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، وقمغم أْن هداين » ًٓ أمحُد اهلَل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم محدًا يمثػماً ـَمٞم٤ًٌِّم قمغم ٟمٕمٛم٦م اِِلؾمالم أو

ُٟمٍمهت٤م وظِمدُمتٝم٤م صم٤مًمث٤ًم، وذًمؽ سم٤مًمدقمقة إًمٞمٝم٤م إمم اًمًٜم٦ّم صم٤مٟمٞم٤ًم، وووّم٘مٜمل سمٗمْمٚمِف إمم 

وم٢مّن هذا اًمتٛمٞمٞمَز، هق اعمٜمٝم٩ُم اًمذي واًمتٗمُ٘مف ومٞمٝم٤م: سمٕمد متٞمٞمِز صحٞمحٝم٤م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م، 

 .«يٜمٌٖمل أن ُي٘م٤مم قمٚمٞمف اًمٗم٘مُف اِلؾمالُمل

 إًم٤ٌمين



 

 

 

 

 





 تقدٖي
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، وسمٕمد:

ومٝمذه هل اعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُمنموقمل )ُمقؾمققم٦م اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل( 

 قمٚمِؿ هذا اِلُم٤مم 
ِ
ءِة واًمٕمٚمؿ، ًمُِٞمَحٚمُِّ٘مقا سمٕمٞمًدا ذم ؾمامء ٤مق اًم٘مرا ٌِّٞمف ُمـ قُمِمَّ ُُمَٝم٤م عمُح ُأىَمدِّ

د ذم اًمدٟمٞم٤م ٚمِّ وظُم  ،وؾم٤مر ُمًػم اًمِمٛمس ذم اًمنمق واًمٖمرب ،ـمٌؼ ذيمره اخل٤موم٘ملماًمذي 

 .ُم٤م ؿم٤مء اهلل ممِذيْمُرُه إ

وح٤َّم شمٜم٤موًم٧ُم ىمٚمٛمل ٕظَُمطَّ هذه اًمٙمٚمامت، مل أؾمتٓمع أن أُمٜمع دُمٕم٤مت قمٞمٜمل ُمـ 

ُـّ أنٜمل ؾم٠ميمت٥م هذه اًمٙمٚمامت  ـّ ذًمؽ –اجلري٤من، ومام يمٜم٧ُم أفم  !-وٓ يم٤من ىمٚمٛمل ئم

ـٍ َيِمٞم٥ُم هل٤م اًمرأُس، ويٓمػم هل٤م  –طمرؾمٝم٤م اهلل  -وم٘مد َُمَرْرٟم٤م ذم دي٤مِرٟم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م  سمٗمت

٧ٌَم سمٜم٤م يمؾَّ ُمذه٥م، مم٤م أثَّر شم٠مثػماً يمٌػماً  ًُم٥مُّ اًمٕم٤مىمؾ،  قمغم ؾَمػم هذا اعمنموع اًمذي  َذَه

 وه٧ٌُم ًمف ٟمٗمز .

وح٤م طمٚم٧َّم اًمٗمتٜم٦ُم ذم صٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ طمٞم٨م أىمٓمـ وأؾمٙمـ ظَمِِمٞم٧ُم قمغم ُمنموقمل 

 .-وهن٤ميتل –ومتٙمت٥م هن٤ميتف  -أو شمتٜم٤موًمٜمل –هذا أن شمتٜم٤موًمف يد اًمٗمتٜم٦م 

دشمف وُمتٕمٚم طمٞمؾ إمم ُمٙم٤مٍن طمٞمٜمٝم٤م مجٕم٧م أصقًمف وُمًقَّ ٘م٤مشمف ذم طم٘مٞمٌتل ومهٛم٧ُم سم٤مًمرَّ

ـٍ أؾمتٓمٞمع ومٞمف أن أمجع ؿَمت٤مت ٟمٗمز وُأخٛمٚمِؿ ُأومٙم٤مَر قم٘مكم ٕنجز ُمنموقمل هذا  آُم

 .-صمؿ ًمٞمٙمـ ُم٤م يٙمقن  -وأوصٚمف ُٕمتٜم٤م 

ٍق ٓ أدري ُمتك يٜمتٝمل؟!  وىمٌؾ اًمرطمٞمؾ رُم٘م٧ُم ُمٙمتٌتل سمٕملٍم طمزيٜم٦ٍم آؾمٗم٦ٍم قمغم ومرا

داومئ٦ٍم قمِم٧ُم ومٞمٝم٤م ؾمٜمقات، وقمٞمقٍن طم٤معم٦ٍم   ويمٞمػ زم أن أصؼم قمغم ومراق أطمْم٤منٍ  

 قمِم٧م ُمٕمٝم٤م أمجؾ اًمٚمحٔم٤مت!

ويم٤من اهلل قمٜمد طمًـ فمـ قمٌده اًمٗم٘مػم، وم٘مد وومَّ٘مٜمل ِلٟمج٤مز هذا اًمٕمٛمؾ  اًمذي 

ُيَٕمدُّ احلٚم٘م٦م إيمؼم ذم ُمنموقمل اًمذي ظمّمّمتف خلدُم٦م شمراث إُم٤مم اًمدٟمٞم٤م إًم٤ٌمين رمحف 

ر ىمًؿ )ضم٤مُمع شمراث إًم٤ٌمين( قمغم اهلل، و سم٢مٟمج٤مزه أيمقن ىمد أنجزت سمٗمْمؾ اهلل أيمث



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      شم٘مديؿ 
 

8 

 اًمنمط اًمذي سمٞمٜمتف ذم ُم٘مدُم٦م ُمنموقمل.

ممَـّ وىمٕم٧م قمٞمٜمُف قمغم هذه اًمٙمٚمامت أن يدقمق اهلل ذم  -ص٤مدىًم٤م  –وإين ٕرضمق  

ضمقف اًمٚمٞمؾ وذم حلٔم٤مت آؾمتج٤مسم٦م وذم يمؾ وىم٧م وطملم أن يرومع اعمحٜم٦م قمـ أُمتٜم٤م، 

وأن َيٜمٍُْمَ ومٞمٝم٤م اِلؾمالم  وأن يٕم٤مُمٚمٜم٤م سمٚمٓمٗمف اخلٗمل، وأن جيٜم٥م سمالَدٟم٤م اًمٗمتـ،

 واًمًٜم٦م...



وقدوٛ وصسٔع 

 وٕسٕعٛ األلباٌ٘
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 ،سمًؿ اهلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل

 وسمٕمد:

ؾمؾ سم٘م٤مي٤م ُِمـ أْهؾ اًمِٕمٚمؿ.  اًمَِّذي ضَمَٕمَؾ ذم يُمؾِّ زُم٤مِن ومؽمٍة ُمـ اًمرُّ
ِ
َيْدقُمقن .احلَْٛمُد هلل

ون ُِمٜمُْٝمؿ قمغم ا ـْ وؾَّ إمم اهلُدى، وَيّْمؼِمُ  َٕذى..َُم

 أهؾ اًمَٕمَٛمك.. 
ِ
ون سمٜمقِر اهلل ٌٍَمِّ  ُُيٞمقن سمٙمت٤مِب اهلل اعمقشمك، وُي

 وَمٙمؿ ُمـ ىمتٞمٍؾ ِِلسمٚمٞمس ىمد أطمَٞمقه، ويمؿ ُمـ و٤ملٍّ شم٤مئٍف ىمد َهدوه.. 

ومام أطمًـ أثرهؿ قمغم اًمٜم٤مس، وأىمٌح أثر اًمٜم٤مس قمٚمٞمِٝمؿ.. 
(1)

. 

يـ وىِمَقاُمف..وهبؿ ائتالومف واٟمتٔم٤مُمف..ُهؿ ىمقَ  م اًمدِّ  ا

 نٌٞم٤مء..هؿ ورصم٦م إ

مه٤مء..وُُيتدى يمٜمجقم اًمًامء..  وهبؿ ُيًتْم٤مء ذم اًمدَّ

 .إًمٞمٝمؿ اعمرضمع ذم اًمتدريس واًمٗمتٞم٤م..وهلؿ اعم٘م٤مم اعمرشمٗمع قمغم اًمزهرة اًمٕمٚمٞم٤م.

 وهؿ اعمٚمقك..

 ٓ..سمؾ اعمٚمقك حت٧م أىمداُمٝمؿ! وذم شمّم٤مريػ أىمقاهلؿ وأىمالُمٝمؿ..

 وهؿ اًمذيـ إذا اًمتحٛم٧م احلرب أرز اِليامن إمم أقمالُمٝمؿ..

 هؿ اًم٘مقم يمؾ اًم٘مقم..إذا اومتخر يمؾ ىمٌٞمؾ سم٠مىمقاُمٝمؿ..و

إنقِف ُمـ اًمٓمِّراز إولِ  ؿمؿُّ              سمٞمُض اًمقضمقِه يمريٛم٦ٌم أطم٤ًمهبؿْ 
 (2)

  

امَّ يم٤من صالُح اًمقضمقد سم٤مًمٕمٚمامء، وًمقٓهؿ يم٤من اًمٜم٤مُس يم٤مًمٌٝم٤مئؿ، سمؾ أؾمقأ ـَوًم

                                                           

 (.6ًمإلُم٤مم أمحد)ص (اًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٛمٞم٦م)ُم٘مدُم٦م   (1)

 (.3ًمٚمًٞمقـمل )ص( إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر)ُم٘مدُم٦م   (2)
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َّٓ ظمٚمػ همػِمه ًم ف، وأجْم٤ًم وم٢منَّ اًمٕمٚمامَء هؿ طم٤مًٓ، يم٤من ُمقُت اًمٕم٤ممِل ُمّمٞم٦ٌم ٓ جيؼمه٤م إ

 .اًمذيـ يًقؾمقن اًمٕم٤ٌمَد واًمٌالد واعمامًمؽ، ومٛمقهُتؿ وم٤ًمٌد ًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مملَ 

يـ ُمٜمٝمؿ ظم٤مًمٗم٤ًم قمـ ؾم٤مًمػ ُيٗمُظ هبؿ ديٜمَف   وهلذا ٓ يزال اهلُل يٖمرُس ذم هذا اًمدِّ

ويمت٤مسَمف وقم٤ٌمَده..
(1)

. 

َـّ اهلل قمٚمٞمٜم٤م وقمغم أُمتٜم٤م وقمغم قمٍمٟم٤م سم٤مًمٕمالُم٦م اِلُم٤م م جمدد اًمٕمٍم، ٟم٤مس إمم أن َُم

 اًمًٜم٦م واًمديـ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين..

َل ذم أؾمامئٝم٤م. -  ذًمؽ اًمٜمجُؿ اِلٟم٤ًمين، اًمذي أهدشمف اًمًامء إمم إرض، وؾُمٛمِّ

إُم٤مٌم اًمت٘مل قمٚمٞمف اِلمج٤مع، ومٙم٤من ُمٚمئ اًمدهر ذم طمٙمٛمتف وقم٘مٚمف ورأجف وقمٚمٛمف  -

 وقمٛمٚمف.

ه، ومل يؽمك حمدٌث ُٕمتٜم٤م  - ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ُم٤م شمرك اضمتٛمع ًمف ُم٤م مل جيتٛمع ًمًقا

 هل٤م إًم٤ٌمين.

 ُمٙمت٦ًٌم شمٜمٓمؼ يمتٌٝم٤م. -رمحف اهلل–يم٤من  -

ىمٝم٤م، ومٛمـ  - إذا يم٤من اًمٕمٚمُؿ ؿمٛم٤ًًم يٜمٌٖمل أن شمتخذ ُمـ يمؾِّ ٟمٗمٍس ُمقوٕم٤ًم ِلذا

قم٤مش حمروُم٤ًم ُمٜمٝم٤م قم٤مش ذم فمٚمٛم٦ٍم طم٤مًمٙم٦م يتّمؾ أوهل٤م سمٔمٚمٛم٦م اًمرطمؿ،  وآظمره٤م 

امً ُٓمٕم٤ًم، أن٤مر فُمٚمٛم٦َم اًمدٟمٞم٤م سمٔمٚمٛم٦م اًم٘مؼم، وم٢من إًم٤ٌمين يم٤من ذم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ٟمج

 سمٕمٚمٛمف.

إن مل َيُٙمـ اًمٌحر ومال شمٜمتٔمر اًمٚم١مًم١م، وإن مل شمٙمـ اًمِمٛمس ومال شمٜمتٔمر اًمٜمٝم٤مر، وإن  -

 مل شمٙمـ ؿمجرة ومال شمٜمتٔمر اًمثامر، وإن مل يٙمـ إًم٤ٌمين ومال شمٜمتٔمر اًمٕمٚمؿ.

ـّ ُمـ أن  - إُم٤مم طَمَٗمر اؾمٛمف ذم ذايمرة اًمت٤مريخ سمحروف ُمـ ذه٥م، واًمت٤مريخ  َأَو

لم دومتٞمف ُمـ جمد اًمٜمٌالء ويمّدهؿ، إٓ جمد ويمد أوئلؽ اًمذيـ يقدقمقن ُيٗمظ سم

 ٟمٗمقؾمٝمؿ صٗمح٤مت يمتٌٝمؿ، صمؿ يٛمقشمقن وىمد شمريمقه٤م سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م.

                                                           

 (.74)ص ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة  (1)
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ًمٞمٗمف اًمزُم٤من واعمٙم٤من، وذًم٧َّم ًمف  - إُم٤مم ؾم٤مرت سمتّم٤مٟمٞمٗمف اًمريم٤ٌمن، وُمأل سمتقا

 اًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من.

 ٓن احلدي٨م ذم يديف يمام يٚملم اًمذه٥م ذم يد ص٤مئٖمف. -

ًم٤ٌمين رضماًل، سمؾ أيمؼم ُمـ رضمؾ، يم٤من رمحف اهلل أُم٦ًم وطمده، قم٤مهد ٟمٗمًف يم٤من إ  -

 قمغم إٟمج٤مز قمٛمٍؾ قمٔمٞمؿ ٓ شم٘مقم سمف يمتٞم٦ٌم ُمـ اًمرضم٤مل، وم٠منجز ومل خيٚمػ وقمده.

  صمؿ:

 رطمٚمقا وذم اًم٘مٚم٥م اعمُٕمٜمَّك سمٕمدهؿ

 

ٞمَّؿُ    َوضْمٌد قمغم ُمر اًمزُم٤من خُمَ

ف يمٚمٛمل، أو أن وسم٤مجلٛمٚم٦م، ومٝمق أضمّؾ ُمـ أن يتٙمٚمؿ قمـ ُمثٚمِِف ُمثغِم، أو   أن يٗمل طم٘مَّ

 ُيٕمؼمِّ قمـ قمٔمٞمؿ ؿم٠منف ىمٚمٛمل.

وإذا يم٤من ظمػم ُم٤م يٜمتٗمع سمف اًمٕم٤ممل ُمـ قمٚمٛمف أن خيٚمِّػ يقم وداقمف هذه اًمدٟمٞم٤م صٗمح٦ًم 

ي٘مرأ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مفمرون ذم شم٤مرخيف ُمـ سمٕمده صقرَة ٟمٗمًف، وُمنَح آُم٤مًمف وأطمالُمف، 

صم٤مً  قمٚمٛمٞم٤ًّم وخاًم يم٤مًمٌحر  وُمقاوع طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف: وم٘مد شمرك ًمٜم٤م اِلُم٤مم إًم٤ٌمين شمرا

 اخلْمؿ اًمزاظمر، يٕم٥م قم٤ٌمسمف، وشمّمخ٥م أُمقاضمف.

يمٞمػ ٓ؟! وىمد يم٤من إًم٤ٌمين ًمٚمٕمٚمقم وشمقهمٚمف ومٞمٝم٤م يم٤مًمِمٛمس ُمـ اعمنمق ُمتك 

ـمٚمٕم٧م ذم ُمقوع وم٘مد ـمٚمٕم٧م ذم يمؾِّ ُمقوع، وم٢مذا يمت٥م ذم احلدي٨م يم٤من ٟمًٞم٩م 

اًمٗم٘مف يم٤من  وطمده، وإذا شمٜم٤مول مهقم أُمتف وُمِمٙمالهت٤م يم٤من ومريد دهره،  وإذا سمح٨م ذم

 وطمٞمد زُم٤مٟمف، وإذا شمٙمٚمَّؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة يم٤من ؿمٞمخ إؾمالم قمٍمه وأواٟمف.

وإنَّ مم٤م ٓ خيتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من: أنف سمٕمد ُمرور قَمْ٘مٍد يم٤مُمٍؾ ُمـ زُم٤مِن ُمٖم٤مدرة اًمٕمالُم٦م 

م إًم٤ٌمين ًمٜم٤م،  إًم٤ٌمين  ًمُدٟمٞم٤م اًمٜم٤مس، ًمق اًمتٗم٧م سمٕمْمٜم٤م إمم سمٕمض ُمت٤ًمئٚملم: ُم٤مذا ىَمدَّ

ُمٜم٤م ٟمحـ ًم ٤م خمزي٦م! وهؾ يمٜم٤م ٟمحـ إٓ وُم٤مذا ىَمدَّ ف سم٤معم٘م٤مسمؾ؟ ًمٙم٤مٟم٧م اِلضم٤مسم٦م طم٘مًّ

سم٤مًٕم٤ٌمين، وهؾ سمدأت إُم٦م ذم صحقهت٤م وشمرشمٞم٥م أوراىمٝم٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م إٓ 

ٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد وإضمزاء إٓ سم٤مًٕم٤ٌمين، وهؾ ُمٞمزٟم٤م  ًُّ ح٤مح واًم سم٤مًٕم٤ٌمين، وهؾ قمرومٜم٤م اًمّمِّ

وهؾ ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ اسمـ ُمٝمدي واسمـ  صحٞمح ُم٤م ُيٜم٥ًم إمم ديٜمٜم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمف إٓ سم٤مًٕم٤ٌمين،
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ُمٕملم أو قمـ أيب طم٤مشمؿ وأيب زرقم٦م إٓ سم٤مًٕم٤ٌمين، وهؾ شمقاصٚم٧م ؾمٚمًٚم٦م قمٔمامء شم٤مرخيٜم٤م 

 ؟.وهؾ..وهؾ..اِلؾمالُمل سمٕمٍمٟم٤م هذا إٓ سم٤مًٕم٤ٌمين، وهؾ.

ك ذًمؽ إُمر ذمَّ ه٤مضم٤ًًم، يم٤من ذم ىمٚمٌل يمٛمٞمٜم٤ًم، وسملم أوالع صدري  ًم٘مد طَمرَّ

 دومٞمٜم٤ًم.

ُث  ٟمٗمز أن اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ىمد شمرك ومٞمٜم٤م وديٕم٦ًم جي٥م قمٚمٞمٜم٤م  ويمثػماً ُم٤م يمٜم٧م أطَمدِّ

شمٕمٝمده٤م وآطمتٗم٤مظ هب٤م وآقمتٙم٤مف قمٚمٞمٝم٤م طمتك ٟم١مدُي٤م إمم أظمالومٜم٤م ُمـ سمٕمدٟم٤م يمام أداه٤م 

هق إًمٞمٜم٤م همػم ُم٠مروو٦م وٓ ُمتآيمٚم٦م، ُم٤م مَلْ: وم٢من ضمزًءا يمٌػماً ُمـ قمٚمٛمف وشمراصمف وضمٝمقده 

ي٤مح...وآرائف واضمتٝم٤مداشمف  ؾمٞمذه٥م أدراج اًمرِّ

 يًػم ُمـ مجٞمِٚمِف قمٚمٞمٜم٤م 
ٍ
وم٤مؾمتٕمٜم٧م سم٤مهلل وشمقيمٚم٧م قمٚمٞمف، وقم٘مدت اًمٕمزم قمغم َردِّ رء

 وقمغم أُمتٜم٤م.

وُمٜمذ ذًمؽ اًمقىم٧م مل شمُٙمـ ؾم٤مقم٦م ُمـ اًم٤ًمقم٤مت وٓ حلٔم٦م ُمـ اًمٚمحٔم٤مت َأطَم٥مُّ إممَّ 

وٓ آصمر قمٜمدي ُمـ ؾم٤مقم٦ٍم أو حلٔم٦م أظمٚمق ومٞمٝم٤م سمٜمٗمز، وم٠ُمهمٚمؼ قمكّم سم٤ميب، صمؿ ُأؾمٚمؿ ٟمٗمز 

 ًم٤ٌمين أؾمؼم همقره وأهنؾ ُمـ ُمٕمٞمٜمف..ًمؽماث اًمٕمالُم٦م إ

.وم٤مؾمتٗمرهم٧ُم ًمؽماصمف اجلٝمد، وأىمٛم٧م ومٞمف .ومجٕمٚم٧م اؾمت٘مّمـل واشمّمٗمح واشم٘مّمص

 اًمقه٩م اعمتٕم٥م، وضمٕمٚم٧م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر قمٚمٞمف أنٗم٤مؾم٤ًم طم٤مّرة.

رًا سمٓمقل اًمٓمريؼ  ويمٜم٧ُم إذا دقَّ سم٤ميب اعَمَٚمُؾ، أو طم٤مول اًمٞم٠مُس أن َيٜم٤َمل ُمٜمل ُُمَتٕمذِّ

إن اًمٜم٤مس ًمق يم٤من إذا يمؼُمَ قمٚمٞمٝمؿ أُمٌر »سمـ قمٌد اًمٕمزيز: وُمِم٘متف: أتذيمر ىمقل قمٛمر 

ـٌ وٓ دٟمٞم٤م  ش.شمريمقه، ُم٤م ىم٤مم هلؿ دي

صمف اًمْمخؿ قمروم٧ُم أين آظمذ اًم٤ًمقم٦َم  سم٘مٚمٛمل سملم  طمتك إذا ُم٤م ٟمٗمْم٧ُم يدي قمـ شمرا

أن٤مُمكم، وأنَّ سملم يدي صحٞمٗم٦م سمٞمْم٤مء شمًقد ىمٚمٞماًل يمٚمام أضمري٧م اًم٘مٚمؿ ومٞمٝم٤م، وًمٙمٜمِّل ٓ 

َِّؿ قمٛمكم هذا أو أن أقمٚمؿ هؾ يٌٚمغ اًم٘مٚمؿ ُم داه أو يٙمٌق دون هم٤ميتف؟ وهؾ أؾمتٓمٞمع أن ُأمَت

٦م قم٤مرًو٤م ُمـ قمقارض اًمدهر يؽمسمص يب ًمٞمٕمؽمض ـمري٘مل.  صمٛمَّ

إٓ أن اهلل يم٤من يب طمٗمٞم٤ًّم، وم٘مد ين ؾمٌح٤مٟمف إؾم٤ٌمب شمٚمق إؾم٤ٌمب، طمتك ىمٓمٕم٧ُم 
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ن، أمحده ؿمقـم٤ًم يمٌػماً ُمـ قمٛمكم، وم٤محلٛمد هلل اعمٚمؽ اًمدي٤من اًمذي ٓ يٚمٝمٞمف ؿم٠مُن قمـ ؿم٤م

 ريب يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف.
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 مـفج العؿؾ يف

 (1)(الػؼفإلباين يف  العالمة  جامع تراث)

 ادقضقع: -1

 ش.اًمٗم٘مف»أُم٤م ُمقوقع هذا اجل٤مُمع ومٝمق 

 مراعاة حال ادتؾؼل: -2

طم٤موًم٧م ذم قمٛمكم هذا ُمراقم٤مة أطمقال اعمتٚم٘ملم ًمف ُمـ مجٞمع اعمًتقي٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

إمم  ،اًمتٌقي٥م واًمؽمشمٞم٥م اًمذي يًٝمؾ اًمقصقل ًمٚمٗم٤مئدة اعمٜمِمقدةوذًمؽ قمـ ـمريؼ 

ضم٤مٟم٥م اعمِم٤مريع إظمرى اًمتل أقمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ ُمنموع آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 إًم٤ٌمٟمٞم٦م، وُمنموع هتذي٥م ضم٤مُمع اًمٗم٘مف.

 آشتؼصاء وآكتؼاء: -3

– ُمـ يمالم اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين سم٤مًمٗم٘مفذـمل ذم هذا اجل٤مُمع هق مجع يمؾ ُم٤م ًَمُف شمٕمٚمُّؼ 

وىمٕم٧م ذم شمراث  وم٘مٝمٞم٦م٘م٤مء، وم٠مّي ُم٠ًمخ٦م قمغم ـمريؼ آؾمت٘مّم٤مء  ٓ آٟمت -رمحف اهلل

وًمٞم٧ًم ذم هذا اجل٤مُمع ومٝمل مم٤م  )ذم اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة قمٜمدي( اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين

 .يًتدرك قمكمّ 

 ش:اًمٗم٘مفضم٤مُمع »وأنٌف هٜم٤م قمغم سمٕمض ُم٤م هق قمغم ذـمل ذم 

 إي٤مه، ومٝمذا قمغم ذـمل. ىمد يٜم٘مؾ اِلُم٤مم يمالُم٤ًم ًمٌٕمض إئٛم٦م ُم٘مرراً  أ( 

ُمـ ظمالل سمٕمض قمالُم٤مت  وم٘مٝمٞم٦مىمد ُيٗمٝمؿ رأي اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم ُم٠ًمخ٦م  ب( 

اًمؽمىمٞمؿ يمٕمالُم٦م اًمتٕمج٥م)!( اًمتل يقرده٤م أطمٞم٤مٟم٤م ًمالؾمتٜمٙم٤مر، ومٝمذا قمغم 

                                                           

 أُم٤م ُمّم٤مدر اعمقؾمققم٦م ومؽماضمع ذم ُم٘مدُم٦م )ضم٤مُمع اًمٕم٘مٞمدة(.  (1)
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 ذـمل.

، ومٝمل قمغم ذـمل، وم٘مٝمٞم٦م إذا شمرضمؿ اِلُم٤مم حلدي٨م سمؽممج٦م شمتْمٛمـ وم٤مئدة ضمـ( 

 احلدي٨م.وًمق مل ُيَٕمٚمِّؼ إًم٤ٌمين قمغم 

ىمد ُأث٧ٌُِْم سمٕمض اعمج٤مًمس اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ُمًتٛمٕم٤ًم أيمثر ُمٜمف  د( 

ُمتٙمٚماًم ًمٚمٗم٤مئدة، وح٤م شمٕمٙمًف ُمثؾ هذه اعمج٤مًمس ُمـ شمقاوع اًمِمٞمخ وطمرصف 

 .قمغم آؾمتٗم٤مدة ممـ هق دوٟمف

 ًمؽ،ُم٤م أضم٤مب قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين سمال أقمٚمؿ، أو ٓ  أؾمتحْمـر، وُم٤م أؿمٌف ذ ـه( 

ئد ُمٜمٝم٤م:أثٌت  ف ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ ومقا

ً ُم٤م ي٘مقل  سمٞم٤من شمقاوع اًمِمٞمخ وقمدم اؾمتٜمٙم٤مومف قمـ ىمقًمف: ٓ أقمٚمؿ، وىمد يم٤من يمثػما

 ُم٤مزطًم٤م: 

 شٓ أدري ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ، وم٠من٤م إذا ىمٚم٧ُم: ٓ أدري، وم٠من٤م ٟمّمػ قم٤ممل!»

أن سمٕمض ُم٤م أضم٤مب قمٜمف اًمِمٞمخ سمال أقمٚمؿ، أضمُد اًمِمٞمخ ىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف ذم ُمقوع 

 آظمر وم٠ممتؿ هذا سمذاك.

 الستقب:  -4

قمغم ُمٜمٝم٩م اًمؽمشمٞم٥م اًمٗم٘مٝمل ش اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث إًم٤ٌمين ذم »سمؽمشمٞم٥م ىمٛم٧م 

 اعمِمٝمقر اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف.

 ومج٤مء اًمؽمشمٞم٥م يم٤مًمت٤مزم:

 املجلد األول: كتاب الطهارة. -1

 من املجلد الثاين إىل الثامن: كتاب الصالة. -2

 املجلد التاسع: أحكام اجلنائز. -3

 لزكاة.املجلد العارش: كتاب الصوام وكتاب ا -4

 املجلد احلادي عرش: كتاب احلج. -5
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18 

 املجلد الثاين عرش: النكاح والطالق. -6

 املجلد الثالث عرش واملجلد الرابع عرش: البووع واملعامالت. -7

 املجلد اخلامس عرش: مسائل النساء. -8

 .املجلد السادس عرش واملجلد السابع عرش: باقي أبواب الفقه -9

رضم٦م حت٧م يمؾ يمت٤مب شمرشمٞم٤ًٌم ُمقوققمٞم٤ًم اعم٤ًمئؾ وإبقاب اعمٜمد سمؽمشمٞم٥ِم  صمؿ ىمٛم٧ُم 

 يًٝمؾ اًمقصقل إمم اًمٗم٤مئدة اعمٜمِمقدة.

يمام أرشم٥م إبقاب اعمٜمدرضم٦م حت٧م يمؾِّ ُمقوقٍع ومرقمل شمرشمٞم٤ًٌم يًٝمؾ اًمقصقل 

 ًمٚمٗم٤مئدة اعمٓمٚمقسم٦م.

يمام هق ومج٤مُع ذًمؽ أنٜمل أهتؿ سمْمؿ اًمٜمٔم٤مئر داظمؾ يمؾ يمت٤مب ذم ُمقوع واطمٍد، 

 ُمٜمٝمجل ذم يمؾ أىم٤ًمم هذه اعمقؾمققم٦م.

ف ذم هذا اعم٘م٤مم قمغم ىمْمٞم٦م ه٤مُم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر قمٜمد شمرشمٞم٥م اعم٤ًمئؾ وأنٌ

داظمؾ اعمقوقع، وذًمؽ ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل وضمدت ومٞمٝم٤م ٟم٘مقٓت قمـ اِلُم٤مم إًم٤ٌمين ذم 

د ُم٤م ذم اًمٙمت٥م، وأؤظمر ُم٤م ذم اعمقاد اًمّمقشمٞم٦م،  م إيرا يمتٌف وجم٤مًمًف اعمًٛمققم٦م، ومٝمٜم٤م ُأىَمدِّ

ً وشمدىمٞم٘م٤ًم، سمخالف ُم٤م ذم اعمقاد  وذًمؽ ٕنف مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب أيمثر حتريرا

 اًمّمقشمٞم٦م يمقهن٤م ومت٤موى ُمردمٚم٦م.

وأنٌف أجًْم٤م أنٜمل إذا وضمدُت ُم٤ًمئؾ ُمؽماسمٓم٦م ُمتت٤مًمٞم٦م ذم يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م أورده٤م 

د اًمّمقشمٞم٦م طمقل هذه اعم٤ًمئؾ، وذًمؽ طمتك ٓ  يمٚمٝم٤م أوًٓ، صمؿ أقمقد ٕهد ُم٤م ذم اعمقا

 عم٤ًمئؾ ذم اًمٙمت٥م.أىمٓمع اًمؽماسمط اعمقضمقد سملم ا

 التبقيب: -5

سمام ي٘مرب ُمقوقع اعم٠ًمخ٦م ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ش اجل٤مُمع»ىمٛم٧ُم سمتٌقي٥م مجٞمع ُم٤ًمئؾ 

 ويًٝمؾ اًمقصقل ًمٚمٗم٤مئدة سم٠مىمٍم ـمريؼ.

سم٤مىمت٤ٌمس اًمتٌقي٥م ُمـ يمالم اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اعم٠ًمخ٦م  إهمٚم٥م إقمؿ ىمقم ذموأ
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سم٦م أو ُمـ يمالم اًم٤ًمئؾ ٌَقَّ  .-إن ُوضِمد-اعم

اعم٤ًمئؾ حت٧م اًم٤ٌمب اًمقاطمد، أبقب اعم٠ًمخ٦م إومم، صمؿ أبقب سم٤مىمل وإذا شمٕمددت 

 ، ومل أختزم ذًمؽ.شسم٤مب ُمٜمف» اعم٤ًمئؾ سم٘مقزم:

 التؽرار:-6

تّمٚمح وم، وم٘مٝمٞم٦ميمٜم٧م أواضمف أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل هل٤م شمٕمٚمؼ سمٕمدة ُمقاوٞمع 

 شمرد ذم سم٤مسملم ُمـ أبقاب اًمٗم٘مف.ٕن 

قاوع اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م، أُم٤م إن يم٤مٟم٧م وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًمئؾ ىمٚمٞمٚم٦م: أورده٤م ذم مجٞمع اعم

اعم٤ًمئؾ يمثػمة وم٠ميمتٗمل سم٢ميراده٤م ذم اعمقوع إًمّمؼ هب٤م، وأؿمػم ذم اعمقاوع إظمرى 

 .ذم احل٤مؿمٞم٦م إمم ذًمؽ

 التقثقؼ:-7

أُمــ٤م شمقصمٞمــؼ اعمًــ٤مئؾ احــ٠مظمقذة ُمـــ اًمٙمتــ٥م،  ومٌــ٤مًمٕمزو إمم اؾمــؿ اًمٙمتــ٤مب ورىمــؿ   -

ورىمــؿ اًم٘مًــؿ إذا يمــ٤من اًمّمــٗمح٦م، ورىمــؿ اعمجٚمــد إذا يمــ٤من اًمٙمتــ٤مب ذم جمٚمــدات، 

 اعمجٚمد ذم أىم٤ًمم، وهذا ُمٕمروف.

ً ُمــ٤م أيمتٗمــل سمــ٤مًمٕمزو إمم اًمّمــٗمح٦م اًمتــل شمٌــدأ قمٜمــده٤م اعمًـــ٠مخ٦م،  وأنٌــف إمم أنٜمــل يمثــػما

طمتــك وًمــق اؾمــتٖمرىم٧م اعمًــ٠مخ٦م قمــدة صــٗمح٤مت، وذًمــؽ ًمقوــقح ُمقوــع هن٤ميــ٦م 

 اعم٠ًمخ٦م.

ىمؿ أُم٤م شمقصمٞمؼ اعم٤ًمئؾ اح٠مظمقذة ُمـ إذـم٦م، وم٤ٌمًمٕمزو إمم اؾمؿ اًمًٚمًٚم٦م، ور -

اًمتــــل شمٌــــدأ  -ُمــــ اًمٞمًــــ٤مر إمم اًمٞمٛمــــلم-اًمنمـــيط، و اًمًــــ٤مقم٦م واًمدىمٞم٘مــــ٦م واًمث٤مٟمٞمــــ٦م

ُمّم٤مدر » قمٜمده٤م اعم٠ًمخ٦م ذم اًمٜمًخ اعمٕمتٛمدة ذم اًمٕمٛمؾ اًمتل شمٙمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 :هٙمذاش اجل٤مُمع

 (.1/51:15:45ش )ؾمٚمًٚم٦م اهلدى واًمٜمقر»
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ومام قمغم اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ اًمذي يريد اًمرضمقع إمم ُمّمدر هذه اعم٠ًمخ٦م إٓ ومتح 

ُمقىمع أهؾ )ٟمًخ٦م -اًمٜمًخ٦م اعمٕمتٛمدةش ؾمٚمًٚم٦م اهلدى واًمٜمقر»اًمنميط إول ُمـ 

( واًمث٤مٟمٞم٦م 15( قمٜمد اًمدىمٞم٘م٦م )51صمؿ ُيرك ُم١مذ اًمقىم٧م إمم اًم٤ًمقم٦م ) -(احلدي٨م إثر

 ( ًمٞمًتٛمع إمم اعم٠ًمخ٦م سمّمقت اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين.45)

 وهفـا تـبقفات:

أهؿ وأضمّؾ إقمامل  ـُم -شمقصمٞمؼ اعم٤ًمئؾ اعمًٛمققم٦م –هذا اًمٕمٛمؾ  دُّ قمُ إٟمٜمل أَ  -1

، وُم٤م يمٜم٧م شاجل٤مُمع»اًمتل ووم٘مٜمل اهلل ًمت٘مديٛمٝم٤م إمم اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ذم هذا 

ٕؾمٚمؽ هذا اعمًٚمؽ اًمققمر أو أن أتحٛمؾ قمغم قم٤مشم٘مل هذا إُمر اًمِم٤مق: 

ًمقٓ ُم٤م أراه ُمـ ظمٓمقرة ٟمنم يمالم اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين اًمذي ذم إذـم٦م دون 

ٌِّف ذًمؽ سم٤مِلؾمٜم٤مد ذم قم ٍم اًمرواي٦م، اًمذي ىم٤مل قمٜمف اسمـ شمقصمٞمؼ، وأن٤م ُأؿَم

، وإذا يم٤من شاِلؾمٜم٤مد ُمـ اًمديـ، ًمقٓ اِلؾمٜم٤مد ًم٘م٤مل ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ؿم٤مء» :اعم٤ٌمرك

اِلؾمٜم٤مد ذم قمٍم اًمرواي٦م هق ؾمٚمًٚم٦م اًمرضم٤مل اعمقصٚم٦م إمم اعمتـ، وم٢من اِلؾمٜم٤مد 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمالم إئٛم٦م: هق: إؾمٜم٤مد أىمقاهلؿ إمم ُمّم٤مدره٤م، وإنَّ ُم٤م يم٤من خيِم٤مه 

٤ٌمرك وهمػمه ُمـ اعمحدصملم ذم قمٍم اًمرواي٦م إذا وُمتَح سم٤مب ٟم٦ًٌم قمٌد اهلل سمـ اعم

دون ظمٓم٤مٍم وٓ أزُم٦م ُمـ ومتح سم٤مب اًمت٘مقل قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصإطم٤مدي٨م إمم اًمٜمٌل 

واًمقوع قمٚمٞمف، هق سمٕمٞمٜمف ُم٤م خُيِمك ُمـ ٟمنم يمالم إئٛم٦م دون قمزٍو  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 وشمقصمٞمؼ.

الُم٦م ٤م ومتحٜم٤م هذا اًم٤ٌمب ًمراح يمؾ طم٤مىمٍد وطم٤مؾمٍد وـم٤مقمـ، يٜم٥ًم ًمٚمٕمٜمومٚمق أن

إًم٤ٌمين ُم٤م مل ي٘مٚمف ومل خيٓمر ًمف ذم سم٤مل، وم٢مذا ـم٤مًمٌتف سمٛمقوع اًمٙمالم اعمٜمًقب، 

  سم٤مدرك سم٘مقًمف: راضمع إذـم٦م !!.

يمام ٓ خيٗمك ُم٤م يٚم٘مٞمف هذا اًمتقصمٞمؼ ذم ىمٚم٥م اًم٤ٌمطم٨م اعمتجرد ًمٚمحؼ قمٜمد اًمٜم٘مؾ 

 قمـ اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ُمـ ـمٛم٠منٞمٜم٦م وراطم٦م سم٤مل.
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 إمر الثاين مما أود التـبقف عؾقف:

أنٜمل ىمد اقمتٛمدت ذم يمؾ ُم٤م اؾمتٗمدشمف ُمـ أذـم٦م اًمِمٞمخ إُم٤م قمغم إذـم٦م  -2

اًمتل قمغم "ُمقىمع أهؾ احلدي٨م وإثر" أو "ُمقىمع ـمريؼ اِلؾمالم"  قمغم ُم٤م 

شاعمّم٤مدر»هق ُمٗمّمؾ ذم 
(1)

.  

وىمد شمٕمٛمدُت ذًمؽ ًمِمٝمرة هذيـ اعمقىمٕملم، ومٝمام ُمـ أؿمٝمر ُمقاىمع اعمقاد 

عمقاد اًمًامقمٞم٦م اعمثٌت٦م قمٚمٞمٝمام اًمّمقشمٞم٦م اِلؾمالُمٞم٦م قمغم اِلٟمؽمٟم٧م، وأيمثر ا

  ُمٜمتنمة ُمتداوًم٦م سملم ـمالب اًمٕمٚمؿ.

ة ذم ُمقوٕمٝم٤م إصكم.  وهذا يمٚمف ًمتٞمًػم اًمقىمقف قمغم اعم٤ًمئؾ اعمٕمزوَّ

شُمٜمٝم٩م إقمداد ضم٤مُمع اًمؽماث» شمٙمٚمٛم٧م ذم  -3
(2)

قمغم اًمٗمروق اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م  

ُمـ ؾمٚمًٚم٦م ش ُمقىمع أهؾ احلدي٨م وإثر»سمٕمد ُم٘م٤مسمٚم٦م مجٞمع أذـم٦م ٟمًخ٦م 

، ًمذا وم٢مٟمٜمل أنٌف هٜم٤م قمغم أن شُمقىمع ـمريؼ اِلؾمالم»دى واًمٜمقر قمغم ٟمًخ٦م اهل

د سمف ٟمًخ٦م  ُمقىمع أهؾ احلدي٨م »إـمالق اًمٕمزو ًمًٚمًٚم٦م اهلدى واًمٜمقر ُيرا

ُمقىمع »، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمخ٦م ذم ذيط ُمـ إذـم٦م اًمزائدة ذم شوإثر

ذًمؽ مم٤م أو أن رىمؿ اًمنميط ُمِمؽمك واح٤مدة خمتٚمٗم٦م، أو همػم ش ـمريؼ اِلؾمالم

ٟمٌٝم٧م قمٚمٞمف ذم اعمقوع اعمِم٤مر إًمٞمف وم٢مٟمٜمل أىمٞمد اًمٕمزو سمٛمقىمع ـمريؼ اِلؾمالم 

 هٙمذا:

 ـمريؼ اِلؾمالم(.1/55:15:48ش)اهلدى واًمٜمقر»

 التعامؾ مع ادادة: -8

 أُم٤م ُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اح٤مدة اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ يمت٥م اًمِمٞمخ، ومٙم٤مٟم٧م يم٤مًمت٤مزم:

إًم٤ٌمين، وم٢مذا أـمٚم٘م٧م  أ( اصٓمٚمح٧م قمغم إـمالق ًمٗمٔم٦م )اِلُم٤مم( قمغم اًمٕمالُم٦م

                                                           

 شمٜمٔمر اعمّم٤مدر ُم٘مدُم٦م )ضم٤مُمع اًمٕم٘مٞمدة(.  (1)

 ذم ُم٘مدُم٦م )ضم٤مُمع اًمٕم٘مٞمدة(.  (2)
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 ىمقزم: )ىم٤مل اِلُم٤مم( وم٠مريده سمذًمؽ.

ب( ح٤م يم٤مٟم٧م يمؾُّ ُم٤مدة هذا اًمٙمت٤مب هل ُمـ يمالم اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين مل أر وم٤مئدة ُمـ 

شمٙمرار قم٤ٌمرة ]ىم٤مل اِلُم٤مم[ أو ]ىم٤مل إًم٤ٌمين[ ىمٌؾ يمؾ ُم٠ًمخ٦م، إٓ ذم اعمقاوع 

ًٓ ِلُم٤مم طمديث٤م ٟمٌ -ُمثال –اًمتل ىمد خيتٚمط ومٞمٝم٤م إُمر، وم٢مذا أوردُت  قي٤ًم أو ىمق

ُمت٘مدم، صمؿ أردُت أن أن٘مؾ شمٕمٚمٞمؼ اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين قمٚمٞمف، أنص هٜم٤م وم٠مىمقل: 

 )ىم٤مل اِلُم٤مم(، أو )ىم٤مل إًم٤ٌمين(.

 إذا يم٤من يمالم اِلُم٤مم شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم طمدي٨م، وٓ يًت٘مٞمؿ ٟم٘مؾ اًمٙمالم إٓ ضمـ( 

ُم٦م وم٢مذا يم٤من صحٞمح٤ًم قمٜمد اًمٕمال ،سمٜم٘مؾ احلدي٨م ُمٕمف، أبدأ سمٜم٘مؾ احلدي٨م أوًٓ 

 ، وأوع ذًمؽ سملم ُمٕم٘مقومتلم، هٙمذا:شىم٤مل»إًم٤ٌمين أؾمقىمف سمّمٞمٖم٦م اجلزم 

  .[ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل ]

، شروي»أُم٤م إن يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم قمٜمد اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين وم٠مؾمقىمف سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض 

 هٙمذا:

 [.أنف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصروي قمـ اًمٜمٌل ]

ؿ ي٘مقم اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم سمٕمض يمتٌف اعمخرضم٦م خترجي٤ًم ُمٓمقًٓ سمتٚمخٞمص احلٙمد( 

قمغم احلدي٨م أطمٞم٤مًٟم٤م، أُم٤م ذم خترجي٤مشمف اعمختٍمة وم٤مٕصؾ قمٜمده أن يذيمر احلٙمؿ 

اًمٜمٝم٤مئل قمغم احلدي٨م،  ومٗمل هذه احل٤مًم٦م أؾمقق طمٙمٛمف سمٕمد ؾمقق احلدي٨م 

 وأوٕمف سملم ىمقؾملم، هٙمذا:

 :[ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل ]

 شاحلدي٨م...»

 )صحٞمح(.

ف ُمـ صٞمٖم٦م أُم٤م إن مل يقضمد ذًمؽ، ومُٞمٕمرف طمٙمؿ اًمِمٞمخ قمغم احلدي٨م سمام ذيمرشمـه( 

اجلزم أو اًمتٛمريض، ظم٤مص٦ًم أنٜمل مل أختزم ٟم٘مؾ طمٙمؿ اًمِمٞمخ، ومٚمٞمتٜمٌف اًم٘م٤مرئ 
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 اًمٙمريؿ ًمذًمؽ.

و( سمٕمض يمت٥م اًمِمٞمخ اًمتل ظمّمّمٝم٤م ًمٌح٨م ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م يًتٓمرد ومٞمٝم٤م ذم 

اًمٙمالم قمغم ختري٩م إطم٤مدي٨م واًمٌح٨م ذم ـمرىمٝم٤م وقمٚمٚمٝم٤م، ُمثؾ )اًمثٛمر 

ًمخ، وٕن هذا اجل٤مُمع اعمًتٓم٤مب(، و)أصؾ اًمّمٗم٦م(، و)أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز(..إ

ضم٤مُمع وم٘مٝمل، مل أر وم٤مئدة ُمـ ٟم٘مؾ ذًمؽ يمٚمف، وم٘مٛم٧م سمتٝمذي٥م ُم٤مدة هذه 

اًمٙمت٥م، وذـمل ذم اًمتٝمذي٥م أن أؾمتثٜمل اًمتخرجي٤مت اعمٓمقًم٦م وإبح٤مث 

اعمقؾمٕم٦م ذم اًمتخري٩م ومال أورده٤م، وإن يم٤من ًمٚمِمٞمخ شمٚمخٞمص هن٤مئل حل٤مل 

اًل ُمـ طمٙمٍؿ احلدي٨م ذم يمٚمٛم٦م أو يمٚمٛمتلم أوردشمف، وإن مل يٗمٕمؾ شمريمتف همٗم

ص ويٕمرف طم٤مل احلدي٨م قمٜمده ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة:  ُمٚمخِّ

 )يمؾ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب مم٤م ؾم٤مىمف إًم٤ٌمين ُم٤ًمق آطمتج٤مج

 وآؾمتئٜم٤مس ٓ خترج قمٜمده قمـ اًمّمحٞمح سم٘مًٛمٞمف واحلًـ سم٘مًٛمٞمف(.

وإذا يم٤مٟم٧م اًمثٛمرة احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمتخري٩م هل ُمٕمروم٦م ىمٌقل احلدي٨م ُمـ قمدُمف، 

 ٘م٤مرئ ُمتٜمٌٝم٤ًم هلذه اًم٘م٤مقمدة.ومقضم٥م أن يٙمقن اًم

أُم٤م ُمـ رام ُمٕمروم٦م ُمقاوع إيراد احلدي٨م ذم يمت٥م اًمًٜم٦م مم٤م شمريمٜم٤مه همٗمال أو 

أراد اًمتقؾمع ذم ختري٩م احلدي٨م وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ومٞمف، ومٕمٚمٞمف سمٛمراضمٕم٦م أصقل 

 يمت٥م اًمِمٞمخ.

ز( يمت٤مب )اًمثٛمر اعمًتٓم٤مب( يمثػم ُمـ ُمقاوٕمف يم٤مٟم٧م يمرؤوس أىمالم ووٕمٝم٤م 

ذًمؽ، صمؿ واومتف اعمٜمٞم٦م ومل يٗمٕمؾ، وم٘مد ئمـ اًم٘م٤مرئ أن  اًمِمٞمخ ًمٞمتقؾمع ومٞمٝم٤م سمٕمد

 صمٛم٦م ظمٚماًل ذم سمٕمض ُمقاوٕمف، واحلؼ أن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ.

ح( اؾمتخدم اًمِمٞمخ سمٕمض اًمرُمقز ذم سمٕمض يمتٌف ُمثؾ )اًمثٛمر اعمًتٓم٤مب( يراضمع 

 هل٤م ُم٘مدُم٤مشمف قمغم شمٚمؽ اًمٙمت٥م. 

ٗمحؿ ط( سمٕمض يمت٥م اًمِمٞمخ ُم٤مدهت٤م أخّمؼ سمٛمقؾمققم٦م اًمردود ُمثؾ يمت٤مسمف اًمرد اعم

 وم٠مضمٚم٧م آىمت٤ٌمس ُمٜمف إمم ُمقؾمققم٦م اًمردود.
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ك( ىمد جيد اًم٘م٤مرئ اًمِمٞمَخ يٕمزو ًمٚمٛم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أو احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ..إًمخ، ومام 

قمٚمٞمف إٓ اًمٜمٔمر ذم اعم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اًم٤ٌمب، وقمغم اًم٘م٤مرئ أن يتٜمٌف إمم شمراسمط 

ام يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ سمٌٕمْمٝم٤م ومال ي٘مرأ يمؾ ُم٠ًمخ٦م قمغم أهن٤م سم٤مب ُمًت٘مؾ مت٤مُم٤م قم

 ؾمٌ٘مف.

 أثٜم٤مءطم٤مومٔم٧م ىمدر اًمٓم٤مىم٦م قمغم أدوات اًمؽمىمٞمؿ اًمرئٞمًٞم٦م اًمتل أثٌتٝم٤م اًمِمٞمخ ذم ل( 

 اًمتٕمج٥م. ٤متيمالُمف يم٤معمٕم٘مقومتلم، وإىمقاس، وقمالُم

يمالم اًمِمٞمخ، ذم أثٜم٤مء أوٓمرُّ ذم سمٕمض اعمقاوع إمم إو٤موم٦م يمالم ُمـ قمٜمدي م( 

ا إذا يم٤من  ، أؾمتخدُمف ذم طم٤مًم٦م ُم٤موم٠مضمٕمؾ ذًمؽ سملم ُمٕم٘مقومتلم، وهذا ىمٚمٞمؾ ضمدًّ

 اًمٙمالم ُمتٕمٚم٘م٤م سمام ؾمٌؼ وم٠منٌف قمغم ذًمؽ أثٜم٤مء اًمٙمالم.

رمحف -وىمٕم٧م سمٕمض اًمتحريٗم٤مت واًمتّمحٞمٗم٤مت اًمٔم٤مهرة ذم يمت٥م اًمِمٞمخن( 

 وم٠مثٌتٝم٤م يمام َوىَمَٕم٧م ُمع اًمتٜمٌٞمف ذم احل٤مؿمٞم٦م قمغم ذًمؽ. -اهلل

إمم ُمقوع آظمر ُمـ اًمٙمت٤مب اًمذي اىمت٧ًٌم ُمٜمف اًمٗم٤مئدة  اًم٘م٤مرَئ  ُيٞمؾ اًمِمٞمُخ س( 

 عم٠ًمخ٦م ومٝمذا ُأب٘مٞمف يمام هق، وم٠مرضمق أن يتٜمٌف اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ًمذًمؽ.ًمٚمتقؾمع ذم ا

 ذم ذيؾ يمؾِّ ُم٠ًمخ٦م.ش ُمّمدر اًمتقصمٞمؼ»صمؿ أؾمقق ع( 

 أُم٤م ُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اح٤مدة اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ أذـم٦م اًمِمٞمخ ومٙم٤مٟم٧م يم٤مًمت٤مزم:

 إذا يم٤مٟم٧م اح٤مدة حتتقي قمغم ؾم١مال وضمقاب، ُأثٌُِْتٝم٤م هٙمذا:أ( 

 ....شمال:

 ....جقاب:

إذا يم٤مٟم٧م اح٤مدة حتتقي قمغم ُمداظمالت ًمٚمح٤مرضيـ ذم اعمجٚمس، ُأثٌتٝم٤م ( ب

 هٙمذا:

 ....الشقخ:

 ....مداخؾة:
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 ....الشقخ:

 ...مداخؾة:

 إذا شمٕمدد اعمداظمٚمقن واىمت٣م اعم٘م٤مم اًمتٜمٌٞمف قمغم ذًمؽ، ُأثٌتٝم٤م هٙمذا:ج( 

 ....الشقخ:

 ....مداخؾة:

 ....مداِخؾ آخر:

٠ُمنٌَف قمغم ذًمؽ إذا اىمت٣م إُمر، وىمد أتٕمرف أطمٞم٤مٟم٤ًم قمغم صقِت اعمداظِمؾ، وم (د

ذم هذه اعمداظمالت ًمٚمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ قمكم  -يمام ي٘م٤مل –يم٤من ٟمّمٞم٥م إؾمد 

 .-طمٗمٔمف اهلل–احلٚمٌل 

وم٘مد يم٤من يمثػماً ُم٤م يتقمم إًم٘م٤مء أؾمئٚم٦م احل٤مرضيـ قمغم اًمِمٞمخ، ويم٤من اًمِمٞمخ يمثػماً 

َٞمَٝم٤م طمتك إٟمف ىم٤مل ًمف ُمرًة: أن٧م ًِ ؾمٌح٤من – ُم٤م يًتٕملم سمف ذم اؾمتحْم٤مر وم٤مئدٍة َٟم

يمثػماً ُم٤م -رمحف اهلل–شمذيمر ُم٤م أصٌح قمٜمدي ٟمًٞم٤ًم ُمٜمًٞم٤ًّم، ويم٤من اًمِمٞمخ  -اهلل

-يٓم٤مًمٌف سم٠من يدًمَق سمدًمقه ذم اعم٠ًمخ٦م اعمث٤مرة ذم اعمجٚمس، يمام يم٤من اًمِمٞمخ قمكم

ُيرص قمغم قمرض آرائف ذم سمٕمض إُمقر اعمٜمٝمجٞم٦م قمغم اًمِمٞمخ  -طمٗمٔمف اهلل

ف، يمام فمٝمر زم أًمٞم٘مقِّ  -رمحف اهلل– يم٤من  -طمٗمٔمف اهلل-ن اًمِمٞمخ قمٚمٞم٤ًّمم وُيَقضمِّ

طَمَٚم٘م٦م وصؾ سملم اًمِمٞمخ وحمٌٞمف ُمـ اًمدقم٤مة وـمالب اًمٕمٚمؿ ظم٤مرج إردن، إمم 

 همػم ذًمؽ ُمـ صقر اًمتٗم٤مقمؾ اًمٕمٚمٛمل سملم اًمِمٞمخ واًمتٚمٛمٞمذ.

ضم٤مُمع شمراث »وىمد مجٕم٧ُم يمالم اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين قمـ اًمِمٞمخ قمكم احلٚمٌل ذم 

ختزم إصم٤ٌمت اؾمؿ اًمِمٞمخ قمكم طمًـ ، إٓ أنٜمل َح٤م مل أشإًم٤ٌمين ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل

 ذم مجٞمع ُمداظمالشمف رأج٧م أمهٞم٦م اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤م شم٘مدم ًمألُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

سمؾ أب٘مٞمتف يمام هق، ومال أىمقم سمتٕمري٥م  -رمحف اهلل–مل أتٍمف ذم يمالم اًمِمٞمخ    (ـه

يٗمتح  اًمٕم٤مُمٞم٦م، وٓ سم٢مقم٤مدة صٞم٤مهم٦م قم٤ٌمراشمف ذم إذـم٦م: ٕنٜمل أرى أن ذًمؽ

 -سمحًـ ٟمٞم٦م-ُمـ شمٖمٞمػم ُمٕم٤مين اًمٙمالم قمٜمد اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين سم٤مسم٤ًم ٓ حتٛمد قم٘م٤ٌمه
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شم٘متيض ٟم٘مؾ يمالم  -ذم ٟمٔمري-سمدقمقى إقم٤مدة صٞم٤مهمتف، وم٤مُٕم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اًمِمٞمخ يمام هق دون شمٍمف ظم٤مص٦ًم ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٚمَٖمظ يمٛم٤ًمئؾ 

 اِليامن واًمٙمٗمر، وسمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمٜمٝمجٞم٦م.

إًم٤ٌمين أو همػمه، وم٢مذا ىم٤مسمٚمتف سم٠مصٚمف  وىمد ُيٕمٞمد سمٕمْمٝمؿ صٞم٤مهم٦م يمالم اًمٕمالُم٦م

 فمٝمرت ًمؽ ومروق سملم هذا وذاك.

صمؿ إن دقمقى إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م هذا اًمٙمؿ اًمٙمٌػم ُمـ يمالم اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ُمع 

اعمح٤مومٔم٦م قمغم يمؾِّ ُم٤م أراده اِلُم٤مم ُمـ يمالُمف دقمقى قمريْم٦م ٓ أظم٤مل سم٤مطمث٤ًم 

 يدقمٞمٝم٤م ًمٜمٗمًف.

هل٤م روٟمؼ ممٞمز، وأؾمٚمقب  يم٤من-رمحف اهلل-وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر وم٢من قم٤مُمٞم٦م اًمِمٞمخ

 ضمذاب، مل أود أن أوٞمٕمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ.

يمالم اًمِمٞمخ ًمٞمًت٘مٞمؿ اًمٙمالم،  أثٜم٤مءأوٓمر أطمٞم٤مٟم٤ًم ِلو٤موم٦م يمالم ُمـ قمٜمدي ذم و( 

 ، وهذا ىمٚمٞمؾ ضمدا.وم٠مضمٕمؾ يمالُمل سملم ُمٕم٘مقومتلم

أطمت٤مج أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم شمٖمٞمػم سمٜم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م أو طم٤مًمتٝم٤م اِلقمراسمٞم٦م ذم يمالم اًمِمٞمخ وُم٤م ز( 

 ٤مسمف ذًمؽ مم٤م ي٘متْمٞمف آىمت٤ٌمس، وم٠مضمٕمؾ ذًمؽ سملم ىمقؾملم.ؿم

 سملم ُمٕم٘مقومتلم. [اٟم٘مٓم٤مع]أنٌف قمغم آٟم٘مٓم٤مع اًمّمقيت سمٙمٚمٛم٦م  (ح

اًمٙمٚمامت واًمٕم٤ٌمرات اًمتل مل شمٔمٝمر زم ًمرداءة اًمتًجٞمؾ أؾمتٌدهل٤م سم٤مًمٜم٘م٤مط،  (ط

 هٙمذا )...( ىَمٚم٧َّم أم يَمُثَرت.

ٕمدم شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مح٤مدة يمام أؾمتخدم ذًمؽ ذم اًمٕم٤ٌمرات واًمٙمٚمامت اًمتل أطمذومٝم٤م ًم

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، يم٠من ي٠ًمل اًمِمٞمُخ اًم٤ًمئَؾ قمـ طم٤مل أوٓده وأهٚمف، أو أن يٓمٚم٥م 

 اًمِمٞمخ يمقسم٤ًم ُمـ اح٤مء وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مح٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 ذم ذيؾ يمؾ ُم٠ًمخ٦م.ش ُمّمدر اًمتقصمٞمؼ»صمؿ أؾمقق  (ك

كل األحاديث التي ساقها الشوخ يف األرشطة مساق االحتجاج فهي  (ل
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عنده، واقترصت عىل ختريج ما تردد فوه الشوخ كين ُيسيل عىل  صحوحة

 حديث وجيوب بيىه ال يتذكر حكمه. 

 التعؾقؼ: -9

سملم  [ُمٜمف]ُم٤م يم٤من ُمـ شمٕمٚمٞمؼ اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم احل٤مؿمٞم٦م، أث٧ٌُم سمج٤مٟمٌف يمٚمٛم٦م 

 ، أو أيمت٥م سمج٤مٟمٌف )ىمٞمده ضم٤مُمٕمف(.ُمٕم٘مقومتلم، وُم٤م يم٤من ُمـ يمالُمل أتريمف همٗمالً 
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 صؽر وتؼدير

يَْمُت٥َم يمٚمٛم٦َم مْحٍد وؿُمْٙمٍر وإضمالل  ِٕ يُمٚمَّام شمٜم٤موًم٧م ىمٚمٛمل ومٞم٠مظمذ ُمقوٕمف سملم أن٤مُمكم 

ر إمم سمنم احل٤مذم. رُت رؾم٤مًم٦م ُمٜمّمقر سمـ قَمامَّ  هلل رب اًمٕم٤معملم، شَمَذيمَّ

َـّ اهلل قمٚمٞمٜم٤م» :وم٘مد يمت٥م سمنم احل٤مذم إمم ُمٜمّمقر سمـ قمامر ومرد قمٚمٞمف ش ايمت٥م إزمَّ سمام َُم

أُم٤م سمٕمد ي٤م أظمل، وم٘مد أصٌح سمٜم٤م ُمـ ٟمِٕمؿ اهلل ُم٤م ٓ »ومٞمٝم٤م: ُمٜمّمقر سمـ قمامر ذم رؾم٤مًم٦م ىم٤مل

ٟمحّمٞمف، ذم يمثرة ُم٤م ٟمٕمّمٞمف، وًم٘مد سم٘مٞم٧م ُمتحػماً ومٞمام سملم هذيـ، ٓ أدري يمٞمػ 

شأؿمٙمره؟! جلٛمٞمؾ ُم٤م َٟمنَم، أو ىمٌٞمح ُم٤م ؾَمؽَم 
(1)

. 

أؾم٠مل اهلل اًمٙمريؿ اًمذي سمف اًمي واًمٜمٗمع، واِلقمٓم٤مء واعمٜمع: أن جيٕمؾ قمٛمكم هذا »

، وأن يداريمٜمل سم٠مخٓم٤مومف إذا اًمٔمؾُّ أوحك ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مًمّم٤ًم، وأن ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤مً 

يتج٤موز قمٜمل إٟمف اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ، وأن يرومع سمف درضمتل ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، وأن جيٕمٚمف 

ٌد  ذظمػمة زم قمٜمده إٟمف ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ، وأن يٜمٗمع سمف ُمـ شمٚم٘م٤مُه سم٤مًم٘مٌقل، إٟمف ضمقا

ين  سمحًـ اعمٕمقٟم٦م، وأن ُي٥م زم يمريؿ، وأن خيٗمػ قمٜمل يمؾ شمٕم٥م وُم١مٟمف، وأن يٛمدَّ

ظم٤ممت٦م اخلػم، وي٘مٞمٜمل ُمّم٤مرع اًمًقء، وأن يتج٤موز قمـ ومرـم٤ميت يقم اًمتٜم٤مد، وٓ 

يٗمْمحٜمل هب٤م قمغم رؤوس إؿمٝم٤مد، أن٤م وواًمدي وأوٓدي، وأىم٤مريب وأطم٤ٌميب، وُيٚمٜم٤م 

د اًمٙمريؿ، اًمرؤوف  دار اعم٘م٤مم ُمـ ومْمٚمف سمقاؾمع ـمقًمف وؾم٤مسمغ ٟمقًمف، إٟمف هق اجلقا

 اًمرطمٞمؿ.

ُمٕمؽمف سم٘مٍم اًم٤ٌمع، ويمثرة  -واهلل -ؾ ُم٤م يم٤من ذم ىمدريت، وم٢مٟمٜملوهذا اًمٕمٛم

َـّ ومْمؾ اهلل ٓ ُيَٕمٚمَُّؾ سمٌمء ُمـ اًمِٕمٚمؾ.  اًمزًمؾ، وًمٙم

ومٚمٝمذا َرضَمقُت أن أيمقن ُمتّمٗم٤ًم سم٢مطمدى اخلّم٤مل اًمثالث اًمتل إذا ُم٤مت اسمـ آدم 
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(1)

. 

 شٓ يِمٙمر اهلل ُمـ ٓ يِمٙمر اًمٜم٤مس» ُمـ ىمقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصح٤م صح قمـ اًمٜمٌل  واُمتث٤مًٓ 

ـْ ًمف اًمٗمْمؾ إول سمٕمد اهلل قمز وضمؾ ذم إٟمج٤مز هذا  وم٢مين أتقضمف سم٤مًمِمٙمر إمم َُم

 اًمٕمٛمؾ اًمٙمٌػم، وهق أيب اًمٗم٤موؾ، اًمٓمٌٞم٥م اًمٙمٌػم: حمٛمد ؾم٤ممل ٟمٕمامن.

ًء ؿمٙمقرًا وإذا يم٤من اهلل قمز وضمؾ ىمد أُمر اِلٟم٤ًمن أن يدقمق ٕبقيف سم٤م ًمرمح٦م ضمزا

بِّ اْرمَحُْٝماَم يَماَم َرسمَّٞم٤َميِن َصِٖمػًما : ﴿ًمؽمسمٞمتٝمام ًمف ذم صٖمره وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ، ومٙمٞمػ ﴾ َوىُمؾ رَّ

 احل٤مل ُمع واًمدي اًمذي رسم٤مين صٖمػًما، وأطم٤مـمٜمل سمرقم٤ميتف ويمرُمف يمٌػًما.

هذا اعمنموع  اًمٌذرة إومم ُمـ سمتٛمقيؾ -طمٗمٔمف اهلل وأـم٤مل ذم قمٛمره-وم٘مد شمٙمرم

مل َيْٕمُد  هذا اًمٕمٛمؾ أن يٙمقن أوٖم٤مث أطمالم  أن ؾمخره اهلل ًمذًمؽ وًمقٓ  اًمٙمٌػم،

 شمراودين صمؿ هقم٤من ُم٤م شمزول وشمتٌخر.

، وُمت٤مقمٝم٤م مل ُيِمٖمٚمٜمل سمحٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مين -طمٗمٔمف اهلل –وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر وم٢من أيب 

طمٗمٔمف -اًمزائؾ، ومل يدومٕمٜمل ًمٚمريمض وراَء ُم٤مٍل وم٤مٍن، أو ُمٙم٤مٟم٦م اضمتامقمٞم٦م زائٗم٦م، سمؾ يم٤من 

 ظمػَم ُمٕملٍم زم ومٞمام أن٤م ومٞمف ُمـ ظمػم وٟمٕمٛم٦ٍم. -اهلل

اح٤مل واًمقىم٧م، ومه٤م رأس ُم٤مل اًم٤ٌمطم٨م وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ذم  -طمٗمٔمف اهلل -ومقومَّر زم

ٟمٜم٤م ـمالب اًمٕمٚمؿ إذيمٞم٤مء اًمٜمٌٝم٤مء ُمـ متٞمد  هذا اًمزُم٤من، ومٙمؿ قم٤ميِمٜم٤م ورأجٜم٤م ُمـ إظمقا

 شمرك ـمٚم٥م هبؿ اًمدٟمٞم٤م ذات اًمٞمٛملم وذات اًمِمامل ًمٗم٘مرهؿ وطم٤مضمتٝمؿ مم٤م يْمٓمرهؿ إمم

اًمٕمٚمؿ وآٟمِمٖم٤مل سمقفمٞمٗم٦ٍم أو قمٛمؾ، ومتْمٞمع قمغم إُم٦م ومرص٦م آٟمتٗم٤مع سمٕمٚمٛمٝمؿ 

 وضمٝمدهؿ، واهلل اعمًتٕم٤من.

 رمحٝم٤م اهلل!.إمم أُّمل اًمٕمزيزة اًمٖم٤مًمٞم٦م. يمام أتقضمف سم٤مًمِمٙمر

 ..ىمٚمٞمٌؾ هؿ أوئلؽ اًمذيـ يٕمٞمِمقن ًمٖمػمهؿ، وهٙمذا يم٤مٟم٧م هل

وٓ يٜمتٔمرون اًمرد، وهٙمذا وىمٚمٞمٌؾ هؿ أوئلؽ اًمذيـ ي٘مْمقن أقمامرهؿ ذم اًمٕمٓم٤مء 
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 يم٤مٟم٧م هل..

ت، وشمٕم٧ٌم، وسمذًم٧م، وأقمٓم٧م..  ؾَمِٝمَرت، ويَمدَّ

قق، وضم٤مء دوري ٕرد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ مجٞمٚمٝم٤م.. ًُّ  طمتك إذا اؿمتد اًم٤ًمقمد واؾمتقى اًم

 قمغم ُمققمٍد ُمع ًمٞمٚم٦ٍم ه٤مدئ٦م.. -ويم٤مٟم٧م -يمٜم٧ُم 

 ...-ومل َيُزْرَه٤م -وُٕمٍر ُم٤م..مل َيُزْريِن اًمٜمقم ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م

 وم٤ًمهرهُت٤م واًم٘مٛمَر إمم اًمٗمجر...مم طمجرهت٤م.وم٤مٟمت٘مٚم٧ُم إ

 وُم٤م أىم٤ًمه ُِمـ ومجر..

 يم٤مٟم٧م قمغم ؾمٗمٍر ذم ص٤ٌمح ذًمؽ اًمٞمقم إمم اخل٤مرج..

 ىمري٥م..
ٍ
قمتٜمل إمم ًم٘م٤مء قمتٝم٤م وودَّ  ومقدَّ

.. ـّ  وهٙمذا يمٜم٤َّم ٟمٔم

 أفمٚمٛم٧م ًمف اًمدٟمٞم٤م ذم قمٞمٜمل....صمؿ ضم٤مءين ظمؼٌم ُمـ سَمِٕمْٞمد

ً أراده اهلل أن يٙمقن ومٙم٤من..  إنَّ صمٛم٦م أُمرا

 ٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م هل إظمػمة..وم

 وؾَمَٓمَر ذًمؽ اًمٗمجر اًمٜمٝم٤مي٦م..

ظمذًمٜمل ىمٚمٛمل، وَأهمرىم٧ِم اًمدُمقُع  -أْو هَل٤م–وإٟمٜمل يمٚمام أنِم٠مُت أيمت٥ُم قمـ أُمل 

ىِمرـم٤مد، وأؾمٚمٛم٧ُم ومٙمري ًمذيمري٤مٍت ٓ هن٤مي٦م هل٤م، ومتٜمٞم٧م أن ًمق قم٤مدت شمٚمؽ 

 ُم٤م ؿم٤مء....أو ُروِمَع أذان ذًمؽ اًمٗمجر ُمـ ضمديد..وًمٙمـ اهلل ؿم٤مء ومٙم٤من اًمٚمٞمٚم٦م

ل سمرمحتف، وأن يٖمٗمر هل٤م ويرمحٝم٤م، وأن جيٛمٕمٜمل هب٤م ذم  أؾم٠مل اهلل أن يتٖمٛمَد أُمِّ

 ضمٜم٤مشمف، وأن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مهت٤م يقم اًمديـ.

يمام أتقضمف سم٤مًمِمٙمر ٕظمل اًمٙمريؿ قمٌد احلٗمٞمظ طمًـ اًمٜمٝم٤مري اًمذي ىم٤مم قمغم 

، وشمٕم٥م قمٚمٞمف، طمتك ا اًمتٜمًٞمؼ اًمٗمٜمل ًمٚمٙمت٤مب وومٝمرؾمتف، وىمد سمذل ذم ذًمؽ ضمٝمًدا يمٌػمً 
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أظمرضمف هبذه اًمّمقرة اجلٛمٞمٚم٦م، ومل شم٘متٍم ضمٝمقده قمغم اًمتٜمًٞمؼ واِلظمراج سمؾ 

وُمراضمٕم٦م اح٤مدة وإصمراؤه٤م قمٚمٛمٞم٤ًم سم٤معمالطمٔم٤مت، أؾم٠مل اهلل أن ي٤ٌمرك ذم ضمٝمقده وأن 

 يقوم٘مٜم٤م ًمٚمتٕم٤مون ذم سم٤مىمل ُمِم٤مريٕمل اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

ل أقم٤مٟمتف ذم اًمترطم٤مب حمٛمد ُيٞمك احلرازي وأتقضمف سم٤مًمِمٙمر ًمزوضمف اًمٙمريٛم٦م 

اًمتٜمًٞمؼ، وؾم٤مقمدشمٜم٤م ذم ُمراطمؾ اًمّمػ واعمراضمٕم٦م، وإدظم٤مل اِلصالطم٤مت، ٟمٗمع اهلل 

 هب٤م، وسم٤مرك ذم ضمٝمقده٤م. 

-يمام أتقضمف سم٤مًمِمٙمر إمم أظمل اًمٗم٤موؾ وصدي٘مل اًمٙمريؿ ومٝمد سمـ قمكم اًمٚمحجل

ؾ، وًمٞم٧ًم اًمذي شمٙمرم سمٛم٤ًمقمديت ذم ُمراضمٕم٦م اًمتجرسم٦م إظمػمة ًمٚمٕمٛم -طمٗمٔمف اهلل

 اًمتل يٕمٞمٜمٜمل ذم ُمراضمٕم٦م يمت٤مب سمؾ ص٤مطمٌٜمل ُمـ سمداي٦م اعمنموع، هذه هل اعمرة إومم

 أؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ ضمٝمقده ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمف.

وأتقضمف سم٤مًمِمٙمر ًمٚمجٜمدي اعمجٝمقل اًمذي ٓ أقمرومف! وٓ أقمرف قمٜمف همػم يمٜمٞمتف، 

وهق إخ اًمٗم٤موؾ )أبق شمراب(، وهق ُمـ اعمحٌلم ًمٚمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين، وىمد قمرض قمكّم 

ًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ًمتّمحٞمح ُم٤م يٜمدُّ قمٜم٤م ُمـ شمّمحٞمػ أو حتريػ أو ُمراضمٕم٦م اًمتج٤مرب ا

ظمٓم٠م أو ظمٚمؾ شمٜمًٞم٘مل، وم٠مقم٤مٟمٜمل طمٗمٔمف اهلل ذم آرشم٘م٤مء سم٤مًمٕمٛمؾ وشمدىمٞم٘مف أيمثر، أؾم٠مل 

 اهلل أن يٙمثر ُمـ أُمث٤مًمف، ذم زُم٤من ٓ دمد ومٞمف ُمثٚمف!

وأؿمٙمر أظمل احلٌٞم٥م )ؾمٚمٞمؿ اعمٞمث٤مزم( وأظمل احلٌٞم٥م )قمٌد اًمًٛمٞمع اعمٞمث٤مزم( 

د اًمّمقشمٞم٦م ىمٌؾ أن أىمقم سمٛم٘م٤مسمٚمتٝم٤م يم٤مُمٚم٦م قمغم أصقهل٤م اًمٚمذيـ أ ذوم٤م قمغم شمٗمريغ اعمقا

اعمًٛمققم٦م، وىمد يم٤من ًمٜمِم٤مـمٝمام وضمٝمدمه٤م أثر يمٌػم ذم ُمراطمؾ إٟمج٤مز هذه 

 اعمقؾمققم٦م..وًمقٓ أن اهلل ؾمخرمه٤م ًمذًمؽ ًمٙم٤من هذا اًمٕمٛمؾ ذم ـمّل اًمٜمًٞم٤من.

 وٓ يِمٙمر اهلل ُمـ ٓ يِمٙمر اًمٜم٤مس..
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اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًم٘مٌقل اًمذي يمتٌف هلذا اعمنموع، اًمذي ص٤مر )أصاًل( يرضمع  أمحدُ  

  إًمٞمف اًم٤ٌمطمثقن عمٕمروم٦م آراء اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل.

طمتك شمرمج٧م سمٕمض ُمقاوٕمف إمم  وأمحد اهلل تعاىل عىل ما كتبه من اىتشار له

 ٦م واًمّمٞمٜمٞم٦م.ًمٖم٤مت قمدة يم٤مِلٟمجٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م وإؾم٤ٌمٟمٞم٦م وإندوٟمٞمًٞم٦م واِليٓم٤مًمٞم

وأؿمٙمر ُمِم٤مخيٜم٤م إوم٤موؾ اًمذيـ ؿمجٕمقٟم٤م قمغم إمت٤مم اًمٕمٛمؾ، وإٟمج٤مزه، واعميض 

، -طمٗمٔمف اهلل–ىمدُم٤م ذم ُمنموقمٜم٤م، يمِمٞمخٜم٤م اًمٗم٤موؾ أيب احلًـ اًمًٚمٞمامين اح٠مريب 

 واًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ قمكم احلٚمٌل طمٗمٔمف اهلل.

وأؿمٙمر يمؾَّ ُمـ شمقاصؾ يب ُمـ اًم٘مراء اًمٙمرام ًمِمٙمري وشمِمجٞمٕمل قمغم اعميض 

ذم هذا اعمنموع، وم٘مد يم٤من ذًمؽ ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب رومع اهلٛم٦م، وشمٜمِمٞمٓمٝم٤م، ضمٕمؾ  ىمدُم٤مً 

 اهلل ؾمٕمٞمٝمؿ ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مهتؿ.

يمام أؿمٙمر يمؾَّ ٟم٤مىمٍد ٟم٤مصٍح ممـ أبدى ُمالطمٔم٤مت قمٚمٛمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ ًمٖمرض شمٗم٤مدي 

اًم٘مّمقر، وشمّمحٞمح اعم٤ًمر، وإصمراء اعمنموع، وأرضمق أن شمٙمقن ُمالطمٔم٤مت اًمٜم٘م٤مد 

 اًمٕمٛمؾ سمٛمزيد ُمـ اًمتدىمٞمؼ واًمتجقيد. اًمٜم٤مصحلم أثٛمرت ذم هذا

وىمد اسمتٚمٞمٜم٤م ذم اعم٘م٤مسمؾ سمٌٕمض ُمـ ٓ هؿَّ هلؿ إٓ إهدار اجلٝمقد واًمتجٝمٞمؾ واًمتًٗمٞمف 

 يمام هق طم٤مل يمثػم ُمـ أبٜم٤مء زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ اًمٜم٘م٤مد اعمتحذًم٘ملم! قم٤موم٤مٟم٤م اهلل ُمٜمٝمؿ وأُمث٤مهلؿ.
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 عـ ادقشقعة كؾؿة أخرة

ـّ اًمٙم٤مشمٌقن أنٜم٤م ىمد صٜمٕمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  أو -إذا سمذًمٜم٤م ًمذًمؽ اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ىمٓمرةً  ٓ َئُم

 ُمـ اعمداد. -ىمٓمرات

 -أو ىمٓمرات–وٓ ئمـ اًم٤ٌميمقن أنٜم٤م ىمد صٜمٕمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم إذا سمذًمٜم٤م ًمذًمؽ اًمرضمؾ ىمٓمرة 

 ُمـ اًمدُمع.

 وم٢مٟمف ىمد سمذل ُم٤مء طمٞم٤مشمف ىمٓمرًة ىمٓمرة ًمديٜمف وُأُمتِف، صمؿ ُم٣م إمم ؾمٌٞمٚمف..

 وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد..
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 ى أخرة!وكؾؿة أخر

ًمٞمس هق  -قمغم أوراٍق وُمدادوإِن اطمتقى  - اقمٚمؿ أن هذا اًمذي سملم يَديَؽ..

 سمٙمت٤مب!

 سمؾ هق ص٤مطم٥ٌم راوَمَ٘مٜمِل..

وسملم وجٞم٩ِم اًم٘مذائػ.. وقمغم َوىْمِع اًم٘مٜم٤مسمِؾ.. وَوؾَمِط  حت٧م أصقاِت اعمداومع..

 ـمٚم٘م٤مِت اًمرص٤مص..

 ْقِل ُم٤م ضمرى وجيري..وهق يٚمٝم٨ُم ُمـ هَ  وـم٤مَح٤م َأؾْمٜمََد فَمْٝمَرُه سمج٤مٟمٌِِل ًمٚمَقراء..

 وَرَُمَ٘مٜمِل يقًُم٤م سمٕمٞمٜمٞمِف ُمت٤ًمئال:

ٟم٤م َٟمِّمؾ؟!  أتُرا

ـ ي٤م رقم٤مك اهلل اؾمت٘م٤ٌمًمف، واومتح ًمف يديؽ، وأيمِرم ٟمزًَمف.. ًِ ٤ًم! وم٠مطم
ِ
 وم٢من َوَصَٚمَؽ ؾم٤مح

ر ىمٌؾ ذًمؽ يمٚمف ُم٤م ُمرَّ سمف، وادُع ًمف..  وشمذيمَّ

 ادُع زم ُمٕمف!!  وإن ؿمئ٧َم..

 ويمت٥م

 ُمـ أىمَم اًمنمق اِلؾمالُمل

ِج سمح٤مٍر ُمتالـمٛم٦م!طمٞم٨م اضم  تٛمع ؾمحر اًمٓمٌٞمٕم٦م و مج٤مل اِلٟم٤ًمن سملم أُمقا

 -طمرؾمٝم٤م اهلل -ذم أندوٟمٞمًٞم٤م اعمًٚمٛم٦م 

 ذم رطمٚمتف اًمدقمقي٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

  أن ُيٕمزه٤م اهلل سم٤مِلؾمالم واًمًٜم٦م داقمًٞم٤م ًمّمٜمٕم٤مء اًمٞمٛمـ اجلريح

 وُيذل ومٞمٝم٤م اًمْمالل واًمٌدقم٦م

 د. ؿم٤مدي سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمٜمٕمامن

 يم٤من اهلل ًمف

 



 طّازٚكتاب ال









 كتاب املٗآ
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 الطفارة ادقاه يف إصؾ

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ واظمت٤مره، سمٜمج٤مؾم٦م يتٖمػم مل ُم٤م رء يٜمجًف ٓ ـمٝمقر[ اح٤مء أي] وهق

 قمغم ىم٤مئؿ واِلمج٤مع، شمّمح ٓ، وًمقٟمف وـمٕمٛمف رُيف قمغم همٚم٥م ُم٤م إٓ: زي٤مدة]و[ 

 .هب٤م اًمٕمٛمؾ

 ([.1/6) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ُبَضاعة بئر يف جاء ما باب

 ىمٞمؾ أنف اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ ظَمدي٩م سمـ راومع سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ

 وحلؿ احِلٞمَض ومٞمٝم٤م ُيٓمرح رئسم وهل سُمْم٤مقم٦م؟ سمئر ُمـ أنتقو٠م: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل

فُ  ٓ ـَمُٝمقرٌ  اح٤مء» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل واًمٜمْتـ؟ اًمٙمالب ًُ  .شصحٞمح» .شرءٌ  ُيٜمَجِّ

 ]قال اإلمام[:

 رُيف قمغم همٚم٥م ُم٤م إٓ» :آظمره ذم ةزي٤مد احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم ضم٤مء :تـبقف

 !شوًمقٟمف وـمٕمٛمف

 يم٤من وإن اًمٜمقوي: ىم٤مل يمام، اعمحدصملم سم٤مشمٗم٤مق شمّمح ٓ وٕمٞمٗم٦م زي٤مدة وهل

 .هب٤م اًمٕمٛمؾ قمغم اِلمج٤مع

 .[(1/114) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح]

 تـجس فؼد الثالثة اداء وصافأ أحد تغر إذا

 ٓ؟ أم اح٤مء طمٙمؿ ي٠مظمذ هؾ، ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف يدظمؾ اًمذي اح٤مء مداخؾة:

س وم٘مد اًمثالصم٦م أوص٤مومف أطمد شَمَٖمػمَّ  إذا الشقخ:  .شَمٜمَجَّ

  (55: 54: 45/ 322/واًمٜمقر اهلدى) 
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 بالتغر إٓ يـجس ٓ اداء

 اح٤مء قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾُمئؾ :ىم٤مل أبٞمف قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد قمـ

٨ٌََم  ٛمؾُي مل ىُمٚمََّتلْمِ  اح٤مء يم٤من إذا»: وم٘م٤مل واًم٤ًٌمع؟ اًمدواب ُمـ يٜمقسمف وُم٤م  إؾمٜم٤مده» .شاخلَ

 .شاًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

 أن: أيب طمدصمٜمل :ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اعمٜمذر سمـ قم٤مصؿ وقمـ

 .شصحٞمح إؾمٜم٤مده» .شيٜمجس ٓ وم٢مٟمف ىمٚمتلم اح٤مء يم٤من إذا» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ]قال اإلمام[:

 وهق، لماًم٘مٚمت ُمـ أىمؾ يم٤من إذا يٜمجس اح٤مء أن قمغم احلدي٨م ُمٗمٝمقم :فائدة

 أظمرى وُٕمقر -ومٚمذًمؽ هذا: سمٕمد اًمذي اًم٤ٌمب ذم أيت احلدي٨م ًمٕمٛمقم ُمٕم٤مرض

 اًمٕمٛمقم هبذا اًمٕمٛمؾ قمٜمدٟم٤م إرضمح: -شاًمتٝمذي٥م» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره٤م

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمٗمٝمقم هذا وشمرك

 : أيت سم٤محلدي٨م اًمِمٞمخ أراد -ضم٤مُمٕمف- ىمٚم٧م

 أيب قمـ ظَمدي٩م سمـ راومع سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ، سُمَْم٤مقم٦م سمئر ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب

 ُيٓمرح سمثر وهل سُمْم٤مقم٦م؟ سمئر ُمـ أنتقو٠م: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ىمٞمؾ أنف اخلدري ؾمٕمٞمد

فُ  ٓ ـَمُٝمقرٌ  اح٤مء» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل واًمٜمْتـ؟ اًمٙمالب وحلؿ احِلٞمَض ومٞمٝم٤م ًُ  ُيٜمَجِّ

 .شصحٞمح» .شرءٌ 

 (115-1/159) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 الؼؾتني حديث فؼف

ح٧م طميشمؽ :السائؾ  اًمُ٘مٚمَّتلم؟ طمدي٨م َصحَّ

 .ٟمٕمؿ الشقخ:

 احلدي٨م؟ ًمٗم٘مف سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:
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َتٜمٌط أن جيقز ٓ -يم٤من طمدي٨م أي- احلدي٨م وم٘مف الشقخ: ًْ  ُمع إٓ ُمٜمف اًمٗم٘مف ُي

 اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م ومٛمـ، سم٤مًم٤ٌمب اعمتٕمٚم٘م٦م إظمرى ًمألطم٤مدي٨م واًمٜمٔمر اًمتقضمف

ًف ٓ ـمٝمقر وم٤مح٤مء: »سمْم٤مقم٦م سمئر طمدي٨م  يُمؾٍّ  ذم اًمٜمٔمر ُمـ سمد ٓ ومحٞمٜمئذٍ ش. ءر ُيٜمَجِّ

 اًمٌئر طمدي٨م ذم وٓ، ًمقطمده اًمُ٘مٚمَّتلم طمدي٨م ذم اًمٜمٔمر جيقز ٓ، ُمٕم٤مً  احلديثلم ُمـ

 ُمـ اًمدًٓم٦م واوح اًم٘مٚمتلم ومحدي٨م يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا، ُمٕم٤مً  يمٚمٞمٝمام وإٟمام ًمقطمده

 سمخالف، وؿمٛمقًمف قمٛمقُمف طمٞم٨م ُمـ اًمدًٓم٦م واوح ًمٞمس يم٤من وإن، اعمٕمٜمك طمٞم٨م

 .واًمٌٞم٤من اًمتقوٞمح ُمـ رء إمم ُيت٤مج ومٝمق اًمٌئر طمدي٨م

ًف ٓ ـمٝمقر اح٤مء»  رواي٦م ذم شمقوٞمحف رء؟ يٜمجًف ٓ: ُمٕمٜمك ُم٤مش رء ُيٜمَجِّ

: شم٘مقل اًمتل وهل، هب٤م اًمٕمٛمؾ قمغم اِلمج٤مع ًمٙمـ، إؾمٜم٤مده٤م طمٞم٨م ُمـ شمّمح ٓ أظمرى

: يٕمٜملش رـمٝمق اح٤مء: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وطمٞمٜمئذٍ ش رُيف أو ًمقٟمف أو ـمٛمٕمف يتٖمػم مل ُم٤م»

 ُمٕمٜمك هق هذا يم٤من إذا، ُم٤مء قمٜمف ىمٚم٧م رأجتف إذا، إـمالىمف وقمغم ـمٝمقريتف قمغم سم٘مل ُم٤م

 .اًم٘مٚمتلم طمدي٨م ذم ًمٚمٜمٔمر ٟمٕمقد طمٞمٜمئذٍ  -ي٘مٞمٜم٤مً  يمذًمؽ وهق- احلدي٨م

 ومٞمف وقم٤مء: سمٛمٕمٜمك إـمالىمف؟ قمغم هق هؾش اخل٨ٌم ُيٛمؾ مل ىمٚمتلم اح٤مء يم٤من إذا»

ع ًَ  قمنم يٛمٙمـ أذيمر ُم٤م ومٞمف، اح٤مء ُمـ ىُمَٚمؾ ٕرسمع يتًع وًمٜم٘مؾ ىُمٚمَّتلم ُمـ ٕيمثر ُمتَّ

 ..ذًمؽ أؿمٌف ُم٤م أو، شمٜمٙم٤مت

 وم٤محلدي٨م اح٤مء ُمـ ىُمٚمَّت٤من ومٞمف اح٤مء ُمـ ىُمَٚمؾ ٕرسمع يتًع اًمذي اًمققم٤مء هذا: اًم٘مّمد

 هذا ذم وىمع إذا اًمذي اخل٨ٌم ٟم٦ًٌم ُم٤م شمرىش اخل٨ٌم ُيٛمؾ مل ىمٚمتلم اح٤مء يم٤من إذا: »ي٘مقل

 .اخل٨ٌم قمٚمٞمف يٖمٚم٥م ٓ: أي، اخل٨ٌم ُيٛمؾ وٓ، ـم٤مهراً  ئمؾ ىمٚمت٤من اًم٤ٌمًمغ اح٤مء

: -اًمًقري اًمتٕمٌػم قمغم- ٟميهب٤م دقمٜم٤م: اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ يمثػم ذم أىمقل ويمام

 ومٞمف وىمع، اًمٓم٤مهر اًمٜم٘مل اح٤مء ُمـ ىُمٚمَّتلم ومٞمف، ىُمَٚمؾ ٕرسمع يتًع اًمققم٤مء هذا شقمالوي٦م»

 ٔم٤مهرسم ي٘مقل أطمداً  أفمـ ُم٤م! اخل٨ٌم؟ ُيٛمؾ مل أو اخل٨ٌم ُيٛمؾ ٓ: ي٘م٤مل هؾ، سمقل ىمٚمت٤من

 .واوح هذاش اخل٨ٌم ُيٛمؾ مل ىمٚمتلم اح٤مء يم٤من إذا: »احلدي٨م هذا

 اًمُ٘مٚم٦َّم سمدل.. ىمٚم٦م، سمقل اًم٘مٚمتلم سمدل: وٟم٘مقل ومٜمٜمزل.. حت٧م إمم ومقق ُمـ أن اٟمزل 

 .وهٙمذا.. ىمٚم٦م ٟمّمػ
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ًف مل اًمُ٘مٚمَّتلم ذم وىمٕم٧م إذا اًمتل اًمٜمج٤مؾم٦م ٟم٦ًٌم هل ُم٤م إذًا:   هبذا قمٛمالً  شُمٜمَجِّ

 .سمف ي٘مقل أطمد ٓ ومٝمذا اًمٜمج٤مؾم٦م: ٓمٚمؼُم ي٘م٤مل أن أُم٤م، احلدي٨م

س؟ اًم٘مٚمتلم ذو اح٤مء ذم وىمٕم٧م إذا اًمتل اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اعم٘مدار هل ُم٤م: إذاً   ـمٌٕم٤مً  شَمٜمَجَّ

دٟم٤مه٤م ؾمقاء، صم٤مسمت٦م اًمٜم٦ًٌم أن ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ -أجْم٤مً -  اعمٞم٤مه ُمـ سمٙمثػم أو سم٘مٚمٞمؾ طَمدَّ

 -ُمثالً - سمقل فومٞم وىمع إذا: ُمثالً ، شم٠مثػمه٤م خيتٚمػ اًمٜمج٤مؾم٤مت أنقاع ٕن اًمّمحٞم٦م:

 وىمع ًمق يمام، شمٖمٞمػمه ذم ي١مصمر ٓ ؾمقف.. اًمٌقل ُمـ ىمٚمٞمؾ ومٞمف وىمع إذا ي١مصمر ًمـ ومًقف

 ُمـ أىمؾ وسمٜم٦ًٌم سمنقم٦م اح٤مء هذا ُيَٖمػمِّ  اًمٜمجس اًمدم ُمـ وم٤مًم٘مٚمٞمؾ، ُمثالً  ٟمجس دم ومٞمف

 .اح٤مء ُمع اًمٚمقن طمٞم٨م ُمـ يتْم٤مءل اًمٌقل ًمٙمقن ٟمٔمراً  اًمٌقل وىمقع

 ضمداً  ُمتٕمددة وصقر، ضمداً  قمديدة طمتامٓتا يتّمقر أن يًتٓمٞمع اِلٟم٤ًمن ومٝمٜم٤م

 ضمٝم٦م ُمـ وىمٚمتٝم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م وٟمققمٞم٦م ضمٝم٦م ُمـ وىِمٚمَّتٝم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م يمثرة طمٞم٨م ُمـ، ضمداً 

 اًمذي هق، اًمٌئر طمدي٨م إمم ُمْمٓمريـ أنٗمًٜم٤م ؾمٜمجد طمٞمٜمئذٍ  احلٙمؿ؟ ومام، أظمرى

ًف ومل اًمُ٘مٚمَّتلم ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمٜمج٤مؾم٦م: ومًٜم٘مقل، اًم٘مٚمتلم طمدي٨م ذم يتحٙمؿ  هل شُمٜمَجِّ

[ ءر] يتٖمػم مل ـمٝمقراً  اًم٘مٚمتلم ُم٤مء سم٘مل: أيش ـمٝمقر اح٤مء: »احلدي٨م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل

 هٜم٤م؟ إمم واوح، شمٜمجس وإٓ ـم٤مهراً  يٌ٘مك وم٢مذاً ، اًمثالصم٦م إنقاع ُمـ

 .واوح هٜم٤م إمم مداخؾة:

 وم٢مُم٤م، اخل٨ٌم ُيٛمؾ ٓ ىمٚمتلم اح٤مء: مت٤مُم٤مً  ُمٜمٕمٙمس ظمط أن ٟمٛمٌم! ـمٞم٥م الشقخ:

 قمغم شمٜمجس سمقل ُمـ ىمٓمرة ومٞمف وىمع اًم٘مٚمتلم دون اح٤مء أن وحوا إـمالىمف قمغم ًمٞمس أنف

  ح٤مذا؟ يتٜمجس مل اًمٌئر طمدي٨م قمغم ًمٙمـ شمٜمجس اًم٘مٚمتلم؟ طمدي٨م

 يمقٟمف قمـ خيرج مل أنف دام ُم٤م ٟمج٤مؾم٦م ذم وىمٕم٧م اًمذي اح٤مء أن: ىم٤مقمدة أقمٓم٤مٟم٤م ٕنف

ًف ٓ ـمٝمقر ومٝمق اًمثالصم٦م أوص٤مومف أطمد يتٖمػم سم٠مٓ وذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤مً  ُم٤مء  .رء ُيٜمَجِّ

 طمٞم٨م ُمـ، اًم٘مٚمتلم طمدي٨م قمغم شمًٚمط يمام اًمٌئر طمدي٨م أن مت٤مُم٤مً  ًمٜم٤م ئمٝمر ٞمٜمئذٍ طم

 ُمـ اًم٘مٚمتلم طمدي٨م قمغم يتًٚمط هق ومٙمذًمؽ، إـمالىمف قمغم ًمٞمس أنف واًمتقوٞمح اًمٌٞم٤من

 ُمٝمام، شمٜمجس اًم٘مٚمتلم يٌٚمغ مل يم٤من إذا أنف: اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٗمٝمقم.. ًمف اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٗمٝمقم طمٞم٨م
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: اًم٘مقل ُمـ ذًمؽ يٜمٗمل سمْم٤مقم٦م سمئر طمدي٨م ـًمٙم، ىمٚمٞمٚم٦م ومٞمف وىمٕم٧م اًمتل اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م

 .اًمثالصم٦م أوص٤مومف أطمد يتٖمػم مل ُم٤م

 ُمٌدأ يٙمقن أن -اًمٗم٘مف طمٞم٨م ُمـ- يّمٚمح ٓ اًمُ٘مٚمَّتلم طمدي٨م أن يتْمح ومٚمٝمذا

 ُمـ يمذًمؽ يم٤من وُم٤م اًم٘م٤مقمدة: وهق اعمٌدأ ومٝمق اًمٌئر طمدي٨م سمخالف، وىم٤مقمدة

ٚمَّط إطم٤مدي٨م ًَ  .ويٌٞمٜمف حفويقو ي٘مٞمده اًمذي وهق، أظمر قمغم أطمدمه٤م وَمُٞم

سم٤مً  ظمرج اًم٘مٚمتلم طمدي٨م أن اًمٔم٤مهر إن: ٟم٘مقل وأظمػماً    ٓ، ُمٕمٞمٜم٦م حل٤مدصم٦م ضمقا

 هذا وإٟمام، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ُمًت٘مؾ صم٤مسم٧م طمٙمؿ ًمف ومٚمٞمس وًمذًمؽ ؿم٤مُمٚم٦م: ُمٓمردة ًم٘م٤مقمدة

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر ًمٚمحدي٨م هق احلٙمؿ

  (55.: 8: 13/   28/   واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼؾتني حديث فؼف

 هؾ، شاخل٨ٌم ُيٛمؾ مل ىمٚمتلم اح٤مء يم٤من إذا: »طمدي٨م طمقل الاًم١ًم يم٤من الشقخ:

 وِمْ٘مُٝمف؟ وُم٤م صحٞمح؟ هق

 ومٚمٞمس اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٙمـ، صحٞمح إؾمٜم٤مده طمٞم٨م ُمـ أنف: اجلقاب ومٙم٤من

، سُمْم٤مقم٦م سمئر ذم ضم٤مء اًمذي اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م قمغم اًمٕمٛمؾ إٟمام، قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ

ًفيُ  ٓ ـمٝمقر اح٤مء: »ومٞمف اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل واًمذي  ش.رء ٜمَجِّ

 ٟم٠مظمذ أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م وُمٗمٝمقُمف سمٛمٜمٓم٘مف وأظمذٟم٤م قمٜمده وىمٗمٜم٤م إذا اًم٘مٚمتلم ومحدي٨م

ٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٝمام اًمٜمج٤مؾم٦م أن: احلدي٨م ومٛمٜمٓمقق، ُمٜمْمٌٓم٤مً  ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  ُمٜمف  دام ومام يمٛمِّ

 مل إذا: اًمٕمٙمس وقمغم، وم٘مٞمف سمف ي٘مقل ٓ وهذا، ٟمجس همػم ومٝمذا اًم٘مٚمتلم سمٚمغ اح٤مء أن

س وم٘مد دم أو -ُمثالً - سمقل ٟمج٤مؾم٦م ُمـ ىمٓمرة ومٞمف ووىمع ىُمٚمَّتلم يٌٚمغ  هٜم٤م ذم وص٤مر، شَمٜمَجَّ

 مخًلم ومروٜم٤م ًمق، اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م سم٤معمٙم٤ميٞمؾ اًم٘مٚمتلم ومروٜم٤م إذا، يُمكمِّ  اًمتٜم٤مومر ُمـ رء

 ىمٚمتلم؟ أن ُمٕمػميٜمف ُم٤مذا ىمدر حتٗمظ، أن واقمل ًمٞمس ٕين.. يمٞمٚمق

 .أطمٗمظ ُم٤م مداخؾة:
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 أن٧م، اًم٘مٚمتلم قمغم اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ٦ماحل٘مٞم٘م ٕن ومروٞم٦م: هل ٟمٗمؽمض الشقخ:

 ؿمٞمئ٤ًم؟ شمًتحي

 .ٓ مداخؾة:

 .إذاً  اؾمؽمطمٜم٤م، ه٤مه الشقخ:

 ي٤ًموي يمٞمٚمق اخلٛمًلم وهذه، يمٞمٚمق مخًلم وزٟمف ُم٤مء أنف ٟمٗمؽمض: وم٤معم٘مّمقد

 أم اح٤مء ـم٤مهر احلدي٨م يٕمٓمٞمٜم٤م ُم٤مذا، سمقل يمٞمٚمق يمٞمٚمق اخلٛمًلم هذه ذم وىمع، ىمٚمتلم

 ٟمجس؟

 .ـم٤مهر اًم٘مٚمتلم طمدي٨م مداخؾة:

 ُم٤مذا ُم٤مء ىمٓمرة ومٞمف ووىمع، يمٞمٚمق مخًلم ُمـ أىمؾ اح٤مء يم٤من إذا، ـم٤مهر خ:الشق

 ٟمج٤ًًم؟ أم ـم٤مهراً  يٙمقن سمقل ىمٓمرة قمٗمقاً ، ٟمج٤ًمً  أم ـم٤مهراً  يٙمقن

 .ٟمجس مداخؾة:

 ٕن اًمٓمٌل: اًمٙمٞماموي سمٗمحص أىمقل ٓ، اح٤مء هذا وُمِحص ًمق، ٟمجس الشقخ:

: أىمقل ًمٙمـ، ويمٞمامويلم أـم٤ٌمء هٙمذا يٙمقٟمقا  أهنؿ يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛملم ُيَٙمٚمػ ٓ اِلؾمالم

ٞم٤مً  اعمتٜم٤مومرشملم اًمّمقرشملم ومحّمٜم٤م ًمق ، شرء يٜمجًف ٓ ـمٝمقر اح٤مء: »طمدي٨م سمٛمٕمٞم٤مر يمٚمِّ

، اًم٘مٚمتلم طمدي٨م ُمـ ُمٓمٝمراً  ـم٤مهراً  اح٤مء يمقن ُمٜمف أظمذٟم٤م اًمذي إول اعمث٤مل ًمقضمدٟم٤م

 ـمٝمقر اح٤مء: »ُمع يتٜم٤مرم اعمث٤مًملم ُمـ يمالًّ  أن ًمقضمدٟم٤م، ٟمجس أنف ُمٜمف أظمذٟم٤م اًمث٤مين واعمث٤مل

 ذًمؽ؟ يمٞمػ، شرء يٜمجًف ٓ

 ذم و٤مقم٧م اًم٘مٓمرة هذه، ـمٝمقر اح٤مء، سمقل ُمـ ىمٓمرة ومٞمف وىمع اًمذي اًمث٤مين اعمث٤مل

 طمدي٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م، إـمالىم٤مً  أثر اًمٌقل ُمـ اًم٘مٓمرة هلذه يٌؼ ومٚمؿ، اًمٙمثػم اح٤مء هذا همٛمرة

، احلدي٨م هذا ٟمًتحي طمٞمٜمام ـمٌٕم٤مً ، شرء يٜمجًف ٓ ـمٝمقر اح٤مء: »ؾمٕمٞمد أيب

 ٟمٗمٝمؿ ٟمحـ، ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ذم احلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وٟمًتحي

ًف ٓ ـمٝمقر اح٤مء: اًمت٤مزم اًمقضمف قمغم احلدي٨م طمٞمٜمئذٍ   شم٘مع اًمتل اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ رء ُيٜمَجِّ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس، ُمٓمٚم٘م٤مً  ُم٤مء يمقٟمف قمـ خيرج طمتك ومٞمف
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 يمحدي٨م، ومٞمف وىمٕم٧م اًمتل اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ رء يٜمجًف ٓ ـمٝمقر اح٤مء: وم٢مذاً 

 اعمث٤مل ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم، اًمٜمج٤مؾم٦م طمٙمؿ أقمٓم٤مٟم٤م اًم٘مٚمتلم ُمـ يمؾ ذم ىمٓمرة ًم٘مٚمتلما

 ومٚمق، يمثػم اًمٌقل ُمـ ومٞمف اًمقاىمع يم٤من، ُم٤مء ًمؽم أو ُم٤مء يمٞمٚمق سمخٛمًلم َُمثَّٚمٜم٤مه اًمذي إول

 إن إُمر ووح أنف أفمـ، رُيف أو ًمقٟمف أو ـمٕمٛمف شَمَٖمػّم  ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م قمٚمٞمف ؾَمٚمَّٓمٜم٤م

 يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ، طَمَٙمامً  ًمٞمس اًمُ٘مٚمَّتلم طمدي٨م، احلََٙمؿ هق ؾمٕمٞمد يبأ طمدي٨م: أي اهلل: ؿم٤مء

 اًمتل واًمٜمج٤مؾم٦م ىمٚمتلم اح٤مء ذاك يم٤من إذا أنف: ُُمَٕمٞمَّٜم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ىمٞمؾ احلدي٨م إن: ي٘م٤مل أن

 يم٤مٟم٧م ُمٝمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل أن يٛمٙمـ ٓ ٕنف يتٜمجس: ٓ ومٝمق ومٞمف وىمٕم٧م

 . ُمًتحٞمؾ أُمر هذا، اخل٨ٌم ُيٛمؾ ٓ ومٝمق اًمُ٘مٚمَّتلم ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمٜمج٤مؾم٦م ٟم٦ًٌم

  (55: 28: 39/ 356/ واًمٜمقر اهلدى)

 مػفقم؟ لف هؾ الؼؾتني حديث

 ُمٗمٝمقم؟ ًمف هؾ اًم٘مٚمتلم طمدي٨م :السائؾ

 قمغم ويٗمٝمؿ يٗمن أن وأريد ُمٗمٝمقم ًمف ًمٞمس اًم٘مٚمتلم طمدي٨م :-اهلل رمحف- الشقخ

سم٤م يم٤من ٘مٚمتلماًم طمدي٨م أن أقمٚمؿ واهلل ويٌدو سمْم٤مقم٦م سمئر ذم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وقء  ضمقا

 ًمف ًمٞمس أىمقل هذا سمٕمد أىمقل أن٤م سمؾ اخل٤مص٦م ٤ًمهت٤مسمُمال هل٤م ،ُمٕمٞمٜم٦م واطمدة طم٤مدصم٦م قمـ

 ُمٜمٓمقىمف نأجْم٤م، ٕ ُمٜمٓمقق ًمف ًمٞمس سمؾ ُمٗمٝمقم ًمف ًمٞمس وم٘مط ًمٞمس ُمٜمٓمقق وٓ ُمٗمٝمقم

 ـمريؼ ُمـ ًمديٜم٤م صم٧ٌم وم٢مذا ،يٌٚمٖمف مل إذا ُمٗمٝمقُمف شظمٌث٤م ُيٛمؾ مل ىمٚمتلم اح٤مء سمٚمغ إذا»

 ي١مظمذ ٓ أن أومم سم٤مب ومٛمـ سمف ي١مظمذ ٓ احلدي٨م هذا ُمٜمٓمقق أن اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ

 . سمٛمٗمٝمقُمف

 ذًمؽ؟ يمٞمػ

 .شظمٌث٤م ُيٛمؾ مل ىمٚمتلم اح٤مء سمٚمغ إذا»

 ،اح٤مء ُمـ ُمٙمٕم٥م ُمؽم قمـ قم٤ٌمرة أهن٤م ًمٜمٗمؽمض ،حتديده ذم ظمالف ومٞمف ىمٚمتلم 

 ٓ :ي٘م٤مل هؾ اًمٌقل ُمـ ىمٚمتلم اًمٌحػمة هذه ذم ومّم٥م ىمٚمتلم اح٤مء ُمـ ومٞمٝم٤م سمحػمة ومٝمٜم٤مك

 .شٓ» ـمٌٕم٤م ؟ظمٌث٤م ُيٛمؾ
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 ىمٚمت٤من ومٞمٝم٤م اًمتل سمحػمة ذم وىمع أنف وم٤مومؽموٜم٤م ،واطمدة ىمٚم٦م اًم٘مٚمتلم سمدل ٟمتٜم٤مزل أن

 ٟم٘مقل ،شٓ» :اجلقاب يم٤من احلدي٨م؟ ُمٜمٓمقق ُمـ ي١مظمذ هؾ ،سمقل ُمـ ىمٚمت٤من ،ُم٤مء ُمـ

 ومل ـم٤مهرا  اح٤مء هذا ُيٕمد هؾ ىمٚمت٤من ًمٞمس سمقل ُمـ ىمٚم٦م اح٤مء ُمـ ىمٚمتلم ذم وىمع :أن

 اخل٨ٌم؟ ُيٛمؾ

 وُمتك ٟمٕمؿ :ٟم٘مقل ُمتك ىمٚم٦م رسمع إمم ،ىمٚم٦م ٟمّمػ إمم ٟمتٜم٤مزل ومٝمٙمذا ،شٓ» :قاباجل

 إذا أي ،شرء يٜمجًف ٓ ـمٝمقر اح٤مء» ،اًمٌئر طمدي٨م هٜم٤م اًمْم٤مسمط ،ٓ :ٟم٘مقل ٟمًتٛمر

 ُمـ وأنزًمف قمٚمٞمف اهلل ظمٚم٘مف اًمتل وـمٌٞمٕمتف ؾمجٞمتف قمغم حم٤مومٔم٤م ـمٝمقرا اًم٘مٚمتلم ُم٤مء فمؾ

ه اًمًامء  اعمٝمؿ، ٟمًٌٞم٦م ىمْمٞم٦م هذه، يمثرت أو ىَمٚم٧َّم ٦مٟمج٤مؾم ومٞمف وىمع وًمق ،أهن٤مرا وأضمرا

 قمـ ظمرج وم٢مذا ،ـم٤مهر ومٝمق ي٘م٤مل طمٞمٜمئذ ـمٌٞمٕمتف قمغم ىمٚمٜم٤م ُم٤م قمغم حم٤مومٔم٤م اح٤مء ئمؾ أن

 .اخل٨ٌم ُيٛمؾ مل ٟم٘مقل طمٞمٜمئذ سم٤معمِم٤مهدات اعمٕمرووم٦م اًمٓمٝمقري٦م هذه

 يًٚمط وٓ قمٚمٞمف اًمٌئر طمدي٨م ويًٚمط اًمٌئر سمحدي٨م يٗمن اًم٘مٚمتلم طمدي٨م وم٢مذن 

 صحٞمح٦م رواي٦م ذم ضم٤مء اًمٌئر طمدي٨م أن مجٞمٕم٤م ومٜمٕمٚمؿ ،اًمٌئر طمدي٨م غمقم اًم٘مٚمتلم طمدي٨م

 يتٖمػم مل ُم٤م» :واًمْمٕمٞمٗم٦م شرء يٜمجًف ٓ ـمٝمقر اعمـ٤مء» :وم٤مًمّمحٞمح٦م ،وٕمٞمٗم٦م وسم٠مظمرى

 قمغم إُم٦م وم٢ممج٤مع اًمًٜمد وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن اًمزي٤مدة هذه ًمٙمـ شرُيف أو ـمٕمٛمف أو ًمقٟمف

 اًمتٖمػم أن يالطمظ أن ومٞمٜمٌٖمل ،شمٜمجس ومحٞمٜمئذ اح٤مء أوص٤مف أطمد شمٖمػم إذا :أي ،ذًمؽ

 اًمثالصم٦م أوص٤مومف أطمد شمٖمػم إذا أُم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م هل إٟمام ـمٝمقرا يمقٟمف قمـ اح٤مء خيرج اًمذي

 ،أمحر ي٠ميت طمٞمٜمام ُمثال اًمًٞمؾ يمامء ـمٝمقريتف دائرة ُمـ خيرضمف ٓ ومذًمؽ ومٞمف وىمع يمٓم٤مهر

 ،قمٚمٞمف يٛمر اًمذي واًمٓملم اًمؽماب ؟إيف سم٥ًٌم شمٖمػم وىمد اًمٓمٌٞمٕمل اًمٚمقن هق ًمٞمس هذا

 اًمريح أو اًمٚمقن ُمـ اًمثالصم٦م أوص٤مومف أطمد شمٖمػم وم٢مذا سم٤معمج٤مزة شمٖمػم إذن سم٤مًمتٖمػم وم٤معم٘مّمقد

 .يٜمجس طمٞمٜمئذ ومٝمق ،اًمٓمٕمؿ أو

 (4ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 هؾ يمخذ بؿػفقم حديث الؼؾتني

قمـ اح٤مء يٙمقن ذم اًمٗمالة ُمـ إرض  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: ؾمئؾ رؾمقل اهلل 
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إذا يم٤من اح٤مء ىمٚمتلم مل ُيٛمؾ : » ملسو هيلع هللا ىلصـ اًمدواب واًم٤ًٌمع ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ،وُم٤م يٜمقسمف ُم

رواه أمحد ،وأبق داود ،واًمؽمُمذي ،واًمٜم٤ًمئل، واًمدارُمل ،واسمـ ُم٤مضمف ،وذم ش . اخل٨ٌم

 ش.وم٢مٟمف ٓ يٜمجس» أظمرى ٕيب داود : 

وإؾمٜم٤مده٤م صحٞمح يم٤مًمتل ىمٌٚمٝم٤م، وىمد أقمؾ  قال إلباين معؾؼًا عذ هذا احلديث:

 ش.58-56»رىمؿ ش صحٞمح أيب داود» ٓ ي٘مدح يمام سمٞمٜمتف ذم احلدي٨م سمام

ًمٙمـ احلدي٨م ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓ ي١مظمذ سمٛمٗمٝمقُمف قمغم إرضمح إذا فمؾ  اح٤مء 

 ش.طمدي٨م اًمًٜمـ»حم٤مومٔم٤ًم قمغم أوص٤مومف يمام طم٘م٘مف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 (1/149)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 الطاهر باداء الـجاشة إزالة

 سمف؟ اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م جيقز هؾ. ٤مهراًمٓم اح٤مء مداخؾة:

 .جيقز سمٓم٤مهر ٟمج٤مؾم٦م إزاًم٦م، ٟمٕمؿ الشقخ:

 (55: 55: 55/ 322/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؟(درايؽؾني)بالـ ادالبس تطفر جيزئ هؾ

 هؾ درايٙمٚملم: إج٤مم هذه ذم يًٛمك ُم٤م همًؾ سمقاؾمٓم٦م اعمالسمس شمٜمٔمٞمػ :السائؾ

 اًمٜمج٤مؾم٦م؟ يزيؾ

 اًمدرايٙمٚملم؟ هذا هق ُم٤م، قمٗمقاً  الشقخ:

 قمغم سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمالسمس شمٜمٔمٞمػ قمٛمٚمٞم٦م قمـ قم٤ٌمرة هق: اًمدرايٙمٚملم داخؾة:م

 شمٗم٘مد ٓ سمحٞم٨م اعمالسمس ومٞمف يْمٕمقا  اًمٌٜمزيـ ُمثؾ حمٚمقل يقضمد: يٕمٜمل، اًمٜم٤مؿمػ

 هذه يًٛمقه ُم٤م وهذا، وٟمٔمٞمػ ُمٙمقي اًمثقب وشمرضمع، هن٤مئٞم٤مً  اح٤مء متس وٓ، روٟم٘مٝم٤م

 قمٚمٞمف اًمثقب يم٤من إذا ومٝمؾ - اًمٜم٤مؿمػ قمغم شمٜمٔمٞمػ - سم٤مًمدرايٙمٚملم قمٚمٞمف ُمتٕم٤مرف إج٤مم

 هن٤مئٞم٤ًم؟ اح٤مء يٛمًف مل سم٠منف قمٚمامً ، اًمٜمج٤مؾم٦م شمزيؾ هذه اًمتٜمٔمٞمػ ـمري٘م٦م هؾ ٟمج٤مؾم٦م
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، إصؾ ومٝمق سم٤مح٤مء همًٚمٝم٤م ويٛمٙمـ إجدي شَمُٓمقهل٤م اًمتل ًمٚمثٞم٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم الشقخ:

 ابسم٤مًمؽم ُيْدًَمؽ اًمٜمٕمؾ: ُمثالً ، اؾمُتْثٜمِل ُم٤م إٓ اًمٓمري٘م٦م هذه سمٖمػم اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م جيقز وٓ

 سم٤معمًح يٛمٙمـ -ُمثالً - اًمٖمًٞمؾ طم٤ٌمل.. ومتٓمٝمر سم٤مح٤مء ومتٖمٛمر شمتٜمجس وإرض، ومٞمٓمٝمر

 إجدي شمٜم٤مًمف أن يٛمٙمـ مم٤م ذًمؽ ؾمقى ُم٤م أُم٤م، وًمٚمٝمقاء ًمٚمِمٛمس وشمٕمروٝم٤م سم٤مح٤مء

 .سم٤مح٤مء اًمٖمًؾ إٓ جيقز ومال سم٤مًمٖمًؾ

ض ًمق طمتك مداخؾة:  هٜم٤مك: يٕمٜمل اًمتٚمػ؟ إمم اًم٘مٓمٕم٦م هذه سم٤مح٤مء اًمٖمًٞمؾ قَمرَّ

 سم٠مظمرى؟ أو سمٓمري٘م٦م خيرهب٤م اح٤مء ٕن اح٤مء: ذم شمٖمًؾ ٓ أن جي٥م اًم٘مامش ٓمعاًم٘م سمٕمض

 هذا ُمـ اىمتٜمل ح٤مذا، اًمٚم٤ٌمس أو اًمثقب هذا إمم اًمٜمٔمر إمم يٕمقد هذا واهلل الشقخ:

ٌِّٞم٦َّم صحٞم٦م رضورة هٜم٤مك يم٤من وم٢من، اًمٜمقع
 سم٤مب ُمـ ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ومٝمٜم٤م، ذًمؽ وٟمحق ـمِ

 آؾمتٖمٜم٤مء جم٤مل ذم يم٤من إذا أُم٤م، اجلديدة ًمقؾمٞمٚم٦ما هبذه شمٜمٔمٞمٗمف جيقز: اح٤مل إوم٤ًمد قمدم

 ٟمتٕم٤مـم٤مه أن يٜمٌٖمل ومال، اح٤مء يٗمًده ٓ اًمذي اًم٘مامش ُمـ سمٚم٤ٌمس اًمٚم٤ٌمس ُمـ اًمٜمقع قمـ

 .اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م همًٚمف طمٙمؿ ُمـ ٟمتخٚمص ذًمؽ سمٕمد وٟمح٤مول

  (55: 31: 53/ 339/ واًمٜمقر اهلدى)

 البحر ماء ضفقرية باب

 .([1/5اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]: اٟمٔمر

 ادستعؿؾ اداء ضفقرية

 ٓ ُمريض وأن٤م يٕمقدين اهلل رؾمقل ضم٤مء: ضم٤مسمر قمـ ومٞمف. اعمًتٕمٛمؾ اح٤مء ـمٝمقري٦م

 .شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ» ش187/ 1: دارُمل». ومٕم٘مٚم٧م قمكم ووقؤه وص٥م ومتقو٠م أقم٘مؾ

 يمػ ذم وىمٕم٧م إٓ ٟمخ٤مُم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمٜمخؿ ُم٤م: احلديٌٞم٦م صٚمح طمدي٨م وذم

 .ووقئف قمغم ي٘متتٚمقن وايم٤مد شمقو٠م وإذا وضمٚمده وضمٝمف هب٤م ومدًمؽ رضمؾ

 .مجع قمـ ُمٕمٜم٤مه وذم شطمؿ خ»
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 .شم خ» شيٜمجس ٓ اعمًٚمؿ إن»: طمذيٗم٦م طمدي٨م

 اًمٜمٌل أزواج سمٕمض اهمتًؾ: قم٤ٌمس اسمـ شم». ُمٞمٛمقٟم٦م سمٗمْمؾ يٖمتًؾ يم٤من أنف: وومٞمف

 يمٜم٧م إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ُمٜمف يتقو٠م أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مراد ضمٗمٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 شآظمتٞم٤مرات» ذم ش3» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اظمت٤مره. حٞمحص. شجيٜم٥م ٓ اح٤مء إن»: وم٘م٤مل ضمٜم٤ٌم

. شظمز ىمط ُمس ُم٩م - صح: ت ن د طمؿ» ش217/ 2» شاًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» وذم

 . ًمٚمتٜمزيف قمٜمف واًمٜمٝمل

 ([.1/5) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 فقف والبقل الدائؿ اداء يف آغتسال

 وُمثٚمف. ًمالؾمتخ٤ٌمث وذًمؽ شم» شضمٜم٥م وهق اًمدائؿ اح٤مء ذم أطمديمؿ يٖمتًٚمـ ٓ»

 يٖمتًؾ صمؿ جيري ٓ اًمذي اًمدائؿ اح٤مء ذم أطمديمؿ يٌقًمـ ٓ»: ومٞمف اًمٌقل ُمٜمف وأىمٌح

 . شت» شُمٜمف يتقو٠م صمؿ»: شوهمػمه م». شُمٜمف يٖمتًؾ صمؿ»: شخ». شومٞمف

 ([.1/5) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]





 كتاب الٍحاسات
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 الـجاشات تطفر

 واًمٌٖم٤مل اخلٞمؾ ُمـ واًمروث، أدُمل ُمـ اًمٌقل، اًمٖم٤مئط: اًمٜمج٤مؾم٤مت شمٓمٝمػم -

 .واعمذي، واًمدم، ٛمػمواحل

 أيب سمٜم٧م أؾمامء ىم٤مًم٧م. ؿم٤مهبف وُم٤م اًمدُم٤مء ًمتٓمٝمػم سم٤مح٤مء هم٤مًم٤ٌم اًمتٓمٝمػم يٙمقن -

 يمٞمػ احلٞمْم٦م دم ُمـ صمقهب٤م يّمٞم٥م إطمداٟم٤م: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اُمرأة ضم٤مءت: سمٙمر

 .شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شومٞمف شمّمكم صمؿ شمٜمْمحف صمؿ سم٤مح٤مء شم٘مرصف صمؿ حتتف»: وم٘م٤مل شمّمٜمع؟

، وسم٤مًمِمٛمس، إقمرايب طمدي٨م ذم يمام ٙم٤مصمرةسم٤معم اًمٜمج٦ًم إرض وشمٓمٝمر - 

 . ش11» اًمِمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق، اًمٜمج٤مؾم٦م أثر يٌؼ مل إذا واًمريح

 ُمرة وشمٕمٗمػمه، ُمرات ؾمٌع سم٤مح٤مء سمٖمًٚمف اًمٙمٚم٥م ومٞمف وًمغ اًمذي اِلٟم٤مء ويٓمٝمر -

 .سم٤مًمؽماب

 اظمتٞم٤مر وإول، واًمرش سم٤مًمٜمْمح اًمروٞمع اًمٖمالم وسمقل اعمذي أص٤مسمف ُم٤م ويٓمٝمر -

 .اجل٤مري٦م سمقل دون ش15» اًمِمٞمخ

 .سم٤مٕرض سمٛمًحف اًمٜمٕمؾ ويٓمٝمر - 

 .ظمٜمزير إه٤مب وًمق، سم٤مًمدسمغ واِله٤مب -

 ذم اًم٘مٞمؿ واسمـ ش14» اِلؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مره، سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م وشمٓمٝمر -

 .شاِلهم٤مصم٦م»

/ 8» شاًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» ذم اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ سملم اًمٗمرق سمٓمالن اٟمٔمر

 .ش416/ 1» شيمثػم اسمـ شمٗمًػم» وذم ش263

 - 145/ 1» ًمٚمجّم٤مص شاًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم وصقومٝم٤م اعمٞمت٦م ؿمٕمر ـمٝم٤مرة -

 ش139/ 1» اًمًٌٙمل وومت٤موى ش141

 ([.1/6) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 مائعات مـ اداء شقى بام تزول ٓ الـجاشات

 إٟمف! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م ي٤ًمر سمٜم٧م ظمقًم٦م أن: هريرة أيب قمـ

، وم٤مهمًٚمٞمف ـمٝمرت إذا»: ىم٤مل أصٜمع؟ ومٙمٞمػ، ومٞمف ضأطمٞم وأن٤م، واطمد صمقب إٓ زم ًمٞمس

 .شأثره ييك وٓ اح٤مء يٙمٗمٞمؽ» :ىم٤مل اًمدم؟ خيرج مل وم٢من: وم٘م٤مًم٧م، شومٞمف صكم صمؿ

 وذم» سم٤مح٤مء ًمتٜمْمحف صمؿ ومٚمت٘مرصف احلٞمْم٦م ُمـ اًمدم إطمدايمـ صمقب أص٤مب إذا»

 .شومٞمف ًمتّمكم صمؿ شؾم٤مئره ذم اٟمْمحل صمؿ سمامء اىمرصٞمف صمؿ: رواي٦م

 ]قال اإلمام[:

 :ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطمٙم٤مم إطم٤مدي٨م هذه ُمـ يًتٗم٤مد

 اًمٜمج٤مؾم٤مت مجٞمع ٕن، اح٤مئٕم٤مت ُمـ همػمه دون سم٤مح٤مء شمزال إٟمام اًمٜمج٤مؾم٤مت أن 

 أبق وذه٥م ،اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق. اشمٗم٤مىم٤م وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف ومرق وٓ، احلٞمض دم سمٛمث٤مسم٦م

 :ش35/  1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. ـم٤مهر ُم٤مئع سمٙمؾ اًمٜمج٤مؾم٦م شمٓمٝمػم جيقز أنف إمم طمٜمٞمٗم٦م

 ،ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م وصٗم٤م وؾمٜم٦م يمت٤مسم٤م سمذًمؽ ًمقصٗمف اًمتٓمٝمػم ذم أصؾ اح٤مء نأ واحلؼ»

 وإُم٤مـمتف، اعمٜمل وومرك اًمٜمٕمؾ ُمًح طمدي٨م يرده همػمه إضمزاء وقمدم سمتٕمٞمٜمف اًم٘مقل ًمٙمـ

 أومراد ُمـ ومرد يمؾ يٓمٝمر أنف ي٘م٤مل أن وم٤مِلٟمّم٤مف، يمثػم ذًمؽ وأُمث٤مل، سم٢مذظمرة

 اًمٗمرد ذًمؽ يم٤من إن ًمٙمٜمف، اًمٜمص قمٚمٞمف اؿمتٛمؾ سمام شمٓمٝمػمه٤م قمغم اعمٜمّمقص اًمٜمج٤مؾم٤مت

 وقمدم هب٤م اظمتص اًمتل ًمٚمٛمزي٦م همػمه إمم اًمٕمدول جيقز ومال اح٤مء هق قمٚمٞمف اعمح٤مل

، ًمذًمؽ اح٤مء إمم قمٜمف اًمٕمدول ضم٤مز اح٤مء همػم اًمٗمرد ذًمؽ يم٤من وإن، ومٞمٝم٤م ًمف همػمه ُم٤ًمواة

 ُمـ ومرد قمغم شمٓمٝمػمه ذم اِلطم٤مًم٦م اًمِم٤مرع ُمـ ي٘مع مل اًمٜمج٤مؾم٦م أومراد ُمـ ومرد وضمد وإن

 اًمالزم هق اح٤مء قمغم وم٤مٓىمتّم٤مر اًمتٓمٝمػم سمٛمٓمٚمؼ إُمر جمرد سمؾ عمٓمٝمراتا أومراد

 اًم٘مقًملم سملم ُمتقؾمٓم٦م ـمري٘م٦م وهذه. ومٞمف ُمِمٙمقك وهمػمه، سم٤مًم٘مٓمع سمف آُمتث٤مل حلّمقل

 .شؾمٚمقيمٝم٤م قمـ حمٞمص ٓ

 ٓ اح٤مء همػم أن قمغم يدل ومم٤م. سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمف ومِمد اًمتح٘مٞمؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 همػم أن ُمٗمٝمقُمف وم٢من شاح٤مء يٙمٗمٞمؽ»: اًمث٤مين حلدي٨ما ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف احلٞمض دم ذم جيزئ
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 .ومت٠مُمؾ. يٙمٗمل ٓ اح٤مء

 (.655-654/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بالدرهؿ ادغؾظة الـجاشة بتؼدير الؼقل بطالن

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع. شاًمّمالة ُمٜمف وشمٕم٤مد يٖمًؾ اًمدرهؿ ُم٘مدار اًمدم»

 ]قال اإلمام[:

، سم٤مًمدرهؿ اعمٖمٚمٔم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م شم٘مدير ذم احلٜمٗمٞم٦م طمج٦م هق احلدي٨م هذا أن واقمٚمؿ

 اضمتٜم٤مب اًمقاضم٥م وأن، سمف اًمت٘مٞمٞمد سمٓمالن ًمؽ ئمٝمر ُمقوقع طمدي٨م أنف قمٚمٛم٧م وإذا

 .سم٤مًمتٓمٝمػم أُمرة إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم اًمدرهؿ ُمـ أىمؾ يم٤مٟم٧م وًمق اًمٜمج٤مؾم٦م

 (.281/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مل كجاشة بدكف أو ثقبف عذ فرأى صالتف مـ الرجؾ اكنف إذا

 احلؽؿ؟ فام هبا عادا يؽـ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

إذا اٟمٍمف اًمرضمؾ ُمـ »: - 5ىمقًمف حت٧م رىمؿ  :وُمـ ومقائد شمٙمثر احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م 

صالشمف ومرأى قمغم صمقسمف أو سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦م مل يٙمـ قم٤مح٤م هب٤م ... ومّمالشمف صحٞمح٦م وٓ 

 .شإقم٤مدة قمٚمٞمف

اًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًم٘مدر اعمذيمقر ُمـ يمالُمف طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىمٚم٧م: و

يّمكم سم٠مصح٤مسمف إذ ظمٚمع ٟمٕمٚمٞمف ومقوٕمٝمام قمـ ي٤ًمره ومٚمام  ملسو هيلع هللا ىلصسمٞمٜمام رؾمقل اهلل  ىم٤مل:

ُم٤م محٚمٙمؿ قمغم »صالشمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصرأى ذًمؽ اًم٘مقم أخ٘مقا ٟمٕم٤مهلؿ ومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل 

: رأجٜم٤مك أخ٘مٞم٧م ٟمٕمٚمٞمؽ وم٠مخ٘مٞمٜم٤م ٟمٕم شإًم٘م٤مئٙمؿ ٟمٕم٤مًمٙمؿ؟ : ملسو هيلع هللا ىلص٤مًمٜم٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مًمقا

إذا ضم٤مء أطمديمؿ إمم اعمًجد »وىم٤مل:  شأت٤مين وم٠مظمؼمين أن ومٞمٝمام ىمذرا ملسو هيلع هللا ىلصإن ضمؼميؾ »
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 .شومٚمٞمٜمٔمر وم٢من رأى ذم ٟمٕمٚمٞمف ىمذرا أو أذى ومٚمٞمٛمًحف وًمٞمّمؾ ومٞمٝمام

وىمد  284 شاِلرواء»رواه أبق داود وأمحد وهمػممه٤م سمًٜمد صحٞمح وهق خمرج ذم 

   ٚمٞمف!ذيمره اعم١مًمػ ىمٌٞمؾ هذا اًمٗمّمؾ ؾم٤ميمت٤م قم

 .([55) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص

 شبعاً؟ إكجاس مجقع غسؾ جيب هؾ

 .شأُمرٟم٤م سمٖمًؾ إنج٤مس ؾمٌٕم٤م»ىمقل اسمـ قمٛمر:  -

إُمر سمٖمًؾ اًمٜمج٤مؾم٦م  ذموٓ أقمٚمؿ طمديث٤م ُمرومققم٤م صحٞمح٤م ، مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ

 مهللا إٓ اِلٟم٤مء اًمذى وًمغ اًمٙمٚم٥م ومٞمف وم٢مٟمف جي٥م همًٚمف ؾمٌٕم٤م إطمداهـ سم٤مًمؽماب. ،ؾمٌٕم٤م

 .([163) ًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ]إرواء ا

 كجاشة فقفام وقعت إذا وادائع اجلامد حؽؿ

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 ضم٤مُمدا يم٤من وإن، ذسمف ُيؾ مل اح٤مئٕم٤مت: ُمـ رء ذم اًمٜمج٤مؾم٦م وىمٕم٧م وإذا»

 قمـ ؾمئؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: وهمػمه، اًمٌخ٤مري قمٜمد ُمٞمٛمقٟم٦م حلدي٨م : شطمقهل٤م وُم٤م أخ٘مٞم٧م

 .شؾمٛمٜمٙمؿ ويمٚمقا ، طمقهل٤م وُم٤م أخ٘مقه٤م»: وم٘م٤مل ومامشم٧م؟ ؾمٛمـ ذم وىمٕم٧م وم٠مرة

 ؾمئؾ ملسو هيلع هللا ىلص   أنف: - احلدي٨م هذا ُمـ هلام ًمٗمظ ذم - واًمٜم٤ًمئل داود أبق وأظمرج

 ُم٤مئٕم٤م يم٤من وإن، طمقهل٤م وُم٤م وم٠مخ٘مقه٤م ضم٤مُمدا يم٤من إن»: وم٘م٤مل اًمًٛمـ؟ ذم شم٘مع اًمٗم٠مرة قمـ

  .طم٤ٌمن اسمـ وصححف، ششم٘مرسمقه ومال

 [:احلدي٨م قمغم آًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 أن وسمٞمٜمقا ، شضم٤مُمدا يم٤من إن»: ىمقًمف ذم فئسمخٓم امءاًمٕمٚم طمٙمؿ وىمد، ُمٕمٛمر قمغم ُمداره

/  9» شاًم٤ٌمري ومتح» راضمع إومم: اًمرواي٦م ذم يمام، اِلـمالق احلدي٨م ذم اًمّمقاب
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 - 336/  5» شاًمًٜمـ هتذي٥م» و، اِلؾمالم ًمِمٞمخ شاًمٗمت٤موى»و، ش555 - 549

 .اًم٘مٞمؿ ٓسمـ ش341

 ىم٤مل ذاوهل ذيمره: اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم١مًمػ قمغم طمج٦م وم٤محلدي٨م هذا: وقمغم

 ومٞمف طمٚم٧م إذا عئاح٤م أن: أمحد قمـ اًمروايتلم ِلطمدى احلدي٨م هبذا واؾمتدل» :احل٤مومظ

، اح٤مًمٙمٞم٦م ُمـ ٟم٤مومع اسمـ وىمقل، اًمٌخ٤مري اظمتٞم٤مر وهق سم٤مًمتٖمػم: إٓ يٜمجس ٓ ٟمج٤مؾم٦م

 .شُم٤مًمؽ قمـ وطمٙمل

 [.(102/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت]

 كجًسا حمرم كؾ ولقس حمرم كجس كؾ

 مت٤مُم٤مً  واًمٕمٙمس، ٟمج٤ًمً  يمقٟمف وسملم حمرُم٤مً  ًمٌمءا يمقن سملم شمالزم ٓ الشقخ:

م ٟمجس يمؾ: أي، صحٞمح  ًمٞمس ًمٙمـ، طمرام ٟمجس يمؾ، ٟمج٤ًمً  حمرم يمؾ وًمٞمس، ُُمـحرَّ

، ٟمج٤ًمت ًمٞم٧ًم هذه ًمٙمـ، يم٤مًمذه٥م، يم٤محلرير حمرم ؿمؽ ٓ وم٤مخلٛمر ٟمج٤ًًم: حمرم يمؾ

 ًمٞمس هق ًمٙمـ، طمرام اؾمتٕمامًمف جيقز ُم٤م، آؾمٌؽمو ذم أو اًمٙم٤مًمقٟمٞم٤م ذم أجْم٤مً  ٟم٘مقل هٙمذا

 .اًمٓمٝم٤مرة وإصؾ، اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ وضمقد ًمٕمدم سمٜمجس:

 (55: 51: 55/ 814/ واًمٜمقر اهلدى) 

  يػعؾ؟ فامذا مؽاهنا يعؾؿ ومل كجاشة الثقب أصابت إذا

  الرش ٓ الغسؾ الـجاشات يف إصؾ أن وبقان

 يرى ٓ كان إذا إٓ الغسالت بعدد ٓ الـجاشة بزوال العزة وأن

 ثالًثا غسؾفق الـجاشة عني

 َيُرش أن ٟمج٤مؾم٦م اعمًٚمؿ ًم٤ٌمس أص٤مب إذا أنف ورد هؾ: اًم١ًمال إخ ي٘مقل هٜم٤م

 اًمٜمج٤مؾم٦م؟ قملم ُمقوع أو، اًمٜمج٤مؾم٦م ُمقوع قملم يٕمٚمؿ أن دون اح٤مء قمٚمٞمٝم٤م

 ي٘مقًمف ىمد هذا وإٟمام، اًم١ًمال هذا قمـ اًمًٜم٦م ذم رء -قمٚمٛم٧م ومٞمام- َيِرد مل الشقخ:
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 ص٤مطم٥م يٕمٚمؿ ومل ٟمج٤مؾم٦م اًمثقَب  أص٤مب إذا ُمٜمف: سمد ٓ أُمر وهق، اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ

 اًمٕم٤ٌمءة هذه: ُمثالً ، اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٙم٤من ذم فمٜمف ويٖمّٚم٥م جيتٝمد أن ومٕمٚمٞمف ُمٙم٤مهن٤م اًمثقب

 أؾمٗمؾ شمّمٞم٥م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٖم٤مًم٥م ذم، وًمٞمجتٝمد يتحرى أن جي٥م، ٟمج٤مؾم٦م أص٤مهب٤م

- سم٘مل، قمٜمف اًمٜمٔمر سومٜم٤م اًم٘مًؿ هذا إذًا:، اًمٙمتػ هٜم٤م شُمّمٞم٥م سم٤مًمف ذم خيٓمر ُم٤م، اًمثقب

 اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٙم٤من ًمتحديد يتحرى يزال ٓ آظمر ُمٙم٤من ذم أو اًمزاوي٦م هذه ذم أنف -ُمثالً 

 ُم٤م أنف آطمتامٓت أؾمقأ  اومؽموٜم٤م وم٢مذا، اًمٖمًؾ ي٤ٌمذ ذًمؽ سمٕمد ممٙمـ حتديد أىمرب قمغم

 وومقق ذًمؽ دون أم وؾمط، أقمغم أو أؾمٗمؾ ُم٤م ُمٙم٤من ذم اًمٜمج٤مؾم٦م حتديد فمٜمف قمغم همٚم٥م

 يٙمقن اًمّمقرة هبذه ٕنف شم٤مُم٤ًم: يم٤مُمالً  ًالً هم يُمّٚمف اًمثقب همًؾ ُمـ سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ .. ذًمؽ

 .صمقسمف ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م أزال ىمد سم٠منف ي٘ملم قمغم

 ٟمص ومال ٟمص هٜم٤مك يٙمقن أن أُم٤م، ُمٜمف سمد ٓ أُمر وهق، اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء رأي هذا

 .ٟمٕمؿ، أقمٚمؿ ومٞمام ذًمؽ ذم

 .قمٚمٞمٝم٤م يرش ي٘مقل ي٠ًمل مداخؾة:

، اعمذي ُمـ اًمثقب ذم ٙمقني ىمد ومٞمام وإٓ، اًمّمٌل سمقل ذم إٓ َيِرد مل اًمرش الشقخ:

 .اًمٜمْمح ومٞمف ومٞمٙمٗمل

 شمزول طمتك اًمٖمًؾ ُمـ سمد ٓ سمؾ، اًمٜمَّْمح ومٞمٝم٤م جيري ومال سمٕم٤مُم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت أُم٤م 

 .صمالصم٤مً  ومٞمٖمًٚمٝم٤م فم٤مهرة همػم يم٤مٟم٧م إن أو، فم٤مهرة يم٤مٟم٧م إن اًمٜمج٤مؾم٦م قملم

 .اًمٖمًؾ ُمـ سمد ٓ سمؾ، جيقز ٓ اًم١ًمال هذا ُمثؾ ذم اًمرش 

 همًؾ جي٥م أنف اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م هؾ يٕمٜمل، الصم٤مً صم اًمٖمًؾ اعم٠ًمخ٦م ٟمٗمس ذم مداخؾة:

 صمالصم٤ًم؟ اًمٜمج٤مؾم٦م

 ..فم٤مهرة اًمٜمج٤مؾم٦م قملم يم٤من إذا: ىمٚم٧م، اجلقاب ىَمٞمَّدت أن٤م الشقخ:

 .إزاًمتٝم٤م ُمـ سمد ومال مداخؾة:

 ..واطمد سمٖمًؾ ومروٜم٤م ًمق، قمدد سم٠مي إزاًمتٝم٤م ُمـ سمد ٓ الشقخ:
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 .جيقز مداخؾة:

 .ضم٤مز الشقخ:

 ..سمًٌٕم٦م أو مداخؾة:

 صمالصم٤مً  ومُتٖمًؾ فم٤مهرة همػم اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م آظمره: إمم أو ٕم٦مسمًٌ أو الشقخ:

 وم٘مط اًمٜمج٤مؾم٦م شمتٌع طمٞم٨م ُمـ اعم٠ًمخ٦م ٕصؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام، اًمٔمـ شمٖمٚمٞم٥م سم٤مب ُمـ

 .ٟمٕمؿ. اًمٔمـ وهمٚم٦ٌم اًمتحري سم٤مب ُمـ

 (55: 23: 28/ 213/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (55: 36: 54/ 213/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 فـجس احلقض دم قىش ضاهرة الدماء

 إٟمف! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م ي٤ًمر سمٜم٧م ظمقًم٦م أن»: هريرة أيب قمـ

، وم٤مهمًٚمٞمف ـمٝمرت إذا: ىم٤مل أصٜمع؟ ومٙمٞمػ، ومٞمف أطمٞمض وأن٤م، واطمد صمقب إٓ زم ًمٞمس

 .شأثره ييك وٓ اح٤مء يٙمٗمٞمؽ» :ىم٤مل اًمدم؟ خيرج مل وم٢من: وم٘م٤مًم٧م، ومٞمف صكم صمؿ

 صمؿ ومٚمت٘مرصف احلٞمْم٦م ُمـ اًمدم إطمدايمـ صمقب أص٤مب إذا» :ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل رؾمقل اهلل 

 . شومٞمف ًمتّمكم صمؿ ؾم٤مئره ذم اٟمْمحل صمؿ سمامء اىمرصٞمف صمؿ»: رواي٦م وذم شسم٤مح٤مء ًمتٜمْمحف

 ]قال اإلمام[:

 :ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطمٙم٤مم إطم٤مدي٨م هذه ُمـ يًتٗم٤مد

 ش35/  1» اًمِمقيم٤مين ذيمره يمام اِلمج٤مع وقمٚمٞمف، سمٖمًٚمف ًمألُمر ٟمجس احلٞمض دم أن

  ذم اًم٘مرـمٌل ذيمره ُم٤م إٓ مهللا ،ٟمج٤مؾمتٝم٤م أقمٚمؿ ومال اًمدُم٤مء ئرؾم٤م وأُم٤م، اًمٜمقوي قمـ

، وم٠مـمٚم٘مف شاًمدم» ىم٤مل هٙمذا. شاًمدم ٟمج٤مؾم٦م قمغم اًمٕمٚمامء ق٤ماشمٗم» ُمـ ش221/  2» شمٗمًػمه

/  1اًمٌداي٦م» ذم وم٘م٤مل، ُم٘مٞمداً  ذًمؽ ذيمر رؿمد اسمـ أن: إول: وضمٝملم ُمـ ٟمٔمر وومٞمف

 :ش62

.  ش...اًمًٛمؽ دم ذم اظمتٚمٗمقا و، ٟمجس اًمؼمي احلٞمقان دم أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ»

 ذًمؽ سمٕمض إن سمؾ، اعمذيمقر اِلـمالق يٜم٤مذم ُم٤م اًمًٚمػ سمٕمض قمـ صم٧ٌم ىمد أنف: واًمث٤مين

 :ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل إمم اعمرومقع طمٙمؿ ذم

 ىم٤مئؿ وهق أؾمٝمؿ سمثالصم٦م ركـاعمِم رُم٤مه اًمذي إنّم٤مري اًمّمح٤ميب ذًمؽ ىمّم٦م - 1 

 أظمرضمف يمام، ىم٤معاًمر ذات همزوة ذم وذًمؽ. ُمٜمف شمًٞمؾ واًمدُم٤مء صالشمف ذم وم٤مؾمتٛمر يّمغم

 .ش192 داود أيب صحٞمح» ذم سمٞمٜمتف يمام طمًـ سمًٜمد ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه داود أبق

 ُمثؾ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٓمٚمع ٓ أن يٌٕمد ٕنف، هب٤م قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٔم٤مهر وُمـ 

/  1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام سمٓمٚم٧م صالشمف سم٠من أظمؼمه أنف يٜم٘مؾ ومل. اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمقاىمٕم٦م هذه

 . ش165
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 سمٓمٜمف وقمغم ُمًٕمقد اسمـ صغم: ىم٤مل اجلزار ُيٞمك قمـ ػميـؾم سمـ حمٛمد قمـ - 2 

/  51/  2 إُم٤مزم» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. يتقو٠م ومل، ٟمحره٤م ضمزور ُمـ ودم ومرث

 28/  3 اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماين ش1/  151/  1 اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ش1

 ىم٤مل، زاراجل اسمـ وُيٞمك ؾمػميـ اسمـ قمـ ـمرق ُمـ أظمرضمقه، صحٞمح وإؾمٜم٤مده ش2/ 

 . شصم٘م٦م: زرقم٦م وأبق أيب وىم٤مل» :ش133/  2/  4» طم٤مشمؿ أيب اسمـ

 ذم اًم٥ًٌم أن وذيمر، اًمًٛمؽ دم ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف رؿمد اسمـ ذيمر - 3

 ضمٕمؾ ؿاًمتحري قمٛمقم حت٧م داظمٚم٦م ُمٞمتت٦م ضمٕمؾ ومٛمـ، ُمٞمتتف ذم ظمتالومٝمؿا هق اظمتالومٝمؿ

 . اعمٞمت٦م قمغم ىمٞم٤مؾم٤م دُمف أظمرج ُمٞمتت٦م أظمرج وُمـ، يمذًمؽ دُمف

 سمّمقاب ًمٞمس اًمدم ٟمج٤مؾم٦م قمغم آشمٗم٤مق إـمالق أن: أطمدمه٤م: سم٠مُمريـ يِمٕمر ومٝمذا

 آشمٗم٤مق أن دام ومام، ُمثال اًمًٛمؽ يمدم ٟمج٤مؾمتٝم٤م ذم اظمتٚمػ اًمدُم٤مء سمٕمض هٜم٤مك ٕن

 ومٞمف اًمرضمقع وضم٥م سمؾ، اًمٜمزاع ُمقارد قمغم سمف آؾمتدٓل يّمح مل، يث٧ٌم مل إـمالىمف قمغم

 إصؾ قمغم ومٝمق ذًمؽ ؾمقى ُم٤مو، احلٞمض دم ٟمج٤مؾم٦م قمغم دل إٟمام واًمٜمص، اًمٜمص إمم

 إُمر. احلج٦م سمف شم٘مقم سمٜمص إٓ ُمٜمف خيرج ومال اًمٓمٝم٤مرة وهق اعمتٜم٤مزقملم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ

 اًم٘مرآن سمٜمص حمرم أنف إٓ طمج٦م قمٜمدهؿ ًمٞمس اًمدُم٤مء سمٜمج٤مؾم٦م اًم٘م٤مئٚملم أن: أظمر

 ُمـ يٚمزم ٓ أنف خيٗمك وٓ ،اخلٛمر ذم مت٤مُم٤م ومٕمٚمقا  يمام اًمتٜمجٞمس اًمتحريؿ ُمـ وم٤مؾمتٚمزُمقا 

 اًمِمقيم٤مين صمؿ شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين سمٞمٜمف يمام اًمٕمٙمس سمخالف اًمتٜمجٞمس اًمتحريؿ

 سمٕمد ش18/  1 اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اعمح٘مؼ ىم٤مل وًمذًمؽ، وهمػممه٤م

 احلٞمض دم سمٖمًؾ وم٤مُٕمر»: اًمث٤مًم٨م ىمٞمس أم وطمدي٨م اعمت٘مدم أؾمامء طمدي٨م ذيمر أن

 قمـ خيرضمف ٓ ومذًمؽ، ٝمػمهشمٓم وضمف اظمتٚمػ وإن، ٟمج٤مؾمتف صمٌقت يٗمٞمد سمْمٚمع وطمٙمف

، ُمًتّمح٦ٌم إصٚمٞم٦م واًمؼماءة ُمْمٓمرسم٦م، خمتٚمٗم٦م وم٤مٕدًم٦م اًمدُم٤مء ؾم٤مئر وأُم٤م، ٟمج٤ًمً  يمقٟمف

 قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم وًمق، اعم٤ًموي٦م أو اًمراضمح٦م اعمٕم٤مرو٦م قمـ اخل٤مًمص اًمدًمٞمؾ ي٠ميت طمتك

 ُمـ اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم شم٘مدم ُم٤م مجٞمع إمم شرضمس وم٢مٟمف» شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمْمٛمػم رضمقع

، واعمٞمت٦م اعمًٗمقح اًمدم ًمٜمج٤مؾم٦م ُمٗمٞمداً  ذًمؽ ًمٙم٤من، اخلٜمزير وحلؿ اعمًٗمقح واًمدم اعمٞمت٦م

، إىمرب إمم أو اًمٙمؾ إمم رضمققمف ذم يم٤مئـ اًمٜمزاع سمؾ، ذًمؽ يٗمٞمد ُم٤م يرد مل وًمٙمـ
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 هٜم٤م ضمزُمٜم٤م وهلذا اًمْمٛمػم ِلومراد، اخلٜمزير حلؿ وهق إىمرب إمم اًمرضمقع واًمٔم٤مهر

 ذم اًمٙمالم حت٘مٞمؼ رام وُمـ. طمٞمض سمدم ًمٞمس اًمذي اًمدم دون اخلٜمزير حلؿ سمٜمج٤مؾم٦م

 أهؾ ذيمره ُم٤م إمم ومٚمػمضمع، أي٦م ذم اعمذيمقر اًمْمٛمػم هذا ُمثؾ ذم اًمقاىمع اخلالف

 مل وهلذا. شُمتٕمددة أُمقر قمغم ُمِمتٛمٚم٦م مجٚم٦م سمٕمد اًمقاىمع اًم٘مٞمد قمغم اًمٙمالم ذم إصقل

 ٞمضاحل دم وإٟمام، قمٛمقُمف قمغم اًمدم شاًمٌٝمٞم٦م اًمدرر» ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت ذم اًمِمقيم٤مٟمك يذيمر

 شمٕم٘م٥م وأُم٤م. آٟمٗم٤م قمٜمف ٟم٘مٚمتف ومٞمام رأج٧م يمام ظم٤من طمًـ صديؼ ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف، وم٘مط

 اعم١مًمػ ُمـ ظمٓم٠م هذا»: سم٘مقًمف شاًمروو٦م» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر أمحد اًمٕمالُم٦م

 واعمتتٌع، اًمدم عمٓمٚمؼ سمؾ طمٞمض دم ٕنف ًمٞم٧ًم احلٞمض دم ٟمج٤مؾم٦م وم٢من، واًمِم٤مرح

 وىمد، سمذًمؽ سيح ًمٗمظ ي٠مت مل وًمق، ٟمجس اًمدم أن ُمٗمٝمقُم٤م يم٤من أنف جيد ًمألطم٤مدي٨م

 .شاًمٓم٤مهرة سم٤مًمٗمٓمرة ٟمجس ىمذر هق ُم٤م يٕمرومقن يم٤مٟمقا 

 وم٠مجـ وإٓ، اًمدقمقى جمرد إٓ ومٞمف ًمٞمس ٕنف، حتتف ـم٤مئؾ ٓ شمٕم٘م٥م ومٝمذا: ىمٚم٧م 

 هٜم٤مك يم٤من وًمق اًمدم؟ عمٓمٚمؼ سمؾ طمٞمض دم ٕنف ًمٞمس احلٞمض دم ٟمج٤مؾم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ

 وصديؼ اًمِمقيم٤مين قمغم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ظمٗمل وح٤م ٟمٗمًف هق ًمذيمره هذا قمغم دًمٞمؾ

 قمغم دًمٞمال جيد مل اـمالقمف ؾمٕم٦م قمغم طمزم اسمـ أن ذيمرشمف ُم٤م ي١ميد ومم٤م. وهمػممه٤م ظم٤من

 يمام وم٘مط احلٞمض دم ٟمج٤مؾم٦م قمغم يدل إٟمام وهق واطمدا طمديث٤م إٓ، ُمٓمٚم٘م٤م اًمدم ٟمج٤مؾم٦م

 ٤مُم ؾمٞمام ٓ إدًم٦م اؾمت٘مّم٤مء ذم قم٤مدشمف هل يمام، ٕورده همػمه قمٜمده يم٤من ومٚمق، سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت

 أنف جيد ًمألطم٤مدي٨م واعمتتٌع»: ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٤م. عمذهٌف ُم١ميدا ُمٜمٝم٤م يم٤من

 ومٞمام اًمٌت٦م سمف أؿمٕمر مل ورء، أجْم٤مً  دقمقى جمرد ومٝمق. شٟمجس اًمدم أن ُمٗمٝمقُم٤مً  يم٤من

 ذم ؾمٌؼ يمام اًمدقمقى هذه يٌٓمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م وضمدت سمؾ إطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م

 ُم٤م يٕمرومقن يم٤مٟمقا  وىمد»: ىمقًمف ذًمؽ وُمثؾ. ُمًٕمقد اسمـ وطمدي٨م إنّم٤مري طمدي٨م

 اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمٕمروم٦م ذم ُمدظمال ًمٚمٗمٓمرة أن قمٚمٛمٜم٤م ومام. شاًمٓم٤مهرة سم٤مًمٗمٓمرة ٟمجس ىمذر هق

 هذا ومٝمؾ، اعمذي وٟمج٤مؾم٦م، اعمٜمل سمٓمٝم٤مرة طمٙمؿ اًمِم٤مرع أن شمرى أٓ، اًمِم٤مرع قمرف ذم

 إذا شمٓمٝمر وإهن٤م، اخلٛمر ٟمج٤مؾم٦م إمم اجلٛمٝمقر ذه٥م ويمذًمؽ، سم٤مًمٗمٓمرة ُمٕمرومتف يٛمٙمـ مم٤م

 ومل شىمذر هق ُم٤م» ىم٤مل أنف ومٚمق. ٓ مهللا سم٤مًمٗمٓمرة؟ ُمٕمرومتف يٛمٙمـ مم٤م هذا ومٝمؾ، ختٚمٚم٧م

 .واًمتقومٞمؼ اهلداي٦م وزم شمٕم٤ممم واهلل. ُمًٚمام ًمٙم٤من يزد
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 [:طمدي٨م اِلُم٤مم أورد صمؿ]

 وم٢مذا، اًمّمالة ومدقمل احلٞمْم٦م أىمٌٚم٧م وم٢مذا، سم٤محلٞمْم٦م وًمٞم٧ًم قمرق ذًمؽ إٟمام»

 ذًمؽ جيلء طمتك صالة ًمٙمؾ شمقوئل صمؿ، صكم صمؿ اًمدم قمٜمؽ وم٤مهمًكم أدسمرت

 .شاًمقىم٧م

 قمغم آظمر دًمٞمؾ ومٝمق، شاًمدم قمٜمؽ وم٤مهمًكم»: ىمقًمف احلدي٨م ُمـ واًمِم٤مهد [:ىم٤مل صمؿ]

 قمغم شاًمدم» ومٞمف ىمقًمف أن إمم ذه٥م أنف طمزم اسمـ همرائ٥م وُمـ، احلٞمض دم ٟمج٤مؾم٦م

 - 152/  1 اعمحغم» ذم وم٘م٤مل! واحلٞمقان اِلٟم٤ًمن ُمـ اًمدُم٤مء مجٞمع يِمٛمؾ اًمٕمٛمقم

سمف يم٤من إذا سم٤مًم١ًمال ٟم٤ٌمزم وٓ، اًمدم ٜمقعًم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف قمٛمقم وهذا» :ش153  قمٚمٞمف ضمقا

، اًمٗمْمالء سمٕمض قمٚمٞمف رد وىمد! شاًم١ًمال إمم سمْمٛمػم ُمردود همػم سمٜمٗمًف ىم٤مئام اًمًالم

 سمؾ»: ٟمّمف ُم٤م - اعمٓمٌققم٦م قمـ ٟم٘مال شاعمحغم» ُمـ اعمخٓمقـم٦م اًمٜمًخ٦م ه٤مُمش ذم وم٘م٤مل

 ٞمْم٦ماحل ذيمر قمٚمٞمف اًمدال اًمذيمري ًمٚمٕمٝمد واًمالم، احلٞمض دم يريد أنف إفمٝمر

 .شاًمخ قمٛمقم وهذا» ىمقًمف يتؿ ومال، ؾمقاء اًمْمٛمػم يمٕمقد ومٝمق، واًمًٞم٤مق

 .شصحٞمح واوح اؾمتدراك وهق»: قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ ىم٤مل 

 ًمٞمس إـمالىم٤م اًمدم سمٜمج٤مؾم٦م اًم٘مقل إمم ذهٌقا  اًمذيـ أن قمغم يدًمؽ ومٝمذا: ىمٚم٧م

 دي٨ماحل هذا سمٛمثؾ قمٚمٞمف يًتدل طمزم اسمـ ومٝمذا، سيح صحٞمح ٟم٘مؾ سمذًمؽ قمٜمدهؿ

 وإٓ همػمه قمٜمدهؿ ًمٞمس اًم٘مقم سم٠من اًمٚمٌٞم٥م يِمٕمر وطمده قمٚمٞمف واىمتّم٤مره، رأج٧م ُم٤م وومٞمف

 قمغم ٟمٕمٚمؿ ومٞمام دًمٞمؾ يرد مل أنف: اًم٘مقل ومجٚم٦م. ومت٠مُمؾ. همػمه ويمذا طمزم اسمـ ًمذيمره

 ٟمج٤مؾمتف قمغم آشمٗم٤مق ودقمقى، احلٞمض دم إٓ، أنقاقمف اظمتالف قمغم اًمدم ٟمج٤مؾم٦م

 سمف جيقز صحٞمح سمٜمص إٓ يؽمك ومال، اًمٓمٝم٤مرة وإصؾ، اًمٜم٘مقل ُمـ ؾمٌؼ سمام ُمٜم٘مقو٦م

 . أقمٚمؿ واهلل. اًمقاضم٥م هق إصؾ قمغم وم٤مًمٌ٘م٤مء ذًمؽ ُمـ رء يرد مل وإذ، إصؾ شمرك

 .[(615-659/ 1/2و 658-655/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م]
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 الدماء شائر دون احلقض دم كجاشة

 .. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشاهمًٚمٞمف سم٤مح٤مء»اًمدم:  ذمٕؾمامء  ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف »

وٓ خيٗمك  ،عمّمٜمػ رمحف اهلل هبذا احلدي٨م قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمدُم٤مء يمٚمٝم٤موىمد اؾمتدل ا

إذ  ،وٓ يّمح إحل٤مق همػمه سمف ًمٔمٝمقر اًمٗمرق ،وم٢من احلدي٨م ظم٤مص سمدم احلٞمض ،سمٕمده

 يمٞمػ يٚمحؼ اًمدم اخل٤مرج ُمـ اًمٗمؿ ُمثال سم٤مًمدم اخل٤مرج ُمـ هٜم٤مك؟!

 ([181]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )

 ضفارة الدماء شقى دم احلقض

 ملسو هيلع هللا ىلصسمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ أهن٤م ىم٤مًم٧م : ؾم٠مخ٧م اُمرأة رؾمقل اهلل  وقمـ أؾمامء

،وم٘م٤مًم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل أرأج٧م إطمداٟم٤م إذا أص٤مب صمقهب٤م اًمدم ُمـ احلٞمْم٦م ،يمٞمػ شمّمٜمع 

إذا أص٤مب صمقب إطمدايمـ اًمدم ُمـ احلٞمْم٦م ،ومٚمت٘مرصف ،صمؿ : » ملسو هيلع هللا ىلص؟وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ش.ًمتٜمْمحف سمامء صمؿ ًمتّمكم ومٞمف

ُمـ اًم٘مرص وهق: اًمدًمؽ سم٠مـمراف  فؼال: عؾؼ إلباين عذ لػظة )فؾتؼرصف(

 إص٤مسمع وإفمٗم٤مر، ُمع ص٥م اح٤مء قمٚمٞمف طمتك يذه٥م أثره، وهق  أبٚمغ ُمـ همًؾ اًمدم.

د هٜم٤م، واحلدي٨م دًمٞمؾ قمغم  واًمٜمْمح: يًتٕمٛمؾ ذم اًمّم٥م ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم، وهق اعمرا

ٟمج٤مؾم٦م دُم٦م احلٞمض، وًمذًمؽ أوضم٥م همًٚمف سم٤مح٤مء، وٓ يّمح أن  يٚمحؼ سمف ؾم٤مئر 

ص ذقمل، وىمد صح قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف، أنف صغم وقمغم اًمدُم٤مء إٓ سمٜم

ش آه٤مزم»سمٓمٜمف ومرث ودم ُمـ ضمزور ٟمحره٤م، ومل يتقو٠م. رواه قمٌداًمرزاق ذم 

 وهمػممه٤م.ش 3/26/2ج»واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ش 2/51/1ج»

 (1/154)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 كظر الدماء بـجاشة الؼقل يف

 واعمتتٌع، احلٞمض دم ٕنف ًمٞم٧ًم احلٞمض دم ٟمج٤مؾم٦م [:ؿم٤ميمر أمحد اًمٕمالُم٦م ىم٤مل]
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، - سمذًمؽ سيح ًمٗمظ ي٠مت مل وًمق - ٟمجس اًمدم أن ُمٗمٝمقُم٤مً  يم٤من أنف جيد ًمألطم٤مدي٨م

 .اًمٓم٤مهرة سم٤مًمٗمٓمرة ٟمجس ىمذر هق ُم٤م يٕمرومقن يم٤مٟمقا  وىمد

 اشمٗم٤مق ش221/  2 شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل ٟم٘مؾ وىمد: ىمٚم٧م [:ُمٕمٚمً٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 .اًمدم ؾم٦مٟمج٤م قمغم اًمٕمٚمامء

 وم٘م٤مم، دُمف ُمـ وم٠مص٤مسمف ضمزوراً  ٟمحر ُمًٕمقد اسمـ أن صح وم٘مد، ٟمٔمر وومٞمف: ىمٚم٧م

 . اًمٓمؼماين أظمرضمف. اًمدم وقمٚمٞمف وصغم

 [.(1/115) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت]

 يػرق وهؾ كجس؟ احلققان دم وهؾ كجس؟ اإلكسان دم هؾ

 احلؽؿ؟ يف وكثره الدم قؾقؾ بني

 ؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسم

صمؿ ذيمر اعم١مًمػ ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت اًمدم ؾمقاء يم٤من دُم٤م ُمًٗمقطم٤م أم دم طمٞمض ... صمؿ 

 .شوىم٤مل احلًـ: ُم٤م زال اعمًٚمٛمقن يّمٚمقن ذم ضمراطم٤مهتؿ. ذيمره اًمٌخ٤مر ي ...»ىم٤مل: 

ذم هذا اًمٗمّمؾ أُمقر مل ُي٘مؼ اعم١مًمػ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ٓ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م احلديثٞم٦م وٓ ُمـ 

 ٦م.اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم

أُم٤م اًمٜم٤مطمٞم٦م احلديثٞم٦م ومٗمٞمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت: إول: ىمقًمف ذم أثر احلًـ: ذيمره  -1

ٕنف اعم٘مّمقد اصٓمالطم٤م قمٜمد إـمالق اًمٕمزو إًمٞمف ، أنف ُمقصقل قمٜمده وم٠موهؿاًمٌخ٤مري 

اًمٗمتح  »وهق إٟمام رواه ُمٕمٚم٘م٤م سمٖمػم إؾمٜم٤مد وىمد وصٚمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح يمام ذم 

 .ش281/  1

  .شبق هريرة ٓ يرى سم٠مؾم٤م سم٤مًم٘مٓمرة واًم٘مٓمرشملم ذم اًمّمالةويم٤من أ»اًمث٤مين: ىمقًمف: 
 1اعمّمٜمػ »ؾمٙم٧م قمٚمٞمف وم٠موهؿ أنف صم٤مسم٧م قمٜمف وًمٞمس يمذًمؽ وم٘مد رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

 .ش138 - 137/ 
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 طمدصمٜم٤م ذيؽ قمـ قمٛمران سمـ ُمًٚمؿ قمـ جم٤مهد قمـ أيب هريرة.

 -وهق اسمـ قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض  -ىمٚم٧م: وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ٓ يّمح: ذيؽ 

ًمًقء طمٗمٔمف وؿمٞمخف قمٛمران سمـ ُمًٚمؿ ُيتٛمؾ أنف اًمٗمزاري اًمٙمقذم وم٘مد ذيمروا  وٕمٞمػ

ذم اًمرواة قمٜمف ذيٙم٤م وًمٙمٜمٝمؿ مل يذيمروا ذم ؿمٞمقظمف جم٤مهدا وأظمر: إزدي اًمٙمقذم 

 وم٘مد ذيمروا ُمـ ؿمٞمقظمف جم٤مهدا! وًمٙمٜمٝمؿ مل يذيمروا ذم اًمرواة قمٜمف ذيٙم٤م!

 واهلل أقمٚمؿ.وم٢من يٙمـ إول ومٝمق صم٘م٦م. وإن يٙمـ أظمر ومراوميض ظمٌٞم٨م. 

صمؿ هق ُمع وٕمٗمف خم٤مًمػ ح٤م صح قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ٓ ووقء إٓ ُمـ طمدث. 

ووصٚمف إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح يمام ىم٤مل احل٤مومظ وىمد  رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤مً 

/ اًمتح٘مٞمؼ  315اعمِمٙم٤مة »وهق خمرج ذم  شإٓ ُمـ صقت أو ريح»ضم٤مء ُمرومققم٤م سمٚمٗمظ: 

 ورواه ُمًٚمؿ سمٜمحقه. ش196حٞمح أيب داود ص»و ش153و 145/  1اِلرواء »اًمث٤مين و 

حلدي٨م إنّم٤مري اًمذي ىم٤مم يّمكم ذم اًمٚمٞمؾ ومرُم٤مه اعمنمك سمًٝمؿ  وخم٤مًمػ أجْم٤مً 

ومقوف ومٞمف ومٜمزقمف طمتك رُم٤مه سمثالصم٦م أؾمٝمؿ صمؿ ريمع وؾمجد وُم٣م ذم صالشمف وهق 

صحٞمح أيب داود »يٛمقج دُم٤م. يمام قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري ووصٚمف أمحد وهمػمه وهق خمرج ذم 

قمغم ذًمؽ ومٚمق  ملسو هيلع هللا ىلصؿ اعمرومقع ٕنف يًتٌٕمد قم٤مدة أن ٓ يٓمٚمع اًمٜمٌل وهق ذم طمٙم ش193

ٕن شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ٓ جيقز يمام هق  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من اًمدم اًمٙمثػم ٟم٤مىمْم٤م ًمٌٞمٜمف 

ظمٗمل ذًمؽ قمٚمٞمف ومام هق سمخ٤مف  ملسو هيلع هللا ىلصُمٕمٚمقم ُمـ قمٚمؿ إصقل. وقمغم ومرض أن اًمٜمٌل 

 أو ٟمج٤ًمً  ومٚمق يم٤من ٟم٤مىمْم٤مً  قمغم اهلل اًمذي ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ذم إرض وٓ ذم اًمًامء

 .يمام هق فم٤مهر ٓ خيٗمك قمغم أطمد ملسو هيلع هللا ىلصٕوطمك سمذًمؽ إمم ٟمٌٞمف 

وإمم هذا ذه٥م اًمٌخ٤مري يمام دل قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مف سمٕمض أصم٤مر اعمت٘مدُم٦م واؾمتٔمٝمره ذم 

 .- 255/  1وهق ُمذه٥م اسمـ طمزم  شاًمٗمتح»

 وأُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومٗمٞمٝم٤م: - 2

دُم٤مء يمدم اِلٟم٤ًمن ودم ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ أوٓ: اًمتًقي٦م سملم دم احلٞمض وهمػمه ُمـ اًم

 ُمـ احلٞمقان وهذا ظمٓم٠م سملم وذًمؽ ُٕمريـ اصمٜملم:



  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      اًمدُم٤مء 

 

72 

 أنف ٓ دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م سمٚمف اًمٙمت٤مب وإصؾ سمراءة اًمذُم٦م إٓ ٟمص. - 1

أنف خم٤مًمػ ح٤م صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م أُم٤م سمخّمقص دم اِلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ ومٚمحدي٨م  - 2

 ٤م.إنّم٤مري اًمذي صغم وهق يٛمقج دُم٤م وىمد ُم٣م ىمريٌ

وأُم٤م دم احلٞمقان وم٘مد صح قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أنف ٟمحر ضمزورا ومتٚمٓمخ 

 سمدُمٝم٤م وومرصمٝم٤م صمؿ أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومّمغم ومل يتقو٠م.

، 392/  1واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ش125/  1اعمّمٜمػ »أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم 

سمًٜمد صحٞمح قمٜمف ورواه اًمٌٖمقي ذم  ش4 28/  9اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم »واًمٓمؼماين ذم 

 .ش2553/  887/  2اجلٕمدي٤مت »

ُم٤م أب٤مزم ًمق ٟمحرت ضمزورا ومتٚمٓمخ٧م »وروى قم٘مٌف قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري: 

 وؾمٜمده وٕمٞمػ. شصمؿ صٚمٞم٧م ومل أُمس ُم٤مء، سمٗمرصمٝم٤م ودُمٝم٤م

صم٤مٟمٞم٤م: شمٗمري٘مف سملم اًمدم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم وهذا وإن يم٤من ُمًٌقىم٤م إًمٞمف ُمـ سمٕمض 

يمام هق فم٤مهر. ومل إئٛم٦م وم٢مٟمف مم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمًٜم٦م سمؾ طمدي٨م إنّم٤مري يٌٓمٚمف 

وٕمٗمف وإن   يًتدل اعم١مًمػ قمغم هذا اًمتٗمريؼ سمٖمػم أثر أيب هريرة اعمت٘مدم وىمد قمروم٧م

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م»وىمد ظمرضمتف ذم  شٟمٞمؾ إوـم٤مر»روي ُمرومققم٤م ومٗمل إؾمٜم٤مده ُمؽموك يمام ذم 

وىمد أضم٤مد اًمرد قمغم هذا اًمتٗمريؼ اسمـ طمزم رمحف اهلل ذم آظمر اجلزء إول ُمـ  4386

ُمـ ؿم٤مء ويمذا اًم٘مرـمٌل واسمـ اًمٕمريب ذم شمٗمًػمُيام وم٤مٟمٔمر إن ؿمئ٧م  ومٚمػماضمٕمف شاعمحغم»

 .ش263/  8اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن »

وُمـ قمجٞم٥م أُمر اعم١مًمػ أنف ؾمقى هٜم٤م ذم اًمٜمج٤مؾم٦م سملم اًمدُم٤مء ومل يًتثـ ُمٜمٝم٤م 

دُم٤مء احلٞمقاٟم٤مت اح٠ميمقًم٦م اًمٚمحؿ وومرق ومٞمام ي٠ميت سملم سمقل أدُمل اًمٜمجس وسمقل ُم٤م 

ومحٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف متًٙم٤م سم٤مٕصؾ واؾمتّمح٤مسم٤م ًمٚمؼماءة  ي١ميمؾ حلٛمف ُمـ احلٞمقاٟم٤مت

  إصٚمٞم٦م ومٝمال متًؽ سمذًمؽ هٜم٤م أجْم٤م ٕن اًمدًمٞمؾ واطمد هٜم٤م وهٜم٤مك؟!

  .([55) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص
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 كجس؟ ادسػقح ادقتة دم هؾ

 اعمًٗمقح؟ اعمٞمت٦م دم مداخؾة:

 .سمٜمجس ًمٞمس ًمٙمـ ُي١ْميمؾ ٓ اعمًٗمقح اًمدم الشقخ:

(.:.39: 51/   59/   واًمٜمقر اهلدى)





 

 اخلىس 





 77   اخلٛمر  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اخلؿر ضفارة

 ي٤م»: ىم٤مل سم٤معمديٜم٦م خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 قمٜمده يم٤من ومٛمـ، أُمراً  ومٞمٝم٤م ؾمٞمٜمزل اهلل وًمٕمؾ، سم٤مخلٛمر يٕمرض شمٕم٤ممم اهلل إن اًمٜم٤مس أُي٤م

 .شسمف وًمٞمٜمتٗمع ومٚمٞمٌٕمف، رء ُمٜمٝم٤م

 أدريمتف ومٛمـ، ٛمراخل طمرم شمٕم٤ممم اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل طمتك يًػماً  إٓ ًمٌثٜم٤م ومام

 . شيٌع وٓ ينمب ومال، رء ُمٜمٝم٤م وقمٜمده أي٦م هذه

. ومًٗمٙمقه٤م اعمديٜم٦م ـمرق ذم ُمٜمٝم٤م قمٜمدهؿ يم٤من سمام اًمٜم٤مس وم٤مؾمت٘مٌؾ: ىم٤مل

 .أراىمقه٤م: أي :شؾمٗمٙمقه٤م»

 ]قال اإلمام[:

 مل وإٓ، حتريٛمٝم٤م ُمع ـم٤مهرة اخلٛمر أن إمم اِلؿم٤مرة وهل، ه٤مُم٦م وم٤مئدة احلدي٨م وذم

 اًمٜمج٤مؾم٤مت ؿم٠من هق يمام، قمٜمٝم٤م سمٕمٞمدة وٕراىمقه٤م وممراهتؿ ؿـمرىمٝم ذم اًمّمح٤مسم٦م يرىمٝم٤م

: ىم٤مل اًمالقمٜم٤من؟ وُم٤م: ىم٤مًمقا . شاًمالقمٜملم اشم٘مقا »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ إمم يِمػم يمام، يمٚمٝم٤م

 ذم خمرج وهق، وهمػمه ُمًٚمؿ رواه. شفمٚمٝمؿ ذم أو، اًمٜم٤مس ـمريؼ ذم يتخغم اًمذي»

 ُمـ يمثػم ىم٤مل وىمد، ذًمؽ ذم اًمٜم٤مس اظمتٚمػ وىمد. وهمػمه ش151 - 155/  1 اِلرواء»

 اعمحدصملم ُمـ ويمثػم، ؾمٕمد سمـ واًمٚمٞم٨م اًمرأي رسمٞمٕم٦م ُمثؾ، سمٓمٝم٤مرهت٤م اعمت٘مدُملم إئٛم٦م

 .شاًمًٜم٦م وم٘مف قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اعمٜم٦م مت٤مم» ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م يمٜم٧م وىمد، وهمػمهؿ

 .[(465/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م]

 اخلؿر ضفارة

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 . شومتٓمٝمر اخلٛمرة ٚمؾخت يمام، اجلٚمد اًمدسم٤مغ يٓمٝمر»

 ]قال اإلمام[:
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 اهل٤مدي قمٌد ٓسمـ شاًمتٜم٘مٞمح»و، اجلقزي ٓسمـ شاًمتح٘مٞمؼ» ذم يمام ًمف أصؾ ٓ

 ُمًٚمؿ ذم ُمٕمرووم٦م صحٞمح٦م اًمدسم٤مغ يٓمٝمره اِله٤مب أن ذم وإطم٤مدي٨م. ش1/15/2»

 وم٘مد دسمغ إه٤مب أجام» ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمثؾ، وهمػمه٤م واعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ

م ي٦مهم٤م» ذم خمرج وهق شـمٝمر  وإٟمام، ش28 واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرا

 ذم ومٚمٞمس، إصؾ ذم ٟمج٦ًم اخلٛمرة أن قمغم اًمدال ُمٜمف اًمث٤مين اًمِمٓمر أضمؾ ُمـ أوردشمف

 مج٤مقم٦م ذه٥م وًمذًمؽ، ٟمج٦ًم اخلٛمرة أن ي١ميد ُم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م

 .ٟمج٤ًمً  ويمقٟمف ٤محمرُم اًمٌمء يمقن سملم شمالزم ٓ وأنف، ـم٤مهرة أهن٤م إمم إئٛم٦م ُمـ

 اًم٘مرـمٌل اًمٕمالُم٦م ؾمامهؿ ممـ وهمػمهؿ اًمرأي ورسمٞمٕم٦م ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م ه١مٓء وُمـ

 اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اِلُم٤مم اظمتٞم٤مر وهق، ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف، ششمٗمًػمه» ذم

 .وهمػمه ش37 - 1/35

 .[(452/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م]

 اخلؿر ضفارة

 ؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسم

 شوذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم اًم٘مقل سمٓمٝم٤مرهت٤م»: 12ىمقًمف حت٧م رىمؿ  :شوُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت»

 يٕمٜمل: اخلٛمر.

ىمٚم٧م: ُيًـ أن أذيمر هٜم٤م أؾمامء سمٕمض إئٛم٦م اًمذيـ اظمت٤مروا هذا اًم٘مقل ُمع رء 

يًػم ُمـ شمرامجٝمؿ طمتك ٓ ئمـ هبؿ أطمد أن ٓ ؿم٠من هلؿ ذم اًمٕمٚمؿ وٓ ىمدم راؾمخ٦م هلؿ 

 ًمٗم٘مف سمٞمٜمام هلؿ ذم ذًمؽ اًم٘مدح اعمٕمغم:ذم ا

 :شاًمتٝمذي٥م»ىم٤مل ذم  شرسمٞمٕم٦م اًمرأي»رسمٞمٕمف سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اعمٕمروف سمـ  - 1

أدرك سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وإيم٤مسمر ُمـ اًمت٤مسمٕملم ويم٤من ص٤مطم٥م اًمٗمتقى سم٤معمديٜم٦م »

ويم٤من جيٚمس إًمٞمف وضمقه اًمٜم٤مس سم٤معمديٜم٦م ويم٤من ُيي ذم جمٚمًف أرسمٕمقن ُمٕمتام وقمٜمف أظمذ 

 .شُم٤مًمؽ
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اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف إُم٤مم ُمِمٝمقر اقمؽمف سمٗمْمٚمف يم٤ٌمر إئٛم٦م  - 2

اًمٚمٞم٨م أوم٘مف ُمـ » ُمٜمٝمؿ اِلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم رؾم٤مًم٦م يمتٌٝم٤م إًمٞمف سمؾ ىم٤مل اِلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل:

اًمٚمٞم٨م أوم٘مف ُمـ ُم٤مًمؽ وًمٙمـ » . وىم٤مل اسمـ سمٙمػم:شُم٤مًمؽ إٓ أن أصح٤مسمف مل ي٘مقُمقا سمف

 .شيم٤مٟم٧م احلٔمقة ح٤مًمؽ

ُمٜمًقب  زين ص٤مطم٥م اِلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهق إُم٤مم جمتٝمدإؾمامقمٞمؾ سمـ ُيٞمك اعم - 3

 .ش72/  1اعمجٛمقع »إمم اًمِم٤مومٕمل يمام ىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

وهمػم ه١مٓء يمثػمون ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٌٖمداديلم واًم٘مرويلم رأوا مجٞمٕم٤م أن 

وهق  ش88/  6شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل »اخلٛمر ـم٤مهرة وأن اعمحرم إٟمام هق ذهب٤م يمام ذم 

   وقمدم اًمدًمٞمؾ اعمٕم٤مرض. ًمٞمف آٟمٗم٤مً اًمراضمح وًمألصؾ اعمِم٤مر إ
 .([54) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص





 

 بٕهال





 83   اًمٌقل  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اجلارية وبقل الغالم بقل بني التػريؼ

ءٌ  يمٚمُّٝم٤م إبقال» :ىم٤مل احلًـ قمـ متٞمؿ سمـ ه٤مرون قمـ  .شؾمقا

 وىمقًمف، اًمٌٍمي هق: هذا واحلًـ! شمرمجف ُمـ أضمد مل هذا ه٤مرون :ىمٚم٧م

 اًمٖمالم سمقل سملم اًمتٗمريؼ ذم ٤ٌمباًم ذم اًمقاردة ًمألطم٤مدي٨م عمخ٤مًمٗمتف سم٤مـمؾ: هذا

 .  ش455 رىمؿ» ]أي صحٞمح أيب داود[ أظمر اًمٙمت٤مب ذم وم٤مٟمٔمره٤م، واجل٤مري٦م

 يْٖمًُؾ  اجل٤مري٦م سمقل» :وم٘م٤مل، إطم٤مدي٨م هذه يقاومؼ ُم٤م احلًـ قمـ مُحْٞمدٌ  روى وىمد

ٌّع اًمٖمالم وسمقل، همًالً   .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمح٤موي أظمرضمف شسم٤مح٤مء ُيتت

 [.(144/ 9 داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ]

 ثبقت عدم غسؾ بقل الغالم

وقمـ أم ىمٞمس سمٜم٧م حمّمـ : أهن٤م أت٧م سم٤مسمـ هل٤م صٖمػم مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ،إمم رؾمقل 

ذم طمجره ،وم٤ٌمل قمغم صمقسمف ،ومدقم٤م سمامء ومٜمْمحف ،ومل  ملسو هيلع هللا ىلص،وم٠مضمٚمًف رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 يٖمًٚمف.

، وأُم٤م شم٠مويؾ احلٜمٗمٞم٦م شومل يٖمًٚمف»أي ومرؿمف، ًم٘مقًمف  وعرف إلباين )فـضحف(:

 ؿ: أي مل ي٤ٌمًمغ سمٖمًٚمف، ومٛمردود ُمـ وضمقه:ًمف سم٘مقهل

 إول: أنف ظمالف اًمٔم٤مهر ُمـ اًمًٞم٤مق.

سمٖمًؾ سمقل اجل٤مري٦م، ش 552»واًمث٤مين: أنف ظمالف طمدي٨م أيب اؾمٛمح أيت سمرىمؿ 

وسمرش سمقل اًمٖمالم، وإٟمام ُيٛمٚمٝمؿ قمغم ارشمٙم٤مب ُمثؾ هذا اًمت٠مويؾ اًمٌٕمٞمد قمـ ىمّمد 

 اًمِم٤مرع اًمٕمّمٌٞم٦م اعمذهٌٞم٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 (1/155ًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح)ا
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 البقل رذاذ مـ آحتقاط وجقب

 ذم يدظمؾ ومٝمؾ، ًمف ُيت٤مط أنف ُمع اِلٟم٤ًمن قمغم اًمٌقل رذاذ ي٘مع أطمٞم٤مٟم٤مً  السمال:

 ؟شيمٌػم ذم يٕمذسم٤من وُم٤م ًمٞمٕمذسم٤من إهنام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وقمٞمد

 ُي١ْمَُمر ٓ أنف ؽذًم ُمٕمٜمك ًمٞمس وًمٙمـ، يدظمؾ ٓ، ُيت٤مط شم٘مقل يمام يم٤من إذا :اجلقاب

 .صمقسمف ُيٜمَٔمِّػ سم٠من

 اًمّمالة؟ طمٙمؿ السمال:

 .ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم يًتٓمٞمع دام ُم٤م صمقسمف ُيٜمَٔمِّػ أن جي٥م، اجلقاب أظمذت :اجلقاب

 (:..44: 19/ 23/ واًمٜمقر اهلدى)

 



 

 املين





 87   اعمٜمل  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ادـل ضفارة

 ]قال اإلمام[:

 ريض قم٤ٌمس اسمـ ضمزم ذًمؽ ذم وطمًٌٜم٤م، اًمّمقاب هق سم٤مًمٓمٝم٤مرة اعمٜمل قمغم احلٙمؿ

 ُم٤م وٓ، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ خم٤مًمػ ًمف يٕمرف وٓ، واًمٌّم٤مق اعمخ٤مط سمٛمٜمزًم٦م سم٠منف قمٜمف اهلل

 سمدائع» ذم اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اعم٠ًمخ٦م ذم اًم٘مقل طم٘مؼ وىمد، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ يٕم٤مروف

ئد  - 119/  3» شوٟمج٤مؾمتف اعمٜمل ـمٝم٤مرة ذم وم٘مٞمٝملم سملم ُمٜم٤مفمرة»: قمٜمقان حت٧م شاًمٗمقا

 . اًمتح٘مٞمؼ ي٦مهم٤م ذم ضمداً  ه٤مم سمح٨م وهق ش126

 .[(362/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م]

 ادـل ضفارة

 .يّمكمِّ  وهق ملسو هيلع هللا ىلص   صمقسمف ُمـ اعمٜمِلَّ  حت٧مُّ  يم٤مٟم٧م هن٤مأ قم٤مئِم٦م قمـ دصم٤مر سمـ حم٤مرب قمـ

 [:ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده اِلُم٤مم ذيمر]

 ذم وأىمقاه٤م أسطمٝم٤م اًمؽممج٦م وطمدي٨م اعمٜمل ـمٝم٤مرة قمكم اًمدًٓم٦م ُمتٗم٘م٦م ويمٚمٝم٤م

 اًمِم٤مومٕمل قمٚمٞمف اًمذي اًمّمقاب هق سمٓمٝم٤مرشمف ًم٘مقلا يم٤من وًمذًمؽ، فم٤مهر هق يمام اًمدًٓم٦م

 . شاًمٗمتح» ذم يمام احلدي٨م وأصح٤مب وأمحد

 .[(522/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م]

 الغسؾ أو بادسح يؽقن ادـل إزالة

ه٥م ومٞمّمغم صمؿ يذ ملسو هيلع هللا ىلصيمٜم٧م أومرك اعمٜمك ُمـ صمقب رؾمقل اهلل »ىمقل قم٤مئِم٦م: » -

 .. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشسمف

يمٜم٧م أومرك »ًمدارىمٓمٜمك قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ورم رواي٦م ٕبك قمقاٟم٦م واًمٓمح٤موى ويمذا ا

 -ؿمؽ احلٛمٞمدى -وأُمًحف أو أهمًٚمف ،إذا يم٤من ي٤مسم٤ًمً  ملسو هيلع هللا ىلصاعمٜمك ُمـ صمقب رؾمقل اهلل 

احلٛمٞمدى سملم اعمًح ، وشمردد وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .شإذا يم٤من رـم٤ٌم
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 ، وم٢من يمؾ واطمد ُمٜمٝمام صم٤مسم٧م.واًمٖمًؾ ٓ يي

 ٦م وأبق داود،وُمًٚمؿ وأبق قمقاٟم ش1/64» يأُم٤م اًمٖمًؾ: وم٠مظمرضمف اًمٌخ٤مر

وصححف واسمـ ُم٤مضمف وهمػمهؿ قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: ؾم٠مخ٧م قم٤مئِم٦م  واًمؽمُمذي

ومٞمخرج  ،ملسو هيلع هللا ىلصُمـ صمقب رؾمقل اهلل  أهمًٚمفيمٜم٧م »قمـ اعمٜمك يّمٞم٥م اًمثقب؟ وم٘م٤مًم٧م: 

 .شصمقسمف سم٘مع اح٤مء ذمإمم اًمّمالة وأثر اًمٖمًؾ 

 ومٗمٞمف رد قمغم اًمٌزار ،ىمٚم٧م: وومٞمف اًمتٍميح سمًامع ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر قمـ قم٤مئِم٦م

  .شمل يًٛمع ُمٜمٝم٤م»٨م ىم٤مل: طمٞم

ُمـ ـمريؼ أظمرى  ش2/418» واًمٌٞمٝم٘مل ش6/243»وأُم٤م اعمًح: وم٠مظمرضمف أمحد 

 ،يًٚم٧م اعمٜمك ُمـ صمقسمف سمٕمرق اِلذظمر صمؿ يّمغم ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلصقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل 

 صحٞمحف. ذموُيتف ُمـ صمقسمف ي٤مسم٤ًم صمؿ يّمغم ومٞمف. وإؾمٜم٤مده طمًـ ورواه اسمـ ظمزيٛم٦م 

 ([185]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )



 

املرٙ ٔاإلفساشات 

 اخلازجٛ وَ اإلٌساُ
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 ادذي كجاشة

 ]قال اإلمام[:

 .سمٖمًٚمف ًمألُمر قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ اعمذي

 .يًػم سمتٍمف [(116/ 1)اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ]

 برصفا يؽتػك مذي عؾقفا التل الثقاب

 ؟وم٘مط ءسم٤مح٤م شمرش أجْم٤مً  اعمذي قمٚمٞمٝم٤م اًمِّكم اًمثٞم٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م مداخؾة:

  اعمذي؟ الشقخ:

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 .ٟمٕمؿ الشقخ:

  (55: 35: 18/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلكسان مـ اخلارجة اإلفرازات

 سم٤مِلومرازات شمتٕمٚمؼ أُمقر قمـ اًمِمٞمخ ؾمٞمدٟم٤م ي٤م أؾم٠مخؽ أن أريد يمٜم٧م أن٤م مداخؾة:

 . اًمٌقل اهلل أقمزيمؿ -ُمثالً - ُمٜمٝم٤م هٜم٤مك، آدم سمٜمل ُمـ خترج اًمتل

 . ٟمٕمؿ الشقخ:

 ُمـ ضمزء قمٜمده يٌ٘مك .. يتٌقل ح٤م اِلٟم٤ًمن أنف ُمع، ٟمجس اًمٌقل ح٤مذا ل:السما

  مت٤مم؟، اجلًؿ ُمـ ضمزء واعمث٤مٟم٦م، اعمث٤مٟم٦م ذم اًمٌقل

 . ٟمٕمؿ الشقخ:

  ٟمج٦ًم؟ شمٕمتؼم هل ومٝمؾ السمال:

 طمٙمؿ ي٠مظمذ ٓ اًم٘م٤مذورات ُمـ يم٤من وًمق اِلٟم٤ًمن ضمقف داظمؾ رء يمؾ :اجلقاب



  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      خل٤مرضم٦م ُمـ اِلٟم٤ًمناعمذي واِلومرازات ا 
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 . اًمٌدن ظم٤مرج خيرج طمتك اًمٜمج٤مؾم٦م

  اًم٥ًٌم؟ السمال:

: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ٕنف احلٙمٞمؿ: اًمِم٤مرع طمٙمؿ اًم٥ًٌم :اجلقاب

قَْمٜمَتَُٙمؿْ ▬ َٕ  ُ ٓ ُيَٙمٚمُِّػ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم أي٦م هذه شمٗمًػم [225:اًمٌ٘مرة] ♂َوًَمْق ؿَم٤مَء اَّللَّ

َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م ٤م إِ ًً ُ َٟمْٗم  وُمث٤مٟمتٜم٤م ؿمٜم٤ميمر ذم اًمذي سم٠منف قمٚمٞمٜم٤م طَمَٙمؿ يم٤من ومٚمق [286:اًمٌ٘مرة] ♂اَّللَّ

ٜم٤م، ُيٓم٤مق ٓ ُم٤م شمٙمٚمٞمػ هذا، إزاًمتٝم٤م جي٥م اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ  وأرطمؿ أيمرم وضمؾ قمز ورسمُّ

َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م▬ ُيٓمٞم٘مقن ٓ سمام ُيَٙمٚمِّٗمٝمؿ أن ُمـ سمٕم٤ٌمده ٤م إِ ًً ُ َٟمْٗم  . [286:اًمٌ٘مرة] ♂ٓ ُيَٙمٚمُِّػ اَّللَّ

 حأصٌ يزيٚمف أن اِلٟم٤ًمن ُمتٜم٤مول ذم اًمٜمجس اًم٘مذر اًمٌمء هذا يّمٌح طمٞمٜمام ًمٙمـ

راً  ذًمؽ ذم أن وسمخ٤مص٦م، سم٢مزاًمتف ُمٙمٚمٗم٤مً   اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أقمت٘مد سمام أجْم٤مً ، ًمّمحتف إرضا

 شمٌع ومٜمحـ وًمذًمؽ، سم٠مطمٙم٤مُمف إـم٤ٌمء ؾمٌؼ اًمنمع وًمٙمـ، سم٤مًمٜمٔم٤موم٦م شم٠مُمر اًمٓمٌٞم٦م

 . ًمٚمنمع أجْم٤مً  شمٌٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن وإـم٤ٌمء، ًمٚمنمع

، حٞمح٦مص قمٚمٛمٞم٤مً  درؾمٝم٤م اًمتل اعمٕمٚمقُم٦م يٙمقن أن ُي٥م اًمٕم٤ممل أو اًمٓمٌٞم٥م مداخؾة:

 . صحٞمح٦م أجْم٤مً  وديٜمٞم٤مً 

 . اًمدظم٤من حتريؿ ُمٕمروم٦م ذم واًمٓم٥م اًمنمع سملم ًمؽ مجٕم٧م أن٤م وًمذًمؽ الشقخ:

 ٕنف.. اًمدُمقع ح٤مذا ُمثاًل؟ واًمدُمقع اًمٌقل سملم اًمٗمرق هق ُم٤م ًمٙمـ، صح مداخؾة:

 . هٜم٤م ُمقضمقدة هٜم٤م اعمقضمقدة إُمالح ُمٙمقٟم٤مت يٕمٜمل شم٘مري٤ٌمً 

ءً  ًمٞمًقا  ًمٙمـ الشقخ: ءً  ًمٞمًقا ، ؾمقا  يٙمقن ىمد اًمٌمء يمقن يٕمٜمل، سم٤معمِم٤مهدة ؾمقا

 أقمت٘مد وٓ، واطمداً  يٙمقن ىمد اًمٙمٞمٛمٞم٤موي٦م ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمتل اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أو ـمٌٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ

 يٌٙمل اِلٟم٤ًمن وم٠مطمٞم٤مٟم٤مً ، اًمٌقل همػم اًمدُمع أن يِمٝمد اًمقاىمع ًمٙمـ، احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هذا

 يمام هق اًمدُمع ُمـ جيده اًمذي اًمٓمٕمؿ أن شمٔمـ هؾ، ومٛمف إمم اًمدُمٕم٤مت سمٕمض وشمت٘م٤مـمر

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يم٤مف وطمده اًمٗم٤مرق ومٝمذا ُمثاًل: يًتقي٤من ٓ، اًمٌقل وُمـ اًمدم ُمـ جيده

، اًمٕم٤معملم رب هق اًمذي احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع قمغم ٟمتحٙمؿ أن ًمٜم٤م ًمٞمس ٟمحـ وإٓ، اعمٜمٓم٘مٞم٦م

 وسم٘مٞم٦م، ريمٕم٤مت صمالث واعمٖمرب، ريمٕمتلم اًمٗمجر صالة ومرض ح٤مذا -ُمثالً - ومٜم٘مقل
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 مجع وسمٕمْمٝم٤م ضمٝمراً  وسمٕمْمٝم٤م هاً  سمٕمْمٝم٤م ضمٕمؾ وح٤مذا، أرسمٕم٤مً  أرسمٕم٤مً  أرسمٕم٤مً  اًمّمٚمقات

 . واًمن اجلٝمر سملم ومٞمٝم٤م

 ذم اعمٗمروض ُمـ وًمٞمس، يِم٤مء سمام قم٤ٌمده ُيٙمٚمِّػ اًمٕم٤معملم َربُّ : ٟم٘مقل: اًم٤ًمئؾ

 ٓ؟ أو صح، قمٚمامً  رء سمٙمؾ ُيٞمط أن يًتٓمٞمع أنف اِلٟم٤ًمن يمؾ اِلٟم٤ًمن

 .صح مداخؾة:

 قمٚمامً  يقُم٤مً  ازددٟم٤م ُم٤م: ٝمؿأنٗمً إوروسمٞملم ُمـ ي٘مقل ُمـ ذم ُمٕمل وأفمٜمؽ الشقخ:

 .سمجٝمٚمٜم٤م ُمٕمروم٦م ازددٟم٤م إٓ

 صحٞمح مداخؾة:

 :-اهلل رمحف- اًمزخمنمي اِلُم٤مم ىم٤مل هٜم٤م ُمـ وم٢مذًا:، هذه قمٚمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م الشقخ:

 يٕمٚمؿ ٓ أنف ًمٞمٕمٚمؿ يًٕمك  وإٟمام وًمٚمٕمٚمقم ًمٚمؽماب ُم٤م

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 مجٞمؾ؟ الشقخ:

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

، قمٚمامً  رء سمٙمؾ أطم٤مط اًمذي اًمٕم٤معملم بُّ ومرَ  يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا، ه٤مه الشقخ:

، ٟمجس وهذا ـم٤مهر هذا أن اعمٕمّمقم اًمًالم قمٚمٞمف حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م ًم٤ًمن قمغم أظمؼمٟم٤م إذا

 ُمٞم٧م؟ هذا وح٤مذا ـم٤مهر؟ هذا ح٤مذا: ٟم٘مقل وأن اًمٕم٤معملم رب قمغم ٟمتٓم٤مول أن ًمٜم٤م ًمٞمس

ٚمِّؿ أن ومقراً  قمٚمٞمٜم٤م جي٥م سمؾ ًَ ، ذقم٤مً  ـم٤مهر هق اًمذي هذا سملم ومرىم٤مً  هٜم٤مك أن شمًٚمٞمامً  ُٟم

 .اًمٗمرق هذا قمرومٜم٤م ُم٤م أو اًمٗمرق هذا قمرومٜم٤م ؾمقاء، ذقم٤مً  ٟمجس هق اًمذي هذا وسملم

 إذا ـمٌٞمٌف، ـمٌٞمٌف ُمع إٟم٤ًمن أي ؿم٠من رسمف ُمع اعمًٚمؿ اِلٟم٤ًمن ذم اًمِم٠من: يٕمٜمل

ه٤م جي٥م اِلصٌع هذه أن ُم٤م إٟم٤ًمن قمغم طمٙمؿ  ضم٤مهؾ ٕنف مِلَ:: ًمف ي٘مقل أن ًمف ًمٞمس، سَمؽْمُ

 ٓ؟ أو صحٞمح، إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

  سمٞمٗمٝمٛمف سمس مداخؾة:
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 سمٞمٗمٝمٛمف؟ الشقخ:

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

ؿ أن شمًتٓمٞمع أن٧م هؾ: أؾم٠مخؽ أن٤م سمس الشقخ:  قمٚم٦م يمؾ قمـ إٟم٤ًمن يُمّؾ  شُمَٗمٝمِّ

 ـمٌٞم٦م؟ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ، قمٜمٝم٤م ي٠ًمخؽ

 .يٗمٝمٛمٝم٤م هق ي٘مدر اًمتل اًمٗمٙمرة أقمٓمٞمف ؾمقف ًمٙمـ، ٓ مداخؾة:

ٛمف شم٘مدر ُم٤م ًمٙمـ إيف الشقخ:  .رء يُمّؾ  شُمَٗمٝمِّ

ُٛمف ؾمقف اؾمتٞمٕم٤مسمف ُمًتقى قمغم ـمٌٕم٤مً  مداخؾة:  .يريده اًمذي رء ُأوَمٝمِّ

ٛمف أن شمًتٓمٞمع ُم٤م ًمٙمـ، ومٝمٛم٧م الشقخ:  .رء يمؾ شُمَٗمٝمِّ

 .ـمٌٕم٤مً  مداخؾة:

 طمرام: اًمدظم٤من أن ح٤مذا ٟمٗمٝمٛمؽ ٟم٘مدر اًمدظم٤من، َهالَّ  ٟمحـ طمٙمٞمٜم٤م ُمثٚمام الشقخ:

 ذاهٙم: إٓ ضمقاب قمٜمدٟم٤م ُم٤م، ح٤مذا ٟمٕمرف ُم٤م آظمر رء هٜم٤مك يٙمقن ىمد ًمٙمـ، ُمي ٕنف

٧ٌِّم أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م ومحٞمٜمئذ، طَمَٙمؿ اًمٕم٤معملم رب  ٕن طم٘م٤ًم: ُم١مُمـ أنف ٟمٗمًف ذم ُيَث

ٓ  ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ وَمال َوَرسمَِّؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك ُُيَٙمِّ

ٚمِٞم ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمٞم٧َْم َوُي
ًِ  ىم٤مٟمقن أي اًمٞمقم [65:اًمٜم٤ًمء] ♂اًم جَيُِدوا ذِم َأنُٗم

، ٟمًٌٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م شمٙمقن أنف سمد ٓ يقَوع دؾمتقر وأي سمؾ، إرض وضمف قمغم ُيقَوع

 اًمٕم٘مقل ٕن ُمٕم٘مقل: ُمش اًمٜم٤مس ُمـ سمٙمر قمٜمد، ُمٕم٘مقل اًمٜم٤مس ُمـ زيد قمٜمد اًمدؾمتقر

 .أبداً  اعمٞمزان هبذا ُيقَزن ٓ اًمٕم٤معملم رب طمٙمؿ ًمٙمـ ٓ؟ أو صح، ُمتٗم٤موشم٦م

 سمٜمجس؟ ًمٞمس اًمدُمع وًمٞمش، ٟمجس اًمٌقل ح٤مذا: ُمقوقع ممإ سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمذًمؽ

 .ـم٤مهر وهذا ٟمجس هذا: ىم٤مل اًمنمع ٕن: أوًٓ  :اجلقاب

، ختتٚمػ اًمرائح٦م، خيتٚمػ اًمٚمقن، خيتٚمػ اًمٓمٕمؿ، ُمٚمٛمقس واىمع أُمر: صم٤مٟمٞم٤مً 

، صمٞم٤مسمف أص٤مب ىمد اًمٖم٤مئط -ُمثالً - أو، اًمٌقل أص٤مسمف إذا ُمثؾ ُم٤م قمٞمقٟمف شمدُمع ح٤م اِلٟم٤ًمن

 َيِرد ٓ ومٝمٜم٤م، اًمٞمد عمس ُمٚمٛمقس واوح اًمٗمرق ومٝمذا، ذًمؽ همػم إمم.. ٜمتٜم٦ماعم رُيتف شمٓمٚمع
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 هذا؟ وـمٝم٤مرة هذا سمٜمج٤مؾم٦م طمٙمؿ ح٤مذا: ي٘م٤مل أن

، ٟمٕمرف ُم٤م ح٤مذا؟ ريمٕمتلم اًمّمٌح أن: -آٟمٗم٤مً - ذيمرشمف اًمذي اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل أُم٤م

ٜم٤م هٙمذا  .ٟمرى ٓزم ومٜمحـ يتٕمٌدٟم٤م طَم٥ّم  َرسمُّ

 ذم، اًمٜمٝم٤مر راسمٕم٦م ذم يم٤مًمِمٛمس احل٘مٞم٘م٦م هذه، ـم٤مهر واًمدُمع ٟمجس اًمٌقل ىمْمٞم٦م أُم٤م

 ٓ ًمؽ سم٘مقل قم٘مكم ذم أن٤م سمٕمْمٝمؿ ُمثؾ زم شم٘مقل يمٞمٛمٞم٤مئٞم٤مً  أن٧م جيقز وضمقداً ، سمٞمٜمٝمام ومرق

 .اعمقضمقدة إضمزاء ٟم٥ًم ٕنف سمٕمْمٝمؿ: ُمثؾ هؿ ُم٤م

ة اًمدُمع ُمـ حتّمؾ اًمتل اِلومراز ـمري٘م٦م... صم٤مٟمٞم٦م ؿمٖمٚم٦م ذم سمٕمديـ مداخؾة:  هُمدَّ

 .ىمٜمقات ُم٤مهل٤م صامء

 يٕمرومقن سمام قم٤ٌمده يٙمٚمػ اهلل، ديمتقر ظمٗمٞم٦م أؿمٞم٤مء هذه سمس، قمٚمٞمؽ ُم٤م الشقخ:

 اًمًٚمػ سمٕمض قمـ اعمٜم٘مقًم٦م أصم٤مر ُمـ ًمذًمؽ، ويٗمٝمٛمقه ي٠مظمذوه أن ُمًتٓم٤مع هق وسمام

 ىمدر قمغم اًمٜم٤مَس  يَمٚمِّٛمقا : ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م وهق

ب أن أتُِريدون، قم٘مقهلؿ ٜم٤مومَ ! ورؾمقًُمف؟ اهللُ  ُيَٙمذَّ  ُمـ، ُيْناً  اًمديـ ضمٕمؾ وضمؾ قمز َرسمُّ

 .طمًـ سم٘مٌقل اًمديـ هذا شمت٘مٌؾ اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٗمٓمر أصح٤مب اًمٜم٤مس ؿم٤من

 هذه، ُمٜمٝمؿ سم٤مضمتٝم٤مدات إطمٙم٤مم سمٕمض اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ شمّمدر أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمـ

- ُم٘مٌقًم٦م همػم شمٙمقن وىمد، اًمٜم٤مس سمٕمض قمٜمد إىمؾ قمغم ُم٘مٌقًم٦م همػم آضمتٝم٤مدات

 اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم َيْٕمرف ُمـ إمم ُيت٤مج هذا ٙمـًم، اًمّمحٞمح اًمنمع طمٙمؿ ذم -أجْم٤مً 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م وذم اهلل يمت٤مب ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص

، ُم٤مء ُمـ وقم٤مء قمٜمدٟم٤م يم٤من إذا: أىمقًمف اًمذي هلذا شمقوٞمحل ُمث٤مل ًمؽ أرضب أن٤م

 يتٜمجس؟ مل أم، اح٤مء هذا شمٜمجس ومٝمؾ، سمقل ُمـ ىمٓمرة ومٞمف وي٘مع

 إمم اًمقصقل صمؿ، ذًمؽ ذم ءاًمٕمٚمام آراء وسمٞم٤من اًم١ًمال هذا قمـ اِلضم٤مسم٦م وىمٌؾ

 يمقن أنف إمم واحل٤مرضيـ اًمديمتقر ٟمٔمر أخٗم٧م أن أريد، سمف اعمث٤مل رضب ُمـ اعم٘مّمد

ق وأفمٜمؽ، ىَمذراً  يمقٟمف همػم هق ٟمج٤ًمً  اًمٌمء  .ُمٕمل شُمَٗمرِّ

 .ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ مداخؾة:
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 اح٤مء ومٝمذا، سَمٞمِّٜم٦م قمغم اعمقوقع ذم ٟمٛمٌم طمتك ُمٕمؽمو٦م يٕمٜمل مجٚم٦م هذه الشقخ:

س اًمٌقل ُمـ ىمٓمرة ومٞمف وىمع اًمذي  ٓ؟ أم شَمٜمَجَّ

 اًمذي اًمّمحٞمح اًم٘مقل وهذا، اح٤مء هذا إمم اٟمٔمر: ًمؽ ي٘مقل ىمقل، يمثػمة أىمقال ذم

 وم٘مد اًمثالصم٦م أوص٤مومف أطمد شَمَٖمػمَّ  إذا اح٤مء هذا إمم اٟمٔمر، اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمٚمٞمف شمدل

س  .رُيف أو ـمٕمٛمف ًمقٟمف: شَمٜمَجَّ

شملمضَم : يٕمٜمل، ىمٚمتلم سمٚمغ اح٤مء يم٤من إذا: ي٘مقل صم٤مين ُمذه٥م  وإذا، ـم٤مهر ومٝمق، يم٤ٌمر رَّ

 .ٟمجس ومٝمق سم٘مٚمٞمؾ ذًمؽ ُمـ أىمؾ يم٤من

 ومٝمق أذرع قمنمة ذم قمنمة اح٤مء يم٤من إذا: ي٘مقل ُمـ ىمقل وإظمػم اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل

 سمف شُمَٙمّٚمػ أن يٛمٙمـ وٓ، ومٓمري همػم ويمالم، ومٚمًٗمل يمالم هذا اًمٜمج٤مؾم٦م ُمتحٛمؾ

 ُمٝمٜمدس: يٙمقن أن ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف ُم٤مء أُم٤مم اعمٌتغم يٙمقن أن يتٓمٚم٥م ٕنف مجٞمٕم٤ًم: اًمٜم٤مس

 ُمرسمٕم٦م يم٤مٟم٧م إذا ظم٤مص٦م، ُمثالً  اًمٌحػمة هذه أنف ُيٙمؿ أن يًتٓمٞمع إٟم٤ًمن يمؾ ُم٤م ٕنف

ٜم٦م رة يم٤مٟم٧م إذا أو، ُُمَثٛمَّ  ٟمريد ٓ؟ أو قمنمة ذم قمنمة سمٚمٖم٧م أنف هذا ُيٙمؿ ُمـ، ُُمَدوَّ

 ُمٜمتٝمك ذم هل اًمتل اًم٘مْمٞم٦م هذه سمٛمثؾ قم٤ٌمده يٙمٚمػ ُم٤م رسمٜم٤م، أجْم٤مً  طمًٞم٥م ُمٝمٜمدس

، اًمثالصم٦م أوص٤مومف أطمد شَمَٖمػمَّ  اح٤مء إمم اٟمٔمر، إول سم٤مًمرأي اًمرأي هذا ؾىم٤مسمِ  ًمٙمـ، اًمدىم٦م

 ومقق اًمٕم٤ٌمد ـم٤مىم٦م ومقق سم٠مُمقر شم٠مت مل، شم٠ميت اًمنميٕم٦م هٙمذا، ـم٤مهر ومٝمق وإٓ ٟمجس ومٝمق

 .قم٘مقهلؿ

ف ىمذر ٟمجس سَملمِّ  اًمٌقل: ضمداً  واوح٦م ىمْمٞم٦م أُم٤مم أن وٟمحـ  أخٞمس اًمٜمٗمقس مَتُجُّ

 ًمٚمٗمٓمرة ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمنميٕم٦م شم٠ميت أن ضمداً  ـمٌٞمٕمٞم٤مً  ُمراً أ ومٙم٤من، سمٞمٜمٝمام ُم٤م ومِمت٤من يمذًمؽ؟

 اِلٟم٤ًمن سمدن ُمـ خيرج اًمذي اًمدم شمٜمجس وٓ، اًمدُمع شمٜمجس ُم٤م اًمٗمٓمرة، اًمًٚمٞمٛم٦م

 ُمـ ظمرج إذا وأنف، أجْم٤مً  ٟمجس اًمدم هذا سم٠من ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم وإٓ، أجْم٤مً 

، وهٙمذا، ًمٚمنميٕم٦م... سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح همػم أجْم٤مً  هذا، ووقؤه اٟمت٘مض إٟم٤ًمن

ُ سمُِٙمُؿ اًْمٞمُْنَ َوٓ ُيِريُد سمُِٙمُؿ اًْمُٕمْنَ ▬: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام وم٤مِلؾمالم  ♂ُيِريُد اَّللَّ

 يٕمجٌف وم٤مًمذي، يمٞمٗمف قمغم اًمنميٕم٦م جيٕمؾ اِلٟم٤ًمن أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ [185:اًمٌ٘مرة]

 اًمنمع، هٙمذا ًمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦م، ٓ، ضم٤مء ُم٤م أو اًمنمع سمف ضم٤مء ؾمقاء، ومٞمف ي٠مظمذ ُيْن  وومٞمف
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 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك ،ُمٜمّمقص

 (  51: 51: 13/  256/  واًمٜمقر اهلدى)  

 (  55: 55: 34/  257/  واًمٜمقر اهلدى)
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 151   اًم٘ملء  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 كثر أو َقؾ   أدمل قلء ضفارة

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 .شنف يٕمٗمك قمـ يًػمهأدُمل ... إٓ أ ءىمل»ىمقًمف ذم صدد قمد اًمٜمج٤مؾم٤مت: 

ىمٚم٧م: مل يذيمر اعم١مًمػ اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ مهللا إٓ ىمقًمف: إٟمف ُمتٗمؼ قمغم ٟمج٤مؾمتف 

اعمًٚمؿ  ءىملوهذه دقمقى ُمٜم٘مقو٦م وم٘مد ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ اسمـ طمزم طمٞم٨م سح سمٓمٝم٤مرة 

وصديؼ  شاًمدرر اًمٌٝمٞم٦م»وهق ُمذه٥م اِلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم  ش183/  1اعمحغم »راضمع 

 أدُمل ُمٓمٚم٘م٤مً  ءىملٞم٨م مل يذيمرا ذم اًمٜمج٤مؾم٤مت طم ش25 - 18/  1ذطمٝم٤م »ظم٤من ذم 

 ورضمح٤م اًمٓمٝم٤مرة سم٘مقهلام: وهق احلؼ صمؿ ذيمرا أن ذم ٟمج٤مؾمتف ظمالوم٤مً 

وإصؾ اًمٓمٝم٤مرة ومال يٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م إٓ ٟم٤مىمؾ صحٞمح مل يٕم٤مروف ُم٤م ي٤ًمويف أو ي٘مدم »

 .ش43/  1اًمًٞمؾ اجلرار »ذم  . وذيمر ٟمحقه اًمِمقيم٤مين أجْم٤مً شقمٚمٞمف

  ١مًمػ ذم همػم ُم٤م ُم٠ًمخ٦م ُمثؾ ـمٝم٤مرة أبقال ُم٤م ي١ميمؾوهذا إصؾ ىمد اقمتٛمده اعم
حلٛمف وـمٝم٤مرة اخلٛمر ومٞمام ذيمر هق سمٕمد وهق أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اًمٗم٘مف ومال أدري ُم٤م 

 اًمذي محٚمف قمغم شمريمف هٜم٤م ُمع أنف ًمٞمس ذم اًم٤ٌمب ُم٤م يٕم٤مروف ُمـ اًمٜمّمقص اخل٤مص٦م؟

مم ومٛمجرد دقمقى ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م وًمق رضمع إ شويٕمٗمك قمـ يًػم اًم٘ملء»وأُم٤م ىمقًمف: 

 إصؾ اعمذيمقر ٓؾمؽماح ومل ُيت٩م إًمٞمٝم٤م.

 .([53) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص





 

 اجلمٕد





 155   اجلٚمقد  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مطفر؟ الدباغ هؾ

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شقمّم٥م وٓ سم٢مه٤مب اعمٞمت٦م ُمـ شمًتٛمتٕمقا  ٓ»

 ]قال اإلمام[:

 ذم واظمتٚمٗمقا ، إول قمغم واجلٛمٝمقر ٓ؟ أم ُمٓمٝمرا  اًمدسم٤مغ يمقن ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 ومٝمق، يدسمغ مل اًمذي اجلٚمد هق اِله٤مب إن ىمٞمؾ ُم٤م وأصح ،اًمؽممج٦م طمدي٨م قمـ اجلقاب

 .وهمػمه شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ومٚمػماضمع اًمتٗمّمٞمؾ ؿم٤مء وُمـ. ـمٝمر وم٘مد دسمغ وم٢مذا، قمٜمف اعمٜمٝمل

 .[(742/ 6/2)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م]

 والؼرن والعظؿ والصقف والشعر اجلؾد مـ آشتػادة جقاز

 الدباغ بعد وكحقه

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ. شسمٌمء اعمٞمت٦م ُمـ تٗمٕمقا شمٜم ٓ»

 وٓ سم٢مه٤مب اعمٞمت٦م ُمـ شمٜمتٗمٕمقا  ٓ» :سمٚمٗمظ احلدي٨م صح وإٟمام ]قال اإلمام[:

 طم٘م٘مٜم٤مه يمام صحتف قمٜمدٟم٤م اًمراضمح ًمٙمـ، اًمٕمٚمامء سملم يمٌػم ظمالف صمٌقشمف وذم، شقمّم٥م

 .ش38 رىمؿ اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» يمت٤مسمٜم٤م ذم

 سم٤مِله٤مب ظم٤مص أنف وهق، واوح اًمْمٕمٞمػ ٨ماحلدي هذا وسملم سمٞمٜمف واًمٗمرق

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف دسمٖمٝمام سمٕمد إٓ هبام آٟمتٗم٤مع يّمح ومال واًمٕمّم٥م شاًمدسمغ ىمٌؾ اجلٚمد وهق»

وٟمحق  واًم٘مرن واًمٕمٔمؿ واًمّمقف اًمِمٕمر يِمٛمؾ قم٤مم وهذا، شـمٝمر وم٘مد دسمغ إه٤مب يمؾ»

 شم٘مقم وٓ، اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا إٓ هب٤م آٟمتٗم٤مع قمدم قمغم يدل ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس، ؽذًم

 .   ُمٕمدوم وهق صحٞمح سمٜم٘مؾ إٓ ُمٜمٝم٤م يٜم٘مؾ ومال، اِلسم٤مطم٦م وإصؾ طمج٦م سمف

 .[(245-238/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م]
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 ادقتة جؾد كجاشة

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:

قمٔمؿ اعمٞمت٦م وىمرهن٤م وفمٗمره٤م وؿمٕمره٤م وريِمٝم٤م وضمٚمده٤م »ىمقًمف حت٧م اًمٗم٘مرة ج: 

ـ ضمٜمس ذًمؽ ـم٤مهر ٕن إصؾ ذم هذه يمٚمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة وٓ دًمٞمؾ قمغم ويمؾ ُم٤م هق ُم

 .شاًمٜمج٤مؾم٦م

وم٠مىمقل: سمغم ىمد ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمج٤مؾم٦م ضمٚمد اعمٞمت٦م ذم أطم٤مدي٨م يمثػم ُمٕمرووم٦م يم٘مقًمف 

هم٤مي٦م اعمرام ذم »رواه ُمًٚمؿ وهمػمه. وهمػم خمرضم٦م ذم  شإذا دسمغ اِله٤مب وم٘مد ـمٝمر»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .ش54 - 53/  1 إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذمو. ش29 - 25ختري٩م أطم٤مدي٨م احلالل واحلرام 

أنف ذيمر ذم اًم٤ٌمب  طم٘م٤مً  اًمٖمري٥م وُمـ! قمٜمٝم٤م؟ اعم١مًمػ أقمرض مل أدري ومال وهمػمه

هال أظمذشمؿ إه٤مهب٤م »: ملسو هيلع هللا ىلصطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمّم٦م ؿم٤مة ُمقٓة ُمٞمٛمقٟم٦م وومٞمف ىمقًمف 

. وهق سيح ذم أن آٟمتٗم٤مع سمف ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد اًمدسمغ. شومدسمٖمتٛمقه وم٤مٟمتٗمٕمتؿ سمف؟

. شوًمٞمس ذم اًمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل ذيمر اًمدسم٤مغ»آطمتج٤مج سمف ىمقًمف:  وًمٕمٚمف ُمٜمٕمف ُمـ

وهذا ًمٞمس سمٌمء قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕن احلٙمؿ ًمٚمزائد وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ًمف ؿمقاهد يمام 

: واؾمتدل سمف اًمزهري 658/  9ؾمٌؼ وهلذا ىم٤مل احل٤مومظ ذم ذح طمدي٨م اًمٌخ٤مري 

صح اًمت٘مٞمٞمد ُمـ ـمرق  سمجقاز آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اعمٞمت٦م ُمٓمٚم٘م٤م ؾمقاء دسمغ أم مل يدسمغ ًمٙمـ

 .أظمرى سم٤مًمدسم٤مغ

شمٓمٝمػم »صمؿ رأج٧م اعم١مًمػ ىمد رضمع إمم اًمّمقاب ذم آظمر هذا اًم٤ٌمب قمٜمد قمٜمقان: 

  ومقهؿ! شرواه اًمِمٞمخ٤من»واطمت٩م سمحدي٨م ُمًٚمؿ اعمت٘مدم وًمٙمٜمف ىم٤مل:  شضمٚمد اعمٞمت٦م

 .([49ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 الدبغ بعد والعصب باإلهاب آكتػاع جقاز

قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ احلٙمؿ قمـ اسمـ أبك ًمٞمغم قمـ قمٌد روى أمحد قمـ ُيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

أرض ضمٝمٞمٜم٦م وأن٤م همالم  ذم ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞمٜم٤م يمت٤مب رؾمقل اهلل  ىمرئ»اهلل سمـ قمٙمٞمؿ ىم٤مل: 



 157   اجلٚمقد  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . صحٞمح.ششمٜمتٗمٕمقا ُمـ اعمٞمت٦م سم٢مه٤مب وٓ قمّم٥مؿم٤مب: أن ٓ 

 ىم٤مل اِلُم٤مم:

ٕنف إٟمام يدل قمغم  ،ٓ يّمح آؾمتدٓل سم٤محلدي٨م قمغم ٟمج٤مؾم٦م ضمٚمد اعمٞمت٦م وًمق دسمغ

وم٢مذا دسمغ ٓ » سم٤مِله٤مب ٓ سم٤مجلٚمد وسمٞمٜمٝمام ومرق. وم٘مد ىم٤مل أبق داود قم٘مٌف: عآٟمتٗم٤مقمدم 

ىم٤مل اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ: يًٛمك إه٤مسم٤م ُم٤م مل ، ؿمٜم٤م وىمرسم٦مي٘م٤مل ًمف: إه٤مب، إٟمام يًٛمك 

 .شيدسمغ

 .شأجام إه٤مب دسمغ وم٘مد ـمٝمر» ملسو هيلع هللا ىلصوسمذًمؽ يقومؼ سملم هذا احلدي٨م وسملم ىمقًمف 

 [38]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ 





 

ْٗ غسن وا ٔلؼ ف

 الكمب





 111   همًؾ ُم٤م وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م  ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم 

 مرات ثامن يؽقن الؽؾب فقف ولغ الذي اإلكاء غسؾ

 اهلل ٟمٌل أن: هريرة أيب قمـ طمدصمف ؾمػميـ سمـ حمٛمد أن ىمت٤مدة قمـ

 .شسم٤مًمؽماب اًم٤ًمسمٕم٦م، ُمرات ؾمٌع وم٤مهمًٚمقه ٟم٤مءاِل ذم اًمٙمٚم٥م وًمغ إذا» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 .شذـمٝمام قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده»

ؾ اسمـ اهلل قمٌد وقمـ  ُم٤م» :ىم٤مل صمؿّ ، اًمٙمالب ؾسم٘مت أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنّ  :ُُمَٖمٗمَّ

 ذم اًمٙمٚم٥م وًمغ إذا» :وىم٤مل، اًمٖمٜمؿ يمٚم٥م وذم اًمّمٞمد يمٚم٥م ذم ومرظّمص :ش!وهل٤م؟ هلؿ

رٍ  ؾمٌع وم٤مهمًٚمقه ٟم٤مء:اِل روه واًمث٤مُمٜم٦م، ُِمَرا  قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده» .شسم٤مًمؽماب قمٗمِّ

 .شذـمٝمام

 ]قال اإلمام[:

 ىمٌٚمف: اًمذي هريرة أيب طمدي٨م قمغم همًٚم٦م زي٤مدة احلدي٨م هذا ذم :شتـبقف»

 قمـ سمذًمؽ اًم٘مقل صم٧ٌم وىمد. -اًم٘م٤مقمدة هل يمام -احلدي٨م ُمـ سم٤مًمزائد إظمذ ٜمٌٖملومٞم

 .أمحد ىم٤مل وسمف، اًمٌٍمي احلًـ

 سمٕمض رده وًمذًمؽ! ـم٤مهر شمٙمٚمػ ومٞمف سمام احلديثلم سملم اجلٛمع سمٕمْمٝمؿ وطم٤مول

 .ش223 -1/222 اًمٗمتح» ذم ذًمؽ ذح ودمد اعمح٘م٘ملم:

 .[(1/135) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح]

 الؽؾب فقف ولغ ما غسؾ

: آظمر ظًمٗم ذم، سم٤مًمؽماب واًم٤ًمسمٕم٦م، ُمرات ؾمٌع وم٤مهمًٚمقه حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم، شسم٤مًمؽماب قمٗمروه واًمث٤مُمٜم٦م ُمرات ؾمٌع وم٤مهمًٚمف اِلٟم٤مء ذم اًمٙمٚم٥م وًمغ إذا»

 يٕمٜمل، يًٚمٛمؽ اهلل شمقضمٞمٝمٝم٤م يٕمٜمل ايش، واًمث٤مُمٜم٦م ُمرار ؾمٌع يٕمٜمل، اًمًٌع ًم٘مْمٞم٦م

 وضمٝم٤من؟ جيقز

ئ ُي١ْمظَمذ اجلقاب الشقخ: ئد دسم٤مًمزا  .وم٤مًمزا

 (55: 25: 51/ 428/واًمٜمقر اهلدى)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      همًؾ ُم٤م وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م 
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 السقارة يف أماكـ عذ وقع إذا الؽؾب لعاب تطفر كقػقة

 ظم٤مص  ىمًؿ هٜم٤مك اًمتٗمتٞمش قمٜمد، مج٤مرك ذم اًمًٕمقدي٦م إمم اًمدظمقل قمٜمد اًم٤ًمئؾ:

 شمدظمؾ وقمٜمدُم٤م، اًمًقداء اًمٙمالب أطمٞم٤مٟم٤مً  ُمٜمٝم٤م اًمٙمالب وهذه، ًمٚمتٗمتٞمش ًمٚمٙمالب

 ذم أظمرى أنح٤مء وقمغم، اعم٘مقد وقمغم، اًمٙمرد قمغم ليٜمز ًمٕم٤مهب٤م اًمًٞم٤مرة ًمتٗمتٞمش

يـ؟ ذم ذًمؽ طمٙمؿ ُم٤م، اًمًٞم٤مرة  اًمدِّ

 طمديداً  اعمٙم٤من هذا يٙمقن أن وم٢مُم٤م اًمًٞم٤مرة ُمـ ُمٙم٤مٟم٤مً  اًمٚمٕم٤مب أص٤مب إذا الشقخ:

 ًمق أنف قمغم، آؾمتٓم٤مقم٦م ىمدر قمغم ومُٞمٖمًؾ ىمامؿم٤مً  يم٤من وإن، سم٤معمًح احل٤مل ومٞمٛمٌم، أُمٚمس

، قمٚمٞمف اجل٤مًمس يي ٓ يٜمِمػ أن سمٕمد ومٝمق اًم٘مامش ذم أو احلديد ذم اًمٚمٕم٤مب هذا سم٘مل

 طمٙمؿ طمٞمٜمذاك ومٞمج٥م، اًمٙمرد ذًمؽ قمغم اجل٤مًمس صمقب وأص٤مب رـم٤ٌمً  سم٘مل إذا أُم٤م

 طمدود ذم ٟمجس ٕنف اًمٚمٕم٤مب هذا إزاًم٦م جي٥م سم٠منف شمتٕمٚمؼ اعم٠ًمخ٦م وم٢مذًا:، سمد ٓ اًمٖمًؾ

 .اِلُمٙم٤من

 (55: 55: 54/ 541/واًمٜمقر اهلدى) 

 كجًسا يؽقن الؽؾب عذ بؾؾ كؾ هؾ

 اًمٙمٚم٥م ذب إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأُمرٟم٤م اًمٙمٚم٥م ًمٕم٤مب: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل مداخؾة:

 يم٤من إذا: اًمٕمٚمامء أطمد ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م وًمٙمـ، واًمؽماب سم٤مح٤مء ومٚمٞمٖمًٚمف أطمديمؿ إٟم٤مء ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ويٕمٚمؿ، هب٤م شمّمكم أن ومٞمجقز صمٞم٤مسمؽ إمم اح٤مء ووصؾ ُمٌٚماًل  اًمٙمٚم٥م

 هٜم٤م؟ احلٙمؿ ُم٤م، واًمؽماب سم٤مح٤مء سمٖمًٚمف أُمرٟم٤م

 وًمغ إذا»: ومٞمف وإٟمام..سمٚمؾ ُمـ أص٤مب ُم٤م سمٖمًؾ إُمر احلدي٨م ذم ًمٞمس الشقخ:

 وفمٝمر، صمقسًم٤م اًمٙمٚم٥م سمٚمؾ أص٤مب إذا، ختتٚمػ وم٤معم٠ًمخ٦م وًمذًمؽ شأطمديمؿ إٟم٤مء ذم اًمٙمٚم٥م

 سمٚمؾ فمٝمقر جمرد أُم٤م، همًٚمف وضم٥م اًمثقب ذم فمٝمرت ٟمج٤مؾم٦م أنف قمغم اًمٌٚمؾ هذا أثر

 هق ًمٞمس ٕنف ٟمجس: ُم٤مء هق اًمٌٚمؾ اهذ أن يٕمٜمل ٓ ومٝمذا اًمثقب إمم اًمٙمٚم٥م ُمـ اٟمت٘مؾ

 وًمقغ ؾم٥ٌم ومٞمف وضمد اًمذي اِلٟم٤مء سمٖمًؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر اًمذي اًمٚمٕم٤مب



 113   همًؾ ُم٤م وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م  ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم 

 ُمـ أنف إٓ[ صحٞمح] ضمقاب اًمٕم٤ممل ذًمؽ ُمـ ؾمٛمع اًمذي أن أقمٚمؿ واهلل ومٞمٌدو، اًمٙمٚم٥م

 ذم ٟمج٤مؾم٦م اًمٌٚمؾ هذا ُمـ ئمٝمر مل إذا: اًم٘مقل ُمـ سمد ٓ اًمٌٞم٤من ودىم٦م آطمتٞم٤مط سم٤مب

 .وم٘مٞمف يمؾ ي٘مقًمف أقمت٘مده اًمذي وهذا، اًمثقب

 ....ي٘مّمد اًم٤ًمئؾ! ؿمٞمخٜم٤م مداخؾة:

 ومٞمف فمٝمر اًمثقب إمم اًمٙمٚم٥م ضمًؿ سمٚمؾ ُمـ اٟمت٘مؾ ُم٤م يم٤من إذا، أقمرف أن٤م الشقخ:

 .ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م وم٤محلٙمؿ ئمٝمر مل وإذا، ُمٕمٚمقم اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م ومحٙمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م

 ...اًمٙمٚم٥م وًمٙمـ مداخؾة:

 إذا»: ي٘مقل اًمرؾمقل، ذيٕمتٜم٤م ذم ٜم٤مقم٘مقًم ٟمحٙمؿ أن يٜمٌٖمل ٓ! مج٤مقم٦م ي٤م الشقخ:

 سمف ٟم٘مقل اًمذي احلٙمؿ ومؽمشم٥م، اِلٟم٤مء إمم اًمٙمٚم٥م ًمٕم٤مب اٟمت٘مؾ: ي٘مٞمٜم٤ًم هذا ُمٕمٜمك شوًمغ

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام صمامٟمٞم٦م أو، سم٤مًمؽماب إطمداهـ ؾمًٌٕم٤م[ اِلٟم٤مء] همًؾ وهق

 ًمثقبا إمم هذه اًمٜمج٤مؾم٦م اٟمت٘م٤مل ي٘مٞمٜم٤ًم ٟمٕمٚمؿ ومال قمٜمٝم٤م اعم١ًمول اًمّمقرة أُم٤م، ُمٖمٗمؾ

 وًمقغ طمٙمؿ ومٞمختٚمػ، اًمثقب هذا إمم اٟمت٘مؾ أنف يتح٘مؼ وىمد ٟمٔمـ أو ٟمتقهؿ اًمذي

 اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م هذه ومٗمل، ُم٤م ـم٤مهر ُمع اًمٙمٚم٥م سمٚمؾ[ اظمتالط] جمرد قمـ اِلٟم٤مء ذم اًمٙمٚم٥م

 .مت٤مًُم٤م إُمريـ سملم ومٗمرق، اًمثقب إمم اًمٙمٚم٥م ُمـ اٟمت٘مٚم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م أن ي٘مٞمٜم٤ًم ٟمٕمٚمؿ ٓ

 ... مداخؾة:

 اًمٜمٝمر ذم ؾمٌح اًمٙمٚم٥م: صقرة أن اومؽموٜم٤م ًمق.. اًمٙمٚم٥م: آٟمًٗم٤م ـٟمح ىمٚمٜم٤م الشقخ:

 اح٤مء سمٚمؾ آصم٤مر ومٞمف يزال ٓ ًمٙمـ، سمدٟمف سمٚم٤ًمٟمف سمٚمٕم٤مسمف ُمس ُم٤م أنف، مت٤مًُم٤م وراىمٌٜم٤مه وظمرج

 اًمثقب؟ هذا همًؾ جي٥م: احل٤مًم٦م هذه ذم ي٘م٤مل هؾ، إٟم٤ًمن صمقب ومٛمس، ؿم٤مهدٟم٤مه اًمذي

 ٕنٜم٤م ُم٤مء: هق اعمٌلم اعمّمقر ًمقوعا ذم اًمٙمٚم٥م ضمًؿ ٕن مل؟، هبذا ىم٤مئؾ ٓ أنف أفمـ

: وهق اًمٜمص شم٘م٤مسمؾ واوح٦م صقرة ومٝمذه، ُم٤مهر ؾمٌٞمح وهق وؾمٌح اح٤مء ذم ٟمزل رأجٜم٤مه

 سملم أن ؿمؽ ٓ، اًمقًمقغ سم٥ًٌم اِلٟم٤مء إمم شمٜمت٘مؾ اًمٜمج٤مؾم٦م ومٝمٜم٤م شاًمٙمٚم٥م وًمغ إذا»

، آٟمًٗم٤م ًمٙمؿ صقرهت٤م اًمتل اًمّمقرة وسملم اًمقًمقغ ُمـ احلدي٨م ذم ذيمرت اًمتل اًمّمقرة

 أن ممٙمـ ووع ذم اًمّمقرة يم٤مٟم٧م وم٢مذا، يتخٞمٚمٝم٤م اِلٟم٤ًمن ممٙمـ أظمرى رصق هٜم٤مك

 إمم سمدٟمف قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٙمٚم٥م ٟمج٤مؾم٦م ُمـ اٟمت٘مؾ أنف اعمٙمٚمػ فمـ قمغم يٖمٚم٥م: ٟم٘مقل



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      همًؾ ُم٤م وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م 
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 هذا ُمع يتج٤موب ومحٞمٜمئذ اعمٙمٚمػ ٟمٗمس ذم ىم٤مُم٧م اًمٖمٚم٦ٌم هذه يم٤من إذا، اعمًٚمؿ صمقب

 ُمـ شمالزم ٓ أنف: ىمقلأ أزال وٓ أريد يمٜم٧م وم٠من٤م، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس، صمقسمف ويٖمًؾ

 وسملم هذا سملم شمالزم ٓ، اًمثقب إمم اًمٙمٚم٥م سمدن ُمـ اٟمت٘مؾ يم٤من ُم٤م صمقب ذم سمٚمؾ وضمقد

 قمغم شمٌٜمك اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن مجٞمًٕم٤م ومٜمٕمٚمؿ، اًمٔمـ ًمٖمٚم٦ٌم ٟمج٤مؾم٦م اعمٜمت٘مؾ يٙمقن أن

 اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم يٙمٗمل، ي٘ملم هٜم٤مك يٙمقن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس اًمٔمـ همٚم٦ٌم

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اًمٔمـ همٚم٦ٌم

 وقمغم اًمتقهؿ قمغم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم شمٌٜمك أن أظمرى ضمٝم٦م ُمـ جيقز ٓ أنف يمام

 وفمـ، ذيمرٟم٤م يمام إطمٙم٤مم شم٘مقم ومٕمٚمٞمف راضمح فمـ: فمٜم٤من وم٤مًمٔمـ، اعمرضمقح اًمٔمـ

 .إوه٤مم ُمـ سمقهؿ اًمنمع ذم احلٙمؿ جيقز وٓ إوه٤مم شم٘مقم وقمٚمٞمف ُمرضمقح

 (55:38:45/ 15 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 

ٌات املأكٕلٛزٔث احل ٕا ٗ 

ٕاهلا أب  المحئ 





 117   روث احلٞمقاٟم٤مت اح٠ميمقًم٦م اًمٚمحؿ وأبقاهل٤م   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 وجقب مع ضاهرة وأبقاهلا الؾحؿ ادلكقلة احلققاكات روث

 امـف آحساز

 ًمٙمـ ،ـم٤مهرة وأبقاهل٤م اًمٚمحؿ اح٠ميمقًم٦م احلٞمقاٟم٤مت روث أن ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م الشقخ:

 ُم٤م ُمٜمف؟ سمٞمنمب ُم٤مء ذم سمّمؼ سمٜمٗمًف هق إٟم٤ًمن واطمد ًمق هذا ،ُم٘مٌقل ـم٤مهر يمؾ ُمش

 .إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ه٤مي ،ـم٤مهر ؟ٟمجس أو ـم٤مهر هؾ ًمٙمـ ،ًمٜمٗمسا شمٕم٤مومف ُمٜمف سمٞمنمب

 قمٚمٞمٝمؿ واًمٖمٜمؿ اًمٌ٘مر أصح٤مب ه١مٓء قمٜمٝم٤م أتحدث ان ُأريد اًمِّكم: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م 

 أىمقل وٓ اعمًت٘مذرات هذه ُمـ رء ومٞمف ي٘مع أن ُمـ احلٚمٞم٥م قمغم سم٤محلٗم٤مظ يٕمتٜمقا  أن

 ومٝمق وىمع إن ًمٙمـ ،ذًمؽ ُمـ رء ي٘مع ُم٤م أنف سمحٞم٨م ُيت٤مـمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ ،اًمٜمج٤مؾم٤مت

 .ـم٤مهر

 ( 55: 34: 19/   131/  واًمٜمقر اهلدى) 





 

دخن  الصٍاعات اليتٖ 

 وٕاد جنسٛفّٗا 





 121   اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمتل يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُمقاد ٟمج٦ًم  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مع حؽؿفا يدور كجسة مقاد فقفا يدخؾ التل الصـاعات

 عدمف مـ الـجسة ادقاد هذه اشتحالة

 ُمريمزات ُمّمٜمع اؾمٛمف ُمّمٜمع إٟمِم٤مء ُمقوقع ـمرق واطمد ُمرة ومٞمف مداخؾة:

 وُمـ سم٠مومران سمقوٕمٝم٤م ي٘مقم وَدم ضِمَٞمػ قمـ قم٤ٌمرة هل سمت٤مقمتٝم٤م ٤مماخل ُم٤مدة هذه، أقمالف

َتقرد اح٤مدة هذه إن: ي٘مقل ومٝمق، ـَمْحٜمٝم٤م صَمؿَّ  ًْ  أقمالف ذم وشمدظمؾ أوروسم٤م ذم شُم

 ..دم٤مري يمٛمنموع طمٙم٤مه٤م ومٝمق، اًمدواضمـ

د ُيْدظِمٚمقا ، اًمّم٤مسمقن صٜم٤مقم٦م اًمٌمء ٟمٗمس  ُمـ ٟمخ٤مع قمـ قم٤ٌمرة هل، دهٜمٞم٦م ُمقا

هل٤م ومٝمؾ، ـمٌٞمٕمتٝم٤م قمغم شمٌ٘مك ٓ شمتحقل هل، ٘مراًمٌ قمٔم٤مم، اعمٞمت٦م إب٘م٤مر  جيٞمز شَمـَحقُّ

 اؾمتٕمامهل٤م؟

 .اًمقاًمد وسملم سمٞمٜمل احلدي٨م ضمرى يم٤من ُم٤م هذا الشقخ:

 قمٜمف؟ مداخؾة:

 ؾمٛمٕمتف؟ ُم٤م الشقخ:

 .ؾمٛمٕمتف ُم٤م، ٓ مداخؾة:

 إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م أن ًمف ذيمرت ومٌٕمديـ، جيقز ٓ أنف يرى يم٤من هق: يٕمٜمل الشقخ:

ُم٦م حقماًمِم يم٤مٟم٧م إن، دراؾم٦م ُم٦م ومٝمل سمٕمٞمٜمٞمتٝم٤م حتتٗمظ اخلٚمط هبذا اعمَُحرَّ رَّ  وإن، حُمَ

ل وَمَتْٓمُٝمر حتقًم٧م ، وم٠ًمخف، أفمـ اًمٕم٘م٦ٌم شمٌع اجلامرك ُمدير ؾم٠مؾم٠مل أن٤م: زم ىم٤مل، سم٤مًمتََّحقُّ

 .شمتحقل: ًمف ىم٤مل

 (55: 37: 45/ 255/  واًمٜمقر اهلدى)
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 125   يمت٤مب إواين  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 إواين أحؽام

 :إواين 

 .إًمخ... طمراُم٤من هذان»: ًم٘مقًمف ًمذه٥ما أواين اؾمتٕمامل ُيرم -

 .ًمٕم٤ٌم هب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م - 

 .ومٞمٝم٤م اًمنمب أو إيمؾ وُيرم - 

٤م ًمٚمح٤مضم٦م ومْم٦م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م ومٞمف اًمذي اِلٟم٤مء اؾمتٕمامل وجيقز -   ىمٞم٤مؾًم٤م ذه٥م أو ٟمّمًّ

 . اًمِمٕم٥م ُمٙم٤من -

 اًمتِمٕمٞم٥م إمم ُيت٤مج يمام اًمّمقرة شمٚمؽ إمم ُيت٤مج أن هٜم٤م سم٤محل٤مضم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وأراد -

 أن ُمرادهؿ وًمٞمس، ذًمؽ همػم أو طمديد أو ٟمح٤مس أو ومْم٦م ُمـ يم٤من ؾمقاء واًمِمٕمػمة

 .ش353/ 2» شاِلؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى». ومْم٦م ُمـ يمقهن٤م إمم ُيت٤مج

 قمٚمٞمف اهلل اؾمؿ واذيمر: رواي٦م ذم وزاد - اِلٟم٤مء همٓمقا »: إواين ختٛمػم ويًتح٥م -

 ذًمؽ ُمـ ومٞمف ليٜمز ًمٞمٚم٦م اًمًٜم٦م ذم وم٢من اًمً٘م٤مء وأويمقا  - قمقدا قمٚمٞمف شمٕمرض أن وًمق

 . ش21 - 25/ 2» شأصم٤مر ُمِمٙمؾ» و قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ واًمزي٤مدة ُمًٚمؿ» شاًمقسم٤مء

دة ُمـ اًمقوقء ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح وم٘مد، اًمٙمٗم٤مر أواين اؾمتٕمامل وجيقز -  ُمنميم٦م ُمزا

 . شأظمرضم٤مه»

 وأؾم٘مٞمتٝمؿ اعمنميملم آٟمٞم٦م ُمـ ومٜمُّمٞم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٟمٖمزو يمٜم٤م: ضم٤مسمر وىم٤مل

 .ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد ش379/ 3» طمؿ ش148/ 2» د». قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ يٕمٞم٥م ومال هب٤م ومٜمًتٛمتع

 جيقز ومال سمذًمؽ ويتٔم٤مهرون اخلٜمزير حلؿ أيمؾ قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م يم٤من إذا ًمٙمـ - 

 ي٤م: ىمٚم٧م: اخلِمٜمل صمٕمٚم٦ٌم أبق ىم٤مل. همًٚمٝم٤م جي٥م ومحٞمٜمئذ همػمه٤م جيد ٓ أن إٓ اؾمتٕمامهل٤م

 اخلٛمر وينمسمقن اخلٜمزير حلؿ ي٠ميمٚمقن وإهنؿ يمت٤مب أهؾ أرض أروٜم٤م إن اهلل ٟمٌل

 ومٞمٝم٤م واـمٌخقا  وم٤مرظمّمقه٤م همػمه٤م دمدوا مل إن»: ىم٤مل وىمدورهؿ؟ سمآنٞمتٝمؿ عأصٜم ومٙمٞمػ

 ـمريؼ وًمف، ذـمٝمام قمغم صحٞمح وهق ش143/ 1» ُمس ش194/ 4 طمؿ» شواذسمقا 
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 .ًملم سمًٜمد ش148/ 2: د» قمٜمد آظمر

 ([.1/7اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 والػضة الذهب آكقة حتريؿ

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 مل اًمدٟمٞم٤م ذم اخلٛمر ذب وُمـ، أظمرة ذم ًفيٚمٌ مل اًمدٟمٞم٤م ذم احلرير ًمٌس ُمـ»

 ذم هب٤م ينمب مل اًمدٟمٞم٤م ذم واًمٗمْم٦م اًمذه٥م آٟمٞم٦م ذم ذب وُمـ، أظمرة ذم ينمسمف

 .شاجلٜم٦م أهؾ وآٟمٞم٦م اجلٜم٦م أهؾ وذاب اجلٜم٦م أهؾ ًم٤ٌمس: ىم٤مل صمؿ، أظمرة

 ]قال اإلمام[:

 أواين ذم واًمنمب، اخلٛمر وذب، احلرير ًمٌس حتريؿ ذم إطم٤مدي٨م أن واقمٚمؿ

 مجع ٕنف سم٤مًمذيمر هذا أظمص أن أطم٧ٌٌم وإٟمام، حتٍم أن ُمـ أيمثر هل، واًمٗمْم٦م اًمذه٥م

 أهؾ ًم٤ٌمس» سم٘مقًمف ظمتٛمٝم٤م صمؿ، واطمدا ُم٤ًمىم٤م وؾم٤مىمٝم٤م، اًمثالصم٦م إُمقر هذه قمغم اًمٙمالم

 .ش... اجلٜم٦م

 قمغم» احلرير ًم٤ٌمس طمرم شمٕم٤ممم اهلل أن يٕمٜمل، اًمتٕمٚمٞمؾ خمرج ظمرج أنف ئمٝمر اًمذي

 وطمرم، شطمرير ومٞمٝم٤م وًم٤ٌمؾمٝمؿ»: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اجلٜم٦م ذم ؾمٝمؿًم٤ٌم ٕنف شظم٤مص٦م اًمرضم٤مل

هبؿ ٕنف واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل قمغم اخلٛمر تِل ُوقِمَد اعْمُتَُّ٘مقَن ومِٞمَٝم٤م ▬ اجلٜم٦م ذم ذا َُمثَُؾ اجْلَٜم٦َِّم اًمَّ

ـْ  ْ ـَمْٕمُٛمُف َوَأهْن٤َمٌر ُِم  مَلْ َيتََٖمػمَّ
ـٍ ٌَ ـْ ًَم ـٍ َوَأهْن٤َمٌر ُِم  هَمػْمِ آؾِم

ٍ
ـْ َُم٤مء ٤مِرسملِمَ َأهْن٤َمٌر ُِم ٍة ًمِٚمِمَّ   ♂مَخٍْر ًَمذَّ

 آٟمٞمتٝمؿ ٕهن٤م أجْم٤مً  واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل قمغم واًمٗمْم٦م اًمذه٥م آٟمٞم٦م ذم اًمنمب وطمرم

ونَ ▬ ـْ َذَه٥ٍم َوَأيْمَقاٍب ، اْدظُمُٚمقا اجْلَٜم٦ََّم َأنْتُْؿ َوَأْزَواضُمُٙمْؿ حُتؼَْمُ  ♂ُيَٓم٤مُف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ سمِِّمَح٤مٍف ُِم

 أظمرة ذم ُمٜمٝم٤م سمحرُم٤مٟمف قمقىم٥م شم٤مئ٥م وٓ ُم٤ٌمل همػم سمذًمؽ اًمتٛمتع اؾمتٕمجؾ ومٛمـ

ءً   سمـ اهلل قمٌد سمـ صٗمقان قمـ ش455/  2» احل٤ميمؿ روى ُم٤م أطمًـ وُم٤م. ووم٤مىم٤مً  ضمزا

، ومرومٕم٧م هب٤م وم٠مُمر، طمرير ُمـ ُمراومؼ وحتتف، قم٤مُمر اسمـ قمغم ؾمٕمد اؾمت٠مذن»: ىم٤مل صٗمقان

، طمرير ُمـ ُمراومؼ وحتتل قمكم اؾم٠مذٟم٧م: ًمف وم٘م٤مل، ظمز ُمٓمرف وقمٚمٞمف، قمٚمٞمف ومدظمؾ



 127   يمت٤مب إواين  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمز اهلل ىم٤مل ممـ شمٙمـ مل إن قم٤مُمر اسمـ ي٤م أن٧م اًمرضمؾ ٟمٕمؿ: ًمف وم٘م٤مل، ومرومٕم٧م هب٤م وم٠مُمرت

٤ٌَمشمُِٙمْؿ ذِم طَمٞم٤َمشمُِٙمُؿ اًمدٟمٞم٤م▬ وضمؾ ٌُْتْؿ ـَمٞمِّ  اًمٖمْم٤م مجر قمغم اوٓمجع ٕن واهلل، ♂َأْذَه

 .شقمٚمٞمٝم٤م أوٓمجع أن ُمـ إزم أطم٥م

 [.(738-1/2/737)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م]
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 التخيل آداب

 :واخلروج ظمقلاًمد قمٜمد اًم٘مقل

 ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا»: ىم٤مل اخلالء دظمؾ إذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من 

 ومٞمٜمٌٖمل شُمس طمؿ ـمٞم٤م ُم٩م د» قمٜمد سمف إُمر صم٧ٌم وىمد. شاجلامقم٦م» شواخل٤ٌمئ٨م اخل٨ٌم

 أصح وهق شاًمٜم٤ًمئل إٓ اخلٛم٦ًم» شهمٗمراٟمؽ»: ىم٤مل ظمرج إذا ويم٤من سمف آهتامم

 .ش43/ 1» شقمٚمؾ». طمدي٨م

 يٌٕمد يم٤من ورسمام شد ُم٩م» يرى ومال يٖمٞم٥م طمتك اًمًٗمر ذم وهق ًمؼمازا ي٠ميت ٓ ويم٤من 

 .شـم٥م يٕمغم» اعمٞمٚملم ٟمحق

، شم٤مرة شضمٌؾ أو رُمؾ يمثٞم٥م أو سمٜم٤مء ُمـ ُمرشمٗمع يمؾ» سم٤مًمّمدف ًمٚمح٤مضم٦م يًؽم ويم٤من 

 سمٕمْمف ُيقش ًٓمتٗم٤مومف يم٠منف اعمجتٛمع اعمٚمتػ اًمٜمخؾ: احل٤مئش» شم٤مرة اًمٜمخؾ وسمح٤مئش

 .٩موُم وطمؿ ُمًٚمؿ أظمرضمف. شهن٤مي٦م. سمٕمض إمم

 واًم٘مّمد شاجلامقم٦م» ىم٤مئام وأطمٞم٤مٟم٤م وىم٤مقمد وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يٌقل ويم٤من 

 .وضم٥م ذًمؽ طمّمؾ وم٠ٌمُيام اًمرؿم٤مش أُمـ

 .اًمٗمراغ سمٕمد إٓ يرد ٓ يٌقل وهق أطمد قمٚمٞمف ؾمٚمؿ إذا ويم٤من 

 قمٚمٞمف يرد ومٚمؿ قمٚمٞمف ومًٚمؿ يٌقل وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أتك أنف ىمٜمٗمذ سمـ اعمٝم٤مضمر قمـ 

 أو» شـمٝمر قمغم إٓ قمزوضمؾ اهلل أذيمر أن يمره٧م إين»: لوم٘م٤م إًمٞمف اقمتذر صمؿ شمقو٠م طمتك

 .شم. ح ُم٩م ن د» شـمٝم٤مرة

 .شطمؿ ُم٩م ت د» أطمٞم٤مٟمف يمؾ قمغم اهلل يذيمر يم٤من: اجلقاز ودًمٞمؾ

 ([.1/8) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 هبا؟ جُيَفر وهؾ، اخلالء لدخقل التسؿقة

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:
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: اجلٝمر سم٤مًمتًٛمٞم٦م حلدي٨م أنس ىم٤مل: يم٤من 3وُمـ ىمْم٤مء احل٤مضم٦م: ىمقًمف حت٧م رىمؿ  

سمًؿ اهلل مهللا إين أقمقذ سمؽ ُمـ اخل٨ٌم »إذا أراد أن يدظمؾ اخلالء ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

صمؿ شمٕم٘م٥م اِلُم٤مم اًمِمٞمَخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ شمٕم٘م٤ٌمت طمديثٞم٦م إمم أن ]اجلامقم٦م. . رواه شواخل٤ٌمئ٨م

 ىم٤مل[:

اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد دظمقل اخلالء وهق طمدي٨م قمكم ًمٙمـ ىمد ضم٤مء ُم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م  

ؾمؽم ُم٤م سملم أقملم اجلـ وقمقرات سمٜمل آدم إذا دظمؾ » ريض اهلل قمٜمف ُمرومققم٤م سمٚمٗمظ:

 .شسمًؿ اهلل أطمديمؿ اخلالء أن ي٘مقل:

 128 - 127/  1ـمٌٕم٦م أمحد ؿم٤ميمر واسمـ ُم٤مضمف  - 554/  2أظمرضمف اًمؽمُمذي 

وي وًمف ؿم٤مهد ُمـ ًمٙمـ ُم٤مل ُمٖمٚمٓم٤مي إمم صحتف يمام ىم٤مل اعمٜم٤م، ووٕمٗمف اًمؽمُمذي

طمدي٨م أنس قمٜمد اًمٓمؼماين ُمـ ـمري٘ملم قمٜمف وم٤محلدي٨م طمًـ قمغم أىمؾ اًمدرضم٤مت صمؿ 

 ش55اِلرواء »ظمرضم٧م احلدي٨م وشمٙمٚمٛم٧م قمغم ـمرىمف وسمٞمٜم٧م ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿم٤مء.

صمؿ اقمٚمؿ أنف ًمٞمس ذم رء ُمـ هذه إطم٤مدي٨م أو همػمه٤م اجلٝمر اًمذي ذيمره اعم١مًمػ 

 تٜمٌٞمف.طمٗمٔمف اهلل وم٤مىمت٣م اًم

 .([56ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 احلاممات يف مـف واخلروج اخلالء دخقل ذكر ادسؾؿ يؼقل متك

 ادعارصة؟

 ظم٤مص٦م، اعمٞم٤مه دورة داظمؾ ًمٚمقوقء اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ ُم٤م: إول اًم١ًمال مداخؾة:

 احل٤مضم٦م؟ ىمْم٤مء وُمٙم٤من اعمٖم٤مؾمؾ شمِمٛمؾ اعمٞم٤مه دورة أن شمٕمٚمؿ ويمام

 ىمٚم٧م؟ اًمٜم٤ًمء أؾمئٚم٦م هذا الشقخ:

 .واًمدُم٤مم ؼماخلُ  ٟم٤ًمء، ٕمؿٟم مداخؾة:

 آظمتّم٤مر ـمٚمٌتؿ ىمد وإذ، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمثػًما  شمٙمٚمٛمٜم٤م ًم٘مد، اهلل ؿم٤مء ُم٤م الشقخ:
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 أن ىمٌٞمؾ احل٤مضم٦م ىمْم٤مء يريد عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم شمنمع اًمتل اًمًٌٛمٚم٦م إن: ومٜم٘مقل، اِلضم٤مسم٦م ذم

 همروم٦م ذم اعمرطم٤مض يٙمقن أن ذًمؽ سمٕمد يي وٓ، احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء وجيٚمس صمٞم٤مسمف خيٚمع

 ًمق أنف ٟمٗمؽمض ٕنٜم٤م يمٚمف: هذا يي ٓ، وُمٖمًٚم٦م مح٤مم اعمرطم٤مض سمج٤مٟم٥مو صٖمػمة

 قمغم ي٘مٕمد طمٞمٜمام ومٝمق، ومٞمٝم٤م يتقو٠م اًمتل اعمٖمًٚم٦م، اعمرطم٤مض سمج٤مٟم٥م اعمٖمًٚم٦م يم٤مٟم٧م

: ي٘مقل، اخلروج قمٜمد ويمذًمؽ، اهلل سمًؿ: ي٘مقل صمٞم٤مسمف يٜمزع أن وم٘مٌؾ اعمرطم٤مض

 سم٤مخلروج هٜم٤م اعم٘مّمقد ًمٙمـ، اعمٖمًٚم٦م إمم ؾمٞمٜمت٘مؾ ٕنف ظمروج: يقضمد ٓ هٜم٤م، همٗمراٟمؽ

 اجلقاب هذه، همٗمراٟمؽ: ومٞم٘مقل واطمدة ظمٓمقة وًمق يٛمٌم وًمق صمٞم٤مسمف جيٛمع أن: يٕمٜمل

 .اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ

 اعمٞم٤مه؟ دورة ذم يٙمقن اًمدظمقل ذيمر طمتك: إًذا مداخؾة:

 ُمرطم٤مًو٤م ًمٞمس أنف ومٝمٛمتف اًمذي ٕنف داظمٚمٝم٤م ذم ًمٞمس، يمذًمؽ هق الشقخ:

 .اًمٖمروم٦م داظمؾ ذم إٟمام، حمّمقًرا

 .ُمٖمًٚم٦م وومٞمف ُمرطم٤مض ومٞمف مداخؾة:

 ذ ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: ي٘مقل هٜم٤م ًمٞمجٚمس اعمرطم٤مض إمم يت٘مدم ومحٞمٜمام، ٟمٕمؿ الشقخ:

 ظمٓمقة ُمِمك وًمق، همٗمراٟمؽ: ي٘مقل طمٞمٜمئذ صمٞم٤مسمف ورومع اٟمتٝمك وإذا، واخل٤ٌمئ٨م اخل٨ٌم

 .واطمدة

 (55:14:35/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 التخيل حالة ادـاهل

، شمٗمريؼ سمدون شطمؿ م» اًمتخكم ًم٦مطم٤م اؾمتدسم٤مره٤م أو اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ هنك -

 . شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اظمتٞم٤مر وهق

 .سمٞمٛمٞمٜمف يًتٓمٞم٥م أن وقمـ -

 .شاًمؽمُمذي إٓ اخلٛم٦ًم» واًمرُم٦م اًمروصم٦م وقمـ -
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 .شطمؿ د م» فمٚمٝمؿ ذم أو اًمٜم٤مس ـمريؼ ذم اًمتخكم وقمـ -

 .شقم٤ٌمس اسمـ قمـ وطمؿ ُمٕم٤مذ قمـ هؼ ُمس ُم٩م د» اعمقارد وذم -

 .شطمؿ هؼ ُمس ن د» اجلحر ذم اًمٌقل وقمـ -

 .شـمس» ٟمّم٤م اجل٤مري وذم ؾمٌؼ يمام اًمرايمد اح٤مء وذم -

 .شُمس ن د» ُمٖمتًٚمف أو شُمس طمؿ ت ُم٩م ن» ُمًتحٛمف وذم -

: وىم٤مل. شت د م» سمٕمٔمؿ يًتٜمجل وأن، أطمج٤مر صمالصم٦م ُمـ سم٠مىمؾ آؾمتٜمج٤مء وقمـ -

 .شخ طمؿ م» اًمٌٕمر: ىم٤مل ويمذا، اجلـ ـمٕم٤مم إٟمف

 .شُمٜمف اًم٘مؼم قمذاب قم٤مُم٦م»: وىم٤مل وهمػمه اًمثقب اًمٌقل إص٤مسم٦م وقمـ -

 ؾم٥ٌم وومٞمف، شخ» شم٤مرة وسم٤مٕطمج٤مر، شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شم٤مرة سم٤مح٤مء يًتٜمجل ويم٤من -

ُروا▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول ٌُّقَن َأْن َيَتَٓمٝمَّ
 ُمـ ش35» رىمؿ اٟمٔمر [158 :اًمتقسم٦م] ♂وِمٞمِف ِرضَم٤مٌل ُُيِ

 .شداود أيب صحٞمح»

 ([.1/9اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 البقت يف ضست يف البقل كؼع حرمة

 ٓ اعمالئٙم٦م وم٢من، اًمٌٞم٧م ذم ـم٧ًم ذم سمقل يٜم٘مع ٓ» :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شُمٖمتًؾ ذم يٌقًمـ وٓ، سمقل ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ

 هيره حت٧م قمٞمدان ُمـ ىمدح ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل يم٤من»: ىم٤مًم٧م رىمٞم٘م٦م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م وقمـ

 .شسم٤مًمٚمٞمؾ ومٞمف يٌقل

 :اِلُم٤مم ىم٤مل

 ومال، ُمٙمثف ـمقل سم٤مٟمت٘م٤مقمف اعمراد أن قمغم اًمؽممج٦م طمدي٨م ُيٛمؾ سم٠من واًمتقومٞمؼ

 .أقمٚمؿ واهلل. هم٤مًم٤ٌمً  ُمٙمثف يٓمقل ٓ اِلٟم٤مء ذم جيٕمؾ ُم٤م ٕن، أُمٞمٛم٦م طمدي٨م يٕم٤مرض

 .[(53/ 1/ 6)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م]
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 ادغتسؾ يف البقل عـ الـفل

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:

ٜمٌل أن اًم، : ... حلدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٕم٘مؾ يمذا واًمّمقاب ُمٖمٗمؾ9ىمقًمف حت٧م رىمؿ 

. شٓ يٌقًمـ أطمديمؿ ذم ُمًتحٛمف صمؿ يتقو٠م ومٞمف وم٤من قم٤مُم٦م اًمقؾمقاس ُمٜمف»ىم٤مل:   ملسو هيلع هللا ىلص

 وٕمٗمف اِلُم٤مم صمؿ ىم٤مل[:]اخلٛم٦ًم. رواه 

 ًمٙمـ ذم اًم٤ٌمب طمدي٨م آظمر سمٚمٗمظ:

 هنك رؾمقل اهلل أن يٛمتِمط أطمدٟم٤م يمؾ يقم أو يٌقل ذم ُمٖمتًٚمف.

أظمرضمف أبق داود وهمػمه سمًٜمد صحٞمح صححف مجع يم٤مًمٕمً٘مالين وهمػمه وهق  

 ومٚمق أن اعم١مًمػ اطمت٩م سمف ٕص٤مب! شصحٞمح أيب داود»رج ذم خم

 ([62ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 اداء يف ثبقتف وعدم الراكد اداء يف البقل عـ الـفل ثبقت

 اجلاري

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 .شيمد أو اجل٤مريأن ٓ يٌقل ذم اح٤مء اًمرا »صمؿ ذيمر ذم آداب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م:  

ىمٚم٧م: أُم٤م اح٤مء اًمرايمد ومٜمٕمؿ ٕن احلدي٨م اًمقارد ومٞمف صحٞمح أظمرضمف ُمًٚمؿ 

 وهمػمه يمام ذم اًمٙمت٤مب ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر.

وًمف ؿم٤مهد أىمقى ُمٜمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رواه اًمِمٞمخ٤من وهق خمرج ذم 

 .62و 61رىمؿ  شصحٞمح أيب داود»

 ٤مئال:أُم٤م اح٤مء اجل٤مري ومال ٕن احلدي٨م أورده قم٘م٥م طمدي٨م ضم٤مسمر ىم

: رواه شجمٛمع اًمزوائد»هنك أن ي٤ٌمل ذم اح٤مء اجل٤مري ىم٤مل ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوقمٜمف أن اًمٜمٌل 
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 اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.

يمذا ىم٤مل وومٞمف ُمـ ٓ يٕمرف وآظمر ُمتٝمؿ وقمٜمٕمٜم٦م أيب اًمزسمػم وىمد رواه اًمٚمٞم٨م قمٜمف 

رواه ُمًٚمؿ وهمػمه يمام شم٘مدم ورواي٦م اًمٚمٞم٨م قمٜمف صحٞمح٦م ٕنف ٓ  شاًمدائؿ»سمٚمٗمظ: 

٤م سح ًمف سم٤مًمًامع يمام هق ُمٕمروف ومٝمذا هق اعمحٗمقظ ذم طمدي٨م يروي قمٜمف إٓ ُم

ٟم٦م حلدي٨م اًمٚمٞم٨م سم٘مقًمف:  شاجل٤مري»ضم٤مسمر. وأُم٤م ًمٗمظ:  ومٝمق ُمٜمٙمر وىمد سمقب أبق قمقا

 .شسمٞم٤من طمٔمر اًمٌقل ذم اح٤مء اًمرايمد واًمدًمٞمؾ قمغم إسم٤مطم٦م اًمٌقل ذم اح٤مء اجل٤مري»

وطمديثف اًمذي اؾمتدل ومً٘مط هبذا اًمٌٞم٤من إحل٤مق اعم١مًمػ اح٤مء اجل٤مري سم٤مح٤مء اًمرايمد 

 .5227سمرىمؿ  شاًمْمٕمٞمٗم٦م»سمف ىمد سمًٓم٧م اًمٙمالم قمغم ٟمٙم٤مرشمف ذم 

 ([63ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 البقل رصاش عـ آحساز مع وجالساً  قائامً  البقل جقاز

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:

سم٤مل ىم٤مئام  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ُمـ طمدصمٙمؿ أن رؾمقل15ىمقًمف حت٧م رىمؿ  

ومال شمّمدىمقه ُم٤م يم٤من يٌقل إٓ ضم٤مًم٤ًم رواه اخلٛم٦ًم إٓ أب٤م داود وىم٤مل اًمؽمُمذي: وهق 

 أطمًـ رء ذم هذا اًم٤ٌمب وأصح.

وهق  -وهق اسمـ قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض  -ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده قمـ قم٤مئِم٦م وٕمٞمػ ومٞمف ذيؽ 

خيٓمئ صدوق » :شاًمت٘مري٥م»وٞمػ ٓ ُيت٩م سمام شمٗمرد سمف يمٝمذا احلدي٨م ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 .شيمثػما شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء

ٓ يٗمٞمد طمًٜمف ومْمال قمـ صحتف وإٟمام  شهق أطمًـ رء ...»وىمقل اًمؽمُمذي: 

 يٕمٓمل طمًٜم٤م أو صح٦م ٟمًٌٞم٤م يمام هق ُمٕمروف قمٜمد ُمـ هلؿ قمٜم٤مي٦م هبذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ.

صمؿ وضمدت ًمنميؽ ُمت٤مسمٕم٤م ىمقي٤م ومّمح سمذًمؽ احلدي٨م ًمٙمٜمف ٟم٤مف وطمدي٨م طمذيٗم٦م 

ت٤مب ُمث٧ٌم وُمـ اعمٕمٚمقم أن اعمث٧ٌم ُم٘مدم قمغم اًمٜم٤مذم ٕن ُمٕمف اًمذي سمٕمد هذا ذم اًمٙم

زي٤مدة قمٚمؿ ومٞمجقز إُمران واًمقاضم٥م آطمؽماز ُمـ رؿم٤مش اًمٌقل وم٠ٌمُيام طمّمؾ 
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 .شاًمّمحٞمح٦م»و  ش95/  1اِلرواء »وضم٥م واٟمٔمر إن ؿمئ٧م 

 ومال يّمح ُمرومققم٤م. شُمـ اخلٓم٠م أن يٌقل اًمرضمؾ ىم٤مئام»وأُم٤م طمدي٨م: 

 .ش59واء اِلر»واًمّمقاب ُمقىمقف وسمٞم٤مٟمف ذم 

إن اًمٌقل ُمـ ىمٞم٤مم إذا مل يٙمـ حمرُم٤م ومٝمق »: ش67/  1اًمًٞمؾ »وىمقل اًمِمقيم٤مين ذم  

 مم٤م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف. شُمٙمروه يمراه٦م ؿمديدة

 ([64ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 قائاًم  البقل جقاز

 .  صحٞمح.شإمم ؾم٤ٌمـم٦م ىمقم وم٤ٌمل ىم٤مئام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلاٟمتٝمك »ىم٤مل طمذيٗم٦م: » -

 ]ىم٤مل إًم٤ٌمين[:

ومٜم٤مء اًمدور ُمروم٘م٤م  ذماعمزسمٚم٦م واًمٙمٜم٤مؾم٦م شمٙمقن  هلاعمٝمٛمٚم٦م:  سمْمؿ اًمًلم شاًم٤ًٌمـم٦م»

 اًمٖم٤مًم٥م ؾمٝمٚم٦م ٓ يرشمد ومٞمٝم٤م اًمٌقل قمغم اًم٤ٌمئؾ. ذمٕهٚمٝم٤م وشمٙمقن 

وم٢مٟمف مل  ،وهق احلؼ ،اؾمتدل اعم١مًمػ سم٤محلدي٨م قمغم قمدم يمراه٦م اًمٌقل ىم٤مئام فائدة:

٠مُيام واعمٓمٚمقب دمٜم٥م اًمرؿم٤مش ومٌ ،يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رءاًمٜمٝمك قمٜمف  ذميث٧ٌم 

 ،شواضم٥م ُم٤م ٓ ي٘مقم اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق»وضم٥م ًم٘م٤مقمدة  ،طمّمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مم أو اًم٘مٕمقد

 واهلل أقمٚمؿ.

 اًمٜمٌلُمـ طمدصمٙمؿ أن »وٓيٕم٤مرض هذا احلدي٨م طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م:  تـبقف:

 اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف  .ش، ُم٤م يم٤من يٌقل إٓ ىم٤مقمدايم٤من يٌقل ىم٤مئام ومال شمّمدىمقه ملسو هيلع هللا ىلص

ٟم٦م  واًمؽمُمذي وؾمٜمده  ،وأمحد واًمٌٞمٝم٘ملواحل٤ميمؿ  شحفصحٞم» ذمواسمـ ُم٤مضمف وأبق قمقا

ىمٚم٧م: ٓ يٕم٤مروف ٕن  .شإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م» ذمصحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ يمام سمٞمٜمتف 

 وُمـ قمٚمؿ طمج٦م قمغم ُمـ مل يٕمٚمؿ. ،يمال طمدث سمام قمٚمؿ

 [57]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ 
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 رحاجل يف البقل عـ الـفل صح هؾ

 ف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمح 

: ... حلدي٨م ىمت٤مدة قمـ قمٌد اهلل سمـ هضمس ىم٤مل: هنك رؾمقل 7ىمقًمف حت٧م رىمؿ  

إهن٤م »أن ي٤ٌمل ذم اجلحر ىم٤مًمقا ًم٘مت٤مدة: ُم٤م يٙمر ُمـ اًمٌقل ذم اجلحر؟ ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 . رواه أمحد وصححف اسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمًٙمـ.شُم٤ًميمـ اجلـ

ظمٓم٠م ُمٜمٝمؿ ]صمؿ سملم ىمٚم٧م: احلدي٨م وٕمٞمػ وشمّمحٞمح ُمـ صححف شم٤ًمهؾ أو 

 اِلُم٤مم قمٚم٦م احلدي٨م[.

 ([61ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 بادصحػ؟ احلامم دخقل حؽؿ

 يٙمقن ُم٤مذا هٜم٤م، اعمرطم٤مض إمم سم٤مًم٘مرآن دظمؾ اِلٟم٤ًمن أن ٟمٗمرض ٟمحـ شمال:

 ومٞمف؟ اًمدظمقل جيقز هؾ احلٙمؿ؟

 هق؟ اًمذي اعمرطم٤مض الشقخ:

 .يٕمٜمل سم٤محلامم مداخؾة:

 ُمـ دظمٚم٧م إذا شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م دًٓمتف ٤مهُمٕمٜم ص٤مر احلامم أظمل ي٤م اعمرطم٤مض الشقخ:

 هق، اعمرطم٤مض ىمقل أن٧م ًمٙمـ، دش شمٕمٛمؾ أؾم٤مس قمغم شمِمٛمؾ، اًمٞمديـ همًؾ أؾم٤مس

 .جيقز؟ هؾ اعمّمحػ وُمٕمف اعمرطم٤مض ذم احل٤مضم٦م ىمْم٤مء يريد

 اجلٞم٥م ذم ُمؽموك، فم٤مهر همػم اًمقاىمع هق يمام اعمّمحػ هذا يم٤من إذا :الجواب

 ..قمٚمٞمف رء ومال ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًم٘مٛمٞمص ُمـ أو، اجل٤ميمٞم٧م ُمـ اًمداظمكم

 وُيت٤مج، ؾمٗمر ذم وهق، هذه ُمثؾ وؿمٜمٓم٦م ُمّمحػ ُمٕمف يٙمقن اًمقاطمد مداخؾة:

 ضمٞمٌف ذم وُمّمحٗمف، شمنق اخل٤مرج ذم يؽميمٝم٤م أن يًتٓمٞمع ومال، اخلالء سمٞم٧م اًمدظمقل إمم

 .طمرج ٓ أنف اجلقاب ومٝمٛم٧م أن٤م، اًمِمٜمٓم٦م ذم أو
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 .طمرج ٓ الشقخ:

 ( 55: 15: 49/   142/  واًمٜمقر اهلدى)

 

 ادقاه دورات يف اهلل كرذ حؽؿ

 طمٙمؿ ومام، اعمٞم٤مه دورات ومٞمٝم٤م ومٞمٙمقن، إج٤مم هذه ذم ًمٚمحامُم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:

  ومٞمٝم٤م؟ وضمؾ قمز اهلل ذيمر ُمع آؾمتحامم أو اًمقوقء

ور ذم احلامم شم٘مّمد أن٧م الشقخ:  . اًمدُّ

 . ٟمٕمؿ مداخؾة:

 ي٦مزاو ذم ضم٤مٟم٥م ذم ُمؽميـ ذم ُمؽميـ صٖمػمة ُمثالً  همروم٦م يٕمٜمل، ٟمٕمؿ الشقخ:

 . ومٞمٝم٤م يتقو٠م اًمتل اعمٖمًٚم٦م آظمر ضم٤مٟم٥م وذم، ُمرطم٤مض

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 . إـمالىم٤مً  ذًمؽ ُمـ سم٠مس ٓ الشقخ:

 . ٟمٕمؿ مداخؾة:

 ًم٘مْم٤مء ضمٚمقؾمف أثٜم٤مء ذم وضمؾ قمز اهلل َيْذيُمر أن هل إٟمام اعمِمٙمٚم٦م ٕن الشقخ:

 .اعمحذور هق هذا، طم٤مضمتف

 ُمـ ومالسمد، ٦ماعمٖمًٚم إمم وىم٤مم اؾمتؼمأ  أو واؾمتٜمجك ذًمؽ ُمـ اٟمتٝمك هق وم٢مذا 

 هذا، اعمرطم٤مض هق ًمٞمس اعمٙم٤من هذا ٕن، رء أيَّ  ومٞمف ًمٞمس هذا، طمٞمٜمذاك اًمتًٛمٞم٦م

  ؿم٤ميػ؟، مح٤مم

 . ٟمٕمؿ مداخؾة:

 احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء ضمٚمس إذا ومٝمٜم٤مك، اعمٙم٤من هذا ُمـ زاوي٦م ذم اعمرطم٤مض الشقخ:

ٌَٞمؾ وإٓ، وضمؾ قمز اهلل ذيمر قمٚمٞمف َُيُْرم اجلٚمقس هذا أثٜم٤مء ومٗمل  ُمـ ٓسمد ذًمؽ ىُم
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 ضمٚمس ُم٤م وم٢مذا، آؾمتٕم٤مذة ُمـ وٓسمد اًمتًٛمٞم٦م ُمـ ٓسمد، صمٞم٤مسمف يرومع أن ىمٌؾ، ًٛمٞم٦ماًمت

 . وضمؾ قمز اهلل ذيمر قمٚمٞمف طَمُرمَ  احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء

 ظمٓمقة اٟمت٘مؾ اًم٘مقل هذا ُمـ اٟمتٝمك إذا، همٗمراٟمؽ ي٘مقل؟ ُم٤مذا ذًمؽ ُمـ اٟمتٝمك إذا

 . إذيم٤مر ُمـ يِم٤مء ُم٤م ويٗمٕمؾ اهلل ومٞمذيمر احلامم ُمـ آظمر ضم٤مٟم٥م إمم

 ( 55: 54: 15/   224/  اًمٜمقرو اهلدى) 





 حكي الكالً يف اخلالء
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 البقل حال الؽالم ترك

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 أرد مل ذًمؽ ومٕمٚم٧م إذا وم٢مٟمؽ، قمكم شمًٚمؿ ومال احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ قمغم رأجتٜمل إذا»

 .شقمٚمٞمؽ

 ]قال اإلمام[:

 قمغم اًمٙمالم ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف، يٌقل وهق ذًمؽ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف احلدي٨م فم٤مهر

، إؾمٜم٤مده ىمٌؾ ُمـ يّمح ٓ أنف ُمع ذًمؽ قمغم يٛم٘م٧م اهلل أن ذم اًمقارد واحلدي٨م ،اخلالء

 إمم ُمٜمٝمام يمؾ يٜمٔمر، هم٤مئٓمٝمام قمغم اصمٜم٤من يتٜم٤مضمك ٓ»: سمٚمٗمظ وم٢مٟمف ومٞمف سيح همػم ومٝمق

 احل٤مًم٦م هذه حتريؿ قمغم يدل إٟمام اًمٜمص ومٝمذا. شذًمؽ قمغم يٛم٘م٧م اهلل وم٢من، ص٤مطمٌف قمقرة

 ذم يم٤من وإن - وطمده اًمتحدث أن ومٞمف سوًمٞم، اًمٕمقرة إمم اًمٜمٔمر ُمع اًمتحدث وهل

 حتريٛمف ي٘متيض دًمٞمؾ ُمـ ًمف ٓسمد هذا سمؾ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يٛم٘متف مم٤م - ُمًتٝمجٜم٤م ٟمٗمًف

 ُم٤م همػم ذم صم٤مسم٧م حتريٛمف وم٢من، اًمٕمقرة إمم اًمٜمٔمر حتريؿ سمخالف، ٟمجده مل رء وهق

 . طمدي٨م

 (.381-385/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العقرة؟ كشػ وحال اخلالء؟ يف الؽالم حؽؿ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: ... وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل - 4ىمقًمف حت٧م رىمؿ  

ٓ خيرج اًمرضمالن ييسم٤من اًمٖم٤مئط يم٤مؿمٗملم قمـ قمقرشمٞمٝمام يتحدصم٤من وم٢من اهلل يٛم٘م٧م »

ي٨م سمٔم٤مهره يٗمٞمد طمرُم٦م اًمٙمالم إٓ . رواه أمحد وأبق داود واسمـ ُم٤مضمف واحلدشقمغم ذًمؽ

 .شأن اِلمج٤مع سف اًمٜمٝمل قمـ اًمتحريؿ إمم اًمٙمراه٦م

 ىمٚم٧م: احلدي٨م وٕمٞمػ ٓ يّمح إؾمٜم٤مده وًمف قمٚمت٤من:

إومم: أنف ُمـ رواي٦م قمٙمرُم٦م سمـ قمامر قمـ ُيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ هالل سمـ قمٞم٤مض 
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 قمٜمف وىمد ـمٕمـ اًمٕمٚمامء ذم رواي٦م قمٙمرُم٦م قمـ ُيٞمك ظم٤مص٦م وم٘م٤مل أبق داود:

 .شطمديثف قمـ ُيٞمك سمـ أيب يمثػم اوٓمراب ذم»

 :شاًمت٘مري٥م»وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

   .شصدوق يٖمٚمط وذم روايتف قمـ ُيٞمك اوٓمراب ومل يٙمـ ًمف يمت٤مب»

سمف ذم هذا احلدي٨م أنف ُمرة رواه قمـ ُيٞمك قمـ هالل وُمرة   ىمٚم٧م: وُمـ اوٓمرا

أظمرى ىم٤مل: قمـ ُيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة ويم٠منف هلذا ىم٤مل 

 سمٕمد أن ذيمره ُمـ طمدي٨م أيب هريرة سمرواي٦م اًمٓمؼماين: شاًمؽمهمٞم٥م»عمٜمذري ذم ا

 .شإؾمٜم٤مده ًملم»

 . شهق ذم قمداد اعمجٝمقًملم» اًمث٤مٟمٞم٦م: أن هالل سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل اعمٜمذري:

 . شٓ يٕمرف» وىم٤مل اًمذهٌل:

 .شجمٝمقل» :شاًمت٘مري٥م»وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

وىمد شمٙمٚمٛم٧م  3رىمؿ  شوٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود»وًمذًمؽ أوردت احلدي٨م ذم يمت٤ميب 

 قمٚمٞمف ومٞمف سمتٗمّمٞمؾ

ًمٚمٕمٚم٦م إومم وأضم٤مب قمـ إظمرى سم٠من هالٓ  68/  1 شاًمًٞمؾ»ومل يتٜمٌف اًمِمقيم٤مين ذم 

ويم٠منف مل يًتحي يمالم احل٤مومظ وهمػمه ذم شم٤ًمهؾ اسمـ طم٤ٌمن ذم  شاًمث٘م٤مت»ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم 

سمـ طم٤ٌمن اًمتقصمٞمؼ وٓ دمٝمٞمؾ ُمـ ذيمرٟم٤م هلالل هذا وي٘م٤مل: قمٞم٤مض سمـ هالل. وهٙمذا أورده ا

 ومل يذيمر ًمف راوي٤م همػم ُيٞمك سمـ أيب يمثػم! 265/  5 شاًمث٘م٤مت»ذم 

وم٢مذا صم٧ٌم وٕمػ احلدي٨م ومال جيقز إصم٤ٌمت احلٙمؿ سمف سمؾ وٓ إيراده إٓ ُمع سمٞم٤من 

وٕمٗمف قمغم أن اًمذي أومٝمٛمف ُمـ احلدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمتحدث ُمع أظمر طم٤مًم٦م يمِمٗمٝمام 

يدل قمغم اًمٜمٝمل قمٜمف ًمق صح قمـ قمقرشمٞمٝمام وأُم٤م احلدي٨م سمدون يمِمػ ومام أرى احلدي٨م 

 ومٚمٞمت٠مُمؾ.

 ([58ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 



 145   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اخلالء  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

  اخلالء يف التحدث حؽؿ 

 اًمٜمٝمل هؾ قمٜمف؟ هنل ذم اخلالء سمٞم٧م ذم اًمتٙمٚمؿ، اخلالء سمٞم٧م ذم طمدي٨م شمال:

 ُم٤م هق اخلالء سمٞم٧م، احل٤مضم٦م ي٘ميض هق اًمذي اخلالء سمٞم٧م ذم اًمٜمٝمل، ؿمٖمٚم٦م ُمـ أيمثر ومٞمف

 ُمثؾ أظمرى أؿمٞم٤مء ُمع ُمقضمقد اخلالء سمٞم٧م سمٞمقشمٜم٤م ُمـ يمثػم أؾم٤مس قمغم، احل٤مضم٦م ي٘ميض

 ذم وم٘مط أم يمالم سم٠مي اًمتٙمٚمؿ هؾ: اًمث٤مين اًم١ًمال، هذا ُمـ أوؾمع أو.. ُمثؾ اًمٖم٤ًمًم٦م

 اًمذيمر؟

 ذم اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل ذم طمدي٨م ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد مل: ٟم٘مقل سمؾ، طمدي٨م يّمح ٓ الشقخ:

 شيرو»و اًمّمحٞمح ذم ي٘م٤مل شورد» ٕنف، ورد أىمقل وُم٤م روي اًمذي ويمؾ، اخلالء سمٞم٧م

 ضم٤مًمس وهق اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل قمغم يدل ٓ صح ًمق روي اًمذي ويمؾ، اًمْمٕمٞمػ ذم

، صحٞمح همػم وهق وأيمرر ضم٤مء احلدي٨م ٕنف، خمّمقص٦م يمٞمٗمٞم٦م ذم إٓ احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء

 قمقرشمٞمٝمام قمـ يم٤مؿمٗم٤من اخلالء ييسم٤من اًمرضمالن خيرج ٓ»: وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مد وإٟمام

 اًمٜمٝمل إذاً  ومٚمٞمس، راهتؿقمق يم٤مؿمٗملم وهؿ احلدي٨م ُيرم ومٝمق صح ًمق هذا شيتحدصم٤من

 سم٤مًمٙمالم ُم٘مروٟم٤مً  يم٤من ؾمقاء جيقز ٓ واًمتٕمري، اًمتٕمري قمغم وإٟمام، اًمٙمالم قمغم ُمٜمّم٥م

 هذا أن اًم٤ًمقم٦م ُمقوقع هل سم٠مؾمئٚم٦م يذيمرٟم٤م هذا ؾم١ماًمؽ ًمٙمـ، سم٤مًمٙمالم ُم٘مرون همػم أو

 ومٞمٝم٤م، ُمرطم٤مض ومٞمٝم٤م اًمدور ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت ذم اًمٗمٜم٤مدق ذم أن اعمقضمقد احلقاُمٞمؿ

، اهلل سم٤مؾمؿ وي٘مقل ويتقو٠م ظمٓمقة يٚمػ طم٤مضمتف ىم٣م هٜم٤م ُمـ ومرضمؾ، إًمخ.. ُمٖمًٚم٦م

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز ومٝمؾ

 قمـ ًمٞمس وضمؾ قمز اهلل ذيمر قمـ اخلالء ذم وهق اعمٜمٝمل ٕنف، ٟمٕمؿ :الجواب

 اًمتٕمٌػم هذا، اًمٞمقم اًمتٕمٌػم ذم اخلالء سمٞم٧م هق ُم٤م، آٟمٗم٤مً  ومّمٚمٜم٤م ُم٤م طم٥ًم اًمٕم٤مدي اًمٙمالم

 سم٤مًمٙمٜمػ إُم٤م شمًٛمك ومٝمل، اًمٕمريب إؾمٚمقب ٨مطمٞم ُمـ اًم٤ًمسمؼ اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل

َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ▬: اًمٖم٤مئط سمٞم٧م سمٚمٗمظ وإُم٤م، اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وهٙمذا

٤مءَ  ًَ تُُؿ اًمٜمِّ ًْ ـَ اًْمَٖم٤مئِِط َأْو َُٓم  .[43:اًمٜم٤ًمء] ♂ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

 اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اًمٖم٤مئط[ أن قمٚمٛمٜم٤م] إوًملم اًمّمح٤مسم٦م شم٤مريخ درؾمٜم٤م إذا وٟمحـ

 ُمٙم٤من جم٤مزاً  ؾمٛمل صمؿ، اعمٜمخٗمض اعمٙم٤من اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه أصؾ هق ريؿاًمٙم



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اخلالء  
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 إذا، إؾمامء ُمـ ذًمؽ وٟمحق اخلالء سمٞم٧م: أي، اعمرطم٤مض: أي اًمٙمٜمٞمػ: أي اًمتٖمقط

 يم٤مٟم٧م اعمرأة طمتك اًمُٙمٜمُػ يقُمئذٍ  سمٞمقهتؿ ذم يٙمـ مل ٟمجدهؿ إول اًمرقمٞمؾ ؾمػمة درؾمٜم٤م

 .[٘مٓم٤معاٟم....]ومتتًؽم طم٤مضمتٝم٤م شم٘ميض أن أرادت إذا

 ( 55: 55: 55/   142/  واًمٜمقر اهلدى)



استدباز  حكي استقباه أٔ

 القبمٛ ببٕه أٔ غائط





 149   طمٙمؿ اؾمت٘م٤ٌمل أو اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م سمٌقل أو هم٤مئط  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 الصحراء يشؿؾ مطؾؼ غائط أو ببقل الؼبؾة اشتؼبال عـ الـفل

 والبـقان

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شوضمٝمف ذم وهل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٜمخ٤مُم٦م ص٤مطم٥م جيلء»

 ]قال اإلمام[:

 أو اعمًجد ذم ذًمؽ ؾمقاء، ُمٓمٚم٘م٤م اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم دًٓم٦م احلدي٨م ذم

.  ش235/  1» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل يمام، وهمػمه اعمّمكم وقمغم، همػمه ذم

 أو اعمًجد وذم وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة داظمؾ طم٤مًم٦م يمؾ ذم سم٤معمٜمع اًمٜمقوي ضمزم وىمد»: ىم٤مل

 اًمّمالة ذم اًمٌّمؼ ـقم اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م، اًمّمقاب وهق: ىمٚم٧م. شهمػمه

 ًمٕمزشمف، همػمه دون هذا آصمرت وإٟمام، وهمػمه٤م اًمّمحٞمحلم ذم ُمِمٝمقرة يمثػمة اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه

 يمثػم قمٜمف همٗمؾ ـم٤مح٤م، اعمنموم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ُمع رومٞمٕم٤م أدسم٤م ومٞمف وٕن. سمف قمٚمٛمف أطم٤مط ُمـ وىمٚم٦م

 ُمـ اًم٘مٌٚم٦م إمم يٌّمؼ ُمـ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ذم رأج٧م ومٙمؿ، اًمٕم٤مُم٦م قمـ ومْمال، اخل٤مص٦م ُمـ

 !ًجداعم ٟم٤مومذة

 اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اًمٜمٝمل أن إمم اِلؿم٤مرة وهل ه٤مُم٦م وم٤مئدة أجْم٤م احلدي٨م وذم

 أن احلدي٨م أوم٤مد إذا ٕنف، واًمٌٜمٞم٤من اًمّمحراء يِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ هق إٟمام هم٤مئط أو سمٌقل

 ومٛمـ، سم٤مٕومم جيقز ٓ هل٤م ُمًت٘مٌال واًمٖم٤مئط وم٤مًمٌقل، ُمٓمٚم٘م٤م جيقز ٓ اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه اًمٌّمؼ

 ذم إن»! واًمٖم٤مئط اًمٌقل ذم وختّمٞمّمف، اًمٌّمؼ ذم اًمٜمٝمل اًمٜمقوي إـمالق اًمٕمج٤مئ٥م

 .  شؿمٝمٞمد وهق اًمًٛمع أخ٘مك أو ىمٚم٥م ًمف يم٤من عمـ ًمذيمري ذًمؽ

 (.445-438/ 1/1)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م

عؿقم الـفل عـ اشتؼبال الؼبؾة أو اشتدبارها يف البـقان 

 وخارجف

إذا أتٞمتؿ اًمٖم٤مئط ومال  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب أجقب إنّم٤مري ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل 



قل أو هم٤مئط   ٚم٦م سٌم ٤مل أو اؾمتدسم٤مر اًم٘م  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      طمٙمؿ اؾمت٘م
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 .ششمًت٘مٌٚمقا اًم٘مٌٚم٦م وٓ شمًتدسمروه٤م وًمٙمـ ذىمقا أو همرسمقا 

: هذا احلدي٨م ذم اًمّمحراء وأُم٤م ذم قال الشقخ اإلمام حمقل السـة رمحف اهلل

 اًمٌٜمٞم٤من ومال سم٠مس ح٤م روي :

صمؿ إن إومم قمٜمدي إسم٘م٤مء  قال اإلمام إلباين يف تعؾقؼف عذ هذا احلديث:

ي٨م اسمـ قمٛمر ٓطمتامل أن يٙمقن طمدي٨م أيب أجقب قمغم قمٛمقُمف وقمدم ختّمٞمّمف سمحد

هذا ىمٌؾ اًمٜمٝمل، أو أن يٙمقن ُٕمر آظمر ٓ ٟمٕمٚمٛمف، واًمٕمٛمقم اًمذي ومٝمٛمف راوي احلدي٨م 

وم٘مدُمٜم٤م اًمِم٤مم ومقضمدٟم٤م ُمراطمٞمض ىمد سمٜمٞم٧م ىمٌٞمؾ »أبق أجقب، وم٘مد ىم٤مل ذم آظمر احلدي٨م: 

 ش.اًم٘مٌٚم٦م، ومٜمٜمحرف وٟمًتٖمٗمر اهلل

ُمـ اًمٗم٤مئدة، وهل قمٜمد ويم٤من إومم سم٤معم١مًمػ أن يذيمر هذه اًمزي٤مدة، ح٤م ومٞمٝم٤م 

 ش.1/154»ُمًٚمؿ 

 (1/159)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

الـفل عـ اشتؼبال الؼبؾة واشتدبارها بغائط أو بقل عام يف 

 البـقان أو خارجف

ُمـ مل يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م، ومل يًتدسمره٤م ذم : »ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ش. اًمٖم٤مئط: يمت٥م ًمف طمًٜم٦م وحمل قمٜمف ؾمٞمئ٦م

 شصحٞمح»ًمٓمؼماين، ورواشمف رواة اًمّمحٞمح. رواه ا

وقد جاء النهي عن استقبال القبلة »قال احلافظ:  ]قال اإلمام[:

واستدبارها يف اخلالء يف غري ما حديث صحوح مشهور، تغني شهرته عن 

 .شذكره؛ لكوىه هنوا جمردًا، واهلل سبحاىه وتعاىل أعلم

اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م، وإٟمام هق  ٓ ذيمر ًمف ذم إطم٤مدي٨مش ذم اخلالء» قال إلباين:

 شم٘مٞمٞمد ُمـ اعم١مًمػ هل٤م سمٗمٝمٛمف ُمٜمف عمذهٌف، وهذا أُمر همػم ضمٞمد، ومتٜمٌف.

 (1/124)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م



 151   طمٙمؿ اؾمت٘م٤ٌمل أو اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م سمٌقل أو هم٤مئط  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

، والبـقان الصحراء يف عام غائط أو ببقل الؼبؾة اشتؼبال حتريؿ

 اخلصقصقة عذ حيؿؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وفعؾ

ؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م طمقل ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسم

 اعمقوقع اعمذيمقر ذم قمٜمقان اعم٠ًمخ٦م[:

  اعمخ٤مًمػ ًم٘مقًمف أنف ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلصمل ئمٝمر ذم ومٕمٚمف  

 ذًمؽ شمنميٕم٤م ًمٚمٜم٤مس يمٞمػ وهق أُمر ٓ يٛمٙمـ آـمالع قمٚمٞمف قم٤مدة يمام ٓ خيٗمك؟! 

وم٤مًمّمقاب اًم٘مقل سم٤مًمتحريؿ ُمٓمٚم٘م٤م ذم اًمّمحراء واًمٌٜمٞم٤من وهذا اًمذي اٟمتٝمك إًمٞمف 

 ىم٤مل ومٞمف: 69/  1 شاًمًٞمؾ اجلرار»و  شٟمٞمؾ إوـم٤مر» اًمِمقيم٤مين ذم

ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد  ملسو هيلع هللا ىلصوطم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٝمل اًمتحريؿ وٓ يٍمف ذًمؽ ُم٤م روي أنف »

ٓ يٕم٤مرض اًم٘مقل اخل٤مص سم٤مُٕم٦م إٓ أن يدل دًمٞمؾ قمغم أنف أراد  ملسو هيلع هللا ىلصقمرومٜم٤مك أن ومٕمٚمف 

ررة آىمتداء سمف ذم ذًمؽ وإٓ يم٤من ومٕمٚمف ظم٤مص٤م سمف. وهذه اعم٠ًمخ٦م ُم٘مررة ذم إصقل حم

أبٚمغ حترير وذًمؽ هق احلؼ يمام ٓ خيٗمك قمغم ُمٜمّمػ. وًمق ىمدرٟم٤م أن ُمثؾ هذا اًمٗمٕمؾ ىمد 

ىم٤مم ُم٤م يدل قمغم اًمت٠مد سمف ومٞمف ًمٙم٤من ظم٤مص٤م سم٤مًمٕمٛمران وم٢مٟمف رآه وهق ذم سمٞم٧م طمٗمّم٦م 

 .شيمذًمؽ سملم ًمٌٜمتلم

ىمٚم٧م: ويٕمٜمل أنف مل ي٘مؿ اًمدًمٞمؾ اعمِم٤مر إًمٞمف ومٌ٘مل احلٙمؿ قمغم قمٛمقُمف واًمٗمٕمؾ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصظم٤مص سمف 

قل اسمـ قمٛمر ذم طمدي٨م ُمروان إصٗمر اًمذي ذيمره اعم١مًمػ قم٘م٥م احلدي٨م وأُم٤م ىم

ومٚمٞمس سُي٤م ذم اًمرومع سمؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن  شإٟمام هنك قمـ هذا ذم اًمٗمْم٤مء ...»اًم٤ًمسمؼ: 

ذم سمٞم٧م طمٗمّم٦م ومال يٜمٝمض دًمٞمال ًمٚمتخّمٞمص سم٤مًمّمحراء يمام  ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ ومٝمام ُمٜمف ًمٗمٕمٚمف 

 .73/  1سمٞمٜمف اًمِمقيم٤مين ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿم٤مء 

اًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م اًمتل وردت ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٌّمؼ دم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ذم وإن مم٤م ي١ميد 

ُمـ شمٗمؾ دم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وشمٗمٚمتف »: ملسو هيلع هللا ىلصاعمًجد وظم٤مرضمف وُمـ ذًمؽ ىمقًمف 

وىمد ضمزم اًمٜمقوي سم٤معمٜمع ذم يمؾ  223و 222 شاًمّمحٞمح٦م». وهق خمرج ذم شسملم قمٞمٜمٞمف
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قمٜمف هٜم٤مك وسمف ىم٤مل  طم٤مًم٦م داظمؾ اًمّمالة وظم٤مرضمٝم٤م وذم اعمًجد أو همػمه يمام ٟم٘مٚمتف

اًمّمٜمٕم٤مين. وم٢مذا يم٤من اًمٌّمؼ دم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٌٜمٞم٤من ُمٜمٝمٞم٤م قمٜمف حمرُم٤م أومال يٙمقن اًمٌقل 

 واًمٖم٤مئط دم٤مهٝم٤م حمرُم٤م ُمـ سم٤مب أومم؟! وم٤مقمتؼموا ي٤م أوزم إبّم٤مر!

 ([59ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 الـصقص عذ يؼدم ٓ بالبقل الؼبؾة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل اشتؼبال حديث

 ادـع يف النحية

جتف، ٌقلسم اًم٘مٌٚم٦م ٟمًت٘مٌؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل هنك :ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ رضم٤مسم قمـ  ىمٌؾ ومرأ

 .شطمًـ إؾمٜم٤مده» يًت٘مٌٚمٝم٤م سمٕم٤مم ُي٘مٌض أن

 ]قال اإلمام[:

 ومٕمؾ طمٙم٤مي٦م ٕنف ومٞمف: طمج٦م ٓ احلدي٨م أن -احل٤مومظ وشمٌٕمف -اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر :تـبقف

 ُمٙم٤من ٞمؼو ُمـ ًمٕمذر يم٤من وهؾ سمٜمٞم٤من؟ أو ومْم٤مء ذم يم٤من هؾ يٕمٚمؿ وٓ، هل٤م قمٛمقم ٓ

 .اعمٜمع ذم اًمٍمُي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمّمقص قمغم ي٘مدم أن جيقز ومال اظمتٞم٤مرًا؟ أو وٟمحقه

 (.38/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 الؼبؾة بؿؼعديت اشتؼبؾقا :حديث ضعػ

 يًت٘مٌٚمقا  أن يٙمرهقن ىمقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد ذيمر» :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ روي

 اؾمت٘مٌٚمقا ! ومٕمٚمقه٤م؟ ىمد وأ: ًمٗمظ وذم!  ومٕمٚمقه٤م؟ ىمد أراهؿ: وم٘م٤مل، اًم٘مٌٚم٦م سمٗمروضمٝمؿ

 .ُمٜمٙمر. شاًم٘مٌٚم٦م سمٛم٘مٕمديت

 [: ىم٤مل أن إمم احلدي٨م شمٕمٚمٞمؾ أوضمف اِلُم٤مم ذيمر]

 وهل، اًم٤ًمدؾم٦م وهل إظمػمة اًمٕمٚم٦م قمغم اًمٙمالم سم٘مل وىمد. اًمٜمٙم٤مرة: اًم٤ًمدؾم٦م اًمٕمٚم٦م

 أصح٤مسمف هنك يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم ُمـ: ي٠ميت ُم٤م ذم ذًمؽ وسمٞم٤من، اعمتـ ذم اًمٜمٙم٤مرة

 روي وم٢مذا، سم٤مًمّمحراء ي٘مٞمده مل قم٤مُم٤م هنٞم٤م هم٤مئط أو سمٌقل واؾمتدسم٤مره٤م ٚم٦ماًم٘مٌ اؾمت٘م٤ٌمل قمـ



 153   أو هم٤مئط طمٙمؿ اؾمت٘م٤ٌمل أو اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م سمٌقل  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل يمرهق اًمّمح٤مسم٦م أن قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي يمٝمذا ُم٤م طمدي٨م ذم

، واعمثقسم٦م إضمر قمٚمٞمف يًتح٘مقن اشم٤ٌمقم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل اشم٤ٌمقم٤م إٓ ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يٙمقن ومام

 ظمٓمئٝمؿ وؾم٥ٌم، واطمدا أضمرا  نُم٠مضمقرو خمٓمئقن جمتٝمدون اًمدرضم٤مت أىمؾ قمغم ٕهنؿ

 إُمريـ وأي، ٟمًخف يٕمرومقا  مل اًمذي سم٤معمٜمًقخ قمٛمٚمٝمؿ أو، قمٛمقُمف قمغم سم٤مًمٜمص قمٛمٚمٝمؿ

 قمٜمف هن٤مهؿ يم٤من ومٞمام إي٤مه ـم٤مقمتٝمؿ أصح٤مسمف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٜمٙمر أن يٕم٘مؾ ومال، ومرض

 أصح٤مسمف ُمع سمتٚمٓمٗمف اعمٕمروف وهق يمٞمػ، اًمٜم٤مؾمخ أو اعمخّمص اًمٜمص يٌٚمٖمٝمؿ أن ىمٌؾ

 إقمرايب يمحدي٨م، ُمٕمٝمؿ اًمنميٗم٦م ؾمػمشمف ذًمؽ قمغم يدل يمام، وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ؿشم٠مديٌٝم ذم

 اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ اًمذي اًمًٚمٛمل احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م وطمدي٨م، اعمًجد ذم سم٤مل اًمذي

 ؿمديدا ٟمٙم٤مراإ قمٚمٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يٜمٙمر ومٚمؿ، ُمٕمروف هق مم٤م ذًمؽ وهمػم، ضم٤مهال

 ومٝمق احلدي٨م هذا ذم أُم٤مو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هلؿ ضمقزه٤م أن يًٌؼ مل أؿمٞم٤مء ومٕمٚمقا  أهنؿ ُمع

 يم٤مٟمقا  اًمتل، اًم٘مٌٚم٦م ٓؾمت٘م٤ٌمل يمراهٞمتٝمؿ هق؟ وُم٤م، قمٛمٚمٝمؿ اِلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر

 يمال اِلٟمٙم٤مر؟ ذم اًمتٚمٓمػ ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمع اِلٟمٙم٤مر هذا يتٗمؼ ومٝمؾ، ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف شمٚم٘مقه٤م

 ًم٘م٤مل أصٚمف ُمـ يٜمًخف أن أو اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ ُمـ ؿمٞمئ٤م يٌدل أن ملسو هيلع هللا ىلص أراد ًمق سمؾ، يمال صمؿ

 قمـ هنٞمتٙمؿ ويمٜم٧م، ومزوروه٤م، اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م» :أُمث٤مًمف ذم ىم٤مل يمام هلؿ

 أٓ إو٤مطمل حلقم ادظم٤مر قمـ هنٞمتٙمؿ ويمٜم٧م، وم٤مٟمتٌذوا إوقمٞم٦م ذم آٟمت٤ٌمذ

 .ش2548» شاًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف. شوم٤مدظمروه٤م

 سمٚمقغ ًمٕمدم اًمٜمٝمل هبذا اًمٕمٛمؾ قمغم اؾمتٛمروا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ىمقُم٤م أن ومٚمق

 اجلقاب أن ؿمؽ ٓ سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ؟ يٙمتٗمل أم قمٚمٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص يٜمٙمر أومٙم٤من، إًمٞمٝمؿ اًمرظمّم٦م

 ُمٕمٝمؿ يٙمتٗمل يم٤من، آؾمت٘م٤ٌمل يمراه٦م ذم إُمر ومٙمذًمؽ، وم٘مط شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ هق إٟمام

 أتخٞمؾ أيم٤مد ٓ صم٘مٞمؾ رء وم٢مٟمف شومٕمٚمقه٤م ىمد أو» سم٘مقًمف قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر أن وأُم٤م، سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ

 صمٌقشمف قمٚمٛمٜم٤م أن سمٕمد سمف ّمديؼاًمت ُمـ شمٕم٤ممم اهلل أراطمٜم٤م وىمد، ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف صدوره

 وأقمٜمل، ذيٕمتف سمتٗم٤مصٞمؾ شمٕمريٗمٝمؿ ذم قم٤ٌمده قمغم هب٤م احلج٦م أىم٤مم اًمتل سم٤مًمٓمريؼ

 اًمٕمٚمامء سمٕمض إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أؾم٤مس قمغم ىم٤مئؿ هق إٟمام هذا يمالُمٜم٤م أن واقمٚمؿ. اِلؾمٜم٤مد

 أنف اومؽماض قمغم وأُم٤م، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اًمٜمٝمل ٟمًخ قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل ُمـ

 طمزم اسمـ محؾ وقمٚمٞمف، اعمذيمقر آؾمتٜمٙم٤مر يرد ومال اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ ًمٜمٝملا ىمٌؾ يم٤من
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 ومٞمف هلؿ يم٤من ح٤م صح ًمق صمؿ»:ش198 - 197/  1» وم٘م٤مل صحتف ومرض قمغم احلدي٨م

 رؾمقل يٙمقن أن اعمح٤مل اًم٤ٌمـمؾ ُمـ ٕن، اًمٜمٝمل ىمٌؾ يم٤من إٟمام أنف يٌلم ٟمّمف ٕن، طمج٦م

 ذًمؽ ذم ـم٤مقمتف قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر صمؿ، طواًمٖم٤مئ سم٤مًمٌقل اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ يٜمٝم٤مهؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ًمق، قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ إٟمٙم٤مر اخلؼم هذا وذم، قم٘مؾ ذو وٓ ُمًٚمؿ ئمٜمف ٓ ُم٤م هذا، اعمج٤مل

 يٙمره أن يٌٕمد أنف آومؽماض هذا قمغم يرد ًمٙمـ: ىمٚم٧م. شؿمؽ سمال ُمٜمًقظم٤م ًمٙم٤من صح

 قمٜمٝمؿ ذًمؽ صمٌقت واومؽماض، هلؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ شمقىمٞمػ دون ؿمٞمئ٤م اًمّمح٤مسم٦م

 وًمذًمؽ، هبؿ ٟمٔمٜمف أن جيقز ٓ ُم٤م وهذا، سمآرائٝمؿ ينمقمقن وأهنؿ ؿهب اًمٔمـ إؾم٤مءة ومٞمف

 . أقمٚمؿ واهلل. قمٜمدي ُمٜمٙمر ومٝمق لوِّ أُ  ُم٤م يمٞمػ وم٤محلدي٨م

 (.365-359/ 2)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 غائط أو ببقل اشتدبارها أو الؼبؾة اشتؼبال حؽؿ ُينف هؾ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لػعؾ لإلباحة التحريؿ مـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومرأى زيٜم٥م سمٞم٧م شمًٚمؼ أنف ٦ماًمّمح٤مسم أطمد قمـ طمدي٨م هؾ مداخؾة:

  هنك: »سمحدي٨م طمٗمّم٦م طمدي٨م احلدي٨م هذا هؾ، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ وىمد طم٤مضمتف ي٘ميض

 ش.اؾمتدسم٤مره٤م أو اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

ف احلدي٨م هذا: يٕمٜمل  اًمتحريؿ؟ قمٛمقم َيٍْمِ

 .ٓ الشقخ:

 .احلدي٨م هذا مداخؾة:

: ىمقًمؽ وهق أظمر وسم٘مل أطمدمه٤م صحح٧م ظمٓمآن ؾم١ماًمؽ ذم يم٤من، ٓ الشقخ:

 هق؟ طمراُمل هق ُم٤م، شمًٚمؼ

 .اعمٕمٜمك قَمَرو٧م ًمٙمـ ٟم٤مؾمٞمف أن٤م ًمٚمٜمص سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمحٞمح مداخؾة:

ر ٓ الشقخ:  .طمٗمّم٦م سمٞم٧م قمغم وىمع هق اعمٝمؿ، ٟمٗمًؽ اؾمؽم، ظمٓم٠مك شُمؼَمِّ



 155   طمٙمؿ اؾمت٘م٤ٌمل أو اؾمتدسم٤مر اًم٘مٌٚم٦م سمٌقل أو هم٤مئط  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ٟمٕمؿ أي مداخؾة:

 قمٗمق سمٍمه ومقىمع، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زوضم٦م، قمٛمر سمٜم٧م أظمتف وهل الشقخ:

ص ٓ هذا، طم٤مضمتف ي٘ميض وهق اًمًالم قمٚمٞمف رؾمقلاًم قمغم اخل٤مـمر  ىمقًمف قمٛمقم خُيَّمِّ

ىُمقا  وًمٙمـ، هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م شمًت٘مٌٚمقا  ومال اًمٖم٤مئط أتٞمتؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص سمقا  أو َذِّ  ش.هَمرِّ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٗمٔمف ُمـ هق اًمذي احلدي٨م هذا قمٛمقم ختّمٞمص يّمح ٓ

ٝم٤مً   ىمّمد، أوًٓ ، ومٞمٝم٤م ئمٝمر ٓ اًمتل دصم٦ماحل٤م هذه سمٛمثؾ أُمتف أومراد ُمـ ومرد يمؾ إمم ُُمقضمِّ

 .ُمًتحٞمؾ أُمر هذا، طم٤مضمتف اًمرؾمقل ي٘ميض يمٞمػ يٙمتِمػ أن اًمًٓمح قمغم اًمراىمل

 وًمق احلدي٨م هذا خم٤مًمٗم٦م ىمّمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ُيِْمٕمرٟم٤م: ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس أجْم٤مً : وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ٓ ُمٜمٙمر طمدي٨م: اسمتداءً  أىمقل ُُمٜمْٙمر طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ًمٚمتخّمٞمص: أي، اًمنمع ًمٌٞم٤من

ُم٤مً  أن سمٚمٖمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م قمـ وهمػمه شداود أيب ؾمٜمـ» ذم روي يّمح  أىمقا

 أو: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل هم٤مئط أو سمٌقل اؾمتدسم٤مره٤م أو، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ يًتٜمٙمٗمقن

ًمقا  ومٕمٚمقه٤م؟ ىمد  إطم٤مدي٨م أنٙمر ُمـ طمدي٨م هذاش اًم٘مٌٚم٦م إمم ُم٘مٕمدي أو ُم٘مٕمديت طَمقِّ

 .اًمًٜمد وٕمػ ُمع

 :آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م فقمٚمٞم يرد ًمٙمـ، صحٞمح ومٝمق طمديثؽ أُم٤م

 .قم٤مدة اًمٙمتٞمؿ إُمر هذا يٙمتِمػ ىَمّْمُده ًمٞمس اًمًٓمح قمغم اًمراىمل: أوًٓ 

 شمٕمٛمد أنف ي١مظمذ أن يٛمٙمـ ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس -أجْم٤مً - اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمٌٞمتٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م إُمقر هذه ٕنف قم٤مئِم٦م: طمدي٨م ُمثؾ قمٜمف صح ًمٙم٤من وإٓ، ذًمؽ

 يمٞمػ؟ شمٙمقن أن ومٞمٝم٤م اعمٗمروض، سَمٞمِّٜم٦م ٤مهرةفم شمٙمقن أن ومٞمٝم٤م اعمٗمروض ًمٞمس اًمٙمتٞمٛم٦م

ي٦م ذم  وًمٙمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم خي٤مًمػ ذقمل طمٙمؿ هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا، اًمنِّ

ىمقا  سمقا  أو ذِّ ـْ  إًَِمٞمَْؽ  ُأنِزَل  َُم٤م سَمٚمِّغْ ▬: وفمٞمٗم٦م ي٘متيضش هَمرِّ  يٌلم أن [67:اح٤مئدة] ♂َرسمَِّؽ  ُِم

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا، قم٤مدةً  قمٚمٞمف عآـمال يٛمٙمـ ٓ اًمذي سمٗمٕمٚمف ًمٞمس سمٚم٤ًمٟمف ًمٚمٜم٤مس ذًمؽ

ىمقا  وًمٙمـ: »إنّم٤مري أجقب أبق احلدي٨م هذا راوي أن: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م ُمـ  أو َذِّ

سمقا   ش.اهلل ٟمًتٖمٗمر ومٜمحـ، اًم٘مٌٚم٦م إمم ُمقضمٝم٦مً  اًمٙمٜمػ وضمدٟم٤م اًمِم٤مم أتٞمٜم٤م ومٚمام: »ىم٤ملش هَمرِّ
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 ًمٚمٜمٝمل وؿمٛمقًمف قمٛمقُمف قمغم يزال ٓ أنف احلدي٨م ُمـ َيْٗمَٝمؿ احلدي٨م راوي: وم٢مذاً 

 ذم اًمٌٜمٞم٤من ذم شمٙمقن اًمُٙمٜمُػ ٕن اًمٌٜمٞم٤من: ذم وًمق، هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م ت٘م٤ٌملاؾم قمـ

 .صم٤مٟمٞم٤مً  هذاش اهلل ٟمًتٖمٗمر ومٜمحـ: »ىم٤مل وًمذا، اًمٌٞمقت

 دم٤مه سمّمؼ ُمـ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ىمد اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً 

 ش.قمٞمٜمٞمف سملم سمزىمف أو وسَمّْم٘مف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء اًم٘مٌٚم٦م

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمالة ٤مءأثٜم مداخؾة:

 .ٟمٕمؿ الشقخ:

 وىم٧م؟ أي وإٓ اًمّمالة أثٜم٤مء مداخؾة:

! اًمّمالة؟ ًمؽ ذيمرش اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه سمّمؼ ُمـ: »احلدي٨م اؾمٛمع اهلل ؾم٤محمؽ الشقخ:

ش سمّم٘مف ضم٤مء»، ًمٖمت٤من سم٤مًمزاي أو سم٤مًمّم٤مدش وسمّم٘مف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه سمّمؼ ُمـ»

 ش.قمٞمٜمٞمف سملم سمزىمف» أو

 ٟمج٤ًمً  واًمٖم٤مئط يم٤مًمٌقل وًمٞمس، ـم٤مهر اًمٌّم٤مق أن اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم يم٤من وإذا

َتْ٘مَذر أنف ومٞمف ُم٤م يمؾ ًْ  يٌّمؼ أن اعمًٚمؿ قم٤مُم٤مً  هنٞم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل هنك ذًمؽ ُمع ـمٌٕم٤مً  ُُم

 ٕهنام اًم٘مٌٚم٦م: إمم واًمٖم٤مئط اًمٌقل شمقضمٞمف قمـ يٜمٝمك أن أومم سم٤مب ومٛمـ، اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه

 .اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ هذا، ٟمج٤ًمن

 ىمديامً  واًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن أُي٤م ي٤م مج٤مقم٦م ي٤م قاًمٗمر ُم٤م: اًمدراي٦م طمٞم٨م ُمـ: أظمػماً 

 سمٛمثؾش همرسمقا  أو ذىمقا  وًمٙمـ: »اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ختّمٞمص إمم يذهٌقن اًمذيـ وطمديث٤مً 

 ىمقًمف ُمـ إدًم٦م هذه وهنٛمؾ، سم٤مًمذات ُم٘مّمقدة أهن٤م شمدل ٓ اًمتل اًمٕمٞمٜمٞم٦م احلقادث هذه

 .اًمًالم قمٚمٞمف

 اعمّمكم صالة أو اًمّمحراء ذم اعمّمكم صالة سملم اًمٗمرق ُم٤م: اًمدراي٦م سم٤مب ُمـ ٟم٘مقل

 ُيَٕمٔمِّؿ ومٝمق اًمٌٜمٞم٤من ذم أو اًمّمحراء ذم صغم ؾمقاءً  أنف هذا ُمٕمٜمك أخٞمس اًمٌٜمٞم٤من؟ ذم

م اًمٌٞم٧م طمرُم٦م  دون اًمّمحراء ذم ىم٤مئٛم٦م ًمٞم٧ًم هل وم٤محلُْرَُم٦م، احلرام واعمًجد احلرا

ءً  ُمٙم٤من يمؾ ذم ىم٤مئٛم٦م هل، اًمٌٜمٞم٤من ءً  يم٤من ؾمقا  .سمجدران حم٤مـم٤مً  يم٤من أو قمرا
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ؾمٝم٤م ُيؽمُمٝم٤م تلاًم اجلٝم٦م ومٝمذه َهٝم٤م أن جي٥م، سمّمالشمف اعمًٚمؿ وُيَ٘مدِّ  يقضمف أن ُمـ ُيٜمَزِّ

َتْ٘مَذر هق ُم٤م إًمٞمٝم٤م ًْ  طمٙمؿ يقضمد وٓ، اًمدراي٦م ُم٤مذا؟ طمٞم٨م ُمـ هذا، وـمٌٕم٤مً  ذقم٤مً  ُُم

 .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا، ُمًٕم٤م واًمدراي٦م اًمرواي٦م ذقمٞمتف قمغم شمتقارد أن ُمـ أطمغم

 (55: 45: 56/ 342/ واًمٜمقر اهلدى)

  (55: 55: 35/ 342/ قرواًمٜم اهلدى)

 اجلقاز عذ دلقؾ فقف هؾ بالبقل لؾؼبؾة عؿر ابـ اشتؼبال

اسمـ قمٛمر  قمـ إول احلدي٨م طمديثلم ومٞمف شأيب داود ؾمٜمـ» صحٞمح ذم  السمال:

 راطمٚمتف وأن٤مخ ضم٤مءقمٛمر  سمـ اهلل قمٌد رأج٧م: ي٘مقل اًمت٤مسمٕمل يٕمٜمل ي٘مقل اًمراوي ىم٤مل أنف

 قمـ هُنل ىمد أخٞمس! اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ٧موم٘مٚم، وم٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ُمتقضمٝم٤مً  إًمٞمٝم٤م ضمٚمس صمؿ

 أُم٤م، يٕمٜمل احلدي٨م.. قمراء ذم ذًمؽ يم٤من إذا وًمٙمـ، ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًم٘مٌٚم٦م؟ ضمٝم٦م إمم اًمٌقل

 أفمـ ىم٤مل اًمث٤مين احلدي٨م سمٕمديـ، هذا، هنل ومال أو يمراه٦م ومال رء وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمؽ يم٤من إذا

ٌَض أن ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل رأج٧م: ي٘مقل اً ضم٤مسمر  .ٌٚم٦ماًم٘م ضمٝم٦م إمم يٌقل سمٕم٤مم ُيْ٘م

 طمدي٨م أُم٤م، وِمْٕمؾ أنف واخلالص٦م، قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ وم٘مدضم٤مسمر  طمدي٨م أُم٤م الشقخ:

 .اعمرومقع ُمٕم٤مرو٦م ذم ىمٞمٛم٦م ًمف ومٚمٞمس ُمقىمقف ومٝمقاسمـ قمٛمر 

  (55: 23: 25/ 551/واًمٜمقر اهلدى) 

 والغائط بالبقل الؼبؾة واشتدبار اشتؼبال حؽؿ

 ؟[اًمٖم٤مئط أو ٌقلسم٤مًم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌٚمٜم٤م أنٜم٤م ًمٜم٤م وفمٝمر دار ذم ُمٙمثٜم٤م: ]اًم٤ًمئؾ

 اًمنمقمل احلٙمؿ شمٗمٝمٛمف أن اًمدار ص٤مطم٥م ُمع شمتٗم٘مقا  سم٤مِلُمٙم٤من أن زم يٌدو الشقخ:

 وأن٤م وأفمـ، اًمٖم٤مئط أو سم٤مًمٌقل هذه اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل جيقز ٓ إًمٞمٝم٤م يّمغم اًمتل اجلٝم٦م أن

 اًمتٛمًؽ قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م اًمٜم٤مس يزال ٓ أنف سم٤مقمت٤ٌمرك اًمدار ص٤مطم٥م أقمرف ٓ ـمٌٕم٤مً 

 .ًمٌالدا هذه ذم ظم٤مص٦م سم٤مًمديـ
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 .ًمؽ يًتجٞم٥م ًمٕمٚمف هذا ُمٜمف ـمٚم٧ٌم أنؽ ومٚمق

 ؟[هم٤مئط أو سمٌقل اؾمتدسم٤مره٤م أو اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل حلٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم] مداخؾة:

 أجقب أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري روى ىمد..  الشقخ:

 شمًت٘مٌٚمقا  ومال اًمٖم٤مئط أتٞمتؿ إذا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري

 أتٞمٜم٤م ومٚمام: قمٜمف اهلل ريض أجقب أبق ىم٤مل شهمرسمقا  أو ذىمقا  وًمٙمـ هم٤مئط وٓ سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م

..  اهلل ٟمًتٖمٗمر وٟمحـ، اهلل ٟمًتٖمٗمر ومٜمحـ اًم٘مٌٚم٦م إمم ُمقضمٝم٦م اعمراطمٞمض وضمدٟم٤م اًمِم٤مم

 .اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم

 ذم أو اًمٌٜمٞم٤من ذم اًمٙمٛمف يم٤من ؾمقاء.. يِمٛمؾ يم٤من ؾمقاء قم٤مم احلدي٨م وهذا

 ُم٤م هٜم٤مك سمؾ، اًمٌٜمٞم٤من دون سم٤مًمّمحراء دي٨ماحل هذا ي٘مٞمد رء يٜمٝمض وًمٞمس اًمّمحراء

 ضم٤مء اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه سمّمؼ ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ احلدي٨م هذا قمٛمقم ي١ميمد

، اًمٖم٤مئط أو اًمٌقل ُمـ سمٙمثػم أظمػ اًمٌّم٤مق أن ؿمؽ وٓ شقمٞمٜمٞمف سملم وسمّم٘مف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 اًمٌقل دون وهق صحراء أو سمجدار ي٘مٞمده ومل اًمٌّم٤مق أـمٚمؼ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا

 اًمٌّمؼ ُمـ أؾمقأ  هق اًمٌٜمٞم٤من ذم وًمق هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل أن قمغم دل واًمٖم٤مئط

 يرويف هذا اًمٌّم٤مق وطمدي٨م احلدي٨م هذا شم١ميمد أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك، اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه

 هذا شم١ميمد أظمرى أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه وذم، اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م طمدي٨م ُمـ ؾمٜمٜمف ذم داود أبق

 اًم٘مٌٚم٦م ضمدار قمغم سمّم٤مىم٤مً  ومقضمد يقُم٤مً  ًجداعم اًمًالم قمٚمٞمف دظمؾ وىمد، أىمقًمف اًمذي

 يٗمٞمد ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض وذم، اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه اًمٌّمؼ قمـ وهنك اِلٟمٙم٤مر أؿمد ذًمؽ وم٠منٙمر

 .ىمدُمف حت٧م أو ي٤ًمره قمـ وإٟمام اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه يتٗمؾ ومال اًمٌّم٤مق همٚمٌف إذا اعمّمكم أن

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وطمٗمٔمف ذيمره يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 .ًمالؾمتدسم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:

 ذم ورد اًمذي احلدي٨م ٕن وآؾمت٘م٤ٌمل: آؾمتدسم٤مر سملم ومرق ٓ شقخ:ال

 ًمٞمس: وصم٤مٟمٞم٤مً ، ذايمراً  ذًمؽ ومٕمؾ: أوًٓ .. ذًمؽ ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف ًمٞمس آؾمتدسم٤مر

 يمام هم٤مئط أو سمٌقل اؾمتدسم٤مره٤م أو اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ هنك أن سمٕمد ذًمؽ ومٕمؾ أنف ومٞمف
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 وم٢مذا، وآؾمتدسم٤مر آؾمت٘م٤ٌمل سملم يٗمرق مل احلدي٨م ومٝمذا، أجقب أيب طمدي٨م ذم شم٘مدم

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى أنف، إًمٞمف شمِمػم أن٧م اًمذي أو قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء

، ذايمراً  ذًمؽ ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف ًمٞمس ومٝمذا طمٗمّم٦م سمٞم٧م قمغم وهق اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌالً 

 آؾمتدسم٤مر قمـ هنك أن سمٕمد ذًمؽ ومٕمؾ أنف ومٞمف ًمٞمس وًمٙمـ ذايمراً  ذًمؽ ومٕمؾ أو

 إذا».. اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ٟمزول ىمٌؾ هذا يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ ذٍ وطمٞمٜمئ، وآؾمت٘م٤ٌمل

 .شهمرسمقا  أو ذىمقا  وًمٙمـ هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م شمًت٘مٌٚمقا  ومال اًمٖم٤مئط أتٞمتؿ

 يمام وراويف إنّم٤مري أجقب أيب طمدي٨م ُمع اًمٌ٘م٤مء هق إىمقال أرضمح ومٚمذًمؽ

 ٛمعويً اًمرؾمقل يِم٤مرك اًمذي اًمراوي ٓ؟ أو ُمقضمقداً  يمٜم٧م أدري ُم٤م اًمٞمقم حتدصمٜم٤م

ًمف  ُمقضمٝم٦م اخلٚمق ومقضمد اًمِم٤مم سمالد إمم ضم٤مء شمرون يمام ومٝمذا، همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى أىمقا

 ُمع احلدي٨م هذا سمٛمْمٛمقن اًمٕمٛمؾ يم٤من ومٚمذًمؽ، اهلل ٟمًتٖمٗمر ومٜمحـ: وم٘م٤مل، اًم٘مٌٚم٦م إمم

 ذم اًمّمالة صح٧م ح٤م طم٤مضم٤ٌمً  يم٤من وًمق اًمٌٞم٧م طمرُم٦م ُيج٥م ٓ اًمٌٜمٞم٤من أن ُمالطمٔم٦م

 اًم٘مٌٚم٦م: دم٤مه سمّمؼ اًمذي شمققمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ح٤م طم٤مضم٤ٌمً  يم٤من وًمق.. اًمٌٜمٞم٤من

 قمغم احلدي٨م هذا إسم٘م٤مء وم٤مًمقاضم٥م وًمذًمؽ قمٞمٜمٞمف: سملم وهل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمّم٘متف شم٠ميت سم٠منف

 .قمٜمدي ُم٤م هذا، اًمٙمٕم٦ٌم سمحرُم٦م اًمالئؼ هق ٕنف قمٛمقُمف:

 (55:55:15/أ15: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 البـقان يف الؼبؾة اشتؼبال حؽؿ

 سم٤مدم٤مه سمٞمقشمٜم٤م ذم احل٤مضم٦م ىمْم٤مء ُمٙم٤من يم٤من إذا: لي٘مق اًمت٤مزم اًم١ًمال مداخؾة:

 يٌدو اًم٘مٌٚم٦م؟ ٟمًتدسمر هؾ احل٤مضم٦م ىمْم٤مء ومٕمٜمد ؾمٗمر ذم يمٜم٤م ًمق ويمذا، ٟمٕمٛمؾ ومامذا، اًم٘مٌٚم٦م

 ؟[ُمثالً ] ومٜمدق ذم ُمثاًل : يٕمٜمل ُمٙم٤من ذم طمتك اًمًٗمر ذم اًم١ًمال أن

 ضمدران؟ سملم: يٕمٜمل الشقخ:

 .اجلدران سملم مداخؾة:

 ٓ أنف هق وطمديًث٤م ىمدياًم  ومٞمٝم٤م اخلالف يمثر اًمتل ٦ماعم٠ًمخ هذه ذم اًمّمحٞمح الشقخ:

 - اخلالء أتٞمتؿ إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٕمٛمقم واًمّمحراء: اجلدران سملم ومرق
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 راوي شهمرسمقا  أو ذىمقا  وًمٙمـ هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م شمًت٘مٌٚمقا  ومال - اًمٖم٤مئط أو

 أو ُمتجٝم٦م اًمٙمٜمػ ٤موضمدٟم اًمِم٤مم إمم ذهٌٜم٤م ومٚمام: ىم٤مل، إنّم٤مري أجقب أبق هق احلدي٨م

 راوي أن وهل: وم٤مئدة ومٞمف وهذا، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٟمًتٖمٗمر ومٜمحـ، اًم٘مٌٚم٦م إمم ُمقضمٝم٦م

 وضمد: ي٘مقل ٕنف سمف: وقمٛمؾ اًمٕمٛمقم روى ومٝمق، همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى احلدي٨م

: وم٢مًذا، اهلل ٟمًتٖمٗمر ٟمحـ: وم٘م٤مل، اًمٌٜمٞم٤من ذم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهل سم٤مًمِم٤مم هٜم٤مك اًمٙمٜمػ

 :اًم١ًمال ضمقاب

 ًٓ  .احلدي٨م راوي إنّم٤مري أجقب أيب سم٘مقل آىمتداء هق: أو

 أهنؿ سمحٞم٨م اِلصالح جيروا أن ومٕمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م ًمٚم٘م٤مـمٜملم ُمٚمًٙم٤م اًمدار يم٤مٟم٧م إذا: صم٤مٟمًٞم٤م

 .آؾمتٖمٗم٤مر قمغم وآىمتّم٤مر ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م يْمٓمرون ٓ

ًٓ  هذا  .آظمتّم٤مر ذم ًمرهمٌتؽ ٟمزو

 (55:17:26/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 

أحكاً االستحىاز 

 ءٔاالستٍحا
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 واجب آشتجامر يف القتر

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 اؾمتجٛمر وُمـ، طمرج ومال ٓ وُمـ، أطمًـ وم٘مد ومٕمؾ ُمـ، ومٚمٞمقشمر ايمتحؾ ُمـ)

 ٓك وُم٤م، ومٚمٞمٚمٗمظ ختٚمؾ مم٤م أيمؾ وُمـ، طمرج ومال ٓ وُمـ، أطمًـ وم٘مد ومٕمؾ ُمـ، ومٚمٞمقشمر

، ًتؽمومٚمٞم اًمٖم٤مئط أتك وُمـ، طمرج ومال ٓ وُمـ، أطمًـ وم٘مد ومٕمؾ ُمـ، ومٚمٞمٌتٚمع سمٚم٤ًمٟمف

، آدم سمٜمل سمٛم٘م٤مقمد يٚمٕم٥م اًمِمٞمٓم٤من وم٢من ومٚمٞمًتدسمره رُمؾ ُمـ يمثٞم٤ٌم جيٛمع أن إٓ جيد مل وم٢من

 .شطمرج ومال ٓ وُمـ، أطمًـ وم٘مد ومٕمؾ ُمـ

 .وٕمٞمػ

 - 1/145» ُم٤مضمف واسمـ ش175 ـ 1/169» واًمدارُمل ش7 ـ 1/6» داود أبق أظمرضمف

 ش154و 1/94» واًمٌٞمٝم٘مل خمتٍما  ش132» طم٤ٌمن واسمـ ش1/72» واًمٓمح٤موي ش141

 قمـ اخلػم: سمٕمْمٝمؿ زاد - ؾمٕمٞمد أيب قمـ احلؼماين احلّملم ـمريؼ ُمـ ش2/371» وأمحد

 اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ هق اخلػم ؾمٕمٞمد أبق: داود أبق وىم٤مل، سمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب

 أيب ؾمٜمـ ػوٕمٞم»ذم  سمٞمٜمتف يمام اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمراضمح هق ُم٤م قمغم ىم٤مل يمام هق: ىمٚم٧م. ملسو هيلع هللا ىلص

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام جمٝمقل احلؼماين احلّملم قمٜمف اًمراوي ًمٙمـ، ش9 رىمؿ» شداود

 . ًمٚمخزرضمل شاخلالص٦م» وذم، ًمف شاًمت٘مري٥م» ذم ويمذا ش37 ص» شاًمتٚمخٞمص»

 قمرف ح٤م قمٚمٞمف يٕمقل ٓ ومٛمام، إي٤مه طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ وأُم٤م، يٕمرف ٓ: اًمذهٌل وىم٤مل

 اًمتٕم٘مٞم٥م قمغم اًمرد» ذم قمٚمٞمف اًم٘مقل ومّمٚم٧م يمام، اعمجٝمقًملم شمقصمٞمؼ ذم ىم٤مقمدشمف ُمـ

 وٓ هذا ذم قمٚمٞمف يٕمتٛمدوا ومل، شمقصمٞم٘مف قمغم اعمذيمقرون إئٛم٦م يٕمرج مل وهلذا شاحلثٞم٨م

 وًمذًمؽ، سم٤مجلٝم٤مًم٦م قمٚمٞمٝمؿ وطمٙمٛمقا ، وطمده هق وصم٘مٝمؿ ُمثٚمف ُمـ ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ذم

 أراد وم٢مٟمام، صح إن وهذا: قم٘مٌف سم٘مقًمف احلدي٨م هذا شمْمٕمٞمػ إمم أؿم٤مر اًمٌٞمٝم٘مل وضمدٟم٤م

 شمدل يمثػمة أطم٤مدي٨م اًمت٠مويؾ ذاه قمغم محٚمف وإٟمام. صمالث سمٕمد يٙمقن وشمرا  أقمٚمؿ واهلل

 ذًمؽ ُمـ سم٠مىمؾ آؾمتٜمج٤مء قمـ واًمٜمٝمل، أطمج٤مر سمثالصم٦م آؾمتٜمج٤مء وضمقب قمغم

 ُمـ سم٠مىمؾ أطمدٟم٤م يًتٜمجل أن ملسو هيلع هللا ىلص وهن٤مٟم٤م... »:ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ؾمٚمامن يمحدي٨م
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 اؾمتجٛمر وُمـ» :احلدي٨م هذا ذم ىمقًمف صح ومٚمق. وهمػمه ُمًٚمؿ رواه. شأطمج٤مر صمالصم٦م

، اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره سمام شم٠مويٚمف وضم٥م، شطمرج ومال ٓ ُمـو، أطمًـ وم٘مد ومٕمؾ ُمـ، ومٚمٞمقشمر

 ذاك وشمٗمرد وٕمٗمف ًمٜم٤م شمٌلم سمٕمدُم٤م اًمت٠مويؾ هذا ُمثؾ إمم سمٜم٤م طم٤مضم٦م ٓ: أىمقل وًمٙمٜمل

 هذا :ش2/55ش»اعمجٛمقع»ذم اًمٜمقوي سم٘مقل شمٖمؽم ومال، هذا قمروم٧م وإذا. سمف اعمجٝمقل

 :ش1/256ش»اًمٗمتح»ذم ٟمٗمًف احل٤مومظ سم٘مقل وٓ! طمًـ طمدي٨م

: ىم٤مل أنف اعمٜمػم اًمٌدر» قمـ شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ٟم٘مٚمف امسم وٓ، طمًـ إؾمٜم٤مده

 سم٠مىمقال شمٖمؽم ٓ. واًمٜمقوي واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن اسمـ ُمٜمٝمؿ، مج٤مقم٦م صححف، صحٞمح طمدي٨م

 مجٝمقرهؿ ًمٕمؾ سمؾ، احلدي٨م ؾمٜمد ذم اًمٜمٔمر أُمٕمٜمقا  ُم٤م وم٢مهنؿ، مجٞمٕم٤م هٜم٤م إوم٤موؾ ه١مٓء

 اجلٝم٤مًم٦م شمٚمؽ ُمع حتًٞمٜمف ؼيتٗم يمٞمػ سمرسمؽ زم وم٘مؾ وإٓ، قمٜمف داود أيب سمًٙمقت اهمؽموا

 يمٞمػ سمؾ واخلزرضمل؟ واًمٕمً٘مالين اًمذهٌل: اًمٜم٘م٤مد ُمـ ذيمره ؾمٌؼ ُمـ هب٤م سح اًمتل

 اعمت٤مسمٕم٦م أو، اًمقهؿ ًمقٓ إؾمٜم٤مده سمحًـ شمٍمُيف ُمع سمذًمؽ طمجر اسمـ شمٍميح يتٛمِمك

 ؾمٜمـ ذح اًمًٜمـ ُمٕم٤مرف» ُم١مًمػ ىمقل ذًمؽ وُمـ!  اِلؾمٜم٤مد؟ ذم اًمٜمٔمر سمدون ًمٚمٖمػم

 وم٢من. اًمٕمٞمٜمل اًمٌدر ىم٤مل يمام صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح دي٨مطم وهق :ش1/115 اًمؽمُمذي

 طمّملم وهق أطمدهؿ أن شم٘مدم وىمد، صم٘م٤مت رضم٤مًمف أن قمغم ىم٤مئؿ هق إٟمام، اًمتّمحٞمح هذا

 قمدم ُمع ؾمٞمام ٓ، سمف شمٗمرده قمٜمد سمتقصمٞم٘مف يٕمتد ٓ وأنف، طم٤ٌمن اسمـ همػم يقصم٘مف مل احلؼماين

 قمـ وآسمتٕم٤مد ٖمرائ٥ماًم ومٛمـ. وصم٘مف ُمـ سمت٤ًمهؾ وشمٍمُيٝمؿ إًمٞمف اًمٜم٘م٤مد أوئلؽ اًمتٗم٤مت

 ُم٤م ًمرد وقمدُمف اِليت٤مر سملم اعمخػم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هبذا اًمتِم٨ٌم اًمٕمٚمٛمل اِلٟمّم٤مف

 صمالصم٦م ُمـ أىمؾ إضمزاء قمدم ُمـ إًمٞمف اِلؿم٤مرة ؾمٌؼ مم٤م وهمػمه ؾمٚمامن طمدي٨م قمٚمٞمف دل

، شم٘مدم يمام اًمثالصم٦م سمٕمد إيت٤مر قمغم صح ًمق هذا سمحٛمؾ سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ إُمٙم٤من ُمع، أطمج٤مر

 سمٕمد اًمقشمر يٙمقن أن ُمٜمف ًمزم ذًمؽ صح ًمق: احلٛمؾ هلذا ردا ًمؽميمامينا اسمـ ىمقل وأُم٤م

 طمّمؾ ًمق وقمٜمدهؿ، اًمدًمٞمؾ هذا ُم٘مت٣م قمغم سمف اًمًالم قمٚمٞمف أُمره ُمًتح٤ٌم اًمثالث

سمٜم٤م. سمدقم٦م هل سمؾ، ُمًتح٦ٌم ًمٞم٧ًم قمٚمٞمٝم٤م وم٤مًمزي٤مدة اًمثالث سمٕمد اًمٜم٘م٤مء  ٟمٕمؿ: قمٚمٞمف ومجقا
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 قمٜمد اِليت٤مر قمغم احلدي٨م هذا ومٜمحٛمؾ، أطمج٤مر سم٤مًمثالصم٦م اًمٜم٘م٤مء طمّمقل قمٜمد سمدقم٦م هل

 سمٕمده وم٤مِليث٤مر اًمراسمع سم٤محلجر اًمٜم٘م٤مء طمّمؾ إذا أنف سمٛمٕمٜمك، سمذًمؽ اًمٜم٘م٤مء طمّمقل قمدم

 اًمث٤مًم٨م ومٞمج٥م سم٤محلجريـ اًمٜم٘م٤مء طمّمؾ إذا ُم٤م سمخالف، اؾمتح٤ٌمسمف ُمع اخلٞم٤مر قمغم

 . اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ؾمٚمامن حلدي٨م

 (.155-98/ 3)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 آشتـجاء يف واداء جارةاحل بني اجلؿع حؽؿ

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 هذا؟ ـمٝمقريمؿ ومام، اًمٓمٝمقر ذم ظمػما  قمٚمٞمٙمؿ أثٜمك ىمد اهلل إن إنّم٤مر ُمٕمنم ي٤م»

 ذًمؽ ُمع ومٝمؾ: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، اجلٜم٤مسم٦م ُمـ وٟمٖمتًؾ، ًمٚمّمالة ٟمتقو٠م: ىم٤مًمقا 

 وم٘م٤مل، ح٤مءسم٤م يًتٜمجك أن أطم٥م اًمٖم٤مئط ُمـ ظمرج إذا أطمدٟم٤م أن همػم، ٓ: ىم٤مًمقا  همػمه؟

 .اًمٚمٗمظ هبذا وٕمٞمػ. شومٕمٚمٞمٙمٛمقه ذاك هق: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ]قال اإلمام[:

 وىمد، اعمتـ ُمٜمٙمر اِلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م أن: اًم٘مقل وظمالص٦م

 أٓ، أصح٤مسمف وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمف يٙمـ مل سم٠منف ٟم٘مٓمع طمٙمؿ اؾمتٜم٤ٌمط قمٚمٞمف شمرشم٥م

 ٓ أنف قمٜمدي اًمراضمح سمؾ، آظمر ُمٙم٤من ذم سم٤مح٤مء صمؿ، أوٓ سم٤محلج٤مرة آؾمتٜمج٤مء وهق

 ُمـ ومٞمف وح٤م، ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف أجْم٤م يٜم٘مؾ مل ٕنف، إول اعمٙم٤من وًمقذم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع ينمع

 ُم٤مٟمع ومال يمٚمٗم٦م سمال ُمٕم٤م إُمران شمٞمن وم٢من، اًمًٜم٦م طمّمٚم٧م اؾمتٜمجك وم٠ٌمُيام، اًمتٙمٚمػ

 . أقمٚمؿ واهلل. اًمٙمرُي٦م اًمرائح٦م قمـ اًمٞمد شمٜمزيف ُمـ ومٞمف ح٤م ذًمؽ ُمـ

 (.116/ 3)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 آشتـجاء يف واحلجارة اداء بني اجلؿع حؽؿ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 
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أن يزيؾ ُم٤م قمغم اًمًٌٞمٚملم ُمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت وضمقسم٤م سم٤محلجر »: - 11ىمقًمف حت٧م رىمؿ  

 .ش... أو سم٤مح٤مء وم٘مط أوهبام ُمٕم٤م

وم٠مظمِمك أن  ملسو هيلع هللا ىلصتٜمج٤مء مل يّمح قمٜمف ىمٚم٧م: اجلٛمع سملم اح٤مء واحلج٤مرة ذم آؾم

وظمػم »آيمتٗم٤مء سم٠مطمدمه٤م  ملسو هيلع هللا ىلصيٙمقن اًم٘مقل سم٤مجلٛمع ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ٕن هديف 

 .شوذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ... ملسو هيلع هللا ىلصاهلدي هدي حمٛمد 

 وأُم٤م طمدي٨م مجع أهؾ ىم٤ٌمء سملم اح٤مء واحلج٤مرة وٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:

ُروا▬ ٌُّقَن َأْن َيتَٓمَٝمَّ
ػ اِلؾمٜم٤مد ٓ ُيت٩م سمف وٕمٗمف اًمٜمقوي ومْمٕمٞم ♂ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل ُُيِ

واحل٤مومظ وهمػممه٤م وأصؾ احلدي٨م قمٜمد أيب داود وهمػمه ُمـ طمدي٨م أيب هريرة دون ذيمر 

وًمف ؿمقاهد يمثػمة ًمٞمس ذم  شسم٤مب آؾمتٜمج٤مء سم٤مح٤مء»احلج٤مرة وًمذًمؽ أورده أبق داود ذم 

  .34رىمؿ  شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»رء ُمٜمٝم٤م ذيمر احلج٤مرة وىمد سمٞمٜم٧م ذًمؽ ذم 

 ([65ص )اعمٜم٦م ]مت٤مم 

 الغائط مـ التطفر وجقب

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ح :شرواي٦م وذم»، ُمّرات صمالث ومٚمٞمٛمًح أطمديمؿ: شمٖمّقط إذا» ًَّ  سمثالصم٦م ومٚمٞمتٛم

 . شأطمج٤مر

 .اًمٖم٤مئط ُمـ اًمتٓمٝمر وضمقب: سم٘مقًمف اِلُم٤مم شمرمجف

 (.935/ 7/2)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م



 كتاب الٕضٕء
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 القضقء فرضقة

ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ىُمْٛمتُؿْ َي٤مأَ ▬[: اًمقوقء أي] ومروٞمتف ِذي ٤َم اًمَّ اَلِة  شحمدصملم: أي» ُيُّ إمَِم اًمّمَّ

ُحقا سمُِرُءوؾِمُٙمْؿ َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕمٌلَْمِ  ًَ ومِِؼ َواُْم ُٚمقا ُوضُمقَهُٙمْؿ َوَأجِْدَيُٙمْؿ إمَِم اعْمََرا
ًِ  ♂وَم٤مهْم

 .[6 :اح٤مئدة]

 .شخ إٓ اجلامقم٦م» شـمٝمقر سمٖمػم صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ» 

 ([.1/15اعمًتٓم٤مب ) ٛمراًمث]

 صالة لؽؾ القضقء

 قمٜمد ُٕمرهتؿ أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ»: وىم٤مل، ش4 خ» صالة ًمٙمؾ يتقو٠م ويم٤من 

 شاعمٜمت٘مك» ذم يمام صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد أمحد رواه شؾمقاك ووقء يمؾ وُمع سمقوقء صالة يمؾ

 قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ ش259 - 258/ 2» أمحد أظمرضمف وىمد

  ش99» ششمرهمٞم٥م» اٟمٔمر. طمًـ ؾمٜمد اوهذ. هريرة أيب

 ([.1/15اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 القضقء يف الـقة وجقب

 ([.1/15اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]: اٟمٔمر

 القضقء ماء يف آقتصاد

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شص٤مع اًمٖمًؾ وُمـ، ُمد اًمقوقء ُمـ جيزئ»

 .اًمقوقء ُم٤مء ذم آىمتّم٤مد: سم٘مقًمف اِلُم٤مم شمرمجف]

 [: ىم٤مل صمؿ

 ذًمؽ أن ًمٚمقوقء اح٤مء ُمـ اعمد شمقىمٞم٧م أن قمغم دًٓم٦م ومٞمف»: ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مل
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 يٜمٌٖمل ًمٙمـ: ىم٤مل يمام وهق: ىمٚم٧م. شومٞمف اًمزي٤مدة وٓ ُمٜمف اًمٜم٘مّم٤من جيقز ٓ أنف ٓ، جيزئ

 .قمٜمف ُمٜمٝمل ٕنف واًمٖمًؾ اًمقوقء ُم٤مء ذم اِلهاف جم٤مٟم٦ٌم

 (.575-574/ 5)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 ُمد بثؾثل القضقء

 اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم  

 أيت سمثٚم٨م ُمد ومتقو٠م.... رواه اسمـ ظمزيٛم٦م. ملسو هيلع هللا ىلص: أن اًمٜمٌل - 15ىمقًمف حت٧م رىمؿ  

قمغم  شصمٚمثل»وهمػمه سمرواي٦م اسمـ ظمزيٛم٦م سمٚمٗمظ:  شسمٚمقغ اعمرام»ىمٚم٧م: احلدي٨م ذم 

وم٤مًمٔم٤مهر أن ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب  شؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل»و  شُمًتدرك احل٤ميمؿ»اًمتثٜمٞم٦م ويمذًمؽ هق ذم 

 ٠م ُمٓمٌٕمل ومٞمّمحح وىمد ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين:ظمٓم

وأُم٤م طمدي٨م أنف شمقو٠م سمثٚم٨م ُمد ومال  ملسو هيلع هللا ىلصومثٚمث٤م اعمد هق أىمؾ ُم٤م ورد أنف شمقو٠م سمف »

/  2 6/  1ومرأج٧م احلدي٨م ومٞمف  صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م -واحلٛمد هلل  -صمؿ ـمٌع  أصؾ ًمف

   وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. 84 شصحٞمح أيب داود»سمٚمٗمظ اًمتثٜمٞم٦م وهق خمرج ذم  118

إن أُمتل ي٠متقن »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص: حلدي٨م أيب هريرة أن اًمٜمٌل - 13ىمقًمف حت٧م رىمؿ  

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م همرا حمجٚملم ُمـ آصم٤مر اًمقوقء ومٛمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ أن يٓمٞمؾ همرشمف 

 . رواه أمحد واًمِمٞمخ٤من.شومٚمٞمٗمٕمؾ

ُمدرج ومٞمف ُمـ أطمد رواشمف ًمٞمس ُمـ  شومٛمـ اؾمتٓم٤مع ...»ىمٚم٧م: ىمقًمف ذم احلدي٨م: 

/  1 شاًمؽمهمٞم٥م»ام ىم٤مل اعمٜمذري ذم يمام ذيمره همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ يم ملسو هيلع هللا ىلصيمالم اًمٜمٌل 

واحلدي٨م قمٜمدهؿ ُمـ رواي٦م ٟمٕمٞمؿ سمـ اعمجٛمر قمـ أيب هريرة وىمد سملم أمحد ذم  92

 أنف ُمدرج وم٘م٤مل ذم آظمر احلدي٨م: 523 - 334/  2رواي٦م ًمف 

ُمـ ىمقل رؾمقل  شوم٘م٤مل ٟمٕمٞمؿ: ٓ أدري ىمقًمف: ُمـ اؾمتٓم٤مع أن يٓمٞمؾ همرشمف ومٚمٞمٗمٕمؾ»

 شأو ُمـ ىمقل أيب هريرة؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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 :شاًمٗمتح»احل٤مومظ ذم  وىم٤مل

مل أر هذه اجلٛمٚم٦م ذم رواي٦م أطمد ممـ روى هذا احلدي٨م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ قمنمة »

 .شوٓ ممـ رواه قمـ أيب هريرة همػم رواي٦م ٟمٕمٞمؿ هذه

وم٢من اًمٖمرة  ملسو هيلع هللا ىلصويم٤من اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل: هذه اًمٚمٗمٔم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ يمالُمف 

ٙمٜم٦م إذ شمدظمؾ ذم اًمرأس ومال ٓ شمٙمقن ذم اًمٞمد ٓ شمٙمقن إٓ ذم اًمقضمف وإـم٤مًمتف همػم مم

 .316/  6 شإقمالم اعمقىمٕملم»شمًٛمك شمٚمؽ همرة يمذا ذم 

 ([91ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

  الصاع ومؼدارملسو هيلع هللا ىلص  الرشقل لقضقء يؽػل كان الذي ادُّد  مؼدار

 وُم٘مدار، ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ًمقوقء يٙمٗمل يم٤من اًمذي اعمد ُم٘مدار قمـ ؾم١مال ادؾؼل:

 .اًمّم٤مع

، اح٤مء ُمـ ًمٞمس، ُمٕمتدًمتلم سمٙمٗملم هَمْروَم٦م دّ واعمُ ، َأُْمَداد أرسمٕم٦م اًمّم٤مع، ٟمٕمؿ الشقخ:

 أن: ُمِم٤مهدةً  اعمٕمٚمقم ومٛمـ، واًمِمٕمػم، واًم٘مٛمح، ُمثالً  يم٤مًمتٛمر، اجل٤مُمدات ُمـ وإٟمام

 .ُمًتقي ؾمٓمح يٕمٛمؾ اًم٤ًمئؾ اح٤مء سمٞمٜمام، هرُمل ؿمٙمؾ يٕمٛمؾ اًم٘مٛمح ُمـ اًمٙمقم

 .اح٤مء ُمـ وٟمّمػ ُمٕمتدًمتلم سمٙمٗملم اعمُدّ : ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع: وم٢مذاً  

 .ٟمٕمؿ ادؾؼل:

 .ٟمٕمؿ. ُم٤مء أيمػ ؾم٧م يٕمٜمل، أُمداد أرسمٕم٦م سمٞمٙمقن اًمّم٤مع اًمٜمتٞمج٦م وسمتٙمقن الشقخ:

 ( 55: 47: 36/   641/  واًمٜمقر اهلدى) 

 

 القضقء عذ ادعاوكة جقاز

 ([.1/11اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر] :اٟمٔمر
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 القضقء يف بالغر آشتعاكة مرشوعقة

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ضمداً  ُمٜمٙمر. شأطمدٌ  لووقئ قمغم ُيِٕمٞمٜمَٜمل أن ُأطِم٥ُم  ٓ»

 أنف: قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي احلدي٨م ٟمٙم٤مرة ُمـ وإن ]قال اإلمام[:

 اعمٖمػمة يمحدي٨م، اًمقوقء قمغم سمٖمػمه ملسو هيلع هللا ىلص اؾمتٕم٤مٟمتف ومٞمٝم٤م، صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م خي٤مًمػ

 قمٜمف يٜمزع أن هؿَّ  طمتك، ووقؤه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم أومرغ أنف: ومٞمف اًمذي شاًمّمحٞمحلم» ذم

 خمرج وهق. شـم٤مهرشملم أدظمٚمتٝمام وم٢مين دقمٝمام» :ًمف وم٘م٤مل، ظمٗمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص

 يقوئ اًمرضمؾ سم٤مب»: ًمف اًمٌخ٤مري شمراضمؿ وُمـ، ش57/ 1/135ش»اِلرواء»ذم

سَمٞمِّع ويمحدي٨م. شص٤مطمٌف ذ سمٜم٧م اًمرُّ . شووقءاً  زم اؾمٙمٌل» :هل٤م ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُُمَٕمقِّ

 . ش117» شداود أيب صحٞمح» ذم وهقخمرج

 (13/2/935)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 البحر؟ بامء القضقء يصح هؾ

  اًمٌحر؟ ُمٞم٤مه ذم اًمقوقء جيقز: السائؾ

 ومتحيهؿ اًمٌحر ذم ٟمٙمقن اهلل رؾمقل ي٤م ىم٤مًمقا  سًُي٤م احلدي٨م ضم٤مء الشقخ:

 .شُمٞمتتف احلؾ ُم٤مؤه اًمٓمٝمقر هق»: ىم٤مل اًمٌحر؟ ُمـ ٟمتقو٠م هؾ اًمّمالة

   (:..11: 17/   83/   واًمٜمقر اهلدى)

ز مـ عذ الرد  اداء يقجد مل إذا بالـبقذ القضقء جق 

، ُم٤مءٌ  قمٜمده وًمٞمس، ضمٜم٤مسم٦م أص٤مسمتف رضمؾ قمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م أب٤م ؾم٠مخ٧م :ىم٤مل ظَمْٚمدة أيب قمـ

 .ٓ: ىم٤مل سمف؟ أجٖمتًُؾ  ٟمٌٞمذ: وقمٜمده

 .شاًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده»
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 طم٤مل ذم ُمقضمقداً  يم٤من إذا اًمتٛمر ٟمٌٞمذ أن اًمٕمٚمامء أمجع وىمد»: اًمٓمح٤موي ىم٤مل وىمد

 طم٤مل ذم ٞم٤مهاعم طمٙمؿ ُمـ ظم٤مرضم٤مً  يم٤من ومٚمام، ُم٤مءً  ًمٞمس ٕنف سمف: يتقو٠م ٓ أنف: ح٤مءا وضمقد

 .شاح٤مء قمدم طم٤مل ذم هق يمذًمؽ يم٤من اح٤مء: وضمقد

 جيد مل إن سم٤مًمٜمٌٞمذ اًمقوقء سمجقاز ىم٤مل اًمذي إُم٤مُمف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمغم يرد سمذًمؽ وهق

 .ًمف شاعمٕم٤مين ذح» ذم يراضمع يمالُمف ومت٤مم! همػمه

 (.151-1/155) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 القضقء مقجبات تعدد

 ومٝمؾ، سمٕمدده٤م يٖمتًؾ وم٢مٟمف اًمٖمًؾ ُمقضم٤ٌمت شمٕمددت إذا أنف ذيمرشمؿ السمال:

 شمٕمددت؟ إذا اًمقوقء ُمقضم٤ٌمت قمغم ذًمؽ يٜمٓمٌؼ

دت إذا اًمقوقء ُمقضم٤ٌمت الشقخ:  سمٛمث٤مل؟ اًمث٤مين اًمٗمرع هذا زم أووح، شَمَٕمدَّ

ط أو وم٤ًمء أطمدث يمٛمـ، اًمقوقء ُمقضم٤ٌمت :السائؾ ، إسمؾ حلؿ وأيمؾ، رضا

 .اًمٖمًؾ ٤متُمقضمٌ قمغم سمٜم٤مء ُمرشملم يتقو٠م ومٝمؾ، اًم٥ًٌم يتٕمدد

 .حمدث هق يٕمٜمل الشقخ:

 .أطمدث صمؿ إسمؾ حلؿ أيمؾ هق: يٕمٜمل :السائؾ

 .حمدث: يٕمٜمل الشقخ:

 .ذًمؽ يمٞمػ :السائؾ

 وم٠ميمؾ ًمٚمٓمٕم٤مم ضمٚمس صمؿ، وظمرج طم٤مضمتف ىم٣م أن إٟم٤ًمن هذا: يٕمٜمل الشقخ:

 هٙمذا؟، ضمزور حلؿ

 ..صمؿ ضمزور حلؿ أيمؾ :السائؾ

 .واوح٦م ًمٞم٧ًم اًمّمقرة، قمٚمٞمؽ ُم٤م الشقخ:

 .اًمٖمًؾ ُمقضم٤ٌمت ذم ذيمرت قمٜمدُم٤م أىمّمد أن٤م :السائؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      يمت٤مب اًمقوقء  

 

174 

 .اًمقوقء سمٛمقضم٤ٌمت يتٕمٚمؼ ومٞمام ًمٙمـ، ومٝمٛمتف أن٤م اًمٗمرع ذًمؽ قمٚمٞمؽ ُم٤م الشقخ:

 .إسمؾ حلؿ أيمؾ اًمقوقء ُمقضم٤ٌمت :السائؾ

 ُم٤مر؟. ووقؤه اٟمت٘مض، ـمٞم٥م الشقخ:

 .ٟمٕمؿ :السائؾ

 ضمزور حلؿ أيمؾ صمؿ ُمتقوئ٤مً  يم٤من أنف يمالُمؽ ُمٕمٜمك، ُمتقوئ٤مً .... الشقخ:

 .ووقؤه وم٤مٟمت٘مض

 .ٟمٕمؿ :السائؾ

 ذًمؽ؟ سمٕمد وُم٤مذا الشقخ:

 .أطمدث صمؿ :السائؾ

 .أؾمتٖمرسمف أن٤م اًمذي هذا، ـمٞم٥م الشقخ:

 سمٕمدد شمتٕمدد اًمٖمًؾ ذم ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ح٤مذا، اعمقضم٤ٌمت شمٕمدد ٟم٘مّمد ٟمحـ :السائؾ

 .اعمقضم٤ٌمت

 .اًمٖمًؾ قمغم إؿمٙم٤مًٓ  اًمقوقء.... ؿمٞمخٜم٤م مداخؾة:

 ٟمٙمقن أن أظمِمك وم٠من٤م، اًمٜمٔمر شمٚمٗم٧م اًمقوقء شمٌع اًمّمقرة ًمٙمـ، وم٤مهؿ أن٤م الشقخ:

 رضمؾ أنف، آٟمٗم٤مً  أن٤م ومٝمٛم٧م يمام هق ومٝمؾ، اًمقوقء ُمقضم٤ٌمت ذم إؾمت٤مذ ىمّمد ومٝمٛمٜم٤م ُم٤م

 .ضمزور حلؿ أيمؾ ذًمؽ ومقق، ووقؤه اٟمت٘مض طم٤مضمتف وم٘م٣م ُمتقوئ٤مً  يم٤من

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرة ووقؤه اٟمت٘مض :السائؾ

 .اًمقوقء اٟمت٘مض ُم٤م، ٓ الشقخ:

 .اٟمت٘مض ُم٤م :السائؾ

 .مت٤مُم٤مً  ١ًمالاًم ُمًتٖمرب وم٠من٤م: إذاً  الشقخ:
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 ًمٚمٖمًؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمقضم٤ٌمت سمٕمدد سم٠من أُمرٟم٤مه ح٤مذا، اًمٖمًؾ ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ

 .سمٕمدده٤م يٖمتًؾ أنف يٕمٜمل

 .ومرق ومٞمف ٟمِمقف ُمث٤مل ه٤مت الشقخ:

 .ُمقضمٌلم هذيـ، أضمٜم٥م صمؿ، أؾمٚمؿ صمؿ يم٤مومر رضمؾ :السائؾ

 .ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤مذا أضمٜم٥م صمؿ أؾمٚمؿ الشقخ:

 .واطمد همًؾ أم همًٚملم يٖمتًؾ هؾ أنف :السائؾ

 .يٖمتًؾ مل أم اهمتًؾ أؾمٚمؿ ح٤م هق الشقخ:

 .يٖمتًؾ مل :السائؾ

 .يٖمتًؾ أن قمٚمٞمف جي٥م: إذاً  الشقخ:

 .أضمٜم٥م صمؿ أؾمٚمؿ :السائؾ

 .ضمٜم٥م وهق أؾمٚمؿ إذاً  شم٘مقل أن٧م ـمٞم٥م الشقخ:

 .هٙمذا أو :السائؾ

، ضمزور حلؿ وأيمؾ طم٤مضمتف ىم٣م اًمذي صقرة ُمثؾ، ىمْمٞم٦م شمرضمع هذه الشقخ:

، يٖمتًؾ أن ذقم٤مً  قمٚمٞمف جي٥م أؾمٚمؿ إذا وم٤مًمٙم٤مومر، يٕمٜمل ػختتٚم إومم اًمّمقرة ًمٙمـ

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرة اًمٖمًؾ قمٚمٞمف يقضم٥م ُم٘مت٣م هٜم٤م َوُوضِمد، وم٠مضمٜم٥م وم٤مهمتًؾ

 اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م واًمٙمٗم٤مر يم٤مومر أظمػماً  إًمٞمٝم٤م جل٠مت أن٤م اًمتل اًمّمقرة ًمٙمـ 

 أن أُمره وم٤مِلؾمالم، أجْم٤مً  ضمٜم٥م هق يم٤مومر يمقٟمف طم٤مًم٦م ذم ومٝمق، اجلٜم٤مسم٦م ُمـ آهمت٤ًمل

 قمٚمٞمف اًمٖمًؾ يقضم٥م ُم٤م ُمٕمف طمدث، وم٤مهمتًؾ أؾمٚمؿ أي اهمتًؾ أن سمٕمد ًمٙمـ، يٖمتًؾ

 طم٤مضمتف ىم٣م رضمؾ أنف ُم٠ًمخ٦م، همػم اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه، ىمٚم٧م يمام آطمتالم وهق، صم٤مٟمٞم٦م ُمرة

 صمؿ شمٌقل رضمؾ: يٕمٜمل، أتك ُمٝمام حمدث ٕنف ظمالص، ومتقو٠م ضمزور حلؿ أيمؾ صمؿ

 يتقو٠م أن إؿمٞم٤مء هذه قمـ ومٞمٖمٜمل، يتقو٠م أن ىمٌؾ اٟمّم٧ٌم يمٚمٝم٤م هذه أيمؾ صمؿ شمٖمقط

 همًؾ يٙمٗمٞمف ومٝمؾ، يٖمتًؾ أن وقمٚمٞمف ضمٜم٥م هق اجلٛمٕم٦م يقم ُمثالً  ًمٙمـ، واطمدة ُمرة
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 اجلٛمٕم٦م؟ وهمًؾ ضمٜم٤مسم٦م همًؾ: همًٚملم ُمـ ٓسمد أم واطمد

 سم٠من يرى ُمـ ًمٙمـ، واطمد سمٖمًؾ ؿمؽ سمال ومٞمٙمتٗمل ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م همًؾ أن يرى ُمـ

 يمؾ قمغم واضم٥م ٛمٕم٦ماجل همًؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف فم٤مهر قمغم هق اجلٛمٕم٦م يقم همًؾ

 ًمف ومالسمد، واضم٥م قمـ واضم٥م يٖمٜمل وٓ، واضم٥م قمـ واضم٥م ي٘مقم ٓ: ي٘مقل شحمتٚمؿ

 اًمذي اًمٙم٤مومر ؾمقاء، هٙمذا ًمٞم٧ًم شمذيمره٤م أن٧م اًمتل إُمثٚم٦م ًمٙمـ، هٜم٤م همًٚملم ُمـ

 ذم ٕنف، واطمدة ُمرة يتقو٠م ومٝمذا ضمزور حلؿ أيمؾ صمؿ أطمدث اًمذي اعمًٚمؿ أو أؾمٚمؿ

 .إُمر وم٤مٟمتٝمك ومتٓمٝمر ،حمدث هق إطمقال هذه ُمـ طم٤مًم٦م يمؾ

  (55: 37: 52/ 299/ واًمٜمقر اهلدى)



 

 صفٛ الٕضٕء
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 القضقء صػة

 :صٗمتف

 .اًمًقاك -

 .شاهلل سم٤مؾمؿ شمقو١ما»: اًمتًٛمٞم٦م - 

 .ؾمٜم٦م ومه٤م، صمالصم٤م اًمٙمٗملم همًؾ -

 اعمْمٛمْم٦م سملم يّمؾ ويم٤من، واضم٦ٌم وهل، وآؾمتٜمث٤مر وآؾمتٜمِم٤مق، اعمْمٛمْم٦م -

 اًمٞمٛمٜمك سمٞمده يًتٜمِمؼ ويم٤من، ٕنٗمف ٟمّمٗمٝم٤مو ًمٗمٛمف اًمٖمروم٦م ٟمّمػ ومٞم٠مظمذ وآؾمتٜمِم٤مق

 .شص٤مئام شمٙمقن أن إٓ» آؾمتٜمِم٤مق ذم سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م وأُمر، سم٤مًمٞمنى ويًتٜمثر

 .اًمٚمحٞم٦م ختٚمٞمؾ ويًتح٥م ومرض اًمقضمف همًؾ -

 .سم٤مًمتخٚمٞمؾ وأُمر. اعمروم٘ملم ُمع اًمٞمديـ همًؾ -

 هبام يذه٥م صمؿ رأؾمف ُم٘مدم سمٞمديف يٛمًح أن وصقرشمف ومرض يمٚمف اًمرأس ُمًح -

 ُمًح ويٙمٗمل. صمالصم٤م اعمًح ويًتح٥م. ُمٜمف سمدأ اًمذي اعمٙم٤من إمم يردمه٤م صمؿ ىمٗم٤مه إمم

 . قمٚمٞمٝمام اعمًح ويٙمٗمل. اًمٕمامُم٦م قمغم ادمف إذا سمٕمْمف

 .اًمرأس سمامء يًتح٥م إذٟملم ُمًح -

، اًمٜم٤مر ُمـ ًمألقم٘م٤مب وويؾ، اًم٤ًمىملم ذم ينمع طمتك ومرض اًمرضمٚملم همًؾ -

 . رء يمؾ وذم اًمقوقء ذم اًمٞمٛملم سمخٜمٍم وخيٚمؾ

 سمًٜمد ش187/ 1 د» شسم٠مجامٟمٙمؿ وم٤مسمتدؤا شمقو٠متؿ وإذا ًمًٌتؿ إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل -

 .صحٞمح

 هذا قمغم زاد ومٛمـ»: وىم٤مل. صمالصم٤م وصمالصم٤م وُمرشملم وُمرشملم ُمرة ُمرة يتقو٠م ويم٤من -

 .شوفمٚمؿ وشمٕمدى أؾم٤مء وم٘مد

 ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد»: اًمٗمراغ سمٕمد ي٘مقل أن يًتح٥م -
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 شاعمتٓمٝمريـ ُمـ واضمٕمٚمٜمل اًمتقاسملم ُمـ اضمٕمٚمٜمل مهللا ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد

 وسمحٛمدك مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ» أو. شومًه٤م هد ًمف وم٢من 675/ 16 اعمٜم٤مر جمٚم٦م وراضمع»

 .شإًمٞمؽ وأتقب أؾمتٖمٗمرك أن٧م إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمدك

 ([.1/15) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾقضقء التسؿقة وجقب

  ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل 

اًمتًٛمٞم٦م ذم أوًمف ورد ذم اًمتًٛمٞم٦م ًمٚمقوقء  - 1»ىمقًمف:  وُمـ ؾمٜمـ اًمقوقء

 .شأطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ًمٙمـ جمٛمققمٝم٤م يزيده٤م ىمقة شمدل قمغم أن هل٤م أصال

ٓ صالة عمـ ٓ »ىمٚم٧م: أىمقى ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤م سمٚمٗمظ: 

 .شعمـ مل يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ءووقًمف وٓ  ءووق

 95رىمؿ  شصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود»صم٦م ـمرق وؿمقاهد يمثػمة أذت إًمٞمٝم٤م ذم ًمف صمال

وم٢مذا يم٤من اعم١مًمػ ىمد اقمؽمف سم٠من احلدي٨م ىمقي ومٞمٚمزُمف أن ي٘مقل سمام يدل قمٚمٞمف فم٤مهره 

أٓ وهق وضمقب اًمتًٛمٞم٦م وٓ دًمٞمؾ ي٘متيض اخلروج قمـ فم٤مهره إمم اًم٘مقل سم٠من إُمر 

وإؾمح٤مق وإطمدى ومٞمف ًمالؾمتح٤ٌمب وم٘مط ومث٧ٌم اًمقضمقب وهق ُمذه٥م اًمٔم٤مهري٦م 

اًمروايتلم قمـ أمحد واظمت٤مره صديؼ ظم٤من واًمِمقيم٤مين وهق احلؼ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

 .77 - 76/  1 شاًمًٞمؾ اجلرار»وراضمع ًمف 

 ([89ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 القضقء قبؾ التسؿقة

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

ـْ » ٠مَ  َُم َ  وَمَذيَمرَ  شَمَقوَّ ِدهِ  ًم٤ًِمئر ـُمُٝمقراً  يَم٤منَ ، ُوُوقِئفِ  قَمغَم  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اَّللَّ ًَ ـْ ، ضَم  َوَُم

٠مَ  َ  َيْذيُمرِ  َومَلْ  شَمَقوَّ  .وٕمٞمػ. شأص٤مسمف َُم٤م إَِّٓ  ُمٜمف َيْٓمُٝمرْ  مَلْ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اَّللَّ
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 ]قال اإلمام[:

 ومال، ُمٜمٝم٤م إوًملم اًمٓمري٘ملم وٕمػ وؿمدة، ـمرىمف مجٞمع ُمـ احلدي٨م وٕمػ وُمع

 وهمػمه اًمراومٕمل ومٕمؾ يمام: اًمقوقء قمغم اًمتًٛمٞم٦م وضمقب ٟمٗمل قمغم سمف آطمتج٤مج يّمح

 ذم احل٤مومظ ذيمر يمام -شاًمٓمٝمقر» يمت٤مب ذم قمٌٞمد أبق وؾمٌ٘مٝمؿ، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ

 ٓ عمـ صالة ٓ»:ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف خم٤مًمػ ومٝمق اعمذيمقر اًمْمٕمػ وُمع. -ششمٚمخٞمّمف»

 سمٛمجٛمقع ىمقي طمدي٨م وهق. شقمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ، ًمف ووقء

ه وًمذًمؽ، ـمرىمف  اسمـ وطمًٜمف، واًمٕمً٘مالين ياعمٜمذر: ُمٜمٝمؿ احلٗم٤مظ ُمـ مجع ىمقا

، ش1/122/81ش»اًمٖمٚمٞمؾ ءإروا» ذم سمٞمٜمتف يمام، واًمٕمراىمل يمثػم واسمـ اًمّمالح

 . وهمػممه٤م ش95» رىمؿ شداود أيب صحٞمح»و

 ( 826/ 13/2)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 القضقء آخر يف وتذكرها التسؿقة ادتقضئ كيس إذا

 ف؟قمٚمٞم جي٥م ُم٤مذا، اًمقوقء آظمر ذم اًمتًٛمٞم٦م أطمد شمذيمر ًمق السمال:

ٜم٤َم»، رء ٓ الشقخ: ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َماظِمْذَٟم٤م ٓ َرسمَّ ًِ  [.286:اًمٌ٘مرة] شَأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ  َٟم

 (.:..2: 43/ 51/ واًمٜمقر اهلدى)

 أثـائف؟ يف تذكرها ثؿ القضقء قبؾ التسؿقة كيس مـ حؽؿ

 مطؾًؼا؟ كسقفا مـ وحؽؿ

 ٞم٦ماًمتًٛم ٟمز إذا: ي٠ًمخؽ أن وأراد، أُمس ؾم٠مخؽ ًمٕمٚمف اًمِم٤ٌمب أطمد السمال:

ر صمؿ، رضمٚمٞمف قمٜمد وصؾ ُمثالً ، ًمٚمقوقء ؿِّ  مل أنف شَمَذيمَّ ًَ  قمٚمٞمف؟ ومامذا، ُي

ل الشقخ: ٛمِّ ًَ  .يتذيمر طملم ُي

ؿِّ  ومل شمقو٠م واًمذي السمال: ًَ  .إـمالىم٤مً  ٟمز ُمٓمٚم٘م٤مً  ُي

 إذا أُم٤م، اًمتًٛمٞم٦م َدْيَدُٟمف يٙمقن أن واطمد سمنمط، اهلل ؿم٤مء إن ُم١ماظمذة ٓ الشقخ:
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 .ظمٓمر ذم وم٠مُمره ُمٝمٛمالً  يم٤من

  (55: 12: 14/ 484/ واًمٜمقر اهلدى)

  آخرها؟ يف تذكرها ثؿ القضقء قبؾ التسؿقة كيس مـ حؽؿ

 اؾمؿ َيْذيُمرِ  مل عمـ ووقء ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم مداخؾة:

يمره٤م اًمقوقء سمداي٦م ذم اًمتًٛمٞم٦م َٟمِز  ومِمخصش قمٚمٞمف اهلل  ذم أو، اًمقوقء هن٤مي٦م ذم وَمَتذَّ

 . اًمقوقء ُمٜمتّمػ

ك يتذيمر ُم٤م قم٦مؾم٤م الشقخ: ٛمِّ ًَ  . ُي

 ( 55: 42: 36/   517/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يسؿ مل أكف القضقء أثـاء تذكر مـ

ر اًمقوقء أثٜم٤مء أو اًمقوقء أهنك ًمإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم، ؿمٞمخٜم٤م مداخؾة:  مل أنف شَمَذيمَّ

ؿِّ  ًَ  ووقئف؟ طمٙمؿ ومام، ُي

ل الشقخ: ٛمِّ ًَ ل يتذيمر أن ؾم٤مقم٦م ُي ٛمِّ ًَ  .ُي

 أهنك؟ اوإذ، اًمقوقء أثٜم٤مء مداخؾة:

 ٕنف اًمقوقء: يًت٠منػ آطمتٞم٤مط أراد إذا، ىمٞمد ـَمٌٕم٤مً  ذم ًمذا، يمذًمؽ الشقخ:

 .اًمقوقء إقم٤مدة قمٛمٚمٞم٦م، ؾمٝمٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م، ؾمٝمٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م

ر مداخؾة: ـٍ  سمٕمد شَمَذيمَّ  ُمثاًل؟ زُم

ٜم٤م، ظمالص الشقخ:  .أظمٓم٠من٤م أو ٟمًٞمٜم٤م إن شم١ماظمذٟم٤م ٓ َرسمَّ

 (51: 14: 25/ 758/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادقاه؟ دورات يف يسؿك وهؾ لقضقءا قبؾ التسؿقة حؽؿ

 ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ذم قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م صح٦م ُم٤م مداخؾة:

، شمًٛمٞم٦م سمدون يّمح ٓ اًمقوقء أن يٕمٜمل هذا وهؾ شقمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء

 .اهلل طمٗمٔمٙمؿ اًمتقوٞمح اًمرضم٤مء هذا؟ قمغم يؽمشم٥م وُم٤م

 هذا شقمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف الشقخ:

 ٟمٗمز إًمٞمف اـمٛم٠من٧م واًمذي، وطمديًث٤م ىمدياًم  احلدي٨م قمٚمامء أىمقال اظمتٚمٗم٧م ىمد طمدي٨م

 سح وسمذًمؽ، صم٤مسم٧م صحٞمح طمدي٨م ـمرىمف سمٛمجٛمقع احلدي٨م أن صدري ًمف واٟمنمح

 اًمٜمٌل أن ًمديٜم٤م صم٧ٌم: ىم٤مل وم٘مد، سم٤معمّمٜمػ اعمٕمروف يمت٤مسمف ُم١مًمػ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ احل٤مومظ

 . شقمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ وقءو ٓ»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يًٛمل مل ُمـ سم٠من سُي٦م احلدي٨م ومدًٓم٦م احلدي٨م صم٧ٌم وإن

: ًمٗمٔمٝم٤م احلدي٨م مت٤مم هل اًمتل اًمٗم٘مرة هذه أن هذا وي١ميد، ًمف ووقء ومال ووقئف ىمٌؾ

 اًمٗم٘مرة أن ومٙمام شقمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ، ًمف ووقء ٓ عمـ صالة ٓ»

 إٓ اًمقوقء يّمح ٓ ومٙمذًمؽ سم٤مًمقوقء إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ أنف شمٕمٜمل إومم

 ًمّمح٦م ذط اًمقوقء شمًٛمٞم٦م أن أمحد اِلُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ح٤م أذيمر ومٞمام وهذا، سم٤مًمتًٛمٞم٦م

 دائاًم  اًمتًٛمٞم٦م اعمتقوئ يٕمت٤مد أن إطمقط أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ي٘م٤مل ُم٤م وم٠مىمؾ، اًمقوقء

ًٓ  اًمٕمٚمامء سملم اعمقضمقد اخلالف ُمـ جخير أن ًمالطمتٞم٤مط ىمٚمٜم٤م يمام إىمؾ قمغم وأبًدا  ذم أو

 سمقاضم٥م وًمٞمس ؾمٜم٦م إٟمف ٟم٘مؾ مل إن ٕنٜم٤م احلٙمؿ: هذا ذم: وصم٤مٟمًٞم٤م، احلدي٨م صحٞم٦م

 طمتك أبًدا دائاًم  ذًمؽ يٕمت٤مد وأن ووقؤه قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يًٛمل أن وم٤مٓطمتٞم٤مط

 .قم٤ٌمدة وًمٙمٜمٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م ويم٠مهن٤م ؾمجٞم٦م ًمف شمّمٌح

 حمالت ٕن اعمٞم٤مه: دورة ذم اًمتًٛمٞم٦م جيقز هؾ! ؿمٞمخ ي٤م ؾمٛمح٧م ًمق مداخؾة:

 احلامم؟: أي اًمدورة داظمؾ ذم أيمثره٤م اًمقوقء

 أن ومٞمف اًمٌٜمٞم٤من ـمري٘م٦م ٕن اًمزُم٤من: هذا ذم شمٙمرر ؾم١مال أجًْم٤م هذا الشقخ:

 اًمدش احلامم وومٞمٝم٤م، اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م يتقو٠م اًمتل اعمٖمًٚم٦م ومٞمٝم٤م همروم٦م ذم يٙمقن اعمرطم٤مض

 يًٛمل هؾ سمؾ، ووقئف قمغم ىم٤مم إذا وشمٕم٤ممم ركشم٤ٌم اهلل يًٛمل ومٝمؾ، ومٞمف يًتحؿ اًمذي
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 اًمٕمٚمامء ي٠ًمل ُم٤م يمثػًما  ُم٠ًمخ٦م ومٝمذه طم٤مضمتف؟ ًم٘مْم٤مء ىمٞم٤مُمف أو دظمقًمف قمٜمد وضمؾ قمز اهلل

 :واجلقاب قمٜمٝم٤م

 اًمذي اعمرطم٤مض هذا قمغم طم٤مضمتف ًم٘مْم٤مء وىمػ إذا: إُمريـ ُمـ يمؾ ُمـ سمد ٓ أنف

 يًتٕمٞمذ وأن اًمتًٛمٞم٦م ُمـ ًمف سمد ٓ، ذيمرٟم٤م يمام وهمػمه٤م اعمٖمًٚم٦م وومٞمٝم٤م اًمٖمروم٦م شمٚمؽ ذم

 ذًمؽ يٗمٕمؾ إٟمام ُمتك؟ ًمٙمـ، اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم صم٤مسم٧م هق يمام اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل

 مهللا، اهلل سمًؿ: ي٘مقل قمقرشمف يمِمػ إمم يْمٓمر أن وىمٌؾ احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء ي٘مقم طمٞمٜمام

 وم٢مذا، احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء وجيٚمس صمٞم٤مسمف يٜمزل صمؿ، واخل٤ٌمئ٨م اخل٨ٌم ذ ُمـ سمؽ أقمقذ إين

 اًمدش ٟمحق أو اعمٖمًٚم٦م ٟمحق واطمدة ظمٓمقة وًمق وُمِمك صمٞم٤مسمف إًمٞمف ؿوو ذًمؽ ُمـ اٟمتٝمك

 حمؾ ُمـ ظمرج ىمد يٙمقن وسمذًمؽ، همٗمراٟمؽ: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم صم٧ٌم يمام ي٘مقل احلامم

 .احل٤مضم٦م ىمْم٤مء

 اعمديٜم٦م ذم إول اًمًٚمػ يم٤من يمٞمػ اؾمتحيٟم٤م إذا ُمٜم٤م ي١مظمذ اجلقاب وهذا

 يمـ ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤ًمء طمتك طم٤مضمتٝمؿ ي٘مْمقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ، دورهؿ ذم اًمٙمٜمػ شمٙمـ مل طمٞم٨م

: اعمًٛمك هق ُمٜمخٗمض ُمٙم٤من إمم واًمٌٜمٞم٤من اًمدور قمـ سمٕمٞمديـ اًمٕمراء إمم خيرضمـ

، طم٤مضمتف ي٘ميض أن يريد اًمذي قمٚمٞمف ي٘مػ سمٜمٞم٤من ٓ ومٝمٜم٤مك، اعمٜمخٗمض: أي، سم٤مًمٖم٤مئط

 ُمـ ُمٜمخٗمض ذم طم٤مضمتف ًم٘مْم٤مء اًمّمحراء إمم ظمرج اًمذي هذا ي٘مقل ومٛمتك! شُمَرى

 سمؽ أقمقذ إين مهللا، اهلل سمًؿ: ي٘مقل صمٞم٤مسمف يٜمزع أن ىمٌؾ: آٟمًٗم٤م ىمٚم٧م يمام هق إرض؟

 ىم٣م اًمذي اعمٙم٤من قمـ ظمٓمقة وُمِمك صمٞم٤مسمف إًمٞمف وؿ إذا صمؿ، واخل٤ٌمئ٨م اخل٨ٌم ذ ُمـ

 .همٗمراٟمؽ: ىم٤مل طم٤مضمتف ومٞمف

 ذم طمٞم٨م اجلديدة اًمّمقرة طمٙمؿ شمٗمٝمٛمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ ؾمٝمؾ اًمّمقرة هذه شمذيمرٟم٤م إذا

 مل صمٞم٤مسمف ٟمزع ىمٌؾ اهلل ؾمٛمك وم٤مًمذي، اعمٞمْم٠مة ويٙمقن اعمرطم٤مض يٙمقن واطمد ُمٙم٤من

 إًمٞمف ووؿ طم٤مضمتف ىم٣م إذا يمذًمؽ، احل٤مضم٦م ىمْم٤مء أثٜم٤مء ذم: أي، اخلالء ذم اهلل يذيمر

 طم٥ًم ظمٓمقشملم أو ظمٓمقة ُمِمك وم٢مذا، اخلالء ذم اهلل يذيمر مل، همٗمراٟمؽ: وىم٤مل صمٞم٤مسمف

 .ويتقو٠م ويٌدأ اهلل سمًؿ: هٜم٤مك ي٘مقل اخلالء سمٞم٧م قمـ ومٞمٝم٤م يتقو٠م اًمتل اعمٖمًٚم٦م سمٕمد

 إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًم٘مقل إذان ؾمٛمٕمتؿ وىمد ٟم٘مقل وأن
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 درضم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمكم صٚمقا  صمؿ، ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ، هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل

 (55:34:25/أ36: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 احلاممات؟ يف القضقء قبؾ التسؿقة جتقز هؾ

 اًمٜمٝمل هؾ قمٜمف؟ هنل ذم اخلالء سمٞم٧م ذم اًمتٙمٚمؿ، اخلالء سمٞم٧م ذم طمدي٨م شمال:

 ُم٤م هق اخلالء سمٞم٧م، احل٤مضم٦م ي٘ميض هق اًمذي اخلالء سمٞم٧م ذم اًمٜمٝمل، ؿمٖمٚم٦م ُمـ أيمثر ومٞمف

 ؾُمث أظمرى أؿمٞم٤مء ُمع ُمقضمقد اخلالء سمٞم٧م سمٞمقشمٜم٤م ُمـ يمثػم أؾم٤مس قمغم، احل٤مضم٦م ي٘ميض

 ذم وم٘مط أم يمالم سم٠مي اًمتٙمٚمؿ هؾ: اًمث٤مين اًم١ًمال، هذا ُمـ أوؾمع أو.. ُمثؾ اًمٖم٤ًمًم٦م

 اًمذيمر؟

 ذم اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل ذم طمدي٨م ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد مل: ٟم٘مقل سمؾ، طمدي٨م يّمح ٓ الشقخ:

 شروي»و اًمّمحٞمح ذم ي٘م٤مل شورد» ٕنف، ورد أىمقل وُم٤م روي اًمذي ويمؾ، اخلالء سمٞم٧م

 ضم٤مًمس وهق اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل قمغم يدل ٓ صح ًمق روي اًمذي ويمؾ، اًمْمٕمٞمػ ذم

، صحٞمح همػم وهق وأيمرر ضم٤مء احلدي٨م ٕنف، خمّمقص٦م يمٞمٗمٞم٦م ذم إٓ احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء

 قمقرشمٞمٝمام قمـ يم٤مؿمٗم٤من اخلالء ييسم٤من اًمرضمالن خيرج ٓ»: وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مد وإٟمام

 اًمٜمٝمل إذاً  ومٚمٞمس، قمقراهتؿ يم٤مؿمٗملم وهؿ احلدي٨م ُيرم ومٝمق صح ًمق هذا شيتحدصم٤من

 سم٤مًمٙمالم ُم٘مروٟم٤مً  يم٤من ؾمقاء جيقز ٓ واًمتٕمري، اًمتٕمري قمغم وإٟمام، ٙمالماًم قمغم ُمٜمّم٥م

 هذا أن اًم٤ًمقم٦م ُمقوقع هل سم٠مؾمئٚم٦م يذيمرٟم٤م هذا ؾم١ماًمؽ ًمٙمـ، سم٤مًمٙمالم ُم٘مرون همػم أو

 ومٞمٝم٤م، ُمرطم٤مض ومٞمٝم٤م اًمدور ذم اعمًتِمٗمٞم٤مت ذم اًمٗمٜم٤مدق ذم أن اعمقضمقد احلقاُمٞمؿ

، اهلل سم٤مؾمؿ وي٘مقل يتقو٠مو ظمٓمقة يٚمػ طم٤مضمتف ىم٣م هٜم٤م ُمـ ومرضمؾ، إًمخ.. ُمٖمًٚم٦م

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز ومٝمؾ

 قمـ ًمٞمس وضمؾ قمز اهلل ذيمر قمـ اخلالء ذم وهق اعمٜمٝمل ٕنف، ٟمٕمؿ :اجلقاب

 اًمتٕمٌػم هذا، اًمٞمقم اًمتٕمٌػم ذم اخلالء سمٞم٧م هق ُم٤م، آٟمٗم٤مً  ومّمٚمٜم٤م ُم٤م طم٥ًم اًمٕم٤مدي اًمٙمالم
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 ٙمٜمػسم٤مًم إُم٤م شمًٛمك ومٝمل، اًمٕمريب إؾمٚمقب طمٞم٨م ُمـ اًم٤ًمسمؼ اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل

َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ▬: اًمٖم٤مئط سمٞم٧م سمٚمٗمظ وإُم٤م، اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وهٙمذا

٤مءَ  ًَ تُُؿ اًمٜمِّ ًْ ـَ اًْمَٖم٤مئِِط َأْو َُٓم  .[43:اًمٜم٤ًمء] ♂ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

 اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اًمٖم٤مئط[ أن قمٚمٛمٜم٤م] إوًملم اًمّمح٤مسم٦م شم٤مريخ درؾمٜم٤م إذا وٟمحـ

 ُمٙم٤من جم٤مزاً  ؾمٛمل صمؿ، اعمٜمخٗمض اعمٙم٤من اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه أصؾ هق اًمٙمريؿ

 إذا، إؾمامء ُمـ ذًمؽ وٟمحق اخلالء سمٞم٧م: أي، اعمرطم٤مض: أي اًمٙمٜمٞمػ: أي اًمتٖمقط

 يم٤مٟم٧م اعمرأة طمتك اًمُٙمٜمُػ يقُمئذٍ  سمٞمقهتؿ ذم يٙمـ مل ٟمجدهؿ إول اًمرقمٞمؾ ؾمػمة درؾمٜم٤م

 [اٟم٘مٓم٤مع....]ومتتًؽم طم٤مضمتٝم٤م شم٘ميض أن أرادت إذا

 ( 55: 55: 55/   142/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادعارصة احلاممات يف لؾقضقء البسؿؾة حؽؿ

 ظم٤مص٦م، اعمٞم٤مه دورة داظمؾ ًمٚمقوقء اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ ُم٤م: إول اًم١ًمال مداخؾة:

 احل٤مضم٦م؟ ىمْم٤مء وُمٙم٤من اعمٖم٤مؾمؾ شمِمٛمؾ اعمٞم٤مه دورة أن شمٕمٚمؿ ويمام

 ىمٚم٧م؟ اًمٜم٤ًمء أؾمئٚم٦م هذا الشقخ:

 .واًمدُم٤مم اخلؼم ٟم٤ًمء، ٟمٕمؿ مداخؾة:

 آظمتّم٤مر ـمٚمٌتؿ ىمد وإذ، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمثػًما  شمٙمٚمٛمٜم٤م دًم٘م، اهلل ؿم٤مء ُم٤م الشقخ:

 أن ىمٌٞمؾ احل٤مضم٦م ىمْم٤مء يريد عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم شمنمع اًمتل اًمًٌٛمٚم٦م إن: ومٜم٘مقل، اِلضم٤مسم٦م ذم

 همروم٦م ذم اعمرطم٤مض يٙمقن أن ذًمؽ سمٕمد يي وٓ، احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء وجيٚمس صمٞم٤مسمف خيٚمع

 ًمق أنف ٟمٗمؽمض ٤مٕنٜم يمٚمف: هذا يي ٓ، وُمٖمًٚم٦م مح٤مم اعمرطم٤مض وسمج٤مٟم٥م صٖمػمة

 قمغم ي٘مٕمد طمٞمٜمام ومٝمق، ومٞمٝم٤م يتقو٠م اًمتل اعمٖمًٚم٦م، اعمرطم٤مض سمج٤مٟم٥م اعمٖمًٚم٦م يم٤مٟم٧م

: ي٘مقل، اخلروج قمٜمد ويمذًمؽ، اهلل سمًؿ: ي٘مقل صمٞم٤مسمف يٜمزع أن وم٘مٌؾ اعمرطم٤مض

 سم٤مخلروج هٜم٤م اعم٘مّمقد ًمٙمـ، اعمٖمًٚم٦م إمم ؾمٞمٜمت٘مؾ ٕنف ظمروج: يقضمد ٓ هٜم٤م، همٗمراٟمؽ

 اجلقاب هذه، همٗمراٟمؽ: ومٞم٘مقل واطمدة ظمٓمقة وًمق يٛمٌم وًمق صمٞم٤مسمف جيٛمع أن: يٕمٜمل
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 .اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ

 اعمٞم٤مه؟ دورة ذم يٙمقن اًمدظمقل ذيمر طمتك: إًذا مداخؾة:

 ُمرطم٤مًو٤م ًمٞمس أنف ومٝمٛمتف اًمذي ٕنف داظمٚمٝم٤م ذم ًمٞمس، يمذًمؽ هق الشقخ:

 .اًمٖمروم٦م داظمؾ ذم إٟمام، حمّمقًرا

 .ُمٖمًٚم٦م وومٞمف ُمرطم٤مض ومٞمف مداخؾة:

 ذ ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: ي٘مقل هٜم٤م ًمٞمجٚمس اعمرطم٤مض إمم يت٘مدم ومحٞمٜمام، ٟمٕمؿ الشقخ:

 ظمٓمقة ُمِمك وًمق، همٗمراٟمؽ: ي٘مقل طمٞمٜمئذ صمٞم٤مسمف ورومع اٟمتٝمك وإذا، واخل٤ٌمئ٨م اخل٨ٌم

 .واطمدة

 (55:14:35/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 القضقء عـد الذكر هذا يصح هؾ

 اهمٗمر مهللا» اًمقوقء قمٜمد ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن طمدي٨م يّمح هؾ: اًم٤ًمئؾ

  ؟شرزىمل ذم زم وسم٤مرك، داري ذم زم ووؾمع، ذٟمٌل زم

 .ٓ الشقخ:

 ( 55: 12: 45/   564/  واًمٜمقر اهلدى)

 القضقء أدعقة حقل

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

: مل يث٧ٌم ُمـ أدقمٞم٦م اًمقوقء رء قمـ رؾمقل اهلل - 15ىمقًمف ذم اًمدقم٤مء حت٧م رىمؿ 

سمقوقء ومتقو٠م  ملسو هيلع هللا ىلصؿمٕمري ىم٤مل: أتٞم٧م رؾمقل اهلل همػم طمدي٨م أيب ُمقؾمك إ ملسو هيلع هللا ىلص

. شمهللا اهمٗمر زم ذٟمٌل ووؾمع زم ذم داري وسم٤مرك زم ذم رزىمل»ومًٛمٕمتف يدقمق ي٘مقل: 

. رواه شوهؾ شمريمـ ُمـ رء؟»وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ؾمٛمٕمتؽ شمدقمق سمٙمذا ويمذا ىم٤مل: 

 اًمٜم٤ًمئل واسمـ اًمًٜمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.
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 ىمٚم٧م: ًمٜم٤م قمغم هذا ُم١ماظمذات:

ي٨م ًمٞمس ُمـ أذيم٤مر اًمقوقء وإٟمام هق ُمـ أذيم٤مر اًمّمالة سمدًمٞمؾ إومم: أن احلد

ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد  شزوائده»واسمٜمف قمٌد اهلل ذم  شاعمًٜمد»رواي٦م اِلُم٤مم أمحد ذم 

سمـ أبك ؿمٞم٦ٌم: صمٜم٤م ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ قم٤ٌمد سمـ قم٤ٌمد قمـ أيب جمٚمز قمـ أبك ُمقؾمك سمف 

أُم٤مًمٞمف قمغم »د ىم٤مل احل٤مومظ ذم وىم شومتقو٠م وصغم وىم٤مل: مهللا ...»خمتٍما سمٚمٗمظ: 

   :شإذيم٤مر

ُمـ رواي٦م ُمًدد وقم٤مرم واعم٘مدُمل يمٚمٝمؿ قمـ ُمٕمتٛمر  شاًمٙمٌػم رواه اًمٓمؼماين ذم » 

وهذا يدومع شمرمج٦م اسمـ اًمًٜمل طمٞم٨م  شومتقو٠م صمؿ صغم صمؿ ىم٤مل: ...»ووىمع ذم روايتٝمؿ: 

 ًمتٍمُيف سم٠منف ىم٤مًمف سمٕمد اًمّمالة ويدومع شسم٤مب ُم٤م ي٘مقًمف سملم فمٝمراين ووقئف»ىم٤مل: 

 اطمتامل يمقٟمف سملم اًمقوقء واًمّمالة.

ٕنف هق اًمذي  شؾمٜمٜمف»اًمث٤مٟمٞم٦م: أنف أـمٚمؼ قمزوه ًمٚمٜم٤ًمئل وم٠موهؿ أن احلدي٨م ذم 

قمٛمؾ اًمٞمقم »سمؾ ذم  شاًمًٜمـ»يٗمٝمؿ قمٜمد اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمًٜم٦م قمٜمد اِلـمالق ومل يروه ذم 

ومٙم٤من قمغم اعم١مًمػ أن ي٘مٞمده  38ص  شإذيم٤مر»يمام سح سمذًمؽ اًمٜمقوي ذم  شواًمٚمٞمٚم٦م

 ٓ ؾمٞمام إٟمف ٟم٘مؾ ضمؾ ُم٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ قمـ اًمٜمقوي وإن مل يٍمح سمذًمؽ!سمذًمؽ و

وشمرضمؿ ًمف سمام شمرضمؿ ًمف  85/  172ًمٚمٜم٤ًمئل  شقمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م»صمؿ رأجتف ذم 

 .7 شيمت٤مسمف»اسمـ اًمًٜمل ذم 

وُمثؾ هذا اِلُي٤مم ىمد شمٙمرر ُمـ اعم١مًمػ يمثػما ومل أنٌف قمٚمٞمف إٓ ٟم٤مدرا عمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م 

 ًمؽ.ٕنف ٓ وم٤مئدة يمؼمى ذم ذ

اًمث٤مًمث٦م: ضمريف ُمع اًمٜمقوي قمغم شمّمحٞمح إؾمٜم٤مده وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ هق وٕمٞمػ 

ٟٓم٘مٓم٤مقمف ُم٤م سملم أيب جمٚمز وأيب ُمقؾمك يمام ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ومل يتٜمٌف ًمذًمؽ اًمٜمقوي وُمـ شمٌٕمف 

 وىمقوم٤م ُمٜمٝمؿ ُمع فم٤مهر إؾمٜم٤مده وم٢مهنؿ صم٘م٤مت مجٞمٕم٤م.

 :شإُم٤مزم»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

وي قمغم اِلؾمٜم٤مد سم٤مًمّمح٦م ومٗمٞمف ٟمٔمر ٕن أب٤م وأُم٤م طمٙمؿ اًمِمٞمخ يٕمٜمل اِلُم٤مم اًمٜمق»
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جمٚمز مل يٚمؼ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب وٓ قمٛمران سمـ طمّملم ومٞمام ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل وىمد شم٠مظمرا 

 .شسمٕمد أيب ُمقؾمك ومٗمل ؾمامقمف ُمـ أيب ُمقؾمك ٟمٔمر وىمد قمٝمد ُمٜمف اِلرؾم٤مل قمٛمـ يٚم٘م٤مه

وىمد وضمدت ًمٚمحدي٨م قمٚم٦م أظمرى وهل اًمقىمػ وم٘مد أظمرضمف اسمـ أبك ؿمٞم٦ٌم ذم 

ُمـ ـمريؼ أيب سمردة ىم٤مل: يم٤من أبق ُمقؾمك إذا ومرغ ُمـ صالشمف  297/  1 شاعمّمٜمػ»

وؾمٜمده صحٞمح وهذا  .شمهللا اهمٗمر زم ذٟمٌل وين زم أُمري وسم٤مرك زم ذم رزىمل»ىم٤مل: 

 يرضمح أن احلدي٨م أصٚمف ُمقىمقف وأنف ٓ يّمح رومٕمف وأنف ُمـ أذيم٤مر اًمّمالة ًمق صح.

ح سم٠من ؾمٜمده وم٢مٟمف س شزاد اعمٕم٤مد»وىمد همٗمؾ قمـ هذا اًمتح٘مٞمؼ اعمٕمٚمؼ قمغم 

اًمذي ذيمر احلدي٨م ذم أدقمٞم٦م اًمّمالة  شاًمزاد»صحٞمح شمٌٕم٤م ًمٚمٜمقوي صمؿ شمٕم٘م٥م ُم١مًمػ 

 !!شومل ٟمر ُمـ ذيمره ذم أدقمٞم٦م اًمّمالة يمام ذيمر اعمّمٜمػ»وم٘م٤مل: 

وم٤مًمدقم٤مء  85ص  شهم٤مي٦م اعمرام»ٟمٕمؿ اًمدقم٤مء اًمذي ذم احلدي٨م ًمف ؿم٤مهد ذيمرشمف ذم   

 شصحٞمح اجل٤مُمع»وردشمف ذم سمف ُمٓمٚم٘م٤م همػم ُم٘مٞمد سم٤مًمّمالة أو اًمقوقء طمًـ وًمذًمؽ أ

ٟمٜم٤م وم٠مورده ومٞمام ي٘م٤مل ذم اًمقوقء أو اًمّمالة  1276  -وهمٗمؾ قمـ هذا سمٕمض إظمقا

 ومرؾم٤مًمتف ٓ شمٓمقهل٤م أن يدي. -واًمِمؽ ُمٜمل 

 ([94ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 القضقء يف الستقب وجقب عدم

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 .شأنف شمقو٠م إٓ ُمرشم٤ٌم ملسو هيلع هللا ىلص... ومٚمؿ يٜم٘مؾ قمٜمف »ٗمرض اًم٤ًمدس: ىمقًمف ذم اًم

وىمد  شزاد اعمٕم٤مد»ىمٚم٧م: شمٌع اعم١مًمػ ذم هذا اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل طمٞم٨م سح سمف ذم 

سمام أظمرضمف أمحد وُمـ ـمري٘مف أبق داود قمـ اعم٘مدام سمـ  شاًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اجلٞم٤مد»شمٕم٘مٌتف ذم 

 ُمٕمدي يمرب ىم٤مل:

صمالصم٤م صمؿ همًؾ وضمٝمف صمالصم٤م صمؿ سمقوقء ومتقو٠م ومٖمًؾ يمٗمٞمف  ملسو هيلع هللا ىلصأيت رؾمقل اهلل 

همًؾ ذراقمٞمف صمالصم٤م صمؿ ُمْمٛمض واؾمتٜمِمؼ صمالصم٤م وُمًح سمرأؾمف وأذٟمٞمف فم٤مهرمه٤م 
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 وسم٤مـمٜمٝمام وهمًؾ رضمٚمٞمف صمالصم٤م. وؾمٜمده صحٞمح.

 وىم٤مل اًمِمقيم٤مين:

 .شإؾمٜم٤مده ص٤مًمح»

وهق يدل قمغم قمدم وضمقب اًمؽمشمٞم٥م وأزيد  شاعمخت٤مرة»وىمد أظمرضمف اًمْمٞم٤مء ذم 

   اسمـ طمجر طمًٜم٤م إؾمٜم٤مده.هٜم٤م وم٠مىمقل: إن اًمٜمقوي واحل٤مومظ 

 ([88ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 ترتقب وجقب ذكر يف رصحيا صحقحا حديثا يقجد ٓ

 القضقء

 . شووقء ٓ ي٘مٌؾ اهلل اًمّمالة إٓ سمفهذا »ُمرشم٤ٌم وىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصشمقو٠م رؾمقل اهلل »

 ٓ أقمٚمؿ ًمف أصال سمذيمر اًمؽمشمٞم٥م ومٞمف.]ىم٤مل اِلُم٤مم[: 

 ]صمؿ أورد اِلُم٤مم أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ذم اًم٤ٌمب[

 ([85رىمؿ )ء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م ]إروا

 القضقء ترتقب حقل

 .وم٤مًمزي٤مدة اًمزي٤مدة اًم٘م٤مقمدة[ طمقل] ؿمٞمخ مداخؾة:

ئد سم٤مًمزائد إظمذ الشقخ:  .وم٤مًمزا

 وًمٙمـ، اًمقوقء ذم اًمؽمشمٞم٥م وضمقب قمدم إمم شمذهٌقن أنتؿ، ٟمٕمؿ مداخؾة:

 .. إطم٤مدي٨م ُمـ أيمثر: يٕمٜمل اًمقضمقب قمغم[ شمدل اًمتل] إطم٤مدي٨م

 اًمؽمشمٞم٥م؟ سمقضمقب شم٘ميض اًمتل إطم٤مدي٨م هل ُم٤م، ُمثاًل  هل ُم٤م الشقخ:

 ..ُمًٚمؿ ذم هريرة أيب طمدي٨م ُمثاًل  مداخؾة:
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 شمرشمٞم٥م؟: يٕمٜمل الشقخ:

 .شمرشمٞم٥م ٟمٕمؿ مداخؾة:

 أُمر؟ أو ومٕمؾ هذا! ـمٞم٥م الشقخ:

 .ومٕمؾ مداخؾة:

 اًمقضمقب؟ قمغم يدل اًمٗمٕمؾ! ـمٞم٥م الشقخ:

 .يدل ُم٤م ٓ مداخؾة:

 .اًمدقمقى ؾم٘مٓم٧م الشقخ:

 .أطمٗمٔمٝم٤م ُم٤م ًمٙمـ ىمقًمٞم٦م طم٤مدي٨مأ ذم يٛمٙمـ! ؿمٞمخ مداخؾة:

 .ىمٌٚمؽ هب٤م أظمذٟم٤م يمٜم٤م ىمقًمٞم٦م أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م يم٤من وًمق، ىمقًمٞم٦م أطم٤مدي٨م ذم ُم٤م، ٓ الشقخ:

 اًمؽمشمٞم٥م وضمقب قمدم قمغم يدل اًمذي احلدي٨م هؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم! ؿمٞمخ ي٤م مداخؾة:

 .ومٕمكم طمدي٨م...  ىمقزم طمدي٨م أجًْم٤م

 .مت٤مًُم٤م يمحديثؽ الشقخ:

 ومٕمؾ؟ ُمع ومٕمؾ: يٕمٜمل مداخؾة:

 سم٠مُمر شم٠ميت ومٚمام، واضم٥م ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس وم٠مومْمؾ .. اجلقاز قمغم دل وهذا، ؿٟمٕم الشقخ:

 .طمدي٨م طم٤مدث ومٚمٙمؾ، ًمف وضمقد ٓ وهذا ومٝمٜم٤مك اًمقضمقب ي٘متيض

 (55:25:31/ 4 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ثالثا وثالثا مرتني ومرتني مرة مرة القضقء صح

ٟمٞمؾ »ومراضمع  صمالصم٤مً  وصمالصم٤مً  ،وُمرشملم ُمرشملم ،أنف شمقو٠م ُمرة ُمرة ملسو هيلع هللا ىلصوىمد صح قمٜمف 

 وهمػمه. شإوـم٤مر

 [95]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ 
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 والتحجقؾ؟ الغرة إضالة حؽؿ

 .شاًمقوقء يٌٚمغ طمٞم٨م اعم١مُمـ ُمـ احلٚمٞم٦م شمٌٚمغ» :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ]قال اإلمام[:

: ـمري٘م٤من قمٜمف وًمف، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمًامقمف ُمٍمطم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمح

 يمٜم٧م»: ىم٤مل طم٤مزم أيب قمـ إؿمجٕمل ؽُم٤مًم أيب قمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٚمػ قمـ: إومم

 أب٤م ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م، إسمٓمف يٌٚمغ طمتك يده يٛمد ومٙم٤من، ًمٚمّمالة يتقو٠م وهق هريرة أيب ظمٚمػ

 ُم٤م هٜم٤م ه٤م أنٙمؿ قمٚمٛم٧م ًمق! هٜم٤م؟ ه٤م أنتؿ ومروخ سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مل اًمقوقء؟ هذا ُم٤م هريرة

 .ومذيمره ش:ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٞمكم ؾمٛمٕم٧م! اًمقوقء هذا شمقو٠مت

 إذا ٟمراه واًمذي واًمتحجٞمؾ؟ اًمٖمرة إـم٤مًم٦م ح٤ٌمباؾمت قمغم يدل ُم٤م احلدي٨م ذم هؾ

 ُمٌٚمغ»: ىمقًمف ٕن، ذًمؽ قمغم يدل ٓ أنف - قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب سمرأي ٟمٕمتد مل

 مل، اِلـم٤مًم٦م اًمنمع ذم يث٧ٌم مل وم٢مذا، اًمنمقمل اًمقوقء أراد أنف اًمقاوح ُمـ شاًمقوقء

 همًؾ قمغم يدل ومٚمـ، ذًمؽ قمغم احلدي٨م دل إن أنف قمغم. خيٗمك ٓ يمام قمٚمٞمف اًمزي٤مدة جيز

 ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ، اًمتحجٞمؾ وٓ اًمٖمرة ُمـ ًمٞمس ٕنف اًمٕمْمد

 احلدي٨م هبذا اطمت٩م وىمد» :ش316 - 315/  1» شإومراح سمالد إمم إرواح طم٤مدي»

 أهؾ ىمقل وهق، يًتح٥م ٓ أنف واًمّمحٞمح، وإـم٤مًمتف اًمٕمْمد همًؾ اؾمتح٤ٌمب يرى ُمـ

 زيٜم٦م شمٙمقن إٟمام احلٚمٞم٦م وم٢من اِلـم٤مًم٦م قمغم يدل ٓ حلدي٨موا، روايت٤من أمحد وقمـ، اعمديٜم٦م

 سمف يًتدل آظمر طمديث٤م هٜم٤مك أن واقمٚمؿ. شواًمٙمتػ اًمٕمْمد ذم ٓ، واعمٕمّمؿ اًم٤ًمقمد ذم

 يقم ي٠متقن أُمتل إن»: سمٚمٗمظ وهق واًمتحجٞمؾ اًمٖمرة إـم٤مًم٦م اؾمتح٤ٌمب إمم يذه٥م ُمـ

. شومٚمٞمٗمٕمؾ همرشمف يٓمٞمؾ أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ومٛمـ اًمقوقء آصم٤مر ُمـ حمجٚملم همرا  اًم٘مٞم٤مُم٦م

 أيب ىمقل ُمـ ُمدرج ش... اؾمتٓم٤مع ومٛمـ»: ىمقًمف ًمٙمـ، اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق

 شمٞمٛمٞم٦م واسمـ يم٤معمٜمذري احلٗم٤مظ ُمـ مج٤مقم٦م سمذًمؽ ؿمٝمد يمام ملسو هيلع هللا ىلص طمديثف ُمـ ًمٞمس هريرة

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» ذم ؿم٤مومٞم٤م سمٞم٤مٟم٤م ذًمؽ سمٞمٜم٧م وىمد وهمػمهؿ واًمٕمً٘مالين اًم٘مٞمؿ واسمـ

 اًمٖمرة إـم٤مًم٦م اؾمتح٤ٌمب قمغم ٟمّم٤م ًمٙم٤مٟم٧م اجلٛمٚم٦م هذه صح٧م وًمق، اِلقم٤مدة قمـ وم٠مهمٜمك
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 .اًمتقومٞمؼ ومم واهلل. اًمٕمْمد إـم٤مًم٦م قمغم ٓ واًمتحجٞمؾ

 (.559-558/ 1/ 1)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 روايةً  ٓ رأًيا هريرة أيب عـ ثبت التحجقؾ يف التطقيؾ

 ُمـ حمجٚملم همرا  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠متقن أُمتل إن» :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .أظمر اًمِمٓمر ُمدرج. شومٚمٞمٗمٕمؾ همرشمف يٓمٞمؾ أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ـومٛم، اًمقوقء آصم٤مر

 ]قال اإلمام[:

 ش191 - 1/195ش»اًمٗمتح»ذم احل٤مومظ ىمقل أن ًمٚم٘مراء يتٌلم اًم٤ًمسمؼ اًمتح٘مٞمؼ وُمـ

 اعمت٘مدُم٦م احل٤مرث سمـ قمٛمرو رواي٦م ذيمر أن وسمٕمد، سم٤مِلدراج اًمزي٤مدة ًمتٚمؽ إقمالًمف قم٘م٥م

 ذم اًمتٓمقيؾ ُمـ اعمًتح٥م اًم٘مدر ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ: أجْم٤م همزي٦م سمـ قمامرة ورواي٦م

 اسمـ وقمـ، ورأج٤م رواي٦م هريرة أيب قمـ صم٧ٌم وىمد، واًمريم٦ٌم اعمٜمٙم٥م إمم: وم٘مٞمؾ، اًمتحجٞمؾ

 ُمـ شمٌلم ىمد: وم٠مىمقل. طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد قمٌٞمد وأبق ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ومٕمٚمف ُمـ قمٛمر

 قمٜمف صم٧ٌم واًمذي، رأج٤م وإٟمام، رواي٦م هريرة أيب قمـ يث٧ٌم مل ذًمؽ أن اًم٤ًمسمؼ حت٘مٞم٘مٜم٤م

ع هق وم٢مٟمام، اي٦مرو  ذم احل٤مومظ شم٘مٚمد وٓ ومتٜمٌف، سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام، واًم٤ًمق اًمٕمْمد ذم اِلذا

 . اًمٌٞم٤من ضم٤مءك أن سمٕمد، ش1/65» اًمّمٜمٕم٤مين ومٕمؾ يمام هذا ىمقًمف

 (.158/ 3)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 وآشتـثار وآشتـشاق ادضؿضة وجقب

 ًمًٜم٦م[:]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف ا 

 .شاعمْمٛمْم٦م صمالصم٤م وآؾمتٜمِم٤مق وآؾمتٜمث٤مر صمالصم٤م»: شؾمٜمـ اًمقوقء»ذيمر حت٧م 

وم٠مىمقل: إن يم٤من يٕمٜمل اًمتثٚمٞم٨م ومٞمٝمام ومٝمق ُمًٚمؿ وإن يم٤من يٕمٜمل أصؾ اعمذيمقرات 

ومٝمق ُمرومقض ٕنف ظمالف إواُمر اًمتل ضم٤مءت ذم إطم٤مدي٨م اًمتل   -يمام هق اًمٔم٤مهر -

 :81/ 1 شاجلرار اًمًٞمؾ»قيم٤مين ذم ذيمره٤م وم٢مهن٤م شمدل قمغم وضمقهب٤م وًمذًمؽ ىم٤مل اًمِم
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أىمقل: اًم٘مقل سم٤مًمقضمقب هق احلؼ ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد أُمر ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز سمٖمًؾ »

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمقضمف وحمؾ اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ُمـ مجٚم٦م اًمقضمف. وىمد صم٧ٌم ُمداوُم٦م اًمٜمٌل 

وسملم صٗمتف وم٠موم٤مد ذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلص ووقؤهقمغم ذًمؽ ذم يمؾ ووقء ورواه مجٞمع ُمـ روى 

ر سمف ذم اًم٘مرآن هق ُمع اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق. وأجْم٤م ىمد ورد أن همًؾ اًمقضمف اح٠مُمق

. صمؿ ذيمر طمدي٨م ًم٘مٞمط سمـ شإُمر سم٤مٓؾمتٜمِم٤مق وآؾمتٜمث٤مر ذم أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م ...

 صؼمة.

وهق اًمّمقاب ويٜمٌٖمل أن   ش6 » صمؿ ذيمر ُمثؾ ذًمؽ ذم ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م حت٧م رىمؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلصي٘م٤مل ذًمؽ ذم ختٚمٞمؾ إص٤مسمع أجْم٤م ًمثٌقت إُمر سمف قمٜمف 

ٕم٘مٞم٤ٌم قمغم يمالم احل٤مومظ: ىمد روي٧م شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م ُمـ همػم هذه اًمرواي٦م وأىمقل شم

ُمـ ـمريؼ ًمٞم٨م قمـ يمٕم٥م قمـ أيب هريرة  262/  2اعمت٘مدُم٦م وم٠مظمرضمف اِلُم٤مم أمحد 

ُمرومققم٤م سمف. إٓ أن ًمٞمث٤م وهق اسمـ أيب ؾمٚمٞمؿ وٕمٞمػ ٓ ُيت٩م سمف إذا شمٗمرد ومٙمٞمػ إذا 

  ظم٤مًمػ؟!

 ([92ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 اق أن يؽقكا بغرفة واحدةالسـة يف ادضؿضة وآشتـش

ذم يمٞمٗمٞم٦م اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق: أن  ملسو هيلع هللا ىلصاًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل  قال إلباين:

يتٛمْمٛمض ويًتٜمِمؼ ُمـ همروم٦م واطمدة، ي٠مظمذ ٟمّمٗمٝم٤م ًمٚمٗمؿ، وٟمّمٗمٝم٤م ًمألنػ، يٗمٕمؾ 

 ذًمؽ صمالصم٤ًم.

 (1/126)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 احلساشقة بسبب آشتـشاق ترك

 ذم ؿمديدة طم٤ًمؾمٞم٦م سم٥ًٌم، سم٤مًمقوقء ٓؾمتٜمِم٤مقا قمدم جيقز هؾ: اًم٤ًمئؾ

 إنػ؟
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 جيقز ٓ هذا اًمَقؾْمَقؾم٦م يِمٌف ُم٤م: يٕمٜملش سمح٤ًمؾمٞم٦م» ُم٘مّمقد يم٤من إذا الشقخ:

 ومٞمجقز، ُمروٞم٤مً  شمت٠مثر أهن٤م سم٤محل٤ًمؾمٞم٦م اعم٘مّمقد يم٤من إذا أُم٤م، آؾمتٜمِم٤مق قمـ اِلقمراض

 َّٓ  .يًتٜمِمؼ أو شمًتٜمِمؼ أ

 ( 55: 47: 47/   536اهلدى واًمٜمقر / )

 كػض يرشع وهؾ القضقء؟ يف العقـني داخؾ غسؾ عيرش هؾ

 القضقء؟ بعد القديـ

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمراوح وم٢مهن٤م، اح٤مء ُمـ أجديٙمؿ شمٜمٗمْمقا  وٓ، اح٤مء أقمٞمٜمٙمؿ وم٠مذسمقا  شمقو٠متؿ إذا»

 .ُمقوقع. شاًمِمٞمٓم٤من

 شاعمجروطملم» ذم طم٤ٌمن واسمـ ش73 رىمؿ 36/ 1ش»اًمٕمٚمؾ»ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ أظمرضمف

 أبٞمف قمـ قمٌٞمد سمـ اًمٌخؽمي ـمريؼ ُمـ ش1/  45ش»اًمٙم٤مُمؾ»ذم قمدي واسمـ ش194/  1»

 طمدي٨م هذا: وم٘م٤مل قمٜمف؟ أيب ؾم٠مخ٧م» :طم٤مشمؿ أيب اسمـ وىم٤مل، ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ

 احلدي٨م أن قمدي اسمـ ىم٤مل ويمذا. شجمٝمقل وأبقه، احلدي٨م وٕمٞمػ واًمٌخؽمي، ُمٜمٙمر

 هريرة أيب قمـ فأبٞم قمـ روى» :ٟمٕمٞمؿ أبق ىم٤مل، ُمتٝمؿ هذا واًمٌخؽمي: ىمٚم٧م. ُمٜمٙمر

 أيب قمـ أبٞمف قمـ روى» :طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل، واًمٜم٘م٤مش احل٤ميمؿ ىم٤مل ويمذا، شُمقوققم٤مت

 ُمـ هذا وطمديثف: ىمٚم٧م. شىمٚمٌف ورسمام، احلدي٨م ينق يم٤من، قمج٤مئ٥م ومٞمٝم٤م ٟمًخ٦م هريرة

 مل أنف ـمٝمقره ذم ملسو هيلع هللا ىلص هبديف قم٤مرف يمؾ ي٘مٓمع ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف روي وم٘مد، ذًمؽ قمغم إدًم٦م

 أظمرج وم٘مد، اًمث٤مين ؿمٓمره ذم خي٤مًمٗمف ُم٤م قمٜمف صح ؾسم، احلدي٨م هذا سمٛم٘مت٣م يٗمٕمؾ يٙمـ

 همًال ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ووٕم٧م: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من

، ومرضمف ومٖمًؾ ؿمامًمف قمغم سمٞمٛمٞمٜمف ص٥م صمؿ، ومٖمًٚمٝم٤م يديف قمغم وص٥م، سمثقب ومًؽمشمف

 وضمٝمف وهمًؾ، واؾمتٜمِمؼ ومٛمْمٛمض، همًٚمٝم٤م صمؿ، ومٛمًحٝم٤م إرض سمٞمده وميب

 ومٜم٤موًمتف، ىمدُمٞمف ومٖمًؾ شمٜمحك صمؿ، ضمًده قمغم وأوم٤مض، رأؾمف قمغم ص٥م صمؿ، وذراقمٞمف

 .يديف يٜمٗمض وهق وم٤مٟمٓمٚمؼ، ي٠مظمذه ومٚمؿ، صمقسم٤م
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 قمـ اًمٖمًؾ ُمـ اًمٞمديـ ضٗمٟم سم٤مب» :احلدي٨م هلذا اًمٌخ٤مري شمراضمؿ وُمـ

 فم٤مهر وهق، واًمقوقء اًمٖمًؾ ُم٤مء ضٗمٟم ضمقاز قمغم سمف اؾمتدل» :احل٤مومظ ىم٤مل. شاجلٜم٤مسم٦م

 اسمـ ىم٤مل» :ىم٤مل صمؿ هذا ذيمر صمؿ، شوهمػمه اًمراومٕمل أورده وٕمٞمػ طمدي٨م وومٞمف: ىم٤مل

 أيب واسمـ شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف وىمد، اًمٜمقوي وشمٌٕمف. شأضمده مل :اًمّمالح

 مل اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا يٕم٤مروف مل وًمق، هريرة أيب طمدي٨م ُمـ شاًمٕمٚمؾ» ذم طم٤مشمؿ

 . سمف ُيت٩م ٕن ص٤محل٤م يٙمـ

 أبٞمف قمـ روى»:ش1/  145 ق» اًمٌخؽمي شمرمج٦م ذم شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ وىم٤مل

. شاح٤مء أقمٞمٜمٙمؿ أذسمقا : ومٛمٜمٝم٤م، ُمٜم٤ميمػم قم٤مُمتٝم٤م، طمديث٤م قمنميـ ىمدر هريرة أيب قمـ

 إومم أن: سمٕمْمٝمؿ ىمقل اًمٕمج٤مئ٥م ومٛمـ هذا قمروم٧م إذا. شأنٙمره٤م هذا» :اًمذهٌل وىم٤مل

 سم٤محلدي٨م وم٤مطمت٩م! شأجديٙمؿ شمٜمٗمْمقا  ومال شمقو٠متؿ إذا»:ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اًمٜمٗمض شمرك

 ضٗماًمٜم ومحٛمؾ ذيمرشمف اًمذي ًمّمحٞمحا احلدي٨م أضمٚمف ُمـ سمٕمْمٝمؿ وشم٠مول! اًمْمٕمٞمػ

 وهق» :سم٘مقًمف ورده قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض طمٙم٤مه، اعمٌم ذم اًمٞمديـ حتريؽ قمغم ومٞمف اعمذيمقر

 وإن: ىمٚم٧م»:ش325/  1» سم٘مقًمف شاعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ومتٕم٘مٌف. شسمٕمٞمد شم٠مول

! شإومم شمرك قمغم احلٛمؾ ُمـ أومم احلديثلم سملم مجٕم٤م قمٚمٞمف وم٤محلٛمؾ سمٕمٞمدا اًمت٠مويؾ يم٤من

 يًقغ ٓ أنف قمٚمٞمف خيٗمك ٓ ومٛمثٚمف وإٓ احلدي٨م هذا وٕمػ قمٚمٞمف ظمٗمل ويم٠منف: ٚم٧مىم

 اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م آصم٤مر ُمـ ومٝمذا، اًمْمٕمٞمػ أضمؾ ُمـ اًمّمحٞمح اًمٜمص شم٠مويؾ

 ش1/  55/  1 ج» شاًمٙمٌػم اجل٤مُمع» ذم اًمًٞمقـمل أورده واحلدي٨م. ومت٠مُمؾ، هب٤م واجلٝمؾ

 1» ومٞمف وأورده. هريرة أيب ـقم شاًمٗمردوس ُمًٜمد» ذم اًمديٚمٛمل رواي٦م ُمـ اًمًٞم٤مق هبذا

 وٓ، اًمقوقء قمٜمد اح٤مء أقمٞمٜمٙمؿ أذسمقا » سمٚمٗمظ شاًمّمٖمػم» وذم ش2/  151/ 

 واسمـ» :شاًمٙمٌػم» ذم وزاد، قمدي واسمـ يٕمغم أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م ش...شمٜمٗمْمقا 

 قمدي اسمـ ىمقل ذيمر صمؿ شهمػمه وشمريمف، طم٤مشمؿ أبق وٕمٗمف واًمٌخؽمي» :ومٞمف وىم٤مل شقم٤ًميمر

 .ُمٜم٤ميمػمه ُمـ احلدي٨م أن اعمت٘مدم

 (.354-353/ 2)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م
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 القضقء يف والؽعبني ادرفؼني إدخال

ورضمٚمف طمتك  ،اًمٕمْمد ذمأن أب٤م هريرة شمقو٠م ومٖمًؾ يده طمتك أذع »طمدي٨م: 

 . صحٞمح. شيتقو٠م ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ ىم٤مل: هٙمذا رأج٧م رؾمقل اهلل  ،اًم٤ًمق ذمأذع 

٦م ُمـ إؾم٤ٌمغ أنتؿ اًمٖمر اعمحجٚمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم»: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل أبق هريرة: ىم٤مل رؾمقل  

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شاًمقوقء ومٛمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ ومٚمٞمٓمؾ همرشمف وحتجٞمٚمف

ومٝمذه اًمزي٤مدة ُمدرضم٦م ذم » :ش1/316» شطم٤مدي إرواح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 سملم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ . ملسو هيلع هللا ىلصاحلدي٨م ُمـ يمالم أيب هريرة ٓ ُمـ يمالم اًمٜمٌل 

  ملسو هيلع هللا ىلصؾمقل اهلل ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م ي٘مقل: هذه اًمٚمٗمٔم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ يمالم ر

شمدظمؾ ذم  وإـم٤مًمتف همػم ممٙمٜم٦م: إذ، وم٢من اًمٖمرة ٓ شمٙمقن ذم اًمٞمد ٓ شمٙمقن إٓ ذم اًمقضمف

 .شاًمرأس ومال شمًٛمك شمٚمؽ همرة

سمٕمد أن ذيمر طمدي٨م أيب هريرة هذا  ش1/69» شاًمزاد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  :تـبقف

 إٟمام يدل قمغم إدظم٤مل اعمروم٘ملم واًمٙمٕمٌلم ذم اًمقوقء وٓ يدل قمغم»سمٚمٗمظ اعمّمٜمػ: 

ومٖمًؾ يديف »ويٜمٙمر قمٚمٞمف رواي٦م اسمـ أيب هالل قمٜمد ُمًٚمؿ وم٢من ومٞمٝم٤م  شُم٠ًمخ٦م اِلـم٤مًم٦م

 وم٢مهن٤م سُي٦م ذم ُم٠ًمخ٦م اِلـم٤مًم٦م. شطمتك يم٤مد يٌٚمغ اعمٜمٙمٌلم

ويٛمٙمـ أن جي٤مب ُمـ ـمرف اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٠من هذه اًمرواي٦م وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمّمحٞمح 

ي٨م ىمٌؾ وم٢من أيب هالل يم٤من ىمد اظمتٚمط يمام ىم٤مل أمحد وٓ يدرى أطمدث هبذا احلد

 آظمتالط أم سمٕمده واهلل أقمٚمؿ.

 ([94]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )

 القضقء يف مرة مـ أكثر الرأس مسح

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 .شومل يّمح ُمًح اًمرأس أيمثر ُمـ ُمرة»ىمقًمف: 
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ُمًح رأؾمف  ملسو هيلع هللا ىلصٌل ىمٚم٧م: سمغم ىمد صح ُمـ طمدي٨م قمثامن ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜم

صمالصم٤م أظمرضمف أبق داود سمًٜمديـ طمًٜملم وًمف إؾمٜم٤مد صم٤مًم٨م طمًـ أجْم٤م وىمد شمٙمٚمٛم٧م قمغم 

وىمد ىم٤مل  98 95رىمؿ  شصحٞمح أيب داود»هذه إؾم٤مٟمٞمد سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم 

 :شاًمٗمتح»احل٤مومظ ذم 

وىمد روى أبق داود ُمـ وضمٝملم صحح أطمدمه٤م اسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمه ذم طمدي٨م »

أن اسمـ  شاًمتٚمخٞمص». وذيمر ذم شاًمزي٤مدة ُمـ اًمث٘م٦م ُم٘مٌقًم٦مقمثامن شمثٚمٞم٨م ُمًح اًمرأس و

 إمم شمّمحٞمح اًمتٙمرير. شيمِمػ اعمِمٙمؾ»اجلقزي ُم٤مل ذم 

ىمٚم٧م: وهق احلؼ ٕن رواي٦م اعمرة اًمقاطمدة وإن يمثرت ٓ شمٕم٤مرض رواي٦م اًمتثٚمٞم٨م 

إذ اًمٙمالم ذم أنف ؾمٜم٦م وُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٗمٕمؾ أطمٞم٤مٟم٤م وشمؽمك أطمٞم٤مٟم٤م وهق اظمتٞم٤مر اًمّمٜمٕم٤مين 

 ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م. شًالمؾمٌؾ اًم»ذم 

 ([91ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 القضقء يف الرأس مسح مرات عدد

 ذم اًمرأس يٛمًح أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم هؾ: يٕمٜمل اًمرأس قمغم اعمًح مداخؾة:

  ُمرات؟ صمالث اًمقوقء

 . أطمٞم٤مٟم٤مً  صم٧ٌم، ٟمٕمؿ الشقخ:

 شمٙمٗمل؟ َُمّرة أم، ُمرات صمالث اًمرأس ُمًح إذا اح٤مء اِلٟم٤ًمن جيدد هؾ مداخؾة:

د :الشقخ  . ُيـَجدِّ

 (55: 21: 55/ 259/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 مـ كؾ   القضقء يف ادسح يف ممخرتف أو الرأس بؿؼدمة البدء

 السـة

 سمـ زيد اسمـ اهلل ًمٕمٌد ىم٤مل أنف :أبٞمف قمـ اح٤مزين ُيٞمك سمـ قمٛمرو قمـ ُم٤مًمؽ قمـ

 رؾمقل يم٤من يمٞمػ شُمَريٜمل أن شمًتٓمٞمع هؾ -اح٤مزين ُيٞمك سمـ قمٛمرو ضمدّ  وهق -قم٤مصؿ

 ومٖمًؾ يديف قمغم وم٠مومرغ، سمَقوقء ومدقم٤م ٟمٕمؿ:: زيد سمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل يتقو٠م؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ُمرشملم ُمرشملم يديف همًؾ صمؿّ ، صمالصم٤مً  وضمٝمف همًؾ صمؿّ ، صمالصم٤مً  واؾمتٜمثر متْمٛمض صمؿّ ، يديف

 هبام ذه٥م صمؿّ  رأؾمف سمٛم٘مدم سمدأ وأدسمر: هبام وم٠مىمٌؾ سمٞمديف: رأؾمف ُمًح صمؿّ ، اعمروم٘ملم إمم

 إؾمٜم٤مده» .رضمٚمٞمف همًؾ صمؿّ ، ُمٜمف سمدأ اًمذي اعمٙم٤من إمم رضمع طمتك ردمه٤م صمؿّ ، ىمٗم٤مه إمم

ٟم٦م وأبق، أظمرضم٤مه وىمد. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح  . شصح٤مطمٝمؿ» ذم قمقا

 قمغم اعمًح سم٤مب: يٕمٜمل وأطمًـ: اًم٤ٌمب ذم رء أصح إٟمف: اًمؽمُمذي وىم٤مل

 .ُم٤مًمؽ قمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜم٤م: إؾمٜم٤مده. شاًمرأس

 .أظمرضم٤مه وىمد ذـمٝمام: قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

ذ سمٜم٧م اًمُرسَمٞمِّع قمـ   أنف ومحدصمتٜم٤م، ي٠متٞمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من :ىم٤مًم٧م قمٗمراء اسمـ ُُمَٕمقِّ

 يمٗمٞمف ومٖمًؾ :ومٞمف ىم٤مًم٧م :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ووقء ومذيمرت :شَووقءاً  زم اؾمٙمٌل» :ىم٤مل

٠م صمالصم٤ًم: ٠م، ُمرة واؾمتٜمِمؼ وُمْمٛمض، صمالصم٤مً  وضمٝمف وووَّ ، صمالصم٤مً  صمالصم٤مً  يديف وووَّ

 فمٝمقرمه٤م: يمٚمتٞمٝمام وسم٠مذٟمٞمف، سمٛم٘مدُمف صمؿ ؾمفرأ أبٛم١مظمر يٌد: ُمرشمٞمٝم٤م سمرأؾمف وُمًٛمح

٠م، وسمٓمقهنام  .صمالصم٤مً  صمالصم٤مً  رضمٚمٞمف وووَّ

ه، طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي وىم٤مل، طمًـ إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»  . شواًمذهٌل احل٤ميمؿ وىمقا

 هذا ُمـ أصح زيد سمـ اهلل قمٌد وطمدي٨م، طمًـ طمدي٨م» :اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿّ 

 .شإؾمٜم٤مداً  وأضمقد

 سمٛم١مظمر اًمٌدء ومٞمجقز، خمتٚمٗمتلم طم٤مدصمتلم ذم هنامٕ سمٞمٜمٝمام: شمٕم٤مرض ٓ ًمٙمـ، ىم٤مل يمام وهق

 . ؾمٜم٦م ويمؾ اًم٤ًمسمؼ: زيد اسمـ طمدي٨م قمغم سمٛم٘مدُمف اًمٌدء وجيقز، احلدي٨م هذا قمغم اًمرأس

 (.212/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح
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 يف يؽػل وهؾ شـة أم فرض القضقء يف إذكني مسح هؾ

 الرأس ماء مسحفام

 .شاًمرأس ُمـ إذٟم٤من» :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

  اإلمام[: ]قال

، اًمٗم٘مف ُم٤ًمئؾ ُمـ ُم٠ًمختلم قمغم يدل ومٝمق، احلدي٨م صح ىمد وإذ:  احلدي٨م وم٘مف

 ومرض هق هؾ إذٟملم ُمًح أن: ومٝمل إومم اعم٠ًمخ٦م أُم٤م. ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء أنٔم٤مر اظمتٚمٗم٧م

 إحل٤مىمٝمام ذم سيح وم٢مٟمف، احلدي٨م هذا وطمجتٝمؿ. احلٜم٤مسمٚم٦م إول إزم ذه٥م ؾمٜم٦م؟ أم

 وذه٥م. ومٞمف اًمرأس يمحٙمؿ اعمًح ذم طمٙمٛمٝمام أن ًمٌٞم٤من إٓ ذًمؽ وُم٤م، سم٤مًمرأس

 ومل.  ش56/  1» إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمغم اًمٗم٘مف ذم يمام، وم٘مط ؾمٜم٦م ُمًحٝمام أن إزم اجلٛمٝمقر

 ذم اًمٜمقوي ىمقل إٓ احلدي٨م هذا خم٤مًمٗم٦م ذم هب٤م اًمتٛمًؽ جيقز طمج٦م هلؿ ٟمجد

 ًمٞمس إُمر أن قمٚمٛم٧م وإذا! ـمرىمف مجٞمع ُمـ وٕمٞمػ إٟمف ش415/  1» شاعمجٛمقع»

 صحٞمح أظمر واًمٌٕمض. اًمٜمقوي قمٚمٞمف يٓمٚمع مل صحٞمح ـمرىمف سمٕمض أنو، يمذًمؽ

 قمٚمٞمف دل سمام اًمتٛمًؽ ووضمقب احلج٦م هذه وٕمػ شمٕمرف أن اؾمتٓمٕم٧م، ًمٖمػمه

 هذا ذم ىمدوة وطمًٌؽ، يم٤مًمرأس ذًمؽ ذم وأهنام إذٟملم ُمًح وضمقب ُمـ احلدي٨م

، سم٦ماًمّمح٤م ُمـ مج٤مقم٦م ذًمؽ ذم وؾمٚمٗمف، طمٜمٌؾ سمـ أمحد اهلل قمٌد أبق اًمًٜم٦م إُم٤مم اعمذه٥م

ه وىمد، احلدي٨م ختري٩م أثٜم٤مء ذم سمٕمْمٝمؿ شمًٛمٞم٦م شم٘مدم  إمم ش413/  1» اًمٜمقوي قمزا

 ُم٤مء إذٟملم ُمًح ذم يٙمٗمل هؾ: ومٝمل إظمرى اعم٠ًمخ٦م وأُم٤م. اًمًٚمػ ُمـ إيمثريـ

 ومٞمض» ذم يمام اًمثالصم٦م إئٛم٦م إول إمم ذه٥م ضمديد؟ ُمـ ًمذًمؽ ٓسمد أم، اًمرأس

 وٓ اًمقضمف ُمـ ٓ شاًمرأس ُمـ ٟم٤منإذ»: احلدي٨م ذح ذم وم٘م٤مل ًمٚمٛمٜم٤موي شاًم٘مدير

، اًمقوقء ذم اًمرأس ُم٤مء همػم هلام ُمٜمٗمرد ضمديد ُم٤مء أظمذ إمم طم٤مضم٦م ومال يٕمٜمل، ُمًت٘مٚمت٤من

 مل ملسو هيلع هللا ىلص واعمّمٓمٗمك، وم٘مط ًمٚمخٚم٘م٦م سمٞم٤مٟم٤م ًمٙم٤من وإٓ، اًمرأس ُم٤مء سمٌٚمؾ ُمًحٝمام جيزئ سمؾ

 .شاًمثالصم٦م إئٛم٦م ىم٤مل وسمف، ًمذًمؽ يٌٕم٨م

 وُمًحٝمام ًمألذٟملم اح٤مء دمديد ـيً أنف إمم ومذهٌقا ، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ
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 اهلل رؾمقل أن زيد سمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م هلؿ اًمٜمقوي واطمت٩م، جي٥م وٓ، آٟمٗمراد قمغم

/  1» شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. ًمرأؾمف أظمذ اًمذي ظمالف ُم٤مء ٕذٟمٞمف أظمذ ملسو هيلع هللا ىلص

 آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤مل. شصحٞمح إؾمٜم٤مده: وىم٤مل، اًمٌٞمٝم٘مل رواه، طمًـ طمدي٨م» :ش412

 ًمٞمًت٤م أهنام ذم سيح ومٝمذا، ىمري٤ٌم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام صحٞمح طمدي٨م وهق» :ش414/  1»

 سيح وهق، اًمرأس أضمزاء يم٤ًمئر ضمديدا ُم٤مء هلام أظمذ ح٤م ُمٜمف يم٤مٟمت٤م ًمق إذ، اًمرأس ُمـ

 أظمذ ُمنموقمٞم٦م ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م إذ، ىم٤مًمقا  ُم٤م قمغم ومٞمف طمج٦م وٓ: ىمٚم٧م. شضمديد ُم٤مء أظمذ ذم

 وم٤مشمٗم٘م٤م، احلدي٨م هذا قمٚمٞمف دل يمام، رأساًم سمامء آيمتٗم٤مء ضمقاز يٜم٤مذم ٓ وهذا، هلام اح٤مء

 ُم٤مء ومْمؾ ُمـ سمرأؾمف ُمًح أنف»: ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح أنف ذيمرت ُم٤م وي١ميد، يتٕم٤مرو٤م ومل

 رىمؿ» شؾمٜمٜمف صحٞمح» ذم سمٞمٜمتف يمام طمًـ سمًٜمد شؾمٜمٜمف» ذم داود أبق رواه. شيده ذم يم٤من

 طمًـ سمًٜمد ش147/  1» شاعمًتدرك» ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف ش121

 ومرض قمغم ي٘م٤مل يمٚمف وهذا.  ش33 ص» شاحلٌػم شمٚمخٞمص» وم٤مٟمٔمر. ػمههم ورواه، أجْم٤م

 ذم ذيمرت يمام ؿم٤مذ هق سمؾ، صم٤مسم٧م همػم وًمٙمٜمف، زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م سمّمح٦م اًمتًٚمٞمؿ

 حت٧م شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ٦مؾمٚمًٚم»ذم  وسمٞمٜمتف ش111 رىمؿ» شداود أيب ؾمٜمـ صحٞمح»

 إرسمٕم٦م إئٛم٦م سملم ُمـ احلدي٨م هبذا اًمٜم٤مس أؾمٕمد وم٢من، اًم٘مقل ومجٚم٦م.  ش997» رىمؿ

، اعم٠ًمختلم ذم احلدي٨م قمٚمٞمف دل سمام أظمذ وم٘مد، أمجٕملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض طمٜمٌؾ سمـ أمحد

 .همػمه صٜمع يمام إظمرى دون اًمقاطمدة ذم سمف ي٠مظمذ ومل

 ُم٤مء سمٜمٗمس إذن سمٛمًح اًم٘مقل ىمقة قمغم يدًمؾ وهق اعمٚمحؼ ذم اِلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 [:اًمرأس

، قم٤ٌمس واسمـ، يٙمرب ُمٕمد سمـ ٘مدامِ اعم طمدي٨م ُمـ سمف ملسو هيلع هللا ىلص   اًمٜمٌلِّ  قمٛمُؾ  صحَّ  ىمد

 ذم خمّرضم٤منِ  ومه٤م، وهمػمه داود أبق روامه٤م، وسم٤مـمٜمٝمام فم٤مهرمه٤م، وُأذٟمٞمف رأؾَمف ُمًَح  أنّف

 طمدي٨ُم  وَأُّم٤م، ضمديًدا ُم٤مءً  هلام ي٠َمظمذ ومٚمؿ، ش126و 114-112» شداود َأيب صحٞمح»

 ا ظمالَف  ُم٤مءً  ُٕذٟمٞمف َأظمذَ  ملسو هيلع هللا ىلص   اًمٜمٌلَّ  أنَّ ، اح٤مزينّ  زيد سمـ اهلل قمٌد
ِ
 َأظمذَ  اًّمذي ح٤مء

ؾِمف  ُمًح»: سمٚمٗمظ -احل٤مومظُ  ىم٤مَل  يمام- واعمحٗمقظُ ، يّمحُّ  ٓ ؿم٤مذ   طمدي٨ٌم  ومٝمق، ًمرأ

  سمرأؾِمف
ٍ
 شداود َأيب صحٞمح» ذم خمّرٌج  وهق، وهمػمه ُمًٚمؿ رواه. شيديف ومْمؾ همػم سمامء

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ُمـ اًمث٤مين اعمجٚمدِ  ذم اعمذيمقرِ  اًمِمذوذِ  ذم اًم٘مقَل  ومّمٚم٧ُم  وىمد، ش111» سمرىمؿ
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، اعمرؾمؾِ  احلدي٨ِم  ذم شمقومرت ًمق اًمقضمقهِ  هذه سمٕمُض : وم٠َمىمقُل .  ش995» ي٨ماحلد حت٧م

 اظمتٞم٤مرُ  وهق جمتٛمٕم٦ًم؟ هب٤م ومٙمٞمَػ ، سمف آطمتج٤مِج  ُمرشم٦ٌمِ  إمِم ورومٕمف، ًمت٘مقيتف يم٤مومٞم٦مً  ًمٙم٤مٟم٧م

ـُ  آظمر وضمفٌ  وصمّٛم٦مَ . اًمّمٜمٕم٤مينّ   َأبق اِِلُم٤ممُ  َأوم٤مَده ُم٤م وهق، اًمٜمٔمر ـمريِؼ  ُمـ شم٘مقيُتف سمف يٛمٙم

ةَ  أنَّ  قمغم َأمجٕمقا  أهّنؿ: وهق، ش1/25» شاعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤مويُّ  ضمٕمٗمر  اعمرأ

 فم٤مهرمه٤م وُأذٟمٞمٝم٤م رأؾمٝم٤م شمٖمٓمَل  أن وقمٚمٞمٝم٤م، وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمَل  َأن قمٚمٞمٝم٤م جي٥ُم  ٓ اعمحرُم٦مَ 

 واهلل، اًمقضمف طمٙمؿ ٓ، اعمًِح  ذم اًمرأسِ  طمٙمؿُ  طمٙمَٛمٝمام أنّ  قمغم ذًمؽ ومدّل ، وسم٤مـمٜمٝمام

 .  َأقمٚمؿ

 (.955/ 1/2)و( 92-91، 81/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ءيش القضقء يف الرقبة مسح يف يصح مل

 .ُمقوقع. شاًمٖمؾ ُمـ أُم٤من اًمرىم٦ٌم ُمًح» [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ]قال اإلمام[:

 ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م جلٛمٞمع خم٤مًمػ أنف ؾمٞمام وٓ، ُمٜمٙمرا  يٕمد احلدي٨م هذا ومٛمثؾ

 طمدي٨م ذم إٓ مهللا، اًمرىم٦ٌم عمًح ذيمر ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس إذ، ملسو هيلع هللا ىلص ووقئف صٗم٦م

 ُمرة رأؾمف يٛمًح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل ضمده قمـ أبٞمف قمـ ُمٍمف سمـ ـمٚمح٦م

 إمم ُم٘مدُمف ُمـ رأؾمف وُمًح: رواي٦م وذم. اًم٘مٗم٤م أول وهق اًم٘مذال سمٚمغ طمتك واطمدة

 اسمـ قمـ وذيمر، وهمػمه داود أبق أظمرضمف. أذٟمٞمف حت٧م ُمـ يديف أظمرج طمتك ُم١مظمره

 يم٤مومٞم٦م ُمٜمٝم٤م واطمدة يمؾ، ؾقمٚم صمالث ًمف وم٢من ذًمؽ ًمف وطمؼ، يٜمٙمره يم٤من أنف قمٞمٞمٜم٦م

 ذم وآظمتالف، واجلٝم٤مًم٦م، اًمْمٕمػ وهل، اضمتٛمٕم٧م وىمد هب٤م ومٙمٞمػ، ًمتْمٕمٞمٗمف

 وىمد، وهمػمهؿ واًمٕمً٘مالين شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًمٜمقوي وٕمٗمف وهلذا، ُمٍمف واًمد صح٦ٌم

 . ش15 رىمؿ» شداود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ» ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م

 (.175-169/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م
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 القضقء؟ أعضاء مـ العـؼ هؾ

 ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:] 

وُم٤م سم٘مل ُمـ شمٕم٤مهد ُمقىمل اًمٕمٞمٜملم وهمْمقن اًمقضمف وُمـ حتريؽ اخل٤مشمؿ »ىمقًمف: 

وُمـ ُمًح اًمٕمٜمؼ مل ٟمتٕمرض ًمذيمره ٕن إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م مل شمٌٚمغ درضم٦م اًمّمحٞمح وإن 

 .شيم٤من يٕمٛمؾ هب٤م شمتٛمٞمام ًمٚمٜمٔم٤موم٦م

ٔم٤موم٦م ذم اًمقوقء ذقم٤م سمخالف اعمح٤مل إظمرى اًمتل ىمٚم٧م: اًمٕمٜمؼ ًمٞمس حمال ًمٚمٜم

ذيمرت ىمٌٚمف وًمذًمؽ وم٢مين ٓ أرى ضمقاز ُمًحف ذم اًمقوقء إٓ سمدًمٞمؾ ظم٤مص يّمٚمح 

آطمتج٤مج سمف وهق ُمٗم٘مقد يمام أؿم٤مر إًمٞمف اعمّمٜمػ وظمالف هذا شمنميع سم٤مًمرأي ٓ 

  جيقز. قمغم أن حتريؽ اخل٤مشمؿ ٓ سمد ُمٜمف إذا يم٤من وٞم٘م٤م. واهلل وزم اًمتقومٞمؼ.

 ([98ص )م اعمٜم٦م ]مت٤م 

 باخلـن الرجؾني أصابع ختؾقؾ

 ُمـ وهؾ، اًمٌٜمٍم اًمٞمد سم٠مصٌع اًمرضمٚملم أص٤مسمع ختٚمٞمؾ قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م مداخؾة:

 سم٤مٕجن؟ اًمٞمنى ويمذًمؽ اًمٞمٛمٜمك ًمٚمٞمد اًمٌٜمٍم سم٤مٕصٌع اًمٞمٛمٜمك اًمرضمؾ أص٤مسمع ظمٚمؾ

 رواه اًمذي احلدي٨م ومٝمق سم٤مخلٜمٍم اًمرضمٚملم أص٤مسمع ختٚمٞمؾ قمغم اًمدًمٞمؾ أُم٤م الشقخ:

 اجلرح يمت٤مسمف ُم٘مدُم٦م ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ روى وىمد، اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد ؾمٜمٜمف ذم داود بقأ

 احلدي٨م هذا قمغم وىمػ طمتك ذًمؽ يرى ٓ يم٤من اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اِلُم٤مم أن واًمتٕمديؾ

 اًمٜمٌل أن ذم سيح هق وإٟمام، صح٤مسمٞمف أن سمذايمر وًم٧ًم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اعمروي

 أقمٚمؿ ومال اًمٞمنى أو سم٤مًمٞمٛملم هق هؾ أُم٤م، سم٤مخلٜمٍم رضمٚمٞمف أص٤مسمع سملم خيٚمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م يٗمٕمؾ أن هذا ذم وم٤مٕصؾ، طمديًث٤م ذًمؽ ذم أؾمتحي ٓ إىمؾ قمغم أو.. ذًمؽ ذم

 .اًمٞم٤ًمر أو اًمٞمٛملم ُمـ ًمف يتٞمن

 (55:23:55/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 مرشوعقة كػض القديـ مـ اداء بعد القضقء و الغسؾ

ومًؽمشمف سمثقب  همًالً  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اسمـ قم٤ٌمس ،ىم٤مل: ىم٤مًم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م : ووٕم٧م ًمٚمٜمٌل 

،وص٥م قمغم يديف ومٖمًٚمٝمام ،صمؿ ص٥م سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ومٖمًؾ ومرضمف، وميب سمٞمده 

إرض ومٛمًحٝم٤م صمؿ همًٚمٝم٤م ،ومٛمْمٛمض واؾمتٜمِمؼ وهمًؾ وضمٝمف وذراقمٞمف ،صمؿ ص٥م 

قمغم رأؾمف ،وأوم٤مض قمغم ضمًده ،صمؿ شمٜمحك ومٖمًؾ ىمدُمٞمف ،ومٜم٤موًمتف صمقسم٤ًم ومٚمؿ ي٠مظمذه، 

 ٌخ٤مري.وم٤مٟمٓمٚمؼ وهق يٜمٗمض يديف . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،وًمٗمٔمف ًمٚم

ِلزاًم٦م اح٤مء يمام هق فم٤مهر،  قال إلباين معؾؼًا عذ لػظة )يـػض يديف(:

واًم٘مقل سم٠منف ُمٜمٝمل قمٜمف ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ ح٤م ومٞمف ُمـ إُم٤مـم٦م أثر اًمٕم٤ٌمدة مم٤م ٓ أصؾ ًمف 

وم٢مٟمف واه، شمٗمرد ش إذا شمقو٠متؿ ومال شمٜمٗمْمقا أجديٙمؿ»ذم اًمنمع، مهللا إٓ طمدي٨م: 

 ش.1/55/1»ًمٚمًٞمقـمل ش اجل٤مُمع اًمٙمٌػم»يمام ضم٤مء ذم  سم٢مظمراضمف اًمديٚمٛمل قمـ أيب هريرة

ح.  ومٛمـ اًمٕم٨ٌم شمٙمٚمػ اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمف وسملم طمدي٨م اًم٤ٌمب يمام ومٕمؾ سمٕمض اًمنما

 (1/136)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 القضقء عؼب يؼال ما

ؾمٌح٤مٟمؽ مهللا وسمحٛمدك ٓ إهل »يًتح٥م أن ي٘مقل قم٘م٥م اًمقوقء أجْم٤م:  

 ي٨م أبك ؾمٕمٞمد.. حلدشأؾمتٖمٗمرك وأتقب اًمٞمؽ ،إٓ أن٧م

 [96]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ 

 كقر ٕكف وضقؤه يـشػ ٓ أن لؾؿتقضئ إفضؾ بلن الؼقل رد

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ٕن، أومْمؾ ومٝمق يٗمٕمؾ مل وُمـ سمف سم٠مس ومال ٟمٔمٞمػ سمثقب ومٛمًح شمقو٠م ُمـ»

 .ضمدا وٕمٞمػ. شإقمامل ؾم٤مئر ُمع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ٟمقر اًمقوقء
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 ]قال اإلمام[:

 اعمت٠مظمريـ قمٜمد وؿم٤مع، اًمٙمت٥م سمٕمض ذم يذيمر اًمذي اًم٘مقل أصؾ حلدي٨ما وهذا

 أصؾ أنف قمروم٧م وىمد! ٟمقر ٕنف سم٤معمٜمديؾ ووقءه يٜمِمػ ٓ أن ًمٚمٛمتقوئ إومْمؾ أن

 .قمٚمٞمف يٕمتٛمد ومال ضمدا واه

 (.178/ 4)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 أن ادتقضئ يستطقع ٓ الذي لؾعضق التقؿؿ يشسط هؾ

 يغسؾف؟

 هق اًم١ًمال ُمٗم٤مد، اًمقوقء قمٜمد اًمٕمْمق ُمس طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل اًم١ًمال مداخؾة:

، ُمًحف أو همًٚمف يٛمٜمع ُم٤م سمف اًمقوقء قمْمق يم٤من إذا: ي٘مقل، واوح٦م ًمٞم٧ًم صٞمٖمتف

 اًمٕمْمق؟ هذا قمـ يتٞمٛمؿ ومٝمؾ

 .ذـًم٤م ًمٞمس الشقخ:

 .ومٕمؾ وًمق مداخؾة:

 .أطمدث يٙمقن ومٕمؾ ًمق الشقخ:

 (55:14:22/أ35: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اجلسؿ عذ دهان وجقد مع القضقء حؽؿ

 ]طمٙمؿ اًمقوقء ُمع وضمقد ده٤من قمغم اجلًؿ؟[ السائؾ:

 سمٕمد سم٘مل وم٢من، اًمده٤من هذا ِلزاًم٦م اعمٛمٙمٜم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م اؾمتٕمامل جي٥م الشقخ:

 شمزيؾ أن أضمؾ ُمـ ضمٚمدك شم٘منم أنؽ سمٛمٙمٚمػ أن٧م ومام سم٘مٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م اؾمتٕمامل

 : أطمقال سملم اِلٟم٤ًمن: يٕمٜمل، ومٝمٛم٧م اًمده٤من هذا

 ًمقصقل ُم٤مٟمع هق ُم٤مءً  ًمٞمس وهق، ُم٤مء يٕمتؼمه هذا فيم٠من ُيتؿ ُم٤م أنف: إومم احل٤مًم٦م

 همػم ووقؤه وهذا جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  هذا، إًمٞمٝم٤م اح٤مء سم٢ميّم٤مل أُمرٟم٤م اًمتل اًمٌنمة إمم اح٤مء
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 .هٙمذا ٟمٙمقن أن ٟمريد ٓ ٟمحـ هذا، سم٤مـمٚمف صالشمف وسم٤مًمت٤مزم صحٞمح

 قمغم جي٥م وهذا، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م أثره يزول وٓ اعمٛمٙمٜم٦م اًمقؾم٤مئؾ يًتٕمٛمؾ آظمر ورضمؾ

 .ٚمؿُمً يمؾ

: ذيمرٟم٤مه ُم٤م هق واًمقؾمط وشمٗمريط إومراط: يٕمٜمل: إول ود وهذا: اًمث٤مًمث٦م اًمقؾمٞمٚم٦م

: أجْم٤مً ، ذقم٤مً  جيقز ٓ ًمٚمٌدن إيذاء هذا، اجلٚمد يزول طمتك وُيؽ وُيؽ ُيؽ: اًمث٤مًم٨م

 ٓ سم٘مٞم٦م سم٘مل إن، هذا اًمده٤من ؾمٞمزيؾ ُمٜمٜم٤م أيمثر اًمدهٞمٜم٦م يٕمرومقه٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ اؾمتٕمٛمؾ

ُ  ٚمُِّػ ُيٙمَ  ٓ▬: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ييك ٤م اَّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  [286:اًمٌ٘مرة]♂ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 (55: 11: 43/   174/  واًمٜمقر اهلدى)

 القضقء عـد ـاعقةالص إضراف غسؾ جيب هؾ

 ]هؾ جي٥م همًؾ اًمرضمؾ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م قمٜمد اًمقوقء[؟ السائل:

 جي٥م رضمالً  ًمٞم٧ًم هذه، قم٤مري٦م ِرضْمالً  ُُمَريّم٥م أنف شم٘مقل أن شمريد: إذاً  الشقخ:

 .ًمف ُيٗمٔمٝم٤م َرسّمٜم٤م اهلل ؿم٤مء وإن، اًمًٚمٞمٛم٦م اًمرضمؾ سمس ًمذًمؽ، ُمًحٝم٤م جي٥م أو همًٚمٝم٤م

 (55: 12: 42/ 249/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلدث يف يشؽ ادتطفر

 :احلدث ذم يِمؽ اعمتٓمٝمر

 ُمـ خيرج ومال ٓ أم رء ُمٜمف َأظَمَرَج  قمٚمٞمف وم٠مؿمٙمؾ ؿمٞمئ٤م سمٓمٜمف ذم أطمديمؿ وضمد إذا»

 .شت م» شرًُي٤م جيد أو صقشًم٤م يًٛمع طمتك اعمًجد

 ([.1/22اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]
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 القضقء بعد البقل مـ قطرات كزول

 ُم٤م، اًمٌقل ُمـ ىمٓمرات قمٜمدي شمٜمزل اًمقوقء ُمـ آٟمتٝم٤مء قمٛمٚمٞم٦م سمٕمد مداخؾة:

 ظمػماً؟ جيزيؽ اهلل، ًمٚمقوقء سم٤مًمٜم٦ًٌم احلٙمؿ

َٚمس ُمّم٤مسم٤مً  -اهلل ؾمٛمح ٓ- شمٙمقن أن إُم٤م رضمٚملم أطمد أن٧م: يٕمٜمل الشقخ: ًَّ ، سم٤مًم

 .طمٙمٛمف ومٚمف قم٤مرو٤مً  هذا يٙمقن أن وإُم٤م ،طمٙمٛمف ًمف ومٝمذا طمٞمٜمئذٍ 

َٚمس هذا ُمثؾ ُمٕمف يم٤من ومٛمـ: إول إُمر يم٤من وم٢من  ًَّ  أن أوًٓ  ًمف جيقز ومال، اًم

- اظمتٞم٤مره سمدون ُمٜمف يتنب اًمٌقل يم٤من وًمق يّمكم صمؿ، اًمقىم٧م دظمقل سمٕمد إٓ، يتقو٠م

 ذًمؽ فُمٜم خيرج أنف واحل٤مًم٦م ُيَّمكمِّ  أن ًمف جيقز ومال: أظمر إُمر يم٤من إن أُم٤م، -ـمٌٕم٤مً 

 .اًمٌقل

 سمٕمد إٓ يتقو٠م ٓ ومٝمق اًمًٚمس سمٛمرض ُمّم٤مب هق: اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ: وم٢مذاً 

د يتقو٠م أن سمد ومال قم٤مرض أُمر هذا ٓ، ًمف شَمَٞمّن  يمٞمٗمام، وُيَّمكمِّ  إذان  ووقئف جُيَدِّ

د ر، صالشمف وجُيَدِّ  .همػمه. وصمٞم٤مسمف سمدٟمف وُيَٓمٝمِّ

 ..اًمتل اعمرأة قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  أم، اًمًٜم٦م ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا دًمٞمؾ هؾ مداخؾة:

 .اعمًتح٤مو٦م قمغم الشقخ:

: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ؟ هذا، قم٤مرض أو ؾمٚمس يم٤من إذا سملم اًمتٛمٞمٞمز قمٛمٚمٞم٦م: يٕمٜمل مداخؾة:

 وىم٧م؟ ُمـ أيمثر اًمقوقء ٟمٗمس قمغم يّمكم أن ًمف جيقز هؾ ؾمٚمس يم٤من إذا طم٤مًم٦م ذم

ٌَْتغم ُيَٛمٞمِّزه هذا اًمتٛمٞمٞمز أُم٤م، صالة ًمٙمؾ يتقو٠م أن قمٚمٞمف، ٓ الشقخ:  يم٤من اوم٢مذ، اعمُ

 .ؾمٚمس ومٝمذا..ؿمٝمقر أج٤مم ُمـ ُمٕمف اًمًٚمس هذا

 قمٛمٚمٞم٦م سمٕمد إٓ يتؿ ٓ هذا، اًمٕم٤مرض يٕمٜمل إٓ يتؿ ٓ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م مداخؾة:

 اًمتٌقل قمٛمٚمٞم٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد، سم٤مًمقوقء ُمرشمٌط اًمٌمء هذا ىمّمدي: يٕمٜمل، اًمقوقء

 .اًمٌقل ُمـ ُٟمَ٘مط سمٜمزول شمِمٕمر آٟمتٝم٤مء سمٕمد، اًمقوقء إمم واًم٘مٞم٤مم

ة شمقو٠م أنف ه٥م الشقخ:  صم٤مٟمٞم٦م؟ َُمرَّ
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 .ٟمٕمؿ، ُيٜمِْزل يم٤من إطمٞم٤من سمٕمض مداخؾة:

ف اعمرض هق هذا إذا الشقخ: ًُ  أجقب؟ أب٤م ي٤م شم٘مقل أن أردت ُم٤مذا، ٟمٗم

 ًمٙمؾ واًمقوقء اًمًٚمس، إخ سم١ًمال يتٕمٚمؼ ومٞمام، ؿمٞمخ ي٤م اهلل ؾَمٚمَّٛمؽ مداخؾة:

 اًمٜمقاومؾ؟ يِمٛمؾ هذا هؾ، صالة

ة ُم٠ًمخ٦م هذه واهلل الشقخ: : آي٦م ُمع شمتٜم٤مرم قمٛمٚمٞم٤مً  أن ويٌدو، اًمٌمء سَمٕمَض  حُمَػمِّ

ُ  ُيِريدُ ▬  وأهنل، هذا أىمقل، [185:اًمٌ٘مرة] ♂اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اَّللَّ

 .أقمٚمؿ واهلل: سم٘مقزم اجلقاب

  (55: 26: 24/ 729/ واًمٜمقر اهلدى)

 القضقء بعد آكتضاح شـة

 يٜمتٝمل يم٤من ُم٤م سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شُم٤مضم٦م اسمـ صحٞمح» ذم ىمرأتف طمدي٨م مداخؾة:

: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل احلدي٨م وهن٤مي٦م اح٤مء يرش يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمقوقء ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلصش يٜمزل اًمٌقل وم٢من»

 وآٟمتْم٤مح، آٟمتْم٤مح اؾمٛمف هذا، اًمَقؾْمَقؾَم٦م داسمر ىمٓمع سم٤مب ُمـ هذا الشقخ:

 ىم٣م أن سمٕمد ظمرج ًمٕمٚمف اِلٟم٤ًمن ي٘مقل ٓ طمتك: أي اًمقؾمقؾم٦م داسمر ًم٘مٓمع ؾمٜم٦م

 طم٤مضمتف ىم٣م اًمذي هلذا ويقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من ومٞم٠ميت سمقل: ىمٓمرة ُمٜمف ظمرج ًمٕمٚمف، تفطم٤مضم

 سم٠من وؾمقؾمَتف اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىمٓمع هق ومٞمٙمقن سم٤مًمٌٚمؾ؟ حُتِس أٓ، رء ُمٜمؽ ظمرج سم٠منف

 ُم٤م وم٢مذا، آؾمتٜمج٤مء أو آؾمتؼماء ُمـ يٜمتٝمل أن سمٕمد ًم٤ٌمؾمف يٜمْمح أن وهق سم٤مًمًٜم٦م ضم٤مء

 ٟمْمحل ُمـ هق إٟمام سمف أؿمٕمر اًمذي اًمٌٚمؾ اهذ، ًمف جمٞم٤ٌمً  هق يٙمقن إًمٞمف اًمقؾمقاس ضم٤مء

 وإٟمام، اًمٜمج٤مؾم٦م ِلزاًم٦م ًمٞمس هذا، أؿمٕمر أن دون ُمٜمل رء ظمروج ُمـ وًمٞمس، ًمٚمامء

 .اًمقؾمقؾم٦م داسمر ًم٘مٓمع

، يٜمزل اًمٌقل وم٢من ىم٤مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٠من اًمقؾمقؾم٦م داسمر ًم٘مٓمع يم٤من إن مداخؾة:

 .اًمٜمْمح طمدي٨م أذيمر ًمذًمؽ طمدي٨م هذا



 259   صٗم٦م اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 .ٟمٕمؿ الشقخ:

 أنف، اهلل ؿم٤مء إن ص٤مدىم٤مً  أيمقن طمتك سمف ؾمٛمٕم٧م أو، ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌلاًم أن ىمرأت مداخؾة:

 اًمث٤مين واحلدي٨م، اح٤مء يٜمْمح يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص طم٤مضمتف ىمْم٤مء ُمـ يٜمتٝمل ُم٤م سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من

د ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن  .يٕمٜمل اعم٘مّمقد هذاش يٜمزل اًمٌقل وم٢من: »ىم٤مل َأيمَّ

 قمغم اًمُٕمٝمدةش يٜمزل اًمٌقل وم٢من» اًمزي٤مدة هذه أؾمتحي ُم٤م أن٤م طم٤مل يمؾ قمغم الشقخ:

ٟمٜم٤م أطمد يم٤من إذا أدري ُم٤م، أضمٞمٌؽ وأن٤م شمروي أن٧م راوياًم  اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ إظمقا

 ٟمٕمؿ؟، ذًمؽ يذيمر

 يمؾ قمغم ٓ؟ أم صحٞمح اًمًٜمد ٟمٕمرف أن ٟمريد، َهالَّ  رواي٦م ومٞمف هٜم٤م اًمٔم٤مهر ص٤مر

 اومؽموٜم٤م وم٢مذا، اًمزي٤مدة هذه أطمٗمظ ٓ أن٤مش يٜمزل اًمٌقل وم٢من» أن أضمٞمٌؽ أن٤م طم٤مل

شمف ذياًم اًمت٠مويؾ شمٗمًد ٓ ومٝمل صحتٝم٤م  شيٜمزل اًمٌقل وم٢من»: اعم٘مّمقد ٕن آٟمٗم٤ًم: ًمؽ وَمنَّ

 ٓ أن اِلٟم٤ًمن هذا ُمـ يريد واًمِم٤مرع.. اِلٟم٤ًمن ومُٞمَقؾمِقس يٜمزل ىمد اًمٌقل وم٢من أي

 .اًمٜمزول ُمـ سمٌمء ُيِمٕمر ٓ طمتك صمقسمف قمغم ومٞمٜمْمح، يقؾمقس

 هبذا آهتامم داسمر قمٚمٞمف وي٘مٓمع، هبذا ُيتؿ أن اعمًٚمؿ هذا ُمـ اًمِم٤مرع يريد ٓ 

 داسمر سمذًمؽ ي٘مٓمع طمٞمٜمئذ، هب٤م يِمٕمر ىمد اًمتل ًمٚمرـمقسم٦م شمٕمٚمٞمؾ هق اًمذي حاًمٜمْم

 .اًمقؾمقؾم٦م

ٟمٜم٤م ُمـ أريد وم٠من٤م ذًمؽ ُمع   يذيمروٟمٜم٤م أن، اهلل ؿم٤مء إن قماّمن إمم رضمٕمٜم٤م ُم٤م إذا إظمقا

 ُم٤م هذا أقمٚمؿ ٓ قمٚمٛمل ذم أن٤مش يٜمزل اًمٌقل وم٢من» ومٞمف وهؾ، احلدي٨م هذا سمٛمراضمٕم٦م

 ٓ؟ أم سمٙمؿ َُمرَّ  أن٧م رأجؽ

 .سمٜم٤م َُمرَّ  ُم٤م، ٓ مداخؾة:

 ٟمٕمؿ؟ الشقخ:

، ومرضمف يٜمْمح أن اًمٚمٗمظ ذم اًمذي، ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ ًم٤ٌمؾمف يٜمْمح أن ىمٚم٧م أن٧م مداخؾة:

 اعمج٤مورة؟ أؾم٤مس قمغم هٜم٤م ومرضمف هٜم٤م اعم٘مّمقد ومٝمؾ

 .ُمٌٚمقل سم٤مٕصؾ اًمٗمرج، اًمٗمرج ٟمْمح ٕنف يمذًمؽ: ويم٠منف -ـمٌٕم٤مً - الشقخ:
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 اِلٟم٤ًمن هؾ، ُُمَٕمٞمَّٜم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم ُمثالً  ٟمج٤مؾم٦م صمقب -ُمثالً - قمغم ضم٤مء إذا مداخؾة:

ٌُٚمف  ويٛمًح؟ سم٤مح٤مء َي

 .اًمٖمًؾ ُمـ سمد ٓ اًمٖمًؾ؟ ُمـ سمد ٓ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ىمٚمٜم٤م الشقخ:

 وم٘مط؟ اعمقؾمقؾم٦م طمؼ ذم أنف أم ًمٚمقضمقب؟ سم٤مًمٜمْمح إُمر هؾ مداخؾة:

 .ٟمٕمؿ، ص٤مرف وٓ، ًمّم٤مرف إٓ ًمٚمقضمقب أُمر يمؾ الشقخ:

 [سمتٍمف] (55: 36: 49/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)



 ستحب لْ الٕضٕءوا ٖ





 213   ُم٤م يًتح٥م ًمف اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 ٕجؾف القضقء يستحب ما

 

 .صالة ًمٙمؾ اًمقوقء -

 - 231/ 2» شاًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ. اًمٜم٤مر ُمًتف مم٤م اًمقوقء -

 .ش232

 . أومم سم٤مب ُمـ وًمٚم٘مرآن شمٕم٤ممم اهلل ًمذيمر اًمقوقء -

 .ش234 - 2» شاًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»: اًم٘ملء ُمـ اًمقوقء-

 .ش4 رىمؿ 99/ 1» شٞم٥ماًمؽمهم» اٟمٔمر. طمدث يمؾ قم٘م٥م اًمقوقء -

 ([.1/22) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 القضقء هلا يستحب مقاضع

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

شمتٛمٞمام ًمٚمٗم٤مئدة أذيمر ُمقاوع أظمرى يًتح٥م هل٤م اًمقوقء مل يذيمره٤م اعم١مًمػ وىمد 

 ف ٟم٘مٚم٧م اخلالص٦م أشمٞم٦م:وُمٜم شاًمثٛمر اعمًتٓم٤مب ذم وم٘مف اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب»أوردهت٤م ذم 

 اًمقوقء قمٜمد يمؾ طمدث حلدي٨م سمريدة سمـ احلّمٞم٥م ىم٤مل: - 1

ي٤م سمالل سمام ؾمٌ٘متٜمل إمم اجلٜم٦م؟ »يقُم٤م ومدقم٤م سمالٓ وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأصٌح رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل سمالل: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م  شإين دظمٚم٧م اًم٤ٌمرطم٦م اجلٜم٦م ومًٛمٕم٧م ظمِمخِمتؽ أُم٤مُمل؟

ٓ شمقو٠مت قمٜمده وم٘م٤مل رؾمقل أذٟم٧م ىمط إٓ صٚمٞم٧م ريمٕمتلم وٓ أص٤مسمٜمل طمدث ىمط إ

 .شهلذا»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط  شصحٞمحف»رواه اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واسمـ ظمزيٛم٦م ذم 

 ُمًٚمؿ واىمتٍم اعمٜمذزي قمغم قمزوه ٓسمـ ظمزيٛم٦م وطمده وهق ىمّمقر!
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اًمقوقء ُمـ اًم٘مئ حلدي٨م ُمٕمدان سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ أيب اًمدرداء: أن رؾمقل  - 2

قسم٤من ذم ُمًجد دُمِمؼ ومذيمرت ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل: ىم٤مء وم٠مومٓمر ومتقو٠م ومٚم٘مٞم٧م صم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 صدق أن٤م ص٧ٌٌم ًمف ووقءه.

وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وآوٓمراب اًمذي  143 - 142/  1أظمرضمف اًمؽمُمذي 

ٟمٞمؾ »وىمع ذم ؾمٜمده ٓ يٕمٚمف ٕن طمًٞمٜم٤م اعمٕمٚمؿ ىمد ضمقده يمام ىم٤مل اًمؽمُمذي وأمحد راضمع 

   وشمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر قمغم اًمؽمُمذي. 164/  1 شإوـم٤مر

قمغم  شجمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمٙمؼمى»وىمد ٟمص ؿمٞمخ اِلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم  

 .234/  2هلذا احلدي٨م  ءاًم٘ملاؾمتح٤ٌمب اًمقوقء ُمـ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاًمقوقء ُمـ محؾ اعمٞم٧م ًم٘مقًمف  - 3

 .شُمـ همًؾ ُمٞمت٤م ومٚمٞمٖمتًؾ وُمـ محٚمف ومٚمٞمتقو٠م»

وهق طمدي٨م صحٞمح ضم٤مء ُمـ ـمرق سمٕمْمٝم٤م صحٞمح وسمٕمْمٝم٤م طمًـ يمام ذيمرشمف ذم 

ه اسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ اًم٘مٓم٤من واسمـ طمزم واحل٤مومظ راضمع  144رىمؿ  شإرواء اًمٖمٚمٞمؾ» وىمقا

 .134/  2 شاًمتٚمخٞمص احلٌػم»

صمؿ رأج٧م اعم١مًمػ ىمد اطمت٩م سم٤محلدي٨م قمغم اؾمتح٤ٌمب اًمٖمًؾ ُمـ همًؾ اعمٞم٧م ومٞمام 

   ي٠ميت ُمـ يمت٤مسمف ومٙم٠منف ذهؾ قمـ آؾمتدٓل سمف ح٤م ذيمرشمف هٜم٤م.

 ([111ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 مستحبة القضقء بعد الةوالص مستحب احلدث بعد القضقء

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 صغم وُمـ، ضمٗم٤مين وم٘مد يّمؾ ومل شمقو٠م وُمـ، ضمٗم٤مين وم٘مد يتقو٠م ومل أطمدث ُمـ»

. شضم٤مف سمرب وًم٧ًم، ضمٗمٞمتف وم٘مد أضمٌف ومٚمؿ دقم٤مين وُمـ، ضمٗم٤مين وم٘مد َيْدقُمٜمل ومل

 .ُمقوقع



 215   ُم٤م يًتح٥م ًمف اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 ]قال اإلمام[:

 ذًمؽ إٟمام ًمقوقءا سمٕمد واًمّمالة، احلدث سمٕمد اًمقوقء أن ووٕمف قمغم يدل ومم٤م

 ٓ وهذا شضمٗم٤مين وم٘مد» :ًم٘مقًمف اًمقاضم٤ٌمت ُمـ أهنام يٗمٞمد واحلدي٨م، اعمًتح٤ٌمت ُمـ

 .خيٗمك ٓ يمام اعمًتح٦ٌم إُمقر ذم ي٘م٤مل

 (.119/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حلقم مـ القضقء ووجقب الـار مست مما القضقء اشتحباب

 اإلبؾ

 .شومٚمٞمتقو٠م حلام أيمؾ ُمـ»

 .اًمٜم٤مر ُم٧ًم مم٤م ءاًمقوق: سم٘مقًمف اِلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 :ىم٤مل صمؿ

 ًمثٌقت ًمٚمقضمقب ومٝمق، اِلسمؾ حلؿ ذم إٓ ًمالؾمتح٤ٌمب احلدي٨م ذم إُمر :شوم٤مئدة»

 اِلسمؾ؟ حلقم ُمـ اًمقوقء قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ؾم٠مخقه وم٢مهنؿ، اًمٚمحقم ُمـ همػمه وسملم سمٞمٜمف اًمتٗمريؼ

 وهق. وهمػمه ُمًٚمؿ رواه. شؿمئتؿ إن»: وم٘م٤مل اًمٖمٜمؿ؟ حلقم وقمـ، ششمقو١موا»: وم٘م٤مل

 . ش118/  152/  1» شاِلرواء» ذم خمرج

 (.415/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وبعده؟ الطعام قبؾ القضقء يستحب هؾ

 .وٕمٞمػ. شوسمٕمده ىمٌٚمف اًمقوقء اًمٓمٕم٤مم سمريم٦م» [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ]قال اإلمام[:

 ويمذًمؽ: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل، اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ اًمقوقء يٙمره ؾمٗمٞم٤من يم٤من وىمد: اعمٜمذري ىم٤مل

، سم٤محلدي٨م واطمت٩م، شمريمف اؾمتح٥م اًمِم٤مومٕمل ٜم٤مص٤مطمٌ ويمذًمؽ، يمرهف أنس اسمـ ُم٤مًمؽ

 وم٠ميت رضمع إٟمف صمؿ اخلالء وم٠متك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمد يمٜم٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يٕمٜمل
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 داود وأبق ُمًٚمؿ رواه. شوم٠متقو٠م أصؾ مل» :ىم٤مل شمتقو٠م؟ أٓ: وم٘مٞمؾ، سم٤مًمٓمٕم٤مم

: ىمٚم٧م. شاًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا سم٤مًمقوقء أُمرت إٟمام» :ىم٤مٓ أهنام إٓ سمٜمحقه واًمؽمُمذي

 ظمالومف إمم اًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م ه١مٓء ذه٤مب وهق احلدي٨م وٕمػ قمغم آظمر ًمٞمؾد ومٝمذا

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا فم٤مهر وُمٕمٝمؿ

 وهق، وم٘مط اًمٞمديـ همًؾ سمٛمٕمٜمك احلدي٨م هذا ذم اًمقوقء سمٕمْمٝمؿ شم٠مول وىمد

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اِلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ ذيمر يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمالم ذم ُمٕمروف همػم ُمٕمٜمك

 اؾمتح٤ٌمب قمغم فم٤مهرا  دًمٞمال ًمٙم٤من ٨ماحلدي هذا صح ومٚمق ش56/  1ش»اًمٗمت٤موى»ذم

 . شم٠مويٚمف ضم٤مز وح٤م وسمٕمده اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ اًمقوقء

 (.311/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 الـار مست مما ملسو هيلع هللا ىلص وضقئف ثبقت

٠َمنَّ  َٓ » :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي] ـْ  َأطَمُديُمؿْ  َيَتَقوَّ  ًَمفُ  طِمؾ   َأيمُٚمفُ  ـَمَٕم٤ممٍ  ُِم

 .ُمٜمٙمر. شَأيْمَٚمف

 عمخ٤مًمٗمتف، ُمٜمٙمر واعمتـ، ضمداً  وٕمٞمػ ٤مِلؾمٜم٤مدوم، وسم٤مجلٛمٚم٦م ]قال اإلمام[:

 اؾمت٘مَم وىمد، وىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ اًمٜم٤مر ُمًتف ٤ممم اًمقوقء ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م

 ُمًف ُم٤م أيمؾ ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف اعمٍمطم٦م إظمرى إطم٤مدي٨م ُمع اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق ـمرىمٝم٤م

 - أجْم٤مً  - سمٙمر أب٤م أن: وومٞمف، ضم٤مسمر طمدي٨م وُمٜمٝم٤م، يتقو٠م ومل، واًمٚمحؿ اخلٌز ُمـ اًمٜم٤مر

ومف، اًمؽممج٦م طمدي٨م أصؾ هق هذا ومٚمٕمؾ، يتقو٠م ومل ذًمؽ أيمؾ  ذيٜمؽ أطمدُ  طمرَّ

 .أقمٚمؿ واهلل. - ىمّمداً  أو ؾمٝمقاً  - اعمؽمويملم

 (944/ 13/2)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 الـقم أراد دـ القضقء

 ومتقو٠م ُمْمجٕمؽ أتٞم٧م إذا»: اًمٜمقم أراد عمـ اًمقوقء]ذيمر اِلُم٤مم مم٤م يتقو٠م ًمف[: 
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 ([.1/11اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر] .ش...ىمؾ صمؿ إجٛمـ ؿم٘مؽ قمغم اوٓمجع صمؿ ًمٚمّمالة ووقءك

 يلكؾ أو يعقد أن أراد إذا لؾجـب القضقء

 أطمديمؿ أتك إذا»: يٕمقد أن أراد إذا ًمٚمجٜم٥م اًمقوقء]ذيمر اِلُم٤مم مم٤م يتقو٠م ًمف[: 

 .شطمؿ، 4 م» شومٚمٞمتقو٠م يٕمقد أن أراد صمؿ أهٚمف

. شصح :طمؿ ن» اًمٞمديـ همًؾ قمغم ي٘متٍم وأطمٞم٤مٟم٤م شطمؿ م» ي٠ميمؾ أن أراد وإذا

٤ًٌم يٜم٤مم أن أراد إذا ًمف ذًمؽ ويت٠ميمد  .ضمٜم

 ([.1/11اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 شـة الغسؾ يدي بني القضقء

 يٙمتٗمك ومٝمؾ، يتقو٠م مل اهمتًؾ إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م مداخؾة:

 ؾمٜمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح يمام، اًمٖمًؾ ىمٌؾ اًمقوقء جي٥م أم سم٤مًمٜمٞم٦م ًمٚمقوقء سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟

ؾ سملم ٛمعاجل أن ٓؿمؽ الشقخ: ًْ  وٓ ؿمؽ سمال اًمًٜم٦م هق ىمٌٚمف واًمقوقء اًمُٖم

 ومل اهمتًؾ ًمق سمحٞم٨م واضم٥م اًمٖمًؾ َيِدي سملم اًمقوقء هذا هؾ اخلالف ًمٙمـ، ري٥م

 أن، ٟمخت٤مره اًمذي هذا ؾمٜم٦م؟ وًمٙمٜمف، سمقاضم٥م ًمٞمس أم، اًمّمالة ًمف شمّمح ٓ يتقو٠م

 إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي ًمٚمحدي٨م، اًمقاضم٥م سم٤مُٕمر وًمٞمس، ؾمٜم٦م اًمٖمًؾ يدي سملم اًمقوقء

 .٤ًمئؾاًم

  (55: 42: 45/ 342/ واًمٜمقر اهلدى)

 الغسؾ قبؾ القضقء

 .ش1/12» اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر اٟمٔمر

 ([.1/12اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]
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 القضقء عذ ادحافظة وفضؾ حدث كؾ عـد القضقء

 احلّمٞم٥م سمـ سمريدة حلدي٨م طمدث يمؾ قمٜمد اًمقوقءو]ذيمر اِلُم٤مم مم٤م يتقو٠م ًمف[: 

 إين اجلٜم٦م إمم ؾمٌ٘متٜمل سمؿ سمالٓ ي٤م»: وم٘م٤مل سمالٓ ومدقم٤م يقُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصٌح: ىم٤مل

 إٓ ىمط أذٟم٧م ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: سمالل وم٘م٤مل شأُم٤مُمل ظمِمخِمتؽ ومًٛمٕم٧م اجلٜم٦م دظمٚم٧م

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. قمٜمده شمقو٠مت إٓ ىمط طمدث أص٤مسمٜمل وٓ، ريمٕمتلم صٚمٞم٧م

 اٟمٔمر شم قمغم صح: طمؿ ُمس ت» و شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه. شهلذا»

 . ش99 - 1» شاًمؽمهمٞم٥م»

 واٟمٔمر شصح: ـم٥م طمؿ ُمس» ُم١مُمـ إٓ اًمقوقء قمغم ُي٤مومظ وًمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل

  .ش425 - 424/ 2» شاًمٗمت٤موى»

 ([.1/12اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 ادقت محؾ مـ عذ القضقء

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمٞم٧م محؾ ُمـ قمغم اًمقوقء]ذيمر اِلُم٤مم مم٤م يتقو٠م ًمف[ 

 ش355» اًمٓمٞم٤مًمز ظمرضمفأ شومٚمٞمتقو٠م محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ ُمٞمت٤م همًؾ ُمـ»: واًمًالم

 ...هريرة أيب قمـ اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح قمـ ذئ٥م أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ ش454/ 2» وأمحد

  .ومٞمف شُمُٙمٚمِّؿ ىمد يم٤من وإن ومٞمف ؿمؽ ٓ صحٞمح وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ([.1/12) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 



 

 ٌٕاقض الٕضٕء
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 القضقء كقاقض

 :اًمقوقء ٟمقاىمض

 شيتقو٠م طمتك أطمدث إذا أطمديمؿ الةص اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: اًمٖم٤مئط، اًمٌقل - 2، 1

/ 2» طمؿ هؼ ُم٩م صح: ت» شريح أو صقت ُمـ إٓ ووقء ٓ». شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ»

 .ش415

 .شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ» اًمقوقء ومٞمف: اعمذي - 3

 ُمـ إٓ وًمٞم٤مًمٞمٝمـ أج٤مم صمالصم٦م ظمٗم٤مومٜم٤م ٟمٜمزع ٓ أن ؾمٗمًرا  يمٜم٤م إذا ي٠مُمرٟم٤م يم٤من: اًمٜمقم - 4

 اًمٌٍمي احلًـ ُمذه٥م وهق. شطمؿ ن صح: ت». وٟمقم وسمقل هم٤مئط ُمـ ًمٙمـ ضمٜم٤مسم٦م

 طمزم اسمـ ذه٥م وإًمٞمف، اعمٜمذر واسمـ راهقيف واسمـ ؾمالم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد وأيب واعمزين

 .ش231 - 222/ 1»

 واظمت٤مره ظمزيٛم٦م واسمـ اعمٜمذر واسمـ وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل وسمف اِلسمؾ حلؿ أيمؾ - 5

 وىم٤مل. سمف ىمٚم٧م احلدي٨م صح إن: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل. ش241/ 1» طمزم واسمـ اًمٌٞمٝم٘مل

 واٟمتٍم. ظمالومف قمغم اجلٛمٝمقر يم٤من وإن دًمٞمال أىمقى اعمذه٥م وهذا: ُمًٚمؿ ذم اًمٜمقوي

 شاًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» ذم إًمٞمف وُم٤مل ش59 - 57/ 1» شاًمٗمت٤موى» ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ ًمف

 .ش177 - 175/ 1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وسمف ش432/ 2»

 .سمِمٝمقة اًمٕمْمق عمس - 6

 .([1/21) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي صوصواتخ ومن مطؾًؼا لؾقضقء كاقض الـقم

 وضوءه ينقض ال النوم

 صمؿ، سمٜمٗمخف إٓ ٟمقُمف يٕمرف ومام، ؾم٤مضمد وهق يٜم٤مم يم٤من»: ُمرومققًم٤م ُمًٕمقد اسمـ قمـ

 .شصالشمف ذم ومٞمٛميض ي٘مقم
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 وهمػمه داود أبق أظمرضمف. ٟمحقه ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

. ش..ٓمجٕم٤مُمْم ٟم٤مم ُمـ قمغم اًمقوقء إٟمام»: سمٚمٗمظ ُمٜمٙمرة زي٤مدة وومٞمف، وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مد

 اًمزي٤مدة هذه سمٖمػم شاًمّمحٞمحلم» ذم وهق ش25» شداود أيب وٕمٞمػ» ذم ظمرضمتف وًمذًمؽ

 ُمرؾمؾ زي٤مدة وأُم٤م. ش1229 - 1224» شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق، ٟمحقه

 ذم ُمقصقًم٦م ضم٤مءت صحٞمح٦م ومٝمل. شىمٚمٌف يٜم٤مم وٓ قمٞمٜم٤مه شمٜم٤مم يم٤من»: إسمراهٞمؿ

 طمدي٨م وُمـ، ش1212» شدداو أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق، وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم»

 اًمزي٤مدة وهذه: ىمٚم٧م. ش2997» شاًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح» اٟمٔمر. وهمػمه هريرة أيب

 وىمد. ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ ذًمؽ وأن، ملسو هيلع هللا ىلص ووقءه يٜم٘مض ٓ اًمٜمقم أن ذم سُي٦م

 ذم سمٞمٜمتف يمام ٟم٤مىمض أنف واًمراضمح، ضمٚمقؾمف ذم اعمتٛمٙمـ اجل٤مًمس ٟمقم ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

  .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف، شاعمٜم٦م مت٤مم»

 (.1528/ 6/2)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 مطؾًؼا لؾقضقء كاقض الـقم

 ]قال اإلمام[:

 ومٌٚمٖم٧م ومٞمٝم٤م إىمقال ومجع، اعم٠ًمخ٦م هذا ذم، اًمٕمٚمامء اظمتالف اًمّمٜمٕم٤مين ذيمر

 ىمٚمٞمال طم٤مل يمؾ قمغم ُمٓمٚم٘م٤م ٟم٤مىمض اًمٜمقم أن وهق إول اًم٘مقل ُمٜمٝم٤م اًمّمقاب، صمامٟمٞم٦م

 .ومراضمٕمف ىمقي٦م سم٠مدًم٦م طمزم اسمـ وٟمٍمه، يمثػما  أو يم٤من

 (.375/ 2)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 مطؾًؼا لؾقضقء كاقض الـقم

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

وم٢مذا يم٤من اًمٜم٤مئؿ ضم٤مًم٤ًم ممٙمٜم٤م ُم٘مٕمدشمف ُمـ إرض ٓ »ىمقًمف ذم اًمٜمقم اعمًتٖمرق:  

 ملسو هيلع هللا ىلصيٜمت٘مض ووقؤه وقمغم هذا ُيٛمؾ طمدي٨م أنس ىم٤مل: يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل 
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يٜمتٔمرون اًمٕمِم٤مء أظمرة طمتك ختٗمؼ رؤوؾمٝمؿ صمؿ يّمٚمقن وٓ يتقوئقن رواه 

اًمِم٤مومٕمل وُمًٚمؿ وأبق داود واًمؽمُمذي وًمٗمظ اًمؽمُمذي ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم: ًم٘مد رأج٧م 

يقىمٔمقن ًمٚمّمالة طمتك ٕؾمٛمع ٕطمدهؿ همٓمٞمٓم٤م صمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأصح٤مب رؾمقل اهلل 

 .شي٘مقُمقن ومٞمّمٚمقن وٓ يتقو١مون ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: هذا قمٜمدٟم٤م وهؿ ضمٚمقس

ٟمحق يمالم اسمـ اعم٤ٌمرك هذا صمؿ رده  251/  1 شاًمٗمتح»ٚم٧م: ىمد ذيمر احل٤مومظ ذم ىم

   سم٘مقًمف:

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ذم هذا احلدي٨م: ومٞمْمٕمقن ضمٜمقهبؿ  شُمًٜمد اًمٌزار»ًمٙمـ ذم » 

 .شومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٜم٤مم صمؿ ي٘مقُمقن إمم اًمّمالة

سمٚمٗمظ: يم٤من  318ص  شُم٤ًمئؾ اِلُم٤مم أمحد»ىمٚم٧م: وأظمرضمف أجْم٤م أبق داود ذم 

يْمٕمقن ضمٜمقهبؿ ومٞمٜم٤مُمقن ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يتقو٠م وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصأصح٤مب اًمٜمٌل 

 يتقو٠م. وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.

وم٢من هذا إٟمام يٙمقن وهؿ  شختٗمؼ رؤوؾمٝمؿ»ومٝمذا اًمٚمٗمظ ظمالف اًمٚمٗمظ إول: 

ضمٚمقس يمام ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك وم٢مُم٤م أن ي٘م٤مل: إن احلدي٨م ُمْمٓمرب ومٞمً٘مط آؾمتدٓل 

: يم٤من سمٕمْمٝمؿ يٜم٤مم ضم٤مًم٤ًم وسمٕمْمٝمؿ ُمْمٓمجٕم٤م سمف وإُم٤م أن جيٛمع سملم اًمٚمٗمٔملم ومٞم٘م٤مل

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يتقو٠م وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يتقو٠م وهذا هق إىمرب وطمٞمٜمئذ وم٤محلدي٨م دًمٞمؾ عمـ 

ىم٤مل: إن اًمٜمقم ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ُمٓمٚم٘م٤م وىمد صح ذًمؽ قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

وهق سم٤مًمٚمٗمظ أظمر ٓ يٛمٙمـ محٚمف قمغم اًمٜمقم  شاًمٗمتح»واسمـ قمٛمر واسمـ اعمًٞم٥م يمام ذم 

ُم٘مٕمدشمف ُمـ إرض وطمٞمٜمئذ ومٝمق ُمٕم٤مرض حلدي٨م صٗمقان سمـ قم٤ًمل اعمذيمقر  ممٙمٜم٤م

وم٢مٟمف يدل قمغم أن اًمٜمقم ٟم٤مىمض  ش... ًمٙمـ ُمـ هم٤مئط وسمقل وٟمقم»ذم اًمٙمت٤مب سمٚمٗمظ: 

ُمٓمٚم٘م٤م يم٤مًمٖم٤مئط واًمٌقل وٓ ؿمؽ أنف أرضمح ُمـ طمدي٨م أنس ٕنف ُمرومقع إمم اًمٜمٌل 

٤مب اًمقوقء وًمٞمس يمذًمؽ طمدي٨م أنس إذ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن ذًمؽ ىمٌؾ إجي ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ اًمٜمقم.

وم٤محلؼ أن اًمٜمقم ٟم٤مىمض ُمٓمٚم٘م٤م وٓ دًمٞمؾ يّمٚمح ًمت٘مٞمٞمد طمدي٨م صٗمقان سمؾ ي١ميده 

وإؾمٜم٤مده طمًـ يمام ىم٤مل  شويم٤مء اًمًف اًمٕمٞمٜم٤من ومٛمـ ٟم٤مم ومٚمٞمتقو٠م»طمدي٨م قمكم ُمرومققم٤م: 
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وم٘مد أُمر  198رىمؿ  شصحٞمح أيب داود»اعمٜمذري واًمٜمقوي واسمـ اًمّمالح وىمد سمٞمٜمتف ذم 

 يمؾ ٟم٤مئؿ أن يتقو٠م. ملسو هيلع هللا ىلص

  أن احلدي٨م أؿم٤مر إمم أن اًمٜمقم ًمٞمس -يمام فمـ اًمٌٕمض  -يٕمٙمر قمغم قمٛمقُمف  وٓ
ٟم٤مىمْم٤م ذم ٟمٗمًف سمؾ هق ُمٔمٜم٦م ظمروج رء ُمـ اِلٟم٤ًمن ذم هذه احل٤مًم٦م وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل: ح٤م 

يمؾ ٟم٤مئؿ أن يتقو٠م وًمق يم٤من ُمتٛمٙمٜم٤م ٕنف قمٚمٞمف اًمًالم  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من إُمر يمذًمؽ أُمر 

ٓمٚمؼ اًمقيم٤مء يمام ذم طمدي٨م آظمر أظمؼم أن اًمٕمٞمٜملم ويم٤مء اًمًف وم٢مذا ٟم٤مُم٧م اًمٕمٞمٜم٤من اٟم

واعمتٛمٙمـ ٟم٤مئؿ وم٘مد يٜمٓمٚمؼ ويم٤مؤه وًمق ذم سمٕمض إطمقال يم٠من يٛمٞمؾ يٛمٞمٜم٤م أو ي٤ًمرا 

 وم٤مىمتْم٧م احلٙمٛم٦م أن ي١مُمر سم٤مًمقوقء يمؾ ٟم٤مئؿ. واهلل أقمٚمؿ.

وُم٤م اظمؽمٟم٤مه هق ُمذه٥م اسمـ طمزم وهق اًمذي ُم٤مل إًمٞمف أبق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم 

 ىم٤مل: 2/  117/  1 شذح اعمقـم٠م»ذم  ذم ىمّم٦م ـمريٗم٦م طمٙم٤مه٤م قمٜمف اسمـ قمٌد اًمؼم

قمٚمٞمف طمتك ىمٕمد إمم ضمٜمٌل رضمؾ يقم  ءووقيمٜم٧م أومتل أن ُمـ ٟم٤مم ضم٤مًم٤ًم ٓ »

اجلٛمٕم٦م ومٜم٤مم ومخرضم٧م ُمٜمف ريح! وم٘مٚم٧م: ىمؿ ومتقو٠م. وم٘م٤مل: مل أنؿ. وم٘مٚم٧م: سمغم وىمد 

ظمرضم٧م ُمٜمؽ ريح شمٜم٘مض اًمقوقء! ومجٕمؾ ُيٚمػ سم٤مهلل ُم٤م يم٤من ذًمؽ ُمٜمف وىم٤مل زم: سمؾ 

٤م يمٜم٧م أقمت٘مد ذم ٟمقم اجل٤مًمس وراقمٞم٧م همٚم٦ٌم اًمٜمقم وخم٤مًمٓمتف ُمٜمؽ ظمرضم٧م! ومزايٚم٧م ُم

 .شاًم٘مٚم٥م

 :2/  32ق  شهمري٥م احلدي٨م»وم٤مئدة ه٤مُم٦م: ىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم 

وطم٘مٞم٘م٦م اًمٜمقم هق اًمٖمِمٞم٦م اًمث٘مٞمٚم٦م اًمتل هتجؿ قمغم اًم٘مٚم٥م ومت٘مٓمٕمف قمـ ُمٕمروم٦م إُمقر »

 .شاًمٔم٤مهرة. واًمٜم٤مقمس: هق اًمذي ره٘مف صم٘مؾ وم٘مٓمٕمف قمـ ُمٕمروم٦م إطمقال اًم٤ٌمـمٜم٦م

سمٛمٕمروم٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اًمٗمرق سملم اًمٜمقم واًمٜمٕم٤مس شمزول إؿمٙم٤مٓت يمثػمة و

ويت٠ميمد اًم٘مقل سم٠من اًمٜمقم ٟم٤مىمض ُمٓمٚم٘م٤م. وًم٘مد أنحرف ىمٚمؿ اًمِمقيم٤مين قمـ اًمّمقاب هٜم٤م 

وم٢مٟمف سمٕمد أن ىمرر وضمف اًم٘مقل اعمذيمقر أطمًـ شم٘مرير قم٘م٥م قمٚمٞمف  شاًمًٞمؾ اجلرار»ذم 

   :96/  1سم٘مقًمف 

ف ٓ يٜمت٘مض اًمقوقء سم٤مًمٜمقم إٓ إذا ٟم٤مم وًمٙمٜمٝم٤م وردت أطم٤مدي٨م ىم٤موٞم٦م سم٠من» 
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ومتٙمقن » اعمٜمت٘مك»٤م سمٕمْم٤م يمام أووح٧م ذًمؽ ذم ذطمل ًمـُمْمٓمجٕم٤م وهل شم٘مقي سمٕمْمٝم

 !شُم٘مٞمدة ح٤م ورد ذم ٟم٘مض ُمٓمٚمؼ اًمٜمقم ومال يٜم٘مض إٓ ٟمقم اعمْمٓمجع

 وأن٧م إذا رضمٕم٧م إمم اًمنمح اعمذيمقر وضمدشمف ىمد ذيمر ومٞمف صمالصم٦م أطم٤مدي٨م:

وُمع أنف ىمد ذيمر  شـ ٟم٤مم ؾم٤مضمدا ووقء ...ًمٞمس قمغم ُم»إول: قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 

شمْمٕمٞمٗمف قمـ مجع يمثػم ُمـ إئٛم٦م. وقمـ اًمٌٞمٝم٘مل أنف ىم٤مل: أنٙمره مجٞمع أئٛم٦م احلدي٨م 

 ذم اًمدآين: شاعمٕمٜمل»قمغم أيب ظم٤مًمد اًمدآين. وم٘مد طم٤مول شم٘مقيتف سم٘مقل اًمذهٌل ذم 

 .شُمِمٝمقر طمًـ احلدي٨م»

ق ؾمٚمؿ سمف ومال يٗمٞمد شم٘مقي٦م وًمٞمس خيٗمك قمغم اًمٕم٤مرف هبذا اًمٗمـ أن ُمثؾ هذا اًم٘مقل ًم

ًمٚمحدي٨م وىمد أمجع اعمحدصمقن اعمت٘مدُمقن قمغم إٟمٙم٤مره يمام شم٘مدم ومٙمٞمػ وىمد ىم٤مل احل٤مومظ 

 ذم اًمدآين هذا:

 ؟!شصدوق خيٓمئ يمثػما ويم٤من يدًمس»

ذم مجٚم٦م ُم٤م أنٙمر  شاعمٞمزان»واًمذهٌل ٟمٗمًف ىمد ذيمر هذا احلدي٨م ذم شمرمجتف ُمـ 

 25 شوٕمٞمػ أيب داود»تٝم٤م ذم يمت٤ميب قمٚمٞمف؟ ومٙمٞمػ وذم إؾمٜم٤مده قمٚمؾ صمالصم٦م أظمرى سمٞمٜم

 ذيمر اًمِمقيم٤مين ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م اًمقىمػ وًمٙمٜمف ُمر قمٚمٞمٝم٤م!

 اًمث٤مين: قمـ اسمـ قمٛمرو ُمرومققم٤م ٟمحقه. ىم٤مل اًمِمقيم٤مين:

وومٞمف ُمٝمدي سمـ هالل وهق ُمتٝمؿ سمقوع احلدي٨م. وقمٛمر سمـ ه٤مرون اًمٌٚمخل »

   .شوهق ُمؽموك وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وهق ُمتٝمؿ

 اًمٌٞمٝم٘مل:اًمث٤مًم٨م: قمـ طمذيٗم٦م ُمرومققم٤م: ىم٤مل  

 .ششمٗمرد سمف سمحر سمـ يمٜمٞمز وهق ُمؽموك ٓ ُيت٩م سمف»

وم٠من٧م شمرى أن هذه إطم٤مدي٨م ؿمديدة اًمْمٕمػ ومال يٜمجؼم وٕمٗمٝم٤م سمٛمجٛمققمٝم٤م يمام 

 هق ُمٕمٚمقم قمٜمد اًمِمقيم٤مين وهمػمه ومال أدري ُم٤م اًمذي محٚمف قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م؟!

 ([99ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 
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 مطؾًؼا لؾقضقء كاقض الـقم

يم٤مٟمقا يٜمتٔمرون اًمٕمِم٤مء ومٞمٜم٤مُمقن صمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلإن أصح٤مب »طمدي٨م أنس: » 

 صحٞمح. .شيّمٚمقن وٓ يتقوئقن

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذا احلدي٨م ًمالؾمتدٓل سمف قمغم أن اًمٜمقم اًمٞمًػم ُمـ ضم٤مًمس  تـبقف:

شمٌٓمؾ محؾ  شيْمٕمقن ضمٜمقهبؿ»وٓ خيٗمك أن رواي٦م أبك داود سمٚمٗمظ:  ،وىم٤مئؿ ٓ يٜم٘مض

 أطمد أُمريـ:ومال ُمٜم٤مص ًمٚمٛمٜمّمػ ُمـ  ،احلدي٨م قمغم اجل٤مًمس ومْمال قمـ اًم٘م٤مئؿ

أو اًم٘مقل سم٠منف ٓ  ،إُم٤م اًم٘مقل سم٠من اًمٜمقم ٟم٤مىمض ُمٓمٚم٘م٤م وهذا هق اًمذى ٟمخت٤مره

ومحٚمف قمغم اًمٜمقم اًمٞمًػم يًٜمده ُم٤م ذيمرٟم٤مه  ،يٜم٘مض ُمٓمٚم٘م٤م وًمق ُمْمٓمجٕم٤م هلذا احلدي٨م

ًم٘مد رأج٧م أصح٤مب رؾمقل اهلل »ويمذا رواي٦م اًمدارىمٓمٜمك وهمػمه سمٚمٗمظ:  ،ُمـ اًمٚمٗمظ

دهؿ همٓمٞمٓم٤م صمؿ يّمٚمقن وٓ يقىمٔمقن ًمٚمّمالة طمتك أنك ٕؾمٛمع ٕطم ملسو هيلع هللا ىلص

 .شيتقوئقن

وإظمذ هبذا احلدي٨م يًتٚمزم رد  ،وهق صحٞمح قمٜمد أمحد يمام سمٞمٜمتف هٜم٤مك أجْم٤م

إطم٤مدي٨م اعمقضم٦ٌم سم٤مًم٘مقل سم٤مًمٜم٘مض وذًمؽ ٓ جيقز ٓطمتامل أن يٙمقن احلدي٨م يم٤من 

 واهلل أقمٚمؿ. ،ىمٌؾ اِلجي٤مب قمغم اًمؼماءة إصٚمٞم٦م صمؿ ضم٤مء إُمر سم٤مًمقوقء ُمٜمف

 ([114حت٧م طمدي٨م رىمؿ )]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

 مطؾًؼا لؾقضقء كاقض الـقم

ي٠مُمرٟم٤م إذا يمٜم٤م ؾمٗمرا أن ٓ ٟمٜمزع  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌليم٤من »طمدي٨م صٗمقان سمـ قم٤ًمل ىم٤مل: 

 . طمًـ.شظمٗم٤مومٜم٤م صمالصم٦م أج٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ إٓ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م

طمدي٨م قم٤مصؿ قمٜمد مجٞمع ُمـ ذيمرٟم٤مهؿ ُمـ اعمخرضملم ـ طم٤مؿم٤م اعمٕمجؿ  ذم تـبقف:

ومال أدرى ح٤مذا مل  شوًمٙمـ ُمـ هم٤مئط وسمقل وٟمقم»آظمره سمٚمٗمظ:  ذماًمّمٖمػم ـ زي٤مدة 

 يذيمره٤م اعمّمٜمػ صمؿ رأجتف ذيمره٤م ـ ًمقطمده٤م سمٕمد طمدي٨م.
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 ذموًمٙمٜمٝم٤م صم٤مسمت٦م  ،رواي٦م ُمٕمٛمر قمـ قم٤مصؿ قمٜمد أمحد ذمٟمٕمؿ مل شم٘مع هذه اًمزي٤مدة 

 صم٤مسمت٦م قمٜمد يمؾ ُمـ رواه قمـ قم٤مصؿ. هلروايتف قمٜمد اًمدارىمٓمٜمك يمام 

وهك  ،هذا احلدي٨م ذمُمدرضم٦م  شقموٟم»ادقمك اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن ًمٗمٔم٦م  تـبقف ثان:

ومل أضمد ُمـ ؾمٌ٘مف إمم هذه  ،صم٤مسمت٦م قمٜمد اجلٛمٞمع صمٌقت ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ومٝمل ،دقمقى ُمردودة

 اًمدقمقى قمغم ظمٓمئٝم٤م.

وُمـ ومقائد هذه اًمزي٤مدة أهن٤م شمدل قمغم أن اًمٜمقم ُمٓمٚم٘م٤م ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء يم٤مًمٖم٤مئط 

وهق  ش34ص »واًمٌقل وهق ُمذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م يمام ذيمره اعم١مًمػ 

 اًمّمقاب.

 ([154]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )

 أهنؿ الصحابة عـ ورد ما ومحؾ مطؾًؼا القضقء يـؼض الـقم

 اإلشالم أول يف كان أكف عذ وضقء بال يصؾقن ثؿ يـامقن كاكقا

 . اًمقوقء يٜم٘مض ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٜمقم أن ذيمرتش اًمًف ويم٤مء اًمٕمٞمٜم٤من» طمدي٨م مداخؾة:

 . ٟمٕمؿ أي الشقخ:

 يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن: »ي٘مقل يم٤من أنس أن طمدي٨م يذيمر اًمِمقيم٤مين ُم٤مماِل مداخؾة:

  اجلٛمع؟ ويمٞمػ صحٞمح اًمٙمالم ومٝمذاش يتقو١مون وٓ ومُٞمَّمٚمُّقن، وي٘مقُمقن يٜم٤مُمقن

  ووقؤه؟ يٜمت٘مض ٓ ٟم٤مم إذا اِلٟم٤ًمن إن: ي٘مقل اًمذي وُمـ الشقخ:

 .اًمِمقيم٤مين اِلُم٤مم ذيمره يٕمٜمل مداخؾة:

  .ُيديؽ اهلل، اًم١ًمال قمـ أضمٌٜمل الشقخ:

 . آُملم مداخؾة:

 شمٕمرف أن ُيٛمٜمل اًمذي ًمٙمـ، ُيٛمٜمل ًمٞمس همػمه أو اًمِمقيم٤مين اِلُم٤مم ذيمره الشقخ:

، يّمكم ي٘مقم ٟمقُمف ُمـ اؾمتٞم٘مظ صمؿ ٟم٤مم إذا اعمتقوئ سم٠من: ي٘مقل اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ ُمـ
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  اًمٙمالم؟ هذا ي٘مقل اًمذي ُمـ، صحٞمح ووقءه وأن

 .ي٘مقل أطمد ُم٤م مداخؾة:

  اًمِمقيم٤مين؟ ي٘مقل وح٤م ًمؽ ُم٤م: وم٢مذاً  الشقخ:

  صحٞمح؟ همػم أنس يمالم هؾ ـمٞم٥م مداخؾة:

 . صحٞمح، ٓ الشقخ:

  ُمٜمف؟ ُيْٗمَٝمؿ ُم٤مذا ـمٞم٥م مداخؾة:

 . اِلؾمالم أول ذم يم٤من هذا أن ُمٜمف ُيْٗمَٝمؿ الشقخ:

  (55: 42: 48/ 337/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مطؾًؼا لؾقضقء كاقض الـقم

 ٓ؟ أم ووقءه ت٘مضيٜم ومٝمؾ، ُمتٛمٙمٜم٤مً  اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام اًمٜم٤مئؿ ٟم٤مم إذا السمال:

 سم٠مي ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟم٤مىمض اًمٜمقم ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ، اًمٜمقم ذم قمدة ُمذاه٥م هٜم٤مك الشقخ:

 .اًمّمقاب هق وهذا، ُمتٛمٙمٜم٤مً  ٟمقُمف يم٤من وًمق طمتك، ٟم٤مم صقرة

 .اخلٓم٠م قملم وهذا، ُمٓمٚم٘م٤مً  يٜم٘مض ٓ اًمٜمقم ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .ٟم٤مىمض همػم ومٝمق ُمتٛمٙمٜم٤مً  ٟم٤مم إذا: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .ٟم٤مىمض همػم ومٝمق أجْم٤مً  ًمًجقدا ذم ٟم٤مم ًمق: ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق اًمّمحٞمح اًم٘مقل أن ًمٜم٤م شمٌلم، واعمذاه٥م إدًم٦م راضمٕمٜم٤م ومٚمام

 ش.ومٚمٞمتقو٠م ٟم٤مم ُمـ: »يمالم ىمقًمف سمٕمد وًمٞمس اًمًالم

 ش.ومٚمٞمتقو٠م ٟم٤مم ومٛمـ، اًمًف ويم٤مء اًمٕمٞمٜم٤من: »آظمر طمدي٨م وذم

 ش.اًمقيم٤مء اٟمٓمٚمؼ اًمٕمٞمٜم٤من ٟم٤مُم٧م وم٢مذا: »آظمر ٟمص وذم

 اًمٜمقم ذيمر إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذًمؽ وي١ميد، ضٟم٤مىم ُمٓمٚم٘م٤مً  وم٤مًمٜمقم



ىم   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   229   ض اًمقوقءٟمقا

 واعم٤ًمومر، وًمٞمٚم٦م يقُم٤مً  اخلٗملم قمغم يٛمًح اعم٘مٞمؿ أن: »ىم٤مل طمٞم٨م، واًمٌقل اًمٖم٤مئط ُمع

 أن يٚمزُمف أضمٜم٥م اًمذيش ضمٜم٤مسم٦م ُمـ إٓ، ٟمقم أو سمقل أو هم٤مئط ُمـ، سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالث

 .يم٤مُمالً  همًالً  ويٖمتًؾ ويتقو٠م خيٚمع

، اًمقوقء ٟمقاىمض ُمـ سم٠مهنام اعم٘مٓمقع واًمٖم٤مئط اًمٌقل ُمع اًمٜمقم ىمرن أنف وم٤مًمِم٤مهد

، اًمقوقء سمٜم٘مْمٝمام اعم٘مّمقد اًمٜم٤مىمْملم ُمع اًمٜمقم ذيمر قمٜمدُم٤م، ضمداً  ًمٓمٞمٗم٦م عمح٦م ذم ومٝمٜم٤م

 .واًمٌقل اًمٖم٤مئط

 إُمقر سمٌٕمض يًتدًمقن، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم أُمر يِمٙمؾ هٜم٤م ًمٙمـ

 وهٜم٤مك ٟمقُم٤مً  هٜم٤مك أن ذيمرٟمت أن جي٥م ؾم١ماًمؽ أن٧م وم٤مٔن، ٟمقم ومٞمف أن ٟمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 وسم٤مًمت٤مزم، اًمقوقء يٜم٘مض ومال اًمٜمٕم٤مس أُم٤م، اًمٜمقم هق اًمقوقء يٜم٘مض وم٤مًمذي، ٟمٕم٤مؾم٤مً 

 أنٜمل أن ُمٝمامً  ًمٞمس ٕنف اًمٜمٕم٤مس: وسملم اًمٜمقم سملم اًمٗمرق ٟمٕمرف أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م

 ىمٚمٜم٤م يمام اًمٜمقم ٕن ٟمٕم٧ًم؟ أم ٟمٛم٧م هؾ اعمٝمؿ، اوٓمجٕم٧م أو ُمتٛمٙمٜم٤مً  ضمٚم٦ًم ضمٚم٧ًم

، اًمٜمٕم٤مس يمذًمؽ وًمٞمس، اًمنمع ذم اًمٜم٘مض قمٚم٦م هق وم٤مًمٜمقم، ٟم٤مىمض هق صقرة سم٠مي آٟمٗم٤مً 

 وم٤مًمٜمٕم٤مس، وٟمٕمس هٙمذا ضمٚمس أو، ٟمٕمس ًمٙمـ، يٜمؿ ومل هٙمذا اوٓمجع إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومٚمق

 .اًمقوقء يٜم٘مض ٓ وهق ٟمٕم٤مس

 ذم ٕنف واطمد، هٙمذا ُمْمٓمجٕم٤مً  ٟم٤مم أو هٙمذا ٟم٤مم رضمؾ، ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 ومل ٟمٕمس اًمّمقرشملم ُمـ يمؾ ذم، اًمٜمٕم٤مس ذم إومم اًمّمقرة وذم ٟم٤مم احل٤مًمتلم ُمـ يمؾ

 .يٜمؿ

 اًمٜمقم؟ وسملم اًمٜمٕم٤مس سملم اًمٗمرق ُم٤م

 اًمتقوٞمح هذه رأج٧م، اعم٠ًمخ٦م ووحقا  ُم٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم احل٘مٞم٘م٦م هذه

 .داود أيب ؾمٜمـ ذح اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اخلٓم٤ميب ًمإلُم٤مم

، جمٚمس ذم ٙمقني طمٞمٜمام اًمٜم٤مئؿ أن سمحٞم٨م اًمٜمقم ذم آؾمتٖمراق هق اًمٜمقم: ي٘مقل

 قمـ هم٤مب هذا، ضمٚمقؾمف قمـ هم٤مب يٕمٜمل، إـمالىم٤مً  صقشم٤مً  يًٛمع ٓ طمدي٨م هٜم٤مك ومٞمٙمقن

 هق وُم٤م، اًمٜمقم ُم٘مدُم٤مت هق اًمٜمٕم٤مس ًمٙمـ، يم٤من طم٤مًم٦م سم٠مي ووقؤه واٟمت٘مض، ٟمٗمًف

 اًمٗم٤مرق؟
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 ٓ وهذا، ٟم٤مقمس ومٝمذا، ي٘مقل ُم٤م يٗم٘مف ٓ ًمٙمـ، اًمّمقت يًٛمع فمؾ إذا: ىم٤مل

، ويًٛمٕمف سمٙمالُمٝمؿ ُيس يٕمد مل إذا أُم٤م، ٚمٞم٤مً يم ٟمٗمًف قمـ هم٤مب ُم٤م ٕنف ووقؤه: يٜمت٘مض

 ٟمٛم٧م سم٠منؽ قمٚمٞمؽ ومحٙمٛم٧م رأجتؽ أن٤م إذا طمٞمٜمئذ هٜم٤م، ووقؤه واٟمت٘مض ٟم٤مئؿ ومٝمذا

 حتٙمؿ اًمذي أن٧م، ذًمؽ زم ًمٞمس ٟمٕم٧ًم سم٠منؽ قمٚمٞمؽ طمٙمٛم٧م أو، ذًمؽ زم ًمٞمس

 .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هق وهذا، ٟمٗمًؽ قمغم سمٜمٗمًؽ

 طمتك هم٧ٌم أم صقشم٤مً  شمًٛمع اعمجٚمس ذم فمٚمٚم٧م هؾ ًمٙمـ، ٟمٗمًؽ أن٧م شمِمؽ ىمد

 .اًمّمقت قمـ

 أبق وهق، وًمٖمقي ووم٘مٞمف حمدث ومٝمق، ...واًمٚمٖمقيلم واعمحدصملم اًمٗم٘مٝم٤مء[ أطمد]

 اعمتٛمٙمـ ٟمقم أن يرى يم٤من، اعمٓمٌقع إُمقال يمت٤مب ص٤مطم٥م، ؾمالم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد

 : أشمٞم٦م اًم٘مّم٦م ًمف طمدث أن إمم، اًمقوقء يٜم٘مض ٓ

 ح٤م، ضم٤مٟمٌف رضمؾ مومٜم٤م، اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م ظمٓم٦ٌم إمم يًتٛمع اعمًجد ذم يم٤من

 اًمّمػ ذم يًتقي أن ٟم٤مم اًمذي اًمرضمؾ أراد اًمّمالة وأىم٤مم، اخلٓم٦ٌم ُمـ اخلٓمٞم٥م اٟمتٝمك

 أن٧م ٟمٛم٧م ُم٤م، ٓ: ىم٤مل، ٟمٛم٧م وم٘مد وشمقو٠م أظمل ي٤م اذه٥م: اِلُم٤مم ًمف ىم٤مل، ويّمكم

 ومٕمٚم٧م اًمذي أن٧م ٓ: ًمف ىم٤مل، رائح٦م ُمٜمؽ وـمٚمع ٟمٛم٧م أظمل ي٤م: ًمف ىم٤مل، ٟمٛم٧م اًمذي

 يقُمئذ ُمـ، اعمًٙملم اًمرضمؾ هذا إًمٞمف اًمرائح٦م هذه ومٜم٥ًم، رائح٦م ُمٜمف اِلُم٤مم ؿمؿ، هذا

 وصدق، سمٜمٗمًف طمس وُم٤م، ُمتٛمٙمـ إٟم٤ًمن أي.. ، أظمر اًمرأي واشمٌع، رأجف همػم

، ُمتٛمٙمـ ٟم٤مئؿ وهق اِلٟم٤ًمن ممٙمـش اًمقيم٤مء اٟمٓمٚمؼ اًمٕمٞمٜم٤من ٟم٤مُم٧م وم٢مذا: »اهلل رؾمقل

 ٜمقماًم: ي٘مقل اًمٞمقم ذاك ُمـ، اِلُم٤مم ُمع وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م وهذه، [يِمٕمر ٓ] ٓ ًمٙمـ

 .اًمٜمٕم٤مس وسملم اًمٜمقم سملم اًمتٗمريؼ طمقل اًمدٟمدٟم٦م ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ، ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟم٤مىمض

  (.:..8: 14/   92/   واًمٜمقر اهلدى)



 231   ٟمقاىمض اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 كاكقا الصحابة أن حديث ومحؾ، مطؾًؼا لؾقضقء كاقض الـقم

 يتقضمون فال رؤوشفؿ ختػؼ حتك الصالة يـتظرون يؼعدون

 الترشيع قبؾ كان أكف عذ

 يٜمتٔمروا سمٞم٘مٕمدوا يٕمٜمل ُيَّمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م يم٤من :السائؾة

 .صحٞمح احلدي٨م هذا يتقو١مون وٓ يّمٚمقن صمؿ رؤوؾمٝمؿ ختٗمؼ طمتك اًمّمالة

 .ٟمٕمؿ إيف الشقخ:

 . يتقو١مون وٓ ي٘مقُمقن صمؿ :السائؾة

 .نعم إيه الشقخ:

 صحٞمح؟ احلدي٨م هذا :السائؾة

 . ٟمٕمؿ ايف الشقخ:

ف ويم٤مء اًمٕملم: »وطمدي٨م ـمٞم٥م :السائؾة ًّ  ش ومٚمٞمتقو٠م ٟم٤مم ـومٛم، اًم

 !اخلٛمر؟ ينمسمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أنف أطم٤مدي٨م ومٞمف وُم٤م، إيف الشقخ:

 .ٟمٕمؿ :السائؾة

 ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام» احلر ُمثؾ احلرة وـمٌٕم٤مً ، اِلؿم٤مرة شمٙمٗمٞمف واحلر، هف الشقخ:

ه٤م وإٓش اًمرضم٤مل  .شمقوٞمح سمِدَّ

 َ٘مّدمُمُ  ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف يٕمٜمل وِمْٕمٚمِٝمؿ قمغم ُم٘مدم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل، قمٜمٝمؿ ٟم٘مؾ ُم٤م :السائؾة

 . أومٕم٤مهلؿ ُمـ ُرِوي ُم٤م قمغم

 طم٤مًم٦م ذم يم٤من، ٓ وآ صحٞمح قمٜمف ؾم٠مخ٧ِم  اًمذي إول احلدي٨م: اعمٝمؿ الشقخ:

 ومٞمف ومام، اًمتحريؿ ىمٌؾ يم٤من ًمٚمخٛمر ذهبؿ أن يمام، ومٚمٞمتقو٠م ٟم٤مم ُمـ شمنميع ىمٌؾ اِلسم٤مطم٦م

 .اظمتالف

 (  55: 31: 46/   269/  واًمٜمقر اهلدى) 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      ٟمقاىمض اًمقوقء  

 

232 

 قءالػرق بني الـقم والـعاس يف القض

يٜمتٔمرون اًمٕمِم٤مء طمتك ختٗمؼ  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أنس ىم٤مل : يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل 

رؤوؾمٝمؿ، صمؿ يّمٚمقن وٓ يتقو١مون . رواه أبق داود واًمؽمُمذي ،إٓ أنف ذيمر ومٞمف: 

 يٜم٤مُمقن سمدل : يٜمتٔمرون اًمٕمِم٤مء طمتك ختٗمؼ رؤوؾمٝمؿ.

 يٜمٌٖمل أن ٓ يٜمًك أن اًمٜمقم همػم اًمٜمٕم٤مس.  عؾؼ إلباين بؼقلف:

 ش:132/2ج/ش »ي٥م احلدي٨مهمر»ىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم 

وطم٘مٞم٘م٦م اًمٜمقم هق اًمٖمِمٞم٦م اًمث٘مٞمٚم٦م اًمتل هتجؿ قمغم اًم٘مٚم٥م ومتٖمٓمٞمف قمـ ُمٕمروم٦م 

إُمقر اًمٔم٤مهرة، واًمٜم٤مقمس هق اًمذي ره٘مف صم٘مؾ وم٘مٓمٕمف قمـ ُمٕمروم٦م إطمقال اًم٤ٌمـمٜم٦م، 

 ىم٤مل اعمٗمْمؾ: اًمًٜم٦م ذم اًمرأس، واًمٜمقم ذم اًم٘مٚم٥م.

 اجلالس كقم

 ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ومٞمٜم٤مُمقن: قهبؿضمٜم يْمٕمقن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من :ىم٤مل أنس قمـ

 .يتقو٠م ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ، يتقو٠م

 .ذـمٝمام قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 ]قال اإلمام[:

 :ش317 ص» شاعم٤ًمئؾ» ذم اعمّمٜمػ ىم٤مل :فائدة

 طمدي٨م ذم وهِم٤مم وؾمٕمٞمد ؿمٕم٦ٌم اظمتٚمػ: ي٘مقل طمٜمٌؾ سمـ حمٛمد سمـ أمحد ؾمٛمٕم٧م

 ذم يتقو١مون وٓ يّمٚمقن صمؿ رؤوؾمٝمؿ ختٗمؼ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: أنس

 .ؾمٌؼ ُم٤م قمغم روايتٝمؿ ؾم٤مق صمؿ. ... صم٘م٤مت ويمٚمٝمؿ :-ٗمظاًمٚم

 قمغم جمٛمققمٝم٤م ويدل اًمّمقاب: وهق مجٞمٕم٤ًم: صحتٝم٤م يرى أمحد أن قمغم يدل وهق

 .اًمقوقء جيددوا أن دون يّمٚمقن صمؿ ُمْمٓمجٕملم يٜم٤مُمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ

 هق يمام يٜم٘مض ٓ اجل٤مًمس ٟمقم أن قمغم احلدي٨م هبذا آطمتج٤مج جيقز ومال وقمٚمٞمف:
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 . شاعمْمٓمجع» ذم ورد ٕنف فم٤مهر:

 (365/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 الدم خروج مـ القضقء وجقب يف حديث يصح ٓ

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ. شؾم٤مئؾ دم يمؾ ُمـ اًمقوقء»

 ]قال اإلمام[:

، اًمؼماءة وإصؾ، اًمدم ظمروج ُمـ اًمقوقء إجي٤مب ذم طمدي٨م يّمح ٓ أنف واحلؼ

، ووقء اًمدم ذم ًمٞمس أن احلج٤مز أهؾ ُمذه٥م يم٤من وهلذا، وهمػمه اًمِمقيم٤مين ىمرره يمام

، اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ذًمؽ ذم وؾمٚمٗمٝمؿ اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ اًمًٌٕم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمذه٥م وهق

 :صحٞمح سمًٜمد ش141/  1» واًمٌٞمٝم٘مل ش92/  1ش»اعمّمٜمػ»ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى

 ومل صغم صمؿ أصٌٕمٞمف سملم ومحٙمف دم ُمـ رء ومخرج وضمٝمف ذم سمثرة قمٍم قمٛمر اسمـ أن»

 أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ صح وىمد. هريرة أيب قمـ ٟمحقه ؿمٞم٦ٌم أيب سمـا روى صمؿ شيتقو٠م

 ُمع اًمٌخ٤مري صحٞمح» راضمع، ومٞمٝم٤م ُم٣م صمؿ صالشمف ذم دُم٤م سمزق أنف قمٜمف اهلل ريض أورم

 . ش57/  1ش»اًمٌخ٤مري خمتٍم» قمغم وشمٕمٚمٞم٘مل ش224 - 222 ص 1 ج اًم٤ٌمري ومتح

 (.683/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؟القضقء يـؼض هؾ الرجؾ مـ الدم خروج

ة ُمـ ًمٞمس اًمرضمؾ ُمـ اًمدم وظمروج مداخؾة: ة، اعمرأ  اًمدم أنف طمٞمض يم٤من إذا اعمرأ

 اهلل قم٤موم٤مٟم٤م -ُمثالً - يٙمقن اعمث٤مٟم٦م ذم، يٕمٜمل اًمٌمء ٟمٗمس ذم واًمرضمؾ، اعمرأة ُمـ خيرج

 ؟يمذا أو سم٤مؾمقر أو، اعمٕمدة ذم أو وإي٤ميمؿ

 سم٤مًمّمٞم٤مم؟ أو اًمقوقء سمٜمقاىمض يتٕمٚمؼ ؾم١ماًمؽ الشقخ:

 .اًمقوقء ٟمقاىمض مداخؾة:
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 أخٞمس، اؾمتح٤مو٦م دم أو طمٞمض دم إُم٤م ومٝمق، اعمرأة ُمـ خيرج اًمذي اًمدم الشقخ:

 يمذًمؽ؟

 .ىمرطم٦م ُم٤م: ُمرض سم٥ًٌم دم أو مداخؾة:

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٠مثػم هٜم٤م ًمف سمٛمقوع، سمس... الشقخ:  ُم٤م هذا أن٧م ىمٚم٧م ٕنف، ًمٚمٛمرأ

 دم ومٝمق طمٞمض دم يٙمـ مل وم٢مذا، اؾمتح٤مو٦م دم أو طمٞمض دم يمقٟمف قمـ ظمرج

 .ًمقوقءا يٜم٘مض ومٝمذا، اؾمتح٤مو٦م

َتَح٤مض أن وٓ ُيٞمض أن قم٤مدشمف ُمـ ًمٞمس ومٚمام اًمرضمؾ أُم٤م ًْ  همػم دُمف ومحٙمؿ، ُي

ة دم طمٙمؿ  اًمٜم٘مٓم٦م هذه ذم اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م وًمذًمؽ، شمًتح٤مض أو حتٞمض اًمتل اعمرأ

 .يمثػماً  يم٤من ُمٝمام، اًمقوقء يٜم٘مض ٓ اًمدم ظمروج: ىم٤مل طمٞم٨م، اعمذاه٥م أوؾمع

 .ىمٚمٞمالً  يم٤من ُمٝمام يٜم٘مض احلٜمٗمل اعمذه٥م وٟم٘مٞمْمف

 .يٜم٘مض مل وإٓ، ٟم٘مض يمثػماً  يم٤من إن: أجْم٤مً  وُم٤مًمؽ امحد اِلُم٤مم ُمذه٥م ًمقؾمطوا

 ىم٤مم اًمذي احل٤مرس اًمرضمؾ ذًمؽ ىمّم٦م ُمـ أيمثر، يمثػماً  دُم٤مً  اًمٕم٤مدة ذم أتّمقر ٓ وأن٤م

 . اًمًٗمر ذم ٟم٤مئٛمقن وهؿ واجلامقم٦م اًمرؾمقل ُيرس

 .(55: 51: 54/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلبؾ حلقم أكؾ مـ القضقء

، ومٚمٞمتقو٠م اًمريح ص٤مطم٥م ًمٞم٘مؿ: وم٘م٤مل، رُي٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وضمد»:ىم٤مل جم٤مهد قمـ

 ومٜمتقو٠م؟ يمٚمٜم٤م ٟم٘مقم أومال اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٕم٤ٌمس وم٘م٤مل، احلؼ ُمـ يًتحٞمل ٓ اهلل وم٢من

 . باطل.شقوموا كلكم فتوضيوا :وم٘م٤مل

 ]قال اإلمام[:

، اخل٤مص٦م ُمـ أؿم٤ٌمهٝمؿ وسمٕمض، اًمٕم٤مُم٦م ُمـ يمثػم يتداوًمف ُم٤م احلدي٨م هذا ويِمٌف

 أن وم٤مؾمتحٞم٤م، ريح أطمدهؿ ُمـ ومخرج، يقم ذات خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ أن زقمٛمقا 
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 :قمٚمٞمف ؾمؽما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، ضمزور حلؿ أيمؾ ىمد ويم٤من، اًمٜم٤مس سملم ُمـ ي٘مقم

 وهذه! ومتقو٠موا حلٛمف ُمـ أيمٚمقا  يم٤مٟمقا  مج٤مقم٦م وم٘م٤مم. شومٚمٞمتقو٠م ضمزور حلؿ أيمؾ ُمـ»

 اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ همػمه٤م ذم وٓ اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم هل٤م أصؾ ٓ أنف ُمع اًم٘مّم٦م

 قمـ شمٍمومٝمؿ وم٢مهن٤م، يرووهن٤م اًمذيـ ذم ضمدا ؾمٞمئ أثره٤م وم٢من، قمٚمٛم٧م ومٞمام واًمتٗمًػم

 حصحٞم»ذم  صم٧ٌم يمام، يتقو٠م أن اِلسمؾ حلؿ ُمـ أيمؾ ُمـ ًمٙمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠مُمر اًمٕمٛمؾ

 أومٜمتقو٠م: ىم٤مًمقا ، ٓ: ىم٤مل اًمٖمٜمؿ؟ حلقم ُمـ أنتقو٠م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا : هوهمػمش ُمًٚمؿ

 إٟمام سم٠منف اًمٍميح اًمّمحٞمح إُمر هذا يدومٕمقن ومٝمؿ. شمقو٠موا: ىم٤مل اِلسمؾ؟ حلقم ُمـ

 هذه ُمثؾ ه١مٓء يٕم٘مؾ يمٞمػ ؿمٕمري وًمٞم٧م! شمنميٕم٤م ٓ، اًمرضمؾ ذًمؽ قمغم ؾمؽما  يم٤من

 ًمق وم٢مهنؿ!  اًم٘مقيؿ؟ واًمنمع، اًمًٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ قمـ سمٕمده٤م ُمع، هب٤م وي١مُمٜمقن اًم٘مّم٦م

 سم٠مُمر ُمري٠م أن ملسو هيلع هللا ىلص سمف يٚمٞمؼ ٓ مم٤م وم٢مٟمف، سمقوقح ىمٚمٜم٤مه ُم٤م هلؿ ًمتٌلم، ىمٚمٞمال ومٞمٝم٤م شمٗمٙمروا

 ذم وىمع يمام، أبدي٦م ذيٕم٦م إُمر يّمػم طمتك، اًمٕمٚم٦م شمٚمؽ ًمٚمٜم٤مس يٌلم ٓ صمؿ. زُمٜمٞم٦م ًمٕمٚم٦م

 سمف أُمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ومٚمق، واًمٗم٘مف احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ مج٤مهػم سمف قمٛمؾ وم٘مد، إُمر هذا

 ًمألُمر سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ اجلامهػم ه١مٓء يْمؾ ٓ طمتك، اًمٌٞم٤من أتؿ ًمٌٞمٜمٝم٤م اعمزقمقُم٦م اًمٕمٚم٦م ًمتٚمؽ

 !اعمٓمٚمؼ

 (.268/ 3)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 اإلبؾ حلؿ أكؾ مـ القضقء وجقب

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:

 :٤م ٓ يٜم٘مض اًمقوقءومم 

أيمؾ حلؿ اِلسمؾ وهق رأي اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ويمثػم »ىمقًمف ذم صدد قمد ُم٤م ٓ يٜم٘مْمف: 

. صمؿ ذيمره ُمـ ش٤مًمقوقء ُمٜمفُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم إٓ أنف صح احلدي٨م سم٤مُٕمر سم

 طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة واًمؼماء سمـ قم٤مزب صمؿ ىم٤مل:

وىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م: مل أر ظمالوم٤م سملم قمٚمامء احلدي٨م أن هذا اخلؼم صحٞمح ُمـ ضمٝم٦م »

اًمٜم٘مؾ ًمٕمداًم٦م ٟم٤مىمٚمٞمف وىم٤مل اًمٜمقوي: هذا اعمذه٥م أىمقى دًمٞمال وإن يم٤من اجلٛمٝمقر قمغم 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      ٟمقاىمض اًمقوقء  

 

236 

واًمؼماء قمغم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  ظمالومف اٟمتٝمك. إٓ أنف ي٘م٤مل: يمٞمػ ظمٗمل طمدي٨م ضم٤مسمر

 !شواجلٛمٝمقر إقمٔمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

سم٤مقمؽماف  ملسو هيلع هللا ىلصىمٚم٧م: هذا آؾمتٗمٝم٤مم ٓ ـم٤مئؾ حتتف سمٕمد أن صح احلدي٨م قمٜمف 

اعم١مًمػ ومال جيقز شمريمف ُمٝمام يم٤من اعمخ٤مًمٗمقن ًمف ذم اًمٕمدد واعمٜمزًم٦م وم٢من طمدي٨م رؾمقل 

ىم٤مل اِلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمغم ُم٤م  يمام شيث٧ٌم سمٜمٗمًف ٓ سمٕمٛمؾ همػمه ُمـ سمٕمده»إٟمام  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .ش14اعم٘مدُم٦م: اًم٘م٤مقمدة »ؾمٌؼ ذم 

وإين ٕؾمتٖمرب ضمدا ُمـ اعم١مًمػ هذا اًم٘مقل ٕنف ٓ يتٗمؼ ذم رء ُمع اًمٖمرض 

مجع اعمًٚمٛملم قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًم٘مْم٤مء »اًمذي ُمـ أضمٚمف ووع يمت٤مسمف هذا وهق 

ؾ إن ىمقًمف سم شاعم٘مدُم٦م»يمام ٟمص هق قمٚمٞمف ذم  شقمغم اخلالف وسمدقم٦م اًمتٕمّم٥م ًمٚمٛمذاه٥م

سمٛمثؾ هذه اًمدقمقى ذم  ملسو هيلع هللا ىلصهذا شم٠مجٞمد قمٛمكم ًمٚمٛم٘مٚمدة اًمذيـ يردون أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل 

 .(1)أئٛمتٝمؿ

أىمقل: هذا قمغم اومؽماض أن ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ خم٤مًمٗم٦م  

احلدي٨م صم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ وإٓ وم٢مين أىمقل: أجـ اًمًٜمد اًمّمحٞمح سمذًمؽ قمٜمٝمؿ؟ وهذا أىمؾ ُم٤م 

 سمٛمخ٤مًمٗم٦م همػمه ًمف؟! ملسو هيلع هللا ىلصطمدي٨م رؾمقل اهلل  جي٥م قمغم ُمـ يريد أن يرد

وًمٞمس ًمٚمٛم١مًمػ أي دًمٞمؾ أو ؾمٜمد ذم إصم٤ٌمت ذًمؽ إٓ اقمتامده قمغم ُم٤م ذيمره اًمٜمقوي 

ذه٥م إيمثرون إمم أنف ٓ يٜم٘مض اًمقوقء يٕمٜمل أيمؾ حلؿ »أنف:  شذح ُمًٚمؿ»ذم 

 .شاجلزور وممـ ذه٥م إًمٞمف اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اًمراؿمدون ...

ف اهلل ىمد ٟمٌف قمٚمٞمف ؿمٞمخ اِلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهذه اًمدقمقى ظمٓم٠م ُمـ اًمٜمقوي رمح

 :9ص  شاًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م»رمحف اهلل وم٘م٤مل ذم 

وأُم٤م ُمـ ٟم٘مؾ قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ أو مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ مل يٙمقٟمقا »

يتقو١مون ُمـ حلقم اِلسمؾ وم٘مد همٚمط قمٚمٞمٝمؿ إٟمام شمقهؿ ذًمؽ ح٤م ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ أهنؿ مل 

                                                           

ه اهلل ظمػما  -صمؿ رأج٧م اعم١مًمػ   (1) هذا آؾمتٗمٝم٤مم دم٤موسم٤م  55/  1ىمد طمذف ُمـ ـمٌٕمتف اجلديدة ًمٚمٙمت٤مب  -ضمزا

 ُمٜمف ُمع إٟمٙم٤مرٟم٤م إي٤مه. أث٤مسمف اهلل.]ُمٜمف[
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د أن يمؾ ُم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر ًمٞمس ؾم٤ٌٌم قمٜمدهؿ يٙمقٟمقا يتقو١مون مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر وإٟمام  اعمرا

ُمـ حلقم اِلسمؾ ًمٞمس ؾمٌٌف  ءاًمقوقُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصًمقضمقب اًمقوقء واًمذي أُمر سمف اًمٜمٌل 

وإن يم٤من يتقو٠م ُمٜمف إذا ظمرج  ُمس اًمذيمرُمس اًمٜم٤مر يمام ي٘م٤مل: يم٤من ومالن ٓ يتقو٠م ُمـ 

 .شُمٜمف ُمذي

 41/  1ىمٚم٧م: وي١ميد ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اِلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل أن اًمٓمح٤موي 

روي٤م قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف أن أب٤م سمٙمر اًمّمديؼ  157/  1واًمٌٞمٝم٘مل 

وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أيمال ظمٌزا وحلام ومّمٚمٞم٤م ومل يتقوٞم٤م. صمؿ أظمرضم٤م ٟمحقه قمـ قمثامن 

 واًمٌٞمٝم٘مل قمـ قمكم.

   وم٠من٧م شمرى أنف ًمٞمس ذم هذه أصم٤مر ذيمر ًمٚمحؿ اِلسمؾ اًمٌت٦م وإٟمام ذيمر ومٞمٝم٤م.

ًمقضم٥م محٚمف قمغم همػم حلؿ اِلسمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصق يم٤من قمـ رؾمقل اهلل اًمٚمحؿ ُمٓمٚم٘م٤م وهذا ًم

ومحٛمٚمف قمغم همػم حلؿ اِلسمؾ واضم٥م ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصدومٕم٤م ًمٚمتٕم٤مرض ومٙمٞمػ وهق قمـ همػمه 

سم٤مب أومم محال ٕقمامهلؿ قمغم ُمقاوم٘م٦م اًمنميٕم٦م ٓ قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م وًمذًمؽ أورد اًمٓمح٤موي 

سم٤مب »٘مل ذم ومل يقرده٤م اًمٌٞمٝم شاًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر»واًمٌٞمٝم٘مل هذه أصم٤مر ذم سم٤مب 

 وإٟمام ىم٤مل ومٞمف: شاًمتقو١م ُمـ حلقم اِلسمؾ

ورويٜم٤م قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واسمـ قم٤ٌمس: اًمقوقء مم٤م ظمرج وًمٞمس مم٤م دظمؾ »

 .شوإٟمام ىم٤مٓ ذًمؽ ذم شمرك اًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر

صمؿ روى اًمٌٞمٝم٘مل ومٞمف سمًٜمده قمـ اسمـ ُمًٕمقد أنف أيمؾ حلؿ ضمزور ومل يتقو٠م صمؿ 

 .شملسو هيلع هللا ىلصهذا ٓ يؽمك ُم٤م صم٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل  وهذا ُمٜم٘مٓمع وُمقىمقف وسمٛمثؾ»ىم٤مل: 

ىمٚم٧م: وسمخ٤مص٦م أنف صم٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمالومف وم٘م٤مل ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ريض اهلل 

قمٜمف: يمٜم٤م ٟمتقو٠م ُمـ حلقم اِلسمؾ وٓ ٟمتقو٠م ُمـ حلقم اًمٖمٜمؿ رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

  . سمًٜمد صحٞمح قمٜمف 46/  1 شاعمّمٜمػ»

 ([154ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 
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 اجلزور حلؿ مـ القضقء

 سم٤مًمقوقء إُمر اًمٜمّمقص سمٕمض ذم أنف وأقمٚمؿ]، اِلسمؾ حلؿ أيمؾ ٟمح٥م :السائؾ

 قمٛمر اسمـ قمـ ضم٤مسمر طمدي٨م إطم٤مدي٨م وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ُمـ أؾمٛمع وًمٙمـ، [ُمٜمف

، آسمؾ حلؿ أطم٥م وم٠من٤مش اًمٜم٤مر ُم٧ًم مم٤م اًمقوقء شمرك إُمريـ آظمر أنف» قم٤ٌمس واسمـ

ي  ؟اًمقوقء يٚمزم ٓ أنف صحٞمح أنف ًمق ومِقدِّ

 ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ، وقم٤مومٞم٦م ومّمح٦م اجلزور حلؿ أيمٚم٧م وإذا، شمتقو٠م ٓزم الشقخ:

 شمرك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر يم٤من»: روى طمٞمٜمام ضم٤مسمِراً  ٕن، اًمقوقء

 ُم٤م وًمق، رء وأيَّ  وـمٌٞمخ اًمٚمحقم يمؾ يٕمٜمل قم٤مم يمالم هذا، شاًمٜم٤مر ُم٧ًم مم٤م اًمقوقء

 .اًمٜم٤مر ُم٧ًم مم٤م حلؿ ومٞمف

ق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ   ذًمؽ وذم، اًمٖمٜمؿ حلقم وسملم ِلسمؾا حلقم سملم وَمرَّ

 قم٤مزب سمـ اًمؼماء وطمدي٨م شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ؾمٛمرة اسمـ ضم٤مسمر طمدي٨م: اصمٜم٤من طمديث٤من

 ي٤م ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل إمم ضم٤مء رضمالً  إن: ي٘مقل يمالمه٤م، وهمػمه شأمحد اِلُم٤مم ُمًٜمد» ذم

 ُمٕم٤مـمـ ذم َأنَُّمكمِّ : »ىم٤ملش. َصٚمُّقا : »ىم٤مل، اًمٖمٜمؿ؟ ُمراسمض ذم أنُّمكم اهلل رؾمقل

: ىم٤ملش ؿمئتؿ إن: »ىم٤ملش اًمٖمٜمؿ حلقم ُمـ أنتقو٠م: »ىم٤مل، ششُمَّمٚمُّقا  ٓ: »ىم٤مل ؟شاِلسمؾ

 ش.شمقو١موا: »ىم٤ملش اِلسمؾ حلقم ُمـ أنتقو٠م»

ق هق: وم٢مذاً    طمدي٨م، اًمٜم٤مر ُمًتٝمام مم٤م ويمالمه٤م، اًمٖمٜمؿ حلؿ وسملم اِلسمؾ حلؿ سملم وَمرَّ

 ُيَٗمنَّ ش إُمريـ أظمر يم٤من: »وهق، ىمٌٚمف ذيمرشمف اًمذي إنّم٤مري اهلل قمٌد اسمـ ضم٤مسمر

ق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٞم٨م قم٤مزب اسمـ اًمؼماء وطمدي٨م ؾمُٛمرة سمـ ضم٤مسمر سمحدي٨م  وَمرَّ

 اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم اًمّمالة وم٠مب٤مح ُمراسمْمٝمام: ذم اًمّمالة طمٞم٨م ُمـ، واِلسمؾ اًمٖمٜمؿ سملم

ق يمذًمؽ، اِلسمؾ ُمٕم٤مـمـ ذم اًمّمالة قمـ وهنك  إن: »ىم٤مل، ُيقضِمٌف ومٚمؿ اًمٖمٜمؿ حلؿ سملم وَمرَّ

 ش.وا١مشمقو: »٘م٤ملوم، اِلسمؾ حلؿ وسملمش ؿمئتؿ

 حلؿ ُمـ اًمقوقء قمغم حم٤مومٔمتٝمؿ أن اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد حم٤مؾمـ ُمـ وم٢من: وًمذًمؽ 

٧ٌُم، اجلزور  .ُمٕمٝمؿ اًمًٜم٦م وم٢من، اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم سمٚمدك ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ وضمدت ُم٤م قمغم وم٤مصم



 239   ٟمقاىمض اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 (55: 46: 11/ 266/واًمٜمقر اهلدى)

 اإلبؾ حلقم مـ القضقء

و٠م ُمـ حلقم اًمٖمٜمؿ ؟ : أنتقملسو هيلع هللا ىلصقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة أن رضمال ؾم٠مل رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: أنتقو٠م ُمـ حلقم اِلسمؾ ؟ ىم٤مل ش . وإن ؿمئ٧م ومال شمتقو٠م إن ؿمئ٧م ومتقو٠م ،»ىم٤مل : 

ىم٤مل : ش ٟمٕمؿ»ىم٤مل : أصكم ذم ُمراسمض اًمٖمٜمؿ؟ ىم٤مل : ش ٟمٕمؿ، ومتقو٠م ُمـ حلقم اِلسمؾ: »

 رواه ُمًٚمؿ.ش . ٓ»أصكم ذم ُم٤ٌمرك اِلسمؾ ؟ ىم٤مل : 

م اِلسمؾ ُمـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ إُمر سم٤مًمقوقء ُمـ حلقصم٧ٌم وىمد  قال إلباين:

قم٤مزب أجْم٤ًم، وصححف أمحد واسمـ راهقيف، واسمـ ظمزيٛم٦م، وإُمر صم٤مسم٧م حمٙمؿ مل ي٠مت 

ُم٤م يٜمًخف ومقضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف، وىمد ىم٤مل سمف اِلُم٤مم أمحد، وقمٚمؼ اًمِم٤مومٕمل اًم٘مقل قمغم 

صحتف، وىمد صح سمِمٝم٤مدة ُمـ ذيمرٟم٤م وهمػمهؿ يم٤مًمٌٞمٝم٘مل واًمٜمقوي، وىم٤مل: وهذا 

 اعمذه٥م أىمقى دًمٞماًل.

ومٚمؿ ٟمجد ًمف أصاًل هبذا ش ُمـ أيمؾ حلؿ ضمزور، ومٚمٞمتقو٠م»وأُم٤م طمدي٨م:  ئدة:فا

 اًمٚمٗمظ وإن يم٤من ُمٕمٜم٤مه صحٞمح٤ًم.

 (1/151)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 القضقء؟ يػسد اجلؿؾ حلؿ أكؾ داذا

 ح٤مذا، اًمن، اجلامل حلؿ أيمؾ َُمـ، اجلٛمؾ قمـ مجٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اِلظمقان ؾم٠مخقين

 ٟمص هذا ذم: يٕمٜمل وًمٙمـ، قمٚمٛم٧م ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م وأن٤م اًمقوقء؟ يٗمًد اجلٛمؾ حلؿ أيمؾ

 سمٕمرف ُم٤م اًم٥ًٌم هق ُم٤م، اًمقوقء يٗمًد اجلٛمؾ أيمؾ واجلامل، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ

 ظمػم؟ اهلل ضمزاك ضمقاب قمٜمدك ومٝمؾ

 سمس، ضمقاب قمٜمدي ًمؽ أىمقل وأىمدر، ضمقاب قمٜمدي ُم٤م ًمؽ أىمقل أىمدر الشقخ:

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف أنّمح أن٤م، ضمقاب قمٜمدي ًمٞمس قمام أضم٤موسمؽ سمدي رء أول

د  شمٕمٌػمك طمد وقمغم، اًمتنميع سمحٙمؿ اًمٕمٚمامء أهؾ قمٜمد يًٛمك قمام اًم١ًمال قمـ ٟمٗمًف ُيَٕمقِّ
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 ٓزم ُم٤م، اًمقوقء قمٚمٞمف جي٥م اجلٛمؾ حلؿ أيمؾ إذا اًمرضمؾ إٟمف اًمن هق ُم٤م، اًمن: أن٧م

ر قمـ ٟم٠ًمل  هاً  يمقٟمف قمـ ظمرج ذع ذم يم٤من ًمق ه، آؾمؿ هذا يٙمٗمل، إها

 سمس، همػمي وىمع يمام أن٤م ووىمٕم٧م، احلٞم٤مة هذه ذم سمتجرسمتل قمروم٧م ٕنف، ؿمٚمقن قمروم٧م

 طمٙمٛم٦م وأنف، اًمِم٤ٌمب قمغم أتٗمٚمًػ ويمٜم٧م، وٚمٚم٧م أن سمٕمد هداين ريب إٟمف اًمٗمرق

 ؾم٤مئؾ ًمٙمؾ أقمٓمل أن أؾمتٓمٞمع ًمـ أنف قمروم٧م سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ، ويمذا يمذا اًمٗمالين احلٙمؿ

 ٟمفإ وٓطمٔم٧م، اًمتنميع طمٙمؿ قمـ اًمن ذم أو احلُٙمؿ طمٙمٛم٦م ذم ؾم١مال يمؾ قمـ ضمقاب

 ُم٤م ص٤مروا، قمٚمٞمٝم٤م أضمٞمٌٝمؿ وأن٤م، إؾمئٚم٦م هذه ي٠ًمخقين وهؿ ٟمِم١موا اًمكم اًمِم٤ٌمب

 إذاً ، اًمن هق ُم٤م يٕمرومقا  سمدهؿ، رؾمقًمف ىم٤مل اهلل ىم٤مل هٞمؽ، اًمنمع طمٙمؿ هٞمؽ يٙمتٗمقا 

 اًمٌ٘مرة ؾمقرة اومتت٤مح اعم١مُمٜملم سمف وضمؾ قمز اهلل وصػ ُم٤م سمٓم٤مسمع اٟمٓمٌٕمقا  ُم٤م ه١مٓء

ـَ ▬ [2:اًمٌ٘مرة] ♂ٓ َرْي٥َم ومِٞمِف ُهًدى ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  َذًمَِؽ اًْمِٙمَت٤مُب ▬ [1:اًمٌ٘مرة]♂امل▬ ِذي اًمَّ

 .[3:اًمٌ٘مرة]♂ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمًْمَٖمٞم٥ِْم 

 أرسمٕم٤مً  أو، أرسمٕم٤مً  أرسمٕم٤مً  أرسمٕم٤مً  صمؿ، ريمٕمتلم سم٤مًمّمٌح شمّمكم أنؽ سم٤مًمٖمٞم٥م اِليامن ُِمـ

 ،أرسمٕم٦م أرسمٕم٦م واًمٌ٘م٤مي٤م، صمالصم٦م واعمٖمرب ريمٕمتلم اًمّمٌح ًمٞمش، أرسمٕم٤مً  صمؿ صمالصم٤مً  صمؿ أرسمٕم٤مً 

ٚمِٞماًم ▬، هٞمؽ ورسمع هٞمؽ ٟمص ورء ه ورء ضمٝمر رء وًمٞمش ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ  ♂َوُي

 سمدا إن ٟمٞم٠مس ٓ صمؿ، ُمًٚمٛملم إٟم٤م سمّمٗم٦م ٟمحـ أنٗمًٜم٤م ٟمٓمٌع أن جي٥م هٙمذا[ 65:اًمٜم٤ًمء]

 يمٚمف اِلؾمالم احل٘مٞم٘م٦م ٕنف ُم٤مٟمع: ذم ُم٤م، ي٘مقًمقن يمام اخل٤مـمر قمٗمق: يٕمٜمل هٞمؽ طِمٙمٛم٦م ًمٜم٤م

َّٓ ▬ ًمٙمـ طمٙمؿ ُقنَ َوَُم٤م َيْٕمِ٘مُٚمَٝم٤م إِ
ِ
 .[43:اًمٕمٜمٙمٌقت]♂ اًْمَٕم٤معم

 وذم، يمذا يمذا ذم اًمن، اِلؾمالم ُمـ رء ومٝمامن ُمق اًمكم اًمٜم٤مس ٟمٓمٌع ٟمجل أُم٤م

 أو احلٙمؿ سمٌٞم٤من ُم٘مروٟم٤مً  إٓ سمحٙمؿ ُمٕمؽ ي١مُمـ ُم٤م إٟمف احلّمٞمٚم٦م، آظمره إمم يمذا يمذا

 هذا سمتٕمرف: يٕمٜمل، أضم٤موسمؽ أىمدر وُم٤م أضم٤موسمؽ أىمدر: ىمقزم ُمـ اًمٌمء هذا، اًمن

 واطمد ُمثالً  شم٘مقل اعمذاه٥م سمٕمض ومٞمف، طمٙمؿ ًمؽ أضمٞم٥م سمدي ؿمق أجش ؾُمث اًم١ًمال

 ...اًمن؟ هق ُم٤م ووقؤه اٟمت٘مض زوضمتف هٞمؽ عمس

 ًمٙمـ، هٞمؽ قمٛمؾ وًمق ظمالص ووقؤه اٟمت٘مض هٞمؽ عمس إذا: سمٞم٘مقل ُمذه٥م ومٞمف

، اعمقوقع ذم ؿمٝمقة ذم ٕنف ووقؤه: اٟمت٘مض هذا، طمٚمق رء هٞمؽ قمٛمؾ واطمد



 241   ٟمقاىمض اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

ة ُمـ أظمذ: ٘مقلي اًمكم اعمذه٥م قمغم سمٜمحٙمل قمؿ ومٜمحـ  ظمالص ًمٙمـ، اًم٘مامش صمٛمـ اعمرأ

، ذقمٞم٦م إطمٙم٤مم شمتٕمٚمؾ ُم٤م: أىمقل ُم٤م ىمّمدي... اًمن هق ُم٤م ووقؤه اٟمت٘مض وىمٕم٧م

 سم٤مشمٗم٤مق اًمقوقء ُمٗمًدات ُمـ ُمٗمًد أضمٞم٥م ؾمقف...أقمٛمؼ ؿمقيف ٟمحٙمل سمدٟم٤م إذا

 وومٚم٧م هقن ُمـ شمقو٠م واطمد إن اًمن هق ُم٤م، ومٞمٝم٤م خمتٚمػ اًمٚمٛمس ُم٠ًمخ٦م هذه، اًمٕمٚمامء

 هق ُم٤م، ُم٤مين يم٤مين ومٞمٝم٤م ُم٤م، ُم٤مين يم٤مين ومٞمٝم٤م هؾ اًمن؟ هق ُم٤م ووقؤه ت٘مضاٟم هقن؟ ُمـ

 .إُمر واٟمتٝمك اًمنمع طمٙمؿ اًمن؟

 واٟمتٝم٧م ذقمل طمٙمؿ سمٞمتقو٠م ضمزور حلؿ أيمؾ واطمد إذا إٟمف اًمن هق ُم٤م: إذاً  

 ح٤م: سمٞم٘مقل إٟمف اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ًمٙمؿ ٟمٜم٘مؾ سم٘مك ٟمٗمٚمًٗمٝم٤م سمدٟم٤م إذا ًمٙمـ، اعمِمٙمٚم٦م

 إُمث٤مل ذم اعمثؾ سمف ييب طمتك احل٘مد وهق ىمٌٞمح ظمٚمؼ قمغم ُمٓمٌقع اجلٛمؾ يم٤من

 ـمٌع ُمـ سمٌمء يت٠مثر مجؾ حلؿ سمٞم٠ميمؾ اًمكم: ي٘مقل، مجؾ ُمـ أطم٘مد ومالن: ومٞم٘م٤مل اًمٕمرسمٞم٦م

 اح٤مء ٕنف اح٤مء: هذا سمدٟمف قمغم يّم٥م إٟمف اًمتنميع طمٙمؿ ُمـ يم٤من وًمذًمؽ، اجلٛمؾ هذا

 اًمن ومٙم٤من، ٠ميمٚمفٟم اًمكم جلٛمؾا شمٌع احلًد آصم٤مر ُمـ أثر هق اًمٜم٤مر وهذا، اًمٜم٤مر ود

 أو اجلزور حلؿ أيمؾ ُمـ، ضمقومف ذم سمتدظمؾ اًمتل احلرارة ًمٓمٗمل سمٞم٘متيض اًمتنميٕمل

 سمٞم٠ميمٚمقا  اًمكم اًمٜم٤مس إٟمف هق سمٞمٙمقن، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ذقمف اًمكم اًمقوقء هبذا اجلٛمؾ

 حلؿ ُمـ ُمثالً  سمٞم٠ميمٚمقا  اًمكم، سم٠مـم٤ٌمقمٝم٤م سمٞمتٓمٌٕمقا  احلٞمقاٟم٤مت حلقم احلٞمقاٟم٤مت ُمـ أنقاع

 سمٞمٖم٤مر ُم٤م ديقث سمٞمّمػم، سمٓمٌٕمف سمٞمت٠مثر اخلٜمزير حلؿ ُمـ سمٞم٠ميمؾ اًمكم، سمٓمٌٕمف سمٞمت٠مثر، إؾمد

، هٞمؽ شمٙمقن ممٙمـ، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٞم٘مقل هٞمؽ، آظمره إمم.. و.. و وزوضمتف أهٚمف قمغم

 ُيٙمل؟ سمده ؿمق احل٤مرث أبق... أجش؟ اًمنمع طمٙمؿ إٟمف سمٞمٙمٗمٞمٜم٤م وٟمحـ

 ذم ييب يٕمٜمل ُمثؾ فومٞم، اعمثؾ قمـ اًمتنميع ه عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل مداخؾة:

، همًالً  يقضم٥م ـم٤مهر وهق اعمٜمل ٟمزول أن، واًمٌقل اعمٜمل ُم٠ًمخ٦م وهق، اًم٘مْمٞم٦م هذه

 هق ُم٤م: يٕمٜمل ي٘م٤مل ٓ هذا، ووقءاً  إٟمام همًالً  يقضم٥م ٓ ٟمجس وهق اًمٌقل وٟمزول

  شمٕمٌدي٦م أُمقر هق إٟمام، ومٞمف اًمن

 أج٧مًمر سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: ىم٤مل، قمٜمف اهلل ريض قمكم ىمقل ُمثؾ هذا الشقخ:

 ًمٙمـ، ومقق ُمـ هق ُم٤م حت٧م ُمـ اًمقؾمخ ٕن، أقماله ُمًح ُمـ ظمػم اًمٜمٕم٤مل أؾمٗمؾ ُمًح
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 .سم٤مًمرأي اًمديـ ومٚمٞمس، اًمديـ هٞمؽ

 (55: 45: 14/ 132/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلبؾ لبـ مـ القضقء حؽؿ

 اِلسمؾ؟ ًمٌـ ُمـ اًمقوقء طمٙمؿ مداخؾة:

 .وم٘مط اِلسمؾ حلقم ُمـ اًمّمحٞمح، اِلسمؾ ًمٌـ ُمـ وٕمٞمػ الشقخ:

 (55:24:28/ب17: راًمٜمق رطمٚم٦م)

 القدي، ادذي، ادـل: القضقء كقاقض مـ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

اعمٜمل واعمذي  - 6، 5، 4»وُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء: ىمقًمف ذم صدد قمد اًمٜمقاىمض:  

ي وم٘م٤مل: واًمقدي ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس: أُم٤م اعمٜمل ومٝمق اًمذي ُمٜمف اًمٖمًؾ وأُم٤م اعمذي واًمقد

 .شاهمًؾ ذيمرك أو ُمذايمػمك وشمقو٠م ووقءك ًمٚمّمالة. رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ

ُمع أنف خمتٚمػ ذم صالطمٞمتف  -ىمٚم٧م: هذا ُمقىمقف وآؾمتدٓل سمف وطمده 

يقهؿ أن ًمٞمس ذم اعمرومقع ُم٤م يدل قمغم ُم٤م دل قمٚمٞمف اعمقىمقف وًمق  -ًمالطمتج٤مج سمف 

ه٤م طمدي٨م قمكم اسمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمٜمقاىمض وًمٞمس يمذًمؽ ومٗمل اعمذي أطم٤مدي٨م أؿمٝمر

قمـ اعمذي ُمـ أضمؾ وم٤مـمٛم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصأيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل: اؾمتحٞمٞم٧م أن أؾم٠مل رؾمقل اهلل 

. أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م وهق خمرج ذم شومٞمف اًمقوقء»وم٠مُمرت رضمال وم٠ًمخف وم٘م٤مل: 

 .158 شاِلرواء»و  255 شصحٞمح أيب داود»

 ([99ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 الذكر مس مـ القضقء حؽؿ

  اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم



 243   ٟمقاىمض اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

ويرى إطمٜم٤مف أن ُمس اًمذيمر ٓ يٜم٘مض اًمقوقء حلدي٨م  :4ىمقًمف حت٧م رىمؿ  

ٓ »قمـ رضمؾ يٛمس ذيمره هؾ قمٚمٞمف اًمقوقء؟ وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصـمٚمؼ أن رضمال ؾم٠مل اًمٜمٌل 

 رواه اخلٛم٦ًم وصححف اسمـ طم٤ٌمن. شإٟمام هق سمْمٕم٦م ُمٜمؽ

رة ًمٓمٞمٗم٦م إمم أن اعمس اًمذي ٓ ومٞمف إؿم٤م شإٟمام هق سمْمٕم٦م ُمٜمؽ»: ملسو هيلع هللا ىلصىمٚم٧م: ىمقًمف 

يقضم٥م اًمقوقء إٟمام هق اًمذي ٓ ي٘مؽمن ُمٕمف ؿمٝمقة ٕنف ذم هذه احل٤مًم٦م يٛمٙمـ شمِمٌٞمف 

ُمس اًمٕمْمق سمٛمس قمْمق آظمر ُمـ اجلًؿ سمخالف ُم٤م إذا ُمًف سمِمٝمقة ومحٞمٜمئذ ٓ يِمٌف 

ُمًف ُمس اًمٕمْمق أظمر ٕنف ٓ ي٘مؽمن قم٤مدة سمِمٝمقة وهذا أُمر سملم يمام شمرى وقمٚمٞمف 

ال ًمٚمحٜمٗمٞم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من اعمس ُمٓمٚم٘م٤م ٓ يٜم٘مض اًمقوقء سمؾ وم٤محلدي٨م ًمٞمس دًمٞم

هق دًمٞمؾ عمـ ي٘مقل سم٠من اعمس سمٖمػم ؿمٝمقة ٓ يٜم٘مض وأُم٤م اعمس اًمِمٝمقة ومٞمٜم٘مض سمدًمٞمؾ 

طمدي٨م سمنة وهبذا جيٛمع سملم احلديثلم وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اِلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم سمٕمض 

   يمتٌف قمغم ُم٤م أذيمر. واهلل أقمٚمؿ.

 ([153ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 بشفقة مسف إذا الذكر مس مـ القضقء

، احلٙمؿ سمـ ُمروان قمغم دظمٚم٧م :ي٘مقل قمروة ؾمٛمع أنف سمٙمر أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ

ـْ : ُمروان وم٘م٤مل. اًمقوقء ُمٜمف يٙمقن ُم٤م ومذيمرٟم٤م  قمٚمٛم٧م ُم٤م: قمروة وم٘م٤مل. اًمذيمر َُمس وُِم

ةُ  أظمؼمشمٜمل :ُمروان وم٘م٤مل! ذًمؽ  :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أهن٤م صٗمقان سمٜم٧م سمْنَ

 .شاًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده» .شومٚمٞمتقو٠م يمرهذ َُمس ُمـ»

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل قمغم ىَمِدُمٜم٤م :ىم٤مل أبٞمف قمـ ـَمْٚمٍؼ  سمـ ىمٞمس قمـ سمدر سمـ اهلل قمٌد وقمـ

 ُم٤م سمٕمد َذيَمَرة اًمرضمؾِ  َُمسِّ  ذم شمرى ُم٤م! اهلل ٟمٌل ي٤م: وم٘م٤مل سمدوي يم٠منف رضمؾ ومج٤مء

 .شصحٞمح إؾمٜم٤مده».ش-!ُمٜمف؟ سَمْْمَٕم٦مٌ : أوىم٤مل -ُمٜمف ُمْْمَٖم٦مٌ  إٓ هق هؾ» :وم٘م٤مل يتقو٠م؟

 ]قال اإلمام[:

 ًمف وٕن، أؿمٝمر إؾمٜم٤مده ٕن هذا: ُمـ أصح سمنة طمدي٨م أن أؿمؽ وًم٧ًم

 ًمؽ يتٌٌـ يمام، إؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م ؿمقاهد إٓ ًمف ومٚمٞمس، هذا سمخالف ىمقي٦م: ؿمقاهد
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 .شاًمتٚمخٞمص» و شاًمراي٦م ٟمّم٥م» سمٛمراضمٕم٦م ذًمؽ

 ٤م:أطمدمه ذم ًمٚمٜمًخ ٓدقم٤مء رضورة وٓ، صحٞمح طم٤مل يمؾ قمغم احلدي٨م وًمٙمـ

 ٕنف يٜم٘مض: ٓ ومٝمق ؿمٝمقة سمدون اعمس يم٤من إن: ي٘م٤مل سم٠من سمٞمٜمٝمام اجلٛمع يٛمٙمـ ٕنف

 طمدي٨م قمغم وم٤مًمٕمٛمؾ سمِمٝمقة: اعمس يم٤من وإن، سمدٟمف ُمـ أظمرى سمْمٕم٦م ُمّس  ًمق يمام يٙمقن

 .أظمرى سمْمٕم٦م ُمس ًمق يمام طمٞمٜمئذ اعمس يٙمقن ٓ ٕنف هذا: خي٤مًمٗمف وٓ، سمنة

 وشمٌٕمف، احلديثلم سملم اجلٛمع ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اِلؾمالم ؿمٞمخ ذه٥م هذا وإمم

 .اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمح٘م٘ملم سمٕمض

سم٤مً  صدر احلدي٨م: أن ذًمؽ ي١ميد ومم٤م: ىمٚم٧م  ذيمره يٛمس اًمرضمؾ قمـ ؾم٠مخف عمـ ضمقا

 هذه أن خيٗمك وٓ. طم٤ٌمن ٓسمـ: ـمٚمؼ سمـ ىمٞمس قمـ روايتلم ذم يمام اًمّمالة: ذم وهق

 وىمد، اًمّمالة ذم ٝمقةسمِم اعمس وىمقع يتّمقر ٓ ٕنف اعمذيمقر: ًمٚمجٛمع ضمداً  ىمقي٦م ىمريٜم٦م

ءً : اًمًٚمػ ُمـ ىم٤مًمف ُمـ ذًمؽ إمم أؿم٤مر تفُ  ؾمقا ًْ ٧ُم  أو َُمً ًْ  .أنٗمل َُمً

، سمدر سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ روايتف: سم٢مطمدامه٤م وأقمٜمل.. روايتلم: ىمٚم٧م

 طم٤ٌمن اسمـ قمٜمد: أبٞمف قمـ ـمٚمؼ سمـ ىمٞمس قمـ قمامر سمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ: وإظمرى

 . شاِلطم٤ًمن -1118»

 ذم ًمٕمٚمف...  أب٤مه يذيمر مل ىمٞمس قمـ أرؾمٚمف رُم٦مقمٙم أن ش1/135» اًمٌٞمٝم٘مل وىمقل

 .ًمف وىمٕم٧م رواي٦م

 همػم ُمٕمروومقن: صم٘م٤مت رضم٤مًمف، ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد أجْم٤م اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد: إومم واًمرواي٦م

ٌََٚمِدي وَمْروة سمـ زي٤مد سمـ حمٛمد: قمٛمرو سمـ ُمالزم قمـ اًمراوي  اسمـ ذيمره وىمد، روح أيب اًم

 .قمٜمف اجلزيرة وأهؾ ٚمدياًمٌ ـم٤مهر سمـ حمٛمد سمرواي٦م ش9/84» شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن

 احلدي٨م هلذا اًمراوي اًمٌٖمقي اًمٕمزيز قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد واحل٤مومظ: ىمٚم٧م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن صدوق ومٝمق قمٜمف:

 (335-334/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح



 245   ٟمقاىمض اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 القضقء؟ يـؼض الذكر مس هؾ

 ؟اًمٖمًؾ يٜم٘مض ذيمري عم٧ًم ًمق آهمت٤ًمل قمٜمد :السائؾ

 اًمذي اًمقوقء يٜم٘مض ٓ قم٤مدي٤م عم٤ًمً  اًمذيمر عمس اًمقوقء يٜم٘مض ُم٤م ٓ الشقخ:

 . اًمٕم٨ٌم هق اًمقوقء يٜم٘مض

  (55: 24: 12/ 184/ واًمٜمقر اهلدى)

 القضقء؟ يـؼض هؾ الذكر مس

، اًمّمٞم٤مم ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اِلؾمالم ؿمٞمخ: يمت٤مب قمغم شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ذم ذيمرشمؿ مداخؾة:

 نةسم طمدي٨م ذم إُمر أن: ي٘مقل اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ واًمِمٞمخ اًمذيمر ُمس أن ذيمرشمؿ

 يم٤مٟم٧م إن أن ومّمٚمتؿ ذًمؽ وسمٕمد، ًمٚمقضمقب هق ىمٚمتؿ أنتؿ، ًمٚمٜمدب صٗمقان سمٜم٧م

 ٟمًتٓمٞمع ُم٤م يٕمٜمل: ؾم١مال يرد هٜم٤م: يٕمٜمل، ومال سمِمٝمقة شمٙمـ مل وإن ًمٚمقضمقب ومٝمق سمِمٝمقة

 يٍمومف ص٤مرف ي٠ميت أن إٓ اًمقضمقب قمغم يدل إُمر أن إصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ٟمٓمٌؼ أن

 إمم سمنة ٨مطمدي وضمقب سف ـمٚمؼ طمدي٨م أن: ومٜم٘مقل، اًمقضمقب ُمـ

 آؾمتح٤ٌمب؟

 ُمس أن إمم ضمًدا ىمقي٦م إؿم٤مرة ومٞمف ـمٚمؼ طمدي٨م ٕن هٜم٤م: هذا ي٘م٤مل ٓ الشقخ:

 ؾمٞمام وٓ! ُمٜمؽ سمْمٕم٦م إٓ هق هؾ: ىم٤مل ٕنف اًمقوقء: يٜم٘مض ٓ ؿمٝمقة سمدون اًمٕمْمق

 اًمثقب حت٧م يده ومٞمٛمد اًمّمالة ذم يٙمقن أنف: ؾمئؾ ؾم٤مئؾ أن اًمرواي٤مت سمٕمض وذم

 ـمٚمؼ ُمـ قمٜمف اًم١ًمال ورد اًمذي اعمس هذا أن دي١ميم هذا، قمْمقه ومٞمٛمس ٟمٗمًف ومٞمحؽ

ًٓ  ٕنف ؿمٝمقة: ومٞمف ًمٞمس ُمس هق ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل قمكم سمـ  يتّمقر وهؾ، اًمّمالة ذم أو

 اًمّمالة ظم٤مرج سمٜمٗمًف يٕم٨ٌم أن إٟم٤ًمن ممٙمـ، سمِمٝمقة قمْمقه يٛمس اًمّمالة ذم ُمًٚمؿ

 ضم٤مء صمؿ، اًم٘مري٥م سم٤مُٕمس قمٜمٝم٤م حتدصمٜم٤م اًمتل اًم٘مٌٞمح٦م اًمٕم٤مدة ي٠متقن اًمذيـ يٗمٕمؾ يمام

 سم٤مًمِمٝمقة ُم٘مرون همػم هق اعمس هذا أن إمم ُم١ميمًدا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ باجلقا 

 ُمٜمؽ؟ سمْمٕم٦م إٓ هق هؾ: ىم٤مل طمٞمٜمام
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 وذاك هذا، ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد سم٤مًمذات وهق اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ ذًمؽ شم٠ميمد صمؿ

، ؿمٝمقة ومٞمف ًمٞمس اًمذي اعمس قمـ يتحدث هق ـمٚمؼ طمدي٨م أن ٟمٗمٝمؿ أن يْمٓمرٟم٤م يمٚمف

 سمٞمٜمف وًمٞمس أظمرى رواي٦م ذم وسمخ٤مص٦م ومٚمٞمتقو٠م ذيمره ُمس ُمـ طمدي٨م إمم ٟمرضمع ومٚمام

 اعمس أن إؿمٕم٤مر ومٞمف ًمقطمده احلدي٨م هذا طمٞمٜمئذ اًمٗم٤مصؾ احل٤مضم٥م اًمٕمْمق وسملم

 يّمح ٓ وًمذًمؽ، ؿمٝمقة همػم اعمس سم٠من إؿمٕم٤مر ومٞمف ًمقطمده احلدي٨م ذاك.. سمِمٝمقة

 ًمف وذاك، جم٤مل ًمف هذا: ٟم٘مقل وإٟمام، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ إًمٞمف ذه٥م اًمذي أن٤م رأجل ذم اًمتقومٞمؼ

 اسمـ شمٕمٌػم ذم إنػ وهق آظمر قمْمق يمٛمس اًمٕمْمق ُمس يم٤من إذا ومٞمام جم٤مًمف هذا، جم٤مل

٤م اعمس يم٤من إذا جم٤مًمف ذاك، ُمًٕمقد ًً ٤م ـمٌٞمٕمل همػم ُم ًً  سمد ٓ ومحٞمٜمٍئذ اًمِمٝمقة ِلصم٤مرة ُم

 .اًمرضمقع ُمـ

 (55:33:51/ 4 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 رد الؼقل بـسخ حديث ضؾؼ يف مس الذكر

ُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل روى َأبُق ُهَرْيَرَة   ملسو هيلع هللا ىلصَريِضَ اَّللَّ
ِ
ـْ َرؾُمقِل اَّللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: قَم

٠مْ »ىَم٤مَل:  ٌء وَمْٚمَٞمَتَقوَّ َرَواُه ش . إَِذا َأوْم٣َم َأطَمُديُمْؿ سمِٞمَِدِه إمَِم َذيَمِرِه ًَمْٞمَس سَمْٞمٜمَُف َوسَمْٞمٜمََٝم٤م َرْ

٤موِمِٕملُّ واًمدراىمٓمٜمل  شوٕمٞمػ» .اًمِمَّ

 ش.ًمٞمس سمٞمٜمف سمٞمٜمٝم٤م رء»نف مل يذيمر : ورواه اًمٜم٤ًمئل، قمـ سمنة ،إٓ أ 

يتقو٠م ُمـ »ش: 1/38»ًمٙمـ ًمٗمٔمف »قمٚمؼ اِلُم٤مم إًم٤ٌمين قمغم هذا احلدي٨م سم٘مقًمف: 

وم٢مٟمام هق عمروان سمـ احلٙمؿ ش أوم٣م»وأُم٤م اًمٚمٗمظ اًمذي قمٜم٤مه اعم١مًمػ وهق ش ُمس اًمذيمر

 أطمد رواة احلدي٨م، قمـ سمنة ُمـ ىمقًمف مل  يرومٕمف، وسمذًمؽ ئمٝمر أنف ٓ يّمٚمح ؿم٤مهداً 

 حلدي٨م أيب هريرة..

 صمؿ أن اؾمتدٓل حمٞمل اًمًٜم٦م سمف قمغم ٟمًخ طمدي٨م ـمٚمؼ ومٞمف ٟمٔمر ُمـ وضمقه:

 أن اًمًٜمد مل يّمح سمف إمم أيب هريرة. إول:

، ومٞمجقز أن ملسو هيلع هللا ىلصأنف ًمق صح وم٢مٟمف مل يٍمح سمًامقمف ًمف ُمـ رؾمقل اهلل  الثاين:
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ىمٌؾ أن ُيدث سمحدي٨م  ملسو هيلع هللا ىلصيٙمقن ىمد أظمذ قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؾمٛمٕمقه ُمٜمف 

 ـمٚمؼ.

أنف يٛمٙمـ اجلٛمع سملم احلديثلم سمٜمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ومال ُمؼمر  الثالث:

 .شًمٚم٘مقل سم٤مًمٜمًخ

 (1/155)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 القضقء مـ مس الذكر إذا كان مسف بشفقة

قمـ ُمس اًمرضمؾ ذيمره سمٕمدُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ـمٚمؼ سمـ قمكم ىم٤مل : ؾمئؾ رؾمقل اهلل 

رواه أبق داود واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وروى  ش .وهؾ هق إٓ سمْمٕم٦م ُمٜمف»يتقو٠م . ىم٤مل : 

 اسمـ ُم٤مضمف ٟمحقه.

 وىم٤مل: وهق أطمًـ رء ذم هذا اًم٤ٌمب.

 ]قال اإلمام[:

ىمٚم٧م: وؾمٜمده صحٞمح، وىمد صح اًم٘مقل سمف قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ 

ُمًٕمقد وقمامر سمـ ي٤مه، وًمذًمؽ ظَمػمَّ اِلُم٤مم أمحد سملم إظمذ سمف أو سم٤مًمذي ىمٌٚمف، ومجع 

شمٞمٛمٞم٦م سمٞمٜمٝمام سمحٛمؾ إول قمغم اعمس سمِمٝمقة، وهذا قمغم اعمس سمدون  ؿمٞمخ اِلؾمالم اسمـ

 ش.سمْمٕم٦م ُمٜمؽ»...ؿمٝمقة، وومٞمف ُم٤م يِمٕمر إمم هذا اعمٕمٜمك، وهق ىمقًمف 

 (1/154)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 أو، الذكر مس وهؾ، فؾقتقضل غره ذكر مس مـ حديث حال

 القضقء يـؼض الغر فرج مس

 احلدي٨م؟ طم٤مل ُم٤م اًمٓمؼماين رواهش قو٠مومٚمٞمت همػمه ذيمر ُمس ُمـ» :السائؾ

دت اًمذي واحلدي٨م، ؿم٤مذ اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م الشقخ:  ُمـ: »هق إٟمام ـمرىمف شَمَٕمدَّ

 ُمـ: »اعمحٗمقظ اًمّمحٞمح احلدي٨م وَمٝمؿ ذم اًمّمقاب يم٤من إذا صمؿ، شومٚمٞمتقو٠م ذيمره ُمس
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 صح ًمق أومم سم٤مب ومٛمـ، ومٚمٞمتقو٠م سمِمٝمقة ذيمره ُمس ُمـ أي، شومٚمٞمتقو٠م ذيمره ُمس

ف يم٤من إذا اعم٘مّمقد إٟمامش ومٚمٞمتقو٠م همػمه ذيمر ُمس ُمـ» ٕولا اًمٚمٗمظ احلدي٨م ًُّ  ًمذيمر َُم

ؼ يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  ًمٜمٗمًف: اًمِمٝمقة إصم٤مرة سم٤مب ُمـ همػمه  احلدي٨م ُمـ اعمٗمٝمقُم٦م اًمٕمٚم٦م حَتَ٘مَّ

 قمـ ؾم٠مل  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي قمكم سمـ ـمٚمؼ طمدي٨م إمم سم٤مِلو٤موم٦م، اًمّمحٞمح

 هق هؾ: »وم٘م٤مل يتقو٠م؟ هؾ، قمْمقه ومٛمس ضمًده ومحؽ يده ومٛمد ُيَّمكمِّ  وهق َرضُمؾ

 ش.ُمٜمؽ سمْْمَٕم٦م إٓ

 احلدي٨م هذا وسملم، شومٚمٞمتقو٠م ذيمره ُمس ُمـ: »إول احلدي٨م سملم ومجٛمٕم٤مً  

 ٕن، سمِمٝمقة يم٤من إذا هق ًمٚمقوقء اًمٜم٤مىمض اعمّس  أن سمٞمٜمٝمام اجلٛمع ُمـ ٟمٗمٝمؿ، أظمر

 إذا، اًمذيمر ُمس ُمـ اًمقوقء جي٥م أنف اًم٤ًمئؾ قمغم أنٙمر اًمث٤مين احلدي٨م ذم  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل

ف يم٤من ُم٤م ًّ  .سمدٟمف ُمـ ىمٓمٕم٦م ُمس ًمق يمام إي٤مه َُم

 اسمـ اهلل قمٌد  وهق أٓ  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أصح٤مب أطمد اعمٕمٜمك هذا أووح وىمد 

 ي٘مرأ  أن أطم٥م ُمـ:  »ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ومٞمف ىم٤مل اًمذي -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد

٤م اًم٘مرآن ٤م هَمْمًّ ه، ُأنْزل يمام ـَمِريًّ  أم اسمـ هذا ُمًٕمقد اسمـ، شقمٌد أم اسمـ ىمراءة قمغم ومٚمٞم٘مرأ

، قمْمقه َيٛمّس  اًمرضمؾ» :قمكم سمـ ـمٚمؼ طمدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي اًم١ًمال ٟمٗمس ؾم٠مل قمٌد

ءً : ىم٤مل، شيتقو٠م هؾ ًُتف ؾمقا ًَ ٧ًُم  أو َُم ًَ ًُتف ؾمقاء أنٗمل َُم ًَ ٧ًُم  أو َُم ًَ ، شأنٗمل َُم

 يتّمقر ٓ سمدٟمف: أقمْم٤مء ُمـ قمْمق أي يٛمس أو، أنٗمف َيَٛمّس  طمٞمٜمام اًمرضمؾ أن ُيِِمػم يم٠منف

 ُمٙم٤من قم٤مدةً  هق اًمذي اًمٕمْمق ًمذاك اعَمّس  يم٤من إذا يمذًمؽ، اعمس هذا ذم ؿمٝمقة وضمقد

 ُم٧ًًم أو ُمًًتف ومرق ومال، سم٤مًمِمٝمقة ُم٘مروٟم٤م ًمٞمس قم٤مدي٤مً  َُم٤ًمًّ  اعَمّس  يم٤من إذا، اًمِمٝمقة

 .ُمثالً  يم٤مٕنػ سمدٟمؽ ُمـ ُمٙم٤من أي

 صمؿ وم٠موممش ومٚمٞمتقو٠م ذيمره ُمس ُمـ» اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمٕمٜمك هق هذا يم٤من إذا 

 ذيمر ُمس ُمـ» ؿم٤مذ إٟمف ىمٚمٜم٤م ًمذيا أظمر احلدي٨م ُمـ اعمراد يٙمقن أن أومم صمؿ أومم

 ُمـ أقمؿ هٜم٤م واًمٗمرج اًمٗمرج اًمذيمر سمدل اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذمش ومٚمٞمتقو٠م همػمه

 سمٗمرج قم٨ٌم رضمالً  أن ٟمتّمقر أن يٛمٙمٜمٜم٤م طمٞمٜمئذٍ ، واًمذيمر إنثك يِمٛمؾ ٕنف اًمذيمر

 ُمـ  اعم٘مّمقد يم٤من وم٢مذا، زوضمٝم٤م سمذيمر قمٌث٧م َزْوضَم٦مً  أن ٟمتّمقر أن يٛمٙمٜمٜم٤م يمام، اُمرأتف
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 يتقهؿ يمام جمرد وًمٞمس، يٜم٘مض اًمذي هق ومٝمذا، اًمِمٝمقة وحتريؽ إصم٤مرة هق اكوذ هذا

ش قمْمقه ُم٧ًًم، اًمروٞمع اسمٜمل أهمًؾ أن٤م» اًم١ًمال يٙمثرن طمٞمٜمام اًمٜمًقة سمٕمض

 ُمـ وأيمثر أقمغم هق مم٤م رء ذم وٓ هذا ذم ءر ٓ، هذا ذم رء وأيُّ ، اهلل ؾمٌح٤من

 .يٙمٗمل ًمٕمٚمف يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا، ِمٝمقةاًم إصم٤مرة إرادة اعَمّس  سمذاك ي٘مؽمن مل أنف دام ُم٤م هذا

ة طمديثلم قمٜمدٟم٤م أن اًمِمٝمقة قمغم اًمدًمٞمؾ :السائؾ  .ـمٚمؼ وطمدي٨م طمدي٨م سُمْنَ

 ًمٞمس سم٤مِلزار يّمٚمقن يم٤مٟمقا  ويقُمئذ ُيَّمكمِّ  رضمؾ، -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ؾمٌؼ الشقخ:

ويؾ هٜم٤مك  سمَذيَمِره ُم٘مّمقد اًمٖمػم اًمٚمٛمس ي٘مع سمف وإذا ضمًده ُيؽ يده ُمد ومٛمس، ها

، ؿمٝمقة هٜم٤مك يم٤من هؾ أي، شُمٜمؽ سمْمٕم٦م إٓ هق هؾ: »ًمف ىم٤مل، قلاًمرؾم وم٠ًمل

ش أنٗمل ُم٧ًًم أو ُمًًتف ؾمقاء» ُمًٕمقد اسمـ أثر وم٠موردت، شُمٜمؽ سمْمٕم٦م: »اجلقاب

 .اًمدًمٞمؾ هق هذا

 إـمالق أن ؿمؽ ٓش ومٚمٞمتقو٠م َذيمره َُمّس  ُمـ: »إول احلدي٨م قمٜمد وىمٗمٜم٤م إن ٕنٜم٤م 

 احلدي٨م ذم ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا ٙمـًم، ؿمٝمقة سمٖمػم أو سمِمٝمقة يم٤من ؾمقاء ُمس يمؾ يٕمٜمل اعمس

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمع يتٛمِمك اًم٘مقل هذا هؾ، شُمٜمؽ سَمْْمَٕم٦مً  إٓ هق هؾ: »أظمر

 ُم٤م، سم٤مٔظمر أطمدمه٤م ٟمًخ أم، اعمتٕم٤مرولم احلديثلم سملم اجلٛمع إصؾ هؾ، إصقًمٞم٦م

 وهق اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أطمد سمٗمٝمؿ وظم٤مص٦م، أُمٙمـ وىمد، اجلٛمع إصؾ إصؾ؟ هق

 ُمـ: »َُمْدطمف ذم اًمرؾمقل ىمقل أذيمر أن احِلْٙمَٛم٦م ُمـ رأج٧ُم  ياًمذ ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد

٤م اًم٘مران ي٘مرأ  أن أطم٥م ٤م هَمْمَّ  وهٜم٤مك، شقمٌد أم اسمـ ىمراءة قمغم ومٚمٞم٘مرأه، ُأنِْزل يمام ـَمِريَّ

 .قمٌد أم اسمـ هبدي سم٤مًمتٛمًؽ شم٠مُمر اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م سمٕمض

 سمْمٕم٦م إٓ هق إن» طمدي٨م سم٠من ىم٤مًمقا  اًمذيـ إطمٜم٤مف ىمقل قمغم اًمرد مداخؾة:

 .آؾمتح٤ٌمب إمم اِلجي٤مب ُمـ احلدي٨م ذًمؽ رومعش ُمٜمؽ

 هبذا سمٕمْمٝمؿ قمـ ٟم٘مٚمف اًمذي يمالُمف ٟميب، اًمديمتقر إمم ُُيَّقل هذا الشقخ:

خ إمم َيِّمٚمقن ح٤مذا يٕمٜمل، سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مٚمف اًمذي اًمٙمالم ًْ  هق اجلٛمع أم، ًمٚمٕمجز اًمٜمَّ

 إصؾ؟

 طمدي٨م شُمٜمؽ سمْمٕم٦م إٓ هق هؾ» طمدي٨م وأن، اًمٜمًخ قمغم أدًم٦م ذم مداخؾة:
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 أيمثر -يٕمٜمل- ح٤مش ومٚمٞمتقو٠م ذيمره ُمس ُمـ» يروي ـمٚمؼ ٟمٗمس صمؿ، قمكم سمـ ـمٚمؼ

 صمؿش ومٚمٞمتقو٠م ذيمره ُمس ُمـ» طمدي٨م يروون اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة ُمـ أيمثر، اًمّمح٤مسم٦م

 .سمنة سمحدي٨م ـمرق شاٟم٘مٓم٤مع» حت٘مؼ أنف يرون

 يمؾ صمؿ صمؿ صمؿ ُمرات صمالث يمالُمؽ قمغم ٓطمٔم٧م ديمتقر ي٤م أن٧م، ـمٞم٥م الشقخ:

 قمٜمده٤م ٟم٘مػ طمتك إومم صمؿ ىمقًمؽ شمٕمٞمد أن٧م ومٝمؾ طمده قمغم سمح٨م إمم حتت٤مج هذا صمؿ

 ..هذا ٟمًٞم٧م أن٧م وم٢مذا إومم صمؿ هل ُم٤م، ٓ أم ىمٚم٧م ُم٤م أصحٞمح وٟمٜمٔمر

 .احلؼ أريد أن٤م طم٘مٞم٘م٦م يٕمٜمل مداخؾة:

 إًم٘م٤مء ذم شمت٠مين أن أريد شمريد ومٞمام أؿمؽ ٓ ٕين ًمٙمـ، شمريد ومٞمام أؿمؽ ٓ أن٤م الشقخ:

 .ؾمٛمٕم٧م ُم٤م قمغم اِلؿمٙم٤مٓت

 .ُمٜمًقخ أنف ىمٞمؾ قمكم سمـ ـمٚمؼ طمدي٨م: أوٓ خؾة:مدا

 .ىمٞمؾ الشقخ:

 .اًمٜمًخ قمغم وضمقه ويقضمد مداخؾة:

 ُم٤م ىمٞمؾ شم٘مقل دام ُم٤م، أواهن٤م ىمٌؾ شم٠ميت أن، اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ ُمـ أظمِمك أن٤م، ٓ الشقخ:

 .اًم٘مٞمؾ هذا ىمٞمٛم٦م

 .صحٞمح صم٤مسمت٤م ًمٞمس، يٕمٜمل مداخؾة:

 .إوممش صمؿ» إـم٤مطم٦م وقمٞمد، ُمٜمف طم٤مًمؽ َريِّح الشقخ:

 :يكم ُم٤م اًمٜمًخ قمغم ويدل ؾة:مداخ

 طمقازم، صٗمقان سمـ سمنة طمدي٨م يقاومؼ طمدي٨م يروون اًمّمح٤مسم٦م أيمثر أن: أوٓ

 .اًمّمح٤مسم٦م ُمـ صمامٟمٞم٦م أو ؾمٌٕم٦م

شمر اًمذي احلدي٨م أن: اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ذم أجـ الشقخ: شمر اًمذي، شمقا  أىمقل ُم٤م شمقا

شمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رووه ؾمٌٕم٦م  وسملم فسمٞمٜم اًمتقومٞمؼ جيقز ٓ أنف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ شمقا

ـٍ  طمدي٨ٍم  ًَ  طمًـ؟ طمدي٨م أىمقل، صحٞمح طمدي٨م أجْم٤مً  أىمقل ُم٤م، طَم
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 يمام، مت٤مُم٤مً  ذًمؽ ٟم٘مٞمض اعمقضمقد سمؾ، إـمالىم٤مً  إصقل ذم هذا ُمـ رء يقضمد ٓ 

 اًمتقومٞمؼ قمـ يتٙمٚمؿ طمٞمٜمام، شاًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظ اًمٜمخ٦ٌم ذح» ذم ضَمٞمِّدا أذيمر

، ُمثٚمف طمدي٨م ومٕم٤مروف ٌقلاعم٘م ىمًؿ ُمـ احلدي٨م يم٤من إذا: ومٞم٘مقل إطم٤مدي٨م سملم

 سم٢مجي٤مز ي٘مقل هق هٙمذا، اًمتقومٞمؼ وضمقه ُمـ سمقضمف، احلديثلم سملم اًمتقومٞمؼ َوضَم٥م طمٞمٜمئذٍ 

 ٓ ُم٣م؟ ومٞمام ُمالطمٔم٦م ًمؽ، يمالُمل أهنٞم٧م ُم٤م أن٤م، ُمٕمٚمقم هق يمام خمتٍمة رؾم٤مًمتف ٕن

 .اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م

، سم٤مظمتّم٤مر ي٘مقل هٙمذا اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ سم٠من: ىمٚم٧م ُم٤م آظمر ىمٚم٧م 

، ومّم٤مقمداً  احلًـ اعم٘مٌقل ىمًؿ ذم يدظمؾ اعم٘مٌقل ىمًؿ ُمـ يم٤من إذا احلدي٨م سملم ؼُيَقومَّ 

 ُم٤مئ٦م ُمـ أيمثر اًمتقومٞمؼ؟ وضمقه هل ُم٤م، اًمتقومٞمؼ وضمقه ُمـ سمقضمف ُيَقومَّؼ اعمتقاشمر طمتك

 ُمـ ُمٜمٝمام ويمؾ، ُمتٕم٤مرولم طمديثلم سملم اًمتقومٞمؼ قمـ اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف قمجز وم٢مذا، وضمف

 مل وم٢من، اعمٜمًقخ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ ُمٕمروم٦م، اًمٜمًخ ٥مشَمَٓمٚمُّ  إمم ص٤مر طمٞمٜمئذٍ ، اعم٘مٌقل ىمًؿ

 .اًمؽمضمٞمح إمم ص٤مر ذًمؽ ُمـ يتٛمٙمـ

 صحٞمح طمدي٨م هذا أو، صحٞمح طمدي٨م وذاك طمًـ طمدي٨م هذا ُيِٗمٞمد أن هٜم٤م

 ُمِمٝمقر أو ُمًتٗمٞمض صحٞمح طمدي٨م هذا أو، ُمِمٝمقر أو ُمًتٗمٞمض طمدي٨م وذاك

شمراعمتق احلدي٨م: ومٞم٘م٤مل، اًمؽمضمٞمح إمم ُيَّم٤مر هٜم٤م، ُمتقاشمر طمدي٨م وذاك  ُمـ أىمقى ا

 أو، اعمِمٝمقر اعمًتٗمٞمض احلدي٨م أو اعمِمٝمقر أو اعمًتٗمٞمض اًمّمحٞمح احلدي٨م

 اًمٗمرد اًمّمحٞمح احلدي٨م أو، اًمٗمرد اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ وأصح أىمقى اعمِمٝمقر

 احلًـ احلدي٨م ُمـ أىمقى ًمذاشمف احلًـ واحلدي٨م ًمذاشمف احلًـ احلدي٨م ُمـ أىمقى

ت طمٞمٜمام هذا؟ إمم يّم٤مر ُمتك، ًمٖمػمه  ُم٤مئ٦م ُمـ أيمثر وهل، اًمتقومٞمؼ رقـم أُم٤مُمٜم٤م ؾُمدَّ

 أطمد َردّ  إمم ُيَّم٤مر طمٞمٜمئذٍ ، اعمٜمًقخ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ ُمٕمروم٦م ـمريؼ أُم٤مُمٜم٤م ؾُمدَّ  صمؿ، ـمريؼ

 .إصح إصح سم٘م٤مقمدة سم٤مٔظمر احلديثلم

 وًمٞمس ُمتقاشمر طمدي٨م، شومٚمٞمتقو٠م ذيمره ُمس ُمـ» طمدي٨م: ٟم٘مقل أن ومٜمحـ 

 طمدي٨م قم٤مروف، ـمٞم٥م، يمذًمؽ وهق ومرو٤م وقمنميـ قمنمة رواه ؾمٌٕم٦م رواه وم٘مط

ه ٟمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا، قمكم اسمـ ـمٚمؼ ، اًمتقومٞمؼ ٟمح٤مول اًمتقومٞمؼ؟ ٟمح٤مول أم، اًمٜمًخ سمدقمقى َٟمُردَّ
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 ٟم٤مؾمخ هذا ٟم٘مقل أن ىمٌؾ احلديثلم سملم ُٟمَقومِّؼ ٓ ومٚمامذا، اًمتقومٞمؼ صدد ذم ٟمحـ أن

قمل اعمتٕم٤مرولم اعمذهٌلم ُمـ يُمالًّ  أن قمٚمام ُمٜمًقخ؟ وهذا قمٞمف ُم٤م ٟم٘مٞمض َيدَّ ، أظمر َيدَّ

قمقن فإطمٜم٤م  يٕمٙمًقن واًمِمقاومع، ـمٚمؼ سمحدي٨م اعمٜمًقخ هق سُمْنة طمدي٨م أن َيدَّ

 .ذًمؽ

 : ىمٞمؾ ويمام

 سمذاك هلؿ شُم٘مرُّ  ٓ وًمٞمغم   سمٚمٞمغم وصال َيّدقمل ويُمؾ

م ُمٕمروم٦م إمم ؾمٌٞمؾ ٓ أنف: احل٘مٞم٘م٦م   .دقم٤موى سمٛمجرد اعمت٠مظمر ُمـ اعمَُت٘مدِّ

 أّٓ  ؾمٌٞمال ذًمؽ ممإ اؾمتٓمٕمٜم٤م ًمق اعمت٠مظمر ُمـ اعمت٘مدم ُمٕمروم٦م عمجرد ُيِْمؽمط هؾ صمؿ 

 اعمت٘مدم قمرومٜم٤م ًمق، اًمتقومٞمؼ هق إصؾ واعمت٠مظمر اعمت٘مدم ُمٕمروم٦م، اًمتقومٞمؼ إمم ٟمٚمج٠م

 .واعمت٠مظمر

قمل أن اعمت٠مظمر وُمٕمروم٦م اعمت٘مدم سمٛمٕمروم٦م قمٚمٛمٜم٤م ومٚمٞمس   ٟم٤مؾمخ اعمت٠مظمر أن َٟمدَّ

 .سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ أنف دام ُم٤م ًمٚمٛمت٘مدم

 أن سمدًمٞمؾ، اًمٜمًخ قمغم دًمٞمؾ ًمٞمس ُمفشَمَ٘مدُّ  أو اِلؾمالم شم٠مظمػم جمرد ؿمٞمخٜم٤م مداخؾة:

قم٤مء ذم سمحج٦م ًمٞمس ومٝمذا، سمٕمض قمـ سمٕمْمٝمؿ ُمراؾمٞمؾ يروون اًمّمح٤مسم٦م  .اًمٜمًخ ادِّ

 .صم٧ٌم ًمق هذا الشقخ:

 .صحٞمح ٟمٕمؿ، صم٧ٌم ًمق مداخؾة:

 .أطمًٜم٧م الشقخ:

  (55: 23: 18/ 768/واًمٜمقر اهلدى)

 القضقء؟ يـؼض هؾ أخر لػرج الزوجني أحد مس

ةا ومرج رضمؾ ُمس إذا السمال:  وسم٤مًمٕمٙمس؟ ووقؤه يٜمت٘مض هؾ ُمرأ

 يٜمت٘مض ٓ ؿمٝمقة سمٖمػم اعمس أو اًمٚمٛمس يم٤من اإذ، ٓ ؿمٝمقة سمٖمػم يم٤من إذا :اجلقاب



 253   ٟمقاىمض اًمقوقء   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 . ووقءه

 اًمِمٝمقة؟ طمد ؿمق ـمٞم٥م :السائؾ

 .ذًمؽ يٕمرف اًمّم٤مطمل اًمرضمؾ الشقخ:

  (:..33: 18/  8/  واًمٜمقر اهلدى)

 مـف خيرج دا ومسحفا، تـظقػف أثـاء ضػؾفا عقرة إم مس هؾ

 القضقء يـؼض جاشاتك مـ

 ُمـ ُمٜمف خيرج ح٤م وُمًحٝم٤م، شمٜمٔمٞمٗمف أثٜم٤مء ـمٗمٚمٝم٤م قمقرة إم ُمس هؾ مداخؾة:

 ًمٚمقوقء؟ ٟم٤مىمًْم٤م يٕمد هؾ، ٟمج٤مؾم٤مت

 .ٓ الشقخ:

 (55:14:46/أ35: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 القضقء تـؼض ٓ التل ادداعبة

 دون زوضمتف يٕم٤مذ أن اًمرضمؾ يًتٓمٞمع ُمدًى  أيِّ  إمم: ي٘مقل ؾم٤مئؾ مداخؾة:

 ووقئف؟ قمغم يٌ٘مك أن يًتٓمٞمعو، اجلامع

 .رء ُمٜمف َيٜمِْزل مل ُم٤م الشقخ:

 (55: 25: 57/ 229/ واًمٜمقر اهلدى)

 القضقء؟ يـؼض الزوجة تؼبقؾ هؾ

 اًمزوج؟ خيص اًمذي واحلٙمؿ اعمرأة عمس طمقل ؿمٞمخ ي٤م أؾم٠مل مداخؾة:

، رضمؾ، قمريس أىمقل وٓ قمروس وُمـ، اًم١ًمال هذا ؾمئٚم٧م اًمٞمقم، ٟمٕمؿ الشقخ:

 شم٘مٌٞمؾ هؾ: اًم١ًمال هذا ُمثؾ ؾم٠مخٜمل، أؾمٌققملم أو أؾمٌقع ـُم ُمتزوج ضمديد قمروس
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 اًمقوقء؟ يٜم٘مض ًمزوضمتف اًمرضمؾ

، شم٘مٌٞمؾ جمرد يم٤من إذا، اًمقوقء يٜم٘مض ٓ اًمت٘مٌٞمؾ، اًمقوقء يٜم٘مض ٓ سم٠منف وم٠مضمٌتف

 ..اعم٘مٌؾ يِمٕمر مل: أي

 .سم٤مًمِمٝمقة مداخؾة:

 وم٠من٧م، اًمتقوٞمح سم٤مب ُمـ ًمٚمرضمؾ أن٤م ىمٚم٧م طمتك، سمِمٝمقة ًمٞمس، ٓ الشقخ:

ٌِّؾ طملم اًمرضمؾ أن ُمٕمٚمقم: ًمف ىمٚم٧م، ؿمٝمقة سمٙمٚمٛم٦م سمتذيمرين ٌِّؾ طملم همػم هق سمٜمتف ُيَ٘م  ُيَ٘م

 .اًمِمٝمقة ُمـ سمد ومال، ؿمٝمقة شم٘مٌٞمؾ ًمزوضمتف وشم٘مٌٞمٚمف، رمح٦م شم٘مٌٞمؾ ًمٌٜمتف ومت٘مٌٞمٚمف، زوضمتف

 وم٤مًمت٘مٌٞمؾ، ؿمٝمقة سمدون ُمش، ًمزوضمتف اًمرضمؾ شم٘مٌٞمؾ قمـ ٟمتٙمٚمؿ قمٜمدُم٤م هٜم٤م 

 ..ُمثالً  ُمذي ـُم رء ُمٜمف ٟمزل أنف يِمٕمر أٓ سمنمط ًمٙمـ، سمِمٝمقة

 .ُمٜمل أو مداخؾة:

 ...ـمقيٚم٦م ُمٕمريم٦م ُمـ ًمف سمد ٓ اعمٜمل الشقخ:

 ٓ وأنف، سمِمٝمقة هق اًمت٘مٌٞمؾ ٕن شم٠ميمٞمدًا: ضَمٞمِّداً  قمكم ًمٞمٗمٝمؿ ًمٚمرضمؾ ىمٚم٧م طمتك

 سمٕمض ىم٤مل ويمام اعمذي هق اح٤مء، اح٤مء ذاك ُمٜمف ظمرج أنف ؿمٕمر إذا إٓ، اًمقوقء يٜم٘مض

 .يٛمذي ومحؾ ويمؾ: اًمُ٘مَداُمك

ٌََّؾ  وم٢مذا، لـمٌٞمٕم أُمر هذا   وًمق، ًمٚمٛمقوقع شم٠ميمٞمداً  أىمقل هٙمذا، ًمف ىمٚم٧م سمؾ، ىَم

ٝم٤م ٌَّٚمٝم٤م ُمش قَمْمَّ ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ٕنف صحٞمح: ومقوقؤه ؿمٞمئ٤مً  أنزل وُم٤م، وم٘مط ىَم

ٌؾ يم٤من أنف  . يتقو٠م وٓ اعمًجد إمم خيرج صمؿ -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م ُي٘مِّ

ـ ًمٓمٗمٝم٤م ُمـ وهذا، ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم ًْ ، حلديثٝم٤م ايتٝم٤مرو ذم أؾمٚمقهب٤م وطُم

ٌِّؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م  .يتقو٠م وٓ ُيَّمكم صمؿ ٟم٤ًمئف سمٕمض ُيَ٘م

ٌِّؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»  سمـ قمروة هل٤م وم٘م٤ملش يتقو٠م وٓ يّمكم صمؿ ٟم٤ًمئف سمٕمض ُيَ٘م

 ..اًمزسمػم

 هل شمٙمقن ومٕمروة، قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أظم٧م أؾمامء ُمتزوج اًمزسمػم أن شمٕمرومقن أنتؿ 
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٦م ًمف ومٞمٙمقن، ظم٤مًمتف ٌِّؾ يم٤من: قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م ٚماموم، قمٚمٞمٝم٤م داًمَّ  إمم.. ٟم٤ًمئف سمٕمض ُيَ٘م

 سم٠مهن٤م ؿمٕمر ٕنف هٙمذا؟ ي٘مقل ح٤مذا أن٧م؟ إٓ هذه شمٙمقن ُم٤م: هل٤م ىم٤مل. احلدي٨م آظمر

 ي٤م إًمٞمؽ أطم٥م اًمٜم٤مس أيُّ : »ؾمئؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمًٌ٘م٤مً  يٕمٚمؿ وٕنف ًمٓمٞمٗم٦م: يمٜم٤مي٦م شمٙمٜمل

 .سمٕم٤مئِم٦م أضم٤مب: رأؾم٤مً ش قم٤مئِم٦م: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل

 ش.أبقه٤م: ىم٤مل اًمرضم٤مل؟ وُمـ: ىم٤مًمقا »

ٌِّؾ يم٤من: »قم٤مئِم٦م شم٘مقل ومحٞمٜمام، قم٤مئِم٦م اًمٜم٤مس أطم٥م: وم٢مذاً   ومذهـش ٟم٤ًمئف سمٕمض ُيَ٘م

 . إًمٞمٝم٤م ؾمٞمذه٥م قمروة

 .ي٘مقل يم٠منف، ظم٤مًمتل ي٤م أن٧م إٓ هذه شمٙمقن ُمـ: وم٘م٤مل

 اًمقوقء شمقضم٥م اًمتل اعمذاه٥م ًمٌٕمض اعمتٕمّم٦ٌم سمٕمض ي٘مقل يمام هٜم٤م ي٘م٤مل وٓ

 ٓ وهذا، ؿمٝمقة سمدون -آٟمٗم٤مً - ىمٞمؾ اًمذي، اًمت٘مٌٞمؾ عمجرد ًمٞمس، اًمٚمٛمس عمجرد

 .ؿمٝمقة سمدون يٛمًٝم٤م أنف ُيَتَّمّقر ًمٙمـ، ُيتَّمّقر

 وم٤مٟمت٘مض. سمٞمده٤م يده ُم٧ًم أقمٓمتف ومٚمام، اًمٌمء ذًمؽ أقمٓمٜمل: هل٤م ي٘مقل ومٛمثالً 

 .اًمقوقء

 إمم يٜمٝمض صمؿ ي٘مٌؾ يم٤من اًمرؾمقل أن احلدي٨م هذا أي، احلٙمؿ هذا إن ي٘م٤مل ٓ

 اهلل ظَمّص  اًمتل ظمّم٤مئّمف ُمـ، اًمًالم قمٚمٞمف شمفظمّمقصٞم٤م ُمـ هذا، يتقو٠م وٓ اًمّمالة

 ح٤مذا؟، هذا ي٘م٤مل ٓ. أمجٕملم اًمٜم٤مس دون هب٤م

َتْثٜمك صمؿ، اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد إمم اًمرضمقع دائامً  جي٥م: ٟم٘مقل هٜم٤م ًْ  سم٤مًمٖمٞم٦ٌم ىمٚمٜم٤م يمام ُمٜمٝم٤م ُي

 ٟمحـ ٟمٗمٕمٚمف أن، ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٕمٚمف ومٞمام إصؾ هؾ وم٤مٔن، اعمًتثٜمٞم٤مت سمٕمض -آٟمٗم٤مً -

 هق اًمٕمٙمس أم. اًمًالم قمٚمٞمف سم٤مًمرؾمقل ظم٤مص هذا: وٟم٘مقل، ٜمفقم وٟمتٜمزه ٟمؽمومع أم

 اًمّمقاب؟

 ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ ▬: ىم٤مقمدة، قم٤مم ىمرآين ٟمص قمٜمدٟم٤م يقضمد ٕنف اًمّمقاب: هق اًمٕمٙمس

  َرؾُمقلِ  ذِم 
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اَّللَّ ًَ  .[21:إطمزاب]♂طَم

: شم٘مقل، شُمَ٘م٤مسمِٚمٝم٤م ىم٤مقمدة قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم، ُأؾْمَقشمٜم٤م هق: وم٢مذاً 
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 .ويمذا يمذا ذم إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل شم٘متدوا ٓ

 ذيمرٟم٤م ُمثٚمام ظم٤مص٦م ٟمّمقص أت٤مٟم٤م إذا ًمٙمـ، وَٟمْٓمُرُده٤م سم٤مًم٘م٤مقمدة ٟمتٛمًؽ ٟمحـ: إذاً 

 .ُمًتثٜمك هذا ٟم٘مقل، ًمٚمٖمٞم٦ٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬: ي٘مقل رسمٜم٤م: ُمثالً    ُِم
ِ
٤مء ًَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 قمّمٛمتف وذم وُم٤مت، اًمٜم٤ًمء ُمـ قمنم ُمـ أيمثر شمزوج اًمرؾمقل ًمٙمـ ،[3:اًمٜم٤ًمء]♂َوُرسَم٤معَ 

 ًمٚم٘م٤مقمدة؟ إقمامًٓ  سمف ٟم٘متدي ومٝمؾ، شمًٕم٦م

 اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: »وهق، صم٤مٟمٞم٤مً  هل٤م اعمَُٗمنِّ  وًمٚمحدي٨م، أوًٓ  ًممي٦م ٓ: :اجلقاب

 وـمٚمؼ ُمٜمٝمـ أرسمٕم٤مً  أُمًؽ: ًمف اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل، وأؾمٚمؿ ٟمًقة شمًع وحتتف ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.ؾم٤مِئَرهـ

ٟم٤م سمٙمٞمٗمٜم٤م هذا ٟم٘مؾ مل، ًمف ظمّمقصٞم٦م هذه، أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اًمرؾمقل زوجشم: إذاً   وهقا

ح وًمٚمحدي٨م ًممي٦م وإٟمام، ٓ، اًمديـ ذم وشمِمددٟم٤م  ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٤مً  أُمًؽ: »ًممي٦م اعمَُقوِّ

 ش.ؾم٤مِئَرهـ وـَمٚمِّؼ

ي٤م سمٕمض ًمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل -ُمثالً - يمذًمؽ  ص٤مم إذا يم٤من أنف أؿمٝمره٤م ُمـ: اعمزا

 أؾمٌقع.. ًمٞم٤مزم، وهٙمذا.. سمٙمرة وسمٕمد وسمٕمده وسمٙمرة واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم، سم٤مًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ واصؾ

 ذم شُمَقاِصٚمقا  ٓ: »ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٜمٝم٤مهؿ، واطمد ـمٕم٤مم قمغم يّمقم رسمام

 اًمٚمٞمؾ شم٠مظمذ اهلل ؿم٤مء ُم٤م أن٧م رأجٜم٤مك، شًمتقاصؾ إٟمؽ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا ، اًمّمٞم٤مم

 .ص٤مئؿ وأن٧م واًمٜمٝم٤مر واًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر

ِ٘مٞمٜمل ُيْٓمِٕمُٛمٜمِل ريب قمٜمد َأبِْٞم٧ُم  إين: ىم٤مل» ًْ  ش.وَي

 طمٙمؿ: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ضم٤مءت اخلّمقصٞم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ظمّمقصٞم٦م هذه

 .ـمقيٚم٦م أج٤مُم٤مً  يقاصؾ أن اِلٟم٤ًمن سم٢مُمٙم٤من ٕنف ذقمل:

 ُمثؾ واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ يقاصؾ، اًمدهر يّمقم يم٤من اًمًٚمػ ُمـ رضم٤مًٓ  ٟمٕمرف وٟمحـ 

 أج٤مُم٤مً  اًمٓمٕم٤مم قمـ ًمإلُم٤ًمك ىم٤متـم٤م قمٜمدهؿ اًمٜم٤مس سمٕمض ومٝمٜم٤مك، اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد

 .ويمثػمة ُمٕمدودات
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 ٓ وهمػمه ًمف اجلقاز ضمٝم٦م ُمـ، اخلّمقصٞم٦م هذه ًمف يم٤مٟم٧م اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل 

 .يًتٓمٞمع يم٤من وًمق، جيقز

ضمف، اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد ىمّم٦م ُم٤م يقُم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ أفمـ: شمٕمرومقا   واًمُده َزوَّ

 ومرق، ؾمٜم٦م قمنم مخ٦ًم وم٘مط ٞمفأب وسملم سمٞمٜمف يم٤من، ُمراهؼ همالم وهق ىمريش ُمـ سمٗمت٤مةٍ 

ًمد اًمقًمد سملم اًمًـ  هق شمزوج يمام أجْم٤مً  زوضمف أنف وم٤مًمٔم٤مهر، ؾمٜم٦م قمنم مخ٦ًم واًمقا

 ص٤مئؿ، اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمراهمٌلم اًمزاهديـ اًمٜم٤مؿمئلم اًمّمح٤مسم٦م ؿم٤ٌمب ُمـ ويم٤من، ُمٌٙمراً 

 يمٞمػ: اسمٜمف زوضم٦م... اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو ؾم٠مل شمزوج ح٤م، اًمٜمٝم٤مر ىم٤مئؿ، اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ، اًمدهر

 .ومراؿم٤مً  سَمْٕمدُ  ًمٜم٤م يٓم٠م مل إٟمف: ىم٤مًم٧م وضمؽ؟ز ُمع طم٤مًمؽ

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ مداخؾة:

ًمد َيْٖمَتؿْ  احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م، مجٞمؾ يمالم الشقخ:  ًمٙمل زوضمٜم٤مه ٟمحـ: اخلؼم هلذا اًمقا

 .زوضمٜم٤مه ُم٤م يم٠منٜم٤م، ومراؿم٤مً  سمٕمد ًمٜم٤م يٓم٠م مل، ُمٜمف زوضمتف شمِمٙمق

 أرؾمؾ وإُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًم٘مٞمٜمل وم٢مُم٤م -اًم٘مّم٦م ي٘مص هق- اهلل قمٌد ىم٤مل

! اًمٜم٤ًمء شَمْ٘مَرب وٓ، اًمٜمٝم٤مر وشمّمقم، اًمٚمٞمؾ شم٘مقم أنؽ سمٚمٖمٜمل! اهلل قمٌد ي٤م: »وم٘م٤مل، إزمّ 

 قمٚمٞمؽ وًمزوضمؽ، طم٘م٤مً  قمٚمٞمؽ ًمٜمٗمًؽ وم٢من: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ذًمؽ يم٤من ىمد: ىم٤مل

، أُمث٤مهل٤م سمٕمنم واحلًٜم٦م، أج٤مم صمالصم٦م ؿمٝمر يمؾ ُمـ وَمُّمؿ، طم٘م٤مً  قمٚمٞمؽ وجلًدك، طم٘م٤مً 

 ُمـ أيمثر أؾمتٓمٞمع إين، ىمقة يب إن، ؿم٤مب إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل. ًمَدْهرَ ا ُصْٛم٧َم  ومٙم٠منام

 ش ذًمؽ

 .أيمثر هلل أتٕمٌد أن رظمّم٦مً  أقمٓمٜمل، ارمحٜمل: ي٘مقل هق، اًمٞمقم ؿم٤ٌمسمٜم٤م قمٙمس: يٕمٜمل

: ومٞم٘مقًمقا  - صالة شم٤مرك يم٤من ًمق طمتك - زال ُم٤م: اًمٙم٤ٌمر اًمرضم٤مٓت ي٘مقًمقا  اًمٞمقم

 ..صٖمػماً  زال ُم٤م

ـْ  وَمَخَٚمَػ ▬: ىم٤مل اهلل أن ضمرم ومال، ٚمػواخل اًمًٚمػ سملم اًمٗمرق اٟمٔمر  سَمْٕمِدِهؿْ  ُِم

الةَ  َأَو٤مقُمقا  ظَمْٚمٌػ  َٝمَقاِت  َواشمٌََُّٕمقا  اًمّمَّ ْقَف  اًمِمَّ ًَ  .[59:ُمريؿ]♂هَمٞم٤ًّم َيْٚمَ٘مْقنَ  وَم

 إين، ىمقة يب إن، ؿم٤مب إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل. أؾمٌققم٤مً  ؿمٝمر يمؾ ُمـ وَمُّمؿ: »ىم٤مل
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 ..شذًمؽ ُمـ أيمثر أؾمتٓمٞمع

 اًمّمٞم٤مم أومْمؾ وم٢مٟمف، يقُم٤مً  وأومٓمر يقُم٤مً  ومّمؿ: »ًمف وىم٤مل اًمرؾمقل ُمٕمف شمٜم٤مزل أن إمم

 ش.ٓىمك إذا يٗمر ٓ ويم٤من، اًمًالم قمٚمٞمف داود صقم وهق

 سملم اًمّمٞم٤مم ذم إؾمٚمقب هبذا مجع أنف سمٛمٕمٜمك، شٓىمك إذا َيِٗمر ٓ يم٤من»، ه هٜم٤م

 .اًمروح ىمقة قمغم واعمح٤مومٔم٦م، اًمٌدن ىمقة قمغم اعمح٤مومٔم٦م سملم، اًم٘مقشملم

 ص٤مم إذا أُم٤م، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل قم٤ٌمدشمف ذم اِلٟم٤ًمن ُيٞم٤مه٤م اًمتل ًٕمٞمدةاًم هذه احلٞم٤مة 

شمف، اًمدهر  يمام- يمٛمثؾ ُمثٚمف يٙمقن وطمٞمٜمئذٍ ، يث٧ٌم وٓ وَمرَّ  اًمٕمدو ٓىمك وم٢مذا، شمذه٥م ومُ٘مقَّ

 .ُِمٍْماً  وُيدم ىَمٍماً  يٌٜمل ُمـ -ي٘م٤مل

 أقمدل: »رواي٦م وذم، اًمّمٞم٤مم أومْمؾ وم٢مٟمف اًمًالم: قمٚمٞمف داود صقم صؿ، ٓ

 ش.اًمّمٞم٤مم

 .اًمٕمدو: يٕمٜملش ٓىمك إذا يٗمر ٓ ويم٤من، يقُم٤مً  ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم يم٤من»

 ش.ذًمؽ ُمـ أومْمؾ ٓ: ىم٤مل. ذًمؽ ُمـ أومْمؾ أريد إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل»

 .اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ظمّمقصٞم٦م هذه، اًمّمٞم٤مم ذم ويقاصؾ يّمقم يم٤من وهق هذا يمٞمػ

 ٕم٤معملماًم رب احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ظمّمقصٞم٦م: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م

 .ًمٚمٛمًٚمٛملم ُيـِجز مل ُم٤م ًمف أضم٤مز

 هب٤م ُئمك أن يٛمٙمـ اًمّمٞم٤مم قمغم اًم٘مقة: ىمٚم٧م هذه ظمّمقصٞم٦م: صم٤مٟمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ 

 وًمٞمس، ًمف ظمّمقصٞم٦م هذه، ويً٘مٞمف يٓمٕمٛمف رسمف قمٜمد يٌٞم٧م ُأنف ًمٙمـ، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 ٓ وإٓ، ُمٕمٜمقي، روطمل قمٜمف اًمتٕمٌػم صح إذا ـمٕم٤مم هق وإٟمام، ُم٤مدي٤مً  ـمٕم٤مُم٤مً  اًمٓمٕم٤مم هذا

 .هن٤مر وٓ ًمٞمؾ ٓ، اًمًالم قمٚمٞمف ص٤مئامً  يٙمقن

 :ىم٤مل، قمِمٞم٘متف يّمػ سمٞمتلم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وًمذًمؽ

 .آظمره إمم.. ويمذا يمذا وقمـ اًمٓمٕم٤مم قمـ شمِمٖمٚمٜمل ذيمراك ُمـ أطم٤مدي٨م هل٤م

 .يٕمٜمل ي٘مقل هٙمذا
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 هل سمف آىمتداء أن إصؾ ًمٙمـ، ظمّمقصٞم٤مت ًمف ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل: اًمِم٤مهد

 اًمرؾمقل أن: ًمٜم٤م ي٘مقل اًمدًمٞمؾ ضم٤مء وم٢مذا، إدًم٦م ومٞمٝم٤م شمتٌع واخلّمقصٞم٤مت، اًم٘م٤مقمدة

ٌَّؾ اًمًالم قمٚمٞمف  شمٗمّمٞمؾ هٜم٤م وًمٙمـ، سمف ٟم٘متدي ٟمحـ طمٞمٜمئذٍ ، سمف ظم٤مص أنف ضم٤مء وُم٤م، ىَم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: »طمدي٨م قمغم سمٜم٤مء ِذيْمِره ُمـ سم٠مس وٓ، اًمٕمٚمامء سمٕمض يذيمره

 ومرظمص، ص٤مئؿ وهق زوضمتف ي٘مٌؾ هؾش ص٤مئؿ وهق ًمزوضمتف اًمرضمؾ شم٘مٌٞمؾ قمـ وم٠ًمخف

 .ًمف

ص ومٚمؿ اًم١ًمال ٟمٗمس وم٠ًمخف آظمر ضم٤مء صمؿ»  ذم شمٜم٤مىمض هٜم٤م طمّمؾش. ًمف ُيَرظمِّ

 .اًمٔم٤مهر

جٜم٤م ومٜمٔمرٟم٤م: ىم٤مل ص مل واًمذي، ؿمٞمخ٤مً  ًمف رظمص اًمذي ومرأ  .ؿم٤مسم٤مً  ًمف ُيَرظمِّ

 اًم٤ًمئٚملم أن سم٥ًٌم ُمت٤ٌميٜملم ضمقاسملم أقمٓمك ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل: أىمقل أن٤م

 ًمف أضم٤مز اًم٤ًمئؾ اًمِمٞمخ، اًمٜم٤مس ـم٤ٌمئع يراقمل ٕنف احلٙمٛم٦م: ُمٜمتٝمك هذا، خمتٚمٗملم

ص  اًمدٟمٞم٤م ُمـ ؿمٌٕمقا  أهنؿ اًمِمٞمقخ قمغم اًمٖم٤مًم٥م ٕن ًمف: رظمص ُم٤م واًمٕمٙمس، ًمف َرظمَّ

 قمز ذم أهنؿ اًمِم٤ٌمب قمغم، اًمٕمٙمس قمغم واًمٖم٤مًم٥م، أبقا  أم ؿم٤مؤوا اًمِمٝمقة ووٕمٗم٧م

 .آظمره إمم.. و وؿم٤ٌمهبؿ وىُمّقهتؿ ؿمٝمقهتؿ

 يٙمقن هذا، ُمٜمٝم٤مراً  اًم٘مقى ظم٤موي ريْم٤مً ُم قمٚمٞمالً  ؿم٤مسم٤مً  هٜم٤مك ومروٜم٤م وم٢مذا: وم٠مىمقل

ص أو ًمف ومٞم٤ٌمح، اًمِمٞمخ طمٙمؿ طمٙمٛمف  أن ًمؽ: ي٘م٤مل أن ذم ظمٓمر هٜم٤مك ًمٞمس، ًمف ُيَرظمَّ

 .احلٞمؾ هذا قمٜمده ًمٞمس ٕنف ص٤مئؿ: وأن٧م زوضمتؽ شم٘مٌؾ

 ذم يزال ٓ ًمٙمٜمف، قمتٞم٤مً  اًمٙمؼم ُمـ سمٚمغ ؿمٞمخ وَمُرّب ، ٟم٤مدر أجْم٤مً  ي٘م٤مسمٚمف ٟم٤مدر ذاك أن يمام

: وي٘م٤مل، اًمِم٤مب طمٙمؿ يٕمٓمك ومٝمذا، يٕمٜمل اًمِم٤مب ذًمؽ ُمـ أطمًـ وؿم٤ٌمسمف ىمقشمف

ٌِّؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من» -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م يمام، اطمذر  ُيَ٘م

 ش.إرسمف ُمـ يٛمٚمؽ يم٤من ُم٤م إرسمف ُمـ يٛمٚمؽ وأجٙمؿ ص٤مئؿ وهق زوضمتف

 .يٛمٚمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من ُم٤م، ؿمٝمقشمف، قمْمقه ُمـ: أيش إرسمف ُمـ يٛمٚمؽ أجٙمؿ»

 اعمتقوئ أن ضمٝم٦م ُمـ اًمّمٞم٤مم وسملم اًمّمالة سملم ؿاحلٙم خيتٚمػ: اًمٙمالم ظمالص٦م
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ٌَّؾ إذا  هٜم٤م ًمٙمـ..اًمقوقء قمٚمٞمف ؾمٞمقضم٥م إُمر ذم ُم٤م يمؾ، ظمٓمر قمٚمٞمف ًمٞمس زوضمتف ىَم

 ؿمٝمريـ يّمقم ُمٖمٚمٔم٦م يمٗم٤مرة قمٚمٞمف جي٥م ومحٞمٜمئذٍ ، يٗمٓمر جيقز ٓ، سم٤مًمّمٞم٤مم اعمِمٙمٚم٦م

 وُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اِلومٓم٤مر طمقل شمدٟمدن وٓ، ٟمٗمًؽ اُمٚمؽ: وإذاً ، ُمتت٤مسمٕملم

 ش.ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم

 ( 51: 55: 55/   278/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 55: 55: 34/   279/  واًمٜمقر اهلدى) 

 أية يف القارد الـساء بؿالمسة ادراد

٤مء ▬: اًمقوقء ُم٘متْمٞم٤مت وُمـ ؿمٞمَخٜم٤م مداخؾة: ًَ ُتُؿ اًمٜمِّ ًْ  ٟمققمٞم٦م هل ُم٤م ♂ َأْو ََُٓم

 اعمالُم٦ًم؟

، اًمٚمٛمس هذا هق ًمٞمس -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أي٦م ذم عمذيمقرا اًمٚمٛمس هذا الشقخ:

 .اجلامع قمـ يمٜم٤مي٦م هق وإٟمام

 سمتٕم٤مسمػم ويٕمؼم، ُيَٙمٜمِّل وضمؾ قمز اهلل إن: »قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد اًم٘مرآن شُمْرمُج٤َمن ي٘مقل 

 أو: أي اًمٜم٤ًمء ُٓمًتؿ أو: ي٘مقل ومٝمقش هب٤م اًمتٍميح ي٘مٌح أُمقر قمـ ًمٓمٞمٗم٦م

 .ضم٤مُمٕمتٛمقهـ

 قمـ ضمداً  قمديدة أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وىمد، اًمقوقء يٜم٘مض ٓ ومٝمذا اًمٚمٛمس هذا أُم٤م 

ٌِّؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة  إمم ي٘مقم صمؿ، أزواضمف سمٕمض ُيَ٘م

 .يتقو٠م وٓ اًمّمالة

 (55: 56: 58/ 322/واًمٜمقر اهلدى) 

 القضقء؟ يـؼض بشفقة ادرأة دس هؾ

 اِلٟم٤ًمن؟ ووقءَ  يٜم٘مض سمِمٝمقة اعمرأة عمس هؾ مداخؾة:

 ذيمره ُمس وُمـ» ؟شُمٜمؽ سمْمٕم٦م إٓ هق هؾ» اًمٕمْمق ُمس ذم ي٠ميت قمٜمدُم٤م لشقخ:ا
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 اعَمّس  وهق: اًمٗمٚمًٗم٦م هبذه ومٜم٘مقل احلديثلم سملم اًمتقومٞمؼ ٟمح٤مول أن ٟمريد، شومٚمٞمتقو٠م

 اًمًٜم٦م ذم ٟمص قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م اًمت٘مٌٞمؾ ذم ًمٙمـ، يٜم٘مض ٓ ؿمٝمقة سمدون، يٜم٘مض سمِمٝمقة

 ُم٤مذا ًمٙمـش ومٚمٞمتقو٠م ذيمره سُم ُمـ: »ىم٤مل يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  يٜم٘مض أنف اًم٘مرآن قمـ ومْمالً 

 َٟمّّم٤مً  اًمٜم٤مىمض إُمر إمم يٕم٤مد هٜم٤م، ُيْٛمٜمل أو ُيْٛمذي ىمد اًمت٘مٌٞمؾ أثٜم٤مء ذم: ٟم٘مقل ٟم٘مقل؟

ء  . شم٘مٌٞمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل أو شم٘مٌٞمؾ هٜم٤مك يم٤من ؾمقا

 ( 51: 25: 34/   798/  واًمٜمقر اهلدى)

 القضقء يـؼض ٓ الـساء دس

 عمـ ىم٤مًمف، ومّمؾ ىمؿ صمؿ ،طمًٜم٤م ووقءا شمقو٠م» :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

ة ىمٌؾ  .وٕمٞمػ. شاُمرأ

 ]قال اإلمام[:

 يٜم٘مض اًمٜم٤ًمء عمس أن قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل ُيًـ ومال هذا شمٌلم إذا

 : ُٕمقر وذًمؽ ش113/  1» شاًمتح٘مٞمؼ» ذم اجلقزي اسمـ ومٕمؾ يمام، اًمقوقء

 . طمج٦م سمف شمٜمٝمض ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م أن: أوٓ

، اًمٚمٛمس أضمؾ ُمـ يم٤من إٟمام سم٤مًمقوقء رإُم أن ومٞمف ومٚمٞمس، ؾمٜمده صح ًمق أنف: صم٤مٟمٞم٤م

 سمؾ! سم٤مًمٚمٛمس ض٘ماٟمت: ي٘م٤مل طمتك إُمر ىمٌؾ ُمتقوئ٤م يم٤من اًمرضمؾ أن ومٞمف ًمٞمس سمؾ

 :سمٚمٗمظ اًمّمحٞمح أظمر ًمٚمحدي٨م حت٘مٞم٘م٤م اعمٕمّمٞم٦م أضمؾ ُمـ يم٤من إٟمام إُمر أن ُيتٛمؾ

 أصح٤مب أظمرضمف. شًمف همٗمر إٓ ريمٕمتلم ويّمكم ومٞمتقو٠م ذٟم٤ٌم يذٟم٥م ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»

 . ش7 رىمؿ» شاعمخت٤مرة ختري٩م» ذم سمٞمٜمتف يمام، مجع حفوصح وهمػمهؿ اًمًٜمـ

 عمس أضمؾ ُمـ أنف ومٞمحتٛمؾ، اًمٚمٛمس أضمؾ ُمـ يم٤من إٟمام إُمر أن ه٥م: صم٤مًمث٤م

، ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض هق اًمذي اعمذي ظمروج ُمٔمٜم٦م هل، وصٗمٝم٤م اًمتل احل٤مًم٦م ٕن، ظم٤مص

 .آؾمتدٓل يً٘مط آطمتامل وُمع، اًمٚمٛمس ُمٓمٚمؼ أضمؾ ُمـ ٓ

 سمٖمػم أو سمِمٝمقة يم٤من ؾمقاء، اًمقوقء يٜم٘مض ٓ شم٘مٌٞمٚمٝم٤م ويمذا اعمرأة عمس أن واحلؼ
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 سمٕمض ي٘مٌؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم سمؾ، ذًمؽ قمغم صحٞمح دًمٞمؾ ىمٞم٤مم ًمٕمدم وذًمؽ، ؿمٝمقة

 سمٕمْمٝم٤م، ـمرق قمنمة وًمف، وهمػمه داود أبق أظمرضمف. يتقو٠م وٓ يّمكم صمؿ أزواضمف

ة وشم٘مٌٞمؾ ش173 - 175 رىمؿ» شداود أيب صحٞمح» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح  يٙمقن إٟمام اعمرأ

 . أقمٚمؿ واهلل، قم٤مدة سم٤مًمِمٝمقة ٘مروٟم٤مً ُم

 (429-428/ 2)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 القضقء يـؼض هؾ ادرأة مـ خيرج الذي السائؾ

 اًمقوقء؟ يٜم٘مض اعمتقاصؾ ًمٚمٛمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:

 اعمٜمل؟ الشقخ:

 .اعمتقاصؾ مداخؾة:

 ُمريض؟ سمٞمٙمقن هذا، اعمتقاصؾ اعمٜمل الشقخ:

 .ٓ مداخؾة:

 شم٠ًمخل؟ سمتٕمرذم ُم٤م أن٧م وآ الشقخ:

 .ُمريض ُمش. ٓ مداخؾة:

، اًمرضمؾ ُمٜمل قمـ سمتحٙمل وأن٧م، اًمٌٜمٞم٦م صحٞمح ُمـ ُمتقاصؾ ُمٜمل ومٞمف ُم٤م الشقخ:

 اعمرأة؟ ُمٜمل وآ

ة مداخؾة:  .اعمرأ

 قمٜمف لسمت٠ًمخ أن٧م اًمكمِّ  اعمٜمل، اًم٤ًمئؾ قمـ سمت٠ًمخل: إذاً  أن٧م، ُيديؽ اهلل الشقخ:

 ؿمٝمقة؟ سمدون وآ، سمِمٝمقة خيرج

 .ؿمٝمقة سمدون مداخؾة:

 .ُمٜمل اؾمٛمف ُم٤م هذا، ُيديؽ اهلل :الشقخ
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 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 قمٚمٞمٝم٤م وضم٥م ُمٜمٞم٤مً  يم٤من وًمق، ُمٜمٞم٤مً  وًمٞمس، اعمرأة ُمـ خيرج ؾم٤مئؾ هذا الشقخ:

، وم٘مط اًمقوقء يقضم٥م ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض ؾم٤مئؾ هذا ًمٙمـ، سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م إذا، اًمٖمًؾ

 هذا ُمـ اًمقوقء جي٥م سم٠منف ي٘مقًمقن اًمذيـ صمؿ، اًمقوقء يقضم٥م ٓ أنف واًمّمحٞمح

 يمًٚمس ومٝمذا، دائامً  ُمٜمٝم٤م يًٞمؾ شم٘مقًملم يمام يم٤من إذا، اعمرأة ُمـ خيرج اًمذي ؾاًم٤ًمئ

 اًمٌقل؟ ؾمٚمس شمٕمرذم، اًمٌقل

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

ة أو رضمؾ ُمـ سمقل ؾمٚمس ُمٕمف يم٤من ومٛمـ، يمقيس الشقخ:  ُمـ يٕمتؼم ومٝمذا، اُمرأ

ة: أي، إقمذار أهؾ  اعمرأة وًمٞم٧ًم، دائامً  دم ؾمٞمالن ُمٕمٝم٤م اًمتل اعمًتح٤مو٦م يم٤معمرأ

 سمٞمٜمٝمام؟ ٗمرىملسمت، احل٤مئض

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

ة الشقخ:  أن جي٥م، اعمٕمذورات ُمـ هذه، دم ؾمٞمالن ُمٕمٝم٤م اًمكّم  اعمًتح٤مو٦م وم٤معمرأ

 اًمكمِّ  اًمِمخص هذا يمذًمؽ، صم٤مٟمٞم٦م صالةً  شمّمكم أن هل٤م جيقز وٓ، صالة ًمٙمؾ شمتقو٠م

 اًمًٞمالن صحٞمح يم٤من إذا، ُمٜمل أنف فمٜمٜم٧م واًمكم، اًمًٞمالن هذا ُمٕمف قمٜمف شمتحدصمل

 .ُمٕمف ُمًتٛمر

 اعمٜمل؟ ؿمق مداخؾة:

ة ُمـ أو اًمرضمؾ ُمـ سمٞمٓمٚمع: ًمؽ ىمٚم٧م، اعمٜمل الشقخ:  .اًمِمٝمقة قمٜمد ىمذوم٤مً  اعمرأ

 ؿمٝمقة؟ سمٖمػم أم اعمٜمل سمِمٝمقة خيرج هق ُم٤م، ـمٞم٥م مداخؾة:

 خيرج اًمذي اعمٜمل، اًمٖمًؾ يقضم٥م ٓ ؿمٝمقة سمدون خيرج اًمذي اعمٜمل. ٓ الشقخ:

 وم٢مذا، ولإ سم١ًماًمؽ َهاّل  وظمٚمٞمٜم٤م، اًمٖمًؾ يقضم٥م ٓ، ؿمٝمقة سمدون، ىمذف سمدون

 .ًمف ٟمتقضمف ىمد صم٤مين ؾم١مال سم٤مًمؽ ذم وظمٓمر ُمٜمف اٟمتٝمٞمٜم٤م

ة ُمـ اًم٤ًمئؾ اح٤مء هذا إٟمف أن قمروم٧ِم   ، دائامً  يًٞمؾ ؾم٤مئؾ يٕمٜمل ىمٚم٧ِم  ويمام، اعمرأ

 سمحٞم٨م أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من إذا أُم٤م، صالة ًمٙمؾ اًمقوقء يقضم٥م وإٟمام، اًمٖمًؾ يقضم٥م ٓ هذا
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 اًم٤ًمئؾ هذا رأت إذا ذٍ ومحٞمٜمئ، يم٤معمًتح٤مو٦م إقمذار أهؾ ُمـ ص٤مطمٌف يٙمقن ٓ أنف

 ًمٕمٚمِؽ ، وهٙمذا، شمتقو٠م رأتف وم٢مذا، ؿم٤مءت ُم٤م شُمَّمكمِّ  اًمقوقء سمٕمد اٟم٘مٓمع وم٢مذا شمتقو٠م

 اعمقوقع؟ ومٝمٛمتل

ة أن: اًمٗم٘مف يمت٥م ذم ىمرأت أن٤م مداخؾة:  وىم٧م دظمؾ إذا شمتقو٠م، احل٤مئض اعمرأ

 .اًمّمالة

 .اعمًتح٤مو٦م ىمقزم، احل٤مئض شم٘مقزم ٓ سمس، ٟمٕمؿ الشقخ:

 أروح سمِّدي ح٤م أن٤م -ُمثالً - إقمذار سمٕمض ومٞمف سمس، اعمًتح٤مو٦م صح مداخؾة:

 اًمٔمٝمر؟ أذان وم٘مٌؾ، اًمدوام ىمٌؾ أتقو٠م اعمدرؾم٦م

 .سمٞمجقز ُم٤م الشقخ:

 ٕنف... سم٤معمدرؾم٦م أتقو٠م أين ضمداً  ومّمٕم٥م إٓ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ومٞمف ُم٤م، ـمٞم٥م مداخؾة:

 ُمٙمِمقوم٦م؟ ٟمحـ ُمدرؾمتٜم٤م

 اعمدرؾم٦م؟ ُمـ سمؽمضمٕمل ُمتك، إيف، ـمٞم٥م الشقخ:

 .مخ٦ًم إٓ أرسمع اًم٤ًمقم٦م أرضمع مداخؾة:

، ًمٚمٌٞم٧م شمرضمٕمل سمس أنؽ، ًمؽ وأذف ًمؽ أطمًـ احل٤مًم٦م هذه ذم الشقخ:

؟ ومٝمٛمتل، شم٠مظمػم مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر وسمتّمكم سمتتقيض  قمكمَّ

 .وم٘مط ريمٕم٤مت أرسمع أصكم: يٕمٜمل مداخؾة:

 ُم٘مٞمٛم٦م؟ وآ، ُم٤ًمومرة أن٧م، ُيديؽ اهلل ٓ الشقخ:

 .ُم٘مٞمٛم٦م أن٤م ٓ مداخؾة:

 سمتّمكم: يٕمٜمل شم٠مظمػم مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر: ًمؽ لأىمق، شمّمكم سمِّدك، ـمٞم٥م الشقخ:

، اًمٕمٍم ومرض ريمٕم٤مت أرسمع سمتّمكم صمؿ، وسمتًٚمٛمل اًمٔمٝمر ومرض ريمٕم٤مت أرسمع

 واوح؟
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ٟمقا  ىمد سمٞمٙمقٟمقا ، أرسمٕم٦م -ُمثالً - اًم٤ًمقم٦م مداخؾة:  .اًمٕمٍم َأذَّ

 ًمٞمش أن٧م، وىمتف ذم اًمٔمٝمر سمٞمتؽ ذم سمتّمكم، سمٞمتؽ ذم سمتّمكم وم٢مذاً  يمقيس الشقخ:

 ىمٌؾ دمل دام ومام، اًمٕمٍم سمٕمد إٓ سمؽمضمٕمل ُم٤م إٟمف فمٜمٜم٧م أن٤م ،اًمّمالة شم١مظمري سمتتحرضمل

 وُمٕمؽ ُمتقوٞم٦م وأنتل اًمٌٞم٧م قمغم وشمروطمل إذان ىمٌؾ شمتقيض ًمؽ سمٞمجقز ُم٤م، اًمٕمٍم

ري، هذا اًمٕمذر  .سمٞمتؽ إمم ًمؽمضمٕمل صالشمؽ إذاً  وم٠مظمِّ

 (55: 37: 18/ 328/واًمٜمقر اهلدى) 

 ماحتال وٓ مداعبة بدون ادرأة فرج مـ اخلارج السائؾ هؾ

 بعض يذكرها التل لؾؼاعدة التعرض مع القضقء؟ يـؼض

 كاقض السبقؾني مـ خرج ما كؾ أن مـ الػؼفاء

 يٜم٘مض اًم٤ًمئؾ هذا ومٝمؾ ومروضمٝمـ ُمـ ؾم٤مئؾ ُمٜمٝمـ خيرج اًمٜم٤ًمء سمٕمض مداخؾة:

 وًمٞمس اًمٞم٘مٔم٦م طم٤مل ذم خيرج هذا أن قمٚمامً ، هل٤م اًمٖمًؾ يقضم٥م أنف أم، ٓ أم ووقءهـ

  اؾمتحالم؟

 ٓ أنف اًمراضمح واًم٘مقل، اًمٖمًؾ ُيقضِم٥م ٓ واطمداً  ىمقًٓ  اًم٤ًمئؾ هذا الشقخ:

 اًمذي اًم٤ًمئؾ هذا أن قمغم اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم دًمٞمؾ ٓ ٕنف، اًمقوقء ُيقضِم٥م

، اًمقوقء يٜم٘مض أنف قمغم دًمٞمؾ ٓ، ـمٌٞمٕمٞم٦م أوو٤مع ذم ُمٜمٝمـ خيرج اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُيْٕمرف

 رأت وإن، هت٤مصال ذم شمًتٛمر ومٝمل شمّمكم يم٤مٟم٧م وًمق، شمّمكم ومٝمل ُمتقوئ٦م يم٤مٟم٧م ومٚمق

  واوح؟، اًم٤ًمئؾ هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 . ؾم١مال هٜم٤مك وًمٙمـ. واوح مداخؾة:

 . ـمٞم٥م الشقخ:

  اًمًٌٞمٚملم؟ ُمـ اخل٤مرج وٛمـ ُمـ هذا يٕمتؼم أٓ. اًم١ًمال هذا وٛمـ مداخؾة:

 ٟمقاىمض ُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ذم ُيْذيَمر ُم٤م أن ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٙمـ، سمغم الشقخ:

 اِلؾمالم ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمٙمٚمٞم٦م ذههش اًمًٌٞمٚملم أطمد ُمـ ظمرج ُم٤م يمؾ» اًمقوقء
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 هذا، شٟم٤مىمض ومٝمق اًمًٌٞمٚملم ُمـ ظمرج ُم٤م يمؾ»، اًمقهؿ ي٠ميت هٜم٤م وُمـ قمروم٧م؟، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 -اهلل رمحف- أنس سمـ ُم٤مًمؽ اِلُم٤مم، اهلجرة دار إُم٤مم هٜم٤مك وإٓ، اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض رأي

 وهذا، اًمقوقء يٜم٘مض ٓ ومذًمؽ دود أو طمّم٤مةٌ  اِلٟم٤ًمن دسمر ُمـ ظمرج ًمق: ي٘مقل

ٌُؾ ُمـ ظمرج ًمق يمذًمؽ، اًمًٌٞمٚملم أطمد ُمـ ظم٤مرج  ذًمؽ ٟمحق أو دود ذًمؽ ُمـ رء اًمُ٘م

 . اًمًٜم٦م ُمـ ي١مظمذ أو اًم٘مرآن ُمـ ي١مظمذ أن إُم٤م اًمٜم٤مىمض ٕن، اًمقوقء يٜم٘مض ومال

ـَ اًْمَٖم٤مئِطِ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًم٘مرآن ذم ىمرأ  ومٝمذا  ٓ [43:اًمٜم٤ًمء]♂َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

  ُم٤مر؟، واًمٖم٤مئط اًمٌقل يٕمٜمل إٟمام اًمدسمر ُمـ ظمرج رء يمؾ يٕمٜمل

 ومٞمج٥م، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم ذم يمثػمة سم٢ميْم٤مطم٤مت شم٠متٞمٜم٤م -ـمٌٕم٤مً - اًمًٜم٦م

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن اًمتزام جي٥م يمام اًمتزاُمٝم٤م

- ويمذًمؽ، اًمقوقء ٟمقاىمض ُمـ واًمقدي -ُمثالً - اعمذي أن صم٧ٌم اًمًٜم٦م ومٗمل 

 اًمٜمص ضم٤مء ٕنف شُم١ْمظَمذ أؿمٞم٤مء ومٝمذه، اًمقوقء ٟمقاىمض ُمـ اجلزور حلؿ أيمؾ -ُمثالً 

ـَ ▬ ومٜم٘مقل قمٜمدٟم٤م ُمـ سم٘مٞم٤مؾم٤مت ٟمتقؾمع أن أُم٤م، ومٞمٝم٤م َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

 ًمٞم٧ًم سم٤مًمٖم٤مئط ُمٚمقصم٦م شمٙمقن ومٝمذه دودة ُمٜمف ظمرج إذا ًمٙمـ، ـمٞم٥م [43:اًمٜم٤ًمء]♂اًْمَٖم٤مئِطِ 

 رمح٦مً  أؿمٞم٤مء قمـ ؾمٙم٧م هق اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء يمام اهلل ًمٙمـ، ٟمٕمؿ، ـمٌٞمٕمٞم٦م دودة

ُ ▬ اًمٕمٜم٧م سمٜم٤م أراد ًمق وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م ،قمٜمٝم٤م شم٠ًمخقا  ومال سمٙمؿ َوًَمْق ؿَم٤مَء اَّللَّ

قَْمٜمَتَُٙمؿْ   ُمـ ظمرج ُم٤م يمؾ: »ىم٤مل ًمٙم٤من، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم يمام [225:اًمٌ٘مرة]♂َٕ

 .خمتٍمة قم٤ٌمرةش.. اًمًٌٞمٚملم

َـّ  ٓ ًمذًمؽ، اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم ٓ هذا ُمـ رء يقضمد ٓ ًمٙمـ   قمٚمٞمؽ ُيِْمِٙمَٚم

 دًمٞمؾ ٓ ًمٙمـ، صحٞمح هذا: ي٘م٤مل ٕنف، اًمًٌٞمٚملم أطمد ُمـ ظم٤مرج هق قمٜمف ؾم٠مخ٧م ُم٤م أن

 . سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م هذه قمغم -ىمٚمٜم٤م يمام-

 (55: 57: 52/ 245/  واًمٜمقر اهلدى)
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 هل وهؾ القضقء تقجب هؾ ادرأة فرج مـ تـزل التل السقائؾ

 كجسة؟

ة ُمـ يٜمزل اًمذي اًم٤ًمئؾ هؾ مداخؾة:  أم ـم٤مهًرا  أصٗمر أو يم٤من أبٞمض اعمرأ

 يم٤من إذا احلٙمؿ وُم٤م، ُمًتٛمًرا  يٜمزل سم٠منف اًمٕمٚمؿ ُمع، اًمقوقء فومٞم جي٥م وهؾ ٟمجس؟

 ُمٜمٝم٤م يٚمزم ٓ ـمٌٞمٕمٞم٦مً  رـمقسم٦مً  اًم٤ًمئؾ هذا يٕمتؼمن اًمٜم٤ًمء هم٤مًمٌٞم٦م أن ظم٤مص٦م ُمت٘مٓمًٕم٤م

 .اًمقوقء

 أنف أو سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م اًمٜم٤مزل هذا قمغم احلٙمؿ يقضم٥م ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ الشقخ:

 .اًمقوقء يقضم٥م

 (55:54:17/ب35: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 القضقء يـؼض خلؿرا رشب هؾ

سمف ذم وووع، ُمٕمف ُمزح واطمد  ُمـ ظُمِدع رضمؾ مداخؾة:  اخلٛمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ذا

 ٓ؟ أو ووقءه يٕمٞمد، ُمتقوئ٤مً  يم٤من ًمٙمـ، ىمٚمٞمالً 

 .وسمس ومٛمف يٛمْمٛمض، سمس ٓ الشقخ:

 وم٘مط؟ مداخؾة:

 .ٟمٕمؿ أي الشقخ:

 (55: 47: 56/ 357/ واًمٜمقر اهلدى)

 القضقء يـؼض الرعاف هؾ

، اًمّمالة ذم ُرقَم٤مف أص٤مسمف أنف قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد شاعمقـم٠م» ذم مداخؾة:

 سمٓمالن يرى قمٛمر اسمـ أن هذا ُمثؾ ذم ومٝمؾ، صالشمف قمغم وسمٜمك ومٕم٤مد ومتقو٠م ظمرج صمؿ

 اًمرقم٤مف؟ سم٥ًٌم اًمّمالة
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 اسمـ أن قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ آؾمتدٓل: يتؿ ٓ ًمٙمـ، ُيْٗمَٝمؿ هذا الشقخ:

 .ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض اًمرقم٤مف أن يرى قمٛمر

 دًمٞمالً  ًمٞمس هذا يٙمقن أن ممٙمـ ًمٙمـ، اعمقوقع ذم ُمٕمٜم٤م ٟمص هذا يٙمقن: طمٞمٜمئذٍ  

 واوح؟. اًمقوقء يٜم٘مض اًمرقم٤مف أن يرى ٓ قمٛمر اسمـ يم٤من إذا ىم٤مـمٕم٤مً 

 .واوح مداخؾة:

 هذا أن ومٛمٕمٜم٤مه، ٟم٤مىمض اًمرقم٤مف أن يرى قمٛمر اسمـ أن ٟمص هٜم٤مك يم٤من إذا الشقخ:

 .ٟمٕمؿ. -آٟمٗم٤مً - اعمذيمقر ًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد

  (55: 37: 22 /622/ واًمٜمقر اهلدى) 

 واجباً  ولقس مرشوع الؼلء مـ القضقء

ىم٤مء ومتقو٠م ومٚم٘مٞم٧م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلأن »روى ُمٕمدان سمـ أبك ـمٚمح٦م قمـ أبك اًمدرداء: 

. رواه شُمًجد دُمِمؼ ومذيمرت ًمف ذًمؽ وم٘م٤مل: صدق أن٤م ص٧ٌٌم ًمف ووقءه ذمصمقسم٤من 

 صحٞمح. .ش33ص »هذا اًم٤ٌمب  ذم رءوىم٤مل: هذا أصح  واًمؽمُمذيأمحد 

يٜم٘مض اًمقوقء وىمٞمده سمام إذا يم٤من  اًم٘ملءّمٜمػ سم٤محلدي٨م قمغم أن اؾمتدل اعم فائدة:

 ،احلدي٨م اًمٌت٦م ذموم٤مطمِم٤م يمثػما يمؾ أطمد سمحًٌف! وهذا اًم٘مٞمد ُمع أنف ٓ ذيمر ًمف 

وإصؾ أن اًمٗمٕمؾ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص  وم٤محلدي٨م ٓ يدل قمغم اًمٜم٘مض إـمالىم٤م ٕنف جمرد ومٕمؾ ُمٜمف 

وأُم٤م اًمقضمقب  ،ؽذًم ذموهم٤ميتف أن يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمت٠مؾمك سمف  ،يدل قمغم اًمقضمقب

 وهذا مم٤م ٓ وضمقد ًمف هٜم٤م. ،ومال سمد ًمف ُمـ دًمٞمؾ ظم٤مص

ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ  اًم٘ملءوًمذًمؽ ذه٥م يمثػم ُمـ اعمح٘م٘ملم إمم أن 

 وهمػمه٤م. ،ًمف شاًمٗمت٤موى» ذماِلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ([111]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )



 

 املسح كتاب





 املسح عمٜ اخلفني
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 اخلػني عذ ادسح

شمر سمٓمريؼ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ٧مصمٌ  .اًمتقا

اَلةِ ▬: اح٤مئدة آي٦م ٟمزول سمٕمد ُمًح أنف وصح ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ىُمْٛمُتْؿ إمَِم اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ  ♂َي٤مَأُيُّ

 ُم٤مل وإًمٞمف، اخلٗملم قمغم اعمًح وم٤معمراد سم٤مًمًٜم٦م ُمٗمنة اخلٗمض ىمراءة قمغم وهل [6 :اح٤مئدة]

 .ش8» شآظمتٞم٤مرات» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 ومٞمٝمام واعمٌم، سم٤مىمٞم٤م قمٚمٞمٝمام آؾمؿ دام ُم٤م خمروىملم يم٤مٟم٤م وًمق قمٚمٞمٝمام اعمًح وجيقز

 .ش263 - 257/ 1» شاًمٗمت٤موى» ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ ومّمٚمف وىمد، اًمِم٤مرع ِلـمالق ممٙمـ

 .واحلي اًمًٗمر ذم يٛمًح ويم٤من

، ظمٗمٞمف ومٚمٌس شمٓمٝمر إذا وًمٞم٤مًمٞمٝمـ أج٤مم صمالصم٦م وًمٚمٛم٤ًمومر وًمٞمٚم٦م يقُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ ووىم٧م

 .طمًـ سمًٜمد ش71» رىمٓمٜملاًمدا قمٜمد سمٙمرة أيب طمدي٨م ذم يمام

 ذم يمام أمحد ىمقل وهق. اًمٖمد ُمـ ُمثٚمف إمم ُمًح اًمذي اًمقىم٧م ُمـ اعمًح ُمدة وشمٌدأ

 .ش15» شداود أيب ُم٤ًمئؾ»

 واًمٚمٌس سم٤مخلٚمع اؿمتٖم٤مًمف يِمؼ اًمذي اعم٤ًمومر طمؼ ذم اعمًح ُمدة شمتقىم٧م وٓ

 ىم٤مًمف يمذا. قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم ىمّم٦م ُيٛمؾ وقمٚمٞمف، اعمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ذم اعمجٝمز يم٤مًمؼميد

 اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف ُم٤م هل إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر واًم٘مّم٦م ش9» شاظمتٞم٤مراشمف» ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ

 يقم اعمديٜم٦م إمم اًمِم٤مم ُمـ ظمرضم٧م: ىم٤مل قم٘م٦ٌم قمـ رسم٤مح سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ ش72»

: رواي٦م ذم زاد - اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم ودظمٚم٧م اجلٛمٕم٦م يقم اعمديٜم٦م ومدظمٚم٧م اجلٛمٕم٦م

 رضمٚمٞمؽ؟ ذم ظمٗمٞمؽ ٧مأوجل ُمتك: وم٘م٤مل - اًمٖمالظ اخلٗم٤مف شمٚمؽ ُمـ ظمٗم٤من وقمكم

: اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل. اًمًٜم٦م أص٧ٌم: ىم٤مل ٓ: ىمٚم٧م ٟمزقمتٝمام؟ ومٝمؾ: ىم٤مل اجلٛمٕم٦م يقم: ىمٚم٧م

 طمدي٨م وهق: ش259/ 1» شاًمٗمت٤موى» ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل. اِلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق

 .ش189 - 188/ 2» شأجْم٤م شاًمٗمت٤موى» ذم اًمتٗمّمٞمؾ واٟمٔمر. ىم٤مٓ يمام وهق. صحٞمح

: رواي٦م وذم. اًمٚمٗمظ هبذا ش93/ 1» ش٤مرةاعمخت» ذم أظمرضمف واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 .اعمحٗمقظ وهق: ىم٤مل شاًمًٜم٦م» سمدون شأص٧ٌم»
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 .اخلٗملم فم٤مهر يٛمًح ويم٤من -

 .اعمًح ُمٓمٚمؼ ومٞمف ويٙمٗمل -

 وٓ قمٚمٞمف يٛمًح أن اخلػ ومٚمالسمس، ىمدُمف سمح٥ًم أطمد يمؾ طمؼ ذم وإومْمؾ -

 ًمًٌف يتحرى وٓ اًمٖمًؾ ُمٙمِمقومت٤من ىمدُم٤مه وعمـ، وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص سمف اىمتداء يٜمزقمٝمام

 ٓسمس يم٤من إذا ويٛمًح ُمٙمِمقومتلم يم٤مٟم٤م إذا ىمدُمٞمف يٖمًؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من، قمٚمٞمف ًمٞمٛمًح

 .ش8» شآظمتٞم٤مرات» ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ. اخلٗملم

 سم٤مٟم٘مْم٤مء وٓ سمٜمزقمٝمام واًمٕمامُم٦م اخلػ قمغم اح٤مؾمح ووقء يٜمت٘مض وٓ: ىم٤مل صمؿ

 .ش97 و 84 - 85/ 2» طمزم اسمـ ىم٤مل وهبذا، اعمدة

 اًمٌٍمي احلًـ ُمذه٥م وهق ىمدُمٞمف همًؾ وٓ رأؾمف ُمًح قمٚمٞمف جي٥م وٓ

 اًمِمٕمر يم٢مزاًم٦م ش94/ 2» شاعمحغم» ذم يمام وداود ًمٞمغم أيب واسمـ اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ

/ 1» اًمٓمح٤موي روى وىمد. اجلٛمٝمقر وىمقل أمحد ُمذه٥م ُمـ اًمّمحٞمح قمغم اعمٛمًقح

٠م قمٚمٞم٤ًّم رأى أنف: فمٌٞم٤من قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ سمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ش58  قمغم وُمًح شمقوَّ

ا صحٞمح ؾمٜمد وهذا. صغم صمؿ ٟمٕمٚمٞمف ٚمعومخ اعمًجد دظمؾ صمؿ، ٟمٕمٚمٞمف  .ضمدًّ

 ([.1/13اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 متقاترة اخلػني عذ ادسح أحاديث

 ]قال اإلمام[:

 واطمد ُم٤م همػم سمذًمؽ سح يمام، ُمتقاشمرة اخلٗملم قمغم اعمًح ذم إطم٤مدي٨م أن اقمٚمؿ

، ُمِمٝمقرة ضمدا يمثػمة هب٤م واًمًٚمػ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمٛمؾ وأصم٤مر، واًمًٜم٦م احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ

 هق يمام، إظم٤ٌمر إًمٞمٝمؿ سمذًمؽ شمّمؾ أن ىمٌؾ ومذًمؽ، اِلٟمٙم٤مر ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمـ روي وُم٤م

، وصٚمتٝمؿ ح٤م هب٤م واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل إمم قم٤مدوا وًمذًمؽ، اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ؿم٠من

ٌَلْمِ ▬: اًمقوقء آي٦م ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اجلر ًم٘مراءة ُمٓم٤مسمؼ وذًمؽ . ♂َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ إمَِم اًْمَٙمْٕم

 وُمٜمٝمؿ واخلقارج يم٤مًمراومْم٦م اًمًٜم٦م هذه إٟمٙم٤مر قمغم ٞم٦ماِلؾمالُم اًمٗمرق سمٕمض ومٌ٘م٤مء
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ـْ ُيَِم٤مىمِِؼ ▬: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمتققمديـ إهقاء أهؾ ُمـ أهنؿ ي١ميمد مم٤م اِلسم٤موٞم٦م َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِفِ  َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمٌلَمَّ ؾُمقَل ُِم ٜمََّؿ  ضَمٝمَ اًمرَّ

 .♂َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما 

 (.1559/ 6/2)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 اخلػني عذ ادسح مرشوعقة ثبقت

أُمر سم٤معمًح قمكم اخلٗملم ذم همزوة شمٌقك  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل »ُم٤مًمؽ:  قمـ قمقف سمـ

 رواه أمحد. صحٞمح. شصمالصم٦م أج٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ ًمٚمٛم٤ًمومر ويقُم٤م وًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ

ُمًٚمؿ واًمًٜمـ وهمػممه٤م وىمد  وذم ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م أطم٤مدي٨م يمثػمة صحٞمح٦م ذم

وًمٞمس ذم رء  ش145رىمؿ » شصحٞمح أيب داود»شمٙمٚمٛم٧م قمغم سمٕمْمٝم٤م وظمرضمتٝم٤م ذم 

ُمٜمٝم٤م أن إُمر سم٤معمًح يم٤من ذم همزوة شمٌقك وًمذًمؽ ىم٤مل أمحد: هذا ُمـ أضمقد طمدي٨م ذم 

ٟم٘مٚمتف قمـ ٟمّم٥م  ،اعمًح قمغم اخلٗملم ٕنف ذم همزوة شمٌقك وهل آظمر همزوة همزاه٤م

 يمام ذم يمت٥م اعمٖم٤مزي. ،ذيمقرة ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م شمًعاًمراي٦م، ويم٤مٟم٧م اًمٖمزوة اعم

وم٢من ذم رواي٤مشمف  ،ش99»ىمٚم٧م: وُمثٚمف سمؾ أضمقد ُمٜمف طمدي٨م ضمرير اعمت٘مدم 

وهل آظمر  ،يٛمًح قمغم اخلٗملم سمٕمد ٟمزول ؾمقرة اح٤مئدة ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمحٞمح٦م أنف رأى اًمٜمٌل 

 ش2/311»ومٞمام رواه احل٤ميمؿ  ،يمام ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،ؾمقرة ٟمزًم٧م

وىمد ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: إن إؾمالم ضمرير يم٤من ذم اًمًٜم٦م اًمتل  ،صحٞمحلم قمٜمٝمام سم٢مؾمٜم٤مديـ

وم٘مد صم٧ٌم ذم  ،ٓ ؾمٜم٦م إطمدى قمنم ،ويم٠منف يٕمٜمل اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ،ملسو هيلع هللا ىلصشمقذم ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

 طمج٦م اًمقداع. ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمحٞمحلم أن ضمريرا ؿمٝمد ُمٕمف 

ومٝمل ُمـ هذه  ،وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٘مّم٦م ضمرير ذم اعمًح ُمت٠مظمرة قمـ ىمّم٦م قمقف هذه

 واهلل أقمٚمؿ. ،اًمقضمٝم٦م أضمقد ُمٜمٝم٤م

 ([152]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )
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 اخلػ أعذ عذ يؽقن إكام ادسح

 يم٤من ًمق: اِلرواء ذم وأوردمتقه صم٤مسم٧م وهق قمكم قمـ -ـمٌٕم٤مً  - ىمقل هٜم٤م مداخؾة:

 ..أقماله ُمـ سم٤معمًح أومم اخلػ أؾمٗمؾ ًمٙم٤من سم٤مًمرأي اًمديـ

 .ٟمٕمؿ الشقخ:

 .اخلٗملم فم٤مهر قمغم يٛمًح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م وىمد مداخؾة:

 .ٟمٕمؿ الشقخ:

 أو اخلػ أؾمٗمؾ اعمًح ضمقاز ُمٜمف يٗمٝمؿ.. يٗمٞمد اًمٙمالم هذا هؾ: يٕمٜمل مداخؾة:

 ذًمؽ؟ يٜمٗمل

 .يٜمٗمل الشقخ:

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ اخلػ أؾمٗمؾ ُمًح َيِرد ٓ: يٕمٜمل، يٜمٗمل مداخؾة:

 .أبداً  الشقخ:

 هٜم٤م؟ اًمتٗمْمٞمؾ ومٕمؾ شمٕمتؼم ٓ شأومم» يمٚمٛم٦م: يٕمٜمل، ٟمٕمؿ مداخؾة:

 .سمفسم٤م همػم قمغم ي٘م٤مل هذا، ٓ الشقخ:

  (55: 45: 41/ 339/ واًمٜمقر اهلدى)

 اخلػني أشػؾ عذ ادسح حديث ضعػ

 .شإؾمٗمؾ» سمزي٤مدة ُمٜمٙمر. شوأقماله اخلػ أؾمٗمؾ ومٛمًح، ملسو هيلع هللا ىلص شمقو٠م»

 ]قال اإلمام[:

 :شاِلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 33 ص» شُم٤ًمئٚمف» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل :فائدة

 وأؿم٤مر. ؾمٛمٕمٜم٤م يمذا :سم٤مٕصٌع ظمٓمٓم٤مً : ىم٤مل هق؟ يمٞمػ اعمًح قمـ ؾمئؾ أيب ؾمٛمٕم٧م»
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 وٕمػ ي١ميمد مم٤م وهذا: ىمٚم٧م. شاخلٗملم أؾمٗمؾ يٛمًح أن إمم يذه٥م ٓ أيب ويم٤من، سمٞمده

 . خيٗمك ٓ يمام أمحد قمٜمد احلدي٨م

 (.91/ 12/1)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م





املسح عمٜ اجلٕزبني 

 ٔالٍعمني
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  اجلقربني عذ ادسح أحؽام

 :اجلقرسملم قمغم اعمًح

 ومال أقمٚمف وُمـ، صحٞمح طمدي٨م وهق، اجلقرسملم قمغم ُمًح أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف وصم٧ٌم

 . ًمف طمج٦م

 قمـ إؿمٕمري ُمقؾمك أيب قمـ أجًْم٤م هذا وروي: ظمرضمف أن سمٕمد داود أبق ىم٤مل

 أظمرضمف وىمد. سم٤مًم٘مقي وٓ سم٤معمتّمؾ وًمٞمس، اجلقرسملم قمغم ُمًح أنف: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وأبق، ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم: اجلقرسملم قمغم وُمًح: داود أبق وىم٤مل. ش58/ 1» اًمٓمح٤موي

 وقمٛمرو، ؾمٕمد سمـ وؾمٝمؾ، أُم٤مُم٦م وأبق، ُم٤مًمؽ سمـ وأنس، قم٤مزب سمـ ءواًمؼما ، ُمًٕمقد

 .قم٤ٌمس واسمـ، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ذًمؽ وروي. طمري٨م سمـ

 ذم يمام وهمػمه٤م اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل يمام اعمًح ذم اخلٗملم سمٛمٜمزًم٦م واجلقرسم٤من

 .طمٙمٛمٝمام ومٚمٝمام ش86/ 2» شاعمحغم»

 أمحد ٟمص وًمذًمؽ. ٗمًٝمامسم٠من يثٌت٤م أن وٓ. أؾمٗمٚمٝمام ذم اًمتجٚمٞمد ومٞمٝمام يِمؽمط وٓ

 اعمًح ضم٤مز سم٤مًمٜمٕمٚملم صمٌت٤م إذا سمؾ، سم٠منٗمًٝمام يثٌت٤م مل وإن اجلقرسملم قمغم اعمًح جيقز أنف

 قمغم اعمًح جيقز وقمٚمٞمف، ش262/ 1» شاًمٗمت٤موى» ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ ٟم٘مٚمف يمام، قمٚمٞمٝمام

. اًمٞمقم اعمًتٕمٛمؾ هق يمام اعمٓم٤مط ُمـ سمًقار ُمِمدودة يم٤مٟم٧م إذا اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب

ة احلرير ُمـ يم٤من وًمق طمتك ذًمؽ سمجقاز ش81/ 2» طمزم اسمـ وسح  .ظم٤مص٦م ًمٚمٛمرأ

 ([.1/15اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 الشقطان مـ هق إكام اجلقربني عذ ادسح ترك

 ]قال اإلمام[:

 أن ًمٜم٤م جيقز أومال: قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمـ اجلقرسملم قمغم اعمًح صمٌقت ومٌٕمد

 شمرك ومٛمـ» :اخلٗملم قمغم ُمًحٝمؿ ذم[ اًمٜمخٕمل] إسمراهٞمؿ ىم٤مًمف ُم٤م قمٜمف رهم٥م ومٞمٛمـ ٟم٘مقل

 .شاًمِمٞمٓم٤من ُمـ هق وم٢مٟمام قمٜمف رهم٦ٌم ذًمؽ
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 .قمٜمف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ش185/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 [احل٤مؿمٞم٦م ذم 54ص اجلقرسملم قمغم اعمًح حت٘مٞمؼ]

 والـعؾني اجلقربني عذ ادسح حؽؿ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:

: وقمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم أن رؾمقل - 2ىمقًمف حت٧م رىمؿ  ح قمغم اخلٗملموُمـ اعمً

شمقو٠م وُمًح قمغم اجلقرسملم واًمٜمٕمٚملم. رواه أمحد واًمٓمح٤موي واسمـ ُم٤مضمف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ذم 

 واًمؽمُمذي وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح ووٕمٗمف أبق داود.

 سمٕمد أن ؾم٤مق احلدي٨م: شؾمٜمٜمف»ىمٚم٧م: ىم٤مل أبق داود ذم 

ذا احلدي٨م ٕن اعمٕمروف قمـ اعمٖمػمة أن يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ٓ ُيدث هب

 ُمًح قمغم اخلٗملم. ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

ىمٚم٧م: وم٠من٧م شمرى أن أب٤م داود إٟمام وٕمٗمف ٓ ًمٕمٚم٦م ذم ؾمٜمد احلدي٨م سمؾ عمخ٤مًمٗمتف 

قمغم اخلٗملم وٓ خيٗمك قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٛمٕمروف قمـ اعمٖمػمة ُمـ ُمًحف 

ٜمٗمل صمٌقت ي قمغم اخلٗملم ٓ ملسو هيلع هللا ىلصًمٞمس سمٕمٚم٦م شم٘مدح ذم صح٦م احلدي٨م ٕن صمٌقت ُمًحف 

قمغم اجلقرسملم واًمٜمٕمٚملم وم٢مذا روى هذا قمـ اعمٖمػمة صم٘م٦م وضم٥م إظمذ سمف  ملسو هيلع هللا ىلصُمًحف 

ًمٕمدم ُمٜم٤موم٤مشمف ح٤م رواه همػمه قمـ اعمٖمػمة ُمـ اعمًح قمغم اخلٗملم واًمقاىمع أن رواة هذا 

احلدي٨م يمٚمٝمؿ رواة صم٘م٤مت وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري وىمد ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل 

 :شماِلُم٤م» اًمديـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم

وُمـ يّمححف يٕمتٛمد سمٕمد شمٕمديؾ أيب ىمٞمس راويف قمـ هذيؾ قمغم يمقٟمف ًمٞمس »

خم٤مًمٗم٤م ًمرواي٦م اجلٛمٝمقر خم٤مًمٗم٦م ُمٕم٤مرو٦م سمؾ هق أُمر زائد قمغم ُم٤م رووه وٓ يٕم٤مروف وٓ 

 .شؾمٞمام أنف ـمريؼ ُمًت٘مؾ سمرواي٦م هذيؾ قمـ اعمٖمػمة مل يِم٤مرك اعمِمٝمقرات ذم ؾمٜمده٤م

ْمٞمف ىمقاقمد قمٚمؿ احلدي٨م ومال شمٖمؽم وهذا هق حت٘مٞمؼ اًم٘مقل ذم احلدي٨م طمًٌام شم٘مت

سمام يٜم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ شمْمٞمٗمف وم٢مٟمف ُمٌٜمل قمغم قمٚم٦م همػم ىم٤مدطم٦م يمام سمٞمٜم٤م وُمـ ؿم٤مء 
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/  2 شؾمٜمـ اًمؽمُمذي»زي٤مدة ذم اًمتح٘مٞمؼ ومٚمػماضمع حت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر قمغم 

 .148و 147 شصحٞمح أيب داود»و  151 شءاِلروا»و  168 - 167

واعمًح قمغم اجلقرسملم يم٤من هق اعم٘مّمقد »ي٨م اًم٤ًمسمؼ: ىمقًمف أجْم٤م قم٘م٥م احلد

 .شوضم٤مء اعمًح قمغم اًمٜمٕمٚملم شمٌٕم٤مً 

 ىمٚم٧م: ىمد يقهؿ هذا اًمٙمالم أن اعمًح قمغم اًمٜمٕمٚملم همػم ضم٤مئز ودومٕم٤م ًمذًمؽ أىمقل:

اعمًح قمغم اًمٜمٕمٚملم اؾمت٘مالٓ دون ذيمر اجلقرسملم ُمـ طمدي٨م  ملسو هيلع هللا ىلصىمد صح قمٜمف 

قمٛمر وصححف اسمـ اًم٘مٓم٤من يمام ذم  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأوس سمـ أيب أوس اًمث٘مٗمل واسمـ

صحٞمح »وىمد شمٙمٚمٛم٧م قمغم أؾم٤مٟمٞمده٤م ذم  12ًمٚمٕمراىمل ص  شذح قمٚمقم احلدي٨م»

   .156و 155رىمؿ  شؾمٜمـ أيب داود

ومٝمذه إطم٤مدي٨م شمدل قمغم ضمقاز اعمًح قمغم اًمٜمٕمٚملم أجْم٤م وىمد صم٧ٌم ذًمؽ قمـ  

 سمٕمض اًمًٚمػ أجْم٤م يمام ي٠ميت ىمري٤ٌم ومٗمٞمف دًمٞمؾ واوح قمغم قمدم اؿمؽماط يمقن اخلػ

 .156ؾم٤مشمرا عمحؾ اًمٗمرض يمام ٟم٘مٚمف اعم١مًمػ قمـ ؿمٞمخ اِلؾمالم ص 

 ([112ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

  الـعؾني عذ ادسح أحؽام

 ُمـ داود أبق رواه. اًمٜمٕمٚملم قمغم يٛمًح يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف أجْم٤م وصم٧ٌم

 .اعمٖمػمة طمدي٨م

 اًمٓمؼماين ويمذا، أوس أيب سمـ أوس طمدي٨م ُمـ ش15 و 9/ 4» أمحد أظمرضمف صمؿ

 قمـ قمٓم٤مء سمـ يٕمغم قمـ يمالمه٤م، وذيؽ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ يمالمه٤م، شاًمٙمٌػم» ذم

 :ىم٤مل أوس أيب سمـ أوس

 هٙمذا: وم٘م٤مل قمٚمٞمٝمام؟ أمتًح: وم٘مٚم٧م اًمٜمٕمٚملم قمغم ومٛمًح شمقو٠م يقُم٤م أيب رأج٧م

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا .يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م

 سمـ أوس ينأظمؼم: أبٞمف قمـ قمٓم٤مء سمـ يٕمغم قمـ هِمٞمؿ ـمريؼ ُمـ داود أبق رواه وىمد
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 ٟمٕمٚمٞمف قمغم وُمًح ومتقو٠م ىمقم يمٔم٤مُم٦م أتك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأى أنف: اًمث٘مٗمل أوس أيب

 .وىمدُمٞمف

 :وُمتٜم٤م ؾمٜمدا ًمألول خم٤مًمػ وهذا

 أب٤م قمٓم٤مء قمٓم٤مء سمـ يٕمغم وسملم سمٞمٜمف وأدظمؾ أوس ُمًٜمد ُمـ ضمٕمٚمف وم٘مد إول أُم٤م

 .يٕمغم

 .وىمدُمٞمف: ومٞمف زاد وم٘مد اعمتـ وأُم٤م

. وىمدُمٞمف ٟمٕمٚمٞمف قمغم وُمًح: ىمقًمف دون قضمفاًم هذا ُمـ ش8/ 4» أمحد أظمرضمف وىمد

 وهق - وخم٤مًمٗمٝمام وذيؽ مح٤مد: قمٚمٞمٝم٤م صم٘متلم ٓشمٗم٤مق أصح قمٜمدي إومم واًمرواي٦م

 .قمٜمٕمٜمف وىمد اًمت٘مري٥م ذم يمام اًمتدًمٞمس يمثػم - هِمٞمؿ

 قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م ُمـ ش181/ 1» واًمدارُمل ش148/ 1» أمحد ورواه

: ىم٤مل ظمػم قمٌد قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ يقٟمس ٜم٤مصم: ٟمٕمٞمؿ أبق صمٜم٤م: - ًمألول واًمًٞم٤مق - ىم٤مل

 رؾمقل رأج٧م أين ًمقٓ: ىم٤مل صمؿ اًمٜمٕمٚملم قمغم وُمًح شمقو٠م قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م رأج٧م

 ُمـ سم٤معمًح أطمؼ هق اًم٘مدُملم سم٤مـمـ أن ًمرأج٧م ومٕمٚم٧م رأجتٛمقين يمام ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا. فم٤مهرمه٤م

 اًم٘مدُملم ـمـسم٤م أن أرى يمٜم٧م: ىم٤مل سمٚمٗمظ إؾمح٤مق أيب قمـ إقمٛمش شم٤مسمٕمف وىمد

 أظمرضمف. فم٤مهرمه٤م يٛمًح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م طمتك، فم٤مهرمه٤م ُمـ سم٤معمًح أطمؼ

 .ش124، 114/ 1» أمحد

 قمغم ُمـ اعمًح قمغم حمٛمقل ومٝمق، اًمٜمٕمٚملم ذيمر ُمٜمف اظمتٍم اًمرواة سمٕمض ويم٠من

 .إومم اًمرواي٦م سمدًمٞمؾ اًمٜمٕمٚملم

: ىم٤مل صمؿ، ٟمٕمٚمٞمف قمغم وُمًح: وومٞمف سمٜمحقه ظمػم قمٌد قمـ اًمًدي رواه ويمذًمؽ

 .ُيدث مل ُم٤م ًمٚمٓم٤مهر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ووقء ٙمذاه

 .قمٜمف ؾمٗمٞم٤من قمـ ش125/ 1» أمحد أظمرضمف
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: سمٚمٗمظ سمف اًمًدي قمـ ذيؽ ـمريؼ ُمـ ش116/ 1» أجْم٤م أمحد أظمرضمف ًمٙمـ

 رأج٧م أين ًمقٓ: ىم٤مل صمؿ. ُيدث مل ُمـ ووقء هذا: ىم٤مل صمؿ، ىمدُمٞمف فمٝمر قمغم وُمًح

 .أطمؼ سمٓمقهنام أن رأج٧م ىمدُمٞمف فمٝمر قمغم ُمًح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 احلٗمظ دء ذيٙم٤م وأن ؾمٞمام ٓ إؾمح٤مق أيب قمـ اًمرواي٦م ذم ىمٚمٜم٤مه ُم٤م هذه ذم ومٞم٘م٤مل

 .أصح اًمًدي قمـ ؾمٗمٞم٤من ومرواي٦م

: وىم٤مل، ىمدُمٞمف فمٝمقر ومٖمًؾ: سمٚمٗمظ أبٞمف قمـ ظمػم قمٌد اسمـ أجْم٤م شم٤مسمٕمف ىمد إٟمف صمؿ

. سم٤مًمٖمًؾ أطمؼ سمٓمقهنام أن ًمٔمٜمٜم٧م ىمدُمٞمف فمٝمقر يٖمًؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م أين ًمقٓ

 أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق ـمريؼ ُمـ ش124/ 1» ٤مً أجْم أمحد أظمرضمف

 رأج٧م: ىم٤مل أظمرى ُمرة ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: إؾمح٤مق صمٜم٤م: ىم٤مل صمؿ. ظمػم قمٌد اسمـ قمـ اًمًقداء

 اًمًقداء وأبق. صحٞمح ؾمٜمد وهذا. فمٝمقرمه٤م قمغم ومًٛمح شمقو٠م قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م

 اًمرواي٤مت ومٝمذه. صم٘مت٤من ومه٤م اعمًٞم٥م اؾمٛمف ظمػم قمٌد واسمـ قمٛمران سمـ قمٛمرو اؾمٛمف

 .ًمٚمِمٞمٕم٦م طمج٦م سمٔم٤مهره٤م ومٝمل وإٓ إومم اًمرواي٦م شمٗمنه٤م يمٚمٝم٤م

 قمٌد ـمريؼ ُمـ ش159 و 144 و 139/ 1» أجْم٤م أمحد قمٜمد إظمرى اًمرواي٦م وأُم٤م

 صمؿ اًمٔمٝمر صغم قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م ؿمٝمد أنف ؾمؼمة سمـ اًمٜمزال قمـ ُمٞمنة سمـ اعمٚمؽ

 ومٛمًح ُم٤مء طمٗمٜم٦م وم٠مظمذ رسمتق أتك اًمٕمٍم طمي ومٚمام اًمٜم٤مس طمقائ٩م ذم اًمرطم٦ٌم ذم ضمٚمس

 أن سمدًمٞمؾ اًمٖمًؾ قمغم حمٛمقل ومٝمق احلدي٨م... ورضمٚمٞمف ورأؾمف ووضمٝمف وذراقمٞمف يديف

 اعمًٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق جيقز ٓ وهذا إقمْم٤مء مجٞمع ذم اًمرواي٦م هذه ذم اؾمتٕمٛمؾ ىمد اعمًح

 .وهمًال سم٤مًمٞمد ُمًح٤م يٙمقن واعمًح: شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل

 .اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح اًمرواي٦م هذه وإؾمٜم٤مد

، أجْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ رواه اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح ذم قمٜمف اهلل ريض قمكم وطمدي٨م هذا

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًم٤ٌمب وذم. ش158/ 1» شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يمام اًمّمٗم٤مر قمٌٞمد سمـ وأمحد

 قمٜمد أنس وقمـ، ش8» اِلؾمالم ًمِمٞمخ شآظمتٞم٤مرات» ذم يمام واًمٌٞمٝم٘مل طم٤ٌمن اسمـ قمٜمد

 .اًمٌٞمٝم٘مل

: ىم٤مل اًمزُم٤مين صمامُم٦م سمـ مهٞم٤من قمـ ش96/ 2» شاًمٙمٜمك» ذم اًمدوٓيب ورواه: ىمٚم٧م
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 .وصغم ٟمٕمٚمٞمف قمغم ومٛمًح شمقو٠م ُم٤مًمؽ سمـ أنس رأج٧م: ىم٤مل احلامين حمٛمد أبق راؿمد صمٜمل

 .صم٘م٤مت رواشمف وسم٘مٞم٦م ذيمره ُمـ أضمد مل هذا ومهٞم٤من

 اًمٓمؼماين أظمرضمٝمام. طمري٨م سمـ قمٛمرو وقمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ قمٚمٞمٝمام اعمًح وصم٧ٌم

 .شاعمجٛمع» ذم يمام صم٘م٤مت رضم٤مًمف وأظمر صم٘مقنُمق رضم٤مًمف إول وإؾمٜم٤مد شاًمٙمٌػم» ذم

/ 2» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ ويمذا، إوزاقمل قمٚمٞمٝمام اعمًح ضمقاز إمم وذه٥م

 قمٚمٞمٝمام اعمًح جيقز ٓ» أنف ش266/ 1» شاًمٗمت٤موى» ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ وم٘مقل، ش153

 .ذيمرٟم٤م سمام ُمدومقع شاعمًٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق

 اًمرضمؾ إن»: آظمر ُمقوع ذم ومذيمر اًمرش قمغم هٜم٤م اعمًح محؾ أنف اًمٖمري٥م وُمـ

 وطم٤مًم٦م، اعمًح واًمًؽم، اعمراشم٥م أقمغم وهق اًمٖمًؾ ًمف اًمٙمِمػ: أطمقال صمالصم٦م هل٤م

 اًمٖمًؾ ومٞمج٥م سم٤مرزة هل وٓ اعمًح جيقز مم٤م هل ومال اًمٜمٕمؾ ذم وهل ُمتقؾمٓم٦م

 احل٤مل هذا ذم اعمًح ًمٗمظ قمٚمٞمٝم٤م أـمٚمؼ وطمٞم٨م، اًمرش وهق ُمتقؾمٓم٦م طم٤مًم٦م وم٠مقمٓمٞم٧م

 طمدي٨م ُمـ شاعمًٜمد» ذم قمٚمٞمٝمام واعمًح اًمٜمٕمٚملم غمقم اًمرش ورد وىمد، اًمرش سمف وم٤معمراد

 ذم يمذا شقم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل طم٤ٌمن اسمـ ورواه. أوس أيب سمـ أوس

 .ش8» شآظمتٞم٤مرات»

 ُمـ همػمه ذم وٓ اعمًٜمد ذم ٓ اًمرش ذيمر إطم٤مدي٨م هذه ُمـ رء ذم وًمٞمس

 قمكم قمـ آظمر طمدي٨م ذم إٓ مهللا، همػمه طمدي٨م ُمـ وٓ أوس أيب سمـ أوس طمدي٨م

: ىمٚم٧م ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ووقء ًمؽ أتقو٠م أٓ قم٤ٌمس اسمـ ي٤م: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض

 واؾمتٜمِمؼ ُمْمٛمض صمؿ يديف ومٖمًؾ إٟم٤مء ًمف ومقوع: ىم٤مل. - وأُمل أيب ومداك - سمغم

 قم٤مد صمؿ: ىم٤مل أذٟمٞمف ُمـ أىمٌؾ ُم٤م إهب٤مُمف وأخ٘مؿ وضمٝمف هبام ومّمؽ سمٞمديف أظمذ صمؿ واؾمتٜمثر

 أرؾمٚمٝم٤م صمؿ، ٟم٤مصٞمتف قمغم وم٠مومرهمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك دهسمٞم ُم٤مء ُمـ يمٗم٤م أظمذ صمؿ، صمالصم٤م ذًمؽ ُمثؾ ذم

، ذًمؽ ُمثؾ إظمرى يده صمؿ، صمالصم٤م اعمرومؼ إمم اًمٞمٛمٜمك يده همًؾ صمؿ، وضمٝمف قمغم شمًٞمؾ

 ىمدُمٞمف قمغم هبام ومّمؽ اح٤مء ُمـ سمٙمٗمٞمف أظمذ صمؿ، فمٝمقرمه٤م ُمـ وأذٟمٞمف سمرأؾمف ُمًح صمؿ

 ذمو: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل. ذًمؽ ُمثؾ إظمرى اًمرضمؾ قمغم صمؿ، هب٤م ىمٚمٌٝم٤م صمؿ، اًمٜمٕمؾ وومٞمٝمام
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 وذم: ىمٚم٧م. اًمٜمٕمٚملم وذم: ىم٤مل اًمٜمٕمٚملم؟ وذم: ىمٚم٧م. اًمٜمٕمٚملم وذم: ىم٤مل اًمٜمٕمٚملم؟

 .اًمٜمٕمٚملم وذم: ىم٤مل اًمٜمٕمٚملم؟

 ـمٚمح٦م اسمـ حمٛمد صمٜمل: إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ ش83 - 82/ 1» أمحد اِلُم٤مم أظمرضمف

 سمٞمتل قمكم قمكم دظمؾ: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اخلقٓين اهلل قمٌٞمد قمـ ريم٤مٟم٦م سمـ يزيد سمـ

 ي٤م: وم٘م٤مل سم٤مل وىمد يديف سملم ووع طمتك ىمريٌف أو اعمد ي٠مظمذ سم٘مٕم٥م ٜم٤مومجئ سمقوقء ومدقم٤م

 .إًمخ... قم٤ٌمس اسمـ

 .ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

٤م يٙمقن يٙم٤مد احلدي٨م ومٝمذا  ُمـ اهلل رمحف اِلؾمالم ؿمٞمخ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم ٟمّمًّ

 وهل إظمرى اًمًٜم٦م إسمٓم٤مل ُمٜمف يٚمزم ٓ وًمٙمٜمف، اًمٜمٕمؾ ذم وهل اًم٘مدم قمغم اًمرش

 ىم٤مل يمام اًمرش قمغم قمٚمٞمٝمام اعمًح سمحٛمؾ واجلقرسملم يم٤مخلٗملم اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح

 .أقمٚمؿ واهلل، اعمج٤مز إمم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ ص٤مروم٦م ىم٤مـمٕم٦م ىمريٜم٦م وضمقد ًمٕمدم اهلل رمحف اًمِمٞمخ

 ُمِم٘م٦م سمنمط اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح إمم ومٞمف ذه٥م اِلؾمالم ًمِمٞمخ ٟمّم٤م وضمدت صمؿ

 ُمقوع ذم اًم٘مدُملم قمغم اعمًح ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف وٟم٘مؾ: ش85/ 2» شاًمٗمت٤موى» ذم وم٘م٤مل ٟمزقمٝمام

 سمٞمد إٓ: شآظمتٞم٤مرات» ذم وىمٞمده. ٟمزقمٝمام يِمؼ ٟمٕمالن ىمدُمٞمف ذم يٙمقن أن ُمثؾ احل٤مضم٦م

 .رضمؾ أو

 ([.1/16اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 الـعؾني عذ ادسح مرشوعقة

 قمٚمٞمٝمام اعمًح جيقز ٓ أنف اعمت٠مظمريـ اًمٕمٚمامء سملم اؿمتٝمر وم٘مد اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح أُم٤م

 :ش288/  1» شؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ًمفىم٤م ُم٤م إٓ ذًمؽ قمغم دًمٞمال هلؿ ٟمٕمٚمؿ وٓ

 خيتٚمػ ٓ إمج٤مع أو صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م ظمّمتف ُم٤م ظمال اًمرضمٚملم همًؾ وضمقب وإصؾ»

 .شأقمٚمؿ واهلل. ُمٜمٝمام واطمد اجلقرسملم قمغم وٓ اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح قمغم وًمٞمس ومٞمف

 ذم اعمت٘مدُم٦م ًمألطم٤مدي٨م دم٤مهؾ ُمـ - إؾمػ ُمع - ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ ىم٤مل يمذا
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 ؾمٌؼ يمام صحٞمح٦م سمٕمْمٝم٤م وأؾم٤مٟمٞمد واًمٜمٕمٚملم اجلقرسملم قمغم ًحاعم إصم٤ٌمت ذم اًمرؾم٤مًم٦م

 :ش288/  1» وم٘م٤مل شاًمٜم٘مل اجلقهر» ذم احلٜمٗمل اًمؽميمامين شمٕم٘مٌف وًمذًمؽ سمٞم٤مٟمف

 واًمٜمٕمٚملم اجلقرسملم قمغم اعمًح صحح اًمؽمُمذي أن شم٘مدم وم٘مد ممٜمقع هذا: ىمٚم٧م»

 أيب قمـ اًمْمح٤مك طمدي٨م ُمـ أجْم٤م وطمًٜمف اعمٖمػمة قمـ هزيؾ طمدي٨م ُمـ وطمًٜمف

 اسمـ وصحح أوس طمدي٨م ُمـ اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح طم٤ٌمن اسمـ وصححف. ؾمكُمق

 ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره وُم٤م اًمًٌتٞم٦م اًمٜمٕم٤مل قمغم اعمًح ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م (1)ظمزيٛم٦م

 ذم شُم٣م وىمد قم٤ٌمس اسمـ قمـ سم٢مؾمٜم٤مده يٕمٜمل» اًمثقري قمـ احل٤ٌمب سمـ زيد طمدي٨م

 .شقمٛمر اسمـ قمـ اًم٘مٓم٤من اسمـ وصححف ضمٞمد طمدي٨م اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح

 احلدي٨م صمٌقت سمٕمد اًمرظمّم٦م هذه ىمٌقل ذم اًمؽمدد جيقز ومال هذا قمروم٧م وإذا :ىمٚم٧م

 ٓ.  شواًمٓم٤مقم٦م اًمًٛمع إٓ ومٚمٞمس احلدي٨م صح وىمد»: ؾمٌؼ ومٞمام اعم١مًمػ ىم٤مل يمام ٕنف هب٤م

 ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م ُم٘مدُمتٝمؿ وذم هب٤م اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ضمري٤من سمٕمد ؾمٞمام

 اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ إئٛم٦م سمٕمض إًمٞمف ذه٥م مم٤م وهق شم٘مدم يمام قمٜمف اهلل ريض

 :ش153/  2» شاعمحغم» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل وم٘مد. أمجٕملم قمٜمٝمؿ

 ىمقل وهق قمٚمٞمٝمام ضم٤مئز وم٤معمًح اًمٙمٕمٌلم حت٧م ُم٘مٓمققملم اخلٗم٤من يم٤من وم٢من :مسللة

. . . اًمٙمٕمٌلم حت٧م اعم٘مٓمققملم اخلٗملم قمغم اعمحرم يٛمًح: ىم٤مل أنف قمٜمف روي إوزاقمل

 .اًمٙمٕمٌلم ومقق يٙمقٟم٤م أن إٓ قمٚمٞمٝمام يٛمًح ٓ: ػمههم وىم٤مل

 [83-82ص اعمًح أطمٙم٤مم ذم اًمٜمّمح مت٤مم]

  الـعال عذ ادسح مرشوعقة

 .قمٚمٞمف يٛمًح ٟمٕمؾ اؾمٛمف اًمٕمرب ُمٕمنم أنتؿ شمٕمرومقٟمف رء يمؾ  :اًمِمٞمخ ىم٤مل

 (55:33:55/ 431 واًمٜمقر اهلدى) 

                                                           

 [ُمٜمف.]اِلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع 155 صش ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح»  (1)
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 الـعؾني؟ عذ ادسح حؽؿ

 وىمد اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح ضمقاز ذيمرت اخلٗملم قمغم اعمًح ُم٠ًمخ٦م ذم مداخؾة:

 .اًمتقوٞمح ٟمرضمق، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ

 وهؾ يم٤من؟ ومامذا، وواومؼ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ ًم٘مد ٟمٕمؿ الشقخ:

 اعمًٚمؿ يِمٙمؽ أٓ يٜمٌٖمل اخلالف، ضمداً  ىمٚمٞمٚم٦م إٓ اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م خيتٚمػ مل ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك

 اًمٙمت٤مب ذم هٜم٤مك يٙمقن أن دون اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ىمد ومٞمام

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ سمٕمض قمـ صم٧ٌم يٙمقن ىمد ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وٓ

 همػمه وقمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ إطم٤مدي٨م ُمـ قمديد ذم ضم٤مء ىمد اًمٜمٕمٚملم قمغم وم٤معمًح 

 ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة قمـ ؾمٜمٜم٦م ذم داود أبق رواه ُم٤م إطم٤مدي٨م هذه أؿمٝمر ُمـ، أصح٤مسمف ُمـ

 طملم وأن٤م شاًمٜمٕمٚملم وقمغم اجلقرسملم قمغم يٛمًح يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌلاًم أن»: قمٜمف اهلل ريض

 يٙمقن أن اًم٘مدُملم قمغم اعمٚمٌقس ذم يِمؽمـمقن ُمـ سمٕمض أن أذيمر احلدي٨م هذا أذيمر

 اًم٘مرآن ٟمص ذم يمام اًمٙمٕمٌلم إمم وهق اًم٘مدُملم ُمـ همًٚمف اعمٓمٚمقب ًمٚمٛمٙم٤من ؾم٤مشمراً 

 اجلقرسملم قمغم وىمع اًمذي اعمًح إن: وم٘م٤مًمقا  هذا اعمٖمػمة طمدي٨م شم٠موًمقا  ًم٘مد، اًمٙمريؿ

 قمغم اعمًح سمف اعم٘مّمقد وًمٞمس اجلقرسملم قمغم اعمًح سمف اعم٘مّمقد يم٤من اًمٜمٕمٚملم وقمغم

 .اًمٜمٕمٚملم

 مجٕمٜم٤م إذا وًمٙمٜمٜم٤م، يمثػمة سمتآويؾ شم٠مويٚمف يٛمٙمـ احلدي٨م هذا إن: ٟم٘مقل ٟمحـ

 أىم٤ًمم صمالصم٦م ومقضمدٟم٤مه٤م سم٤معمًح يتٕمٚمؼ ومٞمام ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة قمـ اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 ويم٤من وشمقو٠م ؾمٗمر ذم يم٤من ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ُم٤م وأصحٝم٤م أؿمٝمره٤م

 دقمٝمام»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ظمٚمٕمٝمام قمغم ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة هؿ ومٚمام خلٗمٞمف ٓسم٤ًمً 

 قمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة رواه اًمذي اعمًح أنقاع ُمـ ٟمقع ومٝمذا شـم٤مهرشملم أدظمٚمتٝمام وم٢مين

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اجلقرسملم قمغم يٛمًح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»: ىم٤مل أنف آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م: اًمث٤مين اًمٜمقع

 قمغم وشم٤مرةً  شم٤مرةً  يٛمًح اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ُمٚمٌقؾم٤من ومٝمٜم٤م شاًمٜمٕمٚملم وقمغم

 قمـ ضم٤مء.. اعمٖمػمة قمـ ضم٤مء يمام اجلقرسملم قمغم واعمًح، اًمٜمٕمٚملم قمغم وشم٤مرةً  اجلقرسملم
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 .وهمػمه إؿمٕمري ُمقؾمك أيب قمـ رواه داود وأبق، أجْم٤مً  همػمه

 اجلقرسملم قمغم اعمًح يذيمر أن دون ًمقطمدمه٤م ٕمٚملماًمٜم قمغم اعمًح ضم٤مء يمذًمؽ

 ذم أجْم٤مً  وهق اًمث٘مٗمل أوس سمـ سم٠موس ُمِمٝمقر صح٤ميب رواي٦م ُمـ ذًمؽ ضم٤مء، ُمٕمٝمام

 .داود أيب ؾمٜمـ

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة قمـ أجْم٤مً  ضم٤مء: وإظمػم اًمراسمع اعمًح

 أن قزجي ومال ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح صم٧ٌم ىمد وم٢من، اًمٕمامُم٦م قمغم يٛمًح

 اًمٜمٕمٚملم: قمغم اعمًح ضمقاز إمم يذهٌقا  مل اًمٕمٚمامء ُمـ ىمٚمٞمالً  أو يمثػماً  ٕن ىمٌقًمف: ذم ٟمؽمدد

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ح٤م

 ضمٕمٗمر أبق اِلُم٤مم أظمرضمف اًمذي إثر ؾمقى قمٜمدٟم٤م يٙمـ مل ًمق: أىمقل وأن٤م

 سم٤مًمًٜمـ اعمٕمروف يمت٤مب ذم اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر وأبق أصم٤مر ُمٕم٤مين ذج يمت٤مسمف ذم اًمٓمح٤موي

 شمقو٠م أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدمه٤م أظمرضم٤م دوم٘م اًمٙمؼمى

 اهلل ريض قمكم هذا، إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس وصغم ومخٚمٝمام اعمًجد أتك صمؿ ٟمٕمٚمٞمف قمغم وُمًح

 ذم وروده ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م يٗمٕمؾ سم٤مجلٜم٦م اعمٌنميـ اًمٕمنمة وأطمد اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد قمٜمف

 يؽمدد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز يمٞمػ يمٚمف هذا ومٌٕمد، اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح ُمـ إطم٤مدي٨م شمٚمؽ

 يؽمدد يمام إٓ اًمرظمّم٦م هذه ىمٌقل ذم هذا ُمثؾ شمردد وُم٤م، اًمرظمّم٦م هذه ىمٌقل ذم

 ذم شم٠مت مل ذوط سم٤مؿمؽماط وذًمؽ، اجلقرسملم قمغم اعمًح رظمّم٦م ىمٌقل ذم اًمٙمثػمون

 قمغم يث٧ٌم أن جي٥م.. صمخٞمٜم٤مً  يٙمقن أن جي٥م: ىمقهلؿ ُمثؾ ُمـ اًمٙمت٤مب قمـ ومْمالً  اًمًٜم٦م

 يمذا ُم٤ًموم٦م اجلقرسملم قمغم: أي قمٚمٞمٝمام اًمًػم ُمـ يتٛمٙمـ أن ٥مجي.. سمٜمٗمًف اًم٤ًمىملم

 سمؾ، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمـ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜمٝم٤م رء ضم٤مء ُم٤م فمٜمقن هذه يمؾ، ويمذا

 ُم٤م: ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمٌٍمي احلًـ قمـ احلدي٨م أهؾ ُمـ واطمد ُم٤م همػم روى ىمد

 يٙمقن ٓ أن اطاؿمؽم رد إمم سمذًمؽ يِمػم، خمرىم٦م إٓ وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ ضمقارب يم٤من

 اهلل رؾمقل رظمّمٝم٤م ًمرظمّم٦م شمٕمٓمٞمؾ هذا يمؾ.. اخلرق هذا ُمـ اح٤مء يٜمٗمذ ٕنف خمرىم٤مً 

ُ  ُيِريدُ ▬:وضمؾ قمز ىمقًمف سمٛمثؾ.. رسمف ُمـ سمقطمل ؿمؽ سمال ملسو هيلع هللا ىلص  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اَّللَّ

 سمف اًمًٚمػ سمٕمض سمٕمٛمؾ أجْم٤مً  وشم٠ميمد احلدي٨م صح وم٢مذا[ 185:اًمٌ٘مرة] ♂اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ 
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 هٜم٤م يٌؼ ومٚمؿ اًمراؿمدون اخلٚمٗم٤مء ومٝمؿ سمؾ سم٤مجلٜم٦م اعمٌنميـ اًمٕمنمة ُمـ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

 إن»: ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء وم٘مد، اًمرظمّم٦م هذه ىمٌقل ذم اًمؽمدد يٕمٚمـ[ عمـ قمذر]

: أظمرى رواي٦م وذم شقمزائٛمف شم١مشمك أن ُي٥م يمام رظمّمف شم١مشمك أن ُي٥م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل

 رظمص ومٞمام يؽمظمص أن قمغم اعمًٚمؿ ومظُي٤م أن ومٞمٜمٌٖمل شُمٕم٤مصٞمف شم١مشمك أن يٙمره يمام»

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك قمٌده ُمـ ذًمؽ ُي٥م وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمِم٤مرع: ومٞمف

 (55:54:58/أ17: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 الـعؾني؟ عذ ادسح يرشع هؾ

 يّمح؟ هؾ اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح مداخؾة:

، ُمٓمٚمً٘م٤م اخلٗملم قمغم اعمًح يّمح يمام، ُمٓمٚمً٘م٤م اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح يّمح الشقخ:

 ٓ، اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م إمم يٕمقد سم٘مٞمد ضم٤مء ُمـ ويمؾ، ُمٓمٚمً٘م٤م اجلقرسملم قمغم اعمًح يّمح يمام

 اعمًح اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء ومحٞمٜمام، ىمٞمد ُم٤م إـمالق وٓ أـمٚمؼ ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز

شمًرا  اخلٗملم قمغم  يٖم٤مزم وىمد، خمرق همػم ُمثاًل  يٙمقن يم٠من ذط أي يِمؽمط أن جيز مل ُمتقا

 وأن٤م، وشمٙمٚمػ شمّمٜمع هذا يمؾ، اًمٗمالين قاناحلٞم ضمٚمد ُمـ: ُمثاًل  ي٘مقل يم٠من سمٕمْمٝمؿ

 .اًمتٙمٚمػ ُمـ سمراء وأُمتل

، اجلقرسملم قمغم اعمًح وذم، اخلٗملم قمغم اعمًح ذم ضم٤مء اًمتل إطم٤مدي٨م إن: ىمٚمٜم٤م

 ًمقٓ، اًمرأي سمٛمجرد سم٘مٞمد شم٘مٞمٞمده٤م جيقز ومال ُمٓمٚم٘م٦م أطم٤مدي٨م، اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح وذم

 جيٞمز اًمذي ُم٤مًمؽ ُمذه٥م ٟمتٌٜمك أن إٓ ًمٜم٤م جيز مل آٟمًٗم٤م اعمذيمقر اًمتقىمٞم٧م صح ىمد أنف

 وىم٧م»: آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمام وضمف ُم٤م همػم ُمـ احلدي٨م صح وىمد أُم٤م، شمقىمٞم٧م سمدون اعمًح

 شسمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م وًمٚمٛم٤ًمومر، وًمٞمٚم٦م يقًُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ اخلٗملم قمغم اعمًح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .اًم٘مٞمد هذا قمـ اًمقىمقف وضم٥م

 ُمـ سمٞمٜمٝمام ُم٤م غمقم اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ذم شم٠ميت اًمتل اًم٘مٞمقد ُمـ ذًمؽ ؾمقى ُم٤م أُم٤م

 ذم ىمرأتؿ ومرسمام، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُم٠مثقًرا ُمٜمٝم٤م رء يّمح ومال ؿم٤مؾمع سمٕمٞمد اظمتالف

 قمـ ومج٤مء، خمروىملم يٙمقٟم٤م أٓ سمنمط اخلٗملم قمغم اعمًح سمجقاز اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض
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 اًمذي هق وهذا، خمرىم٦م إٓ إنّم٤مر ضمقارب يم٤مٟم٧م وهؾ: ىم٤مل أنف اًمٌٍمي احلًـ

 ـمٚمؼ ًمرسمام إُمقر هذه سمٛمثؾ يت٘مٞمد أن أراد إذا ٤ًمناِلٟم ٕن اِلؾمالم: ين ُمع يتٗمؼ

 اًم٘مٞمقد سم٥ًٌم قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس ومٞمًتٖمٜمل قمزيٛم٦م إمم اًمرظمّم٦م ومتٕمقد، سم٤مًمثالث اًمًٜم٦م

 سمٓمٌٞمٕم٦م شمًتٚمزم اًمرظمّم٦م أن ؿمؽ وٓ، اًمرظمّم٦م هذه إمم أوٞمٗم٧م اًمتل واًمنموط

، اًمنمع ذم ضم٤مء ُم٤م إٓ وصػ أو ذط أو ىمٞمد يمؾ قمـ جمرًدة شمٙمقن أن رظمّم٦م يمقهن٤م

ٚمُِّٛمقا ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام حـومٜم ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  .[65:اًمٜم٤ًمء]♂شَم

 عمٙم٤من ؾم٤مشمر همػم ٕنف اًمٜمٕمٚملم: قمغم اعمًح هق اجلٛمٝمقر رأي قمـ رء وأبٕمد

ًٓ  صم٧ٌم ذًمؽ أن دام ُم٤م وًمٙمـ، اًم٘مدُملم همًؾ ومرض  قمـ صم٧ٌم صمؿ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أو

 قمٜمف صم٧ٌم دوم٘م، قمٜمف اهلل ريض قمٚمًٞم٤م إذاك سمف وأقمٜمل صم٤مٟمًٞم٤م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمض

 هٜم٤م ُمـ ومٗمٝمٛمٜم٤م، إُم٤مًُم٤م سم٤مًمٜم٤مس وصغم ظمٚمٕمٝمام اعمًجد أتك وح٤م، اًمٜمٕمٚملم قمغم ُمًحف

 يٕمٚم٘مٝم٤م وٓ سمؾ، اًمٓمٝم٤مرة يٜم٘مض ٓ اعمٛمًقح ظمٚمع أنف وهق، ُمٞمن آظمر طمٙماًم  أجًْم٤م

 .اًمرضمٚملم همًؾ: أي قمٚمٞمف ُمًح يم٤من ُم٤م همًؾ سم٢مقم٤مدة

 ومٞمٝم٤م يم٤من.. قمٚمٞمٜم٤م يم٤مٟم٧م أو ًمٜم٤م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمٜمّمقص ُمع ٟم٘مػ أن جي٥م ومٝمٙمذا

 دم٤مه أبًدا قم٘مقًمٜم٤م ٟمًتٕمٛمؾ وٓ يِم٤مء سمام يتٕمٌدٟم٤م وضمؾ قمز وم٤مهلل، شمِمديد ومٞمٝم٤م يم٤من أو ين

 .ُم٘مٞمدة يم٤مٟم٧م أو ُمٓمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمٜمّمقص هذه

 (55:25:29( /5) ضمدة ومت٤موى)

 اجلزمة عذ ادسح حؽؿ

 هؾ ُمًحٝم٤م إذا صمؿ هب٤م يّمكم اِلٟم٤ًمن وهؾ، اجلزُم٦م قمغم اعمًح طمٙمؿ مداخؾة:

 اجلزُم٦م؟ قمغم اًمذي سم٤معمًح يٙمتٗمل أم اجلقرب قمغم يٛمًح أن سمد ٓ

ًٓ  الشقخ:  قمغم ُمٚمٌقس يمؾ قمغم اعمًح أن اًم٤ٌمل ذم ىم٤مئاًم  يٙمقن أن جي٥م أو

 اعمٚمٌقس هذا أيم٤من ؾمقاء، ـمٝم٤مرة قمغم ُمٚمٌقؾًم٤م يٙمقن أن وهق، سمنمـمف جيقز اًم٘مدُملم

 قمٚمٞمف ًحاعم جيقز اًمرضمؾ قمغم ُمٚمٌقس رء أي، ٟمٕماًل  أو ضمقرسًم٤م أو ظمًٗم٤م أو ضمزُم٦م

 .آٟمًٗم٤م اعمذيمقر سم٤مًمنمط
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 ظمٚمع صمؿ، قمٚمٞمف ُمًح صمؿ ـمٝم٤مرة قمغم ذيمرٟم٤م مم٤م يم٤من رء أي اًمالسمس ًمًٌف ُم٤م وم٢مذا

 همًؾ إمم وٓ اًمقوقء إقم٤مدة إمم ُيت٤مج وٓ، هق يمام ووقؤه ومٞمٌ٘مك اعمٛمًقح هذا

 ًمٌس يمام أنف ىمٚمٜم٤م يمام واعمٗمروض ضمقرسمٞمف ذم ُمثاًل  سم٘مل إذا صمؿ، إىمؾ قمغم اًمرضمٚملم

 ىمٚمٜم٤م اجلزُم٦م ظمٚمع وم٢مذا، ـمٝم٤مرة قمغم اجلقرسملم ًمٌس ىمد يٙمقن يمذًمؽ ـمٝم٤مرة غمقم اجلزُم٦م

 ظمٚمع ىمد سم٘مل وم٢مذا، اًمقوقء ٟمقاىمض ُمـ سمٜم٤مىمض يٜمت٘مض مل دام ُم٤م يم٤من يمام ووقءه أن

٤م يزال وٓ اجلزُم٦م ًً  يٛمًح ضمديد ُمـ شمقو٠م ح٤م ووقءه اٟمت٘مض صمؿ ًمٚمجقرسملم ٓسم

 ٓ اجلزُم٦م ًمٌس إمم قم٤مد إذا وًمٙمـ ،ـمٝم٤مرة قمغم ًمًٌٝمام ىمد أنف دام ُم٤م ضمقرسمٞمف قمغم أجًْم٤م

 قمغم: أي، يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم ًمًٌٝمام ىمد يٙمقن ىمد اعمًح ذط ٕن قمٚمٞمٝمام: اعمًح جيقز

 اٟمت٘مض صمؿ، ُمرة صم٤مين اجلقرسملم قمغم ُمًح أنف إمم وصٚمٜم٤م ومٝمٜم٤م، اًمرضمٚملم سمٖمًؾ ووقء

 اجلزُم٦م يٚمٌس مل احل٤مًم٦م هذه ذم اجلزُم٦م وًمٌس اجلقرسملم قمغم ومٛمًح ومتقو٠م ووقءه

 اجلقرسملم قمغم اجلزُم٦م ومٚمٌس، اجلقرسملم قمغم ُمًح ىمد يم٤من ٕنف يم٤مُمٚم٦م: ـمٝم٤مرة قمغم وهق

 قمغم ويٛمًح خيٚمٕمٝمام أن سمٕمد ومٞمام ًمف سمد ٓ وإٟمام اجلزُم٦م قمغم يٛمًح أن جيقز ومال

 ًمٚمٛم٤ًمومر وسم٤مًمٜم٦ًٌم، وًمٞمٚم٦م يقم ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم وهل اعمًح ُمدة متيض طمتك اجلقرسملم

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هق هذا، سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م

 (55:25:41/أ39: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 عذ كان دـ الـعؾني عذ ادسح جيقز إكام: قال مـ ققل رد

 جتديده أراد ثؿ وضقء

 أهنؿ يزقمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء أجـ: ىم٤مل صمؿّ ، ُم٤مء ُمـ سمٙمقز دقم٤م أنف :قمكم قمـ

، ظمٗمٞمٗم٤مً  ووقءا شمقو٠م صمؿ، ىم٤مئؿ وهق ومنمب وم٠مظمذه: ىم٤مل ىم٤مئاًم؟ اًمنمب يٙمرهقن

 .ُُيِْدْث  مل ُم٤م ًمٚمٓم٤مهر: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قءوو هٙمذا: ىم٤مل صمؿّ ، ٞمفٟمٕمٚم قمغم وُمًح

 .صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف، طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ]قال اإلمام[:

 ُيدث: مل ُم٤م ًمٚمٓم٤مهر: اًمرواي٦م هذه ذم ىمقًمف ُمـ ومٝمٛمقا  اًمٕمٚمامء سمٕمض أن واقمٚمؿ
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 قمغم يم٤من عمـ اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح جيقز إٟمام»: ىم٤مًمقا  ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مءً ، أصٖمر طمدصم٤مً : أي

  .شدمديده أراد صمؿ، وقءو

د سمؾ اعمٕمٜمك: هذا ًمٜم٤م ئمٝمر وًمٞمس  جُيْٜم٥ِم: مل ُم٤م: أي أيمؼم: طمدصم٤مً  ُيدث مل ُم٤م اعمرا

 سمقل أو هم٤مئط ُمـ وًمٙمـ، ضمٜم٤مسم٦م ُمـ إٓ» :سمٚمٗمظ قم٤ًمل سمـ صٗمقآن طمدي٨م سمٛمٕمٜمك ومٝمق

 .شٟمقم أو

 :أُمقر إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م قمغم واًمدًمٞمؾ. ش145 رىمؿ» احلدي٨م قمٜمد ذيمره ؾمٌؼ وىمد

 سمٕمد ٟمٕمٚمٞمف قمغم ُمًح ىمد -قمٜمف اهلل روام قمٚمّٞم٤مً : أقمتل -ٟمٗمًف احلدي٨م راوي أن: إول

 .اًمًالم قمٚمٞمف سمحديثف وأقمٚمؿ، يمالُمف سمٛمٕمٜمك أدرى وهق، إُم٤مُم٤مً  صغّم  صمؿّ  سم٤مل: أن

 أيب قمـ يُمَٝمْٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ـمري٘ملم ُمـ ش1/58» اًمٓمح٤موي ومروى

ٌَْٞم٤منَ   دظمؾ صمؿ، ٟمٕمٚمٞمف قمغم وُمًح، ومتقو٠م سمامء دقم٤م صمؿّ ، ىم٤مئامً  سم٤مل قمٚمّٞم٤مً  رأى أنف :فَم

 .صغّم  صمؿّ  ٟمٕمٚمٞمف ومخٚمع، اعمًجد

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 .ضمٜمدب سمـ طمّملم هق: هذا فمٌٞم٤من وأبق

 ٟمحقه: سمف...  يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ ش1/287» اًمٌٞمٝم٘مل وأظمرضمف

 .اًمٔمٝمر صغّم  أنف: وومٞمف

 أيب سمـ قمكم رأج٧م :ىم٤مل ٤منفمٌٞم أيب قمـ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف صمؿّ 

٦ٌَم ـم٤مًم٥م طْم  واؾمتٜمِمؼ، يديف ومٖمًؾ، ُم٤مء ُمـ سمٙمقز وم٠ميت، أرهمك طمتك، ىم٤مئامً  سم٤مل سم٤مًمرَّ

 ومقوٕمف ُم٤مء ُمـ يمٗم٤مً  أظمذ صمؿّ ، سمرأؾمف وُمًح، وذراقمٞمف، وضمٝمف وهمًؾ، ومتْمٛمض

 أىمٞمٛم٧م صمؿّ ، ٟمٕمٚمٞمف قمغم ُمًح صمؿّ ، حلٞمتف قمغم يٜمحدر اح٤مء رأج٧م طمتك، رأؾمف قمغم

 .اًمٜم٤مس وم٠مم شم٘مّدم صمؿّ  ٟمٕمٚمٞمف: ومخٚمع، اًمّمالة

 فمٌٞم٤من أب٤م رأج٧م إذا: ىم٤مل، إسمراهٞمؿ ومحدصم٧م: إقمٛمش ىم٤مل: ٟمٛمػم اسمـ ىم٤مل

 قمـ وم٠ًمخف وم٠مت٤مه، ـمٌٞم٤من أبق هذا: وم٘مٚم٧م، اًمٙمٜم٤مؾمف ذم ىم٤مئامً  فمٌٞم٤من أب٤م ومرأج٧م، وم٠مظمؼمين

 .احلدي٨م
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 .أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 اًمرزاق قمٌد وىم٤مل» :ش18/1 ق» شاًمٙمؼمى إطمٙم٤مم» ذم اِلؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد وىم٤مل

 احلٜمَْٞمتِلِّ  ـمٌٞم٤من أيب قمـ زي٤مد أيب قمـ زي٤مد يبأ سمـ يزيد قمـ ُمٕمٛمر أظمؼمٟم٤م»: ُمّمٜمٗمف شذم

، اعمًجد دظمؾ صمؿّ ، ٟمٕمٚمٞمف قمغم وُمًح شمقو٠م صمؿّ ، أرهمك طمتك ىم٤مئامً  سم٤مل قمٚمٞم٤مً  رأج٧م: ىم٤مل

 . صغّم  صمؿ يمٛمف ذم ضمٕمٚمٝمام صمؿّ ، ٟمٕمٚمٞمف ومخٚمع

 اًمٜمٌّل  قمـ قم٤ٌمس اسمـ ـقم ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد وأظمؼمين: ُمٕمٛمر وىم٤مل

 .شهذا قمكم صٜمٞمع سمٛمثؾ...  ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٘مدُم٦م ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام، اِلؾمٜم٤مد ًمّمح٦م ُمِمػماً  قمٚمٞمف: احلؼ قمٌد وؾمٙم٧م: ىمٚم٧م

 .اًمٙمت٤مب

 قمغم اعمًح صح يمام طمدي٨م: ٤مُمهمػم ذم ُمرومققم٤مً  اًمٜمٕمٚملم قمغم ًحاعم صم٧ٌم أنف: اًمث٤مين

ٌء: احلٙمؿ ذم ومٝمام، اخلٗملم  .قزجي ٓ دًمٞمؾ سمدون سمٞمٜمٝمام واًمتٗمريؼ ؾمقا

 !ومت٠مُمؾ اًمٗمريْم٦م: دون اًمٜم٤مومٚم٦م سمف شمّمح ووقءاً  ٟمٕمٚمؿ ٓ أنٜم٤م: اًمث٤مًم٨م

 (293-291/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 يصح ٓ الـعؾني أشػؾ مسح يف جاء ما

 :قم٤ٌمس اسمـ ًمٜم٤م ىم٤مل: ي٤ًمرىم٤مل سمـ قمٓم٤مء قمـ

ٌُقن ، ُم٤مء ومٞمف سم٢مٟم٤مء ومدقم٤م يتقو٠م؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من يمٞمػ ُأَريٙمؿ أن أتح

، يديف هب٤م ومجٛمع، أظمرى اظمذ صمؿّ ، واؾمتٜمِمؼ ومتٛمْمٛمض، ٛمٜمكاًمٞم سمٞمده همروم٦م وم٤مهمؽمف

 يده هب٤م ومٖمًؾ أظمرى أظمذ صمؿّ ، اًمٞمٛمٜمك يده هب٤م ومٖمًؾ، أظمرى أظمذ صمؿّ ، وضمٝمف همًؾ صمؿ

 ىمٌض صمؿّ ، وأذٟمٞمف رأؾمف ُمًح صمؿّ ، يده ٟمٗمض صمؿّ ، اح٤مء ُمـ ىمٌْم٦م ىمٌض صمؿّ ، اًمٞمنى

 يد: سمٞمديف ًحٝم٤مُم صمؿّ  اًمٜمٕمؾ: ٝم٤مٞمووم اًمٞمٛمٜمك رضمٚمف قمغم ومرّش ، اح٤مء ُمـ أظمرى ىمٌْم٦م

 .ذًمؽ ُمثؾ سم٤مًمٞمنى صٜمع صمؿّ ، اًمٜمٕمؾ حت٧م ويد اًم٘مدم ومقق

 يقاوم٘مف، شُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح»: احل٤ميمؿ وىم٤مل. طمًـ إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»
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 .اًمرواي٦م هذه ذم ؿم٤مذ حتتٝمام وُمـ ىمقىمٝمام ُمـ اًمٜمٕمٚملم ُمًح ذيمر ًمٙمـ. اًمذهٌل

 اسمـ وصححف، اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح سمدون شصحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف وىمد

 وصححف -وإذٟملم اًمرأس ُمًح -ُمٜمف اًمؽمُمذي ى وري، ُمٜمده واسمـ، ظمزيٛم٦م

 .شإذٟملم ُمًح دون شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري ورواه، أجْم٤م

 ًمف ُمٕمٜمك ٓ -حتتٝمام وُمـ ومقىمٝمام ُمـ -اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح ذيمر أن أرى إٟمٜمل صمؿ

 ؾمٕمد: سمـ هِم٤مم أوه٤مم ُمـ ذًمؽ سمؾ، همًٚمٝمام قمـ يمٜم٤مي٦م هق اًمذي اًمرضمٚملم رش ُمع

 .اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح ُمٜمٝمؿ أطمد يذيمر ومٚمؿ، اًمث٘م٤مت ُمـ مجع احلدي٨م هذا قمغم شم٤مسمٕمف وم٘مد

 اًمٜمٌّل قمـ صم٤مسم٧م ومذًمؽ يمأل: اًمٜمٕمٚملم: قمغم اعمًح ًمثٌقت إٟمٙم٤مراً  هذا أىمقل ٓ

 .احلدي٨م هذا همػم ذم ًمٙمـ :ملسو هيلع هللا ىلص

 (234/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح



خطأ اشرتاط 

 الثداٌٛ لمحٕزبني





 299   ظمٓم٠م اؿمؽماط اًمثخ٤مٟم٦م ًمٚمجقرسملم   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 الرققؼة اجلقارب عذ ادسح جقاز عدم عذ اإلمجاع كؼؾ خطل

 الشػافة

 اعمًح ضمقاز قمدم قمغم اِلمج٤مع اًمٌدائع ذم اًمٙم٤مؾم٤مين ٟم٘مؾ قمغم ُمٕمٚم٘م٤م اِلُم٤مم ىم٤مل] 

 [:اًمِمٗم٤موم٦م ٘م٦مٞماًمرىم اجلقارب قمغم

 ذم اًمٜمقوي اِلُم٤مم ٟم٘مؾ وم٘مد وم٤ٌمـمؾ واخلٚمػ اًمًٚمػ أئٛم٦م إمج٤مع أراد يم٤من إن 

 قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػمي قمـ رىمٞم٘ملم يم٤مٟم٤م وإن اجلقرسملم قمغم اعمًح ضمقاز اعمذه٥م ذح

 وحمٛمد يقؾمػ أيب قمـ أجْم٤م طمٙم٤ميتف ٟم٘مؾ سمؾ وداود وإؾمح٤مق قمٜمٝمام اهلل ريض وقمكم

 دقمقى يّمح ومٙمٞمػ ،ؾمٞم٠ميت يمام طمزم اسمـ اِلُم٤مم ُمذه٥م هق صمؿ ،ىمٌؾ رأج٧م يمام

 اًمّم٤مطمٌلم قمـ اًمٜمقوي طمٙم٤مي٦م ًمٙمـ يًٚمؿ وم٘مد احلٜمٗمٞم٦م إمج٤مع أراد يم٤من وإن اِلمج٤مع؟

 .هبذا وم٤مطمتٗمظ اًم٤ٌمب ذم إمج٤مع ٓ أن شمْمحا وم٘مد أجْم٤م يدومٕمف

 [احل٤مؿمٞم٦م ذم 67ص اجلقرسملم قمغم اعمًح حت٘مٞمؼ]

 دلقؾ عؾقف لقس عؾقفام لؾؿسح اجلقربني يف الثخاكة اصساط

 ]قال اإلمام[:

 سمؾ، قمٚمٞمٝمام اعمًح جلقاز اجلقرسملم ذم اًمثخ٤مٟم٦م اؿمؽماط اقمت٤ٌمر قمغم يدل رء يرد مل

 :ش1/555» شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 اجلقرب قمغم اعمًح ضمقاز قمٜمٝمام اهلل ريض وقمكم قمٛمر قمـ صح٤مسمٜم٤مأ وطمٙمك»

 .شوداود وإؾمح٤مق وحمٛمد يقؾمػ أيب قمـ وطمٙمقه، رىمٞم٘م٤مً  يم٤من وإن

 .طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 (.281/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 ادخرق اجلقرب أو اخلػ عذ ادسح مرشوعقة

 يمثػما  ظمتالوم٤ما ومٞمف اظمتٚمٗمقا  وم٘مد اعمخرق اجلقرب أو اخلػ قمغم اعمًح وأُم٤م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      ظمٓم٠م اؿمؽماط اًمثخ٤مٟم٦م ًمٚمجقرسملم  

 

355 

ه سمٞمٜمٝمؿ ـمقيؾ ظمالف قمغم ُمٜمف يٛمٜمع وم٠ميمثرهؿ  و اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ُمًٌقـم٤مت ذم شمرا

 إصؾ أن ذًمؽ ذم وطمجتٜم٤م ،ٟمخت٤مره اًمذي وهق اجلقاز إمم همػمهؿ وذه٥م ،شاعمحغم»

 ًم٘مقًمف ُمردود ومٝمق طمدا ًمف ووع أو اخلرق ُمـ اًمًالُم٦م واؿمؽمط ُمٜمع ومٛمـ اِلسم٤مطم٦م

 . قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شسم٤مـمؾ ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 وهؾ رضمٚمؽ سمف شمٕمٚم٘م٧م ُم٤م قمٚمٞمٝمام اُمًح» :ىم٤مل أنف اًمثقري قمـ صح وم٘مد وأجْم٤م

 .شُمرىمٕم٦م ُمِم٘م٘م٦م خمرىم٦م إٓ وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ ظمٗم٤مف يم٤مٟم٧م

 .ش283/  1» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ ش753» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 اًمرضمٚملم قمغم ًمٌس ومٞمام أو اخلٗملم ذم يم٤من وم٢من» :ش155/  2» طمزم اسمـ وىم٤مل

 أو أيمثره٤م أو اًم٘مدم أىمؾ اًم٘مدم ُمـ رء ُمٜمف ومٔمٝمر قمرو٤م أو ـمقٓ يمٌػم أو صٖمػم ظمرق

 ُمٜمٝمام سم٤مًمرضمٚملم يتٕمٚمؼ دام ُم٤م ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ قمغم واعمًح ؾمقاء ذًمؽ ومٙمؾ يمالمه٤م

 سمـ ويزيد راهقيف سمـ وإؾمح٤مق صمقر وأيب وداود اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ىمقل وهق رء

 .شه٤مرون

 رد صمؿ وشمٕم٤مرض اظمتالف ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م قمغم ُمٜمف ٤مٟمٕملماح اًمٕمٚمامء أىمقال طمٙمك صمؿ

 ذًمؽ ذم احلؼ ًمٙمـ» :سم٘مقًمف ذًمؽ وظمتؿ اًمرأي ؾمقى قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ مم٤م أهن٤م وسملم قمٚمٞمٝم٤م

 رء قمٚمٞمٝمام ًمٞمس اًمٚمتلم اًم٘مدُملم طمٙمؿ أن ُمـ ًمٚم٘مرآن اعمٌٞمٜم٦م اًمًٜم٦م سمف ضم٤مءت ُم٤م

 قمغم يٛمًح أن ُمٚمٌقس رء قمٚمٞمٝمام يم٤من إذا وطمٙمٛمٝمام يٖمًال أن قمٚمٞمف يٛمًح ُمٚمٌقس

 ٟمَ  َؽ سمُّ رَ  ٤منَ يمَ  ٤مُمَ وَ ▬ اًمًٜم٦م ضم٤مءت هبذا ،اًمٌمء ذًمؽ
 إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمؿ وىمد ♂٤مٞمّ ًِ

 اخلٗم٤مف ُمـ أن - اجلقرسملم قمغم وُمًح اًمرضمٚملم ذم يٚمٌس وُم٤م اخلٗملم قمغم سم٤معمًح أُمر

 وم٤مطمش همػم أو وم٤مطمِم٤م ظمرىم٤م اعمخرق اًمرضمٚملم قمغم يٚمٌس مم٤م ذًمؽ وهمػم واجلقارب

 اًمًالم قمٚمٞمف ظمص ومام واًم٤ٌمزم واجلديد وإبٞمض ؾمقدوإ وإمحر اعمخرق وهمػم

 أن شمٕم٤ممم اهلل أهمٗمٚمف ح٤م خيتٚمػ اًمديـ ذم ذًمؽ طمٙمؿ يم٤من وًمق سمٕمض دون ذًمؽ سمٕمض

 ومّمح، ذًمؽ ُمـ ًمف طم٤مؿم٤م اًمٌٞم٤من قمٚمٞمف اعمٗمؽمض ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أمهٚمف وٓ سمف يقطمك

 هب٤م اًمتل اًمٚمٖم٦م ذم آؾمتٞمٕم٤مب ي٘متيض ٓ واعمًح طم٤مل يمؾ قمغم اعمًح ذًمؽ طمٙمؿ أن

 .شظمقـمٌٜم٤م
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 قمغم اعمًح وجيقز» :ش13 ص» شاظمتٞم٤مراشمف» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اِلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 اؾمٛمف دام ُم٤م اعمخرق اخلػ وقمغم وهمػمه متٞمؿ اسمـ طمٙم٤مه اًمقضمٝملم أطمد ذم اًمٚمٗم٤مئػ

 ُمـ وهمػمه اًمؼميم٤مت أيب واظمتٞم٤مر اًمِم٤مومٕمل ىمقزم ىمديؿ وهق ممٙمٜم٤م ومٞمف واعمٌم سم٤مىمٞم٤م

 .شاًمٕمٚمامء

 سم٠من ًمف واطمت٩م ًمأليمثري٦م ش375/  2» شاًمقضمٞمز ذح» ذم اًمراومٕمل وٟمًٌف: ىمٚم٧م

 .اهلل رمحف أص٤مب وًم٘مد. يٛمًح أن ومقضم٥م اًمرظمّم٦م سم٤مب يْمٞمؼ اعمًح سم٤مُمتٜم٤مع اًم٘مقل

 [86-84ص اعمًح أطمٙم٤مم ذم اًمٜمّمح مت٤مم]

اب عذ ادسح جقاز  ادخروق الرشر 

  اًمنماب؟ قمغم يٛمًح أن يٛمٙمـ، اًمنماب قمغم ًمٚمٛمًح سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:

 . ممٙمـ، ٟمٕمؿ الشقخ:

  ُم٘مٓمققم٤ًم؟ يم٤من ًمق طمتك مداخؾة:

 . سم٤معم٘مٓمقع شمٕمٜمل وُم٤مذا، ُم٘مٓمققم٤مً  يم٤من وًمق الشقخ:

 . خمروق ُمثالً ، يٕمٜمل مداخؾة:

 . خمروىم٤مً  يم٤من وًمق الشقخ:

 ( 55: 56: 14/   224/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وكحقها والشػافة وادؿزقة ادخرقة اجلقارب عذ ادسح جقاز

: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة قمـ آظمر طمدي٨م هٜم٤مك، ٟمٕمؿ مداخؾة:

 ًمٚمجقرسملم؟ ذوط هٜم٤مك هؾ «.. تقضل ومسح عذ اجلقربني والغؾني»

 ومٞمجقز، اًمًٜم٦م ذم ُمٜمٝم٤م ًمٌمء أصؾ وٓ، اًمنموط ُمـ يمثػماً  يذيمرون الشقخ:

ىم٤مً  يم٤من ؾمقاء ضمقرب يمؾ قمغم اعمًح  وأرق ؿمٗم٤موم٤مً  أو، ؾمٚمٞمامً  يم٤من أو، ممزىم٤مً  يم٤من أو ُُمـَخرَّ
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 ...ُمـ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك مداخؾة:

 (55: 56: 15/ 322/واًمٜمقر اهلدى) 

 رشوط؟ اجلقارب عذ لؾؿسح هؾ

 ذوط؟ ًمٚمجقرب هؾ، اجلقرب قمغم اعمًح مداخؾة:

 .وم٘مط اعمدة إٓ. ٓ الشقخ:

  (51: 55: 17/ 327/واًمٜمقر اهلدى) 

 الشػافة؟ الرققؼة اجلقارب عذ ادسح لؾـساء جيقز هؾ

 رىمٞم٘م٦م ضمقارب شمٕمٚمؿ يمام يٚمًٌـ اًمٜم٤ًمء، اجلقرب قمغم ًحًمٚمٛم سم٤مًمٜم٦ًٌم ادؾؼل:

 اًمرىمٞمؼ اجلقرب هذا قمغم يٛمًحـ أن ذم اًمرظمّم٦م ٟمٕمٓمٞمٝمـ -أجْم٤مً - ومٝمؾ، ؿمٗم٤موم٦م ضمداً 

ًٌْف اًمذي، اًمِمٗم٤مف م ًُم ٤مف وهق ذًمؽ جيقز هؾ، ـمٌٕم٤مً  طمرا  اح٤مء؟ ُمٜمف ويتنب ؿَمٗمَّ

 يم٤مٟمقا  وًمق، ىمٚمٜم٤م يمام اًمرىمٞم٘ملم اجلقرسملم قمغم اعمًح، ٟم٠ًمل أن جي٥م إذاً  الشقخ:

 هذه أن اًم٘مقل ومّمؾ ُمع جيقز؟ ٓ أو قمٚمٞمٝمام اعمًح جيقز هؾ، اًمٞمٝمقد ديـ سمِِرىم٦َّمِ 

ة ًمًٌتٝم٤م اجلقارب  ٓ، آه. ىمٚم٧م يمام ضم٤مئزة همػم سمٓمري٘م٦م أو، ىمٚم٧م يمام ضم٤مئزة سمٓمري٘م٦م اعمرأ

 . اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد

ة أُم٤م: ومٜم٘مقل  ذم ؿمؽ وٓ، ذقم٤مً  ضم٤مئزاً  ًم٤ٌمؾم٤مً  اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب ًم٧ًٌم اًمتل اعمرأ

 هٜم٤م؟ إمم ُم٤مر، قمٚمٞمٝم٤م اعمًح ضمقاز

 .هٜم٤م اعمًح وم٤مئدة ومام، اًمرضمؾ إمم يّمؾ هق يمٚمف اح٤مء[ ًمٙمـ] ادؾؼل:

سم٤مً  أىمقل أن٤م، يمثػماً  ٟمًٛمٕمف اًم٘مقل هذا الشقخ: يـ يم٤من ًمق: قمٚمٞمف ضمقا  سم٤مًمرأي اًمدِّ

 اعمًح، اًمٌنمة إمم اح٤مء ُيقِصؾ اًمذي اجلقرب إن: وًم٘مٚم٧م، مت٤مُم٤مً  اعمقوقع ًمٕمٙم٧ًم
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 ؿمق، اًمٌنمة إمم اح٤مء وصقل يٛمٜمع اًمذي اًمث٘مٞمؾ اجلقرب قمغم اعمًح ُمـ أومم قمٚمٞمف

 .أظمرى شم٘م٤مسمؾ ومٚمًٗم٦م، رأجؽ

 يم٤من ُم٤مًمؽ اِلُم٤مم يرطمؿ اهلل، اِلؾمالم ذم اًمدظمٞمٚم٦م وأراء اًمٗمٚمًٗم٤مت ؿم٠من هذا

 هذي اهلَْٞمِم٦م، أظمر رأي إمم اًمرأي شمريمتؿ، آظمر ُمـ أضمدل رضمؾ ضم٤مءيمؿ يمٚمام: ي٘مقل

 ذم، اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ذم ىمٚم٧م يمام ٟمص قمٜمدٟم٤م ًمٞمس: ٤معم٘مّمقدوم، وم٘مٞمف يمالم، سمتٜمتٝمل ُم٤م

... ُمـ ُمـ ًمقن ُمـ ؿمٙمؾ ُمـ ُمت٤مٟم٦م ُمـ خت٤مٟم٦م ُمـ اجلقرسملم قمغم اعمًح ذم ذط ووع

 .آظمره إمم

 ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمام 

قمك عمـ ومٜم٘مقل، شذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق، سم٤مـمؾ  ذم اعمذيمقرة هذه طاًمنمو ُمـ ذـم٤مً  ادَّ

 إِنْ  سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ  َه٤مشُمقا ▬: هلؿ ٟم٘مقل، ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م يمام سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اخلالف قمغم اًمٗم٘مف يمت٥م

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هق هذا وم٢مذاً ، [111:اًمٌ٘مرة] ♂َص٤مِدىملِمَ  يُمٜمُتؿْ   ًم٧ًٌم اًمتل ًمٚمٛمرأ

 . حم٤مرُمٝم٤م ُمع زوضمٝم٤م ُمع يٕمٜمل، اًمنمع وومؼ قمغم اًمِمٗم٤موم٦م اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب

٤م قم٤مصٞم٦مً  ًمًٌتٝم٤م إذا قمام قاباجل يٌ٘مك ، هب٤م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ُم٠ًمخ٦م شم٠ميت هٜم٤مك، ًمَرهبِّ

 ًمف هؾ ُمٕمّمٞم٦م ؾَمَٗمر ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وهل، هب٤م إحل٤مىمٝم٤م يٛمٙمـ وًمٙمـ

 . ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ٓ؟ أم ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٕمرووم٦م اًمرظمّم٦م

 ًمٙمـ، ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر ٗمرهؾم هق اعم٤ًمومر هذا دام ُم٤م، ومرق ٓ أنف ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م 

، يمٚمٝم٤م طمٞم٤مشَمٜم٤م يِمٛمؾ ـمقيؾ وؾمٗمر ىمّمػم ؾمٗمر ًمٜم٤م، اهلل ؾمٌح٤من، ؾمٗمران قمٜمدٟم٤م ٟمحـ

٦ٌم ذم اًمتٗم٤موت ًمٙمـ، قم٤ميص ُمٜم٤م واطمد يمؾ اًمٓمقيؾ اًمًٗمر هذا ذم يقضمد ومٙمام ًْ
 ٟمِ

ع ٓ، اًمٓمقيؾ ؾمٗمره ذم وضمؾ قمز اهلل يٕميص اًمذي هذا ومٝمؾ، اعمٕمّمٞم٦م  شمٚمؽ ًمف شُمنْمَ

 !هذا ي٘مقل ُمـ، اًم٘مّمػم ًٗمراًم ذم ضم٤مءت اًمتل إطمٙم٤مم

 صالشمف ذم ومٝمق يّمكم أن يريد دام ُم٤م ىمّمػماً  ؾمٗمراً  ي٤ًمومر أن يريد اًمذي هذا وم٢مذاً  

 قمغم وًمالـمالع، ًمٚمُٗمْرضم٦م أورسم٤م إمم سمٚمده ُمـ ظمرج واهلل هق ًمٙمـ، قم٤مصٞم٤مً  ًمٞمس

 . ُمٕمّمٞم٦م هذه أن ؿمؽ ٓ، واًمًٞمٜم٤مُمٞم٤مت اًم٤ٌمرات ودظمقل، اجلٛمٞمالت اًمٖم٤مٟمٞم٤مت

 يّمكم أن صغم إذا ًمف ومٝمؾ، يّمقم وهق، يّمكم ومٝمق، اهلل يٓمٞمع ذًمؽ ُمع هق ًمٙمـ
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 ؾمٗمرة هذه، ٓ، اًم٘مقل ذًمؽ ي٘مقل، ُم٤ًمومر وهق جيٛمع أن ًمف هؾ، ُم٤ًمومر وهق ريمٕمتلم

 .وآضمتٝم٤مد اًمرأي ؾمقى هٜم٤مك دًمٞمؾ ٓ اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م، ُمٕمّمٞم٦م

 اًمِم٤مرع أراده اًمتٗمّمٞمؾ هذا يم٤من ًمق، إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػماً  يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٟمحـ 

سْمُتؿْ  َوإَِذا▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم -ُمثالً - ىم٤مل اًمذي، احلٙمٞمؿ  وَمَٚمٞمَْس  إَْرضِ  ذِم  رَضَ

وا َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ـَ  شَمْ٘مٍُمُ الةِ  ُِم ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمتُؿْ  إِنْ  اًمّمَّ ِذي ، [151:اًمٜم٤ًمء] ♂يَمَٗمُروا اًمَّ

: ىم٤مل، أُِمٜم٤َّم وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م، اهلل رؾمقل ي٤م: إصح٤مب أطمد ُمـ ؾم١مال ضم٤مء صمؿ

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م»

 ٓ ومٚمامذا، صالشمف ذم هلل ـم٤مقم٦م دظمؾ ًمٙمٜمف، ؾمٗمره ذم هلل قم٤مصٞم٤مً  ظمرج ومالن إذًا: 

ٌَؾ  .رسمف رظمّم٦م َيْ٘م

 اًمتٛمتع ضمقاز ذم، ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر وسملم ـم٤مقم٦م ؾمٗمر سملم ومرق ٓ أنف اًمّمقاب :إذاً  

 .ًمٚمًٗمر ضُمِٕمٚم٧م اًمتل سم٤مًمرظمص

 قمغم واعمًح، اخلٗملم قمغم اعمًح ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمص: ٟم٘مقل يمذًمؽ

ءً ، اًمٜمٕمٚملم قمغم واعمًح، اجلقرسملم ُم٤مً  أم وِمْٕمُٚمف طمالًٓ  قمٚمٞمف اعمٛمًقح يم٤من ومًقا ، طمرا

 .ضم٤مئز ومٝمق اعمًح قمغم يمالُمٜم٤م، آظمر رء ومٝمذا

، قم٤مصٞم٦م هل ؿمؽ سمال ًمٙمـ، وقم٤مصٞم٦م ـم٤مئٕم٦م سملم اعمًح طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ إذًا: 

ٜم٤م، سمنمهت٤م أبدت وم٘مد، ضمقرسم٤مً  شمٚمٌس مل، طم٤مومٞم٦م ظمرضم٧م ًمق يمام خترج ٕهن٤م  ذم ي٘مقل َوَرسمُّ

ـَ  َوٓ▬: يمت٤مسمف سْم َـّ  َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم َـّ  ُِم  ذم واًمٖم٤مًم٥م، [31:اًمٜمقر]♂ِزيٜمَتِِٝم

َـّ  ُم٤م اًمٜم٤ًمء أن إج٤مم شمٚمؽ  ذم أىمداُمٝمـ شمٌدوا يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ، اجلقارب يٚمًٌـ يُم

 سم٢مـم٤مًم٦م شمٕمٚمٛمقن يمام اًمنمع ضم٤مء ًمذًمؽ، ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو قم٤مصػ ريح أو طمريم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم

ة ُمـ اًمذيؾ  مل ٕنف، ىمدُمٝم٤م شمٜمٙمِمػ ُم٤م طمتك، طمد أيمثر وهذا، ؿمؼميـ أو ؿمؼماً  اعمرأ

، ضمقارهب٤م ٓسم٦ًم هل ُم٤م اُمرأة ظمرضم٧م وم٢مذا، اجلقارب ًمٌس قم٤مدهتؿ ُمـ هٜم٤مك يٙمـ

 و٠متشمق إذا ًمٙمٜمٝم٤م، قم٤مصٞم٦م هل، قم٤مصٞم٦م ومٝمل اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٦ٌٌم هل ُم٤م ًمٙمـ



 355   ظمٓم٠م اؿمؽماط اًمثخ٤مٟم٦م ًمٚمجقرسملم   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 ومٝمل ؿمٗم٤موملم سمجقرسملم ظمرضم٧م إذا ٟم٘مقل يمذًمؽ، ـم٤مئٕم٦م ومٝمل رضمٚمٞمٝم٤م وهمًٚم٧م

 .ُمٓمٞمٕم٦م ومٝمل وُمًح٧م َصٚم٧َّم إذا ًمٙمٜمٝم٤م، قم٤مصٞم٦م

 [وشمٍمف اظمتّم٤مر ُمع]  (55: 12: 54/ 531/ واًمٜمقر اهلدى) 





املسح عمٜ العىاوٛ 

 ٔالقمٍسٕٚ





ح قمغم اًمٕمامُم٦م    اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  ًقةاعًم  359   واًم٘مٚمٜم

 الؼؾـسقة عذ ادسح حؽؿ

 وأيب ُم٤مًمؽ سمـ وأنس اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ صح هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل السمال:

 جيقز ومٝمؾ صح وإذا، ىمداُم٦م اسمـ ٟم٘مٚمف يمام اًم٘مٚمٜمًقة قمغم ُمًحٝمؿ إؿمٕمري ُمقؾمك

  قمٚمٞمٝم٤م؟ اعمًح

 قمغم اعمًح أثٌت٧م اًمًٜم٦م أن: ورأجل، قمٜمٝمؿ ذًمؽ صح إذا أقمٚمؿ ٓ :اجلقاب

، ضمٝم٦م ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ٟمص ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس اًم٘مٚمٜمًقة قمغم اعمًح أُم٤م، اًمٕمامُم٦م

 ُمـ اًمٕمامُم٦م ويزيؾ، هٙمذا اِلٟم٤ًمن يٛمًح أن ذم طمرج هٜم٤مك ًمٞمس: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 يٛمًح أنف وجيقز، احلرج ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٙمقن ومرسمام اًمٕمامُم٦م هذه ووع إن ًمٙمـ، رأؾمف

 اًم٘مٚمٜمًقة أُم٤م، اًمتٕمٚمٞمؾ هلذا ُمالطمٔم٦م: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اشم٤ٌمقم٤مً : أوًٓ ، قمٚمٞمٝم٤م

 .رأجل هذا، راضمح شمٕمٚمٞمؾ وٓ، ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م ومال

 (55: 55: 44/   195/  واًمٜمقر دىاهل)

  ادسح؟ يف العاممة حؽؿ هلا هؾ الؼؾـسقة

  اعمًح؟ ذم اًمٕمامُم٦م طمٙمؿ هل٤م هؾ اًم٘مٚمٜمًقة السمال:

  اعمًح؟ ذم :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ السمال:

قة يم٤مٟم٧م إذا ؿمؽ ٓ، ٟمٕمؿ :اجلقاب ًُ  ُمـ ص٤مطمٌٝم٤م َيَتَحّرج مم٤م رء ومٞمٝم٤م اًمَ٘مَٚمٜمْ

 أن اًمًٝمؾ ومٛمـ، يمٝمذه يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م، اًمٕمامُم٦م طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م ومحٞمٜمئذٍ ، حتتٝم٤م اعمًح

 .إُمر واٟمتٝمك هٙمذا يٕمٛمؾ

 (55: 15: 17/ 259/ واًمٜمقر اهلدى)





 املسح عمٜ اجلبريٚ





ح قمغم اجلٌػمة   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   313   اعًم

 اجلبرة عذ ادسح حؽؿ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:

 .وُمـ اعمًح قمغم اجلٌػمة وٟمحقه٤م

غم اجلٌػمة وٟمحقه٤م مم٤م يرسمط سمف اًمٕمْمق اعمريض ٕطم٤مدي٨م ينمع اعمًح قم»ىمقًمف: 

وردت ذم ذًمؽ وهل وإن يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م إٓ أن هل٤م ـمرىم٤م يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م دمٕمٚمٝم٤م 

ص٤محل٦م ًمالؾمتدٓل هب٤م قمغم اعمنموقمٞم٦م ُمـ هذه إطم٤مدي٨م طمدي٨م ضم٤مسمر أن رضمال 

 .شأص٤مسمف طمجر ومِمجف ذم رأؾمف ...

 واًمِمقيم٤مين وهمػممه٤م وهق ذهقل ىمٚم٧م: شمٌع اعم١مًمػ ذم شم٘مقي٦م احلدي٨م اًمّمٜمٕم٤مين

واًمتل ظمالصتٝم٤م أن  ش15اعم٘مدُم٦م: اًم٘م٤مقمدة »ُمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤م قمـ اًم٘م٤مقمدة اًمتل أوردهت٤م ذم 

وهذه إطم٤مدي٨م ُمـ  احلدي٨م ٓ ي٘مقى سمٙمثرة اًمٓمرق إذا يم٤من اًمْمٕمػ ومٞمٝم٤م ؿمديداً 

 هذا اًم٘مٌٞمؾ وهل أرسمٕم٦م وٓ سم٠مس ُمـ أن ٟمٌلم قمٚمٚمٝم٤م سمٌمء ُمـ آظمتّم٤مر:

ويٕمّم٥م »اعمذيمقر ذم اًمٙمت٤مب وُمقوع اًمِم٤مهد ُمٜمف ىمقًمف:  إول: طمدي٨م ضم٤مسمر

وىمد سمٞمٜم٤م ومٞمام شم٘مدم أن هذه اجلٛمٚم٦م ُمٜمٙمرة وم٠مهمٜمك قمـ  شأو يٕمٍم قمغم ضمرطمف ...

 اِلقم٤مدة.

وم٠مُمرين أن  ملسو هيلع هللا ىلصاًمث٤مين: قمـ قمكم ىم٤مل: اٟمٙمنت إطمدى زٟمدي وم٠ًمخ٧م رؾمقل اهلل 

 :شسمٚمقغ اعمرام»أُمًح قمغم اجل٤ٌمئر. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

   . وىم٤مل ؿم٤مرطمف اًمّمٜمٕم٤مين:شـ ُم٤مضمف سمًٜمد واه ضمداً رواه اسم»

: وذًمؽ أنف ُمـ رواي٦م » واحلدي٨م أنٙمره ُيٞمك سمـ ُمٕملم وأمحد وهمػممه٤م ىم٤مًمقا

قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل وهق يمذاب ورواه اًمدارىمٓمٜمل واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمري٘ملم أوهك 

ُمٜمف ىم٤مل اًمٜمقوي: اشمٗمؼ احلٗم٤مظ قمغم وٕمػ هذا احلدي٨م: وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ًمق قمروم٧م 

 .ش٤مده سم٤مًمّمح٦م ًم٘مٚم٧م سمف وهذا مم٤م أؾمتخػم اهلل ومٞمفإؾمٜم

 قمـ أبٞمف: شاًمٕمٚمؾ»وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم 



ح قمغم اجلٌػمة    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      اعًم

 

314 

 .شهذا طمدي٨م سم٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف»

 ش7597/  154/  8اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم »اًمث٤مًم٨م: قمـ أيب أُم٤مُم٦م رواه اًمٓمؼماين ذم 

ي٦م »سم٢مؾمٜم٤مده وىمد ؾم٤مىمف ذم  وومٞمف اؾمح٤مق سمـ داود اًمّمقاف ؿمٞمخ  ش186/  1ٟمّم٥م اًمرا

ًمٞمس »ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل:  -وهق اًمٕمدين  -اين ومل أضمد ًمف شمرمج٦م وطمٗمص سمـ قمٛمر اًمٓمؼم

 .شصم٘م٦م

 يم٤من يٛمًح قمغم اجل٤ٌمئر. ملسو هيلع هللا ىلصاًمراسمع: قمـ اسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل 

 أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل:

أبق قمامرة يٕمٜمل حمٛمد سمـ أمحد سمـ اعمٝمدي أطمد رواشمف وٕمٞمػ ضمدا وٓ يّمح »

 .شهذا احلدي٨م ُمرومققم٤مً 

 قمـ اسمـ قمٛمر ُمقىمقوم٤م قمٚمٞمف سمًٜمد صحٞمح صمؿ ىم٤مل: 228/  1وىمد رواه اًمٌٞمٝم٘مل 

 .شهق قمـ اسمـ قمٛمر صحٞمح»

وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد أن ؾم٤مق احلدي٨م اًمث٤مين ُمـ ـمريؼ إول وأؿم٤مر إمم ـمرىمف 

 إظمرى ووٕمٗمٝم٤م يمٚمٝم٤م:

وٓ يث٧ٌم ذم هذا اًم٤ٌمب رء وأصح ُم٤م روي ومٞمف طمدي٨م قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح »

  ي وإٟمام ومٞمف ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمت٤مسمٕملموًمٞمس سم٤مًم٘مق -يٕمٜمل طمدي٨م ضم٤مسمر  -اًمذي شم٘مدم 
 .شومٛمـ سمٕمدهؿ ُمع ُم٤م رويٜم٤م قمـ اسمـ قمٛمر ذم اعمًح قمغم اًمٕمّم٤مسم٦م

ىمٚم٧م: وم٠من٧م شمرى اًمٌٞمٝم٘مل ىمد اقمتٛمد ذم اًم٤ٌمب قمغم أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء وأثر اسمـ قمٛمر 

اعمِم٤مر إًمٞمف آٟمٗم٤م ومٚمق يم٤من احلدي٨م ىمقي٤م هبذه اًمٓمرق ٓطمت٩م اًمٌٞمٝم٘مل سمذًمؽ ٕنف ُمـ 

حلدي٨م سمٙمثرة اًمٓمرق وًمٙمٜمف مل يٗمٕمؾ ُمع اطمتٞم٤مضمف ًمٚمحدي٨م وذًمؽ اًم٘م٤مئٚملم سمت٘مقي٦م ا

 ًمِمدة وٕمػ ـمرىمف يمام سمٞمٜم٤م.

 :75 - 74/  2وًمذًمؽ ذه٥م اسمـ طمزم إمم أنف ٓ ينمع اعمًح قمغم اجلٌػمة ىم٤مل 

َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م▬سمره٤من ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: » ُ َٟمْٗم٤ًًم إِ وىمقل رؾمقل  ♂ٓ ُيَٙمٚمُِّػ اَّللَّ



ح قمغم اجلٌػمة   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   315   اعًم

ومً٘مط سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م يمؾ ُم٤م  شر وم٠متقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿإذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُم»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قمجز قمٜمف اعمرء ويم٤من اًمتٕمقيض ُمٜمف ذقم٤م واًمنمع ٓ يٚمزم إٓ سم٘مرآن أو ؾمٜم٦م ومل ي٠مت 

ىمرآن وٓ ؾمٜم٦م سمتٕمقيض اعمًح قمغم اجل٤ٌمئر واًمدواء ُمـ همًؾ ُم٤م ٓ ي٘مدر قمغم همًٚمف 

 .شومً٘مط اًم٘مقل سمذًمؽ

داود وأصح٤مسمف وهق احلؼ إن ؿم٤مء  صمؿ ذيمر قمـ اًمِمٕمٌل ُم٤م يقاومؼ ىمقًمف وُمثٚمف قمـ

 اهلل.

وأضم٤مب قمـ أثر اسمـ قمٛمر اعمت٘مدم سم٠منف ومٕمؾ ُمٜمف ريض اهلل قمٜمف وًمٞمس إجي٤مسم٤م 

ًمٚمٛمًح قمٚمٞمٝم٤م وىمد صح قمٜمف أنف يم٤من يدظمؾ اح٤مء ذم سم٤مـمـ قمٞمٜمٞمف ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ 

   وٓ ينمع ذًمؽ ومْمال قمـ أن يٙمقن ومرو٤م!

 ([133ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 





اشرتاط لبس 

 مٜ طّازٚاملىسٕح ع
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 اخلػني عذ ادسح حديث يف القاردة شضاهرتني» كؾؿة تػسر

 أدظمٚمتٝمام»: اخلٗملم قمغم اعمًح ذمملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل سم٘مقل اعم٘مّمقد هق ُم٤م مداخؾة:

 وم٘مٝمٝمؿ قمغم قَمٚمَّ٘مقا  هؿ.. ُيَٕمٚمِّ٘مقن اًمًٚمٗمٞملم اِلظمقة سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م وم٘مد ؟شـم٤مهرشملم

 إومم همًؾ شمقو٠م يٕمٜمل ؾهش ـم٤مهرشملم أدظمٚمتٝمام» اًمتقوٞمح سم٤مب ُمـ احلدي٨م هلذا

 احلذاء؟ وًمٌس اًمث٤مٟمٞم٦م همًؾ صمؿ احلذاء ًمٌس صمؿ

 شمٗمًػممه٤م ممٙمـ شـم٤مهرشملم»، ذقم٤مً  وإٟمام ًمٖم٦مً  ًمٞمس شـم٤مهرشملم» اعم٘مّمقد الشقخ:

: يٕمٜمل ـم٤مهرشملم سم٠من -اًمقاضم٥م وهذا- شمٗمًػممه٤م ويٛمٙمـ، ٟمجًتلم همػم: يٕمٜمل

 ٕن ششمقو٠م» :ي٘م٤مل ومام اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف همًؾ ىمد اًمرضمؾ يٙمقن وطمٞمٜمام، ُمقو٠متلم

ضمؾ سمٖمًؾ إٓ يتؿ ٓ ووقءه  سمٓمٝم٤مرة: يٕمٜمل شـم٤مهرشملم وم٠مدظمٚمتٝمام» اًمٞمنى اًمرِّ

ون وم٤مًمذيـ يم٤مُمؾ: سمقوقء.. يم٤مُمٚم٦م ، وم٘مط سم٤مًمٚمٖم٦م يٗمنون اًمتٗمًػم هذا ظمالف يٗمنِّ

 ذم وإصؾ، ذقمٞم٦م وًمٖم٦م، قمرسمٞم٦م قمرومٞم٦م ًمٖم٦م: ًمٖمت٤من اجلٛمٞمع قمغم خيٗمك ٓ يمام وقمٜمدٟم٤م

 .اًمٕمرومٞم٦م اًمٚمٖم٦م وًمٞمس، اًمنمقمٞم٦م اًمٚمٖم٦م هق اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرات شمٗمًػم

   (:..57.: 4/  15/  واًمٜمقر اهلدى)

 عؾقف؟ ادؿسقح اخلػ يف إدخاهلا عـد الؼدم ضفارة يشسط هؾ

 قمٚمٞمف؟ اعمٛمًقح اخلػ ذم إدظم٤مهل٤م قمٜمد اًم٘مدم ـمٝم٤مرة يِمؽمط هؾ :السائؾ

ه ُمٕم٤مذ أبق إخ ذيّمرين، أطمًٜم٧م :إلباين الشقخ  ذـم٤مً  هٜم٤مك سم٠من ظمػماً  اهلل ضمزا

 ريض ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م وهق أٓ آظمر

 اًمًالم قمٚمٞمف ظمرج اًمٗمجر صالة طميت ومٚمام ؾمٗمر ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل

 ضم٤مء صمؿ أبٕمد احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء ظمرج إذا أنف اًمًالم قمٚمٞمف أدسمف ُمـ ويم٤من احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء

 َهؿَّ  اخلٗملم قمغم اعمًح إمم ضم٤مء ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف ووقءه ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة ومّم٥م يتقو٠م

 وم٢مين دقمٝمام»: ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ىمدُمٞمف قمغم اح٤مء ًمٞمّم٥م خيٚمٕمٝمام سم٠من ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة

 .شـم٤مهرشملم أدظمٚمتٝمام
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 ؿم٤مهبٝمام وُم٤م اخلٗملم قمغم يٛمًح أن يريد اًمذي قمغم جي٥م أنف اًمٕمٚمامء أظمذ هٜم٤م ومٛمـ

 قمغم أي يم٤مُمٚم٦م ةـمٝم٤مر قمغم وُمٕمٜمك يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم يٚمًٌٝمام أن آٟمٗم٤مً  ذيمرت مم٤م

 ىمٚمٜم٤م يمام يٛمًح أن ًمف جيقز ومحٞمٜمذاك اًمقوقء آظمر اًم٘مدُملم همًؾ أن سمٕمد أي اًمقوقء

 دام ُم٤م اعمًح ُمدة ُمْم٧م وًمق اعمٛمًقح قمغم اعمًح يٜم٘مض وٓ ؾم٤مقم٦م وقمنميـ أرسمٕم٤مً 

 .ُمٗمٞمدة ٟم٤مطمٞم٦م وهذه سمقوقئف حمتٗمٔم٤مً  يزال ٓ أنف

 :اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمقرة شمّمقرٟم٤م إذا

 اًمقىم٧م ذًمؽ ُمثؾ إمم يّمكم يًتٛمر أن ومٚمف اًمٗمجر نأذا ُمع اخلٗملم قمغم ُمًح رضمؾ

َح  اًمث٤مين اًمٗمجر ىمٌٞمؾ ضم٤مء وم٢مذا اخلٗملم قمغم ُمًح٤مً  اخلٗملم قمغم ُمًح٤مً  ًَ  ُمدة اٟمتٝم٧م َُم

 ٟمقاىمض ُمـ سمٜم٤مىمض يٜمت٘مض مل ووقءه ًمٙمـ اًمٗمجر وىم٧م دظمقل سمٛمجرد اعمًح

 اًمٜم٘مض ُمـ ؾم٤مح٤مً  ووقؤه دام ُم٤م يّمكم أن ومٞمًتٓمٞمع إظمػمة اعمًح٦م سمٕمد اًمقوقء

 واًمٕمٍم اًمٔمٝمر يّمكم أن يًتٓمٞمع اًمٜمقاىمض ُمـ ٟمٗمًف يٛمًؽ أنف ومروٜم٤م إذا ًتٓمٞمعومٞم

 ُمدة ُمْم٧م يم٤من وإن اًمٗمجر صالة ومٞمف صغم اًمذي اًمقوقء هبذا واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب

 ُمدة اٟم٘مْم٤مء شمٕمٜمل وٓ، اعمًح جيدد أن ًمف جيقز ٓ أنف شمٕمٜمل إٟمام اعمًح ُمدة ٕن اعمًح

 .ٓ، ءاًمقوق ٟمقاىمض ُمـ هق آٟم٘مْم٤مء هذا أن اعمًح

 دام ُم٤م اًمقوقء سمذًمؽ يّمكم أن ومٞمًتٓمٞمع صحٞمح٤مً  ؾمٚمٞمامً  ووقؤه اؾمتٛمر وم٢مذا

 .ؾمٚمٞمامً  ووقؤه

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه سمف أذيمر أن أجْم٤مً  أطم٧ٌٌم ُم٤م هذا

 (25 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 ودٚ املسح
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 ادسح؟ مدة تبدأ متك

 :ُمٕمرووم٤من ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمٚمٕمٚمامء

 .اًمٚمٌس سمٕمد احلدث ُمـ دأشمٌ أهن٤م: إول

 .احلدث سمٕمد اعمًح ُمـ: وأظمر

 دًمٞمال هلؿ ٟمٕمٚمؿ وٓ وأصح٤مهبؿ وأمحد واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق إول إمم ذه٥م وىمد

 قمٚمٛم٧م وٓ ي٠ميت يمام أصح٤مهبؿ سمٕمض ظم٤مًمٗمٝمؿ وًمذًمؽ اًمرأي جمرد إٓ اًمذيمر يًتحؼ

 وومتقى اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م وم٢مُم٤مُمٝمؿ اًمث٤مين اًم٘مقل سمخالف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ؾمٚمٗم٤م هلؿ

 .قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع رواه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م وم٤مٕطم٤مدي٨م اًمًٜم٦م أُم٤م

 سمٕمْمٝم٤م وذم سم٤معمًح أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٗمٞمٝم٤م وهمػمه٤م واعم٤ًمٟمٞمد إرسمٕم٦م واًمًٜمـ

 أج٤مم صمالصم٦م وًمٚمٛم٤ًمومر وًمٞمٚم٦م يقُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ اعمًح ضمٕمؾ: همػمه٤م وذم اعمًح ذم رظمص

 ُم٤ٌمذة ُمـ اعمًح ُمدة اسمتداء قمغم يم٤مًمٜمص احلدي٨م أن ضمدا اًمقاوح وُمـ وًمٞم٤مًمٞمٝمـ

 ذم قمٚمٞمف ٟمّمقا  يمام ُم٘متْم٤مه ٕن إول اًم٘مقل رد قمغم أجْم٤م يم٤مًمٜمص وهق، اعمًح

 اًمث٤مين اًمٞمقم ُمـ اًمٗمجر قمٜمد أطمدث صمؿ اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌٞمؾ اًمٗمجر صغم ُمـ أن اًمٗمروع

 ُمثؾ قمغم يّمدق ومٝمؾ سمٕمده٤م اعمًح ًمف ومٚمٞمس اًمٗمجر ًمّمالة ُمرة ٕول وُمًح ومتقو٠م

 اًمٗمجر ىمٌٞمؾ إمم يٛمًح أن ومٚمف اًمراضمح اًمث٤مين اًم٘مقل قمغم أُم٤م وًمٞمٚم٦م؟ يقُم٤م ُمًح أنف هذا

 ُمـ ُم٣م طمتك يٛمًح ومل أطمدث ومٚمق: ذيمرٟم٤م مم٤م أهمرب ىم٤مًمقا  ًم٘مد سمؾ اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم ُمـ

 سمٕمد اعمًح جيز ومل اعمدة اٟم٘مْم٧م ُم٤ًمومرا  يم٤من إن أج٤مم صمالصم٦م أو وًمٞمٚم٦م يقم احلدث سمٕمد

 .(1)ـمٝم٤مرة قمغم ًم٤ًٌم نػيًت٠م طمتك ذًمؽ

 وًمذًمؽ ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمػ اًمرأي هذا قمغم سمٜم٤مء. اًمرظمّم٦م هبذه آٟمتٗم٤مع ُمـ ومحرُمقه

 وضمد ُم٤م خي٤مًمٗمف ٓ أن قمغم احلريص وهق - ُمذهٌف خي٤مًمػ أن إٓ اًمٜمقوي اِلُم٤مم يًع مل

                                                           

 [ُمٜمفش.]486/  1» اعمجٛمقع ذم اًمٜمقوي ذيمره   (1)
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 وُمـ إول اًم٘مقل طمٙمك أن سمٕمد شمٕم٤ممم اهلل رمحف وم٘م٤مل اًمدًمٞمؾ ًم٘مقة - ؾمٌٞمال ذًمؽ إمم

 :ش487/  1» سمف ىم٤مل

 رواي٦م وهق احلدث سمٕمد يٛمًح طملم ُمـ اعمدة اسمتداء: صمقر وأبق إوزاقمل وىم٤مل»

 قمـ ٟمحقه وطمٙمك اعمٜمذر اسمـ واظمت٤مره دًمٞمال اًمراضمح اعمخت٤مر وهق وداود أمحد قمـ

 أن اًمٌٍمي احلًـ قمـ واًمِم٤مر اح٤موردي وطمٙمك قمٜمٝمـ اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 اعم٤ًمومر يٛمًح»: ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف اعمًح طملم ُمـ اًم٘م٤مئٚمقن واطمت٩م اًمٚمٌس ُمـ اسمتدائٝم٤م

 وٓ صمالصم٦م يٛمًح سم٠منف شمٍميح وهذا ؾمٌؼ يمام صح٤مح أطم٤مدي٨م وهل، شأج٤مم صمالصم٦م

 إذا: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل وٕن، اعمًح ُمـ اعمدة يم٤مٟم٧م إذا إٓ ذًمؽ يٙمقن

 واطمت٩م. سم٤معمًح احلٙمؿ ومٕمٚمؼ ُم٤ًمومر ُمًح أتؿ اًمًٗمر ذم وُمًح احلي ذم أطمدث

 ُمـ»: صٗمقان طمدي٨م ذم اعمٓمرزي زيمري٤م سمـ اًم٘م٤مؾمؿ احل٤مومظ اه٤مرو سمرواي٦م أصح٤مسمٜم٤م

 ش. . .وسم٤مًم٘مٞم٤مس صم٤مسمت٦م ًمٞم٧ًم همري٦ٌم زي٤مدة وهل شاحلدث إمم احلدث

 ىمٌقًمف ومنمط ٟمٗمًف ذم سمّمحتف ُمًٚمام يم٤من ًمق إًمٞمف اعمِم٤مر اًم٘مٞم٤مس إن: ىمٚم٧م

 جيقز ومال رأج٧م يمام هل٤م خم٤مًمػ وهق أُم٤م اًمًٜم٦م خي٤مًمػ مل إذا هق إٟمام سمف وآطمتج٤مج

 هنر سمٓمؾ اهلل هنر ضم٤مء وإذا. اًمٜمٔمر سمٓمؾ إثر ورد إذا: ىمٞمؾ وًمذًمؽ إًمٞمف ًمتٗم٤متآ

 وقمٝمدي اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م ًم٘مقل أجْم٤م خم٤مًمػ وهق ومٞمٙمػ. ُمٕم٘مؾ

 يمام قمٜمٝمـ اهلل ريض ىمقًمف خت٤مًمػ طملم اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمًٜم٦م إظمذ يدقمقا  أن سم٤معم٘مٚمديـ

 قمٌد روى وم٘مد اًمًٜم٦م؟ واومؼ طملم سمف ي٠مظمذون ٓ ومٙمٞمػ اًمثالث اًمٓمالق ذم ومٕمٚمقا 

 :ىم٤مل اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ ش857/  259/  1» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق

 قمغم اعمًح ذم قمٛمر إمم خيتّمامن قمٛمر واسمـ ؾمٕمدا طميت» شاِلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 شوًمٞمٚمتف يقُمف ُمـ ؾم٤مقمتف ُمثؾ قمٚمٞمٝمام يٛمًح: قمٛمر وم٘م٤مل اخلٗملم

 ُمـ يٌتدئ ًحاعم أن ذم سيح وهق اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

ئف ؾم٤مقم٦م  قمـ اعمروي٦م أصم٤مر يمؾ فم٤مهر وهق واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ُمـ ُمثٚمٝم٤م إمم اخلػ قمغم إضمرا

 ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ اًمرزاق قمٌد أظمرضمف مم٤م قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام اعمًح ُمدة ذم اًمّمح٤مسم٦م

 سمـ قمٛمرو قمـ ش185/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م أذيمر اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ وقمغم شاعمّمٜمػ»
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 :ىم٤مل احل٤مرث

 وإؾمٜم٤مده.  شيٜمزقمٝمام ٓ صمالصم٤م اخلٗملم قمغم ومٛمًح اعمدائـ إمم اهلل ٌدقم ُمع ظمرضم٧م»

 اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

 شمٙمـ هب٤م ومتٛمًؽ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ُمع اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر اشمٗم٘م٧م وم٘مد

 .ُمٝمدي٤م اهلل سم٢مذن

 [92-89ص اعمًح أطمٙم٤مم ذم اًمٜمّمح مت٤مم]

 مدة ادسح تبدأ مـ أول مبارشة ادسح

ئ ،ىم٤مل ؾم٠مخ٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف قمـ اعمًح قمـ ذيح سمـ ه٤مٟم

صمالصم٦م أج٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ ًمٚمٛم٤ًمومر ويقُم٤م وًمٞمٚم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اخلٗملم، وم٘م٤مل :ضمٕمؾ رؾمقل اهلل 

 ًمٚمٛم٘مٞمؿ . رواه ُمًٚمؿ .   

فم٤مهر هذا احلدي٨م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ أطم٤مدي٨م اًمتقىمٞم٧م أن ُمدة  قال إلباين:

٧م احلدث سمٕمد اعمًح، وهلذا رضمح اعمًح شمٌدأ ُمـ أول ُم٤ٌمذة اعمًح، ٓ ُمـ وىم

اًمٜمقوي اًم٘مقل سمف وإن يم٤من ظمالف ُمذهٌف، وهذا اًمذي ٓ جيقز ظمالومف، ٕن إىمقال 

إظمرى ُمع أنف ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م إٓ اًمرأي وآضمتٝم٤مد، وم٢مهن٤م ُمٕم٤مرو٦م هلذه إطم٤مدي٨م، 

 ومتٛمًؽ هب٤م شمٙمـ ُمـ اعمٗمٚمحلم.

 (1/165)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 احلدث بعد يؿسح حني مـ ئتبتد ادسح مدة

 :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّل قمـ صم٤مسم٧م سمـ ظمزيٛم٦م قمـ

 طمدي٨م» .شوًمٞمٚم٦م يقم وًمٚمٛم٘مٞمؿ، أج٤مم صمالصم٦م ًمٚمٛم٤ًمومر اخلٗملم قمغم اعمًح»

 .شصحٞمح

 ]قال اإلمام[:
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 اعمًح ُمدة أن: -إظمرى إطم٤مدي٨م وُمثٚمف -اًم٤ٌمب طمدي٨م فم٤مهر :شوم٤مئدة»

 ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. قرصم وأبق إوزاقمل ىم٤مل وسمف. احلدث سمٕمد يٛمًح طملم ُمـ شمٌتدئ

 :ش1/487 اعمجٛمقع»

 اعمٜمذر: اسمـ واظمت٤مره. دًمٞمالً  اًمراضمح اعمخت٤مر وهق وداود أمحد قمـ رواي٦م وهق»

 .شقمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ٟمحقه وطمٙمك

 (271/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

  وشافر كصػفا اكتفك ثؿ مؼقؿ وهق ادسح مدة بدأت إذا

 ٟمّمٗمٝم٤م اٟمتٝمك صمؿ، ُم٘مٞمؿ وهق اعمًح ُمدة دأتسم إذا اخلٗملم قمغم اعمًح السمال:

  ًمٚمٛم٤ًمومر؟ أظمر اًمٜمّمػ ي٠مظمذ ومٝمؾ وؾم٤مومر

  سمٕمد؟ وآ، ُم٘مٞمؿ وهق اعمًح ُمدة اٟمتٝم٧م يٕمٜمل؟ يمٞمػ :اجلقاب

 . اسمتدأه اعمًح ُمدة سمدأ هق السمال:

  ُم٘مٞمؿ؟ وهق :اجلقاب

 . ُم٘مٞمؿ وهق السمال:

 . ـمٞم٥م :اجلقاب

 . وؾم٤مومر ٟمّمٗمٝم٤م اٟمتٝمك صمؿ السمال:

ؿ، ٟمٕمؿ :اجلقاب  . ًمٚمًٗمر أظمرى ُمرةً  يًت٠منػ صمؿ، ًمإلىم٤مُم٦م اعمًح ُمدة ُيَتٛمِّ

 ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٞمٚم٦م يقم اٟمتٝمك إذا: إذاً  ومٜم٘مقل ؿمٞمخ ي٤م ؾم٤مومر إذا، ـمٞم٥م السمال:

 . ؾمٗمر قمغم ٕنف اعمًح دمديد ومٞمٌدأ، اٟمتٝمك ىمد ومٝمق

 . ٟمٕمؿ :اجلقاب

 . ي٘مٞمس وٓ السمال:
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  ُم٤مذا؟ وٓ :اجلقاب

 سمام، أن وٟمّمػ يقم زم آظمذ إٟمٜمل -ُمثالً - ي٘مقل ٓ: إذاً  ي٘مٞمس وٓ السمال:

  إذًا؟ هذا يٗمٕمؾ ٓ، اعم٤ًمومر ُمدة ٟمّمػ ومآظمذ، اعم٘مٞمؿ ُمدة ٟمّمػ ُمـ اٟمتٝمٞم٧م أنٜمل

 ُم٤ًمومر وهق اٟمتٝم٧م، ُم٘مٞمامً  يم٤من وىمد، اعمًح ُمدة اٟمتٝم٧م إذا، ٓ.. ٓ :اجلقاب

ؾ ووقءه جيدد صمؿ، اِلىم٤مُم٦م ُمدة ومٝمل ًْ  إىم٤مُم٦م ًمف ُتَجّددوم، اخلٗملم ويٚمٌس، ًمٚم٘مدُملم سم٤مًمُٖم

 . اعم٤ًمومر ُمًح أو، اعم٤ًمومر

 (55: 51: 32/ 259/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسح يف ادحددة اددة تعدي حؽؿ

 أج٤مم صمالصم٦م أو، وًمٞمٚم٦م يقُم٤مً  طمدد -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ادؾؼل:

 جيقز هؾ، قمٚمٞمف وزاد ويٕمٜمل، وُمًح اًمٞمقم هذا اعم٘مٞمؿ شمٕمدى ًمق، ًمٚمٛم٤ًمومر سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ

 ذًمؽ؟

 .اًمتحديد وم٤مئدة ؿمق سم٤مجلقاز ىمٚمٜم٤م إذا، اًمتحديد وم٤مئدة ؿمق، جيقز ُم٤م، ٓ لشقخ:ا

 (55: 45: 25/ 678/واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلػني عذ لؾؿسح التقققت

 ُمًح٧م يٕمٜمل، اعمًح اسمتداء هؾ، شاعمًح ًمٜم٤م وىم٧َّم: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمٜمك ُم٤م ادؾؼل:

 قئلوو واٟمت٘مض، وًمٞمٚم٦م يقم أُمًح، اًمٔمٝمر وُمًح٧م اًمّمٌح شمقو٠مت، اًمٔمٝمر

 .يٕمٜمل أقمٛمؾ يمٞمػ ُمًح٦م؟ يمؿ ُمًحت٤من ُمًح٦م هذه شمٕمتؼم هؾ -ُمثالً - اعمٖمرب

 اعمًح؟ يٌدأ ُمتك، ؾم١مال ؾم١مال هال ظمٚمٓم٧م ن٧مأ الشقخ:

 .ُم٤مر اعمًح؟ يٌدأ ُمتك، ـمٞم٥م ادؾؼل:

 ًم٘مٌٞمؾ يٛمًح سمٞمتؿ، ُمًح اًمٗمجر أذان ُمع، ُمث٤مل ٟميب ظمٚمٞمٜم٤م هٞمؽ؟ ُمق الشقخ:

ٌَٞمؾ اعمًح٦م ُمًح ـمٞم٥م، سمٚمحٔم٦م اًمٗمجر أذان  ُم٤م اًمقوقء هبذا سمٞمّمكم، اًمٗمجر أذان ىُم



ح    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      ُمدة اعًم

 

328 

 .ُم٤مر، يٜمت٘مض طمتك، اًمّمٚمقات ُمـ ؿم٤مء

 .واوح، ٟمٕمؿ ادؾؼل:

 (55: 48: 55/ 678/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسح يف التقققت

 يٕمٜمل اجلقرب ذم ٟمزًم٧م، اًمٕمِم٤مء صالة ذم يم٤مًمٕم٤مدة ًمٚمٕمِم٤مء شمقو٠مت السمال:

 ووقء قمغم ٞم٧موسم٘م اعمٖمرب شمقو٠مت، اعمٖمرب ذم، يقم صم٤مين إمم وٟمٛم٧م رضمكم همًٚم٧م

ٌُْٓمؾ وآ، ضم٤مئز هذا هؾ، اعمٖمرب سمقوقء اًمٕمِم٤مء وصٚمٞم٧م، اًمٕمِم٤مء إمم  سمٕمد اعمًح َي

  صٚمقات؟ اخلٛمس

، وًمٞمٚم٦مٌ  يقمٌ  اعمًَح  ُم٤ٌمذشمؽ قمغم يٛميض سمٕمدُم٤م يٌٓمؾ اعمًح: اجلقاب الشقخ:

 ُم٤م أنف ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م أن٤م ُم٤م طم٥ًم ذيمرهت٤م اًمتل واًمّمقرة، ومتٛمًح ُم٣م ُم٤م يم٤من وم٢مذا

 . اعمًح ُمدة ؾم٤مقم٦م قمنمونو أرسمٕم٦م قمٚمٞمؽ ُم٣م

 ( 55: 55: 53/   255/  واًمٜمقر اهلدى)

 لؾؿسح تقققت صح هؾ

 اعمًح؟ ذم اًمتقىمٞم٧م صح هؾ مداخؾة:

 .همػمه وذم ُمًٚمؿ ذم صح ـمًٌٕم٤م الشقخ:

 .اًمتقىمٞم٧م قمدم مداخؾة:

 ؾم٠مل ؾم٤مئاًل  أن: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء، اًمتقىمٞم٧م صح: أىمقل، ٓ ٓ الشقخ:

 ومذه٤ٌم، وؾمٚمف قمكم إمم اذه٥م: ًمف وم٘م٤مل، اخلٗملم قمغم اعمًح قمـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 يقًُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ اخلٗملم قمغم اعمًح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜم٤م وىم٧م: وم٘م٤مل، قمٜمٝمام اهلل ريض إًمٞمف

 ومال، يمثػمة وـمرق ؿمقاهد ًمف اًمتقىمٞم٧م وهذا، سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م، وًمٚمٛم٤ًمومر، وًمٞمٚم٦م

 مت٤مًُم٤م يِمٌف ٤مُمٓمٚم٘مً  وضمٕمٚمف اًم٘مٞمد هذا وومؽ، ذًمؽ اًمتزام وضمقب ذم ري٥م وٓ ؿمؽ
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 وٓ، أـمٚمؼ ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز ٓ.. جيقز ٓ إُمريـ ُمـ ويمؾ، اًمنمع ذم أـمٚمؼ ُم٤م شم٘مٞمٞمد

 قمدم جيقز ٓ اًمتقىمٞم٧م صح أن ومٌٕمد، إُمر ُمـ ُمٜمٙمر ُمٜمٝمام ويمؾ، ىمٞمد ُم٤م إـمالق جيقز

 .اًمتقىمٞم٧م

 (55:18:52( /5) ضمدة ومت٤موى)

 ةلؾرضور أيام ثالثة مـ أكثر السػر يف اخلػني عذ ادسح جقاز

، اجلٛمٕم٦م يقم اعمديٜم٦م إمم اًمِم٤مم ُمـ ظمرضم٧م: ىم٤مل اجلٝمٜمل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ

 يقم: ىمٚم٧م رضمٚمٞمؽ؟ ذم ظمٗمٞمؽ أوجل٧م ُمتك: وم٘م٤مل، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم ومدظمٚم٧م

 .شاًمًٜم٦م أص٧ٌم»: ىم٤مل، ٓ: ىمٚم٧م ٟمزقمتٝمام؟ ومٝمؾ: ىم٤مل، اجلٛمٕم٦م

 أج٤مم سمثالصم٦م اًمتقىمٞم٧م وأطم٤مدي٨م احلدي٨م هذا سملم اجلٛمع وضمف ذم اِلُم٤مم ىم٤مل]

 [:اًمًٗمر ذم اخلػ ًحعم

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ رويٜم٤م وىمد»: سم٘مقًمف قم٘مٌف اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمف وم٠مضم٤مب

، اًمتقىمٞم٧م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٧ٌم ضم٤مءه طملم إًمٞمف رضمع يٙمقن أن وم٢مُم٤م، اًمتقىمٞم٧م قمٜمف

 اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وٟم٘مٚمف. شأومم اعمِمٝمقرة اًمًٜم٦م يقاومؼ اًمذي ىمقًمف يٙمقن أن وإُم٤م

 . وارشمْم٤مه ش485/  1

 أطم٤مدي٨م وسملم سمٞمٜمف اًمتقومٞمؼ قمـ سمذًمؽ ٓؾمتٖمٜمٞم٤م ًمتْمٕمٞمٗمف جم٤مٓ وضمدا أهنام ٚمقوم

ه سمام اًمتقىمٞم٧م  قمٛمر طمدي٨م ُيٛمؾ أن وهق، آظمر سمقضمف اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ أنف قمغم. ذيمرا

 اسمـ اِلؾمالم ؿمٞمخ ذه٥م وإًمٞمف، همػمه أو اًمروم٘م٦م سم٥ًٌم ظمٚمٕمف وشمٕمذر اًميورة قمغم

 يٙمقٟم٤م أن يِمؽمط وهؾ. اخلٗملم قمغم اعمًح ذم ًمف ـمقيؾ سمح٨م ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

، وًمٞمٚم٦م يقُم٤م سم٤معمًح إُمر ومٞمٝم٤م اًمتقىمٞم٧م وم٠مطم٤مدي٨م» :ش177/  21» وم٘م٤مل خمرىملم؟ همػم

 ٓ واعمٗمٝمقم، اعمٗمٝمقم سمٓمريؼ إٓ اًمزي٤مدة قمـ اًمٜمٝمل ومٞمٝم٤م وًمٞمس، وًمٞم٤مًمٞمٝمـ وصمالصم٦م

 وقمغم، إطم٤مدي٨م هبذه قمٛمؾ ذًمؽ إُمٙم٤من قمٜمد اًمقىم٧م سمٕمد خيٚمع يم٤من وم٢مذا، ًمف قمٛمقم

 سمٗمتح اًمٜم٤مس يٌنم اعمديٜم٦م إمم دُمِمؼ ُمـ ظمرج ح٤م قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م ُيٛمؾ اهذ

 طمدي٨م وهق. اًمًٜم٦م أص٧ٌم: قمٛمر ًمف وم٘م٤مل، ظمٚمع سمال أؾمٌققم٤م وُمًح، دُمِمؼ



ح    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      ُمدة اعًم

 

335 

 .شصحٞمح

 قمغم ذه٧ٌم ح٤م» :ش215/  21» وم٘م٤مل، أؾمٗم٤مره سمٕمض ذم اِلؾمالم ؿمٞمخ سمف وقمٛمؾ

 إٓ واًمقوقء ًمٜمزعا يٛمٙمـ ومٚمؿ اعمًح ُمدة اٟم٘مْم٧م وىمد، اًمًػم سمٜم٤م وضمد، اًمؼميد

 فمٜمل قمغم ومٖمٚم٥م، سم٤مًمقىمقف يتيرون وضمف قمغم طمًٌٝمؿ أو، اًمروم٘م٦م قمـ سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع

 سمـ ًمٕم٘م٦ٌم وىمقًمف قمٛمر طمدي٨م وٟمزًم٧م، اجلٌػمة ذم ىمٚمٜم٤م يمام احل٤مضم٦م قمٜمد اًمتقىمٞم٧م قمدم

 اسمـ ُمٖم٤مزي» ذم سمف ُمٍمطم٤م رأجتف صمؿ، أصم٤مر سملم شمقومٞم٘م٤م هذا قمغم شاًمًٜم٦م أص٧ٌم»: قم٤مُمر

 اهلل ومحٛمدت...  دُمِمؼ ومتح٧م ح٤م - ذه٧ٌم يمام - اًمؼميد قمغم ٥مذه ىمد يم٤من أنف شقم٤مئذ

 . شضمدا ٟم٤مومٕم٦م ُم٠ًمخ٦م وهل :شىم٤مل»، اعمقاوم٘م٦م قمغم

، اجلزاء ظمػم قمٜم٤م اهلل ضمزاه وم٘مٝمف ٟمقادر ُمـ وهل، اهلل رمحف صدق وًم٘مد: ىمٚم٧م

 ؿمٞمخ قمـ ش176/  1 اِلٟمّم٤مف» يمت٤مسمف ذم اعمرادي اًمديـ قمالء اًمِمٞمخ ٟم٘مؾ وىمد

 يِمؼ اًمذي اعم٤ًمومر ذم اعمًح ُمدة شمتقىمػ ٓ»: شٓظمتٞم٤مراتا» ذم ىم٤مل أنف اِلؾمالم

 وهق. وأىمره. شاعمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ذم اعمجٝمز يم٤مًمؼميد، واًمٚمٌس سم٤مخلٚمع اؿمتٖم٤مًمف شقمٚمٞمف»

 . اعمٗمردة ش15 ص آظمتٞم٤مرات» ذم

 (.244-243/ 6)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 ادسح يف التقققت أحاديث بني اجلؿع كقػقة

 اجلٛمع يتؿ يمٞمػ، اًمتقىمٞم٧م وقمدم ًمٚمتقىمٞم٧م ًمٜم٦ًٌمسم٤م اخلٗملم قمغم اعمًح مداخؾة:

 ىمقل ذم قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م ُمع، اًمتقىمٞم٧م ذم وظمزيٛم٦م وقمكم صٗمقان يمحدي٨م، ومٞمٝم٤م

 .اًمًٜم٦م أص٧ٌم: ًمف قمٛمر

: ًمٕم٘م٦ٌم ىم٤مل طمٞمٜمام قمٛمر طمدي٨م وسملم اًمتقىمٞم٧م أطم٤مدي٨م سملم اظمتالف ٓ الشقخ:

 ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم ُمرؾماًل  ويم٤من، سمريًدا يم٤من قم٘م٦ٌم ٕن ذًمؽ اًمًٜم٦م: أص٧ٌم

 أن: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم اعمذيمقر ًمٚمتقىمٞم٧م اًمقىم٧م ًمف يتًع ومل اضمتٝمد ومٝمق، ُمٝمٛم٦م

 قمغم طمدي٨م احلدي٨م هذا هق اًمتقىمٞم٧م ذم وم٤مٕصؾ، سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م يٛمًح اعم٤ًمومر

 .سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م وًمٚمٛم٤ًمومر، وًمٞمٚم٦م يقم ًمٚمٛم٘مٞمؿ أنف: وهمػمه



ح   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   331   ُمدة اعًم

 ُمثؾ ذم اًمًٜم٦م أص٧ٌم: قمٛمر ىمقل وإٟمام قم٤مُم٦م دًٓم٦م هل٤م ًمٞمس ومٝمل قم٘م٦ٌم ىمّم٦م أُم٤م

 إؾمالُمٞم٦م ُمّمٚمح٦م ًم٘مْم٤مء اعمًتٕمجؾ اًمِمخص ضم٤مًم٦م، قم٘م٦ٌم ومٞمٝم٤م يم٤من اًمتل احل٤مًم٦م شمٚمؽ

 سملم شمٕم٤مرض ٓ هذا ومٕمغم، اعمًٚمؿ اخلٚمٞمٗم٦م إمم ممٙمـ وىم٧م سم٠مىمرب ًمٞمّمؾ ه٤مُم٦م

 اًمًٜم٦م: أص٧ٌم: قمٛمر ىمقل وسملم ُمرومققم٦م أطم٤مدي٨م أهن٤م وسمخ٤مص٦م، اعمقىمت٦م إطم٤مدي٨م

 ُمٕمروف هق يمام واًمٕم٤مم اخل٤مص سملم شمٕم٤مرض ومال، ظم٤مص ووع ذم ذًمؽ ي٘مقل ٕنف

 .دائاًم 

 (55:53:58( /ب26) ضمدة ومت٤موى)

 اداشح وضقء يـؼضان ٓ اخلػ وكزع اددة اكؼضاء

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ[:

 يٌٓمؾ اعمًح قمغم اخلٗملم:»ىمقًمف: 

 اٟم٘مْم٤مء اعمدة. .1 

 اجلٜم٤مسم٦م. .2 

 .شٟمزع اخلػ .3 

سمـ قم٤ًمل اعمت٘مدم ذم اًمٙمت٤مب ذم سمح٨م  -: إُمر اًمث٤مين دًمٞمٚمف طمدي٨م صٗمقان ىمٚم٧م

 ٟمقاىمض اًمقوقء / اًمٜمقم اعمًتٖمرق.

وأُم٤م إُمر إول واًمث٤مًم٨م ومال دًمٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمٌت٦م وًمذًمؽ ىم٤مل ؿمٞمخ اِلؾمالم ذم 

 :ش9آظمتٞم٤مرات ص »

 ٓ يٜم٘مض ووقء اح٤مؾمح قمغم اخلػ واًمٕمامُم٦م سمٜمزقمٝمام وٓ سم٤مٟم٘مْم٤مء اعمدة وٓ»

جي٥م قمٚمٞمف ُمًح رأؾمف وٓ ؿمٛمؾ ىمدُمٞمف وهق ُمذه٥م احلًـ اًمٌٍمي يم٢مزاًم٦م اًمِمٕمر 

 .شاعمٛمًقح قمغم اًمّمحٞمح ُمـ ُمذه٥م أمحد وىمقل اجلٛمٝمقر

/  1صحٞمحف »ىمٚم٧م: وُم٤م ذيمره قمـ احلًـ اًمٌٍمي قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري قمٜمف ذم 

 وم٘م٤مل: ش225
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 .شوىم٤مل احلًـ: إن أظمذ ُمـ ؿمٕمره وأفمٗم٤مره أو ظمٚمع ظمٗمٞمف ومال ووقء قمٚمٞمف»

 حل٤مومظ:ىم٤مل ا

اًمتٕمٚمٞمؼ قمٜمف ًمٚمٛم٠ًمخ٦م إومم وصٚمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر واسمـ اعمٜمذر سم٢مؾمٜم٤مد »

صحٞمح وأُم٤م اًمتٕمٚمٞمؼ قمٜمف ًمٚمٛم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومقصٚمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وواوم٘مف 

قمغم ذًمؽ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وـم٤موس وىمت٤مدة وقمٓم٤مء وسمف يم٤من يٗمتل ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب 

   .شوداود

 288/  ٤1مًم٥م أجْم٤م وم٘مد أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ىمٚم٧م: وهذا ُمذه٥م قمكم سمـ أيب ـم 

قمـ أيب فمٌٞم٤من أنف رأى قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف سم٤مل  ش58/  1ذح اعمٕم٤مين »واًمٓمح٤موي ذم 

ىم٤مئام صمؿ دقم٤م سمامء ومتقو٠م وُمًح قمغم ٟمٕمٚمٞمف صمؿ دظمؾ اعمًجد ومخٚمع ٟمٕمٚمٞمف صمؿ صغم زاد 

 . وإؾمٜم٤مدمه٤م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.شوم٠مم اًمٜم٤مس»اًمٌٞمٝم٘مل: 

ذم  ملسو هيلع هللا ىلصز اعمًح قمغم اًمٜمٕمٚملم وىمد صح ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل وومٞمف دًمٞمؾ قمغم ضمقا 

   أطم٤مدي٨م ؾمٌ٘م٧م اِلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م.

 ([114ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 



ٔ خمع  ٚ املسح أ ّاء ود ت ٌا

ُ الٕضٕء؟ ٍقضا نٖ   املىسٕحِ 





ًقح هؾ يٜم٘مْم٤من اًمقوقء؟   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  ح أو ظمٚمع اعمٛم  335   اٟمتٝم٤مء ُمدة اعًم

 القضقء؟ يـؼض هؾ عؾقف ادؿسقح خؾع

 قمغم قمٚمٞمف وُمًح شمقو٠م أن سمٕمد وٟمحقه اخلػ ظمٚمع ومٞمٛمـ أجْم٤م اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 :لأىمقا  صمالصم٦م

 .قمٚمٞمف رء وٓ صحٞمح ووقءه أن: إول

 .وم٘مط رضمٚمٞمف همًؾ قمٚمٞمف أن: اًمث٤مين

 .اًمقوقء إقم٤مدة قمٚمٞمف أن: اًمث٤مًم٨م

 قمٜمٝمؿ أصم٤مر أظمرج وىمد اًمًٚمػ ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف ىم٤مل ىمد إىمقال هذه ُمـ وسمٙمؾ

 187/  1 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ش813 - 859/  215/  1 اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد سمذًمؽ

 .ش295 - 289/  1 واًمٌٞمٝم٘مل ش188 -

 رظمّم٦م اعمًح ًمٙمقن اعمٜم٤مؾم٥م ٕنف إرضمح هق إول اًم٘مقل أن ؿمؽ وٓ

 يمام ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م ذم اًمراومٕمل ىم٤مل يمام ذًمؽ يٜم٤مذم سمٖمػمه واًم٘مقل اهلل ُمـ وشمٞمًػما 

 :ُمرضمحلم سمؾ آظمر سمٛمرضمح أظمريـ اًم٘مقًملم قمغم ويؽمضمح شم٘مدم

 سم٤مًمًٜمد ىمدُمٜم٤م وم٘مد ًم٥مـم٤م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م ًمٕمٛمؾ ُمقاومؼ أنف: إول

 صمؿ ظمٚمٕمٝمام صمؿ ٟمٕمٚمٞمف قمغم وُمًح شمقو٠م صمؿ أطمدث أنف قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٜمف اًمّمحٞمح

 .صغم

 قمٚمٞمف جي٥م مل طمٚمؼ صمؿ رأؾمف قمغم ُمًح ًمق وم٢مٟمف اًمّمحٞمح ًمٚمٜمٔمر ُمقاوم٘متف: وأظمر

 ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اِلؾمالم ؿمٞمخ اظمت٤مره اًمذي وهق اًمقوقء سمٚمف اعمًح يٕمٞمد أن

 :ش15 ص اظمتٞم٤مراشمف»

 وٓ اعمدة سم٤مٟم٘مْم٤مء وٓ سمٜمزقمٝمام واًمٕمامُم٦م اخلػ قمغم اح٤مؾمح ووقء يٜمت٘مض وٓ»

 اًمِمٕمر يم٢مزاًم٦م. اًمٌٍمي احلًـ ُمذه٥م وهق ىمدُمٞمف همًؾ وٓ رأؾمف ُمًح قمٚمٞمف جي٥م

 شاجلٛمٝمقر وىمقل أمحد ُمذه٥م ُمـ اًمّمحٞمح قمغم اعمٛمًقح

 وم٢مٟمف. ظم٤مًمػ عمـ وُمٜم٤مىمِمتف ذًمؽ ذم يمالُمف ومراضمع أجْم٤م طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق
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 :ش159 - 155/  2 حغماعم». ٟمٗمٞمس

 ُمـ رضمؾ قمـ ش289/  1» واًمٌٞمٝم٘مل ش187/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م وأُم٤م

: ىم٤مل ظمٗمٞمف يٜمزع أن ًمف يٌدوا صمؿ ظمٗمٞمف قمغم يٛمًح اًمرضمؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 يمثػما  خيٓمئ صدوق: احل٤مومظ ىم٤مل اًمدآين اًمرمحـ قمٌد سمـ يزيد ومٗمٞمف. ىمدُمٞمف يٖمًؾ

 يدًمس ويم٤من

 .ٟمحقه سمٙمرة أيب قمـ اًمٌٞمٝم٘مل وروى

 .أقمرومف ومٚمؿ اًم٘مرر حمٛمد سمـ قمكم همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م اخلٗملم قمغم اعمًح»: ُمرومققم٤م ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة قمـ روى صمؿ

 .شخيٚمع مل ُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ وًمٞمٚم٦م ويقُم٤م ًمٚمٛم٤ًمومر

 .شسم٤مًم٘مقي وًمٞمس رديح سمـ قمٛمر سمف شمٗمرد»: وىم٤مل

 اًمِم٤مهد وضمقد وقمدم اًمْمٕمٞمػ هذا ًمتٗمرد ُمٜمٙمرة شخيٚمع مل ُم٤م» اًمزي٤مدة هذه: ىمٚم٧م

 .هل٤م

 [88-86ص اعمًح أطمٙم٤مم ذم اًمٜمّمح مت٤مم]

 القضقء يـؼض ٓ ادسح بعد اخلػني كزع

 ]قال اإلمام[:

 .صغّم  صمؿ، ظمٚمٕمٝمام صمؿّ ، ٟمٕمٚمٞمف قمغم ُمًح أنف: قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ صح ىمد

 .ش156 رىمؿ» احلدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم ؾمٞم٠ميت يمام

 يٚمزُمف وٓ، ييه ٓ قمٚمٞمٝمام اعمًح سمٕمد ٗملماخل َٟمرع إنْ : ىم٤مل ُمـ ىمقل ي١ميد وهذا

 .يمذًمؽ ويّمكم، يم٤من يمام ـم٤مهر هق سمؾ، رضمٚمٞمف همًؾ وٓ، ووقء إقم٤مدة

 اسمـ ذه٥م وإًمٞمف. ش1/248 اًمٗمتح» ذم يمام ومج٤مقم٦م: ًمٞمغم أيب واسمـ احلًـ ىم٤مل وسمف

 :وىم٤مل. ش2/155» طمزم



ح    اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  ًقح هؾ يٜم٘مْم٤من اًمقوقء؟اٟمتٝم٤مء ُمدة اعًم  337   أو ظمٚمع اعمٛم

 وقمـ، طم٤ًمن سمـ هِم٤مم قمـ ذًمؽ روى صمؿّ  ش... اًمًٚمػ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ىمقل وهذه»

 .اًمٜمخٕمل راهٞمؿإسم

 اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ يمت٤مب ذم شمراه٤م ُم٤م وًمِ٘مٚم٦َّم، سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ًمذيمره٤م شمٕمروٜم٤م وم٤مئدة وهذه

 .اعمِمٝمقرة

 (271/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 القضقء؟ يـؼض هؾ ادسح مدة اكتفاء

 :اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م ذم ىمقٓن أؿمٝمره٤م أىمقال ذًمؽ ذم ًمٚمٕمٚمامء

 .اًمقوقء اؾمتئٜم٤مف جي٥م: إول

 .ًم٘مدُملما همًؾ يٙمٗمٞمف: اًمث٤مين

 اًمٜمقوي ىم٤مل. ُيدث مل ُم٤م هب٤م يّمكم صحٞمح٦م ـمٝم٤مرشمف سمؾ قمٚمٞمف ءٓ ر: واًمث٤مًم٨م

 عمذهٌف ظمالوم٤م اًمٜمقوي اظمت٤مره اًمذي وهق أىمقاه٤م اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل وهذا: ىمٚم٧م. اهلل رمحف

 :ش527/  1» اهلل رمحف وم٘م٤مل أجْم٤م

 طمرب سمـ وؾمٚمٞمامن وىمت٤مدة اًمٌٍمي احلًـ قمـ اعمٜمذر اسمـ طمٙم٤مه اعمذه٥م وهذا»

 .شداود قمـ أصح٤مسمٜم٤م وطمٙم٤مه إىمقى اعمخت٤مر وهق اعمٜمذر اسمـ ٤مرهواظمت

 اًمٜمقوي وطمٙمك ُم٤مًمؽ اِلُم٤مم قمـ ش155/  1اعمٞمزان» ذم اًمِمٕمراين وطمٙم٤مه: ىمٚم٧م

ه يمام شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اِلؾمالم ؿمٞمخ إًمٞمف ذه٥م اًمذي وهق. ومٚمٞمح٘مؼ همػمه قمٜمف  يمالُمف ذم شمرا

 إسمراهٞمؿ سمف اًم٘م٤مئٚملم ذم هذا وذيمر طمزم ٓسمـ شمٌٕم٤م ش92 ص» اًمث٤مًمث٦م اعم٠ًمخ٦م ذم اًم٤ًمسمؼ

 :ش94/  2 ص» ىم٤مل صمؿ ًمٞمغم أيب واسمـ اًمٜمخٕمل

 اًمٓمٝم٤مرة أن إظم٤ٌمر ُمـ رء ذم ًمٞمس ٕنف همػمه جيقز ٓ اًمذي اًم٘مقل هق وهذا»

 قمٚمٞمف هنك وإٟمام اعمًح وىم٧م سم٤مٟم٘مْم٤مء سمٕمْمٝم٤م قمـ وٓ اًمقوقء أقمْم٤مء قمـ شمٜمت٘مض

 ىم٤مل ومٛمـ. ًمٚمٛم٘مٞمؿ ٦موًمٞمٚم يقم أو ًمٚمٛم٤ًمومر صمالث ُمـ أيمثر أطمد يٛمًح أن قمـ اًمًالم

 ومٕمؾ ومٛمـ ي٘مؾ مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىمقل ومٞمف ًمٞمس ُم٤م اخلؼم ذم أىمحؿ وم٘مد هذا همػم
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 يمٌػمة أتك وم٘مد قمٚمٞمف احلج٦م ىمٞم٤مم سمٕمد قم٤مُمدا ذًمؽ ومٕمؾ وُمـ قمٚمٞمف رء ومال وامه٤م ذًمؽ

 ومٝمق ُيدث ومل ـمٝم٤مرشمف صح٧م ىمد وهذا احلدث إٓ يٜم٘مْمٝم٤م ٓ واًمٓمٝم٤مرة اًمٙم٤ٌمئر ُمـ

 وإن اٟمت٘مْم٧م ـمٝم٤مرشمف أن ذم ضمكم ٟمص ي٠مت مل ُم٤م أو ُيدث مل ٤مُم يّمكم واًمٓم٤مهر ـم٤مهر

 ـمٝم٤مرشمف أن ذم ٟمص ضم٤مء وٓ ُيدث مل ُمًحف وىم٧م اٟم٘م٣م اًمذي وهذا. ُيدث مل

 ومٞمخٚمع ُيدث طمتك يّمكم ـم٤مهر ومٝمق مجٞمٕمٝم٤م قمـ وٓ أقمْم٤مئف سمٕمض قمـ ٓ اٟمت٘مْم٧م

. أبدا وهٙمذا آظمر شمقىمٞمت٤م اعمًح يًت٠منػ صمؿ ويتقو٠م ىمدُمٞمف قمغم وُم٤م طمٞمٜمئذ ظمٗمٞمف

 .شاًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل

 [93-92ص اعمًح أطمٙم٤مم ذم اًمٜمّمح مت٤مم]

 القضقء يـؼض ٓ عؾقف ادؿسقح خؾع

 قمغم وهق اعمًح ُمدة اٟمتٝم٧م صمؿ، ـمٝم٤مرة قمغم ظمٗملم ًمٌس إٟم٤ًمٟم٤مً  ًمق السمال:

 قمغم ومٝمق: أظمر اًمٌٕمض وىم٤مل، اًم٘مدُملم همًؾ يٚمزُمف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ىم٤مل، ووقء

 [.حاًمّمحٞم] وم٠مُيام، ُيدث مل ُم٤م ووقئف

 ٓ اعمدة اٟمتٝم٤مء: أي، ُُيِْدث مل ُم٤م اًمقوقء قمغم هق، إظمػم اًم٘مقل هق الشقخ:

 ٓ قمٚمٞمف اعمٛمًقح ظمٚمع أن يمام، اًمقوقء ٟمقاىمض ُمـ سمٜم٤مىمض إٓ، اًمقوقء يٜم٘مض

 .اًمقوقء ٟمقاىمض ُمـ سمٜم٤مىمض إٓ اًمقوقء يٜم٘مض

 ُمـ شمقو٠م، أطمدث اخلُػ ٓسمس هق، اًمِمٞمخ ي٤م ُمٕمٚمٞمش، اًم١ًمال ٟمٗمس السمال:

 آظمر ووقء ُيت٤مج هؾ، اخلػ ظمٚمع أو اعمدة اٟمتٝم٧م، اخلٗملم قمغم حومٛمً، ضمديد

 ضمديد؟

 .ومٝمٛم٧م ُم٤م الشقخ:

، ووقء إمم سمح٤مضم٦م أطمدث اخلػ ٓسمس وهق، ووقء قمغم ظمػ ًمٌس :السائؾ

 يقضم٥م هؾ، ـمري٘م٦م سم٠مي ؿمٚمحف أنف أو اخلػ ُمدة اٟمتٝم٧م، اخلٗملم قمغم وُمًح شمقو٠م

 ضمديد؟ ُمـ يتقو٠م أن هٜم٤م قمٚمٞمف
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 يٜمت٘مض؟ مل أم ووقؤه اٟمت٘مض الشقخ:

 ....اٟمت٘مض ُم٤م :السائؾ

 يم٤من أخٞمس، ووقؤه اٟمت٘مض ُم٤م، اجلقاب ؾمٌؼ، هل هذه، هل هذه الشقخ:

 .اخلٗملم وٟمزع ُمتقوئ٤مً 

 .ٓسمًٝمؿ وهق وشمقو٠م، ووقؤه اٟمت٘مض يٜمزقمٝمؿ ُم٤م ىمٌؾ :السائؾ

 قمٚمٞمٝمؿ؟ وُمًح الشقخ:

 .قمٚمٞمٝمؿ وُمًح :السائؾ

 .ظمٚمٕمٝمؿ وسمٕمديـ، ظمالص الشقخ:

 .ظمٚمٕمٝمؿ :السائؾ

 ُمٜمف ٟم٤مىمض سمخروج إٓ يٜمت٘مض ٓ: ىمٚمٜم٤م، ووقء قمغم هق يزال ٓ، إيف الشقخ:

 .اًمقوقء يٜم٘مض ٓ اعمًح ُمدة اٟمتٝم٤مء أو اخلٗملم ظمٚمع، ًمٚمقوقء

  (55: 12: 16/ 261/واًمٜمقر اهلدى)

 (55: 13: 51/ 261/واًمٜمقر اهلدى)

 لؾقضقء؟ كاقض عؾقفام ادؿسقح اجلقربني خؾع هؾ

 ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ، ٟمًتٖمٗمرهو وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده، هلل احلٛمد إن الشقخ:

، ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ، ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُيده ُمـ، أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اَّللَّ ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  َّٓ إِ  مَتُقشُم ًْ  آل] ♂ُُم

 .[152:قمٛمران

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اَّللَّ ًَ َ  إِنَّ  ٤ممَ َوإَْرطَم  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اَّللَّ
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٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[1:اًمٜم٤ًمء] ♂َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اَّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[71 - 75: إطمزاب] ♂قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اَّللَّ

 :سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ، والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ، سمدقم٦م حمدصم٦م ومٙمؾ

 ُمـ صغم ُم٤م وصغم ضمقرسملم ًمٌس رضمؾ قمـ آٟمٗم٤مً  ؾم١مال أخ٘مل وم٘مد: وسمٕمد

 ٟمقاىمض ُمـ سمٜم٤مىمض ووقؤه ٘مضيٜمت ومل ظمٚمٕمٝمام صمؿ، قمٚمٞمٝمام ُمًح أن سمٕمد اًمّمٚمقات

، اًمّمالة ُم٤ٌمذة ُمـ ويٛمٜمٕمف ووقءه يٜم٘مض ًمٚمجقرسملم ظمٚمٕمف ومٝمؾ اعمٕمرووم٦م اًمقوقء

 .اًمٜمقاىمض شمٚمؽ ُمـ سمٜم٤مىمض ووقؤه يٜمت٘مض مل أنف ُمع

 قمٚمٞمف اعمٛمًقح ظمٚمع أن اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم دًمٞمؾ ٓ أنف: واجلقاب

 سمٕمض ٕن ُم١مىمت٤ًم: أو ُمٓمٚم٘م٤مً : وم٘مقًمف، ُم١مىمت٤مً  أو ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمقوقء يٜم٘مض يم٤مجلقرسملم

 اخلٗملم ظمٚمع وم٤مقمتؼموا ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض ُمٜمف ظمرج ًمق يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمٜم٘مض ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء

 ًمق أنف سمحٞم٨م ُم١مىمت٤مً  ٟم٘مْم٤مً  اًمقوقء يٜم٘مض: ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ ًمٚمقوقء ٟم٤مىمْم٤مً  اجلقرسملم أو

 .صالشمف وسم٤مًمت٤مزم ووقءه صح ضمقرسمٞمف أو ظمٗمٞمف ظمٚمع أن سمٕمد رضمٚمٞمف همًؾ

 أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ، ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمقوقء يٜم٘مض ٓ ٞمفقمٚم اعمٛمًقح ظمٚمع أن واًمّمحٞمح

 اعمًح ذوط ُمـ وم٢من ًم٤ٌمؾمٝمام إمم قم٤مد ًمق قمٚمٞمٝمام اعمًح إمم يٕمقد أن يًتٓمٞمع ٓ سمذًمؽ

 سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم وهق قمٚمٞمٝمام يٛمًح أن اجلقرسملم قمغم

 يقم ص٤ٌمح ظمرج ٤مح، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٗمره ىمّم٦م ذم قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ؿمٕم٦ٌم

 دور ضم٤مء ومٚمام، قمٚمٞمف....  ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة ومّم٥م ًمٞمتقو٠م ضم٤مء ومٚمام طم٤مضمتف ًم٘مْم٤مء

: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمدُمل ُمـ اخلٗملم خيٚمع سم٠من ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة هؿ رضمٚمٞمف همًؾ

 اًمًالم قمٚمٞمف شمقو٠م إٟمف: أي، يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة: أي شـم٤مهرشملم أدظمٚمتٝمام وم٢مين دقمٝمام»

 شمٚمؽ ذم يٛمًح أن ضم٤مهد وًمذًمؽ اخلٗملم: ٝمامقمٚمٞم ًمٌس صمؿ رضمٚمٞمف ومٞمف همًؾ ووقءً 
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 اًمٌخ٤مري ذم وهق اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ُمـ، احلدي٨م[ ذم يمام] قمٚمٞمٝمام اًم٤ًمقم٦م

 .يم٤مُمؾ ووقء قمغم يٚمًٌٝمام أن اخلٗملم قمغم ًمٚمٛمًح يِمؽمط أنف[ أظمذٟم٤م]

 وًمٙمـ، ووقءه يٜم٘مض ٓ ظمٚمٕمٝمام أن وذيمرٟم٤م ظمٚمٕمٝمام اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال صقرة وذم

 ذم ٕنف قمٚمٞمٝمام: اعمًح صمؿ ًمًٌٝمام إمم يٕمقد أن ًمف جيقز ومال ٚمٞمفقم ُمًح ىمد يم٤من أنف دام ُم٤م

 ىمدُمٞمف قمغم ُمًح وىمد ًمًٌٝمام وإٟمام يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم يٚمًٌٝمام مل يٙمقن احل٤مًم٦م هذه

 سم٠من يتٕمٚمؼ ومٞمام اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم يٗمٝمؿ أن يٛمٙمـ ُم٤م هذا، اجلقرسملم قمغم اعمًح سمقاؾمٓم٦م

 اعم٠ًمخ٦م هلذه شم٘مري٤ٌمً  اًمٕمٚمامء سمٕمض ويذيمر، اًمقوقء يٜم٘مض ٓ قمٚمٞمٝمام اعمٛمًقح ظمٚمع

 :اصمٜملم ؿمٞمئلم

 ومال إصٚمٞم٦م اًمؼماءة اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم إصؾ أن ُمٕمرووم٦م ىم٤مقمدة وهل: إول

 ُمـ سمٜمص إٓ قم٤ٌمداشمف ُمـ قم٤ٌمدة سمٓمالن أو سمٗم٤ًمد ُيٙمؿ ومال رء اعمًٚمؿ قمغم جي٥م

 ظمٚمع ٠منسم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن قمـ ومْمالً  اًمًٜم٦م ذم ٟمص هٜم٤مك يٙمـ مل ح٤م صمؿ، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع

 .اًمذُم٦م سمراءة وهق إصؾ قمغم سم٘مٞمٜم٤م اًمقوقء يٜم٘مض قمٚمٞمٝمام اعمٛمًقح

 وُمًح شمقو٠م رضمالً  أن ًمق اعمًٚمٛملم قمٚمامء سملم قمٚمٞمف جمٛمع أُمر وهق: اًمث٤مين اًمٌمء

 سم٤مًمٜم٦ًٌم يٗمٕمؾ يمام ًمقوقئف ُمٌٓمالً  احلٚمؼ هذا يٙمقن ومال ؿمٕمره طمٚمؼ صمؿ رأؾمف ؿمٕمر قمغم

 ىمقًمف يٜمٗمذون صمؿ ُمتٓمٝمريـ ــم٤مهري ويًٕمقن يٓمقومقن طمٞم٨م واعمٕمتٛمريـ ًمٚمحج٤مج

ٚمِِّ٘ملمَ »: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ي ِ  اًم٘مص وذاك احلٚمؼ ومٝمذا[ 27:اًمٗمتح]شَوُُمَ٘مٍمِّ

 ومقر اًمّمالة ي٤ٌمذ أن اعمٕمتٛمر أو احل٤مج: أي سم٢مُمٙم٤مٟمف سمؾ ووقءمه٤م يٌٓمؾ ٓ ًمٚمِمٕمر

 هذا يي ومام أفم٤مومره ىمص[ صمؿ] ووقء قمغم يم٤من إذا وسم٤مٕومم، ..رأؾمف ًمِمٕمر طمٚم٘مف

 اًم٘مقل ومٝمذا، وؾمالُمتف صحتف قمغم ووقؤه يٌ٘مك سمؾ ًمقوقئف ٟم٘مْم٤مً  ٕفم٤مومره اًم٘مص

: وأظمر، يٌٓمؾ اًمقوقء أن: أطمدمه٤م اًم٤ًمسم٘ملم اًم٘مقًملم سملم ُمـ يؽمضمح اًمذي هق

 .ٟمٕمؿ، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمّمحٞمح اًم٘مقل هق ومٝمذا، رضمٚمٞمف يٖمًؾ طمتك ُم١مىمت٤مً  يٌٓمؾ

 (55:17:48/أ15: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 وضقؤه اكتؼض ثؿ لبسف أعاد ثؿ، خؾعف ثؿ اخلػ عذ مسح مـ

 بخؾعف؟ اددة اكؼطعت وهؾ ادسح؟ يف آشتؿرار لف ففؾ

 رء ٓ وصغم قمٚمٞمف ُمًح اًمذي ظمٗمف ظمٚمع ُمـ أن اعمٕمروف: اًم١ًمال مداخؾة:

 اعمًح ًمف جيقز ومٝمؾ ووقؤه اٟمت٘مض صمؿ ظمٗمف ًمٌس أقم٤مد وم٢مذا، صالشمف وصح٧م قمٚمٞمف

 قمٜمديمؿ؟ اًمرأي ومام ذًمؽ قازضم قمدم قمغم اِلمج٤مع سم٠من قمٚمامً  أظمرى ُمرة

: ٟم٘مقل ٟمحـ اِلمج٤مع؟ ُمع رأجل ومام اِلمج٤مع ُمـ شم٘مقل ُم٤م شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا الشقخ:

 اًمنمط ومٞمف يتقومر مل ُمًح هذا ٕن اِلمج٤مع: ٟم٘مٚم٧م يمام جيقز ٓ اعمًح هذا سم٠من

 قمغم يٚمًٌٝمام مل ومٝمٜم٤م، اًمٓمٝم٤مرة قمغم اجلقرسملم أو اخلٗملم يٚمٌس أن وهق، إؾم٤مد

 .ذًمؽ ذم واوح اًمدًمٞمؾ ًمٙمـ، أقمرومف ُم٤م أن٤م واِلمج٤مع، ؾم٤مدأ ذط ومٝمذا، ـمٝم٤مرة

 ذم اًمقاىمع هق صم٤مٟمٞم٦م ُمرة ًمًٌٝمام ح٤م أنف سم٤مقمت٤ٌمر ذًمؽ ُمٜم٤مزقم٦م يٛمٙمـ أٓ مداخؾة:

 يّمكم؟ أن ًمف ضم٤مز ح٤م وإٓ، أجْم٤مً  ـمٝم٤مرة

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ الشقخ:

 .صالشمف صح٧م وصغم ظمٗمف ظمٚمع هق ح٤م أن يٕمٜمل مداخؾة:

 .قمٚمٞمف ًحُم يم٤من اًمذي ظمٗمف ظمٚمع الشقخ:

 .وصغم ٟمٕمؿ مداخؾة:

 .يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم ًمًٌف، يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم وًمًٌف الشقخ:

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة ذم وٓ أصالً  مداخؾة:

 .أصالً  ٓ الشقخ:

 .يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم ٓزم ـمٌٕم٤مً  أصالً  مداخؾة:

 .قمٚمٞمف وًمٌس يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم ًمًٌف الشقخ:

 أن صالشمف: صح٧م أن، وصغم ظمٚمٕمف صغم صمؿ ووقئف اٟمت٘م٤مض سمٕمد مداخؾة:
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 ًمًٌف؟ قمٜمدُم٤م ـمٝم٤مرة قمغم ًمٞمس سم٠منف ي٘م٤مل هؾ: يٕمٜمل صم٤مٟمٞم٦م ُمرة ًمًٌف إذا

 ووقؤه؟ اٟمت٘مض سمت٘مقل أن٧م ُم٤م الشقخ:

 .ُمًح هقَّ  ُم٤م سمس ووقؤه اٟمت٘مض مداخؾة:

 اًم٤ًمسم٘م٦م؟ سم٤معمرة ُمًح الشقخ:

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 يم٤مُمٚم٦م؟ ـمٝم٤مرة قمغم ًمًٌف هؾ، اخلٗملم ومٚمٌس قم٤مد ح٤م أن الشقخ:

 اعمًح؟ ـمٝم٤مرة ُمع وًمٙمـ، إصٚمٞم٦م اًمٓمٝم٤مرة قمغم ًمٞمس ؾة:مداخ

 يم٤مُمٚم٦م؟ ـمٝم٤مرة اعمًح ـمٝم٤مرة، أظمرى سمٓمري٘م٦م ٟمٗمًف اًم١ًمال يٕمقد، ـمٞم٥م الشقخ:

 قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م هقن أؾمت٤مذي يم٤مُمٚم٦م يمٚمٛم٦م مداخؾة:

 اعمٕمٜمك؟ هق ُم٤م« ضاهرتنيدعفام فنين أدخؾتفام » الشقخ:

 .أصكم أن زم ضم٤مز ح٤م وإٓ ـم٤مهرشملم وهٜم٤م ـم٤مهرشملم مداخؾة:

 وصغم ُمرة ٕول ُمًح ىمد يم٤من ٟمٗمًٝم٤م اًمّمقرة رضمؾ ًمق هال: يٕمٜمل الشقخ:

 ضم٤مز؟ قمٚمٞمٝمام وُمًح شمقو٠م صمؿ، اجلقرسملم ًمٌس صمؿ، اجلقرسملم وظمٚمع ووقؤه واٟمت٘مض

 ووقؤه؟ ُمٜم٘مقض وهق ًمًٌٝمؿ، ُمًح أي دون ًمًٌٝمؿ ٕنف جيقز: ٓ مداخؾة:

 يم٤مُمٚم٦م؟ ـمٝم٤مرة قمغم ًمًٌف أنف ذًمؽ ومٕمؾ ًمق أنف يّمح هؾ هق ًمٙمـ الشقخ:

 .ووقؤه ُمٜمت٘مض وهق ًمًٌٝمؿ ٕنف أؾمت٤مذ ـمٌٕم٤مً  ٓ مداخؾة:

: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ومٞمف يّمدق هؾ شمٌٕمؽ اًمّمقرة يم٤من إذا أن! ـمٞم٥م الشقخ:

 اعم٘مّمقد، اًمنمقمٞم٦م اًمٓمٝم٤مرة اعم٘مّمقد ًمٞمس ـم٤مهرشملم «فنين أدخؾتفام ضاهرتني»

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ومٞمف يّمدق ٓ هذا ومٝمؾ، سم٤مح٤مء ُمٖمًقًمت٤من: يٕمٜمل اًمٚمٖمقي٦م اًمٓمٝم٤مرة

 .يٕمٜمل ًمٙمـ، ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هبذا مداخؾة:

 .ـمٌٕم٤مً  اعم٘مّمقد هذا هق ٓ الشقخ:



ًقح هؾ يٜم٘مْم٤من اًمقوقء؟   ح أو ظمٚمع اعمٛم  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      اٟمتٝم٤مء ُمدة اعًم
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 .وٕمٞمػ... اًم٘مقل هبذا ىم٤مل ُمـ مداخؾة:

 .إطمٜم٤مف ىمقل هذا الشقخ:

 هبذا؟ ي٘مقًمقن إطمٜم٤مف مداخؾة:

 .أبداً  صحٞمح ًمٞمس هذا ٓ، ه٤مه الشقخ:

 يٛمًح إٟمف قمكم إخ ٝم٤مومٞم واؾمتٗمن إخ ـمرطمٝم٤م اًمذي اًمّمقرة أن مداخؾة:

 ُمٖمًقل؟ قمغم يٚمٌس، ـمٝم٤مرة هق ُم٤م هذا ُمًح قمغم ويٚمٌس

 صالة ذم ُمًح صمؿ، يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم ظمٗمٞمف ًمٌس اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة. ٟمٕمؿ الشقخ:

 إومم وم٤مًمّمقرة، اًمٕمٍم صالة ذم وًمًٌٝمام، قمٚمٞمف اعمٛمًقح ظمٚمع صمؿ، ُمثالً  اًمٔمٝمر

 ظمٚمع اًمتل احل٤مًم٦م هذه ذم ًمف هؾ صح؟ قمٚمٞمٝمام ُمًح ُم٤م أول فمٝمراً  اعمًح ُمدة سمدأت

 اعمًح؟ ُمدة اٟمتٝم٧م أم اًمٔمٝمر؟ إمم قمٚمٞمٝمام يٛمًح أن اًمٕمٍم ذم وًمًٌٝمام اخلٗملم

 .ـمٌٕم٤مً  اٟمتٝم٧م ضمقاسمؽ قمغم مداخؾة:

 اٟمتٝم٧م؟ الشقخ:

 ُمـ أىمؾ طمتك ًمق: يٕمٜمل، ظمالص ومٞمٝم٤م ُم٤م اٟمتٝمك ضمقاسمؽ قمغم اٟمتٝمك ٟمٕمؿ مداخؾة:

 .صالشملم

، اًمتحديد وًمٞمس اًمت٘مري٥م ومٞمف ّمقداعم٘م اعمث٤مل، ُمث٤مل هق يٕمٜمل يم٤من ُمٝمام الشقخ:

 .سمٞمجقز ُم٤م إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م وًمذًمؽ

 (55: 13: 15/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)



 

 كتاب الػسن





 صفٛ الػسن ٔأحكاوْ





 349   صٗم٦م اًمٖمًؾ وأطمٙم٤مُمف   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 الغسؾ صػة

 :اًمٖمًؾ صٗم٦م

 قمغم يٛمٞمٜمف يٗمرغ صمؿ، صمالصًم٤م أو ُمرشملم يديف ومٞمٖمًؾ يٌدأ اجلٜم٤مسم٦م ُمـ اهمتًؾ إذا يم٤من

 ذم أص٤مسمٕمف ويدظمؾ اح٤مء ي٠مظمذ صمؿ، ًمٚمّمالة ووقءه يتقو٠م صمؿ، ومرضمف ومٞمٖمًؾ ؿمامًمف

 أوم٤مض صمؿ، طمثٞم٤مت صمالث رأؾمف قمغم طمٗمـ اؾمتؼمأ  ىمد أن رأى إذا طمتك اًمِمٕمر أصقل

 .شأظمرضم٤مه» .رضمٚمٞمف همًؾ صمؿ، ضمًده ؾم٤مئر قمغم

 .أظمرضم٤مه. إجن صمؿ إجٛمـ رأؾمف ؼسمِِم  يٌدأ ويم٤من

 .اًمٖمًؾ سمٕمد يتقو٠م ٓ ويم٤من

 .شـه م» ومتٓمٝمر اح٤مء قمٚمٞمٝم٤م شمٗمٞمض صمؿ ٤متطمثٞم صمالث رأؾمٝم٤م قمغم حتثل أن اعمرأة ويٙمٗمل

 ([.1/27اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 احلامم ودخقل آغتسال آداب

 :احلامم ودظمقل آهمت٤ًمل آداب

 شمًؽم يم٤مٟم٧م اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م أن شاًمّمحٞمح» ومٗمل، سمثقب اؾمتؽم اهمتًؾ إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من

 أن أجْم٤م وومٞمف. ريمٕم٤مت صمامين صغم صمؿ يٖمتًؾ وهق سمثقب اًمٗمتح قم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .وم٤مهمتًؾ ؾمؽمشمف ُمٞمٛمقٟم٦م

 اهلل ومحٛمد اعمٜمؼم ومّمٕمد شاًمقاؾمع ًمٚمٗمْم٤مء اؾمؿ» سم٤مًمؼماز يٖمتًؾ رضمال ورأى

 اهمتًؾ وم٢مذا واًمًؽم احلٞم٤مء ُي٥م ؾمتػم طمٞمل طمٚمٞمؿ وضمؾ قمز اهلل إن»: وىم٤مل قمٚمٞمف وأثٜمك

 وهذا. يٕمغم قمـ قمٓم٤مء قمـ اعمٚمؽ قمٌد صمٜم٤م: زهػم ـمريؼ ُمـ ش75: ن» شومٚمٞمًتؽم أطمديمؿ

 .ضمٞمد ؾمٜمد

 :سمٚمٗمظ خمتٍما  رواي٦م ذم شن» و ش224/ 4: طمؿ» ورواه

 .شسمٌمء ومٚمٞمتقار يٖمتًؾ أن أطمديمؿ أراد وم٢مذا ؾمتػم طمٞمل وضمؾ قمز اهلل إن»
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 .أتؿ إول: وىم٤مل سم٤مًمٚمٗمٔملم ش175/ 2» داود أبق ورواه

ئٞمؾ سمٜمق يم٤مٟم٧م»: ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل ة يٖمتًٚمقن إها  ويم٤من سمٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ يٜمٔمر قمرا

 إٓ ُمٕمٜم٤م يٖمتًؾ أن ُمقؾمك عيٛمٜم ُم٤م واهلل: وم٘م٤مًمقا  وطمده يٖمتًؾ واًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك

 طمجر قمغم صمقسمف ومقوع يٖمتًؾ ُمرة ومذه٥م: ىم٤مل شاخلّمٞم٦م ذم ٟمٗمخ٦م: إدرة» أدر أنف

 طمتك، طمجر صمقيب طمجر صمقيب: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك ومجٛمع: ىم٤مل سمثقسمف احلجر ومٗمر

ئٞمؾ سمٜمق ٟمٔمر ة إمم إها : ىم٤مل. سم٠مس سمٛمقؾمك ُم٤م واهلل: وم٘م٤مًمقا  اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك ؾمقأ

 .شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شرضسم٤م سم٤محلجر ؼومٓمٗم صمقسمف وم٠مظمذ

 ُمـ ضمراد قمٚمٞمف ومخر قمري٤مٟم٤م يٖمتًؾ اًمًالم قمٚمٞمف أجقب سمٞمٜمام»: اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل

 أهمٜمٞمتؽ أيمـ أخؿ أجقب ي٤م: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف ومٜم٤مداه صمقسمف ذم ُيتثل أجقب ومجٕمؾ ذه٥م

 ٟم٘مد» اٟمٔمر .شن خ طمؿ». شسمريمتؽ قمـ يب همٜمك ٓ وًمٙمـ وقمزشمؽ سمغم: ىم٤مل شمرى؟ قمام

 .ش65» رىمؿ شاًمت٤مج

 زوضمتؽ ُمـ إٓ قمقرشمؽ اطمٗمظ»: وم٘م٤مل اخلٚمقة ذم طمتك اًمتًؽم ذم ملسو هيلع هللا ىلص ورهم٥م

 سمٕمض؟ ذم سمٕمْمٝمؿ اًم٘مقم يم٤من إذا اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل. شيٛمٞمٜمؽ ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو

 يم٤من إذا اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل. شيريٜمٝم٤م ومال أطمد يريٜمٝم٤م ٓ أن اؾمتٓمٕم٧م إذا»: ىم٤مل

/ 2: ت، 171/ 2: د» شاًمٜم٤مس ُمـ فُمٜم يًتحٞم٤م أن أطمؼ اهلل»: ىم٤مل ٤م؟ظم٤مًمٞمً  أطمد

: ت وىم٤مل ش185 - 179/ 4» واحل٤ميمؿ ش225/ 2 واًمٌٞمٝم٘مل، 553/ 1: وُم٩م، 135

 ش356/ 1اًمٗمتح» ذم يمام ش185/ 4» احل٤ميمؿ وصححف. ىم٤مل يمام وهق طمًـ طمدي٨م

 .خ وقمٚم٘مف

 ُمٓمٚمً٘م٤م ُمٜمف اًمٜم٤ًمء وُمٜمع آؾمتت٤مر سمنمط احلامم سمدظمقل ًمٚمرضم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ورظمص

، سمٛمئزر إٓ احلامم يدظمؾ ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل

: وُمس وطمًٜمف ت ن» شاحلامم طمٚمٞمٚمتف يدظمؾ ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من وُمـ

 يدظمٚمـ ومال ٟم٤ًمئٙمؿ ُمـ أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من وُمـ»: ًمٗمظ وذم. شصح

 .ش95 - 88/ 1» شاًمؽمهمٞم٥م» واٟمٔمر شصح: طم٥م ُمس» شاحلامم
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 ُمًتقرة ًمٚميورة دظمقهلام ُمـ سم٠مس ومال واًمٜمٗم٤ًمء اعمريْم٦م ٜم٤مءاؾمتث يّمح ومل

 .ش61/ 3» شآظمتٞم٤مرات» ذم يمام اًمٕمقرة

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

ة ُمـ ُم٤م»  ؾمؽم يمؾ ه٤مشمٙم٦م وهل إٓ أُمٝم٤مهت٤م ُمـ أطمد سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مهب٤م شمٜمزع اُمرأ

 ش٤مزوضمٝم سمٞم٧م همػم ذم»: أظمرى رواي٦م وذم. شطم٥م طمؿ» شوضمؾ قمز اًمرمحـ وسملم سمٞمٜمٝم٤م

  .شطمؿ ـمٞم٤م ُمس ُمل ُم٩م ت د»

 ([.1/29اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]

 شـة الغسؾ يدي بني القضقء

 يٙمتٗمك ومٝمؾ، يتقو٠م مل اهمتًؾ إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م مداخؾة:

 ؾمٜمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح يمام، اًمٖمًؾ ىمٌؾ اًمقوقء جي٥م أم سم٤مًمٜمٞم٦م ًمٚمقوقء سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟

ؾ سملم اجلٛمع أن ٓؿمؽ الشقخ: ًْ  وٓ ؿمؽ سمال اًمًٜم٦م هق ىمٌٚمف ًمقوقءوا اًمُٖم

 ومل اهمتًؾ ًمق سمحٞم٨م واضم٥م اًمٖمًؾ َيِدي سملم اًمقوقء هذا هؾ اخلالف ًمٙمـ، ري٥م

 أن، ٟمخت٤مره اًمذي هذا ؾمٜم٦م؟ وًمٙمٜمف، سمقاضم٥م ًمٞمس أم، اًمّمالة ًمف شمّمح ٓ يتقو٠م

 إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي ًمٚمحدي٨م، اًمقاضم٥م سم٤مُٕمر وًمٞمس، ؾمٜم٦م اًمٖمًؾ يدي سملم اًمقوقء

 .اًم٤ًمئؾ

  (55: 42: 45/ 342/ قرواًمٜم اهلدى)

 الغسؾ يف وآشتـشاق ادضؿضة حؽؿ

 ًمٚمٖمًؾ؟ يتقو٠م وسمٕمديـ اًمٖمًؾ ذم وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م دم٥م هؾ مداخؾة:

 .سمد ٓ الشقخ:

  (55: 32: 51/ 323/واًمٜمقر اهلدى) 
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 الغسؾ؟ يف واجبتان وادضؿضة آشتـشاق هؾ

 اًمٖمًؾ؟ ذم ٌت٤منواضم واعمْمٛمْم٦م آؾمتٜمِم٤مق هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل مداخؾة:

 صحٞمح ذم صم٧ٌم ىمد وٕنف، ومٞمف اًمقوقء جي٥م ٓ ٕنف ومال: اًمٖمًؾ ذم أُم٤م الشقخ:

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل هق؟ يمٞمػ آهمت٤ًمل قمـ ؾمئؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ

 وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م أُم٤م شـم٤مهر أن٤م وم٢مذا، طمثٞم٤مت صمالث رأد قمغم وم٠مطمثقا  أن٤م أُم٤م»

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ طمدي٨م ُم٤م همػم ذم سمذًمؽ ًمثٌقت واضم٥م ومٝمق ًمٚمقوقء

 [يٜمٗمل] ٓ: يٕمٜمل احلدي٨م مداخؾة:

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ورد: ىمٚم٧م، يٜمٗمل: ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م يقضم٥م؟ وهؾ يٜمٗمل؟ ٓ الشقخ:

 صمالث أطمثقا  أن٤م»: وأـمٝمره٤م اًمٜمٗمقس أيمٛمؾ هل اًمتل ٟمٗمًف قمـ وم٘م٤مل اًمٖمًؾ قمـ ؾمئؾ

 سمدٟمف يٕمؿ أن وهق آهمت٤ًمل ذم اًمقاضم٥م اًمٗمٕمؾ قمغم يدل ومٝمذا شـم٤مهر أن٤م وم٢مذا طمثٞم٤مت

 ذم ؾمٚمٛم٦م أم وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم صم٧ٌم وىمد، ؾمٜم٦م ومٝمق اًمقوقء أُم٤م، سم٤مح٤مء

 وٓ ؾمٜم٦م ومٝمذا، اًمٖمًؾ يدي سملم يتقو٠م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم

 ٓ؟ أم ينمع هؾ، اًمٖمًؾ يدي سملم اًمقوقء إمم ُمتقضمًٝم٤م يٙمـ مل اًم١ًمال ًمٙمـ، ؿمؽ

 سمٕمد اًمقوقء يٙمقن أن ينمع ٓ وأنف، ؾمٜم٦م هق اجلقاب ًمٙم٤من يمذًمؽ يم٤من أنف ًمق

 دم٥م هؾ وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م طمقل اًمٌح٨م يم٤من إٟمام، اًمًٜم٦م ظمالف ٕنف اًمقوقء:

 .ؾمٛمٕم٧م يمام اجلقاب ومٙم٤من اًمٖمًؾ ذم

 واضم٦ٌم؟ اًمٖمًؾ ذم اًمتًٛمٞم٦م هؾ مداخؾة:

 مل عمـ ووقء وٓ، اًمقوقء ُمٜم٤مب يٜمقب ٕنف واضم٦ٌم: اًمٖمًؾ ذم اًمتًٛمٞم٦م الشقخ:

 إصؾ اًمقوقء ذم ٕن اًمٖمًؾ يدي سملم دم٥م ًمٚمتًٛمٞم٦م ٦مسم٤مًمٜمًٌ ٟمٕمؿ، قمٚمٞمف اهلل يًؿ

 .سمتًٛمٞم٦م إٓ جيقز ٓ هٜم٤م أث٧ٌم اًمذي

 .وآؾمتٜمِم٤مق سم٤معمْمٛمْم٦م إٓ جيقز ٓ اًمقوقء يمذًمؽ مداخؾة:

 واًمدًمٞمؾ اًمقوقء ُم٘م٤مم اًمٖمًؾ ىم٤مم: يٕمٜمل وم٤مًمقوقء، هٜم٤م أؾم٘مط ًمٙمٜمف الشقخ:
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ًٓ  قمٜمدٟم٤م ومٜمحـ اًمتًٛمٞم٦م أُم٤م، اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م  سمًٌؿ قمٛمؾ يمؾ اسمتداء وهق ماًمٕم٤م اعمٌدأ أو

، اًمتًٛمٞم٦م ُمـ سمد ٓ أنف أؾم٘مط اًمذي اًمقوقء ذم إصؾ: وصم٤مٟمًٞم٤م، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل

 اًمتًٛمٞم٦م ُمـ سمد ٓ أنف ًمديٜم٤م يؽمضمح اًمٕم٤مم واًمدًمٞمؾ اخل٤مص اًمدًمٞمؾ هذا سم٥ًٌم ومٚمذًمؽ

 .اًمٖمًؾ يدي سملم

 (55:19:25/ 15 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 الغسؾ يف الرجؾني غسؾ تلخر جقاز

ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمام. ورم طمدي٨م  شملسو هيلع هللا ىلصصٗم٦م همًٚمف » ذمطمدي٨م قم٤مئِم٦م وُمٞمٛمقٟم٦م »

 صحٞمح. .اًمٌخ٤مريرواه  شصمؿ شمٜمحك ومٖمًؾ ىمدُمٞمف»ُمٞمٛمقٟم٦م: 

وإزاًم٦م  ،اًمقوقء ىمٌٚمف»ُمـ ؾمٜمـ اًمٖمًؾ:  هُم٤م ذيمروىمد اؾمتدل سمف اعم١مًمػ قمغم 

 ،ةواعمقآ ،واًمتٞم٤مُمـ ،وقمغم سم٘مٞم٦م ضمًده صمالصم٤م ،وإومراغ اح٤مء قمغم اًمرأس صمالصم٤م ،إذى

 .شوإقم٤مدة همًؾ رضمٚمٞمف سمٛمٙم٤من آظمر ،وإُمرار اًمٞمد قمغم اجلًد

ُمـ رواشمف  ش132»وأىمقل: أُم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م وم٘مد ذيمرٟم٤م ٟمّمف سمتامُمف ىمري٤ٌم 

قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  ش1/75»رواي٦م أظمرى قمٜمده  ذموًمٙمٜمف  ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م اًمتٞم٤مُمـ ،اًمٌخ٤مري

ؼ ٌدأ سمِِم ٟمحق احلالب وم٠مظمذ سمٙمٗمف وم سمٌمءإذا اهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م دقم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌليم٤من »

. وأظمرضمف ُمًٚمؿ أجْم٤م وأبق داود شرأؾمف إجٛمـ صمؿ إجن هبام قمغم وؾمط رأؾمف

 .واًمٜم٤ًمئل

وإٟمام اؾمتٜمٌط ذًمؽ  ،احلدي٨م ساطم٦م ذموأُم٤م إقم٤مدة همًؾ اًمرضمٚملم ومٚمٞمس ذًمؽ 

وم٢مٟمف  ششمقو٠م ووقءه ًمٚمّمالة»أول طمديثٝم٤م:  ذماعم١مًمػ شمٌٕم٤م ًمٖمػمه ُمـ ىمقل قم٤مئِم٦م 

 سمٔم٤مهره يِمٛمؾ همًؾ اًمرضمٚملم أجْم٤م.

 وم٢مٟمف يِمٛمؾ همًٚمٝمام أجْم٤م. شصمؿ همًؾ ؾم٤مئر ضمًده»آظمره:  ذمُمـ ىمقهل٤م و

صمؿ أوم٤مض قمغم ؾم٤مئر »سمٚمٗمظ:  ش1/174»صحٞمح ُمًٚمؿ  ذمسمؾ ىمد ضم٤مء هذا سُي٤م 

 .شصمؿ همًؾ رضمٚمٞمف ،ضمًده
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ُمًٜمد أمحد  ذموٟمحقه  ش1474رىمؿ »ُمًٜمده  ذموًمف ـمريؼ أظمرى قمٜمد اًمٓمٞم٤مًمًك 

 .ش6/96»

 ش6/237»وهق ُم٤م أظمرضمف أمحد  ،صمؿ وضمدت ُم٤م يِمٝمد ًمٚمٔم٤مهر ُمـ أول طمديثٝم٤م

إذا اهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م سمدأ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل »قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  اًمِمٕمٌلُمـ ـمريؼ 

 .شومتقو٠م ووقءه ًمٚمّمالة وهمًؾ ومرضمف وىمدُمٞمف ... احلدي٨م

 مل يًٛمع ُمـ قم٤مئِم٦م يمام ىم٤مل اسمـ ُمٕملم واحل٤ميمؿ. اًمِمٕمٌلًمٙمـ 

أىمرب وذيمرت ُمـ هٜم٤مك  ش131»وأُم٤م طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م ومت٘مدم ٟمّمف ُمـ اعم١مًمػ 

 : ىم٤مًم٧م:ًمٚمٌخ٤مري. ورم رواي٦م شصمؿ شمٜمحك ومٖمًؾ رضمٚمٞمف»وومٞمف  ،إًمٗم٤مظ إمم ًمٗمٔمف

 .شووقءه ًمٚمّمالة همػم رضمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلصشمقو٠م رؾمقل اهلل »

، سمخالف طمدي٨م اًمٖمًؾ ذمضمقاز شم٠مظمػم همًؾ اًمرضمٚملم ىمٚم٧م: وهذا ٟمص قمغم 

وشم٤مرة  ،يم٤من يٗمٕمؾ إُمريـ: شم٤مرة يٖمًؾ رضمٚمٞمف ُمع اًمقوقء ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلصوًمٕمٚمف  ،قم٤مئِم٦م

 واهلل أقمٚمؿ. ،ٚمٝمام إمم آظمر اًمٖمًؾي١مظمر همً

 ([138)]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ 

 الغسؾ؟ يف الصاع عـ الزيادة حؽؿ

 جيقز ٓ إٟمف، ًمٚمٖمًؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘مقل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اِلؾمالم ؿمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م :السائؾ

 هبذا رأجٙمؿ ُم٤م، ُمٌتدع ومٝمق زاد وُمـ، ص٤مع قمغم همًٚمف ذم يزيد أن اعمًٚمؿ ًمإلٟم٤ًمن

 اًم٘مقل؟

 اعمد يٙمٗمٞمف، يٕمٜمل يم٤من، اًمزي٤مدة ؿمؽ سمال ًمٚمًٜم٦م ظمالف هذا ٟم٘مقل ٟمحـ الشقخ:

 .اًمّم٤مع ويٖمًٚمف، اًمقوقء ذم

 ٕن، اِلهاف قمدم قمغم اعمًٚمؿ طمض سمف اعم٘مّمقد إٟمام -ؿمؽ سمال- هذا ًمٙمـ 

 اًمت٘مٚمٞمؾ قمٞمٜمٞمف أُم٤مم اعمًٚمؿ يْمع أن اعمًتٓم٤مع وإٟمام، ُمًتٓم٤مع همػم أُمر اًمدىمٞمؼ اًمتحديد

 قمٜمف يٜمٌل اًمذي اًمتحديد أُم٤م، اًمٖمًؾ ذم أو اًمقوقء ذم ذًمؽ يم٤من ؾمقاء، اح٤مء هف ذم
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 أن يٜمٌٖمل وإٟمام، ُم٤مدي٤م حتديداً  ًمٞمس ٕنف، سمذاشمف ُم٘مّمقد ومٚمٞمس اعمد قمٜمف يٜمٌل أو اًمّم٤مع

 .ذًمؽ ذم يراقمك

 أث٤مره٤م اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ ويم٤من، رؾم٤مئكم سمٕمض ذم ذيمرشمف أن٤م هذا أن: واحل٘مٞم٘م٦م 

د هذا سم٠من زقمؿ ،ًمٌٜم٤من ذم أن اعم٘مٞمؿ احلٌٌم اهلل قمٌد هذا ودي  ًمٙمـ، اًمديـ ذم شَمَِمدُّ

 سمٕمض ذم طمتك، وسم٤معمد سم٤مًمّم٤مع اًمتحديد ُمـ اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء مم٤م اعم٘مّمقد أن سمٞمٜم٧م أن٤م ح٤م

، شمذيمرون ٓ أو هذا شمذيمرون، اعمد صمٚم٨م يقّوئف يم٤من هذا شمذيمرون ًمٕمٚمٙمؿ إطم٤مدي٨م

  قمكم؟ ي٤م يمذًمؽ أخٞمس

 .صحٞمح، ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ٟمٕمؿ: احلٚمٌل قمكم

، اعمِمٝمقر احلدي٨م ُمٕمٜمك يٓمٌؼ أن قمغم اعمًٚمؿ شمٕمقيد هق، هبذا اعم٘مّمقد الشقخ:

 هنر قمغم يمٜم٧م وًمق اح٤مء ذم واِلهاف إي٤مك» وهق أٓ، وٕمػ إؾمٜم٤مده ذم يم٤من وًمق

 إٓ ي٘مّمد ٓ أجْم٤مً  شمٞمٛمٞم٦م اسمـ أن أجْم٤م وفمٜمل، احلدي٨م هذا ُمـ اعم٘مّمقد هق هذاش ضم٤مر

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ▬ اًمنمقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ٕن، هذا ٤م اَّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ذم همػمه [286:اًمٌ٘مرة]♂ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

  رء؟

  (55: 25: 41/ 768/واًمٜمقر اهلدى)

 والقضقء الغسؾ يف اداء قدر

 :واًمقوقء اًمٖمًؾ ذم اح٤مء ىمدر

: ت م ُم٩م طمؿ» سم٤معمد ويتٓمٝمر سم٤مًمّم٤مع يٖمتًؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من

 .ش35» وىمط ش324 - 322/ 1» واًمٓمح٤موي شصحٞمح

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

/ 1»: وُمس ش375/ 3»: طمؿ شاًمّم٤مع اجلٜم٤مسم٦م وُمـ اعمد اًمقوقء ُمـ جيزئ»

 .ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل وواوم٘مف شذـمٝمام قمغم صحٞمح» :وىم٤مل ش161

 وهق اح٤مء أو اًمٓمٕم٤مم ص٤مع ؾمقاء قمراىمل وصمٚم٨م أرـم٤مل مخ٦ًم اًمّم٤مع أن وإفمٝمر
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 .شاِلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مرات» ذم يمذا. طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ظمالوم٤م اًمٕمٚمامء اجلٛمٝمقر ىمقل

 قمـ مجٞمٕم٤م اًمقًمٞمد سمـ وسمنم ص٤مًمح سمـ قمكم قمـ ش324/ 1» اًمٓمح٤موي روى وىمد

 اًمٜمٌل ص٤مع هذا: وم٘م٤مل ص٤مقًم٤م سمف أثؼ ُمـ إزم وم٠مظمرج اعمديٜم٦م ىمدُم٧م: ىم٤مل يقؾمػ أيب

 .وصمٚم٨م أرـم٤مل مخ٦ًم ومقضمدشمف وم٘مدرشمف، ملسو هيلع هللا ىلص

 هذا أظمرج اًمذي إن: ي٘م٤مل: ي٘مقل قمٛمران أيب اسمـ وؾمٛمٕم٧م: اًمٓمح٤موي ىم٤مل 

 .نسأ سمـ ُم٤مًمؽ هق يقؾمػ ٕيب

، هبام يده وُمد ُمألمه٤م إذا اعمٕمتدل اِلٟم٤ًمن يمٗمل ُمٚمئ واعمد، أُمداد أرسمٕم٦م واًمّم٤مع

 .شاًم٘م٤مُمقس» ذم ىم٤مًمف. صحٞمح٤م ومقضمدشمف ذًمؽ ضمرسم٧م وىمد ُمدا ؾمٛمل وسمف

 .شمٕم٤ممم اهلل طمٗمٔمف اًمٌٞمٓم٤مر هبج٧م اًمِمٞمخ شم٘مدير ذم همرام ش755» يٕم٤مدل وهق

 اعمد صمٚمثل ىمدر ُم٤مء ومٞمف إٟم٤مء ذم ُمرة ومتقو٠م ذًمؽ ُمـ أىمؾ هق سمام يتقو٠م أطمٞم٤مٟم٤م ويم٤من

 .صحٞمح. ش15: د»

 ُمـ اعمجزئ اًم٘مدر أن: واًمٜمّمقص إطم٤مدي٨م جمٛمقع ُمـ يتحّمؾ واًمذي

 أو أىمؾ أو ص٤مقًم٤م يم٤من وؾمقاء، اعمٕمتؼم اًمقضمف قمغم اًمٌدن شمٕمٛمٞمؿ سمف ُيّمؾ ُم٤م اًمٖمًؾ

 ذم ُم٘مدار إمم أو، ُمٖمتًال ُمًتٕمٛمٚمف يًٛمك ٓ ُم٘مدار إمم اًمٜم٘مّم٤من ذم يٌٚمغ مل ُم٤م أيمثر

 . اِلهاف طمد ذم وم٤مقمٚمف دظمؾي اًمزي٤مدة

 يم٤من ؾمقاء اًمقوقء أقمْم٤مء همًؾ سمف ُيّمؾ ُم٤م ُمٜمف اعمجزئ اًم٘مدر اًمقوقء وهٙمذا

 ُيّمؾ ٓ طمد إمم اًمٜم٘مّم٤من أو اًمنف طمد إمم اًمزي٤مدة ذم يٌٚمغ مل ُم٤م أيمثر أو أىمؾ أو ُُمدا

 .ش225 - 219/ 1» شاًمٜمٞمؾ» ذم يمذا. اًمقاضم٥م سمف

 ذم يٕمتدون ىمقم إُم٦م هذه ذم ؾمٞمٙمقن إٟمف»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد

 .شاًمت٤مج ٟم٘مد» واٟمٔمر ش15: د» شواًمدقم٤مء اًمٓمٝمقر

 ([.1/27اعمًتٓم٤مب ) اًمثٛمر]



 357   صٗم٦م اًمٖمًؾ وأطمٙم٤مُمف   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 الغسؾ تقحقد حؽؿ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:

 وُمـ ُم٤ًمئؾ شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٖمًؾ

ـ ضمٜم٤مسم٦م جيزئ همًؾ واطمد قمـ طمٞمض وضمٜم٤مسم٦م أو قمـ مجٕم٦م وقمٞمد أو قم»ىمقًمف: 

 .ششوإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى»: ملسو هيلع هللا ىلصومجٕم٦م إذا ٟمقى اًمٙمؾ ًم٘مقل رؾمقل اهلل 

ذًمؽ سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمٖمًؾ ًمٙمؾ ُم٤م جي٥م اًمٖمًؾ  جيزئىمٚم٧م: اًمذي يتٌلم زم أنف ٓ 

ًمف همًال قمغم طمدة ومٞمٖمتًؾ ًمٚمحٞمض همًال وًمٚمجٜم٤مسم٦م همًال آظمر أو ًمٚمجٜم٤مسم٦م همًال 

قمغم وضمقب يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م وًمٚمجٛمٕم٦م همًال آظمر ٕن هذه إهم٤ًمل ىمد ىم٤مم اًمدًمٞمؾ 

قمغم اٟمٗمراده ومال جيقز شمقطمٞمده٤م ذم قمٛمؾ واطمد أٓ شمرى أنف ًمق يم٤من قمٚمٞمف ىمْم٤مء ؿمٝمر 

رُمْم٤من أنف ٓ جيقز ًمف أن يٜمقي ىمْم٤مءه ُمع صٞم٤مُمف ًمِمٝمر رُمْم٤من أداء وهٙمذا ي٘م٤مل ذم 

اًمّمالة وٟمحقه٤م واًمتٗمريؼ سملم هذه اًمٕم٤ٌمدات وسملم اًمٖمًؾ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف وُمـ ادقم٤مه 

 ٞم٤من.ومٚمٞمتٗمْمؾ سم٤مًمٌ

ٓ وضمف ًمف هد  شوإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى»: ملسو هيلع هللا ىلصواؾمتدٓل اعمّمٜمػ سم٘مقًمف 

وًمٞمس ًمف اًمٕمٛمقم اًمذي ٟمزع إًمٞمف اعمّمٜمػ إذ اعمٕمٜمك: ًمف ُم٤م ٟمقى ُمـ اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م أو 

اًمٗم٤مؾمدة ذم اًمٕمٛمؾ اعمنموع سمٛمٕمٜمك أن اًمٕمٛمؾ اعمنموع ٓ يٙمقن ُم٘مٌقٓ قمٜمد اهلل إٓ 

إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م وم٤مؾمدة. ُمثؾ أن ي٘مّمد سمف همػم إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م ومٞمف ص٤محل٦م سمخالف ُم٤م 

وضمف اهلل شمٕم٤ممم ومحٞمٜمئذ ٓ ي٘مٌؾ قمٛمٚمف ويدًمؽ قمغم أن هذا هق اعمراد ُمـ احلدي٨م مت٤مُمف 

إٟمام إقمامل سم٤مًمذ٤مت وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل »وهق: 

شمف إمم دٟمٞم٤م ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف وهذه هل اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م وُمـ يم٤مٟم٧م هجر

ة يٜمٙمحٝم٤م وهذه هل اًمٜمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف  .شيّمٞمٌٝم٤م أو اُمرأ

اًمنمع  وظمالص٦م اًم٘مقل أن احلدي٨م إٟمام يدل قمغم صالح اًمٕمٛمؾ اًمذي صم٧ٌم ذم

ضمقازه إذا اىمؽمٟم٧م سمف اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م وأُم٤م أنف يدل قمغم صالح ُم٤م مل يث٧ٌم ضمقازه سمدًمٞمؾ 

 حل٦م ومال دًمٞمؾ ومٞمف اًمٌت٦م وهذا سملم ٓ خيٗمك.ظم٤مص عمجرد اىمؽماٟمف سم٤مًمٜمٞم٦م اًمّم٤م
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وىمد قمٙمس اسمـ طمزم وم٤مؾمتدل سم٤محلدي٨م قمغم ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف وم٘م٤مل سمٕمد أن ذيمر أن 

ُمـ أضمٜم٥م يقم اجلٛمٕم٦م ومال جيزيف إٓ همًالن همًؾ يٜمقي سمف اجلٜم٤مسم٦م وهمًؾ آظمر يٜمقي 

 :43/  2سمف اجلٛمٕم٦م ... اًمخ. ىم٤مل 

ـَ َوَُم٤م ُأُِمُروا ▬سمره٤من ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: » ي َ خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدِّ ٌُُدوا اَّللَّ َّٓ ًمِٞمَْٕم
 ♂إِ

ومّمح ي٘مٞمٜم٤م أنف  شإٟمام إقمامل سم٤مًمذ٤مت وًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى»: ملسو هيلع هللا ىلصوىمقل رؾمقل اهلل 

ُم٠مُمقر سمٙمؾ همًؾ ُمـ هذه إهم٤ًمل وم٢مذ ىمد صح ذًمؽ ومٛمـ اًم٤ٌمـمؾ أن جيزئ قمٛمؾ 

ًمف سمِمٝم٤مدة قمـ قمٛمٚملم أو أيمثر وصح ي٘مٞمٜم٤م أنف إن ٟمقى أطمد ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمام 

ه وم٘مط وًمٞمس ًمف ُم٤م مل يٜمقه وم٢من ٟمقى سمٕمٛمٚمف ذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  اًمّم٤مدىم٦م اًمذي ٟمقا

همًٚملم ومّم٤مقمدا وم٘مد ظم٤مًمػ ُم٤م أُمر سمف ٕنف ُم٠مُمقر سمٖمًؾ شم٤مم ًمٙمؾ وضمف ُمـ اًمقضمقه 

اًمتل ذيمرٟم٤م ومٚمؿ يٗمٕمؾ ذًمؽ واًمٖمًؾ ٓ يٜم٘مًؿ ومٌٓمؾ قمٛمٚمف يمٚمف ًم٘مقل رؾمقل اهلل 

 .شدُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق ر»: ملسو هيلع هللا ىلص

صمؿ ذيمر أنف ذه٥م إمم ُم٤م اظمت٤مره ُمـ قمدم اِلضمزاء مج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ ُمٜمٝمؿ ضم٤مسمر 

سمـ زيد واحلًـ وىمت٤مدة وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل واحلٙمؿ وـم٤موس وقمٓم٤مء وقمٛمرو سمـ 

 ؿمٕمٞم٥م واًمزهري وُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل:

 .شوهق ىمقل داود وأصح٤مسمٜم٤م» 

دة إنّم٤مري وىمد ؾم٤مق أصم٤مر سمذًمؽ قمٜمٝمؿ ومراضمٕمٝم٤م وُيًـ أن يٚمحؼ هبؿ أبق ىمت٤م

ُمـ ـمريؼ ُيٛمص سمـ أيب يمثػم قمـ قمٌد اهلل  282/  1ريض اهلل قمٜمف وم٘مد روى احل٤ميمؿ 

   سمـ أيب ىمت٤مدة ىم٤مل:

دظمؾ قمكم أبك وأن٤م أهمتًؾ يقم اجلٛمٕم٦م وم٘م٤مل: همًؾ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م أو ًمٚمجٛمٕم٦م؟ ىم٤مل:  

ُمـ » ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلصآظمر وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ىم٤مل: أقمد همًالً ، ىمٚم٧م: ُمـ ضمٜم٤مسم٦م

 . وىم٤مل احل٤ميمؿ:ش٦م يم٤من ذم ـمٝم٤مرة إمم اجلٛمٕم٦م إظمرىاهمتًؾ يقم اجلٛمٕم

. وواوم٘مف اًمذهٌل! ومٚمق يم٤من أبق ىمت٤مدة يرى شطمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم»

إضمزاء اًمٖمًؾ اًمقاطمد قمـ اًمٖمًٚملم ح٤م أُمره سم٢مقم٤مدة همًؾ واطمد ًمٚمجٛمٕم٦م سمؾ ًم٘م٤مل ًمف: 



 359   صٗم٦م اًمٖمًؾ وأطمٙم٤مُمف   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 اٟمق ذم همًٚمؽ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م اًمٖمًؾ ًمٚمجٛمٕم٦م أجْم٤م.

ٟمٔمر ٕن ُيٞمك سمـ أيب يمثػم ُمدًمس وىمد قمٜمٕمٜمف صمؿ  ًمٙمـ ذم صح٦م اِلؾمٜم٤مد اعمذيمقر

إن ذم اًمٓمريؼ إًمٞمف ه٤مرون سمـ ُمًٚمؿ اًمٕمجكم وًمٞمس ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم سمؾ وٓ روى 

صم٘م٦م روى قمٜمف أمحد » ًمف أطمد ُمـ اًمًت٦م ؿمٞمئ٤م وىمد ىم٤مل ومٞمف احل٤ميمؿ قم٘م٥م هذا احلدي٨م:

 .شسمـ طمٜمٌؾ وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًم٘مقاريري

وأظمرج ًمف هق واسمـ  شاًمث٘م٤مت»طم٤ٌمن ذم  وروى قمٜمف مج٤مقم٦م آظمرون وذيمره اسمـ

 وىم٤مل: شاًمتٝمذي٥م»يمام ذم  شصحٞمحٞمٝمام»ظمزيٛم٦م ذم 

 .شومٞمف ًملم»ىم٤مل أبق طم٤مشمؿ: 

 .شصدوق» :شاًمت٘مري٥م»وىم٤مل ذم 

 .وم٤مًمٔم٤مهر أنف طمًـ احلدي٨م قمغم إىمؾ

 وىم٤مل: 174/  2 شاعمجٛمع»يمام ذم  شإوؾمط»وىمد رواه ُمـ ـمري٘مف اًمٓمؼماين ذم 

أبق طم٤مشمؿ: ومٞمف ًملم. ووصم٘مف احل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن وسم٘مٞم٦م  وومٞمف ه٤مرون سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل»

   .شرضم٤مًمف صم٘م٤مت

 .ش2321اًمّمحٞمح٦م »صمؿ ظمرضمتف ذم  

 ([126ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 الغسؾ يف القضقء دخقل حؽؿ

 ]قال اإلمام يف تعؼباتف عذ الشقخ شقد شابؼ رمحف اهلل يف فؼف السـة[:

ىم٤مًم٧م ، ًمٖمًؾ قمـ اًمقوقءإذا اهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ومل يٙمـ ىمد شمقو٠م ي٘مقم ا»ىمقًمف: 

ٓ يتقو٠م سمٕمد اًمٖمًؾ. وقمـ اسمـ قمٛمر أنف ىم٤مل ًمرضمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مئِم٦م: يم٤من رؾمقل اهلل 

 .شىم٤مل ًمف: إين أتقو٠م سمٕمد اًمٖمًؾ؟ وم٘م٤مل ًمف: ًم٘مد شمٕمٛم٘م٧م

ىمٚم٧م: ذم هذا آؾمتدٓل ٟمٔمر أُم٤م إثر قمـ اسمـ قمٛمر ومٛمقىمقف وٓ طمج٦م ومٞمف إن 
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د ُمٜمف ُم٤م يراد ُمـ احلدي٨م وهق أن اًمًٜم٦م اًمقوقء ىمٌؾ اًمٖمًؾ  صح صمؿ اًمٔم٤مهر أن اعمرا

 ٓ سمٕمده سمدًمٞمؾ طمديثٝم٤م أظمر ىم٤مًم٧م:

إذا اهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م همًؾ يديف وشمقو٠م ووقءه ًمٚمّمالة  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل 

 صمؿ اهمتًؾ ... احلدي٨م. أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م.

وٓ ؿمؽ أن ُمـ شمقو٠م ىمٌؾ اًمٖمًؾ صمؿ سمٕمده ومٝمق شمٕمٛمؼ وُمـ اىمتٍم قمغم اًمقوقء 

يم٤من ٓ يتقو٠م ذم  ملسو هيلع هللا ىلصومٚمٞمس إذن ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م أنف سمٕمده ومٝمق خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م 

 اًمٖمًؾ ُمٓمٚم٘م٤م وًمق يم٤من يمذًمؽ ًمّمح آؾمتدٓل سمف وإذ ٓ ومال.

: ي٤م رؾمقل  وم٤مٕومم آؾمتدٓل سمحدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل: أن أهؾ اًمٓم٤مئػ ىم٤مًمقا

أُم٤م »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إن أروٜم٤م أرض سم٤مردة ومام جيزئٜم٤م ُمـ همًؾ اجلٜم٤مسم٦م؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

. رواه ُمًٚمؿ وهمػمه. وسمف اؾمتدل اًمٌٞمٝم٘مل ًمٚمٛم٠ًمخ٦م وم٘م٤مل ذم ش رأد صمالصم٤مأن٤م وم٠مومرغ قمغم

 :ش177/  1ؾمٜمٜمف »

وهذا فم٤مهر ُمـ احلدي٨م وم٢مذا  شسم٤مب: اًمدًمٞمؾ قمغم دظمقل اًمقوقء ذم اًمٖمًؾ ...»

صحٞمح »وهق صحٞمح يمام سمٞمٜمتف ذم  -وؿ إًمٞمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمذي أورده اعم١مًمػ 

يم٤من يّمكم سم٤مًمٖمًؾ اًمذي مل يتقو٠م  ملسو هيلع هللا ىلص يٜمت٩م ُمٜمٝمام أنف - 244سمرىمؿ  شؾمٜمـ أيب داود

   ومٞمف وٓ سمٕمده. واهلل أقمٚمؿ.

وىم٤مل أبق سمٙمر سمـ اًمٕمريب: مل خيتٚمػ اًمٕمٚمامء أن اًمقوقء داظمؾ حت٧م »ىمقًمف:  

 .شاًمٖمًؾ وأن ٟمٞم٦م ـمٝم٤مرة اجلٜم٤مسم٦م شم٠ميت قمغم ـمٝم٤مرة احلدث ...

يُمؾِّ َووَمْقَق ▬ىمٚم٧م: سمغم ىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ واسمـ اًمٕمريب إٟمام ىم٤مل ُم٤م قمٚمؿ، 

 :ش287/  1 2اًمٗمتح »وم٘مد ىم٤مل احل٤مومظ ذم  ♂ذِي قِمْٚمٍؿ قَمٚمِٞمؿٌ 

وٟم٘مؾ اسمـ سمٓم٤مل اِلمج٤مع قمغم أن اًمقوقء ٓ جي٥م ُمع اًمٖمًؾ وهق ُمردود وم٘مد »

ذه٥م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ أبق صمقر وداود وهمػممه٤م إمم أن اًمٖمًؾ ٓ يٜمقب قمـ اًمقوقء 

 . ىم٤مل اًمِمقيم٤مين قم٘مٌف:شًمٚمٛمحدث

أقمٜمل: قمدم وضمقب اًمقوقء ُمع  -قل إول وهق ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء وإمم اًم٘م»



 361   فصٗم٦م اًمٖمًؾ وأطمٙم٤مُم   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

ذه٥م زيد سمـ قمكم وٓ ؿمؽ ذم  -اًمٖمًؾ ودظمقل اًمٓمٝم٤مرة اًمّمٖمرى حت٧م اًمٙمؼمى 

ُمنموقمٞم٦م اًمقوقء ُم٘مدُم٤م قمغم اًمٖمًؾ يمام صمٌت٧م سمذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وأُم٤م 

اًمقضمقب ومٚمؿ يدل قمٚمٞمف دًمٞمؾ واًمٗمٕمؾ سمٛمجرده ٓ يٜمتٝمض ًمٚمقضمقب ٟمٕمؿ يٛمٙمـ شم٠مجٞمد 

 .شًم٦م اًم٘م٤موٞم٦م سمقضمقب اًمقوقءاًم٘مقل اًمث٤مين سم٤مٕد

ـ راضمع اعمحغم   .28/  2ىمٚم٧م: وقمدم اًمقضمقب هق ُمذه٥م اسمـ طمزم ظمالوم٤م ح٤م ىمد ئم

 ([129ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 باحلـاء آغتسال حؽؿ

 اًمنمع؟ ذم طمٙمٛمف ُم٤م ًمٚمرضمؾ سم٤محلٜم٤مء اخلْم٤مب مداخؾة:

 ؿم٤مئ٤ًٌم؟ يم٤من إذا الشقخ:

 .ؿم٤مسم٤مً  أو ؿم٤مئ٤ٌمً  مداخؾة:

 .اًمٞمد رتذيم ُم٤م أن٧م، سم٤مًمٞمد الشقخ:

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

، اًمِمٞم٥م طم٤مًم٦م ذم إٓ ًمٚمرضم٤مل وًمٞمس ًمٚمٜم٤ًمء اخلْم٤مب، جيقز ٓ هذا الشقخ:

 ُمـ ومٝمذا اًمِم٤مئ٥م ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٕمر وظمْم٤مب واًمرضمٚملم اًمٙمٗملم ظمْم٤مب: يٕمٜمل

 إن: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٞم٠ميت ُم٤مت أو اًمرضمؾ ؿم٤مب إذا أُم٤م، اًمٜم٤ًمء ظمّمقصٞم٤مت

 ش.ومخ٤مًمٗمقهؿ ؿمٕمقرهؿ يّمٌٖمقن ٓ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد

 سم٤محلٜم٤مء؟ اًمتٖمًؾ مداخؾة:

  سم٤محلٜم٤مء؟ آهمت٤ًمل الشقخ:

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 هذا؟ يٗمٕمؾ ُمـ..!سم٤محلٜم٤مء؟ آهمت٤ًمل يٙمقن يمٞمػ الشقخ:

 .اًم٘مرى سمٕمض ذم يقضمد مداخؾة:

 ..ُمٚمقن يّمٌح سمٌدٟمف؟ ذًمؽ سمٕمد يٙمقن وُم٤م الشقخ:
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 ومٝمل داًمتٕمٌ سمف ي٘مّمد مل وإن سمدقم٦م ومٝمق اًمتٕمٌد سمف ىمّمد إن هذا: طم٤مل يمؾ قمغم 

 .شمي ٓ يم٤من إن، قم٤مدة

 .يمٕم٤مدة مداخؾة:

 .شمي ٓ، ٟمٕمؿ الشقخ:

  (:..44: 53/   81/   واًمٜمقر اهلدى)

  (:..45: 45/   81/   واًمٜمقر اهلدى)

 شالؾزقة» وجقد مع آغتسال

 ضمٜم٤مسم٦م أو طمٞمض ذم يم٤مٟم٧م، ـم٤مهرة همػم، يٕمٜمل يم٤مٟم٧م أهن٤م: شم٘مقل اُمرأة ذم مداخؾة:

 شمٖمتًؾ هؾ شمٓمٝمر طملم شمٖمتًؾ ح٤م، فمٝمره٤م قمغم ًمِزىم٦م وووٕم٧م، ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو

 متًٝم٤م؟ ُم٤م دون شمٖمتًؾ حمٓمقـم٦م وهل ظمالص وإٓ، اًمٚمزىم٦م حتط سمٕمديـ

 .شمرومٕمٝم٤م ُم٤م، قمٚمٞمٝم٤م طمرج ومٞمف اًمٚمزىم٦م رومع يم٤من إذا الشقخ:

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 .اًمٌدن مجٞمع اح٤مء يٕمؿ أضمؾ ُمـ ومؽمومٕمٝم٤م، طمرج ذم ُم٤م يم٤من وإن الشقخ:

  (55: 49: 57/ 357/ واًمٜمقر اهلدى)

  جلرح جسده بعض غسؾ يستطقع ٓ الذي اجلـب

 -ُمثالً - جلرح ضمًده سمٕمض همًؾ يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اجلٜم٥م يٗمٕمؾ ُم٤مذا: السائؾ

 أظمر؟ سمٕمْمف همًؾ يًتٓمٞمع وهق

ؿ الشقخ:  .اطمتٞم٤مـم٤مً ، سمدٟمف ُمـ سم٘مل ُم٤م ويٖمًؾ، سمد وٓ يَتٞمٛمَّ

 ( 51: 15: 17/   791/  واًمٜمقر اهلدى) 



 363   صٗم٦م اًمٖمًؾ وأطمٙم٤مُمف   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 لؾتـزيف والعؽس ؾالرج بػضؾ آغتسال عـ الـفل

 :اِلُم٤مم ىم٤مل

 اًمرضمؾ أو، اًمرضمؾ سمٗمْمؾ اعمرأة شمٖمتًؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك»: طمدي٨م

ة سمٗمْمؾ  ومٞمف واًمٜمٝمل، صحٞمح سمًٜمد واًمٜم٤ًمئل، داود أبق رواه شمجٞمٕم٤مً  وًمٞمٖمؽموم٤م، اعمرأ

 ومج٤مء، ضمٗمٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج سمٕمض اهمتًؾ: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ًمٚمتٜمزيف:

، ضمٜم٤ٌمً  يمٜم٧م إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘م٤مًم٧م، يٖمتًؾ أو ُمٜمٝم٤م ًمٞمتقو٠م[ ملسو هيلع هللا ىلص] اًمٜمٌل

 .صحٞمح سمًٜمد وهمػمه داود أبق رواه شجيٜم٥م ٓ اح٤مء إن»: وم٘م٤مل

 (1/101) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 والعؽس ادرأة بػضؾ الرجؾ اغتسال عـ الـفل

 :-إىمرع وهق -قمٛمرو سمـ احلٙمؿ قمـ

ة ـَمٝمقر سمٗمْمؾ اًمرضمؾ يتقو٠م أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنّ   .اعمرأ

 . شاًمؽمُمذي وطمًٜمف، طم٤ٌمن اسمـ وصححف، صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 ]قال اإلمام[:

ضِمس سمـ اهلل قمٌد قمـ احلدي٨م هذا قم٤مصؿ روى ىمد :شوم٤مئدة»  أظمرضمف: أجْم٤م َهْ

 اًمٕمزيز قمٌد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل، ش43 ص» واًمدارىمٓمٜمل، واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف اسمـ

 :وًمٗمٔمف سمزي٤مدة: سمف...  إطمقل قم٤مصؿ قمـ اعمخت٤مر سمـ

ة سمٗمْمؾ اًمرضمؾ يٖمتًؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك ة، اعمرأ  اًمرضمؾ: سمٗمْمؾ واعمرأ

 .مجٞمٕم٤مً  ينمقم٤من وًمٙمـ

 .ُمٜمف اًمث٤مين اًمِمٓمر اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد وًمٞمس ذـمٝمام: قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 اؾمتٕمامل قمـ اًمٜمٝمل ذم طمج٦م ذًمؽ وضمٕمؾ، ش1/212» طمزم اسمـ رواه ويمذًمؽ

 !اًمٕمٙمس ٓ اعمرأة ومْمؾ اًمرضمؾ
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 .قمٚمٞمٝم٤م ي٘مػ مل أنف قمذره ًمٙمـ قمٚمٞمف: شمرد اًمرواي٤مت وهذه

 (.144-143/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 ومل، بدكف مجقع عذ اداء أفرغ أو اداء يف الرجؾ اكغؿس إذا

 غسالً  يؽقن ففؾ، الغسؾ كقة اشتحضار مع، وضقء يتخؾؾف

 رشعقاً؟

 يتخٚمٚمف ومل، سمدٟمف مجٞمع قمغم اح٤مء أومرغ أو اح٤مء ذم اًمرضمؾ اٟمٖمٛمس إذا السمال:

 قمٞم٤ًم؟ذ همًالً  يٙمقن ومٝمؾ، ووقء

 ؟قمكمَّ  أقمد الشقخ:

 يتخٚمٚمف ومل، سمدٟمف مجٞمع قمغم اح٤مء أومرغ أو، اح٤مء ذم اًمرضمؾ اٟمٖمٛمس إذا :السائؾ

 ذقمٞم٤ًم؟ همًالً  يٙمقن ومٝمؾ، ووقء

 يذيمره٤م اًمتل إظمرى اًمّمقرة ُمع يٚمت٘مل اًم١ًمال صقرة يم٤من إن الشقخ:

 قمغم يٛمٌم رضمؾ سمٞمٜمام: هل إظمرى اًمّمقرة، ٓ: وم٤مجلقاب، يمتٌٝمؿ ذم إطمٜم٤مف

 مجٞمع اح٤مءُ  أص٤مب وىمد ومخرج، ضمٜم٤ٌمً  ويم٤من، اًم٘مدم سمف زًم٧م، اًمٜمٝمر أو اًمٌحر ؾم٤مطمؾ

ٞمف أن٤م رء قمٜمدهؿ ٕن، جيقز: ىم٤مًمقا  يّمكم؟ ـم٤مهراً  خيرج ومٝمؾ، سمدٟمف  ومٚمًٗم٦م: ُأؾَمٛمِّ

 ..اًمقؾم٤مئؾ دون قمٜمدهؿ اعم٘م٤مصد ذم اًمٜمِّٞم٦م ومتج٥م، واًمقؾم٤مئؾ اعم٘م٤مصد سملم اًمتٗمريؼ

 قمٚمٞمف؟ ومرغأ أو، اح٤مء ذم اٟمٖمٛمس اًمذي :السائؾ

 ًمٚمحٜمٗمٞم٦م؟ ًمؽ ىمدُمتٝم٤م اًمتل ًمٚمّمقرة اٟمتٌٝم٧م الشقخ:

 .ٟمٕمؿ أي :السائؾ

 شمٚمؽ؟ قمـ هذه ختتٚمػ أم، هذه هؾ الشقخ:

ٝم٤م هل :السائؾ ًُ  صمؿ ضمٜم٤مسم٦م أص٤مسمتف اًمذي اًمرضمؾ ذم يًتدل سمٕمْمٝمؿ وًمٙمـ، ٟمٗم

 يذيمر ومل، ٟمٗمًؽ قمغم أومرهمف: وىم٤مل اًمرضمؾ هذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مقمٓمك اح٤مء شمٞمن
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 همًالً  يٙمٗمل، اًمٌدن قمغم اح٤مء إومراغ جمرد أنف قمغم دًمٞمؾ ومٞمف هذا نإ: وم٘م٤مًمقا ، اًمقوقء

 .ذقمٞم٤مً 

 هؾ: اؾمتٞمْم٤مطمٞم٤مً  ؾم١مآً  أؾم٠مل أن٤م ًمٙمـ، اًم١ًمال شمٕمٞمد أن٧م، قمٚمٞمؽ ُم٤م الشقخ:

 احلٜمٗمٞم٦م؟ قمـ أوردهت٤م اًمتل اًمّمقرة قمـ ؾم١ماًمؽ خيتٚمػ

 .خيتٚمػ ُم٤م، ٓ :السائؾ

 ُمٜم٤مط: ؿمٞمئ٤مً  ؾم٠مىمقل أن٤م وًمذًمؽ، خيتٚمػ يم٠منف يمالُمؽ أمتٛم٧م ح٤م ًمٙمـ الشقخ:

 أم، أجْم٤مً  اًمٜمٞم٦م ُمٜمٗمٞم٦م أن٧م ُمث٤مًمؽ ومٗمل، اًمٜمٞم٦م وضمقد قمدم احلٜمٗمٞم٦م اًمّمقرة ذم اعم٠ًمخ٦م

 ُمقضمقدة؟

 .اًمٜمٞم٦م ُمقضمقدة :اًم٤ًمئؾ

 .مت٤مُم٤مً  ختتٚمػ، يمٝمذه ًمٞم٧ًم: إذاً  الشقخ:

ؾ آهمت٤ًمل ٟمقى رضمؾ: هل قمٜمٝم٤م شم٠ًمل اًمتل اعم٠ًمخ٦م: وم٢مذاً  ًْ  ومل، اجلٜم٤مسم٦م هُم

 اًم١ًمال؟ هٙمذا أخٞمس ؟ٓ أم، ذًمؽ جيزيف، يتقو٠م

 .سمغم :السائؾ

 أن ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم طمدي٨م ُمـ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ٕن، ٟمٕمؿ اجلقاب الشقخ:

 قمغم وم٠مومٞمض أن٤م أُم٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اجلٜم٤مسم٦م همًؾ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل رضمالً 

 .شـم٤مهر أن٤م وم٢مذا، طمثٞم٤مت صمالث رأد

 وذم، ٦مقم٤مئِم طمدي٨م ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي اًمقوقء احلدي٨م هذا ذم يذيمر ومٚمؿ 

 سمدأ، اجلٜم٤مسم٦م همًؾ اهمتًؾ إذا يم٤من» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم ذم ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م

 سمت٘مديؿ هق اًمٙم٤مُمؾ اعمًٜمقن وم٤مًمقوقء، رأؾمف قمغم َص٥مَّ  صمؿ، ومتقو٠م، سم٤مًمقوقء

 وإٟمام، اًمٖمًؾ صح٦م ذم ذـم٤مً  ًمٞمس اًمقوقء هذا ًمٙمـ، اًمٖمًؾ يدي سملم اًمقوقء

 .قمٜمف ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب وهذا، ؾُمٜم٦ّم

 يٗمٞمض؟ ومٞمٛمـ وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م ٦مىمْمٞم ؿمٞمخٜم٤م مداخؾة:
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 أن يرى ُمـ، قمٜمدٟم٤م ُمٕمرووم٦م وهل، أظمرى سمٛمٕم٤مجل٦م شُمَٕم٤مًم٩م ىمْمٞم٦م هذه الشقخ:

 واحل٤مًم٦م ٓسمد: ومٜم٘مقل، ٟمتٌٜم٤مه اًمذي وهذا، ومرض اًمقوقء ذم وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْمٛم٦م

 وضمقب قمغم اًمدًمٞمؾ ًم٘مٞم٤مم، ويًتٜمِمؼ يتٛمْمٛمض أن، يتقو٠م وٓ يّم٥م عمـ هذه

 .ذًمؽ قمغم اجلقاب ؾمٌؼ وم٘مد ؾمٜم٦م أنف يرى وُمـ، ذًمؽ

  (55: 55: 13/ 299/ واًمٜمقر اهلدى)

 الدائؿ اداء يف غتسالآ حؽؿ

 وذم شضمٜم٥م وهق اًمدائؿ اح٤مء ذم أطمديمؿ يٖمتًؾ ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل مداخؾة:

 ومٞمٝم٤م ًمٞمٖمتًؾ ومج٤مء ضمٗمٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج[ إطمدى اهمتًٚم٧م] آظمر طمدي٨م

٤ًٌم يمٜم٧م إين: وىم٤مًم٧م  سملم اجلٛمع يٙمقن يمٞمػ: يٕمٜمل[ جيٜم٥م ٓ اح٤مء] إن: وم٘م٤مل، ضمٜم

 .احلديثلم

 هنك، سمٜمٗمًف زائؾ ومٝمق وإٓ أزيٚمف طمتك اًمتٕم٤مرض أرين اًمتٕم٤مرض؟ أجـ الشقخ:

 .سمدىم٦م اٟمٔمر، أظمل ي٤م ُم٤مذا قمـ

 .شضمٜم٥م وهق اًمدائؿ اح٤مء ذم أطمديمؿ يٖمتًؾ ٓ» مداخؾة:

 ..اًمث٤مين احلدي٨م ذم هؾ اًمدائؿ؟ اح٤مء ذم اًمرؾمقل اهمتًؾ ومٝمؾ، ٟمٕمؿ الشقخ:

 .اهمتًؾ ُم٤م ٓ اخؾة:مد

 .شمٕم٤مرض هٜم٤مك ًمٞمس إًذا الشقخ:

 ! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ًمٙمـ مداخؾة:

 قمكم؟ ومٝمٛم٧م هٜم٤م إمم الشقخ:

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 ىمّم٦م ُم٤م: اًمث٤مين احلدي٨م قمٜمد وىمػ إول احلدي٨م دع أن! ـمٞم٥م الشقخ:

ة أن اجلٗمٜم٦م؟  اهمتًٚم٧م هل هؾ ومامذا، ـمٞم٥م اهمتًٚم٧م زوضم٤مشمف ُمـ زوضم٦م اًمرؾمقل اُمرأ
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 .أن زم ىمؾ اجلٗمٜم٦م؟ ذم

 .احلدي٨م ي٘مقل مداخؾة:

 اهلل سم٤مرك احلدي٨م ُمـ شمٗمٝمؿ هؾ، أن٧م أؾم٠مخؽ أن٤م، احلدي٨م شم٘مؾ ٓ، ٓ الشقخ:

 اجلٗمٜم٦م؟ ذم اهمتًٚم٧م اًمرؾمقل زوضم٦م أن ومٞمؽ

 .اجلٗمٜم٦م ذم اًمذي اح٤مء ذم: قمٜمدٟم٤م يٗمٝمؿ مداخؾة:

 ٓ» ي٘مقل؟ ُم٤مذا إول احلدي٨م، اجلٗمٜم٦م ذم اهمتًٚم٧م ُم٤م ًمٙمـ، ٟمٕمؿ الشقخ:

 ذم شمٖمتًؾ وٓ اجلٗمٜم٦م ُمـ اهمتًٚم٧م سملم ومرق ذم ومام شاًمدائؿ اح٤مء ذم ؿأطمديم يٖمتًٚمـ

 اًمٌحػمة؟ هل اجلٗمٜم٦م هل ُم٤م.. ٟمتٕمٚمؿ دقمٜم٤م اجلٗمٜم٦م هل ُم٤م اجلٗمٜم٦م؟

 [ إٟم٤مء] اجلٗمٜم٦م، ٓ مداخؾة:

 ي٘مقم: اًمٕمٚمامء ي٘مقل اجلر طمروف اجلٗمٜم٦م؟ ذم آهمت٤ًمل يٛمٙمـ ومٝمؾ الشقخ:

 شمٕم٤ممم ىم٤مل ح٤م، اًمٌدقم٦م أهؾ قمغم اًمًٜم٦م أهؾ طمج٩م ُمـ وهذا، سمٕمض ُم٘م٤مم سمٕمْمٝم٤م

 ذ سم٤مًم٘متؾ هددهؿ أنف ُمٜمٝمؿ؟ ومرقمقن ُمقىمػ يم٤من ُم٤مذا اًمًحرة أؾمٚمؿ ح٤م.. طمٙم٤مي٦م

ٌَٜمَُّٙمؿْ ▬: قمٜمف طمٙم٤مي٦م شمٕم٤ممم ىمقًمف ىمٌؾ ُم٤مذا، ـمف ؾمقرة ذم ىم٤مل ومامذا، ىمتٚم٦م َُصٚمِّ َٕ  ذِم  َو

ٌْ  ًَمفُ  آَُمٜمُْتؿْ  ىَم٤مَل ▬: ىم٤مل ُم٤مذا؟ أي٦م أول[ 71:ـمف] ♂اًمٜمَّْخؾِ  ضُمُذوعِ   إِٟمَّفُ  ًَمُٙمؿْ  آَذنَ  َأنْ  َؾ ىَم

ْحرَ  قَمٚمََّٛمُٙمؿُ  اًمَِّذي ًَمَٙمٌػُِميُمؿُ  ًِّ َـّ  اًم ـْ  َوَأْرضُمَٚمُٙمؿْ  َأجِْدَيُٙمؿْ  وَمأَلُىَمٓمَِّٕم ٌَٜمَُّٙمؿْ  ظِمالٍف  ُِم َُصٚمِّ َٕ  َو

 ؾمٞمِمؼ أنف: اًمٜمخؾ ضمذوع ذم: يٗمٝمؿ قمريب ُمـ هٜم٤مك هؾ [71:ـمف] ♂اًمٜمَّْخؾِ  ضُمُذوعِ  ذِم 

 يٗمٝمؿ أطمد ُم٤م ظمٜمً٘م٤م؟ ويٛمقشمقا  اجلذع قمٚمٞمٝمؿ وي٘مٗمؾ ؾداظم ويْمٕمٝمؿ سم٤مسملم ُمثاًل  اجلذع

ٌَٜمَُّٙمؿْ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف وإٟمام، ذًمؽ ُمـ رء َُصٚمِّ َٕ  أي٦م [71:ـمف] ♂اًمٜمَّْخؾِ  ضُمُذوعِ  ذِم  َو

 اجلر طمروف أن: اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اعمٕمروم٦م أهؾ ومٞم٘مقًمقن اًمٜمخؾ ضمذوع قمغم ٕصٚمٌٜمٙمؿ

 ُمـ: وم٤معم٘مّمقد، اجلٗمٜم٦م ذم: رواي٦م ذم وضمدت إذا ومٝمٜم٤م، سمٕمض ُم٘م٤مم سمٕمْمٝم٤م ي٘مقم

 .ومٞمف ًمٞمٖمتًؾ ًمإلٟم٤ًمن شمتًع ٓ اجلٗمٜم٦م أن رضورة، اجلٗمٜم٦م

 ضمقف ذم: يٕمٜمل [11:إنٕم٤مم] ♂إَْرضِ  ذِم  ؾِمػُموا ىُمْؾ ▬: اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ يمذًمؽ

، إرض وضمف قمغم ؾمػموا، ٓ ذًمؽ؟ وٟمحق واحلٞم٤مي٤م وإوم٤مقمل اًمديدان ُمع إرض
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 .سمٕمض ُم٘م٤مم سمٕمْمٝم٤م ي٘مقم اجلر ومحروف

 ُمـ هلل واحلٛمد وهق إًمًٜم٦م قمغم ُمتداول طمدي٨م إمم ُمٕمٙمؿ ٟمّمؾ: أظمػًما 

 اًمٕمرش قمغم وضمؾ قمز اهلل أن اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد وومٞمٝم٤م، اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

ـْ  َأَأُِمٜمُتؿْ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل يمام وأنف، اؾمتقى   ذِم  َُم
ِ
اَمء ًَّ َػ  َأنْ  اًم ًِ  سمُِٙمؿُ  خَيْ

ـْ  ٜمُتؿْ َأُمِ  َأمْ *  مَتُقرُ  ِهَل  وَم٢ِمَذا إَْرَض    ذِم  َُم
ِ
اَمء ًَّ ٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ُيْرؾِمَؾ  َأنْ  اًم تَْٕمَٚمُٛمقنَ  طَم٤مِص ًَ  وَم

 ُمـ ارمحقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل احلدي٨م؟ هق ُم٤م [17 - 16: اعمٚمؽ] ♂َٟمِذيرِ  يَمٞمَْػ 

 اًمديدان: يٕمٜمل، إرض ذم ُمـ ارمحقا : ىمقًمف شاًمًامء ذم ُمـ يرمحٙمؿ إرض ذم

 وهذه، اًمًامء ذم ُمـ يرمحٙمؿ، هٙمذا سمٕمًْم٤م ٕمْمٙمؿسم ًمػمطمؿ: يٕمٜمل، ٓ واحلنمات؟

: اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م احلدي٨م هلذا رسمًٓم٤م إًمٞمٝم٤م ٟمٔمريمؿ أخٗم٧م أن أريد اًمتل اهل٤مُم٦م ٟم٘مٓم٦م

ـْ  َأَأُِمٜمُتؿْ ▬   ذِم  َُم
ِ
اَمء ًَّ  قمٚمٞمٝمؿ يِمٙمؾ وطمديًث٤م ىمدياًم  اعمٌتدقم٦م سمٕمض ٕن [16:اعمٚمؽ] ♂اًم

: ىم٤مل ٕنف اِلؿمٙم٤مل: يزيؾ اًمٜمٌقي احلدي٨م ًمٙمـ، أجًْم٤م واحلدي٨م اًم٘مرآين اًمٜمص هذا

 اجلٛمٚم٦م ذم ىمقًمف ُمـ يٗمٝمؿ أطمد ومال شاًمًامء ذم ُمـ يرمحٙمؿ إرض ذم ُمـ ارمحقا »

 قمغم ُمـ وإٟمام إرض ضمقف ذم ُمـ: يٕمٜمل، إرض ذم ُمـ: احلدي٨م ُمـ إومم

 اًمًامء ذم شاًمًامء ذم ُمـ يرمحٙمؿ إرض ذم ُمـ ارمحقا » اًمٌنم ُمـ: يٕمٜمل، إرض

 .سمٕمض ُم٘م٤مم سمٕمْمٝم٤م ي٘مقم اجلر ومحروف، اًمًامء قمغم: سمٛمٕمٜمك هٜم٤م أجًْم٤م

ـْ  َأَأُِمٜمُتؿْ ▬: شمٕم٤ممم وم٘مقًمف   ذِم  َُم
ِ
اَمء ًَّ  أن اًمًٜم٦م أهؾ جي٥م ٟم٘مٓم٦م هذه [16:اعمٚمؽ] ♂اًم

: شم٘مقًمقن أنتؿ: ي٘مقًمقن طمٞم٨م اعمٌتدقم٦م ىمٌؾ ُمـ اؾمتٖمٚمقا  ضمٝمٚمقه٤م ُم٤م إذا طمتك يٕمرومقه٤م

 رسمٜم٤م هذا، غماؾمتٕم سمٛمٕمٜمك اؾمتقى وشمٗمنون، اؾمتقى اًمٕمرش قمغم وضمؾ قمز اهلل إن

ـْ  َأُِمٜمُتؿْ ▬: ي٘مقل   ذِم  َُم
ِ
اَمء ًَّ  ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ واًمًامء، اًمًامء ذم اهلل: وم٢مًذا [16:اعمٚمؽ] ♂اًم

: سم٘مقًمف ٟمٗمًف وصػ اهلل أن واًمقاىمع سمف؟ أطم٤مط وضمؾ قمز هلل فمرف اًمًامء ومٝمؾ، اهلل

ُ  َويَم٤منَ ▬   سمُِٙمؾِّ  اَّللَّ
ٍ
ء  ٟمحـ ًمذًمؽ، رء يمؾ ُمـ أيمؼم ومٝمق[ 126:اًمٜم٤ًمء] ♂حُمِٞمًٓم٤م َرْ

شمٜم٤م ٟمًتٗمتح  طمٞمٜمام اجل٤مري٦م ىمقل ُمٕمٜمك وُم٤م، اًمًامء ذم رسمٜم٤م ومٙمٞمػ، أيمؼم اهلل: سم٘مقًمٜم٤م صٚمقا

 ي٘مقم اجلر طمروف ٕن اًمًامء: قمغم: أي، اًمًامء ذم: وم٘م٤مًم٧م اهلل؟ أجـ: اًمرؾمقل ؾم٠مخٝم٤م

ـْ  َأَأُِمٜمُتؿْ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف يتٗمؼ ذًمؽ وقمغم، سمٕمض ُم٘م٤مم سمٕمْمٝم٤م   ذِم  َُم
ِ
اَمء ًَّ  [16:اعمٚمؽ] ♂اًم
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 يمؾ قمغم اًمٕمٚمق صٗم٦م وضمؾ قمز هلل أن شمٕمٓمل اًمتل إظمرى سم٤مًمٜمّمقص أي٦م ظمرآ إمم

 هذا ي١ميمد احلدي٨م هذا ي٠ميت، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمرمحـ قمرش وأقماله٤م، اعمخٚمقىم٤مت

 شاًمًامء ذم ُمـ يرمحٙمؿ» إرض قمغم ُمـ: أي شإرض ذم ُمـ ارمحقا »: ومٞم٘مقل اعمٕمٜمك

 .اًمًامء قمغم ُمـ: أي

 فمروًم٤م ص٤مرت اجلٗمٜم٦م أن ُمٕمٜمك ومٚمٞمس، اجلٗمٜم٦م ذم: سمٚمٗمظ احلدي٨م يم٤من إذا: وم٢مًذا

، ُمـ: سمٛمٕمٜمك ومٗمل، اجلٗمٜم٦م ُمـ أظمذت وإٟمام، ضمٜم٥م وهل ُمٜمٝم٤م اهمتًٚم٧م اًمتل ًمٚمزوضم٦م

 .آٟمًٗم٤م ذيمرهت٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم

 اًمدائؿ اح٤مء ُمـ وآهمؽماف، رء اًمدائؿ ذم آهمت٤ًمل أن: اًمٙمالم ومخالص٦م

 أبق ىم٤مل، ُمًٚمؿ صحٞمح رواي٦م ذم إول احلدي٨م ذم هٜم٤مك أن واًمدًمٞمؾ، صم٤مين رء

 .هلل واحلٛمد اِلؿمٙم٤مل ومٞمزال، ًمٞمٖمؽمف وًمٙمـ: هريرة

 (55:59:11( /4) راسمغ ومت٤موى)

 احلامم مـ اخلروج ركعتل بدعقة

 شاِلؾمالم شمٕم٤مًمٞمؿ» اؾمٛمف ؾمقري٤م ؿمامل ُمِم٤ميخ ٕطمد يمت٤مب قمغم اِلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 [:أنف ذًمؽ أُمثٚم٦م ُمـ وذيمر سم٤مـمٚم٦م وآراء همرائ٥م ُمـ ومٞمف ُم٤م وقمغم

 ظمروضمف سمٕمد ريمٕمتلم يّمغم وأن: آهمت٤ًمل آداب سمٞم٤من صدد ذم ش36 ص» ىم٤مل

 طمتك اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم اًمٌت٦م هل٤م أصؾ ٓ اًمًٜم٦م وهذه! احلامم ُمـ اخلروج ؾمٜم٦م

 ! هب٤م ىم٤مل اعمجتٝمديـ إئٛم٦م ُمـ أطمدا أقمٚمؿ وٓ! اعمقوققم٤مت شمروى اًمتل

 (.656/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 -البقت خارج- لؾـساء احلامم دخقل حرمة

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

ٓ سم٠مس سمدظمقل احلامم إن ؾمٚمؿ اًمداظمؾ ُمـ اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرات  - 4»ىمقًمف:  
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 .شوؾمٚمؿ ُمـ ٟمٔمر اًمٜم٤مس إمم قمقرشمف

ىمٚم٧م: هذا اًمٙمالم سم٢مـمالىمف يِمٛمؾ يمؾ ُمـ يدظمؾ احلامم وًمق يم٤من ُمـ اًمٜم٤ًمء وٓ 

 مل يًتثٜمٝمـ ُمـ احلٙمؿ اعمذيمقر ومٕمٚمٞمف أىمقل:ؾمٞمام أن اعم١مًمػ 

ك اًمٜم٤ًمء ذم هذا احلٙمؿ سمؾ احلامم  واعم٘مّمقد سمف ُم٤م يم٤من ظم٤مرج  -ٓ جيقز إذا

ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومال »: ملسو هيلع هللا ىلصطمرام قمٚمٞمٝمـ ُمٓمٚم٘م٤م ًم٘مقًمف  -اًمدار ـمٌٕم٤م 

 شحلامما يدظمؾ احلامم إٓ سمٛمئزر وُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومال يدظمؾ طمٚمٞمٚمتف

 .شاًمؽمهمٞم٥م»رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف وًمف ؿمقاهد يمثػمة شمراضمع ذم 

دظمؾ ٟمًقة ُمـ أهؾ اًمِم٤مم قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  وقمـ أيب اعمٚمٞمح ىم٤مل:

وم٘م٤مًم٧م: ُمـ أنتـ؟ ىمٚمـ: ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ىم٤مًم٧م: ًمٕمٚمٙمـ ُمـ اًمٙمقرة اًمتل شمدظمؾ 

ُم٤م ُمـ » ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلصٟم٤ًمؤه٤م احلامُم٤مت؟ ىمٚمـ: ٟمٕمؿ ىم٤مًم٧م: أُم٤م إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 .شاُمرأة ختٚمع صمٞم٤مهب٤م ذم همػم سمٞمتٝم٤م إٓ هتٙم٧م ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل شمٕم٤ممم

اًمًٜمـ إرسمٕم٦م إٓ اًمٜم٤ًمئل وإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم  رواه أصح٤مب

ـمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف  - ش165 - 157/  141/  1صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م »وراضمع 

 اًمري٤مض وهل ـمٌٕم٦م ضمديدة ُمٜم٘مح٦م وُمزيدة.

يْم٦م واًمٜمٗم٤ًمء يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمرو قمٜمد أيب داود وهمػمه وأُم٤م اؾمتثٜم٤مء اعمر

   وهمػمه. ش192هم٤مي٦م اعمرام »ومال يّمح ؾمٜمده يمام هق ُمٌلم ذم 

 ([135ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 



 

األغساه الٕاجبٛ 

 ٔاملستحبٛ
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 الغسؾ مقجبات

 :اًمٖمًؾ ُمقضم٤ٌمت

 ـشمٙم مل وم٢مذا، اجلٜم٤مسم٦م ُمـ وم٤مهمتًؾ اح٤مء طمذوم٧م إذا»: سمِمٝمقة اعمٜمل ظمروج - 1

 يٕمٜمل - ذيؽ سمـ يزيد قمـ اًمتٞمٛمل ضمقاب قمـ ش157/ 1: طمؿ» ششمٖمتًؾ ومال طم٤مذوم٤م

 وهق، هذا ضمقاب همػم، صم٘م٤مت رضم٤مًمف طمًـ ؾمٜمد وهذا، ُمرومققًم٤م سمف قمكم قمـ - اًمتٞمٛمل

 .شاًمت٘مري٥م» ذم يمام سم٤مِلرضم٤مء رُمل صدوق

 اح٤مء ومْمخ٧م وم٢مذا»: ش32/ 1» ود ش159/ 1» آظمر ـمريؼ ُمـ ًمف ًمٗمظ وذم

 .ضمٞمد وؾمٜمده شوم٤مهمتًؾ

 ؾمٚمٞمؿ أم أن ؾمٚمٛم٦م أم قمـ: (1)يم٤مًمرضم٤مل ومٞمف واًمٜم٤ًمء آطمتالم ذم ظمروضمف - 2

 اطمتٚمٛم٧م؟ إذا اًمٖمًؾ اعمرأة قمغم ومٝمؾ احلؼ ُمـ يًتحل ٓ اهلل إن اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م

 ومٞمام يداك شمرسم٧م: وم٘م٤مل اعمرأة؟ وحتتٚمؿ: ؾمٚمٛم٦م أم وم٘م٤مًم٧م. شاح٤مء رأت إذا ٟمٕمؿ»: ىم٤مل

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. شوًمده٤م؟ يِمٌٝمٝم٤م

ة ُم٤مء أن ىم٤مل ُمـ قمغم در وومٞمف  .يؼمز ٓ اعمرأ

 وم٘مد اخلت٤من اخلت٤من وُمس إرسمع ؿمٕمٌٝم٤م سملم ىمٕمد إذا: اخلت٤من اخلت٤من ُمس - 3

 .شطمؿ م» يٜمزل مل وإن شصح: ت م طمؿ». اًمٖمًؾ وضم٥م

خ صمؿ شم» شاح٤مء ُمـ اح٤مء»: اِلؾمالم اسمتداء ذم احلٙمؿ ويم٤من ًِ  ىمقًمف وي١ميده. ُٟم

                                                           

 :طمديث٤من ومٞمف ( 1)

 ًمٞمس»: وم٘م٤مل. اًمرضمؾ يرى ُم٤م ُمٜم٤مُمٝم٤م ذم شمرى اعمرأة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مخ٧م أهن٤م طمٙمٞمؿ سمٜم٧م ظمقًم٦م قمـ: إول

 ُم٤مضمف واسمـ ش459/ 6» أمحد أظمرضمف. شيٜمزل طمتك همًؾ قمٚمٞمف ًمٞمس اًمرضمؾ أن يمام شمٜمزل طمتك همًؾ قمٚمٞمٝم٤م

 :وهق اًمت٤مزم ٨ماحلدي ي٘مقيف ًمٙمـ وٕمػ وومٞمف ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ قمكم قمـ وومٞمف ش259/ 1»

 .سمٜمحقه – قمٜمٝم٤م اهلل ريض - قم٤مئِم٦م قمـ

 [.ُمٜمف. ]أجْم٤م وٕمػ وومٞمف اًمٜم٤ًمئل إٓ اخلٛم٦ًم رواه
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 شمٓمٚمؼ اجلٜم٤مسم٦م أن ي٘متيض اًمٕمرب يمالم وم٢من[ 6 اح٤مئدة] ♂وارُ ٝمَّ ٤مـمَّ ومَ  ٤مًٌ ٜمُ ضُم  ؿتُ ٜمْ يمُ  نإِ وَ ▬: شمٕم٤ممم

 .اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل يمام إٟمزال ُمٕمف يٙمـ مل وإن اجلامع قمغم سم٤محل٘مٞم٘م٦م

 شوصكم وم٤مهمتًكم أدسمرت وإذا اًمّمالة ومدقمل احلٞمْم٦م أىمٌٚم٧م وم٢مذا»، احلٞمض - 4

 .شم خ»

 ُم٤م ٞمعمج ذم يم٤محلٞمض اًمٜمٗم٤مس أن قمغم اًمٕمٚمامء ُمـ اِلمج٤مع وىمع وىمد، اًمٜمٗم٤مس - 5

 .ويٜمدب ويٙمره وُيرم ُيؾ

 ([.1/23) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 القاجبة إغسال

 :اًمقاضم٦ٌم إهم٤ًمل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أتٞم٧م: ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ ىمٞمس قمـ: أؾمٚمؿ اًمذي اًمٙم٤مومر قمغم اًمٖمًؾ - 1

 .ش61/ 5: طمؿ ت ن د» وؾمدر سمامء أهمتًؾ أن وم٠مُمرين اًمًالم أريد

 .حمتٚمؿ يمؾ قمغم اجلٛمٕم٦م همًؾ - 2

 .ٛملماعمًٚم ُمٞم٧م همًؾ - 3

 .([1/24) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 اجلـابة وغسؾ اجلؿعة غسؾ بني اجلؿع حؽؿ

 اًمٖمًؾ يٜمٌٖمل وأنف، اجلٜم٤مسم٦م وهمًؾ اجلٛمٕم٦م همًؾ سملم ًمٚمجٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 قمدة، اًمقاطمدة سم٤مًمٜمٞم٦م اجلٛمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م هٜم٤مك سم٠من: أجْم٤مً  وشم٘مقل، اًمٕم٤ٌمدشملم ُمـ ًمٙمؾ

  وهذا؟ هذا سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ يمٞمػ، ٟمقاومؾ صٚمقات

 ومٞمف يتٜمٗمؾ مل ًمق، اًمٜمٗمؾ أُم٤م، واضم٥م قمـ واضم٥م ي٘مقم ٓ، ؾمٝمؾ اًمتقومٞمؼ لشقخ:ا

، أظمرى ٟم٤مومٚم٦م ٟمّٞم٦م إًمٞمٝم٤م وؿ صمؿ، سمٜمٞمتٝم٤م واطمده ٟم٤مومٚم٦م صغم وم٢مذا، قمٚمٞمف إصمؿ ومال اِلٟم٤ًمن
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 سمد ٓ اًمقاضم٥م سمٞمٜمام، اًمٕمٛمؾ ومْمٞمٚم٦م ووم٤مشمتف احلًٜم٦م اًمٜمٞم٦م ايمت٥ًم وم٘مد، قمٛمٚمٞم٤مً  هب٤م ي٠مت ومل

 . سمف اِلشمٞم٤من ُمـ

 ( 55: 38: 14/   268/  ٜمقرواًم اهلدى)

 اشتحباب عذ يدل «..اجلؿعة يقم اغتسؾ مـ»: حديث هؾ

 وجقبف؟ ٓ الغسؾ

، اجلٜم٤مسم٦م همًؾ اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًؾ ُمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل مداخؾة:

 ُمع اجلٛمٕم٦م همًؾ اؾمتح٤ٌمب قمغم دًمٞمؾ، احلدي٨م آظمر إمم شاعمًجد إمم راح صمؿ

 .ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ اًمتٗمّمٞمؾ

 .اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة، هلل احلٛمد الشقخ:

 سمٞم٤من ومٞمف وًمٞمس، اجلٜم٤مسم٦م يمٖمًؾ اجلٛمٕم٦م يقم آهمت٤ًمل ومْمٞمٚم٦م قمغم يدل احلدي٨م

 أطم٤مدي٨م ُمـ اجلٛمٕم٦م همًؾ طمٙمؿ ي١مظمذ، ذًمؽ دون أو وضمقب ُمـ اًمٖمًؾ هذا حلٙمؿ

 احلدي٨م ُمـ ىمًامن هٜم٤مك ضم٤مء وىمد، احلٙمؿ قمغم اًمدًٓم٦م ذم سُي٦م شمٙمقن أظمرى

 سمٕمض ُمٜمٝم٤م يتقهؿ ىمد اًمتل اًمٗمْمٞمٚم٦م قمغم يدل وأظمر اًمقضمقب غمقم يدل أطمدمه٤م

 ذم وهل، وصحٞمح٦م يمثػمة إول اًم٘مًؿ ُمـ وم٤مٕطم٤مدي٨م، اًمقضمقب شمٜم٤مذم أهن٤م اًمٜم٤مس

 شحمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٘مقل وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم

 ذم تًؾيٖم أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم سمحؼ»: وىمقًمف شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ»: أجًْم٤م ويم٘مقًمف

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو شأج٤مم ؾمٌٕم٦م يمؾ

 اًمدًمٞمؾ ىم٤مم إذا إٓ قمٜمده اًمقىمقف واضم٥م واًمٔم٤مهر سمٔم٤مهره٤م إطم٤مدي٨م ومٝمذه

 دًمٞماًل  ٟمجد ومل، دوٟمف ُم٤م إمم سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل قمـ ٟمٜمٍمف أن يْمٓمرٟم٤م[ اًمذي]

 اِلؿم٤مرة ؾمٌؼ اًمذي اًمث٤مين اًم٘مًؿ إٓ اًمدًٓم٦م فم٤مهر قمـ اخلروج هذا ُمثؾ إمم يْمٓمرٟم٤م

 ُمـ»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اعم٤ًمٟمٞمد ُمـ وهمػمه٤م اًمًٜمـ ذم اعمٕمروف احلدي٨م وهق ًمٞمفإ

 اًمٕمٚمامء سمٕمض ومٞمًتدل شأومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ، وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م اجلٛمٕم٦م يقم شمقو٠م

 ًمٞمس أنف شأومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ»: احلدي٨م هذا آظمر ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف
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 .سمقاضم٥م

 يقم اًمٖمًؾ يمقن ٕن ذًمؽ: ُمـ ءر قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ احلدي٨م أن واحل٘مٞم٘م٦م

٤ًٌم يم٤من ؾمقاء اًمٖمًؾ قمغم يّمدق أومْمؾ اجلٛمٕم٦م  طمً٘م٤م يم٤من أو ُم١ميمدة ؾمٜم٦م يم٤من أو ُمًتح

٤ًٌم  سمؾ شأومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف حت٧م يدظمؾ ذًمؽ ومٙمؾ، واضم

 ىمٚمٜم٤م ًمق مم٤م أيمثر اجلٛمٕم٦م همًؾ سمقضمقب ىمٚمٜم٤م إذا وشمتح٘مؼ شمت٠ميمد إومْمٚمٞم٦م هذه إن

 ىمٚمٜم٤م ًمق مم٤م أيمثر إومْمٚمٞم٦م هذه شمتح٘مؼ اجلٛمٕم٦م يقم اًمٖمًؾ سمًٜمٞم٦م ىمٚمٜم٤م إذا نٜم٤مأ يمام، سمًٜمٞمتف

 وم٤مًمٖمًؾ»: احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف[ ذم ومٚمٞمس] ومٚمذًمؽ، سم٤مٓؾمتح٤ٌمب

 .سمقاضم٥م ًمٞمس اًمٖمًؾ هذا أن شأومْمؾ

 إمم رضمٕمٜم٤م ُم٤م إذا يٙمقن أن يٛمٙمـ احلدي٨م هذا أن: ذيمره ُمـ سمد ٓ آظمر ورء

 هذا سم٠من ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ سمقاضم٥م ًمٞمس: يٕمٜمل، أومْمؾ ومٝمق ٤مهرةاًمٔم سمدًٓمتف اًمتٛمًؽ

 ُمـ وذًمؽ، اجلٛمٕم٦م همًؾ سمقضمقب اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شم٠ميمٞمد ىمٌؾ يم٤من احلدي٨م

 أؿمٝمره٤م وُمـ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض ذم وم٘مٞمف يمؾ يالطمٔمف اًمذي اًمتنميع ذم اًمتدرج

 .اخلٛمر حتريؿ ذم اًمتدرج

 ُمـ صٕم٦ٌم طمٞم٤مة ذم يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا  قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م أن اعمٕمٚمقم ومٛمـ

ًٓ  يٕمٛمٚمقن يم٤مٟمقا  ويمقهنؿ، اًمٜمٔم٤موم٦م قمغم شم٤ًمقمدهؿ اًمتل اعمٞم٤مه وىمٚم٦م اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م  أقمام

 هذه وطم٤مًمتٝمؿ ي١مُمر أن اًمّمٕم٥م ومٛمـ، ذًمؽ وٟمحق واًمٗمالطم٦م اًمزراقم٦م شمٕم٤مـمل ُمـ

٤ًٌم أُمًرا  ُم٤ٌمذة  اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ، سم٤مًمٖمًؾ واضم

، شمٕمرىم٧م اًمتل اًمثٞم٤مب رائح٦م ُمٜمٝمؿ ومقضمد مجٕم٦م يقم اعمًجد دظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م

 اجلٛمٕم٦م: همًؾ سم٢مجي٤مب اًمتٛمٝمٞمد ُمٌدأ هذا شاجلٛمٕم٦م يقم اهمتًٚمتؿ أنٙمؿ ًمق»: هلؿ وم٘م٤مل

 سم٥ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم يٖمتًٚمقا  أن اًمّمح٤مسم٦م هل١مٓء اًمٚمٓمٞمػ اًمٜم٤مقمؿ احلض ومٞمٝم٤م ٕن

 .ذًمؽ وٟمحق اًمٕمرق ورائح٦م..اًمرائح٦م

، ُم١ميمًدا أُمًرا  اجلٛمٕم٦م سمٖمًؾ إُمر آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمام ٞمٝم٤موم أظمرى أطم٤مدي٨م ضم٤مءت صمؿ

 ودظمؾ اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من طمٞمٜمام قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ومٝمٛمف ُم٤م وهذا

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وم٘مٓمع خيٓم٥م وهق، قمٗم٤من سمـ قمثامن أنف رواي٦م وذم، رضمؾ قمٚمٞمف
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 شمقو٠م صمؿ نإذا ؾمٛمع أن إٓ ُمٜمف يم٤من ُم٤م سم٠منف وم٠مضم٤مب شم٠مظمره قمـ ًمٕمثامن ًمٞم٘مقل ظمٓمٌتف

 أتك ُمـ»: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وىمد! أجًْم٤م وووقء: قمٛمر وم٘م٤مل، وضم٤مء

 .شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م

 أنف ُمٜمف ًمٕمٛمر فمٝمر ومٞمام قمثامن قمغم قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أنٙمر وم٘مد

 قمثامن قمغم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمـ اِلٟمٙم٤مر هذا، وم٘مط اًمقوقء قمغم اًمٞمقم ذًمؽ ذم اىمتٍم

 إقمامل ُمـ هق اجلٛمٕم٦م همًؾ أن يٗمٝمؿ أن ضمًدا ّمٕم٥ماًم ُمـ إؿمٝم٤مد رؤوس وقمغم

 سمـ قمٛمر يّمٜمع أن ضمًدا سمٕمٞمد، وم٤مقمٚمٝم٤م يث٤مب وإٟمام شم٤مريمٝم٤م ي١مٟم٥م ٓ اًمتل اًمٗمْمٞمٚم٦م

 اًمرضمؾ هذا ُمع اًمٕمٛمؾ هذا سمقاضم٥م ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ أن يرى يم٤من ًمق ومٞمام اخلٓم٤مب

 ذم ٜم٤مساًم ُمـ ُمأل قمغم ًمف شمِمٝمػًما  ومٞمف ٕن قمٜمف: اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن هق واًمذي

 ُمـ يّمدر أن ضمًدا ضمًدا ٟمًتٌٕمده اًمٕمٛمؾ هذا ُمثؾ، سمف ُم٠مُمقًرا ًمٞمس أنف يٗمؽمض أُمر

 شمٚمؽ سمدًٓم٦م ٟم٠مظمذ أن هق قمثامن قمغم إٟمٙم٤مره يتج٤موب اًمذي سمؾ، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 سم٤مًمغ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ أن شم١ميمد يمٚمٝم٤م اًمتل إول اًم٘مًؿ ُمـ إطم٤مدي٨م

 .ُمٙمٚمػ

 .شمٗمْمؾ .هذا طمقل، اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب ذم قمٜمدٟم٤م ُم٤م هذا

 .اًمقضمقب قمغم يدل يم٤من ُم٤م إول اِلٟمٙم٤مر ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ مداخؾة:

 شم٠مظمره؟ قمغم أخٞمس اٟمّم٥م؟ ُم٤مذا قمغم إول اِلٟمٙم٤مر، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك الشقخ:

: ىمقًمف وإٟمام، اًمٌح٨م هذا ذم يتٕمٚمؼ هذا ذم رء ومٞمف ًمٞمس هذا؟ ذم رء أي، رويٜم٤مه

 قمٜمدك رء وم٠مي، اًمقوقء قمغم اىمتّم٤مره ٚمٞمفقم يٜمٙمر ومٝمق، اًمٌح٨م هٜم٤م! أجًْم٤م واًمقوقء

 أن قمٚمٞمف يم٤من أنف ًمف وي١ميمد اًمقوقء قمغم اىمتّم٤مره قمثامن قمغم يٜمٙمر قمٛمر! هذا؟ ذم

 اًمٕمٚمامء سمٕمض شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ»: ي٘مقل اًمرؾمقل ؾمٛمع قمٛمر ٕن يٖمتًؾ:

 يٙمـ مل قمثامن أن قمغم واوًح٤م دًمٞماًل  قمثامن ومٕمؾ ُم٤م ذم أو احلدي٨م ذم ًمٞمس: ي٘مقًمقن

 ىم٤مل ح٤م قمثامن قمٛمؾ ُمـ ًمٕمٛمر شم٤ٌمدر اًمذي ًمٙمـ، صحٞمح وهذا، اًمٞمقم ذًمؽ ذم ؾاهمتً

 ُم٤م وهذا اعمٛمٙمـ ُمـ أنف ُمع، يٖمتًؾ مل سم٠منف شمقو٠م[ إذان] ؾمٛمٕم٧م أن إٓ يم٤من ُم٤م أنف

 ومال أطمدٟم٤م ووقء يٜمت٘مض صمؿ وحك أو ُمثاًل  اًمٗمجر صالة سمٕمد ٟمٖمتًؾ: يمثػًما  ُمٕمٜم٤م ي٘مع
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 وىمع اًمذي هذا يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ، شمّمح ٓ اًمّمالة ٕن يتقو٠م: أن إٓ ؾمٌٞماًل  جيد

 يٖمتًؾ مل أو اهمتًؾ يمقٟمف ُمـ سمٕمثامن يتٕمٚمؼ ُم٤م إن: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ صمؿ، قمٗم٤من سمـ ًمٕمثامن

، اهمتًؾ يٙمـ مل أو اهمتًؾ يم٤من سم٠منف، سمجقاب ٟم٘مٓمع أن ٟمًتٓمٞمع ٓ، قمٜمدٟم٤م ُمٓمقي أُمر

 نشمرو يمام اًمقاوح اًمدًمٞمؾ ًمٙمـ، إـمالىًم٤م اًمٗمري٘ملم ٕطمد دًمٞمؾ ذًمؽ ذم ومٚمٞمس وًمذًمؽ

 قمثامن ىمقل ُمـ ًمٕمٛمر سمدر ُم٤م قمثامن قمغم قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إٟمٙم٤مر ذم هق

 وهق اًمقوقء قمغم اىمتّم٤مره قمٚمٞمف وم٠منٙمر وشمقو٠م إذان ؾمٛمع أن إٓ ُمٜمف يم٤من ُم٤م أنف

 .شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمر يٕمٚمؿ يمام يٕمٚمؿ

 ذـًم٤م ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ أن وهق، اجلقاب إهن٤مء ىمٌؾ اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ رء وهٜم٤م

 وُمٕمٜمك، اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ آداب ُمـ واضم٥م أدب هق وإٟمام اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ

 ومّمالشمف اهمتًؾ ىمد ومٕماًل  يٙمـ ومل شمقو٠م أن سمٕمد اجلٛمٕم٦م صغم إذا رضماًل  أن: هذا

 أتك ُمـ»: اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر ذًمؽ شمٜمٗمٞمذ ذم ىمٍم أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ، صحٞمح٦م

 ومٌٝم٤م اجلٛمٕم٦م يقم شمقو٠م ُمـ»: ومٞمف اًمذي أظمر وم٤محلدي٨م اهذ وقمغم شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م

 أومْمؾ اًمٖمًؾ وأن اجلٛمٕم٦م صالة صح٦م ي١ميمد شأومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ، وٟمٕمؿ

 همًؾ وضمقب أبًدا يٜمٗمل ٓ ًمٙمؿ ذطمٜم٤مه يمام وهذا، اًمقوقء قمغم آىمتّم٤مر ُمـ

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م شمٚمؽ قمٚمٞمف شمدل يمام، اجلٛمٕم٦م

 ُمتٗمؼ اًم٘مًؿ ُمـ إطم٤مدي٨م إن: احلديثٞم٦م ٞم٦ماًمٜم٤مطم ُمـ أذيمر اعمٓم٤مف هن٤مي٦م وذم

 اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م أظمر احلدي٨م سمٞمٜمام، اشمٗم٤مىًم٤م صحٞمح٦م ومٝمل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري سملم ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اًمّمح٦م ُمرشم٥م إمم وٕمٗمف ُمـ رومٕمٜم٤م أنٜم٤م إُمر ذم ُم٤م ويمؾ صحٞمًح٤م إؾمٜم٤مًدا ًمف ٟمجد أن

 طم٤مدي٨مأ ُمـ إول اًم٘مًؿ سملم ًمٚمتقومٞمؼ ُم٤م سم٤ٌمطم٨م إُمر و٤مق وم٢مذا، اًمٓمرق سمٛمجٛمقع

 إول اًم٘مًؿ أن ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ، سمٞمٜمٝم٤م اًمؽمضمٞمح إمم رضمع طمٞمٜمذاك أظمر وىمًؿ

ًٓ  ذيمرٟم٤مه ح٤م أظمر اًم٘مًؿ ُمـ سمٙمثػم أرضمح هل  أهن٤م وصم٤مٟمًٞم٤م قمديدة أطم٤مدي٨م أهن٤م ُمـ أو

 سمخالف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ اًمّمحٞمح٦م ذم ضم٤مءت

 .إظمػم احلدي٨م

 هؾ...  شوٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م شمقو٠م ُمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٨مطمد طمقل ؾم٠مخ٧م إذا مداخؾة:
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٤ًٌم يؽمك ُمـ يٛمدح ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل  ! ؟شوٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م»: ًمف ومٞم٘مقل واضم

، ووم٘مط وٟمٕمؿ ومٌٝم٤م اجلٛمٕم٦م يقم شمقو٠م ُمـ: ىم٤مل ًمق، ي٘متٍم ٓ هق ًمٙمـ الشقخ:

 يرد ٓ ومحٞمٜمئذ شأومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ»: سم٘مقًمف ذًمؽ أتؿ وىمد أُم٤م، اًم١ًمال يرد

 أن٤م، وؾم١ماًمؽ ِلؿمٙم٤مًمؽ اًمٓمريؼ يٗمًح سمام اجلقاب شم٠مظمذ أٓ ًمؽ يٜمٌٖمل، اًم١ًمال

 أنف سمٞمٜم٧م ىمد، وم٘مط اًمٗمْمٞمٚم٦م قمغم يدل هذا احلدي٨م أن قمغم وم٘مط ُم٘متًٍما  يٙمـ مل ضمقايب

 يقم اهمتًٚمتؿ أنٙمؿ ًمق»: طمدي٨م ضم٤مء ح٤م، إول اًمدور ذم هذا يٙمقن أن اعمٛمٙمـ ُمـ

 اجلٛمٕم٦م همًؾ ٞمٚم٦مومْم قمغم اًمدًٓم٦م ذم ي٤ًموي اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًٚمتؿ أنٙمؿ ومٚمق شاجلٛمٕم٦م

 أُمر وىمػ هؾ إُمر ًمٙمـ شأومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ»: احلدي٨م هذا يمٔم٤مهر

 ذم اًمقضمقب ويٜم٤مذم آؾمتح٤ٌمب يٜم٤مذم اًمذي وم٘مط احلض قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

: اجلقاب إول؟ اًم٘مًؿ ُمـ قمديدة سم٠مطم٤مدي٨م سمٕمد ومٞمام ذًمؽ أيمد أم، اجلٛمٕم٦م همًؾ

 .ٟمٕمؿ

 ُمـ اجلٛمٕم٦م همًؾ وضمقب شم١ميمد ًمتلا إطم٤مدي٨م أن اعمٓم٤مف ومٜمٝم٤مي٦م وًمذًمؽ

 .آٟمًٗم٤م وذيمرٟم٤م احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يمذًمؽ هل يمام أرضمح هل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 اًمذي اًمٗم٘مف قمٚمؿ أصقل ُمـ أصؾ إمم شمٜمٌٞمٝمٙمؿ سميورة يذيمرين هذا وؾم١ماًمؽ

 ًمديف شمتٕم٤مرض طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ومٝمؿ قمغم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ي٤ًمقمد

ئد وأبًدا دائاًم  ي١مظمذ أنف إصقًمٞم٦م قاقمداًم٘م هذه ُمـ، اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م  ُمـ سم٤مًمزا

 قمغم يدل دًمٞمؾ ضم٤مء صمؿ، ُم٤م أُمر ضمقاز قمغم يدل دًمٞمؾ ضم٤مء إذا: ُمثاًل ، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 اجلقاز ُمـ إول اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم ٟمٌ٘مك ومال، إُمر هذا واؾمتح٤ٌمب ومْمٞمٚم٦م

 آؾمتح٤ٌمب ٕن ذًمؽ آؾمتح٤ٌمب: ُمـ أظمر اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف دل ُم٤م إًمٞمف ٟمْمؿ سمؾ وم٘مط

 .اجلقاز يٜم٤مذم ٓ

 وضم٤مء، ؿمٞمًئ٤م يٌٞمح طمدي٨م ضم٤مء إذا أنف اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة ذم يدظمؾ مم٤م يمذًمؽ

 وم٠ٌمي، أظمر قمغم اًمٜمّملم أطمد شم٘مدم سمت٤مريخ قمٚمؿ قمٜمدٟم٤م وًمٞمس، ُيرُمف آظمر طمدي٨م

 اعمحرم؟ احلدي٨م قمٚمٞمف دل سمام أم اعمٌٞمح احلدي٨م قمٚمٞمف دل أبام ي١مظمذ اعمٗمٝمقُملم

، ٟمٕمؿ اًمٙمالم؟ هذا ُمٗمٝمقم، اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىمدم وُمٌٞمح طم٤مفمر رضشمٕم٤م إذا: اجلقاب
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 ذقمٞم٦م رضورة اعمٕمٚمقم ُمـ أنف هق اًم٘م٤مقمدة هذه يتٌٜمقن اًمٕمٚمامء ضمٕمؾ اًمذي واًم٥ًٌم

 إطمٙم٤مم قمٚمٞمف أنزل ُم٤م واًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمٜمٌقة ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمًدا سمٕم٨م طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل أن

 أُمر وهذا، اًمتدرج قمغم إطمٙم٤مم هذه ضم٤مءت وإٟمام، واطمدة ظمٓمقة يمٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م

 إول واهتامُمف إومم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دقمقة يم٤مٟم٧م إٟمام، اجلٛمٞمع ًمدى سمف ُم٘مٓمقع

 .سم٤مًمتدرج ومج٤مءت اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أُم٤م، اًمٜم٤مس إمم اًمتقطمٞمد دقمقة سمتٌٚمٞمغ هق

سمف أقمت٘مد ؾم١مال يرد أن هٜم٤م  ومٞمام حتريٛمٝم٤م ضم٤مء اًمتل إؿمٞم٤مء هذه: ُمٕمروف ضمقا

 ٕنف اِلسم٤مطم٦م: قمغم يم٤من: اجلقاب أن ؿمؽ ٓ اِلؾمالم؟ أول ذم طمٙمٛمٝم٤م يم٤من ُم٤م، سمٕمد

ًٓ  اًمٌح٨م هبذا صٚم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م أذيمره طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام  وٕمػ قمغم وًمٚمتٜمٌٞمف، أو

 ومرائض ومرض اهلل إن»: اًمٜمقوي٦م سم٤مٕرسمٕملم اعمٕمروف احلدي٨م وهق أٓ، صم٤مٟمًٞم٤م إؾمٜم٤مده

 شم٠ًمخقا  ومال سمٙمؿ رمح٦م أؿمٞم٤مء قمـ وؾمٙم٧م، شمٕمتدوه٤م ومال طمدوًدا وطمد، شمْمٞمٕمقه٤م ومال

، قمٜمٝم٤م ُمًٙمقت ومٝمل اِلؾمالم أول ذم قمٜمٝم٤م ُمًٙمقشًم٤م إطمٙم٤مم ُمـ يم٤من ومام شقمٜمٝم٤م

 اخلٛمر؟ طمٙمؿ يم٤من ُم٤م ُمثاًل  اخلٛمر حتريؿ وم٘مٌؾ، ضمقازه يٕمٜمل اًمٌمء قمـ واًمًٙمقت

، قمٜمف ُمًٙمقشًم٤م يم٤من وإٟمام، اخلٛمر ذم ًمٙمؿ وهٜمٞمئ٤ًم، اخلٛمر اذسمقا : ٟمص هٜم٤مك يٙمـ مل ـمًٌٕم٤م

 ىمٌؾ اخلٛمر ذب هؾ! شمرى ؾمٙمران وهق اًمّمالة ذم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض دظمؾ ويقم

 طمٙمؿ يم٤من ُم٤م: إًذا، ٓ ـمًٌٕم٤م حمرُم٦م؟ أهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ سمٚمغ ىمد وهق اًمّمالة

 يم٤مٟم٧م، يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم هق يمام وهمػمه اًمّمح٤ميب هذا ذهب٤م اًمتل احل٤مًم٦م هذه ذم اخلٛمر

 ... اعمٕمروف درجاًمت قمغم اًمتحريؿ ضم٤مء صمؿ، اِلسم٤مطم٦م وهق قمٜمف اعمًٙمقت إصؾ قمغم

 ىمٌؾ اًمذه٥م؟ طمٙمؿ يم٤من ُم٤م اًمذه٥م حتريؿ ىمٌؾ، اًمذه٥م طمرم ح٤م ُمثاًل  هٙمذا

 ومٚمام، اِلسم٤مطم٦م قمغم ومٙم٤مٟم٧م قمٜمف ُمًٙمقشًم٤م يم٤من ذًمؽ يمؾ طمٙمٛمف؟ يم٤من ُم٤م احلرير حتريؿ

 شمٕم٤مرض إذا: ىم٤مًمقا  هٜم٤م وُمـ، اًمٕمٚمامء شمٌٜم٤مه٤م إؿمٞم٤مء هلذه اعمحرُم٦م اًمٜمّمقص ضم٤مءت

 وذاك هذا يمؾ، اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىمدم، حمرم طم٤مفمر وأظمر ُمٌٞمح أطمدمه٤م ٟمّم٤من

 أصقل ذم اِلطمٙم٤مم: يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف طمزم اسمـ يمثػًما  طمقهل٤م يدٟمدن ىم٤مقمدة ذم يدظمؾ

 جي٥م: ي٘مقل ومٝمق، اعمحغم: أظمر يمت٤مسمف ذم ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ُمٜم٤مىمِمتف ذم وظم٤مص٦م، إطمٙم٤مم

ئد ي١مظمذ أن ئد اًمزا  .إطمٙم٤مم ُمـ اًمزا
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 ذم إصؾ: أصقًمٞم٦م أجًْم٤م ىم٤مقمدة وهل طم٦ماِلسم٤م إؿمٞم٤مء ذم إصؾ يم٤من إذا

: ٟم٘مقل ًمٚمّمقت؟ اًمالىمط هذا اؾمتٕمامل جيقز هؾ: ُمثاًل  ٟم٘مقل ومٜمحـ، اِلسم٤مطم٦م إؿمٞم٤مء

 ذم إصؾ: ٟم٘مقل، طم٤مدث أُمر وهذا، اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ يتٜمٓمع ىمد، جيقز

ئد ي١مظمذ هٙمذا، ٟمتج٤موزه ومل قمٜمده وىمٗمٜم٤م هنل ضم٤مء وم٢مذا، اِلسم٤مطم٦م إؿمٞم٤مء ئداًمز سم٤مًمزا  ا

 .إطمٙم٤مم ُمـ

 اعم٠ًمخ٦م ذم ًمتٓمٌٞم٘مٝم٤م ٟمٕمقد ضمًدا ويمثػمة يمثػمة ؿمٕم٥م وهل٤م اًم٘م٤مقمدة هذه قمرومٜم٤م إذا

 هذا شاجلٛمٕم٦م يقم ذم اهمتًٚمتؿ أنٙمؿ ًمق»: ذيمرٟم٤م يمام قم٤مئِم٦م طمدي٨م ضم٤مء: اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م

 يٖمتًٚمف همًؾ يم٠مي يم٤من اجلٛمٕم٦م؟ يقم همًؾ يم٤من ُم٤مذا احلض ىمٌؾ! شمرى، طمض ومٞمف

 اِلسم٤مطم٦م قمغم.. اًمٙمرُي٦م اًمرائح٦م إزاًم٦م أو اًمٜمٗمس قمـ اًمؽمويح سم٤مب ُمـ اِلٟم٤ًمن

 قمغم احلض وهق ضمديد سمحٙمؿ ضم٤مء، أنٙمؿ ًمق: احلدي٨م هذا ضم٤مء ومٚمام، إصٚمٞم٦م

 وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ»: طمدي٨م يمذًمؽ، اجلٛمٕم٦م يقم اًمٞمقم هذا سمخّمقص آهمت٤ًمل

 اًمقوقء قمغم آىمتّم٤مر ُمـ أومْمؾ اًمٖمًؾ هذا أن وهق ضمديًدا شمنميًٕم٤م يٗمٞمد شأومْمؾ

 .سمف إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة ٕن اجلٛمٕم٦م: يقم ُمٜمف سمد ٓ اًمذي

 أن ؿمؽ ٓ.. واضم٥م طمؼ.. ومٚمٞمٖمتًؾ: إول اًم٘مًؿ ُمـ إطم٤مدي٨م ضم٤مءت ح٤م

 ُمـ وهق آظمر أوم٤مده ُم٤م وقمغم قم٤مئِم٦م طمدي٨م أوم٤مده ُم٤م قمغم زائًدا أُمًرا  أوم٤مد اًمٜمقع هذا

ًٓ  حتٗمظ أن جي٥م اًم٘م٤مقمدة هذه، اهلل رمحف ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة طمدي٨م  ذم شمٓمٌؼ صمؿ أو

 ... اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م يٌدو اًمتل إطم٤مدي٨م شمقومٞمؼ

 ... مداخؾة:

 إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م يٜمًخ اًمرأي هذا، رأي هذا هذا؟ ذم اًمذي ُم٤م الشقخ:

طًم٦م سم٤مًمقضمقب اًم٘م٤مئٚم٦م  احلدي٨م ُمٕم٤مرو٦م يٜمٌٖمل ٓ هذا واضم٥م؟ اجلٛمٕم٦م همًؾ، سا

 .ُمٕم٘مؾ هنر ؾسمٓم اهلل هنر ضم٤مء وإذا، اًمٜمٔمر سمٓمؾ إثر ضم٤مء إذا: ي٘م٤مل يمام اعمرومقع

 ...  مداخؾة:

 شم٠ميت ُم٤م، ي٘م٤مل ح٤م آٟمت٤ٌمه وأرضمق، آٟمًٗم٤م ذطمٜم٤م يمام ٓ؟ اًمٕمٙمس ومل الشقخ:

٤ًٌم اًمٌمء يم٤من إذا: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ، قمٜمٝم٤م أضمٞم٥م وىمد إؾمئٚم٦م  ُم١ميمدة ؾمٜم٦م سم٠منف وىمٞمؾ ُمًتح
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 ومٝمق ُم١ميمدة ؾمٜم٦م يم٤من ُم٤م ٕنف مل؟، ٓ: ىمٚمٜم٤م آؾمتح٤ٌمب؟ سمًٜمٞم٦م اًم٘مقل يٜم٤مذم ومٝمؾ ُمثاًل 

٤ًٌم يم٤من ٤ممم أومْمؾ  سم٤مؾمتح٤ٌمب ي٘م٤مل أن: هذه ُم٠ًمختٜم٤م ذم أن ُمراشم٥م صمالصم٦م ومٝمٜم٤م، ُمًتح

 هذا، اجلٛمٕم٦م همًؾ سمقضمقب ي٘م٤مل أن.. اجلٛمٕم٦م همًؾ سمًٜمٞم٦م ي٘م٤مل أن.. اجلٛمٕم٦م همًؾ

 يم٤من ُم٤م ٕن اًمقضمقب ذم يدظمؾ يقم وإومْمؾ اًمٗم٤موؾ هذا، أومْمؾ وهذا وم٤موؾ

٤ًٌم ٤ًٌم يم٤من مم٤م أومْمؾ قومٝم أومم سم٤مب وُمـ، ُم١ميمدة ؾمٜم٦م يم٤من مم٤م أومْمؾ ومٝمق واضم ، ُمًتح

 يٙمـ مل إذا: مت٤مًُم٤م أن٧م ىمٚم٧م يمام دائاًم  ي١مظمذ أنف: ٟم٘مقل ٟمحـ، أجًْم٤م اجلٛمع ـمريؼ هق هذا

 .ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة إمم اًمرضمقع ُمـ طمٞمٜمئذ سم٠مس ومال اًمتقومٞمؼ أُمٙمـ وم٢مذا، اًمتقومٞمؼ

 ُمّمٓمٚمح.. اعمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم ضمًدا ٟم٤مومٕم٦م رؾم٤مًم٦م ًمف اهلل رمحف طمجر اسمـ واحل٤مومظ

 اعم٘مٌقل ىمًؿ ُمـ طمديث٤من ضم٤مء إذا: ي٘مقل هٜم٤مك، اًمٜمخ٦ٌم سمنمح اعمٕمرووم٦م وهل ي٨ماحلد

 طمديث٤من ضم٤مء إذا.. ُمتٕم٤مرو٤من - ومّم٤مقمًدا طمًٜم٤ًم يم٤من ُم٤م: سم٤معم٘مٌقل يٕمٜمل وهق -

 وضمقه ُمـ سمقضمف اعمتٕم٤مرولم احلديثلم سملم وومؼ: ىم٤مل اًمٕمٛمؾ؟ ومام ُمتٕم٤مرو٤من ُم٘مٌقٓن

، آظمتّم٤مر قمغم ىم٤مئٛم٦م رؾم٤مًمتف ٕن ضمًدا: اعمختٍم اجلقاب هبذا جيٞم٥م هق، اًمتقومٞمؼ

 ـمرق أن: ي٘مقًمقن ًمقضمدٟم٤مهؿ اعمّمٓمٚمح يمت٥م ُمـ اعمًٌقـم٤مت إمم رضمٕمٜم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م

 .وضمف ُم٤مئ٦م ُمـ أيمثر سمٚمٖم٧م اعمتٕم٤مرو٦م إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ

 اًمقضمقه هذه ُمـ سمقضمف اعمتٕم٤مرولم احلديثلم سملم اًمتقومٞمؼ اًمٗم٘مٞمف يًتٓمع مل وم٢مذا

 مل إذا: ىم٤مل اًم٤ًمسمؼ يمالُمف ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ قم٤مسمرة إؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمٙمثػمة

 اعمت٠مظمر ُمـ اعمت٘مدم ُمٕمروم٦م طمقل: أي، اعمٜمًقخ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اقمتؼم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ

 ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اًم٤ٌمطم٨م يتٌلم مل وم٢مذا، اًمٜم٤مؾمخ هق واعمت٠مظمر ُمٜمًقخ اعمت٘مدم: ًمٞم٘م٤مل

 احلديثلم أن: سمٛمٕمٜمك، اًمثٌقت طمٞم٨م ُمـ اًمؽمضمٞمح، اًمؽمضمٞمح إمم صػم: ىم٤مل اعمٜمًقخ

 وٓ سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ومل صحٞمًح٤م وأظمر طمًٜم٤ًم أطمدمه٤م يم٤من إذا اعمتٕم٤مرولم

 يم٤من وإذا، احلًـ قمغم اًمّمحٞمح رضمح طمٞمٜمئذ سمٞمٜمٝمام ُمـ اعمٜمًقخ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اقمت٤ٌمر

٤ًٌم ومرًدا صحٞمًح٤م أطمدمه٤م احلديث٤من  ومل ُمِمٝمقًرا أو ُمًتٗمٞمًْم٤م صحٞمًح٤م وأظمر همري

 شمٕم٤مرض إذا وهٙمذا، اًمٖمري٥م اًمّمحٞمح دي٨ماحل قمغم هذا رضمح اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ

 أظمذ سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ومل ُمتقاشمر طمدي٨م ُمع ُمًتٗمٞمض أو ُمِمٝمقر طمدي٨م
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شمر سم٤محلدي٨م  .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اعمًتٗمٞمض اًمّمحٞمح احلدي٨م وشمرك اعمتقا

 إمم صػم اًمتقومٞمؼ ُمـ اِلٟم٤ًمن يتٛمٙمـ مل إذا ًمٙمـ، اًمتقومٞمؼ هق إصؾ أن: اعمٝمؿ

 وهل اًمث٤مًمث٦م اًمدرضم٦م إمم صػم وإٓ، اعمٜمًقخ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ ت٤ٌمراقم وهل، اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرشم٦ٌم

 اطمتقي٤م وم٢مذا: يمالُمف هن٤مي٦م ذم احل٤مومظ ي٘مقل صمؿ، صمٌقشًم٤م اًمدًمٞمٚملم ُمـ سم٤مٕصح إظمذ

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا »: وىمٞمؾ إُمر شمرك طمٞمٜمٍئذ سمٞمٜمٝمام اعمراضمح٦م يٛمٙمـ ومل اًمّمح٦م  إِنْ  اًمذِّ

 ذم اًمِمديد إؾمػ ُمع احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل يمام ي٘م٤مل وٓ[ 43:اًمٜمحؾ]ششَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمُْتؿْ 

 هذه شمقومٞمؼ ُمـ يتٛمٙمٜمقا  مل وأهنؿ ُمتٕم٤مرو٦م أهن٤م هلؿ شمٌدو اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض

 طمدي٨م سم٠مي اًمٕمٛمؾ قمـ أقمروقا : أي، ومت٤ًمىمٓم٤م شمٕم٤مرو٤م: إؾمػ ُمع ي٘مقًمقن اًم٘م٤مقمدة

 هذه قمغم احلديثلم سم٠مطمد اًمٕمٛمؾ ذم اًمتدرج ُمـ سمد ٓ، اعمتٕم٤مرولم احلديثلم ُمـ

 .اًمٗم٘مٞمٝم٦م احلديثٞم٦م اًم٘م٤مقمدة

 (55:26:15/ 3 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 اجلؿعة غسؾ وجقب

وُمـ  ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 .إهم٤ًمل اعمًتح٦ٌم

وىمد ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء إمم اًم٘مقل سمقضمقب اًمٖمًؾ »:  ش1»ىمقًمف حت٧م رىمؿ 

 .شًمٚمجٛمٕم٦م ...

هق احلؼ اًمذي ٓ يٜمٌٖمل اًمٕمدول قمٜمف ٕن إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمٚمٞمف أىمقى ىمٚم٧م: و

إؾمٜم٤مدا وأسح ذم اًمدًٓم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتدل هب٤م اعمخ٤مًمٗمقن قمغم آؾمتح٤ٌمب 

وم٤مٟمٔمر ُمثال اؾمتدٓهلؿ سمحدي٨م قمٛمر اعمذيمقر ذم اًمٙمت٤مب وم٢مٟمف ٓ طمج٦م هلؿ ومٞمف سمؾ هق 

جلٛمع احل٤مومؾ قمغم ُمثؾ ذًمؽ اًمّمح٤ميب قمٚمٞمٝمؿ ٕن إٟمٙم٤مر قمٛمر قمغم رأس اعمٜمؼم ذم ذًمؽ ا

اجلٚمٞمؾ وشم٘مرير مجٞمع احل٤مرضيـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ح٤م وىمع ُمـ ذًمؽ اِلٟمٙم٤مر هلق 

ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م اًم٘م٤موٞم٦م سم٠من اًمقضمقب يم٤من ُمٕمٚمقُم٤م قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م وًمق يم٤من إُمر 

قمٜمدهؿ قمغم قمدم اًمقضمقب ح٤م قمقل ذًمؽ اًمّمح٤ميب ذم آقمتذار قمغم همػمه وم٠مي شم٘مرير 
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 ُمـ طمي سمٕمد هذا اِلٟمٙم٤مر؟!ُمـ قمٛمر و

وم٘مد  شُمـ شمقو٠م وم٠مطمًـ اًمقوقء ...»ويمذًمؽ اؾمتدٓهلؿ سمحدي٨م أيب هريرة: 

 :شاًمٗمتح»أضم٤مب قمٜمف احل٤مومظ ٟمٗمًف سم٘مقًمف ذم 

 شُمـ اهمتًؾ»ًمٞمس ومٞمف ٟمٗمل اًمٖمًؾ وىمد ورد ُمـ وضمف آظمر ذم اًمّمحٞمح سمٚمٗمظ: »

قم٤مدة ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن ذيمر اًمقوقء عمـ شم٘مدم همًٚمف قمغم اًمذه٤مب وم٤مطمت٤مج إمم إ

 .شاًمقوقء

ومجٚم٦م اًم٘مقل أن إطم٤مدي٨م اعمٍمطم٦م سمقضمقب همًؾ اجلٛمٕم٦م ومٞمٝم٤م طمٙمؿ زائد قمغم 

إطم٤مدي٨م اعمٗمٞمدة ٓؾمتح٤ٌمسمف ومال شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م واًمقاضم٥م إظمذ سمام شمْمٛمـ اًمزي٤مدة 

  ٓسمـ طمزم. شاعمحغم»ًمٚمِمقيم٤مين و  شٟمٞمؾ إوـم٤مر»ُمٜمٝم٤م وراضمع شمٗمّمٞمؾ هذا اًمٌح٨م ذم 

 ([125ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 اجلـابة وغسؾ احلقض غسؾ بني الػرق

وُمـ  ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 .همًؾ اعمرأة

قمـ همًؾ اعمحٞمض  ملسو هيلع هللا ىلصومٕمـ قم٤مئِم٦م أن أؾمامء سمٜم٧م يزيد ؾم٠مخ٧م اًمٜمٌل » ىمقًمف:

. ششم٠مظمذ إطمدايمـ ُم٤مءه٤م وؾمدرهت٤م ومتٓمٝمر ... صمؿ شم٠مظمذ ومرص٦م ممًٙم٦م ومتٓمٝمر هب٤م»ىم٤مل: 

... وؾم٠مختف قمـ همًؾ  شؾمٌح٤من اهلل شمٓمٝمري هب٤م»ء: ويمٞمػ شمٓمٝمر هب٤م؟ ىم٤مل: ىم٤مًم٧م أؾمام

... وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ٟمٕمؿ اًمٜم٤ًمء ٟم٤ًمء إنّم٤مر مل  ششم٠مظمذيـ ُم٤مءك»اجلٜم٤مسم٦م وم٘م٤مل: 

 ...شيٛمٜمٕمٝمـ احلٞم٤مء أن يتٗم٘مٝمـ ذم اًمديـ. رواه اجلامقم٦م إٓ اًمؽمُمذي

اجلٜم٤مسم٦م  احلدي٨م سيح ذم اًمتٗمريؼ سملم همًؾ اعمرأة ذم احلٞمض وهمًٚمٝم٤م ُمـ 

طمٞم٧م أيمد قمغم احل٤مئض أن شم٤ٌمًمغ ذم اًمتدًمٞمؽ اًمِمديد واًمتٓمٝمػم ُم٤م مل ي١ميمد ُمثٚمف ذم 

همًٚمٝم٤م ُمـ اجلٜم٤مسم٦م يمام أن طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م اعمذيمقر ذم اًمٙمت٤مب دًمٞمؾ قمغم قمدم وضمقب 

اًمٜم٘مض ذم همًٚمٝم٤م ُمـ اجلٜم٤مسم٦م وهق اعمراد ذم طمدي٨م قمٌٞمد سمـ قمٛمػم قمـ قم٤مئِم٦م سم٘مريٜم٦م 
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٤مرض سملم إطم٤مدي٨م قمغم هذا اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمج٥م اًمٜم٘مض ومال شمٕم ملسو هيلع هللا ىلصاهمت٤ًمهل٤م ُمع اًمٜمٌل 

ذم احلٞمض وٓ جي٥م ذم اجلٜم٤مسم٦م ظمالوم٤م ح٤م ذه٥م إًمٞمف اعمّمٜمػ وقمغم ُمذهٌف يٚمزم رد 

طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمدون طمج٦م وٓ جيقز. وىمد ذه٥م إمم اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر اِلُم٤مم أمحد 

وهق ُمذه٥م اسمـ  168 - 165/  1ومراضمٕمف  شهتذي٥م اًمًٜمـ»وصححف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

   .45 - 37/  2م طمز

 ([124ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 اجلـابة غسؾ دون احلقض غسؾ يف صعرها كؼض ادرأة عذ جيب

 ]قال اإلمام[:

 ذم ؿمٕمره٤م شمٜم٘مض أن اعمرأة قمغم جي٥م ٓ أنف صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم صم٧ٌم وىمد

 سمٕمض قم٤مدة ُمـ ُمٕمروف هق يمام ُمْمٗمقر ؿمٕمر ًمف يم٤من إن ُمثٚمٝم٤م وم٤مًمرضمؾ، اجلٜم٤مسم٦م همًؾ

 هق هذا، ٟم٘مْمف ومٞمج٥م احلٞمض ذم وأُم٤م. اًم٘م٤ٌمئؾ سمٕمض قمٜمد أجْم٤م واًمٞمقم ،ىمديام اًمٕمرب

 .اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م شم٘متْمٞمف اًمذي إرضمح

 (.335/ 2)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 واجب احلقض غسؾ يف الشعر كؼض

ة اهمتًٚم٧م إذا» :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]  ٟم٘مْم٧م، طمٞمْمٝم٤م ُمـ اعمرأ

 ومل، رأؾمٝم٤م شمٜم٘مض مل اجلٜم٤مسم٦م ُمـ اهمتًٚم٧م وإذا ،وإؿمٜم٤من سم٤مخلٓمٛمل وهمًٚم٧م، ؿمٕمره٤م

 .وٕمٞمػ. شوإؿمٜم٤من سم٤مخلٓمٛمل شمٖمًؾ

 ]قال اإلمام[:

ة ُمـ اًمِمٕمر ٟم٘مض أن قمغم سم٤محلدي٨م اًمّمٜمٕم٤مين اؾمتدل وىمد  ذم احل٤مئض اعمرأ

 إذ» :ىم٤مل، ومٞمف وإؿمٜم٤من اخلٓمٛمل ًمذيمر اًمٜمدب قمغم هق سمؾ، قمٚمٞمٝم٤م واضم٤ٌم ًمٞمس همًٚمٝم٤م

 احلدي٨م وٕمػ قمروم٧م وإذا: ىمٚم٧م. شاًمٜمدب قمغم ىمريٜم٦م ومٝمق سمقضمقهبام ىم٤مئؾ ٓ

 طمدي٨م ُمـ صم٧ٌم وىمد ٓؾمٞمام، صحٞمح همػم اًمّمٜمٕم٤مين ذيمره ُم٤م قمغم سمف وم٤مٓؾمتدٓل
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 أىمرب يم٤من وهلذا. شواهمتًكم ؿمٕمرك اٟم٘ميض» :احلٞمض ذم هل٤م ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م

 همًؾ وسملم، اًمٜم٘مض ومٞمف ومٞمج٥م احلٞمض همًؾ سملم اًمتٗمريؼ اًمّمقاب إمم اعمذاه٥م

 إطم٤مدي٨م» ذم هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم ذًمؽ سمٞم٧م يمام ،جي٥م ومال اجلٜم٤مسم٦م

 . ش188» رىمؿ اًمّمحٞمح٦م

 (.343/ 2)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 ادستحبة إغسال

 :اعمًتح٦ٌم إهم٤ًمل

 محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ ُمٞمت٤م همًؾ ُمـ» ؾمٌؼ ُم٤م ومٞمف :ادقت غسؾ مـ الغسؾ - 1

 .شومٚمٞمتقو٠م

 شمقذم ح٤م: قمٜمف اهلل ريض ٥مـم٤مًم أيب سمـ قمكم قمـ: ادرشك مقاراة مـ الغسؾ - 2

 إٟمف: ىمٚم٧م شومقاره اذه٥م»: ىم٤مل شمقذم ىمد قمٛمؽ إن: وم٘مٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتٞم٧م أيب

 أتٞمتف صمؿ ومٗمٕمٚم٧م، ششم٠متٞمٜمل طمتك ؿمٞمئ٤م حتدصمـ وٓ ومقاره اذه٥م»: ىم٤مل. ُمنميم٤م ُم٤مت

 ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل إؾمح٤مق أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم صمٜم٤م: ش19» اًمٓمٞم٤مًمز أظمرضمف. أهمتًؾ أن وم٠مُمرين

 .ومذيمره.... ي٘مقل قمٚمٞم٤م دتؿمٝم: ي٘مقل يمٕم٥م سمـ ٟم٤مضمٞم٦م

 سمٌٕمض سمف ؿمٕم٦ٌم قمـ ش41/ 1» واًمٜم٤ًمئل ش97/ 1» أمحد أظمرضمف ويمذًمؽ

 .اظمتّم٤مر

 واًمٜم٤ًمئل ش75/ 2» داود أبق أظمرضمف. إؾمح٤مق أيب قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من شم٤مسمٕمف وىمد

 .زم ودقم٤م وم٤مهمتًٚم٧م: ؾمٗمٞم٤من وزاد. صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا. ش283 - 282/ 1» أجْم٤م

 - 153/ 1» شاعمًٜمد زوائد» ذم أمحد ـسم اهلل قمٌد أظمرضمف أظمرى ـمريؼ وًمف

 قمٌد أيب قمـ يذيمره إؾمامقمٞمؾ اًمًدي ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل إصؿ يزيد سمـ احلًـ قمـ ش129

 ينين ُم٤م سمدقمقات زم ومدقم٤م: ىم٤مل أتٞمتف صمؿ وم٤مهمتًٚم٧م: وومٞمف سمف قمكم قمـ اًمًٚمٛمل اًمرمحـ

. اهمتًؾ اعمٞم٧م همًؾ إذا قمٜمف اهلل ريض قمكم ويم٤من: ىم٤مل وؾمقده٤م اًمٜمٕمؿ محر هب٤م زم أن
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 .طمًـ إؾمٜم٤مد هذاو

 احلًـ ىم٤مًمف. سمح٘مٝم٤م واضم٥م إٟمف: ىمٞمؾ وىمد، ًمٚمٜمٗم٤ًمء طمتك: لإلحرام الغسؾ -3

 .ش26/ 2 و 82/ 7» طمزم اسمـ وُمٜمٝمؿ اًمٔم٤مهر وأهؾ

 وإذا، ُيرم أن أراد إذا يٖمتًؾ أن اًمًٜم٦م ُمـ إن: قمٛمر اسمـ ىم٤مل: مؽة لدخقل -4

 .شاجلٞم٤مد اًمتٚمٕمٞم٘م٤مت» واٟمٔمر شصحٞمح: ُمس ىمط». ُمٙم٦م يدظمؾ أن أراد

 يٖمتًؾ ٟم٤ًمئف قمغم يقم ذات ـم٤مف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن راومع أيب قمـ: اجلامع عؼب -5

 هذا: ىم٤مل واطمدا؟ همًال دمٕمٚمف أٓ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل، هذه وقمٜمد هذه قمٜمد

 قمـ ش9 - 8/ 6» وطمؿ ش256/ 1» وُم٩م ش34/ 1» د أظمرضمف. وأـمٝمر وأـمٞم٥م أزيمك

 .طمًـ ؾمٜمد وهذا. فقمٜم ؾمٚمٛمك قمٛمتف قمـ راومع أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمرض ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يمام: اإلغامء عؼب -6

 همًال ُمٕم٤م واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ًمّمالة أو :صالة لؽؾ ادستحاضة غسؾ -7

 وهمًال. إظمرى وىم٧م إمم إومم شم١مظمر إذ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ًمّمالة ويمذا، واطمدا

 شاعمجٛمع» و ش179 - 178/ 2» شاعمٕمجؿ» قمغم شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م راضمع. اًمّمٌح ًمّمالة واطمدا

 .ش129 - 128/ 6» شاعمًٜمد» و ش281 - 285/ 1» أجْم٤م

 ([.1/25) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 «فؾقتقضل محؾف ومـ فؾقغتسؾ مقًتا غسؾ مـ» حديث صحة ما

 القجقب؟ عذ يدل إمر وهؾ

 محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ ُمٞمًت٤م همًؾ ُمـ» احلدي٨م صح٦م ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م :السـائؾ

  اًمقضمقب؟ قمغم يدل إُمر وهؾ شومٚمٞمتقو٠م

ؾ عمـ ملسو هيلع هللا ىلص أُمره أُم٤م الشقخ: ًّ  صحٞمح طمدي٨م أوًٓ  ومٝمذا يٖمتًؾ سم٠من اعمٞم٧م هم

 ًمإلؾمتح٤ٌمب؟ أم ًمٚمقضمقب هق هؾ إُمر هذا صٗم٦م ُم٤م أُم٤م، ومٞمف ري٥م ٓ صم٤مسم٧م

 سمٕمْمٝمؿ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م أن صم٧ٌم ح٤م، ًمإلؾمتح٤ٌمب وإٟمام ًمٚمقضمقب ًمٞمس :هق وم٤مجلقاب
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ماًمت قمدم قمغم إول اًمًٚمػ قمٛمؾ ومجري٤من، يٖمتًؾ ٓ وسمٕمْمٝمؿ يٖمتًؾ  إُمر هذا زا

٤ًٌم ًمٞمس أنف قمغم دلَّ   أن سمح٘مف يًتح٥م اعمٞم٧م همًؾ ومٛمـ، ُمًتح٥م أُمر هق وإٟمام واضم

 ًمٚمقضمقب يٙمقن ٓ إطمٞم٤من سمٕمض ذم إُمر ٕن، قمٚمٞمف إصمؿ ومال يٗمٕمؾ مل وم٢من يٖمتًؾ

 .ًمٚمقضمقب ًمٞمس هق يمذًمؽ وهٜم٤م

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

ؾ مـ ُغْسؾ اشتحباب  محؾف مـ ووضقء مقًتا غس 

. شُمـ همًؾ ُمٞمت٤م ومٚمٞمٖمتًؾ وُمـ محٚمف ومٚمٞمتقو٠م»طمدي٨م أبك هريرة ُمرومققم٤م: » 

 صحٞمح.، 43ـ  42رواه أمحد وأبق داود واًمؽمُمذى وطمًٜمف. ص 

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم سمٕمد إيراد ـمرىمف[:

وسمٕمْمٝم٤م طمًـ، وسمٕمْمٝم٤م  ،ومٝمذه مخ٦ًم ـمرق ًمٚمحدي٨م سمٕمْمٝم٤م صحٞمح، وسم٤مجلٛمٚم٦م

وًمٙمـ إُمر ومٞمف ًمالؾمتح٤ٌمب ٓ  ،صح٦م احلدي٨م قمٜمدٟم٤م ذموٕمٞمػ ُمٜمجؼم، ومالؿمؽ 

ًمٚمقضمقب ٕنف ىمد صح قمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا إذا همًٚمقا اعمٞم٧م ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٖمتًؾ 

 وهمػمه. ،شأطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز»يمت٤مسمك  ذموُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٖمتًؾ. يمام ذيمرشمف 

 ( [144) ]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ

 السـة يف ثابتة أغسال

 .مج٤مع يمؾ قمٜمد آهمت٤ًمل -

 .صالة ًمٙمؾ ح٤مو٦ماعمًت اهمت٤ًمل -

 .اِلهمامء سمٕمد آهمت٤ًمل-

 .اعمنمك دومـ ُمـ آهمت٤ًمل -

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 
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هد أهم٤ًمل صم٤مسمت٦م مل يتٕمرض اعم١مًمػ ًمذيمره٤م ومرأج٧م ُمـ اًمٗم٤مئدة أن ٓ  فائدة:

 ٟمٖمٗمٚمٝم٤م:

ـم٤مف ذات يقم  ملسو هيلع هللا ىلصٜمٌل حلدي٨م أيب راومع أن اًم :آغتسال عـد كؾ مجاع - 1

قمغم ٟم٤ًمئف يٖمتًؾ قمٜمد هذه وقمٜمد هذه ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل! أٓ دمٕمٚمف واطمدا؟ 

 .شهذا أزيمك وأـمٞم٥م وأـمٝمر»ىم٤مل: 

 شصحٞمح أيب داود»رواه أبق داود وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ وًمذًمؽ أوردشمف ذم 

ه واؾمتدل سمف قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م.  وذيمرت ومٞمف أن احل٤مومظ اسمـ طمجر ىمقا

أو ًمٚمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٞمٕم٤م همًال  :ستحاضة لؽؾ صالةاغتسال اد - 2

وًمٚمٛمٖمرب واًمٕمِم٤مء مجٞمٕم٤م همًال وًمٚمٗمجر همًال حلدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: إن أم طمٌٞم٦ٌم 

وم٠مُمره٤م سم٤مًمٖمًؾ ًمٙمؾ صالة ... احلدي٨م وذم  ملسو هيلع هللا ىلصاؾمتحٞمْم٧م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل 

وم٠مُمرت أن شمٕمجؾ اًمٕمٍم  ملسو هيلع هللا ىلصرواي٦م قمٜمٝم٤م: اؾمتحٞمْم٧م اُمرأة قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

وشمٖمتًؾ هلام همًال واطمدا وشم١مظمر اعمٖمرب وشمٕمجؾ اًمٕمِم٤مء وشمٖمتًؾ هلام وشم١مظمر اًمٔمٝمر 

همًال وشمٖمتًؾ ًمّمالة اًمّمٌح همًال وإؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م صحٞمح قمغم ذط 

   .355و 355رىمؿ  شصحٞمح اًمًٜمـ»اًمِمٞمخلم وإومم صحٞمح وم٘مط يمام سمٞمٜمتف ذم 

 حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: صم٘مؾ رؾمقل :آغتسال بعد اإلغامء - 3 

هؿ يٜمتٔمروٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: ، وم٘مٚمٜم٤م: ٓ شأصغم اًمٜم٤مس؟»وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

. ىم٤مًم٧م: ومٗمٕمٚم٧م وم٤مهمتًؾ صمؿ ذه٥م ًمٞمٜمقء وم٠مهمٛمل قمٚمٞمف صمؿ شوٕمقا زم ُم٤مء ذم اعمخْم٥م»

وٕمقا زم »وم٘م٤مل:  وم٘مٚمٜم٤م: ٓ هؿ يٜمتٔمروٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل شأصغم اًمٜم٤مس؟»أوم٤مق وم٘م٤مل: 

ذه٥م ًمٞمٜمقء وم٠مهمٛمل قمٚمٞمف صمؿ أوم٤مق ىم٤مل:  . ىم٤مًم٧م: ومٗمٕمٚمٜم٤م وم٤مهمتًؾ صمؿشاح٤مء ذم اعمخْم٥م

وم٘مٚمٜم٤م: ٓ هؿ يٜمتٔمروٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. ومذيمرت إرؾم٤مًمف إمم أيب سمٙمر  شأصغم اًمٜم٤مس؟»

سم٤مب: همًؾ اعمٖمٛمك قمٚمٞمف إذا »أورده ذم  شاعمٜمت٘مك»ومت٤مم احلدي٨م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف يمام ذم 

 :212/  1. ىم٤مل اًمِمقيم٤مين شأوم٤مق

تح٤ٌمب آهمت٤ًمل ًمٚمٛمٖمٛمك قمٚمٞمف وىمد ؾم٤مىمف اعمّمٜمػ هد ًمالؾمتدٓل سمف قمغم اؾم»

صمالث ُمرات وهق ُمث٘مؾ سم٤معمرض ومدل ذًمؽ قمغم شم٠ميمد  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ومٕمٚمف اًمٜمٌل 
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 .شاؾمتح٤ٌمسمف

 ملسو هيلع هللا ىلصحلدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أنف أتك اًمٜمٌل  :آغتسال مـ دفـ ادرشك - 4

ومٚمام واريتف رضمٕم٧م إًمٞمف وم٘م٤مل زم:  شاذه٥م ومقاره»وم٘م٤مل: إن أب٤م ـم٤مًم٥م ُم٤مت وم٘م٤مل: 

ئل وهمػمه سمًٜمد صحٞمح وًمف إؾمٜم٤مد آظمر صحٞمح أجْم٤م وومٞمف . أظمرضمف اًمٜم٤ًمشاهمتًؾ»

وىمد  شأطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز»ُمـ يمت٤ميب  شب»وم٘مرة  79 شاعمٌح٨م»زي٤مدات وىمد أوردشمف ذم 

 ومرهم٧م ُمٜمف ىمري٤ٌم. صمؿ ـمٌع واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت.

 ([122) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص 

 لؾعقديـ آغتسال اشتحباب

يم٤من يٖمتًؾ يقم اًمٗمٓمر  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌك » طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس واًمٗم٤ميمف سمـ ؾمٕمد:»

 يث٧ٌم ُمـ وضمف. وٓ، وٕمٞمػ . ش43ص ». رواه اسمـ ُم٤مضمف شوإوحك

وأطمًـ ُم٤م يًتدل سمف قمغم اؾمتح٤ٌمب آهمت٤ًمل ًمٚمٕمٞمديـ ُم٤م روى اًمٌٞمٝم٘مك  فائدة:

ُمـ ـمريؼ اًمِم٤مومٕمك قمـ زاذان ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ قمٚمٞم٤م رى اهلل قمٜمف قمـ اًمٖمًؾ؟ ىم٤مل: 

 ،ىم٤مل: يقم اجلٛمٕم٦م ،اًمٖمًؾ اًمذى هق اًمٖمًؾ ،ٓوم٘م٤مل:  ،اهمتًؾ يمؾ يقم إن ؿمئ٧م

 ويقم اًمٗمٓمر. وؾمٜمده صحٞمح. ،ويقم اًمٜمحر ،ويقم قمروم٦م

 ([146]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )

 العني غسؾ يف، فاغسؾقا اشتغسؾتؿ وإذا: حديث معـك

 اًمٕملم: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اهلل رؾمقل ىم٤مل: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل مداخؾة:

ٚمُتؿ وإذا، اًمٕملم ًمًٌ٘متف اًم٘مدر ؼؾم٤مسم رء يم٤من وًمق طمؼ ًِ  أو، وم٤مهمتًٚمقا  اؾمُتْٖم

 ؟شوم٤مهمًٚمقا  اؾمتٖمًٚمتؿ وإذا» هل اًمتل اًمٕم٤ٌمرة ُمٕمٜمك ومام، وم٤مهمًٚمقا 

 أص٤مب اًمذي اًمٕم٤مئـ قُمرف إذا، أظمرى أطم٤مدي٨م ُمـ هذا ُيٕمرف، يٕمٜمل الشقخ:

، اًمٓمٚم٥م هلذا يًتجٞم٥م أن ومٕمٚمٞمف، صمٞم٤مسمف يٖمًؾ أو، يٖمتًؾ أن ُمٜمف ُيٓمٚم٥م، سمٕمٞمٜمف همػَمه
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 سمف ويٛمًح ُمٜمف اًمٕم٤مئـ ي٠مظمذ، صمٞم٤مسمف سمف همًؾ أو، ٟمٗمًف همًؾ اًمذي اح٤مء هبذا فٕن

 أوًٓ ، اًمٜمٌقي اًمٓم٥م ُمـ هذا، سم٤مًمٕملم ًمٚمٛمّم٤مب اًمٜمٌقي اًمٓم٥م ُمـ هذا يٙمقن، ٟمٗمًف

 ُمٕمروم٦م ًمّمٕمقسم٦م اًمٕمذر سمٕمض ًمف قمٛمالً  َهْجَره وًمٕمؾ، قمٛمالً  واعمٝمجقر، قمٚمامً  اعمجٝمقل

 .اًمٕم٤مئـ

 ؾم٥ٌم هل احل٤مدصم٦م هذه ًمٕمؾ، طم٤مدصم٦م ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع وىمد

ه ضمرى وُم٤م احلدي٨م هذا ورود  .جمرا

 وٟمزل أطمدمه٤م ومتٕمرى ُم٤مء ُمـ سمحػمة وم٠متٞم٤م، اعمديٜم٦م ظم٤مرج صح٤مسمٞم٤من ظمرج 

 ُمـ ختٌط إٓ، اًمٜمٔمرة شمٚمؽ إًمٞمف يٜمٔمر يم٤مد وُم٤م، أظمرَ  سمدُٟمف وم٠مقمج٥م يًٌح أو ًمٞمًتحؿّ 

 يذيمرون وضم٤مؤوا، أهٚمف إمم وأظمذه اًمرضمؾ وم٤ًمرع، سمٛمس أصٞم٥م يم٠منف، اح٤مء ذم يم٤من

 هذا هق، ُمٕمف يم٤من ُمـ إٓ سم٠مطمد ٟمٔمـ ُم٤م ىم٤مًمقا  شمٔمٜمقن؟ ُمـ: هلؿ ىم٤مل، ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىمّمتف

 مت٤مم أن أذيمر ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مُمره، اًمٕم٤مئـ ُم٤مذا؟، حتدد.. حتددت هٜم٤م اًمرضمؾ

 ...هذا اعمَُٕم٤من سمدن سمف ويٛمًح ذًمؽ ٟمحق أو صمقسمف ـمرف يٖمًؾ سم٠من إُم٤م، اًم٘مّم٦م

ًِ  إذا[ »إذن]  ٓ ومقاوم٘مقا  شمٖمتًٚمقا  أن ُمٜمٙمؿ ـُمٚم٥م إذا يٕمٜملش وم٤مهمًٚمقا  ٚمتؿاؾمُتْٖم

 .ٟمٕمؿ، اًمٜمٌقي اًمٓمٌل اًمٕمالج هق هذا ٕن متتٜمٕمقا 

 ( 55: 58: 53/   215/  واًمٜمقر اهلدى) 





 

 وَ وسائن الػسن
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، الـشقة تلهتا مل وهل، وقذف رمضان غر يف زوجتف بارش رجؾ

  غسؾ؟ عؾقفا هؾ

 هؾ، اًمٜمِمقة شم٠متٞمٝم٤م مل وهل، وىمذف، ُمْم٤منر همػم ذم زوضمتف سم٤مذ رضمؾ السمال:

 همًؾ؟ قمٚمٞمٝم٤م

 .يٜمزل مل أو أنزل، اًمٖمًؾ وضم٥م وم٘مد اخلت٤من اخلت٤من ُمس إذا ٓسمد، ـمٌٕم٤مً  الشقخ:

، إيالج أيَّ  وٓ، ُمس أّي  دون، ُم٤ٌمذة، اخلت٤من اخلت٤من يٛمس مل ؿمٞمخ ي٤م مداخؾة:

 .ُمداقم٦ٌم داقمٌٝم٤م

 إول؟ ذم ىمٚم٧م ُم٤مذا أن٧م الشقخ:

 .اخلت٤من اخلت٤من يٛمس وٓ يقًم٩م ٓ أنف، ُم٤ٌمذةً : ٜمليٕم، سم٤مذه٤م مداخؾة:

 شمٕمٜمل؟ هٞمؽ الشقخ:

 .أقمرومف اًمذي هذا مداخؾة:

٤مضِمدِ ▬ ُمٕمٜمك ُم٤م الشقخ: ًَ َـّ َوَأنْتُْؿ قَم٤ميمُِٗمقَن ذِم اعْمَ وُه  ؟[187:اًمٌ٘مرة] ♂َوٓ شُم٤ٌَمِذُ

 .ومٝمٛم٧م أن مداخؾة:

د الشقخ:  .ؾم١ماًمؽ طَمدِّ

 اًمٜمِمقة شم٠مهت٤م مل وهل ىمذف هق، تفزوضم داقم٥م رضمؾ: أؾمت٤مذي، اًم١ًمال السمال:

 أبدًا؟

 .دوهن٤م اًمٖمًؾ قمٚمٞمف الشقخ:

 .اًمٜمِمقة أتتٝم٤م وإن مداخؾة:

 .ُمثٚمف أجْم٤مً  ومٝمل الشقخ:

 (:..58: 39/   57/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 ماء؟ تر ومل احتؾؿت إذا ادرأة

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:  ؿم٤مسمف ُم٤م أو جم٤مُمٕم٦م، يٕمٜمل أؿمٞم٤مء ذم، آطمتالم ذم شمرى ًمٚمٛمرأ

 .شمتٜمٌف ٓ ًمٙمـ اًمٌمء هبذا حتس أو شمرى هل زم ىم٤مًم٧م أنف يّمػم اًمذي -وـمٌٕم٤مً -، ذًمؽ

 .اح٤مء شمرى أن اعمٝمؿ ًمٙمـ، ٓ أو ُم٤مء ُمٜمٝم٤م ظمرج أنف: يٕمٜمل، شمٜمتٌف ُم٤م الشقخ:

 شمٖمتًؾ؟ ـمٌٕم٤مً  وضمدشمف إذا مداخؾة:

 .ٟمٕمؿ، ظمالص الشقخ:

 وضمدشمف؟ ُم٤م وإذا مداخؾة:

 .اًمٖمًؾ وضم٥م ُم٤م الشقخ:

 اح٤مء ممٙمـ، فمٝمره٤م قمغم ٟم٤ميٛم٦م يم٤مٟم٧م إذا، اعمقوقع ٟمٗمس ذم ٟم٘مٓم٦م ذم مداخؾة:

 اًمٌمء؟ هذا، اًمٖمًؾ يقضم٥م يرضمع ويرد يٓمٚمع

 ُم٤م ذم اًمٓمٌل اًمٕمٚمؿ ذم وٓ، اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ذم ٓ، رء ومٞمف ُم٤م ٓ. ٓ الشقخ:

 .قمٚمٛمٜم٤م

 .يٕمٜمل، اح٤مء وضمدت إذا اعمٝمؿ مداخؾة:

 .هٞمؽ سمس، إيف الشقخ:

  (55: 55: 31/ 357/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادؽان؟ غسؾ ذلؽ يقجب هؾ الدائؿ بالسقالن قبأص مـ

 يقضم٥م؟، اخلالء إمم اًمدظمقل يقضم٥م هؾ مداخؾة:

 -ُمثالً - اًم٘م٤مئؿ اًمقرق، سم٤معمًح احل٤مل سمٞمٛمٌم يمثػم ؾمٞمالن ومٞمف يم٤من إذا الشقخ:

ه وإٓ، يدظمؾ ُم٤م سمدون، احل٤مل يٛمٌم أُمث٤مًمف  .اعمٙم٤من ويٖمًؾ يدظمؾ سمِدِّ

 يمامن؟ اًمثٞم٤مب همًؾ ٥مجي، اِلٟم٤ًمن صمٞم٤مب، صمٞم٤مسمف قمغم ـم٥م مداخؾة:
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ٌَْتالً  يم٤من إذا إٓ اًمٖمًؾ جي٥م الشقخ:  سمٞمٛمٌم ومحٞمٜمئذ، دائؿ ؾمٞمالن ُمٕمف يم٤من إذا، ُُم

 .سم٤مًمٜمَّْْمح احل٤مل

 (55: 43: 18/ 328/واًمٜمقر اهلدى) 

 أم القضقء يعقد هؾ أحدث ثؿ الغسؾ يف ورشع تقضل مـ

 فؼط الغسؾ

، أطمدث يتقو٠م يم٤من ومٕمٜمدُم٤م سم٤مًمقوقء وم٤مسمتدأ يٖمتًؾ أن أراد ؿمخص مداخؾة:

، أطمدث اح٤مء شمٕمٛمٞمؿ ذم اًمٖمًؾ ذم وذع شمقو٠م سمٕمدُم٤م..أطمدث أنف ُم٠ًمخ٦م أول هذه

ة اًمقوقء يٕمٞمد هؾ  اح٤مء؟ شمٕمٛمٞمؿ قمٜمد ُمـ يرضمع أنف أم، أظمرى يَمرَّ

 ؿم٤مء إن سمٕمد ومٞمام إٓ يًت٘مر ومل ذهٜمل ذم اوٓمرب اًمذي ؾم١ماًمؽ: أوًٓ  الشقخ:

.. اعمقوقع راسمٓم٤مً  ًم٧ًم أو، سمٕمد ومٞمام يّمكم أن يريد أنف سم١ًماًمؽ اعم٘مّمقد هؾ، اهلل

 وم٘مط؟ اًمٖمًؾ عمجرد هق إٟمام، سمٕمد ومٞمام سم٤مًمّمالة اًم١ًمال ُمقوقع

 .اًمٖمًؾ عمجرد مداخؾة:

 هؾ ووقء دون اهمتًؾ أنف ًمق: ًمؽ وم٠ًمىمقل وم٘مط هذا شمٕمٜمل يمٜم٧م وم٢من الشقخ:

 ٓ؟ أم ذقمٞم٤مً  همًالً  همًٚمف يٙمقن

 .ذقمٞم٤مً  مداخؾة:

 أنف دام ُم٤م، ووقؤه اٟمت٘مضو شمقو٠م أنف ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمؽ ومام! ـمٞم٥م الشقخ:

 وم٢مذا، صحٞمح ومٖمًٚمف، ووقء دون اهمتًؾ ًمق أنف ىمٚمٜم٤م ٕنٜم٤م صحٞمح٤ًم: همًالً  اهمتًؾ

م اهمتًؾ  اجلقاب؟ واوح، يتقو٠م مل ًمق ومٙمام، واٟمت٘مض اًمقوقء يديف سملم وىَمدَّ

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 .ومٝمٛمتف ُم٤م أن٤م، آظمر رء هٜم٤مك أو الشقخ:

، اًمقوقء ُمـ اٟمتٝمك صمؿ شمقو٠م أنف :اًمث٤مين اًمقضمف ًمٙمـ، اًم١ًمال هذا يم٠من مداخؾة:

 اجلزء ُمـ اٟمتٝمك إذا -ُمثالً - اًمٖمًؾ إقم٤مدة قمٚمٞمف هؾ، وم٠مطمدث اح٤مء شمٕمٛمٞمؿ ذم وأظمذ
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 ..يٙمٛمؾ أن وم٠مراد أطمدث صمؿ إجٛمـ

 إقم٤مدة ُمـ سمد ومال، سمٕمد ومٞمام يّمكم أن يريد أنف شم٘مّمد يمٜم٧م إذا! ًمؽ ىمٚم٧م الشقخ:

 يريد قمٜمدُم٤م ًمٙمـ، صحٞمح ٚمفومٖمً اًمٖمًؾ شمؿ أنف شمريد يمٜم٧م إذا أُم٤م، إىمؾ قمغم اًمٖمًؾ

 .يتقو٠م ُم٤م سمد ٓ يّمكم أن

 .اًمٖمًؾ إقم٤مدة أو، اًمقوقء إقم٤مدة مداخؾة:

 اًمٖمًؾ؟ ىمٚم٧م أن٤م، اًمقوقء إقم٤مدة، ٓ الشقخ:

 .يّمكم أن يريد ٓ.. اًمٖمًؾ ذم اًمًٜم٦م يٓمٌؼ أن أراد مداخؾة:

 ي٠ميت أن أراد إذا، إقم٤مدشمف ُمـ سمد ومال، ووقؤه اٟمت٘مض وإذا، يتقو٠م الشقخ:

 .ٟمٕمؿ، سم٤مًمًٜم٦م

 يٙمقن اًمٖمًؾ ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد، اًمٌداي٦م ذم يتقو٠م ومل اهمتًؾ اًمرضمؾ مداخؾة:

 ًمٚمّمالة؟ ـم٤مهراً 

 .اًمٙمالم ُمٕمٜمك هذا هق الشقخ:

 أو ضمديد ُمـ اًمٖمًؾ يٕمٞمد أطمدث همًٚمف وأثٜم٤مء يتقو٠م آظمر: مل ؾم١مال مداخؾة:

 اًمقوقء؟ يٕمٞمد

 .صحٞمح همػم همًٚمف، صحٞمح همػم همًٚمف ٕن اًمٖمًؾ يٕمٞمد الشقخ:

 ..اًمٖمًؾ أثٜم٤مء وأطمدث، ووقء دون اهمتًؾ ذاإ مداخؾة:

 ..إُمر إذاً  قمٚمٞمٜم٤م اظمتٚمط الشقخ:

، اًمٖمًؾ ُمـ اٟمتٝمك صمؿ، اًمٖمًؾ أثٜم٤مء وأطمدث، ووقء همػم ُمـ اهمتًؾ مداخؾة:

 ..يٙمقن أم ًمٚمّمالة ضم٤مهز طمٙمٛمف؟ يٙمقن ُم٤مذا أن

 أن جي٥م اًمٖمًؾ أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك، اًمقوقء ُمٙم٤من اًمٖمًؾ ٟم٘مٞمؿ طمٞمٜمام ٟمحـ الشقخ:

 واوح؟، يم٤مُمالً  قءيم٤مًمقو يٙمقن
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 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 همًالً  اهمتًؾ ًمق: أي، اًمقوقء اًمٖمًؾ ذم يِمؽمـمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض هٜم٤مك الشقخ:

، يتقو٠م أن سمٕمد إٓ، يّمكم أن ًمف يّمح ومال، اًمقوقء اًمٖمًؾ يدي سملم ي٘مدم ومل، يم٤مُمالً 

 ُمـ هق اًمٖمًؾ يدي سملم اًمقوقء أن: -ٟمتٌٜم٤مه ٟمحـ اًمذي وهذا-، اًمٕمٚمامء أيمثر ًمٙمـ

 ومٖمًٚمف يتقو٠م ومل اهمتًؾ إٟم٤ًمٟم٤مً  شمّمقرٟم٤م إذا ًمٙمـ، آٟمٗم٤مً  اجلقاب ؾمٌؼ يمام، ٦ماًمًٜم مت٤مم

 .ومال وإٓ اًمقوقء ُم٘م٤مم ي٘م٤مم، ٟم٘مض سمدون اؾمتٛمر إذا

 ( 51: 55: 25/   798/  واًمٜمقر اهلدى)

 مـل؟ أم مذي هق يعرف وٓ بؾاًل  فقجد صباًحا اشتقؼظ مـ

 ُمذي هق هؾ يدري ُم٤م، سمٚمؾ وضمد اًمٜمقم ُمـ ىم٤مم واطمد ُمثاًل  يم٤من إذا...  مداخؾة:

 احل٤مًم٦م؟ هذه ذم اًمٖمًؾ جي٥م ومٝمؾ، ُمٜمل أو

 اعمٜمل: إٓ اًمٜم٤مئؿ ُمـ خيرج ُم٤م اًمٖم٤مًم٥م ذم هق ُمذي؟ أو ُمٜمل هق يدري ٓ الشقخ:

 ومٖمػم طم٤مل يمؾ ومٕمغم، طم٤مضم٦م اًمتٌقل ىمْم٤مء قمٜمد وإُم٤م اعمداقم٦ٌم قمٜمد إُم٤م خيرج اعمذي ٕن

٤م يم٤من إذا سمخ٤مص٦م وهق اعمذي قمـ خيتٚمػ اعمٜمل ًً ، ٓ أو ُمٜمل أنف يتٌلم يمفومٌٗمر، ي٤مسم

 ًمق يٕمرف ٕنف اعمٌتغم: اًمِمخص إمم يٕمقد هذا طم٤مل يمؾ ومٕمغم، ُمٜمًٞم٤م يٙمقن أنف وم٤مًمٖم٤مًم٥م

 ُم٤م ومٝمٜم٤م يٛمٜمل أنف قم٤مدشمف ُمـ ًمٙمـ، يٛمذي أنف قم٤مدشمف ُمـ ًمٞمس ؿمخًّم٤م ُمثاًل  ومروٜم٤م

 يٜمٔمر ًمٙمـ يٛمٜمل وشم٤مرة يٛمذي شم٤مرة يٙمقن ىمد ًمٙمـ، إـمالىًم٤م اًم١ًمال هذا ُمثؾ يٕمرض

 ؿمخص يمؾ أن إمم حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م، اًمِم٤ٌمب ُمـ ي٘مع يمام ٟم٤مئؿ وهق ييٛمذ هؾ، قم٤مدشمف

 .ٟمٕمؿ، آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ُمثؾ ذم اًمٌمء سمٕمض يتٗم٘مف أن سمٕمد ٟمٗمًف قمغم سمٜمٗمًف ُيٙمؿ

 (55:53:35/أ45: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 وَ أحكاً اجلٍابٛ
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 الظػر وقؾؿ الشعر حؾؼ كراهة عذ يدل ما الرشع يف لقس

 لؾجـب

 ]قال اإلمام[:

 اًمٔمٗمر وىمٚمؿ اًمِمٕمر طمٚمؼ يمراه٦م قمغم يدل ُم٤م اًمنمع ذم ًمٞمس :ةفؼفق فائدة

 .ًمٚمجٜم٥م

 ذم ويٛمثل خيرج اجلٜم٥م سم٤مب»: شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري اِلُم٤مم أبقاب وُمـ 

 مل وإن رأؾمف وُيٚمؼ، أفمٗم٤مره وي٘مٚمؿ، اجلٜم٥م ُيتجؿ: قمٓم٤مء وىم٤مل، وهمػمه اًمًقق

 ٜمدسمً ش1/282/1591» اعمّمٜمػ ذم اًمرزاق قمٌد وصٚمف هذا قمٓم٤مء وأثر. شيتقو٠م

 . قمٜمف صحٞمح

 سمٕمض ذم ًم٘مٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: هريرة أيب قمـ رواه ُم٤م: اًمٌخ٤مري أطم٤مدي٨م وُمـ

 وم٤مٟمخٜم٧ًم، [1/75 ىمٕمد طمتك ُمٕمف ومٛمِمٞم٧م، سمٞمدي وم٠مظمذ]، ضمٜم٥م وهق اعمديٜم٦م ـمريؼ

 وهق ضمئ٧ُم  صمؿ: رواي٦م وذم» ضم٤مء صمؿ، وم٤مهمتًؾ ومذه٥م، شوم٤مٟمًٚمٚم٧م: رواي٦م وذم» ُمٜمف

 أضم٤مًمًؽ أن ومٙمره٧م ضمٜم٤ًٌم: يمٜم٧م: ٤ملىم. ش؟!هريرة أب٤م ي٤م يمٜم٧م أجـ» :وم٘م٤مل، شىم٤مقمد

 .شيٜمجس ٓ اعم١مُمـ إن، ![هريرة أب٤م ي٤م] اهلل ؾمٌح٤من» :وم٘م٤مل! ـمٝم٤مرة همػم قمغم وأن٤م

 1اِلرواء» ذم خمرج وهق، وهمػمه ُمًٚمؿ ورواه، ش1/79/162»، اًمٌخ٤مري خمتٍم

 . ش193/174/

 (.377/ 13/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أحقالف أكثر يف جـًبا ادرء بؼاء عـ الـفل

 واًمًٙمران اجلٜم٥م: اعمالئٙم٦م شم٘مرهبؿ ٓ صمالصم٦م» :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شسم٤مخلٚمقق واعمتْمٛمخ

 ]قال اإلمام[:

 اًمٓمٞم٥م أنقاع ُمـ وهمػمه اًمزقمٗمران ُمـ يتخذ ُمريم٥م ُمٕمروف ـمٞم٥م :شاخلٚمقق»
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 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م ُمـ ٕنف قمٜمف هنك وإٟمام. واًمّمٗمرة احلٛمرة قمٚمٞمف وشمٖمٚم٥م

 .اًمداومؼ اح٤مء وسمخروج سم٤مجلامع اًمٖمًؾ قمٚمٞمف جي٥م اًمذي وهق ُمٕمروف شاجلٜم٥م»

 أوىم٤مشمف أيمثر ومٞمٙمقن، قم٤مدة اجلٜم٤مسم٦م ُمـ آهمت٤ًمل يؽمك اًمذي هٜم٤م سمف اعمراد وًمٕمؾ 

 أن صح ىمد وم٢مٟمف وإٓ، إثػم اسمـ ىم٤مل يمام سم٤مـمٜمف وظم٨ٌم ديٜمف ىمٚم٦م قمغم يدل وهذا. ضمٜم٤ٌم

 أيب ٞمحصح» ذم طم٘متتف يمام ُم٤مء يٛمس أن همػم ُمـ ضمٜم٥م وهق يٜم٤مم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .  ش223» شداود

 (425/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أفضؾ الـقم قبؾ والقضقء لؾجـب الغسؾ تلخر جقاز

 ووقءه شمقو٠م ضمٜم٥م: وهق يٜم٤مم أن أراد إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل نإ :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ

 .ًمٚمّمالة

 شاًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 .ُم٤مءً  يٛمسَّ  نأ همػم ُمـ ضمٜم٥م: وهق يٜم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ

 شاًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 ]قال اإلمام[:

 قمغم يدل هذا وم٢من ىمٌٚمف: اًم٤ٌمسملم أطم٤مدي٨م وسملم احلدي٨م هذا سملم شمٕم٤مرض ٓ :تـبقف

، ًمألُم٦م وشمرظمٞمّم٤مً  ًمٚمجقاز سمٞم٤مٟم٤مً  يٖمتًؾ: أن ىمٌؾ يٜم٤مم يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف

 إطم٤مدي٨م ذم يمثػمة أُمثٚم٦م ذاوهل اًمٜمقم: ىمٌؾ اًمقوقء إومْمؾ أن قمغم شمدل وشمٚمؽ

 .اًمٜمٌقي٦م

 (1/413) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح
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 إمر بقضقء اجلـب قبؾ الـقم عذ آشتحباب

أنف  ملسو هيلع هللا ىلصوقمـ قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر أنف ىم٤مل : ذيمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمرؾمقل اهلل 

ش شمقو٠م واهمًؾ ذيمرك ،صمؿ ٟمؿ: » ملسو هيلع هللا ىلصشمّمٞمٌف اجلٜم٤مسم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

آداب اًمزوم٤مف ذم اًمًٜم٦م »إُمر ًمالؾمتح٤ٌمب يمام سمٞمٜمتف ذم يمت٤ميب  ٕلباين:قال ا

 شاعمٓمٝمرة

 (1/141)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح

 إمر بالقضقء لؾجـب قبؾ الـقم عذ آشتحباب

قمـ قمٓم٤مء اخلرؾم٤مٟمّك قمـ ُيٞمك سمـ يٕمٛمر قمـ قمامر ىم٤مل: ىمدُم٧ُم قمغم أهكم ًمٞماًل وىمد 

ٚمَّْٛم٧ُم قمٚمٞمف ومٚمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصومٖمدوت قمغم رؾمقل اهلل  شمِم٘م٘م٧م يداى ومخٚمَُّ٘مقٟمِك سمزقمٗمرانٍ  ًَ وَم

ومٖمًٚمتف، صمؿ ضمئ٧م ش اذه٥م وم٤مهمًؾ قمٜمؽ هذا»َيُردَّ قمغم اًمًالم ومل ُيرطم٥م يب، وىم٤مل: 

إن اعمالئٙم٦م ٓ حتي ضمٜم٤مزة اًمٙم٤مومر سمخػٍم، »ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد قمغم ورطم٥م يب وىم٤مل: 

ٍن، وٓ اجلٜم٥م  شوٕمٞمػش. »وٓ اعمتْمٛمخ سمزقمٗمرا

 ٟم٤مم، أو أيمؾ، أو ذب أن يتقو٠َم. ىم٤مل: وُرظمَص ًمٚمجٜم٥م إذا 

د سم٤معمالئٙم٦م هٜم٤م هؿ اًمذيـ يٜمزًمقن ش ىم٤مل احل٤مومظ» ]قال اإلمام[: رمحف اهلل: اعمرا

سم٤مًمرمح٦م واًمؼميم٦م دون احلٗمٔم٦م وم٢مهنؿ ٓيٗم٤مرىمقٟمف قمغم طم٤مل ُمـ إطمقال، صمؿ ىمٞمؾ ذم طمؼ 

يمؾ ُمـ أظمر اًمٖمًؾ ًمٖمػم قمذر وًمٕمذر إذا أُمٙمٜمف اًمقوقء ومٚمؿ يتقو٠م، وىمٞمؾ هق اًمذي 

 ي١مظمره هت٤موٟم٤ًم ويمًاًل، ويتخذ ذًمؽ قم٤مدة، واهلل أقمٚمؿ.

يم٤من يٌٞم٧م »ٓ سمد ُمـ اًمت٠مويؾ ًمثٌقت طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م:  ]ثؿ عؾؼ اإلمام فؼال[:

آداب »احلدي٨م. وهق خمرج ذم ش ضمٜم٤ًٌم ومٞم٠متٞمف سمالل، ومٞم١مذٟمف سم٤مًمّمالة، ومٞم٘مقم ومٞمٖمتًؾ..

 ش.224، 223ش »صحٞمح أيب داود»وًمف ـمرق أظمرى، وم٤مٟمٔمر ش 117صش »اًمزوم٤مف

 (1/134)اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م
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 اجلـابة؟ عـف ُيْسؼط هؾ، البخار محام إىل اجلـب دخقل

 اجلٜم٤مسم٦م؟ قمٜمف يً٘مط هذا هؾ اًمٌخ٤مر مح٤مم إمم اجلٜم٥م دظمقل أؾمت٤مذ ي٤م: السائؾ

 وم٘مط؟ سمخ٤مر مح٤مم

 سمخ٤مر؟ مح٤مم: ُمٕمٜمك ؿمق الشقخ:

 وسمرودة اعمٙم٤من هذا ذم دظمؾ ُم٤م وم٢مذا، سم٤مًمٌخ٤مر ممٚمقء ُمٙم٤من ذم يدظمؾ يٕمٜمل السائؾ

 .ىمدُمف أمخص إمم رأؾمف ُمـ ضمًٛمف قمغم اح٤مء ىمٓمرات شمٙم٤مصمٗم٧م... واًمٌخ٤مر ضمًٛمف

 رضمؾ أن٧م، ًمٖم٦مً  ظمٓم٠م مح٤مم اؾمٛمف، ىمقًمؽ..اهمتًؾ؟ أنف، قمرسمٞم٦مً  شمٕمت٘مد هؾ الشقخ:

 .ًمٖم٦مً  ٟمٌح٨م أن ٟمريد...قمريب

 هذا ًمؽ وم٘مٚم٧م، مح٤مم هذا سم٠من واطمتج٤مضمؽ، اًمٌخ٤مر ًمٚمحامم شمًٛمٞمتؽ ذم أؾم٠مخؽ

ّٛمل ُمـ ُمثؾ ُمثٚمؽ ،اخلٓم٠م ًَ : ومٞم٘مقل، ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  قمٚمٞمف يٌٜمل سمام، سمامء اعمَُ٘مّٞمد اح٤مء ُي

 أو، ُم٘مٞمد ُم٤مء هق، ظمٓم٠م ُم٤مء ومٝمق، ٓ: ٟم٘مقل وٟمحـ، ُم٤مء هق ومٞمٙمقن، سمف اًمتٓمٝمر جيقز

 .اًمّمحٞمح اًمٕمريب اًمتٕمٌػم هق هذا، يمذا ُم٤مء، ًمٞمٛمقن ُم٤مء، قمرىمًقس ُم٤مء -ُمثالً - شم٘مقل

 .زم يٌدو ُم٤م، يٕمٜمل اعمٝمؿ، ُم٤مء ممح٤م ُمش، سمخ٤مر مح٤مم هذا: وم٢مذاً  

 .ُم٤مء ىمٓمرات إمم يتحقل ًمٙمـ: السائؾ

 يمام اح٤مء ىمٓمرات إمم اًمٌخ٤مر ويتحقل يدظمؾ اًمذي هذا أن زم يٌدو ُم٤م الشقخ:

، ُمٜمٝمام ٓسمد وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م ٟمرى ٟمحـ وظم٤مص٦م ًمٖم٦م... اؾمٛمف هذا أنف، شم٘مقل

 سمٕمض أن شمٕمرف، وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م وسمٞمّمػم إنػ شمدظمؾ اًمٌخ٤مر ىمقة ومٚمٕمؾ

 . اًمدًمؽ  يقضمٌقن اًمٕمٚمامء

  (:..38.: 2/  6/ واًمٜمقر اهلدى)
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 إلقف َيِصؾ ومل، جرح إصبعف يف وكان، اجلـابة مـ اغتسؾ رجؾ

 ٓ؟ أم الغسؾ إعادة صػل إذا عؾقف ففؾ، اداء

، ضمرح إصٌٕمف ذم ويم٤مٟم٧م، اجلٜم٤مسم٦م ُمـ اهمتًؾ رضمؾ: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل ادؾؼل:

 وسم٤مًمت٤مزم اًمرضمؾ هذا ؿَمِٗمل أج٤مم وسمٕمد، اح٤مء إًمٞمف َيِّمؾ مل أو ،اح٤مء إًمٞمف ُيقصؾ ومل

 ٓ؟ أم اًمٖمًؾ إقم٤مدة قمٚمٞمف ومٝمؾ، إصٌٕمف

 .ٓ الشقخ:

 (55: 37: 32/ 529/ واًمٜمقر اهلدى)

 آغتسال يسعف ٓ بققت الشؿس ضؾقع قبؾ جـًبا اشتقؼظ مـ

 يتقؿؿ؟ أن لف ففؾ فقف

 ًمٓمٚمٕم٧م اهمتًؾ أنف ومٚمق ،ضُمٜم٤ٌُمً  اًمٗمجر وىم٧م آظمر ذم اؾمتٞم٘مظ رضمؾ السمال:

ؿ؟ أن ًمف ومٝمؾ، اًمٗمجر وىم٧م واٟمتٝمك اًمِمٛمس  يتٞمٛمَّ

 وًمق اًمتٓمٝمر ومٚمٞم٤ٌمذ: اجلقاب، -ٟمٔمـ يمام- دىمٞم٘م٤مً  ؾم١ماًمؽ يم٤من إذا الشقخ:

 وخيتٚمػ، قم٤مص وهق قمٚمٞمف شمٓمٚمع مل قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م إن وم٢مهن٤م، اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م

 سم٤مًمتٕمٌػم أظمذو، ؾم٤مقم٦م سمٜمّمػ اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ ضمٜم٤ٌمً  اؾمتٞم٘مظ إٟم٤ًمن إذا ومٞمام احلٙمؿ

، دىم٤مئؼ مخس اًمِمٛمس ًمٓمٚمقع سم٘مل أن إمم يٓمقهل٤م، يٛمده٤م: يٕمٜمل يٛمٝمٞمّمٝم٤م: اًمًقري

 .قمٚمٞمف راطم٧م اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م شمٙمقن يٖمتًؾ طمتك

 ًمق أنف: اجلقاب -اعمٗمروض هق يمام- دىمٞم٘م٤مً  ؾم١ماًمؽ يم٤من إذا: ىمٚم٧م وًمذًمؽ 

 .اهلل ـم٤مقم٦م ذم يم٤من ومٝمق قمٚمٞمف اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م

 أنف -قمٜمف اهلل ريض-سمٙمر اًمّمديؼ  أيب قمـ صحٞمح أثر اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ويٕمجٌٜمل

: ًمف ىمٞمؾ هبؿ ؾمٚمؿ وح٤م، اًم٘مراءة ذم وم٠مـم٤مل، اًمٗمجر صالة ظمالومتف ذم إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس َصغّم 

 مل ـمٚمٕم٧م إن: ىم٤مل، شمٓمٚمع أن اًمِمٛمس يم٤مدت طمتك اًم٘مراءة ذم أـمٚم٧م ًم٘مدأب٤م سمٙمر!  ي٤م

إِنَّ ىُمْرآَن اًْمَٗمْجِر  َوىُمْرآَن اًْمَٗمْجرِ ▬ اًم٘مرآن ي٘مرأ  هق، أن يٕمٛمؾ ُم٤مذا هق، هم٤مومٚملم دمدٟم٤م
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ء]♂يَم٤مَن َُمِْمُٝمقًدا  .[78:اِلها

 ( 55: 58: 11/   141/  واًمٜمقر اهلدى)

 مرتني يغتسؾ أن عؾقف يؾزم هؾ، مرتني أهؾف الرجؾ أتك لق

 أيضاً؟

 همًالن؟ قمٚمٞمف جي٥م هؾ، واطمد وىم٧م ذم ُمرشملم أهٚمف اًمرضمؾ أتك ًمق مداخؾة:

ُـّ يُ  وًمٙمـ، واطمد همًؾ إٓ قمٚمٞمف جي٥م ٓ الشقخ:  ًمٙمؾ يٖمتًؾ أن طم٘مف ذم ًَ

، اعمرة سمٕمد اعمرة ي٠متٞمٝم٤م أن اًم٘مقة هذه قمٜمده اهلل ؿم٤مء وُم٤م، زوضم٦م قمٜمده يم٤من وم٢مذا، مج٤مع

 .اهمتًؾ أت٤مه٤م ومٙمٚمام

 سمٖمًؾ شم٤مرةً  ٟم٤ًمئف قمغم يٓمقف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء وىمد 

 ذًمؽ: ٟمحق أو أزيمك إٟمف: ُمٕمٜم٤مه ُم٤م وي٘مقل إشمٞم٤من يمؾ وراء يٖمتًؾ يم٤من وشم٤مرة، واطمد

 .ٟمٕمؿ. اًمٚمٗمظ أؾمتحي ٓ ٕين

ة مداخؾة:  ٓ ومٚمامذا، همًٚملم قمٚمٞمٝم٤م وأوضمٌٜم٤م، واحلٞمض اجلٜم٤مسم٦م طمدث قمٚمٞمٝم٤م اُمرأ

 شمٕمدد، أجْم٤مً  قمٚمٞمف ٟمقضم٥م ٓ، ضمزور حلؿ وأيمؾ وٟم٤مم سم٤مل إذا اًمرضمؾ قمغم ٟمقضم٥م

 ...ووقء وقمٚمٞمؽ ًمٚمٜمقم ووقء وقمٚمٞمؽ اجلزور ًمٚمحؿ ووقء قمٚمٞمؽ ومٜم٘مقل، اًمقوقء

 .ٟم٘مض ختٚمٚمف ٤مُم ٕنف الشقخ:

 إذا ومٜم٘مقل، ٟم٘مض يتخٚمٚمف ومل إيمؼم احلدث شمٕمدد، أيمؼم طمدث هذا مداخؾة:

 .أجْم٤مً  ُينمع ٓ واطمد همًؾ ُمـ وًمق احلدث ارشمٗمع

 وم٤مُٕمر، اًمٌقل أو اجلزور حلؿ أيمؾ سمخالف، خمتٚمػ اعمقضم٥م هٜم٤م ًمٙمـ الشقخ:

 .ٟمٕمؿ. ُمثالً  يًتقي٤من ومال، مت٤مُم٤مً  اعمقضم٥م خيتٚمػ هٜم٤مك أُم٤م، وم٘مط ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض

 (55: 58: 35/ 386/ واًمٜمقر اهلدى) 



حكي وس املصحف 

ّازٚ تْٔتالٔ ٜ غري ط  عم





 411   طمٙمؿ ُمس اعمّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 ضفارة عذ إٓ اهلل ذكر كراهة

. شومًٚمؿ قمٚمٞمف وهق يٌقل ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلصُمر رضمؾ سم٤مًمٜمٌك »ىمقل اسمـ قمٛمر: » 

 صحٞمح.

وًمف  ،ش12ر ىمؿ ، صحٞمح ؾمٜمـ أبك داود» ذميمام سمٞمٜمتف  ،ىمٚم٧م: وهذا ؾمٜمد طمًـ

 وومٞمف أنف هق اعمًٚمؿ. ،طمدي٨م اعمٝم٤مضمر سمـ ىمٜمٗمذومٞمف ؿم٤مهد ُمـ 

إٟمك يمره٧م أن أذيمر اهلل قمز وضمؾ »وم٘م٤مل:  شصمؿ اقمتذر إًمٞمف ،طمتك شمقو٠م»وزاد: 

 .واًمٜمقوي واًمذهٌلوصححف احل٤ميمؿ  شأو ىم٤مل: قمغم ـمٝم٤مرة -إٓ قمغم ـمٝمر 

 وهذه اًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م وم٤مئدشم٤من:

 اًمؽمُمذي يمام فمـ ،إومم: أن شمرك اًمرد مل يٙمـ ُمـ أضمؾ أنف يم٤من قمغم اًمٌقل وم٘مط

وىمد ومن سمٕمض أهؾ  ،وإٟمام يٙمره هذا قمٜمدٟم٤م إذا يم٤من قمغم اًمٖم٤مئط واًمٌقل»طمٞم٨م ىم٤مل: 

 .شاًمٕمٚمؿ ذًمؽ

 ،ىمٚم٧م: ومٝمذه اًمزي٤مدة شمدل قمغم أن اًمؽمك إٟمام يم٤من ُمـ أضمؾ أنف مل يٙمـ قمغم ووقء

 ،وٓزم هذا أنف ًمق ؾمٚمؿ قمٚمٞمف سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ طم٤مضمتف مل يرد قمٚمٞمف أجْم٤م طمتك يتقو٠م

ومٚم٘مٞمف رضمؾ  ،ُمـ ٟمحق سمئر مجؾ ملسو هيلع هللا ىلصأىمٌؾ رؾمقل اهلل »دي٨م أبك اجلٝمؿ: وي١ميده طم

صمؿ  ،طمتك أىمٌؾ قمغم اجلدار ومٛمًح وضمٝمف ويديف ملسو هيلع هللا ىلصومٚمؿ يرد رؾمقل اهلل  ،ومًٚمؿ قمٚمٞمف

 رد قمٚمٞمف اًمًالم. رواه اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م.

وم٢مٟمف إذا  ،اًمث٤مٟمٞم٦م: يمراهٞم٦م ىمراءة اًم٘مرآن ُمـ اعمحدث ٓ ؾمٞمام اعمحدث طمدصم٤م أيمؼم

رد اًمًالم ُمـ اعمحدث طمدصم٤م أصٖمر وم٤ٌمٕطمرى أن يٙمره اًم٘مراءة يمره أن ي ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من 

 ُمٜمف ومْمال قمـ اجلٜم٥م.

 [54]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ 

 ضفارة غر عذ الؼرآن تالوة يؽره

 قمٚمٞمف يرد ومٚمؿ، قمٚمٞمف ومًٚمؿ، يٌقل وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أتك أنف. ىمٜمٗمذ سمـ اعمٝم٤مضمر قمـ
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 قمغم: ىم٤مل أو ـمٝمر قمغم إٓ هللا أذيمر أن يمره٧م إين»: وم٘م٤مل إًمٞمف اقمتذر صمؿ، شمقو٠م طمتك

 .شـمٝم٤مرة

 ]قال اإلمام[:

 قمغم إٓ يذيمره أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمره شمٕم٤ممم اهلل أؾمامء ُمـ اؾمام شاًمًالم» يم٤من ح٤م

 يٜمٌٖمل ومال، أومم سم٤مب ُمـ ُمٙمروه ـمٝم٤مرة سمٖمػم اًم٘مرآن شمالوة أن قمغم ذًمؽ ومدل، ـمٝم٤مرة

ٟمٜم٤م سمٕمض يٗمٕمؾ يمام ًمٚمٛمحدث ىمراءشمف سمجقاز اًم٘مقل إـمالق  . احلدي٨م أهؾ ُمـ إظمقا

 (.489/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لؾجـب الؼرآن تالوة جقاز

 .شأطمٞم٤مٟمف يمؾ قمغم اهلل يذيمر يم٤من» :ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ

 ]قال اإلمام[:

 ٤مٜمَ ًمْ زَ نْ أَ وَ ▬ ذيمر اًم٘مرآن ٕن ًمٚمجٜم٥م اًم٘مرآن شمالوة ضمقاز قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 .شاهلل يذيمر» ىمقهل٤م قمٛمقم ذم ومٞمدظمؾ ♂... ريمْ اًمذِّ  َؽ ٞمْ ًمَ إِ 

 إين»: اًمتٞمٛمؿ قم٘م٥م اًمًالم رد طملم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ـمٝم٤مرة قمغم ي٘مرأ  أن إومْمؾ ؿٟمٕم 

 صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمه داود أبق أظمرضمف.  شـمٝم٤مرة قمغم أٓ اهلل أذيمر أن يمره٧م

 . ش13» رىمؿ داود أيب

 (.764-763/ 1/2)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 لؾجـب الؼرآن قراءة جقاز

 سمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤م 

ُيرم قمغم اجلٜم٥م أن ي٘مرأ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن قمٜمد اجلٛمٝمقر حلدي٨م قمكم أن »ىمقًمف: 

يم٤من ٓ ُيجٌف قمـ اًم٘مرآن رء ًمٞمس اجلٜم٤مسم٦م رواه أصح٤مب اًمًٜمـ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 



 413   طمٙمؿ ُمس اعمّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 :شاًمٗمتح»وصححف اًمؽمُمذي وهمػمه ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 .شٚمح ًمٚمحج٦مووٕمػ سمٕمْمٝمؿ سمٕمض رواشمف واحلؼ أنف ُمـ ىمٌٞمؾ احلًـ يّم

ىمٚم٧م: يمال سمؾ هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمْمٕمٞمػ اًمذي ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م ٕنف شمٗمرد سمف قمٌد اهلل 

 شاًمت٘مري٥م»سمـ ؾمٚمٛم٦م وىمد يم٤من شمٖمػم سمآظمر قمٛمره سم٤مقمؽماف احل٤مومظ اسمـ طمجر ٟمٗمًف ذم 

ُم٤م يًتح٥م ًمف » وذم هذه احل٤مًم٦م يم٤من ىمد طمدث هبذا احلدي٨م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم ومّمؾ

٦م ذم صمٌقت احلدي٨م متٜمع ُمـ آطمتج٤مج سمف ؾمٞمام وهل قمٚم٦م ىمقي٦م شمقرث ؿمٌٝم شاًمقوقء

وىمد صم٧ٌم قمـ قم٤مئِم٦م ُم٤م يٕم٤مروف وىمد ذيمرشمف صمؿ وًمٞمس ًمف ُم٤م يِمٝمد ًمف ُمـ اًمٓمرق ُم٤م 

 يّمٚمح ًمت٘مقيتف ُمثؾ ىمقل اعم١مًمػ قم٘مٌف:

شمقو٠م صمؿ ىمرأ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن صمؿ ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصوقمٜمف ىم٤مل: رأج٧م رؾمقل اهلل »

اه أمحد وأبق يٕمغم وهذا ًمٗمٔمف ىم٤مل رو .شهٙمذا عمـ ًمٞمس سمجٜم٥م وم٠مُم٤م اجلٜم٥م ومال وٓ آي٦م»

 .شاهلٞمثٛمل: رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن

 ىمٚم٧م: وم٢من هلذه اًمٓمريؼ قمٚمتلم: اًمْمٕمػ واًمقىمػ.

أُم٤م اًمْمٕمػ ومًٌٌف أن ذم ؾمٜمده قم٤مُمر سمـ اًمًٛمط أب٤م اًمٖمريػ ومل يقصم٘مف همػم اسمـ 

وىمد ظم٤مًمٗمف ُمـ هق  شاعم٘مدُم٦م»طم٤ٌمن وهق ُمِمٝمقر سم٤مًمت٤ًمهؾ ذم اًمتقصمٞمؼ يمام سمٞمٜمتف ذم 

ًمٞمس سم٤معمِمٝمقر »ٜمف وهق أبق طم٤مشمؿ اًمرازي وم٘م٤مل ذم أيب اًمٖمريػ هذا: أقمرف سم٤مًمرضم٤مل ُم

 .ش... ىمد شمٙمٚمٛمقا ومٞمف ُمـ ٟمٔمراء أصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م

وأصٌغ هذا ًملم احلدي٨م قمٜمد أيب طم٤مشمؿ وُمؽموك قمٜمد همػمه وُمٜمٝمؿ احل٤مومظ اسمـ 

 طمجر ومث٧ٌم وٕمٗمف.

وهمػمه قمـ أيب اًمٖمريػ قمـ قمكم ُمقىمقوم٤م  لاًمدار ىمٓمٜموأُم٤م اًمقىمػ وم٘مد أظمرضمف 

 .131رىمؿ  شوٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود»يمام سمٞمٜم٧م ذًمؽ ذم  قمٚمٞمف

وم٘مد قم٤مد احلدي٨م إمم أنف ُمقىمقف ُمع وٕمػ إؾمٜم٤مده ومال يّمٚمح ؿم٤مهدا ًمٚمٛمرومقع 

اًمذي ىمٌٚمف سمؾ ًمٕمؾ هذا أصٚمف ُمقىمقف أجْم٤م أظمٓم٠م ذم رومٕمف وًمٗمٔمف قمٌد اهلل اسمـ ؾمٚمٛم٦م 

طملم رواه ذم طم٤مًم٦م اًمتٖمػم وهذا حمتٛمؾ ومً٘مط آؾمتدٓل سم٤محلدي٨م قمغم اًمتحريؿ 
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ووضم٥م اًمرضمقع إمم إصؾ وهق اِلسم٤مطم٦م وهق ُمذه٥م داود وأصح٤مسمف واطمت٩م ًمف اسمـ 

اعمًٞم٥م وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم   ورواه قمـ اسمـ قم٤ٌمس وؾمٕمٞمد سمـ 85 - 77/  1طمزم 

وإؾمٜم٤مده قمـ هذا ضمٞمد رواه قمٜمف مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ؾم٠مخ٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ 

ذح »آن؟ وىمرن اًمٌٖمقي ذم اجلٜم٥م ي٘مرأ؟ ومٚمؿ يرسمف سم٠مؾم٤م وىم٤مل: أخٞمس ذم ضمقومف اًم٘مر

ُمع اًم٘م٤مئٚملم سم٤مجلقاز قمٙمرُم٦م أجْم٤م ًمٙمـ ٓ خيٗمك أن إُمر ٓ خيٚمق ُمـ  43/  2 شاًمًٜم٦م

 شاًمّمحٞمح٦م». اٟمٔمر شإين يمره٧م أن أذيمر اهلل إٓ قمغم ـمٝمر»يمراه٦م حلدي٨م: 

 .واهلل أقمٚمؿ.834

 ([116) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص

 عؾقف دلقؾ فال التحريؿ أما لؾجـب الؼرآن قراءة كراهة

 ال اإلمام[:]ق

 اًمًالم يرد أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمراه٦م ي١ميده. اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن ًمٚمجٜم٥م يٙمره أنف ٟمرى

 . قمٚمٞمف دًمٞمؾ ومال اًم٘مراءة حتريؿ أُم٤م. خيٗمك ٓ فم٤مهر وهذا، ووقء همػم قمغم وهق

 (.8/ 6)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 الؽراهة مع لؾؼرآن اجلـب قراءة جقاز

اًم٘مرآن  رج ومٞم٘مرأ ي٘م٣م طم٤مضمتف صمؿ خي ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من »طمدي٨م قمغم رى اهلل قمٜمف: 

 شًمٞمس اجلٜم٤مسم٦م رءورسمام ىم٤مل: ٓ ُيجزه ُمـ اًم٘مرآن  ،وي٠ميمؾ ُمٕمٜم٤م اًمٚمحؿ وٓ ُيجٌف

 . وٕمٞمػ.رواه اخلٛم٦ًم

هذا  ذمىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م: ٓ طمج٦م » :ش51ص ، اًمتٚمخٞمص» ذمىم٤مل احل٤مومظ  :فائدة

وٓ  ،طمٙم٤مي٦م ومٕمؾ هلوإٟمام  ،ٕنف ًمٞمس ومٞمف هنك ،احلدي٨م عمـ ُمٜمع اجلٜم٥م ُمـ اًم٘مراءة

 أنف إٟمام اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ ٕضمؾ اجلٜم٤مسم٦م. ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌلاًم

اًمؽممج٦م  ذموذيمر  ،سم٤مًم٘مراءة ًمٚمجٜم٥م سم٠مؾم٤مً  قمـ اسمـ قم٤ٌمس أنف مل يرَ  اًمٌخ٤مريوذيمر 



 415   طمٙمؿ ُمس اعمّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 .شيذيمر اهلل قمغم يمؾ أطمٞم٤مٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: يم٤من 

 ىمٚم٧م: وطمدي٨م قم٤مئِم٦م وصٚمف ُمًٚمؿ وهمػمه.

أ ورده وهق إن اسمـ قم٤ٌمس يم٤من ي٘مر»وأثر اسمـ قم٤ٌمس وصٚمف اسمـ اعمٜمذر سمٚمٗمظ: 

 .شضمٜم٥م

واسمـ اعمٜمذر ذهٌقا إمم ضمقاز ىمراءة  واًمٓمؼمي اًمٌخ٤مريوذيمر أن  شاًمٗمتح» ذميمام 

 اًم٘مرآن ُمـ اجلٜم٥م واطمتجقا سمٕمٛمقم طمدي٨م قم٤مئِم٦م اعمذيمقر.

أو ىم٤مل:  ،يمره٧م أن أذيمر اهلل قمز وضمؾ إٓ قمغم ـمٝمر إين»: ملسو هيلع هللا ىلصىمٚم٧م: وىمقًمف 

اًمًالم يمام رواه أبق  ذم يمراه٦م ىمراءة اجلٜم٥م ٕن احلدي٨م ورد ذم. سيح شقمغم ـمٝم٤مرة

واًمٙمراه٦م ٓ شمٜم٤مرم  ،وم٤مًم٘مرآن أومم ُمـ اًمًالم يمام هق فم٤مهر ،داود وهمػمه سمًٜمد صحٞمح

وم٤مًم٘مقل هب٤م هلذا احلدي٨م اًمّمحٞمح واضم٥م وهق أقمدل  ،اجلقاز يمام هق ُمٕمروف

 إىمقال إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 [(485)]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ 

 احلدثني مـ ضفارة عذ ٓإ الؼرآن يؼرأ أٓ لؾجـب إفضؾ

 :ىم٤مل ؾمٚمِٛم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ

 :-أطم٥ًم أؾمد: سمٜمل ُمـ ورضمؾ، ُمٜم٤م رضمؾ -ورضمالن أن٤م قمكم قمغم دظمٚم٧ُم 

 .ديٜمٙمام قمـ ومٕم٤مجِل٤م! قمْٚمج٤منِ  إٟمٙمام: وىم٤مل، وضمٝم٤مً  قمكمّ  ومٌٕمثٝمام

 صمؿ، هب٤م ومتٛمًح طمْٗمٜم٦مً  ُمٜمف وم٠مظمذ، سمامء ومدقم٤م، ظمرج صمؿ، اعمْخرج ومدظمؾ ىم٤مم صمؿ

 :وم٘م٤مل، ذًمؽ وم٠منٙمروا، اًم٘مران ي٘مرأ  ضمٕمؾ

 اًمٚمحؿ: ُمٕمٜم٤م وي٠ميمؾ، اًم٘مران ومُٞمْ٘مِرئٜم٤م، اخلالء ُمـ خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن

ٌُفُ  يٙمـ ومل  .اجلٜم٤مسم٦م ًمٞمس رء: نآ اًم٘مر قمـ -ُْيُجُزهُ : ىم٤مل أو -ُْيُج

 وممـ. اًمٜمقوي ىم٤مل يمام، اعمح٘م٘مقن احلٗم٤مظ وٕمٗمف وىمد، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 ىم٤مل شيثٌتقٟمف ٓ احلدي٨م أهؾ»: وىم٤مل، ٕملواًمِم٤موم واًمٌخ٤مري أمحد اِلُم٤مم: وٕمٗمف
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، اًمٙمقذم ؾمٚمِٛم٦م سمـ اهلل قمٌد قمغم ُمداره ٕن صمٌقشمف: ذم اًمِم٤مومٕمل شمقىمػ وإٟمام: اًمٌٞمٝم٘مل

 ُم٤م سمٕمد احلدي٨م هذا روى وإٟمام اًمٜمْٙمرة: سمٕمُض  وقم٘مٚمف طمديثف ُمـ وأنِٙمر يمؼِم  ىمد ويم٤من

 .شؿمٕم٦ٌم ىم٤مًمف، يمؼم

 رؾمقل يم٤من :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ يٕم٤مروف ُم٤م صح ىمد إٟمف صمؿ

 .أطمٞم٤مٟمف يمؾ قمغم اهلل يذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 اًمٙمت٤مب ذم وهق وهمػمهؿ: واعمّمٜمػ شصحٞمحٞمٝمام» ذم قمقاٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ رواه

 .اًم٤ٌمب طمدي٨م ٟمٗم٤مه ُم٤م يِمٛمؾ -سمٕمٛمقُمف -ومٝمق ش14 رىمؿ» أظمر

 إصٖمر احلدث ُمـ ـمٝم٤مرة قمغم إٓ اًم٘مران ي٘مرأ  وٓ يذيمر أٓ إومْمؾ، ٟمٕمؿ

 قمغم إٓ وضمؾ قمز اهلل أذيمر أن يمره٧م إين» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وإيمؼم:

 .شـمٝمر

 . ش13 رىمؿ» أظمر اًمٙمت٤مب ذم وم٤مٟمٔمره، صحٞمح طمدي٨م وهق

 (85/ 9 داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ)

  اهلل؟ يذكر أو الؼرآن يؼرأ أن لف جيقز هؾ جـباً  الرجؾ كان إذا

  اهلل؟ يذيمر أو[ اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن ًمف جيقز هؾ ضمٜم٤ٌمً  اًمرضمؾ يم٤من إذا: ]السائؾ

 شمقوٞمح اًمٕمٚمؿ أؾمٚمقب ُمـ ،سمٞمجقز ُم٤م أو سمٞمجقز ًمؽ أىمقل ُم٤م ىمٌؾ.. الشقخ:

 ًمف ومٝمذا ُيرم اًمٕمٙمس سمٛمٕمٜمك جيقز؟ هؾ: ؾم١ماًمؽ ذم شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا، اًمٙمٚمامت

 قمغم اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن إومْمؾ هق ُم٤م يٕمٜمل جيقز؟ هؾ: سم٘مقًمؽ شمٕمٜمل يمٜم٧م وإذا ،ضمقاب

 يمؾ ٕن ًمف داقمل ومٞمف ُم٤م اًم١ًمال ُمـ يناًمث٤م اًمِمٓمر هذا أن يمام، ضمٜم٤مسم٦م قمغم أو ـمٝم٤مرة

. ري٥م وٓ ؿمؽ سمال إومْمؾ هق يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم اًم٘مرآن ىمراءة أن سمٞمٕمرومقا  اًمٜم٤مس

ي أضم٤موسمؽ ُم٤م ىمٌؾ: إذاً   يٕمٜمل جيقز هؾ: سم٘مقًمؽ شمٕمٜمل أن٧م إذا، ضمقاب ُمٜمؽ آظمذ سَمدِّ

  حتريؿ ٕن، ًمٚمجٜم٥م اًم٘مرآن ىمراءة ُيرم ٓ: وم٤مجلقاب ُيرم؟ هؾ
ٍ
 ٓو اهلل طمرُمف ُم٤م رء

م ٟمحـ ًمٞمف؟ ،طمرام رؾمقًمف يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ ▬ شمٕم٤ممم ىم٤مل، قمٜمدٟم٤م ُمـ وُٟمَحٚمِّؾ ُٟمَحرِّ قُمقا  ُذَ  َذَ
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ـَ  هَلُؿْ  ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ قرى] ♂اهللُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل    .[21:اًمِمُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم ٟمص يقضمد ٓ يم٤من إذا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أت٤ٌمع ٟمحـ، ٓ

 .اجلٜم٥م قمغم اًم٘مرآن اءةىمر سمتحريؿ اهلل يمت٤مب قمـ ومْمالً 

م أن يتجرأ  اًمذي ذا ومٛمـ  رِّ  ىم٤مل ،اًمٜمّم٤مرى ـمٌٞمٕم٦م ُمـ وهذه ،اهلل ُيرُمف مل ُم٤م ُُيَ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا ]شمٕم٤ممم ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  اًمَّ
ِ
َٓ  سم٤ِمَّلل َٓ  أظَِمرِ  سم٤ِمًمَٞمْقمِ  َو ُُمقنَ  َو رِّ مَ  َُم٤م ُُيَ  اهللُ  طَمرَّ

 أطمٙم٤مم هلؿ سمٞمج٥م اًم٤ٌمسم٤م اًمٞمقم ًمذًمؽ، قمٜمدهؿ ُمـ سمٞمجٞمٌقا  هؿ [29:اًمتقسم٦م][  َوَرؾُمقًُمفُ 

 ًمف ىم٤مل اهلل ،إرض ذم شمٕم٘مده ُم٤م: هلؿ ىم٤مل سمٓمرس أن اِلٟمجٞمؾ ذم قمٜمدهؿ ٕن، ضمديدة

 ديـ وًمذًمؽ ،اًمًامء ذم ُمٕم٘مقداً  يٙمقن سمٓمرس ي٤م إرض ذم شمٕم٘مده ُم٤م: -زقمٛمقا -

 قمغم اًم٘مرآن ىمراءة ُيٙمره: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ ،يمٞمٗمٝمؿ قمغم ؿمٙمؾ ديـ يقم يمؾ اًمٜمّم٤مرى

 ؟اًمٙمراه٦م ذم اًمٜمص أجـ شم٘مقل ىمد ،ٟمص ومٞمف ُم٤م ٕنف ممٜمقع اًمتحريؿ ،يمراه٦مً  ٥ماجلُٜمُ 

 .اًمٗمقر قمغم سم٤مًمٜمص ٟم٠متٞمؽ، ًمٌٞمؽ: ًمؽ سمٜم٘مقل

، طم٤مضمتف ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد شداود أيب ؾمٜمـ» ذم طمدي٨م هٜم٤مك 

ؿ اجلدار اًمرؾمقل وم٤مسمتدر، اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: وم٘م٤مل رضمؾ سمف ُمر صمؿ  وشَمَٞمٛمَّ

 .شـُمْٝمرٍ  قمغم إٓ اهلل أذيمر أن يمره٧م إين، اًمًالم وقمٚمٞمؽ»: وىم٤مل

 اؾمؿ هذا، اعمٝمٞمٛمـ اعم١مُمـ اًمًالم ،اهلل ُيذيمر أن يمره ويـ، شمت٤ًمءًمقا  ممٙمـ أنتؿ 

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اهلل أؾمامء ُمـ

 اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ اًمًالم» ىم٤مل طمٞم٨م ؾمٜمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمٜم٤م ذًمؽ أيمد وىمد 

 اًمٜمٌل أن ًمٙمؿ وشمٌلم، احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومتؿ ذاوم٢م شسمٞمٜمٙمؿ وم٠مومِمقه، إرض ذم ووٕمف

 أخٞمس ًمٚم٘مرآن سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل ومامذا، ـمٝم٤مرة قمغم إٓ قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ي٘مقل أن يمره ملسو هيلع هللا ىلص

 .ذًمؽ ذم ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ ،وأومم أومم هذا

ك أن٧م ،سمخػم شم٠ميت ٓ اًمِمدة ًمٙمـ  آطمؽمام جم٤مل، اهلل يمالم اًم٘مرآن حتؽمم سمِدَّ

سمف، ُمٗمتقح قمٞمف قمغم أبقا : ىم٤مل اًمٙمريؿ اًمٜمٌل ٕن، اًمديـ ذم واًمتٜمٓمع إي٤مك ًمٙمـ ،ُمٍما

 ي٤م: ًمٚمٜم٤مس شم٘مقل أن ومٌحًٌؽ، شاعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ، اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ، اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ»

م أن يٜمٌٖمل وضمؾ قمز اهلل يمالم مج٤مقم٦م : اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام يٕمٔمؿ وأن، ُيَٙمرَّ
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ـْ ▬   ؿَمَٕم٤مئِرَ  ُيَٕمٔمِّؿْ  َوَُم
ِ
٤َم اهلل ـْ  وَم٢ِمهنَّ  .[32:احل٩م] ♂اًمُ٘مُٚمقِب  ىشَمْ٘مقَ  ُِم

 شم٘مقل ٟم٘مقل هذا قمغم زي٤مدة، جيقز ٓ أو ُيرم ٟم٘مقل وٓ يٙمره ٟم٘مقل ح٤م: إذاً    

 ًمٞمش إذا، أطمٞم٤مٟمف يمؾ ذم اهلل يذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 ٓ أنف سم٠ميمد وأن٤م، اجلٛمٞمع وٟمٌل ٟمٌٞمٝم٤م قمـ قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م ُم٤م قمٙمس سمٜم٘مقل اطمٜم٤م

 . سم٤مًمتحريؿ ًمٚم٘مقل ُمتٕمّم٤ٌمً  يم٤من ُمٝمام سم٤مًمتحريؿ اًم٘مقل يٚمتزم أن ٟم٤ًمنإ يًتٓمٞمع

ؾم٤مت ُمـ يمثػماً  أن ٟمًٛمع: أن  سمٞمجل ح٤م سمٞمتحرضمقا  اًمٌٜم٤مت ُمدارس ذم اعمَُدرِّ

، طم٤مئض سمتٙمقن ٕهن٤م ًمٞمش؟، اًم٘مرآن اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمٞمؿ ُمـ سمٞمتحرضمقا ، اًم٘مرآن درس

 اعمٕمٚمٛم٦م سمت٘مقل وراؿمدة سم٤مًمٖم٦م سمٜم٧م سمتٙمقن وسم٤مًمٕمٙمس ٓ؟ أو، اًمٌمء هذا سمٚمٖمٙمؿ

ٕمٞمٜم٤م وٟمّمٞمٌٝم٤م طمٔمٝم٤م ًمقاطمدة ، طم٤مئض أهن٤م ىمّمتٝم٤م ىمّمتٝم٤م؟ ؿمق هل شمٗمٝمؿ، ي٤مسمٜم٧م ؾَمٛمِّ

م، احل٤مئض هب٤م ؿمق رَّ  . اًم٘مرآن شم٘مرأ  قمٚمٞمٝم٤م حُمَ

 ،احل٤مئض قمـ سمٜمحٙمل وأن، اجلٜم٥م قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م هقن احل٤مئض: مج٤مقم٦م ي٤م

 .شمٓمٝمر ًمف ٟم٘مقل ٟم٘مدر اجلٜم٥م

 شم٘مرهب٤م ٓ اهلل قمٜمد يم٤مجلٞمٗم٦م ضُمٜم٤ٌُمً  ِم٧مقم إذا سمٞمٙمقن أن٧م إٟمؽ: ًمف ٟم٘مقل وٟم٘مدر  

 ًمق احل٤مئض هب٤م؟ ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا احل٤مئض ًمٙمـ ،يتٓمٝمر أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف ٕنف ًمٞمش؟، اعمالئٙم٦م

 ٓ احلٞمض أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ودمري، طم٤مئض سمتٌ٘مك، سمتٓمٝمر ُم٤م يمٚمٝم٤م اًمٌح٤مر سمٛمٞم٤مه شمٓمٝمرت

 ُم٤م.. -يٕمٜمل- اهمتًٚم٧م وًمق رء أيَّ  وٓ، زوضمٝم٤م سمٞمج٤مُمٕمٝم٤م وٓ، سمتّمقم وٓ، سمتّمكم

 .إـمالىم٤مً  رء سمٞمٗمٞمده٤م

م هب٤م؟ ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا هذه، ـمٞم٥م  ، أج٤مم ؾمٌٕم٦م، أج٤مم مخ٦ًم اًم٘مرآن شمالوة قمٚمٞمٝم٤م ُٟمَحرِّ

 وُيت٤مج، دقمؿ إمم ُيت٤مج اًم٘مقل هذا ًمٙمـ، اًمٜم٤مس سمٕمض ىم٤مًمف ىمقل ومٞمف ٕنف، أج٤مم قمنمة

 سمؾ، إـمالىم٤مً  ًمف وضمقد ٓ وهذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م ُمـ أو اهلل يمت٤مب ُمـ ؾمٜمد إمم

 يم٤من»: سمف اًمٜم٤مس أقمرف وهل، زوضمٝم٤م قمـ شم٘مقل قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن -آٟمٗم٤مً - قمرومتؿ

ًمف يمؾ قمغم اهلل يذيمر  ح٤م، ؿمٞمخ ي٤م أن٧م ًمٖمتؽ همػم، اًمنمقمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اهلل يذيمر شأطمقا

 ومٞمٝم٤م سمٞمدظمؾ اًمنمقمٞم٦م اًمٚمٖم٦م أُم٤م ،اًم٘مرآن همػم شم٘مّمد أنؽ اهلل يذيمر أو -آٟمٗم٤مً - ذيمرت

ـُ  إِٟم٤َّم▬: ي٘مقل اهلل ٕن ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن يدظمؾ ُم٤م أول ًْمٜم٤َم َٟمْح يْمرَ  َٟمزَّ  ًَمفُ  َوإِٟم٤َّم اًمذِّ



 419   ّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرةطمٙمؿ ُمس اعم   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 ٟمٌٞمٝم٤م سمٚمٖم٦م سمتتٙمٚمؿ ح٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أي [9:احلجر] ♂حَل٤َمومُِٔمقنَ 

- سمٕمْمٜم٤م ُمع طمٙمٞمٜم٤مه اطمٜم٤م اًمكَم  اًمتٗمّمٞمؾ سمدون اًمذيمر يمؾ يٕمٜمل، اهلل يذيمر: وزوضمٝم٤م

 ُم٤م اعمًٚمؿ أن، اِلؾمالم ذم أدب ومٞمف ؿمٞمئ٤مً  ًمٙمؿ ذيمر٠مسم أن، ضمداً  ُمٕم٘مقل وهذا -آٟمٗم٤مً 

 : ُمراشم٥م صمالث ومٞمف وهٜم٤م، يٖمتًؾ سمؾ ضمٜم٤ٌمً  يٜم٤مم

 اعمرشم٦ٌم وهل سمٞمتقو٠م إيش: أدري وُم٤م، ويمًالن سمرد ومٞمٜمل واهلل ،يٖمتًؾ إومْمؾ

 هذا ،ضمٜم٤مسمتف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  خيٗمػ يرومع إٟمف ؿم٤مف، سمٞمتٞمّٛمؿ وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم ،اًمث٤مٟمٞم٦م

، ٓ ٟم٘مقل ضمٜم٤ًٌم؟ يٜم٤مم أن ُيرم هؾ ًمٙمـ ،اًمتٞمٛمؿ صمؿ اًمقوقء صمؿ اًمٖمًؾ ،ذقمل طمٙمؿ

 ذم طمتك، اًمّمٌح ذم إٓ يٖمتًؾ وٓ يٜم٤مم أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن ًمٞمف؟

 .سم٘مٚمٞمؾ اًمّمٌح ىمٌؾ يٖمتًؾ يم٤من، رُمْم٤من

 .اعم٤ًمئؾ سمٌٕمض قمالىم٦م ًمف اًمذي اًمٌٞم٤من يرد هٜم٤م :إذاً  

 اًمًالم قمٚمٞمف نيم٤م اًم٘مرآن؟ سمٞم٘مرأ  ُم٤م ضمٜم٤ٌمً  وسمٞمٜم٤مم ضمٜم٥م سمٞمٙمقن ح٤م اًمرؾمقل، ـمٞم٥م 

 ُمـ»: وىم٤مل ،اًمٙمرد آي٦م ٟم٘مرأ  أن ٟمحـ وطَمّْمٜم٤م ،شم٤ٌمرك ؾمقرة ي٘مرأ  أن سمٕمد إٓ يٜم٤مم ٓ

  شمالوة ُمـ ضمداً  واًمٙمثػم اًمٙمثػم واًمٌمء ،شيمٗمت٤مه وم٘مد اًمٌ٘مرة ؾمقرة آظمر ُمـ آيتلم ىمرأ 

 . اًمٜم٤مس سمرب أقمقذ وىمؾ ،اًمٗمٚمؼ سمرب أقمقذ وىمؾ ،أطمد اهلل هق وىمؾ ،اعمٕمقذات

م ضمٜم٥م واطمد يم٤من وم٢مذا  قمٜمد ًمٞمٚم٦م يمؾ ورد وهل، إوراد هذه ي٘مرأ  قمٚمٞمف سمٜمَحرِّ

دوا ٓ: مج٤مقم٦م ي٤م وٟم٘مقل ،آوٓمج٤مع دد شُمَِمدِّ  اًمٜمّم٤مرى قمغم ؿمدد اهلل، قمٚمٞمٙمؿ اهلل وَمُٞمِمِّ

 اِلؾمالم أظمذٟم٤م إذا: اًمِم٤مهد ♂ؿٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٤م٤مهَ ٜمَ ٌْ تَ يمَ  ٤مُمَ  ٤مقهَ قمُ دَ تَ اسمْ ▬ ره٤ٌمٟمٞم٦م اسمتدقمقا  ٕنف

 قمغم طمرام ،ضمٜم٥م قمغم طمرام طمٙمؿ ُيَٓمٌؼ أن ؿعمًٚم يٛمٙمـ ٓ أنف سمٜمِمقف، سمٛمجٛمققمف

 .ٓ، اًم٘مرآن اؤوي٘مر أن احل٤مئض

 سمِّده ُم٤م ًمق طمتك ،يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم يٙمقن أن إومْمؾ أن ذيمرٟم٤م، ًمٚمجٜم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ،وأومم أومم هذا ي٘مرأ  سمده يم٤من وم٢مذا ،يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم يٙمقن أن إومْمؾ رء ي٘مرأ 

مُٟمحَ  ،احل٤مئض ُمع ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا ،ًمٚمح٤مئض ٟمرضمع ًمٙمـ  .قمٚمٞمٝم٤م رِّ

ه، اًم٘مرآن شمتدسمر أنف وم٘مط ًمٞمس: إذاً   ر، ومراهمٝم٤م أثٜم٤مء ذم، اًمٜمٝم٤مر أثٜم٤مء ذم وشم٘مرأ  شُمٜمَقِّ

 وأنتؿ، اًمٙمرد آي٦م شم٘مرئل ٓ هل٤م ٟم٘مقل ُم٤م ،شمٜم٤مم ح٤م إىمؾ قمغم ،ىمٚمٌٝم٤م فمٚمٛم٦م قمـ ؿمقيف



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      طمٙمؿ ُمس اعمّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة  
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 وُمـ ،اًمِمٞمٓم٤من ُمـ طمرز ذم يم٤من اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ي٘مرأه٤م ُمـ اًمٙمرد آي٦م أن شمٕمرومقن

 ومٞمف ىم٤مل اًمكمِّ  ،اًمِمٞمٓم٤من ٟمّمٞمح٦م هذه أنف، واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة قمٝمد أول ذم وىمع ُم٤م قمج٤مئ٥م

 .احلدي٨م؟ هذا شمٕمرومقن شيمذوب وهق صدىمؽ» اًمرؾمقل

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شم٘مرأ  ُم٤م ،سُمٙمؿ ُصؿ هٞمؽ ،وشمٜم٤مم رأؾمٝم٤م شمْمع ه٤مسمِدّ  اًمكمِّ  اعمرأة هذه: إذاً  

 وشمًٛمع، ُمًجد شمدظمؾ أن هل٤م ويمذًمؽ ،شم٘مرأ  أظمل ي٤م ٓ ،هب٤م سمتتحّمـ اًمكمِّ  اهلل آي٤مت

، اًمرضمؾ ُمثؾ ضمٜم٥م سمتٙمقن اعمرأة يمامن ًمٙمـ ،هبذا ُمرسمقط هذا يمامن، واًمدرس اعمققمٔم٦م

ري إٟمف: ًمٚمرضمؾ ىمٞمؾ ُم٤م هل٤م ي٘م٤مل ،ضمٜم٥م ًمٙمـ ـم٤مهر سمتٙمقن  وأذف ًمِؽ  أطمًـ شَمَٓمٝمَّ

 .آظمره إمم..ًمِؽ  وأثقب ًمِؽ 

 قمز اهلل ٕن، شمٓمٝمري هل٤م ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م احلٞمض طم٤مًم٦م ذم سمتٙمقن ح٤م ًمٙمـ  

 قمٚمٞمٝم٤م وُيرم، اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م ُيرم أنف شمٕمرومقن وأنتؿ ،شمتٓمٝمر أن أُمره٤م ُم٤م ؾوضم

 يمت٤مب ذيٕمتٜم٤م ُمـ ،ٓ ،قمٜمدٟم٤م ُمـ ؟واًمّمٞم٤مم اًمّمالة حتريؿ أظمذٟم٤م أجـ ُمـ ،اًمّمٞم٤مم

 .وؾمٜم٦م

، ـمٞم٥م ، طم٤مئض ،أجـ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م طمرام اًمّمٞم٤مم وهذا اًمّمالة هذا، مج٤مقم٦م ي٤م ـمٞم٥م

م أنف ًمٜم٤م جي٥م ُمـ  اًمٜمص وأجـ ،اًم٘مرآن شم٘مرأ  قمٚمٞمٝم٤م رامطم ،اعمًجد شمدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م طمرا

م ُمثٚمام ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمٝم٤م سمٞمحرم اًمكمِّ   أُمره٤م ،اًمٗمرق ؿمقومقا  صمؿ ،واًمّمٞم٤مم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م طَمرَّ

ٟم٤م ٟمحـ قم٘مٚمٜم٤م ُمـ ُمش وم٤مًم٘مْمٞم٦م ،اًمّمالة سم٘مْم٤مء ي٠مُمره٤م ومل، اًمّمٞم٤مم سم٘مْم٤مء  إٟمام ،وهقا

 .مت٤مُم٤مً  اشم٤ٌمع هق

 طمج٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طم٩م ٤مح: سم٤محل٤مئض اعمتٕمٚمؼ ًمٚمٛمقوقع شمتٛم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه 

ر، اهلل يريده٤م حِلْٙمَٛم٦م ،اًمتًع ٟم٤ًمؤه ُمٕمف يم٤من اًمقداع  ُم٤م ىمٌٚمام قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن ىَمدَّ

 وهل ،طم٤مو٧م هف اؾمٛمف ُمٙم٤من ذم ٟم٤مزًملم يم٤مٟمقا  ُم٤م وقمٜمد، سمٛمرطمٚم٦م ُمٙم٦م شمدظمؾ

ِرُم٦م  دظمؾ ،هٙمذا اًمرؾمقل ٟم٤ًمء ويمؾ ،احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع ٟمقت ٕهن٤م، سم٤مًمٕمٛمرة حُمْ

: ىم٤مًم٧م شأنُٗم٧ًِم؟ ؟ُم٤مًمؽ»:  هل٤م ىم٤مل ،شمٌٙمل ومقضمده٤م اًمًالم قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م

 اًمِم٤مهد هٜم٤م - وم٤مصٜمٕمل، آدم سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا» ىم٤مل ،اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ

 ،يمٌػم اعمًجد هذا ششُمَّمكمِّ  وٓ شمٓمقذم ٓ أن همػم احل٤مُج  يّمٜمعُ  ُم٤م وم٤مصٜمٕمل - وم٤مٟمتٌٝمقا 



 421   طمٙمؿ ُمس اعمّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 ٓ: هل٤م ىم٤مل، اعمًجد شمدظمكم ٓ: هل٤م ىم٤مل ُم٤م، اًمٙمٕم٦ٌم وهل، اعم٤ٌمريم٦م اًم٘مٓمٕم٦م هذه وُمٜمف

 .شمّمكم وٓ شمٓمقذم

 وسمٞمّمكم، اًم٘مرآن سمٞم٘مرأ  ،احل٤مج سمٞمًقي أجش ٕنف، اًم٘مرآن سمتالوة هل٤م أذن ُمٕمٜم٤مه :إذاً 

 ،اًمٙمٕم٦ٌم طمقل سمٞمٓمقف سمٞمًقي؟ ؿمق واحل٤مج ،ـمٞم٥م ،آظمره إمم... وسمٞمذيمر اًمرؾمقل قمغم

 .اًمٙمٕم٦ٌم طمقل شمٓمقذم ٓ أن٧ِم 

 ،اًمديـ ذم اًمتِمديد سم٥ًٌم ُمِم٤ميمؾ شم٘مع أن ،داعمًج شمدظمؾ أن هل٤م أذن :إذاً 

م أنف ومٝمامٟمف اًمكّم  ؿمق ديٜمف سم٘مّمد ،ديٜمف قمـ همّم٤ٌمً  زوضمتف سمٞمدظمؾ  اعمرأة قمغم طمرا

ة أتريمٝم٤م سمِّدي إذا ًمؽ سمٞم٘مقل ًمؽ؟ سمٞم٘مقل ؿمق ،سمٞمدظمٚمٝم٤م اعمًجد شمدظمؾ احل٤مئض  سَمرَّ

 ىم٤مل اًمرؾمقل ه٤مي، قمٚمٞمؽ هقن ًمٙمـ، ممٙمـ وهذا ،قمٜمل وشمْمٞمع قمٜمٝم٤م أوٞمع سمخ٤مف

 .قمٚمٞمِؽ  طمرام اًمٓمقاف سمس ،شمٓمقذم ُم٤م سمس اعمًجد ادظمكم: ٤مئِم٦مًمٕم

ُمقن ٟم٤مس، شُمْذيَمر اًمتل اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ ، اعمًجد دظمقل احل٤مئض قمغم ُيـَحرِّ

ئٚم٧م ،واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل هل٤م وُيـِجْٞمزون ًُ  قمج٤ٌمً  ي٤م: ىمٚم٧م ،اًم١ًمال هذا أن٤م وم

 ضمزء واعمًٕمك شمًٕمك أن هل٤م وسمتجٞمزوا، اعمًجد شمدظمؾ احل٤مئض اعمرأة قمغم سمتحرُمقا 

 سم٤معمٜمٓمؼ سمٞمحٙمقا  يٕمٜمل ،ومٕمالً  رضمٕمٞملم اًمٜم٤مس أن سمٞمدًمٜم٤م سمٞمدًمٜم٤م؟ ؿمق هذا ،اعمًجد ُمـ

 ...اعمًجد ظم٤مرج واعمًٕمك، إومم احلج٦م طَمّجٞم٧م قمكمّ  اهلل ومْمؾ ُمـ أن٤م ،اًم٘مديؿ

 ضمزء اعمًٕمك وص٤مر، ضمداً  وؾمٞمع ص٤مر هلل احلٛمد احلرام اعمًجد أن أن اًمقاىمع

 ُمـ سمتٛمٜمٕمقه٤م وأنتؿ، اًمًٕمل هل٤م جيقز سمت٘مقًمقا  ومٚمام ،ماحلرا  اعمًجد ُمـ يتجزء ٓ

 .طم٤مئض وهل اعمًجد دظمقل

 ،اعمًجد شمدظمؾ سم٠من قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أذن: اًمٙمالم ظمالص٦م  

م ًمٙمـ، اًم٘مرآن شم٘مرأ  وأن  ًمذًمؽ ،اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمٓمقاف قمٚمٞمٝم٤م وطمرم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م طَمرَّ

 . يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم وهق إٓ أنثك أو يم٤من ذيمراً  إٟم٤ًمن يٓمقف أن جيقز ٓ

 يمٌػمة قمالىم٦م هلام- ؿمٞمئ٤من اجل٤مًمًلم اِلظمقة سمٕمض أذه٤من قمغم يرد ىمد: اًم٤ًمئؾ

 ؾمٌح٤مٟمف ىمقًمف ُمع ذيمرت اًمذي يمؾ ُمقاوم٘م٦م ُمدى: إول اًمٌمء -سم٤مجلقاب أو سم٤مًم١ًمال

فُ  َٓ ▬: وشمٕم٤ممم ًُّ َّٓ  َيَٛم ُرونَ  إِ ىمٕم٦م] ♂اعمَُٓمٝمَّ  .[79:اًمقا
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م سمٞمحٙمقا  اًمِمٞمقخ يمؾ أن: اًمث٤مين واًمٌمء   ٟم٘مقل سمدٟم٤م اطمٜم٤م ويمٞمػ ،-ُمثالً - طمرا

  ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف ُم٤م أو، هٞمؽ همػم

فُ  َٓ ▬: ًممي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م، ضمقهري يمالم الشقخ: ًُّ َّٓ  َيَٛم ُرونَ  إِ ىمٕم٦م] ♂اعمَُٓمٝمَّ  [79:اًمقا

ا اسمتٕمدوا اًمٜم٤مس أن احل٘مٞم٘م٦م  سَمٞمَّٜمف ويمام، وضمؾ قمز اهلل أراده يمام اًم٘مرآن ومٝمؿ قمـ ضمدًّ

 قمغم اعمًٚمٛملم ٟمحـ ُمش ♂اعمٓمٝمرون إٓ▬ ٟمٔمريمؿ سمٞمٚمٗم٧م رء أول، اًمتٗمًػم قمٚمامء

 ُمع- اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م قمالىم٦م ًمف هذا، اعمٓمٝمرون ٟمحـ يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم ،ضمٜم٤مسم٦م همػم

 .اعم٘مرسمقن اعمالئٙم٦م هؿ شاعمٓمٝمرون» ،إقم٤مضمؿ ىمٌؾ اًمٕمرب ٟمًٞمٝم٤م اًمكمِّ  -إؾمػ

، ُمتٓمٝمر و رُمٓمٝم سملم ومرق ومٞمف ،ُمتٓمٝمرون ُمٜم٤م اهلل أراد يمام وِمْٕمالً  يمٜم٤م إذا ٟم٘مقل ٟمحـ

 آؿمت٘م٤مق وقمرف، آظمره إمم وو وسف ٟمحق اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ىمرأ  ؿمخص ومٞمٙمؿ يم٤من إذا

ِجدٌ ▬ ذيمر ح٤م شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ ،ُمٜمف اعمتٓمٝمر ،اهلل ُمـ اعمٓمٝمر ،اًمٙمٚمامت ذم ًْ َس  عَمَ  ُأؾمِّ

ـْ  اًمتَّْ٘مَقى قَمغَم  لِ  ُِم ُروا َأنْ  ٌُّقنَ ُُيِ  ِرضَم٤مٌل  ومِٞمفِ  ومِٞمفِ  شَمُ٘مقمَ  َأنْ  َأطَمؼُّ  َيْقمٍ  َأوَّ  [158:اًمتقسم٦م] ♂َيَتَٓمٝمَّ

 ُمًجد هٜم٤م سم٤معمًجد اعم٘مّمقد ـمٌٕم٤م- اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل أي٦م هذه ٟمزًم٧م ح٤م

ٌُّقنَ  ِرضَم٤مٌل  ومِٞمفِ  ▬ هب١مٓء اعم٘مّمقد أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمرف -ىم٤ٌمء
 َأنْ  ُُيِ

ُروا ـ ٕم٤مممشم و شم٤ٌمرك اهلل أؾمٛمع إين ،طمقًمف اًمذيـ إنّم٤مر هؿ ♂ َيَتَٓمٝمَّ ًِ  اًمثٜم٤مء ُيـْح

ٌُّقنَ  ِرضَم٤مٌل  وِمٞمفِ  ▬ ؟ومٚمام، قمٚمٞمٙمؿ
ُروا َأنْ  ُُيِ  اهلل ُمـ اؾمتح٘م٘متٛمقه اًمثٜم٤مء هذا ♂ َيَتَٓمٝمَّ

 سمٕمض طم٘م٤مئؼ ايمتِم٤مف ذم اًمرؾمقل أؾم٤مًمٞم٥م ُمـ أؾمٚمقب هذا سمتًقوا؟ ؿمق، شمٕم٤ممم

 ًمٜم٤م: اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  ،هبؿ ي٘متدون أظمريـ اًمٜم٤مس ؿم٤من ُمـ، اًمّم٤محللم اًمٜم٤مس

: ىم٤مل ،سم٤مح٤مء ٟمتٓمٝمر ومٜمحـ، سم٤مح٤مء شمٓمٝمروا احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء ظمرضمقا  إذا اًمٞمٝمقد ُمـ ضمقار

 ش.ومٕمٚمٞمٙمٛمقه ذاك هق»

ي٦َّم ذم إقمراب يم٤من   ه١مٓء ،احلج٤مرة يًتٕمٛمٚمقن -وىمٚمتف اح٤مء ًمُِمح- اًمؼَمِ

 سم٘مٞم٦م اًمٞمٝمقد قمٜمد -ُمٕمٚمقم هق يمام يمت٤مب أهؾ وهؿ- ًمٚمٞمٝمقد جم٤مورهتؿ سمحٙمؿ إنّم٤مر

 سمٗمٓمرهتؿ وم٤مٕنّم٤مر، اح٤مء آؾمتٜمج٤مء ذم يًتٕمٛمٚمقن أهنؿ، اًم٘مديٛم٦م اًمٜمٌقة آصم٤مر ُمـ

 ىم٤مًمقا  ح٤م ،سم٤مح٤مء يًتٜمجقا  ومّم٤مر اًمٞمٝمقد قمـ وم٠مظمذوه اًمٌمء هذا اؾمتحًٜمقا  اًمًٚمٞمٛم٦م

 هق هذا اهلل ُمـ اؾمتح٘م٘متٛمقه اًمذي اًمثٜم٤مء يٕمٜمل ،ذاك هق: ىم٤مل اًمٙمالم هذا ًمٚمرؾمقل
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ٌُّقنَ  ِرضَم٤مٌل  ومِٞمفِ  ▬ قمٜمٝمؿ ىم٤مل ؿمق ،ومٕمٚمٞمٙمٛمقه اًم٥ًٌم
ُروا َأنْ  ُُيِ  رضم٤مل ومٞمف ىم٤مل ُم٤م ♂ َيَتَٓمٝمَّ

 رضم٤مل ومٞمف ،وسمٞمٓمٝمروا سمٞمذٟمٌقا  رضم٤مل ومٞمف ،ُمتٓمٝمرون رضم٤مل ومٞمف ُم٤م ،ُمتٓمٝمرون

 اهلل ٕن اعمٓمٝمرون هؿ وم٘مط اعمالئٙم٦م ًمٙمـ ،وهٙمذا ويٓمٝمروا وسمٞمتٜمٔمٗمقا  سمٞمتقؾمخقا 

 ♂َُمُرونَ ُي١مْ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اهللَ  َيْٕمُّمقنَ  َٓ ▬ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وصٗمٝمؿ

  [.6:اًمتَّحريؿ]

 هذا ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م يمٜم٤م وإن، اًم٘مرآن ُمس سمٛمقوقع قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس أي٦م ومٝمذه: ًمذًمؽ 

 طمٞم٨م هٜم٤م قمغم إخ اهلل ضمزى ًمٙمـ ،هق ؿمق قمرومٜم٤م إومْمؾ أن ذيمرٟم٤م سمام اعمقوقع

ؿ اًمتٜمٌٞمف يٜمٌٖمل هٜم٤م أن إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م  ذم اًمٜم٤مس ٕن، ًمٚمٜم٤مس أي٦م هذه ُمٕمٜمك ًمتٗمٝمُّ

 ُمٓمٝمرون سمٞمٗمنوا ظمٓم٠م أول ،أي٦م هلذه اًمّمحٞمح اًمٗمٝمؿ قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمديـ دمرسمتٜم٤م

 .. وذقم٤مً  ًمٖم٦م ظمٓم٠م هذا ،سم٤معمتٓمٝمريـ

: شاعمقـم٠م» وهق اًمٙمت٥م أصح ُمـ هق اًمذي يمت٤مسمف ذم ُم٤مًمؽ اِلُم٤مم ي٘مقل: اًمِم٤مهد

 ؾمقرة ذم يم٤مًمتل أهن٤م شاعمٓمٝمرون إٓ يٛمًف ٓ» أي٦م هذه شمٗمًػم ذم ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أطمًـ

٤َم يَمالَّ ▬: شمٕم٤ممم ٤ملىم ،وشمقمم قمٌس ـْ *  شَمْذيمَِرةٌ  إهِنَّ َُم٦مٍ  ُصُحٍػ  ذِم *  َذيَمَرهُ  ؿَم٤مءَ  وَمَٛم *  ُُمَٙمرَّ

َرةٍ  َُمْروُمققَم٦مٍ     .[16 - 11:قمٌس] ♂سَمَرَرةٍ  يمَِرامٍ *  ؾَمَٗمَرةٍ  سم٠َِمجِْدي*  ُُمَٓمٝمَّ

 هل٤م وهذه ،اهلجرة دار إُم٤مم هق اًمذي ُم٤مًمؽ اِلُم٤مم سمِمٝم٤مدة ه٤مي ،اعمٓمٝمرون ه١مٓء

 قمـ يتحدث اهلل أن أي٦م ُمٕمٜمك أن اًمٜمٔمر ًمٚمٗم٧م أن يٙمٗمل وًمٙمـ أظمرى شمٗم٤مصٞمؾ

 ،[22 ،21:اًمؼموج] ♂حَمُْٗمقظٍ  ًَمْقٍح  ذِم *  جَمِٞمدٌ  ىُمْرآَنٌ  ُهقَ  سَمْؾ ▬ اعمقضمقد اًم٘مرآن قمـ اًمٚمقح

 ، اعمٓمٝمرون اعمالئٙم٦م إٓ سمف يتٜمزل وٓ يٛمًف ٓ اعمحٗمقظ اًمٚمقح ذم اعمجٞمد اًم٘مرآن هذا

 . اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه ُمٕمٜمك هذا

 ( 55: 54: 33/   131/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 55: 26: 45/   131/  واًمٜمقر اهلدى)

 لؾُجـُب ادصحػ مس جقاز

... »ُمـ ُم٤م ُيرم قمغم اجلٜم٥م: ىمقًمف: ]ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ[: و 
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وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ُمس ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن يم٤مًمرؾم٤مئؾ ويمت٥م اًمتٗمًػم واًمٗم٘مف 

 .شهذه ٓ شمًٛمك ُمّمحٗم٤م وٓ شمث٧ٌم هل٤م طمرُمتفوهمػمه٤م وم٢من 

ىمٚم٧م: هذا اجلقاب ُمٌٜمل قمغم اًم٘مقل سمحرُم٦م ُمس اعمّمحػ ُمـ اجلٜم٥م واعمّمٜمػ 

أن اًمدًمٞمؾ هق  شومّمؾ: ُم٤م جي٥م ًمف اًمقوقء»مل يذيمر دًمٞمال قمٚمٞمف هد وًمٙمٜمف أؿم٤مر ذم 

ُمِمؽمك  شـم٤مهر»ُمع أنف سح هٜم٤مك سم٠من ًمٗمٔم٦م  شٓ يٛمس اًم٘مرآن إٓ ـم٤مهر»: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

ٕم٤مين ؿمتك وأنف ٓ سمد ُمـ محٚمف قمغم ُمٕمٜمك ُمٕملم ُمـ ىمريٜم٦م صمؿ محٚمف هق قمغم همػم ُيتٛمؾ ُم

اجلٜم٥م سمٖمػم ىمريٜم٦م وىمد رددٟم٤م قمٚمٞمف هٜم٤مك سمام ومٞمف يمٗم٤مي٦م وسمٞمٜم٤م اعمراد ُمـ احلدي٨م هٜم٤مك 

 وأنف ٓ يدل قمغم حتريؿ ُمس اًم٘مرآن قمغم اعم١مُمـ ُمٓمٚم٘م٤م. ومراضمٕمف.

ـ اعمًٚمؿ اجلٜم٥م وًمٞمس واًمؼماءة إصٚمٞم٦م ُمع اًمذيـ ىم٤مًمقا سمجقاز ُمس اًم٘مران ُم

 ذم اًم٤ٌمب ٟم٘مؾ صحٞمح جيٞمز اخلروج قمٜمٝم٤م. ومت٠مُمؾ.

 ([116ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 لؾؿحِدث ادصحػ مس جقاز

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 وُمـ ُم٤م جي٥م ًمف اًمقوقء: 

 ٤مل:ُمـ ـمري٘ملم صمؿ ىم شٓ يٛمس اًم٘مرآن إٓ ـم٤مهر»ىمٚم٧م: ذيمر ومٞمف طمدي٨م: 

وم٤محلدي٨م يدل قمغم أنف ٓ جيقز ُمس اعمّمحػ إٓ عمـ يم٤من ـم٤مهرا وًمٙمـ اًمٓم٤مهر »

ًمٗمظ ُمِمؽمك يٓمٚمؼ قمغم اًمٓم٤مهر ُمـ احلدث إيمؼم واًمٓم٤مهر ُمـ احلدث إصٖمر 

ويٓمٚمؼ قمغم اعم١مُمـ وقمغم ُمـ ًمٞمس قمغم سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦م وٓ سمد حلٛمٚمف قمغم ُمٕملم ُمـ ىمريٜم٦م 

 .شر ُمـ ُمس اعمّمحػومال يٙمقن احلدي٨م ٟمّم٤م ذم ُمٜمع اعمحدث طمدصم٤م أصٖم

ٟمٞمؾ »ىمٚم٧م: هذا اًمٙمالم اظمتٍمه اعم١مًمػ ُمـ يمالم اًمِمقيم٤مين قمغم احلدي٨م ذم 

ومال »وهق يمالم ُمًت٘مٞمؿ ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف إٓ ىمقًمف ذم آظمره:  ش181 - 185/  1إوـم٤مر 

وم٢مٟمف ُمـ يمالم  شيٙمقن احلدي٨م ٟمّم٤م ذم ُمٜمع اعمحدث طمدصم٤م أصٖمر ُمـ ُمس اعمّمحػ
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ُمٜمع اعمحدث طمدصم٤م أيمؼم ُمـ ُمس اعمّمحػ اعم١مًمػ وُمٗمٝمقُمف أن احلدي٨م ٟمص ذم 

وٓ سمد حلٛمٚمف قمغم ُمٕملم »وهق قمغم هذا همػم ُمٜمًجؿ ُمع ؾمٞم٤مق يمالُمف ٕنف ىم٤مل ومٞمف: 

 ومٝم٤م هق ىمد محٚمف قمغم اعمحدث طمدصم٤م أيمؼم وم٠مجـ اًم٘مريٜم٦م؟! شُمـ ىمريٜم٦م

د سم٤مًمٓم٤مهر ذم هذا احلدي٨م هق اعم١مُمـ ؾمقاء  -واهلل أقمٚمؿ  -وم٤مٕىمرب  أن اعمرا

اعم١مُمـ »: ملسو هيلع هللا ىلصؼم أو أصٖمر أو طم٤مئْم٤م أو قمغم سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦م ًم٘مقًمف أيم٤من حمدصم٤م طمدصم٤م أيم

وهق ُمتٗمؼ قمغم صحتف واعمراد قمدم متٙملم اعمنمك ُمـ ُمًف ومٝمق يمحدي٨م:  شٓ يٜمجس

اًم٘مقل ذم هذه  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أجْم٤م وىمد سمًط شهنك قمـ اًمًٗمر سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو»

 ٞمؼ. يمت٤مسمف اًم٤ًمسمؼ ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م زي٤مدة اًمتح٘مذماعم٤ًمًم٦م اًمِمقيم٤مين 

 ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿم٤مء. ش122إرواء اًمٖمٚمٞمؾ »صمؿ إن احلدي٨م ىمد ظمرضمتف ُمـ ـمرق ذم 

 ([157ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 جـابة عذ الؼرآن قراءة حؽؿ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

: وقمـ قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ش1» ىمقًمف حت٧م رىمؿ وُمـ ُم٤م يًتح٥م ًمف اًمقوقء 

يمؾ ُمٕمٜم٤م اًمٚمحؿ ومل ٠مخيرج ُمـ اخلالء ومٞم٘مرئٜم٤م اًم٘مرآن وي ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل  ىم٤مل:

ن رء ًمٞمس اجلٜم٤مسم٦م. رواه اخلٛم٦ًم وصححف اًمؽمُمذي واسمـ آ يٙمـ ُيجزه قمـ اًم٘مر

 اًمًٙمـ.

ىمٚم٧م: اًمؽمُمذي ُمٕمروف قمٜمد اًمٕمٚمامء سمت٤ًمهٚمف ذم اًمتّمحٞمح طمتك ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

وهلذا ٓ يٕمتٛمد اًمٕمٚمامء قمغم » :شٞمزاناعم»شمرمج٦م يمثػم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمقف ُمـ 

 .ششمّمحٞمحف

ويمذًمؽ اسمـ اًمًٙمـ ًمٞمس شمّمحٞمحف مم٤م إًمٞمف يريمـ وًمذًمؽ ٓ سمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم 

ؾمٜمد احلدي٨م إذا صححف أطمد هذيـ أو ُمـ يم٤من ُمثٚمٝمام ذم اًمت٤ًمهؾ يم٤مسمـ ظمزيٛم٦م 

وىمد وضمدٟم٤م ذم  ملسو هيلع هللا ىلصواسمـ طم٤ٌمن طمتك يٙمقن اعمًٚمؿ قمغم سمّمػمة ُمـ صح٦م طمدي٨م ٟمٌٞمف 
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وٕمػ احلدي٨م ُمـ هؿ أقمغم يمٕم٤ٌم ذم هذا اًمٕمٚمؿ وأيمثر قمددا ُمـ اًمؽمُمذي إئٛم٦م ممـ 

 .شظم٤مًمػ اًمؽمُمذي إيمثرون ومْمٕمٗمقا هذا احلدي٨م» واسمـ اًمًٙمـ وم٘م٤مل اًمٜمقوي:

 :ش156/  1خمتٍم اًمًٜمـ »وىم٤مل اعمٜمذري ذم 

وذيمر أبق سمٙمر اًمٌزار أنف ٓ يروى قمـ قمكم إٓ ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ُمرة قمـ »

 يٕمٜمل: اسمـ -اًمٌخ٤مري قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة: يم٤من قمٌد اهلل  قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م وطمٙمك

ُيدصمٜم٤م ومٜمٕمرف وٟمٜمٙمر ويم٤من ىمد يمؼم ٓ يت٤مسمع قمغم طمديثف. وذيمر اِلُم٤مم  -ؾمٚمٛم٦م 

اًمِم٤مومٕمل هذا احلدي٨م وىم٤مل: مل يٙمـ أهؾ احلدي٨م يثٌتقٟمف. ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: وإٟمام شمقىمػ 

ٙمقذم ويم٤من ىمد اًمِم٤مومٕمل ذم صمٌقت هذا احلدي٨م ٕن ُمداره قمغم قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م اًم

ىم٤مل  يمؼم وأنٙمر ُمـ طمديثف وقم٘مٚمف سمٕمض اًمٜمٙمر وإٟمام روى هذا احلدي٨م سمٕمدُم٤م يمؼم

ؿمٕم٦ٌم: وذيمر اخلٓم٤ميب أن اِلُم٤مم أمحد يم٤من يقهـ طمدي٨م قمكم ويْمٕمػ أُمر قمٌد اهلل 

 .شسمـ ؾمٚمٛم٦م

ومٝمذا اِلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واخلٓم٤ميب ىمد وٕمٗمقا احلدي٨م وم٘مقهلؿ 

 ُم٘مدم ًمقضمقه:

 قمٚمؿ وأيمثر.إول: أهنؿ أ

اًمث٤مين: أهنؿ ىمد سمٞمٜمقا قمٚم٦م احلدي٨م وهل يمقن راويف ىمد شمٖمػم قم٘مٚمف وطمدث سمف ذم 

 طم٤مًم٦م اًمتٖمػم ومٝمذا ضمرح ُمٗمن ٓ جيقز أن يٍمف قمٜمف اًمٜمٔمر.

يم٤من رؾمقل اهلل  اًمث٤مًم٨م: أنف ىمد قم٤مروف طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:

 يذيمر اهلل قمغم يمؾ أطمٞم٤مٟمف. ملسو هيلع هللا ىلص

ٟم٦م ذم  ومٝمق سمٕمٛمقُمف يِمٛمؾ طم٤مًم٦م اجلٜم٤مسم٦م  شحٞمٝمامصحٞم»رواه ُمًٚمؿ وأبق قمقا

 وهمػمه٤م يمام أن اًمذيمر يِمٛمؾ اًم٘مرآن وهمػمه.

وىمد يمٜم٧م ىمديام اقمؽمو٧م قمغم اعم١مًمػ ٓطمتج٤مضمف هبذا احلدي٨م واطمتجج٧م 

قمٚمٞمف سمٜمحق ُم٤م ذيمرت هٜم٤م صمؿ رد قمؾ سم٠من احل٤مومظ طمًٜمف ومتٕمج٧ٌم وىمتئذ يمٞمػ ىمدم 

وم٘م٤م ًم٘مقاقمد قمٚمؿ حتًلم احل٤مومظ قمغم شمْمٞمػ ه١مٓء إئٛم٦م ُمع يمقن هذا اًمتْمٕمٞم ػ ُمقا
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يْمَرى شَمٜمَْٗمُع ▬وأن أقمقد وم٠مذيمر إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ هبذه احل٘مٞم٘م٦م   وَم٢ِمنَّ اًمذِّ

 .♂اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

 ومٛمـ ؿم٤مء رضمع إًمٞمف. ش485اِلرواء »سمٞم٤مٟم٤م ذم  ٨موىمد زدت هذا اًمٌح

 ([158ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

  ؟♂ادطفرون إٓ يؿسف ٓ▬ آية معـك

 الؽػر؟ بالد إىل بادصحػ السػر جيقز وهؾ

فُ  ٓ▬ أي٦م ذم السمال: ًُّ َّٓ  َيَٛم ُرونَ  إِ  سم٤معمٓمٝمرون اعم٘مّمقد .[79:اًمقاىمٕم٦م] ♂اعْمَُٓمٝمَّ

 اًمٙم٤مومرة؟ ًمٚمٌالد اًم٘مرآن أظمذ قمدم ُمـ احلٙمؿ وُم٤م اعمتقوئقن؟ أم اعم١مُمٜمقن

 ُمـ إظم٤ٌمر وهق، اعمالئٙم٦م اعم٘مّمقد إٟمام، هذا وٓ هذا ٓ سم٤مٔي٦م اعم٘مّمقد: اجلقاب

، اعمحٗمقظ اًمٚمقح ذم هق اًمذي وإٟمام، اًم٘مرآن هذا وًمٞمس اعمالئٙم٦م قمـ وضمؾ قمز اهلل

 اعمالئٙم٦م وهؿ اعمٓمٝمرون إٓ يٛمًف ٓ اعمحٗمقظ اًمٚمقح ذم هق اًمذي اعمّمحػ ومٝمذا

 اهلل، ٞم٤مً ذقم طمٙمامً  شمّمدر: يٕمٜمل، إٟمِم٤مئٞم٦م مجٚم٦م وًمٞم٧ًم، ظمؼمي٦م مجٚم٦م هذه، اعم٘مرسمقن

 اعمحٗمقظ اًمٚمقح: يٕمٜمل، اعمٙمٜمقن اًمٙمت٤مب ذم هق اًمذي اًم٘مرآن أن اًمقاىمع قمـ يتحدث

 .اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م وهؿ اعمٓمٝمرون إٓ يٛمًف ٓ هذا

، واًمٙم٤مومر واعم١مُمـ، واًمٓم٤مًمح اًمّم٤مًمح يٛمًف ومٝمذا أجديٜم٤م سملم اًمذي اعمّمحػ أُم٤م

، ـم٤محللم أو ص٤محللم ا يم٤مٟمق ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٌنم أي٦م هبذه وضمؾ قمز رسمٜم٤م يٕمٜمل ومٚمٞمس

 .اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م: ىمٚمٜم٤م يمام يٕمٜمل وإٟمام

 يٛمس أن أُمـ إذا إٓ جيقز ومال اًمٕمدو أرض إمم واعمّمحػ سم٤مًم٘مرآن اًمًٗمر أُم٤م

 أرض إمم إدظم٤مًمف جيقز اعمّمحػ ُي٤من أن أُمٜم٤م إذا ذًمؽ طملم ومٞمجقز، ُي٤من وأن سمًقء

 .ودراؾمتف ىمراءشمف ُمـ يتٛمٙمٜمقن ًمٕمٚمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر

  (:..35: 35/   / واًمٜمقر اهلدى)
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  ادصحػ؟ ومس الؼرآن لؼراءة الطفارة تشسط هؾ

 ♂ادطفرون إٓ يؿسف ٓ▬ آية معـك بقان مع

 ؟[اًم٘مرآن ًم٘مراءة اًمٓمٝم٤مرة شمِمؽمط هؾ] السمال:

 وًمذًمؽ، ىمٞمٛمتف وًمف ىمداؾمتف ًمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذيمر أن ؿمؽ ٓ: أىمقل الشقخ:

 إومْمؾ هق يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم اًم٘مرآن ىمراءة أن اعمًٚمٛملم قمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمجٛمع ومٛمـ

 أن أبك أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ىمد يم٤من وإذا، وضمؾ قمز اهلل يمالم سمٕمٔمٛم٦م اًمالئؼ وهق

 احلدي٨م ذم ـمٝم٤مرة قمغم إٓ اًمًالم وهق أٓ وضمؾ قمز اهلل أؾمامء ُمـ سم٤مؾمؿ يتٚمٗمظ

 ُمٜمف يم٤من ومام، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ؾمٚمؿ رضمالً  أن وهمػمه أمحد وُمًٜمد اًمًٜمـ ذم اعمٕمروف

 أذيمر أن يمره٧م إين»: وىم٤مل اًمًالم ورد وشمٞمٛمؿ اجلدار إمم سم٤مدر أن إٓ ًالماًم قمٚمٞمف

 ذم أجْم٤مً  ضم٤مء يمام اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ اًمًالم ٕن اهلل: يذيمر أن شـمٝمر قمغم إٓ اهلل

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري ًمإلُم٤مم شاعمٗمرد إدب» يمت٤مب ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م

 إرض ذم ووٕمف اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ اًمًالم»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل، ُمًٕمقد

 ؾمٚمؿ ُمـ قمغم يرده أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمره اًمًالم هذا شسمٞمٜمٙمؿ وم٠مومِمقه

 .ـمٝم٤مرة قمغم إٓ قمٚمٞمف

 أو اًمّمٖمرى اًمٓمٝم٤مرة ؾمقاء ـم٤مهر همػم وهق اًم٘مرآن[ ىمراءة قمٚمٞمف ٟمحرم ٓ ًمٙمـ]

، ـمٝم٤مرة همػم قمغم وهق اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن اعمًٚمؿ قمغم ُيرم دًمٞمؾ وضمقد ًمٕمدم، اًمٙمؼمى

 .يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم وهق اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن قمغم ضمداً  واوح طمض ومٞمف احلدي٨م هذا ًمٙمـ

 يًتٓمٞمٕمف ٓ اًمٙم٤مُمؾ إيمٛمؾ اًمنمط، إومْمؾ وهق احلٙمؿ هذا، رء هٜم٤م ًمٙمـ

 ىمقل ؾمٛمٕمتؿ وآٟمٗم٤مً ، وشم٤مرة ومت٤مرة اًمٜم٤ًمء أُم٤م، وم٘مط اًمرضم٤مل إٓ اعمًٚمٛملم ُمـ ُمٙمٚمػ يمؾ

 احل٤مج يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمل»: هل٤م ىم٤مل، طم٤مو٧م اًمتل ِم٦مقم٤مئ ًمٚمًٞمدة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ٓ ٕهن٤م ًمٚمرضمؾ: ٟم٘مقل يمام شمقوئل: هل٤م ي٘م٤مل ٓ إذاً  ومٝمل ششمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم

 ُم٤م شم٘مرأ  أن ومٚمٝم٤م وًمذًمؽ، شمتٓمٝمر أن ذقم٤مً  شمًتٓمٞمع ٓ، شمتقو٠م أن ذقم٤مً  شمًتٓمٞمع

 هقو ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل يمام وراضمح ُمرضمقح ٟم٘مقل ُم٤م سمدون اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مءت
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: ًمف ومٜم٘مقل، يتٓمٝمر وسمذًمؽ يٖمتًؾ أن يًتٓمٞمع ٕنف يٖمتًؾ: أن قمٚمٞمف: ٟم٘مقل ضمٜم٥م

ة أُم٤م، شمتقو٠م أن ًمؽ أومْمؾ ة أُم٤م احل٤مئض اعمرأ  ذم قمٚمٞمٝم٤م[ يٛمر] ىمد اًمتل اًمٜمٗم٤ًمء اعمرأ

 طم٤مًم٦م ذم وهل أيمثر أو يقُم٤مً  أرسمٕمقن اًمٜم٤ًمء أضمٜم٤مس ُمـ ضمٜمس ذم أو إطمٞم٤من سمٕمض

 ومْمالً  رضم٤مًٓ  قم٤مُم٦م اعمًٚمؿ أن يٛمٜمع دًمٞمؾ دٟم٤مقمٜم ًمٞمس، شم٘مرأي ٓ: هل٤م ومٞم٘م٤مل، اًمٜمٗم٤مس

 .ـمٝم٤مرة قمغم إٓ اًم٘مرآن ىمراءة ُمـ يٛمٜمٕمٝمؿ اًمٜم٤ًمء قمـ

، قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمًٜمـ ذم اًمؽمُمذي رواه اًمذي واحلدي٨م

 يمام ُمٜمٙمر طمدي٨م هذا شضمٜم٥م وٓ طم٤مئض اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل

 ًمقضم٥م صحٞمح هق ًمق، احلدي٨م هذا يّمح ٓ، طمٜمٌؾ سمـ أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم ي٘مقل

 .إًمٞمف آٟمتٝم٤مء

 ُمـ أُمث٤مًمف ُمـ اًم٤ٌمب ذم يٙمقن ىمد وُم٤م، احلدي٨م هذا وٕمػ إمم سم٤مِلو٤موم٦م

 رء يمؾ شمّمٜمع أن هل٤م وأذن أُمره٤م طمٞم٨م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م وم٠مُم٤مُمٜم٤م، اًمْمٕم٤مف

 ...هٜم٤مك أم، اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٓ احل٤مج شُمرى، شمٓمقف وٓ شمّمكم ٓ أهن٤م إٓ احل٤مج يّمٜمٕمف

 ي٘مرأ  ؿمؽ سمال وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمتقضمف وهٜم٤مك ومراغ هٜم٤مك: يٕمٜمل، ىمرآن ىمراءة

 .اًم٘مرآن

 أن جيقز ومال، اًم٘مرآن شم٘مرأ  أن احل٤مئض ًمٚمٛمرأة ُم٤ٌمذ إذن احلدي٨م هذا ذم أجْم٤مً 

 ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م يمام ُمٜمٕمٝم٤م اهلل أن ًمق، ـم٤مهرة همػم أهن٤م سمحج٦م اًم٘مرآن ىمراءة ُمـ اًمٜم٤ًمء ٟمٛمٜمع

 اًمرؾمقل إمم أوطمك ىمد احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ٟمجد ًمٙمٜمٜم٤م، واٟمتٝمٞمٜم٤م هذا قمٜمد ًمقىمٗمٜم٤م اًمّمالة

 أظمل ي٤م: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن، اًمّمالة أضمزاء وسملم اًمّمالة سملم سم٤مًمتٗمريؼ اًمٙمريؿ

 ُمـ ضمزء وهل اًم٘مراءة هلذه اًمٓمٝم٤مرة جي٥م ٓ ومٚمامذا، اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ اًم٘مراءة

 اًمّمالة؟ أضمزاء

 اًمّمالة يًتٗمتح ُم٤م أول، اًمّمالة ءأضمزا  ُمـ ضمزء هل وم٘مط اًم٘مراءة ًمٞم٧ًم: ومٜم٘مقل

 ـمٝم٤مرة: قمغم إٓ أيمؼم اهلل ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ إٟمف: ومٚمٜم٘مؾ، أيمؼم اهلل: ىمقًمٜم٤م هق سمف

 ُمـ ُم٤مٟمع يقضمد ٓ، إًمخ واًمتٙمٌػم واًمتحٛمٞمد اًمتًٌٞمح...اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ ٕهن٤م

 .ـمٝم٤مرة قمغم اهلل يذيمر أن إومْمؾ ُمـ ذيمرٟم٤مه سمام آطمتٗم٤مظ ُمع، أبداً  ذًمؽ
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 آصم٤مر ضم٤مءت وم٘مد، ينمع اًم٘مرآن ُمس أجْم٤مً ، اًم٘مرآن عمس سم٤مًمٜم٦ًٌم مت٤مُم٤مً  ي٘م٤مل يمذًمؽ

 قمغم إٓ اًم٘مرآن ُمس قمـ - ومٙمراً  يٛمتٜمٕمقن - يٛمتٜمٕمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ

 ُمـ ي٘مرأ  أن أو اًم٘مرآن يٛمس أن يريد عمـ إومْمؾ هق ح٤م سمٞم٤من ومٞمف وهذا، ووقء

 ٓ ومٝمذا اًم٘مرآن متس أن اًمٓم٤مهرة همػم اعمرأة غمقم ُيرم سم٠منف واًم٘مقل اِلجي٤مب أُم٤م، اًم٘مرآن

 .أبداً  قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 ُمـ، إـمالىم٤مً  سمدًمٞمؾ وًمٞم٧ًم: ًمؽ ؾمٞم٘مقل ٟم٤مس ذم، ُمتقمهقن ؿمؽ سمال واًمٜم٤مس 

 سمتالوة قمٜم٤مي٦م يقًمقن ٓ اًمذيـ ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمغم إُمر يِمتٌف ُم٤م ُمثالً  ذًمؽ

فُ َيٛمَ  ٓ▬: اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىمقل ي٘مرأ  طمٞمٜمام، اًم٘مرآن ًُّ  َّٓ ُرونَ  إِ  ♂اعْمَُٓمٝمَّ

 ٟمحـ اًمذيـ اعمقوقع هذا قمغم أي٦م هذه محؾ ذم اخلٓم٠م وصؾ وىمد .[79:اًمقاىمٕم٦م]

 أجديٜم٤م سملم اًمذي اعمّمحػ هذا: أي شيٛمًف ٓ»: وضمؾ قمز ىمقًمف يٗمنوا سم٠من أي، ومٞمف

 ٟمًخ٦م يمؾ قمغم يٜمنم أن إمم اًمقهؿ هذا وصؾ، اعمتقوئقن إٓ: أي شاعمٓمٝمرون إٓ»

 ظمٓم٠م وهذا، اعمٓمٝمرون إٓ يٛمًف ٓ: قمٜمقان اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ اِلؾمالم ٕم٤مملاًم ذم شمٓمٌع

 وشمٕمٛمٞمٛمٞمف ٟمنمه طمٞم٨م ُمـ صمؿ، أوًٓ  اًمٕمٚمٛمل اًمٗمٙمري اخلٓم٠م طمٞم٨م ُمـ آظمر ظمٓم٠م يِمٌف

ْحَراَب  َزيَمِري٤َّم قَمَٚمٞمَْٝم٤م َدظَمَؾ  يُمٚمَّاَم ▬ اعمح٤مري٥م قمغم شمٙمت٥م اًمتل أي٦م، صم٤مٟمٞم٤مً  ًمٚمٜم٤مس
ِ
 َوضَمدَ  اعْم

 اعم٘مّمقد، زور هذا، يمذب هذا اًمٓم٤مىم٦م:: يٕمٜمل اعمحراب .[37:قمٛمران آل] ♂٤مِرْزىمً  قِمٜمَْدَه٤م

 اًمتل اًمٖمروم٦م: يٕمٜمل اعمحراب زيمري٤م قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ يمٚمام، اًمّمالة ُمٙم٤من هق سم٤معمحراب

 اعمحراب وًمٞمس، اعمحراب هق هذا، وضمؾ قمز اهلل شمٕمٌد اًمٜم٤مس قمـ ومٞمٝم٤م ُمٜمٕمزًم٦م يم٤مٟم٧م

 سمٛمح٤مري٥م شم٠مثراً  ِمديداًم إؾمػ ُمع ىمديؿ ُمٜمذ اعم٤ًمضمد أدظمؾ اًمذي هذا هق

، اعمحراب يقضمد مل اِلؾمالم ذم وأُم٤م، يمٜم٤مئًٝمؿ ذم اًمٜمّم٤مرى حم٤مري٥م، اًمٙمٜم٤مئس

، اًمًٞمقـمل اعمٍمي وًمٚمح٤مومظ، حمراب ومٞمف يٙمـ مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد

 ..ٟم٤مد أن٤م يٛمٙمـ رؾم٤مًم٦م اًمّمٖمػم واجل٤مُمع اًمٙمٌػم اجل٤مُمع ص٤مطم٥م اًمًٞمقـمل احل٤مومظ

 .شح٤مري٥ماعم سمحدوث إري٥م إقمالم» مداخؾة:

 أن قمٚمٞمف ٟمّمقص٤مً  هٜم٤مك يٜم٘مؾ ضمداً  ىمٞمؿ سمح٨م وهذا شإري٥م إقمالم» الشقخ:

فُ  ٓ▬ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م: اًمِم٤مهد، إُمقر حمدصم٤مت ُمـ اعم٤ًمضمد ذم اعمح٤مري٥م وضمقد ًُّ  َيَٛم



 431   طمٙمؿ ُمس اعمّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 َّٓ ُرونَ  إِ  سملم هق اًمذي اًم٘مرآن ُمس سمٛمقوقع قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس .[79:اًمقاىمٕم٦م]♂اعْمَُٓمٝمَّ

 .أجديٜم٤م

 إمم يرضمع هٜم٤م اًمْمٛمػم: يٛمًف ٓ: وم٠مىمقل آؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر ُأْوضِمُزهُ  يمٌػم ؿمٌف ًمف هذا

 ♂يَمِريؿٌ  ًَمُ٘مْرآنٌ  إِٟمَّفُ ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن ىمٌؾ: ُمـ اعمذيمقر اعمٙمٜمقن اًمٙمت٤مب

ىمٕم٦م] ىمٕم٦م] ♂َُمْٙمٜمُقنٍ  يمَِت٤مٍب  ذِم ▬ .[77:اًمقا فُ  ٓ▬ .[78:اًمقا ًُّ َّٓ  َيَٛم ُرونَ  إِ ىمٕم٦م] ♂اعْمَُٓمٝمَّ  .[79:اًمقا

 ُمٕمٜمك ُم٤م: يٕمٜمل، ُمٙمٜمقٟم٤مً  ًمٞمس هلل واحلٛمد هذا يمت٤مسمٜم٤م، اعمٙمٜمقن ًمٚمٙمت٤مب راضمع يٛمًف ٓ

ه وٓ: يٕمٜمل، خمتقم :يٕمٜمل، ُمٙمٜمقن  ًمإلُم٤مم وًمذًمؽ، اًمِمٞم٤مـملم أجدي شمٓمقًمف وٓ شمرا

 طمٞم٨م، أي٦م هذه شمٗمًػم ذم اعمقـم٠م يمت٤مسمف ذم ضمداً  وًمٓمٞمػ ضمٞمد ومٝمؿ اهلل رمحف ُم٤مًمؽ

٤َم يَمالَّ ▬: قمٌس ؾمقرة ذم اًمتل ي٦ميم٤مٔ أهن٤م شمٗمًػمه٤م ذم ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أطمًـ: ي٘مقل  إهِنَّ

ـْ ▬ .[11:قمٌس] ♂شَمْذيمَِرةٌ  َُم٦مٍ  ُصُحٍػ  ذِم ▬ .[12:قمٌس] ♂َذيَمَرهُ  ؿَم٤مءَ  وَمَٛم  .[13:قمٌس] ♂ُُمَٙمرَّ

َرةٍ  َُمْروُمققَم٦مٍ ▬ مٍ ▬ [15:قمٌس] ♂ؾَمَٗمَرةٍ  سم٠َِمجِْدي▬ [14:قمٌس]♂ُُمَٓمٝمَّ  .[16:قمٌس] ♂سَمَرَرةٍ  يمَِرا

 وأن، يٛمًقه أهنؿ اعم٘مّمقد أنٗمًٝمؿ هؿ ئٙم٦ماعمال ه١مٓء، اعمالئٙم٦م اًمًٗمرة؟ هؿ ُمـ

 .اعمٙمٜمقن اًمٙمت٤مب ذًمؽ يٛمًقه ٓ همػمهؿ

 ٟمحـ شاعمٓمٝمرون إٓ»: شمٕم٤ممم ىم٤مل أنف أىمقاه٤م وُِمـ أظمرى ىمرائـ وهٜم٤مك، ىمريٜم٦م هذه

 سم٠منٜم٤م واًمت٘مقى اًمّمالح ذم وقمٚمقٟم٤م ؾمٛمقٟم٤م ُمٝمام أنٗمًٜم٤م ٟمّمػ أن جيقز ٓ اًمٌنم ُمٕمنم

 ُمٜم٤م واًمّم٤مًمح ُمٚمقصمقن ٟمحـ سمؾ، أبداً  ُمٓمٝمر إٟم٤ًمن يقضمد ٓ، ُمٓمٝمرون ًمًٜم٤م ٟمحـ، ُمٓمٝمرون

 أنف سم٢مُمٙم٤مٟمف ًمٞمس وإٓ، اًمٓمٝمر يتّمٜمع: يٕمٜمل يتٙمٚمػ ُمـ ُمٜم٤م اًمّم٤مًمح، ومٞمتٓمٝمر يتٙمٚمػ ُمـ

َ  َيْٕمُّمقنَ  ٓ▬: وضمؾ قمز سم٘مقًمف اعمقصقومقن اعمالئٙم٦م هؿ اعمٓمٝمرون، ـم٤مهر  أََُمَرُهؿْ  َُم٤م اَّللَّ

 إِنَّ ▬ :وضمؾ قمز[ سم٘مقًمف وصٗمقا ] اًمذيـ ومٝمؿ اًمٌنم أُم٤م .[6:اًمتحريؿ] ♂ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ 

 َ اسملِمَ  ُُي٥ِمُّ  اَّللَّ ـَ  َوُُي٥ِمُّ  اًمتَّقَّ ِري  ومِٞمفِ ▬: ىم٤مل ىم٤ٌمء ُمًجد ذيمر ح٤م يمذًمؽ .[222 :اًمٌ٘مرة] ♂اعْمُتَٓمَٝمِّ

ٌُّقنَ  ِرضَم٤مٌل 
ُروا أَنْ  ُُيِ ، رٟمتٓمٝم أن وقمٚمٞمٜم٤م، ًمٜم٤م ومٝمٜمٞمئ٤مً  ُمثٚمٝمؿ يمٜم٤م إذا ومٜمحـ .[158 :اًمتقسم٦م] ♂َيتَٓمَٝمَّ

ِريـ أُم٤م  .هٞمٝم٤مت ومٝمٞمٝم٤مت اعمٓمٝمَّ

 وُمـ، ؿم٤مئع ظمٓم٠م هذا اعمقوقع هبذا ورسمٓمٝم٤م أي٦م هبذه آؾمتدٓل ُمـ اًمِم٤مهد

 هق، اؾمتٛمددٟم٤م ٟمحـ وُمٜمف، ذيمرٟم٤م ُم٤م أطمًـ ذم أي٦م هذه قمغم شمٙمٚمؿ ُمـ أطمًـ
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 هذا ذم ًمٕمؾ. وأضم٤مد أوم٤مد ومٝمٜم٤مك شاًم٘مرآن أىم٤ًمم» يمت٤مسمف ذم اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمٙمٗم٤مي٦م

  (:..47: 45/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 ضاهر إٓ الؼرآن يؿس ٓ: حديث معـك

 يٛمس ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٘مقل شم٘مقًمقن ُم٤مذا: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل مداخؾة:

 .شـم٤مهر إٓ اًم٘مرآن

 إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم أفمـ ومٞمام سمتٗمّمٞمؾ ظمرضمٜم٤مه يمٜم٤م احلدي٨م هذا الشقخ:

 قمغم ومٞمف دًٓم٦م هٜم٤مك هؾ وًمٙمـ، ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح طمدي٨م أنف وسمٞمٜم٤م اًمّمحٞمح٦م

 ـم٤مهر اعمًٚمؿ أن قمٚماًم  ـمٝم٤مرة همػم قمغم يم٤من إذا اعمًٚمؿ ُمـ اًم٘مرآن ُمس حتريؿ يٕمٜمل أنف

٤ًٌم: يم٤من وًمق  طمدي٨م ذم شيٜمجس ٓ اعم١مُمـ»: ىم٤مل أنف قمٜمف صح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ضمٜم

 أبق ومٞمٝمؿ ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م أتك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ي٘مٓمر ورأؾمف ضم٤مء صمؿ اعمجٚمس ُمـ هريرة أبق وم٤مٟمًؾ، طمذيٗم٦م أظمرى رواي٦م وذم، هريرة

! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل واٟمًح٤مسمف اٟمًالًمف ؾم٥ٌم قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠ًمخف ُم٤ًمء

٤ًٌم يمٜم٧م إين  أن أو، اهلل رؾمقل ي٤م ُمٕمؽ أضمٚمس أن اؾمتٝمجٛم٧م إين: ي٘مقل يم٠منف، ضمٜم

: يٕمٜمل شيٜمجس ٓ اعم١مُمـ إن! اهلل ؾمٌح٤من»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل، ضمٜم٥م وأن٤م ؽحوم٤مأص

٤ًٌم يم٤من وًمق اعمًٚمؿ ٕن اًمتحٗمظ: هذا شمتحٗمظ أن ًمؽ يٜمٌٖمل يم٤من ُم٤م  ٓ ـم٤مهر ومٝمق ضمٜم

 .يمذًمؽ وهق يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا، يٜمجس

 قمٛمر اسمـ سمحدي٨م ٟمٗمنه شـم٤مهر إٓ اًم٘مرآن يٛمس ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومحٞمٜمئٍذ

 اًم٘مرآن يٛمس ومال شاًمٕمدو يٜم٤مًمف أن خم٤موم٦م اًمٕمدو أرض إمم سم٤معمّمحػ شم٤ًمومروا ٓ»: اًم٤ًمسمؼ

 .أصٖمر طمدصًم٤م أو أيمؼم طمدصًم٤م حمدصًم٤م ذًمؽ سمٕمد يم٤من ؾمقاء، ُم١مُمـ إٓ: أي، ـم٤مهر إٓ

 صحٞمح ٟمص هٜم٤مك يقضمد ٓ سم٠منف احلدي٨م هذا يٗمن أن ٟمرى ومٞمام يٜمٌٖمل وهٙمذا

 احلدث قمغم أو إيمؼم احلدث قمغم يم٤من ممـ اًم٘مرآن ُمس ضمقاز قمدم ذم سيح

 .إصٖمر



 433   طمٙمؿ ُمس اعمّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 .إظمػم هذا قمـ ضمقايب هذا

 (55:57:11/ 7 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 الؽافر مس حؽؿ» لؾؽافر ادصحػ إهداء جيقز هؾ

 شلؾؿصحػ

 ومٝمؾ اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن وم٠مطم٥م اِلؾمالم دظمقل ذم رهم٦ٌم ًمف يم٤مومر رضمؾ مداخؾة:

 اعمّمحػ؟ إهداؤه جيقز

 يٛمس أن يريد ٓ اًمٙم٤مومر ذاك أن ًمٜم٤م يتٌلم ٓ طمٞمٜمام ذًمؽ ذم ؿمؽ ٓ الشقخ:

 إمم ٟمدقمقهؿ ومٙمٞمػ اًمٙمٗم٤مر قمغم رسمٜم٤م يمت٤مب قمرض ُمـ اُمتٜمٕمٜم٤م إذا ومٜمحـ، سمًقء ًم٘مرآنا

 ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ صح ًمذًمؽ! اِلؾمالم؟

: عمًٚمؿ ًمٗمظ وذم، اًمٕمدو أرض إمم سم٤مًم٘مرآن ي٤ًمومر أن هنك أنف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

: ُمٕمٜم٤مه ومالن ومالن ٟم٤مل، اًمٕمدو يٜم٤مًمف أن خم٤موم٦م اًمٕمدو أرض إمم سم٤معمّمحػ شم٤ًمومروا ٓ

 اعمًٚمؿ ي٤ًمومر أن قمـ قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات اًمرؾمقل ومٜمٝمك، ومٞمف وـمٕمـ ؾمٌف

 يمالم يّم٤مب أن اًمٕمدو يد ذم وىمع إذا أنف خيِمك يم٤من إذا اًمٕمدو أرض إمم سم٤معمّمحػ

 .ذًمؽ وٟمحق اِله٤مٟم٦م ُمـ سمٌمء وضمؾ قمز اهلل

 طمج٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ٗمٝمقماعم دًٓم٦م أن اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ُمـ ُمٕمٚمقم هق ويمام

 ُمـ أىمقى أصقًمًٞم٤م اعمٜمٓمقق ومدًٓم٦م ُم٤م ُمٜمٓمقىم٤م اعمٗمٝمقم قم٤مرض إذا إٓ اعمٜمٓمقق يمدًٓم٦م

 يم٤من إذا أُم٤م، اعمٗمٝمقم قمغم اعمٜمٓمقق ىمدم وُمٗمٝمقم ُمٜمٓمقق شمٕم٤مرض وم٢مذا، اعمٗمٝمقم دًٓم٦م

 أن اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م شمٞمن ىم٤مقمدة وهذه، طمج٦م ومٝمق ُمٜمٓمقق يٕم٤مروف مل ُم٤م ُمٗمٝمقم هٜم٤مك

 .طمج٦م اعمٗمٝمقم سم٠من قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ قمغم خيٗمك اًمٗم٘مف ُمـ ٞمًئ٤مؿم يٗمٝمؿ

 إذا أنف: ُمٗمٝمقُمف ومٝمذا شاًمٕمدو يٜم٤مًمف أن خم٤موم٦م»: ىمقًمف إمم ٟمٕمقد يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٜمٝمك ومال ُم٤م سم٢مه٤مٟم٦م اعمّمحػ اًمٕمدو يٜم٤مل أن ظمقف هٜم٤مك يٙمـ مل

 .اًمٕمدو أرض إمم سم٤معمّمحػ ي٤ًمومر أن اعمًٚمؿ واًمًالم اًمّمالة

 (55:54:27/ 6 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 437   يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 التقؿؿ أحؽام

 :اًمتٞمٛمؿ

 .ُم٤ًمومر همػم أم يم٤من ُم٤ًمومًرا ، شمٞمٛمؿ اح٤مء جيد مل ُمـ -

اَلَة َوَأنْتُْؿ ؾُمَٙم٤مَرى طَمتَّك شَمْٕمَٚمُٛمقا َُم٤م ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل  ـَ آَُمٜمُقا َٓ شَمْ٘مَرسُمقا اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤مَأُيُّ

ُٚمقا َوإِْن يُمٜمتُْؿ َُمْرَى َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر َأْو ضَم٤مَء شَمُ٘مقًُمقَن َوَٓ ضُمٜمُ  ًِ ٤ًٌم إَِّٓ قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمٍؾ طَمتَّك شَمْٖمَت

ُحقا  ًَ ٤ًم وَم٤مُْم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمٌِّ ُدوا َُم٤مًء وَمَتٞمَٛمَّ
٤مَء وَمَٚمْؿ دَمِ ًَ تُُؿ اًمٜمِّ ًْ ـَ اًْمَٖم٤مئِِط َأْو ََُٓم  َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

 .[43 :اًمٜم٤ًمء] ♂سمُِقضُمقِهُٙمْؿ َوَأجِْديُٙمؿْ 

: وم٘م٤مل ُمٕمتزل سمرضمؾ هق وم٢مذا سم٤مًمٜم٤مس ومّمغم ؾمٗمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ويم٤مٟمقا 

 وم٢مٟمف سم٤مًمّمٕمٞمد قمٚمٞمؽ»: ىم٤مل ُم٤مء وٓ ضمٜم٤مسم٦م أص٤مسمتٜمل: ىم٤مل ششمّمكم؟ أن ُمٜمٕمؽ ُم٤م»

 .شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شيٙمٗمٞمؽ

 .اًمًالم ًمرد اعمديٜم٦م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وشمٞمٛمؿ -

سًم٤م إرض وضمف قمغم سمام ويتٞمٛمؿ - . سم٤محل٤مئط اًمًالم قمٚمٞمف شمٞمٛمؿ يمام همػمه أو نيم٤م شمرا

 ُمذه٥م وهق. شوـمٝمقرا ُمًجدا وُٕمتل زم يمٚمٝم٤م إرض زم وضمٕمٚم٧م»: ىمقًمف وًمٕمٛمقم

 .ش161 - 158/ 2» طمزم اسمـ واظمت٤مره وهمػممه٤م وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أيب

 :اح٤مء جيد مل ُم٤م واًمٜمقاومؾ اًمٗمرائض اًمّمٚمقات ُمـ ؿم٤مء ُم٤م سمف ويّمكم -

 اح٤مء وضمد وم٢مذا ؾمٜملم قمنم اح٤مء جيد مل وإن اعمًٚمؿ ـمٝمقر اًمٓمٞم٥م اًمّمٕمٞمد إن»

 طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف شذر أيب قمـ طمؿ صح: ت د» شظمػم ذًمؽ وم٢من سمنمشمف ومٚمٞمٛمًف

: سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري رضم٤مل ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م. اًم٘مٓم٤من اسمـ ىم٤مل يمام صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد هريرة أيب

 اعمًٞم٥م اسمـ ىمقل وهق. ش155 - 148/ 1» اًمزيٚمٕمل اٟمٔمر شسمنمشمف ويٛمًف اهلل ومٚمٞمتؼ»

/ 2» شاعمحغم». ه٤مرون سمـ ويزيد اًم٤ٌمىمر ضمٕمٗمر وأبق واًمزهري اًمٌٍمي ًـواحل

 .ش128

: ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل. إرسمٕم٦م ُمذه٥م وهق صغم ُم٤م يٕمٞمد ٓ وم٢مٟمف اح٤مء وضمد وم٢مذا -
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 ومّمٚمٞم٤م ـمٞم٤ٌم صٕمٞمدا ومتٞمٛمام ُم٤مء ُمٕمٝمام وًمٞمس اًمّمالة ومحيت ؾمٗمر ذم رضمالن ظمرج

 أتٞم٤م صمؿ أظمر يٕمد ومل الةواًمّم اًمقوقء أطمدمه٤م وم٠مقم٤مد اًمقىم٧م ذم اح٤مء وضمدا صمؿ

 وأضمزأتؽ اًمًٜم٦م أص٧ٌم»: يٕمد مل ًمٚمذي وم٘م٤مل ًمف ذًمؽ ومذيمرا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ٟم٘مد» اٟمٔمر وهمػممه٤م شن د» شُمرشملم إضمر ًمؽ»: وأقم٤مد شمقو٠م ًمٚمذي وىم٤مل شصالشمؽ

 .شاًمت٤مج

 ذر أيب حلدي٨م اح٤مء وضمدان وإٓ اًمٜمقاىمض ُمـ اًمقوقء يٌٓمؾ ُم٤م إٓ يٌٓمٚمف وٓ -

 وىمد ضمٜم٥م وهق وراءه اًمّمالة اقمتزل اًمذي طمدي٨م ذم - وًم٘مقًمف اعمت٘مدُملم هر وأيب

: وىم٤مل ُم٤مء ُمـ إٟم٤مء اجلٜم٤مسم٦م أص٤مسمتف اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص أقمٓمك أن ذًمؽ آظمر ويم٤من: - ىمري٤ٌم ُمر

 .شقمٚمٞمؽ وم٠مومرهمف اذه٥م»

 أن ري٤مح أيب سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ اًمقًمٞمد: اح٤مء وضمقد ُمع ًمٚمجرح اجلٜم٥م ويتٞمٛمؿ -

 وم٤مهمتًؾ سم٤مًمٖمًؾ وم٠مُمر وم٠ًمل ؿمت٤مء ذم أضمٜم٥م رضمال أن»: قم٤ٌمس اسمـ قمـ طمدصمف قمٓم٤مء

 اهلل ضمٕمؾ ىمد - صمالصم٤م - اهلل ىمتٚمٝمؿ ىمتٚمقه هلؿ ُم٤م»: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمر، ومامت

 طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ ش165/ 1» احل٤ميمؿ أظمرضمف. شـمٝمقرا اًمتٞمٛمؿ أو اًمّمٕمٞمد

ٟمف» ذم ذيمر ىمد وم٢مٟمف ُمٜمف قمجٞم٥م وهق، اًمذهٌل وواوم٘مف. صحٞمح إول وىم٤مل  أن شُمٞمزا

 .اًمدارىمٓمٜمل وٕمٗمف اهذ اًمقًمٞمد

 ش252» ُم٤مضمف واسمـ ش56/ 1» داود أبق أظمرضمف وم٘مد قمٚمٞمف شمقسمع ىمد وًمٙمٜمف

 قمٓم٤مء قمـ سمٚمٖمف أنف إوزاقمل ـمريؼ ُمـ ش178/ 1» أجْم٤م واحل٤ميمؿ ش192» واًمدارُمل

 اًمٕمل ؿمٗم٤مء يٙمـ خؿأ: آظمره وومٞمف ضمراطمف أص٤مسمتف اًمرضمؾ أن وومٞمف ٟمحقه سمف رسم٤مح أيب سمـ

 .اًم١ًمال؟

 صم٧ٌم ًمق وهذا. سمف قمٓم٤مء صمٜم٤م: إوزاقمل صمٜمل: سمٙمر سمـ سمنم قمـ ًمٚمح٤ميمؿ رواي٦م وذم

 إؾمامقمٞمؾ ُمـ ؾمٛمٕمف إٟمام قمٓم٤مء ُمـ يًٛمٕمف مل إوزاقمل أن قمٚمتف وًمٙمـ صحٞمح٤م ًمٙم٤من

 .قمٓم٤مء قمـ ُمًٚمؿ سمـ

 شم٤مسمٕمف ويمذا ؾمٌؼ يمام ًمف اًمقًمٞمد ُمت٤مسمٕم٦م ي٘مقيف وًمٙمـ وٕمٞمػ هذا وإؾمامقمٞمؾ: ىمٚم٧م

 أبق. ُمٜمف أتؿ سمف ضم٤مسمر قمـ ٓم٤مءقم قمـ: وم٘م٤مل اِلؾمٜم٤مد ذم ظم٤مًمٗمف وًمٙمـ ظمريؼ سمـ اًمزسمػم
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 سمـ اًمزسمػم همػم ضم٤مسمر قمـ قمٓم٤مء قمـ يروه مل: وىم٤مل ش69» لواًمدارىمٓمٜم ش56» داود

 وسم٤مجلٛمٚم٦م.ش224» شاًمٜمٞمؾ» ذم يمام اًمًٙمـ اسمـ وصححف سم٤مًم٘مقي وًمٞمس ظمريؼ

 .اعمت٤مسمٕم٤مت هبذه صم٤مسم٧م ىمقي وم٤محلدي٨م

 ذم دةسم٤مر ًمٞمٚم٦م ذم اطمتٚمٛم٧ُم : ىم٤مل اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو قمـ: اًمؼمد خلقف ويتٞمٛمؿ -

 سم٠مصح٤ميب صٚمٞم٧م صمؿ ومتٞمٛمٛم٧م أهٚمؽ أن اهمتًٚم٧م إن وم٠مؿمٗم٘م٧م اًمًالؾمؾ ذات همزوة

 شضمٜم٥م؟ وأن٧م سم٠مصح٤مسمؽ صٚمٞم٧م قمٛمرو ي٤م»: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمروا اًمّمٌح

َوَٓ شَمْ٘مُتُٚمقا  ▬: ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م إين: وىمٚم٧م، آهمت٤ًمل ُمـ ُمٜمٕمٜمل سم٤مًمذي وم٠مظمؼمشمف

ُٙمْؿ إِنَّ اهلل يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َرطِمٞماًم  ًَ . ؿمٞمئ٤م ي٘مؾ ومل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومْمحؽ [29 :اًمٜم٤ًمء] ♂َأنُٗم

ه، صحٞمح ويمالمه٤م وُمقصقٓ ُم٘مٓمققم٤م وهمػمه داود أبق أظمرضمف  ذم احل٤مومظ وىمقا

 .ش45» رىمؿ شاًمت٤مج ٟم٘مد» ذم ُمٗمّمال قمٚمٞمف وشمٙمٚمٛمٜم٤م شاًمٗمتح»

 وم٤مٕول إول أقمْم٤مءه همًؾ ذم يًتٕمٛمٚمف وًمٚمٖمًؾ ًمٚمقوقء اح٤مء يٙمػ مل وإذا -

 وهق شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شاؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  سم٠مُمر أُمرشمٙمؿ إذا» :ًم٘مقًمف ًمٚم٤ٌمىمل يتٞمٛمؿ صمؿ

 .ش137/ 2» طمزم اسمـ ُمذه٥م

 ([.1/31) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 التقؿؿ صػة

 ومذيمرت وصٚمٞم٧م اًمّمٕمٞمد ذم ومتٛمٕمٙم٧م اح٤مء أص٥م ومٚمؿ أضمٜم٧ٌُم : ىم٤مل قمامر قمـ

 إرض سمٙمٗمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ورضب شهٙمذا يٙمٗمٞمؽ يم٤من إٟمام»: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ

 .شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ». ويمٗمٞمف وضمٝمف هبام ُمًح صمؿ ومٞمٝمام وٟمٗمخ

 .وهمػممه٤م وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل وسمف. واًمٙمٗملم ًمٚمقضمف رضسم٦م وهق

 .ش158 - 156/ 2» شاعمحغم». قمٚمٞمف دًمٞمؾ ومال سم٤معمًح اؾمتٞمٕم٤مهبام وأُم٤م

 ([.1/34) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 والؽػني لؾقجف واحدة رضبة التقؿؿ

 د وأبق داوود . صحٞمح.. رواه أمحشاًمتٞمٛمؿ رضسم٦م ًمٚمقضمف واًمٙمٗملم»طمدي٨م قمامر: 

إٟمام يم٤من »هذه اًم٘مّم٦م ومرومٕمف:  ذمُمـ ـمريؼ أظمرى قمـ قمامر  ش1/98» وًمٚمٌخ٤مري

 .شيٙمٗمٞمؽ هٙمذا: وُمًح وضمٝمف ويمٗمٞمف واطمدة

سمٕمض  ذميمام وىمع  ،واقمٚمؿ أنف ىمد روى هذا احلدي٨م قمـ قمامر سمٚمٗمظ رضسمتلم

 ـمرىمف إمم اعمروم٘ملم ويمؾ ذًمؽ ُمٕمٚمقل ٓ يّمح.

وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: أيمثر أصم٤مر اعمرومققم٦م » :ش56ص ، اًمتٚمخٞمص» ذمىم٤مل احل٤مومظ 

 قمـ قمامر رضسم٦م واطمدة وُم٤م روى قمٜمف ُمـ رضسمتلم ومٙمٚمٝم٤م ُمْمٓمرسم٦م.

 .شـمرق طمدي٨م قمامر وم٠مبٚمغ اًمٌٞمٝم٘ملوىمد مجع 

 .شاًمتٚمخٞمص» ذمورم اًميسمتلم أطم٤مدي٨م أظمرى وهك ُمٕمٚمقًم٦م أجْم٤م يمام سمٞمٜمف احل٤مومظ 

 .ش59و 58ؿ رىم» شودوٕمٞمػ ؾمٜمـ أبك دا» ذموطم٘م٘م٧م اًم٘مقل قمغم سمٕمْمٝم٤م 

 ([161]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )

 بالصخر؟ التقؿؿ جيقز هؾ

  سم٤مًمّمخر؟ اًمتٞمٛمؿ جيقز هؾ مداخؾة:

 . اعمٓمر قمٚمٞمف ٟمزل وًمق الشقخ:

 (:..12: 32/  13/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلدار؟ب التقؿؿ حؽؿ

 اًمتٞمٛمؿ جيقز، ؾمجـ ذم -ُمثالً - يٙمقن اِلٟم٤ًمن أطمٞم٤مٟم٤مً ، ًمٚمتٞمٛمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:

 اجلدار؟ قمغم
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 .ـمٌٕم٤مً  الشقخ:

 (:..14.: 5/  13/  واًمٜمقر اهلدى)

 باجلدار التقؿؿ حؽؿ

: يٕمٜمل، ظم٤مص٦م زٟمزاٟم٤مت ذم يقوٕمقا ، ؿمٞمخٜم٤م اعم٤ًمضملم سمٕمض مداخؾة:

ٟم٦م وهذه، اخل٤مص٦م ًم٘مْم٤مي٤مهؿ َٛمح وٓ، وٟمّمػ ُمؽم ذم وٟمّمػ ُمؽم -شم٘مري٤ٌمً - اًمزٟمزا ًْ  ُي

 ُمـ ظمٓمريـ أو ُمِمتٌٝملم ٕهنؿ ضم٤مًمًلم: ئمٚمقا  ومٞمٝم٤م -يٕمٜمل-، أبداً  ُمٜمٝم٤م سم٤مخلروج هلؿ

 ُيدظمؾ أطمٞم٤مٟم٤مً ، ومٞمٝم٤م -اهلل أضمٚمَّٙمؿ- ويٌقًمقا  وينمسمقا  ومٞم٠ميمٚمقا ، وهمػمه٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م

 -ُمثالً - اجلدار ُمـ يتٞمٛمٛمقا  ومٝمؾ، اًمقوقء يًتٓمٞمٕمقا  ومال، يٕمٜمل ضمداً  ىمٚمٞمؾ، اح٤مء هلؿ

 اًمٜم٤مس؟ سمٕمض يٗمٕمؾ يمام

 .يتقو٠م أن يًتٓمٞمع ٓ دام ُم٤م، ذًمؽ ُمـ ًمف سمد ٓ.. سمد ٓ الشقخ:

  (55: 58: 11/ 425/واًمٜمقر اهلدى)

 يـام أن أراد إذا اجلـب موما يؾز باجلدار التقؿؿ 

ؿ ًمٚمجدار اًمرؾمقل ُمًح مداخؾة:  هؾ، همًؾ وسمدون ووقء سمدون يٕمٜمل، شَمَٞمٛمُّ

 .ًمٚمجٛمٞمع شمنميع أم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ظمّمقصٞم٦م هق

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أقمامل يمؾ ذم إصؾ، شمنميع سمؾ ظمّمقصٞم٦م ًمٞم٧ًم، ٓ الشقخ:

ٜم٦َمٌ ▬ هب٤م ُيْ٘مَتدى أن ماًمًال ًَ  ُأؾْمَقٌة طَم
ِ
 إٓ .[21:إطمزاب] ♂ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُمقِل اَّللَّ

ٌَلمِّ  اًمدًمٞمؾ ضم٤مء ُم٤م ح اعُم  أُمر ومٝمق سمٗمٕمٚمف ًمف ُأذن ُم٤م أو اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُم٤م أن واعمَُقوِّ

، ٤مميٜم أن وأراد ضمٜم٤ٌمً  يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أطمقال هٜم٤مك سمؾ، هذا ُمـ ًمٞمس وهذا، سمف ظم٤مص

 يٜمِمط ومل وشمٙم٤مؾمؾ ظم٤مُمؾ إذا، يٖمتًؾ أن سمٕمد إٓ يٜم٤مم ٓ أن أومْمٚمٝم٤م درضم٤مت ومٚمف

 يمام ومٞمتٞمٛمؿ، ًمٚمقوقء يٜمِمط مل أجْم٤مً  وإن، ومٞمتقو٠م اًمقوقء إمم درضم٦م ومٞمٜمزل، ًمٚمٖمًؾ

 ٟم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم ٕنف ضمٜم٤ًٌم: يٜم٤مم أن ومٚمف ذًمؽ يٗمٕمؾ مل وإن، ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٕمؾ
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هُل٤مأَ  ًمٙمـ، واهمتًؾ ص٤ٌمطم٤مً  واؾمتٞم٘مظ ضمٜم٤ٌمً  . يمٚمٝم٤م اعمراشم٥م دون وآظمره٤م، أومْمٚمٝم٤م وَّ

 .ٟمٕمؿ

  (55: 54: 55/ 426/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادطؾقة باجلدران التقؿؿ

  ٓ؟ أم جيقز هؾ اعمٓمٚمٞم٦م سم٤مجلدران ًمٚمتٞمٛمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:

 .ضمدار ٕنف، ُمٓمٚمٞم٤مً  يم٤من وًمق جيقز ضمداراً  ًمٖم٦مً  يًٛمك دام ُم٤م: أىمقل الشقخ:

 .طم٤مئالً  يٕمتؼم ٓ يٕمٜمل مداخؾة:

 يِمؽمط اًمتٞمٛمؿ أن رأى ُمـ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر إٟمام احلٞمٚمقًم٦م ٕن طم٤مئاًل: يٕمتؼم ٓ الشقخ:

 اًمتٞمٛمؿ جيٞمز ٓ أجْم٤مً  قمٚمٞمف وسمٜم٤مء، سم٤مًمرُمؾ اًمتٞمٛمؿ جيٞمز ٓ قمٚمٞمف وسمٜم٤مء، اًمؽماب ومٞمف

ٚمٝم٤م اعمٓمر أص٤مهب٤م اًمتل سم٤مًمّمخرة ًّ  يمالُمل واوح، شمراب قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ٕنف همًاًل: وهَم

 هٜم٤م؟ إمم

 .واوح مداخؾة:

: يٕمٜمل، اًمقضمف شمؽمي٥م، اًمتؽمي٥م سم٤مًمتٞمٛمؿ يريدون هؿ قمٚمٞمف سمٜم٤مءً ، ـمٞم٥م لشقخ:ا

 أن، وٟمحقه اًمرُمؾ وسملم اًمؽماب سملم شمٗمري٘مٝمؿ ُمـ يٌدو، وم٘مٝمٞم٦م وسمٕم٤ٌمرة، شمقؾمٞمخف

ٌُّدي٦م ًمٞم٧ًم قمٜمدهؿ اعم٠ًمخ٦م  إص٤مسم٦م ُمـ ٓسمد: أي، اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م هل وإٟمام، حمْم٦م شمٕم

 .ًمٚمقضمف اًمؽماب

: وطمٞمٜمئذٍ ، -وضمؾ قمز- هلل اخلْمقع سم٤مب ُمـ ؿيمالُمٝم ُمـ اعمٗمٝمقم سمح٥ًم وهذا 

 شمراب قمٚمٞمف وًمٞمس، سمف اًمتٞمٛمؿ أو اعمًح -ًممظمريـ سم٤مًمٜم٦ًٌم- جيقز رء هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا

 .جيقز ٓ ٟمٔمرهؿ وضمٝم٦م ومٗمل

ز يرى يم٤من ُمـ، اجلدار قمغم سم٤مًمتٞمٛمؿ اعمذيمقر سم٤مجلقاز اًم٘مقل يتٗمرع: هذا قمغم   ضمقا

 أن وسمخ٤مص٦م، وضمٝمف وٓ يمٗم٤مه تًخي ٓ سم٤مًمرُمؾ يتٞمٛمؿ اًمذي أن طمٞم٨م سم٤مًمرُمؾ اًمتٞمٛمؿ
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ؿ أن اًمًٜم٦م ُمـ ، سم٤مٕظمرى أطمدمه٤م ييب إرض قمغم سمٙمٗمٞمف ييب طمٞمٜمام اعمتٞمٛمِّ

 يتؽمب ٓ وضمٝمف يٛمًح طمٞمٜمام احل٤مًم٦م هذه ومٗمل، وضمٝمف ي١مذي ىمد رء يتٕمٚمؼ ٓ ًمٙمل

ٜم٤م َأُمرٟم٤م هٙمذا، اعمحْم٦م اًمتٕمٌدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ؾمقى قمٚمٞمف يٌ٘مك ومال، وضمٝمف  .وم٤مؾمتجٌٜم٤م َرسمُّ

 ُمثؾ ذم: اًمتؽمي٥م رأى اًمذي اعمٕمٜمك يالطمظ أن ًمف يٜمٌٖمل ٓ اًمتؽمي٥م يرى ٓ ومٛمـ 

 يم٤مِلؾمٛمٜم٧م ضم٤مُمد سمٓملم اعمٓملم اجلدار ُمثؾ ذم وأن، -آٟمٗم٤مً - ىمٚمٜم٤مه٤م اًمتل اًمّمخرة

، سم٤مجلدار شمٞمٛمؿ، سم٤مجلدار ُمًح أنف اعمٝمؿ، ؾم١ماًمؽ هق يمام سم٤مًمده٤من اعمدهقن أو وٟمحقه

 هذا ذم ٟمٔمري وضمٝم٦م هذا، قمٚمٞمف ؾدًمٞم ٓ ومٝمذا رء سمٙمٗمٞمف يتٕمٚمؼ أن رضورة أُم٤م

 .اعمقوقع

 (55: 45: 55/ 438/واًمٜمقر اهلدى) 

 أو حُيِْدث مل ما القاحد بالتقؿؿ صالة مـ أكثر صالة جقاز

 اداء يقجد

 صمؿ، واطمدة صالة إٓ سم٤مًمتٞمٛمؿ اًمرضمؾ يّمكم ٓ أن اًمًٜم٦م ُمـ»: قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 .ُمقوقع. شإظمرى ًمٚمّمالة يتٞمٛمؿ

 ]قال اإلمام[:

 يمام، ظمالومف قمٜمف روى ىمد سمؾ، ُمقىمقوم٤م وٓ ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ نإذ يّمح ومال

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م سمتٞمٛمٛمف يّمكم اعمتٞمٛمؿ أن يٕمٜمل ش132/  2 اعمحغم»ذم  طمزم اسمـ ذيمره

 هق وهذا، اح٤مء سمقضمقد أو سمحدث شمٞمٛمٛمف يٜمت٘مض مل ُم٤م، واًمٜمقاومؾ اًمٗمروض اًمّمٚمقات

 . ش59/  1 دي٦ماًمٜم ٦ماًمروو»واٟمٔمر ، طمزم اسمـ ىمرره يمام اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلؼ

 (.613-612/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م  اًمًٚمًٚم٦م

 يتقؿؿ؟ ففؾ باشتعاملف الققت خروج خم ولؽـف اداء وجد مـ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[:
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إذا يم٤من ىم٤مدرا قمغم اؾمتٕمامل اح٤مء ًمٙمٜمف ظمٌم ظمروج اًمقىم٧م سم٤مؾمتٕمامًمف  و» ىمقًمف:

 .شوم٢مٟمف يتٞمٛمؿ ويّمكم وٓ إقم٤مدة قمٚمٞمفذم اًمقوقء أو اًمٖمًؾ 

ىمٚم٧م: واًمذي يتٌلم زم ظمالومف ذًمؽ ٕنف ُمـ اًمث٤مسم٧م ذم اًمنميٕم٦م أن اًمتٞمٛمؿ إٟمام 

ينمع قمٜمد قمدم وضمقد اح٤مء سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمقؾمٕم٧م ذم ذًمؽ اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة 

وم٠مضم٤مزشمف عمرض أو سمرد ؿمديد يمام ذيمره اعم١مًمػ وم٠مجـ اًمدًمٞمؾ قمغم ضمقازه ُمع ىمدرشمف قمغم 

ل اح٤مء؟ وم٢من ىمٞمؾ: هق ظمِمٞم٦م ظمروج اًمقىم٧م. ىمٚم٧م: هذا وطمده ٓ يّمٚمح دًمٞمال اؾمتٕمام

ٕن هذا اًمذي ظمٌم ظمروج اًمقىم٧م ًمف طم٤مًمت٤من ٓ صم٤مًم٨م هلام: إُم٤م أن يٙمقن و٤مق قمٚمٞمف 

اًمقىم٧م سمٙمًٌف وشمٙم٤مؾمٚمف أو سم٥ًٌم ٓ يٛمٚمٙمف ُمثؾ اًمٜمقم واًمٜمًٞم٤من ومٗمل هذه احل٤مًم٦م 

يمر سم٘مدر ُم٤م يتٛمٙمـ ُمـ أداء اًمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مًمقىم٧م يٌتدئ ُمـ طملم آؾمتٞم٘م٤مظ أو اًمتذ

ُمـ ٟمز صالة أو ٟم٤مم قمٜمٝم٤م ومٙمٗم٤مرهت٤م أن يّمٚمٞمٝم٤م إذا »ذم:  ملسو هيلع هللا ىلصومٞمف يمام أُمر سمدًمٞمؾ ىمقًمف 

. أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ وم٘مد ضمٕمؾ اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ هلذا شذيمره٤م

اعمٕمذور وىمت٤م ظم٤مص٤م سمف ومٝمق إذا صغم يمام أُمر يًتٕمٛمؾ اح٤مء ًمٖمًٚمف أو ووقئف ومٚمٞمس 

ك قمٚمٞمف ظمروج اًمقىم٧م ومث٧ٌم أنف ٓ جيقز ًمف أن يتٞمٛمؿ وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اِلؾمالم خيِم

أنف  ش65ص ، اعم٤ًمئؾ اح٤مرديٜمٞم٦م»وذيمر ذم  ش12ص ، آظمتٞم٤مرات»اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم 

 ُمذه٥م اجلٛمٝمقر.

وأُم٤م ذم احل٤مًم٦م إول ومٛمـ اعمًٚمؿ أنف ذم إصؾ ُم٠مُمقر سم٤مؾمتٕمامل اح٤مء وأنف ٓ 

هذه احل٤مًم٦م أن يًتٕمٛمؾ اح٤مء وم٢من أدرك اًمّمالة ومٌٝم٤م وإن  يتٞمٛمؿ ومٙمذًمؽ جي٥م قمٚمٞمف ذم

 وم٤مشمتف ومال يٚمقُمـ إٓ ٟمٗمًف ٕنف هق اًمذي ؾمٕمك إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م.

هذا هق اًمذي اـمٛم٠من٧م إًمٞمف ٟمٗمز واٟمنمح ًمف صدري وإن يم٤من ؿمٞمخ اِلؾمالم 

: إٟمف يتٞمٛمؿ ويّمكم واهلل أقمٚمؿ.  وهمػمه ىم٤مًمقا

/  1اًمًٞمؾ اجلرار »ذيمرشمف ومراضمع صمؿ رأج٧م اًمِمقيم٤مين يم٠منف ُم٤مل إمم هذا اًمذي 
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 ([132) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص



 445   يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 لف يتقؿؿ ففؾ اداء مـ يترضر القجف كان إذا

 ُم٤م يتقو٠م أم، يتٞمٛمؿ ومٝمؾ، اًمقوقء أثٜم٤مء اح٤مء ُمـ يتير وضمٝمف رضمؾ ذم :السائؾ

 وضمٝمُف؟ قمدا

 .ٟمِمقف سمدٟم٤م... اًمير ٟمقع ؿمق الشقخ:

 يم٠منف أو، ُمٚمتٝم٥م اح٤مء يتحٛمؾ ُم٤م ظم٤ميػ يٕمٜمل ضمٚمد وضمٝمف ذم: سمٞم٘مقل :السائؾ

 .يمذا أو طم٥م قمٚمٞمف

 .قمٛمره إيش أد الشقخ:

 احل٘مٞم٘م٦م ذم يّمكم ٓ رضمؾ يم٠منف، قمٛمره زم ىم٤مل ُم٤م سم٤مًمْمٌط يٕمٜمل هق :السائؾ

 قمدا ُم٤م يتقو٠م أو يتٞمٛمؿ ًمف ٟم٘مؾ هؾ يٕمٜمل ٟمجٞمٌف أن ومػميد، يٕمٜمل اًمقضمف هبذا وم٠مطمت٩م

 وضمٝمف؟

 .سمتج٤موسمف ُم٤م الشقخ:

 .سمتج٤موسمف ُم٤م :السائؾ

 ديٜمف ٟمٕمرف طمتك الشقخ:

 .يٕمٜمل، طم٘مٞم٘مٞم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ٟمٗمؽموٝم٤م ظمٚمٞمٜم٤م، أجقه :السائؾ

 ظمٚمٞمٝم٤م... إًمٞمف شمٜم٘مٚمف شمروح اجلقاب وسمٕمٓمٞمؽ، ُمٜمل شمًٛمع أن٧م سمس، إيف الشقخ:

 .ىَمّده قمغم ضمقاب وٟمٕمٓمٞمف ُمٜمف ٟمٗمٝمؿ طمٞمٜمئذٍ ، اهلل يت٘مل ُمًٚمؿ رضمؾ ُمع شم٘مع ح٤م

 (55:52:14/ 431 واًمٜمقر اهلدى)

 يػعؾ؟ ماذا، اداء حرض الصالة أثـاء ويف، قؿؿبالت صذ رجؾ

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا، اح٤مء طمي اًمّمالة أثٜم٤مء وذم، سم٤مًمتٞمٛمؿ صغم رضمؾ مداخؾة:

 .اح٤مء ويٛمس، ي٘مٓمٕمٝم٤م الشقخ:



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ  
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 ؾمٚمؿ؟ سمٕمدُم٤م اح٤مء وطمي ُمٜمٝم٤م ؾَمٚمَّؿ إذا أُم٤م، ـمٞم٥م مداخؾة:

 ..ظمالص الشقخ:

 ٟمٕمؿ؟ مداخؾة:

٧م، شمًتٗمتٞم٤من ومٞمف اًمذي إُمر ىُميِضَ  الشقخ: د أن وقمٚمٞمف، اًمّمالة َصحَّ  ُيـَجدِّ

 .أظمرى ًمّمالة اًمقوقء

 (55: 37: 54/ 438/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يف وهق اداء وجد إذا

 ُمـ يّمكم.. يٕمٜمل يّمكم وهق: أىمّمد، اح٤مء ضم٤مء يتٞمٛمؿ وهق يم٤من إذا مداخؾة:

 ي٘مٓمع؟ أو يًتٛمر هؾ، اح٤مء وضم٤مء اًمتٞمٛمؿ

فومَ  اح٤مء َوضَمّدت وم٢مذا»، ي٘مٓمع، ٓ الشقخ: ًَّ  ش.سمدٟمؽ ٠َمُِم

 (  55: 16: 15/  639/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اداء؟ عـ البحث يف الرجؾ ّد جَيِ  أن التقؿؿ جلقاز يشسط هؾ

يؼ اًمِمٞمخ ذيمر شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم مداخؾة:  جيتٝمد أن اِلٟم٤ًمن قمغم ًمٞمس أنف ِصدِّ

 سمٞمتلم وأ سمٞمت٤مً  وؾم٠مل، ُم٤مءً  جيد ومل اعمًجد إمم ضم٤مء وم٢مذا، اح٤مء قمـ اًمٌح٨م ذم جيد أو

ؿ أن ومٕمٚمٞمف، جيد مل اعمًجد ضَمٜم٥ْم  هذا؟ ذم رأجٙمؿ ومام، ُيَّمكمِّ  صمؿ َيَتَٞمٛمَّ

 أي٦م: شمٗمّمٞمٚمف أظمرى ضمٝم٦م ُمـ سمقضمٞمف وًمٞمس، ضمٝم٦م ُمـ وضمٞمف رأي هذا الشقخ:

، ُم٤مءً  اعمًجد ذم جيد ومل اعمًجد ضم٤مء ًمق [43:اًمٜم٤ًمء] ♂وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مءً ▬: شم٘مقل اًمتل

 يتٞمٛمؿ: أن ًمف جيقز ومال، ُم٤مء آظمر ُمًجد ذم أن يٕمٚمؿ ُمًجد ذم جيد -ُمثالً - هق ًمٙمـ

 .ًمٚمامء واضمد هق ٕنف

 هذا ىمّمد وًمق، سمٕمٞمدة أرض ذم وإٟمام ُمًجد ذم ًمٞمس اح٤مء جيد أنف ىِمس وهٙمذا 

 .اح٤مء واضمد ٕنف اح٤مء: يٓمٚم٥م أن قمٚمٞمف ومحٞمٜمئذٍ ، اًمّمالة شمٗمقشمف ٓ اح٤مء



 447   يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 اح٤مء ًمٜمْمح وؾمٞمٚم٦م ٜمدهقم ًمٞمس يم٤من وم٢مذا، اًمٌئر طم٤موم٦َّم إمم وصؾ -ُمثالً - يم٤مًمذي 

 ًمٞمًتٜمٌط يتخذه٤م أن ومٕمٚمٞمف ُم٤م ُمٙم٤منٍ  ذم وؾمٞمٚم٦م جيد يم٤من إذا ًمٙمـ، ومٞمتٞمٛمؿ اًمٌئر ُمـ

 .وهٙمذا، اح٤مء

يؼ ومٙمٚمٛم٦م  دِّ ، واًمت٘مٞمٞمد اِليْم٤مح ُمـ رء إمم حتت٤مج -اهلل رمحف- ظم٤من طمًـ اًمّمِّ

 وضمقد ويٕمٚمؿ، ومٞمف هق اًمذي اعمٙم٤من ذم اح٤مء جيد مل اًمذي ٕن هٙمذا: إـمالىمٝم٤م جيقز وٓ

 قمروم٧م؟ ًمٕمٚمؽ، اح٤مء واضمدٌ  إٟمف ي٘م٤مل هذا، آظمر ُمٙم٤من ذم اح٤مء

 ُمتك، يٕمٜمل وضمف هل٤م يٙمقن ىمٚمتؿ ي٤مؿمٞمخ أرى -أجْم٤مً - ُأِريد وًمٙمـ، ٟمٕمؿ مداخؾة:

 يٕمٜمل؟ وضمف هل٤م

 آظمر ُمًجد ذم -ُمثالً - اح٤مء وضمقد يٕمٚمؿ ٓ، يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إذا وضمف هل٤م الشقخ:

 .هق هذا، آظمر ُمٙم٤من وذم

  (55: 25: 37/ 326/واًمٜمقر اهلدى)
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 453   اخلت٤من   م إًم٤ٌميناعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤م 

 إمر باخلتان وإلؼاء صعر الؽػر

ي٤َّملِ  ـُ َأيِب اًمذَّ ـَ َيُ٘مقُل: َأَُم٤م ، َويَم٤مَن َص٤مطِم٥َم طَمِدي٨ٍم ، قمـ ؾَم٤ممِلُ سْم ًَ ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم احْلَ

ـَ اعْمُٜمِْذِر قَمَٛمَد إمَِم ؿُمُٞمقٍخ ُمِ  ٌُقَن هِلََذا؟ َيْٕمٜمِل: َُم٤مًمَِؽ سْم َٙمَر َأؾْمَٚمُٛمقا شَمْٕمَج ًْ ، ـْ َأْهِؾ يَم

َت٤مءُ ، وَمَٗمتََِّمُٝمْؿ وَم٠َمَُمَر هِبِْؿ وَمُختِٜمُقا  ٌََٚمَٖمٜمِل َأنَّ سَمْٕمَْمُٝمْؿ َُم٤مَت ، َوَهَذا اًمِمِّ َوًَمَ٘مْد َأؾْمَٚمَؿ َُمَع ، وَم

 
ِ
. ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقِل اَّللَّ

ٍ
ء ـْ َرْ ٌٌَِمُّ وَماَم وُمتُِِّمقا قَم وُِملُّ َواحْلَ  اًمرُّ

 .شوُمرؾمالً  صحٞمح اِلؾمٜم٤مد ُمقىمقوم٤مً »

 ]قال اإلمام[:

سمؾ وإًم٘م٤مء ؿمٕمر ، وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ أن ي٠مُمروا سم٤مخلت٤من، ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ مل يٗمتِمقا 

ومٗمل طمدي٨م أيب داود ، وؾم٤مئر ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة، اًمٙمٗمر يمٚمف مم٤م جي٥م قمغم اعمًٚمؿ إًم٘م٤مؤه

اٟمٔمر  شأخؼ قمٜمؽ ؿمٕمر اًمٙمٗمر واظمتتـ»ىم٤مل ًمرضمؾ أؾمٚمؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصوهمػمه أن اًمٜمٌل 

 .ش383 صحٞمح أيب داود»

 [2طم٤مؿمٞم٦م  348 دب اعمٗمرد ص]صحٞمح إ

 وحؽؿف اخلتان وقت

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 .شومل يرد حتديد وىم٧م وٓ ُم٤م يٗمٞمد وضمقسمف»صمؿ ىم٤مل ذم اخلت٤من:  

 ىمٚم٧م: أُم٤م اًمتحديد ومقرد ومٞمف طمديث٤من:

ٜمٝمام ًمًٌٕم٦م قمؼ قمـ احلًـ واحلًلم وظمت ملسو هيلع هللا ىلصإول: قمـ ضم٤مسمر أن رؾمقل اهلل 

 . أج٤مم

سمًٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت ًمٙمـ ومٞمف حمٛمد  ش185اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ص »رواه اًمٓمؼماين ذم 

ُمًٚمؿ يدًمس شمدًمٞمس  سمـ أيب اًمني اًمٕمً٘مالين وومٞمف يمالم ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف واًمقًمٞمد سمـ

 اًمتًقي٦م وىمد قمٜمٕمٜمف.



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      اخلت٤من  
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ه احل٤مومظ ذم  ٕيب اًمِمٞمخ واًمٌٞمٝم٘مل وؾمٙم٧م  ش282/  15اًمٗمتح »واحلدي٨م قمزا

 ٕمٚمف قمٜمدمه٤م ُمـ ـمريؼ أظمرى.قمٚمٞمف احل٤مومظ ومٚم

اًمث٤مين: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمًٜم٦م ذم اًمّمٌل يقم اًم٤ًمسمع: يًٛمك وخيتـ 

 ... احلدي٨م.

/  4اعمجٛمع »وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم  ش562/  334/  1إوؾمط »رواه اًمٓمؼماين ذم 

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم » :ش483/  9اًمٗمتح »وأُم٤م احل٤مومظ وم٘م٤مل ذم  شرضم٤مًمف صم٘م٤مت» :ش59

 .شوذم ؾمٜمده وٕمػ إوؾمط

ىمٚم٧م: وهق اًمّمقاب ٕن ذم ؾمٜمده رواد سمـ اجلراح وومٞمف وٕمػ يمام ذم اًمٙم٤مؿمػ 

ًمٚمذهٌل ًمٙمـ أطمد احلديثلم ي٘مقي أظمر إذ خمرضمٝمام خمتٚمػ وًمٞمس ومٞمٝمام ُمتٝمؿ وىمد 

/  1اعمجٛمقع »أظمذ سمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٤مؾمتحٌقا اخلت٤من يقم اًم٤ًمسمع ُمـ اًمقٓدة يمام ذم 

   وهمػمه. ش357

ٓ جيقز ًمٚمقزم أن يؽمك » غم ًمٚمخت٤من ومٝمق ىمٌؾ اًمٌٚمقغ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:وأُم٤م احلد إقم

 .شظمتـ اًمّمٌل طمتك جي٤موز اًمٌٚمقغ

 .61 - 65ًمف ص  شحتٗم٦م اعمقدود ذم أطمٙم٤مم اعمقًمقد»اٟمٔمر 

 يمامًمؽ اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق وضمقسمف قمٜمدٟم٤م وم٤مًمراضمح اخلت٤من طمٙمؿ وأُم٤م

وضمٝم٤م  قمنم مخ٦ًم ًمؽذ قمغم اًمتدًمٞمؾ ذم وؾم٤مق اًم٘مٞمؿ اسمـ واظمت٤مره وأمحد واًمِم٤مومٕمل

وهل وإن يم٤مٟم٧م ُمٗمرداهت٤م ٓ شمٜمٝمض قمغم ذًمؽ ومال ؿمؽ أن جمٛمققمٝم٤م يٜمٝمض سمف وٓ 

 يتًع اعمج٤مل ًمًقىمٝم٤م مجٞمٕم٤م هد وم٠ميمتٗمل ُمٜمٝم٤م سمقضمٝملم:

ِهٞمَؿ طَمٜمِٞمٗم٤مً ▬إول: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  واخلت٤من ُمـ  ♂صُمؿَّ َأْوطَمٞمْٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ َأِن اشمٌَِّْع ُِمٚم٦ََّم إسِْمَرا

يب هريرة اعمذيمقر ذم اًمٙمت٤مب وهذا اًمقضمف أطمًـ احلج٩م يمام ىم٤مل ُمٚمتف يمام ذم طمدي٨م أ

 .281/  15وٟم٘مٚمف احل٤مومظ  اًمٌٞمٝم٘مل

ين طمتك إن  اًمث٤مين: أن اخلت٤من ُمـ أفمٝمر اًمِمٕم٤مئر اًمتل يٗمرق هب٤م سملم اعمًٚمؿ واًمٜمٍما

 اعمًٚمٛملم ٓ يٙم٤مدون يٕمدون إىمٚمػ ُمٜمٝمؿ.



 455   اخلت٤من   م إًم٤ٌميناعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤م 

ص ، اًمتحٗم٦م»ت٤مب وُمـ ؿم٤مء آـمالع قمغم سم٘مٞم٦م اًمقضمقه اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ومٚمػماضمع يم

 .ش65 - 53

 ([67) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص

 السؾػ عـد معروًفا كان البـات ختان

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شًمٚمزوج وأطمٔمك ًمٚمقضمف أهى وم٢مٟمف، شمٜمٝمٙمل وٓ وم٠مؿمٛمل ظمٗمْم٧م إذا»

 ]قال اإلمام[:

 قمٚمؿ ٓ ُمـ ئمٜمف ح٤م ظمالوم٤م اًمًٚمػ قمٜمد ُمٕمرووم٤م يم٤من اًمٜم٤ًمء ظمتـ أن واقمٚمؿ

 :ذًمؽ ذم رأصم٤م سمٕمض وم٢مًمٞمؽ، قمٜمده

 شمدري هؾ: وم٘مٞمؾ، ـمٕم٤مُمف إمم اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن دقمل»: ىم٤مل احلًـ قمـ - 1

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ٟمراه يمٜم٤م ُم٤م رء هذا: وم٘م٤مل! ضم٤مري٦م ظمت٤من هذا هذا؟ ُم٤م

 محزة أيب ـمريؼ ُمـ ش2/  7/  3 اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف. شي٠ميمؾ أن وم٠مبك

 . قمٜمف اًمٕمٓم٤مر

، طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل يمام احلدي٨م طمًـ اًمرسمٞمع سمـ إؾمح٤مق اؾمٛمف محزة وأبق: ىمٚم٧م

 . طمًـ ؾمٜمد ومٝمق قمثامن ُمـ ؾمٛمٕمف احلًـ يم٤من وم٢من، ُمقصم٘مقن رواشمف وؾم٤مئر

 دون سمف احلًـ قمـ يمريز سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد رواه وىمد

 قمٜمٕمٜم٦م ًمقٓ ضمٞمد وإؾمٜم٤مده، ش217/  4» وأمحد أجْم٤م اًمٓمؼماين أظمرضمف. شضم٤مري٦م» ذيمر

 . ش65/  4» اهلٞمثٛمل أقمٚمف وسمف، ُمدًمس وم٢مٟمف، قإؾمح٤م اسمـ

 قمثامن قمٚمٞمٜم٤م ومٕمرض، اًمروم ُمـ وضمقاري ؾمٌٞم٧م»: ىم٤مًم٧م اعمٝم٤مضمر أم قمـ - 2

 ومٙمٜم٧م، وـمٝمرومه٤م اظمٗمْمقمه٤م: وم٘م٤مل أظمرى وهمػم همػمي ُمٜم٤م يًٚمؿ ومٚمؿ، اِلؾمالم

 .شقمثامن أظمدم

 ش.1246، 1245 اعمٗمرد إدب» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف
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 ُمـ هلـ ٟمدقمق أٓ: ًمٕم٤مئِم٦م وم٘مٞمؾ، ظمتـ قم٤مئِم٦م أظمل سمٜم٤مت أن» قمٚم٘مٛم٦م أم قمـ - 3 

 ومرأتف، اًمٌٞم٧م ذم قم٤مئِم٦م ومٛمرت، وم٠مت٤مهـ، قمدي إمم وم٠مرؾمٚم٧م، سمغم: ىم٤مًم٧م يٚمٞمٝمـ؟

، أظمرضمقه! ؿمٞمٓم٤من، أف: وم٘م٤مًم٧م - يمثػم ؿمٕمر ذا ويم٤من - ـمرسم٤م رأؾمف وُيرك، يتٖمٜمك

، ًمٚمتحًلم حمتٛمؾ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م ش.1247 إدب» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شأظمرضمقه

 وروى، طم٤ٌمن واسمـ اًمٕمجكم وصم٘مٝم٤م ُمرضم٤مٟم٦م واؾمٛمٝم٤م هذه قمٚم٘مٛم٦م أم همػم، صم٘م٤مت رضم٤مًمف

 . صم٘مت٤من قمٜمٝم٤م

 (.349-348/ 2)اًمّمحٞمح٦م  اًمًٚمًٚم٦م 

 ادرأة ختان أحاديث حال

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

عمرأة وٕمٞمٗم٦م مل أطم٤مدي٨م إُمر سمخت٤من ا»وُمـ ؾمٜمـ اًمٗمٓمرة: ىمقًمف ذم اًمتٕمٚمٞمؼ: 

 .شيّمح ُمٜمٝم٤م رء

 ًمٌٕمض اخلت٤مٟم٤مت ذم اعمديٜم٦م: ملسو هيلع هللا ىلصأىمقل: ًمٞمس هذا قمغم إـمالىمف وم٘مد صح ىمقًمف 

 .شاظمٗميض وٓ شمٜمٝمٙمل وم٢مٟمف أني ًمٚمقضمف وأطمٔمك ًمٚمزوج»

رواه أبق داود واًمٌزار واًمٓمؼماين وهمػمهؿ وًمف ـمرق وؿمقاهد قمـ مجع ُمـ 

ه ذم ُمٙم٤من آظمر سمًٌط ىمد  ش358 - 353/  2اًمّمحٞمح٦م »اًمّمح٤مسم٦م ظمرضمتٝم٤م ذم  ٓ شمرا

ًمٌٕمض ُمـ ٓ قمٚمؿ سم٤مٔصم٤مر  قمٜمد اًمًٚمػ ظمالوم٤مً  وسمٞمٜم٧م ومٞمف أن ظمتـ اًمٜم٤ًمء يم٤من ُمٕمرووم٤مً 

 قمٜمده.

إذا اًمت٘مك اخلت٤مٟم٤من وم٘مد وضم٥م » وإن مم٤م ي١ميمد ذًمؽ يمٚمف احلدي٨م اعمِمٝمقر:

 .ش85اِلرواء رىمؿ »وهق خمرج ذم  شاًمٖمًؾ

 .ش٤مء يمـ خيتـوذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمً» ىم٤مل اِلُم٤مم أمحد رمحف اهلل:

 .هٜمدي٦م - 64ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ص  شحتٗم٦م اعمقدود ذم أطمٙم٤مم اعمقًمقد»اٟمٔمر 
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 457   اخلت٤من   م إًم٤ٌميناعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤م 

 اإلكاث ختان حؽؿ

 اِلؾمالم؟ ذم طمٙمٛمف اًمٌٜم٧م أو اعمرأة ظمت٤من :السائؾ

 .سمٕمض دون اًمٌالد سمٕمض ذم واضم٥م اعمرأة ظمت٤من الشقخ:

 .اِلؾمالم طمٙمؿ، ٓ :السائؾ

، سمٕمض دون اًمٌالد سمٕمض ذم جي٥م اعمرأة ظمت٤من، إيف سم٘مقل أن٤م وأن الشقخ:

 أو خيتـ أن يٜمٌٖمل ُم٤م اًمٗمت٤مة ذم هٜم٤مك  يقضمد ٓ اًم٤ٌمردة اًمٌالد سمٕمض ذم!  ذًمؽ؟ ويمٞمػ

 قمكّم؟ شمٗمٝمؿ، ي٘مٓمع

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :السائؾ

 حلؿ ىمٓمٕم٦م هٜم٤مك يقضمد، احل٤مرة اًمٌالد ذم ختتص وهل إظمرى اًمٌالد ذم الشقخ:

ةاعمر ظمت٤من هق ومٝمذا، ومٞم٘مٓمع اًمديؽ يمٕمرف  اخلت٤من هذا ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م يم٤من ومٛمـ، أ

 اًمرؾمقل قمٝمد ذم ختتـ يم٤مٟم٧م اًمتل ًمٚمخ٤مشمٜم٦م ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن قمٚمٞمٝم٤م: وضم٥م

 ذم شُم٤ٌمًمٖمل وٓ اىمٓمٕمل يٕمٜملش شمٜمٝمٙمل وٓ اظمتٜمل: »قمٓمٞم٦م أم وهل، اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمِمٝمقة شمّمػم اًمالزم ُمـ أيمثر وىمٓمٕم٧م سم٤مًمٖم٧م إذا ٕنف ًمٚمزوج: أطمٔمك وم٢مٟمف اًم٘مٓمع:

 اًمٗمت٤مة هذه شُمٍريم٧م إذا ومٞمام، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اًمزوج ص٤مًمح ُمـ ًمٞمس هذاو، وٕمٞمٗم٦م

ٌَؼ يٕمٜمل اًمٖمٚمٛم٦م؟ شمٗمٝمؿ، همٚمٛم٦م قمٜمده٤م يّمػم خُتَْتـ ومل ٌَؼ؟ شمٗمٝمؿ، اًمِمَّ  ؿمدة يٕمٜمل! اًمِمَّ

 .اًمِمٝمقة

 ( 55: 39: 15/   268/  واًمٜمقر اهلدى)

 البـات ختان يف اإلشالم حؽؿ

  ٌٜم٤مت؟اًم ظمت٤من ُمقوقع ذم اِلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م مداخؾة:

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يم٤من وأنف، ُمنموع أُمر أنف ؿمؽ ٓ اًمٌٜم٤مت ظمت٤من الشقخ:

٤مه٤م قمٓمٞم٦م أم اؾمٛمٝم٤م ظمت٤َّمٟم٦م هٜم٤مك ويم٤من، ملسو هيلع هللا ىلص ـ سم٠من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل َوَوصَّ ًِ  اًمٌٜم٤مت ظمتـ حُتْ

. اخلتـ ذم شم٤ٌمًمٖمل ٓ: أيش شمٜمٝمِٙمل ومال» ظَمَتٜم٧ْم إذا: يٕمٜملش ظمٗمْم٧ِم  إذا: »هل٤م وم٘م٤مل
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 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش قضمفًمٚم وأني ًمٚمزوج أطمٔمك وم٢مٟمف»

 اهلل ورؾمقل، واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة قمٝمد ذم هب٤م ُمٕمٛمقل ُمٕمرووم٦م ٟمٌقي٦م ؾُمٜم٦َّم وم٤مخلت٤من

ه٤م ملسو هيلع هللا ىلص  .سمٕمٛمٚمٞمتٝم٤م ي٘مقم يم٤من ُمـ - ؾمٛمٕمتؿ يمام - ووضمف سمؾ أىَمرَّ

 أو اًمرضم٤مل ظمت٤من قمـ خيتٚمػ اًمٜم٤ًمء ظمت٤من ٕن سمٞم٤مٟمف: ُمـ سمد ٓ أُمر هٜم٤م أن إٓ 

 .اًمذيمقر

 .ُمقًمقد ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُُمٓمَِّردة واضم٦ٌم ؾُمٜم٦َّم اًمذيمقر ظمت٤من

 اًمت٤مريخ ذيمر وىمد، ضمداً  ٟم٤مدر وهذا خمتقٟم٤مً  اًمقًمٞمد ي٠ميت ىمد أنف اًمِمقاذ سمٕمض هٜم٤مك 

، ظَمْتٜمِٝمؿ ُمـ سمد ٓ اًمذيمقر ُمـ اًم٤ًمطم٘م٦م واًْمَٙمْثرة اًمٖم٤مًم٥م ًمٙمـ، اًمٜمقادر هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

: وُمًٚمؿ ًمٌخ٤مريا سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٗمٓمرة ُمـ وهق

 .اخلت٤من: ومٞمٝمـ وذيمر، اًمٗمٓمرة ُمـ مخس»

ّـ  اًمٌٜم٤مت يمؾ ًمٞمس أنف طمٞم٨م ُمـ اًمذيمقر قمـ خيتٚمٗمـ اًمٜم٤ًمء ًمٙمـ َت  اًمٌٜم٤مت وإٟمام، خُيْ

 يتٕمٚمؼ ُم٤م طمٞم٨م ُمـ خيتٚمٗمـ اًمٌٜم٤مت هذه ظِمْٚمَ٘م٦م ٕن ذًمؽ، احل٤مرة اًمٌالد ذم يٕمِمـ اًماليت

 ٓ ىمد اًمٌٜم٤مت؟ ظمت٤من هق ُم٤م. اًم٤ٌمردة اًمٌالد سمٜم٤مت قمـ وظمتٜمتٝمـ ظمٗمْمٝمـ ُمـ هبـ

 .ُمتزوضم٤مً  يٙمـ مل ُمـ ظم٤مص٦م، ذًمؽ احل٤مرضيـ سمٕمض يٕمرف

ة ومرج ومقق شمٙمقن حلؿ ُمـ ىمٓمٕم٦م هٜم٤مك  ذم اًم٘مٓمٕم٦م هذه، اًمٜم٤مشمئ اًمديؽ يَمُٕمْرف اعمرأ

 أُم٤م. ـمقل ومٞمٝم٤م وشمٙمقن سم٤مرزة شمٙمقن، احل٤مرة اًمٌالد ذم أُمٝم٤مت ُمـ يٚمدن اًماليت اًمٌٜم٤مت

 إمم سمح٤مضم٦م ًمًٜم٤م اًم٤ٌمردة اًمٌالد ومٗمل ًمؽوًمذ، ممًقطم٦م شمٙمقن ومتٙم٤مد اًم٤ٌمردة اًمٌالد ذم

 ُمثؾ، احل٤مرة اًمٌالد سمخالف، اًمديؽ قمرف يِمٌف اًمذي اًمٕمرف هذا ُمثؾ ُمـ رء ىمٓمع

 .اًمٌالد ُمـ وٟمحقه٤م ُمٍم ُمثؾ -ُمثالً - احلج٤مز

 همػم ؾمٌٌف ٕن واىمع: همػم هٜم٤مك وم٤مخلت٤من إوروسمٞم٦م يم٤مًمٌالد اًم٤ٌمردة اًمٌالد أُم٤م

 اًم٘م٤مسمٚم٦م أن سمد ٓ شُمقًَمد طمٞمٜمام وم٤مًمٌٜم٧م. تٗمّمٞمؾاًم هذا ُمٕمروم٦م ُمـ سمد ٓ ومٚمذًمؽ، ُمقضمقد

 .ومال وإٓ ظمتٜمٝم٤م ومٞمٜمٌٖمل اًمٜم٤مشمئ اًمٌٔمر ذًمؽ ُمثؾ هل٤م يم٤مٟم٧م وم٢مذا شمٜمٔمر

 (55: 17: 55/ 711/واًمٜمقر اهلدى)



 459   اخلت٤من   م إًم٤ٌميناعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤م 

 الـساء ختان حؽؿ

 ذم اًمٗمّمؾ ُم٤م، ًمٚمٌٜم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم اخلت٤من أُمر آظمتالف قمـ يمثػًما  ٟمًٛمع مداخؾة:

 ومٞمٝم٤م؟ وردت اًمتل ٤مدي٨موإطم أصم٤مر هل وُم٤م، اًم٘مْمٞم٦م هذه

 اخلت٤من»: اًمْمٕمػ سمٕمض ؾمٜمده ذم يم٤من وإن طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام اخلت٤من الشقخ:

 سمٕمد احلدي٨م هذا سمٛمثؾ ًمالطمتج٤مج سمح٤مضم٦م ًمًٜم٤م ًمٙمـ شًمٚمٜم٤ًمء وُمٙمرُم٦م ًمٚمرضم٤مل ؾمٜم٦م

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ ذم ذيمر اًمٗمٓمرة ُمـ مخس، اًمٗمٓمرة ُمـ اخلت٤من أن صم٧ٌم أن

 وُمـ، اًمٔمٗمر وىمص اًمٕم٤مٟم٦م وطمٚمؼ اِلسمط يمٜمتػ، ًمرضم٤ملوا اًمٜم٤ًمء ومٞمٝم٤م يِمؽمك ظمّم٤مًٓ 

 ٓ أنف قمغم دًمٞماًل  ذًمؽ يم٤من اًمٗمٓمري٦م اخلّم٤مل ُمـ اخلت٤من ذيمر ومحٞمٜمام، اخلت٤من: ذًمؽ

ًٓ  اًمٗمٓمرة ُمـ أهن٤م وسم٥ًٌم، اًمٜم٤ًمء دون سم٤مًمرضم٤مل اخلت٤من خيتص  مجٚم٦م ذم وذيمرت، أو

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وسمخ٤مص٦م، اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء سمد ٓ: أظمرى ظمّم٤مل

 ضم٤مءت اًمتل إطمٙم٤مم ُمـ اًمٜم٤ًمء شمًتثٜمك ومال شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: ي٘مقل

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمٜمص ومٝمذا، اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ ٟمص هٜم٤مك وًمٞمس اًمرضم٤مل ذم ُمذيمقرة

، اًمرضم٤مل ُمع إٓ إطمٙم٤مم يمؾ ذم اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًمًالم

 .وحمّمقرة ُمٕمرووم٦م ثٜمٞم٤متواعمًت، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ

 ذم هٜم٤مك يم٤من وىمد، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم ومٕماًل  وىمع ىمد اخلت٤من ضم٤مء إذا ومٙمٞمػ

 اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم وهل اًمٗم٤موٚم٦م اًمّمح٤مسمٞم٤مت ُمـ اُمرأة وهل، ظمت٤مٟم٦م اًمّمح٤مسمٞم٤مت

 - ظمتٜمتل: أي - ظمٗمْمتل إذا»: هل٤م وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مُمره٤م، اًمٜم٤ًمء ختتـ ومٙم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م

ة ومرج قمٜمد خترج اًمتل اًمٗمْمٚم٦م ىمٓمع ذم شم٤ٌمًمٖمل ٓ: أي ششمٜمٝمٙمل ومال  اًمٗمْمٚم٦م هذه، اعمرأ

 ختتٚمػ، وشمّمٖمر شمٙمؼم حلؿ ُمـ ىمٓمٕم٦م وهذا، اًمديؽ يمٕمرف سم٠مهن٤م اعمٕمروم٦م أهؾ ي٘مقل

 احلج٤مز وسمخ٤مص٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد أن ؿمؽ وٓ، اًم٤ٌمردة واًمٌالد احل٤مرة اًمٌالد سم٤مظمتالف

 وإمم اخلت٤من إمم ضم٦مسمح٤م ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء ومتٙمقن احل٤مرة اًمٌالد ُمـ ومٝمل شمِمٝمدون يمام ُمٜمٝم٤م

 شمٚمؽ ىمٓمع ذم شم٤ٌمًمغ أٓ اًمٜم٤ًمء ظمتٜم٧م إذا أهن٤م هذه قمٓمٞم٦م أم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مُمر، اخلٗمض

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو شًمٚمرضمؾ وأؿمٝمك ًمٚمقضمف أنٔمر ٕنف»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، اًم٘مٓمٕم٦م

 .واًمًالم اًمّمالة
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 قمٛمقم ذم وداظمٚم٦م، ضمٝم٦م ُمـ اًمرؾمقل قمٝمد ذم قمٛمٚمًٞم٤م صم٤مسمت٦م ًمٚمٜم٤ًمء اخلت٤من ومٕمٛمٚمٞم٦م

: آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذت ُم٤م ُمالطمٔم٦م ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ، آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام أظمرى ضمٝم٦م ُمـ صاًمٜمّمق

 اًمٜم٤ًمء شمٙمقن ومال اًم٤ٌمردة اًمٌالد ذم اًمٚمحؿ ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م هذه شمقضمد ٓ اًمٌالد سمٕمض ذم أن

 أُمٝم٤م وشمٕمرف سم٤مردة سمالد ذم وًمدت ىمد أو شمٕمٞمش يم٤مٟم٧م ومٛمـ، اخلت٤من إمم سمح٤مضم٦م هٜم٤مك

، أنثك أو ذيمًرا  يم٤من ؾمقاء إومْمؾ هق اًم٤ًمسمع ٞمقماًم ذم وم٤مخلت٤من، ظمتـ إمم سمح٤مضم٦م أهن٤م

 اًمذي اًمٜم٤مدر يم٤مًمرضمؾ ذًمؽ إمم طم٤مضم٦م ومال آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م ح٤م اخلت٤من إمم حتت٤مج ٓ يم٤مٟم٧م وُمـ

 اجلٚمد ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م شمٚمؽ ىمٓمع اعم٘مّمقد ٕن اخلت٤من: إمم سمح٤مضم٦م ًمٞمس ومٝمق خمتقًٟم٤م يقًمد

 ٕنف ضمديد: ُمـ اخلت٤من ضمراءِل طم٤مضم٦م ومال خمتقًٟم٤م وًمد إذا أُم٤م، سم٤محلِمٗم٦م اعمحٞمٓم٦م اًمزائدة

 .ُمٜمف وم٤مئدة ٓ وهذا، احل٤مصؾ حتّمٞمؾ سم٤مب ُمـ

سًم٤م ُييين ُم٤م هذا  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 (55:45:53/ 3 - ضمدة ومت٤موى)

 واجب؟ ادرأة ختان هؾ

 واضم٥م؟ اًمذيمر ُمثؾ اعمرأة ظمت٤من مداخؾة:

 قم٤مدة اًمٗمت٤مة شمٙمقن ٓ اًم٤ٌمردة وم٤مًمٌالد، اًمٌالد سم٤مظمتالف أجًْم٤م خيتٚمػ هذا الشقخ:

 قم٤مدة اًمٜم٤ًمء ومخت٤من، ظمت٤من إمم سمح٤مضم٦م ومٝمـ احل٤مرة اًمٌالد سمخالف، ظمت٤من إمم سمح٤مضم٦م

، يمٌػمة شمٙمقن وىمد صٖمػمة شمٙمقن ىمد حلؿ ُمـ ىمٓمٕم٦م هٜم٤مك يٙمقن.. اعمرأة قمْمق ذم يٙمقن

 وهٙمذا اعمرأة ختتـ احل٤مرة وم٤مًمٌالد وًمذًمؽ، ومتٙمؼم احل٤مرة أُم٤م، شمٙمؼم ٓ اًم٤ٌمردة اًمٌالد ذم

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وم٘مد، احلج٤مز ذم اًمًالم قمٚمٞمف ؾمقلاًمر قمٝمد ذم إُمر يم٤من

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هل٤م وم٘م٤مل، ختتٜمٝمـ: أي، اًمٜم٤ًمء ٗمظخت يم٤مٟم٧م اُمرأة أن اًمّمحٞمح٦م

 ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م هذه أو اًمٖميوف هذا ىمٓمع ذم شم٤ٌمًمٖمل ٓ: أي ششمٜمٝمٙمل ومال تلٔمظمٗم إذا»

 .ًمٚمزوج وأطمٔمك ًمٚمقضمف أني وم٢مٟمف اًمٚمحؿ

 إٓ اخلت٤من إمم سمح٤مضم٦م ومٙمٚمٝمؿ اًمرضم٤مل أُم٤م، اًمٌالد ظمتالفسم٤م خيتٚمػ اًمٜم٤ًمء ومخت٤من

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي وُم٤م، ضمًدا ٟم٤مدر ي٘مع هذا، خمتقًٟم٤م يٚمد ىمد ومٌٕمْمٝمؿ، ضمًدا ٟمدر ُم٤م



 461   اخلت٤من   م إًم٤ٌميناعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤م 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم قم٤مدي أُمر وم٢مٟمف، إؾمٜم٤مده طمٞم٨م ُمـ يّمح ٓ أنف ُمع ُمنوًرا خمتقًٟم٤م رئل أنف

ُم٤مشمف ُمـ ذًمؽ يٕمتؼم ومال، اًمٜم٤مس ًمٌٕمض  اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن م:واًمًال اًمّمالة قمٚمٞمف يمرا

 .ُمٙمرُم٦م هذه ومٚمٞم٧ًم خمتقٟملم أجًْم٤م وًمدوا اًمٙمٗم٤مر ُمـ يٙمقٟمقن ىمد

 قمغم شمٙمقن اًمتل اجلٚمدة ىمٓمع ُمـ سمد ٓ أنف اًمرضم٤مل قمغم اًمٖم٤مًم٥م أن: اًمِم٤مهد

 هق هذا، ومال اًم٤ٌمردة اًمٌالد ذم أُم٤م، سمد ٓ احل٤مرة اًمٌالد ذم وم٤مًمٖم٤مًم٥م اًمٜم٤ًمء أُم٤م، احلِمٗم٦م

 .اخلت٤من طمٙمؿ

 (55:36:17( /24) ضمدة ومت٤موى)
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 احلؾؼ دون الؼص الشارب يف السـة

 ]قال اإلمام[:

 يمام، اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ صم٧ٌم وإٟمام، ومٕمالً  ملسو هيلع هللا ىلص   اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م همػم اِلطمٗم٤مء أن

  ملسو هيلع هللا ىلص  ومٕمٚمف ُمـ اًمذي وهق، اًمِمٗم٦م ـمرف قمغم ُم٤م إطمٗم٤مء وهق، ظمالومف سمٕمْمٝمؿ قمـ صم٧ٌم

 .اعمٖمػمة ؿم٤مرب ذم

، ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م سم٤مِلطمٗم٤مء أُمرة اًم٘مقًمٞم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمراد هق اِلطمٗم٤مء وهذا

. ش...ؿم٤مرسمف ُمـ ي٠مظمذ مل ُمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف عمٜم٤موم٤مشمف يمٚمف: اًمِم٤مرب أظمذ وًمٞمس

، وهمػمه اًمٜمقوي صمؿ، ُم٤مًمؽ اِلُم٤مم اظمت٤مره اًمذي وهق، سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م يٗمن وإطم٤مدي٨م

 . شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب وهق

 دًمٞمؾ ومٞمف ومٚمٞمس» :سم٘مقًمف اعمٖمػمة طمدي٨م قمـ وأضم٤مب، اِلطمٗم٤مء اًمٓمح٤موي واظمت٤مر

 ي٘مدر ُم٘مراض سمحيشمف يٙمـ ومل ذًمؽ ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٙمقن أن جيقز ٕنف رء: قمغم

 ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من اًمتٙمٚمػ: فم٤مهر اجلقاب وهذا: ىمٚم٧م! شاًمِم٤مرب إطمٗم٤مء قمغم

، ؿم٤مرسمف ىمص ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف وٞمٗم٤مً  يم٤من اعمٖمػمة أن - شم٘مدم يمام - احلدي٨م ذم ٕن سمٞمتف:

 شمًع ًمف يم٤من أنف شمذيمرٟم٤م إذا ُم٘م٤مريض: سمؾ ُم٘مراضملسو هيلع هللا ىلص  دهقمٜم يٙمقن ٓ أن يٕم٘مؾ ومٝمؾ

، ًمف شم٘مع مل أهن٤م أو، ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اعمٖمػمة وٞم٤موم٦م يًتحي مل اًمٓمح٤موي ومٚمٕمؾ! زوضم٤مت؟

. خمتٍماً  احلدي٨م روى إٟمام ٕنف سمف: اًمٔمـ طمًـ ي٘متْمٞمف اًمذي إىمرب هق وهذا

 يمالم ظمالص٦م طمٙمك أن سمٕمد - قم٘مٌف وىم٤مل، ش151/ 1» اًمِمقيم٤مين ذيمره ويمذًمؽ

، حمتٛمؾ أنف قمٜمف وجي٤مب» :-شإطمٗم٤مء ُمٕمف يٙمقن ٓ وهذا: ىم٤مل» :سم٘مقًمف ٓمح٤موياًم

 شمٚمؽ يٕم٤مرض ٓ ذيمر: يمام صح إن وهق، ممٜمققم٦م إطمٗم٤مء ُمٕمف يٙمقن ٓ أنف ودقمقى

 ضمقاب ُمـ اًمّمقاب قمـ أبٕمد اًمِمقيم٤مين وضمقاب: ىمٚم٧م! شملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف إىمقال

 حياؾمت ُمـ يمؾ ُمـ شمّمقره يٛمٙمـ ٓ سم٤مـمؾ: اعمذيمقر آطمتامل ٕن اًمٓمح٤موي:

ًمف شمرضمٞمح وأُم٤م. اًمًقاك قمغم اًمِم٤مرب ىمص  يم٤مٟم٧م ًمق صحٞمح ومٝمق :ملسو هيلع هللا ىلص أىمقا

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ح٤م يمذًمؽ: إُمر وًمٞمس، اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ٓ ُمٕم٤مرو٦م ًمٗمٕمٚمف ُمٕم٤مرو٦م



 465   ىمص اًمِم٤مرب   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 اًمٜمّمقص شمٗمًػم ذم اعمرضمع وم٢مًمٞمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م: اًمًٜم٦م ذم إظمذ صٗم٦م سمٞم٤من ضم٤مء وىمد

 ًمق طمتك اًم٘مقل يٌلم اًمٗمٕمؾ أن: اعم٘مررة اًم٘مقاقمد ُمـ وم٢من ومٝمٛمٝم٤م: ذم اعمختٚمػ اًم٘مقًمٞم٦م

 : اًمًٜم٦م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م وإًمٞمؽ. شمٕم٤ممم اهلل يمالم ُمـ يم٤من

 ؿم٤مريب ويم٤من.. ًمٞمٚم٦م ذات ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وٗم٧م: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة قمـ: أوًٓ 

 ذم خمرج وهق، صحٞمح وإؾمٜم٤مده. وهمػمه داود أبق رواه. ؾمقاك قمغم زم وم٘مّمف، ورم

 . ش145 اًمِمامئؾ خمتٍم»و ش182 داود أيب صحٞمح»

 حت٧م اًمًقاك ومقوع، وؿمٗمرة سمًقاك ومدقم٤م: واًمٌٞمٝم٘مل ًمٚمٓمح٤موي رواي٦م وذم

 . قمٚمٞمف وم٘مص، اًمِم٤مرب

 ُمـ أظمذ طمج٤مُم٤مً  أن: طمٌٞم٥م سمـ ـمٚمؼ سمـ يقؾمػ قمـ اًمًختٞم٤مين أجقب قمـ: صم٤مٟمٞم٤م

/ 1 اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ رواه. احلدي٨م... حلٞمتف ذم ؿمٞم٦ٌم ومرأى، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؿم٤مرب

 . ش433

 وُمـ! أقمرومف ومٚمؿ طمٌٞم٥م: سمـ ـمٚمؼ سمـ يقؾمػ همػم صم٘م٤مت: ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 قمـ حمروم٤مً  أو، اًمٓم٤مسمع أو اًمٜم٤مؾمخ ُمـ ظمٓم٠م شسمـ يقؾمػ»: ىمقًمف يٙمقن أن اعمحتٛمؾ

 ذم اعمزي ذيمر ىمد هذا ـمٚم٘م٤مً  وم٢من : شطمٌٞم٥م سمـ ـمٚمؼ يقؾمػ أيب» يٙمقن يم٠من رء:

 اِلؾمٜم٤مد ومٞمٙمقن آطمتامل: هذا صم٧ٌم وم٢مذا. اًمًختٞم٤مين أجقب: شهتذيٌف» ُمـ قمٜمف اًمرواة

 . ىمٌٚمف ح٤م ىمقي ؿم٤مهد ومٝمق :ُمرؾمالً  صحٞمح٤مً 

  اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًمقا  هلؿ أؿمٞم٤مخ قمـ زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمٜمدل قمـ: صم٤مًمث٤مً 

ومف ُمـ اًمِم٤مرب ي٠مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص   .ش449/ 1» ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف. أـمرا

 اًمرمحـ وقمٌد. طمٗمٔمف ًمًقء وٕمٞمػ - اًمٕمٜمزي قمكم اسمـ وهق - هذا ُمٜمدل ًمٙمـ 

 أو. اًمؽمُمذي ًمف روى شم٤مسمٕمل زي٤مد: سمـ محـاًمر قمٌد يٙمقن أن وُيتٛمؾ، أقمرومف مل زي٤مد سمـ

 .أقمٚمؿ واهلل. احل٤مومظ قمٜمد ُم٘مٌقل ويمالمه٤م، ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمقمم زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد

 (.852-798/ 11/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 احلؾؼ ٓ الؼص الشارب يف السـة

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 اًم٤ًمسمؼ دي٨ماحل سمًٜمد اًمٓمؼماين رواه ضمداً  وٕمٞمػ. شاًمِمٗم٤مه ُمع اًمِم٤مرب ىمّمقا »

 . هٜم٤مك سمٞمٜمتف يمام ضمدًا: وٕمٞمػ وهق ش...اعمٗمٔمع إُمر» :ش756 سمرىمؿ»

 سمـ اعمٖمػمة قمـ وهمػمه اًمٓمح٤موي روى وم٘مد، احلٚمؼ ٓ اًمًٜم٦م هق اًم٘مص ًمٙمـ

 دقم٤م صمؿ، سمًقاكملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ومدقم٤م، اًمِم٤مرب ـمقيؾملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أتك رضمالً  أن» :ؿمٕم٦ٌم

 سمًٜمد خمتٍماً  ػمهوهم داود أبق وأظمرضمف. شؾمقاك قمغم اًمرضمؾ ؿم٤مرب وم٘مص، سمِمٗمرة

 ُمـ مجع قمٛمؾ ضمرى وقمٚمٞمف. ش182 سمرىمؿ داود أيب صحٞمح» ذم وهق، صحٞمح

 ٟمجدة سمـ اًمقه٤مب قمٌد سمـ أمحد طمدصمٜم٤م :ش2/ 329/ 1» اًمٓمؼماين روى وم٘مد، اًمّمح٤مسم٦م

 رأج٧م: ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ ذطمٌٞمؾ قمـ قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدصمٜم٤م: أيب طمدصمٜم٤م: احلقـمل

: ويّمٗمروهن٤م حل٤مهؿ ويٕمٗمقن، ؿؿمقارهب ي٘مٛمقنملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ مخ٦ًم

 سمـ واحلج٤مج، اًمًٚمٛمل قمٌد سمـ وقمت٦ٌم، اح٤مزين سمن سمـ اهلل وقمٌد، اًم٤ٌمهكم أُم٤مُم٦م أبق

 . اًمِمٗم٦م ـمرف ُمع ي٘مٛمقن يم٤مٟمقا  يمرب: ُمٕمدي سمـ واعم٘مدام، اًمثامزم قم٤مُمر

 (.53/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)



حمق العاٌٛ ٔاإلبط ِٔن 

  ٖصسع أخر شعس األذُ





 469   طمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م واِلسمط وهؾ ينمع أظمذ ؿمٕمر إذن   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 التقققت مـ يػفؿ وهؾ اإلبط وكتػ العاكة حلؾؼ ادقجبة اددة

 الػطرة بســ اإلتقان دون اددة جتاوز حرمة

 ذمش اًمٗمٓمرة ُمـ قمنمة» ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمٜم٤م طمدده٤م اًمتل اًمٗمٓمرة ُٕمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:

 اًمزُمٜمٞم٦م؟ يٕمٜمل سم٤معمدة حتديد ذم، واِلسمط اًمٕم٤مٟم٦م حلٚمؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم حتديد

 اهلل رؾمقل ًمٜم٤م َوىم٧َّم: »ُم٤مًمؽ سمـ سأن ي٘مقل، يقُم٤مً  أرسمٕملم ـمٌٕم٤مً  حتديد ذم الشقخ:

 ذم ُمًٚمؿ رواه طمدي٨مش يقُم٤مً  أرسمٕملم إفم٤مومر وىمص اًمٕم٤مٟم٦م وطمٚمؼ اِلسمط ٟمتػ ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 اعمٌٜمل سم٤مًمٚمٗمظ رواه وهمػمه اعمجٝمقل اعمٌٜمل سم٤مًمٚمٗمظ رواه هق يم٤من وإن، صحٞمحف

 .ٟمٕمؿ: إذاً  وم٤مجلقابش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜم٤م وىم٧م: »اعمٕمٚمقم

 اًمٗمٓمرة؟ أُمقر وضمقب، اًمقضمقب ٨ماحلدي هذا[ ُمـ] ي١مظمذ[ هؾ] مداخؾة:

 جيقز اًمّمٚمقات شمقىمٞم٧م قمٜمدك وم٠من٧م، هذا يٕمٜمل هق اًمتقىمٞم٧م ٕنف، ـمٌٕم٤مً  الشقخ:

 شمٕمدُي٤م؟

 .ٓ مداخؾة:

 . هذا ُمـ ومٝمذا شمٕمدُي٤م؟ جيقز واًمٕمٛمرة احل٩م ُمقاىمٞم٧م شمقىمٞم٧م قمٜمدك الشقخ:

 (55: 41: 28/ 358/ واًمٜمقر اهلدى) 

 إذن؟ صعر أخذ جيقز هؾ

 إذن؟ ؿمٕمر ذأظم جيقز هؾ مداخؾة:

 . إذن ذم شمتجٛمع اًمتل وإوؾم٤مخ اًم٘مذر سم٤مب ُمـ هذا، ُم٤مٟمع ذم ُم٤م الشقخ:

  (55: 58: 22/ 757/واًمٜمقر اهلدى) 





 

 السٕاك





 473   اًمًقاك   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 ادسؾؿ؟ يستاك يد وبلي، السقاك اشتعامل حؽؿ ما

 اعمًٚمؿ؟ يًت٤مك يد وسم٠مي، اًمًقاك اؾمتٕمامل طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل مداخؾة:

 هق يمام يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م طمض ومًٜم٦م كاًمًقا  أُم٤م الشقخ:

 يمؾ وقمٜمد صالة يمؾ قمٜمد سم٤مًمًقاك ُٕمرهتؿ أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ»: ىم٤مل طمتك ُمٕمٚمقم

 قمٜمدٟم٤م ومٚمٞمس اًمٞمنى؟ أم أب٤مًمٞمٛمٜمك يتًقك يد سم٠مي أُم٤م، قمٔمٞمؿ ومٗمْمؾ ومٗمٞمف شووقء

 ٟمٕملم أن سمدورٟم٤م ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع ٓ وسم٤مًمت٤مزم، اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمٕمروف اخلالف يرومع ٟمص

 ىمقل ًمٙمؾ ٕن ذًمؽ سم٤مًمِمامل؟ يتًقك أو سم٤مًمٞمٛملم يتًقك أهق، اًمٜمزاع يرومع ٟمص سمدون

 وضمٝم٦م: اًم٘مقًملم ُمـ ًمٙمؾ، سم٤مًمٞم٤ًمر ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٞمٛملم ي٘مقل ومٌٕمْمٝمؿ اًم٘مقًملم ُمـ

 سم٤مًمٞم٤ًمر ي٘مقل واًمذي، رء يمؾ ذم اًمتٞم٤مُمـ سمٛمٌدأ ي٠مظمذ ومٝمق سم٤مًمٞمٛملم ي٘مقل اًمذي ٕن

ٞمَٝم٤م ُهقَ  ِوضْمَٝم٦مٌ  َوًمُِٙمؾٍّ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام..اًمتٜمٔمٞمػ سم٤مب ُمـ هذا أن  وَم٤مؾْمَتٌُِ٘مقا  ُُمَقًمِّ

 وُمـ، ومتٞمٛمـ اًمتٞم٤مُمـ سم٤مب ُمـ هذا أن فمٜمف قمغم همٚم٥م ومٛمـ[ 148:اًمٌ٘مرة] ♂اخْلػَْمَاِت 

 .أقمٚمؿ واهلل، ومتٞم٤مه اًمتٜمٔمٞمػ سم٤مب ُمـ أنف فمٜمف قمغم همٚم٥م

 (  55:28:11/ 15 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 تسقكوال السقاك يـتؼد الـاس بعض

 ؟[سمف واًمتًقك اًمًقاك يٜمت٘مد اًمٜم٤مس سمٕمض] مداخؾة:

 وطمٞمٜمئذ، يتًقيمقن ٓ هؿ اًمٕم٤مدة هذه يٜمت٘مدون اًمذيـ أن أؿمؽ ٓ أن٤م الشقخ:

 أن ًمقٓ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ىمد اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل، قم٤مدات أت٤ٌمع وم٤مًمٜم٤مس

ٟمٜم٤م يٗمٕمٚمف ومام شصالة يمؾ وقمٜمد ووقء يمؾ قمٜمد سم٤مًمًقاك ُٕمرهتؿ أُمتل قمغم أؿمؼ  إظمقا

 هذه شمٕمتد مل اًمتل إظمرى اًمٌالد وًمٙمـ، اًمًٜم٦م ُمـ ؿمؽ سمال هق اًمٌالد هذه ذم اًمٞمقم

 هبذه يتًٜمقن ٓ يم٤مٟمقا  إن ومٕمٚمٞمٝمؿ إؿمٞم٤مء هذه يًتٜمٙمرون اًمذيـ هؿ اًمٜمٌقي٦م اًمٕم٤مدة

، ي٠مُمرهؿ مل ومٝمق شأؿمؼ أن ًمقٓ»: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن سمٗمريْم٦م: وًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م ٕهن٤م اًمًٜم٦م

 .صحٞمح٦م ؾمٜم٦م داُم٧م ُم٤م اًمًٜم٦م هذه يًتٝمجٜمقا  ٓ أن إىمؾ قمغم ًمٙمـ

 (51:58:15( /28) ضمدة ومت٤موى)
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 هؾ ُيسـ دـ ٓ أشـان لف أن يستاك بنصبعف؟

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل ، وىمقًمف: ويًـ عمـ ٓ أؾمٜم٤من ًمف أن يًت٤مك سم٢مصٌٕمف 

ىمٚم٧م: يمٞمػ  شٟمٕمؿ»ي٤م رؾمقل اهلل اًمرضمؾ يذه٥م ومقه أجًت٤مك؟ ىم٤مل:  قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م:

 . رواه اًمٓمؼماين.شيدظمؾ أصٌٕمف ذم ومٞمف»يّمٜمع؟ ىم٤مل: 

]وٕمٗمف اِلُم٤مم وسملم قمٚمٚمف صمؿ ىم٤مل[: وإذا قمروم٧م ذًمؽ شمٌلم ًمؽ أن ىمقل اعم١مًمػ: 

  يمام ٓ خيٗمك. ُمٜمٙمر أجْم٤م شويًـ ...»

 ([95ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 



 

ٔاخلضاب    ً الصعس   إكسا





م اًمِمٕمر واخلْم٤مب   ًٕم٤ٌميناعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم ا   477   إيمرا

 معقـة بؿقاشؿ مؼقدة غر الشعر حؾؼ وعقةمرش

 :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمٜمٙمر شقمٛمرة أو طم٩م ذم إٓ اًمٜمقايص شمقوع ٓ»

 ]قال اإلمام[:

 ومٝمق اًمٕمٛمرة أو احل٩م ذم إٓ اًمرأس طمٚمؼ ينمع ٓ أنف احلدي٨م فم٤مهر :شوم٤مئدة»

 ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهق. شيمٚمف اشمريمقه أو يمٚمف اطمٚم٘مقه» :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف خم٤مًمػ

 . ش1123 اًمّمحٞمح٦م»

 اًمِمٕمر سمحٚمؼ اهلل إمم اًمت٘مرب ىمّمد ينمع ٓ أنف ُمٕمٜمك قمغم محٚمف أُمٙمـ صم٧ٌم وًمق

 ي٠مُمروٟمف وم٢مهنؿ اًمٓمريؼ ذم أطمداً  يدظمٚمقن طملم اًمٓمرق ُمِم٤ميخ سمٕمض يٗمٕمؾ يم٤من يمام

 ! شمذًمالً  ؿمٕمره سمحٚمؼ

 ((481/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 الشعر بنكرام إمر

م ا ]قال اإلمام[: وىمد ظمرضم٧م ، ًمِمٕمر ومٝمق صم٤مسم٧م ذم قمدة أطم٤مدي٨مأُم٤م إُمر سم٢ميمرا

 ...شاًمّمحٞمح٦م»سمٕمْمٝم٤م ذم 

 ([73ص )]مت٤مم اعمٜم٦م 

 اخلضاب؟ كراهقة يػقد ما ورد هؾ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 ىمقًمف ذم شمٖمٞمػم اًمِمٞم٥م سم٤محلٜم٤مء: 

 .شىمٚم٧م: وىمد ورد ُم٤م يٗمٞمد يمراهٞم٦م اخلْم٤مب»

د ًمٚمٛم١مًمػ ذم هذه اًمدقمقى ؾمٚمٗم٤م وٓ قمٚمٛم٧م هل٤م أصال وًمٕمٚمف يٕمٜمل ىمٚم٧م: مل أضم
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إٟمام هق  ش153/  1اًمٜمٞمؾ »ورود ذًمؽ قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمذي ٟم٘مٚمف اًمِمقيم٤مين قمٜمٝمؿ ذم 

آظمتالف ذم إومْمؾ وًمٞمس اًمٙمراه٦م وقمغم اومؽماض أنف روي ذًمؽ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ 

 ومال طمج٦م ومٞمف ُٕمريـ:

ُمٜمٝمؿ ُمـ ظمْم٥م يم٤مًمِمٞمخلم ريض إول: أن اًمّمح٤مسم٦م مل يتٗم٘مقا قمغم ذًمؽ سمؾ 

وهمػمه وُمٜمٝمؿ ُمـ شمرك واًمؽمك ٓ يدل قمغم يمراه٦م  شصحٞمح ُمًٚمؿ»اهلل قمٜمٝمام وهق ذم 

 اخلْم٤مب سمؾ قمغم ضمقاز شمريمف.

 ذم ىمقٓ وومٕمال. ملسو هيلع هللا ىلصاًمث٤مين: أنف خم٤مًمػ ًمٚمث٤مسم٧م قمٜمف 

 أُم٤م اًم٘مقل وم٘مد ذيمر اعمّمٜمػ ومٞمف طمديثلم.

٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وهمػمه ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم شصحٞمح اًمٌخ٤مري»وأُم٤م اًمٗمٕمؾ ومٗمل 

خمْمقسم٤م. وذم ُمٕمٜم٤مه أطم٤مدي٨م أظمرى سمقب هل٤م  ملسو هيلع هللا ىلصأهن٤م أظمرضم٧م ُمـ ؿمٕمر اًمٜمٌل 

 شملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ظمْم٤مب رؾمقل اهلل »: شاًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م»اًمؽمُمذي ذم 

 .ش41 - 37/  41خمتٍم اًمِمامئؾ »ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م ذم يمت٤ميب 

 يريد يم٤من إن: ومٜم٘مقل اعمت٤ٌمدر هق يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ورود يٕمٜمل يم٤من وإن

 يريد يم٤من وإن. ومٛمًٚمؿ وٕمٞمٗم٤م أو صحٞمح٤م يم٤من ؾمقاء أقمٜمل - اًمقرود ُمٓمٚمؼ

ر ُمـ قم٤ٌمرشمف ومٛمردود ٕن هم٤مي٦م ُم٤م روي ذم ذًمؽ طمديث٤من: اعمت٤ٌمد هق يمام اًمّمحٞمح

 أطمدمه٤م وٕمٞمػ وأظمر ٓ أصؾ ًمف.

 أُم٤م إول ومحدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م أن اسمـ ُمًقد يم٤من ي٘مقل:

  «..ظمالل: اًمّمٗمرة يٕمٜمل اخلٚمقق وشمٖمٞمػم اًمِمٞم٥م يٙمره قمنم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ليم٤من ٟمٌ»
وقمٌد اًمرمحـ  4179 3774 3655وأمحد رىمؿ  197/  2رواه أبق داود  احلدي٨م

 . وىم٤مل اًمٌخ٤مري:شٓ ٟمٕمرومف ُمـ أصح٤مب اسمـ ُمًٕمقد»هذا ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل ومٞمف: 

. يٕمٜمل هذا وم٘مد ؾم٤مىمف اًمذهٌل قم٘م٥م قم٤ٌمرة اًمٌخ٤مري هذه صمؿ شٓ يّمح طمديثف»

 ىم٤مل اًمذهٌل:
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احل٤ميمؿ قمغم  شاًمتٚمخٞمص». صمؿ ؾمٝم٤م اًمذهٌل قمـ هذا ومقاومؼ ذم شوهذا ُمٜمٙمر»

 !شاعمًتدرك»شمّمحٞمحف ًمٚمحدي٨م ذم 

 شاعم٘مدُم٦م»وأُم٤م شمقصمٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن ًمٕمٌد اًمرمحـ هذا ومال يٕمتد سمف ح٤م ذيمرشمف ذم 

 شاًمت٘مري٥م»واحل٤مومظ ذم  شاعمٞمزان»وًمذًمؽ مل يٚمتٗم٧م إمم شمقصمٞم٘مف هلذا اًمرضمؾ اًمذهٌل ذم 

ًملم احلدي٨م وقمٚمٞمف ومال يٖمؽم سمتّمحٞمح اًمِمٞمخ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر هلذا طمٞم٨م أوم٤مد أنف 

احلدي٨م ٕنف سمٜم٤مه قمغم شمقصمٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن ًمٚمٛمذيمقر ويمثػما ُم٤م يٗمٕمؾ ذًمؽ ويّمحح 

أطم٤مدي٨م مل يًٌؼ إمم شمّمحٞمحٝم٤م وىمد يمٜم٧م ٟم٤مىمِمتف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة 

ُمٕمف إمم ٟمتٞمج٦م ُمع سمٕمد ُمقؾمؿ احل٩م وًمٙمٜمل مل أصؾ  م 69ؾمٜم٦م  شاًمٗمٜمدق»وهق ذم 

 إؾمػ واهلل يرمحٜم٤م وإي٤مه.

 واحلدي٨م اًمث٤مين: قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أبٞمف قمـ ضمده رومٕمف سمٚمٗمظ:

 .شُمـ ؿم٤مب ؿمٞم٦ٌم ومٝمل ٟمقر إٓ أن يٜمتٗمٝم٤م أو خيْمٌٝم٤م»

واًمؽمُمذي وطمًٜمف واسمـ ُم٤مضمف ُمـ  شؾمٜمـ أيب داود»هٙمذا أورده سمٕمْمٝمؿ وهق ذم 

 شاعمًٜمد»ويمذًمؽ هق ذم  شخيْمٌٝم٤م إٓ أن يٜمتٗمٝم٤م أو»هذا اًمقضمف ًمٙمـ دون ىمقًمف: 

6672  ،6675  ،6937  ،6962  ،6989.   

 .شهق ٟمقر»قمـ ٟمتػ اًمِمٞم٥م وىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصوذم رواي٦م ًمف: هنك رؾمقل اهلل  

ومٝمذا يدل قمغم أن ذيمر اخلْم٤مب ذم احلدي٨م ٓ أصؾ ًمف وشمد ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 سمٕمد أن ؾم٤مق احلدي٨م سم٤مًمٚمٗمظ إول: شاًمٗمتح»

 .شأر ذم رء ُمـ ـمرىمف آؾمتثٜم٤مء اعمذيمقرأظمرضمف اًمؽمُمذي وطمًٜمف ومل »

 ىمٚم٧م: ويًتدرك قمٚمٞمف سمرواي٦م أمحد اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٜمتػ.

وصمٛم٦م طمدي٨م صم٤مًم٨م ممٙمـ أن ي١مظمذ طمٙمؿ اخلْم٤مب ُمـ ًمٗمٔمف اعمٓمٚمؼ وهق: قمـ 

 أم ؾمٚمٞمؿ ُمرومققم٤م:

 .شُمـ ؿم٤مب ؿمٞم٦ٌم ذم اِلؾمالم يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقرا ُم٤م مل يٖمػمه٤م»
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ورُمز حلًٜمف يمام ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم  شاًمّمٖمػم اجل٤مُمع»يمام ذم  شاًمٙمٜمك»رواه احل٤ميمؿ ذم 

ذطمف وًمٙمـ اًمٜمٗمس ٓ شمٓمٛمئـ ًمتحًلم اًمًٞمقـمل ًمف ح٤م قمرف ُمـ شم٤ًمهٚمف ومراضمع 

 .شاعم٘مدُم٦م: اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مُمٜم٦م»

صمؿ وىمٗم٧م قمغم ؾمٜمد احلدي٨م وشمٌلم زم أنٜمل يمٜم٧م قمغم صقاب ذم قمدم آقمتامد 

وطمٙمٛم٧م  1244حت٧م احلدي٨م  شاًمّمحٞمح٦م»قمغم حتًٞمٜمف وىمد يمِمٗم٧م قمـ قمٚمتف ذم 

وهق يمت٤مب طم٤مومؾ سم٤مٕطم٤مدي٨م  ش5651وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم »سمقوٕمف وم٠موردشمف ذم 

 اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م ٓ ُمثٞمؾ ًمف. واهلل اعمقومؼ.

وظمالص٦م اًم٘مقل أنف ٓ جيقز ُمٕم٤مرو٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمتْمٛمٜم٦م جلقاز 

اخلْم٤مب واؾمتح٤ٌمسمف هبذه إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م وًمق صح رء ُمٜمٝم٤م ًمقضم٥م اًمتقومٞمؼ 

سمقضمف ُمـ وضمقه اجلٛمع سملم إطم٤مدي٨م وُم٤م أيمثره٤م واًمقضمف هٜم٤م أن ي٘م٤مل: إن سمٞمٜمٝم٤م 

اًمتٖمٞمػم اعمذيمقر ذم احلدي٨م إول واًمث٤مًم٨م هق اًمٜمتػ وهق ُمٜمٝمل قمٜمف ساطم٦م ذم 

  رواي٦م أمحد ًمٚمحدي٨م اًمث٤مين. أو هق اخلْم٥م سم٤مًمًقاد وم٢مٟمف ُمٜمٝمل قمٜمف. وهبذا ذح
هتذي٥م »وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  شاًمٗمٞمض»واعمٜم٤موي ذم  شاعمٕم٤ممل»احلديث٤من اٟمٔمر اخلٓم٤ميب ذم 

واًمّمقاب أن إطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب ٓ اظمتالف سمٞمٜمٝم٤م سمقضمف »: ش153/  6اًمًٜمـ 

ُمـ شمٖمٞمػم اًمِمٞم٥م أُمران: أطمدمه٤م: ٟمتٗمف. واًمث٤مين:  ملسو هيلع هللا ىلصوم٢من اًمذي هنك قمٜمف اًمرؾمقل 

ظمْم٤مسمف سم٤مًمًقاد يمام شم٘مدم. واًمذي أذن ومٞمف هق صٌٖمف وشمٖمٞمػمه سمٖمػم اًمًقاد يم٤محلٜم٤مء 

 .شوهق اًمذي قمٛمٚمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ واًمّمٗمرة

وأُم٤م اخلْم٤مب سم٤مًمًقاد ومٙمرهف مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق اًمّمقاب سمال »ىم٤مل: 

 ري٥م ح٤م شم٘مدم وىمٞمؾ ًمإلُم٤مم أمحد: شمٙمره اخلْم٤مب سم٤مًمًقاد؟ ىم٤مل: إي واهلل.

ورظمص ومٞمف آظمرون وُمٜمٝمؿ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وروي ذًمؽ قمـ احلًـ 

وؾمٜمتف  ملسو هيلع هللا ىلصق صم٧ٌم ومال ىمقل ٕطمد ُمع رؾمقل اهلل واحلًلم وذم صمٌقشمف قمٜمٝمؿ ٟمٔمر وًم

 .شأطمؼ سم٤مٓشم٤ٌمع وًمق ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م

ىمٚم٧م: وًمألطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م ذم احلض قمغم اخلْم٤مب يمثر اؿمتٖم٤مل اًمًٚمػ هبذه 

 شيم٤من ٓ خيْم٥م»و  شويم٤من خيْم٥م»اًمًٜم٦م ومؽمى اعم١مرظملم ذم اًمؽماضمؿ هلؿ ي٘مقًمقن: 
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اِلؾمالُمٞم٦م وٓ ؾمٞمام اًمتل مل شمت٠مثر يمثػما وٓ شمزال هذه اًمًٜم٦م ُمٕمٛمقٓ هب٤م ذم سمٕمض اًمٌالد 

 سم٤معمدٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وقم٤مداهت٤م اًمًٞمئ٦م.

 -يمام شم٘مدم  -واحلؼ أهن٤م ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م ُمًتٛمرة وىمد ضمرى قمٛمؾ اًمًٚمػ قمٚمٞمٝم٤م 

وشمقاردت إطم٤مدي٨م ذم احلض قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م ومال جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم أن ُيدصمقا قمروم٤م 

إن »قمٚمٞمٝم٤م ذم طمدي٨م اجلامقم٦م: خم٤مًمٗم٤م هل٤م وٓؾمٞمام ُمع سم٘م٤مء قمٚم٦م اخلْم٤مب اعمٜمّمقص 

هم٤مي٦م اعمرام ذم ختري٩م ». وهق خمرج ذم شاًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٓ يّمٌٖمقن ومخ٤مًمٗمقهؿ

 .ش154أطم٤مدي٨م احلالل واحلرام 

اًمٕمرف   وًمذًمؽ وم٢مٟم٤م ٟم٘مٓمع سم٠من ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعم١مًمػ ُمـ رضمقع أُمر اخلْم٤مب إمم

 واًمٕم٤مدة ظمٓم٠م واوح ٓ جيقز آهمؽمار سمف. واهلل اعمقومؼ.

ىمد ومتح سمٛمذهٌف هذا سم٤مسم٤م واؾمٕم٤م ُمـ  -قمٗم٤م اهلل قمٜمل وقمٜمف  -اعم١مًمػ  وأقمت٘مد أن

وؾمٜمتف اًمتٕمٌدي٦م ُمـ اًمت٘مدير  ملسو هيلع هللا ىلصاًمنم ٓ يٛمٙمـ همٚم٘مف إٓ سم٢مقمٓم٤مء أواُمر اًمٜمٌل 

ومٕمال  ملسو هيلع هللا ىلصوآقمت٤ٌمر ُم٤م شمًتحؼ وم٢مٟمف إذا يم٤من هق يرى شمرك اخلْم٤مب ُمع صمٌقشمف قمٜمف 

ممـ ًمٞمس  -ٜمع همػم اعم١مًمػ وأُمرا عمجرد خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ ًمٕم٤مدة اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ومام اًمذي يٛم

أن يتج٤موز هذه اعم٠ًمخ٦م إمم همػمه٤م  -قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م وىمدره٤م ُم٤م قمٜمد اعم١مًمػ 

هب٤م وطمْمف قمٚمٞمٝم٤م يمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوُمٜمٝم٤م إمم أظمرى وجيٞمز شمريمٝم٤م يمٚمٝم٤م قمغم اًمرهمؿ ُمـ أُمره 

 لم وأذواىمٝمؿ؟! وأي ُمًٚمٛملم؟ ُمًٚمٛمقاًم٘مرنذًمؽ عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًمٕم٤مدة اعمًٚمٛم

 اًمٕمنميـ؟!

 ([74) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص

 بالسقاد اخلضاب حؽؿ

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

خيْم٥م سم٤مًمّمٗمرة وسمٕمْمٝمؿ سم٤محلٜم٤مء  -يٕمٜمل اًمّمح٤مسم٦م  -ويم٤من سمٕمْمٝمؿ »ىمقًمف:  

 .شواًمٙمتؿ وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمزقمٗمران وظمْم٥م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤مًمًقاد
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 وىمقًمف. ملسو هيلع هللا ىلصقاومؼ ًمٗمٕمٚمف ىمٚم٧م: أُم٤م اًمّمٌغ سمٖمػم اًمًقاد ومٝمق صم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ وهق اعم

 .شوظمْم٥م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤مًمًقاد»وأُم٤م ىمقًمف: 

 ملسو هيلع هللا ىلصىمٚم٧م: إن صم٧ٌم هذا قمٜمٝمؿ ومال طمج٦م ذم ذًمؽ ٕنف ظمالف اًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م قمٜمف 

ؾُمقلِ ▬ومٕمال وىمقٓ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:   َواًمرَّ
ِ
وُه إمَِم اَّللَّ  وَمُردُّ

ٍ
ء .  ♂وَم٢ِمْن شَمٜم٤َمَزقْمتُْؿ ذِم َرْ

سم٤محلٜم٤مء   قمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر اًمّمٌغ. وُمـ اًمث٤مسم٧م [59]اًمٜم٤ًمء: ..أي٦م

واًمٙمتؿ يمام شم٘مدم وم٤مٕظمذ سمف هق اًمقاضم٥م عمقاوم٘متف ًمٚمًٜم٦م دون ومٕمؾ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمام ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ أؿم٤مر إًمٞمٝمؿ اعم١مًمػ وٓ ؾمٞمام وذم صمٌقت ذًمؽ قمـ سمٕمْمٝمؿ ٟمٔمر يمام 

 :ش294/  1اعمجٛمقع »شم٘مدم قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

اشمٗم٘مقا قمغم ذم ظمْم٤مب اًمرأس أو اًمٚمحٞم٦م سم٤مًمًقاد وفم٤مهر قم٤ٌمرات أصح٤مسمٜم٤م أنف »

ُمٙمروه يمراه٦م شمٜمزيف واًمّمحٞمح سمؾ اًمّمقاب أنف طمرام وممـ سح سمتحريٛمف ص٤مطم٥م 

 .شودًمٞمؾ حتريٛمف طمدي٨م ضم٤مسمر ...»ىم٤مل اًمٜمقوي:  شاحل٤موي»

 .شوضمٜمٌقه اًمًقاد»صمؿ ذيمر طمديثف أيت ذم اًمٙمت٤مب سمٚمٗمظ: 

شم٠موًمف شم٠مويال أبٓمؾ سمف دًٓمتف وي٠ميت اًمرد  -قمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمف  - وًمٙمـ اعم١مًمػ

 قمٚمٞمف ىمري٤ٌم سم٢مذٟمف قمز وضمؾ.

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري أنف ىم٤مل: يمٜم٤م ٟمخْم٥م  شاًمٗمتح»ذيمر احل٤مومظ ذم »ىمقًمف: 

د إذا يم٤من اًمقضمف طمديدا ومٚمام ٟمٗمض اًمقضمف وإؾمٜم٤من شمريمٜم٤مه  .شسم٤مًمًقا

٦م ومٞمف ٕنف ُم٘مٓمقع ُمقىمقف قمٚمٞمف وم٠مىمقل: هذا إن صم٧ٌم إؾمٜم٤مده إمم اًمزهري ومال طمج

وًمق أنف رومٕمف مل ُيت٩م سمف أجْم٤م ٕنف يٙمقن ُمرؾمال وم٤مًمٕمج٥م ُمـ اعم١مًمػ يمٞمػ يتٕمٚمؼ 

 سمٛمثٚمف ًمػمد دًٓم٦م طمدي٨م ضم٤مسمر أيت سمٕمد هذا إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمع اًمرد قمٚمٞمف.

قمـ اًمٖمرض  شاحلالل واحلرام»وًم٘مد أومّمح اًمِمٞمخ يقؾمػ اًم٘مرو٤موي ذم يمت٤مسمف 

وضمٜمٌقه »: ملسو هيلع هللا ىلصذم يمت٤مسمف وم٢مٟمف اؾمتِمٝمد سمف قمغم أن إُمر ذم ىمقًمف  ُمـ ذيمره هلذا إثر

ظم٤مص سم٤مًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اًمذي قمؿ اًمِمٞم٥م رأؾمف وحلٞمتف وىمد رددت قمٚمٞمف ذم  شاًمًقاد

   ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿم٤مء. ش84 - 83هم٤مي٦م اعمرام ص »



م اًمِمٕمر واخلْم٤مب   ًٕم٤ٌميناعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم ا   483   إيمرا

سم٠ميب ىمح٤موم٦م واًمد أبك سمٙمر يقم اًمٗمتح إمم  ءضملىمقًمف: وأُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر وم٘م٤مل:  

اذهٌقا سمف إمم سمٕمض »: ملسو هيلع هللا ىلصرأؾمف صمٖم٤مُم٦م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ويم٠من  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

. رواه اجلامقم٦م إٓ اًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي وم٢مٟمف شٟم٤ًمئف ومٚمتٖمػمه سمٌمء وضمٜمٌقه اًمًقاد

 واىمٕم٦م قملم ووىم٤مئع إقمٞم٤من ٓ قمٛمقم هل٤م.

سمؾ هق ُمـ سم٤مب  شوىم٤مئع إقمٞم٤من اًمتل ٓ قمٛمقم هل٤م»ىمٚم٧م: ٓ أرى أن احلدي٨م ُمـ 

 .شُٕم٦م أم ٓ؟إُمر ًمٚمقاطمد أُمر جلٛمٞمع ا»

. وًمذًمؽ ح٤م طمٙمك ش15اعم٘مدُم٦م: اًم٘م٤مقمدة »واحلؼ إول يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم   

شمٗميص سمٕمْمٝمؿ ُمـ احلدي٨م سم٠منف ًمٞمس ذم طمؼ يمؾ أطمد  ش155/  1اًمٜمٞمؾ »اًمِمقيم٤مين ذم 

سم٠منف ُمٌٜمل قمغم أن طمٙمٛمف قمغم اًمقاطمد ًمٞمس طمٙمام قمغم اجلامقم٦م وومٞمف »شمٕم٘مٌف سم٘مقًمف: 

 ُمٙم٤من آظمر ُم٤م رضمحٜم٤مه وىمد ٟم٘مٚم٧م يمالُمف ذم واظمت٤مر ذم شظمالف ُمٕمروف ذم إصقل

ذًمؽ هٜم٤مك وًمذًمؽ ضمرى اًمٕمٚمامء قمغم آطمتج٤مج هبذا احلدي٨م قمغم أنف ًمٞمس ظم٤مص٤م 

/  6اًمٗمتح »سم٠ميب ىمح٤موم٦م وشم٘مدم يمالم اًمٜمقوي ذم ذًمؽ ىمري٤ٌم. وٟمحقه يمالم احل٤مومظ ذم 

 ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿم٤مء. .ش354/  15و 499

 وي١ميد ُم٤م ؾمٌؼ أطم٤مدي٨م:

يٙمقن ىمقم ذم آظمر اًمزُم٤من »: ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل - 1

 .شخيْمٌقن هبذا اًمًقاد يمحقاصؾ احلامم ٓ يرُيقن رائح٦م اجلٜم٦م

سمًٜمد صحٞمح وىم٤مل  شاًمٙمٌػم»أظمرضمف أبق داود واًمٜم٤ًمئل وأمحد واًمٓمؼماين ذم 

 :شاًمٗمتح»احل٤مومظ ذم 

وصححف اسمـ طم٤ٌمن وإؾمٜم٤مده ىمقي إٓ أنف اظمتٚمػ ذم رومٕمف ووىمٗمف وقمغم شم٘مدير »

اًمّمٌغ  ٞمح وىمٗمف ومٛمثٚمف ٓ ي٘م٤مل سم٤مًمرأي ومحٙمٛمف اًمرومع وهلذا اظمت٤مر اًمٜمقوي أنشمرضم

 .شسم٤مًمًقاد يٙمره يمراه٦م حتريؿ

 سمٚمٗمظ: ش161/  5اعمجٛمع »واحلدي٨م أورده اهلٞمثٛمل ذم 

 واًم٤ٌمىمل ُمثٚمف صمؿ ىم٤مل: شيًقدون أؿمٕم٤مرهؿ ٓ يٜمٔمر اهلل إًمٞمٝمؿ»



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      خلْم٤مبإيمرام اًمِمٕمر وا  
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 .شرواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وإؾمٜم٤مده ضمٞمد»

 2طمديثف »اسمـ قمٛمر ُمرومققم٤م رواه أبق احلًـ اِلمخٞمٛمل ذم  وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م

 .ش1/  11/ 

ُمـ ظمْم٥م سم٤مًمًقاد ؾمقد اهلل وضمٝمف يقم »قمـ أيب اًمدرداء ُمرومققم٤م:  - 2

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م

رواه اًمٓمؼماين وومٞمف اًمقولم سمـ قمٓم٤مء وصم٘مف أمحد واسمـ ُمٕملم واسمـ »ىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

/  15. وىم٤مل احل٤مومظ شتطم٤ٌمن ووٕمٗمف ُمـ هق دوهنؿ ذم اعمٜمزًم٦م وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤م

ه ًمٚمٓمؼماين واسمـ أبك قم٤مصؿ: 292  سمٕمد أن قمزا

 .شوؾمٜمده ًملم»

ومدظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أنس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: يمٜم٤م يقُم٤م قمٜمد اًمٜمٌل  - 3

وم٘مٞمؾ: إهنؿ يٙمرهقن وم٘م٤مل ذم  شُم٤م ًمٙمؿ ٓ شمٖمػمون؟»اًمٞمٝمقد ومرآهؿ سمٞمض اًمٚمحك وم٘م٤مل: 

 ٞمثٛمك:ىم٤مل اهل شوًمٙمٜمٙمؿ همػموا وإي٤مي واًمًقاد»: ملسو هيلع هللا ىلص

وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت وهق طمدي٨م  شإوؾمط»رواه اًمٓمؼماين ذم »

   .شطمًـ

اًمّمٗمرة ظمْم٤مب اعم١مُمـ واحلٛمرة ظمْم٤مب »قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر رومٕمف:  - 4 

 ىم٤مل اهلٞمثٛمل: شاعمًٚمؿ واًمًقاد ظمْم٤مب اًمٙم٤مومر

 .شرواه اًمٓمؼماين وومٞمف ُمـ مل أقمرومف»

ؽمدد ذم اًم٘مٓمع سمحرُم٦م اخلْم٤مب ىمٚم٧م: ومٝمذه إطم٤مدي٨م ُمـ وىمػ قمٚمٞمٝم٤م ٓ ي

 سم٤مًمًقاد قمغم يمؾ أطمد وهق ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام شم٘مدم قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ وىم٤مل:

 .شإٟمف هق اًمّمقاب سمال ري٥م»

د أرهم٥م ًمٜم٤ًمئٙمؿ ومٞمٙمؿ »وأُم٤م طمدي٨م:  إن أطمًـ ُم٤م اظمتْمٌتؿ سمف هلذا اًمًقا

 .شوأهٞم٥م ًمٙمؿ ذم صدور قمدويمؿ



م اًمِمٕمر واخلْم٤مب   ًٕم٤ٌميناعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم ا   485   إيمرا

ف راوي٤من وٕمٞمٗم٤من وسمٞم٤من ذًمؽ ذم وم٢مٟمف وٕمٞمػ اًمًٜمد ومٞم 382/  2رواه اسمـ ُم٤مضمف 

   .ش2972إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م »

 ([83) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص





 

كتاب أحكاً احلٗض 

 ٔالٍفاس ٔاالستحاضٛ





أحكاوْ  ْٔ  احلٗض صفت





 491   احلٞمض صٗمتف وأطمٙم٤مُمف   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 وأحؽامفا وآشتحاضة وأحؽامف احلقض دم صػة

 اعمرأة ُمـ فمٝمر ومٛمتك ظم٤مص٦م اًمرائح٦م اًمٙمريف اخل٤مصمر إؾمقد اًمدم هق: احلٞمض

 .طم٤مئًْم٤م ص٤مرت

 يم٤من إذا»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هل٤م وم٘م٤مل شمًتح٤مض يم٤مٟم٧م أهن٤م طمٌٞمش أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ

 أظمر يم٤من وم٢مذا اًمّمالة قمـ وم٠مُمًٙمل ذًمؽ يم٤من وم٢مذا يٕمرف أؾمقد دم وم٢مٟمف احلٞمْم٦م دم

 ش174: ُمس، 76: ىمط، 66: ن، 55 و 45: د». شرققمِ  هق وم٢مٟمام وصكم ومتقوئل

 قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ صمٜم٤م: قمٛمرو سمـ حمٛمد صمٜم٤م: قمدي أيب اسمـ قمـ ش164/ 2» طمزم واسمـ

 .قمٜمٝم٤م اًمزسمػم سمـ قمروة

 صحٞمح»: احل٤ميمؿ وىم٤مل شاًمٕم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب اسمـ طمًٜمف وىمد طمًـ ؾمٜمد وهذا

 .ىم٤مٓ يمام وًمٞمس. اًمذهٌل وواوم٘مف شُمًٚمؿ ذط قمغم

 قمروة قمـ اًمزهري قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ قمـ ش174/ 1» احل٤ميمؿ أظمرضمف صمؿ

 أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م إن اهلل لرؾمق ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء قمـ اًمزسمػم سمـ

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: ىم٤مًم٧م. شمّمؾ ومٚمؿ ويمذا يمذا ُمٜمذ اؾمتح٤مو٧م طمٌٞمش

 ومتٖمتًؾ اح٤مء ومقق صٗمرة رأت وم٢مذا ُمريمـ ذم ًمتجٚمس اًمِمٞمٓم٤من ُمـ هذا اهلل ومًٌح٤من»

 وشمٖمتًؾ واطمدا همًال واًمٕمِم٤مء ًمٚمٛمٖمرب وشمٖمتًؾ واطمدا همًال واًمٕمٍم ًمٚمٔمٝمر

 :وىم٤مل. شذًمؽ سملم ومٞمام وشمتقو٠م ًمٚمٗمجر

 .ىم٤مٓ يمام وهق. اًمذهٌل وواوم٘مف شُمًٚمؿ ذط قمغم حٞمحص»

 .ش61 - 65» وـمح٤م ش79» وىمط ش48» د ورواه

 أؾمقد احلٞمض دم»: ًم٘مقًمف طمٞمض دم ًمٞم٧ًم اًمّمٗمرة أن يٗمٞمد احلدي٨م ومٝمذا

 .ش168/ 2» شاعمحغم» ذم ىم٤مل يمام اًمٔم٤مهري٦م ومجٝمقر طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق. شيٕمرف

 وؾمٗمٞم٤من طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق. ًئ٤مؿمٞم يٕمد ومال اًمٓمٝمر سمٕمد واًمّمٗمرة احلٛمرة وأُم٤م

 .وهمػمهؿ وأمحد واًمِم٤مومٕمل وإوزاقمل اًمثقري



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      احلٞمض صٗمتف وأطمٙم٤مُمف  
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمتٜم٦م ضمحش سمٜم٧م طمٌٞم٦ٌم أم أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م قمـ

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٤مؾمتٗمت٧م ؾمٜملم ؾمٌع اؾمتحٞمْم٧م قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد وحت٧م

 وم٤مهمتًكم قمرق هذا وًمٙمـ سم٤محلٞمْم٦م ًمٞم٧ًم هذه إن»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ذًمؽ

 ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م أظمتٝم٤م طمجرة ذم ُمريمـ ذم شمٖمتًؾ ومٙم٤مٟم٧م: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م. شصكمو

: ُمل، 216 - 215: ُم٩م، 655: ن، 44 د، 181: م». اح٤مء اًمدم محرة شمٕمٚمق طمتك

 ن ش182 - 181» م: ورواه ش187 و 83 - 6» وطمؿ ش255 و 199، 198 - 196

 .ش43» د ش65»

 اًمدم شمرى ًتح٤مو٦مُم وهل ٟم٤ًمئف سمٕمض ُمٕمف اقمتٙمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م وقمـ

 يم٤من: وم٘م٤مًم٧م اًمٕمّمٗمر ُم٤مء رأت قم٤مئِم٦م أن وزقمؿ اًمدم ُمـ حتتٝم٤م اًمٓم٧ًم ووٕم٧م ومرسمام

/ 4 و 327: خ ل ًمٗمظ وذم، 217: ُمل، 26: خ». دمده ومالٟم٦م يم٤مٟم٧م رء هذا

 شمرى ومٙم٤مٟم٧م أزواضمف ُمـ ُمًتح٤مو٦م اُمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع اقمتٙمٗم٧م: ش226

 .شمّمكم وهل حتتٝم٤م اًمٓم٧ًم ووٕمٜم٤م ومرسمام واًمّمٗمرة احلٛمرة

. ؿمٞمئ٤م واًمّمٗمرة اًمٙمدرة ٟمٕمد ٓ يمٜم٤م: ىم٤مًم٧م قمٓمٞم٦م أم قمـ حمٛمد قمـ أجقب وقمـ

: ُمل د أظمرضمف صمؿ ش174: ُمس، 222: جم٩م، 214: ُمل، 66: ن، 55: د، 338: خ»

 قمٜمٝم٤م اهلذيؾ أم قمـ ىمت٤مدة قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ وُمس 222: ُم٩م، 215

 طمٗمّم٦م هل اهلذيؾ أمو، شذـمٝمام قمغم صحٞمح»: ُمس: وىم٤مل ؿمٞمئ٤م اًمٓمٝمر سمٕمد: سمزي٤مدة

 ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد أضمؾ ُمـ ُمًٚمؿ ذط قمغم هق وإٟمام اًمذهٌل ىم٤مل ويمذا ؾمػميـ سمٜم٧م

 .ًمف ُمٕمٜمك ٓ اًمٌخ٤مري قمغم واؾمتدرايمف ذـمٝمام قمغم هق وإول

 .سم٠مؾًم٤م واًمًٗمرة اًمٙمدرة ذم يرون يٙمقٟمقا  مل: ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ اًمدارُمل وروى

 ومٝمل وُمٞمزشمف اًمٜم٤ًمء ُمـ رأتف ُمـ ومٙمؾ يٕمرف أؾمقد احلٞمض دم يم٤من وم٢مذا - 1

 .ومٛمًتح٤مو٦م وإٓ طم٤مئض

 قم٤مدهت٤م إمم شمرضمع أن ومٕمٚمٞمٝم٤م واؾمتداُمتف يمثرشمف سم٥ًٌم دُمٝم٤م متٞمز ٓ اًمتل إٓ - 2

 .احلٞمض ُمـ اعمٕمرووم٦م وأج٤مُمٝم٤م
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 ُمـ اًمٖم٤مًم٥م إمم شمرضمع أن ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمدم متٞمز ومل احلٞمض أج٤مم شمٕمرف مل وإذا - 3

 .ذًمؽ ذم اًمٜم٤ًمء قم٤مدة

 .اعمت٘مدم طمٌٞمش أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م طمدي٨م ًمألول يدل

٤ًٌم ُمر وىمد أمحد قمٜمد طمٌٞم٦ٌم أم طمدي٨م وًمٚمث٤مين  .قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وهق ىمري

 ش393 و 325 و 323 - 322 - 6» أمحد قمٜمد ؾمٚمٛم٦م أم - أجْم٤م - روشمف وىمد

 ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ش76» ىمط ش215» ُم٩م ش199» ُمل ش65» ن ش42» داود وأبق

 أظمؼمه رضمال أن قمٜمف وهمػمه د واهر وم٘مد وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمتف سم٤مٟٓم٘م٤مـم٤مع ُمٕمٚمقل وهق. قمٜمٝم٤م

 .قمٜمٝم٤م

 يٕمٜمل - اًمف قمٌد صمٜم٤م: هي٩م صمٜم٤م: ش354/ 6» شاعمًٜمد» ذم أظمرى ـمريؼ ًمف ًمٙمـ

 طمًـ ؾمٜمد وهذا. قمٜمٝم٤م اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ اًمٜمي أيب ؾم٤ممل قمـ - قمٛمر اسمـ

 .ىمٌٚمف سمام

 ؿمديدة طمٞمْم٦م أؾمتح٤مض يمٜم٧م: ىم٤مًم٧م ضمحش سمٜم٧م محٜم٦م طمدي٨م ًمٚمث٤مًم٨م ويدل

 سمٜم٧م زيٜم٥م أظمتل سمٞم٧م ذم ومقضمدشمف وأظمؼمه أؾمتٗمتٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم ومجئ٧م يمثػمة

 ومٞمٝم٤م؟ شمرى ومام ؿمديدة يمثػمة طمٞمْم٦م أؾمتح٤مض إين اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م ضمحش

 يذه٥م وم٢مٟمف شاًم٘مٓمـ: أي» اًمٙمرؾمػ ًمؽ أنٕم٧م»: وم٘م٤مل. واًمّمٞم٤مم اًمّمالة ُمٜمٕمتٜمل ىمد

: ىم٤مل. ذًمؽ ُمـ أيمثر هق: ىم٤مًم٧م. شصمقسم٤م وم٤مختذي»: ىم٤مل. ذًمؽ ُمـ أيمثر هق: ىم٤مًم٧م. اًمدم

 ومٕمٚم٧م أُيام سم٠مُمريـ ؾمآُمرك»: وم٘م٤مل شاًمًٞمالن: اًمث٩م» صمج٤م أث٩م إٟمام: ىم٤مًم٧م. شومتٚمجٛمل»

 :هل٤م: وم٘م٤مل. شأقمٚمؿ وم٠من٧م قمٚمٞمٝمام ىمقي٧م وم٢من أظمر ُمـ قمٜمؽ أضمزأ  وم٘مد

 شطم٤مئْم٤م ٟمٗمًؽ اضمٕمكم: أي» ومتحٞميض اًمِمٞمٓم٤من ريمْم٤مت ُمـ ريمْم٦م هذه إٟمام»

 واؾمتٜم٘مٞم٧م ـمٝمرت ىمد أنؽ رأج٧م إذا طمتك اهمتًكم صمؿ اهلل قمٚمؿ ذم ؾمٌٕم٦م أو اي٤مم ؾمت٦م

 جمزيؽ ذًمؽ وم٢من ومّمقُمل وأج٤مُمٝم٤م ًمٞمٚم٦م وقمنميـ صمالصم٤مً  أو ًمٞمٚم٦م وقمنميـ أرسمٕم٤مً  ومّمكم

 طمٞمْمٝمـ عمٞم٘م٤مت يٓمٝمرن ويمام اًمٜم٤ًمء حتٞمض يمام ؿمٝمر يمؾ ذم وم٤مومٕمكم ويمذًمؽ

 اًمٔمٝمر شمّمٚملم صمؿ ومتٖمتًٚملم اًمٕمٍم وشمٕمجكم اًمٔمٝمر شم١مظمري أن ىمقي٧م وإن. وـمٝمرهـ

 سملم ودمٛمٕملم شمٖمتًٚملم صمؿ اًمٕمِم٤مء وشمٕمجكم اعمٖمرب شم١مظمري صمؿ مجٞمٕم٤م واًمٕمٍم
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 إن وصقُمل وصكم وم٤مومٕمكم ومٙمذًمؽ وشمّمٚملم اًمٗمجر ُمع وشمٖمتًٚملم وم٤مومٕمكم اًمّمالشملم

 رواه شإزم إُمريـ أقمج٥م وهذا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل شذًمؽ قمغم ىمدرت

 ص» شاعمٕمجؿ» قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم خمرج وهق وهمػمهؿ اًمٜم٤ًمئل إٓ اًمًٜمـ أصح٤مب

 .طمًـ طمدي٨م وهق ش2 ج/  179

/ 1» اًمؽمُمذي ومٗمل، وإؾمح٤مق أمحد سمف ىم٤مل اًمثالصم٦م إطمقال ُمـ ذيمرٟم٤مه وُم٤م

 اًمدم سم٢مىم٤ٌمل طمٞمْمٝم٤م شمٕمرف يم٤مٟم٧م إذا: اعمًتح٤مو٦م ذم وإؾمح٤مق أمحد وىم٤مل: ش227

 طمدي٨م قمغم هل٤م وم٤محلٙمؿ ٓصٗمرة إمم يتٖمػم أن وإدسم٤مره أؾمقد يٙمقن أن وإىم٤ٌمًمف وإدسم٤مره

 شمًتح٤مض أن ىمٌؾ ُمٕمرووم٦م أج٤مم هل٤م عمًتح٤مو٦ما يم٤مٟم٧م وإن طمٌٞمش أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

ئٝم٤م أج٤مم اًمّمالة شمدع وم٢مهن٤م  هب٤م اؾمتٛمر وإذا وشمّمكم صالة ًمٙمؾ وشمتقو٠م شمٖمتًؾ صمؿ أىمرا

ئٝم٤م أج٤مم اًمّمالة شمدع وم٢مهن٤م شمًتح٤مض أن ىمٌؾ ُمٕمرووم٦م أج٤مم هل٤م يٙمـ ومل اًمدم  صمؿ أىمرا

 ومل ُمٕمرووم٦م اي٤مم هل٤م يٙمـ ومل اًمدم هب٤م اؾمتٛمر وإذا وشمّمكم صالة ًمٙمؾ وشمتقو٠م شمٖمتًؾ

. ضمحش سمٜم٧م محٜم٦م طمدي٨م قمغم هل٤م وم٤محلٙمؿ وإدسم٤مره اًمدم سم٢مىم٤ٌمل احلٞمض شمٕمرف

 .شقمٌٞمد أبق ىم٤مل ويمذًمؽ

 ([.1/35) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 احلائض؟ تطفر متك

ة ُمـ احلٞمض دم ٟمزول ي٘مػ قمٜمدُم٤م: إول اًم١ًمال مداخؾة:  إذا وًمٙمٜمٝم٤م، اعمرأ

 شمٖمتًؾ أم، شمٓمٝمر مل أهن٤م يٕمٜمل هذا هؾ، إصٗمر أو اًمٌٜمل سم٤مًمٚمقن خترج اًم٘مٓمٜم٦م أدظمٚم٧م

 . يقُملم أو ًمٞمقم ُمتقىمػ اًمدم وأن ظم٤مص٦مً  وشُمَّمكمِّ 

  اًم١ًمال؟ هذا مداخؾة:

  هذا؟ قمـ ُمٜمٗمّمؾ اًمث٤مين اًم١ًمال الشقخ:

 . ُمٜمٗمّمؾ مداخؾة:

: ىمٞمؾ يمام وإُمر، احلٞمض ُمـ اًمٓمٝمر يٕمرومـ ٓ اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم، ٟمٕمؿ الشقخ:
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 جي٥م ُمتك شمٕمرف ومحٞمٜمذاك، شمٓمٝمر تكُم اعمرأة قمروم٧م وم٢مذا، إؿمٞم٤مء شمتٌلم وسمْمده٤م

 وإٟمام، اًم٘مٓمـ سمحِمق ُمٙمٚمٗم٦م ًمٞم٧ًم هل: أوًٓ ، اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ أو اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م

 اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم وشمٕمرف سم٤مًمٓمٝمر شمًٛمك اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمٕمرووم٦م ُم٤مدة شمرى أن قمٚمٞمٝم٤م هل

 . اًمٌٞمْم٤مء سم٤مًم٘مّم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف حمٛمد هب٤م ضم٤مء اًمتل

 قمغم ومٚمٞمس وًمذًمؽ، احلٞمض دم، اًمدم يدومع ٤مئؾؾم قمـ قم٤ٌمرة: اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام، يٌؼ مل أو اًمدم أثر ُمـ رء سم٘مل ًمؽمى اًم٘مٓمـ حتِمق وأن شمتٙمٚمػ أن اعمرأة

 ٓ صمؿ ـمٝمرت وم٘مد اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م ٟمزًم٧م وم٢مذا اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م هذه ٟمزول ُمـ شمت٠ميمد أن

 ًمٚم٘مّم٦م ًمرؤيتٝم٤م ـمٝمرت وم٘مد، شَمرَ  مل أو دم ُمـ ىمٓمرات رأت إذا ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمٌٞمْم٤مء

 ٟمٙمٚمػ ٓ، اًمًٚمٞمؿ اًمٗم٘مف هبذا شمٕمديٚمٝم٤م جي٥م، أن قمٜمٝم٤م شم٠ًمل أن٧م اًمتل وم٤مًمّمقرة 

 هذه يٜمٔمرن سم٠من، ٓزُم٤مً  أُمراً  ٟم٠مُمرهـ وإٟمام، اًم١ًمال ذم ذيمرت ُم٤م يّمٜمٕمـ سم٠من اًمٜم٤ًمء

 واعمٕمروف، إىمؾ قمغم اًمٌالد سمٕمض ذم سم٤مًمٓمٝمر اًمٜم٤ًمء قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمٌٞمْم٤مء اح٤مدة

 . لمإوًم اًمٕمرب قمٜمد

 اًم٤ًمئؾ وظمرج، اخل٤مرج قمغم اًم٘مٓمـ ووٕم٧م إذا ومٝمل، اًمٌٞمْم٤مء سم٤مًم٘مّم٦م سمامذا؟

 دًمٞمؾ وذًمؽ، اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م ومٝمذه، اًم٘مٓمـ ًمقن ُمـ يٖمػم أن دون، اًم٘مٓمـ قمغم إبٞمض

 . طمٞمْمٝم٤م واٟمتٝمك ـمٝمرت سمٙمقهن٤م ُم٤مدي

 (55: 53: 55/ 245/  واًمٜمقر اهلدى) 

 والطفر احلقض بني الػاصؾ احلد

 أول ومٞمف أنف وطمٙمقا ، قمٜمٝم٤م ؾم٠مخقٟم٤م، اًمِمٝمري٦م ًمٚمٕم٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال ومٞمف :اًم٤ًمئؾ

 ىمٓمع جي٥م ومٕمٜمده٤م، شم٘مري٤ٌمً  سُمٜمِّل إٟمام، ص٤مذم دم ًمٞمس اًمدم ًمقن شم٘مري٤ٌمً  يٙمقن ي٠ميت يقم

، اًمدم ٟمٗمس ي٠متٞمف أج٤مم مخ٦ًم أرسمٕم٦م ومؽمة ًمف يٙمقن ُمٜمٝمؿ ومٞمف، اًمّمقم وىمٓمع اًمّمالة

 ي٘م٤مرب ُم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه: يٕمٜمل ي٘مٓمع يرضمع سمٕمديـ، أمحر دم أج٤مم مخ٦ًم أرسمع وسمٕمديـ

 اًمٕمٛمؾ؟ ومام، يقُم٤مً  قمنم اصمٜم٤م أو يقُم٤مً  قمنم إطمد
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 يمؾ: يٕمٜمل سم٤مٟمتٔم٤مم قم٤مدةً  ي٠ميت اًمدم وهذا، اًمدم شمرى ُم٤م جمرد هذه اًمٕم٤مدة الشقخ:

 ٟمٕمرومف اًمذي اًمدم هذا وـمٌٞمٕم٦م، طم٤مئْم٤مً  شمٕمتؼم اًمدم هذا شمرى أن جمرد ومتٕمتؼم، ؿمٝمر

 ويًتٛمر، وم٤محت٤مً  ًمٞمس هم٤مُمؼ ىم٤مين أمحر دم ي٠ميت ٠ميتي ُم٤م أول اًمدم أن وؾمامقم٤مً  ىمراءةً  ٟمحـ

 .أن٧م ذيمرت ُم٤م قمٙمس، اًمٕمٙمس، وم٤محت٤مً  ًمقٟمف يّمػم سمدأ يمٚمام اؾمتٛمر يمٚمام، هٙمذا أج٤مُم٤مً 

 خيتٚمػ اًمٔم٤مهر، اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م قمالىم٦م ًمف ًمٞمس هذا، طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمـ 

 .احل٤مئض سمٜمٞم٦م ـمٌٞمٕم٦م سم٤مظمتالف

 طمتك شمّمقم وٓ شمّمكم ٓ طم٤مئْم٤مً  شمًتٛمر احلٞمض دم، اًمدم هذا شمرى طمٞمٜمام: اعمٝمؿ 

 اًم٘مّم٦م شمرى طمتك طم٤مئْم٤مً  ومتًتٛمر، اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م: اًمنمع سمٚمٖم٦م يًٛمك ُم٤م شمرى

 .اًمٌٞمْم٤مء

 ٓؾمتٛمراري٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ٟمتٞمج٦م وهذه، سم٤مًمٓمٝمر اًمٕم٤مُم٦م ًمٖم٦م ذم شمًٛمك اًمٌٞمْم٤مء واًم٘مّم٦م 

، سمٞمْم٤مء ُم٤مدة ئمٝمر طمتك، إًمخ.. واًمّمديد اًم٘مٞمح ٟمحق يّمػم يٌ٘مك..اًم٘م٤مين إمحر اًمدم

 أو اًم٘م٤مين إمحر اًمٚمقن ُمـ يم٤من ؾمقاء، اًمدم ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ئمٝمر ُم٤م اًم٘مٓمٜم٦م شمْمع: يٕمٜمل

 .اًمٓمٝمر قمالُم٦م ومٝمذه، اًمٗم٤مشمح

: وم٘مٝمٞم٦م أظمرى وسمٕم٤ٌمرة، أظمرى إمم اُمرأة ُمـ ختتٚمػ، حتديد هل٤م ومٚمٞمس إج٤مم أُم٤م

 ٓ صمؿ هن٤مر ُمـ ؾم٤مقم٤مت اًمدم يريـ ىمد اًمٜم٤ًمء ومٌٕمض، وأيمثر أىمؾ طمد ًمٚمحٞمض ًمٞمس

 ٟمٔم٤مم هق ومٝمذا، إًمخ.. قمنمة، صمامٟمٞم٦م، ؾمٌٕم٦م يروا ُمٜمٝمـ اتويمثػم، ذًمؽ سمٕمد رء

 .احلٞمض هل اًمتل هذه، اًمٕم٤مدة

 اجلقاب؟ ووح ًمٕمٚمف

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ( 55: 43: 54/   494/  واًمٜمقر اهلدى)

 احلقض اكؼطاع عالمات

 يم٤من وإن طمتك اًمدم اٟم٘مٓم٤مع هق هؾ، احلٞمض اٟم٘مٓم٤مع قمالُم٤مت هل ُم٤م مداخؾة:
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 اقمت٤ٌمر أم، اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م ٟمزول سم٤مٟمتٔم٤مر أم وإومرازات ؾمقائؾ ُمـ يٜمزل ُم٤م سم٤مؾمتٛمرار

 اجلٗم٤مف وهذا، هذه ُمدة ومٙمؿ يمذًمؽ يم٤من وإذا، ـمٝمر يمٕمالُم٦م يم٤مومٞم٦م اجلٗم٤مف ُمدة

 اعمدة؟ شمٚمؽ قمـ اًمّمالة شم٘م٣م وهؾ، اعمٜمتٔمر

 ذم يًٛمك ُم٤م أو، اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م شمرى أن ؾمقى يمٚمف ذًمؽ ُمـ رء ٓ الشقخ:

 أُم٤م، احلٞمض اٟمتٝم٤مء سمٕمد اًمٜم٤ًمء قمٜمد اعمٕمٚمقم بٞمضإ اًم٤ًمئؾ وهق، سم٤مًمٓمٝمر اًمٌالد سمٕمض

 .ٟمٕمؿ، اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م ُمـ سمد ومال، احلٞمض ُمدة اٟمتٝم٤مء ذًمؽ يٕمتؼم ومال اًمدم اٟم٘مٓم٤مع جمرد

 (55:22:15/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ضفرت كاكت أن بعد ثقاهبا عذ الدم مـ اً خققض ادرأة رأت إذا

 واغتسؾت

ة] مداخؾة:  قمغم ظمٞمقط شمالطمظ، وشمّمكم ًمٚمّمالة شمٖمتًؾ احلٞمض[ سمٕمد اُمرأ

 ..شمٖمتًؾ وًمٞمس اًم٤ًمسم٘م٦م ُم٘مٌقل همػم وشمٕمتؼم صالهت٤م يٗمًد هذا ومٝمؾ، رء أو ُمالسمًٝم٤م

 ..وٓ ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م اًمدم ُمـ اخلٞمقط هذه شم٘مّمد: يٕمٜمل شم٘مّمد الشقخ:

 .سمٕمد، ٓ مداخؾة:

 .ُمٜمٝم٤م يٜمزل الشقخ:

 .اعمقوقع هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمتِمٙمٙم٦م شمٔمؾ ومٝمل مداخؾة:

 أوًٓ  يم٤من وم٢مذا، قم٤مدة هل٤م يٙمقن أن اعمٗمروض اعمرأة -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- هذا الشقخ:

 هذا، اًمٕم٤مدة هذه واٟمتٝم٧م، أج٤مم ؾمٌٕم٦م قم٤مدهت٤م: -ُمثالً  -، يٕمٜمل، أوًٓ  قم٤مدهت٤م ًمزُم٧م

 هذا ُمٕمروف، سم٤مًمٓمٝمر اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد يًٛمك ُم٤م أو، اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م رأت إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً ، أوًٓ 

 أو اًمٌٞمْم٤مء وم٤مًم٘مّم٦م، اًمٜم٤ًمء قمـ ُم١ًموًملم اًمرضم٤مل ٕن رضم٤مًٓ: يمٜمتؿ وًمق قمٜمديمؿ سمد ٓ

ة رأت وم٢مذا، احلٞمض آظمر ذم خيرج، ؾم٤مئؾ ُم٤مء قمـ قم٤ٌمرة هق: اًمٓمٝمر  اح٤مء هذا اعمرأ

ة أن قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمالُم٦م ومٝمق اًم٤ًمئؾ ، شمٖمتًؾ أن وقمٚمٞمٝم٤م، طمٞمْمٝم٤م ُمـ اٟمتٝم٧م اعمرأ

 ذاوم٢م، شمٓمٝمر مل: ومٛمٕمٜم٤مه اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م: اًمٕمرب سمٚمٖم٦م يًٛمك اًمذي اًم٤ًمئؾ هذا شمر مل وم٢مذا
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 ًمٙمـ، ييه٤م ٓ ومذًمؽ دُم٤مء ُمـ ىمٓمرات رأت ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م رأت

 اًم٘مّم٦م شمرى أن سمٕمد اًم٘مٓمرات ومٌٝمذه، همًٚمف ُمـ سمد ٓ اًمدُم٤مء هذه قمٚمٞمف اًمذي اًمثقب

 ويمؾ وشمّمقم ومتّمكم اعمًتح٤مو٦م ُمثؾ اًمدم هذا يمثر إذا وإٟمام، طم٤مئْم٤مً  شمٕمقد ٓ اًمٌٞمْم٤مء

 .رء

  (55: 35: 53/ 546/واًمٜمقر اهلدى)

 والصػرة والؽدرة واحلؿرة إشقد الدم: يشؿؾ احلقض

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ رمحف اهلل ذم وم٘مف اًمًٜم٦م[: 

 وُمـ احلٞمض 

اًمٙمدرة: وهل اًمتقؾمط سملم ًمقن اًمٌٞم٤مض » ىمقًمف ذم صدد هد دُم٤مء احلٞمض:

٤مئِم٦م واًمًقاد يم٤مح٤مء اًمقؾمخ حلدي٨م قمٚم٘مٛم٦م سمـ أي قمٚم٘مٛم٦م قمـ أُمف ُمرضم٤مٟم٦م ُمقٓة قم

ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء يٌٕمثـ إمم قم٤مئِم٦م سم٤مًمدرضم٦م ومٞمٝم٤م اًمٙمرؾمػ ومٞمف 

اًمّمٗمرة ومت٘مقل: ٓ شمٕمجٚمـ طمتك شمريـ اًم٘مّم٦م اًمٌٞمْم٤مء. رواه ُم٤مًمؽ وحمٛمد سمـ احلًـ 

 .شوقمٚم٘مف اًمٌخ٤مري

ىمٚم٧م: ُمرضم٤مٟم٦م هذه مل يقصم٘مٝم٤م همػم اسمـ طم٤ٌمن ًمٙمـ ىمد شم٤مسمٕمتٝم٤م قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م 

 وإؾمٜم٤مده طمًـ. 336/  1سمٛمٕمٜم٤مه أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل 

واحلدي٨م وإن يم٤من ُمقىمقوم٤م ومٚمف طمٙمؿ اعمرومقع ًمقضمقه أىمقاه٤م أنف يِمٝمد ًمف ُمٗمٝمقم 

يمٜم٤م ٓ ٟمٕمد اًمّمٗمرة واًمٙمدرة »طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م اعمذيمقر ذم اًمٙمت٤مب قم٘م٥م هذا سمٚمٗمظ: 

وم٢مٟمف يدل سمٓمريؼ اعمٗمٝمقم أهنـ يمـ يٕمتؼمن ذًمؽ ىمٌؾ اًمٓمٝمر طمٞمْم٤م  شسمٕمد اًمٓمٝمر ؿمٞمئ٤م

 ٤مل اًمِمقيم٤مين.وهق ُمذه٥م اجلٛمٝمقر يمام ىم

ويمٜم٧م ىمديام أرى أن احلٞمض هق اًمدم إؾمقد وم٘مط ًمٔم٤مهر طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

أيب طمٌٞمش ريض اهلل قمٜمٝم٤م اعمذيمقر ذم اًمٙمت٤مب صمؿ سمدا زم وأن٤م أيمت٥م هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت أن 

احلؼ ُم٤م ذيمره اًمًٞمد ؾم٤مسمؼ: أنف احلٛمرة واًمّمٗمرة واًمٙمدرة أجْم٤م ىمٌؾ اًمٓمٝمر هلذا 
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ف ٓ يٕم٤مروٝمام طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م ٕنف وارد ذم دم احلدي٨م وؿم٤مهده وسمدا زم أجْم٤م أن

اعمًتح٤مو٦م اًمتل اظمتٚمط قمٚمٞمٝم٤م دم احلٞمض سمدم آؾمتح٤مو٦م ومٝمل متٞمز سملم دم 

د وم٢مذا رأتف شمريم٧م اًمّمالة وإذا رأت همػمه صٚم٧م وٓ  آؾمتح٤مو٦م ودم احلٞمض سم٤مًمًقا

 ُيتٛمؾ احلدي٨م همػم هذا. واهلل أقمٚمؿ.

 ([136) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص

 وبعده احلقض قبؾ والصػرة الؽدرة حؽؿ

 اًمٙمدرة طمٙمؿ ُم٤م شؿمٞمًئ٤م واًمٙمدرة اًمّمٗمرة ٟمٕمد ٓ يمٜم٤م»: طمدي٨م مداخؾة:

 احلٞمض؟ ىمٌؾ طمٙمٛمٝم٤م وُم٤م، احلٞمض سمٕمد واًمّمٗمرة

 طمٞمْمٝم٤م أثٜم٤مء ذم اًمٜمٗم٤ًمء ُمـ أو احل٤مئض ُمـ يم٤مٟم٧م إذا واًمّمٗمرة اًمٙمدرة الشقخ:

 رىشم أن سمٕمد إٓ واًمٙمدرة اًمّمٗمرة رأت وًمق شمٓمٝمر وٓ، احلٞمض مت٤مم ُمـ ومٝمق وٟمٗم٤مؾمٝم٤م

 اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م، سم٤مًمٓمٝمر: اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت سمٕمض ذم يًٛمك ُم٤م أو، اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م

 وذم صالهت٤م ذم وشمًتٛمر ييه٤م ٓ ومذًمؽ اًمٙمدرة أو اًمّمٗمرة ُمـ ؿمٞمًئ٤م رأت صمؿ ـم٤مهًرا 

 .قم٤ٌمدهت٤م

 (55:41:39( /ب 26) ضمدة ومت٤موى)

 احلقض مـ تؽقن الطفر قبؾ والؽدرة الصػرة

 ]قال اإلمام[:

 أظمرضمف، ؿمٞمئ٤مً  اًمٓمٝمر سمٕمد واًمّمٗمرة اًمٙمدرة ٟمٕمد ٓ يمٜم٤م: ىم٤مًم٧م، ٞم٦مقمٓم أم طمدي٨م

 يدل، ش325» رىمؿ شداود أيب صحٞمح» ذم سمٞمٜمتف يمام، صحٞمح سمًٜمد وهمػمه داود أبق

 .طمٞمْم٤مً  - احلٞمض ذم: أي - اًمٓمٝمر ىمٌؾ ذًمؽ يٕمددن يمـ أهنـ قمغم سمٛمٗمٝمقُمف

َرضم٦م قم٤مئِم٦م إمم يٌٕمثـ يمـ اًمٜم٤ًمء أن قم٤مئِم٦م وطمدي٨م  واًمٙمدرة اًمّمٗمرة ومٞمٝم٤م سم٤مًمدِّ

 اًم٘مّم٦م شمريـ طمتك شمٕمجٚمـ ٓ: هلـ ومت٘مقل اًمّمالة؟ قمـ ًمٞم٠ًمخٜمٝم٤م احلٞمض دم ُمـ

 قمٜمٝم٤م: إؾمقد اًمدم سم٤مٟم٘مٓم٤مع شمٓمٝمر ٓ احل٤مئض أن شمرى يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم سيح شاًمٌٞمْم٤مء
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 ي٘ميض اًمذي، سم٤مٟٓمتٔم٤مر شم٠مُمر أن ضم٤مز ح٤م وإٓ واًمٙمدرة: اًمّمٗمرة اٟم٘مٓم٤مع ُمـ سمد ٓ سمؾ

 . ومت٠مُمؾ، وم٘مط إؾمقد اًمدم هق احلٞمض يم٤من ًمق، اًمّمٚمقات سمٕمض سمتْمٞمٞمع

 (215/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 بحقض لقس احلؿؾ أثـاء يـزل الذي الدم

وٓ طم٤مئؾ طمتك  ،ٓ شمقـم٠م طم٤مُمؾ طمتك شمْمع»ؾم٤ٌمي٤م أوـم٤مس:  ذم ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف »

 . صحٞمح.ششمًتؼمىء سمحٞمْم٦م

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم سمٕمد خترجيف[:

قمغم أن احل٤مُمؾ  وىمد اؾمتدل سمف اعمّمٜمػ ،وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلدي٨م هبذه اًمٓمرق صحٞمح

ومٚمق يم٤من  ،إذا رأت دُم٤م ومٚمٞمس طمٞمْم٤م ٕنف ضمٕمؾ اًمدًمٞمؾ قمغم سمراءهت٤م ُمـ احلٛمؾ احلٞمض

 جيتٛمع احلٞمض واحلٛمؾ مل يّمٚمح أن يٙمقن دًمٞمال قمغم اًمؼماءة.

ُمـ ـمري٘ملم قمـ  ش228، 1/227»وهذا فم٤مهر ويِمٝمد ًمف ُم٤م روى اًمدارُمك 

ذا رأت اًمدم ومٚمتٖمتًؾ ، وم٤مـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: إن احلٌغم ٓ حتٞمضقمٓم٤مء سمـ أبك رسم٤مح قم

 وإؾمٜم٤مده صحٞمح. وًمتّمؾ.

 ([187]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )

 حجفا لتتؿقؿ احلقض مـع حبقب ادرأة أخذ حؽؿ

٤ًٌم ًمٚمح٩م اًمًٗمر ٕن ومْمٞمٚمتٙمؿ شمٕمٚمٛمقن: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل مداخؾة:  ُم٤م هم٤مًم

 أظمذ ًمٚمٛمرأة جيقز ومٝمؾ، واًمٕمقدة ًمٚمذه٤مب حمددة سمٛمقاقمٞمد ُمرشمٌط أو ومقج وٛمـ يٙمقن

 ٟمًٙمٝم٤م؟ أداء ُمـ شمتٛمٙمـ طمتك ًمٚمحٞمض ُم٤مٟمع

 سمنمط احلديث٦م اًمٓمٌٞم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اخت٤مذ ُمـ ُم٤مٟمًٕم٤م أرى ٓ ؿمخّمًٞم٤م أن٤م الشقخ:

 ٓ أنف دام ومام، ًمٚمٛمرأة رضًرا احلٌقب شمٚمؽ شمٕم٤مـمل ذم يرى ٓ اًمٓمٌٞم٥م يم٤من إذا: واطمد

 ٕن ُم٤مٟمًٕم٤م: ذًمؽ ُمـ ٟمرى ٓ احل٩م ىمْم٤مء قمٛمٚمٞم٦م شمٞمًػم ؾمٌٞمؾ ومٗمل ذًمؽ ذم رضر
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ًٓ  إؿمٞم٤مء ذم صؾإ  .اعمحٔمقر ارشمٙم٤مسًم٤م هذا ذم ًمٞمس: وصم٤مٟمًٞم٤م، اِلسم٤مطم٦م أو

 (55:25:35/ 6 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 القلس شـ لبؾقغفا اكؼطع كان أن بعد الدم ترى التل ادرأة

ة :اًم٤ًمئؾ ، اًمٕمٍم ًمٖم٦م ذم يًٛمقٟمف يمام اًمٞم٠مس ؾمـ وسمٚمٖم٧م، طمٞمْمٝم٤م اٟم٘مٓمع ىمد اُمرأ

 همػم ُمـ سم٘مٚم٦م وأطمٞم٤مٟم٤م، سمٙمثرة وأطمٞم٤مٟم٤م، يمثرة سمٖمػم ـًمٙم، اًمدم رضمع رأت ومج٠مةً  صمؿ

 سم٤محلٞمض أم سم٤مٓؾمتح٤مو٦م شُمٚمحؼ هؾ ومٝمذه، رء أي ذم اٟمتٔم٤مم همػم ُمـ، حمددة أوىم٤مت

 اًمّمقر؟ ُمـ صقرة سم٠مي أم

 .اًمدم ًمقن شمِمقف الشقخ:

 اًمْم٤مسمط؟ هذا، إذاً  أجقه، شمٕمرومف يٕمٜمل مداخؾة:

 .ٟمٕمؿ أي الشقخ:

  .(55: 51: 54/ 439/ واًمٜمقر اهلدى) 





 

 ودٚ احلٗض 





 555   ُمدة احلٞمض   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 احلقض أقؾ

ة رأت وم٢مذا، دومٕم٦م احلٞمض وأىمؾ  قمـ أُمًٙم٧م ومرضمٝم٤م ُمـ إؾمقد اًمدم اعمرأ

/ 2» شاعمحغم». ـمٝمرت وم٘مد... إمحر اًمدم أثر - رأت - وم٢من... واًمّمقم اًمّمالة
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 (.45/ 1)ثٛمر اعمًتٓم٤مب اًم

 

 وأكثره احلقض ٕقؾ حد ٓ

 ]قال اإلمام[:

 اِلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام وإصح وأيمثره احلٞمض أىمؾ حتديد ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ ًم٘مد

 ُمًتٛمرة قم٤مدة اعمرأة رأتف ُم٤م سمؾ، ٕيمثره وٓ ٕىمٚمف طمد ٓ أنف ش19/237» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 إذا وأُم٤م، طمٞمض ومٝمق ذًمؽ قمغم هب٤م اؾمتٛمر يقم ُمـ أىمؾ أنف ىمدر وإن، طمٞمض ومٝمق

 واًمٚمٖم٦م عاًمنم ُمـ قمٚمؿ ىمد ٕنف سمحٞمض: ًمٞمس أنف قمٚمؿ ىمد ومٝمذا، دائام هب٤م اًمدم اؾمتٛمر

ة أن  وحلٞمْمٝم٤م، أطمٙم٤مم وًمٓمٝمره٤م، طم٤مئْم٤م شمٙمقن وشم٤مرة، ـم٤مهرا  شمٙمقن شم٤مرة اعمرأ

 ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رضمحف اًمذي وهذا. ؿمئ٧م إن ومٞمف مت٤مُمف وراضمع. أطمٙم٤مم

 ومراضمٕمف، خم٤مًمٗمٞمف قمغم واًمرد، ًمف آؾمتدٓل ذم - يمٕم٤مدشمف - اًمٜمٗمس أـم٤مل وىمد شاعمحغم»

 . ش253 - 255 ص» ُمٜمف اًمث٤مين اعمجٚمد ذم

 (.659/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 

 غسن دً احلٗض





 559   احلٞمض همًؾ دم   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 احلقض دم غسؾ وجقب

 إٟمف! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م ي٤ًمر سمٜم٧م ظمقًم٦م أن»: هريرة أيب قمـ

، وم٤مهمًٚمٞمف ـمٝمرت إذا»: ىم٤مل أصٜمع؟ ومٙمٞمػ، ومٞمف أطمٞمض وأن٤م، واطمد صمقب إٓ زم ًمٞمس

 .شأثره ييك وٓ اح٤مء ؽيٙمٗمٞم» :ىم٤مل اًمدم؟ خيرج مل وم٢من: وم٘م٤مًم٧م شومٞمف صكم صمؿ

 صمؿ ومٚمت٘مرصف احلٞمْم٦م ُمـ اًمدم إطمدايمـ صمقب أص٤مب إذا»: ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل رؾمقل اهلل

 . شومٞمف ًمتّمكم صمؿ ؾم٤مئره ذم اٟمْمحل صمؿ سمامء اىمرصٞمف صمؿ»: رواي٦م وذم شسم٤مح٤مء ًمتٜمْمحف

 ]قال اإلمام[:

 : ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطمٙم٤مم إطم٤مدي٨م هذه ُمـ يًتٗم٤مد

 ُمـ رء اؾمتٕمامل جي٥م وهؾ، إُمر ًمٕمٛمقم، ىمؾ وًمق احلٞمض دم همًؾ جي٥م أنف

 إمم وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م ومذه٥م وٟمحقمه٤م؟ واًمّم٤مسمقن يم٤مًمًدر اًمٜمج٤مؾم٦م أثر ًم٘مٓمع اعمقاد

 اًمِم٤مومٕمل وذه٥م، إوًملم احلديثلم ذم احل٤مد ورود سمٕمدم ُمًتدًملم اًمقضمقب قمدم

 سم٤مُٕمر واؾمتدًمقا  اًمقضمقب إمم ش36 - 35/  1» شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يمام واًمٕمؽمة

 ؾمٌؾ» ذم وم٘م٤مل اًمّمٜمٕم٤مين هذا إمم وضمٜمح، اعمقاد ُمـ وهق اًمث٤مًم٨م ي٨ماحلد ذم سم٤مًمًدر

 وىمد»: شأفمٝمر إول واًم٘مقل» ىمقًمف ذم اعمٖمريب اًمِم٤مرح قمغم ردا ش55/  1 اًمًالم

 احلقاد ُمـ واًمًدر، واًمًدر سم٤مح٤مء احلٞمض ًمدم سم٤مًمٖمًؾ إُمر ورد ىمد: ي٘م٤مل

 همػمه ذم ـمٚمؼأ ُم٤م سمف ومٞم٘مٞمد، قمروم٧م يمام اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم سمف اًمقارد، واحلدي٨م

 ُمـ همػمه قمٚمٞمف ي٘م٤مس وٓ، احلٞمض سمدم احل٤مد وخيص شاًم٤ًمسم٘ملم يم٤محلديثلم»

 شأثره ييك وٓ» طمدي٨م وُيٛمؾ، اًم٘مٞم٤مس ذوط حت٘مؼ ًمٕمدم وذًمؽ، اًمٜمج٤مؾم٤مت

 .شاحل٤مد سمٕمد أي شيذه٥م ومٚمؿ»: قم٤مئِم٦م وىمقل

 مل طمزم اسمـ أن اًمٖمري٥م وُمـ، احلدي٨م فم٤مهر إمم إىمرب هق وهذا: ىمٚم٧م

 . يٌٚمٖمف مل ومٙم٠منف، سمذيمر ش152/  1عمحغما» ذم ًمف يتٕمرض

 (655/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      همًؾ دم احلٞمض  
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 فؼط الدم مقضع ٓ لسائره يؽقن احلائض ثقب كضح

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وذم» سم٤مح٤مء ًمتٜمْمحف صمؿ ومٚمت٘مرصف احلٞمْم٦م ُمـ اًمدم إطمدايمـ صمقب أص٤مب إذا»

 . شومٞمف ًمتّمكم صمؿ شؾم٤مئره ذم اٟمْمحل صمؿ سمامء اىمرصٞمف صمؿ: رواي٦م

 إلمام[:]قال ا

 شمٌلم ٕهن٤م ه٤مُم٦م زي٤مدة وهل، شؾم٤مئره ذم اٟمْمحل صمؿ» زي٤مدة اًمرواي٦م هذه ذم ششمٜمٌٞمف»

د ًمٞمس شًمتٜمْمحف صمؿ» هِم٤مم رواي٦م ذم ىمقًمف أن . يمٚمف اًمثقب سمؾ، اًمدم ُمٙم٤من ٟمْمح اعمرا

 قمٜمد صمقهب٤م ُمـ اًمدم شم٘مرص صمؿ حتٞمض إطمداٟم٤م يم٤مٟم٧م»: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م هل٤م ويِمٝمد

 . شومٞمف شمّمكم صمؿ، هؾم٤مئر قمغم وشمٜمْمح ومتٖمًٚمف ـمٝمره٤م

 (.652/ 1/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 دم غسؾ يف اداء جاكب إىل احلقاد   مـ ءيش اشتخدام وجقب

 احلقض

 :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وذم» شسم٤مح٤مء ًمتٜمْمحف صمؿ ومٚمت٘مرصف احلٞمْم٦م ُمـ اًمدم إطمدايمـ صمقب أص٤مب إذا»

 .شومٞمف ًمتّمكم صمؿ ؾم٤مئره ذم اٟمْمحل صمؿ سمامء اىمرصٞمف صمؿ»: رواي٦م

 مام[:]قال اإل

 ومٞمف جي٥م ٓ وأنف احلٞمض دم همًؾ ذم يٙمٗمل اح٤مء أن قمغم يدل احلدي٨م وفم٤مهر

 قمغم يدل ُم٤م ضم٤مء ىمد ًمٙمـ، وٟمحقه واًمّم٤مسمقن يم٤مًمًدر احلقاد ُمـ رء اؾمتٕمامل

 .شوؾمدر سمامء واهمًٚمٞمف، سمْمٚمع طمٙمٞمف»: طمدي٨م وهق ذًمؽ وضمقب

 (.599/ 1/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 511   همًؾ دم احلٞمض   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 احلقض دم يسر عـ العػق

 اًمدم ُمـ ىمٓمرة ومٞمف شمرى صمؿ حتٞمض ومٞمف اًمدرع ِلطمداٟم٤م يٙمقن» :قم٤مئِم٦م ىمقل» 

 .صحٞمح  .داود أبق رواه. شسمٔمٗمره٤م شم٘مّمٕمف صمؿ سمري٘مٝم٤م شمٌٚمف ـ رواي٦م ورم ـ سمري٘مٝم٤م ومت٘مّمٕمف

وىمد اؾمتدل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم هبذا احلدي٨م قمغم أن اًمٞمًػم ُمـ اًمدم يٕمٗمك 

 ،إظم٤ٌمر قمـ دوام اًمٗمٕمؾ وهق ،ويتٜمجس سمف فمٗمره٤م ،ٕن اًمريؼ ٓ يٓمٝمره»قمٜمف ىم٤مل: 

 واهلل أقمٚمؿ. ،. وهذا فم٤مهرشملسو هيلع هللا ىلصوُمثؾ هذا ٓ خيٗمك قمٚمٞمف 

 ([182]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ حت٧م طمدي٨م رىمؿ )





 

ُ احلائض    ّا إتٗا  ٔعصست





 515   إشمٞم٤من احل٤مئض وقمنمهت٤م   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 احلائض وطء حرمة

   ]قال اإلمام[:

 سمـ أنس قمـ. ذًمؽ ؾمقى ومٞمام هب٤م اًمتٛمتع وجيقز اًمٗمرج ذم احل٤مئض وطء وُيرم

 اًمٌٞمقت ذم جي٤مُمٕمقه٤م ومل يقايمٚمقه٤م مل ومٞمٝمؿ اعمرأة طم٤مو٧م إذا يم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد أن: ُم٤مًمؽ

ـِ اعْمَِحٞمِض ىُمْؾ  ▬: وضمؾ قمز اًمف وم٠منزل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اًمٜمٌل أصح٤مب وم٠ًمل ٠َمُخقَٟمَؽ قَم ًْ َوَي

٤مَء ذِم اعْمَِحٞمضِ  ًَ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. أي٦م آظمر إمم.. ♂ ُهَق َأًذى وَم٤مقْمَتِزًُمقا اًمٜمِّ

 .اًمٌخ٤مري إٓ اجلامقم٦م رواه. شاجلامع إٓ»: ظًمٗم وذم شاًمٜمٙم٤مح إٓ رء يمؾ اصٜمٕمقا »

ة أو طم٤مئْم٤م أتك ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل  ومّمدىمف يم٤مهٜم٤م أو دسمره٤م ذم اُمرأ

 يمام صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد شاًمًٜمـ» أهؾ رواه. شملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد قمغم أنزل سمام يمٗمر وم٘مد ي٘مقل سمام

 .ش64» رىمؿ شاًمت٤مج ٟم٘مد» ذم سمٞمٜم٤مه

 .قمٚمٞمف جمٛمع احل٤مئض إشمٞم٤من وحتريؿ

 أن وهمػمهؿ وإؾمح٤مق احلًـ سمـ وحمٛمد طمٜمٌؾ سمـ أمحد احلدي٨م إمم ٥مذه وىمد

ة إشمٞم٤من  ؾمدا اعمحرم ذم ي٘مع أن قمٚمٞمف خيِمك عمـ ذًمؽ ويٙمره ضم٤مئز اعمذيمقر همػم ذم اعمرأ

 .ًمٚمذريٕم٦م

 ([.1/41) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 حائًضا أتك مـ كػارة

 ]قال اإلمام[:

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ: ٞمػماًمتخ قمغم ديٜم٤مر سمٜمّمػ أو سمديٜم٤مر يتّمدق أن أت٤مه٤م ُمـ وقمغم

. ديٜم٤مر سمٜمّمػ أو سمديٜم٤مر يتّمدق طم٤مئض وهل اُمرأتف ي٠ميت اًمذي ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

 أؾم٤مٟمٞمده قمغم اًمٙمالم حت٘مٞمؼ ذم أـم٤مل وىمد صحٞمح سمًٜمد اًمًٜمـ أصح٤مب رواه

/ 1» اًمؽمُمذي قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمٕمالُم٦م ُمتٜمف قمغم سمٕمْمٝم٤م وشمّمحٞمح

 .ش254 - 246



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      إشمٞم٤من احل٤مئض وقمنمهت٤م  
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 .([1/42) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 اغتساهلا بعد إٓ احلائض إتقان جيقز ٓ

 ]قال اإلمام[:

 ُمـ سمد ومال وشمٖمتًؾ ُمًتح٤مو٦م شمّمػم أن سمٕمد إٓ[ احل٤مئض أي] إشمٞم٤مهن٤م جيقز وٓ

 وم٢مذا شاحلٞمض سم٤مٟم٘مٓم٤مع واًمٓمٝمر» يٓمٝمرن طمتك شم٘مرسمقهـ وٓ»: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمٖمًؾ

 ُمذه٥م اوهذ[ 222/  اًمٌ٘مر]» اهلل أُمريمؿ طمٞم٨م ُمـ وم٠متقهـ شاهمتًٚمـ: أي» شمٓمٝمرن

م ٟمٞمؾ» و ش251 - 249» اًمدارُمل واٟمٔمر. اجلٛمٝمقر  .ظم٤من طمًـ ًمّمديؼ شاعمرا

 . قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمًٜم٦م ُمـ رء ظمّمقصٝم٤م ذم يرد ومٚمؿ اعمًتح٤مو٦م وأُم٤م

 ([.1/45) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 احلقض أثـاء اجلامع حؽؿ

  ذًمؽ؟ ومٕمؾ اًمذي اًمرضمؾ قمغم وُم٤م احلٞمض؟ أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

٤مءَ  وَم٤مقْمَتِزًُمقا ▬، اًم٘مرآن ظمالف هذا: أوًٓ  الشقخ: ًَ َـّ  َوٓ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ  شَمْ٘مَرسُمقُه

 .♂َيْٓمُٝمْرنَ  طَمتَّك

، شحمٛمد قمغم أنزل سمام يمٗمر وم٘مد» ، طم٤مئْم٤مً  أتك عمـ ؿمديد وقمٞمد إطم٤مدي٨م ذم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 . اهلل إمم ويتقب، ديٜم٤مر سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٕمٚمٞمف، ذًمؽ ومٕمؾ يم٤من وإن

   (:..36: 26/   9/واًمٜمقر اهلدى) 

 احلؽؿ يف وغره ادتعؿد بني والتػريؼ حائضاً  أتك مـ حؽؿ

 اًمِم٤مرع؟ طمٙمؿ ومام، طم٤مئض وهل زوضمتف أتك إٟم٤ًمن السمال:

 جيٝمؾ؟ أم يٕمٚمؿ الشقخ:



 517   إشمٞم٤من احل٤مئض وقمنمهت٤م   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 .يٕمٚمؿ مداخؾة:

م أنف يٕمٚمؿ الشقخ:  .طمرا

 .ٟمٕمؿ مداخؾة:

 يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إذا أُم٤م، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سم٤مًمٜم٤مر اًمٕمذاب ويًتحؼ آصمؿ هذا الشقخ:

 يٕمٜمل، اًمٞمقم اًمذه٥م ُمـ ديٜم٤مر رسمع سمٜمحق يٕمٜمل، ديٜم٤مر سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٙمٗم٤مرشمف

، يتٕمٛمد ٓ ُمـ وسملم، يمٗم٤مرة ًمف ومٚمٞمس، اهلل أُمر خم٤مًمٗم٦م يتٕمٛمد ُمـ سملم ٟمٗمرق أن جي٥م

 .اًمٙمٗم٤مرة شمٖمٜمٞمف ومحٞمٜمئذ، ؿمٝمقشمف قمغم ُمٖمٚمقسم٤مً  يٙمقن أو ضم٤مهالً  يٙمقن يم٠من

 .شمٙمقن يمؿ مداخؾة:

 .اًمذه٥م ُمـ ديٜم٤مر رسمع ىمٚم٧م الشقخ:

 [طم٤مًمًٞم٤م اًمذه٥م اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م طمقل ٟم٘م٤مش هٜم٤م]

 وٓ اجل٤مهؾ وٓ اًمٕم٤مُمد خيص ملش طم٤مئْم٤مً  أتك ُمـ: »ي٘مقل احلدي٨م مداخؾة:

 .اًمٜم٤مد

 .ٟمٕمؿ أي الشقخ:

ّْم٧م ومٙمٞمػ مداخؾة:  قمٛمقُمف احلدي٨م أن ُمع، قمٚمٞمف يمٗم٤مرة ٓ سم٠منف ، اًمٕم٤مُمد ظمّمَّ

 ئمٝمر؟ ومٞمام يِمٛمٚمف

د إُمقر ذم شمٙمقن ٓ اًمٙمٗم٤مرة سمس، ـمٞم٥م ؾم١مال هذا الشقخ:  ومٞمٝم٤م اعمَُتَٕمٛمَّ

ىمقن -ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق- اًمٕمٚمامء أيمثر -ومٛمثالً -، اعمخ٤مًمٗم٦م  يمٗم٤مرة سملم ُيَٗمرِّ

، ُمٜمٝم٤م ظمػماً  همػمه٤م رأى صمؿ يٛملم قمغم طمٚمػ ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اخلٓم٠م اًمٞمٛملم

ىمقنش يٛمٞمٜمف قمـ وًمٞمٙمٗمر، ظمػم هق اًمذي ومٚمٞم٠مت ، يمٗم٤مرة ومٚمف، اًمٞمٛملم هذا ُمثؾ سملم ُيَٗمرِّ

، اًمٙمٗم٤مرة يمٚمٛم٦م ٟمٗمٝمؿ ومٚمام، اًمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمت٘مّمد هذا ٕنف  اًمٖمٛمقس: اًمٞمٛملم وسملم

 يتٕمٛمد إٟم٤ًمن سملم أن ٟمٗمرق ُمثٚمام يٕمٜمل، ومٞمٝم٤م وىمع ظمٓم٠م ُمٕمٜم٤مه٤م: يٕمٜمل، يمذا ومٙمٗم٤مرشمف

 .يمٗم٤مرة ًمف هذا، ذًمؽ وٟمحق واًمنمب سم٤مٕيمؾ رُمْم٤من ذم اِلومٓم٤مر
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 .ٓ مداخؾة:

 يمٗم٤مرة؟ ًمف زوضمتف واىمع ص٤مئؿ إٟم٤ًمن الشقخ:

 .ٟمٕمؿ ؿمؽ ٓ مداخؾة:

 ضم٤مُمع اًمذي، ص٤مئؿ اًمرضمؾ هذا أن ٟمتّمقر هٜم٤م ٕن مت٤مُم٤ًم: هذا ُمثؾ هذا الشقخ:

 ذم زوضمتف ضم٤مُمع اًمذي ىمّم٦م ذم هق يمام، أُمره قمغم هُمٚم٥َِم  أنف ُمٕمٜم٤مه، ص٤مئؿ وهق زوضمتف

 ذم اِلومٓم٤مر يتٕمٛمدون، واًمٙمٝمقل، اًمٞمقم اًمِم٤ٌمب ُمـ يمٙمثػم أُم٤م، يمٗم٤مرة ومٕمٚمٞمف، رُمْم٤من

ف هذا ُمـ، يمٗم٤مرة هلؿ ًمٞمس ه١مٓء، رُمْم٤من ىم٧م أن٤م، اًمَتَٗم٘مُّ  دائامً  ديدٟمف جيٕمؾ اًمذي سملم وَمرَّ

ق ٓ ومٝمق، احل٤مئض إشمٞم٤من ذم اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ، طم٤مئْم٤مً  أو ـم٤مهراً  زوضمتف شمٙمقن أن سملم ُيَٗمرِّ

 .ٟمٕمؿ، طم٤مئض وهل زوضمتف وم٠متك أُمره قمغم هُمٚم٥َِم  إٟم٤ًمن وسملم

 وُم٤م واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ ُروِمع: »ي٘مقل اًمّمحٞمح احلدي٨م مداخؾة:

رون ٓ اًمذيـ اًمٜمص ُمـ أظمرضمٜم٤م وم٢مذا، شقمٚمٞمف اؾمُتْٙمِرهقا   واًمذي واجل٤مهؾ اعمخٓمئ ُيَٙمٗمِّ

 مل ضم٤مهالً  يم٤من ٕنف ُمٕمّمٞم٦م: يٗمٕمؾ مل ٕنف يمٗم٤مرة: قمٚمٞمف ًمٞمس سم٠منف احلٙمؿ يٕمرف ٓ

ر؟ ومٛمـ اًمٕم٤مُمد وأظمرضمٜم٤م ٟم٤مؾمٞم٤مً  أو خمٓمئ٤مً  أو احلٙمؿ يٕمرف  ُيَٙمٗمِّ

ر ُمـ يمٞمػ الشقخ: ر، ُيَٙمٗمِّ ، أُمره قمغم ُمٖمٚمقسم٤مً  طم٤مئض وهل زوضمتف أتك اًمذي ُيَٙمٗمِّ

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام

 .اًمِمٝمقة[ همٚمٌتف]مداخؾة:

 ذم اِلومٓم٤مر ُمقوقع إمم اعمقوقع هذا ُمـ ٟمٜم٘مٚمف، يمالُمؽ ُٟمَٖمػمِّ  دقمٜم٤م الشقخ:

 أن آظمره إمم.. وو واًمنمب سم٤مٕيمؾ رُمْم٤من ذم اِلومٓم٤مر اعمتٕمٛمد إن ىمٚمٜم٤م إذا، رُمْم٤من

 يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف اًمذي ومٛمـ، يمٗم٤مرة فقمٚمٞم ًمٞمس هذا

 .ضم٤مُمع اًمذي مداخؾة:

 سم٤مًمذي اًمٙمٗم٤مرة أن طمٍمت وم٠من٧م، أن٤م يمالُمل وهذا، ُمراد يمالم هذا الشقخ:

 .وم٘مط جي٤مُمع
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 .هٙمذا اًمٜمص مداخؾة:

 اعمِمٙمٚم٦م، اًمٜمص ُمت٤مسمٕم٦م قمٜمدك اعمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمـ، ٟمٕمؿ هٙمذا اًمٜمص الشقخ:

روا ًمـ ه١مٓء يم٤من ذاإ أنف: ًم٘مقًمؽ، اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك شمٕمٓمٞمؾ اؾمتٜمٙم٤مر قمٜمدك  ومٛمـ، ُيَٙمٗمِّ

ر؟ اًمذي  ُيَٙمٗمِّ

 .اًمٕمٛمقم... وهق، ٟمٕمؿ مداخؾة:

 .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر اًمذي عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مءت اعمِمٙمٚم٦م ٟمٗمس الشقخ:

 اًمٙمٗم٤مرة أن ختّمٞمص أظمذت أجـ ُمـ، أضمٌتؽ طمٞمٜمام -زقمٛمل ذم- أرطمتؽ أن٤م

 يتٕمٛمد اًمذي أُم٤م، رُمْم٤من ذم أومٓمر اًمذي ُمثؾ، ٟمٗمًف قمغم يٖمٚم٥م ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .يمٗم٤مرة ًمف ًمٞمس يم٤مذسم٤مً  ُيٚمػ اًمذي ُمثؾ، يمٗم٤مرة ًمف ًمٞمس ومٝمذا، اًمٕمّمٞم٤من

 (55: 48: 51/ 274/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادستحاضة إتقان جقاز

 وهق، ذًمؽ ضمقاز قمغم واجلٛمٝمقر[ اعمًتح٤مو٦م أي] إشمٞم٤مهن٤م ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 إذا ومٞمام اًمزوج غمقم رًضا  ذًمؽ ُمـ اعمٜمع ذم وٕن اِلسم٤مطم٦م إؿمٞم٤مء ذم إصؾ ٕن، احلؼ

 أطمًـ وُم٤م. ؾمٌؼ يمام ضمحش سمٜم٧م طمٌٞم٦ٌم ٕم ضمرى يمام ُمًتديٛم٦م آؾمتح٤مو٦م يم٤مٟم٧م

 :ىم٤مل إومٓمس ؾم٤ممل قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ش257» اًمدارُمل روى ُم٤م

 .اجلامع ُمـ أقمٔمؿ اًمّمالة: وم٘م٤مل اعمًتح٤مو٦م؟ أتج٤مُمع: ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ؾمئؾ

 .أجْم٤م صحٞمح سمًٜمد اعمزين اهلل قمٌد سمـ سمٙمر قمـ ُمثٚمف وروي

 ([.1/45) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 احلائض مماكؾة جقاز

 طم٤مئض وأن٤م أذب يمٜم٧م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ[: احل٤مئض أي] ُمقايمٚمتٝم٤م وجيقز

 واًمؽمُمذي اًمٌخ٤مري إٓ اجلامقم٦م رواه. ذم ُمقوع قمغم وم٤مه ومٞمْمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠من٤موًمف
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/ 1» اًمدارُمل وذم ش214 و 215 و 192 و 127 و 64 و 62/ 6» اعمًٜمد» ذم وهق

 .ش246

: ىم٤مل احل٤مئض؟ ُمقايمٚم٦م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مخ٧م: ؾمٕمد سمـ اهلل قمٌد وىم٤مل

 اًمرمحـ قمٌد قمـ ش293/ 5 و 342/ 4» وطمؿ ش248» ُمل ش245/ 1» ت. شوايمٚمٝم٤م»

. قمٜمف ُمٕم٤موي٦م سمـ طمرام قمـ احل٤مرث سمـ اًمٕمالء قمـ ص٤مًمح سمـ ُمٕم٤موي٦م صمٜم٤م: ُمٝمدي اسمـ

 .ىم٤مل يمام وهق. طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي وىم٤مل

 احل٤مرث سمـ اًمٕمالء صمٜم٤م: محٞمد سمـ اهلٞمثؿ ـمريؼ ُمـ ش249/ 1» اًمدارُمل أظمرضمف صمؿ

 اهلل ؿم٤مء إن عمتٕمِمقن وإٟم٤م حل٤مئض أهكم سمٕمض إن»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: سمٚمٗمظ سمف

 .شمجٞمٕم٤م

 ([.1/43) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 

 العبادات لمحائض
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 لؾـقم احلائض وضقء

  همػمه٤م؟ ُمثؾ ًمٚمٜمقم شمتقو٠م أن ًمٚمح٤مئض جيقز هؾ مداخؾة:

 . ُيْٚمِزُْمٝم٤م ٟمّم٤مً  ذًمؽ ذم ٟمٕمٚمؿ ُم٤م :اجلقاب

ع ًمٙمـ السمال:  . هل٤م ُينْمَ

 شمٕمٚمؿ أن٧م يمٜم٧م وم٢من، ُيْٚمِزُمٝم٤م ٟمّم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ًمؽ ىمٚم٧م ُم٤م هل٤م ينمع يم٤من ًمق :اجلقاب

 . سمف وم٠منٌئٜم٤م ؿمٞمئ٤مً 

 . إًمٞمؽ اهلل وأطمًـ ظمػماً  اهلل ضمزاك ىمّمدي أن٤م السمال:

 . وإًمٞمؽ :اجلقاب

، اًمٜمقم ىمٌؾ وقءاًمق سمٛمنموقمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ اًمٜمص ضم٤مء أنف أىمّمد السمال:

٠َمَخ٧ْم ، ـمٝم٤مرة قمغم اِلٟم٤ًمن يٌٞم٧م وأن ًَ  ومٝمؾ، طم٤مئض إين: ىم٤مًم٧م اًمٜم٤ًمء إطمدى وَم

 ٓ ووقئل أن أم، احلدي٨م ذم اًمٜم٤مس ًمٌ٘مٞم٦م ُمنموع هق يمام زم ُمنموع ًمٚمٜمقم ووقِئل

 . طم٤مئض ٕين ي١مظمر وٓ ي٘مدم وٓ ي١مصمر

  قمٜمف؟ أضمٌتؽ سمامذا ُمٜمل؟ ؾمٛمٕمتف اًمذي ُم٤م :اجلقاب

 . ٟمص يرد مل، يٛمٜمع رء يقضمد ٓ إٟمف: ىمٚم٧م السمال:

 .سمذًمؽ ُيْٚمِزُْمٝم٤م رء يقضمد ٓ: ىمٚم٧م، يٚمزم: ىمٚم٧م، يٛمٜمع ىمٚم٧م ُم٤م ٓ :اجلقاب

 (  55: 15: 39/  256/  واًمٜمقر اهلدى)
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 (1)ادحقض غسؾ يف الشعر كؼض وجقب

 .شاحلٞمض ذم أي. واهمتًكم ؿمٕمرك اٟم٘ميض» :[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:٤ملىم صمؿ سمف شمرمجٜم٤مه سمام اِلُم٤مم شمرمجف]

 سمٚمغ»: ىم٤مل قمٛمػم سمـ قمٌٞمد قمـ اًمزسمػم أبق رواه ُم٤م وسملم احلدي٨م سملم شمٕم٤مرض وٓ

 ي٤م: وم٘م٤مًم٧م، رؤوؾمٝمـ يٜم٘مْمـ أن اهمتًٚمـ إذا اًمٜم٤ًمء ي٠مُمر قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد أن قم٤مئِم٦م

 ي٠مُمرهـ أومال! رؤوؾمٝمـ يٜم٘مْمـ أن اهمتًٚمـ إذا اًمٜم٤ًمء ي٠مُمر، هذا قمٛمرو ٓسمـ قمج٤ٌم

 وٓ، واطمد إٟم٤مء ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل أن٤م أهمتًؾ يمٜم٧م ًم٘مد! رؤوؾمٝمـ؟ ُيٚم٘مـ أن

 أيب واسمـ ش179/  1» ُمًٚمؿ أظمرضمف. شإومراهم٤مت صمالث رأد قمغم أومرغ أن قمغم أزيد

 ٓ: أىمقل. ش43/  6» وأمحد ش181/  1» واًمٌٞمٝم٘مل ش2 - 1/  24/  1» ؿمٞم٦ٌم

 أظمرضمف وإن هذا وم٢من. هذا ُمـ أصح أنف: إول: ُٕمريـ هذا وسملم سمٞمٜمف شمٕم٤مرض

، اجلٜم٤مسم٦م ذم وهذا، احلٞمض ذم وارد أنف: اًمث٤مين. قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس زسمػماًم أب٤م وم٢من ُمًٚمؿ

 وهبذا. اجلٜم٤مسم٦م دون احلٞمض ذم اًمٜم٘مض جي٥م ومٞم٘م٤مل، سمذًمؽ سمٞمٜمٝمام ومٞمجٛمع، فم٤مهر هق يمام

 هلذا يِمٝمد ُم٤م ضم٤مء وم٘مد، أومم اجلٛمع وهذا. اًمًٚمػ ُمـ وهمػمه أمحد اِلُم٤مم ىم٤مل

، رأد وٗمر أؿمد اُمرأة ينإ اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م» :ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ، احلدي٨م

 صمؿ طمثٞم٤مت صمالث رأؾمؽ قمغم حتثل إن يٙمٗمٞمؽ إٟمام ٓ»: ىم٤مل اجلٜم٤مسم٦م؟ ًمٖمًؾ وم٠من٘مْمف

 . شومتٓمٝمريـ قمٚمٞمؽ شمٗمٞمْملم

 (.368-366/ 1/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 تصقم وٓ احلائض تصيل ٓ

 :ًمٚمٜم٤ًمء واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: شمّمقم وٓ[ احل٤مئض] شمّمكم وٓ

 ُمـ ومذًمٙمـ»: ىم٤مل. سمغم ىمٚمـ شاًمرضمؾ؟ ؿمٝم٤مدة ٟمّمػ ؾُمث اعمرأة ؿمٝم٤مدة أخٞمس»

                                                           

 .شضم٤مُمٕمف»ُمـ هذا اجل٤مُمع.  شاًمٖمًؾ»واًمتقؾمع ذم هذا اًم٤ٌمب يراضمع ًمف يمت٤مب    (1)
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 ُمـ ومذًمٙمـ: ىم٤مل. سمغم: ىمٚمـ ؟ششمّمؿ ومل شمّمؾ مل طم٤مو٧م إذا أخٞمس قم٘مٚمٝم٤م ٟم٘مّم٤من

 .اًمٌخ٤مري رواه. شديٜمٝم٤م ٟم٘مّم٤من

 ([.1/42) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الصالة دون الصقم احلائض تؼيض

 خ٧مؾم٠م: ىم٤مًم٧م قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذة قمـ: اًمّمالة دون اًمّمقم[ احل٤مئض] وشم٘ميض

 :وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م

 :ىم٤مًم٧م اًمّمالة؟ شم٘ميض وٓ اًمّمقم شم٘ميض احل٤مئض سم٤مل ُم٤م

 سم٘مْم٤مء ٟم١مُمر وٓ اًمّمقم سم٘مْم٤مء ومٜم١مُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ذًمؽ يّمٞمٌٜم٤م يم٤من

 .اجلامقم٦م رواه. اًمّمالة

 ([.1/42) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 بالبقت احلائض تطقف ٓ

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. سم٤مًمٌٞم٧م[ احل٤مئض] شمٓمقف وٓ

 .شسم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف إٓ يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ يضشم٘م احل٤مئض»

 ي٘مقي وأطمدمه٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ ش364/ 1» و قم٤مئِم٦م قمـ ش137/ 6» أمحد رواه

 .قمٜمٝم٤م شاًمّمحٞمحلم» ذم ُمٕمٜم٤مه وأن ؾمٞمام ٓ أظمر

 ([.1/43) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وقت وحيني اإلفاضة ضقاف قبؾ حاضت احلج يف امرأة

 تػعؾ؟ أن عؾقفا فامذا، تطفر أن قبؾ مؽة مغادرهتا

 وىم٧م وُيلم اِلوم٤مو٦م ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م احل٩م ذم اُمرأة طمٙمؿ هق ُم٤م، مداخؾة:

 شمٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا، شمٓمٝمر أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ُمٖم٤مدرهت٤م



٤مدات ًمٚمح٤مئض    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      اًمٕم

 

526 

 شمٓمقف سم٠مهن٤م: إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض ضمقاب وأقمرف، يتٙمرر ؾم١مال هذا الشقخ:

ٞم٤َّم ظمٓم٠مً  اجلقاب هذا أرى أن٤م، روم٘متٝم٤م ُمع وشمٜمٓمٚمؼ
 ضَمٚمِ

 .روم٘متٝم٤م ُمع ًمتٜمٓمٚمؼ طم٤مئض وهل شمٓمقف ٤مسم٠مهن يٗمتقن اًمٕمٚمامء سمٕمض

 .ـمٞم٥م مداخؾة:

 .ظمٓم٠م اجلقاب هذا سم٠من: ؾمٚمٗم٤مً  وىمٚم٧م الشقخ:

 .وُمٗمّمؾ، قمٚمٛمل ضَمَدزم ضمقاب وهق خمتٍم: اصمٜملم سمجقاسملم، اجلقاب ذم أىمقل

، ُمرض أص٤مهب٤م أو يُمِنت إذا اعمرأة هذه شمٗمٕمؾ ُم٤مذا: اًمٕمٚمٛمل اجلدزم اجلقاب أُم٤م 

روهن روم٘مُتٝم٤م ي٠مظمذوهن٤م هؾ  ِلدظم٤مهل٤م يْمٓمرون أم، يمًػمة وهل ُمٕمٝمؿ ٤مويًٗمِّ

 قمٙم٤مزشملم؟ قمغم وًمق متٌم أن شمًتٓمٞمع إىمؾ قمغم، شمؼمأ  طمتك ومٞمف يٕم٤مجلقهن٤م اعمًتِمٗمك

ـُ اهلل أطمؼ أن ُيْ٘م٣َم »  .باملًمن أوىل اهلل وطاعة، شوَمْدي

 اعمرأة هذه ذم رضورة وضمقد شمّمقر ذم يتنقمقا  أن ًمٚمٕمٚمامء يٜمٌٖمل ومال: وًمذًمؽ 

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم هٜم٤مك أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع ،طم٤مئض وهل شمٓمقف أن

 ُيْٕمَرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم وٟمزًمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع طمج٧م ح٤م أهن٤م: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض

٧م ُم٤مًمؽ: هل٤م ىم٤مل، شمٌٙمل ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دظمؾ، سمِنف ًْ  أو أنٗم

 وم٤مصٜمٕمل، آدم ٤متسمٜم قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا: »ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م ٟمٗم٧ًم؟

 شش.شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم، احل٤مج يّمٜمع ُم٤م

، جيقز ٓ إُمر! ـم٤مهر؟ همػم وهل ـمقذم هل٤م ٟم٘مقل أو صكم: هل٤م ٟم٘مقل يمٞمػ 

 ُمـ ي٤ًمومروا أن يريدون روم٘متٝم٤م أن اًميورة رضورة؟ هل ُم٤م، رضورة ذم ي٘مقًمقن

 أص٤مهب٤م ًمق ومٞمام ؾمٞمت٠مظمر وسمٕمْمٝمؿ إٓ، يمٚمٝمؿ سمٞم٤ًمومروا ُم٤م روم٘متٝم٤م: سمٜم٘مقل، روم٘متٝم٤م دون

، شمت٠مظمر سم٠من أومم ومٝمل ديٜمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم أص٤مهب٤م وم٢مذا، ًمٚمت٠مظمر ه١مٓء يْمٓمروا سمدٟمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم

 أن أطَمؼُّ  اهلل َدْيـ: »اعمٕمروف اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف سمذًمؽ أذٟم٤م يمام

 هب٤م ُُيَْتؿ أن جي٥م، اعم١مُمـ ٟمٗمس ذات ذم وضمؾ قمز اهلل طم٘مقق ُمراقم٤مة: يٕمٜمل، شُيْ٘م٣َم 

 .همػمه٤م ُمـ ثروأيم أيمثر
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 أنف: سمحج٦م طم٤مئض وهل شمٓمقف أن احل٤مئض اعمرأة هلذه قمذر ومال: وًمذًمؽ 

 ُمع حت٩م أن ًمٚمٛمرأة جيقز سم٠منف: شم٘مقل ومتقى هٜم٤مك ٕن صقاطم٤ٌمهت٤م: أو روم٘م٤مءه٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م وخي٤مًمػ، سم٤مـمؾ يمالم هذا، وَديِّٜم٤مت صم٘م٤مت يمـ إذا هل٤م صقاطم٥م

 .اًمًالم

 وٓ، اِلوم٤مو٦م ـمقاف وشمٓمقف وشمٖمتًؾ شمٓمٝمر كطمت... شمت٠مظمر أن إٓ جيقز ٓ وم٢مذاً 

 شمٓمقف أن، اًمقداع ـمقاف شمٓمػ ومل اِلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد طم٤مو٧م ُم٤م إذا قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس

 .وداع ـمقاف سمال

 وىم٤مل، طم٤مو٧م صٗمٞم٦م سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمؿ ح٤م: ٟمٙمت٦م ومٞمف احلدي٨م وهذا

 ش.إذاً  ٗمرومٚمتٜم: ىم٤مل، ٟمٕمؿ: ًمف ىم٤مًمقا  اًمقداع؟ ـمقاف ـم٤موم٧م هؾ: »ؾم٤مئالً  اًمًالم قمٚمٞمف

 يم٤من ومٚمق، اًمقداع ـمقاف وسملم اِلوم٤مو٦م ـمقاف سملم ومرق هٜم٤م اًمرؾمقل: إذاً  

 ح٤م ًمٙمـ، أضمٚمٝم٤م ُمـ يت٠مظمر اًمرؾمقل؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اِلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمػ مل سم٠مهن٤م اجلقاب

 ُمٙم٦م ُمـ ًمتخرج: أيش ومٚمتٜمٗمر إذاً : »هل٤م ىم٤مل، اِلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م أهن٤م: اجلقاب يم٤من

 يمؾ يم٤من وإن، اِلوم٤مو٦م ـمقاف دون اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ ٕن اًمقداع: ـمقاف سمدون

 سمدوٟمف: احل٩م يّمح واضم٥م اًمقداع وـمقاف ريمـ اِلوم٤مو٦م ـمقاف ًمٙمـ، واضم٥م ُمٜمٝمام

 ًمٕمذر يً٘مط ٓ اِلوم٤مو٦م ـمقاف ًمٙمـ، احلٞمض سمٕمذر اًمقاضم٥م هذا يً٘مط وسم٤مًمت٤مزم

 .همػمه. احلٞمض

  (55: 33: 44/ 231/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسعك يف وهل ادرأة حاضت إذا

 شمتقىمػ؟ أن قمٚمٞمٝم٤م، اعمًٕمك ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ الشقخ:

 .سمٕمد ومٞمام يمٚمف اًمًٕمل وشمًت٠منػ مداخؾة:

 ٓ الشقخ:



٤مدا    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      ت ًمٚمح٤مئضاًمٕم
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 .شمٓمٝمر أن سمٕمد مداخؾة:

 .شمٓمٝمر أن سمٕمد شمًت٠منػ هٜم٤مك، اًمٜمزول ؿمٕمرت طمٞم٨م الشقخ:

  (55: 49: 56/ 455/ واًمٜمقر اهلدى)



 

حكي دخٕه املسحد 

 ٔقساءٚ القسآُ لمحائض





ءة اًم٘مرآن ًمٚمح٤مئض   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   531   طمٙمؿ دظمقل اعمًجد وىمرا

 ادسجد تدخؾ نأ لؾحائض

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ: اعمًجد شمدظمؾ أن[ احل٤مئض أ] وهل٤م

 ًمٞم٧ًم احلٞمْم٦م وم٢من شمٜم٤موًمٞمٝم٤م: وم٘م٤مل طم٤مئض؟ إين: وم٘مٚم٧م. اعمًجد ُمـ اخلٛمرة ٟم٤موًمٞمٜمل»

 وصححف ش241/ 1» وت ش68 و 53 - 52/ 1» ن ش41» د ش168 م». شيدك ذم

 و 114 و 111 و 115 و 156 و 151 و 45/ 6» وطمؿ ش218» ُم٩م ش248» وُمل

 أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم قمٜمٝم٤م ـمرق ُمـ ش245 و 229 و 214 و 258 و 179 و 173

 ش334 و 331/ 6» طمؿ ن قمٜمد ؾمٚمٛم٦م وأم ش214/ 6، 428/ 2» طمؿ ن م قمٜمد هريرة

 ذم اًمٓمؼماين قمٜمد سمٙمرة وأيب اًمٌزار قمٜمد وأنس ش86 و 75/ 2» طمؿ قمٜمد قمٛمر واسمـ

 .ش283/ 1» جمٛمع. شاًمٙمٌػم»

 وداود اعمزين قمـ وطمٙم٤مه ش187 - 184/ 2» طمزم اسمـ ذًمؽ هل٤م ٤مزأضم وىمد

 .وهمػممه٤م

 ( 43/ 1/ثٛمر اعمًتٓم٤مباًم)

 

 ادسجد يف واجلـب احلائض مؽث جقاز

 ]ىم٤مل اِلُم٤مم ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اًمِمٞمخ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ[:

ُيرم قمغم اجلٜم٥م أن يٛمٙم٨م ذم اعمًجد حلدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ضم٤مء رؾمقل »ىمقًمف: 

وضمٝمقا هذه اًمٌٞمقت قمـ »سمف ؿم٤مرقم٦م ذم اعمًجد وم٘م٤مل: ووضمقه سمٞمقت أصح٤م ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

. رواه أبق داود. وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م شاعمًجد ... وم٢مين ٓ أطمؾ اعمًجد حل٤مئض وٓ جلٜم٥م

إن اعمًجد »سطم٦م هذا اعمًجد ومٜم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م: دظمؾ رؾمقل اهلل 

 .ش. رواه اسمـ ُم٤مضمف واًمٓمؼماينشٓ ُيؾ حل٤مئض وٓ جلٜم٥م

هذه اًمّمقرة يقهؿ اًم٘م٤مرئ أهنام طمديث٤من سم٢مؾمٜم٤مديـ  ىمٚم٧م: ؾمقق احلدي٨م قمغم

ُمتٖم٤ميريـ أطمدمه٤م قمـ قم٤مئِم٦م وأظمر قمـ أم ؾمٚمٛم٦م وًمٞمس يمذًمؽ سمؾ مه٤م طمدي٨م 
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واطمد سم٢مؾمٜم٤مد واطمد ُمداره قمغم ضمنة سمٜم٧م دضم٤مضم٦م اوٓمرسم٧م ذم روايتف ومٛمرة ىم٤مًم٧م: 

وآوٓمراب مم٤م يقهـ سمف احلدي٨م يمام هق  شقمـ أم ؾمٚمٛم٦م»وُمرة:  شقمـ قم٤مئِم٦م»

اعمحدصملم ٕنف يدل قمغم قمدم وٌط اًمراوي وطمٗمٔمف. يْم٤مف إمم ذًمؽ أن  ُمٕمروف قمٜمد

 ضمنة هذه مل يقصم٘مٝم٤م ُمـ يٕمتٛمد قمغم شمقصمٞم٘مف سمؾ ىم٤مل اًمٌخ٤مري:

وًمذًمؽ وٕمػ مج٤مقم٦م هذا احلدي٨م يمام ىم٤مل اخلٓم٤ميب. وىم٤مل  شقمٜمده٤م قمج٤مئ٥م»

إٟمف » وسم٤مًمغ اسمـ طمزم وم٘م٤مل: شٓ يث٧ٌم» وىم٤مل قمٌد احلؼ: شًمٞمس سم٤مًم٘مقي » اًمٌٞمٝم٘مل:

 .شسم٤مـمؾ

وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهدان ٓ يٜمٝمْم٤من ًمت٘مقيتف ودقمٛمف ٕن ذم أطمدمه٤م ُمؽمويم٤م وذم 

وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود رىمؿ »أظمر يمذاسم٤م وىمد ظمرضمتٝمام وومّمٚم٧م اًم٘مقل ومٞمٝمام ذم 
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واًم٘مقل قمٜمدٟم٤م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م يم٤مًم٘مقل ذم ُمس اًم٘مرآن ُمـ 

تحريؿ وسمف ىم٤مل اِلُم٤مم أمحد اجلٜم٥م ًمٚمؼماءة إصٚمٞم٦م وقمدم وضمقد ُم٤م يٜمٝمض قمغم اًم

 وهمػمه

وضمقز أمحد واعمزين اعمٙم٨م ومٞمف ووٕمػ »: ش46/  2ذح اًمًٜم٦م »ذم  يىم٤مل اًمٌٖمق

أمحد احلدي٨م ٕن راويف أومٚم٧م جمٝمقل وشم٠مول أي٦م قمغم أن قم٤مسمري اًمًٌٞمؾ هؿ 

 .شاعم٤ًمومرون شمّمٞمٌٝمؿ اجلٜم٤مسم٦م ومٞمتٞمٛمٛمقن ويّمٚمقن وىمد روي ذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ([118) ]مت٤مم اعمٜم٦م ص

 الصالة وتعتزل العقد مصذ احلائض حترض

 :ىم٤مًم٧م قمٓمٞم٦م أم قمـ. اًمّمالة ويٕمتزًمـ اًمٜم٤مس ُمع يٙمؼمن اًمٕمٞمد ُمّمغم وُيين

 واحلٞمض اًمٕمقاشمؼ وآوحك اًمٗمٓمر ذم ٟمخرضمٝمـ أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م

 ي٤م: ىمٚم٧م اعمًٚمٛملم ودقمقة اخلػم ويِمٝمدن اًمّمالة ومٞمٕمتزًمـ احلٞمض وم٠مُم٤م اًمدور وذوات

: رواي٦م وذم شضمٚم٤ٌمهب٤م ُمـ أظمتٝم٤م ًمتٚمًٌٝم٤م»: ىم٤مل. ضمٚم٤ٌمب هل٤م يٙمقن ٓ إطمداٟم٤م اهلل رؾمقل
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 ظمٚمػ ومٞمٙمـ خيرضمـ ضاحلٞمَّ : ىم٤مًم٧م واًمٌٙمر واعمخ٠ٌمة اًمٕمٞمديـ ذم سم٤مخلروج ٟم١مُمر يمٜم٤م

 .وهمػمه اًمٕمٞمديـ ذم خ وراضمع ش21 - 25/ 3» م. اًمٜم٤مس ُمع يٙمؼمن اًمٜم٤مس

 ([.1/43) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 !ادسجد؟ حتقة تصيل وهؾ ادسجد يف  احلائض جؾقس حؽؿ

ة مداخؾة:  ٓ أن همػم، اعمًجد شمدظمؾ أن هل٤م أضم٤مز ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل :احل٤مئض اعمرأ

 أو شمّمكم هؾ، اعمًجد حتٞم٦م شمّمكم ٓ أم[ شمّمكم اعمًجد دظمٚم٧م إذا]، سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف

 اعمًجد؟ ذم دمٚمس

 أن دون اعمًجد ذم دمٚمس، شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ، صالة سمدون دمٚمس الشقخ:

 . شمّمكم

  ؿمٞمخ؟ ي٤م هبذا اًمدًمٞمؾ وًمٙمـ، شمّمكم أن دون مداخؾة:

 ُم٤م اصٜمٕمل: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وهق، احلدي٨م ُمـ ذيمرشمف ُم٤م اًمدًمٞمؾ الشقخ:

، ويّمكم، اعمًجد يدظمؾ احل٤مج؟ يّمٜمع ومامذاش شُمَّمكّم  وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احل٤مج يّمٜمع

 وًمٙمٜمف، هل٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمف مم٤م ذًمؽ يمؾ، اًم٘مرآن وي٘مرأ ، وجيٚمس، ويٓمقف

 . سم٤مًمٌٞم٧م واًمٓمقاف اًمّمالة: اِلسم٤مطم٦م ـُم اؾمتثٜمك

 . شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ اًمنميػ اًمٜمٌقي احلدي٨م هذا: ُمداظمٚم٦م

 وًمٙمٜمٝم٤م، شمّمقم وٓ شُمَّمكم ٓ اعمرأة أن ذم أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك، ٟمٕمؿ الشقخ:

 . اًمّمالة شم٘ميض وٓ اًمّمقم شم٘ميض

 (55: 56: 15/   165/  واًمٜمقر اهلدى) 

 لعؾؿا دروس وحضقر لؾحائض ادسجد دخقل

 احلْمقر هلـ جيقز هؾ: ي٠ًمخـ طُمٞمَّض أو طم٤مئْم٤مت اًمٜمًقة سمٕمض :اًم٤ًمئؾ

َـّ ، وإطمد -ُمثالً - اًم٧ًٌم ودرس، اجلٛمٕم٦م ًمدرس  داظمؾ هلـ جيقز هؾ، طِمّٞمض وُه
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  اعمًجد؟

ة يٛمٜمع ٓ احلٞمض ٕن، ذًمؽ هلـ جيقز ٟمٕمؿ الشقخ:  جم٤مًمس طمْمقر ُمـ اُمرأ

 يقضمد ٓ اًمذي اًمقىم٧م ذم ًجداعم اعمرأة دظمقل ٕن، اعم٤ًمضمد ذم يم٤مٟم٧م وًمق، اًمٕمٚمؿ

 .اجلقاز قمغم يدل ُم٤م، ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم هٜم٤مك أو، ُمٜمف يٛمٜمع دًمٞمؾ

 .-قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة طمديث٤من إدًم٦م هذه وُمـ 

 ُمٙم٤من ذم ٟم٤مزًم٦م وهل احلٞمض ضم٤مءه٤م وىمد، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع طَمّج٧م طمٞمٜمام: إول 

 ُم٤م: هل٤م ىم٤مل، لشمٌٙم ده٤مومقضم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ، هف اؾمٛمف، ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م

 قمز اهلل يمتٌف أُمر هذا: »ىم٤مل، اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ ىم٤مًم٧م، ٟمٗمًتل أو أنٗمًتؽ يٌٙمٞمؽ؟

 واًمِم٤مهدش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل، أدم سمٜم٤مت قمغم وضمؾ

 اعمًجد وهق اعم٤ًمضمد أومْمؾ دظمقل ُمـ يٛمٜمٕمٝم٤م مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ُمـ

 .سم٤مًمٌٞم٧م واًمٓمقاف اًمّمالة ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م وإٟمام، احلرام

ز ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن دًمٞمؾ ومٞمف: وم٢مذاً    ُمٜمٕمٝم٤م وًمٙمـ، احلرام اعمًجد شمدظمؾ أن هل٤م ضَمقَّ

 .هٜم٤مك شمّمػم ًمٚمٛمرأة جيقز أنف قمغم يدل اًمذي، واًمٓمقاف اًمّمالة ُمـ

 أن، طم٤مئض وهل ًمٚمٛمرأة جيقز أنف قمغم يدل اًمذي إول احلدي٨م هق ومٝمذا 

 شمدظمؾ أن قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة أب٤مح ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن، يم٤من ُمًجد أّي  اعمًجد شمدظمؾ

 ومٞمٙمقن، سم٤مًمٌٞم٧م واًمٓمقاف اًمّمالة ُمـ إٓ يٛمٜمٕمٝم٤م ومل، طم٤مئض وهل احلرام اعمًجد

 .أومم سم٤مب ُمـ ضم٤مئز احلرام اعمًجد همػم طمٙمؿ

 ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة رواي٦م ُمـ -أنٗم٤مً - أخٛمح٧م يمام أجْم٤مً  ومٝمق: اًمث٤مين احلدي٨م أُم٤م 

 صحٞمح ذم اًمث٤مين وطمديثٜم٤م، ٌخ٤مرياًم صحٞمح ذم إول واحلدي٨م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل

 ي٤م: وم٘م٤مًم٧مش اعمًجد ُمـ اخلٛمرة ٟم٤موًمٞمٜمل: »يقُم٤مً  هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م ُمًٚمؿ

 ش.سمٞمدك ًمٞم٧ًم طمٞمْمتؽ إن» :ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل طم٤مئض إين اهلل رؾمقل

 ًمٙمـ، ٟمجس هق ؿمؽ سمال احل٤مئض ومدم، احل٤مئض دم هق سم٤محلٞمْم٦م هٜم٤م واعم٘مّمقد 

 أن ُم٤م ؿمخص ُمـ، ُم٤م ٟمج٤مؾم٦م روجظم ُمـ يٚمزم ومال، ٟمج٦ًم ًمٞم٧ًم ٟمٗمًٝم٤م هل احل٤مئض
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 .ٟمجس ٟمٗمًف اًمِمخص ذات يٙمقن

 هذه يم٤مٟم٧م وًمق، اًمٕمٚمؿ جم٤مًمس ُيين أن اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمٚمحٞمض جيقز: وم٢مذاً  

 سم٤مجلقاز، ىم٤مئامً  احلٙمؿ يٙمقن ومٝمٙمذا -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل سمٞمقت ُمـ سمٞم٧م ذم اعمج٤مًمس

 .اًمّمحٞمحلم ذم احلديثلم هذيـ قمغم سمٜم٤مءً 

 إؿمٞم٤مء ذم إصؾ أن وهل، اًمٕمٚمامء قمٜمد ووم٦ماعمٕمر اًم٘م٤مقمدة ذًمؽ إمم يْم٤مف 

، إصٚملم هذيـ خي٤مًمػ ُم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم إذا إٓ، اًمذُم٦م سمراءة وإصؾ، اِلسم٤مطم٦م

 قمـ اجلقاب يٜمتٝمل وسمذًمؽ إصٚملم؟ هذيـ يقاومؼ ُم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم وىمد ومٙمٞمػ

، اًمديٜمٞم٦م اًمدروس ٓؾمتامع، اعمًجد شمدظمؾ أن احل٤مئض ًمٚمٛمرأة جيقز سم٠منف اًم١ًمال

 .اًم١ًمال هذا ضمقاب هذا ذًمؽ وٟمحق، اًم٘مرآن شمالوة وؾمامع

 أن -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قَمٓمِّٞم٦م أم ومٞمف شمذيمر ُمًٚمؿ صحٞمح ذم طمدي٨م ذم: اًم٤ًمئؾ

 . اعمَُّمغّم  ويٕمتزًمـ: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 يّمٜمع يمام اصٜمٕمل» إول قم٤مئِم٦م يمحدي٨م هذا، يّمٚملم ٓ: أي، ٟمٕمؿ أي الشقخ:

 ُيين اعمًٚمٛملم ُيين أن ُأُِمرن ضوم٤محلٞمش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أَّٓ  همػم، احل٤مج

ـّ  ومج٤مقمتٝمؿ دقمقهتؿ   . صالهتؿ ذم اعمًٚمٛملم يِم٤مريمـ ٓ ًمٙمٜمٝم

 (55: 31: 56/ 562/واًمٜمقر اهلدى) 

  (55: 37: 54/ 562/واًمٜمقر اهلدى)

 لؾحائض ادسجد ودخقل الؼرآن قراءة حؽؿ

  ؟اهلل يذيمر أو[ اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن ًمف جيقز هؾ ضمٜم٤ٌمً  اًمرضمؾ يم٤من إذا: ]اًم٤ًمئؾ

 شمقوٞمح اًمٕمٚمؿ أؾمٚمقب ُمـ، سمٞمجقز ُم٤م أو سمٞمجقز ًمؽ أىمقل ُم٤م ىمٌؾ.. الشقخ:

 ًمف ومٝمذا ُيرم اًمٕمٙمس سمٛمٕمٜمك جيقز؟ هؾ: ؾم١ماًمؽ ذم شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا، اًمٙمٚمامت

 قمغم اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن إومْمؾ هق ُم٤م يٕمٜمل جيقز؟ هؾ: سم٘مقًمؽ شمٕمٜمل يمٜم٧م وإذا ،ضمقاب

 يمؾ ٕن ًمف داقمل ومٞمف ُم٤م ١ًمالاًم ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر هذا أن يمام، ضمٜم٤مسم٦م قمغم أو ـمٝم٤مرة
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. ري٥م وٓ ؿمؽ سمال إومْمؾ هق يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم اًم٘مرآن ىمراءة أن سمٞمٕمرومقا  اًمٜم٤مس

ي أضم٤موسمؽ ُم٤م ىمٌؾ: إذاً   يٕمٜمل جيقز هؾ: سم٘مقًمؽ شمٕمٜمل أن٧م إذا، ضمقاب ُمٜمؽ آظمذ سَمدِّ

  حتريؿ ٕن، ًمٚمجٜم٥م اًم٘مرآن ىمراءة ُيرم ٓ: وم٤مجلقاب ُيرم؟ هؾ
ٍ
 وٓ اهلل طمرُمف ُم٤م رء

م ٟمحـ ؟ًمٞمف، طمرام رؾمقًمف يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل، قمٜمدٟم٤م ُمـ وُٟمَحٚمِّؾ ُٟمَحرِّ قُمقا  ُذَ  َذَ

ـَ  هَلُؿْ  ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ قرى] ♂اهللُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل    .[21:اًمِمُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم ٟمص يقضمد ٓ يم٤من إذا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أت٤ٌمع ٟمحـ، ٓ

 .اجلٜم٥م قمغم رآناًم٘م ىمراءة سمتحريؿ اهلل يمت٤مب قمـ ومْمالً 

م أن يتجرأ  اًمذي ذا ومٛمـ  رِّ  ىم٤مل، اًمٜمّم٤مرى ـمٌٞمٕم٦م ُمـ وهذه، اهلل ُيرُمف مل ُم٤م ُُيَ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا ▬: شمٕم٤ممم ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  اًمَّ
ِ
َٓ  سم٤ِمَّلل َٓ  أظَِمرِ  سم٤ِمًمٞمَْقمِ  َو ُُمقنَ  َو مَ  َُم٤م ُُيَرِّ  اهللُ  طَمرَّ

 أطمٙم٤مم هلؿ سمٞمج٥م اًم٤ٌمسم٤م اًمٞمقم ًمذًمؽ، قمٜمدهؿ ُمـ سمٞمجٞمٌقا  هؿ [29:اًمتقسم٦م] ♂َوَرؾُمقًُمفُ 

 ًمف ىم٤مل اهلل، إرض ذم شمٕم٘مده ُم٤م: هلؿ ىم٤مل سمٓمرس أن اِلٟمجٞمؾ ذم قمٜمدهؿ ٕن، ضمديدة

 ديـ وًمذًمؽ، اًمًامء ذم ُمٕم٘مقداً  يٙمقن سمٓمرس ي٤م إرض ذم شمٕم٘مده ُم٤م: -زقمٛمقا -

 قمغم اًم٘مرآن ىمراءة ُيٙمره: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ ،يمٞمٗمٝمؿ قمغم ؿمٙمؾ ديـ يقم يمؾ اًمٜمّم٤مرى

 اًمٙمراه٦م؟ ذم اًمٜمص أجـ شم٘مقل ىمد، ٟمص ومٞمف ُم٤م ٕنف ممٜمقع اًمتحريؿ، ه٦مً يمرا  اجلُٜم٥ُم

 .اًمٗمقر قمغم سم٤مًمٜمص ٟم٠متٞمؽ، ًمٌٞمؽ: ًمؽ سمٜم٘مقل

، طم٤مضمتف ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد شداود أيب ؾمٜمـ» ذم طمدي٨م هٜم٤مك 

ؿ اجلدار اًمرؾمقل وم٤مسمتدر، اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: وم٘م٤مل رضمؾ سمف ُمر صمؿ  وشَمَٞمٛمَّ

 .شـُمْٝمرٍ  قمغم إٓ اهلل أذيمر أن يمره٧م إين، اًمًالم وقمٚمٞمؽ»: وىم٤مل

 اؾمؿ هذا، اعمٝمٞمٛمـ اعم١مُمـ اًمًالم، اهلل ُيذيمر أن يمره ويـ، شمت٤ًمءًمقا  ممٙمـ أنتؿ 

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اهلل أؾمامء ُمـ

 اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ اًمًالم» ىم٤مل طمٞم٨م ؾمٜمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمٜم٤م ذًمؽ أيمد وىمد 

 اًمٜمٌل أن ًمٙمؿ وشمٌلم، احل٘مٞم٘م٦م هذه تؿقمروم وم٢مذا شسمٞمٜمٙمؿ وم٠مومِمقه، إرض ذم ووٕمف

 أخٞمس ًمٚم٘مرآن سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل ومامذا، ـمٝم٤مرة قمغم إٓ قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ي٘مقل أن يمره ملسو هيلع هللا ىلص

 .ذًمؽ ذم ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ ،وأومم أومم هذا



ءة اًم٘مرآن ًمٚمح٤مئض   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   537   طمٙمؿ دظمقل اعمًجد وىمرا

ك أن٧م، سمخػم شم٠ميت ٓ اًمِمدة ًمٙمـ  آطمؽمام جم٤مل، اهلل يمالم اًم٘مرآن حتؽمم سمِدَّ

سمف، ُمٗمتقح قمٞمف قمغم أبقا : ىم٤مل اًمٙمريؿ اًمٜمٌل ٕن، اًمديـ ذم اًمتٜمٓمعو إي٤مك ًمٙمـ، ُمٍما

 ي٤م: ًمٚمٜم٤مس شم٘مقل أن ومٌحًٌؽ، شاعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ، اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ، اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ»

م أن يٜمٌٖمل وضمؾ قمز اهلل يمالم مج٤مقم٦م : اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام يٕمٔمؿ وأن، ُيَٙمرَّ

ـْ ▬   ؿَمَٕم٤مئِرَ  ُيَٕمٔمِّؿْ  َوَُم
ِ
٤َم اهلل ـْ  وَم٢ِمهنَّ  .[32:احل٩م] ♂ُٚمقِب اًم٘مُ  شَمْ٘مَقى ُِم

 اًمًٞمدة شم٘مقل ٟم٘مقل هذا قمغم زي٤مدة، جيقز ٓ أو ُيرم ٟم٘مقل وٓ يٙمره ٟم٘مقل ح٤م: إذاً 

 ًمٞمش إذا، شأطمٞم٤مٟمف يمؾ ذم اهلل يذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من» :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 ٓ أنف أؤيمد وأن٤م، اجلٛمٞمع وٟمٌل ٟمٌٞمٝم٤م قمـ قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م ُم٤م قمٙمس سمٜم٘مقل اطمٜم٤م

 . سم٤مًمتحريؿ ًمٚم٘مقل ُمتٕمّم٤ٌمً  يم٤من ُمٝمام سم٤مًمتحريؿ اًم٘مقل يٚمتزم أن إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع

ؾم٤مت ُمـ يمثػماً  أن ٟمًٛمع: أن  سمٞمجل ح٤م سمٞمتحرضمقا  اًمٌٜم٤مت ُمدارس ذم اعمَُدرِّ

، طم٤مئض سمتٙمقن ٕهن٤م ًمٞمش؟، اًم٘مرآن اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمٞمؿ ُمـ سمٞمتحرضمقا ، اًم٘مرآن درس

 اعمٕمٚمٛم٦م سمت٘مقل وراؿمدة سم٤مًمٖم٦م سمٜم٧م سمتٙمقن وسم٤مًمٕمٙمس ٓ؟ أو، اًمٌمء هذا سمٚمٖمٙمؿ

ٕمٞمٜم٤م وٟمّمٞمٌٝم٤م طمٔمٝم٤م ًمقاطمدة ، طم٤مئض أهن٤م ىمّمتٝم٤م ىمّمتٝم٤م؟ ؿمق هل شمٗمٝمؿ ،ي٤مسمٜم٧م ؾَمٛمِّ

م، احل٤مئض هب٤م ؿمق رَّ  . اًم٘مرآن شم٘مرأ  قمٚمٞمٝم٤م حُمَ

، احل٤مئض قمـ سمٜمحٙمل وأن، اجلٜم٥م قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م هقن احل٤مئض: ي٤ممج٤مقم٦م

 .شمٓمٝمر ًمف ٟم٘مقل ٟم٘مدر اجلٜم٥م

 شم٘مرهب٤م ٓ اهلل قمٜمد يم٤مجلٞمٗم٦م ٤مً ضُمٜمٌُ قمِم٧م إذا سمٞمٙمقن أن٧م إٟمؽ: ًمف ٟم٘مقل وٟم٘مدر  

 ًمق احل٤مئض هب٤م؟ ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا احل٤مئض ًمٙمـ، يتٓمٝمر أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف ٕنف ًمٞمش؟، اعمالئٙم٦م

 ٓ احلٞمض أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ودمري، طم٤مئض سمتٌ٘مك، سمتٓمٝمر ُم٤م يمٚمٝم٤م اًمٌح٤مر سمٛمٞم٤مه شمٓمٝمرت

 ُم٤م.. -يٕمٜمل- اهمتًٚم٧م وًمق رء أيَّ  وٓ، زوضمٝم٤م سمٞمج٤مُمٕمٝم٤م وٓ، سمتّمقم وٓ، سمتّمكم

 .إـمالىم٤مً  رء ٞمده٤مسمٞمٗم

م ؟هب٤م ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا هذه، ـمٞم٥م  ، أج٤مم ؾمٌٕم٦م، أج٤مم مخ٦ًم اًم٘مرآن شمالوة قمٚمٞمٝم٤م ُٟمَحرِّ

 وُيت٤مج، دقمؿ إمم ُيت٤مج اًم٘مقل هذا ًمٙمـ، اًمٜم٤مس سمٕمض ىم٤مًمف ىمقل ومٞمف ٕنف، أج٤مم قمنمة

 سمؾ، إـمالىم٤مً  ًمف وضمقد ٓ وهذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م ُمـ أو اهلل يمت٤مب ُمـ ؾمٜمد إمم



جد وىمراءة اًم٘مرآن ًمٚمح٤مئض    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف      طمٙمؿ دظمقل اعًم
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 يم٤من»: سمف اًمٜم٤مس أقمرف وهل، زوضمٝم٤م قمـ شم٘مقل قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة نأ -آٟمٗم٤مً - قمرومتؿ

ًمف يمؾ قمغم اهلل يذيمر  ح٤م، ؿمٞمخ ي٤م أن٧م ًمٖمتؽ همػم، اًمنمقمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اهلل يذيمر ،شأطمقا

 ومٞمٝم٤م سمٞمدظمؾ اًمنمقمٞم٦م اًمٚمٖم٦م أُم٤م ،اًم٘مرآن همػم شم٘مّمد أنؽ اهلل يذيمر أو -آٟمٗم٤مً - ذيمرت

ـُ  ٤مإِٟمَّ ▬: ي٘مقل اهلل ٕن، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن يدظمؾ ُم٤م أول ًْمٜم٤َم َٟمْح يْمرَ  َٟمزَّ  ًَمفُ  َوإِٟم٤َّم اًمذِّ

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أي [9:احلجر]  ♂حَل٤َمومُِٔمقنَ 

 سمدون اًمذيمر يمؾ يٕمٜمل، اهلل يذيمر: وزوضمٝم٤م ٟمٌٞمٝم٤م سمٚمٖم٦م سمتتٙمٚمؿ ح٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة 

 ًمٙمؿ سم٤مذيمر أن، ضمداً  ُمٕم٘مقل وهذا -آٟمٗم٤مً - سمٕمْمٜم٤م ُمع طمٙمٞمٜم٤مه اطمٜم٤م اًمكَم  اًمتٗمّمٞمؾ

 : ُمراشم٥م صمالث ومٞمف وهٜم٤م، يٖمتًؾ سمؾ ضمٜم٤ٌمً  يٜم٤مم ُم٤م اعمًٚمؿ أن، ؾمالماِل ذم أدب ومٞمف ؿمٞمئ٤مً 

 اعمرشم٦ٌم وهل سمٞمتقو٠م إيش: أدري وُم٤م، ويمًالن سمرد ومٞمٜمل واهلل ،يٖمتًؾ إومْمؾ

 هذا، ضمٜم٤مسمتف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  خيٗمػ يرومع إٟمف ؿم٤مف، سمٞمتٞمّٛمؿ وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم، اًمث٤مٟمٞم٦م

، ٓ ٟم٘مقل ؟ ضمٜم٤ٌمً  يٜم٤مم أن ُيرم هؾ ًمٙمـ، اًمتٞمٛمؿ صمؿ اًمقوقء صمؿ اًمٖمًؾ، ذقمل طمٙمؿ

 ذم طمتك، اًمّمٌح ذم إٓ يٖمتًؾ وٓ يٜم٤مم أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن ؟ًمٞمف

 .سم٘مٚمٞمؾ اًمّمٌح ىمٌؾ يٖمتًؾ يم٤من، رُمْم٤من

 .اعم٤ًمئؾ سمٌٕمض قمالىم٦م ًمف اًمذي اًمٌٞم٤من يرد هٜم٤م: إذا 

 اًمًالم فقمٚمٞم يم٤من ؟اًم٘مرآن سمٞم٘مرأ  ُم٤م ضمٜم٤ٌمً  وسمٞمٜم٤مم ضمٜم٥م سمٞمٙمقن ح٤م اًمرؾمقل، ـمٞم٥م 

 ُمـ»: وىم٤مل، اًمٙمرد آي٦م ٟم٘مرأ  أن ٟمحـ وطَمّْمٜم٤م، شم٤ٌمرك ؾمقرة ي٘مرأ  أن سمٕمد إٓ يٜم٤مم ٓ

  شمالوة ُمـ ضمداً  واًمٙمثػم اًمٙمثػم واًمٌمء شيمٗمت٤مه وم٘مد اًمٌ٘مرة ؾمقرة آظمر ُمـ آيتلم ىمرأ 

 . اًمٜم٤مس سمرب أقمقذ وىمؾ، اًمٗمٚمؼ سمرب أقمقذ وىمؾ، أطمد اهلل هق وىمؾ، اعمٕمقذات

 قمٜمد ًمٞمٚم٦م يمؾ ورد وهل، إوراد هذه ي٘مرأ  قمٚمٞمف مسمٜمَحرِّ  ضمٜم٥م واطمد يم٤من وم٢مذا

دوا ٓ: مج٤مقم٦م ي٤م وٟم٘مقل ،آوٓمج٤مع دد شُمَِمدِّ  اًمٜمّم٤مرى قمغم ؿمدد اهلل، قمٚمٞمٙمؿ اهلل وَمُٞمِمِّ

 اِلؾمالم أظمذٟم٤م إذا: اًمِم٤مهد، ♂ؿٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٤م٤مهَ ٜمَ ٌْ تَ يمَ  ٤مُمَ  ٤مقهَ قمُ دَ تَ اسمْ ▬ ره٤ٌمٟمٞم٦م اسمتدقمقا  ؿٕهن

 قمغم طمرام، ضمٜم٥م قمغم طمرام طمٙمؿ ُيَٓمٌؼ أن عمًٚمؿ يٛمٙمـ ٓ أنف سمٜمِمقف، سمٛمجٛمققمف

 .ٓ، اًم٘مرآن ي٘مرأوا أن احل٤مئض



ءة اًم٘مرآن ًمٚمح٤مئض   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   539   طمٙمؿ دظمقل اعمًجد وىمرا

 سمِّده ُم٤م ًمق طمتك، يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم يٙمقن أن إومْمؾ أن ذيمرٟم٤م، ًمٚمجٜم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم

، وأومم أومم هذا ي٘مرأ  سمده يم٤من وم٢مذا، يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم يٙمقن أن إومْمؾ رء ي٘مرأ 

 .قمٚمٞمٝم٤م مُٟمَحرِّ ، احل٤مئض ُمع ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا، ًمٚمح٤مئض ٟمرضمع ًمٙمـ

ه، اًم٘مرآن شمتدسمر أنف وم٘مط ًمٞمس: إذاً   ر، ومراهمٝم٤م أثٜم٤مء ذم، اًمٜمٝم٤مر أثٜم٤مء ذم وشم٘مرأ  شُمٜمَقِّ

 وأنتؿ، اًمٙمرد آي٦م شم٘مرئل ٓ هل٤م ٟم٘مقل ُم٤م، شمٜم٤مم ح٤م إىمؾ قمغم، ىمٚمٌٝم٤م فمٚمٛم٦م قمـ ؿمقيف

 وُمـ ،اًمِمٞمٓم٤من ُمـ طمرز ذم يم٤من اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ي٘مرأه٤م ُمـ اًمٙمرد آي٦م أن شمٕمرومقن

 ومٞمف ىم٤مل اًمكمِّ  ،اًمِمٞمٓم٤من ٟمّمٞمح٦م هذه أنف، واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة قمٝمد أول ذم وىمع ُم٤م قمج٤مئ٥م

 .احلدي٨م؟ هذا شمٕمرومقن شيمذوب وهق صدىمؽ» اًمرؾمقل

ه٤م اًمكمِّ  اعمرأة هذه: إذاً    ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شم٘مرأ  ُم٤م ،سُمٙمؿ ُصؿ هٞمؽ ،وشمٜم٤مم رأؾمٝم٤م شمْمع سمِدِّ

 وشمًٛمع، دُمًج شمدظمؾ أن هل٤م ويمذًمؽ ،شم٘مرأ  أظمل ي٤م ٓ ،هب٤م سمتتحّمـ اًمكمِّ  اهلل آي٤مت

، اًمرضمؾ ُمثؾ ضمٜم٥م سمتٙمقن اعمرأة يمامن ًمٙمـ ،هبذا ُمرسمقط هذا يمامن، واًمدرس اعمققمٔم٦م

ري إٟمف: ًمٚمرضمؾ ىمٞمؾ ُم٤م هل٤م ي٘م٤مل ،ضمٜم٥م ًمٙمـ ـم٤مهر سمتٙمقن  وأذف ًمِؽ  أطمًـ شَمَٓمٝمَّ

 .آظمره إمم..ًمِؽ  وأثقب ًمِؽ 

 قمز اهلل ٕن، شمٓمٝمري هل٤م ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م احلٞمض طم٤مًم٦م ذم سمتٙمقن ح٤م ًمٙمـ  

 قمٚمٞمٝم٤م وُيرم، اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م ُيرم أنف شمٕمرومقن وأنتؿ، شمتٓمٝمر أن أُمره٤م ٤مُم وضمؾ

 يمت٤مب ذيٕمتٜم٤م ُمـ ،ٓ ،قمٜمدٟم٤م ُمـ ؟واًمّمٞم٤مم اًمّمالة حتريؿ أظمذٟم٤م أجـ ُمـ ،اًمّمٞم٤مم

 .وؾمٜم٦م

، ـمٞم٥م ، طم٤مئض ،أجـ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م طمرام اًمّمٞم٤مم وهذا اًمّمالة هذا، ي٤ممج٤مقم٦م ـمٞم٥م

م أنف ًمٜم٤م جي٥م ُمـ م ،اعمًجد شمدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م طمرا  اًمٜمص وأجـ ،اًم٘مرآن شم٘مرأ  قمٚمٞمٝم٤م طمرا

م ُمثٚمام ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمٝم٤م سمٞمحرم اًمكمِّ   أُمره٤م ،اًمٗمرق ؿمقومقا  صمؿ ،واًمّمٞم٤مم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م طَمرَّ

ٟم٤م ٟمحـ قم٘مٚمٜم٤م ُمـ ُمش وم٤مًم٘مْمٞم٦م ،اًمّمالة سم٘مْم٤مء ي٠مُمره٤م ومل، اًمّمٞم٤مم سم٘مْم٤مء  إٟمام ،وهقا

 .مت٤مُم٤مً  اشم٤ٌمع هق

 طمج٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طم٩م ح٤م: سم٤محل٤مئض اعمتٕمٚمؼ ًمٚمٛمقوقع شمتٛم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه 

ر، اهلل يريده٤م حِلْٙمَٛم٦م ،اًمتًع ٟم٤ًمؤه ُمٕمف يم٤من اًمقداع  شمدظمؾ ىمٌٚمام قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن ىَمدَّ
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 حُمِْرُم٦م وهل ،طم٤مو٧م هف اؾمٛمف ُمٙم٤من ذم ٟم٤مزًملم يم٤مٟمقا  ُم٤م وقمٜمد، سمٛمرطمٚم٦م ُمٙم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ ،هٙمذا اًمرؾمقل ٟم٤ًمء ويمؾ ،احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع ٟمقت ٕهن٤م، سم٤مًمٕمٛمرة

 ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م ؟أنُٗم٧ًِم  ؟ُم٤مًمؽ :هل٤م ىم٤مل ،شمٌٙمل ومقضمده٤م ًمًالما قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمقل

 - وم٤مٟمتٌٝمقا  اًمِم٤مهد هٜم٤م - وم٤مصٜمٕمل، آدم سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا» ىم٤مل ،اهلل رؾمقل

 هذه وُمٜمف ،يمٌػم اعمًجد هذا ششُمَّمكمِّ  وٓ شمٓمقذم ٓ أن همػم احل٤مُج  يّمٜمعُ  ُم٤م وم٤مصٜمٕمل

 وٓ شمٓمقذم ٓ: هل٤م ىم٤مل ،اعمًجد شمدظمكم ٓ: هل٤م ىم٤مل ُم٤م، اًمٙمٕم٦ٌم وهل، اعم٤ٌمريم٦م اًم٘مٓمٕم٦م

 .شمّمكم

 وسمٞمّمكم، اًم٘مرآن سمٞم٘مرأ  ،احل٤مج سمٞمًقي أجش ٕنف، اًم٘مرآن سمتالوة هل٤م أذن ُمٕمٜم٤مه: إذاً 

 ،اًمٙمٕم٦ٌم طمقل سمٞمٓمقف سمٞمًقي؟ ؿمق واحل٤مج ،ـمٞم٥م ،آظمره إمم... وسمٞمذيمر اًمرؾمقل قمغم

 .اًمٙمٕم٦ٌم طمقل شمٓمقذم ٓ أن٧ِم 

 ،اًمديـ ذم اًمتِمديد سم٥ًٌم ُمِم٤ميمؾ شم٘مع أن ،اعمًجد شمدظمؾ أن هل٤م نذِ أَ : إذاً 

م أنف ومٝمامٟمف اًمكّم  ؿمق ديٜمف سم٘مّمد ،ديٜمف قمـ همّم٤ٌمً  زوضمتف سمٞمدظمؾ  اعمرأة قمغم طمرا

ة أتريمٝم٤م سمِّدي إذا ًمؽ سمٞم٘مقل ؟ًمؽ سمٞم٘مقل ؿمق ،سمٞمدظمٚمٝم٤م اعمًجد شمدظمؾ احل٤مئض  سَمرَّ

 ىم٤مل اًمرؾمقل ه٤مي، قمٚمٞمؽ هقن ًمٙمـ، ممٙمـ وهذا ،قمٜمل وشمْمٞمع قمٜمٝم٤م أوٞمع سمخ٤مف

 .قمٚمٞمِؽ  طمرام اًمٓمقاف سمس ،شمٓمقذم ُم٤م سمس اعمًجد ظمكماد: ًمٕم٤مئِم٦م

ُمقن ٟم٤مس، شُمْذيَمر اًمتل اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ ، اعمًجد دظمقل احل٤مئض قمغم ُيـَحرِّ

ئٚم٧م ،واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل هل٤م وُيـِجْٞمزون ًُ  قمج٤ٌمً  ي٤م: ىمٚم٧م ،اًم١ًمال هذا أن٤م وم

 ضمزء واعمًٕمك شمًٕمك أن هل٤م وسمتجٞمزوا، اعمًجد شمدظمؾ احل٤مئض اعمرأة قمغم سمتحرُمقا 

 سم٤معمٜمٓمؼ سمٞمحٙمقا  يٕمٜمل ،ومٕمالً  رضمٕمٞملم اًمٜم٤مس أن سمٞمدًمٜم٤م ؟سمٞمدًمٜم٤م ؿمق هذا ،اعمًجد ُمـ

 ...اعمًجد ظم٤مرج واعمًٕمك، إومم احلج٦م طَمّجٞم٧م قمكمّ  اهلل ومْمؾ ُمـ أن٤م ،اًم٘مديؿ

 ضمزء اعمًٕمك وص٤مر، ضمداً  وؾمٞمع ص٤مر هلل احلٛمد احلرام اعمًجد أن أن اًمقاىمع

 ُمـ سمتٛمٜمٕمقه٤م وأنتؿ، اًمًٕمل هل٤م جيقز سمت٘مقًمقا  ومٚمام، احلرام اعمًجد ُمـ يتجزء ٓ

 .طم٤مئض وهل اعمًجد دظمقل

 ،اعمًجد شمدظمؾ سم٠من قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أذن: اًمٙمالم ظمالص٦م



ءة اًم٘مرآن ًمٚمح٤مئض   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   541   طمٙمؿ دظمقل اعمًجد وىمرا

م ًمٙمـ، اًم٘مرآن شم٘مرأ  وأن  ًمذًمؽ ،اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمٓمقاف قمٚمٞمٝم٤م وطمرم اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م طَمرَّ

 . يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة غمقم وهق إٓ أنثك أو يم٤من ذيمراً  إٟم٤ًمن يٓمقف أن جيقز ٓ

 ( 55: 54: 33/   131/  واًمٜمقر اهلدى)

  إذكار وقراءة احلائض

 قم٘مد أطمديمؿ سم٤مت إذا»، شأطمديمؿ أصٌح إذا» اًمقوقء شمٌع سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًم٤ًمئؾ

 هلذا احل٤مئض ومْمؾ ُم٤م هٜم٤م وم٠مىمقل، هن٤ميتف إممش قُمَ٘مد سمثالث ىم٤مومٞمتف قمغم اًمِمٞمٓم٤من

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م، قم٘مدة اٟمحٚم٧م اهلل وذيمرت ىم٤مُم٧م إذا هل٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤محل٤مئض، احلدي٨م

 واًمّمالة؟ ًمٚمقوقء

ُمقن اًمذيـ قمغم طُمَججٜم٤م ُمـ هذا: أوًٓ ، أظمل إؿمٙم٤مل ُمق هذا الشقخ:  قمغم ُيـَحرِّ

 .اًم٘مرآن شمتٚمق أن احل٤مئض

ة أن ي١ميمد مم٤م، إًمٞمف أخٛمح٧م أن٧م اًمذي هذا سمؾ  ، ًمٚمٜمقم ضمٜمٌٝم٤م شمْمع طمٞمٜمام اعمرأ

ذ أن جي٥م  ُمٜمٝم٤م صم٤مسمت٤مً  يم٤من ُم٤م وسمخ٤مص٦م، اًمٙمريٛم٦م ٤متأي ُمـ سمٌمء وحُتِٞمٓمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شُمَٕمقِّ

 وٟمحق اعمزُمؾ وؾمقرة شم٤ٌمرك ؾمقرة وىمراءة، اًمٙمرد آي٦م -ُمثالً - وم٘مراءة، اًمًٜم٦م ذم

 أن ىمٌؾ ؾمقاء، يٜم٤مم أن ىمٌؾ ي٘مرؤه٤م يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن صم٧ٌم مم٤م، ذًمؽ

 .اعمٕمقذشم٤من اًمًقر هذه أهؿ وُمـ، يْمٓمجع أن سمٕمد أو، يْمٓمجع

ة ذهه أن اقمت٘م٤مدي ذم وم٠من٤م   ذًمؽ يم٤من، إوراد هذه سمٛمثؾ أت٧م إذا احل٤مئض اعمرأ

ٓ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمٚم٦م ٕهن٤م أذهن٤م: ذم اًمِمٞمٓم٤من يٌقل أّٓ  هل٤م ُُمِٕمْٞمٜم٤مً 

َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م ٤م إِ ًً ُ َٟمْٗم  شمتٚمٌس أن ذقم٤مً  شمًتٓمٞمع ٓ أهن٤م داُم٧م ومام، [286:اًمٌ٘مرة] ♂ُيَٙمٚمُِّػ اَّللَّ

 أي٤مت أو اًمًقر ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ح٤م اًم٘مراءة ُمـ هل٤م جيقز سمام سشمتٚمٌ أن ومٕمٚمٞمٝم٤م، سم٤مًمّمالة

 همػمه؟

  (55: 37: 32/ 324/واًمٜمقر اهلدى)

 (55: 41: 25/ 324/واًمٜمقر اهلدى)
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 صالة لؽؾ تتقضل أن مـ لؾؿستحاضة ٓبد

 قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ: صالة ًمٙمؾ شمتقو٠م أن ُمـ ًمٚمٛمًتح٤مو٦م سمد وٓ

 :قم٤مئِم٦م

 واًمِمٝمريـ اًمِمٝمر أطمٞمض إين: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م طمٌٞمش أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م أن

 احلٞمض أىمٌؾ وم٢مذا قمرق ذًمؽ وإٟمام سمحٞمض ًمٞمس ذًمؽ إن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل

 .شصالة يمؾ قمٜمد شمقوئل صمؿ ًمٓمٝمرك وم٤مهمتًكم أدسمر وإذا اًمّمالة ومدقمل

 - 217/ 1» وت ش265 - 264/ 1» وخ. قمٜمف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ ش61» ـمح٤م

 ٟمّم٥م» ذم يمام وطم٥م صحٞمح طمًـ: ت وىم٤مل قمٜمف ُمٕم٤موي٦م أيب قمـ ش76» ىمط ش219

 .قمٜمف محزة أيب قمـ ش253» شاًمراي٦م

 ىمط ش62» ـمح٤م ش198» ُمل ش214» ُم٩م ش64» ن ش44» د ش185» م ورواه

 شصالة يمؾ قمٜمد شمقوئل صمؿ»: ىمقًمف دون سمف هِم٤مم قمـ ـمرق ُمـ ش84/ 4» طمؿ ش76»

 ذًمؽ ورد ُمدرضم٦م سم٠مهن٤م ْمٝمؿسمٕم اًمزي٤مدة هذه ذم شمٙمٚمؿ وًمذًمؽ شت خ» رواي٦م وهق

 ُم٩م قمٜمد اًمزسمػم اسمـ قمروة قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ ضم٤مءت وىمد شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 قمـ إقمٛمش قمـ ش262 و 254 و 42/ 6» وطمؿ ش78» وىمط ش61» وـمح٤م ش215»

 :سمٚمٗمظ ٟمحقه سمف اًمزسمػم اسمـ: ُم٤مضمف اسمـ زاد. قمروة قمـ صم٤مسم٧م أيب سمـ طمٌٞم٥م

 اًمِمٞمخلم رضم٤مل ورضم٤مًمف شاحلّمػم قمغم اًمدم ىمٓمر إن صالة ًمٙمؾ وشمقوئل»

 سمـ قمثامن قمـ وم٤مـمٛم٦م قمـ أظمرى ـمريؼ وًمف. وقمروة طمٌٞم٥م سملم سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع أقمؾ وًمٙمـ

: ىم٤مًم٧م طمٌٞمش أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م طمدصمتٜمل: ىم٤مل ُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٙم٤مشم٥م ؾمٕمد

 :ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف وومٞمف. احلدي٨م... قم٤مئِم٦م أتٞم٧م

ئٝم٤م أج٤مم قمدد ؿمٝمر يمؾ ومٚمتٛمًؽ طمٌٞمش أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ُمري»  شمٖمتًؾ صمؿ أىمرا

 طمؿ أظمرضمف احلدي٨م... شوشمّمكم صالة يمؾ قمٜمد شمٓمٝمر صمؿ وشمٜمٔمػ وشمًتثٗمر وحتتٌم

 .شصحٞمح طمدي٨م» :وىم٤مل ش175» وُمس ش85» وىمط ش464/ 6»

 ووٕمٗمف: ىمٚم٧م. طمديثف جيٛمع احلدي٨م همزير صم٘م٦م سمٍمي اًمٙم٤مشم٥م ؾمٕمد سمـ وقمثامن
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 ذم راضمعشم أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم. وٕمٞمػ أنف شاًمت٘مري٥م» وذم. احل٤ميمؿ همػم

 .شاًمراي٦م ٟمّم٥م»

 صمقر وأبق وأمحد اًمِم٤مومٕمل: صالة ًمٙمؾ اعمًتح٤مو٦م ووقء إمم ذه٥م وىمد

 طمذف جم٤مز وهذا. صالة يمؾ ًمقىم٧م شمتقو٠م: وص٤مطم٤ٌمه طمٜمٞمٗم٦م اسمق وىم٤مل وهمػمهؿ

 .ًمٚمح٤مومظ شمٌٕم٤م ش245» اًمِمقيم٤مين رده وًمذًمؽ. دًمٞمؾ إمم ُيت٤مج

 ([.1/45) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ٓ آشتحباب عذ صالة لؽؾ بالغسؾ ادستحاضة أمر

 القجقب

ٌَْٞمش أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م إن! اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م :ىم٤مًم٧م قُمَٛمْٞمس سمٜم٧م أؾمامء قمـ  طُم

 هذا إن! اهلل ؾمٌح٤من» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل شُمَّمؾ؟ ومٚمؿ ويمذا: يمذا ُمٜمذ اؾمتحٞمْم٧م

: ذم ًمتجٚمْس ، اًمِمٞمٓم٤من ُمـ ـٍ  ًمٚمٔمٝمر ومٚمتٖمتًؾ اح٤مء: ومقق صٗمرة رأت وم٢مذا ُِمْريَم

 ًمٚمٗمجر وشمٖمتًؾ، واطمداً  همًالً  واًمٕمِم٤مء ًمٚمٛمٖمرب وشمٖمتًؾ، واطمداً  همًالً  واًمٕمٍم

 .شذًمؽ سملم ومٞمام وشَمَقو٠مُ ، واطمداً  همًالً 

 .شُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 .ًمالؾمتح٤ٌمب سمؾ، ًمٚمقضمقب ًمٞمس احلدي٨م هذا ذم وإُمر

 (91/ 2) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 دًما رأت إذا صالة لؽؾ ادستحاضة تتقضل إكام

 أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مُمره٤م، اؾمتحٞمْم٧م ضمحش سمٜم٧م طمٌٞم٦ٌم مأ إن :ىم٤مل قمٙمرُم٦م قمـ

ئٝم٤م أج٤مم شمٜمتٔمر  .وصٚم٧م شمقو٠مت ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  رأت وم٢من، وشمّمكمِّ  شمٖمتًؾ صمؿ، أىمرا

 .شاًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده»

 ]قال اإلمام[:



 547   أطمٙم٤مم اعمًتح٤مو٦م   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 اًم٤ٌمب ذم إًمٞمف اعمِم٤مر قم٤مئِم٦م حلدي٨م اعم٘مٞمد أو يم٤معمخّمص احلدي٨م هذا :شفائدة»

 ًمٙمؾ شمتقو٠م أهن٤م قمغم يدل -سم٢مـمالىمف -وم٢مٟمف صالة ٙمؾًم شمتقو٠م اعمًتح٤مو٦م أن :ىمٌٚمف

 جي٥م إٟمام ذًمؽ أن قمغم يدل وم٢مٟمف احلدي٨م: هذا وأُم٤م !شمره مل أو اًمدم رأت ؾمقاءً  صالة:

 ُم٤م اًمقاطمد سم٤مًمقوقء شمّمكم اًمدم: شمر مل إذا اعمًتح٤مو٦م أن قمغم ومدل، اًمدم رأت إذا

 ُمـ ههمػم أو اًمدم سمخروج ؾمقاءً  ووقؤه٤م: يٜمت٘مض طمتك، اًمّمٚمقات ُمـ ؿم٤مءت

 .اًمٜمقاىمض

 .اعمٕمٜمك ُمـ همػمه ُيتٛمؾ وٓ، احلدي٨م ُمـ اعمراد هق هذا

 (113-112/ 2) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح





 

 أحكاً الٍفاس
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 الـػاس ٕقؾ حد ٓ

 ًم٘مقًمف ٕىمٚمف طمد ٓ أنف اًمّمقاب إمم أىمرهب٤م أىمقال قمغم اًمٜمٗم٤مس أىمؾ ذم واظمتٚمٗمقا 

 ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق ٛمدوحم اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق. شذًمؽ ىمٌؾ اًمٓمٝمر رأت وم٢من»: ؾمٌؼ ومٞمام

 .ش253/ 2» طمزم واسمـ شآظمتٞم٤مرات» ُمـ ش16» اِلؾمالم

 ([.1/51) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الـػاس ٕقؾ حد ٓ

، اًمٓمٝمر رأت صمؿ، ؾمٌع ًمٚمٜمٗم٤ًمء ُم٣م إذا» :[ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ. شوًمتّمؾ ومٚمتٖمتًؾ

 ]قال اإلمام[:

 قمٜمد قمٚمٞمف وم٤مًمٕمٛمؾ، ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ إمم إؾمٜم٤مده يث٧ٌم مل أنف شمٌلم وإن احلدي٨م وهذا

 يٜمٌٖمل وًمٙمـ ش258/  1» ومراضمٕمف، ذًمؽ قمغم اِلمج٤مع اًمؽمُمذي ٟم٘مؾ سمؾ، اًمٕمٚمؿ أهؾ

 ٕنف، أجْم٤م وصٚم٧م اهمتًٚم٧م اًمًٌع ىمٌؾ اًمٓمٝمر رأت إذا وم٢مهن٤م، ُمف سمٛمٗمٝمق ي١مظمذ ٓ أن

 .اًمتح٘مٞمؼ أهؾ قمٜمد اعمٕمتٛمد هق ُم٤م قمغم، اًمٜمٗم٤مس ٕىمؾ طمد ٓ

 (.137/ 4) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 سالـػا أكثر

 قمغم دمٚمس اًمٜمٗم٤ًمء يم٤مٟم٧م: ؾمٚمٛم٦م أم ىم٤مًم٧م. يقًُم٤م أرسمٕمقن[ اًمٜمٗم٤مس أي] أيمثره

 يّمٌغ أصٗمر ٟم٧ٌم» سم٤مًمقرس وضمقهٜم٤م ٟمٓمكم ويمٜم٤م، يقُم٤م أرسمٕملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد

 ُم٩م ش229» ُمل ش254» ت ش55» د. شاًمقضمف شمٕمٚمق يمدرة محرة» اًمٙمٚمػ ُمـ شسمف

 قمـ رقـم ُمـ ش359، 354، 353، 355/ 4» طمؿ ش175» ُمس ش82» ىمط ش223»

 .قمٜمف ُم٦ًم قمـ اًمٌٍمي ؾمٝمؾ أيب قمـ إقمغم قمٌد سمـ قمكم

 طمدصمتٜمل: ىم٤مل ؾمٝمؾ أيب زي٤مد سمـ يمثػم قمـ راومع سمـ يقٟمس قمـ ُمس د أظمرضمف صمؿ
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 ؾمٛمرة إن اعم١مُمٜملم أم ي٤م: وم٘مٚم٧م ؾمٚمٛم٦م أم قمغم ومدظمٚم٧م طمجج٧م :ىم٤مًم٧م إزدي٦م ُم٦ًم

ة يم٤مٟم٧م ي٘مْملم ٓ: وم٘م٤مًم٧م احلٞمض صالة ي٘مْملم اًمٜم٤ًمء ي٠مُمر ضمٜمدب سمـ  ٟم٤ًمء ـُم اعمرأ

 .اًمٜمٗم٤مس صالة سم٘مْم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مُمره٤م ٓ ًمٞمٚم٦م أرسمٕملم اًمٜمٗم٤مس ذم شم٘مٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 . شهمري٥م طمدي٨م»: اًمؽمُمذي وىم٤مل

 .اًمذهٌل وواوم٘مف. شصحٞمح»: وم٘م٤مل احل٤ميمؿ وأُم٤م

 هذا هل٤م ؾم٤مق وىمد - شاعمٞمزان» ُمـ هذه إزدي٦م ُمًٜم٦م شمرمج٦م ذم سم٘مقًمف ُمردود وهق

 .ش٤مهب ُيت٩م ٓ: اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل»: - احلدي٨م

 إهن٤م»: شاًمت٘مري٥م» ذم قمٜمٝم٤م احل٤مومظ وىم٤مل. احلدي٨م هذا إٓ هل٤م يٕمرف ٓ: ىمٚم٧م

 .شُم٘مٌقًم٦م

 :ًمٖمػمه احلًـ ُمرشم٦ٌم قمـ هب٤م يٜمزل ٓ يمثػمة ؿمقاهد ًمف احلدي٨م ًمٙمـ

 قمـ طم٤ًمن سمـ هِم٤مم قمـ ؿمٝم٤مب أبق صمٜم٤م: إؿمٕمري سمالل أبق روى ُم٤م ومٛمٜمٝم٤م

 وىم٧م»: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن قمـ احلًـ

 .شيقُم٤م أرسمٕملم ٟمٗم٤مؾمٝمـ ذم ًمٚمٜمٗم٤ًمء

 ُمرؾمؾ وم٢مٟمف سمالل أيب ُمـ ؾمٚمؿ إن: وىم٤مل ش176» وُمس ش81» ىمط أظمرضمف

 .وٕمٞمػ هذا إؿمٕمري سمالل أبق: ىمط وىم٤مل. قمثامن ُمـ يًٛمع مل احلًـ وم٢من صحٞمح

 طم٤ٌمن صمٜم٤م: اعمذيمقر سمالل أيب ـمريؼ ُمـ اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد ٟمحقه قم٤مئِم٦م قمـ وُمٜمٝم٤م

 اسمـ هق وقمٓم٤مء وٕمٞمػ سمالل أبق: وىم٤مل. قمٜمٝم٤م ُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ قمٓم٤مء قمـ

 .احلدي٨م ُمؽموك قمجالن

 .يقُم٤مً  أرسمٕملم ًمٚمٜمٗم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٧م :ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ وُمٜمٝم٤م

 ذم واظمتٚمػ ُمٕملم اسمـ وصم٘مف، ؾمقار سمـ أؿمٕم٨م وومٞمف شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه

 .ٕمٞمػو هق: شاًمت٘مري٥م» وذم ش281» شاعمجٛمع» ذم يمام سمف آطمتج٤مج

 ىمقي٤م ؿم٤مهدا هل٤م وضمدت وىمد ذيمره٤م ىمري٤ٌم ؾمٞم٠ميت أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم
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 قمـ سمنم أيب قمـ قمقاٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ ش235 و 229/ 1» اًمدارُمل أظمرضمف ُمقىمقوم٤م

 .ٟمحقه٤م أو يقُم٤م أرسمٕملم اًمٜمٗم٤ًمء شمٜمتٔمر» :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُم٤مهؽ سمـ يقؾمػ

 .ش341/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ويمذًمؽ اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ([.1/45) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وتصيل تغتسؾ فنهنا إربعني قبؾ الطفر الـػساء رأت إن

 سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي أطم٤مدي٨م وومٞمف. وشمّمكم شمٖمتًؾ وم٢مهن٤م ذًمؽ ىمٌؾ اًمٓمٝمر رأت وم٢من

 شمرى أن إٓ يقُم٤م أرسمٕملم ًمٚمٜمٗم٤ًمء وىم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من :ىم٤مل أنس قمـ :سمٕمْم٤م

 ؾمالم قمـ اعمح٤مريب حمٛمد سمـ ًمرمحـا قمٌد قمـ ش81» ىمط ش224» ُم٩م. ذًمؽ ىمٌؾ اًمٓمٝمر

 اًمٓمقيؾ ؾمالم وهق هذا ؾمالم همػم محٞمد قمـ يروه مل: ىمط وىم٤مل. قمٜمف محٞمد قمـ ؾمٚمؿ سمـ

 ورضم٤مًمف صحٞمح إؾمٜم٤مده أن شاًمزوائد» ص٤مطم٥م ىمقل وأُم٤م. احلٞمدث وٕمٞمػ وهق

 قمغم اًمتٚمٕمٞمؼ ًمذًمؽ ومراضمع احلدي٨م ظمرج ُمـ شمتٌع قمدم ُمٜمِم٠مه ظمٓم٠م وهذا صم٘م٤مت

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ طمزم اسمـ أظمرضمف وىمد ش256/ 2» شاعمحغم»

 وإن ـم٤مهر ومٝمل ذًمؽ ىمٌؾ اًمٓمٝمر رأت وم٢من ًمٞمٚم٦م أرسمٕملم اًمٜمٗم٤ًمء شمٜمتٔمر» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 شمقو٠مت اًمدم همٚمٌٝم٤م وم٢من وشمّمكم شمٖمتًؾ اعمًتح٤مو٦م سمٛمٜمزًم٦م ومٝمل إرسمٕملم ضم٤موزت

 قمٌد سمـ حمٛمد صمٜم٤م: احلّملم سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـ ش176» ُمس ش81» ىمط شصالة ًمٙمؾ

 سمـ قمٛمرو: ىمط وىم٤مل. قمٜمف سم٤مسم٤مه سمـ اهلل قمٌد قمـ ًم٤ٌمسم٦م أيب سمـ قمٌدة قمـ قمالصم٦م سمـ اهلل

 .ُمؽمويم٤من وٕمٞمٗم٤من قمالصم٦م واسمـ احلّملم

 ومٚمتٖمتًؾ اًمٓمٝمر رأت صمؿ ؾمٌع ًمٚمٜمٗم٤ًمء ُم٣م إذا» :ُمرومققم٤م ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ

 .شوًمتّمؾ

 أن٤م: اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م صمٜم٤م: ؾمٚمٞمؿ وًم٘مٌف احلٛميص حمٛمد سمـ اًمًالم قمٌد قمـ ش82» ىمط

 ىم٤مل. سمف قمٜمف همٜمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ٟمز سمـ قم٤ٌمدة قمـ إؾمقد قمـ قمكم سمـ قمكم

 همٜمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ٟمز سمـ قم٤ٌمدة قمـ إؾمقد قمـ قمكم سمـ قمكم ومٚم٘مٞم٧م: ؾمٚمٞمؿ

 .ُمثٚمف قمٜمف
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 .ؿم٤مُمل صمٕمٚم٦ٌم اسمـ هق إؾمقد

: اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م صمٜم٤م: ىم٤مل ًمٙمٜمف اًمقضمف هذا ُمـ ش176/ 1» احل٤ميمؿ ورواه: ىمٚم٧م

 .سمف صمٕمٚم٦ٌم سمـ ؾمقدإ أظمؼمين

 ًمٞمس صمؿ. قمكم سمـ قمكم ذيمر ٟمًختٜم٤م ُمـ ؾم٘مط أم قمٜمده اًمرواي٦م أهٙمذا أدري ومال

 :ىم٤مل صمؿ اًمث٤مين اِلؾمٜم٤مد قمٜمده

 شُمٕمروف ؿم٤مُمل وم٢مٟمف صمٕمٚم٦ٌم سمـ إؾمقد وأُم٤م اًمقًمٞمد سمـ سمٌ٘مٞم٦م ُمًٚمؿ اؾمتِمٝمد وىمد»

 اسمـ ىم٤مًمف شيٕمرف ٓ»: شاعمٞمزان» ُمـ شمرمجتف ذم ي٘مقل أنف ُمع اًمذهٌل وواوم٘مف ىم٤مل يمذا

 .شجمٝمقل»: شاًمت٘مري٥م» وذم. اعمديٜمل

 يقُم٤م أرسمٕمقن اًمٜمٗم٤مس أيمثر أن قمغم اًمداًم٦م وإدًم٦م» :ش247/ 1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 قمغم وم٤مًمقاضم٥م ُمتٕملم إًمٞمٝم٤م وم٤معمّمػم وآقمت٤ٌمر اًمّمالطمٞم٦م طمد إمم سم٤مًمًٜم٦م ُمتٕم٤مودة

 ذًمؽ قمغم دًم٧م يمام ذًمؽ ىمٌؾ اًمٓمٝمر شمرى أن إٓ يقُم٤م أرسمٕملم وىمقف اًمٜمٗم٤ًمء

 .شاًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م

 :ش258» اًمؽمُمذي وىم٤مل

 أن قمغم سمٕمدهؿ وُمـ واًمت٤مسمٕملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع وىمد»

. وشمّمكم شمٖمتًؾ وم٢مهن٤م ذًمؽ ىمٌؾ اًمٓمٝمر شمرى أن إٓ يقُم٤م أرسمٕملم اًمّمالة شمدع اًمٜمٗم٤ًمء

 إرسمٕملم سمٕمد اًمّمالة شمدع ٓ: ىم٤مًمقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر وم٢من إرسمٕملم سمٕمد اًمدم رأت وم٢مذا

 وأمحد واًمِم٤مومٕمل اعم٤ٌمرك واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف اًمٗم٘مٝم٤مء أيمثر ىمقل وهق

 .شوإؾمح٤مق

 يمت٥م ذم اعمذيمقر وم٤معمِمٝمقر وإٓ ًمف ىمقل هق اًمِم٤مومٕمل قمـ ذيمره وُم٤م: ىمٚم٧م

 رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه. يقُم٤م ؾمتقن اًمٜمٗم٤مس أيمثر أن أصح٤مسمف

 .واًمِمٕمٌل

 ([.1/47) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 وحيرم حيؾ ما قعمج يف كاحلقض الـػاس

 ٟم٘مؾ وىمد ويٜمدب ويٙمره وُيرم ُيؾ ُم٤م مجٞمع ذم يم٤محلٞمض اًمٜمٗم٤مس أن واقمٚمؿ

 شمّمكم ٓ احل٤مئض أن أمجٕمقا  وىمد. شاًمٌحر» قمـ ش248» اًمِمقيم٤مين ذًمؽ ذم اِلمج٤مع

  .اًمٜمٗم٤ًمء ومٙمذًمؽ

 .([1/55) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 أم كػاس دم مـفا يـزل الذي الدم  ُيَعد ففؾ، أشؼطت إذا ادرأة

 ٓ؟

 ٟمٗم٤مس دم ُمٜمٝم٤م يًٞمؾ اًمذي اًمدم ُيَٕمد ومٝمؾ، أؾم٘مٓم٧م إذا ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم مداخؾة:

  ٓ؟ أم

 اًم٘مّم٦م شمرى طمتك شمٓمٝمر وٓ، ٟمٗم٤مس دم هق، ٟمٗم٤مس دم هق -ـمٌٕم٤مً - الشقخ:

 . اًمٌٞمْم٤مء

 . ٟمٗم٤مس دم يٕمتؼم مداخؾة:

 . ٟمٕمؿ الشقخ:

 (  55: 59: 13/   165/  واًمٜمقر اهلدى)

 ـنياجل إشؼاط بسبب يـزل الذي الدم

 يٙمقن اًمذي اًمدم طمٙمؿ وُم٤م، اِلؾم٘م٤مط سم٥ًٌم[ اًمٜم٤مزل اًمدم طمٙمؿ] مداخؾة:

 يقُملم؟ أو سمٞمقم رسمام اِلؾم٘م٤مط ىمٌٞمؾ

 وم٤مًمدم ذًمؽ ىمٌؾ أُم٤م، شمّمكم وٓ شمّمقم ومال ٟمٗم٤ًمء ومٝمل أؾم٘مٓم٧م دام ُم٤م الشقخ:

ة يٛمٜمع ٓ ومٙمالمه٤م، اًمٕم٤مدة وىمٌؾ اًمقٓدة ىمٌؾ يرى اًمذي  .صٞم٤مم أو صالة ُمـ اعمرأ

 (55:55:55( /7) ـه1458 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)
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 قؾقؾة بػسة القضع قبؾ ادرأة مـ يـزل الذي الدم حؽؿ ما

 هق هؾ، ىمٚمٞمٚم٦م سمٗمؽمة اًمقوع ىمٌؾ اعمرأة ُمـ يٜمزل اًمذي اًمدم طمٙمؿ ُم٤م مداخؾة:

 اؾمتح٤مو٦م؟ أهن٤م أم اًمٜمٗم٤مس دم ُمـ

 .اًمقٓدة سمٕمد اًمٜمٗم٤مس دم، اؾمتح٤مو٦م الشقخ:

 (55:13:33/ 15 - اِلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 



 

فّسس احملتٕٖات





 559   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 5 ---------------------------------------------------- شم٘مديؿ

 9 -------------------------------------- ُم٘مدُم٦م ُمنموع ُمقؾمققم٦م إًم٤ٌمين

 16 ------------------------ اًمٗم٘مف( ذم إًم٤ٌمين  اًمٕمالُم٦م شمراث )ضم٤مُمع ذم اًمٕمٛمؾ ُمٜمٝم٩م

 16 -------------------------------------------- اعمقوقع: -1

 16 -------------------------------------- ُمراقم٤مة طم٤مل اعمتٚم٘مل: -2

 16 -------------------------------------- آؾمت٘مّم٤مء وآٟمت٘م٤مء: -3

 17 --------------------------------------------- اًمؽمشمٞم٥م: -4

 18 --------------------------------------------- اًمتٌقي٥م: -5

 19 ---------------------------------------------- اًمتٙمرار:-6

 19 ---------------------------------------------- اًمتقصمٞمؼ:-7

 25 ------------------------------------------- وهد شمٜمٌٞمٝم٤مت:

 21 ----------------------------------- إُمر اًمث٤مين مم٤م أود اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف:

 21 ---------------------------------------- اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اح٤مدة: -8

 27 --------------------------------------------- اًمتٕمٚمٞمؼ: -9

 28 ----------------------------------------------- وشم٘مدير ؿمٙمر

 32 --------------------------------------------- وإًمٞمٝمؿ اًم٘مراء ُمع

 33 ---------------------------------------- اعمقؾمققم٦م قمـ أظمػمة يمٚمٛم٦م

 34 ------------------------------------------ أظمػمة! أظمرى ويمٚمٛم٦م

 35 ----------------------------------------------- يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة

 39 ------------------------------------------------- ت٤مب اعمٞم٤مهيم

 41 ----------------------------------------- اًمٓمٝم٤مرة اعمٞم٤مه ذم إصؾ

 41 ---------------------------------------- سُمَْم٤مقم٦م سمئر ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب

 41 ----------------------------- شمٜمجس وم٘مد اًمثالصم٦م اح٤مء أوص٤مف أطمد شمٖمػم إذا

 42 ---------------------------------------- تٖمػمسم٤مًم إٓ يٜمجس ٓ اح٤مء

 42 -------------------------------------------- اًم٘مٚمتلم طمدي٨م وم٘مف

 45 -------------------------------------------- اًم٘مٚمتلم طمدي٨م وم٘مف

 47 ------------------------------------- ُمٗمٝمقم؟ ًمف هؾ اًم٘مٚمتلم طمدي٨م

 48 ------------------------------------ اًم٘مٚمتلم طمدي٨م سمٛمٗمٝمقم ي١مظمذ هؾ

 49 --------------------------------------- اًمٓم٤مهر سم٤مح٤مء اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م

 49 ------------------------------- سم٤مًمـ)درايٙمٚملم(؟ اعمالسمس شمٓمٝمػم جيزئ هؾ

 55 ----------------------------------------- اًمٌحر ُم٤مء ـمٝمقري٦م سم٤مب
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 55 ------------------------------------------ اعمًتٕمٛمؾ اح٤مء ـمٝمقري٦م

 51 ----------------------------------- ومٞمف واًمٌقل اًمدائؿ ح٤مءا ذم آهمت٤ًمل

 53 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًمٜمج٤مؾم٤مت

 55 --------------------------------------------- اًمٜمج٤مؾم٤مت شمٓمٝمػم

 56 ----------------------------- ُم٤مئٕم٤مت ُمـ اح٤مء ؾمقى سمام شمزول ٓ اًمٜمج٤مؾم٤مت

 57 ----------------------------- سم٤مًمدرهؿ ٚمٔم٦ماعمٖم اًمٜمج٤مؾم٦م سمت٘مدير اًم٘مقل سمٓمالن

 57 ------- احلٙمؿ؟ ومام هب٤م قم٤مح٤م يٙمـ مل ٟمج٤مؾم٦م سمدٟمف أو صمقسمف قمغم ومرأى صالشمف ُمـ اًمرضمؾ اٟمٍمف إذا

 58 ---------------------------------- ؾمٌٕم٤ًم؟ إنج٤مس مجٞمع همًؾ جي٥م هؾ

 58 ------------------------------ ٟمج٤مؾم٦م ومٞمٝمام وىمٕم٧م إذا واح٤مئع اجل٤مُمد طمٙمؿ

٤م حمرم يمؾ وًمٞمس حمرم ٟمجس يمؾ ًً  59 ---------------------------------- ٟمج

  اًمرش ٓ اًمٖمًؾ اًمٜمج٤مؾم٤مت ذم إصؾ أن وسمٞم٤من  يٗمٕمؾ؟ ومامذا ُمٙم٤مهن٤م يٕمٚمؿ ومل ٟمج٤مؾم٦م اًمثقب أص٤مسم٧م إذا

 59 ----- صمالصًم٤م ومٞمٖمًؾ اًمٜمج٤مؾم٦م قملم يرى ٓ يم٤من إذا إٓ اًمٖمًالت سمٕمدد ٓ اًمٜمج٤مؾم٦م سمزوال اًمٕمؼمة وأن

 63 --------------------------------------------------- اًمدُم٤مء 

 65 --------------------------------- ومٜمجس احلٞمض دم ؾمقى ـم٤مهرة اًمدُم٤مء

 69 ----------------------------------- اًمدُم٤مء ؾم٤مئر دون احلٞمض دم ٟمج٤مؾم٦م

 69 -------------------------------------- احلٞمض دم ؾمقى اًمدُم٤مء ـمٝم٤مرة

 69 --------------------------------------- ٟمٔمر اًمدُم٤مء سمٜمج٤مؾم٦م اًم٘مقل ذم

 75 --- احلٙمؿ؟ ذم ويمثػمه اًمدم ىمٚمٞمؾ سملم يٗمرق وهؾ ٟمجس؟ احلٞمقان دم وهؾ ٟمجس؟ اِلٟم٤ًمن دم هؾ

 73 -------------------------------------- ٟمجس؟ اعمًٗمقح اعمٞمت٦م دم هؾ

 75 ---------------------------------------------------- اخلٛمر 

 77 ----------------------------------------------- اخلٛمر ـمٝم٤مرة

 77 ----------------------------------------------- اخلٛمر ـمٝم٤مرة

 78 ----------------------------------------------- اخلٛمر ـمٝم٤مرة

 81 ---------------------------------------------------- اًمٌقل

 83 ---------------------------------- اجل٤مري٦م وسمقل اًمٖمالم سمقل سملم اًمتٗمريؼ

 83 --------------------------------------- اًمٖمالم سمقل همًؾ قمدم صمٌقت

 84 ------------------------------------ اًمٌقل رذاذ ُمـ آطمتٞم٤مط وضمقب

 85 ---------------------------------------------------- اعمٜمل

 87 ------------------------------------------------ اعمٜمل ـمٝم٤مرة

 87 ------------------------------------------------ اعمٜمل ـمٝم٤مرة

 87 ------------------------------------اًمٖمًؾ أو سم٤معمًح يٙمقن اعمٜمل إزاًم٦م



 561   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 89 --------------------------------- اعمذي واِلومرازات اخل٤مرضم٦م ُمـ اِلٟم٤ًمن

 91 ----------------------------------------------- اعمذي ٟمج٤مؾم٦م

 91 --------------------------------- سمرؿمٝم٤م يٙمتٗمك ُمذي قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمثٞم٤مب

 91 -------------------------------------اِلٟم٤ًمن ُمـ اخل٤مرضم٦م اِلومرازات

 99 --------------------------------------------------- اًم٘ملء

 151 ------------------------------------- يمثر أو ىَمؾَّ  أدُمل ىملء ـمٝم٤مرة

 153 -------------------------------------------------- اجلٚمقد

 155 ------------------------------------------- ُمٓمٝمر؟ اًمدسم٤مغ هؾ

 155 --------- اًمدسم٤مغ سمٕمد وٟمحقه واًم٘مرن واًمٕمٔمؿ واًمّمقف واًمِمٕمر اجلٚمد ُمـ آؾمتٗم٤مدة ضمقاز

 156 ------------------------------------------- اعمٞمت٦م ضمٚمد ٟمج٤مؾم٦م

 156 ----------------------------- اًمدسمغ سمٕمد واًمٕمّم٥م سم٤مِله٤مب آٟمتٗم٤مع ضمقاز

 159 ----------------------------------------- اًمٙمٚم٥م همًؾ ُم٤م وًمغ ومٞمف

 111 ------------------------- ُمرات صمامن يٙمقن اًمٙمٚم٥م ومٞمف وًمغ اًمذي اِلٟم٤مء همًؾ

 111 ---------------------------------------- اًمٙمٚم٥م ومٞمف وًمغ ُم٤م همًؾ

 112 ---------------------- اًمًٞم٤مرة ذم أُم٤ميمـ قمغم وىمع إذا اًمٙمٚم٥م ًمٕم٤مب شمٓمٝمػم يمٞمٗمٞم٦م

٤م يٙمقن اًمٙمٚم٥م قمغم سمٚمؾ يمؾ هؾ ًً  112 --------------------------------- ٟمج

 115 ---------------------------------------- اًمٚمحؿ وأبقاهل٤م روث احلٞمقاٟم٤مت اح٠ميمقًم٦م

 117 ------------- ُمٜمٝم٤م آطمؽماز وضمقب ُمع ـم٤مهرة وأبقاهل٤م اًمٚمحؿ اح٠ميمقًم٦م احلٞمقاٟم٤مت روث

 119 ------------------------------------ ُمقاد ٟمج٦ًميدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمتل 

 121 - قمدُمف ُمـ اًمٜمج٦ًم اعمقاد هذه اؾمتح٤مًم٦م ُمع طمٙمٛمٝم٤م يدور ٟمج٦ًم ُمقاد ومٞمٝم٤م يدظمؾ اًمتل اًمّمٜم٤مقم٤مت

 123 ---------------------------------------------- يمت٤مب إواين

 125 --------------------------------------------- إواين أطمٙم٤مم

 126 --------------------------------------- واًمٗمْم٦م اًمذه٥م آٟمٞم٦م حتريؿ

 129 -------------------------------------------- يمت٤مب آداب اخلالء

 135 ---------------------------------------------- اًمتخكم آداب

 135 ------------------------------- هب٤م؟ جُيَٝمر وهؾ اخلالء، ًمدظمقل اًمتًٛمٞم٦م

 131 ------------- اعمٕم٤مسة؟ احلامُم٤مت ذم ُمٜمف واخلروج اخلالء دظمقل ذيمر اعمًٚمؿ ي٘مقل ُمتك

 132 ------------------------------------------ اًمتخكم طم٤مًم٦م اعمٜم٤مهل

 133 ---------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم ـم٧ًم ذم اًمٌقل ٟم٘مع طمرُم٦م

 134 -------------------------------------- اعمٖمتًؾ ذم اًمٌقل قمـ اًمٜمٝمل

 134 ----------------- اجل٤مري اح٤مء ذم صمٌقشمف وقمدم اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ اًمٜمٝمل صمٌقت
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 135 ----------------------- اًمٌقل رؿم٤مش قمـ آطمؽماز ُمع وضم٤مًم٤ًمً  ىم٤مئامً  اًمٌقل ضمقاز

 136 -------------------------------------------- ىم٤مئاًم  اًمٌقل ضمقاز

 137 ---------------------------------- اجلحر ذم قلاًمٌ قمـ اًمٜمٝمل صح هؾ

 137 ------------------------------------ سم٤معمّمحػ؟ احلامم دظمقل طمٙمؿ

 141 ------------------------------------------ طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اخلالء

 143 ----------------------------------------- اًمٌقل طم٤مل اًمٙمالم شمرك

 143 ---------------------------- اًمٕمقرة؟ يمِمػ وطم٤مل اخلالء؟ ذم اًمٙمالم طمٙمؿ

 145 ---------------------------------------- اخلالء ذم اًمتحدث طمٙمؿ

ٌقل أو هم٤مئط ٚم٦م سم ٤مل أو اؾمتدسم٤مر اًم٘م  147 --------------------------------- طمٙمؿ اؾمت٘م

 149 -------------- واًمٌٜمٞم٤من اًمّمحراء يِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اًمٜمٝمل

 149 ------------------ وظم٤مرضمف اًمٌٜمٞم٤من ذم اؾمتدسم٤مره٤م أو اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اًمٜمٝمل قمٛمقم

 155 ------------ ظم٤مرضمف أو اًمٌٜمٞم٤من ذم قم٤مم سمقل أو سمٖم٤مئط واؾمتدسم٤مره٤م اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اًمٜمٝمل

اخلّمقصٞم٦م قمغم ُيٛمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وومٕمؾ اًمٌٜمٞم٤من،و اًمّمحراء ذم قم٤مم هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل حتريؿ

 ------------------------------------------------------ 151 

 152 --------- اعمٜمع ذم اًمٍمُي٦م اًمٜمّمقص قمغم ي٘مدم ٓ سم٤مًمٌقل اًم٘مٌٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اؾمت٘م٤ٌمل طمدي٨م

 152 ------------------------------- اًم٘مٌٚم٦م سمٛم٘مٕمديت اؾمت٘مٌٚمقا  طمدي٨م: وٕمػ

؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٗمٕمؾ ًمإلسم٤مطم٦م اًمتحريؿ ُمـ هم٤مئط أو سمٌقل اؾمتدسم٤مره٤م أو اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل طمٙمؿ ُيٍمف هؾ

 ------------------------------------------------------ 154 

 157 ----------------------- اجلقاز قمغم دًمٞمؾ ومٞمف هؾ سم٤مًمٌقل ًمٚم٘مٌٚم٦م قمٛمر اسمـ اؾمت٘م٤ٌمل

 157 ---------------------------- واًمٖم٤مئط سم٤مًمٌقل اًم٘مٌٚم٦م واؾمتدسم٤مر اؾمت٘م٤ٌمل طمٙمؿ

 159 ------------------------------------- اًمٌٜمٞم٤من ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل طمٙمؿ

 161 -------------------------------------- أطمٙم٤مم آؾمتجامر وآؾمتٜمج٤مء

 163 --------------------------------------- واضم٥م آؾمتجامر ذم اًمقشمر

 165 ----------------------------- آؾمتٜمج٤مء ذم واح٤مء احلج٤مرة سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 165 ----------------------------- آؾمتٜمج٤مء ذم واحلج٤مرة اح٤مء سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 166 --------------------------------------- اًمٖم٤مئط ُمـ اًمتٓمٝمر وضمقب

 167 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًمقوقء

 169 --------------------------------------------- اًمقوقء ومروٞم٦م

 169 ---------------------------------------- اًمقوقء ذم ٞم٦ماًمٜم وضمقب

 169 ---------------------------------------- اًمقوقء ُم٤مء ذم آىمتّم٤مد

 175 -------------------------------------------- ُُمد سمثٚمثل اًمقوقء



 563   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 171 ----------------- اًمّم٤مع وُم٘مدار ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ًمقوقء يٙمٗمل يم٤من اًمذي اعمُدّ  ُم٘مدار

 171 -------------------------------------- اًمقوقء قمغم ٦ماعمٕم٤موٟم ضمقاز

 172 -------------------------------- اًمقوقء ذم سم٤مًمٖمػم آؾمتٕم٤مٟم٦م ُمنموقمٞم٦م

 172 ------------------------------------ اًمٌحر؟ سمامء اًمقوقء يّمح هؾ

ز ُمـ قمغم اًمرد  172 -------------------------- اح٤مء يقضمد مل إذا سم٤مًمٜمٌٞمذ اًمقوقء ضمقَّ

 173 ---------------------------------------- اًمقوقء ُمقضم٤ٌمت شمٕمدد

 177 ---------------------------------------------- صٗم٦م اًمقوقء

 179 ---------------------------------------------- اًمقوقء صٗم٦م

 185 --------------------------------------- ًمٚمقوقء اًمتًٛمٞم٦م وضمقب

 185 ------------------------------------------ اًمقوقء ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م

 181 ------------------------- اًمقوقء آظمر ذم وشمذيمره٤م اًمتًٛمٞم٦م اعمتقوئ ٟمز ذاإ

 181 -------- ُمٓمٚمً٘م٤م؟ ٟمًٞمٝم٤م ُمـ وطمٙمؿ أثٜم٤مئف؟ ذم شمذيمره٤م صمؿ اًمقوقء ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م ٟمز ُمـ طمٙمؿ

 182 --------------------- آظمره٤م؟ ذم شمذيمره٤م صمؿ اًمقوقء ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م ٟمز ُمـ طمٙمؿ

 183 ---------------------- اعمٞم٤مه؟ دورات ذم يًٛمك وهؾ اًمقوقء ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م طمٙمؿ

 185 ----------------------------- احلامُم٤مت؟ ذم اًمقوقء ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م دمقز هؾ

 186 ---------------------------- اعمٕم٤مسة احلامُم٤مت ذم ًمٚمقوقء اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ

 187 ----------------------------------- اًمقوقء قمٜمد اًمذيمر هذا يّمح هؾ

 187 ------------------------------------------ اًمقوقء أدقمٞم٦م طمقل

 189 ----------------------------------- اًمقوقء ذم اًمؽمشمٞم٥م وضمقب قمدم

 195 ------------------ اًمقوقء شمرشمٞم٥م وضمقب ذيمر ذم سُي٤م صحٞمح٤م طمديث٤م يقضمد ٓ

 195 ----------------------------------------- اًمقوقء ٥مشمرشمٞم طمقل

 191 -------------------------- صمالصم٤م وصمالصم٤م ُمرشملم وُمرشملم ُمرة ُمرة اًمقوقء صح

 192 ------------------------------------ واًمتحجٞمؾ؟ اًمٖمرة إـم٤مًم٦م طمٙمؿ

 193 ------------------------ رواي٦مً  ٓ رأج٤ًم هريرة أيب قمـ صم٧ٌم اًمتحجٞمؾ ذم اًمتٓمقيؾ

 193 ----------------------------- وآؾمتٜمث٤مر وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م وضمقب

 194 ----------------------- واطمدة سمٖمروم٦م يٙمقٟم٤م أن وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م ذم اًمًٜم٦م

 194 ----------------------------------- احل٤ًمؾمٞم٦م سم٥ًٌم آؾمتٜمِم٤مق شمرك

 195 ------- اًمقوقء؟ سمٕمد اًمٞمديـ ٟمٗمض ينمع وهؾ وقء؟اًمق ذم اًمٕمٞمٜملم داظمؾ همًؾ ينمع هؾ

 197 --------------------------------- اًمقوقء ذم واًمٙمٕمٌلم اعمروم٘ملم إدظم٤مل

 197 --------------------------------- اًمقوقء ذم ُمرة ُمـ أيمثر اًمرأس ُمًح

 198 --------------------------------- اًمقوقء ذم اًمرأس ُمًح ُمرات قمدد
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 199 ----------------- اًمًٜم٦م ُمـ يمؾ   اًمقوقء ذم اعمًح ذم ُم١مظمرشمف أو اًمرأس سمٛم٘مدُم٦م اًمٌدء

 255 ----------- اًمرأس ُم٤مء ُمًحٝمام ذم يٙمٗمل وهؾ ؾمٜم٦م أم ومرض اًمقوقء ذم إذٟملم ُمًح هؾ

 252 -------------------------------- رء اًمقوقء ذم اًمرىم٦ٌم ُمًح ذم يّمح مل

 253 ------------------------------------ اًمقوقء؟ أقمْم٤مء ُمـ اًمٕمٜمؼ هؾ

 253 ------------------------------------ سم٤مخلٜمٍم اًمرضمٚملم أص٤مسمع ختٚمٞمؾ

 254 ------------------------ اًمٖمًؾ و اًمقوقء سمٕمد اح٤مء ُمـ اًمٞمديـ ٟمٗمض ُمنموقمٞم٦م

 254 ----------------------------------------- اًمقوقء قم٘م٥م ي٘م٤مل ُم٤م

 254 ------------------- ٟمقر ٕنف ووقؤه يٜمِمػ ٓ أن ًمٚمٛمتقوئ إومْمؾ سم٠من اًم٘مقل رد

 255 ------------------ يٖمًٚمف؟ أن اعمتقوئ يًتٓمٞمع ٓ اًمذي ًمٚمٕمْمق اًمتٞمٛمؿ يِمؽمط هؾ

 255 ------------------------------ اجلًؿ قمغم ده٤من وضمقد ُمع اًمقوقء طمٙمؿ

 256 --------------------------- اًمقوقء قمٜمد اًمّمٜم٤مقمٞم٦م إـمراف همًؾ جي٥م هؾ

 256 ---------------------------------------- احلدث ذم يِمؽ اعمتٓمٝمر

 257 --------------------------------- اًمقوقء سمٕمد اًمٌقل ُمـ ىمٓمرات ٟمزول

 258 -------------------------------------- اًمقوقء سمٕمد آٟمتْم٤مح ؾمٜم٦م

 211 ------------------------------------------ ُم٤م يًتح٥م ًمف اًمقوقء

 213 --------------------------------------- ٕضمٚمف اًمقوقء يًتح٥م ُم٤م

 213 -------------------------------------- اًمقوقء هل٤م يًتح٥م ُمقاوع

 214 -------------------- ُمًتح٦ٌم اًمقوقء سمٕمد واًمّمالة ُمًتح٥م احلدث سمٕمد اًمقوقء

 215 ---------------- اِلسمؾ حلقم ُمـ اًمقوقء ووضمقب اًمٜم٤مر ُم٧ًم مم٤م اًمقوقء ح٤ٌمباؾمت

 215 ------------------------------- وسمٕمده؟ اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ اًمقوقء يًتح٥م هؾ

 216 ----------------------------------- اًمٜم٤مر ُم٧ًم مم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ووقئف صمٌقت

 216 ----------------------------------------- اًمٜمقم أراد عمـ اًمقوقء

 217 ------------------------------- ي٠ميمؾ أو يٕمقد أن أراد إذا ًمٚمجٜم٥م اًمقوقء

 217 ------------------------------------- ؾمٜم٦م اًمٖمًؾ يدي سملم اًمقوقء

 217 ------------------------------------------ اًمٖمًؾ ىمٌؾ اًمقوقء

 218 ------------------------ اًمقوقء قمغم اعمح٤مومٔم٦م وومْمؾ طمدث يمؾ قمٜمد اًمقوقء

 218 -------------------------------------- اعمٞم٧م محؾ ُمـ قمغم اًمقوقء

 219 --------------------------------------------- ٟمقاىمض اًمقوقء

 221 -------------------------------------------- اًمقوقء ٟمقاىمض

 221 ------- ووقءه يٜم٘مض ٓ اًمٜمقم أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٤مت وُمـ ُمٓمٚمً٘م٤م ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض اًمٜمقم

 222 -------------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض اًمٜمقم
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 222 -------------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض اًمٜمقم

 226 -------------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض اًمٜمقم

 226 -------------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض اًمٜمقم

 أنف قمغم ووقء سمال يّمٚمقن صمؿ يٜم٤مُمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ ورد ُم٤م ومحؾ ُمٓمٚمً٘م٤م اًمقوقء يٜم٘مض قماًمٜم

 227 ------------------------------------------ اِلؾمالم أول ذم يم٤من

 228 -------------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض اًمٜمقم

 ختٗمؼ طمتك اًمّمالة يٜمتٔمرون ٕمدوني٘م يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن طمدي٨م ومحؾ ُمٓمٚمً٘م٤م، ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض اًمٜمقم

 231 -------------------------- اًمتنميع ىمٌؾ يم٤من أنف قمغم يتقو١مون ومال رؤوؾمٝمؿ

 232 --------------------------------- اًمقوقء ذم واًمٜمٕم٤مس اًمٜمقم سملم اًمٗمرق

 232 ----------------------------------------------- اجل٤مًمس ٟمقم

 233 ------------------------ دماًم ظمروج ُمـ اًمقوقء وضمقب ذم طمدي٨م يّمح ٓ

 233 ----------------------------- اًمقوقء؟ يٜم٘مض هؾ اًمرضمؾ ُمـ اًمدم ظمروج

 234 -------------------------------------- اِلسمؾ حلقم أيمؾ ُمـ اًمقوقء

 235 ----------------------------------اِلسمؾ حلؿ أيمؾ ُمـ اًمقوقء وضمقب

 238 ---------------------------------------- اجلزور حلؿ ُمـ اًمقوقء

 239 ---------------------------------------- اِلسمؾ حلقم ُمـ اًمقوقء

 239 --------------------------------- اًمقوقء؟ يٗمًد اجلٛمؾ حلؿ أيمؾ ح٤مذا

 242 -------------------------------------- اِلسمؾ ًمٌـ ُمـ اًمقوقء طمٙمؿ

 242 ------------------------------ اًمقدي اعمذي، اعمٜمل، اًمقوقء: ٟمقاىمض ُمـ

 242 ------------------------------------- اًمذيمر ُمس ُمـ اًمقوقء طمٙمؿ

 243 -------------------------------- سمِمٝمقة ُمًف إذا اًمذيمر ُمس ُمـ اًمقوقء

 245 ----------------------------------- اًمقوقء؟ يٜم٘مض اًمذيمر ُمس هؾ

 245 ----------------------------------- اًمقوقء؟ يٜم٘مض هؾ اًمذيمر ُمس

 246 ------------------------------ اًمذيمر ُمس ذم ـمٚمؼ طمدي٨م سمٜمًخ اًم٘مقل رد

 247 ----------------------------- سمِمٝمقة ُمًف يم٤من إذا اًمذيمر ُمس ُمـ اًمقوقء

 247 -- اًمقوقء يٜم٘مض اًمٖمػم ومرج ُمس أو اًمذيمر، ُمس وهؾ ومٚمٞمتقو٠م، همػمه ذيمر ُمس ُمـ طمدي٨م طم٤مل

 252 ------------------------ اًمقوقء؟ يٜم٘مض هؾ أظمر ًمٗمرج اًمزوضملم أطمد ُمس

 253 --- اًمقوقء يٜم٘مض ٟمج٤مؾم٤مت ُمـ ُمٜمف خيرج ح٤م وُمًحٝم٤م شمٜمٔمٞمٗمف، أثٜم٤مء ـمٗمٚمٝم٤م قمقرة إم ُمس هؾ

 253 ------------------------------------ اًمقوقء شمٜم٘مض ٓ اًمتل اعمداقم٦ٌم

 253 ---------------------------------- اًمقوقء؟ يٜم٘مض اًمزوضم٦م ٘مٌٞمؾشم هؾ

 265 --------------------------------- أي٦م ذم اًمقارد اًمٜم٤ًمء سمٛمالُم٦ًم اعمراد
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 265 -------------------------------- اًمقوقء؟ يٜم٘مض سمِمٝمقة اعمرأة عمس هؾ

 261 ------------------------------------- اًمقوقء يٜم٘مض ٓ اًمٜم٤ًمء عمس

 262 --------------------------- اًمقوقء يٜم٘مض هؾ اعمرأة ُمـ خيرج اًمذي اًم٤ًمئؾ

 اًمتل ًمٚم٘م٤مقمدة اًمتٕمرض ُمع اًمقوقء؟ يٜم٘مض اطمتالم وٓ ُمداقم٦ٌم سمدون اعمرأة ومرج ُمـ اخل٤مرج اًم٤ًمئؾ هؾ

 265 -------------------- ٟم٤مىمض اًمًٌٞمٚملم ُمـ ظمرج ُم٤م يمؾ أن ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض يذيمره٤م

 267 -------------- ٟمج٦ًم؟ هل وهؾ اًمقوقء شمقضم٥م هؾ اعمرأة ومرج ُمـ شمٜمزل اًمتل ًقائؾاًم

 267 ------------------------------------ اًمقوقء يٜم٘مض اخلٛمر ذب هؾ

 267 -------------------------------------- اًمقوقء يٜم٘مض اًمرقم٤مف هؾ

 268 ------------------------------- واضم٤ٌمً  وًمٞمس ُمنموع اًم٘ملء ُمـ اًمقوقء

 269 ----------------------------------------------- يمت٤مب اعمًح

 271 -------------------------------------------- اعمًح قمغم اخلٗملم

 273 -------------------------------------------- اخلٗملم قمغم اعمًح

 274 ---------------------------------- ُمتقاشمرة اخلٗملم قمغم اعمًح أطم٤مدي٨م

 275 ----------------------------------- خلٗملما قمغم اعمًح ُمنموقمٞم٦م صمٌقت

 276 ------------------------------------ اخلػ أقمغم قمغم يٙمقن إٟمام اعمًح

 276 -------------------------------- اخلٗملم أؾمٗمؾ قمغم اعمًح طمدي٨م وٕمػ

 279 -------------------------------------- اعمًح قمغم اجلقرسملم واًمٜمٕمٚملم

 281 -------------------------------------- اجلقرسملم قمغم اعمًح أطمٙم٤مم

 281 ----------------------------- اًمِمٞمٓم٤من ُمـ هق إٟمام اجلقرسملم قمغم اعمًح شمرك

 282 ---------------------------------- واًمٜمٕمٚملم اجلقرسملم قمغم اعمًح طمٙمؿ

 283 --------------------------------------- اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح أطمٙم٤مم

 287 -------------------------------------- ٚملماًمٜمٕم قمغم اعمًح ُمنموقمٞم٦م

 288 -------------------------------------- اًمٜمٕم٤مل قمغم اعمًح ُمنموقمٞم٦م

 289 --------------------------------------- اًمٜمٕمٚملم؟ قمغم اعمًح طمٙمؿ

 291 ------------------------------------- اًمٜمٕمٚملم؟ قمغم اعمًح ينمع هؾ

 292 ---------------------------------------- اجلزُم٦م قمغم اعمًح طمٙمؿ

 293 ---------- دمديده أراد صمؿ ووقء قمغم يم٤من عمـ اًمٜمٕمٚملم قمغم اعمًح جيقز إٟمام ىم٤مل: ُمـ ىمقل رد

 295 -------------------------------- يّمح ٓ اًمٜمٕمٚملم أؾمٗمؾ ُمًح ذم ضم٤مء ُم٤م

 297 ------------------------------------- ظمٓم٠م اؿمؽماط اًمثخ٤مٟم٦م ًمٚمجقرسملم

 299 --------------- اًمِمٗم٤موم٦م اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب قمغم اعمًح ضمقاز قمدم قمغم اِلمج٤مع ٟم٘مؾ ظمٓم٠م

 299 --------------------- دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس قمٚمٞمٝمام ًمٚمٛمًح اجلقرسملم ذم اًمثخ٤مٟم٦م اؿمؽماط



 567   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 299 --------------------------- اعمخرق اجلقرب أو اخلػ قمغم اعمًح ُمنموقمٞم٦م

اب قمغم اعمًح ضمقاز َّ  351 ---------------------------------- اعمخروق اًمنمُّ

 351 ------------------- وٟمحقه٤م واًمِمٗم٤موم٦م واعمٛمزىم٦م اعمخرىم٦م اجلقارب قمغم اعمًح ضمقاز

 352 ---------------------------------- ذوط؟ اجلقارب قمغم ًمٚمٛمًح هؾ

 352 ----------------------- اًمِمٗم٤موم٦م؟ ٞم٘م٦ماًمرىم اجلقارب قمغم اعمًح ًمٚمٜم٤ًمء جيقز هؾ

 357 -------------------------------------- اعمًح قمغم اًمٕمامُم٦م واًم٘مٚمٜمًقة

 359 --------------------------------------- اًم٘مٚمٜمًقة قمغم اعمًح طمٙمؿ

 359 ------------------------------- اعمًح؟ ذم اًمٕمامُم٦م طمٙمؿ هل٤م هؾ اًم٘مٚمٜمًقة

 311 -------------------------------------------- اعمًح قمغم اجلٌػمة

 313 ---------------------------------------- اجلٌػمة قمغم اعمًح طمٙمؿ

 317 ----------------------------------- اؿمؽماط ًمٌس اعمٛمًقح قمغم ـمٝم٤مرة

 319 -------------------- اخلٗملم قمغم اعمًح طمدي٨م ذم اًمقاردة شـم٤مهرشملم» يمٚمٛم٦م شمٗمًػم

 319 ------------------- قمٚمٞمف؟ اعمٛمًقح اخلػ ذم إدظم٤مهل٤م قمٜمد اًم٘مدم ـمٝم٤مرة يِمؽمط هؾ

 321 ------------------------------------------------ ُمدة اعمًح

 323 ----------------------------------------- اعمًح؟ ُمدة شمٌدأ ُمتك

 325 -------------------------------- اعمًح ُم٤ٌمذة أول ُمـ شمٌدأ اعمًح ُمدة

 325 ---------------------------- احلدث سمٕمد يٛمًح طملم ُمـ شمٌتدئ اعمًح ُمدة

 326 ----------------------- وؾم٤مومر ٟمّمٗمٝم٤م اٟمتٝمك صمؿ ُم٘مٞمؿ وهق اعمًح ُمدة سمدأت إذا

 327 ---------------------------------- اعمًح ذم اعمحددة اعمدة شمٕمدي طمٙمؿ

 327 -------------------------------------- اخلٗملم قمغم ًمٚمٛمًح اًمتقىمٞم٧م

 328 ------------------------------------------- اعمًح ذم اًمتقىمٞم٧م

 328 ---------------------------------------- ًمٚمٛمًح شمقىمٞم٧م صح هؾ

 329 ------------------- ًمٚميورة أج٤مم صمالصم٦م ُمـ أيمثر اًمًٗمر ذم اخلٗملم قمغم اعمًح ضمقاز

 335 ----------------------------- اعمًح ذم اًمتقىمٞم٧م أطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع يمٞمٗمٞم٦م

 331 ------------------------- اح٤مؾمح ووقء يٜم٘مْم٤من ٓ اخلػ وٟمزع اعمدة اٟم٘مْم٤مء

ًقح هؾ يٜم٘مْم٤من اًمقوقء؟ ًح أو ظمٚمع اعمٛم  333 ------------------------------ اٟمتٝم٤مء ُمدة اعم

 335 ------------------------------ اًمقوقء؟ يٜم٘مض هؾ قمٚمٞمف اعمٛمًقح ظمٚمع

 336 ------------------------------- اًمقوقء يٜم٘مض ٓ اعمًح سمٕمد اخلٗملم ٟمزع

 337 -------------------------------- اًمقوقء؟ يٜم٘مض هؾ اعمًح ُمدة اٟمتٝم٤مء

 338 -------------------------------- اًمقوقء يٜم٘مض ٓ قمٚمٞمف اعمٛمًقح ظمٚمع

 339 ------------------------ ًمٚمقوقء؟ ٟم٤مىمض قمٚمٞمٝمام اعمٛمًقح اجلقرسملم ظمٚمع هؾ
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 وهؾ اعمًح؟ ذم آؾمتٛمرار ًمف ومٝمؾ ووقؤه اٟمت٘مض صمؿ ًمًٌف أقم٤مد صمؿ ظمٚمٕمف، صمؿ اخلػ قمغم ُمًح ُمـ

 342 ----------------------------------------- سمخٚمٕمف؟ اعمدة اٟم٘مٓمٕم٧م

 345 ----------------------------------------------- يمت٤مب اًمٖمًؾ

 347 ------------------------------------------ صٗم٦م اًمٖمًؾ وأطمٙم٤مُمف

 349 ----------------------------------------------- اًمٖمًؾ صٗم٦م

 349 -------------------------------------احلامم ودظمقل آهمت٤ًمل آداب

 351 ------------------------------------- ؾمٜم٦م اًمٖمًؾ يدي سملم اًمقوقء

 351 -------------------------------- اًمٖمًؾ ذم وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م طمٙمؿ

 352 --------------------------- اًمٖمًؾ؟ ذم ت٤منواضمٌ واعمْمٛمْم٦م آؾمتٜمِم٤مق هؾ

 353 --------------------------------- اًمٖمًؾ ذم اًمرضمٚملم همًؾ شم٠مظمػم ضمقاز

 354 ---------------------------------- اًمٖمًؾ؟ ذم اًمّم٤مع قمـ اًمزي٤مدة طمٙمؿ

 355 ------------------------------------- واًمقوقء اًمٖمًؾ ذم اح٤مء ىمدر

 357 ------------------------------------------ اًمٖمًؾ شمقطمٞمد طمٙمؿ

 359 ------------------------------------ اًمٖمًؾ ذم اًمقوقء دظمقل طمٙمؿ

 361 ----------------------------------------- سم٤محلٜم٤مء آهمت٤ًمل طمٙمؿ

 362 ------------------------------------- شاًمٚمزىم٦م» وضمقد ُمع آهمت٤ًمل

 362 -------------------------- جلرح ضمًده سمٕمض همًؾ يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اجلٜم٥م

 363 ------------------------- ًمٚمتٜمزيف واًمٕمٙمس اًمرضمؾ سمٗمْمؾ آهمت٤ًمل قمـ اًمٜمٝمل

 363 --------------------------- واًمٕمٙمس اعمرأة سمٗمْمؾ اًمرضمؾ اهمت٤ًمل قمـ اًمٜمٝمل

 اًمٖمًؾ، ٟمٞم٦م ْم٤مراؾمتح ُمع ووقء، يتخٚمٚمف ومل سمدٟمف، مجٞمع قمغم اح٤مء أومرغ أو اح٤مء ذم اًمرضمؾ اٟمٖمٛمس إذا

 364 --------------------------------------- ذقمٞم٤ًم؟ همًالً  يٙمقن ومٝمؾ

 366 ------------------------------------- اًمدائؿ اح٤مء ذم آهمت٤ًمل طمٙمؿ

 369 ------------------------------------ احلامم ُمـ اخلروج ريمٕمتل سمدقمٞم٦م

 369 ------------------------------ -اًمٌٞم٧م ظم٤مرج- ًمٚمٜم٤ًمء احلامم دظمقل طمرُم٦م

 371 --------------------------------------- إهم٤ًمل اًمقاضم٦ٌم واعمًتح٦ٌم

 373 -------------------------------------------- اًمٖمًؾ ُمقضم٤ٌمت

 374 -------------------------------------------- اًمقاضم٦ٌم إهم٤ًمل

 374 ----------------------------- اجلٜم٤مسم٦م وهمًؾ اجلٛمٕم٦م همًؾ سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 375 ---------- وضمقسمف؟ ٓ اًمٖمًؾ اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل شاجلٛمٕم٦م.. يقم همتًؾا ُمـ» طمدي٨م: هؾ

 383 ------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م همًؾ وضمقب

 384 -------------------------------- اجلٜم٤مسم٦م وهمًؾ احلٞمض همًؾ سملم اًمٗمرق



 569   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 385 ------------------ اجلٜم٤مسم٦م همًؾ دون احلٞمض همًؾ ذم ؿمٕمره٤م ٟم٘مض اعمرأة قمغم جي٥م

 385 --------------------------------- واضم٥م احلٞمض همًؾ ذم اًمِمٕمر ٟم٘مض

 386 ------------------------------------------- اعمًتح٦ٌم إهم٤ًمل

 387 -- اًمقضمقب؟ قمغم يدل إُمر وهؾ شومٚمٞمتقو٠م محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ ُمٞمًت٤م همًؾ ُمـ» طمدي٨م صح٦م ُم٤م

ؾ اؾمتح٤ٌمب ًْ ؾ ُمـ هُم ًَّ  388 --------------------------- محٚمف ُمـ وووقء ُمٞمًت٤م هم

 388 ------------------------------------------ اًمًٜم٦م ذم صم٤مسمت٦م أهم٤ًمل

 395 ------------------------------------- ًمٚمٕمٞمديـ آهمت٤ًمل اؾمتح٤ٌمب

 395 ----------------------- اًمٕملم همًؾ ذم وم٤مهمًٚمقا، اؾمتٖمًٚمتؿ وإذا طمدي٨م: ُمٕمٜمك

 393 -------------------------------------------- ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٖمًؾ

 395 --------- همًؾ؟ قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًمٜمِمقة، شم٠مهت٤م مل وهل وىمذف، رُمْم٤من همػم ذم زوضمتف سم٤مذ رضمؾ

 396 ------------------------------------- ُم٤مء؟ شمر ومل اطمتٚمٛم٧م إذا اعمرأة

 396 ---------------------اعمٙم٤من؟ همًؾ ذًمؽ يقضم٥م هؾ ئؿاًمدا سم٤مًمًٞمالن أصٞم٥م ُمـ

 397 -------------- وم٘مط اًمٖمًؾ أم اًمقوقء يٕمٞمد هؾ أطمدث صمؿ اًمٖمًؾ ذم وذع شمقو٠م ُمـ

 399 -------------------- ُمٜمل؟ أم ُمذي هق يٕمرف وٓ سمٚماًل  ومقضمد ص٤ٌمطًم٤م اؾمتٞم٘مظ ُمـ

 451 -------------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم اجلٜم٤مسم٦م

 453 ----------------- ًمٚمجٜم٥م اًمٔمٗمر وىمٚمؿ اًمِمٕمر طمٚمؼ يمراه٦م قمغم يدل ُم٤م اًمنمع ذم ًمٞمس

٤ًٌم اعمرء سم٘م٤مء قمـ اًمٜمٝمل  453 ------------------------------- أطمقاًمف أيمثر ذم ضمٜم

 454 ----------------------- أومْمؾ اًمٜمقم ىمٌؾ واًمقوقء ًمٚمجٜم٥م اًمٖمًؾ شم٠مظمػم ضمقاز

 455 --------------------------- آؾمتح٤ٌمب قمغم اًمٜمقم ىمٌؾ اجلٜم٥م سمقوقء إُمر

 455 ------------------------- آؾمتح٤ٌمب قمغم اًمٜمقم ىمٌؾ ًمٚمجٜم٥م سم٤مًمقوقء إُمر

٘مط هؾ اًمٌخ٤مر، مح٤مم إمم اجلٜم٥م دظمقل ًْ  456 ------------------------ اجلٜم٤مسم٦م؟ قمٜمف ُي

 أم اًمٖمًؾ إقم٤مدة ؿمٗمل إذا قمٚمٞمف ومٝمؾ اح٤مء، إًمٞمف َيِّمؾ ومل ضمرح، إصٌٕمف ذم ويم٤من اجلٜم٤مسم٦م، ُمـ اهمتًؾ رضمؾ

 457 --------------------------------------------------- ٓ؟

٤ًٌم اؾمتٞم٘مظ ُمـ  457 ------- يتٞمٛمؿ؟ أن ًمف ومٝمؾ ومٞمف آهمت٤ًمل يًٕمف ٓ سمقىم٧م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ ضمٜم

 458 ----------------- أجْم٤ًم؟ ُمرشملم يٖمتًؾ أن قمٚمٞمف يٚمزم هؾ ُمرشملم، أهٚمف ًمرضمؾا أتك ًمق

 459 ---------------------------------- طمٙمؿ ُمس اعمّمحػ وشمالوشمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة

 411 ------------------------------------- ـمٝم٤مرة قمغم إٓ اهلل ذيمر يمراه٦م

 411 ----------------------------------- ـمٝم٤مرة همػم قمغم اًم٘مرآن شمالوة يٙمره

 412 -------------------------------------- ًمٚمجٜم٥م اًم٘مرآن شمالوة ضمقاز

 412 -------------------------------------- ًمٚمجٜم٥م اًم٘مرآن ىمراءة ضمقاز

 414 ------------------------قمٚمٞمف دًمٞمؾ ومال اًمتحريؿ أُم٤م ًمٚمجٜم٥م اًم٘مرآن ىمراءة يمراه٦م
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 414 --------------------------------- اًمٙمراه٦م ُمع ًمٚم٘مرآن اجلٜم٥م ىمراءة ضمقاز

 415 --------------------- احلدصملم ُمـ ـمٝم٤مرة قمغم إٓ اًم٘مرآن ي٘مرأ  أٓ ًمٚمجٜم٥م إومْمؾ

 416 -------------------- اهلل؟ يذيمر أو اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن ًمف جيقز هؾ ضمٜم٤ٌمً  اًمرضمؾ يم٤من إذا

 423 ------------------------------------- ًمٚمُجٜم٥ُم اعمّمحػ ُمس ضمقاز

 424 ------------------------------------ ًمٚمٛمحِدث اعمّمحػ ُمس ضمقاز

 425 -------------------------------------- ضمٜم٤مسم٦م قمغم اًم٘مرآن ىمراءة طمٙمؿ

 427 -------- اًمٙمٗمر؟ سمالد إمم سم٤معمّمحػ اًمًٗمر جيقز وهؾ  ؟♂اعمٓمٝمرون إٓ يٛمًف ٓ▬ آي٦م ُمٕمٜمك

 428 ♂اعمٓمٝمرون إٓ يٛمًف ٓ▬ آي٦م ُمٕمٜمك سمٞم٤من ُمع  اعمّمحػ؟ وُمس اًم٘مرآن ًم٘مراءة اًمٓمٝم٤مرة ؽمطشمِم هؾ

 432 -------------------------------- ـم٤مهر إٓ اًم٘مرآن يٛمس ٓ طمدي٨م: ُمٕمٜمك

 433 ------------------ شًمٚمٛمّمحػ اًمٙم٤مومر ُمس طمٙمؿ» ًمٚمٙم٤مومر اعمّمحػ إهداء جيقز هؾ

 435 ----------------------------------------------- يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ

 437 ---------------------------------------------- اًمتٞمٛمؿ أطمٙم٤مم

 439 ----------------------------------------------- اًمتٞمٛمؿ صٗم٦م

 445 --------------------------------- واًمٙمٗملم ًمٚمقضمف واطمدة رضسم٦م اًمتٞمٛمؿ

 445 --------------------------------------- سم٤مًمّمخر؟ اًمتٞمٛمؿ جيقز هؾ

 445 ----------------------------------------- سم٤مجلدار؟ اًمتٞمٛمؿ طمٙمؿ

 441 ------------------------------------------ سم٤مجلدار اًمتٞمٛمؿ طمٙمؿ

 441 ---------------------------- يٜم٤مم أن أراد إذا اجلٜم٥م يٚمزم وُم٤م سم٤مجلدار اًمتٞمٛمؿ

 442 ----------------------------------------- اعمٓمٚمٞم٦م سم٤مجلدران اًمتٞمٛمؿ

 443 ---------------- اح٤مء يقضمد أو ُُيِْدث مل ُم٤م اًمقاطمد سم٤مًمتٞمٛمؿ صالة ُمـ أيمثر صالة ضمقاز

 443 ------------------ يتٞمٛمؿ؟ ومٝمؾ سم٤مؾمتٕمامًمف اًمقىم٧م ظمروج ظمٌم وًمٙمٜمف اح٤مء وضمد ُمـ

 445 ------------------------------ًمف يتٞمٛمؿ ومٝمؾ اح٤مء ُمـ يتير اًمقضمف يم٤من إذا

 445 -------------------- يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اح٤مء، طمي اًمّمالة أثٜم٤مء وذم سم٤مًمتٞمٛمؿ، صغم رضمؾ

 446 -------------------------------------- اًمّمالة ذم وهق اح٤مء وضمد إذا

 449 ------------------------------------------- يمت٤مب ؾمٜمـ اًمٗمٓمرة  

 451 --------------------------------------------------- اخلت٤من

 453 ------------------------------------ اًمٙمٗمر ؿمٕمر وإًم٘م٤مء سم٤مخلت٤من إُمر

 453 ------------------------------------------ وطمٙمٛمف اخلت٤من وىم٧م

 455 --------------------------------- اًمًٚمػ قمٜمد ُمٕمرووًم٤م يم٤من اًمٌٜم٤مت ظمت٤من

 456 --------------------------------------- اعمرأة ظمت٤من أطم٤مدي٨م طم٤مل

 457 ------------------------------------------- ٟم٤مثاِل ظمت٤من طمٙمؿ
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 457 ------------------------------------ اًمٌٜم٤مت ظمت٤من ذم اِلؾمالم طمٙمؿ

 459 ------------------------------------------- اًمٜم٤ًمء ظمت٤من طمٙمؿ

 465 ---------------------------------------- واضم٥م؟ اعمرأة ظمت٤من هؾ

 463 ---------------------------------------------- ىمص اًمِم٤مرب

 464 ----------------------------------احلٚمؼ دون اًم٘مص اًمِم٤مرب ذم اًمًٜم٦م

 466 ----------------------------------- احلٚمؼ ٓ اًم٘مص اًمِم٤مرب ذم اًمًٜم٦م

 467 ---------------------------- طمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م واِلسمط وهؾ ينمع أظمذ ؿمٕمر إذن

 سمًٜمـ اِلشمٞم٤من دون اعمدة دم٤موز ٦مطمرُم اًمتقىمٞم٧م ُمـ يٗمٝمؿ وهؾ اِلسمط وٟمتػ اًمٕم٤مٟم٦م حلٚمؼ اعمقضم٦ٌم اعمدة

 469 ------------------------------------------------- اًمٗمٓمرة

 469 -------------------------------------- إذن؟ ؿمٕمر أظمذ جيقز هؾ

 471 -------------------------------------------------- اًمًقاك

 473 ------------------------- اعمًٚمؿ؟ يًت٤مك يد وسم٠مي اًمًقاك، اؾمتٕمامل طمٙمؿ ُم٤م

 473 --------------------------------- واًمتًقك اًمًقاك يٜمت٘مد ٤مساًمٜم سمٕمض

 474 ----------------------------- سم٢مصٌٕمف؟ يًت٤مك أن ًمف أؾمٜم٤من ٓ عمـ ُيًـ هؾ

 475 --------------------------------------------إيمرام اًمِمٕمر واخلْم٤مب   

 477 --------------------------- ُمٕمٞمٜم٦م سمٛمقاؾمؿ ُم٘مٞمدة همػم اًمِمٕمر طمٚمؼ ُمنموقمٞم٦م

 477 ------------------------------------------- اًمِمٕمر سم٢ميمرام إُمر

 477 ---------------------------------- اخلْم٤مب؟ يمراهٞم٦م يٗمٞمد ُم٤م ورد هؾ

 481 ---------------------------------------- سم٤مًمًقاد اخلْم٤مب طمٙمؿ

 487 ----------------------------- يمت٤مب أطمٙم٤مم احلٞمض واًمٜمٗم٤مس وآؾمتح٤مو٦م

 489 -------------------------------------------- ٗمتف وأطمٙم٤مُمفاحلٞمض ص

 491 ------------------------- وأطمٙم٤مُمٝم٤م وآؾمتح٤مو٦م وأطمٙم٤مُمف احلٞمض دم صٗم٦م

 494 ------------------------------------------ احل٤مئض؟ شمٓمٝمر ُمتك

 495 ----------------------------------- واًمٓمٝمر احلٞمض سملم اًمٗم٤مصؾ احلد

 496 ---------------------------------------- احلٞمض اٟم٘مٓم٤مع قمالُم٤مت

 497 ------------- واهمتًٚم٧م ـمٝمرت يم٤مٟم٧م أن سمٕمد صمٞم٤مهب٤م قمغم اًمدم ُمـ ظمٞمقـم٤مً  اعمرأة رأت إذا

 498 ---------------------- واًمّمٗمرة واًمٙمدرة واحلٛمرة إؾمقد اًمدم يِمٛمؾ: احلٞمض

 499 ------------------------------ وسمٕمده احلٞمض ىمٌؾ واًمّمٗمرة اًمٙمدرة طمٙمؿ

 499 ---------------------------- احلٞمض ُمـ شمٙمقن اًمٓمٝمر ىمٌؾ واًمٙمدرة اًمّمٗمرة

 555 ------------------------------- سمحٞمض ًمٞمس احلٛمؾ أثٜم٤مء يٜمزل اًمذي اًمدم

 555 ------------------------- طمجٝم٤م ًمتتٛمٞمؿ احلٞمض ُمٜمع طمٌقب اعمرأة أظمذ طمٙمؿ
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 551 --------------------- اًمٞم٠مس ؾمـ ًمٌٚمقهمٝم٤م اٟم٘مٓمع يم٤من أن سمٕمد اًمدم شمرى تلاًم اعمرأة

 553 ------------------------------------------------ ُمدة احلٞمض

 555 ----------------------------------------------- احلٞمض أىمؾ

 555 --------------------------------------- وأيمثره احلٞمض ٕىمؾ طمد ٓ

 557 --------------------------------------------- همًؾ دم احلٞمض

 559 ---------------------------------------- احلٞمض دم همًؾ وضمقب

 515 ------------------------ وم٘مط اًمدم ُمقوع ٓ ًم٤ًمئره يٙمقن احل٤مئض صمقب ٟمْمح

دِّ  ُمـ رء اؾمتخدام وضمقب  515 ---------------- احلٞمض دم همًؾ ذم اح٤مء ضم٤مٟم٥م إمم احلقا

 511 --------------------------------------- احلٞمض مد يًػم قمـ اًمٕمٗمق

 513 -------------------------------------------- إشمٞم٤من احل٤مئض وقمنمهت٤م   

 515 ------------------------------------------ احل٤مئض وطء طمرُم٦م

 515 ------------------------------------------ طم٤مئًْم٤م أتك ُمـ يمٗم٤مرة

 516 -------------------------------- اهمت٤ًمهل٤م سمٕمد إٓ احل٤مئض إشمٞم٤من جيقز ٓ

 516 ---------------------------------------- احلٞمض أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ

 516 --------------------- احلٙمؿ ذم وهمػمه اعمتٕمٛمد سملم واًمتٗمريؼ طم٤مئْم٤مً  أتك ُمـ طمٙمؿ

 519 ----------------------------------------- اعمًتح٤مو٦م إشمٞم٤من ضمقاز

 521 -------------------------------------------- اًمٕم٤ٌمدات ًمٚمح٤مئض

 523 ------------------------------------------ ًمٚمٜمقم احل٤مئض ووقء

 524 ------------------------------- )(اعمحٞمض همًؾ ذم اًمِمٕمر ٟم٘مض وضمقب

 524 -------------------------------------- شمّمقم وٓ احل٤مئض شمّمكم ٓ

 525 ---------------------------------- اًمّمالة دون اًمّمقم احل٤مئض شم٘ميض

 525 --------------------------------------- سم٤مًمٌٞم٧م احل٤مئض ٓمقفشم ٓ

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شمٓمٝمر، أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ُمٖم٤مدرهت٤م وىم٧م وُيلم اِلوم٤مو٦م ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م احل٩م ذم اُمرأة

 525 -------------------------------------------------- شمٗمٕمؾ؟

 527 ----------------------------------- اعمًٕمك ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا

 529 ------------------------------ جد وىمراءة اًم٘مرآن ًمٚمح٤مئضطمٙمؿ دظمقل اعمً

 531 -------------------------------------- اعمًجد شمدظمؾ أن ًمٚمح٤مئض

 531 ------------------------------- اعمًجد ذم واجلٜم٥م احل٤مئض ُمٙم٨م ضمقاز

 532 ------------------------------ اًمّمالة وشمٕمتزل اًمٕمٞمد ُمّمغم احل٤مئض حتي

 533 -------------------- اعمًجد؟! حتٞم٦م شمّمكم وهؾ اعمًجد ذم  احل٤مئض ضمٚمقس طمٙمؿ

 533 --------------------------- اًمٕمٚمؿ دروس وطمْمقر ًمٚمح٤مئض اعمًجد دظمقل



 573   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين 

 535 ---------------------------- ًمٚمح٤مئض اعمًجد ودظمقل اًم٘مرآن ىمراءة طمٙمؿ

 541 ---------------------------------------- إذيم٤مر وىمراءة احل٤مئض

 543 ------------------------------------------- أطمٙم٤مم اعمًتح٤مو٦م

 545 ----------------------------- صالة ًمٙمؾ شمتقو٠م أن ُمـ ًمٚمٛمًتح٤مو٦م ٓسمد

 546 ----------------- اًمقضمقب ٓ آؾمتح٤ٌمب قمغم صالة ًمٙمؾ سم٤مًمٖمًؾ اعمًتح٤مو٦م أُمر

 546 ---------------------------- دًُم٤م رأت إذا ةصال ًمٙمؾ اعمًتح٤مو٦م شمتقو٠م إٟمام

 549 ---------------------------------------------- أطمٙم٤مم اًمٜمٗم٤مس

 551 ------------------------------------------ اًمٜمٗم٤مس ٕىمؾ طمد ٓ

 551 ------------------------------------------ اًمٜمٗم٤مس ٕىمؾ طمد ٓ

 551 ---------------------------------------------- اًمٜمٗم٤مس أيمثر

 553 ---------------------- وشمّمكم شمٖمتًؾ وم٢مهن٤م إرسمٕملم ىمٌؾ اًمٓمٝمر ٜمٗم٤ًمءاًم رأت إن

 555 -------------------------------- وُيرم ُيؾ ُم٤م مجٞمع ذم يم٤محلٞمض اًمٜمٗم٤مس

 555 ----------------- ٓ؟ أم ٟمٗم٤مس دم ُمٜمٝم٤م يٜمزل اًمذي اًمدم  ُيَٕمد ومٝمؾ أؾم٘مٓم٧م، إذا اعمرأة

 555 --------------------------------- اجلٜملم إؾم٘م٤مط سم٥ًٌم زليٜم اًمذي اًمدم

 556 ---------------------- ىمٚمٞمٚم٦م سمٗمؽمة اًمقوع ىمٌؾ اعمرأة ُمـ يٜمزل اًمذي اًمدم طمٙمؿ ُم٤م

 557 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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 اخلؿسة األركان أحد الصالة

ش. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ» احلدي٨م... شمخس قمغم اإلؾمالم سمٜمل»: اخلٛم٦ًم إريم٤من أطمد هل

 .شأن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ»: طمدي٨م وومٞمف

 ش[1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 مخًسا جعؾت ثؿ مخسني أوال الصالة فرضت

 ط اًمٜمٌل قمغم ومرو٧م: ُم٤مًمؽ سمـ أنس: مخ٤ًم ضمٕمٚم٧م صمؿ مخًلم أوٓ وومرو٧م

ش 717/ 1» ت. مخًلم ضمٕمٚم٧م كطمت ٟم٘مّم٧م صمؿ مخًلم سمف أهي ًمٞمٚم٦م اًمّمٚمقات

 أنس أظمؼمين: ىم٤مل اًمزهري قمـ ُمٕمٛمر ٟم٤م: اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: ش161/ 3» وطمؿ وصححف

 طمدي٨م ُمـ ـمرف قمٜمدمه٤م وهق اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا. سمف ُم٤مًمؽ سمـ

ء  .سمٜمحقه اًمٓمقيؾ اإلها

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 كؾ بنقامة يرض ولقمل الؽافر إشالم يؼبؾقا أن األمر لقالة جيقز

 اخلؿس الصؾقات

 اًمّمٚمقات يمؾ سم٢مىم٤مُم٦م يرض وًمقمل اًمٙم٤مومر إؾمالم ي٘مٌٚمقا  أن إُمر ًمقٓة وجيقز

 : ُمٜمٝمؿ رضمؾ قمـ اًمٚمٞمثل قم٤مصؿ سمـ ٟمٍم: اخلٛمس

/ 1» طمؿ. ُمٜمف ذًمؽ وم٘مٌؾ صالشملم إٓ يّمكم ٓ أنف قمغم وم٠مؾمٚمؿ ط اًمٜمٌل أتك أنف

 .قمٜمف ىمت٤مدة قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـش 363 و 41 - 47

 .أطم٤مدي٨م وومٞمف. ُمًٚمؿ ذط قمغم ٞمحصح ؾمٜمد وهذا

 ش[1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



   اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يف زيدت ثؿ ادغرب إال ركعتني ركعتني أواًل  الصالة فرضت

 السػر يف عؾقف هل ما عذ وتركت الصبح إال احلرض

 اًمّمٌح إٓ احلي ذم زيدت صمؿ اعمٖمرب إٓ ريمٕمتلم ريمٕمتلم أوٓ وومرو٧م

 : قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م اًمًٗمر ذم قمٚمٞمف هل ُم٤م قمغم وشمريم٧م

 زاد اعمديٜم٦م ط اهلل رؾمقل ىمدم ومٚمام سمٛمٙم٦م ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمّمالة ومرو٧م ىمد

 ىمراءهتام ًمٓمقل اًمٗمجر وصالة اًمٜمٝم٤مر وشمر وم٢مهن٤م اعمٖمرب إٓ ريمٕمتلم ريمٕمتلم يمؾ ُمع

 أيب سمـ داود قمـش 461 و 471/ 6» طمؿ. إومم اًمّمالة صغم ؾم٤مومر إذا ويم٤من: ىم٤مل

ش 474/ 6» قمٜمده وًمف. ُمًٚمؿ طذ قمغم صحٞمح سمًٜمد وهذا. قمٜمٝم٤م اًمِمٕمٌل قمـ هٜمد

 دون خمتٍما  وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم وأصٚمف. طمًـ وؾمٜمده سمٜمحقه قمٜمٝم٤م أظمرى ـمريؼ

 اًمّمالة اهلل ومرض: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م هذا يٕم٤مرض وٓ. واعمٖمرب اًمّمٌح ذيمر

 ُمًٚمؿ. ريمٕم٦م اخلقف وذم ريمٕمتلم اًمًٗمر وذم أرسمٕم٤م احلي ذم ط ٟمٌٞمٙمؿ ًم٤ًمن قمغم

 .إُمر قمٚمٞمف اؾمت٘مر ُم٤م قمـ ٤مرإظمٌ هذا وم٢من وهمػمهش 173/ 4»

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وفسادها الصالة بصالح وفساده العؿؾ صالح

 وم٢من، اًمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد سمف حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شقمٛمٚمف ؾم٤مئر ومًد ومًدت وإن قمٛمٚمف ؾم٤مئر ًمف صٚمح صٚمح٧م

 [.ووم٤ًمده٤م اًمّمالة سمّمالح ووم٤ًمده اًمٕمٛمؾ صالح: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ش.3/373» اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 كؾفا لؾذكقب اخلؿس الصؾقات تؽػر

 : [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م 
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 يم٤من ُم٤م، ُمرات مخس يقم يمؾ ُمٜمف يٖمتًؾ جيري هنر أطمديمؿ سمٗمٜم٤مء يم٤من ًمق أرأج٧م»

 اح٤مء يذه٥م يمام اًمذٟمقب شمذه٥م اًمّمٚمقات إن: ىم٤مل، رء ٓ: ىم٤مًمقا  درٟمف؟ ُمـ يٌ٘مك

 .شاًمدرن

 .يمٚمٝم٤م ًمٚمذٟمقب اخلٛمس اًمّمٚمقات شمٙمٗمػم: فسم٘مقًم اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 ش.111/ 7»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصؾقات عذ لؾؿحافظني وكبرها صغرها الذكقب غػران

 واجلؿع اخلؿس

 اًمّمٚمقات»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض أجْم٤مً  هريرة أبك وقمـ

 .شصحٞمحش. »اًمٙم٤ٌمئر شمٖمش مل ُم٤م سمٞمٜمٝمـ ح٤م يمٗم٤مرةٌ  اجلٛمٕم٦م إمم واجلٛمٕم٦م، اخلٛمس

 .وهمػممه٤م واًمؽمُمذي ُمًٚمؿ رواه 

 ذح» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل، ي١مت مل ُم٤م أي: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 أن اعمراد وًمٞمس، شمٖمٗمر ٓ وم٢مهن٤م، اًمٙم٤ٌمئر إٓ شمٖمٗمر يمٚمٝم٤م اًمذٟمقب أن ُمٕمٜم٤مه»: شُمًٚمؿ

 يم٤من وإن هذا وم٢من، اًمّمٖم٤مئر ُمـ ؿمئ يٖمٗمر ٓ يم٤من وم٢من، يمٌػمة شمٙمـ مل ُم٤م شمٖمٗمر اًمذٟمقب

 .شي٠مب٤مه احلدي٨م ومًٞم٤مق ٛمالً حمت

 مل ُم٤م اًمذٟمقب همٗمران ُمـ احلدي٨م ذم اعمذيمقر هذا: اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م أو، اًمتقسم٦م شمٙمٗمره٤م إٟمام اًمٙم٤ٌمئر وأن، اًمًٜم٦م أهؾ ُمذه٥م هق يمٌػمة شم١مت

 .أقمٚمؿ واهلل، وومْمٚمف

 يٌ٘مك هؾ» :ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم اًمت٘مريري آؾمتٗمٝم٤مم يٜم٤مذم احلٍم هذا: ىمٚم٧م

د أن قمغم شمٗمًػمه يٛمٙمـ ٓ وم٢مٟمف: فم٤مهر هق يمامش رء؟ درٟمف ُمـ ، اًمّمٖمػم اًمدرن سمف اعمرا

 هبذا احلدي٨م شمٗمًػم وم٢من، هق يمام يمٚمف ومٞمٌ٘مك اًمٙمٌػم اًمدرن وأُم٤م، رء ُمٜمف يٌ٘مك ومال

 .خيٗمك ٓ يمام، اًمّمدر ذم ًمف ضب

 :ط يم٘مقًمف، اعمذيمقر سم٤محلٍم شمٗمًػمه٤م يٛمٙمـ ٓ أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم



   اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اهلل ؿم٤مء إن وؾمٞم٠ميتش. أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع: يٗمًؼ ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ»

 .شمٕم٤ممم

 ومققمد، قم٤ٌمده قمغم شمٗمْمٚمف ذم زاد شمٕم٤ممم اهلل أن -أقمٚمؿ واهلل- زم يٌدو وم٤مًمذي

 شمٙمٗمر اعمٖمٗمرة يم٤مٟم٧م أن سمٕمد، اًمٙم٤ٌمئر وومٞمٝم٤م، مجٞمٕم٤مً  اًمذٟمقب هلؿ يٖمٗمر سم٠من اعمّمٚملم

 ُمـ وهمػمه٤م ًمٚمّمالة شمٙمقن أن يضي٘مت اإلهلل ؾوم٤مًمٗمْم، اًمٙم٤ٌمئر اضمتٜم٤مب سمٛمجرد

 ذًمؽ أن يٌدو وٓ، اًمٙم٤ٌمئر اضمتٜم٤مب ومْمٞمٚم٦م قمغم هب٤م شمتٛمٞمز أظمرى ومْمٞمٚم٦م اًمٕم٤ٌمدات

 .أقمٚمؿ واهلل، اًمٙم٤ٌمئر شمٙمن سم٠من إٓ يٙمقن

 ٓ أنف ؿمؽ ٓ اعمذيمقرة اًمٗمْمٞمٚم٦م وم٢من، يٖمؽموا ٓ أن اعمّمٚملم قمغم يٜمٌٖمل وًمٙمـ

 طمدي٨م ذم سيح وهذا، أُمر يمام أداءه٤م وأطمًـ وأمتٝم٤م، اًمّمالة أىم٤مم ُمـ إٓ يًتح٘مٝم٤م

، أُمر يمام وصغم، أُمر يمام شمقو٠م ُمـ»: ش7اًم٤ٌمب آظمر/ـمٝم٤مرة-7» اعمت٘مدم أجقب أيب

 ش.قمٛمؾ ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر

 اهلل ُمٖمٗمرة ًمٞمًتح٘مقا ، اعمذيمقريـ إُمريـ حي٘م٘مقا  أن اعمّمٚملم جلامهػم وأنك

 ُمـ ٟمًتح٘مف سمام وًمٞمس، سمرمحتف يٕم٤مُمٚمٜم٤م أن اهلل ٟمدقمق أن إٓ ًمٜم٤م ومٚمٞمس، اًمٕمٔمٞمؿ وومْمٚمف

 .أقمامًمٜم٤م

 ش1/188واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ»



 

 

الصالة تازك حكي
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 حديُث الشػاعة

ـَ ادسؾؿني ا تشؿُؾ تاركل الصالِة م  وأَّنه

قاًمذي ٟمٗمز ومـ: إذا ظَمٚمَص اعم١مُمٜمقَن ُمـ اًمٜم٤مر وَأُِمٜمُقا »: [ط]ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٤مَدًَم٦ُم أطَمِديُمؿ ًمّم٤مطمٌِفِ  ذم احلؼِّ يٙمقن ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م سم٠مؿمدِّ ُمـ ُم٤مدًم٦م اعم١مُمٜملم  سمٞمده! ُم٤م ُُمَ

هِنُِؿ اًمذيـ ُأْدظِمُٚمقا اًمٜم٤مر. ىم ؿ ذم إظمقا ٜم٤م: ي٘مقًمقن: ٤ملًمرهبِّ ٟمُ رسمَّ ٜم٤َم يم٤مٟمقا يّمٚمُّقن ! إظمقا

قن ُمٕمٜم٤م: ُمٕمٜم٤م ويّمقُمقن: ُمٕمٜم٤م : وم٠مدظمٚمَتٝمؿ اًمٜم٤مر. ىم٤مل: ]وجُي٤مهدون ُمٕمٜم٤م[: وحُيجُّ

ٌُقا وم٠مظمِرضُمقا ُمـ قَمرَ : ومٞم٘مقُل  ٓ شم٠ميمُؾ : وَمَٞمْٕمرومقهَنُؿ سمُِّمقِرهؿ: ومٞم٠متُقهنؿ: وْمُتؿ ُمٜمٝمؿاذَه

وُمٜمٝمؿ : وَمِٛمٜمْٝمؿ ُمـ َأظَمذشْمُف اًمٜم٤مُر إمم أنّم٤مِف ؾم٤مىَمْٞمفِ : ]مل شَمْٖمَش اًمَقضْمَف[: اًمٜم٤مر ُصَقَرُهؿ

ٌَٞمْف ً يمثػماً[ (1)ُمـ أظمذشمف إمم يَمْٕم ـْ : ومٞم٘مقًمقن: ]وَمُٞمخِرضُمقَن ُِمٜمْٝم٤م سمنما ٜم٤م! ىمد َأظْمَرضمٜم٤م َُم رسمَّ

َأظْمِرضُمقا ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌِف ُِمث٘م٤مُل ديٜم٤مٍر : صمؿ ]َيُٕمقدون ومٞمتٙمٚمٛمقن ومـ[ ي٘مقُل : ىم٤مل شمٜم٤م.َأَُمر

ٜم٤م! مل َٟمَذْر ومٞمٝم٤م أطمدًا ممـ َأَُمرشَمٜم٤م. : صمؿ ]ي٘مقًمقن، ُمـ اإليامِن. ]ومُٞمخِرضُمقن ظمٚم٘م٤ًم يمثػماً[ رسمَّ

َن ]وم٠ًمظْمِرضُمقُه. ومُٞمخِرضمق ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف وزُن ٟمّمػ ديٜم٤مرٍ  ومـ[، ارضمٕمقا : صمؿ ي٘مقل

ٜم٤م! مل َٟمَذْر ومٞمٝم٤م ممـ أُمرشمٜم٤م...[: صمؿ ي٘مقًمقن، ظمٚم٘م٤ًم يمثػماً  أظمِرضُمقا ُمـ : طمتك ي٘مقل: رسمَّ

ٍة. ْق هبذا : ىم٤مل أبق ؾمٕمٞمد، ]ومٞمخرضمقن ظمٚم٘م٤ًم يمثػماً[ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل َذرَّ ومٛمـ مل ُيّّمدِّ

ٍة َوإِن ▬: احلدي٨م ومٚمَٞمْ٘مَرأْ هذه أي٦م ٜم٦ًَم ُيَْم٤مقِمْٗمَٝم٤م إِنَّ اّلّلَ َٓ َئْمٚمُِؿ ُِمثَْ٘م٤مَل َذرَّ ًَ شَمُؽ طَم

: رسمٜم٤م! ىمد َأظْمَرضْمٜم٤م ُمـ أُمرشمٜم٤م: ومٞم٘مقًمقن: ىم٤مل [71: اًمٜم٤ًمء]♂ َوُي١ْمِت ُِمـ ًمَُّدْٟمُف َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم 

ٌَْؼ ذم اًمٜم٤مر أطمٌد ومٞمف ظمػٌم. ىم٤مل وؿَمَٗمَٕم٧ِم : ؿمٗمَٕم٧ِم اعمالئٙم٦م: صمؿ ي٘مقل اهلل: ومٚمؿ َي

أو - وَمَٞمْ٘مٌُض ىمٌْم٦ًم ُمـ اًمٜم٤مر: ىم٤مل أرطمؿ اًمرامحلم َل وسَم٘مِ : وؿَمَٗمَع اعم١مُمٜمقن: نٌٞم٤مءإ

ٌَْْمَتلمِ : ىم٤مل ىُمقا طمتك ص٤مروا مُحَاًم. ىم٤مل: ٟم٤مؾم٤ًم مل يٕمٛمٚمقا ظمػماً ىَمطُّ  -ىَم وَمُٞم١ْمشَمك : ىمد اطمؽَمَ

ٞمؾِ : وَمُٞمَّم٥مُّ قمٚمٞمٝمؿ: شاحلٞم٤مةُ »: هبؿ إمم ُم٤مء ُي٘م٤مُل ًمف ًَّ ٞمِؾ اًم
٦ٌَُّم ذم مَحِ ٧ٌُُم احل ٌُُتقَن يمام شَمٜمْ : وَمٞمَٜمْ

ومام يم٤من إمم اًمِمٛمس ُمٜمٝم٤م : وإمم ضم٤مٟم٥م اًمِمجرة: إمم ضم٤مٟم٥م اًمّمخرة]ىمد َرَأجُْتُٛمقه٤م 

وَمٞمَْخُرضُمقَن ُمـ أضم٤ًمِدِهؿ ُِمثَؾ : ىم٤مل: وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م إمم اًمٔمؾِّ يم٤من أبٞمض[: يم٤من أظمي

                                                           

 واسمـ شاًمٜم٤ًمئل»و شاعمًٜمد» ُمـ واًمتّمقي٥م: ىمٚم٧م. شريمٌتٞمف»: شُمًٚمؿ» ذم: اهل٤مُمش وقمغم شيمٗمٞمف »: إصؾ (1)

 [.ُمٜمف. ]ومٞمف ُمتٙمٚمؿ وهق: ؾمٕمٞمد سمـ ؾمقيد ُمًٚمؿ رواي٦م وذم شىمدُمٞمف»: شاًمٌخ٤مري» وذم .ُم٤مضم٦م



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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شمِؿُ : وذم رواي٦م»: وذم أقمٜم٤مىمٝمؿ اخل٤مشمؿُ : اًمٚم١مًم١مِ  : ومُٞم٘م٤مُل هَلُؿُ : قُمَت٘م٤مُء اهلل. ىم٤مل: شاخلقا

 ومٝمق ًمُٙمؿ ]وُِمثُٚمُف َُمَٕمُف[. ]ومٞم٘مقل أهؾ اجلٜم٦مومام متٜمَّٞمت: ادظمٚمقا اجلٜم٦م
ٍ
: ُؿ َوَرأجُتؿ ُمـ رء

ُُمقُه[. ىم٤مل: ه١مٓء قُمت٘م٤مُء اًمرمحـ َأْدظَمَٚمُٝمُؿ اجلٜم٦م سمٖمػِم قمٛمٍؾ قَمِٛمُٚمقهُ  : وٓ ظمػٍم َىمدَّ

ٜم٤م! َأقَمَٓمْٞمَتٜم٤م ُم٤م مل شُمٕمِط أطمدًا ُمـ اًمٕم٤معملم. ىم٤مل: ومٞم٘مقًمقن وم٢من ًمٙمؿ قمٜمدي : ومٞم٘مقل: رسمَّ

ٜم٤م! وُم٤م َأوْمَْمُؾ ُمـ ذًمَؽ؟ ]ىم٤مل: ٞم٘مقًمقنأوْمَْمَؾ ُمٜمف. وم ومال : ِرو٤مئل قَمٜمُْٙمؿ: [ ومٞم٘مقُل : رسمَّ

 . شَأؾْمَخُط قمٚمٞمٙمؿ أبداً 

 : ]قال اإلمام[
أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ زيد : «711 -11/719» «اعمّمٜمػ»أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم 

... طىم٤مل رؾمقل اهلل : اسمـ أؾمٚمؿ قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل

 ومذيمره. 

واسمـ ، «471/ 4»واًمٜم٤ًمئل ، «97/ 3»ـمريؼ قمٌداًمرزاق أظمرضمف أمحد وُمـ 

 ص» «اًمتقطمٞمد»واسمـ ظمزيٛم٦م ذم  -خمتٍماً  -«4198»واًمؽمُمذي ، «61رىمؿ »ُم٤مضم٦م 

 «476 اًمّمالة رىمؿ شمٕمٔمٞمؿ ىمدر» واسمـ ٟمٍم اعمروزي ذم: «414و  411، 187

طمدي٨م : لسمٜمحقه. يٕمٜم: وإٟمام ىم٤مل: مل يًؼ ًمٗمٔمف: وشم٤مسمٕمف حمٛمد سمـ صمقر قمـ ُمٕمٛمر سمف

  هِم٤مم سمـ ؾمٕمد أيت خترجيف.

ٟم٦م.  أظمرضمف أبق قمقا

ون ذم »: وأوًمف: وشم٤مسمٕمف ؾمٕمٞمد سمـ هالل قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ سمف أتؿ ُمٜمف هؾ شمْم٤مرُّ

وُمًٚمؿ ، ش7739»احلدي٨م سمٓمقًمف. أظمرضمف اًمٌخ٤مري  شرؤي٦م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر..

 ش.اإلطم٤ًمن -333» واسمـ طم٤ٌمنش 411 ص» واسمـ ظمزيٛم٦م أجْم٤مً ، ش1/117-117»

ويمذا اًمٌخ٤مري ، ش117 -1/117»أظمرضمف ُمًٚمؿ : ُمٞمنة قمـ زيد وطمٗمص سمـ

ٟم٦م : ًمٙمٜمف مل يً٘مف سمتامُمف: ش7181» وهِم٤مم سمـ ؾمٕمد ش. 169 -1/168»ويمذا أبق قمقا

ٟم٦م : قمٜمف واحل٤ميمؿ : ش411ص»واسمـ ظمزيٛم٦م : سمتامُمفش 183-1/181»أظمرضمف أبق قمقا

 وإٟمام، إٓ أنف مل يًؼ ًمٗمٔمف: ش1/117»ويمذا ُمًٚمؿ ، وصححفش 187 -7/184»



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 
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ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو : (1)أطم٤مل سمف قمغم ًمٗمظ طمدي٨م طمٗمص سمـ ُمٞمنة ٟمحقه. وشم٤مسمع قمٓم٤مء

ؾمٛمٕم٧م أب٤م : ىم٤مل -ويم٤من ذم طمجر أيب ؾمٕمٞمد، أطمد سمٜمل ًمٞم٨م -سمـ قمٌٞمد اًمٕمتقاري

وومٞمف ، ي٘مقل... ومذيمره ٟمحقه خمتٍماً  طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ؾمٕمٞمد اخلدري ي٘مقل

 اًمزي٤مدة اًمث٤مًمث٦م.

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ، «411ص »ٛم٦م واسمـ ظمزي، «14 -11/ 3»أظمرضمف أمحد 

واسمـ ضمرير ذم ، «7481»وقمٜمف اسمـ ُم٤مضمف ، «13/176/16139» «اعمّمٜمػ»

، «778/1468ص » «زوائد اًمزهد»وحيٞمك سمـ ص٤مقمد ذم ، «16/81» «اًمتٗمًػم»

، ! وسمٞمض ًمف اًمذهٌل«صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط ُمًٚمؿ»: وىم٤مل «181/ 7»يمؿ واحل٤م

 وىمد سح سم٤مًمتحدي٨م.، ؾمح٤مقٕن ومٞمف حمٛمد سمـ إ: وإٟمام هق طمًـ وم٘مط

ه ذم ُمٙم٤من آظمر -أىمقل وسمٞم٤من ، سمٕمد ختري٩م احلدي٨م هذا اًمتخري٩م اًمذي ىمد ٓ شمرا

: -شاعم٤ًمٟمٞمد»و شاًمًٜمـ»و شاًمّمح٤مح»أنف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمِمٞمخلم وهمػممه٤م ُمـ أهؾ 

ُمٜمٝم٤م ؿمٗم٤مقم٦م اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم ذم إظمقاهنؿ اعمّمٚملم اًمذيـ : ومٞمف ومقائد مج٦م قمٔمٞمٛم٦م

صمؿ ذم همػمهؿ ممـ هؿ دوهنؿ قمغم اظمتالف ىمقة إيامهنؿ. صمؿ ، ذٟمقهبؿأدظمٚمقا اًمٜم٤مر سم

ومٞمخرضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر سمٖمػم ، يتٗمْمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم ُمـ سم٘مل ذم اًمٜم٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم

د سم٤مخلػم اعمٜمٗمل دمقيز  وٓ ظمػم ىمدُمقه.: قمٛمؾ قمٛمٚمقه وًم٘مد شمقهؿ سمٕمْمٝمؿ أن اعمرا

 : ش13/749»شًمٗمتحا»ىم٤مل احل٤مومظ ذم  إظمراج همػم اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر!

شمدل  يمام: ورد ذًمؽ سم٠من اعمراد سم٤مخلػم اعمٜمٗمل ُم٤م زاد قمغم أصؾ اإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم»

 .شقمٚمٞمف سم٘مٞم٦م إطم٤مدي٨م

ي٤م : ومٞم٘م٤مل»: ذم طمدي٨م أنس اًمٓمقيؾ ذم اًمِمٗم٤مقم٦م أجْم٤مً  طُمٜمٝم٤م ىمقًمف : ىمٚم٧م

ي٤م رب! ائذن زم : واؿمٗمع شمِمٗمع. وم٠مىمقل، وؾمؾ شمٕمط، وىمؾ يًٛمع، حمٛمد! ارومع رأؾمؽ

وقمزيت وضمالزم ويمؼمي٤مئل وقمٔمٛمتل ٕظمرضمـ ُمٜمٝم٤م : ٓ إهل إٓ اهلل. ومٞم٘مقل: لومٞمٛمـ ىم٤م

 .شٓ إهل إٓ اهلل: ُمـ ىم٤مل

                                                           

 [. ُمٜمف.]ىَمَٚمؿ وؾمٌُؼ  ؾمٝمق وهق شزيداً  وشم٤مسمع»: شاعمٓمٌققم٦م -31 ص» اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ، رؾم٤مًمتل ذم ووىمع (1)



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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وذم ـمريؼ ش. 848: / رىمؿ4/496» شفمالل اجلٜم٦م»وهق خمرج ذم ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

وأدظمؾ ُمـ سم٘مل ، طم٤ًمب اًمٜم٤مس.. وومرغ اهلل ُمـ »: أظمرى قمـ أنس ريض اهلل قمٜمف

ُم٤م أهمٜمك قمٜمٙمؿ أنٙمؿ يمٜمتؿ شمٕمٌدون اهلل قمز وضمؾ ٓ : ومٞم٘مقل أهؾ اًمٜم٤مر، اًمٜم٤مر لُمـ أُمت

ومٌٕمزيت ٕقمت٘مٜمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر. ومػمؾمؾ : شمنميمقن سم٤مهلل ؿمٞمئ٤ًم؟ ومٞم٘مقل اجل٤ٌمر قمز وضمؾ

 احلدي٨م. شومٞمٜمٌتقن..، ومٞمدظمٚمقن ذم هنر احلٞم٤مة، إًمٞمٝمؿ ومٞمخرضمقن وىمد اُمتحِمقا 

حت٧م احلدي٨م  «اًمٔمالل»وهق خمرج ذم ، أظمرضمف أمحد وهمػمه سمًٜمد صحٞمح

ؿمقاهد أظمرى.  «11/711» «اًمٗمتح»وذم ، «873 -874»وًمف ومٞمف ؿمقاهد ، «877»

، «مل شمٖمش اًمقضمف»: ومٞمف طوذم احلدي٨م رد قمغم اؾمتٜم٤ٌمط اسمـ أيب مجرة ُمـ ىمقًمف 

 أن ُمـ يم٤من ُمًٚماًم وًمٙمٜمف يم٤من ٓ: «إٓ دارات اًمقضمقه»: وٟمحقه احلدي٨م أيت سمٕمده

ًمٙمـ »: «11/717»ًمف إذ ٓ قمالُم٦م ًمف! وًمذًمؽ شمٕم٘مٌف احل٤مومظ سم٘مق: خيرج يّمكم ٓ

وهق ُمذيمقر ذم : «مل يٕمٛمٚمقا ظمػماً ىمط»: ًمٕمٛمقم ىمقًمف: حيٛمؾ قمغم أنف خيرج ذم اًم٘مٌْم٦م

 يٕمٜمل هذا.، «اًمتقطمٞمد»طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد أيت ذم 

ِف شمٕم٘م٤ًٌم قمغم اسمـ أيب مجرة ُمـ وضمف  ًِ وىمد وم٤مت احل٤مومظ رمحف اهلل أن ذم احلدي٨م َٟمْٗم

ظمقاهنؿ اعمّمٚملم واًمّم٤مئٛملم وهمػمهؿ ذم وهق أن اعم١مُمٜملم يمام ؿمٗمٕمٝمؿ اهلل ذم إ: آظمر

ٕمقا ذم اعمرات إظمرى، وم٠مظمرضمقهؿ ُمـ اًمٜم٤مر سم٤مًمٕمالُم٦م، اعمرة إومم ، ومٚمام ؿُمٗمِّ

ً يمثػماً  وإٟمام ومٞمٝمؿ ُمـ اخلػم يمؾ طم٥ًم ، مل يٙمـ ومٞمٝمؿ ُمّمٚمقن سمداه٦م: وأظمرضمقا سمنما

 إيامٟمف. وهذا فم٤مهر ضمدًا ٓ خيٗمك قمغم أطمد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

إذا ُم٤مت ُمًٚمامً يِمٝمد - ٨م دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم أن شم٤مرك اًمّمالةيوم٤محلد: وقمغم ذًمؽ

ومٗمٞمف دًمٞمؾ ىمقي ضمدًا أنف داظمؾ حت٧م ، ٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر ُمع اعمنميملم -أن ٓ إهل إٓ اهلل

َـ ▬: ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم إِنَّ اّلّلَ َٓ َيْٖمِٗمُر َأن ُينْمَ

طمديث٤ًم سحي٤ًم ذم ش 6/471» شُمًٜمده»وىمد روى اإلُم٤مم أمحد ذم  [78 :اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مء

اًمدواويـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ »: هذا ُمـ رواي٦م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمرومققم٤ًم سمٚمٗمظ

ىم٤مل اهلل ، وم٤مًمنمك سم٤مهلل: وم٠مُم٤م اًمديقان اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل»: وومٞمف، احلدي٨م شصمالصم٦م..

 وَمَ٘مْد طَمرَّ ▬: قمز وضمؾ
ِ
ْك سم٤ِمّلّل  .[74: اح٤مئدة] ♂َم اّلّلُ قَمَٚمٞمِف اجْلَٜم٦َّمَ َُمـ ُينْمِ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 

 

 

17 

ُمـ : ومٔمٚمؿ اًمٕمٌد ٟمٗمًف ومٞمام سمٞمٜمف وسملم رسمف: وأُم٤م اًمديقان اًمذي ٓ يٕم٠ٌم اهلل سمف ؿمٞمئ٤مً  

 وم٢من اهلل قمز وضمؾ يٖمٗمر ذًمؽ ويتج٤موز إن ؿم٤مء..: أو صالة شمريمٝم٤م: صقم يقم شمريمف

ًَ ، ش7/176»احلدي٨م. وىمد صححف احل٤ميمؿ » ح٤م -قمٜمدي  ؿٍ ٚمّ وهذا وإن يم٤من همػم ُُم

وم٢مٟمف يِمٝمد ًمف هذا احلدي٨م  -ش387: رىمؿ» شختري٩م ذح اًمٓمح٤موي٦م»سمٞمٜمتف ذم 

 طمدي٨م اًمؽممج٦م. ومتٜمٌف.: اًمّمحٞمح

إذا قمروم٧م ُم٤م ؾمٚمػ ي٤م أظمل اعمًٚمؿ! وم٢من قمجٌل طم٘م٤ًم ٓ يٙم٤مد يٜمتٝمل ُمـ إهمٗم٤مل 

هؾ يٙمٗمر : أٓ وهل: مج٤مهػم اعم١مًمٗملم اًمذيـ شمقؾمٕمقا ذم اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م اهل٤مُم٦م

قمـ إيراد هذا احلدي٨م  -ومٞمام اـمٚمٕم٧م- ٤مرك اًمّمالة يمًاًل أم ٓ؟ ًم٘مد همٗمٚمقا مجٞمٕم٤مً شم

ومل ، مل يذيمره ُمـ هق طمج٦م ًمف، اًمّمحٞمح ُمع اشمٗم٤مق اًمِمٞمخلم وهمػممه٤م قمغم صحتف

وم٢مٟمف ُمع ، وسمخ٤مص٦م ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم، جي٥م قمٜمف ُمـ هق طمج٦م قمٚمٞمف

وضمقاب يمؾ ُمٜمٝمؿ قمـ ، شاًمّمالة»: ف اًم٘مٞمؿشمقؾمٕمف ذم ؾمقق أدًم٦م اعمختٚمٗملم ذم يمت٤مسم

ً : وم٢مٟمف مل يذيمر هذا احلدي٨م ذم أدًم٦م اح٤مٟمٕملم ُمـ اًمتٙمٗمػم: أدًم٦م خم٤مًمٗمف إٓ خمتٍما

، اظمتّم٤مرًا خماًل ٓ ئمٝمر دًٓمتف اًمٍمحي٦م قمغم أن اًمِمٗم٤مقم٦م شمِمٛمؾ شم٤مرك اًمّمالة أجْم٤مً 

الزم وقمزيت وضم: ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ»: وذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م»: وم٘مد ىم٤مل رمحف اهلل

ومٞمخرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ مل يٕمٛمؾ »: . وومٞمفشٓ إهل إٓ اهلل: ٕظمرضمـ ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل

 .شظمػماً ىمط...

وم٤مًمِمٓمر إول هق ذم آظمر طمدي٨م أنس : وهذا اًمًٞم٤مق ُمٚمٗمؼ ُمـ طمديثلم: ىمٚم٧م

واًمِمٓمر أظمر : اًمٓمرف إظمػم ُمٜمفش 131ص » وىمد ؾمٌؼ أن ذيمرت: اعمتٗمؼ قمٚمٞمف

 . شْم٦م ُمـ اًمٜم٤مر ٟم٤مؾم٤ًم مل يٕمٛمٚمقا هلل ظمػماً ىمط...ومٞم٘مٌض ىمٌ»: هق ذم طمدي٨م اًمؽممج٦م

ومٝمق واوح ضمدًا إذا شمذيمرت أهي٤م اًم٘م٤مرئ : وأُم٤م أن اظمتّم٤مره اظمتّم٤مر خمؾ

ُمتٛماًم سمف شمٕم٘مٞمٌف قمغم اسمـ أيب  «134ص»اًمٙمريؿ ُم٤م ؾمٌؼ أن اؾمتدريمتف قمغم احل٤مومظ 

: ُم٤م سمٕمده٤ممم٤م يدل قمغم أن ؿمٗم٤مقم٦م اعم١مُمٜملم يم٤مٟم٧م ًمٖمػم اعمّمٚملم ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م و: مجرة

يٜمٌٖمل أن يزول سمف اًمٜمزاع ذم : ومٝمذا ٟمص ىم٤مـمع ذم اعم٠ًمخ٦م: و أهنؿ أظمرضمقهؿ ُمـ اًمٜم٤مر

قمدم شمٙمٗمػم : اًمتل ُمٜمٝم٤م: هذه اعم٠ًمخ٦م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ دمٛمٕمٝمؿ اًمٕم٘مٞمدة اًمقاطمدة
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وسمخ٤مص٦م ذم هذا اًمزُم٤من اًمذي شمقؾمع ومٞمٝمؿ سمٕمض : أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ إُم٦م اعمحٛمدي٦م

إلمه٤مهلؿ اًم٘مٞم٤مم سمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ قمٛمٚمف ُمع : شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم اعمٜمتٛملم إمم اًمٕمٚمؿ ذم

واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم : ظمالوم٤ًم ًمٚمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٓ يّمٚمقن شمديٜم٤ًم وقم٘مٞمدة: ؾمالُم٦م قم٘مٞمدهتؿ

ٚمِِٛملَم يَم٤معْمُْجِرُِملم▬: ي٘مقل ًْ ُ ؟! ح٤م [36، 31: اًم٘مٚمؿ] ♂َُم٤م ًَمُٙمْؿ يَمٞمَْػ حَتُْٙمُٛمقن، َأوَمٜمَْجَٕمُؾ اعْم

اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل أن ٓ يٖمٗمؾ ذيمر هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح يمدًمٞمؾ شم٘مدم يمٜم٧م أطم٥م ٓسمـ 

وسمذًمؽ يٙمقن ىمد : وأن جيٞم٥م قمٜمف إن يم٤من ًمديف ضمقاب: سيح ًمٚمامٟمٕملم ُمـ اًمتٙمٗمػم

 أقمٓمك اًمٌح٨م واإلٟمّم٤مف ًمٚمٗمري٘ملم دون حتٞمز ًمٗمئ٦م.

: ذم احلٙمؿ سملم اًمٗمري٘ملم»إٟمف عماّم جي٥م قمكم أن أنقه سمف أنف قم٘مد ومّماًل ظم٤مص٤ًم : ٟمٕمؿ

ومٝماًم : ي٤ًمقمد اًم٤ٌمطم٨م قمغم شمٗمٝمؿ ٟمّمقص اًمٗمري٘ملم: شٓم٤مب سملم اًمٓم٤مئٗمتلموومّمؾ اخل

أنف ًمٞمس يمؾ يمٗمر : وم٢مٟمف طم٘مؼ ومٞمف حت٘مٞم٘م٤ًم رائٕم٤ًم ُم٤م هق ُمًٚمؿ سمف قمٜمد اًمٕمٚمامء: صحٞمح٤مً 

وم٘مرات أو  اًم٘م٤مرئي٘مع ومٞمف اعمًٚمؿ خيرج سمف ُمـ اعمٚم٦م. ومٛمـ اعمٗمٞمد أن أىمدم إمم 

سمام يٚمزم مم٤م يٚمت٘مل ُمع هذا  صمؿ أقم٘م٥م قمٚمٞمف: ظمالص٤مت ُمـ يمالُمف شمدل قمغم ُمراُمف

 وي١ميد اعمذه٥م اًمرضمٞمح.: احلدي٨م اًمّمحٞمح

 ويمٗمر ضمحقد واقمت٘م٤مد. ، يمٗمر قمٛمؾ: ًم٘مد أوم٤مد رمحف اهلل أن اًمٙمٗمر ٟمققم٤من

وم٤مًمًجقد ، وإمم ُم٤م ٓ يْم٤مده، وأن يمٗمر اًمٕمٛمؾ يٜم٘مًؿ إمم ُم٤م يْم٤مد اإليامن

 يْم٤مد اإليامن. : وىمتؾ اًمٜمٌل وؾمٌف، وآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤معمّمحػ، ًمٚمّمٜمؿ

 ومٝمق ُمـ اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم ىمٓمٕم٤ًم.: وشمرك اًمّمالة، ٤م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهللوأُم

وذًمؽ إذا اىمؽمن سمف ُم٤م يدل ، ىمد يٙمقن ذًمؽ ُمـ اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي أطمٞم٤مٟم٤مً : ىمٚم٧م»

ئف سم٤مًمّمالة واعمّمٚملم: قمغم وم٤ًمد قم٘مٞمدشمف ويم٢ميث٤مره اًم٘متؾ قمغم أن يّمكم إذا ، يم٤مؾمتٝمزا

وٓ يٛمٙمـ أن ُيٜمٗمك ش : ٢مٟمف ُمٝمؿ. صمؿ ىم٤ملوم: ومتذيمر هذا، يمام ؾمٞم٠ميت، دقم٤مه احل٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م

 وًمٙمـ هق يمٗمر قمٛمؾ ٓ يمٗمر اقمت٘م٤مد.: قمٜمف اؾمؿ اًمٙمٗمر سمٕمد أن أـمٚم٘مف اهلل ورؾمقًمف قمٚمٞمف

وقمٛمـ ، وؿم٤مرب اخلٛمر، واًم٤ًمرق، اإليامن قمـ اًمزاين طوىمد ٟمٗمك رؾمقل اهلل 

واٟمتٗمك ، ومٝمق يم٤مومر ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ: وإذا ٟمٗمك قمٜمف اؾمؿ اإليامن، ٓ ي٠مُمـ ضم٤مره سمقائ٘مف
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 قمٜمف يمٗمر اجلحقد وآقمت٘م٤مد.

ومٞم٘م٤مل : ًمٙمٜمل أرى أنف ٓ يّمح أن يٓمٚمؼ قمغم أُمث٤مل ه١مٓء ًمٗمٔم٦م اًمٙمٗمر: ىمٚم٧م»

طمتك قمغم شم٤مرك ، ومٝمق يم٤مومر: ومْماًل قمـ أنف ٓ جيقز أن ي٘م٤مل، ُمـ زٟمك وم٘مد يمٗمر: ُمثالً 

ودومٕم٤ًم إلهي٤مم - وىمقوم٤ًم ُمع اًمٜمص، اًمّمالة وقمغم همػمه ممـ وصػ ذم احلدي٨م سم٤مًمٙمٗمر

ىم٤مل سمٕمد  يم٤مومر طمالل اًمدم!: وُمـ سم٤مب أومم أن ٓ ي٘م٤مل -آقمت٘م٤مدياًمقصػ سم٤مًمٙمٗمر 

وُمٕمٚمقم أنف إٟمام أراد : شوىمت٤مًمف يمٗمر، ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق»: أن ذيمر احلدي٨م اًمّمحٞمح

وهذا اًمٙمٗمر ٓ خيرضمف ُمـ اًمدائرة اإلؾمالُمٞم٦م واعمٚم٦م ، اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم ٓ آقمت٘م٤مدي

 وإن زال قمٜمف اؾمؿ اإليامن.، يمام ٓ خيرج اًمزاين واًمِم٤مرب ُمـ اعمٚم٦م: سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

وسم٤مإلؾمالم ، وهذا اًمتٗمّمٞمؾ هق ىمقل اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ أقمٚمؿ إُم٦م سمٙمت٤مب اهلل

 واًمٙمٗمر وًمقازُمٝمام.

ْ حَيُْٙمؿ سماَِم ▬: صمؿ ذيمر إثر اعمٕمروف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم
َوَُمـ ملَّ

 ًمٞمس سم٤مًمٙمٗمر اًمذي شمذهٌقن إًمٞمف.:  [77: اح٤مئدة] ♂َأنَزَل اّلّلُ وَم٠ُمْوًَمـئَِؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مومُِرون

ً يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦م: زاد احل٤ميمؿ: ىمٚم٧م» يمٗمر دون يمٗمر. وصححف هق ، إٟمف ًمٞمس يمٗمرا

واًمذهٌل. وهذا ىم٤مصٛم٦م فمٝمر مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم وأُمث٤مهلؿ ُمـ اًمٖمالة. صمؿ ىم٤مل ش 4/313»

واعم٘مّمقد أن ؾمٚم٥م اإليامن قمـ شم٤مرك اًمّمالة أومم ُمـ ؾمٚمٌف قمـ : شاسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

وؾمٚم٥م اؾمؿ اإلؾمالم قمٜمف أومم ُمـ ؾمٚمٌف قمٛمـ مل يًٚمؿ اعمًٚمٛمقن ، اًمٙم٤ٌمئرُمرشمٙم٥م 

وإن يم٤من ُمٕمف ؿمٕم٦ٌم ُمـ : ومال يًٛمك شم٤مرك اًمّمالة ُمًٚماًم وٓ ُم١مُمٜم٤مً ، ُمـ ًم٤ًمٟمف ويده

 ؿمٕم٥م اإلؾمالم واإليامن.

وم٘مد ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم : ٟمٗمل اًمتًٛمٞم٦م اعمذيمقرة قمـ شم٤مرك اًمّمالة ومٞمف ٟمٔمر: ىمٚم٧م»

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا وَم٠َمْصٚمُِحقا ▬: أي٦م اعمٕمرووم٦م اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م سم٤معم١مُمٜم٦م ذم َوإِن ـَم٤مئَِٗمَت٤مِن ُِم

ومٙمام مل يٚمزم ، «وىمت٤مًمف يمٗمر»: ذم احلدي٨م اعمت٘مدم طُمع ىمقًمف  [9: احلجرات] ♂سَمٞمْٜمَُٝماَم...

، ُمـ وصػ اعمًٚمؿ اًم٤ٌمهمل سم٤مًمٙمٗمر ٟمٗمل اؾمؿ اعم١مُمـ قمٜمف ومْماًل قمـ اؾمؿ اعمًٚمؿ

: «وذًمؽ سمٕمٞمد. ىم٤مل،  إن يم٤من ي٘مّمد سمذًمؽ أنف ُمًٚمؿ يم٤مُمؾإٓ: ومٙمذًمؽ شم٤مرك اًمّمالة
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: ومٝمؾ يٜمٗمٕمف ُم٤م ُمٕمف ُمـ اإليامن ذم قمدم اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر؟ ومٞم٘م٤مل: يٌ٘مك أن ي٘م٤مل، ٟمٕمؿ

وإن يم٤من اعمؽموك ذـم٤ًم ذم ، يٜمٗمٕمف إن مل يٙمـ اعمؽموك ذـم٤ًم ذم صح٦م اًم٤ٌمىمل واقمت٤ٌمره

 اقمت٤ٌمر اًم٤ٌمىمل مل يٜمٗمٕمف.

صمؿ أؿم٤مر إمم إدًم٦م : ىمٚم٧م»امن؟ هذا ه اعم٠ًمخ٦م. ومٝمؾ اًمّمالة ذط ًمّمح٦م اإلي

وهل شمدل قمغم أنف ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٌد  «: صمؿ ىم٤مل، اًمتل يم٤من ذيمره٤م ًمٚمٗمريؼ إول اعمٙمٗمر

 رء ُمـ أقمامًمف إٓ سمٗمٕمؾ اًمّمالة. 

يٌدو زم ضمٚمٞم٤ًم أن اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل سمٕمد سمحثف اًم٘مٞمؿ ذم اًمتٗمريؼ سملم : وم٠مىمقل»

مل : وأن اعمًٚمؿ ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م سمٙمٗمر قمٛمكم، ت٘م٤مدياًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم واًمٙمٗمر آقم

: ُمع إدًم٦م اًمٙمثػمة اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م هلؿ: يًتٓمع أن حيٙمؿ ًمٚمٗمريؼ اعمٙمٗمر سمؽمك اًمّمالة

هؾ يٜمٗمٕمف : ٕهن٤م يمٚمٝم٤م ٓ شمدل إٓ قمغم اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم. وًمذًمؽ جل٠م أظمػماً إمم أن يت٤ًمءل

 إيامٟمف؟ وهؾ اًمّمالة ذط ًمّمح٦م اإليامن؟

سمف قمغم هذا اًمت٤ًمؤل يالطمظ أنف طم٤مد قمٜمف إمم اًم٘مقل سم٠من  وإن يمؾ ُمـ شم٠مُمؾ ذم ضمقا

وم٠مجـ اجلقاب قمـ يمقن اًمّمالة ذـم٤ًم ًمّمح٦م ، إقمامل اًمّم٤محل٦م ٓ شم٘مٌؾ إٓ سم٤مًمّمالة

وم٢من إقمامل اًمّم٤محل٦م يمٚمٝم٤م ذط يمامل قمٜمد أهؾ : ًمٞمس وم٘مط ذط يمامل: اإليامن؟ أي

ُمع شمٍميح : اًمٙم٤ٌمئر ذم اًمٜم٤مر ظمالوم٤ًم ًمٚمخقارج واعمٕمتزًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمتخٚمٞمد أهؾ: اًمًٜم٦م

وأن شم٤مريمٝم٤م خمٚمد ، ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ سم٠من اًمّمالة ذط ًمّمح٦م اإليامن، اخلقارج سمتٙمٗمػمهؿ

وأظمٓمر ُمـ ذًمؽ أنف ظم٤مًمػ ، وم٘مد اًمت٘مك ُمع اخلقارج ذم سمٕمض ىمقهلؿ هذا: ذم اًمٜم٤مر

 طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م هذا يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.

اد أن يِمٕمر اًم٘م٤مرئ سم٠ممهٞم٦م وًمٕمؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل سمحٞمدشمف قمـ ذاك اجلقاب أر

وأنف ٓ دًمٞمؾ قمغم أهن٤م ذط ًمّمح٦م اإليامن ُمـ ضمٝم٦م : اًمّمالة ذم اإلؾمالم ُمـ ضمٝم٦م

 أظمرى.

ومت٤مرك اًمّمالة يمًاًل ٓ يٙمٗمر قمٜمده إٓ إذا اىمؽمن ُمع شمريمف إي٤مه٤م ُم٤م يدل : وقمٚمٞمف

 يمام: ومٝمق ذم هذه احل٤مًم٦م وم٘مط يٙمٗمر يمٗمراً خيرج سمف ُمـ اعمٚم٦م، قمغم أن يمٗمره يمٗمر اقمت٘م٤مدي
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: «شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة سمذًمؽ ُمٜمل. وهق ُم٤م يِمٕمر سمف يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم آظمر هذا اًمٗمّمؾ

وُمـ اًمٕمج٥م أن ي٘مع اًمِمؽ ذم يمٗمر ُمـ أس قمغم شمريمٝم٤م ودقمل إمم ومٕمٚمٝم٤م »: وم٢مٟمف ىم٤مل

، وقمّم٧ٌم قمٞمٜم٤مه، ويِمد ًمٚم٘متؾ، وهق يرى سم٤مرىم٦م اًمًٞمػ قمغم رأؾمف، قمغم رؤوس اعمأل

 ..«ين وٓ أصكم أبدًا!اىمتٚمق: شمّمكم وإٓ ىمتٚمٜم٤مك؟ ومٞم٘مقل: وىمٞمؾ ًمف

ُمع هتديد احل٤ميمؿ - قمغم اًمؽمك وآُمتٜم٤مع قمـ اًمّمالة وقمغم ُمثؾ هذا اعمٍم: ىمٚم٧م

وسمذًمؽ دمتٛمع أدًمتٝمؿ ُمع ، جي٥م أن حتٛمؾ يمؾ أدًم٦م اًمٗمريؼ اعمٙمٗمر ًمٚمت٤مرك- ًمف سم٤مًم٘متؾ

ٕنف يمٗمر قمٛمكم ٓ : أن ُمرد اًمؽمك ٓ يٙمٗمر: ويٚمت٘مقن قمغم يمٚمٛم٦م ؾمقاء: أدًم٦م اعمخ٤مًمٗملم

- وهذا ُم٤م ومٕمٚمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل، يمام شم٘مدم قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ: اقمت٘م٤مدي

وىمد - ش44/78» شُمٛمقع اًمٗمت٤موى»وم٘م٤مل ذم  -أقمٜمل أنف محؾ شمٚمؽ إدًم٦م هذا احلٛمؾ

ؾمئؾ قمـ شم٤مرك اًمّمالة ُمـ همػم قمذر هؾ هق ُمًٚمؿ ذم شمٚمؽ احل٤مل؟ وم٠مضم٤مب رمحف اهلل 

وم٢مٟمف سمٕمد أن : يتٕمٚمؼ ُمٜمف سمحديثٜم٤م هذاًمٙمـ اعمٝمؿ ُمٜمف أن ُم٤م : سمٌح٨م ـمقيؾ ُمغمء قمٚمامً 

وإذا »: ىم٤مل: ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد: طمٙمك أن شم٤مرك اًمّمالة ي٘متؾ قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء

ً ُمرشمداً : صؼم طمتك ي٘متؾ أو وم٤مؾم٘م٤ًم يمٗم٤ًمق اعمًٚمٛملم؟ قمغم ىمقًملم : ومٝمؾ ي٘متؾ يم٤مومرا

ً سم٤مًمّمالة ذم اًم٤ٌمـمـ ُمٕمت٘مدًا : ُمِمٝمقريـ طُمٙمٞم٤م روايتلم قمـ أمحد وم٢من يم٤من ُم٘مرا

هذا ٓ يٕمرف ُمـ سمٜمل آدم ، يٛمتٜمع أن يٍم قمغم شمريمٝم٤م طمتك ي٘متؾ وٓ يّمكم: قضمقهب٤مًم

، وٓ يٕمرف أن أطمدًا يٕمت٘مد وضمقهب٤م، وهلذا مل ي٘مع هذا ىمط ذم اإلؾمالم، وقم٤مدهتؿ

ومٝمذا مل ، إن مل شمّمؾ وإٓ ىمتٚمٜم٤مك. وهق يٍم قمغم شمريمٝم٤م ُمع إىمراره سم٤مًمقضمقب: وي٘م٤مل ًمف

 .شي٘مع ىمط ذم اإلؾمالم

ً سمقضمقهب٤م وٓ وُمتك اُمتٜمع ا ًمرضمؾ ُمـ اًمّمالة طمتك ي٘متؾ مل يٙمـ ذم اًم٤ٌمـمـ ُم٘مرا

يمام اؾمتٗم٤مو٧م أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٙمٗمر : ومٝمذا يم٤مومر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، ُمٚمتزُم٤ًم سمٗمٕمٚمٝم٤م

ًمٞمس سملم اًمٕمٌد وسملم اًمٙمٗمر إٓ »: طيم٘مقًمف : ودًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م، هذا

ً قمغم شمريمٝم٤م«شمرك اًمّمالة ًجد هلل طمتك يٛمقت ٓ ي . رواه ُمًٚمؿ... ومٛمـ يم٤من ُمٍما

ً سمقضمقهب٤م ؾمجدة ىمط ومٝمذا ٓ يٙمقن ىمط واقمت٘م٤مد أن ، وم٢من اقمت٘م٤مد اًمقضمقب، ُمًٚماًم ُم٘مرا

واًمداقمل ُمع اًم٘مدرة يقضم٥م وضمقد ، هذا داع شم٤مم إمم ومٕمٚمٝم٤م: شم٤مريمٝم٤م يًتحؼ اًم٘متؾ
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وآقمت٘م٤مد ، قمٚمؿ أن اًمداقمل ذم طم٘مف مل يقضمد: وم٢من يم٤من ىم٤مدرًا ومل يّمؾ ىمط، اعم٘مدور

اًمت٤مرك سم٤مقم٨م قمغم اًمٗمٕمؾ. ًمٙمـ هذا ىمد يٕم٤مروف أطمٞم٤مٟم٤ًم أُمقر شمقضم٥م  اًمت٤مم ًمٕم٘م٤مب

ً قمغم شمريمٝم٤م ٓ ، وشمرك سمٕمض واضم٤ٌمهت٤م، شم٠مظمػمه٤م وشمٗمقيتٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم. وم٠مُم٤م ُمـ يم٤من ُمٍما

ر واًمؽمك، يّمكم ىمط  ومٝمذا ٓ يٙمقن ُمًٚماًم.: ويٛمقت قمغم هذا اإلسا

، ومٔمقن قمٚمٞمٝم٤مومٝم١مٓء ًمٞمًقا حي٤م، ويؽميمقهن٤م شم٤مرة، ًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس يّمٚمقن شم٤مرة

طمدي٨م ، «اًمًٜمـ»وهؿ اًمذيـ ضم٤مء ومٞمٝمؿ احلدي٨م اًمذي ذم ، وه١مٓء حت٧م اًمققمٞمد

مخس صٚمقات يمتٌٝمـ اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ذم اًمٞمقم »: أنف ىم٤مل:  طقم٤ٌمدة قمـ اًمٜمٌل 

وُمـ مل حي٤مومظ ، ُمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝمـ يم٤من ًمف قمٝمد قمٜمد اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦م: واًمٚمٞمٚم٦م

: . وم٤معمح٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م(1)«وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف: ء قمذسمفإن ؿم٤م: قمٚمٞمٝمـ مل يٙمـ ًمف قمٝمد قمٜمد اهلل

ىمٞمتٝم٤م يمام أُمر اهلل شمٕم٤ممم.  اًمذي يّمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقا

: أو يؽمك واضم٤ٌمهت٤م، أطمٞم٤مٟم٤ًم قمـ وىمتٝم٤مش ًمٞمس ي١مظمره٤م: إصؾ»واًمذي ي١مظمره٤م 

ومٝمذا حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم. وىمد يٙمقن هلذا ٟمقاومؾ يٙمٛمؾ هب٤م ومرائْمف يمام ضم٤مء ذم 

 .(4)احلدي٨م 

اًمذي ؿمٝمر قمٜمف سمٕمض أت٤ٌمقمف : ٛمؾ يدل يمالم اإلُم٤مم أمحد أجْم٤مً وقمغم هذا اعمح

ويمالُمف يدل قمغم ظمالف ذًمؽ ، اعمت٠مظمريـ اًم٘مقل سمتٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة دون شمٗمّمٞمؾ

يمام  شُمًٜمده»يمٞمػ وهق ىمد أظمرضمف ذم ، سمحٞم٨م ٓ خي٤مًمػ هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح»

: ىم٤ملش 11» أظمرج طمدي٨م قم٤مئِم٦م سمٛمٕمٜم٤مه يمام شم٘مدم؟! وم٘مد ذيمر اسمٜمف قمٌد اهلل ذم ُم٤ًمئٚمف

، واًمذي يؽميمٝم٤م ٓ يّمٚمٞمٝم٤م: ؾم٠مخ٧م أيب رمحف اهلل قمـ شمرك اًمّمالة ُمتٕمٛمدًا؟ ىم٤مل»

هق قمٜمدي ، وم٢من صغم وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف: أدقمقه صمالصم٤مً : واًمذي يّمٚمٞمٝم٤م ذم همػم وىمتٝم٤م

                                                           

 ُمٜمف[.ش.]1476و 711صحٞمح أيب داود »طمدي٨م صحٞمح خمرج ذم  (1)

 قمز رسمٜم٤م ي٘مقل: اًمّمالة أقمامهلؿ ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمف اًمٜم٤مس حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: ًمف ىمقًمف إمم -اهلل رمحف -يِمػم (4)

 وإن، شم٤مُم٦م ًمف يمت٧ٌم شم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من ٟم٘مّمٝم٤م؟ أم أمتٝم٤م قمٌدي صالة ذم اٟمٔمروا: -أقمٚمؿ وهق -عمالئٙمتف وضمؾ

 صمؿ، ومريْمتف ًمٕمٌدي أمتقا : ىم٤مل شمٓمقع ًمف يم٤من وم٢من ؟شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ، اٟمٔمروا: ىم٤مل ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٝم٤م اٟمت٘مص يم٤من

 .شذايمؿ قمغم إقمامل شم١مظمذ

  .[اًمّمحٞمح٦م ٟم٤مذ اًمٜم٤مذش. ]811داود أيب صحٞمح» ذم خمرج، صحٞمح طمدي٨م وهق
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 ش.سمٛمٜمزًم٦م اعمرشمد..

وإٟمام سم٤مُمتٜم٤مقمف ، ومٝمذا ٟمص ُمـ اإلُم٤مم أمحد سم٠منف مل يٙمٗمر سمٛمجرد شمريمف ًمٚمّمالة: ىمٚم٧م

، وم٤مًم٥ًٌم هق إيث٤مره اًم٘متؾ قمغم اًمّمالة، ة ُمع قمٚمٛمف سم٠منف ؾمٞم٘متؾ إن مل يّمؾُمـ اًمّمال

 وم٤مؾمتحؼ اًم٘متؾ.، ومٝمق اًمذي دل قمغم أن يمٗمره يمٗمر اقمت٘م٤مدي

ذم يمت٤مسمف  -ضمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م- وٟمحقه ُم٤م ذيمره اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

: ٤موُمـ أظمر صالة شمٙم٤مؾماًل ٓ ضمحقدًا أُمر هب»: ش64ص » شاعمحرر ذم اًمٗم٘مف احلٜمٌكم»

 .شوضم٥م ىمتٚمف: وم٢من أس طمتك و٤مق وىم٧م إظمرى

ر اعمٜمٌئ قمـ اجلحقد. وًمذًمؽ ىم٤مل ، ومٚمؿ يٙمٗمر سم٤مًمت٠مظمػم: ىمٚم٧م وإٟمام سم٤مإلسا

ذم سم٤مب قم٘مده ذم هذه  شُمِمٙمؾ أصم٤مر»اإلُم٤مم أبق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي رمحف اهلل ذم 

: ش7/448»ىم٤مل : صمؿ اظمت٤مر أنف ٓ يٙمٗمر، وطمٙمك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أدًم٦م اًمٗمري٘ملم، اعم٠ًمخ٦م

ً أن يّمكم، ًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن٤م ٟم٠مُمره أن يّمكموا» وًمق يم٤من سمام يم٤من ُمٜمف ، وٓ ٟم٠مُمر يم٤مومرا

وذم شمريمٜم٤م ًمذًمؽ وأُمرٟم٤م إي٤مه : وم٢مذا أؾمٚمؿ أُمرٟم٤مه سم٤مًمّمالة: يم٤مومراً ُٕمرٟم٤مه سم٤مإلؾمالم

اًمذي أومٓمر ذم  طوُمـ ذًمؽ أُمر اًمٜمٌل : ُم٤م ىمد دل قمغم أنف ُمـ أهؾ اًمّمالة: سم٤مًمّمالة

ٓ يٙمقن اًمّمٞم٤مم إٓ ُمـ : رة اًمتل أُمره هب٤م وومٞمٝم٤م اًمّمٞم٤ممرُمْم٤من يقُم٤ًم ُمتٕمٛمدًا سم٤مًمٙمٗم٤م

يقضمٌف  اعمًٚمٛملم. وح٤م يم٤من اًمرضمؾ يٙمقن ُمًٚماًم إذا أىمر سم٤مإلؾمالم ىمٌؾ أن ي٠ميت سمام

ً : وُمـ صٞم٤مم رُمْم٤من يم٤من يمذًمؽ:  اإلؾمالم ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس ويٙمقن يم٤مومرا

ً سمؽميمف إي٤مه سمٖمػم ضمحقد ُمٜمف ًمف: سمجحقده ًمذًمؽ ً إٓ وٓ : وٓ يٙمقن يم٤مومرا يٙمقن يم٤مومرا

ومٙمذًمؽ ردشمف ٓ شمٙمقن إٓ : وإؾمالُمف يم٤من سم٢مىمراره سم٤مإلؾمالم، ُمـ طمٞم٨م يم٤من ُمًٚمامً 

 .شسمجحقده اإلؾمالم

وهق يٚمت٘مل مت٤مُم٤ًم ُمع ُم٤م شم٘مدم ُمـ ، ويمالم ُمتلم ٓ ُمرد ًمف، وهذا وم٘مف ضمٞمد: ىمٚم٧م

سمؾ سم٤مُمتٜم٤مقمف ُمـ : يمالم اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل اًمدال قمغم أنف ٓ يٙمٗمر سمٛمجرد اًمؽمك

ُم٤م ضم٤مء ذم : وإن مم٤م ي١ميمد ُم٤م محٚم٧م قمٚمٞمف يمالم اإلُم٤مم أمحد، ّمالة سمٕمد دقم٤مئف إًمٞمٝم٤ماًم

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم اعمٌجؾ أمحد سمـ »يمت٤مب 

يم٤مًمِم٤مرح ًم٘مقل - «1/714»ىم٤مل رمحف اهلل : ًمٚمِمٞمخ قمالء اًمديـ اعمرداوي «طمٜمٌؾ
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ومٚمق شمرك صٚمقات ، داقمل ًمف هق اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌفاًم»: -«أدقمقه صمالصم٤مً »: أمحد اعمت٘مدم آٟمٗم٤مً 

وقمٚمٞمف مج٤مهػم ، وٓ يٙمٗمر قمغم اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م، يمثػمة ىمٌؾ اًمدقم٤مء مل جي٥م ىمتٚمف

 .«وىمٓمع سمف يمثػم ُمٜمٝمؿ، إصح٤مب

يمام ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ أبق اًمٗمرج ، وممـ اظمت٤مر هذا اعمذه٥م أبق قمٌداًمٚمف سمـ سمٓم٦م

ًمإلُم٤مم ُمقومؼ  شح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمعاًمنم»قمٌداًمرمحـ سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ذم يمت٤مسمف 

وهق »: وزاد أنف أنٙمر ىمقل ُمـ ىم٤مل سمٙمٗمره. ىم٤مل أبق اًمٗمرج، ش1/381»اًمديـ اعم٘مدد 

صمؿ اؾمتدل قمغم ذًمؽ  .ش... أبق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل: ُمٜمٝمؿ: ىمقل أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء

وُمٜمٝم٤م طمدي٨م قم٤ٌمدة اعمت٘مدم ذم يمالم ؿمٞمخ ، سم٠مطم٤مدي٨م يمثػمة أيمثره٤م قمٜمد اسمـ اًم٘مٞمؿ

ً مل يدظمٚمف ذم اعمِمٞمئ٦م»: وم٘م٤مل قم٘مٌف، ؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦ماإل  .شوًمق يم٤من يم٤مومرا

وي١ميمد ذًمؽ طمدي٨م اًمؽممج٦م وطمدي٨م قم٤مئِم٦م شم٠ميمٞمدًا ٓ يدع ٕطمد ؿمٙم٤ًم أو : ىمٚم٧م

وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم : وٕن ذًمؽ إمج٤مع اعمًٚمٛملم»: ومال شمٜمًك. صمؿ ىم٤مل أبق اًمٗمرج، ؿمٌٝم٦م

وٓ ُُمٜمع ، ف واًمّمالة قمٚمٞمفقمٍم ُمـ إقمّم٤مر أطمدًا ُمـ شم٤مريمل اًمّمالة شمرك شمٖمًٞمٚم

صمف ِك اًمّمالة ُمـ أطمدمه٤م، ُمػماث ُمقرِّ َق سملم زوضملم ًمؽَِمْ ُمع يمثرة شم٤مريمل - وٓ وُمرِّ

وٓ ٟمٕمٚمؿ ظمالوم٤ًم سملم اعمًٚمٛملم أن شم٤مرك ، وًمق يمٗمر ًمثٌت٧م هذه إطمٙم٤مم -اًمّمالة

. وأُم٤م إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م (1)اًمّمالة جي٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مؤه٤م ُمع اظمتالومٝمؿ ذم اعمرشمد

: شسملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة»: تل اطمت٩م هب٤م اعمٙمٗمرون يمحدي٨ماًم: يٕمٜمل»

ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ »: طيم٘مقًمف : ومٝمل قمغم وضمف اًمتٖمٚمٞمظ واًمتِمٌٞمف سم٤مًمٙمٗم٤مر ٓ قمغم احل٘مٞم٘م٦م

.. وأؿم٤ٌمه هذه مم٤م أريد سمف اًمتِمديد ذم اًمققمٞمد. ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م رمحف شوىمت٤مًمف يمٗمر، ومًقق

 .ش٘مقًملم. واهلل أقمٚمؿوهذا أصقب اًم: شاعمقومؼ اعم٘مدد: يٕمٜمل»اهلل 

وٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب : ىمٚم٧م

ً ًمف.ش 96 -1/91»ٓسمـ ىمداُم٦م  شاعم٘مٜمع»رمحٝمؿ اهلل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم   ُم٘مرا

سمتٙمٗمػم شم٤مرك ش 1/494» شاًمًٞمؾ اجلرار»وُمع شمٍميح اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم 

                                                           

 [.ُمٜمفش. ]44/76» اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ طم٘م٘مف يمام: ييضء ٓ أنف اًمراضمح: ىمٚم٧م (1)
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ٟمٞمؾ »وم٘مد سملم ذم : قمغم إُم٤مم اعمًٚمٛملم ىمتٚمفوجي٥م ، وأنف يًتحؼ اًم٘متؾ، اًمّمالة قمٛمداً 

ً ٓ يٖمٗمر شإوـم٤مر ، وم٘م٤مل سمٕمد أن طمٙمك أىمقال اًمٕمٚمامء واظمتالومٝمؿ، أنف ٓ يٕمٜمل يمٗمرا

ومألن : أُم٤م يمٗمره، واحلؼ أنف يم٤مومر ي٘متؾ: ش411 -417/ 1»وذيمر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أدًمتٝمؿ 

وضمٕمؾ احل٤مئؾ »!ش إطم٤مدي٨م صح٧م أن اًمِم٤مرع ؾمٛمك شم٤مرك اًمّمالة سمذًمؽ آؾمؿ 

ومؽميمٝم٤م ُم٘متض جلقاز ، لم اًمرضمؾ وسملم ضمقاز إـمالق هذا آؾمؿ قمٚمٞمف هق اًمّمالةسم

 اإلـمالق.

 ٓ يٛمٜمع أن: ٕن٤م ٟم٘مقل: وٓ يٚمزُمٜم٤م رء ُمـ اعمٕم٤مرو٤مت اًمتل أورده٤م إوًمقن

يمٙمٗمر أهؾ : يٙمقن سمٕمض أنقاع اًمٙمٗمر همػم ُم٤مٟمع ُمـ اعمٖمٗمرة واؾمتح٘م٤مق اًمِمٗم٤مقم٦م

راً. ومال ُُمْٚمِجَئ إمم اًمت٠مويالت اًمتل وىمع اًم٘مٌٚم٦م سمٌٕمض اًمذٟمقب اًمتل ؾمامه٤م اًمِم٤مرع يمٗم

 اًمٜم٤مس ذم ُمْمٞم٘مٝم٤م.

قمغم شم٤مرك  «اًمٙم٤مومر»وًم٘مد صدق رمحف اهلل. ًمٙمـ ذه٤مسمف إمم ضمقاز إـمالق اؾمؿ 

ٕن إطم٤مدي٨م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ، هق شمقؾمع همػم حمٛمقد قمٜمدي: اًمّمالة

ز ًمف أن يِمتؼ ُمٜمف وُم٤م أفمـ أن أطمدًا يًتجٞم، «وم٘مد يمٗمر»: وإٟمام ومٞمٝم٤م، اإلـمالق اعمدقمك

: ًمزُمف أن يٓمٚم٘مف أجْم٤ًم قمغم يمؾ ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف: إذن، «يم٤مومر»: اؾمؿ وم٤مقمؾ ومٞم٘مقل ومٞمف

وٟمحق ذًمؽ مم٤م ، أو شمؼمأ ُمـ ٟم٥ًم، وُمـ ىم٤مشمؾ ُمًٚمامً ، يم٤مًمذي حيٚمػ سمٖمػم اهلل: «يَمَٗمر»

 ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م.

قُمرى »: ًمق صح ُم٤م رواه أبق يٕمغم وهمػمه قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤ًم سمٚمٗمظ: ٟمٕمؿ

ُمـ شمرك واطمدة ُمٜمٝمـ ومٝمق هب٤م : قمٚمٞمٝمـ أؾمس اإلؾمالم: وىمقاقمد اًمديـ صمالصم٦م اإلؾمالم

 .«وصقم رُمْم٤من، واًمّمالة اعمٙمتقسم٦م، ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل: يم٤مومر طمالل اًمدم

، ًمٙم٤من دًمٞماًل واوح٤ًم قمغم ضمقاز إـمالىمف قمغم شم٤مرك اًمّمالة: ًمق صح هذا: أىمقل

 ش.97» شاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»وًمٙمٜمف مل يّمح يمام يمٜم٧م سمٞمٜمتف ذم 

وإٟمام هق ، أن ُمرد اًمؽمك ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن طمج٦م ًمتٙمٗمػم اعمًٚمؿ: واخلالص٦م

وطمدي٨م اًمؽممج٦م ٟمص سيح ، وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف: إن ؿم٤مء قمذسمف، أُمره إمم اهلل، وم٤مؾمؼ
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 ذم ذًمؽ ٓ يًع ُمًٚماًم أن يرومْمف.

ومٝمق يم٤مومر ي٘مٞمٜم٤ًم : إن مل يًتج٥م وم٘متؾ: وأنذر سم٤مًم٘متؾ، وأن ُمـ دقمل إمم اًمّمالة

ومٛمـ أـمٚمؼ اًمتٙمٗمػم ومٝمق ، وٓ يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، ٓ ُيَّمغمَّ قمٚمٞمف، مطمالل اًمد

 واًمّمقاب اًمتٗمّمٞمؾ. ،وُمـ أـمٚمؼ قمدم اًمتٙمٗمػم ومٝمق خمٓمئ، خمٓمئ

وم٢من أظمِمك ُم٤م أظمِم٤مه : ومٝمذا احلؼ ًمٞمس سمف ظمٗم٤مُء ومدقمٜمل قمـ سمٜمٞم٤مت اًمٓمريؼ وسمٕمد

اًمٍمحي٦م قمغم  ًمدًٓمتف: أن ي٤ٌمدر سمٕمض اعمتٕمّمٌلم اجلٝمٚم٦م إمم رد هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح

َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ▬: أن شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل ُمع اإليامن سمقضمقهب٤م داظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم

َـ َيَِم٤مء
ِ
يمام ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ أظمػماً سمت٤مريخ : ويٖمٗمر ُم٤م دون ذًمؽ عمـ يِم٤مء ♂ُدوَن َذًمَِؽ عم

، وأظمر ُمٍمي، أطمدمه٤م ؾمٕمقدي: وم٘مد شمٕم٤مون اصمٜم٤من ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ، شـه 1717»

: شؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م»سمٕمض إطم٤مدي٨م ُمـ اعمئ٦م إومم ُمـ  ومتٕم٘م٤ٌمين ذم

َيْدُرُس »: وًمٗمٔمفش 87»ُمٜمٝم٤م طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف اعمت٘مدم سمرىمؿ 

وٓ ، وٓ صالة وٓ ٟمًؽ: اإلؾمالم يمام َيْدُرُس وْرُ اًمثقب طمتك ٓ ُيدرى ُم٤م صٞم٤مم

ى قمغم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ذم ًمٞمٚم٦م، صدىم٦م وشمٌ٘مك ـمقائػ ، ومال يٌ٘مك ُمٜمف آي٦م :وًَمُٞمْنَ

ٓ إهل »: أدريمٜم٤م آسم٤مءٟم٤م قمغم هذه اًمٙمٚمٛم٦م: ي٘مقًمقن: واًمٕمجقز، اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم: ُمـ اًمٜم٤مس

 .شومٜمحـ ٟم٘مقهل٤م، شإٓ اهلل

وهؿ ٓ يدرون ُم٤م  شٓ إهل إٓ اهلل»ُم٤م شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ : ىم٤مل صٚم٦م سمـ زومر حلذيٗم٦م

صمؿ ردده٤م قمٚمٞمف ، وٓ صدىم٦م؟! وم٠مقمرض قمٜمف طمذيٗم٦م، وٓ ٟمًؽ، وٓ صٞم٤مم، صالة

ي٤م صٚم٦م! شمٜمجٞمٝمؿ : يمؾ ذًمؽ يٕمرض قمٜمف طمذيٗم٦م. صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمف ذم اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل، صمالصم٤مً 

 ش.صمالصم٤مً »ُمـ اًمٜم٤مر 

ومًّقدا ذم شمْمٕمٞمػ هذا احلدي٨م صمالث صٗمح٤مت يم٤ٌمر ذم اًمرد قمكمَّ : ىمٚم٧م

إٓ أنف ُمـ رواي٦م أيب ُمٕم٤موي٦م حمٛمد سمـ : مل جيدا ُم٤م يتٕمٚم٘م٤من سمف ًمتْمٕمٞمٗمف، ًمتّمحٞمحل إي٤مه

سمحج٦م أنف يم٤من يرى اإلرضم٤مء! وأن احلدي٨م ُمقاومؼ ًمٌدقم٦م اإلرضم٤مء!! : زم اًمييرظم٤م

وم٢من أب٤م ُمٕم٤موي٦م ُمع يمقٟمف صم٘م٦م ، وٓ ُم٤مل أن ًمٌٞم٤مٟمف إٓ خمتٍماً ، وهذا ُمـ اجلٝمؾ اًم٤ٌمًمغ

صمؿ إن احلدي٨م ٓ صٚم٦م ًمف ، وم٢مٟمف ىمد شمقسمع ُمـ صم٘م٦م ُمثٚمف: حمتج٤ًم سمف قمٜمد اًمِمٞمخلم
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ويمٞمػ يٙمقن يمذًمؽ وىمد ، ٤م ذًمؽ جلٝمٚمٝمام سم٤مًمٕمٚمؿومه٤م إٟمام ادقمٞم، سم٤مإلرضم٤مء ُمٓمٚم٘م٤مً 

ويمذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٕمً٘مالين واًمٌقصػمي؟! وًمئـ ضم٤مز ذم ، صححف احل٤ميمؿ واًمذهٌل

قم٘مٚمٝمام أهنؿ يم٤مٟمقا ذم شمّمحٞمحٝمؿ إي٤مه مجٞمٕم٤ًم خمٓمئلم ومٝمؾ وصؾ إُمر هبام أن يٕمت٘مدا 

هذا  أن يتًٚمط قمغم: سم٠مهنؿ يّمححقن ُم٤م ي١ميد اإلرضم٤مء؟! شم٤مهلل إهن٤م إلطمدى اًمٙمؼم

وأن يْمٕمػ ُم٤م يّمححف أهؾ اًمٕمٚمؿ! وهذا احلدي٨م اًمّمحٞمح ، اًمٕمٚمؿ ُمـ ٓ حيًٜمف

أن اجلٝمؾ ىمد يٌٚمغ سمٌٕمض اًمٜم٤مس أهنؿ ٓ يٕمرومقن ُمـ اإلؾمالم إٓ : يًتٗم٤مد ُمٜمف

وهذا ٓ يٕمٜمل أهنؿ يٕمرومقن وضمقب اًمّمالة وؾم٤مئر إريم٤من صمؿ هؿ ٓ ، اًمِمٝم٤مدة

هؿ ذم ذًمؽ يمٙمثػم ُمـ أهؾ  سمؾ، ًمٞمس ذم احلدي٨م رء ُمـ ذًمؽ، يمال: ي٘مقُمقن هب٤م

وىمد ، اًمٌقادي واعمًٚمٛملم طمديث٤ًم ذم سمالد اًمٙمٗمر ٓ يٕمرومقن ُمـ اإلؾمالم إٓ اًمِمٝم٤مدشملم

، وم٘مد ؾم٠مخٜمل أطمدهؿ ه٤مشمٗمٞم٤ًم قمـ اُمرأة شمزوضمٝم٤م، ي٘مع رء ُمـ ذًمؽ ذم سمٕمض اًمٕمقاصؿ

ويم٤مٟم٧م شمّمكم دون أن شمٖمتًؾ ُمـ اجلامع! وىمري٤ًٌم ؾم٠مخٜمل إُم٤مم ُمًجد يٜمٔمر إمم ٟمٗمًف 

رء ُمـ اًمٕمٚمؿ يًقغ ًمف أن خي٤مًمػ اًمٕمٚمامء! ؾم٠مخٜمل قمـ اسمٜمف أنف يم٤من يّمكم ضمٜم٤ًٌم أنف قمغم 

ٕنف يم٤من ٓ يٕمٚمؿ وضمقب اًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م! وىمد : سمٕمد أن سمٚمغ ُمٌٚمغ اًمرضم٤مل واطمتٚمؿ

وُمـ قمٚمؿ أن حمٛمدًا »: ش44/71» شُمٛمقع اًمٗمت٤موى»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم 

وم٢مٟمف : مل يٕمذسمف اهلل قمغم ُم٤م مل يٌٚمٖمف: ٤م ضم٤مء سمفومل يٕمٚمؿ يمثػماً مم، رؾمقل اهلل ومآُمـ سمذًمؽ

ئٓمف إٓ ، إذا مل يٕمذر قمغم شمرك اإليامن سمٕمد اًمٌٚمقغ وم٢مٟمف ]أن[ ٓ يٕمذسمف قمغم سمٕمض ذا

 .شاعمًتٗمٞمْم٦م قمٜمف ذم أُمث٤مل ذًمؽ طوهذه ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ، سمٕمد اًمٌٚمقغ أومم وأطمرى

ؿمديدة إين أؾمتح٤مض طمٞمْم٦م : ىم٤مًم٧م: اعمًتح٤مو٦م: ُمٜمٝم٤م: صمؿ ذيمر أُمثٚم٦م ـمٞم٦ٌم

ومل ي٠مُمره٤م ، متٜمٕمٜمل اًمّمالة واًمّمقم؟ وم٠مُمره٤م سم٤مًمّمالة زُمـ دوام آؾمتح٤مو٦م

 سم٤مًم٘مْم٤مء.

وطمديثٝم٤م ، وهذه اعمًتح٤مو٦م هل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طمٌٞمش ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ىمٚم٧م

 ش.481» شصحٞمح أيب داود»وهق خمرج ذم ، وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم»ذم 

ؾمتحٞمْمــ٧م ؾمــٌع وا، أم طمٌٞمٌــ٦م سمٜمـ٧م ضمحــش زوضمــ٦م قمٌـداًمرمحـ سمـــ قمـقف: وُمثٚمٝمـ٤م

 شصـــــــــــحٞمح أيب داود»وهـــــــــــق خمـــــــــــرج ذم ، وطمـــــــــــديثٝم٤م قمٜمـــــــــــد اًمِمـــــــــــٞمخلم أجْمـــــــــــ٤مً ، ؾمـــــــــــٜملم
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 ش.483» أجْم٤مً 

وم٢من ذم : وهل اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وهل محٜم٦م سمٜم٧م ضمحش: وصمٛم٦م صم٤مًمث٦م

ىمد ُمٜمٕمتٜمل اًمّمالة : ومام شمرى ومٞمٝم٤م: إين أؾمتح٤مض طمٞمْم٦م يمثػمة ؿمديدة»: طمديثٝم٤م

، سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ شاًمًٜمـ»همػمه ُمـ أصح٤مب احلدي٨م. أظمرضمف أبق داود و شواًمّمقم..

 ش.881»شاإلرواء»وش 493»شصحٞمح أيب داود»وهق خمرج ذم ، وصححف مجع

: وهٜم٤مك ٟمص آظمر ًمإلُم٤مم أمحد يم٤من يٜمٌٖمل أن يْمؿ إمم ُم٤م ؾمٌؼ ٟم٘مٚمف قمٜمف: هذا

وًمٙمـ ، ًمِمديد ارشم٤ٌمـمف سمف ودًٓمتف أجْم٤ًم قمغم أن شم٤مرك اًمّمالة ٓ يٙمٗمر سمٛمجرد اًمؽمك

ر  : ش16/191ص » شُم٤ًمئٚمف»قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم ىم٤مل : هٙمذا ىُمدِّ

يّمكم ُم٤م يم٤من ذم وىم٧م : ؾم٠مخ٧م أيب قمـ رضمؾ ومرط ذم صٚمقات ؿمٝمريـ؟ وم٘م٤مل»

ومال يزال يّمكم طمتك يٙمقن آظمر وىم٧م اًمّمالة اًمتل ذيمر : حييه ذيمر شمٚمؽ اًمّمٚمقات

وٓ يْمٞمع : وم٢مٟمف يّمكم هذه اًمتل خي٤مف ومقهت٤م: ومٞمٝم٤م هذه اًمّمٚمقات اًمتل ومرط ومٞمٝم٤م

: إٓ إن يمثر قمٚمٞمف: يٕمقد ومٞمّمكم أجْم٤ًم طمتك خي٤مف ومقت اًمّمالة اًمتل سمٕمده٤مصمؿ : ُمرشملم

وم٢مٟمف يّمكم طمتك حيت٤مج إمم أن : وٓ ي٘مقى أن ي٠ميت هب٤م: ويٙمقن ممـ يٓمٚم٥م اعمٕم٤مش

ٓ دمزئف صالة وهق ذايمر اًمٗمرض : صمؿ يٕمقد إمم اًمّمالة: يٓمٚم٥م ُم٤م ي٘مٞمٛمف ُمـ ُمٕم٤مؿمف

 .شذم صالة ومٝمق يٕمٞمده٤م أجْم٤ًم إذا ذيمره٤م وهق، اعمت٘مدم ىمٌٚمٝم٤م

وم٤مٟمٔمر أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ! هؾ شمرى ذم يمالم اإلُم٤مم أمحد هذا إٓ ُم٤م يدل قمغم ُم٤م 

سمؾ صٚمقات : أن اعمًٚمؿ ٓ خيرج ُمـ اإلؾمالم سمٛمجرد شمرك اًمّمالة: ؾمٌؼ حت٘مٞم٘مف

 ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم! سمؾ وأذن ًمف أن ي١مضمؾ ىمْم٤مء سمٕمْمٝم٤م ًمٓمٚم٥م اعمٕم٤مش.

، أنف يٌ٘مك قمغم إؾمالُمف:  -وهق ُم٤م ؾمٌؼ-أطمدمه٤م : وهذا قمٜمدي يدل قمغم ؿمٞمئلم

 وًمق مل شمؼمأ ذُمتف سم٘مْم٤مء يمؾ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمقائ٧م.

 -ٕنٜمل ٓ أقمت٘مد أن اإلُم٤مم أمحد : أن طمٙمؿ اًم٘مْم٤مء دون طمٙمؿ إداء: وأظمر

ي٠مذن سمؽمك اًمّمالة طمتك خيرج وىمتٝم٤م ًمٕمذر ـمٚم٥م  -سمؾ وٓ ُمـ هق دوٟمف ذم اًمٕمٚمؿ

 اعمٕم٤مش. واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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هق اًمذي  -وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م- ًٚمؿ! أن هذه اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحدواقمٚمؿ أظمل اعم

 وخلّمقص اإلُم٤مم أمحد. : يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف يمؾ ُمًٚمؿ ًمذات ٟمٗمًف أوًٓ 

وسمخ٤مص٦م أن إىمقال : «إذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌل»: ًم٘مقًمف رمحف اهلل: صم٤مٟمٞم٤مً 

 يمت٤مب يمام شمراه٤م ذم: إظمرى اعمروي٦م قمٜمف قمغم ظمالف ُم٤م شم٘مدم ُمْمٓمرسم٦م ضمداً 

ومٚمٞمس : وُمع اوٓمراهب٤م: وهمػمه ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة «348-11/347» «اإلٟمّم٤مف»

: وإذ إُمر يمذًمؽ: ذم رء ُمٜمٝم٤م اًمتٍميح سم٠من اعمًٚمؿ يٙمٗمر سمٛمجرد شمرك اًمّمالة

: ومٞمج٥م محؾ اًمرواي٤مت اعمٓمٚم٘م٦م قمٜمف قمغم اًمرواي٤مت اعم٘مٞمدة واعمٌٜمٞم٦م عمراده رمحف اهلل

 وهل ُم٤م شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمـ اسمٜمف قمٌد اهلل.

وضم٥م شمريمٝم٤م : وًمق ومروٜم٤م أن هٜم٤مك رواي٦م سحي٦م قمٜمف ذم اًمتٙمٗمػم سمٛمجرد اًمؽمك

عمقاوم٘متٝم٤م هلذا احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمٍميح ذم ظمروج : واًمتٛمًؽ سم٤مًمرواي٤مت إظمرى

شم٤مرك اًمّمالة ُمـ اًمٜم٤مر سم٢ميامٟمف وًمق ُم٘مدار ذرة. وهبذا سح يمثػم ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء 

وٟمص  -٘مدم ذم ٟم٘مؾ أيب اًمٗمرج قمٜمفيمام شم-يم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد : احلٜم٤مسمٚم٦م اعمح٘م٘ملم

 .شمل يٙمٗمر: وإن شمرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اخلٛمس هت٤موٟم٤مً »: يمالم اسمـ ىمداُم٦م

ذم سمح٨م ـمقيؾ ش 314 -4/498» شاعمٖمٜمل»وٟمحقه ذم ، شاعم٘مٜمع»يمذا ذم يمت٤مسمف 

وهق احلؼ : شاعم٘مٜمع»صمؿ اٟمتٝمك إمم هذا اًمذي ذم : ذيمر اخلالف ومٞمف وأدًم٦م يمؾ ومريؼ: ًمف

يمام شم٘مدم وإذا قمروم٧م  شاإلٟمّم٤مف»وش اًمنمح اًمٙمٌػم»وقمٚمٞمف ُم١مًمػ : اًمذي ٓري٥م ومٞمف

ُمـ : ومال يرد قمٚمٞمف ُم٤م ذيمره اًمًٌٙمل ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: اًمّمحٞمح ُمـ ىمقل أمحد

طمٙمل أن أمحد ٟم٤مفمر اًمِم٤مومٕمل ذم »: ىم٤مل، ش441/ 1» شـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى»

إذا يم٤من : ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ىم٤مل إٟمف يٙمٗمر؟: ي٤م أمحد! شم٘مقل: وم٘م٤مل ًمف اًمِم٤مومٕمل: شم٤مرك اًمّمالة

ً ومٌؿ يًٚمؿ؟ ىم٤مل وم٤مًمرضمؾ ُمًتديؿ : ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل.: ي٘مقل: يم٤مومرا

صالة اًمٙم٤مومر ٓ شمّمح وٓ حيٙمؿ : يًٚمؿ سم٠من يّمكم. ىم٤مل: هلذا اًم٘مقل مل يؽميمف!! ىم٤مل

 .شسم٤مإلؾمالم هب٤م. وم٤مٟم٘مٓمع أمحد وؾمٙم٧م

 : ٓ يرد هذا قمغم أمحد رمحف اهلل ُٕمريـ: وم٠مىمقل
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31 

وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمًٌٙمل رمحف اهلل سمتّمديره ، أن احلٙم٤مي٦م ٓ شمث٧ٌم: مه٤مأطمد

أنف ذيمر سمٜم٤مًء قمغم اًم٘مقل سم٠من أمحد يٙمٗمر : وأظمر ومٝمل ُمٜم٘مٓمٕم٦م.، شطُمٙمل»: إي٤مه٤م سم٘مقًمف

وإٟمام يرد هذا قمغم : وهذا مل يث٧ٌم قمٜمف يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف: اعمًٚمؿ سمٛمجرد شمرك اًمّمالة

قًمقن سم٤مًمتٙمٗمػم سمٛمجرد اًمؽمك! وأُمكم أهنؿ سمٕمض اعمِم٤ميخ اًمذيـ ٓ يزاًمقن ي٘م

وقمغم ىمقل أمحد وهمػمه ُمـ : ؾمػمضمٕمقن قمٜمف سمٕمد أن ي٘مٗمقا قمغم هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح

: وم٢مٟمف ٓ جيقز شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ اعمقطمد سمٕمٛمؾ يّمدر ُمٜمف: يم٤ٌمر أئٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م اعمقاومؼ ًمف

ن يم٤مًمذي يدقمك إمم اًمّمالة وم٢م: طمتك يتٌلم ُمٜمف أنف ضم٤مطمد وًمق سمٕمض ُم٤م ذع اهلل

 شاًمٗمتح»اؾمتج٤مب وإٓ ىمتؾ يمام شم٘مدم. ويٕمجٌٜمل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤مومظ ذم 

 : قمـ اًمٖمزازم أنف ىم٤ملش 14/311»

وم٢من اؾمت٤ٌمطم٦م دُم٤مء ، ُم٤م وضمد إًمٞمف ؾمٌٞمالً : اًمتٙمٗمػم: واًمذي يٜمٌٖمل آطمؽماز ُمٜمف»

يـ سم٤مًمتقطمٞمد ظمٓم٠م ٓم٠م واخلٓم٠م ذم شمرك أخػ يم٤مومر ذم احلٞم٤مة أهقن ُمـ اخل، اعمًٚمٛملم اعم٘مرِّ

 .شذم ؾمٗمؽ دم عمًٚمؿ واطمد

ؿمؽ ذم دًٓمتف قمغم : وىمد سمٚمٖمٜمل أن سمٕمْمٝمؿ ح٤م ُأِوىمػ قمغم هذا احلدي٨م: هذا

وزقمؿ أنف ًمٞمس ًمف ذيمر ذم ، ٟمج٤مة اعمًٚمؿ اًمت٤مرك ًمٚمّمالة ُمـ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ُمع اًمٙمٗم٤مر

يمؾ اًمدومٕم٤مت اًمتل أظمرضم٧م ُمـ اًمٜم٤مر. وهذه ُمٙم٤مسمرة قمجٞم٦ٌم شمذيمرٟم٤م سمٛمٙم٤مسمرة ُمتٕمّم٦ٌم 

وم٢من احلدي٨م سيح ذم أن ، رد دٓٓت اًمٜمّمقص اٟمتّم٤مرًا ًمٚمٛمذه٥ماعمذاه٥م ذم 

ومام سمٕمده٤م ُمـ ، اًمدومٕم٦م إومم ؿمٛمٚم٧م اعمّمٚملم سمٕمالُم٦م أن اًمٜم٤مر مل شم٠ميمؾ وضمقهٝمؿ

: وم٢من مل يٜمٗمع ُمثؾ هذا سمٕمض اعم٘مٚمديـ اجل٤مُمديـ، اًمدومٕم٤مت ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمّمٚمقن سمداه٦م

ٌْتَِٖمل▬: ومٚمٞمس ًمٜم٤م إٓ أن ٟم٘مقل  .♂اجْل٤َمِهٚملِم ؾَماَلٌم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َٓ َٟم

اسمـ ىمداُم٦م رمحف اهلل ُمـ مجٚم٦م اًمذيـ وم٤مهتؿ آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م : ششمٜمٌٞمف»

اًمّمحٞمح ًمٚمٛمذه٥م اًمّمحٞمح ذم قمدم شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل. ًمٙمـ اًمٕمجٞم٥م أنف 

ٕن ومٞمف أن ُمقمم ًمألنّم٤مر ُم٤مت ويم٤من : ذيمر طمديث٤ًم آظمر ًمق صح ًمٙم٤من ىم٤مـمٕم٤ًم ًمٚمخالف

وهق وإن يم٤من ىمد ، ًٚمف واًمّمالة قمٚمٞمف ودومٜمفسمٖم طوُمع ذًمؽ أُمر ، يّمكم ويدع

إُمر اًمذي ُمٙمٜمٜمل ، وم٢مٟمف ىمد أطمًـ سمذيمره ُمع إؾمٜم٤مده ُمـ رواي٦م اخلالل: ؾمٙم٧م قمٜمف



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 
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وًمذًمؽ أودقمتف ذم ، ُمـ دراؾمتف واحلٙمؿ قمٚمٞمف سمام يًتحؼ ُمـ اًمْمٕمػ واًمٜمٙم٤مرة

 ش.6136» شاًمْمٕمٞمٗم٦م»: اًمٙمت٤مب أظمر

ومتح ُمـ »: يمت٤مب سمٕمٜمقان ه٤ممسمٕمد يمت٤مسم٦م ُم٤م شم٘مدم سم٠مج٤مم أـمٚمٕمٜمل سمٕمض إظمقاين قمغم 

شم٠مخٞمػ قمٓم٤مء سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ  شاًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر سم٢مصم٤ٌمت أن شم٤مرك اًمّمالة ًمٞمس ُمـ اًمٙمٗم٤مر

وشمّمٗمح٧م سمٕمض ، وازداد هوري طمٞمٜمام ىمرأتف، ومٗمرطم٧م سمف ومرطم٤ًم يمٌػماً ، سمـ أمحد

سمؾ - وشمٌلم زم أؾمٚمقسمف اًمٕمٚمٛمل وـمري٘متف ذم ُمٕم٤مجل٦م إدًم٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م، ومّمقًمف

ومتٞمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ ، ختري٩م إطم٤مدي٨م وشمتٌع ـمرىمٝم٤م وؿمقاهده٤م -هل أمهٝم٤م

وآقمتامد قمغم ، ًمٞمتًٜمك ًمف سمٕمد ذًمؽ إؾم٘م٤مط ُم٤م ٓ جيقز آؿمتٖم٤مل سمف ًمْمٕمٗمف: وٕمٞمٗمٝم٤م

ه ، صمؿ آؾمتدٓل سمف أو اجلقاب قمٜمف، ُم٤م صم٧ٌم ُمٜمٝم٤م وهذا ُم٤م صٜمٕمف إخ اعم١مًمػ ضمزا

ي١ميدهؿ دون أن يتحروا  ظمالوم٤ًم ًمٌٕمض اعم١مًمٗملم اًمذي حينمون يمؾ ُم٤م: اهلل ظمػماً 

ة ُمـ اعم١مًمٗملم ذم ذًمؽ : اًمّمحٞمح وم٘مط يمام ومٕمؾ اًمذيـ ردوا قمكم ذم ُم٠ًمخ٦م وضمف اعمرأ

وم٘مد ؾمٚمؽ اعمٜمٝم٩م : شقمٓم٤مء»ُمـ اًمًٕمقديلم واعمٍميلم وهمػمهؿ. أُم٤م هذا إخ 

صمؿ ذيمر إدًم٦م ، وذيمر ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ومتتٌع أدًمتٝمؿ: اًمٕمٚمٛمل ذم اًمرد قمغم اعمٙمٗمريـ

وإن ، ووومؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م خي٤مًمٗمٝم٤م سم٠مؾمٚمقب رصلم ُمتلم، قمغم اعمٜمٝم٩م ٟمٗمًفاعمخ٤مًمٗم٦م هل٤م 

صمؿ اًمتٙمٚمػ ذم ، يم٤من يّمحٌف أطمٞم٤مٟم٤ًم رء ُمـ اًمت٤ًمهؾ ذم اًمتّمحٞمح سم٤مقمت٤ٌمر اًمِمقاهد

يمام ومٕمؾ : اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمف وسملم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمداًم٦م قمغم قمدم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة

. وم٢مٟمف سمٕمد أن شوم٘مد ظمرج ُمـ اعمٚم٦م ومٛمـ شمريمٝم٤م»: ذم طمدي٨م أيب اًمدرداء ذم اًمّمالة

ه سمِمقاهده: شمٙمٚمؿ قمٚمٞمف وسملم وٕمػ إؾمٜم٤مده وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ؿمقاهد ىم٤مسة ، قم٤مد وم٘مقا

صمؿ أهمرب ومت٠مول اخلروج اعمذيمقر ومٞمف سم٠منف ظمروج دون ، ٓ شمٜمٝمض ًمت٘مقي٦م هذا احلدي٨م

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م»يم٤محلدي٨م اعمخرج ذم : اخلروج!! وًمف همػم ذًمؽ ُمـ اًمت٤ًمهؾ واًمت٠مويؾ

 ش.6137»

ىمٌقًٓ ، وم٘مد مجع يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ؾمٚم٤ًٌم أو إجي٤مسم٤مً : أن يمت٤مسمف ٟم٤مومع ضمدًا ذم سم٤مسمف: واحلؼ

وأطمًـ ُم٤م ومٞمف اًمٗمّمؾ إول ، دون شمٕمّم٥م فم٤مهر ُمٜمف ٕطمد أو قمغم أطمد: أو رومْم٤مً 

ذم ذيمر أدًم٦م ظم٤مص٦م شمدل قمغم أن شم٤مرك اًمّمالة ٓ »: وهق يمام ىم٤مل: ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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وًم٘مد فمٜمٜم٧م طملم ىمرأت هذا ، دًمٞمالً  «14»عمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ! وقمدد أدًمتف ا«خيرج ُمـ اعمٚم٦م

ٕنف ىم٤مـمع ًمٚمٜمزاع يمام ؾمٌؼ : اًمٕمٜمقان ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف أن ُمٜمٝم٤م طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م هذا

 ىمد وم٤مشمف يمام وم٤مت همػمه ُمـ اعمت٘مدُملم قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ذيمره. -ُمع إؾمػ- وًمٙمٜمف، سمٞم٤مٟمف

أٓ وهق : ٙمٗمريـ قمٜمفهمػم أنف ٓسمد زم ُمـ اًمتٜمقيف سمدًمٞمؾ ُمـ أدًمتف ٕمهٞمتف وهمٗمٚم٦م اعم

وومٞمف ذيمر ، احلدي٨م «إن ًمإلؾمالم ُصقًى وُمٜم٤مرًا يمٛمٜم٤مر اًمٓمريؼ..»: طىمقًمف 

: طصمؿ ىم٤مل ، واًمّمالة وهمػمه٤م ُمـ إريم٤من اخلٛم٦ًم اعمٕمرووم٦م واًمقاضم٤ٌمت، اًمتقطمٞمد

َـّ ؿمٞمئ٤مً » وم٘مد ٟمٌذ : وُمـ شمريمٝمـ: ومٝمق ؾمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم شمريمف: ومٛمـ اٟمت٘مص ُِمٜمُْٝم

 .«اإلؾمالم وراءه

وسملم أن سمٕمْمف صحٞمح : وشمتٌع ـمرىمف، عمقُمك إًمٞمف خترجي٤ًم ضمٞمداً وىمد ظمرضمف ا

صمؿ سملم دًٓمتف اًمٍمحي٦م قمغم قمدم ظمروج شم٤مرك اًمّمالة ُمـ اعمٚم٦م. ومراضمٕمف ، اإلؾمٜم٤مد

 إن يم٤من قمٜمدك ؿمؽ ذم اعم٠ًمخ٦م.: وراضمع اًمٙمت٤مب يمٚمف

 واؾمتٗم٤مد هق ُمٜمف، ُمٜمذ أيمثر ُمـ صمالصملم ؾمٜم٦م «333»وىمد يمٜم٧م ظمرضمتف ىمدياًم سمرىمؿ 

وًم٘مد يم٤من ، وًمٙمٜمف مل ينم إمم ذًمؽ أدٟمك إؿم٤مرة -اعمت٠مظمر ُمع اعمت٘مدم يمام هق ؿم٠من-

وذًمؽ مم٤م ٓ ييين ، وٓ ؾمٞمام أنف ظمّمٜمل سم٤مًمٜم٘مد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م: حيًـ سمف ذًمؽ

 وًمٞمس أن ُم٤مل شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم ذًمؽ.، سمؾ إٟمف ًمٞمٜمٗمٕمٜمل أص٤مب أم أظمٓم٠م: اًمٌت٦م

ُمـ ذًمؽ دًٓمتف و، أن طمديثٜم٤م هذا طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م قمٔمٞمؿ: واخلالص٦م

وأنف ٓ خيٚمد ذم ، ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م -ُمع إيامٟمف سمقضمقهب٤م- اًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم أن شم٤مرك اًمّمالة

 اًمٜم٤مر ُمع اًمٙمٗمرة اًمٗمجرة.

وم٢مين أرضمق خمٚمّم٤ًم يمؾ ُمـ وىمػ قمغم هذا احلدي٨م وهمػمه مم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه أن : وًمذًمؽ

هلل شم٤ٌمرك  واعمقطمديـ، يؽماضمع قمـ شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم اًمت٤مريملم ًمٚمّمالة ُمع إيامهنؿ هب٤م

وم٢من شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ أُمر ظمٓمػم ضمدًا يمام شم٘مدم. وقمٚمٞمٝمؿ وم٘مط أن يذيمروا سمٕمٔمٛم٦م : وشمٕم٤ممم

وأصم٤مر ، ُمٜمزًم٦م اًمّمالة ذم اإلؾمالم سمام ضم٤مء ذم ذًمؽ ذم اًمٙمت٤مب وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م

ومٝمؿ ، ُمـ أجدي اًمٕمٚمامء -ُمع إؾمػ- وم٢من احلٙمؿ ىمد ظمرج، اًمًٚمٗمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م
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سمٚمف مجع : طمٙمؿ اًمٙمٗمر واًم٘متؾ ذم شم٤مرك واطمد ًمٚمّمالةًمذًمؽ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يٜمٗمذوا 

وًمق ذم دوًمتٝمؿ ومْماًل قمـ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى! وم٢من ىمتؾ اًمت٤مرك : ُمـ اًمت٤مريملم

، وهق ًمٕمٚمف يتقب إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م، ًمٚمّمالة سمٕمد دقمقشمف إًمٞمٝم٤م إٟمام يم٤من حلٙمٛم٦م فم٤مهرة

 -واحل٤مًم٦م هذه- قتومٞمٛم، دل ذًمؽ قمغم أن شمريمف يم٤من قمـ ضمحد: وم٢مذا آصمر اًم٘متؾ قمٚمٞمٝم٤م

وم٤مُمتٜم٤مقمف ُمٜمٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م دًمٞمؾ قمٛمكم قمغم ظمروضمف ، يمام شم٘مدم قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: يم٤مومراً 

إذن ُمـ - ومٚمٞم٘مٜمع اًمٕمٚمامء، ُمـ اعمٚم٦م. وهذا مم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إمم حت٘مٞم٘مف اًمٞمقم ُمع إؾمػ

سمٕمدم شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة ُمع : قمغم ُم٤م قمٚمٞمف مجٝمقر أئٛم٦م اعمًٚمٛملم -اًمقضمٝم٦م اًمٜمٔمري٦م

ومال قمذر ٕطمد : وىمد ىمدُمٜم٤م اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع قمغم ذًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، ٤مإيامٟمف هب

ـْ َأُْمِرِه َأن شُمِّمٞمٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب ▬سمٕمد ذًمؽ  ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي وَمْٚمٞمَْحَذِر اًمَّ

 .[63: اًمٜمقر] ♂َأخِٞمؿ

ٌَْٕم٧ُم هذا اًمٌح٨م ذم رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م سمٕمٜمقان  ومٜمٗمع اهلل  شطمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة»صمؿ ـَم

أن شم٤مرك اًمّمالة : واؾمتٜمٙمر سمٕمض اعم١مًمٗملم ُم٤م ومٞمف ُمـ احلٙمؿ، هب٤م ُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمده

: ومٝمق هبذا آقمت٤ٌمر خم٤مًمػ ًمف، عمخ٤مًمٗمتف إي٤مه قم٘مٞمدة: ًمٞمس سمٙم٤مومر -ُمع إيامٟمف هب٤م- يمًالً 

يمام ىم٤مل أبق ؾمٕمٞمد ذم احلدي٨م : واهلل قمز وضمؾ وٛمـ أن ٓ يْمٞمٕمف: وهق قمٛمؾ ىمٚمٌل

إِنَّ اّلّلَ َٓ َئْمٚمُِؿ ُِمْثَ٘م٤مَل ▬: ومٚمٞم٘مرأ هذه أي٦م: هبذا احلدي٨مومٛمـ مل يّمدق : هذا

ةٍ   .♂...َذرَّ

اًمذيـ يتحنون يقم : وسم٤مًمٜمٔمر إمم شمريمف اًمّمالة ومٝمق ُمِم٤مسمف ًمٚمٙمٗم٤مر قمٛمالً 

ـَ اعْمَُّمٚمِّلم▬: ومٞم٘مقًمقن وهؿ ذم ؾم٘مر: اًم٘مٞم٤مُم٦م ِٙملم، مَلْ َٟمُؽ ُِم ًْ
ِ
: اعمدصمر] ♂َومَلْ َٟمُؽ ُٟمْٓمِٕمُؿ اعْم

وىمد صح : ومٝمق يم٤مًمت٤مرك ًمٚمزيم٤مة: ٕنف قمٛمؾ قمٛمؾ اًمٙمٗم٤مر: ومٙمٗمره يمٗمر قمٛمكم [77، 73

صمؿ ي٤ًمق إُم٤م ، احلدي٨م أجْم٤ًم أن ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة يٕمذب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمامًمف اًمذي يم٤من ُمٜمٕمف

شم٠مول هذا  -هداٟم٤م اهلل وإي٤مه- وًمٙمـ اعم١مًمػ اعمِم٤مر إًمٞمف، إمم اجلٜم٦م وإُم٤م إمم اًمٜم٤مر

شم٠موياًل قمٓمؾ دًٓمتف اًمٍمحي٦م قمغم ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف احلدي٨م يمام شم٠مول طمدي٨م اح٤مٟمع ًمٚمزيم٤مة 

ُمع أنف ىمد صح هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس : ُمـ اًمٗمرق سملم اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي واًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم

يمام : يم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ وؿمٞمخف: وضمرى قمٚمٞمف ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أت٤ٌمع اًمًٚمػ، وسمٕمض شمالُمذشمف
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وٓ ؾمٌٞمؾ : وُمع ذًمؽ مل يٕمرج قمٚمٞمف اعمقُمك إًمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق ًمرده: شم٘مدم ذم هذا اًمٌح٨م

ٚمِِٛملَم ▬: واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ًمف إًمٞمف! ًْ َُم٤م ًَمُٙمْؿ يَمٞمَْػ ، يَم٤مًْمـُٛمْجِرُِملمَأوَمٜمَْجَٕمُؾ اًْمـُٛم

إن »: قمـ طمدي٨م ويمذًمؽ سف اعم١مًمػ اعمذيمقر ٟمٔمره [36، 31: اًم٘مٚمؿ] ♂حَتُْٙمُٛمقن

ومٝمق ؾمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم : ُمـ شمرك ؾمٝمامً »: اًمٍميح ذم اًمتٗمريؼ سملم شًمإلؾمالم صقى..

ومٚمؿ يتٕمرض ًمف : شوم٘مد ٟمٌذ اإلؾمالم يمٚمف: ُمـ شمرك إؾمٝمؿ يمٚمٝم٤م»سملم و: ششمريمف

يمام ومٕمؾ سمٖمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م : سمجقاب. وٓ أؾمتٌٕمد أن حي٤مول شم٠مويٚمف أو شمْمٕمٞمٗمف

 اًمّمحٞمح٦م.

وٓ أدري ُمتك شمًٜمح زم اًمٗمرص٦م ًمٚمرد ، ومٛمج٤مل اًمرد قمٚمٞمف واؾمع ضمداً : وسم٤مجلٛمٚم٦م

ٜم٧م أؿمٙمر ًمف أدسمف وًمٓمٗمف وشمٌجٞمٚمف وسمٞم٤من ُم٤م ي١مظمذ قمٚمٞمٝم٤م وم٘مٝم٤ًم وطمديث٤ًم؟ وإن يم، قمٚمٞمف

: ودوم٤مقمف قمـ قم٘مٞمدة أهؾ احلدي٨م ذم أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص، ًمٙم٤مشم٥م هذه إطمرف

ُمع أنف : وآهت٤مم سم٤مإلرضم٤مء: وإن يم٤من ىمد اىمؽمن سمف أطمٞم٤مٟم٤ًم رء ُمـ اًمٖمٚمق واعمخ٤مًمٗم٦م

وإن إقمامل : اإليامن يزيد ويٜم٘مص: وم٠مىمقل: يٕمٚمؿ أنٜمل أظم٤مًمٗمٝمؿ خم٤مًمٗم٦م ضمذري٦م

وُمع ذًمؽ رُم٤مين أيمثر ، ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمرضمئ٦م: وإٟمف جيقز آؾمتثٜم٤مء ومٞمف، ٦م ُمـ اإليامناًمّم٤محل

! شوأتٌع اًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م متحٝم٤م..»: طُمـ ُمرة سم٤مإلرضم٤مء! وم٘مٚم٥م سمذًمؽ وصٞم٦م اًمٜمٌل 

ُم٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ يزين »: ُم٤م أؿمٌف اًمٞمقم سم٤مًم٤ٌمرطم٦م! وم٘مد ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك: وم٘مٚم٧م

قمغم يمؼم : ف ُمـ اإليامن. وم٘م٤مل اًمرضمؾٓ أظمرضم: أُم١مُمـ هق؟ ىم٤مل: وينمب اخلٛمر

اإليامن : إن اعمرضمئ٦م ٓ شم٘مٌٚمٜمل! أن٤م أىمقل: اًمًـ ست ُمرضمئ٤ًم! وم٘م٤مل ًمف اسمـ اعم٤ٌمرك

طمًٜم٤مشمٜم٤م ُمت٘مٌٚم٦م. وأن٤م ٓ أقمٚمؿ : يزيد ويٜم٘مص. واعمرضمئ٦م ٓ شم٘مقل ذًمؽ. واعمرضمئ٦م شم٘مقل

اسمـ  . رواهششُم٘مٌٚم٧م ُمٜمل طمًٜم٦م؟ وُم٤م أطمقضمؽ إمم أن شم٠مظمذ ؾمٌقرة ومتج٤مًمس اًمٕمٚمامء

 ش.671 -3/671» شُمًٜمده»راهقيف ذم 

ك سمـ٤مًم٘مقل ُمـع اعمرضمئـ٦م ذم : ىمٚم٧م ووضمف اعمِمـ٤مهب٦م سمـلم آهتـ٤مُملم اًمٔمـ٤معملم هـق اإلذا

واسمـــ اعمٌــ٤مرك ذم : أنــ٤م سم٘مــقزم سمٕمــدم شمٙمٗمــػم شمـ٤مرك اًمّمــالة يمًــالً : ي٘مقًمــف اعمرضمئـ٦م سمٕمـض ُمــ٤م

ــــــ٤مخلروج ن ٕ: قمــــــدم شمٙمٗمــــــػم ُمرشمٙمــــــ٥م اًمٙمٌــــــػمة وًمــــــق أردت أن أىم٤مسمٚمــــــف سم٤معمثــــــؾ ًمرُمٞمتــــــف سم

 َأْن َأيُمــــقَن ▬اخلــــقارج يٙمٗمــــرون شمــــ٤مرك اًمّمــــالة وسم٘مٞمــــ٦م إريمــــ٤من إرسمٕمــــ٦م! و
ِ
َأقُمــــقُذ سمِــــ٤مّلّل
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ـَ   . ♂اجْل٤َمِهٚملِم ُِم

 ش.117-7/1/147»شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»

 باب مـف

 : [ط]ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٓ و ٓ صالةو يدرس اإلؾمالم يمام يدرس ور اًمثقب طمتك ٓ يدرى ُم٤م صٞم٤مم»

إرض ُمٜمف ذم  ًمٞمٚم٦م ومال يٌ٘مكذم  ضمؾو يمت٤مب اهلل قمز ًمٞمنى قمغمو، ٟمًؽ وٓ صدىم٦م

أدريمٜم٤م آسم٤مءٟم٤م قمغم : ي٘مقًمقن، اًمٕمجقزو اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم: وشمٌ٘مك ـمقائػ ُمـ اًمٜم٤مس، آي٦م

 .شومٜمحـ ٟم٘مقهل٤م شٓ إهل إٓ اهلل»: هذه اًمٙمٚمٛم٦م

 : ]قال اإلمام[

هل أن ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل شمٜمجل و، ذم احلدي٨م وم٤مئدة وم٘مٝمٞم٦م ه٤مُم٦مو هذا

ًمق يم٤من ٓ ي٘مقم سمٌمء ُمـ أريم٤من اإلؾمالم و، اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مذم  ٝم٤م ُمـ اخلٚمقدىم٤مئٚم

طمٙمؿ شم٤مرك ذم  ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا و، همػمه٤مو اخلٛم٦ًم إظمرى يم٤مًمّمالة

 سمؾ يٗمًؼ، وم٤مجلٛمٝمقر قمغم أنف ٓ يٙمٗمر سمذًمؽ، ُمع إيامٟمف سمٛمنموقمٞمتٝم٤م، اًمّمالة ظم٤مص٦م

ىمد صح قمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا و، ٓ طمدا  ، أنف ي٘متؾ ردةو ذه٥م أمحد إمم أنف يٙمٗمرو

أن٤م أرى و، احل٤ميمؿو ٓ يرون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل شمريمف يمٗمر همػم اًمّمالة. رواه اًمؽمُمذي

أن ُم٤م ورد قمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمس ٟمّم٤م قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا و، أن اًمّمقاب رأي اجلٛمٝمقر

، ه اهلل ًمفٓ حيتٛمؾ أن يٖمٗمرو اًمٜم٤مرذم  هٜم٤م اًمٙمٗمر اًمذي خيٚمد ص٤مطمٌف شاًمٙمٗمر»يريدون سمـ 

يرد قمغم صٚم٦م  -هق ُمـ يم٤ٌمر أوئلؽ اًمّمح٤مسم٦مو-هذا طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن و يمٞمػ ذًمؽ

ُم٤م شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ ٓ إهل »: ومٞم٘مقل، هق يٙم٤مد يٗمٝمؿ إُمر قمغم ٟمحق ومٝمؿ أمحد ًمفو سمـ زومر

ي٤م صٚم٦م »: ومٞمجٞمٌف طمذيٗم٦م سمٕمد إقمراوف قمٜمف ش....هؿ ٓ يدرون ُم٤م صالةو، إٓ اهلل

 .ششمٜمجٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر. صمالصم٤مً 

ُمثٚمٝم٤م سم٘مٞم٦م إريم٤من و، ٝمذا ٟمص ُمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف قمغم أن شم٤مرك اًمّمالةوم
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وم٤مطمٗمظ هذا وم٢مٟمف ىمد ٓ ، اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مذم  سمؾ هق ُمًٚمؿ ٟم٤مج ُمـ اخلٚمقد، ًمٞمس سمٙم٤مومر

 همػم هذا اعمٙم٤من.ذم  دمده

ًمٕمٚمٜم٤م ٟمذيمره ومٞمام سمٕمد إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. صمؿ و، وذم احلدي٨م اعمرومقع ُم٤م يِمٝمد ًمف

جتف ي٘مقل سمٕمد أن ، ًمٚمح٤مومظ اًمًخ٤موي ش87/4» شاًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م»وىمٗم٧م قمغم  ومرأ

: هل ُمِمٝمقرة ُمٕمرووم٦مو شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالةذم  ؾم٤مق سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمقاردة

طمؼ شم٤مريمٝم٤م ضم٤مطمدًا ًمقضمقده٤م ُمع يمقٟمف ممـ ذم  ًمٙمـ يمؾ هذا إٟمام حيٛمؾ قمغم فم٤مهرهو»

ً ُمرشمدا  سم٢ممج٤مع ا، ٟمِم٠م سملم اعمًٚمٛملم وم٢من رضمع إمم ، عمًٚمٛملمٕنف يٙمقن طمٞمٜمئذ يم٤مومرا

، سمؾ شمٙم٤مؾماًل ُمع اقمت٘م٤مد وضمقهب٤م، أُم٤م ُمـ شمريمٝم٤م سمال قمذرو، إٓ ىمتؾو، اإلؾمالم ىمٌؾ ُمٜمف

قمغم اًمّمحٞمح -أنف و، وم٤مًمّمحٞمح اعمٜمّمقص اًمذي ىمٓمع سمف اجلٛمٝمقر أنف ٓ يٙمٗمر

يم٠من يؽمك اًمٔمٝمر ُمثال ، سمٕمد إظمراج اًمّمالة اًمقاطمدة قمـ وىمتٝم٤م اًميوري -أجْم٤مً 

صمؿ ، يًتت٤مب يمام يًتت٤مب اعمرشمد -ٖمرب طمتك يٓمٚمع اًمٗمجراًمِمٛمس أو اعم طمتك شمٖمرب

ُمع إضمراء ؾم٤مئر ، ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملمذم  يدومـو يّمغم قمٚمٞمفو يٖمًؾو، ي٘متؾ إن مل يت٥م

سمٕمض ذم  ي١مول إـمالق اًمٙمٗمر قمٚمٞمف ًمٙمقٟمف ؿم٤مرك اًمٙم٤مومرو، أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف

٠منف ّمسملم ُم٤م صح أجْم٤ًم قمٜمٝمو مجٕم٤م سملم هذه اًمٜمّمقص، هق وضمقب اًمٕمٛمؾو أطمٙم٤مُمف.

إن ؿم٤مء و، إن ؿم٤مء قمذسمف»: ومٞمفو ومذيمر احلدي٨م. ش-مخس صٚمقات يمتٌٝمـ اهلل »: ىم٤مل

إمم همػم  شهق يٕمٚمؿ أن ٓ إهل إٓ اهلل دظمؾ اجلٜم٦مو ُمـ ُم٤مت»: ىم٤مل أجْم٤مو شهمٗمر ًمف

ًمق يم٤من يم٤مومرا مل يٖمٗمر و هلذا مل يزل اعمًٚمٛمقن يرصمقن شم٤مرك اًمّمالة ويقرصمقٟمفو ذًمؽ.

 .شمل يقرثو مل يرثو، ًمف

 شطم٤مؿمٞمتف قمغم اعم٘مٜمع»ذم  ٟمحق هذا اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ اًمِمٞمخ قمٌد اهللوىمد ذيمر 

ذم  وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ، ٕن ذًمؽ إمج٤مع اعمًٚمٛملمو»: ظمتؿ اًمٌح٨م سم٘مقًمفوش 96 - 1/91»

ٓ ُمٜمع و، اًمّمالة قمٚمٞمفو شمرك شمٖمًٞمٚمف، قمٍم ُمـ إقمّم٤مر أطمدًا ُمـ شم٤مريمل اًمّمالة

أُم٤م و، ذه إطمٙم٤ممًمق يمٗمر ًمثٌت٧م هو، ُمػماث ُمقروصمف ُمع يمثرة شم٤مريمل اًمّمالة

يم٘مقًمف ، اًمتٖمٚمٞمظ واًمتِمٌٞمف سم٤مًمٙمٗم٤مر ٓ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ومٝمل قمغم وضمف، إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م

ُمـ طمٚمػ سمٖمػم »ىمقًمف و، شىمت٤مًمف يمٗمرو، ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق»: اًمًالمو قمٚمٞمف اًمّمالة
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 .شهذا أصقب اًم٘مقًملمو»: همػم ذًمؽ. ىم٤مل اعمقومؼو شاهلل وم٘مد أذك

، ًمٞمٕمٚمؿ سمٕمض ُمتٕمّم٦ٌم احلٜم٤مسمٚم٦م، اعمذيمقرة شاحل٤مؿمٞم٦م»ٟم٘مٚم٧م هذا اًمٜمص ُمـ : أىمقل

سمؾ هق ُمذه٥م ، ًمٞمس رأج٤م ًمٜم٤م شمٗمردٟم٤م سمف دون أهؾ اًمٕمٚمؿ، أن اًمذي ذه٧ٌم إًمٞمف

هق اسمـ ىمداُم٦م و، يم٤معمقومؼ هذا، اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء احلٜم٤مسمٚم٦م أنٗمًٝمؿو، مجٝمقرهؿ

حتٛمٚمٝمؿ إن ؿم٤مء اهلل ، ومٗمل ذًمؽ طمج٦م يم٤مومٞم٦م قمغم أوئلؽ اعمتٕمّم٦ٌم، همػمهو، اعم٘مدد

 طمٙمٛمٝمؿ.ذم  آقمتدالو، قمغم شمرك همٚمقائٝمؿ، شمٕم٤ممم

 ومقضم٥م اًمٙمِمػ قمٜمٝم٤م، أو ٟمٌف قمٚمٞمٝم٤م، ىمؾ ُمـ رأجتف شمٜمٌف هل٤م، سمٞمد أن هٜم٤م دىمٞم٘م٦م

 سمٞم٤مهن٤م.و

ُم٤م دام ٓ يقضمد ، إن اًمت٤مرك ًمٚمّمالة يمًاًل إٟمام يّمح احلٙمؿ سم٢مؾمالُمف: وم٠مىمقل

 ىمٌؾ أن يًتت٤مب، ُم٤مت قمغم ذًمؽو، أو يدل قمٚمٞمف، هٜم٤مك ُم٤م يٙمِمػ قمـ ُمٙمٜمقن ىمٚمٌف

اًمتقسم٦م سم٤مًمرضمقع إمم اعمح٤مومٔم٦م و أُم٤م ًمق ظمػم سملم اًم٘متؾ، هذا اًمزُم٤منذم  يمام هق اًمقاىمع

 ٓ يدومـو، هذه احل٤مًم٦م يٛمقت يم٤مومرا ذم  ومٝمق، وم٘متؾ، وم٤مظمت٤مر اًم٘متؾ قمٚمٞمٝم٤م، قمغم اًمّمالة

٤م ؾمٌؼ قمـ اًمًخ٤موي ٕنف ٓ ظمالوم٤م ح، ٓ دمري قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمٝمؿو، ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملمذم 

، هذا أُمر ُمًتحٞمؾ، أن خيت٤مر اًم٘متؾ قمٚمٞمٝم٤م -ىمٚمٌفذم  ٤مًمق يم٤من همػم ضم٤مطمد هل-يٕم٘مؾ 

 ٓ حيت٤مج إصم٤ٌمشمف إمم سمره٤من.، ُمٕمروف سم٤مًميورة ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن

: ش4/78» شُمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى»ذم  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 اًم٤ٌمـمـ ُم٘مرا  سمقضمقهب٤م وٓذم  مل يٙمـ، وُمتك اُمتٜمع اًمرضمؾ ُمـ اًمّمالة طمتك ي٘متؾ»

يمام اؾمتٗم٤مو٧م أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٙمٗمر ، هذا يم٤مومر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملمو، زُم٤م سمٗمٕمٚمٝم٤مُمٚمت

، ومٛمـ يم٤من ُمٍما  قمغم شمريمٝم٤م طمتك يٛمقت ...دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م.و، هذا

وم٢من اقمت٘م٤مد ، ومٝمذا ٓ يٙمقن ىمط ُمًٚماًم ُم٘مرا سمقضمقهب٤م، ٓ يًجد هلل ؾمجدة ىمط

اًمداقمل ُمع و، ع شم٤مم إمم ومٕمٚمٝم٤مهذا دا، اقمت٘م٤مد أن شم٤مريمٝم٤م يًتحؼ اًم٘متؾو اًمقضمقب

طم٘مف ذم  قمٚمؿ أن اًمداقمل، مل يٗمٕمؾ ىمطو وم٢مذا يم٤من ىم٤مدراً ، اًم٘مدرة يقضم٥م وضمقد اعم٘مدور

 .شمل يقضمد
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 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ. ، هذا ُمٜمتٝمك اًمتح٘مٞمؼ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م: ىمٚم٧م

 .[ش178-171، 1/1/171» اًمّمحٞمح٦م]

 باب مـف

 : [ط]ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اد ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر أُمر اهلل اعمالئٙم٦م أن خيرضمقا ُمـ يٕمٌد إذا أراد اهلل رمح٦م ُمـ أر»

اهلل ومٞمخرضمقهنؿ ويٕمرومقهنؿ سمآث٤مر اًمًجقد وطمرم اهلل قمغم اًمٜم٤مر أن شم٠ميمؾ أثر اًمًجقد 

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. شومٞمخرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر ومٙمؾ اسمـ آدم شم٠ميمٚمف اًمٜم٤مر إٓ أثر اًمًجقد

 : ]قال اإلمام[

ويمذًمؽ ًمق يم٤من اعمقطمد شم٤مريًم٤م ًمٚمّمالة ، ٜم٤مراًمذم  ومٞمف أن قمّم٤مة اعمّمٚملم ٓ خيٚمدون

 يمًاًل وم٢مٟمف ٓ خيٚمد.

 .«179ص»«صٗم٦م اًمّمالة»

 باب مـف

أن يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ : سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمزاك اهلل ظمػم ًمت٤مرك اًمّمالة: شمال

ومام طمٙمٛمف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م وهؾ هق يمٗمر ، هق وم٤مؾمؼ: هق يم٤مومر وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: ي٘مقل

 ٦م؟دون يمٗمر أو يمٗمر خيرج ُمـ اعمٚم

ٟمحـ ذيمرٟم٤م هذه اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وذيمرٟم٤م سم٠من : الشقخ

أُم٤م ُمـ شمريمٝم٤م يمًاًل ، ُمـ شمرك اًمّمالة قم٤مُمدًا ُمتٕمٛمدًا ضم٤مطمدًا هل٤م ومٝمق يمٗمر سم٢ممج٤مع إُم٦م

ُمٕمؽموم٤ًم سمقضمقهب٤م ويتٛمٜمك ُمـ اهلل قمز وضمؾ أن هيديف وأن يقوم٘مف ًمٚمّمالة ومٝمذا ًمٞمس 

ً يرشمد سمف وخيرج سمف ُمـ ا ٕن اًمٙمٗمر اًمذي خيرج سمف ص٤مطمٌف ُمـ اعمٚم٦م : عمٚم٦مسمٙم٤مومر يمٗمرا

ُه اًم٘مٚم٥م وم٢مذا يم٤من هذا اًمت٤مرك ًمٚمّمالة ُم١مُمٜم٤ًم ذم ىمٚمٌف ُمٕمؽموم٤ًم سمام ومرض اهلل قمٚمٞمف ُمـ  َُمَ٘مرُّ

ومرائض ًمٙمٜمف يٕمرف سم٠من اًمِمٞمٓم٤من واًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء واًمتج٤مرة وإمم آظمره ٓ 
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ر ُم٤م دام أنف ي١مُمـ سمام ذع وًمٙمـ يِمٗمع ًمف أن ٓ ُيٙمٗمَّ ، ؿمؽ أن هذا اًمتٕمٚمؾ ُمردود قمٚمٞمف

 اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

واًمٕمٚمامء واعمح٘م٘مقن يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م وهمػمه ىمد ووٕمقا ىم٤مقمدة 

ومٛمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر ، قم٤مُم٦م أٓ وهل اًمتٗمريؼ سملم اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم واًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي

 حيٙمؿ أُم٤م ُمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم ومٝمذا ٓ، آقمت٘م٤مدي ومٝمق اًمذي ارشمد قمـ اًمديـ

ومت٤مرك اًمّمالة هٙمذا ٓ حيٙمؿ سم٠منف يم٤مومر إٓ إذا ضمحد ، سمردشمف وإٟمام سمٗمً٘مف وومجقره

وًمذًمؽ يم٤من ُمذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء قمدم شمٙمٗمػم شم٤مرك : ذًمؽ ضمحدًا ومحٞمٜمئٍذ يٙمٗمر

وهذه رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد ٟمٗمًف ومٝمق واومؼ ومٞمف مج٤مهػم ، اًمّمالة إٓ ُمع اجلحد

 ضمحد ومٝمق ومًؼ وًمٞمس يمٗمر.إئٛم٦م قمغم أن اًمؽمك إن يم٤من ًمٞمس قمـ 

اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ »: ـمٞم٥م! سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحدي٨م سم٤مرك اهلل ومٞمؽ: مداخؾة

 ي٤م ًمٞم٧م شمنمح احلدي٨م؟ «اًمّمالة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر

هق سم٤مرك اهلل ومٞمؽ! ًمٞمس هذا هق أول طمدي٨م ي٘م٤مل ومٞمف ُمـ ومٕمؾ يمذا وم٘مد : الشقخ

أٓ ٟم٘مقل ٟمحـ  «يمٗمر، كُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذ»: قمٜمديمؿ احلدي٨م اعمِمٝمقر، يمٗمر

 إٟمف ارشمد قمـ ديٜمف. «وطمٞم٤مة أيب»: ُمـ ىم٤مل

وأنتؿ شمٕمٚمٛمقن ُمثاًل طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ح٤م ؾمٛمٕمف 

ٓ حتٚمٗمقا سمآب٤مئٙمؿ ُمـ يم٤من »: اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم حيٚمػ سم٠مبٞمف وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم

:  سمـ قمٛمر ىم٤ملوذم طمدي٨م اسمٜمف قمٌد اهلل (1)«ُمٜمٙمؿ طم٤مًمٗم٤ًم ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو ًمٞمّمٛم٧م

وم٘مد : وذم رواي٦م أظمرى (4)«ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذك»: طىم٤مل رؾمقل اهلل 

أنف يمٗمر يمٗمر ردة وإٟمام ًمف : ومال يٚمزم ُمـ ُملء ًمٗمٔم٦م ُمـ ومٕمؾ يمذا وم٘مد يمٗمر أي، يمٗمر

يمٗمر أي أذف قمغم اًمٙمٗمر.. يمٗمر يمٗمراً قمٛمٚمٞم٤ًم وٟمحق ذًمؽ ُمـ : ُمٜمٝم٤م ُمثالً ، ُمٕم٤من يمثػمة

ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد »: ٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتقومٞمؼ سملم اًمٜمّمقصاعمٕم٤مين اًمتل يْمٓمر إًمٞمٝم

ٓ إهل إٓ اهلل ٟمٗمٕمتف »: .. ُمـ ىم٤مل«ٓ إهل إٓ اهلل دظمؾ اجلٜم٦م: ُمـ ىم٤مل»: ٟم٘مقل «يمٗمر

                                                           

 ش.7376رىمؿ» وُمًٚمؿش 4133رىمؿ» اًمٌخ٤مري (1)

 ش.6417رىمؿ» اجل٤مُمع صحح (4)
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 (1)«أجام قمٌد أبؼ ُمـ ُمقٓة وم٘مد يمٗمر»، يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمٌزار وهمػمه «يقُم٤ًم ُمـ دهره

ر وٓ يقضمد طمدي٨م ُيَٗمنَّ هٙمذا قمغم هذه إًمٗم٤مظ يمثػمة ويمثػمة ضمدًا وم٘مد يمٗمر وم٘مد يمٗم

 فم٤مهره إذا ضم٤مء سمٚمٗمظ وم٘مد يمٗمر.

يٕم٤مُمؾ ٟمٗمس اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمتل  «ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر»: هذا احلدي٨م طمدي٨م

، «وم٘مد يمٗمر»شمٕم٤مُمؾ هب٤م إطم٤مدي٨م إظمرى اًمتل شمِمؽمك ُمع طمدي٨م اًمّمالة ذم ًمٗمٔم٦م 

ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م »: ومٝمٜم٤م شم٠ميت شمآويؾ يمثػمة هلذا اًمٜمص ومٙمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م ُمثالً 

: هؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ أنف يمٗمر سم٥ًٌم ٟمٛمٞمٛمتف؟ اجلقاب «ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ٟمامم» ..(4)«ىمت٤مت

إن يم٤من يًتحؾ ذًمؽ سم٘مٚمٌف وم٘مد طمرُم٧م قمٚمٞمف اجلٜم٦م.. إن يم٤من يٕمؽمف سمتحريؿ ذًمؽ 

َ ▬: ومٝمق أُمره إمم اهلل يمام ىم٤مل قمز وضمؾ: ويٕمؽمف سم٠منف خمٓمئ وأنف ُمذٟم٥م وُمرم إِنَّ اّللَّ

ـْ َيَِم٤مءُ ٓ َيْٖمِٗمُر َأْن  َ
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم  .[78: اًمٜم٤ًمء] ♂ُينْمَ

وشمرك ، ومؽمك اًمّمالة هق ومٕمؾ يٕمرض ص٤مطمٌف أن يٛمقت واًمٕمٞم٤مذ قمغم همػم اإليامن

، اًمّمالة هق ُمـ ؿمٞمؿ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٓ يّمٚمقن.. ٓ ي١مشمقن اًمزيم٤مة وٓ يّمٚمقن

ر قمٛمكم وإطم٤مدي٨م يمثػمة ويمثػمة ومٙمٗمره هٜم٤م يمٗم، وم٤معمًٚمؿ إذا مل يّمؾ وم٘مد ؿم٤مسمف اًمٙمٗم٤مر

ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم طمج٦م اًمقداع وىمد : ُمثالً ، ضمدًا اًمتل ٓ سمد ُمـ شم٠مويٚمٝم٤م

: وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم، ظمٓم٥م ومٞمٝمؿ أُمر ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم أن يًتٜمّم٧م اًمٜم٤مس

 ..شٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي يمٗم٤مرًا ييب سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب سمٕمض»

وم٢مذا ىمتؾ ُمًٚمؿ  شًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمرؾم٤ٌمب اعم»: وُمثؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم

َوإِْن ـَم٤مئَِٗمَت٤مِن ▬: ٕن اهلل ىم٤مل: ٓ: ُمًٚماًم أو ىم٤مشمٚمف ومٝمؾ هذا يرشمد قمـ ديٜمف؟ اجلقاب

تِل شَمٌْٖمِ  ٤م قَمغَم إظُْمَرى وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا اًمَّ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا وَم٠مَْصٚمُِحقا سَمٞمْٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖم٧ْم إطِْمَدامُهَ ل ُِم

 طَمتَّك 
ِ
وم٤مقمتؼم يمال  ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم اًم٤ٌمهمٞم٦م واعمٌٖمل قمٚمٞمٝم٤م  [9: احلجرات] ♂شَمِٗملَء إمَِم َأُْمِر اّللَّ

ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف »: ُمـ اعم١مُمٜملم ُمع أن اًمرؾمقل ي٘مقل ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

ومٌامذا يٗمن هٜم٤م اًمٙمٗمر؟ يمٗمر دون يمٗمر.. يمٗمر قمٛمكم.. وهٙمذا أجْم٤ًم أطم٤مدي٨م  شيمٗمر

                                                           

 ش.4731رىمؿ» اجل٤مُمع صحٞمح (1)

 ش.1719رىمؿ» اًمٌخ٤مري (4)
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إُم٤م أن ي٘م٤مل أذف قمغم ، ٍميح سم٠من ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمراًمّمالة اًمتل ومٞمٝم٤م اًمت

ً قمٛمٚمٞم٤مً ، اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي.. أذف أن يٛمقت قمغم همػم ُمٚم٦م اإلؾمالم ، أو أنف يمٗمر يمٗمرا

 هذا اًمت٠مويؾ ٓ سمد ُمٜمف طمتك ٓ ٟميب أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض.

 ش 11: 41: 49/ 81» «اهلدى واًمٜمقر»

 باب مـف

شم٤مرك اًمّمالة وهق ُمقطمد ويٕمرف طمدود اهلل وىمد أخٝمتف اًمدٟمٞم٤م ُم٤م طمٙمؿ : شمال

وُم٤مت قمغم ذًمؽ وُم٤م طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة ظمقوم٤ًم ُمـ طم٤ميمؿ فم٤ممل وٓ ، قمـ ذيمر رسمف

 يّمكم إٓ قمٜمدُم٤م يّمٌح سم٠مُم٤من وُم٤مت قمغم ذًمؽ؟

 يّمكم ظمقوم٤ًم ُمـ احل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل وطملم ٓ يٙمقن ذم أُم٤من ٓ يّمكم؟: الشقخ

ُمـ احل٤ميمؿ اًمٔم٤ممل وٓ يّمكم إٓ إذا أُمـ  هق شم٤مرك ًمٚمّمالة ظمقوم٤مً َ: مداخؾة

 احل٤ميمؿ؟

 يمٞمػ شم٤مرك اًمّمالة ظمقوم٤ًم ُمـ احل٤ميمؿ؟: الشقخ

هق شم٤مرك ًمٚمّمالة إذا قمٚمٛمقا أنف يّمكم ، ٓ يّمكم ظمقوم٤ًم ُمـ احلٙم٤مم: مداخؾة

 ي١مذوٟمف.

 هؿ يمٗم٤مر يٕمٜمل؟: الشقخ

 وإول هق ُمقطمد يٕمرف طمدود اهلل وىمد أخٝمتف اًمدٟمٞم٤م قمـ ذيمر رسمف؟: مداخؾة

 واًمث٤مين أجش اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم إول يٕمٜمل همػم ُمقطمد؟  :الشقخ

 اًمث٤مين يٕمٜمل ٟمٗمس اًمٌمء ًمٙمـ شمرك اًمّمالة ظمقوم٤ًم ُمـ احل٤ميمؿ؟: مداخؾة

اعمٝمؿ أن اعمًٚمؿ إذا يم٤من يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل : الشقخ

ٟم٤م وٟمحق طم٘م٤ًم وًمٙمٜمف يرشمٙم٥م يمثػماً ُمـ اعمٕم٤ميص اًمٙم٤ٌمئر واًمّمٖم٤مئر يم٠ميمؾ اًمرسم٤م واًمز

ومٝمق إن ومٕمؾ يمؾ ذًمؽ ضمحدًا سمحٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م ومٝمق ، وُمـ ذًمؽ شمريمف ًمٚمّمالة، ذًمؽ
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ُمـ ضمحد حتريؿ اًمرسم٤م واًمزٟم٤م ، ومٛمـ ضمحد ُمثاًل ذقمٞم٦م اًمّمالة ومٝمق يم٤مومر، يم٤مومر ُمرشمد

ٕن هذا اجلحد يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وهق : واًمنىم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤ميص ومٝمق يم٤مومر

 قن ُمًٚماًم إـمالىم٤ًم.اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي ومحٞمٜمئذ ُمثؾ هذا ٓ يٙم

وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ُمـ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مهلل ورؾمقًمف ويمؾ ُم٤م ضم٤مء قمٜمٝمام وًمٙمٜمف 

يقاىمع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمٚمؽ اًمٙم٤ٌمئر وم٠مُمره إمم اهلل إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف وطمٞمٜمئذ 

اًمٙمٗمر اًمذي ي٤ًموي اخلروج قمـ اعمٚم٦م هق اًمٙمٗمر : وم٤مًمّمقرشم٤من شُمَٕم٤مجل٤من هبذا اجلقاب

يم٤من هٜم٤مك يمٗمر قمٛمكم يمؽمك اًمّمالة ومٝمذا ٓ خيرج ص٤مطمٌف قمـ  أُم٤م إذا، آقمت٘م٤مدي

 ومال يٙمٗمر إٓ إذا ضمحد ذقمٞمتٝم٤م.: ٕنف ُم١مُمـ سمنمقمٞمتٝم٤م: اعمٚم٦م

 ش 11: 43: 19/ 97» «اهلدى واًمٜمقر»

 باب مـف

 : صمؿ ىم٤مل اًم٤ًمئؾ[، ]ؾمئؾ اًمِمٞمخ قمٛمـ يّمكم اًمٗمجر سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس

اًمِمٛمس ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ذم اًمنمع  ومٝمذه اًمّمالة اًمتل يّمٚمٞمٝم٤م دائاًم وأبدًا سمٕمد ـمٚمقع

 أبدًا.

 هؾ دمزي هذه اًمّمالة وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إصمؿ أم يٕمتؼم يم٤مومراً؟

ٓ شمؼمأ ذُمتف سم٠مدائف صالة اًمٗمجر دائاًم : أي، هذه اًمّمالة ٓ دمزيف: أىمقل: الشقخ

 وأبدًا سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس إٓ ذم احل٤مًم٦م اًمتل ذيمرهت٤م آٟمٗم٤ًم.

وم٢مذا همٚمٌف اًمٜمقم وُم٤م اؾمتٞم٘مظ إٓ سمٕمد ، ٕمِم٤مءوظمالص٦م ذًمؽ أنف يٜم٤مم سمٕمد صالة اًم

 ومال ُم١ماظمذة ٟم٤مئؿ.، اًمِمٛمس

 ًمٙمـ أن ئمؾ ذم ُمٜمٝمجف اًم٤ًمسمؼ ُم٤م جيقز وٓ دمزئف هذه اًمّمالة.

ً وم٘مط؟ ً أم ُم٘مٍما  أُم٤م أنف يٕمتؼم يم٤مومرا

ً إذا يم٤من ُمٕمؽموم٤ًم سمنمقمٞم٦م هذه اًمّمالة يمؾ ذم وىمتٝم٤م: أىمقل ووٛمػمه ، ٓ يٕمتؼم يم٤مومرا
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 ومٝمذا ٓ يٕمتؼم يم٤مومراً..، قمغم شم٘مّمػمه يمام ي٘مقًمقن اًمٞمقم ي١مٟمٌف

 سمخالف اعمٜمٝم٩م.: مداخؾة

 سمخالف اعمٜمٝم٩م.: الشقخ

ً أؿمد اًمت٘مّمػم ً وإٟمام يٕمتؼم ُم٘مٍما أدى ومريْم٦م احل٩م ومٝمؾ : وأظمػماً ، ٓ يٕمتؼم يم٤مومرا

 شمٕمتؼم صحٞمح٦م؟

، إذا يم٤من ىمد أدى ومريْم٦م احل٩م سمنموـمٝم٤م وسم٠مريم٤مهن٤م ومٝمل صحٞمح٦م: ٟم٘مقل

 واوح؟

 ٟمٕمؿ.: مداخؾة

 ٟمٕمؿ.: هؾ دمقز أم ٓ؟ اجلقابو: الشقخ

 ...: مداخؾة

 هق يّمكم أو ٓ يّمكم؟: الشقخ

 سمٕمد اًمتقسم٦م؟: مداخؾة

 ٟمٕمؿ.: الشقخ

 ُمٙم٨م صمالث ؾمٜمقات يّمكم.: مداخؾة

 ـمٞم٥م ُم٤م اهمتًؾ؟، يّمكم: الشقخ

، سمٕمدُم٤م رضمع إمم اهلل ص٤مر ًمف صمالث ؾمٜمقات ي٘مقل ُم٤م أهمتًؾ، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ضم٤مهاًل ومٞمف.

 يمؾ هذه اًمًٜملم.: الشقخ

وًمٙمـ اهمت٤ًمل اًمرضمقع إمم اهلل ُمثؾ ُمثاًل اعمًٞمحٞملم ح٤م ، ٟمٕمؿ يٖمتًؾ: اخؾةمد

 يدظمؾ اإلؾمالم يٖمتًؾ 



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 هؾ يم٤من يم٤مومراً؟ : الشقخ

 ٓ.: مداخؾة

 هق يم٤من و٤مًٓ.: الشقخ

 و٤مًٓ شم٤مريم٤ًم ًمٚمّمالة وؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات.: مداخؾة

ىمٚمٜم٤م ذم اعمرة  قمٜمدُم٤م يم٤من شم٤مريم٤ًم ًمٚمّمالة يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م يمام، ًمٞمس يم٤مومراً : إذاً : الشقخ

 إومم.

 ٟمٕمؿ.: مداخؾة

يمام جي٥م قمغم اًمٙم٤مومر ، وًمذًمؽ ٓ جي٥م أن يٖمتًؾ، ـمٞم٥م هذا ًمٞمس يم٤مومراً : الشقخ

ووم٤مضم٠متف ، ًمٙمـ هق ح٤م ُمثاًل شم٤مب إمم اهلل قمز وضمؾ شمقسم٦م ٟمّمقطم٦م، إذا أؾمٚمؿ أن يٖمتًؾ

ف أن وإن يم٤من حمدصم٤ًم طمدصم٤ًم أصٖمر قمٚمٞم، وم٢من يم٤من ضمٜم٤ًٌم ُمثاًل ومٕمٚمٞمف أن يٖمتًؾ، أول صالة

 يتقو٠م.

هذا إٟمام جي٥م قمغم ىمقل ُمـ ي٘مقل ، أُم٤م اهمت٤ًمل ٕنف ارشمد، ٓ سمد أنف ومٕمؾ هذا وهذا

وهذا ًمٞمس ، أن شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل يم٤مومر ُمرشمد قمـ ديٜمف، ُمـ ُمِم٤مخيٙمؿ ذم هذه اًمٌالد

سم٤ًم.  صقا

أن ، ٓ جي٥م قمٚمٞمف إٓ ُم٤م ومٕمٚمف، أؾمٚمؿ ُمٜمذ صمالث ؾمٜمقات: وًمذًمؽ ومٝمق و٤مل

وٟم٠ًمل اهلل أن يثٌتٜم٤م ، وأن يتقو٠م ًمٙمؾ صالة، اًمٚمزوميٖمتًؾ همًؾ اجلٜم٤مسم٦م قمٜمد 

 وإي٤ميمؿ مجٞمٕم٤ًم.

 ش11: 11: 41/ 714» «اهلدى واًمٜمقر»

 باب مـف

 طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة ىمٓمٕمٞم٤ًم؟: السمال

طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة إن يم٤من شمريمٝم٤م يمًاًل وهق ي١مُمـ سمنمقمٞمتٝم٤م ومٝمق : الشقخ
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 ٜمف.أُم٤م إذا يم٤من يٜمٙمر ذقمٞمتٝم٤م ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد قمـ دي، ُمًٚمؿ وم٤مؾمؼ

 ش 11: 17: 48/ 737» «اهلدى واًمٜمقر» 

 باب مـف

وُم٤مذا يٗمٕمؾ ُمـ يم٤من أبقه أو أظمقه أو اسمٜمف شم٤مرك ، ُم٤م طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة: السمال

 ًمّمالشمف؟

 : سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٓمر إول: اجلقاب

، إُم٤م أن يؽميمٝم٤م يمًاًل وإُم٤م أن يؽميمٝم٤م ضمحدًا ًمنمقمٞمتٝم٤م: شم٤مرك اًمّمالة ًمف طم٤مًمت٤من

وُمذه٥م أمحد ذم رواي٦م قمٜمف ، ٕمٚمامء أجْم٤ًم قمغم أنف ٓ يٙمٗمروم٢من شمريمٝم٤م يمًاًل ومجٛمٝمقر اًم

ي٘مقل سم٠منف يٙمٗمر سمؽمك اًمّمالة ، خت٤مًمػ اًمرواي٦م إظمرى اًمتل شمقاوم٘مف شمقاومؼ اجلٛمٝمقر

ًمٙمـ اًمرواي٦م اًمتل رضمحٝم٤م يم٤ٌمر وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م يم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ذم ، وًمق يمًالً 

ٛمٝمقر وهل أن شم٤مرك رضمحقا روايتف إظمرى اعمقاوم٘م٦م ًمرواي٦م اجل، اعمٖمٜمل وهمػمه

 ومٝمذا يم٤مومر سم٤مإلمج٤مع.، أُم٤م إن شمريمٝم٤م ضمحدًا ًمنمقمٞمتٝم٤م، اًمّمالة يمًاًل يٗمًؼ وٓ يٙمٗمر

ٕهن٤م شمذيمر ذم ومروع اجلٛمٝمقر اًمذيـ ٓ : ًمٙمـ هٜم٤م صقرة ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف إًمٞمٝم٤م

 ومام ضمزاء شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل.، ٕنف شمريمٝم٤م يمًالً : يٙمٗمرون شم٤مرك اًمّمالة

وُمذه٥م اإلُم٤مم ، طمٜمٞمٗم٦م أنف حيٌس طمتك يتقبُمذه٥م أيب : هٜم٤مك ُمذه٤ٌمن

 وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ.، اًمِم٤مومٕمل وهمػمه أنف يًتت٤مب

وهمًؾ وصكم قمٚمٞمف ودومـ ذم ُم٘م٤مسمر : ىم٤مًمقا ، اخلٓم٠م أن مت٤مم اجلقاب وم٢من مل يت٥م ىمتؾ

 هذا ظمٓم٠م.، اعمًٚمٛملم

 .. يمٗمر..: مداخؾة

 هؿ ُم٤م ي٘مقًمقن يمٗمر.، ٓ: الشقخ

ا.: مداخؾة  ىمتؾ طمد 
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ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ودم٤موسم٤ًم ُمع ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذي أظمؾ سمف ، هٜم٤مٓ ذم دىم٦م : الشقخ

ُمـ سمريم٦م اًمٕمٚمؿ أن يٕمزى يمؾ ىمقل ًم٘م٤مئٚمٝمـ وم٠من٤م ، أيمثر ـمالب اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمزُم٤من

 اؾمتٗمدت ُم٤م ي٠ميت ُمـ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م مل يًٌ٘مف إًمٞمف أطمدًا إـمالىم٤ًم.

 إُم٤م أن: ىمٞمؾ ًمف، وهق شم٤مرك صالة -قمغم اًم٘متؾ-ُمـ قمرض قمغم اًمٜمٓمع : ي٘مقل

ٕنف ٓ يتّمقر : هذا يٛمقت يم٤مومراً ، شمتقب وشمّمكم وإٓ ىمتٚمٜم٤مك ومآثر اًم٘متؾ قمغم اًمّمالة

أن يٙمقن يديـ اهلل قمز وضمؾ سمنمقمٞم٦م اًمّمالة وأُم٤مُمف اًم٘متؾ ويٕم٤مٟمد وخيت٤مر اًم٘متؾ قمغم 

ٓ ، هذا اًم٘مقل ظمٓم٠م، ًمذًمؽ ومٝمذا ىمقل ظمٓم٠م ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ، هذا ُمًتحٞمؾ، اًمّمالة

 ي٘متؾ طمدًا ُمثؾ هذا اًمرضمؾ.

 هؿ ي٘مقًمقن..: اخؾةمد

 وأن٤م أىمقل ُم٤مذا؟ أن٤م أىمقل إٟمام ي٘مقًمقن ىمقل سم٤مـمؾ ٓ جيقز.، ؾم٤محمؽ اهلل: الشقخ

 ًمٙمـ يًتت٤مب وم٢من شم٤مب ومٌٝم٤م.، شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل ٓ حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر: إذاً 

شم٤مرك ، ًمٞمس سمٙم٤مومر، ومام اًمٗمرق سملم اًم٘مقًملم اًمذي حيٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر واًمذي ي٘مقل ٓ

ومال سمد أن يٕم٘مد ُمـ ضمديد وجيدد إيامٟمف ُمـ ، ٤مٟم٧م ُمٜمفاًمّمالة يم٤مومر ـمٚم٘م٧م زوضمتف سم

أُم٤م اًمذي ي٘مقل شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل ٓ يٙمٗمر ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف هذه إُمقر ، ضمديد

، صؾ وإٓ ىمتٚمٜم٤مك: وىمٞمؾ ًمف، ًمٙمـ إذا ُم٤م ضملء سمف أُم٤مم اًم٘م٤ميض اًمنمقمل، إظمرى

٤ًم يمام ي٘مقًمقن ٓ يتّمقر أن يٙمقن إٓ قم٘م٤مئدي، ومآثر اًم٘متؾ قمغم اًمّمالة هذا يٛمقت يم٤مومراً 

 ومٝمذا يٛمقت يم٤مومراً.، ٓ يرى اًمّمالة، اًمٞمقم

 ش41: 47: 674/11» «اهلدى واًمٜمقر»

 باب حؽؿ مـ ترك الصالة عـاًدا واشتؽباًرا

وٓ صالة عمـ ٓ ، ٓ إيامن عمـ ٓ صالة ًمف»: قمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

  .«ووقء ًمف

 رواه اسمـ قمٌد اًمؼم وهمػمه ُمقىمقوم٤ًم. 
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 . «فصحٞمح ُمقىمق»

 .«ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر»: طوىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل اًمٜمٌل 

أن  ط صح قمـ اًمٜمٌل»: ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق ي٘مقل: وىم٤مل حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي 

أن شم٤مرك اًمّمالة  طويمذًمؽ يم٤من رأي أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ًمدن اًمٜمٌل  ،شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر

 .«قمٛمدًا ُمـ همػم قمذر طمتك يذه٥م وىمتٝم٤م يم٤مومر

 : ]قال اإلمام[

إذا أيب ُمـ ىمْم٤مئٝم٤م : قمـ إؾمح٤مقش 7/446»اد اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد وز: ىمٚم٧م

ٓ أصكم. ومٗمل ىمقًمف هذا ُم٤م يِمٕمر أنف ٓ يّمكم قمٜم٤مدًا واؾمتٙم٤ٌمرًا قمـ اخلْمقع : وىم٤مل

ومٝمق ذم هذه احل٤مًم٦م وٟمحقه٤م يم٤مومر. وًمٞمس يمذًمؽ ُمـ ي٘مقل ُمثاًل ذم هذا اًمزُم٤من  ،هلل هب٤م

اهلل : - يٜمٙمر قمٚمٞمف شمرك اًمّمالة ىم٤ملطملم-اًمذي قمٓمٚم٧م ومٞمٝم٤م إىم٤مُم٦م احلدود اًمنمقمٞم٦م 

سمؾ ُم٤م  ،واهلل يٕمٚمؿ أنف ص٤مدق ومٞمام ي٘مقل...ومٚمٞمس اًمٙمٗمر هق عمجرد اًمؽمك ،يتقب قمكم

ومٕمٚمٞمف حتٛمؾ أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وآصم٤مره.  ،اىمؽمن سمف ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمدال قمغم اًمٙمٗمر اًم٘مٚمٌل

 واهلل أقمٚمؿ. 

 . «1/419» «اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 رك الصالةباب كؼاش حقل حؽؿ تا

ؾم١مال قمغم أؾم٤مس ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠من ُمـ يٜمٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ : السائؾ

وًمٙمـ ، سم٤مًميورة يٕمٜمل شمذايمرٟم٤م هبذا اًمٙمالم قمٜمد يمثػم ُمـ اعمِم٤ميخ اهلل جيزهيؿ ظمػماً 

واطمد يٜمٙمر رء ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ٟمزل ُمـ ، اهلل جيزيؽ اخلػم شمٗمّمؾ ًمٜم٤م

آيت حلدي٨م صحٞمح رواه ُمثاًل اًمٌخ٤مري : ُمثالً ، ؽاهلل ؾمٚمٓم٤من سم٠منف يم٤مومر ُمـ ومٕمؾ ذًم

وأجْم٤ًم ورد سم٠من ، وُمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر، وُمًٚمؿ سملم اًمرضمؾ واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة

اًمٌٕم٨م واضم٥م اإليامن سمف وورد سم٠منف ُمثاًل أطم٤مدي٨م ُمتقاشمرة قمـ قمذاب اًم٘مؼم أو اعمًٞمح 

، طمٙمٛمف ُم٤م، ـمٞم٥م أطمد أنٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت سم٤مًميورة، اًمدضم٤مل يمذا.. إًمخ
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 أٓ يٙمٗمر هبذا اًمٙمالم.، ويمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف

إٟمٙم٤مر اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر : ُمثالً ، أن٧م طمنمت أُمقرًا اقمت٘م٤مدي٦م سم٠مُمقر قمٛمٚمٞم٦م: الشقخ

أُم٤م اًمٌٕم٨م ، وأن٧م شمٕمرف أن شمرك اًمّمالة قمٛمؾ ي٘مؽمن سمف ٟمٞم٦م، ىمرٟم٧م ُمٕمٝم٤م شمرك اًمّمالة

٤مدات وم٤مٕطمٙم٤مم أطمٙم٤مم اًمٕمٌ، ومٝمق ُمرد إيامن وىمر ذم اًم٘مٚم٥م أو ظمرج ُمـ اًم٘مٚم٥م

وم٤مٔن طمدد يمالُمؽ طمتك يتْمح ًمؽ ، واعمٕم٤مُمالت ٓ يٛمٙمـ أن شم٘مرن ُمع اًمٖمٞمٌٞم٤مت

، هؾ أن٧م ذم ُمقوقع اإليامٟمٞم٤مت واًمٖمٞمٌٞم٤مت يم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر وٟمحق ذًمؽ، اجلقاب

 أم أن٧م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة وٟمحق ذًمؽ؟

أُمقر ، ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة: ىمٚم٧م، ي٤م ؿمٞمخ اًم١ًمالطمددت : السائؾ

 قُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة.ُمٕمٚم

، ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة اًمّمالة ُمثاًل ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة: الشقخ

 هؾ ؾم١ماًمؽ أنف أنٙمره٤م أم شمريمٝم٤م؟

 شمريمٝم٤م.: السائؾ

 وُم٤م أنٙمره٤م؟: الشقخ

 وُم٤م أنٙمره٤م.: السائؾ

وم٤معمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة اًمٕمٚمامء يًقىمقه ذم ُم٤ًمق اًمٖمٞمٌٞم٤مت ، ـمٞم٥م: الشقخ

 م؟أم إطمٙم٤م

 ٟمريد ُمٜمؽ اًمتٗمّمٞمؾ.: السائؾ

اًمٕمٚمامء ح٤م ي٘مقًمقا اًمٕم٤ٌمرة ي٘مّمدون سمٛمـ أنٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ : الشقخ

 ومٞمج٥م أن شمٗمرق.، ًمٞمس ُمـ شمرك اًمٕمٛمؾ، شُمـ أنٙمر»، سم٤مًميورة ومٝمق يم٤مومر

 ُمـ شمريمٝم٤م.: ورد سم٤مًمٜمص ي٤م ؿمٞمخ: السائؾ

ٚمامء وُمـ أن ٟمحـ ٟمٌح٨م ذم اصٓمالح اًمٕم، جي٥م أن شمٗمرق اهلل هيديؽ: الشقخ

، هذه هل٤م طمجرة ًمقطمده٤م، ُم٤م ٟمٌح٨م سمخّمقص شم٤مرك اًمّمالة، هق اًمٙم٤مومر قمٜمدهؿ
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، هق اًمذي يٙمٗمره اًمٕمٚمامء، ومٛمـ أنٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، سمح٨م ًمقطمده

أُم٤م ُمـ شمرك ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة وهق ي١مُمـ أنف ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة 

، ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة وم٘مد يمٗمر ٕنف ٓ يٜمٙمر ومٝمذا ٓ يدظمؾ ذم ىم٤مقمدة ُمـ أنٙمر ؿمٞمئ٤مً 

وُمِم٤ميخ اًمًٕمقدي٦م دائامً ، ٕنف ُمقوقع اًم٤ًمقم٦م، أن أن٧م ضمئ٧م سمٛمث٤مل اًمّمالة: يٕمٜمل

وظمذ اًمذي ٓ ، اشمرك أن ُم١مىمت٤ًم ُمقوقع اًمّمالة، يدٟمدٟمقن طمقل اًم٘مْمٞم٦م هذه

 هؾ هق أنٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة؟، يّمقم

 ٓ.: السائؾ

 هؾ هق يم٤مومر وهق ٓ يّمقم؟، ـمٞم٥م: الشقخ

 ٓ.: السائؾ

 ـمٞم٥م.: الشقخ

 ُم٤م ورد هٜم٤م ٟمص ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

 ٓ شم٘مؾ ي٤م أظمل ُم٤م ورد.: الشقخ

 ورد ٟمص سم٠منف يٙمٗمر شم٤مرك اًمّمالة.: السائؾ

 اهلل هيديؽ اصؼم.: الشقخ

 شمٗمْمؾ.: السائؾ

أن : ُمٜمٝم٤م، ًمٙمل ٓ ي٘مع اإلٟم٤ًمن ذم ؾمقء اًمٗمٝمؿ: أن ٟمحـ ٟمزيؾ قمراىمٞمؾ: الشقخ

وم٤مًمّمٞم٤مم هل ُمـ ، ٟمٕمٚمؿ ُم٤مذا يٕمٜمل اًمٕمٚمامء سمٛمـ أنٙمر ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة

ومٛمـ أنٙمر ذقمٞم٦م اًمّمٞم٤مم يمٛمـ أنٙمر ، اًمّمٞم٤مم، إطمٙم٤مم اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة

سمؾ ُمـ أنٙمر ُم٤م هق دون ذًمؽ ُمـ أنٙمر ُمثاًل حتريؿ ، يمالمه٤م يم٤مومر، ذقمٞم٦م اًمّمالة

 مل ٟم٘مؾ سم٤معمئ٤مت وإًمقف. وإُمثٚم٦م سم٤مًمٕمنمات إن، اخلٛمر ومٝمق يم٤مومر

ًمٙمٜمل ، أن واوح ًمؽ ُم٤م اعم٘مّمقد ُمـ ىم٤مقمدة اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة: إذاً 

، سمس اظمتٚمط قمٚمٞمؽ ؿمٕم٤ٌمن ذم رُمْم٤من، أن٤م أفمـ ُم٤م هق هذا أن٧م ُمقوققمؽ
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وًمذًمؽ هذا ، ُمقوققمؽ أن شم٤مرك اًمّمالة ضم٤مء ومٞمف ٟمص ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر

ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ شمرك : ىمٚم٧م، ًمؽ سمٛمث٤مل اًمّمٞم٤مم فمٝمر ُمٜمٙمؿ أيمثر ُمـ ُمرة ظم٤مص٦م ح٤م أتٞم٧م

 ُم٤م طمٙمؿ ُمـ شمرك اًمّمالة؟: إذًا ُمقوققمؽ: أن٤م أىمقل أن، اًمّمٞم٤مم

 أجْم٤ًم أن٤م أىمّمد إُمقر إظمرى ضمزاك اهلل ظمػم أن٧م ومّمٚم٧م زم ؾم١مازم.: السائؾ

 إذًا اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م.: الشقخ

 ٟمٕمؿ اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م.: السائؾ

 ـمٞم٥م ٟمحـ ذم اًمّمالة أن.: الشقخ

 أن شم٤مرك اًمّمالة ٟمٕمؿ ضمزاك اهلل ظمػماً.: السائؾ

أٓ شمتّمقر ُمٕمل أن يمؾ شم٤مرك ًمٚمّمالة يٛمٙمـ ، ومٛمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر: الشقخ

ومرب شم٤مرك ، ويٛمٙمـ أٓ يتقومر ومٞمف آصمٜم٤من وإٟمام رء واطمد، أن يتقومر ومٞمف أُمران اصمٜم٤من

يمام  هق ي٘مقل ًمؽ، اًمٌمء اًمث٤مين ٓ يرى ذقمٞم٦م اًمّمالة، هذا رء، ًمٚمّمالة ٓ يّمكم

، هذا يم٤من ذم وىم٧م ُم٣م واٟم٘م٣م، سمال صالة سمال صٞم٤مم: ٟمًٛمع ُمـ سمٕمض اًمِم٤ٌمب

هذا خيتٚمػ قمـ ، أن اعمدٟمٞم٦م واًمرىمل واًمري٤مو٦م يمؾ هذا يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ ُمثؾ هذه اًمتامريـ

ي٤م أظمل ح٤مذا : وإذا ىمٚم٧م ًمف، ًمٙمٜمف ي١مُمـ سمنمقمٞم٦م اًمّمالة، إول ٓ يّمكم ومٕمالً ، إول

 هذا ُم١مُمـ أم يم٤مومر؟، ٤ماهلل يتقب قمٚمٞمٜم: ٓ شمّمكم؟ ي٘مقل

 ىمٚم٧م ًمؽ ورد ومٞمف ٟمّم٤ًم. ،ؿمٞمخ: السائؾ

 يم٤مومر؟.: الشقخ

 يم٤مومر.: السائؾ

 يم٤مومر؟، ٓ حتٞمد قمـ اجلقاب: الشقخ

 يم٤مومر.: السائؾ

 ُم١مُمـ.، ٓ: الشقخ
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 شمرك اًمّمالة ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

أن٧م سمت٘مقل زم شم٤مرك اًمّمالة هؾ أن٠ٌمتٜمل سمٌمء ، اهلل هيديؽ اهلل هيديؽ: الشقخ

شم٤مرك صالة. اهلل : أن٧م شم٘مقل زم، هق شم٤مرك صالة: أن٤م أىمقل ًمؽ، ُمٝمقل قمٜمدي

 هيديؽ. ىمؾ آُملم.

 آُملم.: السائؾ

أطمدمه٤م شم٤مرك ًمٚمّمالة وي١مُمـ سمنمقمٞمتٝم٤م ، اًمرضمٚملم يمالمه٤م شم٤مرك ًمٚمّمالة: الشقخ

سمال صالة : أظمر ي٘مقل، اهلل يتقب قمٚمٞمٜم٤م: إذا ىمٞمؾ ًمف ي٘مقل، وأتٞم٧م ًمؽ سمٛمث٤مل واىمٕمل

 هؾ مه٤م ؾمقاء؟، ة وُمٜمٙمر ًمنمقمٞم٦م اًمّمالةومٝمذا شم٤مرك ًمٚمّمال، سمال صٞم٤مم

 أن ُم٤م أفمٜمؽ شم٘مقل ؾمقاء.

 ىمد يٙمقن يمٗمراً دون يمٗمر ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

ف.: الشقخ ف خيقِّ  .... خيقِّ

 ي٤م ؿمٞمخ ومٞمف ُمٜم٤مومؼ ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر وُمٜم٤مومؼ..: السائؾ

 اهلل هيديٜم٤م وإي٤مك ىمؾ آُملم.: الشقخ

 آُملم مهللا آُملم.: السائؾ

 آصمٜملم ُمثؾ سمٕمض؟ ه١مٓء: الشقخ

 ىمد يٙمقن هذا ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر وذًمؽ..: السائؾ

 ه١مٓء آصمٜملم ُمثؾ سمٕمض؟: الشقخ

 ٓ.: السائؾ

 ُم٤م اًمٗمرق؟، ... ًمٞمس ُمثؾ سمٕمض، احلٛمد هلل: الشقخ

 هذا أنٙمره٤م يٕمٜمل أنٙمر ُمنموقمٞمتٝم٤م وذًمؽ شمريمٝم٤م وم٘مط.: السائؾ
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ٝم٤م وم٘مط شمريمٝم٤م واؾمتقى ُمع ذًمؽ شمريم، هذا ٓ ي٘م٤مسمؾ أنٙمر اهلل هيديؽ: الشقخ

 ًمٙمـ اذيمر زم ٟم٘مٓم٦م اخلالف سمٞمٜمٝمام...، أظمر اًمذي ذم اًمؽمك

 وذًمؽ شمريمٝم٤م ُم١مُمٜم٤ًم سمنمقمٞمتٝم٤م.، هذا شمريمٝم٤م ضمحقدًا سمنمقمٞمتٝم٤م: السائؾ

 ُم٤م هق.، اطمٗمظ ُم٤م ىمٚم٧م أن، هذه ضم٤مءت ُمٜمؽ: الشقخ

 أن هذا أنٙمره٤م.: ىمٚم٧م، طم٤مومظ طم٤مومظ: السائؾ

 ٟم٘مٓم٦م اًمٗمرق. : الشقخ

 حقد وقمدم اجلحقد.اجل: السائؾ

 ٓ.: الشقخ

 ضمحقد وإيامن سم٤مًمنمقمٞم٦م.: السائؾ

 اجلحقد ي٘م٤مسمٚمف اإليامن.: الشقخ

 أن هٜم٤مك ورد ٟمص.: ؿمٞمخٜم٤م أرضمع وأىمقل: السائؾ

 اهلل هيديؽ.: الشقخ

 آُملم.: السائؾ

هذا ، ًمٙمـ ٟمريد أن ٟمٛمٌم ظمٓمقة ظمٓمقة، أن٤م قم٤مرف ُم٤م شمريد أن شم٘مقل: الشقخ

، هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ومٝمق يم٤مومر يمٗمر ردة ذاك أنٙمر ُم٤م، ُم١مُمـ وذاك يم٤مومر

ومٝمق جيٛمع سملم إيامن وسملم ، ًمٙمٜمف آُمـ سمنمقمٞمتٝم٤م، هذا أظمر يمٗمر سمؽميمف اًمّمالة ومٕمالً 

 صح؟، شمرك ح٤م ي١مُمـ سمف

وٓ ديـ عمـ ٓ قمٝمد ، ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف»: ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ـمٞم٥م

أن٧م طمٓمٞم٧م أُم٤مٟم٦م قمٜمد زيد ُمـ  «عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف ٓ إيامن»ُم٤مذا شم٘مقل هبذا احلدي٨م؟  «ًمف

 يم٤مومر أم ُم١مُمـ؟، اًمٜم٤مس ورضمٕم٧م سمٕمد ُمدة ـمٚمٌتٝم٤م ُمٜمف أنٙمره٤م

 ُم٤م أقمٚمؿ واهلل ٓ إيامن هَمػْمَ يُمْٗمر.، أي ؾمامء شمْمٚمٜمل وأي أرض شم٘مٚمٜمل: السائؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 

 

 

13 

 إذًا وم٠من٧م ظمْم٧م..: الشقخ

 همػم يمٗمر.، ٓ إيامن: السائؾ

 ٟمٕمؿ؟: الشقخ

 شٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف»، ٓ إيامن ىمد شمٙمقن همػم يمٗمر: قلٓ إيامن ح٤م ي٘م: السائؾ

 همػم ُمـ شمريمٝم٤م.

 اهلل هيديؽ.: الشقخ

 آُملم.: السائؾ

 أن٧م ٓ شمِمٕمر أن أنؽ شمتٙمٚمؿ سمٖمػم قمٚمؿ؟: الشقخ

 أؾمتٗمتٞمؽ ي٤م ؿمٞمخ.، أن٤م ًم٧ًم قم٤مح٤مً : السائؾ

؟ هذا احلدي٨م ُم٤م رأجؽ: وم٠من٤م أؾم٠مخؽ، أن٧م شم٘مرر ٓ شمًتٗمٞمد: أن٤م أؾم٠مخؽ: الشقخ

 وم٠منٙمر إُم٤مٟم٦م ومٝمؾ هق يمٗمر؟ «ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف»: ىم٤مل

 ٓ إيامن ًمف. ٓ أقمٚمؿ..: طٟم٘مقل يمام ىم٤مل اًمرؾمقل : السائؾ

ًمٞم٧ًم ، هذا خيقف: ُمـ أضمؾ هذا ىمٚم٧م ًمّم٤مطمٌؽ، أرأج٧م يمٞمػ دم٤مدل: الشقخ

: ورسمؽ ي٘مقل ًمؽ، أن٧م دم٤مدل سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٕمٙمس مت٤مُم٤مً ، ٓ، ختقف يٕمٜمل سمٕمٚمٛمؽ

ْٛمَع َواًْمٌٍََمَ َواًْمُٗم١َماَد يُمؾُّ ُأْوئَلَِؽ يَم٤مَن قَمٜمُْف  َوٓ شَمْ٘مُػ ▬ ًَّ َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ إِنَّ اًم

 ًٓ ئُق ًْ ء] ♂َُم أُم٤م أن شمتٙمٚمؿ هٙمذا سم٠موه٤مُمؽ اًمتل أن٧م ، ٓ أقمٚمؿ: أن٧م شم٘مقل [36: اإلها

ٓ و»: ُم٤م ُمٕمٜمك، هذا ٓ جيقز ذم ديـ اهلل أبداً ، قم٤ميش ومٞمٝم٤م ٕنف قمٜمدك رء ُمـ اًمٕمٚمؿ

 ؟شديـ عمـ ٓ قمٝمد ًمف

 هذا ٓ أقمٚمؿ شمٗمّمٞمٚمف ي٤م ؿمٞمخ.: ىمٚم٧م ًمؽ: السائؾ

سملم اًمٙمٗمر وسملم اًمرضمؾ شمرك »: ـمٞم٥م يمذًمؽ أن٧م ٓ شمٕمٚمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك، ىمٚم٧م: الشقخ

ٕنؽ مل حتط سم٤مٕدًم٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم واًمٙمٗمر ، ٓ شمٕمٚمؿ شاًمّمالة

ٕمروومقن ىمدياًم سمجامقم٦م اهلجرة أي٦م اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم اًمتل يٓمرطمٝم٤م اعم، آقمت٘م٤مدي
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17 

أو مج٤مقم٦م ، واعمٕمروومقن اًمٞمقم سم٤مؾمؿ اجلٝم٤مد أو اعمج٤مهديـ ذم ُمٍم أو همػمه، واًمتٙمٗمػم

ُ وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مومُِرونَ ▬: اجلٝم٤مد اؾمٛمٝمؿ ْ حَيُْٙمْؿ سماَِم َأنَزَل اّللَّ ـْ مَل ُم٤م  [77: اح٤مئدة] ♂َوَُم

 ؟رأجؽ ذم إٟم٤ًمن طمٙمؿ سمحٙمؿ ظم٤مًمػ ومٞمف اًمنمع يَمَٗمرَ 

 احل٤ميمؿ يٕمٜمل؟: السائؾ

 أن٤م أؾم٠مخؽ ؾم١مآً أن٧م أضم٥م قمٜمف.: الشقخ

 إذا ممٙمـ. اًم١ًمالأقمد : السائؾ

 اهلل هيديؽ.: الشقخ

 آُملم.: السائؾ

ُم٤م رأجؽ ذم رضمؾ طمٙمؿ ذم طمٙمقُم٦م ذم ىمْمٞم٦م سمخالف ُم٤م أنزل ، اؾمٛمع: الشقخ

 أيمٗمر؟، اهلل

 إن يم٤من طم٤ميماًم.، ُم٤م أؾمتٓمٞمع أطمٙمؿ ذم هذا: السائؾ

 وأن٧م ُمٙمٚمػ أن حتٙمؿ؟: ؾم٠مخؽ أنأن٤م أ: الشقخ

سم٤مًمٜم٦ًٌم زم أطمٙمؿ قمغم شم٤مرك اًمّمالة ُمثاًل؟ أن٤م ٓ : يٕمٜمل، يمٞمػ يٕمٜمل: السائؾ

 .اًم١ًمالأومٝمؿ 

 ُم٤م أؾمتٓمٞمع أن أطمٙمؿ.: أن٧م ىمٚم٧م، اهلل هيديؽ: الشقخ

 أن٤م ؾم٠مختؽ احل٤ميمؿ.: السائؾ

 أن٧م ؾم٠مختٜمل؟: الشقخ

 ٟمٕمؿ ؾم٠مختؽ احل٤ميمؿ.: السائؾ

رضمؾ طمٙمؿ سمحٙمقُم٦م قمغم ظمالف طمٙمؿ اهلل قمز : ٤مئؾاهلل هيديؽ أن٤م اًمً: الشقخ

 ٓ أدري.، ُم٤م يمٗمر، يمٗمر: شم٘مقل، أن٧م قمٚمٞمؽ اجلقاب، السائلوضمؾ أيمٗمر؟ أن٤م 

ُ وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مومُِرونَ ▬: السائؾ ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سماَِم َأنَزَل اّللَّ  .[77: اح٤مئدة] ♂َوَُم
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 ٓ دم٤موب.: الشقخ

ُ وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ ▬: شم٘مقلٟمٕمؿ أي٦م : أن٤م أىمقل ًمؽ: السائؾ ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سماَِم َأنَزَل اّللَّ َوَُم

 .[77: اح٤مئدة] ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ 

ي٤م أظمل أن٤م قم٤مرف أي٦م أن٤م شمٚمقهت٤م قمغم ُم٤ًمُمٕمؽ شمرضمع سمٜمٗمس اًم٘مْمٞم٦م : الشقخ

 اًم٤ًمسم٘م٦م... أن هذا شم٤مرك اًمّمالة وأن٤م ؾم٠مختؽ قمـ شم٤مرك اًمّمالة اهلل هيديؽ.

ُ وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ ▬ٟمٗمس أي٦م : ٓ أىمقل يٕمٜمل: السائؾ ـْ مَلْ حَيُْٙمْؿ سماَِم َأنَزَل اّللَّ َوَُم

 يٙمٗمر سمٍميح أي٦م يٙمٗمر ٟمٕمؿ.: يٕمٜمل [77: اح٤مئدة] ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ 

أن٤م أؾم٠مخؽ قمـ أي٦م شمٚمقهت٤م أن٤م قمغم ُم٤ًمُمٕمؽ وسمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م ، اهلل هيديؽ: الشقخ

 أيمٗمر؟ أي٦م.رضمؾ طمٙمؿ ذم ىمْمٞم٦م ُم٤م سمخالف ُم٤م أنزل اهلل : هذا اًم١ًمال

 أن٤م مل أؾمتققم٥م ؾم١ماًمؽ.: السائؾ

، شمٕمرف ح٤مذا؟ ٕنؽ ًمٞم٧ًم هبذا اعمًتقى، ًمـ شمًتٓمٞمع أن شمًتققمٌف: الشقخ

 ٓزم شمٕمرف طم٤مًمؽ.

 ُمٕمٚمٞمش ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

 ؟اًم١ًمالأن٧م ومٝمٛم٧م ، ومٝمٛم٧م، ٓ أن٧م ُمٕمٚمٞمش: الشقخ

 أن٤م أؾم٠مخؽ إن يمٜم٧م شم٘مّمد..: السائؾ

 ٟمٕمؿ أو ٓ. ومٝمٛم٧م اًم١ًمال ىمؾ زم: أن٤م أؾم٠مخؽ: الشقخ

 ٓ ُم٤م ومٝمٛم٧م.: السائؾ

هؾ ، إٓ شمٚمػ وشمدور، ُم٤م ؾمٛمٕمتؽ ُمرة شم٘مقل إيف أو ٓ، ؾمٌح٤من اهلل: الشقخ

 ؟اًم١ًمالومٝمٛم٧م 

 ٓ ُم٤م ومٝمٛمتف.: السائؾ

 يمٞمػ دم٤موب قمٜمف.: إذاً : الشقخ
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 ُم٤م اؾمتققم٧ٌم ؾم١ماًمؽ.: ىمٚم٧م ًمؽ: السائؾ

 اهلل أيمؼم.: الشقخ

 ُم٤م اؾمتققم٧ٌم ؾم١ماًمؽ.: ىمٚم٧م ي٤م ؿمٞمخ: السائؾ

 أن٧م أم همػمك؟، يمٗمر: أخ٧ًم أن٧م ىمرأت قمكم أي٦م وىمٚم٧م زم: ىمٚم٧م :الشقخ

 وُمـ مل حيٙمؿ سمام أنزل اهلل.، ٟمٕمؿ ىمٚم٧م: السائؾ

اًمتٜم٤مىمض يمٚمف ي٠ميت ُمـ احلرارة اًمتل ًمٞم٧ًم ىم٤مئٛم٦م ، ُم٤م اًمتٜم٤مىمض هذا: إذاً : الشقخ

 ؟اًم١ًمالهؾ ومٝمٛم٧م : أقمٞمد قمٚمٞمؽ، قمغم قمٚمؿ

 ٓ.: السائؾ

 يمٞمػ دمٞم٥م إذًا؟: الشقخ

 ..ومٝمٛم٧م: السائؾ

رضمؾ طمٙمؿ ذم طمٙمقُمتلم سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل هؾ : اًم١ًمالأن أـمقر : الشقخ

 هٜم٤مك ومرق سملم هذا اًمث٤مين وإول؟

 ٓ.، يمٚمٝمؿ ُم٤م طمٙمؿ سمام أنزل اهلل: السائؾ

 ُم٤م ومٞمف ومرق؟: الشقخ

 ٓ.: السائؾ

 هؾ هٜم٤مك ىم٤مض ٓ يٛمٙمـ أن حيٙمؿ وًمق ُمرة ذم زُم٤مٟمف سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل؟: الشقخ

 ٓ.: السائؾ

 يمٚمٝمؿ يمٗم٤مر.: إذاً : قخالش

 ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحٙمؿ سمٙمٗمرهؿ ي٤م ؿمٞمخ.: السائؾ

، ٕنؽ ُم٤م ومرىم٧م سملم رضمٚملم، أن أن٧م طمٙمٛم٧م، أن أن٧م اؾمتٓمٕم٧م: الشقخ
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هذا اًمذي يٕمؽمف أن ، يمٜم٧م أريد أوصٚمؽ إمم قمٜمد أبق رىمٞم٦ٌم، ٕنف فمٜمٜم٧م أنؽ ؾمتٗمرق

وم٠من٧م ُم٤م ، ه٤ماإلؾمالم ُم٣م واٟم٘م٣م واًمّمٞم٤مم هذا واًمْمح٤مي٤م وإُمقال ٓزم ٟمدظمر

شمٗمرق سملم إٟم٤ًمن طمٙمؿ ُمرة واطمدة سمخالف ُم٤م أنزل اهلل اشمٌع هقى اشمٌع ؿمٝمقة ظم٤مف 

وسملم إٟم٤ًمن صم٤مين أقم٤مد اًم٘مْمٞم٦م صم٤مين ُمرة وي٘مقل ، أن هذا يمٗمر: ومت٘مقل، ُمـ ضر.. إًمخ

 ُم٤م شمٗمرق سملم إُمثٚم٦م يمٚمٝم٤م؟، هق دائاًم حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل: ًمؽ

 أومرق.، ٓ: السائؾ

 شمٗمرق؟: الشقخ

 أومرق ٟمٕمؿ.: سائؾال

ُم٤م اًمٗمرق سملم رىمؿ واطمد ورىمؿ ، ظمٚمٞمٜم٤م ٟم٠مظمذ اًمرىمؿ إصٖمر، ـمٞم٥م: الشقخ

 اصمٜملم؟

ُمرة واطمدة شم٘مقل ذم قمٛمره ُمثاًل مل ، رىمؿ واطمد ورىمؿ اصمٜملم يم٠منف أظمٓم٠م: السائؾ

 حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل.

 أن٤م أؾم٠مخؽ ُم٤م اًمٗمرق؟، ضمزاك اهلل ظمػم، شمٕمٞمد قمكم يمالُمل: الشقخ

 ٓم٠م وذاك..إول أظم: السائؾ

 ُم٤م اًمٗمرق سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمٗمر وُم٤م يمٗمر؟: الشقخ

وذاك ٓ ي٘مر سمف ، وأظمٓم٠م ذم شمٜمٗمٞمذه، هذا ُم٘مر سم٤محلٙمؿ سمام أنزل اهلل: السائؾ

 إـمالىم٤ًم.

ومٞمف ، ي٤م اهلل ي٤م ؾمٞمدي، اهلل هيديؽ، أن٤م هٙمذا ىمٚم٧م ًمؽ، ُمـ ىم٤مل ًمؽ: الشقخ

 .(1)قمٜمديمؿ ؾم١مال ضوري. شمٗمْمؾ

 ش 11: 36: 11/ 791» «اهلدى واًمٜمقر»

                                                           

 .٦ماعمح٤مضم ذم اًمِمٞمخ ـمري٘م٦م ذم وم٤مئدة ُمـ خيٚمق ٓ ٕنف: ىمٓمٕمف ىمد اًمِمٞمخ أن ُمع اًمٜم٘م٤مش سم٢مصم٤ٌمت ىمٛم٧م (1)
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 حتؼقؼ أققال بعض الصحابة

 ومـ بعدهؿ يف حؽؿ ترك الصالة

ىمد ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ إمم شمٙمٗمػم ُمـ شمرك : ]ىم٤مل اعمٜمذري

وقمٌد اهلل ، قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ُمٜمٝمؿ، طمتك خيرج مجٞمع وىمتٝم٤م، اًمّمالة ُمتٕمٛمدًا ًمؽميمٝم٤م

بق اًمدرداء وأ، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، سمـ ُمًٕمقد

وقمٌد اهلل ، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف، وُمـ همػم اًمّمح٤مسم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ريض اهلل قمٜمٝمؿ

، وأبق داود اًمٓمٞم٤مًمز، وأجقب اًمًختٞم٤مين، واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، واًمٜمخٕمل، سمـ اعم٤ٌمرك

 وزهػم سمـ طمرب وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.، وأبق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 : ومٕمٚمؼ اإلُم٤مم ىم٤مئاًل[]

سمٕمض ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ذم مجٚم٦م ُمـ ىم٤مل سمٙمٗمر شم٤مرك ذم ذيمر اعم١مًمػ 

ًمٙمـ اذيمر ُمٜمٝمؿ قمغم  ،ذًمؽ وسمٞم٤مٟمفاًمّمالة ٟمٔمر ٓ يتًع اعمج٤مل ًمتٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم 

وم٤مٟمٔمر  ،وم٢مٟمف مل يّمح ذًمؽ قمٜمٝمام: ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس

اًمؽمهٞم٥م[ ]ُمـ صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م وش 419، 41ص »اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذيـ إثريـ ذم 

 ش.1611» شؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م»و

وهذا وإن يم٤من يذيمره سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م ، وٟمحق ذًمؽ ذيمره ومٞمٝمؿ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

وم٘مد ذه٥م يمثػم ُمٜمٝمؿ إمم قمدم شمٙمٗمػمه إٓ ، وم٢مٟمف ٓ يّمح قمٜمد حم٘م٘مٞمٝمؿ، اعمت٠مظمريـ

ـ ويمذا ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اًم٤ٌمر اسم، يمٛمثؾ اسمـ سمٓم٦م...، سم٤مجلحد وٟمحقه

يم٤مًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب رمحٝمؿ اهلل ، وُمـ ؾم٤مر قمغم ُمٜمقاهلؿ، ىمٞمؿ اجلقزي٦م

: وم٘م٤مل، يمٞمػ وٓ وىمد صح قمـ إُم٤مم اًمًٜم٦م أنف ؾمئؾ قمـ شمرك اًمّمالة ُمتٕمٛمداً ، مجٞمٕم٤مً 

َأْدقُمْقُه صمالصم٤ًم وم٢من صغم : واًمذي يّمٚمٞمٝم٤م ذم همػم وىمتٝم٤م، ... واًمذي يؽميمٝم٤م ٓ يّمٚمٞمٝم٤م»

، وٟمحقه يمالم اعمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م شزًم٦م اعمرشمد...هق قمٜمدي سمٛمٜم، وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف

، وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب، ويمثػم ُمـ حم٘م٘مل احلٜم٤مسمٚم٦م، وطمٗمٞمده اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
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ه حم٘م٘م٤ًم ُمٗمّماًل ذم يمت٤ميب   .شطمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة»يمام شمرا

 .«1/463» «اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 تقجقف كالم عبد اهلل بـ صؼقؼ يف تارك الصالة

 : ٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ اًمٕم٘مٞمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملقمـ قم

 .شال يرون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل شمريمف يمٗمر همػم اًمّمالةصيم٤من أصح٤مب حمٛمد»

 ش.صحٞمح ُمقىمقف»

 : ]قال اإلمام[

ؾ. يمام هذا وٟمحقه حمٛمقل قمغم اعمٕم٤مٟمد اعمًتٙمؼم اعمٛمتٜمع قمـ أدائٝم٤م وًمق أنذر سم٤مًم٘مت

 .«رك اًمّمالةطمٙمؿ شم٤م»اٟمٔمر رؾم٤مًمتل  ،ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ

 «1/416» «اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

هؾ حيؽؿ عذ مـ ال يصيل بالؽػر وبالتايل مؼاضعتف؟ وبقان متك 

 تؽقن ادؼاضعة وشقؾة تلديبقة

 َواًْمٞمَْقِم ▬: ؿمٞمخٜم٤م! ُم٤م ىمقًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤مل: السائؾ
ِ
ٓ دَمُِد ىَمْقًُم٤م ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمّللَّ

ـْ طَم٤مدَّ  وَن َُم َ َوَرؾُمقًَمُف... أظِمِر ُيَقادُّ ومٞمف ٟمٕمرف أن ، إًمخ أي٦مش 44: اعمج٤مدًم٦م»♂اّللَّ

هؾ ٟمٕمتؼمهؿ ، ظمقان شم٤مريملم اًمّمالةاإل ممٙمـ أسم٤مء أو إبٜم٤مء أو، شمرك اًمّمالة يمٗمر

 وهؾ ُمٓمٚمقب ُمٜم٤م أٓ ٟمقادهؿ إذا يمٜم٤م ُم١مُمٜملم سم٤مهلل؟، ممـ حي٤مدون اهلل ورؾمقًمف

 أي٦م يمٞمػ شم٘مقل؟: الشقخ

َ َوَرؾُمقًَمُف ٓ دَمُِد ىَمقْ ▬: السائؾ ـْ طَم٤مدَّ اّللَّ  َواًْمٞمَْقِم أظِمِر ُيَقادُّوَن َُم
ِ
ًُم٤م ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمّللَّ

 ش.44: اعمج٤مدًم٦م» ♂َوًَمْق يَم٤مُٟمقا آسَم٤مَءُهؿْ 

 ُم٤مذا ٟمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م؟ ♂حي٤مدون اهلل ورؾمقًمف▬: جي٥م أن ٟم٘مػ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: الشقخ
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: أن٤م رضمؾ ُم٤مزم يٕمٜمل ،ُمٗمٝمقُمل أن٤م اًمّمحٞمح أن٤م ًم٧ًم ؿمٞمًخ٤م أن٤م حم٤مؾِم٥م: السائؾ

إن ، ُمٓمٚمقب ووع ٟمٗمًف ذم طمد وووع اًمرؾمقل واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم طمد آظمر

 ومٞمف أُمقر يمثػمة ضمدًا.، أو سم٤مرشمٙم٤مسمف اعمٕم٤ميص، يم٤من سم٢مقمالن اًمٙمٗمر

أن٤م : سمس ومٞمف قمٜمدٟم٤م هٜم٤م سمدي أن٧م ٟمٔمرك ًمٌم أن٧م ُم٤م دام شم٘مقل، ٓ: الشقخ

وُمٜمل أنؽ ًم٧ًم قم٤مح٤ًم قمغم، حم٤مؾم٥م  صحٞمح هذا؟،  إىمؾ سمٕمٚمؿ اًمتٗمًػمُمٕمٜم٤مه٤م شُمَٕمرِّ

 صحٞمح سمس أىمرأ اًمتٗمًػم وأتٕمٚمؿ.: السائؾ

طمٞمٜمئٍذ يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ يمؾ ُمٜم٤م يمام أنـف ٓ جيـقز ًمٚمٕمـ٤ممل سم٤مًمٗم٘مـف أو احلـدي٨م أو : الشقخ

وم٠منـ٤م ، اًمتٗمًػم أن يٕمتدي قمـغم صـٜمٕم٦م اًمـديمتقر شمٞمًـػم وهـق ـم٤ٌمسمـ٦م ٕنـف أنـ٤م ضم٤مهـؾ سم٤مًمٓمـ٥م

ومٙمــذًمؽ هــق سمــدوره ٓ يٕمتــدي قمــغم همــػمه ُمـــ ، ٤مأؾمــتٛمد ُمٜمــف اعمٕمرومــ٦م اًمتــل ظمّمــف اهلل هبــ

هـــذا طمـــدي٨م صـــحٞمح وهمـــػم : أهـــؾ اًمٕمٚمـــؿ إن يمـــ٤من حمـــدصم٤ًم ومـــام يـــ٠ميت يٗمتـــ٠مت قمٚمٞمـــف وي٘مـــقل

يمـام أين أنـ٤م ُمًـ١مول أن أؾمـ٠مل ، ٕن هذا ًمٞمس ُمــ اظمتّم٤مصـف، صحٞمح ووٕمٞمػ.. إًمخ

َؾ وَم٤مؾْمــ٠َمُخقا َأْهــ▬: يمــام ىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم، ومٝمــق أجْمــ٤ًم ُمًــئقل أن يًــ٠مل أهــؾ اًمٕمٚمــؿ، أهــؾ اًمٕمٚمــؿ

يْمِر إِْن يُمٜمْـــُتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمـــقنَ  يمـــذًمؽ ٓ جيـــقز ًمٕم٤مُمـــ٦م اعمًـــٚمٛملم أن يٗمنـــوا  [73: اًمٜمحــؾ] ♂اًمـــذِّ

: اًمٗمرىمــ٤من] ﴾وَم٤مؾْمــ٠َمْل سمِـِف ظَمٌِـػًما ﴿: وإٟمـام يمــام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم، اًم٘مـرآن سمـام يٌـدوا ًمٙمــؾ واطمـد ُمـٜمٝمؿ

يْمِر إِْن يُمٜمْـُتْؿ ٓ شَمْٕمٚمَ ▬: أو أي٦م إومم [19 ُمٕمٚمـٞمش  [73: اًمٜمحـؾ] ♂ُٛمـقنَ وَم٤مؾْمـ٠َمُخقا َأْهـَؾ اًمـذِّ

ٟمــقا : ًمٙمـــ أىمــقل، ٓ، أنـ٤م ُمــ٤م أقمتــ٥م قمٚمٞمــؽ أنـؽ ؾمــ٠مخ٧م ُمـ٤م يٜمٌٖمــل ًمــؽ وُٕمث٤مًمــؽ أن يٙمقِّ

ومٝمٜمـــــ٤م اًمــــذيـ حيـــــ٤مدون اهلل ورؾمـــــقًمف ، رأجــــ٤ًم ذم ومٝمـــــؿ آيــــ٦م إٓ سمٕمـــــد أن يًـــــ٠مخقا أهــــؾ اًمٕمٚمـــــؿ

 ومال ي٘مّمد سمف اًمقًمد اًمذي ضسم٧م سمف ُمثاًل أنف شم٤مرك صالة.، اعم٘مّمقد هبؿ اعمنميمقن

 ُم٤م أىمّمد ـمٗمؾ أن٤م.، اًمقًمد أن٤م ُم٤م أىمّمد ـمٗمؾ :مداخؾة

، أي شم٤مرك اًمّمالة أن٤م أىمقل اًمذي شم٘مّمده أن٧م، أن٤م أىمّمد ُمٕمؽ، ٓ ٓ: الشقخ

، واًمٌمء سم٤مًمٌمء يذيمر، اًمقًمد ُم٤م ىمّمدت اًمقًمد اًمّمٖمػم أن٧م ذيمرشمٜمل أن سمحدي٨م

يريد داسم٦م حتٛمٚمف أُم٤مُمف : يٕمٜمل، ي٤م رؾمقل اهلل! أريمٌٜمل: ىم٤مل،  طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

وهؾ »ي٤م رؾمقل اهلل! : ىم٤مل، أريمٌف ي٤م ومالن وًمد اًمٜم٤مىم٦م: ىم٤مل ًمٚمٛمختص سم٤مإلريم٤مب، ؾمٗمر
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وهؾ اًمٜم٤مىم٦م إٓ وًمد اًمٜم٤مىم٦م. ومٙمٚمٛم٦م وًمد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م : ىم٤مل ًمف، «حيٛمٚمٜمل وًمد اًمٜم٤مىم٦م

 ٓ شمٕمٜمل ُمٕمٜم٤مه٤م صٌل همػم سم٤مًمغ.

 اًمِم٤مئع طم٤مًمٞم٤ًم.: مداخؾة

وم٠من٤م ، احلديثل ذم هذايٛمٙمـ أن٤م همٚم٥م قمكم اًمٗم٘مف ، ُمٕمٚمٞمش ُم٤م ُمٕمٚمٞمش: الشقخ

وإٟمام اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمذيـ حي٤مدون اهلل ، وًمق يم٤من ُمٙمٚمٗم٤مً ، وًمد آسمـ: ىمٚم٧م اًمقًمد يٕمٜمل

ومام ومٞمف ، ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يقادد وحي٤مسم٥م ه١مٓء، يٕم٤مدوٟمف ويٕمٚمٜمقن قمداءه: يٕمٜمل

وًمد : وًمٜم٘مؾ أن شمقوٞمح٤مً ، أُم٤م إذا يم٤من هٜم٤مك واًمد اسمتكم سمقًمد أقمٞمد يمٚمٛم٦م وًمد، إؿمٙم٤مل

وأن يٚمتزم ، ًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يٜم٤مصحف، ومام يٜمٌٖمل أن يٕم٤مديف، سم٤مًمغ ُمٙمٚمػ سم٠منف ٓ يّمكم

: وٓ يٙمقن يمام يٗمٕمؾ اًمٞمقم أسم٤مء يؽميمقن إبٜم٤مء يمام ي٘مقًمقن، دائاًم شمقضمٞمٝمف وشمذيمػمه

، ويٛمِمقا قمغم يمٞمٗمٝمؿ، ويؽميمقهؿ ينمىمقا ويٖمرسمقا ، يرظمقا هلؿ احلٌؾ قمغم اًمٖم٤مرب

يمام أنف ًمٞمس هذا ، هذا ٓ يٜمٌٖمل، ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ.. إًمخويروطمقا ؾمٞمٜمام وُم٤م ي٠متقن إٓ 

 ُمٕمٜم٤مه أنف يٕم٤مدوٟمف وحي٤مرسمقٟمف...

يمام شمٕمٚمٛمقن ُمـ ىمقًمف ، وأن يًٕمك دائامً ًمتقضمٞمٝمف، ]وم٤مًمقاضم٥م[ أن يٕمتٜمل سم٤مًمقًمد

َج٤مَرةُ ▬: شمٕم٤ممم ُٙمْؿ َوَأْهٚمِٞمُٙمْؿ َٟم٤مًرا َوىُمقُدَه٤م اًمٜم٤َّمُس َواحْلِ ًَ وأي٦م  [6: اًمتحريؿ] ♂ىُمقا َأنُٗم

ـُ َٟمْرُزىُمَؽ ▬: ىإظمر ٠َمُخَؽ ِرْزىًم٤م َٟمْح ًْ الِة َواْصَٓمؼِمْ قَمَٚمٞمَْٝم٤م ٓ َٟم َوْأُُمْر َأْهَٚمَؽ سم٤ِمًمّمَّ

٦ٌَُم ًمِٚمتَّْ٘مَقى
أن٤م أُمرشمف ُم٤م : وهذا إُمر أجْم٤ًم ٓ شم٘مؾ، صؾِّ : ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م [134: ـمف] ♂َواًْمَٕم٤مىمِ

 ٓ.، ومٞمف وم٤مئدة

 اًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمّمالة ًمٞمس قمغم اًمؽمسمٞم٦م.: مداخؾة

الِة َواْصَٓمؼِمْ قَمَٚمٞمَْٝم٤م▬، اًمّمؼم قمغم اًمّمالة ـمٌٕم٤مً : خالشق : ـمف] ♂َوْأُُمْر َأْهَٚمَؽ سم٤ِمًمّمَّ

طمتك يِمٕمر سم٠منف اًمقًمد هذا ، وم٤مًمِم٤مهد أن إُمر يٜمٌٖمل أن يتٙمرر ُمـ اًمقاًمد ٓسمٜمف [134

 ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل ُمٕم٤مداشمف.، شم٠مثر سمٜمّمٞمح٦م واًمديف

 ىمد يٙمقن ىمري٥م أو صديؼ.، مل أىمّمد هذا: السائؾ

 إذا آسمـ سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ومٛمـ سم٤مب أومم أظمرون...، ُمٕمٚمٞمش: الشقخ
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 أىمرت ُمٜمٙمر ومتؿ ُم٘م٤مـمٕمتٝم٤م.، ُمـ ؿمقي٦م إخ ؾم٠مل ؾم١مال قمـ اًمٕمٛم٦م: السائؾ

أن٧م ، أن٧م ٓ شم٠ًمل سم٤مرك اهلل ومٞمؽ قمـ اعم٘م٤مـمٕم٦م، هذا رء آظمر، ٓ: الشقخ

عم٘م٤مـمٕم٦م ذم ا، اعم٘م٤مـمٕم٦م وؾمٞمٚم٦م ذم اإلؾمالم شم٠مديٌٞم٦م، شم٠ًمل قمـ أي٦م اعمقاددة واعمح٤مسم٦ٌم

: ٕن رسمٜم٤م ي٘مقل، ٟمٕمؿ ُم٤م ومٕمٚم٧م ومٕمالً : أن٤م ىمٚم٧م ًمٚمرضمؾ، اإلؾمالم وؾمٞمٚم٦م شم٠مديٌٞم٦م

وم٢مذا آسمـ  [4: اح٤مئدة] ♂َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتَّْ٘مَقى َوٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ ▬

، ٤مذا ؾمٞمٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤مواًمقًمد هذا ُم٤م أدري ُم، زٟم٤م وإم أىمرشمف قمغم اًمزٟم٤م وُم٤م أنٙمرشمف

يَم٤مُٟمقا ▬، ُمٕمٜم٤مه٤م ؾمٞمّمٞم٥م اعمًٚمٛملم ُم٤م أص٤مب اًمٞمٝمقد، وم٠مىمره٤م أجْم٤مً : قمٛمتؽ آه: ىمٚم٧م

ـْ ُُمٜمَٙمٍر وَمَٕمُٚمقُه ًَمٌِئَْس َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٗمَٕمُٚمقنَ  وم٤معم٘م٤مـمٕم٦م هل وؾمٞمٚم٦م  [79: اح٤مئدة] ♂ٓ َيَتٜم٤َمَهْقَن قَم

ح٤مب اًمرؾمقل قمٚمٞمف ُمع ظمػمة ُمـ ظمػمة أص، شمرسمقي٦م ذقمٝم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم

 شمٕمرف هذه اًم٘مّم٦م يٛمٙمـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. (1)وهؿ اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا ، اًمًالم

ومثالصم٦م ُمٜمٝمؿ ، طمٞم٨م أقمٚمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم أنف ؾمٞمتقضمف ًمٚمٖمزو وًمٚمجٝم٤مد

يم٤من ُمـ ظمػمة ، وأطمدهؿ اؾمٛمٕمف يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، وومٕماًل ختٚمٗمقا ، شم٠مظمروا واٟمِمٖمٚمقا 

، ن رضمع اًمرؾمقل ُمـ اًمٖمزوة ٟمدم قمغم ُم٤م ومٕمؾسمٕمد أ، أصح٤مب اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم

ومٚمام رضمع اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم ، وؿمٖمؾ، اًمٞمقم أروح اًمٞمقم أروح: وهق يمؾ يقم ي٘مقل

واًمرؾمقل ي٘مٌؾ ، يمؾ واطمد ي٘مدم اًمٕمذر، وضم٤مء اعمتخٚمٗمقن وومٞمٝمؿ يمثػم ُمـ اعمٜم٤موم٘مقن

 ي٤م واهلل: ح٤م ضمئ٧م إمم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ًمف: ي٘مقل هق قمـ ٟمٗمًف هذا، اًمٕمذر

أنٜمل أؾمتٓمٞمع أن أىمقل يمام ىم٤مل ، رؾمقل اهلل إين ٕقمٚمؿ أنٜمل أوشمٞم٧م ٟمٓم٘م٤ًم ويمالُم٤مً 

وم٠مىمر ، وًمٙمٜمٜمل أظمِمك أن أىمقل ظمالف اًمقاىمع ومٞمٗمْمحٜمل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، أظمرون

وأُمر اًمّمح٤مسم٦م سم٠من ي٘م٤مـمٕمقه ، وم٠مُمر زوضمتف سم٠من شمذه٥م إمم دار أهٚمٝم٤م، اًمرضمؾ أنف ختٚمػ

وحيٙمل هذا اًمرضمؾ يمٕم٥م سمـ ، وهٙمذا مخًلم يقُم٤مً  ،هق واصمٜملم آظمريـ ممـ ختٚمٗمقا 

طَمتَّك إَِذا َو٤مىَم٧ْم قَمَٚمٞمِْٝمُؿ ▬: ُم٤مًمؽ احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل أصٞم٥م هب٤م يمام قمؼم اهلل قمز وضمؾ

يمٚمام ، يم٤من هيؿ أن يّمٕمد إمم ضمٌؾ ويٚم٘مل ٟمٗمًف: يٕمٜمل [118: اًمتقسم٦م] ♂إَْرُض سماَِم َرطُم٧ٌَْم 

ٕن اًمرؾمقل أُمر : أطمد يرد اًمًالم ٓ: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ: رأى ؿمخص

                                                           

 ش.7194رىمؿ» وُمًٚمؿش 7116رىمؿ» اًمٌخ٤مري (1)
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وٟمدُمقا قمغم ُم٤م ومٕمٚمقا ، ومٙم٤مٟم٧م هذه اعم٘م٤مـمٕم٦م ؾم٥ٌم ًمتزيمٞم٦م ٟمٗمقس ه١مٓء، سم٤معم٘م٤مـمٕم٦م

وم٤معم٘م٤مـمٕم٦م أُمر ، طمتك أنزل اهلل قمز وضمؾ اًمتقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ، طًمٚمتخٚمػ قمـ رؾمقل اهلل 

 وًمٙمـ ومٞمٝم٤م دىم٦م ومٞمج٥م أن شمقوع ذم ُمٙم٤مهن٤م.، ُمِمٝمقر ُمرهمقب ذم اًمقاىمع

اؾمؿ اعم٘م٤مـمٕم٦م اًمٞمقم ، ٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ ُم٤م سملم إومراط وشمٗمريطواًمٜم٤مس أجْم٤ًم هٜم٤م يم

ح٤مذا؟ ٕين أن٤م أىمقل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ح٤م ، ٓ ذيمر هل٤م قمغم أخًٜم٦م اخلٓم٤ٌمء واعمدرؾملم

ي٤م أظمل إذا شُم٘م٤مـمع اًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م شمٜمزوي قمغم رأس ضمٌؾ وٓ خت٤مًمط : أؾم٠مل ي٘مقل

سملم ؿمخص وؿمخص ىمريٌف ومٝمٜم٤م  ًمٙمـ ح٤م يٙمقن اًمٕمالىم٦م، ًمٙمـ سمدك شمّمؼم، اًمٜم٤مس

ًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمف ، أُم٤م ُم٘م٤مـمٕم٦م اًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م هذا ٓ يٛمٙمـ، اعم٘م٤مـمٕم٦م يٙمقن هل٤م شم٠مثػم

اعم١مُمـ اًمذي خي٤مًمط اًمٜم٤مس ويّمؼم قمغم أذاهؿ ظمػم ُمـ اًمذي ٓ خي٤مًمط »: اًمًالم

 .شاًمٜم٤مس وٓ يّمؼم قمغم أذاهؿ

 ش11: 11: 71/ 461» «اهلدى واًمٜمقر»

 الصالة باب خطقرة الؼقل بتؽػر تارك

ىمٚمتؿ ذم سمٕمض ُم٤مًمًٙمؿ أن اخلٓم٠م ذم ُم٠ًمخ٦م شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة ُمٗمت٤مح : شمال

 ٟمرضمق أن شمٗمّمٚمقا ًمٜم٤م اًم٘مقل ذم هذه اعم٠ًمخ٦م؟، ًم٤ٌمب ُمـ أبقاب اًمْمالل

راً : اجلقاب رًا وشمٙمرا اًمتٗمريؼ سملم : شمٗمّمٞمؾ هذه اعم٠ًمخ٦م هق ُم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف ُمرا

إُم٤م أن ي١مُمـ هب٤م : ة ًمف طم٤مًمت٤منٕن شم٤مرك اًمّمال: اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي واًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم

ومٗمل احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هذه ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع ، وإُم٤م أن جيحد ذقمٞمتٝم٤م، سمنمقمٞمتٝم٤م

ً ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، اعمًٚمٛملم ُمـ ضمحد ، ويمذًمؽ يمؾ ُمـ ضمحد أُمرا

احل٩م إمم آظمر ُم٤م هٜم٤مك ُمـ أُمقر ُمٕمرووم٦م قمـ اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤ًم ، اًمّمٞم٤مم ُمثاًل ومٝمق يم٤مومر

، ُمـ ضمحد ذقمٞم٦م اًمّمالة ومٝمق يم٤مومر، ومٝمذا ٓ ظمالف ومٞمف، ي٤مت اًمديـأهن٤م ُمـ ضور

وًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م ، يٕمؽمف سمنمقمٞمتٝم٤م، ًمٙمـ إذا يم٤من هٜم٤مك رضمؾ ٓ جيحد اًمّمالة

ومٗمل ، ورسمام يّمكم شم٤مرة وشم٤مرة، ومرسمام ٓ يّمكم ُمٓمٚم٘م٤مً ، ٓ يّمكم، اًمٕمٛمؾ هق ٓ ي٘مقم هب٤م

ٕن اًمٙمٗمر : ٙمالم سم٢مـمالىمفهذا رضمؾ يمٗمر ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف هذا اًم: هذه احل٤مًم٦م إذا ىمٚمٜم٤م
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َوضَمَحُدوا ▬: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمٗم٤مر، وهق ٓ جيحد ذقمٞم٦م اًمّمالة، هق اجلحد

ُٝمؿْ  ًُ وًمٙمـ ، زيدا ًُمـ اًمٜم٤مس ٓ يّمكم: وم٢مذا أظمذٟم٤م ُمث٤مًٓ  [17: اًمٜمٛمؾ] ♂هِب٤َم َواؾْمَتٞمَْ٘مٜمَتَْٝم٤م َأنُْٗم

٠َمل ًْ ، واهلل اًمدٟمٞم٤م ؿمٖمٚمتٜمل، قمكم اهلل يتقب: ح٤مذا ٓ شمّمكم ي٤م أظمل؟ ي٘مقل ًمؽ: طمٞمٜمام ُي

ًمٙمـ يٕمٓمٞمٜم٤م ، هذا اًمٙمالم ـمٌٕم٤ًم ًمٞمس ًمف قمذر ُمٓمٚم٘م٤مً ، ُمـ هذا اًمٙمالم، إوٓد ؿمٖمٚمقين

يٕمٓمٞمٜم٤م وم٤مئدة أنف رضمؾ ي١مُمـ ، ٕنٜم٤م ٓ ٟمٓمٚمع قمغم ُم٤م ذم ىمٚمٌف: وم٤مئدة ٓ ٟمٕمرومٝم٤م ٟمحـ

ي٤م أظمل اًمّمالة هذه راح : سمخالف ُم٤م ًمق يم٤من اجلقاب ٓ ؾمٛمح اهلل، سمنمقمٞم٦م اًمّمالة

يم٤مٟمقا سمح٤مضم٦م إمم ٟمققمٞم٦م ، يم٤مٟمقا وؾمخلم، يم٤مٟم٧م ذم زُمـ يم٤من اًمٜم٤مس همػم ُمث٘مٗملم، ىمتٝم٤مو

أن اًمقؾم٤مئؾ ضمديدة شمٖمٜمٞمٜم٤م ، وهذا أن ذه٥م زُم٤مٟمف، ُمـ اًمٜمٔم٤موم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمري٤مو٦م

 ومٝمذا يمٗمر وم٢ممم ضمٝمٜمؿ وسمئس اعمّمػم.، قمـ اًمّمالة

اهلل يٚمٕمـ ، ح٤مذا ٓ شمّمكم؟ اهلل يتقب قمٚمٞمٜم٤م: أُم٤م إذا يم٤من اجلقاب هق إول

: وم٢مذا ىمٚمٜم٤م، ُمـ هذا اًمٙمالم اًمذي يٜمٌئٜم٤م أن اًمرضمؾ ٓ يٜمٙمر ذقمٞم٦م اًمّمالة، اًمِمٞمٓم٤من

ُم١مُمـ ، ٕنف هذا رضمٌؾ ُم١مُمـ سمنمقمٞم٦م اًمّمالة: هذا رضمؾ يم٤مومر ٟمٙمقن ظم٤مًمٗمٜم٤م اًمقاىمع

 ومٙمٞمػ ٟمٙمٗمره؟ ، سم٤مإلؾمالم يمٚمف

، وشم٤مرك اًمّمٞم٤مم وشم٤مرك احل٩م، ٓ ومرق سملم شم٤مرك اًمّمالة: ُمـ هٜم٤م ٟمحـ ٟم٘مقل

روشم٤مر ر وأنف ٓ يٙمٗمَّ ر؟ إذا : ك أي رء ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم أنف ُيَٙمٗمَّ ُمتك يٙمٗمَّ

ر؟ إذا آُمـ وقمغم ذًمؽ ضم٤مءت إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة اًمتل آظمره٤م، ضمحد : ُمتك ٓ يٙمٗمَّ

وًمٙمـ ًمف  شٓ إهل إٓ اهلل وًمٞمس ًمف ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة: أدظمٚمقا اجلٜم٦م ُمـ ىم٤مل»

ويدظمؾ اجلٜم٦م ، ق اًمذي يٛمٜمٕمف ُمـ أن خيٚمد ذم اًمٜم٤مرومٝمذا اإليامن ه، ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ إيامن

ًمٙمـ هذا اًمذي يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن حمٛمدًا ، وًمق سمٕمد أن ص٤مر ومحاًم أؾمقد

أو ٓ ، أو ٓ يّمقم، رؾمقل اهلل وي١مُمـ سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اهلل ورؾمقًمف ًمٙمـ ٓ يّمكم

ا ُم٤م ووٕم٧م ذم يمؾ هذه إُمقر ٓ ومرق ومٞمٝم٤م إذ، أو ينق أو يزين، أو ٟمحق ذًمؽ، حي٩م

 ُمٞمزان اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم واًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي.

ٟمٜمٔمر هؾ ، رويداً ، ٓ: أن٤م أىمقل، ٓ: يزين هؾ ٟمٙمٗمره؟ ؾمت٘مقًمقن: ومرضمؾ ُمثالً 

م  سَماَل : أم ي٘مقل يمام ي٘مقل سمٕمض اجلٝم٤مل، اًمزٟم٤م طمرام: ي٘مقل إذا ىم٤مل هذه ، طمالل سَماَل طمرا
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: شم٘مقل ًمف، ٞم٥م اًمٜم٤مساًمرضمؾ اًمذي ُمثاًل يًتٖم، أي ذٟم٥م، يمذًمؽ اًم٤ًمرق، اًمٙمٚمٛم٦م يمٗمر

 سَماَل ىم٤مل اًمرؾمقل  سَماَل : ي٘مقل شاًمٖمٞم٦ٌم ِذيْمُرَك أظم٤مك سمام يٙمره»: اًمرؾمقل ىم٤مل، اشمؼ اهلل

هٙمذا يمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ؾمقاء ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م طمٙمؿ إجي٤ميب سمٛمٕمٜمك ومرض ، يمٗمر، يمذا

أنف ]ُمـ[ اعمحرُم٤مت ]اًمتل[ جي٥م أن يٌتٕمد : أو يم٤من طمٙماًم ؾمٚمٌٞم٤ًم سمٛمٕمٜمك، ُمـ اًمٗمرائض

ًمٙمـ إذا واىمٕمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤ًم وهق ، وم٢مذا اؾمتحؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذه اعمحرُم٤مت ذم ىمٚمٌف يَمَٗمرَ  ،قمٜمٝم٤م

ؾمقاء ُم٤م ، ومال ومرق ذم هذا سملم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمٚمٝم٤م، ُمٕمت٘مد أنف قم٤ميص ٓ يٙمٗمر

، وٓ جيقز شمريمٝم٤م، اًمٗمرائض جي٥م اًم٘مٞم٤مم هب٤م، يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٗمرائض أو ُم٤م يم٤مٟم٧م حمرُم٤مت

ُمـ اؾمتحؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ، ُمـ شمريمٝم٤م ضمحدًا يمٗمر، ًمٙمـ ُمـ شمريمٝم٤م يمًاًل مل جيز شمٙمٗمػمه

هذا ُم٤م ، ٓ ومرق ذم هذا أبدًا سملم اًمقاضم٤ٌمت واعمحرُم٤مت، اعمحرُم٤مت يمذًمؽ يٙمٗمر

 أردت سمٙمٚمٛم٦م اًم٤ًمئؾ.

 ش 11: 71: 8/11» «اهلدى واًمٜمقر»

 مـاقشة بعض أدلة مؽػري تارك الصالة

ُر سمٕمض اًمٕمٚمامء شم٤مرك اًمّمالة...: شمال سم٤مًمٙمت٤مب  وي٘مقًمقن أجْم٤مً ، ... ُيَٙمٗمِّ

واًم٤ًمُمع هلذا اًمٙمالم ئمـ أن اعم٠ًمخ٦م ، واًمًٜم٦م وىمقل اًمّمح٤مسم٦م واًمٜمٔمر اًمّمحٞمح

اًم٘مرآن : ي٘مقًمقن: أوًٓ ، ومٜمرضمق طمٗمٔمٙمؿ اهلل شمقوٞمح وشمٗمّمٞمؾ اجلقاب، هٙمذا ومٕمالً 

الَة ▬يًتدًمقن سم٤مٔي٦م اًمتل ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م إطمدى قمنم  وَم٢ِمْن شَم٤مسُمقا َوَأىَم٤مُُمقا اًمّمَّ

يَم٤مةَ  ـِ  َوآشَمُقا اًمزَّ ي ُٟمُٙمْؿ ذم اًمدِّ ُمٗمٝمقم أي٦م يدل قمغم أهنؿ : ي٘مقًمقنش 11: اًمتقسم٦م» ♂وَم٢ِمظْمَقا

، وإن قمٔمٛم٧م، واإلظمقة ٓ شمٜمتٗمل سم٤معمٕم٤ميص، إن مل يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ومٚمٞمًقا سم٢مظمقاٟمٙمؿ

، ُم٤م ُمدى صح٦م هذا آؾمتدٓل هبذه أي٦م، وًمٙمـ شمٜمتٗمل قمٜمد اخلروج قمـ اإلؾمالم

 ؟وٓ خيٗم٤ميمؿ أن اًمًٞم٤مق يتحدث قمـ اعمنميملم

وم٢مذا ، وىمد شمٙمقن ظم٤مص٦م، أن اإلظمقة ىمد شمٙمقن قم٤مُم٦م: ضمقايب ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم: الشقخ

يم٤مٟم٧م اإلظمقة اعمٜمٗمٞم٦م هٜم٤م سم٥ًٌم شمرك ُم٤م ومرض اهلل هل اإلظمقة اًمٕم٤مُم٦م ومٙمالُمٝمؿ 

ٓطمتامل أن : ًمٙمـ هذا ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُيْٚمِزُم اعمخ٤مًمٗملم هلذا اًمرأي سم٘مقهلؿ، صحٞمح
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66 

وهذه ُمـ ، وهذا ٓ سمد هلؿ ُمـ أن يتٌٜمقه، شمٙمقن اإلظمقة اعمٜمٗمٞم٦م هل اإلظمقة اخل٤مص٦م

ُمـ طمٞم٨م أن شم٤مرك ، ٕهنؿ يٗمرىمقن سملم شم٤مرك اًمّمالة وشم٤مرك اًمزيم٤مة، احلج٩م اًم٘مقي٦م

وىمد ذيمر ُمع شمرك ، اًمزيم٤مة ُم٤م ي٘مٓمٕمقن سمٙمٗمره وردشمف يمام يٗمٕمٚمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمت٤مرك اًمّمالة

ٜم٤م وىمد ىمدُم، ًمٙمٜمف صحٞمح، هذا اجلقاب ضمدزم، ومام يم٤من ضمقاهبؿ، اًمّمالة شمرك اًمزيم٤مة

 ومام يم٤من ضمقاهبؿ قمـ شم٤مرك اًمزيم٤مة هق ضمقاهبؿ قمـ شم٤مرك اًمّمالة.، اجلقاب اًمٕمٚمٛمل

أٓ ي٘م٤مل أنف رشم٥م شمٚمؽ إقمامل قمغم اًمتقسم٦م اًمتل هل اًمتقسم٦م : ؿمٞمخٜم٤م: مداخل آخر

، وسم٤مًمت٤مزم إذا وم٘مدت هذه اًمتقسم٦م إقمامل شمٚمؽ إظمرى ٓ صمٛمرة هل٤م، شمقسم٦م اإلؾمالم

 ٚمؽ شمٌع ًمٚمتقسم٦م واًمًٞم٤مق قمـ اعمنميملم.وشم: سم٤مًمت٤مزم يم٤مًمٙمالم قمـ اًمتقسم٦م يٕمٜمل

 ويش ُمٕمٜمك يمالُمؽ؟: الشقخ

يٕمٜمل أن وم٢من شم٤مسمقا وأىم٤مُمقا اًمّمالة وآشمقا اًمزيم٤مة وم٢مظمقاٟمٙمؿ اًمٙمالم قمـ : اآلخر

، شمقسم٦م اإلؾمالم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم: يٕمٜمل، وهق صدر اًمٌح٨م قمـ اًمتقسم٦م، اعمنميملم

 يًتٚمزم أهن٤م شمٙمقن سم٢مىم٤مم ٓ: يٕمٜملش وم٢مظمقاٟمٙمؿ ذم اًمديـ»وسم٤مًمت٤مزم رشم٥م شمٚمؽ إُمقر 

وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة ، اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة إٟمام سم٥ًٌم اًمتقسم٦م اًمتل دظمٚمقا ومٞمٝم٤م

: يٕمٜمل، وم٤ٌمًمت٤مزم ٓ ٟمٜمزع قمٜمف اإلظمقة ذم اًمديـ سم٥ًٌم شمريمف ًمٚمّمالة وم٘مط، ـمٌٕم٤ًم سم٤مًمتقسم٦م

 ومٞمف ىمٌؾ اًمّمالة شمقسم٦م اًمتل هل إصؾ.

خ٤مًمٗم٦م وم٢مظمقاٟمٙمؿ وإٓ ومٚمٞمًقا وؾمٞم٤مق اجلقاب ُمٗمٝمقم اعم، ـمٞم٥م: الشقخ

 سم٢مظمقاٟمٙمؿ.

 ُمش سم٥ًٌم إىم٤مم اًمّمالة.، وهذا صحٞمح سم٥ًٌم اًمتقسم٦م: اآلخر

وهٜم٤م  -ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م، يمٞمػ؟ ٕنف هق ًمًف ُمش ُمقوح ُمراده: الشقخ

 وم٢من مل ي١مشمقا اًمزيم٤مة وم٢من مل ي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مة ومٚمٞمًقا سم٢مظمقاٟمٙمؿ. -احلج٦م

وشمٚمؽ ، وم٢من مل يتقسمقا ، ٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة شمقسم٦مسم٢مىم: ُم٤م هق ذم ىمٌؾ ىمقًمف: اآلخر

 إقمامل شمٌع.

 وم٢من مل يتقسمقا ومٚمٞمًقا سم٢مظمقاٟمٙمؿ.: إذًا سمٜم٘مقل، مجٞمؾ: الشقخ
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 ـمٌٕم٤ًم.: اآلخر

 وم٢من مل يتقسمقا ومل يّمٚمقا أخٞمًقا..، ـمٞم٥م: الشقخ

 هذا ُمّمػم اًمٌح٨م أظمر اًمكم شمٗمْمٚم٧م ومٞمف أؾمت٤مذٟم٤م.: اآلخر

أن اعم٘مّمقد وم٘مط اجلٛمٚم٦م : ]ٓ يٜمٌٖمل[ أن ٟم٘مقلٟمحـ : يٕمٜمل، إيف ٟمٕمؿ: الشقخ

إذا ، اعمجٛمققم٦م هذه، وإٟمام اًمتقسم٦م وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة، وهل اًمتقسم٦م، إومم

ومٝمؿ : ًمٙمـ هذه اإلظمقة اعمٜمٗمٞم٦م هذه هل إظمقة ُمٓمٚم٘م٦م أي، اٟمتٗم٧م ي٤ًموي ٟمٗمل اإلظمقة

اعمٜمٗمل إظمقة ومٌٞمٙمقن ، ُمنميمقن يمام يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ أم سم٘مدر ُم٤م يٜم٘مّمقن شمٜم٘مص اإلظمقة

ٟمٗمل اًمٙمامل وًمٞمس ، «ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف وٓ ديـ عمـ ٓ قمٝمد ًمف»اًمٙمامل يمٜمٗمل 

 ٟمٗمل اًمّمح٦م.

ذم اًمٗم٘مرة إظمػمة هذه أضم٧ٌم قمـ اؾمتدٓهلؿ ُمـ اًمًٜم٦م وهق : إذاً : مداخؾة

سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة وأن اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م »: ىم٤مل طىمقهلؿ أن اًمٜمٌل 

 أن هذه إطم٤مدي٨م ًمٞم٧ًم قمغم فم٤مهره٤م؟ «ة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمروسمٞمٜمٝمؿ اًمّمال

 طَمٚمَّٝم٤م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف.، يمٗمر دون يمٗمر، ـمٌٕم٤مً : الشقخ

 ـمٞم٥م إذا ومٞمف يمالم زي٤مدة سمٞم٤من ذم هذا؟: مداخؾة

 طمًٌؽ هذا إُمر.: الشقخ

وي٘مقًمقن أجْم٤ًم أىمقال اًمّمح٤مسم٦م أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل أُمػم قمٛمر : مداخؾة

، اًمٜمّمٞم٥م: واحلظ (1)شٓ طمظ ذم اإلؾمالم عمـ شمرك اًمّمالة»:  قمٜمفاخلٓم٤مب ريض اهلل

هذا ىمقل قمٛمر ، ومٞمٙمقن قم٤مُم٤ًم ٓ ٟمّمٞم٥م ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم، وهق هٜم٤م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل

 أوهؾ يّمح هذا آؾمتدٓل؟، سمـ اخلٓم٤مب ُم٤م اجلقاب قمٚمٞمف

سمس ُم٤م أدري إذا يم٤من ، واهلل ُم٤م... أؾمتحي هق ُمقضمقد ذم اًمؽمهمٞم٥م: الشقخ

ًمٙمـ ٓ أدري إذا ، ُمقضمقد ذم اًمؽمهمٞم٥م: أىمقل، ُم٤م أىمدر أؾمتحي أن، حٞمحهمػم ص
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 يم٤من صحٞمح٤ًم أو ٓ.

، وٓ ديـ، ُم٤م هق اًمٗمرق ُمثؾ ٓ إيامن …... هذا ٓ خيرج قمـ اًمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ 

 وٓ طمظ.

هذا يمالم ، أريد أوٞمػ شمْمٞمٗمقا قمغم ُم٤م ؾمٌؼ أن هذا ٟمٙمرة شمٗمٞمد اًمِمٛمقل: يٕمٜمل

، يٙمقن هٜم٤مك أدًم٦م شمْمٓمرٟم٤م إمم شم٘مٞمٞمد هذه اًمدًٓم٦م ًمٙمـ هذا طمٞمٜمام ٓ، قمريب صحٞمح

، وإٓ إذا أظمذٟم٤م ٓ إيامن وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م و.. و.. وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات هذه

، ًمٙمـ طمٞمٜمام يْمؿ إمم ُمثؾ هذا اًمٜمص ٓ ؾمٞمام وهق ُمقىمقف، ظمرضمٜم٤م سمٛمذه٥م اخلقارج

أن ٓ إهل  إذا وؿ إًمٞمف إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م إصم٤ٌمت اإليامن عمـ يِمٝمد، وًمٞمس سمٛمرومقع

طمٞمٜمئذ ٟمْمٓمر أن ٟم٘مقل أن ، وأنف يٜمجق ُمـ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر، إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل

، هذا آصٓمالح اًمٕمٚمٛمل اًمٗم٘مٝمل ُمـ طمٞم٨م أن هذا ٟمٙمرة ُمٜمٗمٞم٦م وهل شمٗمٞمد اًمِمٛمقل

: أُم٤م إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم إدًم٦م إظمرى ومحٞمٜمئذ ٟم٘مقل، هذا إذا ٟمٔمرٟم٤م ٟمٔمرة ظم٤مص٦م هبذا اًمٜمص

ٓ طمظ يم٤مُماًل يمام ىمٚمٜم٤م أجْم٤ًم : أي، ٓ إيامن وٓ ديـ وٟمحق ذًمؽ ٓ طمظ يمٛمثؾ ىمقًمٜم٤م ذم

 ذم اإلظمقة.

 ٓ إظمقة يم٤مُمٚم٦م.: مداخؾة

 ٟمٕمؿ.: الشقخ
ؿمٞمخٜم٤م... ذم اعمقـم٠م ُمقـم٠م حيٞمك اًمٚمٞمثل قمـ ُم٤مًمؽ طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ قمـ : مداخل آخر

هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أبٞمف أن اعمًقر سمـ خمرُم٦م أظمؼمه أنف دظمؾ قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

... وٓ طمظ ذم ، اًمتل ـمٕمـ ومٞمٝم٤م وم٠مج٘مظ قمٛمر ًمّمالة اًمّمٌح وم٘م٤مل قمٛمر ٟمٕمؿ ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م

 اإلؾمالم عمـ شمرك اًمّمالة.

 يم٠منف ذم اًمٌخ٤مري هذا.: الشقخ

أن٤م ُم٤م طمٌٞم٧م أىمقل إٟمف ذم اًمٌخ٤مري واهلل وىمع ذم ىمٚمٌل أنف ذم اًمٌخ٤مري : اآلخر

وًمٙمٜمف ُم٤م ًمٙمـ ُم٤م طمٌٞم٧م أىمقل ٕنف ُم٤م أؿم٤مر ُمع اٟمف ُمـ قم٤مدشمف يِمػم وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل 

 أؿم٤مر.
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 صحٞمح هذا.: الشقخ

 ٟمٕمؿ.: اآلخر

ويٙمقن اجلقاب أجْم٤ًم قمغم ىمقل قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ يم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل : مداخؾة

 اجلقاب ]ٟمٗمس اجلقاب[. … ط

، ]يمذًمؽ يذيمرون ُمـ إدًم٦م قمغم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة[ اًمٜمٔمر اًمدىمٞمؼ أو اًمّمحٞمح 

 ىمٚمٌف طمٌف ُمـ ظمردل ُمـ هؾ يٕم٘مؾ أن رضماًل ذم: وم٠مُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح ومٞم٘م٤مل

، صمؿ حي٤مومظ قمغم شمريمٝم٤م هذا رء ٓ يٛمٙمـ، إيامن يٕمرف قمٔمٛم٦م اًمّمالة وقمٜم٤مي٦م اهلل هب٤م

ومقضمدهت٤م ٓ خترج ُمـ أىمقال ، وىمد شم٠مُمٚم٧م إدًم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م ُمـ ي٘مقل أنف ٓ يٙمٗمر

أو ، أو أهن٤م ىمٞمدت سمقصػ يٛمتٜمع ُمٕمف شمرك اًمّمالة، أُم٤م أهن٤م ٓ دًمٞمؾ ومٞمٝم٤م أصالً : أرسمٕم٦م

هن٤م ىمٞمدت سمح٤مل يٕمذر ومٞمٝم٤م ُمـ شمرك هذه اًمّمالة أو أهن٤م قم٤مم ومتخّمص ذم أطم٤مدي٨م أ

 يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة.

 ـمٞم٥م هذا ؿمق؟: الشقخ

 اسمـ قمثٞمٛملم: مداخؾة

 يمقيس : الشقخ

 ٟمٕمؿ: مداخؾة

 هذا هق أول ُمـ خي٤مًمػ هذا اًمٙمالم.: الشقخ

 أول ُمـ خي٤مًمػ هذا اًمٙمالم.: مداخؾة

ٕنف : وُم٤م ىم٤مل ذم هذه اًمٗم٘مرة، خػاعم١مًمػ هق أول ُمـ خي٤مًمػ ُم٤م أ: الشقخ

وإٟمام ُمـ شمرك صالة صالشملم إمم ، اًمٌح٨م قمٜمدهؿ ًمٞمس ومٞمٛمـ مل يّمؾِّ ذم قمٛمره صالشم٤مً 

 …احلٜم٤مسمٚم٦م اًمكم سمٞمختٚمٗمقا قمـ اجلٛمٝمقر: ومٝمذا يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف احلٙمؿ يٕمٜمل، آظمره

 أن٧م ٓطمٔم٧م أول قم٤ٌمرشمف هؾ ُيْٕمَ٘مؾ؟

 ٟمٕمؿ.: مداخؾة
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71 

 ُم٤مذا ىم٤مل؟: الشقخ

رضماًل ذم ىمٚمٌف طمٌف ُمـ ظمردل ُمـ إيامن يٕمرف قمٔمٛم٦م  هؾ يٕم٘مؾ أن: مداخل

 هذا رء ٓ يٛمٙمـ.، صمؿ حي٤مومظ قمغم شمريمٝم٤م، اًمّمالة وقمٜم٤مي٦م اهلل هب٤م

 وٓ ىمٌؾ اًمقوم٤مة؟، ُم٤م هق ُمٕمٜمك حي٤مومظ قمغم شمريمٝم٤م طمتك اًمقوم٤مة: الشقخ

 اًمٔم٤مهر ُمـ يمالُمف أنف ُم٤م صغم أبدًا.: مداخؾة

هؾ هق ،  يقُم٤ًم سمٙم٤مُمٚمفًمق ُم٤م صغم: يٕمٜمل، ومٚمٞمس هذا ىمقهلؿ، هذا هق: الشقخ

، ًمٖم٦م ؿمٕمري٦م، ُمًٚمؿ وٓ يم٤مومر؟ هق قمٜمدهؿ يم٤مومر ًمذًمؽ هذه سمٜمًٛمٞمٝم٤م ًمٖم٦م ظمٓم٤مسمٞم٦م

ًمٙمـ اًم٘مْمٞم٦م ُمش ىمْمٞم٦م ، أن٤م سم٘مقل ُمثٚمام هق سمٞم٘مقل ٓ يٕم٘مؾ، ًمألظمذ سم٠مخ٤ٌمب اًم٤ًمُمٕملم

وإن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ »: اًم٘مْمٞم٦م يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم، ُمٕم٘مقل أو همػم ُمٕم٘مقل

ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م ، ن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م إٓ ذراعاًمٜم٤مر طمتك ُم٤م يٙمق

شمٞمؿ، ومٞمدظمٚمٝم٤م  .شوم٢مٟمام إقمامل سم٤مخلقا

ٟمٜم٤م ه١مٓء احلٜم٤مسمٚم٦م ُمش حمرريـ ُمذهٌٝمؿ ذم ُمقوقع : يٕمٜمل: الشقخ احل٘مٞم٘م٦م إظمقا

يمثػماً ُم٤م ؾمٛمٕمتٝمؿ يتحدصمقن ذم اإلذاقم٦م ُم٤م سمٞمقوحقا اعم٠ًمخ٦م شمقوٞمح٤ًم ، شم٤مرك اًمّمالة

وٓ سمؽمك مخس ، هؾ يٙمٗمر سمؽمك صالة واطمدة، ٤مُمٕملم ًمٙمالُمٝمؿيٗمٝمٛمف يمؾ اًمً

، وٓ وٓ إمم آظمره ُم٤م شمٗمٝمؿ أنف ُمـ هذا اعمقوقع إـمالىم٤مً ، صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م

ومٛمـ شمرك صالة ُمتٕمٛمدًا وم٘مد سمرئ٧م ُمٜمف ذُم٦م اهلل ، وإذا أرادوا أن يتٛمًٙمقا هبذه إدًم٦م

هلذه اًمٜمّمقص دون  صالة واطمدة سمتخرضمف سم٘مل قمـ اعمٚم٦م طم٥ًم ومٝمٛمف، ورؾمقًمف

يم٠من ي٘مقًمقا ، وإذا شمّمقرٟم٤م أو اومؽموٜم٤م أهنؿ ووٕمقا طمداً ، ُمراقم٤مة اًمٜمّمقص إظمرى

ُم٤م : ًمٙمـ إذا شمرك مخس صٚمقات يٙمٗمر ٟم٘مقل هلؿ، إذا شمرك صالة واطمدة ٓ يٙمٗمر: ُمثالً 

ًمذًمؽ اًم٘مْمٞم٦م ُم٤م سمِتِٜمَْحّؾ إٓ سمٛمذه٥م اسمـ : اًمدًمٞمؾ؟ وٓ يًتٓمٞمٕمقن إمم ذًمؽ ؾمٌٞمالً 

ُمـ شمرك صالة واطمدة ُمًتحاًل هل٤م ومٝمق ُمرشمد قمـ ، ويمٗمر اقمت٘م٤مدي يمٗمر قمٛمكم، قم٤ٌمس

ًمٙمـ ُمـ شمرك صالة واطمدة ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م ُمٕمؽموم٤ًم سمت٘مّمػمه ُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٝمق ، ديٜمف

ٕنف هذا : قم٤ميص وُمرم وأُمره إمم اهلل قمز وضمؾ إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء قمٗمك قمٜمف
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َ ٓ َيْٖمِٗمرُ ▬: قمٛمؾ واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ـْ  إِنَّ اّللَّ َ
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم َأْن ُينْمَ

وُم٤م أدري ًمٞمش اعمِم٤مئخ هٜم٤مك ئمٚمقن يٙمررون هذه اعم٠ًمخ٦م قمغم  [78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ 

صالة : ووع اًمٜم٘م٤مط قمغم احلروف أن ي٘مقًمقا  -يمام ي٘م٤مل اًمٞمقم -اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل دون 

وطمٞمٜمام يدظمٚمقن ذم هذا ، مخس صٚمقات، صالة واطمدة ُم٤م سمتٙمٗمر، ٓ، واطمدة سمتٙمٗمر

وسم٤مًمت٤مزم ، ٕنف ٓ ؾمٌٞمؾ ًمقوع حتديد، اًمتٗمّمٞمؾ وهذا اًمتحديد يتٌلم وٕمػ ُمذهٌٝمؿ

 إذا ووٕمقا طمدًا ؾم٘مط اًمٙمالم اًمٜمٔمري اًمذي ىمرأتف قمٚمٞمٜم٤م آٟمٗم٤ًم.

 ش 11: 19: 31/ 171» «اهلدى واًمٜمقر»

بني ادرء »: طققلف يف  الرد عذ مـ اشتدل بتعريػ كؾؿة الؽػر

 عذ أن ادراد الؽػر الؽز «.وبني الؽػر.

هق ذيمرت اًمٞمقم اًمّمٌح ذم ٟم٘م٤مش قمـ ىمْمٞم٦م : آظمر ؾم١مال ي٤م ؿمٞمخ قمٜمدي: شمال

، شسملم اعمرء واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة»: شم٤مرك اًمّمالة ذم طمدي٨م صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر

يم٤ًٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمر وهمػمه ُمـ : وذيمرت أن هٜم٤مك أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ومٞمٝم٤م

اًمتٕمريػ إٓ ذم ىمْمٞم٦م اًمّمالة ذم هذا  ـ(أخـ)ظ اًمٙمٗمر سمًمٙمـ مل يرد ًمٗم، إطم٤مدي٨م

 احلدي٨م.

 ٟمٕمؿ.: الشقخ

ذم اًمٚمٖم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م آؾمتٖمراق أم اًمٕمٝمد قمغم ُم٤مذا  «أل»ومٕمغم ُمٕم٤مين : مداخؾة

أو آؾمتٖمراق وم٢من ، ٟمخرضمف؟ أخٞمس اًمٙمٗمر اًمٕمٝمدي اًمذي هق اًمٙمٗمر اخلروج ُمـ اعمٚم٦م

ا احلدي٨م قمغم أن اًمٙمٗمر اعم٘مّمقد سمف ومٙمٞمػ يرد قمغم اعمًتدل هبذ، هذا أؿمد ذم احلج٦م

 هق اًمٙمٗمر إيمؼم؟

 واحلدي٨م ُم٤مذا ي٘مقل؟: الشقخ

 . «سملم اعمرء واًمٙمٗمر واًمنمك شمرك اًمّمالة»: مداخؾة

 وأجـ اًمتٕمريػ؟ آؾمتٖمراق واًمِمٛمقل أجـ؟: الشقخ



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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هذا ًمٞمس ومٞمف ، هذا ذم يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر واًمنمك «سملم اًمٙمٗمر واًمنمك»: مداخؾة

 اؾمتٖمراق؟

.. ًمق أراد يمٗمًرا قمٛمٚمًٞم٤م ُم٤م خيتٚمػ اًمتٕمٌػم.ًمق يم٤من يم: الشقخ  ٗمًرا

ًمٙمـ ضمزاك اهلل ظمػًما ؾمٛمٕم٧م ًمؽ ذم يمالم ىمديؿ أنف دائاًم ي١مظمذ سم٤محلٙمؿ : مداخؾة

إذا يم٤من ُمثاًل.. ومٝمٜم٤م قمٜمدٟم٤م أن وم٘مد يمٗمر هذا ممٙمـ حيٛمؾ قمغم : يٕمٜمل، سم٤مٕقمغم وم٤مٕقمغم

دي٨م ٟمص قمٚمٞمف قمٚماًم سم٠منف ًمٞمس هٜم٤مك طم، ًمٙمـ أؾم٠مل أن اًمٙمٗمر واًمنمك، اًمٕمٛمكم

وم٠مٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل ، أنف اًمٙمٗمر أو اًمنمك إٓ ذم ىمْمٞم٦م شمرك اًمّمالة طاًمرؾمقل 

 سمف قمغم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة يمٗمًرا اقمت٘م٤مدًي٤م؟

، أفمٜمؽ شمٕمٚمؿ أن إذا يم٤من احلدي٨م ًمف دًٓم٦م فم٤مهرة يٜمٍمف اًمذهـ إًمٞمٝم٤م: الشقخ

ًمٔم٤مهرة ومٝمٜم٤م وًمٙمـ إذا ىم٤مم ُم٤مٟمع ذقمل يٛمٜمع ُمـ أن يٜمٍمف اًمذهـ إمم هذه اًمدًٓم٦م ا

ُمثاًل ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة : يٕمٜمل، ي٠ميت ُم٤م يًٛمك سم٤مًمت٠مويؾ واًمتقومٞمؼ سملم إطم٤مدي٨م

وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م إمم هذا  شوٓ ديـ عمـ ٓ قمٝمد ًمف، ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف»: واًمًالم

 ٕنف ٟمٗمك ُمٓمٚمؼ اإليامن؟: اإلـمالق أخٞمس يٕمٜمل ذًمؽ أنف يم٤مومر

 اإليامن هٜم٤م ٟمٙمرة.: مداخؾة

 ٟمٙمرة أٓ شمٗمٞمد اًمِمٛمقل؟ ،ٟمٕمؿ: الشقخ

 شمٗمٞمد اًمِمٛمقل سمغم.: مداخؾة

وٓ ديـ عمـ ، ٓ إيامن ُمٓمٚمً٘م٤م عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف، وم٢مًذا! ومٜمٗمك اإليامن ُمٓمٚمً٘م٤م: الشقخ

وًمٙمـ ح٤م اإلٟم٤ًمن جيٛمع سملم هذا ، ... اًمٌمء اًمٙمثػم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، ٓ قمٝمد ًمف

وقمغم هذا ، ـ يم٤مُماًل ٓ دي، ٓ إيامن يم٤مُماًل : يْمٓمر أن ي٘مقل، اًمٜمص وسملم ٟمص آظمر

ُمـ ؾمٛمع اًمٜمداء »: قمٜمد مجٝمقر إئٛم٦م طيمٛمثؾ ىمقًمف ، شم١موًم٧م يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م

شمٙمقن : أي، هذا ٟمٗمل ًمٚمّمالة، ومال صالة ًمف (1)شومٚمؿ جي٥م ومال صالة ًمف إٓ ُمـ قمذر

ًمٙمـ اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من هذه اًمّمالة ُمع اجلامقم٦م ومريْم٦م ًمٙمـ ًمٞم٧ًم ، اًمّمالة سم٤مـمٚم٦م
                                                           

 ش.746رىمؿ» واًمؽمهٞم٥م ؽمهمٞم٥ماًم صحٞمح (1)
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يْمٓمرون أن يٗمنوا هذا احلدي٨م قمغم وقء ، اًمّمالة ذـًم٤م أو ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من

وًمٞمس ، صالة اجلامقم٦م شمٗمْمؾ صالة اًمٗمرد سمًٌع وقمنميـ درضم٦م، إطم٤مدي٨م إظمرى

وإٟمام اعم٘مّمقد اًمتذيمػم سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ، اًم٘مّمد أن هٜم٤م حترير اًم٘مقل سمٛمثؾ هذا احلدي٨م

ف اًمٕمٚمامء ذم ؾمٌٞمؾ اًمتقومٞمؼ سملم طمدي٨م يدل سمٔم٤مهره قمغم رء صمؿ ح٤م يْمٛمقن إًمٞم

إطم٤مدي٨م إظمرى يْمٓمرون أن خيرضمقا قمـ هذه اًمدًٓم٦م اًمٔم٤مهرة ويٗمٝمٛمقا أن 

 دًٓم٦م احلدي٨م قمغم وقء إطم٤مدي٨م إظمرى.

ُم٤م اًمذي يت٤ٌمدر  شٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ىمت٤مت»: ُمثاًل ، وُم٤م أيمثر إطم٤مدي٨م هبذا اًمّمدد

ًمٙمـ قمٜمدُم٤م شم٠ميت ًمألطم٤مدي٨م اًمتل شمٗمٞمد قمدم ظمٚمقد اعمًٚمؿ ، ًمٚمذهـ؟ ٓ يدظمؾ أبًدا

وأظمرضمقا ُمـ »: ويذيمر ُمثاًل طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م وٟمحق ذًمؽ، يم٤من قم٤مصًٞم٤م ذم اًمٜم٤مر ُمٝمام

ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م »: يمؾ هذه إطم٤مدي٨م ح٤م دمٛمع ُمع ُمثؾ طمدي٨م شاًمٜم٤مر ُمـ يم٤من ذم...

يْمٓمر أن يٗمٝمؿ احلدي٨م قمغم همػم اعمت٤ٌمدر إمم ، . إمم آظمره.أو ٟمامم أو ديقث أو شىمت٤مت

ٕنف ٓ يقضمد ذم اًمنميٕم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م أن : ىمد يٙمقن احلدي٨م اعمِمٝمقر هٙمذا، اًمذهـ

 وهق ي١مُمـ سم٠من هذا اًمٕمٛمؾ ]واضم٥م[.، اإلٟم٤ًمن يٙمٗمر سمؽمك قمٛمؾ

  «43: 18: 11ب/31»«رطمٚم٦م اًمٜمقر»

 رد صبفة حقل االشتدالل

 بحديث الشػاعة عذ عدم تؽػر تارك الصالة

ذم اًمرؾم٤مًم٦م ، شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة، قمٜمدي ؾم١مال يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم: شمال

 طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة.: إظمػمة

 ٟمٕمؿ.: الشقخ

أقمٜمل احلدي٨م اًمذي هق طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ذيمر زم سمٕمض اإلظمقة إٟمف هٜم٤مك : ادؾؼل

خيرج ُمـ وضمدشمؿ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ »: َيِرُد قمغم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمذي ذم آظمره

ُم٤ًم مل يٕمٛمٚمقا ، سمٕمد هذا: وىمقًمف، شإيامن يٕمٜمل سمٕمد ؿمٗم٤مقم٦م اهلل ورمح٦م اهلل خيرضمقا أىمقا



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ُمثؾ اًمٚمٗمظ اًمذي ذم طمدي٨م ، مل يٕمٛمٚمقا ظمػماً ىمط: ىم٤مل هذا ظم٤مص٦م إظمػمة، ىمط ظمػماً 

ُمع أن اًمرضمؾ أتك ، أنف مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط: اًمذي ىمتؾ اح٤مئ٦م وم٘م٤مًم٧م ُمالئٙم٦م اًمٕمذاب

ُمع أن هذا اًمرضمؾ ، مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط: ومٝمذا يٕمٜمل إؿمٙم٤مل قمـ، شم٤مئ٤ًٌم وىمد قمٛمؾ ظمػماً 

يمٞمػ اجلقاب قمغم هذا ، وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل ُم١مُمـ سم٤مهلل ويِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل

اًمٖم٤مًم٥م اًمكم هق مل يٕمٛمؾ ظمػماً ، اإلؿمٙم٤مل؟ ٕهنؿ ىم٤مًمقا إٟمام هذا ظمرج خمرج اًمٖم٤مًم٥م

 ىمط.

 ؿمق ًمف قمالىم٦م سم٤معمقوقع؟: الشقخ

قمـ ىمْمٞم٦م أنف رد هذه اجلزئٞم٦م ذم أنف شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر إذا ىمٚمٜم٤م إٟمف هذا ُم٤م : ادؾؼل

 شمرك اًمّمالة. يٜمٗمع اًمٕمٛمؾ ُمٕم٤مه اًم٤ٌمىمل إذا

ه١مٓء »: ؿمق قمالىمتف سمحدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمكم ذيمرٟم٤مه ٟمحٜم٤م إٟمف: أوًٓ : الشقخ

ٟمٜم٤م يم٤مٟمقا يّمٚمقن ويّمٛمقن ُمٕمٜم٤م سم٠من يِمٗمٕمقا  -قمز وضمؾ-ومٞم٠مذن اهلل ، إمم آظمره «إظمقا

 ُم٤م قمالىم٦م هذا احلدي٨م هبذا احلدي٨م.، صمؿ يِمٗمٕمقن ًمقضم٦ٌم أظمرى، ومٞمِمٗمٕمقا هلؿ، هلؿ

 أي يٕمٜمل ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه.، ؾ ظمػماً ىمطأنف مل يٕمٛم: يٕمٜمل ىمقًمف: ادؾؼل

: سمام يِم٤مء «مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط»: ظمٚمٞمف ي١مول احلدي٨م، ُم٤مزم وًمف ي٤م أظمل: الشقخ

 ٕنف ًمٞمس ُمقوققمٜم٤م أن ومٞمف.

 .آه: ادؾؼل

أذن  -قمز وضمؾ-ُمقوققمٜم٤م إٟمف هذا طمدي٨م صحٞمح وسيح أن اهلل : الشقخ

يم٤مٟمقا ، ـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿًمٚمٛم١مُمٜملم اًمّم٤محللم ُمـ أهؾ اجلٜم٦م سم٠من يِمٗمٕمقا إلظمقاهنؿ اًمذي

ومٞمًت٠مذٟمقن رهبؿ سم٠من يِمٗمٕمقا هلؿ ومٞم٠مذن ، يّمقُمقن ويّمٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ ُم٤م ٟمراهؿ ُمٕمٜم٤م

ًمٙمـ ، ه٤مًمقضم٦ٌم ومٞمٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا يّمقُمقن ويّمٚمقن، ظمرضم٧م أول وضم٦ٌم، هلؿ

صمؿ ، ارشمٙمٌقا ذٟمقسم٤ًم وم٤مؾمتح٘مقا هب٤م أن يدظمٚمقا اًمٜم٤مر وم٠مظمرضمقا سمِمٗم٤مقم٦م اًمّم٤محللم ه١مٓء

هذه اًمقضم٦ٌم إظمرى ًمٞمس ومٞمٝمؿ أوئلؽ اعمّمٚمقن أو ، رىي١مذن هلؿ سم٢مظمراج وضم٦ٌم أظم

ُم٤م قمالىم٦م طمدي٨م مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط : وم٠من٤م قمؿ أت٤ًمءل أن، ُمثؾ أوئلؽ اعمّمٚملم
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ؿمق ، ومل يٙمقٟمقا ُمـ اعمّمٚملم، هب١مٓء اًمذيـ أظمرضمقا سمِمٗم٤مقم٦م اًمّم٤محللم اًمِم٤مومٕملم

 وضمف اًمٕمالىم٦م؟

ًمٕمٚمف أنف اًمقضم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م وضمف اًمٕمالىم٦م أنف يٕمٜمل اًمٗمٝمؿ اًم٘م٤مئؿ قمٜمد ه١مٓء : ادؾؼل

ٓ ، أظمرضمقا ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة أو ُمث٘م٤مل ديٜم٤مر ٓ يٜمٗمل أهنؿ همػم ُمّمٚملم: أهنؿ

 يٜمٗمل أهنؿ

 دًمٞمٚمٜم٤م أن اًمذيـ يم٤مٟمقا يّمٚمقن أظمرضمقا أول وضم٦ٌم.، ٟمحـ ُمق هذا دًمٞمٚمٜم٤م: الشقخ

 هؾ يٜمٗمل...، وأظمريـ اًمكم سمٞمٜمٝمؿ، أجقه: ادؾؼل

ٟمٜم٤م يم٤مٟمقا يّمٚمقن : ٕنف اًمذيـ ىم٤مًمقا : ُم٤م ومٞمٝمؿ ُمّمٚملم ـمٌٕم٤مً : الشقخ ه١مٓء إظمقا

ومٚمام أذن هلؿ سم٠من ، وم٠مظمرضمقهؿ: أجش ومٕمٚمقا ًمف، ُمٕمٜم٤م ويّمقُمقن وُم٤م ٟمراهؿ ُمٕمٜم٤م

وًمذًمؽ أن٤م سمت٤ًمءل أجش ، يِمٗمٕمقا سمجامقم٦م صم٤مٟمٞم٦م ه١مٓء ًمٞمس ومٞمٝمؿ أوئلؽ اعمّمٚمقن

 قمالىم٦م هذا احلدي٨م سمذاك.

 إذًا هٜم٤م : ادؾؼل

اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحـ ٟمًتدل سم٤محلدي٨م قمغم أن اًمتّمٜمٞمػ واًمؽمشمٞم٥م هق : الشقخ

شم٤مرك اًمّمالة إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم ذم اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي واًمٙمٗمر 

وًمٞمس قمـ قمٜم٤مد ، إذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مًمّمالة وًمٙمٜمف مل يٙمـ يّمكم يمًاًل أو قمٛمالً ، اًمٕمٛمكم

 أو إٟمٙم٤مر ومٝم١مٓء يِمٗمع هلؿ ومٞمِمٗمٕمقن ومٞمٝمؿ.

إٟمام اًم١ًمال أن شمقضمٞمف هذه اًمٕم٤ٌمرة سمحٞم٨م أنف ، اإلؿمٙم٤ملإذًا اٟم٘مٓمع قمٜمل : ادؾؼل

 مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ اعم١مُمـ.

 يم٤مُمؾ؟: ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ُم١مُمـ: إيف أجش ُمٕمٜمك: الشقخ

 ٓ ؿمؽ.، ٓ: مداخؾة

ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ُم١مُمـ ُمع اًم٤ًمسم٘ملم ، شم٤مرًة ٓ، شم٤مرًة سمغم: وأن٤م سم٘مقل: الشقخ

أُم٤م إذا ، طمًٜم٤مشمف قمغم ؾمٞمئ٤مشمف، أو قمغم إىمؾ رضمح٧م ؾمٞمئ٤مشمف قمغم، يم٤مُمالً إوًملم ُم١مُمٜم٤ًم 
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وم٢مذًا إن مل شمِمٛمٚمف ُمِمٞمئ٦م اهلل سم٤معمٖمٗمرة ، ًمف ؾمٞمئ٤مت إمم آظمره، يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ًمٙمـ ًمف ؾمقاسمؼ

ـْ ▬: -قمز وضمؾ-يمام ىم٤مل اهلل  َ
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم َ ٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ إِنَّ اّللَّ

طمٞمٜمئٍذ يمام ، إن مل شمِمٛمٚمف ُمٖمٗمرة اهلل ومٞمدظمؾ اًمٜم٤مر ويٕمذب ُم٤م يِم٤مء [78: اًمٜم٤ًمء] ♂ءُ َيَِم٤م

أي شمٙمقن هذه ، «ُمـ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل ٟمٗمٕمتف يقُم٤ًم ُمـ دهره»: ىمٚمٜم٤م ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ

أُمرت أن أىم٤مشمؾ »: يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م «إٓ سمح٘مٝم٤م»، اًمِمٝم٤مدة ُمش اًمِمٝم٤مدة سمٛم٘متْمٞم٤مهت٤م

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمٕمّم٤مة ومتٜمجٞمٝمؿ ، ١مُمٜملم اًمٙم٤مُمٚملمهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم «اًمٜم٤مس

أي مل يٙمـ هٜم٤م ، وهذا هق أىمؾ ذرة إيامن، هذا هق اإليامن، ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل

هذه احل٘مقق إذا اًمتزُمٝم٤م ، يٕمٜمل اًمتزام حل٘مقق ؿمٝم٤مدة ٓ إهل إٓ اهلل وحمٛمد رؾمقل اهلل

، ىمد يدظمٚمٝم٤م سمٕمد احل٤ًمب، وًملماإلٟم٤ًمن ىمد يدظمؾ اجلٜم٦م شمراٟمزي٧م ُمع اًم٤ًمسم٘ملم إ

 وًمٙمٜمف ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر إمم آظمره. ، ويٙمقن احل٤ًمب ٟمقع ُمـ اًمٕمذاب

أُم٤م إذا اومؽموٜم٤م أؿم٘مك اًمٜم٤مس ُم٤مت وهق يِمٝمد أن ٓ ، ومٝمٜم٤مك اعمٝمؿ يٕمٜمل درضم٤مت

ومحٞمٜمام ، ومٝمذه اًمِمٝم٤مدة شمٜمٗمٕمف وخترضمف وٓ دمٕمٚمف ُمـ اعمخٚمديـ ذم اًمٜم٤مر، إهل إٓ اهلل

اًمٙمٗمر ُم٤م هق؟ ٓ ، ُم٤م هق اًمٙمٗمر، أي ُمرشمد قمـ ديٜمف، ّمالة يم٤مومرٟمحـ ٟم٘مقل إٟمف شم٤مرك اًم

يٛمٙمـ أن أتّمقر قم٤مح٤ًم طم٘م٤ًم ٓ يقاومؼ قمغم هذا اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي اؾمتٗمدٟم٤مه ُمـ ؿمٞمخل 

ٓ سمد ُمـ هذا ، يمٗمر قمٛمكم ويمٗمر اقمت٘م٤مدي، اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م

وم٤مًمذيـ يٙمٗمرون ،  سمدوإٓ أخحؼ ُمـ ٓ يتٌٜمك هذا اًمت٘مًٞمؿ سم٤مخلقارج وٓ، اًمت٘مًٞمؿ

، شم٤مرك اًمّمالة ًمٞمس قمٜمدهؿ طمج٦م إـمالىم٤ًم ىم٤مـمٕم٦م ذم اعمقوقع ؾمقى فم٤مهر ٟمّمقص

ومال سمد ُمـ ، ـمٞم٥م هذه اًمٔمقاهر ُمـ اًمٜمّمقص ُمٕم٤مرو٦م سمٔمقاهر ُمـ ٟمّمقص أظمرى

ُمٕمؽموم٤ًم ، ٟمقومؼ ُمـ شمرك اًمّمالة ُم١مُمٜم٤ًم هب٤م ُمٕمؽموم٤ًم سمنمقمٞمتٝم٤م، ومٌامذا ٟمقومؼ، اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م

ومٝمق سمال ؿمؽ يقُم٤ًم ،  ُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم إو٤مقمتف إي٤مه٤مذم ىمرارة ٟمٗمًف سم٠منف ُم٘مٍم

أُم٤م أن ٟمًقي سملم هذا وسملم ذاك اعمنمك اًمذي ٓ يٕمؽمف ٓ سمّمالة ، ُم٤م خيرج ُمـ اًمٜم٤مر

اعمنمك ، وٓ سمزيم٤مة يٕمٜمل أن٤م ُمًتٖمرب ضمدًا يمٞمػ سملم ُمـ يمٗمره يمٗمر اقمت٘م٤مدي وقمٛمكم

ً اقمت٘م٤مدي٤ًم وقمٛمٚمٞم٤مً  اإلؾمالُمٞم٦م سمحذاومػمه٤م وُمٜمٝم٤م  هق يٜمٙمر اًمنميٕم٦م: أي، يم٤مومر يمٗمرا

وهٜم٤مك ُمًٚمؿ وىمد ، ومٝمق إذًا يم٤مومر يمٗمر اقمت٘م٤مدي ويمٗمر قمٛمكم، اًمّمالة ومٝمق إذًا ٓ يّمكم

، يمٞمػ ٟم٘مقل هذا يمٝمذا، يّمكم أطمٞم٤مٟم٤ًم يمام هق اًمقاىمع ذم يمثػم ُمـ اعمٌتٚملم سمؽمك اًمّمالة
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ٛمد رؾمقل هذا اعمنمك ٓ يِمٝمد سمـ ٓ إهل إٓ اهلل حم، هذا خي٤مًمػ هذا مت٤مُم٤ًم ذم اًمٕم٘مٞمدة

أُم٤م هذا اعمًٚمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اخل٤مرج قمـ ـم٤مقم٦م ، ٓ ي١مُمـ سمذًمؽ يمٚمف، وٓ سمٚمقازُمٝم٤م، اهلل

ومٝمق يِمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وأن ، اهلل وقمـ ـم٤مقم٦م رؾمقل اهلل خي٤مًمٗمف خم٤مًمٗم٦م ضمذري٦م

، همٚمٌف طم٥م اح٤مل، وًمٙمـ همٚمٌف هقى اًمٜمٗمس، وي١مُمـ سمٙمؾ ًمقازُمٝم٤م، حمٛمدًا رؾمقل اهلل

ًمٙمٜمٝم٤م ، ٕم٤مذير ًمٞم٧ًم ُمٕم٤مذير ًمف شمِمٗمع ذم أن يؽمك اًمّمالةُمـ ُم، همٚمٌف ووو إمم آظمره

، ًمٙمٜمل ىمٍمت، إٟمف أن٤م آُمٜم٧م سم٤مهلل ورؾمقًمف، ُمٕم٤مذير شمِمٗمع ًمف قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 سمال ؿمؽ أنف فمٚمؿ وأنف ُمٞمزان ضم٤مئر همػم قم٤مدل. ، وم٤مًمتًقي٦م سملم هذا وهذا

ٚم٦ًم هذا ُمع إدًم٦م إظمرى اًمٙمثػمة واًمٙمثػمة ضمدًا اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ذم اجل

ٕنف : ُمش ُمٕمٜم٤مه٤م يٕمٜمل ارشمد قمـ ديٜمف شُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر»: أنف ُمرد، اًم٤ًمسم٘م٦م

ُمثؾ هذا اًمتٕمٌػم يمثػم ، ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد يمٗمر ُمش ُمٕمٜم٤مه٤م إٟمف ارشمد قمـ ديٜمف

ُمـ »: ومام اًمذي حيٛمٚمٜم٤م قمغم أن ٟمٗمن، -قمٚمٞمف اًمًالم-ويمثػم ضمدًا ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل 

ُم٤م ارشمد قمـ  شُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد يمٗمر»، ارشمد قمـ ديٜمف: أي ششمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر

ُمـ شمرك »: هذا وهذا ىمد يٚمت٘مٞم٤من وىمد خيتٚمٗم٤من ويٗمؽمىم٤من: ديٜمف؟ ُم٤م هق؟! أن٤م سم٘مقل

ضمحقدًا  شُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد يمٗمر»، ضمحقدًا وم٘مد ارشمد قمـ ديٜمف شاًمّمالة وم٘مد يمٗمر

ُمٕمؽموم٤ًم سم٠منف شمرك  شيمٗمرُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد »، هلذا احلٙمؿ أخحؼ سم٤مٕول أي ومٝمق يم٤مومر

 شُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل»، ومٝمذا ٓ ٟمٚمح٘مف سم٤مًمٙم٤مومر، اًمّمالة طمرام وٓ جيقز ويمٗمر قمٛمكم

، ـمٞم٥م ُمق ذيمرٟم٤مك؟ أي واهلل همٚم٧ٌم قمكم اًمٕم٤مدة، ُمٕمذرًة أن٤م ُم٤م أقمرف هذا، قمز وضمؾ

ً اقمت٘م٤مدي٤مً  وم٤مٕطم٤مدي٨م واًمٜمّمقص يمٚمٝم٤م ، هذا يٙمٗمر يمٗمر قمٛمكم، هذا ٓ يٙمٗمر يمٗمرا

وشمْمٓمرٟم٤م اوٓمرارًا ومٙمري٤ًم قم٘مدي٤ًم أنف ُم٤م ٟم٘مع ذم طمٞمص ، سمٕمضشمتج٤موب سمٕمْمٝم٤م ُمع 

، هق ي١مُمـ سم٠منف هذا ذيٕم٦م اهلل، وهٜم٤م ُم٤م ارشمد قمـ ديٜمف، هٜم٤م يمٗمر ارشمد قمـ ديٜمف، سمٞمص

ً قمٛمٚمٞم٤ًم إمم آظمر ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ  -قمز وضمؾ-وهقن ٓ يَمَٗمَر يٕمٜمل قمَم اهلل  ويمٗمر يمٗمرا

 أؿمٞم٤مء يمثػمة ويمثػمة ضمدًا.

رسمط سمٛمقوقع طمدي٨م ، إٟمف هذا مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط: وًمذًمؽ وم٠من٤م اؾمتٖمرسم٧م ىمقًمؽ

اًمذي يِمٕمرٟم٤م ، ٓ ٟمحـ ٓطمٔمٜم٤م اًمتّمٜمٞمػ اعمذيمقر ذم هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح، اًمِمٗم٤مقم٦م
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دظمٚمقا اًمٜم٤مر ًمٞمس سم٥ًٌم شمريمٝمؿ ، مت٤مُم٤ًم أن هٜم٤مك ُمٕمذسملم ذم اًمٜم٤مر يم٤مٟمقا ُمّمٚملم أظمرضمقا 

اًمٜم٤مر يمام ضم٤مء ذم ومدظمٚمقا ، وإٟمام ىمد يزين ىمد ينق ىمد ي٠ميمؾ اًمرسم٤م إمم آظمره، ًمٚمّمالة

، ًمٙمـ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يم٤مٟمقا ُمع اعمّمٚملم، سمٕمض إطم٤مدي٨م سمذٟمقب اضمؽمطمقه٤م

ٟمٜم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا : وًمذًمؽ إظمقاهنؿ اعمّمٚمقن اًمّم٤محلقن ىم٤مًمقا  ي٤م رسمٜم٤م ٓ ٟمرى ُمٕمٜم٤م إظمقا

: ىم٤مًمقا ، شمٗمْمؾ وأُمرهؿ سم٠من يِمٗمٕمقا ومِمٗمٕمقا هلؿ -قمز وضمؾ-وم٤مهلل ، يّمٚمقن ُمٕمٜم٤م

ٟمٜم٤م وم٠مظمرضمقا ُمـ ، ذم إوًملم يّمٚمقن ُمٕمٜم٤م ويّمقُمقن ُم٤م ذيمروا يمام ذيمروا، إظمقا

هذا اًمتّمٜمٞمػ هق اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحت٩م سم٤محلدي٨م ، وهٙمذا، وم٠مظمرضمقهؿ، قمرومتؿ ُمٜمٝمؿ

ًمٙمـ ، قمٜمدٟم٤م أؿمٞم٤مء يمثػمة ويمثػمة ضمداً ، وٟمحـ مل ٟمٙمـ ُمـ ىمٌؾ ٟمحت٩م هبذا احلدي٨م

٠مخ٦م أووح عمـ يم٤من هم٤موماًل إٟمف هذه اعمً، احلدي٨م هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ضم٤مء ٟمقرًا قمغم ٟمقر

ويٙمٗمل ذم ذًمؽ أن شمٕمٚمٛمقا أن مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ، ومٞمٝم٤م همٚمق ُمـ سمٕمض اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء

اعمجتٝمديـ طمتك اإلُم٤مم أمحد طمتك اإلُم٤مم أمحد اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمف اًم٘مقل سمتٙمٗمػم شم٤مرك 

 ذم رواي٤مت يمثػمة أن٤م ذيمرهت٤م أفمـ ذيمرهت٤م ذم يمت٤ميب. ُمق هٞمؽ.، اًمّمالة يمًالً 

 صحٞمح. : مداخؾة

ُمتك ي١مُمـ ُمتك ، ق يم٤من هذا ُمرشمد قمـ ديٜمف سمؽمك اًمّمالةًم: ومٞم٘مقًمقن: الشقخ

ٓ هق سمٞم٘مقل ي٠مُمره سم٘مْم٤مء ، يًٚمٛمقا إذًا إذا يم٤من ارشمد قمـ ديٜمف ٓ سمد أن جيدد إيامٟمف

أنف إذا يم٤من قمٜمده قمٛمؾ ، طمتك أذيمر ذم رواي٦م وأن٤م أنًك يمثػماً ، اًمّمالة وسمس يٕمٜمل

هذا ، يتٗمرغ هل٤م سمف يًٛمح ًمف سم٠من يؽمك اًمّمالة أي ىمْم٤مءه٤م طمٞمٜمام، ُمْمٓمر يٕمت٤مش

وًمذًمؽ وم٠من٤م أرى أنف اعم٠ًمخ٦م أظمذت سمٌمء ُمـ اًمِمدة أيمثر ُمـ ، اإلُم٤مم أمحد إُم٤مم اًمًٜم٦م

 ، اًمالزم

ًمٙمـ أريد شمٕم٘مٞم٤ًٌم ، وأفمـ هذا واهلل أقمٚمؿ اعمِمٝمقر قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م هذا اًم٘مقل: شقرة

 قمغم ؾم١مال إخ قمٌد اهلل.

 أبق قمٌد اًمرمحـ.: الشقخ

أوًٓ اًمٕمذاب اًمذي يٛمس أوئلؽ اًمٕمّم٤مة ممـ مل أبق قمٌد اًمرمحـ أىمقل سم٠منف : شقرة
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آظمر ، وٓ ٟمٕمرف يمؿ يٛمٙمثقن، هٜم٤مك ـمٌٕم٤ًم اًمٕمذاب ُمتٗم٤موت ذم درضم٤مشمف، يٜم٩م ُمـ اًمٜم٤مر

ومٞم٤م شمرى يٕمٜمل أوًٓ هذا اًمٕمذاب اًمذي ُمس ، ُمـ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر يمؿ يٛمٙم٨م ذم اًمٕمذاب

 أوئلؽ رسمام يٌ٘مك أو يٛمتد إمم وىم٧م ـمقيؾ ضمدًا ٓ يدرى

 أطم٘م٤مسم٤مً : الشقخ

قمٚمٞمف -أو اًمرؾمقل ، ُم٤م طمدد ًمٜم٤م اًمقىم٧م -قمز وضمؾ-ٕن اهلل : أطم٘م٤مسم٤مً : قرةش

، ُم٤م طمدد ًمٜم٤م إزُمٜم٦م اًمتل يتٗم٤موت ومٞمٝم٤م اخل٤مرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر هب٤م أبداً  -اًمّمالة واًمًالم

وهؿ آظمر ُمـ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ، ومٚمذًمؽ ه١مٓء اًمذيـ ذاىمقا ُمس اًمٜم٤مر قمٞم٤مذًا سم٤مهلل

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.، وًٓ أ، أٓ يٙمٗمٞمٝمؿ ذًمؽ اًمٕمذاب، اعم١مُمٜملم

 آُملم.: الشقخ

أم ٟمرضمق ، يٕمٜمل هؾ ٟم٘مقل سم٠من ختٚمٞمد ه١مٓء ذم اًمٜم٤مر هق اًمذي ٟمرضمقه هلؿ: شقرة

واًمِمٝم٤مدة يمام ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م ، ًمٚمذيـ ي٘مقًمقن ٓ إهل إٓ اهلل ُم٤م ٟمرضمق عمـ يٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة

ّم٤ًم هب٤م ىمٚمٌف ُمـ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل ظم٤مًم»: -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-يٙمٗمل أهن٤م يمام ىم٤مل 

أُم٤م اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢من سمروف ، هذه واطمدة، شيقُم٤ًم ُمـ دهره»أو  شٟمٗمٕمتف يقُم٤ًم ُمـ اًمدهر

، ًمٙمـ أن٤م أىمقل طمتك يٕمٜمل سمّمقرة خمتٚمٗم٦م أو سمٚمٗمظ آظمر، ؿمٞمخٜم٤م أؿم٤مر إمم هذه اعم٠ًمخ٦م

أي مل يٕمٛمؾ قمٛماًل ص٤محل٤ًم همػم ٓ إهل ، اًمذي مل يٕمٛمؾ ظمػماً ، سم٠من اًمذي مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط

ٕنف هل ًم٤ًمٟمف ، ومال إهل إٓ اهلل هل اًمٕمٛمؾ اًمذي ٟمٗمٕمف وهل اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف، اهلل إٓ

قمٚمٞمف اًمّمالة -ًمٙمـ اًمرؾمقل ، وىمٚم٥م يٕمت٘مد ومٝمق قمٛمؾ أجْم٤مً ، يتحرك هب٤م ومٝمق قمٛمؾ

أي ُمـ إقمامل اًمتل يم٤من يٕمٛمٚمٝم٤م ؾم٤مئر ، أراد أنف مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط -واًمًالم

 اعم١مُمٜملم.

 ُم٘متْمٞم٤مهت٤م.: مداخؾة

وٟمحـ ، ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا احل٘مٞم٘م٦م، ْمٞم٤مهت٤م ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤مُم٘مت: شقرة

إذا ، ٕنف يمؾ ُمًٚمؿ ُمٕمرض ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م: اعمًٚمٛملم ـمٌٕم٤ًم ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٗمرـمقا 

أو هذه ، اٟمتٙمس أُمره ذم أول قمٛمره ذم وؾمٓمف ذم آظمره أٓ يٌ٘مك ًمف إٓ هذا اًمذي ي٘مقًمف



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ٓ إهل إٓ اهلل أن : ٙمٞمػ ٟمرى عمـ ي٘مقلوم، ٓ إهل إٓ اهلل: اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ي٘مقهل٤م وهل

 أو ُمـ جيحده٤م هل أصاًل.، ٟمًقي سمٞمٜمف وسملم ُمـ ي٘مقل همػمه٤م أو ُمـ جيحده٤م طم٘مٝم٤م

ٟمحـ اؾمتثٞمٜم٤م ًمٗمظ ، هذه اًمزي٤مدة.. يٕمٜمل إظمػمة مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط: مداخؾة

 أٓ شمٙمٗمل وطمده٤م ًمرد احلٙمؿ سمٙمٗمر شم٤مرك اًمّمالة؟، اإليامن اًمذي هق واًمِمٝم٤مدة

 ٗمل ُمـ ـمريؼ دًٓم٦م اًمٕمٛمقم.يٙم: الشقخ

 يٕمٜمل يمٞمػ ؿمٞمخٜم٤م هذا. ، ه٤مه: مداخؾة

هال ٟمحٜم٤م طمًٌام ذح إؾمت٤مذ أبق ُم٤مًمؽ مل يٕمٛمؾ ظمػماً ىمط ، مل يٕمٛمؾ ىمط: الشقخ

 اؾمتثٜمٞمٜم٤م ٟمحـ.

 أجقه وهذا يٛمٙمـ يٙمقن اؾمتثٜمل أجْم٤ًم..: مداخؾة

 ٟمص ذم اعمقوقع.، أُم٤م طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ظم٤مص، قمروم٧م يمٞمػ: الشقخ

مل يٕمٛمؾ : ًمٕمؾ ذم زي٤مدة ذم ُمًٜمد أمحد ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ،أؾمت٤مذ: مداخؾة

 ظمػماً ىمط إٓ اًمتقطمٞمد.

 هذا هق.: الشقخ

 هبذا اًمٜمص ضم٤مءت. : مداخؾة

 ٟمٕمؿ.: الشقخ
اإلؿمٙم٤مل.. ؿمٞمخٜم٤م هٜم٤م هذا اًمٚمٗمظ اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف أظمقٟم٤م أبق قمٌد : عيل حسن

ل هب٤م أهؾ اًمًٜم٦م أصؾ ُمـ إصقل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اؾمتد شمل يٕمٛمٚمقا ظمػماً ىمط»: اًمرمحـ

قمغم ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م دمٞم٥م قمغم اإلؿمٙم٤مل ُمـ أصٚمف أن أقمامل اجلقارح ًمٞم٧ًم ذط صح٦م 

 وًمٙمٜمٝم٤م ذط يمامل، ذم أصؾ اإليامن

 ٟمٕمؿ، يمامل اإليامن: الشقخ

 هذا أطمد إدًم٦م قمغم ذًمؽ.، ُمـ ذط يمامل اإليامن: عيل حسن
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 صحٞمح.: الشقخ

شمٗمْمٚمتؿ سم٢مؿم٤مرة هم٤مًمٞم٦م ، سمٕمديـ ٟم٘مٓم٦م صم٤مٟمٞم٦م ؿمٞمخٜم٤م، هذا ٟم٘مٓم٦م أومم: عيل حسن

أوئلؽ اًمذيـ ٓ يٗمرىمقن سملم اًمذي قمٜمده إيامن سم٤مًمّمالة ، قمزيزة ُمٜمٙمؿ ذم اًمتٗمريؼ

أن٤م أىمقل هذه ٟم٘مٓم٦م ، واًمذي قمٜمده ضمحقد وإٟمٙم٤مر ًمألًمقهٞم٦م ويمذا، وسم٤مًمت٤مزم اًمتقطمٞمد

 وهٜم٤م ُمٚمحظ اضمتٝم٤مدي أرضمق ُمٜمٙمؿ شم٘مقيٛمل ومٞمٝم٤م.، ؿمٞمخٜم٤م

 شمٗمْمؾ.: الشقخ

يٙمقن ىمقهلؿ سمٕمدم اًمتٗمريؼ هذا ؾم٤ًٌٌم ذم أن  إٟمف ه١مٓء خيِمك أن: عيل حسن

ٕن يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد هل إؾم٤مس اًمذي شم٘مٌؾ : جيٕمٚمقا اًمّمالة أهؿ ُمـ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 وًمٞمس اًمٕمٙمس.، حتتف اًمّمالة

 مت٤مم.: الشقخ

 وم٘مط.: عيل حسن

 مت٤مم. يٕمٓمٞمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م.: الشقخ

 اهلل ي٤ٌمرك ومٞمؽ.: عيل حسن

 اًمَِّذي َهدَ ▬: الشقخ
ِ
َّ
ِ
ُ احْلَْٛمُد ّلل  ♂اَٟم٤م هِلََذا َوَُم٤م يُمٜم٤َّم ًمِٜمَْٝمَتِدَي ًَمْقٓ َأْن َهَداَٟم٤م اّللَّ

 .[73: إقمراف]

 ش11: 44: 17/ 673»وش 11: 13: 47/ 674»شاهلدى واًمٜمقر» 

 بقان ضعػ أحد أدلة كػر تارك الصالة

سمًٌع  طأوص٤مين ظمٚمٞمكم رؾمقل اهلل : قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

وٓ ، أو صٚمٌتؿ، أو طمرىمتؿ، وإن ىمٓمٕمتؿ، يمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤مً ٓ شمنم»: وم٘م٤مل: ظمّم٤مل

وٓ شمريمٌقا اعمٕمّمٞم٦م ، ومٛمـ شمريمٝم٤م ُمتٕمٛمدًا وم٘مد ظمرج ُمـ اعمٚم٦م، شمؽميمقا اًمّمالة ُمتٕمٛمديـ

 .«وٕمٞمػ» احلدي٨م. ش..وٓ شمنمسمقا اخلٛمر وم٢مهن٤م رأس اخلٓم٤مي٤م يمٚمٝم٤م، وم٢مهن٤م ؾمخط اهلل
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ذم  حمٛمد سمـ ٟمٍمرواه اًمٓمؼماين و: شاًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»ذم  ]ىم٤مل اعمٜمذري

 : ومٕمٚمؼ اإلُم٤مم ىم٤مئاًل[» سم٢مؾمٜم٤مديـ ٓ سم٠مس هبام شيمت٤مب اًمّمالة»

ٓ : ىم٤مل اًمذهٌل ،مه٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ ذيحإٟمام هق إؾمٜم٤مد واطمد! وومٞمف قمٜمد: ىمٚم٧م

وومٞمف اًمرد قمغم ُمـ اطمت٩ّم سم٤محلدي٨م قمغم  ،ش1991»يٕمرف! وهق خمرج ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م 

 شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل.

 «411/ 1» «ًمؽمهٞم٥ماًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م وا»

 الؽػر عؾقف خيشك الصالة تارك

 وسملم اًمرضمؾ سملم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٙمٗمر قمٚمٞمف خيِمك وشم٤مريمٝم٤م

 . م شاًمّمالة شمٚمؽ اًمٙمٗمر

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مده»: اعمٜمذري ىم٤مل. شأذك وم٘مد شمريمٝم٤م وم٢مذا»: اًمٓمؼمي اهلل ه٦ٌم زاد

: ت ن طمؿش »يمٗمر وم٘مد شمريمٝم٤م ومٛمـ اًمّمالة وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمٜم٤م اًمذي اًمٕمٝمد»: ط وىم٤مل

 ش.اًمت٤مج ٟم٘مد» وراضمعش صح: ُمس صح

 همػم يمٗمر شمريمف إقمامل ُمـ ؿمٞمئ٤م يرون ٓ ط حمٛمد أصح٤مب يم٤من وًمذًمؽ

 أيب سمذيمر احل٤ميمؿ ووصٚمف. سمف اًمت٤مسمٕمل اًمٕم٘مٞمكم ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـش ت. »اًمّمالة

 فقمٚمٞم ىم٤مل اعمنميملم يم٤ٌمر ُمع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم حينم وًمذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق. ومٞمف هريرة

 مل وُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وٟمج٤مة وسمره٤مٟم٤م ٟمقرا ًمف يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م طم٤مومظ ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة

 وومرقمقن ىم٤مرون ُمع اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ويم٤من ٟمج٤مة وٓ سمره٤من وٓ ٟمقر ًمف يٙمـ مل قمٚمٞمٝم٤م حي٤مومظ

 ش.صحٞمحف» ذم طم٥م ـم٥م طمؿ ُملش »ظمٚمػ سمـ وأيب وه٤مُم٤من

  .طمًـ وؾمٜمده

 .ش[1/14»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 اهلل يغػره أن يؿؽـ ال الذي الـقع مـ سلق الصالة تارك كػر

 وأن اهلل يٖمٗمره أن يٛمٙمـ ٓ اًمذي اًمٜمقع ُمـ ًمٞمس[ اًمّمالة شم٤مرك أي] يمٗمره وًمٙمـ

 ومٛمـ اًمٕم٤ٌمد قمغم اهلل يمتٌٝمـ صٚمقات مخس»: ط ىم٤مل ضم٤مئز ذًمؽ سمؾ اجلٜم٦م يدظمٚمف

 يدظمٚمف أن قمٝمد اهلل قمٜمد ًمف يم٤من سمح٘مٝمـ اؾمتخٗم٤موم٤م ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمـ يْمٞمع ومل هبـ ضم٤مءه

. شاجلٜم٦م أدظمٚمف ؿم٤مء وإن قمذسمف ؿم٤مء إن قمٝمد اهلل قمٜمد ًمف ومٚمٞمس هبـ ي٠مت مل ُمـو اجلٜم٦م

 ش.صحٞمح سمًٜمد طمؿ ُم٩م ُمل ن د ُم٤مًمؽ»

 ُمـ ذٟم٤ٌم أتك ُمـ إمم اًمٙمٗمر ٟم٦ًٌم ومٞمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد أنف واقمٚمؿ

 ومًقق اعمًٚمؿ ؾم٤ٌمب»: ط وم٘م٤مل يم٤مومر وأنف يمٗمر أنف سمٕمْمٝم٤م ذم سمؾ اًمٙم٤ٌمر اًمذٟمقب

 ذم اصمٜمت٤من» و شيمٗمر إٓ يٕمٚمٛمف وهق أبٞمف ًمٖمػم ادقمك رضمؾ ُمـ ٞمسًم»: وىم٤مل شيمٗمر وىمت٤مًمف

 سمٕمدي شمرضمٕمقا  ٓ» و شاعمٞم٧م قمغم واًمذ٤مطم٦م اًمٜم٥ًم ذم اًمٓمٕمـ: يمٗمر هبؿ مه٤م اًمٜم٤مس

ًمٞمف ُمـ أبؼ قمٌد أجام» وش سمٕمض رىم٤مب سمٕمْمٙمؿ ييب يمٗم٤مرا  يرضمع طمتك يمٗمر وم٘مد ُمقا

 رضمٕم٧م وإٓ ىم٤مل يمام يم٤من إن أطمدمه٤م هب٤م سم٤مء وم٘مد يم٤مومر ي٤م ٕظمٞمف ىم٤مل ُمـ» وش إًمٞمٝمؿ

 ُم٤م ُمٜمف وأن درضم٤مت اًمٙمٗمر أن قمٚمٛمٜم٤م وم٢مذاش. اًمّمحٞمح» ذم إطم٤مدي٨م هذه ويمؾش. قمٚمٞمف

 يم٤مومرا  ط اهلل رؾمقل ؾمامه ُمـ اًمت٠مويؾ إمم طمٞمٜمئذ ُمٚمجئ ومال اًمٜم٤مر ذم ص٤مطمٌف خيٚمد ٓ

  ش.461 - 417/ 1» اًمِمقيم٤مين هلذا وراضمع. اعم٘مدار هذا قمغم ٟمزيد وٓ يم٤مومرا  ؾمٛمٞمٜم٤مه

 .ش[1/13»ٓم٤مباعمًت اًمثٛمر]

 الصالة تارك حؽؿ

 : [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وٓ صالة وٓ صٞم٤مم ُم٤م يدرى ٓ طمتك اًمثقب ور يدرس يمام اإلؾمالم يدرس»

 ُمٜمف إرض ذم يٌ٘مك ومال ًمٞمٚم٦م ذم وضمؾ قمز اهلل يمت٤مب قمغم وًمٞمنى صدىم٦م وٓ ٟمًؽ

 غمقم آسم٤مءٟم٤م أدريمٜم٤م: ي٘مقًمقن، واًمٕمجقز اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ: اًمٜم٤مس ُمـ ـمقائػ وشمٌ٘مك آي٦م

 .شٟم٘مقهل٤م ومٜمحـ شاهلل إٓ إهل ٓ»: اًمٙمٚمٛم٦م هذه
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 : ]قال اإلمام[

 شمٜمجل اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة أن وهل، ه٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة احلدي٨م وذم هذا

 اإلؾمالم أريم٤من ُمـ سمٌمء ي٘مقم ٓ يم٤من وًمق اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مر ذم اخلٚمقد ُمـ ىم٤مئٚمٝم٤م

 شم٤مرك طمٙمؿ ذم اظمتٚمٗمقا  ٚمامءاًمٕم أن اعمٕمٚمقم وُمـ، وهمػمه٤م يم٤مًمّمالة إظمرى اخلٛم٦ًم

 يٗمًؼ سمؾ، سمذًمؽ يٙمٗمر ٓ أنف قمغم وم٤مجلٛمٝمقر، سمٛمنموقمٞمتٝم٤م إيامٟمف ُمع، ظم٤مص٦م اًمّمالة

 يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ صح وىمد، طمدا ٓ، ردة ي٘متؾ وأنف يٙمٗمر أنف إمم أمحد وذه٥م

 أرى وأن٤م، واحل٤ميمؿ اًمؽمُمذي رواه. اًمّمالة همػم يمٗمر شمريمف إقمامل ُمـ ؿمٞمئ٤م يرون ٓ

 يم٤مٟمقا  أهنؿ قمغم ٟمّم٤م ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م قمـ ورد ُم٤م وأن، اجلٛمٝمقر رأي قاباًمّم أن

، ًمف اهلل يٖمٗمره أن حيتٛمؾ وٓ اًمٜم٤مر ذم ص٤مطمٌف خيٚمد اًمذي اًمٙمٗمر هٜم٤مش اًمٙمٗمر» سمـ يريدون

 صٚم٦م قمغم يرد -اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ يم٤ٌمر ُمـ وهق- اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م وهذا ذًمؽ يمٞمػ

 إٓ إهل ٓ قمٜمٝمؿ شمٖمٜمل ُم٤م: ومٞم٘مقل، ًمف أمحد ومٝمؿ ٟمحق قمغم إُمر يٗمٝمؿ يٙم٤مد وهق زومر سمـ

 شمٜمجٞمٝمؿ صٚم٦م ي٤م»: قمٜمف إقمراوف سمٕمد طمذيٗم٦م ومٞمجٞمٌف».... صالة ُم٤م يدرون ٓ وهؿ، اهلل

 وُمثٚمٝم٤م، اًمّمالة شم٤مرك أن قمغم قمٜمف اهلل ريض طمذيٗم٦م ُمـ ٟمص ومٝمذا. شصمالصم٤م. اًمٜم٤مر ُمـ

 وم٤مطمٗمظ .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مر ذم اخلٚمقد ُمـ ٟم٤مج ُمًٚمؿ هق سمؾ، سمٙم٤مومر ًمٞمس إريم٤من سم٘مٞم٦م

 وًمٕمٚمٜم٤م، ًمف يِمٝمد ُم٤م اعمرومقع احلدي٨م وذم. اعمٙم٤من هذا همػم ذم دمده ٓ ىمد وم٢مٟمف هذا

ش 4/  87» شاحلديثٞم٦م اًمٗمت٤موى» قمغم وىمٗم٧م صمؿ. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمٕمد ومٞمام ٟمذيمره

جتف، اًمًخ٤موي ًمٚمح٤مومظ  شمٙمٗمػم ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق أن سمٕمد ي٘مقل ومرأ

 طمؼ ذم فم٤مهره قمغم حيٛمؾ إٟمام هذا يمؾ وًمٙمـ»: ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة وهل اًمّمالة شم٤مرك

 يم٤مومرا  طمٞمٜمئذ يٙمقن ٕنف، اعمًٚمٛملم سملم ٟمِم٠م ممـ يمقٟمف ُمع ًمقضمقده٤م ضم٤مطمدا شم٤مريمٝم٤م

 سمال شمريمٝم٤م ُمـ وأُم٤م. ىمتؾ وإٓ، ُمٜمف ىمٌؾ اإلؾمالم إمم رضمع وم٢من، اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع ُمرشمدا

 جلٛمٝمقرا سمف ىمٓمع اًمذي اعمٜمّمقص وم٤مًمّمحٞمح، وضمقهب٤م اقمت٘م٤مد ُمع شمٙم٤مؾمال سمؾ، قمذر

 وىمتٝم٤م قمـ اًمقاطمدة اًمّمالة إظمراج سمٕمد - أجْم٤م اًمّمحٞمح قمغم - وأنف، يٙمٗمر ٓ أنف

 اًمٗمجر يٓمٚمع طمتك اعمٖمرب أو اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك ُمثال اًمٔمٝمر يؽمك يم٠من، اًميوري

 ذم ويدومـ قمٚمٞمف ويّمغم ويٖمًؾ، يت٥م مل إن ي٘متؾ صمؿ، اعمرشمد يًتت٤مب يمام يًتت٤مب -

 قمٚمٞمف اًمٙمٗمر إـمالق وي١مول. قمٚمٞمف اعمًٚمٛملم أطمٙم٤مم ؾم٤مئر إضمراء ُمع، اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر
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 هذه سملم مجٕم٤م، اًمٕمٛمؾ وضمقب وهق. أطمٙم٤مُمف سمٕمض ذم اًمٙم٤مومر ؿم٤مرك ًمٙمقٟمف

 ومذيمر - اهلل يمتٌٝمـ صٚمقات مخس: ىم٤مل أنف ط قمٜمف أجْم٤م صح ُم٤م وسملم اًمٜمّمقص

 يٕمٚمؿ وهق ُم٤مت ُمـ»: أجْم٤م وىم٤مل شًمف همٗمر ؿم٤مء وإن، قمذسمف ؿم٤مء إن»: وومٞمف. احلدي٨م

 شم٤مرك يرصمقن اعمًٚمٛمقن يزل مل وهلذا. ذًمؽ همػم إمم شاجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إهل ٓ أن

 هذا ٟمحق ذيمر وىمد. شيقرث ومل يرث ومل، ًمف يٖمٗمر مل يم٤مومرا  يم٤من وًمق ويقرصمقٟمف اًمّمالة

 وظمتؿش 96 - 91/  1»، شاعم٘مٜمع قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اهلل قمٌد اًمِمٞمخ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمِمٞمخ

 إقمّم٤مر ُمـ قمٍم ذم ٟمٕمٚمؿ ٓ وم٢مٟمٜم٤م، اعمًٚمٛملم إمج٤مع ذًمؽ وٕن»: سم٘مقًمف اًمٌح٨م

 ُمع ُمقروصمف ُمػماث ُمٜمع وٓ، قمٚمٞمف واًمّمالة شمٖمًٞمٚمف شمرك، اًمّمالة شم٤مريمل ُمـ أطمدا

 ومٝمل، اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م وأُم٤م. إطمٙم٤مم هذه ًمثٌت٧م يمٗمر وًمق، اًمّمالة شم٤مريمل يمثرة

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٘مقًمف، احل٘مٞم٘م٦م قمغم ٓ سم٤مًمٙمٗم٤مر واًمتِمٌٞمف اًمتٖمٚمٞمظ وضمف قمغم

 وهمػم شأذك وم٘مد اهلل سمٖمػم طمٚمػ ُمـ» وىمقًمف، شيمٗمر وىمت٤مًمف، ومًقق ٚمؿاعمً ؾم٤ٌمب»

 شاحل٤مؿمٞم٦م» ُمـ اًمٜمص هذا ٟم٘مٚم٧م: أىمقل. اًم٘مقًملم أصقب وهذا: اعمقومؼ ىم٤مل. ذًمؽ

 سمف شمٗمردٟم٤م ًمٜم٤م رأج٤م ًمٞمس، إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي أن، احلٜم٤مسمٚم٦م ُمتٕمّم٦ٌم سمٕمض ًمٞمٕمٚمؿ، اعمذيمقرة

، أنٗمًٝمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م قمٚمامء ُمـ واعمح٘م٘ملم، مجٝمقرهؿ ُمذه٥م هق سمؾ، اًمٕمٚمؿ أهؾ دون

 أوئلؽ قمغم يم٤مومٞم٦م طمج٦م ذًمؽ ومٗمل، وهمػمه، اعم٘مدد ىمداُم٦م اسمـ وهق، هذا يم٤معمقومؼ

 سمٞمد. طمٙمٛمٝمؿ ذم وآقمتدال، همٚمقائٝمؿ شمرك قمغم، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حتٛمٚمٝمؿ، اعمتٕمّم٦ٌم

. وسمٞم٤مهن٤م قمٜمٝم٤م اًمٙمِمػ ومقضم٥م، قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌف أو، هل٤م شمٜمٌف رأجتف ُمـ ىمؾ، دىمٞم٘م٦م هٜم٤م أن

 ُم٤م هٜم٤مك يقضمد ٓ دام ُم٤م، سم٢مؾمالُمف احلٙمؿ يّمح إٟمام يمًال ًمٚمّمالة اًمت٤مرك إن: وم٠مىمقل

 هق يمام يًتت٤مب أن ىمٌؾ، ذًمؽ قمغم وُم٤مت، قمٚمٞمف يدل أو، ىمٚمٌف ُمٙمٜمقن قمـ يٙمِمػ

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م إمم سم٤مًمرضمقع واًمتقسم٦م اًم٘متؾ سملم ظمػم ًمق أُم٤م، اًمزُم٤من هذا ذم اًمقاىمع

 ذم يدومـ وٓ، يم٤مومرا  يٛمقت احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق، وم٘متؾ، قمٚمٞمٝم٤م اًم٘متؾ وم٤مظمت٤مر، اًمّمالة

 ٓ ٕنف اًمًخ٤موي قمـ ؾمٌؼ ح٤م ظمالوم٤م، أطمٙم٤مُمٝمؿ قمٚمٞمف دمري وٓ، اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر

، ُمًتحٞمؾ أُمر هذا، قمٚمٞمٝم٤م اًم٘متؾ خيت٤مر أن - ىمٚمٌف ذم هل٤م ضم٤مطمد همػم يم٤من ًمق - يٕم٘مؾ

 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل. سمره٤من إمم إصم٤ٌمشمف حيت٤مج ٓ، اإلٟم٤ًمن ـمٌٞمٕم٦م ُمـ سم٤مًميورة ُمٕمروف

 : ش78/  4» شاًمٗمت٤موى ُمٛمققم٦م» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م ـاسم
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 وٓ سمقضمقهب٤م ُم٘مرا  اًم٤ٌمـمـ ذم يٙمـ مل، ي٘متؾ طمتك اًمّمالة ُمـ اًمرضمؾ اُمتٜمع وُمتك»

 سمٙمٗمر اًمّمح٤مسم٦م قمـ أصم٤مر اؾمتٗم٤مو٧م يمام، اعمًٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق يم٤مومر وهذا، سمٗمٕمٚمٝم٤م ُمٚمتزُم٤م

، يٛمقت طمتك ريمٝم٤مشم قمغم ُمٍما  يم٤من ومٛمـ.... اًمّمحٞمح٦م اًمٜمّمقص قمٚمٞمف ودًم٧م، هذا

 اقمت٘م٤مد وم٢من، سمقضمقهب٤م ُم٘مرا  ُمًٚمام ىمط يٙمقن ٓ ومٝمذا، ىمط ؾمجدة هلل يًجد ٓ

 ُمع واًمداقمل، ومٕمٚمٝم٤م إمم شم٤مم داع هذا، اًم٘متؾ يًتحؼ شم٤مريمٝم٤م أن واقمت٘م٤مد اًمقضمقب

 طم٘مف ذم اًمداقمل أن قمٚمؿ، ىمط يٗمٕمؾ ومل ىم٤مدرا يم٤من وم٢مذا، اعم٘مدور وضمقد يقضم٥م اًم٘مدرة

 . شيقضمد مل

 .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمتح٘مٞمؼ ُمٜمتٝمك هذا: ىمٚم٧م

 ش.178 -173، 171/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة تارك حؽؿ

 أن ُمٜمٝم٤م، اًمٓمريؼ يمٛمٜم٤مر وُمٜم٤مرا صقى ًمإلؾمالم إن»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وطم٩م رُمْم٤من وصقم اًمزيم٤مة وإيت٤مء اًمّمالة وإىم٤مم ؿمٞمئ٤م سمف شمنمك وٓ سم٤مهلل شم١مُمـ

 قمٚمٞمٝمؿ دظمٚم٧م إذا أهٚمؽ قمغم شمًٚمؿ وأن اعمٜمٙمر قمـ ٝملواًمٜم سم٤معمٕمروف وإُمر اًمٌٞم٧م

 ُمـ ؾمٝمام شمرك وم٘مد، ؿمٞمئ٤م ذًمؽ ُمـ شمرك ومٛمـ هبؿ ُمررت إذا اًم٘مقم قمغم شمًٚمؿ وأن

 .شفمٝمره اإلؾمالم ومم وم٘مد، شيمٚمٝمـ»شمريمٝمـ وُمـ اإلؾمالم

 : ]قال اإلمام[

 يم٤مًمّمالةِ  اإِلؾمالمِ  ُمـ َأؾمٝماًم  سم٤مهلل اإِليامنِ  سمٕمد ذيمرَ  أن سمٕمد - ط - ىمقًمف: وم٤مئدة

َـّ  وُمـ، اإِلؾمالمِ  ُمـ ؾمٝماًم  شمركَ  وم٘مد، ؿمٞمًئ٤م ذًمَؽ  ُمـ شمركَ  ومٛمـ»: واًمزيم٤مةِ  َـّ  شمريمٝم  يمٚمَّٝم

 . شفمٝمَره اإِلؾمالمَ  ومّم  وم٘مد

  سمؽمكِ  اإلؾمالمِ  ُمـ خيرُج  ٓ اعمًٚمؿَ  أنَّ  ذم سيٌح  ٟمص   ومٝمذا: َأىمقُل 
ٍ
 ُمـ رء

 قمٚمٞمف خُيِمكو، ؿمٝم٤مدة ًمف شم٘مٌُؾ  ٓ وم٤مؾمؼ أنّف اًمت٤مركِ  ومح٥ًُم ، اًمّمالة وُمٜمٝم٤م َأؾمٝمِٛمف

، ش87» احلدي٨ِم  حت٧م اًمّمالةِ  شم٤مركِ  طمٙمؿِ  ذم ُمٗمّمؾٍ  سمح٨ٍم  ذم شم٘مّدمَ  وىمد، اخل٤ممت٦مِ  ؾمقءُ 
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 دًٓمتِف ُمـ َيتٜمّمَؾ  َأن سمٕمُْمٝمؿ طم٤موَل  وًمذًمؽ، ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم اًم٘م٤مـمٕم٦مِ  إَدًم٦مِ  ُمـ وهق

 ُمـ وسمٞم٤منِ ، واًمؼمه٤منِ  سم٤محلّج٦مِ  ذًمؽ قمٚمٞمف رددٟم٤م وم٘مد، وهٞمٝم٤مت، شمْمٕمٞمِٗمف سمٛمح٤موًم٦مِ 

 قم ُمـ صححف
ِ
 .ومراضمٕمف، اإِلؾمالمِ  ٚمامء

 ش.931/ 1/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة تارك كػر عدم أدلة مـ

 : [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ويدقمق ي٠ًمل يزل ومٚمؿ، ضمٚمدة ُم٤مئ٦م ىمؼمه ذم ييب أن اهلل قم٤ٌمد ُمـ سمٕمٌد أُمر»

 ارشمٗمع ومٚمام، ٟم٤مرا قمٚمٞمف ىمؼمه وم٤مُمتأل، واطمدة ضمٚمدة ومجٚمد، واطمدة ضمٚمدة ص٤مرت طمتك

، ـمٝمقر سمٖمػم واطمدة صالة صٚمٞم٧م إٟمؽ: ىم٤مًمقا  ضمٚمدمتقين؟ ُم٤م قمغم: ىم٤مل وأوم٤مق قمٜمف

 .ششمٜمٍمه ومٚمؿ ُمٔمٚمقم قمغم وُمررت

 : ]قال اإلمام[

 : احلدي٨م وم٘مف ُمـ

 ٕنف، يم٤مومرا  سمذًمؽ يٙمـ مل اًمّمالة شم٤مرك أن دل ىمد ُم٤م ومٞمف»: قم٘مٌف اًمٓمح٤موي ىم٤مل 

 ذم إٓ اًمٙم٤مومريـ دقم٤مء وُم٤م▬: شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقل سم٤مـمال دقم٤مؤه ًمٙم٤من يم٤مومرا  يم٤من ًمق

 . ش♂والل

 إطم٤مدي٨م سمت٠مويؾ وأجده سمؾ، وأىمرهش 439/  7» شاًمتٛمٝمٞمد» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ قمٜمف وٟم٘مٚمف

 ُمًتٙمؼما  ُمٕم٤مٟمدا هل٤م ضم٤مطمدا اًمّمالة شمرك ُمـ»: ُمٕمٜم٤مه٤م أن قمغم اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم ذم اًمقاردة

 اًم٘م٤مشمؾ يٙمٗمر أن ومٞمٝمؿ فم٤مهره٤م قمغم وىمٌٚمٝم٤م هب٤م سمٙمٗمره ىم٤مل ُمـ وأخزم. سمٗمروٝم٤م ُم٘مر همػم

 هب٤م خيرج ٓ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء مم٤م ذًمؽ همػم إمم.. و.. و اًمزاين يٙمٗمر وأن، ًمٚمٛمًٚمؿ شمؿواًمِم٤م

 أصم٤مر شمٙمقن أن ٟمٙمػم ومٖمػم، قمٜمدهؿ وم٤مؾم٘م٤م ذًمؽ سمٗمٕمؾ يم٤من وإن، اإلؾمالم ُمـ اعم١مُمـ اًمٕمٚمامء

 .احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م. شيمذًمؽ اًمّمالة شم٤مرك ذم

 ش.1/671/ 6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الؽػر عذ يؿقت أن الصالة يف هتاون مـ عذ خيشك

 قمٚمٞمٝمـ، صمالصم٦م اًمديـ وىمقاقمد اإلؾمالم قمرى»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة: اًمدم طمالل يم٤مومر هب٤م ومٝمق ُمٜمٝمـ واطمدة شمرك ُمـ، اإلؾمالم أؾمس

 .وٕمٞمػ .شرُمْم٤من وصقم، اعمٙمتقسم٦م واًمّمالة، اهلل

 سمٜمل»: صحتف قمغم اعمتٗمؼ ًمٚمحدي٨م خم٤مًمػ احلدي٨م فم٤مهر إن صمؿ: ]قال اإلمام[

 أؾمس ضمٕمؾ هذا أن: إول: وضمٝملم ُمـ وذًمؽ، احلدي٨مش...مخس قمغم اإلؾمالم

 ُمـ ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ سمٙمٗمر ي٘مٓمع مل هذا أن: أظمر. صمالصم٦م صػمه٤م وذاك، مخ٦ًم اإلؾمالم

: مح٤مد سمـ ؾمٕمٞمد رواي٦م وذم، يم٤مومر ومٝمق ُمٜمٝمـ واطمدة شمرك ُمـ: ي٘مقل ذاك سمٞمٜمام، إؾمس

 رُمْم٤من صقم شمرك ُمـ يٙمٗمر اعمٕمتؼميـ اًمٕمٚمامء ُمـ داأطم أن أقمت٘مد وٓ يم٤مومر سم٤مهلل ومٝمق

 قمغم إُم٦م ُمـ قمٛمكم دًمٞمؾ ومٝمذا، احلدي٨م فم٤مهر يٗمٞمده ح٤م ظمالوم٤م ًمف ُمًتحؾ همػم ُمثال

 ُمـ واطمد ريمـ سم٠مداء اًمت٤ًمهؾ أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م. أقمٚمؿ واهلل احلدي٨م هذا وٕمػ

 إمم أؿم٤مر يمام اًمٙمٗمر ذم ًمٚمقىمقع ذًمؽ وم٤مقمؾ يٕمرض مم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م إرسمٕم٦م إريم٤من هذه

 .وهمػمه ُمًٚمؿ رواه، شاًمّمالة شمرك اًمٙمٗمر وسملم اًمرضمؾ سملم»: ط ىمقًمف ذًمؽ

 ًمٙمـ، شمٕم٤ممم سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اًمٙمٗمر قمغم يٛمقت أن سم٤مًمّمالة هت٤مون ُمـ قمغم ومٞمخِمك

 شم٤مرك ويمذا اًمّمالة شم٤مرك سمتٙمٗمػم اًم٘مٓمع همػمه ذم وٓ اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ًمٞمس

 وأُم٤م. أقمٚمؿ واهلل، اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا سمف شمٗمرد مم٤م هذا سمؾ هبام اإليامن ُمع اًمّمٞم٤مم

 يٜمٗمع ٓ ومٌدوهن٤مش اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة»اخلٛم٦ًم إريم٤من هذه ُمـ إول اًمريمـ

 وًمٙمٜمف، ومٝمؿ أو، ُمٕمٜم٤مه٤م طم٘مٞم٘م٦م يٗمٝمؿ ومل ىم٤مهل٤م إذا ويمذًمؽ، اًمّم٤محل٦م إقمامل ُمـ رء

 .نميمٞم٤متاًم ُمـ وٟمحقه٤م اًمِمدائد قمٜمد شمٕم٤ممم اهلل سمٖمػم يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م قمٛمٚمٞم٤م سمف أظمؾ

 ش.413-414/ 1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الصالة تارك حؽؿ يف الصحابة مذاهب

 اًمّمالة؟ شم٤مرك يمٗمر ذم اظمتٚمٗمقا  اًمّمح٤مسم٦م هؾ، ؿمٞمخٜم٤م: السمال

، ىمٚمٌل يمٗمر هٜم٤مك، أىم٤ًمم اًمٙمٗمر ٕن: اًمردة هق سم٤مًمٙمٗمر شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا: الشقخ

 .قمٛمكم يمٗمر وهٜم٤مك، اقمت٘م٤مدي يمٗمر وهٜم٤مك، ًمٗمٔمل يمٗمر وهٜم٤مك

 شمٕمٜمل يمٜم٧م وم٢من، اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر ذم اظمتٚمٗمقا  هؾ سم١ًماًمؽ ّمدشم٘م يمٜم٧م وم٢مذا 

 ذم يمالم ًمٚمّمح٤مسم٦م ومٚمٞمس، اعمٚم٦م قمـ اخلروج ي٤ًموي اًمذي آقمت٘م٤مد يمٗمر سمٛمٕمٜمك يمٗمراً 

 .اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمغم اعم٠ًمخ٦م هذه

 شم٤مرك ويمٗمر، اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر يرون يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ ضم٤مء ىمد وًمٙمـ 

دة ي٤ًموي سم٠منف طمداً وا ىمقًٓ  يٗمن أن يٛمٙمـ ٓ اًمّمالة : اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وإٓ، اًمرِّ

٦م أىمقى شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»  .اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض سم٠مىمقال آطمتج٤مج ُمـ طُمجَّ

 اًمقضمقه شمٚمؽ ُمـ سمقضمف شمٗمًػمه يٛمٙمـ شيمٗمر وم٘مد»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن يمام ًمٙمـ 

 اًمّمالة شمرك ُمـ أن، اًمّمح٤مسم٦م رأي أو اًمّمح٤مسم٦م ىمقل ومٙمذًمؽ، آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل

 .يمٗمر وم٘مد

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي احلدي٨م قمغم يزيد ٓ اًمّمح٤مسم٦م قمـ إثر ومٝمذا 

 ش.يمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: اًمًالم

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء، اًمٙمٗمر ًمٗمٔم٦م ومٞمٝم٤م رواي٦م قمٜمد ي٘مػ أن اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يٙمٗمل ومال 

 أو ماًمٙمال هذا ٕن: اًمّمح٤مسم٦م أو، اًمّمح٤ميب إمم ُمٜمًقسم٦م يم٤مٟم٧م أو اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٦م

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ُمٕم٤مين قمدة شمتحٛمؾ، اًمٙمٗمر ًمٗمٔم٦م.. اًمٚمٗمٔم٦م هذه

 ذًمؽ قمغم ووىمٗمقا ، اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمٕمٚمامء مج٤مهػم أن ضمرم ومال 

 ذًمؽ ُمع، سمٕمْمٝم٤م أن٤م ذيمرت اًمتل إطم٤مدي٨م قمغم وىمٗمقا  يمام إًمٞمف شمِمػم أن٧م اًمذي إثر

 ٓ ُم٤مت وإذا، يم٤مومر ومٝمق هل٤م ضَمْحداً  اًمّمالة شمرك إن: طم٤مًمت٤من ًمف اًمّمالة شم٤مرك سم٠من ىم٤مًمقا 

 .اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم ُيْدومـ
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 ظم٤مًمػ يمام، هب٤م اهلل أُمر ظم٤مًمػ وًمٙمٜمف، سمٗمروٞمتٝم٤م ُمٕمؽموم٤مً  هب٤م ُم١مُمٜم٤مً  شمريمٝم٤م إذا أُم٤م

 أوٕم٤موم٤مً  اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن اًمذيـ ُمثؾ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أواُمر اًمٕمّم٤مة ُمـ يمثػمون

 .ذًمؽ قوٟمح.. واًمُزٟم٤مة، واًم٤ًمرىمقن، ذًمؽ دون أو، ُمْم٤مقمٗم٦م

روهنؿ ٓ وم٤معمًٚمٛمقن ذًمؽ ُمع، وضمؾ قمز اهلل ٕواُمر خم٤مًمٗمقن ه١مٓء يمؾ   إٓ ُيَٙمٗمِّ

 .ومٞمف خم٤مًمٗمقن هؿ ُم٤م ذقمٞم٦م ضمحدوا إذا

 .اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع يم٤مومرا  ومٝمق، اًمّمالة ضمحد اًمّمالة شم٤مرك يم٤من وم٢مذا

 شم٤مرك قُمِرض إذا، واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ، يٙمٗمر وٓ ُم١مُمـ ومٝمق سمنمقمٞمتٝم٤م آُمـ إذا أُم٤م 

 وإٓ شمّمكم أن إُم٤م: اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ ًمف وىم٤مل -اًمًٞمػ قمغم: أي- اًمٜمٓمع قمغم ةاًمّمال

 اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم يدومـ وٓ، ردة ي٘متؾ احل٤مًم٦م هذه ذم، اًمّمالة قمغم اًم٘متؾ ومآثر، ىُمتِْٚم٧َم 

 .اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام

 ..ش : 14: .3/  93 / واًمٜمقر اهلدى»

 تارك حؽؿ عذ الؽالم تضؿـت ارباآلث لألخذ يشسط عّمه  كؾؿة

 الصالة

 يِمؽمط ُم٤م ومٞمٝم٤م ُيِْمؽَمط هؾ، اًمّمح٤مسم٦م قمغم اعمقىمقوم٦م ًممصم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

ن٤م وم٘مد صحتٝم٤م؟ شمتح٘مؼ طمتك: ُمثالً  اعمرومققم٦م ًمألطم٤مدي٨م  إذا: ي٘مقل أنف ًمٚمٌٕمض ىمرأ

٧ٌم ًِ  إؾمٜم٤مده٤م؟ دراؾم٦م قمـ هذا ومٞمٙمٗمل، اًمٗم٘مٝم٤مء وشمداوهل٤م اًمّمح٤مسم٦م إمم إىمقال ُٟم

 هؾ اإلؾمٜم٤مد دراؾم٦م قمـ هذا يٙمٗمل، إـمالىم٤مً  يًت٘مٞمؿ ٓ يمالم هذا: خالشق

 ٟمٕمرف أن اًميوري ُمـ ًمٞمس سم٠منف اعم٘مّمقد أم، اًمّمح٦م يٕمٜمل ذًمؽ سم٠من اعم٘مّمقد

 إطم٤مدي٨م؟ ًمثٌقت ُمٕمرومتٜم٤م ـمري٘م٦م قمغم، أصم٤مر هذه صمٌقت

 اًمٕمٚمامء ُمـ يتٓمٚم٥م ٓ إُمر أن ؿمؽ ٓ، اًمث٤مين إُمر أم إول إُمر هذا يم٤من وم٢من

٦م يٕمرومقا  أن، اعمًٚمٛملم امءقمٚم  يٕمرومقا  أن قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ جي٥م يمام اًمّمح٤مسم٦م آصم٤مر ِصحَّ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م صح٦م
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ٚمَّؿ احل٘مٞم٘م٦م ذم وطمده اإلجي٤مز هذا وًمٙمـ ًَ  وم٠ًمىمقل شمٗمّمٞمالً  أُم٤م، إمج٤مًٓ  سمف ُي

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس

 ًمذاك ُمٜم٤م قم٤مً اشم٤ٌم، ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  سمف ًمٜمث٧ٌم: سمف آطمتج٤مج هق سم٤مٕثر اعم٘مّمقد يم٤من إذا

 إثر ذًمؽ إصم٤ٌمت ُمـ سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ ، اًمِمخيص سمٕمٚمٛمٜم٤م ٓقمتزازٟم٤م ُمٜم٤م وهدراً  اًمّمح٤ميب

 .ط اًمٜمٌل قمـ احلدي٨م ُٟمث٧ٌم يمام

 ؿم٠من أصم٤مر هذه ؿم٠من ومحٞمٜمئذٍ ، ذقمل طمٙمؿ إصم٤ٌمت اعم٘مّمقد يٙمـ مل إذا أُم٤م 

َتِْمَٝمد وإٟمام، هب٤م حُيت٩م ٓ اًمتل اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ًْ َت٠ْمنس هب٤م ُي ًْ  .٤مهب وُي

 اًمٕمٚمامء أن يٙمٗمل اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمقاردة أصم٤مر إن: ُمٓمٚم٘م٤مً  ي٘م٤مل أن يّمح ومال 

ٚمَّامت ُم٤ًمق وؾم٤مىمقه٤م ذيمروه٤م ًَ  .اعمُ

 إذا أُم٤م، ُم٘مٌقل ومٝمق وآؾمتِمٝم٤مد آؾمتئٜم٤مس سم٤مب ُمـ يم٤من إن هذا: ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م 

 .اًمّمح٦م إصم٤ٌمت ُمـ سمد وٓ، ُم٘مٌقًٓ  ومٚمٞمس آؾمتدٓل سم٤مب ُمـ يم٤من

 قمـ ومْمالً  اًمًٜم٦م ذم، اًمنمع ذم ٟمص قمٜمدٟم٤م ُم٤م، اعم٤ًمئؾ سمٕمض تٞمٜم٤مشم٠م ُم٤م يمثػماً : ُمثالً 

 اًمرأي هبذا ٟمتٛمًؽ أن ًمٜم٤م جيقز ومٝمؾ، اًمّمح٤مسم٦م ًمٌٕمض رأي ي٠متٞمٜم٤م ًمٙمـ، اًمٙمت٤مب

 اًمّمح٤ميب؟ ذًمؽ قمـ َصحَّ  أنف ٟمٕمرف ومل، سمف وٟمتديـ

 سم٠من ُُمْٚمَزُم٤مً  ٟمٗمز أضمد ًمٙمٜمل، اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ؾمٌؼ مم٤م قُمرف اجلقاب أن أفمـ 

 ..ُمثالً  ًمٙمؿ أضب

 اًمٜمٌل هنل ذم، وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن: اًمٕمٚمؿ ـمالب ًمدى ُمٕمٚمقم 

ب قمـ ط  قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك طمدي٨م وٓ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ًمٙمـ، ىم٤مئامً  اًمنُمْ

 .ىم٤مئامً  إيمؾ

 ٓ؟ أم ىم٤مئامً  يم٤مًمنمب أهق، ىم٤مئامً  إيمؾ طمٙمؿ ُم٤م: ؾم١مال َوَرَدٟم٤م وم٢مذا 

، اًمذُم٦م سمراءة إصؾ، اًم٘م٤مقمدة هذه إمم اًمرضمقع أؾم٤مس قمغم اإلسم٤مطم٦م ومٞمف إصؾ 

 ..وهٙمذا اًمتٙمٚمٞمػ قمدم إصؾ
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سم٤مً  ومٜمجد   ح٤م أنف قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ ضمقا

 .ذ: ىم٤مل إيمؾ؟ ًمف ىمٞمؾ ومٚمام، ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ هنك أنف ط اًمٜمٌل قمـ روى

 يقضمد ٓ أنف: ٤مأمهٝم ٕؾم٤ٌمب، اًمّمح٤ميب هذا ُمـ اجلقاب هذا إمم أـمٛمئـ ُمثالً  أن٤م 

، اعمرومقع قمـ ومْمالً  اعمقىمقف ذم اًمّمح٤ميب هذا ُمـ اجلقاب هذا ُيـَخ٤مًمػ ُم٤م ًمديٜم٤م

، ؾمٜملم قمنم ٟمٗمًف قمٜمف ضم٤مء يمام، وظَمَدُمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع قم٤مش صح٤ميب وهذا

 اهلل رؾمقل قمٚمٞمف يم٤من سمام اًمٜم٤مس أقمرف ُمـ: شمٕمٌػماً  إصح قمغم أو، اًمٜم٤مس أقمرف ومٝمق

 .ط

 أقمرف مل إذا، أنس سم٘مقل أىمقل أن زم جيقز هؾ ًمٙمـ، أنس سم٘مقل أىمقل أن٤م: وم٢مذاً  

 أنس؟ قمـ اًم٘مقل هذا صمٌقت

٧ٌُّم طمٞم٨م ُمـ إثر ُيٕم٤مُمؾ أن سمد ٓ اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ ذم وم٢مذاً ، ٓ اجلقاب   ذم اًمَتَث

 .ط اًمٜمٌل إمم اعمرومقع احلدي٨م ٟمٕم٤مُمؾ يمام، صحتف

 هل: اًمّمح٤مسم٦م قمـ اعمروي٦م أصم٤مر ُمٕمروم٦م أي، ضمداً  وُمٝمؿ ضمداً  واؾمع سم٤مب وهذا 

٧م إذا ٤مقمدٟم٤م َصحَّ ًَ  وسمذًمؽ، اًمنمقمٞم٦م ًمألطمٙم٤مم ومٝمٛمٜم٤م ذم اجل٤مدة قمغم ٟمًت٘مٞمؿ أن شُم

ق ٟم٤م ُٟمَّمدِّ  .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م وقمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم أنٜم٤م دقمقا

 ُيروى مم٤م رء أيِّ  ذم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من اًمذي أن ٟمٕمرف أن جي٥م: وم٢مذاً  

 .اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ُيـْحَٙمك أن ُمرد وًمٞمس، قمٜمٝمؿ صم٤مسمت٤مً  يٙمقن أن، قمٜمٝمؿ

 اخلٓمػم اعمقوقع ذم ُمثالً  اعمذاه٥م حُتٙمك طمٞمٜمام، ضمداً  ويمثػماً  يمثػماً  ٟمجده وهذا 

ٟمٜم٤م سمٕمض يزال ٓ اًمذي طمقن ُيَدْٟمِدُٟمقن ٟمجد ذم اعمِم٤مئخ إظمقا  شم٤مرك سمتٙمٗمػم وُيٍَمِّ

 ُمرشمد ريم٤موم ومٝمق، ُمٜمف ُمٗمروغ ضمحداً  اًمّمالة شم٤مرك ٕن: ضمحداً  وًمٞمس يمًالً  اًمّمالة

 .اًمديـ قمـ

الً  اًمّمالة شم٤مرك أُم٤م  ًَ  قمـ اًمٜم٘مقل قمنمات ومٜمجد، سمٗمروٞمتٝم٤م اقمؽماومف ُمع يَم

 قمغم أصم٤مر هذه سمٕمض ٟمجد وطمٞمٜمام، يم٤مومر إٟمف ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

 ذح»وش اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ»وش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ يمٛمّمٜمػ» أصم٤مر يمت٥م ذم إىمؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٙمؿ شم٤مرك اًمّمالةطم 
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 قمـ أصم٤مر سمرواي٦م ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م هل٤م اًمتل ت٥ماًمٙم ُمـ ذًمؽ وٟمحقش ًمٚمٌٖمقي اًمًٜم٦م

 .سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمح٤مسم٦م

 مل إذا، أصم٤مر هذه ىمٞمٛم٦م ُم٤م: ومحٞمٜمئذ، اًمٙمثػم اًمٌمء ُمٜمٝم٤م يّمح ٓ أصم٤مر هذه ٟمجد 

 واًمتل اخلٓمػمة اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ وذم، ط اًمٜمٌل أصح٤مب إمم اًمٜم٦ًٌم صحٞمح٦م شمٙمـ

٦م ُمٜم٤موم٤مة يٜم٤مذم ُم٤م ط اًمٜمٌل قمـ ٟمجد  سم٠مهنؿ اًم٘مقل ُمـ اًمًٚمػ ءه١مٓ قمـ شمروى، شم٤مُمَّ

 .يم٤مومر اًمّمالة شم٤مرك سم٠من: ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا 

 ط اًمٜمٌل إمم اعمرومققم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص أن اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ 

 أطمٞم٤مٟم٤مً  وشمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م أطمٞم٤مٟم٤مً  وشم٠ميت، خمّمّم٦م واىمٕمٝم٤م ذم وشمٙمقن قم٤مُم٦مً  أطمٞم٤مٟم٤مً  شم٠ميت ىمد

 .ُُمَ٘مٞمَّدة

 قمغم جيري أن ذًمؽ ُمثؾ جيقز أٓ شُمَرى، اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م واىمع هق هذا يم٤من إذا 

 .وأومم أومم ذًمؽ، اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر

، قم٤مُم٦م إهن٤م ٟم٘مقل أن إمم ٟمحت٤مج ىمد اًمتل أصم٤مر هذه ُمـ رء يث٧ٌم مل وم٢مذا 

 اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم قمغم، أن ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ قمغم آطمتج٤مج يٛمٙمـ وسمٕمٛمقُمٝم٤م

 .يمًالً 

 وم٘مد شمّمح مل إن ًمٙمـ، ُم٘مٞمدة إهن٤م: ي٘م٤مل أن وَمُٞمٛمٙمـ، ُمٓمٚم٘م٦م ضم٤مءت إذا يمذًمؽ

 ُمـ أو اعمخّمص اًمٕم٤مم ُمـ أظمل ي٤م إهن٤م: ٟم٘مقل أن إمم سمح٤مضم٦م ٟمٙمـ ومل ُمٜمٝم٤م اؾمؽمطمٜم٤م

 .اعم٘مٞمد اعمٓمٚمؼ

 يقم اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م أن، وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم طمديث٤مً  هٜم٤مك سم٠من: أىمقل وم٠من٤م 

 .اًمّمالة شم٤مرك طمتك يِمٛمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م

 إـمالق ُمـ أطمد يٗمٝمؿ ٓ اًمذي اًمزُم٤من هذا وذم أن ُٟمٓمٚمؼ أن يّمح ٓ: وم٢مذاً  

 إِنَّ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم دظمؾ أنف إٓ، اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد ُمًٚمؿ قمغم يم٤مومر يمٚمٛم٦م

 َ كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّللَّ ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ َ
ِ
 هٜم٤مك يم٤من إذا [78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ  عم

 .اًمّمالة ركشم٤م طمتك يِمٛمؾ، اًمّمحٞمحلم ذم اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

 

97 

 يمام ٟمٗمنه أن قمٚمٞمٜم٤م ومٞمج٥م، يمٗمر سم٠منف اًم٘مقل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ صح إن: وم٢مذاً  

ـْ ▬: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف شم٠مويٚمف ذم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل ُ  َأنَزَل  سماَِم  حَيُْٙمؿْ  مَلْ  َوَُم  اّللَّ

 ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ ▬ش يمٗمر دون يمٗمر»: ىم٤مل [77: اح٤مئدة] ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ 

 .يمٗمروا ًمٞمس [77: اح٤مئدة]

 يم٤مومر أُم٤م، يمٗمر ُمٜمف صدر: أي ُم٤مض ومٕمؾ يمٗمر ٕن: يم٤مومر ُمـ أخٓمػ يَمَٗمر يمٚمٛم٦م 

 ًمٙمقن: قم٤مدل إٟمف قمٜمف شم٘مقل ُم٤م يقُم٤مً  قمدل ُم٤م أُمػم أو ُم٤م طم٤ميمؿ وم٢مذا، وم٤مقمؾ اؾمؿ ومٝمق

 ٤منيم إذا سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس قَمَدل إٟمف قمٜمف شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع و، اًمٔمٚمؿ طمٞم٤مشمف ؾم٤مئر

 قمـ شم٘مقل أن جيقز ومال، فَمَٚمؿ إٟمف: ومت٘مقل فَمَٚمؿ ُم٤م ىمْمٞم٦م ذم ُم٤م طمٙمقُم٦م ذم ًمٙمٜمف، قم٤مدًٓ 

 اًمذي: أي، جيقز ٓ أجْم٤مً  اًمٕمٙمس أن يمام، قم٤مدل إٟمف ُمرة قَمَدل واًمذي، اًمٔم٤ممل إول

 ٟم٘مقل، ٓ! قم٤مدل قمٜمف ومٜم٘مقل قمدل.. ُم٤م ىمْمٞم٦م ذم.. ُم٤م طمٙمقُم٦م ذم ًمٙمٜمف اًمٔمٚمؿ قم٤مدشمف ُمـ

 أنف صٗمتف ُمـ ًمٞمس ٕنف: فم٤ممل: ٟم٘مقل ٓ، فمٚمؿ: فمٚمؿ ًمٙمٜمف يٕمدل يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .ًمٙمؿ شمٌلم يمام سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس، ئمٚمؿ

: اح٤مئدة] ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ ▬ يٗمن قمٜمف اهلل ريض اًم٘مرآن شمرمج٤من يم٤من وم٢مذا

 .يمٗمر دون يمٗمر سم٠منف [77

، ٗمريم سم٠منف ُم٤م ؿمخص ذم أو ُم٤م ضمٜمس ذم اًمًٜم٦م ذم أو اًمٙمت٤مب ذم ٟمص ضم٤مء وم٢مذا

 ♂اًْمَٙم٤مومُِرونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ ▬ شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف قم٤ٌمس اسمـ شمٗمًػم سم٤مب ُمـ يٙمقن أن ومُٞمٛمٙمـ

 .يُمٗمر دون يُمٗمر: أي [77: اح٤مئدة]

 شم٤مريم٤مً  يم٤من ُمـ أن ذم سحي٤مً  اًمّمحٞمحلم ذم اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م، احلدي٨م ضم٤مء وإذا

 يم٤مومر إٟمف: فقمٜم ٟم٘مقل أن يٜمٌٖمل ومام، اًمٜم٤مر ُمـ خيرج ىمط ظمػماً  يٕمٛمؾ مل وُمـ سمؾ، ًمٚمّمالة

 .اًمٜم٤مر ذم خمٚمد إٟمف: أي، اًم٤ًمُمع ذهـ إمم يت٤ٌمدر اًمذي سم٤معمٕمٜمك

 وذم، وحت٘مٞمؼ سمح٨م دون، اًمًٚمػ قمـ شُمروى اًمتل أصم٤مر أظمذ ؿم١مم ُمـ هل هذه

 .اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد اًمذي اعمًٚمؿ شمٙمٗمػم يمٛمثؾ، ضمداً  ه٤مُم٦م ىمْم٤مي٤م

 ٟمٗمٕمتف اهلل إٓ هلإ ٓ: ىم٤مل ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اًمِمٝم٤مدة وهذه 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 
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 .اًمٜم٤مر ذم خيٚمد مل: أي شدهره ُمـ يقُم٤مً 

 سمرمحتف.. وضمؾ قمز سمِمٗم٤مقمتف خيرج وضمؾ قمز اهلل أن اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م ذًمؽ وشم٠ميمد 

 .شىمط ظمػماً  يٕمٛمؾ مل ُمـ»: اًمرامحلم أرطمؿ وهق

 اًمتٕمٌػم هذا صح إذا، اًمٕم٤معملم رب ؿمٗم٤مقم٦م ضم٤مءت أو اًمٕم٤ٌمرة هذه ضم٤مءت وىمد 

ع أن سمٕمد: آٟمٗم٤مً  أذت يمام، حلماًمّمحٞم ذم إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم  اعم١مُمٜملم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ُيَِمٗمِّ

ٟمٜم٤م رسمٜم٤م ي٤م»: وم٘م٤مًمقا  إوًملم اًم٤ًمسم٘ملم ُمع اجلٜم٦م دظمٚمقا  اًمذيـ  ُمٕمٜم٤م يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إظمقا

قن، ُمٕمٜم٤م ويّمقُمقن ، اًمٜم٤مر أدظمٚمتٝمؿ.. ُمٕمٜم٤م ٟمراهؿ ٓ ُمٕمٜم٤م وُيـج٤مهدون، ُمٕمٜم٤م وَيـُحجُّ

 دائرة إٓ اًمٜم٤مر ذم ومحامً  ص٤مر ُمـ يمؾ ومٞمخرضمقن، أظمرضمقهؿ: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل

 .وضمقهٝمؿ ُمـ اعمّمٚملم ومٞمٕمرومقن، اعمّمكم وضمف اًمٜم٤مر متس ٓ طمٞم٨م شاًمقضمف

 ُمـ يٕمرومقن.. ًمديٙمؿ ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة وهذه، إظمرى إطم٤مدي٨م سمٕمض وذم 

 واعمج٤مهديـ واًمّم٤مئٛملم اعمّمٚملم ُمـ يمثػماً  ظمٚم٘م٤مً  ومـُٞمْخرضمقن، اًمًجقد آصم٤مر

 ُمـ أظمرضمقا »: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل، أُمرشمٜم٤م ُمـ ضمٜم٤مأظمر! رسمٜم٤م ي٤م»: ي٘مقًمقن، وٟمحقهؿ

 َأظْمِرضمٜم٤م رسمٜم٤م: ومٞم٘مقًمقن، يمثػماً  ظمٚم٘م٤مً  ومُٞمخِرضمقن «اإليامن ُمـ ديٜم٤مر وزن ىمٚمٌف ذم يم٤من

 ٟمّمػ وزن ىمٚمٌف ذم يم٤من ُمـ أظمرضمقا »: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل، سم٢مظمراضمف أُمرشمٜم٤م ُمـ

 ظمٚم٘م٤مً  خُيِْرضمقن ُمرة ؾيم ذم شإيامن ُمـ ذرة ىمٚمٌف ذم يم٤من ُمـ»: سم٤مظمتّم٤مر وأظمػماً  ش..ديٜم٤مر

 .احلدي٨م ذم ي٘مقل، يمثػماً 

، اعم١مُمٜملم اًمِمٗمٕم٤مء سمقاؾمٓم٦م وضمؾ قمز رسمٜم٤م خيرضمٝمؿ اًمقضم٤ٌمت هذه يمؾ، هلل احلٛمد

: اعمّمٚملم ومٞمٝمؿ ًمٞمس ه١مٓء: واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقضم٦ٌم شمرى، اعمّمٚملم: إومم اًمقضم٦ٌم

 ىمقًمف َيِْمَٛمٚمف ٓو، اعمٚم٦م ُمـ سمف خيرج يُمْٗمراً  يٙمٗمر ٓ اًمؽمك عمجرد اًمّمالة شم٤مرك ٕن

ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ ▬: شمٕم٤ممم َ
ِ
 .[78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ  عم

 ىمٚمٌف ذم يم٤من ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ خيرج أن سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وي١ميمد

 ؿمٗم٤مقم٦م إٓ يٌؼ ومل، واعم١مُمٜمقن وإنٌٞم٤مء اعمالئٙم٦م ؿمٗمٕم٧م»: اهلل ي٘مقل، ذرة ُمث٘م٤مل

 .شىمط ظمػماً  يٕمٛمؾ مل ُمـ قا أظمرضم»: ومٞم٘مقل «اًمرمحلم أرطمؿ
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 أصم٤مر هذه قمغم شمّمٗمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ُٟمْجري أن قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م طمٞمٜمئذٍ  احلدي٨م هذا ومٛمثؾ 

، ُمٜمٝم٤م اؾمؽمطمٜم٤م صم٤مسم٧م همػم ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام، اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم ذم اًمًٚمػ قمـ شُمْرَوى اًمتل

 ونُم٘مر همػم شمريم٤مً  اًمّمالة شم٤مرك أن قمغم اًمداًم٦م إطم٤مدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٕم٤مرو٤مً  ُٟمْقضِمد وٓ

 ٟمت٠مول يمام شم٠موًمٜم٤مه صم٤مسمت٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من وُم٤م، اًمديـ قمـ يرشمد وٓ، يٙمٗمر ٓ إٟمف سم٤مجلحد

 ُم٤م أول اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر واًمتل، ط اًمٜمٌل قمـ شُمْرَوى اًمتل اعمرومققم٦م إطم٤مدي٨م

ٚمِامً  ًمٞمس أنف يت٤ٌمدر ًْ  .ُُم

 شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: وهمػمه ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمثالً  اعمٕمروف يم٤محلدي٨م 

، اعمقىمقف ُمـ اًمّمحٞمح يمذاك اعمرومقع ُمـ اًمّمحٞمح هذا شم٠مويؾ ُمـ ذاكطمٞمٜم سمد ومال

 اعمّمٚملم همػم اًمٜم٤مر ُمـ خُيَْرج طمٞم٨م، آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٍميح اًمٜمص ُمع يتٗمؼ شم٠مويالً 

 .أجْم٤مً 

 ُمـ يمثػم ذم ومٞمٝم٤م اًمّمح٦م حتري يٜمٌٖمل أجْم٤مً  أصم٤مر أن سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم يمٚمٛم٦م هذه

 .إطمٞم٤من

 ش 11: 78: 11/ 311/ واًمٜمقر اهلدى» 

 ش11: 11: 71/ 311/ واًمٜمقر اهلدى» 

 الصالة تارك حؽؿ

 طمٙمٛمف؟ ُم٤م اًمّمالة شم٤مرك ؿمخص: مداخؾة

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام، اإلؾمالم ُمـ اًمث٤مين اًمريمـ هل اًمّمالة أن ٓؿمؽ: الشقخ

 رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدوا طمتك، اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت»: واًمًالم

 وأُمقاهلؿ دُم٤مءهؿ ُمٜمل قمّمٛمقا  وم٘مد ىم٤مًمقه٤م وم٢مذا، اًمزيم٤مة وي١مشمقا ، اًمّمالة وي٘مٞمٛمقا ، اهلل

 .شوشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد وطم٤ًمهبؿ، سمح٘مٝم٤م إٓ

: اهلل رؾمقل حمٛمد اهلل إٓ إهل ٓ: اعمًٚمؿ ىمقل ُمّمداق ُمـ هل اًمّمالة وم٢مىم٤مُم٦م

 ذم سم٤مًمّمالة أُمر وضمؾ قمز هلل ُمٓمٞمع سمحؼ قمٌد أنف سمذًمؽ يث٧ٌم وم٢مٟمام يّمكم طملم ٕنف
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الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬: أي٦م يمٛمثؾ، آي٦م ُم٤م همػم يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  ♂اًمرَّ

 .[73: اًمٌ٘مرة]

 ىم٤مل طمتك، اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلض ذم سم٤مًمغ اًمذي ط ًمٚمٜمٌل وُمٓمٞمع

، اًمّمالة شمرك واًمرضمؾ اًمنمك سملم»: ًمٗمظ وذم شاًمٙمٗمر سملم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ومٛمـ

 وم٘مد» ُمٜمٝم٤م؟ اعم٘مّمقد هق ُم٤م شيمٗمر وم٘مد»: ًمٗمٔم٦م قمٜمد ىمٚمٞمالً  ٟم٘مػ أن ُمـ ٓسمد هٜم٤م

، ًمف ذيؽ ٓ واطمد اهلل سم٠من ىمٚمٌف ىمرارة ُمـ يِمٝمد اًمذي اعمًٚمؿ أن يٕمٜمل هؾش يمٗمر

 اعم٘مّمقد هق هذا هؾ، ديٜمف قمـ ارشمد وم٘مد اًمّمالة شمرك إذا، ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  وأن

  احلدي٨م؟ هذا ُمـ

 اعم٘مّمقد يٙمقن وشم٤مرة، احلدي٨م ُمـ اعمٕمٜمك هذا ٘مّمقداً ُم يٙمقن شم٤مرةً : اجلقاب

 .آظمر ُمٕمٜمًك 

 ي١مدي ىمد، أجْم٤مً  ظمٓمػم هق وإٟمام، اًمًٝمؾ سم٤مُٕمر أظمر اعمٕمٜمك هذا وًمٞمس 

 إن شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ» إول؟ اعمٕمٜمك هق ُم٤م، إول اعمٕمٜمك إمم سمّم٤مطمٌف

 همػم شمرسمٞم٦م قا ُرسمُّ  اًمذيـ اًمِم٤ٌمب سمٕمض ي٘مقل يمام ىم٤مل إن، ذقمٞمتٝم٤م ضمحد إن، ضمحده٤م

 اًمٖمًؾ؟ وح٤مذا اًمقوقء؟ وح٤مذا اًمّمالة؟ ح٤مذا، دارهؿ قم٘مر ذم يم٤مٟمقا  وًمق، إؾمالُمٞم٦م

 يٕمرومقن وٓ، اًمٜمٔم٤موم٦م يٕمرومقن ُم٤م ًم٘مقم ذقم٧م، اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ذقم٧م إُمقر هذه

 ُم٤م أن أُم٤م، ذًمؽ وٟمحق وإزسم٤مل اًمٌٕمران ُمع وقم٤مؿمقا  اًم٘مذارات ذم قم٤مؿمقا ، اًمٓمٝم٤مرة

 هذه عمثؾ داقمل ذم ومام، ُمٞمن يمٚمف ًمٚمامء واًمدش دار يمؾ ذم امُم٤متاحل اعمدٟمٞم٦م اهلل ؿم٤مء

 شمٖمٜمل اًمري٤موٞم٦م وم٤محلريم٤مت، احلريم٤مت هذه عمثؾ داقمل ذم وُم٤م، ضمٝم٦م ُمـ اًمٓمٝم٤مرة

 .واٟم٘م٣م ُم٣م زُمـ ذم ذع اًمتل اًمٌدٟمٞم٦م احلريم٤مت هذه قمـ اًمٞمقم اًمِمٕمقب

 تجرأ ي وىمد، اًمٙم٤مومرة اعمٕم٤مين هذه أذه٤مهنؿ ذم يدور ىمد اًمذيـ اًمِم٤ٌمب ه١مٓء

: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ُم٤ٌمذة اعم٘مّمقديـ هؿ ه١مٓء، سم٠مخًٜمتٝمؿ هب٤م ومٞمتٚمٗمٔمقا  سمٕمْمٝمؿ

 .ديٜمف قمـ ارشمد: أي شيمٗمر وم٘مد»
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 ي١مُمـ يم٤من إذا قمٚمٞمف وأذف، اًمٙمٗمر ىم٤مرب: أي شيمٗمر وم٘مد»: اًمث٤مين اعمٕمٜمك أُم٤م

 وًمٙمـ، اًمّمالة ُمـ ًمف ذع سمام يٕمت٘مد سم٠من يٕمٌده: أي اهلل ويديـ، اًمّمالة سمنميٕم٦م

 قمكمَّ  يتقب اهلل: ىمقًمف، قمكمَّ  يتقب اهلل: ي٘مقل دائامً  طم٤مًمف وًم٤ًمن، أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمفطم٤م ًم٤ًمن

 وًمٞم٧ًم، ي١مدهي٤م أن جي٥م اًمّمالة هذه سم٠من ُمٕمؽمف، رسمف ُمع سمذٟمٌف ُمٕمؽمف أنف: ُمٕمٜم٤مه٤م

 ًمٙمٜمف، اًمنمقمٞم٦م هبذه يٕمؽمف هذا ٓ، واٟم٘م٣م ُم٣م زُم٤من هذا: إول اًمٗمريؼ ىم٤مل يمام

 ُميض ُمع خيِمك وًمٙمـ، اعمٚم٦م قمـ سمف خيرج يمٗمراً  يٙمٗمر ٓ هذا، هب٤م اإلشمٞم٤من ذم ُُمَ٘مٍمِّ 

 اح٤مدي٦م سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمٕمالىم٦م ذم يمٚمٛم٦م ٟمًٛمع اًمٞمقم ٟمحـ ح٤مذا؟، يم٤مومراً  يٛمقت أن اًمزُم٤من

ادات صٞم٤مٟم٦م اًمّمٞم٤مٟم٦م؟ ُمٕمٜمك ُم٤م اًمّمٞم٤مٟم٦م: ُمثالً  ، آظمره إمم، اًمًٞم٤مرات اًمثالضم٤مت اًمؼَمَّ

 أو أو ؾمٜم٦م يمؾ أو ـمقيٚم٦م ُمثالً  ؾمٗمرة يمؾ، صٞم٤مٟم٦م شمريد ًمٙمـ، طم٤مهل٤م ُم٤مر ُم٤مؿمٞم٦م اًمًٞم٤مرة

 .وشمتٚمػ متقت أن اًمًٞم٤مرة؟ ُمّمػم يم٤من اًمّمٞم٤مٟم٦م هذه يٗمٕمؾ مل وإذا، آظمره إمم

 اًم٘مٚم٥م هذا أجْم٤مً ، اإلٟم٤ًمن هذا سمف حيٞمك اًمذي اعمقشمقر هق اًمذي اًم٘مٚم٥م وهٙمذا 

 .يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر ًمٙمـ، صٞم٤مٟم٦م إمم سمح٤مضم٦م هق

 أظمرضمف اًمذي ٞمحاًمّمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل

 اًمٜمٕمامن قمٜمٝمام اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 احلرب ذم ُم٤مت اًمذي هق سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن هذا، صح٤ميب ُم٤مذا؟ اسمـ صح٤ميب سمِمػم سمـ

 ومٞمف اًمذي اًمٙمالم سمذاك ُمٕمف وشمٙمٚمؿ اهلرُمزان إمم اعمٖمػمة ذه٥م، هذه إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل

ة  ومٞمٙمقن ُم٧م أن٤م إن: هلؿ وم٘م٤مل، يقُمئذ اعمًٚمٛملم ضمٞمش ىم٤مئد هق يم٤من، اإلؾمالم قِمزَّ

 .آظمره إمم ومٗمالن ُم٤مت وإن، ومالن اًم٘م٤مئد

، رحم٤مً  ومقوع أطمدهؿ ومرآه، ؿمٝمٞمداً  وىمع سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ اجلٞمش هجؿ وح٤م

 قمنمات ـمٕمـ وىمد ُم٤مت ىمد ومقضمدوه، سمًٝمقًم٦م جيدوه طمتك ممٞمزاً  قمٚمامً  قمٚمٞمف وووع

 .اًمٓمٕمٜم٤مت

 سَملمِّ  احلالل إن»: ىم٤مل أنف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٞمٜم٤مٟمٌ قمـ يروي اًمٜمٕمامن هذا

م  اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام، سَملمِّ  واحلرا

 احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ، حم٤مرُمف اهلل محك وإن، محك ُمٚمؽ ًمٙمؾ وإن، ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد
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 مت٤مم، ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم يّمكم ٓ اًمذي هذا شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ

 ومًدت وإذا، يمٚمف اجلًد صٚمح صٚمح٧م إذا، ُمْمٖم٦م اجلًد ذم وإن أٓ»: احلدي٨م

 .شاًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف اجلًد ومًد

اد اًمًٞم٤مرة وم٘مط ًمٞمس، صٞم٤مٟم٦م إمم سمح٤مضم٦م اح٤مدي سم٤مًمتٕمٌػم اعمْمٖم٦م هذه  واًمؼَمَّ

 ٟمحـ ومفٟمٕمر اًمذي اًم٘مٚم٥م أن يمام ٕنف: ُيَّم٤من أن وأومم أومم هذا، آظمره إمم واًمثالضم٦م

 أن احلرص يمؾ حيرصقن وأبداً  دائامً  وم٤مٕـم٤ٌمء، ويّمح يٛمرض وأنف، ُمْمٖم٦م قمـ قم٤ٌمرة

ٜمِّلم ًمٚمِمٞمقخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص٦م، ؾمٚمٞمامً  يٕمٞمش طمتك ؾمٚمٞمامً  اإلٟم٤ًمن ىمٚم٥م ئمؾ ًِ : أن٤م ُمثكم اعمُـ

 .قمدُم٤مً  ُم٤مذا؟ ؾمٞمّمٌح، ًمٚمّمٞم٤مٟم٦م شمريمف سم٥ًٌم ؾم٤مء ُم٤م ومنقم٤من ُمريْم٤مً  ىمٚمٌف يم٤من إن ٕنف

 أي ُمـ أيمثر، ضمداً  شم٤مُم٦م قمٜم٤مي٦م اح٤مديلم إـم٤ٌمء سمف ُيْٕمٜمَك اًمذي اح٤مدي اًم٘مٚم٥م هذا

 ُمـ وم٘مد ُمٝمام، اًم٘مٚم٥م هبذا إٓ يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع ٓ اًمٌدن ٕن: اًمٌدن ُمـ ُمٙم٤من

 .مت٤مُم٤مً  ٟمٗمًف وم٘مد وم٘مده إذا اًم٘مٚم٥م هذا إٓ، قمْمقٍ 

، وأؾمٛمك أؾمٛمك قمٜم٤مي٦م اًم٘مٚم٥م هبذا ُيْٕمٜمَك أن جي٥م، سم٤مًم٘مٚم٥م اح٤مدي٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هذه

ض ٓ وطمتك، يًٚمؿ طمتك اًم٘مٚم٥م هبذا اح٤مديلم إـم٤ٌمء قمٜم٤مي٦م ُمـ وأقمال  ح٤م ٟمٗمًف ُيَٕمرِّ

ض: أي شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل  ٟمٗمًف قَمرَّ

 .ًمٚمٙمٗمر

 اًمٜم٤مر ُمّمػُمه ومٝمذا، يمذا سمال صالة سمال ىم٤مل إذا أُم٤م، اًمّمالة سمنميٕم٦م آُمـ إذا هذا 

 أمهٞم٦م ُمـ هذا، اًمٜم٤مر ُمـ إؾمٗمؾ اًمدرك ذم، مجٞمٕم٤مً  ٙمٗم٤مرواًم وه٤مُم٤من ومرقمقن ُمع ُيـحنم

 .اإلؾمالم ذم اًمّمالة

 ُمع أجْم٤مً  اًمٙمٝمقل وُمـ سمؾ، اًمِم٤ٌمب ُمـ ُمٌتغم يم٤من ُمـ، ُمٌتغم يم٤من ومٛمـ وًمذًمؽ 

 هذه يذيمر أن ومٕمٚمٞمف، هب٤م اًمتٝم٤مون أو سمؽميمٝم٤م، سم٤مًمّمالة ُمٌتغم يم٤من ُمـ، اًمِمديد إؾمػ

 .أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم حي٤مومظ وأن، احل٘مٞم٘م٦م

 ذم يّمٚمقه٤م وأن سمؾ، وم٘مط هذا ًمٞمس شمٜمتٌٝمقا  أن وأرضمق، وم٘مط هذا وًمٞمس 

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سيح ذم ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن: اعم٤ًمضمد  ♂اًمّمَّ
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يَم٤مةَ  َوآشُمقا ▬، إُمر أول[ 73: اًمٌ٘مرة]  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ▬، أُمر صم٤مين [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمزَّ

ايمِِٕملمَ   .أُمر صم٤مًم٨م [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمرَّ

راً  ًمٞمس اًمث٤مًم٨م إُمر هذا   ُم٤مذا اًمزيم٤مة وآشمقا  سمٞمٜمٝمام ُم٤م طمذومٜم٤م ًمق، إول ًمألُمر شمٙمرا

 .هلل طم٤مؿم٤م شمٙمرار؟ هذا ♂اًمرايمٕملم ُمع واريمٕمقا  اًمّمالة وأىمٞمٛمقا ▬ اعمٕمٜمك؟ ؾمٞمّمػم

 اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع ُمـ ويمقٟمف، واًمٗمّم٤مطم٦م اًمٌالهم٦م ذم ًمف ُمثؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل يمالم 

 .ضمداً  يمثػمة ٕم٤مينُم شُمٕمٓمل ىمٚمٞمٚم٦م يمٚمٛم٦م

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬ : ُمٕمٜمك ًمٞمس اٟمتٌٝمقا ، أدوه٤م: ُمٕمٜم٤مه٤م ًمٞمس [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمّمَّ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬ الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬: ُمٕمٜمك وإٟمام، وم٘مط أدوه٤م [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمّمَّ : اًمٌ٘مرة] ♂اًمّمَّ

 .شوإضمالؾمف» شم٘مقيٛمف: هق اًمٌمء إىم٤مُم٦م، أداءه٤م أطمًٜمقا : أي [73

وا: ًمؽ ؾمٞم٘مقل سم٤مًمّمالة وم٘مط ي٠مُمر أن وضمؾ قمز اهلل أراد ًمق  ًمٙمٜمف، اًمّمالة أدُّ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬: ىم٤مل  أُمر صمؿ، صٚمٞمتؿ إذا اًمّمالة أداء أطمًٜمقا : أي [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمّمَّ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ▬: أي٦م آظمر ذم صم٤من سم٠مُمر  .مجع اًمرايمٕملم [73: اًمٌ٘مرة] ♂اًمرَّ

 .اعم٤ًمضمد ذم اًمرايمٕملم ُمع ًمّمالةا إىم٤مُم٦م ُمـ سمف ُأُمرشمؿ ُم٤م اضمٕمٚمقا : أي 

 ش11: 79: 31/  193/  واًمٜمقر اهلدى»

  الصالة تارك حؽؿ

 ىمٓمٕمٞم٤ًم؟ اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ: السمال

الً  شمريمٝم٤م يم٤من إن: اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ: الشقخ ًَ  ومٝمق، سمنمقمٞمتٝم٤م ي١مُمـ وهق يَم

 .ديٜمف قمـ ُمرشمد يم٤مومر ومٝمق ذقمٞمتٝم٤م ُيٜمٙمر يم٤من إذا أُم٤م، وم٤مؾمؼ ُمًٚمؿ

 ش 11: 17: 48/ 737/واًمٜمقر اهلدى»
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 الصالة تارك حؽؿ

 شم٤مرك سمحٙمؿ ىم٤مل ُمـ، آؾمتدٓٓت ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٠ًمخؽ، ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 اًمرضمؾ، اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح اًمِمٞمخ ًمٗمْمٞمٚم٦مش اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ» رؾم٤مًم٦م ذم اًمّمالة

 قمـ شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ، يمثػمة اؾمتدٓٓت وًمف، يم٤مومر اًمّمالة شم٤مرك إٟمف ُمذه٥م يذه٥م

الةَ  َوَأىَم٤مُُمقا  ٤مسُمقا شمَ  وَم٢ِمنْ ▬: اعمنميملم يَم٤مةَ  َوآشَمُقا  اًمّمَّ ُٟمُٙمؿْ  اًمزَّ ـِ  ذِم  وَم٢ِمظْمَقا ي  [11: اًمتقسم٦م] ♂اًمدِّ

ٟم٤مً  ومٚمٞمس، ذًمؽ يٗمٕمٚمقا  مل إذا أهنؿ: أي٦م ُمٗمٝمقم إن: ي٘مقل ة شمٜمتٗمل وٓ، ًمٜم٤م إظمقا  إظُُمقَّ

 .اإلؾمالم قمـ اخلروج قمٜمد شمٜمتٗمل وًمٙمـ، قَمُٔمَٛم٧م وإن سم٤معمٕم٤ميص اًمديٜمٞم٦م

 يٙمٗمر وإٟمام ُمًٚمامً  يٙمقن ٓ، اًمزيم٤مة ُيـخرج ومل صغم إذا إٟمف: ٘مقلي ٓ ًمٙمـ: الشقخ

 .سمذًمؽ

 يمٗمر؟ دون يمٗمر سم٠منف اًم٘مقل ىمْمٞم٦م قمغم سمٜم٠ًمل ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م. ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .هيديؽ اهلل هبذا ي٘مقل ٓ هق: الشقخ

 ...أنف قمروم٧م اًمٚمِّـل أن٤م ًمٙمـ، ي٘مقل ٓ هق قم٤مرف أن٤م. ٓ: مداخؾة

ٌَّٞم٧م، شمٌٕمف ًمدًمٞمؾا سمتجٞم٥م أن٧م هيديؽ اهلل: الشقخ  ومٞمف ًمٞمس أنف ٟمٔمرك ُأخٗم٧م ومَح

 .اًمّمالة شم٤مرك ذم ىم٤مل ُم٤م ُمثٚمام اًمزيم٤مة شم٤مرك ذم ي٘مقل ٓ ٕنف: دًمٞمؾ

ٌَّٞم٧م، ودًمٞمٚمف رأجف طمٙمٞم٧م وإٟمام، رأجف طمٙمٞم٧م أنؽ ايمتٗمٞم٧م ُم٤م وم٠من٧م   ُأخٗم٧م ومَح

 .اًمّمالة ُمع اًمزيم٤مة ؿمٛمٚم٧م أي٦م ٕن: ًمف دًمٞمالً  ًمٞمس هذا إٟمف ٟمٔمرك

 .صحٞمح: مداخؾة

 ؾم١ماًمؽ؟ ؿمق أن! ـمٞم٥م: خالشق

 شم٤مرك اًمرضمؾ هذا قمغم طمٙمٛمٜم٤م ؿمٞمخ ي٤م يمٞمػ: ؾم١مازم، ؾم١مازم...: مداخؾة

 شمٙم٤مؾماًل؟ وًمٙمـ هل٤م ضم٤مطمداً  ًمٞمس، اًمّمالة

 .سمٙم٤مومر وًمٞمس، وم٤مؾمؼ هذا: الشقخ



   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 !ؿمٞمخٜم٤م اًمدًمٞمؾ: مداخؾة

 مخس»: واًمدًمٞمؾش اجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل ُمـ أنف»: اًمدًمٞمؾ: الشقخ

اه٤م ومٛمـ، اًمٕم٤ٌمد قمغم اهلل يمتٌٝمـ صٚمقات  وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م وأتؿ، أداءه٤م وأطمًـ أدَّ

ه٤م مل وُمـ، اجلٜم٦م ُيْدظِمَٚمف أن اهلل قمٜمد ًمف يم٤من، وظمِمققمٝم٤م  ريمققمٝم٤م ُيتِؿ ومل ُي١َمدِّ

 .شًمف همٗمر ؿم٤مء وإن قمذسمف ؿم٤مء إن، قمٝمد اهلل قمٜمد ًمف يٙمـ مل، وظمِمققمٝم٤م وؾمجقده٤م

َ  إِنَّ ▬: ي٘مقل اهلل ٕن: ًمف همٗمر ُم٤م يم٤مومراً  يم٤من وًمق  كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ

ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َ
ِ
 .[78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ  عم

 !ؿمٞمخٜم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك: مداخؾة

 .وإي٤مك: الشقخ

 ومٝمٛمُتٝم٤م ُم٤م وأن٤م يمثػماً  أؾمٛمٕمٝم٤م اًمٚمِّـل اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمٜمؽ أومٝمؿ ممٙمـ ًمٙمـ: مداخؾة

 يمٗمر؟ دون يمٗمر. ..يمٞمػ، يمٗمر دون يمٗمر ًمٙمٜمف، ي٘مقل هل اًمكم

٤ٌَمب»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل: يٕمٜمل: الشقخ  ذم وىم٤مل شيمٗمر وىمت٤مًمف ومًقق اعمًٚمؿ ؾِم

ـَ  ـَم٤مئَِٗمت٤َمنِ  َوإِنْ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٤م سَمَٖم٧ْم  وَم٢مِنْ  سَمٞمْٜمَُٝماَم  وَم٠مَْصٚمُِحقا  اىْمَتَتُٚمقا  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ُِم  إطِْمَدامُهَ

تِل وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا  إظُْمَرى قَمغَم    َأُْمرِ  إمَِم  شَمِٗملءَ  طَمتَّك شَمٌِْٖمل اًمَّ
ِ
 .[9: احلجرات] ♂اّللَّ

، اعم١مُمٜملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م سم٠مهنؿ اًمٕم٤معملم رب طَمَٙمؿ، سمٖم٤مة وهؿ ىم٤مشمٚمقا  اًمٚمِّـل ومٝم١مٓء 

 .شيمٗمر وىمت٤مًُمف»: ي٘مقل احلدي٨م وذم

دة يمٗمر دون يمٗمر هذا: وم٢مذاً  ، اًمٙمٗم٤مر أومٕم٤مل ُمـ هق هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ومٛمـ، اًمرِّ

 .قم٘مٞمدهتؿ يٕمت٘مد ومل، ومٕمٚمٝمؿ ومٕمؾ وم٘مد، قم٘م٤مئدهؿ ذم اًمٙمٗم٤مر خي٤مًمػ وًمٙمٜمف

 ُمٕمٜمك هذا، هلؿ خُم٤َمًمػ اًمٕم٘مٞمدة طمٞم٨م وُمـ، هبؿ ُُمْٚمَحؼ اًمٗمٕمؾ طمٞم٨م ُمـ ومٝمق 

 .شيمٗمر دون يمٗمر»: ىمقهلؿ

 صحٞمح؟ اًم٘مقل هق: يٕمٜمل: مداخؾة

 .ؿمؽ سمال: الشقخ
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ٞمٝم٤م ممٙمـ! ؿمٞمخ ي٤م: مداخؾة ٛمِّ ًَ ٛمٝم٤م: يٕمٜمل شمًٛمٞم٤مت ُٟم ًِّ  ُم٤م ُمثؾ أنف، شم٘مًٞمؿ ُٟمَ٘م

 أجش؟ اًمث٤مين واًمٙمٗمر، دةر يمٗمر أن٧م ىمٚم٧م

 .قمٛمكم يمٗمر: الشقخ

 .قمٛمكم يمٗمر: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 وم٘مط؟ آصمٜملم ه١مٓء أم صم٤مًم٨م شم٘مًٞمؿ وومٞمف: مداخؾة

 يمٗمر وومٞمف، اقمت٘م٤مدي يمٗمر وومٞمف قمٛمكم يمٗمر ومٞمف: شم٘مًٞمٛملم هق، اصمٜملم ه١مٓء: الشقخ

 .ًمٗمٔمل يمٗمر وومٞمف، ىمٚمٌل

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك: مداخؾة

 .وإي٤مك: الشقخ

 ش11: 13: 76/ 343/واًمٜمقر اهلدى»

 الرد عذ مـ احتج هبذا احلديث عذ تؽػر تارك الصالة

 طأوص٤مين ظمٚمٞمكم رؾمقل اهلل : وقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

وٓ ، أو صٚمٌتؿ، وإن ىُمٓمٕمتؿ أو طمرىمتؿ، ٓ شمنميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤مً : سمًٌع ظمّم٤مٍل وم٘م٤مل

وٓ شمريمٌقا ، ومٛمـ شمريمٝم٤م ُمتٕمٛمدا وم٘مد ظمرج ُمـ اعمٚم٦م، ُمتٕمٛمديـ، شمؽميمقا اًمّمالة

وم٢مهن٤م رأس اخلٓم٤مي٤م يمٚمٝم٤م احلدي٨م. رواه ، وٓ شمنمسمقا اخلٛمر، وم٢مهن٤م ؾمخط اهلل، اعمٕمّمٞم٦م

 شوٕمٞمػ»وحمٛمد سمـ ٟمٍم ذم يمت٤مب اًمّمالة سم٢مؾمٜم٤مديـ ٓ سم٠مس هبام. ، اًمٓمؼماين

ىم٤مل ، ٦م سمـ ذيحىمٚم٧م إٟمام هق إؾمٜم٤مد واطمد. وومٞمف قمٜمدمه٤م ؾمٚمٛم: ىم٤مل إًم٤ٌمين

وومٞمف اًمرد قمغم ُمـ اطمت٩م ش 1991ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م»وهق خمرج ذم ، ٓ يٕمرف: اًمذهٌل
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 سم٤محلدي٨م ُمـ شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة يمًاًل.

 ش1/411اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

ما ثبت عـ السؾػ مـ الؼقل بؽػر تارك الصالة حمؿقل عذ 

 ادستؽز وادعاكد

ٓ  طيم٤من أصح٤مب حمٛمٍد : ىم٤ملوقمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمٍؼ اًمٕم٘مٞمكم ريض اهلل قمٜمف 

 شصحٞمح ُمقىمقف»همػم اًمّمالة. رواه اًمؽمُمذي. : يرون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل شمريمف يمٗمرٌ 

وهذا ٟمحقه حمٛمقل قمغم اعمٕم٤مٟمد اعمًتٙمؼم اعمٛمتٜمع ُمـ أدائٝم٤م وًمق : ىم٤مل إًم٤ٌمين

 ش.طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة»اٟمٔمر رؾم٤مًمتل ، يمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ، أنذر سم٤مًم٘متؾ

 ش1/416ًمؽمهٞم٥ماًمؽمهمٞم٥م وا»

 إكّم يؽػر تارك الصالة إذا كان معاكًدا مستؽزاً 

وٓ صالة عمـ ٓ ، ٓ إيامن عمـ ٓ صالة ًمف: وقمـ أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

 شصحٞمح ُمقىمقف»ووقء ًمف. رواه اسمـ قمٌد اًمؼم وهمػمه ُمقىمقوم٤ًم. 

 ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر. : طىم٤مل اًمٜمٌل : وىم٤مل اسمـ أبك ؿمٞم٦ٌم

أن : طصح قمـ اًمٜمٌل : سمـ ٟمٍم اعمروزىُّ ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق ي٘مقلوىم٤مل حمٛمد 

أن شم٤مرك : طويمذًمؽ يم٤من رأى أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ًمدن اًمٜمٌل ، شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومرٌ 

 اًمّمالة قمٛمدًا ُمـ همػم قُمذٍر طمتك يذه٥م وىمتٝم٤م يم٤مومٌر. 

شمرك اًمّمالة يمٗمر ٓ »: وروى قمـ مح٤مد سمـ زيٍد قمـ أجقب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل

 ش.خُيتٚمػ ومٞمف

: قمـ إؾمح٤مقش 7/446ش »اًمتٛمٝمٞمد»وزاد اسمـ قمٌد اًمؼم ذم : وىمٚم٧م: ٤مينىم٤مل إًمٌ

ومٗمل ىمقًمف هذا ُم٤م يِمٕمر أنف ٓ يّمكم قمٜم٤مدًا ش ٓ أصكم: إذا أبك ُمـ ومْم٤مئٚمٝم٤م وىم٤مل»



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة 
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وًمٞمس يمذًمؽ ُمـ ، ومٝمق ذم هذه احل٤مًم٦م وٟمحقه٤م يم٤مومر، واؾمتٙم٤ٌمرًا قمـ اخلْمقع هلل هب٤م

طملم يٜمٙمر قمٚمٞمف ، حلدود اًمنمقمٞم٦مي٘مقل ُمثاًل ذم هذا اًمزُم٤من اًمذي قمٓمٚم٧م ومٞمٝم٤م إىم٤مُم٦م ا

ومٛمثٚمف ًمق أنذر ، واهلل يٕمٚمؿ أنف ص٤مدق ومٞمام ي٘مقل، اهلل يتقب قمكم: شمرك اًمّمالة ىم٤مل

سمؾ ُم٤م اىمؽمن سمف ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمدال قمغم ، ومٚمٞمس اًمٙمٗمر هق عمجرد اًمؽمك، سم٤مًم٘متؾ إن أبك

 واهلل أقمٚمؿ.، ومٕمٚمٞمف حتٛمؾ أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وآصم٤مره، اًمٙمٗمر اًم٘مٚمٌل

 ش1/419اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»





 

 

 الصالة تازك أحكاً وَ
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 يؼتؾ الصالة تارك

 : ي٘متؾ وشم٤مريمٝم٤م

 اهلل رؾمقل حمٛمدا اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت»

 قمٚمٞمٙمؿ ؾمٞمٙمقن»ش قمٚمٞمف ُمتٗمؼ» احلدي٨م...ش ومٕمٚمقا  وم٢مذا اًمزيم٤مة وي١مشمقا  اًمّمالة وي٘مٞمٛمقا 

 ُمـ وًمٙمـ ؾمٚمؿ وم٘مد هيمر وُمـ قمٜم٘مف سمرئ وم٘مد أنٙمر ومٛمـ وشمٜمٙمرون ومتٕمرومقن أُمراء

 سمغم: ىم٤ملش يّمكم؟ أخٞمسش. »مش »صٚمقا  ُم٤م ٓ»: ىم٤مل ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ؟ أٓ: وم٘م٤مًمقا ش وشم٤مسمع ريض

/ 1» ُم٤مًمؽ شىمتٚمٝمؿ قمـ اهلل هن٤مين اًمذيـ أوئلؽ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل. ًمف صالة وٓ

 ش.ُمًٜمدهيام» ذم وأمحد اًمِم٤مومٕمل ووصٚمف صحٞمح سمًٜمد ُمرؾمالً ش 181

/ 1ش »اعمجٛمع» ذم واًمٌزار يٕمغم وأيب اًمؼماين ذم أنس طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

  ش.311/ 4 د» هريرة أيب قمـ وآظمرش 496

 ش[.1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 زوجفا يصيل ال التل ادرأة

 هم٤مومؾ وهق ؾمٜمقات صمالث..، شمّمكم وزوضمتف يّمكم ٓ هق ُمتزوج رضمؾ: السمال

 شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا، اهلل ذيمر قمـ

، اهلل ذيمر قمـ هم٤مومؾ شمٕمٜمل أم، يّمكم ٓ أنف ىمقًمؽ قمغم صم٤مسم٧م أن٧م هؾ... : الشقخ

 إٓ اهلل يذيمر وٓ، اًمٗمرض يّمكم إٟم٤ًمن ُربَّ ، َُمٓم٤َّمـم٦م ؿم٤مُمٚم٦م يمٚمٛم٦م اهلل ذيمر قمـ اًمٖمٗمٚم٦م

 .اًمّمالة قمـ هم٤مومؾ ًمٞمس ًمٙمـ، اهلل ذيمر قمـ هم٤مومؾ هذا، اًمّمالة هذه ذم إٓ، ىمٚمٞمال

 .أجْم٤مً  اًمّمالة قمـ: مداخؾة

 مم٤م اًمّمالة أمهٞم٦م قمروم٧م ٕنؽ: ًمٚمّمالة شم٤مرك إٟمف سم٘مقًمؽ ايمتٗمل: وم٢مذاً : الشقخ

 . آٟمٗم٤مً  ُذيمر

 شمٓمٚم٥م أن ومٚمٚمٛمرأة، شمذيمر يمام ذًمؽ قمغم وُمًتٛمر ًمٚمّمالة شم٤مريم٤مً  اًمزوج يم٤من وم٢مذا
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 حي٤مومظ أن قمٚمٞمف ووٓيتف إُم٤مرشمف سمحٙمؿ أوًٓ  جيؼمه وهق، اًمنمقمل احل٤ميمؿ ُمـ ُمٗم٤مرىمتف

ق شمريمٝم٤م قمغم اؾمتٛمر وم٢من، اًمّمالة قمغم  .أنٗمف رهمؿ وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف وَمرَّ

 ..ش: 19: 11/  93 / واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة تارك ومشاربة مماكؾة

 وأذب؟ ُمٕمف آيمؾ أن جيقز ومٝمؾ، يّمكم ٓ أخ زم: السمال

 أصٖمر؟ أم ُمٜمؽ أيمؼم هق: الشقخ

 .ُمٜمل أيمؼم: مداخؾة

َـّ  وسمٚمغ: الشقخ  اًمتٙمٚمٞمػ؟ ؾِم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 وشمنمب؟ شم٠ميمؾ أجـ ُمـ، ُمٕمف ذسم٧م وُم٤م ُمٕمف أيمٚم٧م ُم٤م إذا وم٠من٧م: الشقخ

 .ومٞمف ي٠ميمؾ ًمذيا إيمؾ ُمـ: مداخؾة

 شم٠ميمؾ أجـ ُمـ، ُمٕمف شمنمب وٓ ُمٕمف شم٠ميمؾ ٓ: ًمؽ وىمٚمٜم٤م ومروٜم٤م إذا: الشقخ

 ُمٜمؽ؟ أيمؼم هق دام ُم٤م، وشمنمب

 .ًمقطمدي يٕمٜمل آيمؾ: مداخؾة

 اًمٌٞم٧م؟ داظمؾ أم اًمٌٞم٧م ظم٤مرج، ًمقطمدك يٕمٜمل: الشقخ

 .اًمٌٞم٧م داظمؾ: مداخؾة

 أٌب؟ ًمؽ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 أم؟ ًمؽ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 .اهلل ؿم٤مء إن يّمٚمقن :الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ُمٕمٝمؿ؟ شم٠ميمؾ هؾ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ إي: مداخؾة

 ُمٕمٝمؿ؟ ي٠ميمؾ ُم٤م يّمكم ُم٤م اًمذي هذا وأظمقك: الشقخ

 .ُمٕم٤مٟم٤م ي٠ميمؾ.. : مداخؾة

 .وأُمؽ أب٤مك شمريم٧م ذًمؽ ُمٕمٜمك، أظم٤مك شمريم٧م إذا أن٧م: الشقخ

 أظم٤مك شمريم٧م إن ٕنؽ: أظمل أترك أن٤م شم٘مقل أن ًمؽ جيقز ٓ اًمّمقرة هذه ومٗمل 

 .وأُمؽ أب٤مك ريم٧مشم

 شمقضمٞمٝمؽ وحتًـ، اًمٜمّمٞمح٦م ُمـ ورء اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمدك يم٤من إذا أن٧م ًمٙمـ 

ة وًمٞمس، أطمًـ هل سم٤مًمتل ذًمؽ ومتٗمٕمؾ، ُمٜمؽ أيمؼم أنف وسمخ٤مص٦م، أظمٞمؽ إمم  سم٤مًمِِمدَّ

 .واًمٖمٚمٔم٦م

 ..ش : 73: 34/  93 / واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة تارك مراث

 قمغم اعمػماث هذا ي٘مًؿ ومٝمؾ، ُمػماث وًمف، يّمكم ٓ وهق رضمؾ ُم٤مت: السمال

 أبٜم٤مئف؟

 ؾم١مال قمـ، اًم٤ًمسمؼ اجلقاب وقء قمغم قمٚمٞمف اجلقاب يٛمٙمـ اًمٙمالم هذا: اجلقاب

 .اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر ذم اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمػ وهؾ، اًمّمالة شم٤مرك قمـ هٜم٤مك إخ

 قُمِرَف  رضمؾ هذا يم٤من إن: اًم٤ًمسمؼ ًمٚمجقاب شمٚمخٞمّم٤مً  اجلقاب يٙمقن وسم٤مظمتّم٤مر

، اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم يدومـ وٓ يم٤مومر ومٝمق، ٤معمّمٚملمسم ويًتٝمزئ اًمّمالة جيحد يم٤من سم٠منف

 .ُيَقرث وٓ
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 إُم٤م يّمكم ٓ ومٕمالً  يم٤من وًمٙمٜمف، هب٤م واقمؽماومف، سم٤مًمّمالة سم٢ميامٟمف ُمٕمرووم٤مً  يم٤من إن أُم٤م 

 .هذه واحل٤مًم٦م، ورصمتف شمرصمف ومٝمذا، يّمكم ٓ وأطمٞم٤مٟم٤مً  يّمكم أطمٞم٤مٟم٤مً  وإُم٤م، دائامً 

 ..ش : 79: 13/  93 / واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة تارك ذع السالم رد

 شمرد هؾ، قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: وي٘مقل قمٚمٞمؽ يٛمر اًمّمالة شم٤مرك واطمد ُمثال: السائؾ

 قمٚمٞمف؟ اًمًالم

 .َوقَمْٔمَتف ص٤مطمٌتف إذا ًمٙمـ، اًمًالم شمرد ٟمٕمؿ: الشقخ

 ..ش: 11: 31/ 97/ واًمٜمقر اهلدى»

 وُيَزّكل يصقم لؽـف، يصيل ال الذي

 اًمٗمرو٤من؟ هذان ٜمفقم يً٘مط ومٝمؾ، ويزيمل يّمقم ًمٙمٜمف يّمكم ٓ اًمذي: السائؾ

 اًمقىم٧م وذم وُيَزيّمل يّمقم اًمذي هذا ًمٞمس أنف سمٛمٕمٜمك، قمٜمف يً٘مط، ٟمٕمؿ: الشقخ

: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف: ُيزيمل وٓ، يّمقم وٓ، يّمكم ٓ اًمذي ذاك ُمثؾ ًمٞمس، يّمكم ٓ ٟمٗمًف

ـْ ▬ ةٍ  ُِمثَْ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم ـْ *  َيَره ظَمػْمًا  َذرَّ ةٍ  ُِمثَْ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُم ا  َذرَّ  .[8-7: اًمزًمزًم٦م] ♂هَيرَ  َذ 

ل يّمقم اًمذي هذا قمغم خُيَِْمك وًمٙمـ   ٓ أن، يّمكم ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم، وُيَزيمِّ

 قمٚمٞمف حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف: زيم٤مشمف وُمـ صٞم٤مُمف ُمـ يًتٗمٞمد

٧م وم٢من، اًمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد  ظم٤مب وم٘مد ٟم٘مّم٧م وإن، وأنجح أومٚمح وم٘مد، شَمـٛمَّ

 .شوظمن

ل ويّمقم، يّمكم ٓ اًمذي، سمٕمض ُمـ أهقن اًمنم سمٕمض طمٜم٤مٟمٞمؽ: إذا   ظمػم، وُيَزيمِّ

 .يزيمل وٓ يّمقم وٓ يّمكم ٓ اًمذي ُمـ

 ش11: 11: 74/ 739/ واًمٜمقر اهلدى»
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 الصالة تارك زوجة يؾزم ماذا

ة: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: السمال  وًمٙمـ، اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم حم٤مومٔم٦م اُمرأ

 زوضمٝم٤م وُمقىمػ ُمقىمٗمٝم٤م هق وُم٤م، ٓمالقاًم ـمٚم٥م هل٤م جيقز ومٝمؾ، يمًالً  يّمكم ٓ زوضمٝم٤م

 سمٕمْمٝمام؟ ُمـ

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: أىمقل ٕين، اًمت٤ًمهؾ سم٤مب ُمـ ومذًمؽ، هل٤م جيقز أنف أُم٤م: الشقخ

 ًمٚمّمالة اًمت٤مرك هذا ٕن: ًمٚمّمالة اًمت٤مرك زوضمٝم٤م ُمٗم٤مرىم٦م شمٓمٚم٥م أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م 

 أطمد دقمٜم إؿمٙم٤مل ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق، ديٜمف قمـ ُمرشمداً  يم٤مومراً  يٙمقن أن سملم أُمره َيُدور

 شمٕمٞمش أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ٕنف: قمّمٛمتف حت٧م شمٌ٘مك أن هل٤م جيقز ٓ أنف إـمالىم٤مً 

 .اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ يم٤من وًمق طمتك، يم٤مومر يَمٜمَػ ذم

، اًمٙمت٤مسمٞم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ يتزوضمقا  أن اعمًٚمٛملم ًمٚمرضم٤مل أب٤مح وضمؾ قمز اهلل أن: أي 

م  ُمرشمداً  يم٤من ُمـ أن ؿمؽ وٓ، سم٤مًمٜمّم٤مرى أو سم٤مًمٞمٝمقد يتزوضمـ أن اعمًٚمامت قمغم وطَمرَّ

 .اًمّمالة شم٤مرك سمٙمٗمر ي٘مقل ُمـ ىمقل قمغم هذا، واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ُمـ ذ ومٝمق، ديٜمف قمـ

 ومٞمف ٓسمد اًمّمالة شم٤مرك أن واًمراضمح ُمرضمقطم٤مً  قمٜمدٟم٤م اًم٘مقل هذا يم٤من وإن ًمٙمـ 

 شمٕمرف وهل، سمٗمروٞمتٝم٤م هب٤م ي١مُمـ هق: أي، يمًالً  ًمٚمّمالة شمريمف يم٤من إن، اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ

 ذم ويمٗمر ىمٚمٌف ذم إيامن سملم مجع ومٝمذا، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م وهق ٝم٤مؿم٤مرقم ُمع ُُمَ٘مٍمِّ  أنف

 .قمٛمٚمف

 هذا، اقمت٘م٤مدي٤مً  يمٗمراً  وًمٞمس، قمٛمٚمٞم٤مً  يمٗمراً  ًمٚمّمالة شمريمف ذم يمٗمره يٙمقن: ومحٞمٜمئذٍ  

ٚمٜم٤مه وىمد رأجٜم٤م راً  وَمّمَّ راً  ُمرا  .وشمٙمرا

 أن شمرى أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ، اًمراضمح اًم٘مقل هذا قمغم طمتك: وم٠مىمقل 

 .إطمقال أىمؾ ذم هذا، وم٤مؾمؼ ٕنف ح٤مذا؟، ًمٚمّمالة اًمت٤مرك اًمزوج ذاه ُمع شمٕمٞمش

 اًمزُمـ ذم يٙمـ مل إن، اًمٓمقيؾ اعمديد اًمزُمـ ُمع اًمٗمًؼ هذا أن: ذًمؽ آصم٤مر وُمـ 

 إذا ومٞمام وسمخ٤مص٦م، ديٜمٝم٤م أطمٙم٤مم ُمـ سمٙمثػم شمت٤ًمهؾ وجيٕمُٚمٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ؾمُٞم١َمصمِّر، اًم٘مري٥م
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 .إٟم٤مصم٤مً  أو ذيمقراً  أوٓداً  رزق

 اعمرأة قمغم ومٞمج٥م وًمذًمؽ: إوٓد إمم اًمٗم٤مؾمؼ هذا قمدوى ؾمتني: ومحٞمٜمئذٍ 

 أي ذم، ًمٚمزٟم٤م ُمرشمٙم٥م أو ًمٚمخٛمر ؿم٤مرب أو ًمٚمّمالة شم٤مرك وم٤مؾمؼ سمزوج اسمُتٚمٞم٧م اًمتل

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م، ذقم٤مً  اًمٗم٤مؾمؼ طمٙمؿ اًمزوج هب٤م يًتحؼ اًمتل إطمقال هذه ُمـ طم٤مًم٦م

 .سمف اهلل ـٟمدي اًمذي هذا، فمروومٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٝمام، اًمٗم٤مؾمؼ اًمزوج هذا ُمٗم٤مرىم٦م شمٓمٚم٥م

 يمٗمراً  يم٤مومر يٙمقن ٓ اًمّمالة شم٤مرك أن ُمٜمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام ُمتٗم٘ملم ٟمحـ: السائؾ

 .اعمٚم٦م ُمـ ُيـخرضمف وٓ، قمٛمٚمٞم٤مً  يمٗمراً  يم٤مومراً  يٙمقن إٟمام، اقمت٘م٤مدي٤مً 

ؾُمقَل ▬ أي٦م هذه ذم أىمقًمف اًمذي، ـمٞم٥م  ـْ ُيَِم٤مىمِِؼ اًمرَّ : ىم٤مل أظمر ذم ♂إًمخ.. َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِفِ ▬  .♂ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما  ُٟمَقًمِّ

 خمٚمد؟ همػم أم ُُمـَخٚمداً  دظمقًٓ  ضمٝمٜمؿ هذا دظمقل هؾ، ضمٝمٜمؿ دظمؾ هٜم٤م 

 يم٤من ُم٤م ٕنف، اخلط قمـ خترج ُم٤م سم٤مًمؽ ظمؾِّ ، اعمقوقع قمـ ظمرضم٧م أن٧م: الشقخ

 .آظمره٤م ُمـ ًمٞمس أوهل٤م ُمـ اعم٠ًمخ٦م اُمًؽ، خمٚمد ًمٞمس أو خمٚمد أنف ؾم١ماًمؽ أصؾ

 دون قمٛمٚمٞم٦م أو، واقمت٘م٤مدي٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٙمقن أن إُم٤م، راًمٙمٗم ُمثؾ اعمَُِم٤مىم٘م٦م: أظمل ي٤م

 .أي٦م آظمر ذم سمف اعمققمقد ضمزاءه ي٠مظمذ ُمِم٤مىم٘متف طم٥ًم واطمد ومٙمؾ، اقمت٘م٤مدي٦م

 ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل ُمثٚمف 
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩مُّ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل ـِ  اًْم : قمٛمران آل] ♂ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

 أن اشمٗم٘مٜم٤م أخٞمس، أقم٘م٤مسمِٜم٤م قمغم ٟمرضمع ُم٤م هللا ؿم٤مء إن اشمٗم٘مٜم٤م يمام أخٞمس طم٩م ُم٤م واطمد [97

 اًمّمالة؟ يمت٤مرك واحل٩م اًمّمٞم٤مم شم٤مرك

 .ٟمٕمؿ: السائؾ

 احل٩م؟ شم٤مرك طمٙمؿ ُم٤م، ـمٞم٥م: الشقخ

 .واًمزيم٤مة اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ ٟمٗمس: السائؾ

 اًم٤ًمسمؼ؟ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم، ـمٞم٥م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: السائؾ
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 ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل، ـمٞم٥م: الشقخ
ِ
َّ
ِ
ـِ  ٌَٞم٧ِْم اًمْ  طِم٩مُّ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل  ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

ـْ  َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 .[97: قمٛمران آل] ♂اًْمَٕم٤معَم

 يمٗمر ًمق، اًمٕم٤معملم قمـ همٜمل واهلل، يمٗمر أنف إؿم٤مرة شُمْٕمٓمِٞمٜم٤م أي٦م، طم٩م ُم٤م اًمذي ومٝمذا 

ًَمٙمؿ أن ًمق قم٤ٌمدي ي٤م»: اًم٘مدد احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس  وإٟمًٙمؿ وآظمريمؿ َأوَّ

 ي٤م، ؿمٞمئ٤مً  ُُمْٚمٙمل ذم ذًمؽ زاد ُم٤م، ُمٜمٙمؿ واطمد رضمؾ ىمٚم٥م أت٘مك قمغم يم٤مٟمقا  وضِمٜمَّٙمؿ

ًمٙمؿ أن ًمق! قم٤ٌمدي ، ُمٜمٙمؿ رضمؾ ىمٚم٥م أومجر قمغم يم٤مٟمقا  وضمٜمٙمؿ وإٟمًٙمؿ وآظمريمؿ َأوَّ

 ومٛمـ، قمٚمٞمٙمؿ أطمّمٞمٝم٤م أقمامًمٙمؿ هل إٟمام قم٤ٌمدي ي٤م، ؿمٞمئ٤مً  ُمٚمٙمل ُمـ ذًمؽ ٟم٘مص ُم٤م

ـّ  ومال ذًمؽ همػم وضمد وُمـ، هلل ا ومٚمٞمحٛمد ظمػماً  وضمد  .شٟمٗمًف إٓ يٚمقُم

ـْ ▬ ىم٤مًم٧م؟ ُم٤م أي٦م ومٝمٜم٤م  َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 .[97: قمٛمران آل] ♂اًْمَٕم٤معَم

الً  طم٩م ُم٤م، اًمّمالة شم٤مرك ُمثؾ طم٤مًمت٤من ًمف حي٩م مل اًمذي هذا  ًَ  اٟمِمٖم٤مًٓ  طم٩م ُم٤م، يَم

 ٓ أظمل ي٤م ح٤مذا: ىمٞمؾ قوًم، ٟمٗمًف ويٚمقم، حي٩م قمٚمٞمف ومرض أنف يٕمؽمف ًمٙمـ، سم٤مًمدٟمٞم٤م

 .إًمخ..ًمٜم٤م يٞمن اهلل، قمٚمٞمٜم٤م يتقب اهلل حت٩م؟

 .إًمخ.. ىمديٛم٦م ُمقو٦م هذه ظمل أ ي٤م: ي٘مقل اًمٙم٤مومر ذاك أُم٤م 

 ومٕم٘م٤مسمف ًمٚمرؾمقل اعمَُِم٤مىِمؼ يمذًمؽ، اًمٜم٤مر ذم خمٚمد همػم ذًمؽ اًمٜم٤مر ذم ُُمـَخٚمَّد هذا 

 اجلقاب؟ ووح، اًمٜم٤مر ذم ُُمـَخٚمَّد ومٝمق قم٘مٞمدة قمـ اعمِم٤مىم٘م٦م يم٤مٟم٧م إن، ُمٕمف يتٜم٤مؾم٥م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ: السائؾ

 .هلل احلٛمد: الشقخ

 أن قمٚمٞمف ٓ، اًمّمالة شم٤مرك وىم٧م وم٤مت أو شمرك ُمـ أنف: إثر ذم صح: السائؾ

ٟمٞم٤م أو هيقدي٤مً  يٛمقت  .ٟمٍما

 وروي، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ُأثر هذا، هذا ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٞمس، ٓ: الشقخ

 ضم٤مء وإٟمام، ُمرومققم٤مً  يّمح وٓ، ؽمُمذياًم ؾمٜمـ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم ُمرومققم٤مً 

 ُمٜمف؟ شمريد ُم٤مذا، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم ُمقىمقوم٤مً 
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 .يّمح يم٤من إذا هذا شمقاومؼ، إثر صح إذا: السائؾ

ق ٓ: الشقخ ق ٓ، واحل٩م اًمّمالة سملم شُمَٗمرِّ  يم٤من إن ٟمٗمرق ُم٤م أن ٟمحـ، سمٞمٜمٝمام شُمَٗمرِّ

ق ٓ أجْم٤مً  وأن٧م، احل٩م ذم أو اًمّمالة ذم إثر هذا  .احل٩م ذم أو اًمّمالة ذم يم٤من إن شُمَٗمرِّ

 ُمـ سمريمـ َأظمؾَّ  ومٛمـ، اإلؾمالم أريم٤من ُمـ واًمّمالة اإلؾمالم أريم٤من ُمـ احل٩م 

 ومٝمق اًمنمقمٞم٦م يٜمٙمر ُمـ سملم ومرق ذم ًمٙمـ، اًمٜم٤مر ُمـ طمٗمرة ؿمٗم٤م قمغم ومٝمق اإلؾمالم أريم٤من

 واًمِمٞمٓم٤من اًمدٟمٞم٤م ذم هلك ًمٙمـ، سم٤مًمنمقمٞم٦م يٕمؽمف ُمـ وسملم، اًمٜم٤مر ذم ُُمـَخٚمَّد يم٤مومر ُمٚمحد

هأ  .إًمخ.. همرا

 اًمتل ًمٚمٗمريْم٦م أو ًمٚمحٙمؿ اًمٜمٙمران أن ذًمؽ ُمـ ٟمٗمٝمؿ أن، ؿمٞمخٜم٤م يٕمٜمل: السائؾ

 قمٚمٞمف؟ اهلل ومروٝم٤م

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 .ٟمٙمران قمدم أو ٟمٙمران: السائؾ

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٜمّمقص وأجْم٤مً ...ضمداً  ؿمديدة اًمّمالة شم٤مرك ٟمّمقص: مداخؾة

 .شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: شمٙمٗمػم

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 قم٤مُم٦م ٟمّمقص، ط ىم٤مل يمام شاًمّمالة شمرك واًمنمك اًمٙمٗمر سملم اًمٗمرق»: مداخؾة

 .هذا ًمٚمٙمٗمر ختّمٞمص ضم٤مء ُم٤م

رون اًمذيـ اعمِم٤ميخ يمالم هذا، أظمل ي٤م: الشقخ  ٟمحـ ًمٙمـ، اًمّمالة شم٤مرك ُيَٙمٗمِّ

 وهٜم٤مك إطم٤مدي٨م ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ، ُُمَٕمٞمَّٜم٦م ُم٠ًمخ٦م ذم طمٙمؿ أظمذ جيقز ٓ أنف ٟمرى

 .أظمرى أطم٤مدي٨م

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٛمٕم٧م إذا: اعم٠ًمخ٦م يدي سملم ُمثالً  ًمؽ ضبأ أن٤م 

 اعمًٚمؿ؟ أظم٤مه ُي٘م٤مشمِؾ اًمذي اعمًٚمؿ قمغم شم٘مقل ُم٤مذاش يمٗمر وىمت٤مًمف ومًقق اعمًٚمؿ ؾم٤ٌمب»
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 اًمٜم٤مر؟ ذم خمٚمد شم٘مقل ٓ؟ أم يمٗمر قمٜمف شم٘مقل

 .أقمرف ُم٤م: مداخؾة

 ذم ٚمدخم شم٘مقل، اهلل رؾمقل صدق يمٗمر شيمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ»: الشقخ

 .أقمٚمؿ اهلل: ىمؾ اًمٜم٤مر؟

 رء ذم ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ًمٙمـ، رء يمؾ ذم أقمٚمؿ اهلل: أىمقل أن٤م أُم٤م 

: ًمٚمرؾمقل ىم٤مل رسمٜم٤م، قمٚمٞمف اهلل ٟمٕمٛم٦م ُيٜمِْٙمر احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف: أقمٚمؿ اهلل سمف اهلل أقمٚمٛمف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٕمٚمؿ يم٤من [14: اًمِمقرى] ♂اإِلياَمنُ  َوٓ اًْمِٙمت٤َمُب  َُم٤م شَمْدِري يُمٜم٧َْم  َُم٤م▬

 أطمداً  يٕمط مل ُم٤م اًمٕمٚمقم ُمـ أقمٓم٤مه رسمٜم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م ًمٙمـ، ٓ اًمقطمل؟ ىمٌؾ ؿمٞمئ٤مً  اًمًالم

 قمـ ؾمئؾ وإذا، أقمٚمؿ اهلل: ي٘مقل هؾ، سمف أن٠ٌمه اهلل رء قمـ ؾمئؾ وم٢مذا، اًمٕم٤معملم ُمـ

 قمـ ًمف اًمٜم٤مس سمٕمض وؾم١مال، ضمؼميؾ ي٠ًمل طمتك أدري ٓ: ي٘مقل إًمٞمف سمف ُيْقَح  مل رء

 ٟمزل، ضمؼميؾ ؾم٠مل طمتك ومٞمف ٟمحـ ومٞمام ُمث٤مل أطمًـ، اًمٌ٘م٤مع ذ قمـو اًمٌ٘م٤مع ظمػم

 .شإؾمقاق اًمٌ٘م٤مع وذ، اعم٤ًمضمد اًمٌ٘م٤مع ظمػم»: ًمف ىم٤مل ضمؼميؾ

٤ٌَمب»: ُمثالً  ضسمٜم٤م وم٤مٔن  ظمٓمٌتف ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ شيمٗمر وىمت٤مًمف ومًقق اعمًٚمؿ ؾِم

ؾ ُأريد ٕيَن، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًَ ْٚم ًَ ، الةاًمّم إمم آيت طمتك، احلدي٨م ذم ُمٕمؽ َأتَ

 اًمٙمٗمر شمٕمٜمل ٓ ذًمؽ ُمع، ُم٤م أُمر قمـ ضمداً  ؿمديد شمرهٞم٥م ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م شم٠ميت أنف يمٞمػ

ٌُف ُيـَخٚمَّد اًمذي  .اًمٜم٤مر ذم ص٤مطم

، شمٕمٚمؿ ٓ ومٕمالً  ٕنؽ، أقمٚمؿ اهلل: ىمٚم٧م طمٞمٜمام ضمداً  ُمٜمؽ أقمجٌٜمل وم٠من٤م وًمذًمؽ 

 ٞم٤مءأؿم، ويٙمٗمٞمٜم٤م أقمٚمؿ اهلل رء همػم أىمقل. أقمٚمؿ اهلل: هٜم٤م أىمقل ُم٤م اهلل سمٗمْمؾ أن٤م ًمٙمـ

 .أقمٚمؿ اهلل: ٟم٘مقل ٟمٕمرومٝم٤م ُم٤م ضمداً  يمثػمة

 قمٔمٛمتٝم٤م ذم اعمثؾ ومٞمٝم٤م ُيـيب اًمتل اخلٓم٦ٌم ذم، واًمقداع طمج٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 اهلل قمٌد سمـ جلرير ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ُمٜمٝم٤م، إًمخ.. وو أطمٙم٤مُمٝم٤م وقمٔمٛم٦م

 اًمِمٕم٥م هذا هٞمئ ُمٕمٜم٤مه٤م: يٕمٜمل، هذا أُمر ٟم٤مدر أُمر هذاش اًمٜم٤مس زم اؾمتٜمّم٧م»: اًمٌجكم

 زم اؾمتٜمّم٧م»، اًمقطمل ُمـ قمٚمٞمف ؾم٠ُمخ٘مل ح٤م يًتٛمع أن، قمروم٤مت ذم واىمػ اًمذي يمٚمف



   ُمـ أطمٙم٤مم شم٤مرك اًمّمالة   اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  
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 سمٕمْمٙمؿ ييب يمٗم٤مراً  سمٕمدي شمرضمٕمقا  ٓ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل «اًمٜم٤مس

 .يمٗم٤مراً  سمٕمدي شمرضمٕمقا  ٓ «سمٕمض رىم٤مب

 ٜمٙمؿقم اًمٕمٝمد وُم٤م أن، إًمخ.. وو وأظمػماً  سمٕمد وومٞمام أوًٓ  اعمًٚمٛمقن ومت٘م٤مشُمؾ 

 قمٜمدك أم، ذًمؽ ًمؽ وطُمؼَّ  أقمٚمؿ اهلل: ىمؾ يمٗم٤مر؟ ه١مٓء هؾ، اعمًٚمٛمقن شم٘م٤مشمؾ، سمٌٕمٞمد

 اهلل؟ ؿم٤مء إن قمٚمؿ

 .اًمٗمئتلم...اًمٙم٤مومر وومٞمٝمؿ اعم١مُمـ ومٞمٝمؿ أنف قمٚمٛمٜم٤م مم٤م: السائؾ

 .ؾمٞم٤مد ضمقاب هذا: الشقخ

، اعم١مُمـ اعمًٚمؿ وومٞمٝمؿ، يم٤مومر ُمنمك ُمٜمٝمؿ اجلٞمش ذم وىمع أنف اًمّمحٞمح: السائؾ

 .وضمؾ قمز اهلل ذع ي٘مٞمؿو يّمكم وُمـ

 اعمًٚمؿ وومٞمٝمؿ، اعمنمك أو اًمٙم٤مومر اعمٚمحد ومٞمٝمؿ قمٜمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمئ٦م وأُم٤م 

 .اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمـ هق اًمذي

 ىُمقشمٚمقا  ومٝم١مٓء، شمٕمرومقهؿ ظمقارج اؾمٛمٝمؿ ٟم٤مس ومٞمف، ؾم٤مسم٘م٦م ىمت٤مٓت ذم: الشقخ

 يمٗم٤مرًا؟ يم٤مٟمقا  هؾ، اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م ىمٌؾ ُمـ

 اخلقارج؟: السائؾ

 .ًمؽ أطمًـ أقمٚمؿ اهلل ىمؾ، جقهأ: الشقخ

 اًمٙمٗمر ُمـ»: ىم٤مل هؿ؟ أيمٗم٤مرٌ : قمكم هق؟ ُمـ، ىم٤مشمٚمٝمؿ ُمـ اًم١ًمال هذا ؾُمئؾ ًم٘مد 

وا  ش.وَمرُّ

ٌِّف «ومروا اًمٙمٗمر ُمـ» أؿمٝمد وأن٤م  ٛم٧م: ىم٤مًمقا ، هلؿ ؿُم  والًٓ  وٚمقا ، اًمرضم٤مل طَمٙمَّ

، يمٗمر وم٘مد يمذا ومٕمؾ ُمـ ضمداً  يمثػمة وإطم٤مدي٨م، ُمث٤مًملم ًمؽ أتٞم٧م: اًمِم٤مهد، سمٕمٞمداً 

 .اًم٘مت٤مل إمم ٟمرضمع! يمٗمر اًمٕمٌد، يمٗمر وم٘مد ؾمٞمده قمـ أبؼ إذا اًمٕمٌد كطمت

 َوإِنْ ▬: ىم٤مل رسمٜم٤م ًمٙمـ، يم٤مومر أنف فم٤مهره٤م إطم٤مدي٨م هذه إمم ٟمٔمرٟم٤م ٟمحـ إذا 

ـَ  ـَم٤مئَِٗمَت٤منِ  ٤م سَمَٖم٧ْم  وَم٢مِنْ  سَمٞمْٜمَُٝماَم  وَم٠َمْصٚمُِحقا  اىْمَتَتُٚمقا  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ُِم  وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا  إظُْمَرى قَمغَم  إطِْمَدامُهَ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٤مم شم٤مرك اًمّمالةُمـ أطمٙم 

 

 

119 

  َأُْمرِ  إمَِم  شَمِٗملءَ  طَمتَّك شَمٌِْٖمل اًمَّتِل
ِ
 .[9: احلجرات] ♂اّللَّ

 ُمع اعم٘م٤مشمٚم٦م جيتٛمع: وم٢مذاً ، سم٤مهمٞم٦م أهن٤م ُمع سم٤مإليامن قمٚمٞمٝم٤م طُمِٙمؿَ  اًم٤ٌمهمٞم٦م اًمٗمئ٦م هذه

 .واطمد آن ذم ويمٗمر إيامن وجيتٛمع، اإليامن

 إمم عٟمتن أن يٜمٌٖمل ٓ أنف وهل: اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م يمٚمف وهذا هذا ُمـ ٟم٠مظمذ: إذاً  

 أو طمديث٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤م أنٜم٤م عمجرد، اًمٜم٤مر ذم واعمَُخٚمِّد، اعمٚم٦م قمـ اعمُْخِرج اًمتٙمٗمػم إـمالق

 .أبداً  اًمٙمالم هذا ٟم٘مقل ٓ، ُم٤م سمٕمٛمؾ يمٗمر سم٠منف ُمًٚمؿ أصٚمف إٟم٤ًمٟم٤مً  شمّمػ، أطم٤مدي٨م

 .اًمردة شمٕمٜمل ٓ أهن٤م اًمنمقمل آؾمتٕمامل ذم قَمَروْمٜم٤مه٤م يمٗمر يمٚمٛم٦م ٕن ذًمؽ 

دة؟ شمٕمٜمل ُمتك: إذاً    اًم٘مٚم٥م ذم وىمر ُم٤م، اًم٘مٚم٥م ذم َوىَمر سمام قمالىم٦م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م اًمرِّ

 ٟمحـ أُم٤م، اًمًامء ذم وٓ إرض ذم ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف ختٗمك ٓ يٕمٚمؿ أمجٕملم اًمٜم٤مس ومرب

 .اًمٔم٤مهر إٓ ًمٜم٤م ومٚمٞمس اًمٌنم

، اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ي٘مقل رضمالً  ؾمٛمٕمٜم٤م وم٢مذا 

، ُمثالً  اجلٛمٕم٦م يقم وًمق، اًمؽمىمٞمع وضمف قمغم ًمقو أطمٞم٤مٟم٤مً  يّمكم رأجٜم٤مه إذا وسمخ٤مص٦م

 .أجْم٤مً  رُمْم٤من يّمقم أنف واًمٕمجٞم٥م

 وإمم اًمِمٝم٤مدشملم إمم دومٕمف اًمذي هق اإليامن وهذا إيامن ومٞمف اضمتٛمع هذا، ـَمٞم٥ِّم 

 .إًمخ.. رُمْم٤من ؿمٝمر وصٞم٤مم أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمّمالة

 وًمق فصالشم، يٜمٗمٕمف مل صٞم٤مُمف، شمٜمٗمٕمف مل ؿمٝم٤مدشمف إيامٟمف هذا: ٟم٘مقل أن دومٕمٜم٤م اًمذي ُم٤م 

 أن يِمٝمد ٓ واًمذي[ هذا..]واطمدة صالة شمرك ُم٤م سمٛمجرد، شمٜمٗمٕمف مل إطمٞم٤من سمٕمض ذم

 أو صٚمقات مخس أو صالة شمرك ٕنف: ؾمقاء مه٤م اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل ٓ

 .اًمٔم٤معملم حي٥م ٓ واهلل، سمٖمل وهذا، فمٚمؿ هذا، أيمثر أو قمنمة

 اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد اًمذي اهذ إظمػم ذم، اًمذيؾ ـمقيؾ احل٘مٞم٘م٦م هذا واًمٌح٨م 

 ي٤مشُمَرى، ؿمؽ سمال إيامن قمٜمده إيامن؟ قمٜمده ُم٤م أم إيامن قمٜمده هذا، اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن

 سم٠مطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م يٜمٗمٕمف؟ ٓ أم أظمرة يقم يٜمٗمٕمف ذرة وًمق اإليامن هذا

 «امنإي ُمـ ذرة ُمث٘م٤مل ىمٚمٌف ذم يم٤من ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ أظمرضمقا »: ضمداً  سحي٦م اًمِمٗم٤مقم٦م



   ُمـ أطمٙم٤مم شم٤مرك اًمّمالة   اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم  
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 وسمٕمديـ، اًمٜم٤مر ُمـ أظمرضمقه إيامن ُمـ ذرة: ىم٤مل سمٕمديـ، ظمردل طم٦ٌم: ىم٤مل طم٦ٌم سمٕمديـ

ٟمٜم٤م، صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وضمدت أن٤م  اًمّم٤محللم اعم١مُمٜملم أن، قمٚمٞمٝم٤م َأـْمَٚمْٕمتٝمؿ أن٤م إظمقا

 رسمٜم٤م ي٤م: ي٘مقًمقن، اًمٜم٤مر ُمـ ـم٤مئٗم٦م وُيـخرضمقن ومٞم٠متقن، اًمٕمّم٤مة اعم١مُمٜملم ذم يِمٗمٕمقن

 اًمٜم٤مر ُمـ خيرضمقهنؿ صم٤مٟمٞم٦م سمقضم٦ٌم هلؿ ومٞم١مذن، ُمٕمٜم٤م ويّمكم ُمٕمٜم٤م حي٩م يم٤من ُمـ أظمرج

 .ُمرات صمالث هٙمذا، ومٞمخرضمقن

، اعمّمٚمقن ومٞمٝم٤م يم٤من ُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقضم٦ٌم، اعمّمٚمقن ومٞمٝم٤م يم٤من إومم اًمقضم٦ٌم: إذاً  

 ذم ىم٤مـمع ٟمص ومٝمق، يّمٚمقن ٓ يم٤مٟمقا  اًمذيـ أجْم٤مً  يِمٛمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨م ذم ٟمص ومٝمذا

 ومٝمٛمٝم٤م ذم ُمٕمٜم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يِمؽمك ىمد اًمتل، اًمدىمٞم٘م٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜمقاطمل همػم، اعمقوقع

 .ومٝمٛمٝم٤م ذم ُمٕمٜم٤م يِمؽمك ٓ ىمد أظمر واًمٌٕمض

، وحيجقن ُمٕمٝمؿ يّمٚمقن يم٤مٟمقا  ُيـْخِرضمقهنؿ وضم٦ٌم أول أنف اًمِمٗم٤مقم٦م ىمْمٞم٦م أُم٤م

، صم٤مًمث٦م ووضم٦ٌم صم٤مٟمٞم٦م ووضم٦ٌم، ومٞمٝمؿ ومٞمِمٗمٕمقن اًمٜم٤مر سمًٌٌٝم٤م دظمٚمقا  ذٟمقب هلؿ ًمٙمـ

 هذا، إومم اًمقضم٦ٌم ذم ظمرضمقا  ناعمّمٚمق ٕن: ُمّمٚمقن ومٞمٝمؿ ًمٞمس ه١مٓء !ـمٌٕم٤مً 

ـْ ▬ اإلهلل اًمٕمدل هق ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم ا  َذرَّ ـْ *  َيَره ظَمػْمً َ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُم ةٍ  ُِمثْ  َذرَّ

ا   .[8: اًمزًمزًم٦م] ♂َيَره َذ 

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد، رطمٞمؿ همٗمقر ومرسمٜم٤م اًمديـ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أنٙمر ُم٤م ُمًٚمؿ: وم٢مذاً  

الةَ  َوَأىَم٤مُُمقا  شَم٤مسُمقا  وَم٢ِمنْ ▬: أي٦م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك، اً ظمػم اهلل ضمزاك: مداخؾة  اًمّمَّ

يَم٤مةَ  َوآشَمُقا  ُٟمُٙمؿْ  اًمزَّ ـِ  ذِم  وَم٢ِمظْمَقا ي  .[11: اًمتقسم٦م] ♂اًمدِّ

 أخٞمس، اًمّمالة شم٤مرك طمقل شُمَدْٟمِدن أن أن٧م، أي٦م ٟمٗمس ذم، ٟمٕمؿ: الشقخ

 يمذًمؽ؟

 .واًمزيم٤مة اًمّمالة شمرك أي، شمرك: مداخؾة

 .ضم٤موسمتٜمل ُم٤م: الشقخ

 .اًمّمالة طمقل...اعمقوقع: مداخؾة



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم شم٤مرك اًمّمالة 
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ي هٙمذا، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك، اجلقاب هق هذا: الشقخ  شمٕمٚمؿ هؾ، وًمٞمد ي٤م إي٤مك سمِدِّ

ى اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ أطمداً   ُيَرادف اًمذي اًمتٙمٗمػم طمٞم٨م ُمـ، اًمّمالة سملم ؾَمقَّ

، احل٩م وشم٤مرك اًمّمٞم٤مم وشم٤مرك اًمزيم٤مة وشم٤مرك اًمّمالة شم٤مرك سملم، اعمٚم٦م قمـ اإلظمراج

 صغم أو، يزك ومل صغم أو، يّمؾ مل ه١مٓء ُمـ واطمد يمؾ أن طمٞم٨م ـُم ؾمقاء ومٙمٚمٝمؿ

، احلرام اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م وُم٤م رُمْم٤من وص٤مم وزيمك صغم أو، رُمْم٤من ص٤مم ُم٤م، وزيمك

 ديٜمف؟ قمـ ُمرشمداً  يم٤مومراً  ومٞمٙمقن

 .أقمرف ُم٤م: مداخؾة

ى أطمداً  شمٕمرف هؾ، ضمداً  مجٞمؾ، شمٕمرف ُم٤م: الشقخ  وشم٤مرك اًمّمالة شم٤مرك سملم ؾَمقَّ

، احل٩م آٟمٗم٤مً  أظمرضمٜم٤م واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم اًمّمالة شم٤مرك قمٗمقاً  أظمرضمٜم٤م ٟمحـ ؟واحل٩م اًمزيم٤مة

 سمٞمٜمٝم٤م؟ ؾمقى أطمداً  شمٕمٚمؿ هؾ اًمثالصم٦م ه١مٓء أن

 .أقمٚمؿ ٓ: مداخؾة

ر أطمداً  شمٕمٚمؿ هؾ، شمٕمٚمؿ ٓ: الشقخ  اًمّمالة؟ سمؽمك يَمٗمَّ

 .اًمّمالة سمؽمك: مداخؾة

 .خت٤مف ٓ خت٤مف ٓ أقمٚمؿ ىمؾ، ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اظمتٚمٗمقا ...: مداخؾة

الةَ  َوَأىَم٤مُُمقا  شَم٤مسُمقا  وَم٢ِمنْ ▬: شم٘مقل ُم٤مذا أي٦م، ُمٝمؿ ُمش ُم٤مقمٚمٞمش: لشقخا  َوآشَمُقا  اًمّمَّ

يَم٤مةَ  ُٟمُٙمؿْ  اًمزَّ ـِ  ذِم  وَم٢ِمظْمَقا ي  .[11: اًمتقسم٦م] ♂اًمدِّ

ي وم٤مٔي٦م  قِّ ًَ ق وأن٧م، واًمزيم٤مة اًمّمالة سملم شُم ىملم ُمع شُمَٗمرِّ  .صح: ىمؾ صح؟، اعمُـَٗمرِّ

 .صح: مداخؾة

 ي٘مٕمقا  اعمِم٤ميخ هٜم٤م ؟[يم٤مومر] اًمّمالة شم٤مرك أن قمغم دًمٞمؾ ٦مأي ذم هؾ: إذاً : الشقخ

: إذاً : هلؿ ي٘م٤مل، يم٤مومر اًمّمالة شم٤مرك أن قمغم دًمٞمؾ أي٦م إن: ىم٤مًمقا  إن، سمٞمص طمٞمص ذم

 ًمٞمس اًمّمالة شم٤مرك أجْم٤مً : ومٞم٘م٤مل سمٙم٤مومر ًمٞمس اًمزيم٤مة شم٤مرك: ىم٤مًمقا  وم٢من، يم٤مومر اًمزيم٤مة شم٤مرك
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 .سمٙم٤مومر

 .اًمزيم٤مة وشم٤مرك اًمّمالة ركشم٤م اًمّمٜمٗم٤من ومٞمٝم٤م وُمذيمقر، واطمدة أي٦م ٕن 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: مداخؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ: الشقخ

 شمٙمٗمػم قمغم أي٦م هبذه اؾمتدًمٚمٜم٤م ٟمحـ: وىم٤مل اًمَتَٛمٚمُّص أطمد أراد وم٢من: مداخؾة

 .متٚمص هذا ويمؾ، أظمرى ٕدًم٦م اًمّمالة شم٤مرك

 إدًم٦م ه٤مت: ًمف ٟم٘مقل، هٜم٤م اًمِمٞمخ ُمع ٟمٛمٌم ٟمحـ، ُم٤مقمٚمٞمش، ٓ: الشقخ

 .إول ؾاًمدًمٞم وظمنت، إظمرى

 .سمف آؾمتدٓل ؾم٤مىمط هذا اًمدًمٞمؾ: إذاً : مداخؾة

 .سمف اعم٘مّمقد هذا و: الشقخ

 ؟[إظمرى أدًمتٝمؿ ـمٞم٥م]: مداخؾة

 أدًم٦م وأقمٓمٞمٜم٤مك، يمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ُمـ همػم ومٞمف ُم٤م، أظمرى أدًم٦م: الشقخ

 .يمٗمر وم٘مد يمذا ومٕمؾ ُمـ، يمٗمر وم٘مد يمذا ومٕمؾ ُمـ، يمٗمر ومٞمٝم٤م أظمرى

 .اعمٚم٦م ـُم ظُمروج يُمٗمر ًمٞمس ًمٙمـ: مداخؾة

 قمغم اهلل يمتٌٝمـ صٚمقات مخس»: طمدي٨م قمٜمدٟم٤م سمٕمديـ، هذا هق، ٟمٕمؿ: الشقخ

اه٤م ومٛمـ، اًمٕم٤ٌمد  قمٜمد ًمف يم٤من، وظمِمققمٝم٤م وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م وأتؿ أداءه٤م وأطمًـ َأدَّ

سمف ؿم٤مء إن، قمٝمد اهلل قمٜمد ًمف ومٚمٞمس يٗمٕمؾ مل وُمـ، اجلٜم٦م ُيْدظِمٚمف أن قمٝمد اهلل  وإن قَمذَّ

َ  إِنَّ ▬: ي٘مقل واهللش ًمف همٗمر ؿم٤مء كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ٓ اّللَّ ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ َ
ِ
 عم

 .[78: اًمٜم٤ًمء] ♂َيَِم٤مءُ 

 ش. 11: 41: 17/ 711/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 16: 18/  796/  واًمٜمقر اهلدى» 
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 أن يريد ولقفا كان إذا ولقفا إذن بدون ادرأة زواج حؽؿ

 لؾصالة تارك رجؾ مـ يزوجفا

 اًمزواج قمغم أجْم٤مً  ًمٚمديـ اعمٚمتزُم٦م سمٜمتف إضم٤ٌمر ويريد، ًمٚمّمالة شم٤مرك واًمد :السائؾ

، اًمٌٞم٧م ُمـ وظمرضم٧م واًمده٤م سمٛمٕمّمٞم٦م اًمٌٜم٧م وم٘م٤مُم٧م، صالة شم٤مرك رضمؾ ُمـ أجْم٤مً 

 طمٙمؿ ومام، ُمٚمتزم رضمؾ ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م شمٚمؽ ذم اعمًٚمٛملم أُمر وزمّ  سمٛمقاوم٘م٦م رضمؾ وشمزوضم٧م

 ؟ اًمزواج هذا

 ممٙمـ؟ اًمّمقرة قمرومٜم٤م إذا، هل٤م وزم اعمًٚمٛملم أُمر وزم يم٤من يمٞمػ: الشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم اًمّمقرة: السائؾ

 .سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم اعمًٚمٛملم أُمر وزم: الشقخ

 قمغم سم٤مإلذاف ي٘مقم، سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُأَُمراء هٜم٤مك: السائؾ

 إُمقر هذه وُمثؾ، زواج قم٘مقد اإلؾمالُمٞم٦م اعمرايمز ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ؿم١مون

 اًمّمالة شم٤مرك واًمده٤م ـمريؼ قمـ اًمزواج ورومْم٧م، اًمرضمؾ هذا ـمريؼ قمـ ومتزوضم٧م

 .صالة شم٤مرك رضمؾ ُمـ

 أن إظمرى اعمِمٙمٚم٦م شمٌ٘مك ًمٙمـ، وٟمقضمٌف ٟمًتحٌف ٟمحـ اًمرومض هذا: الشقخ

 ُمـ وزم وم٤مًمًٚمٓم٤من، اؿمتجروا وم٢من»: اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل، وًمٞمٝم٤م إذن سمدون شمتزوج

 .«ًمف وزم ٓ

ت اًمذي اعمًٚمٛملم وزم ٟمٜمٔمر أن ٟمريد ٟمحـ ومحٞمٜمئذٍ    يدور اًمذهـ وراح، أن٧م قَمؼمَّ

 ٟم٤مصٌلم اًمٚمِّـل هٜم٤م سم٘مل ومٝمذول سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم هق وإذا، سمٚمد أي ذم اعمًٚمٛملم وزم هذا أجـ

 قمٚمامء؟ اقمت٘م٤مدك ذم أُمراء أنٗمًٝمؿ

 .ؿمٞمخ ي٤م، قمٚمؿ ـمالب: السائؾ

 شَمثِؼ ُمـ شم٠ًمل أن اعمًٚمٛم٦م اًمٗمت٤مة قمغم جي٥م: أىمقل احل٤مًم٦م هذه ذم أن٤م: الشقخ

 هق وُم٤م، اًمٖمرب ذم أو اًمنمق ذم يم٤من ؾمقاء، اًمٕم٤ممل ذاك قمغم ّمتٝم٤مىم شمٕمرض، سمٕمٚمٛمف
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 ظمٓمٌٜمل وىمد، وم٤مؾمؼ إىمؾ قمغم أو يم٤مومر رضمؾ أتزوج أن يريد واًمدي: قمٜمدك احلؾ

 أومٕمؾ؟ ومامذا آظمره إمم ُمٚمتزم ُُمتديـ ؿمخص

 أن يٛمٙمـ، اًمٙمريؿ اًم٘مران سمٜمص إُمر ُأومم ُمـ وهق قم٤ممل هق اًمذي اًمٕم٤ممل ومٝمذا 

ت أن٧م اًمذي ه١مٓء ُمـ أظمِمك أن٤م، جشمتزو أن هل٤م ُيٌِٞمح  اًمٙمٚمٛم٦م هبذه قمٜمٝمؿ قَمؼمَّ

ٌقا  أُمراء وه١مٓء، أُمراء سم٠مهنؿ ىمٚمٞمالً  ٟمزًم٧م صمؿ، أوًٓ  اًمْمخٛم٦م  أطمد ومام أنٗمًٝمؿ َٟمّمَّ

ٌَٝمؿ  .وومتـ ُمٗم٤مؾمد ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م وهذه، َٟمّمَّ

: قمٚمؿ سمٖمػم هٜم٤مك هلؿ شم٘مع اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم يتٙمٚمٛمقن أهنؿ اًمٞم٘ملم ُمثؾ قمغم وأن٤م 

 أو سمٙم٤مًمقري٤م ؿمٝم٤مدة آظمذ يٛمٙمـ، اًمٕمٚمؿ ُمـ حمّمٚملم وُم٤مذا قمٚمؿ ـمالب ىمٚم٧م يمام هنؿٕ

، اًمٙمٗمر وسمالد اًمٖمرسم٦م سمالد ذم هٜم٤مك ضمٚمس صمؿ، اًمٕمٚمقم سمٕمض ذم ديمتقراة ؿمٝم٤مدة آظمذ

 .ىمٚمٞمالً  ُمٕمٚمقُم٤مشمف ُيَقؾّمع

ظ إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م يٕمٜمل: وم٤معمٝمؿ   أنف ذم، شمنع وقمدم وشمقرع، يٕمٜمل شَمـَحٗمُّ

 حت٧م سٟم٤م اعمٓمر حت٧م يمٜم٤م، ي٘م٤مل يمام أظمرى ُمِمٙمٚم٦م ذم ٟم٘مع ُمِمٙمٚم٦م ُمـ ظمٚمّمٜم٤م

ًمد، اعمزراب  ٓ ًمٙمـ، شمٓمٞمٕمف أن هل٤م جيقز ٓ وم٤مؾمؼ أو سمٙم٤مومر شمتزوج سم٠من ي٠مُمره٤م اًمقا

ج أن أجْم٤مً  هل هل٤م جيقز  .سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شُمَزوِّ

ضمٝم٤م اًمذي هق احل٤ميمؿ وهذا، ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ إمم إُمر شمرومع أن جي٥م   وه١مٓء ُيَزوِّ

 .طمٙم٤مُم٤مً  ًمٞمًقا 

 ؿم٤مء إن اجلقاب هلؿ شمٙمت٥م طمتك، ًمؽ يٙمتٌقا ، ؿمٞمخٜم٤م ًمؽ اؾمتٙمتٌقا  ًمق: السائؾ

 .اهلل

 أن٤م، اًمٜم٤مس سملم وي٘مْمقا  حيٙمٛمقا  ًمٚمذي يٙمتٌقا ، ه١مٓء ُمـ ًم٧ًم أن٤م، ٓ: الشقخ

 .أىميض ٓ أن٤م أُم٤م ُأومتل أن ممٙمـ

 ش11: 31: 17/ 174/واًمٜمقر اهلدى» 
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 يطقعف ال وابـف لؾصالة ابـف يدعق مـ يػعؾ ما

 ؟ وم٤مئدة ٓ وًمٙمـ ًمٚمّمالة ويدقمقه، اًمّمالة شم٤مرك اسمٜمف رضمؾ طمٙمؿ ُم٤م: ؾالسائ

 ؟ قمٛمره ُم٤م: الشقخ

 .يمٌػم: السائؾ

 ؟ قمٛمره هق يمؿ: الشقخ

 .قمنم اًمثامٟمٞم٦م سم٤مًمغ يٕمٜمل: السائؾ

: سم٤مًمّمالة أُمره ُم٤م صمامٟمٞم٦م قمنم اًمثامٟمٞم٦م سمدل قمٛمره يم٤من ح٤م أبقه أيمٞمد هذا: الشقخ

اً  يم٤من ًمٙمـ يّمكم يم٤من أو، أقمٚمؿ واهلل يّمكم ُم٤م يم٤من يٛمٙمـ أبقه ٕن  شمٓمٌٞمؼ ذم ُُمَ٘مٍمِّ

 قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ، ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُُمروا» اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر

ىمقا ، قمنم أبٜم٤مء وهؿ  .«سم٤معمْم٤مضمع سمٞمٜمٝمؿ ووَمرِّ

 أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء، وشمرسمٞمتف اًمقًمد شمٜمِمئ٦م قمغم ي٘مقُم٤من وأُم٤مً  أب٤مً  أتّمقر أيم٤مد ٓ أن٤م 

 هل سم٤مًمتل ؾمٌع ُمـ وهؿ سم٤مًمّمالة ي٠مُمروه أن ُمٜمٝم٤م، اًمنمقمٞم٦م ٤ممإطمٙم طمدود ذم، أنثك

 قمغم اًمقوقء قمغم يتٕمقد اًمّمالة قمغم يتٕمقد ُمٕمف ي٠مظمذه اجل٤مُمع يروح أبقه، أطمًـ

 شم٠مظمذه وٓ سمف اًميب يِمتٖمؾ، ُيَّمٚمِّـل ٓ وهق اًمٕم٤مذة اًمًـ يٌٚمغ، آظمره إمم اًمٓمٝم٤مرة

 هذا سمٚمغ ُم٤م وم٢مذا، سمذًمؽ أُمره اًمنمع ٕن ح٤مذا؟، رمحف وٓ رأوم٦م وًمده ذم وإم إب

ـّ ، اًمرضم٤مل ؾمـ اًمقًمد  ٕنف: ح٤مذا، وهنل أُمر احل٤مل ومٞمف يٛمٌم ُم٤م أصٌح، اًمتٙمٚمٞمػ ؾَم

 اًمذيـ أسم٤مء قمغم اًمٚمقم يمؾ اًمٚمقمَ  َٟمُّم٥ّم  ومٜمحـ وًمذًمؽ، ُيٜمف ومل ي١مُمر مل ىمٌؾ ُمـ

ًمد أُمر ٓ طمٞم٨م، اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ يٌٚمٖمقا  أن سمٕمد أوٓدهؿ ُمـ يِمٙمقن  ُمـ أي قمٚمٞمف ًمٚمقا

 ذم: اًم٘مديؿ اًمٕمريب اعمثؾ ي٘م٤مل طمٞمٜمئذٍ  جي٥م اًمتقاوع طمٞم٨م ُمـ أُم٤م، ذقمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م

 ضسمتف إذا واهلل، ؾمٜم٦م قمنم صمامٟمٞم٦م اًمًـ هذا سمٚمغ أن سمٕمد أن، اًمٚمٌـ وٞمَّٕم٧م اًمّمٞمػ

 وٓ طمقل ٓ إٓ رء شمٕمٛمؾ ومام هبذا ؿم٤مقمر أن٧م وًمذًمؽ، ي٘متٚمؽ ىمتٚمتف إذا، ؾمٞميسمؽ

 يم٤من ح٤مذا، وم٤مئدة وٓ أصدىم٤مئؽ ُمـ سمف شمثؼ ُمـ إمم إُمر شمِمٙمق أن إٓ، سم٤مهلل إٓ ىمقة

 ؿمامًٓ  همرسم٤مً  ذىم٤مً  متٞمؾ ُم٤مذا وسمدأت، زرقمتٝم٤م اًمٓمري٦م اًمٖمْم٦م اًمِمتٚم٦م ُمثؾ اًمقًمد هذا
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 ُم٤م يمؾ سمٞمٜمام، وأمهٚمتٝم٤م ومؽميمتٝم٤م، ُمًت٘مٞمٛم٦م ؾمقىمٝم٤م قمغم ىم٤مئٛم٦مً  شمٜمِم٠م أن شمريد وأن٧م، ضمٜمقسم٤مً 

 طمٞمٜمئذٍ ، شمريد يمام ةاجل٤مد قمغم شمًت٘مٞمؿ طمتك، وهٙمذا هٞمؽ دمٞمٌٝم٤م هٞمؽ ؿمقي٦م ضمٞم٦م ؿمٗمتٝم٤م

 ُم٤م سمٕمد أُم٤م، صمامره٤م سم٠ميمؾ أو إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر ؾمقاء هب٤م شمتٛمتع وأن، إًمٞمٝم٤م شمٜمٔمر أن ًمؽ يٓمٞم٥م

 ظمالص، اًمِمجرة هبذه ؾمٜمٗمٕمؾ ُم٤مذا، ذًمؽ ٟمحق ي٤ًمراً  أو يٛمٞمٜم٤مً  آؾمت٘مرار ؾمـ سمٚمٖم٧م

 .اًمٚمٌـ َوٞمَّٕم٧م اًمّمٞمػ ذم

 واًميب ًمّمالةسم٤م إُمر سمقاضم٥م ىم٤مم يم٤من إن اًمقًمد هذا سمٛمثؾ اسمتكم ُمـ اعمُـٝمؿ 

 ًمف صمؿ، وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُم١ماظمذ همػم ومٝمق، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر يمام اًمّمالة قمغم

ف هذا واسمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ُمثؾ  ضمٌؾ إمم ؾم٤موي: ىم٤مل، ُمٕمٜم٤م اريم٥م: ًمف وىم٤مل قَم٘مَّ

 .اح٤مء ُمـ يٕمّمٛمٜمل

 خم٤مًمٗم٦م ُمـ طم٤مًمف ظَمٚمص يٙمقن هق واعمٝمؿ، ُمٕمذور هق ؾمٞمٙمقن: اخلالص٦م 

 اًمقًمد والل ؾم٥ٌم وهق ىَمٍّم  اًمذي هق، أقمت٘مد يمام احل٘مٞم٘م٦م ذم هق يم٤من إذا أُم٤م، اًمنمع

، قمنم اًمثامٟمٞم٦م ؾمـ اًمًـ هذا سمٚمغ ُم٤م سمٕمد سم٤مًمّمالة أبقه ُٕمر اؾمتج٤مسمتف وقمدم وقمّمٞم٤مٟمف

 .يٜمٌٖمل اًمذي هذا

 .اًمًٌٞمؾ ؾمقاء هيديف أن ًمف وضمؾ قمز اهلل يدقمق أن إٓ ًمف ًمٞمس: وأظمػماً  

 ش11: 77: 16/ 174/واًمٜمقر اهلدى»

 يبؾغ حتك الصبل عذ الصالة جتب ال

 : يٌٚمغ طمتك اًمّمٌل قمغم اًمّمالة دم٥م وٓ

 وقمـ حيتٚمؿ طمتك اًمّمٌل وقمـ يًتٞم٘مظ طمتك اًمٜم٤مئؿ قمـ: صمالصم٦م قمـ اًم٘مٚمؿ رومع»

 وهقش 111 و 1111 - 111/ 6 طمؿ ُمس ُم٩م ُمل ت ن دش »يٕم٘مؾ طمتك اعمجٜمقن

 و ش161 - 161/ 7ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم ويراضمع صحٞمح وؿمقاهده ـمرىمف سمٛمجٛمقع

 ش.114 صش »اًمًٜم٦م يمٜمقز ُمٗمت٤مح» وش 96 - 91/ 4ش »اًمتٚمخٞمص»

 ش[.1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 شـني السبع بؾغ إذا بالصالة الصبل يلمر أن األمر ويل عذ جيب

 العاذة بؾغ إذا يرضبف وأن

 إذا ييسمف وأن ؾمٜملم اًمًٌع سمٚمغ إذا سم٤مًمّمالة ي٠مُمره أن إُمر وزم قمغم جي٥م وًمٙمـ

 : اًمٕم٤مذة سمٚمغ

 وومرىمقا  ؾمٜملم ًمٕمنم قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ ؾمٜملم ًمًٌع سم٤مًمّمالة صٌٞم٤مٟمٙمؿ اُمرو»

 رىمؿش »اًمت٤مج ٟم٘مد» اٟمٔمر. سمٓمري٘مٞمف صحٞمح أو طمًـ طمدي٨م وهقش اعمْم٤مضمع ذم سمٞمٜمٝمؿ

  ش.461/ 1» اًمِمقيم٤مين ذه٥م وإًمٞمفش 11/ 4» ُمٛمقع: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىم٤مل وسمفش 81

 .ش[1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]





 

 

 اخلىس الصموات كتاب

 وّاوأحكا ووواقيتّا
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 أي وجقب عدم عذ بف يستدل« صدق إن أفؾح»: حديث هؾ

 اخلؿس الصؾقات شقى صالة

 ذم شصدق إن أومٚمح» سم٤محلدي٨م يًتدًمقن يٕمٜمل، اعمٗمتلم اًمٗم٘مٝم٤مء.. : مداخؾة

، اًمتٓمٌٞمؼ يقضم٥م ُم٤م واًمٜمٌقي٦م اًمنمقمٞم٦م إواُمر ُمـ ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم دم٤موز

 شصدق إن أومٚمح» طمدي٨م قمغم نومٞمًتدًمق، اًمقضمقب إواُمر ذم إصؾ ٕن

 هذا قمغم يرد ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  أن ؿمؽ وٓ، اًمٗمٕمؾ ذًمؽ ُمٜمدوسمٞم٦م أو، سم٤معمٜمدوسمٞم٦م

 ُمـ إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م إٟمف، ذًمؽ ط ًمف وىم٤مل صدق إن أومٚمح اًمذي هذا أن سم٘مقًمف إُمر

 أن قمٚمٛمٝم٤م ُمـ قمغم ومٞمج٥م، أظمرى سم٠مواُمر ايمتٛمؾ ىمد اًمديـ سم٠من ويمذًمؽ، إواُمر

 شُمٕمٚمِّ٘مقن ومامذا، ذهٌقا  يمام اعمٜمدوب سمحٙمؿ وًمٞمس اًمقاضم٥م حٙمؿسم وشمٙمقن يٓمٌ٘مٝم٤م

 قمٚمٞمف؟

 ُمث٤مًمف؟: الشقخ

 واطمد قمٜمدُم٤م اعمًجد حتٞم٦م ي٘مقًمقن، اعمًجد حتٞم٦م اًمًٜم٦م، ؿمٞمخ ي٤م ُمثالً : مداخؾة

 اًمذي اًم٘م٤مئؾ هلذا ىم٤مل ىمد ط وم٤مًمٜمٌل، إُمر سمّمٞمٖم٦م وردت وإن ٕهن٤م ُمٜمدوسم٦م يدظمؾ

 أؾمتٓمٞمع ٓ أظمرى ُم٤ًمئؾ ذم وهٙمذا.. ذًمؽ قمغم يزد مل وهق اعمٕمٚمقُم٦م سم٤مًمٗمرائض أتك

 .أن أطمٍمه٤م أن

 ذًمؽ قمٚمؿ ط اًمٜمٌل أن ُمـ، آٟمٗم٤مً  ٟم٘مٚم٧م ُم٤م ي٘مقل قم٤مح٤مً  أن أقمت٘مد ٓ أن٤م: الشقخ

 هبذا آؾمتدٓل يٌ٘مك وطمٞمٜمئذ، اجلٚم٦ًم شمٚمؽ ذم قمٚمٞمف اهلل ومرض ُم٤م يمؾ اًم٤ًمئؾ

 .آؾمتدٓٓت أوهك ُمـ احلدي٨م

 اعمًٚمؿ طمٞم٤مة ذم قمٞمٜمٞم٤مً  وضمقسم٤مً  جي٥م ُم٤م قمٚمٛمف ط اًمٜمٌل أن اًمٕمٙمس ومروٜم٤م ًمق أُم٤م

 ُمـ قمغم دم٥م إٟمام اعمًجد ومتحٞم٦م، اعمًجد حتٞم٦م وهق سم٤مًمذات اعمث٤مل هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٜم٘مقل

 .أوًٓ  اًمّمالة أُمٙمٜم٦م ُمـ همػمه أو اعمَُّمغمَّ  دظمؾ ُمـ قمغم وًمٞمس، أوًٓ  اعمًجد دظمؾ

 ومٚمق، ومٞمف وضمٚمس وإٟمام، وم٘مط اعمًجد دظمؾ ُمـ قمغم ًمٞمس اًمتحٞم٦م دم٥م إٟمام: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 أن اًمٜمٔمر سمٖمض، حتٞم٦م قمٚمٞمف ًمٞمس، وظمرج دظمؾ، حتٞم٦م قمٚمٞمف ومٚمٞمس جيٚمس ومل دظمؾ



ىمٞمتٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف     يمت٤مب اًمّمٚمقات اخلٛمس وُمقا

 

 

134 

 ُمٝمؿ اقمت٘م٤مدي ذم ٕنف ًمف أتٕمرض ًمٕمكم، سمح٨م إمم حيت٤مج وهذا ًمٚمقضمقب هٜم٤م إُمر

 ُمـ سمف ُأُمر إُمر هذا وم٢مٟمام، ًمالؾمتح٤ٌمب أو ًمٚمقضمقب إُمر هذا أن اًمٜمٔمر سمٖمض، ضمداً 

 هذا قمٚمٞمف وارد ومٖمػم، اجلٚمقس يريد ٓ يم٤من إذا أُم٤م، اجلٚمقس ويريد اعمًجد دظمؾ

 اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: إومم اًمرواي٦م، اصمٜمتلم روايتلم ًمٚمحدي٨م ٕن: إُمر

 .شريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال»: إظمرى اًمرواي٦م شًمٞمجٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٚمُٞمّمؾِّ 

 إمم يؽمددون واًمذيـ اًمٕمامل يمٝم١مٓء ُم٤م ُٕمر اجلٚمقس يريد ٓ يم٤من إذا: إذاً 

 ذم اعمذيمقر إُمر قمٚمٞمٝمؿ َيٜمَّْم٥مُّ  ٓ ومٝم١مٓء، ومٞمف ًمٚمجٚمقس وًمٞمس، ُم٤م ُٕمر جداعمً

 اهلل ورؾمقل اعمًجد دظمؾ طمٞمٜمام إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م هذا ي١ميمد، احلدي٨م

 ؟شريمٕمتلم أصٚمٞم٧م ومالن ي٤م»: ًمف وم٘م٤مل، ومجٚمس أصح٤مسمف سمٕمض وطمقًمف، ضم٤مًمس ط

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر احلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ شريمٕمتلم ومَّمؾِّ  ىمؿ»: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل

 ؾمٜمذيمره٤م اًمتل ؾمٚمٞمؽ وىمّم٦م اًمٖمٓمٗم٤مين ؾُمَٚمْٞمؽ ىمّم٦م همػم هل هذه ىمت٤مدة أيب وىمّم٦م

 وًمٞمس ًمٚمقضمقب أنف ي١ميمد اعمًجد ذم اًمتحٞم٦م صالة طمدي٨م ذم اعمذيمقر إُمر أن شم١ميمد

 يقم دظمؾ أنف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام ؾُمَٚمْٞمؽ طمدي٨م ٕن ذًمؽ، ًمالؾمتح٤ٌمب

 ىمٌؾ أصٚمٞم٧م ومالن ي٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل، ومجٚمس ٓم٥مخي ط اهلل ورؾمقل مجٕم٦م

ف صمؿ، شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ»: ىم٤مل ؟شدمٚمس أن : وىم٤مل اعمًجد ذم اجل٤مًمًلم قم٤مُم٦م إمم شَمَقضمَّ

 وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ومٚمٞمَّمؾِّ  خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 .شومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم هلل ومٚمٞمّمؾ». شومٞمٝمام

 .وم٘مط ُمًتح٤ٌمً  أُمراً  ًمٞمس، واضم٦ٌم اعمًجد حتٞم٦م أن ي١ميمد احلدي٨م هذا

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ آظمر طمديث٤مً  ٟمتذيمر سم٠من احلدي٨م هلذا آؾمتدٓل ووضمف 

 وم٘مد أنّم٧م خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا»: واًمًالم اًمّمالة

 .شًمٖمقت

ف ويُمؾ  واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم يتٙمٚمؿ عمـ اًم٘م٤مئؾ ىمقل أن يٕمٚمؿ اًمنمع ذم ُُمَتَٗم٘مِّ

 وم٢مذا، واضم٥م سم٤معمٕمروف إُمر أن ٟمٕمٚمؿ وأجْم٤مً ، سم٤معمٕمروف أُمر هق إٟمامش أنّم٧م» ٓم٥مخي
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، خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م ٕن سم٤معمٕمروف إُمر وهق اًمقاضم٥م هذا أؾم٘مط ط اًمٜمٌل أن قمٚمٛمٜم٤م

 ُمـ هذا يم٤من، خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اًمتحٞم٦م وضمقب ُيً٘مط مل ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 أهن٤م سمدقمقى شمريمٝم٤م جيقز وٓ شمً٘مط ٓ اًمتحٞم٦م أن قمغم ضمداً  واًم٘مقي٦م اًم٘مقي٦م اًم٘مرائـ

 وُي١ْمُمر شُمنْمع اًمتحٞم٦م أن: أجْم٤مً  ه٤مم أُمر وهذا أظمر واًمٌمء رء هذا، ٓ، ُمًتح٦ٌم

 اعمُْٓمَٚم٘م٦م اًمّمالة ٕن ذًمؽ، اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ُمٜمٝم٤م ٟمًتثٜمل ٓ إوىم٤مت يمؾ ذم هب٤م

 أن يٜمٌٖمل اًمقىم٧م هذا ومٝمق، قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل خيٓم٥م اجلٛمٕم٦م يقم واخلٓمٞم٥م اًمٜم٤مومٚم٦م صالة

 .اًمثالصم٦م إوىم٤مت ُمـ ُمٜمٝم٤م وىمت٤من شمٗمرع اًمتل اخلٛم٦ًم سم٤مٕوىم٤مت َحؼُيٚمْ 

 شمتٕمٚمؼ ٕهن٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم مخ٦ًم أوىم٤مشم٤مً  إوىم٤مت جيٕمٚمقا  أن قمغم ضمروا اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٙمـ 

 قمدم طمٞم٨م ُمـ إوىم٤مت هبذه يٚمحؼ أن يٜمٌٖمل أنف احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ، اًمّمالة سم٠موىم٤مت

 أن يٜمٌٖمل ومٞمف ٞم٦ماًمتح صالة وضمقب سمؾ ضمقاز طمٞم٨م وُمـ ومٞمف اعمٓمٚمؼ اًمٜمٗمؾ ضمقاز

 ؾُمٚمٞمؽ ىمّم٦م ذم ؾمٛمٕم٧م يمام أُمر ىمد ط اًمٜمٌل ٕن: اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واًمٗم٘مٞمف يٚمحؼ

، أنّم٧م ًمّم٤مطمٌؽ شم٘مقل أن هنك سمٞمٜمام، خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ريمٕمتلم يّمكم أن اًمٖمٓمٗم٤مين

 صمؿ، وم٘مط ُمًتح٦ٌم ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم اعمًجد حتٞم٦م أن إول إُمر اصمٜملم أُمريـ ي١ميمد ومٝمذا

 .اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم شمّمغم

 ش 11: 19: 38/ 614/واًمٜمقر اهلدى»





 اخلىس الصموات
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 تطقع أن إال ال: حديث مػفقم

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ، وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: الشقخ

 أن وأؿمٝمد، ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ، ًمف ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ، أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت وُمـ

٤َم َي٤م▬، ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ،ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ـَ  َأهيُّ ِذي  اًمَّ

َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ ٤َم َي٤م▬، [114: قمٛمران آل] ♂ُُم  َأهيُّ

ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس   ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ٤مُِمٜمْٝمَ  َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

 ًٓ ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّللَّ  ♂َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬[1: اًمٜم٤ًمء] ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  ُيّْمٚمِْح ▬ [71 :إطمزاب] ♂ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  ♂قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 . [71: إطمزاب]

 .. سمٕمد أُم٤م

، حمدصم٤مهُت٤م إُمقر وَذَّ ، ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػمَ  اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػمَ  وم٢من

 وم٤مًم١ًمال: -أجْم٤مً - وسمٕمد، اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ، والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ، سمدقم٦م حمدصم٦م ويُمؾَّ 

 اهلل رؾمقل أوشمر هؾ: هق، اًمٌٜم٤م اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ سمٕمْمٙمؿ أو يمٚمٙمؿ ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي

 شم٠مظمػم؟ مجع اعمزدًمٗم٦م ذم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع طمٞمٜمام ط

 ومجع، اًمٗمريْمتلم سملم اجلٛمع ُمـ أيمثر صغم أنف ط اًمٜمٌل قمـ ُيٜم٘مؾ مل: اجلقاب

 .اًمت٘مّمػم

 .أصٌح طمتك ٟم٤مم أنف ط أصح٤مسمف ُمـ اًمُرواة ذيمر وىمد 

 أداء قمغم، سمخ٤مص٦م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم يزد مل ط اًمٜمٌل أن قمغم ىمقّي  إؿمٕم٤مر ذًمؽ ومٗمل 

 .اًمٕمِم٤مء وومريْم٦م، اعمٖمرب ومريْم٦م: اًمٗمريْمتلم

 : اصمٜملم طُمْٙمَٛملم اًمرواي٦م هذه ُمـ ٟم٠مظمذ أن ومٜمًتٓمٞمع ذًمؽ وقمغم 

 ذم اًمٗمريْم٦م اعمًٚمٛملم قمـ ظَمٗمَّػ ىمد -ؾوضم قمز- اهلل يم٤من إذا أنف: إول احلٙمؿ 
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 اًمٗمريْم٦م قمٜمٝمؿ ظَمٗمَّػ، سمخ٤مص٦م اعمزدًمٗم٦م ذم اجلٛمع طم٤مًم٦م وذم سمٕم٤مُم٦م اًمًٗمر طم٤مًم٦م

 سم٤مب ومٛمـ، صم٤مسمت٦م ومريمٕم٤مهت٤م شمٕمٚمٛمقن ومٙمام اعمٖمرب أُم٤مش اًمٕمِم٤مء صالة» ريمٕمتلم ومجٕمٚمٝم٤م

 .اًمتٓمقع ُمـ اعم٤ًمومريـ اعمًٚمٛملم قمـ -وضمؾ قمز- اهلل ُيـَخٗمِّػ أن أومم

 -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم وىمد 

ٌَّح٧م ًمق»: ىم٤مل أنف  .اًمٗمريْم٦م ٕمتٛم٧م -اًمًٗمر ذم أي- ؾمٌح٧م ًمقش ٕمتٛم٧م ؾَم

 ؾمٛمٕمتؿ يمام، اًمٗمريْم٦م ُمـ قم٤ٌمده قمـ ظَمٗمَّػ ىمد -وضمؾ قمز- اهلل يم٤من وم٢مذا 

َّٓ  سمٜم٤م ومٙمٞمػ، اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة ُمـ ريمٕمتلم ًَ  ومال، أنٗمًٜم٤م قمـ ٟمخٗمػ أ  وٓ ٌِّحُٟم

 .اًمًٗمر ذم اًمتٓمقع قمدم قمغم ضَمَرت ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ٕن: ٟمتٓمقع

 وآيَمُده٤م، اًمرواشم٥م ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أن سَمْحُثٜم٤م وإٟمام، قم٤مُم٦م سمّمقرة هذا أقمٜمل وٓ 

 .اًمٗمجر ؾمٜم٦م صمؿ، اًمقشمر ؾمٜم٦م

 أّي  ُمـ وأدق أطَمّس  احل٤َمج ووع أن، سم٤مًمًٜم٦م وم٘مٞمف يمؾ قمٜمد ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ 

 .ُم٤م ُم٤ًمومر ووع

 ختٗمٞمٗم٤مً : اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم اًمقشمر سمّمالة ط اًمٜمٌل يتٓمقع ٓ أن قمج٥م وٓ سم٦مهمرا  ومال 

 وأن، ٟمًتٜمٌٓمف أن ُيْٛمِٙمٜمٜم٤م اًمذي إول احلٙمؿ هق هذا، قم٤ٌمده قمـ -وضمؾ قمز- اهلل ُمـ

 ط اًمٜمٌل طمج٦م صٗم٦م ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ذيمر قمدم ُمـ ٟمٗمٝمٛمف

 . سمخ٤مص٦م اعمزدًمٗم٦م ذم ومٕمٚمف وُم٤م، سمٕم٤مُم٦م

 ريض- قمكم   ىم٤مل يمام هق وإٟمام، ومريْم٦م ًمٞمس اًمقشمر صالة أن ومٝمق: يناًمث٤م احلٙمؿ أُم٤م

 اًمّمٚمقات يمقضمقب واضم٥م أهق: اًمقشمر صالة قمـ ؾُمئِؾ طمٞمٜمام -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 ط اًمرؾمقل ومؽمك -شط- اهلل رؾمقل ؾَمٜمَّٝم٤م ؾمٜم٦م هق وإٟمام، ٓ»: ىم٤مل اخلٛمس؟

 وسملم، ٛمفطمٙم طمٞم٨م ُمـ اًمقشمر سملم سم٤مًمٗمرق ضمداً  ىمقي إؿمٕم٤مر، اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ًمٚمقشمر

 .اًمٗمريْم٦م

ُ٘مط ٓ وم٤مًمٗمريْم٦م  ًْ  .اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ط اًمرؾمقل شمريمف وم٘مد اًمقشمر أُم٤م، ُمٓمٚم٘م٤مً  شَم

 وًمٞمس ؾُمٜم٦َّم اًمقشمر أن وهق، صم٤مٟمٞم٤مً  أظمر ًمٚمحٙمؿ صمؿ، أوًٓ  إول ًمٚمحٙمؿ سمٞم٤من ومٗمٞمف 
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 .سمٗمريْم٦م

 ومرض أنف وًمٞمس، اًمقشمر ؾُمٜمِّٞم٦م وهق، اًمث٤مين احلٙمؿ هذا شم١ميمد أظمرى أدًم٦م وهٜم٤مك 

 اًمقشمر أن اعمت٠مظمريـ ُمـ ي٘مٚمده وُمـ، اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقًمف يمام واضم٥م أو

 .واضم٥م

، اًمرواشم٥م يم٤مًمًٜمـ ؾمٜم٦م هق وٓ، اخلٛمس اًمّمٚمقات يمٗمريْم٦م ومرض هق ومال 

 وُمـ، اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل هٙمذا، وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم اعمٕمرووم٦م ريمٕم٤مت اًمٕمنم

 .اشمٌٕمٝمؿ

ٜم٦َّم وًمٙمـ  ًُّ  أظمرى أدًم٦مً  هٜم٤مك أن إمم، أظمػماً  أذت يمام وسمخ٤مص٦م، شُمتٌَّع أن أطمؼ اًم

 .اًمٗمرائض ُمـ ًمٞمس اًمقشمر أن قمغم

 يمؾ ذم قمٚمٞمف اهلل وَمَرض قماّم  ط اًمٜمٌل ؾم٠مل اًمذي إقمرايب طمدي٨م وطمًٌٙمؿ 

 .وًمٞمٚم٦م يقم

سمف ومٙم٤من   يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس»: شمٕمٚمٛمقن يمام -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ضمقا

 أن إٓ ٓ»: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكمّ  هؾ: سم٘مقًمف ط اًمٜمٌل إقمرايب ذًمؽ ؾم٠مل وح٤م، شوًمٞمٚم٦م

 .ششمٓمقع أن إٓ»، ششمٓمقع

 ذم اًمٜمٔمر مُتْٕمٜمقا  أن وأرضمق، وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ؾمقى ُم٤م: إذاً  

 .وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم: هذا ىمقزم

 إٓ وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم جي٥م ٓ أنف ششمٓمقع أن إٓ، ٓ»: ًمف -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف دل 

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات شمٚمؽ

 .ًمألُم٦م وٟمّمٞمح٦م شمقوٞمح٤مً  سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت سمام، اًم٘مٞمد هذا ذم ُمٕمل شمت٠مُمٚمقا  أن أرضمق 

، ششمٓمقع أن إٓ، ٓ»: ًمف ط اًمٜمٌل ىمقل اًمرضمؾ ذاك أو إقمرايب ذًمؽ ؾمٛمع ومٚمام 

: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٘م٤مل، أن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل

 .شصدق إن اجلٜم٦م دظمؾ، صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح»
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 سمٓمقن ذم قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف قَمزَّ  ُٕمر اًمتٜمٌٞمف ُمـ زم سمد ٓ، اًم٘مٞمد ذًمؽ إمم أقمقد أن وىمٌؾ 

 إُمر ذاك قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمٙمثػم شمٜمٌٞمف قمـ ومْمالً ، همػمه٤م قمـ ومْمالً  احلدي٨م يمت٥م

 أومٚمح» شوأبٞمف»: زي٤مدة، شصدق إن اًمرضمؾ أومٚمح» اًمرواي٦م هذه ذم وهق أٓ، اعمٝمؿ

 .شصدق إن ٞمفوأب اجلٜم٦م دظمؾ، صدق إن وأبٞمف اًمرضمؾ

 ٓ، وٕمٞمٗم٦م رواي٦م: أي، ؿم٤مذة رواي٦م هل احلدي٨م قمٚمؿ طمٞم٨م ُمـ احلَْٚمػ ومٝمذا 

٦م شمّمٚمح  وًمٙمـ، اًمّمحٞمح ذم احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم وردت ىمد يم٤مٟم٧م وإن، ًمٚمُحجَّ

ٌقه٤م اًمث٘م٤مت اًمرواة  اًمٜمٌل قمـ حمٗمقفم٦م شمٙمـ مل يم٤مٟم٧م ٕهن٤م: يرووه٤م ومل، ودمٜمٌقه٤م، شَمٜمَٙمَّ

 .ط

 رء يقضمد ٓ أنف يٕمٜمل ششمٓمقع أن إٓ»: احلدي٨م ذاه إن، اًم٘مٞمد ذًمؽ إمم أقمقد 

 شمٚمؽ ُيًـ يمام ُُمٜمَٔمَّامً  رشمٞم٤ٌمً  ومرو٤مً  اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمع وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم ُمٗمروض

 .ذًمؽ يٜم٤مذم ومال، اًمرواشم٥م اًمًٜمـ ُمـ ريمٕم٤مت اًمٕمنم شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة

ٌَُٝم٤مت وسمٕمض، اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض هٜم٤مك أن ًمٕمٚمٛمل، هلذا أتٕمرض أن٤م   يذيمره٤م اًمُِم

 .هلؿ ُمذه٥م قمـ ًمٚمدوم٤مع أو قم٤مرو٦م يمِمٌٝم٦م إُم٤م، ساًمٜم٤م سمٕمض

ي٤من ًمٗمٔم٤من ومه٤م واضم٦ٌم أو ومريْم٦م سم٠مهن٤م ىمٞمؾ إن، ُمثالً  اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ ُم٤م   ُي١َمدِّ

 وم٘مط هٜم٤مك، واضم٥م هذا أو ومرض هذا: ي٘م٤مل أن سملم ذقم٤مً  ومرق ٓ ٕنف: واطمد ُمٕمٜمًك 

ٌَٕم٦م اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م ذم اصٓمالطمل ومرق  يمام إُمر وم٢من ،آصٓمالح هيٛمٜم٤م وٓ، اعمُتَّ

 .ؿم٤مؤوا ُم٤م قمغم يّمٓمٚمحقا  أن ىمقم ًمٙمؾ إن: ىمٞمؾ

 ٟمّمقص شم٠مويؾ ذم قمٚمٞمف ُيْٕمَتٛمد وأن قمٚمٞمف ُيتََّٙم٠م أن جيقز ٓ اصٓمالح أّي  ًمٙمـ 

ءٌ ، اًمنمع  .اًمًٜم٦م ذم أو اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقا

 يمام واطمد واعمٕمٜمك سمقضمقهبام أو سمٗمروٞمتٝمام ىمٞمؾ إن اًمٕمٞمديـ ومّمالة هذا قمرومٜم٤م إذا 

 .ششمٓمقع أن إٓ، ٓ»: إقمرايب ًمذاك ط اًمٜمٌل ىمقل ذًمؽ يٜم٤مذم ومٝمؾ، ٤مذيمرٟم

 ُمـ رء يٕم٤مروف ٓ اًمذي احلؼ هق و، اعمًجد حتٞم٦م سمقضمقب ىمٞمؾ إذا يمذًمؽ 

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾِّ ، اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًم٘مقًمف: اًمًٜم٦م
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 يّمكم طمتك، جيٚمس ومال»: إومم ًمٚمرواي٦م شم٠ميمٞمداً  إظمرى اًمرواي٦م وذم، شًمٞمجٚمس صمؿ

 .شريمٕمتلم

 ُمـ رء ُمٕمف اىمؽمن إذا وسمخ٤مص٦م، اًمقضمقب ي٘متيض وإُمر، ط أُمره هذا 

 .ٟمٗمًف إُمر قمغم زائداً ، إُمر هبذا آهتامم

- إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم وهق، احلدي٨م هذا ذم ضم٤مء يمام 

 وطمقًمف ضم٤مًمس ط هللا ورؾمقل، يقُم٤مً  اًمٜمٌقي اعمًجد دظمؾ أنف -قمٜمف اهلل ريض

 اًمذيمر يًتٛمع، سمٞمٜمٝمؿ وضمٚمس اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء إمم ىمت٤مدة أبق وم٤مٟمْمؿ، أصح٤مسمف سمٕمض

 أب٤م ي٤م»: ًمف ىم٤مل -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- رآه ومٚمام، ط اًمٜمٌل وقمٜمد، اعمققمٔم٦م يًتٛمع

 .شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ»: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل شأصٚمٞم٧م؟ ىمت٤مدة

 وم٘م٤مم، اًمٖمٓمٗم٤مين ٚمٞمؽؾم أيب طمدي٨م، اًمث٤مين احلدي٨م همػم هذا: ُمًٌ٘م٤مً  وأذيمر 

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾِّ  اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ط اًمٜمٌل ىم٤مل، اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه، ًمٞمّمكم

 .شريمٕمتلم يّمكم طمتك، جيٚمس ومال»: ذيمرٟم٤م يمام إظمرى واًمرواي٦م، شًمٞمجٚمس صمؿ

 يًٙم٧م ومٚمؿ، اًمتحٞم٦م ىمٌؾ ىمت٤مدة أيب سمجٚمقس آهتامم إُمر هذا ُمع أن: اًمِم٤مهد 

، اعمًجد حتٞم٦م اًمتحٞم٦م أن: وهق أٓ، سمف قَمٚمَّٛمٜم٤م سمام ًمٕمٚمٛمف: فقمٜم -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل شريمٕمتلم؟ صٚمٞم٧م»: ؾم٠مخف ًمذًمؽ: اعمًٚمؿ سمف يت٤ًمهؾ أن يٜمٌٖمل ٓ أُمر

 .احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ شومّمؾ ىمؿ»

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً  يم٤من وًمق، ًمالؾمتح٤ٌمب ًمٞمس إُمر هذا ًمٙمقن، آظمر شم٠ميمٞمد ي٠ميت صمؿ 

 ط اهلل ورؾمقل ضم٤مء ح٤م اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ ٨مطمدي: ًمٚمقضمقب هق وإٟمام، ُم١ميمداً 

، ومالن ي٤م»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًمف وم٘م٤مل، ومجٚمس اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م

 اجل٤مًمًلم ُمـ اجلٛمٝمقر إمم اًمتٗم٧م صمؿ، شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ»: ىم٤مل، ٓ: ىم٤مل، شأصٚمٞم٧م؟

، ومٕمالً  وىمٕم٧م وىمد شم٘مع ىمد ًمِمٌٝم٦مٍ  دومٕم٤مً : مجٞمٕم٤مً  خي٤مـمٌٝمؿ ط اًمٜمٌل خلٓم٦ٌم اعمّمٖملم

 سمذًمؽ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- شَمَقضّمف طمٞم٨م اعم٤ٌمرك اًمنمع هذا ٤مممت ُمـ وذًمؽ

، ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: وم٘م٤مل اًمٕم٤مم اخلٓم٤مب
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 .شومٞمٝمام وًمٞمتجقز

 وىمٞمٚم٧م ومٕمالً  وردت وىمد، شمرد ىمد ؿمٌٝم٦م ًمدومع، اخلٓم٤مب هبذا اجل٤مًمًلم ظم٤مـم٥م 

 أن إمم ُمرضمٕمٝم٤م، وىمٞمؾ، ىمٞمؾ اًمٕمٚم٦م؟ ههذ هل ُم٤م، ًمٕمٚم٦مٍ  يم٤من هذا إن: اًمٙمت٥م سمٕمض ذم

ف اًمذي إُمر هذا  .سمف ظم٤مص أُمر هق، اًمٖمٓمٗم٤مين ؾُمَٚمٞمؽ إمم ُوضمِّ

 يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م إُمر سمتقضمٞمٝمف: ؾَمَٚمٗم٤مً  اًمِمٌٝم٦م هذه -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٠مبٓمؾ 

 وًمٞمتجقز، ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: مجٞمٕمٝم٤م

 شمّمح ٓ اًمتل إريم٤من ختٗمٞمػ وًمٞمس، ومٞمٝمام اًم٘مراءة ًمٞمخٗمػ ،ًمٞمخٗمٗمٝمام: أي، شومٞمٝمام

 أيب طمدي٨م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي أظمر إُمر ذًمؽ همػم آظمر أُمر هٜم٤م، هب٤م إٓ اًمّمالة

 .اًمتحٞم٦م هبذه احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اهتامم قمغم يدل مم٤م ىمت٤مدة

 رأى طمٞمٜمام، ومٞمٝم٤م ُم٤مؿمٞم٤مً  يم٤من اًمتل ظمٓمٌتف ىمٓمع ط اًمٜمٌل وضمدٟم٤م أنٜم٤م ذًمؽ أول 

 .اًمتحٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ اعمًجد ذم جيٚمس ُمًٚمامً 

: ي٘مقم سم٠من ومقراً  ي٠مُمره مل سم٠مُمتف ورأومتف اطمتٞم٤مـمف ُمـ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًمٙمٜمف 

 ىُمؿ»: ًمف وىم٤مل وم٠مُمره، ٓ: ىم٤مل شأصٚمٞم٧م»: ُمٜمف وم٤مؾمتٗمٝمؿ، صغم ىمد يٙمقن أن ٓطمتامل

 حتٞم٦م أمهٞم٦م قمغم يدل، آظمر اهتامم ًمٚمخٓم٦ٌم -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمٓمٕمف هذا شريمٕمتلم ومّمؾِّ 

 .اعمًجد

 ذم يم٤من عمـ جيقز ٓ أنف مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ أنٜم٤م، اًم٤ًمسمؼ ُمـ أهؿ ًمٕمٚمف وهق: أظمر اًمٌمء 

 ىمقًمف سمدًمٞمؾ، واضم٤ٌمن ومه٤م، اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر، اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد

: أنّم٧م: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

 ىمقًمؽ، طمرام خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م واًمٙمالم، يتٙمٚمؿ ومٞمٛمـ، ٧مأنّم: ىمقًمؽ شًمٖمقت وم٘مد

 .احلدي٨م هذا سمٍميح ط اًمٜمٌل قمٜمد ُمٜمٙمر اعمٕمروف هبذا إي٤مه أُمرك، أنّم٧م: ًمف

 ذم يم٤من قمٛمـ ؾم٘مط ىمد، اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر يم٤من إذا: وم٢مذاً  

ف ومٌامذا، ًمٚمخٓمٞم٥م وآؾمتامع ًمإلصٖم٤مء ًمٞمتٗمرغ: اعمًجد  ظمؾد عمـ ط اًمٜمٌل أُمر ُٟمَقضمِّ

 سم٠مُمر أُمر سم٠منف، إُمر هذا شمقضمٞمف ُيْٛمِٙمـ هؾ ريمٕمتلم؟ يّمكم أن اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد
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 اإلٟمّم٤مت قمـ ٟمٗمًف يٜم٘مؾ أن اعمًجد ذم يم٤من عمـ يًٛمح مل وهق، وم٘مط ُمًتح٥م

 .أنّم٧م: سمٙمٚمٛم٦م وًمق ًمإلُم٤مم

 أـمقل سمزُمـ اٟمِمٖم٤مل ذًمؽ وذم ريمٕمتلم؟ سمّمالة اعمًجد إمم اًمداظمؾ ي٠مُمر ومٙمٞمػ 

 .أنّم٧م: يتٙمٚمؿ رآه عمـ :ىمقًمف ُمـ سمٙمثػم وأـمقل

 ًمٞم٧ًم اعمًجد حتٞم٦م أن قمغم سم٤مُٕمر اعمُْٚمَح٘م٤مت هذه يمؾ، وذاك وذاك هذا وَمَدلَّ  

 واضم٥م هق اعمًجد حتٞم٦م وإٟمام، ٓ، ُيٕم٤مىم٥م مل شمريمٝم٤م وإن، أثٞم٥م ومٕمٚمٝم٤م إن ُمًتح٦ٌم ؾُمٜم٦َّم

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ

ُم٤مً  ذيمرٟم٤م ٕنٜم٤م: اًمٗمرائض ُمـ ومرض: أىمقل أن أتقرع وٓ   سملم رقوم ٓ أنف ُُمَ٘مدَّ

 .واضم٥م هذا أو ومرض هذا ىمقًمٜم٤م

 اًمرؾمقل ىمقل ُمع اعمًجد حتٞم٦م سمقضمقب اًم٘مقل يتٜم٤مرم ومٝمؾ: يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا 

 شمٓمقع؟ أن إٓ ٓ: اًمرضمؾ ًمذاك أو، إقمرايب ًمذًمؽ ط

 ُمع ششمٓمقع أن إٓ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- سم٘مقًمف اعم٘مّمقد ٕن: شمٜم٤مذم ٓ: اجلقاب

 صغم ومٙمٚمام، ريمٕم٤مت اًمٕمنم اًمرواشم٥م ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمام، اخلٛمس اًمّمٚمقات

ـ، اًمٗمرائض ُمـ ومريْم٦م اعمًٚمؿ ًَ  .ريمٕمتلم يّمكم أن طم٘مف ذم وَمُٞم

 ىمد ٕنف: اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة يّمكم، ُمّمؾٍ  يمؾ شمٚمزم ٓ ومٝمل اًمتحٞم٦م أُم٤م 

 .اعمًجد يدظمؾ ٓ ىمد، اعمًجد ذم يّمكم ٓ

 .اعمًجد دظمقل هقو أٓ، سمد وٓ صالمه٤م ًمٚمتحٞم٦م اعم٘متيض اًم٥ًٌم ُوضِمد إذا: أي 

 قمٜمد اًمراضمح وهق اًم٘مقل ششمٓمقع أن إٓ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يٜم٤مذم ٓ يمذًمؽ 

، اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ ًمٞمًت٤م اًمّمالشملم ه٤مشملم ٕن: اًمٕمٞمديـ صالة سمقضمقب، اًمٕمٚمامء

، اًمٗمٓمر قمٞمد صالة، اًمًٜم٦م ذم ُمرشم٤من صالشم٤من مه٤م وإٟمام، يقم يمؾ سمدظمقل شَمَتٙمرر اًمتل

 .إوحك قمٞمد وصالة

 اًم٘مقل، إقمرايب طمدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ُيٜم٤َمذم هؾ، وم٘مس ذًمؽ وقمغم: ي٘م٤مل ؽيمذًم 
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 ُٕمر شمّمغم ٕهن٤م ح٤مذا؟، ذًمؽ يٜم٤مذم ٓ، اخلًقف صالة أو اًمٙمًقف صالة سمقضمقب

 احلدي٨م ذم -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- سمذًمؽ أُمر وىمد، اًمِمٛمس يمًقف وهق قم٤مرض

 يمثػم مَجْع وقمـ قم٤مئِم٦م ًٞمدةاًم وقمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضم٤مء يمام، اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمُـتَّٗمؼ

 اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ ووم٤مة يقم يمًٗم٧م اًمِمٛمس أن، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 يمًٗم٧م ُم٤م»: اجل٤مهٚمٞم٦م ذم قم٤مدهتؿ قمغم سمٜم٤مءً  اًمٜم٤مس سمٕمض أو، اًمٜم٤مس وم٘م٤مل -واًمًالم

 وىم٤مل ط ومخٓمٌٝمؿش واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ عمقت إٓ اًمِمٛمس

 أطمد عمقت شمٜمٙمًٗم٤من ٓ، اهلل آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس نإ، اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: هلؿ

ىمقا  وَمَّمٚمُّقا  ذًمؽ رأجتؿ وم٢مذا، حلٞم٤مشمف وٓ  .شوادقمقا  وشَمَّمدَّ

 ومال، اإلهلٞم٦م اًمٔم٤مهرة هلذه اًمٙمًقف سمّمالة -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- أُمر وم٘مد 

ح يمام، سمقضمقهب٤م اًم٘مقل يٜم٤مذم ش ٟم٦مقمقا  أب٤م» ُمٜمٝمؿ وأذيمر، احلدي٨م أئٛم٦م سمٕمض سمذًمؽ َسَّ

 وم٘م٤مل ُمًٚمؿ صحٞمح قمغم اعمًتخرج وهقش قمقاٟم٦م أيب صحٞمح» سمـ اعمٕمروف ُمًٜمده ذم

 .اًمٙمًقف صالة وضمقب سم٤مب: ومٞمف

: ششمٓمقع أن إٓ»: ط اًمٜمٌل ىمقل اًمّمالة هذه سمقضمقب اًم٘مقل -أجْم٤مً - ُيٜم٤َمذم ٓ 

 ومذًمؽ شاخلٛمس اًمّمٚمقات هذه ُمع شَمٓمَّقع أن إٓ» اعم٘مّمقد أن، ُمرة ُمـ أيمثر ذيمرشمف ح٤م

 ذم هل وًمٞم٧ًم ًمٚمٛمًٚمؿ شمٕمرض سمٛمٜم٤مؾم٦ٌمٍ ، آظمر رء اعمٗمروض ُمـ يٙمقن أن يٜم٤مذم ٓ

 .قمٚمٞمف ُمٗمروو٦م إصؾ

 احلدي٨م ذم ضم٤مء ىمد، ُيْذيَمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء، -أجْم٤مً - اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ هذا ًمٕمؾ 

 صالة يّمكم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ، ُمرشملم يقم ذم ومريْم٦م شمّمغم ٓ أنف اًمّمحٞمح

 اهلل وؿم٤مّق  حتدى ىمد يٙمقن صم٤مٟمٞم٦م ّرةُمَ  صغم وًمق، إصؾ هق هذا، ُمرشملم اًمٕمِم٤مء

 : -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- هذا ىمقًمف ذم ورؾمقًمف

 اًمتل اًمّمالة سم٢مقم٤مدة إُمر ومٞمف، واطمداً  ٟمّم٤مً  ًمٞمس، يمثػمة ٟمّمقص هٜم٤مك يقضمد أٓ

 : يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء وىمٚم٧م، ٟمٕمؿ: اجلقاب اعمًٚمؿ؟ صاله٤م ىمد يم٤من

 ُمقـم٠م ذم» ضم٤مء وىمد، احل٩م ومريْم٦م أداء أبقاب قمغم، احل٩م أبقاب قمغم أن ٟمحـ 
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 وح٤م...اخلٞمػ ُمًجد ذم اًمٗمجر صالة صغم ط اًمٜمٌل أن اًمًٜمـ سمٕمض وذمش ُم٤مًمؽ

، اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اعمّمٚملم ُمـ يٙمقٟم٤م ح٤م سم٠مهنام ووٕمٝمام ُيقطمل رضمٚملم وضمد، ؾمٚمؿ

 ومام»: ىم٤مل، اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مٓ، شُمًٚمٛملم؟ أوًمًتام»: هلام وىم٤مل ط اًمٜمٌل ومٜم٤مدامه٤م

 قمٚمٞمف- وم٘م٤مل، رطم٤مًمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م يمٜم٤م إٟم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓ شُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام

 ومقضمدهؿ، اجلامقم٦م ُمًجد أتك صمؿ، رطمٚمف ذم أطمديمؿ صغم إذا»: -واًمًالم اًمّمالة

 .شٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م: ُمٕمٝمؿ ومٚمُٞمَّمؾِّ ، يّمٚمقن

 صٚمٞم٤مه٤م يم٤مٟمقا  اًمتل اًمّمالة شمٚمؽ يٕمٞمدا أو، اًمّمالة شمٚمؽ يٕمٞمدا سم٠من أُمر هذا: إذاً  

 ح٤مذا؟، رطم٤مهلام ذم

 ًمٞمًقا  ه١مٓء سم٠من اجلامقم٦م ُيِْمِٕمر اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م قمـ اعمًجد ذم اٟمٗمرادمه٤م ٕن 

 .ُمٜمٝمؿ

 ي١مُمـ يم٤من ُمـ»: ىمٞمؾ وىمد، اًمتٝمؿ ُمقاىمػ ي٘مػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال: وًمذًمؽ 

  ش.اًمتٝمؿ ُمقاىمػ ي٘مػ ومال، أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل

 ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن، ٟمٌقي٤مً  يث٤مً طمد ًمٞمس هذا سم٠من إؿمٕم٤مراً  ُٕقمٓمٞمٙمؿ: ىمٞمؾ وىمد: أىمقل

 .هذا اخلٞمػ ُمًجد سمحدي٨م: ىمقًمف سمف اؾمتِمٝمدت ح٤م، ُم٘مٌقًٓ  ُمٕم٘مقًٓ 

 ُمع يّمٚمٝم٤م مل وًمٙمٜمف، ديم٤مٟمف ذم أو سمٞمتف ذم اًمٗمريْم٦م صغم ىمد اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا: وم٢مذاً  

 يٜمتحل أن جيقز ومال، ىم٤مئٛم٦م واًمّمالة اعمًجد دظمؾ صمؿ، اعمًجد ذم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م

 رء قمٜمده يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، اًمٗمرض صغم ىمد يم٤من أنف دقمقىسم، اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م

 ورسمام، شُمرشملم يقم ذم ومريْم٦م ٓ» شُمرشملم يقم ذم صالة ٓ»: إول سم٤محلدي٨م اًمٗم٘مف ُمـ

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرةً  اًمٗمرض أصكم أن زم جيقز ٓ وم٠من٤م: ٟمٗمًف ذم ىم٤مل

 يّمٚمقن ووضمدهتؿ، مج٤مقم٦م ُمًجد دظمٚم٧م إذا إٓ، يمذًمؽ هق ٟمٕمؿ: ًمف ٟم٘مقل 

 .ًمقطمدك أن٧م صٚمٞمتٝم٤م تلاًم اًمٗمريْم٦م

 سمؾ شُمرشملم يقم ذم صالة ٓ»: إول -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يِمٛمٚمؽ ٓ ومحٞمٜمذاك 

َتثٜمك ًْ  .ىم٤مئٛم٦م اجلامقم٦م وصالة، اعمًجد دظمقًمؽ طم٤مًم٦م، ومٞمٝم٤م أن٧م اًمتل احل٤مًم٦م هذه ُمٜمف ُي



   اًمّمٚمقات اخلٛمس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

 

176 

 سمًٌعٍ  أو سمخٛمسٍ  هل اًمتل اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م: أوًٓ  ومتٙم٥ًم، إًمٞمٝم٤م شَمٜمَْْمؿّ  أن سمد ومال 

 ُمـ سمريء وأن٧م سمؽ شَمٚمّمؼ ىمد اًمتل اًمتٝمٛم٦م ٟمٗمًؽ قمـ شمدومع صمؿ، رضم٦مد وقمنميـ

 .ذًمؽ

، وذيمرى وم٤مئدة ذًمؽ ذم ًمٕمؾ وًمٙمـ، قمٚمٞمٙمؿ أـمٚم٧م وىمد، اًمٌح٨م اىمتْم٤مه ُم٤م هذا 

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 ش11: 11: 77/ 371/واًمٜمقر اهلدى»

 ش11: 49: 47/ 371/واًمٜمقر اهلدى»

 

 الققت دخقل قبؾ الصالة جيقز ال

 : [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 اًمّمالة ومٞمف حترم وومجر اًمّمالة ومٞمف وحتؾ اًمٓمٕم٤مم ومٞمف حيرم ومجر ومجران اًمٗمجر»

 ش.اًمٓمٕم٤مم ومٞمف وحيؾ

 : ]قال اإلمام[

 ىمٌؾ أداؤه٤م جيقز ٓ اًمٗمرض صالة أن قمغم دًٓم٦م اخلؼم هذا ذم»: ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مل

ش ّمالةاًم ومٞمف وحيؾ. »اًمّم٤مئؿ قمغم يريدش اًمٓمٕم٤مم ومٞمف حيرم ومجر»: وىم٤مل. شوىمتٝم٤م دظمقل

 اًمٗمجر ـمٚمع إذا، اًمّمٌح صالة يريدش اًمّمالة ومٞمف حيرم وومجر. »اًمّمٌح صالة يريد

 يٙمقن إول اًمٗمجر ٕن، اًمّمٌح صالة اًمقىم٧م ذًمؽ ذم يّمكم أن حيؾ مل إول

 ومٞمف وحيؾ» وىمقًمف. إول اًمٗمجر سمٕمد سم٤مًمّمالة يتٓمقع أن جيقز ٓ أنف يرد ومل، سم٤مًمٚمٞمؾ

 .شاًمّمٞم٤مم يريد عمـ يريدش اًمٓمٕم٤مم

 اومتتحٝم٤م ُمـ صالة إقم٤مدة سم٤مب»: ىمقًمف احلدي٨م هلذا اًمٌٞمٝم٘مل شمراضمؿ وُمـ: ىمٚم٧م

 ش.أظمر اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ



 ًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إ   اًمّمٚمقات اخلٛمس 
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 «.803/ 2»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الؾقؾ فقفا يطقل التل البؾدان يف الصؾقات مقاققت تؽقن كقػ

 الـفار أو

، ضمداً  ـمقيؾ اًمٚمٞمؾ ومٞمف يٙمقن أؿمٝمر أرسمٕم٦م طمقازم شم٠ميت ًمٞمٜمٜمجراد ُمديٜم٦م ذم: السمال

، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ؾم٤مقم٤مت أرسمع إمم يّمؾ واًمٜمٝم٤مر، ؾم٤مقم٦م قمنميـ إمم يّمؾ ٨مسمحٞم

 اًمّمالة؟ ومٙمٞمػ

رون: الشقخ  قمٜمدهؿ شمٓمٚمع، إًمٞمٝمؿ سمٚمد ٕىمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمٚمقات أوىم٤مت ُيَ٘مدِّ

 .ـمٌٞمٕمٞم٦م سمّمقرة وشمٖمرب اًمِمٛمس

 وضمقد ومٞمف ُيَتّمّقر ٓ اًمذي ًمٚمٌٚمد سم٤مًمٜم٦ًٌم هق إٟمام اجلقاب هذا: ؿمٞمئ٤مً  أىمقل ًمٙمٜمل 

 إوىم٤مت هذه شمتح٘مؼ أن يٛمٙمـ ٓ يم٤مٟم٧م إذا، ُمت٘م٤مرسم٦م يم٤مٟم٧م وًمق، ٦ًممخ أوىم٤مت

رون، آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م وم٤مجلقاب، اخلٛم٦ًم  سمٚمد ٕىمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم، اخلٛمس اعمقاىمٞم٧م ُيَ٘مدِّ

 .اخلٛم٦ًم إوىم٤مت ومٞمٝم٤م إًمٞمٝمؿ

 .ش.: 31: .1/  17 / واًمٜمقر اهلدى»

 





 

 

 وأحكاوّا الفحس صالة
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 (1)الػجر صالة وقت وآخر أول

 .هريرة أيب طمدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام اًمٗمجر يٓمٚمع طملم ٝم٤موىمت أول

ش إرض إمم ٟمٙمًٝم٤م صمؿ أص٤مسمٕمف ومجع» هٙمذا ي٘مقل اًمذي ًمٞمس اًمٗمجر إن» و

/ 3 ُمًٚمؿ»ش. يديف وُمد اعمًٌح٦م قمغم اعمًٌح٦م وووع» هٙمذا ي٘مقل اًمذي وًمٙمـ

 .وؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمـ: وزاد شخ»وش 149

 ش.ضم٤مسمر قمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. »سمٖمٚمس يّمٚمٞمٝم٤م ط ويم٤من

 طمدي٨م ذم إنّم٤مري ُمًٕمقد أبق ىم٤مل واطمدة ُمرة إٓ اإلؾمٗم٤مر ذم هب٤م ؾيدظم ومل

 ذًمؽ سمٕمد صالشمف يم٤مٟم٧م هب٤م وم٠مؾمٗمر أظمرى ُمرة صغم صمؿ سمٖمٚمس ُمرة اًمّمٌح وصغم: ًمف

 .يًٗمر أن إمم يٕمد مل ُم٤مت طمتك اًمٖمٚمس

 ذم طم٤ٌمن واسمـش 93» واًمدارىمٓمٜملش 117» وـمح٤مش 61» داود أبق رواه

 اسمـ أن اًمٚمٞمثل زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ـمريؼ ُمـش 471» اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم يمامش صحٞمحف»

. سمف ُمًٕمقد أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ي٘مقل ُمًٕمقد أيب سمـ سمِمػم ؾمٛمٕم٧م: قمروة قمـ أظمؼمه ؿمٝم٤مب

 ش.اإلؾمٜم٤مد صحٞمح هق»: اخلٓم٤ميب وىم٤ملش 14/ 3» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ضم٤مر اًمٓمح٤من ؿمٕم٦ٌم أيب ـمريؼ ُمـش 136 - 131/ 4» أمحد أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م

 اًمّمٌح ُمٕمؽ أصكم إين: ًمف وم٘مٚم٧م... قمٛمر اسمـ ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل اًمرسمٞمع أيب قمـ إقمٛمش

 ط اهلل رؾمقل رأج٧م يمذا: ىم٤مل شمًٗمر أطمٞم٤مٟم٤م صمؿ ضمٚمٞمز وضمف أرى ومال أختٗم٧م صمؿ

 ي٘م٤موُمف ٓ ومْمٕمٞمػ. يّمٚمٞمٝم٤م ط اهلل رؾمقل رأج٧م يمام أصٚمٞمٝم٤م أن وأطم٧ٌٌم، يّمكم

 ش.ُمٝمقل»: اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل هذا اًمرسمٞمع أبق وقمٚمتف

 صمٜم٤م: يريؿ سمـ هنٞمؽ وم٘م٤مل ؾمٜمدا ُمٜمف أىمقى هق ُم٤م قمٛمر اسمـ قمـ قم٤مروف ىمد أنف قمغم

 أىمٌٚم٧م ؾمٚمؿ ومٚمام سمٖمٚمس اًمّمٌح اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل ؾمٛمل سمـ ُمٖمٞم٨م

 ط اهلل رؾمقل ُمع يم٤مٟم٧م صالشمٜم٤م هذه: ىم٤مل اًمّمالة؟ هذه ُم٤م: وم٘مٚم٧م قمٛمر اسمـ قمغم

                                                           

 .شضم٤مُمٕمف ىمٞمده.»اجل٤مُمع هذا ُمـ اًمّمالة صٗم٦م يمت٤مب ذم صالة يمؾ ذم ط اًمٜمٌل ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م ويٜمٔمر (1)



   صالة اًمٗمجر وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .قمثامن هب٤م أؾمٗمر قمٛمر ـمٕمـ ومٚمام وقمٛمر سمٙمر وأيب

 .قمٜمفش 117» واًمٓمح٤موي ش431 - 449» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 ذم اًمؽمُمذي ىم٤ملش 13/ 3ش »اعمجٛمقع» وذمش اًمزوائد» ذم يمام صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 : شاًمٕمٚمؾ يمت٤مب»

 .طمًـ طمدي٨م هذا: اًمٌخ٤مري ىم٤مل

 يِمٝمدن اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمء يمـ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م يمام اًمٖمٚمس ذم ُمٜمٝم٤م خيرج أطمٞم٤مٟم٤م ويم٤من

 ي٘مْملم طمتك هتـسمٞمق إمم يٜم٘مٚمٌـ صمؿ سمٛمروـمٝمـ ُمتٚمٗمٕم٤مت اًمٗمجر صالة ط اًمٜمٌل ُمع

 .اًمٖمٚمس ُمـ أطمد يٕمرومٝمـ ٓ اًمّمالة

 سمرزة أبق ىم٤مل يمام ضمٚمٞمًف وضمف اًمرضمؾ يٕمرف طملم اإلؾمٗم٤مر ذم ُمٜمٝم٤م خيرج وأطمٞم٤مٟم٤م

. ضمٚمٞمًف اًمرضمؾ يٕمرف طملم اًمٖمداة صالة ُمـ يٜمٗمتؾ ط ويم٤من: إؾمٚمٛمل

 [.صحٞمح]

 وم٢مٟمف سم٤مًمٗمجر أؾمٗمروا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف اعمراد هق اإلؾمٗم٤مر وهذا

 وهذا، ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة سم٢مـم٤مًم٦م وذًمؽ، اإلؾمٗم٤مر وىم٧م ذم ُمٜمٝم٤م اظمرضمقا : أي شًمألضمر ؿأقمٔم

 ومٞمٝم٤م اًمدظمقل ُمـ قمٚمٞمف وافم٥م اًمذي ومٕمٚمف ُمع هذا ط ىمقًمف ًمٞمتٗمؼ ُمٜمف سمد ٓ اًمت٠مويؾ

ش. اعمقىمٕملم إقمالم» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ احل٤مومظ رضمحف اًمذي وهق، ؾمٌؼ يمام اًمٖمٚمس وىم٧م ذم

 - 117/ 1» ذًمؽ شم٘مرير ذم وأـم٤مل ٞم٦ماحلٜمٗم ُمـ اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف

 : وىم٤ملش 119

 ش.وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل إٟمف»

 اعمذه٥م يمت٥م ذم قمٜمٝمؿ اعمِمٝمقر هق ح٤م خم٤مًمٗم٤م اًمثالصم٦م إئٛم٦م قمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م يم٤من وإن

 إطمٜم٤مف ُمت٠مظمري ُمـ أجْم٤م اجلٛمع هذا إمم ُم٤مل وىمد سم٤مإلؾمٗم٤مر آسمتداء اؾمتح٤ٌمب ُمـ

 ش.77 - 74ش »ًمٚمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ياًمٚمٙمٜمق احلًٜم٤مت أبق اًمٕمالُم٦م

 سم٤مًمٚمٗمظ ومرواه ًمٗمٔمف ذم اظمتٚمػ ًمٙمٜمف صحٞمح ومحدي٨م اعمذيمقر احلدي٨م وأُم٤م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مُمٝم٤مصالة اًمٗمجر و 
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 واًمٓمٞم٤مًمزش 116» واًمٓمح٤مويش ت 477» واًمدارُملش 489» اًمؽمُمذي اعمذيمقر

 ًمٌٞمد اسمـ حمٛمقد قمـ ىمت٤مدة سمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ يمٚمٝمؿش 149»

 .سمف ظمدي٩م سمـ راومع قمـ

 ؾمٛمٕمف أنف ومٞمحتٛمؾ ُمدًمس وم٢مٟمف إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمٜمٕمٜم٦م ًمقٓ طمًـ دؾمٜم وهذا

 .آطمتامل هذا ي١ميد ُم٤م وي٠ميت قم٤مصؿ قمـ سمقاؾمٓم٦م

 ؾمٗمٞم٤من قمـ يمٚمٝمؿش 171/ 7» وأمحدش 431» ُم٤مضمف واسمـش 69» داود أبق ورواه

 .أؾمٗمروا: سمدل. أصٌحقا : سمٚمٗمظ سمف قم٤مصؿ قمـ قمجالن اسمـ قمـ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ

: ىم٤مل يزيد صمٜم٤م: ش761/ 3» أمحد وم٘م٤مل النقمج اسمـ قمـ إؾمح٤مق اسمـ رواه ويمذًمؽ

 .سمف قمجالن اسمـ أن٠ٌمن٤م: ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ حمٛمد أن٤م

 أظمرضمفش. أؾمٗمروا»: سمٚمٗمظ قمٜمف ومرواه إمحر ظم٤مًمد أبق قمجالن اسمـ قمـ وظم٤مًمٗمٝمام

 قمٜمد اًمثقري وؾمٗمٞم٤من اًمٜم٤ًمئل قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ويمذاش 174/ 7» أمحد قمٜمف

 ش.ٟمقروا»: ىم٤مل هذا أن إٓ اًمدارُمل ويمذاش 111» اًمٓمح٤موي

 ًمٙمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد ومرواه قمجالن اسمـ قمٚمٞمف شمقسمع وىمد

 .وُمتٜم٤م ؾمٜمدا ومٞمف قمٚمٞمف اظمتٚمػ

 حمٛمقد قمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد صمٜمل: هم٤ًمن أبق ومرواه اًمًٜمد أُم٤م

 .ومذيمره... ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن إنّم٤مر ُمـ ىمقُمف ُمـ رضم٤مل قمـ ًمٌٞمد قمـ

 .اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم صمٜمل: وم٘م٤مل إول أُم٤م حمٛمد سمـ واؾم٤ٌمط ؾمٕمد سمـ ٞم٨ماًمٚم ورواه

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ إنّم٤مر ُمـ ىمقُمف ُمـ رضم٤مل سمـ قم٤مصؿ قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد

 ش.116» اًمٓمح٤موي أظمرضمف. ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًمقا 

 قمـ ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم صمٜم٤م: وم٘م٤مل أظمر وأُم٤م

 ش.473/ 7» أمحد أظمرضمف... ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ٤ملىم ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض
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 أظمر وأؾم٘مط قمٛمر سمـ قم٤مصؿ ؿمٞمخ ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد اًمًٜمد ُمـ إول وم٠مؾم٘مط

 .أؾمٚمؿ سمـ زيد ؿمٞمخ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ

 أصٌحقا »: اًمٚمٞم٨م وىم٤ملش سم٤مًمٗمجر أؾمٗمرشمؿ ُم٤م»: هم٤ًمن أبق وم٘م٤مل اعمتـ وأُم٤م

 ش.أؾمٗمروا»: أؾم٤ٌمط وىم٤ملش هب٤م أصٌحتؿ ومٙمٚمام سم٤مًمّمٌح

 رواه. وُمتٜم٤م ؾمٜمدا اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمثؾ ُمٞمنة سمـ طمٗمص: زيد قمـ هِم٤مُم٤م شم٤مسمع وىمد

 ش.116 - 111» اًمٓمح٤موي

 إنّم٤مري ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ أبٞمف قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد سمـ اًمرمحـ قمٌد رواه وىمد

 .احلدي٨م...ش أؾمٗمروا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 .وٕمٞمػ زيد سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمٙمـ آظمر اظمتالف وهذا

 اسمـ راومع قمـ ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ أؾم٘مط سمـ زيد قمـ اودد أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ورواه

. ُمٕملم اسمـ يمذسمف وىمد ُمؽموك وهق إقمٛمك ٟمٗمٞمع هق هذا داود وأبق سمف ُمرومققم٤م ظمدي٩م

 ومراضمٕمفش 436/ 1ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم ذيمره أؾمٚمؿ سمـ زيد قمغم آظمر اظمتالف وومٞمف

 .ومٞمف

 اي٦مرو اإلؾمٜم٤مد طمٞم٨م ُمـ واًمّمقاب احلدي٨م ذم ؿمديد اوٓمراب ومٝمذا وسم٤مجلٛمٚم٦م

 وذًمؽ ظمدي٩م سمـ راومع قمـ ًمٌٞمد سمـ حمٛمقد قمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ قمـ قمجالن اسمـ

 ُم٤م إٓ وؾمٜمدا ُمتٜم٤م هل٤م أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ هم٤ًمن أيب رواي٦م وعمقاوم٘م٦م ٓشمّم٤مهل٤م: ُٕمريـ

 ٓ يمام وم٤مدطم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م وًمٞم٧ًم ط قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رواهت٤م ُمـ إهب٤مم ُمـ ومٞمٝم٤م

 ش.438ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤م، خيٗمك

 ويمذا اًمزيٚمٕمل ظمرضمٝم٤م وىمد، ُم٘م٤مل ُمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م ختٚمق ٓ يمثػمة ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م

: سمٚمٗمظ ويمٚمٝم٤م ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش 317 - 311/ 1ش »اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل

 طمدي٨م ُمـ رضمحٜم٤مه اًمذي ًمٚمٗمظ ُم١ميدة اجلٛمٚم٦م ذم ومٝملش. ٟمقروا»: وسمٕمْمٝم٤مش أؾمٗمروا»

 سمؾ اسمتداء أؾمٗمروا: عمٕمٜمكا ًمٞمس أنف ؾمٚمػ سمام قمٚمٛم٧م ىمد وًمٙمـ. أؾمٗمروا: وهق راومع

 و 139/ 1ش »اًمٕمٚمؾ» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ ظمرضمف ُم٤م اعمٕمٜمك هذا قمغم يٕمٙمر أنف إٓ اٟمتٝم٤مء
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 ُم٤ًمٟمٞمده ذم راهقي٦م سمـ وإؾمح٤مق ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 149» واًمٓمٞم٤مًمزش 177 - 173

 قمٌد سمـ هرير قمـ اعمديٜمل إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـش ُمٕمجٛمف» ذم واًمٓمؼماين

 : ًمٌالل ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ظمدي٩م سمـ راومع قمـ ظمدي٩م سمـ راومع سمـ اًمرمحـ

 ش.ٟمٌٚمٝمؿ ُمقاىمع اًم٘مقم يرى طمتك اًمّمٌح سمّمالة أؾمٗمر»

 ُمـ ؾمٛمٕمف هذا اًمرمحـ قمٌد سمـ هرير أن أرى ُم٤م ًمٙمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا

 ُمـ أنفش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ذيمر وىمد اًمرمحـ قمٌد أبٞمف قمـ يروي وم٢مٟمام راومع ضمده

 ُمـ وآصمٜملم اًمقاطمد رأوا اًمذيـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ اًمّمٖمرى اًمٓمٌ٘م٦م ليٕمٜم اخل٤مُم٦ًم اًمٓمٌ٘م٦م

 .يم٤مٕقمٛمش اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًامع ًمٌٕمْمٝمؿ يث٧ٌم ومل اًمّمح٤مسم٦م

 ذم ؾمٌؼ ُم٤م سمٛمثؾ شم٠مويٚمف ُٕمٙمـ صح وًمق ُمٜم٘مٓمع احلدي٨م أن وم٤مًمٔم٤مهر وقمٚمٞمف

 ٓ ُمٜمٝم٤م اًمٗمراغ طملم: يٕمٜمل ٟمٌٚمٝمؿ ُمقاىمع اًم٘مقم يرى طمتك: ىمقًمف ومٞمٙمقن راومع طمدي٨م

 .آسمتداء

 طمؿش 77/ 4» نش 311/ 1» دش 76/ 7» مش 747/ 3» اًمٌخ٤مري أظمرضمف وُم٤م

 صغم ط اهلل رؾمقل رأج٧م ُم٤م: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـش 737 و 746/ 1»

 يقُمئذ اًمٗمجر وصغم سمجٛمع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صالة: صالشملم إٓ عمٞم٘م٤مهت٤م إٓ صالة

 .ُمٞم٘م٤مهت٤م ىمٌؾ

 يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـش 779 و 718» وأمحدش 767/ 3» ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

 يمؾ اًمّمالشملم ومّمغم مجٕم٤م ىمدُمٜم٤م صمؿ ُمٙم٦م إمم قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد ُمع ظمرضم٧م: ىم٤مل

 ىم٤مئؾ اًمٗمجر ـمٚمع طملم اًمٗمجر صغم صمؿ سمٞمٜمٝمام واًمٕمِم٤مء وإىم٤مُم٦م سم٠مذان وطمده٤م صالة

: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن: ىم٤مل صمؿ. اًمٗمجر يٓمٚمع مل: ي٘مقل وىم٤مئؾ. اًمٗمجر ـمٚمع: ي٘مقل

 ي٘مدم ومال واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب اعمٙم٤من هذا ذم وىمتٝمام قمـ طمقًمت٤م اًمّمالشملم ه٤مشملم إن»

 .شاًم٤ًمقم٦م هذه اًمٗمجر وصالة يٕمتٛمقا  طمتك مجٕم٤م اًمٜم٤مس

 ُمٞم٘م٤مهت٤م ىمٌؾ يقُمئذ اًمٗمجر وصغم: إومم اًمرواي٦م ذم ىمقًمف أن شمٌلم اًمرواي٦م ومٝمذه

 .اًمٗمجر ـمٚمع طملم اًمٗمجر صغم صمؿ: هذه ذم ًم٘مقًمف فم٤مهره قمغم ًمٞمس
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 .اًمٗمجر ًمف شمٌلم طملم اًمٗمجر وصغم: ًمٓمقيؾا طمديثف ذم ضم٤مسمر يم٘مقل وهذا

 .وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ؿمديدا شمٖمٚمٞم٤ًم همٚمس إٟمف: أي اعمٕمت٤مد ُمٞم٘م٤مهت٤م ىمٌؾ اًمٗمجر صغم أنف إذن وم٤معمراد

 .اًمٗمجر سمٓمٚمقع يِمؽ يم٤من سمٕمْمٝمؿ أن طمد إمم اعمٕمت٤مد اًمتٖمٚمٞمس خي٤مًمػ

 : ش713/ 3ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 يمام وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م قمـ صم٧ٌم ٕنف، اًمٗمجر ةسمّمال اًمتٖمٚمٞمس ُمٜمع عمـ ومٞمف طمج٦م وٓ»

 ريمٕمتل صغم اًمٗمجر سمٓمٚمقع اعم١مذن أت٤مه إذا يم٤من أنف هٜم٤م اعمراد سمؾ، هب٤م اًمتٖمٚمٞمس شم٘مدم

 اًمٜم٤مس ومٙم٤من سمٛمزدًمٗم٦م وأُم٤م، سمٖمٚمس ذًمؽ ُمع اًمّمٌح ومّمغم ظمرج صمؿ سمٞمتف ذم اًمٗمجر

 مل يم٤من سمٕمْمٝمؿ إن طمتك سمزغ ُم٤م أول سم٤مًمّمالة وم٤ٌمدروا، أقمٞمٜمٝمؿ ٟمّم٥م واًمٗمجر ُمتٛمٕملم

 ش.اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم يمام ـمٚمققمف ًمف يتٌلم

 ش[.1/79»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الػجر صالة وقت آخر

 ـمٚمقع ًمٖم٤مي٦م يٕمٜمل، اًمّمٌح صالة طمتك وىم٧م أقمغم يٕمٜمل، إقمغم احلد: السائؾ

 ؟ سم٘مٚمٞمؾ ىمٌؾ أو سم٘مٚمٞمؾ اًمِمٛمس ـمٚمقع ًمٌٕمد وإٓ، اًمِمٛمس

 ُمـ ريمٕم٦م ركأد ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م اجلقاب: الشقخ

 وم٤مشمتف وم٘مد اًمريمٕم٦م ُيْدرك مل وم٢مذا «اًمريمٕم٦م أدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمٗمجر صالة

 .هل٤م ىمْم٤مء وٓ، اًمّمالة

 ش 11: 47: 17/  187/  واًمٜمقر اهلدى» 

 الصادق الػجر صػة

 ومٙمٚمقا ، اعمّمٕمد اًم٤ًمـمع هيٞمدٟمٙمؿ وٓ واذسمقا  يمٚمقا »: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شرإمح ًمٙمؿ يٕمؽمض طمتك واذسمقا 
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 اعمًتٓمٞمؾ ًمٚمٗمجر شمٜمزقمجقا  ٓ: أي: شهيٞمدٟمٙمؿ وٓ»: ىمقًمف: ]قال اإلمام[

. شهن٤مي٦م». احلريم٦م: شاهلٞمد» وأصؾ. اًمٙم٤مذب اًمّمٌح وم٢مٟمف، اًمًحقر قمـ سمف ومتٛمتٜمٕمقا 

 شمٕم٤ممم ووصٗمفش إمحر» سمـ اًمّم٤مدق اًمٗمجر ًمْمقء ط وصٗمف سملم ُمٜم٤موم٤مة ٓ أنف واقمٚمؿ

 أو سمحٛمرة ُمِمقب سمٞم٤مض - أقمٚمؿ واهلل - راداعم ٕن ♂ُض ٞمَ بْ إَ  طُ ٞمْ اخلَ ▬: سم٘مقًمف إي٤مه

 وىمد. واعمٓم٤مًمع اًمٗمّمقل سم٤مظمتالف ذًمؽ خيتٚمػ، أمحر يٙمقن وشم٤مرة أبٞمض يٙمقن شم٤مرة

 وُمٙمٜمٜمل، شقمامن» ذق ضمٜمقبش مهالن ضمٌؾ» ذم داري ُمـ ُمرارا سمٜمٗمز ذًمؽ رأج٧م

 أن، اعمًٚمٛملم قم٤ٌمدة شمّمحٞمح قمغم اًمٖمٞمقريـ سمٕمض ذيمره ُم٤م صح٦م ُمـ اًمت٠ميمد ُمـ ذًمؽ

 سملم يؽماوح سمزُمـ اًمّم٤مدق اًمٗمجر ىمٌؾ يرومع اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ٗمجراًم أذان

 إىم٤مُم٦م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ويمثػما ! أجْم٤م اًمٙم٤مذب اًمٗمجر ىمٌؾ أي، دىمٞم٘م٦م واًمثالصملم اًمٕمنميـ

 سمٜمحق ىمٌٚمٝم٤م ي١مذٟمقن وهؿ، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع ُمع اعم٤ًمضمد سمٕمض ُمـ اًمٗمجر صالة

 سم٠مداء يًتٕمجٚمقن ىمدو، وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمجر ؾمٜم٦م صٚمقا  وم٘مد ذًمؽ وقمغم، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ

 أتًحر وأن٤م دُمِمؼ إذاقم٦م ُمـ ؾمٛمٕمتف يمام، رُمْم٤من ؿمٝمر ذم وىمتٝم٤م ىمٌؾ أجْم٤م اًمٗمريْم٦م

 قمـ سم٤مإلُم٤ًمك سم٤مًمتٕمجٞمؾ اًمٜم٤مس قمغم شمْمٞمٞمؼ ذًمؽ وذمش 1716» اح٤ميض رُمْم٤من

 اًمتقىمٞم٧م قمغم اقمتامدهؿ سم٥ًٌم إٓ ذًمؽ وُم٤م، ًمٚمٌٓمالن اًمٗمجر ًمّمالة وشمٕمريض اًمٓمٕم٤مم

َ ًَمُٙمُؿ اخْلَٞمُْط ▬: ًمنمقملا اًمتقىمٞم٧م قمـ وإقمراوٝمؿ اًمٗمٚمٙمل سُمقا طَمتَّك َيَتٌلَمَّ َويُمُٚمقا َواْذَ

ـَ اًْمَٗمْجرِ  ـَ اخْلَٞمِْط إؾَْمَقِد ُِم ، شإمحر ًمٙمؿ يٕمؽمض طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا » ♂إَبْٞمَُض ُِم

  .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى، ذيمرى وهذه

 ش.14-11/ 1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الػجر صالة وقت

 ـمٚمع طملم ومّمغم اًمٖمداة؟ صالة وىم٧م قمـ ط اًمٜمٌل ؾمئؾ»: ىم٤مل أنس قمـ

 هذيـ سملم ُم٤م اًمٖمداة؟ صالة وىم٧م قمـ اًم٤ًمئؾ أجـ»: ىم٤مل صمؿ، سمٕمد أؾمٗمر صمؿ، اًمٗمجر

 .شاًمقىمتلم

 سم٠من اًم٘م٤مئٚملم أدًم٦م ُمـ وهق اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م 
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 ـمٞمٚم٦م ط اًمرؾمقل ضمرى وقمٚمٞمف اًمٖمٚمس هق إٟمام اًمٗمجر ًمّمالة إومْمؾ اًمقىم٧م

 وهق اإلؾمٗم٤مر ذم ُمٜمٝم٤م اخلروج يًتح٥م وإٟمام اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم صم٧ٌم يمام طمٞم٤مشمف

 صحٞمح طمدي٨م وهق. شًمألضمر أقمٔمؿ وم٢مٟمف، سم٤مًمٗمجر أؾمٗمروا»: ط سم٘مقًمف اعمراد

 شاًمًٜمـ» ذم وهق ضمده قمـ ىمت٤مدة سمـ قمٛمر سمـ وقم٤مصؿ، أنس قمـ وهمػمه اًمٌزار أظمرضمف

 شاإلرواء» وذمش 617» شاعمِمٙم٤مة» ذم خمرج وهق، ظمدي٩م سمـ راومع طمدي٨م ُمـ وهمػمه٤م

 ش.418»

 «.901/ 8»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصبح صالة يف واإلشػار الغؾس

 .صحٞمح. شسمٖمٚمس اًمّمٌح يّمغم يم٤من»: طمدي٨م»

 ويم٤من» سمٖمٚمس اًمّمٌح اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل ؾمٛمك سمـ ُمٖمٞم٨م وقمـ

 صالشمٜم٤م هذه: ىم٤مل اًمّمالة؟ ُم٤مهذه وم٘مٚم٧م، قمٛمر اسمـ قمغم أىمٌٚم٧م ؾمٚمؿ ومٚمامش هب٤م يًٗمر

 .قمثامن هب٤م أؾمٗمر، قمٛمر ـمٕمـ ومٚمام، وقمٛمر سمٙمر وأبك ط اهلل لرؾمق ُمع يم٤مٟم٧م

 واًمزي٤مدةش 1/716» واًمٌٞمٝم٘مكش 1/117» واًمٓمح٤موىش 671» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 اًمتٖمٚمٞمس ٕن:  شقمثامن هب٤م أؾمٗمر»: ىمقًمف اًمٔم٤مهر رم يِمٙمؾ أنف إٓ، صحٞمح وإؾمٜم٤مده ًمف

 .ـمرق ُمـ قمثامن قمـ ورد ىمد

 ؾمٚمامن أبك قمـ صحٞمح سمًٜمدش 1/146/1» شاعمّمٜمػ» رم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ وم٠مظمرج

 .شسم٤مًمٗمجر يٖمٚمًقن اًمٜم٤مس ومٙم٤من قمثامن زُم٤من رم اًمريم٥م ظمدُم٧م»: ىم٤مل

 ورم.شُمٝمقل»: اًمدارىمٓمٜمك ىم٤مل اعمٚمؽ قمٌد سمـ يزيد واؾمٛمف هذا ؾمٚمامن أبق ًمٙمـ

 سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ وم٠مظمرج، وضمدهت٤م وىمد، اعمت٤مسمٕم٦م قمٜمد يٕمٜمك. شُم٘مٌقل»: اًمت٘مري٥م

 اًمٗمجر قمثامن ُمع ٟمّمغم يمٜم٤م»: ىم٤مل أبٞمف قمـ احلٜمٗمك إي٤مس سمـ اهلل قمٌد قمـ أجْم٤م صحٞمح

 .شسمٕمض وضمقه سمٕمْمٜم٤م يٕمرف وُم٤م ومٜمٜمٍمف

 يذيمر وملش 4/84، 1/1/481» طم٤مشمؿ أبك اسمـ شمرمجٝمام وأبقه هذا اهلل وقمٌد
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 اسمـ احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد، إومم اًمٓمريؼ شم٘مقى اًمٓمريؼ ومٝمذه، شمٕمديال وٓ ضمرطم٤م ومٞمٝمام

 رمحف اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م وهق، قمٜمف اهلل رى نقمثام قمـ إثر هذا شمّمحٞمح إمم اًمؼم قمٌد

 يم٤مٟمقا  أهنؿ وقمثامن وقمٛمر سمٙمر وأبك ط اًمٜمٌك قمـ صح»: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل

 .شيٖمٚمًقن

 أول قمغم اإلؾمٗم٤مر حيٛمؾ أن إؾمٗم٤مره وسملم سمٞمٜمف وم٤مجلٛمع قمثامن قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وم٢مذا

 واهلل، ط ؾمٜمتف ُمـ يٕمرومف اًمذى اًمتٖمٚمٞمس إمم رضمع إُمقر ًمف اؾمت٘مرت ومٚمام، ظمالومتف

 .أقمٚمؿ

 يٙمـ مل اًمٖمٚمس رم اًمٗمجر صالة ُمـ آٟمٍماف أن ًمٚم٤ٌمطم٨م يٌدو اًمذى: ششمٜمٌٞمف»

 طمدي٨م سيح هق يمام اًمٖمٚمس رم يٜمٍمف ومت٤مرة، يٜمقع يم٤من سمؾ، دائام ط هديف ُمـ

 ذًمؽ رم أن وحييٟمك وشمتٕم٤مرف اًمقضمقه شمتٛمٞمز طملم يٜمٍمف وشم٤مرة، اعمت٘مدم قم٤مئِم٦م

 : طمديث٤من

 ُمـ يٜمٍمف ط اهلل رؾمقل يم٤من»: لىم٤م إؾمٚمٛمك سمرزة أبك طمدي٨م: إول

 إٓ اًمًت٦م أظمرضمف.شومٞمٕمرومف يٕمرف اًمذى ضمٚمٞمًف وضمف إمم اًمرضمؾ ومٞمٜمٔمر اًمّمٌح

 واظمرضمف، ش746» شداود أبك صحٞمح» رم ظمرضمتف وىمد وأمحد واًمٌٞمٝم٘مك اًمؽمُمذى

ش 99/1 ق» واًمناجش 1/111» واًمٓمح٤موىش 1/141/1» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أجْم٤م

 .ًمف واًمٚمٗمظ

 وأثٜمك ـ أنس ُمقمم صدىم٦م أبك قمـ ؿمٕم٦ٌم يرويف، ًمؽُم٤م سمـ أنس طمدي٨م: اًمث٤مٟمك

 يم٤من: وم٘م٤مل ؟ط اهلل رؾمقل صالة قمـ أن٤ًم ؾم٠مخ٧م»: ىم٤مل - ظمػما  ؿمٕم٦ٌم قمٚمٞمف

، ه٤مشملم صالشمٙمؿ سملم واًمٕمٍم، اًمِمٛمس زاًم٧م إذا اًمٔمٝمر يّمغم ط اهلل رؾمقل

 إمم اًمٗمجر ـمٚمع إذا واًمّمٌح ،اًمِمٗمؼ هم٤مب إذا واًمٕمِم٤مء، اًمِمٛمس همرسم٧م إذا واعمٖمرب

 .شٍماًمٌ يٜمٗمًح أن

 وإؾمٜم٤مده ًمف واًمًٞم٤مقش 169 ،3/149» وأمحدش 91 ـ 1/97» اًمٜم٤ًمئك أظمرضمف

 ،اًمٌٍمى إنّم٤مرى شمقسم٦م واؾمٛمف هذا صدىم٦م أبك همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح
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 قمٜمف روى»: وىم٤مل اًم٤ٌمهغم يمٞم٤ًمن أب٤مه وؾمٛمكش 1/1» شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ أورده

 .شراؿمد سمـ وُمٓمٞمع ؿمٕم٦ٌم

 .وويمٞمٕم٤م ٟمٕمٞمؿ أب٤م شاًمتٝمذي٥م» رم قمٜمف اًمرواة رم وذيمر: ىمٚم٧م

 .اًمت٤مسمٕملم ُمـ همػمه وٓ يدريم٤مه مل وم٢مهنام ومه٤م إٓ ذًمؽ أفمـ وُم٤م

 .أمحد رواي٦م رم ساطم٦م قمٚمٞمف أثٜمك وىمد ٓؾمٞمام، ًمف شمقصمٞمؼ قمٜمف ؿمٕم٦ٌم ورواي٦م

 .اًمرضم٤مل يمت٥م رم دمده٤م ٓ وم٤مئدة وهذه

 ش[417» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الصقػ بني الػجر بصالة رواإلشػا التغؾقس يف التػريؼ عدم

 والشتاء

، سم٤مًمٗمجر ومٖمٚمس اًمِمت٤مء ذم يم٤من إذا ُمٕم٤مذ ي٤م»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 وم٢من، سم٤مًمٗمجر وم٠مؾمٗمر اًمّمٞمػ يم٤من وإذا، متٚمٝمؿ وٓ اًمٜم٤مس يٓمٞمؼ ُم٤م ىمدر اًم٘مراءة وأـمؾ

 .ُمقوقع. شيداريمقا  طمتك وم٠مُمٝمٚمٝمؿ، يٜم٤مُمقن واًمٜم٤مس، ىمّمػم اًمٚمٞمؾ

 رؾمقل قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م ظمالف أنف احلدي٨م هذا ذم فيمذسم ي١ميمد ومم٤م: ]قال اإلمام[

 قمغم شمدل يمام، واًمّمٞمػ اًمِمت٤مء سملم شمٗمريؼ دون اًمٗمجر سمّمالة اًمتٖمٚمٞمس ُمـ ط اهلل

 ُمًٕمقد أيب طمدي٨م وهق، ُمٜمٝم٤م واطمد سمذيمر وم٠ميمتٗمل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذًمؽ

 صمؿ، هب٤م وم٠مؾمٗمر أظمرى ُمرة صغم صمؿ، سمٖمٚمس ُمرة اًمّمٌح صغم ط اًمٜمٌل أن»اًمٌدري

 داود أبق رواه. شيًٗمر أن إمم يٕمد ومل، ُم٤مت طمتك اًمتٖمٚمٞمس ذًمؽ ٕمدسم صالشمف يم٤مٟم٧م

 احل٤ميمؿ وصححفش 473»شصحٞمحف»ذم طم٤ٌمن واسمـ اًمٜمقوي ىم٤مل يمام طمًـ سمًٜمد

 هبذا واًمٕمٛمؾش. 717 رىمؿ»شداود أيب صحٞمح»ذم سمٞمٜمتف يمام وهمػمهؿ واًمذهٌل واخلٓم٤ميب

، اعمجتٝمديـ ئٛم٦موإ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ، اًمٕمٚمامء مج٤مهػم قمٚمٞمف اًمذي هق احلدي٨م

 ىمداُم٦م اسمـ ذيمر ًمٙمـ، أومْمؾ اًمٗمجر سمّمالة اًمتٕمجٞمؾ أن أمحد اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 وم٤مٕومْمؾ اح٠مُمقُمقن أؾمٗمر إن»: أمحد اإلُم٤مم قمـ أظمرى رواي٦مش 111/  1»شاعم٘مٜمع»ذم
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 ذم إُمقي ؾمٕمٞمد ٕيب وقمزاه، هذا ُمٕم٤مذ سمحدي٨م اًمنمح ذم ًمف واطمت٩م، شاإلؾمٗم٤مر

 !ُمٖم٤مزيف

 ش.374-371/ 4»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الػجر لصالة يَمذن متك

ٟمقن، اإلؾمٙمٜمدري٦م ذم اًمًٚمٗمٞملم ُمـ إظمقة قمٜمدٟم٤م: السمال ، أذاٟملم اًمٗمجر ُي١َمذِّ

 هٜم٤مك إن: وي٘مقًمقن، اًمٕم٤مدي إذان ُمـ ؾم٤مقم٦م صمٚم٨م سمٕمد اعمٕمتؼم هق اًمذي وإذان

 ذم شمرون ُم٤مذا، اًمّمٞم٤مم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ظمٓمقرة ًمف ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا، واًمٙم٤مذب اًمّم٤مدق اًمٗمجر

 صمٚم٨م ُي١َمظّمر اًمٗمجر أن صم٧ٌم إذا أنف ُمـ يمٚمٝم٤م اجلٛمٝمقري٦م سم٘مٞم٦م ُمقىمػ ُم٤مو اعم٠ًمخ٦م هذه

 إذان؟ هذا قمغم اًمقىم٧م ىمٌؾ ُيَّمٚمُّقن ومٝمؿ، ؾم٤مقم٦م

 طمٞم٨م، إؾمػ ُمع اإلؾمالُمٞم٦م إىم٤مًمٞمؿ ُمـ سمٙمثػم أخٛم٧م ُمّمٞم٦ٌم هذه: الشقخ

 ىمٌؾ اًمٗمجر صالة وُيَّمّٚمقن، اًمتحريؿ وىم٧م ُملء ىمٌؾ ًمٚمّم٤مئؿ[ إيمؾ] ُيـحرُمقن أهنؿ

 أن وسمخ٤مص٦م، اًمٞمد عمس اًمٌالد هذه ذم عمًٜم٤مه ٟمحـ وهذا، ًمٚمّمالة ًمقىم٧ما دظمقل

 ـمٚمقع وُم٤ًمء ص٤ٌمح يمؾ ذم أرى وم٠من٤م، ُمنموم٦م -قمكم اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا- داري

: أي، اًمقىم٧م ىمٌؾ ُيَّمٚمُّقن ومٕمالً  أهنؿ وم٠مضِمد، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع، وهمروهب٤م اًمِمٛمس

 .اًمٗمجر صالة

 ٓ ٕين، اًمٗمجر وُأصكم اعمًجد هذا إمم آيت أن حتٛمٚمٜمل اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ وهذا 

رون أهنؿ إٓ طمقزم اًمتل اعم٤ًمضمد ذم أضمد ٌَٙمِّ  .سم٤مًمّمالة ُي

 .إىمؾ قمغم اًمًٜم٦م هذا، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ىمٌؾ إٓ اًمًٜم٦م ُيَّمٚمُّقن ٓ إىمؾ قمغم

ٟمٜم٤م أطمد أن قمٚمٛم٧م وم٘مد، اًمٌالد هذه ذم وم٘مط ًمٞمس وإُمر   ذم اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 سمف شمًٛمع وًمٕمٚمؽ يمذًمؽ، هٜم٤م أن٤م أذيمر يمام مت٤مُم٤مً  ومٞمٝم٤م يذيمر وهق، رؾم٤مًم٦م أخَّػ اًمٙمقي٧م

 اًمٙمالم ٟمٗمس ي٘مقل رؾم٤مًم٦م ًمفش اهلالزم اًمديـ شم٘مل اًمديمتقر» ؿمخّمٞم٤مً  شمٕمرومف ٓ يمٜم٧م إن

ٟمقن وأهنؿ، اعمٖمرب ذم  مخس أو ؾم٤مقم٦م صمٚم٨م سمٜمحق اًمقىم٧م ىمٌؾ اًمٗمجر ًمّمالة ُي١َمذِّ
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 .دىمٞم٘م٦م وقمنميـ

 أطمدهؿ ُمـ ؾم١مال يَّ ًَمد ورد وم٘مد، اًمٓم٤مئػ قمـ اهل٤مشمػ سمقاؾمٓم٦م قمٚمٛم٧م يمذًمؽ

 اًمقىم٧م خُي٤َمًمػ ذًمؽ وأن، اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم اًمٗمجر صالة يّمٚمقن هٜم٤م سم٠مهنؿ: ي٘مقل

 .وهٜم٤مك هٜم٤م قمـ ٟمتحدث يمام مت٤مُم٤مً  اًمنمقمل

ٟمٜم٤م ؾم١مال قمـ ًمإلضم٤مسم٦م وم٠مقمقد ٟمقن أهنؿ طمٞم٨م ُمـ ومٝمؿ، اإلؾمٙمٜمدري٦م ذم إظمقا  ُي١َمذِّ

 .اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  وم٘مد أذاٟملم

ٟمقن هؿ هؾ، اًمث٤مين أذاهنؿ ذم دىمٞم٘ملم يم٤مٟمقا  إذا أدري ُم٤م ًمٙمـ   يؼمق طمٞمٜمام ُي١َمذِّ

 .اًمٜمقر ويٜمتنم ويًٓمع اًمٗمجر

 .اعمًٚمٛملم مج٤مهػمُ  أُم٤مهت٤م ؾمٜم٦مً  أطمٞمقا  وم٘مد ذًمؽ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  وم٢من 

ٟمقن يم٤مٟمقا  إن أُم٤م   اًمنمقمل اًمقىم٧م شُمٕمٓمل ٓ ومٝمذه، واًمت٘م٤مويؿ اًمدوزٟمامت قمغم ُي١َمذِّ

 وهذا إذاٟملم سملم مجٕمقا  إن: أي، ٞمئ٤مً ؾم وآظمر ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ظمٚمٓمقا  ىمد ومٞمٙمقٟمقا ، أبداً 

دوا ُم٤م ًمٙمـ ؾمٜم٦م  .اًمث٤مين ًمألذان اًمنمقمل اًمقىم٧م طَمدَّ

 اًمّمٌح صالة أن٤م قمكمَّ  ؾمتْمٞمع اًمّمقرة هبذه اًم٘م٤مهرة ذم ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: السمال

 ومٕمالً  ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمقا  ويٙمقٟمقا ، أبقاهب٤م شمٖمٚمؼ شم٘مري٤ٌمً  اعم٤ًمضمد مجٞمع ٕن: مج٤مقم٦م

 أومٕمؾ؟ ُم٤مذا ن٤مأ، اًمنمقمل اًمقىم٧م دظمقل

 وَمُتَّمكم دارك إمم شمٕمقد صمؿ، شمٓمققم٤مً  وراءهؿ شُمّّمكمِّ  طم٤مل هذه ذم أن٧م: الشقخ

 .ومرو٤مً  سم٠مهٚمؽ

 اًمٜم٤مس ُمـ إقمٔمؿ اًمًقاد: يٕمٜمل، اًمٜم٤مس صالة قمغم ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم: السمال

 ه١مٓء؟ صالة قمغم احلٙمؿ، اًمقىم٧م ىمٌؾ ُيَّمٚمُّقن

 يم٤من ُمـ ومٕمغم، اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم شم٘مع اعم١ًموًمٞم٦م خيٗم٤مك ٓ ه١مٓء، ـمٌٕم٤مً : الشقخ

ٌَٚمِّغ أن قمٚمؿ قمٜمده  مل وُمـ، سم٤مـمٚم٦م ومّمالشُمف قمٜمف أقمرض صمؿ احلٙمؿ سمٚمٖمف ومٛمـ، اًمٜم٤مس ُي

 .هذه واحل٤مًم٦م ُمًئقًمٞم٦م ٓ أنف ومتٕمِرف احلٙمؿ يٌٚمٖمف

 .ش.: 16: 76/  73 / واًمٜمقر اهلدى»
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 ادعتاد وقتفا وبقان إمجاًعا جيقز ال وقتفا قبؾ الػجر صالة

ـْ  ٌْدِ  قَم   قَم
ِ
  َرؾُمقَل  َرَأج٧ُْم  َُم٤م»: ىَم٤مَل ، ُمًٕمقد ـسم اهلل

ِ
َّٓ  َصاَلةً  َصغمَّ  ط اهلل  إِ

ٞمَ٘م٤مهِت٤َم
ِ ِ
َّٓ ، عم   اعْمَْٖمِرِب  َصاَلةَ : َصاَلشَملْمِ  إِ

ِ
ٌَْؾ  َيْقَُمِئذٍ  اًْمَٗمْجرَ  َوَصغمَّ ، سمَِجْٛمعٍ  َواًْمِٕمَِم٤مء  ىَم

 .شُِمٞمَ٘م٤مهِت٤َم

 جيقز ٓ ىمتٝم٤مو ىمٌؾ اًمٗمجر ومّمالة وإٓ اعمٕمت٤مد وىمتٝم٤م ىمٌؾ يٕمٜمل: ]قال اإلمام[

، اًمقىم٧م أول قمـ يًػم شم٠مظمػم ُمع وًمٙمـ، همٚمس ذم صالهت٤م هق اعمٕمت٤مد ووىمتٝم٤م إمج٤مقم٤م

 يمام اًمٗمجر ـمٚمع طملم اًمّمٌح ومّمغم اًمٞمقم هذا ذم وأُم٤م، سم٤مًمّمالة ي١مذٟمف سمالل ي٠متٞمف ريثام

 همػم ذم أنف سمٞم٤من ومٗمٞمف، شم٠مظمػم دون يٕمٜمل، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُمًٕمقد اسمـ قمـ رواي٦م ذم

 إمم يت٠مظمر يم٤من أنف إـمالىم٤مً  ومٞمف ًمٞمس وًمٙمـ اًمٗمجر ـمٚمقع أول قمـ ت٠مظمري يم٤من اًمٞمقم هذا

 سمرىمؿ شم٘مدم يمام اًمٖمٚمس ذم اًمّمٌح يّمغم يم٤من ط أنف صم٧ٌم وىمد يمٞمػ، اإلؾمٗم٤مر

 .يقرده مل اهلل رمحف اعمّمٜمػ وًمٙمـ، قم٤مئِم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم، ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـش 417»

 [191 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 الشؿس قعضؾ بعد الػجر صالة حؽؿ

 شمٓمٚمع طمتك يمًالً  اًمٗمجر صالة قمـ شم٠مظمره ًمٚمِمٞمخ يِمتٙمل رضمؾ]: مداخؾة

 [.اجلامقم٦م صالة ذم وشم٘مّمػمه، اًمِمٛمس

 !اًمٕم٤ٌمدة؟ ؿم٤من ُمـ ظُمٚم٘م٧م وإٓ، اًمِمٖمؾ ؿم٤من ُمـ ظُمٚم٘م٧م أن٧م: الشقخ

َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م▬: مداخؾة َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ  .[16: اًمذاري٤مت] ♂ًمِٞمَْٕم

 أن٧م، سمقصٞم٦م سمقصٞمؽ هال أن٤م ًمذًمؽ: سم٘مل ًمٞمش، وسمَتْحِرف ْٕمِرفسمتَ ، ه٤مه: الشقخ

 صالة يمؾ: أوًٓ ، يمٚمٝم٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات أداء قمغم حترص أنؽ قمٚمٞمؽ: ُمًٚمؿ ويمؾ

 .اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اعمًجد ذم: وصم٤مٟمٞم٤مً ، وىمتٝم٤م ذم

 ذم صالة يمؾ، اخلٛمس اًمّمٚمقات أداء قمغم حي٤مومظ أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم إٟمف: ىمٚمٜم٤م
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 .اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اعمًجد ذم صالة يمؾ صمؿ، اعمنموع وىمتٝم٤م

 اعمًجد ذم اًمّمالة ٕداء سمؽميمف يٕمتذر أنف اًمقضمقه ُمـ وضمف سم٠مي ًمف جيقز وٓ 

 .قمٚمٞمؽ ومرض هق ُم٤م اًم٤ًمقم٦م هذيؽ ذم اًمِمٖمؾ ٕن: سم٤مًمِمٖمؾ

: ًمؽ ىم٤مل، ؾم٤مقم٤مت قمنم ؾم٤مقم٦م قمنمة اصمٜمل اًمٜمٝم٤مر ذم أقمٓم٤مك وضمؾ قمز اهلل 

ص ًمٙمـ، يقُمؽ ىمقت ومٞمٝم٤م ٥مسمتٙمً اًمٚمِّـل احلالل اًمِمٖمؾ ومٞمٝم٤م اؿمتٖمؾ  هذه ُمـ زم ظَمّمِّ

 .صٚمقات خلٛمس دىمٞم٘م٦م ؾمتلم: يٕمٜمل واطمدة ؾم٤مقم٦م اًم٤ًمقم٤مت

 ُمع اعمًجد ذم صٚمٞم٧م ومام اٟمِمٖمٚم٧م أن٤م: ي٘مقل إٟمف قمذر إٟم٤ًمن ٕي ومٞمف ومام 

 .اجلامقم٦م

 ذم اًمٕمِم٤مء شُمَّمكم ٓزم، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اًمًٝمر سمٞمجقز ُم٤م: واطمدة صم٤مين 

 .وسمتٜم٤مم رأؾمؽ وحتط، شمتٕمِمك شمتٕمِمك قم٤مدشمؽ ُمـ إذا، اًمٌٞم٧م قمغم وشمروح، اعمًجد

 ؾم٧م اًم٤ًمقم٦م شمّمكم اًمٗمجر صالة شمٗمقشمؽ ُم٤م إٟمف وٛملم وم٠من٤م هٙمذا ومٕمٚم٧م إذا 

 .اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ؾمٌٕم٦م اًم٤ًمقم٦م

 اًمٕمٍم ذم ظم٤مص٦م، سمزظم٤مرومٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ومتٜمتٝمؿ أهنؿ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُُمّمٞم٦ٌم ًمٙمـ 

 وهل أٓ لماعمًٚمٛم سمٞمقت ذم دظمٚم٧م اًمتل اًمٙمؼمى اعمّمٞم٦ٌم هذه ظم٤مص٦م، احل٤مض

 .اًمتٚمٗمزيقن

 أن٧م ويٙمٗمٞمؽ، شمٕمٚمٛمقن يمٜمتؿ ًمق اعمحرُم٤مت أؿمد ُمـ اًمٞمقم اًمتٚمٗمزيقن وضمقد 

 رء ومٞمف ٕنف: وسمٞم٠مظمذه، اًمٜمٕم٤ًمن سمٞمًٝمر اًمتٚمٗمزيقن إٟمف سمٞمتف ُمـ ًمٞمٕمرف وهمػمك

 .ُمٖمري

ٜم٤م   قمٜمده اؾمتٕمداد وأطمًـ، صقرة أطمًـ ذم اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ وضمؾ قمز َوَرسمُّ

 .اًمٚمٞمؾ ذم ًمٞمٜم٤مم اؾمتٕمداد قمٜمده، اًمٜمٝم٤مر ذم يٕمٛمؾ اؾمتٕمداد

 ؾَمِٝمر إذا، احلٞم٤مة قمٚمٞمف شمْمٓمرب ؾمقف اإلهلل اًمٙمقين اًمتٜمٔمٞمؿ هبذا َأظَمؾَّ  هق وم٢مذا 

 اًم٤ًمقم٤مت هذه، ؾم٤مقم٤مت ٟمقُمف ُمـ، راطمتف ُمـ ٟمٗمًف ظَمِن  ُمٕمٜم٤مه هذا اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم
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: وًمذًمؽ، اًمْمحقة طم٤ًمب وقمغم، اًمٗمجر صالة طم٤ًمب قمغم يٕمقوٝم٤م سمِّده أجـ ُمـ

 .سمٕمده٤م اًمًٝمر وقمـ اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم ـقم ط اهلل رؾمقل هنك

 إمم سمٞمٗمٞمؼ وُم٤م، ٟمقُمف سمٞمّمحٌٝم٤م ٕنف ح٤مذا؟، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ هنك

 يمام يٛمتد ٓ اًمٕمِم٤مء ووىم٧م، اًمٕمِم٤مء وىم٧م راح سمٞمٙمقن اًمٚمٞمؾ وسمٜمّمػ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 صالة ووىم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام وإٟمام، اًمٗمجر وىم٧م إمم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يتقهؿ

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم ِم٤مءاًمٕم

 .واطمدة اًم٤ًمقم٦م: مداخؾة

 إطمدى شمٙمقن وىمد، قمنم إصمٜم٤م شمٙمقن وىمد، واطمدة اًم٤ًمقم٦م شمٙمقن ىمد، ٓ: الشقخ

 .وىمٍمه اًمٚمٞمؾ ـمقل طم٥ًم أن٤م، وٟمّمػ قمنم

 ُمٕم٘مقل طمٙمؿ هذا، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: اًمِم٤مهد 

 قمغم، اًمٕمِم٤مء صالة شمٗمقشمف ٓ ًمٙمل ؟ح٤مذا: ؾم٤مئؾ ؾم٠مل ًمق ٕنف: اًمٗم٘مٝم٤مء شمٕمٌػم ذم اعمٕمٜمك

 صمؿ، اًمٗمريْم٦م وم٤مشمف سمٞمٙمقن وطمٞمٜمئذ، اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اًمٕمِم٤مء صالة شمٗمقشمف راح إىمؾ

 هق يمامنش اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اًمًٝمر قمـ هنك أنف» احلدي٨م مت٤مم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 قمدم قمغم اًم٤ًمهر سمٞم٤ًمقمد اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اًمًٝمر ٕنف ح٤مذا؟، اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل

 .اًمٗمجر صالة ٕداء ؾمتٞم٘م٤مظآ

، اعمًجد ذم اًمٕمِم٤مء سمٞمّمكم اًمٜم٤مس ُمـ زيد أن أن ًمق اًمٜمتٞمج٦م ؿمقف: ومروٜم٤م ومٚمق 

 أنف قم٤مدشمف ُمـ صمؿ، اًمٓمٕم٤مم ذم يث٘مؾ وٓ صمالصم٦م ًم٘مٛمتلم سمٞمتٕمِمك اًمٌٞم٧م قمغم وسمػموح

 اًمٚمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م، ٟمقُمف ُمـ راطمتف ُمـ طمٔمف ي٠مظمذ راح هذا ٕنف: اًمٗمجر ًمّمالة يًتٞم٘مظ

 هذا، اًمِمٛمس ـمٚمقع إمم اًمٜمقُم٦م ؾمح٥م، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد وٟم٤مم رأؾمف طمط يم٤مًمٕم٤مدة

 طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً  ٟمز ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف: َصؾِّ  ؾم٤مقمتٝم٤م ًمف ي٘م٤مل

 اًمًٝمر قمدم ُمـ، اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب أظمذ هذا ٕنف:  شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م

 ؾمح٥م اًمٚمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م ًمٙمـ، ٟمفُمٙم٤م ذم ووٕمف رء يمؾ واؾمتٕمٛمؾ، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد

 صاله٤م ًمق وسمٞمٙمقن، يّمكم يًتٞم٘مظ وؾم٤مقم٦م ُمٕمذور هذا، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إمم ٟمقُم٦م
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 قمغم اًمٞمقم اًمٖم٤مًم٥م هق يمام آظمر ؿمخص أُم٤م، اًمٜم٤مس ُمـ زيد هذا، وىمتٝم٤م ذم صاله٤م يم٠منف

 يمامن وىمد، قمنم إطمدى وٟمّمػ قمنمة آٟمٗم٤مً  ص٤مطمٌٜم٤م ُمثؾ إٓ سمٞمٜم٤مم ُم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 هذا، اًمٗمجر ًمّمالة يًتٞم٘مظ سمٞم٘مدر ُم٤م، احل٤مل ـمٌٞمٕم٦م هق هذا إيف، قمنم اصمٜم٤م إمم يًحٌٝم٤م

 .يّمٚمٞمٝم٤م أن أبداً  سم٢مُمٙم٤مٟمف وٓ، اًمّمالة قمٚمٞمف راطم٧م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اؾمتٞم٘مظ إذا

 وذم وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ أداء قمغم أوًٓ  اعمح٤مومٔم٦م ضورة: يٕمٜمل يمٚمف وهذا 

 ذم اًمّمالة سم٠مداء اًم٘مٞم٤مم قمـ ومٜم٤مشَمٍْمِ  اًمتل إؾم٤ٌمب قمـ ٟمٌتٕمد أن: وصم٤مٟمٞم٤مً ، اعمًجد

 .اهلل ؿم٤مء إن أن اجلقاب ًمؽ ووح أفمـ، وىمتٝم٤م

 .ؿمٞمخ ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك.. .: مداخؾة

 .شمٗمْمؾ: الشقخ

 ٟمٗمر قمنم قمٜمدي أيمقن ح٤م ـمٌٕم٤مً ، اًمٕمِم٤مء صالة ـمٌٕم٤مً  طمٙمٞم٧م أن٧م: مداخؾة

[ فأنتٌ يمذًمؽ] سمدي أن٤م ـمٞم٥م، وأن٤مم طم٤مزم أطمط اًمٕمِم٤مء صالة وسمٕمد، وًمد قمنم ومخ٦ًم

 !وأن٤مم؟ رأد أطمط، يٕمٜمل زوضمتل ُمـ احلٞم٤مة ُمـ طم٘مل آظمذ وسمدي ًمّمحتل

 ٕوٓده يٚمتٗم٧م اًمزوج أن ٓزم ُم٤م إٟمف طمٙمٞم٧م ُم٤م أن٤م، اهلل ؾم٤محمؽ أن٧م: الشقخ

 ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ هؿ هؾ، قمنم اخلٛم٦ًم أو اًمٕمنمة أو اخلٛم٦ًم إوٓد: أوًٓ ، وًمزوضمتف

 أو ىمٚمقا  هذول إوٓد داواًم ىم٤مم، اًمزوضم٦م طمتك رضمؾ وم٘مط ًمٞمس واًمداه ىم٤مم أفمٗم٤مرهؿ

 شم٠ميت هٜم٤م وُمـ، ٓ: آؾمٗم٤مً  ًمؽ سم٘مقل أن٤م، إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م شمرسمٞمتٝمؿ سمقفمٞمٗم٦م ىم٤مُمقا  يمثروا

 .اعمِمٙمٚم٦م

 سمٕمد يّمكم وسمِّده، وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء قمغم حي٤مومظ سمده اًمٚمِّـل اًمٜم٤مس ُمـ زيد: ُمثالً  

 اًمٙم٤ٌمر دهأوٓ أظمذ، اعمًجد ذم اًمٕمِم٤مء صغم ح٤م، اًمنمقمل اًمٜمٔم٤مم طم٥ًم قمغم اًمٕمِم٤مء

 .ٓ: اجلقاب اعمًجد؟ إمم ُمٕمف

 اًمِم٤ٌمب أُم٤م، اًمٙمٝمقل ُمـ إٓ، قمروؿمٝم٤م قمغم ظم٤موي٦م اًمٞمقم اعم٤ًمضمد دمد وًمذًمؽ 

 أن احل٤مض اًمٕمٍم ذم ٟمحـ سمدأن٤م، قمنم مخ٦ًم قمنم أرسمٕم٦م قمنم صمالصم٦م قمنم اصمٜم٤م أوٓد

 .إنامط هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ٟمرى
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 ٟمٙمـ ومل اعم٤ًمضمد ذم راهؿٟم أن اًمٚمِّـل اًمِم٤ٌمب ه١مٓء سمٜمِمقف إؾمػ ُمع ًمٙمـ 

 .اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ومٞمام ٟمراهؿ

 ٓ أسم٤مء أيمثر، أسم٤مء هؿ ؾمٌٌٝمؿ ًمٞمس اعم٤ًمضمد طمْمقرهؿ ذم آدم٤مه هذا 

، هب٤م سمٞمت٠مثروا اًمّم٤محل٦م واًمّمح٦ٌم، ومٞمٝم٤م قم٤ميِملم اًمكم اًمٌٞمئ٦م هق اًم٥ًٌم، سم٠مبٜم٤مئٝمؿ هيتٛمقن

، سم٠موٓدهؿ سمٞمٝمتٛمقا  ُم٤م سمٞمّمٚمقا  اًمكم وم٠ميمثرهؿ أسم٤مء أُم٤م، اعم٤ًمضمد حلْمقر وسمٞمٜمِمٓمقا 

 ؾمـ سمٚمغ يٙمقن سمِّده وًمد يمؿ، قمنم مخ٦ًم قمنمة ىمٚم٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م سم٤مًمٖم٧م أن٧م

 .ُمٕمف ُم٤مر يٙمقن ٓزم وًمد يمؿ، اعمًجد إمم ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  اًمٌٞم٧م سم٤مب ومتح إذا، اًمتٙمٚمٞمػ

 .مخ٦ًم رء أىمؾ: مداخؾة

 .اًمٞمقم اًمٌمء هذا سمٜمِمقف ُم٤م ٟمحـ: الشقخ

ًمد هذا إٟمف، ضمداً  ُم١مؾمٗم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ُيْٕمٓمِٞمٜم٤م هذا: وم٢مذاً    ُمـ اًمؼميم٦م هذه قمٜمده اًمٚمِّـل اًمقا

 سمؽمسمٞم٦م هق سمدأ ًمق ٕنف، إول اًمقًمد ضم٤مء، إول اًمقًمد سمدأ ُم٤م ُمٜمذ ُُمَ٘مٍمِّ  هق، إوٓد

 هيتؿ ٟمٌغ ويمٚمام، قمنمة اسمـ شمًٕم٦م اسمـ اًمّمالة قمغم سمٞمح٤مومظ ُمثالً  وص٤مر، إول اًمقًمد

ًمد سمػمشم٤مح وهٙمذا، حؼسمٞمٚم واًمث٤مًم٨م ومٞمف سمٞمٚمحؼ اًمث٤مين أظمقه، اعمًجد ذم سم٤مًمّمالة ، اًمقا

 ؾمٌ٘مٝمؿ ًمذًمؽ، إؾمػ ُمع اًمٞمقم ُمقضمقد ُمش هذا، إومم اًمٌذرة إٟم٤ٌمت أطمًـ ُم٤م إذا

رهت٤م أن٧م اًمٚمِّـل اعمِمٙمٚم٦م  .آٟمٗم٤مً  َصقَّ

، مت٤مُم٤مً  اًمٜمٔمر ًمٗم٧م سمٞمٝمٛمٜمل أن٤م ًمٙمـ، ُم٤ٌمذة اجلقاب قمـ ؿمقي٦م أبٕمدك يٛمٙمـ أن٤م 

 يمؾ، ومٞمٝمؿ اعمٗمروض هق ٤مُم وظمٚمّمقا  شمٕمِمقا ، سمٞمتٕمِمقا  إوٓد هذول: ًمؽ سم٘مقل أن٤م

ي هٞمؽ أبقه ٕنف ًمٞمش؟، ويٜم٤مم اًمٗمرش يًتٚم٘مل واطمد قِّ ًَ ه ح٤م سم٘مك وأبقه، ُُم  يتٛمتع سمِدُّ

 ومراؿمف إمم سمٞم٠موي ومٝمق، أوٓده سملم ُمق اخل٤مص٦م همرومتف ذم سمحالًمف يتٛمتع ومًقف، سمحالًمف

 هق ذًمؽ وسمٕمد.. .اًمٌٞم٧م وؾمٙمـ ومروؿمٝمؿ إمم يمٚمٝمؿ إوٓد أووا سمٕمدُم٤م وزوضمتف هق

 .سمحالًمف عسمٞمتٛمت

 .وىم٧م سمده٤م: مداخؾة

 اًمقىم٧م هذا، ٓ، وٟمٛمٜم٤م قمِم٤مء صٚمٞمٜم٤م سمٜم٘مقل ُم٤م ٟمحـ، اًمقىم٧م يم٤من ُمٝمام: الشقخ
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 .ُُمَ٘مٜمَـّ حمدد يٙمقن اعمٝمؿ

 أُم٤م، اًمتٚمٗمزيقن وهق اهلل ـم٤مقم٦م قمـ سمتٍمومٜم٤م اًمٚمِّـل اًمقؾم٤مئؾ قمـ سمٜمحٙمل ٟمحـ 

، ُمٜمٝم٤م سمد ٓ أُمقر هذه. ٓ شمقوٞم٧م؟ أن٧م. صٚمٞم٧م ُم٤م ٓ صٚمٞم٧م؟ وًمد ي٤م أن٧م شمٕم٤مل

 سم٤مًمٙمثػم شم٠مظمذ راح ُم٤م، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ شم٠مظمذ راح ُم٤م اًمزُم٤من ُمـ أظمذت ُمٝمام هذه ًمٙمـ

 .ؾم٤مقم٦م سم٤مًمٙمثػم

 .صمالصم٦م ؾم٤مقمتلم سمٕمد إٓ يٜم٤مُمقن ٓ اًمٕمٞم٤مل سمس: مداخؾة

 قمغم ُم١مدسملم هؿ ُم٤م ُُمرسمٞملم هؿ ُم٤م إصؾ ٕن يٜم٤مُمقن؟ ٓ ح٤مذا طمٌٞمٌل ي٤م: الشقخ

 يمؾ، ُيْٕمٓمِٞمف ٓ اًمٌمء ووم٤مىمد، ؾمالماإل أدب ُُم١َمدب ُمش أبقه، شم١ماظمذين ُم٤م اإلؾمالم

 . أن ؿم٤ميٗمٞمٜمف اًمكم اجلٞمؾ

 ؾمٜم٦م قمنميـ ىمٌؾ ُمقضمقدة ُمش أُم٤ميمـ ذم مجٞمٕمٙمؿ شمِمٝمدوا يٛمٙمـ أن: الشقخ

 اإلؾمالم قمغم اًمؽمسمٞم٦م، صمامره٤م شم١ميت سمدأت ُم٤م اًمؽمسمٞم٦م ًمًف ًمٙمـ! ـمٞم٥م ٓ؟ أم صحٞمح

 اهلل رؾمقل هنك أنف آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م اًمؽمسمٞم٦م وُمـ، صمامره٤م شُم١ميت سمدأت ُم٤م ًمًف اًمّمحٞمح

، إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م هذه، سمٕمده٤م احلدي٨م وقمـ، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ ط

 ُمـ، سمتٕمرومقه٤م ُم٤م، قمٛمالً  شمٕمرومقهن٤م ومٙمٞمػ، وقمٚمامً  ومٙمراً  شمٕمرومقهن٤م ُم٤م يٛمٙمـ شمٕمرومقهن٤م؟

 اًمٕمٚمؿ ُمـ رء يٜمتنم سمدأ هال، اًم٤ًمسمؼ ُمـ قمٚمؿ ذم ومٞمف يم٤من ُم٤م شمتٕمٚمٛمقا  سمِّديمؿ أجـ

 يًتٓمٞمع ُم٤م وهذا، قمٛمالً  واعمٝمجقر قمٚمامً  اعمجٝمقل اًمٕمٚمؿ ُمـ، ٜم٤مساًم سملم اًمّمحٞمح

 ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُُمروا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف إؾمػ ُمع يٜمٙمره أطمد

ىمقا ، قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ  .شاعمْم٤مضمع ذم سمٞمٜمٝمؿ ووَمرِّ

 ح٤م ًمّمالةسم٤م اًمقًمد سم٠مُمر يٕمتٜمقن إُمٝم٤مت ُمـ ويمؿ يمؿ صمؿ أسم٤مء ُمـ ويمؿ يمؿ أن 

 خيْمع اًمقًمد حلتك، وُمدة ُمدة سملم ُم٤م إُمر هذا قمغم وسمٞمًتٛمروا اًم٤ًمسمٕم٦م؟ ؾمـ سمٞمٌٚمغ

، اًمٕم٤مذة ؾمـ ذم طمٞم٤مشمف ودظمٚم٧م، ؾمٜمقات صمالث ظمْمع ُم٤م وم٢مذا، اًمٙمريؿ إُمر هلذا

 قمٛمره ص٤مر ٕنف، وًمده٤م سمتيب أم قمـ ومْمالً  اًمٞمقم أب ومٞمف ويـ، ُيْيب طمٞمٜمئذٍ 

 وإٓ، ٟمٕمٚمؿ سمام ٟمٕمٛمؾ وأن ٟمٕمٚمؿ أن قمٚمٞمٜم٤م ًمذًمؽ ؟هذا ويٜمف يّمكم ٓ وهق ؾمٜمقات قمنم
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 .قمٚمٞمٜم٤م طمج٦م سمف ٟمٕمٛمؾ ٓ اًمذي اًمٕمٚمؿ يم٤من

 ش 11: 31: 11/ 171/ واًمٜمقر اهلدى»

الرد عذ الؼقل ببطالن صالة الصبح إذا ذع ادصيل فقفا قبؾ 

 ضؾقع الشؿس وضؾعت أثـاء الصالة

أدرك ريمٕم٦م ُمـ ُمـ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل، وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف

وُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمٕمٍم ىمٌؾ ، وم٘مد أدرك اًمّمٌح، اًمّمٌح ىمٌؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس

 ش.وم٘مد أدرك اًمٕمٍم، أن شمٖمرب اًمِمٛمس

إذا أدرك أطمديمؿ ؾمجدة ُمـ صالة اًمٕمٍم »: طىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمٜمف ىم٤مل 

ىمٌؾ أن ، وإذا أدرك ؾمجدة ُمـ صالة اًمّمٌح، ومٚمٞمتؿ صالشمف، ىمٌؾ أن شمٖمرب اًمِمٛمس

 .رواه اًمٌخ٤مري .شومٚمٞمتؿ صالشمف ،شمٓمٚمع اًمِمٛمس

شمٌٓمؾ صالة اًمّمٌح : احلدي٨م طمج٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم احلٜمٗمٞم٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا : ىم٤مل إًم٤ٌمين

 ٕنف دظمؾ وىم٧م اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة سمخالف همروب اًمِمٛمس.: سمٓمٚمقع اًمِمٛمس

 ش1/191ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

 أن ادسؾؿ فعذ وقتفا عـ الصالة تلخر األئؿة عادة مـ كان إذا

 معفؿ يصؾقفا ثؿ بقتف يف قتالق يف يصؾقفا

 أن اعمًٚمؿ ومٕمغم اعمخت٤مر وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمروا أن إئٛم٦م قم٤مدة ُمـ يم٤من وإذا

 .اًمث٤مٟمٞم٦م هذا ٟم٤مومٚم٦م ًمف وشمٙمقن صٚمقه٤م ُمتك ُمٕمٝمؿ يّمٚمٞمٝم٤م صمؿ سمٞمتف ذم اًمقىم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م

 قمٚمٞمؽ يم٤مٟم٧م إذا أن٧م يمٞمػ»: ط اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: قمٜمف اهلل ريض ذر أبق ىم٤مل

 ومام: ىمٚم٧م: ىم٤مل شوىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة يٛمٞمتقن أو وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمرون أُمراء

 : ىم٤مل شم٠مُمرين؟

 [.ُمًٚمؿ صحٞمح.]شٟم٤مومٚم٦م ًمؽ وم٢مهن٤م ومّمؾ ُمٕمٝمؿ أدريمتٝم٤م وم٢م ًمقىمتٝم٤م اًمّمالة صؾ»
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د أنش 78/ 3» اعمجٛمقع وذمش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمر: شوم٤مئدة»   ذم سم٘مقًمف اعمرا

 مجٞمع قمـ ٓ اعمخت٤مر وىمتٝم٤م قمـ: أيش وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمرون»: إطم٤مدي٨م هذه

 وىمتٝم٤م قمـ شم٠مظمػمه٤م هق إٟمام واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم إُمراء قمـ اعمٜم٘مقل وم٢من، وىمتٝم٤م

 ُم٤م قمغم إظم٤ٌمر هذه محؾ ومقضم٥م وىمتٝم٤م (1)مجٞمع قمـ ُمٜمٝمؿ أطمد ي١مظمره٤م ومل، اعمخت٤مر

 إذا اإلُم٤مم أن وومٞمف: ىم٤مل صمؿ. وىمتٝم٤م ٕول أي ًمقىمتٝم٤م اًمّمالة صؾ وُمٕمٜمك. اًمقاىمع هق

 يّمٚمٞمٝم٤م صمؿ ُمٜمٗمردا اًمقىم٧م أول ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن ًمٚمٛم٠مُمقم يًتح٥م وىمتٝم٤م أول قمـ ره٤مأظم

 ومٝمؾ أطمدمه٤م قمغم آىمتّم٤مر أراد ومٚمق، واجلامقم٦م اًمقىم٧م أول ومٞمّمكم ومٞمجٛمع اإلُم٤مم ُمع

 ذم مج٤مقم٦م ومٕمٚمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر أم اًمقىم٧م أول ذم ُمٜمٗمردا ومٕمٚمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر إومْمؾ

 اًمقىم٧م؟ آظمر

 .اًمت٠مظمػم يٗمحش مل إن آٟمتٔم٤مر اؾمتح٤ٌمب عمخت٤مروا: ىم٤مل ُمِمٝمقر ظمالف ومٞمف

 شم٘مديؿ يرون اًمٕمٚمامء ومجٝمقر»: ش19 صش »آظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 آظمر ًمٞمّمكم ي١مظمر اعمتٞمٛمؿ ُمثؾ راضمح٦م ُمّمٚمح٦م اًمت٠مظمػم ذم يم٤من إذا إٓ أومْمؾ اًمّمالة

 ش.مج٤مقم٦م ُمع اًمقىم٧م آظمر يّمكم طمتك ي١مظمر واعمٜمٗمرد سمقوقء اًمقىم٧م

 ُمـ واظمت٤مره اًمٜمقوي ذيمره ُم٤م إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل ًمذيا: واًمّمقاب ىمٚم٧م

 .اًمت٠مظمػم يٗمحش مل إذا آٟمتٔم٤مر اؾمتح٤ٌمب

 إؾمٜم٤مدهش ]ُمرشملم يقم ذم صالة شمّمٚمقا  ٓ»: ط ىمقًمف ؾمٌؼ ُم٤م يٜم٤مذم وٓ

. اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل يمام اًمٗمرض وضمف قمغم يمٚمتٞمٝمام يّمٚمٞمٝمام أن سمف أراد إٟمام ٕنف[. صحٞمح

 وهذا. حم٤مهل٤م ذم سمٕمْمٝم٤م وي٠ميت وأُمث٤مهل٤م إطم٤مدي٨م ههبذ اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ يٙمقن أو

 ُمع صاله٤م صالة يمؾ إقم٤مدة ضمقاز ُمٜمف يٚمزم ٕنف اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مًمف مم٤م قمٜمدي أومم

 .ذًمؽ يٕمت٘مد قم٤مح٤م أن أقمت٘مد وُم٤م هب٤م ُمتٜمٗمال ُمٜمٗمردا أظمرى ُمرة يّمٚمٞمٝم٤م أن اجلامقم٦م

 .ش[1/86»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

                                                           

 قمٜمد اجلٛمٕم٦م يّمٚمقن وأيمثرهؿ أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ إُمراء يم٤من وىمد: شآؾمتذيم٤مر» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل: ىمٚم٧م (1)

 [.ُمٜمف. ]صحتف ذم ومٞمٜمٔمر ضمدا همري٥م ظمؼم وهق. سمٌمء ٕمفيتٌ وملش 99ش »اًمّمالة» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟم٘مٚمف. اًمٖمروب
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 األوىل الركعة بندراك الصبح صالة صحة

 شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمّمٌح صالة ُمـ ريمٕم٦م أدريم٧م إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شأظمرى إًمٞمٝم٤م ومّمؾ، [ومٓمٚمٕم٧م]، اًمِمٛمس

 .إومم اًمريمٕم٦م سم٢مدراك اًمّمٌح صالة صح٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 : [ىم٤مل صمؿ

 ذم اًمدًٓم٦م سيح احلدي٨م أن قمٞمٜملم ذي ًمٙمؾ يتٌلم احلدي٨م ـمرق مجع وسمٕمد

 سمٓمٚم٧م اًمّمٌح صالة ذم اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُمـ سم٠من اًم٘م٤مئٚملم احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م إسمٓم٤مل

 ُم٤م سم٢مقمالل شم٤مرة، إطم٤مدي٨م هذه ُمـ اًمتٗميص ذم شمٗمٜمٜمقا  وىمد! ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م أدرك وًمق

 ومٕمؾ يمام، اًمّمحٞمح٦م اًمٓمرق سمتج٤مهؾ وشم٤مرة، ىم٤مدطم٦م همػم سمٕمٚم٦م وًمق ُمٜمٝم٤م إقمالًمف يٛمٙمـ

 ـقم اًمٜمٝمل سم٠مطم٤مدي٨م ٟمًخٝم٤م سم٤مدقم٤مء وشم٤مرة، اًمٙمقصمري اًمِمٞمخ احل٤مض اًمٕمٍم ُمتٕمّم٥م

 ومٕمؾ يمام وٟمحقهؿ سم٤مًمّمٌٞم٤من سمتخّمٞمّمٝم٤م وشم٤مرة، اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة

 .اًمٙمقصمري ظمٚمٗمف وضمرى اًمٓمح٤موي

 ُمـ وي١مظمذ»: إومم اًمرواي٦م قم٘م٥مش 76/  4» شاًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 احل٤مئض وـمٝمر اًمّمٌل سم٤مطمتالم اإلدراك ظمص طمٞم٨م اًمٓمح٤موي قمغم اًمرد هذا

 اًمّمٌح ُمـ أدرك ُمـ أن ذم ُمذهٌف ٟمٍمة سمذًمؽ وأراد. وٟمحقه٤م، اًمٙم٤مومر وإؾمالم

 اًمٙمراه٦م أن قمغم ُمٌٜمل وهق. اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم إٓ يٙمٛمٚمٝم٤م ٓ ٕنف صالشمف شمٗمًد ريمٕم٦م

 اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وهبذا: اًمؽمُمذي ىم٤مل. ُمِمٝمقرة ظمالومٞم٦م وهل، واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض شمتٜم٤مول

 صالة ذم وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُمـ: وم٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م أبق وظم٤مًمػ. وإؾمح٤مق وأمحد

 قمٜمد اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة سم٤مٕطم٤مدي٨م ًمذًمؽ واطمت٩م. صالشمف ٚم٧مسمٓم اًمّمٌح

 وهل، احلدي٨م هلذا ٟم٤مؾمخ٦م اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م أن سمٕمْمٝمؿ وادقمك، اًمِمٛمس ـمٚمقع

 احلديثلم سملم واجلٛمع، سم٤مٓطمتامل اًمٜمًخ إمم يّم٤مر ٓ وم٢مٟمف، دًمٞمؾ إمم حتت٤مج دقمقى

 أن ؿمؽ وٓ، اًمٜمقاومؾ ُمـ ًمف ؾم٥ٌم ٓ ُم٤م قمغم اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م حيٛمؾ سم٠من ممٙمـ

 .شاًمٜمًخ ادقم٤مء ُمـ أومم اًمتخّمٞمص

 ش.616-617/ 1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الػجر وصالة ادـافؼقن

 ؟ط اهلل رؾمقل ُمع اًمٗمجر صالة اعمٜم٤موم٘مقن طمي هؾ: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: مداخؾة

 اًمٜمٗم٤مق، قمٛمكم وٟمٗم٤مق، ىمٚمٌل ٟمٗم٤مق: اصمٜملم ٟمٗم٤مىملم اًمٜمٗم٤مق أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن: الشقخ

 إِنَّ  ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًمذيـ وهؿ، سمَِٕمْٞمٜمِف اًمٙمٗمر هق ًم٘مٚمٌلا

ْركِ  ذِم  اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملمَ  ـَ  إؾَْمَٗمؾِ  اًمدَّ  اإلؾمالم ُئْمِٝمُرون اًمذيـ هؿ [171: اًمٜم٤ًمء] ♂اًمٜم٤َّمرِ  ُِم

ٌْٓمِٜمقن  .اًمٙمٗمر وُي

 سمخالف قنيٕمٛمٚم وًمٙمٜمٝمؿ، ىمٚم٤ٌمً  ُم١مُمٜمقن، طم٘م٤مً  اعمًٚمٛمقن ومٝمق اًمٕمٛمكم اًمٜمٗم٤مق أُم٤م

 .اإلؾمالُمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض

 وهؿ، اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ إول سم٤مًم٘مًؿ يتٕمٚمؼ ُم٤م وسمخ٤مص٦م، اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمرومٜم٤م وم٢مذا 

ٌْٓمٜمقن اإلؾمالم ئمٝمرون اًمذيـ  حييون يم٤مٟمقا  أهنؿ ٟمتّمقر أن ُمـ سمد ٓ، اًمٙمٗمر وُي

 ذم َأْوَٛمروه ُم٤م ويٜمٙمِمػ، أُمُرهؿ يٜمٗمْمح يم٤من وإٓ، اجلامقم٦م وصالة اعم٤ًمضمد

 .اًمٙمٗمر ُمـ أنٗمًٝمؿ

 أن أراد ُم٤مت ح٤م أنف، ُأيَبّ  سمـ اهلل قمٌد ىمّم٦م ذم ط اًمرؾمقل ىمقل خيٗم٤ميمؿ ٓ صمؿ

 ُمـ وهق قمٚمٞمف َأتَُّمٚمِّـل: ًمف وىم٤مل، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُم٤مُمف ومقىمػ، قمٚمٞمف يّمكم

 اعمٜم٤موم٘ملم؟

 ذم آي٦م هٜم٤مك ٟمزل صمؿ، ىمٌؾ ُمـ: أي شُيٜمْفَ  مل سم٠منف»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مضم٤مب 

 َأطَمدٍ  قَمغَم  شُمَّمؾِّ  َوٓ▬: قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة وقمغم اعمٜم٤موم٘ملم ىمؼم قمغم اًمقىمقف قمـ اًمٜمٝمل

 .ٟمٕمؿ [87: اًمتقسم٦م] ♂َأبًَدا َُم٤مَت  ُِمٜمُْٝمؿْ 

 سم٠منف اًمٜم٤مس ويقهؿ، اعم٤ًمضمد حيي -ؿمؽ سمال- يم٤من هذا ُمثؾ أن: وم٤مًم٘مّمد

- ذًمؽ وُمع، ٟمٗم٤مىمٝمؿ وقمـ ُمٜمٝمؿ يمثػميـ قمـ يَمَِمػ وضمؾ قمز اهلل ًمٙمـ، ُمثٚمٝمؿ ُمًٚمؿ
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 ومل، أفمٝمروه سمام قم٤مُمٚمٝمؿ ط اًمٜمٌل أن -اإلؾمالُمٞم٦م يٕم٦مسم٤مًمنم سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م وهٜم٤م

وا أبٓمٜمقا  سمام ُيٕم٤مُمٚمٝمؿ  اًمّمالة قمـ ُٟمـِٝمل ح٤م صمؿ، اإلٟم٤ًمن هذا قمغم صغم وًمذًمؽ: وأَهُّ

 .قمٚمٞمٝمؿ يّمكم يٕمد مل اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ هؿ سمٛمـ ُمًٌؼ قمٚمؿ قمٜمده ويم٤من، اعمٜم٤موم٘ملم قمغم

، طمقيض قمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م ميق أىمقام ًمُٞمَذاَدن»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء: هٜم٤م وُمـ 

 ٓ إٟمؽ: ًمف ومٞم٘م٤مل، ُأَصْٞمَح٤ميب ُأَصْٞمح٤ميب: رواي٦م وذم، أصح٤ميب أصح٤ميب رب ي٤م: وم٠مىمقل

ًمقا  ًمـ إهنؿ، سمٕمدك َأطْمَدصمقا  ُم٤م شمدري  .شؾُمْح٘م٤مً  ؾُمْح٘م٤مً : طمٞمٜمئذٍ  وم٠مىمقل، اًم٘مٝم٘مرى يزا

 ىَمْقًمتف ىم٤مل طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل وًمَٕمّؾ ، ُمقضمقداً  يم٤من هذا أن: اجلقاب ظمالص٦م

 رضم٤مًٓ  آُُمر صمؿ، سم٤مًمٜم٤مس ومٞمّمكم رضمالً  آُمر أن مَهَٛم٧م ًم٘مد»: اًمّمحٞمحلم ذم اعمِمٝمقرة

ق، اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة يدقمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ، طمٓم٤ٌمً  ومٞمحٓمٌقا   قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 طمًٜمتلم َُمْرَُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي، سمٞمقهتؿ

 .اًمٕمِم٤مء صالة: يٕمٜمل شًمِمٝمده٤م

 أو إول اًم٘مًؿ ؾمقاء، اعمٜم٤موم٘ملم أوئلؽ ُمـ اعمتخٚمٗملم ه١مٓء يٙمقن أن يٛمٙمـ 

 ُم٤م»: ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ صح وًمذًمؽ: أظمر اًم٘مًؿ

 .ٟمٕمؿش اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ أهنؿ إٓ، اجلامقم٦م صالة قمـ يتخٚمٗمقن اًمذيـ ٟمرى يمٜم٤م

 ٕن جر؟اًمٗم صالة َيِْمٝمدون احلدي٨م هذا سمدًٓم٦م يم٤مٟمقا  هؾ: إذاً : مداخؾة

 اًمٗمجر؟ صالة حَيُْيون اعمٜم٤موم٘ملم أن صم٧ٌم أو اعمٜم٤موم٘مقن يم٤من هؾ: هٜم٤م اًم١ًمال

ْٛم٧م ًم٘مد»: احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘مل -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أفمـ أن٤م: الشقخ  هق شمَهَ

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ أن: وذاك هذا سملم ومرىم٤مً  هٜم٤مك شمرى وإٓ، ٟمٗمًف احلدي٨م هذا ضمقاب

 أظمر؟ اًم٘مًؿ ُمـ أو إول اًم٘مًؿ ُمـ يٙمقٟمقا  يٛمٙمـ اجلامقم٦م صالة قمـ يتخٚمٗمقن

 .اًمّمالة حييوا يٙمقٟمقا  مل، إذاً : مداخؾة

 اجلامقم٦م؟ صالة حييون يٙمقٟمقا  مل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اًمٗمجر صالة وأمهٝم٤م: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 ُمٗمٝمقم، سم٤مًمٜمٗم٤مق اًمٗمجر صالة ُمٕمٜم٤م حيي ؿمخص قمغم ٟمحٙمؿ ٓ: إذاً : مداخؾة

 اعمخ٤مًمٗم٦م؟

 آي٦م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام، يمثػمة اًمٜمٗم٤مق ومروع ٕن: ي٘م٤مل ُم٤م هذا، ٓ: الشقخ

ث إذا: صمالث اعمٜم٤مومؼ  ًمف ٟم٘مقل ُم٤م، شظم٤من اؤمتـ وإذا، أظمٚمػ وقمد وإذا، يمذب طَمدَّ

 قمٚمٞمف هق ىم٤مل ُم٤م ومٞمف ومٞم٘م٤مل، أظمرى طمٞمثٞم٤مت ومٞمف يٙمقن ىمد ًمٙمـ، احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ُمٜم٤مومؼ

 .اًمًالم

  ش11: 11: 79/ 731/ واًمٜمقر اهلدى»

 وقتفا عـ الػجر صالة يمخر دـ كصقحة

ٜم٤م اإلٟم٤ًمن: الشقخ ر، ؿمؽ ٓ شم٘مقيؿ أطمًـ ذم ظمٚم٘مف وضمؾ قمز َرسمُّ  طم٤مضم٦مً  ًمف وىَمدَّ

 اًمراطم٦م ُمـ ؾم٤مقم٤مت إمم حيت٤مج إٟم٤ًمن ويمؾ، اًمٜمقم إمم، راطم٦م إمم، ذاب إمم ـمٕم٤مم إمم

 اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ؾمٝمر وم٢مذا، أيمثر ؾم٤مقم٤مت إمم حيت٤مج وىمد ؿم٤مسم٤مً  يم٤من إذا ظم٤مص٦م، سم٤مًمٜمقم

 .اًمٗمجر صالة وشمرك اًمًٝمر قمغم ومٞمٕمقدمه٤م، ؾم٤مقمتلم

 اؾمتٞم٘مظ، ُمٌٙمراً  ٟمؿ، وٟمقُمؽ راطمتؽ ؾم٤مقم٤مت َٟمٔمِّؿ، طمٞم٤مشمؽ َٟمٔمِّؿ: ًمف أىمقل وم٠من٤م

 ـمٚمقع سمٕمد وًمٞمس وىمتٝم٤م ذم أوًٓ ، اًمٗمجر صالة شُمَّمكمِّ  أن ًمؽ يتٞمن طمٞمٜمئذٍ ، ُمٌٙمراً 

 .اًمِمٛمس

 ذم شم٘مدم يمام، اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم اًمِم٠من هق يمام اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع شمّمٚمٞمٝم٤م: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .إول اجلقاب

 ذم إٓ هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ُيَّمٚمِّٞمٝم٤م اًمتل اًمّمالة هذه: ًمف ٟم٘مقل صمؿ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صالة اًمٗمجر وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 

 

171 

ٌع إذا، واطمدة طم٤مًم٦م ، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد واؾمتٞم٘مظ، اًمٜمقم همٚمٌف صمؿ ُمٌٙمراً  وٟم٤مم اًمًٜم٦م اشمَّ

 .ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم ومٚمُٞمَّمٚمِّٝم٤م

، ًمف قمذراً  ذًمؽ ومٞمٕمتؼم، اًمنمع ظمالف قمغم طمٞم٤مشمف وجيٕمؾ، طمٞم٤مشمف ٟمٛمط ُيَٖمػمِّ  أن أُم٤م

 .أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م واهلل: وي٘مقل، اًمٜمٝم٤مر ٟمّمػ ذم وي٘مقم يًٝمر.. اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذم يٜم٤مم

 .وهٙمذا.. اًمٚمٞمؾ آظمر ذم شم٘مقم أن شمًتٓمٞمع، اًمٚمٞمؾ أول ذم ٟمؿ أظمل ي٤م: ًمف ٟم٘مقل

 اًمنمع ذم هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ، ساًمِمٛم ـمٚمقع سمٕمد وأبداً  دائامً  يّمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمّمالة ومٝمذه

 .أبداً 

 يم٤مومراً؟ اقمُتؼم أم إصمؿ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م اًمّمالة هذه دمزئ هؾ

 سمٕمد وأبداً  دائامً  اًمٗمجر صالة سم٠مدائف ذُمُتف شمؼمأ  ٓ: أي، دمزيف ٓ اًمّمالة هذه: أىمقل

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرهت٤م اًمتل احل٤مًم٦م ذم إٓ، اًمِمٛمس ـمٚمقع

 سمٕمد إٓ اؾمتٞم٘مظ وُم٤م اًمٜمقم هَمَٚمٌف ذاوم٢م، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد يٜم٤مم أنف ذًمؽ وظمالص٦م

 .ًمٚمٜم٤مئؿ ُم١ماظمذة ومال، اًمِمٛمس ـمٚمقع

 .اًمّمالة هذه دمزيف وٓ جيقز ُم٤م اًم٤ًمسمؼ ُمٜمٝمجف ذم ئمؾ أن ًمٙمـ

 وم٘مط؟ ُم٘مٍم أم يم٤مومراً  يٕمتؼم أنف أم

 ووٛمػمه، وىمتٝم٤م ذم يمؾ اًمّمالة هذه سمنمقمٞم٦م ُمٕمؽموم٤مً  يم٤من إذا يم٤مومراً  يٕمتؼم ٓ: أىمقل

 ..يم٤مومراً  يٕمتؼم ٓ ومٝمذا، شم٘مّمػمه غمقم ي١مٟمٌف اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام

 .اعمٜمٝم٩م سمخالف: مداخؾة

 .اعمٜمٝم٩م سمخالف: الشقخ

 ومٝمؾ احل٩م ومريْم٦م أدى: وأظمػماً ، اًمت٘مّمػم أؿمد ُم٘مٍماً  يٕمتؼم وإٟمام يم٤مومراً  يٕمتؼم ٓ

 صحٞمح٦م؟ شمٕمتؼم

، صحٞمح٦م ومٝمل وسم٠مريم٤مهن٤م سمنموـمٝم٤م احل٩م ومريْم٦م أدى ىمد يم٤من إذا: ٟم٘مقل
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 واوح؟

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ش 11: 11: 41/ 714/ ًمٜمقروا اهلدى» 

 ش 11: 11: 31/ 714/ واًمٜمقر اهلدى»

 



 

 

 وأحكاوّا الظّس صالة
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 وآخره الظفر وقت أول

 وهذا. اًمٕمٍم وىم٧م يدظمؾ طملم وىمتٝم٤م وآظمر اًمِمٛمس شمزول طملم اًمٔمٝمر صالة أول

 وإن، وآظمرا  أوٓ ًمٚمّمالة إن»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض هريرة ٕيب طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م

 وإن، اًمٕمٍم وىم٧م يدظمؾ طملم وىمتٝم٤م وآظمر، اًمِمٛمس شمزول طملم اًمٔمٝمر صالة وىم٧م أول

 وإن، اًمِمٛمس شمّمٗمر طملم وىمتٝم٤م آظمر وإن، وىمتٝم٤م يدظمؾ طملم اًمٕمٍم صالة وىم٧م أول

 أول وإن، إومؼ يٖمٞم٥م طملم وىمتٝم٤م آظمر وإن، اًمِمٛمس شمٖمرب طملم اعمٖمرب وىم٧م أول

 أول وإن، ٚمٞمؾاًم يٜمتّمػ طملم وىمتٝم٤م آظمر وإن، إومؼ يٖمٞم٥م طملم أظمرة اًمٕمِم٤مء وىم٧م

 ش.اًمِمٛمس شمٓمٚمع طملم وىمتٝم٤م آظمر وإن، اًمٗمجر يٓمٚمع طملم اًمٗمجر وىم٧م

 واًمدارىمٓمٜملش 93 و 89/ 1» واًمٓمح٤مويش 487 - 483/ 1» اًمؽمُمذي أظمرضمف

/ 3ش »اعمحغم» ذم طمزم واسمـش 434/ 4» وأمحدش 376 - 371/ 1» واًمٌٞمٝم٘ملش 97»

 ؾمٜمد وهذا فقمٜم ص٤مًمح أيب قمـ إقمٛمش قمـ ومْمٞمؾ سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿش 168

 سم٠من وهمػمه اًمٌخ٤مري أقمٚمف وىمد طمزم اسمـ صححف وىمد اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

 ُمـ ؿم٤مهدا ًمف أن ؾمٞمام وٓ وم٠مص٤مب وهمػمه طمزم اسمـ ذًمؽ ورد ُمرؾمؾ أنف اًمّمقاب

 : ىم٤مل أنف اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 مل ُم٤م اًمٗمجر صالة وىم٧م»: وم٘م٤مل اًمّمٚمقات وىم٧م قمـ ط اهلل رؾمقل ؾمئؾ

 ُم٤م اًمًامء سمٓمـ قمـ اًمِمٛمس زاًم٧م إذا اًمٔمٝمر صالة ووىم٧م، إول ٛمساًمِم ىمرن يٓمٚمع

، إول ىمرهن٤م ويً٘مط اًمِمٛمس شمّمٗمر مل ُم٤م اًمٕمٍم صالة ووىم٧م، اًمٕمٍم حيي مل

 اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م، اًمِمٗمؼ يً٘مط مل ُم٤م اًمِمٛمس هم٤مسم٧م إذا اعمٖمرب صالة ووىم٧م

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم

ش 91 - 91» نوش 67/ 1» داود وأبق ًمف واًمٚمٗمظش 111/ 4» ُمًٚمؿ رواه

 أجقب أيب قمـ ىمت٤مدة قمـش 443 و 413 و 411/ 4» وأمحدش 93 و 91» واًمٓمح٤موي

 ش.497» واًمٓمٞم٤مًمزش 166/ 3» طمزم اسمـ ورواه. قمٜمف

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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181 

 احلر يف الظفر صالة تلخر اشتحباب

 إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ: احلر ذم شم٠مظمػمه٤م ويًتح٥م

 ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌٞمد أظمؼمٟم٤م: ش87» ن. قمجؾ اًمؼمد يم٤من وإذا سم٤مًمّمالة ردأب احلر يم٤من

: ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ظمٚمدة أبق ديٜم٤مر سمـ ظم٤مًمد صمٜم٤م: ىم٤مل ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمقمم ؾمٕمٞمد أبق صمٜم٤م: ىم٤مل

 .اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا. سمف ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 ُمـ احلر ؿمدة وم٢من سم٤مًمّمالة وم٠مبردوا احلر اؿمتد إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 .وإؾمح٤مق وأمحد اعم٤ٌمرك اسمـ ىمقل وهقش. اجلامقم٦م» شضمٝمٜمؿ ومٞمح

 ذم ذر أيب حلدي٨م ُمٜمف اًم٘مري٥م أو قمٜمف اًمٌٕمٞمد اعمًجد ىمّمد عمـ ذًمؽ وؾمقاء -

 ش. 496» اًمؽمُمذي اٟمٔمر. ُمتٛمٕمقن وهؿ اًمًٗمر ذم اإلسمراد

 ش[.1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

ـبل صالة بني اجلؿع  هبا دباإلبرا أمره وبني باهلاجرة الظفر ملسو هيلع هللا ىلص ال

 سم٤مًمّمالة أبردوا: ًمٜم٤م وم٘م٤مل سم٤مهل٤مضمرة اًمٔمٝمر صالة ط اهلل رؾمقل ُمع ٟمّمكم يمٜم٤م»

 .اًمًٞم٤مق هبذا وٕمٞمػ. شضمٝمٜمؿ ومٞمح ُمـ احلر ؿمدة وم٢من

، قمٜمدي طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م أن: اًم٘مقل وظمالص٦م: ]قال اإلمام[

 ٜمٔمرسم٤مًم هق إٟمام قمٚمٞمف اًمٙمالم إن صمؿ. ًمف ُمٕمتؼم ؿم٤مهد وضمقد وقمدم، سمف اًمْمٕمٞمػ ًمتٗمرد

.. أبردوا: سم٘مقًمف ُمٜمًقخ سم٤مهل٤مضمرة ط صالشمف أن قمغم يدل اًمذي اًمًٞم٤مق هبذا ًمقروده

 شمٌلم وم٢مذا اًمٜمًخ قمغم وهمػمه اًمٓمح٤موي اطمت٩م وسمف، ذًمؽ قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر وهق

 شمْمٛمـ أنف وهل أظمرى ٟمٔمرة احلدي٨م إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا وأُم٤م، سمف آطمتج٤مج ؾم٘مط وٕمٗمف

دسم وأُمره، سم٤مهل٤مضمرة ط صالشمف: اصمٜملم أُمريـ  اًمًٞم٤مق هبذا سمٞمٜمٝمام ٟمرسمط أن دون، ٤مإلسمرا

 إًمٞمف ٟمٔمرٟم٤م إذا أىمقل. سم٤مًمٜمًخ اًم٘مقل إمم ويْمٓمرٟم٤م إُمريـ أي ومٕمؾ ُمـ يٛمٜمع اًمذي

 يم٤من»: ىم٤مل ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ورد وم٘مد إول إُمر أُم٤م، صحٞمح وم٤محلدي٨م اًمٜمٔمرة هذه

ش 119/  4» وُمًٚمؿش 33/  4» اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شسم٤مهل٤مضمرة اًمٔمٝمر يّمكم ط اًمٜمٌل
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 أيب قمـ ـمرق ُمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم»ذم ورد وم٘مد. سم٤مإلسمراد إُمر وأُم٤م. همػممه٤مو

 ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وم٘مد، هذا قمرف وم٢مذا، قمٛمر واسمـ، أجْم٤م ؾمٕمٞمد أيب وقمـ هريرة

 قمروم٧م وىمد، ُمٜمًقخ إول أن إٓ وهمػمه اًمٓمح٤موي ومذه٥م، إُمريـ سملم اجلٛمع

د إُمر أن إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م، دًمٞمٚمف وٕمػ  اًمتٕمجٞمؾ ومٞمجقز، اؾمتح٤ٌمب ُمرأ سم٤مإلسمرا

د، سمف ، اعمٜمٗمرد دون سم٤مجلامقم٦م ذًمؽ ختّمٞمص إمم إئٛم٦م سمٕمض وذه٥م، أومْمؾ واإلسمرا

 يمـ ذم يٛمِمقن يم٤مٟمقا  أو، ُمتٛمٕملم ومٚمقيم٤مٟمقا ، سمٕمد ُمـ ُمًجدا يٜمت٤مسمقن يم٤مٟمقا  إذا وسمام

 وٓ، ومج٤مقم٦م مج٤مقم٦م سملم ومرق ٓ وأنف، اًمتًقي٦م واحلؼ، اًمتٕمجٞمؾ طم٘مٝمؿ ذم وم٤مٕومْمؾ

 قمٜمف يت٥ًٌم اًمذي سم٤محلر اًمت٠مذي ٕن، اإلسمراد هلؿ يًتح٥م وم٤مًمٙمؾ، اًمٗمرد لموسم سمٞمٜمٝمام

 وأُم٤مش. 461/  1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام وهمػمه اعمٜمٗمرد ومٞمف يًتقي، اخلِمقع ذه٤مب

 ومٞمح ُمـ احلر ؿمدة وم٢من»ىمقًمف ذم اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ اًمٔم٤مهر ومٝمق، احل٤مر سم٤مًمٌٚمد ذًمؽ ختّمٞمص

 اؿمتد إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من»: ىم٤مل أنس طمدي٨م ط ومٕمٚمف ُمـ ًمف ويِمٝمد. شضمٝمٜمؿ

 إدب»ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شسم٤مًمّمالة أبرد احلر اؿمتد وإذا، سم٤مًمّمالة سمٙمر اًمؼمد

 ُمـ ؿم٤مهد قمٜمده وًمف، ش111/  1» واًمٓمح٤مويش 87/  1» واًمٜم٤ًمئلش 1164»شاعمٗمرد

 ختري٩م ذمش اًمتٚمخٞمص»ذم احل٤مومظ ىم٤مل: ششمٜمٌٞمف. »طمًـ سمًٜمد ُمًٕمقد أيب طمدي٨م

 ط اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر ويم٤من: اللًمٚمخ رواي٦م وذم»: اعمٖمػمة طمدي٨م

 إًمٞمف يٕمزوه أن دونش 461/  1»شإوـم٤مر ٟمٞمؾ»ذم اًمِمقيم٤مين قمٜمف هذا وشمٚم٘مك. شاإلسمراد

 اعمِم٤مر ىمٌؾ اًمتل اًمّمٗمح٦م ذم ىمقًمف ذًمؽ قمغم سمٜمك صمؿ! قم٤مدشمف ُمـ قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م هق يمام

 .شاًمٜمًخ قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م أقمٔمؿ ُمـ اخلالل ومرواي٦م»: إًمٞمٝم٤م

 هذا ذم ذيمره ؾمٌؼ ومٞمام اخلالل قمـ اًمٕمراىمل احل٤مومظ ٟم٘مٚمف مم٤م ٤مهراًمٔم ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 أمحد اإلُم٤مم ىمقل ُمـ هل وإٟمام، اعمٖمػمة طمدي٨م ُمـ ًمٞم٧ًم اًمرواي٦م هذه أن اًمٌح٨م

 قمـ اخلالل وٟم٘مؾ»: وم٘م٤ملش 13/  4»شاًمٗمتح»ذم احل٤مومظ هبذا سح وىمد، اهلل رمحف

 اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل ويمذا. شط اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر هذا: ىم٤مل أنف أمحد

  .أجْم٤مً  ًمٚمح٤مومظ يٕمزوه أن دونش 781/  4»شاًمٕمدة»ذم

 ش.361-367/ 4»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 وقت الظفر بني الشتاء والصقػ

اًمٔمٝمر ذم اًمّمٞمػ صمالصم٦م  طيم٤من ىمدر صالة رؾمقل اهلل : ىم٤مل، وقمـ اسمـ ُمًٕمقد

رواه أبق داود  .وذم اًمِمت٤مء مخ٦ًم أىمدام إمم ؾمٌٕم٦م أىمدام، أىمدام إمم مخ٦ًم أىمدام

 .ًمٜم٤ًمئلوا

أي ىمدر شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ اًمزوال ُم٤م ئمٝمر : ىم٤مل إًم٤ٌمين ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذا احلدي٨م

ومٞمٕمتؼم ، أي يّمػم يمؾ فمؾ إٟم٤ًمن صمالصم٦م أىمدام ُمـ أىمداُمف، ومٞمف ىمدر صمالصم٦م أىمدام ًمٚمٔمؾ

أن يٌٚمغ ُمٛمقع اًمٔمؾ إصكم واًمزائد هذا : واعمراد، ىمدم يمؾ إٟم٤ًمن سم٤مًمٜمٔمر إمم فمٚمف

ومٝمذا ىمد يٙمقن ، ويٕمتؼم إصكم ؾمقى ذًمؽ، ائد هذا اًم٘مدرٓ أن يّمػم اًمز، اعمٌٚمغ

، وىمد يٙمقن ًمزي٤مدة اًمٔمؾ اًمزائد سم٥ًٌم اإلسمراد، ًمزي٤مدة اًمٔمؾ إصكم يمام ذم أج٤مم اًمِمت٤مء

 يمذا طم٘م٘مف اًمًٜمدي قمغم اًمٜم٤ًمئل.، يمام ذم أج٤مم اًمّمٞمػ

 ش1/187اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

 



 

 

 وأحكاوّا العصس صالة
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 هوآخر العن وقت أول
 اًمٜمٌل أن»: ضم٤مسمر قمـ: ُمثٚمف رء يمؾ فمؾ يّمػم طملم اًمٕمٍم صالة وىم٧م وأول

 ضم٤مءه صمؿ، اًمِمٛمس زاًم٧م طملم اًمٔمٝمر ومّمغم ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل ضمؼميؾ ضم٤مءه ط

 ص٤مر: ىم٤مل أو، ُمثٚمف رء يمؾ فمؾ ص٤مر طملم اًمٕمٍم ومّمغم: ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل اًمٕمٍم

 ضم٤مءه صمؿ ،اًمِمٛمس وضم٧ٌم طملم ومّمغم، ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل اعمٖمرب ضم٤مءه صمؿ، ُمثٚمف فمٚمف

، ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل اًمٗمجر ضم٤مءه صمؿ، اًمِمٗمؼ هم٤مب طملم ومّمغم، ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل اًمٕمِم٤مء

 ىمؿ: وم٘م٤مل ًمٚمٔمٝمر اًمٖمد ُمـ ضم٤مءه صمؿ، اًمٗمجر ؾمٓمع طملم: ىم٤مل أو اًمٗمجر سمرق طملم ومّمغم

 ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل ًمٚمٕمٍم ضم٤مءه صمؿ، ُمثٚمف رء يمؾ فمؾ ص٤مر طملم اًمٔمٝمر ومّمغم ومّمٚمف

 وىمت٤مش اعمٖمرب» ًمٚمٛمٖمرب ضم٤مءه صمؿ ،ُمثٚمٞمف رء يمؾ فمؾ ص٤مر طملم اًمٕمٍم ومّمغم

 صمٚم٨م: ىم٤مل أو اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذه٥م طملمش اًمٕمِم٤مء» ًمٚمٕمِم٤مء ضم٤مءه صمؿ، قمٜمف يزل مل واطمدا

، اًمٗمجر ومّمغم ومّمٚمف ىمؿ: وم٘م٤مل ضمدا أؾمٗمر طملم ًمٚمٗمجر ضم٤مءه صمؿ، اًمٕمِم٤مء ومّمغم اًمٚمٞمؾ

 [.صحٞمحش ]وىم٧م هذيـ سملم ُم٤م: ىم٤مل صمؿ

 ش.91» ٓمح٤موياًم ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب ورواي٦م اجلٛمٝمقر ُمذه٥م هق اًم٘مقل وهذا

 هريرة أيب طمدي٨م ذم يمام إول ىمرهن٤م ويً٘مط اًمِمٛمس شمّمٗمر طملم وىمتٝم٤م وآظمر

 أدرك ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ قمغم يدل وح٤م اًم٤ًمسم٘ملم قمٛمرو واسمـ

 وهقش قمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شاًمٕمٍم أدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ اًمٕمٍم ُمـ ريمٕم٦م

 يقؾمػ وأبق طمٜمٞمٗم٦م أبق سمذًمؽ ٤ملىم وممـش 467/ 4ش »اًمٜمٞمؾ» ذم يمام اجلٛمٝمقر ُمذه٥م

 أبق وىم٤مل: اًمِمقيم٤مين ىمقل وأُم٤مش. 91» اًمٓمح٤موي ذم يمام اًمف رمحٝمؿ احلًـ سمـ وحمٛمد

 .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ رواي٦م ومٚمٕمٚمف آصٗمرار آظمره: طمٜمٞمٗم٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمٕمذر إٓ اًمٖمروب ىمٌؾ آصٗمرار إمم شم٠مظمػمه٤م جيقز ٓ وًمٙمـ

 ىمرين سملم يم٤مٟم٧م إذا طمتك اًمِمٛمس يرىم٥م جيٚمس اعمٜم٤مومؼ صالة شمٚمؽ»: واًمًالم

 واسمـ اًمٌخ٤مري إٓ اجلامقم٦م رواه» شىمٚمٞمال إٓ اهلل يذيمر ٓ أرسمٕم٤م ومٜم٘مره٤م ىم٤مم اًمِمٞمٓم٤من

 اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد قمـ شم٠مظمػمه٤م سمٙمراه٦م اًم٘مقلش 311» اًمؽمُمذي ٟم٘مؾ وىمدش ُم٤مضمف

 ش.167/ 3» طمزم اسمـ ىمقل وهق. وإؾمح٤مق وأمحد واًمِم٤مومٕمل

 ش[.1/17»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 القشطك الصالة هل العن ةصال

 اهلل ُمأل»: إطمزاب يقم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل. اًمقؾمٓمك اًمّمالة[ اًمٕمٍم أي] وهل

 ُمتٗمؼ» شاًمِمٛمس هم٤مسم٧م طمتك اًمقؾمٓمك اًمّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م يمام ٟم٤مرا وسمٞمقهتؿ ىمٌقرهؿ

 وذمش. اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك اًمّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م»: داود وأيب وأمحد وعمًٚمؿش. قمٚمٞمف

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمامء أيمثر ىمقل وهق، صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه

  ش.374/ 1» اًمؽمُمذي ىم٤مًمف. وهمػمهؿ

 ش[.1/19»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 العن وقت فضؾ

، إًمٞمٝمؿ يٜمُٔمرُ  وٓ، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل يٙمٚمٛمٝمؿ ٓ صمالصم٦مٌ »: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ٞمٝمؿ وٓ ، اًمًٌٞمؾ اسمـ ُمـ يٛمٜمٕمف: سم٤مًمٗمالة ُم٤مء ومْمؾِ  قمغم رضمؾ: أخٞمؿ قمذاب وهلؿ، يزيمِّ

، ومّمّدىمف، ويمذا سمٙمذا ٕظََمَذه٤م: سم٤مهلل ًمف ومحٚمػ، اًمٕمٍم سمٕمد سمًٚمٕم٦م رضمالً  سم٤ميع ورضمؾ

 وإن، ورم ُمٜمٝم٤م أقمٓم٤مه وم٢من: ًمدٟمٞم٤م إٓ ُي٤ٌميُٕمفُ  ٓ: إُم٤مُم٤مً  سم٤ميع ورضمٌؾ ، ذًمؽ همػم قمغم وهق

 : [اإلُم٤مم ىم٤مل] .شَيِػ  مل ُمٜمٝم٤م يٕمٓمف مل

: ظمص إٟمام: ىمٞمؾ»: ش11/173» شاًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي اإلُم٤مم ىم٤مل: شوم٤مئدة»

: وم٘م٤مل، اًمقىم٧م هذا ؿم٠من قمٔمؿ ىمد وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٕن: سم٤مًمذيمر شاًمٕمٍم سمٕمد»

اَلِة اًْمُقؾْمَٓمك▬ َٚمَقاِت َواًمّمَّ  ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ومروي:  [438: اًمٌ٘مرة] ♂طَم٤مومُِٔمقا قَمغَم اًمّمَّ

، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ُمالئٙم٦م ومٞمٝم٤م وجيتٛمع، اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك اًمّمالة أن اًمّمح٤مسم٦م

 هذا طمرُم٦م شمٕمٔمٞمؿ ي١ميمد ومم٤م .اًمٜمٝم٤مر أول ُمـ اًمٕمٌد ايمتًٌٝم٤م اًمتل إقمامل ٞمٝم٤موم وشمرومع

اَمِن سم٤ِمّلل▬: شمٕم٤مممو ؾمٌح٤مٟمف اهلل ىمقل: اًمقىم٧م ًِ اَلِة وَمٞمُْ٘م ـْ سَمْٕمِد اًمّمَّ قهَناَُم ُِم ًُ : اح٤مئدة] ♂حَتٌِْ

 .اًمٕمٍم صالة سمف أراد: ىمٞمؾ [116

 ش.1637/ 7/3»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 العن صالة ترك ـد بف ادتقعد العؿؾ حبقط

 صالة شمرك ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اهلل رؾمقل طمدي٨م قمـ ٟم٠ًمل: السمال

 ؟شقمٛمٚمف طمٌط وم٘مد اًمٕمٍم

: يمثػماً  ومٞمف اظمتٚمٗمقا  احلدي٨م هذا ذم اًمٕمٛمؾ طمٌقط شمٗمًػم سمس، ٟمٕمؿ: الشقخ

 .ىمقل قمغم ىمقلٍ  ًمؽمضمٞمح وضمفٌ  ًمٜم٤م يٌدو ٓ أنف سمحٞم٨م

ـّ  ذم دظمؾ أن ُمٜمذ قَمِٛمَٚمف ص٤مًمح قمٛمؾ ًمٙمؾ ؿم٤مُمؾ هق هؾ: سمٛمٕمٜمك  ، اًمتٙمٚمٞمػ ؾِم

 .سم٤محل٘مٞم٘م٦م أقمٚمؿ واهلل، اًمٞمقم ذًمؽ ذم قمٛمٚمف طمٌط أم

 ش11: 17: 11/ 739/ واًمٜمقر اهلدى»





 

 

 وأحكاوّا املغسب صالة
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 ادغرب وقت وآخر أول 

 وهق اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م طملم وىمتٝم٤م وآظمر اًمِمٛمس شمٖمرب طملم اعمٖمرب وىم٧م وأول

 .اًمٗمّمؾ أول ذم شم٘مدُم٤م وىمد أجْم٤م قمٛمرو اسمـ وطمدي٨م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م

 أنف إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م وم٘مد ومٞمف خمتٚمػ وأظمر قمٚمٞمف ُمتٗمؼ إول واحلٙمؿ

 اعمت٘مدم اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ طمدي٨م إمم وذهٌقا ، واطمد وىم٧م إٓ اعمٖمرب ًمّمالة ًمٞمس

 اسمـ ىمقل وهق. واطمدا وىمت٤م اًمِمٛمس وضم٧ٌم طملم اًمٞمقُملم ذم اعمٖمرب صغم أنف وومٞمف

 .واًمِم٤مومٕمل اعم٤ٌمرك

 وهق، اًمِمٗمؼ ذه٤مب إمم اعمٖمرب وىم٧م اُمتداد شم٘متيض اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ًمٙمـ

 اًمٜمقوي واظمت٤مره اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ مجع وصححف. واجلديد اًم٘مديؿ ذم ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقل

 يدل إٟمام ضمؼميؾ وطمدي٨مش. 33 - 49/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم يمالُمف ومراضمع ًمف واٟمتٍم

 .اًمٕمٍم صالة صسمخّمق ذًمؽ قمغم أجْم٤م هق دل يمام واإلظمتٞم٤مر اًمٗمْمٞمٚم٦م وىم٧م قمغم

 صمقر يً٘مط مل ُم٤م اعمٖمرب ووىم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف احلٛمرة هق واًمِمٗمؼ

 قمٜمد وهق اعمت٘مدم قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُمـ رواي٦م ذمش 117/ 4» ُمًٚمؿ أظمرضمف. شاًمِمٗمؼ

ش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. صمقراٟمف أي صمقر سمٛمٕمٜمك وهق. اًمِمٗمؼ ومقر: سمٚمٗمظ داود أيب

ش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه وىمدش ٞمضإب ٓ إمحر صٗم٦م وهذه»: ش36/ 3»

 قمـ -اًمقاؾمٓمل هق- يزيد سمـ حمٛمد صمٜم٤م: ظم٤مًمد سمـ قمامر صمٜم٤م: وم٘م٤مل سمذًمؽ ُمٍمطم٤م

 : رومٕمف قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ أجقب أيب قمـ ىمت٤مضم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم

 ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا احلدي٨م....ش اًمِمٗمؼ محرة شمذه٥م أن إمم اعمٖمرب صالة وىم٧م»

 يزيد سمـ حمٛمد هب٤م شمٗمرد اًمٚمٗمٔم٦م هذه صح٧م إن: ؾم٤مىمف أن سمٕمد ىم٤مل ظمزيٛم٦م اسمـ أن إٓ

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل. اًمِمٗمؼ محرة ُمٙم٤من اًمِمٗمؼ ٟمقر: ومٞمف ؿمٕم٦ٌم أصح٤مب ىم٤مل وإٟمام

 صم٘م٦م»: شاًمت٘مري٥م ذم: وىم٤ملش صدوق يزيد سمـ حمٛمد: ىمٚم٧م»: ش48/ 3ش »اًمتٚمخٞمص»

 ش.قم٤مسمد صم٧ٌم

 ىمقل وهق اًمٚمٖم٦م وأهؾ اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر احلٛمرة اًمِمٗمؼ أن إمم ذه٥م وىمد
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ش إؾمامء هتذي٥م» ذم يمام قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل رواه وىمد ،اًمّم٤مطمٌلم

 اسمـ قم٤ٌمدة قمـ رواه صمؿ. وأقمٚمقه ُمرومققم٤مش 111» اًمدارىمٓمٜمل ورواهش 161/ 4»

 .ُمقىمقوم٤م هريرة أيب وقمـ ُمٕم٤م أوس سمـ وؿمداد اًمّم٤مُم٧م

د: اًمٚمٖم٦م وأهؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ وـم٤مئٗم٦م واعمزين طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل  سمٕمد وهق إبٞمض اعمرا

/ 3» طمزم اسمـ ذه٥م وإًمٞمفش. اًمراضمح هق وإول»: شُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل رإمح

 ش.197 - 194

 ش[.1/61»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الـجقم اصتباك قبؾ ادغرب بصالة ادبادرة اشتحباب

 ًم٘مقًمف اًمٜمجقم اؿمت٤ٌمك ىمٌؾ هب٤م واًمتٕمجٞمؾ اعمٖمرب صالة إمم اعم٤ٌمدرة ويًتح٥م

 : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 شمِمتٌؽ طمتك اعمٖمرب ي١مظمروا مل ُم٤م - اًمٗمٓمرة قمغم أو - سمخػم أُمتل شمزال ٓ»

 ش.اًمٜمجقم

 رىمؿ اًمٓمؼماين قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ُمٜمٝم٤م يمثػما  ذيمرت وىمد سمٓمرىمف صحٞمح طمدي٨م وهق

 .واًمذهٌل احل٤ميمؿ صححف وىمدش. 361»

 ش[.1/61»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادغرب قبؾ ركعتني صالة

 صالة[ وىمتٝم٤م دظمؾ اإذ اعمٖمرب سمّمالة اعم٤ٌمدرة اؾمتح٤ٌمب أي] ذًمؽ يٜم٤مذم وٓ

 يمؾ سملم»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، وإىمرارا ىمقٓ ط قمٜمف ًمثٌقهتام اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم

 واسمـش اجلامقم٦مش. »ؿم٤مء عمـ»: اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤مل صمؿ شصالة أذاٟملم يمؾ سملم صالة أذاٟملم

 ش.46» ٟمٍم

ش ريمٕمتلم اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا »: ىم٤مل صمؿ شريمٕمتلم اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا »: رواي٦م وذم
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 ش.ىمط دن خ طمؿ. »ؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراه٦م شؿم٤مء عمـ»: اًمث٤مًمث٦م ٜمدقم ىم٤مل صمؿ

 يٌتدرون ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ٟم٤مس ىم٤مم أذن إذا اعم١مذن يم٤من: أنس وىم٤مل

 سملم يٙمـ مل اعمٖمرب ىمٌؾ ريمٕمتلم يّمٚمقن يمذًمؽ وهؿ اًمٜمٌل خيرج طمتك اًمًقاري

 ش.ٟمٍم اسمـ خ طمؿ» ىمٚمٞمؾ إٓ: رواي٦م وذم. رء واإلىم٤مُم٦م إذان

ٟم٤م يم٤من: ىم٤مل صالمه٤م؟ ط اهلل رؾمقل أيم٤من: ًمف وم٘مٞمؾ: ي٦مروا وذم  ٟمّمٚمٞمٝمام يرا

 ىمط طمؿ خ» قمٜمد قم٘م٦ٌم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمفش 111: ىمط د م. »يٜمٝمٜم٤م ومل ي٠مُمرٟم٤م ومٚمؿ

 ش.ٟمٍم اسمـ

 قمـ ؿمٕمٞم٥م أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـش 414» وطمده داود أبق أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م

 قمٝمد قمغم أطمدا رأج٧م ٤مُم: وم٘م٤مل اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم قمـ قمٛمر اسمـ ؾمئؾ: ىم٤مل ـم٤موس

 اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم أن قمٚمؿ وىمد - ٟم٤مومٞم٤م يمقٟمف ُمع ومٝمق. يّمٚمٞمٝمام ط اهلل رؾمقل

 سم٤معمِمٝمقر وًمٞمس ؿمٕمٞم٥م اؾمٛمف هذا ؿمٕمٞم٥م أب٤م وم٢من شم٘مدم ُم٤م اًمّمح٦م ذم ي٘م٤موم ٓ -

 قمغم ؾمٙم٧م وىمدش اًمت٘مري٥م» ذم ويمذا، شسمف سم٠مس ٓ»: زرقم٦م أبق ومٞمف ىم٤مل وىمد يمثػما 

 ذم وم٘م٤مل ااًمٜمقوي/  وأش 119ش »اًمدراي٦م» وذمش 8/ 7ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احلدي٨م

 .أقمٚمؿ واهللش. طمًـ إؾمٜم٤مده إن»: ش8/ 7ش »اعمجٛمقع»

/ 4» ي٘مقل سمف وم٢مذا طمزم ٓسمـش اعمحغم» إمم رضمٕم٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م سمٕمد إين صمؿ -

 : - هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذيمر وىمد -ش 417

 ش.هق ُمـ ٟمدري وٓ ؿمٕمٞم٥م أو ؿمٕمٞم٥م أيب قمـ ٕنف يّمح ٓ إٟمف»

 ش[.1/64»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 إلقف تتقق كػسف كاكت إذا الصالة عذ الَعشاء تؼديؿ

 إمم ذًمؽ أدى وًمق سمف يٌدأ أن ومٕمٚمٞمف إًمٞمف شمتقق ٟمٗمًف ويم٤مٟم٧م اًمٕمِم٤مء ووع إذا وأُم٤م

 : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمالة شم٠مظمػم

 ُمتٗمؼش »قمِم٤مئٙمؿ قمـ شمٕمجٚمقا  وٓ اعمٖمرب صالة ىمٌؾ سمف وم٤مسمدؤوا اًمٕمِم٤مء ىمدم إذا»
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 ش.قمٚمٞمف

 : اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل. صالة يمؾ ذم اًمِم٠من ويمذًمؽ

 : وىم٤مل. شسم٤مًمٕمِم٤مء وم٤مسمدؤوا اًمٕمِم٤مء وطمي اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»

 ش.مش »اًمٓمٕم٤مم سمحية صالة ٓ»

 ًمٞمًٛمع وإٟمف يٗمرغ طمتك ي٠متٞمٝم٤م ومال اًمّمالة وشم٘م٤مم اًمٓمٕم٤مم ًمف يقوع قمٛمر اسمـ ويم٤من

 .اإلُم٤مم ىمراءة

 : ًمًالموا اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ًمٚمّم٤مئؿ ذًمؽ ويت٠ميمد

 ش.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ» شاًمٗمٓمر قمجٚمقا  ُم٤م سمخػم اًمٜم٤مس يزال ٓ»

 ش[.1/63»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 بالعشاء ادغرب تسؿقة جيقز ال

 : اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤مًمٕمِم٤مء شمًٛمٞمتٝم٤م جيقز وٓ

 هل: شم٘مقل وإقمراب»: ىم٤مل شاعمٖمرب صالشمٙمؿ اؾمؿ قمغم إقمراب شمٖمٚمٌٜمٙمؿ ٓ»

 .شاًمٕمِم٤مء

 وأمحدش. اًمٕمِم٤مء: ًمٚمٛمٖمرب ي٘م٤مل أن يمره ُمـ سم٤مب :اًمّمالة» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ش.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ»: ىم٤مل طمٞم٨م أجْم٤م عمًٚمؿش اعمٜمتت٘مك» ذم وقمزاهش. 11/ 1»

 ص٤مطم٥م اًمٌخ٤مري إمم قمزوه ذم اىمتٍم وىمد ُمًٚمؿ ذم هق ومٚمٞمس وهؿ وهق

 ش.49/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ويمذاش اعمِم٤مرق»

 إقمراب ًمٖم٦م إـمالق ٤مرإيمث قمـ اًمٜمٝمل ُمثٚمف وذم ومٞمف اعمراد يم٠من: اًمًٜمدي ىم٤مل

 سملم اًمنمقمل آؾمؿ إـمالق ومٞم٘مؾ اًمنمقمل آؾمؿ قمغم إقمراب ًمٖم٦م شمٖمٚم٥م سمحٞم٨م

 وهلذا، ىمٚم٦م قمغم اًمٕمِم٤مء اؾمؿ إـمالق يٜم٤مذم ومال، إقمراب اؾمؿ إـمالق ويٙمثر اًمٜم٤مس

 اًمٕمتٛم٦م اؾمؿ إـمالق ضم٤مء صمؿ اًمٕمِم٤مء قمغم اًمٕمتٛم٦م اؾمؿ إـمالق ذم اًمٜمٝمل هذا ُمثؾ ورد



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صالة اعمٖمرب وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 

 

191 

 . أقمٚمؿ واهلل، ىمٚم٦م قمغم اًمنمع ذم اًمٕمِم٤مء قمغم

 ش[.1/67»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادسوكة الســ مـ ادغرب بلذان التعجقؾ

 .شطمدرا اًمِمٛمس ُمع وم٤مطمدره٤م اعمٖمرب أذٟم٧م إذا»

 : [ىم٤مل صمؿ .اعمٖمرب سم٠مذان اًمتٕمجٞمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

: أي، شوم٤مطمدر»: شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل. اعمٖمرب صالة: أي شوم٤مطمدره٤م»: ىمقًمف

 وٓ ويتٕمدى، اًمّمٕمقد ود احلدور ُمـ وهق، طمدرا حيدر وأذاٟمف ىمراءشمف ذم طمدر، عأه

 ضمٌؾ ذم داري وم٢من، قمامن وُمٜمٝم٤م، اًمِم٤مم سمالد ذم اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ وهذه: ىمٚم٧م. يتٕمدى

 سمٕمد ًمٚمٛمٖمرب ي١مذٟمقن وأؾمٛمٕمٝمؿ، وهمروهب٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمٞمٜمل أرى، ضم٤ٌمهل٤م ُمـ مهالن

 قمامن وؾمط ذم يم٤من قمٛمـ شمٖمرب اًمِمٛمس ٠منسم قمٚمام، دىم٤مئؼ قمنم سمٜمحق اًمِمٛمس همروب

 ىمٌؾ اًمٗمجر ًمّمالة ي١مذٟمقن وم٢مهنؿ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم! قمٜم٤م شمٖمرب أن ىمٌؾ وودي٤مهن٤م

 .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م. ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق وىمتٝم٤م دظمقل

 ش.311/ 1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

س دـ ادغرب صالة تلخر  ثقبف تـجه

 ذم يمٜم٧م إذا: ىمّمػم ي٘مقل يمام تٝم٤مووىم اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم جيقز هؾ: مداخؾة

 .اًمٌٞم٧م إمم أصؾ طمتك همػمه٤م قمٜمدي وًمٞمس سمٜمج٤مؾم٦م صمٞم٤ميب شمٚمقصم٧م وىمد اًمؼم

 ُمتك؟ أو اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اًمٌٞم٧م أصؾ طمتك: اًم١ًمال أفمـ ًمٙمـ، ٓ: الشقخ

 ٓ ًمٚمٜمج٤مؾم٦م طم٤مُمؾ وهق اًمّمالة أن ؿمؽ ٓ! اًمتقوٞمح ُمـ رء إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م

رْ  ٞم٤َمسَمَؽ َوصمِ ▬: شمٕم٤ممم ًم٘مقل دمقز وٓ شمّمح  ووع ذم اإلٟم٤ًمن يم٤من وم٢مذا [7: اعمدصمر] ♂وَمَٓمٝمِّ

 ُمـ يتٛمٙمـ ٓ اًمذي اًمٜمجس اًمثقب هؾ: يت٠مُمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل صمٞم٤مسمف يٓمٝمر أن يًتٓمٞمع ٓ

 اًمثٞم٤مب وشمٙمٗمٞمؽ دقمف: ًمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ احل٤مًم٦م هذ ومٗمل داظمكم صمقب ُمثالً  هق همًٚمف
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 ُمـ يتٛمٙمـ ومل الً ُمث اًمنوال هق اعمتٜمجس يم٤مًم٘مٛمٞمص أو ُمثالً  يم٤مًمٕم٤ٌمءة أظمرى إن

 ٓ يم٤مٟمقا  ىمديامً  أهنؿ وسمخ٤مص٦م اًمٓمقيؾ سم٤مًم٘مٛمٞمص وصؾ هواًمؽ اظمٚمع ًمف ومٞم٘م٤مل همًٚمف

ويؾ يٚمًٌقن  اًمٓمقيؾ اًم٘مٛمٞمص هذا سمٚمٌس يٙمتٗمقن يم٤مٟمقا  وإٟمام، اًمٜم٤ًمء طمتك اًمنا

 هق ًمٖم٦م وهق، ذًمؽ ٟمحق أو اًمدؿمداؿم٦م أو سم٤مجلالسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم يًٛمك اًمذي

 أن وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمر ٓ ًمٙمل خمرج ومٝمذا، ي٘مٍم وىمد يٓمقل وم٘مد، اًم٘مٛمٞمص

 .أظمر سم٤مًمثقب ويّمكم اًمٜمجس اًمثقب خيٚمع

 ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  قم٤مري٤مً  إٓ يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ أنف اًمّمقرة ووٞم٘مٜم٤م ومروٜم٤م إذا أُم٤م

 ومٝمذا اًمثقب همًؾ أضمؾ ُمـ وىمتٝم٤م ظمروج ىمٌؾ ُم٤م إمم سم٤مًمّمالة شمت٠مظمر أن أُمٙمٜمؽ إذا: ًمف

 سمٕمد شمّمغم ٓ أهن٤م سمحٞم٨م وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج ذًمؽ ُمـ ًمزم إذا أُم٤م، اعمخرج هق

 آؾمتٓم٤مقم٦م ُمـ صقرة ذيمرٟم٤م وىمد، يًتٓمٞمع ُم٤م سمحدود يّمكم ومحٞمٜمئذٍ  وىمتٝم٤م ظمروج

 أن سملم إُمر ودار اًمقاطمد اًمثقب هذا إٓ ًمف ًمٞمس يم٤من وم٢مذا، اًمٜمجس اًمثقب ظمٚمع وهق

: لي٘م٤م ومٝمٜم٤م ٟمجس سمثقب وًمٙمـ اًمٕمقرة ُمًتقر يّمكم أن وسملم اًمٕمقرة ُمٙمِمقف يّمكم

 أو ضمرُم٤مً  أظمػ اًمٜمجس سم٤مًمثقب صؾ: ًمف ومٜم٘مقل إيمؼم اًمنم قمغم إصٖمر اًمنم ي٘مدم

 اًمّمالة إظمراج ظمِمٞم٦م طم٤مًم٦م ذم، اًمٕمقرة ؾمؽم قمـ قم٤مري٤مً  شمّمكم أن ُمـ ىم٤ٌمطم٦مً  أو ظمٓم٠مً 

 سمٕمذر إٓ ي٘مْمٞمٝم٤م أن ًمٚمٛمٙمٚمػ يٛمٙمـ مل وىمتٝم٤م قمـ ظمرضم٧م إذا اًمّمالة ٕن: وىمتٝم٤م قمـ

 ٟمز ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٜمًٞم٤من أو اًمٜمقم: مه٤م اصمٜملم قمذريـ ُمـ واطمد

 ذم صالة ٟمز ُمـ شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً 

 أذان ؾمٛمع ومٚمام اًمٕمٍم صالة وىم٧م دظمؾ طمتك ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة قمـ همٗمؾ قمٛمٚمف أثٜم٤مء

 صالة ذي٤ٌم ومقراً  طمٞمٜمئذٍ ، اًمٔمٝمر يّمؾ مل أنف شمذيمر أظمرى وؾمٞمٚم٦م سم٠مي ٟمٌف أو اًمٕمٍم

 هل٤م يًتٞم٘مظ ومٚمؿ اًمٗمجر صالة أو اًمٔمٝمر صالة قمـ ُمثالً  ٟم٤مم أو، اًمٕمٍم صالة صمؿ اًمٔمٝمر

 طم٤مًم٦م: احل٤مًمتلم ُمـ ًمٙمؾ ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل وىمتٝم٤م قمـ ظمروضمٝم٤م سمٕمد إٓ

 ٓ يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، ٟمًٞم٤مهن٤م طم٤مًم٦م أو، اًمّمالة قمـ اًمٜمقم

 ظمروج إمم ٟمجس اًمثقب أن سمحٙمؿ اًمّمالة ي١مظمر أن جيقز ٓ هلذا شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة

 .ذيمرٟم٤م يمام ـمريؼ سم٠مىمرب اعمِمٙمٚم٦م حلؾ يًٕمك وإٟمام وىمتٝم٤م

 ش17: 18: 11/ب47: اًمٜمقر رطمٚم٦م»



 

 

 وأحكاوّا العشاء صالة
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 العشاء وقت وآخر أول

 ذًمؽ ىم٤مل ُمـ طمج٦م وُمـ - ؾمٌؼ يمام - إمحر وهق اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م طملم وىمتٝم٤م أول

 سم٤معمٓم٤مًمع قمٚمؿ ًمف ُمـ يمؾ قمٚمؿ وىمد: اًمؽمُمذي ذح ذم ًمٜم٤مسا ؾمٞمد اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م

 قمٚمٞمف طمد اًمذي وهق سمٞم٘ملم إول اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م قمٜمد إٓ يٖمٞم٥م ٓ اًمٌٞم٤مض أن واعمٖم٤مرب

 اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ىمٌؾ داظمؾ وىمتٝم٤م أن ي٘مٞمٜم٤م ومّمح، سمف اًمقىم٧م أيمثر ظمروج واًمًالم اًمّمالة

 اًمٌٞم٤مض هق اًمذي اًمِمٗمؼ ُمٖمٞم٥م ىمٌؾ داظمؾ أنف اًمٜمص ُمـ صم٧ٌم وم٘مد، سمٞم٘ملم إول

ش. 9/ 4» اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمفش احلٛمرة هق اًمذي سم٤مًمِمٗمؼ دظمؾ اًمقىم٧م أن ي٘مٞمٜم٤م سمذًمؽ ومتٌلم

 ويم٠منف اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـش 193/ 4ش »اعمحغم» ذم اعمٕمٜمك هذا إمم طمزم اسمـ ؾمٌؼ وىمد

 .قمٜمف أظمذه

 .اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهذا

 .اعمت٘مدُملم قمٛمرو واسمـ هريرة أيب طمدي٨م ذم يمام اًمٚمٞمؾ يٜمتّمػ طملم وىمتٝم٤م وآظمر 

 وصؾ»: سمٚمٗمظ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ رواه وىمدش 167/ 4» طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق

 سمدون إصؾ ذم رؾمٛمف» ششمٌٞم٧م طملم أي اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء ُمـ اًمٕمِم٤مء صالة

 ـمريؼ ُمـ طمزم اسمـ ذيمره وم٘مد ؿمئ٧م: اًمّمقاب: وأىمقلش اعمحغم» ذم يمذا. إقمج٤مم

 سمـ قمٛمر أن اعمٝم٤مضمر قمـ ؾمػميـ سمـ حمٛمد صمٜم٤م: ه٤مرون سمـ يزيد صمٜم٤م: ُمٜمٝم٤مل سمـ احلج٤مج

 قمٛمر أيب ـمريؼ ُمـش 97/ 1» اًمٓمح٤موي رواه وىمد. سمف ُمقؾمك أيب إمم يمت٥م اخلٓم٤مب

 طملم أي: سمٚمٗمظ سمف ه٤مرون سمـ يزيد صمٜم٤م: ىم٤مل - قمٛمر سمـ طمٗمص واؾمٛمف - احلقيض

 .ؿمئ٧م

 يمام احلًـ أبق هق هذا واعمٝم٤مضمر اًمِمٞمخلم رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ش.191» طمزم اسمـ سح

 قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـش 41/ 1» ُم٤مًمؽ أظمرضمف آظمر ـمريؼ إثر وهلذا

 وسملم سمٞمٜمؽ ُم٤م اًمٕمِم٤مء صؾ وأن»: سمٚمٗمظ ُمقؾمك أيب إمم يمت٥م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن أبٞمف

 ش.اًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ، اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر وم٢ممم أردت وم٢من، اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م
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 .هم٤مي٦م صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 قمـ صم٤مسم٧م أيب سمـ طمٌٞم٥م قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي رواه ُم٤م وأُم٤م

 وٓ ؿمئ٧م اًمٚمٞمؾ أي اًمٕمِم٤مء وصؾ»: ُمقؾمك أيب إمم قمٛمر يمت٥م: ىم٤مل ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع

 طمٌٞم٤ٌم وم٢من، وٟم٤مومع طمٌٞم٥م سملم آٟم٘مٓم٤مع اًمرواي٦م هذه وقمٚم٦م، ؾمٌؼ ح٤م ومٛمخ٤مًمػش شمٖمٗمٚمٝم٤م

 ىمد أنف شمرى وأن٧م، شاًمت٘مري٥م» ذم يمام واًمتدًمٞمس اإلرؾم٤مل يمثػم يم٤من وم٘مد صم٘م٦م يم٤من وإن

 رواه ُم٤م ظم٤مًمٗم٧م وىمد ؾمٞمام ٓ هذه سمروايتف حيت٩م ومال سم٤مًمتحدي٨م يٍمح ومل قمٜمٕمـ

 .اًمث٘م٤مت

 ىمقل وهقش 71ش »اعمجتٝمد سمداي٦م» ذم يمام سمف اًم٘مقل ُم٤مًمؽ قمـ روي اعمذه٥م وهذا

 وشمٙمقن اًمّمالة وم٤مشم٧م ٟمّمٗمف أو اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ذه٥م إذا»: ىم٤مل اإلصٓمخري ؾمٕمٞمد أيب

 ش. اعمٝمذب» ذم ذيمرهش. ىمْم٤مء

 اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ُم٣م إذا»: اًم٘مٌٚم٦م ت٘م٤ٌملاؾم سم٤مب ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمقل فم٤مهر وهق

 : ش71/ 3ش »اعمٝمذب ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤ملش وم٤مئت٦م إٓ أراه٤م ومال

 ش.اجلٛمٝمقر وشم٠موًمف اًمٜمص هذا ًمٔم٤مهر اإلصٓمخري واومؼ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ومٛمـ»

 : ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م سم٤مًمثٚم٨م ىمقًمف ذم اًمِم٤مومٕمل طمج٦م وُمـ: وىمٚم٧م

 اًمٜم٤ًمء ٟم٤مم: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومٜم٤مداه سم٤مًمٕمتٛم٦م ًمٞمٚم٦م ط اهلل رؾمقل أقمتؿ

 يقُمئذ يّمكم يٙمـ ومل شهمػميمؿ يٜمتٔمره٤م ُم٤م»: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل ومخرج. واًمّمٌٞم٤من

 .شاًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م أن سملم ومٞمام صٚمقه٤م»: ىم٤مل صمؿ سم٤معمديٜم٦م إٓ

 قمروة قمـ اًمزهري قمـ قمٞمٚم٦م أيب اسمـ صمٜم٤م: ىم٤مل محػم اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م

 أنف ُمع سمٕمْمٝمؿ ومٞمف شمٙمٚمؿ حمٛمد واؾمٛمف محػم اسمـ إٓ صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

 أظمؼمين: يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح ـمريؼ ُمـش صحٞمحف» ذم أظمرضمف وىمد، اًمٌخ٤مري رضم٤مل ُمـ

 ويم٤مٟمقا : ىم٤مل إًمخ... صٚمقه٤م: ىم٤مل صمؿ: ىمقًمف سمدل ىم٤مل أنف إٓ ٟمحقه سمف ؿمٝم٤مب اسمـ

 .إول اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م أن سملم ومٞمام اًمٕمِم٤مء يّمٚمقن
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 اًم٤ًمسم٘ملم احلديثلم ذمش اًمٚمٞمؾ» ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م ديدحت صم٧ٌم ىمد ًمٙمـ

 ُمٜمٝم٤م ذًمؽ ذم أظمرى أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد، خيٗمك ٓ يمام ىمٌقهل٤م جي٥م زي٤مدة وهل

: ىم٤مل صمؿ صغم صمؿ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة ط اًمٜمٌل أظمر: ىم٤مل أنس طمدي٨م

ش 411/ 3» طمؿ خش اٟمتٔمرمتقه٤م ُم٤م صالة ذم إٟمٙمؿ أُم٤م وٟم٤مُمقا  اًمٜم٤مس صغم ىمد»

 هذا ُمـش 93» اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمف. قمٜمف اًمٓمقيؾ محٞمد قمـ يمالمه٤مش 97» واًمٓمح٤موي

 ش.189/ 3» ٕمحد رواي٦م وهقش. اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر ُمـ ىمري٥م إمم»: سمٚمٗمظ اًمقضمف

 يذه٥م يم٤مد» أوش اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر إمم»: سمٚمٗمظ قمٜمف صم٤مسم٧م قمـ ُمٜمٝم٤م أظمرى ـمرق وًمف

 ؿمٓمر ممإ»: قمٜمده وًمٞمسش 467» وأمحدش 116/ 4» ُمًٚمؿ أظمرضمفش. اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر

 .شاًمٚمٞمؾ ؿمٓمر يذه٥م يم٤مد طمتك»: ىم٤مل سمؾ شاًمٚمٞمؾ

 ٟمّمػ ُمـ ىمري٥م يم٤من طمتك»: سمٚمٗمظ أنس قمـ ىمت٤مدة قمـ ظم٤مًمد سمـ ىمرة قمـ وُمٜمٝم٤م

 .شاًمٚمٞمؾ

 وهذا شاًمٚمٞمؾ ؿمٓمر ُم٣م طمتك»: وىم٤ملش 467» واًمٓمٞم٤مًمز أجْم٤م ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .اًمرواي٤مت ًم٤ًمئر خم٤مًمػ ؿم٤مذ اًمٚمٗمظ

 ي١مظمروا أن ُٕمرهتؿ أُمتل غمقم أؿمؼ أن ًمقٓ»: ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ وُمٜمٝم٤م

 .شٟمّمٗمف أو اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم اًمٕمِم٤مء

 قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـش 733 - 411» طمؿش 437» ُم٩م وصححف شت» أظمرضمف

 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل ورضم٤مًمف. قمٜمف اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد قمـ

 شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم»: سمٚمٗمظ ؾمٕمٞمد قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 176/ 1» احل٤ميمؿ ورواه

 .ؿمؽ سمدون

 .ؿمؽ سمدونش اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم»: سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ أمحد ورواه

 وم٘مد هريرة أيب قمـ صٗمٞم٦م ُمقمم قمٓم٤مء قمـ ؾمٕمٞمد قمـ آظمر وضمف ُمـ رواه وًمذًمؽ

 .اًمؽمُمذي قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ اٟمٔمر. اًمٚمٗمٔم٦م هذه ذم اوٓمرب
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 اًمٕمتٛم٦م صالة ط اهلل رؾمقل ُمع صٚمٞمٜم٤م: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وُمٜمٝم٤م

 ُم٘م٤مقمدٟم٤م وم٠مظمذٟم٤م شُم٘م٤مقمديمؿ ظمذوا»: وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر ُمـ ٟمحق ُم٣م طمتك خيرج ومٚمؿ

ًمقا  ًمـ وإٟمٙمؿ ُمْم٤مضمٕمٝمؿ وأظمذوا صٚمقا  ىمد اًمٜم٤مس إن»: وم٘م٤مل  اٟمتٔمرشمؿ ُم٤م صالة ذم شمزا

 ؿمٓمر إمم اًمّمالة هذه ٕظمرت اًمً٘مٞمؿ وؾم٘مؿ اًمْمٕمٞمػ وٕمػ وًمقٓ اًمّمالة

ش 1/ 3» وطمؿش 431 - 437» وُم٩مش 94» ون ًمف واًمٚمٗمظش 69» د أظمرضمفش. اًمٚمٞمؾ

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام صحٞمح ؾمٜمد وهذا. قمٜمف ٟمية أيب قمـ هٜمد أيب سمـ داود ـمريؼ ُمـ

 ش.49/ 3ش »اًمتٚمخٞمص»

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 صالة إمم يٛمتد اًمٕمِم٤مء وىم٧م أن إمم - اجلٛمٝمقر وهؿ - ذه٥م عمـ ٟمجد ومل هذا 

 : ذًمؽ ذم سمٜمص وًمٞم٤ًم طمديثلم إٓ اًمٗمجر

 يّمؾ مل ُمـ قمغم تٗمريطاًم إٟمام شمٗمريط اًمٜمقم ذم ًمٞمس»: ُمرومققم٤م ىمت٤مدة أيب قمـ: إول

 أهؾ سمٕمض ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم سمف اطمت٩م. شإظمرى اًمّمالة وىم٧م جيلء طمتك اًمّمالة

 اسمـ ذًمؽ وردش 11/ 1» اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمح٘مؼ واًمِمقيم٤مين. اعمت٘مدُملم ُمـ اًمٔم٤مهر

 ُمٕمٜم٤م ُمٛمٕمقن وهؿ أصال ىم٤مًمقه ُم٤م قمغم يدل ٓ هذا: ش178/ 3» وم٘م٤مل ىمقي٤م ردا طمزم

، اًمٔمٝمر صالة وىم٧م إمم يٛمتد ٓ اًمٗمجر صالة وىم٧م نأ إئٛم٦م ُمـ أطمد ُمـ ظمالف سمال

 ومٞمف وإٟمام، سمٕمده٤م اًمتل سمقىم٧م صالة يمؾ وىم٧م اشمّم٤مل قمغم يدل ٓ اخلؼم هذا أن ومّمح

 هل٤م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠مول وىمتٝم٤م آظمر اشمّمؾ ؾمقاء، وم٘مط همػمه٤م وىم٧م إمم صالة أظمر ُمـ ُمٕمّمٞم٦م

 مل وإن تٝم٤موىم ظمروج إمم أظمره٤م ُمـ أجْم٤م ُمٗمرـم٤م يٙمقن ٓ أنف ومٞمف وًمٞمس، يتّمؾ مل أم

 وًمٙمـ، اخلؼم هذا ذم قمٜمف ُمًٙمقت هق سمؾ ُمٗمرـم٤م يٙمقن أنف وٓ، أظمرى وىم٧م يدظمؾ

 شمقضم٥م واًميورة صالة يمؾ وىم٧م ظمروج قمغم ٟمص ومٞمٝم٤م اًمتل إظم٤ٌمر ؾم٤مئر ذم سمٞم٤مٟمف

 طمدود شمٕمدى وم٘مد اًمٕمٛمؾ ًمذًمؽ شمٕم٤ممم اهلل طمده اًمذي وىمتف قمٛمؾ سمٙمؾ شمٕمدى ُمـ أن

ـْ َيتََٕمدَّ طُم ▬: شمٕم٤ممم وىم٤مل اهلل ُقنَ َوَُم
ِ
 .♂ُدوَد اهلل وَم٠ُمْوئَلَِؽ ُهُؿ اًمٔم٤َّمعم

 قم٤مُم٦م ذه٥م طمتك ًمٞمٚم٦م ذات ط اًمٜمٌل أقمتؿ: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ اًمث٤مين واحلدي٨م

 قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ ًمقىمتٝم٤م إٟمف»: وم٘م٤مل ومّمغم ظمرج صمؿ، اعمًجد أهؾ ٟم٤مم وطمتك، اًمٚمٞمؾ
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 اسمـ ـمريؼ ُمـش 97» واًمٓمح٤مويش 476/ 1» ُملش 93» نش 116/ 4» ُمًٚمؿ. شأُمتل

 .قمٜمٝم٤م أظمؼمشمف أهن٤م سمٙمر أيب سمٜم٧م يمٚمثقم أم قمـ طمٙمٞمؿ سمـ اعمٖمػمة أظمؼمين: ٤ملىم ضمري٩م

 : ُم١مول احلدي٨م وًمٙمـ إول اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ُميض سمٕمد صاله٤م أنف احلدي٨م ومٔم٤مهر

 هذا ُمـ سمد وٓ أيمثره اعمراد وًمٞمس ُمٜمف يمثػم اًمٚمٞمؾ سمٕم٤مُم٦م واعمراد»: اًمٜمقوي ىم٤مل

 اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُم٤م اًم٘مقل هبذا داعمرا  أن جيقز وٓش ًمقىمتٝم٤م إٟمف»: ط ًم٘مقًمف اًمت٠مويؾ

 ش.أومْمؾ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُم٤م إمم شم٠مظمػمه٤م أن اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ي٘مؾ مل ٕنف

 واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم ضم٤مء ىمد احلدي٨م أن اًمت٠مويؾ هلذا يدل وىمد: ىمٚم٧م

 قمـ قمروة قمـ اًمزهري قمـ ـمرق ُمـش 474 و 411 و 73/ 6» واعمًٜمد واًمدارُمل

 سمـ قمٛمر ٟم٤مداه طمتك»: ومٞمف وإٟمامش اًمٚمٞمؾ قم٤مُم٦م ذه٥م طمتك»: ىمقًمف ومٞمف وًمٞمس قم٤مئِم٦م

 وي٘مقي. اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ىمٌؾ قم٤مدة يٙمقن إٟمام وذًمؽش. واًمّمٌٞم٤من اًمٜم٤ًمء ٟم٤مم ىمد: اخلٓم٤مب

 ذات اًمٕمِم٤مء ط اًمٜمٌل أظمر: وم٘م٤مل ُمٜمف أتؿ قم٤ٌمس اسمـ رواه هذا احلدي٨م أن ذًمؽ

 رىمد هللا رؾمقل ي٤م اًمّمالة: ومٜم٤مدى قمٜمف اهلل ريض قمٛمر وم٘م٤مم، اًمٚمٞمؾ ُمـ ذه٥م طمتك ًمٞمٚم٦م

 إٟمف»: ي٘مقل وهق رأؾمف ُمـ ي٘مٓمر واح٤مء ط اهلل رؾمقل ومخرج. واًمقًمدان اًمٜم٤ًمء

 ـمريؼ ُمـش 476» واًمدارُملش 94» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. شأُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ اًمقىم٧م

 .قمٜمف قمٓم٤مء قمـ ضمرير اسمـ وقمـ قمٜمف قمٓم٤مء قمـ قمٛمرو قمـ ؾمٗمٞم٤من

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح٤من إؾمٜم٤مدان وهذان

 اًمتٍميح وومٞمف سمف ضمري٩م اسمـ قمـش 366/ 1» وأمحدش 117» ُمًٚمؿ رواه وىمد

 .قمٓم٤مء ُمـ ضمري٩م اسمـ سمًامع

 سمرواي٦م وطمديثٝم٤م قمٜمٝم٤م يمٚمثقم أم سمرواي٦م قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن قمغم شمدل اًمرواي٦م ومٝمذه

 قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م شمدل وهل اًمرواة سمٕمض اظمتٍمه واطمد طمدي٨م هق إٟمام قمٜمٝم٤م قمروة

 ىمٌؾ وذًمؽ، واًمقًمدان اًمٜم٤ًمء ومٞمف ٤ممٟم اًمذي اًمقىم٧م سمف يريدش اًمقىم٧م إٟمف»: ومٞمٝم٤م ىمقًمف أن

د أن إمم احلدي٨م ومرضمع، ىمٚمٜم٤م يمام قم٤مدة اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ  أيمثره ٓ ُمٜمف يمثػم اًمٚمٞمؾ سمٕم٤مُم٦م اعمرا

 سمٔم٤مهر إظمذ ُمـ سمد ٓ يم٤من وإن. اهلل رمحف ومٝمٛمف دىم٦م ُمـ وهق اًمٜمقوي ىم٤مل يمام
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 وًمذًمؽ، اًمث٤مين اًمٜمّمػ اسمتداء ذم صاله٤م أنف قمغم يدل إٟمام ومٝمذا قمٜمٝم٤م يمٚمثقم أم طمدي٨م

 : ش187/ 3» طمزم اسمـ ىم٤مل

 أول ذم ىمقًمف سمٜمك هذا وقمغمش اًمٚمٞمؾ قم٤مُم٦م ذه٥م وم٘مد اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذه٥م إذا»

 إول اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ اٟم٘مْم٤مء إمم اًمٕمتٛم٦م صالة وىم٧م يتامدى صمؿ»: ش167/ 3» اًمٗمّمؾ

 صالة أدرك وم٘مد اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ أول ذم هل٤م يمؼم ومٛمـ، اًمث٤مين ٟمّمػ واسمتداء

 صالة ذم اًمدظمقل وىم٧م ظمرج وم٘مد ذًمؽ قمغم زاد وم٢مذا، ضورة ٓو يمراه٦م سمال اًمٕمتٛم٦م

 ومٚمٞمس اًمٓمح٤موي زقمؿ يمام اًمٗمجر صالة إمم اًمقىم٧م اُمتداد قمغم يدل أنف وأُم٤مش. اًمٕمتٛم٦م

 ش.11/ 4» اًمِمقيم٤مين ذيمر يمام ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقل وهق. ذًمؽ قمغم دًٓم٦م أدٟمك ومٞمف

 وراضمع ءاًمٕمٚمام ويم٤موم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق اًمّم٤مدق اًمٗمجر سمٓمٚمقع يٜمتٝمل واًمٚمٞمؾ

 ش.11/ 3ش »اعمجٛمقع»

 ش[.1/67»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 العشاء صالة وقت

 .شأظمرة اًمٕمِم٤مء وَمَّمؾِّ  واد يمؾ سمٓمـ اًمٚمٞمؾ ُمأل إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 «.24/ 4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العشاء صالة وقت

.. اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م سم٤مبش ٤مرإوـم ٟمٞمؾ» ُمـ إول اجلزء ذم: ي٘مقل: شمال

: إوًملم طمج٩م وُمـ: ىمقًمف ضم٤مء إول احلدي٨م ذح ذم، ومقق ومامش 711: ص»، إًمخ

 داود وأبقأمحد  أظمرضمف. ًمث٤مًمث٦م اًم٘مٛمر ًمً٘مقط اًمٕمِم٤مء صغم أنف ط قمٜمف ُرِوي ُم٤م

 .صحٞمح هق: اسمـ اًمٕمريب ىم٤مل، واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي

٦م ُمدى قمـ ومٞم٠ًمل   صم٤مسمت٦م اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٦ًٌم هذه يم٤مٟم٧م إذا صمؿ، احلدي٨م هذا ِصحَّ
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 ومٞمٝم٤م يٛمٙمـ ٓ اًمتل إج٤مم ذم اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م شم٘مدير ُيْٛمِٙمـ ومٝمؾ، اًمِمٝمقر ًمٙمؾ

 إهن٤م ىمٞمؾ وم٘مد، ذًمؽ قمغم سمٜم٤مء، أوروسم٤م ذم اًمِمٗمؼ همٞم٤مب ًمٕمدم: إصكم اًمقىم٧م ُمٕمروم٦م

 ـم٤مًم٧م ـمقيالً  اًمٚمٞمؾ يم٤من وم٢مذا، اًمٚمٞمؾ ُمـ وأرسمٕملم ؾمت٦م قمغم قمنم إطمدى شم٘مري٤ٌمً  شم٤ًموي

 اعمدة؟ هذه ىمٍمت ىمّمػماً  يم٤من وإذا، دةاعم هذه

 إمم حيت٤مج وم٤مُٕمر، أن َيـْحُيين ٓ احلدي٨م ًمّمح٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب: الشقخ

 ُم٤م ومٕمٜمدٟم٤م، احلدي٨م ُمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م ًمٙمـ (1)وإؾمٜم٤مده احلدي٨م ُمراضمٕم٦م

 إمم اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهقش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قمٜمف يٖمٜمٞمٜم٤م

 .شاًمٚمٞمؾ ػٟمّم

 َيِرد ُم٤م ومٞمف َيِرد وٓ، اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ وهق، اًمدًٓم٦م سيح احلدي٨م هذا 

 ٕن: سمث٤مسم٧م ًمٞمس أو صم٤مسم٧م هق هؾ طمقًمف اًم١ًمال يم٤من اًمذي إول احلدي٨م قمغم

 صالة وىم٧م أن» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمدًٓم٦م سيح اًمّمحٞمح أظمر احلدي٨م

 .شاًمث٤مين اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمدظمقل يٜمتٝمل اًمٕمِم٤مء

 .َيْ٘مٍُم  أو َيُٓمقل اًمٚمٞمؾ يم٤من إذا قَمامَّ  اجلقاب اًم١ًمال ُمـ ٌ٘مكي

 ومٞمٝم٤م يٕمتدل اًمتل وإىم٤مًمٞمؿ وم٤معمٜم٤مـمؼ، اعمٜم٤مـمؼ سم٤مظمتالف خيتٚمػ ؿمؽ سمال ومٝمذا 

 اًمٚمٞمؾ ـم٤مل إن، ختتٚمػ ومٝمل إظمرى اعمٜم٤مـمؼ أُم٤م، صم٤مسم٧م هذا وم٤مًمٜمّمػ، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ

 .وهٙمذا، اًمٜمّمػ ىمٍم اًمٚمٞمؾ ىمٍم إن، اًمٜمّمػ ـم٤مل

 اعمٜم٤مـمؼ سم٤مظمتالف خيتٚمػ ذيمرٟم٤م يمام وهذا، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ هق اًمث٤مسم٧م ٤مروم٤معمٕمٞم 

 .اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ُمـ قمٜمدي ُم٤م هذا، وإىم٤مًمٞمؿ

 أنف شمِمٕمر وىمد، يُمٚمَّف قمٚمٞمف أتك اجلقاب سم٠من شمِمٕمر وم٘مد، سم٤مًم١ًمال ضمئ٧م وىمد وم٠من٧م

 وم٠من٧م، ذًمؽ ُمـ رء يقضمد يم٤من وم٢من، ضمقايب َيُٓمٚمٝم٤م مل اًمتل اجلقاٟم٥م سمٕمض هٜم٤مك سم٘مل

ٌِّٝمٜمل وأدرى ظمؼمأ  .اجلقاب اٟمتٝمك وم٘مد وإٓ، وَمُتٜمَ

 .ش.: .1: .4/  17 / واًمٜمقر اهلدى» 

                                                           

 ]ىمٞمده ضم٤مُمٕمف[.ش. 719»صححف اًمِمٞمخ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع يمّمحٞمح ؾمٜمـ أيب داود  (1)
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 بعدها السفر وخطر، العشاء صالة وقت

 اًمٕمِم٤مء؟ وىم٧م آظمر هق ُم٤م: الشقخ

 : اصمٜملم ىمقًملم قمغم ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 وىم٧م سمدظمقل يٜمتٝمل اًمٕمِم٤مء وىم٧م أن هق، اًمٞمقم اًمٜم٤مس أيمثر قمٜمد اعمٕمروف اًم٘مقل

 .راًمٗمج

 ٟمّمػ أول سمدظمقل يٜمتٝمل اًمٕمِم٤مء وىم٧م أن: اًمّمحٞمح وهق، أظمر اًم٘مقل ًمٙمـ

 اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: ُُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن ىم٤مل، ط اًمٜمٌل ٕن: وذًمؽ، اًمث٤مين اًمٚمٞمؾ

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم

 سمٕمد ُم٤م إمم وم٘مط ًمٞمس اًمٜمقم يًحٌف أن ممٙمـ، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ يٜم٤مم اًمذي ومٝمذا

 ُمـ يم٤من إذا ظم٤مص٦م، يمثػميـ ُمـ ي٘مع وهذا ،اًمٗمجر دظمقل وإمم سمؾ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

ل  يًتٓمٞمٕمقن ٓ ومٝم١مٓء، ُم٤مدي سمدين شمٕم٥م ذم يمٚمف اًمٜمٝم٤مر ي٘مْمقن اًمذيـ اًمُّمٜم٤َّمع اًمُٕمامَّ

 .سمًٝمقًم٦م يًتٞم٘مٔمقا  أن

 ٓ طمتك: أي، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك ذًمؽ أضمؾ ُمـ 

 .اعمنموع اًمقىم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن، اًمٕمِم٤مء صالة شمٗمقشمف

 طمؼ ُمـ ي٠مظمذ سمٕمده٤م احلدي٨م ٕن: وأووح أووح هذاش سمٕمده٤م دي٨ماحل وقمـ»

 .اًمٜمقم هق اًمذي اإلٟم٤ًمن سمدن

 سمد ٓ إٟم٤ًمن ومٙمؾ، اًمًـ سم٤مظمتالف خيتٚمػ ذًمؽ يم٤من وإن، إٟم٤ًمن ًمٙمؾ سمد وٓ 

ف سَمَدٟمف ُيْٕمٓمِل أن  اًم٤ًمقم٦م إمم اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ويًٝمر يًٛمر اًمذي ومٝمذا، اًمٜمقم ُمـ طَم٘مَّ

 أن ًمف سمد ٓ، اًمًٝمر وذم، اًمًٛمر ذم ىمْم٤مه٤م اًمتل اًم٤ًمقم٤مت ذهه، اًمٚمٞمؾ ذم قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م

وٝم٤م  ٟم٤مم اًمذي، ٟمقم يًحٌٝم٤م وًمذًمؽ، اًمٗمجر وىم٧م طم٤ًمب قمغم ومًٞمٕمقوٝم٤م، ُيَٕمقِّ

، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إمم ٟمقُم٦م يًحٌٝم٤م، قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م أو قمنم احل٤مدي٦م اًم٤ًمقم٦م

 : ُمرشملم آصمامً  ويٙمقن، ُمٕمذوراً  يٙمقن ٓ ومٝمذا
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ة م ٕنف: إومم اعَمرَّ ي اًمذي اًم٥ًٌم ىَمدَّ  ومٚمق، وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج إمم سمف ُي١َمدِّ

 سم٠منف آٟمٗم٤مً  اومؽموٜم٤م اًمذي هذا ًمٙمـ، واطمداً  إصمامً  َأثِؿ وم٘مد، وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة خُيِْرج مل أنف

 .ُمرشملم َأثِؿَ  هذا، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ يًتٞم٘مظ ومل، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم ؾمٝمر

 .اًم٥ًٌم اختذ أنف: إول اإلصمؿ

٥ٌِّم طمّمؾ أنف: اًمث٤مين ؿواإلصم ًَ  .اًمًٛمر هذا سم٥ًٌم اًمّمالة إو٤مقم٦م وهق، اعمُ

 أىمقى ُمـ اًمتٚمٗم٤مز أن جيٝمؾ اجل٤مًمًلم ُمـ أطمد ومٝمؾ: اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمرومٜم٤م إذا

 اًمًٝمر؟ قمغم اًمٌٞم٧م أهؾ محؾ ذم إؾم٤ٌمب

 واًمٞمقم سم٤مهلل ُي١مُمـ عمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال: وًمذًمؽ، أبداً  احل٘مٞم٘م٦م هذه ذم يِمؽ أطمد ٓ

 ضمٝم٦م ُمـ اًمقاىمٕمٞم٦م احل٘م٤مئؼ وشمٚمؽ، ضمٝم٦م ُمـ اًمنمقمٞم٦م احل٘م٤مئؼ هذه ويٕمرف أظمر

 .اعمٗم٤مؾمد ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م ح٤م: سمٞمتف ذم اًمتٚمٗم٤مز ُيْدظِمؾ أن ًمف جيقز ٓ، أظمرى

 ش 11: 44: 33/  171/  واًمٜمقر اهلدى» 

 العشاء صالة وقت

د وىم٧م هٜم٤مك هؾ: السمال  اًمٕمِم٤مء؟ ًمّمالة ُُمـَحدَّ

 همروب ُمـ اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م.. »: ط اًمرؾمقل ي٘مقل، ـمٌٕم٤مً : اجلقاب

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم إمحر اًمِمٗمؼ

 ش11: 48: 71/ 739/ واًمٜمقر اهلدى»

 العشاء وقت آخر

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٕمِم٤مء وىم٧م وُمـ 

 اًمٗمجر إمم ممتد ومٝمق اًمٕمِم٤مء ًمّمالة يٕمٜمل وآوٓمرار اجلقاز وىم٧م وأُم٤م»: ىمقًمف



   صالة اًمٕمِم٤مء وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 إٟمام شمٗمريط اًمٜمقم ذم ًمٞمس إٟمف أُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ىمت٤مدة أيب حلدي٨م

 .ُمًٚمؿ رواه شإظمرى اًمّمالة وىم٧م جيئ طمتك اًمّمالة يّمؾ مل ُمـ قمغم اًمتٗمريط

 إٓ إظمرى اًمّمالة وىم٧م دظمقل إمم ممتد صالة يمؾ وىم٧م أن قمغم يدل واحلدي٨م

 سمٓمٚمقع يٜمتٝمل وىمتٝم٤م أن قمغم أمجٕمقا  ءاًمٕمٚمام وم٢من اًمٔمٝمر إمم متتد ٓ وم٢مهن٤م اًمٗمجر صالة

 .اًمِمٛمس

 دًمٞمؾ وٓ احلدي٨م هبذا آؾمتدٓل هذا ذم وهمػمه اًمِمقيم٤مين اعمّمٜمػ شمٌع: ىمٚم٧م

 وإٟمام ذًمؽ أضمؾ ُمـ ؾمٞمؼ وٓ اًمّمالة أوىم٤مت سمٞم٤من ومٞمف ًمٞمس إذ إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم ومٞمف

 ٌٝم٤ميٕم٘م يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م وىمتٝم٤م قمـ قم٤مُمدا خيرضمٝم٤م طمتك اًمّمالة ي١مظمر ُمـ إصمؿ ًمٌٞم٤من

 أن ذًمؽ قمغم ويدل اًمٔمٝمر ُمع اًمّمٌح ُمثؾ ٓ أو اعمٖمرب ُمع اًمٕمٍم ُمثؾ أظمرى صالة

 هلؿ ؾمٗمر ذم ٟم٤مئٛمقن وهؿ أصح٤مسمف ُمع ط وم٤مشمتف طملم اًمٗمجر صالة ذم ورد احلدي٨م

 ذم ًمٙمؿ أُم٤م»: هلؿ ط وم٘م٤مل ُمٜمٝمؿ ذًمؽ وىمقع قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م واؾمتٕمٔمؿ

 ُمـ اعمراد يم٤من ومٚمق وهمػمه شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم هق يمذًمؽ. احلدي٨م ذيمر صمؿش أؾمقة؟

 ٟمّم٤م ًمٙم٤من إظمرى دظمقل إمم صالة يمؾ وىمٛم٧م اُمتداد ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م احلدي٨م

 وًمذًمؽ سمذًمؽ ي٘مقًمقن ٓ وهؿ اًمٔمٝمر وىم٧م إمم اًمّمٌح وىم٧م اُمتداد قمغم سحي٤م

 ؾم٥ٌم ُمـ سمٞمٜم٤م ُم٤م قمغم آؾمتثٜم٤مء وهذا ذًمؽ ُمـ اًمّمٌح صالة اؾمتثٜم٤مء إمم اوٓمروا

 يّمح ومٙمٞمػ اًمّمٌح صالة ظمّمقص ذم ورد إٟمام ٕنف سم٤مإلسمٓم٤مل قمٚمٞمف يٕمقد احلدي٨م

 إظمراج شمٕمٛمد إلٟمٙم٤مر سمؾ اًمتحديد أضمؾ ُمـ يرد مل احلدي٨م أن وم٤محلؼ اؾمتثٜم٤مؤه٤م؟

 قمغم ُمٞم٤ٌم 178/  3 شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤م وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة

 : اعمذيمقر اؾمتدٓهلؿ

 ٓ اًمّمٌح صالة وىم٧م أن ُمٕمٜم٤م ُمٛمٕمقن وهؿ أصال ىم٤مًمقه ُم٤م قمغم يدل ٓ هذا»

 صالة يمؾ وىم٧م اشمّم٤مل قمغم يدل ٓ اخلؼم هذا أن ومّمح اًمٔمٝمر صالة وىم٧م إمم يٛمتد

 أتّمؾ ؾمقاء وم٘مط همػمه٤م وىم٧م إمم صالة أظمر ُمـ ُمٕمّمٞم٦م ومٞمف وإٟمام سمٕمده٤م اًمتل سمقىم٧م

 إمم أظمره٤م ُمـ أجْم٤م ُمٗمرـم٤م يٙمقن ٓ أنف ومٞمف وًمٞمس يتّمؾ مل أم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٠مول وىمتٝم٤م آظمر

 ذم قمٜمف ُمًٙمقت هق سمؾ ُمٗمرـم٤م يٙمقن أنف وٓ أظمرى وىم٧م ؾيدظم مل وإن وىمتٝم٤م ظمروج
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 صالة يمؾ وىم٧م ظمروج قمغم ٟمص ومٞمٝم٤م اًمتل إظم٤ٌمر ؾم٤مئر ذم سمٞم٤مٟمف وًمٙمـ اخلؼم هذا

 اًمٕمٛمؾ ًمذًمؽ شمٕم٤ممم اهلل طمده اًمذي وىمتف قمٛمؾ سمٙمؾ شمٕمدى ُمـ أن شمقضم٥م واًميورة

ـْ ▬: شمٕم٤ممم وىم٤مل اهلل طمدود شمٕمدى وم٘مد   طُمُدودَ  َيتََٕمدَّ  َوَُم
ِ
ُقنَ  ُهؿُ  ٠ُموئَلَِؽ ومَ  اّللَّ

ِ
 .ش♂اًمٔم٤َّمعم

 وم٢مٟمف اًمٗمجر إمم اًمٕمِم٤مء وىم٧م اُمتداد قمغم ومٞمف دًمٞمؾ ٓ احلدي٨م أن صم٧ٌم ىمد وإذ

 ُمثؾ اًمٕمِم٤مء وىم٧م حتديد ذم سحي٦م هل اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م إمم اًمرضمقع يتحتؿ

 وهمػمه ُمًٚمؿ رواه..ش. .إوؾمط اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: ط ىمقًمف

 ُمقؾمك أيب إمم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمف يمت٥م ُم٤م وي١ميده اًمٙمت٤مب ذم سمتامُمف ُم٣م وىمد

 ؿمٓمر وم٢ممم أظمرت وإن اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م وسملم سمٞمٜمؽ ُم٤م اًمٕمِم٤مء صؾ وأن... »: إؿمٕمري

 .صحٞمح وؾمٜمده طمزم واسمـ واًمٓمح٤موي ُم٤مًمؽ أظمرضمف. شاًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ اًمٚمٞمؾ

 وم٘مط اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم يٛمتد إٟمام اًمٕمِم٤مء وىم٧م أن قمغم واوح دًمٞمؾ احلدي٨م ومٝمذا

 صالة وىم٧م وآظمر... »: وم٘م٤مل شاًمٌٝمٞم٦م اًمدرر» ذم اًمِمقيم٤مين اظمت٤مره وًمذًمؽ احلؼ وهق

 وىمد 71 - 69/  1 شذطمف» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ وشمٌٕمف 1شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ اًمٕمِم٤مء

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ مج٤مقم٦م اظمتٞم٤مر وهق شاعمجتٝمد سمداي٦م» ذم يمام ُم٤مًمؽ قمـ سمف اًم٘مقل روي

 .71/  3 اعمجٛمقع اٟمٔمر. وهمػمه اإلصٓمخري ؾمٕمٞمد يم٠ميب

 ذم يمام اًمٕمٚمامء يم٤موم٦م ُمذه٥م وهق اًمّم٤مدق اًمٗمجر سمٓمٚمقع اًمٚمٞمؾ يٜمتٝمل: وم٤مئدة

 .اعمذيمقر اعمّمدر

 ش[171»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 العشاء صالة وقت

 اًمٕمِم٤مء؟ صالة وىم٧م ُيًٛمح وىم٧م أي إمم: السائؾ

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم سحي٤مً  ذًمؽ ذم احلدي٨م ضم٤مء طمٞم٨م، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم: الشقخ

 صالة ووىم٧م» ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ

 ش.اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء
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 سمٕمض سمف ي٘مقل يم٤من وإن قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومٝمذا، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ُمٓمٚمع إمم وًمٞمس 

 ش.اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: اًمّمحٞمح احلدي٨م هلذا خم٤مًمػ ٕنف، إئٛم٦م

 .ش.: 71: 37/ 97/ واًمٜمقر اهلدى»

 العشاء صالة وقت

 وىمت٤من ًمٚمٕمِم٤مء سم٠من ذيمر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ، اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م ذيمر قمغم: ةمداخؾ

 ذم ًمٞمس»: سمحدي٨م اؾمتِمٝمدوا آوٓمرار وىم٧م وقمغم، اوٓمرار ووىم٧م اظمتٞم٤مر وىم٧م

ر ومٞمٛمـ أو، اًمّمالة قمـ يٜم٤مم ومٞمٛمـ اًمتٗمريط إٟمام، شمٗمريط اًمٜمقم  شوىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ُي١َمظمِّ

 اًمٚمٞمؾ؟ ٟمّمػ سمٕمد إمم: يٕمٜمل أطمٞم٤مٟم٤مً  سمف ٟم٠مظمذ هذا؟ آوٓمرار وىم٧م طمٙم٤مي٦م

 هذا ؟ ذقم٤مً  صم٤مسم٧م اًمقىم٧م هذا. ٓ وآ سمف ٟم٠مظمذ: ًمؽ ٟم٘مقل ُم٤م ىمٌؾ: الشقخ

ر ومٞمٛمـ اًمتٗمريط إٟمام، شمٗمريط اًمٜمقم ذم ًمٞمس»: طمدي٨م  وىم٧م يدظمؾ طمتك اًمّمالة ُي١َمظمِّ

 .شإظمرى

 ًمٚمٕمِم٤مء؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمرى اًمّمالة وىم٧م ويـ، إيف: الشقخ

 .ًمٚمٕمِم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 ًمٚمٗمجر؟ وسم٤مًمٜم٦ًٌم: الشقخ

 .اًمِمٛمس ـمٚمقع: مداخؾة

 إظمرى؟ اًمّمالة، ٓ: الشقخ

 ًمٚمٗمجر؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم، أظمرى صالة وىم٧م ذم ُم٤م: مداخؾة

 .اًمٔمٝمر ومٞمف: الشقخ

 .ـمٌٕم٤مً  ُمٕمروف، اًمِمٛمس سمٓمٚمقع يٜمتٝمل اًمٗمجر: مداخؾة

 اًمٗمرق؟ هق ُم٤م، اًمٚمٞمؾ سمٜمّمػ يٜمتٝمل واًمٕمِم٤مء: الشقخ

 .يٕمٜمل آوٓمرار وىم٧م قمغم سمتٙمٚمؿ أن٤م. ٓ: مداخؾة
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 .سم٘مقًمف اًمٚمِّـل ومٝمامن أن٧م شُمَرى ي٤م سمس، ومٝمامٟمف أن٤م سمت٘مقًمف اًمٚمِّـل أن٧م: قخالش

، إظمرى اًمّمالة وىم٧م إمم متتد صالة يمؾ أنف ًمٌٞم٤من ُيًؼ مل أظمل احلدي٨م هذا 

 إذا ومٞمام ي١ماظمذ إٟمام، قمٜمٝم٤م ُي١َماظمذ ٓ ومٝمق اًمّمالة قمـ ٟم٤مم إذا اإلٟم٤ًمن أن ًمٌٞم٤من ؾِمْٞمَؼ  وإٟمام

 حتديد ًمٌٞم٤من ُيًؼ مل هذا ًمٙمـ، أظمرى صالة وىم٧م ؾيدظم طمتك اًمّمالة إظمراج شمٕمٛمد

 .اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات إوىم٤مت

 وىم٧م دظمؾ ُم٤م، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُم٤م إمم اًمٕمِم٤مء صالة قمـ ٟم٤مم رضمؾ يم٤من وم٢مذا 

 ُمـ هٜم٤م سمد ٓ، اًمٗمجر وىم٧م يدظمؾ طمتك ُيَّمٚمِّـل أن ًمف ُمٕمٜم٤مه٤م ومٝمؾ ومٕماًل؟ هٜم٤م اًمّمٌح

 يمام اًميورة وىم٧م قمغم سمف ًمقا اؾمتد اًمذي سم٤محلدي٨م إٓ ُمٗم٘مقد هٜم٤م واًمدًمٞمؾ، دًمٞمؾ

 .شمٜم٘مؾ

 ًم٘مٌؾ ٟمقُمف ؾمح٥م، اًمٗمجر ًمّمالة يًتٞم٘مظ مل اًمذي اًمرضمؾ أجْم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ يرد ًمٙمـ 

 اًمّمالة وىم٧م دظمؾ ُم٤م ًمًف ٕنف: يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق اًمٔمٝمر صالة ىمٌؾ وم٘م٤مم، اًمٔمٝمر صالة

 .إـمالىم٤مً  قم٤ممل سمف ي٘مقل ٓ هذا، إظمرى

 اعمحددة ٚمقاتًمٚمّم سم٤مًمٜم٦ًٌم صح هل اًميورة وىم٧م: سمٜم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ 

 .اًمٔمٝمر ووىم٧م اًمٕمٍم وىم٧م ُمثالً ، قم٤مُم٦م سمّمقرة وأظمر، إول اًمقىم٧م

 يمؾ قمـ ختتٚمػ اًمٕمِم٤مء صالة، ختتٚمػ اًمّمالة أنف سمتٕمرف وم٠من٧م اًمٕمِم٤مء وىم٧م أُم٤م 

 .شمٕمجٞمٚمٝم٤م ُمـ أومْمؾ شم٠مظمػمه٤م سم٠منف، إظمرى اًمّمٚمقات

 إمم اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق إومْمؾ اًمت٠مظمػم هذا ًمٙمـ 

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 ًمٞمس»: طمدي٨م سمٛمثؾ شمٕمٓمٞمٚمف جيقز ٓ اًمٍميح اًمٜمص هبذا اعَمْحُدود اًمتقىمٞم٧م هذا 

 صالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: طمدي٨م أجْم٤مً  سمف قَمٓمَّٚمٜم٤م وإٓ، آظمره إمم ششمٗمريط اًمٜمقم ذم

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ُم٤م هذا شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمٗمجر

 ش11: 17: 33/ 171/ واًمٜمقر اهلدى»
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 العشاء صالة وقت

 ًمٚمٗمجر؟ أم اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م: مداخؾة

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ: الشقخ

 ُمش وإٓ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ أنف ٟمٕمرف يمٞمػ، ؾم٤مقم٦م سمدون ذقم٤مً  ًمٙمـ: مداخؾة

 اًمٚمٞمؾ؟ ٟمّمػ

، هذه قم٤مدات ضمٜمس هذه قمغم اقمت٤مد إذا اإلٟم٤ًمن، أنقاع اعمٕمروم٦م أظمل ي٤م: الشقخ

 ؟اخلٛم٦ًم إوىم٤مت يٕمرومقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ يِمٌف ؾم١ماًمؽ

 اًمنمع؟ ذم حتديد هل٤م إوىم٤مت وهذا: مداخؾة

 .اًمنمع ذم حتديد هل٤م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ أي: مداخؾة

 .اًمنمع ذم اًمتحديد هذا. ـمٞم٥م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 اًم٤ًمقم٦م؟ قمغم، ُم٤مذا قمغم ىم٤مئؿ اًمنمع ذم اًمتحديد هذا. ـمٞم٥م: الشقخ

 .ٓ: مداخؾة

 ُم٤مذا؟ قمغم: الشقخ

 .اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م احلٞم٤مة قمغم: مداخؾة

 .اجلقاب هق هذا، ـمٞم٥م: الشقخ

 .َأقمٚمؿ ُأريد أن٤م: مداخؾة

 .زم اؾمٛمح: الشقخ

 .ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 .إصٕم٥م اًمٓمريؼ إمم، إجن اًمٓمريؼ ُمـ أضمٞمٌؽ أريد أن٤م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

ده هذا ىمٚم٧م، اؾمتًٝمٚمتف أن٧م اًمذي هذا: الشقخ  أظمذٟم٤م إذا رأجؽ ُم٤م، اًمنمع طَمدَّ

 ًمقٓ، إذان ًمقٓ اًمّمٚمقات أوىم٤مت يٕمرف ُمٜمٝمؿ واطمد يمؿ ُمّمكم ُمًٚمؿ أخػ

 واطمد؟ يمؿ وسُمَجِره٤م قُمَجِره٤م قمغم اعمٗمٙمرة

 .ىمٚمٞمالً : مداخؾة

 ٕهنؿ يٕمرومقا؟ ُم٤م ح٤مذا. ـمٞم٥م واطمد ٟمّمػ واطمد سم٤مًٕمػ: يٕمٜمل: الشقخ

، احلديث٦م أٓت ذًمؽ؟ قمـ سومٝمؿ اًمذي ُمـ، اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٔمقاهر قمـ اٟمٍمومقا 

 .ـمٞم٥م

 قمـ اعم١ًموًم٦م إوىم٤مف وزارة ٤مرتص ٕنف: ومتٜم٦م ص٤مرت احلديث٦م وأٓت 

 إُم٤مرات قمـ وأقمرو٧م، احلديث٦م أٓت هبذه شمقرـم٧م، اعمًٚمٛملم قم٤ٌمدات شمّمحٞمح

 .اًمنمقمٞم٦م واًمٕمالُم٤مت

 هذا، اًمقىم٧م ىمٌؾ رُمْم٤من ذم يٗمٓمروا ٟم٤مس ذم أنف اخلالف شمًٛمع أن٧م وًمذًمؽ 

 لموم٤ممه وُمش، أذاهنؿ ىمٌؾ يٗمٓمروا اًمذيـ ٕن ح٤مذا؟، آظمره إمم وي٘مْمقا  يٕمٞمدوا ٓزم

 اًمٗمجر وىم٧م ىمٌؾ ُيَّمٚمُّقا  اًمّمٌح أذان وإظمٓمر، ذقمل همػم أذاهنؿ أن أن طمتك

 هق، اًمٔمقاهر شمٚمؽ قمـ أٓت هبذه اٟمٍمومقا  اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م، آظمره إمم اًمّم٤مدق

 .وم٤مرق ُمع ـمٌٕم٤مً  مت٤مُم٤مً  اجلقاب ٟمٗمس

 يٙمثر يمام يٙمثر ٓ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ُمٕمروم٦م أُم٤م، هل٤م آٟمت٤ٌمه يٙمثر اخلٛمس اًمّمٚمقات

 ٟمّمػ يٕمرف ومرد يمؾ ضوري ُمش ًمٙمـ ويـ؟ اًمدٟمٞم٤م ٕن: ّمٚمقاتاًم اخلٛمس

 .ُمتك اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ يٕمرف اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ومرد يمؾ ضوري ُمش، اًمٚمٞمؾ

 ُمزدًمٗم٦م ذم يم٤مٟم٧م هل؟ ُمـ ضمٚمٞمٚم٦م صح٤مسمٞم٦م اُمرأة طمدي٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أذيمر أن٤م 

 اًم٘مٛمر؟ ؾم٘مط هؾ، اًمِم٤مهد هٜم٤م اًم٘مٛمر؟ ؾم٘مط هؾ اٟمٔمري ضم٤مريتٝم٤م أو: خل٤مدُمتٝم٤م وم٘م٤مًم٧م

 ُمـ شمٜمٓمٚمؼ أن شمريد ومٝمل، اًمث٤مين اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ دظمؾ يٙمقن اًم٘مٛمر ؾم٘مط إذا شم٘مّمد؟ ُم٤مذا
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 ومٝمل، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد يٜمٓمٚم٘مقا  أنف واًمُْمَٕمٗم٤مء ًمٚمٜم٤ًمء َأِذن اًمرؾمقل ٕن: اعمزدًمٗم٦م

 وٓ، اًم٘مٛمر ـمٚمقع ٟمالطمظ ٓ ٟمحـ هذه اًمٜمٔمرة، اًم٘مٛمر ؾم٘مقط ُمـ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ شمٕمرف

 !رء أي ٓو، اًمِمٛمس ـمٚمقع همروب وٓ سمؾ، اًم٘مٛمر همروب

 ُمـ أن٧م ٕنؽ: ُمٕمؽ احلؼ: اًم١ًمال هذا وشم٠ًمل، هذا شمًتٖمرب هبذا وم٠من٧م

 قمز اهلل ضمٕمٚمٝم٤م اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمراقم٤مة قمـ اٟمٍمف اًمذي اجلٛمٝمقر

٠َمُخقَٟمَؽ ▬: أي٦م هق ُم٤م، اعمقاىمٞم٧م ُمٕمروم٦م ذم دًمٞمالً  وضمؾ ًْ ـِ  َي ىمِٞم٧ُم  ِهَل  ىُمْؾ  إَِهٚم٦َّمِ  قَم  َُمَقا

 يٕمرومقن يم٤مٟمقا  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٓمرق هبذه، احل٩م ؿمٌف[ 189: ٌ٘مرةاًم] ♂ًمِٚمٜم٤َّمسِ 

 .ؾم٤مسم٘م٤مً 

 .يتّمقرون يم٤مٟمقا : مداخؾة

ن يم٤من، ُمٙمتقم أم سمـ قمٛمرو طمدي٨م شمٕمرف: الشقخ  واًمرضمؾ، اًمٗمجر ًمّمالة ُي١َمذِّ

: اًمٜم٤مس ًمف ي٘مقًمقا  اًمٜم٤مس سمف ومتٛمر، اعمًجد فمٝمر ذم ي٘مػ يم٤من: ىم٤مل يٕمرف؟ سمامذا ضير

 اًمٞمقم، أصٌح٧م أصٌح٧م: ًمف ي٘مقًمقا  ىم٤مقمد اًمٓمريؼ ذم اح٤مرة، أصٌح٧م أصٌح٧م

 .أصٌح٧م يٕمرف ُم٤م اًمٓمريؼ ذم يٛمر اعمٗمتل

 .وم٘مٝم٤مء يم٤مٟمقا  اًمًٚمػ زُمـ ذم اعم١مذٟملم: مداخؾة

 .ُمقفمٗمقن ومٝمؿ اًمزُم٤من آظمر ذم اعم١مذٟملم أُم٤م، ؿمؽ سمال. ٟمٕمؿ: الشقخ

 .وسمس اًمقفمٞمٗم٦م هيٛمٝمؿ: مداخؾة

 ش11: 17: 47/ 197/واًمٜمقر اهلدى»

 فضؾ وبني الققت أول يف الصالة فضؾ بني تقفقؼال كقػ

 يف مجاعة العشاء صالة بني األمر دار وإذا العشاء؟ صالة تلخر

 أفضؾ؟ فلهيّم أخرها إذا مـػرًدا أو وقتفا أول

 .شوىمتٝم٤م ذم اًمّمالة اهلل إمم إقمامل أطم٥مَّ  إن»: ُمٜمٝمؿ إول طمديثلم ذم: مداخؾة



 الُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕم   صالة اًمٕمِم٤مء وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 

 

411 

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

ه قمكم إخ إي٤مه أقمٓم٤مين صم٤مين طمدي٨م وهٜم٤م: مداخؾة  رؾمقل ي٘مقل،  ً ظمػما  اهلل ضمزا

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء سمت٠مظمػم ُٕمرهتؿ، أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ»: ط اهلل

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 احلديثلم؟ سملم اًمتقومٞمؼ وضمف هق ُم٤م: مداخؾة

: أي، وظمّمقص قمٛمقم إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ذم اًمتقومٞمؼ وضمف: الشقخ

 صالة إٓ وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة إقمامل أومْمؾ أن ىم٤مقمدة ُيْٕمٓمِٞمٜم٤م إول احلدي٨م

 .شم٠مظمػمه٤م إومْمؾ اًمٕمِم٤مء ومّمالة، اًمٕمِم٤مء

 اًم٘مقاقمد ُوِوَٕم٧م وًمذًمؽ، ضمداً  ويمٌػمة يمثػمة سمٜم٦ًٌم اًمنمع ذم ُمقضمقد هذا

 ُمثؾ قمـ ُيـِجٞم٥م أن هب٤م اؾمتٓم٤مع، اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م شَمَٕمٚمَّٛمٝم٤م إذا طمتك: إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .اًمّمقرة هذه

َُم٧ْم ▬: أي٦م سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ : احلدي٨م وسملم، [3: اح٤مئدة] ♂اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

 ؟شُمٞمتتف احلؾ..»

 اًمٕمٛمقم هذا ُمـ اؾمتثٜمك احلدي٨م ومج٤مء، ُمٞمت٦م يمؾ شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م أي٦م، وظم٤مص قم٤مم

َُم٧ْم ▬: أي٦م ذم واًمدم يمذًمؽ، اًمٌحر ُمٞمت٦م، اًمًٛمؽ مُ  اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ : اح٤مئدة] ♂َواًمدَّ

 .شواًمٓمح٤مل واًمٙمٌد واجلراد احلقت: ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمٚم٧م»: احلدي٨م ذم ٤مءضم [3

ٌّؼ اخل٤مص سم٤مًمٜمص اًمٕم٤مم ختّمٞمص ىم٤مقمدة هذه ، احلديثلم قمغم اجلقاب ذم شُمَٓم

 .شوىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة»: قم٤مم طمدي٨م إول احلدي٨م

رت، أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ»: طمدي٨م ظَمَّ  .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة َٕ

 صالة أجْم٤مً  يِمٛمؾ أنف سمحٞم٨م، قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس إول احلدي٨م أن ليٕمٜم هذا 

 هب٤م شم٠مظمر ومٙمٚمام، اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ُمـ اًمٕمٙمس قمغم اًمٕمِم٤مء صالة، ٓ، اًمٕمِم٤مء

 .ًمف أومْمؾ يم٤من اعمّمكم
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َّٓ  يٜمٌٖمل هذه إومْمٚمٞم٦م هٜم٤م ًمٙمـ  ت أ  صالة ومْمٞمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م احلريص قمغم شُمَٗمقِّ

 .اًمٕمِم٤مء الةص شم٠مظمػم ومْمٞمٚم٦م ُمـ أهؿ ٕهن٤م: اجلامقم٦م

 وسملم، اًمقىم٧م أول ذم اجلامقم٦م ُمع اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم أن سملم إُمر دار إذا سمٛمٕمٜمك

 .اًمقىم٧م آظمر ذم وطمده ُيَّمٚمِّـل أن

ر وٓ، اًمقىم٧م أول ذم اجلامقم٦م ُمع ُيَّمٚمِّـل: ٟم٘مقل  آظمر إمم اًمٕمِم٤مء صالة ُي١َمظمِّ

 هق، اًمٜمٗمؾ هق ٤موُم، اًمٜمٗمؾ ؾمٌٞمؾ ذم ومرض ُيَْمٞمِّع أن إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد سملم ٕنف: اًمقىم٧م

 إُم٤م: أُمريـ سملم ومٝمق، ُمًتح٥م أُمر ًمٙمٜمف، ومرض ًمٞمس وهق اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م شم٠مظمػم

 أن وإُم٤م، اًمقىم٧م شم٠مظمػم وهق اعمًتح٥م قمغم اعمح٤مومٔم٦م ؾمٌٞمؾ ذم اًمٗمريْم٦م ُيَْمٞمِّع أن

 ُمع اًمّمالة وهل اًمٗمرض قمغم وحي٤مومظ، اًمقىم٧م شم٠مظمػم وهق هذا اعمًتح٥م ُيَْمٞمِّع

 .اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م

د ومٞمٝم٤م يدظمؾ هؾ، اًمٕمِم٤مء صالة ًمت٠مظمػم ٦ًٌمسم٤مًمٜم: مداخؾة  اًمٔمٝمر؟ ًمّمالة اإلسمرا

 .احلر ؿمدة وهق، ُُمَٕملمَّ  فمرف ذم اإلسمراد، ٓ: الشقخ

 ..اًمدٟمٞم٤م شمؼمد طمتك ؾم٤مقمتلم شم٠مظمػمه٤م ممٙمـ يٕمٜمل: مداخؾة

ة ذم ذًمؽ، ٟمٕمؿ: الشقخ  اعمٕمٜمك ذم داظمؾ اًمٔمٝمر ًمّمالة اًمتٌٙمػم ًمٙمـ، احلر ؿِمدَّ

 .ٟمٕمؿ. اًمٕم٤مم

 ش 11: 34: 71/  164/  واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 37: 44/  164/  واًمٜمقر اهلدى» 

 ش 11: 18: 77/  164/  واًمٜمقر اهلدى»

 العشاء؟ وقت فقف يـتفل الذي الؾقؾ مـتصػ يؽقن متك

 ذم اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ هق ُم٤م وًمٙمـ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ قمٜمد اًمٕمِم٤مء ومرض هن٤مي٦م: مداخؾة

 قمنمة؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م هق هؾ إوىم٤مت
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 ي٘مٍم وىمد اًمٚمٞمؾ يٓمقل ىمد..اًمٗمّمقل سم٤مظمتالف ُمتحرك رء هذا ٓ: الشقخ

 قمٜمديمؿ شمٖمرب اًمِمٛمس اًمٞمقم ُمثاًل  يٕمٜمل، واحل٤ًمب آٟمت٤ٌمه ُمـ رء ُمـ سمد ومال اًمٜمٝم٤مر

 واًمٜمّمػ اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم اًمِمٛمس همرسم٧م إذا! ـمٞم٥م، واًمٜمّمػ اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م

: إًذا ؾم٤مقم٦م قمنم إطمدى.. .، وٟمّمػ مخ٦ًم اًمٗمجر؟ يٜمتٝمل ومٛمتك، اًمٚمٞمؾ سمدأ ُمٕمٜم٤مه

 ؾمت٦م قمغم وٟمّمػ مخ٦ًم أوٗم٧م وم٢مذا، وٟمّمػ مخ٦ًم قمنم اإلطمدى ٟمّمػ شم٠مظمذ

 قمغم ُمٜمف يٜم٘مص أو ومٞمف يزاد هذا، صم٤مسم٧م ًمٞمس هذا ًمٙمـ، قمنم اصمٜم٤م يّمػم؟ ُم٤مذا وٟمّمػ

 هق إٟمام صم٤مسم٧م همػم رء ومٝمق، اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ هذا، وشم٠مظمره اًمٖمروب شم٘مدم طم٥ًم

 اًمٕمِم٤مء وىم٧م أُم٤م، سيح هذا ذم واًمٜمص، مت٤مًُم٤م اًمٗمجر يم٠مذان اعمٖمرب يم٠مذان ُمتحرك

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمام ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ هق

 اًمٕمِم٤مء صالة ووىم٧م»: ىم٤مل اًمّمالة أوىم٤مت ط اًمٜمٌل ذيمر طمٞمٜمام اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو

 أهي٤م أن٧م أو، اإلُم٤مم أهي٤م وأن٧م، هذا شمراىم٥م أن اعم١مذن أهي٤م ومٕمٚمٞمؽ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم

 سمٕمد مم٤م أيمثر إمم شم١مظمره٤م أن جيقز ومال اًمّمالة سمت٠مظمػم ٚمٞم٧مسم إذا قم٤مُم٦م سمّمقرة اعمًٚمؿ

 .شاًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 ش13: 78: 11ش /3» راسمغ ومت٤موى»

 العشاء بعد السؿر وحؽؿ العشاء تلخر اشتحباب

 ش.اجلامقم٦م رواه. »اًمٕمِم٤مء ي١مظمر أن يًتح٥م ط ويم٤من

 .ذـمٝمام قمغم صحٞمح وؾمٜمده. اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم: ش741 و 747/ 7» أمحد زاد

 ؾم٤مئر قمغم هب٤م ومْمٚمتؿ ىمد وم٢مٟمٙمؿ اًمّمالة هبذه أقمتٛمقا »: ومٞم٘مقل ًمؽذ قمغم وحيض

 سمـ طمريز ـمريؼ ُمـش 437/ 1» وطمؿش 69» داود أبق. شىمٌٚمٙمؿ أُم٦م شمّمٚمٝم٤م ومل إُمؿ

 ُمٕم٤مذ أصح٤مب ُمـ ويم٤من - اًمًٙمقين محٞمد سمـ قم٤مصؿ قمـ ؾمٕمد سمـ راؿمد صمٜم٤م: قمثامن

 اًمٕمِم٤مء ةصال ذم ط اهلل رؾمقل رىمٌٜم٤م: ي٘مقل ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ؾمٛمع أنف - ضمٌؾ سمـ

 رؾمقل وم٘م٤مل خيرج وًمـ صغم ىمد: ي٘مقل ُمٜم٤م واًم٘م٤مئؾ خيرج ًمـ أن فمٜمٜم٤م طمتك وم٤مطمتٌس

 يمام ًمف وم٘م٤مًمقا  ط اًمٜمٌل ظمرج طمتك يمذًمؽ وم٢مٟم٤م: داود أبق زاد. ومذيمره... ط اهلل
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 .ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا. احلدي٨م... هلؿ وم٘م٤مل. ىم٤مًمقا 

ـْ َأْهؾِ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزل آٟمتٔم٤مر هذا وذم ًء ُِم قا ؾَمَقا ًُ َواّلل قَمٚمِٞمٌؿ .. ..اًْمِٙمَت٤مِب  ًَمٞمْ

 ط اهلل رؾمقل أظمر: قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل[ 111 - 113 :قمٛمران آل] ♂سم٤ِمعْمُتَِّ٘ملمَ 

 ًمٞمس إٟمف أُم٤م»: ىم٤مل اًمّمالة يٜمتٔمرون اًمٜم٤مس وم٢مذا اعمًجد إمم ظمرج صمؿ اًمٕمِم٤مء صالة

: أي٤مت ه١مٓء وأنزل: ىم٤ملش همػميمؿ اًم٤ًمقم٦م هذه اهلل يذيمر أطمد إدي٤من هذه أهؾ ُمـ

ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب  ▬ ًء ُِم قا ؾَمَقا ًُ ـْ ُيْٙمَٗمُروُه ▬: سمٚمغ طمتك ♂...ًَمٞمْ ـْ ظَمػْمٍ وَمَٚم َوَُم٤م َيْٗمَٕمُٚمقا ُِم

 .♂َواّلل قَمٚمِٞمٌؿ سم٤ِمعْمُتَِّ٘ملمَ 

 .طمًـ ؾمٜمد وهذا. قمٜمف زر قمـ قم٤مصؿ قمـ ؿمٞم٤ٌمن قمـش 397/ 1» أمحد أظمرضمف

 .ؾمٌؼ يمام اعمِم٘م٦م ُمـ ومٞمف ح٤م سمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ يٕمزم ٓ ويم٤من

 يم٤من وم٘مد ويمثرة ىمٚم٦م اعمجتٛمٕملم أطمقال يراقمل اًمًالم قمٚمٞمف ومٙم٤من ذًمؽ وُمع

 خ. »أظمر أبٓم٠موا رآهؿ وإذا، قمجؾ اضمتٛمٕمقا  رآهؿ إذا، يٕمجؾ وأطمٞم٤مٟم٤م ي١مظمره٤م أطمٞم٤مٟم٤م

 .سمرزة أيب قمـش 147» وـمٞم٤مش 369/ 3: طمؿ م

 ُم٩م. سمٕمده٤م ؾمٛمر وٓ اًمٕمِم٤مء ىمٌؾ ط اهلل رؾمقل ٟم٤مم ُم٤م: قم٤مئِم٦م وىم٤مًم٧م

 يٕمغم سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـش 467/ 6» طمؿ ش411» ـمٞم٤مش 438»

 رضم٤مل ورضم٤مًمف طمًـ ؾمٜمد وهذا. قمٜمٝم٤م أبٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اًمٓم٤مئٗمل

 .صحٞمح إٟمف: شاًمزوائد» ص٤مطم٥م وىم٤مل. ؾمٛمٚمؿ

 صمٜم٤م: ؾمٚمٞمؿ سمـ حيٞمك صمٜم٤م: آدم سمـ حمٛمقد صمٜم٤م: ىم٤مل ٟمٍم اسمـ قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

 ومًٛمٕم٧م أظمرة اًمٕمِم٤مء سمٕمد اٟمٍموم٧م: ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمروة سمـ هِم٤مم

 ي٤م: وم٘م٤مًم٧م، ؾم٘مػ وسمٞمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م طمجرة ذم وٟمحـ ظم٤مًمتل قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م يمالُمل

 اًمّمالة هذه ىمٌؾ ٟم٤مئام ط اهلل رؾمقل رأج٧م ُم٤م إين اًمًٛمر؟ هذا ُم٤م قمري٦م ي٤م أو قمروة

 ورضم٤مًمف أجْم٤م حمًـ إؾمٜم٤مد وهذا. ومٞمٖمٜمؿ ُمّمٚمٞم٤م أو ومٞمًٚمؿ ٟم٤مئام إُم٤م، سمٕمده٤م ُمتحدصم٤م وٓ

 .اًمٌخ٤مري رضم٤مل

 : ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل
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 .زضمرٟم٤م: يٕمٜمل اًمٕمِم٤مء سمٕمد اًمًٛمر ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م (1)ضمدب

 قمـ صمالصم٦م ـمرق ُمـش 711، 389 - 388/ 1» وأمحدش 438» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 يم٤من قمٓم٤مء ًمٙمـ اًمٌخ٤مري رضم٤مل ورضم٤مًمف. قمٜمف ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء

 .اظمتٚمط ىمد

 واحلدي٨م اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم اًمٕمٚمؿ أهؾ يمثرأ يمره وىمد: اًمؽمُمذي ىم٤مل

 إطم٤مدي٨م أيمثر: اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وىم٤مل، سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ذم ورظمص سمٕمده٤م

 .اًمٙمراهٞم٦م

 واًمًٝمر اًمًٛمر يمراه٦م اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمٛمقع ُمـ ئمٝمر واًمذي

 : أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اعمًٚمٛملم ص٤مًمح أو اعمتٙمٚمؿ ص٤مًمح ومٞمف ومٞمام إٓ

 ُمـ إُمر ذم سمٙمر أيب ُمع يًٛمر ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل اخلٓم٤مب ـسم قمٛمر قمـ

 [صحٞمح.]ُمٕمٝمام وأن٤م اعمًٚمٛملم أُمقر

 قمٜمده٤م ط اًمٜمٌل يم٤من ًمٞمٚم٦م ُمٞمٛمقٟم٦م سمٞم٧م ذم رىمدت: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 صمؿ ؾم٤مقم٦م أهٚمف ُمع ط اًمٜمٌل ومتحدث: ىم٤مل سم٤مًمٚمٞمؾ ط اًمٜمٌل صالة يمٞمػ ٕنٔمر

 .رىمد

 ش.76» ٟمٍم واسمـش 184/ 4» ُمًٚمؿ رواه

 قمٜمد حتدصم٤م إنّم٤مر ُمـ آظمر ورضمال طمْمػم سمـ أؾمٞمد أن: قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ

 ؿمديدة واًمٚمٞمٚم٦م ؾم٤مقم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ ذه٥م طمتك هلام طم٤مضم٦م ذم ًمٞمٚم٦م ط اهلل رؾمقل

 وم٠مو٤مءت، قمّم٤مة واطمد يمؾ وسمٞمد يٜم٘مٚم٤ٌمن ط اًمٜمٌل قمٜمد ُمـ ظمرضم٤م صمؿ، اًمٔمٚمٛم٦م

                                                           

 .شمرى سمام ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ُمٗمنا  وضم٤مء ظمرضمف ُمـ مجٞمع قمٜمد سم٤مجلٞمؿ هق (1)

 .وذُمف قم٤مسمف: ي٘مقل إًمٞمٜم٤م ضمدب ُمٕمٜمك - قمٓم٤مء قمـ اًمرواة أطمد هق - ظم٤مًمد وىم٤مل: أمحد وىم٤مل

 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ومنه وهبذا: ىمٚم٧م

 سم٤محل٤مء. إًمٞمٜم٤م طمدب: سمٚمٗمظ قمٓم٤مء قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ومح٤مد وهٞم٥م ـمريؼ ُمـش 391/ 4» اًمٓمح٤موي رواه وىمد

 وطمدب: وم٘م٤مل ىمرسم٦م هق ومٞمام اًمًٛمر ضمقاز قمغم دًمٞمال اًمٓمح٤موي ضمٕمٚمف وم٘مد ُمٓمٌٕمٞم٤م حتريٗم٤م هق وًمٞمس. اعمٝمٛمٚم٦م

 [.ُمٜمف. ]أقمٚمؿ واهلل ومقىمف؟ ُمـ قمغم أم ٤موياًمٓمح قمغم ذًمؽ أتّمحػ أدري ومال ىمرسم٦م هق ُم٤م هلؿ
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 ًممظمر أو٤مءت اًمٓمريؼ هبام اومؽمىم٧م إذا طمتك، وقئٝم٤م ذم ُمِمٞم٤م طمتك هلام أطمدمه٤م قمّم٤م

 .أهٚمف سمٚمغ طمتك وقئف ذم ُمٜمٝمام واطمد يمؾ ومٛمِمك قمّم٤مه

 قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا. قمٜمف صم٤مسم٧م قمـ ُمٕمٛمر أن٤م: اًمرزاق قمٌد قمـ ٟمٍم اسمـ رواه

 .اًمًت٦م ذط

 ٓ قمٛمر يم٤من: ىم٤مل إنّم٤مر ُمقمم ؾمٕمٞمد أبق رواه ُم٤م: اجلٛمع ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م ويدل

 إًمٞمٜم٤م وم٤مٟمتٝمك هتجدا أو صالة يرزىمٙمؿ اهلل ًمٕمؾ ارضمٕمقا : ي٘مقل اًمٕمِم٤مء سمٕمد ؾم٤مُمرا  يدع

 أن أردٟم٤م: ىمٚمٜم٤م ي٘مٕمديمؿ؟ ُم٤م: وم٘م٤مل ذر وأيب يمٕم٥م سمـ وأيب ُمًٕمقد اسمـ ُمع ىم٤مقمد وأن٤م

 .ُمٕمٝمؿ وم٘مٕمد اهلل ٟمذيمر

 اسمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜم٤م: ؿمٕمٞم٥م سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـش 391/ 4» اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 وأبق. سمف ؾمٕمٞمد يبأ قمـ حيدث ٟمية أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اجلريري قمـ ؿمٕم٦ٌم صمٜم٤م: ىم٤مل زي٤مد

 اسمـ هق هذا اًمرمحـ قمٌد يٙمقن أن وحيتٛمؾ أقمرومٝمام مل زي٤مد سمـ اًمرمحـ وقمٌد هذا ؾمٕمٞمد

 .احلدي٨م وٕمٞمػ وهق اإلومري٘مل أنٕمؿ سمـ زي٤مد

 ش[.1/74»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 مجاعة العشاء صالة تلخر

: ي٘مقل واإلُم٤مم، اًمٕمِم٤مء صالة شم٠مظمػم ٟمرى اعمًجد هذا أهؾ ٟمحـ: مداخؾة

 .وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة أومْمؾ

 وم٤مجلقاب اًمتٗمّمٞمؾ وهبذا اًمتحديد هبذا يم٤من إذا اًم١ًمال هذا ذم اجلقاب: الشقخ

 رء ومٝمذا اًمت٠مظمػم ُمـ يتحرج ٟمٗمًف هق يم٤من إذا إٓ، صحٞمح٤مً  ًمٞمس اإلُم٤مم[ رأي أن]

 اًمٕمِم٤مء ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مقل ومٝمذا أومْمؾ وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة إن: ي٘م٤مل أن أُم٤م، صم٤من

 ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ط اًمٜمٌل ىمقل نٕ ذًمؽ: صحٞمح٤مً  ًمٞمس

 إقمامل أومْمؾ أن ؾمئؾ ح٤م ط اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 هذا شوىمتٝم٤م ٕول اًمّمالة»: إظمرى اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وضم٤مء شًمقىمتٝم٤م اًمّمالة»: ىم٤مل
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 اًمّمٚمقات ُمـ صالة ومٙمؾ، اًمتخّمٞمص دظمٚمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م

 صالة إٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اجلقاب هذا ذم أو اًمٙمالم هذا ذم داظمٚم٦م اخلٛمس

 أن ًمقٓ»: وهمػمه اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن: اًمٕمِم٤مء

 ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة وٕظمرت، صالة يمؾ قمٜمد سم٤مًمًقاك ُٕمرهتؿ أُمتل قمغم أؿمؼ

 يِمؼ ٓ اعمًجد أهؾ يم٤من إذا ٕومما هق اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم اًمٕمِم٤مء صالة ومت٠مظمػم شاًمٚمٞمؾ

 يم٤من ُم٤م إمم إُمر يٕمقد ومحٞمٜمذاك اًمت٠مظمػم قمٚمٞمف يِمؼ ُمـ هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م، قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ

 .اًمٕمِم٤مء ًمّمالة اًمت٠مظمػم قمدم وهق ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم قمٚمٞمف

 هذا طمقل اًمًٙم٤من أو اًمٌٚمد ذم سم٤معم٘مٞمٛملم شمتٕمٚمؼ اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه طم٤مل يمؾ قمغم

 يٙمقن ٓ قمٚمٞمٝمؿ وم٤مًمرد اًمٕمِم٤مء صالة ي١مظمروا أن جطمر ٓ يرون يم٤مٟمقا  وم٢مذا، اعمًجد

 ..اًمٕمِم٤مء ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح٤مً  ًمٞمس هذا ٕن: أومْمؾ وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة سم٠من

 ش74: 47: 11/ب41: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 كادًرا بف بلس وال بالعتؿة العشاء تسؿقة يؽره

 قمرابٕ شمٖمٚمٌٜمٙمؿ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. سم٤مًمٕمتٛم٦م اًمٕمِم٤مء شمًٛمٞم٦م ويٙمره

 م. »شاإلسمؾ سمحالب شمٕمتؿ وإهن٤م اًمٕمِم٤مء اهلل يمت٤مب ذم وم٢مهن٤م اًمٕمِم٤مء صالشمٙمؿ اؾمؿ قمغم

 و 79 و 19 و 11/ 4» طمؿش 439» ُم٩مش 97 - 93» ونش 314/ 4» ودش 118

 .قمٛمر اسمـ قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ ًمٌٞمد أيب سمـ اهلل قمٌد قمـش 177

 قمغم صحٞمح وؾمٜمده٤م. شسم٤مإلسمؾ إلقمت٤مُمٝمؿ اًمٕمتٛم٦م يدقمقهن٤م إٟمام»: ٕمحد رواي٦م وذم

 .ُمًٚمؿ ذط

 اسمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 .صحٞمح: شاًمزوائد» ذم وىم٤مل ضمٞمد وإؾمٜم٤مده. قمٜمف اعمٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمرُمٚم٦م

 سمـ حمٛمد قمـش 738، 733/ 4» وأمحد وهق أظمرضمف قمٜمف أظمرى ـمريؼ وًمف

 طمًـ وؾمٜمده. خمتٍما  ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ - اعم٘مؼمي يٕمٜمل - ؾمٕمٞمد صمٜمل: قمجالن
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 .أجْم٤مً 

 واًمّمٌح اًمٕمتٛم٦م ذم ُم٤م يٕمٚمٛمقن وًمق»: ط قمٜمف ًمثٌقشمف ٟم٤مدرا ذًمؽ ُمـ سم٠مس وٓ

ش 133 و 377 و 313 و 478/ 4» طمؿش 93» نش 31 - 4» م خ شطمٌقا  وًمق ٕتقمه٤م

 أيب قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أيب ُمقمم ؾمٛمل قمـ قمٜمف يمٚمٝمؿش 88 - 87/ 1» ُم٤مًمؽ

 .طمديثف ذم سمف ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ًامناًم ص٤مًمح

: ٟم٘مقل أن يٙمره إُم٤م: ح٤مًمؽ وم٘مٚم٧م: ُم٤مًمؽ قمـ اًمرزاق قمٌد قمـ رواي٦م ذم أمحد زاد

 .طمدصمٜمل اًمذي ىم٤مل هٙمذا: ىم٤مل اًمٕمتٛم٦م؟

 وأمحدش 118» ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٛمرة سمـ يمج٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ذًمؽ وصم٧ٌم -

 .وهمػمهش 378/ 3» أمحد قمٜمد اهلل قمٌد سمـ وضم٤مسمر وهمػممه٤مش 111 و 89/ 1»

 : هذا هريرة أيب طمدي٨م صمؿ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذيمر أن سمٕمدش 14/ 4» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 اًمٕمٚمؿ وم٢من، اًم٘مقًملم ظمالف واًمّمقاب، سم٤مًمٕمٙمس وىمٞمؾ ًمٚمٛمٜمع ٟم٤مؾمخ هذا: وم٘مٞمؾ»

 اًمٕمتٛم٦م اؾمؿ إـمالق قمـ يٜمف مل وم٢مٟمف، احلديثلم سملم شمٕم٤مرض وٓ، ُمتٕمذر سم٤مًمت٤مريخ

، يمت٤مسمف ذم سمف اهلل ؾمامه٤م اًمذي آؾمؿ وهق اًمٕمِم٤مء اؾمؿ هيجر أن قمـ هنك وإٟمام، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

، سم٠مس ومال اًمٕمتٛم٦م أطمٞم٤مٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م وأـمٚمؼ اًمٕمِم٤مء ؾمٛمٞم٧م وم٢مذا، اًمٕمتٛم٦م اؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م ويٖمٚم٥م

 .أقمٚمؿ واهلل

 وي١مصمر هيجر ومال اًمٕم٤ٌمدات هب٤م اهلل ؾمٛمك اًمتل إؾمامء قمغم ط ُمٜمف حم٤مومٔم٦م وهذا

 اعمّمٓمٚمح٤مت وإيث٤مر اًمٜمّمقص أخٗم٤مظ انهجر ذم اعمت٠مظمرون ومٕمٚمف يمام همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م

 .شقمٚمٞمؿ سمف اهلل ُم٤م اًمٗم٤ًمد ُمـ هذا سم٥ًٌم وٟمِم٠م، قمٚمٞمٝم٤م احل٤مدصم٦م

 ش[.1/77»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 العشاء صالة قبؾ الثقم أو البصؾ أكؾ عذ ادداومة حؽؿ

 ومٝمذا، اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمثقم أو اًمٌّمؾ أيمؾ قمغم اعمداوُم٦م طمٙمؿ ُم٤م: مداخؾة

 ..اجلامقم٦م ُمع ٕمِم٤مءاًم صالة ذيمرت إذا ي١مدي
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 ومال اخلٌٞمث٦م اًمِمجرة هذه ُمـ أيمؾ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م هق ـمًٌٕم٤م: الشقخ

 أن ذًمؽ وراء يٕمٜمل ٓ شآدم سمٜمل ُمٜمف يت٠مذى مم٤م شمت٠مذى اعمالئٙم٦م وم٢من، ُمّمالٟم٤م ي٘مرسمـ

 ُمـ قم٘مقسم٦م هذه سمؾ، اًمّمالة ُمـ ًمالُمتٜم٤مع ذريٕم٦م اًمٌّمؾ أو ًمٚمثقم أيمٚمف اعمًٚمؿ يتخذ

 اًمتل اًمّمالة ؿمٝمقد ُمـ حيرُمف أن ًمف قم٘مقسم٦م، اًمٙمريؿ اًمٜمٌل ًم٤ًمن قمغم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع

 اًم٥ًٌم شمٕم٤مـمك ٕنف: آصماًم  يٙمقن...ومٝمق، درضم٦م وقمنميـ سمًٌع صالشمف قمغم[ شمٗم٦مق]

 .مج٤مقم٦مً  اًمّمالة ُمـ يٛمٜمٕمف اًمذي

 ش39: 31: 11/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م»





 

 

 الصالة إدزاك
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 الصالة أدرك فؼد وقتفا خروج قبؾ الصالة مـ ركعة أدرك مـ

 العن صالة ذلؽ يف وشقاء، يتؿفا أن وعؾقف، الققت يف

 الػجر وصالة

 اًمقىم٧م ذم اًمّمالة أدرك وم٘مد وىمتٝم٤م ظمروج ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك وُمـ

 .يتٛمٝم٤م أن وقمٚمٞمف

 .شيمٚمٝم٤م اًمّمالة أدرك وم٘مد اًمّمالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: ط ىم٤مل

 ش. 114» وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .ٗمجراًم وصالة اًمٕمٍم صالة ذًمؽ ذم وؾمقاء

 أدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمّمٌح ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: ط ىم٤مل

 شاًمٕمٍم أدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ اًمٕمٍم ُمـ ريمٕم٦م أدرك وُمـ، اًمّمٌح

 [.صحٞمح]

 : [احلدي٨م ؿمقاهد ؾم٤مق أن سمٕمد إًم٤ٌمين ىم٤مل صمؿ]

، صحٞمح٦م أهن٤م اًمقىم٧م ظمروج ىمٌؾ ريمٕم٦م أدرك ُمـ أن قمغم شمدل إطم٤مدي٨م وهذه

 ُمذه٥م وهق واًمٕمٍم اًمٗمجر يمّمالة اًمٜمٝمل وىم٧م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ٕم٦ماًمريم وىمٕم٧م وًمق

 ذم وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُمـ: وم٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م أبق ذًمؽ سمٕمض ذم وظم٤مًمػ. اجلٛمٝمقر

 قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٓمح٤موي ًمف واطمت٩م. صالشمف سمٓمٚم٧م اًمّمٌح صالة

 وطمدي٨م قم٤مئِم٦م حلدي٨م ٟم٤مؾمخ٦م أهن٤م اعمحت٩م هذا وزقمؿ اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة

 .دًمٞمؾ إمم حتت٤مج دقمقى وهل ىمٌٚمف اًمذي هريرة أيب

 ومٞمٙمقن اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م ظمال صالة يمؾ شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م أن واحلؼ

 وهق ظم٤مص وم٢مٟمف هذا هريرة أيب طمدي٨م اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ. إطم٤مدي٨م هلذه خمّمّم٤م

 .آصقل ذم شم٘مرر يمام اًمٕم٤مم قمغم ُم٘مدم

 وإًمٞمف ًمٚمقىم٧م ُمدريم٤م يٙمقن ٓ ٕم٦مريم ُمـ أىمؾ أدرك ُمـ أن احلدي٨م ُمٗمٝمقم إن صمؿ
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 ش.41 - 19/ 4» ومٞمف اًمٌح٨م هذا مت٤مم وراضمعش. إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يمام اجلٛمٝمقر ذه٥م

 ش[.1/93»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 والصبح؟ العن لصالة مدرًكا ادصيل يؽقن متك

 أو اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ ؾمجدة اًمٕمٍم ُمـ أدرك ُمـ»: ُمرومققم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 . ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئك وُمًٚمؿ أمحد رواه شأدريمٝم٤م وم٘مد شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمّمٌح ُمـ

 .صحٞمح

 اجل٤مرود واسمـش 6/78» وأمحدش 1/97» واًمٜم٤ًمئكش 113 ـ 4/114» ُمًٚمؿ رواه

 قمـ يزيد سمـ يقٟمس قمـ اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد قمـ ـمرق ُمـش 81/4» واًمناجش 81»

 اًمٜم٤ًمئك وىم٤مل. - عمًٚمؿ واًمًٞم٤مق - سمف قم٤مئِم٦م قمـ قمروة طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمزهرى

جوا  .شؾمجدة» سمدل شريمٕم٦م» ًمنا

 ُمـش 1/91» شاعمٕم٤مٟمك ذح» رم واًمٓمح٤موىش 711» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف ويمذًمؽ

 .سمف يقٟمس أظمؼمٟمك: ىم٤مل وه٥م اسمـ ـمريؼ

، شؾمجدة»: إول سم٤مًمٚمٗمظ ًمٙمـ اًمقضمف هذا ُمـش 1/378» اًمٌٞمٝم٘مك وأظمرضمف

 ٘مٞم٘م٦ماحل رم سمٞمٜمٝمام اظمتالف وٓ، اًمرواة ُمـ هق إٟمام، آظمتالف هذا أن قمغم ذًمؽ ومدل

 سمريمققمٝم٤م اًمريمٕم٦م سم٤مًمًجدة اعمراد»: شاخلٓم٤مسمك» ىم٤مل يمام إُمر وم٢من اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ

 اعمٕمٜمك هذا قمغم ومًٛمٞم٧م سمًجقده٤م مت٤مُمٝم٤م يٙمقن إٟمام واًمريمٕم٦م، وؾمجقده٤م

 أبك طمدي٨م ُمـ روايتف رم سمام ذًمؽ وأجدش 4/34» شاًمٗمتح» رم احل٤مومظ ٟم٘مٚمف.شؾمجدة

 .شاًمٕمٍم صالة ـُم ؾمجدة أول أطمديمؿ أدرك إذا» سمٚمٗمظ أشمك هريرة

 يدرك مل يدريمٝم٤م مل ومٛمـ إومم سم٤مًمًجدة يٙمقن إٟمام اإلدراك أن رم ٟمص ومٝمذا: ىمٚم٧م

 ُمـ ضمزء سم٢مدراك حيّمؾ اإلدراك أن اًمِم٤مومٕمك قمـ اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م قمغم رد ومٗمٞمف، اًمريمٕم٦م

 !آطمرام شمٙمٌػمة وًمق يٕمٜمك، اًمّمالة

 .شاًمريمٕم٦م هك إٟمام واًمًجدة»: احلدي٨م آظمر رم ُمًٚمؿ زاد: تـبقف
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 رم احل٤مومظ ىم٤مل ط يمالُمف ُمـ ًمٞم٧ًم احلدي٨م رم ُمدرضم٦م وهك: ٚم٧مىم

 هذه إدراج حيتٛمؾ»: شإطمٙم٤مم» رم اًمٓمؼمى اعمح٥م ىم٤مل»: ش61 ص» شاًمتٚمخٞمص»

 .شإظمػمة اًمٚمٗمٔم٦م

 ومٚمؿ احلدي٨م ُمّم٤مدر شمتٌٕم٧م أن سمٕمد مم وشمٌلم ٟمٗمًك رم أخ٘مك اًمذى وهق: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل، ُمًٚمؿ همػم قمٜمد أضمده٤م

 ش[414» رىمؿ ي٨مطمد حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 وقتفا يف لؾصالة مدرًكا ادصيل يؽقن بّمذا

 ىمٌؾ اًمٕمٍم صالة ُمـ ؾمجدة أول أطمديمؿ أدرك إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 أن ىمٌؾ اًمّمٌح صالة ُمـ ؾمجدة أول أدرك وإذا صالشمف ومٚمٞمتؿ اًمِمٛمس شمٖمرب أن

 .شصالشمف ومٚمٞمتؿ اًمِمٛمس شمٓمٚمع

ئد يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م: ]قال اإلمام[  اعمذاه٥م سمٕمض ىمقل إسمٓم٤مل: إومم: ه٤مُم٦م ومقا

! صالشمف سمٓمٚم٧م اًمٗمجر صالة ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُمـ أن

 وهذا! اًمٕمٍم صالة ُمـ ريمٕم٦م آظمر ذم وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف همرسم٧م ومٞمٛمـ ىم٤مًمقا  ويمذًمؽ

 اًمٜمقوي اإلُم٤مم سمذًمؽ سح يمام احلدي٨م ًمٜمص عمٕم٤مروتف اًمٌٓمالن فم٤مهر ُمذه٥م

 اًمنموق وىم٧م ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل سم٠مطم٤مدي٨م احلدي٨م ُمٕم٤مرو٦م جيقز وٓ. وهمػمه

 قمٚمؿ ذم ُم٘مرر هق يمام اًمٕم٤مم قمغم ي٘ميض واخل٤مص، ظم٤مص وهذا قم٤مُم٦م ٕهن٤م واًمٖمروب

 سمف اًمٌٕمض يًتدل أن احلدي٨م ود ًمٚمٛمذه٥م اًمتٕمّم٥م قمج٤مئ٥م ُمـ وإن. إصقل

 ُمـ آظمر يًتِمٙمٚمف وأن! ومٞمٝم٤م ٟمتٙمٚمؿ اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم وخي٤مًمٗمف، ُم٠ًمخ٦م ذم عمذهٌف

 ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ أهٚمف قمغم اًمتٕمّم٥م ضمره مم٤م اعمِمتٙمك اهلل مموم٢م! أضمٚمٝم٤م

 أيب طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمدش 449/  1» شاًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل ىم٤مل! اًمّمحٞمح٦م

 : ُمٕمٜم٤مه ذم مم٤م وهمػمه هذا هريرة

 إذا اًمّمٌح صالة سمٌٓمالن اًم٘مقل ذم ُمذهٌٜم٤م قمٜمد ُمِمٙمٚم٦م أجْم٤م إطم٤مدي٨م وهذه»

 شمٖمرب مل ُم٤م اًمٕمٍم وىم٧م آظمر أن قمغم سمف اؾمتدل واعمّمٜمػ، اًمِمٛمس قمٚمٞمٝم٤م ـمٚمٕم٧م
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 أم، عمذهٌٙمؿ اًمّمحٞمح احلدي٨م خم٤مًمٗم٦م اعمِمٙمٚم٦م هؾ! اعمتٕمّمٌقن أهي٤م ومٞم٤م.! شاًمِمٛمس

 سمٛمجرد حيّمؾ اإلدراك إن: ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٤مئدة .!اًمّمقاب هق اًمٕمٙمس

م سمتٙمٌػمة وًمق اًمّمالة أضمزاء ُمـ ضمزء أي إدراك  فم٤مهر ظمالف وهذا اإلطمرا

 يمام ُمذهٌف ذم وضمف هق وإٟمام، ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقٓ شاًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر» ذم طمٙم٤مه وىمد، ًمٚمحدي٨م

 اإلُم٤مم قمـ ٟم٘مٚمقا  أهنؿ ُمع احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهقش 63/  3» ًمٚمٜمقوي شاعمجٛمقع» ذم

. أقمٚمؿ واهلل. سم٤محلدي٨م اًمٜم٤مس أؾمٕمد ومٝمق. سمريمٕم٦م إٓ اًمّمالة شمدرك ٓ: ىم٤مل أنف أمحد

 ومٚمام، اًمٖمداة يّمكم رضمؾ قمـ أيب ٧مؾم٠مخ»: ش76 ص» ُم٤ًمئٚمف ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

: ٕيب ىمٚم٧م. ضم٤مئزة هل، اًمّمالة يتؿ: ىم٤مل اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىم٤مم ريمٕم٦م صغم

 اًمٖمداة صالة ُمـ أدرك ُمـ»: ط اًمٜمٌل ىم٤مل: وم٘م٤مل جيزئف؟ ٓ ذًمؽ أن زقمؿ ومٛمـ

 شطمديثف» ذم روى اًمٌزاز ٟمجٞمح اسمـ رأج٧م صمؿ. شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ ريمٕم٦م

 آظمر ُمـ رأؾمف رومع إذا»: ىم٤مل أنف اعمًٞم٥م اسمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمح سمًٜمدش 1/  111 ق»

 ىمقٓ ومٞمٙمقن، إومم اًمريمٕم٦م ُمـ ؾمجدة آظمر يٕمٜمل وًمٕمٚمف .شصالشمف مت٧م وم٘مد ؾمجدة

 اعمتٕمٛمد ذم هق إٟمام احلدي٨م أن واقمٚمؿ: اًمث٤مًمث٦م اًمٗم٤مئدة. أقمٚمؿ واهلل. اعم٠ًمخ٦م ذم آظمر

، اًمّمالة أدرك وإن، سم٤مًمت٠مظمػم صمؿآ هذا قمغم ومٝمق، اًمْمٞمؼ اًمقىم٧م هذا إمم اًمّمالة شم٠مظمػم

 ىمرين سملم يم٤مٟم٧م إذا طمتك، اًمِمٛمس يرىم٥م جيٚمس، اعمٜم٤مومؼ صالة شمٚمؽ»: ط ًم٘مقًمف

ش 111/  4» ُمًٚمؿ رواه. شىمٚمٞمال إٓ ومٞمٝم٤م اهلل يذيمر ٓ، أرسمٕم٤م ومٜم٘مره٤م ىم٤مم، اًمِمٞمٓم٤من

 اًمٜم٤مئؿ إٓ هق وًمٞمس، اعمتٕمٛمد همػم وأُم٤م. قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ُمـ وهمػمه

 اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد وًمق شمذيمره٤م ُمتك يّمٚمٞمٝم٤م أنف وهق، آظمر طمٙمؿ ومٚمف، واًم٤ًمهل

 هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤مش قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو» صالة ٟمز ُمـ»ط ًم٘مقًمف، وهمروهب٤م

/  4» أجْم٤م ُمًٚمؿ أظمرضمف. ش♂يرِ يمْ ذِ ًمِ  ةَ الَ اًمّمَّ  ؿِ ىمِ أَ ▬: ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من، ذًمؽ إٓ

 اًمذي هق: وإول: واإلصمؿ راكآد: أُمران هٜم٤م وم٢مذن. اًمٌخ٤مري ويمذا، قمٜمفش 174

 قمٚمٞمف إصمؿ ٓ أنف أظمر إُمر قمـ ؾمٙمقشمف ُمـ أطمد يتقمهـ ومال، ًمٌٞم٤مٟمف احلدي٨م ؾمٞمؼ

 أنف ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م، يدرك مل أو، اًمّمالة أدرك، طم٤مل يمؾ قمغم آصمؿ هق سمؾ، يمال سم٤مًمت٠مظمػم

 اًمّمقرة ومٗمل، يدريمٝم٤م مل إذا هل٤م ُمدرك وهمػم، اًمريمٕم٦م سم٢مدراك ًمٚمّمالة ُمدريم٤م اقمتؼمه

 ُمع صحٞمح٦م همػم صالشمف إظمرى اًمّمقرة وذم، اإلصمؿ ُمع صحٞمح٦م صالشمف وممإ
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: اًمراسمٕم٦م اًمٗم٤مئدة. اًمٜمٝمك أوزم قمغم خيٗمك ٓ يمام، وأطمرى أومم سمف هق سمؾ، أجْم٤م اإلصمؿ

، صحٞمح٦م وصاله٤م، وىمتٝم٤م ذم أدريمٝم٤م ٕنف أي، شصالشمف ومٚمٞمتؿ»: ط ىمقًمف وُمٕمٜمك

 سم٥ًٌم، صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم ٕهن٤م. تٛمٝم٤مي ومال اًمريمٕم٦م يدرك مل إذا وأنف. ذُمتف سمرئ٧م وسمذًمؽ

 ُمـ يدرك مل ُمـ ُمٜمف وأومم ُمثٚمف أن خيٗمك وٓ. ًمٚمذُم٦م ُمؼمئ٦م ومٚمٞم٧ًم، وىمتٝم٤م ظمروج

 إذا أنف أي. ًمذُمتف ُمؼمئ٦م هل وٓ، ًمف صالة ٓ أنف، اًمقىم٧م ظمروج ىمٌؾ ؿمٞمئ٤م صالشمف

 ٓ أن أومم إـمالىم٤م يدريمٝم٤م مل وم٤مًمذي، اًمّمالة سم٢ممت٤مم ي١مُمر ٓ اًمريمٕم٦م يدرك مل اًمذي يم٤من

 جيٕمؾ ومٚمؿ، اًمّمالة إو٤مقم٦م قمـ ًمف واًمردع اًمزضمر سم٤مب ُمـ إٓ ذًمؽ وًمٞمس، هب٤م ي١مُمر

 يٛمٙمٜمف سم٠منف ُمتٕمٚمال، أظمرى ُمرة إو٤مقمتٝم٤م إمم يٕمقد ٓ يمل يمٗم٤مرة عمثٚمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع

 اًمنميػ احلدي٨م هذا أوم٤مده يمام ًمٚمٛمتٕمٛمد ىمْم٤مء ومال، يمال، وىمتٝم٤م سمٕمد ي٘مْمٞمٝم٤م أن

 ؿمٞمئ٤م أويت ُمـ ًمٙمؾ يتٌلم ذًمؽ وُمـ. شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ»: اًم٤ًمسمؼ أنس وطمدي٨م

 واًمٜم٤مؾمك اًمٜم٤مئؿ يم٤من وإذا» اعمت٠مظمريـ سمٕمض ىمقل أن اًمديـ ذم واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ ُمـ

، شأومم ًمؽميمٝم٤م اعمتٕمٛمد يم٤من، وىمتٝم٤م ظمروج سمٕمد ي٘مْمٞم٤مهن٤م - ُمٕمذوران ومه٤م - ًمٚمّمالة

 ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ ٕنف، إرض وضمف قمغم ىمٞم٤مس أومًد ُمـ ًمٕمٚمف سمؾ ظم٤مـمئ ىمٞم٤مس أنف

 قمغم اعمٕمذور همػم ىمٞم٤مس يّمح يمٞمػ إذ، سمداه٦م وم٤مؾمد وهق، ٟم٘مٞمْمف قمغم اًمٜم٘مٞمض

 ًمف اهلل ضمٕمؾ ُمـ قمغم، يمٗم٤مرة ًمف اهلل جيٕمؾ مل وُمـ .اًم٤ًمهل قمغم واعمتٕمٛمد اعمٕمذور

د اعمٕمٜمك قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ إٓ ذًمؽ ؾم٥ٌم وُم٤م! ! يمٗم٤مرة ، اًمنميػ احلدي٨م هذا ُمـ اعمرا

 رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ وًمٚمٕمالُم٦م. شمقومٞم٘مف غمقم شمٕم٤ممم هلل واحلٛمد، ًمٌٞم٤مٟمف شمٕم٤ممم اهلل ووم٘مٜم٤م وىمد

 اإلوم٤مدة ذم ُمثٚمف إمم يًٌؼ مل أنف أفمـ، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ُمٗمّمؾ ه٤مم سمح٨م شمٕم٤ممم اهلل

 هذا إسمٓم٤مل ذم أطمدمه٤م ومّمٚملم ُمٜمف أن٘مؾ أن اًمٌح٨م هذا مت٤مم ُمـ وأرى، واًمتح٘مٞمؼ

 رمحف ىم٤مل. سمٞمٜم٤م ُم٤م ٟم٘مٞمض قمغم احلدي٨م هبذا اؾمتدل ُمـ قمغم اًمرد ذم وأظمر. اًم٘مٞم٤مس

سمف»: اعمت٘مدم اًم٘مقل ذيمر أن سمٕمد شمٕم٤ممم اهلل  هق سمام اعمٕم٤مرو٦م أطمده٤م: وضمقه ُمـ ومجقا

 اعمٕمذور ُمـ اًمقىم٧م سمٕمد اًم٘مْم٤مء صح٦م ُمـ يٚمزم ٓ: ي٘م٤مل أن وهق، ُمثٚمف أو ُمٜمف أصح

 صحتف - ُمٜمف وىمٌقًمف سمف أُمر ُم٤م ومٕمؾ ذم شمٗمريط ُمٜمف يٙمـ مل اًمذي ورؾمقًمف هلل اعمٓمٞمع -

 هذا وم٘مٞم٤مس. وقمدواٟم٤م قمٛمدا حل٘مف شم٤مرك، ُٕمره ٞمعُمْم، اهلل حلدود ُمتٕمد ُمـ وىمٌقًمف

 اًمقضمف. شاًم٘مٞم٤مس أومًد ُمـ هب٤م اًمذُم٦م وسمراءة، ُمٜمف وىمٌقهل٤م، اًمٕم٤ٌمدة صح٦م ذم هذا قمغم
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 وىمتٝم٤م ٟمٗمس ذم سمؾ، وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّمالة يّمؾ مل ٟمًٞم٤من أو سمٜمقم اعمٕمذور أن: اًمث٤مين

 ُمـ»: ط ىم٤مل اميم، ويذيمر يًتٞم٘مظ طملم هذا طمؼ ذم اًمقىم٧م وم٢من، ًمف اهلل وىمتف اًمذي

 وىم٧م: وىمت٤من وم٤مًمقىم٧م. واًمدارىمٓمٜمل اًمٌٞمٝم٘مل رواه شذيمره٤م إذا ومقىمتٝم٤م صالة ٟمز

 ومٝمذا، واؾمتٞم٘م٤مفمف ذيمره وىم٧م هق، ؾمٝمق أو سمٜمقم اعمٕمذور ومقىم٧م، قمذر ووىم٧م، اظمتٞم٤مر

 قمٛمدا وىمتٝم٤م همػم ذم صاله٤م ُمـ قمٚمٞمف ي٘م٤مس ومٙمٞمػ، وىمتٝم٤م ذم إٓ اًمّمالة يّمؾ مل

 اًمٕم٤مُمد سملم وُمّم٤مدره٤م ُمقارده٤م ذم ومرىم٧م ىمد اًمنميٕم٦م أن: اًمث٤مًم٨م!  وقمدواٟم٤م؟

 سم٤مٔظمر اًمٜمققملم أطمد وم٢محل٤مق. سمف ظمٗم٤مء ٓ مم٤م وهذا، وهمػمه اعمٕمذور وسملم، واًمٜم٤مد

 ُم٤م يٙمقن طمتك، اعمٕمذور هب٤م وٟم٠مُمر اعمٗمرط اًمٕم٤مُمد قمـ ٟمً٘مٓمٝم٤م مل أن٤م: اًمراسمع. ضم٤مئز همػم

 اؾمتدرايمٝم٤م إمم ًمف ؾمٌٞمؾ ٓ وضمف قمغم اعمتٕمدي اعمٗمرط هب٤م أخزُمٜم٤م سمؾ، قمٚمٞمٜم٤م طمج٦م ذيمرشمؿ

: ط سم٘مقًمف اؾمتدًٓمٙمؿ وأُم٤م: شومّمؾ. »اعمٗمرط همػم ًمٚمٛمٕمذور وضمقزٟم٤م، قمٚمٞمف شمٖمٚمٞمٔم٤م

 ُمـ أصحف ومام شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ اًمٕمٍم ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»

 مل وًمق، ًمٚمٕمٍم ُمدرك هق: شم٘مقًمقن وم٢مٟمٙمؿ! ىمقًمٙمؿ ُم٘مت٣م قمغم أراه وُم٤م. طمدي٨م

 ومٚمق، ًمذُمتف ُمؼمئ٦م، ُمٜمف صحٞمح٦م ًمٗمٕمٚمٝم٤م ُمدرك أنف سمٛمٕمٜمك. اًمٌت٦م ؿمٞمئ٤م وىمتٝم٤م ُمـ يدرك

 اًمٜمٌل أن وُمٕمٚمقم، سمريمٕم٦م إدرايمٝم٤م يتٕمٚمؼ مل، ُمٜمف وشم٘مٌؾ وىمتٝم٤م ظمروج سمٕمد شمّمح يم٤مٟم٧م

 سمتٕمٛمد آصمؿ هق سمؾ إصمؿ سمال صالشمف صح٧م اًمٕمٍم ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ أن يرد مل ط

، اإلصمؿ يرومع ٓ آدراك هذا أن ومٕمٚمؿ، وىمتٝم٤م ذم مجٞمٕمٝم٤م يقىمع أن أُمر وم٢مٟمف .اشمٗم٤مىم٤م ذًمؽ

 ُمـ ريمٕم٦م يدرك أن سملم ومرق يٙمـ مل، اًمٖمروب سمٕمد شمّمح يم٤مٟم٧م ومٚمق، آصمؿ ُمدرك هق سمؾ

. إصمام أقمٔمؿ يم٤من اًمٖمروب سمٕمد إمم أظمره٤م إذا: ىمٚمتؿ وم٢من. ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م يدرك ٓ أو، اًمقىم٧م

 وإٟمام، وظمٗمتف اإلصمؿ يمثرة ذم وقمدُمٝم٤م اًمريمٕم٦م إدراك سملم يٗمرق مل ط اًمٜمٌل: ًمٙمؿ ىمٞمؾ

 ُمـ أقمٔمؿ اًمقىم٧م ذم عمجٛمققمٝم٤م اعمٗمقت أن ري٥م وٓ. وقمدُمف اإلدراك ذم سمٞمٜمٝمام ومرق

 ومٜمحـ. ُمٜمٝم٤م ًمريمٕم٦م اعمٗمقت ُمـ أقمٔمؿ، ومٞمف ٕيمثره٤م واعمٗمقت، ٕيمثره٤م اعمٗمقت

 ٓ ومٝمذا اإلصمؿ؟ يرومع إدراك أهذا سمريمٕم٦م؟ احل٤مصؾ اإلدراك هذا ُم٤م: وٟم٘مقل ٟم٠ًمخٙمؿ

 إٓ يٗمقهت٤م أو ًمٙمٚمٞم٦مسم٤م يٗمقهت٤م أن سملم ومٞمف ومرق ومال، اًمّمح٦م ي٘متيض إدراك أو! أطمد ي٘مقًمف

 . ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م

 ش174-137/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 يرشع فال لؾجؿع قاصد غر متعؿًدا وقتفا عـ صالة أخرج مـ

 قضاؤها لف

 ًمف ينمع ومال ًمٚمجٛمع ىم٤مصد همػم ُمتٕمٛمدا وىمتٝم٤م قمـ صالة أظمرج ُمـ وأُم٤م

 ومه٤م - قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مئؿ أو ًمٚمّمالة اًمٜم٤مد يم٤من إذا ٕنف، أبدا قمٚمٞمف يٕمذر وٓ ىمْم٤مؤه٤م

 وم٠مجـ - وىمتٝم٤م وهق - اًمتذيمر طملم ومقرا هب٤م اإلشمٞم٤من إٓ قمٚمٞمٝمام ًمٞمس - ذقم٤م ُمٕمذوران

 اعمتٕمٛمد؟ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقىم٧م

 ومامش وُم٤مًمف أهٚمف وشمر ومٙم٠منام اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف

ش اًمّمالة» اٟمٔمر. ٤مئت٤موم ؾمٛمل ح٤م يدرك أن أُمٙمـ وًمق اًمٌت٦م إدرايمف إمم ؾمٌٞمؾ ٓ وم٤مت

 .اًم٘مٞمؿ ٓسمـ

 يًٌؼ مل سمام ذًمؽ شم٘مرير ذم أـم٤مل وىمد طمزم اسمـ ويمذا اًمٔم٤مهري داود ُمذه٥م وهق

 أيب اسمـ وؾمٕمد اهلل قمٌد واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر هذا ذم سم٘مقًمٜم٤م ىم٤مل وممـ: وىم٤مل إًمٞمف

 أيب سمـ حمٛمد سمـ واًم٘م٤مؾمؿ ُمًٕمقد واسمـش ط اهلل رؾمقل ص٤مطم٥م» وؾمٚمامن وىم٤مص

 اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر اهلل قمٌد سمـ وُمٓمرف ؾمػميـ سمـ وحمٛمد ٞمكماًمٕم٘م وسمديؾ سمٙمر

 ٓ وم٢مٟمف ُمتٕمٛمدا واطمدة صالة اًمرضمؾ شمرك إذا: اًمٌٍمي احلًـ ىم٤مل وسمف. وهمػمهؿ

 ش.117ش »اًمّمالة. »ي٘مْمٞمٝم٤م

 راضمع. ُمٜمٝمؿ خم٤مًمٗم٤م قمٜمف اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م عمـ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م: ىم٤مل صمؿ

 ش.477 - 431/ 4ش »اعمحغم»

 : ش19 صش »آظمتٞم٤مرات» ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم خؿمٞم هذا واظمت٤مر

 اًمتٓمقع ُمـ يٙمثر سمؾ ُمٜمف شمّمح وٓ ىمْم٤مؤه٤م ًمف ينمع ٓ قمٛمدا اًمّمالة وشم٤مرك»

 وداود اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م اًمرمحـ قمٌد يم٠ميب اًمًٚمػ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ىمقل وهق، اًمّمقم ويمذا

 ج٤مُمعاعم اًمًالم قمٚمٞمف وأُمره، يقاوم٘مف سمؾ هذا خي٤مًمػ ُم٤م إدًم٦م ذم وًمٞمس، وأت٤ٌمقمف

 ش.قمٜمف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ًمٕمدول وٕمٞمػ سم٤مًم٘مْم٤مء
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...ش صالة ٟمز ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم وم٘م٤مل اًمِمقيم٤مين إًمٞمف وُم٤مل

  .احلدي٨م

 اًمنمط اٟمتٗم٤مء ٕن اًمّمالة ي٘ميض ٓ اًمٕم٤مُمد إن: ىم٤مل ُمـ اخلٓم٤مب سمدًمٞمؾ متًؽ»

 واسمـ داود ه٥مذ ذًمؽ وإمم، يّمكم ٓ يٜمس مل ُمـ أن ُمٜمف ومٞمٚمزم اعمنموط اٟمتٗم٤مء يًتٚمزم

 وإؾمت٤مذ اهل٤مدي اسمٜمل قمـش اًمٌحر» ذم وطمٙم٤مه اًمِم٤مومٕمل اصح٤مب وسمٕمض طمزم

 ًمٞمس هلؿ واعمٜم٤مزقمقن: شاإلؾمالم ؿمٞمخ» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل. واًمٜم٤مس اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ورواي٦م

 ضمديد سم٠مُمر إٓ اًم٘مْم٤مء جي٥م ٓ: ي٘مقًمقن وأيمثرهؿ اًمتٜم٤مزع قمٜمد إًمٞمٝم٤م يرد ىمط طمج٦م هلؿ

 ىمٌقل ذم ٟمٜم٤مزع سمؾ وم٘مط اًم٘مْم٤مء وضمقب ذم ٤مزعٟمٜم ٓ وٟمحـ أُمر هٜم٤م ُمٕمٝمؿ وًمٞمس

 ذيمره ُم٤م وأظمت٤مر ذًمؽ ذم اًمٌح٨م وأـم٤ملش. وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّمالة وصح٦م ُمٜمف اًم٘مْم٤مء

 ًمٚم٘مْم٤مء ًمٚمٛمقضمٌلم اًمِمديد اًمٌح٨م ُمع أىمػ مل وم٢مين ذيمره يمام وإُمر. ُمٕمف وُمـ داود

 ويّمٚمح اعمٜم٤مفمرة ؾمقق ذم يٜمٗمؼ دًمٞمؾ قمغم - ذيمرٟم٤م ُمـ قمدا ُمـ وهؿ - اًمٕم٤مُمد قمغم

 شي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ومديـ»: طمدي٨م إٓ اًمٕمٔمٞمؿ إصؾ هذا ُمثؾ ذم قمٚمٞمف ًمٚمتٕمقيؾ

، رأؾم٤م إًمٞمف يرومٕمقا  مل وًمٙمٜمٝمؿ، اًمٕمٛمقم ُمـ اعمْم٤مف اجلٜمس اؾمؿ ي٘متْمٞمف ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر

 قمغم اًم٘مْم٤مء سمقضمقب اًمقاردة إطم٤مدي٨م إن: ىمقهلؿ اعم٘م٤مم هذا ذم سمف ضم٤مءوا ُم٤م وأهنض

 اًمتٜمٌٞمف سم٤مب ُمـ ٕهن٤م اًمٕم٤مُمد قمغم اًم٘مْم٤مء وضمقب ظمٓم٤مهب٤م ُمٗمٝمقم ُمـ يًتٗم٤مد اًمٜم٤مد

 وهذا. اعمٓمٚمقب قمغم إومم وىمٞم٤مس اخلٓم٤مب سمٗمحقى ومتدل، إقمغم قمغم سم٤مٕدٟمك

 اح٤مٟمع سم٢من سمؾ اًمٜم٤مد ُمـ طم٤مٓ أظمػ أنف يرد مل ي٘ميض ٓ اًمٕم٤مُمد سم٠من اًم٘م٤مئؾ ٕن ُمردود

 ُمع إشم٤ٌمٟمف ومٞمٙمقن ومٞمف وم٤مئدة ومال قمٜمف اإلصمؿ يً٘مط ٓ أنف اًمٕم٤مُمد قمغم اًم٘مْم٤مء وضمقب ُمـ

 سم٠من وسح سمذًمؽ اًمِم٤مرع أُمرمه٤م وم٘مد واًمٜم٤مئؿ اًمٜم٤مد سمخالف، قمٌث٤م اًمٜمص قمدم

ه هلام يمٗم٤مرة ٓ اًم٘مْم٤مء  .ـها. ؾمقا

 ومٚمؿ. شي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ومديـ»: سم٤مًم٘مْم٤مء ًمٚم٘م٤مئٚملم سمف اطمت٩م اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 ٤مبسم إن: ىم٤مل َُمـ وٓمَ ش اعمْم٤ميؼ ُمـ اعم٘م٤مم إن»: ىم٤مل وًمذًمؽ، ُمٓمٚم٘م٤م سمٌمء قمٜمف جي٥م

 إمم ذًمؽ أضمؾ ُمـ وٟمًٌف، ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مب ومٞمف ًمٞمس، أؾم٤مس همػم قمغم ريّم٥م اًم٘مْم٤مء

 آؾمتدٓل هذا إمم ؾمٌ٘مف وىمد، إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م قمـ اإلضم٤مسم٦م قمـ ًمٕمجزه اًمتٗمريط
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 ُم٤مٓ يدع ٓ سمامش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٜمف أضم٤مب وىمد. اًمؼم قمٌد اسمـ

 .ًمذًمؽ يدل ٓ احلدي٨م أن ُمٓمٚم٘م٤م ًمٚمِمؽ

 ٟم٘مقل وٟمحـ، اعمٗمرط ٓ اعمٕمذرويـ طمؼ ذم ط ىم٤مًمف إٟمام احلدي٨م أن وظمالصتف

 اعمٓمٚمؼ اًمٜمذر ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مًمف إٟمام ومٝمذا وأجْم٤م، اًم٘مْم٤مء ي٘مٌؾ اًمديـ هذا ُمثؾ إن

. اًمٕمٛمر سمٜمٗم٤مد إٓ وىمتف يٗمقت ٓ اًمذي احل٩م وذم اًمٓمروملم حمدود وىم٧م ًمف ًمٞمس اًمذي

 طمقل اًمٜمزاع ذم اًم٘مقل سمًط وىمد اعمذيمقرة اًمرؾم٤مًم٦م ُمـش 111 - 119 ص» راضمع

 ذم يقضمد ٓ سمام وشمٕم٘مٞم٤ٌم حت٘مٞم٘م٤م اًمٗمري٘ملم أدًم٦م وذيمر قمٚمٞمف ُمزيد ٓ سمام وأـم٤مل اعم٠ًمخ٦م هذا

 ش.144 - 81» ومراضمٕمف يمت٤مب

 ش[.1/111»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

د التل الصالة بؼضاء الؼقل رد  تركفا ُتُعؿِّ

 طمٌغم يمٛمثؾ صالشمف يتؿ ٓ اًمذي ُمثؾ قمكم ي٤م»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 اعمّمكم وُمثؾ. محؾ ذات هل وٓ، وًمد ذات هل ومال، أؾم٘مٓم٧م ٟمٗم٤مؾمٝم٤م دٟم٤م ومٚمام، محٚم٧م

 شم٘مٌؾ ٓ اعمّمكم يمذًمؽ، ُم٤مًمف رأس ًمف خيٚمص طمتك رسمحف ًمف خيٚمص ٓ اًمت٤مضمر يمٛمثؾ

 .وٕمٞمػ. شاًمٗمريْم٦م ي١مدي طمتك ٟم٤مومٚمتف

 ٟم٤مومٚمتف شم٘مٌؾ ٓ اعمّمكم»ُمٜمف إظمػم سم٤مًمِمٓمر آؾمتدٓل ؿم٤مع وىمد: ]قال اإلمام[

 اًمّمالة سمؽمك ُمٌتغم يم٤من ُمـ اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػم سمف يٗمتل ُم٤م قمغمشاًمٗمريْم٦م ي١مدي طمتك

شم٦ٌم اًمًٜمـ ُمٙم٤من ىمْم٤مئٝم٤م سمقضمقب قم٤مُمدا وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م ، همػمه٤م قمـ ومْمال اًمرا

 ُمع احلدي٨م وهذا! اًمٗمريْم٦م شمّمغم طمتك اًمٜم٤مومٚم٦م ي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل إن: وي٘مقًمقن

، ٟم٤مومٚمتف ُمع اًمقىم٧م ومريْم٦م سمف اعم٘مّمقد إن إذ، ًمقصح إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل ٓ وٕمٗمف

 يمٗمريْم٦م ُمٕم٤م صالمه٤م أنف ومٚمق، اًمٗمريْم٦م شم١مدي طمتك اًمٜم٤مومٚم٦م شم٘مٌؾ ٓ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل

 اًمٜم٤مومٚم٦م يم٤مٟم٧م، وإريم٤من اًمنموط سم٤ًمئر إشمٞم٤مٟمف ُمع اًمقىم٧م ذم ُمثال وٟم٤مومٚمتٝم٤م اًمٔمٝمر

 ،اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ومٞمام قمٛمدا أوأيمثر صالة شمرك ىمد يم٤من وًمقأنف، يم٤مًمٗمريْم٦م ُم٘مٌقًم٦م

 ومٝمق وىمتٝم٤م همػم ذم صٚمٞم٧م إذا ٕهن٤م، وىمْم٤مئٝم٤م ًمتداريمٝم٤م ُم٤مل ٓ اًمّمالة هذه ومٛمثؾ
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 أن قمغم ُمتٗم٘مقن مجٞمٕم٤م اًمٕمٚمامء أن اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ، ومرق وٓ وىمتٝم٤م ىمٌؾ صاله٤م يمٛمـ

 اعم٘مٚمديـ ذم ىم٤مل ُمـ وضمد وم٘مد ذًمؽ وُمع، صحتٝم٤م ذوط ُمـ ذط ًمٚمّمالة اًمقىم٧م

 وأظمر، اًمّمالة إول: سمِمٞمئلم ُم٠مُمقر اعمًٚمؿ: ٤مءاًم٘مْم سمقضمقب اًم٘مقل سمذًمؽ يًقغ

 ُم٤م ىم٤مئٚمف يدري أوًمقيم٤من صح ًمق اًمٙمالم وهذا! اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مل هذا وم٤مشمف وم٢مذا، وىمتٝم٤م

 ذط هق آظمر وسمٛمٕمٜمك، ومرض هق وإٟمام، ذـم٤م ًمٞمس ًمٚمّمالة اًمقىم٧م أن ُمٜمف ًمزم يٕمٜمل

 سمقضمقب لاًم٘مق أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م! قم٤ممل؟ هبذا ي٘مقل ومٝمؾ، صح٦م ذط وًمٞمس، يمامل

 ي٘مؾ مل وًمذًمؽ، دًمٞمؾ قمٚمٞمف يٜمٝمض ٓ مم٤م قمٛمدا وىمتٝم٤م قمـ ومقهت٤م ُمـ قمغم اًمّمالة ىمْم٤مء

 شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًمِم٤مومٕمل اًمًالم سمـ واًمٕمز طمزم سمـ حمٛمد أيب ُمثؾ اعمح٘م٘ملم ُمـ مج٤مقم٦م سمف

 ذم ممتع ه٤مم سمح٨م شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ وٓسمـ. وهمػمهؿ واًمِمقيم٤مين اًم٘مٞمؿ واسمـ

 ذم دمده ٓ سم٤مًمٖم٤م وحت٘مٞم٘م٤م، همزيرا  قمٚمام ومٞمٝم٤م وم٢من، ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م

 يمالُمٜم٤م ذم يدظمؾ ٓ هل٤م أواًمٜم٤مد اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مئؿ أن ضمدا وسمدهيل. آظمر ُمقوع

 اًمِم٤مرع أوضمد وم٘مد، واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ وأُم٤م، ًمٚمؽمك سم٤معمتٕمٛمد ظم٤مص هق سمؾ، اًم٤ًمسمؼ

 اهلل شم٘مٌؾ ومٕمال وم٢من ،أواًمتذيمر آؾمتٞم٘م٤مظ قمٜمد سم٤مًمّمالة وم٠مُمرمه٤م، خمرضم٤م هلام احلٙمٞمؿ

 واًمتذيمر آؾمتٞم٘م٤مظ طملم ٕدائٝم٤م اًمؽمك شمٕمٛمدا وإن، وم٤مهتام ح٤م يمٗم٤مرة وضمٕمٚمٝم٤م صالهتام

 أوٟم٤مم صالة ٟمز ُمـ»: ط ًم٘مقًمف، قمٚمٞمف اًمٙمالم ؾمٌؼ اًمذي يم٤معمتٕمٛمد آصمٛملم يم٤مٟم٤م

 طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف. شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م

 ومٝمق. اًمتذيمر طملم صالهت٤م إٓ أيش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ»: وم٘مقًمف .قمٜمف اهلل ريض أنس

 إظمراضمٝم٤م شمٕمٛمد عمـ يٙمقن ومٙمٞمػ، هل٤م يمٗم٤مرة ومال طمٞمٜمذاك يّمٚمٝم٤م مل إذا أنف قمغم ٟمص

 صالة وهل، وىمت٤م اًمّمٚمقات أوٞمؼ ذم ؾم٤مقم٦م ُمـ أيمثر يٛمتد اًمذي اعمٕمت٤مد وىمتٝم٤م قمـ

 ذًمؽ يٙمقن وٓ، ُمرم صمؿآ وهق ؿم٤مء ُمتك يّمٚمٞمٝم٤م أن يمٗم٤مرة هلذا يٙمقن يمٞمػ، اعمٖمرب

 هل ىمْم٤مء إي٤مه٤م صالشمف إن ٟم٘مقل ٓ: ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من!  آصمؿ؟ همػم ويمالمه٤م واًمٜم٤مئؿ ًمٚمٜم٤مد

 هذا ًمٙمؿ أجـ وُمـ، ًمف يمٗم٤مرة شمٙمـ مل إن سم٤مًمّمالة شم٠مُمروٟمف إذا ومٚمامذا: ىمٚمٜم٤م، ًمف يمٗم٤مرة

 ىمٞم٤مؾم٤م: ىمٚمتؿ وإن، ص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ومٝم٤مشمقا  ورؾمقًمف اهلل ُمـ يم٤من وم٢من إُمر؟

 ٟم٘مٞمْمف قمغم اًمٜم٘مٞمض ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ ٕنف سم٤مـمؾ ىمٞم٤مس هذا: ىمٚمٜم٤م. واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ قمغم

 إذ سمٓمالٟمف قمغم دًمٞمؾ أووح أنس وطمدي٨م. إرض وضمف قمغم ىمٞم٤مس أومًد ُمـ وهق
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 يّمٚمٝم٤م مل إذا وأنف اًمتذيمر قمٜمد صالهت٤م هل إٟمام اًمٙمٗم٤مرة أن قمغم دًمٞمؾ أنف آٟمٗم٤م ذطمٜم٤م ىمد

 اعمٕمت٤مد وىمتٝم٤م ذم يّمٚمٝم٤م مل اًمذي اعمتٕمٛمد اكذ أومم سم٤مب ومٛمـ، يمٗم٤مرة ومٚمٞم٧ًم طمٞمٜمئذ

، اظمتّم٤مره قمغم اعمٙم٤من هذا همػم ذم دمده ٓ أن ومٕمًك اًمتح٘مٞمؼ هذا ومت٠مُمؾ. ذايمر وهق

 سم٤مًمّمالة سم٤مًمتٝم٤مون اسمتغم ىمد يم٤من ُمـ سمف ٟمٜمّمح واًمذي. اًمتقومٞمؼ وزم وهق اعمًتٕم٤من واهلل

 شمقسم٦م شمٕم٤ممم اهلل إمم ذًمؽ ُمـ اًمتقسم٦م هق إٟمام، ُمتٕمٛمدا قم٤مُمدا وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م

، اعمًجد ذم اجلامقم٦م وُمع أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م يٚمتزم وأن، ٟمّمقطم٤م

 اًمذي اًمٜم٘مص جلؼم اًمرواشم٥م ؾمٞمام وٓ اًمٜمقاومؾ ُمـ ذًمؽ ُمع ويٙمثر، اًمقاضم٥م ُمـ وم٢مهن٤م

 يم٤من وم٢من، صالشمف اًمٕمٌد سمف حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: ط ًم٘مقًمف ويمٞمٗم٤م يمام اعمرء صالة يّمٞم٥م

، شمٓمقع ًمف وضمد وم٢من شمٓمقع؟ ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا: وضمؾ قمز هللا ىم٤مل وإٓ، أيمٛمٚمٝم٤م

 وواوم٘مف، وصححف واحل٤ميمؿ واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف. شاًمٗمريْم٦م سمف أيمٛمٚمقا : ىم٤مل

 ش. 814 - 811» رىمؿش داود أيب صحٞمح»ذم خمرج وهق، اًمذهٌل

 ش.711-714/ 3»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؟يؾزمف ماذا والصقام الصالة إىل وعاد تاب مـ

 ومٝمؾ، يّمكم وص٤مر اهلل إمم وشم٤مب، ُيَّمٚمِّـل ٓ ُمثالً  يم٤من يٕمٜمل، صالة ىم٤مـمع: شمال

 ؟ وم٤مشمف اًمذي اًمّمٞم٤مم ي٘ميض أو وم٤مشمتف اًمتل اًمّمٚمقات يّمكم أن قمٚمٞمف هذا

 شمٚمؽ ذم اًمّمالة قمـ إقمراوف ُمـ ومٕمؾ مم٤م اهلل إمم يتقب أن قمٚمٞمف: أوًٓ : اجلقاب

، أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات قمغم ومُيَدا أن: ذوـمٝم٤م ُمٕمروف ـمٌٕم٤مً ، اًمتقسم٦م: صم٤مٟمٞم٤مً ، إج٤مم

 .صالشمف شمْمٞمٞمع سم٥ًٌم اًمٙمثػم اخلػم ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ًمٞمٕمقض اًمٜمقاومؾ ُمـ يٙمثر وأن

 .ش .: 37: 13/  4/  واًمٜمقر اهلدى»

 يؼيض هؾ شـًا كبر وهق تاب ثؿ لؾصالة تارًكا كان مـ

 الصؾقات؟

 ٚم٦مـمٞم ُيَّمؾِّ  ومل، ؾمٜم٤مً  يمٌػم وهق شم٤مب ومٞمٛمـ اًمّمالة ذم ىمْم٤مء هٜم٤مك هؾ: مداخؾة
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 ؟ طمٞم٤مشمف

 اعمٕمرووم٦م سمنموـمٝم٤م ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦مً  يم٤مٟم٧م إذا وشُمٗمٞمده شُمـجزيف شمقسمتف: اجلقاب: الشقخ

 هبذه سمٕمدُ  شمًٛمٕمف مل ؿمٞمئ٤مً  رسمام: ٟم٘مقل سمؾ، اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف جي٥م وٓ، اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد

 .ىمْم٤مؤه٤م ًمف جيقز ٓ: اًمٍماطم٦م

 [ظم٤مص] وم٢مٟمف، ٟمّمٞم٥م ُمٜمف ٕطمد ًمٞمس واًمتنميع، شمنميع اًم٘مْم٤مء سمقضمقب اًم٘مقل ٕن

يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ُمـ يًتٗم٤مد يمام، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمٕم٤معملم سمرب قُمقا  ُذَ  َذَ

ـَ  هَلُؿْ  ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[41: اًمِمقرى] ♂ اّللَّ

 ه١مٓء يم٤من ح٤م وًمٙمـ، اًم٘مْم٤مء سمقضمقب ىم٤مًمقا  يم٤ٌمًرا قمٚمامءً  أن ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ 

ٝمقا  أهنؿ ؿوومْمٚمٝم قمٚمٛمٝمؿ ُمـ اًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمامء  قمٜمد اًمرضمقع وضمقب إمم يمٚمٝم٤م إُم٦م َوضمَّ

 ومٕمٚمٜم٤م ومٚمام، اًم٘مرآن سيح هق يمام اهلل رؾمقل طمدي٨م وإمم اهلل يمت٤مب إمم اًمتٜم٤مزع

 اًم٘مقل ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  سمام ُمٚمزُم٤مً  دًمٞمالً  قمٜمدهؿ ٟمجد مل، ٟمّمحقٟم٤م سمف ومٞمام هلؿ واؾمتجٌٜم٤م

طمقن ٓ ُمٜمٝمؿ اعمت٘مدُملم سمٕمض أن قمغم اًم٘مْم٤مء سمقضمقب  وإٟمام، قضمقبسم٤مًم ُيٍَمِّ

 .ي٘ميض: ي٘مقًمقن

 إُمٕم٤من قمٜمد قمٚمٞمٝمؿ شمٜم٘مٚم٥م هل سمؾ، سمدقمقاهؿ شمٜمٝمض ٓ هب٤م يًتدًمقن اًمتل وإدًم٦م

 ي٘مقل.. اًمقىم٧م قمغم حم٤مومٔم٦مً  هذا ذم ٟمٓمٞمؾ وٓ ومٛمثالً ، إدًم٦م هذه ذم.. ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر

 طملم ومْٚمُٞمَّمٚمِّٝم٤م، قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً  ٟمز ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمغم اًمدًمٞمؾ: سمٕمْمٝمؿ

 .شه٤ميذيمر

 ُمـ اعمتٕمٛمد ي٠مُمر ومألن سم٤مًم٘مْم٤مء واًمٜم٤مئؿ اًمٜم٤مد أُمر ط اًمٜمٌل يم٤من إذا: ي٘مقًمقن 

 .أومم سم٤مب

، اًم٘مٚمؿ قمٜمٝمام ُمرومقع واًمٜم٤مئؿ اًمٜم٤مد ٕن: مت٤مُم٤مً  ُمٕمٙمقس ىمٞم٤مس هذا: ٟم٘مقل ٟمحـ 

 ! اًم٘مٚمؿ؟ قمٜمف يرومع مل ُمـ قمٚمٞمٝمام ُيَ٘م٤مس ومٙمٞمػ

 يٜمٙمر سم٠منف اعمٕمٝمقدة ُم٤ٌمًمٖمتف ُمع طمزم اسمـ ي٘مقل يمام هق اًمقاىمع ذم اًم٘مٞم٤مس وهذا

، ىمٞم٤مس وهذا: ي٘مقل اًم٘مٞم٤مؾمٞملم يٜم٤مىمش طمٞمٜمام أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمٜمف، وشمٗمّمٞمالً  مجٚم٦م اًم٘مٞم٤مس
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 .اًم٤ٌمـمؾ قملم ُمٜمف هذا ًمٙم٤من طمؼ ُمٜمف يم٤من وًمق، سم٤مـمؾ يمٚمف واًم٘مٞم٤مس

 وهل، أظمرى ُم٠ًمخ٦م ذم أجْم٤مً  ي٘مقًمقن ويمام، اًم٤ٌمـمؾ قملم هق اًم٘مٞم٤مس هذا: احل٘مٞم٘م٦م

 ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمّمالة شمٌٓمؾ: ي٘مقًمقن، اجل٤مهؾ أو ٜم٤مدًمٚم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالة ذم اًمٙمالم ُم٠ًمخ٦م

 .اعمتٕمٛمد قمغم ي٘م٤مس ُمتٕمٛمد همػم! جيقز؟ يمٞمػ، اعمتٕمٛمد قمغم

 صمؿ اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ُم٤م ذم يّمكم يٙمـ مل اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا ُمثؾ قمغم جي٥م ٓ: وم٢مذاً 

 أنزل ُم٤م ذع ٕنف: جيقز ٓ سمؾ ي٘ميض أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ، وضمؾ قمز اهلل إمم وأن٤مب شم٤مب

 .ؾمٚمٓم٤من ُمـ سمف اهلل

 .ش .: 77: 41/  11/  واًمٜمقر اهلدى»

 تعؿًدا ادسوكة الصؾقات بؼضاء الؼقل عذ الرد

 ذم يم٤من هق هؾ سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمريْم٦م شمٙمٛمٞمؾ قمـ حيٙمل[ اًمذي] احلدي٨م: مداخؾة

 ؟..ٟم٤مىمّم٦م صالة

 حُي٤َمؾم٥م ُم٤م أول»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل، أن شمًٛمع ُم٤م اجلقاب: الشقخ

٧َّم وم٢من، الةاًمّم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد  ظم٤مب وم٘مد ٟم٘مّم٧م وإن، وأنجح أومٚمح وم٘مد مَت

: عمالئٙمتف وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل، ٟم٘مّم٧م وإن»: آظمر طمدي٨م، طمدي٨م هذا شوظمن

ع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا  .اجلقاب هذا شومريْمتف سمف ًمف وَمُتَتؿ شَمَٓمقُّ

، يَمْٞمٗم٤مً  يم٤من أم يَمام   اًمٜم٘مص يم٤من ومًقاء، يمٞمػ وٟم٘مص يمؿ ٟم٘مص: ٟمققم٤من اًمٜم٘مص

 .اًمتٓمقع ُمـ يٙمقن تدراكوآؾم اإلمت٤مم

 ٟم٠مُمرهؿ سم٠من ًمٞمس، اًمؽمك قمـ واًمت٤مئٌلم ًمٚمّمالة اًمت٤مريملم ظمٓم٠م ومٛمٕم٤مجل٦م: وًمذًمؽ 

 اهلل يم٤من إذا، وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّمالة يّمٚمقا  أن ُمـ ينمع مل سمام وضمؾ قمز اهلل يتٕمٌدوا سم٠من

ـَ ▬ [7: اح٤مقمقن] ♂ًمِْٚمُٛمَّمٚمِّلمَ  وَمَقْيٌؾ ▬: ي٘مقل ِذي ـْ  ُهؿْ  اًمَّ  [1: اح٤مقمقن]♂ قنَ ؾَم٤مهُ  َصالهِتِؿْ  قَم

 أوٕم٤مف اًمقيؾ هلؿ ه١مٓء أن ؿمؽ ٓ شم٤مريمقن؟ ًمّمالهتؿ هؿ اًمذيـ ي٘مقل ومامذا

 سم٢مو٤مقم٦م اًمٙمٌػم اإلصمؿ ُمـ ومٞمف وىمٕمقا  ُم٤م يًتدريمقا  أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ ًمٞمس ومٝم١مٓء، ُمْم٤مقمٗم٦م
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 ُمثالً  اًمّمٌح يّمٚمقن، قمٜمدهؿ ُمـ سمّمالةٍ  ي٠متقا  سم٠من، وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمّمالة

 سم٤مًم٘مْم٤مء ي٘مقًمقن اًمذيـ ٕن: زقمٛمقا  يمام ىمْم٤مء يٕمٜمل، ًمٞمالً  اًمٔمٝمر يّمٚمقن، هن٤مراً 

 يمٚمف، اًمٚمٞمؾ ذم هن٤مري٦م صالة أو اًمٜمٝم٤مر ذم ًمٞمٚمٞم٦م صالة شُمْ٘ميَض  أن قمٜمدهؿ ومرق ٓ اعمزقمقم

 .سمف يٕمؽمومقن يمٚمٝمؿ هذا، اعمنموع وىمتٝم٤م همػم ذم ًمٚمّمالة أداء يمٚمف، ىمْم٤مء

قهن٤م، اًمّمالة هبذه ضمئتؿ أجـ ُمـ: ٟم٘مقل ومٜمحـ  ٛمُّ ًَ  إِنَّ ▬، زقمٛمقا  قمكمَّ  مم٤م ىمْم٤مء: شُم

الةَ   أوًمف اًمقىم٧م وُُمـَحّدد ُُمَقىم٧َّم [113: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 أنٙمؿ يمام ي٘مٞمٜم٤مً  ىمتٝم٤م و همػم ذم اًمّمالة ومٝمذه، وىمتٝم٤م همػم ذم اًمّمالة يّمٚمقن ومٝمؿ، وآظمره

 .ي٘مٞمٜم٤مً  أو٤مقمقه٤م اًمتل اًمّمالة همػم هل، شمٜمٓم٘مقن

 ُمثؾ يٕمٚمؿ صمؿ، أوًٓ  طم٘م٤مً  ورؾمقًمف سم٤مهلل ُي١ْمُِمـ عمًٚمؿ جيقز ومٝمؾ: يمذًمؽ ُمرإ وإذا 

الةَ  إِنَّ ▬: صم٤مٟمٞم٤مً  اًمٍميح اًمٜمص هذا  [113: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 .اهلل ذقمف اًمذي ُمـ أوؾمع إول؟ ُمـ أوؾمع آظمر سمقىم٧م ًمّمالة ي٠ميت أن

، اًمٕمِم٤مء إمم اعمٖمرب، واعمٖمرب اًمٕمٍم سملم ُم٤م اًمٕمٍم ةصال -ُمثالً - ذع اهلل 

يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ ▬، ضم٤مءه أجـ ُمـ إُمر هذا، ؿمئ٧م ُمتك أن٧م صٚمٝم٤م: ي٘مقل ي٠ميت هق  ُذَ

قُمقا  ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[41: اًمِمقرى] ♂اّللَّ

 قمغم ؿمٕمقاء محٚم٦م حلٛمٚمٜم٤م ْم٤مءسم٤مًم٘م ىم٤مًمقا  يم٤ٌمًرا أئٛم٦مً  أن ًمقٓ: أىمقل واحلؼَّ  احلؼُّ 

، سمٛمجتٝمديـ ًمٞمًقا  سمٕمدهؿ ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ ه١مٓء ٕن، سمٕمدهؿ ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ

 قمغم ُأضِمُروا أظمٓم١موا إذا وم٤مٕئٛم٦م، إئٛم٦م إٓ، أظمٓم١موا أهنؿ وًمق جيتٝمدوا أن هلؿ ومٚمٞمس

 .طم٤مل يمؾ

 اًمٗم٘مف دظمٚم٧م اًمتل إظمٓم٤مء أؿمد ُمـ ُمقوقع: اًمّمالة ىمْم٤مء ُمقوقع: يٕمٜمل

 ي٘مقل ومامذا، شمٙمٗمل واطمده٤م أي٦م هذه أنف ُمع، اًم٘مْم٤مء سمنمقمٞم٦م اًم٘مقل قه اإلؾمالُمل

 ُمٕمروف طمدي٨م وهذا، اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مقل، اعمج٤مل هذا ذم أظمرى أطم٤مدي٨م ذم اعمًٚمؿ

ٌَّٝمقن ٓ اخل٤مص٦م ًمٙمـ، واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م اجلٛمٞمع ًمدى  ومامذا، اًم٘مْم٤مء يٌٓمؾ أنف ًمف َيَتٜمَ

 ىمٌؾ اًمٕمٍم صالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ، اًمٕم٤مُم٦م قمـ ٟم٘مقل
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 ؾم٤مداشمٜم٤م ي٤م يٗمٕمؾ ُم٤مذا، أدرك ُم٤م ريمٕم٦م يدرك مل وم٤مًمذي شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شَمْٖمُرب أن

 أ ُم٤م إذا أنف: ُمٕمٜم٤مه٤مش ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: ًمؽ ي٘مقل ح٤مذا هق ـمٞم٥م، يّمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء؟

  ذم إُمؾ يم٤من وًمق، صالة ًمف ُم٤م ريمٕم٦م درك
ٍ
، ماًمًال قمٚمٞمف اًمٙمالم هذا ي٘مقل ُم٤م ىمْم٤مء

ؾ ٕنف  .وىمتٝم٤م همػم ذم ضم٤مءت وًمق صالشمف ُيَٙمٛمِّ

 ضم٤مء واًمذي، سمذًمؽ ُي١ْمَُمر وىمتٝم٤م ظم٤مرج يمٚمٝم٤م سم٤مًمّمالة ضم٤مء اًمذي: أظمرى سمٕم٤ٌمرة

، اًمّمالة هبذه ي١مُمر ٓ هذا، وىمتٝم٤م ظم٤مرج أظمر واًمٌٕمض وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة سمٌٕمض

 .واىمع هذا ًمٙمـ، أبداً  ُمٕم٘مقل همػم هذا هذا؟ يمٞمػ

 ذيمرشمف اًمذي اًم٤ًمسمؼ واحلدي٨م، إـمالىم٤مً  اإلؾمالم ذم ؾأص ًمف ًمٞمس اًم٘مْم٤مء: اعمٝمؿ 

 وىمتٝم٤م همػم ذم ي٘ميض أن قمٚمٞمف ًمٞمس هق اًمّمالة وم٤مشمتف اًمذي سم٠من سيح هق آٟمٗم٤مً 

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م يٙمثر، ُمٓمٚم٘م٦م ومٝمل، هل٤م وىم٧م ٓ اًمتل اًمٜمقاومؾ ُمـ ُيْٙمثِر أن قمٚمٞمف وإٟمام، اعمنموع

ٜم٤م طمتك، ؿم٤مء  .يمٞمٗم٤مً  أو يمامً : ىمٚمٜم٤م امَّ يمَ  اًمٗمرائض ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م يٕمقوف وضمؾ قمز َرسمَّ

 سمف ًمف وَمُتَتؿّ  شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا: عمالئٙمتف وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ٟم٘مّم٧م وم٢من»

 ش.ومريْمتف

 ؟ ُمٗمروو٦م أهن٤م ًمدرضم٦م اًمٜمقاومؾ أن هذا ُمـ يٌدو: مداخؾة

 ُمـ يؽمؿمح ُم٤م ظمالف اعمًٚمؿ ذم اعمٗمروض ٕن: ظمٓم٠م أجْم٤مً  هذا: الشقخ

 ذًمؽ ُمـ رء ومٞمف وىمع إن ًمٙمـ، ّمالةاًم يؽمك أنف ومٞمف اعمٗمروض ًمٞمس، يمالُمؽ

 .اًمٜمقاومؾ ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شُمُدوِرك

 .واضم٦ٌم ويم٠مهن٤م اًمٜمقاومؾ ُمـ اإليمث٤مر حي٤مول أن قمٚمٞمف جي٥م: مداخؾة

، ذقمًٞم٤م دًمٞمالً  يريد أظمل ي٤م اًمقضمقب، ٟم٠ميت أجـ ُمـ، سم٤مًمقضمقب ٟم٘مقل ُم٤م: الشقخ

 .قمٚمٞمف جي٥م لٟم٘مق ُم٤م ًمٙمـ، اًمٜمقاومؾ ُمـ يٙمثر وم٤مشمف ُم٤م ُيَٕمّقض أن قمغم احلريص ًمٙمـ

 ًمٜم٤م هؾ، يّمقُمقن وٓ يّمٚمقن ٓ اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم أنف أن حيّمؾ ُم٤م: مداخؾة

 وُمِرو٧م اًمّمالة أن ُمع، ي٘مْمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م أؾمٚمٛمقا  قمٜمدُم٤م...ًمٚمتٓمٌٞمؼ ُمث٤مًٓ  ٟم٠مظمذ أن

 ...اعمثؾ هذا ُمثؾ ٟم٠مظمذ أن ًمٜم٤م هؾ، اإلؾمالم ىمٌؾ



   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 سمٕمد ُمـ هذا، دًمٞمؾ يٙمقن ٓ هذا أن خيٗم٤مك ٓ ًمٙمـ، هذا ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م هق: الشقخ

 ُمـ ُيَّمؾِّ  مل ُم٤م سم٘مْم٤مء ُي١ْمَُمر ٓ أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر أن، هذا ٟم٘مقل اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م إمم آؾمتٜم٤مد

 .اًمّمٚمقات

 ش 11: 17: 11/ 176/ واًمٜمقر اهلدى»

 بؾقغف بعد وصقام صالة مـ فرائض فاتتف مـ

 وص٤مم ومّمغم، قمنم مخ٦ًم وقمٛمره ُمثالً  اإلٟم٤ًمن قمغم اًم٘مٚمؿ ضمرى: السمال

 وصٞم٤مم؟ صالة ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ي٘ميض هؾ اًمًٜمقات اخلٛمس ومٝمذه، قم٤مُم٤مً  ونقمنم وقمٛمره

 هؾ اًمرواشم٥م قمـ: ؾم٠مل ح٤م، هذا اجلزائري ُمع اجلقاب ؾمٌؼ هذا أفمـ: الشقخ

 ُيـْخِرضمٝم٤م اًمتل وم٤مًمٗمرائض، اًمٗمرائض ُمٕم٤مُمٚم٦م شُمَٕم٤مُمؾ اًمرواشم٥م: اجلقاب ومٙم٤من، شُمْ٘م٣َم 

 ط وم٤مًمرؾمقل، ىمْم٤مؤه٤م يٛمٙمـ ٓ هذه واًمٜمًٞم٤من اًمٜمقم قمذر دون وىمتٝم٤م قمـ اعمٙمٚمػ

 إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم ومٚمٞمَُّمٚمِّٝم٤م، قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ»: ي٘مقل يم٤من

 .شذًمؽ

،  ًوٟمًٞم٤مٟم٤مً  ذهقٓ اًمٔمٝمر ُيَّمؾِّ  مل أنف اًم٤ًمقم٦م هذه ذم شمذيمر إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومروٜم٤م ًمق 

 وشمذيمره٤م ًمٚمّمالة ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من ومٛمـ، اعمٜمًٞم٦م وي٘ميض ي٤ٌمذ أن اًمتذيمر ؾم٤مقم٦م أن ومٕمٚمٞمف

 راح صالة ومٝمل: اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض ي٘مقل يمام ي٘م٤مل يٗمٕمؾ مل وم٢من، يّمٚمٞمٝم٤م أن أن ومٕمٚمٞمف

 أو هل٤م اًمتذيمر وىم٧م اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة هذه وىمتٝم٤م، أبداً ! يّمٚمٞمٝم٤م؟ سمٕمد ومٞمام. وىمتٝم٤م

ر وىم٧م ذم ُيَّمٚمِّٝم٤م مل وم٢مذا، هل٤م آؾمتٞم٘م٤مظ  .قمٚمٞمف راطم٧م اًمَتَذيمُّ

 أوٞمؼ، ُُمتًَّع وىم٧م ٤مهل اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة يمؾ: مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمام 

 هذه قمـ اًمتٝمك اعمّمكم وم٢مذا، ؾم٤مقم٦م ٟمحق ذم ذًمؽ ُمع، اعمٖمرب صالة هق إوىم٤مت

 يمٗم٤مرة ٓ ومحٞمٜمئذٍ ، ذقمل قمذر دون وىمتٝم٤م ظمرج طمتك اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمدة ذم اًمّمالة

ر وىم٧م ذم يّمٚمٝم٤م مل ٕنف: هل٤م  طملم قمٜمٝم٤م ٟم٤مم واًمتل اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة يم٤من إذا، اًمَتَذيمُّ

ره٤م  اًمّمالة سم٤مًمؽ ومام، هل٤م يمٗم٤مرة ومال يّمٚمٝم٤م مل وم٢مذا، وىمتٝم٤م ومٝمذا: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل شَمَذيمَّ

 ي٘ميض أن يٛمٙمٜمف ٓ ومٝمذا، اًمقىم٧م هذا ذم يّمٚمٞمٝم٤م ٓ وهق، اًمزُم٤من ُمـ ؾم٤مقم٦م وىمتٝم٤م اًمتل
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الةَ  إِنَّ ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن، إبد إمم أوًٓ  ًمؽ ىمٚم٧م يمام اًمّمالة هذه  اًمّمَّ

 ُمقىمقشم٤ًم؟ ُمٕمٜمك ُم٤م[ 113: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م َت٤مسًم٤ميمِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم 

 همٚم٥م اًمذيـ ظم٤مص٦م اعمّمٚملم ًمرهم٦ٌم إُمر شمرك ومٚمق، وأظمر إول ُُمَقىم٧َّم: أي

 إِنَّ ▬: أي٦م هذه شمٕمٓمٚم٧م، ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م قمغم وآٟمٙم٤ٌمب هب٤م وآٟمِمٖم٤مل اًمدٟمٞم٤م طُم٥مُّ  قمٚمٞمٝمؿ

الةَ   .[113: اًمٜم٤ًمء] ♂شًم٤مَُمْقىُمق يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمّمالة إو٤مقم٦م إصمؿ سم٤مًمغ يتذيمر أن اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م: وًمذًمؽ 

 يم٠منفش وُم٤مًمف أهٚمف ُوشمِرَ  ومٙم٠منام اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام، وىمتٝم٤م

 ُم٠ًمخ٦م ًمؽ َوَوح، واطمدة صالةً  َوٞمَّع ٕنف: اعمّمٞم٦ٌم هذه اٟمٔمر، وأهٚمف سمٞمتف اطمؽمق

 اًم٘مْم٤مء؟

 .ٟمٕمؿ: ؾالسائ

 ٓسمد اًمتذيمر طملم اًمٕمذر هذا صمؿ، اًمٜمًٞم٤من أو اًمٜمقم سمٕمذر إٓ ىمْم٤مء ومٞمف ُم٤م: الشقخ

 .وىمتٝم٤م ذه٥م مت٤مهؾ وم٢مذا، سم٤مًمٕم٤ٌمدة اإلشمٞم٤من ُمـ

 يمذًمؽ؟ واًمّمٞم٤مم: السائؾ

ـْ ▬، يمذًمؽ رُمْم٤من وصٞم٤مم: الشقخ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ُِم

، اهلل سمحرُم٤مت ومٞمًتٝملم ُم٤ًمومر هق وٓ سمٛمريض ًمٞمس هق أُم٤م [187: اًمٌ٘مرة] ♂ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ 

 .اًم٘مْم٤مء يًتٓمٞمع ٓ أجْم٤مً  هذا، ص٤مئٛمقن واًمٜم٤مس وينمب وي٠ميمؾ

 ش. 11: 34: 33/ 788/ واًمٜمقر اهلدى»

 ادقت عـ الصالة قضاء

 وأضمل، ُيَّمٚمِّـل يٙمـ ومل ُم٤مت واطمد ُمثالً ، اعمٞم٧م قمـ اًمّمالة جيقز هؾ: مداخؾة

 ؟...واطمد قمـ سمٞمحجقا  اًمكمِّ  ُمثؾ، قمٜمف ُأصكم قمٜمف أتؼمع أن٤م

ْ  َأمْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل: الشقخ ٠ٌَّمْ  مَل ِهٞمؿَ * ُُمقؾَمك ُصُحِػ  ذِم  سماَِم  ُيٜمَ َّٓ * َورمَّ  اًمَِّذي َوإسِْمَرا  َأ
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٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ *  ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  .[39-36: اًمٜمجؿ] ♂ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 وُم٤م، صالة هلل صغم ُم٤م ويٛمٙمـ، ُم٤مت اًّمكم صدي٘مؽ قمـ شمّمكم ّدكسمِ  ُم٤م إذا وم٠من٧م 

 ؾمٕمٞمؽ؟ ُمـ وإٓ ؾمٕمٞمف ُمـ ومٝمذا، اهلل سمٞم٧م إمم ُم٤م يقُم٤مً  ذهٌش

 .ؾمٕمٞمف ُمـ: مداخؾة

 .اًمًٕمل هذا ُمـ رء ًمف ًمٞمس إذاً : الشقخ

 .ُمثالً  احل٩م جيقز: ي٘مقًمقا .. .: مداخؾة

 أم صحٞمح، أن لماًمٕم٤معم رب ىمقل أُم٤مم أن٧م ٕنف: سمٞم٘مقًمقا  شم٘مقل ُم٤م أن٧م: الشقخ

 .صحٞمح ُم٤مئ٦م ٓ؟

ٜم٤م يم٤من وم٢مذا  ٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ▬: سمٞم٘مقل َرسمُّ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  سَم٠َمه ٓزم ُم٤م [39: اًمٜمجؿ] ♂ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم رأجؽ هق ُم٤م ضمقاسمؽ؟ هق ُم٤م، ـمٞم٥م: أن٧م زم سمت٘مقل وإٟمام، سمٞم٘مقًمقا  أن٧م شم٘مقل

 شم٘مقل؟ سمدك أن٧م هٞمؽ ُمق اًمٖمػم؟ قمـ ًمٚمح٩م

 ؟[احل٩م قمغم ًم٘مٞم٤مؾمف سم٤مًمٜم٦ًٌم]: مداخؾة

 .دوسمٚمقُم٤مد أنؽ سمؽ ُمٕمرومتل قمـ: يٕمٜمل، سمٕمٞمد أيمقن ُم٤م ىمٚم٧م ح٤م أن٤م: الشقخ

ك أن٧م إٟمف قمـ ؾم١ماًمؽ، ـمٞم٥م  ك اعمقوقع اٟمتٝمك َهالَّ  سمٞمٜمام، آٟمذاك شمّمكم سمِدَّ  سمِدَّ

 ُم٤م، ًمٚمّمالة شم٤مرك هذا: يٕمٜمل، قمٜمف شمً٘مط سمدك يمٞمػ رسمف؟ وأن٧م، اًمّمالة قمٜمف شمً٘مط

 اًم٘مؼم ذم اهلل قمذاب ُمـ خُتَٚمِّّمف سمدك وم٠من٧م، سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اًم٘مؼم ذم ووٕمف سمٞمٙمقن هق

قه٤م، ذقمٞم٦م سمحٞمٚم٦م ٛمُّ ًَ  .أيمؼم اهلل، صالة إؾم٘م٤مط ُي

ٜم٤م إٟمف، اًمدهر ؾمخري٦م واهلل هذه   قم٤ٌمده سمٞمٕمٚمؿ، اًمٙمريٛم٦م أي٤مت ُمـ قمنمات ذم رسمُّ

: لي٘مق أظمرى آي٦مٍ  ذم، اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم ذيمرٟم٤م يمام، يٗمٕمؾ هق سمام ُيَٙمٚمَّػ اإلٟم٤ًمن أنف

ـْ ▬ ك َوَُم ك وَم٢ِمٟمَّاَم  شَمَزيمَّ فِ  َيَتَزيمَّ ًِ  يمام أو اعمٕمٜمقي٦م اًمٜمقاطمل: يٕمٜمل هذا. [18: وم٤مـمر] ♂ًمِٜمَْٗم

 أن٧م، ضمققم٤من وأن٧م ضمققم٤من أن٤م، مت٤مُم٤مً  اح٤مدي٦م يم٤مُٕمقر هل اًمروطمٞم٦م اًمٞمقم ي٘مقًمقن

 ُم٤م ًمِمٌٕمؽ؟ سمِمٌع أن٤م، ؿمٞمئ٤مً  اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ ذىم٧م ُم٤م وأن٤م، اًمٓمٕم٤مم أنقاع ُمـ أيمٚم٧م
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، ًمٜمٗمًؽ شم٠ميمؾ قمؿ أن٧م ٕنؽ ًمٞمف؟، أؿمٌع أن قمـ ومْمال، شمٌٕمؽ اًمٓمٕم٤مم سمٚمذة سمحس

 راح ؿمق، سمف اهلل أتؼ ُم٤م أومٕمؾ وٓ، سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ ؿم٘مل وأن٤م، اهلل إمم شمت٘مرب سمتّمكم أن٧م

 ؿمٞمئ٤مً  سمتٜمٗمٕمؽ ُم٤م أن٤م صاليت إٟمف يمام، أن٤م صاليت إٓ سمٞمٜمٗمٕمٜمل ُم٤م زم؟ صالشمؽ يٜمٗمٕمٜمل

ل، أن٧م  .مت٤مُم٤مً  رء ويمؾ وقُمٛمريت وطَمجِّ

 .ي٘مقًمقن: اًم٘مقل اًمٙمالم ذم سمدأت أن٧م دام ُم٤م، احل٩م ُمقوقع ٟمٌح٨م أن سمد ٓ صمؿ 

ٕمقا  ح٤م احل٩م أن يمام   ًَمٞمَْس  َوَأنْ ▬: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م أظمٓم١موا يمامن ومٞمف اًمٜم٤مس شَمقؾمَّ

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  .[39: اًمٜمجؿ] ♂ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 احل٩م قمٚمٞمف وضم٥م ىمد ويم٤من، احلرام اهلل سمٞم٧م إمم حي٩م ومل ُم٤مت اًمٜم٤مس ُمـ زيد

 ▬: ي٘مقل واهلل، اؾمتٓم٤مع: أي
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩مُّ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل ـِ  اًْم  آل] ♂ ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

ـْ ▬ يٕمٜمل اعمِم٤مئخ ىمقًم٦م قمغم إي٤مه٤م زم شم١مول سمدك ؿمٚمقن، سم٤مٔي٦م ُم٤م ؿمقف [97: قمٛمران  َوَُم

َ  وَم٢مِنَّ  يَمَٗمرَ  ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م وُم٤م ُم٤مت اًمكم هذا .[97: قمٛمران آل] ♂اًْمَٕم٤معَم

 احل٩م أن٧م ىمٚمتف اًمِّكم اًمٙمالم، اؾمتٓم٤مع ُمـ: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ٓ؟ أم أي٦م قمٚمٞمف شمٜمٓمٌؼ، احلرام

 !اؾمتٓم٤مع؟ اًمكم وٓ اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمكم شم٘مّمد، اًمٖمػم قمـ

، ٤معاؾمتٓم ُم٤م أو، احل٩م اؾمتٓم٤مع يٙمقن أن إُم٤م اإلٟم٤ًمن، سمٞمجقز ُم٤م اًمٌح٨م ذم اخلٚمط

 ▬، آٟمٗم٤مً  رأن٤مه٤مىم أي٦م اؾمتٓم٤مع ُم٤م إذا
ِ
َّ
ِ
ـِ  اًْمٌَٞم٧ِْم  طِم٩مُّ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل  ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

ـْ  َ  وَم٢مِنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 وإٓ اعمًتٓمٞمع سمٞم٘مقل قمؿ ُمـ قمـ. [97: قمٛمران آل] ♂اًْمَٕم٤معَم

 اعمًتٓمٞمع؟ همػم

 .اعمًتٓمٞمع: مداخؾة

، طم٩م وُم٤م اؾمتٓم٤مع، اعمًتٓمٞمع قمـ ٙملسمٜمح قمؿ أن ومٜمحـ، ُمًتٓمٞمع: الشقخ

راً  أوروسم٤م إمم طمجقا  ٟم٤مس ومٞمف يٛمٙمـ راً  ُمرا  قمٛمرهؿ ذم واطمدةً  ُمرةً  طمجقا  وُم٤م، وشمٙمرا

 هذا؟ قمٜمف حي٩م سمِّده ُمـ هذا، احلرام اهلل سمٞم٧م إمم

 .قمٞم٤مًمف: مداخؾة

ـْ ▬: ىم٤مل اهلل، قمٜمف سمٞمح٩م أطمد ُم٤م: الشقخ َ  وَم٢مِنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ   قَم
ِ
 ♂لمَ اًْمَٕم٤معَم
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 .[97: قمٛمران آل]

 ؿم٤مء إن ومٚمٞمٛم٧م، حي٩م مل صمؿ وراطمٚم٦م زاداً  ُمٚمؽ ُمـ»: ي٘مقل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر 

ٟمٞم٤مً  أو هيقدي٤مً   اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل طمدي٨م سمػمووه اًمٜم٤مس وسمٕمض، شُمقؾمٞم٤مً  أو، ٟمٍما

 .يّمح ٓ هق ًمٙمـ، واًمًالم

، أبداً  قمٜمف حي٩م أن يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م، طم٩م وُم٤م احل٩م اؾمتٓم٤مع هذا إذا: اعمٝمؿ

 واًمّمالة، قمٜمف يّمقم يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م، ص٤مم وُم٤م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي اًمّم٤مئؿو

 .وصالة وصٞم٤مم طم٩م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت سم٘مل شمريمٜم٤م، يمذًمؽ رء ويمؾ يمذًمؽ

ه اًمقًمد ًمٙمـ  ه، ذًمؽ ًمف شمٓمققم٤مً  أبٞمف قمـ حي٩م سمِدُّ ه، ذًمؽ ًمف ٟمٗمالً  يٕمتٛمر سمِدُّ  يّمقم سمِدُّ

 .أبداً  إؾم٘م٤مط ُم٤مل ٞمفوم ُم٤م، ٓ، صٞم٤مم قمٜمف يً٘مط قمٜمف يّمقم ُمش، ٟمٗمالً  قمٜمف

 ش11: 11: 73/ 134/  واًمٜمقر اهلدى» 

 قضاء فال كاشقاً  ذب أو أكؾ مـ حديث يف ادخالػة مػفقم

 عـ الصالة إخراج تعؿد مـ أن مـف يستػاد هؾ، كػارة وال عؾقف

 قضاء فعؾقف وقتفا

 رواه ومٞمام ط ىمقًمف ذم اعمخ٤مًمٗم٦م دًٓم٦م ُمٗمٝمقم قمـ جي٤مب يمٞمػ: السمال

 وٓ قمٚمٞمف ىمْم٤مء ومال، ٟم٤مؾمٞم٤مً  ذب أو أيمؾ ُمـ»: صحٞمح طمدي٨م وهق اًمدارىمٓمٜمل

 ؟شيمٗم٤مرة

 شمٕمٜمٞمف؟ اًمذي اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٗمٝمقم هق ُم٤م: الشقخ

 ..ذب أو أيمؾ ُمـ أن: مداخؾة

 سم٤معمٗمٝمقم؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا ًمٙمـ. احلدي٨م، اعمٜمٓمقق هذا: الشقخ

 .واًمٙمٗم٤مرة اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف ومٞمٙمقن ُمتٕمٛمداً : مداخؾة

 يٕمٜمل؟ اعمٗمٝمقم هذا: الشقخ
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 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .هٜم٤م ؾم١مال ذم، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اصؼم: الشقخ

 وذم، سم٤مًمٙمٗم٤مرة أُمره ط اًمٜمٌل أن زوضمتف ضم٤مُمع اًمذي طمدي٨م ذم ضم٤مء: أوًٓ 

 محؾ ومٞمٛمٙمـ، اًمٞمقم ذًمؽ سم٘مْم٤مء أُمره واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف اعمتٕمددة أخٗم٤مفمف سمٕمض

 طمّمؾ] اًمٜمص ضم٤مء اًمذي هذا قمغم اًمدارىمٓمٜمل طمدي٨م ذم إًمٞمف أذت اًمذي اعمٗمٝمقم

 .[صقيت اٟم٘مٓم٤مع ٜم٤مه

 ذم قم٤ٌمدة يمؾ سم٠مداء احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أُمر إٟمام ٕنف: طمج٦م أو واًمدًمٞمؾ.. : الشقخ

 إِنَّ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل، سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام ومٛمثالً ، اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده ًم٘مٚمقب شمزيمٞم٦مً : وىمتٝم٤م

الةَ   .[113: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 يمام ي٘مْمٞمٝم٤م أن أراد صمؿ، وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمّمالة شمرك ًٚمؿاعم شمٕمٛمد إذا

ون  اًمٜمص يم٤من وإٓ، ظم٤مص دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ اًم٘مْم٤مء ومٝمذا، اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ذم ُيَٕمؼمِّ

 صغم قمٚمٞمف ؾمقاء ٕنف: ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ ًمٖمقاً  اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًم٘مرآين

 يٙمقن ىمد يم٤من وإن، ُم٘مٌقًم٦م صالشمف نشمٙمق، وىمتٝم٤م سمٕمد صاله٤م أنف أو، وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة

ه٤م ًمق ومٞمام آصمامً   .وىمتٝم٤م همػم ذم َصالَّ

 ذم أدائٝم٤م قمغم طم٤مومظ اًمذي ُمع، اًمّمالة صح٦م ذم اؿمؽمك ىمد يٙمقن أنف اعمٝمؿ ًمٙمـ 

 ظم٤مرج أداه٤م ُمـ وسملم، وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أدى ُمـ سملم ضمداً  يمٌػم ومرق ومٝمٜم٤مك، وىمتٝم٤م

ذ ٕنف: ُم٠مضمقراً  يٙمقن قومٝم إول سمخالف آصمامً  يٙمقن أوًٓ  هذا، وىمتٝم٤م  اإلهلل إُمر َٟمٗمَّ

 .وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م

 ٟمز ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ًم٘مد: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم وَمٚمُٞمَّمّٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً 

 هذه ومقىم٧م، ذيمره٤م أو ٤مهل اؾمتٞم٘مظ صمؿ ٟمًٞمٝم٤م أو اًمّمالة قمـ اإلٟم٤ًمن ٟم٤مم وم٢مذا

٤ٌَمِذ  أن، قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة  ٟمٗمًف ذم ىم٤مل وم٢مذا، اًمَتَذيمر وىم٧م ذم أداءه٤م ُي

 اًمذي اًمث٤مين وىمتٝم٤م ظمرج وم٘مد، هل٤م أومرغ أن سمٕمد ؾم٠مصٚمٞمٝم٤م وم٠من٤م، وىمتٝم٤م ظمرج اًمّمالة هذه
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ه  ذًمؽ همػم ذم ي٘مْمٞمف أن ُيٛمٙمٜمف ومال، اًمٜمًٞم٤من أو اًمٜمقم سمٕمذر ًمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع َُمدَّ

 .ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  أجْم٤مً  َوٞمَّٕمف اًمذي اًمث٤مين اًمقىم٧م

 ًمإلٟم٤ًمن اًمذي، اًمٕم٨ٌم سم٤مُٕمر ًمٞمس اعمقاىمٞم٧م شمقىمٞم٧م أن ًمٜم٤م يتٌلم ذًمؽ قمرومٜم٤م إذا

 .أبداً  ُمثالً  يًتقي٤من ومال، َيَدقمف أن أو قمٚمٞمف ُيـح٤مومظ أن اخلػمة ومٞمف

ى ومٛمـ   وذًمؽ، صحٞمح٦م نشمٙمق قم٤ٌمدشمف أن ؿمؽ ومال، اعمَُقىم٧َّم وىمتٝم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدة َأدَّ

 .وإريم٤من اًمنموط سم٘مٞم٦م ومٞمٝم٤م شمتقومر أن سمنمط

 أن قمٚمٞمف سم٠منف ي٘مقل ُمـ ومٞمحت٤مج، اًمقىم٧م ذط وهق اًمنمط هبذا َأظَمّؾ  إذا أُم٤م

 طمدي٨م ذم اًمِم٠من هق يمام، ٟمص إمم حيت٤مج ومٝمق، آظمر وىم٧م ذم اًمٕم٤ٌمدة شمٚمؽ ي١مدي

، اًمٙمؼمى ةسم٤مًمٙمٗم٤مر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره وم٘مد، رُمْم٤من ذم زوضمتف اعمُـَج٤مُِمع

 .سم٤مجلامع أومٓمره اًمذي اًمٞمقم ذًمؽ ىمْم٤مء وزي٤مدة

د ُمٗمٓمر يمؾ ي٠مُمر ٟمص قمٜمدٟم٤م وًمٞمس   .اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف أن ضم٤مُمع يم٤مًمذي ُُمَتَٕمٛمِّ

 ومٞمام حمدودة دًٓمتف، اًمدارىمٓمٜمل طمدي٨م ذم ُمتٕمٛمد ًمٗمٔم٦م ُمٗمٝمقم إن: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  

 أو أثر ًمف ومٚمٞمس اًم٤ٌمىمل وُمٗمٝمقم، رُمْم٤من ذم سم٤مجلامع أومٓمر اًمذي سمحدي٨م يتٕمٚمؼ

 .ٟمٕمؿ. اقمتداد

 ش 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى»

 عرش بستة يعاقب بالصالة يتفاون مـ أن فقف حديث صح هؾ

 عؼقبة؟

 يٕم٤مىمٌف اًمّمالة قمـ هت٤مون عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أؾم٠مخؽ أن أريد اًمٙمريؿ أظمل ي٤م: السمال

  قم٘مقسم٦م؟ قمنم سمًت٦م وضمؾ قمز اهلل

 . أصؾ ًمف ُم٤م: اجلقاب

 . احلدي٨م. .: السمال
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 . أصؾ ًمف ٤مُم: اجلقاب

 ش 11: 13: 77/  411/  واًمٜمقر اهلدى» 

 االشتقؼاظ كان وشقاء، أبًدا الصالة تػقتف ال والـاد الـائؿ

 بلذان ويصؾقفا، غروهبا عـد أو الشؿس ضؾقع عـد والتذكر

 وإقامة

 أو قمٜمٝم٤م هم٤مومال دام ُم٤م يمٚمف وىمتٝم٤م ظمرج وًمق أبًدا اًمّمالة شمٗمقشمف ٓ واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ

 .اًمتذيمر طملم إًمٞمٝمام سم٤مًمٜم٦ًٌم ومقىمتٝم٤م هل٤م ٟم٤مؾمٞم٤م

 : اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ومٞمف ٟم٤مُمقا  اًمذي ؾمٗمره ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

شم٤م يمٜمتؿ إٟمٙمؿ»  إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م صالة قمـ ٟم٤مم ومٛمـ أرواطمٙمؿ إًمٞمٙمؿ اهلل ومرد أُمقا

 ش.ذيمر إذا ومٚمٞمّمؾ صالة ٟمز وُمـ، اؾمتٞم٘مظ

 يمام صم٘م٤مت ضم٤مًمفور. ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م ُمـش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين يٕمغم أبق ورواه

 ش.اعمٕمجؿ» ذم

 [.ؾم٤مىمٝم٤م صمؿ]: ُمٜمٝم٤م يمثػمة ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م

 أن ومٕمٚمٞمف همروهب٤م قمٜمد أو اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد واًمتذيمر آؾمتٞم٘م٤مظ يم٤من وؾمقءا

 ومٚمٞمّمٚمٝم٤م»: ؾمٌؼ ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، وىمتٝم٤م وم٢مٟمف اًمقىم٧م هذا ذم يّمٚمٞمٝم٤م

 ش.ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ ذيمره٤م إذا

 أهؾ اظمتٚمػ وىمد»: ش331/ 1» اًمؽمُمذي ىم٤مل. اًمٕمٚمامء ُمـ راجلٛمٝمق ُمذه٥م وهق

 وىم٧م همػم ذم وهق يذيمر أو ومٞمًتٞم٘مظ يٜم٤ًمه٤م أو اًمّمالة قمـ يٜم٤مم اًمرضمؾ ذم اًمٕمٚمؿ

 ذيمر أو اؾمتٞم٘مظ إذا يّمٚمٞمٝم٤م: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل همروهب٤م قمٜمد أو اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد صالة

 ومٕملواًمِم٤م وإؾمح٤مق أمحد ىمقل وهق، همروهب٤م قمٜمد أو اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد يم٤من وإن

 ش.شمٖمرب أو اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك يّمكم ٓ: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل، وُم٤مًمؽ
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: ىم٤ملش 141ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد سمف سح احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 ش.اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق»

 : اهلل رمحف اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ ىم٤مل

 أنف اًمتٕمريس دي٨مطم ذم ورد سمام وهمػمه اًمٕمٞمٜمل ُمٜمٝمؿ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ مج٤مقم٦م أجده ىمد»

 وىم٧م يم٤من ٕنف إٓ ذًمؽ يٙمـ ومل ذًمؽ سمٕمد وصغم اعمقوع ذًمؽ ُمـ ارحتؾ ط

 : ٟمٔمر وومٞمف اًمٓمٚمقع

 طمْمقر وُمقوع همٗمٚم٦م ُمقوع سم٠منف سحي٤م آظمتٞم٤مر شمٕمٚمٞمؾ ورد ىمد ومألنف أوٓ أُم٤م

 .قمٜمف يٕمدل ومال اًمِمٞمٓم٤من

 سمٕمض وذم. اًمِمٛمس ضسمتٝمؿ طمتك: وهمره ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ورد ومألنف صم٤مٟمٞم٤م وأُم٤م

 سمٕمد إٓ يٛمٙمـ ٓ وذًمؽ. اًمِمٛمس طمر وضمد طمتك يًتٞم٘مظ مل: اًمٌخ٤مري رواي٤مت

 ش.اًمٙمراه٦م وىم٧م ذه٤مب وسمٕمد سمزُم٤من اًمٓمٚمقع

 ذم ىمٚمٞمؾ وأُمث٤مًمف اًم٘مقي اعمّمٜمػ احلًٜم٤مت أيب ُمـ ىمقي ضمٞمد شمٕم٘م٥م وهذا

ه شمٕم٤ممم اهلل ومرمحف اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمذاه٥م أصح٤مب  .ظمػما  وضمزا

ش 114/ 1» واًمٜم٤ًمئلش 138/ 4ش »ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ورد ذيمره اًمذي واًمتٕمٚمٞمؾ

 : ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ

 : ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ٟمًتٞم٘مظ ومٚمؿ ط اهلل ٟمٌل ُمع قمرؾمٜم٤م

 ش.اًمِمٞمٓم٤من سمف طميٟم٤م ُمٜمزل هذا وم٢من راطمٚمتف سمرأس رضمؾ يمؾ ًمٞم٠مظمذ»

 ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ ؾمجدشملم ؾمجد صمؿ ومتقو٠م سم٤مح٤مء دقم٤م صمؿ ومٗمٕمٚمٜم٤م: ىم٤مل

 .اًمٖمداة

 .قمٜمف طم٤مزم أبق صمٜم٤م: يمٞم٤ًمن سمـ يزيد صمٜم٤م: ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ ظمرضم٤مهأ

 اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمزهري قمـ ُمٕمٛمر قمـش 74» د أظمرضمٝم٤م أظمرى ـمريؼ وًمف

 : ىم٤مل اخلؼم هذا ذم هريرة أيب قمـ
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 : ىم٤ملش. اًمٖمٗمٚم٦م ومٞمف أص٤مسمتٙمؿ اًمذي ُمٙم٤مٟمٙمؿ قمـ حتقًمقا »

 .وصغم وأىم٤مم وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر

 .ـمٝمامذ قمغم صحٞمح وؾمٜمده

 ش.437» ـمح٤مش. ؿمٞمٓم٤من سمف ُمٜمزل هذا»: سمٚمٗمظ صم٤مًم٨م ـمريؼ وًمف

 ضمٝمري٦م يم٤مٟم٧م إن ومٞمٝم٤م وجيٝمر وإىم٤مُم٦م سم٠مذان يقم يمؾ يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من يمام ويّمٚمٞمٝم٤م

 .اًمًٜم٦م ُمٕمٝم٤م ويّمكم

 : اًمّمٌح صالة قمـ ٟمقُمٝمؿ ذم اًمٓمقيؾ طمديثف ذم ىمت٤مدة أبق ىم٤مل

 يمام ومّمٜمع اًمٖمداة صغم صمؿ ريمٕمتلم ط اهلل رؾمقل ومّمغم سم٤مًمّمالة سمالل أذن صمؿ

 .يقم يمؾ يّمٜمع

 .ؾمٌؼ يمام اعمٖمػمة سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .وصغم وأىم٤مم وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر: هريرة أيب طمدي٨م وٟمحقه

 وىمد. اًمٖمداة ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ ؾمجدشملم ؾمجد صمؿ ومتقو٠م: رواي٦م وذم

٤ًٌم شم٘مدُم٤م  .ىمري

 ذم - ط اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ ويم٤من - احلٌٌم خمٛمر ذي قمـ اًم٤ٌمب وذم

 همػم وهق اًمّمٌح ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ومّمغم ط اًمٜمٌل ىم٤مم صمؿ وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر: اًم٘مّم٦م هذه

 اهلل ٟمٌل ي٤م: ىم٤مئؾ ًمف وم٘م٤مل قمجؾ همػم قمغم وهق ومّمغم اًمّمالة وم٠مىم٤مم أُمره صمؿ قمجؾ

 .شصٚمٞمٜم٤م وىمد إًمٞمٜم٤م رده٤م وىمد أرواطمٜم٤م وضمؾ قمز اهلل ىمٌض ٓ»: ىم٤مل أومرـمٜم٤م؟

 ُمـ. إًمخ... ىم٤مئؾ ًمف وم٘م٤مل: ىمقًمف دونش 73» ودش 91 - 91/ 7» طمؿ أظمرضمف

 .قمٜمف -صٚمٞمح اسمـ: وىمٞمؾ- صٌح سمـ يزيد صمٜمل: قمثامن سمـ طمريز ـمريؼ

 .طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل احلديٌٞم٦م زُمـ ط اهلل رؾمقل ُمع أىمٌٚمٜم٤م: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ وقمـ
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417 

 اًمٜمٌل وم٤مؾمتٞم٘مظ اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ومٜم٤مُمقا  أن٤م: سمالل وم٘م٤ملش يٙمٚم١مٟم٤م؟ ُمـ»: ط

 ٟم٤مم عمـ وم٤مومٕمٚمقا  ومٙمذًمؽ»: ىم٤مل. ومٗمٕمٚمٜم٤م: ىم٤ملش. شمٗمٕمٚمقن تؿيمٜم يمام اومٕمٚمقا »: وم٘م٤مل ط

 .شٟمز أو

 قمٌد قمـ ؿمداد سمـ ضم٤مُمع ـمريؼ ُمـش 471 - 469» وـمح٤مش 77 - 73» د

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا. قمٜمف قمٚم٘مٛم٦م سمـ اًمرمحـ

 ش[.1/114»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الستقب عذ يصؾقفّم فلكثر صالتني كز مـ

 يمذًمؽ، احل٤مضة اًمّمالة يّمكم صمؿ شمٞم٥ماًمؽم قمغم يّمٚمٞمٝمام وم٠ميمثر صالشملم ٟمز وًمق

 .سم٤محلرب قمٜمٝمـ ؿمٖمؾ وىمد اخلٜمدق همزوة ذم ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ

 ُمـ هقي ذه٥م طمتك اخلٜمدق يقم طمًٌٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل

َويَمَٗمك اهلل اعْم١ُْمُِمٜملَِم اًْمِ٘مت٤َمَل َويَم٤مَن اهلل ىَمِقي ٤م ▬: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وذًمؽ، يمٗمٞمٜم٤م طمتك اًمٚمٞمؾ

 وأطمًـ اًمٔمٝمر ومّمغم وم٠مىم٤مم وم٠مُمره سمالٓ ط اهلل رؾمقل ومدقم٤م [41 :إطمزاب] ♂يًزا قَمزِ 

 ومّماله٤م ًمٚمٛمٖمرب أىم٤مم صمؿ، يمذًمؽ ومّماله٤م ًمٚمٕمٍم أىم٤مم صمؿ، وىمتٝم٤م ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من يمام

وَم٢ِمْن ▬: اخلقف صالة ذم يٜمزل أن ىمٌؾ وذًمؽ، يمذًمؽ ومّماله٤م ًمٚمٕمِم٤مء أىم٤مم صمؿ، يمذًمؽ

٤ٌَمًٟم٤م  [.صحٞمح.][439 :اًمٌ٘مرة] ♂ظِمْٗمُتْؿ وَمِرضَم٤مًٓ َأْو ُريْم

 إٟمف: وىم٤مًمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٜمٗم٤مه، اًمٗمقائ٧م سملم اًمؽمشمٞم٥م وضمقب ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 .وداود صمقر وأبق احلًـ سمـ وحمٛمد اًمٌٍمي واحلًـ ـم٤موس ىم٤مل وسمف. يًتح٥م

: وم٘م٤مٓ وًمٞمٚم٦م يقم صٚمقات قمغم اًمٗمقائ٧م شمزد مل ُم٤م جي٥م: وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 شم٘مديؿ وجي٥م احل٤مضة سمٓمٚم٧م وم٤مئت٦م قمٚمٞمف أن أثٜم٤مئٝم٤م ذم ومذيمر طم٤مضة ذم يم٤من وم٢من

 .احل٤مضة يّمكم صمؿ اًمٗم٤مئت٦م

 ٟمز وًمق: أمحد ىم٤مل. يمثرت أم اًمٗمقائ٧م ىمٚم٧م واضم٥م اًمؽمشمٞم٥م: وأمحد زومر وىم٤مل

 وم٤مئت٦م ذيمر وًمق: وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل. سمٕمده٤م يّمكم اًمتل اًمّمٚمقات صح٧م اًمٗمقائ٧م
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 .احل٤مضة إقم٤مدة جي٥م ؿصم. اًمٗم٤مئت٦م ىم٣م صمؿ ومٞمٝم٤م هق اًمتل متؿ طم٤مضة ذم وهق

 ٟمز ُمـ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ سمحدي٨م هلؿ واطمت٩م

، ٟمز اًمتل اًمّمالة ومٚمٞمٕمد صالشمف ُمـ ومرغ وم٢مذا، اإلُم٤مم ُمع وهق إٓ يذيمره٤م ومٚمؿ صالة

 ش.اإلُم٤مم ُمع صاله٤م اًمتل اًمّمالة ًمٞمٕمد صمؿ

 ىم٤ملو احل٤مومظش سم٤محل٤مء» احلامل ه٤مرون سمـ ُمقؾمك وٕمػ وٕمٞمػ طمدي٨م وهذا

 - 71/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم يمذاش ُمقىمقف أنف اًمّمحٞمح»: اًمٌٞمٝم٘مل صمؿ اًمرازي زرقم٦م أبق

 أهن٤م اعم٠ًمخ٦م ذم واعمٕمتٛمد، أجْم٤م وٕمٞمٗم٦م سم٠مطم٤مدي٨م أصح٤مسمٜم٤م واطمت٩م»: ىم٤مل صمؿش 71

 ُمـ وٕن، فم٤مهر دًمٞمؾ هلؿ وًمٞمس، فم٤مهر سمدًمٞمؾ إٓ شمرشمٞمٌٝم٤م جي٥م ومال قمٚمٞمف ديقن

 دًمٞمؾ سمٖمػم زائد وصػ يٚمزُمف ومال هب٤م أُمر اًمتل اًمّمالة ومٕمؾ وم٘مد شمرشمٞم٥م سمٖمػم صالهـ

  ش.أقمٚمؿ واهلل، فم٤مهر

 .ش[1/118»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 تعؿد مـ أما الصالة عـف تسؼط ال هلا والـاد الصالة عـ الـائؿ

 وقتفا بعد يصؾقفا أن يؽػرها فال وقتفا عـ الصالة إخراج

 تؿيمٜم إٟمٙمؿ»: وم٘م٤مل، اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ومٞمف ٟم٤مُمقا  اًمذي ؾمٗمره ذم ط يم٤من  

شم٤م  ٟمز وُمـ، اؾمتٞم٘مظ إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م صالة قمـ ٟم٤مم ومٛمـ، أرواطمٙمؿ إًمٞمٙمؿ اهلل ومرد أُمقا

 .شذيمر إذا ومٚمٞمّمؾ صالة

 قمـ اهلٛمداين اًمٕم٤ٌمس سمـ اجل٤ٌمر قمٌد قمـش 1/  18» شُمًٜمده» ذم يٕمغم أبق أظمرضمف

 .ومذيمره: ىم٤مل أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن

 ٓ هل٤م اًمٜم٤مد أو ّمالةاًم قمـ اًمٜم٤مئؿ أن قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم: احلدي٨م وم٘مف 

. هل٤م اًمتذيمر أو آؾمتٞم٘م٤مظ ومقر أدائٝم٤م إمم ي٤ٌمدر أن قمٚمٞمف جي٥م وأنف، اًمّمالة قمٜمف شمً٘مط

 ومال يٗمٕمؾ مل إن وأنف، اًمٙمٗم٤مرة هق ذًمؽ أن قمغم، قمٜمف اهلل ريض أنس زي٤مدة ودًم٧م

 أن قمغم دًمٞمؾ يمٚمف ذًمؽ وذم. اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م إٓ مهللا، إقمامل ُمـ رء يٙمٗمره
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، وىمتٝم٤م سمٕمد يّمٚمٞمٝم٤م أن يٙمٗمره٤م ومال، وىمتٝم٤م قمـ إظمراضمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م شمٕمٛمد اًمتل اًمّمالة

اَلَة يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم يمَِت٤مسًم٤م ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل، ًمف قمذر ٓ ٕنف إِنَّ اًمّمَّ

 وًمذًمؽ، احلدي٨م سمٜمص ُمٕمذور ومٝمذا، ٟمًٞمٝم٤م أو قمٜمٝم٤م ٟم٤مم يم٤مًمذى هق وًمٞمس، ♂َُمْقىُمقشًم٤م

 ي٤ٌمدر مل إذا ٟمٗمًف اعمٕمذور هذا أن شمرى أخ٧ًم. شمذيمره٤م إذا يّمٚمٞمٝم٤م أن يمٗم٤مرة ًمف ضمٕمؾ

 ًمف اهلل ذع اًمذي اًمقىم٧م أو٤مع ٕنف، ذًمؽ سمٕمد ًمف يمٗم٤مرة ومال اًمتذيمر طملم اًمّمالة إمم

 سمٕمد ًمف ىمْم٤مء ٓ أنف اعمٕمذور ؿم٠من هق هذا يم٤من وم٢مذا. اًمٗم٤مئت٦م اًمّمالة ومٞمف يتدارك أن

 ذم اًمّمالة يّمؾ مل اًمذي اعمتٕمٛمد يٙمقن أن أومم سم٤مب ومٛمـ، ًمف اعمنموع اًمقىم٧م ومقات

 شم٠مُمٚمف عمـ فم٤مهر وم٘مف وهذا. يمٗم٤مرة ًمف يٙمقن ٓ أن هب٤م ُمٙمٚمػ هل٤م ُمتذيمر وهق وىمتٝم٤م

 اعمت٠مظمريـ سمٕمض ظمٓم٠م يتٌلم ؾمٌؼ ومم٤م. اجلٛمٝمقر ورأي سم٤مًمت٘مٚمٞمد اًمت٠مثر قمـ ُمتجردا

 ُمع واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ قمغم اًم٘مْم٤مء وضم٥م إذا»: وم٘م٤مًمقا  اًمٜم٤مد قمغم اعمتٕمٛمد ىم٤مؾمقا  اًمذي

 آقمت٤ٌمر ؾم٤مىمط اًم٘مٞم٤مس هذا أن ُمع! شأومم اعمٗمرط اًمٕم٤مُمد قمغم ومقضمقسمف شمٗمريٓمٝمام قمدم

 اًمٜم٤مد ود اعمتذيمر اًمٕم٤مُمد وم٢من، ٟم٘مٞمْمف قمغم اًمٜم٘مٞمض ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ ٕنف، أصٚمف ُمـ

 ًمٚمّمالة اًمتقىمٞم٧م طمٙمٛم٦م يٜم٤مذم اعمتٕمٛمد قمغم اًم٘مْم٤مء سمقضمقب اًم٘مقل أن قمغم. واًمٜم٤مئؿ

، سمداه٦م اعمنموط سمٓمؾ طسم٤مًمنم أظمؾ وم٢مذا، اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ ذط هق اًمذي

: أُمران قمٚمٞمف وضم٥م اعمّمكم أن» اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمف ٟمنمة ذم اًمِمامل ؿمٞمخ وىمقل

 قمغم يدل مم٤م ومٝمذا. شأظمر سم٘مل إُمريـ أطمد شمرك وم٢مذا، وىمتٝم٤م ذم وإي٘م٤مقمٝم٤م، اًمّمالة

 أٓ، أجْم٤م وذط سمؾ، ومح٥ًم ومرو٤م ًمٞمس ًمٚمّمالة اًمقىم٧م وم٢من، اًمنمع ذم سم٤مًمغ ضمٝمؾ

 اًمِمٞمخ يمالم ًمٙمـ. اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق صالشمف شم٘مٌؾ مل اًمقىم٧م ىمٌؾ صغم ًمق أنف شمرى

 ىمٌؾ صغم ًمق أنف سيح وم٢مٟمف، اعمت٘مدم سم٘مقًمف اشمٗم٤مىمٝمؿ ظمرق ىمد أنف قمغم يدل اعمًٙملم

 سمئرا  طمٗمر ُمـ» اًم٤ًمئر اعمثؾ قمٚمٞمف يّمدق وهٙمذا! آظمر ووٞمع، واضم٤ٌم أدى وم٢مٟمف اًمقىم٧م

 اشمٗم٤مق أو اإلمج٤مع سمخرىمٝمؿ اًمًٜم٦م أنّم٤مر اهت٤مم طمقل دائام يدٟمدن وم٢مٟمفش ! ومٞمف وىمع ٕظمٞمف

. اًمًٌٞمؾ ؾمقاء وإي٤مه اهلل هداٟم٤م، اهلزيؾ اعمذيمقر سم٘مقًمف ظم٤مًمٗمٝمؿ ىمد هق ومٝم٤م، اًمٕمٚمامء

، اًمنميػ احلدي٨م هذا سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمٝمٛم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل وضمٞمزة يمٚمٛم٦م ومٝمذه وسمٕمد

 شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اًمّمالة يمت٤مب إمم ومٚمػمضمع ومٞمٝم٤م اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ ؿم٤مء وُمـ

 ًمٞمس أنف واقمٚمؿ. يمت٤مب ذم دمده ٓ سمام اًمدىمٞمؼ اًمتح٘مٞمؼ ُمع قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقل ٌعأؿم وم٢مٟمف



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء 

 

 

417 

 ينمع ٓ أنف اًمِم٤مومٕمل اًمًالم قمٌد اسمـ اًمٕمز وُمٜمٝمؿ اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمقل ُمٕمٜمك

، هلل طم٤مؿم٤م اًمّمالة شمرك ًمِم٠من اًمتٝمقيـ سم٤مب ُمـ أنف، قمٛمدا ًمٚمّمالة اًمت٤مرك قمغم اًم٘مْم٤مء

 وىمتٝم٤م ذم وأدائٝم٤م اًمّمالة ظمٓمقرة ُمـ إن :ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ، ذًمؽ ُمـ اًمٜم٘مٞمض قمغم هق سمؾ

 قمـ اًمّمالة إظمراج ذٟم٥م يٙمٗمر ومال، إبد إمم وىمتٝم٤م سمٕمد يتداريمٝم٤م أن يٛمٙمـ ٓ أنف

 ُمـ يٜمّمحقن ومٝمؿ وًمذًمؽ. اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م وهق أٓ، اًمذٟمقب أيمؼم يٙمٗمر ُم٤م إٓ وىمتٝم٤م

 وُمع وىم٤مهت٤مأ ذم اًمّمالة أداء قمغم حي٤مومظ وأن، ومقرا اهلل إمم يتقب أن اًمّمالة سمؽمك اسمتكم

 اًمثقاب ُمـ وم٤مشمف ُم٤م سمٕمض سمذًمؽ يٕمقض طمتك اًمٜم٤مومٚم٦م اًمّمالة ُمـ يٙمثر وأن، اجلامقم٦م

 طمدي٨م ذًمؽ قمغم دل وىمدش اًمًٞمئ٤مت يذه٧ٌم احلًٜم٤مت وإن» اًمقىم٧م ذم ًمٚمّمالة سمؽميمف

 داود أبق أظمرضمف. شومريْمتف هب٤م ومتٙمٛمٚمقا  شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا» هريرة أيب

 .ش811» داود أيب صحٞمح ذم وهق.وهمػمه

 ش.717-714/ 1/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إذا فؾقصؾفا عـفا كام أو صالة أحدكؿ كز فنذا»: حديث معـك

 «الغد مـ لققتفا ذكرها

 ٟمًٞمٝم٤م أو صالة قمـ ٟم٤مم ُمـ»: اجل٤مُمع صحٞمح ذم طمدي٨م ذم أؾمت٤مذي: السائؾ

  اًمٖمد؟ ُمـ سمقىمتٝم٤م اعم٘مّمقد ُم٤م، شاًمٖمد ُمـ ًمقىمتٝم٤م ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م

ك: الشقخ ، شيذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م»، أظمر واحلدي٨م احلدي٨م هذا سملم دمٛمع سمِدَّ

  ومٝمٛمتٜمل؟ شوىمتٝم٤م ذم همداً  وًمٞمّمٚمٝم٤م»

 . قمٗمقاً  صم٤مٟمٞم٦م ُمرة أقمد، أؾمت٤مذي، ٟمٕمؿ: السائؾ

ض سمف ُم٤م احلدي٨م هذا: ٟم٘مقل: الشقخ  اًمٞمقم ًمّمالة وإٟمام، اعمٜمًٞم٦م ًمٚمّمالة شَمَٕمرُّ

هت٤م وٓ، سمقىمتٝم٤م أيت اًمٞمقم صالة يّمكم أن اًمرؾمقل ي٠مُمر أيت اًمٞمقم ومٗمل، أيت  ُيَٗمقِّ

ت يمام، ٟمٗمًف قمغم  هب٤م اًمالطم٘م٦م أُم٤م، يذيمره٤م طملم يّمٚمٞمٝم٤م وؾم٤مسم٘متٝم٤م، ؾم٤مسم٘متٝم٤م وَمقَّ

 .واوح. وىمتٝم٤م ذم ومٞمّمٚمٞمٝم٤م

 .ش .: 17: 77/  9/واًمٜمقر اهلدى»



   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 الصالة عـ الـائؿ

 يًتٞم٘مظ ٟم٤مئؿ ؿمخص، شيذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م ٟمًٞمٝم٤م أو صالة قمـ ٟم٤مم ُمـ»: مداخؾة

 ىمد اًمّمالة إٟمف سمام وم٘م٤مل، ذه٧ٌم ىمد اًمّمالة يٕمٜمل وضمد، اًم٤ًمقم٦م ذم ومٜمٔمر، ٗمجراًم ـمٚمقع سمٕمد

 سمٕمد اؾمتٞم٘مظ إذا ومٝمؾ، اًمّمالة وَصّٚمٞم٧م اؾمتٞم٘مٔم٧م صمؿ، ُمثالً  ؾم٤مقم٦م ٟمٛم٧م ًمق ُم٤مٟمع ومال ذه٧ٌم

 ُيَّمّٚمـل؟ وٓ، ذقمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ قمٜمف اًمّمالة ذه٧ٌم أم ُيَّمٚمِّـل ي٘مقم ؾم٤مقم٦م

 احلدي٨م؟ ُمـ ومٝمٛم٧م ؿمق: الشقخ

 .ُيَّمٚمِّٞمٝم٤م أن جي٥م اؾمتٞم٘مظ إذا أنف احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمل: مداخؾة

 .وم٤مًمزم قمروم٧م هق هذا: الشقخ

 ش 11: 13: 41/ 171/ واًمٜمقر اهلدى»

 ادجـقن عذ لؾصالة قضاء ال

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق - يمثر أو اجلٜمقن زُمـ ىمؾ ؾمقاء اعمجٜمقن قمغم ىمْم٤مء وٓ

/ 4» طمزم اسمـ ُمذه٥م وهقش 7 - 6/ 4ش »اعمجٛمقع» ذم يمام وأمحد ُم٤مًمؽ قمـ وروي

 ش.19» اإلؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مرهش 437 - 433

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 عؾقف ادغؿك عذ لؾصالة قضاء ال

 قمٛمر اسمـ قمـ طمزم اسمـ ورواه ذيمر ُمـ ُمذه٥م وهق قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓ قمٚمٞمف اعمٖمٛمك 

 .هبدًم٦م سمـ وقم٤مصؿ ؾمػميـ واسمـ اًمٌٍمي واحلًـ واًمزهري وـم٤موس

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء 

 

 

419 

 أشؾؿ إذا الؽافر عذ ؾصالةل قضاء ال

: 7» طمؿ. شىمٌٚمف ُم٤م جي٥م اإلؾمالم»: ط ًم٘مقًمف: قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓ أؾمٚمؿ إذا اًمٙم٤مومر

 .اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو قمـ ـمرق ُمـش 411 و 417 و 199 - 198

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الصؾقات مـ فاتف ما يؼيض الـائؿ

 قمـ أطمديمؿ درىم إذا»: ٟمقُمف طم٤مًم٦م ذم اًمّمٚمقات ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ومٞم٘ميض اًمٜم٤مئؿ وأُم٤م

اَلَة ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل وم٢من ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م همٗمؾ أو اًمّمالة َأىمِِؿ اًمّمَّ

  ش.م» ش♂ًمِِذيْمِري

 ش[.1/11»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادغرب وقت دخؾ حتك العن صالة فاتتف مـ

ام، اعمٖمرب وىم٧م ودظمؾ اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتٜمل: ي٘مقل أخ ذم: مداخؾة  أصكم؟ وم٠مهيُّ

  اًمّمالة؟ ىم٤مئٛم٦م اعمٖمرب وصالة اعمًجد دظمؾ: يٕمٜمل

: ومه٤م أٓ، اًمنمقمٞملم اًمٕمذريـ سم٠مطمد اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ىمد يم٤من إن: الشقخ

 صالة اًمّمالة يم٤مٟم٧م إن أُم٤م، اعمٖمرب صالة ىمٌؾ اًمٕمٍم سمّمالة ومٞمٌدأ، واًمٜمًٞم٤من، اًمٜمقم

 . سمٕمده٤م وٓ اعمٖمرب ىمٌؾ ٓ ًمّمالهت٤م ًمف ُم٤مل ومال، اًمٕمذريـ هذيـ سمٖمػم وم٤مشمتف اًمٕمٍم

  اًمٕمٍم؟ سمِٜمِّٞم٦م اعمٖمرب يّمكم: يٕمٜمل ؿمٞمخ ي٤م اعم٘مّمقد ًمٙمـ :مداخؾة

 قمٜمدُم٤م، اعمٖمرب صالة ىمٌؾ يّمٚمٞمٝم٤م! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أضمٌتؽ ىمد! وإٓ؟: الشقخ

 يٙمقن أن سمنمط ًمٙمـ، اًمٕمٍم يّمكم أنف واوح اعمٖمرب صالة ىمٌؾ يّمٚمٞمٝم٤م: ٟم٘مقل

 وإمم.. وًمٕمٌف وهلقه، وسمْم٤مقمتف سمتج٤مرشمف ُمٜمِمٖمؾ يم٤من إذا أُم٤م، قمٜمف ٟم٤مم أو، ذًمؽ ٟمز

 . اعمٖمرب سمٕمد أو اعمٖمرب ىمٌؾ ؾمقاء إلقم٤مدهت٤م ُم٤مل وٓ اًمّمالة وم٤مشمتف وم٘مد، آظمره

 ش11: 11: 37/ 419/  واًمٜمقر اهلدى»





 

 

 والٍوافن السٍَ كتاب  
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 البققت يف الـقافؾ صالة عذ احلض

 .شومٞمٝم٤م صٚمقا ، ىمٌقرا سمٞمقشمٙمؿ شمتخذوا ٓ»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [.اًمٌٞمقت ذم اًمٜمقاومؾ صالة غمقم احلض: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ش.171/ 1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  البقت يف السـة صالة األفضؾ

  اعمًجد؟ ذم أم اًمٌٞم٧م ذم اًمًٜم٦م صالة، إومْمؾ ُم٤م: السائؾ

 ي٘مقل هٙمذا، شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: ُمٕمٚمقم، اًمٌٞم٧م ذم: الشقخ

 . اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .ش .: 73: 19/  9/واًمٜمقر اهلدى»

 لعارض إال البقت يف الســ صالة أفضؾقة

ٌُؾ» يمت٤مب ذم ىمرأت: السمال  ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يرويف طمدي٨مش اًمًالم ؾُم

، اًمٗمجر ىمٌؾ ريمٕمت٤من، ريمٕم٤مت قمنم ط اهلل رؾمقل ُمع صٚمٞم٧م»: ي٘مقل قمٜمٝمام اهلل

 سمٕمد وريمٕمت٤من اعمٖمرب سمٕمد وريمٕمت٤من، اًمٔمٝمر سمٕمد وريمٕمت٤من، اًمٔمٝمر ىمٌؾ وريمٕمت٤من

 .شاًمٕمِم٤مء

 ذم اًمٕمِم٤مء سمٕمد وريمٕمت٤من، سمٞمتف ذم: ىم٤مل اعمٖمرب سمٕمد ريمٕمت٤من ًمٚمريمٕم٤مت ٤مًمٜم٦ًٌمسم 

 ُمـ ومٝمٛم٧م، أقمرف ُم٤م وم٠من٤م، احلدي٨م ُُمٚمحؼ هذا، اجلٛمٕم٦م سمٕمد ريمٕمت٤من: ىم٤مل ورسمام، سمٞمتف

 واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ُأصكم أنف يمذًمؽ وومٝمٛم٧م، ريمٕمت٤من ومٞمف ُم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ أنف هذا

 أن اًمٙم٤مشم٥م يٕمٚمؼ: هق وي٘مقل، اعمًجد ذم اًمٔمٝمر وسمٕمد اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمريمٕمت٤من.. واًمٔمٝمر

 .اعمًجد ذم شمّمغم أن ومٞمجقز سمٞمتف ذم ومٞمٝم٤م يرد مل اًمتل

 ومّمٚمقا : اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، اًمرأي هذا ٟمرى ُم٤م، ٓ: الشقخ



   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ذم اًمتٕمٛمٞمؿ هذا شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من، سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس أهي٤م

 ومٚمق، اعمًٚمٛملم ٕومراد ذيٕم٦مً  ُيـْجَٕمؾ أن يٜمٌٖمل اًمذي هق ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم

 ومل اًمّمٚمقات سمٕمض ذم سمٞمتف ذم ذيمر يمقٟمف، اؾمتٜم٤ٌمط هذا وإٟمام، صم٤مسم٧م همػم وهذا صم٧ٌم

 اًمًٜم٦م يّمكم يم٤من اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم أنف ٟمّم٤مً  ًمٞمس هذا، اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم ذًمؽ يذيمر

 .إـمالىم٤مً  اًمٜمص هذا ُمثؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس، اعمًجد ذم

َتٗم٤مد وأبداً  دائامً  اًمًالم قمٚمٞمف ومٗمٕمٚمف، ذًمؽ ومٕمؾ أنف روٜم٤موم ًمق ًمٙمـ  ًْ  رء ُمٜمف ُي

ًمف ُمٗم٤مهٞمٛمٝمؿ وًمت٘مقيؿ، اعمًٚمٛملم ًمّم٤مًمح  اًمٌمء يٗمٕمؾ ىمد ومٝمق، اًمًالم قمٚمٞمف ٕىمقا

 اًمًٜمـ سمٕمض صغم إذا ومٝمق، ًمٚمٜم٤مس اًمٌٞم٤من يريد ٕنف ح٤مذا؟، ومٕمٚمف مم٤م إًمٞمف أطم٥مُّ  وهمػمه

ٌَلمِّ  سم٘مقًمف ـوًمٙم، جيقز ذًمؽ أن ًمٌٞم٤من ومٝمق اعمًجد ذم  أومْمؾ»: ومٞم٘مقل إومْمؾ هق ُم٤م ُي

 . شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة

: ريمٕم٤مت اًمٕمنم هذه يّمكم يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ طمدي٨م، احلدي٨م ذم

 ضمداً  يمثػمة يمثػمة أطم٤مدي٨م قمٜمدٟم٤م، اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من ي٘مٞمٜم٤مً  هذه، اًمٗمجر ذم ريمٕمتلم

 .شمٗمْمؾ. خيرج صمؿ اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من أنف

 يّمكم يم٤من أنف قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ ُم٤ٌمذة يتٌٕمف آظمر وطمدي٨م: شمال

 ط اًمرؾمقل رأى قمٜمدُم٤م قمٛمر سمـ اهلل قمٌد إن: ي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م، اًمٌٞم٧م ذم اًمٗمجر رهمٞم٦ٌم

 ذم قمٜمده يم٤مٟم٧م وقم٤مئِم٦م، اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م يره مل اعمًجد ذم اًمٗمجر ريمٕمتك يّمكم

ه هل ومٙم٤مٟم٧م اًمٌٞم٧م  .وهذا هذا جيقز فإٟم: ومٞم٘مقل، اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م شمرا

 ذم اًمٗمجر ؾمٜم٦م يّمكم يم٤من اًمرؾمقل أن احلدي٨م أجـ ًمٙمـ، اظمتٚمٗمٜم٤م ُم٤م: الشقخ

 .اعمًجد

 .قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ: مداخؾة

 .اعمًجد ذم ىم٤مل ُم٤م هق، ٓ: الشقخ

 .سمٞمتف ذم ىم٤مل ُم٤م وهق: مداخؾة

 .ىم٤مل ُم٤م يمقٟمف، ضورًي٤م ًمٞمس: الشقخ
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 يٕمٜمل؟ هٙمذا: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ؟شسمٞمتف ذم» أوئلؽ أورد ُم٤م ح٤مذا: مداخؾة

 ُم٤م ح٤مذا؟ اًم٘م٤مـمع اجلقاب قمـ قمجزٟم٤م سم٥ًٌم ًمٙمـ، يرد ؾم١مال هذا: الشقخ

 .قمٚمٛمٞم٦م ظم٤ًمرة قمٚمٞمف يؽمشم٥م

، ؾم٥ٌم ُمـ أيمثر أو ًم٥ًٌم ممٙمـ، ي٘مؾ مل ح٤مذا شمٕمرف أنف ومٕمالً  شمتقق اًمٜمٗمس ًمٙمـ 

سًم٤م ٟمٕمرف مل أن إمم ٟمحـ هؾ ًمٙمـ  أو ٗمجراًم ؾمٜم٦م َيُ٘مؾ مل ح٤مذا، اجلقاب هذا ُمثؾ ضمقا

 اًمًٞمدة طمدي٨م ُمثؾ إظمرى اًمٜمّمقص ومٜمَُٕمّٓمؾ! قمرومٜم٤م ومام، سمٞمتف ذم اًمٗمجر ريمٕمتل

 إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمف، قم٤مئِم٦م

 .شاعمٙمتقسم٦م

 أنف ُمٕمٜم٤مه، سمٞمتف ذم اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم يذيمر مل ح٤م هق، ٓ: وٟم٘مقل اًمٜمّمقص هذه ُٟمَٕمٓمِّؾ 

 .ٓ، جدهُمً ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من

ز وهق، اًمٙم٤مشم٥م ذًمؽ قمـ شمٜم٘مٚمٝم٤م أن٧م اًمتل اًمٜمتٞمج٦م صمؿ   اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن ُيـَجقِّ

ز  جيقز: أي، ُمٕمف ُمتٗم٘ملم اًمٜمتٞمج٦م ذم ٟمحـ ٟمتٞمج٦م هذه، اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن وُيـَجقِّ

 .إُمران

٠َمل ًمٙمٜمٜم٤م  ًْ  ٕنف ُمثاًل؟ اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم إومْمؾ هق ُم٤م: وهق أٓ، اًمت٤مزم اًم١ًمال ؾَمٜمَ

 اعمًجد؟ ذم أم اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝمام أن إومْمؾ هق ُم٤م، طمقهل٤م اًمٌح٨م لزا ُم٤م

ٚم٧م اًمذي احلدي٨م طم٥ًم: مداخؾة  .اًمٌٞم٧م ذم، ومٞمف شَمَٗمْمَّ

 اًمٙمت٤مب؟ ذًمؽ ي٘مقل ُم٤م وطم٥ًم، ـمٞم٥م: الشقخ

 .إومْمؾ ي٘مؾ مل هق: مداخؾة

 هل ُم٤م اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن ٟمريد ًمٙمـ، اجلقاز ذم ُمٕمف اشمٗم٘مٜم٤م ٟمحـ، قمٚمٞمش ُم٤م: الشقخ

 ذم اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم قمٛمر اسمـ ذيمر قمدم أنف، إًمٞمف شمِمػم اًمذي اًمٙم٤مشم٥م شم٘مديؿ ُمـ اًمٗم٤مئدة
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  هذا؟ صمٛمرة ُم٤م، اعمًجد ذم يّمكم يم٤من أنف ُمٕمٜم٤مه واًمٔمٝمر اًمٌٞم٧م

 يم٤مٟم٧م وإن، ذًمؽ ُمـ سم٠مىمؾ يث٧ٌم وم٤مجلقاب سم٤مجلقاز ٟم٘مقل أن اًمثٛمرة يم٤مٟم٧م إن

، ٓ: قابوم٤مجل اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن وسملم اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن سملم اًمتًقي٦م اًمثٛمرة

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»

 اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م يّمكم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ذم سحي٤مً  ٟمّم٤مً  هٜم٤مك أن هؾ: وم٢مذاً  

 اًمثٛمرة؟ هل ُم٤م، اعمًجد ذم

 .إومْمؾ أن: اجلقاب

 .اًمٌٞم٧م ذم: مداخؾة

 .ؿمؽ سمال: الشقخ

 ًمق، اًمًٜم٦م أـمٌؼ نأ ُأطم٥م، اًمًٜم٦م أـمٌؼ ـم٤مًم٥م ُمثالً  أن٤م يمٜم٧م إذا: يٕمٜمل: مداخؾة

 .اعمًجد ذم ُمرة و اًمٌٞم٧م ذم ُمرة صٚمٞمتٝم٤م

 قمغم شمٜمص اًمتل اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م وظم٤مًمٗم٧م، اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗم٧م شمٙمقن: الشقخ

 ومٝمق اعمًجد ذم صٚمٞم٧م إذا اعمخ٤مًمٗمتلم ُمـ أو احل٤مًمتلم ُمـ يمؾ ذم ًمٙمـ، إومْمٚمٞم٦م

 طمض اًمذي وإومْمؾ، اًمرؾمقل ومٕمٚمف اًمذي إومْمؾ، إومْمؾ شمريم٧م ًمٙمـ، ضم٤مئز

 .اًمرؾمقل قمٚمٞمف

 .اًمٌٞم٧م ذم إومْمؾ: إذاً : مداخؾة

 .ؿمؽ سمال: الشقخ

 اعمًجد؟ ذم يّمكم ضورة هٜم٤مك يم٤من إذا: مداخؾة

 .حل٤مضم٦م، ضورة ًمٖمػم وًمق، ضورة ومٞمف يٙمقن ذط ًمٞمس: الشقخ

 .أىمّمده يمٜم٧م اًمذي هذا أن٤م هق: مداخؾة

 اهتامم قمدم يٕمٜمل أو صاله٤م وم٢مذا، احل٤مضم٦م همػم اًميورة: خيٗم٤مك ٓ ًمٙمـ: الشقخ
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ه٤م إقمامل ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ذم رهم٦ٌم وقمدم  أن جي٥م ًمٙمـ، ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م اعمًجد ذم وَمَّمالَّ

، سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس أهي٤م وَمَّمٚمُّقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق إومْمؾ أن سَمٞمِّٜم٦م قمغم يٙمقن

 .شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من

 صالة، اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ث٤مً وطمدي ىمديامً  اظمتٚمٗمقا  احلدي٨م هذا أضمؾ ُمـ: وًمذًمؽ 

 هذا ُمثؾ ؾمٛمَٕمؽ ـَمَرق ًمٕمٚمف، اًمٌٞم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أم اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝم٤م هؾ، اًمؽماويح

حقن وم٤مًمذيـ، اخلالف  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من حيتجقن اعمًجد ذم اًمّمالة ُيَرضمِّ

َـّ  اًمذي هقش سمٞمقشمٙمؿ ذم ومّمٚمقا »: اًم٘مقزم احلدي٨م ىم٤مل اًمذي  رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم ؾُمٜم٦َّم ؾَم

 اًمرؾمقل ومٌقوم٤مة، شقمٚمٞمٝمؿ شمٗمرض أن خلِمٞم٦م» اعمٕمروف ًم٘مقًمف ذًمؽ شمرك صمؿ، عمًجدا ذم

ؿ ومٞمف ومام اًمتنميع اٟمتٝمك اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل شمرك اًمذي اًمنمقمل احلٙمؿ شَمَٖمػمُّ  ُمـ شَمَقهُّ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ يت٤ٌمدر ُم٤م ظمالف مج٤مقم٦م اعمًجد ذم اجلٛمٝمقر ومٕم٤مد، قمٚمٞمف ُأُمتف

 .شاعمٙمتقسم٦م إٓ تفسمٞم ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من»

 أهي٤م ومّمٚمقا »: احلدي٨م هذا: ي٘م٤مل يمام -أجْم٤مً  اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م-: ي٘م٤مل ومٝمٜم٤م

 إٓ شمٕمٛمٞمؿ هذا: ٟم٘مقل شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من، سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس

: أىمقل وُم٤م- ًمتٕمديؾ ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم اًمٕم٤مرض هذا، قم٤مرض ُوضِمدَ  إذا

 هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة أن اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم: ُمثالً ، اًمنمقمل احلٙمؿ - شمٖمٞمػم

ٜم٦َّم ذم ٟمِم٤مهد ٟمحـ ذًمؽ ُمع، اعمًجد ذم اًمّمالة ُمـ ًُّ  ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء أن اًم

 هذا؟ ومٙمٞمػ، اعمًجد ذم اًمّمالة ُي١ْمصمِرن يمـ

 وم٤مئدة اعمًجد ذم يم٤من إذا ًمٙمـش هلـ ظمػم وسمٞمقهتـ»: هق اًم٘م٤مقمدة أن: اجلقاب

ة شمتٛمٙمـ ٓ شمرسمقي٦م وقمٔمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م  قم٘مر ُمـ خترج وٓ شمّمكم وهل حتّمٞمٚمٝم٤م ُمـ اعمرأ

 .هٜم٤م إمم واوح، ُمٗمْمقًٓ  واًمٗم٤موؾ وم٤موالً  اعمٗمْمقل يّمٌح طمٞمٜمئذٍ ، داره٤م

 ذم اًم٘مٞم٤مم ُيَّمٚمُّقن اعمًٚمٛملم ُمـ مج٤مقم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا، يمذًمؽ اًمؽماويح صالة

، سمقطمِم٦م شمِمٕمر سمؾ نرُمْم٤م ًمٞم٤مزم سمٗمْمٞمٚم٦م شمِمٕمر ٓ اعمرأة ويم٤مٟم٧م، اعمًجد ذم رُمْم٤من

 ذم شمتخّمص اًمتل اًمّمالة ي٘مٞمٛمقن ص٤محللم ومج٤مقم٦م ديٜمٞم٦م مج٤مقم٦م طمقهل٤م ومٞمٝم٤م ُم٤م ٕنف

 اًمروطمٞم٦م سم٤محلٞم٤مة اًمٞمقم ٟمًٛمٞمٝم٤م أن يٛمٙمـ اًمتل طمٞم٤مهت٤م سم٠من شمِمٕمر سمؾ، هب٤م رُمْم٤من ًمٞم٤مزم
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 طمٞمٜمذاك اعمًجد ذم صالهت٤م ومتٙمقن: اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اعمًجد ذم هٜم٤مك شمًٛمقا 

 طمديث٤مً  ذيمر يم٤من ىمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وسمخ٤مص٦م، سمٞمتٝم٤م ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ

 اإلُم٤مم ُمع ومّمغم ىم٤مم صمؿ اإلُم٤مم ُمع أو مج٤مقم٦م ُمع اًمٕمِم٤مء صالة صغم ُمـ أن»: ُمٕمٜم٤مه

 ش.ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤ممُ  ًمف يُمت٥َِم  اإلُم٤مم اٟمٍمف إذا، اإلُم٤مم ُمع واٟمٍمف

 ٤مه٤مأطمٞم اًمتل اًمّمالة هذه ذم اجلامقم٦م صالة: ظمالصتٝم٤م ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ذم ومٝمٜم٤م: إذاً  

َـّ  وًمذًمؽ، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم شم٤ًموي ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ومٞمف، ًمٞم٤مزم صمالث اًمرؾمقل  ذم اًمٜم٤ًمء يُم

، قمٛمر قمٝمد ذم وسمخ٤مص٦م اًمٕمٝمد ذًمؽ شمٚم٧م اًمتل اًمٕمٝمقد وذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 .اعمًجد ذم اًم٘مٞم٤مم حيين اًمٜم٤ًمء يمـ وم٘مد

 إٓ ٞمتفسم ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من، سمٞمقشمٙمؿ ذم ومّمٚمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: وم٢مذاً  

، اًمٌٞم٧م ذم شُمَّمٚمَّـك أن إومْمؾ هق اًمًٜمـ يمؾ وشمٌ٘مك، اًمٕم٤مم اًمٜمٔم٤مم هق هذا شاعمٙمتقسم٦م

 ُمـ ومٞمف يم٤من وومٞمام، احلدي٨م هذا اىمتْم٤مه ُم٤م سمخالف ٟم٘مقل أن يْمٓمرٟم٤م دًمٞمؾ ىم٤مم إذا إٓ

 اًمّمٚمقات ؾمٜمـ ُمـ اًمًٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م أيَّ  ُيَٗمّْمؾ دًمٞمؾ أي يقضمد ٓ اًمرواشم٥م اًمًٜمـ

 .اًمتامم هق اًمٕمٙمس وإٟمام جداعمً ذم شمّمغم أن اخلٛمس

 ش 11: 43: 41/ 413/واًمٜمقر اهلدى»

 عـدما القجقب عذ يدل فقفا األمر هؾ البققت يف الســ صالة

 ؟«صؾقا»: ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل قال

 ىم٤مل قمٜمدُم٤م اًمقضمقب قمغم يدل ومٞمٝم٤م إُمر هؾ اًمٌٞمقت ذم اًمًٜمـ صالة]: مداخؾة

 [؟شصٚمقا »: ط اًمرؾمقل

 إُمر ُمـ أصح وهق اعمِمٝمقر احلدي٨م ذم اإلؾمتح٤ٌمب ومٞمف إُمر [ٓ]: الشقخ

 سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمٌٞم٧م ذم سمّمالهتام

 هق اًمٌٞم٧م ذم يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ صالة أن اًمٕمٚمامء مج٤مهػم قمٜمد اعمِمٝمقر هق وهذا شاعمٙمتقسم٦م إٓ

 ًمٙمـ، سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل إمم ذه٥م سمٕمْمٝمؿ يم٤من وإن، سم٤مًمقاضم٥م وًمٞمس إومْمؾ
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 .أقمٚمؿ واهلل سمف ُمٚمزًُم٤م دًمٞمالً  ذًمؽ قمغم وضمدٟم٤مُم٤م

 ش46 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى»

 والشؿس تصؾقا أن إال العن بعد تصؾقا ال» ملسو هيلع هللا ىلص ققلف معـك ما

 ؟« مرتػعة

 واًمِمٛمس شمّمٚمقا  أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ» ط ىمقًمف ُمٕمٜمك ُم٤م: السائؾ

 ؟ش ُمرشمٗمٕم٦م

 شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ» اعمِمٝمقر احلدي٨م طمديث٤من هٜم٤مك: الشقخ

 اًمٜمص أن وأبًدا دائاًم  ٟم٘مقل ويمامش اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ اًمِمٛمس

، شم٘مٞمٞمد أو ختّمٞمص قمٚمٞمف دظمؾ إذا إٓ يمذًمؽ إسم٘م٤مؤه ومٞمج٥م قم٤مًُم٤م أو ُمٓمٚمً٘م٤م ضم٤مء إذا

، اعم٘مٞمد أو اعمخّمص اًمٜمص ُمع اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٜمص أو اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص ُيٕمٛمؾ ذاك ومحلم

 ط وم٘مقًمف، شم٘مٞمٞمدات أو ضمًدا ويمثػمة يمثػمة ختّمٞمّم٤مت احلدي٨م ذاه ذم وىمع وهٙمذا

 يمؾ يِمٛمؾش اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ» اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم

 دظمٚمف ىمد اًمقىم٧م هذا ًمٙمـ، اًمِمٛمس همروب إمم اًمٕمٍم صالة سمٕمد ُمـ اعمٛمتد اًمقىم٧م

 سمٕمد صالة ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ قمٜمف اًم١ًمال ؾمٛمٕمتؿ اًمذي احلدي٨م ذم ىمٞمد

 سمٞمْم٤مء: أي شٟم٘مٞم٦م»: اًمرواي٤مت سمٕمض وذمش ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ اًمٕمٍم

 ذم اعمذيمقر اإلـمالق أن ومٝمٛمٜم٤م إول احلدي٨م إمم اًمث٤مين احلدي٨م وٛمٛمٜم٤م وم٢مذا. ص٤مومٞم٦م

ش ٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ» اًمث٤مين احلدي٨م سمدًمٞمؾ ُمراد همػم إول احلدي٨م

 واًمٜمتٞمج٦م، سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م ضب جيقز وٓ ٤ميمٚمٝم سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٕمٛمؾ جي٥م ومٝمٙمذا

 اًمٕمٍم سمٕمد هق ًمٞمس اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ُمـ اعمٙمروه أن: اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه ُمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ومرض ومّمغم ُمثٚمٞمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا أي وىمتٝم٤م ذم اًمٕمٍم صالة صٚمٞم٧م إذا ُم٤ٌمذة

 قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل همػم ضم٤مئزة هذه اًمٕمٍم صالة سمٕمد اًمّمالة أن يٕمٜمل اًمث٤مين احلدي٨م، اًمٕمٍم

 صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م هذا وي١ميمد، ُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس وٟم٘مًٞم٤م سمٞم٤مًو٤م يزال ٓ اًمقىم٧م نٕ

 اًمًٞمدة قمٜمد ويدظمؾ اًمٕمٍم صالة يقًُم٤م يّمكم يٙم٤مد ٓ يم٤من ط اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ
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 اًمٜم٤مس أيمثر قمٜمد ُمٝمقًم٦م ؾمٜم٦م وهذه، اًمٕمٍم صالة سمٕمد ريمٕمتلم وصغم إٓ قم٤مئِم٦م

 يم٤من وإن احلدي٨م هذا ُمثؾ يٕمٚمٛمقن ومال اًمًٜم٦م يدرؾمقن ٓ اًمذيـ اعمذهٌٞملم وسمخ٤مص٦م

 ط اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٤مت ُمـ ضمٕمٚمقه وًمٙمٜمٝمؿ احلدي٨م هلذا شمٜمٌٝمقا  ىمد ؾمٚمػ ُمـ سمٕمض

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعم٘مٞمد اًمٜمص يٕمٚمٛمقا  مل ٕهنؿ

 ُمـ هذه اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم هل٤مشملم ط اًمٜمٌل صالة إن: وم٘م٤مًمقا ش اًمِمٛمس

 سمٕمد اًمّمالة ٕن ُٕمتف ط اًمٜمٌل ؾمٜمف ٤ممم هذا أن اًمّمحٞمح ًمٙمـ، ظمّمقصٞم٤مشمف

 ُم٤مل ومال اصمٜملم صح٤مسمٞملم قمـ ُمروي وهق احلدي٨م ذاك سمدًمٞمؾ دمقز ُم٤ٌمذة اًمٕمٍم

 روى يمالمه٤م ُم٤مًمؽ سمـ أنس: وأظمر ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم: أطمدمه٤م، صحتف ذم ًمٚمِمؽ

 أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ هنك» ًمٗمظ وذم اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ ط اًمٜمٌل قمـ

 إؾمٜم٤مده قمكم طمدي٨م ذم طمزم اسمـ حمٛمد أبق اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽش شمٗمٕم٦مُمر اًمِمٛمس شمٙمقن

 ط اًمٜمٌل اشم٤ٌمع ُم٤مل يٗمتح احلدي٨م هذا ذم اًمّمحٞمح اإلؾمتثٜم٤مء ومٝمذا، اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم

 ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ أهنام دقمقى ويرومع اًمٕمٍم سمٕمد يّمٚمٞمٝمام يم٤من اًمٚمتلم اًمريمٕمتلم ذم ؾمٚمؿ

 قمٌد وهق اًمريمٕمتلم شملمه٤م يّمكم اًمًٚمػ سمٕمض يم٤من ومٚمذًمؽ، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ه٤مشملم يّمكم ومٙم٤من قمٜمٝمام اهلل ريض سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء قم٤مئِم٦م أظم٧م اسمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل

 اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد ظم٤مًم٦م وهل قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن قمغم يدًمٜم٤م مم٤م، اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم

ٜم٧م  اًمّمالة قمٚمٞمف ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ ًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م أهن٤م قمغم اًمًٜم٦م هذه اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ًم٘مَّ

 ًمٚم٘مقل وضمف ومال ذًمؽ وقمغم، اعمّمٚملم ًمٙمؾ أجًْم٤م ُمنموقم٦م هل وإٟمام واًمًالم

 صمؿ، أوًٓ  اًمٜم٤مس دون سمف ختتص أهن٤م قمغم يدل ومل صاله٤م ط اًمٜمٌل ٕن سم٤مخلّمقصٞم٦م

 اًمِمٛمس شمّمػم طمتك سم٤مًمّمالة وؾمٛمح ُم٤ٌمذة اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ احلٔمر رومع ىمد

 .رإيمث قمغم ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ: أي صٗمراء

 ش16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى»

 الـقافؾ تصذ أيـ

ظمػم ُمـ صالشمف ذم » اًمٜم٤مومٚم٦م: يٕمٜمل شصالة أطمديمؿ ذم سمٞمتف»: ؾم١مال: مداخؾة
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صالة أطمديمؿ ذم سمٞمتف ظمػم ُمـ صالشمف ذم اعمًجد »: آظمر طمدي٨م وذم شُمًجدي هذا

ف ي٨ماحلد هذا أن قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمٕمض ومٗمل. اًمٜم٤مومٚم٦م: أي شسمًٌع وقمنميـ درضم٦م  ُُمَقضمَّ

 ذم يّمٚمقن وهمػمه٤م يم٤مًمٕمٛمرة هٜم٤مك إمم ذهٌقا  إذا همػمهؿ أُم٤م، وُمٙم٦م اعمديٜم٦م أهؾ إمم

 اًمٜمقاومؾ؟ ُمـ ط اًمٜمٌل ذيمره اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ ًمألضمر: واعمديٜم٦م ُمٙم٦م

 .اًمرأي اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م: الشقخ

 ...ٟمريد اًمرأي: مداخؾة

 شصالشمف ذم ُمًجدي هذا»: اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف وأُمث٤مًمف هذا اًمٜمص: الشقخ

 شصالهتؿ ذم ُمًجدي هذا سم٠مخػ صالة مم٤م ؾمقاه ُمـ اعم٤ًمضمد إٓ اعمًجد احلرام»

  قم٤مم؟ أم اعمديٜم٦م سم٠مهؾ ظم٤مص هذا

 .قم٤مم: مداخؾة

 إؿمٙم٤مل؟ ومٞمف: الشقخ

 .ٓ: مداخؾة

 قم٤مم؟ أم ظم٤مصش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ُمـ ىمرأتف اًمذي احلدي٨م وذاك، ـمٞم٥م: الشقخ

 قم٤مم؟، ٟمتٌٜم٤مه اًمذي اًمرأي قمغم: مداخؾة

 حلتك اًمرأي ذاك شمتٌٜمك أن، أود ُم٤م أود وٓ أود يمٜم٧م اًمٗم٤مئدة أجش: وم٢مذاً : الشقخ

 ٟمٜم٤مىمِمف؟ اًمذي ومٛمـ، هذا ذم ُمٕمٜم٤م أن٧م دام ُم٤م ُمتك ًمٙمـ، ٟمٜم٤مىمِمؽ ٟمٕمرف

 .يٕمٜمل، أظمر اًم٘مقل هذا ي٘مقًمقن اًمذيـ هذا قمغم ٟمرد: مداخؾة

 اًمرد؟ قمروم٧م: الشقخ

 .وم٘مط هٜم٤مك اًمرأي هق، ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ىمٚم٧م يمام: مداخؾة

 قم٤مم؟ احلدي٨م.. . :سمٜم٘مقل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 قمٜمده يم٤من إذا اجلقاب: يٕمٜمل، أبداً  ضمقاب قمٜمده ومٞمف ُم٤م، اًمرد هق هذا: الشقخ

ّمف إٟمف ضمقاب صالهتؿ ذم ُمًجدي »: أىمقل أن أردت، وضمقده ُمًتحٞمؾ هذا، خُيَّمِّ

 ذم يتٜمٗمؾ أن ًمف إومْمؾ ومٝمؾ يتٜمٗمؾ أن وأراد اًمٜمٌقي اعمًجد إمم أطمدٟم٤م ذه٥م شهذا

 ٟمٌٞمف؟ ُمًجد ذم أم، ُمٜمزًمف

 .سمٞمتف ذم ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م: مداخؾة

 اطمتج٧ُم  وم٢من، وشمتٌٜم٤مه شمٕمت٘مده اًمذي أؾم٠مخؽ، اًمدًمٞمؾ قمغم أؾم٠مخؽ ُم٤م أن٤م: الشقخ

 وأن٤م سمتًؽميح وم٠من٧م قمٜمف همٜمك ذم يمٜم٧م وإذا، ُمؽمدد همػم قمٜمف ؾم٠مختؽ اًمدًمٞمؾ إمم

 .ُمًؽميح

 .سمٞمتف ذم: مداخؾة

 .اعمًجد ذم ُم٤مذا؟ ي٘مقًمقن وأوئلؽ: الشقخ

 .اعمًجد ذم :مداخؾة

ّمقن، خمٓمئقن هؿ: إذاً : الشقخ  .وأراء سم٤مٕهقاء اًمٕم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م خُيَّمِّ

 ...قمٙمًقا  ًمٕمٚمٝمؿ: مداخؾة

 قمٙمًقا؟ يمٞمػ، ٟمِمقف ه٤مت: الشقخ

اًمّمالة ذم ُمًجدي هذا أومْمؾ ُمـ أخػ صالة »: احلدي٨م ىم٤مًمقا : يٕمٜمل: مداخؾة

ه  قمٚمٞمف؟ َٛمؾحُتْ  يمٚمٝم٤م أو، إظمرى إطم٤مدي٨م قمغم حُيَْٛمؾ اًمذي ومٝمذا شذم ؾمقا

 إظمرى؟ إطم٤مدي٨م هل ُم٤م: الشقخ

 ؟ شصالشمف ذم سمٞمتف إٓ اعمٙمتقسم٦م، أومْمؾ صالة اًمرضمؾ»: يٕمٜمل: مداخؾة

 .ُمٕمٜم٤م هذا: الشقخ

 .ودهؿ: مداخؾة

 ًَمَٕمؾَّ  اضمٕمؾ»: قمٛمر اسمـ ىم٤مل يمام ًمؽ أىمقل: وم٢مذاً ، ودهؿ ُمٕمٜم٤م، ودهؿ: الشقخ
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 ش.اًمٙمقيم٥م ذاك قمٜمد

 ش11: 77: 77/ 136/ واًمٜمقر اهلدى»

 واحدة بتسؾقؿة تصذ أن الـفارية الرباعقة يف سـةال

 ىمٌؾ ُمـ يٕمٜمل - هد ُمـ اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا طمتك، أُمٝمؾ اًمٗمجر صغم إذا يم٤من»

 ومّمغم ىم٤مم - اعمٖمرب ىمٌؾ ُمـ - هد ُمـ اًمٕمٍم صالة ُمـ ُم٘مداره٤م - اعمنمق

 ُم٘مداره٤م، اعمنمق ىمٌؾ ُمـ يٕمٜمل هد ُمـ اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا طمتك، يٛمٝمؾ صمؿ ريمٕمتلم

 ىمٌؾ وأرسمٕم٤م، أرسمٕم٤م ومّمغم ىم٤مم - اعمٖمرب ىمٌؾ ُمـ يٕمٜمل - هد ُمـ اًمٔمٝمر ةصال ُمـ

 يمؾ سملم يٗمّمؾ، اًمٕمٍم ىمٌؾ وأرسمٕم٤م، سمٕمده٤م وريمٕمتلم، اًمِمٛمس زاًم٧م إذا اًمٔمٝمر

 جيٕمؾ شاعمًٚمٛملم ُمـ شمٌٕمٝمؿ وُمـ، واًمٜمٌٞملم، اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م قمغم سم٤مًمتًٚمٞمؿ ريمٕمتلم

 .آظمره ذم اًمتًٚمٞمؿ

 ذم اًمًٜم٦م أن قمغم. شآظمره ذم اًمتًٚمٞمؿ جيٕمؾ» قًمفىم دل احلدي٨م وم٘مف: ]قال اإلمام[

 وىمد، اًمريمٕمتلم سملم ومٞمٝم٤م يًٚمؿ وٓ، واطمدة سمتًٚمٞمٛم٦م شمّمغم أن اًمٜمٝم٤مري٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمًٜمـ

 وُمـ - اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م قمغم سم٤مًمتًٚمٞمؿ ريمٕمتلم يمؾ سملم يٗمّمؾ» ىمقًمف ُمـ سمٕمْمٝمؿ ومٝمؿ

 ذم اًم٘م٤مري قمغم ًمِمٞمخا ورده. اًمّمالة ُمـ اًمتحٚمؾ شمًٚمٞمؿ يٕمٜمل أنف شاعم١مُمٜملم ُمـ شمٌٕمٝمؿ

 طمي سمٛمـ خمّمقص٤م يٙمقن إٟمام اًمتحٚمٞمؾ ؾمالم أن خيٗمك وٓ»: سم٘مقًمف شاًمِمامئؾ ذح»

 واعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م ذيمر طمٞم٨م ُمٜمف أقمؿ احلدي٨م وًمٗمظ. واعم١مُمٜملم اعمالئٙم٦م ُمـ اعمّمغم

 ذم اعمٜم٤موي ضمزم وهلذا. شاًمديـ يقم إمم واعمًٚمٛملم اعم١مُمٜملم ُمـ شمٌٕمٝمؿ وُمـ واًمٜمٌٞملم

د أن شاًمِمامئؾ» قمغم ذطمف  ذم اًمٙمؾ قمغم اًمتًٚمٞمؿ قمغم ٓؿمتامًمف»: ىم٤مل اًمتِمٝمد سمف اعمرا

 ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وي١ميده: ىمٚم٧م. شاًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم»: ىمقًمٜم٤م

، قم٤ٌمده ىمٌؾ اهلل قمغم اًمًالم ىمٚمٜم٤م ط اًمٜمٌل ُمع صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م»: ىم٤مل قمٚمٞمف اعمتٗمؼ

 اًمٜمٌل اٟمٍمف ومٚمام، ومالن قمغم ًمًالما، ُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمغم اًمًالم، ضمؼميؾ قمغم اًمًالم

 اًمّمالة ذم أطمديمؿ ضمٚمس وم٢مذا، اًمًالم هق اهلل إن: وم٘م٤مل سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ ط

 ذًمؽ ىم٤مل إذا وم٢مٟمف، اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم.. .هلل اًمتحٞم٤مت: ومٚمٞم٘مؾ
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 آظمر ذم اًمتل اًمزي٤مدة وهذه: ىمٚم٧م....ش وإرض اًمًامء ذم ص٤مًمح قمٌد يمؾ أص٤مب

 ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م ذم سحي٦م ومٝمل سمٕمده٤م ًمالظمتالف ُم٤مل ومال، سمذًمؽ شم٘مٓمع، احلدي٨م

 هذا وقمغم. ُمٜمٝم٤م إول اًمتِمٝمد ذم يًٚمؿ ٓ اًمًٜمـ ُمـ اًمٜمٝم٤مري٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م أن ُمـ ذيمرٟم٤م

 طمدي٨م وهق. شُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة»: ط ىمقًمف ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ وم٤محلدي٨م

 ينش 143» رىمؿ شاجل٤مرود اسمـ كُمٜمت٘م زوائد ذم اعمقرود احلقض» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح

 .إمت٤مُمف ًمٜم٤م اهلل

 قمٛمر اسمـ وطمدي٨م. اجلقاز قمغم اًم٤ٌمب طمدي٨م حيٛمؾ سم٠من سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ وًمٕمؾ 

  .أقمٚمؿ واهلل. أجْم٤م اًمٚمٞمٚمٞم٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم اًمِم٠من هق يمام إومْمٚمٞم٦م قمغم

 ش.777-771/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أربع أم ركعتني ركعتني ُتصذ أن الـفار كقافؾ يف األفضؾ هؾ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 أرسمٕم٤م صغم وإذا»: 4 رىمؿ حت٧م اًمٔمٝمر ىمٌؾ إرسمع ومْمؾ ذم ىمقًمف اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م وُمـ 

 ُمتّمٚم٦م يّمٚمٞمٝمام أن جيقز يم٤من وإن ريمٕمتلم يمؾ سمٕمد يًٚمؿ أن وم٤مٕومْمؾ سمٕمده٤م أو ىمٌٚمٝم٤م

 أبق رواه. شُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة»: ط اهلل رؾمقل ًم٘مقل واطمد سمتًٚمٞمؿ

 .شصحٞمح سمًٜمد داود

 اًمث٘م٤مت رواي٦م قمـ راويف يِمذ ٓ أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذوط ُمـ: ىمٚم٧م

 ذم احلدي٨م ٕن ُمٗم٘مقد احلدي٨م هذا ذم اًمنمط وهذا ًمٚمحدي٨م أظمريـ

 شمٗمرد اًمزي٤مدة وهذه شاًمٜمٝم٤مر» ذيمر دون قمٛمر اسمـ قمـ ـمرق ُمـ وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم»

 ىم٤مل وىمد قمٛمر اسمـ قمـ رواه ُمـ ؾم٤مئر دون قمٛمر اسمـ قمـ إزدي اهلل قمٌد سمـ قمكم هب٤م

 : خمتٍمه ُم٤مشاًمٗمتح»ذم احل٤مومظ

 مل قمٛمر اسمـ أصح٤مب ُمـ احلٗم٤مظ سم٠من اًمزي٤مدة هذه أقمٚمقا  احلدي٨م أئٛم٦م أيمثر إن»
 سم٢مؾمٜم٤مد وه٥م اسمـ وروى ومٞمٝم٤م أظمٓم٠م سم٠منف راوهي٤م قمغم اًمٜم٤ًمئل وطمٙمؿ قمٜمف يذيمروه٤م
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 إزدي ومٚمٕمؾ. ُمقىمقف. ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ الةص: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ىمقي

 ُمـ ـمري٘م٦م قمغم صحٞمح٦م اًمزي٤مدة هذه شمٙمقن ومال سم٤معمرومقع اعمقىمقف قمٚمٞمف اظمتٚمط

 يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد ؿم٤مذا يٙمقن ٓ أن اًمّمحٞمح ذم يِمؽمط

 .صحٞمح سمًٜمد 477/  4 شاعمّمٜمػ» ذم وهذا.شأرسمٕم٤م أرسمٕم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر يّمكم

 ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ومٛمٗمٝمقم اًمزي٤مدة هذه شمث٧ٌم مل ٢منوم: ىمٚم٧م

 احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل يمام ُمتّمٚم٦م أرسمٕم٤م ومتّمغم يمذًمؽ ًمٞم٧ًم اًمٜمٝم٤مر صالة أن قمغم يدل ش...ُمثٜمك

 .شاًمراضمح قمغم سمحج٦م وًمٞمس ًم٘م٥م ُمٗمٝمقم سم٠منف وشمٕم٘م٥م»: 483/  4 احل٤مومظ ىم٤مل

 ريمٕم٤مت صمامين اًمْمحك صالة ُمٙم٦م ومتح يقم ط اًمٜمٌل صالة وي١ميده: ىمٚم٧م

 سم٢مؾمٜم٤مد 413/  1 داود أبق أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م وهق ريمٕمتلم يمؾ ُمـ يًٚمؿ

 شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل. اًمتًٚمٞمؿ دون شاًمّمحٞمحلم» ذم وهق ذـمٝمام قمغم صحٞمح

 ؾمقاء ُمقصقًم٦م صالهت٤م ذم سمف متًؽ ُمـ قمغم رد وومٞمف ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف»: 71/  3

 .شأىمؾ أو ريمٕم٤مت صمامن صغم

 ذم ريمٕمتلم يمؾ سمٕمد اًمتًٚمٞمؿ إومْمؾ أن قمغم سمف يًت٠منس احلدي٨م ومٝمذا: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمٜمٝم٤مري٦م اًمّمالة

 ذم ظمرضمتٝم٤م صحٞمح أطمده٤م اًمِمقاهد وسمٕمض أظمرى ـمرىم٤م ًمٚمحدي٨م وضمدت صمؿ

 أيب صحٞمح» ذم أوردشمف وًمذًمؽ هلل واحلٛمد احلدي٨م ومّمح 144 شاًمٜمْمػم اًمروض»

  .1174 شداود

 ش[439»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 خروج أو تؽؾؿ دون الػريضة بعد لسـةا صالة إىل ادبادرة حتريؿ

 وم٘م٤مم، اًمٕمٍم صغم ط اهلل رؾمقل أن: ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ 

ه، يّمكم رضمؾ  يٙمـ مل أنف اًمٙمت٤مب أهؾ هٚمؽ وم٢مٟمام، اضمٚمس: ًمف وم٘م٤مل، قمٛمر ومرآ

 .شاخلٓم٤مب اسمـ أطمًـ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. ومّمؾ ًمّمالهتؿ
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 سمٕمد اًمًٜم٦م صالة إمم اعم٤ٌمدرة حتريؿ ذم سيح ٟمص واحلدي٨م: ]قال اإلمام[

، إتراك ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م إقم٤مضمؿ ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف يمام، ظمروج أو شمٙمٚمؿ دون اًمٗمريْم٦م

 ه١مٓء سم٤مدر إٓ اًمٗمريْم٦م ُمـ يًٚمؿ اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اًمنميٗملم احلرُملم ذم ٟمراهؿ وم٢مٟمٜم٤م

 ! اًمًٜم٦م إمم ىمٞم٤مُم٤م وهٜم٤مك هٜم٤م ُمـ

 ش.111/ 1/ 6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  حتقل أو بؽالم ـافؾةال و الػريضة بني الػصؾ وجقب

  ط  اهلل رؾمقل أن: ط  اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ رسم٤مح سمـ اهلل قمٌد قمـ

ه[ سمٕمده٤م] يّمكم رضمؾ وم٘م٤مم اًمٕمٍم صغم  ًمف وم٘م٤مل[ سمثقسمف أو سمردائف وم٠مظمذ] قمٛمر ومرآ

: ط  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومّمؾ ًمّمالهتؿ يٙمـ مل أنف اًمٙمت٤مب أهؾ أهٚمؽ وم٢مٟمام اضمٚمس

ـَ » ـُ ش صدق: رواي٦م وذم» أطمً  .شٓم٤مِب اخل اسم

 اًمتل واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمريْم٦م سملم اًمٗمّمؾ ُمـ سمد ٓ أنف: [احلدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 ذم أطمده٤م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ذًمؽ ورم ،اعمٙم٤من ُمـ سم٤مًمتحقل أو سم٤مًمٙمالم إُم٤م سمٕمده٤م

ش اإلرواء» ذم خمرج وهق - قمٜمف اهلل ريض - ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ُمـش ُمًٚمؿ صحٞمح»

 سمرىمؿ أظمري أطم٤مدي٨م وومٞمفش 1137ش »داود أيب صحٞمح» وش 4/191/377»

 اًمٙمثػم روي وىمد هب٤م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر شمٙم٤مصمرت: وًمذًمؽش 944و631»

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ويمذاش 718-4/716ش »اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد ُمٜمٝم٤م اًمٓمٞم٥م

 سمٕمض ذم اعمّمٚملم سمٕمض اًمٞمقم يٗمٕمٚمف ومامش ؾمٜمٜمف» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش 4/138-139»

 اعمذيمقر اًمتحقل ُمـ هق: اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م إزم ىمٞم٤مهؿ طملم أُم٤ميمٜمٝمؿ شم٤ٌمدهلؿ ُمـ اًمٌالد

 ومٚمام اجلٛمٕم٦م ُمٕمف صٚمٞم٧م: ىم٤مل قم٤مصؿ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروي اًمًٚمػ ومٕمٚمف وىمد

 وروي .صحٞمح وؾمٜمده. ُم٘م٤مُمف ذم وأىم٤مُمٜمل ُم٘م٤مُمل ذم وم٘م٤مم سمٞمدي أظمذ صاليت ىمْمٞم٧م

  . ُحمِرزِ  سمـ وصٗمقان ُِمٚمزٍ  أيب قمـ ٟمحقه

 ش.147/ 7/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الؼبؾقة؟ السـة عذ يـطبؼ هؾ السـة صالة يف كفمؽا ادصيل تغقر

، يتٙمٚمؿ مل ُم٤م ُمٙم٤مٟمف اعمّمكم ُيَٖمػمِّ  أن ومٞمٝم٤م يٗمْمؾ اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمًٜم٦م صالة: شمال

 ؟ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م قمغم هذا يٜمٓمٌؼ هؾ

 .يٜمٓمٌؼ ٓ: اجلقاب

 .ش.: 77: 19/ 18/ واًمٜمقر اهلدى» 

 الػريضة صالة التطقع يؽؿؾ متك

ٝم٤م مل صالةً  غّم ص ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ٌُح٤مشمِف ُِمـ قمٚمٞمٝم٤م ِزيدَ : ُيتِٛمَّ  طمّتك ؾُم

 .ششمتِؿَّ 

 إمم ٟم٘مٚمٝم٤م إٓ أؾمتجز مل، قمزيزة وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة اًمؼم قمٌد اسمـ ذيمر وىمد: ]قال اإلمام[

 يٙمقن وم٢مٟمام: اًمتٓمقع ُمـ اًمٗمريْم٦م إيمامل أُم٤م»: اهلل رمحف ىم٤مل، اًمٗم٤مئدة ًمتامم اًم٘مراء

 يدر ومل ريمققمٝم٤م حيًـ مل أو، هب٤م ي٠مت ؿومٚم ومريْم٦م قمـ ؾمٝم٤م ومٞمٛمـ -أقمٚمؿ واهلل -ذًمؽ

 واؿمتٖمؾ، قم٤مُمداً  هب٤م ي٠مت ومٚمؿ، ذيمره٤م صمؿ، ٟمز أو، شمريمٝم٤م شمٕمٛمد ُمـ وأُم٤م، ذًمؽ ىمدر

 واهلل. شمٓمققمف ُمـ شمٚمؽ ومريْمتف ًمف شمٙمٛمؾ ومال: ًمف ذايمر وهق، ومروف أداء قمـ سم٤مًمتٓمقع

 .شأقمٚمؿ

 ش.166/ 7/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فقفا يتفاون تاركفا قبيعا ال الســ أن لف قؾـا إذا الـاس بعض

 احلؾ؟ فّم

، اًم٘مقل هذا قمغم اقمتامًدا اًمًٜمـ يؽمك اًمٜم٤مس ُمـ اًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يمالم: مداخؾة

 ُم٤م: اًمٜم٤مس ي٘مقل وًمذًمؽ، شم٤مريمٝم٤م يٕم٤مىم٥م ٓ أنف سمدقمقى سم٤مًمًٜمـ اًمتٝم٤مون، رأجٙمؿ ومام

 ..شم٤مريمٝم٤م قمغم قم٘م٤مب ذم ُم٤م دام
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 ريمٝم٤م؟شم٤م يٕم٤مىم٥م: وٟم٘مقل ٟمٕم٤ميمس سم٠من احلؾ يٙمقن ومٝمؾ! ـمٞم٥م: الشقخ

 .ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ شمقضمٞمف[ أريد]، ٓ: مداخؾة

 أُم٤م، طمديًث٤م ًمٞمس وهق طمديًث٤م ًمٞمس اًمٙمالم هذا أن أُم٤م، واضم٥م اًمتقضمٞمف: الشقخ

 ـمٚمح٦م أو، ـمٚمح٦م أيب طمدي٨م سمدًمٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمف خيتٚمػ ٓ أُمر هذا وم٘مٝم٤مء ُمـ يمالم أنف

 ٞمفقمٚم اهلل ومرض قمام ط اًمٜمٌل ؾم٠مل رضماًل  أن»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اهلل قمٌٞمد سمـ

 أن إٓ ٓ: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكم هؾ: ًمف وم٘م٤مل، وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس ًمف ومذيمر

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل، أن٘مص وأن قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: وم٘م٤مل، شمٓمقع

 هذه عمخ٤مًمٗم٦م ُم٤مل ذم ومام شصدق إن اجلٜم٦م دظمؾ.. صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح: واًمًالم

 هلذا اًمرؾمقل ؿمٝم٤مدة سمدًمٞمؾ شم٤مريمٝم٤م ىم٥ميٕم٤م وٓ وم٤مقمٚمٝم٤م يث٤مب اًمًٜمـ أن: اًم٘م٤مقمدة

 ٓ هذا ًمٙمـ، اجلٜم٦م دظمؾ اخلٛمس اًمٗمرائض قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم صدق إن ٕنف: اًمرضمؾ

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمر ىمد ط اًمٜمٌل ٕن: سم٤مًمًٜمـ آهتامم قمدم يٕمٜمل

 أومٚمح وم٘مد مت٧م وم٢من، اًمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 .شوظمن ظم٤مب وم٘مد ٟم٘مّم٧م وإن، وأنجح

: عمالئٙمتف وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ٟم٘مّم٧م وم٢من»: داود أيب ؾمٜمـ ذم أظمرى رواي٦م ذم

 ه٤مم أُمر سم٤مًمًٜمـ وم٤مٓهتامم وًمذًمؽ شومريْمتف سمف ًمف ومتتؿ شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا

 قمٚمٞمٝمؿ ويّمدق، صالهتؿ يت٘مٜمقن ٓ اًمذيـ اًمزُم٤من هذا ٕهؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم وسمخ٤مص٦م ضمًدا

 إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن»: أظمر احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 يِمػم يم٠منف ومٝمذا شٟمّمٗمٝم٤م.. رسمٕمٝم٤م.. مخًٝم٤م.. ؾمتٝم٤م.. ؾمٌٕمٝم٤م.. صمٛمٜمٝم٤م.. شمًٕمٝم٤م.. قمنمه٤م

 .اًمّمالة ٟمّمػ ًمف يمت٥م ُمـ ظمػمهؿ

 اًمٕم٤معملم رب يتٛمؿ ًمٙمل اًمتٓمقع ُمـ زاد قمٜمدهؿ يٙمقن أن اًمٜم٤مس هل١مٓء سمد ٓ وم٢مًذا

 قمدم ذم اًمقضمف هق ومٝمذا، يمٞمًٗم٤م وإُم٤م يماًم  إُم٤م صالهتؿ ذم وىمع اًمذي اًمٜم٘مص وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 قمغم حي٤مومظ وأن، ًمديٜمف حيت٤مط أن اإلٟم٤ًمن ومٕمغم، اًمّمحٞمح٦م اًم٘م٤مقمدة سمتٚمؽ آهمؽمار

 يمٌػم ومْمٚمٝمـ اًمٗمجر ؾمٜم٦م ؿم٠من هق يمام اًمًٜمـ هذه سمٕمض أن ؾمٞمام وٓ، ط ٟمٌٞمف ؾمٜمـ

 ريمٕمت٤م شومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر ريمٕمت٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ضمًدا
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 وأرسمع اًمٔمٝمر صالة ىمٌؾ ريمٕم٤مت أرسمع قمغم طم٤مومظ ُمـ»: ىمقًمف همػم، وم٘مط اًمٗمجر

 .شاًمٜم٤مر قمغم سمدٟمف اهلل طمرم سمٕمده٤م ريمٕم٤مت

 أٓ ذم اًمٕمالج هق اًمًٜمـ قمغم طم٤مومظ عمـ اًمٗمْم٤مئؾ هذه سمٛمثؾ اًمٜم٤مس ومتذيمػم

 وٓ وم٤مقمٚمٝم٤م بيث٤م اًمتل هل اًمًٜم٦م شمٕمريػ إهن٤م ي٘م٤مل اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م شمٚمؽ ذم يتقرـمقا 

 .شم٤مريمٝم٤م يٕم٤مىم٥م

 ش11: 11: 11/ب38: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 بدلقؾ إال والـافؾة لؾػريضة عام ففق الػريضة صالة يف ثبت ما

 خاص

 ذم هق يمام واضم٥م هق هؾ اًمًٜمـ صالة ذم أرسمع ُمـ سم٤مهلل اًمتٕمقذ: مداخؾة

 اًمٗمريْم٦م؟

 سمٕمد أ ي٘مر أن اًمًٜم٦م ُمـ هؾ، ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أؾمئٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م يٗمتح هذا: الشقخ

 اًمٗمرض؟ ذم ٟمٗمٕمؾ يمام آي٤مت أو ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م

 .أطمٞم٤مٟم٤مً : مداخؾة

ظ ومٞمف اجلقاب هذا أفمـ: الشقخ  .وراءه ُم٤م ؾمٜمٙمتِمػ ًمٙمـ، حَتَٗمُّ

 اًمٗمرض؟ ذم أو اًمًٜم٦م ذم أطمٞم٤مٟم٤مً 

 .اًمًٜم٦م ذم: مداخؾة

 .اًمٗمرض وذم: الشقخ

 .أطمٞم٤مٟم٤مً : مداخؾة

 .إول اجلقاب ذم أظمٓم٠مت: الشقخ

 .اًمًٜم٦م ذم ىمٚم٧م، اًمًٜم٦م ذم أو اًمٗمرض ذم ًمؽ ىمٚم٧م ح٤م، اًمًٜم٦م ذم ىمٚم٧م ح٤مذا
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 اًمٙمت٤مب ُمٗم٤مهٞمؿ أُم٤م، ُمٕمتؼمة اعمِم٤ميخ ُمٗم٤مهٞمؿ: احلٜمٗمٞم٦م ُمِم٤مخيٜم٤م ي٘مقل يمام هذا

 .ُمٕمتؼمة ومٖمػم واًمًٜم٦م

 اًمٗمرض ذم: وم٢مذاً ، سم٤مًمٗمرض هٜم٤مك ًمٞمس أنف ُمٗمٝمقُمف، اًمًٜم٦م ذم: شم٘مقل أن وم٠من٧م

 أيمذًمؽ؟ واًمًٜم٦م

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .همػمك يريد ُمثٚمام رأؾم٤مً  أن٤م أضم٤موسمؽ أىمدر ٜم٦م؟سم٤مًمً اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م: الشقخ

 .يمٞمػ وشمتٕمٚمؿ شمتٗم٘مف ًمٙمل أن٧م أُم٤م

 اًمٗمرض؟ ذم ي٘م٤مل يمام اًمًٜم٦م ذم ي٘م٤مل أنف اًمدًمٞمؾ هق ومام

 .ًمٚم٘مراءة سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ي٘مرأ  يم٤من، اًمٚمٞمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ط قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م: مداخؾة

 .اًمٓمقال وهمػم سم٤مًمٓمقال

 .اًمٗمريْم٦م ذم صمٌت٧م اًمتل ُمثالً  اًم٘مّمػمة سم٤مًمًقر ًمٙمـ، سم٤مًمٓمقال: الشقخ

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  هؾ: هٜم٤م ىمٚمٞمالً  وىمٗم٧م إذا اًم١ًمال ٟمٖمػم أو

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ح٤مذا؟: الشقخ

 .ط اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت: مداخؾة

 أجـ؟: الشقخ

 .أىمقل أطمٞم٤مٟم٤مً  أجْم٤مً ، اًمًٜمـ صالة ذم: مداخؾة

 جـ؟أ: الشقخ
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 .ىمرأت اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم: مداخؾة

 اًمًٜم٦م؟ ذم صم٧ٌم أجـ أن أؾم٠مخؽ أن٤م، اعمّمدر قمغم حتٞمٚمٜم٤م أن٧م، ٓ: الشقخ

 .إظمػم ٟمٗمًف اًم١ًمال ؾمٜمٓمقر

 دًمٞمالً  شمٕمٚمؿ هؾ، اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمًٜم٦م، اًمٗمريْم٦م شم٘م٤مسمؾ هل اًمتل اًمًٜم٦م ذم أن شمٕمٚمؿ هؾ

 واًمراسمٕم٦م؟ اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم اًم٘مراءة ذقمٞم٦م ذم

: قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم صالة صالشمف وصٗم٧م قمٜمدُم٤م قم٤مم دًمٞمؾ: مداخؾة

 ش.وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شم٠ًمل ومال، أرسمٕم٤مً  يّمكم يم٤من»

 .اًمرواشم٥م اًمًٜمـ قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم هذا: الشقخ

 قمغم اًمٜم٤مومٚم٦م أو اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م شم٘م٤مس هؾ رأجؽ ُم٤م: ًمؽ أىمقل وأجْم٤مً 

 اًمٗمريْم٦م؟

 ٓ؟ أم اًمًٜم٦م إمم ٟم٘مٚمف يٛمٙمـ، اًمٗمريْم٦م ذم رء صح إذا

 دمٞم٥م أن٧م أريد اًمذي، أرسمع ُمـ سم٤مهلل اًمتٕمقذ هق اًمذي ؾم١مازم ُمٗمٝمقم: مداخؾة

 .قمٚمٞمف

ٌْٜمل مل: الشقخ  .أن٧م دُمِ

 .أدري ٓ، أؾم٠مل أن٤م: مداخؾة

 .شمدري ٓ. ضمقاب هذا: الشقخ

 .أدري ٓ: مداخؾة

 رء ٧مصمٌ ًمق طمتك، صالة يمؾ ذم صم٧ٌم ُم٤م أن مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف: الشقخ

 أو يًتثٜمل دًمٞمؾ ضم٤مء إذا إٓ، أومم سم٤مب ُمـ واًمٕمٙمس، اًمٗمريْم٦م هب٤م ومٞمٚمحؼ، اًمًٜم٦م ذم

 .اخل٤مص احلٙمؿ ًمف ُيْٕمٓمك ومحٞمٜمئذٍ ، أظمرى ُمـ صالة ُيـْخِرج

 يًتٕمٞمذ يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم صم٧ٌم أنف إول ؾم١مازم يم٤من وم٠من٤م 
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 دام ومام، هذا ُمـ ٟمٜمتٝمل طمتك ىمٌٚمف ًمٙمـ، آظمر ؿمٞمئ٤مً  هذا إمم ٟمْمٞمػ وأجْم٤مً ، أرسمع ُمـ

 ُم٤م ٕنف: اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ٟمٗمٕمؾ أن يٛمٜمٕمٜم٤م ُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٚمٞمس، اًمٗمرض ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من

ع  .ظم٤مص سمدًمٞمؾ إٓ، هذه ذم ُينْمع هذه ذم ُذِ

 ًمٙمـ، ضم٤مًم٤ًمً  يّمكم أن اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘م٤مدر ُمـ ًمٚمٜمقاومؾ اًمّمالة صح٦م: ُمثالً 

 .ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ ىم٤مم ٕنف، ٓ اًمٕمٙمس

 إذا، اًمٕمٙمس وقمٙمس، اًمًٜم٦م ذم ُمثٚمف ضم٤مز اًمٗمرض ذم رء صم٧ٌم اإذ اًمٕمٙمس ًمٙمـ

 .ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام سمدًمٞمؾ إٓ اًمٗمرض ذم ُمثٚمف ضم٤مز اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم

 ضمٚمس إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق قم٤مم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م: ًم١ًماًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ 

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٤مهٜم إًمٞمٜم٤م وم٤مٟمْمؿ ش..أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمذ إظمػم اًمتِمٝمد ذم أطمديمؿ

ع  .اصمٜم٤من أُمران ًمديٜم٤م وشَمَقومَّر شَمـَجٛمَّ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم: وصم٤مٟمٞم٤مً ، ُم٤مٟمع وضمقد ًمٕمدم سم٤مًمٗمرض اًمًٜم٦م إحل٤مق: أوًٓ 

 يمٗم٤مي٦م هذا ذم وأفمـ ش...أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمذ إظمػم اًمتِمٝمد ذم أطمديمؿ ضمٚمس إذا»

 يمذًمؽ؟ أخٞمس. ًم١ًماًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .يمذًمؽ سمغم: مداخؾة

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: الشقخ

 ش11: 73: 71/ 484/واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 76: 13/ 484/واًمٜمقر اهلدى»

 واإلقامة األذان بني الصالة

شم٦ٌم اًمًٜم٦م همػم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم: مداخؾة  أجْم٤ًم؟ ريمٕمتلم ذم، اًمرا

 يمؾ سملم»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم واحلدي٨م، اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل، ومٞمف ٟمٕمؿ: الشقخ

، ٟمٗمؾ هذا، ؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراهٞم٦مش ؿم٤مء عمـ» وىم٤مل ش٤مءؿم عمـ صالة أذاٟملم
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 .شؿم٤مء عمـ صالة أذاٟملم يمؾ سملم»

 هذا َيِرد، َوٞمِّؼ وىمتٝم٤م إن ي٘مقًمقا  اًمتل اعمٖمرب صالة طمتك اعمٖمرب وطمتك 

 ٕنف: إذان وسملم اعمٖمرب صالة اًمّمالة إىم٤مُم٦م سملم شمّمكم أن ًمؽ: يٕمٜمل، ومٞمف احلدي٨م

 اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق سيح طمدي٨م ذم احلدي٨م هذا ُمع

 عمـ: اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤مل، ريمٕمتلم اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا ، ريمٕمتلم اعمٖمرب ىمٌؾ صٚمقا ، ريمٕمتلم

 .ؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراهٞم٦م شؿم٤مء

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وأيمد، يِم٤مء ُم٤م اإلٟم٤ًمن يّمكم اخلٛمس اًمّمٚمقات يمؾ: وم٢مذاً  

قمقا  ٟم٤مس ذم، احلدي٨م هبذا اعمٖمرب ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ، اعمٖمرب سملم اًمّمالة يٙمره أنف سمٞمدَّ

 .ًمٚمٗمْمؾ وإو٤مقم٦م ظمٓم٠م وهذا، يّمٚمقا  وٓ

 .ش.: 49: ../17/ واًمٜمقر اهلدى»

 الراتبة الســ يف الؼراءة

شم٦ٌم اًمًٜم٦م أن اعمٕمروف، ؿمٞمخ ي٤م: مداخؾة  هل ومٞمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمخّمقص اًمرا

، اًمٗم٤محت٦م سمٕمد شمٞمن ُم٤م ي٘مرأ  وهمػمه٤م يم٤مًم٘مٞم٤مم هل اًمتل ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ًمق، شمٙمٗمل

شم٦ٌم ذم ىمرأ  ًمق ـمٞم٥م  رء؟ قمٚمٞمف ومٞمف ؿمٞمخ ي٤م اًمرا

شم٦ٌم اًمًٜم٦م سملم ومرق ومٞمف ُم٤م: الشقخ  أتٞم٧م أجـ ُمـ، ومرق ومٞمف ُم٤م، واًمٗمريْم٦م اًمرا

 .سم٤مًمتٗمريؼ

 .سم٤مًمتٗمريؼ أتٞم٧م ُم٤م أن٤م، ُمٕمل ؾم١مال هذا: مداخؾة

 اًمريمـ واًمٗمرائض، يم٤مًمٗمرائض شمّمغم اًمرواشم٥م وهمػم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ: الشقخ

 صالشمف اًمٗمريْم٦م ذم ىمرأ  ُم٤م ومٚمق، ؾمٜم٦م اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًمًقرة ىمراءة، اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ومٞمٝم٤م

 أومْمؾ ومٝمق ىمرأ  ًمق ًمٙمـ، صحٞمح٦م صالشمف اًمًٜمـ ذم إٓ ىمرأ  ُم٤م ًمق سم٤مًمت٤مزم، صحٞمح٦م

 .يم٤مًمٗمريْم٦م

 اًمٗم٤محت٦م وىمرأ  اًم٘مٞم٤مم ذم ُمثالً  شمٓمقع ًمق، صم٤مين شمٓمقع ومٞمف أن يٕمٜمل: إذاً : مداخؾة
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شم٦ٌم اًمًٜمـ ذم ًمٌمءا ٟمٗمس، شمٞمن ُم٤م ىمرأ  وسمٕمديـ  ومرق؟ ومٞمف ُم٤م، اًمرا

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

  وغره حائط عذ الـػؾ صالة يف االشتـاد حؽؿ

 شمٖمٞمػم همػم ُمـ، وهمػمه طم٤مئط قمغم اًمٜمٗمؾ صالة ذم آؾمتٜم٤مد جيقز هؾ: مداخؾة

 اًم٘مٞم٤مم؟ هٞمئ٦م

 .جيقز ًمٚمٕمجقز سم٤مًمٜم٦ًٌم: الشقخ

 .اعمتٕم٥م ُمـ أو: مداخؾة

، ضم٤مًم٤ًمً  اًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم ُأضمٞمز إذا نفٕ: قمذر ذم يٙمقن يٕمٜمل، هق هذا: الشقخ

 .أومم سم٤مب ُمـ ُمتٙمئ٤مً  اًمّمالة ًمف ُيـج٤مز وَمأَلن

 ش 11: 19: 47/ 817/ واًمٜمقر اهلدى»

 مرتني الصالة تؽرار عـ الـفل مـ ورد ما بني اجلؿع كقػ

 ذلؽ فعؾ مـ الصحابة بعض عـ ورد ما وبني

 ُمرشملم يّمكم ؾاًمرضم صالة ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سملم ٟمجٛمع يمٞمػ: مداخؾة

 ُمع اخلٞمػ ُمًجد ذم اًمٗمجر صغم قمٜمدُم٤م إؾمقد سمـ يزيد وطمدي٨م ُمٕم٤مذ يمحدي٨م

 صالة شمّمٚمقا  ٓ»: ط اًمٜمٌل ىم٤مل: يٕمٜمل قمٛمر اسمـ قمـ أظمر واحلدي٨م، ط اًمٜمٌل

 .شُمرشملم

 اًمّمالة أُم٤م، اًمٗمرض سمٜمٞم٦م ُمرشملم يقم ذم صالة ٓ: ىمٚمٜم٤م..اجلقاب ؾمٌؼ: الشقخ

ء اًمٜمٗمؾ سمٜمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  يم٤من طمٞمٜمام ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ُمثاًل  طمدي٨م أو ٕؾمقدا طمدي٨م ذم ؾمقا

 أُمراء ؾمٞمٚمٞمٙمؿ»: أجًْم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام، ٟمٗمؾ وم٤مًمث٤مٟمٞم٦م، إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يّمكم

 صٚمقه٤م صمؿ وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أنتؿ ومّمٚمقا  أدريمتٛمقهؿ وم٢مذا وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمرون

 هذا ،ومرض و ومرض، اًمٗمرض سمٜمٞم٦م ُمرشملم يقم ذم صالة ومال شٟم٤مومٚم٦م ًمٙمؿ شمٙمقن ُمٕمٝمؿ
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 واوح، إطم٤مدي٨م شمٚمؽ وسملم هذا سملم شمٕم٤مرض ومال، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمٗم٤مه اًمذي

 اجلقاب؟

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 ش11: 17: 11ش /6» راسمغ ومت٤موى»

 الراتبة يف وهق الصالة أققؿت إذا

 أنؽ أو، ضم٤مًم٤ًمً  ُمثالً  يٕمٜمل يم٤مٟم٧م إذا، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم: ادؾؼل

 شمٙمٛمؾ أم شم٘مٓمٕمٝم٤م هؾ اًمّمالة وىم٤مُم٧م، اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمريمقع ُمـ ىم٤مئامً 

 اًمريمقع؟ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمد أو اًمريمقع سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم صالشمؽ

 إذا ومٞمام فمٜمؽ قمغم همٚم٥م إذا ظمالصتٝم٤م: شمٗمّمٞمؾ إمم سمتحت٤مج اعم٠ًمخ٦م..: الشقخ

 .ومت٘مٓمع وإٓ شُمْٙمِٛمؾ اإلُم٤مم ُمع اإلطمرام شمٙمٌػمة شمدرك صالشمؽ أمتٛم٧م

 ش11: 76: 41/ 149/ ًمٜمقروا اهلدى» 

 الؼبؾقة السـة مع ادسجد حتقة كقة مجع

 اًمٔمٝمر وؾمٜم٦م اعمًجد حتٞم٦م ؾمٜم٦م اعمّمكم جيٛمع: ي٘مقل ُمـ هٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م: ادؾؼل

 ؿمٞمخٜم٤م؟ اًم٘مقل هبذا رأجٙمؿ ُم٤م، إرسمٕم٦م أضمر وي٠مظمذ ريمٕمتلم

 إمم حيت٤مج إمج٤مل ومٞمف ٕنف: شمْمٕمٞمٗمف ويٛمٙمـ شمّمحٞمحف يٛمٙمـ اًم٘مقل هذا: الشقخ

 اًم٘مدد احلدي٨م: أن ٟم٘مقل ومٜمحـ، إضمر ي٠مظمذ سم٠منف اًم٤ًمئؾ هذا ي٘مقل ٤مح، شمٗمّمٞمؾ

 ومٕمٛمٚمٝم٤م سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  إذا ُمالئٙمتل ي٤م»: عمالئٙمتف -وضمؾ قمز- اهلل ي٘مقل: ي٘مقل

 واهلل، يمثػمة أوٕم٤مف إمم ؾمٌٕمامئ٦م إمم طمًٜم٦م ُم٤مئ٦م إمم طمًٜم٤مت قمنم ًمف وم٤ميمتٌقه٤م

 .أن إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م أفمٜمٜمل ُم٤م شمتٛم٦م وًمٚمحدي٨م، شيِم٤مء عمـ يْم٤مقمػ

 هذا، آصمٜمتلم أضمر وي٠مظمذ واًمتحٞم٦م اًمقوقء ؾمٜم٦م يّمكم: ي٘مقل اًمذي ومٝمذا 

 ح٤مذا؟، ظمٓم٠م اإلـمالق
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ٜمّتلم صغم ًمق أنف ٟمٗمؽمض ٕنٜم٤م  ًُّ  اعمًجد حتٞم٦م صغم: اًمّمحٞمح سم٤مًمتٕمٌػم أو اًم

 شمٚم٘م٤مء ًمف يُمت٥م ومٝمذا: ريمٕم٤مت أرسمع صغم، ًمقطمده٤م ُمثالً  اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م وصغم ًمقطمده٤م

، آظمره إمم ؾمٌٕمامئ٦م يٙمقن وىمد ُم٤مئ٦م يٙمقن وىمد طمًٜم٤مت قمنم ٕىمؾا قمغم اًمتحٞم٦م صالة

 إىمؾ قمغم ًمف يُمت٥م اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م صغم وح٤م، طمًٜم٤مت قمنم قمدداً  أىمؾ ٟم٠مظمذ أن ومٜمحـ

 وم٢مذا، اًمٙمالم هذا قمٜمف شمٜم٘مؾ اًمذي ومٝمذا، قمنميـ اًمّمالشملم ُمٛمقع إذاً ، طمًٜم٤مت قمنم

، ٓ: ًمف ٟم٘مقل، ٟمٕمؿ: ىم٤مل إن قمنمون؟ ًمف ُيْٙمَت٥م هؾ اًمٕم٤ٌمدشملم سمِٜمِٞم٦َّم ريمٕمتلم صغم

 ُم٤م هذاش طمًٜم٤مت قمنم ًمف وم٤ميمتٌقه٤م ومٕمٛمٚمٝم٤م سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  إذا» ح٤مذا؟: أظمٓم٠مت

 .وم٘مط ريمٕمتلم صغم، قمٛمٚمٝم٤م ُم٤م اًمقوقء ؾمٜم٦م يٕمٜمل، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة قمٛمؾ

 وهل، وم٘مط واطمدة طمًٜم٦م زي٤مدة ذم ًمٙمـ، طمًٜم٤مت قمنم إٓ ًمف ُيْٙمَت٥م ٓ هذا: إذاً  

 طمًٜم٦م ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م ومٚمؿ سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  ذاوإ»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م مت٤مم

 .شواطمدة

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة، إىمؾ قمغم طمًٜم٤مت قمنم ًمف ومٙمت٧ٌم واطمدة قم٤ٌمدة قَمِٛمؾ: إذاً  ومٝمذا 

 .واطمدة طمًٜم٦م ًمف ومُٞمٙمت٥م ٟمقاه٤م إٟمام قمٛمٚمٝم٤م ُم٤م

 ُم٘م٤مسمؾ واطمدة وطمًٜم٦م، اًمٕمٛمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمتل طمًٜم٤مت اًمٕمنم ًمف ُيْٙمَت٥م: اجلقاب إذاً  

 .اًمٜمٞم٦م

ؾ -وضمؾ قمز- اهلل أن ومروٜم٤م ذاإ   ُم٤مئ٦م اًمريمٕمتلم ُم٘م٤مسمؾ ًمف ويمت٥م قمٚمٞمف شَمَٗمْمَّ

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا، وواطمدة ُم٤مئ٦م يّمػموا طمًٜم٦م اًمٜمٞم٦م ُمع ًمف ؾمُٞمْٙمَت٥م، طمًٜم٦م

: أوهل٤م: ي٠ميت يمام اًمتٗم٤موؾ ذم وهل، صقر صمالث قمٜمدٟم٤م هٜم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ 

: اًمقىم٧م ؾمٜم٦م يمٕمتلمور، اًمقوقء ؾمٜم٦م وريمٕمتلم، حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم أن أقماله٤م وهل

 وٟمٞم٦م، اًمتحٞم٦م ٟمٞم٦م: ٟمٞم٤مت سمثالث ريمٕمتلم يّمكم: دوهن٤م ه٤مًمّٚمـل. ـمٞم٥م، ؾمت٦م ص٤مروا

 ومٝمذا، واطمدة سمٜمٞم٦م ريمٕمتلم سمٞمّمكم: وإظمػمة واًمث٤مًمث٦م. اًمقىم٧م ؾمٜم٦م وٟمٞم٦م، اًمقوقء

 .طمًٜم٤مت قمنم ًمف ُيٙمت٥م

 أضمر ًمف ُيٙمت٥م يمذًمؽ ىمٌٚمف واًمكم. اًمٜمٞمتلم أو اًمٜمٞم٦م أضمر زائد قمنمة ُيٙمت٥م ىمٌٚمف اًمكم 
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 يتٙمرر اًمٕمٛمؾ يمررت، طمًٜم٤مت قمنم ًمف قمٛمؾ يمؾ اعمٝمؿ، ٟمٞمتلم زائد اًمقاطمدة اًمٕم٤ٌمدة

 .واوح، واطمد أضمر هل٤م وم٤مًمٜمٞم٦م شمتٙمرر اًمٜمٞم٦م إٟمام اًمٕمٛمؾ شمٙمرر ُم٤م، طمًٜم٤مت اًمٕمنم

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م واوح. واوح: ادؾؼل

 ش11: 19: 74/ 678/واًمٜمقر اهلدى» 

 ادسجد وحتقة الػجر ركعتل

 اعمًجد؟ حتٞم٦م ؾمٜم٦م ريمٕمتل قمـ ُمثالً  اًمٗمجر يمريمٕمتل اًمراشم٦ٌم اًمًٜمـ شُمٖمٜمل هؾ: مداخؾة

 .اًمٕمٙمس وٓ، ضم٤مزت اًمقىم٧م ؾمٜم٦م زائد اعمًجد حتٞم٦م هبام ٟمقى إذا: الشقخ

 ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك َأنَّ  درضم٦م إمم اًمقىم٧م ؾمٜم٦م ُمـ َأىْمقى اعمًجد حتٞم٦م يم٤مٟم٧م ح٤م: أقمٜمل 

 حتٞم٦م، رء يمؾ ىمٌؾ يٜمقي أن ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ، ُمٕمٝمؿ وٟمحـ اعمًجد حتٞم٦م، سمقضمقهب٤م

 .اًمٕمٙمس ٓ، اًمقىم٧م ؾمٜم٦م يٜمقي صمؿ، اعمًجد

 ُمـ أىمقى اًمتحٞم٦م ٕن: ٓ، شمٌٕم٤مً  واًمتحٞم٦م أوًٓ  اًمًٜم٦م صالة يٜمقي أن جيقز ٓ: أي

 آن ذم وُمٕمٜمقي٦م ُم٤مدي٦م ىمْمٞم٦م وهذه، اًمٕمٙمس وٓ، إىمقى يِمٛمٚمف وإوٕمػ، اًمًٜم٦م

 .ٟمٕمؿ، واطمد

 ش11: 16: 17/ 449/ واًمٜمقر اهلدى»

 يصؾقفا فؿتك الصالة قبؾ جرالػ ركعتل مـ يتؿؽـ مل مـ

 سمٕمْمٝمؿ، اًمٗمريْم٦م ىمٌؾ يّمٚمٝمام مل ُمـ، ؿمٞمخ ي٤م اًمٗمجر ًمًٜمتل سم٤مًمٜم٦ًٌم: السمال

 .أومْمؾ اًمِمٛمس سمٕمد ي١مظمرمه٤م: ي٘مقل

 ؿمئ٧م وإن، اًمٗمريْم٦م قم٘م٥م ؿمئ٧م إن، ضم٤مئزان إُمران، أومْمٚمٞم٦م ومٞمف ُم٤م: الشقخ

 .وارشمٗم٤مقمٝم٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد

 ش 11: 14: 44/ 491/واًمٜمقر اهلدى»
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488 

 هلذا يشسط هؾ الشؿس ضؾقع إىل الػجر بعد ؾقساجل فضقؾة

 ادسجد؟ يف يؽقن أن اجلؾقس

ـك ُمـ»: طمدي٨م: مداخؾة  شمٓمٚمع طمتك وضمؾ قمز اهلل يذيمر ضمٚمس صمؿ اًمّمٌح َصٚمَّ

 ؾمٞمٌ٘مك أنف يٕمٜمل احلدي٨م هذا هؾ، ششم٤مُم٦م شم٤مُم٦م وقمٛمرة طَمّج٦م أضمر ومٚمف، طمًٜم٤مء اًمِمٛمس

 اًمٌٞم٧م؟ إمم ذه٥م صمؿ عمًجدا ذم صغم إذا أم، طمًٜم٤مء اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اعمًجد ذم

 .اعمًجد ذم يٌ٘مك ُم٤م سمد ٓ، ٓ: الشقخ

 ..ًمف ًمٞمس اًمٌٞم٧م إمم ذه٥م إن أُم٤م، اعمًجد ذم: مداخؾة

  َويُمؾُّ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام، ـمٌٕم٤مً  إضمر هذا ًمف ًمٞمس: الشقخ
ٍ
ء  ♂سمِِٛمْ٘مَدارٍ  قِمٜمَْدهُ  َرْ

 ًمٗمْمٞمٚم٦ما هذه ًمٙمـ، أضمره ومٚمف اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك هٜم٤مك اهلل ذيمر ومٚمق [8: اًمرقمد]

 .احلدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٦م سمتٚمؽ هل اخل٤مص٦م

 ش 11: 41: 31/  696/  واًمٜمقر اهلدى» 

 الصبح بعد الصالة

 ـمٚمع إذا»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اجل٤مُمع صحٞمح ذم طمدي٨م قمغم اـمٚمٕم٧م: مداخؾة

 إمم يدظمٚمقن اًمٜم٤مس ومٌٕمض، ط ىم٤مل يمام أو شاًمّمٌح ريمٕمتل إٓ صالة ومال اًمٗمجر

 قمٚمٞمٝمؿ؟ يٜمٙمر ومٝمؾ، ريمٕمتلم ُمـ ثرأيم ويّمٚمقن اعمًجد

 يدظمٚمقن؟ ُمتك: الشقخ

 يّمكم سمٕمْمٝمؿ ورأج٧م، ريمٕمتلم ُمـ أيمثر، اًمٗمجر أذان سمٕمد يدظمٚمقن: مداخؾة

 .ريمٕم٤مت ؾم٧م

 ٟمٞم٦م؟ سم٠مي! ؾمت٦م: الشقخ

 أهن٤م: وي٘مقل، اعمًجد حتٞم٦م: وي٘مقل، اًمقوقء ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م أهن٤م قمغم: ي٘مقل: مداخؾة

 ُمر؟سم٤مٕ ذيمر اًمذي وٛمـ يدظمؾ هذا ومٝمؾ، اًمٗمجر ؾمٜم٦م
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 اعمٙمروه٦م إوىم٤مت: وهل، قم٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م سم٘م٤مقمدة قمالىم٦م هل٤م ُم٠ًمخ٦م هذه، ٓ: الشقخ

 شمٜمٗماًل  يّمكم أن ًمٚمٛمّمكم ينمع هؾ، اًمٗمجر صالة وسمٕمد، اًمٗمجر أذان سمٕمد يم٤مًمقىم٧م

 وهذه إؾم٤ٌمب؟ سمذوات شمًٛمك اًمتل اًمّمٚمقات يّمكم أن إٓ ًمف ينمع ٓ أم، ُمٓمٚمً٘م٤م

 ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م درس عمـ واًمراضمح، اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسملم احلٜمٗمٞم٦م سملم ظمالومٞم٦م ُم٠ًمخ٦م

 اًم٥ًٌم هذا ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذه٥م إذا ؾم٥ٌم هل٤م صالة يمؾ أن اًمّمحٞمح أن جيد اًم٤ٌمب هذا

 اًمٜمقاومؾ سمخالف ؾمٌٌٝم٤م عمالطمٔم٦م اًمّمالة هذه شمّمغم أن جيقز وطمٞمٜمئذ اًمّمالة ذه٧ٌم

 ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن ًمف ومٚمٞمس، ُمنموع وىم٧م ذم ؿم٤مء ُمتك يّمٚمٞمٝم٤م أن اإلٟم٤ًمن سم٢مُمٙم٤من اًمتل

 .ٙمراه٦ماًم وىم٧م

 ريمٕمتل صالة ًمنمقمٞم٦م اعمقضم٥م اًم٥ًٌم هق اعمًجد دظمقل: اعمًجد حتٞم٦م ُمثاًل 

 ُم٤مل هٜم٤مك يٕمد مل، اجلٚمقس ووىم٧م اًمدظمقل وىم٧م ذم يّمٚمٝم٤م مل وم٢مذا، اعمًجد حتٞم٦م

 يّمكم ىم٤مم صمؿ وضمٚمس دظمؾ هق وم٢مذا، اعمًجد حتٞم٦م ٕهن٤م: اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ًمّمالة

 .اعمًجد حتٞم٦م يمقهن٤م قمـ ظمرضم٧م، اًمٙمراه٦م وىم٧م ذه٤مب سمٕمد ريمٕمتلم

 ريمٕمتلم يّمكم أن اعمًتح٦ٌم اًمًٜم٦م وُمـ، اًمرضمؾ شمقو٠م: اًمقوقء ؾمٜم٦م ُمثاًل  يمذًمؽ

 ذوات يمؾ ىمس وهٙمذا، وىمتٝم٤م ذه٥م ُم٤ٌمذة يّمكم مل وم٢مذا، ووقء يمؾ قم٘م٥م

 .إؾم٤ٌمب

 ذقمٞم٦م يرى يم٤من ُمـ، اًم٤ٌمب هذا ذم داظمٚم٦م هل آٟمًٗم٤م ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل وم٤مًمّمقرة

 ؾمٜمٞم٦م يرى يم٤من ُمـ.. اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم ومٝمق اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اعمًجد حتٞم٦م

 ًمف ومٚمٞمس ُمٓمٚمً٘م٤م ٟمٗماًل  يّمكم أن أُم٤م، أجًْم٤م يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اًمقوقء ؾمٜم٦م

 ومريْم٦م سمٕمد يّمكم أن ًمف ًمٞمس يمذًمؽ، اًمٗمجر ريمٕمتل إٓ اًمٗمجر أذان سمٕمد يّمكم أن

 .ؾم٥ٌم ذات إٓ اًمٗمجر

 اإلُم٤مم ووضمد ًجداعم دظمؾ يمرضمؾ، وم٤مشمتف اًمتل اًمّمالة إؾم٤ٌمب ذوات مجٚم٦م ُمـ

 أىمٞمٛم٧م إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٗمجر ريمٕمتل يّمكم أن ًمف ومٚمٞمس، يّمكم

 ي٘متدي أن سمد ومال ىم٤مئٛم٦م واًمّمالة اعمًجد دظمؾ ومٝمق شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة

 ؾمالم سمٕمد اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل يّمكم أن ومٚمف اإلُم٤مم ؾمٚمؿ وم٢مذا، اًمٗمريْم٦م هبذه سم٤مإلُم٤مم
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 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ضمقاهب٤م هذه اعم٠ًمخ٦م وم٢مًذا، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ٞمٝماميّمٚم أن وًمف اإلُم٤مم

 يّمكم أن ًمف اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم إؾم٤ٌمب ذوات صالة ذقمٞم٦م يرى ُمـ: اًم٤ًمسمؼ

 ؾمٜم٦م ريمٕمتلم يّمكم وأن، اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم أن اًمٗمجر وىم٧م دظمؾ إذا

 .اًمٗمجر ؾمٜم٦م مه٤م ريمٕمتلم يّمكم صمؿ، اًمقوقء

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هق هذا

 ش17: 11: 11ش /47» ضمدة ٤موىومت»

  الػجر شـة قضاء

  اًمِمٛمس؟ ـمٚمقع سمٕمد يّمٚمٞمٝم٤م أن وأراد، اًمٗمجر ؾمٜم٦م ُيَّمؾِّ  مل ؿمخص: مداخؾة

 . ذًمؽ ًمف: الشقخ

  ذًمؽ؟ ًمف هؾ، صمالث أو ؾم٤مقمتلم عمدة ُمثالً  ٟم٤مم ًمٙمـ، ذًمؽ ًمف: مداخؾة

 ُمثالً  ًمذييم٤م، إضم٤ٌمراً  قمٚمٞمٝم٤م ُأضْمؼِم  وإٟمام شم٠مظمػمه٤م يت٘مّمد مل يم٤من إذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 قمـ سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م يٜمِمٖمؾ أن جيقز ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق، ىم٤مئٛم٦م اًمّمالة وجيد اعمًجد يدظمؾ

 قم٘م٥م سم٤مًمًٜم٦م ي٠ميت أن ًمف اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم ؾمالم سمٕمد صمؿ سم٤مإلُم٤مم ومٞم٠متؿ، اًمٗمريْم٦م

 وىم٧م يٙمقن طمٞم٨م وارشمٗم٤مقمٝم٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إمم ُي١َمضّمٚمٝم٤م أن أو، ؿم٤مء إن اًمٗمريْم٦م

  .ٟمٕمؿ، ذه٥م ىمد اًمٙمراه٦م

، ًمٚمٗمجر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٛمس اًمتٗم٤مت همػم ُمـ اًمّمالة اعم٘مٍّم  همػم قمغم هؾ: مداخؾة

  اًمٓمٚمقع؟ وؿمؽ قمغم اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا: يٕمٜمل

  سم٤معمُـَ٘مٍّم؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا: أوًٓ : الشقخ

 . اعمُـَ٘مٍمِّ  همػم: مداخؾة

 . اعم٘مٍم همػم: الشقخ

 . ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 . ُمٚمتٝمل همػم: يٕمٜمل: الشقخ

 . ُمٚمتٝمل همػم: مداخؾة

 . اًم١ًمال أقمد: خالشق

 سمًٜم٦م يٌدأ ومٝمق، ًمٚمِمٛمس اًمتٗم٤مت همػم ُمـ يّمكم أن اعم٘مٍّم  همػم قمغم: مداخؾة

 . اًمٓمٚمقع وؿمؽ قمغم اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م وإن.. وًمق اًمٗمجر

 أو صالة ٟمز ُمـ»: اعمٕمروف احلدي٨م ُمـ ُي١ْمظَمذ: أوًٓ  هذا، يمذًمؽ هق: الشقخ

 .شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ، يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم

 .ُُمَ٘مٍم همػم سم٠منف قمٜمف يَمٜمَّْٞم٧م اًمذي اعمٕمذور هلذا ضمديد شمقىمٞم٧م: هق احللم ومٚمٗمٔم٦م 

َت٠منس: صم٤مٟمٞم٤مً  ًْ  ذم هذه ُمع شمٚمت٘مل ًمٙمـ، مت٤مُم٤مً  هذه قمٙمس سم٘مّم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ُي

 اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م أنش ؾمٜمٜمف» ذمش اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم» رواه٤م اًمتل وهل، اًمٕمٚم٦م

 طمتك أـمٚم٧م ًم٘مد: ًمف ىم٤مًمقا  ؾَمٚمَّؿ ح٤َّم طمتك يقُم٤مً  اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مراءة أـم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم

 مل ـمٚمٕم٧م إن»: -اًمِم٤مهد وهٜم٤م-، قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض وم٘م٤مل، اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ظمِمٞمٜم٤م

ٟم٤م ومال صالة وذم قم٤ٌمدة ذم ٟمحـ: يٕمٜملش هم٤مومٚملم دمدٟم٤م ، اًمِمٛمس قمٚمٞمٜم٤م ـمٚمٕم٧م إن َيُيُّ

 . يمذًمؽ إُمر أجْم٤مً  وهٜم٤م

 ش 11: 13: 71/ 817/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 16: 17/ 817/ واًمٜمقر اهلدى» 

 الػجر بعد ركعتني صالة مرشوعقة

 .ُمٜمٙمر. شاًمقص٤مل قمـ ويٜمٝمك ويقاصؾ، قمٜمٝم٤م ويٜمٝمك، اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم يم٤من»

 سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق اسمـ ـمريؼ ُمـش 411/  1» داود أبق رواه: ]قال اإلمام[

... .يم٤من ط اهلل رؾمقل أن طمدصمتف أهن٤م قم٤مئِم٦م ُمقمم ذيمقان قمـ قمٓم٤مء قمـ قمٛمرو

 ُمدًمس إؾمح٤مق اسمـ ًمٙمـ، يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت رضم٤مًمف وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م. احلدي٨م
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 قمـش 141/  6» أمحد أظمرضمف ُم٤م وهق، هذا طمديثف يٕم٤مرض ُم٤م صح وىمد، قمٜمٕمٜمف وىمد

: وم٘م٤مًم٧م اًمٕمٍم؟ سمٕمد اًمّمالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م»: ىم٤مل أبٞمف قمـ ذيح سمـ اعم٘مدام

. شاًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م ذاإ اًمّمالة قمـ اًمٞمٛمـ أهؾ ىمقُمؽ ط اهلل رؾمقل هنك إٟمام، صؾ

 وهق، ُمٜمف واوح اعمٕم٤مرو٦م ووضمف. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده: ىمٚم٧م

 أومت٧م ح٤م قمٜمٝم٤م إؾمح٤مق اسمـ رواه اًمذى سم٤مًمٜمٝمل قمٚمؿ قمٜمده٤م ومٚمقيم٤منشصؾ»ىمقهل٤م

 اًمٕمٍم صالة سمٕمد شمّمكم يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م صم٧ٌم ًم٘مد سمؾ، شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمخالومف

 ظمٓم٠م قمغم يدل يمٚمف ومٝمذاش. 411/  4» وُمًٚمؿش 84/  3» اًمٌخ٤مري أظمرضمف، ريمٕمتلم

، اًمقص٤مل طمٞم٨م ُمـ وأُم٤م، اًمّمالة ضمٝم٦م ُمـ وهذا. وٟمٙم٤مرشمف إؾمح٤مق اسمـ طمدي٨م

 اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ واطمد همػم قمـ وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم صم٤مسم٧م صحٞمح قمٜمف وم٤مًمٜمٝمل

: ومٞمف؟ وم٢من، إًمٞمف اعمِم٤مر ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م ُمـ خي٤مًمػ احلدي٨م إن صمؿ. ط

ش اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم شمٕمٜمل» قمٜمٝمام يٜمٝمك ط هللا رؾمقل ؾمٛمٕم٧م، ؾمٚمٛم٦م أم وم٘م٤مًم٧م»

 سمٜمل ُمـ ٟمًقة وقمٜمدي دظمؾ صمؿ اًمٕمٍم صغم وم٢مٟمف صالمه٤م طملم أُم٤م، يّمٚمٞمٝمام رأجتف صمؿ

م : ًمف وم٘مقزم سمجٜمٌف ىمقُمل: وم٘مٚم٧م، اجل٤مري٦م إًمٞمف وم٠مرؾمٚم٧م، ومّمالمه٤م إنّم٤مر ُمـ طمرا

 وأراك، اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمـ شمٜمٝمك أؾمٛمٕمؽ إين اهلل رؾمقل ي٤م: ؾمٚمٛم٦م أم شم٘مقل

 سمٞمده وم٠مؿم٤مر اجل٤مري٦م ومٗمٕمٚم٧م: ىم٤مل، قمٜمف وم٤مؾمت٠مظمري، سمٞمده أؿم٤مر وم٢من، شمّمٚمٞمٝمام

 سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ ؾم٠مخ٧م! أُمٞم٦م أيب سمٜم٧م ي٤م: ىم٤مل، اٟمٍمف ومٚمام، قمٜمف وم٤مؾمت٠مظمرت

 اًمريمٕمتلم قمـ ومِمٖمٚمقين ىمقُمٝمؿ ُمـ سم٤مإلؾمالم اًم٘مٞمس قمٌد ُمـ ٟم٤مس أت٤مين إٟمف، اًمٕمٍم

 اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أن هق اعمخ٤مًمٗم٦م ووضمف. شه٤مشم٤من ومٝمام، اًمٔمٝمر سمٕمد اًمٚمتلم

 ُمت٘مدم اًمٜمٝمل أن ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م وذم، سمٕمده٤م ط صالشمف قمـ ُمت٠مظمر احلدي٨م ذم

 سمٕمد اًمريمٕمتلم صالة ٟمًخ ٓدقم٤مء اعمج٤مل يٗمًح ٓ مم٤م وهذا، ُمت٠مظمر سمٕمده وصالشمف

، سمٖمػممه٤م اًم٤ًمسمؼ اًمٜمٝمل ختّمٞمص قمـ دًمٞمؾ إي٤ممه٤م ط صالشمف إن سمؾ، اًمٕمٍم

 سمٕمد ٟم٤مومٚم٦م يم٤مٟم٧م وًمق، ًمٕمذر اًمٗم٤مئت٦م ىمْم٤مء وقمٞم٦مُمنم قمغم واوح دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م

 قمٚمٞمف ؾمٙم٧م واحلدي٨م. اعمًٌقـم٤مت ذم ُمذيمقر هق يمام، اعمذاه٥م أرضمح وهق، اًمٕمٍم

 صمؿش 171/  1»شاًمًالم ؾمٌؾ»ذم اًمّمٜمٕم٤مين وشمٌٕمفش 11/  4»شاًمٗمتح»ذم احل٤مومظ

 قمغم محٚمٜمل اًمذي هق صحتف اعمقهؿ وؾمٙمقهتؿش 47/  3»شإوـم٤مر ٟمٞمؾ»ذم اًمِمقيم٤مين
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/  4» ذيمره طمزم اسمـ رأج٧م صمؿ. اعمقومؼ واهلل، قمٚمتف قمـ واًمٙمِمػ ومٞمف اًم٘مقل حترير

 أضم٤مب وم٢مٟمف، قمٜمده سمّمحتف يِمٕمر صٜمٞمٕمف سمؾ، يْمٕمٗمف ومل داود أيب ـمريؼ ُمـش 461

 ضمقاز ُمـ يٕم٤مروف ُم٤م وسملم سمٞمٜمف ووومؼ دًٓمتف ضمٝم٦م ُمـ سمف يتٕمٚمؼ سمامش 468/  4» قمٜمف

! ىمٍم ىمد وًمٙمٜمف، ىمٍم ٤موُم ًمْمٕمٗمف وٕمٞمػ يم٤من وًمق، قمٜمده اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم

 أهؾ إقمالم»يمت٤مسمف ذم شمٜمٌف ىمد آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ احلؼ سمِمٛمس اًمِمٝمػم اًمٓمٞم٥م أب٤م ورأج٧م

 وهذا»: وم٘م٤مل احلدي٨م ذم أظمرى ًمٕمٚم٦مش 11 ص»شاًمٗمجر ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم، اًمٕمٍم

 قمـ أبٞمف قمـ ـم٤مووس سمـ اهلل قمٌد قمـ وهمػممه٤م واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف سمام ُمٕم٤مرض

 اًمِمٛمس ـمٚمقع يتحرى أن ط اهلل رؾمقل هنك ٟمامإ، قمٛمر وهؿ: ىم٤مًم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م

 اًمٜمٌل أنش إؾمح٤مق اسمـ طمدي٨م ذم يٕمٜمل» ذيمقان رواي٦م ذم يمالُمف ُمٗم٤مد وم٢مٟمام، وهمروهب٤م

 يتٕمٚمؼ اًمٜمٝمل أن ـم٤مووس رواي٦م ذم يمالُمٝم٤م وُمٗم٤مد، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ هنك ط

 ُمٕم٤مرو٦م وهذه: ىمٚم٧م. شواًمٕمٍم اًمٗمجر صالة يرومع ٓ، وهمروهب٤م اًمِمٛمس سمٓمٚمقع

 . وٕمػ قمغم وٕمٗم٤م احلدي٨م شمزيد مم٤م وهل، اًم٤ًمسم٘متلم اعمٕم٤مروتلم إمم شمْم٤مف أظمرى

 ش.314-311/ 4»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 البقت يف الػجر ركعتل صالة السـة

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م[ اًمٌٞم٧م ذم اًمٗمجر ريمٕمتل صالة]: ]قال اإلمام[

، اعمًجد ذم اًمٗمجر ومٞمّمكم خيرج صمؿ، سمٞمتف ذم اًمريمٕمتلم يّمكم يم٤من ط وم٢مٟمف، واًم٘مقًمٞم٦م

 اعمرء صالة أومْمؾ»: ط ىمقًمف ُمٜمٝم٤م ُمٕمرووم٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم أُمتف ذًمؽ ذم ورهم٥م

 .يمثػم وُمثٚمف. شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

 ش17/1/799»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الػجر ركعتل إال الػجر ضؾقع بعد صالة ال

 .صحٞمح.شاًمٗمجر ريمٕمتك إٓ صالة ومال اًمٗمجر ـمٚمع إذا»: طمدي٨م»

 رضمالً  راى أنف: اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمح دسمًٜم اًمٌٞمٝم٘مك روى: «فائدة»
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: وم٘م٤مل ،ومٜمٝم٤مه ،واًمًجقد اًمريمقع ومٞمٝم٤م يٙمثر، ريمٕمتلم ُمـ أيمثر اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد يّمغم

 .اًمًٜم٦م ظمالف قمغم يٕمذسمؽ وًمٙمـ ،ٓ: ىم٤مل!  اًمّمالة؟ قمغم اهلل يٕمذسمٜمك! حمٛمد أب٤م ي٤م

 غمقم ىمقى ؾمالح وهق، شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد أضمقسم٦م سمدائع ُمـ وهذا

 قمغم يٜمٙمرون صمؿ، وصالة ذيمر أهن٤م سم٤مؾمؿ اًمٌدع ُمـ يمثػماً  يًتحًٜمقن اًمذيـ اعمٌتدقم٦م

 رم وهؿ! ! واًمّمالة اًمذيمر يٜمٙمرون سم٠مهنؿ ويتٝمٛمقهنؿ، قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ إٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م أهؾ

 .ذًمؽ وٟمحق واًمّمالة اًمذيمر رم ًمٚمًٜم٦م ظمالومٝمؿ يٜمٙمرون إٟمام احل٘مٞم٘م٦م

 ش[778» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 االصػرار قبؾ العن بعد تنيالركع شـقة

، ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم يم٤من أنف: أبٞمف قمـ اعمٜمتنم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ

 ؾم٠مخ٧م وًمٙمٜمل، صم٘م٦م ًمٙم٤من يّمٚمٞمٝمام ُمنوىم٤م رأج٧م أين إٓ أصٚمٝمام مل ًمق: وم٘م٤مل ًمف؟ وم٘مٞمؾ

 .شاًمٕمٍم سمٕمد وريمٕمتلم، اًمٗمجر ىمٌؾ ريمٕمتلم يدع ٓ يم٤من»: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م؟

 يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد هذا: ]قال اإلمام[

 اًمِمٕمث٤مء وأبق ُمقؾمك أيب سمـ سمردة أبق ُمٜمٝمؿ، اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم ه٤مشملم يّمٚمقن

، قمٜمٝمؿ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد رواه، وائؾ وأبق يزيد اسمـ وإؾمقد ُمٞمٛمقن سمـ وقمٛمرو

 ومٝمق، يّمٚمٞمٝمام ُمـ قمٛمر ضب وأُم٤م. آٟمٗم٤م شم٘مدم يمام وُمنوق اعمٜمتنم سمـ حمٛمد وُمٜمٝمؿ

 احل٤مومظ ذيمرمه٤م روايت٤من سمذًمؽ يِمٕمر يمام، اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اضمتٝم٤مداشمف ُمـ

 ش734 - 731/  4» شاًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم إطمدامه٤م: ش61/  4» شاًمٗمتح» ذم

 .ش443/  4» اهلٞمثٛمل وطمًٜمفش 461/  1» واًمٓمؼماينش 111/  7» شأمحد ُمًٜمد»و

 - 18 / 4» شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اينواًمٓمؼم، أجْم٤مش 114/  7» أمحد قمٜمد وإظمرى

 .شسمؽمىمٞمٛمل - 8878» شإوؾمط» و، ش19

ئٞمؾ رواي٦م ُمـ وهل، قمْمدمه٤م ُمـ شمِمد صم٤مًمث٦م رواي٦م قمغم وىمٗم٧م وىمد  قمـ إها

 يم٤من يمٞمػ ط اهلل رؾمقل صالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل أبٞمف قمـ ذيح اسمـ اعم٘مدام

 صمؿ اًمٕمٍم يّمكم صمؿ، ريمٕمتلم سمٕمده٤م يّمكم صمؿ اهلجػم يّمكم يم٤من»[ : ىم٤مًم٧م] يّمكم؟
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: وم٘م٤مًم٧م قمٜمٝمام؟ ويٜمٝمك قمٚمٞمٝمام ييب[ قمٛمر] يم٤من وم٘مد: وم٘مٚم٧م. ريمٕمتلم سمٕمده٤م يّمكم

 ىمقُمؽ وًمٙمـ، يّمٚمٞمٝمام[ يم٤من] ط اهلل رؾمقل أن قمٚمؿ وىمد، يّمٚمٞمٝمام قمٛمر يم٤من ىمد

 ويّمٚمقن، واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ُم٤م يّمٚمقن صمؿ، اًمٔمٝمر يّمٚمقن، ـمٖم٤مم ىمقم اًمديـ أهؾ

 أبق أظمرضمف. شأطمًـ وىمد، قمٛمر وميهبؿ، ٖمربواعم اًمٕمٍم سملم ُم٤م يّمٚمقن صمؿ اًمٕمٍم

 ؿم٤مهد وهق، صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م .ش1/  134 ق» شُمًٜمده» ذم اًمناج اًمٕم٤ٌمس

 قمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر هنل أن سيح ٟمص وهق، آٟمٗم٤م إًمٞمٝمام اعمِم٤مر ًمألثريـ ىمقي

 اًمّمالة ذم آؾمتٛمرار ظمِمٞم٦م هق وإٟمام، اًمٙمثػمون يتقهؿ يمام ًمذاهتام ًمٞمس اًمريمٕمتلم

 هق اًمقىم٧م وهذا، اًمِمٛمس اصٗمرار وهق اًمٙمراه٦م وىم٧م إمم شم٠مظمػممه٤م أو، سمٕمدمه٤م

 حت٧م سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام أطم٤مدي٨م ذم صح اًمذي اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ سم٤مًمٜمٝمل اعمراد

 سمٕمد اًمريمٕمتلم أن ؾمٌؼ مم٤م ويتٚمخص .ش317 و 411» سمرىمؿ اعمت٘مدُملم احلديثلم

 قمٚمٞمٝم٤م قمٛمر ضب وأن، اًمِمٛمس اصٗمرار ىمٌؾ ُمٕمٝم٤م اًمٕمٍم صٚمٞم٧م إذا ؾمٜم٦م اًمٕمٍم

 أم رأؾمٝمؿ وقمغم، آظمرون وظم٤مًمٗمف، اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمٚمٞمف واوم٘مف ُمٜمف اضمتٝم٤مد هق إٟمام

، اًمًٜم٦م إمم اًمرضمقع ومقضم٥م، ُمقاوم٘مقن اًمٗمري٘ملم ُمـ وًمٙمؾ، قمٜمٝم٤م اهلل ريض اعم١مُمٜملم

 اعمخّمص اًمٕمٛمقم إٓ يٕم٤مروف دًمٞمؾ دون، اعم١مُمٜملم أم سمرواي٦م صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م وهل

 قمٛمر اسمـ ُمذه٥م هق هذا أن ويٌدو. آٟمٗم٤م امأرىم٤مُمٝم إمم اعمِم٤مر وأنس قمكم سمحدي٨م

 ٓ، يّمٚمقن أصح٤ميب رأج٧م يمام أصكم»: ىم٤مل قمٜمفش 189» اًمٌخ٤مري روى وم٘مد، أجْم٤م

 .شهمروهب٤م وٓ اًمِمٛمس ـمٚمقع حتروا ٓ أن همػم، ؿم٤مء ُم٤م هن٤مر وٓ سمٚمٞمؾ يّمكم أطمدا أهنك

ش 733/  4» قمٜمف اًمرزاق قمٌد روى وم٘مد، أجْم٤م إنّم٤مري أجقب أيب ُمذه٥م وهذا

 ىمٌؾ يّمكم يم٤من إنّم٤مري أجقب أب٤م أن: أبٞمف قمـ ـم٤مووس اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد

 وم٘مٞمؾ، ريمٕمٝمام شمقذم ومٚمام، شمريمٝمام قمٛمر اؾمتخٚمػ ومٚمام، اًمٕمٍم سمٕمد ريمٕمتلم قمٛمر ظمالوم٦م

 أيب ويم٤من: ـم٤مووس اسمـ ىم٤مل. قمٚمٞمٝمام اًمٜم٤مس ييب يم٤من قمٛمر إن: وم٘م٤مل هذا؟ ُم٤م: ًمف

 اًمٌدع وإُم٤مشم٦م اًمًٜمـ إطمٞم٤مء قمغم احلريّملم اًمًٜم٦م أهؾ ٟمذيمر أن يٜمٌٖمل وهٜم٤م. يدقمٝمام ٓ

 ُمـ»: ط ًم٘مقًمف، اعمنموع وىمتٝم٤م ذم اًمٕمٍم صٚمقا  يمٚمام اًمريمٕمتلم ه٤مشملم يّمٚمقا  أن

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. ش..طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ

 ش.1117-1114/ 6/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 العن بعد الصالة جقاز

 وم٘م٤مم، اًمٕمٍم صغم ط اهلل رؾمقل أن: ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ

ه، يّمكم ضمؾر  يٙمـ مل أنف اًمٙمت٤مب أهؾ هٚمؽ وم٢مٟمام، اضمٚمس: ًمف وم٘م٤مل، قمٛمر ومرآ

 .شاخلٓم٤مب اسمـ أطمًـ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. ومّمؾ ًمّمالهتؿ

 ًمق ٕنف، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز وهل، ه٤مُم٦م وم٤مئدة احلدي٨م ذم: ]قال اإلمام[

 قمـ صم٧ٌم ح٤م ُمٓم٤مسمؼ وهق، فم٤مهر هق يمام أجْم٤م اًمرضمؾ قمغم ذًمؽ ٕنٙمر، ضم٤مئز همػم يم٤من

 ُمـ ًمٞمس ذًمؽ أن قمغم ويدل، ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم يم٤من أنف ط اًمٜمٌل

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ىم٤مل أنف ط قمٜمف صح وُم٤م، ط ظمّمقصٞم٤مشمف

. سمذًمؽ ُم٘مٞمدة صح٧م ٕطم٤مدي٨م، ُمّمٗمرة اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل شاًمِمٛمس

 و 411» دي٨ماحل حت٧م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم ُمع سمٕمْمٝم٤م ختري٩م ؾمٌؼ وىمد

 .ش317

 ش111/ 1/ 6» اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العن بعد التطقع جقاز

 - اهلل رؾمقل أن: - ط - اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ رسم٤مح سمـ اهلل قمٌد قمـ

ه[ سمٕمده٤م] يّمكم رضمؾ وم٘م٤مم اًمٕمٍم صغم - ط [ سمثقسمف أو سمردائف وم٠مظمذ] قمٛمر ومرآ

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومّمؾ ًمّمالهتؿ يٙمـ مل أنف اًمٙمت٤مب أهؾ أهٚمؽ وم٢مٟمام اضمٚمس ًمف وم٘م٤مل

ـَ »: ط ـُ ش صدق: رواي٦م وذم» أطمً  .شاخلٓم٤مِب  اسم

 : [احلدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 قمغم اًمرضمؾ قمٛمر صمؿ - ط - اًمٜمٌل إلىمرار: اًمٕمٍم صالة سمٕمد اًمتٓمقع ضمقاز

 ومدل، ذًمؽ قمغم - ط - اًمٜمٌل وصّقسمف اًمٗمّمؾ شمرك قمٚمٞمف أنٙمر أنف ُمع سمٕمده٤م اًمّمالة

 ُمـ اجلقاز قمغم يدل ُم٤م ضم٤مء وىمد، اًمقصؾ وند اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز قمغم ذًمؽ

 يدع ٓ يم٤من - ط - اًمٜمٌل أن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ - ط - ومٕمٚمف
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-4/188» شاإلرواء» ذم خمرج وهق، وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه. اًمٕمٍم سمٕمد ريمٕمتلم

 مج٤مقم٦م قمـ سمف اًمٕمٛمؾ صم٧ٌم وىمد .هذا قم٘م٥م آظمر ـمريؼ وي٠ميت، قمٜمٝم٤م ـمرق ُمـش 189

 اإلىمرار هبذا آؾمتدٓل يّمح يمٞمػ: ىمٞمؾ وم٢من .ي٠ميت يمام قمٜمٝمؿ هللا ريض اًمًٚمػ ُمـ

: واجلقاب اًمٕمٍم؟ سمٕمد اًمريمٕمتلم يّمكم ُمـ ييب يم٤من أنف قمٜمف صح وىمد، قمٛمر ُمـ

 اًمزُمـ ُمع اًمٜم٤مس يتقؾمع أن وظمِمٞم٦م، اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ يم٤من إٟمام قمٚمٞمٝمام ضسَمفُ  أن

 اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مهٞم٦م ٤مدي٨مسم٤مٕطم اعمراد وهق، قمٜمف اعمٜمٝمل آصٗمرار وىم٧م ذم ومٞمّمٚمقمه٤م

 ىمٌؾ صالهتام جيقز ٓ ٕنف وًمٞمس، سمٕمده احلدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  هنٞم٤مً  اًمٕمٍم سمٕمد

 قمـ ضم٤مء وىمد، ُم٤ٌمذة اًمٕمٍم سمٕمد صالشمف اًمرضمؾ قمغم يٜمٙمر مل وًمذًمؽ، آصٗمرار

 قمٌد روى: ششمٜمٌٞمف»: ش4/61» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل، هذا ي١ميمد ُم٤م ٟمٗمًف قمٛمر

 قمٛمر ضب ؾم٥ٌم[ اجلٝمٜمل] ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م ُمـ[ 734-4/731] اًمرزاق

 سمٕمد ريمع ظمٚمٞمٗم٦م وهق رآه قمٛمر أن: ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ.. .وم٘م٤مل، ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مس

 أن أظمِمك أين ًمقٓ! زيد ي٤م: قمٛمر وم٘م٤مل»: وومٞمف، احلدي٨م ومذيمر، وميسمف اًمٕمٍم

 ىير يم٤من قمٛمر ومٚمٕمؾ .شومٞمٝمام أضب مل اًمٚمٞمؾ طمتك اًمّمالة إمم ؾُمٚمَّامً  اًمٜم٤مس يتخذمه٤م

 يقاومؼ وهذا، اًمِمٛمس همروب قمٜمد اًمّمالة إي٘م٤مع ظمِمٞم٦م هق إٟمام اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أن

 قمـ سُمٙمػم سمـ حيٞمك روى وىمد .وهمػمه اعمٜمذر اسمـ قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه وُم٤م اح٤ميض قمٛمر اسمـ ىمقل

 وضمقاب، ظم٤مًمد سمـ زيد رواي٦م ٟمحق اًمداري متٞمؿ قمـ قمروة قمـ إؾمقد أيب قمـ اًمٚمٞم٨م

، اعمٖمرب إمم اًمٕمٍم سملم ُم٤م يّمٚمقن ىمقم سمٕمديمؿ ي٠ميت أن أظم٤مف وًمٙمٜمل»: وومٞمف، ًمف قمٛمر

 أجْم٤مً  وهذا. شومٞمٝم٤م يّمغم أن! - ط - اهلل رؾمقل هنك اًمتل سم٤مًم٤ًمقم٦م يٛمروا طمتك

: ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـش 1/181» اًمٓمح٤موي رواه ُم٤م وُمثٚمف: ىمٚم٧م .شىمٚمٜم٤مه ح٤م يدل

 ٘م٤ملوم، قمٚمٞمف وم٘مدُم٧م، ًمف طم٤مضم٦م ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم سمريداً  رسمٞمٕم٦م سمـ ؾمٚمامن سمٕمثٜمل

 إمم يٕمٜمل: ىمٚم٧م .همػمه٤م إمم شمؽميمقه٤م أن قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مف وم٢مين: اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ: زم

 أن ىمٌؾ ُمـ ذيمرشمف ُم٤م شم١ميمد أصم٤مر ومٝمذه .صحٞمح وإؾمٜم٤مده، اعمحرم آصٗمرار وىم٧م

 ُمٜمف اشم٤ٌمقم٤مً  ًمٚمرضمؾ إىمراره سمف يٕم٤مرض أن يٜمٌٖمل ومال، ًمٚمذريٕم٦م ؾمّداً  ُمٜمف اضمتٝم٤مد هنٞمف

 ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمٕم٤مرو٦م قمـ ومْمالً ، اًمٕمٍم سمٕمد صالشمف قمغم ط ًمٚمٜمٌل

 اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ط  ىمقًمف ذم سم٤مًمٕمٛمقم ُمٕم٤مروتٝم٤م أو، اًمريمٕمتلم  ط صالشمف
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 وي٠ميت شم٘مدم يمام احل٤مومظ صححف اًمذي قمكم سمحدي٨م خُيصُّ  وم٢مٟمف: شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك

 .هٜم٤م قمام سم٤مظمتّم٤مرش 4179» سمرىمؿ خترجيف شم٘مدم اًمؽممج٦م وطمدي٨م .اًمت٤مزم احلدي٨م ذم

، وي١ميده٤م اًمرزاق قمٌد ًمرواي٦م يِمٝمد ُم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م صحٞمح ُمـ ضمدتو صمؿ

 .ش3789» سمرىمؿ ي٠ميت ُم٤م ذم ومخرضمتف

 ش.146-147/ 7/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 البعدية العن شـة

 إٓ اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ هنك»: ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ

 .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس

 : [ىم٤مل صمؿ ِمٛمساًم اصٗمرار ىمٌؾ اًمّمالة: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 همروب إمم ممتد قمٜمٝمام اًمٜمٝمل ذم ُم٣م وُم٤م، واطمد طمدي٨م وهذا»: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 يم٤من وإن، حمٗمقظ يمالمه٤م: ىمٚم٧م. شحمٗمقفم٤م يٙمقن أن أوزم ومٝمق، قمدد طمدي٨م اًمِمٛمس

 عمجرد اًم٘مقي احلدي٨م رد، اًمٕمٚمؿ أهؾ أصقل ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ، أىمقى اًمٕمدد رواه ُم٤م

 هذا وم٢من، هٜم٤م يمذًمؽ وهق! سمٞمٜمٝمام اجلٛمع نإُمٙم٤م ُمع ُمٜمف أىمقى هق ح٤م فم٤مهرة خم٤مًمٗم٦م

 سمٕمد صالة وٓ»: ط يم٘مقًمف اًمٌٞمٝم٘مل إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل ًمألطم٤مدي٨م ُم٘مٞمد احلدي٨م

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم

 اهلل رمحف طمزم اسمـ أؿم٤مر هذا وإمم، قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م ي٘مٞمده، ُمٓمٚمؼ ومٝمذا

 قمـ روي وىمد»: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ. ششمريمٝم٤م جيقز ٓ قمدل زي٤مدة وهذه»: اعمت٘مدم سم٘مقًمف

 ذم واًمْمٞم٤مء هق ؾم٤مق صمؿ. شيقاوم٘مف ُم٤م وروي. هذا خي٤مًمػ ُم٤م قمٜمف اهلل ريض قمكم

 سمـ قم٤مصؿ قمـ إؾمح٤مق أبق أظمؼمين: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 181/  1» شاعمخت٤مرة»

 يمؾ دسمر ذم ريمٕمتلم يّمكم ط اهلل رؾمقل يم٤من»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ وٛمرة

، إـمالىم٤م إول احلدي٨م خي٤مًمػ ٓ وهذا: ىمٚم٧م. شواًمٕمٍم جراًمٗم إٓ، ُمٙمتقسم٦م صالة

 إول واحلدي٨م، اًمٕمٍم صالة سمٕمد ريمٕمتلم صغم ط اًمٜمٌل يٙمقن أن يٜمٗمل إٟمام ٕنف

 اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز قمغم يدل أنف ومٞمف ُم٤م وهم٤مي٦م، هبذا يٕم٤مرض طمتك ذًمؽ يث٧ٌم ٓ
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 ضمقازه أث٧ٌم ُم٤م يمؾ ط اًمٜمٌل يٗمٕمؾ أن يٚمزم وًمٞمس، اًمِمٛمس اصٗمرار ىمٌؾ ُم٤م إمم

 أن قمٜمٝمام اهلل ريض وقم٤مئِم٦م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ صم٧ٌم ىمد ٟمٕمؿ. فم٤مهر هق يمام اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ

 إٟمف: قم٤مئِم٦م وىم٤مًم٧م، اًمٕمٍم صالة سمٕمد اًمٌٕمدي٦م اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م ريمٕمتلم صغم ط اًمٜمٌل

، ؾمٝمؾ سمٞمٜمٝمام واجلٛمع، اًمث٤مين قمكم طمدي٨م يٕم٤مرض ومٝمذا، ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م داوم ط

 قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م أن وئمٝمر، يٕمٚمؿ مل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ، قمٚمؿ سمام طمدث ومٙمؾ

 ط صالشمف قمٜمف صم٧ٌم وم٘مد، احلدي٨م هذا ذم ٟمٗم٤مه ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ سمٕمد ومٞمام قمٚمؿ

 ُمـ ؾم٤مق صمؿ ش...أظمؼمٟم٤م ومٗمٞمام يقاوم٘مف اًمذي وأُم٤م»: اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل وذًمؽ اًمٕمٍم سمٕمد

 قمٜمف اهلل ريض قمكم ُمع يمٜم٤م»: ىم٤مل وٛمرة سمـ قم٤مصؿ قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ

 ومٗمل. شريمٕمتلم ومّمغم، أنٔمر وأن٤م ومًٓم٤مـمف دظمؾ صمؿ ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٜم٤م ومّمغم ؾمٗمر ذم

 اسمـ وروى. اجلقاز ُمـ إول طمديثف قمٚمٞمف دل سمام قمٛمؾ قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م أن هذا

 قمٜمد إٓ اًمّمالة قمـ يٜمف مل»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل ُم١مذن سمالل قمـش 7/  3» طمزم

 اهلل ريض قمكم حلدي٨م ىمقي ؿم٤مهد وهق، صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. شاًمِمٛمس همروب

 مج٤مقم٦م قمـ سمٛمنموقمٞمتٝمام اًم٘مقل طمزم اسمـ روى وم٘مد، اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمت٤من وأُم٤م. قمٜمٝمؿ

 وًمق اًمّمالة ضمقاز ُمـ احلدي٨م قمٚمٞمف دل وُم٤م. إًمٞمف ومٚمػمضمع ؿم٤مء ومٛمـ، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 هذه ذم قمٚمٞمف آقمتامد يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمِمٛمس اصٗمرار وىمٌؾ اًمٕمٍم صالة سمٕمد ٟمٗمال

 قمٛمر ٓسمـ شمٌٕم٤م طمزم اسمـ إًمٞمف ذه٥م اًمذي وهق، ومٞمٝم٤م ٕىمقالا يمثرت اًمتل اعم٠ًمخ٦م

 يم٤مٟم٧م إذا، اًمٙمثرة شمٖمره ممـ شمٙمـ ومال، وهمػمه اًمٕمراىمل احل٤مومظ ذيمره يمام قمٜمف اهلل ريض

: سمٚمٗمظ قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ أظمرى ـمري٘م٤م ًمٚمحدي٨م وضمدت صمؿ. اًمًٜم٦م ظمالف قمغم

/  1» أمحد إلُم٤مما أظمرضمف .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس شمّمٚمقا  أن إٓ، اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ»

 قمـ قم٤مصؿ قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من أظمؼمٟم٤م: يقؾمػ سمـ إؾمح٤مق طمدصمٜم٤م: ش131

 رضم٤مًمف، ضمٞمد ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م: ومذيمره: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل ريض قمكم

 يمام. صدوق وهق اًمًٚمقزم وٛمرة اسمـ وهق قم٤مصؿ همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ

 ُمـ وهل ٓؾمٞمام، ىمقة قمغم ىمقة احلدي٨م يٕمٓمل مم٤م اًمٓمريؼ ومٝمذه: ىمٚم٧م. شاًمت٘مري٥م» ذم

، اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم ٓ يم٤من ط اًمٜمٌل أن أجْم٤م قمكم قمـ روى اًمذي قم٤مصؿ ـمريؼ

 صمؿ، شم٘مدم سمام ذًمؽ قمـ وأضمٌٜم٤م، احلدي٨م إقمالل اًمرواي٦م هذه أضمؾ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل وم٤مدقمك
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 وم٤محلٛمد. أجْم٤م قم٤مصؿ ـمريؼ ُمـ احلدي٨م قمغم وىمٗمٜم٤م طملم اجلقاب صح٦م ُمـ شم٠ميمدٟم٤م

  .شمقومٞم٘مف قمغم هلل

 ش.391 -387/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

ا كان إكّم العن بعد لؾركعتني عؿر إكؽار  لؾذريعة شدًّ

: ط  اهلل رؾمقًمف صالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل أبٞمف قمـ ذيح سمـ اعم٘مدام قمـ

 يّمكمِّ  صمؿ، ريمٕمَتلمِ  سمٕمَده٤م يّمكمِّ  صمؿّ ، اهلَِجػمَ  يّمكمِّ  يم٤من»: وم٘م٤مًم٧م يّمكم؟ يم٤من يمٞمػ

 .شريمٕمَتلمِ  ه٤مسمٕمدَ  يّمكمِّ  صمؿ، اًمٕمٍْمَ 

 اهلل ريض قمٛمر يم٤من: وم٘م٤مًم٧م! قمٜمٝمام؟ ويٜمٝمك، قمٚمٞمٝمام ييب قمٛمر يم٤من وم٘مد: ىمٚم٧م

 اًمٞمٛمـ أهؾ ىمقُمؽ وًمٙمـ، يّمٚمٞمٝمام يم٤من  ط  اهلل رؾمقًمف أن قمٚمؿ وىمد، يّمٚمٞمٝمام قمٜمف

 صمؿ، اًمٕمٍم ويّمٚمقن، واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ُم٤م يّمٚمقن صمؿ، اًمٔمٝمر يّمٚمقن، ـَمَٖم٤مم ىمقم

 .أطمًـ وىمد، قمٛمر يهبؿوم، واعمٖمرب اًمٕمٍم سملم ُم٤م يّمٚمقن

 وهل، شاًم٤ٌمري ومتح» ذم احل٤مومظ يذيمره٤م مل قمزيزة وم٤مئدة اعمقىمقف قم٤مئِم٦م ىمقل وذم

 ُمـ وإٟمام، ًمنمقمٞمتٝمام إٟمٙم٤مراً  اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ يٜمف مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن

 .اًمِمٛمس همروب قمٜمد وهق، اًمتحريؿ وىم٧م ذم يّمٚمقه٤م أن وظمِمٞم٦م، اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب

 ش.1748-1747/ 7/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لؾذريعة شًدا كان إكّم العن بعد الركعتني عـ عؿر َّنل

 سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ يٜمف مل قمٛمر أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ صح: اإلُم٤مم ىم٤مل

ا وإٟمام، ًمنمقمٞمتٝمام إٟمٙم٤مًرا اًمٕمٍم  ذم ومٞمّمٚمقه٤م اًمٜم٤مس يتت٤مسمع أن وظمِمٞم٦م، ًمٚمذريٕم٦م ؾمد 

 .قمٜمٝم٤م قمزيز صحٞمح طمدي٨م ذم وذًمؽ، اًمِمٛمس همروب قمٜمد اعمحرم اًمقىم٧م

 ش71ص» اًمٔمٛمآن ُمقارد وٕمٞمػ
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 الشؿس تصػر مل ما العن بعد الصالة جقاز

 اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر صالة سمٕمد صالة ٓ»: ُمرومققم٤مً  ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م»

 .صحٞمح .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ

 لماًمّمحٞمح رم هريرة وأبك اهلل قمٌد واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اًم٤ٌمب ورم

، همروهب٤م وٓ اًمِمٛمس ـمٚمقع سمّمالشمٙمؿ حتروا ٓ»: قمٛمر اسمـ طمدي٨م وًمٗمظ وهمػممه٤م

 .شؿمٞمٓم٤من ىمرٟمك سملم شمٓمٚمع وم٢مهن٤م

 شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»: ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م رم ىمقًمف: تـبقف

 طمٞمٜمئذ وم٤مًمّمالة ٟم٘مٞم٦م سمٞمْم٤مء يم٤مٟم٧م إذا وأُم٤م، ُمّمٗمرة اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا سمام خمّمص

 اًمّمالة قمـ هنك»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  قمٜمف اهلل رى قمغم طمدي٨م ؾسمدًمٞم اًمٜمٝمك ُمـ ُمًتثٜم٤مة

 .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس إٓ اًمٕمٍم سمٕمد

 [«471» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 إحقاؤها يـبغل مـسقة شـة: العن بعد ركعتني صالة

 وم٘مٞمؾ، ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم يم٤من أنف: أبٞمف قمـ اعمٜمتنم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ

 ؾم٠مخ٧م وًمٙمٜمل، صم٘م٦م ًمٙم٤من: يّمٚمٞمٝمام ُمنوىم٤مً  رأج٧م أين إٓ امأصٚمٝم مل ًمق: وم٘م٤مل ًمف؟

 .شسمٕمداًمٕمٍِم  وريمٕمتلمِ ، اًمٗمجرِ  ىمٌؾ ريمٕمتلمِ  يدعُ  ٓ يم٤من»: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م؟

 : [ىم٤مل صمؿ، شإطمٞم٤مؤه٤م يٜمٌٖمل ُمٜمًٞم٦م صالة»: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 وقمدم سمؾ، اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمـ اًمٜمٝمل: اًمٗم٘مف يمت٥م ذم اًمِم٤مئع اخلٓم٠م ومٛمـ: ىمٚم٧م

 قمغم يداوم يم٤من يمام قمٚمٞمٝمام  ط  ُمداوُمتف صمٌقت ُمع اًمرواشم٥م اًمًٜمـ زُمرة ذم ذيمرمه٤م

 يمٞمػ،  ط ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ أهنام قمغم وٓ، ٟمًخٝمام قمغم دًمٞمؾ وٓ، اًمٗمجر ريمٕمتل

 وُمـ -قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اعم١مُمٜملم أم وهل-قمٚمٞمٝمام حي٤مومظ هبام اًمٜم٤مس وأقمرف

 اًمٜم٤مهٞم٦م اًمٜمّمقص نأ ذًمؽ إمم يْم٤مف .شم٘مدم يمام واًمًٚمػ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واوم٘مٝم٤م

 سم٢مسم٤مطم٦م اًمٍمحي٦م إظمرى سم٤مٕطم٤مدي٨م ُم٘مٞمدة اًمٕمٍمهل سمٕمد اًمّمالة قمـ سمٕمٛمقُمٝم٤م
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 ٓ»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م وُمٜمٝم٤م، اًمِمٛمس اصٗمرار ىمٌؾ اًمّمالة

 ُمـ ضم٤مء صحٞمح طمدي٨م وهق .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس شمّمٚمقا  أن إٓ: اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا 

 ه٤مشملم ذقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد .ش317و 411» سمرىمؿ خترجيف ؾمٌؼ وىمد، ـمريؼ ُمـ أيمثر

 ذم ؿمٞمؼ واؾمع سمح٨م ذم اعمخ٤مًمٗملم قمغم واًمرد شاعمحغم» ذم طمزم سمـ حمٛمد أبق اًمريمٕمتلم

  .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف: اًمراسمع وأول اًمث٤مًم٨م اجلزء آظمر

 ش.148-147/ 7/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العن بعد التـػؾ

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ط اًمٜمٌل ىمقل ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ: الشقخ

 صالة ٓ»: ي٘مقل سم٠منف قم٤مئِم٦م طمدي٨م إول احلدي٨م ُمٕمٜمك ُيِْمٌِف اًمذي ومٝمذاش اًمِمٛمس

 .اإلؿمٙم٤مل هق هذا واوح؟ش..اًمٕمٍم سمٕمد

سمف  اعمُتٌَّٕملم ٟمحـ سمٜم٤م شمتٕمٚمؼ ٕهن٤م: إقمؿ وهل إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م: اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ: ضمقا

 إومم ٤مًمٜم٤مطمٞم٦موم ،ظمّمقصٞمتف وًمف، سمف شمتٕمٚمؼ إظمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

 ُمـ شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: طمدي٨م أن: ضمقاهب٤م إهؿ وهل

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اجلقاب هذا ُمٗمٝمقم، اعمخّمقص اًمٕم٤مم

 .آظمر ُمٙم٤من ذم ختّمٞمص وًمف، قم٤مم احلدي٨م هذا: يٕمٜمل: مداخؾة

ُّمف: الشقخ : ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م وُمثٚمف قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م ُُمـَخّمِّ

 ش.ٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ـقم هنك»

ص آؾمتثٜم٤مء ومٝمذا   اًمقىم٧م يمؾ يِمٛمؾ إول احلدي٨م، إول احلدي٨م خُيَّمِّ

 اًمقىم٧م وإٟمام، اًمقىم٧م يمؾ ُمش، ٓ: ًمؽ ي٘مقل اًمث٤مين احلدي٨م، اًمٕمٍم صالة يكم اًمذي

 .ًمٚمٖمروب وشمْمٞمػ، سم٤مٓصٗمرار اًمِمٛمس ومٞمف شمٌدأ اًمذي

 اعمٗمٞمد ُمـ ًمٙمـ، اإلؿمٙم٤مل ومٞمٜمتٝمل أنس وقمـ قمكم قمـ احلدي٨م هذا قمروم٧م وإذا 

 ..اًمث٤مين اجلقاب ٟمذيمر أن
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 ىم٤مل هق: ٟم٘مقل، اعمخّمص احلدي٨م هبذا قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م أنف ٟمٗمؽمض: اًمث٤مين واجلقاب

 ُمثالً  شمزوج، ظمّمقصٞم٤مت ًمف، يٗمٕمؾ أن ًمف هق ًمٙمـ شاًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ُٕمتف

 أُمًؽ»: ًمف ىم٤مل وأؾمٚمؿ ٟم٤ًمء عشمً وقمٜمده رضمؾ ضم٤مءه ح٤م سمٞمٜمام، وأيمثر اًمٜم٤ًمء ُمـ سمتًع

 ظمّمقصٞم٦م هذه، ٓ ذاك؟ وسملم هذا سملم هذا ظمالف ذم شؾم٤مئرهـ وـمٚمؼ، ُمٜمٝمـ أرسمٕم٤مً 

 .اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

 ي٠ميت هذا ًمٙمـ، ًمف ظمّمقصٞم٦م هذه شمٙمقن اًمٕمٍم سمٕمد صغم اًمرؾمقل يمقن: إذاً  

 .شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ»: قمكم سمحدي٨م قمٚمؿ همػم قمغم يمٜم٤م إذا ومٞمام ُمتك؟

 قمـ قمكم احلدي٨م روى أم، ًمٕمكم رأي احلدي٨م: قمكم حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم: شمال

 واًمًالم؟ اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سمٕمد اًمّمالة قمـ ط اهلل رؾمقل هنك ىم٤مل قمكم طمدي٨م: ىمٚم٧م أن٤م: الشقخ

 .ُمرومقع طمدي٨م ومٝمق. شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ»، اًمٕمٍم

 ش 11: 11: 31/  174/  واًمٜمقر اهلدى»

 نالع بعد التـػؾ

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: الشقخ

 أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي ومال ُيْْمٚمِؾ وُمـ، ًمف ُُمِْمؾَّ  ومال اهلل هيده ُمـ، أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  آل] ♂ُُم

٤َم َي٤م▬ [114: قمٛمران ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأهيُّ  ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ ا َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي ّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  ٤َم َي٤م▬ [1: اًمٜم٤ًمء] ♂َرىمِٞم ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  ♂ؾَمِديًدا ىَمْق

َ  ُيٓمِعِ  ـْ َوُمَ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح ▬ [71: إطمزاب]  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 .[71: إطمزاب] ♂قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ 
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 ..سمٕمد أُم٤م

، حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ، ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ

 إوىم٤مت ـُم وىم٧م ذم اًمٕمٍم صالة سمٕمد أتٞمٜم٤ميمؿ وىمد، اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ ًمٕمؾ

 وُمع ذًمؽ ُمع أنٜمل ٓطمٔمتؿ أنٙمؿ سمد وٓ، ومٞمٝم٤م اًمّمالة يمراه٦م اًمنمع ذم اعمٕمرووم٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض  .ريمٕمتلم صٚمقا  أن سمٕمد إٓ جيٚمًقا  مل، ُمٕمٜم٤م اًم٘م٤مدُملم إظمقا

 آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي اًمنمقمل احلٙمؿ يٕمٚمؿ ممـ احل٤مضيـ سمٕمض يت٤ًمءل وم٘مد 

 اًمتل اًمّمالة هذه طم٤مل ومام ومٞمت٤ًمءل، اًمٕمٍم صالة سمٕمد اًمّمالة يمراه٦م: وهق أٓ

 اإلظمقان؟ ه١مٓء صاله٤م

سمٜم٤م   يم٤من عمـ يٜمٌٖمل ُم٤م ظمػم ُمـ إن: وصم٤مٟمٞم٤مً ، أوًٓ  اًمٜمّمٞمح٦م واًمديـ ذًمؽ قمغم وضمقا

ٌَٞمِّٜمف أن اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده  سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن اًمذي اًمٕمٚمؿ هق إٟمام، يٙمتٛمف وأَّٓ  ًمٚمٜم٤مس ُي

 قمٚمؿ اًمقاىمع ذم وهق جٝمقلاعم اًمٕمٚمؿ هذا ومٌٞم٤من، اعمجٝمقل اًمٕمٚمؿ طمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م

 أن اًمٕمٚمؿ ـمالب قمغم أو اًمٕم٤ممل قمغم يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ، اًمًٜم٦م ذم ُمٕمروف

ٌَٞمِّٜمقه ض يٙمثر ؿمٞمئ٤مً  اًمٌمء هبذا اًمٕمٚمؿ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، يٙمتٛمقه وٓ ًمٚمٜم٤مس ُي  شَمَٕمرُّ

 ذم ًجداعم ًمدظمقًمف يتٕمرض أن سمد ٓ اعمًٚمؿ أن: أقمٜمل، ؾمٚم٤ٌمً  إُم٤م إجي٤مسم٤مً  إُم٤م عمثٚمف اًمٜم٤مس

 دظمؾ ُم٤م إذا يٕمرومف أن ُمـ ُمًٚمؿ ٕيِّ  همٜمك ٓ أُمر ومٝمذا، اعمٙمروه اًمقىم٧م هذا ُمثؾ

 ًمٚم٘م٤مقمدة اشم٤ٌمقم٤مً  أججٚمس واضمٌف؟ هق ومام، اًمقىم٧م يمٝمذا اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اعمًجد

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ذم اًمث٤مسمت٦م وهل، اًمٕم٤مُم٦م

 يمؾ قمغم جي٥م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هل هذه، اًم٘م٤مقمدة هذه ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مت هٜم٤مك أم شاًمِمٛمس

 ذم اًمّمالة يمراه٦م: أي، إـمالىمٝم٤م قمغم ًمٞم٧ًم اًم٘م٤مقمدة هذه أن يٕمرف أن ُُمَٙمّٚمػ ُمًٚمؿ

 .اًم٘مٞمقد ُمـ سمٙمثػم ُم٘مٞمدة هل وإٟمام، ُمٓمٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم، اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت

 ذم أن ومٜمحـ، سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام وم٘مٝمٞم٤مً  درؾم٤مً  قمٚمٞمٙمؿ ُأخ٘مل أن أن أريد وٓ

 رأجتٛمقه٤م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م ًمٙمؿ َأْذيُمر أن ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ، ًمّمٞم٤مما ؿمٝمر



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ 
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، اعمًجد سمتحٞم٦م اًمٕمٚمامء قمٜمد شُمْٕمَرف اًمتل اًمّمالة إن: وم٠مىمقل، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة وهل

 اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»: اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ ُمـ اعمًتثٜمٞم٤مت مجٚم٦م ُمـ اًمّمالة هذه

 أن ُمٜم٤مؾم٦ٌم ٓ: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمام، يمثػمة تُمًتثٜمٞم٤م هٜم٤مك - ش..اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك

 ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ: اعمًجد حتٞم٦م -اعمًتثٜمٞم٤مت شمٚمؽ ُمـ وإٟمام، إطمّم٤مئٝم٤م أو ًمٌٞم٤مهن٤م

 .شريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ىم٤مل

 صالة ٓ»: اصمٜم٤من قمٛمقُم٤من شمٕم٤مرض أنف طمٞم٨م، ضمداً  دىمٞمؼ وم٘مٝمل شمٗمّمٞمؾ ـمٌٕم٤مً  هٜم٤م 

، قم٤مم ٟمص أجْم٤مً  ومٝمق شاعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: وىمقًمف، قم٤مم ٟمص ومٝمق شاًمٕمٍم سمٕمد

م اًمٕم٤مُملم وم٠مي  أظمر؟ قمغم ُيَ٘مدَّ

 إٓ، أجْم٤مً  ومٞمف ًمٚمخقض أن ضورة وٓ، اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء إمم حيت٤مج اًمٌح٨م

 شمٗمّمٞمؾ ُمٜم٤م يٓمٚم٥م أن احل٤مضيـ ٕطمد وسمدا اًمقىم٧م ذم وسم٤مرك وضمؾ قمز اهلل ُمد إن

 سمِمٝمر شمتٕمٚمؼ اًمتل إطمٙم٤مم قمـ اإلضم٤مسم٦م ُمـ ٟمتٗمرغ أن سمٕمد ًمذًمؽ ُمًتٕمد وم٠من٤م، ذًمؽ

 .اًمّمٞم٤مم

 هذا ذم ومٞمف ٟمحـ سمام شمتٕمٚمؼ، ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م ذيمر ُمـ أجْم٤مً  زم سمد ٓ وًمٙمٜمل

 شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ، اًمقىم٧م

 : اصمٜملم طمديثلم ذم ُُمَ٘مٞمَّداً  ضم٤مء وم٘مد إـمالىمف قمغم ًمٞمس اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا

 ُمـ: أظمر و -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم طمدي٨م ُمـ: مه٤مأطمد

 شم٘مٞمٞمداً  ط اًمٜمٌل قمـ ُرِوي ُمٜمٝمام يمؾ -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م

 قمكم: ىم٤مل أي ش..: ىم٤مًمقا ، اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: اًمٕم٤مم ًمٚمحدي٨م

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: زماًمت٤م سم٤مًم٘مٞمد احلدي٨م روي٤م، قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض وأنس

 .شَٟمِ٘مٞم٦َّم ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة

 ذم شُمَّمٚمَّـك اًمتحٞم٦م إن: ىمٚمٜم٤م اًم٤ًمسمؼ إُمر ذم.. اًم٤ًمسمؼ إُمر ُمـ أوؾمع أُمر هذا: إذاً ً

٤م، اًمِمٛمس اصٗمرار قمٜمد ذًمؽ يم٤من وًمق: أي، اًمٙمراه٦م وىم٧م  شمّمٗمر مل أن واًمقىم٧م َأُمَّ

 سمٕمد أجْم٤مً  يتٓمقع أن اعمًٚمؿ أراد ًمق: إذاً ، ٟم٘مٞم٦م سمٞمْم٤مء ٤مشمروهن يمام هل سمؾ، اًمِمٛمس
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316 

 وهبذا، هذا قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ، ذًمؽ ومٚمف سمٕمد شَمّْمَٗمرّ  مل اًمِمٛمس أن دام ُم٤م اًمٕمٍم صالة

 اًمّمالة سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمتٕمٚم٘م٦م هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُأهْنل ذيمرت ُم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ هق اًمذي احلدي٨م

 ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ وذاك، اًمٕمٍم سمٕمد

 دظمؾ ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م

 .شريمٕمتلم سمٞمتف ذم صغم إّٓ  يقُم٤مً  اًمٕمٍم صالة سمٕمد ط اهلل رؾمقل

 سمٞم٧م إمم ودظمؾ اعمًجد ذم اًمٕمٍم صغم إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن سيح ٟمص ومٝمذا 

 .ريمٕمتلم صغم قم٤مئِم٦م

، قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمغم اـمَّٚمٕمقا  يم٤مٟمقا  اًمذيـ ًمًٚمػا سمٕمض قمٛمؾ ضمرى هذا وقمغم

 .قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد أظمتٝم٤م اسمـ ُمٜمٝمؿ

 ش 11: 11: 17/  694/  واًمٜمقر اهلدى»

 العن بعد التـػؾ

 اعمًتح٦ٌم اًمًٜم٦م ُمـ، اًمٕمٍم صالة أن يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هٜم٤مك: الشقخ

: احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم، ريمٕمتلم اًمٕمٍم صالة سمٕمد يّمكم أن

دٟم٤م طمٞمٜمام احل٤مضيـ سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ: وًمذًمؽ ة ُمـ أيمثر َأيمَّ  مجٕمقا  إذا اعمًٚمٛملم أن َُمرَّ

 ٕن: اًمٔمٝمر سمٕمد اًمتل اًمًٜم٦م سمّمالة اًمٗمريْمتلم سملم ومّمؾ ومال، اًمٕمٍم وسملم اًمٔمٝمر سملم

 ٕمدسم ريمٕمتلم يّمكم أن ؿم٤مء وم٢من اًمٕمٍم صالة ُمـ اٟمتٝمقا  إذا ًمٙمـ، اجلٛمع يٜم٤مذم هذا

، ذًمؽ ومٚمف اًمٕمٍم سمٕمد يّمٚمٞمٝمام ط اهلل رؾمقل يم٤من اًمٚمتلم اًمريمٕمتلم اًمٕمٍم صالة

 .ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد

 وم٘مط اًمٞمقم ًمٞمس، اعمّمٚملم مج٤مهػم قمٜمٝم٤م همٗمؾ طمٞم٨م احل٘مٞم٘م٦م هذه شُمْٕمَٚمؿ أن ومٞمج٥م 

 .سم٘مرون اًمٞمقم وىمٌؾ سمؾ

 صغم ُم٤م»: ىم٤مًم٧م، ط اهلل رؾمقل قمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء

 .شريمٕمتلم وصغم إٓ، سمٞمتل دظمؾ صمؿ يقُم٤مً  اًمٕمٍم ط اهلل رؾمقل
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 سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ ؿُمِٖمؾ اًمرؾمقل أن يم٤من اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ؾم٥ٌم أن صحٞمح

 اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وافم٥م ًمٙمـ، اًمٕمٍم سمٕمد ومّمالمه٤م اًمٔمٝمر

 قمـ ُمٜمٝمٞمقن وٟمحـ، إُمر واٟمتٝمك صاله٤م واطمدة ُمرة وم٘مط ًمٞم٧ًم، ؾمٜم٦م ومّم٤مرت

 ؿُمِٖمؾ أنف هق اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم إي٤ممه٤م صالشمف ؾم٥ٌم يم٤من وإٟمام، ٓ ريمٕمتلماًم ه٤مشملم

امه٤م، اًمٔمٝمر سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ  قمغم اؾمتٛمر صمؿ، اًمٕمٍم سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مدَّ

 .اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ

 اًمٙمثػمون قمٜمٝم٤م همٗمؾ ـم٤مح٤م أظمرى طم٘مٞم٘م٦مً  ٟمتذيمر أن أجْم٤مً  يٜمٌٖمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

ح اًمتل ٨مإطم٤مدي أن: وهل أجْم٤مً   شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ سم٠منف شُمٍَمِّ

، ُم٤ٌمذة اًمٕمٍم صالة سمٕمد وًمٞمس آْصِٗمَرار وىم٧م هق اًمٜمٝمل هبذا اعم٘مّمقد، اًمِمٛمس

 قمٜمده٤م وصغم إٓ اًمٕمٍم سمٕمد قم٤مئِم٦م سمٞم٧م دظمؾ ُم٤م ط اًمٜمٌل أن آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ وم٘مد

 .ريمٕمتلم

 إٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وم٤مؾمٛمٕمقا  ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م إمم وسم٤مإلو٤موم٦م

 .شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن

 إمم سمٕمدُ  متؾ مل، ُمرشمٗمٕم٦م سمٞمْم٤مء اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا اًمّمالة ينمع: وطمٞمٜمئذٍ  

 .اًمٖمروب

 سمٕمدُم٤م يٛمتد اًمذي اًمقىم٧م هق ًمٞمس، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل وم٤مًمقىم٧م

، ُمٜمف إظمػم اًم٘مًؿ هق وإٟمام، ٓ اًمِمٛمس همروب إمم اًمٕمٍم ومريْم٦م اإلٟم٤ًمن يّمكم

 ذم ًمٚمً٘مقط وهتٞمئٝم٤م ًمقهن٤م وسم٤مصٗمرار طمرارهت٤م سمْمٕمػ اًمِمٛمس شمٌدأ اًمذي اًمقىم٧م وهق

 .ًمٚمٖمروب أي، إومؼ

 ُيَ٘مٞمِّد شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ، اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: احلدي٨م ومٝمذا

 .شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: سم٤مإلـمالق اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م

 ٓ»: إول احلدي٨م ىمٌٞمؾ ُمـ أي، اًمٕم٤مم حلدي٨ما هبذا ُٟمَ٘مٞمِّد أن اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف مت٤مُم٤مً  ُمثٚمف شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة
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 .شاًمِمٛمس همروب ىمٌؾ اًمّمالة شَمَتَحروا ٓ»

 . اصٗمراره٤م: أي، اًمِمٛمس همروب أجش؟ قمٜمد اًمّمالة شمت٘مّمدوا ٓ ششمتحروا ٓ»

 شمتٗمؼ وهٙمذا. اإلٟم٤ًمن يتحرى أن زجيق ذًمؽ ىمٌؾ أنف: احلدي٨م هذا وُمٗمٝمقم

 يّمكم أن ًمإلٟم٤ًمن أن: أظمػماً  قمٜمدٟم٤م وجيتٛمع سمٕمض ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 سملم»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، أرسمٕم٤مً  أو ريمٕمتلم ىمٌٚمٝم٤م يّمكم يمام اًمٕمٍم صالة سمٕمد ريمٕمتلم

 .شؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراهٞم٦م ؿم٤مء عمـ: اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤ملش. ؿم٤مء عمـ» صالة أذاٟملم يمؾ

 .شأرسمٕم٤مً  اًمٕمٍم ىمٌؾ صغم اُمرءا اهلل رطمؿ»: اًمًالم قمٚمٞمف وًم٘مقًمف

 إىمؾ قمغم أو ريمٕم٤مت أرسمع اًمٕمٍم ىمٌؾ يّمكم أن ًمٚمٛمّمكم -سم٤مظمتّم٤مر إذاً - أنف يمام

 اًمِمٛمس شمٌدأ أن إمم أيمثر أو ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد يّمكم أن ًمف ومٙمذًمؽ، ريمٕمتلم

 .اًمّمالة حترم ومحٞمٜمذاك، سم٤مٓصٗمرار

 .ًمف اًمتٜمٌف يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 يمذا؟ اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمٖمرب ريمٕمتلم... .: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ًمّمالة ريمٕمتلم يّمكم أجْم٤مً  سم٤مجلٛمع، اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمٖمرب سمٕمد، اعمٖمرب: مداخؾة

 أجْم٤ًم؟ اًمٕمِم٤مء سمٕمد وريمٕمتلم اعمٖمرب

 ىمٚمٜم٤م؟ وأجش: الشقخ

 قم٤مئِم٦م حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ريمٕمتلم ٟمّمكم أن ٟمٗمٝمؿ هؾ يٕمٜمل، ٟمٗمًف اًم١ًمال: مداخؾة

 اًمٌٞم٧م؟ ذم شمّمٚمٞمٝم٤م أنؽ ذط طمؼ يٕمٜمل، اعمًجد ذم ًمٞمس اًمٌٞم٧م ذم

، إومْمٚمٞم٦م ـمري٘م٦م قمغم اًمٌٞم٧م ذم شمّمغم يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ، أظمل ي٤م ذط هق ُم٤م: الشقخ

 .صاله٤م إذا

 .ُم٤م أنف قم٤مئِم٦م طمدي٨م: مداخؾة
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 صالة أومْمؾ»: ىم٤مل اًمرؾمقل إن: أىمقل أن٤م. ضم٤مز اعمًجد ذم صاله٤م إذا: الشقخ

 ُم٤م اًمٙمالم هذا ومٌٕمد، ضم٤مز اعمًجد ذم اًمًٜمـ صغم إذا ًمٙمـ شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء

 .يمالم ذم

 ش 11: 19: 13/ 441/ واًمٜمقر اهلدى» 

 خصقصقات مـ هق هؾ العن بعد الراتبة السـة قضاء

 ؟ط الـبل

شم٦ٌم اًمًٜم٦م ىمْم٤مء هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: مداخؾة  سمٕمد اًمرا

 اًمتقوٞمح أرضمق قم٤مم؟ هق أم مواًمًال اًمّمالة قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص هق هؾ اًمٕمٍم

 . ظمػم اهلل وضمزاك

 وإٟمام ط سم٤مًمٜمٌل ظم٤مًص٤م ًمٞمس اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اًمًٜم٦م ىمْم٤مء: اجلقاب: الشقخ

 ٟمز ُمـ»: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ىمد ٕنف: مجٞمٕمٝمؿ إُم٦م أومراد يِمٛمؾ طمٙمؿ هق

: صالة ٟمز ُمـ شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة

 اًمّمالة ٟمز ُمـ: اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مؾ مل ٕنف: واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمريْم٦م شمِمٛمؾ هٜم٤م ةاًمّمال

: ىم٤مل وإٟمام اعمٗمروو٦م اًمّمالة: يٕمٜمل أنف ًمٚمذهـ ًمت٤ٌمدر ذًمؽ ىم٤مل ًمق ٕنف سم٤مًمتٕمريػ

 .شصالة ٟمز ُمـ»

 أيب طمدي٨م ُمـ اًمؽمُمذي يرويف آظمر سمحدي٨م اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك هذا وشم٠ميمد

 طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو اًمقشمر صالة ٟمز ُمـ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اخلدري ؾمٕمٞمد

 سملم يٗمرق ٓ ُمـ قمٜمد واضم٦ٌم وٓ ومريْم٦م ًمٞمس اًمقشمر صالة أن وُمٕمٚمقم شيذيمره٤م

 هلؿ دًمٞمؾ ومال اًمقشمر صالة سمقضمقب اًم٘مقل إمم ذهٌقا  وم٘مد احلٜمٞمٗم٦م أُم٤م، واجلقاز اًمٗمريْم٦م

 نأ: اًمِم٤مهد وإٟمام، ذًمؽ ذم اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ ُم٤مل أن وًمٞمس ىمقهلؿ سم٢مصم٤ٌمت يٜمٝمض

 شصالة ٟمز ُمـ»: إول احلدي٨م قمٛمقم ذم وأدظمٚمف سم٤مًمقشمر أخحؼ ىمد ط اًمٜمٌل

 ط اًمٜمٌل أن: سمدًمٞمؾ اًمًٜمـ آيمد اًمٗمجر وريمٕمتل هل ُم١ميمدة ؾمٜم٦م اًمقشمر أن واًمراضمح

 .ؾمٗمًرا  وٓ طمًيا  يدقمٝمام ٓ يم٤من
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 يم٤من هؾ وًمٙمـ اًمٗمريْم٦م شم٘م٣م يمام شم٘م٣م اًمًٜم٦م أن قمغم احلدي٨م هذا دًمٜم٤م: وم٢مًذا

 طمتك ُمٙمروه وىم٧م ذم هل٤م ىمْم٤مء وم٤مشمتف يم٤مٟم٧م اًمتل ًمٚمًٜم٦م اًمٕمٍم سمٕمد ط اًمٜمٌل ىمْم٤مء

 صالشمف شمٙمـ مل أُمتف؟ يمؾ يِمٛمؾ أم سمف ظم٤مص هق هؾ: ومٜم٘مقل اًم١ًمال ذاك ٟمت٤ًمءل

 .اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

، اًمٕمٍم صالة سمٕمد اعمٙمروه اًمقىم٧م شمٗمّمٞمؾ ًمتٕمٚمٛمقا  ىمٚمٞماًل  اًمقىمقف يٜمٌٖمل وهٜم٤م

 شمٌدأ اًمٕمٍم سمٕمد اًمٙمراه٦م وىم٧م أن ٝم٤مسم٢مـمالىم شمدل إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك ٕن ذًمؽ

: صحتف قمغم ُمتٗمؼ طمدي٨م وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ، اًمٕمٍم صالة سمٕمد

 ىمٞمس سمريم٥م ؿمٖمؾ طمٞمٜمام ط واًمٜمٌل شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ»

 ًمذهـ ومٞمت٤ٌمدر شاًمقومد ؿمٖمٚمٜمل»: ىم٤مل ذًمؽ قمـ ؾمئؾ ومٚمام اًمٕمٍم سمٕمد صاله٤م اًمًٜم٦م قمـ

: ىم٤مل احلدي٨م ٕن: اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم صاله٤م أنف ذهٜمف ذم قمٚمٞمف تٗمؼاعم احلدي٨م يم٤من ُمـ

 ضم٤مء وًمذًمؽ اًمٕمٍم سمٕمد صاله٤م إًذا ومٝمق شاًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»

 ٕن: أجًْم٤م ذيمره صدد ذم أن ًمًٜم٤م طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام وضمؾ قمز هلل وًمٙمـ، اًم١ًمال

 اهلل إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ضمًدا و٤مق اًمقىم٧م

 ذم يمالم أٓ: أطمدث مم٤م وإٟمف» يِم٤مء ُم٤م ديٜمف ذم: أي شيِم٤مء ُم٤م هذا أُمره ذم حيدث

 .شاًمّمالة

 أنجاًم  ط اًمٜمٌل قمغم واًمقطمل اًمنمع يٜمزل يم٤من سمؾ ي٠ميت يم٤من وضمؾ قمز وم٤مهلل

 اهلل إن»: احلدي٨م هبذا طمرُمف صمؿ ُم٤ٌمطًم٤م اًمّمالة ذم اًمٙمالم يم٤من وم٘مد، ؿمتك وسمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل ىمد شاًمّمالة ذم يمالم ٓ أن أطمدث مم٤م وإن، يِم٤مء ُم٤م هأُمر ذم حيدث

 أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: أظمرى أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وًمٙمـ شاًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»

 احلدي٨م قمغم احلدي٨م هبذا ومدظمؾ ش-ٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م أو- ٟم٘مٞمف سمٞمْم٤مء اًمِمٛمس شمٙمقن

 أُم٤م شاًمِمٛمس ٖمربشم طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: ُمٓمٚمً٘م٤م يم٤من احلدي٨م ختّمٞمص إول

 .شٟم٘مٞمف ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ»: وم٘م٤مل اًمث٤مين احلدي٨م هذا

، قمٜمف اهلل ريض أنس وقمـ قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ صح، صحٞمح احلدي٨م ومٝمذا

 يّمٚمٝم٤م ومٚمؿ اًمٕمٍم سمٕمد وم٤مشمتف اًمتل اًمًٜم٦م ط اًمٜمٌل صغم ومحٞمٜمام يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا
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 هذا دظمٚمف وىمد أُم٤م شاًمٕمٍم دسمٕم صالة ٓ»: طمدي٨م قمغم سمٜم٤مء شمٌٜمك اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم

 وم٤مشم٧م اًمتل اًمّمالة وىمٕم٧م ذاك ومحلم شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ»: آؾمتثٜم٤مء

 وىم٧م ذم صاله٤م، اًمٕمٍم سمٕمد صاله٤م طملم وم٤مشمتف اًمتل اًمًٜم٦م أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سمؾ اًمٕمٍم سمٕمد ىمْم٤مه٤م اًمتل اًمًٜم٦م شمٚمؽ يدع مل ط اًمٜمٌل ًمذًمؽ، ُمٙمروه همػم ُمنموع

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف ُم٤م دًمٞمؾسم قمٚمٞمٝم٤م وافم٥م

 أن سمٕمد: أي ريمٕمتلم صغم إٓ اًمٕمٍم سمٕمد يقًُم٤م سمٞمتل ط اًمٜمٌل دظمؾ ُم٤م: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

، اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم صاله٤م أنف آٟمًٗم٤م ذيمرت سمام اًمًٜم٦م هذه يّمٚمقا  أن ومٞمف، اًمٕمٍم يّمكم

 . قمٚمٞمٝم٤م وافم٥م ٕنف: وأظمػًما 

 ش18: 11: 11/ب78: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 ادغرب قبؾ الركعتني مرشوعقة

 أصح٤مب ومٞمٌتدر، اعمٖمرب ًمّمالة ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ي١مذن اعم١مذن يم٤من»

 اهلل رؾمقل خيرج طمتك اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم يّمٚمقن، اًمًقاري ط اهلل رؾمقل

 ُمـ يمثرة ُمـ صٚمٞم٧م ىمد اًمّمالة أن ومٞمح٥ًم اًمٖمري٥م ومٞمجلء، يّمٚمقن وهؿ ط

 .شيًػم ُم٦مواإلىم٤م إذان سملم ويم٤من يّمٚمٞمٝمام

 صالة ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م قمغم سيح ٟمص احلدي٨م هذا وذم: ]قال اإلمام[

 وي١ميده. ذًمؽ قمغم هلؿ ط اًمٜمٌل وإىمرار، قمٚمٞمٝمام اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ًمت٤ًمسمؼ، اعمٖمرب

 وأصح٤مب وإؾمح٤مق أمحد اإلُم٤مم ذه٥م اؾمتح٤ٌمهبام وإمم. ىمٌٚمف احلديثلم قمٛمقم

 ُم٤م ؾمقى ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر شمًتحؼ ًمدهيؿ طمج٦م ٓ وهمػمهؿ يم٤محلٜمٗمٞم٦م ظم٤مًمٗمٝمؿ وُمـ. احلدي٨م

 ىمٌؾ اًمريمٕمتلم قمـ قمٛمر اسمـ ؾمئؾ»: ىم٤مل ـم٤مووس قمـ ؿمٕمٞم٥م أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم روى

 أبق أظمرضمف. شيّمٚمٞمٝمام ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم أطمدا رأج٧م ُم٤م: وم٘م٤مل اعمٖمرب؟

/  4» شاًمٙمٜمك» ذم واًمدوٓيبش 777 - 776/  4» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 414/  1» داود

 ذم ؿمٕم٦ٌم وهؿ يٕمٜمل. ؿمٕمٞم٥م هق: ي٘مقل ُمٕملم سمـ حيٞمك ؾمٛمٕم٧م»: داود أبق وىم٤مل، ش1

 ؿمٕم٦ٌم خم٤مًمٗم٦م يٙمقن أن إٓ، اعمذيمقر اًمتقهٞمؿ ذم طمجتف هق ُم٤م أدر ومل: ىمٚم٧م. شاؾمٛمف
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 وم٢من، شاًمتٝمذي٥م» ُمـ يًتٗم٤مد يمام ؿمٕمٞم٤ٌم ؾمامه وم٢مٟمف، همٜمٞم٦م أيب اسمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ ًمٞمحٞمك

 ذم ًمٚمٜم٤مفمر يتٌلم يمام ٦مهمٜمٞم أيب اسمـ ُمـ أطمٗمظ ؿمٕم٦ٌم وم٢من، ًمف يًٚمؿ أراه ومال، هذا هق يم٤من

/  389/  7» طم٤مشمؿ أيب اسمـ روى وىمد، اظمتالومٝمام قمٜمد ؿمٕم٦ٌم ىمقل وم٤مًم٘مقل، شمرمجتٞمٝمام

 ُمِمٝمقر قمٛمر اسمـ قمـ ـم٤مووس قمـ روى اًمذي ؿمٕمٞم٥م أبق»: ىم٤مل أنف ُمٕملم اسمـ قمـش 4

 ضم٤مزُم٤م يٙمـ مل ُمٕملم اسمـ أن يِمٕمر مم٤م، قمٜمف داود أبق ذيمر ُم٤م قمٜمف يذيمر ومٚمؿ. شسمٍمي

: اًمدوٓيب ىم٤مل سمؾ، داود أبق ذيمر ُم٤م قمٜمف يٜم٘مؾ مل إئٛم٦م ُمـ أطمدا أن وي١ميده، سمذًمؽ

 ؾمٛمع ؿمٕمٞم٥م أبق: ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م»

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل وإن، ُمًتقر قمٜمدي وهق: ىمٚم٧م. شؿمٕم٦ٌم قمٜمف يروي ـم٤مووؾم٤م

 ذيمره يمام شاًمًامن ؿمٕمٞم٥م» ذم زرقم٦م أبق ىم٤مًمف إٟمام هذا وم٢من شسمف سم٠مس ٓ»: شاًمت٘مري٥م»

 صٜمٞمع يِمٕمر وسمذًمؽ، اًمؽممج٦م ص٤مطم٥م همػم أنف وذه٥م، شاًمتٝمذي٥م» ذم ٟمٗمًف احل٤مومظ

 ومجٚم٦م. أقمٚمؿ واهلل. قمدًمف ىمد سمف يقصمؼ ممـ أطمدا أر ومل، سمٞمٜمٝمام ومرق وم٢مٟمف طم٤مشمؿ أيب اسمـ

 ذم احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد، قمٛمر اسمـ قمـ إثر هذا ًمّمح٦م يٓمٛمئـ ٓ اًم٘مٚم٥م أن اًم٘مقل

 ىم٤مل يمام، ٟمٗمٞمف قمغم ُم٘مدُم٦م اعمثٌت٦م أنس ومرواي٦م صح وم٢من، ًمتْمٕمٞمٗمفش 86/  4» شاًمٗمتح»

 قمٛمر اسمـ ؾم٠مل رضمال أنش 47» روى ٟمٍم اسمـ أن وي١ميده، وهمػممه٤م احل٤مومظ صمؿ اًمٌٞمٝم٘مل

 ريمٕمتل قمغم حي٤مومٔمقن اًمذيـ ُمـ: ىم٤مل، اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ: ىم٤مل أن٧م؟ ممـ: وم٘م٤مل

 يمٜم٤م: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل اعمٖمرب؟ ىمٌؾ اًمريمٕمتلم قمغم حت٤مومٔمقن وأنتؿ: وم٘م٤مل!  اًمْمحك؟

 قمغم قمٛمر اسمـ ُمـ ٟمص ومٝمذا: ىمٚم٧م. شأذان يمؾ قمٜمد شمٗمتح اًمًامء أبقاب أن ٟمحدث

 هذا وًمٙمـ، قمٜمف اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذًمؽ أوم٤مده ُم٤م ظمالف قمغم اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م

 ومٚمؿ شاًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» يمت٤مب ذم قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م هق يمام إؾمٜم٤مده اعم٘مريزي طمذف ىمد اًمٜمص

 سمٕمض يرد أن اًمٓمرائػ ـوُم. اًمْمٕمػ أو اًمّمح٦م ُمـ سمٌمء قمٚمٞمف احلٙمؿ زم يتًـ

 ي٘مقل ومال، اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمٍمحي٦م اًمدٓٓت هلذه اعم٘مٚمديـ

 اسمـ سمحدي٨م قمٚمٞمف ويًتدل اجلٛمٕم٦م يقم اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م صالة ؾمٜمٞم٦م إمم يذه٥م صمؿ. سمذًمؽ

 قمغم أجْم٤م يدل ٟمٗمًف اًمدًمٞمؾ هذا أن ُمع، سمٕمٛمقُمٝم٤م يًتدل، ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل وقمٌد اًمزسمػم

 ىمد وم٤مٕومم، اعم٠ًمختلم سملم اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق وضمقد ُمع، اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م ُمـ ٟمٗم٤مه ُم٤م

 سمخالف، هب٤م اخل٤مص وسم٠مُمره، وإىمراره ط قمٝمده ذم هب٤م اًمٕمٛمؾ سمجري٤من شم٠مجدت
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 ومٝمؾ، يقُمئذ هل٤م ُمٙم٤من هٜم٤مك يٙمـ مل أنف صم٧ٌم سمؾ، ذًمؽ ُمـ سمٌمء شمت٠مجد مل وم٢مهن٤م إظمرى

 .ُمٕمتؼم؟ ُمـ

 ش.771-768/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م 

 ة الركعتني قبؾ صالة ادغربشـق

، ؾم٠مخ٧م أنس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمتٓمقع سمٕمد اًمٕمٍم: ىم٤مل، قمـ اعمخت٤مر سمـ ومٚمٗمؾ

ويمٜم٤م ٟمّمكم قمغم قمٝمد رؾمقل ، يم٤من قمٛمر ييب إجدي قمغم صالة سمٕمد اًمٕمٍم: وم٘م٤مل

أيم٤من رؾمقل : وم٘مٚم٧م ًمف، ىمٌؾ صالة اعمٖمرب، ريمٕمتلم سمٕمد همروب اًمِمٛمس طاهلل 

ٟم٤م: يّمٚمٞمٝمام ؟ ىم٤مل طاهلل   ومل يٜمٝمٜم٤م. رواه ُمًٚمؿ.، ومٚمؿ ي٠مُمرٟم٤م، ٟمّمٚمٞمٝمام يم٤من يرا

وٟمٗمل إُمر هبام ٓ يًتٚمزم اعمٜمدوسمٞم٦م يمام شمقهؿ ، ومٝمام ُمًتحٌت٤من: ىم٤مل إًم٤ٌمين

وهق ، ومتٌ٘مك ذم إصؾ، طومٝمل قم٤ٌمدة أىمره٤م رؾمقل اهلل ، ٕهن٤م صالة: اًمٌٕمض

يمام  سمؾ صم٧ٌم إُمر هبام قمغم اًمتخٞمػم، إٓ سمٜمٝمل وهق ُمٜمٗمل، اعمنموقمٞم٦م وآؾمتح٤ٌمب

 ومٝمق يٗمٞمد اعمٜمدوسمٞم٦م أجْم٤ًم.، شم٘مدم

 ش1/371ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

 بني معقـة ركعات عذ احلض يف األحاديث مـ جاء ما كؾ

 يصح ال والعشاء ادغرب

 ريمٕم٦م قمنميـ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم صغم ُمـ»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي] 

 ُمـ ضم٤مء ُم٤م يمؾ أن واقمٚمؿ: [اإلُم٤مم ىم٤مل. ]ُمقوقع. شاجلٜم٦م ذم سمٞمت٤م ًمف اهلل سمٜمك

 أؿمد وسمٕمْمف يّمح ٓ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ُمٕمٞمٜم٦م ريمٕم٤مت قمغم احلض ذم إطم٤مدي٨م

 شمٕمٞملم دون ط ومٕمٚمف ُمـ اًمقىم٧م هذا ذم اًمّمالة صح٧م وإٟمام، سمٕمض ُمـ وٕمٗم٤م

 .سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ واه قمٜمف روي ُم٤م ومٙمؾ ط ىمقًمف ُمـ وأُم٤م، قمدد

 ش.681/ 1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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دغرب بزعؿ أَّنا صالة عدم مرشوعقة صالة شت ركعات بعد ا

 األوابني

َٓ حي٤مومظ قمغم َصاَلة »: طىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل : قَمـ أيب ُهَرْيَرة َريِض اهلل قَمٜمُف ىَم٤مَل 

َّٓ أواب َحك إِ اسملِمَ »: . ىَم٤مَل شاًمْمُّ َوَّ ْٕ  .شَوِهل َصاَلة ا

وهق يمثػم اًمرضمقع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، مجع أواب: شإواسملم»: ىم٤مل إًم٤ٌمين

 سم٦م.سم٤مًمتق

وذم احلدي٨م رد قمغم اًمذيـ يًٛمقن اًم٧ًم ريمٕم٤مت اًمتل يّمٚمقهن٤م سمٕمد : ىمٚم٧م

وصالهت٤م سم٤مًمذات ، وم٢من هذه اًمتًٛمٞم٦م ٓ أصؾ هل٤مش صالة إواسملم»ومرض اعمٖمرب سمـ

 ش.1-6/1/1»يمام شم٘مدم ذم اًمٙمت٤مب أظمر ، همػم صم٤مسمت٦م

 ش1/311اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 األحاديث أفراد أن قانب مع السػر قبؾ ركعتني صالة مرشوعقة

  ضعقػة الباب يف القاردة

 : [ىم٤مل صمؿ اًم٤ٌمب ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض اإلُم٤مم ذيمر]

 ذم أطم٤مدي٨م صمالصم٦م شمقومر ىمد أنف، ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا ختري٩م ُمـ شمٌلم: وم٤مئدة

 اًمّمالة؟ هذه ُمنموقمٞم٦م قمغم سمذًمؽ آؾمتدٓل يٛمٙمـ ومٝمؾ، اًمًٗمر قمٜمد اًمّمالة

، اًمنمقمٞم٦م إلصم٤ٌمت يٜمٝمض وطمده ُمٜمٝم٤م هريرة أيب ي٨مطمد وم٢من، ٟمٕمؿ: وم٤مجلقاب

 صح٦م ذًمؽ ُمـ يٚمزم ٓ وًمٙمـ، ُمٕمف اعمذيمقر اعمرؾمؾ احلدي٨م إًمٞمف اٟمْمؿ إذا ومٙمٞمػ

 سملم اعمقضمقدة ًمٚمٗمروق آٟمت٤ٌمه وم٠مرضمق، اًمّمالة هبذه أُمر احلدي٨م هذا وٓ، اعمرؾمؾ

 وهذا، قمٚمٞمف اضمتٛمٕم٧م سمام آؾمتِمٝم٤مد أو آطمتج٤مج صمؿ، وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م إذا إطم٤مدي٨م

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمدويش يم٤مًمِمٞمخ، ًمف يٜمتٌف ىمٚمام اًمذي احلدي٨م وم٘مف ُمـ

 ش.111/ 13/1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 السػر يف الســ صالة

 اًمًٜمـ ُمـ رء قمغم ط حم٤مومٔمتف ذم صحٞمح٤م طمديث٤م ٟمٕمٚمؿ وًمًٜم٤م: ]قال اإلمام[

 . أقمٚمؿ واهلل. واًمقشمر اًمٗمجر ؾمٜم٦م ؾمقى اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م

 ش.313/ 3»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الشؿس ضؾقع بعد والصالة الغداة صالة بعد اجلؾقس فضؾ

 ذم وم٘مٕمد، - اًمٖمداة: ىم٤مل أو - اًمٗمجر صغم ُمـ»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي] 

: ريمٕم٤مت أرسمع اًمْمحك يّمكم طمتك اهلل يذيمر، اًمدٟمٞم٤م أُمر ُمـ سمٌمء يٚمغ ومٚمؿ، ُم٘مٕمده

 وٕمٞمػش. ًمف ذٟم٥م ٓ: أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج

 سمٕمد واًمّمالة اًمٖمداة اًمّمالة سمٕمد اجلٚمقس أطم٤مدي٨م ذم واعمٕمروف: []قال اإلمام

 ُمٜمٙمر: إًمخش...ذٟمقسمف ُمـ ظمرج»: وم٘مقًمف، وقمٛمرة طمج٦م أضمر ًمف أن: اًمِمٛمس ـمٚمقع

 .أقمٚمؿ واهلل، قمٜمدي

 ش77/ 11/1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصؾقات يف اجلؿع بعد الســ

ق ويمٞمػ، اًمّمٚمقات ذم اجلٛمع سمٕمد اًمًٜمـ شمّمغمَّ  هؾ: مداخؾة  ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُٟمَٗمرِّ

 اًمدًمٞمؾ؟ طمٞم٨م

 اًمرؾمقل أن ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ، شمّمغم ٓ اعمجٛمققمتلم سملم اًمتل اًمًٜم٦م: الشقخ

 .اًمّمالشملم ُمـ اعمجٛمققمتلم سملم صغم أنف يٜم٘مؾ مل اًمًالم قمٚمٞمف

، اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ُمثالً : أي، إصؾ إمم يٕمقد إُمر إن: ي٘م٤مل أن ومُٞمٛمٙمـ ذًمؽ سمٕمد أُم٤م 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمِم٤مء ومًٜم٦م ،اًمًٜم٦م هذه إٓ أظمرى صقرة هٜم٤مك وًمٞمس

 ومٛمـ، سمٞمتف ذم اًمًٜمـ يّمكم يم٤من أنف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ُمٕمٝمقد هق ُم٤م اًمًالم



   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ٌَْٕمِدّي٦م هذه اًمًٜم٦م صغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل أن اعمٛمٙمـ  ومام، سمٞمتف ذم اًم

 سملم اًمًٜم٦م يٜمٗمل ُم٤م ُوضِمد يمام اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م هذه ذقمٞم٦م يٜمٗمل ُم٤م ًمديٜم٤م يقضمد مل دام

 سملم ُم٤م سمخالف، ومتّمغم وؾُمٜمِّٞمتٝم٤م ذقمٞمتٝم٤م وهل، أصٚمٝم٤م قمغم شمٌ٘مك ومٝمل، اًمٗمريْمتلم

 .اًمدًمٞمؾ هق وهذا، اجلقاب هق هذا، شمّمغم ومال اًمٗمريْمتلم

 زال وٓ، اًمّمالشملم سمٕمد شمّمغم اعمٖمرب يٙمقن أن أؾمت٤مذٟم٤م: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق: مداخؾة

 اعمٖمرب؟ وىم٧م اًمقىم٧م

 إٟمف ي٘مقل اًمٚمِّـل هذا، ًمٚمٜمٔم٤مم وقَمْٙمس ىمْم٤مء ٕنف: دًمٞمؾ إمم حيت٤مج هذا، ٓ: الشقخ

 هق اعمٕمٝمقد همػم وإُمر، ُمٕمٝمقد همػم أُمر هذا، اًمٕمِم٤مء سمٕمد اًمٌٕمدي٦م اعمٖمرب ؾمٜم٦م يّمكم

، دًمٞمؾ إمم حيت٤مج ٓ هق واًم٘م٤مقمدة إصؾ قمغم اح٤مر إُمر أُم٤م، دًمٞمؾ إمم حيت٤مج اًمذي

 .اًمٕمٙمس قمغم ىمٞمؾ إذا إٓ

 ش 11: 17: 19/  131/ واًمٜمقر اهلدى»

 الســ ُتَصذ متك العشاء مع ادغرب مجع حال يف

 صالة ٟمجٛمع، اًمِمت٤مء ومّمؾ ذم يٕمٜمل، اًمِمت٤مء وىم٧م ذم: ي٘مقل ؾم١مال ذم: مداخؾة

 أومٞمدوٟم٤م، اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ٟمّمكم وُمتك، اعمٖمرب ؾمٜم٦م ُٟمَّمٚمِّـل ُمتك، اًمٕمِم٤مء ُمع اعمٖمرب

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ

، أصٚمَِٝم٤م قمغم شمٌ٘مك اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م، شُمَّمغمَّ  ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم اعمٖمرب ؾمٜم٦م: الشقخ

 اًمًٜم٦م هذه ًمٙمـ، أومْمؾ وذًمؽ اًمٌٞم٧م ذم ويّمٚمٞمٝم٤م، اعمًجد ذم اإلٟم٤ًمن يّمٚمٞمٝم٤م

 .اعمٖمرب صالة وسملم سمٞمٜمٝم٤م سم٤مجلٛمع شمً٘مط ٓ اًمٕمِم٤مء ًمّمالةِ  اًمٌٕمدي٦م

 اًمٜمٌل أن ُيٜمْ٘مؾ مل ٕنف: شمً٘مط ومٝمل، اعمٖمرب صالة وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمتل اًمًٜم٦م أُم٤م 

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمّمالشملم سملم يّمكم يم٤من جيٛمع يم٤من طمٞمٜمام، اًمًٗمر ذم وٓ احلي ذم ٓ ط

 .ٟمٕمؿ، اًمًٜمـ

 اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمٞمد شمّمغم هؾ: يٓمرطمقن اإلظمقة سمٕمض أؾمت٤مذ ي٤م ـمٞم٥م: مداخؾة



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾيمت٤م 
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 إصكم؟ اًمقىم٧م دظمقل هب٤م يٜمتٔمر أم، اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م

 ذم صاله٤م ؿم٤مء وإن، اًمٕمِم٤مء سمٕمد صاله٤م ؿم٤مء إن: ىمٚم٧ُم  يمام هذا، ٓ: الشقخ

ص احلٙمٞمؿ ٤مرعاًمِم دام ُم٤م ٕنف، اًمدار  أومم ومٛمـ، وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمريْم٦م سمت٘مديؿ َرظمَّ

ص أن وأومم  .ٟمٕمؿ، اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ سمٕمده٤م سمام ُيَرظمَّ

 ش11: 13: 11/ 449/ واًمٜمقر اهلدى»

 رمضان يف الـافؾة

 ومريْم٦م؟ ؾمٌٕملم شَمْٕمدل واًمٗمريْم٦م، ومريْم٦م رُمْم٤من ذم يٕمدل اًمٜمٗمؾ هؾ: مداخؾة

 .قمرومٜم٤مه٤م تلاًم اًمًٜم٦م ذم ُُمْٓمَٚم٘م٤مً  هذا ُمـ رء ٓ: الشقخ

 اًمًٞمئ٤مت؟ ويمذًمؽ شُمَْم٤مقمػ قم٤مم سمِمٙمؾ احلًٜم٤مت وهؾ: مداخؾة

 ؾمقاء ُمٙم٦م ذم واعم٘مٞمؿ، سمٛمٙم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام إيراده يٙمثر أجْم٤مً  اًم١ًمال هذا: مداخؾة

 .شمتْم٤مقمػ واًمًٞمئ٤مت شُمُتَْم٤مقمػ احلًٜم٤مت هٜم٤مك هؾ.. ُمٙمٞم٤مً  يم٤من أو آوم٤مىمٞم٤مً  يم٤من

طم٦مً  اًمنمع ذم َٟمٌص  يقضمد ٓ: اجلقاب  ويمذًمؽ شمتْم٤مقمػ ٤متاحلًٜم أن ذم سا

 .. اًمزُم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م أو اعمٙم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٔمراً  اًمًٞمئ٤مت

، رُمْم٤من ؿمٝمر هذا يمِمٝمرٟم٤م اًمزُم٤من ومْمٞمٚم٦م.. ُمثالً  واعمديٜم٦م يمٛمٙم٦م اعمٙم٤من ومْمٞمٚم٦م

 ي٘مقل اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  وًمٙمـ، شمتْم٤مقمػ اًمًٞمئ٤مت أو احلًٜم٤مت أن ذم سيح َٟمٌص  هٜم٤مك ًمٞمس

 إٟم٤ًمن ىم٤مل وم٢مذا، اضمتٝم٤مداً  وإٟمام ٟمّم٤مً  ًمٞمس: أي اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً .. شمتْم٤مقمػ إهن٤م: اًمٕمٚمامء سمٕمض

 ٓ وًمٙمـ، اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض ىمقل ٕنف: ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت إن: ُم٤م

 ..سمذًمؽ اجلزم جيقز

 ش 11: 16: 16/  694/  واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 17: 43/  694/  واًمٜمقر اهلدى» 



   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 القضقء شـة ركعتل

 ذم ٟمٕمٚمٞمؽ دف عأؾمٛم أين» ىم٤مل ط اًمٜمٌل سم٠من ذيمرت ُم٤م سمالل طمدي٨م: السائؾ

 ؟شاجلٜم٦م

 احلدي٨م؟ هذا قمغم اًم١ًمال: الشقخ

 ُم٤م» طمدي٨م ...ذًمؽ ًمٜم٤م يمت٥م إن هذا قمغم اًمٕمٛمؾ وٟمٕمت٤مد سمف ٟم٘متدي هؾ: السائؾ

 ؿم٤مء ُم٤م وصٚمٞم٧م شمقو٠مت إٓ أطمدصم٧م ُم٤م: ىم٤مل اجلٜم٦م ذم ٟمٕمٚمٞمؽ طمٗمٞمػ أؾمٛمع سم٤مزم

 ؟شاهلل

 ًمٞمس واحلدي٨م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل، سمف يٕمٛمؾ احلدي٨م: الشقخ

 ومًٛمٕم٧م اًم٤ٌمرطم٦م اجلٜم٦م دظمٚم٧م سمالل ي٤م» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمٗمٔمف، اًمٚمٗمظ هبذا

 أطمدصم٧م ُم٤م أنٜمل إٓ أقمٚمؿ ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ذاك؟ ومٌؿ يدي سملم ٟمٕمٚمٞمؽ ظمِمخِم٦م

 هذا وُمـش ذاك هق: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل، ريمٕمتلم وصٚمٞم٧م وشمقو٠مت إٓ

 اًمقوقء هذا يتٌع أن يتقو٠م ُمًٚمؿ ؾًمٙم ومٞمًتح٥م اًمقوقء ريمٕمتل ؾمٜم٦م أظمذ احلدي٨م

 .سمف ُمٕمٛمقل حمٙمؿ طمدي٨م وهق، اًمقوقء ؾمٜم٦م سمريمٕمتلم

 .ش.: 36: 46/ 97/ واًمٜمقر اهلدى» 

 الســ قضاء

ـّ  هؾ: السمال ًَ شم٦ٌم، اًمٗم٤مئت٦م اًمرواشم٥م ىمْم٤مء ُي  همػمه٤م؟ أو اًمٔمٝمر يمرا

 .ومال وإٓ، شم٘م٣م اًمٗمريْم٦م ومقات قُمْذري سم٠مطمد وم٤مشم٧م إن: الشقخ

 .ٟمًٞمٝم٤م إذا: يٕمٜمل: السائؾ

 .قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو، ٟمًٞمٝم٤م إذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش 11: 19: 17/ 311/ واًمٜمقر اهلدى»



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ 
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 الســ قضاء

 ؟ اًمقىم٧م ومقات سمٕمد اًمًٜم٦م صالة جيقز: مداخؾة

 شمٕمٛمد يم٤من إذا أُم٤م، ىمْم٤مؤه٤م ومٞمجقز، ُمٜمف ؾمٕمل دون وم٤مشمتف إذا اًمًٜم٦م: الشقخ

 .شُمْ٘م٣َم  ومال وىمتٝم٤م قمـ اإلظمراج

 .ثالً ُم، سمٕمذر ُمثالً  يمقٟمف يٕمٜمل: مداخؾة

، اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م صغم ُم٤م وهق، ىم٤مئٛم٦م واًمّمالة اعمًجد دظمؾ: ُمثالً ، ٟمٕمؿ: الشقخ

، اعمًجد ومدظمؾ، أصٚمٞمٝم٤م سمِّدي ُم٤م اًمًٜم٦م: ىم٤مل، قم٤مُمداً  شم٠مظمر هق ًمٙمـ، سمٕمد ومٞمّمٚمٞمٝم٤م

 .يّمٚمٞمٝم٤م ٓ، اًمًٜم٦م يّمكم أنف سم٤مًمف ذم َهؿّ  صمؿ، اًمٗمريْم٦م ومّمغم

 ش11: 31: 17/ 477/واًمٜمقر اهلدى» 





 

 

 ىالضح صالة كتاب





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب صالة اًمْمحك 
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 ادغرب ال الضحك صالة هل األوابني صالة

ـِ  ٤ٌَميِنِّ  اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  قَم ٞمْ ـَ  َزْيدَ  َأنَّ ، اًمِمَّ ـَ  ُيَّمٚمُّقنَ  ىَمْقًُم٤م َرَأى، َأْرىَمؿَ  سْم َحك ُِم : وَمَ٘م٤مَل ، اًمْمُّ

اَلةَ  َأنَّ  قَمٚمُِٛمقا  ًَمَ٘مدْ  َأَُم٤م ٤مقَم٦مِ  َهِذهِ  هَمػْمِ  ذِم  اًمّمَّ ًَّ   َرؾُمقَل  إِنَّ ، َأوْمَْمُؾ  اًم
ِ
: ىَم٤مَل ، ط اهلل

اسملِمَ  َصاَلةُ » َوَّ ْٕ  .شاًْمِٗمَّم٤مُل  شَمْرَُمُض  طِملمَ  ا

 طمر ؿمدة ُمـ اًمٗمّم٤مل أظمٗم٤مف حيؽمق طملم أي: اًمٗمّم٤مل شمرُمض: ]قال اإلمام[

 .اًمٜم٤مىم٦م وًمد وهق ومّمٞمؾ مجع واًمٗمّم٤مل، اًمرُمؾ

 شمًٛمٞم٦م وأُم٤م إواسملم سمّمالة ذقم٤م شمًٛمك اًمتل هل اًمْمحك صالة أن احلدي٨م ذم

 .قمٚمٛمل ذم ط قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م ذم فًم أصؾ ٓ ومٛمام سمذًمؽ اعمٖمرب صالة

 [114 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 صالة األوابني هل صالة الضحك

َٓ حي٤مومظ قمغم َصاَلة »: طىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل : قَمـ أيب ُهَرْيَرة َريِض اهلل قَمٜمُف ىَم٤مَل 

َّٓ أواب َحك إِ اسملِمَ »: . ىَم٤مَل شاًمْمُّ َوَّ ْٕ  .شَوِهل َصاَلة ا

وهق يمثػم اًمرضمقع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، مجع أواب: شإواسملم»: ىم٤مل إًم٤ٌمين

 سم٤مًمتقسم٦م.

وذم احلدي٨م رد قمغم اًمذيـ يًٛمقن اًم٧ًم ريمٕم٤مت اًمتل يّمٚمقهن٤م سمٕمد : ىمٚم٧م

وصالهت٤م سم٤مًمذات ، وم٢من هذه اًمتًٛمٞم٦م ٓ أصؾ هل٤مش صالة إواسملم»ومرض اعمٖمرب سمـ

 ش.1-6/1/1»يمام شم٘مدم ذم اًمٙمت٤مب أظمر ، همػم صم٤مسمت٦م

 ش1/311ًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥ما»
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 صالة فضؾ يف وردت التل الباضؾة األحاديث بعض ذكر

 عـفا تغـل الصحقحة األحاديث أن بقان مع الضحك

 يقم يم٤من وم٢مذا، اًمْمحك ًمف: ي٘م٤مل سم٤مسم٤م اجلٜم٦م رم إن: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 وم٤مدظمٚمقه سم٤مسمٙمؿ ذاه اًمْمحك؟ صالة قمغم يديٛمقنا يم٤مٟمق اًمذيـ أجـ: ُمٜم٤مد ٟم٤مدى اًم٘مٞم٤مُم٦م

 صغم ومٛمـ، اًمْمحك: ًمف ي٘م٤مل سم٤مسم٤م اجلٜم٦م رم إن».ضمدا وٕمٞمػ. شوضمؾ قمز اهلل سمرمح٦م

 ًمتًت٘مٌٚمف إهن٤م طمتك أُمف إمم اًمٗمّمٞمؾ حيـ يمام اًمْمحك صالة إًمٞمف طمٜم٧م اًمْمحك صالة

 .ُمقوقع. شاجلٜم٦م شمدظمٚمف طمتك

 صالة قمغم طم٤مومظ ُمـ إٓ ُمٜمف يدظمؾ ٓ اًمْمحك: ًمف ي٘م٤مل سم٤مسم٤م اجلٜم٦م رم إن»

 .ُمقوقع. شاًمْمحك

 هذه ُمثؾ قمـ شمٖمٜمل صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اًمْمحك صالة ومْمؾ وذم: ]قال اإلمام[

 .اًم٤ٌمـمٚم٦م إطم٤مدي٨م

 ش.171-169/ 1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الضحك؟ صالة عذ ادداومة يستحب هؾ

 هق وُم٤م، اًمٕمدد ُمـ يِم٤مء ُم٤م قمغم ُيَّمٚمِّٞمٝم٤م أنف: ىمٞمؾ ًم٘مد، اًمْمحك صالة: السائؾ

 ٤م؟قمٚمٞمٝم ط داوم وهؾ، وأيمثره٤م أىمٚمٝم٤م

 ىمد أنف قمٜمف َصحَّ  ىمد ًمٙمٜمف، قمٚمٞمٝم٤م داوم أنف ط اًمٜمٌل قمـ ُيٜمَْ٘مؾ مل: الشقخ

 .صاله٤م

 قمٜمف َصحَّ  وًمٙمـ، قمٚمٞمٝم٤م داوم أنف ط اًمٜمٌل قمـ ُيٜمْ٘مؾ مل: ىمٚمٜم٤م يمام اًمْمحك صالة 

 صمامن ه٤مٟمئ أم سمٞم٧م ذم صغم ُمٙم٦م ومتح طمٞمٜمام، اًمٗمتح يقم ذم وسمخ٤مص٦م، أطمٞم٤مٟم٤مً  صاله٤م أنف

 .ريمٕم٤مت

٤م قمٚمٞمٝم٤م طَمضَّ  ًمٙمٜمف، اًمْمحك صالة صغم ط قلاًمرؾم أن: اخلالص٦م  ، سم٤مًمٖم٤مً  طَمْم 
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ف ُمـ ُيْٗمَٝمؿ سمحٞم٨م  اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وُمـ، قمٚمٞمٝم٤م اعمداوُم٦م اؾمتح٤ٌمب قمٚمٞمٝم٤م طَمْمِّ

ش صدىم٦م يقم يمؾ ذم ؾُمالُمك يمؾ وقمغم، ؾُمالُمك وؾمتقن صمالصمامئ٦م اإلٟم٤ًمن ذم» واًمًالم

الُمك ًُ  اًمٞمد ومٗمل، سمدٟمف ُمـ ُمقـمـ يمؾ ذم ٤ًمناإلٟم سَمَدنُ  قمٚمٞمٝم٤م ُريم٥ِّم واًمتل اعمٗم٤مصؾ هل واًم

، يِم٤مء يمام رىمٌتف يٚمقي اإلٟم٤ًمن طمٞم٨م، اعمٗم٤مصؾ ُمـ قمديد ومٞمٝم٤م اًمرىم٦ٌم، قمديدة ُمٗم٤مصؾ

 قمٚمؿ َيِّمؾ ح٤م سمٌمء خُيْؼِم  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٝمق، اجلًد أقمْم٤مء ؾم٤مئر ىمٞمًقا : وهٙمذا

 ذم، اإلٟم٤ًمن ذم» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞم٘مقل، اًمًامء ظمؼم ُمـ ٕنف: سمٕمد اًمٞمقم إًمٞمف اًمٓم٥م

ش صدىم٦م يقم يمؾ ذم ؾمالُمك يمؾ وقمغم»، ُمٗمّمؾ أيش ؾمالُمك وؾمتقن صمالصمامئ٦م إٟم٤ًمن يمؾ

 وم٘م٤مل ؾمالُمك؟ وؾمتلم سمثالصمامئ٦م يقم يمؾ ذم يتّمدق أن يًتٓمٞمع وُمـ: اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا 

، صدىم٦م وشمٙمٌػمة، صدىم٦م وحتٛمٞمدة، صدىم٦م شمًٌٞمح٦م سمٙمؾ ًمٙمؿ إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 هذه ُمـ يمثػماً  اًمًالم قمٚمٞمف قَمدَّ  صمؿش صدىم٦م ُمٜمٙمر قمـ وهنل، دىم٦مص سم٤معمٕمروف وأُمر

 صغم ُمـ: أيش اًمْمحك ريمٕمت٤م يمٚمف ذًمؽ ًمؽ وجيٛمع»: سم٘مقًمف احلدي٨م ظمتؿ صمؿ، اخلّم٤مل

 .ُمٗمّمال وؾمتلم سمثالصمامئ٦م شمّمدق ومٙم٠منف، اًمْمحك ريمٕمتل يقمٍ  يُمؾَّ 

: اهلل ُمـ يمٌػمة ٟمٕمٛم٦م هذه ُمٗمّمالً  وؾمتلم اًمثالصمامئ٦م هذه أن: أظمرى قم٤ٌمرةً  ظمذ 

رٟم٤م إذا ٕنٜم٤م  ُمـ اعمٜمحقت اًمّمٜمؿ وسملم سمٞمٜمف ومرق ٓ، ؾُمالُمك ًمف ًمٞمس إٟم٤ًمٟم٤مً  أن شَمَّمقَّ

 .سمحريم٦م ي٠ميت أن يًتٓمٞمع ٓ ٕنف: اًمّمخر

، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل سمِمٙمره٤م ي٘مقم أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م يمٌػمة ٟمٕمٛم٦م هذه: إذاً  

 ٓ هذا ًمٙمـ، صدىم٦م يقم يمؾ ذم ؾُمالُمك يمؾ ُم٘م٤مسمؾ يتّمدق أن ؿُمْٙمُره؟ يٙمقن ومٙمٞمػ

 وم٘مرائٝمؿ اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م اًمًٌٞمؾ وَينَّ  سَملمَّ  ط اًمٜمٌل ًمٙمـ، اًمٜم٤مس أيمثر يًتٓمٞمٕمف

 ريمٕمتل يّمكم سم٠من وذًمؽ، صدىم٦م وؾمتلم سمثالصمامئ٦م يقم يمؾ ذم يتّمدىمقا  أن، وأهمٜمٞم٤مئٝمؿ

 .يقم يمؾ وذم صدىم٦م وؾمتلم صمالصمامئ٦م قمـ دمزئ اًمْمحك ومريمٕمت٤م، اًمْمحك

 يمؾ ذم اًمْمحك صالة وضمقاز ٦مسمنمقمٞم اًمتٍميح ومٞمف احلدي٨م هذا أن: واًمِم٤مهد 

 أطمٞم٤مٟم٤مً  ومٕمٚمف ُمـ صم٧ٌم أنف طمًٌٜم٤م، ومٕمالً  ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ يث٧ٌم مل يم٤من وإن، يقم

 .يقم يمؾ ذم ىمقًمف وُمـ

 .ش.: 17: 18/ 97/ واًمٜمقر اهلدى»
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الضحك صالة عذ ادداومة  

 أم قمٚمٞمٝم٤م ُيَداوم هؾ، ط اهلل رؾمقل قمـ ؾمٜم٦م ؿمٞمخ ي٤م اًمْمحك صالة: شمال

 ٓ؟

ن ومال ٤معاؾمتٓم ُمـ: الشقخ  وًمِـَؿ؟، ُيَ٘مٍمِّ

 ؾُماَلُمك يمؾ وقمغم، ؾُماَلُمك وؾمتقن صمالصمامئ٦م اإلٟم٤ًمن ذم»: ي٘مقل ط اًمٜمٌل ٕن 

 سمثالصمامئ٦م يقم يمؾ ذم يتّمدق أن يًتٓمع وُمـ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا ، صدىم٦م يقم يمؾ ذم

 وذيمر شووو.. صدىم٦م وحتٛمٞمدة، صدىم٦م شمًٌٞمح٦م يمؾ ذم ًمٙمؿ إن»: ىم٤مل، صدىم٦م وؾمتلم

 يمٚمف ذًمؽ ًمؽ وجيٛمع»: احلدي٨م ظمت٤مم ذم ىم٤مل صمؿ، اًمٓمٞم٦ٌم اجلَٞمِّدة اخلّم٤مل هذه ُمـ

 .شاًمْمحك ريمٕمت٤م

 هبذا ومٞم٘مقم، يقم يمؾ ذم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمغم يقافم٥م أن يًتٓمٞمع عمـ ومٝمٜمٞمئ٤مً 

 يمام حُتََْم  وٓ شُمَٕمدُّ  ٓ اًمتل اًمٜمَِٕمؿ قمغم وضمؾ قمز هلل يمِمٙمر، اجلٛمٞمؾ اعمٕمٜمقي اًمقاضم٥م

 ٓ حُتُّْمقَه٤م▬: وضمؾ قمز ىمقًمف ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُٟمصَّ 
ِ
وا ٟمِْٕمَٛم٦َم اّللَّ : إسمراهٞمؿ] ♂َوإِْن شَمُٕمدُّ

 .اًمريمٕمتلم.. اًمًالُمك هذه قمغم هلل ومِمٙمراً ، اًمًالُمك: اًمٜمٕمؿ هذه ُمـ [37

 ش 11: 47: 34/ 491/ واًمٜمقر اهلدى»

 الضحك؟ صالة هل هؾ احلديث هذا يف ادذكقرة الصالة

 صمؿ، اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اهلل ريذيم ىمٕمد صمؿ، مج٤مقم٦م ذم اًمٗمجر صغم ُمـ: مداخؾة

 ٟمٗمًٝم٤م هل اًمّمالة هذه هؾ، شم٤مُم٦م شم٤مُم٦م شم٤مُم٦م وقمٛمرة طمج٦م يم٠مضمر ًمف يم٤مٟم٧م ريمٕمتلم صغم

 ظم٤مص٦م؟ صالة هل أم اًمْمحك صالة

 مل ٕنف: اًمْمحك صالة أهن٤م سيح ٟمص يقضمد ٓ سم٠منف أقمٚمؿ واهلل اًمٔم٤مهر: الشقخ

 صالة هل صمؿ هذه هل اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد صالشملم هٜم٤مك أن إطم٤مدي٨م يمؾ ذم يرد

 اإلُم٤مم رواه اًمذي أظمر احلدي٨م ُمع يٚمت٘مل أنف يٌدو احلدي٨م هذا وإٟمام، اًمْمحك
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 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أورم أيب سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ

 طمٞمٜمام إواسملم صالة وىم٧م: أي شاًمٗمّم٤مل شمرُمض طملم إواسملم صالة»: ط اهلل

 ًمٞمس ظمٗمف يٙمقن طمٞم٨م اًمٜم٤مىم٦م وًمد واًمٗمّمٞمؾ ومّمٞمؾ مجع: اًمٗمّم٤مل، اًمٗمّم٤مل شمرُمض

٤ًٌم ظمٗمف يٙمقن، وأُمف أبٞمف يمخػ  وىمد اًمرُمؾ إمم أو احلّم٤ٌمء إمم ظمرج ُم٤م وم٢مذا ـمرًي٤م رـم

 طمر اًمٗمّمٞمؾ وضمد وم٢مذا، احلر ُمـ هرسًم٤م اًمٔمؾ ويٜمِمد ي٘مٗمز ومٝمق سمحره٤م اًمِمٛمس ضسمتف

 وشم٠مُمٚمٜم٤م هذا ذم ومٙمرٟم٤م إذا ومٜمحـ، إواسملم ًمّمالة إومْمؾ اًمقىم٧م هق ومٝمذا اًمرُمْم٤مء

 شمرشمٗمع طمتك يّمؼم صمؿ اهلل يذيمر اًمٗمجر صالة سمٕمد اًمرضمؾ جيٚمس طمٞمٜمام اًمث٤مسم٧م دي٨ماحل

 يٛمٙم٨م ومال ومٞمٝم٤م احلر يِمتد اًمرُمْم٤مء إرض سمدأت يٙمقن ؾم٤مقمتئذ طمًٜم٤مء اًمِمٛمس

 صالة هل أقمٚمؿ واهلل ًمٜم٤م يٌدو ومٞمام اًمّمالة ومٝمذه، اًمٔمؾ إمم ي٠موي سمؾ، اًمٗمّمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م

 .شاًمٗمّم٤مل شمرُمض طملم إواسملم ةصال»: اًمًالم قمٚمٞمف وىمتٝم٤م ذم ىم٤مل اًمتل اًمْمحك

 ش79: 13: 11/ 1 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م»





 

 

 الكساِة أوقات
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 هذا يف اجلـازة صالة تدخؾ وهؾ لؾصالة الؽراهة أوقات

 احلؽؿ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اؾمتقائٝم٤مو وهمروهب٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة ذم رأهيؿ وُمـ 

 .شاجلٜم٤مزة وصالة اًمٞمقم قمٍم احلٜمٗمٞم٦م يٕمٜمل واؾمتثٜمقا »: ىمقًمف

 ٓ إذ ُمًٚمؿ ومٖمػم اجلٜم٤مزة صالة اؾمتثٜم٤مء وأُم٤م صحٞمح اًمٞمقم قمٍم اؾمتثٜم٤مء: ىمٚم٧م

 قمٛمر اسمـ أن وي١ميده يِمٛمٚمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اعمت٘مدم قم٘م٦ٌم طمدي٨م إـمالق سمؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 وإومم وهمػمه شاعمقـم٠م» ذم اميم اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة قمـ يٜمٝمك يم٤من

 اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم ذيمره٤م إذا ومٞمّمٚمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة يًتثٜمل أن

 .اًمٙمت٤مب ُمـ اعمت٘مدم اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقر اًمِمٞمخلم حلدي٨م

 وىم٧م ٛمٕم٦ماجل يقم اًمتٓمقع إئٛم٦م سمٕمض اؾمتثٜم٤مء ُمـ اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م إن صمؿ

 أهؾ أقمالم» و شاعمٕم٤مد زاد» ذم شمراضمع يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف أجْم٤م صحٞمح آؾمتقاء

   .وهمػممه٤م آسم٤مدي ًمٚمٕمٔمٞمؿ شاًمٗمجر ريمٕمتل سمحٙمؿ اًمٕمٍم

 ش[173»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 مطؾًؼا العن بعد الصالة مـ ادـع مـ الػؼف كتب يف اصتفر ما

 صحقح غر

 وم٢مهن٤م همروهب٤م قمٜمد وٓ، اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد شمّمٚمقا  ٓ»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شؿمئتؿ ُم٤م ذًمؽ سملم وصٚمقا  ٞمٓم٤منؿم ىمرن قمغم وشمٖمرب شمٓمٚمع

 أن إٓ، اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمكم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 .شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس شمّمٚمقا 

 ُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م ذم اؿمتٝمر ُم٤م أن قمغم دًمٞمؾ احلديثلم هذيـ وذم: ]قال اإلمام[
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 خم٤مًمػ ٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م وًمق ُمٓمٚم٘م٤م اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة قمـ اعمٜمع

 قمـ اًمٜمٝمل ذم اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ احلديثلم هذيـ ًمٍميح

 إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ي٘مٞمدان اعمذيمقريـ احلديثلم أن همػم، ُمٓمٚم٘م٤م، اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة

  .وم٤مقمٚمٛمف

 ش.641/ 1/4»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فقفا الصالة عـ ادـفل األوقات

 شمٓمٚمع طمتك اًمّمالة قمـ وم٠مُمًؽ اًمّمٌح صٚمٞم٧م إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 حمْمقرة اًمّمالة وم٢من، ومّمؾ ـمٚمٕم٧م وم٢مذا، شؿمٞمٓم٤من سم٘مرين شمٓمٚمع وم٢مهن٤م» اًمِمٛمس

 شمٚمؽ وم٢من، رأؾمؽ قمغم اقمتدًم٧م وم٢مذا، اًمرُمح ُمثؾ رأؾمؽ قمغم شمٕمتدل طمتك، وُمت٘مٌٚم٦م

 وم٢مذا، إجٛمـ طم٤مضمٌؽ قمـ شمزول طمتك أبقاهب٤م ومٞمٝم٤م وشمٗمتح، ضمٝمٜمؿ ومٞمٝم٤م شمًجر اًم٤ًمقم٦م

، اًمٕمٍم شمّمكم طمتك ٦مُمت٘مٌٚم حمْمقرة اًمّمالة وم٢من، ومّمؾ إجٛمـ طم٤مضمٌؽ قمـ زاًم٧م

 .شاًمِمٛمس شمٖمٞم٥م طمتك اًمّمالة دع صمؿ»

 .ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت: [سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 «.851/ 8»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فقفا الصالة عـ ادـفل األوقات

 اًمّمالة؟ ذم قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل إوىم٤مت هل ُم٤م: مداخؾة

، اًمًامء وؾمط ذم اؾمتقائٝم٤م وقمٜمد، اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد شمٕمٚمؿ يمام هل: الشقخ

 عمـ اًمٗمجر صالة سمٕمد وهق أٓ إو٤مذم وىم٧م هٜم٤مك صمؿ، اًمٖمروب إمم ُمٞمالهن٤م وقمٜمد

 اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ يم٤من إذا ومٞمام وذًمؽ، صاله٤م عمـ أجْم٤مً  اًمٕمٍم وسمٕمد، صاله٤م

 .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق

 ش 11: 14: 14/ 348/واًمٜمقر اهلدى» 
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  الؽراهة أوقات يف ادسجد حتقة صالة جتقز هؾ

 دظمؾ إذا، ُمٙمروه٦م ُمقاـمـ ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم، إًمٞمؽ اهلل ًـأطم ؿمٞمخ ي٤م: شمال

 اًمتحٞم٦م؟ جيقز هؾ اعمًجد

 .جيقز: الشقخ

 ش 11: 17: 38/  171/  واًمٜمقر اهلدى» 

 الـفل أوقات يف ادسجد حتقة صالة

 ومٜمّمكم، آصٗمرار إمم متٞمؾ واًمِمٛمس اعمٖمرب ىمٌؾ اعمًجد دظمٚم٧م إذا: مداخؾة

 ٟمجٚمس؟ أو اعمًجد حتٞم٦م

: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن: دمٚمس أن ىمٌؾ اعمًجد حتٞم٦م ٚمِّـلشُمَّم : الشقخ

 .شريمٕمتلم ُيَّمٚمِّـل طمتك جيٚمس ومال، اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 اًمٕمٍم؟ سمٕمد، اًمٕمٍم صالة قمـ اعمٜمٝمل: مداخؾة

 ًمٞمس وؾمٜمـ، أؾم٤ٌمب هل٤م ؾمٜمـ: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمًٜمـ ًمؽ ىمٚمٜم٤م. ٟمٕمؿ: الشقخ

 .أؾم٤ٌمب هل٤م

 سمٕمد صالة ٓ»: ذيمرٟم٤مه اًمذي احلدي٨م ذم شمدظمؾ ؾم٤ٌمبأ هل٤م ًمٞمس اًمتل وم٤مًمًٜمـ

 .شٟم٘مٞم٦م ُمرشمٗمٕم٦م اًمِمٛمس شمٙمقن أن إٓ، اًمٕمٍم

 أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمًٜمـ، اًمٜمٝمل هذا ُمـ ُمًتثٜم٤مة ومٝمل أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمًٜمـ أُم٤م

 ًمقُم٤م، ريمٕمتلم ًمّمالة ؾم٤ٌٌمً  يم٤من اعمًجد دظمقًمؽ، اعمًجد دظمٚم٧م أن٧م، اعمًجد حتٞم٦م

 .وم٤مشم٧م صٚمٞمتٝم٤م

 شم٘مدر سمِّدك ُم٤م أن٧م اًمٜمقاومؾ أُم٤م، وم٤مشم٧م صٚمٞمتٝم٤م ُم٤م إذا، ريمٕمت٤من ًمٚمقوقء، شمقو٠مت 

 .أوىم٤مت هل٤م ًمٞمس ٕنف، ٟمقاومؾ شمّمكم

 اًم٘مقل هق هذا، اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم وًمق شُمَّمٚمَّـك ومٝمل، أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمٜمقاومؾ أُم٤م 
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 .اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقال ُمـ اًمراضمح

 طمدي٨م هذا شريمٕمتلم ُيَّمٚمِّـل طمتك جيٚمس ومال، اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 .سيح

 قمٜمف ي٘مقل اًمذي هذا، ىمٌؾ ُمـ ذيمرٟم٤مه وٟمحـ ذيمرشمف أن٧م اًمذي اًمٜمٝمل وطمدي٨م 

 .اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ اًمٕمٚمامء

 ومٕمٚمٞمف، اًمٔمٝمر ُُمَّمٚمِّـل يم٤من ُم٤م أنف شمذيمر اًمِمٛمس اصٗمرار قمٜمد إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ًمق: ُمثالً  

  ح٤مذا؟، اًمٙمراه٦م وىم٧م اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ُيَّمٚمِّـل أن

 احلدي٨م ذم ىم٤مل وًمذًمؽ، واًمتٜمٗمؾ اًمٕم٤ٌمدة زي٤مدةًم قمٜمٝم٤م هُنل إٟمام هذه إوىم٤مت ٕن

 سمدأت اًمِمٛمس رأج٧م أن٧م: يٕمٜمل شاًمِمٛمس همروب قمٜمد اًمّمالة شَمَتحّروا ٓ»: اًم٤ًمسمؼ

 اعمًجد دظمٚم٧م أن٧م ًمٙمـ، جيقز ٓ هذا، ٟمٗمؾ هلل ريمٕمتلم أصكم أروح واهلل شمٖمرب

 . ريمٕمتلم شمّمكم طمتك دمٚمس جيقز ُم٤م، دمٚمس وشُمريد

 اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م وًمق ومتّمٚمٞمٝم٤م، وم٤مئت٦م صالةً  قمٚمٞمؽ أن شمذيمرت، آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه واًمذي

 .ٟمٕمؿ. اًمقىم٧م هذا ذم اًمّمالة يمراه٦م ُمـ ُمًتثٜم٤مة هذه ٕن: شمٖمرب راطم٧م

 ش 11: 41: 37/ 441/ واًمٜمقر اهلدى» 



 

 

 الصالة أذكاز كتاب
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 مخس والتفؾقؾ والتحؿقد والتؽبر التسبقح: الصالة أذكار مـ

 وعرشيـ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: وي٘مقل ُمثٚمٝم٤م ويٙمؼم ُمثٚمٝم٤م وحيٛمد وقمنميـ مخ٤ًم يًٌح أن أجْم٤م وصح »: ىمقًمف

 .شُمثٚمٝم٤م ىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 إمم سمذًمؽ يِمػم وهق ٕطمد يٕمزه٤م ومل شاعمٕم٤مد زاد» ُمـ اًمّمٗم٦م هذه أظمذ: ىمٚم٧م

 وحيٛمدوا وصمالصملم صمالصم٤م صالة يمؾ دسمر يًٌحقا  أن أُمروا: ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ يدز طمدي٨م

 أُمريمؿ: ًمف وم٘مٞمؾ ُمٜم٤مُمف ذم إنّم٤مر ُمـ رضمؾ وم٠ميت وصمالصملم أرسمٕم٤م ويٙمؼموا وصمالصملم صمالصم٤م

 ٟمٕمؿ: ىم٤مل. احلدي٨م ؟.. .شمًٌحقا  أن ط اهلل رؾمقل

 ط اًمٜمٌل أتك أصٌح ومٚمام اًمتٝمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م واضمٕمٚمقا  وقمنميـ مخ٤ًم وم٤مضمٕمٚمقه٤م: ىم٤مل

 .شيمذًمؽ اضمٕمٚمقه٤م»: ىم٤مل ًمف ذًمؽ ومذيمر

، صحٞمحلم سمًٜمديـ ٟمحقه قمٛمر اسمـ وقمـ قمٜمف 198/  1 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 .واًمذهٌل 413/  1 واحل٤ميمؿ 714 ظمزيٛم٦م واسمـ 3711 اًمؽمُمذي إول وصحح

د وم٢مٟمف اهلل إٓ إهل ٓ: ىمقًمف إٓ ُمٜمف يت٤ٌمدر ٓ اًمتٝمٚمٞمؾ: وم٘مقًمف  ذم يمام اًمٚمٖم٦م ُمـ اعمرا

 ًمف يتٜمٌف مل مم٤م وهذا ُمٗم٘مقد وهق هٜم٤م ٟمص إمم حتت٤مج قمٚمٞمف ًمزي٤مدةوا شاًمٕمرب ًم٤ًمن»

 .ويمٗمك وظمرضمف احلدي٨م وم٤ًمق شاًمزاد» قمغم اعمٕمٚمؼ

 إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد اهلل ؾمٌح٤من»: ي٘مقل أن احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد أن وم٤مًمٔم٤مهر

  .أقمٚمؿ واهلل. سمدأ سم٠مهيـ ييه ٓ وقمنميـ مخ٤ًم شأيمؼم واهلل اهلل

 ش[447»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الػريضة بعد األذكار مـ

 ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ»: يًٚمؿ طملم ُمٙمتقسم٦م صالة يمؾ دسمر ذم ي٘مقل ط يم٤من
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 وهق، اخلػم سمٞمده يٛمقت ٓ طمل وهق، ويٛمٞم٧م حيٞمل احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف ذيؽ

 ُمٜمٕم٧م ح٤م ُمٕمٓمل وٓ، أقمٓمٞم٧م ح٤م ُم٤مٟمع ٓ مهللا، شُمرات صمالث» ىمدير رء يمؾ قمغم

 .شاجلد ُمٜمؽ اجلد ذا يٜمٗمع وٓ

 [.سمف شمرمجٜم٤مه سمام اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 «.871/ 9/9»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وبدعقة يصح ال الػجر ببعد اجلـة اهلل دعاء تسبقع ختصقص

 واحد بصقت مجاعًقا جعؾف

 ىم٤مًم٧م إٓ يقم ذم ُمرات ؾمٌع اًمٜم٤مر ُمـ قمٌد اؾمتج٤مر ُم٤م»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ذم اجلٜم٦م قمٌد اهلل ي٠ًمل وٓ، رهوم٠مضم ُمٜمل اؾمتج٤مرك ىمد ومالٟم٤م قمٌدك إن رب ي٤م: اًمٜم٤مر

 .شاجلٜم٦م وم٠مدظمٚمف ؾم٠مخٜمل ومالٟم٤م قمٌدك إن رب ي٤م: اجلٜم٦م ىم٤مًم٧م إٓ ُمرات ؾمٌع يقم

 : ]قال اإلمام[

 هذا ذم اعمذيمقر اًمتًٌٞمع وهمػمه٤م دُمِمؼ ذم اًمٜم٤مس سمٕمض اقمت٤مد ًم٘مد: فائدة

 ذم أصال ًمف أقمٚمؿ ٓ مم٤م وذًمؽ، اًمٗمجر صالة قم٘م٥م واطمد وسمّمقت ضمٝمرا  احلدي٨م

 سمّمالة ُم٘مٞمدا ًمٞمس، ُمٓمٚمؼ ٕنف احلدي٨م هذا هلؿ ُمًتٜمدا يّمٚمح وٓ، ٓمٝمرةاعم اًمًٜم٦م

 جيقز ٓ يمام، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أـمٚم٘مف ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز وٓ، سم٤مجلامقم٦م وٓ، أوٓ اًمٗمجر

 هبذا اًمٕمٛمؾ أراد ومٛمـ ،احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ سمف خيتص ذع ذًمؽ يمؾ إذ، ىمٞمده ُم٤م إـمالق

 هق وذًمؽ. سمٕمده٤م أو، اًمّمالة ىمٌؾ، رهن٤م أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م أي ذم سمف ومٚمٞمٕمٛمؾ، احلدي٨م

 .إي٤مه وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل رزىمٜم٤م. ومٞمف واإلظمالص، آشم٤ٌمع حمض

 ش43/ 1/ 6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة بعد ادعقذات قراءة

 .شصالة يمؾ دسمر ذم اعمٕمقذات اىمرءوا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]
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 .اًمٗمرائض ىمٌؾ اعمٕمقذات ىمراءة: [سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 «.91/ 4»ًمّمحٞمح٦ما اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة أذكار مـ

 وٓ ؾمٌ٘مؽ ُمـ هبـ شمدرك يمٚمامت أقمٚمٛمؽ أٓ ذر أب٤م ي٤م»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 صمالصم٤م صالة يمؾ دسمر اهلل شمٙمؼم قمٛمٚمؽ؟ سمٛمثؾ أظمذ ُمـ إٓ ظمٚمٗمؽ ُمـ يٚمح٘مؽ

 اهلل إٓ إهل ٓ» سمـ وختتٛمٝم٤م وصمالصملم صمالصم٤م وشمًٌحف وصمالصملم صمالصم٤م وحتٛمده، وصمالصملم

 .شىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف ذيؽ ٓ وطمده

 [.اًمٗمريْم٦م سمٕمد إذيم٤مر ُمـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 «.201/ 9/9»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة أذكار مـ

 اهلل ومحد وصمالصملم صمالصم٤م صالة يمؾ دسمر ذم اهلل ؾمٌح ُمـ»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 إهل ٓ: اح٤مئ٦م مت٤مم ىم٤مل صمؿ، ٕمقنوشمً شمًع ومتٚمؽ، وصمالصملم صمالصم٤م اهلل ويمؼم وصمالصملم صمالصم٤م

 ًمف همٗمرت، ىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ

 .شاًمٌحر زسمد ُمثؾ يم٤مٟم٧م وإن ظمٓم٤مي٤مه

 : صحٞمح سمًٜمد اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. ٟمحقه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 صمقنوصمال صمالث: ُمٙمتقسم٦م صالة يمؾ دسمر وم٤مقمٚمٝمـ أو ىم٤مئٚمٝمـ خيٞم٥م ٓ ُمٕم٘م٤ٌمت»

 .ششمٙمٌػمة وصمالصمقن وأرسمع حتٛمٞمدة وصمالصمقن وصمالث شمًٌٞمح٦م

 اًمٗمريْم٦م قم٘م٥م ي٘م٤مل إٟمام اًمذيمر هذا أن قمغم ٟمص واحلدي٨م: ]قال اإلمام[

 أو سمٕمدي٦م ؾمٜم٦م هل٤م اًمٗمريْم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء، وهمػمه٤م إوراد ُمـ ىمٌٚمف ُم٤م وُمثٚمف، ُم٤ٌمذة

، سمذًمؽ ًمديف ٟمص ٓ يمقٟمف ُمع ومٝمق اًمًٜم٦م قم٘م٥م ذًمؽ سمجٕمؾ اعمذاه٥م ُمـ ىم٤مل وُمـ، ٓ

 . اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص هق مم٤م وأُمث٤مًمف احلدي٨م هلذا خم٤مًمػ وم٢مٟمف

 ش.411-411/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 «الصؾقات بعد الـار مـ أجرين الؾفؿ»: ذكر ثبت هؾ

 ُمـ أضمرين مهللا»: ي٘مقل أن اًمّمالة سمٕمد إدقمٞم٦م ُمـ اًمًٜم٦م وردت هؾ: ادؾؼل

 ؟شؾمٌٕم٤مً  اجلٜم٦م أدظمٚمٜمل أم، ؾمٌٕم٤مً  يٕمٜمل اًمٜم٤مر

 .ٓ: شقخال

 .وٕمٞمػ هذا يٕمٜمل: ادؾؼل

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش 11: 41: 14/  679/  واًمٜمقر اهلدى»

 ادؽتقبة الصؾقات بعد بالذكر الصقت رفع حؽؿ

 طمتك يرومع، اعمٙمتقسم٦م اًمّمٚمقات سمٕمد سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع طمٙمؿ هق ُم٤م: مداخؾة

  اعمّمٚملم؟ ُي١ْمِذي

 رومع وم٢مذا ُمٜمٗمرداً  يم٤من اوإذ، شمٕمٚمٞمامً  سم٤مًمذيمر صقشمف يرومع إُم٤مُم٤مً  يم٤من إذا: الشقخ

 . ٟمٌٞمف قمَم وم٘مد صقشمف

 ش 11: 47: 17/  793/  واًمٜمقر اهلدى» 

 الصؾقات بعد بالذكر اجلفر حؽؿ

 ىم٤مل إذ ضمٝمراً  شمٙمقن ومٝمؾ، اًمّمالة سمٕمد ُم٤م أذيم٤مر طمقل: ىم٤مئالً  ؾم٤مئؾ ي٠ًمل: السائؾ

 طمدي٨م وىم٤مل، اعمٝمجقرة اًمًٜمـ ُمـ ضمٝمراً  اًمذيمر شمرك سم٠من اعمِمٝمقريـ اعمِم٤ميخ سمٕمض

 هٙمذا اًمّمح٤مسم٦م ويمذًمؽ جيٝمر يم٤من ط اًمرؾمقل أن: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم قم٤ٌمس اسمـ

  ؟ ذًمؽ ذم ىمقًمٙمؿ هق ومام، اًم١ًمال ذم ورد

 اإلُم٤مم رواه، صحٞمح ؿمؽ ٓ طمدي٨م هق إًمٞمف أؿمػم اًمذي احلدي٨م: الشقخ

 ُمـ سم٤مًمتٙمٌػم أو سم٤مًمذيمر اجلٝمر اؾمتٛمراري٦م ذم ٟمّم٤مً  ًمٞمس وًمٙمـ، صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري
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 .اًمّمالة دسمر اعمنموع اًمذيمر أنقاع ًمٙمؾ قًمفؿمٛم ذم ٟمّم٤مً  ًمٞمس صمؿ، ضمٝم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اؾمتٛمرار ذم ٟمّم٤مً  ًمٞمس ومٝمق: إول ًمألُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 : اصمٜملم أُمريـ إمم يٕمقد ذًمؽ، اًمّمالة دسمر سم٤مًمذيمر اجلٝمر قمغم واًمّمح٤مسم٦م

 وهق، اعمذيمقر اجلٝمر اؾمتٛمراري٦م قمدم إمم إؿم٤مرة احلدي٨م ذم يقضمد: إول إُمر

 اٟم٘مْم٤مء ٟمٕمرف أو ٟمًٛمع يمٜم٤م»: قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد دي٨ماحل راوي ىمقل

 .شسم٤مًمذيمر اًمّمقت سمرومع ط اًمٜمٌل صالة

 اإلُم٤مم ي٘مقل هذا أضمؾ ُمـ، سمٕمد ُم٤م إمم إُمر اؾمتٛمر ُم٤م أنف إمم يِمػم يمٜم٤م: أىمقل

 اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ، اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ يم٤من اجلٝمر هذا سم٠منش إم» اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مومٕمل

 يرومع أن ط اهلل رؾمقل ُمـ ٟمٕمٝمد وٟمحـ، اًمّمالة دسمر إذيم٤مر ًمٌٕمض اًمًالم قمٚمٞمف

 يرومع يم٤من، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن اًمذيمر أومْمؾ أن شمٕمٚمٛمقن ويمام، اًمذيمر ُمـ سمٌمء صقشمف

 ذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ وي٘مقل، اًمّمالة ذم طمتك اجلٝمر وقمدم اخلٗمض يًـ طمٞم٨م، صقشمف

 ذم واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مرأ  ُم٤مذا اًمرؾمقل أصح٤مب يٕمٚمؿ أن أضمؾ ُمـ يم٤من

 .اًمني٦م اًمّمالة

 ذم ط اًمٜمٌل ىمراءة ٟمٕمرف يمٜم٤م»: ي٘مقل ٟمٗمًف هذا قم٤ٌمس اسمـ قمـ طمدي٨م هٜم٤مك

 صقشمف يرومع يم٤من ومٝمق، ي٘مرأ  يم٤من ُم٤مذا قمـ يٜمٌئٝمؿ ٓ هذا ًمٙمـ شحلٞمتف سم٤موٓمراب اًمني٦م

 وم٢مذا، أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م يًٛمٕمٜم٤م قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أبق ىم٤مل يمام، اًمني٦م ذم

ر إٓ ينمع ٓ طمٞم٨م: اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ صقشمف يرومع ط اًمٜمٌل يم٤من ، سم٤مًم٘مراءة اإلها

 ذم إصؾ يم٤من وإن اًمّمالة دسمر اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ صقشمف يرومع أن أومم سم٤مب ومٛمـ

ر أجْم٤مً  هق اًمّمالة دسمر اًمذيمر  حتض ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٝمٜم٤مك، سم٤مًمذيمر اإلها

 طمتك، اًمٕمراء ذم يم٤مٟمقا  ًمق طمتك سم٤مًمذيمر أصقاهتؿ يرومٕمقا  ٓ أن اًمّمالة همػم ذم اعمّمٚملم

: إؿمٕمري ُمقؾمك أبق طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء وم٘مد، اًمّمحراء ذم يم٤مٟمقا  ًمق

 هٌٓمٜم٤م وإذا، يمؼمٟم٤م صٖمػماً  ضمٌالً : أي ذوم٤مً  قمٚمقٟم٤م إذا ومٙمٜم٤م: ىم٤مل، ؾمٗمر ذم يم٤مٟمقا  أهنؿ»

 إرسمٕمقا ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل، أصقاشمٜم٤م ورومٕمٜم٤م، ؾمٌحٜم٤م وادي٤مً 

 إٟمام، سمّمػما  ؾمٛمٞمٕم٤مً  شمدقمقن إٟمام، هم٤مئ٥م وٓ سم٠مصؿ ًمٞمس شمدقمقٟمف ُمـ إن، أنٗمًٙمؿ قمغم
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 .شاًمّمحراء ذم هذا، شإًمٞمف راطمٚمتف قمٜمؼ ُمـ أطمديمؿ إمم أىمرب هق ُمـ شمدقمقن

 ىمد ُمـ قمغم اًمتِمقيش ومٞمف اًمّمقت رومع ُمـ يؽمشم٥م اًمذي اعمًجد ذم سم٤مًمٙمؿ ومام

 ُمـ رء أو، اًم٘مرآن سمتالوة قًٓ ُمِمٖم يٙمقن ُمـ وقمغم، أيمثر أو سمريمٕم٦م ُمًٌقىم٤مً  يٙمقن

 .ذًمؽ وٟمحق إذيم٤مر

 اعمًجد ذم اًمذايمريـ أصقات ؾمٛمع وىمد اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء هذا أضمؾ ُمـ

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال، رسمف يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: وم٘م٤مل ُمرومققم٦م

 .شسم٤مًم٘مرآن»: رواي٦م وذم. شسم٤مًم٘مراءة

، اًمٕمٛمؾ اؾمتٛمراري٦م قمغم ًمدًمٞمؾا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم يقضمد ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ هذا 

 ًمف وضمقد ٓ أنف، وأومم أومم ومٝمذا، إذيم٤مر يمؾ ؿمٛمقل قمغم دًمٞمؾ ومٞمف يقضمد ٓ أنف أُم٤م

 رومع أن وىم٤مل، ؾم١ماًمف ذم اًم٤ًمئؾ إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر اًمذيـ اعمِم٤ميخ أوئلؽ أن أفمـ وُم٤م، ومٞمف

 ٟمٗمًف اًمرضمؾ هذا أن أفمـ ُم٤م، اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ اًمّمالة دسمر سم٤مًمذيمر اًمّمقت

 سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع إن: ىم٤مل اًمذي اًمتحٛمس هذا سم٤مًمذيمر اًمّمقت ًمرومع اعمتحٛمس

، اًمّمالة دسمر ذيمر يمؾ ذم اًمّمقت رومع ينمع سم٠منف ي٘مقل أفمٜمف ُم٤م، اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ

، اهلل ؾمٌح٤من، اهلل ؾمٌح٤من، ضم٤مٟم٥م ُمـ وضم٤مرك، ضم٤مٟم٥م ُمـ أن٧م ُمثالً  ي٘مقل يم٠من

 .آظمره إمم وسمحٛمده اهلل ؾمٌح٤من

، اًمتٝمٚمٞمالت سمٕمض هٜم٤مك أن: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ، اًمٙمالم هبذا ي٘مقل أطمد ُم٤م

 واًمتٕمٚمٞمؾ، سمذًمؽ صقشمف يرومع يم٤من ط اًمٜمٌل سم٠من اًمٜمص ضم٤مء اًمتل إذيم٤مر وسمٕمض

 وطمًـ، وؿمٙمرك، ذيمرك قمغم أقمٜمل مهللا، ذيمر يمؾ أُم٤م، اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ وهق ؾمٌؼ

! ُمٕم٤مذ ي٤م»: ًمف ىم٤مل طمٞمٜمام، ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ سمف وأوص ط اًمٜمٌل ٟمّمح اًمذي. قم٤ٌمدشمؽ

 يمؾ دسمر شم٘مقل أن شمدقمـ ومال، أطمٌؽ إين! ُمٕم٤مذ ي٤م، أطمٌؽ إين! ُمٕم٤مذ ي٤م، ؽأطمٌ إين

 اًمٜم٤مس ي٘مقل أن يمذًمؽ، شقم٤ٌمدشمؽ وطمًـ، وؿمٙمرك، ذيمرك قمغم أقمٜمل! مهللا: صالة

 يمٚمٝم٤م إؿمٞم٤مء هذه، يٗمٕمٚمقن يمام ويمذًمؽش اًمًالم وُمٜمؽ، اًمًالم أن٧م مهللا»: مجٞمٕم٤مً 

 .اعمٖمرب وسمٕمد اًمٗمجر دسمٕم اًمٕمنم هتٚمٞمالت، جيٝمرون ُم٤مذا ًمٙمـ، هب٤م جيٝمرون ٓ
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 قمغم اًمتٍميح: أوًٓ  احلدي٨م ذم إذاً  يقضمد ومال، شمٚمؽ ُمـ هذه اؾمتثٜمك اًمذي ومام

 .اًمِمٛمقًمٞم٦م قمغم وٓ، آؾمتٛمراري٦م

 .اجلقاب يٜمتٝمل وهبذا

 ش11: 17: 34/ 739/ واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة بلذكار اجلفر يرشع هؾ

 رؾمقل الةص ٟمٕمرف يمٜم٤م»: اًمٌخ٤مري ذم طمدي٨م: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل: مداخؾة

 قم٘م٥م واًمدقم٤مء سم٤مٕذيم٤مر اجلٝمر يٌٞمح هذا وهؾ ُمٕمٜم٤مه؟ ُم٤م شسم٤مًمتٙمٌػم ط اهلل

 .ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ، اخلٛمس اًمّمٚمقات

ه اًمذي: الشقخ  رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ذيمره ُم٤م هق اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ٟمرا

 شمٕمٚمٞمٛمف سم٤مب ُمـ اًمّمٚمقات قم٘م٥م ط اًمٜمٌل يم٤من اجلٝمر هذا أن إم يمت٤مسمف ذم اهلل

: يمت٤مسمف ذم اًمٕمٞمٜمل اًمٕمالُم٦م أو اإلُم٤مم ويذيمر، اًمّمالة قم٘م٥م اعمنموقم٦م إذيم٤مر ٕصح٤مسمف

 أن إمم واوح٦م إؿم٤مرة ٟمٗمًف احلدي٨م ذم أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذح اًم٘م٤مري قمٛمدة

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ٟمٕمرف يمٜم٤م: ىم٤مل ٕنف: أُمره يًتٛمر مل اًمّمالة دسمر سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر

 اًمذي هق وهذا، قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ يًتٛمر مل قمرومف ُم٤م أن إمم إؿم٤مرة ومٗمٞمف، ذًمؽ اًمًالم

 ظمٗمض قمغم حتض واًمتل واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمقاردة اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ٌمدئ ُمع يتٜم٤مؾم٥م

 احلدي٨م هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أووحٝم٤م وُمـ، يمٚمٝم٤م إذيم٤مر ذم رومٕمف وقمدم اًمّمقت

 اًمًٜمـ ذم داود وأبق اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه اًمذي اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م هق

شًم٤م ؾمٛمع ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح ًمًٜمدسم٤م وهمػممه٤م  اًمًت٤مر ومٙمِمػ اعمًجد ذم أصقا

 هذا شاًم٘مراءة ذم سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال، رسمف يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: وىم٤مل

 ؾمٞمام ٓ، اعمًجد ذم احل٤مضيـ ُمـ يمثػم قمغم اًمتِمقيش ُمـ اًمّمقت رومع ُمـ يؽمشم٥م ُم٤م

 أيب طمدي٨م ُمـ ٞمحٞمٝمامصح ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ُمع يتٜم٤مرم مم٤م وذًمؽ

 قمٚمقٟم٤م إذا ومٙمٜم٤م ط اًمٜمٌل ُمع ؾمٗمر ذم ىم٤مومٚملم يمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض إؿمٕمري ُمقس

شمٜم٤م رومٕمٜم٤م ذوًم٤م شمٜم٤م رومٕمٜم٤م وادًي٤م هٌٓمٜم٤م وإذا سم٤مًمتٙمٌػم أصقا  قمٚمٞمف وم٘م٤مل سم٤مًمتًٌٞمح أصقا
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 وٓ سم٠مصؿ ًمٞمس شمدقمقٟمف ُمـ إن أنٗمًٙمؿ قمغم أرسمٕمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة

 قمٜمؼ ُمـ أطمديمؿ إمم أىمرب هق ُمـ شمدقمقن إٟمام، سمّمػًما  ؾمٛمٞمًٕم٤م شمدقمقن امإٟم، هم٤مئ٥م

: قمٚمٞمٝم٤م اؿمٗم٘مقا .. أنٗمًٙمؿ قمغم أرسمٕمقا : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هذا ذم اًمِم٤مهد شإًمٞمف رطم٤مًمتف

 إشمٕم٤مسمٙمؿ ذم طمٙمٛم٦م ُمـ هٜم٤مك ومٚمٞمس سمّمػم ؾمٛمٞمع هق وشمذيمروٟمف شمٜم٤مدوٟمف اًمذي ٕن

 ذم سم٤مًمٙمؿ ومام اًمّمحراء ذم وهؿ هذا، رسمٙمؿ ذيمر ذم ٕصقاشمٙمؿ سمرومٕمٙمؿ ٕنٗمًٙمؿ

 سمٕمض هٜم٤مك يٙمقن أن -وأبًدا دائاًم  ٟمِم٤مهد يمام واىمع وهذا- يٗمؽمض اًمذي اعمًجد

 ه١مٓء أن ؿمؽ ٓ سم٤مًمذيمر أصقاهتؿ اًمٜم٤مس يرومع ومحٞمٜمام أيمثر أو سمريمٕم٦م اعمًٌقىملم

 اًمرؾمقل سح وهلذا، اًمتِمقيش وُمـ إذى ُمـ رء يّمٞمٌٝمؿ صالهتؿ ذم اعمًٌقىملم

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ»: ذيمره اًم٤ًمسمؼ ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 شم١مذوا اًمذيمر ذم سم٤مجلٝمر: أي، اعم١مُمٜملم ومت١مذوا: وهمػمه اًمٌٖمقي اإلُم٤مم زاد شسم٤مًم٘مراءة

 .اعمّمٚملم ُمـ واعمًٌقىملم واًمذايمريـ اًمت٤مًملم قمغم سم٤مًمتِمقيش إٓ ذًمؽ وًمٞمس اعم١مُمٜملم

 ش74: 11: 11/ 3 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م»

 الصؾقات؟ عؼب ذكربال اجلفر يرشع هؾ

 قمغم سم٤مًمذيمر اجلٝمر يم٤من»: اًمٌخ٤مري ذم -قمٜمف اهلل ريض- قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل: السائؾ

 .شاعمٙمتقسم٦م-أو -اعمٙمتقسم٤مت اًمّمٚمقات دسمر ط اهلل رؾمقل قمٝمد

 دسمر سم٤مًمذيمر اجلٝمر ُمنموقمٞم٦م احلدي٨م هذا ُمـ ي١مظمذ أن يٛمٙمـ هؾ: السمال

 ؟ ؾمٜم٦م أنف قمٜمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اجلٝمر هذا وهؾ اعمٙمتقسم٦م؟ اًمّمٚمقات

 قمـ اًمقاردة سم٤مٕذيم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م إوراد ذم ضم٤مء ُم٤م ُمٛمقع إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا: الشقخ

 اًمتل إطم٤مدي٨م ُمٛمقع إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا وم٠مىمقل: إطم٤مدي٨م وذم ،ضمٝم٦م ُمـ ط اًمٜمٌل

 إمم وٟمٔمرٟم٤م: ضمٝم٦م ُمـ اًمّمٚمقات دسمر وأنقاقمف سم٠مؿمٙم٤مًمف اًمذيمر قمغم احلض ذم ضم٤مءت

 قمغم ًمٚمتِمقيش ُمٜمًٕم٤م سم٤مًمذيمر اًمّمقت عروم قمـ شمٜمٝمك ضم٤مءت اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م

 : وهل اًمت٤مًمٞم٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٜمخرج اعمّمٚملم أو اًمذايمريـ

 أن يٗمٞمد مم٤م اًمّمالة سمٕمد وإوراد إذيم٤مر أطم٤مدي٨م ُمـ إول اًمٜمقع ذم ضم٤مء ُم٤م أن



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب أذيم٤مر اًمّمالة 

 

 

371 

 قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م: هذا قم٤ٌمس اسمـ يمحدي٨م ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يم٤من اًمذيمر ُمـ سمٜمقع اجلٝمر

 اًمّمقت رومع قمـ شمٜمٝمك اًمتل إطم٤مدي٨م وسملم ،ٜم٤مهُمٕم ذم يٙمقن ىمد وُم٤م سمٞمٜمف اًمتقومٞمؼ

 ذم وهمػُممه٤م ؾمٜمٜمف ذم داود وأبق اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه ُم٤م: أمِهٝم٤م وُمـ سم٤مًمذيمر

شًم٤م ُمرة ؾمٛمع أنف ط اًمٜمٌل قمـ: همػِممه٤م  ي٤م»: وىم٤مل اًمًت٤مرة وم٠مزاح، اعمًجد ذم أصقا

 ُمٌٞمٜم٦م ه٤مُم٦م زي٤مدة ـاعمذيمقَريْ  همػم زادش سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ اًمٜم٤مس أهي٤م

 جيٝمر ٓ»، شاعم١مُمٜملم ومت١مذوا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ: اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم

 اًمٜمٝمل ذم سحًي٤م احلدي٨م هذا يم٤من وم٢مذاش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ

 سم٤مًمذيمر اجل٤مهر يِمقش ٓ أن: وهل اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م واوح٦م سمٕمٚم٦م وُمٕمٚمالً  اجلٝمر قمـ

 أن اًميوري ُمـ ذاك طملم يم٤من ،اًمذايمريـ قمغم أو اعمّمٚملم قمغم اًمّمٚمقات قم٘م٥م

 يم٤من ط اًمٜمٌل ضمٝمر أن قمغم يدل مم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم يٙمقن ىمد وُم٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م حُيٛمؾ

 أضمؾ ُمـ يم٤من أنف قمغم وٟمحقه احلدي٨م هذا حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل: ضمٝمًرا  اًمّمالة سمٕمد يذيمر

 ذم آٟمًٗم٤م ذيمره ضم٤مء اًمذي اعمٌدأ يٜم٤مذم ذًمؽ ٕن ُمٓمردة ؾمٜم٦م ًمٞمتخذ يٙمـ ومل، اًمتٕمٚمٞمؿ

 وهذاش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ»: وهمػمه اعمقـم٠م طمدي٨م

 سمريمٕم٦م ُمًٌقىًم٤م اعمّمٚملم أطمد يٙمقن طمٞمٜمام اًمٞمد عمس اًم٤ٌمطم٨م اًمٗم٤مطمص يٚمٛمًف اإليذاء

 يمٞمػ اعمّمكم هذا يٕمرف ومال، اًمّمالة دسمر سم٤مًمذيمر جيٝمرون اًمٜم٤مس ومٞم٘مقم ،سم٠مظمرى أو

 ًمذًمؽ، سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع سم٥ًٌم قمٚمٞمف اًمتِمقيش ُمـ سمف حيٞمط ُم٤م ًمٙمثرة صالشمف يتؿ

ش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 اعمّمٚملم قمغم اًمتِمقيش: وهق أٓ ُمٕمٜمقي إيذاء أطمد قمغم خيٗمك ٓ يمام: هٜم٤م وم٤مإليذاء

 .اًمذايمريـ وقمغم اًمت٤مًملم وقمغم

 صٚمقاهتؿ سمٕمض ذم يًٌ٘مقن ىمد اًمٜم٤مس سمٕمض أن أوًٓ  ذيمرشمف ُم٤م اعمالطمظ ُمـ وم٢من

 سم٤مًمتٙمٌػم صقشمف اإلُم٤مم ٟمٗمس رومع ًمق سمؾ: أصقاهتؿ اإلُم٤مم وراء اجل٤مًمًقن رومع وم٢مذا

 أن يريدون اًمذيـ اًمذايمريـ قمغم أجًْم٤م وًمِمقش سمؾ، اعمًٌقىملم ه١مٓء قمغم ًمِمقش

 ؾمالم قم٘م٥م ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ُمثالً ، اًمّمالة سمٕمد اعمنموقم٦م إذيم٤مر سمٌٕمض ي٠متقا 

 اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا، اهلل أؾمتٖمٗمر ،اهلل أؾمتٖمٗمر ،اهلل أؾمتٖمٗمر»: اإلُم٤مم

 اٟم٘مْم٤مء يٕمرومقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن: ي٘مقل واحلدي٨م شواإليمرام اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م
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 أقمقذ إين مهللا» شاًمًالم أن٧م مهللا»: سم٤مًمتٙمٌػم اًمّمقت سمرومع ط اًمٜمٌل صالة

 إمم احلدي٨م هذا يِمػم وإٟمام: اًمتٙمٌػم ًمٗمٔم٦م ٛمٚمفيِم ٓ ُمٕمٚمقم هق مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤مشسمؽ

 ُمـ سمٜمقع صقشمف اإلُم٤مم رومع إذا ومحٞمٜمئذ، اًمتٙمٌػم ُمـ رء خي٤مًمٓمف ىمد اًمذي اًمتٝمٚمٞمؾ

 : ؿمٞمئلم أطمد ُمـ هلؿ ُمٜم٤مص ٓ وم٤معم٘متدون اًمذيمر

 يِرد وهٜم٤م ،ُمنموقًم٤م يم٤من وًمق اخل٤مص ذيمره ذم ُمٕمف ويٛمِمقا  يت٤مسمٕمقه أن إُم٤م

: أي اجلَقق أو سم٤مجلُقق يمًقري٤م اًمٌالد سمٕمض ذم فيٕمر اًمذي اجلامقمل اًمذيمر ُمقوقع

 وذم: ُم١مذٟملم ُمـ أيمثر أو مخ٦ًم ي١مذٟمقن - أن طمتك يزًمقن ٓ ورسمام- ويم٤مٟمقا  ،مج٤مقم٦مً 

 أن ومٌٕمد ذًمؽ وُمع ،واطمد سمّمقت واطمًدا أذاًٟم٤م دُمِمؼ ذم ُمًجد أيمؼم وذم اعمٜم٤مرة

 هلو اًمٌدقم٦م هذه قمغم يًتٛمرون يزاًمقن ٓ وم٠مجًْم٤م هذه اًمّمقت ُمٙمؼمات وضمدت

 سمٕمض ذم جيتٛمٕمقن يمذًمؽ ،سمٛمنموع ًمٞمس وهذا ،اجلامقمل إذان أي اجلقق سمدقم٦م

 اًمٕمِم٤مء صالة ودسمر، اعمٖمرب صالة دسمر اعمنموقم٦م اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت قمغم اعم٤ًمضمد

 اًمت٤مًملم قمغم وإُم٤م اعمًٌقىملم قمغم إُم٤م شمِمقيش هذا ذم أن ٓؿمؽ ،ضمٝمًرا  واطمد سمّمقت

 .سمف صقشمف اإلُم٤مم يرومع اًمذي اًمذيمر هذا همػم سم٠مذيم٤مر اًمذايمريـ أو

 قمـ شمٜمٝمك اًمتل وإطم٤مدي٨م -قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م - احلدي٨م هذا سملم اجلٛمع وم٢مذن

: يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ي٘مقل يمام هق إٟمام اًمت٤مًملم أو اعمّمٚملم قمغم اًمتِمقيش

 شمنميًٕم٤م يم٤من: أيش اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ يم٤من سم٤مًمتٙمٌػم صقشمف ط اًمٜمٌل رومع أن»: شإم»

 وهذا ،اًمّمالة سمٕمد ي٘مقًمقا  أن يٜمٌٖمل ُم٤م اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ وهق: ح٦مواو حلٙمٛم٦م زُمٜمًٞم٤م

 .اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مب ُمـ صقشمف اإلُم٤مم يرومع أن يًتٚمزم

 ذم أطمٞم٤مًٟم٤م صقشمف يرومع يم٤من ط اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

 صالة ذم اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًم٘مراءة أن يٕمٚمؿ ومٙمٚمٜم٤م، ومٞمف اًمّمقت ظمٗمض اًمًٜم٦م ُمـ سمٕمض

 ىمت٤مدة أبق ىم٤مل وم٘مد ذًمؽ وُمع ،ومٞمٝم٤م اجلٝمر ينمع وٓ ا ًه  شمٙمقن واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 اًمٔمٝمر صالة ذم ط اًمٜمٌل ىمراءة طمدي٨م روى طمٞمٜمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض إنّم٤مري

 ح٤مذا؟ شأطمٞم٤مًٟم٤م اًمًقرة يًٛمٕمٜم٤م ويم٤من»: قمٜمف اهلل ريض ىم٤مل، ًها  اًمٕمٍم صالة وذم

 قم٤مرو٦م وم٤مئدة وهل - شمٖمٚم٧ٌم اًمتٕمٚمٞمؿ وم٤مئدة ومٝمٜم٤م، اًمني٦م اًمّمالة ذم ي٘مرأ  سمام ًمٞمٕمُٚمٛمٝمؿ
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ر ؾمٜمٞم٦م قمغم -  اؾمتـ وىمد ،اًمٕمٍم وصالة اًمٔمٝمر صالة اًمّمالشملم ذم سم٤مًم٘مراءة اإلها

 وم٘مد، قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمن ومٞمف إصؾ سمام اجلٝمر ؾمٜم٦م: اًمًٜم٦م هبذه

: أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ ُمٜم٘مٓمع وًمٙمٜمف، صم٘م٤مت رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٚمؿ اإلُم٤مم روى

 زال ىمد آٟم٘مٓم٤مع هذا ًمٙمـ، شوسمحٛمدك مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ تٗمت٤محآؾم سمدقم٤مء جيٝمر يم٤من»

 قمغم شمًتدرك اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ وهذا، ُمًٚمؿ ـمريؼ همػم أظمرى ـمريؼ ُمـ سمٛمجٞمئف

 إمم اًمّمح٦م ُمـ اعمتـ يٜمجق ٓ وًمٙمـ ُمٜم٘مٓمع سم٢مؾمٜم٤مد أورده٤م طمٞم٨م ُمًٚمؿ اإلُم٤مم

 سمٕمض ذم ذًمؽ ذيمرت يمام إظمرى إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وصٚمف ضم٤مء ىمد ٕنف اًمْمٕمػ

 .ٌليمت

 .اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ىمد: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ يٛمٙمـ صقشمف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومرومع

 يم٤من - آٟمًٗم٤م قمرومتؿ يمام - ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ ،اًمًٜم٦م أطمٞم٤م وم٘مد ٓ: وم٠مىمقل أن٤م أُم٤م

 ٕن ذًمؽ ومٞمٝم٤م اًمن اًمًٜم٦م أن ُمع: اًمٕمٍم وذم اًمٔمٝمر ذم ىمراءشمف ذم أطمٞم٤مًٟم٤م صقشمف يرومع

 ٓ ٕنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومٕمٚمف ُم٤م وهذا: اًمتٕمٚمٞمؿ هق اًمن ُمٙم٤من ذم اجلٝمر ُمـ اًم٘مّمد

 ط اًمٜمٌل أن قمٚمٞمف خيٗمك ٓ ط اًمٜمٌل وراء يمثػمة ؾمٜملم صغمَّ  ىمد وهق قمٚمٞمف خيٗمك

 ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أظمرج وىمد: ٓ يمٞمػ ،ًها  اإلؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ي٘مرأ  يم٤من

 أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م»: ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام

 وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا»: أىمقل ىم٤مل ششم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم سملم شمؽؾمٙمق

 أدقمٞم٦م ُمـ اعمٕمروف اًمدقم٤مء آظمر إممش واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمام ظمٓم٤مي٤مي

 سمٕمد ط اًمٜمٌل ي٘مرأ  ُم٤م يًٛمٕمقن ٓ يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن سيح ٟمص ومٝمذا ،اإلؾمتٗمت٤مح

ٝمقا  وًمذًمؽ، اإلطمرام شمٙمٌػمة  اإلطمرام شمٙمٌػمة سملم شم٘مقل ٤مذاُم: اًم١ًمال هذا إًمٞمف وضمَّ

 قمٛمر أن ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ إذن، اًمدقم٤مء ومذيمر: أىمقل: ىم٤مل ضمٝمًرا؟ أي اًم٘مراءة وسملم

 اًمٜم٤مس ًمُٞمٕمٚمِّؿ ضمٝمر وًمٙمـ: اًمن هق اإلؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ذم اًمًٜم٦م أن يٕمٚمؿ ٓ اخلٓم٤مب سمـ

 .آظمره إمم شوسمحٛمدك اهلل ؾمٌح٤مٟمؽ»: أدقمٞمتف ُمـ اإلؾمتٗمت٤مح دقم٤مء أن

 اهلل ريض قمثامن قمـ صح ُم٤م أن أىمقل سمؾ يروى ُم٤م: يمٌػم رٍق وم٤م ُمع هذا ويِمٌف

 هذا ىمٍم همػم مت٤مًُم٤م صٚمقات اخلٛمس ُمٜمك ذم صغم سم٤مًمٜم٤مس طم٩م ح٤م ظمالومتف ذم أنف قمٜمف



   يمت٤مب أذيم٤مر اًمّمالة   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 اًم٘مٍم اًمًٜم٦م أن يٕمٚمؿ وهق اإلمت٤مم هذا شمٕمٚمٞمؾ ذم اًمرواي٤مت سمٕمض وُروي٧م ،صح ىمد

 قمغم محٚمف: وٕمػ ومٞمٝم٤م اي٦مرو اإلمت٤مم؟ىم٤مًم٧م قمغم محٚمف اًمذي ومام: ُمٜمك ذم ًمٚمح٤مج سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ٓ أهنؿ ومٞمٝمؿ اعمٗمروض وإقمراب: سم٤مٕقمراب قم٤مُمًرا  يم٤من اعمقؾمؿ ذًمؽ ذم أنف ذًمؽ

 أن ىمًٍما  صغم ًمق أنف يٗمٝمٛمقا  أن قمٜمف اهلل ريض هق ومخٌم ،ًمدهيؿ قمٚمؿ وٓ وم٘مف

 .وطمي ؾمٗمر سملم يٗمرىمقن ٓ ىمًٍما  دائاًم  هٙمذا هل اًمّمالة

 جيقز ٓ أنف وىم٤مقمدة ُمٌدأ هٜم٤مك يم٤من ذاإ أنف ٟمٗمٝمؿ أن اعمج٤مل ًمٜم٤م يٗمًح هذا وم٢مذن

 يمحدي٨م طمدي٨م ضم٤مءٟم٤م صمؿ: اعمّمٚملم قمغم اًمتِمقيش ُمـ ومٞمف ح٤م سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع

 أنف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمـ آٟمًٗم٤م ٟم٘مٚمتف ُم٤م ذاك طملم وم٤معمخرج اجلٝمر ذم سيح قم٤ٌمس اسمـ

 .شمٕمٚمٞمام يم٤من

 .اجلقاب هق هذا

 ش41 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى»

 ادغرب صالة عدب التفؾقؾ

 هل هؾ، اعمٖمرب صالة سمٕمد اًمٚمٞمٚم٦م ومٕمٚمتٝم٤م اًمتل اًمتٝمٚمٞمالت أن ي٠ًمل هق: الشقخ

ٌُف ومٌدأت، ط اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٦م ، صم٤مسم٧م ذًمؽ ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧م، اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء ُأضِمٞم

 طمدي٨م سمّمح٦م أىمقل ىمديامً  يمٜم٧م: وىمٚم٧مش ومٕمٚمتف رأجتٜمل ح٤م، قمٜمدي يث٧ٌم مل وًمق»

 ُيْثٜمِل أن ىمٌؾ» ىمٞمد دون، اًمٗمجر صالة وسمٕمد اعمٖمرب صالة سمٕمد اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت

 ش.رضمٚمٞمف

ى ؿم٤مهداً  اًم٘مٞمد هلذا وضمدت صمؿ   سمـ ؿمٝمر إؾمٜم٤مده ذم اًمذي، احلدي٨م سمف شَمَ٘مقَّ

 .طمقؿم٥م

 ُم٤م، إُم٤مُم٤مً  سمٙمؿ اًمٚمٞمٚم٦م َصٚمَّٞم٧م ومٚمام، اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت ُمع اًم٘مٞمد هذا أختزم ومٌدأت 

 .ؾمٗمر قمغم نٜم٤مٕ: يمثػماً  اًمٌ٘م٤مء قمغم قم٤مزُم٤مً  أيمـ مل ٕنٜمل: إًمٞمٙمؿ شمقضمٝم٧م

 واٟمٍموم٧م ىمٛم٧م ُمٜمٝم٤م اٟمتٝمٞم٧م ومٚمام، رضمكم ُأثٜمل أن ىمٌؾ اًمٕمنم سم٤مًمتٝمٚمٞمالت وم٠متٞم٧م 
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 .اعمًجد ُمـ ظم٤مرضم٤مً 

 ُمـ ىمّمدت ُم٤م ضمقاب وإٟمام، ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب أىمقل ٓ ضمقاب هق ومٝمذا 

 .اًم١ًمال

 ش 11: 31: 11/ 718/ واًمٜمقر اهلدى» 

 صالة كؾ دبر التؽبر

، اًمّمالة سمٕمد اًمتٙمٌػم ذم، اًمٌخ٤مري ذم قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ذطمؽ هق ُم٤م: السائؾ

 سمّمقت ايمؼم اهلل ايمؼم اهلل ي٘مقل ُمّمؾ يمؾ أن قمغم يدل ومٝمؾ، اًمّمالة سمٕمد ي٘مقل

 واًمٜمقاومؾ؟ اًمٗمرض سمّمالة ظم٤مص هق وهؾ، ىمٚمٞمالً  ُمرشمٗمع

، اًمتٙمٌػم سمٚمٗمظ، روايت٤من ًمف هق صمؿ، اًمٗمريْم٦م ذم وارد ـمٌٕم٤مً  احلدي٨م: الشقخ

 .اًمذيمر وسمٚمٗمظ

ش سم٤مًمذيمر اًمّمقت سمرومع، ط اًمٜمٌل صالة اٟم٘مْم٤مء رفٟمٕم يمٜم٤م»: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل 

 .اًمذيمر ُمـ ضمزء اًمتٙمٌػم، اًمتٙمٌػم ُمـ أهؿ واًمذيمرش سم٤مًمتٙمٌػم» رواي٦م وذم

 اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من مم٤م، اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٤مسمت٦م قمديدة أذيم٤مر هٜم٤مك أن وُمٕمٚمقم 

 .هب٤م أصح٤مسمف سمٕمض أُمر مم٤م أو، هب٤م اهلل يذيمر

 اًمّمقت رومع جيقز ٓ أنف، اًمًٜم٦م ذم سم٧مواًمث٤م، اًمذيمر هذا ُمـ ضمزء وم٤مًمتٙمٌػم 

 .اًمتِمقيش ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م ح٤م سم٤مًمذيمر

 ش 11: 34: 77/ 748/واًمٜمقر اهلدى»

 الصالة بعد لؾتسبقح القد عؼد كقػقة

 اهلل رؾمقل رأى طمٞمٜمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب سم٘مقل اعم٘مّمقد ُم٤م: مداخؾة

 يمؾ دسمر: ىم٤مل اًمذي اًمذيمر دي٨مطم ذم وذًمؽ، اًمتًٌٞمح هٜم٤م ي٘مّمد سمٞمده يٕم٘مدهـ ط

 ٓ أهنـ يردن اًمٜم٤ًمء.. ُمراقم٤مة ُمع، اًمٕم٘مد يمٞمٗمٞم٦م هل ومام، ًمديٙمؿ ُمٕمٚمقم هق يمام، صالة
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 .اًمٙمٞمٗمٞم٦م شمٗمّمٞمؾ ذم هذا يراقمك أن ومػمضمقن اًمرؤي٦م يًتٓمٕمـ

 .ظمٓم٠م اًم١ًمال ذم هريرة ٕيب احلدي٨م قمزو: أوًٓ : الشقخ

 أنف سم٤مإلظم٤ٌمر ايمتٗمك اًمراوي نٕ: ُمٕمٞمٜم٦م يمٞمٗمٞم٦م ًمف ًمٞمس قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمٕم٘مد أن: صم٤مٟمًٞم٤م

 ومٙمؾ، اهلل ؿم٤مء إن ؾمٝمؾ ومٞمف وم٤مُٕمر، سمٞمٛمٞمٜمف اًمتًٌٞمح يٕم٘مد يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 أؾمٝمؾ يراه٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م أو سم٤مٕؾمٚمقب ومٚمٞمٕم٘مد أنثك أو ذيمًرا  يم٤من ؾمقاء ُمّمؾ

 إٟم٤ًمن وممٙمـ، صمالصم٦م وم٠مقمتؼمه٤م ُمٗم٤مصؾ صمالث إصٌع يمؾ ذم أقم٘مد ُمثاًل  أن٤م، إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمذي ومٝمق اًمٕمد ذم ًمٚمذايمر يتٞمن ومام، وهٙمذا اصمٜملم واًمث٤مٟمٞم٦م إصٌع ذم واطمد يٕمد نأ

 .اًمٕم٘مد هذا ذم ُمٕمٞمٜم٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م ؾمٜم٦م ًمديٜم٤م ًمٞمس ٕنف: يٗمٕمٚمف

 ش17: 48: 11/ب49: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 الصالة مـ الػراغ بعد الذكر تلخر حؽؿ

 .اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمذيمر شم٠مظمػم: مداخؾة

 .رإضم يذه٥م، ٓ: الشقخ

 يٚمحؼ أن يريد صمؿ، ُمٕملم ُمًجد ذم صغم قمٚمؿ ـم٤مًم٥م يٙمقن ىمد، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .اًمدرس يٚمحؼ طمتك اًمّمالة سمٕمد ُم٤ٌمًذة ومٞمخرج، آظمر ُمًجد ذم ُمثاًل  اًمدرس

 .ُم٤مر وهق هب٤م ي٠ميت: الشقخ

 ي١مصمر؟ ُم٤م هذا أىمّمد أن٤م: مداخؾة

 .ي١مصمر ُم٤م ٓ: الشقخ

 ش11: 49: 11ش /47» ضمدة ومت٤موى»
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« اهلل يذكر قعد ثؿ مجاعة يف الصبح صالة صذ مـ»: حديث

 يف مؽان أي يف أو فقف صذ الذي ادؽان يف يبؼك أكف ادؼصقد هؾ

 ادسجد؟

 أنف اعم٘مّمقد هؾش اهلل يذيمر ىمٕمد صمؿ مج٤مقم٦م ذم اًمّمٌح صالة صغم ُمـ»: طمدي٨م

 اعمًجد؟ ذم ُمٙم٤من أي ذم أو ومٞمف صغم اًمذي اعمٙم٤من ذم يٌ٘مك

 يذيمر ىمٕمد صمؿ مج٤مقم٦م ذم ًمّمٌحا صالة صغم ُمـ» ط اًمرؾمقل ىمقل: السائؾ

 اعمًجد؟ ذم ُمٙم٤من أي ذم أو ومٞمف صغم اًمذي اعمٙم٤من ذم يٌ٘مك أنف اعم٘مّمقد هؾش اهلل

 ًمٞمس يٌدو هذا ًمٙمـ ومٞمف يّمغم ُمٙم٤من يٕمٜمل إوٞمؼ اعمٙم٤من ذم اعمت٤ٌمدر هق: الشقخ

 ومٞمٔمؾ اًمٙمٌػم إضمر قمغم احلّمقل أراد إذا اإلٟم٤ًمن حيت٤مط هذا ُمثؾ ذم..سم٤مًمذات ُم٘مّمقد

 .ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ومال آظمر رء أو، ُمٜمف ًمٞم٘مرأ  اعمّمحػ أظمذ ُمثال اطمت٤مج إذا إٓ، ُمٙم٤مٟمف

 ش7ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى» 

 السػر؟ يف الصالة بعد باألذكار اإلتقان السـة مـ هؾ

 اًمًٗمر؟ ذم اًمّمالة سمٕمد سم٤مٕذيم٤مر اإلشمٞم٤من اًمًٜم٦م ُمـ هؾ: مداخؾة

 اًمٗمريْم٦م؟ سمٕمد: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 إذيم٤مر سملم ومرىًم٤م هٜم٤مك أن زم يٌدو ًمٙمـ، ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ يٜم٘مؾ مل: قخالش

 اًمرؾمقل قمـ اًمقارد هق اجلٛمع يم٤من ح٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمريْم٦م سمٕمد وإذيم٤مر اًمٗمريْمتلم سملم

 سمٕمد أُم٤م، اًمٗمريْمتلم سملم ومّمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل سم٠منف ُمِمٕمر دًمٞمؾ ومذًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف

 سملم ذيمرٟم٤مه اًمذي سم٤مًمٜمٗمل يِمٕمرٟم٤م ُم٤م جدٟم ومال إومم إمم اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمريْم٦م

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمريْم٦م سمٕمد سم٤مٕذيم٤مر ي٠ميت أنف: ي٘م٤مل أن ومٞمٛمٙمـ، اًمّمالشملم

 ش11: 49: 11ش /47» ضمدة ومت٤موى» 
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 األذان ترشيع تاريخ

 وىم٧م طم٤من إذا سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ يٜم٤مدي ]أي ىمٌؾ شمنميع إذان[ ذًمؽ ىمٌؾ يم٤مٟمقا 

 .سمذًمؽ ط وأُمره قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ُمـ سم٢مؿم٤مرة وذًمؽ اًمّمالة

 اعمديٜم٦م ىمدُمقا  طملم اعمًٚمٛمقن يم٤من: قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

 وم٘م٤مل ذًمؽ ذم يقُم٤م ومتٙمٚمٛمقا  أطمد هب٤م يٜم٤مدي وًمٞمس اًمّمٚمقات ومٞمتحٞمٜمقن جيتٛمٕمقن

 اًمٞمٝمقد ىمرن ُمثؾ ىمرٟم٤م: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل اًمٜمّم٤مرى ٟم٤مىمقس ُمثؾ ٟم٤مىمقؾم٤م اختذوا: سمٕمْمٝمؿ

 ىمؿ سمالل ي٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل سم٤مًمّمالة؟ يٜم٤مدي رضمال شمٌٕمثقن ٓ أو: قمٛمر وم٘م٤مل

 [.صحٞمح.]شسم٤مًمّمالة ومٜم٤مد

 يم٤من، إذان همػم اًمّمالة إمم دقم٤مء اًمٜمداء هذا»: ش76/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل

 ش.إذان ذقم٦م ىمٌؾ

 اًمٜمٌل وم٢من.. أطمقال صمالصم٦م اًمّمالة أطمٞمٚم٧م: قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ وىم٤مل

: قمٚمٞمف أنزل اهلل إن صمؿ اعم٘مدس سمٞم٧م إمم ؿمٝمرا  قمنم ؾمٌٕم٦م يّمكم وهق اعمديٜم٦م ىمدم ط

▬  
ِ
اَمء ًَّ  إمم اهلل ومقضمٝمف: ىم٤مل[ 177/  اًمٌ٘مرة] أي٦م ♂...ىَمْد َٟمَرى شَمَ٘مٚم٥َُّم َوضْمِٝمَؽ ذِم اًم

 .طمقل ومٝمذا: ىم٤مل ُمٙم٦م

 يم٤مدوا أو ٟم٘مًقا  طمتك سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ هب٤م وي١مذن ًمٚمّمالة جيتٛمٕمقن ويم٤مٟمقا : ىم٤مل

 اهلل رؾمقل أتك زيد سمـ اهلل قمٌد: ًمف ي٘م٤مل ٤مرإنّم ُمـ رضمال إن صمؿ: ىم٤مل يٜم٘مًقن

 ٟم٤مئام أيمـ مل إين: ىمٚم٧م وًمق - اًمٜم٤مئؿ يرى ومٞمام رأج٧م إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط

 نا أظمي صمقسم٤من قمٚمٞمف ؿمخّم٤م رأج٧م إذ واًمٞم٘مٔم٤من اًمٜم٤مئؿ سملم أن٤م سمٞمٜم٤م إين - ًمّمدىم٧م

 إٓ إهل ٓ أن أن دأؿمٝم اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: وم٘م٤مل اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ

 همػم ىم٤مل اًمذي ُمثؾ ىم٤مل صمؿ: ىم٤مل ؾم٤مقم٦م أُمٝمؾ صمؿ إذان ُمـ ومرغ طمتك ُمثٜمك ُمثٜمك اهلل

 قمٚمٛمٝم٤م»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ذًمؽ ذم يزيد أنف

 .هب٤م أذن ُمـ أول سمالل ومٙم٤منش هب٤م ومٚمٞم١مذن سمالٓ

 سمف ـم٤مف اًمذي ُمثؾ يب ـم٤مف ىمد اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وضم٤مء: ىم٤مل
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 .احلدي٨م. طمقٓن ومٝمذان ؾمٌ٘مٜمل أنف همػم

 ُمرة سمـ قمٛمرو صمٜمل: اعمًٕمقدي قمـش 84» داود وأبقش 476/ 1» أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف ًمٞمٚم٦م أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ

: وىم٤مل اًمقضمف هذا ُمـش 447/ 4» احل٤ميمؿ سم٤مًمّمٞم٤مم يتٕمٚمؼ مم٤م ُمٜمف ىمٓمٕم٦م وروى

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش. صحٞمح»

 أظمرضمف». ٟمحقه قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم شم٤مسمٕمف ىمد ًمٙمـ اظمتٚمط ىمد يم٤من اعمًٕمقدي: ىمٚم٧م

 .صحٞمح اعمت٤مسمٕم٦م هبذه ومٝمقش 13» اعم٠ًمخ٦م ذم ًمٗمٔمف وي٠ميتش 83 أجْم٤م داود أبق

 شميب ـمقيٚم٦م ظمِم٦ٌم وهل سم٤مًمٜم٤مىمقس اًميب: اًمٜم٘مس: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم. ٟم٘مًقا : ىمقًمف

 .صالهتؿ أوىم٤مت هب٤م يٕمٚمٛمقن واًمٜمّم٤مرى ُمٜمٝم٤م أصٖمر سمخِم٦ٌم

 وسم٘مقًمف اًمرؤي٤م ذم إي٤مه رسمف قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل ًمٕمٌد اعمَٚمؽ ٚمٞمؿسمتٕم إذان ذع صمؿ

 .شاهلل ؿم٤مء إن طمؼ ًمرؤي٤م إهن٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف

 ذم ًمٚمٜم٤مس سمف ًمٞميب سم٤مًمٜم٤مىمقس ط اهلل رؾمقل أُمر ح٤م: زيد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

 اهلل قمٌد ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م يده ذم ٟم٤مىمقؾم٤م حيٛمؾ رضمؾ ٟم٤مئؿ وأن٤م يب ـم٤مف ًمٚمّمالة اجلٛمع

 أدًمؽ أومال: ىم٤مل اًمّمالة إمم سمف ٟمدقمق: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل. سمف شمّمٜمع ُم٤م: وم٘م٤مل قس؟اًمٜم٤مىم أتٌٞمع

 أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: شم٘مقل: ىم٤مل سمغم: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم

 اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد اهلل ٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد أيمؼم اهلل

 طمل اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد

 إذا شم٘مقل: ىم٤مل صمؿ سمٕمٞمد همػم اؾمت٠مظمر صمؿ. اهلل إٓ إهل ٓ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل اًمٗمالح قمغم

 اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 اهلل أيمؼم اهلل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل

 : وم٘م٤مل رأج٧م سمام وم٠مظمؼمشمف ط اهلل رؾمقل أتٞم٧م أصٌح٧م ومٚمام. اهلل إٓ إهل ٓ أيمؼم

 وم٢مٟمف سمف ومٚمٞم١مذن رأج٧م ُم٤م قمٚمٞمف وم٠مخؼ سمالل ُمع وم٘مؿ اهلل ؿم٤مء إن طمؼ ًمرؤي٤م إهن٤م»

 .شُمٜمؽ صقشم٤م أندى
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 سمـ قمٛمر سمذًمؽ ومًٛمع: ىم٤مل سمف وي١مذن قمٚمٞمف أخ٘مٞمف ومجٕمٚم٧م سمالل ُمع وم٘مٛم٧م: ىم٤مل

 ُمثؾ رأج٧م ًم٘مد سم٤محلؼ سمٕمثؽ واًمذي: ي٘مقل رداءه جير ومخرج سمٞمتف ذم وهق اخلٓم٤مب

 ش.احلٛمد ومٚمٚمف»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: ىم٤مل. أري اًمذي

 .ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا

 .ش[1/111»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 تعريػ األذان وبقان حؽؿف

ـَ  ▬: قال تعاىل، اإلعالم: معـاه« األذان»: قال أهل الؾغة: قال األلباين  َوَأَذاٌن ُِم

ويف ، األذان والتأذين واألذين: ويؼال ♂نٌ ذِّ ١مَ ُمُ  نَ ذَّ ٠مَ ومَ ▬: وقال تعاىل، ♂اهلل َوَرؾُمقًمِفِ 

مصدره الـؼل عن ، يف أوقات خمصوصة، اإلعالم بالصالة بألػاظ خمصوصة: الرشع

 وقد اختؾف العؾامء يف حؽؿه.، صاحب الرشيعة

،  ُم٤م طمدي٨مهبام ذم همػم طُٕمر اًمٜمٌل ، واًمّمقاب أنف ومرض يم٤مإلىم٤مُم٦م: ىمٚم٧م

أو  يمام ٓ دمقز اًمزي٤مدة ذم أوًمف، وًمذًمؽ ومال دمقز اًمزي٤مدة ومٞمف، يمحدي٨م اعمزء صالشمف

 ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر.، وىمد ؾمٌؼ أن يمؾ سمدقم٦م والًم٦م، وم٢مهن٤م سمدقم٦م، ذم آظمره

 ش1/113اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 كػائل فرض األذان

 : يمٗم٤مي٦م ومرض[ إذان]و

 وم٠مىمٞمٛمقا  أهٚمٞمٙمؿ إمم ارضمٕمقا »: قيرثاحل سمـ ح٤مًمؽ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 ومٚمٞم١مذن اًمّمالة طميت وم٢مذا أصكم رأجتٛمقين يمام وصٚمقا  وُمروهؿ وقمٚمٛمقهؿ ومٞمٝمؿ

 ش.أيمؼميمؿ وًمٞم١مُمٙمؿ أطمديمؿ

 أن ط اًمٜمٌل قمغم ىمقُمف واومد ويم٤من أبٞمف قمـ اجلرُمل ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو وقمـ

 طملم ذم يمذا صالة وصٚمقا  يمذا طملم ذم يمذا صالة صٚمقا »: ًمف ىم٤مل ط اهلل رؾمقل
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ٟم٤م أيمثريمؿ وًمٞم١مُمٙمؿ أطمديمؿ ًمٙمؿ ومٚمٞم١مذن اًمّمالة طميت وم٢مذا ايمذ  [قمٚمٞمف ُمتٗمؼش.]ىمرآ

 ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم وٓ ي١مذن ٓ ىمري٦م ذم صمالصم٦م ُمـ ُم٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 ي٠ميمؾ اًمذئ٥م وم٢من سم٤مجلامقم٦م ومٕمٚمٞمؽ، اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ إٓ اًمّمالة

 [طمًـ إؾمٜم٤مده.]شاًم٘م٤مصٞم٦م

 أذاًٟم٤م قمٜمدهؿ يًٛمع مل ُمـ دُم٤مء ط اهلل رؾمقل اؾمتحالل إٓ يٙمـ مل وًمق

 وهق، ش141/ 3» طمزم اسمـ ىم٤مل يمام ذًمؽ ومرض وضمقب ذم ًمٙمٗمك وؾمٌٞمٝمؿ وأُمقاهلؿ

 ىمقُم٤م همزا  إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م إمم سمذًمؽ يِمػم

. قمٚمٞمٝمؿ أهم٤مر أذاٟم٤م يًٛمع مل وإن قمٜمٝمؿ يمػ أذاٟم٤م ؾمٛمع وم٢من يّمٌح طمتك ًمٞمال سمٜم٤م يٖمز مل

 [.وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري]

 ومال ُمٜم٤مدي٤م أو ُمًجدا رأجتؿ إذا»: سمٚمٗمظ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 .شأطمدا شم٘متٚمقا 

 قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـش 778/ 3» وأمحدش سمقٓق ـمٌع 494/ 1» اًمؽمُمذي أظمرضمف

 ًمف ويم٤مٟم٧م - أبٞمف قمـ اعمزين قمّم٤مم اسمـ قمـ ُم٤ًمطمؼ سمـ ٟمقومؾ سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ

 : ىم٤مل - صح٦ٌم

 وىم٤مل. ومذيمره... هلؿ ي٘مقل هي٦م أو ضمٞمِم٤م سمٕم٨م إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من

 ش.طمًـ طمدي٨م»: اًمؽمُمذي

 ش.اًمت٘مري٥م» ذم يمام طم٤مًمف يٕمرف ٓ قمّم٤مم واسمـ. ىم٤مل يمذا

 داود ىم٤مل وسمف ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ووضمف أمحد ىمقل هق - ذيمرٟم٤م يمام - سمٗمروٞمتف واًم٘مقل

 ًمّمح٦م ذـم٤م ومجٕمٚمفش 141 - 144/ 3» طمزم اسمـ قمٚمٞمٝمؿ وزاد وأصح٤مسمف اًمٔم٤مهري

 .فم٤مهر همػم وهق سمف إٓ شمّمح ٓ ّمالةاًم

 اًمّمحٞمح: سم٘مقًمف وم٠مضم٤مب ؾمٜم٦م؟ أم ومرض هق هؾ: إذان قمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ؾمئؾ وىمد

، واإلىم٤مُم٦م إذان يدقمقا  أن ىمري٦م وٓ ُمديٜم٦م ٕهؾ ومٚمٞمس اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم ومرض إذان أن

، ؾمٜم٦م أنف اًمٕمٚمامء ُمـ ـمقائػ أـمٚمؼ وىمد، وهمػمه أمحد ُمذه٥م ُمـ اعمِمٝمقر هق وهذا
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 ىمري٥م ه١مٓء ُمع واًمٜمزاع ىمقشمٚمقا  شمريمف قمغم سمٚمد أهؾ اشمٗمؼ إذا ي٘مقل ُمـ ٓءه١م ُمـ صمؿ

 ذقم٤م شم٤مريمف يذم ُم٤م قمغم سم٤مًمًٜم٦م اًم٘مقل يٓمٚمؼ اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػما  وم٢من، اًمٚمٗمٔمل اًمٜمزاع ُمـ

 اًم٘مقل ومٝمذا قم٘مقسم٦م وٓ شم٤مريمف قمغم إصمؿ ٓ ؾمٜم٦م أنف زقمؿ ُمـ وأُم٤م. ذقم٤م شم٤مريمف ويٕم٤مىم٥م

 يم٤من ط اًمٜمٌل أنش اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم اًمذي ماإلؾمال دار ؿمٕم٤مر هق إذان وم٢من ظمٓم٠م

: ىم٤مل صمؿ اًمدرداء أيب وطمدي٨م أنس طمدي٨م ذيمر صمؿش. سمؽميمف اًمدار أهؾ اؾمتحالل يٕمٚمؼ

ٞمَْٓم٤مِن ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد» ٤مُهْؿ ذيِْمَر اهلل ُأْوئَلَِؽ طِمْزُب اًمِمَّ ًَ ٞمَْٓم٤مُن وَم٠َمن اؾْمَتْحَقَذ قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًمِمَّ

ٞمَْٓم٤مِن ُهؿُ  ونَ  َأَٓ إِنَّ طِمْزَب اًمِمَّ  - 67/ 1ش »اًمٗمت٤موى[ش »19/  اعمج٤مدًم٦م»] ♂اخْل٤َمِهُ

 ش.84/ 3ش »اعمجٛمقع» واٟمٔمرش 41/ 7» وش 68

 ش[.1/116»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان وجقب

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ش.ُمٜمدوب أو واضم٥م وهق»: ىمقًمف إذان وُمـ 

 احلؼ ويٌلم اًم٘مقل ًمٞمح٘مؼ اًمٗمرص٦م ًمف شمتح مل شمٕم٤ممم اهلل فطمٗمٔم اعم١مًمػ ًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 وهق يمٞمػ سمٓمالٟمف ذم ُمٓمٚم٘م٤م ٟمِمؽ ٓ ُمٜمدوب إذان سم٠من اًم٘مقل وم٢من وإٓ اًم٘مقًملم ُمـ

 أرض ذم يًٛمٕمف مل إذا واًمًالم. اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٕم٤مئر أيمؼم ُمـ

 ذم صم٧ٌم اميم قمٜمٝمؿ يمػ ومٞمٝمؿ ؾمٛمٕمف وم٢من قمٚمٞمٝمؿ وأهم٤مر ًمٞمٖمزوهؿ أت٤مهؿ ىمقم

 يث٧ٌم واًمقضمقب صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم سمف إُمر صم٧ٌم وىمد وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم»

 اإلؾمالم ؿمٞمخ صححف اًمذي وهق اًمٙمٗم٤مي٦م قمغم ومرض إذان أن وم٤محلؼ هذا ُمـ سم٠مىمؾ

 .ي٠ميت يمام اعمٜمٗمرد وقمغم سمؾ 41/  7و 68 - 67/  1 شاًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اًمِمقيم٤مين ذيمره وىمد شاجلامقم٦م ةصال» سمح٨م ذم اًمقضمقب قمغم آظمر دًمٞمال وؾمٜمذيمر

 : سم٘مقًمف ذًمؽ وظمتؿ أظمرى أطم٤مدي٨م ُمع 197 - 196/  1 شاجلرار اًمًٞمؾ» ذم

 وضمقهب٤م ذم ُمؽمدد يؽمدد أن اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه ُمثؾ ذم يٜمٌٖمل ُم٤م أنف واحل٤مصؾ»
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 خيتص ٓ اًمِمٕم٤مر هذا صمؿ اعمٜمػمة اًمِمٛمس هل وأدًمتٝم٤م قمٚمؿ قمغم ٟم٤مر ُمـ أؿمٝمر وم٢مهن٤م

 أذان يمٗم٤مه مج٤مقم٦م ذم يم٤من ُمـ ًمٙمـ وي٘مٞمؿ ي١مذن أن قمٚمٞمف ُمّمؾ ًمٙمؾ ؾسم اجلامقم٦م سمّمالة

 هلؿ وإُمر اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ ٕهنـ يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء أن اًمٔم٤مهر صمؿ وإىم٤مُمتف هل٤م اعم١مذن

 ذم ذًمؽ ذم اًمقارد وم٢من قمٚمٞمٝمـ اًمقضمقب قمدم ذم ًمٚمحج٦م يٜمتٝمض ُم٤م يرد ومل هلـ أُمر

 وإٓ ومذاك إلظمراضمٝمـ يّمٚمح دًمٞمؾ ورد وم٢من هبؿ آطمتج٤مج حيؾ ٓ ُمؽمويم٤من أؾم٤مٟمٞمده

  .شيم٤مًمرضم٤مل ومٝمـ

 ش[177»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 األذان واإلقامة واجبان عذ ادـػرد

إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة »: ىم٤مل: ذم رواي٦م ًمٚمؽمُمذي ]حلدي٨م اعمًئ ذم صالشمف[

 ش.صمؿ شمِمٝمد وم٠مىمؿ..، ومتقو٠م يمام أُمرك اهلل سمف

وهذا ُمـ ومقائد هذا ، دومٞمف أن إذان واإلىم٤مُم٦م واضم٤ٌمن قمغم اعمٜمٗمر: ىم٤مل ]اإلُم٤مم[

 ش.طمدي٨م اعمزء صالشمف»احلدي٨م اعمٕمروف سمـ

 ش1/413ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»

 وإقامة أذان الـساء عذ هؾ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل رواه إىم٤مُم٦م وٓ أذان اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس: قمٛمر اسمـ ىم٤مل»: ىمقًمف 

 .شصحٞمح

 47/  4 شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اعم١مًمػ ومٞمف ىمٚمد وم٤مطمش ظمٓم٠م هذا: ٧مىمٚم

 اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ ٕنف وذًمؽ 411/  1 شاًمتٚمخٞمص» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمٚمد وهذا

 وٕمٞمػ وهق اعمٙمؼم اًمٕمٛمري هق قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ

 شاًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ـمريؼ ُمـ وظمرضمتف 471/  4 شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم سمٞمٜم٧م يمٜم٧م يمام
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 وًمٞمس صم٘م٦م وم٢مٟمف قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد هق اهلل قمٌد أن شمقمهقا  ومٙم٠مهنؿ اًمقضمف هذا ُمـ أجْم٤م

 ضمٞمد سمًٜمد 443/  1 شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ رواه ح٤م خم٤مًمػ سمٔم٤مهره هق صمؿ. سمف

 أن٤م: وىم٤مل ومٖمْم٥م أذان؟ اًمٜم٤ًمء قمغم هؾ قمٛمر اسمـ ؾمئؾ: ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م قمـ

 اًمِمقيم٤مين يمالم وراضمع هٜم٤مك ذيمرت يمام أمحد اإلُم٤مم سمف واطمت٩م! اهلل؟ ذيمر قمـ أهنك

 .ىمري٤ٌم اعمت٘مدم

 رواه وؾمٓمٝمـ وشم٘مػ اًمٜم٤ًمء وشم١مم وشم٘مٞمؿ شم١مذن يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م وقمـ»: ىمقًمف

 .شاًمٌٞمٝم٘مل

 ذم وهق احل٤ميمؿ ـمريؼ ُمـ 131/  3و 718/  1 شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم: ىمٚم٧م

 اًمرزاق قمٌد ـمري٘مف وُمـ ٞمؿؾمٚم أيب اسمـ وهق ًمٞم٨م وومٞمف 417 - 413/  1 شاعمًتدرك»

 قمٚمٞمٝم٤م شم٤مسمٕمف اًمزي٤مدة هذه ًمٙمـ. اًمٜم٤ًمء إُم٤مُم٦م دون 443/  1 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ 146/  3

 89/  4 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف قم٤مئِم٦م قمـ قمٓم٤مء قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ

 قم٤مئِم٦م أن احلٜمٗمٞم٦م رائٓم٦م طمدي٨م ُمـ أظمرى ـمريؼ وهل٤م أظمر ي٘مقي وم٠مطمدمه٤م

 .ؾمٓم٤مو سمٞمٜمٝمـ وم٠مُمتٝمـ اعمٙمتقسم٦م ذم ٟمًقة أُم٧م

 131/  3 واًمٌٞمٝم٘مل 717/  1 واًمدارىمٓمٜمل 171/  3 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 .شصحٞمح إؾمٜم٤مده»: 199/  7 شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 قمـ ومًٙم٧م احل٤مومظ وأُم٤م 31/  4 شاًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل وأىمره ىم٤مل يمذا

 وذم شمرمج٦م هل٤م أضمد مل هذه رائٓم٦م وم٢من أىمرب وهق 74/  4 شاًمتٚمخٞمص» ذم إؾمٜم٤مده

 سمـ اهلل قمٌد اسمٜمٝم٤م وقمٜمٝم٤م أبٞمٝم٤م قمـ روت ُمًٚمؿ سمٜم٧م رائٓم٦م»: شاًمتٝمذي٥م» ذم ُم٤م ٤مـمٌ٘متٝم

 .شاعمٙمل أبزى سمـ احل٤مرث

 .ششمٕمرف ٓ»: شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 !اًمّمح٦م؟ إلؾمٜم٤مده٤م وم٠منك همػمه٤م أو هذه هل شمٙمقن أن اعمحتٛمؾ ومٛمـ

 صالة ذم ؾمٚمٛم٦م أم أُمتٜم٤م»: ىم٤مًم٧م طمّملم سمٜم٧م طمجػمة رواي٦م ُمـ ؿم٤مهد وهل٤م
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 .شسمٞمٜمٜم٤م ىم٤مُم٧م ٍماًمٕم

 همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف واًمٌٞمٝم٘مل 88/  4 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ أجْم٤م اًمرزاق قمٌد رواه

. أجْم٤م قمٜمف احل٤مومظ وؾمٙم٧م أجْم٤م اًمٜمقوي صححف ذًمؽ وُمع أقمرومٝم٤م ومٚمؿ هذه طمجػمة

 ؾمٚمٛم٦م أم رأت أهن٤م احلًـ أم قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ُم٤م ي٘مقيف ًمٙمـ

 .صٗمٝمـ ذم ُمٕمٝمـ شم٘مقم اًمٜم٤ًمء شم١مم ط اًمٜمٌل زوج

 أم همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل ُمـ ُمٕمروومقن صم٘م٤مت رواشمف صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 ُمـ مجع قمٜمٝم٤م روى وىمد ؾمٚمٛم٦م أم ُمقٓة ظمػمة واؾمٛمٝم٤م اًمٌٍمي وهق هذه احلًـ

 ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره٤م ُمًٚمؿ هل٤م روى ممـ سم٠مهن٤م شاًمتٝمذي٥م» ذم هل٤م ورُمز اًمث٘م٤مت

 .416/  7 شاًمث٘م٤مت»

: ط ىمقًمف سمٕمٛمقم ُم١ميدة وهل ؾمٞمام وٓ هب٤م ًمٚمٕمٛمؾ ص٤محل٦م أصم٤مر ومٝمذه وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين يمالم ُمـ ًمؽ ٟم٘مٚمٜم٤مه ومٞمام شم٘مدم يمام شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومتذيمره شاجلرار

 ش[113»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 األذان فضؾ مـ

 سمجٌؾ ؿمٔمٞم٦م رأس ذم همٜمؿ راقمل ُمـ رسمٙمؿ يٕمج٥م»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وي٘مٞمؿ ي١مذن هذا قمٌدي إمم اٟمٔمروا: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل ويّمكم سم٤مًمّمالة ي١مذن

 ش.اجلٜم٦م وأدظمٚمتف ًمٕمٌدي همٗمرت وم٘مد، ُمٜمل خي٤مف اًمّمالة

 [.إذان ومْمؾ ُمـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ش.114/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 واحداً  أذاًكا الصالتني بني لؾجؿع يمذن

 ومٕمؾ يمذًمؽ طمداوا أذاٟم٤م شم٠مظمػم أو شم٘مديؿ مجع اًمّمالشملم سملم ًمٚمجٛمع وي١مذن
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 .وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم ط اهلل رؾمقل

 ط اهلل رؾمقل وم٠مضم٤مز: ومٞمف ىم٤مل ط طمجف صٗم٦م ذم اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م ومٞمف

.... اًمِمٛمس زاهم٧م إذا طمتك هب٤م ومٜمزل سمٜمٛمرة ًمف ضسم٧م ىمد اًم٘م٦ٌم ومقضمد قمروم٦م أتك طمتك

.... ريم٥م صمؿ، ؿمٞمئ٤م سمٞمٜمٝمام يّمؾ ومل اًمٕمٍم ومّمغم أىم٤مم صمؿ اًمٔمٝمر ومّمغم أىم٤مم صمؿ أذن

 يًٌح ومل وإىم٤مُمتلم واطمد سم٠مذان واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب هب٤م ومّمغم اعمزدًمٗم٦م كأت طمتك

 .احلدي٨م.... سمٞمٜمٝمام

 هذا وأظمرج وهمػمهؿ اًمًٜمـ وأصح٤مبش 73 - 39/ 7» ُمًٚمؿ سمٓمقًمف أظمرضمف

 .سمٛمزدًمٗم٦م اًمّمالةش 711/ 1» واًمٓمح٤مويش 117/ 1» اًمٜم٤ًمئل ُمٜمف اًم٘مدر

/ 7» طمزم اسمـ ٥مذه وإًمٞمف اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهذا

 .وإىم٤مُمتلم سم٠مذاٟملم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ وصح: ىم٤ملش 149 - 141

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمع صغم أنف: إؾمقد قمـش 719/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف: ىمٚم٧م

 .سمٞمٜمٝمام واًمٕمِم٤مء وإىم٤مُم٦م سم٠مذان صالة يمؾ سمجٛمع ُمرشملم صالشملم

 ش.713/ 3» احل٤مومظ ىم٤مل يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .ُمًٕمقد اسمـ ـقم أجْم٤م ذًمؽ وصح

 وروي قمٛمر رواي٦م سمٜمحقش 147/ 7» طمزم واسمـش 794/ 3» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 وسمف سمٞمتف أهؾ قمـ وذيمره احلًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد ىمقل وهق قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ

 : طمزم اسمـ ىم٤مل. ُم٤مًمؽ ي٘مقل

 واسمـ قمٛمر ىمقل ذم طمج٦م وٓ ط اًمٜمٌل قمـ ظمؼم ُمـ اًم٘مقل هذا ذم طمج٦م وٓ»

 : ىم٤ملش اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمهؿ ظم٤مًمٗمٝمؿ ىمد ٕنف ذًمؽ ذم وقمكم ُمًٕمقد

 ش.وقمٓم٤مء اسمٜمف وؾم٤ممل قمٛمر اسمـ قمـ ىمقًمٜم٤م ُمثؾ روي وىمد»

 ش[.1/171»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 واحًدا أذاًكا كثرت وإن الػائتة لؾصؾقات يمذهن

ن ويمذًمؽ  .ط ومٕمؾ يمام واطمدا أذاٟم٤م يمثرت وإن اعمنموقم٦م ًمٚمٗم٤مئت٦م يقذَّ

 قمٚمٞمف أنف وومٞمف اًمّمٌح صالة قمـ ؿٟمقُمٝم ذم ىمت٤مدة أيب قمـ: إول: أطم٤مدي٨م ومٞمف

 .هل٤م سم٤مٕذان سمالٓ أُمر واًمًالم اًمّمالة

 .اعم٠ًمخ٦م ذم إذان ىمٌٞمؾ ؾمٌؼ وىمد ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .هٜم٤مك -أجْم٤م - ؾمٌؼ وىمد. ُمثٚمف هريرة أيب قمـ: اًمث٤مين

 أرسمع قمـ ط اهلل رؾمقل ؿمٖمٚمقا  اعمنميملم أن: ُمًٕمقد اسمـ قمـ: اًمث٤مًم٨م

 ومّمغم أىم٤مم صمؿ وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٚمٞمؾ ُمـ ذه٥م طمتك اخلٜمدق يقم صٚمقات

 .اًمٕمِم٤مء ومّمغم أىم٤مم صمؿ اعمٖمرب ومّمغم أىم٤مم صمؿ اًمٕمٍم ومّمغم أىم٤مم صمؿ اًمٔمٝمر

 .وهمػمه اًمؽمُمذي أظمرضمف

 ش[.1/174»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وحده يصيل دـ األذان يرشع

 ضمٜمقد ُمـ ظمٚمٗمف صغم ىمٗمر أرض ذم أذن إذا وم٢مٟمف وطمده يّمكم عمـ إذان وينمع

 .ـمروم٤مه يرى ٓ ُم٤م اهلل

: ي٘مقل رضمال ومًٛمع يقم ذات اؾمتٛمع ط أنف: أنس قمـ: إول: أطم٤مدي٨م وومٞمف

 إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: وم٘م٤ملش. اًمٗمٓمرة قمغم»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل

 .ُمٕمز راقمل هق وم٢مذا ومٜمٔمرواش اًمٜم٤مر ُمـ ظمرضم٧م»: وم٘م٤مل اهلل

 اسمـ سمٜمحقه رواهو. إذان ُمـش 3» اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ وىمد وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف

 اهلل ريض أنس قمـ أتؿ وًمٗمٔمفش 111/ 1ش »اًمؽمهمٞم٥م» ذم يمامش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م

 ٟمٌل وم٘م٤مل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل ًمف ُمًػم ذم وهق رضمال ط اًمٜمٌل ؾمٛمع: ىم٤مل قمٜمف

 ش.اًمٜم٤مر ُمـ ظمرج»: ىم٤مل. اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد وم٘م٤ملش. ًمٗمٓمرة اقمغم»: ط اهلل
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 .ي١مذن وم٘م٤مم اًمّمالة طميشمف همٜمؿ راقمل وم٢مذا اًمرضمؾ إمم اًم٘مقم وم٤مؾمتٌؼ

 ومًٛمع ؾمٗمر ذم ط اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل إؾمٚمٛمل رسمٞمٕم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمث٤مين

 : ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ي٘مقل ُم١مذٟم٤م

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد: ىم٤ملش اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد»

 قمـ قم٤مزسم٤م أو همٜمؿ راقمل دمدوٟمف»: ط ٜمٌلاًم وم٘م٤ملش اهلل رؾمقل حمٛمد أين أؿمٝمد»

 ش.أهٚمف

 وم٢مذا ومٜمٔمروا»: وزادش 118/ 1» واًمٜم٤ًمئل ًمف واًمٚمٗمظش 336/ 7» أمحد اظمرضمف

 .قمٜمف ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ احلٙمؿ قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ وهقش. همٜمؿ راقمل هق

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ حمٛمد سمـ قمامر قمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ احلٙمؿ رواه وىمد

 .سمٜمحقه ومذيمره... ىم٤مل ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ

 ش.478/ 1» وأمحدش 119ش »اًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 .اشمٗم٤مىًم٤م وٕمٞمػ هذا واحلٙمؿ

 اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدش اعمًٜمد» ذم وًمف

 .اًمٓمؼماين قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ذيمرشمف

 ؿمٔمٞم٦م رأس ذم همٜمؿ راقمل ُمـ رسمٙمؿ يٕمج٥م»: رومققم٤مُم قم٤مُمر سمـ ىمٌٚم٦م قمـ: اًمث٤مًم٨م

: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل ويّمكم سم٤مًمّمالة ي١مذن سمجٌؾش اجلٌؾ رأس ذم ُمرشمٗمٕم٦م ىمٓمٕم٦م»

 وأدظمٚمتف ًمٕمٌدي همٗمرت وم٘مد ُمٜمل خي٤مف اًمّمالة وي٘مٞمؿ وي١مذن هذا قمٌدي إمم اٟمٔمروا

 ش.اجلٜم٦م

 وأمحدش 711/ 1» واًمٌٞمٝم٘ملش 118/ 1» واًمٜم٤ًمئلش 188/ 1» داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف قمِم٤مٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـش 118 و 117/ 7»

ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام صم٘م٦م وهق ي١مُمـ سمـ طمل واؾمٛمف - اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿ - قمِم٤مٟم٦م وأبق
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366 

 .صحٞمح طمدي٨م ومٝمق

 اًمّمالة ومح٤مٟم٧م ىمل سم٠مرض اًمرضمؾ يم٤من إذا»: ُمرومققًم٤م ؾمٚمامن قمـ: اًمراسمع

 ظمٚمٗمف صغم وأىم٤مم أذن وإن ُمٚمٙم٤من ُمٕمف صغم أىم٤مم وم٢من ومٚمٞمتٞمٛمؿ ُم٤مء جيد مل وم٢من، ومٚمٞمتقو٠م

 ش.ـمروم٤مه يرى ٓ ُم٤م اهلل ضمٜمقد ُمـ

 أبٞمف قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٕمتٛمر قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر وأبق اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 .سمف قمٜمف اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ

 .اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 أن خيٗمك وٓ. اعمقىمقف ورضمح وُمقىمقوًم٤م ُمرومققًم٤مش 711/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل وأظمرضمف

 واٟمٔمرش 171/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم ذيمره ؿم٤مهدا ًمف وأن ؾمٞمام ٓ اعمرومقع طمٙمؿ ًمف

 ش.113/ 11ش »اًمؽمهمٞم٥م»

 ينمع سم٠منف وم٘م٤مًمقا  وأصح٤مسمف اًمِم٤مومٕمل إطم٤مدي٨م هبذه اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م وىمد

 : شإم» ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل سمٚمد ذم أو صحراء ذم يم٤من ؾمقاء ًمٚمٛمٜمٗمرد إذان

ء سمٞمتف همػم ذم يمٝمام وإىم٤مُمتف سمٞمتف ذم اًمرضمؾ وأذان» ش. ٓ أم طمقًمف عم١مذٟملما ؾمٛمع ؾمقا

 : شُمًٚمؿ ذح» ذم وىم٤ملش. 86 - 81/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم يمذا

 ُمنموع إذان أن همػمٟم٤م وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م ذم اعمِمٝمقر اًمّمحٞمح هق وهذا»

 ش.ًمٚمٛمٜمٗمرد

 .أجْم٤م احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 ش[.1/173»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وحده يصذ دـ األذان اشتحباب

 سمجٌؾ ؿمٔمٞم٦م رأس ذم همٜمؿ راقمل ُمـ ؿرسمٙم يٕمج٥م»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل] 

 وي٘مٞمؿ ي١مذن هذا قمٌدي إمم اٟمٔمروا: وضمؾ قمز اهلل ومٞم٘مقل ويّمكم سم٤مًمّمالة ي١مذن
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 ش.اجلٜم٦م وأدظمٚمتف ًمٕمٌدي همٗمرت وم٘مد، ُمٜمل خي٤مف اًمّمالة

، وطمده يّمكم عمـ إذان اؾمتح٤ٌمب اًمٗم٘مف ُمـ احلدي٨م وذم: ]قال اإلمام[

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم أجْم٤م ىم٤مُم٦موسم٤مإل سمف إُمر ضم٤مء وىمد، اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ وسمذًمؽ

 .هبام اًمت٤ًمهؾ يٜمٌٖمل ومال، صالشمف اعمزء

 ش.114/ 1/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لؾؿصيل واإلقامة األذان

ٟمف، احلدي٨م قمٚمامء قمٜمد طمدي٨م هٜم٤مك: الشقخ  وهق، صالشمف اعمزء طمدي٨م: قمٜمقا

ىمٌف واًمرؾمقل صغم ؿمخص قمـ قم٤ٌمرة  قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمٛمف، صالشمف وأؾم٤مء، ُيَرا

 .صالشمف اعمزء طمدي٨م احلدي٨م هذا قمٜمقان َوُوِوع، ُيَّمٚمِّـل ػيمٞم اًمًالم

 قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف 

: وم٘م٤مل، ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمك ومٚمام، ًمٞمّمكم اعمًجد إمم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل

ش شُمَّمؾِّ  مل ٢مٟمؽوم، وَمَّمّؾ  ارضمع، اًمًالم وقمٚمٞمؽ»: ىم٤مل، اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

ـ ٕنف: إومم ـمٌؼ ٟمًخ٦م هل ًمٙمـ، اًمّمالة وأقم٤مد ومرضمع ًِ  ُم٤م وسمٕمد، همػمه٤م ٓحُيْ

: ىم٤مل، اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: وىم٤مل اًمرؾمقل إمم ضم٤مء اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمك

 .ُمرات صمالث وهٙمذاش شمّمؾِ  مل وم٢مٟمؽ، ومّمؾِ  ارضمع اًمًالم وقمٚمٞمؽ»

 ي٤م واهلل: ىم٤مل، شمّمؾِ  مل وم٢مٟمؽ، وَمَّمؾِّ  رضمعا: اًمث٤مًمث٦م اعمرة ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ح٤م 

 يمام ومتقو٠م، اًمّمالة إمم ىُمْٛم٧َم  أن٧م إذا»: ىم٤مل، وَمَٕمٚمِّٛمٜمل همػمه٤م ُأطمًـ ٓ اهلل رؾمقل

ن صمؿ، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿ، اهلل أُمرك  ذم واإلىم٤مُم٦م إذان»، أىمؿ صمؿ - اًمِم٤مهد هٜم٤م- أذِّ

ن صمؿش داوود أيب ؾمٜمـ ذم احلدي٨م ـمرق سمٕمض  - اإلطمرام شمٙمٌػمة- يَمؼمِّ  صمؿ، أىمؿ صمؿ، َأذِّ

 شمٓمٛمئـ طمتك اريمع صمؿ شاًم٘مرآن سم٠مم اىمرأ  صمؿ» رواي٦م ذم، اًم٘مرآن ُمـ شَمَٞمنَّ  ُم٤م اىمرأ  صمؿ

 طمتك ارومع صمؿ، ؾم٤مضمدا شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ، ىم٤مئام شمٓمٛمئـ طمتك ارومع صمؿ، رايمٕم٤م

، شيمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿ، ؾم٤مضمدا شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ، ضم٤مًم٤ًم شمٓمٛمئـ

 أن٘مّم٧م وم٘مد ذًمؽ ُمـ أن٘مّم٧م أن٧م وإن، صالشمؽ أمتٛم٧م وم٘مد ذًمؽ ومٕمٚم٧م أن٧م وم٢مذا
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 .صالشمؽ ُمـ

 همٗمٚم٦م هذه، اعمًجد ظم٤مرج اعمّمٚملم مج٤مهػم هيٛمٚمٝمام اًمٚمت٤من واإلىم٤مُم٦م إذان: وم٢مذاً  

  .اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ضم٤مءت اًمتل اًمًٜم٦م هبذه ضمٝمؾ أو ُمٜمٝمؿ

 و إذان قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ أنف، ذًمؽ ُمـ أهؿ هق ُم٤م ٟمذيمر أن اعمٗمٞمد ُمـ وًمٕمٚمف

 .اعمًجد ظم٤مرج اجلامقم٦م ًمّمالة اإلىم٤مُم٦م

 أوذم داره ذم ؾمقاء، وطمده ُيَّمٚمِّـل أن يريد ًمِمخص أتٙمٚمؿ أن ُأريد وم٠من٤م: أن أُم٤م 

ئف ذم أو طمقؿمف ٜم٦م أن، وطمده صغم ُم٤م طمٞمثام، صحرا ًُّ ن أن اًم  اًمرؾمقل ٕن: وي٘مٞمؿ ُي١َمذِّ

 أرض - ىِملٍّ ٍ أرض ذم اًمّمالة اعمًٚمؿ طميت إذا» ىم٤مل أنف قمٜمف صح ىمد اًمًالم قمٚمٞمف

ن - اًمٚمٖم٤مت سمٕمض ذم ي٘مقًمقن يمام صحراء أرض يٕمٜمل ىِملٍّ ٍ  ُمـ ظمٚمٗمف صغم، وأىم٤مم وم٠َمذَّ

، وطمده يّمكم ُم٤م ًمٙمـ، وطمده يّمكم وهق ظمٚمٗمف صغم، شـمروم٤مه ُيرى ٓ ُم٤م اهلل ظمٚمؼ

ن ُم٤م إذا وطمده سمٞمّمكم ٟم٘مقل وٟم٘مدر ن إذا ًمٙمـ، وأىم٤مم َأذَّ  ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمٗمف صغم، وأىم٤مم َأذَّ

 ُم٤م اهلل يٕمّمقن ٓ سم٠مهنؿ اعمقصقومقن اعمالئٙم٦م إُم٤م ؟ ه١مٓء ُمـ، ـمروم٤مه ُيرى ٓ ُم٤م اهلل

 .اجلـ ُم١مُمٜمل ُمـ وإُم٤م، ي١مُمرون ُم٤م ويٗمٕمٚمقن أُمرهؿ

 إؾمالُمٞم٦م وؿمٕمػمة هلل ذيمر هق وإٟمام، سم٤معمًجد ظم٤مص٤مً  ًمٞمس واإلىم٤مُم٦م إذان: إذاً  

 ذم أو اعمًجد ذم مج٤مقم٦م ذم صغم ؾمقاء، قمٚمٞمٝمام حُي٤َمومظ أن اعمًٚمؿ قمغم ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م

 .وطمده صغم أو اعمًجد ظم٤مرج مج٤مقم٦م

ٌَٞمّٜمٝم٤م أن قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م، اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يمت٥م ذم صم٤مسمت٦م ُمٕمٚمقُم٤مت هذه   طمتك ًمٙمؿ ُٟم

  إمَِم  َأْدقُمق ؾَمٌِٞمكِم  َهِذهِ  ىُمْؾ ▬ يمت٤مسمف ذم رسمٙمؿ ىم٤مل يمام، ديٜمٙمؿ ُمـ سمّمػمة قمغم شمٙمقٟمقا 
ِ
 اهلل

ـِ  َأن٤َم سَمِّمػَمةٍ  قَمغَم  ٌَْح٤منَ  اشمٌَََّٕمٜمِل َوَُم   َوؾُم
ِ
ـَ  َأن٤َم َُم٤موَ  اهلل يملِمَ  ُِم  .[118: يقؾمػ] ♂اعمنُْمِ

 ش11: 19: 36/  131/  واًمٜمقر اهلدى» 



 

 

 األذاُ صيغ
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 األذان صػة

 : أنقاع صمالصم٦م إذان صٗم٦م ذم ضم٤مء

 أيمؼم 7 اهلل أيمؼم 3 اهلل أيمؼم 4 اهلل أيمؼم 1 اهلل: يمٚمٛم٦م قمنمة شمًع أخٗم٤مفمف: إول

 حمٛمدا أن 7 أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن 6 أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن 1 أؿمٝمدش ُمرات أرسمع»

 صقشمف يرومع صمؿ. ُمرشملم صقشمف هبام خيٗمض» اهلل رؾمقل حمٛمدا أن 8 أؿمٝمد اهلل رؾمقل

 إٓ إهل ٓ أن 11 أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن 9 أؿمٝمدش - اًمؽمضمٞمع وهق - وي٘مقل ومٞمٕمقد

 قمغم 13 طمل اهلل رؾمقل حمٛمدا أن 14 أؿمٝمد اهلل رؾمقل حمٛمدا أن 11 أؿمٝمد اهلل

 أيمؼم 17 اهلل اًمٗمالح قمغم 16 طمل اًمٗمالح قمغم 11 طمل اًمّمالة قمغم 17 طمل ًمّمالةا

 .اهلل إٓ 19 إهل ٓ أيمؼم 18 اهلل

 شمًع إذان قمٚمٛمف ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ وهق

 .يمٚمٛم٦م قمنمة ؾمٌع واإلىم٤مُم٦م يمٚمٛم٦م قمنمة

 واظمت٤مره ُمذياًمؽم ىم٤مل يمام اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق ُمٙم٦م أهؾ أذان هق إذان وهذا

 ش.111/ 3» طمزم اسمـ

 ُمرشملم أوًمف ذم اًمتٙمٌػم أن إٓ إول ُمثؾ وهق قمنمة ؾمٌع أخٗم٤مفمف: اًمث٤مين واًمٜمقع

 أيب طمدي٨م ُمـش 18 - 17/ 1ش »اعمدوٟم٦م» ذم يمامًمؽ وهمػمه عمًٚمؿ رواي٦م وهق أرسمٕم٤م ٓ

 ذم أصال هل٤م أن قمغم شمدل ؿمقاهد هل٤م أن إٓ ؾمٌؼ يمام ُمرضمقطم٦م رواي٦م وًمٙمٜمٝم٤م حمذورة

 ش.17/ 1ش »اعمدوٟم٦م» ذم ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف اعمديٜم٦م أهؾ أذان هق إذان وهذا ًٜم٦ماًم

 قمغم ومٞمف شمرضمٞمع ٓ أنف إٓ إول ُمثؾ وهق قمنمة مخس أخٗم٤مفمف: اًمث٤مًم٨م واًمٜمقع

 .اًمٙمقومٞملم أذان وهذا. شم٘مدم وىمد. رسمف قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 ش.93 /3ش »اعمجٛمقع» ذم يمام اًمثقري وؾمٗمٞم٤من طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل وسمف

 [.إصؾ ذم وؿمقاهده٤م إطم٤مدي٨م ختري٩م اٟمٔمر]

 ش[.1/119»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 الصحقحة األذان لصػة الشقخ مـ عؿيل تطبقؼ

 ش 11: 47: 41/ 463/واًمٜمقر اهلدى»: راضمع

 لف أصؾ ال األذان يف حدة عذ تؽبرة كؾ جعؾ

 اسمـ ومظاحل٤م ىم٤مل يمام. ًمف أصؾ ٓ. شضمزم اًمتٙمٌػم»: [ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 احل٤موي» يمت٤مسمف ذم احلدي٨م ذم ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م وًمف، اًمًٞمقـمل ويمذا، واًمًخ٤موي طمجر

 ضمزم ىمقًمف ُمٕمٜمك وأن، اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ ىمقل ُمـ أنف ومٞمٝم٤م سملم وىمدش 71/  4»شًمٚمٗمت٤موي

 صمالصم٦م وضمقه ُمـ رده صمؿ. آظمره يًٙمـ سمؾ يٕمرب ٓ سم٠منف ومنه ُمـ ىمقل ذيمر صمؿ يٛمد ٓ

 ُمـ هق وإٟمام، ُمرومققم٤م ًمف أصؾ ٓ يمقٟمف ُمع احلدي٨م إن صمؿ. ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م أورده٤م

 ذم اًمًٞمقـمل يمالم ُمـ يًتٗم٤مد يمام اًمّمالة ذم اًمتٙمٌػم سمف يريد وم٢مٟمام، إسمراهٞمؿ ىمقل

 ُمـ ـم٤مئٗم٦م هٜم٤مك وم٢من، سمٕمْمٝمؿ شمقهؿ يمام سم٤مٕذان ًمف قمالىم٦م ومال إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م

 قمٛمال، أيمؼم اهلل، يمؼمأ اهلل: طمدة قمغم شمٙمٌػمة يمؾ شم١مذن وهمػمه٤م ُمٍم ذم ًمٚمًٜم٦م اعمٜمتٛملم

 سمؾ، اًمًٜم٦م ذم أصال ًمف أقمٚمؿ ٓ مم٤م اًمّمٗم٦م هذه قمغم واًمت٠مذيـ! زقمٛمقا  احلدي٨م هبذا

 طمدي٨م ُمـش 7/  4»شصحٞمحف»ذم ُمًٚمؿ روى وم٘مد، ظمالومف اًمّمحٞمح احلدي٨م فم٤مهر

 اهلل: أطمديمؿ وم٘م٤مل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل إذا»: ُمرومققم٤م اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر

، اهلل أٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل صمؿ، أيمؼم اهلل أيمؼم

 اًم٤ًمُمع وأن، شمٙمٌػمشملم يمؾ سملم جيٛمع اعم١مذن أن إمم فم٤مهرة إؿم٤مرة ومٗمٞمفش...احلدي٨م

 ومم٤م. ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف هذا ي١ميد ُم٤م ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ صحٞمح ذح»وذم، يمذًمؽ جيٞمٌف

 .ؿمٗمٕم٤م ٤مؿمٗمٕم يم٤من إذان أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ورد ُم٤م ذًمؽ ي١ميد

 ش.174/ 1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 جزم التؽبر: أثر معـك

 ُيٓمٞمؾ يٕمٜمل، إظمػم اجلٚمقس قمٜمد اإلُم٤مم ُمـ اًمتٙمٌػم ُمد طمٙمؿ ُم٤م: مداخؾة

 اًمتٙمٌػم؟
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 .يٗمٕمٚمقن ُم٤م وأؿمد، اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ، ؿم٤مومٕمٞم٦م سمدقم٦م: الشقخ

ٞم٤مً  أصٌح٧م ه٤مهٜم٤م رأجتٝم٤م ًمٙمٜمل  ًْ ّٞم٤م َٟم ًِ  ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمام، هلل واحلٛمد َُمٜمْ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ُمٜمٝم٤م يٜمٝمض أن ويريد، إوزم اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة

 ومٝمق، اؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم قمٜمدهؿ ذم، اًمٌدقم٦م هبذه ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد وهٜم٤م 

، يٛمده ٓزم آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم راح اًمكم اًمقىم٧م هذا يمؾ، أيمؼم اهلل ومٞم٘مقل، رأؾمف يرومع

 .ىم٤مئامً  يّمٌح أن إمم

 اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  اًمٜم٤مس سمٕمض وفمٜمف، أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء اًمذي ًمتٙمٌػما

 .سمحدي٨م وًمٞمس أثر ضمزمٌ  اًمتٙمٌػم، ضمزمٌ  اًمتٙمٌػم هق؟ ُم٤م ًمف أصؾ وٓ ط

 شمًٛمٕمقٟمف، اًمٞمقم اًمًٕمقدي إذان شمًٛمٕمقن يمام أي، يتقمهقن يمام ًمٞمس: وُمٕمٜم٤مه 

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا، أيمؼم اهلل، أيمؼم اهلل، هٙمذا

ن أنُمًٚمؿ  صحٞمح ذم ن ح٤م اعمُــ١َمذِّ  قمغمقمٛمر  و، اجلٛمٕم٦م يقم همػم أو اجلٛمٕم٦م يقم َأذَّ

 ش.أيمؼم اهلل، أيمؼم اهلل»: قمٛمر: ىم٤مل اعمٜمؼم

 حمٚمٝم٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م: اعمْمٛمقُم٦م اًمراء سمتحريؽ، سم٤مٕظمرى إومم اًمتٙمٌػمة وصٚم٧م أي

 .إقمراب ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ُأُمرٟم٤م ىمد وٟمحـ، اعم١مذن ي٘مقل هٙمذا، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل

 .شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: واًمًالم

ع اعم١مذن ي٘مقل ُم٤مذا  اًمٞمقم اعم١مذن دام ُم٤م يٕم٤مروٜمل جي٤موسمٜمل أطمد ُم٤م، اعمُـَتنَمِّ

 .ُمتنمع همػم هذا ٓ، ُمثٚمف ٟم٘مقل، أيمؼم اهلل ي٘مقل سم٤مًمًٕمقدي٦م

 ٙمٌػمإومماًمت وصؾ اًمًٜم٦م إذان، ضمزم اًمتٙمٌػم، ًمف أصؾ ٓ سمحدي٨م قم٤مُمؾ هذا

 .اإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، سم٤مٕظمرى

 وُمـ، سم٤محلدي٨م ضمٝم٦م ُمـ هلؿ قمٚمؿ ٓ اًمذيـ، اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم هذا أؿمٙمؾ ًمٙمـ

 .سم٤مًمٚمٖم٦م قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ أظمرى ضمٝم٦م
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 وًمٞمس ٟمٌقي٤مً  طمديث٤مً  فمٜمقهش ضمزم اًمتٙمٌػم» اجلٛمٚم٦م هذه أن ومٔمٜمقا : إومم اجلٝم٦م أُم٤م

، ضمزم اًمتٙمٌػم: ىم٤مل، اًمت٤مسمٕملم قمٚمامء ُمـ هذا، ًمٜمخٕملا ًمـ٢مسمراهٞمؿ أثر هق وإٟمام، يمذًمؽ

 ....أيمؼم اهلل شم٘مقل وإٟمام، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمٌدقم٦م ٟمرضمع، أيمؼم اهلل شم٘مقل ٓ أن يٕمٜمل وهق

 اًمًٜم٦م ُمـ»: أيب هريرة قمـش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» ذم طمدي٨م إثر هذا ُمٕمٜمك وذم

 هذاو، شَمـْٛمٓمِٞمٓمف وقمدم اظمتّم٤مره: أيش اًمًالم طمذف اًمًٜم٦م ُمـ»، شاًمًالم طمذف

 ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم اإلُم٤مم ي٘مقل طمٞم٨م، اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ يمثػماً  خم٤مًمٗمتف ذم ي٘مع ظمٓم٠م

 .اهلل

 ٕن: اعم١مشمؿ وضمٝمؾ اإلُم٤مم ضمٝمؾ ُمـ هذا، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ هذاك يٙمقن

 أي، اًمًالم طمذف اًمًٜم٦م ُمـ، طمذومف اًمًالم ذم اًمًٜم٦م، اًمًٜم٦م هذه ضمٝمؾ اإلُم٤مم

 .اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم، اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم، متٓمٞمٓمف وقمدم اظمتّم٤مره

 ضُمـِٕمَؾ  إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٕمٚمٛمقن ٓ طمٞم٨م، اعم٘متديـ أظمريـ ُمـ وضمٝمؾ

 .شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 : ٕنف، قمٚمٞمٝمؿ أقمت٥م ٓ أن٤م واهلل ًمٙمـ

فِّ  اًمٌٞم٧م َربُّ  يم٤من إذا  ومٙمؾ ُمـ ذم اًمٌٞم٧م ؿمٛمٞمتف اًمرىمص  و٤مرسم٤مً  سم٤مًمدُّ

 أنف واعمٗمروض، ورائف ُمـ اعم٘متدون يٗمٕمؾ ومامذا، ًٜم٦ماًم خي٤مًمػ هق اإلُم٤مم يم٤من إذا

، اًمًالم َيُٛمد اجل٤مهؾ اإلُم٤مم يِمقف ح٤م اعم٘متدي هذا إن: ٟم٘مقل ٟمحـ: وم٢مذاً ، ُمٜمٝمؿ أقمٚمؿ

ف حيٗمظ أجش؟ يٛمٚمؽ ًُ ل، َٟمَٗم  ٟمٗمًف هق يٗمرغ ُم٤م ًمٖم٤مي٦م، اإلُم٤مم قمغم ؿمقي٦م سم٤مًمف ُيَٓمقِّ

ٚمِّؿ يٌدأ سمٕمديـ، اإلُم٤مم ًَ  .ُي

 يم٤من وإن، اًمٜمتٞمج٦م ذم يًٌ٘مف راح ُمٕمٜم٤مه، ومقراً  يٌدأ هق، ؽقمٚمٞم اًمًالم: ىم٤مل هق أُم٤م

 .اعم١ًمول هق اإلُم٤مم

 .أيمؼم اهلل وإٟمام، أيمؼم اهلل ي٘م٤مل ٓ ُيَٛمدّ  ومال ظمٓمٗم٤مً  أي، ضمزُم٤مً  اًمتٙمٌػم اًمِم٤مهد

 شم٘مقل ُم٤م، حتريؽ سمدون يٕمٜمل اجلزم شمٙمٌػم أن وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٜم٤مس سمٕمض ومٔمـ
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 .أيمؼمْ  اهلل، أيمؼمْ  اهلل: شم٘مقل وإٟمام، أيمؼم اهلل أيمؼمُ  اهلل

 اًمقىمقف جيقز ٓ اًمٚمٖم٦م طمٞم٨م ُمـ ٕنف، اًمٚمٖم٦م ذم وظمٓم٠م، ًمٚمًٜم٦م ظمٓم٠م، ظمٓم٠م هذا

 .ُمتحرك قمغم

 ُم٤م ُمتحريم٤مً  هق يم٤من وإذا، شمقصٚمف ُم٤م وىمٗم٧م إذا ؾم٤ميمـ قمغم شم٘مػ أن شُمريد إذا 

 .سمٕمده سمام وشمقصٚمف حتريمف وإٟمام، دمزُمف

 ًمٙمـ، ُمتحريم٦م الً ُمث آظمره٤م شمٙمقن أي٦م اًم٘مراء ُمـ يمثػم اًم٘مراء ُمـ ويمثػم

 شمٙمقن وهل، ؾم٤ميمٜم٦م ويٜمٓم٘مٝم٤م سمٕمده٤م سمام ومُٞمقصٚمٝم٤م، ؾم٤ميمٜم٦م شمٙمقن آيف سم٤مقمت٤ٌمره٤م

 اًمث٤مين واخلٓم٠م، قمٜمده٤م يقىمػ آي٦م يمؾ أن، إول اخلٓم٠م ظمٓم٠مجـ، ظمٓم٠م وهذا، ُمتحريم٦م

 يمذًمؽ؟ أخٞمس، ؾم٤ميمٜم٦م وًمٞم٧ًم أي٦م ُمتحريم٦م شُمْقصٚمٝم٤م ومالزم وصٚمتٝم٤م إذا

ٚم٧مومَ  يمام احلدي٨م صح إذا ؿمٞمخ ي٤م: مداخؾة  يٕمٜمل، سم٤مجلزم اًمتٙمٌػم: ىمٚم٧م، ّمَّ

ٜم٧م يَمؼّمت وم٢مذا، اًمًٙمقن هق اجلزم  قمغم أو اًم٘م٤مرئ قمغم جي٥م وم٤مًمقىمػ، وىمٗم٧م إذا ؾَمٙمَّ

ك ٓ أن وىمػ إذا اعمتٙمٚمؿ  .ُيـَحرِّ

 .أظمٓم٠مت: الشقخ

 .. اًمذي اًمٚمٗمظ ذم طَمّريمف أي، أوصٚمف سمٕمده ُم٤م إمم اًمٙمالم أدرج إذا وًمٙمـ: مداخؾة

 أظمٓم٠مت أن٧م أُم٤م، قمٜمٝم٤م ؾم٠مختؽ اًمتل وهذه، إظمػمة اجلٛمٚم٦م ُمع ُمتٗمؼ أن٤م: الشقخ

رْ ▬: اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ ًمٙمـ، طمديث٤مً  ًمٞمس هذا أىمقل أن٤م، يمالم أول ذم يْمَرى وَم٢ِمنَّ  َوَذيمِّ  اًمذِّ

 .[11: اًمذاري٤مت] ♂اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ 

 .طمديث٤مً  ًمٞمس: أوًٓ 

 ىمٌؾ، قمريٌض  واحلدي٨م، اصٓمالطمل أُمر هق إًمٞمف جل٠مت أن٧م اًمذي اعمٕمٜمك: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ...سم٤مًمًٙمقن، سم٤مجلزم يٕمٜمل ضمزم وًمٞمس، يٕمٜمل ظمٓمػ: ضمزم، اصٓمالطمٞم٤مً  يٙمقن أن

ٌّ٘مقا  اًمذيـ اجلامقم٦م وجلٕمؾ  اجلٛمٚم٦م هذه قمغم اًمٜمحقي اًمٕمرذم آصٓمالح ُيَٓم

 ٟمٓمؼ وهب٤م، اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم ضمزم اًمتٙمٌػم: اًمِم٤مهد، يمذًمؽ ًمٞم٧ًم وهل، اًمٕمروٞم٦م
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 آصٓمالح هق يمام شمًٙملم يٕمٜمل ًمٞمس، ظمٓمػ يٕمٜمل اًمٜمخٕمل يزيد سمـ إسمراهٞمؿ

 .اًمٜمحقي

 ش 11: 31: 31/ 449/ واًمٜمقر اهلدى» 

 ش 11: 31: 47/ 449/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 37: 11/ 449/ واًمٜمقر اهلدى»

« اهلل رشقل حمؿًدا أن أصفد» عبارة مـ« الرشقل» الم فتح خطل

 األذان يف

، ظمٓم٠م هذا، اهلل رؾمقَل  حمٛمداً  أن أؿمٝمد: سمٞم٘مقل شمٜمٌٝمقه ٓزم اعم١مذن هذا: الشقخ

 همػم اعمٕمٜمك هذا وإٓ، اهلل رؾمقُل : ي٘مقل ًم٘مدام سمقزه يٛمد أنف ٟمٔمره ٟمٚمٗم٧م ٓزم

 أؿمٝمد: ي٘مقل ُم١مذن ؾمٛمع ومٓمري قمريب ًمٙمـ سمدوي أقمرايب رضمؾ قمـ حيٙمقا ، صحٞمح

 ًمٖم٦م ذم إن اؾمؿ حمٛمداً  ٕن اهلل؟ رؾمقَل  حمٛمد سم٤مل ُم٤م يًٛمع ىمٕمد، اهلل رؾمقَل  حمٛمداً  أن

 ىم٤مل ًمق يٕمٜمل اخلؼم؟ أجـ، ـمٞم٥م، آؾمؿ ضم٤مء ٜم٤مومٝم، عمحٛمد صٗم٦م ورؾمقَل ، اًمٜمحقيلم

 أن أؿمٝمد: ىم٤مل وم٢مذا، اًمٙمالم شمؿ اهلل رؾمقُل  حمٛمد ظمؼمه؟ ُم٤م ُمٌتدأ هذا حمٛمد واطمد

ٌََدوي وم٤مًمٕمريب، ضم٤مء ُم٤م واخلؼم حمٛمد سمدل رؾمقَل  ص٤مر رؾمقَل  حمٛمداً   خيٓمئ اًمٗمٓمري اًم

 اًمٙمالم هذا اهلل رؾمقُل  حمٛمداً  أن أؿمٝمد: ىم٤مل ًمق أُم٤م، سم٤مخلؼم ضم٤مء ُم٤م ٕنف اعم١مذن هذا

 أنف ومالزم، ومٞمٝم٤م حيرف ًمٚمقاطمد جيقز ُم٤م اًم٘مرآن ُمـ أي٦م ُمثؾ أظمل ي٤م وم٤مٕذان، صحٞمح

 .ـمٌٕم٤مً  وسمرومؼ سمٚمٓمػ ومٞمُٕمٚمٛمف سمف صٚم٦م ذو ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ

 ش11: 33: 33/ 711/واًمٜمقر اهلدى»
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 يف وذلؽ األذان يف وغرها الرحال يف صؾقا زيادة مرشوعقة

 ال؟ أم احلقؾعتني ذفحُت  وهؾ ادطر أو الشديد الزد

د اًمذي] اًمث٤مين واعمقوع  يزيد وم٢مٟمف ُمٓمر أو ؿمديد سمرد يم٤من إذا: [إذان ذم ومٞمف يزا

: ي٘مقل أو. اًمرطم٤مل ذم صٚمقا : إذان ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد أو اًمٗمالح قمغم طمل: ىمقًمف سمٕمد

 .قمٚمٞمف طمرج ومال ىمٕمد وُمـ

 : أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

  :ىم٤مل احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد قمٜمف رواه قم٤ٌمس اسمـ قمـ -1

 أن وم٠مُمره اًمّمالة قمغم طمل اعم١مذن سمٚمغ ومٚمامش ُمٓمر» ردغ يقم ذم قم٤ٌمس اسمـ ظمٓمٌٜم٤م

 : وم٘م٤مل سمٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ اًم٘مقم ومٜمٔمر اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة: يٜم٤مدي

 .قمزُم٦م وإهن٤م ُمٜمف ظمػم هق ُمـ هذا ومٕمؾ

 .قمٜمف ـمرق ُمـش 174/ 3» طمزم واسمـش 178/ 4» ومش 78 و 77/ 4» خ

 : سمٚمٗمظ داود أبق ورواه

 ومال اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد ىمٚم٧م إذا: ُمٓمػم يقم ذم عم١مذٟمف لىم٤م قم٤ٌمس اسمـ أن

 ىمد: وم٘م٤مل ذًمؽ اؾمتٜمٙمروا اًمٜم٤مس ومٙم٠من سمٞمقشمٙمؿ ذم صٚمقا : ىمؾ اًمّمالة قمغم طمل شم٘مؾ

 ذم ومتٛمِمقن أظمرضمٙمؿ أن يمره٧م وإين قمزُم٦م اجلٛمٕم٦م إن ُمٜمل ظمػم هق ُمـ هذا ومٕمؾ

 .واعمٓمر اًمٓملم

 ش.311» ُم٤مضمف اسمـ هسمٜمحق ورواه ُمًٚمؿ ويمذاش 317/ 4» ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وهق

 : ىم٤مل ٟم٤مومع قمٜمف رواه قمٛمر اسمـ قمـ -4

 ذم صٚمقا : ىم٤مل صمؿش ُمٙم٦م سمٜم٤مطمٞم٦م ضمٌؾ» سمْمجٜم٤من سم٤مردة ًمٞمٚم٦م ذم قمٛمر اسمـ أذن

 أٓ»: إصمره قمغم ي٘مقل صمؿ ي١مذن ُم١مذٟم٤م ي٠مُمر يم٤من ط اهلل رؾمقل أن وم٠مظمؼمٟم٤م رطم٤مًمٙمؿ

 .اًمًٗمر ذم اعمٓمػمة أو اًم٤ٌمردة اًمٚمٞمٚم٦م ذمش اًمرطم٤مل ذم صٚمقا 
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 ُمـش 13/ 4» وطمؿش 167/ 1» ودش 177/ 4» ومش 91 - 89/ 4» خ أظمرضمف

 .قمٜمف قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ

 واًمدارُملش 117» اًمٜم٤ًمئل ويمذاش 146» حمٛمد وقمٜمفش 97/ 1» ُم٤مًمؽ ورواه

 .ٟمحقه ٟم٤مومع قمـ أظمرى ـمرق ُمـش 11 و 7 - 4» أجْم٤م داود وأبق وُمًٚمؿش 494»

 : ىم٤مل أوس سمـ قمٛمرو قمـ -3

 ذم ُمٓمػمة ًمٞمٚم٦م ذم يٕمٜمل - ط اًمٜمٌل ُمٜم٤مدي ؾمٛمع أنف صم٘مٞمػ ُمـ رضمؾ أن٠ٌمن٤م

 : ي٘مقل - اًمًٗمر

 .رطم٤مًمٙمؿ ذم صٚمقا  اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل

 .قمٜمف ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـش 373/ 1» وأمحدش 117 - 116» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 .يمٌػم شم٤مسمٕمل أوس سمـ وقمٛمرو صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 : ىم٤مل اًمٜمح٤مم سمـ ٟمٕمٞمؿ قمـ -7

 ذم صٚمقا : ي٘مقل أن ومتٛمٜمٞم٧م حل٤مذم ذم وأن٤م دةسم٤مر ًمٞمٚم٦م ذم ط اًمٜمٌل ُم١مذن ؾمٛمٕم٧م

 اًمٜمٌل وم٢مذا قمٜمٝم٤م ؾم٠مختف صمؿ رطم٤مًمٙمؿ ذم صٚمقا : ىم٤مل اًمٗمالح قمغم طمل سمٚمغ ومٚمام رطم٤مًمٙمؿ

 .سمذًمؽ أُمره ىمد ط

 ؿمٞمخ قمـ قمٛمػم سمـ قمٌٞمد قمـ ُمٕمٛمر أن٤م: اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: ش341/ 7» أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف ؾمامه

 .ًؿي مل اًمذي اًمِمٞمخ همػم اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا

 : وهق آظمر سمٚمٗمظ قمٜمف أظمرى ـمريؼ وًمف

 : ىم٤مل أجْم٤م ٟمٕمٞمؿ قمـ -1

 ىمٕمد ُمـ: ىم٤مل اعمٜم٤مدي ًمٞم٧م: وم٘مٚم٧م اُمرأيت ُمرط ذم وأن٤م سم٤مرد يقم ذم سم٤مًمّمٌح ٟمقدي

 .قمٚمٞمف طمرج ومال ىمٕمد وُمـ: أذاٟمف آظمر ذم ط اًمٜمٌل ُمٜم٤مدي ومٜم٤مدى، قمٚمٞمف طمرج ومال
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 سمـ حيٞمك صمٜمل: ىم٤مل قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـش 341/ 1» أجْم٤م أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف طم٤ٌمن سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد أظمؼمين: ىم٤مل ؾمٕمٞمد

: ىم٤مل اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىم٤مل ومٚمام»: ىم٤مل أنف إٓش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين ورواه

 ش.قمٚمٞمف طمرج ومال ىمٕمد وُمـ

 .قمٜمٝمؿ هذه وروايتف احلج٤مزيلم ذم وٕمٞمػ قمٞم٤مش سمـ وإؾمامقمٞمؾ

 ذم ىم٤مل يمام شاًمّمحٞمح» رضم٤مل رضم٤مًمف آظمر ـمريؼ ُمـ اًمٓمؼماين رواه ًمٙمـ

ش اًمٙمٌػم» رواي٦م سمٜمحقش 78/ 4ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره وىمدش 77/ 4ش »اعمجٛمع»

 ش.صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد وهمػمه اًمرزاق قمٌد رواه»: وىم٤مل

ش 419/ 3» ذم احلدي٨م أظمرج ىمد ومرأجتفش اعمًتدرك» إمم رضمٕم٧م هذا يمت٤مسم٦م وسمٕمد

 اًمٜمح٤مم ٟمٕمٞمؿ قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ ٟم٤مومع قمـ ضمري٩م اسمـ أن٤م: اًمرزاق قمٌد ـمريؼ ُمـ

 : وىم٤مل. ٟمحقه سمف

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش صحٞمح»

 .ُمدًمس وهق ضمري٩م اسمـ قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف أن إٓ ىم٤مٓ يمام وهق: ىمٚم٧م

 احلٞمٕمٚمتلم حيذف اعم١مذن أن قمغم شمدل إول احلدي٨م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م: ششمٜمٌٞمف»

 سمقب وم٘مد اعمحدصملم سمٕمض ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد. اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة: ُمٙم٤مٟمف وجيٕمؾ

 يقم ذم اًمّمالة قمغم طمل طمذف: اًمٓمؼمي اعمح٥م صمؿ طم٤ٌمن اسمـ وشمٌٕمف ظمزيٛم٦م ـاسم قمٚمٞمف

 ط اًمٜمٌل إمم ذًمؽ رومع ومروي فم٤مهر همػم أنف ًمقٓ احلدي٨م ي٘متْمٞمف اًمذي وهق. اعمٓمر

 ًمألطم٤مدي٨م إصم٤ٌمهت٤م وسملم احلدي٨م هلذا طمذومٝم٤م سملم خمػما  اعم١مذن يم٤من رومٕمف صم٧ٌم وم٢مذا

 .أقمٚمؿ واهلل. إظمرى

 : ىم٤مل هريرة أيب قمـ -6

 إذان وم٠مذن اعم١مذن أُمر ُمٓمػمة أو سم٤مردة ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا ط اهلل رؾمقل ٤منيم

 .رطم٤مًمٙمؿ ذم أو اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة: ٟم٤مدى ومرغ وم٢مذا إول
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ش 319/ 1ش »اًمت٘مري٥م ذح ذم اًمتثري٥م ـمرح» ذم يمام قمدي سمـ أمحد أبق رواه

 .سمٌمء إؾمٜم٤مده قمغم يتٙمٚمؿ ومل اًمٕمراىمل ًمٚمح٤مومظ

 ش[.1/133»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 حرج فال قعد ومـ: ادمذن ققل

 سم٤مرد يقم ذم سم٤مًمّمٌح ٟمقدي: ىم٤مل - يمٕم٥م سمـ قمدي سمٜمل ُمـ - اًمٜمح٤مم ٟمٕمٞمؿ قمـ

 ُمٜم٤مدي ومٜم٤مدى، طمرج ومال ىمٕمد وُمـ يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي ًمٞم٧م: وم٘مٚم٧م، اُمرأيت ُمرط ذم وأن٤م

 ش. اًم٤ٌمرد اًمٞمقم ذم أذاٟمف آظمر ذم اعم١مذن ي٘مقًمف. طمرج ومال ىمٕمد وُمـ»: ط اًمٜمٌل

 .اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ـُم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 - إؾمػ ُمع - اعم١مذٟملم يم٤موم٦م ُمـ ُمٝمجقرة ه٤مُم٦م ؾمٜم٦م احلدي٨م هذا ذم: ىم٤مل صمؿ

َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم  ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمٕمٜمك يتْمح هب٤م اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ وهل

ـْ طَمَرٍج  ـِ ُِم ي  ختّمٞمص ومٝمق، شطمرج ومال ىمٕمد وُمـ»: إذان قم٘م٥م ىمقًمف وهل أٓ ♂اًمدِّ

 سم٤مًمذه٤مب قمٛمٚمٞم٤م إضم٤مسمتف ًمقضمقب اعم٘مت٣مش اًمّمالة قمغم طمل»: إذان ذم ىمقًمف ًمٕمٛمقم

. إقمذار ُمـ وٟمحقه اًمِمديد اًمؼمد ذم إٓ اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع واًمّمالة اعمًجد إمم

 ي٠مُمر يم٤من ط اهلل رؾمقل أن»: قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 ذم اعمٓمػمة أو اًم٤ٌمردة ٞمٚم٦ماًمٚم ذمش. اًمرطم٤مل ذم صٚمقا  أٓ أثره ذم ي٘مقل صمؿ، ي١مذن ُم١مذٟم٤م

 ذم اًمِم٤مومٕمل رواي٦م وهلش 1ش »اًمًٗمر ذم» سمٕمْمٝمؿ يذيمر ومل، قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. اًمًٗمر

. أذاٟمف ُمـ اعم١مذن ومرغ إذا هبذا ي٠مُمر أن ًمإلُم٤مم وأطم٥م»: قم٘مٌف وىم٤ملش 76/  1ش »إم»

 ش.قمٚمٞمف سم٠مس ومال أذاٟمف ذم ىم٤مًمف وإن

 مج٤مقم٦م وقمـ، ٤مومٕملاًمِم قمـش 131 - 149/  3ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وطمٙم٤مه 

: سم٘مقًمف رده صمؿ، شإذان أثٜم٤مء ذم»: ىمقًمف اؾمتٌٕمد أنف احلرُملم إُم٤مم قمـ وذيمر، أت٤ٌمقمف ُمـ

 ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ذًمؽ صم٧ٌم وم٘مد، اًمًٜم٦م هق سمؾ سمٌٕمٞمد ًمٞمس اًمذي وهذا»

 ومال، اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد: ىمٚم٧م إذاش : - مجٕم٦م يقم وهق - ُمٓمػم يقم ذم عم١مذن

 ش.اًمِمٞمخ٤من رواه. » سمٞمقشمٙمؿ ذم صٚمقا : ىمؾ، اًمّمالة قمغم طمل: شم٘مؾ
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/  4ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وٟم٘مؾ .ش117» أجْم٤مش اإلرواء» ذم خمرج وهق: ىمٚم٧م 

: ىم٤مل أنف وآظمره إذان ذم اًمزي٤مدة هذه ضمقاز قمٜمف طمٙمك أن سمٕمد اًمٜمقوي قمـش 98

 .أقمٚمؿ واهلل .شاعمجٛمقع» ذم أره وملش. إذان ٟمٔمؿ ًمٞمتؿ أطمًـ سمٕمده ًمٙمـ»

 مجع ًمٚمٛمٓمر اًمّمالشملم سملم اجلٛمع وهل، أظمرى رظمّم٦م اًمًٜم٦م ذم أن ؿواقمٚم

 ُم٤م ذًمؽ وُمـ، ُمقوع ُم٤م همػم ذم ومٞمٝم٤م اًم٘مقل وومّمٚم٧م، اًمًٚمػ هب٤م قمٛمؾ وىمد، شم٘مديؿ

 ذم واًمٜم٤مس ومتٚمؽ، ىمٌٚمٝم٤م ح٤م يم٤معمتٛمٛم٦م اًمرظمّم٦م وهذهش 4837» احلدي٨م حت٧م ؾمٞم٠ميت

 قمٜمٝمؿ أؾم٘مٓم٧م إومم وم٤مًمرظمّم٦م، هتٓمؾ وإُمٓم٤مر اعمًجد ذم وهؿ وهذه، سمٞمقهتؿ

 أداء ومروٞم٦م قمٜمٝمؿ أؾم٘مٓم٧م إظمرى واًمرظمّم٦م، اعمًجد ذم إومم اًمّمالة ومروٞم٦م

: اًم٘م٤مئؾ اهلل وصدق. اعمًجد ذم إومم ُمع إي٤مه٤م سمجٛمٕمٝمؿ، وىمتٝم٤م ذم إظمرى اًمّمالة

ـَ اهلل طُمْٙماًم ًمَِ٘مْقٍم ُيقىمِٜمُقنَ  ▬ ـُ ُِم ًَ ـْ َأطْم  .♂َوَُم

 ش.416-413/ 1/ 6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  األذان يف« اهلل ويل عؾًقا أن صفدأ»زيادة حؽؿ

 وزم قمٚمٞم٤مً  وأن: اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن وأؿمٝمد: سمٕمد ي٘مقل[ اًمذي] اًمِمٞمٕمل: الشقخ

 .ُمٌتدع هق، اهلل

 همػم ذم ُوِوٕم٧م طَمّؼ  يمٚمٛم٦مش اهلل وزم قمٚمٞم٤مً  أن وأؿمٝمد»: إذان ذم اًمِمٞمٕم٦م ىمقل: إذاً 

 .ُمٙم٤مهن٤م

 ش 11: 49: 14/ 118/واًمٜمقر اهلدى» 





 

 

 لفحسا يف األذاٌاُ

 «الٍوً وَ خري الصالة» يقاه أيّىا ويف    
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 مرتني لؾصبح يمذن أن السـة مـ

 ؾم٤مئر ذم هق يمام اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد إطمدامه٤م: ُمرشملم ًمٚمّمٌح ي١مذن أن اًمًٜم٦م وُمـ

 حلٔم٦م اعمتٝمجد ويٜم٤مم اًمٜم٤مئؿ ًمٞمًتٞم٘مظ يًػم سمزُمـ ذًمؽ ىمٌؾ وإظمرى، إوىم٤مت

 .اًمّمٞم٤مم أراد ُمـ يتًحر أو ٟمِمٞمٓم٤م ًمٞمّمٌح

 : أطم٤مدي٨م ًمؽذ وذم

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أبٞمف قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ: إول

 أم اسمـ أذان شمًٛمٕمقا  طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا  سمٚمٞمؾ ي١مذن سمالٓ إن»: ي٘مقل ط

 [قمٚمٞمف ُمتٗمؼ.]شُمٙمتقم

 قمٜمد قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م ُمثؾ ُمرومققم٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مين

 .ُمًٚمؿ

 ُمٙمتقم أم واسمـ سمالل يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ظمٌٞم٥م ٜم٧مسم أنٞم٦ًم قمـ: اًمث٤مًم٨م

 اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا  سمٚمٞمؾ ي١مذن سمالٓ إن»: ط وم٘م٤مل ط ًمٚمٜمٌل ي١مذٟم٤من

 ومل ٟمتًحر طمتك أن٧م يمام: ومٜم٘مقل إذان قمـ ُمٙمتقم أم اسمـ ٟمحٌس ومٙمٜم٤مش ُمٙمتؿ أم

 .هذا ويّمٕمد هذا يٜمزل أن إٓ أذاٟمٞمٝمام سملم يٙمـ

 قمٛمتل صمتٜمل اًمرطمٞمؿ قمٌد سمـ ظمٌٞم٥م قمـ ؿمٕم٦ٌم صمٜم٤م: ش431» اًمٓمٞم٤مؾمكم أظمرضمف

 .سمف أنٞم٦ًم

 .ذـمٝمام قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 قمٜمف ـمرق ُمـش 83 - 84 -/  1» واًمٓمح٤مويش 733/ 6» أمحد ظمرضمف وىمد

 .اعمقوٕملم ذم اًمِمؽ قمغم هٙمذا. ُمٙمتقم أم اسمـ أو سمالل: سمٚمٗمظ سمف ؿمٕم٦ٌم

 .قمٛمر سمـا قمـ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ رواي٦م ُمـ أجْم٤م ًمِمٕم٦ٌم رواي٦م وهق

 .اًمٓمح٤موي أظمرضمف
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 ـمريؼ ُمـ واًمٓمؼماين وأمحد أجْم٤م واًمٓمح٤مويش 111/ 4» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف صمؿ

 : سمٚمٗمظ سم٤مًمث٤مين ضم٤مزُم٤م سمف ظمٌٞم٥م قمـ زاذان سمـ ُمٜمّمقر قمـ هِمٞمؿ

ش. شمنمسمقا  وٓ شم٠ميمٚمقا  ومال سمالل أذن وإذا واذسمقا  ومٙمٚمقا  ُمٙمتقم أم اسمـ أذن إذا»

 : وزاد ٕمحد واًمًٞم٤مق

ة يم٤مٟم٧م إن  ُمـ أومرغ طمتك أُمٝمؾ: ًمٌالل ومت٘مقل ؾمحقره٤م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م كًمٞمٌ٘م اعمرأ

 .ؾمحقري

 .يم٤مٕول أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده

 .ؿمٕم٦ٌم قمـ ـمرق ُمـ طم٤ٌمن واسمـ اعمٜمذر واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف ويمذا

 ُم٘مٚمقب سم٠منف إئٛم٦م ُمـ ومج٤مقم٦م اًمؼم قمٌد اسمـ وادقمك»: ش81/ 4» احل٤مومظ ىم٤مل

 ذم احلدي٨م رأج٧م أن إمم ذًمؽ إمم أُمٞمؾ يمٜم٧م وىمد اًم٤ٌمب طمدي٨م اًمّمقاب وأن

 وىمقع يٌٕمد ُم٤م أخٗم٤مفمف سمٕمض وذم قم٤مئِم٦م قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـش ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح»

 ومال سمالل أذن وإذا يٖمرٟمٙمؿ ومال اًمٌٍم ضير وم٢مٟمف قمٛمرو أذن إذا: ىمقًمف وهق ومٞمف اًمقهؿ

 ش.أمحد وأظمرضمفش. أطمد يٓمٕمٛمـ

 يقٟمس صمٜم٤م: ىم٤مل قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ صمٜم٤م: هٙمذاش 181/ 6ش »اعمًٜمد» ذم هق: ىمٚم٧م

 ؾم٤مقم٦م أي: اعم١مُمٜملم أم ًمٕم٤مئِم٦م ىمٚم٧م: ىم٤مل يزيد سمـ إؾمقد قمـ إؾمح٤مق أيب سمـ

: ىم٤مًم٧م اًمٗمجر يٓمٚمع طمتك ي١مذٟمقن وُم٤م ي١مذٟمقن طمتك أوشمر ُم٤م: ىم٤مًم٧م ًمٕمٚمٝم٤م شمقشمريـ؟

: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُمٙمتقم أم سمـ وقمٛمرو سمالل: ُم١مذٟم٤من ط اهلل ًمرؾمقل ويم٤من

 وم٤مرومٕمقا  سمالل أذن إذاو اًمٌٍم ضير رضمؾ وم٢مٟمف واذسمقا  ومٙمٚمقا  قمٛمرو أذن إذا»

 ش.يّمٌح طمتك - ىم٤مل يمذا - ي١مذن ٓ سمالٓ وم٢من أجديٙمؿ

 إؾمح٤مق أيب سمـ يقٟمس سملم ُمٜم٘مٓمع أنف إٓ ُمًٚمؿ رضم٤مل يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا

 إؾمقد قمـ أبٞمف قمـ رواه يقٟمس وًمٕمؾ ؾمٜم٦مش 87» ووم٤مشمٞمٝمام سملم وم٢من يزيد سمـ وإؾمقد

 أبق قمٜمف يروي يزيد سمـ إؾمقد أن ذًمؽ وي١ميد أبٞمف ذيمر اًمراوي أو اًمٓم٤مسمع ُمـ ومً٘مط

 يمام خي٤مًمٗمٝم٤م وُم٤م اًمرواي٦م هذه سملم اجلٛمع وضمف احل٤مومظ ذيمر صمؿ. أقمٚمؿ واهلل. هذا إؾمح٤مق
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 .ومراضمٕمف ؾمٌؼ

 أذان ُمٜمٙمؿ أطمدا أو أطمديمؿ يٛمٜمٕمـ ٓ»: ىم٤مل ط قمٜمف ُمًٕمقد اسمـ قمـ: اًمراسمع

 أن وًمٞمس ٟم٤مئٛمٙمؿ وًمٞمٜمٌف ىم٤مئٛمٙمؿ ًمػمضمع سمٚمٞمؾ يٜم٤مدي أو ي١مذن وم٢مٟمف ؾمحقره ُمـ سمالل

 ي٘مقل طمتك أؾمٗمؾ إمم وـم٠مـم٠م ومقق إمم ورومٕمٝم٤م سم٠مص٤مسمٕمف وىم٤ملش اًمّمٌح أو اًمٗمجر ي٘مقل

 .وؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمـ ُمده٤م صمؿ إظمرى ومقق إطمدامه٤م: سم٤ًٌمسمتٞمف: اًمراوي وىم٤مل. هٙمذا

 واسمـش 311 و 111/ 1» نش 369/ 1» دش 149/ 3» مش 83 - 84/ 4» خ

 ـمريؼ ُمـش 386/ 1» وأمحدش 83/ 1» واًمٓمح٤مويش 119 - 118/ 1» ُم٤مضمف

 : احل٤مومظ وىم٤مل. ًمٚمٌخ٤مري واًمًٞم٤مق سمف قمٜمف اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن

 أو ٟمِمٞمٓم٤م اًمّمٌح صالة إمم ًمٞم٘مقم راطمتف إمم - اعمتٝمجد أي - اًم٘م٤مئؿ يرد: ُمٕمٜم٤مه»

 ش.وٟمحقه سم٤مًمٖمًؾ هل٤م ًمٞمت٠مه٥م اًمٜم٤مئؿ ويقىمظ ومٞمتًحر اًمّمٞم٤مم إمم طم٤مضم٦م ًمف يٙمقن

 ش[.1/137»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األول األذان يف «الـقم مـ خر الصالة» زيادة وعقةمرش

 لؾصبح

 : ُمٜمف ُمقوٕملم ذم إٓ إذان قمغم اًمزي٤مدة ينمع وٓ

: اًمٗمالح قمغم طمل: ىمقًمف سمٕمد ومٞم٘مقل ظم٤مص٦م اًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم: إول

 . أطم٤مدي٨م وومٞمفش. ُمرشملم» اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 : حمذورة أيب قمـ: إول

 اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: اًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم قمٚمٛمف ط اًمٜمٌل أن

 .اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قمثامن أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـش 84/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 ُمـ سم٤مٕول أذٟم٧م وإذا»: سمٚمٗمظ ُمٓمقٓ ُم٣م وىمد. قمٜمف حمذورة أيب سمـ اعمٚمؽ قمٌد أم
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 ش.اًمٜمقم ُمـ ظمػم الةاًمّم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ اًمّمٌح

 ـمريؼ ُمـش 718/ 3» وأمحدش 116/ 1» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف أظمرى ـمريؼ وًمف

 اهلل ًمرؾمقل أؤذن يمٜم٧م: ىم٤مل حمذورة أيب قمـ ؾمٚمامن أيب قمـ ضمٗمٕمر أيب قمـ ؾمٗمٞم٤من

 اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٗمالح قمغم طمل: إول اًمٗمجر أذان ذم أىمقل ويمٜم٧م ط

 .اهلل إٓ إهل ٓ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 وىمد اًمٗمراء ضمٕمٗمر أبق إٟمف: وىمٞمؾ: ىم٤ملش اخلالص٦م» ذم يمام ُمٝمقل هذا ضمٕمٗمر وأبق

/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام طمزم اسمـ صححف اًم٘مٞمؾ هذا أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف داود أبق وصم٘مف

 : شاًمراومٕمل أطم٤مدي٨م ختري٩م» ذم اًمزريمٌم وىم٤ملش. 174

 ش.167/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم يمامش صحٞمح وإؾمٜم٤مده: طمزم اسمـ ىم٤مل»

 وإٟمامش اعمحغم» يمت٤مسمف ذم واحلدي٨م هذا طمزم اسمـ شمّمحٞمح أن أضمد ومل: ىمٚم٧م

 قمـ اعم١مذن ضمٕمٗمر أيب قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمـ ويمٞمع ـمريؼ ُمـش 111/ 3» ومٞمف أورد

 اًمّمالة: ىم٤مل اًمٗمجر ذم اًمٗمالح قمغم طمل: سمٚمغ إذا يم٤من أنف حمذورة أيب قمـ ؾمٚمٞمامن أيب

 .سمتّمحٞمحف يٍمح ومل شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 ش.خمٚمد سمـ سم٘مل ورواه ظمزيٛم٦م اسمـ أجْم٤م وصححف»: ش34/ 4» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 : ُمالطمٔمت٤من ومٞمف: ىمٚم٧م

ش طمزم»: واًمّمقاب قمٚمٞمف شمّمحػ يٙمقن أن أظمِمكش ظمزيٛم٦م»: ىمقًمف أن: إومم

 .واًمزريمٌمش اًمتٚمخٞمص» قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه يمام

 رواه اًمذي اًمقضمف ُمـ رواه أنف ُمٗم٤مدهش خمٚمد سمـ سم٘مل ورواه»: ىمقًمف أن: واًمث٤مٟمٞم٦م

/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام - وم٘م٤مل أظمرى ـمريؼ ُمـ رواه سمؾ يمذًمؽ وًمٞمس اًمٜم٤ًمئل

: رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد صمٜمل: قمٞم٤مش سمـ سمٙمر أبق صمٜم٤م: احلٛمٞمد قمٌد سمـ حيٞمك صمٜم٤م: -ش 174

 اًمٗمجر ط اهلل رؾمقل يدي سملم ذٟم٧م٠موم صٌٞم٤م همالُم٤م يمٜم٧م: ىم٤مل حمذورة أب٤م ؾمٛمٕم٧م

 ُمـ ظمػم اًمّمالة: ومٞمٝم٤م أخحؼ»: ىم٤مل اًمٗمالح قمغم لطم: إمم اٟمتٝمٞم٧م ومٚمام طمٜملم يقم

 ش.اًمٜمقم
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 سمـ سمٙمر أبق صمٜم٤م: يزيد سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـش 84/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف وىمد ىمٚم٧م

 .ضمٞمد ؾمٜمد وهذا. ٟمحقه سمف قمٞم٤مش

 سمٕمد إول إذان ذم يم٤من: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ اًمث٤مين احلدي٨م

 .اًمٜمقم ـُم ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: اًمٗمالح

 ٟم٤مومع قمـ قمجالن سمـ حمٛمد قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 84/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 .سمف قمٛمر اسمـ قمـ

ه وىمدش 169/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام طمًـ ؾمٜمد وهذا  إمم قمزا

ج  .قمجالن اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين اًمنا

 طمل: راًمٗمج أذان ذم اعم١مذن ىم٤مل إذا اًمًٜم٦م ُمـ: ىم٤مل أنس قمـ: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م

 ش.ُمرشملم» اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىم٤مل اًمٗمالح قمغم

 .قمٜمف حمٛمد قمـ قمقن اسمـ صمٜم٤م: أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ ُمـش 91» اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 : وىم٤ملش 743/ 1ش »ؾمٜمٜمف» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش صحٞمحف» ذم أجْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مده»

 اسمـ قمـ هِمٞمؿ ـمريؼ ُمـش 84/ 1» أجْم٤م واًمٓمح٤موي اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف صمؿ

: ىم٤مل اًمٗمالح قمغم طمل: اعم١مذن ىم٤مل إذا اًمٖمداة صالة ذم اًمتثقي٥م يم٤من: سمٚمٗمظ سمف قمقن

 ش.ُمرشملم» اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 ش.178/ 3ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام وصححف اًمًٙمـ اسمـ رواه اًمٚمٗمظ وهذا

 قمٚمٞمٝم٤م آـمالع ؿم٤مء ومٛمـ وٕمػ أؾم٤مٟمٞمده٤م ذم أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 ش.اًمتٚمخٞمص» وش اًمراي٦م ٟمّم٥م» إمم ومٚمػمضمع

 ش[.1/149»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 يف تؽقن« الـقم مـ خر الصالة»زيادة  أن عذ دلقؾ هـاك لقس

 الصبح مـ الثاين ذاناأل

: اًم٘مقل هذا سم٠من اًمتٍميح - قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام - اًمرواي٤مت ُمـ رء ذم يرد مل أنف واقمٚمؿ

: ىمًٛملم قمغم إطم٤مدي٨م ؾسم ًمٚمّمٌح اًمث٤مين إذان ذم يم٤منش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»

 ُمٓمٚمؼ هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م. واًمث٤مين إول يم٤محلدي٨م إول إذان ذم سم٠منف سيح هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 شمّمح مل اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ وهمػمه اًمث٤مًم٨م يم٤محلدي٨م اًمث٤مين أو سم٤مٕول اًمت٘مٞمٞمد ومٞمف ًمٞمس

 هذا وقمغم، اعم٘مررة اًم٘مقاقمد ذم يمام اعم٘مٞمدة إطم٤مدي٨م قمغم هذه ومتحٛمؾ أؾم٤مٟمٞمده٤م

 اًمّمالة إمم ًمٚمدقم٤مء اعمنموع إذان أخٗم٤مظ ُمـش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ومٚمٞمس

 مت٤مم واٟمٔمر. اًمٜم٤مئؿ إلي٘م٤مظ ذقم٧م اًمتل إًمٗم٤مظ ُمـ هق سمؾ وىمتٝم٤م سمدظمقل واإلظم٤ٌمر

 ش.168 - 1167ش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمٙمالم هذا

: اًمّمٌح أذان ذم اعم١مذن ىمقل ذم سم٤مسم٤مش 84 - 81/ 1» اًمٓمح٤موي قم٘مد: تـبقف

 وم٤مؾمتحٌقا  آظمرون وظم٤مًمٗمٝمؿ ذًمؽ يمرهقا  ىمقُم٤م أن ذيمر صمؿ. اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 ح٤م خم٤مًمػ وهذاش. اهلل رمحٝمؿ وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق» ىم٤مك ذًمؽ

 يٙمقن اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالةش »87»: ىم٤مل طمٞم٨مش ُمقـم٠مه» ذم حمٛمد اإلُم٤مم قمٚمٞمف ٟمص

د أن جي٥م وٓ اًمٜمداء ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمّمٌح ٟمداء ذم ذًمؽ ش ومٞمف يٙمـ مل ُم٤م اًمٜمداء ذم يزا

 سمؾ اًمٓمح٤موي ًمف قم٘مد يمام اًمّمٌح أذان ذم ذًمؽ ي٘م٤مل أن يًتح٥م ٓ أنف ذم سيح ومٝمذا

 .أقمٚمؿ واهلل. سمٕمده

 ش[.1/134»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾصبح األول األذان يف التثقيب ُيرشع إكّم

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: احلٞمٕمٚمتلم سمٕمد اًمّمٌح أذان ذم ي٘مقل أن وهق اًمتثقي٥م ًمٚمٛم١مذن وينمع»: ىمقًمف 

 ومٕمٚمٛمف إذان ؾمٜم٦م قمٚمٛمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م: حمذورة أبق ىم٤مل اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة
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 ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىمٚم٧م اًمّمٌح صالة يم٤من وم٢من»: وىم٤مل

 .شداود وأبق أمحد رواه ...شاًمٜمقم

 دظمقل ىمٌؾ يٙمقن اًمذي ًمٚمّمٌح إول إذان ذم اًمتثقي٥م ينمع إٟمام: ىمٚم٧م

 إذان ذم يم٤من»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ حلدي٨م شم٘مري٤ٌم ؾم٤مقم٦م رسمع سمٜمحق اًمقىم٧م

 ش.ُمرشملم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: اًمٗمالح سمٕمد إول

 وإؾمٜم٤مده 84/  1 شاعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي ويمذا 743/  1 اًمٌٞمٝم٘مل رواه

 إذان ًمٙمـ إذاٟملم يِمٛمؾ وهق ُمٓمٚمؼ خمذورة أيب وطمدي٨م. احل٤مومظ ىم٤مل يمام طمًـ

 اًمّمٌح ُمـ سم٤مٕول أذٟم٧م وإذا»: سمٚمٗمظ أظمرى رواي٦م ذم ُم٘مٞمدا ضم٤مء ٕنف ُمراد همػم اًمث٤مين

 . شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة. اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمهؿ واًمٓمح٤موي واًمٜم٤ًمئل داود أبق ظمرضمف

 ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وهلذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمع طمديثف وم٤مشمٗمؼ 116 - 111 شداود

 : اًمٜم٤ًمئل ًمٗمظ قم٘م٥م 168 - 167/  1 شاًمًالم

 اسمـ اًمرواي٦م هذه وصحح: رؾمالن اسمـ ىم٤مل. اًمرواي٤مت أـمٚم٘متف ح٤م شم٘مٞمٞمد هذا وذم»

 وأُم٤م اًمٜم٤مئؿ إلي٘م٤مظ ٕنف ًمٚمٗمجر إول إذان ذم هل إٟمام اًمتثقي٥م ومنمقمٞم٦م: ىم٤مل ظمزيٛم٦م

 اًمزريمٌم ختري٩م» ُمـ ـها. اًمّمالة إمم ودقم٤مء اًمقىم٧م سمدظمقل قمالمإ وم٢مٟمف اًمث٤مين إذان

 يم٤من أنف: حمذورة أيب قمـ شاًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم ذًمؽ وُمثؾ. شاًمراومٕمل ٕطم٤مدي٨م

 .ط سم٠مُمره اًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم يثقب

 اعمنموع إذان أخٗم٤مظ ُمـ شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ًمٞمس هذا وقمغم: ىمٚم٧م

 إلي٘م٤مظ ذقم٧م اًمتل إًمٗم٤مظ ُمـ هق سمؾ وىمتٝم٤م سمدظمقل ظم٤ٌمرواإل اًمّمالة إمم ًمٚمدقم٤مء

 اعمت٠مظمرة إقمّم٤مر هذه ذم اًمٜم٤مس اقمت٤مده اًمذي إظمػم اًمتًٌٞمح يم٠مخٗم٤مظ ومٝمق اًمٜم٤مئؿ

 .شإول إذان قمـ قمقو٤م

 ذم اعم١مذٟملم أيمثر ُمـ اًمٕمٛمؾ جلري٤من اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٙمالم أـمٚم٧م وإٟمام: ىمٚم٧م

 صم٤مٟمٞم٤م اعم١مًمٗملم ُمـ هب٤م سح ُمـ وًم٘مٚم٦م أوٓ ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م ظمالف قمغم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد
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 وٓ ومٞمٝم٤م اًم٘مقل إمج٤مل قمغم ي٘متٍمون - ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد ورائٝمؿ وُمـ - مجٝمقرهؿ وم٤من

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ساطم٦م ذًمؽ ضم٤مء يمام اًمٗمجر ُمـ إول إذان ذم أنف يٌٞمٜمقن

  .ظمػما  اهلل ضمزامه٤م واًمّمٜمٕم٤مذم رؾمالن اسمـ ُمـ اعمت٘مدم ًمٚمٌٞم٤من ظمالوم٤م

 وشمزداد ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م اًمث٤مين إذان ذم اًمتثقي٥م ضمٕمؾ أن يتٌلم ٌؼؾم ومم٤م 

 ومام اًمث٤مين ذم اًمتثقي٥م قمغم ويٍمون سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إول إذان قمـ يٕمروقن طملم اعمخ٤مًمٗم٦م

ٌِْدًُمقنَ ▬: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف أطمراهؿ َت ًْ  يَم٤مُٟمقا  ًَمقْ ▬ ♂ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 .♂َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

 اًمٍمحيلم اعمت٘مدُملم قمٛمر واسمـ حمذورة أيب طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمٓمح٤موي ىم٤مل: ئدةوم٤م

 .ششمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق»: إول إذان ذم اًمتثقب ذم

 ش[176»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 بني التغاير وشـقة لؾػجر والثاين األول األذان بني التؿققز كقػقة

 لؾػجر الثاين وادمذن األول ادمذن

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 سملم اًمتٛمٞمٞمز أُمٙمـ إذا اًمقىم٧م أول قمغم شم٘مديٛمف ينمع»: اًمٗمجر أذان ذم ىمقًمف 

 .شآؿمت٤ٌمه ي٘مع ٓ طمتك واًمث٤مين إول إذان

: مجٚم٦م ي٤مدةسمز إول إذان ُمٞمزت اًمتل اًمًٜم٦م اًمتزُم٧م إذا سمٞمن ممٙمـ ذًمؽ: ىمٚم٧م

 .شم٘مدم يمام شُمرشملم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»

 إول إذان ُم١مذن يٙمقن أن وهل ينا  إُمر شمزيد أظمرى ؾمٜم٦م هٜم٤مك أن قمغم

 اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اعم١مًمػ ذيمره اًمذي قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم يمام اًمث٤مين إذان ُم١مذن همػم

 عمـ ومٝمٜمٞمئ٤م أجْم٤م ُمؽمويم٦م ؾمٜم٦م وهك 419 شاإلرواء» ذم ظمرضمتٝم٤م يمثػمة ؿمقاهد وًمف

 .إلطمٞم٤مئٝم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ووم٘مف

 ش[178»ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 لؾػجر األول األذان يف تؽقن، الـقم مـ خر الصالة: عبارة

 اًمّمالة»: وومٞمف: اخلؼم هذا ٟمحق.. .ط اًمٜمٌل قمـ حمذورة أيب قمـ رواي٦م وذم

 ش.اًمّمٌح ُمـ إومم ذم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، اًمٜمقم ُمـ ظمػم

: ومٞمف ىم٤مل، [إومم اًمرواي٦م: يٕمٜمل: ىمٚم٧م] أبلم ُمًدد وطمدي٨م»: داود أبق ىم٤مل

 : ُمرشملم ُمرشملم اإلىم٤مُم٦م وقمٚمٛمٜمل

 أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل»

، اًمّمالة قمغم طمل، اًمّمالة قمغم طمل، اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن أؿمٝمد، اهلل رؾمقل حمٛمدا

: رواي٦م ذم زاد»، اهلل إٓ إهل ٓ، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، حاًمٗمال قمغم طمل، اًمٗمالح قمغم طمل

 ش.أؾمٛمٕم٧م؟: اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ُمرشملم وم٘مٚمٝم٤م اًمّمالة أىمٛم٧م وإذا

 .قمٚمٞمٝم٤م ُمًح ط اًمٜمٌل ٕن: يٗمرىمٝم٤م وٓ ٟم٤مصٞمتف جَيُز ٓ حمذورة أبق ومٙم٤من: ىم٤مل

 ُمـ وم٢مٟمف: إًمخ.. .جَيُر ٓ حمذورة أبق ومٙم٤من: ىمقًمف دون، صحٞمح طمدي٨م: ىمٚم٧م»

 ش.79 رىمؿ» أظمر اًمٙمت٤مب طمّمفَ 

 ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىمٚم٧م اًمّمٌح صالة يم٤من وم٢من»: اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م ذم أن اقمٚمؿ صمؿ

 ش.اًمّمٌح ُمـ إومم»: سمـ ذًمؽ شم٘مٞمٞمد اًمرواي٦م هذه وذم. ُمٓمٚمؼ ومٝمذا: شاًمٜمقم

 وقمغم، ًمٚمٗمجر إول إذان ذم اجلٛمٚم٦م هذه ضمٕمؾ اًمًٜم٦م أن: اًمّمقاب هق وهذا

 ذم وًمٞمس: شاعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم ذيمرهت٤م وىمد، تكؿم ـمرق ُمـ إطم٤مدي٨م ضم٤مءت ذًمؽ

، اًمًٜم٦م ظمالف اًمٞمقم اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ومام. ًمٚمٗمجر اًمث٤مين إذان ذم أهن٤م ُمٜمٝم٤م رء

 ٓ إول وم٢من: سمٞمٜمٝمام ًمٚمتٗمريؼ: ضمّداً  ُمٕم٘مقل اًمث٤مين دون هب٤م إول إذان وختّمٞمّمٝم٤م

 .ظمرأ سمخالف: اًمّمالة حُيِّؾ  وٓ ـمٕم٤مُم٤مً  حيرم

 ش711/ 4» داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح



   إذاٟم٤من ذم اًمٗمجر   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 الثاين ال األول األذان يف« الـقم مـ خر الصالة»: ُيؼال أن السـة

 ضم٤مء ُم٤م وهذا، اًمث٤مين ٓ إول إذان ذمش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: ُي٘م٤مل أن اًمًٜم٦م

، اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: اًمٗمالح سمٕمد إول إذان ذم يم٤من: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل اًمٜمص سمف

 ىم٤مل يمام طمًـ سمًٜمد وهمػمهش 84/ 1» ح٤موياًمٓم أظمرضمفش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 .حمذورة أيب قمـ اًم٤ٌمب وذمش 169/ 3» اًمتٚمخٞمص ذم احل٤مومظ

 [174ص اًمًػمة وم٘مف قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ طم٤مؿمٞم٦م]

 التثقيب إكّم يؽقن يف أذان الػجر األول

ىمٚم٧م واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم هذا اًمتثقي٥م قمغم أنف ظم٤مص سم٤مٕذان : ىم٤مل إًم٤ٌمين

طمتك ذم ، ره أيمثر اعم١مذٟملم اًمٞمقم ُمع إؾمػ اًمِمديدوهق مم٤م هج، إول ذم اًمٗمجر

ٟمٜم٤م اًمًٚمٗمٞملم ذم ، احلرُملم اًمنميٗملم وًم٘مد اسمتكم سم٥ًٌم إطمٞم٤مء أُمث٤مهل٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ إظمقا

وىمٚم٦م أنّم٤مر اًمًٜم٦م ، وإمم اهلل اعمِمتٙمك ُمـ أطمقال هذا اًمزُم٤من، سمٕمض اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م

 ومٞمف.

 ش1/111اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»

 األذان وأن، الػجر صالة يف والثاين األول األذان مرشوعقة بقان

 لؾصائؿ بالـسبة الطعام عـ اإلمساك فقف جيب الذي هق الثاين

 هق ومٝمؾ، أذاٟملم سمٞم١مذن اعم٤ًمضمد سمٕمض ومٞمف إٟمف، اًمٗمجر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم: السائؾ

 ؟ش إذاٟملم» وارد همػم أو وارد

 ؟ وارد: السائؾ

 .اًمّمحٞمحلم ذم وارد: الشقخ

 .[ صم٤مٟمٞم٤مً  ؾم١مآً  ي٠ًمل أن يريد اًمرضمؾ ]، اجلٛمٕم٦م يقم ومٞمف: السائؾ
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 أقمٓمٞمؽ سمدي، اجلقاب رأس أظمذت أن٧م اًم١ًمال هذا[  ًمف ُم٘م٤مـمٕم٤م] : الشقخ

  .اًمدًمٞمؾ

 .شمٗمْمؾ: السائؾ

ٟمٙمؿ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: الشقخ ، سمٚمٞمؾ ي١مذن وم٢مٟمف: سمالل أذان َيُٖمرَّ

ن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا   : ُم١مذٟملم[  ًمديف] ومٞمف، ؿم٤ميػش ُمٙمتقم أم اسمـ ُي١َمذِّ

 .ـ سمٞمٕمرومف ُم٤م أطمد ومٞمف ُم٤م ـ سمالل: أطمدمه٤م

 .قمٛمرو: اؾمٛمف، ُمٙمتقم أم اسمـ: واًمث٤مين

، أيمؾ ومٞمف سم٤مىمل ُم٤م ظمالص: وشم٘مقًمقا  ومٞمف شمٖمؽموا ٓ سمالل أذان شمًٛمٕمقا  ح٤م: هلؿ ىم٤مل

 ًمٞم٘مقم ي١مذن -اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ: يٕمٜمل ـ ي١مذن وم٢مٟمام»: رواي٦م وذم، سمٚمٞمؾ سمٞم١مذن هق، ٓ

ن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا ، اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ  ش.ُمٙمتقم أم اسمـ ُي١َمذِّ

ن ٓ ومٙم٤من، اًمٗمجر يرى ٓ أقمٛمك رضمال ويم٤من  ة سمٕمض سمف َُمرَّ  إذا إٓ ُي١َمذِّ  وىمد اح٤مرَّ

 .يرى ٓ ضير ٕنف، ي١مذن طمٞمٜمئذٍ ، أصٌح٧َم  أصٌح٧َم : ًمف ىم٤مًمقا ، اًمٗمجر رأوا

 صالة إُم٤م ركيد، اًمٜم٤مئؿ ًمٞمًتٞم٘مظ إول إذان سمٞم١مذن واطمد، اصمٜملم أهنؿ: اًمِم٤مهد 

 ومٙمٚمقا »: اًمرؾمقل ومٌٞم٘مقل، يتًحر سمِّده إذا اًمًحقر يدارك، اًمٚمٞمؾ صالة أو اًمقشمر

 اح٤مرة ورآه اًمٗمجر ـمٚمع إذا ؟ ي١مذن يم٤من ُمتكش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 أم اسمـ ي١مذٟمف يم٤من اًمذي إذان هذا، سمٞم١مذن طمٞمٜمئذٍ ، أصٌح٧َم  أصٌح٧َم : ًمف وسمٞم٘مقًمقا 

 ومٞمف وهذا، أذاٟملم ومٗمٞمف ؟ ؿم٤ميػ، اًمّمالة وسمٞمحٚمؾ ٕم٤مماًمٓم سمٞمحرم اًمذي هق، ُمٙمتقم

 .. .اًمٞمقم إؾمػ ُمع، سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م

 ؟ ـمٌٕم٤مً  هذا سمرُمْم٤من[  اًمِمٞمخ ُم٘م٤مـمٕم٤م] : احلضقر مـ رجؾ

 .اًمًٜم٦م أج٤مم يمؾ: الشقخ

 ؟ اًمًٜم٦م أج٤مم يمؾ: السائؾ

 رُمْم٤من همػم ذم سمٞمّمقُمقا  ٟم٤مس ومٞمف سمتٕمرف أن٧م ٕنؽ![ ومامذا؟ وإٓ]: الشقخ
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 ٟم٤مس ومٞمف، يقم سمٞمٗمٓمروا يقم سمٞمّمقُمقا  ٟم٤مس ومٞمف، اخلٛمٞمس يقم، ُمثالً  صمٜملمآ يقم، ٟمٗمالً 

 ص٤مر سمٞمٕمرومقا  وؿمٚمقن، هدول سم٤محلٞمض سمالهؿ اهلل اًمٚمِّـل اًمٜم٤ًمء ظم٤مص٦م، ىمْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ

 ؟ وىم٧م ومٞمف وإٓ اًمٓمٕم٤مم شمرك وىم٧م

 ىمٌؾ رُمْم٤من ذم اعمًجد إمم ٟمٜمزل، ضمداً  ُم١مؾمٗم٦م -يٕمٜمل– طمقادث أقمرف أن٤م 

 أنف سمتِمٕمر ـ ُمتٚمٝمػ اًمٜم٤مس سمٕمض سمف ومٞمٛمر اًمقاطمد سمٞمٜمزل ـ ًمث٤مينا إذان ـ اًمث٤مين اًمٗمجر

  ؟ ٟمتًحر وىم٧م ومٞمف دظمٞمٚمؽ، اًمٜمقم ُمـ وم٤مق هق هالَّ 

 أذان، أذن ٕنف ؟ ًمٞمش، وىم٧م ومٞمف ُم٤م، ٓ: اجلقاب، سم٠مذين أؾمٛمع ويمٜم٧م: الشقخ

: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن، اإلُم٤ًمك ود أذان هذا، اإلُم٤ًمك أذان أنتؿ شمٕمرومقا !  اإلُم٤ًمك

 واذسمقا  يمٚمقا »: ىم٤مل اًمرؾمقل[ اعمٗم٤مهٞمؿ] شمتٖمػم يمٞمػ اهلل ؾمٌح٤منش قا واذسم يمٚمقا »

 سمٞمتٍمومقا  هؿ وم٤مإلُم٤ًمك، اًمٗمجر ـمٚمع إذا ؟ ي١مذن يم٤من ُمتكش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك

 ُم٤م أن٤م: سمٞم٘مقل، ُمٚمتٝم٥م سمٞمجٞمف ُمًجد وإُم٤مم ؿمٞمخ ومٌتالىمل، ؾم٤مقم٦م سمرسمع إذان ىمٌؾ

 أذان أذن هق سمٞمٜمام، اإلُم٤ًمك أذان أذن ٕنف، ٓ: ًمف ومٞم٘مقل ؟ وىم٧م ُمٕمل ومٞمف، شمًحرت

 إذاٟملم أن: -أظمل– اًمِم٤مهدش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا »: اإلـمٕم٤مم

 ذم ىم٤مل، ًمؽ ذيمرت اًمّمٞم٤مم ؿم٤من ُمـ سمس ُمق اًم٘مْمٞم٦م أن شمٜمًك ٓ سمٕمديـ، اًمًٜم٦م ـمقال

 اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم شم٠مظمػم أن أفمـ ومٞمام وسمتٕمرومقا  -يٕمٜمل -، يّمكم ي٘مقمش اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم»: رواي٦م

 اًمذي ًمٙمـ، سمٞمًتٓمٞمٕمقه اًمٜم٤مس يمؾ ُمق احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هذا ًمٙمـ، سمف اًمتٌٙمػم ُمـ أومْمؾ

 ومٞمف ُم٤م، اًمٞمقم اًمٜم٤مس أيمثر يٗمٕمؾ يمام، اًمٕمِم٤مء سمٕمد يّمكم، اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ي١مظمر يًتٓمٞمع ٓ

 سمٞمًٛمع، يتٜمٌف ٓ ىمد ًمٙمـ، ُمثالً  ومراغ قمٜمدهؿ ىمدرة قمٜمدهؿ ومٞمف اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٙمـ، ُم٤مٟمع

، اعمًجد إمم واًمذه٤مب ًمٚمّمالة اًمث٤مين ًمألذان يًتٞم٘مظ يمام ومٞمًتٞم٘مظ، إول إذان

 .اًمًٜم٦م ـمقال اًمث٤مين يم٤مٕذان ُمنموع إول إذان، وم٢مذن

 .ش..: .7: 76/  3/ واًمٜمقر اهلدى» 

 «الـقم مـ خر الصالة» يؼال متك

 ؟[اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ي٘م٤مل ًمٚمٗمجر إذاٟملم أي ذم]: مداخؾة
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 اسمـ طمدي٨م وُمـ حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًمذي: الشقخ

 هٜم٤مك وًمٞمس، إول إذان ذم يم٤منش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: اعم١مذن ىمقل أن قمٛمر

 .اًمث٤مين إذان ذم حمٚمٝم٤م اجلٛمٚم٦م هذه سم٠من صحٞمح طمدي٨م

ح، اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م أن ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم وسم٤مإلو٤موم٦م   حمٚمٝم٤م اجلٛمٚم٦م هذه سم٠من شُمٍَمِّ

 .إول إذان

 ُمـ ظمػم اًمّمالة»: سم٘مقًمف اعم٘مّمقد ٕن: إول سم٤مٕذان إٓ ٚمٞمؼشم ٓ اجلٛمٚم٦م أن يمام 

ش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: اعم١مذن ي٘مقل طمٞمٜمام اًمث٤مين إذان وذم، اًمٜم٤مئٛملم إي٘م٤مظش اًمٜمقم

٦م  .سمٜم٤مئٛملم وًمٞمس ُمًتٞم٘مٔمقن اًمٜم٤مس ومٕم٤مُمَّ

 أجْم٤مً  خم٤مًمػ ومٝمق، ًمٚمًٜم٦م ُُمـَخ٤مًمػ اًمث٤مين إذان ذم اجلٛمٚم٦م هذه ووع يمقن ومٛمع 

 ٓ»: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام، اًمٜم٤مئٛملم إي٘م٤مظ وهق، ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛم٘مّمد

ٟمٙمؿ  ومٙمٚمقا ، اعمتًحر ويًتحر اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم ي١مذن، سمٚمٞمؾ ي١مذن وم٢مٟمام، سمالل أذان َيُٖمرَّ

: ًمف ي٘م٤مل طمتك ي١مذن وٓ أقمٛمك رضمؾ ويم٤من، ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 .شأصٌح٧َم  أصٌح٧َم 

، اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم ح٤مذا؟: ولإ إذان ي١مذن يم٤من سمالل: اًمِم٤مهد

 !اًمٜم٤مئٛمقن؟ اؾمتٞم٘مظ وىمدش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: ىمقل وم٤مئدة ومام

 يمٞمػ اإلٟم٤ًمن يٕمج٥م واًمتل، ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م إؿمٞم٤مء ُمـ اًمقاىمع ذم هذا 

 .اًمٓمقيٚم٦م اًمدهقر هذه اعمخ٤مًمٗم٦م هذه اؾمتٛمرت

، أظمرى خم٤مًمٗم٤مت ذم ي٘مٕمقن اًمًٜمـ إمه٤مهلؿ سم٥ًٌم اًمٜم٤مس أن: اًم٤ٌمل ذم وخيٓمر

 اًمّمالة» ومٞمف ي٘مقًمقن اًمذي، سمزقمٛمٝمؿ اًمقىم٧م أذان ي١مذٟمقن إردن ذم ٟمالطمظ ٟمحـ

ٟمقن أهنؿ: أي، إول إذان وىم٧م ذم ي١مذٟمقن هؿ اًمقاىمع ذم ًمٙمـش اًمٜمقم ُمـ ظمػم  ُي١َمذِّ

 .إردن ذم ٟمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م وهذه، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٗمجر ًمّمالة

 هبذه اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل دون إردن شمٗمردت مم٤م، دنإر ذم أظمرى وُمِمٙمٚم٦م

ن طمٞم٨م، إذان شمقطمٞمد وهل، اًمٌدقم٦م  ضم٤ٌمل ذم ُمًجد أقمغم، هٜم٤مك ُمًجد ذم ُي١َمذَّ
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، ُمًجالً  أو طم٘مٞم٘مٞم٤مً  أذآٟم٤مً  هذا يم٤من إذا أدري وٓ، إذىمٞم٦م ُمًجد اؾمٛمف، إردن

 اعم٤ًمضمد ُمـ ٚمٞمؾوىم، اعم٤ًمضمد يمؾ إمم ُيَذاع، اعمًجد ذاك ُمـ ُيَذاع اًمذي إذان ومٝمذا

 .ٟمٗمًف ًمٚمٛمًجد ي١مذن ُم١مذن ومٞمف يٙمقن ُمـ

ن إذان هذا  ، دىمٞم٘م٦م وصمالصملم دىمٞم٘م٦م وقمنميـ مخ٦ًم سملم ُم٤م اًمٗمجر وىم٧م ىمٌؾ ُي١َمذَّ

 اًمِمٛمس ـمٚمقع وم٠مرى، اهلل سمٗمْمؾ وهمرسمٞمف ذىمٞمف ُمٙمِمقف ضمٌؾ قمغم هٜم٤مك ُمٜمززم وأن٤م

 ذِّهنؿوُُم١مَ  ٟمتًحر رُمْم٤من ذم، سمٕمٞمٜمل اًمِمٛمس همروب وأرى، سمٕمٞمٜمل اًمٗمجر وـمٚمقع

 وٟمِمٌع، اًمِمٛمس همرسم٧م وىمد وٟمٗمٓمر، سمٕمد اًمنمق ذم فمالًُم٤م ٟمرى وٟمحـ، ًمٚمٗمجر ي١مذن

ن ُم٤م واًمٌٕمض  ُمـ ظمػم اًمّمالة» ومٞمف يم٤من اًمذي، إول إذان قمغم طم٤مومٔمقا  ويم٠مهنؿ، َأذَّ

 هذا أن ومٔمٜمقا ، إُمر قمٚمٞمٝمؿ اٟمٓمغم اًمزُمـ ُمع صمؿ، ووىمت٤مً  ًمٗمٔم٤مً  قمٚمٞمف طم٤مومٔمقا ش اًمٜمقم

 هذا أن، أؾمػ قمغم أؾمٗم٤مً  زدٟم٤م صمؿ، قمٚمٞمٝمؿ اشمٚمخٌط، ٗمجراًم ُمـ اًمث٤مين إذان وىم٧م

 سم٤مًمِمٞمخ سَمْٕمُْمٙمؿ أو ضُمٚمُّٙمؿ أو يمٚمٙمؿ شمًٛمٕمقن رسمام، اًمٌٚمدان ُمـ يمثػم ذم ُمقضمقد اخلٓم٠م

ؾم٤مً  يم٤من اًمذي، اهلالزم اًمديـ شم٘مل  وهق رؾم٤مًم٦م ػأخّ  هذا، اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم ُُمَدرِّ

ٟمقن أهنؿ ومٞمٝم٤م يث٧ٌم، ُمٙمٜم٤مس ُمـ ُمٖمريب  ىمٌؾ، اًمٗمجر ىمٌؾ اًمٗمجر الةص هٜم٤مك ُي١َمذِّ

 .ٞم٘م٦مدىم وقمنميـ مخس أو -أن قمٜمدي ُمـ اًمِمؽ- ؾم٤مقم٦م سمثٚم٨م اًمقىم٧م

ٟمٜم٤م ُمـ آظمر رضمؾ صمؿ  ، ُمٓمٌققم٦م ًمف رؾم٤مًم٦م قمٜمدي أجْم٤مً  اًمٙمقي٧م ذم اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

ةاعمُ  احل٘مٞم٘م٦م هذه ي١ميمد  .اًمت٘مدير هذا سمٜمحق اًمٗمجر ىمٌؾ هٜم٤مك ي١مذٟمقن سم٠مهنؿ وي٘مقل، رَّ

 أفمـ ؿمٞمخ قمٜمدٟم٤م: زم ىم٤مل، اًمٓم٤مئػ ُمـ قمٚمؿ ٤مًم٥مـم أو ؿم٤مب يب اشمّمؾ ؿمٝمقر ُمٜمذ

 رء؟ هٞمؽ ومٞمف... هٙمذا أو اًمًٕمدي اهلل قمٌد ؾمامه

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

ٟمقن سم٠مهنؿ، وإظمقاين ٕصح٤ميب اًمِمٞمخ هذا ي٘مقل: الشقخ  ىمٌؾ اًمٗمجر ٕذان ُي١َمذِّ

 .اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم قم٤مُم٦م ُمّمٞم٦ٌم اعمّمٞم٦ٌم أن ومٞمٌدو، ...اًمقىم٧م هذا سمٜمحق اًمقىم٧م

 ذم أن، اًمنمقمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م يراقمقن ٓ ٕهنؿ: اًم٥ًٌم هذا هل، اعمّمٞم٦ٌم وهذه

٘متف أن٤م آظمر رء  اعمديٜم٦م ذم ٟمزًمٜم٤م، ومٞمف اقمتٛمرت، اح٤ميض ىمٌؾ رُمْم٤من ذم، سمٜمٗمز طَم٘مَّ
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 اًمِمٛمس ومرأج٧م، اًمٕمٚمقي اًمٓم٤مسمؼ قمغم صٕمدت اإلومٓم٤مر وىم٧م طم٤من ح٤م، ًمٜم٤م أخ قمٜمد

ٟمقا  ومام ،وم٠مومٓمرت، اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك اعمقضمقد اجلٌؾ وراء همرسم٧م وىمد  اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك أذَّ

 ومّمٕمدت، اًمدار هذه ٟمٗمس ذم هٜم٤م ضمئ٧م صمؿ، اًمِمٛمس همروب ُمـ دىم٤مئؼ قمنم سمٕمد إٓ

، هٜم٤م ُمـ اًمِمٛمس همرسم٧م، ضمداً  سم٤مًمٖم٤مً  هوري ومٙم٤من، اًمِمٛمس ورأج٧م إقمغم ذم ومقق

 .هٜم٤م ُمـ اعم١مذن وأّذن

 .ش .: ..: 19/  94 / واًمٜمقر اهلدى» 

 وماذا، باألذان التطريب وخطل يؽقن؟ ومتك، بالصالة التثقيب

 ادمذن؟ يف يشسط

 ىمٚمٞمؾ؟ ىمٌؾ ؾمٛمٕمتف اًمذي إذان قمغم شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ٟمريد: السائؾ

 سمٓمٌٞمٕم٦م- أقمجٌٜمل ُم٤م، أقمجٌٜمل وُم٤م أقمجٌٜمل اًمقاىمع ذم إذان هذا: الشقخ

 ٕنف، صقشمؽ طمًـ طمٞم٨م ُمـ وأقمجٌٜمل، واًمتٓمري٥م اًمتٚمحلم ُمـ ومٞمف ُم٤م -احل٤مل

رين ين دأطم وهق، حمذورة أيب سمحدي٨م َذيمَّ  .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُُم١َمذِّ

 دظمؾ وح٤م، ومٜم٤مداه، إيامٟم٤مً  وًمٞمس شم٘مٚمٞمداً  ي١مذن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٛمٕمف طمٞم٨م 

ن يمٞمػ وقَمٚمَّٛمف اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ُم١مذٟم٤مً  ضمٕمٚمف ىمٚمٌف ذم اإليامن  .ُي١َمذِّ

 اًمتل اًمٗمقائد ُمـ يم٤من: أىمقل، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ضمٜمٞمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٗمقائد ُمـ ويم٤من 

 إذان وهق إذان قمٚمٛمف ح٤م ط اًمٜمٌل أن: هذا حمذورة أيب ٨مطمدي ُمـ ضمٜمٞمٜم٤مه٤م

ٟم٧م وم٢مذا»: ًمف ىم٤مل، شمرسمٞمٕم٤مً  اًمٞمقم اعمٕمروف  ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ، إول إذان ًمٚمّمٌح أذَّ

 .شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، اًمٜمقم ُمـ

ك اًمذي هذا  ٛمَّ ًَ  اًمتثقي٥م هذا، اًمٗمجر صالة ذمش اًمتثقي٥م» اًمنمع سمٚمٖم٦م ُي

 إذان ذم أنف وهق، َُمْقِوَٕمف ُمٜمف واؾمتٗمدٟم٤م، هذا حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ اؾمتٗمدٟم٤مه

 .اًمٞمقم ُمٕمٝمقد هق يمام اًمث٤مين إذان ذم وًمٞمس إول

رين، اًمًٜم٦م ظمالف هق اًمث٤مين إذان ذم اًمتثقي٥م وَمَجْٕمؾ   اًمٞمقم اعم١مذن أذان َذيمَّ
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 ومٜمداوة، ٟمدي٤مً  يم٤من صقشمف ٕن ٟمٔمراً : اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمٕمٚمٞمؿ حمذورة أيب سم٠مذان

رين ُم١مذٟمٙمؿ قتص  أنف: ُمٜمف أقمجٌٜمل ُم٤م ًمٙمـ، ُمٜمف أقمجٌٜمل اًمذي هذا احلدي٨م هبذا َذيمَّ

 ُمـ ومٞمف ح٤م: ذقمٞم٤مً  أذاٟم٤مً  ًمٞمس وهق، اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم اعم١مذٟملم سمٕمض ٕذان ُُمَ٘مٚمِّداً  يم٤من

 .اًمنمع ًمٖم٦م اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم اعمٕمٝمقد اعمٙم٤من همػم ذم واًمتٜمٖمٞمؿ واعمٓمٛمٓم٦م اعمد

 ذم اعمٖمٜملم ًمٜمٖمامت شم٘مٚمٞمد هذا، اًمّمقت ذم ٜمزولواًم واهلٌقط اًمّمٕمقد ومٝمذا 

 إُمقر حمدصم٤مت إٟمٙم٤مر، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٜمد اعمتقارث ُمـ يم٤من أنف ضمرم وٓ، أهم٤مٟمٞمٝمؿ

 .ظم٤مص٦م سمّمقرة إذان ذم اًمتٚمحلم وإٟمٙم٤مر، سمٕم٤مُم٦م

ٌُّؽ إين: ًمف وم٘م٤مل إًمٞمف ضم٤مء رضمالً  أن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ صح وىمد   ذم ُأطِم

ـ ٕنؽ»: ىم٤مل يمٞمػ؟: ىم٤ملش اهلل ذم وم٠ُمبِْٖمُْمؽ أن٤م أُم٤م»: ىم٤مل اهلل  وشم٠مظمذ، أذاٟمؽ ذم شُمَٚمحِّ

 ش.أضمًرا  قمٚمٞمف

 ىمقل قمٜمد يٙمقن أن ويٓمٛمع، اهلل وضمف سم٠مذاٟمف يٌتٖمل ُم١مذن يمؾ اعم١مذن: وًمذًمؽ 

 هذه إمم اعم١مذن يّمؾ ومٙملش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أقمٜم٤مىم٤مً  اًمٜم٤مس أـمقل اعم١مذٟمقن» ط ٟمٌٞمٜم٤م

 أن ومٞمف يِمؽمط، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٜم٘م٤مً  اًمٜم٤مس أـمقل ُمـ يٙمقن أن، اعمرشم٦ٌم هذه وإمم اعمٜمزًم٦م

ؼ ىمد يٙمقن  .اصمٜمتلم ظمّمٚمتلم ومٞمف حَتَ٘مَّ

 ًمٕمثامن ط اًمٜمٌل وصٞم٦م ُمـ ضم٤مء وًمذًمؽ: هلل أذاٟمف يٙمقن أن: إومم اخلّمٚم٦م 

 قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل صم٘مٞمػ سمٜمل ىمٌٞمٚمتف إمم ط اًمٜمٌل أرؾمٚمف اًمذي اًمث٘مٗمل اًمٕم٤مص أيب سمـ

ٟم٤مً  اختذو، سم٠موٕمٗمٝمؿ واىمتد، إُم٤مُمٝمؿ أن٧م»: اًمًالم  .شأضمرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُُم١َمذِّ

 وضمؾ قمز اهلل قمٜمد إضمر يٌتٖمل اًمذي اعم١مذن هب٤م يتخٚمؼ أن جي٥م ظمّمٚم٦م وم٠مول 

 .هلل أذاٟمف يٙمقن أن ذًمؽ ذم ذط أول، آٟمٗم٤مً  ذيمرت ُم٤م ذًمؽ وُمـ

 وًمٞمس، شمٓمري٥م إذان ذم ًمٞمس اًمًٜم٦م: اًمًٜم٦م قمغم أذاٟمف يٙمقن أن: اًمث٤مين واًمنمط 

 .ـمٌٞمٕمتف وقمغم ؾمجٞمتف قمغم يٙمقن وإٟمام، شمٚمحلم إذان ذم

َتْثٜمَك ٟمٕمؿ  ًْ  ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمّمقت رومع يتٕمٛمد أن، ىمٚمتف اًمذي هذا ُمـ ُي

 صقشمف ؾمٛمع ُمـ يُمؾَّ  ًمف َيِْمَٝمد اعم١مذن أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ىمد ٕنف: ؾمٌٞمال
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 ظِمذَ أُ  وهذا، همػمه ُمـ أقمغم صقشمف يٙمقن اًمذي اعم١مذن ُيـْخَت٤مر وًمذًمؽ، ضمـ أو إٟمس ُمـ

 .إذان ذقمٞم٦م أصؾ ىمّم٦م ُمـ

ع مل إذان أن: اهلل ؿم٤مء إن احل٤مضيـ ًمدى وُمٕمٚمقم   وم٘مد، ُم٤ٌمذة هٙمذا ُينْمَ

قَم٧م أن سمٕمد يم٤مٟمقا   ًمٌٕمض ي٘مع يمام سمٕمْم٤م سمٕمُْمٝمؿ يٜم٤مدي، يتٜم٤مدون اًمّمالة هلؿ ُذِ

 يٜم٤مدي هٙمذا يم٤مٟمقا ، ه٤مه، صٚمقا ، اًمّمالة اًمّمالة يال، ُمنموع همػم وهذا، اًمٞمقم اًمٜم٤مس

، اًمّمالة طمْمقر قمـ ًمٞمٕمٚمٜمقا  قمٚمٞمف يتٗم٘مقن ؾمٌٞمال ًمٞمخت٤مروا وم٤مضمتٛمٕمقا ، سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ

، قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مر سم٢مي٘م٤مد اًمّمالة وىم٧م قمـ ُيْٕمَٚمـ أن ي٘مؽمح ُمـ ُمٜمٝمؿ، ذًمؽ ذم وم٤مظمتٚمٗمقا 

٤ٌَّمد ؿمٕم٤مر هذا أن أظمؼمهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٙم٤من  اىمؽمح وآظمر، اًمٜم٤مر قُم

ب أن  اإلقمالن يٙمقن أن اىمؽمح وصم٤مًم٨م، ٞمٝمقداًم ؿمٕم٤مر هذا وم٘م٤مل، اًمٌقق قمغم ُيْيَ

 .رء ٓ قمغم واٟمٗمْمقا ، اًمٜمّم٤مرى ؿمٕم٤مر هذا اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل سم٤مًمٜم٤مىمقس سم٤مًميب

 ًم٘مَل  إذ، اعمديٜم٦م ـُمُرق ُمـ ـمريؼ ذم يٛمٌم هق سمٞمٜمام أنف: سمٕمْمٝمؿ رأى اًمٚمٞمٚم٦م وشمٚمؽ 

: لىم٤م ًمٚمّمالة قمٚمٞمف ًمٜميب: ىم٤مل ًمِـاَم؟: ىم٤مل هذا؟ أتٌٞمٕمٜمل ًمف ىم٤مل ٟم٤مىمقس سمٞمده رضمالً 

 سم٘مل ُمٜمٝمدم ضمدار أي، ضمدر ضِمْذم هٜم٤مك ويم٤من ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم َأُدًمُّؽ أومال

 ىمقي٤مً  يم٤من ُمٝمام اجلدار ٕن وأبداً  دائامً  ُمِم٤مهد أُمر وهذا، إرض ُمـ ُمرشمٗمٕم٦م سم٘مٞم٦م ُمٜمف

 سم٘مٞم٦م ُمٜمف يٌ٘مك وإٟمام، ؾمقي٤مً  إرض ُمع يّمٌح سمحٞم٨م أصٚمف ُمـ يٜمٝمدم ٓ رظمٞم٤مً  أو

 قمٚمٞمف ىم٤مم، اعمٜم٤مم ذم اًمّمح٤ميب رآه اًمذي اًمِمخص ذاه وم٘م٤مم، إرض قمغم ُمًتٕمٚمٞم٦م

ن اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘مٌؾ  .اًمّمالة وأىم٤مم اجلذم هذا قمـ ٟمزل صمؿ، اًمٞمقم اعمٕمٝمقد إذان وَأذَّ

٦م ىَمصَّ  اًمرضمؾ أصٌح ومٚمام  رؤي٤م إهن٤م»: وم٘م٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمغم اًمِ٘مّمَّ

 وُمـ شُمٜمؽ صقشم٤مً  أندى ٢مٟمفوم، سمالل قمغم وم٠مخ٘مف»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف مت٤مم واًمِم٤مهد شطمؼ

 يم٤من ٟمدي٤مً  يم٤من صقشمف ٕن: اًمرؤي٤م شمٚمؽ َيرَ  مل اًمذي سمالل هق اعم١مذن ص٤مر اًمٞمقم ذاك

 أذاٟمف ذم َيَتتٌع أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ، اعم١مذن ذم ُمًتح٥م أُمر هذا وًمذًمؽ: ؿمجٞم٤مً 

 .أهم٤مٟمٞمٝمؿ اعمٖمٜمقن قمٚمٞمٝم٤م ي٘مٞمؿ اًمتل اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد

 شم٤ٌمرك هلل أذاٟمف ذم خمٚمّم٤مً : أوًٓ ، ٟمٔمـ يمام نيٙمق أن اًمٚمٞمٚم٦م ُم١مذٟمٜم٤م ٟمٜمّمح: هلذا 

ءً  ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل ٓ، وشمٕم٤ممم ٌَّع ٓ أن ٟمرضمق: وصم٤مٟمٞم٤م، ؿمٙمقرا وٓ ضمزا  شم٘م٤مًمٞمد َيَتَت
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714 

 ومٞمف إؾمػ ُمع اًمٞمقم اًمٜمٌقي اعمًجد ٕن: اًمٜمٌقي اعمًجد ذم وًمق اعم١مذٟملم سمٕمض

 ىمٞمد ذم وهق واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف قمٜمٝم٤م َيٜمْٝمك يم٤من اًمتل اعمُْحَدصم٦م إُمقر ُمـ يمثػم

 .ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم، طمٞم٤مشمف

 ش11: 39: 13/ 191/  واًمٜمقر اهلدى»

 التثقيب؟ فقف يؽقن ففؾ واحًدا أذاًكا إال لؾػجر اليمذهن كان إذا

 ُمـ ظمػمٌ  اًمّمالة» اًمتثقي٥م قمغم حيقي ٓ ًمٚمٗمجر اًمث٤مين إذان يم٤من إذا: السائؾ

 ضم٤مء هؾ ىم٤مهل٤م وإذا، يؽميمٝم٤م أم اعم١مذن ي٘مقهل٤م ؾومٝم واطمًدا أذاٟم٤مً  سمٚمدٟم٤م ذم وٟمحـش اًمٜمقم

 سمٌدقم٦م؟

 .ومٝمٛم٧م ُم٤م: الشقخ

 ُمـ ظمػمٌ  اًمّمالة» اًمتثقي٥م قمغم حيقي ٓ ًمٚمٗمجر اًمث٤مين إذان يم٤من إذا: السائؾ

 هؾ ىم٤مهل٤م وإذا، يؽميمٝم٤م أم اعم١مذن قمغم ي٘مقهل٤م ومٝمؾ، واطمًدا أذاٟم٤مً  سمٚمدٟم٤م ذم وٟمحـش اًمٜمقم

 سمٌدقم٦م؟ ضم٤مء

 .اًمث٤مين ذانإ ي١مذن هق يٕمٜمل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: السائؾ

 .إول إذان ي١مذن وٓ: الشقخ

 ...واطمد أذان هق: السائؾ

 ُمـ ظمػمٌ  اًمّمالة» ذم اًمتثقي٥م أن شمٕمٚمؿ أن٧م أي، ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ، ـمٞم٥م: الشقخ

 ومٝمؾ، اًمتثقي٥م وومٞمف إول إذان ي١مذن مل دام ومام: إول إذان ذم اًمًٜم٦مش اًمٜمقم

 .ؾم١ماًمؽ هٙمذا، شمثقي٥م ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمث٤مين إذان ذم اًمتثقي٥م يٕمقض

 .ٟمٕمؿ: السائؾ

 صمؿ اًمتثقي٥م وومٞمف إول إذان ي١مذن أن إُم٤م، هذا جيقز ٓ: اجلقاب: الشقخ
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ؼ أن أُم٤م، اًمتثقي٥م ومٞمف وًمٞمس اًمث٤مين إذان ي١مذن  ظمالف ومٝمذا أذاٟملم ُمـ أذاٟم٤مً  ُيَٚمٗمِّ

 .اهلل ديـ ذم واسمتداع، اًمًٜم٦م

 ش 11: 31: 17/ 748/واًمٜمقر اهلدى»

 الثاين؟ أم األول األذان يف يؽقن ثقيبالت هؾ

 اًمث٤مين؟ أم إول إذان ذم يٙمقن اًمتثقي٥م هؾ: مداخؾة

، اًمٗمؽمة هذه ذم وسمخ٤مص٦م وحم٤مضةً  يمت٤مسم٦مً  اعم٠ًمخ٦م هذه ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م ًم٘مد: الشقخ

 سمحديثلم اًمتذيمػم ُمـ سم٠مس ٓ ًمٙمـ، هب٤م ـمٗمٜم٤م اًمتل اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م

 خم٤مًمًٗم٤م ومٞمٙمقن ظم٤مًمٗمٝمام وُم٤م هلام وومً٘م٤م اعم٠ًمخ٦م هذه شم٘مقم وقمٚمٞمٝم٤م، هلام ُمٕم٤مرض ٓ اصمٜملم

 .سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمٌدقم٦م وهل ًمٚمنمع

 ُمـ وهمػمه٤م أمحد اإلُم٤مم وُمًٜمد اًمٜم٤ًمئل وؾمٜمـ ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد

 ذم اًمٞمقم اعمٕمروف إذان هذا، إذان حمذورة أب٤م قمٚمؿ ح٤م ط اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م يمت٥م

 : إظمرى ط اًمٜمٌل شمٕم٤مًمٞمؿ قمغم شمٕمٚمٞمٛمف متٞمز، ٜملماصم ؿمٞمئلم قمٚمٛمف اًمتٙمٌػم شمرسمٞمع

 إذا أو ىم٤مل وم٢مذا، اًمِمٝم٤مدشملم ذم اًمؽمضمٞمع، اًمؽمضمٞمع شمٕمٚمٛمف طمٞم٨م: إول إُمر

 أٓ أؿمٝمد: ًمذاشمف ُمًٛمًٕم٤م ٟمٗمًف ذم ومٞم٘مقل ًها  هبام يتٚمٗمظ اًمِمٝم٤مدشملم إمم اعم١مذن وصؾ

 رؾمقل حمٛمًدا أن أؿمٝمد، اهلل رؾمقل حمٛمًدا أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل أٓ أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل

 ُم٤مذا.. دهك ُم٤مذا اجل٤مهٚمقن ويت٤ًمءل اًم٤ًمُمٕمقن يتٜمٌف اًمقىم٧م ُمـ رء ي٠مظمذ هذا، اهلل

 وإٟمام يًٙم٧م مل احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق اًمٓمقيٚم٦م؟ اًمًٙمت٦م هذه ؾمٙم٧م طمٞم٨م اعم١مذن أص٤مب

 وضمٕمؾ صقشمف ومرومع شمرضمٞمًٕم٤م ؾمٛمل ًمذًمؽ رضمع اٟمتٝمك وم٢مذا، ًها  اًمِمٝم٤مدشملم شمِمٝمد

 .شمرضمٞمع اؾمٛمع هذا، آظمره إمم هللا إٓ إهل أٓ أؿمٝمد صقشمف

 .اًمٗم٤مئدة هبذه واٟمٗمرد اؾمت٘مؾ حمذورة أيب وطمدي٨م

 سمتامُمف إذان شمٕمٚمٞمٛمف ُمـ ومرغ ح٤م أنف ط اًمٜمٌل قمـ روى أنف: إظمرى واًمٗم٤مئدة

: اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة طمل سمٕمد وم٘مؾ اًمٗمجر ذم إول إذان أذٟم٧م وم٢مذا»: ًمف ىم٤مل
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 إذا»: وم٤مًمِم٤مهد، إذان سم٘مٞم٦م يت٤مسمع صمؿش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة.. اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة

 .حمذورة أيب طمدي٨م هب٤م شمٗمرد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٤مئدة هذهش اًمٗمجر صالة ذم إول إذان أذٟم٧م

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ذم ؿم٤مهد ًمف

 ّمالةاًم: ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٗمجر ًمّمالة إول إذان ذم يم٤من: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض

 وهمػمت اًمًٜم٦م هذه أُمٞمت٧م اًمزُمـ ُمع، اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة.. اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 يمٌ٘مٞم٦م اًمٗمجر أذان، إـمالىًم٤م إول ًمألذان ي١مذن ٓ اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم، وسمدًم٧م

 أول أذان ي١مذن اًمٌالد سمٕمض ذم، اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم واطمد أذان اخلٛمس اًمّمٚمقات

 وم٘مد، اًمًٜم٦م ظمالف وهذا اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م ٟمحق ـمقيؾ وىم٧م إذاٟملم سملم ًمٙمـ ًمٚمٗمجر

 أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي سمالل طمدي٨م ذيمر ح٤م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء

 سملم ويم٤من: ىم٤ملش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا »: ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد شسمالل

 صمؿ سمالل وهق إول إذان أذن اًمذي يٜمزل: يٕمٜمل، هذا ويّمٕمد هذا يٜمزل ُم٤م أذاٟمٞمٝمام

 .اًمث٤مين إذان ي١مذن قمٛمر اسمـ يّمٕمد

 واوح اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، ضمًدا ه٤مُم٦م وم٤مئدة وسمٛم١مذٟملم إذاٟملم شمنميع وذم

 قمٚمٛمتؿ ٕنٙمؿ: إول إذان ذم إٓ يٙمقن ٓ وذًمؽ، ًمٚمٜم٤مئٛملم ظمٓم٤مب أنف سم٤مًمٌداه٦م

 ٟم٘مٚم٧م أن، اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم ي١مذن؟ ح٤مذا، سمالل أذان هق إول إذان

 ُم٤م إٓ ٟم٤مئؿ ومٞمٝمؿ وًمٞمس أج٘م٤مظ يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس طمٞم٨م اًمث٤مين إذان إمم اًمٓمٞم٦ٌم ٛمٚم٦ماجل هذه

 .إومم اًمٗم٤مئدة هل هذه، اعمرى أو اعمٝمٛمٚملم أو اًمٙم٤ًممم ُمـ اهلل ؿم٤مء

 أن: اًمث٤مين إذان ُم١مذن همػم إول إذان ُم١مذن يمقن ُمـ إظمرى واًمٗم٤مئدة

 يًٛمع مل وًمق وشمٜمٌٞمًٝم٤م ٤مإي٘م٤مفمً  يٙمقن أن ومٞمٙمٗمل، أظمر قمـ خيتٚمػ ُمٜمٝمام يمؾ صقت

 إذان هق هذا يم٤من إن ومًٞمٕمٚمؿ إول إذان ذم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: مجٚم٦م اًمٜم٤مئؿ

 يٙمقن أن اًمًٜم٦م ومٛمـ ًمذًمؽ، اعم١مذن صقت شمٖمػم ُمـ اًمث٤مين إذان هق يم٤من أو إول

 .ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم إُمر يم٤من يمام اًمث٤مين اعم١مذن همػم إول اعم١مذن

 إذان ذم ي٘م٤مل أن وم٤مًمًٜم٦م، وسمدًم٧م همػمت يمٞمػ اًمزي٤مدة هذه ىمّم٦م هق هذا

 ذم اجلٛمٚم٦م هذه ٟمجٕمؾ أن اًمٌدقم٦م وُمـ، ًمٚمٜم٤مئٛملم إي٘م٤مفًم٤م اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: إول
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 .ُمًتٞم٘مٔمقن هؿ إٟمام واًمٜم٤مس اًمث٤مين إذان

 ش17: 37: 11ش /3» راسمغ ومت٤موى»

 األول األذان يف يؽقن التثقيب أن مـ األحاديث يف جاء ما

 أول ألكف األول وشّمه الثاين األذان عذ محؾف ممؽـ هؾ، لؾػجر

 اإلقامة؟ يف يؽقن ال التثقيب أن فػقف لإلقامة بالـسبة

، ًمٚمٗمجر إول إذان ذم يٙمقن اًمتثقي٥م أن ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م: السائؾ

 أن ومٗمٞمف ًمإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أول ٕنف إول وؾمامه اًمث٤مين إذان قمغم محٚمف ممٙمـ هؾ

 اإلىم٤مُم٦م؟ ذم نيٙمق ٓ اًمتثقي٥م

 أم أذاٟم٤من اًمٗمجر أذان ذم ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يم٤من ىمد يٙمقن أن يٜمٗمل هؾ: الشقخ

 شمٕمٚمٛمف؟ يمام أذاٟم٤من هٜم٤مك يٙمـ مل

 ..إول إذان يٙمقن ًمٙمـ أذاٟم٤من ومٞمف: مداخؾة

 .أن وسم٤مًمتٗمّمٞمؾ.. .: الشقخ

 .أذان ومٞمف: مداخؾة

 ٓ؟ أم صم٤مين نوأذا أول أذان يقضمد، ُمٜمؽ أريده اًمذي هذا، أذان ومٞمف: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

، اًمٗمجر صالة ذم إول إذان ذم يم٤من: ُم٤م طمدي٨م ذم ضم٤مء وم٢مذا! ـمٞم٥م: الشقخ

 إول؟ هق اعم٘مّمقد أم، اًمث٤مين هق إول سم٤مٕذان اعم٘مّمقد أن يت٤ٌمدر هؾ

 ..أو اإلىم٤مُم٦م إول ًمٙمـ، إول اعم٘مّمقد: مداخؾة

 أذاٟملم سمنمقمٞم٦م ّمٚمقاتاًم سم٘مٞم٦م قمـ يتٛمٞمز اًمٗمجر صالة يم٤من إذا، اؾمٛمع: الشقخ

 أخٞمس، اًمث٤مًم٨م إذان ؾمٞمٙمقن أذاٟم٤مً  ٟمًٛمٞمٝم٤م أن أردٟم٤م إذا سم٤مإلىم٤مُم٦م إظمذ ومحٞمٜمئذٍ ، ُمٕم٤مً 

 يمذًمؽ؟
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 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف ىم٤مل اًمذي وهق اًمٗمجر ىمٌؾ هق إول وإذان: الشقخ

 ومٙمٚمقا  اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ ًمٞم٘مقم ي١مذن وم٢مٟمف سمالل أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: اًمًالم

 أصٌح٧م: ًمف ي٘م٤مل طمتك ي١مذن سمالل ويم٤من، ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 ًمٌ٘مٞم٦م ظمالوم٤مً  أذاٟم٤من وم٘مط اًمٗمجر صالة ذم: إذاً ، اًمّمحٞمح وذم ُمٕمروف هذا شأصٌح٧م

 إذان هق يٙمقن إذان سمتٕمٌػم وم٤مإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا، اخلٛم٦ًم اًمّمٚمقات

 وإذان ُمٙمتقم أم اسمـ أذان هق اًمث٤مين وإذان، سمالل أذان هق إول وم٤مٕذان، اًمث٤مًم٨م

 .همػمه أو سمالل أىم٤مم ؾمقاء اإلىم٤مُم٦م هق اًمث٤مًم٨م

 اًمٗمجر سم٠من يٍمح[ إطم٤مدي٨م] سمٕمض ذم ًمٙمؿ ذيمرشمف يم٤مًمذي طمدي٨م ي٠متٞمٜم٤م وطملم

 سم٠منف هٜم٤م إول إذان شمٗمًػم يّمح ٓ اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: إول إذان ذم يم٤من

 أذان متٞمز قمـ اًمٜمٔمر همْمْمٜم٤م إذا ٕنف: إلىم٤مُم٦مًم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمث٤مين: أي، اًمث٤مين إذان

 إول إذان أذاٟم٤مت سمثالث اًمٗمجر متٞمز: ًمٚمتقوٞمح ضمديد شمٕمٌػم ٟمًتٕمٛمؾ أن، اًمٗمجر

 هق واطمد سم٠مذان يتٛمٞمز اًمٗمجر احل٘مٞم٘م٦م ذم هق، اًمث٤مًم٨م إذان وهق واإلىم٤مُم٦م واًمث٤مين

 ذم إول ذانإ شم٠موًمقا  إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض أن زم ىمٚم٧م ح٤م ًمٙمـ، إول إذان

 احلدي٨م ٕن: احلدي٨م يٕمٓمؾ هذا سمٞمٜمام اًمٗمجر وىم٧م إذان هق سم٠منف حمذورة أيب طمدي٨م

 ومٞمٙمقن اًمث٤مًم٨م إذان ومٝمق اإلىم٤مُم٦م أُم٤م، وصم٤مين أو أذاٟم٤من ًمٚمٗمجر إذان أن ي٘مقل

 .احلدي٨م ٟمص قمـ ظمروج طمٞمٜمذاك

 ٓ أنف مت٤مُم٤مً  ومًٞمتٌلم سمٚمٗمٔمف طمّمٚمٜم٤مه وإذا احلدي٨م ٟمحّمؾ أن ىمٌؾ أردت ُم٤م هذا

 ط اهلل رؾمقل ظمرج ح٤م: ىم٤مل حمذورة أيب قمـ، طمٙمٞمتف سم٤مًمذي احلدي٨م شم٠مويؾ يٛمٙمـ

 سم٤مًمّمالة ي١مذٟمقن ومًٛمٕمٜم٤مهؿ ٟمٓمٚمٌٝمؿ ُمٙم٦م أهؾ ُمـ قمنمة قم٤مذ ظمرضم٧م طمٜملم ُمـ

 إٟم٤ًمن شم٠مذيـ ه١مٓء ذم ؾمٛمٕم٧م ىمد»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، هبؿ ٟمًتٝمزئ ٟم١مذن وم٘مٛمٜم٤م

: أذٟم٧م طملم وم٘م٤مل ،آظمرهؿ ويمٜم٧م رضمؾ رضمؾ وم٠مذن، إًمٞمٜم٤م وم٠مرؾمؾ اًمّمقت طمًـ

 اذه٥م: ىم٤مل صمؿ ُمرات صمالث قمكم وسمرك ٟم٤مصٞمتل ومٛمًح يديف سملم وم٠مضمٚمًٜمل! شمٕم٤مل

م اًمٌٞم٧م قمٜمد وم٠مذن : هب٤م أن شم١مذٟمقن يمام ومٕمٚمٛمٜمل اهلل؟ رؾمقل ي٤م يمٞمػ: ىمٚم٧م، احلرا
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 ش.أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل

، أيمؼم اهلل أيمؼمَ  اهلل: قني٘مقًم، اعم١مذٟملم ُمـ يمثػم: سمٗم٤مئدة اًمتذيمػم ُمـ زم سمد ٓ: أن

 اهلل: صحٞمح ذم هق ويمام هٜم٤م ٟمراه يمام احلدي٨م ٕن: رواي٦م وظمٓم٠م ًمٖم٦مً  ظمٓم٠م.. ظمٓم٠م هذا

 قمٚمؿ وسمخ٤مص٦م وآداهب٤م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده يم٤من وُمـ، أيمؼم اهلل أيمؼمُ 

 قمغم ُمرومقع ظمؼم أيمؼمُ ، آسمتداء قمغم ُمرومقع ُمٌتدأ اجلالًم٦م ًمٗمٔم٦م سمتٕمٌػمهؿ وم٤مهلل اًمٜمحق

 أُم٤م، أيمؼم اهلل: ٟم٘مقل وىمٗمٜم٤م وم٢مذا، ًمٖم٦م ظمٓم٠م ٕنف: أيمؼمَ  اهلل: ٟم٘مقل أن جيقز ومام، اخلؼمي٦م

 .أيمؼم اهلل أيمؼمُ  اهلل: ومٜم٘مقل ُمْمٛمقُم٦م ومٝمل وصٚمٜم٤م إذا

 .اًمقصؾ يمٚمٝم٤م اًمًٜم٦م! ـمٞم٥م: مداخؾة

 إذا يم٤من أنف اخلٓم٤مب قمٛمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد، ٟمٕمؿ: الشقخ

 ىم٤مل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل وم٢مذا، يديف سملم اعم١مذن أذن اجلٛمٕم٦م يقم اعمٜمؼم صٕمد

 أن ضمداً  ومٛمٝمؿ، هٜم٤م شمرون يمام اًمقصؾ وم٤مًمًٜم٦م، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعمٜمؼم قمغم وهق قمٛمر

 اهلل أيمؼمُ  اهلل: ضم٤مئل ومٝمٜم٤م ُمْمٌقـم٦م شمٌ٘مك ٕهن٤م: اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ إذيم٤مر ي٠مظمذ اإلٟم٤ًمن

 أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، أيمؼم اهلل أيمؼمُ  اهلل، أيمؼم

: ي٘مقل رضمع يًٛمك.. .اًمؽمضمٞمع هٜم٤م، اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن أؿمٝمد، اهلل رؾمقل حمٛمداً 

 أن أؿمٝمد اهلل رؾمقل حمٛمداً  أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد

 قمغم طمل اًمٗمالح قمغم طمل ،اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل، اهلل رؾمقل حمٛمداً 

 ذم اًمنمح ذم هٜم٤م، إومم ذم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، اًمٗمالح

 هٜم٤م].. شم١مذٟمقن: أي، إول ذم ٟمًخ٦م وذم، إومم اعمٜم٤مداة ذم: أي، اًمّمٌح ُمـ إومم

 [.ؾم٘مط

 .اًمث٤مين اًمنمح ذم هق ُم٤م، ؿمٞمخ ي٤م هذا اًمث٤مين اًمنمح: مداخؾة

 إومم اعمٜم٤مداة ذم: أي، اًمّمٌح ُمـ إومم ذم! ـمٞم٥م هٜم٤م؟ ُمـ اٟمت٘مؾ يمٞمػ: الشقخ

 ذم ُم٤مذا، اإلىم٤مُم٦م دون إذان واعمراد، إول اًمٜمداء ذم: أي، إول ذم اًمٜمًخ٦م وذم

: ىم٤مل، اًمّمٌح ُمـ إومم ذم، اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة احلدي٨م؟
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 يم٤مٟم٧م أظمرى رواي٤مت ذم أفمـ، آظمره إمم أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ُمرشملم اإلىم٤مُم٦م وقمٚمٛمٜمل

 .أن ٟمجده٤م ورسمام طمٗمٔمل ذم

 .إول إذان ذم ي٘مقل.. .: مداخؾة

 اًمتثقي٥م ًمٚمٛم١مذن وينمع: ي٘مقل ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد هٜم٤م، احلدي٨م.. .إذان هق: الشقخ

 ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: احلٞمٕمٚمتلم سمٕمد اًمّمٌح أذان ذم ي٘مقل أن وهق

 يم٤من وم٢من: وىم٤مل ومٕمٚمٛمف إذان ؾمٜم٦م قمٚمٛمٜمل! اهلل رؾمقل ٤مي: حمذورة أبق ىم٤مل»: اًمٜمقم

 وأبق أمحد رواهش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ىمٚم٧م، اًمّمٌح صالة

 دظمقل ىمٌؾ يٙمقن اًمذي ًمٚمّمٌح إول إذان ذم اًمتثقي٥م ينمع إٟمام: ىمٚم٧م، داود

 إذان ذم ٤منيم»: ىم٤مل، قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ حلدي٨م شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقم٦م رسمع سمٜمحق اًمقىم٧م

 أن٤م ذًمؽ أضمؾ ُمـ، اًمٌٞمٝم٘مل رواهش ُمرشملم اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٗمالح سمٕمد إول

 أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح ذم اًمٓمح٤موي ويمذاش 1/743» اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ُمٜمؽ ـمٚم٧ٌم

 يِمٛمؾ وهق ُمٓمٚمؼ حمذورة أيب وطمدي٨م، احل٤مومظ ىم٤مل يمام طمًـ وإؾمٜم٤مدهش 1/84»

 وإذا»: سمٚمٗمظ أظمرى رواي٦م ذم ُم٘مٞمداً  ضم٤مء ٕنف: ُمراد همػم اًمث٤مين إذان ًمٙمـ، إذاٟملم

 أظمرضمفش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ اًمّمٌح ُمـ سم٤مٕول أذٟم٧م

 .وهمػمهؿ واًمٓمح٤موي واًمٜم٤ًمئل داود أبق

 ىم٤مل وهلذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمع طمديثف وم٤مشمٗمؼ داود أيب صحٞمح ذم وخمرج

، اًمرواي٤مت أـمٚم٘متف ح٤م ٞمٞمدشم٘م هذا وذم اًمٜم٤ًمئل ًمٗمظ قم٘م٥م اًمًالم ؾمٌؾ ذم اًمّمٜمٕم٤مين

 ذم هل إٟمام اًمتثقي٥م ومنمقمٞم٦م: ىم٤مل، ظمزيٛم٦م اسمـ اًمرواي٦م هذه وصحح: رؾمالن اسمـ ىم٤مل

 اًمقىم٧م دظمقل إقمالم وم٢مٟمف اًمث٤مين إذان وأُم٤م، اًمٜم٤مئؿ إلي٘م٤مظ ٕنف: ًمٚمٗمجر إول إذان

 ذم ذًمؽ وُمثؾ، اًمراومٕمل ٕطم٤مدي٨م اًمزريمٌم ختري٩م ُمـ اٟمتٝمك، اًمّمالة إمم ودقم٤مء

 اًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم يثقب يم٤من أنف حمذورة أيب قمـ اًمٙمؼمى ٌٞمٝم٘ملاًم ؾمٜمـ

 .ط سم٠مُمره

 ذم اعمنموع إذان أخٗم٤مظ ُمـ اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة ًمٞمس هذا وقمغم: ىمٚم٧م

 إلي٘م٤مظ ذقم٧م اًمتل إًمٗم٤مظ ُمـ هق سمؾ، وىمتٝم٤م سمدظمقل واإلظم٤ٌمر اًمّمالة إمم اًمدقم٤مء
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 اعمت٠مظمرة إقمّم٤مر هذه ذم اًمٜم٤مس اقمت٤مده اًمذي إظمر اًمتًٌٞمح يم٠مخٗم٤مظ ومٝمق اًمٜم٤مئؿ

 .اًمّمٜمٕم٤مين يمالم يمٚمف هذا، إول إذان قمـ قمقو٤مً 

 اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ُم٤م قمٛمر اسمـ وراوي٦م حمذورة أيب رواي٦م: روايت٤من أنف شمرى وأن٧م

 يم٤مٕذان اًمٗمجر ذم إذان يم٤من ًمق إٓ اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٗمالح سمٕمد إذان ذم يم٤من

 شمتٛمٞمز اًمٗمجر صالة يم٤مٟم٧م ح٤م ًمٙمـ، اًمت٠مويؾ هذا ُمـ سمد ٓ طمٞمٜمذاك اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم

 ذم يم٤من: إذاٟملم هبذيـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمّمح٤ميب ىمقل هذا أذاٟملم سمنمقمٞم٦م اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م قمـ

 اًمت٠مويؾ احل٘مٞم٘م٦م هذا، اًمث٤مين إذان سمف اعم٘مّمقد إٟم٤ًمن سم٤مل ذم خيٓمر ٓ، إول إذان

 وإٟمام: ىمٚم٧م وُمتلم ضمٞمد وهق اًمّمٜمٕم٤مين يمالم ٟم٘مٚم٧م سمٕمدُم٤م، إًمٞمف يّم٤مر أن يّمح ُم٤م سمٕمٞمد

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم اعم١مذٟملم أيمثر ُمـ اًمٕمٛمؾ جلري٤من اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٙمالم أـمٚم٧م

 مجٝمقرهؿ وم٢من، صم٤مٟمٞم٤مً  اعم١مًمٗملم ُمـ هب٤م سح ُمـ وًم٘مٚم٦م أوًٓ  ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م ظمالف قمغم

 إذان ذم أنف يٌٞمٜمقن وٓ ومٞمٝم٤م اًم٘مقل إمج٤مل قمغم ي٘متٍمون ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد ورائٝمؿ وُمـ

 ي٘مقل أن وهق اًمتثقي٥م ًمٚمٛم١مذن وينمع، ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد ىم٤مل ُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م أن٧م، ٕولا

 اعم٤ًمئؾ هذه احل٘مٞم٘م٦م ٕن: اًمٌٞم٤من قمـ صٗمح٤مً  ضب أذان؟ أي.. اًمّمٌح أذان ذم

 .اًمًٜم٦م ظمالف قمغم اعمِمتٝمرة

 مجٝمقرهؿ وم٢من، صم٤مٟمٞم٤مً  اعم١مًمٗملم ُمـ هب٤م سح ُمـ ًم٘مٚم٦م: يمالُمف مت٤مم ذم: ىمٚم٧م ًمذًمؽ

 إذان ذم أنف يٌٞمٜمقن وٓ ومٞمٝم٤م اًم٘مقل إمج٤مل قمغم ي٘متٍمون سمؼؾم٤م اًمًٞمد ورائٝمؿ وُمـ

 ًمٚمٌٞم٤من ظمالوم٤مً  اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ساطم٦م ذًمؽ ضم٤مء يمام، اًمٗمجر ُمـ إول

 .ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ واًمّمٜمٕم٤مين رؾمالن اسمـ ُمـ اعمت٘مدم

 خم٤مًمٗمتف وشمزداد، ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م اًمث٤مين إذان ذم اًمتثقي٥م ضمٕمؾ أن يتٌلم... 

 أهقاهؿ ومام اًمث٤مين ذم اًمتثقي٥م قمغم ويٍمون سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إول إذان قمـ روقنيٕم طملم

ٌِْدًُمقنَ  ▬: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف َت ًْ  يم٤مٟمقا  ًمق [61: اًمٌ٘مرة] ♂ ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 .يٕمٚمٛمقن

 اعمت٘مدُملم قمٛمر واسمـ حمذورة أيب طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمٓمح٤موي ىم٤مل: وم٤مئدة

 رمحٝمؿ وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق إول إذان ذم قي٥مسم٤مًمتث اًمٍمحيلم
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 .شمٕم٤ممم اهلل

 طم٘م٤مً  اعمًٚمٛملم أن اعمٗمروض: اًمتٗم٘مف سم٤مب ُمـ وهذا، أظمػمة يمٚمٛم٦م أىمقل أن أريد

 ىمقل ُمٕمٜمك ومام، ٟمٞم٤مم همػم أج٘م٤مفم٤مً  يٙمقٟمقا  أن اًمث٤مين أذان اًمٗمجر ًمّمالة اعم١مذن ي١مذن طمٞمٜمام

 اًمٕم٤ممل شمٓمٌٞمع: ُمٕمٜم٤مه هذا اًمٜمقم؟ ُمـ ظمػم ّمالةاًم: اًمث٤مين إذان هذا ذم اعم١مذن

 اًمّمالة: هلؿ ىم٤مل ًمذًمؽ: اًمث٤مين إذان يًٛمٕمقا  طمتك ٟم٤مئٛملم ئمٚمقا  سم٠من يمٚمف اإلؾمالُمل

 وًمذًمؽ: إول إذان ذم يٙمقن أن ُمٕم٘مقًمٞمتف هذا، ُمٕم٘مقل وًمٞمس، اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 ش.سمالل أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: ىم٤مل

 خل٤مص٦م اًمٗمجر أذان قمغم اإلٟم٤ًمن ظيًتٞم٘م ىمد: ضمداً  مجٞمؾ وهق وأظمػم آظمر ورء

 ويم٤من ىمٚمٞمالً  أنّم٧م ًمق اًمث٤مين؟ إذان أو إول إذان هذا شمرى ي٤م: ومٞمت٤ًمءل رُمْم٤من

 إول إذان هق هذا أن قمرف اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة ومًٛمع اًمًٜم٦م قمغم إول إذان

 ٦مريمٕم وًمق اًمٚمٞمؾ صالة ًمٞمٙمٛمؾ أو اًمّمٞم٤مم يٜمقي يم٤من إذا يتًحر أن ُم٤مل قمٜمده طمٞمٜمئذٍ 

 يًتٓمٞمع ومال اًمٞمقم اًم٘م٤مئؿ اًمقوع قمغم أُم٤م، اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ

 ومال، اًمث٤مين إذان إمم إول إذان ُمـ ٟم٘مٚم٧م اًمًٜم٦م أن سم٥ًٌم اًمٗم٤مئدة هذه يتدارك أن

 شمتح٘مؼ طمتك اًمث٤مين إذان قمغم إول إذان شمريمٞم٥م ذم وم٤مرق هٜم٤مك يٙمقن ُم٤م سمد

[ ًمٞمٜمٌف] إول؟ إذان ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف زاده٤م ٤مذاح، اًمزي٤مدة هذه ُمـ اًمٗم٤مئدة

 ًمف يم٠منف يمالم هذا اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: ًمٚم٘م٤ميض ىمٞمؾ وم٢مذا، اعمتًحر ويتًحر اًمٜم٤مئؿ

 هق اًمًٜم٦م إمم هب٤م واًمرضمقع إول إذان إمم اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ومٜم٘مؾ سم٤مًمًٜم٦م يٚمٞمؼ ٓ

 يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف سمٕمدي ُمـ ؾمٜم٦م أطمٞم٤م وُمـ» احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمقاضم٥م

 اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ»: واًمّمحٞمح، وٕمٞمػ اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م: أىمقل ًمٙمـش اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .آظمره إممش طمًٜم٦م ؾمٜم٦م

 شمققمٞم٦م هل٤م ي٘مدم أن حتت٤مج اًمًٜم٦م هذه إطمٞم٤مء إن: اًم٤ٌمرح اًمٜمٝم٤مر ًمٙمؿ ىمٚم٧م يمام وًمٙمـ

 اًمِم٤مهد ومٚمٞمٌٚمغ :أىمقل أن٤م وًمذًمؽ، اًمٜم٤مس سملم وسمٚمٌٚم٦م ىمٚم٘مٚم٦م شمٕمٛمؾ ٓ طمتك اًمٜم٤مس سملم

 إلطمٞم٤مء اًمتٛمٝمٞمد ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ اهلل ؿم٤مء إن شم٤مم سمقوقح اعم٠ًمخ٦م قمرومتؿ وىمد، اًمٖم٤مئ٥م

 ًمٚمًٞمدة ط ىمقًمف وهق، ُمرة ُمـ أيمثر ذم ذيمر اًمذي احلدي٨م سم٤مب ُمـ اًمًٜم٦م هذه
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 هلدُم٧م سم٤مًمنمك قمٝمد طمديثق ىمقُمؽ أن ًمقٓ! قم٤مئِم٦م ي٤م»: اًمٗمتح همزوة ذم قم٤مئِم٦م

 ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف - ٞمؿإسمراه أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم

 إرض ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م» ضمداً  مجٞمٚم٦م هذه اًمٌٜم٤مئٞم٦م اهلٜمدؾم٦م هذه اٟمٔمرواش إرض

 اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد وم٢من شمدظمٚم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـش ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مسم٤مً  ُمٜمف يدظمٚمقن سم٤مسم٤مً 

 ذم اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمٞم٤من دوم٠مقم٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ُمـ احلدي٨م هذا ؾمٛمع ىمد يم٤من قمٜمف اهلل ريض

 ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد اًمِمديد إؾمػ ُمع صمؿ، اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس إمم زُم٤مٟمف

 وىمد، اًمًٜم٦م هبذه ضم٤مهالً  يم٤من ٕنف: اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد سمٜم٤مء ىمٌؾ يم٤مٟم٧م يمام اًمٙمٕم٦ٌم أقم٤مد

 إٓ ذًمؽ ومٕمؾ ُم٤م اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد إن! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمف وىم٤مل اًمرواة أطمد[ ٟمٌٝمف]

 ذًمؽ قمٚمٛم٧م ًمق: ٟم٤مدُم٤مً  وم٘م٤مل، قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ظم٤مًمتف ُمـ ؾمٛمع ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً 

 .ُمٜمدم طملم وٓت ًمٙمـ، ومٕمؾ ُم٤م قمغم ومٕمؾ ُم٤م ًمؽميم٧م

 ش14: 18: 11/أ19: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 األذان يف تؼال« الـقم مـ خر الصالة» عبارةأن  عذ الدلقؾ

 لؾػجر األول

 اهلل ريض سمالل قمـ ورد.اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل احلٛمد: السائؾ

 ،شأذاٟمؽ ذم اضمٕمٚمٝم٤م»: ط اًمٜمٌل ًمف ىم٤ملش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: ىم٤مل قمٜمدُم٤م قمٜمف

 إدًم٦م ٟمريد شاًمّمٌح ُمـ إول إذان ذم أي»: ىُمٚم٧م اعم١مًمٗم٤مت سمٕمض ذم قمٚم٘م٧م وم٘مد

 سطم٧م؟ اًمتل

 وذم، إول إذان ذم صمٌت٧م إٟمام شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» زي٤مدة، ٟمٕمؿ: الشقخ

 إذان ذم يم٤من»: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ؽذًم

 هذه وإؾمٜم٤مد شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم إول

ـٌ  إؾمٜم٤مد اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم اًمرواي٦م  ًمف ٕن ًمٖمػمه صحٞمًح٤م يّمٌح صمؿ، احلُج٦م سمف شم٘مقم طمً

 ط اًمٜمٌل أن طمٞم٨م، ُمٙم٦م ذم ط اهلل لرؾمق ُم١مذن حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهًدا

 اًمّمالة وم٘مؾ إول إذان اًمٗمجر ًمّمالة أذٟم٧م وم٢مذا»: ًمف ىم٤مل إذان قمٚمٛمف ح٤م ؾمٚمؿ
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 .ُمٓمٚمً٘م٤م يٕم٤مروٝمام ُم٤م احلديثلم هلذيـ يقضمد وٓ شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم

 احلديثلم هذيـ ذم ضم٤مء ُم٤م ي١ميد اًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح وم٤مًمٜمٔمر يمذًمؽ إُمر وإذ 

 اسمـ اإلُم٤مم رأؾمٝمؿ وقمغم اًمًٜم٦م أئٛم٦م ُمـ مجع أظمرضمف حمذورة أيب وطمدي٨م، تلماًمث٤مسم

 اًمزائدة اجلٛمٚم٦م هذه أن ي١ميد اًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر إن: أىمقل. صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م

 سم٤مٕذان وًمٞمس إول سم٤مٕذان شمٚمٞمؼ إٟمام شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»: وهل أٓ إذان قمغم

 اعمًتٞم٘مظ شمٜمٌٞمف وًمٞمس اًمٜم٤مئؿ إي٘م٤مظ جلٛمٚم٦ما هذه ُمـ اعمٗمروض ٕن ذًمؽ، ًمٚمٗمجر أظمر

 ذم ضم٤مء ذًمؽ أضمؾ ُمـ ٟم٤مئٛملم أهمٚمٌٝمؿ أو اًمٜم٤مس قم٤مدةً  يٙمقن إول إذان ومٗمل

 ًمٞمتًحر سمٚمٞمؾ ي١مذن وم٢مٟمام سمالل أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: ط ىمقًمف وهمػمه اًمٌخ٤مري صحٞمح

 سمالل أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو-شاًم٘م٤مئؿ وًمٞمّمكم اعمتًحر

 ذم طمٞم٤مشمف هم٤مًم٥م ذم ي١مذن يم٤من اًمذي ومٌالل، اًمٗمجر أذان ىمٌؾ: أيش سمٚمٞمؾ ي١مذن ٢مٟماموم

 ظمػم اًمّمالة» ومٞمف اعم١مذن ي٘مقل أن اًمٜمٔمر ي٘متيض إذان هذا ومٗمل إول إذان اًمٗمجر

 اًمّمحٞمح٦م احلدي٨م هذا رواي٤مت سمٕمض ذم وضم٤مء شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ

ش ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ٙمٚمقا وم»: سمالل أذان ؾمٛمع عمـ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 أي شأصٌح٧م أصٌح٧م»: ًمف ي٘م٤مل طمتك ي١مذن ٓ ُمٙمتقم ام اسمـ ويم٤من: اًمرواي ي٘مقل

ن اًمٗمجر ذم دظمٚم٧م  ي٘م٤مل أن ُمٕمٜمك ٓ إذان هذا ومٗمل ،أقمٛمك رضمؾ يم٤من ٕنف وم٠مذِّ

 .ٟمٞم٤مُم٤مً  يٌ٘مقا  ومل أج٘م٤مفًم٤م ص٤مروا اًمٜم٤مس ٕن شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة»

 وهل أٓ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره٤م ضم٤مء أظمرى زي٤مدة مت٤مًُم٤م هذا يِمٌف

 ذم اعم١مذن ي٘مقهل٤م أن اًمزي٤مدة هذه شمنمعش اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة، اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة» مجٚم٦م

 اعم١مذن سم٘مقل اعمدقمقون ئمؾ أن احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ومرظمص، إُمٓم٤مر هتٓمؾ يقم أذاٟمف

 اًمِم٤مرع هلؿ ظمصر اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة إمم شاًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل»

 هلؿ رظمص يمام، اعمٓمر ًمٕمذر هٜم٤مك يّمٚمقن رطم٤مهلؿ وذم سمٞمقهتؿ ذم ئمٚمقا  أن احلٙمٞمؿ

 ُمثؾ ذم اعم١مذن ي٘مقل أن ُمٕمٜمك ُمـ ؾإُمٓم٤مر. ومٝم وهٓمٚم٧م اعمًجد ذم يم٤مٟمقا  إذا سم٤مجلٛمع

 هؾ، اجلٛمٚمتلم هل٤مشملم شم٤مسمًٕم٤م أو شاًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل» سمديؾ إج٤مم هذه

 ٓ شاًمرطم٤مل ذم اًمّمالة اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة» ومٞم٘مقل إذان ذم يزيد أن اعمٕم٘مقل ُمـ
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 سمٞمقهتؿ وذم دورهؿ ذم ًمٚمٙم٤مئٜملم اًمؽمظمٞمص ذم ذقم٧م إٟمام اجلٛمٚم٦م هذه ٕن هلذا ُمٕمٜمك

 .سمٖمزارة هٓمٚم٧م ىمد إُمٓم٤مر ٕن ومٞمٝم٤م يّمٚمقا  أن

 اًمّمالة» اًمٗمجر أذان ُمـ اًمث٤مين إذان ذم ي٘مقل أن ًمٚمٛم١مذن ينمع ٓ مت٤مًُم٤م يمذًمؽ

 قمغم ؾم٤مئًرا  يٙمقن طمٞمٜمام اإلؾمالُمل اعمجتٛمع أن ؟اعمٗمروض اًمٜم٤مئؿ ُمـش ٜمقماًم ُمـ ظمػم

 ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمريًْم٤م يم٤من إن إٓ ٟم٤مئؿ ذاك طملم يقضمد ومال اًمّمحٞمح اإلؾمالُمل اًمٜمٝم٩م

 قمغم طمل»: اعم١مذن ًم٘مقل يًتجٞم٥م ٓ أن ًمٚمٛمًٚمؿ شمًقغ اًمتل إقمذار ُمـ ذًمؽ

 اعمٜم٤مدون يم٤من اًمث٤مين إذان دظمؾ ُم٤م وم٢مذا ،إول إذان ذمش اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة

 صالة ذم اًمًٜم٦م أن وسمخ٤مص٦م، اعمًجد إمم واٟمٍمومقا  اؾمتٞم٘مٔمقا  ىمد إول سم٤مٕذان

 اًمٗمجر صالة ذم ُيٖمّٚمُس  يم٤من ط اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وم٘مد، هب٤م اًمتٖمٚمٞمس سمؾ اًمتٌٙمػم اًمٗمجر

 يٕمرف ٓ اًمٖمٚمس ذم ط اًمٜمٌل وراء اًمّمالة ُمـ يٜمٍمف يمـ اًمٜم٤ًمء أن صم٧ٌم يمام

 اًمٖمٚمس ذم اًمقىم٧م أول ذم اًمٗمجر صالة شم٘م٤مم أن اعمٗمروض يم٤من وم٢مذا، سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمـ

 طمٞمٜمام ًمٞمًتٕمدوا ٟمقُمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مئٛملم إلي٘م٤مظ ُذع إول إذان أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك

 يٙمقٟمقن اًمث٤مين إذان ذمش اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل» ي٘مقل اعم١مذن يًٛمٕمقن

 .اًمٖمٚمس ذم ماإلُم٤م وراء ًمٞمّمٚمقا  اعمًجد إمم ًمٚمذه٤مب مت٤مًُم٤م ُمتجٝمزيـ ُمتٝمٞمئلم

 يقاومؼ ُم٤م اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر ي٘متيضش اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» اجلٛمٚم٦م هذه وم٢مذن 

 يمؾ يًع ٓ أُمر هذا، أظمر إذان دون إول إذان ذم أهن٤م اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م

 اًمقضمٝم٤من جيقز ُمثالً  ي٘م٤مل يم٠من ُمتٕمددة رواي٤مت هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف خي٤مًمٗمف أن سم٤مطم٨م

 اًمٌالد يمؾ قمغم أن اًمٖم٤مًم٥م ُمـ: وهق أٓ قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ُمـ ٓسمد رء هٜم٤م وًمٙمـ

 ُمـ ظمػم اًمّمالة اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ومٞمف ي٘مقًمقن اًمذي هق اًمث٤مين إذان اإلؾمالُمٞم٦م

 جي٤مسمف أن احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرف عمـ يٜمٌٖمل ومال، ذطمٜم٤م يمام اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ُم٤م ظمالوم٤مش اًمٜمقم

 إمَِم  اْدعُ  ▬: وشمٕم٤ممم ٤مركشمٌ رسمٜم٤م ىم٤مل يمام وإٟمام وسم٤مإلصم٤مرة سم٤مًم٘مقة ومٞمف يٕمٞمش اًمذي اعمجتٛمع

ْٙمَٛم٦مِ  َرسمَِّؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ تِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ . [141: اًمٜمحؾ] ♂ َأطْم

 قمغم ظم٤مذم يم٤من ؿمٞمًئ٤م شمٌلم أن أردت وم٢مذا اًمنمع ُمـ هق أؾمٚمقب وهٜم٤مك ذع ومٝمٜم٤مك

 يم٤من ُم٤م» ط ًم٘مقًمف هبؿ شمؽمومؼ أن قمٚمٞمؽ سمؾ دم٤مهبٝمؿ أن جيقز ٓ سمؾ جي٥م ومال اًمٜم٤مس
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 .٧مُم٤م ؾم٠مخ ضمقاب هذاش ؿم٤مٟمف إٓ رء ذم اًمٕمٜمػ يم٤من وُم٤م زاٟمف إٓ رء ذم اًمرومؼ

 ش16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى»

 بدعة الػجر أذان غر يف التثقيب

، ومخرج اًمٔمٝمر أذان ذم يثقب رضمال ومًٛمع ومٞمف يّمغم ُمًجدا قمٛمر اسمـ دظمؾ» 

 .ًـطم .شاًمٌدقم٦م أظمرضمتٜمل»: وىم٤مل

 قمقدا إًمٞمٝم٤م يدقمق، اهلل رمحٙمؿ اًمّمالة إذان سمٕمد اعم١مذن ُمٜم٤مداة هق هٜم٤م اًمتثقي٥م: وم٤مئدة

 .اًمٌالد سمٕمض ذم وم٤مؿمٞم٦م يم٤مٟم٧م وإن قمٜمف اهلل رى قمٛمر اسمـ ىم٤مل يمام سمدقم٦م وهق. سمدء سمٕمد

 ش[436» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

بعد أذان  «الصالة الصالة يرمحؽؿ اهلل»: بدعقة ققل ادمذن

 رالػج

ٓ شمثقسمـ ذم رء ُمـ اًمّمٚمقات إٓ »: طىم٤مل زم رؾمقل اهلل : ىم٤مل، وقمـ سمالل

ئٞمؾ اًمراوي : وىم٤مل اًمؽمُمذي، واسمـ ُم٤مضمف، رواه اًمؽمُمذيش. ذم صالة اًمٗمجر أبق إها

 ش.ًمٞمس هق سمذاك اًم٘مقي قمٜمد أهؾ احلدي٨م

أن ي٘مقل اعم١مذن ذم أذان : وهق، ُمـ اًمتثقي٥م: شٓ شمثقسمـ»: ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم ذح

سمٕمد  وأُم٤م اًم٘مقل، واإلُم٤مم أمحد، يمام ومنه اسمـ اعم٤ٌمركش اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم»: اًمٗمجر

، يمرهٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمثؾ اسمـ قمٛمر، ومٌدقم٦م ُمٜمٙمرة، اًمّمالة اًمّمالة يرمحٙمؿ اهلل: إذان

 يمام طمٙم٤مه اًمؽمُمذي قم٘م٥م احلدي٨م.، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف

مل ي٠مت إٓ ذم  ٕن اًمتثقي٥م سم٤معمٕمٜمك اًمذي ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف: ًمٙمـ احلدي٨م ُمٕمٜم٤مه صحٞمح

 ومال ينمع ذم همػمه.، اًمٗمجر ذم أذاٟمف إول يمام شم٘مدم

 ش1/417ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»
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 كػاية فرض اإلقامة

 ًم٘مقًمف واًمًٗمر احلي ذم مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا  إذا يم٤مٕذان يمٗم٤مي٦م ومرض وهل: اإلىم٤مُم٦م

 : اًمًالم قمٚمٞمف

 .شأيمؼميمام ًمٞم١مُمٙمام صمؿ أىمٞمام صمؿ وم٠مذٟم٤م ظمرضمتام أنتام إذا»

 ُمـ اًمث٤مًمث٦م اعم٠ًمخ٦م ذم ُمٓمقٓ شم٘مدم وىمد، وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م وهذا

 .إذان

 قمـ ؾم٘مط أطمدمه٤م سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئٞم٤م ومرو٤م يم٤مٕذان اإلىم٤مُم٦م ومروٞم٦م قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 احل٤مومظ سمٞمٜمف يمام وي٘مٞمؿ ُمٜمٝمام يمؾ ي١مذن أن وهق فم٤مهره احلدي٨م ُمـ اعمراد وًمٞمس أظمر

د سمؾش اًمٗمتح» ذم  ومٚمٞم٘مؿ ي٘مٞمؿ أن أطم٥م وُمـ ومٚمٞم١مذن ي١مذن أن ُمٜمٙمام طم٥مأ ُمـ: اعمرا

 قمغم ويدل اإلُم٤مُم٦م سمخالف اًمًـ إذان ذم يٕمتؼم وٓ اًمٗمْمؾ ذم ٓؾمتقائٝمام وذًمؽ

  .إذان ذم ؾمٌؼ يمامش أطمديمؿ ًمٙمؿ ومٚمٞم١مذن»: ًمٚمحدي٨م رواي٦م ذم ىمقًمف اعمٕمٜمك هذا

 ش[.1/411»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 اإلقامة حؽؿ يف العؾّمء اختالف

 : اإلىم٤مُم٦م طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 إقمٞمـــــــ٤من طمـــــــؼ ذم إُمّمـــــــ٤مر وم٘مٝمـــــــ٤مء دقمٜمـــــــ ومٝمـــــــل»: شاًمٌدايـــــــ٦م» ذم رؿمـــــــد اسمــــــــ ىمـــــــ٤مل

 أدري وٓ، ومـــرض اًمٔمــ٤مهر أهــؾ قمٜمــد وهــل، إذان ُمــــ أيمثــر ُم١ميمــدة ؾمــٜم٦م واجلامقمــ٤مت

 سمٞمــٜمٝمام واًمٗمــرق، اًمّمــالة ومــروض ُمـــ ومــرض أو اإلـمــالق قمــغم قمٜمــدهؿ ومــرض هــل هــؾ

 يمٜم٤مٟمـ٦م اسمــ وىمـ٤مل. شمٌٓمـؾ اًمثـ٤مين وقمـغم سمؽميمٝمـ٤م الةاًمّمـ شمٌٓمـؾ ٓ إول اًم٘مـقل قمـغم أن قمغم

 ش. صالشمف سمٓمٚم٧م قم٤مُمدا شمريمٝم٤م ُمـ: ُم٤مًمؽ أصح٤مب ُمـ

 اجلامقم٦م ذم إُم٤م ومرو٤م يمقهن٤م يقضم٥م احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م وفم٤مهر»: ىم٤مل

 ش.اعمٜمٗمرد قمغم وإُم٤م
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 يرد مل احلدي٨م ٕن اعمٜمٗمرد قمغم ٓ اجلامقم٦م ذم ومرض أهن٤م احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 .قمٚمٞمف

 اًمّمالة ومروض ُمـ ومرو٤م أو ُمٓمٚم٘م٤م ومرو٤م يمقهن٤م ذم خمتٚمٗمقن اًمٔم٤مهر ؾأه إن صمؿ

 صالة ومرض هل»: ىم٤مل داود أن اًمٜمقوي ذيمر صمؿ اعمح٤مُمكم قمـ اًمٜمقوي ذيمره يمام

 ش.ًمّمحتٝم٤م سمنمط وًمٞمس اجلامقم٦م

 ذم وؾمٚمٗمف يم٤مٕذان اًمّمالة ًمّمح٦م ذـم٤م سمٙمقهن٤م ومٍمح طمزم اسمـ وأُم٤م: ىمٚم٧م

 فم٤مهر همػم وهذا. اًمّمالة أقم٤مد اإلىم٤مُم٦م زٟم إن: ىم٤مٓ وم٢مهنام وإوزاقمل قمٓم٤مء: ذًمؽ

 فم٤مهر وهق يمٗم٤مي٦م ومرض أهن٤م -ش آظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام - واًمّمحٞمح

 .وهمػمه أمحد ُمذه٥م

 .واًمًٗمر احلي ذم اجلامقم٦م طمؼ ذم ومرض هل: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 وأصح٤مسمف ؾمٚمٞمامن أبق ومرو٤م واإلىم٤مُم٦م إذان سمقضمقب ىم٤مل وُمـ»: طمزم اسمـ ىم٤مل

 ش.أصال طمج٦م ومرو٤م ذًمؽ ير مل عمـ ٚمؿٟمٕم وُم٤م

 وأىم٤مم أذن وم٢من إىم٤مُم٦م وٓ أذان اعمٜمٗمرد يٚمزم وٓ»: ىم٤مل صمؿ اهلل رمحف ىم٤مل يمام وهق

 ش.ومّم٤مقمدا آصمٜملم قمغم إٓ إذان سم٢مجي٤مب يرد مل اًمٜمص ٕن ومحًـ

 ش[1/414»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾؿـػرد مستحبة اإلقامة

 ىمل سم٠مرض اًمرضمؾ يم٤من إذا» :ط ًم٘مقًمف طم٘مف ذم ُمًتح٦ٌم ومٝمل اعمٜمٗمرد وأُم٤م

...ش ُمٚمٙم٤مه ُمٕمف صغم أىم٤مم وم٢من، ومٚمٞمتٞمٛمؿ ُم٤مء جيد مل وم٢من، ومٚمٞمتقو٠م اًمّمالة ومح٤مٟم٧م

 .احلدي٨م

 ش[.1/413»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 اإلقامة صػة يف جاء ما

 : ٟمققم٤من صٗمتٝم٤م ذم ضم٤مء وىمد

 أؿمٝمد، 7 أيمؼم اهلل 3 أيمؼم اهلل 4 أيمؼم اهلل 1 أيمؼم اهلل: يمٚمٛم٦م قمنمة ؾمٌع: إول

 أن أؿمٝمد، 7 اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد، 6 اهلل ٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، 1 اًمف إٓ إهل ٓ أن

 اًمٗمالح قمغم طمل، 11 اًمّمالة قمغم طمل، 9 اًمّمالة قمغم طمل، 8 اهلل رؾمقل حمٛمدا

 أيمؼم اهلل، 17 اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد، 13 اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد، 14 اًمٗمالح قمغم طمل، 11

 ش.17 اهلل إٓ إهل ٓ، 16 أيمؼم اهلل 11

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف

 واإلىم٤مُم٦م يمٚمٛم٦م قمنمة شمًع إذان قمٚمٛمف ط اًمٜمٌل أن: حمذورة أيب قمـ: إول

 ُمثٜمك واإلىم٤مُم٦م إذان ومٕمٚمٛمف: شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواي٦م وومٞمف يمٚمٛم٦م قمنمة ؾمٌع

 .ُمثٜمك

 زاد إذان ُمـ اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم خترجيف ؾمٌؼ وىمد صحٞمح طمدي٨م وهق

 : آظمره ذم اًمدارىمٓمٜمل

 ش.اعمقوع ذًمؽ ُمـ يٕمقد ٓ»

 .اإلىم٤مُم٦م ذم يرضمع ٓ يٕمٜمل: ىمٚم٧م

 أن ط حمٛمد أصح٤مب صمٜم٤م: ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 اعمٜم٤مم ذم رأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء إنّم٤مري زيد سمـ اهلل قمٌد

ن سمردان وقمٚمٞمف ىم٤مم رضمال يم٠من  ُمثٜمك وأىم٤مم ُمثٜمك ُمثٜمك وم٠مذن طم٤مئط قمغم وم٘م٤مم أظميا

 .ُمثٜمك

 قمـ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ وهقش 13» اعم٤ًمًم٦م ذم ؾمٌؼ يمام اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم وإؾمٜم٤مده

 .قمٜمف ُمرة سمـ قمٛمرو

 .هٜم٤مك ؾمٌؼ وىمد. ٟمحقه سمف قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ داود أبق ورواه
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 قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ واًمدارىمٓمٜمل اًمؽمُمذي وأظمرضمف

 ؿمٗمٕم٤م ؿمٗمٕم٤م ط اهلل رؾمقل أذان يم٤من» :ىم٤مل زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ

 : سم٘مقًمف اًمؽمُمذي وأقمٚمفش. واإلىم٤مُم٦م إذان ذم

 ش.زيد سمـ اهلل قمٌد ُمـ يًٛمع مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ وقمٌد»

 إرؾم٤مًمف يي ومال اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٝم٤م أنف شمٌلم إومم اًمرواي٦م ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 .آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م ِم٤مراعم اعم٠ًمخ٦م ذم احلدي٨م ذم حت٘مٞمؼ زي٤مدة ؾمٌؼ وىمد أطمٞم٤مٟم٤م ًمٚمحدي٨م

 : اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 ي٘مقل وسمف ُمثٜمك ُمثٜمك واإلىم٤مُم٦م ُمثٜمك ُمثٜمك إذان: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وىم٤مل»

 ش.اًمٙمقوم٦م وأهؾ اعم٤ٌمرك واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من

: أيت أنس سمحدي٨م ُمٜمًقخ اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م إمم ومذه٥م طمزم اسمـ أهمرب وىمد: ىمٚم٧م

 ممٙمٜم٤م دام ُم٤م اًمٜمًخ ًمدقمقى داقمل وٓش. اإلىم٤مُم٦م ويقشمر إذان يِمٗمع أن سمالل أُمر

 .سمٕمْمٝم٤م ذم وهذا إطمٞم٤من سمٕمض قمغم هذا حيٛمؾ سم٠من واإلومراد اًمتثٜمٞم٦م سملم اجلٛمٕم٦م

 سمحدي٨م اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م قمغم إوًمقن اطمت٩م وم٘مد واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م أجْم٤م أهمرب يمام

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذًمؽ وقمٙمس سمف ي٘مقًمقا  ومل إذان ذم اًمؽمضمٞمح ومٞمف أن ُمع حمذورة أيب

 : اًمٜمقوي ىم٤مل وًمذًمؽ اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م وشمريمقا  اًمؽمضمٞمع ُمـ ومٞمف ضم٤مء سمام وم٠مظمذوا

 يٕمٛمؾ ٓ هذا حمذورة أيب طمدي٨م أن قمغم طمٜمٞمٗم٦م أيب وأصح٤مب ٟمحـ اشمٗم٘مٜم٤م وىمد»

 ٟم٘مقل ٓ وٟمحـ سم٤مًمؽمضمٞمع ي٘مقًمقن ٓ وهؿ اإلىم٤مُم٦م وشمثٜمٞم٦م اًمؽمضمٞمع ومٞمف ٕن سمٔم٤مهره

 ًم٤ٌمىمل اعمقاومؼ ٕنف أومم سم٤مإلومراد ظمذإ ومٙم٤من شم٠مويٚمف ُمـ وهلؿ ًمٜم٤م سمد ومال اإلىم٤مُم٦م سمتثٜمٞم٦م

 ش.وهمػمه أنس يمحدي٨م اًمّمحٞمح٦م وإطم٤مدي٨م اًمرواي٤مت

 ٕن ًمٚمت٠مويؾ ىم٤مسمؾ همػم وهق قمٜمدهؿ احلدي٨م شم٠مويؾ وضمف اًمٜمقوي يذيمر ومل: ىمٚم٧م

 قمنمة إطمدى قمٜمدهؿ هل سمٞمٜمام يمٚمٛم٦م قمنمة ؾمٌع اإلىم٤مُم٦م يمٚمامت أن قمغم اًمتٜمّمٞمص ومٞمف

 .ي٠ميت يمام يمٚمٛم٦م
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 ذم رواه ُمًٚمام سم٠من احلدي٨م أقمؾ أنف اًمٌٞمٝم٘مل قمـ ػمهوهم اًمٜمقوي ذيمرى ٟمٕمؿ

 ٓش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم ذيمره٤م أظمرى وسمقضمقه اإلىم٤مُم٦م ذيمر سمدون ؾمٌؼ يمامش صحٞمحف»

 .ُمٓمٚم٘م٤م احلدي٨م صح٦م ذم ختدج

 صحٞمح احلدي٨م أن إمم وذه٥م اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمف سمام اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ قمٚمٞمف رد وىمد

 .اًمزيٚمٕمل ومراضمع

 احلؼ ُمـ ورد عمذهٌف شمٕمّم٥م ىمد واًمِم٤مومٕمٞم٦م ٗمٞم٦ماحلٜم اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ يمال أن واحلؼ

 .احلدي٨م ذم صم٧ٌم مم٤م مجٞمٕم٤م احلؼ ُمـ سمف أظمذا سمام إظمذ واًمٕمدل خم٤مًمٗم٦م سمف أظمذ ُم٤م

 .اًمٓمريؼ سمٜمٞم٤مت قمـ ومدقمٜمل... ظمٗم٤مء سمف ًمٞمس احلؼ ومٝمذا

 : ىم٤مل ظمزيٛم٦م اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى صمؿ

 يرضمع أن ومٞم٤ٌمح اعم٤ٌمح آظمتالف ضمٜمس ُمـ اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ُمع إذان ذم اًمؽمضمٞمع»

 قمـ صح٤م إُمريـ ٕن اإلىم٤مُم٦م ويٗمرد إذان يثٜمل أن وي٤ٌمح اإلىم٤مُم٦م وصمٜمل إذان ذم

 اًمٜمٌل قمـ يث٧ٌم ومٚمؿ اإلىم٤مُم٦م وشمثٜمٞم٦م شمرضمٞمع سمال إذان شمثٜمٞم٦م وم٠مُم٤م ط اهلل رؾمقل

 ش.ط

 اسمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وهق - اًمث٤مين احلدي٨م ٕن ٟمٔمر ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧م

 ذه٥م وًمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤م اًمؽمضمٞمع ومٞمف وًمٞمس اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ومٞمف - اًمرؤي٤م ذم إنّم٤مري زيد

 شمثٜمٞم٦م إن: ي٘م٤مل ومٙمٞمػ ؾمٌؼ يمام اإلومراد قمـ ُمت٘مدُم٦م ٕهن٤م اًمتثٜمٞم٦م ُمٜمًقظمٞم٦م إمم طمزم اسمـ

 روى ممـ ظمزيٛم٦م اسمـ أن ُمع ؟ط قمٜمف شمث٧ٌم مل اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ُمع شمرضمٞمع سمال إذان

 .إذان ذم ؾمٌؼ يمام ذًمؽ

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ إؾمح٤مق اسمـ رواه اًمرؤي٤م طمدي٨م نأ هذا قمغم يِمٙمؾ ٟمٕمؿ

 ذم ؾمٌؼ يمام يمٚمٛم٦م قمنمة إطمدى يمٚمامهت٤م سمؾ يمٚمٝم٤م اإلىم٤مُم٦م شمثٜمٞم٦م ومٞمف وًمٞمس ُم٤ٌمذة زيد

 إطمدى شمرضمٞمع إمم اعمّمػم ُمـ طمٞمٜمئذ سمد ومال هذا سمٕمد وي٠ميت إذان ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م

 رواي٦م قمٜمدي واًمراضمح. واطمد احلدي٨م ٕن اإلؾمٜم٤مد طمٞم٨م ُمـ إومم قمغم اًمروايتلم

 .قمٜمف صحٞمح٦م ـمرق ُمـ عمجٞمئٝم٤م ًمٞمٚم٦م أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد
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 .اخلّمقص هذا ذم قمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمع مل ومردة رواي٦م وم٢مهن٤م إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م وأُم٤م

 ومٞمام اًمٙمالم وم٢مٟمام هٜم٤مك شم٘مدم يمام قمٚمٞمف وشمقسمع صم٤مسمت٤م صحٞمح٤م احلدي٨م اصؾ يم٤من وإن

 ُمـ إؾمح٤مق اسمـ شمرمج٦م ظم٤ممت٦م ذم اًمذهٌل احل٤مومظ ىم٤مل وىمد ُمٜمف أطمٗمظ هق ُمـ ومٞمف ظم٤مًمػ

 : شاعمٞمزان»

 اٟمٗمرد وُم٤م صدوق احل٤مل ص٤مًمح احلدي٨م طمًـ إؾمح٤مق اسمـ أن زم ئمٝمر وم٤مًمذي»

 ُمًٚمؿ سمف اؾمتِمٝمد وىمد أقمٚمؿ وم٤مهلل أئٛم٦م سمف اطمت٩م وىمد ؿمٞمئ٤م طمٗمٔمف ذم وم٢من ٟمٙم٤مرة ومٗمٞمف سمف

 ش.صحٞمحف ذم ذيمره٤م إؾمح٤مق ٓسمـ أطم٤مدي٨م سمخٛم٦ًم

 .أقمٚمؿ واهلل إًمٞمف ؾمٌ٘مٜمل أطمدا أر ومل اعم٘م٤مم هذا ذم فمٝمر ُم٤م هذا

 إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، 4 أيمؼم اهلل 1 أيمؼم اهلل: يمٚمٛم٦م قمنمة إطمدى: اًمث٤مين اًمٜمقع»

 ىمد، 6 اًمٗمالح قمغم طمل، 1 اًمّمالة قمغم طمل، 7 اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد، 3 اهلل

 ش.11 اهلل إٓ إهل ٓ، 11 أيمؼم اهلل 9 أيمؼم اهلل، 8 اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد 7 اًمّمالة ىم٤مُم٧م

 : أطم٤مدي٨م ٞمفووم

 - اؾمت٠مظمر صمؿ: ىم٤مل اًمرؤي٤م طمدي٨م ذم رسمف قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ: إول

 .إًمخ... أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا شم٘مقل: ىم٤مل صمؿ سمٕمٞمد همػم - اعمٚمؽ يٕمٜمل

 اسمـ حمٛمد قمـ اًمتٞمٛمل احل٤مرث سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد صمٜمل: ىم٤مل إؾمح٤مق اسمـ رواه

 .ًمف يِمٝمد وًمٙمـ ىمري٤ٌم ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م وومٞمف. فسم أبٞمف قمـ زيد سمـ اهلل قمٌد

 ُمثٜمك ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم إذان يم٤من: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 .اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: شم٘مقل أنؽ إٓ: ُمرة ُمرة واإلىم٤مُم٦م ُمثٜمك

 ُمـ اًمث٤مين اًمٜمقع ذم شم٘مدم يمام وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه طمًـ طمدي٨م وهق

 .اًمٜم٤ًمئل ًمٗمظ وهذا إذان

 : ـمرق قمٜمف وًمف قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م
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 .اإلىم٤مُم٦م ويقشمر إذان يِمٗمع أن سمالل أُمر: (1)ىم٤مل قمٜمف ىمالسم٦م أيب قمـ - 1

 ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ظم٤مًمد قمـ ٝمؿسمٕمْم واخلٓمٞم٥م وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واحل٤ميمؿ واًمدارىمٓمٜمل واًمٓمح٤موي

 .سمف ىمالسم٦م أيب قمـ يمالمه٤م أجقب قمـ وسمٕمْمٝمؿ احلذاء

 وهق. سمالٓ أُمر ط اهلل رؾمقل أن: أجقب ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ اًمٜم٤ًمئل وًمٗمظ

 : احل٤ميمؿ وىم٤مل. اًمٜم٤ًمئل قمـ ًمٚمدارىمٓمٜمل رواي٦م

 ش.اًمًٞم٤مىم٦م هبذه خيرضم٤مه ومل ذـمٝمام قمغم صحٞمح»

 .اإلىم٤مُم٦م إٓ: آظمره ذم أجْم٤م أجقب وزاد

 .وهمػممه٤مش ٞمحلماًمّمح» ذم وهل

 .احلدي٨م أصؾ ُمـ ًمٞمس اًمرواة سمٕمض ُمـ ُمدرضم٦م اًمزي٤مدة هذه أن سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

: ىم٤مل أنس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أجقب قمـ ُمٕمٛمر رواه اًمرزاق قمٌد سم٠من ذًمؽ ورد

 .اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىمقًمف إٓ اإلىم٤مُم٦م ويقشمر إذان يثٜمل سمالل يم٤من

 : احل٤مومظ ىم٤مل. اًمرزاق قمٌد قمـ ـمرق ُمـ طمزم واسمـ اًمدارىمٓمٜمل رواه

ٟم٦م أبق وأظمرضمف»  ُمّمٜمػ» ذم هق ويمذاش ُمًٜمده» ذم واًمناجش صحٞمحف» ذم قمقا

 وإصؾ. ُمرشملم اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: وي٘مقل اًمقضمف هذا ُمـ واإلؾمامقمٞمكمش اًمرزاق قمٌد

 ش.دًمٞمؾ وٓ ظمالومف قمغم دًمٞمؾ ي٘مقم طمتك ُمٜمف ومٝمق اخلؼم ذم يم٤من ُم٤م أن

 .إول سم٤مًمٚمٗمظ أنس قمـ ىمت٤مدة قمـ: اًمث٤مين اًمٓمريؼ

 يمثػم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك صمٜم٤م: ىم٤ملش اًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين ظمرضمفأ

                                                           

 : ش114/ 3» اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أُمره أي  (1)

 رؾمقل ُمقت سمٕمد ٕطمد ىمط ي١مذن مل قمٜمف اهلل ريض سمالٓ أن اًمٜم٘مؾ أهؾ ُمـ اصمٜم٤من ومٞمف خيتٚمػ ٓ ُم٤م ذيمرٟم٤م ىمد»

 ًمف أُمر أن وصح اإلؾمٜم٤مد صحٞمح ًٜمداُم اخلؼم هذا ومّم٤مر ومٞمٝم٤م أذاٟمف يتؿ ومل سم٤مًمِم٤مم واطمدة ُمرة إٓ ط اهلل

 .شهمػمه أطمد ٓ ط اهلل رؾمقل

 .[ُمٜمف.]ط اهلل رؾمقل هق أُمر أن ذم اًمٍمحي٦م أجقب رواي٦م هذا وي١ميد: ىمٚم٧م
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 .قمٜمف ؿمٕم٦ٌم صمٜم٤م: اجلدي إسمراهٞمؿ سمـ اعمٚمؽ قمٌد صمٜم٤م: اًمنيٜمل

 ومٛمـ هذا اعمٚمؽ قمٌد همػم اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م أقمرومف مل اًمٓمؼماين وؿمٞمخ

 .اًمٓمؼماين ىم٤مل يمام سمف شمٗمرد وىمد وهمػمه اًمٌخ٤مري رضم٤مل

 واحلًـ وأنس واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل وسمف طمزم اسمـ ٦ماإلىم٤مُم هذه اظمت٤مر وىمد

 حيٞمك سمـ وحيٞمك صمقر وأبق وإؾمح٤مق وأمحد وإوزاقمل واًمزهري وُمٙمحقل اًمٌٍمي

 : اًمٌٖمقي ىم٤مل. وهمػمهؿ اعمٜمذر واسمـ وداود

 ش.اعمجٛمقع» ذم يمامش اًمٕمٚمامء أيمثر ىمقل وهق»

 ُم٤م قمٚمٛم٧م ٘مدوم زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م أُم٤م اًمثالصم٦م إطم٤مدي٨م هبذه هلؿ واطمت٩م

 إطمدى ٓ يمٚمامت شمًع اإلىم٤مُم٦م أن قمغم يدل ومٔم٤مهرمه٤م وأنس قمٛمر اسمـ طمدي٨م وأُم٤م ومٞمف

 .يمٚمٛم٦م قمنمة

 : شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل. اًمتٖمٚمٞم٥م قمغم حمٛمقٓن سم٠مهنام قمٜمٝمام أضم٤مسمقا  وىمد

 قمنمة أطمدى اإلىم٤مُم٦م أن اجلٛمٝمقر قمٚمٞمف اًمذي اعمخت٤مر إن ىمٚمتؿ ىمد: ىمٞمؾ وم٢من»

 صقرة يم٤من وإن هذا أن وم٤مجلقاب شمثٜمٞم٦م وهذا وآظمرا  أوٓ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ُمٜمٝم٤م يمٚمٛم٦م

د إذان إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق شمثٜمٞم٦م  يمؾ ي٘مقل أن ًمٚمٛم١مذن يًتح٥م: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل وهلذا إومرا

 صمؿ واطمد سمٜمٗمس أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: إذان أول ذم ومٞم٘مقل واطمد سمٜمٗمس شمٙمٌػمشملم

 : ٤مومظاحل ىم٤ملش. واطمد سمٜمٗمس أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل

 اًمٜمقوي ىم٤مل ُم٤م وقمغم آظمره ذم اًمذي اًمتٙمٌػم ذم ٓ إذان أول ذم يت٠متك إٟمام وهذا»

 ش.سمٜمٗمس آظمره ذم اًمٚمتلم ُمـ شمٙمٌػمة يمؾ يٗمرد أن ًمٚمٛم١مذن يٜمٌٖمل

: ًمٗمظ يثـ ومٚمؿ يمٚمامت قمنمة اإلىم٤مُم٦م أن إممش اعمدوٟم٦م» ذم يمام ُم٤مًمؽ وذه٥م هذا

 .ًمٜمقويا ىم٤مل يمام ًمٚمِم٤مومٕمل ىمديؿ ىمقل وهقش اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد»

 سمتثٜمٞم٦م شم٘مقل ٕهن٤م ظمالومف قمغم يمٚمٝم٤م سمؾ اًمرواي٤مت ُمـ ؾمٜمدا اًم٘مقل هلذا أضمد ومل

 رأج٧م صمؿ طمزم اسمـ يمالم يدل هذا وقمغم اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ سمف أظمذ ُمـ وًمٕمؾ اإلىم٤مُم٦م
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 ش.اعمقـم٠م» ذم سمذًمؽ سح ُم٤مًمٙم٤م

 ًمٙمقن اعم٘متيض وأنس قمٛمر اسمـ طمدي٨م سمٔم٤مهر إظمذ إمم ذه٥م ُمـ أجْم٤م أضمد ومل

 اًمًٚمػ ُمـ سمف أظمذ ُمـ وضمد وم٢من اإلىم٤مُم٦م ًمٗمظ إٓ يمٚمٝم٤م سم٢ميت٤مره٤م يمٚمامت ًعشم اإلىم٤مُم٦م

 واهلل. اًمتٙمٚمػ ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم - ؾمٌؼ يمام - سمت٠مويٚمٝمام اًم٘مقل إمم اوٓمررٟم٤م وإٓ سمف ىمٚمٜم٤م

 .أقمٚمؿ

 .ش[1/416»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان يسؿع مـ عذ ما مثؾ اإلقامة يسؿع مـ عذ

 قمغم واًمّمالة اإلضم٤مسم٦م ُمـ إذان يًٛمع ُمـ قمغم ُم٤م ُمثؾ اإلىم٤مُم٦م يًٛمع ُمـ وقمغم

 وذًمؽ إذان ُمـش 17» اعم٠ًمخ٦م ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م وـمٚم٥م ط اًمٜمٌل

 اإلىم٤مُم٦م وٕن، احلدي٨م ش...ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط ىمقًمف ًمٕمٛمقم

 ش.وإىم٤مُم٦م أذاٟم٤م يٕمٜمل شصالة آذاٟملم يمؾ سملم»: ط ًم٘مقًمف ذقم٤م ويمذًمؽ ًمٖم٦م آذان

 : ىم٤مل. وإىم٤مُم٦م أذان أي: احلدي٨م ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل

ح وشمقارد»  ًمٚمِمٛمس اًم٘مٛمريـ: يم٘مقهلؿ اًمتٖمٚمٞم٥م سم٤مب ُمـ هذا أن قمغم اًمنما

 اًمّمالة ومٕمؾ سمحْمقر إقمالم ٕهن٤م أذان اإلىم٤مُم٦م قمغم أـمٚمؼ يٙمقن أن وحيتٛمؾ واًم٘مٛمر

ش. فم٤مهره قمغمش أذاٟملم»: ىمقًمف محؾ ُمـ ُم٤مٟمع وٓ اًمقىم٧م سمدظمقل إقمالم إذان أن يمام

 طميت وم٢مذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ومٝمؿ وم٢مٟمف طمزم اسمـ اإلُم٤مم ضمرى هذا قمغمو

 داظمٚم٦م اإلىم٤مُم٦م أن ُمٜمف ومٝمؿ - ُم٣م وىمد - احلدي٨م...ش أطمديمؿ ًمٙمؿ ومٚمٞم١مذن ةالاًمّم

 ذيمر أن سمٕمد وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي احلدي٨م سمدًمٞمؾ إُمر هذا ذم

 : اعمت٘مدم احلدي٨م

 .إُمر هذا ذم اإلىم٤مُم٦م ودظمٚم٧م... .سمد وٓ إذان وضمقب هبذا ومّمح»

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد إمم إؾمٜم٤مده ؾم٤مق صمؿش رسمٞمع سمـ اهلل قمٌد صمٜم٤م يمام

 ش.ؿم٤مء عمـ صالة أذاٟملم يمؾ سملم»: ط اهلل
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 ذم إٓ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ومٞم٘مقل اعم٘مٞمؿ ُمت٤مسمٕم٦م اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م اشمٗمؼ وىمد

 شم٤مرة ي٘مقل أنف واًمّمقاب. إذان ذم ؿىمقهل هق يمام سمدهل٤م احلقىمٚم٦م ي٘مقل وم٢مٟمف احلٞمٕمٚم٦م

 اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ اؾمتثٜمقا  ويمذًمؽش. 17» ُم٠ًمخ٦م إذان ذم ؾمٌؼ يمام احلقىمٚم٦م وشم٤مرة احلٞمٕمٚم٦م

 وهق ذًمؽ ذم ورد حلدي٨م وأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م: ُمٙم٤مهن٤م ومٞم٘مقل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىمقًمف

٤ًٌم ي٠ميت يمام وٕمٞمػ  .ىمري

 وـمٚم٥م ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة سم٤مؾمتح٤ٌمب سح ُمـ أن أضمد مل وًمٙمٜمل

 : شإومٝم٤مم ضمالء» ذم ىم٤مل وم٢مٟمف اًم٘مٞمؿ اسمـ همػم أجْم٤م اإلىم٤مُم٦م قم٘م٥م ًمف اًمقؾمٞمٚم٦م

 وقمٜمد اعم١مذن إضم٤مسم٦م سمٕمد: ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمقاـمـ ُمـ اًم٤ًمدس اعمقـمـ»

 ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اعمت٘مدم ُمًٚمؿ طمدي٨م ُمـ ؾم٤مق صمؿش اإلىم٤مُم٦م

  :ىم٤مل صمؿ. احلدي٨م...ش قمكم صٚمقا  صمؿ

: طمقؿم٥م سمـ اًمٕمقام قمـ اًمقاؾمٓمل يزيد سمـ حمٛمد صمٜمل: قمروم٦م سمـ احلًـ وىم٤مل»

: اعم١مذن ىم٤مل وم٢مذا اعم١مذن ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مل ُمـ: ىم٤مل احلًـ قمـ زاذان سمـ ُمٜمّمقر صمٜم٤م

 قمغم صؾ اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمّم٤مدىم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا: ىم٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد

 ش.ط حمٛمد ؿمٗم٤مقم٦م ذم دظمؾ ٜم٦ماجل ذم اًمقؾمٞمٚم٦م درضم٦م وأبٚمٖمف ورؾمقًمؽ قمٌد حمٛمد

 مهللا: ي٘مؾ ومٚمٞمؿ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا اًمرضمؾ أن سمٚمٖمٜمل: أؾم٤ٌمط سمـ يقؾمػ وىم٤مل

 ُمـ وزوضمٜم٤م حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ هل٤م اعمًتج٤مب اعمًتٛمٕم٦م اًمدقمقة هذه رب

 ش.ومٞمٜم٤م أزهدك ُم٤م: اًمٕملم احلقر ىمٚمـ اًمٕملم احلقر

 ٟمّم٤م اإلىم٤مُم٦م قم٘م٥م ط اًمٜمٌل غمقم اًمّمالة إصم٤ٌمت إثريـ هذيـ ومٗمل: ىمٚم٧م

 .سمٕمٛمقُمف ُمًٚمؿ طمدي٨م أوم٤مده ُم٤م وذًمؽ

 ش[.1/417»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اإلىم٤مُم٦م 

 

 

747 

: ادؼقؿ ققل مثؾ يؼقل أكف إال شقاء ادمذن كنجابة ادؼقؿ إجابة

 الصالة قامت قد الصالة قامت قد

 ىم٤مُم٧م ىمد: اعم٘مٞمؿ ىمقل ُمثؾ ي٘مقل أنف إٓ ؾمقاء اعم١مذن يم٢مضم٤مسم٦م اعم٘مٞمؿ وإضم٤مسم٦م»

 ش.ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا : ىمقًمف ًمٕمٛمقم اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة

 سمٕمض أو أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م وأُم٤م احلدي٨م هذا قمٛمقم ي٘متْمٞمف اًمذي هق هذا

 ىم٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل أن ومٚمام اإلىم٤مُم٦م ذم أظمذ سمالٓ أن ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 ريض قمٛمر طمدي٨م يمٜمحق اإلىم٤مُم٦م ؾم٤مئر ذم وىم٤مل شوأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م»: ط اًمٜمٌل

 .إذان ذم قمٜمف اهلل

 : شًمألصقل اجل٤مُمع اًمت٤مج» يمت٤مب ص٤مطم٥م زقمؿ وإن اشمٗم٤مىم٤م وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق

 طمدي٨م يمؾ إن»: اعمِمٝمقر داود أيب ًم٘مقل شم٘مٚمٞمد ُمٜمف ذًمؽ وم٢مٟمامش ص٤مًمح إؾمٜم٤مده إن»

 ش.ص٤مًمح ومٝمق ؾمٜمٜمف ذم قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

 ذم شمٕم٘م٥م وأنف قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس هذا داود أيب ىمقل أن ُمدىمؼ سم٤مطم٨م يمؾ قمٚمؿ وىمد

 : إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ًمٞم٘مقل اًمٜمقوي إن سمؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٙم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم

 ش.وٕمٗمف ًمٔمٝمقر داود أبق قمٚمٞمف ؾمٙم٧م إٟمام»

 ؾمٙم٧م إٟمام: احلدي٨م هذا ذم ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م جيقز وم٢مٟمف هذا اًمٜمقوي شمٕمٚمٞمؾ صح وًمئـ

 قمٛمؾ» ذم اًمًٜمل اسمـ ويمذاش ؾمٜمٜمف» ذم أظمرضمف أنف وذًمؽ وٕمٗمف ًمٔمٝمقر داود أبق قمٚمٞمف

 اًمِم٤مم أهؾ ُمـ رضمؾ صمٜمل: اًمٕمٌدي صم٤مسم٧م اسمـ ٛمدحم ـمريؼ ُمـ يمالمه٤مش واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم

 قمٜمد وًمٞمس. سمف ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ أو أُم٤مُم٦م أيب قمـ طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر قمـ

 : شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. إًمخ...ش ؾم٤مئر ذم وىم٤مل»: اًمًٜمل اسمـ

 وٕمٞمػ اًمٕمٌدي صم٤مسم٧م سمـ وحمٛمد ُمٝمقل اًمرضمؾ ٕن وٕمٞمػ طمدي٨م وهق»

 : شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ لوىم٤مش قمداًمتف ذم خمتٚمػ وؿمٝمر سم٤مشمٗم٤مق

 : اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿش وٕمٞمػ طمدي٨م وهق»
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 ش.ذاك ُمـ وهذا اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق إقمامل ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ اًمْمٕمٞمػ ًمٙمـ»

 ُمثؾ وم٘مقًمقا »: اًمّمحٞمح احلدي٨م ًمٕمٛمقم ُمٕم٤مرض اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا: ىمٚم٧م

 .اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ سمجقاز ي٘مقل ُمـ قمٜمد سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ ومٛمثٚمفش. ي٘مقل ُم٤م

 احلدي٨م سمٕمٛمقم اًمٕمٛمؾ ويؽميمقا  وٕمٗمف قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمف يتٛمًؽ أن اًمٖمري٥م وُمـ

 .اًمّمحٞمح

 إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم آشمٗم٤مق ُمـ ذيمره ُم٤م قمـ صمؿ

 إطمٙم٤مم ذم ٓ ُمٓمٚم٘م٤م اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ ٓ ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ وم٢من يمذًمؽ ًمٞمس

 ُمٕملم سمـ حيٞمك قمـش إثر قمٞمقن» ذم اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ ذًمؽ طمٙمك وىمد اًمٗمْم٤مئؾ ذم وٓ

 ذم اًم٘م٤مؾمٛمل اًمديـ مج٤مل اًمٕمالُم٦م ىم٤مل. اًمٕمريب سمـ سمٙمر ٕيبش اعمٖمٞم٥م ومتح» ذم وٟمًٌف

 : شاحلدي٨م ُمّمٓمٚمح ذم اًمتحدي٨م ىمقاقمد»

 ذم اًمٌخ٤مري ذط قمٚمٞمف يدل أجْم٤م ذًمؽ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ُمذه٥م أن واًمٔم٤مهر»

. أؾمٚمٗمٜم٤م يمام وٕمٗمف غمقم اعمتٗمؼ اًمْمٕمٞمػ رواة قمغم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم وشمِمٜمٞمعش صحٞمحف»

 يمالُمف راضمعش. واًمٜمحؾ اعمٚمؾ» ذم ىم٤مل طمٞم٨م أجْم٤م اهلل رمحف طمزم اسمـ ُمذه٥م وهذا

 شمٌلم» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ذيمره٤م اًمتل اًمنموط هٜم٤م ويْم٤مف. أجْم٤مش اعمحغم» وذم. ومٞمف

 ش.رضم٥م ومْمؾ ذم ورد ومٞمام اًمٕمج٥م

 إمم ذهٌقا  اًمذيـ اًمٕمٚمامء ُمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلؼ أن سمف اهلل وأديـ أقمت٘مده واًمذي

 : ُٕمقر وذًمؽ إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ شمرك

 ًم٘مقًمف جيقز ٓ سم٤مًمٔمـ واًمٕمٛمؾ اشمٗم٤مىم٤م اًمٔمـ إٓ يٗمٞمد ٓ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: أوٓ

ـَ احْلَؼِّ ؿَمٞمْئ٤ًم ▬: شمٕم٤ممم َـّ َٓ ُيْٖمٜمِل ُِم َـّ َوإِنَّ اًمٔمَّ  ًمفوىمق [48 :اًمٜمجؿ] ♂ إِْن َيتٌَُِّٕمقَن إَِّٓ اًمٔمَّ

 .شاحلدي٨م أيمذب وم٢مٟمف واًمٔمـ إي٤ميمؿ»: ط

: وم٘م٤مل قمٜمف صحتف قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م إٓ قمٜمف اًمرواي٦م سم٤مضمتٜم٤مب أُمرٟم٤م ط اًمٜمٌل أن: صم٤مٟمٞم٤م

 وؾمٞمٚم٦م هل إٟمام احلدي٨م رواي٦م أن اعمٕمٚمقم وُمـش قمٚمٛمتؿ ُم٤م إٓ قمٜمل احلدي٨م اشم٘مقا »

 قمٜمف ٧ميثٌ مل ُم٤م رواي٦م قمـ يٜمٝم٤مٟم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من وم٢مذا ومٞمف صم٧ٌم سمام ًمٚمٕمٛمؾ
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 .واوح سملم وهذا. سمف اًمٕمٛمؾ قمـ يٜمٝمك أن أومم سم٤مب ومٛمـ

 وم٢من اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إُمر هق يمام يث٧ٌم مل قمام همٜمٞم٦م ط قمٜمف صم٧ٌم ومٞمام أن: صم٤مًمث٤م

 .اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م قمـ يٖمٜمل سمٕمٛمقُمف اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا

 ش[.1/416»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 واإلقامة األذان بني الػصؾ

 ش.واإلىم٤مُم٦م إذان سملم يٗمّمؾ»

 قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد رواي٦م ُمـ اعمٚمؽ رؤي٤م ذم زيد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م

 اعمًجد قمغم وم٘م٤مم أظمييـ صمقسملم قمٚمٞمف يم٠من رضمال رأج٧م إين»: ىم٤مل قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م

 .احلدي٨م...ش اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد ي٘مقل أن إٓ ُمثٚمٝم٤م وم٘م٤مل ىم٤مم صمؿ ىمٕمدة ىمٕمد صمؿ وم٠مذن

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مل صمؿ يمثػم همػم اؾمت٠مظمر صمؿ: سمٚمٗمظ ٜمفقم سمًٜمده إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م وذم

 .اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل أنف إٓ وشمرا  وضمٕمٚمٝم٤م

  .ًمٚمدارُمل واًمٚمٗمظ وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه

 ش[.1/419»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 واإلقامة األذان بني الػصؾ قدر

 ًم٘مقًمف إىمؾ قمغم ريمٕمتلم اعمّمكم يّمكم ُم٤م سمٛم٘مدار]يٗمّمؾ سملم إذان واإلىم٤مُم٦م[ 

 ش.صالة أذاٟملم يمؾ سملم»: ط

 وي٘متيضش اعمقاىمٞم٧م» ذم ُم٣م وىمد ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ هق احلدي٨م وهذا

 سم٤مذ ومٚمق، ؾمٌؼ يمام اعمٖمرب صالة ىمٌؾ وًمق ريمٕمتلم ؿم٤مء ُمـ يّمكم طمتك اإلىم٤مُم٦م شم٠مظمػم

 شمٙمٌػمة إدراك شمٗمقيتف ذم ؾم٤ٌٌم ًمٙم٤من اًمريمٕمتلم صالة ُمـ اعمّمكم يتٛمٙمـ أن ىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م

 اعم١مذن ذوع طملم اًمريمٕمتلم صالة ي٤ٌمذ أن ومًٞمْمٓمر وإٓ اإلُم٤مم عُم اإلطمرام
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 وـمٚم٥م ط اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة يم٤مإلضم٤مسم٦م يمثػمة ؾمٜمـ شمٗمقي٧م ذًمؽ وذم سم٤مٕذان

 ♂َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اًْمؼِمِّ َواًمتَّْ٘مَقى▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ظمالف يمٚمف وهذا ؾمٌؼ يمام اًمقؾمٞمٚم٦م

 .ُمًٚمؿ رواه شومٚمٞمٗمٕمؾ أظم٤مه عيٜمٗم أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ»: ط وىمقًمف [4: اح٤مئدة]

 اًم٘مٕمدة هذه اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٤مشمٗمؼ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 اًمٜم٤مس وٕن وىمتٝم٤م ًمْمٞمؼ ي١مظمره٤م ٓ وم٢مٟمف اعمٖمرب صالة ذم إٓ اجلامقم٦م دمتٛمع ُم٤م ىمدر

 اًمّمالة أول قمـ يت٠مظمر ٓ اًمت٘مدم قمـ شم٠مظمر وُمـ وىمتٝم٤م ىمٌؾ هل٤م جيتٛمٕمقن اًمٕم٤مدة ذم

 أو ؾمٙمقت أو سم٘مٕمدة يًػما  ومّمال وإىم٤مُمتٝم٤م أذاهن٤م سملم يٗمّمؾ أن ح٥ميًت وًمٙمـ

 : شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. ٟمحقمه٤م

 ٦ميروا وهق وحمٛمد يقؾمػ وأبق أمحد ىم٤مل وسمف قمٜمدٟم٤م ومٞمف ظمالف ٓ ُمذهٌٜم٤م هذا»

 ش.سمٞمٜمٝمام ي٘مٕمد ٓ: قمٜمف اعمِمٝمقر ذم طمٜمٞمٗم٦م وأبق ُم٤مًمؽ وىم٤مل. طمٜمٗمٞم٦م أيب قمـ

 يمؿ سم٤مب»: ىم٤مل طمٞم٨م ذيمرشمف اًمذي اعمٕمٜمك إمم ٞمٝم٘ملاًمٌ وشمٌٕمف اًمٌخ٤مري أؿم٤مر وىمد

 .اعمذيمقر ُمٖمٗمؾ اسمـ طمدي٨م أورد صمؿش واإلىم٤مُم٦م إذان سملم

 : ًمٌالل ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ضم٤مسمر طمدي٨م وأُم٤م

سمف ُمـ واًمِم٤مرب أيمٚمف ُمـ أيمؾ يٗمرغ ُم٤م ىمدر وإىم٤مُمتؽ أذاٟمؽ سملم ضمٕمؾا»  ذا

 .وٕمٞمػ ومٝمقش طم٤مضمتف ًم٘مْم٤مء دظمؾ إذا واعمٕمتٍم

 طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده»: شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ لىم٤م احلدي٨م إن صمؿ

 أظمرضمف يمٕم٥م سمـ أيب طمدي٨م وُمـ اًمِمٞمخ أبق أظمرضمٝمام ؾمٚمامن طمدي٨م وُمـ هريرة أيب

 ش.واهٞم٦م ويمٚمٝم٤مش اعمًٜمد زي٤مدات» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد

 ًمٖمػم ٟمداء وم٢مٟمف إذان ًمف ذع اًمذي اعمٕمٜمك ي٘مقهيام أنف إٓ»: اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل

 ًمٚمّمالة ًمٚمذاه٥م يتًع وىم٧م شم٘مدير ُمـ سمد ومال ًمٚمّمالة واًمٞمحي احل٤مضيـ

 إذان سملم يمؿ سم٤مب» اًمٌخ٤مري شمرضمؿ وىمد اًمٜمداء وم٤مئدة ًمْم٤مقم٧م وإٓ وطمْمقره٤م

 ش.اًمت٘مدير يث٧ٌم مل وًمٙمـش واإلىم٤مُم٦م

 أيب وطمدي٨م. اًمٌح٨م صدر ذم اعمذيمقر احلدي٨م سم٢ميراده ذًمؽ إمم أؿم٤مر ىمد ًمٙمٜمف
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 ش.اعمًٜمد» ذم يمٕم٥م سمـ

 اهلل رؾمقل أن: هريرة أيب سمحدي٨م واإلىم٤مُم٦م آذان سملم ًمٚمٗمّمؾ سمٕمْمٝمؿ واؾمتدل

 وم٢مذا اًمت٠مذيـ يًٛمع ٓ طمتك ضاط وًمف اًمِمٞمٓم٤من أدسمر ًمٚمّمالة ٟمقدي إذا»: ىم٤مل ط

 خيٓمر طمتك أىمٌؾ اًمتثقي٥م ىميض إذا طمتك أدسمر سم٤مًمّمالة صمقب إذا طمتك أىمٌؾ اًمٜمداء ىميض

 .احلدي٨م...ش يمذا واذيمر يمذا اذيمر: ًمف ومٞم٘مقل وٟمٗمًف اعمرء سملم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن وؾمٞم٠ميت قمٚمٞمف ٗمؼُمت

 قمٚمٞمف زُمٜمف ذم يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ وومٞمف»: شاًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مل

 حتّمٞمؾ ذم يِمؽمط ٓ أنف قمغم دًمٞمؾ وذًمؽ، سمزُمـ واإلىم٤مُم٦م إذان سملم يٗمّمؾ اًمًالم

 ح٤م يمذًمؽ يم٤من ًمق إذ، اًمقىم٧م أول قمغم أوهل٤م اٟمٓم٤ٌمق وىمتٝم٤م أول ذم اًمّمالة إي٘م٤مع ومْمٞمٚم٦م

 ذًمؽ حيّمؾ ٓ: وىمٞمؾ، اعمٕمروف اًمّمحٞمح هق وهذا، اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه شمرك قمغم وافمٌقا 

 قمغم يدل احلدي٨م وهذا ؿم٤مذ وهق اًمقىم٧م أول قمغم اًمتٙمٌػم أول يٜمٓمٌؼ سم٠من إٓ

  ش.ظمالومف

 ش[.1/419»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ولق الـقافؾ مـ رء يف أحد يرشع فال باإلقامة ادمذن أخذ إذا

 التل ادؽتقبة الصالة يف يدخؾ أن فعؾق بؾ الػجر شـة كاكت

 أققؿت

 ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمٜمقاومؾ ُمـ رء ذم أطمد ينمع ومال سم٤مإلىم٤مُم٦م اعم١مذن أظمذ وإذا»

 إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أىمٞمٛم٧م اًمتل اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة ذم يدظمؾ أن قمٚمٞمف سمؾ اًمٗمجر

 ش.أىمٞمٛم٧م اًمتل إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م وهذا

 قم٤ٌمس سمـ قمٞم٤مش صمٜم٤م: هلٞمٕم٦م اسمـ صمٜم٤م: طمًـ صمٜم٤م: أمحد اإلُم٤مم اًمٚمٗمظ هبذا أظمرضمف

 .قمٜمف اًمزهري متٞمؿ أيب قمـ اًم٘مت٤ٌمين
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 ُمـ خيِمك وإٟمام صم٘م٦م وهق هلٞمٕم٦م اسمـ همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .طمٗمٔمف ىمد أنف قمغم ومدل قمٚمٞمف شمقسمع ىمد وهذا طمٗمٔمف ؾمقء

 قمٌد قمـ اًمٚمٞم٨م صمٜمل: ىم٤مل ص٤مًمح أبق صمٜم٤م: ىم٤مل ومٝمد صمٜم٤م: وم٘م٤مل اًمٓمح٤موي وأظمرضمف

 .سمف هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ أيب قمـ اًم٘مت٤ٌمين قم٤ٌمس سمـ قمٞم٤مش سمـ اهلل

 ؾمٚمٞمامن اسمـ وهق هذا ومٝمد همػم اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف أجْم٤م صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ُمٕم٤مين رضم٤مل قمـ إؾمت٤مر يمِمػ» ذم ذيمرهش. صمٌت٤م صم٘م٦م يم٤من»: يقٟمس اسمـ ىم٤مل حيٞمك سمـ

 .اًمًٜمدهل ؿم٤مه اهلل ًمرؿمدش إث٤مر

 اسمٜمف وىم٤مل متٞمؿ أيب قمـ قمٜمف: هلٞمٕم٦م اسمـ وم٘م٤مل قم٤ٌمس سمـ قمٞم٤مش قمغم اظمتٚمٗم٤م وىمد هذا

 .أطمًـ اهلل قمٌد وم٢من أصح هذا وًمٕمؾ. ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٜمف: اهلل قمٌد

 ذم يمام اًمِمقاهد ذم ُمًٚمؿ ًمف وأظمرج يٖمٚمط صدوق وهق هلٞمٕم٦م اسمـ ُمـ طم٤مٓ

 .ُمٕمٚم٘م٤م اًمؽمُمذي ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ اًمٓمريؼ هذه ذيمر وىمدش اًمت٘مري٥م»

 طمزم اسمـ وقمٜمف داود وأبق ُمًٚمؿ رواه آظمر سمٚمٗمظ أظمرى ـمرق وًمٚمحدي٨م

 أجْم٤م واًمٓمح٤مويش اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل

 سمـ قمٓم٤مء قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ ـمرق ُمـش شم٤مرخيف» ذم واخلٓمٞم٥م وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل

 ي٤م: ىمٞمؾ: رواي٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مل وزاد. شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال»: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمٜمف ي٤ًمر

 .شاًمٗمجر ريمٕمتل وٓ»: ىم٤مل اًمٗمجر؟ ريمٕمتل وٓ اهلل رؾمقل

: اعمروزي إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد صمٜم٤م: احل٤مومظ قمدي سمـ أمحد أيب ـمريؼ ُمـ أظمرضمٝم٤م

 اًمزٟمجل ظم٤مًمد اسمـ ُمًٚمؿ صمٜم٤م: اعمروزي طم٤مضم٥م سمـ ٟمٍم سمـ حيٞمك صمٜم٤م: ؾمٞم٤مر سمـ أمحد صمٜم٤م

 سمـ حيٞمك همػم ُمتٜمف ذم اًمزي٤مدة هذه ذيمر أقمٚمؿ ٓ»: أمحد أبق ىم٤مل. سمف ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ

 اعمروزي طم٤مضم٥م سمـ وٟمٍم»: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤ملش. قمٛمرو قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ ٟمٍم

 ش.يمذًمؽ حيٞمك واسمٜمف سم٤مًم٘مقي ًمٞمس

 ضم٤مءت وم٘مد اعمٌٜمك وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن اعمٕمٜمك صحٞمح٦م اًمزي٤مدة هذه وًمٙمـ: ىمٚم٧م

 اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا اًمٗمجر ريمٕمتل قمـ اًمٜمٝمل ذم سحي٦م صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م
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 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚم٦م ذم ذًمؽ سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

 سمِم٤مر سمـ امحد ـمريؼ ُمـ اخلٓمٞم٥م أظمرضمف صم٤مًمث٤م ـمري٘م٤م ًمٚمحدي٨م وضمدت وىمد

 أيب قمـ سمِم٤مر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أجقب يٜم٤م: اًمٕمٌدي طمٗمص أبق صمٜم٤م: اًمّمػمذم

 .سمف ُمرومققم٤م هريرة

 هذا ًمف وؾم٤مق اخلٓمٞم٥م وشمرمجف مج٤مقم٦م قمٜمف وروى مجع قمـ روى هذا وأمحد

 .شمٕمديال وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمر ومل احلدي٨م

 أبق اًمٕمٌدي طمٗمص سمـ قمٛمر هق يٙمقن أن إٓ أقمرومف مل اًمٕمٌدي طمٗمص وأبق

 ىم٤مل يمام واه ومٝمق هذا هق يم٤من وم٢من صم٤مسم٧م قمـ يروي اًمٓمٌ٘م٦م ُمت٘مدم هذا ًمٙمـ طمٗمص

 .اًمذهٌل

 رضم٤مل ُمـ سمنم سمـ ؾمٚمٞمامن ًمٓمٌ٘م٦ما هذه ُمـ اًمرواة وذم أضمده مل سمِم٤مر سمـ وؾمٚمٞمامن

 .طم٤ٌمن اسمـ وصم٘م٦مش اًمتٕمجٞمؾ» ذم أمحد

 ذم ؾمقاء اإلىم٤مُم٦م ؾمٛمع عمـ اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمدظمقل جيقز ٓ أنف قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 : اًمؽمُمذي ىم٤مل اًمٕمٚمامء مجٝمقر ُمذه٥م وهق همػمه٤م أو اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذًمؽ

 إذا وهمػمهؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ»

 واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف، اعمٙمتقسم٦م إٓ اًمرضمؾ يّمكم ٓ أن اًمّمالة ٞمٛم٧مأىم

 ش.وإؾمح٤مق وأمحد واًمِم٤مومٕمل اعم٤ٌمرك

 ش[.1/447»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ادسجد إىل اإلمام خرج إذا إال الصالة تؼام ال

 ش.اعمًجد إمم اإلُم٤مم ظمرج إذا إٓ اًمّمالة شم٘م٤مم وٓ»

 ي٘مٞمؿ ومال يٛمٝمؾ صمؿ ي١مذن ط هللا رؾمقل ُم١مذن يم٤من: ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر حلدي٨م

 .يراه طملم اًمّمالة أىم٤مم ظمرج ىمد ط اهلل رؾمقل رأى إذا طمتك
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ئٞمؾ ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف  أنف ؾمامك أظمؼمين: ىم٤مل إها

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م»: اًمؽمُمذي وىم٤مل. سمف ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر ؾمٛمع

 قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش صحٞمحف» ذم أظمرضمف وىمد ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 .ؾمامك

 [ش1/447»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 قبؾ الصالة أققؿت ولق خرج اإلمام رأوا إذا إال الـاس يؼقم ال

 بعد ادسجد يلت مل اإلمام كان ولق اإلقامة وجقاز، ذلؽ

: ط ًم٘مقًمف ذًمؽ ىمٌؾ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وًمق ظمرج رأوه إذا إٓ اًمٜم٤مس ي٘مقم وٓ»

 [ش[.اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ[ ]ضم٧مظمر ىمد] شمروين طمتك شم٘مقُمقا  ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»

 .قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م هذا

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ذم اإلُم٤مم يروا طمتك اًمّمالة إمم ي٘مقُمقن ٓ اًمٜم٤مس أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 . ي٠ميت يمام اًمٕمٚمامء مجٝمقر سمف أظمذ وىمد اعمًجد

 أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ىمقم يمره وىمد»: احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد اًمؽمُمذي ىم٤مل

 اإلُم٤مم يم٤من إذا: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ىمٞم٤مم وهؿ اإلُم٤مم اًمٜم٤مس يٜمتٔمر أن وهمػمهؿ ط اًمٜمٌل

 ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: اعم١مذن ىم٤مل إذا ي٘مقُمقن وم٢مٟمام اًمّمالة وم٠مىمٞمٛم٧م اعمًجد ذم

 ش.اعم٤ٌمرك اسمـ ىمقل وهق اًمّمالة

 : شُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وم٘م٤مل أجْم٤م أمحد ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 : - اعم١مذن يٕمٜمل - ىم٤مل إذا: ىم٤مل اًمّمالة؟ إمم اًمٜم٤مس ي٘مقم ُمتك: محدٕ ىمٚم٧م»

 طمتك ي٘مقُمقن ٓ: ىم٤مل سمٕمد ي٠مت مل اإلُم٤مم يم٤من وم٢من: ىمٚم٧م: ىم٤مل. اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد

 ش.يروه
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 اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ ورويٜم٤م»: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل أنس قمـ اعمروي هق وذًمؽ

 ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ ًلماحل وقمـ. وىم٤مم وصم٥م اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىمٞمؾ إذا أنف قمٜمف

 ش.واحلًـ قمٓم٤مء ىمقل وهق. ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف قمٜمٝمام اهلل ريض

 ي٘مقُمقا  مل اعمًجد ذم ُمٕمٝمؿ اإلُم٤مم يم٤من إذا أنف إمم إيمثرون وذه٥م»: احل٤مومظ ىم٤مل

 رواه، اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: اعم١مذن ىم٤مل إذا ي٘مقم يم٤من أنف أنس وقمـ، اإلىم٤مُم٦م شمٗمرغ طمتك

 أصح٤مب قمـ إؾمح٤مق أيب ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد هروا ويمذا، وهمػمه اعمٜمذر اسمـ

 وإذا اًم٘مٞم٤مم وضم٥م أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل إذا: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ. اهلل قمٌد

 أيب وقمـ. اإلُم٤مم يمؼم اهلل إٓ إهل ٓ ىم٤مل وإذا اًمّمٗمقف قمدًم٧م اًمّمالة قمغم طمل: ىم٤مل

 .اإلُم٤مم يمؼم اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل وم٢مذا اًمٗمالح قمغم طمل: ىم٤مل إذا ي٘مقُمقن: طمٜمٞمٗم٦م

 طمتك ي٘مقُمقن ٓ أهنؿ إمم اجلٛمٝمقر ومذه٥م اعمًجد ذم اإلُم٤مم يٙمـ مل إذا وأُم٤م

 قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م اًم٤ٌمب وطمدي٨م ذطمٜم٤م اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ذيمرٟم٤م ُمـ وظم٤مًمػ. يروه

 . سمذًمؽ إذٟمف وشم٘مدم يًٛمٕمٝم٤م يم٤من إذا ُمٜمزًمف ذم واإلُم٤مم اإلىم٤مُم٦م ضمقاز وومٞمف

 ط اًمٜمٌل خيرج أن ىمٌؾ شم٘م٤مم يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن احلدي٨م فم٤مهر»: اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 اًمٜمٌل خيرج طمتك ي٘مٞمؿ ٓ يم٤من سمالٓ أن ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر حلدي٨م ُمٕم٤مرض وهق سمٞمتف ُمـ

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف. ط

ه ُم٤م وم٠مول ط اًمٜمٌل ظمروج يراىم٥م يم٤من سمالٓ سم٠من سمٞمٜمٝمام وجيٛمع  ذم ينمع يرا

ه أن ىمٌؾ اإلىم٤مُم٦م  لشمٕمتد طمتك ُم٘م٤مُمف ذم ي٘مقم ومال ىم٤مُمقا  رأوه إذا صمؿ اًمٜم٤مس هم٤مًم٥م يرا

 ش.صٗمقومٝمؿ

 اًمٜم٤مس أن: ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م ًمف ويِمٝمد: ىمٚم٧م

 ُم٘م٤مُمف ط اًمٜمٌل ي٠ميت ومال اًمّمالة إمم ي٘مقُمقن أيمؼم اهلل: اعم١مذن ي٘مقل ؾم٤مقم٦م يم٤مٟمقا 

 اًمّمالة أىمٞمٛم٧م: سمٚمٗمظ ىمري٤ٌم أيت هريرة أيب طمدي٨م وأُم٤م. اًمّمٗمقف شمٕمتدل طمتك

 ومّمػ: شٟمٕمٞمؿ أيب ُمًتخرج» ذم ٗمٔمفوًم. ط اًمٜمٌل ومخرج صٗمقومٝمؿ اًمٜم٤مس ومًقى

 ومٕمدًمٜم٤م وم٘مٛمٜم٤م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م: ُمًٚمؿ قمٜمد وًمٗمٔمف. قمٚمٞمٜم٤م ظمرج صمؿ صٗمقومٝمؿ اًمٜم٤مس
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 رواي٦م ذم وقمٜمف. احلدي٨م... ُم٘م٤مُمف وم٘م٤مم وم٠متك ط اًمٜمٌل إًمٞمٜم٤م خيرج أن ىمٌؾ اًمّمٗمقف

 أن ىمٌؾ ُم٘م٤مُمٝمؿ اًمٜم٤مس ومٞم٠مظمذ ط اهلل ًمرؾمقل شم٘م٤مم يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن: داود أيب

 اجلقاز ًمٌٞم٤من وىمع رسمام ذًمؽ سم٠من ىمت٤مدة أيب طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف ٞمجٛمعوم ط اًمٜمٌل جيلء

 ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ذم ذًمؽ قمـ اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم يم٤من هريرة أيب طمدي٨م ذم صٜمٞمٕمٝمؿ وسم٠من

 ذًمؽ قمـ ومٜمٝم٤مهؿ ط اًمٜمٌل خيرج مل وًمق اًمّمالة شم٘م٤مم ؾم٤مقم٦م ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  وأهنؿ

 هذا يرد وٓ. رهاٟمتٔم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمِمؼ اخلروج قمـ ومٞمف يٌٓمئ ؿمٖمؾ ًمف ي٘مع أن ٓطمتامل

 يٙمقن أن ٓطمتامل اًم٘مقم سمٕمض طم٤مضم٦م ذم ـمقيال ُم٘م٤مُمف ذم ىم٤مم أنف أيت أنس طمدي٨م

 ش.اجلقاز ًمٌٞم٤من ومٕمٚمف أو ٟم٤مدرا وىمع ذًمؽ

 [ش1/447»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وعؾقف يؿم بؾ إلقفا يرسع فال الصالة إقامة شامع شؿع إذا

 والققار السؽقـة

 يمام واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف يٛمٌم سمؾ ٤مإًمٞمٝم ينع ومال اًمّمالة إىم٤مُم٦م ؾمٛمع وإذا»

[ وأنتؿ] ائتقه٤م[ ًمٙمـ] و شمًٕمقن[ وأنتؿ] شم٠متقه٤م ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: ط ىم٤مل

 أطمديمؿ وم٢من] وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومام[ واًمقىم٤مر] اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ متِمقن

 [ش.اًمّمالة إمم يٕمٛمد يم٤من ُم٤م صالة ذم

 صمؿ] ُمت٘م٤مرسم٦م سم٠مخٗم٤مظ ـمرق قمٜمف وًمف ٜمفقم اهلل ريض هريرة أبق رواه احلدي٨م وهذا

شمر وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م[ : ىم٤مل أن إمم أخٗم٤مفمف ؾم٤مق  .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ُمتقا

 إشمٞم٤مهن٤م قمـ واًمٜمٝمل ووىم٤مر سمًٙمٞمٜم٦م اًمّمالة إشمٞم٤من إمم إيمٞمد اًمٜمدب احلدي٨م وذم

 ذم يمذا ٓ أم اإلطمرام شمٙمٌػمة ومقت ظم٤مف ؾمقاء وهمػمه٤م اجلٛمٕم٦م صالة ذم ؾمقاء ؾمٕمٞم٤م

 .ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ ذح»

 رأى ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اعمًجد إمم اعمٌم ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ وىمد»: اًمؽمُمذي ىم٤مل

ع  إمم هيرول يم٤من أنف سمٕمْمٝمؿ قمـ ذيمر طمتك إومم اًمتٙمٌػمة ومقت ظم٤مف إذا اإلها
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ع يمره ُمـ وُمٜمٝمؿ. اًمّمالة  أمحد ي٘مقل وسمف ووىم٤مر شم١مدة قمغم يٛمٌم أن واظمت٤مر اإلها

 ومقت ظم٤مف إن: إؾمح٤مق وىم٤مل. هريرة أيب ٨مطمدي قمغم اًمٕمٛمؾ: وىم٤مٓ وإؾمح٤مق

 ش.اعمٌم ذم ينع أن سم٠مس ومال إومم اًمتٙمٌػمة

ع يمراه٦م اًمّمقاب: ىمٚم٧م  وهق احلدي٨م ًمٕمٛمقم ٓ أو اًمتٙمٌػمة ومقت ظم٤مف اإلها

 واظمت٤مره صمقر وأيب وأمحد وأنس صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ اعمٜمذر اسمـ وطمٙم٤مه اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م

 ًمٌٕمض ىمقٓ ومٞمف وذيمرش اعمجٛمقع» ذم يمام امءاًمٕمٚم أيمثر قمـ اًمٕمٌدري وطمٙم٤مه اعمٜمذر اسمـ

 : اًمٜمقوي وم٘م٤مل اًمؽمُمذي ٟم٘مٚمف اًمذي إؾمح٤مق ىمقل ُمثؾ - إؾمح٤مق أبق وهق - اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ش.اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م ُمٜم٤مسمذ ضمدا وٕمٞمػ وهق»

 إمم اًمذاه٥م أن: اًمًٕمل قمـ واًمٜمٝمل سمًٙمٞمٜم٦م إشمٞم٤مهن٤م ذم واحلٙمٛم٦م: اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 أيمٛمؾ وقمغم سمآداهب٤م ُمت٠مدسم٤م يٙمقن أن ٌٖملومٞمٜم إًمٞمٝم٤م وُمتقصؾ حتّمٞمٚمٝم٤م ذم قم٤مُمد صالة

 يم٤من ُم٤م صالة ذم أطمديمؿ وم٢من»: وهمػمه ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم ىمقًمف ُمٕمٜمك وهذا إطمقال

 ش.اًمّمالة إمم يٕمٛمد

 إذا ٕنف ؾمقاه٤م ُم٤م قمغم هب٤م ًمٚمتٜمٌٞمف اإلىم٤مُم٦م ذيمر إٟمامش اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: وىمقًمف

 وأيمد أومم اإلىم٤مُم٦م ٘مٌؾوم سمٕمْمٝم٤م ومقت ظمقومف ُمع اإلىم٤مُم٦م طم٤مل ذم ؾمٕمٞم٤م إشمٞم٤مهن٤م قمـ هنك

 يتٜم٤مول وهذاش. اًمّمالة إمم يٕمٛمد يم٤من ُم٤م صالة ذم أطمديمؿ وم٢من»: وم٘م٤مل اًمٕمٚم٦م سمٞم٤من ذًمؽ

 وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومام»: ىم٤مل آظمر شم٠ميمٞمدا ذًمؽ وأيمد اًمّمالة إمم اإلشمٞم٤من أوىم٤مت مجٞمع

 مل عمـ هق إٟمام اًمٜمٝمل أن ُمتقهؿ يتقهؿ ًمئال وشم٠ميمٞمد شمٜمٌٞمف ومٞمف ومحّمؾش. وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ

 يٗمٕمؾ ُم٤م وسملم وم٤مت ُم٤م اًمّمالة ُمـ وم٤مت وإن سم٤مًمٜمٝمل ومٍمح اًمّمالة سمٕمض ومقت ػخي

 .وم٤مشمف ومٞمام

 آظمره٤م؟ أو صالشمف أول هل هؾ: اًمّمالة ُمـ وم٤مت ومٞمام اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚمف ذم ذًمؽ سمٞم٤من ؾمٞم٠ميت يمام إول واحلؼ

 ُمٜمف اعمراد ومٚمٞمس [9:  اجلٛمٕم٦م] ♂وَم٤مؾْمَٕمْقا إمَِم ذيِْمِر اهلل ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف وأُم٤م: ششمٜمٌٞمف»

 .واًمذه٤مب اعميض سمٛمٕمٜمك هق سمؾ احلدي٨م ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمًٕمل
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 وُمٜمف ومٞمف وقمٛمٚم٧م إًمٞمف ذه٧ٌم إذا: يمذا إمم أو يمذا ذم ؾمٕمٞم٧م ي٘م٤مل»: اًمٜمقوي ىم٤مل 

٤مِن إَِّٓ َُم٤م ؾَمَٕمك ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًَ َوإَِذا  ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمثؾ [39: اًمٜمجؿ] ♂َوَأْن ًَمٞمَْس ًمإِْلِٟم

َٕمك ▬: وىمقًمف [411: اًمٌ٘مرة] ♂ َقممَّ ؾَمَٕمك ذِم إَْرضِ شمَ  ًْ ـْ ضَم٤مَءَك َي ٤م َُم  ش.[8: قمٌس] ♂ َوَأُمَّ

 ش[.1/433»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 دصؾحة بؽالم والصالة اإلقامة بني الػصؾ وجيقز

 اًمّمٗمقف سمتًقي٦م يم٤مُٕمر - عمّمٚمح٦م سمٙمالم واًمّمالة اإلىم٤مُم٦م سملم اًمٗمّمؾ وجيقز»

 طم٤مضمتف ذم اًمرضمؾ ط اًمٜمٌل ومٞمٙمٚمؿ شم٘م٤مم اًمّمالة يم٤مٟم٧م» ٘مدوم حل٤مضم٦م أو - ؾمٞم٤ميت يمام

 رأج٧م ومرسمام: - اًمراوي ىم٤مل - يٙمٚمٛمف ىم٤مئام يزال ومام اًم٘مٌٚم٦م وسملم سمٞمٜمف ومٞم٘مقم ًمف شمٙمقن

 [ش.صغم صمؿش ]ًمف ط اًمٜمٌل ىمٞم٤مم ـمقل ُمـ ًمٞمٜمٕمس اًم٘مقم سمٕمض

 [.ـمرىمف ؾم٤مق صمؿ] ـمرق صمالصم٦م قمٜمف وًمف قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ُمـ هق

 يم٤من إذا واإلطمرام اإلىم٤مُم٦م سملم اًمٗمّمؾ ضمقاز[ احلدي٨م أي] ٞمفووم»: احل٤مومظ ىم٤مل

 احلٜمٗمٞم٦م ُمـ أـمٚمؼ ُمـ قمغم ًمٚمرد سمف واؾمتدل، ُمٙمروه ومٝمق طم٤مضم٦م ًمٖمػم يم٤من إذا أُم٤م حل٤مضم٦م

 ش.اًمتٙمٌػم اإلُم٤مم قمغم وضم٥م اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل إذا اعم١مذن أن

 ضمقاز: وهمػمهؿ احلج٤مز أهؾ ُمـ اجلٛمٝمقر وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م»: شاعمجٛمقع» وذم

م ىمٌؾ اًمّمالة إىم٤مُم٦م سمٕمد ًمٙمالما  طمٜمٞمٗم٦م أبق ويمرهف حل٤مضم٦م إٓ شمريمف إومم ًمٙمـ اإلطمرا

 هذه ودًمٞمٚمٜم٤م ًمذًمؽ اإلىم٤مُم٦م شمٕم٤مد وٓ ىمٍم أو اًمٙمالم ـم٤مل ؾمقاء اًمٙمقومٞملم ُمـ وهمػمه

 ش.اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اإلىم٤مُم٦م إقم٤مدة يقضم٥م دًمٞمؾ وٓ»: ىم٤مل صمؿش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذه٥م هذا وإمم

 أو واًمّمالة اإلىم٤مُم٦م سملم شمٙمٚمؿ ُمـ أن ذم إئٛم٦م ُمـ أطمد سملم ظمالف وٓ، أصال

 ويمثػمه اًمٕمٛمؾ ىمٚمٞمؾ سملم ومرق ُمـ ويٙمٚمػ، ًمذًمؽ اإلىم٤مُم٦م شمٕم٤مد وٓ يتقو٠م وم٢مٟمف أطمدث

 ُمـ ذًمؽ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ طمد قمغم صمؿ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف صح٦م قمغم ي٠ميت أن ويمثػمه اًمٙمالم وىمٚمٞمؾ

 ش.أصال ذًمؽ إمم ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ اًمٙمثػم
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 اًمِمٞمخ اقمؽمف وىمد احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م سمٕمض قمغم اًمرد إمم سمذًمؽ يِمػم وهق

  .قمًػم واًمٙمثػم اًم٘مٚمٞمؾ وٌط سم٠من اًمٙمِمٛمػمي

 ش[.1/438»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؽؾ إقامة تلخر أو تؼديؿ مجع الصالتني بني مجع مـ يؼقؿ

 صالة

 يمذًمؽ صالة ًمٙمؾ إىم٤مُم٦م شم٠مظمػم أو شم٘مديؿ مجع اًمّمالشملم سملم مجع ُمـ وي٘مٞمؿ -»

 ش.وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م وذم اخلٜمدق ةهمزو ذم اهلل رؾمقل ومٕمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: احل٩م ذم اًمٓمقيؾ طمديثف ذم ضم٤مسمر قمـ: إول: أطم٤مدي٨م وومٞمف

 ومّمغم اعمزدًمٗم٦م أتك صمؿ سمٕمروم٦م وذًمؽ اًمٕمٍم ًمّمالة أىم٤مم صمؿ اًمٔمٝمر ًمّمالة أىم٤مم واًمًالم

 .وإىم٤مُمتلم واطمد سم٠مذان واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب هب٤م

 .إذان ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ وىمد

 اًمِمٕم٥م ومٜمزل قمرومف ُمـ ط اهلل رؾمقل دومع: ىم٤مل أنف زيد سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ: يناًمث٤م

 ومج٤مءش أُم٤مُمؽ اًمّمالة»: وم٘م٤مل. اًمّمالة: ًمف وم٘مٚم٧م اًمقوقء يًٌغ ومل شمقو٠م صمؿ وم٤ٌمل

 ذم سمٕمػمه إٟم٤ًمن يمؾ أن٤مخ صمؿ، اعمٖمرب ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ وم٠مؾمٌغ ومتقو٠م اعمزدًمٗم٦م

 .سمٞمٜمٝمام يّمؾ ومل ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ، ُمٜمزًمف

 داود وأيب وُمًٚمؿش اعمقـم٠م» ذم وهذا ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل

 .قمٜمف قم٤ٌمس اسمـ ُمقمم يمري٥م ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي

 سمجٛمع اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ط اًمٜمٌل مجع: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ: اًمث٤مًم٨م

 .ُمٜمٝمام واطمدة يمؾ إصمر قمغم وٓ سمٞمٜمٝمام يًٌح ومل سم٢مىم٤مُم٦م ُمٜمٝم٤م واطمدة يمؾ

 وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل داود وأبق اًمٌخ٤مري أظمرضمف
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 .قمٜمف اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزهري قمـ ذئ٥م أيب اسمـ قمـ

 .مجٞمٕم٤م سم٤معمزدًمٗم٦م واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صغم: خمتٍما  سمف اًمزهري قمـ ُم٤مًمؽ ورواه

 .وُمًٚمؿ أمحد وقمٜمف

 اهلل رؾمقل مجع: سمٚمٗمظ أظمرى ـمرق ُمـ قمٛمر اسمـ قمـ احلدي٨م هذا ضم٤مء وىمد

 سم٢مىم٤مُم٦م ريمٕمتلم واًمٕمِم٤مء صمالصم٤م اعمٖمرب صغم، سمجٛمع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ط

 .واطمدة

 واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .سمف قمٜمف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ـمرق ُمـ وأمحد

 أيب ـمريؼ ُمـ وامحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٓمح٤موي واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف صمؿ

 ومّمغم وم٠مىم٤مم سمجٛمع قمٛمر اسمـ ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م: إؾمح٤مق

 ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد وم٠ًمخف: ىم٤مل واطمدة سم٢مىم٤مُم٦م ريمٕمتلم اًمٕمِم٤مء صغم صمؿ صمالصم٤م اعمٖمرب

 .اعمٙم٤من هذا ذم هذا ُمثؾ ومٕمؾ ط اهلل رؾمقل إن: وم٘م٤مل

 ش.ُم٘مٌقل»: شاًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل احل٤مرث اسمـ هق هذا ُم٤مًمؽ سمـ اهلل وقمٌد

 واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صغم ط أنف اًمروايتلم ه٤مشملم ومٗمل قمٛمر اسمـ قمغم اظمتٚمػ وم٘مد

 واطمدة ًمٙمؾ واطمدة سم٢مىم٤مُم٦م صالمه٤م أنف اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل رواي٦م وذم واطمدة سم٢مىم٤مُم٦م

 قمٚمؿ زي٤مدة ُمٕمٝم٤م ٕن ُم٤مًمؽ واسمـ ضمٌػم اسمـ رواي٦م قمغم ُم٘مدُم٦م اًمراي٦م وهذه. ُمٜمٝمام

 اهلل قمٌد سمـ وضم٤مسمر زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ًمرواي٦م ُمقاوم٘م٦م وم٢مهن٤م وأجْم٤م ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م وزي٤مدة

 وىمد. وآقمتامد سم٤مًم٘مٌقل أومم هلام اعمقاوم٘م٦م قمٛمر اسمـ رواي٦م ومتٙمقن إىم٤مُمتلم قمغم اعمتٗم٘متلم

 ؾم٤ممل رواي٦م ومرضمح طمزم اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مفش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي هذا إمم ذه٥م

 .ظمالومٝم٤م قمغم

 - شم٠مظمػم أو ديؿشم٘م مجع اجلٛمع ذم صالة ًمٙمؾ ي٘مٞمؿ أنف - احلٙمؿ هذا إمم ذه٥م وىمد

 اح٤مضمِمقن اسمـ ىم٤مل وسمف، أمحد قمـ ورواي٦م، اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق، طمزم اسمـ

 يذهٌقن يم٤مٟمقا  أهنؿ وذًمؽ، وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ظمالوم٤م احلٜمٗمل واًمٓمح٤موي اح٤مًمٙمل
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 ذًمؽ ذم وحيتجقن، واطمدة وإىم٤مُم٦م سم٠مذان ذًمؽ جيٕمٚمقا  أن إمم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ذم

 اظمت٤مره ُم٤م وىمقى ذطمف ذم اًمٓمح٤موي يمٚمف سمذًمؽ سح قمٛمر اسمـ قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمرواي٦م

 ُمـ ضم٤مسمر قمـ رويٜم٤مه واًمذي»: ىم٤مل صمؿ سمٕمروم٦م واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اجلٛمع قمغم سم٤مًم٘مٞم٤مس

 ش.اًمٜمٔمر ُمـ ًمف ؿمٝمد ح٤م إًمٞمٜم٤م أطم٥م هذا

 يًتح٥م أنف: ُمذهٌٜم٤م ُمـ اًمّمحٞمح هق وهذا»: شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 طمدي٨م ويت٠مول وإىم٤مُمتلم سم٠مذان ومٞمّمٚمٞمٝمام إىم٤مُم٦م اطمدةو ًمٙمؾ وي٘مٞمؿ ُمٜمٝمام ًمألومم إذان

 إومم اًمرواي٦م وسملم سمٞمٜمف اجلٛمع هذا ُمـ سمد وٓ إىم٤مُم٦م هل٤م صالة يمؾ أنش واطمدة إىم٤مُم٦م»

 ش.ضم٤مسمر رواي٦م وسملم أجْم٤م وسمٞمٜمفش قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ: يٕمٜمل»

 سم٠مذان قمروم٦م ذم اجلٛمع ذم ضم٤مسمر سمحدي٨م أظمذوا قمٚمامءٟم٤م أن اًمٖمري٥م وُمـ: ىمٚم٧م

 اًمٗم٘مف قمج٤مئ٥م ُمـ وهذا وإىم٤مُمتلم سم٠مذان ُمزدًمٗم٦م ذم اجلٛمع ذم وشمريمقه ُمتلموإىم٤م واطمد

 احلًٜم٤مت أبق صمؿ اهلامم اسمـ اًمِمٞمخ وشمٌٕمف اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم ظم٤مًمٗمٝمؿ أن ضمرم ومال

 .وم٠مص٤مسمقا ش اعمٛمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي

 ش[.1/474»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 واحدة إقامة ادرشوعة الػقائت مـ صالة لؽؾ يؼام

 رؾمقل ومٕمؾ يمام واطمدة إىم٤مُم٦م اعمنموقم٦م اًمٗمقائ٧م ُمـ صالة ًمٙمؾ ؿي٘مٞم ويمذًمؽ»

 ش.اخلٜمدق همزوة ذم ط اهلل

 : ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

: شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وذًمؽ يمٗمٞمٜم٤م طمتك اًمٚمٞمؾ ُمـ هقي ذه٥م طمتك اخلٜمدق يقم طمًٌٜم٤م

 .[41:  إطمزاب] ♂٤م قَمِزيًزا َويَمَٗمك اهلل اعْم١ُْمُِمٜملَِم اًْمِ٘مت٤َمَل َويَم٤مَن اهلل ىَمِقي   ▬

 ًمٚمٕمٍم أىم٤مم صمؿ.... اًمٔمٝمر ومّمغم وم٠مىم٤مم وم٠مُمره سمالٓ ط اهلل رؾمقل ومدقم٤م

... يمذًمؽ ومّماله٤م ًمٚمٕمِم٤مء أىم٤مم صمؿ يمذًمؽ ومّماله٤م ًمٚمٛمٖمرب أىم٤مم صمؿ يمذًمؽ ومّماله٤م

 .احلدي٨م
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 هٜم٤مك وذيمرٟم٤مش 8» اعم٠ًمخ٦م إذان ىمٌؾ ومٞمام خترجيف ؾمٌؼ وىمد اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق

 أيب طمدي٨م ٟمحقش 8» ُم٠ًمخ٦م إذان ذم ًمٗمٔمف وؾم٘مٜم٤م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا

 ش.إىم٤مُم٦م سم٢مىم٤مُم٦م سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م يت٤مسمع»: رواي٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مل ومٞمف وزاد هذا ؾمٕمٞمد

 ًمٙمؾ أىم٤مم واطمدة دومٕم٦م ومقائ٧م ىمْم٤مء أراد إذا: وم٘م٤مًمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م هذا إمم ذه٥م وىمد

 ش.اعمجٛمقع» ذم يمام قمٜمدهؿ ظمالف سمال واطمدة

 ش[.1/471»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 كز وقد ادسجد مـ وخرج الصالة مـ ادصيل اكنف إذا

 إلمتامفا يعقد أن وأراد بف إال الصالة تتؿ ال مما غرها أو ركعة

 اإلقامة يعقد أن فعؾقف

 ٓ مم٤م همػمه٤م أو ريمٕم٦م ٟمز وىمد اعمًجد ُمـ وظمرج اًمّمالة ُمـ اٟمٍمف وإذا»

 اهلل رؾمقل صغم» وم٘مد اإلىم٤مُم٦م ٕمٞمدي أن ومٕمٚمٞمف إلمت٤مُمٝم٤م يٕمقد أن وأراد سمف إٓ اًمّمالة شمتؿ

 ُمـ ٟمًٞم٧م: وم٘م٤مل رضمؾ وم٠مدريمف ريمٕم٦م اًمّمالة ُمـ سم٘مل وىمد واٟمٍمف ومًٚمؿ يقُم٤م ط

 ش.ريمٕم٦م سم٤مًمٜم٤مس ومّمغم اًمّمالة وم٠مىم٤مم سمالٓ وأُمر اعمًجد ومدظمؾ ومرضمع ريمٕم٦م اًمّمالة

: أمحد أظمرضمف - ُمّمٖمرا  وضمٞمؿ سمٛمٝمٛمٚم٦م - طمدي٩م ُمـ ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ُمـ وهذا

 أظمؼمه ىمٞمس سمـ ؾمقيد أن طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد طمدصمٜمل: لىم٤م ًمٞم٨م صمٜم٤م: ىم٤مل طمج٤مج صمٜم٤م

 اًمٜم٤مس سمذًمؽ وم٠مظمؼمت: آظمره ذم وزاد إًمخ... يقُم٤م صغم ط اهلل رؾمقل أن قمٜمف

 .أراه أن إٓ ٓ: ىمٚم٧م اًمرضمؾ؟ أتٕمرف: وم٘م٤مًمقا 

 .اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م: وم٘م٤مًمقا  هذا هق: وم٘مٚم٧م يب ومٛمر

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .ش[1/476»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 األذان مقضع غر يف تؽقن أن امةاإلق يف السـة

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: ىم٤مل صمؿ سمٕمٞمد همػم اؾمت٠مظمر صمؿ»: إذان ؾم٤مق أن سمٕمد احلدي٨م هذا ذم ىمقًمف: وم٤مئدة

 .اًمخ..ش .اًمّمالة أىمٛم٧م إذا شم٘مقل

 إذان ُمقوع همػم ُمقوع ذم اإلىم٤مُم٦م ذم اًمًٜم٦م أن قمغم واوح دًمٞمؾ هذا ذم: ىمٚم٧م

 ىم٤مل أذاٟمف ُمقوع ذم ي٘مٞمؿ أن ويًتح٥م»: 747/  1 شاعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ وم٘مقل

 شمًٌ٘مٜمل ٓ: سمالل طمدي٨م إٓ رء ومٞمف يٌٚمٖمٜمل ومل ُمٙم٤مٟمف ذم ي٘مٞمؿ أن إزم أطم٥م: أمحد

 اًمٜمٌل ٕن سم٤مًمت٠مُملم يًٌ٘مف أن ظم٤مف ح٤م صالشمف ُمقوع ذم ي٘مٞمؿ يم٤من ًمق: يٕمٜمل شسمآُملم

 ذم ومنمقم٧م ًمإلقمالم ذقم٧م اإلىم٤مُم٦م وٕن اإلىم٤مُم٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد يٙمؼم يم٤من إٟمام ط

 يمٜم٤م: ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م هذا قمغم دل وىمد. اإلقمالم ذم أبٚمغ ًمٞمٙمقن ُمقوٕمف

 .شاًمّمالة إمم ظمرضمٜم٤م صمؿ شمقو٠من٤م اإلىم٤مُم٦م ؾمٛمٕمٜم٤م إذا

 ؾمامقمف اعمٛمٙمـ ُمـ ٕنف ُمٓمٚم٘م٤م ذيمره ح٤م ومٞمف دًٓم٦م ومال قمٛمر اسمـ طمدي٨م أُم٤م: وم٠مىمقل

 يمام إذان ُمقوع ذم اإلىم٤مُم٦م شمٙمقن أن يًتٚمزم ٓ وذًمؽ اعمًجد ُمـ ًم٘مرسمف ًمإلىم٤مُم٦م

 طمدي٨م سمخالف 147 شداود أيب صحٞمح» ذم ُمٌلم هق يمام طمًـ وإؾمٜم٤مده. فم٤مهر هق

 سمرىمؿ شداود أيب وٕمٞمػ» ذم أوردشمف وًمذًمؽ وسمالل قمثامن أيب سملم ُمٜم٘مٓمع وم٢مٟمف سمالل

 .اًمدقمقى قمغم أجْم٤م ومٞمف دًٓم٦م ومال صح ًمق أنف قمغم 167

 وإٟمام إذان شُمٙم٤مٟمف»: سم٘مقًمف يٕمٜمل ٓ ٕنف ٟمٔمر ومٗمٞمف أمحد اإلُم٤مم قمـ ٟم٘مٚمف ُم٤مو

/ 61 شُم٤ًمئٚمف» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل يٛمٌم وٓ هق طمٞم٨م ي٘مٞمؿ أنف يٕمٜمل اعم٘مٞمؿ

 .ًمخإ..ش .ُمٙم٤مٟمف ي٘مٞمؿ أن إزم أطم٥م: ىم٤مل اإلىم٤مُم٦م؟ ذم يٛمٌم اًمرضمؾ: ٕيب ىمٚم٧م»: 441

 1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى زيد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م شمِمٝمد أصم٤مر سمٕمض وضمدت وىمد

 اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مرة ذم إذان اًمًٜم٦م ُمـ: ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـ 447/ 

 .صحٞمح وؾمٜمده. يٗمٕمٚمف اهلل قمٌد ويم٤من

: رضم٤مٓ اعمًجد إمم سمٕم٨م اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر أن 116/  1 اًمرزاق قمٌد وروى
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 يم٤مٟم٧م اإلىم٤مُم٦م أن ذم فم٤مهر وهق أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده إًمٞمٝم٤م وم٘مقُمقا  اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا

 .اعمًجد ذم

 ش[171»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الصالة قامت قد: ادمذن ققل عـد لؾصالة ادلمقم ققام

: ىمقًمف: [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .شاًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: اعم١مذن ىم٤مل إذا ي٘مقم يم٤من أنف أنس قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى... »

 طمدي٨م حيٛمؾ هذا وقمغم اعمًجد ذم اإلُم٤مم يم٤من إذا سمام ذًمؽ شم٘مٞمٞمد يٜمٌٖمل: ىمٚم٧م

 أن ىمٌؾ ُمّم٤مومٝمؿ اًمٜم٤مس ومٞم٠مظمذ ط اهلل ًمرؾمقل شم٘م٤مم يم٤مٟم٧م اًمّمالة إن: هريرة أيب

 .ُم٘م٤مُمف ط اًمٜمٌل ي٘مقم

  ش.داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 إذا»: ط ًم٘مقًمف ظمرج ىمد يروه طمتك ي٘مقُمقن ومال اعمًجد ذم يٙمـ مل إذا وأُم٤م 

 وهق عمًٚمؿ واًمٚمٗمظ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. شظمرضم٧م ىمد شمروين طمتك شم٘مقُمقا  ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 .164/  3 اًمِمقيم٤مين اٟمٔمر 114 - 111 شداود أبك صحٞمح» ذم خمرج

 ىمٞم٤مم سمٕمد قمٚمٞمف وم٢من ًمإلطمرام اإلُم٤مم سمتٙمٌػمة اعم٠ًمخ٦م هلذه قمالىم٦م ٓ أنف واقمٚمؿ

 ذًمؽ صم٧ٌم ط اًمٜمٌل يٗمٕمؾ يم٤من يمام ٗمقفاًمّم وشمًقي٦م اًمٗمرج سمًد ي٠مُمرهؿ أن اًمٜم٤مس

 اًمّمٗمقف أن اإلُم٤مم رأى إذا طمتك سمٕمْمٝم٤م اًمٙمت٤مب ذم وؾمٞم٠ميت قمٜمف يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم

 ىم٤مل إذا: ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمـ»: 13 ص حمٛمد ًمإلُم٤مم شأصم٤مر» ذم ضم٤مء ومام يمؼم اؾمتقت

 ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل وم٢مذا ومٞمّمٗمقا  ي٘مقُمقا  أن ًمٚم٘مقم يٜمٌٖمل وم٢مٟمف اًمٗمالح قمغم طمل: اعم١مذن

 .شطمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ وسمف: حمٛمد ىم٤مل. اإلُم٤مم يمؼم ةاًمّمال

 ذم وم٢من إقمجٛمٞم٦م اًمٌالد ذم وسمخ٤مص٦م احلٜمٗمٞم٦م ُم٘مٚمدة ُمـ يمثػم هذا وقمغم: ىمٚم٧م

 اىمتّم٤مر ُمٜمف وىمري٥م آٟمٗم٤م ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام اعمحٛمدي٦م ًمٚمًٜم٦م إو٤مقم٦م ذًمؽ
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 شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى وهذه!! وم٘مط شاؾمتقوا اؾمتقوا»: ىمقهلؿ قمغم إئٛم٦م سمٕمض

 .اعم١مُمٜملم

 ش[111»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اإلقامة قبؾ جفًرا ط الـبل عذ الصالة بدعقة

 اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىم٤مل اًمّمالة ي٘مٞمؿ أن أراد إذا سمالل يم٤من»

 .ُمقوقع. شاهلل يرمحؽ، وسمريم٤مشمف

 ذم رأجٜم٤مه٤م اًمتل اًمٗم٤مؿمٞم٦م اًمٌدقم٦م ًمتٚمؽ إصؾ يم٠منف احلدي٨م وهذا: ]قال اإلمام[

 اهلل صغم اًمٜمٌل قمغم واًمًالم اًمّمالة وهل، اًمِمامل سمالد ُمـ وهمػمه٤م وإدًم٥م ٥مطمٚم

 هب٤م اجلٝمر وهل إظمرى يم٤مًمٌدقم٦م وهل. اإلىم٤مُم٦م ىمٌٞمؾ ضمٝمرا  وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم

 دشمًدي»ُمـ  إومم اًمرؾم٤مًم٦م ذم وذيمرٟم٤مه - اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء سمٞمٜمف يمام إذان قم٘م٥م

 اًمٜمٌل قمغم يدظمؾ يم٤من سمالٓ أن - حًمقص - احلدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر أن قمغم. شاإلص٤مسم٦م

 خيرج طمتك ي٘مٞمؿ أن يريد سم٠منف ًمٞمخؼمه طمجرشمف ذم وهق وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم

 إن: ششمٜمٌٞمف. »هب٤م ومٞمخؼم اإلىم٤مُم٦م يًٛمع ٓ ًمٕمٚمف أو، سمالل ومٞم٘مٞمؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 أصؾ ونيٜمٙمر أهنؿ أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدرن ومال، اًمٌدقم٦م هذه ُمثؾ أنٙمروا إذا اًمٕمٚمامء

 رؾمقل يْمٕمٝم٤م مل ُمٙم٤من ذم ووٕمٝم٤م يٜمٙمرون إٟمام سمؾ! ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 صح يمام، ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم اهلل ينمقمٝم٤م مل وهٞمئ٤مت سمّمٗم٤مت شم٘مؽمن أن أو، ومٞمف ط اهلل

 قمغم واًمًالم واًمّمالة، هلل احلٛمد: وم٘م٤مل قمٓمس رضمال أن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ

 قمغم واًمًالم واًمّمالة، هلل احلٛمد: أىمقل وأن٤م: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل. ط اهلل رؾمقل

 رب هلل احلٛمد: ىمؾ! ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜم٤م هٙمذا ُم٤م وًمٙمـ، ط اهلل رؾمقل

 ووع قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ أنٙمر يمٞمػ وم٤مٟمٔمر. طم٤مل يمؾ قمغم: ىم٤مل أو اًمٕم٤معملم

 قمغم يّمكم سم٠منف شمٍمحيف ُمع، ذًمؽ يّمٜمع مل ط أنف سمحج٦م احلٛمد سمج٤مٟم٥م اًمّمالة

! مجٚم٦م ط قمٚمٞمف اًمّمالة أنٙمر أنف أطمد ظم٤مـمر قمغم يرد أن قمًك ح٤م دومٕم٤م ط اًمٜمٌل

، وأُمث٤مهل٤م اًمٌدقم٦م هذه يٜمٙمرون اًمًٜم٦م أنّم٤مر ن يرو طمٞمٜمام اجلٝمٚم٦م اًمٌٕمض يتقهؿ يمام
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 اهلل هداهؿ، وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم قمٚمٞمف اًمّمالة يٜمٙمرون سم٠مهنؿ ومػمُمقهنؿ

 . اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع إمم شمٕم٤ممم

 ش.497/ 4» اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



 

 

 املؤذُ اًأحك
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 أجرا عؾقف يطؾب ال أذاكف يف حمتسًبا يؽقن أن ادمذن عذ جيب

 .أضمرا  قمٚمٞمف يٓمٚم٥م ٓ أذاٟمف ذم حمت٤ًٌم يٙمقن أن اعم١مذن قمغم وجي٥م

ـَ  ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل ي ٌُُدوا اهلل خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدِّ  .[1: اًمٌٞمٜم٦م] ♂ َوَُم٤م ُأُِمُروا إَِّٓ ًمِٞمَْٕم

 اختذ أن ط اهلل رؾمقل إزم قمٝمد ُم٤م رآظم ُمـ إن»: اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن وىم٤مل

 ش.أضمرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مذٟم٤م

/ 3» طمزم واسمـش 477/ 1» ُم٤مضمف واسمـش 711 - 719/ 1» اًمؽمُمذي أظمرضمف

: اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٜمف احلًـ قمـ احلٛمراين اعمٚمؽ قمٌد سمـ أؿمٕم٨م ـمريؼ ُمـش 171

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م»

 سمـ مح٤مد وم٘م٤مل قمٚمٞمف قسمعشم ًمٙمٜمف ُمدًمس احلًـ أن إٓ صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 قمـ اهلل قمٌد سمـ ُمٓمرف قمـ ُمٓمرف قمـ اًمٕمالء أيب قمـ اجلريري ؾمٕمٞمد أظمؼمٟم٤م: ؾمٚمٛم٦م

 أن٧م»: ىم٤مل ىمقُمل إُم٤مم اضمٕمٚمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن

 ش.أضمرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مذٟم٤م واختذ سم٠موٕمٗمٝمؿ واىمتد إُم٤مُمٝمؿ

 واحل٤ميمؿش 471/ 14 واًمٓمح٤موي ش119» واًمٜم٤ًمئلش 8/ 1» داود أبق أظمرضمف

 وواوم٘مفش ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح»: احل٤ميمؿ وىم٤مل. قمٜمف ـمرق ُمـش 417 و 199/ 1»

 .ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل

 قمغم اعم١مذن ي٠مظمذ أن يمرهقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد هذا قمغم اًمٕمٛمؾ»: اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 ش.أذاٟمف ذم حيت٥ًم أن ًمٚمٛم١مذن واؾمتحٌقا  أضمرا  إذان

ش 176 - 171/ 3» طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق جيقز ٓ ذًمؽ أن إمم ذه٥م وسمٕمْمٝمؿ

 طم٤مُمد أبق اًمِمٞمخ ىمٓمع وسمف ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م وضمف وهقش وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق»: ىم٤مل

/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم يمام وهمػمهؿ واًمٌٖمقي اعمح٤مُمكم وصححف وهمػممه٤م واًم٘مٗم٤مل

 هذا إمم ُم٤مل وىمدش. اعمٜمذر واسمـ وأمحد طمٜمٞمٗم٦م وأبق إوزاقمل ىم٤مل وسمف»: ىم٤ملش 147

 ش.11 - 79/ 4» ومراضمٕمفش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يم٤ميناًمِمق
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 اًمْمٌٕمل ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕمٗمر قمـ اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م ه١مٓء إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وي١ميد

 ىم٤مل صمؿ اهلل ذم ٕبٖمْمؽ إين: ًمرضمؾ ي٘مقل قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل اًمٌٙم٤مء حيٞمك قمـ

 .أضمرا  قمٚمٞمف وي٠مظمذ أذاٟمف ذم يتٖمٜمك إٟمف: ٕصح٤مسمف

 وذم» اًمٌٙم٤مء حيٞمك قمـ طم٤ٌمن اسمـ أظمرج دوىم: اًمِمقيم٤مين وىم٤مل طمزم اسمـ ذيمره

 ذم ٕطمٌؽ إين: قمٛمر ٓسمـ ىم٤مل رضمال ؾمٛمٕم٧م: ىم٤ملش شمّمحٞمػ وهق اًمٌٙم٤مزم: إصؾ

 اهلل ذم أطمٌؽ اهلل ؾمٌح٤من: وم٘م٤مل اهلل ذم ٕبٖمْمؽ إين: قمٛمر اسمـ ًمف وم٘م٤مل اهلل

 .أضمرا  أذاٟمؽ قمغم شم٠ًمل إٟمؽ ٟمٕمؿ: ىم٤مل اهلل ذم وشمٌٖمْمٜمل

 .اًمٌٙم٤مء حيٞمك قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ريؼـم ُمـ ٟمحقه اًمٓمح٤موي أظمرج وىمد: ىمٚم٧م

 اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ خم٤مًمػ هذا ذم قمٛمر ٓسمـ يٕمرف وٓ»: طمزم اسمـ ىم٤مل صمؿ

 ش.قمٜمٝمؿ

 اًمٌٙم٤مء حيٞمك قمغم ُمداره ٕن ٟمٔمر قمٛمر اسمـ قمـ إثر هذا صمٌقت ذم ًمٙمـ: ىمٚم٧م

واًمدار  يم٤مًمٜم٤ًمئل إئٛم٦م ُمـ واطمد ُم٤م همػم وٕمٗمف وىمدش اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق

 ذيمرهش. سمف آطمتج٤مج جيقز ٓ اًمث٘م٤مت قمـ اعمٕمْمالت يروي»: طم٤ٌمن اسمـ ٤ملوىم لىمٓمٜم

 .قمٛمر اسمـ قمـ إثر هذا ًمف ؾم٤مق صمؿش اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل

 ذم ٓش اًمْمٕمٗم٤مء» يمت٤مسمف ذم هذا أثره أظمرج إٟمام طم٤ٌمن اسمـ أن اًمٔم٤مهر صمؿ

 .أقمٚمؿ واهلل اًمِمقيم٤مين صٜمٞمع يقهؿ يمامش صحٞمحف»

 ش[.1/176»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 فؾقؼبؾف كػس إذاف وال مسللة غر مـ ءر ادمذنَ  اءج إذا

 هق وم٢مٟمام يرده وٓ ومٚمٞم٘مٌٚمف ٟمٗمس إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم ُمـ رء ضم٤مءه إن وأُم٤م

 .إًمٞمف اهلل ؾم٤مىمف رزق

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف
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 ُمـ»: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اجلٝمٜمل قمدي سمـ ظم٤مًمد قمـ: إول

 هق وم٢مٟمام يرده وٓ ومٚمٞم٘مٌٚمف ٟمٗمس إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم ُمـ أظمٞمف قمـ ُمٕمروف سمٚمٖمف

 ش.إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل ؾم٤مىمف رزق

: أجقب أيب سمـ ؾمٕمٞمد صمٜم٤م: يزيد سمـ اهلل قمٌد صمٜم٤م: ش341 - 341/ 1» أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ سمن سمـ اهلل قمٌد سمـ سمٙمػم قمـ إؾمقد أبق صمٜمل

 ش.16/ 4» اعمٜمذري ىم٤مل يمام صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .اًمًت٦م رضم٤مل ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

ش اعمجٛمع» ذم يمامش. أظمٞمف ُمـ»: ىم٤مٓ أهنام إٓش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين يٕمغم قأب ورواه

 : وىم٤مل واحل٤ميمؿش صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن واسمـش 111/ 3»

 ش.اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 وم٢مٟمام ومٚمٞم٘مٌٚمف ي٠ًمخف أن همػم ُمـ رء ًمف قمرض ُمـ»: ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ: اًمث٤مين

 ش.إًمٞمف اهلل ؾم٤مىمف رزق هق

 ـمريؼ ُمـ ٟمحقهش 341» واًمٓمٞم٤مًمزش 791 و 343/ 4» أجْم٤م أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف اعمٚمؽ قمٌد قمـ ىمت٤مدة أن٤م: مه٤مم

 وىمد أن قمٜمدي يٕملم مل وم٢مٟمف هذا اعمٚمؽ قمٌد همػم أجْم٤م اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف وهذا

 ش.اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف أمحد رواه»: ىم٤مل طمٞم٨م اًمّمحٞمح رضم٤مل ُمـ اهلٞمثٛمل ضمٕمٚمف

 وىم٤مل. أقمٚمؿ واهلل. ٞمامنؾمٚم أيب سمـ اعمٚمؽ قمٌد أو قمٛمػم سمـ اعمٚمؽ قمٌد ومٚمٕمٚمف

 ش.اًمّمحٞمح ذم هبؿ حمت٩م ورواشمف»: اعمٜمذري

 وم٢مٟمام وم٤مىمٌٚمٞمف ُم٠ًمخ٦م سمٖمػم قمٓم٤مء أقمٓم٤مك ُمـ قم٤مئِم٦م ي٤م»: ُمرومققًم٤م قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مًم٨م

 ش.ًمؽ اهلل قمروف رزق هق

 قمـ قمٛمرو قمـ اهل٤مد سمـ يزيد قمـش ؾمٕمد اسمـ وهق» ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف

 وم٘م٤مًم٧م ويمًقة سمٜمٗم٘م٦م قم٤مئِم٦م إمم سمٕم٨م رقم٤مُم سمـ اهلل قمٌد أن طمٜمٓم٥م سمـ اعمٓمٚم٥م
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: وم٘م٤مًم٧م ومردوه قمكم ردوه: ىم٤مًم٧م ظمرج ومٚمام ؿمٞمئ٤م أطمد ُمـ أىمٌؾ ٓ سمٜمل ي٤م إين: ًمٚمرؾمقل

 .ومذيمرشمف... : ىم٤مل ط اهلل رؾمقل زم ىم٤مًمف ؿمٞمئ٤م ذيمرت إين

 اسمـ اعمٓمٚم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمٓمٚم٥م وهق هذا اعمٓمٚم٥م همػم اًمًت٦م رضم٤مل ورضم٤مًمف

 ذم يمام واإلرؾم٤مل اًمتدًمٞمس يمثػم صدوق هقو إقمغم ضمده إمم ٟم٥ًم طمٜمٓم٥م

 ُمدًمس اهلل قمٌد سمـ اعمٓمٚم٥م أن إٓ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف»: اهلٞمثٛمل وىم٤ملش. اًمت٘مري٥م»

 ش.قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمامقمف ذم واظمتٚمػ

 صمؿش صم٘م٤مت أمحد ورواة واًمٌٞمٝم٘مل أمحد رواه»: اعمٜمذري وىم٤مل ديٜم٤مر اسمـ هق وقمٛمرو

. يًؿ مل إًمٞمٝم٤م وم٤مًمرؾمقل ٓوإ ُمتّمؾ وم٤مإلؾمٜم٤مد قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمٛمع اعمٓمٚم٥م يم٤من وم٢من»: ىم٤مل

 ش.أقمٚمؿ واهلل

: ىم٤مل اًمًٚمٓم٤من إقمٓم٤مء قمـ ط اهلل رؾمقل ؾمئؾ: ىم٤مل اًمدرداء أيب قمـ: اًمراسمع

 ش.ومتقًمف ومخذه إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم ُمـ ُمٜمف اهلل أت٤مك ُم٤م»

 ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمـ اًم٘مردود طم٤ًمن سمـ هِم٤مم صمٜم٤م: ُمٕم٤موي٦م أبق صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 شمرطمؾ مل ُم٤م هب٤م سم٠مس ٓ: اهلل رمحف احلًـ وىم٤مل :ىم٤مل: وزاد سمف قمٜمف طمدصمف رضمؾ قمـ

 .يًؿ مل اًمذي اًمرضمؾ همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل ورضم٤مًمف. هل٤م شمنمف أو إًمٞمٝم٤م

 ُمـ اًمرزق هذا ُمـ رء ًمف قمرض ُمـ»: ُمرومققم٤م قمٛمرو سمـ قم٤مئذ قمـ: اخل٤مُمس

 هق ُمـ إمم ومٚمٞمقضمٝمف همٜمٞم٤م قمٜمف يم٤من وم٢من رزىمف ذم سمف ومٚمٞمقؾمع إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم

 ش.ُمٜمف إًمٞمف أطمقج

 سمـ قم٤مئذ ىم٤مل: ىم٤مل إطمقل قم٤مُمر قمـ إؿمٝم٥م أيب قمـ ـمرق ُمـ أمحد أظمرضمف

 .ومذيمره... قمٛمرو

 اًمقاطمد قمٌد سمـ قم٤مُمر هق هذا وقم٤مُمر. ُمٜم٘مٓمع أنف إٓ اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف

 ىمقل أن شمٕمٚمؿ وُمٜمف -ش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام قمٛمرو سمـ قم٤مئذ يدرك ومل إطمقل

 : شاعمجٛمع» ذم ؿمٞمخف وىم٤مل. - ٞمدضم همػمش ىمقي ضمٞمد أمحد إؾمٜم٤مد»: اعمٜمذري

ش رء اًمرزق هذا ُمـ قمٚمٞمف قمرض ُمـ»: وىم٤ملش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين أمحد رواه»
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 ش.اًمّمحٞمح رضم٤مل أمحد ورضم٤ملش رء» أمحد وأؾم٘مط

 ًمٗمٔم٦م وم٢من وأجْم٤م. آٟم٘مٓم٤مع قمٚم٦م قمغم يٜمٌف مل ٕنف واوح ىمّمقر وومٞمف: ىمٚم٧م

 .اًمرواي٤مت مجٞمع ذم أمحد قمٜمد صم٤مسمت٦مش رء»

 اإلذاف؟ ُم٤م: أيب ؾم٠مخ٧م: سم٘مقًمف أمحد اإلُم٤مم سمـ اهلل قمٌد احلدي٨م وقم٘م٥م هذا

 .ومالن ؾمٞمّمٚمٜمل ومالن إزم ؾمٞمٌٕم٨م: ٟمٗمًؽ ذم شم٘مقل: ىم٤مل

 ؿم٤مء إن اًمزيم٤مة ذم وؾمٞم٠ميت اًمراسمع احلدي٨م سمٛمٕمٜمك اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ: اًم٤ًمدس

 واًمٓمح٤موي واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل داود وأب٤م وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري: وراضمع. شمٕم٤ممم اهلل

 .وأمحد

 طملم اًمًالم قمٚمٞمف دقم٤مين صمؿ: ىم٤مل إذان طمدي٨م ذم حمذورة أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

 سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمٕمزيز قمٌد وومٞمف ومْم٦م ُمـ رء ومٞمٝم٤م سة وم٠مقمٓم٤مين اًمت٠مذيـ ىمْمٞم٧م

 هبذا وم٤مٓطمتج٤مجش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام احل٤مل ُمٕمروف همػم وهق حمذورة أيب

 ُمـ قمٚمٛم٧م ح٤م: أوٓ سمجٞمد ًمٞمس ٘م٤مُمٓمٚم إضمرة أظمذ ضمقاز قمغم اًم٤ٌمب هذا ذم احلدي٨م

 يمام ضم٤مئز وهذا ـمٚم٥م سمدون اإلقمٓم٤مء ومٞمف سمؾ إضمرة ـمٚم٥م ذم ًمٞمس ٕنف: وصم٤مٟمٞم٤م وٕمٗمف

 .اًمِمقيم٤مين وراضمع. ىمٌٚمف اًمتل إطم٤مدي٨م أوم٤مدشمف

 ش[.1/178»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وأكدى صقًتا أحسـ هق مـ يمذن أن يـبغل

 .وأندى صقشم٤م أطمًـ هق ُمـ ي١مذن أن ويٜمٌٖمل

 : نطمديث٤م ومٞمف

 رؾمقل أتٞم٧م أصٌح٧م ومٚمام: ىم٤مل إذان طمدي٨م ذم زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ: إول

 وم٠مخؼ سمالل ُمع وم٘مؿ اهلل ؿم٤مء إن طمؼ ًمرؤي٤م إهن٤م»: وم٘م٤مل رأج٧م سمام وم٠مظمؼمشمف ط اهلل

 ذم شم٘مدم يمام ضمٞمد وؾمٜمده. احلدي٨مش ُمٜمؽ صقشم٤م أندى وم٢مٟمف سمف ومٚمٞم١مذن رأج٧م ُم٤م قمٚمٞمف

 .إومم اعم٠ًمخ٦م
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 وم٠مذٟمقا  رضمال قمنميـ ُمـ ٟمحقا  أُمر ط اهلل رؾمقل أن :حمذورة أيب قمـ: اًمث٤مين

 ذم ؾمٌؼ وىمد صحٞمح وهق احلدي٨م... إذان ومٕمٚمٛمف حمذورة أيب صقت وم٠مقمجٌف

 .اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م

م سمٚمقغ» ذم يمامش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه  وأظمرضمفش اًمتٚمخٞمص» وش اعمرا

 شم٠مذيـ ءه١مٓ ذم ؾمٛمٕم٧م ىمد»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: سمٚمٗمظ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل

 .ُم٘مٌقل وؾمٜمده احلدي٨م... إًمٞمٜم٤م وم٠مرؾمؾ شاًمّمقت طمًـ إٟم٤ًمن

 ذم يمام اًمًٙمـ اسمـ وصححف هٜم٤مك وؾمٌؼ سمٜمحقه وهمػمه أمحد أظمرضمف وىمد

 ش.اًمتٚمخٞمص»

 ش[.1/114»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾؿمذن ُيستحب ما

 : أُمقر ًمٚمٛم١مذن ويًتح٥م

 : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ: ـمٝم٤مرة قمغم ي١مذن أن -1

 ش.ـمٝم٤مرة قمغم: ىم٤مل أو ـمٝمر قمغم إٓ اهلل أذيمر أن ٧ميمره إين»

 ش.اًمتٚمخٞمص» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف. اًمٓمٝم٤مرة ذم ؾمٌؼ وىمد

 طمدي٨م ُمـش إذان» ذم اًمِمٞمخ وأبقش إومراد» ذم لواًمدارىمٓمٜم اًمٌٞمٝم٘مل وروى

 وٓ ـم٤مهر وهق إٓ اًمرضمؾ ي١مذن ٓ أن وؾمٜم٦م طمؼ: ىم٤مل أبٞمف قمـ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد

 .ىم٤مئؿ وهق إٓ ني١مذ

 صم٧ٌم اجل٤ٌمر قمٌد ٕن اٟم٘مٓم٤مقم٤م ومٞمف أن إٓ طمًـ وإؾمٜم٤مده»: شاًمتٚمخٞمص» ذم ىم٤مل

 اشمٗم٤مق اًمٜمقوي وٟم٘مؾ أيب صالة أقم٘مؾ ٓ همالُم٤م يمٜم٧م: ىم٤مل أنفش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قمٜمف

 ش.أبٞمف ُمـ يًٛمع مل أنف قمغم احلدي٨م أئٛم٦م

 .يّمح ٓ ومْمٕمٞمػش ُمتقوئ إٓ ي١مذن ٓ»: طمدي٨م وأُم٤م
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 هريرة أيب قمـ اًمزهري قمـ اًمّمدذم حيٞمك سمـ ُمٕم٤موي٦م ـمريؼ ـُم اًمؽمُمذي أظمرضمف

 .سمف ُمرومققم٤م

 ىم٤مل يمام هريرة أيب ُمـ يًٛمع مل واًمزهري. احل٤مومظ ىم٤مل يمام وٕمػ هذا وُمٕم٤موي٦م

 .اًمؽمُمذي

 يٜم٤مدي ٓ: هريرة أبق ىم٤مل: ىم٤مل سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يقٟمس ـمريؼ ُمـ أظمرضمف صمؿ

 : وىم٤مل. ُمتقوئ إٓ سم٤مًمّمالة

 ش.لإو احلدي٨م ُمـ أصح هذا»

 .اًمٓمري٘ملم ذم آٟم٘مٓم٤مع ًمقضمقد ُمقىمقوم٤م وٓ ُمرومققم٤م يّمح ٓ ومٝمق: ىمٚم٧م

 سمٕمض ومٙمرهف ووقء همػم قمغم إذان ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ واظمتٚمػ: اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 وسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذًمؽ ذم ورظمص وإؾمح٤مق اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ

 .وأمحد اعم٤ٌمرك واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف: ىم٤مئام ي٘مػ وأن -4

 صمٜم٤م: ىم٤مل أطمقال صمالصم٦م اًمّمالة أطمٞمٚم٧م: ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ: إول

 أو - اعمًٚمٛملم صالة شمٙمقن أن أقمجٌٜمل ًم٘مد»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن أصح٤مسمٜم٤م

 رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل إنّم٤مر ُمـ رضمؾ ومج٤مء احلدي٨م ومذيمر...ش واطمدة - اعم١مُمٜملم: ىم٤مل

 وم٘م٤مم أظمييـ صمقسملم قمٚمٞمف يم٠من رضمال رأج٧م ُمؽاهتام ُمـ رأج٧م ح٤م رضمٕم٧م ح٤م إين اهلل

 وًمقٓ اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ي٘مقل أنف إٓ ُمثٚمٝم٤م ىم٤مم صمؿ، ىمٕمدة ىمٕمد صمؿ، وم٠مذن اعمًجد قمغم

 اهلل أراك ًم٘مد»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، ٟم٤مئؿ همػم ي٘مٔم٤من يمٜم٧م إين اًمٜم٤مس شم٘مقل أن

 ش.ومٚمٞم١مذن سمالٓ ومٛمر ظمػماً 

 .اؾمتحٞمٞم٧م ؾمٌ٘م٧م ح٤م وًمٙمٜمل يرأ اًمذي ُمثؾ رأج٧م ىمد إين أُم٤م: قمٛمر وم٘م٤مل: ىم٤مل

 .سمف ًمٞمغم أيب أبـ ؾمٛمٕم٧م: ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ داود أبق أظمرضمف

 .اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا
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 .ٟمحقه سمف ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ أنٞم٦ًم أيب سمـ زيد ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف وىمد

 : شاًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمامش ُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرضمف

 ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش صمٜم٤م: ٞمعويم صمٜم٤م: وم٘م٤مل

 ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء إنّم٤مري زيد سمـ اهلل قمٌد أن ط حمٛمد أصح٤مب صمٜم٤م: ىم٤مل

 .طم٤مئط قمغم وم٘م٤مم: ىم٤مل أنف إٓ ٟمحقه احلدي٨م... اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل

 وهذا»: طمزم اسمـ وىم٤مل. خمتٍما  سمف ويمٞمع قمـ طمزم واسمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 ش.اًمّمح٦م ٤مي٦مهم ذم إؾمٜم٤مد

 .ويمٞمع قمـ واًمٌٞمٝم٘مل ظمزيٛم٦م اسمـ رواه ويمذًمؽ

 سمف أراد إٟمام أصح٤مسمٜم٤م: ىمقًمف أن وهق ؿمٕم٦ٌم رواي٦م ذم أهبؿ ُم٤م شمٌلم اًمرواي٦م وهذه

 ذم يمام أجْم٤م اًمٕمٞمد دىمٞمؼ واسمـ طمزم اسمـ صححٝم٤م وهلذا ط اهلل رؾمقل أصح٤مب

 أو سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع احلدي٨م أقمؾ ُمـ ىمقل شمرد وهلش. اًمراي٦م ٟمّم٥م» وش اًمتٚمخٞمص»

 سمـ قمٛمرو قمـ اعمًٕمقدي رواه وم٘مد ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ اًمرواي٤مت سمٕمض ًمٔم٤مهر اإلرؾم٤مل

 إومم اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ وىمد. ٟمحقه ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمرة

٤ًٌم وي٠ميت  .ىمري

 .سمف ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ إقمٛمش قمـ قمٞم٤مش سمـ سمٙمر أبق رواه ويمذًمؽ

 .طم٤مئط ضمذم قمغم ٟمزل :سمٚمٗمظ واًمدارىمٓمٜمل أمحد رواه

 ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش قمـ داود سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي وأظمرضمف

 أو ُمٕم٤مذ ذيمر اًمًٜمد ُمـ وم٠مؾم٘مط. سمف زيد سمـ اهلل قمٌد أن ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ

 .اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد

 ٓ ًمٞمغم أيب واسمـ»: وىم٤مل قمٛمرو قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ ٟمحقه اًمدارىمٓمٜمل وأظمرج

 سمـ ظم٤مًمد سمـ قمٛمرو قمـ: واعمًٕمقدي إقمٛمش وىم٤مل زيد سمـ اهلل قمٌد ُمـ ؾمامقمف يث٧ٌم

 وؿمٕم٦ٌم اًمثقري رواه ُم٤م واًمّمقاب يث٧ٌم وٓ ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ ُمرة
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 ش.ُمرؾمال ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ وطمّملم ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ

 اإلؾمٜم٤مد صحٞمح٦م ُمتّمٚم٦م إقمٛمش قمـ ويمٞمع رواي٦م أن قمٚمٛم٧م وىمد ىم٤مل يمذا

 احلدي٨م هذا ؾمٛمع ىمد ًمٞمغم أيب اسمـ أن سمف ٟم٘مٓمع واًمذي قمٚمٞمٝم٤م ي٘مػ مل اًمدارىمٓمٜمل وًمٕمؾ

 ص٤مطم٥م إمم يًٜمده وأطمٞم٤مٟم٤م إًمٞمٝمؿ يًٜمده أطمٞم٤مٟم٤م ومٙم٤من يًٛمٝمؿ مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ

 ويم٤من يمٛمٕم٤مذ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رواهت٤م سمٕمض إمم وأطمٞم٤مٟم٤م زيد سمـ اهلل قمٌد وهق اًم٘مّم٦م

 هذا يي ومال إًمٞمٝمام ُمًٜمدا ؾمٛمٕمٝم٤م أنف سم٤مقمت٤ٌمر ُمٜمٝمام يًٛمٕمٝم٤م مل وإن ذًمؽ يٗمٕمؾ

 اًمِمٞمخ شمٕمٚمٞمؼ ومٚمػماضمع ذًمؽ ذم حت٘مٞمؼ زي٤مدة ؿم٤مء وُمـ خيٗمك ٓ يمام طمٞمٜمئذ اإلرؾم٤مل

 .طمزم ٓسمـش إطمٙم٤مم أصقل» يمت٤مب قمغم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد

 وهق إٓ اًمرضمؾ ي١مذن ٓ أن وؾمٜم٦م طمؼ: ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 .ىمري٤ٌم ُم٣م وىمد ىم٤مئؿ وهق إٓ ي١مذن وٓ ـم٤مهر

 وراضمعش. اًمًٜم٦م ُمـ إذان ذم اًم٘مٞم٤مم أن اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع»: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ش.اًمٗمتح»

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف: قم٤مل ُمٙم٤من قمغم -3

 وذم. وم٠مذن اعمًجد قمغم وم٘م٤مم: ىم٤مل اعمٚمؽ أذان ذم زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م: إول

 ًمٙمنسم٤مش واجلذم. »ىمري٤ٌم ذيمره٤م ؾمٌؼ وىمد. طم٤مئط ضمذم أظمرى وذم طم٤مئط قمغم رواي٦م

 .طم٤مئط سم٘مٞم٦م أراد: إصؾ: واًمٗمتح

 اعمًجد طمقل سمٞم٧م أـمقل ُمـ سمٞمتل يم٤من: ىم٤مًم٧م اًمٜمج٤مر سمٜمل ُمـ اُمرأة قمـ: اًمث٤مين

 هآر وم٢مذا اًمٗمجر إمم يٜمٔمر اًمٌٞم٧م قمغم ومٞمجٚمس سمًحر ومٞم٠ميت اًمٗمجر قمٚمٞمف ي١مذن سمالل ويم٤من

 .احلدي٨م... أمحد إين مهللا: ىم٤مل صمؿ متٓمك

 قمروة قمـ اًمزسمػم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م اًمزسمػم سمـ

: اًمٜمقوي ىم٤مل وًمذًمؽ ُمدًمس إؾمح٤مق اسمـ أن إٓ صم٘م٤مت رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد وهذا

 : شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىمقل وأُم٤مش. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده
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 ش.طمًـ وإؾمٜم٤مده»

 .أطمًـ ًمٙم٤منش اًمتٚمخٞمص» ذم ومٕمؾ يمام قمٚمٞمف ؾمٙم٧م وًمق طمًـ ومٖمػم

 سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤م: شاًمٓمٌ٘م٤مت» ذم دؾمٕم اسمـ وم٘م٤مل أظمرى ـمري٘م٤م ًمف وضمدت ًمٙمٜمل

 زرارة سمـ ؾمٕمد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك قمـ حمٛمد سمـ ُمٕم٤مذ صمٜمل: قمٛمر

 : شم٘مقل صم٤مسم٧م سمـ زيد أم اًمٜمقار ؾمٛمع ُمـ أظمؼمين: ىم٤مل

 أن إمم أذن ُم٤م أول ُمـ ومقىمف ي١مذن سمالل ومٙم٤من اعمًجد طمقل سمٞم٧م أـمقل سمٞمتل يم٤من

 رء ًمف رومع وىمد اعمًجد فمٝمر قمغم سمٕمد ي١مذن ومٙم٤من ُمًجده ط اهلل رؾمقل سمٜمك

 .فمٝمره ومقق

 .وٕمٞمػ: اًمقاىمدي هق قمٛمر سمـ وحمٛمد

 .اًمٌٞم٧م ومقق ي١مذن ُمٙمتقم أم اسمـ يم٤من: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ: اًمث٤مًم٨م

 .قمٜمف أبٞمف قمـ ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمِمٞمخ أبق أظمرضمف

 .قمٚمٞمف وؾمٙمت٤م واًمٕمً٘مالين اًمزيٚمٕمل ذيمره

 ش.اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ هذا ٟم٤مومع سمـ وقمٌد

 ط اهلل ًمرؾمقل يم٤من: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م احلدي٨م عمٕم٤مين ِمٝمدوي

 سمٚمٞمؾ ي١مذن سمالٓ إن»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل إقمٛمك ُمٙمتقم أم واسمـ سمالل: ُم١مذٟم٤من

 ش.ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  ومٙمٚمقا 

 .عمًٚمؿ واًمٚمٗمظش قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. »هذا ويرىمك هذا يٜمزل أن إٓ سمٞمٜمٝمام يٙمـ ومل: ىم٤مل

 ش.6» اعم٠ًمخ٦م ذم خترجيف ؾمٌؼ وىمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ٤مأجْم وأظمرضم٤مه

 ذم واإلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مرة ذم إذان اًمًٜم٦م ُمـ: ىم٤مل إؾمٚمٛمل سمرزة أي قمـ: اًمراسمع

 .اعمًجد

 .قمٜمف ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـ اجلريري ؾمٕمٞمد قمـ إذان يمت٤مب ذم اًمِمٞمخ أبق أظمرضمف
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 .ُمثٚمفش ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٜمـ» ذم وهق

 قمٚم٦م ُمـ ؾمٚمؿ ؾمٕمٞمد إمم اًمًٜمد يم٤من وم٢من آٟمٗم٤م راناعمذيمق احل٤مومٔم٤من قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 .صحٞمح إؾمٜم٤مد ومٝمق

 ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م»: ىم٤مل قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـش ؾمٜمٜمف» ذم أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل رأج٧م صمؿ

 وهق قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد همػم يروه مل ُمٜمٙمر طمدي٨م وهذا»: وىم٤ملش سمف اجلريري قمـ

 ش.احلدي٨م ُمٜمٙمر وٕمٞمػ

 رأس ذم همٜمؿ راقمل ُمـ رسمٙمؿ يٕمج٥م»: ُمرومققم٤م راومع سمـ قم٘م٦ٌم قمـ: اخل٤مُمس

 .احلدي٨م...ش. سم٤مًمّمالة ي١مذن سمجٌؾ ؿمٔمٞم٦م

 وومٞمف. اجلٌؾ رأس ذم ُمرشمٗمٕم٦م ىمٓمٕم٦مش اًمِمٔمٞم٦م» وم٢من. اًمت٤مؾمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٣م وىمد

 .اجلٌؾ قمغم يم٤من وًمق اعمرشمٗمع اعمٙم٤من قمغم إذان اؾمتح٤ٌمب إمم إؿم٤مرة

 : طمديث٤من وومٞمف: اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾش 7»

 اًمٜم٤مئؿ سملم أن٤م سمٞمٜم٤م: ىم٤مل سم٤مٕذان اعمٚمؽ زولٟم ذم زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م: إول

ن صمقسم٤من قمٚمٞمف ؿمخّم٤م رأج٧م إذ واًمٞم٘مٔم٤من  اهلل أيمؼم اهلل: وم٘م٤مل اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ أظميا

 .احلدي٨م... أيمؼم

 قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمر قمـ اعمًٕمقدي رواي٦م ُمـ وهق إومم اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٣م وىمد

 هذه قمغم شمقسمع ىمد نفأ إٓ اظمتٚمط يم٤من واعمًٕمقدي ُمٕم٤مذ قمـ ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ

 .اجلٛمٚم٦م

 إقمٛمش قمـ ُمٕم٤موي٦م أبق صمٜم٤م: شاًمتٚمخٞمص» ذم ُم٤م قمغمش ُمًٜمده» ذم إؾمح٤مق ىم٤مل

 ي٤م: وم٘م٤مل زيد سمـ اهلل قمٌد ضم٤مء: ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ

... اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ طم٤مئط ضمذم قمغم وم٘م٤مم اًمًامء ُمـ ٟمزل رضمال رأج٧م إين اهلل رؾمقل

 .احلدي٨م ومذيمر

 ُمثٜمك ُمثٜمك ي١مذن يم٤من سمالٓ أن: ط اهلل رؾمقل ُم١مذن اًم٘مرط ؾمٕمد قمـ: اًمث٤مين
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 .ومذيمره... ومٞم٘مقل اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ ُمْمٕمٗم٤م ويتِمٝمد

 .إذان ُمـ اًمث٤مين اًمٜمقع ذم ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ وؾمٜمده اًمٓمؼماين أظمرضمف

... اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ سم٤مٕذان يمؼم إذا يم٤من سمالٓ وإن: سمٚمٗمظ احل٤ميمؿ وأظمرضمف

 .احلدي٨م

 .واًمذهٌل هق قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 رء وٓ إٟمس وٓ ضمـ اعم١مذن صقت ُمدى يًٛمع ٓ وم٢مٟمف»: صقشمف ويرومع -1

 ش.ُمٕمف صغم ُمـ أضمر ًمف» وش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ًمف ؿمٝمد إٓ

 قمٌد سمـ اهلل قمٌد قمٜمف رواه. قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وهذا

 حت٥م أراك إين: ًمف ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أب٤م أن: إنّم٤مري صٕمّمٕم٦م أيب سمـ اًمرمحـ

 سم٤مًمٜمداء صقشمؽ وم٤مرومع سم٤مًمّمالة وم٠مذٟم٧م سم٤مديتؽ أو همٜمٛمؽ ذم يمٜم٧م وم٢مذا واًم٤ٌمدي٦م اًمٖمٜمؿ

. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. ط اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتف: ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل. احلدي٨م... يًٛمع ٓ وم٢مٟمف

 ش.اًمرهمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ظمرضمتف وىمد

 طمًـ سمًٜمد هريرة وأيب صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م

 واعم١مذن»: اًمؼماء طمدي٨م وًمٗمظ هٜم٤مك ظمرضمتٝم٤م وىمد صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد زبقم٤م سمـ واًمؼماء

 ش.ُمٕمف صغم ُمـ أضمر وًمف وي٤مسمس رـم٥م ُمـ ؾمٛمٕمف ُمـ وصدىمف صقشمف ُمدى ًمف يٖمٗمر

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف: أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف وجيٕمؾ -6

 وهد هد وم٤مه وأتتٌع ويدور ي١مذن سمالٓ رأج٧م: ىم٤مل ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ: إول

 .ي٨ماحلد... أذٟمٞمف ذم وأصٌٕم٤مه

 .أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن قمـ ؾمٗمٞم٤من أن٤م: اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: ىم٤مل أمحد أظمرضمف

 .سمف اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: همٞمالن سمـ حمٛمقد قمـ واًمؽمُمذي أمحد قمـ احل٤ميمؿ وأظمرضمف

 اسمـ قمقن قمـ ُمٖمقل سمـ وُم٤مًمؽ اًمثقري قمـ قمت٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ رواه صمؿ

 ُمٖمقل سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ظمراجإ قمغم اًمِمٞمخ٤من اشمٗمؼ ىمد»: وىم٤مل. سمٜمحقه ضمحٞمٗم٦م أيب
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 أهنام همػم إبٓمح ط ٟمزوًمف ذيمر ذم أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن قمـ زائدة سمـ وقمٛمر

 قمغم صحٞمح وهق إذان ذم وآؾمتدارة إذٟملم ذم إصٌع إدظم٤مل ومٞمف يذيمرا  مل

 .ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل وواوم٘مفش. ُمًٜمقٟمت٤من ؾمٜمت٤من ومه٤م ذـمٝمام

 شم٤مسمٕمف سمؾ ومٞمف وآؾمتدارة إصٌٕملم سمذيمر تٗمردي مل اًمرزاق قمٌد أن قمغم يدل وذًمؽ

 وهق اًمٜمٞم٤ًمسمقري ضمٕمٗمر سمـ ُمٜمّمقر سمـ احلًلم وهق ضمٕمٗمر سمـ احلًلم يمٚمف ذًمؽ قمغم

 صمؿ حتتٞم٦م ُمثٜم٤مة صمؿ سمٛمٝمٛمٚم٦م قمٞمٞمٜم٦م: واًمّمقاب إصؾ ذم يمذا قمت٦ٌم سمـ وإسمراهٞمؿ وم٘مٞمف صم٘م٦م

 ش.اًمت٘مري٥م» ذم يمام هيؿ صدوق وهق قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من أظمق وهق ٟمقن

ٟم٦م أبق أظمرضمف. ؾمٗمٞم٤من قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُم١مُمؾ -أجْم٤م- وشم٤مسمٕمف ش صحٞمحف» ذم قمقا

: ىم٤ملش اًمتٚمخٞمص» ذم يمام ظمزيٛم٦م اسمـ رواه ويمذاش اًمٗمتح» وش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام ٟمحقه

ش أذٟمٞمف ذم وأصٌٕم٤مه ويدور ي١مذن سمالٓ رأى»: وقمٜمدهش ُمًتخرضمف» ذم ٟمٕمٞمؿ أبق ورواه

 .اًمٌزار رواه ويمذا

 رواي٦م ذم ؾمٌؼ يمام ُمٖمقل سمـ ُم٤مًمؽ شم٤مسمٕمف سمؾ قمقن قمـ اًمثقري سمف يتٗمرد مل ويمذًمؽ

 .إصٌٕملم ووع ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ ُمًٚمؿ هذا طمديثف أظمرج وىمد. صم٧ٌم صم٘م٦م وهق احل٤ميمؿ

 واسمـ ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد واًمدارُمل ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد أرـم٠مة سمـ طمج٤مج أجْم٤م وشم٤مسمٕمف

 .وهمػمهؿ ؿمٞم٦ٌم أيب

 أبق أظمرضمف. فسم قمقن قمـ مجٞمٕم٤م وهِمٞمؿ ومح٤مد اًمٓمؼماين أظمرضمف إودي وإدريس

 ش.اًمتٚمخٞمص» وش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام إذان يمت٤مب ذم إصٌٝم٤مين اًمِمٞمخ

: ظمرضمف أن سمٕمد اًمؽمُمذي ىم٤مل وىمد صحٞمح اًمزي٤مدشملم هب٤مشملم وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م إٟمف»

 ضم٤مء يمذًمؽ اجلًد سم٤ًمئر ٓ وم٘مط سم٤مًمرأس آؾمتدارة: ومٞمف سم٤مٓؾمتدارة واعمراد

 .ىمري٤ٌم وي٠ميت همػممه٤موش اًمّمحٞمحلم» ذم ُمٗمنا 

 اًمٜمٌل ٟمٗم٘م٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ: ًمٌالل ىمٚم٧م: ىم٤مل: اهلقزين اهلل قمٌد قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 .وم٠مذٟم٧م أذين ذم أصٌٕمل ومجٕمٚم٧م: سمالل ىم٤مل وومٞمف احلدي٨م ومذيمر... ط
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: وىم٤ملش. إول احلدي٨م ؿمقاهد أصح ُمـ إٟمف»: وىم٤ملش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره

 طمدصمف اهلقزين اهلل قمٌد أن اًمدُمِم٘مل ؾمالم أيب ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن واسمـ داود أبق رواه»

 ش.سمف

 ُمقوع ذم ىم٤مل سمؾ سمتامُمف احلدي٨م يًؼ مل ًمٙمـ داود أيب ؾمٜمـ» ذم احلدي٨م: ىمٚم٧م

 ومٞمف ومٚمٞمس وًمذا اظمتّم٤مره إمم إؿم٤مرة. احلدي٨م وىمص: آظمره وذم. احلدي٨م ومذيمر: ُمٜمف

 ش.إًمخ... ومجٕمٚم٧م»: سمالل ىمقل

: ٟم٤مومع سمـ اًمرسمٞمع شمقسم٦م أبق ٜم٤مصم: هٙمذا وؾمٜمده قمٜمده اعمختٍم مجٚم٦م ُمـ أنف وم٤مًمٔم٤مهر

 .سمف اهلقزين اهلل قمٌد صمٜمل: ؾمالم أب٤م ؾمٛمع أنف زيد قمـ - ؾمالم اسمـ يٕمٜمل - ُمٕم٤موي٦م صمٜم٤م

 وهق اهلقزين اهلل قمٌد ؾمقى ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .خميم صم٘م٦م وهق حلل اسمـ

 ذم أصٌٕمٞمف جيٕمؾ أن سمالٓ أُمر ط اهلل رؾمقل أن: اًم٘مرظ ؾمٕمد قمـ: اًمث٤مًم٨م

 .شًمّمقشمؽ أرومع إٟمف»: ىم٤مل أذٟمٞمف

 سمـ ؾمٕمد سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـش اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .ضمده قمـ أبٞمف قمـ أيب صمٜمل: ؾمٕمد سمـ قمامر

 .اًمًٜمد ُمـ ؾمٕمد سم٢مؾم٘م٤مط احل٤ميمؿ وأظمرضمف

 ذم اًمًٜمد هبذا آظمر طمدي٨م ًمف ؾمٌؼ وىمد وضمٝم٤مًم٦م وٕمػ ومٞمف وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا

 .إذان ُمـ اًمث٤مين اًمٜمقع

 أذٟمٞمؽ ذم أصٌٕمٞمؽ وم٤مضمٕمؾ أذٟم٧م إذا»: سمٚمٗمظش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف وسمف

 ش.ًمّمقشمؽ أرومع وم٢مٟمف

 اًمٗمجر ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ يم٤من ح٤م: ىم٤مل اعمٚمؽ رؤي٤م طمدي٨م ذم زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمراسمع

ن صمقسم٤من قمٚمٞمف رضمال ومرأج٧م ٟمٕم٤مس همِمٞمٜمل  قمغم وم٘م٤مم واًمٞم٘مٔم٤من اًمٜم٤مئؿ سملم وأن٤م أظميا

 .سمٓمقًمف احلدي٨م... وٟم٤مدى أذٟمٞمف ذم ٌٕمٞمفأص ومجٕمؾ اعمًجد ؾمٓمح
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 أيب اسمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ زي٤مد أيب سمـ يزيد قمـ إذان يمت٤مب ذم اًمِمٞمخ أبق أظمرضمف

 ش.ومٞمف ُمتٙمٚمؿ زي٤مد أيب سمـ ويزيد»: وىم٤ملش اًمراي٦م ٟمّم٥م» وش اًمتٚمخٞمص» ذم يمام قمٜمف ًمٞمغم

 ش.اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف»: ىم٤مل ُمـ ىمقل شم٘مدم زيد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمرمحـ وقمٌد

 أهؾ قمٜمد اًمٕمٛمؾ وقمٚمٞمف»: إول احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد اًمؽمُمذي ىم٤مل دوىم هذا

 سمٕمض وىم٤مل. إذان ذم أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف اعم١مذن يدظمؾ أن ًمٚمرضمؾ يًتحٌقن اًمٕمٚمؿ

 ش.إوزاقمل ىمقل وهق أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف يدظمؾ أجْم٤م اإلىم٤مُم٦م وذم: اًمٕمٚمؿ أهؾ

 أرومع يٙمقن دىم أنف: إطمدامه٤م: وم٤مئدشم٤من ذًمؽ ذم: اًمٕمٚمامء ىم٤مل»: شاًمٗمتح» وذم

 أنف صٛمؿ سمف يم٤من أو سمٕمد قمغم رآه ُمـ ًمٞمٕمرف ًمٚمٛم١مذن قمالُم٦م أنف: صم٤مٟمٞمٝمام ًمّمقشمف

 ش.ي١مذن

 اعمًٌح٦م أهن٤م اًمٜمقوي وضمزم ووٕمٝم٤م يًتح٥م اًمتل إصٌع شمٕمٞملم يرد مل: ششمٜمٌٞمف»

 .إنٛمٚم٦م قمـ ُم٤مز إصٌع وإـمالق

 قمغم لطم: ىمقًمف قمٜمد وؿمامٓ اًمّمالة قمغم طمل: ىمقًمف قمٜمد سمرأؾمف يٛمٞمٜم٤م ويٚمتٗم٧م -7

 .يًتدير وٓ اًمٗمالح

 ًمف ىم٦ٌم ذم سم٤مٕبٓمح وهق سمٛمٙم٦م ط اًمٜمٌل أتٞم٧م: ىم٤مل ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م وذم

 ط اًمٜمٌل ومخرج: ىم٤مل وٟم٤موح ٟم٤مئؾ ومٛمـ سمقوقئف سمالل ومخرج: وىم٤مل أدم ُمـ محراء

 ومجٕمٚم٧م: ىم٤مل سمالل وأذن ومتقو٠م: ىم٤مل ؾم٤مىمٞمف سمٞم٤مض إمم أنٔمر يم٠مين محراء طمٚم٦م قمٚمٞمف

... اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل: ي٘مقل وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م ي٘مقل وهد هد وم٤مه أتتٌع

 .احلدي٨م

 .أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن صمٜم٤م: ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: ويمٞمع ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ٟمحقه أمحد أظمرضمف اًمًٜمد وهبذا

 ومٚمام: سمٚمٗمظ مجٞمٕم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ وويمٞمع اًمرسمٞمع سمـ ىمٞمس ـمريؼ ُمـ داود أبق وأظمرضمف

 .احلدي٨م... يًتدر ومل وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م قمٜم٘مف قىًم اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل سمٚمغ
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: سمٚمٗمظ خمتٍما  أجْم٤م ويمٞمع قمـ اًمٜم٤ًمئل ورواه: اًمٜمقوي ىم٤مل يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م يٜمحرف هٙمذا أذاٟمف ذم ي٘مقل ومجٕمؾ وم٠مذن

 سمالٓ رأى أنف: سمٚمٗمظ سمف ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـ واًمدارُمل واًمٌخ٤مري

 .سم٤مٕذان دوه هد وم٤مه أتتٌع ومجٕمٚم٧م ي١مذن

 .ؾمٗمٞم٤من قمـ إزرق إؾمح٤مق قمـ أجْم٤م اًمٜم٤ًمئل رواه ويمذا

 يدور وٓ وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م احلٞمٕمٚم٦م ذم آًمتٗم٤مت يًتح٥م أنف ُمذهٌٜم٤م»: اًمٜمقوي ىم٤مل

ء اًم٘مٌٚم٦م يًتدسمر وٓ  واًمثقري اًمٜمخٕمل ىم٤مل وسمف، ُمٜم٤مرة قمغم أو إرض قمغم يم٤من ؾمقا

 وىم٤مل آًمتٗم٤مت يٙمره: ؾمػميـ اسمـ وىم٤مل، أمحد قمـ رواي٦م وهق، صمقر وأبق وإوزاقمل

 وأمحد وإؾمح٤مق طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل اًمٜم٤مس إؾمامع يريد أن إٓ يٚمتٗم٧م وٓ يدور ٓ: ُم٤مًمؽ

 .ومٞمدور ُمٜم٤مرة قمغم يٙمقن أن إٓ يدور وٓ يٚمتٗم٧م: رواي٦م ذم

 قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقف قمـ أرـم٠مة سمـ احلج٤مج سمحدي٨م يدور ىم٤مل عمـ واطمت٩م

 رواه. أذاٟمف ذم وم٤مؾمتدار وم٠مذن سمالل ومخرج سم٤مٕبٓمح ط اًمٜمٌل رأج٧م: ىم٤مل ضمحٞمٗم٦م أيب

 .واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف اسمـ

 احلج٤مج طمدي٨م وأُم٤م يًتدر مل أنف اًم٤ًمسمؼ اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م أصح٤مسمٜم٤م واطمت٩م

سمف  ٓ واًمْمٕمٞمػ وُمدًمس وٕمٞمػ احلج٤مج ٕن وٕمٞمػ أنف: أطمده٤م: أوضمف ُمـ ومجقا

 أنف: ٤ميناًمث واجلقاب و٤مسمٓم٤م قمدٓ يم٤من ًمق سمف حيت٩م ٓ قمـ: ىم٤مل إذا واعمدًمس سمف حيت٩م

 أن: اًمث٤مًم٨م رده ومقضم٥م أبٞمف قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن قمـ اًمث٘م٤مت ًمرواي٦م خم٤مًمػ

 ش.اًمرواي٤مت سملم مجٕم٤م آًمتٗم٤مت قمغم حتٛمؾ آؾمتدارة

 واًمث٤مين إول أُم٤م إًمٞمف اعمّمػم جي٥م اًمذي هق إظمػم اجلقاب هذا: وأىمقل

 .ىمري٤ٌم سمٞم٤مهن٤م ؾمٌؼ وىمد ـمرق ُمـ آؾمتدارة ًمثٌقت ومْمٕمٞمػ

 طمل: ي٘مقل أو ُمرة اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ُمرة إوًمٞملم احلٞمٕمٚمتلم ذم ًتديري هؾ: واظمتٚمػ 

 إظمرى؟ ويمذا ؿمامًمف قمـ اًمٗمالح قمغم طمل صمؿ يٛمٞمٜمف قمـ اًمّمالة قمغم

: ىم٤ملش. ُمٜمٝمام ٟمّمٞم٥م ضمٝم٦م ًمٙمؾ يٙمقن ٕنف اًمث٤مين ويرضمح»: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل
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 ش.اًمٗمتح» ذم يمامش احلدي٨م ًمٗمظ إمم أىمرب وإول»

 يٛمٞمٜمف قمـ يٜمحرف صمؿ: سمالل أذان ذم اًم٘مرظ ؾمٕمد طمدي٨م إول وي١ميد: ىمٚم٧م

 ُمرشملم اًمٗمالح قمغم طمل: ومٞم٘مقل ي٤ًمره قمـ يٜمحرف صمؿ ُمرشملم اًمّمالة قمغم طمل: ومٞم٘مقل

 .وٕمػ وومٞمف. احلدي٨م... أيمؼم اهلل: ومٞم٘مقل اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ صمؿ

 زاًم٧م إذا ي١مذن يم٤من: سمالل يٗمٕمؾ يم٤من يمام اًمقىم٧م أول أذاٟمف يٙمقن وأن -8

 .يراه طملم أىم٤مم ظمرج وم٢مذا: ىم٤مل ط اًمٜمٌل خيرج طمتك ٞمؿي٘م ٓ صمؿ خيرم ٓ اًمِمٛمس

 .قمـ زهػم ـمريؼ ُمـ ًمف واًمٚمٗمظ وأمحد ُمًٚمؿ أظمرضمف

 خمتٍما  ؾمامك قمـ أظمرى ـمرق ُمـ وهمػممه٤مش داود أيب ؾمٜمـ» وش اعمًٜمد» ذم وهق

 .اإلىم٤مُم٦م ذم ي٠ميت وًمٕمٚمف

 ش.اًمٜمٞمؾ» ذم يمذا أخٗم٤مفمف ُمـ ؿمٞمئ٤م يؽمك ٓ: أي خيرم ٓ: ىمقًمف

 وٓ يٜم٘مص ٓ أي: خيرم ٓ اعمٕمٜمك أن قمٜمدي إرضمح وًمٙمـ ٛمؾحمت اعمٕمٜمك وهذا

 ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر هذا قمغم واًمدًمٞمؾ، اًمِمٛمس زوال وىم٧م وهق اًمقىم٧م قمـ ي١مظمر

 وضمدت وىمد. ط اًمٜمٌل خيرج طمتك اإلىم٤مُم٦م ي١مظمر يم٤من سمالٓ إن: ي٘مقل وم٢مٟمف احلدي٨م

 سمـ امكؾم قمـ ىمٞمس صمٜم٤م: اًمٓمٞم٤مًمز رواه ُم٤م وهق اًمرواي٦م ُمـ هذا ي١ميد ُم٤م ذًمؽ سمٕمد

 ىمٚمٞمال اإلىم٤مُم٦م أظمر ورسمام اًمِمٛمس شمدطمض طملم ي١مذن سمالل يم٤من: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ طمرب

 .اًمقىم٧م قمـ خيرم ٓ ومٙم٤من إذان وم٠مُم٤م ىمٚمٞمال قمجٚمٝم٤م ورسمام

 .أقمٚمؿ واهلل، رضمحٜم٤م ومٞمام ٟمص ومٝمذا

 وٓ شم٘مديؿ سمدون اًمٔمٝمر وىم٧م دظمقل قمٜمد إذان قمغم اعمح٤مومٔم٦م ومٞمف واحلدي٨م

  .شم٘مدم يمام اًمٗمجر إٓ اًمّمٚمقات ؾم٤مئر وهٙمذا شم٠مظمػم

 ش[.1/113»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 أمقر الـداء يسؿع مـ عذ

 : أُمقر اًمٜمداء يًٛمع ُمـ وقمغم

 : اعم١مذن ي٘مقل ُمثٚمام ي٘مقل أن: أوٓ

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف

 إذا»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن: قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ: إول

 ش.اعم١مذن ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اًمٜمداء ؾمٛمٕمتؿ

 اًمًٜمل اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ ويمذا اًمٌخ٤مري وقمٜمف ًمؽُم٤م أظمرضمف

 قمـ اًمزهري قمـ ُم٤مًمؽ قمـ يمٚمٝمؿ واخلٓمٞم٥م وأمحد واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف واسمـ واًمؽمُمذي

 .قمٜمف اًمٚمٞمثل يزيد سمـ قمٓم٤مء

 .سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ويقٟمس ُم٤مًمؽ أظمؼمين: ىم٤مل وه٥م اسمـ قمـ اًمٓمح٤موي ورواي٦م

ٟم٦م أبق أظمرج ويمذا  ش.اًمٗمتح» ذم يمام قمقا

 يـ ويقٟمس ُم٤مًمؽ أن٤م: قمٛمر سمـ قمثامن ـمريؼ ـرواي٦م ُم ذم أمحد أظمرضمف ذًمؽويم

 .اًمزهري قمـ يزيد

 ذم ُم٤مًمٙم٤م يذيمرا  مل ًمٙمٜمٝمام أجْم٤م واًمٓمح٤موي اًمدارُمل أظمرضمف اًمٓمريؼ هذه وُمـ

 .وطمده يقٟمس قمـ اعم٤ٌمرك اسمـ قمـ اًمٓمٞم٤مًمز رواه ويمذا اًمًٜمد

 إؾمح٤مق سمـ ـاًمرمح قمٌد أو إؾمح٤مق سمـ قم٤ٌمد يزيد سمـ ويقٟمس ُم٤مًمٙم٤م ظم٤مًمػ وىمد

 .ٟمحقه ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ومرواه

 أصح ُم٤مًمؽ ورواي٦م: وىم٤مل ُمٕمٚم٘م٤م اًمؽمُمذي وذيمره واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 ش.اًمٗمتح» ذم يمام داود وأبق طم٤مشمؿ وأبق ص٤مًمح سمـ أمحد ىم٤مل ويمذا

 يمام أو ُم٘م٤مًمتف ثؾُم وم٘مقًمقا  ي١مذن اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ُمرومققًم٤م ُمٕم٤موي٦م قمـ: اًمث٤مين

 ش.ىم٤مل
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 يمٜم٤م: ىم٤مل ضمده قمـ أبٞمف قمـ اًمٚمٞمثل قمٛمرو سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 .ومذيمره... ي٘مقل ط اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م: ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل اعم١مذن وم٠مذن ُمٕم٤موي٦م قمٜمد

 طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف وىم٤مص سمـ قمٚم٘مٛم٦م اسمـ وهق هذا قمٛمرو همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 .ُم٘مٌقل نفأش اًمت٘مري٥م» وذمش اخلالص٦م» ذم يمام ظمؼمه وصحح

 .ىمقًمف ُمـ ٓ ط ومٕمٚمف ُمـ ضمٕمٚمف ًمٙمـ أمحد أظمرضمف اًمٓمريؼ هذا وُمـ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم وي٠ميت آظمر ـمريؼ ُمـش اًمّمحٞمح» ذم هق ويمذًمؽ

 : رومٕمف اجلٝمٜمل أنس سمـ ُمٕم٤مذ قمـ: اًمث٤مًم٨م

 ش.ي٘مقل يمام وم٘مقًمقا  سم٤مًمّمالة يثقب اعمٜم٤مدي ؾمٛمٕمتؿ إذا»

 .أبٞمف قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ؾمٝمؾ قمـ زسم٤من قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ أمحد أظمرضمف

 .اًمِمقاهد ذم سمف سم٠مس ٓ ؾمٜمد وهذا

 ش.اعمجٛمع» ذم يمامش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين ورواه

 : ُمرومققم٤م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمراسمع

 ُمًٚمؿ رواه وؾمٞم٠ميت احلدي٨م...ش ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»

 .وهمػمه

 .وي٠ميت وهمػمه داود أبق سمٜمحقه ورواه

 : طمٌٞم٦ٌم أم قمـ: اخل٤مُمس

 يمام ىم٤مل اعم١مذن ومًٛمع وًمٞمٚمتٝم٤م يقُمٝم٤م ذم قمٜمده٤م يم٤من إذا يم٤من ط اهلل رؾمقل أن

 .اعم١مذن ي٘مقل

 أؾم٤مُم٦م سمـ اعمٚمٞمح أيب ـمريؼ ُمـ ًمف واًمٚمٗمظ وأمحد واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .سمف طمٌٞم٦ٌم أم قمٛمتل صمتٜمل: ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد أظمؼمين: ىم٤مل

 يٙم٤مد ٓ»: اًمذهٌل ىم٤مل قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا
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 : شاًمت٘مري٥م» وذمش. اعمٚمٞمح أبق قمٜمف شمٗمرد يٕمرف

 ش.ُم٘مٌقل هق»

: وىمقًمف. صحٞمح همػمش صحٞمح إؾمٜم٤مده»: شاًمزوائد» ص٤مطم٥م ىمقل أن شمٕمٚمؿ وُمٜمف

 قمٜمده ومٝمقش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ًمف روى قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد»

 ذم ُم٘مررة ذوـم٤م ًمٚمّمح٦م ٕن ًمٚمحدي٨م شمّمحٞمحف يؼمر ٓش صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٤مىمل صم٘م٦م

 يٕمرف أن سمد ومال اًمٕمداًم٦م ُمٜمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م قمـ إئٛم٦م سمٕمض يِمذ وىمد احلدي٨م ُمّمٓمٚمح

سمف ظمزيٛم٦م اسمـ سمٞمٜمام اجلٛمٝمقر قمٜمد طمديثف يّمح طمتك هب٤م اًمراوي  سم٠من ُمٜمف يٙمتٗمقن وأضا

 .اعمحدصملم ُمـ اعمح٘م٘ملم قمٜمد يٙمٗمل ٓ وهذا سمجرح يٕمرف ٓ

ه وىمد، قمٜمف يًٙم٧م أن يٜمٌٖمل ٓش اًمٗمتح» ذم ٤مومظاحل ؾمٙمقت ويمذًمؽ  إمم قمزا

 ًمف رواي٦م ذم أمحد ويمذا أجْم٤م اًمٓمح٤موي قمٜمد وهلش. يًٙم٧م طمتك»: سمزي٤مدة اًمٜم٤ًمئل

 وهؿ وهق سمٌمء اًمذهٌل يتٕم٘مٌف ومل اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: وىم٤مل احل٤ميمؿ ورواه

 ش.واًمٚمٞمٚم٦م ماًمٞمق قمٛمؾ» يمت٤مسمف ذم أنف واًمٔم٤مهرش ؾمٜمٜمف» ذم اًمٜم٤ًمئل يروه ومل. واوح

 : ي٘مقل ط ويم٤من»: اًمًٜمل واسمـش اعمًتدرك» ذم: اًم٤ًمدس

 ش.اجلٜم٦م دظمؾ ي٘مٞمٜم٤م اعم١مذن يٕمٜمل» هذا ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مل ُمـ»

 سمالل وم٘م٤مم ط اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق

 .ومذيمره... ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ؾمٙم٧م ومٚمام يٜم٤مدي

 سمٙمػم أن احل٤مرث اسمـ قمٛمرو قمـ وه٥م اسمـ ـمريؼ ُمـ ًمف واحل٤ميمؿ اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 وىم٤مل. سمف هريرة أب٤م ؾمٛمع أنف طمدصمف اًمزرىمل ظم٤مًمد سمـ قمكم أن طمدث إؿم٩م سمـ

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»: احل٤ميمؿ

 قمغم احل٤مومظ اىمتٍم وًمذًمؽ وم٘مط طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف هذا اًمٜمي وم٢من ىم٤مٓ يمام وًمٞمس

 ش.ُم٘مٌقل إٟمف»: شاًمت٘مري٥م» ذم ىمقًمف

 سمالل وم٘م٤مم اًمٞمٛمـ سمتٚمٕم٤مت ط اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م: وهق أتؿ ٔمفوًمٗم أمحد ورواه
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 : ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ؾمٙم٧م ومٚمام يٜم٤مدي

 ش.اجلٜم٦م دظمؾ - ي٘مٞمٜم٤م - هذا ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ىم٤مل ُمـ»

 اًمرىم٤مر يزيد ومٞمف»: اهلٞمثٛمل ىم٤مل يٕمغم أبق أظمرضمف أنس طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ش.رواي٦م ذم ُمٕملم واسمـ قمدي اسمـ ووصم٘مف وهمػمه ؿمٕم٦ٌم وٕمٗمف

٤ًٌم وي٠ميت وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر طمدي٨م ُمـ آظمر وؿم٤مهد  .ىمري

 طمل» ُمٙم٤من سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ: أطمٞم٤مٟم٤م ي٘مقل أن يًتح٥م سمؾ وجيقز» -

 ش.اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف

 ىم٤مل إذا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ: إول

 إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل صمؿ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: أطمديمؿ وم٘م٤مل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن

: وم٘م٤مل اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد: ىم٤مل صمؿ اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: وم٘م٤مل اهلل إٓ

 سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ: ىم٤مل اًمّمالة قمغم طمل: ىم٤مل صمؿ اهلل رؾمقل حمٛمد أن أؿمٝمد

 أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ىم٤مل صمؿ سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ: ىم٤مل اًمٗمالح قمغم طمل: ىم٤مل صمؿ

 دظمؾ ىمٚمٌف ُمـ اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل صمؿ أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ىم٤مل

 .شاجلٜم٦م

 همزي٦م سمـ قمامرة قمـ ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ واًمٓمح٤موي داود وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف

 باخلٓم٤م سمـ قمٛمر سمـ قم٤مصؿ اسمـ طمٗمص قمـ إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ظمٌٞم٥م قمـ

  [.إصؾ ذم إطم٤مدي٨م سم٤مىمل شمراضمع.]قمٛمر ضمده قمـ أبٞمف قمـ

 ش[.1/113»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 قائّمً  األذان عذ العؿؾ جريان

 .صحٞمح. شوم٠مذن ىمؿ»: ًمٌالل ط ىمقًمف

 ورم، ىم٤مئام إذان ؾمٜمٞم٦م قمغم ـ ًمٖمػمه شمٌٕم٤م ـ احلدي٨م هبذا اعمّمٜمػ اؾمتدل: تـبقف
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 سم٤مرز ُمقوع إمم اذه٥م: ُمٕمٜم٤مه ٕنش 71صش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام ـ ٟمٔمر سمف آؾمتدٓل

 .ومٞمف ومٜم٤مد

 .أضمده ملش. 67صش »ىمٞم٤مُم٤م ي١مذٟمقن ط اهلل رؾمقل ُم١مذٟمق يم٤من» 

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ اعم١مًمػ ذًمؽ أظمذ وإٟمام، اًمٚمٗمظ هبذا يرو مل أنف واًمٔم٤مهر

 .متٓمك رآه شوم٢مذا»، اًمٗمجر إمم يٜمٔمر يم٤من سمالٓ أن: ش449» أيت يم٤محلدي٨م، اؾمتٜم٤ٌمـم٤م

، أقمٚمؿ واهلل، اٟمتٔم٤مر ـمقل سمٕمد اًم٘مٞم٤مم قمٜمد هق إٟمام ـ ئمٝمر ومٞمام ـ هٜم٤م اًمتٛمٓمك وم٢من

 .ؾمٚمػ قمـ ظمٚمٗم٤م ذًمؽ قمغم اًمٕمٛمؾ ضمري٤من اًم٤ٌمب هذا ذم ويٙمٗمك

 اعم١مذن ي١مذن أن، اًمًٜم٦م أن اًمٕمٚمؿ قمٜمف حيٗمظ ُمـ يمؾ أمجع»: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل وىمد

 ش.ىم٤مئام

 ش[447»وش 443» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الؼبؾة ادمذن اشتؼبال

 مت٤مُم٤ًم؟ اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ يٙمقن ٓزم ي١مذن ح٤م اًمقاطمد: اخؾةمد

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش11: 11: 41/ 131/ واًمٜمقر اهلدى»

 لؾجـب األذان حؽؿ

 اجلٜم٤مسم٦م؟ طم٤مًم٦م قمغم وأن٤م أؤذن زم جيقز هؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: السمال

 .يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم شمٙمقن أن وإومْمؾ، جيقز. ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش 11: 19: 14/  171/  واًمٜمقر اهلدى»
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 لؾؿـػرد األذان مرشوعقة

 سمٕمض ذم أنف، صالشمف اعمزء طمدي٨م[ ذم فًمٕمٚم] أذيمر ٓ احل٘مٞم٘م٦م ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

ن اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا»: ىم٤مل، اًمٓمرق  .شيمؼم صمؿ، أىمؿ صمؿ، وَم٠َمذِّ

 .ُمّمحح٤مً ش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ُمقضمقد هذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 .صحٞمح وهق: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 .اعمٜمٗمرد وهمػم ًمٚمٛمٜمٗمرد ُمنموع إذان نأ ي١ميمد مم٤م وهذا: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش11: 18: 16/  179/  واًمٜمقر اهلدى» 

 لؾراتب ادمذن أخذ

 يمٜم٤م إطمٜم٤م هلل احلٛمد، إذان قمغم ًمألضمر سم٤مًمٜم٦ًٌم سمف شمٗمْمٚم٧م ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م: السائؾ

 ُم٤م وإذا، اًمِمٝمر ُمـ واًمٕمنميـ اًم٤ًمسمع يقم ٟم٠مظمذه، دٟم٤مٟمػم ومٚمقس رواشم٥م أضمر سمٜم٠مظمذ

 .وإي٤مك اهلل مح٤مٟم٤م اًمٜم٤مس أهمٚم٥م هٞمؽ يٕمٜمل، سمٜمداوم وٓ سمٜم١مذن ٓ أظمذٟم٤مه٤م

 .آُملم مهللا: الشقخ

 هذه؟ واحل٤مًم٦م اًمرواشم٥م هذه أظمذ طمٙمؿ ًمٜم٤م يٌلم اًمِمٞمخ ومٚمق: السائؾ

 أجْم٤ًم؟ اعمًجد سمٞمخدم إٟمف: قمٚمامً : الشقخ

 قمٓمٚم٦م؟ ٕهن٤م اعمًجد سمٞمخدم ُم٤م اًمثالصم٦م يقم سمس، اعمًجد سمٞمخدم: السائؾ

 هن٤مئٞم٤ًم؟ سمٞمّمكم ُم٤م: الشقخ

ه ُم٤م يٕمٜمل ٟمريد إطمٜم٤م ًمٙمـ، سمٕمْمٝمؿ ذم: السائؾ  .اهلل طمٗمٔمف ؿمٞمخٜم٤م يرا
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 اًمقزارة ذم ُمقفمػ أو ُم١مذن يمؾ ومٞمف يِمؽمك ًمٗمٔمل ظمٓم٠م هٜم٤مك: أوًٓ : الشقخ

 ىمد هق ممـ همػمه ُمع ظمٓم٠م ذم يِمؽمك ومٝمق وفمٞمٗمتف ذم خمٚمّم٤مً  يم٤من وًمق، إوىم٤مف وزارة

 .ٕمٌػماًمت ذم يِم٤مريمٝمؿ ًمٙمـ، اإلظمالص قمدم ذم يِم٤مريمٝمؿ ٓ

 اًمٜم٤مس فمقاهر أجْم٤مً  ًمُٞمّْمٚمِح ضم٤مء أنف ومقائده دائرة وؾمٕم٦م يمامًمف ُمـ واإلؾمالم 

 قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ ُمـ، ظمػم سمٙمؾ ضم٤مءهؿ، وىمٚمقهبؿ سمقاـمٜمٝمؿ وم٘مط وًمٞمس، وأخٗم٤مفمٝمؿ

 ي٘مقًمـ ٓ»، اًمٜم٤مس قمٜمد سمف شمٕمتذر سمٙمالم شمٙمٚمٛمـ ٓ شُمٜمف ُيْٕمَتذر وُم٤م إي٤مك» اًمًالم

ٌَُث٧م أطمديمؿ  .شًم٘م٧ًم وًمٙمـ، ٟمٗمز ظَم

 اًمرؾمقل ومٍمف: ظمٌٞمث٦م اخلٌٞم٨م ًمٗمٔم٦م ًمٙمـ، واطمد ُمٕمٜم٤ممه٤م وظمٌث٧م ٘م٧ًمًم 

 اعمٕمٜمك ٟمٗمس شم١مدي ًمٓمٞمٗم٦م سمٚمٗمٔم٦م ي٠متق أن ُمٜمٝمؿ وأراد اًمٚمٗمظ هبذا يتٚمٗمٔمقا  أن اعمًٚمٛملم

َـّ  ٓ» ٌُث٧م أطمديمؿ يُ٘مقًَم  .شًم٘م٧ًم وًمٙمـ، ٟمٗمز ظَم

 ٟمٞمتف ذم قمامَّ  شُمَٕمؼمِّ  اًمتل واًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٗمٔم٦م خيت٤مر أن جي٥م اإلٟم٤ًمن أن ُمٜمف ي١مظمذ هذا 

 .يمثػماً  ي٘مع وهذا، يمذا ىمّمدت أن٤م واهلل ي٘مقل سمٙمالم يتٙمٚمؿ وٓ، مت٤مُم٤مً 

، اًمديٜمٞم٦م إُمقر ذم إُمر يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٕم٤مدي٦م إُمقر ذم يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا 

 وٓ جيقز ٓ مم٤م ط اهلل سمرؾمقل أو سم٤مهلل شمتٕمٚمؼ سمٙمٚمٛم٦م يتٚمٗمظ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ

 .ًٜم٦مطم يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف أن وًمق، ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل

ن اًمٜم٤مس ٟم١مم ٟمحـ ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ًمٜم٘مقل، شمقـمئ٦م هذه   وٟم٠مظمذ وُٟم١َمذِّ

 أيب سمـ قمثامن ٟمٌُٞمٜم٤م سمف أوص اًمذي اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م يّمدم هذا ٕن: أضمراً 

 اعمًٚمؿ ي٘مقل ومٙمٞمػ شأضمًرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُُم١َمِذٟم٤مً  واختذ»: ًمف ىم٤مل طملم، اًمٕم٤مص

 .أضمًرا  إُم٤مُمتل غموقم أذاين قمغم آظمذ أن٤م ٟمٗمًف قمـ

 يم٤مإلُم٤مُم٦م ذقمٞم٦م وفمٞمٗم٦م اًمدوًم٦م ذم اعمقفمػ ي٠مظمذه ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م: ي٘م٤مل أن إصؾ 

 .هذا قمغم ًمٜمُِجٞم٥م ذًمؽ؟ وٟمحق، واخلٓم٤مسم٦م واًمت٠مذيـ

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ٕنف: ؾمح٧م وهق إصمؿ ومٝمق أضمراً  يمقٟمف قمغم أظمذه إذا: ومٜم٘مقل 

 سمذًمؽ يٌتٖمل أن جي٥م وإٟمام، ٤ماًمدٟمٞم طمٓم٤مم ُمـ قم٤مضمالً  أضمراً  هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدةٍ  قمغم ي٠مظمذ
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َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م▬ وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام، اهلل وضمف ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ ي  ♂اًمدِّ

وا»: اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤ملش 1: اًمٌٞمٜم٦م»  واًمتٛمٙملم واعمجد واًمًٜم٤مء سم٤مًمرومٕم٦م إُم٦م هذه سَمنمِّ

 .شٟمّمٞم٥م ُمـ أظمرة ذم ًمف ومٚمٞمس، ًمٚمدٟمٞم٤م قمٛمالً  ُمٜمٝمؿ قمٛمؾ وُمـ، إرض ذم

 ظم٤مًمّم٦م ٟمٞمتٝمؿ شمٙمقن أن جي٥م، اًمنمقمٞم٦م اًمقفم٤مئػ ذم اعمقفمٗملم ه١مٓء ومٙمؾ 

ٌَؾ ُمـ راشم٤ٌمً  ضم٤مءهؿ إن هيٛمٝمؿ ٓ هذا سمٕمد، وضمؾ قمز اهلل ًمقضمف  مل هؿ إذا: اًمدوًم٦م ىِم

 .أضمراً  ي٠مظمذوه

 .اهلل رقم٤مك: السائؾ

 ُمـ ًمف شم٥َّمُيرَ  ُم٤م ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ، مجٞمٕم٤مً  احل٤مضيـ وُمع ُمٕمل ورقم٤مك: الشقخ

 .ومٕمالً  راشم٥م هق وإٟمام، أضمر أنف قمغم راشم٥م

 إنقريـ اًمٕمٛمريـ قمٝمد ذم وسمخ٤مص٦م إول اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ 

 أو يمٌػماً  ُمًٚمؿ ًمٙمؾ جيٕمال أن طم٤موٓ سم٠مهنام اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 هب٤م ي٘مقم وفمٞمٗم٦م ُم٘م٤مسمؾ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ اًمدوًم٦م ُمـ وم٤مًمراشم٥م، اًمدوًم٦م ُمـ راشم٤ٌمً  صٖمػم

 وذًمؽ: اًمدوًم٦م ىمٌؾ ُمـ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤مٟم٤مً  راشم٤ٌمً .. .يٙمقن أن يٜمٌٖمل وإٟمام، اعمٙمٚمػ

 .سم٤مٔظمرة ًمٚمٕمٛمؾ ويٜمٍمومقا ، سم٤مًمدٟمٞم٤م آهتامم قمـ همٜمك ذم اعمًٚمٛمقن ًمٞمٕمٞمش

 ومٛمـش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام، سم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام» ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هٜم٤م: وم٢مذاً  

 ُمـ أظمذه وُمـ، ؾمح٧م ومٝمق ي٠مظمذه ُم٤م وهق، آصمؿ ومٝمق أضمر أنف قمغم اًمراشم٥م هذا أظمذ

 ىمٚمٌف ذم أنف دام ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال يٗمقشمف قمام واًمتٕمقيض اًمراشم٥م سم٤مب

 .وضمؾ قمز هلل قم٤ٌمدشمف ذم خمٚمص

 ه١مٓء سمٕمض قمغم ختٗمك ِدىمَّتٝم٤م وُمـ شَمِدّق  أُمقر قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ هٜم٤م وًمٙمـ 

 ه١مٓء سمٕمض أرى أنٜمل -ُمثالً - ذًمؽ ُمـ، ًمديٜمٞم٦ما اًمقفم٤مئػ سمٕمض ذم اعمقفمٗملم

 ُُمـَج٤مز سم٠منف وم٠ُمضم٤مب، وم٠مؾم٠مل، إج٤مم سمٕمض ذم وفمٞمٗمتٝمؿ أداء قمغم يقافمٌقن ٓ اعمقفمٗملم

 ُم٤مز؟ ؿمق اًمديٜمٞم٦م اًمقفم٤مئػ همػم أجش؟ همػم اًمدوًم٦م اًمقفم٤مئػ ذم هذا ُُمـج٤مز: وم٠مىمقل

 .يمامن واًم٧ًٌم، ٓ: السائؾ
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 يمؾ سمٕم٤مدة شم٠مثر أنف اعمُـرّ : ُمر وأطمالمه٤م، لمؿمٞمئ أطمد قمٚمٞمف همٚم٥م ُُمـَج٤مز ومٝمذا: الشقخ

ئ٥م اًمذي وهذا سم٤مًمٌٜمؽ اًمذي هذا وم٤معمقفمٗملم، اعمقفمٗملم  سم٤مجلامرك اًمذي وهذا سم٤مًميا

 ومٝمق، أظمريـ قمٜمد اًمٕم٤مدة هذه قمٚمٞمف ومٖمٚم٧ٌم، إضم٤مزات إيش؟ هلؿ ه١مٓء، آظمره وإمم

 .اخل٤مـمر قمٗمق هٙمذا ي٘مقهل٤م

سمٜم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن إمم -آٟمٗم٤مً - أذٟم٤م اًمتل سم٤مًٕمٗم٤مظ يتٕمٚمؼ ٕنف: ُُمرّ  هذا   َهذَّ

سمٜم٤م ، ُُمرّ  هذا، سمف ٟمتٚمٗمظ أن يٜمٌٖمل ُم٤م سمٌمء ٟمتٚمٗمظ أن قمـ وهن٤مٟم٤م، شم٠مديٌٜم٤م وأطمًـ وأدَّ

 اًم٘مٞم٤مم قمدم يًتًٞمغ أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك، اإلضم٤مزة هذه يًتًٞمغ واىمٕم٤مً  يٙمقن أن وإََُمرُّ 

 .سم٤مًمٓم٤مقم٦م

 ًمف إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يّمكم اًمذي اًمديٜمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم اإلضم٤مزة هذه شمٗمًػم هق هذا 

 وىمد ي١مذن واًمذي، إُم٤مُم٤مً  يّمكم وٓ ُم٤مز أن٤م ىمقًمف ُمٕمٜمك إيش ظمٚمٗمف يّمكم ُمـ أضمر

 اًمتل سم٤مإلضم٤مزة يتٛمتع أن ديٜمٞم٦م وفمٞمٗم٦م ًمٚمٛمقفمػ جيقز ٓ: اًمِم٤مهد..ومْم٤مئٚمف قمرومتؿ

 .هل٤م طم٤مضم٦م همػم ذم وهق هب٤م ويتٛمتع ًمف إوىم٤مف شمٕمٓمٞمٝم٤م

 رب اًمرضمؾ يٙمقن وىمد، إـمالىمف قمغم ْٗمَٝمؿيُ  ٓ طمتك اًم٤ًمسمؼ يمالُمل ُأىَمٞمِّد أن أريد 

 ذم ُم٤م، اإلضم٤مزة وىم٧م ذم إٓ سمٞمتف أهؾ أو سمٞمتف ًمقازم سمٌٕمض سم٤مًم٘مٞم٤مم يتٛمٙمـ وٓ قم٤مئٚم٦م

 أو قمٜمف سمديالً  يّمكم ؿمخص قمٜمف جيٞم٥م أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م رؾمٛمٞم٤مً  ُيـَجزْ  وًمقمل، سمذًمؽ ُم٤مٟمع

 أن إمم ح٤مضم٦مسم ًمٞمس احل٤مًم٦م هذه وذم، ذقمٞم٤مً  قمذراً  ًمف ٕن، آظمره إمم خيٓم٥م أو ي١مذن

 سمح٤مضم٦م ًمٞمس أنف يِمٕمر سمح٤مضم٦م ًمٞمس ومٝمق ي٘مقًمقن يمام روشمٞمٜمٞم٦م أو ٟمٔم٤مُمٞم٦م إضم٤مزة ي٠مظمذ

 .اعمقفمٗملم يمؾ هب٤م يتٛمتع اًمتل اإلضم٤مزة هبذه يتٛمتع هق ذًمؽ ُمع إًمٞمٝم٤م

 إذا- اعمقفمػ هذا، اعمقفمٗملم يم٤ًمئر ًمٞمس أنف اعمقفمػ هذا يِمٕمر أن ومٞمج٥م 

 اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه يٜمًك ومٙمٞمػ، ديٜمٞم٦ماًم اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ وفمٞمٗم٦م ذم اهلل قمٜمد -اًمتٕمٌػم صح

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذه، ُم٤مز أن٤م وي٘مقل ويتج٤مهٚمٝم٤م اعمٜم٘م٦ٌم وهذه

 ش 11: 14: 17/ 191/  واًمٜمقر اهلدى»
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 مـف باب

 وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل آشم٤مك ُم٤م قمٛمر ي٤م»: ًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: الشقخ

ًمف ومخذه، إًمٞمف ُُمنْموم٦م همػم  ش.إًمٞمؽ اهلل ٤مىمفؾم رزق وم٢مٟمف، ومَتَقَّ

 أضمر ًمؽ ومُٞمْٙمَت٥م، سمف شمّمدق صمؿ، اُمتٚمٙمف متقًمف ومخذه، قمٜمف همٜمٞم٤مً  يمٜم٧م إذا: يٕمٜمل 

 .إًمٞمف ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽ ضم٤مءك وىمد، اًمّمدىم٦م

 ومٝمق، راشمٌف قمـ وهمٜمل ُمقفمػ إٟم٤ًمًٟم٤م أنَّ : ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م هذه وم٤محل٘مٞم٘م٦م

 ًمًالما قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ، قمٛمر: وُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض اؾمتٕمػ يمام قمٜمف يًتٕمػ

ٝمف  صمؿ، ُمنموم٦م همػم ٟمٗمًؽ دام ُم٤م يتٛمٚمٙمف وم٘مد، ًممظمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف أومٞمد هق ُم٤م إمم َوضمَّ

ًمف  .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمّمدىم٦م أو اهل٦ٌم سمٓمري٘م٦م همػمك إمم طَمقِّ

َّٓ : وإظمالصف ٟمٗمًف اعمقفمػ هذا يراىم٥م أن يٜمٌٖمل ومم٤م  ؾم٤مئر ُمع يٜمّم٤مع أ

 شمٙمقن أن إظمرى اًمٌالد ُمـ يًتٌٕمد وُم٤م، ؾمقري٤م ذم ٟمِم٤مهده٤م يمٜم٤م فم٤مهرة ذم اعمقفمٗملم

 سمٕمض ذم هٜم٤مك يم٤مٟم٧م، أؿمٝمده٤م مل سمٕمد يمٜم٧م وإن، أجْم٤مً  ُمقضمقداً  اًمٔم٤مهرة هذه

 يًٛمقهنؿ اًمذيـ ُم٘مدُمتٝم٤م وذم، ُمٔم٤مهرة خترج ؾمقري٤م قمغم فمٝمرت اًمتل احلٙمقُم٤مت

  يًٛمقهنؿ؟ ُم٤مذا، يٕمٜمل اعمِم٤ميخ ُم٤مذا؟

 .اًمدراويش: مداخؾة

 .ٓ: الشقخ

 اًمديـ رضم٤مل: مداخؾة

 ُمـ يٓمٚمٌقن شمٔم٤مهروا؟ ح٤مذا، اًمديـ رضم٤مل ُم٘مدُمتٝمؿ وذم، اًمديـ رضم٤مل: الشقخ

ي٦م إقمالن هذا، رواشمٌٝمؿ شمرومع أن اًمدوًم٦م  سمقفم٤مئٗمٝمؿ يٌتٖمقن ٓ اجلامقم٦م هذه أن يم٤مًمرا

 هذه سمٛمثؾ يُمٚمِّػ ىمد ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ًمذًمؽ: ُوضِمد سمام ًم٘مٜمٕمقا  وإٓ، وضمؾ قمز اهلل وضمف

َّٓ ، ىمٚمٌف يراىم٥م أن احل٤ًمؾم٦م اًمقفمٞمٗم٦م  أو راشم٤ٌمً  وًمٞمس، أضمراً  ُم٤مًٓ  ذومٞم٠مظم يتقرط وأ

 .ؾم٠مختف ُم٤م ضمقاب هذا أفمـ، شمٕمقيْم٤مً 

  ش11: 11: 46/ 194/  واًمٜمقر اهلدى»



   أطمٙم٤مم اعم١مذن   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 داخؾ فقؼقؿ اإلقامة أما، لألذان بشخصف ادمذن بروز وجقب

 ادسجد

ن: يٕمٜمل: مداخؾة  ؾمامقم٦م، اًمًامقم٦م قمـ سمٕمٞمداً  يٙمقن ومٝمق اًمّمالة ُيِ٘مٞمؿ اعم١َُمذِّ

ام اعمٜمؼم ُمـ ىمري٥م اًمكم اعمًجد  مم٤م أومْمؾ، اعمٙم٤من ذم أىمؿ: ًمف وم٘مٚمٜم٤م، سمٕمٞمد ومٝمق، ىُمدَّ

 .اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذح ذم ًمؽ ؾمٛمٕم٧م يمام. شمت٘مدم

 ُمٙم٤من سملم، اعمٙم٤من طمٞم٨م ُمـ اًمتٗمريؼ جي٥م: أىمقًمف اًمذي، هذا أىمقل ٓ أن٤م: الشقخ

 .إذان وُمٙم٤من اإلىم٤مُم٦م

 نإذا ُمٙم٤من أُم٤م، سمٕمٞمداً  أو ىمري٤ٌمً  يم٤من ؾمقاء، اعمًجد ذم هق اإلىم٤مُم٦م ومٛمٙم٤من

 .اًمٞمقم اًمّمقت ُمٙمؼمات سمقضمقد وًمق، اعمًجد فمٝمر قمغم يٙمقن أن ومٞمج٥م

 ذم ىمْمٞمٜم٤مه اًمذي اعمِمقار ذم سمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه: واحل٘مٞم٘م٦م

رونيُ  ٓ، ٟم٤مقمؼ يمؾ أت٤ٌمع -إؾمػ ُمع- اًمٞمقم اًمٜم٤مس أن وذيمرٟم٤م، اإلُم٤مرات  ذم َٗمٙمِّ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

، وؿمخّم٤مً  صقشم٤مً  وإٟمام، اًمّمقت عمجرد وم٘مط سًمٞم ُيْٕمَٚمـ أن يٜمٌٖمل اًمذي إذان

 ح٤مذا؟، قمٚمٞمف ىميض اًمؼموز هذا، إؾمالُمٞم٦م ؿمٕمػمة اعمًجد فمٝمر قمغم اًمِمخص سمروز

 ذم ٟمراهؿ اعم١مذٟملم ُمـ يمثػم وم٠مصٌح، اًمّمقت ُمٙمؼم وهل اًمٞمقم احل٤مدصم٦م سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م 

ه ُم٤م اعمٜمؼم حت٧م يدظمؾ اعم٤ًمضمد سمٕمض  يمٞمٚمق يّمؾ صقشمف أجـ؟ صقشمف ًمٙمـ، أطمد يرا

 .ُمؽمات

 وومّمٚمٜم٤م، اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد ُمـ هذا ٕن: هذا اعمٙمؼم آخ٦م اؾمتٕمامل ُمـ سم٠مس ٓ

 . شمٗمّمٞمالً  هٜم٤مك اًمٙمالم

 ُمٙم٤من أبٕمد إمم اًمّمقت شمٌٚمٞمغ وهق- ُمًتح٥م قمٛمؾ حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم جيقز ُم٤م ًمٙمـ

 .ؾمٜم٦م إو٤مقم٦م طم٤ًمب قمغم -ممٙمـ

 ذم صمٌت٧م اًمًٜم٦م وهذه، ؾمٜم٦م هذا اعمًجد ُمـ فم٤مهر ُمٙم٤من ذم اعم١مذن وسمروز 
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 ُم٤م اإلؾمالم أول ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ح٤م ُمٕمروف وهذا، إذان ٦مذقمٞم طمدي٨م

 إذان سمٕمد اًمٞمقم اعم١مذٟملم سمٕمض يٗمٕمؾ يمام، سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ يٜم٤مدي يم٤من، أذان ذم يم٤من

 .اًمّمالة ُمّمٚملم ي٤م اًمّمالة يٜم٤مدي

 قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل، إذان ذقمٞم٦م ىمٌؾ يم٤من هذا ٕن: إذان سمٕمد جيقز ٓ هذا

 ي٠ميت واطمد يمؾ، اعمٕمرووم٦م اًم٘مّم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمع وشمِم٤مور، ُم١ممتًرا  قَمِٛمؾ اًمًالم

 آظمر إمم سم٤مًمٜم٤مىمقس ي٘مقل واًمث٤مًم٨م، سم٤مًمٜم٤مر ي٘مقل واًمث٤مين سم٤مًمٌقق ي٘مقل هذا، سم٤مىمؽماح

 اعمٜم٤مم ذم طم٤مًمف ؿم٤ميػ، إنّم٤مري زيد سمـ اهلل قمٌد اًمّمح٤ميب ذًمؽ رأى طمتك، اًم٘مّم٦م

! اهلل قمٌد ي٤م»: ًمف ىم٤مل، ٟم٤مىمقس سمٞمده رضمالً  رأى، اعمديٜم٦م ـمرق ُمـ ـمريؼ ذم ُم٤مر

 أٓ: ىم٤مل. اًمّمالة أوىم٤مت ذم قمٚمٞمف ًمٜميب: ىم٤مل ًمِـَؿ؟: ًمف ىم٤مل اًمٜم٤مىمقس؟ هذا أتٌٞمٕمٜمل

 ش.ظمػم؟ هق ُم٤م قمغم أدًمؽ

: طمدي٨م إمم ٟمرضمع. أومْمؾ يٕمٜمل ظمػم؟ ُمٕمٜمك ُم٤مش ظمػم» يمٚمٛم٦م، ىمٚمٞمالً  أىمػ أن

 ىم٤مقمدة ُمش هذا، ٓ جيقز؟ اعمٗمْمقل أن هذا يدل ُم٤مش أومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ»

 اًمٜم٤مىمقس أن شاًمٜم٤مىمقس ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم أدًمؽ أٓ»: ُمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف، أبداً  ٦مقمرسمٞم

 .ظمػم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .هذا ظمٓم٠م، أومْمؾ أظمػم هذا ًمٙمـ: الشقخ

 هق يمام سم٘مٞم٦م ُمٜمف سم٤مىمل ُمٜمٝمدم ضمدار يٕمٜمل، ضَمْدرٍ  ضِمْذمُ  هٜم٤مك ومٙم٤من أنف اعمٝمؿ 

 سمٌداه٦م اإلٟم٤ًمن نأ سمحٞم٨م أصؾ ًمف يٌ٘مك يٜمٝمدم ح٤م اجلدار يٕمٜمل، اخلراسم٤مت ذم ُمِم٤مهد

، اجلدار ومقق ارشمٗمع اًمرضمؾ ذاك اعمٜم٤مم ذم اًمرضمؾ هذا ومرأى، ضمدار ذم ُمٙم٤من يِمقف

 اهلل، وُُم١َمظّمرة ُُمَ٘مّدُم٦م زي٤مدات سمدون، اًمٞمقم اعمٕمروف إذان وأذن أذٟمٞمف ذم يديف وطمط

 .اهلل إٓ إهل ٓ وآظمره٤م أيمؼم اهلل أيمؼم

 ؾمٜم٦م ص٤مرت هٜم٤م ُمـ. ًمّمالةا وأىم٤مم اًمٕم٤مدي٦م إرض وقمغم اجلَْذم هذا ُمـ وٟمزل

 ومٗمل اإلىم٤مُم٦م أُم٤م، وي١مذن اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك سمٞم٧م فمٝمر قمغم يّمٕمد يم٤من ومٌالل، سمٕمد ومٞمام
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 .اعمًجد

 احل٘م٤مئؼ سمٞم٤من قمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٙمقت: أوًٓ ، سم٥ًٌم ُمزدوج ظمٓم٠م ي٘مع وم٤مٔن

 .اًمٜمٌقي٦م واًمًٜمـ اًمنمقمٞم٦م

  يٕمٚمٛمقن؟ هؿ أجـ ومٛمـ، ؾم٤ميمتلم اًمٕمٚمؿ أهؾ يم٤من إذا احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜم٤مس: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 سمِمخّمف ئمٝمر اعم١مذن، اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى اًمذي هق احلدي٨م هذا

 .اًمّمقت ضَمْٝمَقري اعم١مذن يٙمقن أن اًمًٜم٦م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ: وسمّمقشمف

 إهن٤م»: ىم٤مل اهلل رؾمقل قمغم اعمٜم٤مم اًمرضمؾ ىمص ح٤م اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مّم٦م مت٤مم ذم: وًمذًمؽ 

 ش.ُمٜمؽ صقشم٤مً  أندى وم٢مٟمف: سمالل قمغم وم٠مخ٘مف، طمؼ ُرْؤَي٤م

 اًمقؾم٤مئؾ هذه ُوضِمَدت، ذقم٤مً  ومٞمف ُمرهمقب أُمر اًمّمقت وىمقة اًمّمقت ٟمداوة: إذاً 

 اعم١مذن سُمُروز وهل ؾمٜم٦م إو٤مقم٦م طم٤ًمب قمغم ًمٞمس وًمٙمـ، ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اًمّمقت ُمٙمؼم

 .سمِمخّمف

 يًٛمع ُم٤م إٟم٤ًمن وسمٞمجقز: اًمؼموز ومقائد ُمـ أو، اًمؼموز وم٤مئدة: اًمٕمٚمؿ أهؾ وي٘مقل

 اعم١مذن يِمقف ح٤م ًمٙمٜمف، صٛمؿ أذٟمف ذم اهلل ؾمٛمح ٓ يٙمقن ىمد، ًمٖمقهم٤مء، ًمْمقو٤مء

 .ي٘مٞمٜم٤مً  ي١مذن قَمؿّ  هذا ،هٙمذا وقم٤مُمؾ

 .اًمّمقت ُمٙمؼم إيش؟ وضمقد سم٥ًٌم اًمًٜم٦م هذه و٤مقم٧م

 ومٝمق اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه ًمق ًمٙمـ، إصمؿ قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه ُم٤م إذا هذا اًمّمقت ُمٙمؼم أظمل ي٤م 

 طم٤ًمب قمغم ًمٞمس ًمٙمـ، اًمّمقت َٟمِدّي  اعم١مذن يٙمقن أن ذقمٞم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م أومْمؾ

 .إذان ذم اعم١مذن سمروز ؾمٜم٦م قم٦مإو٤م

 ًمٙمـ، ومٞمف ي١مذن اًمذي اعمٙم٤من ٟمٗمس ذم، اعمًجد ذم ي٘مٞمؿ اعمُـِ٘مٞمؿ، اًمٕمٙمس ٟمرضمع

 ُمع وم٤مظمتٚمط، اعمًجد فمٝمر قمغم ُمٙم٤مٟمف؟ أجـ، اٟمتٌف هٜم٤م. اعم١مذن ُمٙم٤من هق ُم٤م اعمٙم٤من هذا

 .سم٤مإلىم٤مُم٦م إذان طمٙمؿ

ٟم٤م ح٤م  أذقمٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م؟ ُم٤مذا ٜم٤مأىمٛم ح٤م، وسمدٟمف سمِمخّمف اعم١مذن سمروز ُم٤مذا؟ وٞمٕمٜم٤م َأذَّ
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 . وم٘مط اعمًجد ٕهؾ اإلىم٤مُم٦م، اًمًٜم٦م ظمالف هذا، يم٤مٕذان اإلىم٤مُم٦م

 ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم قمٍم اعمّمكم صالة يذاع: آظمر ظمٓم٠م إمم شمٜمٌٞمف إمم ٟمّمؾ هٜم٤م وُمـ

 شمّمؾ... .، اًمراديق يّمؾ ُم٤م ويـ هذه؟ اًم٘مراءة... .أجـ، اًم٘مرآن ىمراءة هذه، اإلذاقم٦م

 و اًم٘مامر ذم يٚمٕمٌقن واًمذيـ سم٤مًمدوُمٜم٦م يٚمٕمٌقا  اًمذيـ وإمم اح٤مرة اًمٜم٤مس وإمم اعم٘م٤مهل إمم

 .آظمره إمم.. و

 ظم٤مرج يّمكم وهق اإلُم٤مم صقت وسم٤مًمت٤مزم، اإلىم٤مُم٦م صقت إظمراج جيقز ٓ 

 .اًمًٜم٦م ظمالف يمٚمف هذا، ًمٚمٛمًجد إرسمٕم٦م اجلدران ظم٤مرج، اعمًجد

ًُم٤م▬ أُم٤م، شمٗمريط وإُم٤م إومراط إُم٤م شمرون ويمام  وٓ إومراط ٓ ♂ َويَم٤مَن سَملْمَ َذًمَِؽ ىَمَقا

 .إمحر اًمٙمؼمي٧م ُمـ أندر أصٌح -إؾمػ ُمع- هذا شمٗمريط

 سمام ًمٚمٕمٛمؾ يقوم٘مٜم٤م وأن، قمٚمامً  يزيدٟم٤م وأن، يٜمٗمٕمٜم٤م ُم٤م ُيَٕمٚمِّٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل 

 وأتقب أؾمتٖمٗمرك، أن٧م إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، وسمحٛمدك مهللا وؾمٌح٤مٟمؽ، قَمٚمِٛمٜم٤م

 .إًمٞمؽ

 ش 11: 77: 11/ 441/ واًمٜمقر اهلدى»

 األذان حال لؾؿمذن األذكني يف اإلصبعني وضع قػقةك

 ..واإلىم٤مُم٦م إذان قمٜمد اًمٞمديـ ًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 يمٞمػ؟ اًمٞمديـ ووع: الشقخ

 ...واإلىم٤مُم٦م إذان قمٜمد ُمقوٕمٝمؿ: مداخؾة

ًٓ : الشقخ  .إذان ذم هق وإٟمام، ووع اإلىم٤مُم٦م ذم ًمٞمس أو

 أُم٤م، أذٟمٞمف ذم إصٌٕمٞمف ووع: سمالل طمدي٨م إٓ هٜم٤مك ومٚمٞمس: اًمقوع يمٞمٗمٞم٦م أُم٤م

 .قمٚمٛم٧م ومٞمام طمدي٨م هب٤م يتحدث ومٚمؿ اًمٙمٞمٗمٞم٦م

 إٟمام، سمٙم٤مُمٚمف إذان شمرديد قمٜمد يْمع ُم٤م اعم١مذٟملم سمٕمض! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م: مداخؾة



   أطمٙم٤مم اعم١مذن   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 .يديف يْمع أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ىم٤مل إذا

 .آظمره إمم إذان أول ُمـ اًمقوع وإٟمام، ظمٓم٠م هذا، ٓ: الشقخ

، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم رأجٜم٤مه وهذا، واطمدة ايدً  يْمع سمٕمْمٝمؿ: سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم وأجًْم٤م

 ظمالف هذا يمؾ، اًمّمقت ُمٙمؼم وضمد قمٜمدُم٤م ظم٤مص٦م، ُمٓمٚمً٘م٤م يْمٕمٝمام ٓ وسمٕمْمٝمؿ

 يٙمقن أن ويٜمٌٖمل سمدقم٦م ص٤مر اعمًجد ذم اعم١مذن أذان أن: شمٜمٌٞمًٝم٤م وأزيديمؿ، اًمًٜم٦م

، اًمًح٤مب يمٜم٤مـمح٤مت شمٙمقن اًمتل يم٤معمٜم٤مئر وًمٞمس ُمٜم٤مرة ذم أو اعمًجد فمٝمر قمغم اعم١مذن

 إؾمالُمٞم٦م ؿمٕم٤مئر ومٝمذا، سمّمقشمف وم٘مط وًمٞمس سمِمخّمف اعم١مذن ئمٝمر أن اعمٗمروض إٟمامو

 .اًمنمع ٕطمٙم٤مم سمؾ، اًمتنميع حلٙمؿ إدرايمٝمؿ وىمّمقر اهمؽمارهؿ سم٥ًٌم اًمٜم٤مس يٛمٞمتٝم٤م

 ذم ي٘مٞمٛمٝم٤م ًمٚمّمالة وم٤معم٘مٞمؿ، اعم٘مٞمؿ وسملم اعم١مذن سملم اًمتٗمريؼ قمغم اًمًٜم٦م ضمرت

 .اعمًجد فمٝمر قمغم ومٞم١مذن اعم١مذن أُم٤م، اعمًجد

 رء قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ: أجًْم٤م صمؿ، اعم٘مٞمؿ وسملم اعم١مذن سملم ومرق ٓ: نأ

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذقمف اًمذي إذان أن وهق: إظمرى اًمٌالد ُمـ أيمثر هٜم٤م سمف ؿمٕمرت

 يمام إذان وسملم اإلىم٤مُم٦م سملم وم٤مرق ذًمؽ ومٕمغم، حلٙمٛم٦م اعمًجد ذم ط ٟمٌٞمٜم٤م سمقاؾمٓم٦م

 يٜمٌٖمل ٓ أنف يمام، اعمًجد ظم٤مرج إمم اًمّمقت سمٛمٙمؼم اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م يٜمٌٖمل ومال ذيمرٟم٤م

 ظم٤مرج إمم اجلٛمٕم٦م يقم وسمخ٤مص٦م اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم ًمٚم٘مراءة اإلُم٤مم شمالوة إذاقم٦م

 طمدود ذم اؾمتٕمامهل٤م ومٞمج٥م اًمقؾم٤مئؾ طمدوث ذم طمدصم٧م أُمقر هذه يمؾ، اعمًجد

 طمرج ومٞمف، اًم٘مرآن ي٘مرأ  وهق اإلُم٤مم ىمراءة اًمٜم٤مس ومتًٛمٞمع، ومٞمٝم٤م اًمتقؾمع وقمدم اًمنمع

 يّمكم.. ٟم٤مومٚم٦م يّمكم.. سمٞمتف ذم يّمكم اًمرضمؾ يٙمقن، يمثػمة صقر ذم ٟمحـ عمًٜم٤مه وهلذا

، مت٤مًُم٤م يم٤معم١مذن اًمٌٕمٞمد ومٞمًٛمٕمف اعم٘مٞمؿ صقت[ يٕمٚمق] سم٤مإلىم٤مُم٦م وإذا، ُمثاًل  اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 .اًمنمع ظمالف هذا

 ذم يٙمقٟمقا  وم٘مد اًم٘مرآن ًمًامع ُمًتٕمديـ همػم وهؿ اًم٘مرآن ىمراءة اًمٜم٤مس ومتًٛمٞمع

 وم٠من٤م، حمٛمقد همػم شمقؾمع يمٚمف هذا، هذه واحل٤مًم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن يتغم أن يٜمٌٖمل ٓ أطمقال

 ؾمٜم٦م يًـ وأن، إذان ذم إٓ اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أٓ إُم٤مًُم٤م يم٤من ُمـ أن أنّمح
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 ٟمٕمؿ؟، ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ظم٤مص٦م همروم٦م ذم أو اعمٜمؼم حت٧م خيتٌئ وٓ سمٌدٟمف ئمٝمر أن طمًٜم٦م

 وأصٌح٧م، وم٘مط اعمًجد ذم احل٤مضم٦م طمدود ذم إٓ شمذاع ٓ يمذًمؽ اجلٛمٕم٦م وظمٓم٦ٌم

 اعمّمٚمقن يم٤من وًمق، اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أن ًمإلُم٤مم سمد ٓ احل٤مض اًمٕمٍم ُمقو٦م

 ُم٤م هذا هذا؟ ح٤مذا: إًذا، ٓ أم[ ورائف ُمـ يًٛمع صقشمف هؾ] أؿمخ٤مص سمْمٕم٦م ظمٚمٗمف

 صػ ورائف يم٤من ُمـ يٙمٗمل صقشمف ٕن: إـمالىًم٤م اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أن يٜمٌٖمل

 ذم اعمت٠مظمرون يًٛمع ٓ ضمًدا ويمٌػًما  يمٌػًما  جًداُمً شمّمقرٟم٤م إذا أُم٤م، وصمالصم٦م وصٗملم

 وًمٞمس هٜم٤مك اًمّمقت ُمٙمؼم يقوع أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م، اإلُم٤مم صقت إظمػمة اًمّمٗمقف

 .اًمًٜم٦م وم٘مف ذم ومٙمرٟم٤م أنٜم٤م ًمق ضمديد شمٜمٔمٞمؿ إمم حيت٤مج يمٚمف هذا، إول اًمّمٗمقف ذم

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى، هبذا ومذيمرشمٙمؿ اعمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مءت وىمد

 ش18: 11: 11ش /48» ضمدة ومت٤موى»

 اإلفطار؟ أم باألذان يبدأ هؾ الصائؿ ادمذن

 ي١مذن؟ صمؿ، أوًٓ  ُيْٗمٓمِر أنف اعمٗمروض[ اًمّم٤مئؿ اعم١مذن]: مداخؾة

 .ضم٤مز ومٕمؾ أهيام، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمدىمٞمؼ اًمتدىمٞمؼ هذا قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م: الشقخ

 اًمقىم٧م؟ سمٕمد ص٤مئاًم  ئمؾ أن جيقز هؾ: مداخؾة

ن أن جيقز يمام: الشقخ  ومًقاء، اًمقىم٧م أول ذم ُيْٗمٓمِر أن جيقز، اًمقىم٧م أول ذم ُي١َمذِّ

م ر أو ىَمدَّ ن صمؿ أومٓمر: ٟم٘مقل سمحٞم٨م، أظمر قمـ أطمدمه٤م متٞمٞمز قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م، َأظمَّ  أو، َأذِّ

ن: ٟم٘مقل  .َأوْمٓمِر صمؿ َأذِّ

 ش11: 71: 19/ 417/  واًمٜمقر اهلدى» 

 

 





 

 

 لشّود املوجب األذاُ مساع

 اجلىاعة
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 اجلّمعة لشفقد بادقج األذان بسّمع ادراد

 شقمذر ُمـ إٓ ًمف صالة ومال، ي٠متف ومٚمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ»: ط اًمٜمٌل ىمقل: شمال

 سمدظمقل سم٤مًمٕمٚمؿ أم، اعم٤ٌمذ سم٤مًمًامع هٜم٤م اًمٕمؼمة ومٝمؾ ط اهلل رؾمقل ىم٤مل يمام أو

ة يتٕمدى ىمد إج٤مم هذه ذم اًمًامع أن وظم٤مص٦م، اًمقىم٧م  وضمقد سم٥ًٌم ُمؽمات يمٞمٚمق قِمدَّ

  ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م اعمٙمؼمات

ٌّف يمام: أوًٓ : قاباجل ر إذان، اًم٤ًمئؾ شَمٜمَ  .اًمّمالة وىم٧م سمدظمقل ُيَذيمِّ

، يًٛمع مل أو إذان ؾمٛمع ؾمقاء، احلْمقر قمٚمٞمف وضم٥م وىمتف ذيمر اعمًٚمؿ يم٤من وم٢مذا 

 ٓ شَمَٕمٚمُّؾ هذا، إذان أؾمٛمع ٓ ٕين اجلامقم٦م صالة أطمي ٓ سم٠مين يتٕمٚمؾ أن ًمف وًمٞمس

 اإلقمالم طمّمؾ وم٢مذا، اإلقمالم سم٤مٕذان اعم٘مّمقد ٕن: اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمف ىمٞمٛم٦م

 طَملَّ : ىم٤مل داره ذم ُمّمٜمٕمف ذم ُمٕمٛمٚمف ذم ُمٜمنمه ذم اًمذي إمم ضم٤مء رضمؾ: قمٍمي٦م سمٓمري٘م٦م

ن ىمد اًمّمالة قمغم  قمٚمؿ وم٘مد ُم٤ٌمذة إذان يًٛمع مل ٕنف: اإلضم٤مسم٦م قمٜمف ؾم٘مط ُم٤م، ُأذِّ

 .اًمقىم٧م دظمقل

 سم٠مخٗم٤مظ ًمٙمـ مإقمال وم٤مٕذان، إذان وؾمٞمٚم٦م، سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م وًمٞمس سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٕمؼمة 

 .اًمّمحٞمح٦م إؾم٤مٟمٞمد ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ُمروي٦م ُمْمٌقـم٦م ُمٕمرووم٦م ذقمٞم٦م

  .ش.: 41: 49/  4/ واًمٜمقر اهلدى»





 

 

 األذاُ بعد الركس
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 ط الـبل عذ يصيل اإلجابة مـ األذان يسؿع مـ فرغ إذا

 صغم ُمـ وم٢مٟمف ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم اإلضم٤مسم٦م ُمـ ومرغ إذا[ إذان ؾمٛمع ُمـ قمغم»]

 ش.قمنما  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم صالة ٚمٞمفقم

 إذا»: ي٘مقل ط اًمٜمٌل ؾمٛمع أنف: اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وومٞمف

 اهلل صغم صالة قمكم صغم ُمـ وم٢مٟمف قمكم صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 قم٤ٌمد ُمـ ًمٕمٌد إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم ُمٜمزًم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ قمنما  هب٤م قمٚمٞمف

 ش.اًمِمٗم٤مقم٦م ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق اهلل

 .اًمًٜمل اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ

 اًمرمحـ قمٌد ؾمٛمع قمٚم٘مٛم٦م سمـ يمٕم٥م قمـ ـمرق ُمـ وأمحد واًمٓمح٤موي واًمؽمُمذي

 : اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمع أنف ضمٌػم سمـ

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م»

 .ش[1/181»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الثابتة ط الـبل عذ الصالة صقغ

 اًمّمالة يمت٤مب ذم مجٕمتٝم٤م يمثػمة ط قمٜمف اًمث٤مسمت٦م ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وصٞمغ»

 : وهل وأمجٕمٝم٤م أظمٍمه٤م هٜم٤م ٟمذيمر صٞمغ سمثالث

 يمام حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم وسم٤مرك حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا»

 .شُمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم وسم٤مريم٧م صٚمٞم٧م

 .صحٞمح وؾمٜمده ؾمٞم٠ميت يمام وهمػمه اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 سم٤مب سمٕمد ظم٤مص٤م سم٤مسم٤م قم٘مد طمٞم٨م اهلل رمحف اًمًٜمل اسمـ احل٤مومظ صٜمٕم٤م أطمًـ ويمؿ

: وم٘م٤مل هذا قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُمـ ؾم٤مىمف اًمذي إذان قمٜمد ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

: ىمٚم٧م: ىم٤مل قمجرة سمـ يمٕم٥م إمم ؾمٜمده ؾم٤مق صمؿش ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يمٞمػ سم٤مب»



   اًمذيمر سمٕمد إذان   شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع  
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 قمٚمٞمؽ؟ اًمّمالة ومٙمٞمػ قمٚمٛمٜم٤مه ىمد قمٚمٞمؽ اًمًالم هذا قمٚمٞمؽ اهلل صغم اهلل رؾمقل ي٤م

 .احلدي٨م ش...حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ىمقًمقا »: ىم٤مل

 .اًمّمالة ذم وؾمٞم٠ميت وهمػمهؿ اًمًت٦م أظمرضمف

 إذان سمٕمد ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن يٜمٌٖمل أنف إمم سمذًمؽ اًمًٜمل اسمـ أؿم٤مر وم٘مد

 ط قمٚمٞمف اًمّمالة ُمٓمٚمؼ ؽذًم ذم يٙمٗمل يم٤من وإن. أُمتف قمٚمٛمف مم٤م ط قمٜمف سم٤مًمقارد

 .اعم٘م٤مم هذا ذم اًمٜم٤مس أيمثر قمٜمف همٗمؾ اًمذي إومْمؾ ذم اًمٙمالم وم٢مٟمام

 .ش[1/186»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 حؽؿ عذ والتـبقف األذان شّمع بعد ط لؾـبل القشقؾة شمال

 «الرفقعة الدرجة» زيادة

 ُمٜمزًم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م قمٚمٞمف اًمّمالة سمٕمد ط ًمف ي٠ًمل أن[ إذان ؾمٛمع ُمـ قمغم»]

 ؾم٠مل ومٛمـ هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق»: ط ىم٤مل اهلل قم٤ٌمد ُمـ ًمٕمٌد إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم

 ش.اًمِمٗم٤مقم٦م ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم

 ذم إطم٤مدي٨م سم٤مىمل راضمع] .وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ومٞمف

 [.إصؾ

 سمف وأقمٚمٛمٝمؿ ًمرسمف قمٌقدي٦م اخلٚمؼ أقمٔمؿ ط اهلل رؾمقل يم٤من ح٤م»: شوم٤مئدة»

 أقمغم وهل اهلل إمم اعمٜم٤مزل أىمرب ُمٜمزًمتف يم٤مٟم٧م حم٦ٌم ًمف وأقمٔمٛمٝمؿ ظمِمٞم٦م ًمف وأؿمدهؿ

 اهلل ُمـ زًمٗمك اًمدقم٤مء هبذا ًمٞمٜم٤مًمقا  ًمف ي٠ًمخقه٤م أن أُمتف ط اًمٜمٌل وأُمر، اجلٜم٦م ذم درضم٦م

 سمام هب٤م ًمف أُمتف دقم٤مء ُمٜمٝم٤م سم٠مؾم٤ٌمب ًمف ىمدره٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل وم٢من وأجْم٤م، اإليامن وزي٤مدة

 طم٤مدي» ذم يمذاش قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات واهلدى اإليامن ُمـ يده قمغم ٟم٤مًمقه

 .اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ ٓسمـش إرواح

 وٓ ومٞمف يزاد ٓ يمام قمٜمف يٕمدل ومال اًمقؾمٞمٚم٦م دقم٤مء ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜم٤م وىمد»

 اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا»: اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ط وم٘م٤مل يٜم٘مص
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ش وقمدشمف اًمذي قداحمٛم ُم٘م٤مُم٤م واسمٕمثف واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمدا آت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م

 .قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهق

 سمـ ؿمٕمٞم٥م صمٜم٤م: قمٞم٤مش سمـ قمكم صمٜم٤م: ىم٤مٓ وأمحدش اًمتٗمًػم» وذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .قمٜمف اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد قمـ محزة أيب

 ُم٤مضمف اسمـو اًمًٜمل اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي أمحد قمـ داود أبق وأظمرضمف

 قمٜمد واًمزي٤مدة. سمف قمٞم٤مش سمـ قمكم قمـ ـمرق ُمـ يمٚمٝمؿش اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل

 وفمٜمل اًمًخ٤موي ىم٤مل يمامش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم ًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمل صم٧ٌم مم٤م وهل اًمٌٞمٝم٘مل

 .ؿم٤مذة أهن٤م

 اهلل رؾمقل يم٤من: وم٘م٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ ومجٕمٚمف اًمٓمح٤موي ورواه

 ش.إًمخ.. مهللا»: ىم٤مل اعم١مذن ؾمٛمع إذا ط

. سمف قمٞم٤مش سمـ قمكم صمٜم٤م: ىم٤مل اًمدُمِم٘مل قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜم٤م: هٙمذا وؾمٜمده

 أبق وهق اًمدُمِم٘مل قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد همػم اًمٌخ٤مري إؾمٜم٤مد إؾمٜم٤مده شمرى يمام وهذا

 .ؿم٤مذة اًمرواي٦م وًمٙمـ صحٞمح وم٤مإلؾمٜم٤مد احل٤مومظ اًمث٘م٦م زرقم٦م

 اًمٜم٤ًمئل رواي٦م هلو سم٤مًمتٕمريػش اعمحٛمقد اعم٘م٤مم»: اًمرواي٦م هذه ذم ضم٤مء وىمد

ش اًمٗمتح» ذم يمام أجْم٤م طم٤ٌمن واسمـش ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح» ذم وهل واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين

 ش.يم٤مًمٜمقوي ذًمؽ أنٙمر ُمـ قمغم شمٕم٘م٥م وومٞمف»: ىم٤مل

: اًم٘مرآن ًمٚمٗمظ وعمقاوم٘متٝم٤مش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم ًمثٌقهت٤م اًمتٜمٙمػم اًمّمحٞمح ًمٙمـ

ك َأْن َيٌَْٕمثََؽ َرسمَُّؽ َُمَ٘م٤مًُم٤م حَمُْٛمقًدا▬ ًَ ءاإل] ♂قَم  اعمح٘مؼ ذيمره٤م أظمرى وًمقضمقه [79: ها

ئد سمدائع» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ  .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف وم٠مبدعش اًمٗمقا

 زي٤مدة وهل اًمدقم٤مء هذا ذمش اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م» زي٤مدة إًمًٜم٦م قمغم اؿمتٝمر ىمد: تـبقف

 اعم٘م٤مصد» ذم اًمًخ٤موي احل٤مومظ ىم٤مل وىمد اعمٗمٞمدة إصقل ُمـ رء ذم هل٤م أصؾ ٓ

 : شاحلًٜم٦م
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: شاًمتٚمخٞمص» ذم اًمٕمً٘مالين احل٤مومظ ؿمٞمخف وىم٤ملش اًمرواي٤مت ُمـ ءر ذم أره مل»

 ش.اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م: ذيمر ـمرىمف ُمـ رء ذم وًمٞمس»

 ُمـ ُمدرضم٦م سم٠مهن٤م أىمٓمع وًمٙمٜمٜمل اًمًٜمل اسمـ رواي٦م ذم اًمزي٤مدة هذه ذيمرت ٟمٕمؿ

 قمغم ظمٗمٞم٧م ح٤م اًمًٜمل اسمـ ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمٜمًخ ذم صم٤مسمت٦م يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م اًمٜم٤ًمخ سمٕمض

 ُمـ رواه٤م اًمًٜمل اسمـ ان ذًمؽ وي١ميد واًمًخ٤موي اًمٕمً٘مالين: لماحل٤مومٔم هذيـ ُمثؾ

 ىمد أنف يمام. ُمدرضم٦م أهن٤م ومث٧ٌمش ؾمٜمٜمف» ذم اًمزي٤مدة هذه وًمٞم٧ًم ؾمٌؼ يمام اًمٜم٤ًمئل ـمريؼ

ش واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ» يمت٤مب ذم ومقىمٕم٧م اعمح٘م٘ملم احلٗم٤مظ سمٕمض يمت٥م ذم ذيمره٤م ضم٤مء

 إمم إول قمزاه٤م ٞمؿاًم٘م ٓسمـش إرواح طم٤مدي» يمت٤مب وذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ

 ُمًٚمؿ يروه مل وم٤محلدي٨م ُمْم٤مقمػ وهؿ وهذاش اًمّمحٞمحلم» إمم وأظمر اًمٌخ٤مري

 ش.اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ويمذاش اعمٜمت٘مك» ذم سمذًمؽ سح يمام، ُمٓمٚم٘م٤م

 ش[.1/188»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان بعد لؾدعاء ثابتة أخرى صقغة

 أن يِمٝمد صمؿ ومٞمٙمؼم ناعم١مذ ومٞمٙمؼم اًمٜمداء ؾمٛمع إذا ي٘مقل ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»: أجًْم٤م وىم٤مل

 حمٛمدا أقمط مهللا: ي٘مقل صمؿ ذًمؽ قمغم ومٞمِمٝمد اهلل رؾمقل حمٛمدا وأن اهلل إٓ إهل ٓ

 اعم٘مرسملم وذم حمٌتف اعمّمٓمٗملم وذم درضمتف إقمٚملم ذم واضمٕمؾ[ واًمٗمْمٞمٚم٦م] اًمقؾمٞمٚم٦م

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم[ ُمٜمل] اًمِمٗم٤مقم٦م ًمف وضم٧ٌم إٓ ذيمره

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م يراضمع. ]صحٞمح طمدي٨م وهق

  .هذا وشم٤مرة هذا شم٤مرة ٘مقلومٞم

 ش[1/194»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان بعد لؾدعاء تثبت مل صقغة

 قمٜمد أىمقل أن ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م وأُم٤م: ششمٜمٌٞمف»
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 ومالش زم وم٤مهمٗمر دقم٤مشمؽ وأصقات هن٤مرك وإدسم٤مر ًمٞمٚمؽ إىم٤ٌمل هذا مهللا»: اعمٖمرب أذان

 .إؾمٜم٤مده يث٧ٌم

 صمٜم٤م: اًمٕمدين اًمقًمٞمد اسمـ اهلل قمٌد قمـ اًمًٜمل سمـوا واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف

 : احل٤ميمؿ وىم٤مل. قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أم ُمقمم يمثػم أيب قمـ اعمًٕمقدي ُمٕمـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش صحٞمح»

 يمام يٕمرف ٓ ُمٝمقل هذا يمثػم أب٤م وم٢من سمجٞمد وًمٞمس، شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وأىمره

 .اًمؽمُمذي قمـ ي٠ميت

 : وىم٤مل ٟمحقه سمف يمثػم أيب أبٞمٝم٤م قمـ ػميمث أيب سمٜم٧م طمٗمّم٦م ـمريؼ ُمـ أظمرضمف وىمد

 ٟمٕمرومٝم٤م ٓ يمثػم أيب سمٜم٧م وطمٗمّم٦م اًمقضمف هذا ُمـ ٟمٕمرومف إٟمام همري٥م طمدي٨م هذا»

 إؾمٜم٤مده وذم واًمؽمُمذي داود أبق رواه»: شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤ملش أب٤مه٤م وٓ

 ش.ُمٝمقل

 .ش[1/197»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 بعد آلخرةوا الدكقا أمقر مـ صاء ما ربف العبد شمال مرشوعقة

 اإلجابة أوقات مـ واإلقامة األذان بني ما أن وبقان األذان شّمع

 اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ذًمؽ سمٕمد ي٠ًمل أن: [إذان ؾمٛمع عمـ ينمع مم٤م] راسمٕم٤مً »

 ش.يٕمٓم٤مه وم٢مٟمف وأظمرة

 يمام ىمؾ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل يٗمْمٚمقٟمٜم٤م اعم١مذٟملم إن اهلل رؾمقل ي٤م: رضمؾ ىم٤مل 

 .ششمٕمط ؾومً اٟمتٝمٞم٧م وم٢مذا ي٘مقًمقن

 .اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ وهق

 احلٌكم اًمرمحـ قمٌد أيب قمـ اهلل قمٌد سمـ طمل ـمريؼ ُمـ وأمحد داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف
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 ويمذا ُمراراش اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري اإلؾمٜم٤مد هذا طمًـ وىمد طمًـ ؾمٜمد وهذا

 .اًمذهٌل وواوم٘مف طمدي٨م ُم٤م همػم ذم احل٤ميمؿ وصححف اهلٞمثٛمل

، اًمٜمداء قمٜمد اًمدقم٤مء: - شمردان ُم٤م ىمؾ أو - شمردان ٓ ٤منصمٜمت»: ي٘مقل ط ويم٤من -

 .شسمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م يٚمحؿ طملم اًم٠ٌمس وقمٜمد

 [.ىمقي واحلدي٨م] قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدي ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ وهق

 ٓ اًمدقم٤مء إن»: ط ًم٘مقًمف، وم٤مدقمقا  اإلىم٤مُم٦م إمم إذان ُمـ اإلضم٤مسم٦م وىم٧م وقمٜمد -

 [.إصؾ ذم فخترجي راضمع صحٞمح.]شواإلىم٤مُم٦م إذان سملم يرد

 إذان سملم اًمدقم٤مء»: ىم٤مل ح٤م ط سمف يدقمك ُم٤م قملم وىمد: اًمِمقيم٤مين ىم٤مل: تـبقف

 ذم واًمٕم٤مومٞم٦م اًمٕمٗمق اهلل ؾمٚمقا »: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ومام: ىم٤مًمقا  شيرد ٓ اإلىم٤مُم٦مو

 ش.صحٞمح طمدي٨م هق»: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤ملش. وأظمرة اًمدٟمٞم٤م

 أنف طمٞمٜمئذ ي٘م٤مل ومال ٕمٞمٗم٦مومْم اًمزي٤مدة هذه وأُم٤م صحٞمح احلدي٨م أصؾ ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م

 .اًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ ومتٜمٌف. اعم٘م٤مم هذا ذم سمف يدقمك ُم٤م قملم ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ش[.1/191»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 األذان بعد الدعاء يف صاذة زيادات عذ التـبقف

 مهللا: اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ُمرومققم٤مً  ضم٤مسمر قمـ وهمػمه ،اًمٌخ٤مري روى»

 واسمٕمثف ،واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمدا آت، اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة، اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب

 .صحٞمح .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م، وقمدشمف اًمذى حمٛمقدا ُم٘م٤مُم٤م

: قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ومقضم٥م احلدي٨م هذا ُمتـ ذم زي٤مدات اًمٌٕمض قمٜمد وىمع: تـبقف

 .اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد احلدي٨م آظمر ذم شاعمٞمٕم٤مد ختٚمػ ٓ إٟمؽ»: زي٤مدة: إومم

 ذم إٓ مهللا قمٞم٤مش سمـ قمغم قمـ احلدي٨م ـمرق مجٞمع ذم شمرد مل ٕهن٤م ؿم٤مذة وهك

 ًمرواي٤مت عمخ٤مًمٗمتٝم٤م أجْم٤م ؿم٤مذة ومٝمل ًمٖمػمه ظمالوم٤م اًمٌخ٤مري ًمّمحٞمح لاًمٙمِمٛمٞمٜم رواي٦م
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 قمغم شاًمٗمتح» ذم يذيمره٤م ومٚمؿ، احل٤مومظ إًمٞمٝم٤م يٚمتٗم٧م مل ًمذًمؽ ويم٠منف، ًمٚمّمحٞمح أظمريـ

ش اًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل» ذم شم٘مع مل أهن٤م ذًمؽ وي١ميد احلدي٨م ـمرق ُمـ اًمزي٤مدات مجع ذم ـمري٘متف

 ذم ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة» يمت٤مب ذم احلدي٨م ذم اًمزي٤مدة هذه ووىمٕم٧م، واطمد واًمًٜمد ًمٚمٌخ٤مري

 اعمٜم٤مر ـمٌٕم٦مش 11 ص» اًمٓمٌٕم٤مت مجٞمع ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ شواًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ

 أهن٤م واًمٔم٤مهر، اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦مش 79 ص» و ُمٜمف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦مش 37 ص» و، إومم

 .أقمٚمؿ واهلل، اًمٜم٤ًمخ سمٕمض ُمـ ضم٦مُمدر

 شمرد وملش. اًمدقمقة هذه سمحؼ أؾم٠مخؽ إين مهللا: أجْم٤م اًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م ذم: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .ؾم٤مسم٘متٝم٤م ذم يم٤مًم٘مقل ومٞمٝم٤م واًم٘مقل، أجْم٤م ؿم٤مذة ومٝمل، همػمه قمٜمد

 ُمدرضم٦م ؿم٤مذة وهكش حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م»ش اعمٕم٤مين ذح» ُمـ ٟمًخ٦م ذم وىمع: اًمث٤مًمث٦م

 .اإلدراج فم٤مهرة

سمٕم٦م  سمٕمض ُمـ أجْم٤م ُمدرضم٦م وهكش اًمرومٞمٕم٦م واًمدرضم٦م» اًمًٜمك اسمـ قمٜمد: اًمرا

 وٓ قمٜمده وًمٞم٧ًم اًمٜم٤ًمئل ـمريؼ ُمـ قمٜمده احلدي٨م أن ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م وم٘مد اًمٜم٤ًمخ

 شاعم٘م٤مصد» ذم اًمًخ٤موى صمؿش 78 ص» شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ سح وىمد، همػمه قمٜمد

 ذم اًمراومٕمل وزاد»: احل٤مومظ ىم٤مل، احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ًمٞم٧ًم أهن٤مش 414 ص»

 .اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م: آظمره ذم شاعمحرر»

 ذم وىمٕم٧م اًمزي٤مدة هذه أن اًمٖمرائ٥م وُمـ، شـمرىمف ُمـ رء ذم أجْم٤م وًمٞم٧ًم

ه وىمد شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ ذم ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة» يمت٤مب ذم احلدي٨م  ًمّمحٞمح قمزا

 احلٗمظ ُمـ اهلل رمحف سمف قمرف ح٤م ُمٜمف اخلٓم٠م يٙمقن أن ضمدا أؾمتٌٕمد واٟمك: اًمٌخ٤مري

سم٦م وٓ، اًمٜم٤ًمخ سمٕمض ُمـ أنف ٖم٤مًم٥موم٤مًم، واًمْمٌط  يٜمٓمغم أن اًمٖمري٥م وإٟمام، ذًمؽ ذم همرا

 هبذه ُمرشملم اًمٙمت٤مب ـمٌع وم٢مٟمف، شمٕم٤ممم اهلل رمحف رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد اًمِمٞمخ ُمثؾ قمغم ذًمؽ

، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ُمـش 33 ص» وش إومم اًمٓمٌٕم٦مش »78 ص» قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌف أن دون اًمزي٤مدة

 ش !73 ص» ـمٌٕمتف ذم ٓمٞم٥ماخل اًمديـ حم٥م اًمِمٞمخ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌف مل ويمذًمؽ

 ش [473»رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 ..لقؾؽ إقبال هذا الؾفؿ: ادغرب أذان عـد الدعاء صح هؾ

: ىمقًمف: [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 إىم٤ٌمل هذا مهللا»: اعمٖمرب أذان قمٜمد ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم وقمـ

 .ش...ٚمؽًمٞم

 وٕمٞمػ طمدي٨م وم٢مٟمف يمذًمؽ وًمٞمس صمٌقشمف وم٠موهؿ اعمّمٜمػ قمٜمف ؾمٙم٧م: ىمٚم٧م

 يمثػم أيب ـمريؼ ُمـ وهمػمه اًمؽمُمذي أظمرضمف وىمد سمجٞمد وًمٞمس خترجيف قمـ وؾمٙم٧م

 ىم٤مل وًمذًمؽ شٟمٕمرومف ٓ يمثػم وأبق همري٥م طمدي٨م»: اًمؽمُمذي وىم٤مل قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أم ُمقمم

 .شُمٝمقل إؾمٜم٤مده وذم واًمؽمُمذي داود أبق رواه»: اًمٜمقوي

 .اًمْمٕمػ ُمـ طم٤مًمف سمٞم٤من ُمع إٓ إُم٦م سملم ٟمنمه جيقز ٓ احلدي٨م هذا ٛمثؾوم

 ش[179»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 وأدامفا اهلل أقامفا: حديث وحال اإلقامة ترديد

: ىمقًمف قمٜمد إٓ اعم٘مٞمؿ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ي٘مقل أن اإلىم٤مُم٦م يًٛمع عمـ يًتح٥م»: ىمقًمف 

 أصح٤مب سمٕمض ومٕمـ ٝم٤موأداُم اهلل أىم٤مُمٝم٤م: ي٘مقل أن يًتح٥م وم٢مٟمف شاًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد»

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل ومٚمام اإلىم٤مُم٦م ذم أظمذ سمالٓ أن ط اًمٜمٌل

 .شوأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م»

 ىمقًمف  ًمٕمٛمقم شاًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد»: اعم٘مٞمؿ ي٘مقل يمام ي٘مقل أن اعمًتح٥م سمؾ: ىمٚم٧م

 ٓ احلدي٨م هذا سمٛمثؾ وختّمٞمّمف..ش. .ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط

 سم٘مقل يٖمؽم وٓ وهمػمهؿ واًمٕمً٘مالين اًمٜمقوي وٕمٗمف وىمد واه طمدي٨م ٕنف جيقز

 قمٚمٞمف داود أيب سمًٙمقت اهمؽم ٕنف شص٤مًمح ؾمٜمده»: شًمألصقل اجل٤مُمع اًمت٤مج» ص٤مطم٥م

 ذم ُم٤م سمٞمٜم٧م وىمد ومراضمٕمٝم٤م شاعم٘مدُم٦م» ذم احلدي٨م قمغم داود أيب ؾمٙمقت ىمٞمٛم٦م سمٞمٜم٤م وىمد

 .471 شءاإلروا» ذم صمؿ 83 شداود أيب وٕمٞمػ» ذم اًمٕمٚمؾ ُمـ ؾمٜمده

 وىمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مٕظمٓم٤مء ضمدا ُمٚمئ هذا شاًمت٤مج» يمت٤مب إن: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه
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 اًمٙمت٤مب هذا شم٠مخٞمػ ُمـ ؾمٜملم قمنم ُمـ أيمثر ُمٜمذ ُمٜمف إول اجلز ٟم٘مدت يمٜم٧م

 .ًمألُم٦م ٟمّمح٤م ًمٗمٕمٚمٜم٤م ٟمنمه ًمٜم٤م شمًٜمك وًمق قمٜمدي ُمقضمقدة وُمًقدشمف

 ش[179»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 وصدره؟ شفبرأ يؽقن ويرسة يؿـة ادمذن التػات هؾ

 : [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ..ش..يٛمٞمٜم٤م وصدره وقمٜم٘مف سمرأؾمف يٚمتٗم٧م أن »: ًمٚمٛم١مذن يًتح٥م ومٞمام ىمقًمف 

 ُمـ رء ذم ًمف ذيمر وٓ اًمٌت٦م اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ومال اًمّمدر حتقيؾ أُم٤م: ىمٚم٧م

 قمٚمٞمف اؾمتٛمر يم٤من وإن اعم١مًمػ ُمـ ؿىمٚم ؾمٌؼ وًمٕمٚمف اًمٕمٜمؼ حتقيؾ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 .اًمٙمت٤مب ـمٌٕم٤مت يمؾ ذم

 شوؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م»: ىمقًمف اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم ًمٞمس أنف أجْم٤م قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف حيًـ ومم٤م

 اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم احلدي٨م ختري٩م ذم ذًمؽ ذيمرت يمٜم٧م يمام وم٘مط ُمًٚمؿ قمٜمد هق وإٟمام

 ومتح» ؿمئ٧م نإ واٟمٔمر واوح شم٤ًمهؾ ومٞمف ًمٚمِمٞمخلم ًمٚمٜمقوي شمٌٕم٤م اعم١مًمػ ومٕمزو ش433

 .ش111 - 117/  4 اًم٤ٌمري

 ش[111»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 ختؾػ ال إكؽ»: زيادة وحؽؿ، األذان بعد ادرشوع الذكر بقان

 . فقف« ادقعاد

 اًمّمالة هذه شمريمقا ، ط اًمرؾمقل قمغم سمٞمّمٚمقا  ُم٤م[  ُمٌتقر أوًمف اًمٙمالم] : الشقخ

 سمـ أذاٟمف ٜمتٝملسمٞم، وسمس إذان: وفمٞمٗمتف اعم١مذن، ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م أن ُمع، سمس ًمٚمٛم١مذن

ٜمِٞمح، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم يّمٚمقا : وفمٞمٗمتٝمؿ أظمريـ، شاهلل إٓ إهل ٓ»
ِ
 واعم

 صالة ومٞمف، يم٤مُمٚم٦م صالة شمٙمقن ٓزم سمٞمٜمام، حمٛمد قمغم صؾِ  مهللا: سمٞم٘مقل اًمّٚمـل: ُمٜمٝمؿ

 إذان ي٠ميت اإلضم٤مسم٦م سمٕمد ومٝمذاش اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمالة»: اؾمٛمٝم٤م اًمتل اًمّمالة ذم سمٜمّمٚمٞمٝم٤م

 أن وهق، سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ًمف اًمدقم٤مء ي٠ميت اًمّمالة سمٕمد -اًمّمالة ي٠ميت: أي-
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 اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمًدا آِت ، اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة، اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه بَّ رَ  مهللا»: ي٘مقل

 ختٚمػ ٓ إٟمؽ» ومٞمف ُم٤م هلقن، سمس، شوقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  واسمٕمثف، واًمٗمْمٞمٚم٦م

 ُمـ»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام، اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل هق أُم٤م، احل٤مؿمٞم٦م هذه ومٞمف ُم٤مش اعمٞمٕم٤مد

 حمٛمًدا آِت ، اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة، اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا: اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل

 يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّْم ، وقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  واسمٕمثف، واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م

 .احلدي٨م هٙمذاش اًم٘مٞم٤مُم٦م

، واًمًالم اًمّمالة ٞمفقمٚم اًمرؾمقل ؿمٗم٤مقم٦م ٟمٙم٥ًم ؿم٤من ُمـ: اًم٘مْم٤مي٤م هذه ومتذيمروا 

 .اًمقؾمٞمٚم٦م سمدقم٤مء ًمف ٟمدقمق صمؿ، ط حمٛمد قمغم ٟمّمكم صمؿ، اعم١مذن ٟمجٞم٥م

 .ش .: 41: .9/  3/  واًمٜمقر اهلدى»

 األذان مـ الػراغ دعاء بعد القجف عذ ادسح

 ومٕمؾ ٓطمٔمتف صمؿ، ُم٤م سمدقم٤مء ؿمٖمؾ أم، اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م ؿمٖمؾ هؾ أدري ُم٤م: الشقخ

، اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ وٓ، ُمنموقم٤مً  ًمٞمس ًمٚمقضمف اعمًح هذا إن: أىمقل وم٠من٤م، هٙمذا سمٞمده

ع ٓ أومم سم٤مب ومٛمـ يرومع مل وم٢مذا، يديف رومع ًمق وسمخ٤مص٦م  وضمٝمف يٛمًح أن ًمف ُينْمَ

 سمٕمد سم٤مًمٙمٗملم اًمقضمف ُمًح سمنمقمٞم٦م ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض هٜم٤مك يم٤من إن ٕنف: هٙمذا

 أطمد ٓ ًمٙمـ، اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من اعمًتٜمد هذا أن وًمق، ُمًتٜمد ومٚمٝمؿ اًمدقم٤مء

ن سم٠منف: ي٘مقل  .اًمًٜم٦م ذم إـمالىم٤مً  ًمف أصؾ ٓ ومٝمذا، هٙمذا ووُمِٕمؾ، ُمثالً  سمدقمقة َوُدقِمك ُأذِّ

 ش11: 11: 11/ 481/واًمٜمقر اهلدى»

 األذان بعد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ بالصالة اجلفر حؽؿ

: ىمقًمف: [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .شُمٙمروه حمدث.. .ط اًمرؾمقل قمغم مواًمًال سم٤مًمّمالة اجلٝمر»

ر أن ُمٗمٝمقُمف: ىمٚم٧م  ىمقًمف هق: ىمٞمؾ وم٢من ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ وم٠مجـ ؾمٜم٦م هب٤م اإلها
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 اًمٙمت٤مب ذم ُم٣م وىمد..ش .قمكم صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط

 سم٢مضم٤مسم٦م اح٠مُمقريـ ًمٚم٤ًمُمٕملم ومٞمف اخلٓم٤مب ان: وم٤مجلقاب إذان قمٜمد اًمذيمر وم٘مرة ذم

 وهذا سمٜمٗمًف ٟمٗمًف أجْم٤م جيٞم٥م سم٠منف اًم٘مقل ًمزم وإٓ ٟمٗمًف اعم١مذن ومٞمف يدظمؾ وٓ اعم١مذن

 .اًمديـ ذم سمدقم٦م سمف واًم٘مقل سمف ىم٤مئؾ ٓ

 ها؟ ط قمٚمٞمف اًمّمالة ُمـ اعم١مذن يٛمٜمع ومٝمؾ: ىمٞمؾ وم٢من

 ومٞمف اًمزي٤مدة ظمِمٞم٦م إذان قم٘م٥م يٚمتزُمٝم٤م أن ُمـ يٛمٜمع وإٟمام ُمٓمٚم٘م٤م يٛمٜمع ٓ: ىمٚم٧م

 مل وُمـ - اًم٤ًمُمع وهق - ط قمٚمٞمف ٟمص ُمـ سملم ويًقى ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م سمف يٚمحؼ وأن

  .ومٚمٞمت٠مُمؾ. سمف اًم٘مقل جيقز ٓ ذًمؽ ويمؾ - اعم١مذن وهق - قمٚمٞمف يٜمص

 ش[118»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 األذان عؼقب اهلل رشقل عذ الصالة حؽؿ

 إذان؟ قم٘مٞم٥م اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: السمال

 وشم٤مرةً ، واضم٤ٌمً  يٙمقن وشم٤مرةً ، ومرو٤مً  يٙمقن شم٤مرةً : يمثػمة أطمٙم٤مم قمٚمٞمف شمدور: الشقخ

 .اجلقاب هق هذا، سمدقم٦مً  يٙمقن وشم٤مرةً ، ُمًتح٤ٌمً  أو ؾمٜم٦مً  يٙمقن

 .إذان سمٕمد: السائؾ

 .إذان سمٕمد يمٚمٛم٦م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م: الشقخ

 إذان؟ قم٘مٞم٥م ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: السائؾ

، ٞمكماًمتٗمّم اجلقاب هبذا أضمٌتؽ ًمذًمؽ، إذان قم٘مٞم٥م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م: الشقخ

 :إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب

 إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، ؾمٜم٦م وإُم٤م واضم٥م إُم٤م ومٝمق إذان يًٛمع عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 وم٢مهن٤م، اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمكمَّ  َصٚمُّقا  صمؿ، ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ ،هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق، ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم درضم٦م
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 ومٛمـ، قمكمَّ  ومّمٚمقا »: قمٜمل ذه٧ٌم قم٤ٌمرة احلدي٨م وذمش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م

 ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل وُمـ، قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدة ُمرةً قمكم  صغم

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل

 قمغم اًمّمالة أن ذم ؿمؽ ومال -اًمٞمقم واىمع هق ُم٤م وسمخ٤مص٦م- ًمٚمٛم١مذن سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م 

 سملم اًمتٗمريؼ جي٥م وًمذًمؽ، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٗمٕمٚمٝم٤م مل سمدقم٦م سم٠مهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وضم٥م ُمٚمس ذم ُذيمِرَ  إذا ط اًمٜمٌل سم٠من: ي٘مقًمقن -ُمثالً - وم٤مًمٕمٚمامء، وصالة صالة

 ىم٤مل يمام، قمٚمٞمف اًمّمالة ذيمر يمٚمام إومْمؾ ًمٙمـ، واطمدة ُمرةً  إىمؾ قمغم قمٚمٞمف اًمّمالة

 هذا شقمكمَّ  ُيَّمؾِّ  ومل قمٜمده ذيمرت ُمـ اًمٌخٞمؾ» :ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 .هٙمذا ُمرةً  شمٙمقن وىمد، هٙمذا ُمرةً  شمٙمقن ىمد اًمّمالة أن سمٞم٤من

، وصالة صالة سملم خيٚمط وٓ، ديٜمف ذم سمّمػماً  يٙمقن أن جي٥م وم٤معمًٚمؿ: وًمذًمؽ 

 وضمقسم٤مً  إُم٤م ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن ومٕمٚمٞمف إذان يًٛمع اًمذي أن آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت وم٠من٤م

 .اًمٕمٚمامء مجٝمقر رأي هق يمام اؾمتح٤ٌمسم٤مً  وإُم٤م احلدي٨م فم٤مهر هق يمام

: ُمثالً ، ُمقاـمٜمٝم٤م سم٤مظمتالف أطمٙم٤مُمٝم٤م ختتٚمػ اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة: وم٠مىمقل

: ىم٤مل ُم٤م سمٕمد، ط اهلل رؾمقل ىم٤مل، أطم٤مدي٨م أو طمديث٤مً  روى اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م

 ٓمٞم٥مواخل ٟمٌٞمٜم٤م قمغم ٟمّمكم أن ًمٜم٤م جيقز هؾ، ويمذا يمذا اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 ح٤مذا؟، ٓ: ٟم٘مقل خيٓم٥م؟

: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧َم  إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن 

 يً٘مط اًمقاضم٥م إُمر هذا، سمٛمٕمروف أُمرش أنّم٧م»: ىمقًمؽش ًمٖمقت وم٘مد، أنّم٧م

 وٓ، ُمٌتغمً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ط اًمٜمٌل قمغم صغم وم٢مذا، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م

 يٙم٤مد ٓ ومٝمق ط ٟمٌٞمف حلدي٨م سمحٌف ُمٌتغم يم٤من إذا، يشمٕمٌػم شمًتٜمٙمرواقمكّم  شمًتٕمجٚمقا 

ٌُْٚمقيُمؿْ  ▬: ي٘مقل اهلل ٕن: ط: سم٘مقًمف ويتٌٕمٝم٤م إٓ سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ ِّ  َوَٟم  َواخْلػَْمِ  سم٤ِمًمنمَّ

 .[31: إنٌٞم٤مء] ♂ومِْتٜم٦َمً 

 ُمـ سم٤مإليمث٤مر إٟم٤ًمٟم٤مً  يٌتكم اهلل يم٤من وم٢مذا، سم٤مًمنم ويٙمقن سم٤مخلػم يٙمقن آسمتالء: إذاً  
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 قمغم صؾ مهللا: اًمرؾمقل ذيمر ويمٚمام، اجلٛمٕم٦م يقم ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م

 إذا»: ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل طمٙمٛم٦م سمذًمؽ وظم٤مًمٗمٜم٤م، ومقى اجلٛمٕم٦م يقم ُمٚمس ص٤مر، ط، حمٛمد

 .ًمٖمقت وم٘مد، احلدي٨م شإًمخ.. .أنّم٧م ىمٚم٧م

 إٟمام، ٓ، ٟمّمكم ٓ ٟمريد ُم٤م وُمتك ٟمّمكم ٟمريد ُم٤م ُمتك ٟمحـ يمٞمٗمٜم٤م قمغم ًمٞمس: ًمذًمؽ 

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  الومَ  ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام هق  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  ًِ ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  .[61: اًمٜم٤ًمء] ♂شَم

 وأطم٤مدي٨م رسمٜم٤م يمت٤مب ُمـ رسمٜم٤م ذيٕم٦م ٟمٗمٝمؿ: اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م ذم ىمٚمٜم٤م يمام ٟمٕمقد ومٜمحـ 

 سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ هق يمام اًمّم٤مًمح وم٤مًمًٚمػ، ًمذًمؽ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٞمؼوشمٓمٌ ٟمٌٞمٜم٤م

هنؿ يم٤من اعمًٚمٛملم ، ويٜمزل اهلل إٓ إهل ٓ سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ويٜمٝمٞمف سم٤مًمتٙمٌػم إذان يٌتدئ ُُم١َمذِّ

 ُم٤م: ىم٤مل صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ يمؿ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل يمام ٟمزوًمف سمٕمد ؿم٤مء إن

 رزىمؽ أجْم٤مً .. شذٟمٌؽ ًمؽ ُيٖمٗمر: إذاً : ىم٤مل، يمٚمٝم٤م صاليت ًمؽ أضمٕمؾ: إذاً : ىم٤مل، ؿمئ٧م

 .احلدي٨م ذم رء أي أو

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ومٞمٙمثر، أذاٟمف ُمٙم٤من أو ُمٜم٤مرشمف ُمـ اعم١مذن هذا يٜمزل ُم٤م سمٕمد: اًمِم٤مهد

 هذه ٓ، سمدقم٦م هذه ٓ: اعمًٚمٛملم سملم ظمالوم٤مً  وٟمقضمد ؿمٕمػمة ٟمجٕمؾ أن أُم٤م، اًمّمالة

 سمال أذاٟمف ويٜمتٝمل ؿأطمده ي١مذن يم٤من، اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م وؾمع ُم٤م ويًٕمٜم٤م، إًمخ. .ٓ، ؾمٜم٦م

 أو، اهلل ذيمرت أو، ىمرآن ىمرأت: ًمف ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد أطمد وٓ، ويٜمزل اهلل إٓ إهل

 قمغم اًمّمالة شمّمٌح أن أُم٤م، إـمالىم٤مً  سمف قمالىم٦م ًمف أطمد ُم٤م، ط اًمٜمٌل قمغم صٚمٞم٧م

، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل حم٥م هذا، ضمداً  ظمٓمػمة وؿمٕمػمة، إذان ُمع ؿمٕمػمة اًمرؾمقل

 اهلل، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ُمٌٖمض هذا اًمرؾمقل قمغم كميّم وٓ ي١مذن اًمذي هذا أُم٤م

 هذا؟ ذم اعمًٚمٛملم أوىمع اًمذي ُم٤م، أيمؼم

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ▬ اًمديـ ذم آسمتداع ؿم١مم ُمـ هذا  يملِمَ  ُِم ـَ ▬ [31: اًمروم] ♂اعْمنُْمِ  ُِم

ـَ  ِذي ىُمقا  اًمَّ  .[34: اًمروم] ♂وَمِرطُمقنَ  ًَمَدهْيِؿْ  سماَِم  طِمْزٍب  يُمؾُّ  ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ

 همػمه٤م وذم ؾمقري٤م وذم هذا سمٚمدٟم٤م ذم اًمٜم٤مس أيمثر أن -اًمِمديد إؾمػ ُمع- ٟمٕمٚمؿ 
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 ًمٚمرؾمقل اعمٌٖمض هق وهذا اعمٌتدع هق هذا إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم يّمكم ُم٤م اًمذي أن

 .واٟمًٚم٧م سمدائٝم٤م رُمتٜمل: ىمٞمؾ يمام واحل٘مٞم٘م٦م، اًمًالم قمٚمٞمف

٥م أن: احل٘مٞم٘م٦م  ىم٤مل يمام، ط اًمرؾمقل يتٌع اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعمُـحِّ

ٌُّقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ىُمْؾ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ : قمٛمران آل] ♂اّللَّ

 : اًمِم٤مقمر ىم٤مل هٜم٤م وُمـ، [31

ٌَسِ  قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن  ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق  اًمَٞم

 : أجْم٤مً  ىم٤مل وُم٤مذا

 سمديع اًم٘مٞم٤مس ذم ًمٕمٛمرك هذا  طمٌف شُمْٔمِٝمر وأن٧م اإلهل شمٕميص

 ُمٓمٞمع حي٥م عمـ ٥مــــٛمحـاًم إن   ٕـمٕمتف ص٤مدىم٤مً  طمٌؽ يم٤من ًمق

 اُمرأة حي٥م واطمد، اًمٜم٤مس سملم هذا هذا؟ أجـ، قمامه٤م قمغم ُمٓمٞمع حي٥م عمـ اعمح٥م

 ٟمحـ ًمٙمـ، ي٘مقًمقن يمام ورظمٞمص هم٤مزم يمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم ومٞمٜمٗمؼ، إًمخ.. ىمذرة دٟم٦ًم ُمثالً 

 قمٜمد وٟمقىمٗمٝم٤م، ٟمٗمقؾمٜم٤م مج٤مح ُمـ ٟمٙمٌح ٓ ح٤مذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طُم٥ّم  ٟمدقمل

 إِنْ  ىُمْؾ ▬: آشم٤ٌمع دًمٞمؾ، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمح٥م أنٜم٤م مت٤مُم٤مً  ًمٜمث٧ٌم، ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م طمدود

ٌُّقنَ  يُمٜمُْتؿْ 
َ  حُتِ ٌُْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ ُ  حُيٌِْ  سم٤مرك، ؾم٠مخ٧م ُم٤م قمغم ضمقايب هذا [31: قمٛمران آل] ♂اّللَّ

 .ومٞمؽ اهلل

 أنش اًمٖمٛمر إٟم٤ٌمه» ذماسمـ طمجر  احل٤مومظ ذيمر، أؾمت٤مذي اعمقوقع ٟمٗمس: شمال

، ـه814 ؾمٜم٦م ذم إٓ شمٙمـ مل إذان سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إحل٤مق

 .اعمٕمروومقن اًمٕمٌٞمديقن هؿ اًمذيـ اًمٗم٤مـمٛمٞمقن اسمتدقمف ُمـ وأول: ىم٤مل

 .ُمٍم ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ، ُمٕمروف هذا صحٞمح: الشقخ

، اًمث٤مًم٨م وٓ اًمث٤مين وٓ إول اًم٘مرن ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م مل ؾمٜم٦م صمامٟمامئ٦م وم٤مٟمٔمر: السائؾ

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل وآىمتداء.. ضم٤مءت إٟمام، ويمذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُم١مذٟمقا 

 .إول
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 .آشم٤ٌمع ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م أن اهلل ٟم٠ًمل، صحٞمح هذا: الشقخ

 ش11: 37: 73/ 497/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 49 :11/ 497/ واًمٜمقر اهلدى»

 ادقعاد ختؾػ ال إكؽ: زيادة تصح هؾ

ٞمَٕم٤مدَ  خُتْٚمُِػ  ٓ إِٟمََّؽ ▬: زي٤مدة: مداخؾة
ِ
 سمٕمض ذم ورد هؾ [197: قمٛمران آل] ♂اعْم

 ؟..ًمٚمٌخ٤مري اًمرواي٤مت

 اًمٜمًخ سمٕمض ذم ًمٙمـ، دوهن٤م هل اعمٕمرووم٦م اًمٌخ٤مري رواي٦م شمّمح ٓ، ٓ: الشقخ

 روايتلم ًمٚمٌخ٤مري أن يقهؿ فٕن: اًمٌخ٤مري رواي٤مت سمٕمض ذم: ي٘م٤مل ٓ ًمٙمـ، ضم٤مءت

 شمريد يمٜم٧م إن، يمذًمؽ إُمر ًمٞمس، شم٠مت مل إظمرى وذم، ضم٤مءت رواي٦م ذم إىمؾ قمغم

 .يمذًمؽ إُمر ومٚمٞمس هذا

 .أريد اًمذي هذا: مداخؾة

 ذم اًمزي٤مدة هذه ضم٤مءت: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمذي إٟمام، يمذًمؽ إُمر ًمٞمس، ٓ: الشقخ

 واطمد ـمريؼ ًمف احلدي٨م ٕن: اًمٌخ٤مري رواي٤مت سمٕمض ذم ًمٞمس اًمٌخ٤مري ٟمًخ سمٕمض

، قمٞم٤مش سمـ قمكم قمـ يرويف أجْم٤مً  وأمحد، قمٞم٤مش اسمـ قمـ ؿمٞمخف قمـ يرويف وم٤مًمٌخ٤مري

، اًمِمٞمخ هذا ُمع يٚمت٘مقن يمٚمٝمؿ، اًمِمٞمخ هذا ـمريؼ ُمـ أجْم٤مً  يرويف اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر وأبق

 .سم٤مًمقاؾمٓم٦م وسمٕمْمٝمؿ وأمحد يم٤مًمٌخ٤مري ُم٤ٌمذة سمٕمْمٝمؿ

ح ٝم٤موقمٚمٞم اًمٞمقم اعمتداوًم٦م اًمٜمًخ ذم اًمٌخ٤مري رواي٦م  هذه ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م ذا

 أُم٤م، ُمٓمٌققم٦م أن شمٕمرف وٓ ىمديامً  يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٜمًخ سمٕمض ذم ضم٤مءت وإٟمام اًمزي٤مدة

 هذه ومٞمف ًمٞمس أمحد ُمًٜمد ذم، قمٞم٤مش سمـ قمكم اًمٓمريؼ هذه ُمـ وم٘مط ومٝمل اًمرواي٦م

 ومٞمف ًمٞمس طمديث٤مً  واعمٓمٌققم٦م ىمديامً  اًمٌخ٤مري صحٞمح ُمـ اعمٕمرووم٦م اًمٜمًخ ذم، اًمزي٤مدة

 .اًمزي٤مدة هذه

 ذم اعمٓمٌققم٦م اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ٟمًخ٦م ذم سحي٦م وم٘مط اًمزي٤مدة هذه ضم٤مءت
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 وأبق، قمٞم٤مش سمـ قمكم قمغم دارت يمٚمٝم٤م اًمٓمرق ٕن: ؿم٤مذة احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ومتٕمتؼم اهلٜمد

 ٟمٗمًف اًمٌٞمٝم٘مل يم٤من ًمق، سم٤مًمقاؾمٓم٦م وإٟمام ُم٤ٌمذة قمٞم٤مش سمـ قمكم قمـ يروه مل اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر

 ًمرواي٦م عمخ٤مًمٗمتف ؿم٤مذة زي٤مدشمف ًمٙم٤مٟم٧م ذةُم٤ٌم اًمِمٞمخ هذا قمـ احلدي٨م هذا روى ىمد

 اًمٜمًخ هذه ذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ح٤م خم٤مًمٗم٤مً  صمؿ، واإلشم٘م٤من احلٗمظ ذم اجلٌؾ اًمًٜم٦م إُم٤مم

 .اًمزي٤مدة هبذه اًمٕمٛمؾ أرى ٓ ًمذًمؽ: اًمٞمقم اعمتداوًم٦م

 اًمٓم٤مئل قمقف سمـ حمٛمد وإٟمام زائداً  طمٙمامً  شمْمٛمٜم٧م ُم٤م هل: اًمِمٞمخ ي٘مقل: مداخؾة

 .هب٤م شمٗمرد اًمذي

 صم٘م٦م؟: يٕمٜمل: خالشق

 ُم٤م اًمث٘م٦م يروي أن هق اًمِمذوذ شمٕمريػ قمغم، ُمٜم٤موم٤مة ومٞمٝم٤م ًمٞمس، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .اًمث٘م٤مت خي٤مًمػ

 اًمزي٤مدة؟ ذم أو اعمٕمٜمك ذم اًمث٘م٤مت خي٤مًمػ أن: ُمٕمٜمك ُم٤م: الشقخ

 .وهذا هذا يٙمقن ىمد: مداخؾة

 يمت٥م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ي٘مقل، اًم٘مدىمدة ُمـ دقمؽ: الشقخ

 اًمِم٤مذ احلدي٨م وإٟمام، همػمه يرو مل ُم٤م اًمث٘م٦م يروي سم٠من اًمِم٤مذ ي٨ماحلد ًمٞمس: اعمّمٓمٚمح

 ُمرد هق هٜم٤م اعم٘مّمقدة اعمخ٤مًمٗم٦م أن يٗمٞمدك هذا، همػمه ومٞمف ظم٤مًمػ ُم٤م اًمث٘م٦م يروي أن

 ُمٕمٜمك ومٞمف ومٝمذا اًمث٘م٤مت يروه ومل أصٚمف ُمـ طمديث٤مً  اًمث٘م٦م روى إذا: ىم٤مل ٕنف: اًمزي٤مدة

، ُم٤م طمدي٨م سمرواي٦م شمٗمرد وإٟمام ُمٜمف أوصمؼ هق عمـ خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ُم٤م دام ومام، يمثػمة أخٗم٤مظ وومٞمف

 احلدي٨م ًمٙمـ، ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م زي٤مدة ي٠ميت ُم٤م أول ي٠ميت هٜم٤م سمؾ ؿم٤مذاً  يًٛمك ٓ احلدي٨م هذا

 .همػمه رواه ُم٤م اًمث٘م٦م يروي أن: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمالم ومٛمـ اًمِم٤مذ

ٟمٜم٤م اًمٌح٨م هذا ذيمرت وأن٤م  يتذيمروا أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ ضمدة ُمـ صحٌقٟم٤م اًمذيـ إظمقا

: ىمقهلؿ وسملم، ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م زي٤مدة: ىمقهلؿ سملم اًمٗمرق شمٗمّمٞمؾ ذم ث٧مسمح ُمٙم٤من ذم

، قمدداً  أيمثر أو ُمٜمف أوصمؼ هق ُمـ ومٞمف خي٤مًمػ ُم٤م اًمث٘م٦م يروي أن هق اًمِم٤مذ احلدي٨م

 صدد ذم أن٤م ُم٤م وي١ميمد يقوح ًمٕمٚمف واعمث٤مل: ُمثالً  ذًمؽ قمغم ضسم٧م أنٜمل: واًمِم٤مهد
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 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ـُم اًمّمحٞمحلم ذم، أـمٞمؾ أن أريد وٓ ـمقيؾ احلدي٨م، سمٞم٤مٟمف

 أخٗم٤مً  ؾمٌٕمقن أُمتل ُمـ اجلٜم٦م يدظمؾ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس

 أظمتٍمه٤م ىمّم٦م ذم ىم٤مل صمؿ شاًمٌدر ًمٞمٚم٦م يم٤مًم٘مٛمر وضمقهٝمؿ قمذاب وٓ طم٤ًمب سمٖمػم

 هذا ضم٤مء يتقيمٚمقن رهبؿ وقمغم يتٓمػمون وٓ يٙمتقون وٓ يًؽمىمقن ٓ اًمذيـ هؿ: أن

 ومٝمٛمؽ طم٥ًم: وم٤مٔن شيًؽمىمقن وٓ يرىمقن ٓ اًمذيـ هؿ»: عمًٚمؿ اًمرواي٦م ذم احلدي٨م

: زي٤مدة، ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م طم٥ًم خت٤مًمػ ُم٤م اًمِمٞمخلم؟ رواي٦م خت٤مًمػ اًمزي٤مدة هذه اًم٤ًمسمؼ

ٞمَٕم٤مدَ  خُتْٚمُِػ  ٓ إِٟمََّؽ ▬
ِ
 .[197: قمٛمران آل] ♂اعْم

 ..احلٙمؿ اؾمتدٓل شمْمٛمٜم٧م: يٕمٜمل: مداخؾة

ٞمَٕم٤مدَ  خُتْٚمُِػ  ٓ إِٟمََّؽ ▬: الشقخ
ِ
 هب٤م ي٠مت مل ًمق زي٤مدة شمتْمٛمـ ٓ[ 197: ٛمرانقم آل] ♂اعْم

 شمزاد؟ أن جيز مل احلدي٨م

 اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي احلدي٨م شمذيمر ًمٕمٚمؽ، إُمر اٟمتٝمك: الشقخ

[ اًمٜمٌل أن] قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ

 وضمٝم٧مو، إًمٞمؽ ٟمٗمز أؾمٚمٛم٧م إين مهللا: وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت إذا»: ًمف ىم٤مل ط

 ُمٜمؽ ُمٜمج٤م وٓ ُمٚمج٠م ٓ، إًمٞمؽ فمٝمري وأخجئ٧م، إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م، إًمٞمؽ وضمٝمل

 اًمؼماء طمدي٨م وُمـ شأرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م، إًمٞمؽ إٓ

 ح٤م ًمٙمٜمف، يديف سملم أقم٤مده ط اًمٜمٌل ومؿ ُمـ اًمقضمف هذا حيٗمظ أن قمغم قمٜمف اهلل ريض

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل شأرؾمٚم٧م اًمذي سمرؾمقًمؽ»: وم٘م٤مل أظمٓم٠م آظمره إمم وصؾ

 صدره ضب أنف»: اًمؽمُمذي رواي٦م وذم شأرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ، ٓ»: واًمًالم

 جيقز ومال شمقىمٞمٗمٞم٦م إوراد أن سيح احلدي٨م ومٝمذا شأرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ، ٓ: وىم٤مل

 !قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمزي٤مدة جيقز ومٙمٞمػ، ومٞمٝم٤م سمٚمٗمظ ًمٗمظ اؾمتٌدال

 دقمقٟم٤م إذا ًمٜم٤م جيقز الوم ري٥م أو ؿمؽ دون يمذًمؽ وهق، يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا

 حمٛمداً  آت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا: وىمٚمٜم٤م ط اهلل سمرؾمقل

 ٓ إٟمؽ: قمٜمدٟم٤م ُمـ ٟمزيد أن، وقمدشمف اًمذي اعمحٛمقد اعم٘م٤مم واسمٕمثف واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م

 اًمٜمٌل قمـ شمّمح مل أهن٤م دام ُم٤م ًمٙمـ، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م ومٞمٝم٤م يم٤من وإن، اعمٞمٕم٤مد ختٚمػ
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 .حلدي٨م هذا قمغم اًمزي٤مدة دمز ؿومٚم ط

 وهذا اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمام أدريمٜم٤م إذا اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ شمٜم٤مذم ٓ أهن٤م: وىمقًمٜم٤م

ئد أن: صحٞمح ىمقل  ٓ يمذًمؽ ُم٤م[ طمدي٨م] ُمـ اًمٜم٘مص جيقز ٓ ومٙمام اًمٜم٤مىمص أخ اًمزا

 ذم ضم٤مءت إٟمام اًمزي٤مدة هذه سم٠من اًمٌح٨م يم٤من وهذا، صحٞمح سمٜمص إٓ ومٞمف اًمزي٤مدة جيقز

 إىمؾ أو آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مهؿ اًمذيـ اًمث٘م٤مت ومٞمف ظم٤مًمػ ًمٙمـ صم٘م٦م ـمريؼ وُمـ، ٞمٝم٘ملاًمٌ ؾمٜمـ

 هذه دون احلدي٨م روي٤م اًمٌخ٤مري واإلُم٤مم أمحد اإلُم٤مم وهق آٟمٗم٤مً  اؾمتحيٟم٤مهؿ

 سمزي٤مدة وًمق اعمخ٤مًمٗم٦م ٕن: اًمث٘م٤مت زي٤مدة خت٤مًمػ ٓ اًمث٘م٦م زي٤مدة إن ي٘م٤مل ومال، اًمزي٤مدة

 .دمقز ٓ ًمزي٤مدةا ٕن احلٙمؿ يٖمػم ًمٙمـ، احلٙمؿ يٖمػم ٓ ًمٗمظ

 ش13: 37: 11/ب41: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 أم ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ بالصالة ادستؿع يبدأ هؾ األذان اكتفاء بعد

 الدعاء؟

 هذه رب مهللا»: ي٘مقًمقن اعم١مذن يٜمتٝمل قمٜمدُم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ٟمرى: السائؾ

 ومٞمام، شُمـ اعم١مذن اٟمتٝمك إذا» وًمٗمٔمف طمدي٨م ىمرأت وًمٙمـ آظمره إممش اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة

 اًم٘مقل هق ومامش اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾمٚمقا  صمؿ قمكمَّ  صٚمقا  صمؿ اعم١مذن ي٘مقل يمام ىمقًمقا »: ي٘مقل هُمٕمٜم٤م

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمحٞمح

ه اًمذي احلدي٨م ذم هق: الشقخ  ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤مه وأجْم٤مً  صحٞمح طمدي٨م هق، ىمرأ

 سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف مم٤م وهق ُمرة

 وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل يضر اًمٕم٤مص

 صمؿ قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدةً  ُمرةً  قمكمَّ  صغم ُمـ وم٢مٟمف قمكمَّ  صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ

 ومٛمـ ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم ُمٜمزًم٦م أو اجلٜم٦م ذم درضم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا 

 طمدي٨م ذيمرٟم٤م يمام احلدي٨م هذاش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمتلؿمٗم٤م ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل

 : أُمقر سمثالصم٦م ي٠مُمر وهق صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه صحٞمح
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 صقشمف يرومع ٓ ًمٙمٜمف ي١مذن يم٠منف مت٤مُم٤مً  اعم١مذن ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ ي٘مقل أن: إول

 .سم٤مإلضم٤مسم٦م

 اًمّمالة شمٙمقن أن إُم٤م واًمّمالة، ؾمٚمؿ ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن: اًمث٤مين وإُمر

 قم٤ٌمرة أوضمز يم٤من ُم٤م ُمٜمٝم٤م خيت٤مر أن ويٛمٙمٜمف يمثػمة صٞمغ وهل٤م إومْمؾ هلو اإلسمراهٞمٛمٞم٦م

 أن احلدي٨م رواي٦م وذم اًمٙمت٥م ذم اعمٕمت٤مد هق يمام أظمرى قم٤ٌمرة أي قمغم ي٘متٍم أن وجيقز

 .اًمث٤مين إُمر هذا، شوؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا»: ي٘مقل

 وذًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م شمٚمؽ ط ًمٜمٌٞمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ يٓمٚم٥م أن: اًمث٤مًم٨م وإُمر

 اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه اًمذي احلدي٨م ذم ط اًمٜمٌل قمٚمٞمف طمضَّ  اًمذي واًمدقم٤مء سم٤مًمٚمٗمظ

 اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم

 اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه ربَّ  مهللا: اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ط

 ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م وقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  فواسمٕمث واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً  آت

 : اًمتًٚمًؾ قمغم صمالصم٦م أواُمر ومٝمذهش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 .اإلضم٤مسم٦م: إول إُمر

 .ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة: اًمث٤مين وإُمر

 .ضم٤مسمر سمحدي٨م ًمف اًمدقم٤مء: اًمث٤مًم٨م وإُمر

 : اًمٗمقائد سمٕمض قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م

 سم١ًمال قمالىم٦م ًمف وهذا ًمٚمقضمقب ًمٞمس احلدي٨م هذا ذم اعمذيمقر إُمر أن: ُمٜمٝم٤م

 ضم٤مء ُم٤م اقمت٘م٤مدي ذم أمهٝم٤م اًمقضمقب قمدم قمغم اًمداًم٦م اًم٘مرائـ سمٕمض ًم٘مٞم٤مم ذًمؽ ؾمٌؼ

 إذا اجلٛمٕم٦م يقم يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م ذم

 ؾمٙمتٜم٤م اعم١مذن ؾمٙم٧م وم٢مذا سم٤محلدي٨م أظمذٟم٤م سم٤مٕذان اعم١مذن وأظمذ اعمٜمؼم قمٛمر صٕمد

 قمغم وهق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمـ ُمِمٝمد قمغم ي٘مع ومٕمؾ هذا اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وظمٓم٥م

ُتٝمؿ وٓ ي١مذن واعم١مذن يتٙمٚمٛمقن اًمٜم٤مس يرى اعمٜمؼم ٙمِّ ًَ  ذًمؽ ومٙم٤من قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر وٓ ُي

 شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ قمٛمر ؾمٙم٧م ح٤م وإٓ ُمًتٜمٙمراً  ًمٞمس قمٛمٚمٝمؿ أن قمغم دًمٞمالً  اًمًٙمقت
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 .قمٛمر هق ُمـ ضمٞمداً 

 قمٚمٞمـف ُمٜمٙمـراً  ًمـف وم٘مـ٤مل رضمـؾ دظمـؾ طمٞمـٜمام ٕمـ٦ممج يـقم خيٓم٥م يم٤من اًمذي اًمٗم٤مروق قمٛمر

 آخقوــقء»: ًمــف وم٘مــ٤مل ضمئــ٧م صمــؿ ومتقوــ٠مت إذان ؾمــٛمٕم٧م أن إٓ يمــ٤من ُمــ٤م»: ىمــ٤مل، شمــ٠مظمره

 اجلٛمٕمـــــــ٦م أتــــــك ُمـــــــ»: ي٘مـــــــقل ط اهلل رؾمــــــقل -ؾمــــــٛمٕم٧م ىمـــــــ٤مل أو- ىمــــــ٤مل وىمــــــد أجْمــــــ٤مً 

 ش.ومٚمٞمٖمتًؾ

 أول ذم احلْمقر قمـ شم٠مظمر رضمالً  رأى اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م ومٝمذا

 وهؿ يديف سملم هؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس قمغم يًٙم٧م ومٙمٞمػ قمٚمٞمف يًٙم٧م مل ذًمؽ وُمع اخلٓم٦ٌم

 ؾمٙمقت ُمـ اًمٕمٛمؾ هذا ومدل واضم٦ٌم إضم٤مسمتف أن اومؽماض قمغم ي١مذن واعم١مذن يتٙمٚمٛمقن

 .واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم اإلضم٤مسم٦م أن اعمًجد ذم احل٤مضيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ ومٕمؾ قمغم قمٛمر

: ٘مقلي اعم١مذن ؾمٛمع ط اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء أنف أجْم٤مً  ذًمؽ وُمـ

 إمم سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة ي٘مؾ ملش أؿمٝمد وأن٤م»: ىمقًمف قمغم يزد ومٚمؿش اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد»

 .رءٌ  هذا اًم٘مرائـ ُمـ حييين ٓ مم٤م ذًمؽ همػم

 آت»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف يٜمتٝمل ضم٤مسمر دقم٤مء أن وهق أٓ آظمر ورءٌ 

 ٓ إٟمؽ»: زي٤مدة أُم٤م، شوقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  واسمٕمثف واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً 

 يمالمه٤م أمحد واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم ٕن ُمٜمٙمرة شمٙمـ مل إن ؿم٤مذة ومٝملش اعمٞمٕم٤مد ختٚمػ

 اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده قمٞم٤مش سمـ قمكم وهق هلام ؿمٞمخ ـمريؼ ُمـ ضم٤مسمر قمـ احلدي٨م هذا روي٤م

 إٟمؽ»: اًمزي٤مدة هذه قمٜمدمه٤م ًمٞمس ط اهلل رؾمقل قمـ ضم٤مسمر قمـ اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد إمم

 سمٙمر أبق اإلُم٤مم اعمِمٝمقرة اًمًٜمـ يمت٥م سملم ُمـ سمروايتٝم٤م شمٗمرد وإٟمامش ٤مداعمٞمٕم ختٚمػ ٓ

 وٓ قمٞم٤مش سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ أجْم٤مً  رواه٤م اًمٙمؼمى سم٤مًمًٜمـ اعمٕمروف يمت٤مسمف ذم اًمٌٞمٝم٘مل

 هذا ٟمٗمس قمـ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواي٦م زائد أمحد اإلُم٤مم رواي٦م أن قمغم سم٤مطم٨م يِمؽ

 وقمٜمف قمٞم٤مش سمـ قمكم قمـ اهرو اًمذي اًمِمٞمخ رواي٦م ُمـ وأطمٗمظ وأنٔمػ أت٘مـ اًمِمٞمخ

 صح ُم٤م قمغم اًمدقم٤مء هبذا اًمداقمل يزيد أن يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ سمقاؾمٓم٦م اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر أبق

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام سمف ط اهلل رؾمقل قمـ

 ش41 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى» 
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  األذان بعد ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل عذ الصالة حؽؿ

 إذان؟ ٥مقم٘مٞم ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: السائؾ

، اًمتٗمّمٞمكم اجلقاب هبذا أضمٌتؽ ًمذًمؽش إذان قم٘مٞم٥م» ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م: الشقخ

 : إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب

 إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، ؾمٜم٦م وإُم٤م واضم٥م إُم٤م ومٝمق إذان يًٛمع عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 درضم٦م وم٢مهن٤م، ؾمٞمٚم٦ماًمق زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمكم صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ، هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق، ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل

 صغم واطمدة ُمرة قمكم صغم ومٛمـ، قمكم ومّمٚمقا »: قمٜمل ذه٧ٌم قم٤ٌمرة احلدي٨م وذم 

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل وُمـ، قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل

 قمغم اًمّمالة أن ذم ؿمؽ ومال: اًمٞمقم واىمع هق ُم٤م وسمخ٤مص٦م ًمٚمٛم١مذن سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٤مأ 

 سملم اًمتٗمريؼ جي٥م وًمذًمؽ، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٗمٕمٚمٝم٤م مل سمدقم٦م سم٠مهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اًمّمالة وضم٥م ُمٚمس ذم ُذيمِرَ  إذا ط اًمٜمٌل سم٠من ي٘مقًمقن ُمثالً  وم٤مًمٕمٚمامء، وصالة صالة

ة إىمؾ قمغم قمٚمٞمف  قمٚمٞمف ىم٤مل يمام قمٚمٞمف اًمّمالة ُذيمِرَ  يمٚمام ْمؾإوم ًمٙمـ، واطمدة َُمرَّ

 أن سمٞم٤من هذا شقمكم ُيِّمؾِّ  ومل قمٜمده ذيمرت ُمـ اًمٌخٞمؾ»: ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم اًمًالم

ة شمٙمقن ىمد اًمّمالة  .هٙمذا ُمرة شمٙمقن وىمد هٙمذا َُمرَّ

، وصالة صالة سملم خيٚمط وٓ، ديٜمف ذم سمّمػماً  يٙمقن أن جي٥م وم٤معمًٚمؿ وًمذًمؽ 

 وضمقسم٤مً  إُم٤م ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن ومٕمٚمٞمف إذان يًٛمع ًمذيا أن آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت وم٠من٤م

 .اًمٕمٚمامء مجٝمقر رأي يمام اؾمتح٤ٌمسم٤مً  وإُم٤م، احلدي٨م فم٤مهر هق يمام

: ُمثالً ، ُمقاـمٜمٝم٤م سم٤مظمتالف أطمٙم٤مُمٝم٤م ختتٚمػ اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة: وم٠مىمقل

: ىم٤مل ُم٤م سمٕمد، ط اهلل رؾمقل ىم٤مل، أطم٤مدي٨م أو طمديث٤مً  روى اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م

 واخلٓمٞم٥م ٟمٌٞمٜم٤م قمغم ٟمّمكم أن ًمٜم٤م جيقز هؾ، ويمذا يمذا اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 ح٤مذا؟، ٓ: ٟم٘مقل خيٓم٥م؟
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: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىُمٚم٧م إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن 

 يً٘مط اًمقاضم٥م إُمر هذا، سمٛمٕمروف أُمرش أنّم٧م»: ىمقًمؽ شًمٖمقت وم٘مد، أنِّْم٧م

 وٓ ُمٌتغمً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ط اًمٜمٌل قمغم صغم وم٢مذا، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م

 يٙم٤مد ٓ ومٝمق ط ٟمٌٞمف حلدي٨م سمحٌف ُمٌتغم يم٤من إذا، شمٕمٌػمي شمًتٜمٙمروا قمكمّ  شمًتٕمجٚمقا 

ِّ َواخْلػَْمِ ومِْتٜم٦َمً ▬: ي٘مقل اهلل ٕن، ط سم٘مقًمف وُيْتٌِٕمٝم٤م إٓ سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ ٌُْٚمقيُمْؿ سم٤ِمًمنمَّ  ♂َوَٟم

 .[31: إنٌٞم٤مء]

 ُمـ سم٤مإليمث٤مر إٟم٤ًمٟم٤مً  يٌتكم اهلل يم٤من وم٢مذا، سم٤مًمنم قنويٙم سم٤مخلػم يٙمقن آسمتالء: إذاً 

 قمغم َصؾِّ  مهللا: اًمرؾمقل ُذيمِرَ  ويمٚمام، اجلٛمٕم٦م يقم ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م

 إذا»: ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل طِمْٙمَٛم٦م سمذًمؽ وظم٤مًمٗمٜم٤م، ومقى اجلٛمٕم٦م يقم ُمٚمس ص٤مر، ط، حمٛمد

 ش.ًمٖمقت وم٘مد» احلدي٨م إًمخ ش...أنّم٧م ىمٚم٧م

 إٟمام، ٓ، ٟمّمكم ٓ ٟمريد ُم٤م وُمتك ٟمّمكم ٟمريد ُم٤م ُمتك ٟمحـ ٜم٤َميَمْٞمٗمِ  قمغم ًمٞمس: ًمذًمؽ 

ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ ٓ جَيُِدوا ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام هق وَمال َوَرسمَِّؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمِّ

ٚمِٞماًم  ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمٞم٧َْم َوُي
ًِ  .[61: اًمٜم٤ًمء] ♂ذِم َأنُٗم

ٜم٤م ذيٕم٦م ٟمٗمٝمؿ، اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م ذم ىمٚمٜم٤م يمام ٟمٕمقد ومٜمحـ  ٜم٤م يمت٤مب ُمـ َرسمِّ  وأطم٤مدي٨م َرسمِّ

 .ًمذًمؽ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وشمٓمٌٞمؼ ٟمٌٞمٜم٤م

هنؿ يم٤من اعمًٚمٛملم سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ هق يمام اًمّم٤مًمح وم٤مًمًٚمػ   إذان يٌتدئ ُُم١َمذِّ

 حلدي٨ما ذم ىم٤مل يمام ٟمزوًمف سمٕمد ؿم٤مء إن، ويٜمزل اهلل إٓ إهل ٓ سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ويٜمٝمٞمف سم٤مًمتٙمٌػم

 صاليت ًمؽ أضمٕمؾ: إذاً : ىم٤ملش ؿمئ٧م ُم٤م»: ىم٤مل صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ يمؿ: اًمّمحٞمح

 .احلدي٨م ذم رء أي أو شرزىمؽ» أجْم٤مً . .شذٟمٌؽ ًمؽ ُيْٖمَٗمر إذاً »: ىم٤مل، يمٚمٝم٤م

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ومٞمٙمثر أذاٟمف ُمٙم٤من أو ُمٜم٤مرشمف ُمـ اعم١مذن هذا يٜمزل ُم٤م سمٕمد: اًمِم٤مهد

 هذه ٓ، سمدقم٦م هذه ٓ: اعمًٚمٛملم سملم ظمالوم٤مً  وٟمقضمد ؿمٕمػمةً  ٟمجٕمٚمٝم٤م أن أُم٤م، اًمّمالة

ن يم٤من، اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م وؾمع ُم٤م ويًٕمٜم٤م، إًمخ. .ٓ، ؾمٜم٦م  سمال أذاٟمف ويٜمتٝمل أطمُدهؿ ُي١َمذِّ

 أو، اهلل ذيمرت أو، ىمرآن ىمرأت: ًمف ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد أطمد وٓ، ويٜمزل اهلل إٓ إهل
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 .إـمالىم٤مً  سمف قمالىم٦م ًمف أطمد ُم٤م، ط اًمٜمٌل قمغم صٚمٞم٧م

 هذا، ضمداً  ظمٓمػمة وؿمٕمػمة إذان ُمع ؿمٕمػمة اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمٌح أن أُم٤م 

 ُمٌٖمض هذا اًمرؾمقل قمغم يّمكم وٓ ي١مذن اًمذي هذا أُم٤م، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل حم٥م

  هذا؟ ذم اعمًٚمٛملم أوىمع اًمذي ُم٤م، أيمؼم اهلل، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

يملِمَ ▬، اًمديـ ذم آسمتداع ؿم١مم ُمـ هذا ـَ اعْمنُْمِ ـَ ▬ [31: اًمروم] ♂َوٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم ُِم

ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمٞمًَٕم٤م يُمؾُّ طِمْزٍب سماَِم ًَمَدهْيِْؿ وَمِرطُمقنَ  ـَ وَمرَّ ِذي  .[34: اًمروم] ♂اًمَّ

 أن همػمه٤م وذم ؾمقري٤م وذم هذا سمٚمدٟم٤م ذم اًمٜم٤مس أيمثر أن اًمِمديد إؾمػ ُمع ٟمٕمٚمؿ

ٌِْٖمض هق وهذا اعمٌتدع هق هذا إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم يّمكم ُم٤م اًمذي  لًمٚمرؾمق اعمُ

 ش.واٟمًٚم٧م سمَِدائٝم٤م رُمتٜمل»: ىمٞمؾ يمام واحل٘مٞم٘م٦م، اًمًالم قمٚمٞمف

 ىم٤مل يمام، ط اًمرؾمقل َيّتٌع اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعمُـح٥م أن: احل٘مٞم٘م٦م

ُ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ٌُْٙمُؿ اّللَّ َ وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن حُيٌِْ ٌُّقَن اّللَّ
، [31: قمٛمران آل] ♂ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ حُتِ

 : اًمِم٤مقمر لىم٤م هٜم٤م وُمـ

ٌَس قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن  ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق  اًمَٞم

 : أجْم٤مً  ىم٤مل وُم٤مذا

 سمديع اًم٘مٞم٤مس ذم ًمٕمٛمرك هذا  طمٌف شُمْٔمٝمر وأن٧م اإلهل شمٕميص

 ُمٓمٞمع حي٥م عمـ ٥مـــحـــٛمـاًم إن   ٕـمٕمتف ص٤مدىم٤مً  طمٌؽ يم٤من ًمق

 اُمرأة حي٥م دواطم، اًمٜم٤مس سملم هذا هذا؟ أجـ، قمامه٤م قمغم ُمٓمٞمع حي٥م عمـ اعمح٥م

 .ي٘مقًمقن يمام ورظمٞمص هم٤ملٍ  يمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم ومٞمٜمٗمؼ، إًمخ.. ىمذرة دٟم٦ًم ُمثالً 

قمل ٟمحـ ًمٙمـ   ٟمٗمقؾمٜم٤م مج٤مح ُمـ ٟمٙمٌح ٓ ح٤مذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طُم٥مَّ  َٟمدَّ

 دًمٞمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمح٥م أنٜم٤م مت٤مُم٤مً  ًمٜمث٧ٌم، ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م طمدود قمٜمد وٟمقىمٗمٝم٤م

ُ ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ حُتِ ▬: آشم٤ٌمع ٌُْٙمُؿ اّللَّ َ وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن حُيٌِْ  .[31: قمٛمران آل] ♂ٌُّقَن اّللَّ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك، ؾم٠مخ٧م ُم٤م قمغم ضمقايب هذا 
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 أنش اًمٖمٛمر إٟم٤ٌمء» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ذيمر أؾمت٤مذي اعمقوقع ٟمٗمس: شمال

، ـه814 ؾمٜم٦م ذم إٓ شمٙمـ مل إذان سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إحل٤مق

 .اعمٕمروومقن اًمٕمٌٞمديقن هؿ اًمذيـ اًمٗم٤مـمٛمٞمقن اسمتدقمف ُمـ أولو: ىم٤مل

 .ُمٍم ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ، ُمٕمروف هذا صحٞمح: الشقخ

، اًمث٤مًم٨م وٓ اًمث٤مين وٓ إول اًم٘مرن ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م مل ؾمٜم٦م صمامٟمامئ٦م وم٤مٟمٔمر: السائؾ

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل وآىمتداء.. ضم٤مءت إٟمام، ويمذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُم١مذٟمقا 

 .إول

 .آشم٤ٌمع يٚمٝمٛمٜم٤م أن اهلل ٟم٠ًمل، صحٞمح هذا: الشقخ

 ش 11: 37: 73/ 497/ واًمٜمقر اهلدى»

 األذان؟ بعد والسالم الصالة عؾقف الرشقل عذ الصالة كقػقة

 إذان؟ سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 اًمٚمٗمظ؟ آظمر إمم حمٛمد قمغم صؾ مهللا وإٓ يم٤مذم حمٛمد قمغم صؾ مهللا: مداخؾة

 .آظمتّم٤مر وجيقز، اًمٚمٗمظ آظمر إمم: إومْمؾ: الشقخ

 ش11: 33: 16/ 194/  واًمٜمقر اهلدى»

 األذان عؼب الدعاء صقغة

ٟمٜم٤م ي٤م أذيمر: الشقخ  أن، جي٥م وُم٤م: أىمقل وٓ.. يٜمٌٖمل وُم٤م إذان سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أظمقا

 اًمٕم٤مص سمـ قمٛمر ـسم اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء: اعم١مذن إضم٤مسم٦م ذم ي٘م٤مل

 ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن -قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض-

ة قمكم صغم ُمـ وم٢مٟمف: قمكمَّ  صٚمقا  صمؿ، ي٘مقل  ؾمٚمقا  صمؿ، قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدةً  َُمرَّ
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، هق أن٤م أيمقن أن وأرضمق، ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم درضم٦م وم٢مهن٤م: اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ٠ملؾم ومٛمـ

ر أن أردت أنٜمل احل٘مٞم٘م٦م  إئٛم٦م ُمـ يمثػماً  أؾمٛمع وم٢مٟمٜمل، اًمقؾمٞمٚم٦م دقم٤مء سمّمٞمٖم٦م ُأَذيمِّ

 واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه َرّب  مهللا»: اًمقؾمٞمٚم٦م دقم٤مء ذم ي٘مقًمقن اًمٕم٤مُم٦م قمـ ومْمالً 

 هذا! اًمرومٞمٕم٦م واًمدرضم٦م :وي٘مقًمقن هٜم٤م يزيدونش واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً  آت اًم٘م٤مئٛم٦م

 يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن: اًمٜمٌقي اًمٜمَّص قمغم زي٤مدة: أوًٓ 

 واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً  آت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه َرّب  مهللا: اًمٜمداء

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّم: وقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  واسمٕمثف

 .أوًٓ  اًمدقم٤مء هذا ذم هلام أصؾ ٓ زي٤مدشم٤من هٜم٤م

 اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م هلش اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م» وهل اًمٙمالم ُمـ ًمٖمقاً  ُمٜمٝمام إومم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ط ًمرؾمقًمف ُيـْخٚمِص أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم أن: اعمقوقع ذم اعمٝمؿ ًمٙمـ، اًمقؾمٞمٚم٦م هل

 اوهذ، ٟم٘مقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ٟمحـ ًمذًمؽ: قم٤ٌمدشمف ذم ًمرسمف ُيـْخٚمِص يمام اشم٤ٌمقمف ذم

 شمذيمػم هق ُمٜمف اعم٘مّمقد يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، آصٓمالح ذم ُمِم٤مطم٦م وٓ اصٓمالح

- ؾمٛمٕمتؿ أنتؿ، اصٓمالح.. شمقطمٞمدان هٜم٤مك: وم٠مىمقل، هم٤مومٚمقن قمٜمف هؿ سمٌمء اًمٜم٤مس

.. اًمٕمٌقدي٦م شمقطمٞمد.. رسمقسمٞم٦م شمقطمٞمد: أىم٤ًمم صمالصم٦م إمم يٜم٘مًؿ اهلل شمقطمٞمد أن -آٟمٗم٤مً 

 .اًمّمٗم٤مت شمقطمٞمد

 شمقطمٞمد، اهلل سمرؾمقل وأظمر سم٤مهلل يتٕمٚمؼ ٤مأطمدمه: شمقطمٞمدان هٜم٤مك: ٟم٘مقل أن

 ومال اشّم٤ٌمقمف ذم شمقطمٞمده، اًمرؾمقل شمقطمٞمد أُم٤م، ومٞمف اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ قمرومتؿ وضمؾ قمز اهلل

ه ُمٕمف ُيتٌَّع  اهلل رؾمقل سمٕمد رؾمقل ومال، هق إٓ ُمتٌققم٤مً  اهلل رؾمقل ُمع شمتخذ ٓ.. ؾمقا

 ُمٜمف اًمِم٤مهد، ـمقيؾ طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: اعمٕمٜمك هلذا شم٠ميمٞمداً ، ط

 زاد ُم٤م طمٞم٤مً  يم٤من ًمق اهلل يمٚمٞمؿ ُمقؾمك شاشّم٤ٌمقمل إٓ َوؾِمَٕمف ُم٤م طمٞم٤مً  ُمقؾمك يم٤من ًمق»: ىمقًمف

 .اشم٤ٌمقمف ذم اًمرؾمقل سمتقطمٞمد هنتؿ ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ٟمحـ سم٤مًمٜم٤م ومام ط اهلل رؾمقل قمغم

 اشم٤ٌمقمٜم٤م، آظمره إمم وأضمدادٟم٤م آسم٤مءٟم٤م.. قم٤مداشمٜم٤م ٟمتٌع.. أهقاءٟم٤م ٟمتٌع أن ٟمحـ
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ئٜم٤م  ُم٤م! أظمل ي٤م: ًمؽ ي٘مقل.. اًمرومٞمٕم٦م واًمدرضم٦م: شم٘مقًمقا  ٓ: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ىمٞمؾ إذا ٕهقا

 ًمؽ ىم٤مل اهلل رؾمقل: ًمف شم٘مقل أن٧م، اهلل رؾمقل يتٌع ٓ أنف َيُدًمُّٙمؿ هذا ىمقًمف ومٞمٝم٤م؟

 آت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه َرّب  مهللا: اًمٜمداء يًٛمع طمٞمٜمام ىم٤مل ُمـ»: يمذا

 ٟمحـ.. اًمدقم٤مء اٟمتٝمك شوقمدشمف اًمذي حمٛمقداً  ُم٘م٤مُم٤مً  فواسمٕمث واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمداً 

 ٓ أن٧م ومٚمامذاش اعمٞمٕم٤مد شُمـخٚمػ ٓ إٟمؽ»: آظمره ذم وٟمزيدش اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م»: ٟم٘مقل

 وَمال▬: شم٠ميت ومحٞمٜمئذٍ ، يمذا ىم٤مل اهلل رؾمقل أن قمروم٧م إذا اشم٤ٌمقمف؟ ذم اهلل ًمرؾمقل ختٚمص

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  َجرَ ؿَم  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ ًِ  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم

ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  اًمدقم٤مء هذا ذمش اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م» شمزيدوا ٓ: إذاً  [61: اًمٜم٤ًمء] ♂شَم

 ش.اعمٞمٕم٤مد ختٚمػ ٓ سم٢مٟمؽ» اًمدقم٤مء هذا ختتٛمقا  وٓ

 ُمـ هذه: اًمٜم٤مس سمٕمض ٘مقلي يمام ًمٞم٧ًم ٕهن٤م: اًم٘مْم٤مي٤م هلذه شمٜمتٌٝمقا  أن أرضمق أن٤م

 رؾمقل قمٚمٛمؽ ويمام اهلل أُمرك يمام اهلل شمٕمٌد أن شمريد أٓ، صم٤مٟمقي٦م أُمقر هذه، اًم٘مِمقر

ٌَد ُمـ يمؾ اهلل؟  .طم٘م٤مً  إيامٟم٤مً  سم٤مهلل ُم١مُمٜم٤مً  يٙمقن ٓ اهلل رؾمقل ـمريؼ همػم قمغم اهلل قَم

 ش 11: 13: 19/  777/  واًمٜمقر اهلدى»

 



 

 

 واإلقاوة األذاُ تسديد
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 اإلجابة وكقػقة ادمذن إجابة حؽؿ يف العؾّمء اختالف

 : ُمقوٕملم ذم هٜم٤م اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن واقمٚمؿ

 وضمقب إمم وهمػمهؿ اًمًٚمػ ُمـ ىمقم ومذه٥م: اعم١مذن إضم٤مسم٦م طمٙمؿ ذم: إول

 وأهؾ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل وسمف، اًمقضمقب ي٘متيض اًمذي إُمر سمٔم٤مهر قمٛمال اًم٤ًمُمع قمغم ذًمؽ

 ش.اًمٗمتح» ذم يمام رضم٥م واسمـ اًمٔم٤مهر

 ذًمؽ طمٙمك اًمقضمقب قمغم ٓ آؾمتح٤ٌمب قمغم ذًمؽ: وم٘م٤مًمقا  آظمرون وظم٤مًمٗمٝمؿ 

 ش.اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي يمٚمف

 ىم٤مل وهبذاش. ُمٜمدوب أنف اجلٛمٝمقر قمٚمٞمف اًمذي اًمّمحٞمح»: شُمًٚمؿ ذح» وذم 

 .احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ؾمٛمع ط أنف وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف سمحدي٨م ًمٚمجٛمٝمقر واؾمتدل»: احل٤مومظ ىم٤مل

 ىم٤مل ومٚمام: ىم٤ملش. اًمٜم٤مر ُمـ ظمرج»: ىم٤مل شمِمٝمد ومٚمامش اًمٗمٓمرة قمغم»: ىم٤مل يمؼم ومٚمام ُم١مذٟم٤م

 وشمٕم٘م٥م، ًمالؾمتح٤ٌمب سمذًمؽ إُمر أن قمٚمٛمٜم٤م اعم١مذن ىم٤مل ُم٤م همػم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمراوي يٜم٘مٚمف ومل ىم٤مًمف يٙمقن أن ومٞمجقز ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ي٘مؾ مل أنف احلدي٨م ذم ًمٞمس سم٠منف

ئد اًم٘مقل وٟم٘مؾ سم٤مًمٕم٤مدة ايمتٗم٤مء ، إُمر صدور ىمٌؾ وىمع ذًمؽ يٙمقن أن وحيتٛمؾ اًمزا

 ش.سمذًمؽ ظمقـم٥م ُمـ قمٛمقم ذم ٟمٗمًف يٙمقن أن يرد مل أُمر ح٤م اًمرضمؾ يٙمقن أن وحيتٛمؾ

 اعم١مذن أظمذ إذا يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أنش اعمقـم٠م» ذم ُم٤م اجلٛمٝمقر طمج٦م ُمـ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 واضم٦ٌم اإلضم٤مسم٦م شمٙمقن أن ضمدا يٌٕمد وم٢مٟمف اًمٙمالم ذم هؿ أظمذوا اجلٛمٕم٦م يقم سم٤مٕذان

 ش.اعمقـم٠م» ومراضمع اًمٙمالم إمم ُمٜمٝم٤م ذًمؽ ُمع ٦ماًمّمح٤مسم ومٞمٜمٍمف

 سمـ قمثامن رأج٧م: ىم٤مل اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمقؾمك قمـ ؾمٕمد اسمـ رواه ُم٤م وُمثٚمف

 إؾمٕم٤مر قمـ ويًتخؼمهؿ ي٠ًمخٝمؿ اًمٜم٤مس إمم يتحدث وهق ي١مذن واعم١مذن قمٗم٤من

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده. وإظم٤ٌمر

 : ُمذاه٥م أرسمٕم٦م قمغم قنشمٙم يمٞمػ اإلضم٤مسم٦م ذم اظمتٚمٗمقا : اًمث٤مين واعمقوع
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 يمام اًمًٚمػ سمٕمض ُمذه٥م وهق احلٞمٕمٚمتلم ذم طمتك اعم١مذن ىمقل ُمثؾ ي٘مقل أن -1

 .شي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا »: ط سم٘مقًمف قمٛمالش 86 اعمٕم٤مين ذح» ذم

 إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ»: ُمٙم٤مهنام ومٞم٘مقل احلٞمٕمٚمتلم ذم إٓ ىمقًمف ُمثؾ ي٘مقل أن -4

 وُمٕم٤موي٦م قمٛمر سمحدي٨م قمٛمال وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهذاش سم٤مهلل

 .اعمٗمّمؾ

 احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ُمذه٥م وهق. واحلقىمٚم٦م احلٞمٕمٚم٦م سملم جيٛمع أن -3

 قمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض وطمٙمك»: احل٤مومظ ىم٤مل احلٜم٤مسمٚم٦م قمٜمد وضمف وهق وهمػمه اهلامم يم٤مسمـ

: ىم٤ملش إقمامهلام وضم٥م سمٞمٜمٝمام اجلٛمع أُمٙمـ إذا واًمٕم٤مم اخل٤مص أن إصقل أهؾ سمٕمض

 قمٜمد وضمف وهق واحلقىمٚم٦م احلٞمٕمٚمتلم سملم جيٛمع أن ًمٚم٤ًمُمع يًتح٥م: ي٘م٤مل ٓ ومٚمؿ»

 ش.احلٜم٤مسمٚم٦م

 ُمـ اعمح٘م٘ملم وسمٕمض طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف. شم٤مرة وحيٞمٕمؾ شم٤مرة حيقىمؾ أن -7

 اًمٕم٤مم ًمٚمحديثلم إقمامٓ ومٞمف ٕن شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق. احلٜمٗمٞم٦م ُمت٠مظمري

 ومٗمٞمف - اًمث٤مًم٨م اعمذه٥م ذم يمام - سمٞمٜمٝمام اجلٛمع وأُم٤م ُمٕمٜم٤ممه٤م طمدود ذم يمال واخل٤مص

 اسمـ ىم٤مل ويمذًمؽ. خيٗمك ٓ يمام واًمٕم٤مم اخل٤مص ُمـ يمؾ سمف ي٘مقل ٓ ُمٕمٜمك شمريمٞم٥م

 ش.يمذا وشم٤مرة يمذا شم٤مرة ومٞم٘مقل اعم٤ٌمح آظمتالف ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن حيتٛمؾ»: اعمٜمذر

 سمٞم٤من ؾمٞم٠ميت يمام وهمػمه٤م آؾمتٗمت٤مح يم٠مدقمٞم٦م اًمنمع ذم يمثػمة أُمثٚم٦م ًمف اًمتٜمقيع وهذا

 .إذان أنقاع ذم ُمثٚمف وشم٘مدم هٜم٤مك ذًمؽ

 جيٞم٥م أن قمٜمدي وم٤مًمًٜم٦م»: شاًم٤ٌمري ومٞمض» ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر حمٛمد اًمِمٞمخ ىم٤مل

 آؾمتٝمزاء يِمٌف احلٞمٕمٚم٦م ضمقاب ذم احلٞمٕمٚم٦م أن يتقهؿ وُم٤م سم٤محلقىمٚم٦م وشم٤مرة سم٤محلٞمٕمٚم٦م شم٤مرة

 - سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ - آؾمتٝمزاء هب٤م أراد إن يمذًمؽ اًمٙمٚمامت مجٚم٦م ذم ٕنف سمٌمء ومٚمٞمس

 ح٤م شمالف ٟمحق وم٢مهن٤م إضمر هب٤م ًمٞمٜم٤مل اًمٕمٛمؾ ذم اًمنميم٦م هب٤م أريد ظمػم ٚمامتيم ومٝمل وإٓ

 أن سمٕمد احل٤مؿمٞم٦م ذم وىم٤ملش. أضمره ذم ًمٞمِمؽمك سمٕمٛمٚمف يٕمٛمؾ أن سمد ومال إذان ُمـ وم٤مشمف

 قمغم ؾمٜم٦م قمنمة مخس ٟمحق إمم أىمقم يمٜم٧م وسم٤مجلٛمٚم٦م»: شاجلٛمع» ذم اهلامم اسمـ يمالم ذيمر
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 ُمراد أن ًمدي حت٘مؼ صمؿ إذان ضمقاب ذم سمٞمٜمٝمام وم٠ممجع اهلل رمحف اهلامم اسمـ طم٘م٘مف ُم٤م

 اسمـ رأي إٓ اجلٛمع وًمٞمس إذيم٤مر سم٤مب ذم اًمًٜم٦م وهق اجلٛمع دون اًمتخٞمػم هق اًمنمع

 .شإيمؼم واًمِمٞمخ اهلامم

 ش[.1/179»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وجقهبا ال ادمذن إجابة اشتحباب عذ الدلقؾ

: ىمقًمف صمؿ: [اًمًٜم٦م وم٘مف ذم هللا رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اعمٜمؼم قمغم ضم٤مًمس وقمٛمر اجلٛمٕم٦م يقم يتحدصمقن يم٤مٟمقا : ىم٤مل ُم٤مًمؽ أيب سمـ صمٕمٚم٦ٌم ومٕمـ»

 ...شُمًٜمده ذم اًمِم٤مومٕمل رواه.. .أطمد يتٙمٚمؿ ومٚمؿ قمٛمر ىم٤مم اعم١مذن ؾمٙم٧م وم٢مذا

 قمٝمد ذم اًمٕمٛمؾ جلري٤من اعم١مذن إضم٤مسم٦م وضمقب قمدم قمغم دًمٞمؾ إثر هذا ذم: وم٤مئدة

 اًمدًمٞمؾ قمـ ؾمئٚم٧م ُم٤م ويمثػما  قمٚمٞمف قمٛمر وؾمٙمقت إذان أثٜم٤مء ذم اًمتحدث قمغم قمٛمر

 .أقمٚمؿ واهلل. هبذا وم٠مضم٧ٌم اًمقضمقب؟ قمـ اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م ًمألُمر اًمّم٤مرف

 ش[339»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 يؼقل ما كؾ يف ادمذن متابعة وجقب عدم

: اعم١مذن يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل قمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد قمـ

 روٞم٧م، ورؾمقًمف قمٌده اً  حمٛمد وأن، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد وأن٤م

 .شًمف هُمِٗمرَ : ديٜم٤مً  وسم٤مٓؾمالم، رؾمقًٓ  وسمٛمحٛمد، رسّم٤مً  سم٤مهلل

 شُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 .ش...يتِمٝمد اعم١مذن يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: رواي٦م وذم

 .شاًمتٝمذي٥م» ذم هلؿ ُمؽمضمؿ صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف، صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 سمٕمد ٓ، اعم١مذن شمِمٝمد سمٕمد وهق، اًم٘مقل هذا ُمٙم٤من قَمَٞمٜم٧َْم  اًمتل اًمزي٤مدة هذه ومٞمفو

 ُم٤م يمؾ ذم اعمت٤مسمٕم٦م وضمقب قمدم إمم إؿم٤مرة ومٗمٞمف: اًمًٜمدي اؾمتٔمٝمره يمام أذاٟمف ُمـ ومراهمف
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 .شاعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم ذيمرشمف يمام: اعم١مذن ي٘مقًمف

 ش44/ 3» داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 وأكا: بؼقلف التشفد يسؿع عـدما أحقاًكا جيقب أن األذان لسامع

 وأكا وأكا: عذ االقتصار وجيقز، أصفد

 اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد وأن٤م»: سم٘مقًمف[ يتِمٝمد] اعم١مذن يًٛمع طملم أطمٞم٤مٟم٤م وجيٞم٥م»

 رؾمقٓ وسمٛمحٛمد رسم٤م سم٤مهلل روٞم٧م ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا وأن ًمف ذيؽ ٓ وطمده

 ش.ذٟمٌف ًمف همٗمر ذًمؽ ىم٤مل ُمـ وم٢مٟمفش ديٜم٤م وسم٤مإلؾمالم

 طملم ىم٤مل ُمـ»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل قمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد ي٨مطمد ُمـ هق

 .شذٟمٌف ًمف همٗمر»: آظمره ذم وىم٤مل ومذيمرهش اعم١مذن يًٛمع

 .اًمًٜمل اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف

 قمٌد سمـ احلٙمٞمؿ قمـ اًمٚمٞم٨م صمٜم٤م: ؾمٕمٞمد سمـ ىمتٞم٦ٌم ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ وأمحد واحل٤ميمؿ

 طمًـ طمدي٨م»: اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٜمف وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ ىمٞمس سمـ اهلل

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش صحٞمح»: احل٤ميمؿ وىم٤ملش. صحٞمح

 .ذاشمف سم٤مًمًٜمد أظمرضمف وىمد ُمًٚمؿ قمغم آؾمتدراك ذم ومه٤م ًمٙمٜمٝمام ىم٤مٓ يمام وهق

 قمـ أظمرى ـمرق ُمـ وأمحد واًمٓمح٤موي أجْم٤م ُم٤مضمف واسمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف صمؿ

 .سمف اًمٚمٞم٨م

 اسمـ اهلل قمٌد سمـ احلٙمٞمؿ قمـ اعمٖمػمة سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف صمؿ

ش. يتِمٝمد اعم١مذن يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ىم٤مل أنف وزاد سم٢مؾمٜم٤مده ُمثٚمف ومذيمره... ىمٞمس

 سمـ حيٞمك صمٜمل: ىم٤مل قمٗمػم سمـ يمثػم سمـ ؾمٕمٞمد صمٜم٤م: ىم٤مل اًمٗمرج سمـ روح صمٜم٤م: هٙمذا وإؾمٜم٤مده

 .اعمٖمػمة سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ أجقب

 وومٞمفش ٝمذي٥ماًمت هتذي٥م» ذم هلؿ ُمؽمضمؿ صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا
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 زي٤مدة وهل. اعم١مذن يتِمٝمد طملم وهق اًمدقم٤مء هذا ي٘م٤مل ُمتك شمٕملم اًمتل اًمزي٤مدة هذه

 .هب٤م ومتِم٨ٌم يمت٤مب ذم شمقضمد ىمٚمام قمزيزة

ش إذان يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ»: ىمقًمف: ُم٤مضمف اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي ىم٤مل وىمد

 طم٤مًم٦م ١مذناعم ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وسملم سمٞمٜمف وم٤مجلٛمع وإٓ أذاٟمف ؾمامع ُمـ يٗمرغ طملم اًمٔم٤مهر

 ش.ُمِمٙمؾ إذان

. إذان ُمـ اًمٗمراغ ىمٌؾ وأنف ذًمؽ ي٘مقل ُمتك اًمزي٤مدة شمٚمؽ قمٞمٜم٧م ىمد: ىمٚم٧م

 ُمـ ىمقل قمغم ؾمٞمام ٓ ي٘مقل ومٞمام اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م قمـ يٙمٗمٞمف ذًمؽ أن احلدي٨م وفم٤مهر

 وقمٚمٞمف اجلٛمع إمم ضورة ومال وطمٞمٜمئذ اجلٛمٝمقر ىمقل وهق واضم٦ٌم همػم اعمت٤مسمٕم٦م إن: ي٘مقل

 .احل٤مل سمح٘مٞم٘م٦م قمٚمؿأ واهلل. إؿمٙم٤مل ومال

 ُمـ ُم٤م»: ُمرومققم٤م ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م فم٤مهر وي٘مقيف اًمٔم٤مهر هلذا ويِمٝمد

 وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد صمؿ ومٞمٙمؼم اعمٜم٤مدي ومٞمٙمؼم اًمٜمداء ؾمٛمع إذا ي٘مقل ُمًٚمؿ

 احلدي٨م...ش اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمدا أقمط مهللا: ي٘مقل صمؿ ذًمؽ قمغم ومٞمِمٝمد اهلل رؾمقل حمٛمدا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ؾمٞم٠ميت يمام صحٞمح وؾمٜمده

 أن أؿمٝمد: اعم١مذن ىمقل سمدلش وأن٤م وأن٤م»: ىمقًمف قمغم أطمٞم٤مٟم٤م ي٘متٍم أن ًمف وجيقز» -

 .ط اهلل رؾمقل يٗمٕمؾ يم٤من يمذًمؽش اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ

 اعم١مذن ؾمٛمع إذا يم٤من ط اهلل رؾمقل أن: قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ هق

 .شوأن٤م وأن٤م»: ىم٤مل يتِمٝمد

 وىم٤مل. قمٜمٝم٤م أبٞمٝم٤م قمـ قمروة سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»: احل٤ميمؿ

: اًمٕمًٙمري قمثامن سمـ ؾمٝمؾ ـمريؼ ُمـ أظمرضمف وم٢مٟمف ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 .سمف هِم٤مم قمـ همٞم٤مث سمـ طمٗمص صمٜم٤م

 .اًمًت٦م رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٤مىمل ُمًٚمؿ ؿمٞمقخ ُمـ هذا وؾمٝمؾ
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 .هِم٤مم قمـ ُمًٝمر سمـ قمكم صمٜم٤م: ُمٝمدي سمـ إسمراهٞمؿ ـقم وم٠مظمرضمف داود أبق وأُم٤م

 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م طم٤مشمؿ أبق وصم٘مف هذا وإسمراهٞمؿ

 إسم٤مطم٦م سم٤مب»: قمٚمٞمف وسمقبش اًمؽمهمٞم٥م» ذم يمامش صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ ورواه

 ي٘مقل أي»: وىم٤ملش اًم٘مدير ومٞمض» ذم ذيمرهش. وأن٤م وأن٤م: قمغم إذان ؾمامع قمٜمد آىمتّم٤مر

 ش.وأن٤م: اهلل رؾمقل حمٛمدا أن أؿمٝمد وقمٜمد. وأن٤م: اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة قمٜمد

 ش.اعمجٛمع» ذم ؾمالم سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 ش[.1/184»اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 واإلقامة األذان يف مرشوع السديد

 .شي٘مقل يمام وم٘مقًمقا  سم٤مًمّمالة يثقب اعمٜم٤مدي ؾمٛمٕمتؿ إذا»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 يِمٛمؾ ومٝمق. شاًم٘م٤مُمقس» ذم يمام اًمّمالة قمغم اًمدقم٤مء: شثقي٥ماًمت» و: ]قال اإلمام[

 .واإلىم٤مُم٦م إذان

 «.897/ 8»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  مسجد مـ أكثر احلل يف كان إذا ُيَردد مـ مع

  ؟ ُمًجد ُمـ أيمثر احلل ذم يم٤من إذا ُيَردد ُمـ ُمع ًمألذان اعمًتٛمع شمرديد: السائؾ

 .ًمف إىمرب: الشقخ

  ؟ ومٞمف ّمكمي اًمكم وإٓ، إىمرب: السائؾ

  .إىمرب: الشقخ

 .ش .: 13: 36/  14 / واًمٜمقر اهلدى»
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 اإلقامة شّمع عـد يؼال ماذا

 أجْم٤ًم؟ ًمإلىم٤مُم٦م ُينمع هؾ.. إذان ًمدقم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

ن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف فم٤مهر هٙمذا: الشقخ  ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١َُمذِّ

 سملم»: صحتف اعمٕمروف احلدي٨م ذم ٟم٤مً أذا اإلىم٤مُم٦م ضمٕمؾ وىمد، احلدي٨م آظمر إمم ش..ي٘مقل

 إضم٤مسم٦م وُمٜمٝم٤م، إذان أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م شمؽمشم٥م أذان وم٤مإلىم٤مُم٦م شؿم٤مء عمـ صالة أذاٟملم يمؾ

 .ط قمٚمٞمف واًمّمالة، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اًمقؾمٞمٚم٦م وـمٚم٥م اعم١مذن

 .ش .: .3: 36/  79  / واًمٜمقر اهلدى»

 وأدامفا اهلل بلقامفا ادمذن إجابة حديث ضعػ

 ومٚمام اإلىم٤مُم٦م رم أظمذ سمالٓ أن: ط اًمٜمٌك أصح٤مب سمٕمض قمـ وددا أبق روى» -

 .وٕمٞمػش وأداُمٝم٤م اهلل أىم٤مُمٝم٤م: ط اًمٜمٌك ىم٤مل اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: ىم٤مل أن

 طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر وُمثٚمف، وٕمٞمػ اًمٕمٌدى وهق صم٤مسم٧م سمـ حمٛمد: واه إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 : قم٘مٌف سم٘مقًمف احلدي٨م شمْمٕمٞمػ إمم اًمٌٞمٝم٘مك أؿم٤مر وىمد، ُمٝمقل سمٞمٜمٝمام اًمذى واًمرضمؾ

 أىمٛمٝم٤م مهللا: ىمقهلؿ ُمـ اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمك اؾمتحًٜمف ح٤م ؿم٤مهد صح إن وهذا»

 ش.قمٛمال أهٚمٝم٤م ص٤مًمح ُمـ واضمٕمٚمٜم٤م وأدُمٝم٤م

 يًتح٥م ومٞمام ومذيمره اًمراومٕمك قمٜمف أظمذه اًمِم٤مومٕمك اؾمتحًٜمف اًمذى وهذا: ىمٚم٧م

 امم اًمرأى ُمرد قمغم اًم٘م٤مئؿ آؾمتح٤ًمن ُمـ إُمر وم٤مٟمت٘مؾ، ي٘مقًمف أن اعم١مذن ؾمٛمع عمـ

 رم احل٤مومظ واؾمتِمٝمد! ٟمص ُمـ ًمف ٓسمد ذقمك طمٙمؿ هق اًمذى ٤ٌمباإلؾمتح

، وٕمٞمػ وهق»: قم٘مٌف وىم٤مل، احلدي٨م هبذا اًمراومٕمك ذيمره ح٤مش 79 ص» شاًمتٚمخٞمص»

 .شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: رم ذيمره ح٤م أصؾ ٓ ويمذا، هل٤م أصؾ ٓ ومٞمف واًمزي٤مدة

 .شوسمررت صدىم٧م»: ىمقًمف يٕمٜمك: ىمٚم٧م

 ش[471» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 ادمذن متابعة تؽقن كقػ

 أو، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ ورد ىمد إٟمف: وي٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: السمال

 أن وأؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: اعم١مذن ي٘مقل قمٜمدُم٤م أنف، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم

 اهلل رؾمقل ُمـ ذًمؽ ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل، شوأن٤م» احلدي٨م راوي: ىم٤مل اهلل رؾمقل حمٛمداً 

 ذم أم، اًمتِمٝمد ذم هذا ٟم٘مقل هؾ صمؿ، هذا ٟم٘مقل أجْم٤مً  ٟمحـ هؾ اًم٤ًمئؾ ومٞم٘مقل، ط

 إذان؟

 يٕمٜمل؟، اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد ذم: الشقخ

 .هٙمذا: السائؾ

 .اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد سم٘مْمٞم٦م قمالىم٦م ًمف ُم٤م: الشقخ

 ووع ذم اإلٟم٤ًمن يٙمقن ىمد -أومٝمؿ ومٞمام- وهذا، ٟمٕمؿ: اجلقاب، ًمألول سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

: اعمٕمروف احلدي٨م ذم ىم٤مل يمام إومْمؾ هل يم٤مُمٚم٦مً  سم٦مإضم٤م، اعم١مذن إلضم٤مسم٦م ُمًتٕمداً  ًمٞمس

 .احلدي٨م آظمر إمم ش..ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»

: ي٘مقل طمٞمٜمام اجلقاب ومٞمختٍم، اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ يتٛمٙمـ ٓ ووع ذم يٙمقن وم٘مد 

 اعمجٞم٥م ومٞمختٍم، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ُمرشملم اعم١مذن

 .وأن٤م، وأن٤م :وي٘مقل

 يٗمقت ٓ أن ًمٚمٛمًٚمؿ شُمَٞمّن  اًمتل اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمًٜمـ ُمـ وهذا، اجلٛمٞمع يِمٛمؾ هذا

، سم٤معمثٚمٞم٦م دمٞمٌف أن وم٤مٕومْمؾ، سمٕمض ُمـ أومْمؾ سمٕمْمف ًمٙمـ، أصٚمف ُمـ يمٚمف اًمٗمْمؾ قمٚمٞمف

 وسملم، سم٤معمثٚمٞم٦م اإلضم٤مسم٦م قمدم سملم إُمر دار إذا ًمٙمـ، شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا »: ىم٤مل يمام

 شمرك ُمـ -ؿمؽ سمال- أومْمؾ هذا، شوأن٤م، وأن٤م»: عمختٍمةا اجلٛمٚم٦م هبذه اإلضم٤مسم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلضم٤مسم٦م

 ش 11: 13: 17/ 739/ واًمٜمقر اهلدى» 
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 ادمذن إجابة تؾزمف مـ

 ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل: السمال

 أنٙمؿ ؾمامطمتٙمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م اًمٕمِم٤مء أذان ي١مذن يم٤من ومٕمٜمدُم٤م شقمكمّ  صٚمقا  صمؿ، ي٘مقل

 واضم٥م؟ همػم أم واضم٥م هق هؾ: اًم١ًمال إٟمام، اًم١ًمال هٜم٤م وًمٞمس، رديتؿ

 .ُمًٙمقٟم٦م إرض ٕن َرىّمٕمتٝم٤م: الشقخ

 ؾمٛمٕم٧م هؾ: ًمؽ أىمقل أن أريد يمٜم٧م، سمخ٤ممتتٝم٤م َرىمَّٕمتٝم٤م اًمتل ُم٘مدُمتؽ قمغم سمٜم٤مء

 .ىمٚمتف ىمد يمٜم٧م وإن اًمٙمالم هذا قمـ أهمٜمٞمتٜمل ًمٙمٜمؽ ظمػماً؟ إٓ

 هق، ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م ذم أُمره أو اًمًالم ٞمفقمٚم ىمقًمف أن: اخل٤ممت٦م قمـ واجلقاب 

 ومٚمًٜم٤م -اًمّمقاب وهق- ًمٚمقضمقب ًمٞمس يم٤من وإن، آصمٛمقن ومٙمٚمٜم٤م ًمٚمقضمقب يم٤من إن

 ومٞمٝم٤م ٟمحـ اًمتل اًمٓم٤مقم٦م وهذه، صم٤مٟمٞم٤مً  اهلل ـم٤مقم٦م ذم وٟمحـ سمؾ، أوًٓ  آصمٛملم -هلل واحلٛمد

غ: صم٤مًمث٤مً  هٜم٤م قِّ ًَ  هٜم٤مك يم٤من ًمق: وهق أٓ، ُمًتح٤ٌمً  أُمراً  وم٘مط وًمٞمس واضم٤ٌمً  ٟمؽمك أن ًمٜم٤م شُم

 إُمر يٙمقن طمٞمٜمام طمٞم٨م، اًمّمقت ُمٙمؼم دون سمآذاٟمٜم٤م أذاٟمف ٟمًٛمع ُمٜم٤م ىمري٥م ُمًجد

 هٜم٤م يم٤من ًمق، اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة إمم يذه٥م أن اًمٜمداء يًٛمع ُمـ يمؾ قمغم جي٥م يمذًمؽ

 اهلل ـم٤مقم٦م ذم ٕنٜم٤م: هٜم٤م ُمٙم٤مٟمٜم٤م ذم ٟمٔمؾ أن ًمٜم٤م ومٞمجقز سمآذاٟمٜم٤م أذاٟمف ٟمًٛمع ىمري٥م ُمًجد

 -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض-سمٙمر اًمّمديؼ  أيب قمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وريض، وضمؾ قمز

 همػم أهن٤م يٌدو إـم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة وأـم٤مل يقُم٤مً  اًمٗمجر صالة صغم أنف قمٜمف صح طمٞم٨م

، شمٓمٚمع أن اًمِمٛمس يم٤مدت طمتك اًمّمالة سمٜم٤م أـمٚم٧م ًم٘مد: ىم٤مًمقا  ؾَمٚمَّؿ ومٚمام، ُمٜمف ُمٕمت٤مدة

 ش.لمهم٤مومٚم دمدٟم٤م مل ـمٚمٕم٧م إن»: ىم٤مل، هل ضمداً  رائٕم٦م يمٚمٛم٦م وم٘م٤مل

 اًمٗمجر صالة اًمّمالة هذه إمت٤مم وذم، اًمٕم٤معملم رب يمالم ىمراءة ذم هق: يٕمٜمل 

ء] ♂َُمِْمُٝمقًدا يَم٤منَ  اًْمَٗمْجرِ  ىُمْرآنَ  إِنَّ  اًْمَٗمْجرِ  َوىُمْرآنَ ▬  .[78: اإلها

 اٟمتٌف عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم وهذا، اعم١مذن أضمٌٜم٤م ُم٤م إٟمٜم٤م ىمٚم٧م ُم٤م ومّمحٞمح: ذًمؽ وقمغم

قمكمَّ  طمٙمٛمؽ أُم٤م، احل٤مضيـ يمؾ قمغم طمٙمٛمؽ أطمٙمؿ أن أؾمتٓمٞمع ٓ وأن٤م، ًمألذان

 سمٓمٌٞمٕم٦م وُأضمٞم٥م أؾم٠مل وم٠من٤م، ضمقومف ذم ىمٚمٌلم ُمـ ًمرضمؾ اهلل ضمٕمؾ ُم٤م ٕنف، ومٛم٘مٌقل
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 ُمًتٓمٞمٕمل يم٤مٟمقا  هؾ طمًٞمٌٝمؿ وم٤مهلل أظمرون أُم٤م، اعم١مذن إضم٤مسم٦م أؾمتٓمٞمع ُم٤م احل٤مل

 .رهبؿ وسملم سمٞمٜمٝمؿ هذا، ٓ أو اإلضم٤مسم٦م

 ش 11: 11: 16/ 791/واًمٜمقر اهلدى» 

 دخؾ مـ وحؽؿ لؾسـة؟ ادخالػ األذان يدترد يرشع هؾ

 والؽالم، يمذن وادمذن ادـز عذ واخلطقب اجلؿعة يقم ادسجد

 مستحب األذان ترديد أن عذ

 ًمؽ جيقز ُم٤م إٟمف قمرومٜم٤م اًمذي اعمقضمقد إذان إن: ىمٚم٧م أنؽ قمٜمؽ ُٟمِ٘مؾ: السائؾ

 ح؟شمقوِّ  أن طمٌٞم٧م ذًمؽ قمغم ومٌٜم٤مء، إضمٝمزة سمقاؾمٓم٦م ٕنف: وراءه اًمؽمديد

 هم٤مًم٥م هق يمام ُمٚمحقٟم٤مً  إذان يم٤من إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ، ضمٞمد ؾم١مال هذا: الشقخ

 .إضم٤مسمتف اعمٕمروف اًمنمع ذم سم٤معمنموع ومٚمٞمس، ٟمًٛمٕمٝم٤م اًمتل إذاٟم٤مت

 .هل٤م شمٜمتٌٝمقا  أن أرضمق ِدىم٦َّم ومٞمٝم٤م اًمٜم٘مٓم٦م هذه أن واحل٘مٞم٘م٦م 

 وهذا، اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد يدظمٚمقن وهمػمهؿ اإلظمقان سمٕمض ٟمالطمظ ُم٤م يمثػماً 

د ذانإ  واخلٓمٞم٥م واىمٗم٤مً  اعمًجد اًمداظمؾ ومٞم٘مػ، ي١مذن اًمتقطمٞمد ًمًٜم٦م اعمخ٤مًمػ اعمَُقطمَّ

 حتٞم٦م صالة ذم ينمع صمؿ اإلضم٤مسم٦م ُمـ ويٜمتٝمل اعم١مذن جيٞم٥م طمتك يٜمتٔمر، اعمٜمؼم قمغم

ر أوئلؽ ُمـ يٙمـ مل إن، اعمًجد  اجلٛمٕم٦م صالة َيِدي سملم أن ئمٜمقن اًمذيـ هبؿ اعمَُٖمرَّ

 ينمع وهق اخلٓم٦ٌم ذم ينمع اخلٓمٞم٥م ي٘مقم إذان تٝمليٜم ُم٤م ومٛمجرد، زقمٛمقا  ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م

 .ظمٓم٠م هذا، اًم٘مٌٚمٞم٦م سم٤مًمًٜم٦م أو إطمقال أطمًـ ذم سم٤مًمتحٞم٦م

 َيِْمَٖمؾ ومال، ي١مذن وإذان اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥م اعمًجد إمم اجلٛمٕم٦م يقم دظمؾ ُمـ 

 ح٤مذا؟، ذقمٞم٤مً  أذاٟمف يم٤من وًمق طمتك، اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م ٟمٗمًف

 أن يٜمٌٖمل ومام، ُمنموقم٤مً  إذان يم٤من ًمق طمتك، ُمًتح٦ٌم ؾمٜم٦م اعم١مذن إضم٤مسم٦م ٕن

 ح٤مذا؟، اًمتحٞم٦م ذم ينمع صمؿ أذاٟمف ُمـ اعم١مذن يٗمرغ أن يٜمتٔمر

 اخلٓمٞم٥م إمم واإلصٖم٤مء، واضم٦ٌم واًمتحٞم٦م، ُمًتح٥م أُمر هق اعم١مذن إضم٤مسم٦م ٕن
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 اًمذي اًمقاضم٥م هق ُم٤م، اًمقاضم٥م قمـ سم٤معمًتح٥م يٜمِمٖمؾ ٓ أن ومٞمج٥م، واضم٥م أجْم٤مً 

 هذا سمٛم٘مدار ٕنف: اخلٓمٞم٥م ظمٓم٦ٌم ًمًامع اًمتٗمرغ قه ًمٚمٛم١مذن سم٢مضم٤مسمتف قمٜمف ؾمٞمٜمِمٖمؾ

 .ًمٚمخٓمٞم٥م اإلصٖم٤مء وىم٧م ُمـ ؾمٞم٠مظمذ ًمألذان إضم٤مسمتف ذم آٟمتٔم٤مر

 يٗمرغ طمتك يٜمتٔمر اعمٜمؼم قمغم واإلُم٤مم اعمًجد اجلٛمٕم٦م يقم اًمداظمؾ دظمؾ إذا: إذاً 

 يتٗمرغ ًمٙمل، سم٤مًمتحٞم٦م ينمع اعمًجد دظمقًمف ومقر اًمداظمؾ ومٝمذا، سم٤مخلٓم٦ٌم ينمع إذان

هل٤م ُمـ اخلٓمٞم٥م خلٓم٦ٌم إلصٖم٤مءًم سمٕمد ومٞمام ين وهذا، آظمره٤م إمم َأوَّ  آظمر شمٜمٌٞمف إمم َيـُجرُّ

 اًمٖم٤مي٦م ٕن: شومٞمٝمام وًمُٞمقضِمز»: اعمٕمروف احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمتحٞم٦م ُيـَخٗمِّػ أن: وهق

 سم٢مضم٤مسمتف يت٠مظمر ٓ: وم٢مذاً ، ًمٞمّمٖمل اإلٟم٤ًمن هذا شمٗمريغ هق سم٤مإلجي٤مز إُمر هذا ُمـ

 .حٞم٦ماًمت صالة ذم اًمنموع قمـ ًمٚمٛم١مذن

 رء؟ قمٜمدك سم٘مل هؾ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك: السائؾ

 .وإي٤ميمؿ: الشقخ

 اخلٓم٦ٌم ًمًامع يتٗمرغ يمل يّمكم وهق اًمٚمحٔم٦م هذه ذم هٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م: السمال

، اًمّمقت قم٤مًمٞم٦م وهل ؾمامقم٤مت قمغم ي١مذن ُم٤ًمضمدٟم٤م ذم أن اعم١مذن، ي١مذن واعم١مذن

 اعم١مذن ٜمتٝملي طمتك صالشمف ي١مضمؾ أن أومم سم٤مب ُمـ وم٠مخٞمس، اعمّمكم هذا قمغم ومٞمِمقش

 .ط اًمٜمٌل أظمؼمٟم٤م يمام ويقضمز يّمكم صمؿ

، ظمٓم٦ٌم هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق صحٞمح، سمّمحٞمح وًمٞمس صحٞمح يمالم هذا: الشقخ

 إذًا؟ قمٚمٞمف ؾمٞمِمقش اخلٓمٞم٥م وم٠مخٞمس

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 سف اًمذي اًمّم٤مرف هق ُم٤م: اح٤ميض اجلقاب قمغم سم٤مًمتٕم٘مٞم٥م، ـمٞم٥م: مداخؾة

 ؾمتح٤ٌمب؟آ إمم اعم١مذنظمٚمػ  اًمؽمديد سمقضمقب إُمر احلدي٨م

 .ـمٞم٤ٌمً  أؾمتٖمٚمف، ـمٞم٥م ؾم١مال هذا: الشقخ
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 ُمـ، ضمداً  ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م احل٘مٞم٘م٦م وهذه، اًمٙمالم هذا ٟم٘مقل ضمٕمٚمتٜم٤م اًمتل هؾ اًمًٚمٗمٞم٦م

قمل أن اًمٕمٍم هذا ذم اعمًٚمؿ يٙمٗمل ٓ أنف ذم طمججٜم٤م  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب يتٌٜمك أنف َيدَّ

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم هذا يٙمٗمل ٓ، وم٘مط

 هلذه شمٜمتٌٝمقا  أن وأرضمق، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ اً وأبد دائامً  ٟم٘مقل يمام: إول اًم٥ًٌم

 .ضمداً  ضمداً  ضمداً  ُمٝمٛم٦م وم٢مهن٤م اًمٜم٘مٓم٦م

 دائامً  يتقق اًمذي اًمٞمقم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب يمؾ ًمدى اعمٕمٚمقم ُمـ أنف: إول اًم٥ًٌم

ٌَّ٘م٤مً  وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ يرى أن إمم وأبداً   أن يٕمٚمٛمقن ٓ هؿ، إرض هذه قمغم ُُمَٓم

 آٟم٘م٤ًمم إمم سم٤مإلو٤موم٦م، ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ئػـمقا  إمم اٟم٘مًٛمقا  اًمٞمقم اعمًٚمٛملم

 يتحدث اًمتل اًمٗمرق شمٚمؽ ويمؾ اًمٓمقائػ هذه ومٙمؾ، اح٤موٞم٦م اًم٘مرون ُمـ اعمتقارث

 ومرىم٦م ومٞمف، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب: ٟم٘مقل ُم٤م ُمثؾ إٓ شم٘مقل ومرىم٦م ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ قمٜمٝم٤م اًمت٤مريخ

 ٓ واًمًٜم٦م؟ اًمٙمت٤مب قمغم وًمًٜم٤م ُمًٚمٛمقن ٟمحـ: شم٘مقل سم٤مًمْمالل قمري٘م٦م يم٤مٟم٧م ُمٝمام

 إطمٙم٤مم سمٌٕمض يَمَٗمرت اًمتل اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م طمتك ـم٤مئٗم٦م يمؾ، أبداً  اًمٓم٤مئٗم٦م هذه عمثؾ وضمقد

 وٓ، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم ٟمحـ: ي٘مقًمقن هؿ، سم٤مًميورة اًمديـ ُمـ اعمٕمٚمقُم٦م اًمنمقمٞم٦م

 .سمخ٤مص٦م اًمٜم٘مٓم٦م هذه ذم أو اًمزاوي٦م هذه ذم اإلوم٤مو٦م ُأريد

 ومرق ٓ ٕنف، واًمًٜم٦م ًمٙمت٤مبا إمم ٟمرضمع ٟمحـ: ٟم٘مقل أن يٙمٗمل ٓ اًم٥ًٌم هلذا: إذاً 

 ىمدري٦م ُمـ ضمؼمي٦م ُمـ ُمٌتدقم٦م ُمـ صقومٞم٦م ُمـ إظمرى اًمٓمقائػ يمؾ وسملم سمٞمٜمٜم٤م طمٞمٜمئذٍ 

 .إًمخ.. ُمـ ُمـ

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم ٟمْمؿ أن جي٥م: شاًم٘مّمٞمد سمٞم٧م» ي٘م٤مل يمام وهٜم٤م: اًمث٤مين اًم٥ًٌم

ح اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ اشم٤ٌمع ٌَلمَّ ، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم سمف اعمٍَُمَّ  ُمـ قمديد ذم حواعمَُقوَّ  واعمُ

ـْ ▬: وضمؾ قمز اهلل ىمقل شم٘مرؤون وم٢مٟمٙمؿ، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م  َوَُم

ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم ٌَلمَّ فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَم  ضَمَٝمٜمَّؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمِّ

 .[111: ًمٜم٤ًمءا] ♂َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت 

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمالم أن يٕمٚمؿ اًمنمقمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ رء قمٜمدهُمًٚمؿ  ويمؾ 
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 ُمٕمٜمك هٜم٤مك يٙمقن أن ٓسمد، ُمٕمٜمك هل٤م ًمٞمس ًمٗمٔم٦م ومٞمف يٙمقن أن قمـ ويتٜمزه يؽمومع

 ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف هل يم٤مُمٚم٦م مجٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا ومٙمٞمػ، دىمٞمؼ وُمٕمٜمك

 ظمٓم٠مً  ىمرئ٧م ًمق اًمٙمريٛم٦م أي٦م أن أي، ضمداً  ه٤مُم٦م وم٤مئدة اجلٛمٚم٦م هلذه أن ٓسمد، ♂اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

 وٟمّمٚمف شمقمم ُم٤م ُٟمَقًمف اهلدى ًمف شمٌلم ُم٤م سمٕمد ُمـ اًمرؾمقل ُيَِم٤مىمِؼ وُمـ»: اًمت٤مزم اًمٜمحق قمغم

 ٓ؟ أم سم٤معمٕمٜمك أظمؾ يٙمقن هؾش ُمّمػماً  وؾم٤مءت ضمٝمٜمؿ

 هذه ذم شمٕم٤ممم فىمقًم ُمـ اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك هق ُم٤م: إذاً ، سم٤معمٕمٜمك أظمؾ أنف ؿمؽ ٓ

 ؟♂اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ ▬: اجلٛمٚم٦م

 اًمٙمت٤مب ٟمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم ٟمٜمتٛمل ٟمحـ، اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م هٜم٤م

 ُمـ اًمنميٕم٦م شمٚم٘مقا  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٕن ذًمؽ: اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ومٝمٛمف ُم٤م قمغم واًمًٜم٦م

 قمـ ومْمالً  اًمٗم٘مف أصقل يمت٥م ذم اعمٕمرووم٦م اخلالوم٤مت وُمـ، ـمري٤مً  همْم٤مً  ط اًمٜمٌل ومٝمؿ

 ومٞمف إصؾ هؾ، رؾمقًمف ُمـ أو اهلل ُمـ اًمّم٤مدر إُمر ذم اظمتالومٝمؿ، اًمٗم٘مف ومروع يمت٥م

 طم٥ًم ُيَٗمنَّ  وإٟمام أصؾ هٜم٤مك ًمٞمس أم، آؾمتح٤ٌمب ومٞمف إصؾ أم اًمقضمقب

 اًم٘مرائـ؟

 إًمقف اؾمتٜم٤ٌمط طمقًمف يتٗمرع اًمذي اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ُمـ أهن٤م ُمع ظمالومٞم٦م ُم٠ًمخ٦م

 إؾمالُمل طمزب يقضمد اًمٞمقم وإمم، اخلالف هذا وىمع، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ اعم١مًمٗم٦م

، إصقل قمٚمامء مجٝمقر إصقل قمٚمامء شمٌٜم٤مه ُم٤م ظمالف ىم٤مقمدة يتٌٜمك إرض وضمف قمغم

 .ًمٚم٘مريٜم٦م ذًمؽ ُمرضمع وإٟمام، اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر أن وهل

 دُمِمؼ ذم هٜم٤مك أخ ًمٜم٤م»، اهلل ؿم٤مء إن احل٤مضيـ شُمِٗمٞمد اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟمٙمت٦مً  وأذيمر 

 يتٌٜمك يم٤من، قمامل يده حت٧م ُمدير هق يم٤من اًمرضمؾ ذاك، ٟمنم دار ذم رضمؾ ُمع يٕمٛمؾ يم٤من

 وسملم اًمرئٞمس سملم ٟم٘م٤مش ومجرى، اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر أن وهق احلزيب اًمرأي هذا

ٟمٜم٤م ُمـ اعمرؤوس، اعمرؤوس  أن وًمًٜم٤م، أدًم٦م وقمٚمٞمف، اًمّمحٞمح اًمرأي يتٌٜمك إظمقا

، سم٘مريٜم٦م إٓ اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ يتٌٜمك ذاك، يٜم٦مًم٘مر إٓ ًمٚمقضمقب إُمر أن: سمّمدده٤م

، اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل ـمقيؾ ٟم٘م٤مش ومالن وسملم سمٞمٜمل ضمرى: ىم٤مل، يِمٙمق ص٤مطمٌل ومج٤مءين

 أخ٘مل أن قمـ يِمجٕمٜمل ُم٤م اًمًٚمٗمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ قمٜمده ومٞمف ُم٤م هذا وص٤مطمٌل
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 ًمف ُم٧موَمَ٘مدَّ ، اًمٗمٙمرة هذه ذم احلزيب ذًمؽ يٜم٤مىمش أن هب٤م يتٛمٙمـ أضمؾ ُمـ حم٤مضة قمٚمٞمف

 سم٤مًمٚمٖم٦م ًمف ىمٚم٧م سم٠مُمر أُمرك يمٚمام، ُم٠مُمقر أن٧م، سمًٞمٓم٦م اًمِمٖمٚم٦م أظمل ي٤م: ًمف ىمٚم٧م، اىمؽماطم٤مً 

، ُمٕمف شمتج٤موب ٓ، قمٚمٞمف شمرد ٓ، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أنؽ طم٤مًمؽ اقمٛمؾ: يٕمٜمل، ـمٜمش: اًمًقري٦م

 ي٤م: ًمف ىمؾ، سمٙمذا آُمرك أن٤م، أن٧م سمؽ ُم٤م! ومالن ي٤م: ًمف ؾمٞم٘مقل، [همٞمٔمف] ؾمٞمٓمٚمع ذًمؽ

 .اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر أؾمت٤مذ

 ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: اًمٕمٚمامء أجْم٤مً  ي٘مقل يمام اعمث٤مل هذا ُمـ ؿم٤مهدي

 شم٤مرة اإلسم٤مطم٦م يٗمٞمد شم٤مرة آؾمتح٤ٌمب يٗمٞمد شم٤مرة اًمقضمقب يٗمٞمد شم٤مرة إُمر ومٚمٞمس، اعم٘م٤مل

 ُم٘مّمقد ُيـَحّدد أن يًتٓمٞمع اًمذي ُمـش اًمٙمريؿ اًمٕمزيز أن٧م إٟمؽ ذق»، اهلزء أجش يٗمٞمد

 عمِم٤مهد؟ا اًم٤ًمُمع، اًم٘مري٥م أم اًمٌٕمٞمد أُمر

 يم٤من وإٓ ًمٚمقضمقب يم٤من إُمر هذا أن يٗمٝمؿ أن يًتٓمٞمع اًمذي هق هذا أن ؿمؽ ٓ

 .إًمخ. .وآ وآ ًمالؾمتح٤ٌمب

 ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ًمٜم٤م رووا اًمذي ه١مٓء: أن

 سم٤مًمًٜمدش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» اعمقـم٠م ذم ضم٤مء وىمد، ط اًمٜمٌل أصح٤مب هؿ شي٘مقل

 ذم ذع وم٢مذا، يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥مقمٛمر  زُم٤من ذم ٜم٤مساًم أن اًمّمحٞمح

 يم٤من واضم٥م اعم١مذن إضم٤مسم٦م يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٝمٜم٤م، اًمٙمالم قمـ أُمًٙمقا  اخلٓم٦ٌم

 وإٟمام، يمالم ُمـ ي٠مظمذون ُم٤م ًمٙم٤مٟمقا  اجلٛمٕم٦م قمٜمد اخلٓمٞم٥م خيٓم٥م قمٜمدُم٤م اًمّمٛم٧م

، ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م»: اعمٜمؼم قمغم وقمٛمرقمٛمر  زُمـ ذم اًمراوي ىم٤مل ح٤م، اعم١مذن إضم٤مسم٦م ذم ي٠مظمذون

 اعم١مذن إضم٤مسم٦م أن يرون ٓ يم٤مٟمقا  أهنؿ هذا ُمـ ومٝمٛمٜم٤مش أنّمتٜم٤م سم٤مخلٓم٦ٌمقمٛمر  ذع وم٢مذا

 يٙمٗمل؟ وًمٕمٚمف. اًمدًمٞمؾ هق هذا، واضم٦ٌم

 .اهلل ؿم٤مء إن: مداخؾة

 .اهلل ؿم٤مء إن: الشقخ

٤ًٌم إُمر يم٤من ًمق: مداخؾة  ٟمتٙمٚمؿ؟ أَّٓ  ذًمؽ يٛمٜمع هؾ واضم

 ودمٞم٥م؟ شمتٙمٚمؿ، يمٞمػ: الشقخ
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 .ٟمٕمؿ: ةمداخؾ

 .هذا يٛمٙمـ يمٞمػ: الشقخ

 .اعم١مذن َأذَّن: مداخؾة

ر، ٓ ٓ: الشقخ  يٛمٙمـ؟ يمٞمػ زم َصقِّ

 اهلل: أىمقل أن٤م يٜمٝمل أن سمٕمد، أتٙمٚمؿ أن٤م أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل اعم١مذن: مداخؾة

 .أيمؼم اهلل أيمؼم

 ذاك أن شمتّمقر أن٧م يم٠منؽ: أوًٓ ، ضمداً  وواوح شَمَٙمٚمُّػ ومٞمف أوًٓ  هذا: الشقخ

 قمغم يم٤من إذان هٜم٤مك سمٞمٜمام، اًمقىم٧م ُمـ ُمتًع ومٞمف: يٕمٜمل، هٜم٤م أذاٟمٜم٤م ُمثؾ انإذ

ن هق ُمثٚمام، اًم٤ًٌمـم٦م  اًمٙمالم سملم دمٛمع أن اعمج٤مل ُمـ قمٜمدك يٌ٘مك ومال، شم٘مقل أن٧م ُي١َمذِّ

، وهٙمذا شمٙمٚمٛم٧م أن٧م يمٚمام أضم٧ٌم أن٧م يمٚمام ه٤مم يمالم اًمٚمٖم٦م قمٚمامء قمٜمف ي٘مقل اًمذي

 .أوًٓ  هذا، واىمٕمل هق ُم٤م اخلٞم٤مل حمض هق أُمر شمتّمقر يٕمٜمل

 يم٤من وٟمتٙمٚمؿ ٟمجٞم٥م يمٜم٤م سم٠منٜم٤م اعمتحدث يتحدث يم٤من، ىمٚم٧م يمام إُمر يم٤من ًمق: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .أن٧م ذهٜمؽ ذم ُمٛمقع هق يمام إُمريـ سملم جيٛمع

 سمٕمض ذم يتٜم٤مىمِمقا  ح٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم، واؾمع واًمٕمٚمؿ، ضمداً  ُُمِٝمّٛم٦م سمٜم٤مطمٞم٦م ُيَذيمِّرين وهذا 

 وأن٤م، يمذا ىم٤مل اًمرؾمقل يٙمقن أن جيقز: قا ي٘مقًم إطم٤مدي٨م سمٕمض قمٜمد وي٘مٗمقن اعم٤ًمئؾ

 اًمٜمٌل أن وهل، احل٩م ذم اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م شمٕمرومقن، سمف قمٝمد طمدي٨م أن٤م ُمثالً  ًمٙمؿ أضب

 سمـ اًمٗمْمؾ اًمًالم قمٚمٞمف رديٗمف ويم٤من، ظمثٕمٛمٞم٦م اُمرأة ًم٘مٞمتف اجلٛمرة رُمك أن سمٕمد ط

 اًمٜمٌل فومٍم، ووٞمئ٤مً  اًمٗمْمؾ هق ويم٤من مجٞمٚم٦م ويم٤مٟم٧م، إًمٞمف وشمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومٙم٤من، قم٤ٌمس

ف وم٘م٤مل، أظمرى ضمٝم٦م إمم اًمٗمْمؾ وضمف ط  إين»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ح٤مذا: اًمٕم٤ٌمس قَمٛمُّ

 هؾ اعمرأة وضمف سم٘مْمٞم٦م قمالىم٦م ًمف اعمقوقع شاًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمام ومخِمٞم٧م، وؿم٤مسم٦م ؿم٤مسم٤مً  رأج٧م

٤َم َي٤م▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم وداظمؾ قمقرة هق ِلُّ  أهَيُّ َْزَواضِمَؽ  ىمُْؾ  اًمٜمٌَّ ًَ  َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
 َوٟمِ

ِ
 ٤مء

َـّ  ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  ُِم ، وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ومٞمف[ 19: إطمزاب] ♂ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 .اًمّمدد هذا ذم ًمًٜم٤م
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 سمحؼ هلؿ ُيٕم٤مروقن، اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م شمٕمٜمل أي٦م سم٠من ي٘مقًمقن اًمذيـ أن: وم٤معمقوقع 

 سمحدي٨م آؾمتدٓل ٕن: اًمِم٤مهد وهٜم٤م، سمٕمْمٝمؿ جيٞم٥م ومامذا، اخلثٕمٛمٞم٦م سمحدي٨م

 اًمٗمْمؾ يٜمٔمر يم٤من وح٤مذا، مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م اًمراوي أدرى ومام، مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م اخلثٕمٛمٞم٦م

 .ىمدُمٞمٝم٤م أمخص إمم رأؾمٝم٤م ىمٛم٦م ُمـ سم٤مًمًقاد ُمٕم٠ٌمة يم٤مٟم٧م إذا

ِرُم٦م يم٤مٟم٧م هؿ ي٘مقًمقن يمام وهل ظم٤مص٦مً ، وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م يم٤مٟم٧م هل: إذاً   ، حُمْ

ِدل أن هل٤م جيقز يم٤من نوإ، شمٜمت٘م٥م أن هل٤م جيقز ٓ واعمُْحِرُم٦م ًْ  .شُم

 ُٕمره٤م واضم٤ٌمً  اًمًؽم يم٤من ًمق: اًمقضمف ؾمؽم سمقضمقب اًم٘م٤مئٚملم قمغم آقمؽماض ومٞم٠ميت 

 أن يٛمٙمـ: اًمٌٕمض؟ ي٘مقل ُم٤مذا، اًمِم٤مهد هٜم٤م، وضمٝمٝم٤م شمًؽم سم٠من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

اسمـ  قمـ أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ٟم٘مقل ٟمحـ، سم٤مًمًؽم أُمره٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمٙمقيم٥م ذاك قمٜمدش يٛمٙمـ» قًم٦مىم اضمٕمؾ: قمٛمر

: ُمٕمٜم٤مه٤م، رء أول، اًمرواي٤مت ذم يمثػمة إؿمٙم٤مٓت قمٚمٞمٜم٤م يٗمتح آطمتامل هذا 

 روى ُم٤م أنف قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ أظمق قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد وهق احلدي٨م راوي إمم ٟمًٌٜم٤م

 أُمره٤م اًمرؾمقل يم٤من ًمق، أُمره٤م اًمرؾمقل يٙمقن أن يٛمٙمـ: ٟم٘مقل ومٚمامذا، سمٙم٤مُمٚمٝم٤م احل٤مدصم٦م

 يٗمتح هذا أىمقل، أُمر ُم٤م: وم٢مذاً ، ُيٜمَْ٘مؾ مل وإن، ُيٜمَْ٘مؾ أن ٓسمد ُيٜمَْ٘مؾ؟ أم ؿُيٙمت هذا هؾ

 ظمػماً  يم٤من ًمق»: أظمل ي٤م ومٞمٝم٤م طمجتٜم٤م اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٜمٙمره٤م سمدقم٦م يمؾ: ضمداً  يمٌػًما  سم٤مسًم٤م قمٚمٞمٜم٤م

سمٜم٤م، اًمٌمء هذا ومٕمٚمقا  ُم٤م أهنؿ أدراك ُم٤مش إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م  وم٢مذا، ٟم٘مٚمقا  يم٤مٟمقا  ومٕمٚمقا  ًمق: ضمقا

 .وُمذهٌٜم٤م ُمنمسمٜم٤م ظمّرسمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م يٜم٘مؾ وٓ ي٘مع أن ٟمحـ ممٙمـ ىمٚمٜم٤م

 يمالم وسملم إضم٤مسم٦م سملم مجع هٜم٤مك ومٞمف يم٤من ًمق: اعمقـم٠م رواي٦م إمم أرضمع أن٤م: وم٤مٔن 

 سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن٧م، ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م يٜم٘مؾ هق ًمٙمـ، إُمريـ يٜم٘مؾ أن٧م شمتّمقر يمام اًمراوي يم٤من

 ُم٤م اًمٙمالم أجْم٤مً  وًمٙمـ، صحٞمح: ُمٕمؽ أىمقل أن٤م، اإلضم٤مسم٦م يٜم٤مذم ُم٤م اًمٙمالم إن: شم٘مقل أن

 .اًمٜم٘مٓم٦م هذه طمقل قمٜمدي ُم٤م هذا، ىم٤مئٛم٦م احلج٦م ومتٌ٘مك، اإلضم٤مسم٦م قمدم يٜم٤مذم

 ش 11: 11: 11/ 791/واًمٜمقر اهلدى» 

 ش 11: 16: 43/ 791/واًمٜمقر اهلدى»   
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 التسجقؾ جفاز أو ادذياع يف ادمذن إجابة

، ّمالةاًم وىم٧م ذم اعمذي٤مع أو اًمتًجٞمؾ ضمٝم٤مز ذم اعم١مذن إضم٤مسم٦م جيقز هؾ: السمال

 اعمذي٤مع؟ أو اًمتًجٞمؾ ضمٝم٤مز ُمـ ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طم٤مًم٦م وذم

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ، اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طم٤مًم٦م ذم: الشقخ

 وشمّمكم دمٞمٌف ط اًمٜمٌل ومذيمر يتٙمٚمؿ ظمٓمٞم٥م يم٤من: ُمثالً  يم٤من ًمق طمتك: مداخؾة

 .ط اًمٜمٌل قمغم

 ؾم١مآن؟، إذاً  هٜم٤م يٕمٜمل: الشقخ

 .واطمد ؾم١مال ذم ؾم١مآن: مداخؾة

ؾ اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م يتٕمٚمؼ إول اًم١ًمال: الشقخ جَّ ًَ  أذاُٟمف؟ اعمُـ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 خيٓم٥م وهق اخلٓمٞم٥م ذيمره إذا ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة: اًمث٤مين اًم١ًمال: الشقخ

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

ع ٓ أنف أقمت٘مد ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م أو ومٜمحـ: إول إُمر أُم٤م: الشقخ  إذان ُينْمَ

 هق يمام إذان ٕن: ُينمع ٓ هذا ًمنمقملا اإلقمالم هق سمف واعم٘مّمقد، سم٤معمًجٚم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ُمٜم٘مقًم٦م واردة وسم٠مخٗم٤مظ، قم٤ٌمدة ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء ًمدى ُمٕمٚمقم

شمر  .سم٤مًمتقا

 وآقمتامد اًم٘مرآن هذا أو إذان هذا سمتًجٞمؾ وضمؾ قمز اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز ومال 

 ٓ احل٤مًم٦م هذه ٗملوم، اًمّمالة ًمٞمحيوا اًمٜم٤مس شمٌٚمٞمغ وهل، ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مٞمؼ ذم قمٚمٞمف

َٛمع اًمذي احل٘مٞم٘مل ًمألذان سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٤من هق يمام اًميوري ُمـ ٟمرى ًْ  ُمـ ُم٤ٌمذة ُي

 أُمده واٟم٘م٣م اٟمتٝمك أذان شمٜم٘مؾ اًمتل اعمًجٚم٦م إضم٤مسم٦م اًميوري ُمـ ٟمرى ٓ، اعم١مذن
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 أرى ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ وضمؾ قمز اهلل ذيمر إذا اعمًٚمؿ أن ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ٓ ًمٙمـ، ووىمتف

 ُمـ آذاٟمف ٟمًٛمع اًمذي اعم١مذن إضم٤مسم٦م ذم اًمِم٠من هذا ذم اًمِم٠من ًمٞمس ًمٙمـ، ؽذًم ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً 

 .إول اًم١ًمال قمـ اجلقاب هذا، ُم٤ٌمذة ومٛمف

 يذيمره طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وهق، اًمث٤مين اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م

 ذم خي٤مًمػ: أوًٓ ، هذا ٕن: اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ذًمؽ ٟمرى ومال، اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م

: صم٤مٟمٞم٤مً ، شًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م واإلُم٤مم، أنّم٧م: اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا»: ىم٤مقمدة

 آظمر سم٤مسم٤مً  قمٚمٞمٜم٤م يٗمتح، ط ًمٚمٜمٌل اخلٓمٞم٥م ًمذيمر ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة سم٤مب ومتح

 يذيمر هق ط اًمٜمٌل يذيمر طمٞمٜمام اخلٓمٞم٥م أن ؿمؽ ٓ أنف، إول اًم٤ٌمب ُمـ أهؿ ًمٕمٚمف

 احل٤مًم٦م هذه ومٗمل، ويمذا ايمذ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل: ُمثالً  ي٘مقل ومٝمق، وأيمثر أيمثر وضمؾ قمز اهلل

 قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة ذيمره سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت وقم٤ٌمدةً  قم٤مدةً  ط ٟمٌٞمٜم٤م ٟمٕمٔمؿ يمام: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ يمام

 .وشمٕمٔمٞمٛمف وإضمالًمف سمذيمره ط اًمٜمٌل ظم٤مًمؼ ُٟمَٕمٔمِّؿ أن يٜمٌٖمل يمذًمؽ، ط

 ُمٕمف ٟمحـ ٟم٘مقل ومٝمؾ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل اجلٛمٕم٦م يقم: اخلٓمٞم٥م ىم٤مل إذا: ُمثالً  

 ُيْٗمَتح وطمٞمٜمام، أظمر إُمر هبذا ٟم٘مقل أن سمد ٓ، إول سم٤مُٕمر ىمٚمٜم٤م إن، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

، ُمٜمٙمر قمـ هنًٞم٤م أو سمٛمٕمروف أُمراً  يم٤من ًمق طمتك قمٜمف اعمٜمع سم٤مب قمٚمٞمٜم٤م ؾمُٞمْٗمَتح اًم٤ٌمب هذا

، واضم٥م هق مجٞمٕم٤مً  ًمديٙمؿ ُمٕمٚمقم هق يمام اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر إن طمٞم٨م

 وآٟمت٤ٌمه ًمإلصٖم٤مء اجل٤مًمًلم ًمتٗمريغ اًمقاضم٥م هذا أؾم٘مط احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع يم٤من وم٢مذا

٘مط أن أومم سم٤مب ومٛمـ، اًمقاضم٥م هذا قمٜمٝمؿ أؾم٘مط، ًمٚمخٓم٦ٌم ًْ  ُمـ دوٟمف هق ُم٤م قمٜمٝمؿ ُي

 .أقمٚمؿ واهلل أراه اًمذي هذا، ط ٟمٌٞمف وشمٕمٔمٞمؿ وضمؾ قمز اهلل شمٕمٔمٞمؿ

 ش 11: 19: 47/ 716/واًمٜمقر اهلدى» 

  ادقحد األذان ترديد حؽؿ

د ًمألذان سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة د هؾ اعمَُقطمَّ  ٓ؟ أم اعم١مذن ُمع ُيَردِّ

 ُمنموع همػم ومٝمق، اًمتقطمٞمد قمـ ضمداً  سمٕمٞمد اعمقطمد أذان هذا: أىمقل أن٤م: الشقخ

 ومٜمحـ وهلذا، ُمنموع سم٠منف ًمٚمح٤مضيـ[ يقطمل] ىمد إؿمٝم٤مد رؤوس قمغم قمٚمٜم٤مً  وإضم٤مسمتف
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ٜم٤م وسملم سمٞمٜمٜم٤م، سم٢مضم٤مسمتف هنتؿ ٓ اجلٛمٝمقر أُم٤مم ُمقىمٗم٤من ًمٜم٤م  .ٟمجٞمٌف َرسمِّ

 .واظمتّم٤مر سمتٍمفش 11: 11: 11/ 716/واًمٜمقر اهلدى»

 احلقعؾتني يف ادمذن جياب بّمذا

 ُمثٚمف ٟم٘مقل هؾش اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل»: اعم١مذن ىم٤مل إذا: مداخؾة

 سم٤محلقىمٚم٦م؟ ٟمٙمتٗمل أو، احلقىمٚم٦م وزي٤مدة

 .هذا وُمرةً  هذا ُمرةً : الشقخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمدًمٞمؾ شم٤مرًة؟ هذا وأومٕمؾ، شم٤مرةً  هذا أومٕمؾ: مداخؾة

 سملم اجلٛمع أُم٤م، واًمقوع يم٤مًم٘مٌض ضم٤مء إُمريـ ُمـ يمالً  أن: دًمٞمؾاًم: الشقخ

 .اًمٌدقم٦م ومٝمق واطمدة واىمٕم٦م ذم اًمدًمٞمؾ

طم٦م أومٝمؿ ُم٤م أن٤م ٕين: أووح: مداخؾة  .سمٍما

 .وم٘مٌْمٜم٤م اًم٘مٌض وضم٤مء، ومقوٕمٜم٤م اًمقوع ضم٤مء: ٟم٘مؾ أخؿ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .واًم٘مٌض اًمقوع سملم ٟمجٛمع، سمدقم٦م ٟمٌتدع ًمٙمـ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .هق هذا، إصؾ هذا: الشقخ

 .واًمقوع وهٙمذا اًم٘مٌض سملم مجع أنف اًم٘مْمٞم٦م: مداخؾة

 .اًمِم٤مهد هٙمذا، ي٘مقًمقن إطمٜم٤مف هٙمذا، ٓ ٓ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: وم٤مٔن: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة
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 ضم٤مء، اًمّمالة قمغم طَملَّ  اًمّمالة قمغم طَملَّ : ٟم٘مقل أن يِمٛمؾ اًمٜمص هذا: الشقخ

: إذاً  ومٜمحـ، شسم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ: وم٘مقًمقا  اًمّمالة قمغم طَملَّ : ىم٤مل إذا»: احلدي٨م

 اجلٛمع، اجلٛمع دًمٞمؾ أجـ، إُمريـ سملم ٟمجٛمع أن أُم٤م، شم٤مرةً  وهبذا شم٤مرةً  هبذا ٟمٗمٕمؾ

 يقضمد مل إذ، واًم٘مٌض اًمقوع سملم ًمٚمجٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ُم٤م يمٛمثؾ، ظم٤مص٤مً  دًمٞمالً  يتٓمٚم٥م

ِوح: ىمٚمٜم٤م اجلٛمع دًمٞمؾ  .اعم١مذن إلضم٤مسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمذًمؽ، ٟم٘مٌض وشم٤مرة ٟمْمع شم٤مرة، ُٟمَرا

، شاعم١مذن ي٘مقل ُمثٚمام: ىمقًمقا »: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م ُمٗمٝمقم ذم: مداخؾة

: ىم٤مل وإذا»: ىم٤مل صمؿ، قمنم اًمًٌٕم٦م إذان يمٚمامت اعم١مذن أن وقمرومٜم٤م إُمر هذا قمرومٜم٤م

، شمنميع زي٤مدة هذا أن أن٤م قمٜمدي، شسم٤مهلل ٓإ ىمقة وٓ طمقل ٓ: وم٘مقًمقا  اًمّمالة قمغم طَملَّ 

 ش.سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل سمال وأخح٘مقه٤م، اًمّمالة قمغم طَمّل »: ىمقًمقا  يٕمٜمل

 ًمٗمٔم٦م؟ أو هذه اعم٘مّمقد صمؿ: ىمقًمف: الشقخ

 .احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمل: يٕمٜمل، ُمٗمٝمقُم٤مً  أىمقل أن٤م ُمٗمٝمقُم٤مً ، ٓ ٓ: مداخؾة

 صمؿ؟.. صمؿ: الشقخ

 .أن٤م ُمٜمل: مداخؾة

 .يمذا ىم٤مل صمؿ يمذا ىم٤مل: ىمٚم٧م أن٧م: الشقخ

 ..ىمقًمقا  صمؿ ُمًتؽم وٛمػم أن٤م، ٓ: مداخؾة

ىم٦م ؾم٤مرت: الشقخ ت ُُمنَمِّ سم٤مً  وِهْ  .أىمقل ُم٤م اومٝمؿ. ُُمَٖمرِّ

 .ـمٞم٥م: مداخؾة

 ..صمؿ ىم٤مل اًمرؾمقل صمؿ، إول احلدي٨م ذم ىم٤مل اًمرؾمقل إن: ىمٚم٧م أن٧م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 اًمؽمشمٞم٥م؟ هبذا قمٚمؿ ومٕمٜمدك، شمرشمٞم٥م شمريد هؾ: الشقخ

 .ٓ: ةمداخؾ
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 .اهلل ؾم٤محمؽ: الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م وإي٤مك: مداخؾة

 !شمذه٥م؟ أن٧م أجـ: الشقخ

 هٙمذا؟ ُمٜمف ٟمٗمٝمؿ ُم٤م، ؿمٞمخ ي٤م احلدي٨م ُمٓمٚمقب: مداخؾة

 صمؿ»: أن، شمٚمقي٦م هذا ٕن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م، هٙمذا ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م، ٓ: الشقخ

 اعم١مذن أضم٤مب اًمرؾمقل أن»: هٜم٤مك أن.. هل ُم٤م شمذيمر ًمٕمٚمؽ، شاعم١مذن ي٘مقل ُمثٚمام ىمقًمقا 

 احلدي٨م؟ هذا شمٕمرف.. شوأن٤م.. وأن٤م: ىم٤مل، اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل امٜمطمٞم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 أضم٤مب؟ ُم٤م سمٛمثؾ أضم٤مب هؾ، ـمٞم٥م: الشقخ

 .ٓ: مداخؾة

 أنف اًم٤ٌمب ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ُمٛمقع ُمـ ومٜمٗمٝمؿ، شمٜمقيع هذا: إذاً : الشقخ

 ذم اعم١مذن إضم٤مسم٦م ذم قلسم٤مًم٘م ايمتٗمٞم٧م أن٧م أنؽ ومٚمق، وهٙمذا وهٙمذا هٙمذا جيقز

 صح؟. إول احلدي٨م ظم٤مًمٗم٧م شمٙمـ مل، وأن٤م.. وأن٤م: سم٘مقًمؽ اًمِمٝم٤مدشملم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 أرى اًمذي أظمر اًمٌمء، رء هذا، هذا ومٕمؾ هذا ىم٤مل اًمذي ٕن ًمِـَؿ؟: الشقخ

ر وأن ًمف أتٓمرق أن سمٛمٙم٤من إمهٞم٦م ُمـ أنف  اعم١مذن أضم٧ٌم ُم٤م ًمق أنؽ: وهق سمف ُأَذيمِّ

 ؿ؟شم٠مث هؾ، ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .ٓ: مداخؾة

 ٓ وم٠من٧م سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل سمال اعم١مذن أضم٧ٌم ُم٤م أن٧م وم٢مذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 سمٙمالُمف ُم٘متدي أن٧م سمؾ، شم٠مثؿ ٓ وم٠من٧م ىم٤مل ُم٤م يمؾ ذم اعم١مذن ىم٤مل ُمثٚمام ىمٚم٧م وإذا، شم٠مثؿ

 .اًمًالم قمٚمٞمف
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 أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ورسمام، اًمرواي٤مت ُمـ اعمجٛمققم٦م هذه ُمـ أومٝمؿ أنٜمل: اًم٘مقل ظمالص٦م

 .ومًح٦م إُمر ذم أن، أن يمره٤مأذ ٓ أظمرى

 سمٞمٜمٝمؿ؟ سم٤مجلٛمع طمتك: مداخؾة

طم٦مً  ٟمٗمٞمُتف ُم٤م هذا، اهلل ؾم٤محمؽ: الشقخ  .ٟمٕمؿ. ُمثالً  ًمؽ وضسم٧م سا

 مستحب أم واجب األذان ترديد هؾ

 يٌدو ىمد أدري ُم٤م، اعمٜم٦م مت٤مم ذم اهلل طمٗمٔمٙمؿ ًمٙمؿ يمالُم٤مً  أذيمر أن٤م ؿمٞمخٜم٤م: السائؾ

، اعم١مذن ُمع اًمؽمداد يٕمٜمل ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ٜم٦ًٌمسم٤مًم اًمٚمٌس ٟمزيؾ طمتك: اًمتٕم٤مرض ُمـ رء

 ..أن٤م ذهٜمل ذم اًمذي هذا وىمٚمتؿ، اعمٜم٦م مت٤مم ذم اًمقضمقب إمم ُِمْٚمُتؿ يم٠منٙمؿ

 ..مت٤مُم٤مً  ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم، ٓ: الشقخ

: ىمٚم٧م، يتٙمٚمٛمقا  يم٤مٟمقا  أهنؿ إطم٤مدي٨م سمٕمض ورد أنف ذيمرشمؿ وطمتك: مداخؾة

 ؟ محد أب٤م ي٤م ٜم٦ماعم مت٤مم قمٜمدك، هذا ُمـ رء أو اًمؽمداد يٜم٤مذم ٓ هذا

 يم٤مٟمقا  أهنؿ»: شاعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه اًمذي سم٤محلدي٨م أؾمتدل أن٤م: الشقخ

ع وم٢مذا، احلدي٨م ذم أظمذٟم٤م، اعمٜمؼم قمغم وقمٛمر اجلٛمٕم٦م يقم إذان ذم اعم١مذن أظمذ إذا  َذَ

 ..هبذا أؾمتدل وم٠من٤م، شأُمًٙمٜم٤م اخلٓم٦ٌم ذم

 اًمقضمقب؟ قمدم قمغم: مداخؾة

٤ٌمع ذم اًمًٚمٗمل ٜم٤معمٌدئ حت٘مٞم٘م٤مً ، ٟمٕمؿ: الشقخ  هذا ذم ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م واًمٞمقم، اًمًٚمػ اشمِّ

 أو سم٤مٕواُمر ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًمٜمّمقص شمٗمًػم ٟمرى ٓ ٟمحـ أنٜم٤م اًمّمدد

 ٟم٘مؾ ضم٤مءٟم٤م: ُمثالً  وم٢مذا، واًمٕمٚمامء اًمًٚمػ أىمقال ُمـ إًمٞمٜم٤م ورد ُم٤م طمدود ذم إٓ سم٤مًمٜمقاهل

 إمم ُمٜم٤م رضمققم٤مً  واضم٥م إٟمف: ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م ومٚمٞمس، ًمٚمقضمقب ًمٞمس سم٠منف أُمر شمٗمًػم ذم

 وٟم٠مظمذ اًم٘م٤مقمدة إمم ٟمٕمقد طمٞمٜمذاك اظمتٚمٗمقا  إذا ومٞمام ذًمؽ ظمالف وقمغم، اًم٘م٤مقمدة

 ًمإلُم٤مم سمٕم٤ٌمرة واؾمتِمٝمدت، اًمتحريؿ ومٞمف إصؾ اًمذي اًمٜمٝمل ذم ويمذًمؽ، سم٤مًمقضمقب

 اًمٞمٝمقد إن»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٜمد اًمِمٕمر ًمّمٌغ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مل أنف اهلل رمحف أمحد
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، ومرو٤مً  يٙمقن أن أضمرأ : اًمّمٌغ قمـ وم٘م٤مل، شومخ٤مًمٗمقهؿ يّمٌٖمقن ٓ واًمٜمّم٤مرى

 ضمرى يم٤من وم٢من، اًمٕمٛمؾ ي٠متٞمف أن يؽمىم٥م ٕنف: سم٤مٕصؾ متًٙم٤مً  ومرض ىم٤مل ُم٤م، أظمِمك

 .ضمٌـ وإٓ، سمف اًمتٍميح قمغم اًمٜم٤مس أضمرأ  يم٤من ومرض أنف قمغم واإلومت٤مء اًمٕمٛمؾ

 .أيمؼم اهلل: مداخؾة

 اعمٕمرض هذا ذم أجْم٤مً  ىمٚم٧م وًمذًمؽ، ٟمٕمؿ أي اًمِمج٤مقم٦م هق هٜم٤م واجلٌـ: الشقخ

 أئٛم٦م ُمـ أُمث٤مهلؿ ُمـ ويمثػماً  أمحد واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمجد ًمذًمؽ: سم٤مًمذات

: اًمٙمراه٦م ًمٗمٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُيْٓمٚمِ٘مقن، حمرُم٦م أهن٤م اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٕمرف أؿمٞم٤مء ذم ي٘مقًمقن اًمًٚمػ

 ٟمحـ، ؿم٠مهنؿ همػم أن ؿم٠منٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ، قمٜمدٟم٤م حمرُم٦م هل أهن٤م ُمع يمذا وأيمره يمذا أيمره

 ُمـ ٟمص شمٗمًػم ذم ُمثالً  خي٤مًمػ ُمـ هٜم٤مك ومٚمٞمس، قمٜمدٟم٤م حمّمقرة يمٚمٝم٤م إىمقال أن

 ورقمٝمؿ قمغم يدل ومٝمق، رء قمغم اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام هذا دل وم٢من، يٕمٜمل اًمٜمّمقص سمٕمض

ِئٝمؿ وقمدم  .همػمه. سمٗمروٞمتف أو رء سمتحريؿ اًم٘مقل إمم اًمتنع قمغم دَمَرُّ

 ش11: 48: 74/ 814/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 33: 17/ 814/ واًمٜمقر اهلدى»

 الرشعل وقتف غر يف َأذهن إذا ادُمذن إجابة

ن إذا اعم١مذن إضم٤مسم٦م جيقز هؾ: مداخؾة  ؾمٛمٕمٜم٤م يٕمٜمل؟ اًمنمقمل وىمتف همػم ذم َأذَّ

 وؾمٛمٕمٜم٤م، اًمٌٚمد وىم٧م قمـ خيتٚمػ ىمد سمٚمد ذم ضم٤مًمًلم ٟمحـ أو، سمٚمد ُمـ شمًجٞمؾ أذان

 ؟هٜم٤م اعم١مذن ٟمجٞم٥م هؾ أذان

 .يٕمٜمل: الشقخ

ن: ٟم٘مقل أو: مداخؾة  ُم٤م ىمٌؾ أذن -ُمثالً - اًمٔمٝمر يم٠مذان، اًمنمقمل اًمقىم٧م ىمٌؾ َأذَّ

 ؟ٟمجٞم٥م ٓ أم ٟمجٞمٌٝمام هؾ، اًمث٤مين إذان اًمٗمجر أو، اًمزوال وىم٧م جيل

 .ُمٌتدقم٤مً  يٙمـ مل إذا، ُم١مذن أيَّ  شُمـِجٞم٥م: الشقخ
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 ؟سمذًمؽ شم٘مّمدون ُم٤مذا: مداخؾة

- اًمري٤مض ُمـ ذقمٞم٤مً  أذاٟم٤مً  شُمِذيع اإلذاقم٦م ؾمٛمٕم٧م إذا -ُمثالً - أىمّمد: الشقخ

 .ومتجٞمٌف -ُمثالً 

 .ٟمجٞمٌف: مداخؾة

 ومال، متٓمٞمط وومٞمف شمٚمحلم ومٞمف إردن قم٤مصٛم٦م ُمـ أذاٟم٤مً  ؾمٛمٕم٧م إذا أُم٤م: الشقخ

 .ًمٚمٜم٤مس ىمدوةً  يمٜم٧م إذا ظم٤مص٦م، دمٌف

 يٕمٜمل؟ سم٤مًمقىم٧م قمؼمة ٓ: وإذاً : مداخؾة

 .آظمر إمم ُمٙم٤من ُمـ خيتٚمػ اًمقىم٧م ٕن: ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش11: 71: 11/ 667/واًمٜمقر اهلدى»

 ش11: 36: 74/ 667/واًمٜمقر اهلدى»

 ادمذن وراء اإلقامة ترديد

 ٓ: ىمٚم٧م، اهلل إٓ إهل ٓ: اًمّمالة قمٜمد اعم٘مٞمؿ ىم٤مل طمٞمٜمام أُمس ؾمٛمٕمتؽ: مداخؾة

 دًمٞمؾ؟ هٜم٤مك هؾ، اهلل إٓ إهل

 إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل أخٞمس، اهلل إٓ إهل ٓ: أىمقل وأن: الشقخ

 ُم١مذًٟم٤م؟ أخٞمس اعم٘مٞمؿ هذا شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 اإلىم٤مُم٦م؟ يمؾ ذم وٟمت٤مسمٕمف، اعم١مذن سمحٙمؿ ُم١مذن يّمػم، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 شؿم٤مء عمـ صالة أذاٟملم يمؾ سملم»: ط اًمٜمٌل سم٘مقل أذيمرك وأن٤م، ٟمٕمؿ: الشقخ

 هق اًمث٤مين إذان أن شمدري أنؽ ؿمؽ وٓ، ؾمٜم٦م اًمٜم٤مس يتخذه٤م أن يمراهٞم٦م

 .اهلل ومٛمـ أص٧ٌم وم٢من ٟمٔمري وضمٝم٦م ومٝمذا...اإلىم٤مُم٦م

 .اعم٘مٞمؿ يت٤مسمع أن إًذا: مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش34: 17: 11/أ39: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 األذان؟ ترديد لف يرشع كذلؽ ادمذن هؾ

 يِمٛمؾ هؾ شي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ي٘مقل احلدي٨م: السائؾ

 ُمثاًل؟ ٟمٗمًف اعم١مذن

 وهذا ُمرشملم ي١مذن أن قمٚمٞمف جي٥م ًمٙم٤من يِمٛمٚمف يم٤من ًمق ٕنف، يِمٛمؾ ٓ، ٓ: الشقخ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  قم٤ممل سمف لي٘مق ٓ

 دائامً  يًٚمٙمقا  وأن يٛمرروا أن حي٤موًمقن اًمذيـ اعمٌتدقم٦م ظمٓم٠م قمغم ٟمًتدل هٜم٤م وُمـ

 اًمٜمٌل إن: ي٘مقًمقن أهنؿ ُمٜمٝم٤م سم٤مردة سمتٙمٚمٗم٤مت سمؾ إدًم٦م سم٠موهـ سمدقمٝمؿ سمٕمض وأبداً 

 صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: سم٘مقًمف اًم٤ًمُمٕملم ظم٤مـم٥م ط

 اًم٤ًمُمٕملم إمم اعمقضمف اخلٓم٤مب هذا ُمـ اعم١مذن أظمرضمتؿ امذاومٚم احلدي٨م آظمر إمم شقمكمّ 

 هذا ذم داظمؾ هق هؾ وًمٙمـ، ٕذاٟمف ؾم٤مُمع هق، ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل ٕذاٟمف ؾم٤مُمٕم٤مً  اعم١مذن أخٞمس

 إذان؟

 ًمٚمٛم١مذن اعمنموع ُمـ يرون ٓ ىم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم قمٚمامء أن واًم٥ًٌم، ٓ: اجلقاب

 هب٤م ظمٗمض» أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ،شصقشمف اًمِمٞمخ هب٤م رومع» أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل أن

 أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، شصقشمف اًمِمٞمخ هب٤م رومع» أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، شصقشمف اًمِمٞمخ

 يم٤من وًمذًمؽ هذا ي٘مقل أطمد ُم٤م، إذان ُمـ يٜمتٝمل أن إممش صقشمف اًمِمٞمخ هب٤م ظمٗمض»

 هذا اعم١مذن همػم سمف ي٘مّمد إٟمام ؾمٛمٕمتؿ إذا ظمٓم٤مب أن قمغم اًمٕمٚمامء سملم قمٛمٚمٞم٤مً  اشمٗم٤مىم٤مً  هذا

 .أوًٓ 

 يمام ط اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة أصقاهتؿ يرومٕمقا  أن ًمٚم٤ًمُمٕملم ينمع هؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 سم٤مٕذان؟ صقشمف اعم١مذن يرومع

 .ٓ: اجلقاب
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 سمجٝمر ضم٤مءوا أجـ ومٛمـ ؾمٛمٕمتؿ إذا قمٛمقم ذم داظمؾ أنف ٟمٗمؽمض ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد إذاً 

 قمغم يّمكم أن ًمف: ي٘م٤مل أن طمًٌف سم٤مٕذان جيٝمر يمام ط اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اعم١مذن

 إذا» قمٛمقم ذم يدظمؾ اعم١مذن أن اومؽماض قمغم هذا إذان ُمـ ومراهمف سمٕمد ط ًمٜمٌلا

سم٤مً  ًمٞمس هٜم٤م اًمٕمٛمقم هذا أن ىمٚمٜم٤م ىمد ًمٙمٜمٜم٤مش ؾمٛمٕمتؿ  وم٢مذاً  اعمخ٤مـمٌلم سمف اعم٘مّمقد ٕن صقا

 : اصمٜم٤من ظمٓمآن اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اعم١مذٟملم سمٕمض ُمـ هٜم٤م

 ذًمؽ ُمـ واؾمتٚمزُمقا  ناعم١مذش ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ىمقًمف قمٛمقم ذم أدظمٚمقا  أهنؿ: إول

 .ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم أنف

 وم٠مخح٘مقا  ط اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة صقشمف يرومع أن ًمف ضمقزوا أهنؿ: اًمث٤مين واخلٓم٠م

 .سم٤مخلػمي٦م هل٤م اعمِمٝمقد اًم٘مرون ـمٞمٚم٦م ُمٜمف يٙمـ مل ُم٤م سم٤مٕذان

 سمف ي٘مقًمقن ٓ ومٞمام ي٘مٕمقا  أن سمدقمٝمؿ ًمتًقيغ اعمتٙمٚمٗملم ٓزم ُمـ أن أقمت٘مد وأن٤م

 ضمٝمراً  ُمرة ُمرشملم ي١مذن أن ًمف اعم١مذن إذاً  هلؿ ىمٚمٜم٤م يّمكم أن ًمف ىم٤مًمقا  اإذ اًمِم٤مهد هق وهذا

 ذم اعم١مذن دظمؾ طمتك أيش اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا» ىمقهلؿ ُم٘مت٣م ذًمؽ ٕن هاً  وُمرة

 .ذًمؽ

 اعمحرم اًمرىمص ومٞمف اًمذي اعمٌتدع اًمذيمر قمغم اًمّمقومٞم٦م سمٕمض اؾمتدٓل هذا ويِمٌف

 ذًمؽ ضمقاز قمغم حيتجقن اًمذيمر طمٚم٘م٤مت ذم اهلل يذيمرون طمٞمٜمام وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  اعمٞمؾ وهق

ـَ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٘مقًمف َ  َيْذيُمُرونَ  اًمَِّذي  آظمر إمم ♂ضُمٜمُقهِبِؿْ  َوقَمغَم  َوىُمُٕمقداً  ىمِٞم٤َمُم٤مً  اّللَّ

 ووالًمتٝمؿ سمدقمتٝمؿ سمف ي١ميدون شمٗمًػماً  أي٦م هذه يٗمنون [191: قمٛمران آل]أي٦م

 هذا شمٚمتزُمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ إذاً  ؿهل ىمٚمٜم٤م وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  ومٞمف واعمٞمؾ اًمذيمر ذم اًمرىمص ذم

 يمام صقاب أنف رأجتؿ وإذا اًمتٗمًػم هذا ذم خمٓمئلم يمٜمتؿ أنٙمؿ وًمق شمٓمٌ٘مقه وأن اًمتٗمًػم

 وًمٙمـ وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  متٞمٚمقن وم٠منتؿ سمتٗمًػميمؿ أي٦م ٟمص شمٓمٌ٘مقا  أن ومٕمٚمٞمٙمؿ شمزقمٛمقن

ـَ ▬ أي٦م مت٤مم شمٓمٌٞمؼ شمريمتؿ َ  َيْذيُمُرونَ  اًمَِّذي : قمٛمران آل] ♂ضُمٜمُقهِبِؿْ  َوقَمغَم  َوىُمُٕمقداً  ىمِٞم٤َمُم٤مً  اّللَّ

 سمٕمٛمٚمٙمؿ شمٗمًػميمؿ ظم٤مًمٗمتؿ أنتؿ وم٢مذاً  ضمٜم٥م قمغم سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ يٛمٞمؾ ومام [191

 ؿم٠من ُمـ ـمٌٕم٤مً  هذا ًمٞمس [81: اًمٌ٘مرة] ♂سمٌَِْٕمضٍ  َوشَمْٙمُٗمُرونَ  اًْمِٙمَت٤مِب  سمٌَِْٕمضِ  َأوَمُت١ْمُِمٜمُقنَ ▬

 .اعمًٚمٛملم
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 .احلدي٨م هذا سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمره أردت ُم٤م هذا

 ش41 -وإثر احلدي٨م أهؾ قىمعُم-ضمدة ومت٤موى»

 ؟ قضاء األذان ترديد فاتف مـ عذ هؾ

 .إذان ًم٘مْم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 .إذان ىمْم٤مء.. .: الشقخ

 أن يًتٓمع ومٚمؿ اعم١مذن وم٠مذن آظمر يٙمٚمؿ ُمثاًل  يتحدث يم٤من ؿمخص ُمثاًل : مداخؾة

 ي٘ميض ومٝمؾ، ٟمحقه٤م أو اًمٗمالح قمغم طمل أو اًمّمالة قمغم طمل: ي٘مقل واعم١مذن إٓ يدريمف

 سمٌمء ُمٜمِمٖماًل  يم٤من، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إذان وم٤مشمف أو، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ضمديد ُمـ يٌدأ إذان؟

 .اعم١مذن أذان أثٜم٤مء يردد أن يًتٓمع ومل

، سم٤مإلضم٤مسم٦م اٟمِمٖمؾ ومٚمق، وم٤مت وم٤مت ُم٤م أُم٤م، اإلضم٤مسم٦م صدد ذم هق قمام جيٞمٌف: الشقخ

 مل ومٝمذا أذاٟمف ُمـ إظمػمة اجلٛمٚم٦م ذم اعم١مذن يدرك طمتك ًها  هق ي١مذن أن سمٛمٕمٜمك: أي

 .أذن وإٟمام اعم١مذن جي٥م

 ..ُمثاًل  اعم١مذن أدرك ًمق: أومٝمؿ ًمٙمل ؿمٞمخ ي٤م يٕمٜمل: مداخؾة

: شم٘مقل أن٧م شمًتٕمجؾ؟ ح٤مذا وم٢مًذا، ٓ ومٝمٛمتف؟ ىمٚمتف اًمذي أن٤م، شمٗمٝمؿ مل أن٧م: الشقخ

 أن وم٤معمٕمروف، إذان مجؾ ُمـ مجٚم٦م يمؾ ذم اعم١مذن إضم٤مسم٦م قمـ ُم٤م سمِمٖمؾ ؿمٖمؾ رضماًل  أن

 أيمؼم اهلل: اًم٤ًمُمع ي٘مقل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل إذا: هٙمذا نشمٙمق اعم١مذن إضم٤مسم٦م

 هٜم٤م؟ إمم ُمٜمل اًمٗمٝمؿ هذا صحٞمح، إذان آظمر إمم هٙمذا، أيمؼم اهلل

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 إمم إذان أول ُمـ مجٚم٦م يمؾ قمغم اعم١مذن جي٥م ومل اٟمِمٖمؾ ومٝمق! ـمٞم٥م: الشقخ

 هٜم٤م؟ إمم صح ًمٚمٛم١مذن شمٗمرغ هٜم٤مك، اًمّمالة طمل

 .ٕمؿٟم: مداخؾة
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 اٟمِمٖمؾ إذا: أىمقل، إظمػمة وًمٕمٚمٝم٤م واًمث٤مًمث٦م، اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓمقة هذه! ـمٞم٥م: الشقخ

 ًمٞمس هذا أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل أن إمم سم٤مًمٕمقد ٟمٗمًف ؿمٖمؾ أو هق

٤ًٌم  هق إٟمام واًمٗمرق، اعم١مذن أذن يمام ي١مذن إٟمف: ومٞمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ، ًمٚمٛم١مذن ُمٞم

 شم٠مذيـ هق وإٟمام اًمرضمقع هذا ُمـ وم٤مئدة ٓ وم٢مًذا، صقشمف ظمٗمض وهق صقشمف رومع اعم١مذن

 جيٞم٥م وًمٞمس إذان يٕمٞمد هق وسمٞمٜمام اًم٤ٌمىمل ي٠ميت هق ومٌٞمٜمام ي٠ميت صمؿ، ُمنموع همػم هذا

 قمٚمٞمؽ؟ ومٝمٛم٧م، إذان سم٘مٞم٦م قمـ اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف ومًٞمٗمقت

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 قمكم؟ ومٝمٛم٧م! ـمٞم٥م: الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ُمالطمٔم٦م هٜم٤مك ًمٙمـ، ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .شمٗمْمؾ: شقخال

 طمل، ومؽمة ي٘مػ صمؿ اًمّمالة قمغم طمل: سمٌطء ُمثاًل  ي١مذن اعم١مذن يم٤من ًمق: مداخؾة

 اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل يم٠من، سمنقم٦م يٕمٞمد أن هذا ويًتٓمٞمع، ومؽمة ي٘مػ صمؿ اًمٗمالح قمغم

 ..أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل، أيمؼم

 .قمكم ومٝمؿ ُم٤م: الشقخ

 ..ومٝمٛمتف اًمذي ىمٚم٧م أن٧م ًمٙمـ، ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م سمغم: مداخؾة

: أىمقل أن٤م.. قمكم ومٝمٛم٧م ُم٤م أنؽ يٛملم ًمؽ أطمٚمػ: اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا : الشقخ

٤ًٌم ًمٞمس ومٝمق إذان إمم هق قم٤مد إذا  ويمام ًمؽ وصٗم٧م يمام شمٙمقن اإلضم٤مسم٦م، ُم١مذن هق، ُمٞم

 أن٧م، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ومٞم٘مقل جيٞمٌف اًم٤ًمُمع، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل اعم١مذن، شمٕمٚمؿ

 هق وم٢مذا ًمإلضم٤مسم٦م شمٗمرغ هٜم٤مك، اًمّمالة قمغم طمل إمم وصؾ أن إمم آٟمًٗم٤م اًمّمقرة صقرت

 هق ي١مذن أن وإُم٤م، سم٘مل ومٞمام اعم١مذن جي٥م أن إُم٤م: اًمٙمالم أـمقل وأن٤م أن أُمريـ سملم

 ًمٚمٛم١مذن؟ ُمٞم٥م هق ومٝمؾ، ًها  ًمٜمٗمًف

 .ُمٞم٥م ًمٞمس: مداخؾة
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 واوح اجلقاب، صٖمرت ُمٝمام ٟم٘مٓم٦م وٓ سم٘مل ومام، ًمؽ ىمٚمتف اًمذي هذا: الشقخ

 سم٤مإلضم٤مسم٦م ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ومٝمق اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ سم٘مل ُم٤م حتّمٞمؾ أراد إن قمٚمٞمف ٌٖمليٜم أنف ضمًدا

 ؾمٞمخن صمؿ، جيٞم٥م وٓ ؾمٞم١مذن ومٝمق إذان أول ُمـ يٕمقد أن أُم٤م، إذان سم٘مٞم٦م قمغم

 أن٧م اًمتل احل٤مًم٦م هذه ذم آظمره ذم وٓ إذان أول ذم ٓ أضم٤مب ُم٤م ومٝمق اًم٤ٌمىمٞم٦م اإلضم٤مسم٦م

 .شمّمقره٤م

 ش11: 11: 11/ب34: اًمٜمقر رطمٚم٦م»
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 ادقحد األذان بدعة

 شم٠مذيـ أهٚمٝم٤م يًٛمع، ط اهلل رؾمقل ُمًجد ُمع ُم٤ًمضمد شمًٕم٦م سم٤معمديٜم٦م يم٤من»

 قمٛمرو سمٜمل ُمًجد أىمرهب٤م، ُم٤ًمضمدهؿ ذم ومٞمّمّٚمقن، ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم سمالل

 سمٜمل وُمًجد، قمٌٞمد سمٜمل وُمًجد، ؾم٤مقمدة سمٜمل وُمًجد، اًمٜمج٤مر سمٜمل ُمـ ُمٌذول سمـ

 سمٜمل وُمًجد، ُزريؼ سمٜمل وُمًجد، إؿمٝمؾ قمٌد سمٜمل ُمـ راشم٩م سمٜمل وُمًجد، ؾمٚمٛم٦م

 .وٕمٞمػش. اًمت٤مؾمع ذم ويِمّؽ ، ضُمَٝمْٞمٜم٦م وُمًجد، أؾمٚمؿ وُمًجد، هِمٗم٤مر

 ذم اعمقطمد إذان اسمتدع ُمـ طمج٦م هق احلدي٨م هذا وًمٕمؾ، هذا: ]قال اإلمام[

 أيب ُمًجد ذم إذان يذيٕمقن وم٢مهنؿ، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ همػمه٤م و، إردن - قمامن

 وٕمٞمػ احلدي٨م أن وُمع! اعم٤ًمضمد ؾم٤مئر ذم إذان ومٞمٕمٓمٚمقن، إذومٞم٦م ذم رويشد

 إطمداث قمغم دمّرأ  يمٞمػ -! واهلل - أدري وًم٧ًم. ذًمؽ ذم سحًي٤م ًمٞمس وم٢مٟمف سمٞمٜم٤ّم يمام

 اًمٌالد قمقاصؿ ؾم٤مئر اؾمتٛمرار وُمع، اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مرون هذه سمٕمد أطمدصمٝم٤م ُمـ اًمٌدقم٦م هذه

 ! اًمّمقت ُمٙمؼم سمقاؾمٓم٦م وإقمالٟمف ُمًجد يمؾ ذم إذان قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اإلؾمالُمٞم٦م

 ش.344-341/ 14/1»اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادقاققت عذ االعتّمد بطالن عذ والؽالم، األذان تقحقد حؽؿ

 األذان يف الػؾؽقة

 ؟[إذان شمقطمٞمد ذم اًمِمٞمخ رأي طمقل ؾم١مال]: مداخؾة

صمٜم٤م، رأجل: الشقخ راً  سمف حتدَّ رً  ُِمَرا  ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة إذان أن: ظمالصتف، وشمٙمرا

 ًمًٌٞمؾ خم٤مًمػ اًمتقطمٞمد هذا وأن، إن٤مم سملم إؿم٤مقمتف شم٘مٜملم جيقز ٓ وأنف، اإلؾمالم

ـْ ▬: ي٘مقل اًمٕم٤معملم ورب، اعم١مُمٜملم ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 .[111: اًمٜم٤ًمء] ♂َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜمَّؿَ  فِ َوُٟمّْمٚمِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمِّفِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ 

 ي٠ميت ومحٞمٜمام، أذاٟم٤مً  ُمًجد ًمٙمؾ أن قمغم ُمْمقا  اًم٘مرون هذه يمؾ ذم وم٤معمًٚمٛمقن

 قمغم إذان هذا إذاقم٦م يٗمرض صمؿ، واطمداً  أذاٟم٤مً  ومٞمجٕمؾ، اهلل ذيٕم٦م قمـ و٤مل ُمٌتدع
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ؾ إذان ي٘مٞمؿ ومٙم٠منف، إظمرى اعم٤ًمضمد جَّ ًَ  .ػاعمَُٙمٚمِّ  أذان ُمٙم٤من اعمُـ

ين ومٙمؾ   يمام، إذان ذًمؽ وُمـ، سمقاضمٌف ُمٜمٝمؿ يمٌؾ  ي٘مقُمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ اعم٤ًمضمد ُُم١َمذِّ

 .اإلُم٤مُم٦م سمقفمٞمٗم٦م ي٘مقُمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م يمؾ أن

 اعم٤ًمضمد ذم إذاٟم٤مت شمٕمٓمٞمؾ ذًمؽ ُمـ يٚمزم إذان شمقطمٞمد ٟمتٞمج٦م ُمـ يم٤من وم٢مذا 

 .شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك اهلل ؿمٕم٤مئر ُمـ ًمِمٕمػمة شمٕمٓمٞمؾ ىمٚمٜم٤م يمام وهذا، إظمرى

 يمؾ آظمر ُمًجد أذان قمـ خيتٚمػ ُمًجد[ يمؾ] أذان سم٠من: ذًمؽ إمم وُيَْم٤مف 

 .إذان سمتقطمٞمد أهٚمف اسمتكم اًمذي اًمٌٚمد هذا ُمثؾ ذم آظمتالف

 اعمٕمروف وهق، اًمٌٚمد هذا ذم ضمٌؾ أقمغم هق اًمذي اجلٌؾ قمغم -ُمثالً - وم٤مٕذان 

 ذم يٙمقن اًمذي اعمًجد يم٠مذان -ُمثالً - ومٞمف اًمٗمجر أذان يٙمقن ٓ، إذومٞم٦م سمجٌؾ

 ىمٌؾ اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع يرى اجلٌؾ ذًمؽ رأس قمغم يم٤من ُمـ ٕن: اًمٌٚمد وؾمط

 .اجلٌؾ وادي ذم هؿ اًمذيـ أوئلؽ ُمـ ضمداً  يمثػمة دىم٤مئؼ

د إذان ومٗمرض   ُمـ ومٕمج٥م شمٕمج٥م وإن، اًمنمقمل ًمٚمتقىمٞم٧م ُمٜم٤مىمض هق اعمَُقطمَّ

ٌَٕمق طملم أهنؿ اعمقطمد إذان قمـ واعمداومٕملم اعمتحٛمًلم ه١مٓء  اًمتل اعمٗمٙمرة نَيْٓم

 ُمراقم٤مة ُمع»: ورىم٦م يمؾ أؾمٗمؾ ذم ويٙمتٌقن، إوىم٤مف وزارة ُمٗمٙمرة قمٚمٞمٝم٤م يٓمٌٕمقن

، ًمٚمنمع ُمٓم٤مسمؼ احل٘مٞم٘م٦م ذم ضَمّٞمد اًمتٜمٌٞمف وهذاش اًمٌالد ٓظمتالف سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتقىمٞم٧م ومرق

 .اًمنمع وهذا اًمتٜمٌٞمف هذا خي٤مًمػ ُمـ أول هؿ ًمٙمـ

 ُيراقمقا  مل أهنؿ ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ،واطمداً  أذاٟم٤مً  اًمٜم٤مس قمغم ومروقا  طمٞمٜمام ٕهنؿ: ذًمؽ 

 .آظمر ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُمـ واًمتقىمٞم٧م ٓظمتالفا هذا

٤مر ي٘مقل ويمام، اًمٌٚمد هذا ذم دمرسم٦م ًمٜم٤م وٟمحـ   ختتٚمػ إرض سم٠من: إرايض شُمـجَّ

 .ختتٚمػ إوىم٤مت يمذًمؽ، سم٤مًمِمؼم

ة ُدقمٞمٜم٤م ًم٘مد  ٧م أن يم٤مٟم٧م، ىمري٦م ذم ًمإلومٓم٤مر ؾمٜملم سمْمع ُمٜمذ َُمرَّ  قمامن إمم ُوٛمَّ

 يمام اًمؼمٟمدة هذه أُم٤م، ضمٜمقسمٞم٦م شمٚمؽ ًمٙمـ، يمٝمذه سمرٟمدة قمغم ومجٚمًٜم٤م، ٜم٤مقمقراًم اؾمٛمٝم٤م

ه يمام اًمِمٛمس همروب ذًمؽ ُمع يرى ومٞمٝم٤م واجل٤مًمس، ؿمامًمٞم٦م شمرون  ٕول، هٜم٤م ٟمحـ ٟمرا
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111 

 وسمٕمد شمٖمرب اًمِمٛمس ومٜمرى هٜم٤م أُم٤م، اًمِمٛمس همروب ُمع إذان شمٓم٤مسمؼ أؾمٛمع ُمرة

 .إذان يٕمٚمٜمقن دىم٤مئؼ قمنم

، هٜم٤م قمـ اًمِمٛمس همروب ومٞمت٠مظمر، اًمٜم٤مقمقر قمـ ْم٦مُمٜمخٗم اجل٤ٌمل هٜم٤مك ٕنف ح٤مذا؟

د إذان وسملم اًمِمٛمس همروب سملم اًمٗمرق هل اًمتل اًمدىم٤مئؼ اًمٕمنم ومٝمذه  هٜم٤مك، اعمَُقطمَّ

 أجْم٤مً  ذهٌٜم٤م، اًمٌٚمدة ٟمٗمس ذم هذا ُمـ أقمج٥م هق ُم٤م رأج٧م ًمٙمـ، ذه٧ٌم دىم٤مئؼ اًمٕمنم

 ذانأ وؾمٛمٕمٜم٤م، اعمٖمرب ًمّمالة اعمًجد دظمٚمٜم٤م، أدري ٓ آظمر يقُم٤مً  أو أظمرى ؾمٜم٦م

 .شمٖمرب مل أُم٤مُمٜم٤م واًمِمٛمس اعمٖمرب

 .قمجٞم٥م: مداخؾة

 اعمقاىمٞم٧م ذم واًمتٜمٌٞمف، ضمٝم٦م ُمـ إذان شمقطمٞمد ُمٕمٜمك ومام، سمٕمد شمٖمرب مل: الشقخ

 .إوىم٤مت ومرق ُمراقم٤مة ُمع، اًمروزٟم٤مُم٦م ذم شمٜمنم اًمتل هذه

ار ذم صٝمٞم٥م ُمًجد اؾمٛمف هٜم٤م ُمًجًدا رأى همػمي، وم٤ميض يمالم ، اًم٤ًمسمع اًمَدوَّ

 إُم٤مم وهق، اًمِمت٤مء ومّمقل سمٕمض ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  يًٛمع -أجْم٤مً - سم٠منف رأى ُمـ طمدصمٜمل

 .سمٕمد شمٖمرب مل واًمِمٛمس سم٤مإلذاقم٦م اعمُـذاع إذان يًٛمع، ُمًجد

 .أيمؼم اهلل: مداخؾة

د إذان هذا: وم٢مذاً : الشقخ  ُمـ وُُمَ٘مٚمِّؾ، اًمِمٕمػمة هلذه ُُمَٕمٓمِّؾ يمقٟمف ُمع اعمَُقطمَّ

، واطمد آن ذم ًمِمٛمسوا اًمٗمجر ُمٓمٚمع هٜم٤م ٟمرى ٟمحـ، ًمٚمٜم٤مس شمْمٚمٞمؾ ومٗمٞمف، إذاقمتٝم٤م

، اعمًجد ذم هٜم٤م اًمّمالة ُي٘مٞمٛمقن قمٜمدُم٤م، اًمٞمقم ٓطمٔمتؿ يمٜمتؿ إذا اًمٗمجر ي١مذٟمقن

 .هٜم٤م قمٜمدٟم٤م اًمّمالة حتؾ طمٞمٜمذاك

ٟمقا  وىمد، ذًمؽ ىمٌؾ ـمٚمع ىمد اًمٗمجر يٙمقن: طمٞمٜمذاك   ُم٤م، سم٤ًمقم٦م اًمٜمّمػ ىمٌؾ َأذَّ

 .اًمٗمجر وىم٧م دظمؾ

 .أذان سمدون َصّٚمقا : مداخؾة

 ُمـ؟: الشقخ
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 .أذان سمدون َصٚمُّقا  أهنؿ: ُمٕمٜم٤مه، ا صٚمق اًمذيـ: مداخؾة

 .اًمقىم٧م ىمٌؾ، أذان سمدون ًمٞمس، إذان ُيذيٕمقا  هؿ: الشقخ

 اًم٤ًمقم٦م ي١مرظمقن، اًمِمٛمس ـمٚمقع اًمروزٟم٤مُم٦م ذم يٙمتٌقن: إظمرى، واطمدة هذه

راً  هذا راىم٧ٌم أن٤م... وٟمّمػ ؾم٧م أو ورسمع ؾم٧م راً  ُمرا  ذم وٟمحـ هٜم٤م اًمِمٛمس، وشمٙمرا

، ؾم٤مقم٦م سمرسمع اعمٗمٙمرة شمقىمٞم٧م سمٕمد اًمِمٛمس ٚمعشمٓم، اًمٌٚمد ذم اًمٗمرق شمٜمًك وٓ، اجلٌؾ

 اًمِمٛمس: ًمف ي٘مقل اعمٗمٙمرة يرى ُمت٠مظمراً  اجلٌؾ هذا ذم أطمدهؿ اؾمتٞم٘مظ إذا: أي

 ذم ٟمحـ... وهذا، شمٓمٚمع مل اًمِمٛمس ًمٙمـ، اًمقىم٧م ظمرج ٕنف: يّمكم وٓ، ـمٚمٕم٧م

 أنف ؿمؽ ٓ، اًمقادي ذم سم٤مٕؾمٗمؾ يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٛمس شمٓمٚمع ومٛمتك، اعمرشمٗمع اعمٙم٤من

 .ٟمٕمؿ أي. وأيمثر أيمثر يت٠مظمر

 اًمٌالد يٕمؿ اًمٌالء هذا أن: اًمّمحٞمح سم٤معمٕمٜمك شم٠ميمدت أو، أظمػماً  وقمٚمٛم٧م

 قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمت٘م٤مويؿ أو اعمٗمٙمرات هذه أن اًم٥ًٌم وإذ، اؾمتثٜم٤مء سمدون يمٚمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 قمغم يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل اومؽمض: يٕمٜمل، وسمس اًمٌحر ُمًتقى راقمك، ومٚمٙمل شمقىمٞم٧م

 .سمٚمد قمـ سمٚمد اظمتالف إـمالىم٤مً  ُيَراع ومل، ىمٞم٧ماًمتق هذا وم٠مقمٓمك، واطمد ؾم٤مطمؾ

 ٓطمٔمتؿ سمد ٓ، واًمٕمٛمرة ًمٚمح٩م ٟم٤ًمومر طمٞمٜمام، ُمٕمٜم٤م يٙمقن يم٤من عمـ أىمقل يمٜم٧م أن٤م 

 اًمًٚمًٚم٦م هبذه وإذا ضمداً  قم٤مزم ضمٌؾ، يٛمٞمٜمٜم٤م قمغم ضمٌؾ قمغم َٟمُٛمرّ  اًمٓمريؼ أثٜم٤مء ذم ُمٕمل

 .شمٜمخٗمض شمٌدأ

 اجلٌؾ أن سم٥ًٌم: ٚمٞمفقم اًمِمٛمس وهمرسم٧م إرض ُمـ سمرطم٦م ذم ٟمزل إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومٚمق 

ٌَؾ إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمٜمف إقمامًٓ  اعمٖمرب يّمكم أنف ًمف وسمدا، ُمرشمٗمع  ُمـ اًمٚمٞمؾ َأىْم

 .وصغم أومٓمر شاًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد، اًمِمٛمس وهمرسم٧م، ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر، ه٤مهٜم٤م

 وإذا، قمٜمده ٟمزل هق يم٤من اًمذي اجلٌؾ هذا ٕن: ـم٤مًمٕم٦م اًمِمٛمس وإذ ىمٚمٞمالً  ُمِمٞمٜم٤مً  

 .وشمٜمزل هتقي اًمًٚمًٚم٦م أن سم٥ًٌم احور ـم٤مح سمف

 أو دىم٤مئؼ مخس يٛمٙمـ اًمرضمٚملم سملم ذم ُم٤م اًمث٤مين اعمٙم٤من ذاك ذم يم٤من اًمذي: وم٢مذاً  

 .إول اإلٟم٤ًمن هذا سمف يّمكم أن ًمف يّمح ٓ، سم٤مًمًٞم٤مرة دىم٤مئؼ قمنم
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٧م هذا: مداخؾة  ...صالشمف َصحَّ

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ٕن: يّمكم أن ًمف جيقز ٓ، دىم٤مئؼ سمٕمنم أو دىم٤مئؼ سمخٛمس ُمٜمف سمٕمد اًمذي ومذاك

 .ٟمٕمؿ. يمٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م وهٙمذا، سمٕمد شمٖمرب ومل ـم٤مًمٕم٦م ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم شمزال ٓ اًمِمٛمس

 . اعمًٛمققم٦م اح٤مدة ذم اًمٜم٘م٤مش سم٤مىمل ويراضمعش 11: 11: 77/ 477/واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 17: 37/ 477/واًمٜمقر اهلدى»

 الرشؿقة األذان بؿقاققت اإللتزام

 اشمٗم٤مق ذم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة، [إًمٞمٝم٤م] أذت تلاًم اًم٘م٤مقمدة يٕمٜمل اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: مداخؾة

ُم٦م ُم٦م شمٗم٤مقا أُمٙمـ ُم٤م ٕا  اًمّمٞم٤مم هن٤مر ذم اًمٗمٓمر ذم، اًمٜمٌقي٦م اًمتقضمٞمٝم٤مت فمؾ ذم ظم٤مص٦م، ٕا

ن ُمِم٤مهدة يٕمٜمل اًمتل اًمٔم٤مهرة وهذه، اًمِمٛمس شمٖمرب قمٜمدُم٤م  ُم٤مئدة حيي يٕمٜمل أطمٞم٤مٟم٤مً  أنف، ٔا

 أو دىم٤مئؼ صمالث ىمٌؾ...ًمِم٤مبا يٗمٓمر وىمد، ي٤ًمرع اًمِم٤ٌمب وسمٕمض اعم٤ًمضمد ذم أو اإلومٓم٤مر

صؾ هذا يمقن ُمع، دىم٤مئؼ أرسمع ُم٦م وطمدة، دُمِمؼ، قمامن ُمثؾ اًمقاطمد اًمٌٚمد ذم أجْم٤مً  ٕا  ذم ٕا

 ُم٤ًموم٦م إمم متتد اًمقاطمدة اعمديٜم٦م أن، اعمدن ذم أن احل٘مٞم٘م٦م ضمديدة اقمت٤ٌمرات ُمع اإلومٓم٤مر

 حتت٤مج اًمث٤مين اًمٓمرف ُمـ سمٞمٜمام هٜم٤مك ُمـ أوهل٤م ذم اًمِمٛمس ومتٖمرب، يمٞمٚمق صمالصملم يمٞمٚمق قمنميـ

 .ًمتٖمرب دىم٤مئؼ أرسمع أو دىم٤مئؼ صمالث أو دىمٞم٘متلم إمم

 .مت٤مم: الشقخ

م أن إمم اًمتقضمٞمف يٕمٜمل، أن اًمتقضمٞمف يٜمٌٖمل يٕمٜمل أخٞمس: مداخؾة  سم٤مٕذان آًمتزا

 يٜمتٔمروا، اًمِمٞمٕم٦م ُمثؾ هل ُم٤م دىم٤مئؼ أرسمع أو صمالث أو دىمٞم٘متلم طمدود ذم اعم٠ًمخ٦م دام ُم٤م

 ُمثؾ ظم٤مص٦م، ٓقمت٤ٌمرات ًمٙمـ اًمِمٛمس سمٖمروب ني٠مظمذو إٟمام، اًمٜمجقم شمِمتٌؽ طمتك

 ٟمرى ٟمٙمقن وٟمحـ ي١مذن ي٘مقًمقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمّمقيٚمح ذم يٕمٜمل، اعمدن ؾمٕم٦م، آقمت٤ٌمر هذا

 اعم٠ًمخ٦م ٓ يٙمقن، اًمٖمرىم٤مء ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٝم٦م ذم سمٞمٜمام اعم١مذن ي١مذن قمٜمدُم٤م، اًمِمٛمس

 .هم٤مسم٧م ىمد اًمِمٛمس
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 وم٠مهؾ إذان ًمتزُمٜم٤ما وم٢مذا، يمالُمؽ ُمـ يؽمؿمح ُم٤م خلالف طمج٦م هذه: الشقخ

 يٗمٓمروا؟ اًمّمقيٚمح

 .أرسمع أو دىم٤مئؼ سمثالث آطمتٞم٤مط هذه سمٛمراقم٤مة هق: مداخؾة

ن، اًم٘مْمٞم٦م ذم اًمٕمٙمس هٜم٤م، ٓ ٓ: الشقخ  ذطم٧م يمام اعمٜم٤مـمؼ ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم َأذَّ

 ًمٙمـ، أىمؾ ٓ دىم٤مئؼ سمثامن عمٜمززم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ أىمقل وأن٤م، سمدىم٤مئؼ اًمِمٛمس همروب سمٕمد

 ذم، ضمديد سمٛمث٤مل ضمئ٧م أن وأن٧م، أقمٞمٜمٜم٤م سم٠مم رأجٜم٤مه وهذا مت٤مُم٤مً  قمٙمًٞم٦م اعمِمٙمٚم٦م

 أذن؟ قمغم يٗمٓمرون هؾ، شمٖمرب مل واًمِمٛمس إذن يًٛمٕمقا  اًمّمقيٚمح

 .ٓ: مداخؾة

 .سم٠مظمتٝم٤م شُمَ٘م٤مسمؾ، ٓ اًمـ هذه: إذاً : الشقخ

 إمم ٟمٔمريمؿ ُأْخٗم٧م أن ُأريد وم٠من٤م، إذن يًٛمع مل ًمٙمٜمف...شمٖمرب اًمِمٛمس رأى رضمؾ

 .ـمٚمققمف وقمدم، اًم٘مٛمر ـمٚمقع ىمْمٞم٦م قمـ، شمٚمؽ قمـ مت٤مُم٤مً  ختتٚمػ هذه اعم٠ًمخ٦م أن

 ذم اًمٜم٤مس اضمتٝم٤مدات خيتٚمػ، اًمقاطمد اعمٙم٤من ذم اًمقاطمدة اعمٜمٓم٘م٦م ذم: مداخؾة

 أن صمالصم٦م يَمٚمَّٗمٜم٤م ًمق اًمقاطمدة اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمٜم٤مس يٕمٜمل، همروهب٤م وقمدم اًمِمٛمس همروب

ٟمقا   دىمٞم٘م٦م سمٕمد قلي٘م واًمث٤مين، اًمِمٛمس همرسم٧م ي٘مقل ُمٜمٝمؿ واطمد، ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم ُي١َمذِّ

 إُمٞم٦م إُم٦م هذه ذم آظمتالف، هٙمذا ؾمٞم٘مقل واًمث٤مًم٨م، اًمِمٛمس همرسم٧م دىمٞم٘متلم أو

 يٕمٜمل ي٘مع اًمٌمء هذا، دىم٤مئؼ ومخس دىم٤مئؼ وأرسمع دىم٤مئؼ صمالث طمدود ذم ختتٚمػ أن

 اًمذيـ اًمٜم٤مس يٕمٜمل، اًمدرضم٦م هلذه دىمٞمؼ ًمٞمس يٕمٜمل، آضمتٝم٤مدات سم٤مظمتالف ختتٚمػ

 ًمـ اًمتحدي٨م قمغم ىمدرة وقمٜمدهؿ قم٘مقل ٜمدهؿوقم اًمًٜم٦م ويتٌٕمقن واطمد ُمٜمٝم٩م قمغم

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اح٤مئ٦م ذم ُم٤مئ٦م دىمٞمً٘م٤م اشمٗم٤مىًم٤م يتٗم٘مقا 

 أو اؾمٓمٜمٌقل ُمًتقى قمغم أنت٘مؾ ٓ اًمقاطمد احلل ذم، اًمقاطمد احلل ذم وؾمٞمّمٌح

 ذم اًمٜم٤مس خيتٚمػ اًمقاطمد احلل ُمًتقى قمغم ؾمٞمٙمقن، دُمِمؼ ُمًتقى أو قمامن ُمًتقى

 . اعم٠ًمخ٦م هذه

 اًمٌٚمد أن هذا يٕمٜمل هؾ وًمٙمـ، قمٚمٞمف هم٤ٌمر ٓ ويمالم، صحٞمح هذا: الشقخ
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 يمٌٚمدٟم٤م اًمقاطمد اًمٌٚمد هذه يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، واطمد أذان قمغم ويّمكم يّمقم اًمقاطمد

 سمٚمدٟم٤م ُمثؾ ذم، اعمقضمقدة اًمتٗم٤موشم٤مت هذه هل دىمتٝم٤م مت٤مم ُمـ اعم٠ًمخ٦م أن يتٌلم أن، هذا

ٚمَّؿ وهق- هذا يمالُمٙمؿ يٕمٜمل هؾ، هذا ًَ  هْم٤مب ومٞمف ضم٤ٌمل ومٞمف ياًمذ اًمٌٚمد هذا أن -ُُم

 مل ُم٤م ومٞمٝم٤م ودظمؾ، اًمٙمؼمى قمامن ص٤مر أن ؾم٤مسم٘م٤مً  قمامن ويم٤من، ودي٤من وومٞمف ؾمٝمقل ومٞمف

ع أنف هذا يٕمٜمل هؾ، آظمره إمم، ُمٜمٝم٤م يٙمـ د أن ُينْمَ  اعمٜم٤مـمؼ هذه ومٞمِمٛمؾ إذن ُيَقطمَّ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس، ٓ اجلقاب ؾمٞمٙمقن أفمـ، اظمتالف ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م قمغم

 .اًمقىم٧م شمقطمٞمد ُمع ًمٙمـ، إذان شمقطمٞمد ُمع ًم٧ًم أن٤م: مداخؾة

 .ٓ: الشقخ

 . اًمٙمقي٧م ذم حيدث هذا: مداخؾة

، ٓ أن٤م ؾمت٘مقل أىمقل أن٤م، حمدداً  اجلقاب يٙمقن أنف أرضمقك أرضمقك أن٤م: الشقخ

 .يمذًمؽ أخٞمس

 ...: مداخؾة

 أن٤م، ٟمتٗمؼ طمتك ٟمٕمرف أن ٟمريد وم٤مٔن، خت٤مًمػ ٓ وىمد شُمـَخ٤مًمػ ىمد، ـمٞم٥م: الشقخ

 أن أريد ُمٕمؽ اشمٗم٘م٧م أن٤م يمام ًمٙمـ، ُمًٚمؿ اًمٙمالم هذا ٧موم٘مٚم، ُمٕمؽ اشمٗم٘م٧م ُم٤م هقم٤من

 سم٠مذان واإلومٓم٤مر واًمّمٞم٤مم اًمّمالة أطمٙم٤مم ُيدار أن يّمح ٓ اًمٌٚمد هذا أنف، ُمٕمل شمتٗمؼ

 ىمد إٟمف، ومٞمف ضمدال وٓ سمّمحتف ؾَمٚمَّٛمٜم٤م اًمذي يمالُمؽ ذم ىمٚم٧م آٟمٗم٤مً  أن٧م ٕنؽ، واطمد

 ؿمخص اشمّمؾ، ٦مسم٤مًمتجرسم أقمرومف وأن٤م ضمداً  ـمٌٞمٕمل أُمر هذا ُم١مذن ُمـ ُم١مذن خيتٚمػ

 ومِمخص، اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م يم٤من وقمنميـ ؾمٌٕم٦م ص٤ٌمح أنف اًمٜم٤مس سمٕمض فمـ يقم ُمٕمل

، قمجٞم٥م ىم٤مل، قمٜمدي ـمٚمٕم٧م ُم٤م سمٕمد اًمِمٛمس ىمٚم٧م، اًمِمٛمس رأج٧م هؾ: ُمٕمل اشمّمؾ

 سملم اًمٗمرق وأجش شهل٤م ؿُمٕم٤مع ٓ يم٤مًمٓم٧ًم» احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ورأجتٝم٤م رأجتٝم٤م أن٤م

 يٛمٙمـ ذم ُم٤م، إًمٞمف اعمِم٤مر اًمِمخص ذم ٟمتٙمٚمؿ اًمذي اعمٙم٤من وسملم، قمٜمدي اًمذي اعمٙم٤من

 .هٙمذا ؿمامًٓ  قمٜمدي ُمـ ممتد ُمؽم يمٞمٚمق ُمؽم يمٞمٚمق

 ُمـ شمٓمٚمع طمٞمٜمام وم٤مًمِمٛمس، ُمثالً  هٙمذا يٙمقن ىمد اجلٌؾ، ضمداً  واوح واًم٥ًٌم 
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 يرى أن ىمٌؾ اًمِمٛمس يرى اًمًٛم٧م هذا ذم يٙمقن وم٤مًمذي، هٜم٤م ـمٚمققمٝم٤م قمـ شمت٠مظمر، هٜم٤م

 .ضمداً  ـمٌٞمٕمل أُمر هذا، اًمًٛم٧م هذا ذم اًمذي هذا

 إطمٙم٤مم ًمتٕمٓمٞمؾ ٟمًٕمك أن يٜمٌٖمل ُم٤م، ًمٚمتقطمٞمد ٟمًٕمك اًمذي اًمقىم٧م ذم ٜمحـوم 

 وإٓ، اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ ًمِمٕمػمة شمٕمٓمٞمؾ أخٞمس هذا إذان شمقطمٞمد وم٤مٔن، اًمنمقمٞم٦م

 .ؾمٚمٞمامن أب٤م ي٤م ُمًٙمقٟم٦م إرض

 هذا، صحٞمح همػم هذا ٓ أىمقل أن٤م...ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م اًمٕمامن ُمًتقى قمغم: مداخؾة

 .صحٞمح همػم اًمتقطمٞمد

 هٜم٤مك يٙمقن أنف، حمٚمف يمؾ ذم ُمًجد يمؾ ذم يٙمقن أن يٌٖمل؟ ُم٤مذا: إذاً : الشقخ

 .أن ُمقضمقد همػم هذا، مجٞمؾ، صح ُمًجد

د إذان هبذا ُمرسمقـمقن أن وم٤معمًٚمٛمقن  سمٙمؾ ٟم٘مقهل٤م ظَمٚمِّٞمٜم٤م، ذقمل اًمال اعمُقطمَّ

 ٕن، إذان هبذا وصالشمٜم٤م صٞم٤مُمٜم٤م: سمٛمّمػمٟم٤م ٟمرسمٓمٝم٤م ومٜمحـ، ـمٞم٥م، ساطم٦م

 . ٓ، ٚمٝم٤محم ذم هل ُمالطمٔمتؽ

 يمؾ وذم، ُمًجد ذم حمؾ يمؾ ذم يم٤من إذا أن ؾم٠مىمقل أن٤م، إـمالىم٤مً  هذا ُمٜمف يٚمزم ٓ هذا

 ُم١مذن، اعمٗمٙمرة قمغم ي١مذن يٕمٜمل، ىم٤مومٞم٤ًم أو ُم١مذًٟم٤م ًمٞمس، ذقمل ُم١مذن ُم١مذن ذم ُمًجد

 ُُمَٙمٚمَّػ ومرد يمؾ ًمٞمس، ُمٕمؽ أُمٌم أن٤م طمٞمٜمئذٍ ، مت٤مُم٤مً  اًمنمقمٞم٦م إوىم٤مت يراىم٥م: أي، ذقمل

 ُمٙمٚمػ ًمٞمس، ٓ اًمزوال وىمٌؾ اًمزوال اًمٔمٝمر يراىم٥م، اًمِمٛمس ويراىم٥م اللاهل يراىم٥م أنف

 ًمف ُمًجد يمؾ، ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م يمام قم٤مدت إُمقر أن اومؽمض، هن٤مئٞم٤مً  ؾم٠مىمقل ًمٙمـ، هذا

 ..يٗمٓمر هؾ شمٖمرب مل اًمِمٛمس ورأى اعمٖمرب أذان ؾمٛمع إٟم٤ًمن ًمٙمـ، ُم١مذن

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

ٙمقن اًمذيـ ومٝم١مٓء...وم٢مذاً : الشقخ ًِ ، اعمٖمرب أذان إذان ُمع باًمتج٤مو قمـ ُيْٛم

 أجْم٤مً  واًمٕمٙمس، ُمٕمذورون ه١مٓء، سمٕمد شمٖمرب مل اًمِمٛمس رأوا سم٠مهنؿ متًٙمٝمؿ سمحج٦م

 سمٕمض أُم٤مم قمٚمٜم٤مً  وًمٜم٘مؾ ويٗمٓمرون همرسم٧م ىمد اًمِمٛمس يرون اًمذيـ: أىمقل أن أريد

 يمرؤي٦م ًمٞمس آٟمٗم٤مً  أذت يمام ىمْمٞم٦م هذه ٕن ح٤مذا؟ ُمٕمذورون أجْم٤مً  ه١مٓء، اًمٜم٤مس



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٠ًمخ٦م شمقطمٞمد إذان 

 

 

117 

 مج٤مقم٦م ي٤م، ُمٕمٜم٤م ص٤مر وهذا، اٟمٔمروا شمٕم٤مًمقا  احل٤مضيـ ِمؽمكي أن ممٙمـ هذا، اهلالل

، ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر، ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا»: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ش.اًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس وهمرسم٧م

 ح٤م اًمزرىم٤مء ذم ُمقضمقد يم٤من وإؾمت٤مذ، ٟمٕمؿ أي، ٓ وإٓ همرسم٧م اًمِمٛمس ؿمقف

 جش؟أ أبق، أىم٤مرسمؽ ص٤مطمٌؽ ُمـ...سمٞم٧م يم٤مٟم٤م

 .هٞمثؿ أبق: مداخؾة

 ُيٗمٓمر ٓ، سمٞمده اًمتٛمرة ُم٤مؾمؽ وهق همرسم٧م اًمِمٛمس ؿمٗمٜم٤م ٟمحـ، هٞمثؿ أبق: الشقخ

 .ـمٞم٥م، إذان، ُم٤مذا يًٛمع طمتك

 اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمٕمالُم٦م يرى أنف طمتك، إذان هبذا اًمث٘م٦م هذه ضم٤مءشمف أجـ ُمـ هذا

 ،ُمتٕمٚمؿ وهمػم ُمتٕمٚمؿ ُمث٘مػ وهمػم ُمث٘مػ سملم ومرق ٓ ُمًٚمؿ ًمٙمؾ اًمرؾمقل ضمٕمٚمٝم٤م

 وصم٘م٦م هذا؟ ح٤مذا أظمره إمم ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ وأىمٌؾ، ه٤مهٜم٤م ُمـ همرسم٧م اًمِمٛمس رأج٧م

 .اعمخ٤مًمٗم٦م مت٤مم واىمٕمٜم٤م خت٤مًمػ وهل، اًمٗمٚمٙمٞم٦م هذه رىمؿ سم٤مًمذي قمٛمٞم٤مء

 شم١ميمد اًمتل واطمدة ىمري٦م وذم، مت٤مُم٤مً  ُمتٜم٤مىمْملم ُمِمٝمديـ ؾمٚمٞمامن أب٤م ي٤م رأج٧م أن٤م 

 ؾم٧م ُمٜمذ، اًم٘مدس ـمريؼ ذم أفمـ اًم٘مري٦م هذا ذم ُمٕمروف اًمٜم٤مقمقر إمم ُدقمٞمٜم٤م، يمالُمؽ

ة ذم هٙمذا ضم٤مًمًلم، شمٕمرومف ُمٜمّمقر سمٞم٧م، ذًمؽ ٟمحق أو شم٘مري٤ٌمً  ؾمٜمقات  ٟمرى، ؾُمدَّ

 همروب ُمع اعمقطمد إذان أؾمٛمع هذه سمٚمدي ذم ُمرة ٕول، شمٖمرب وهل اًمِمٛمس

 طمتك دىم٤مئؼ قمنم أو دىم٤مئؼ صمامن وسمٕمد اًمِمٛمس شمٖمرب داري ذم أن٤م سمٞمٜمام، اًمِمٛمس

 ذق ذم ُمٜمززم سملم ضمداً  واوح٦م وُمٗم٤مرىم٦م فم٤مهرة هذه، اعمَُقطّمد إذان هذا أؾمٛمع

 .ضمٜمقيب همرب شم٘مري٤ٌمً  واًمٜم٤مقمقر قمامن

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .يمذًمؽ أخٞمس: الشقخ

، اًمٜم٤مقمقر إمم ُدقمٞم٧م، أجْم٤مً  أدري ُم٤م صم٤مًم٨م أو صم٤مين رُمْم٤من ذم رأجؽ ُم٤م ًمٙمـ

، اعمقطمد إذان اًمّمقت ُمٙمؼم ُمـ صقشمف يرومع وأذان اعمًجد داظمٚمقن وٟمحـ
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  ي١مذن؟ هؾ، ذقمل ُم١مذن هٜم٤مك يم٤من ًمق أن اعم١مذن هذا، ٞمٜملسمٕم أراه٤م واًمِمٛمس

 .ٓ: مداخؾة

 .ي١مذن ٓ: الشقخ

: ًمٚمٜم٤مس اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٌٞم٤من أوًٓ  ٟمّمدع أن جي٥م ٟمحـ، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: إذاً  

  إمَِم  َأْدقُمقا  ؾَمٌِٞمكِم  َهِذهِ  ىُمْؾ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام يٙمقٟمقا  طمتك
ِ
ـِ  َأن٤َم سَمِّمػَمةٍ  قَمغَم  اّللَّ  َوَُم

ٌََٕمٜمِلا  .[118: يقؾمػ] ♂شمَّ

 هٜم٤م، اؾمتٓم٤مع ُم٤م ُمٜمف حيذر اإلؾمالم سم٠من طمقًمف َدْٟمَدٟم٤َّم ٟمحـ اًمذي اخلالف: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 اؾمٙم٧م واخلالف اًمٗمرىم٦م إصم٤مرة قمدم سم٤مؾمؿ، سمدقم٦م وهذه ؾمٜم٦م هذه أنف ذم اًمٌح٨م يم٤من

ك ٜم٤م ًمٙمـ، اًمًٜمـ ومتقت، اًمٌدع ؾمتزداد ُمٕمٜم٤مه٤م، اًمًٜم٦م شمٜمنم وٓ اًمٌدقم٦م وُمِمَّ  قمز َرسمُّ

ْٙمَٛم٦مِ  َرسمَِّؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ ▬: ي٘مقل وضمؾ ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ تِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ

ـُ  ًَ  .[141: اًمٜمحؾ] ♂َأطْم

 ومٞمٝم٤م ُم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه مج٤مقم٦م ي٤م هلؿ وٟم٘مقل شمٖمرب أقمٞمٜمٜم٤م سم٠مم ٟمراه٤م اًمِمٛمس: وم٢مًذا

 وضم٤مز اعمٖمرب صالة طَمٚم٧َّم همرسم٧م إذا اًمِمٛمس أن، يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم سملم ظمالف

 ٟمًٛمع مل أدراك؟ وُم٤م، اًمقىم٧م ص٤مر ُم٤م ًمًف، ٓ اًمِمٛمس شمرون أنتؿ ٤موه، اإلومٓم٤مر

 أفمـ آظمر يمؾ أنف سمدًمٞمؾ، ذقمل أذان هق ُم٤م، ومٚمٙمل إذان هذا أظمل ي٤م، سمٕمد إذان

ٌِّ٘مٝم٤م ُمـ ومروق هذه ؿمٕمري ًمٞم٧م ًمٙمـ، ومروق حيٓمقا  ؿمٝمر  اعم٤ًمضمد ُم١مذٟمقا  يم٤من إذا، ُيَٓم

 إذان هذا ًمؽ ي٘مقل، اًمٗمروق هذه طمتك يراقمقا  ُم٤م ،ُم٤مذا ويمٚمٝمؿ، ُمقفمٗملم يمٚمٝمؿ

 .إُمر واٟمتٝمك، ُمقطمد

 وقمٚمٞمف وسملم واوح احلٙمؿ يٕمٜمل أنف إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م سم٤مرزة اًمِمٛمس وإذا: مداخؾة

 اعمقطمد سم٤مٕذان ًمٞمس يٕمٜمل سملم اًمٗمرق سمٛم٘مدار هم٤مئ٦ٌم اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م، ىم٤مئؿ دًمٞمؾ

 أن اعم٤ًمضمد ُمـ يٜمتٔمر اًمٙمؾ ٤مضاًمري وؾمط ذم اًمٙمٌػم اعمًجد يٕمٜمل، اًمري٤مض ُمثؾ ذم

ن  اًمري٤مض يّمؾ صقشمف ويم٤من، ُم٤ٌمذة اعم١مذٟملم أصقات ومتٜمٓمٚمؼ اًمٙمٌػم اعمًجد ُي١َمذِّ

 . اًمري٤مض أرضم٤مء يمؾ إمم يّمؾ صقشمف يم٤من شم٘مري٤ٌمً  اًمًتلم حلد ذم يٕمٜمل ُمٜمًٌٓم٦م
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 .أؾمت٤مذ ي٤م يّمٚمٜم٤م يم٤من ُم٤م اًمّمقت وٟمحـ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .أجْم٤مً  يّمٚمٜم٤م ُمٙم٦م صقت: الشقخ

د إذان هق ُم٤م، يٕمٜمل ُمقضمقد اًمذي اًمقاىمع قمـ أتٙمٚمؿ أن٤م ٓ: خؾةمدا  .اعمَُقطمَّ

 هذا، اًمنمع[ ي٘مره] هؾ اًمقاىمع هذا سمس، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك قم٤مرف أن٤م: الشقخ

 ُمـ قمغم جي٥م هؾ، سمف ٟمٕمتد هذا يٕمٜمل، ُمؽم يمٞمٚمق مخًلم إمم يّمؾ يٕمٜمل اًمذي اًمّمقت

 .وم٠مضم٥م: ي٘م٤مل أن اًمّمقت ؾمٛمع

 أتًٛمع، اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٤محل٤ًمسم٤مت اًمِمٝمر إصم٤ٌمت ُم٤مذا؟ قوقعاعم ٟمٗمس إمم ٟمرضمع، ـمٌٕم٤مً 

 قمغم اًمّمقت سمٛمٙمؼم اًمٜمداء يًٛمع اًمٜم٤مس ُمـ ومزيد، وم٠مضم٥م ىم٤مل، ٟمٕمؿ ىم٤مل، اًمٜمداء

 .ٓ ُمٕمل ؾمت٘مقل أن٧م ـمٌٕم٤مً ، هذا قمٚمٞمف جي٥م هؾ، ُمؽم يمٞمٚمق مخًلم ُم٤ًموم٦م

 ومٙمؾ، اعمقوقع ذم اًمنمع سمحٙمؿ، يمٚمٝم٤م اعمقاوٞمع ٟمرسمط أن ٟمريد ٟمحـ: إذاً  

 ُمـ يًٛمٕمف يمام سَمُٕمد ُمـ ومٞمًٛمٕمف: اًمّمقت سمٛمٙمؼم صقشمف يرومع ري٤مضاًم ذم ُمًجد

، إـمالىم٤مً  اعم٠ًمخ٦م ُمقوقع ُمـ ُيَٖمػمِّ  ُم٤م هذا، ىمٞم٤مس سمدون يٕمٜمل شمِمٌٞمف سمدون سمؾ، ىَمُرب

 هذا شمٕمرومقن شاًمدور ذم اعم٤ًمضمد سم٤مخت٤مذ أُمرٟم٤م»، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ُمٜمٓم٘م٦م يمؾ جي٥م

 إذا اعم١مذن هذا، وُم١مذن ُمًجد ومٞمٝم٤م يٙمقن أن جي٥م حمٚم٦م يمؾ يٕمٜمل دار ومٙمؾ، احلدي٨م

 ُم١ًمول هق ُم٤م آظمره إمم واًمٕمجقز سمٞمتٝم٤م ذم اًمتل وم٤معمرأة اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم وراىم٥م أذن

 .شمٜمٓم٘مقن أنٙمؿ ُمثٚمام احلؼ هق مت٤مُم٤مً  هذا، إوىم٤مت يراىم٥م أنف

 همػم وظمٓم١مهؿ، ظمٓمئٝمؿ قمغم اًمٜم٤مس وٟم٤ًمير، سم٠مقمٞمٜمٜم٤م اخلٓم٠م ٟمِمقف ٟمحـ ًمٙمـ

 هذا سملم ُم٤م ؿمت٤من، اًمٗمٚمؽ قمغم ىم٤مئؿ، اًمنمقمٞم٦م مإطمٙم٤م قمغم ىم٤مئؿ همػم ٕنف: ُمٖمتٗمر

 .اًمّمقاب ُيْٚمِٝمَٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل، اعمًتٕم٤من واهلل، وهذا

 ش 11: 48: 73/ 744/ واًمٜمقر اهلدى»

 ش 11: 34: 17/ 744/ واًمٜمقر اهلدى»
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 ادقحد األذان حؽؿ

، عُيذا اًمذي إذان أن، يقم يمؾ ذم ُمّمٌحلم سم٠مقمٞمٜمٜم٤م وٟمرى ضم٤مزُملم ٟمٕمت٘مد ٟمحـ

د أي واطمد أذان اًمِمديد إؾمػ ُمع وهق  جي٥م ُمًجد يمؾ ي٘مقل اًمنمع سمٞمٜمام، ُُمَقطمَّ

ن أن  .ُمًجد يمؾ، ُم١مذن ومٞمف ُي١َمذِّ

 إهل ٓ اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م وهل اًمتقطمٞمد ٕن: طم٘مٞم٘م٦مً  اًمتقطمٞمد ُيـخ٤مًمػ اًمتقطمٞمد ومٝمذا

 هق اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وأوضم٥م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت وأطمًـ، ُمٜم٤مؾم٦ٌم يمؾ ذم شُمٜمَِْمد أن جي٥م اهلل إٓ

 إذا، اًمٌٞمقت وذم سمؾ اًمّمحراء وذم سمؾ، اعمًجد ذم وم٘مط وًمٞمس اعمًجد ذم نإذا

 ي٘مٞمؿ ُمـ يمؾ ي١مذن أن جي٥م: أىمقل ُم٤م وأقمٜمل أىمقلش جي٥م» اجلامقم٦م صالة أىمٞمٛم٧م

 ىمد ٕنف: ذًمؽ ذم ومرق ٓ.....اًمّمح٤مري ذم أو اًمدار ذم أو اعمًجد ذم ؾمقاء اًمّمالة

 اعمزء قَمٚمَّؿ طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل أن وهمػمهش داود أيب ؾمٜمـ» ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء

، اًمٕمٚمؿ ـمالب وقمٜمد اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمروف هذا صالشمف اعمزء وطمدي٨م، صالشمف

 أؾم٤مء ًمٚمذي اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل احلدي٨م هذا، أن اًمٙمالم ُأـمِٞمؾ أن أريد وٓ وم٤مًمِم٤مهد

ن صمؿ اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿ، اهلل أُمرك يمام ومتقو٠م، اًمّمالة إمم ىمٛم٧م أن٧م إذا» صالشمف  شَأذِّ

 اًمذي أن أومم سم٤مب ومٛمـ، مج٤مقم٦م يّمكم ًمٚمذي ًمٞمس، ًمٚمٛمٗمرد اخلٓم٤مب؟ عمـ نأذ صمؿ

ن أن ُمـ ًمف سمد ٓ مج٤مقم٦م يّمكم  أذن صمؿ، اهلل أُمرك يمام ومتقو٠م اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا» ُي١َمذِّ

 .احلدي٨م آظمر إمم شاًم٘مرآن ُمـ شمٞمن ُم٤م اىمرأ  صمؿ يَمؼمِّ  صمؿ

 ذم ظم٤مص٦م نأ، اًمنمع ذم ُمٕمرووم٦م ُمقاىمٞم٧م ًمف اًمنمقمل إذان أن: واًمِم٤مهد 

 إمم دىمٞم٘م٦م وقمنميـ مخس سملم ُم٤م اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ ي١مذٟمقن اًمٗمجر صالة

 .اًمنمقمل إذان ىمٌؾ دىمٞم٘م٦م صمالصملم

  

 ش 11: 11: 13/ 767/واًمٜمقر اهلدى»

 ش11: 37: 37/ 767/واًمٜمقر اهلدى»
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 «اجَلقق» واحد بصقت اجلّمعة أذان بدعقة

 وًمٞم١مُمٙمام وأىمٞمام وم٠مذٟم٤م ؾم٤مومرمت٤م إذا»: ًمف قمؿ وٓسمـ احلقيرث سمـ ح٤مًمؽ ط ىمقًمف»

 .صحٞمح .شأيمؼميمام

 ًمٌٕمْمٝمؿ ىمرأت أنٜمك دم٤مهٚمٝمؿ أو احلدي٨م سمٗم٘مف اعمت٠مظمريـ سمٕمض ضمٝمؾ وُمـ

 وهمػمه٤م دُمِمؼ رم اعمٕمروف واطمد سمّمقت اجلامقم٦م أذان دمقيز رم خمٓمقـم٦م رؾم٤مًم٦م

 إىم٤مُم٦م جيٞمز هؾ شمرى: ٟمٗمًك رم ومت٤ًمءًم٧م! احلدي٨م هبذا قمٚمٞمف واؾمتدل، شاجلقىم٦م» سم٠مذان

 رم يمثػمة أُمثٚم٦م ُمـ ُمث٤مل وهذا! ؟شوأىمٞمام وم٠مذٟم٤م»: ي٘مقل احلدي٨م وم٢من أجْم٤مش ققاجل»

 .اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم، اًمنميٕم٦م ًمٜمّمقص اعمٌتدقم٦م حتريػ

 ش[411» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]





 

 

 األذاُ تمحني حكي
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 األذان يف التؾحني بدعقة

 اهلل ًمرؾمقل نيم٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ ضُمَرْي٩م اسمـ روى: ي٘مقل: السائؾ

 أذاٟمؽ يم٤من وم٢من، ؾمٛمح ؾمٝمؾ إذان إن»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُيْٓمِرب ُم١مذن ط

 ش.ؾمٜمٜمف» ذم ىمٓمٜمل اًمدار أظمرضمفش شم١مذن ومال وإٓ ؾمٝمالً  ؾمٛمح٤مً 

 يم٤من وإن، اًمًٜمد وٕمٞمػ سمخّمقصف احلدي٨م هذا أن سم٤مزم ذم اًمذي: الشقخ

 هذه سمخّمقص اًمٙمالم ًمٙمـ، ُينمع ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م إذان ذم واًمتٚمحلم اًمتٓمري٥م

 شمٕم٤ممم اهلل ريض-قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  سمـ اهلل قمٌد قمـ صح وىمد، وٕمٞمٗم٦م ومٝمل اًمرواي٦م

ٌُّؽ إين»: وم٘م٤مل إًمٞمف ضم٤مء رضمالً  أن -قمٜمٝمام ، اهلل ذم وم٠مبٖمْمؽ أن٤م أُم٤م: ىم٤مل، اهلل ذم ُأطِم

ـ ٕنؽ: ىم٤مل ًمِـَؿ؟: ىم٤مل  ش.أضمراً  قمٚمٞمف وشم٠مظمذ أذاٟمؽ ذم شُمَٚمحِّ

 وضمقب يمٛم٘مٓمققمٞم٦م سمف ُم٘مٓمقع أُمر وهذا، اًمًٜم٦م ظمالف وهق، سمدقم٦م وم٤مًمتٚمحلم 

 .يمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات ذم اإلظمالص

 ش 11: 11: 71/ 791/واًمٜمقر اهلدى»

 األذان تؾحني حؽؿ

 إذان؟ شمٚمحلم طمٙمؿ: مداخؾة

 .اإلؾمالم ذم هذا جيقز ٓ: الشقخ

 .اًمٜمٌقي احلرم ذم أن ُمقضمقد: مداخؾة

 ىم٤مل رضماًل  أن قمٛمر ـاسم قمـ إثر ذم ضم٤مء سم٤مٕذان اًمتٚمحلم، أبًدا جيقز ٓ: الشقخ

٤ًٌم: ىم٤مل، اهلل ذم وم٠مبٖمْمؽ أن٤م أُم٤م: ىم٤مل، اهلل ذم أطمٌؽ إين: ًمف  ٕنؽ: ىم٤مل مل؟! قمج

 اًمذي اًمتٓمري٥م سم٤مب ُمـ هق إذان ذم وم٤مًمٚمحـ، أضمًرا  قمٚمٞمف وشم٠مظمذ أذاٟمؽ ذم شمٚمحـ

 .اًمديٜمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقٟمف ومٞمام مت٤مًُم٤م اًمٞمقم يٗمٕمٚمقن يمام إهم٤مين ُمـ شمٚم٘مٞمٜم٤مه

 ش14: 79: 11ش /1» ـه1718 ًمٕم٤مم ٦ماعمديٜم ًم٘م٤مءات»
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 أذان أي ويف، ومده الصقت تؾحني مـ ادمذكقن يػعؾف ما حؽؿ

 ؟«الـقم مـ خر الصالة»: ُيؼال

 .اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: مداخؾة

 آخف وقمغم حمٛمد وٟمٌٞمٜم٤م ؾمٞمدٟم٤م، واعمرؾمٚملم إنٌٞم٤مء أذف قمغم واًمًالم واًمّمالة

 .أمجٕملم وصحٌف

 : سمٕمد أُم٤م

 .وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم! اهلل طمٗمٔمٙمؿ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م

 ُمداً  ويٛمدوهن٤م أصقاهتؿ[ يٚمحٜمقن] طمٞم٨م اعم١مذٟملم ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م

 اًمٜمقم؟ ُمـ ظمػم اًمّمالة: ومٞمف ي٘م٤مل اًمٗمجر صالة ذم إذان وهؾ، ـمقيالً 

 وذم واًمٗم٘مف احلدي٨م وقمٚمامء اًم٤ًمسم٘مقن إئٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌف اًمتل اًمٌدع ُمـ: الشقخ

 ذًمؽ: إذان ذم واًمتٓمري٥م اًمتٚمحلم: اهلل رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم ُم٘مدُمتٝمؿ

 شمقارث وم٘مد، شمٚمحلم أو شمٓمري٥م ومٞمف يٙمـ مل ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اعم١مذٟملم أذان ٕن

 اًمًالم حمذورة وأيب ُمٙمتقم أم سمـ وقمٛمر سمالل ُمثؾ قمـ أذاهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمًٚمػ

 .ومٞمٝم٤م شمٓمري٥م ٓ اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٝمج٦م

 ُمد وهق واًمتٓمري٥م سم٤مًمتٚمحلم اعم٘مّمقد هق ُم٤م اجلٛمٞمع ًمدى أقمت٘مد ومٞمام وواوح

 ذًمؽ يمؾ، اعمد ينمع طمٞم٨م وىمٍمه، ذقم٤مً  وٓ ًمٖم٦م ومٞمف اعمد جيقز ٓ طمٞم٨م اًمّمقت

 قمـ ضم٤مء وىمد، واًمتٚمحلم اًمتٓمري٥م ٟمٔم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقم اًمتل اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد ُمراقم٤مة

، اهلل ذم أطمٌؽ إين! قمٛمر اسمـ ي٤م: وم٘م٤مل إًمٞمف ضم٤مء رضمالً  أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر اسمـ

 قمٚمٞمف وشم٠مظمذ أذاٟمؽ ذم شمٚمحـ ٕنؽ: ىم٤مل مل؟: ىم٤مل، اهلل ذم وم٠مبٖمْمؽ أن٤م أُم٤م: ًمف وم٘م٤مل

 قمـ اًمث٤مسم٧م إثر هذا ومٗمل، أضمراً  أجْم٤مً  قمٚمٞمف وشم٠مظمذ إذان ذم شمٓمرب: شمٚمحـ، أضمراً 

 قمرومتؿ وىمد، أذاٟمف ذم يٓمرب أن ًمف جيقز ٓ اعم١مذن أن قمغم سيح شمٜمٌٞمف قمٛمر اسمـ

 وُمـ ُمٍم ُمـ إذان شمًٛمٕمقن إؾمػ ُمع ٕنٙمؿ: طم٤مضم٦م ذم ًمًتؿ سمؾ، ري٥ماًمتٓم
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 يٚمحـ يم٤من ٕنف: ص٤مطمٌف قمٛمر اسمـ أبٖمض اًمذي إذان هذا أجْم٤مً  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض

 .ومٞمف ويٓمرب ومٞمف

 ذم حيٌف أٓ قمغم قمٛمر اسمـ محؾ مم٤م أن ًمف ذيمر طمٞم٨م ضمداً  ُمٝمؿ وهذا: اًمث٤مين اًمٌمء

 قمٜمد جيقز ٓ أنف ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ، أضمراً  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ أنف يٌٖمْمف أن قمغم سمؾ اهلل

 أي قمغم إضمر أظمذ جيقز ٓ أنف ُمٜمٝمؿ يذيمر ظمالف أي دون ىم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم قمٚمامء

 اًم٘مرآن ُمـ آي٦م ُم٤م همػم ذم ذيمر ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٕن ذًمؽ: اًمٕم٤ٌمدات أنقاع ُمـ ٟمقع

 ىم٤مل يمام، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٦م يم٤من إذا إٓ ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن ٓ اًمٕم٤ٌمدة أن اًمٙمريؿ

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م▬: وضمؾ قمز ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ ي  شم٤ٌمرك ىم٤مل ويمام [1: اًمٌٞمٜم٦م] ♂اًمدِّ

  إمَِم  َأْدقُمقا  ؾَمٌِٞمكِم  َهِذهِ  ىُمْؾ ▬: وشمٕم٤ممم
ِ
ـِ  َأن٤َم سَمِّمػَمةٍ  قَمغَم  اّللَّ   َوؾُمٌَْح٤منَ  اشمٌَََّٕمٜمِل َوَُم

ِ
 َوَُم٤م اّللَّ

يملِمَ  ـَ ُمِ  َأن٤َم ـَ  َأن٤َم َوَُم٤م▬: ىمقًمف [118: يقؾمػ] ♂اعْمنُْمِ يملِمَ  ُِم  يِمٛمؾ[ 118: يقؾمػ] ♂ اعْمنُْمِ

 اإلٟم٤ًمن أتك وم٢مذا، وضمؾ قمز هلل اإلظمالص ذم اًمنمك ذًمؽ وُمـ، أنقاقمف سمٙمؾ اًمنمك

 يمام اًمنمك ُمـ ٟمقع ومذًمؽ اًمٕم٤مضمؾ اًمدٟمٞمقي إضمر ًم٘مّمد وإٟمام اهلل ًمقضمف ًمٞمس سمٕم٤ٌمدة

ـْ ▬: أظمرى آي٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىم٤مل  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ ـْ ▬[ 111: اًمٙمٝمػ] ♂َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم  قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

وم٘م٤مً  قمٛمالً  ومٚمٞمٕمٛمؾ: أي: اًمتٗمًػم أهؾ ىم٤مل ♂َص٤محِل٤ًم  أي.. قمٛمؾ أي ٢منوم، ًمٚمًٜم٦م ُمقا

 طمًٌٜم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم، ص٤محل٤مً  قمٛمالً  شمٙمقن ومال اًمًٜم٦م شمقاومؼ ٓ قم٤ٌمدة

 .شرد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ»: ط ىمقًمف وهق أٓ واطمد طمدي٨م

 ذيمر اًمذي إول اًمنمط هق هذا اًمًٜم٦م قمغم يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ: وم٢مذاً 

ـْ ▬: أي٦م هذه ذم  .[111: اًمٙمٝمػ] ♂ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  ْرضُمقا يَ  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  َوٓ▬: اًمث٤مين واًمنمط ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  يٌتٖمل ٓ: أي [111: اًمٙمٝمػ] ♂َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم

 ومال، راشم٥م وًمف ُم١مذٟم٤مً  يم٤من ُمـ أن اًمتٜمٌٞمف ومٞمٜمٌٖمل هذا وقمغم، دٟمٞمقي٤مً  أضمراً  رسمف سمٕم٤ٌمدة

 ذم اهلل ظم٤مًمػ رء يمؾ ىمٌؾ ٕنف: أذاٟمف قمغم أضمر أنف قمغم اشم٥ماًمر هذا ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل

 اعم١مذن ومْمٞمٚم٦م خين صمؿ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤مً  قم٤ٌمدشمف ذم يٙمقن أن ذم، أُمره

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل
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 قمٛمر اسمـ أثر ُمـ ؾمٛمٕمتؿ ح٤م أضمراً  ي٠مظمذٟمف وٓ راشم٤ٌمً  ي٠مظمذه اًمراشم٥م ُمـ ي٠مظمذه ومام

 .ومٞمف وشمٚمحـ أضمراً  أذاٟمؽ قمغم شم٠مظمذ ٕنؽ: أبٖمْمؽ: ًمف ىم٤مل طمٞم٨م

 طمٞمٜمام سمذًمؽ اًمّمحٞمح اًمٍميح احلدي٨م ضم٤مء ىمد اجلٛمٚم٦م هذه ُمـ إول واًمِمٓمر

 قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل، وم٘مٞمف سمٜمل ىمٌٞمٚمتف قمغم أُمػماً  اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن ط اًمٜمٌل أرؾمؾ

 أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مذٟم٤م واختذ سم٠موٕمٗمٝمؿ واىمتد إُم٤مُمٝمؿ أن٧م»: واًمًالم اًمّمالة

 ودون متديد دون سمف صقشمف يرومع وإٟمام أذاٟمف ذم يٚمحـ أن ًمٚمٛم١مذن جيقز ٓ: وم٢مذاً  شأضمراً 

 .هذا همػم آظمر رء اًم١ًمال ذم يم٤من إن، متٓمٞمط

 .اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: مداخؾة

 إذان ذم إٓ طمدي٨م ذم شم٠ميت مل اًمٜمقم ُمـ ظمػم: اًمث٤مين اًم١ًمال هذا، ٟمٕمؿ: الشقخ

 ُمـ اًمقاىمع ذم هذا، إـمالىم٤مً  طمدي٨م ومٞمف ومٚمٞمس يناًمث٤م إذان أُم٤م اًمٗمجر أذان إول

 .اًمٌالد أيمثر ذم اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م همػمت اًمتل إُمقر

 ؾمٛمع ح٤م ط اًمٜمٌل أن حمذورة أيب طمدي٨م ُمـ: أطمدمه٤م[ طمديث٤من واًمدًمٞمؾ]

 إمم أوًمف ُمـ إذان قمٚمٛمف أن سمٕمد إي٤مه شمٕمٚمٞمٛمف ذم ويم٤من، إذان قمٚمٛمف وأقمجٌف صقشمف

 ذم اعم١مظمرات أو اعم٘مدُم٤مت ُمـ اًمزي٤مدات سمٕمض ٕم٤مً ـمٌ دون اًمٞمقم ُمٕمروف هق يمام آظمره

 ويٜمتٝمل أيمؼم اهلل أيمؼم سم٤مهلل هلل واحلٛمد هذه سمالديمؿ ذم يمام يٌدأ هق وإٟمام، اًمٌالد سمٕمض

 ُمـ ظمػم اًمّمالة: وم٘مؾ اًمّمٌح ذم إول إذان أذٟم٧م وم٢مذا»: ًمف ىم٤مل، اهلل إٓ إهل سمال

 ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح ذم وهق إول احلدي٨م هق هذا شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة، اًمٜمقم

 .اًمًٜمـ يمت٥م ُمـ وهمػممه٤م اًمٜم٤ًمئل وؾمٜمـ

 ذم يم٤من»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ أجْم٤مً  اًمٜم٤ًمئل رواه: اًمث٤مين احلدي٨م

 ي٘مقل هٙمذا شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة.. اًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة: اًمٗمجر ذم إول إذان

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم إول ذانإ وهق اًمّمٌح ذم إذان هذا قمٚمٞمف يم٤من قمام خمؼماً  قمٛمر اسمـ

 أن ًمف يرضمك ٕنف: ومٚمٞمٗمٕمؾ اًمًٜم٦م هذه حيٞمل أن وسم٤مؾمتٓم٤مقمتف سمٚمدة ذم يم٤من ومٛمـ، ط

 يمام اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ضم٤مء اًمذي اًمٌٚمٞمغ اًمٙمثػم إضمر ذًمؽ وًمف ؾمٜم٦م أطمٞم٤م ىمد يٙمقن
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169 

 يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ»: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم

 .. شرء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص نأ دون اًم٘مٞم٤مُم٦م

 سمد ٓ واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات سمٕمض وشمٖمٞمػم اإلصالح أراد ُمـ أن قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ

 اًمٜم٤مس قمغم يٕمقد ومٕمؾ رد اًمًٜم٦م إلطمٞم٤مء يٙمقن ٓ ًمٙمل واًمتقـمئ٦م واًمتذيمػم اًمتٜمٌٞمف ُمـ ًمف

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذه، طم٤ًٌمهنؿ ذم أو سم٤مهلؿ ذم يٙمقن ٓ سمنم

 ش17: 43: 11/ب16: قراًمٜم رطمٚم٦م»





 

 

 واإلقاوة األذاُ إذاعة   
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 اإلقامة وإذاعة األذان إذاعة بني الػرق

 أن اعمًٚمٛمقن اقمت٤مد وم٘مد: هذا اًمّمقت سمٛمٙمؼم شمتٕمٚمؼ[ ُم٠ًمخ٦م قمغم اًمتٜمٌٞمف أود]

 وم٤مؾمتٕمٛمٚمقه احل٤مض اًمٕمٍم ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه يًتٖمٚمقا 

 : اًمث٤مين اًمتٜمٌٞمف وهٜم٤م ،يٜمٌٖمل ٓ وومٞمام يٜمٌٖمل ومٞمام

 ىمد ٕنف: اًمّمقت ضمٝمقري يٙمقن وأن صٞمت٤مً  يٙمقن أن ًمٚمٛم١مذن ينمع أنف ؿمؽ ٓ

 أو طمجر ُمـ سمٚمغ ُمٝمام اعم١مذن صقت أن وشمذيمر سمؾ ذًمؽ شم١ميمد يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت

 ذقمٞم٦م اسمتداء ىمّم٦م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿم٤مهداً  ًمف يم٤من إٓ ُمدر أو ؿمجر

 هب٤م ؾمٛمع إىمؾ قمغم أو، اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ وىمرأه٤م يٕمرومٝم٤م ُمٜمٙمؿ اًمٙمثػميـ وًمٕمؾ إذان

 .اًمٗمْمالء اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ

 ىمد يٙمـ مل مج٤مقم٦م سم٤مًمٜم٤مس يّمكم يم٤من طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل أن اًم٘مّم٦م شمٚمؽ ظمالص٦م

 ذم اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ ُم٤م ُمثؾ ذم سمٕمْم٤مً  يذيمر سمٕمْمٝمؿ ومٙم٤من، سمٕمد إذان ذع

 سمدا صمؿ، إذان ذقمٞم٦م ىمٌؾ ـُم يم٤من هٙمذا، اًمّمالة اًمّمالة: ىمقهلؿ ُمـ اًمٌالد سمٕمض

 وأمتروا ومجٕمٝمؿ اًمّمالة وىم٧م سمحْمقر اًمٜم٤مس هب٤م يٕمٚمؿ وؾمٞمٚم٦م يتخذ أن ط ًمٚمٜمٌل

 : صمالصم٦م أراء هذه ُمـ ومٙم٤من، رأي ُمـ قمٜمده يم٤من ُم٤م ومرد يمؾ وم٠مدى وشمِم٤موروا

 أن ذًمؽ ُمـ ومٞمٗمٝمٛمقن اًمٌٕمٞمديـ ًمٚمٜم٤مس شمٌدو قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مر شمقىمد أن: إول اًمرأي

 ؿمٕم٤مر هذه»: وىم٤مل سم٤مشم٤مً  رومْم٤مً  ط اًمٜمٌل ومرومض، ةاًمّمال وىم٧م حلْمقر ؿمٕم٤مر هذه

 .شاعمجقس

 .شاًمٞمٝمقد ؿمٕم٤مر هذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل سم٤مًمٌقق سم٤مًميب اىمؽمح: وصم٤منٍ 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أجْم٤مً  ذًمؽ وم٠مبك، سم٤مًمٜم٤مىمقس قمٚمٞمف ٟميب: ىم٤مل وصم٤مًم٨م

 .شاًمٜمّم٤مرى ؿمٕم٤مر هذا»: وىم٤مل

راً  يتخذوا أن دون اعمجٚمس اٟمٗمض صمؿ  ُمـ يم٤مٟمقا  اًمذيـ ح٤مسم٦ماًمّم أطمد ومرأى ىمرا

 اعمديٜم٦م ـمرق ُمـ ـمريؼ ذم يٛمٌم يم٤من سمٞمٜمام أنف اعمٜم٤مم ذم رأى اعمجٚمس طمي ُمـ مجٚم٦م

: ىم٤مل مل؟: ىم٤مل! اهلل قمٌد ي٤م اًمٜم٤مىمقس هذا أتٌٞمٕمٜمل: ًمف وم٘م٤مل ٟم٤مىمقس يده ذم رضمالً  رأى
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 ىم٤مم صمؿ ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم أدًمؽ أومال: ىم٤مل، اًمّمالة وىم٧م ذم قمٚمٞمف ًمٜميب

 قمٚمٞمف ومٕمغم إرض ومقق رء ُمٜمف سم٘مل وىمد، ُمٝمدوم ضمدار قمغم: أي ،ضمذر ضمذم قمغم

 ًمديٙمؿ اعمٕمروف إذان هذا أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: وىم٤مل، أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف وووع

 .اًمّمالة وأىم٤مم إرض إمم اجلذم ذًمؽ ُمـ ٟمزل صمؿ، هلل واحلٛمد

 هٜم٤م- وم٠مخ٘مف طمؼ رؤي٤م إٟمف»: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل قمغم رؤي٤مه ىمص اًمرضمؾ أصٌح ومٚمام

 يٜمٌٖمل اعم١مذن أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ ًمذًمؽ شُمٜمؽ صقشم٤مً  أندى وم٢مٟمف سمالل قمغم -٤مهداًمِم

 قمـ ُمٙم٤من أبٕمد إمم يٌٚمغ أنف سمحٞم٨م اًمّمقت ضمٝمقري اًمّمقت ٟمدي صٞمت٤مً  يٙمقن أن

 اهلل ؿم٤مء ُم٤م سمٕمٞمدة ُم٤ًموم٤مت إمم اًمّمقت شمٌٚمغ اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه وضمدت ومٚمام، اعمًجد

 اًمتل اًمٖم٤مي٦م شمٚمؽ شم١ميمد ٕهن٤م: ًمقؾمٞمٚم٦ما هذه اخت٤مذ ذقمٞم٦م قمغم قمٛمٚمٞم٤مً  اًمٕمٚمامء أمجع

 أبٕمد إمم اًمّمقت شمٌٚمٞمغ وهل إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذطمٝم٤م

 إذان ذم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اؾمتٕمامل، ُمنموع ُمرهمقب أُمر إذان ذم ومٝمذا، ممٙمـ ُمٙم٤من

 ذم يمذًمؽ إُمر ًمٞمس ًمٙمـ، ُمنموقم٦م هم٤مي٦م حي٘مؼ ٕنف: ُمنموع ُمرهمقب أُمر وم٘مط

 : اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ومٞمٝم٤م شمًتٕمٛمؾ اًمتل اعم٤ًمضمد هذه ذم واىمع هق مم٤م صمٜملما أُمريـ

 ذم شمٙمـ مل اإلىم٤مُم٦م ٕن: ينمع ٓ ومٝمذا، اجلٝم٤مز هبذا اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م: إول إُمر

 ذم اًمِم٠من هق يمام ُمدى أبٕمد إمم إسمالهمٝم٤م سم٤مإلىم٤مُم٦م اعم٘مّمقد ًمٞمس ٕنف: إذان ُمٙم٤من

 ومٚمٞمس ًمٚمّمالة يٜمٝمْمقن ومٝمؿ عمًجدا ذم ًمٚمذيـ ظم٤مص إقمالم اإلىم٤مُم٦م وإٟمام إذان

 ضمداً  همٗمػماً  مجٕم٤مً  ومٞمف اعمّمٚمقن ويٙمقن يمٌػم ُمًجد ذم ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر إٓ طم٤مضم٦م هٜم٤مك

 اعمًجد هذا ُمثؾ ذم.. ؿمامًمف أو اًمّمػ يٛملم ذم سمٕمٞمديـ هؿ ممـ يمثػميـ أن سمحٞم٨م

 اًمتل اعم٤ًمضمد ذم أُم٤م، اإلىم٤مُم٦م ذم ًمٚمّمقت اعمٙمؼم هذا سم٤مؾمتٕمامل ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمٙمٌػم

 هذه سمٛمثؾ اعمًجد ظم٤مرج اًمٜم٤مس ٟمِمٖمؾ أن يٜمٌٖمل ومال اًمتقؾمٕم٦م شمٚمؽ ذم ًمٞم٧ًم

 ًمٜم٤م يٜمٌٖمل وٓ، اعمًجد داظمؾ ذم يم٤من سمٛمـ ُمتٕمٚمؼ ظم٤مص إقمالم اإلىم٤مُم٦م ٕن: اإلىم٤مُم٦م

 ُمـ أخٞمس: ىمٞمؾ، هبذا ذيمرت ُم٤م ًمٌٕمض ىمٞمؾ يمام ومٜم٘مقل اًمِم٤مرع حيًٜمف مل ُم٤م ٟمحًـ أن

 هذا ُمثؾ ُمـ: ٟم٘مقل، عمًجدا ظم٤مرج يم٤من عمـ أجْم٤مً  اإلىم٤مُم٦م ٟمًٛمع أن إطمًـ

 .اًمديـ ذم آسمتداع سم٤مب اعمًٚمٛملم قمغم ومتح اًمتحًلم
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 واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم ي٘مقًمقن اعمٕمتزًم٦م أن اًمٙمالم قمٚمامء قمٜمد يٕمرف ُم٤م ضم٤مء هٜم٤م وُمـ

 سم٤مًمتحًلم ي٘مقًمقن أهنؿ اًمًٜم٦م أهؾ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٗمقا  اًمتل إُمقر ُمـ اعمٕمتزًم٦م، اًمٕم٘مٚمٞملم

 اًمٕم٘مؾ طمًٜمف ُم٤م: ي٘مقًمقن اًمٌٞم٤من ُمـ ي٠ميت سمام نيٍمطمق ذًمؽ ُمٕمٜمك، اًمٕم٘مٚمٞملم واًمت٘مٌٞمح

 هق وىمقهلؿ ذًمؽ سمخالف ي٘مقًمقن اًمًٜم٦م وأهؾ ىمٌٞمح ومٝمق اًمٕم٘مؾ ىمٌحف وُم٤م طمًـ ومٝمق

 جيقز ومال، ىمٌٞمح ومٝمق اهلل ىمٌحف وُم٤م احلًـ ومٝمق وشمٕم٤مل شم٤ٌمرك اهلل طمًٜمف ُم٤م: احلؼ

 ذم ٟمحـ ُم٤م ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘مٚمٞملم واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم قم٘مقهلؿ يِمٖمٚمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم

 : ي٠ميت سمام ومرددشمف ىمقل زم ىمٞمؾ وىمد أن صدده

 ومرق ح٤مذا: اجلقاب إذان؟ ٟمًٛمع يمام اإلىم٤مُم٦م ٟمًٛمع أن ُمـ اح٤مٟمع ُم٤م: ىمٞمؾ

 وضمٕمؾ ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم أو اعمًجد فمٝمر قمغم ومجٕمٚمف إذان سملم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع

 وًمذًمؽ، أبداً  ذًمؽ ذم ؿمؽ ٓ اًمٜم٤مس؟ يٜمٗمع سمام أقمٚمؿ هق أخٞمس اعمًجد؟ ذم اإلىم٤مُم٦م

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م سمف ضم٤مء اًمذي اإلهلل اًمتنميع هذا أن ضم٤مزُم٤مً  إيامٟم٤مً  ٟم١مُمـ أن ٜمٌٖملي

 وىمد يمٞمػ، ؿمٕمرة ىمٞمد قمٚمٞمف يًتدرك أن ٕطمد ُم٤مل ٓ يم٤مُمؾ شمنميع هق قمٚمٞمف وؾمالُمف

 َوَرِوٞم٧ُم  ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم  ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىم٤مل

 ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م»: قمٚمٞمف وؾمالُمف صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م وىم٤مل [3: اح٤مئدة] ♂ِديٜم٤ًم اإِلؾْمالمَ  ًَمُٙمؿُ 

 اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م، سمف وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ

 ؾمقاءً  طمٙمٛم٦م ومٞمف هق واإلىم٤مُم٦م إذان سملم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ومتٗمريؼش قمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ

  طُمُدودُ  شمِْٚمَؽ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ٟم٘مػ أن قمٚمٞمٜم٤م ٟمدريمٝم٤م مل أو أدريمٜم٤مه٤م ٟمحـ
ِ
 وَمال اّللَّ

 فمٝمر قمغم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذقمف اًمذي وم٤مٕذان[ 449: اًمٌ٘مرة] ♂شَمْٕمَتُدوَه٤م

 ُم٤م ومألُمر اإلىم٤مُم٦م أُم٤م، ُم٤ًموم٦م أبٕمد إمم اًمٜم٤مس شمًٛمٞمع وهل اًمٖم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ اعمًجد

 اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م اًمٞمقم ومٜمحـ، اعمًجد فمٝمر قمغم جيٕمٚمٝم٤م ومل اعمًجد داظمؾ ضمٕمٚمٝم٤م

 ٟمذيع طمٞمٜمام وًمٙمٜمٜم٤م ذقمٞم٦م هم٤مي٦م ٟمح٘مؼ اًمّمقت سمٛمٙمؼم إذان ٟمذيع طمٞمٜمام ي٘م٤مل يمام

 ٟمتٕمدى ٓ طمتك هلذا آٟمت٤ٌمه ومٜمرضمق ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  خم٤مًمػ هذا اًمّمقت سمٛمٙمؼم اإلىم٤مُم٦م

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذيٕم٦م

 إئٛم٦م قم٤مُم٦م أن وهق: عمٙمؼما هذا سمٜمٗمس يتٕمٚمؼ وهق هذا ُمـ أهؿ اًمث٤مين واًمتٜمٌٞمف
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 اًمذي اًمٜم٤مس قمغم إُمر ومٞمحرضمقن اًمّمقت سمٛمٙمؼم ىمراءهتؿ يذيٕمقن اعم٤ًمضمد ذم

 يٙمـ ىمد اًمٌٞمقت ذم واًمٜم٤ًمء وُمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمٓم٤مُمٕمٝمؿ وذم حمالهتؿ وذم سمٞمقهتؿ ذم يٙمقٟمقن

 أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ اعمًجد ظم٤مرج هؿ اًمذيـ يمذًمؽ اًمٜم٤مس ويٙمقن ؿم٤مهمؾ ؿمٖمؾ ذم

ٟمٞم٤مً  أدسم٤مً  حي٘م٘مقا   َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ٨مطمٞم ىمرآ

 ذم وٟمحـ ًمٜم٤م اإلؿمٙم٤مل هذا ُمـ رء وىمع وىمد [417: إقمراف] ♂شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ 

 ومتٝمٞم٠من٤م شم٠مظمػم مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ٟمجٛمع أن وقمزُمٜم٤م ُم٤ًمومريـ يمٜم٤م وم٘مد اًمٓم٤مئػ

 اًم٘مرآن سم٘مراءة وصقشمف اًمٕمِم٤مء صالة ذم دظمؾ سم٤مإلُم٤مم وإذا أفمـ صالة ذم دظمٚمٜم٤م وح٤م

 ًمًامع اؾمتٕمداد قمٜمده يٙمقن ٓ ممـ همػمٟم٤م قمغم أجْم٤مً َ ؿمقش أنف قمـ ومْمالً  قمٚمٞمٜم٤م ؿمقش

 هق اعمًجد ظم٤مرج إمم اعمًجد ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  طمٞمٜمام اإلُم٤مم صقت وم٢مذاقم٦م، اًم٘مرآن

 : أُمريـ أطمد ذم وإي٘م٤مقمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس وإطمراج اهلل حلدود ودم٤موز اقمتداء أجْم٤مً 

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ًمتح٘مٞمؼ ًمٞمتٗمرهمقا  قمٛمٚمٝمؿ يدقمق أن.. طمديثٝمؿ يدقمق أن إُم٤م

 اًمتًٛمٞمع هذا وم٢مذاً ، أقمامهلؿ ذم يمالُمٝمؿ ذم ُم٤مولم اًمقاىمع هق يمام ئمٚمقا  أن وإُم٤م

 أطمد أىمؽمح أن٤م وًمذًمؽ اعمًجد ذم يم٤من عمـ حمّمقراً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل عمـ؟ أي٤مت هلذه

 اإلُم٤مم وصقت يمٌػم مجع ومٞمف ًمٞمس اعمًجد نيم٤م إن، اعمًجد طم٥ًم قمغم ؿمٞمئلم

 يمثػم واًمٜم٤مس يمٌػماً  اعمًجد يم٤من وإن، اعمٙمؼم هذا ٓؾمتٕمامل طم٤مضم٦م ومال ضمٝمقري

 خيرج وٓ اإلُم٤مم وراء ُم٘متدي٤مً  يم٤من ُمـ يًٛمع ُم٤م سمٛم٘مدار اًمّمقت يرومع ومحٞمٜمئذ

 أن وضمؾ قمز اهلل وأرضمقا ، سمف اًمتذيمػم أردت ُم٤م هذا، اعمًجد ظم٤مرج إمم اًمّمقت

 .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٜم٤م سمف ٟمذيمر سمام يٜمٗمٕمٜم٤م

 اجلٛمٕم٦م؟ ظمٓم٦ٌم هذا يِمٛمؾ هؾ: مداخؾة

 ُم٤م يمؾ، شمذاع أن يٜمٌٖمل ُم٤م يمذًمؽ هق أجْم٤ًم؟ إذاقم٤مهت٤م: أي اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم: الشقخ

 اعمًجد ظم٤مرج يم٤من عمـ ؿم٤مُمالً  يم٤من وُم٤م، اعمًجد ظم٤مرج خيرج ٓ سم٤معمًجد ظم٤مص٤مً  يم٤من

 .سم٤معمذي٤مع إذاقمتف ينمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ومٙمام

 ش11: 11: 11/ب16: اًمٜمقر رطمٚم٦م»
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 صقت مؽز بدون تؽقن اإلقامة بلن الؼقل عذ إصؽال إيراد

: يٕمٜمل صٖمػمة ُم٤ًمضمد ومٞمف: شمتٗم٤موت اعم٤ًمضمد: ًمإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مقل: مداخؾة

 ُمٙم٦م اعمًجديـ- اًمٙم٤ٌمر اعم٤ًمضمد ُمثؾ ًمٙمـ، ُُمَٙمؼمِّ : يٕمٜمل سمدون، اإلىم٤مُم٦م شمٙمٗمل ىمد

 ٓ اًمٜم٤مس أيمثر يٕمٜمل- يًٛمع ُم٤م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م سمدون ُأىمٞمؿ إذا: يٕمٜمل -واعمديٜم٦م

 .يًٛمٕمقن

 ٓ أن هق اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ همروٜم٤م ٟمحـ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك قمٚمٞمش ُم٤م: الشقخ

 .اإلىم٤مُم٦م وإذاقم٦م إذان إذاقم٦م سملم ٟمًقي

رين اًمٞمقم اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م إن   .اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم١مذن شمٌٚمٞمغ: وهل: ىمديٛم٦م سمٌدقم٦م يذيمِّ

 ومٞمف واوح وهذا، اًمٙمٌػمة ٤مضمداعمً ذم إٓ اًمتٌٚمٞمغ ٟمٕمرف ٓ ؾمقري٤م ذم وٟمحـ يمٜم٤م

، ضمداً  صٖمػماً  اعمًجد يٙمقن رُمْم٤من ذم ًمٙمـ، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وأصٚمف، ضمداً 

 وهق، اإلُم٤مم صقت شمٙمٌػمَ  ُم٤مذا؟ ُيٌٚمِّغ ُُمٌٚمِّغ ُمـ سمد ٓ، اًمؽماويح سم٤مًمٜم٤مس اإلُم٤مم ومٞمّمكم

: ًمف طم٤مضم٦م ذم ُم٤م هذا ؿمؽ ٓ اًمتٌٚمٞمغ؟ هذا ومٚمامذا، ًمّمٖمره اعمًجد ومراغ يٌٚمغ صقشمف

ع اًمتٌٚمٞمغ ٕن ، ًمقطمده اإلُم٤مم سمّمقت طم٤مصؾ اًمتًٛمٞمع وهٜم٤م، اًمتًٛمٞمع أضمؾ ُمـ ُذِ

 .يم٤مذم ومٝمق

 إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمّمٖمػمة واعم٤ًمضمد اًمٙمٌػمة اعم٤ًمضمد سملم اًمتٗمريؼ إمم ٟمٕمقد أن

ه اًمديمتقر  .ظمػماً  اهلل ضمزا

 يٗمرىمقن اًمّمقت ُمٙمؼم ومٞمف ُمًجداً  أن أترون ًمٙمـ، طمٙمٛمف ُمًجد ًمٙمؾ: أىمقل

 .أبداً  وصٖمػم؟ يمٌػم ُمًجد سملم

  ٓ: مداخؾة

 وأطمٙم٤مُمٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م واعمراقم٤مة سم٤محلٙمٛم٦م إُمر ٟمٕم٤مًم٩م أن ٟمريد طمٞمٜمام ًمٙمٜمٜم٤م: الشقخ

 طمدود ذم وًمٞمس، احل٤مضم٦م طمدود ذم اًمّمقت ُمٙمؼم ومٞمف ُيًتٕمٛمؾ اًمٙمٌػم اعمًجد: ٟم٘مقل

 قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد يم٤من ُمـ يِمٛمؾ أن يٜمٌٖمل إذان وم٢مذاقم٦م، إذان إذاقم٦م طم٤مضم٦م
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 .اعمًجد

 .اعمًجد هذا ذم اًم٘م٤مئٛم٦م احل٤مضم٦م ذم ومٞمٙمقن اًمٙمٌػم اعمًجد ذم اإلىم٤مُم٦م اقم٦مإذ أُم٤م

، ُمٓمَّردة ىم٤مقمدة ٟمجٕمٚمٝم٤م أن أبداً  يًتٚمزم ٓ ذًمؽ ًمٙمـ، ُمٜمف سمد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا 

 اًم٘مرآن ىمراءة أجْم٤مً  ٟمٕمٚمـ واإلىم٤مُم٦م إذان ٟمٕمٚمـ ويمام اإلىم٤مُم٦م ُٟمٕمٚمـ إذان ُٟمٕمٚمـ ومٙمام

 .اإلُم٤مم ُمـ

رين ًم٘مد  ذِم  ؾِمػُموا ىُمْؾ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف طِمْٙمٛم٦م ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا ؿاحلٙم هبذا َذيمَّ

 .[74: اًمروم] ♂إَْرضِ 

 ذم اًمتٓمقاف زم وأتٞمح، اًمٕمٛمرة ٕداء ؿمٝمقر ىمٌؾ هٜم٤م يمٜم٧م أنٜمل قمرومتؿ أنٙمؿ سمد ٓ 

 -اهلل ؿم٤مء إن- هذا وراء ُمـ وطمّمؾ، طمٞم٤ميت ذم ُمرة ٕول، ؿمٝمريـ ٟمحق اًمًٕمقدي٦م

 .يمثػم ظمػم

ٟمٜم٤م ُمـ ٟم٤مس وُمٕمل، اعمٖمرب ٕذان نُأذِّ  ح٤م اًمٓم٤مئػ ذم يمٜم٧م  ًمٜم٤م اعمّم٤مطمٌلم إظمقا

ّم٧م، ُمٕمل ُم٤ًمومرون وهؿ اًمٌالد سمٕمض ُمـ ظمَّ  ذم وصٚمٞم٧م، اعمًجد إمم أنزل ومل ومؽَمَ

 ي٘مرأ  واإلُم٤مم أىمرأ  أن٤م، اعمٗم٤مضم٠مة هذه ُمثؾ زم يًٌؼ مل سمٌمء أوم٤مضم٠م يب وإذا، إُم٤مُم٤مً  اًمدار

 قمكم يِمقش ٓ يم٤من إن، قمكم شُيِمقِّ  ومٝمق، ُمذاع يم٤مٕذان وصقشمف ي٘مرأ  اإلُم٤مم، أجْم٤مً 

 ظمػم سمٞمقهتـ»: ط اًمرؾمقل قمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمِّكم واحلريؿ اًمٜم٤ًمء ُمـ همػمي قمغم ومٞمِمقش

 .شهلـ

 إذاقم٦م جيقز ٓ أنف أتٜمٌف أن يٜمٌٖمل هذا: وىمٚم٧م اعمقوقع هلذا اٟمتٌٝم٧م ؾم٤مقمتٝم٤م: إذاً  

 إيامٟم٤مً  ازددت ومٙمرت ويمٚمام أٓطمظ أجْم٤مً  وسمدأت، إذان ُم٤مذا؟ ٟمذيع يمام اًمّمالة

 اًمنمىمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمٌالد سمٕمض إمم ذهٌٜم٤م وم٘مد، واًمتٜمٌٞمف اًمتٜمٌف هذا ابسمّمق

 أذان إمم اًمٕمٍم ُمـ اًمٙمٚمامت سمٕمض وأخ٘مٞمٜم٤م، يمٌػماً  خمٞمامً  ًمٜم٤م وم٠مىم٤مُمقا ، اإلطم٤ًمء..وإمم

 .اعمٖمرب

 ىمٌؾ، إُم٤مُم٤مً  هٜم٤مك وصٚمٞمٜم٤م، اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ُمًجد أي ُمـ أيمثر ٟم٤مس ومٞمف اعمخٞمؿ 

 يمثػمة -هلل واحلٛمد- هٜم٤مك ُم٤ًمضمد، هٜم٤م ُمـ ذاٟم٤مً وأ، هٜم٤م ُمـ أذاٟم٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤م اًمّمالة
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، اًمّمقت سمٛمٙمؼم اًمّمالة أذيٕم٧م ُم٤م وهقم٤من، اًمّمقت سمٛمٙمؼم إذان يذاع صمؿ، يٕمٜمل

 شمِمقيش أجش؟ ومٞمف يّمػم: إُم٤مم ىمراءة ه٤مهٜم٤م ُمـ وشمًٛمع، إُم٤مم ىمراءة ه٤مهٜم٤م ُمـ ومتًٛمع

  .قيشاًمتِم ُمـ همػمٟم٤م أص٤مب ُم٤م أص٤مسمٜم٤م صٚمٞمٜم٤م ح٤م أجْم٤مً  ٟمحـ صمؿ، اًمٌٕمض سمٕمْمٜم٤م قمغم

 دىم٦م ُمراقم٤مة ُمع شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُٟمـحًـ وأن، اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ٟمالطمظ أن يٜمٌٖمل: وم٢مذاً 

 ًمٜم٤م جيٞمز ٓ واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اعمٕمروف وم٤مًمتٗمريؼ: اإلؾمالم ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 هذا سمف ُيالطمظ وًمٞمس واىمع -إؾمػ ُمع- اًمٞمقم ُم٤مهق وهذا، اإلذاقم٦م ذم اًمتًقي٦م

 .اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مٝمل اعمٕمٜمك

 ش11: 11: 36/ 361/اًمٜمقرو اهلدى»

 فقفا تستخدم أن يـبغل ال اإلقامة بلن الشقخ ققل حقل

 الصقت مؽزات

 ؟[اإلىم٤مُم٦م إلذاقم٦م اًمّمقت ُمٙمؼمات اؾمتخدام طمٙمؿ طمقل]: مداخؾة

 اًمذي إذان أن اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمًٜم٦م وقمٚمٞمؿ طم٘م٤مً  وم٘مٞمف يمؾ قمغم خيٗمك ٓ: الشقخ

 أُم٤م، اعمًجد فمٝمر قمغم ذانإ يم٤من وم٘مد، اإلىم٤مُم٦م قمـ خيتٚمػ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يم٤من

 سم٤مًمتٗمريؼ ط اًمٜمٌل ُمـ سمف وطمٙمؿ قمٛمكم اظمتالف ومٝمذا، اعمًجد داظمؾ يم٤مٟم٧م اإلىم٤مُم٦م

 اًمٌٕمٞمديـ اعمًجد قمـ اخل٤مرضملم اًمٜم٤مس يًٛمٕمف ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم ومٞمٙمقن إذان سملم

 اًمّمقت ُمٙمؼم سم٥ًٌم أن، اعمًجد داظمؾ يم٤من عمـ أذان ومٝمل اإلىم٤مُم٦م أُم٤م، قمٜمف

 إذان يٕمٚمٜمقن أهنؿ ويمام واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اإلقمالن ذم.. .اًمًٜم٦م هذه قمٙمًقا 

 ويمام، ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م هذه، اًمّمقت سمٛمٙمؼم اإلىم٤مُم٦م يٕمٚمٜمقن أجْم٤مً  ومٝمؿ اًمّمقت سمٛمٙمؼم

 .ط حمٛمد هدى اهلدى وظمػم: ظمٓمٌٜم٤م ذم دائامً  ٟم٘مقل

 ىمٜمٕمقا  وم٤مٔن، ...سمٌدٟمف يِمخص ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم اعم١مذن يٙمقن أن ينمع إذان

 ُمـ ُمٙم٤مٟمف ذم ي١مذن وأن، اًمّمقت سمٛمٙمؼم ممٙمـ ُمٙم٤من أبٕمد إمم اًمّمقت سمتٌٚمٞمغ

 اًمتل احلديث٦م سم٤مًٔم٦م قمٜمٝم٤م يًتٖمٜمك أن يٜمٌٖمل ٓ ؾمٜم٦م سمٌدٟمف اعم١مذن ومِمخقص، اعمًجد
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 اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة إذان ٕن: ُمْم٤مقمٗم٦م أوٕم٤مف ُم٤ًموم٤مت اًمّمقت شمٌٚمغ

، صح٤مسمفوأ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م واشم٤ٌمع يمت٘مٚمٞمد قمٚمٞمٝم٤م حي٤مومظ أن جي٥م

 ؾمٜم٦م هذه اًمّمقت ضمٝمقري صٞمت٤مً  يٙمقن وأن ؾمٜم٦م هذه أذاٟمف ذم سمِمخّمف اعم١مذن ومؼموز

 ؿمخّمف اعم١مذن يمتامن ًمٙمـ ُمنموقم٦م هم٤مي٦م وهق اًمّمقت رومع أن أًم٦م ومٝمذه، أظمرى

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا اعمًجد ضمدران سملم

 صمؿ، اًمًٜم٦م ظمالف هذا اعمًجد ذم وضمٕمٚمقه ُمٙم٤من أقمغم ُمـ إذان ُمـ ٟمزًمقا  وم٤مٔن

 .اًمًٜم٦م ظمالف وهذا، إذان صقت ُمع وؾمقوه اإلىم٤مُم٦م صقت رومٕمقا 

 ُمع اًمٌالد يمؾ ذم ُمقضمقد وهذا قمٚمٞمٝم٤م ُمررٟم٤م اًمتل اًمٌٚمدان سمٕمض ذم ٟمٌٝم٧م ويمذًمؽ

 وم٢من، اجلٛمٕم٦م يقم وسمخ٤مص٦م اجلٝمري٦م اًمّمالة إذاقم٦م سمٛمٙم٤من اخلٓم٠م ُمـ أنف قمغم إؾمػ

 ًمالؾمتامع همقا يتٗمر أن: ُمٜمٝم٤م هل٤م يٜمتٌٝمقا  أن ًمف اًم٤ًمُمٕملم قمغم جي٥م آداب ًمف اًم٘مرآن

 [417: إقمراف] ♂وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا▬: سم٤مٔي٦م قمٛمالً  إًمٞمف واإلصٖم٤مء

 هذه دم٤مه سم٤مٕدب ي٘مقم أن يًتٓمٞمع ومال[ سمٛمٙمؼمات اًمّمالة أذيٕم٧م إذا وم٤مإلٟم٤ًمن]

 يٙمقن ومٛمـ، إًمٞمف يّمٖمل وٓ ًمٚم٘مرآن يٚمتٗم٧م وٓ قمٛمٚمف ذم يًتٛمر أن وإُم٤م، اًمتالوة

 اعمًجد ذم اًمّمقت رومع اعمّم٤مًمح؟ شمٕمٓمٞمؾ أو طمرج ذم إُم٤م اًمٜم٤مس إي٘م٤مع ذم اًم٥ًٌم

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمًٛمٞمٕمٝمؿ ينمع ٓ ُمـ وشمًٛمٞمع

 إذا، اعمًجد ذم اًمّمقت ُمٙمؼم اؾمتٕمامل ضمقاز ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ: أىمقل وهلذا

 ُمع، أؿمخ٤مص قمنمة يٙمٛمؾ ُم٤م اًمٗمجر صالة ذم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ٓطمٔمٜم٤م يمام ومروٜم٤م

 يًٛمٕمقن أؿمخ٤مص اًمٕمنمة ه١مٓء ح٤مذا؟ اعمًجد ظم٤مرج ذم يذاع اًمّمقت ُمٙمؼم ذًمؽ

 ٕن: اًمّمقت ُمٙمؼم ًمتِمٖمٞمؾ ُمًقغ ومال، اًمٓمٌٞمٕمل وسم٤مًمّمقت سم٤مًم٘مراءة اإلُم٤مم صقت

 هذه ذم ٕن أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وختري٥م، ضمٝم٦م ُمـ طم٤مصؾ حتّمٞمؾ ومٝمق، يًٛمٕمقن ه١مٓء

 أت٤ٌمع ٟمٙمقن ٓ أن ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ...ًمإلصٖم٤مء أظمريـ اًمٜم٤مس شمِمٖمٞمؾ اإلذاقم٦م

، اجل٤مئزة همػم اعمرؾمٚم٦م واعمّمٚمح٦م اجل٤مئزة اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م[ سملم ٟمٗمرق وٓ] ٤مًمٞمداًمت٘م

 شمدظمؾ أن يٛمٙمـ احل٤مض اًمٕمٍم ذم طمدصم٧م وؾمٞمٚم٦م هذه اًمّمقت ُمٙمؼم اؾمتٕمامل وم٤مٔن

، ُمّمٚمح٦م ذًمؽ ذم طمٞم٨م شمًتٕمٛمؾ ؾمٜم٦م يم٠مهن٤م ىم٤مقمدة خت٤مًمػ ًمٙمـ، اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ذم
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 إذاقم٦م.. اًمًٜم٦م ظمالف اإلىم٤مُم٦م ذاقم٦مإ: اعمث٤مل هق وهذا اعمّمٚمح٦م هذه شمٙمقن ٓ وطمٞم٨م

 ذم يم٤من وم٢مذا، اعمًجد ذم يم٤من ُمـ شمًٛمٞمع اعم٘مّمقد ٕن: أبداً  ًمذًمؽ وضمف ٓ اًم٘مرآن

 سمحٞم٨م اعمٙمؼم اًمّمقت ومػمومع يّمؾ ٓ اإلُم٤مم وصقت يمثػمة ؾم٘مقف اعمًجد

 ؿمؽ سمال ومٝمذا إُمت٤مر ُمـ يمٞمٚمقات سمٕمد ُمـ يًٛمٕمقن ًمٚمذيـ يذاع أن أُم٤م يًٛمٕمقن

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمالوة ُمع إدب يٜم٤مذم

 يٜمتٗمٕمقا  أن أرضمقا  ًمٚمٜم٤مس سمٞم٤من وهذا، اًم٘مري٥م إُمس ذم إًمٞمف أذت اًمذي هذا

 .ًمف اعمٜم٤مؾم٥م حمٚمف ذم رء يمؾ يْمٕمقا  وأن سمذًمؽ

 ش19: 19: 11/ب41: اًمٜمقر رطمٚم٦م»





 

 

 الشسعي التوقيت
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 الققت قبؾ األذان مرشوعقة عدم

 اًمّمالة ومٞمف حتؾو اًمٓمٕم٤مم ومٞمف حيرم ومجر ومجران اًمٗمجر»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٓمٕم٤مم ومٞمف وحيؾ اًمّمالة ومٞمف حترم وومجر

، اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد اًمّمالة أداء وضمقب إمم ه٤مم شمٜمٌٞمف ومٞمف: ]قال اإلمام[

 ومٞمٝم٤م اعمقطمد إذان وم٢من -قمامن ُمٜمٝم٤م- اًمٕمقاصؿ ُمـ يمثػم ذم اعم١مذٟمقن سمف أظمؾ ُم٤م وهذا

 صم٤مسم٧م ظمٓم٠م وهق، اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم سمٜم٤مء ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٜمحق اًمٗمجر ىمٌؾ يرومع

ئر يمدُمِمؼ إظمرى اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ويمذًمؽ، سم٤معمِم٤مهدة  واًمٙمقي٧م واعمٖمرب واجلزا

 .اعمًتٕم٤من واهلل، واًمٓم٤مئػ واعمديٜم٦م

 «.801/ 2»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مـ بدالً  األذان يف الروزكامات تقققت عذ االعتّمد خطل

 الرشعل التقققت

 إٓ اًمّمالة ُمقاىمٞم٧م يٕمرومقن ٓ همػمهؿ قمـ ومْمال اعم١مذٟمقن ص٤مر: ]قال اإلمام[

، اًمقاطمد اًمٌٚمد ذم وأرض أرض سملم ختتٚمػ اعمقاىمٞم٧م أن ُمع! واًمروزٟم٤مُم٦م سم٤معمٗمٙمرات

 !ُمديمر؟ ُمـ ومٝمؾ، سم٤معمِم٤مهدة ُمٕمٚمقم هق يمام وآظمر سمٚمد سملم وم٤ٌمٕومم

 ش199/ 4» اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 الققت؟ قبؾ لؾػجر فقف يمذن بؾد يف العؿؾ ما

 سمٕمنميـ وىمتف ىمٌؾ سمٚمدٟم٤م ذم اًمٗمجر أذان أن، ًمث٘م٤متا اعمِم٤مئخ أطمد أومتك: السائؾ

 ٟمٕمٞمده٤م صمؿ مج٤مقم٦م ُأصكم ومٝمؾ، اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ صالشمٜم٤م شمٙمقن احل٤مًم٦م هذه ذم، دىمٞم٘م٦م

 ؟ اعمًجد إمم أذه٥م وٓ اًمٌٞم٧م ذم أصكم أو، اًمٌٞم٧م ذم

 .دارك ذم شمٕمٞمده٤م صمؿ، اجلامقم٦م ُمع شمّمكم إول: الشقخ

 ش11: 31: 43/ 748/واًمٜمقر اهلدى»
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 الزمان هذا يف الرشعل التقققت عذ مذكنياد قؾة

 شمزل مل أو، اًمِمٛمس زاًم٧م: وم٘مٚمٜم٤م، ؾمٗمر ذم ط اًمٜمٌل ُمع يمٜم٤م إذا يمٜم٤م»: أنس قمـ

 .شارحتؾ صمؿ اًمٔمٝمر صغم

 وهق يّمكم اعم٤ًمومر سم٤مب»: سم٘مقًمف ًمٚمحدي٨م داود أبق سمقب وىمد: ]قال اإلمام[

 أم الةاًمّم وىم٧م ضم٤مء هؾ»: وم٘م٤مل شاًمٕمقن» ص٤مطم٥م قمٚمٞمف وقمٚمؼ، شاًمقىم٧م ذم يِمؽ

 اإلُم٤مم شمٞم٘مـ وم٢من، اإلُم٤مم قمغم إوىم٤مت ُمٕمروم٦م ذم آقمتامد وإٟمام، ًمِمٙمف اقمت٤ٌمر ومال ٓ؟

 أو: وأىمقل، شاإلُم٤مم قمغم»: وىمقًمف. شإت٤ٌمع سمٕمض سمِمؽ يٕمتؼم ومال، اًمقىم٧م سمٛمجلء

، سم٤معمٖمٗمرة ط اهلل رؾمقل هلؿ دقم٤م اًمذيـ اعم١ممتٜملم اعم١مذٟملم ُمـ اإلُم٤مم أن٤مسمف ُمـ قمغم

 ُمـ أندر اًمزُمـ هذا ذم ه١مٓء أصٌح وىمد، وىمتٝم٤م ذم صالة ٙمؾًم ي١مذٟمقن اًمذيـ وهق

 ي١مذٟمقن مجٝمقرهؿ سمؾ، اًمنمقمل اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذن ُمـ ُمٜمٝمؿ وم٘مؾ، إمحر اًمٙمؼمي٧م

 صحٞمح همػم وهق، شاًمروزٟم٤مُم٤مت» و اًمت٘م٤مويؿ قمغم اعمًٓمر اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم

 اًمِمٛمس ٕم٧مـمٚمش 1716 ؾمٜم٦م حمرم 41 اًم٧ًٌم» ُمثال اًمٞمقم هذا وذم، ًمٚمقاىمع عمخ٤مًمٗمتف

 وزارة شم٘مقيؿ وذم، دىمٞم٘م٦م وأرسمٕملم ومخس اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم اجلٌؾ ىمٛم٦م قمغم ُمـ

 قمغم وأن٤م هذا!  واًمثالصملم اًمث٤مًمث٦م واًمدىمٞم٘م٦م اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم شمٓمٚمع أهن٤م إوىم٤مف

 يت٠مظمر أنف ؿمؽ ٓ ؟ش قمامن وؾمط» ذم هؿ ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمؽ ومام، شمهالن ضمٌؾ»

 ًمٚمٗمجر ي١مذٟمقن وم٢مهنؿ إؾمػ وُمع .شمهالن» قمغم ـمٚمققمٝم٤م ُمـ أيمثر قمٜمٝمؿ ـمٚمققمٝم٤م

 سمٕمض ومٗمل قمٚمٞمف وسمٜم٤مء، صمالصملم إمم دىمٞم٘م٦م قمنميـ سملم ُم٤م يؽماوح سمٗمرق اًمقىم٧م ىمٌؾ هٜم٤م

 قمٛم٧م وًم٘مد، سمٕمد اًمٗمجر يٓمٚمع وح٤م اعمًجد ُمـ خيرضمقن صمؿ اًمٗمجر يّمٚمقن اعم٤ًمضمد

، وهمػمه٤م واًمٓم٤مئػ واعمٖمرب يم٤مًمٙمقي٧م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػما  اعمّمٞم٦ٌم هذه

 . دىم٤مئؼ 11 - 1 سمٗمرق اًمِمٛمس همروب سمٕمد ًمٚمٛمٖمرب هٜم٤م وي١مذٟمقن

 ُمـ إقمغم اًمٓم٤مسمؼ إمم اعمديٜم٦م ذم صٕمدت اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م رُمْم٤من ذم اقمتٛمرت وح٤م

 إٓ أذن ومام، ص٤مئؿ وأن٤م اًمِمٛمس همروب عمراىم٦ٌم إظمقاٟمٜم٤م أطمد ومٞمٝم٤م زرت يمٜم٧م اًمتل اًمٌٜم٤مي٦م

 صٝمر ُمٜمٝم٤م ؿم٘م٦م ذم يًٙمـ هٜم٤مك سمٜم٤مي٦م صٕمدت وم٘مد ضمدة ذم وأُم٤مش ! دىمٞم٘م٦م 13» سمـ همروهب٤م سمٕمد

 .ذًمؽ قمغم اهلل ومحٛمدت. إذان وؾمٛمٕم٧م إٓ شمٖمرب أن اًمِمٛمس يم٤مدت ومام، زم

 ش.617-613/ 6/1»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الػؾؽل ال الرشعل التقققت عذ باألذان التؼقد وجقب

  قِم٤ٌمد ظمٞم٤مرَ  إن»: [ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]
ِ
قُمقنَ  اًمذيـ: اهلل  واًم٘مٛمرَ  اًمِّمٛمَس  يرا

 .شوضمؾ قمزّ  اهلل ًمذيمر: وإفمّٚم٦م جقمَ واًمٜمُّ 

 ُمـ ومٞمف وُم٤م احلدي٨م هذا طمقل يمٚمٛم٦م ُمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه زم سمد ٓ: ]قال اإلمام[

 وأنف، اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة إذان أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم خيٗمك ًمٞمس: وم٠مىمقل، اًمٗم٘مف

 وإٟمام، وهمػمه٤م شاًمًٜمـ»و شاًمّمح٤مح» ذم ُمٕمرووم٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ومْمٚمف ذم ضم٤مء ىمد

، إؾمٜم٤مده ذم اًمٙمالم حت٘مٞمؼ: أطمدمه٤م: اصمٜملم ًمًٌٌلم سمٞمٜمٝم٤م ُمـ هذا ختري٩م هٜم٤م ىمّمدت

 شم٘متْمٞمف سمام قمٚمٞمف احلٙمؿ صمؿ! أظمٓم١موا؟ أم أص٤مسمقا  هؾ: صححقه اًمذيـ ذم واًمٜمٔمر

 ُمـ راضمٞم٤مً ، ومٕمٚم٧م وىمد، وٕمػ أو، طمًـ أو، صح٦م ُمـ احلديثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد

 سمام اًمتذيمػم: وأظمر .وضمؾ قمز يروٞمف اًمذي ًمٚمّمقاب ووم٘م٧م ىمد أيمقن أن شمٕم٤ممم اهلل

، هب٤م آهتامم وقمدم، وإمه٤مهل٤م، هب٤م آؾمتٝم٤مٟم٦م ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٕمػمة هذه أص٤مب

 سم٠مذان ايمتٗم٤مءً ، ُم١مذٟمٞمٝم٤م ُمـ ومٞمٝم٤م إذان رومع جي٥م اًمتل اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م

 احآذن قمغم اعمريم٦ٌم اًمّمقت ُمٙمؼمات ُمـ اًمٙمٝمرسم٤مء سمقاؾمٓم٦م يذاع اًمتل اًمدوًم٦م إذاقم٦م

 اًمتقىمٞم٧م يقاومؼ ٓ اًمذي، اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم وسمٜم٤مءً ، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم

 ىمٌؾ يذاع اًمٗمجر أن قمٚمٛمٜم٤م وم٘مد، اًمٌالد ُمـ يمثػم وذم، إوىم٤مت سمٕمض ذم اًمنمقمل

 ىمٌؾ واًمٔمٝمر، اًمٌالد سم٤مظمتالف ذًمؽ خيتٚمػ، أيمثر أو ؾم٤مقم٦م رسمع سمٜمحق اًمّم٤مدق اًمٗمجر

 يمام وهذا! ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٕمد واًمٕمِم٤مء، دىم٤مئؼ قمنم ٟمحق سمٕمد واعمٖمرب، ؾم٤مقم٦م رسمع

 واًم٥ًٌم، وم٤ًمده خيٗمك ٓ مم٤م اًمنمقمل اًمقىم٧م ىمٌؾ شمّمغم اًمّمٚمقات سمٕمض جيٕمؾ شمرى

: اًمنمع خت٤مًمػ اًمتل طم٤ًمسم٤مشمف اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ قمغم وآقمتامد: سم٤مًمنمع اجلٝمؾ وهق، واوح

 سم٤مٕذان يٙمتٗمقن وٓ، ُم٤ًمضمدهؿ ذم ي١مذٟمقن ىمد اًمذيـ اعم١مذٟملم صػّم  اًمذي إُمر

 اًمرؤي٦م قمغم اعمٌٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م اجلٝمؾ يمّؾ  جيٝمٚمقن ٙمقُم٦ماحل إذاقم٦م ُمـ اعمٕمٚمـ

، وهمػمه أُمل سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ، يٕمرومٝم٤م أن ُمٙمٚمػ يمؾ قمغم يًٝمؾ اًمتل، اًمٌٍمي٦م

 ذم واٟمتِم٤مره إبٞمض اًمٜمقر ؾمٓمقع قمٜمد وم٤مًمٗمجر، اًمنمع ُمـ قمرومٝم٤م ىمد يٙمقن أن سمٕمد

 فمؾ صػمورة قمٜمد واًمٕمٍم، اًمًامء وؾمط قمـ اًمِمٛمس زوال قمٜمد واًمٔمٝمر، إومؼ
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 وؾم٘مقـمٝم٤م اًمِمٛمس همروب قمٜمد واعمٖمرب، اًمزوال فمؾ إمم سم٤مإلو٤موم٦م، ُمثٚمف اًمٌمء

 هذه أن: ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن .إمحر اًمِمٗمؼ همروب قمٜمد واًمٕمِم٤مء، إومؼ وراء

 ظمٓمقط طمٞم٨م ُمـ: إرض ذم وُمقاىمٕمٝم٤م واًمٌالد إىم٤مًمٞمؿ سم٤مظمتالف ختتٚمػ اعمقاىمٞم٧م

 إُمر، أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وارشمٗم٤مقمٝم٤م اٟمخٗم٤موٝم٤م طمٞم٨م وُمـ، ضمٝم٦م ُمـ واًمٕمرض اًمٓمقل

 يٓمٚمع: ُمثالً  يم٤مًم٘م٤مهرة يمٌػمة ومٛمديٜم٦م، هل٤م وآٟمت٤ٌمه ُمراقم٤مهت٤م اعم١مذٟملم قمغم يقضم٥م اًمذي

 اًمٌٚمدة شمٙمقن ىمد سمؾ، إوىم٤مت ؾم٤مئر ذم ي٘م٤مل وهٙمذا، ُمٖمرهب٤م ىمٌؾ ذىمٝم٤م ذم اًمٗمجر

 ختتٚمػ ُمثالً  ىم٤مؾمٞمقن ضمٌؾ ذم يم٤من ومٛمـ، ُمثالً  يمدُمِمؼ، يم٤مًم٘م٤مهرة اشم٤ًمقمٝم٤م ذم ًمٞم٧ًم

ىمٞمتف  ُمٜمٝم٤م اًمٖمقـم٦م ذم أو، أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ُمًجده٤م ذم أو، وؾمٓمٝم٤م ذم يم٤من قمٛمـ ُمقا

 يّمٚمقن ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م ُمـ إدٟمك أو إقمغم ذم يم٤من ُمـ مجٞمٕم٤مً  وم٠مهٚمٝم٤م ذًمؽ وُمع، ُمثالً 

 أن٤م ؿم٤مهدت وم٘مد: سمٕمٞمداً  ٟمذه٥م ًمٜم٤م وُم٤م! ُمًجده٤م أذان قمغم ويٗمٓمرون ويّمقُمقن

 -ُمًجده٤م ذم اعمٖمرب صالة إمم ٤مذهٌٜم ح٤م -ش اًمٜم٤مقمقر»: قمامن ىمرى سمٕمض ذم وهمػمي

 ُمـ ُمذاقم٤مً  اعمٜم٤مرة قمغم اًمذي اًمّمقت ُمٙمؼم ُمـ يٕمٚمـ وإذان، سمٕمد شمٖمرب ح٤م اًمِمٛمس

 ُمـ يمثػم ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اعمِم٤مهد هذه وشمتٙمرر! قمامن ُمٜم٤مـمؼ سمٕمض ُمـ اًمدوًم٦م إذاقم٦م

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ُمـ آظمر ُمٙم٤من ذم هذا سمٞمٜم٧م وىمد: همػمٟم٤م ُمـ ُمثٚمف وؾمٛمٕمٜم٤م رأجٜم٤م يمام اًمٌالد

 ص٤مروا: احلدي٨م هذا ذم اعم١مذٟملم قمغم اعمذيمقر اًمثٜم٤مء أن: واعم٘مّمقد. ضمٞمٝم٤متواًمتق

 اًمّمالة أوىم٤مت وعمٕمروم٦م.. و اًمِمٛمس يراقمقن ٓ أهنؿ سم٥ًٌم: ًمف ُمًتح٘ملم همػم اًمٞمقم

 - ىمقًمف ذم هب٤م ىم٤مُمقا  ًمق سم٤معمٖمٗمرة: - ط - اهلل رؾمقل هلؿ ودقم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ائتٛمٜمقا  اًمتل

 .شًمٚمٛم١مذٟملم واهمٗمر، إئٛم٦م أرؿمد! مهللا، ُم١ممتـ واعم١مذن، و٤مُمـ اإلُم٤مم»: - ط

 أطمٙم٤مم قمغم اًمٖمٞمقريـ احلٙم٤مم ُمـ يم٤من وُمـ، اعم١مذٟملم ُمـ أذاٟمف يٛمٚمؽ يم٤من ُمـ ومٚمٕمؾ

 أداء ُمـ ويٛمٙمٜمقهنؿ، وأذاهنؿ ديٜمٝمؿ أطمٙم٤مم وشمقضمٞمٝمٝمؿ سم٤معم١مذٟملم هيتٛمقن اًمديـ

 ُم١ًمول ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ»: - ط - ىمقًمف يٕمٚمٛمقن وهؿ، هبؿ أنٞمٓم٧م اًمتل إُم٤مٟم٦م

ْٛمَع َوُهَق ؿَمِٝمٞمدٌ  ▬ .شرقمٞمتف قمـ ًَّ ـْ يَم٤مَن ًَمُف ىَمْٚم٥ٌم َأْو َأْخَ٘مك اًم َ
ِ
 .♂إِنَّ ذِم َذًمَِؽ ًَمِذيْمَرى عم

 ش.1317-1314/ 7/4» اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ادقلقد أذن يف األذان حؽؿ

 ؾمٛمٕم٧م ن٤مأ، اًمقًمد أذن ذم إذان طمدي٨م صم٧ٌم هؾ: هق اًم١ًمال، ؿمٞمخٜم٤م: السمال

 ؟ سمف ُيٕمٛمؾ ومٝمؾ، ٞمػوٕم أنف

 . ٓ: الشقخ

 . شمٜمّمحٜم٤م سمام: السمال

 ُأُذن ذم إذان سمنمقمٞم٦م ىمٌؾ ُمـ ٟم٘مقل يمٜم٤م، ًمٚمٜم٤مس سمٞم٤من هذا: ٟمّمٞمحتل: الشقخ

 ذم َُمْروي اعمقًمقد ُأُذن ذم إذان ؾُمٜمِّٞم٦م قمغم يٜمص اًمذي احلدي٨م سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع، اعمقًمقد

 اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ٦مشم٘مقي ـمري٘م٦م قمغم ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ»

 سمـ اعمٕمروف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ يمت٤مب ذم ؿم٤مهداً  احلدي٨م هلذا وضمدٟم٤م يمٜم٤م، سم٤مًمِمقاهد

ه يقُمئذٍ  يم٤منش اعمقًمقد سم٠مطمٙم٤مم اعمقدود حتٗم٦م» ش ًمٚمٌٞمٝم٘مل اإليامن ؿمٕم٥م» ًمٙمت٤مب قمزا

ح أنف وُمع  ؿمديد ًمٞمس اًمًٜمد سم٠من هذا اًمتٍميح اقمتؼمت وم٘مد وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده سم٠من َسّ

، راومع أيب رواي٦م ُمـ وهق اًمؽمُمذي حلدي٨م ؿم٤مهداً  اقمتؼمشمف ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء: اًمْمٕمػ

 يمام ٕنٙمؿ» ُمٓمٌققم٤مً  وٓ خمٓمقـم٤مً  ٓ أجديٜم٤م سملمش اإليامن ؿمٕم٥م» يمت٤مب يقُمئذٍ  يٙمـ ومل

 ُمـ اعم١َُمًّمٗم٦م إًمقف وومٞمٝم٤م، اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم وضمقدي ُمع ُمٜمٙمؿ يمثػم يٕمٚمؿ

ش اًمٌٞمٝم٘مل ًمٚمح٤مومظ ناإليام ؿمٕم٥م» اًمٙمت٤مب هذا يٙمـ ومٚمؿ، احلديثٞم٦م اعمخٓمقـم٤مت

ٌْع شَمَٞمّن  وم٘مد اًمٞمقم أُم٤م، اًمٕم٤ممل ُمٙم٤مشم٥م أيمثر وذم سمؾ، اعمٙمتٌف هذه ذم ُمقضمقًدا  هذا ـَم

 يمثػم ومٞمف ضمداً  ٟمٗمٞمس يمت٤مب اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙم٤مشم٥م إمم اٟمْمؿ، شاإليامن ؿمٕم٥م» اًمٙمت٤مب

 احلدي٨م ُمٜمٝم٤م، أجْم٤مً  همػمه٤م وذم سمؾ اًمًت٦م اًمٙمت٥م ذم شمقضمد ٓ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ

 ؾمٜمـ ذم راومع أيب حلدي٨م ؿم٤مهداً  اقمت٤ٌمره ذم اجلقزي٦م ىمٞمؿ سمـ قمغم قمتٛمدتا يمٜم٧م اًمذي

 .اًمؽمُمذي

 راوي٤من ومٞمف سمًٜمدش اًمِمٕم٥م» يمت٤مسمف ذم اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم رواه احلدي٨م هبذا وإذ 

 قمـ شمٕمٌػمه ذم ُمت٤ًمهالً  يم٤من اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ أن زم شمٌلّم  وطمٞمٜمئذٍ ، سم٤مًمٙمذب ُمتٝمامن

 هذه ذم ٕنف: ضمداً  وٕمٞمػ أنف اًمّمقاب نويم٤م، وم٘مط وٕمٞمػ سم٠منف احلدي٨م إؾمٜم٤مد
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 يم٤من ح٤م ؿم٤مهًدا اًمْمٕمػ ؿمديد يٕمتؼم أن احلدي٨م قمٚمؿ ذم يِمتٖمؾ عمـ جيقز ٓ احل٤مًم٦م

 .اًمْمٕمػ ؿمديد ًمٞمس

ْٕمٜمِل مل: وطمٞمٜمئذٍ   ًَ ش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» ذم راومع أيب طمدي٨م شم٘مقي٦م قمـ اًمؽماضُمع إٓ َي

 .وٕمٗمف قمغم راومع أيب طمدي٨م ومٌ٘مل، وٕمٗمف ًمِمدة اإليامن ؿمٕم٥م طمدي٨م ذم

 سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ضمقاز قمدم ُمـ إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل هداٟم٤م ُم٤م قمغم وٟمحـ 

 اًمًٜمد وٕمٞمػ أصٚمف راومع أيب طمدي٨م أن دام ُم٤م: اًم٘مقل إمم رضمٕمٜم٤م، اًمْمٕمٞمػ

 اًم٘مقل قمـ ورضمٕمٜم٤م، وٕمٗمف قمغم اًمْمٕمٞمػ سم٘مل: إذاً ، ُمٜمف وٕمًٗم٤م أؿمد ًمف واًمِم٤مهد

 . اًم١ًمال ضمقاب هق هذا، اعمقًمقد ُأذن ذم إذان ذقمٞم٦م أو ؾمٜمٞم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ

 ش11: 71: 71/ 164/واًمٜمقر اهلدى»

 ادقلقد؟ أذن يف األذان حديث ثبت هؾ

  اًمٞمٛمٜمك؟ اعمقًمقد ُأُذن ذم إذان طمدي٨م صم٧ٌم هؾ، اهلل سمًؿ: السائؾ

 . صم٧ٌم ُم٤م، ٓ: الشقخ

 ش 11: 19: 11/  167/  واًمٜمقر اهلدى» 

 ضعقػ؟ ادقلقد أذن يف األذان حديث هؾ

 إؾمٜم٤مده سم٠من ىمٚم٧م، ًمٚمٛمقًمقد إذان حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم أن٧م، ؿمٞمخ ي٤م: مداخؾة

 وٕمٞمػ؟

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمٙمالم هذا صحٞمح، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده سم٠من: وىمٚم٧م شمٙمٚمٛم٧م أن٧م: مداخؾة

 .صحٞمح، ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ: الشقخ

 ش 11: 13: 14/  197/  واًمٜمقر اهلدى»



 

 

 وتفسقة وسائن
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ثحؽؿ   ادسجد يف واإلقامة األذان بني دكققية بلمقر الَتَحدُّ

 اعمًجد؟ ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم دٟمٞمقي٦م سم٠مُمقر اًمتحدث جيقز هؾ: شمال

 قم٤مرض يمالم اًمٙمالم يم٤من إذا، جيقز وٓ جيقز: شمٗمّمٞمؾ ومٞمف اجلقاب: الشقخ

 وقمٚمٞمٙمؿ، قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: يره مل ُمدة ًمف ص٤مطمٌف رأى، اعمًجد دظمؾ إٟم٤ًمن: ُمثالً 

 ًمٙمـ، جيقز هذا، ـمٌٕم٤مً  قيدٟمٞم هذا، إًمخ قمٞم٤مًمؽ؟ يمٞمػ أظمل؟ ي٤م طم٤مًمؽ يمٞمػ، اًمًالم

 أؾمٕم٤مر اًمٕمٛمٚم٦م أؾمٕم٤مر ومٞمٝم٤م ويتٗم٘مدوا ضمٚم٦ًم ويٕمٛمٚمقا  اعمًجد ذم جيٚمًقا 

 مل اعم٤ًمضمد إن»: أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر ومٝمذا إًمخ...اًمٌْم٤مقم٦م

ـَ  ٌْ  .شهلذا شُم

د اًمذي اًمٙمالم أُم٤م، ُم٤مٟمع ومٞمف ًمٞمس اًمٕم٤مدي اًمٙمالم: إذاً   ٓ ومٝمذا اًمدٟمٞم٤م طمٓم٤مم ومٞمف ُيَرا

 .جيقز

 .ش .: 31: .1/ 17/ واًمٜمقر اهلدى» 

 يف يرشع أم األذان يردد هؾ يمذن وادمذن ادسجد دخؾ مـ

 ادسجد؟ حتقة صالة

 ؟..اًمالزم هق ُم٤م أو ي٘مػ، ي١مذن واعم١مذن اعمًجد دظمؾ ُمـ: مداخؾة

 ُم٤مذا.. ي١مذن وإذان اعمًجد دظمؾ.. ؾمٛمٕمتٛمقه ًمٕمٚمٙمؿ اًم١ًمال هذا: الشقخ

ن ُيـجٞم٥م ىم٤مئامً  يٜمتٔمر هؾ يٗمٕمؾ؟   اعمًجد؟ حتٞم٦م ذم ينمع أم، اعم١َُمذِّ

 احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام اعم١مذن وجيٞم٥م يٜمتٔمر: اًمٕم٤مُم٦م اًمّمقر ذم: اجلقاب

 زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمكمَّ  صٚمقا  صمؿ، ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اًم٤ًمسمؼ

 .آظمره إمم شاًمقؾمٞمٚم٦م

 يدظمؾ مجٕم٦م يقم يمؾ ٟمراه وهذا واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ، اًمٕم٤مُم٦م إطمقال ذم هذا

 ي٘مٗمقن يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا، ي١مذن اعم١مذن وسمدأ، اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥م اعمًجد إمم اًمداظمؾ
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  ح٤مذا؟، ظمٓم٠م وم٘مط اًمّمقرة هذه ذم ظمٓم٠م هذا.. اعم١مذن جيٞمٌقا  طمتك هٙمذا

 هذه طمٙمؿ ُم٤م ًمٙمـ، قم٤ٌمدة ذم ـم٤مقم٦م ذم ومٝمق اعم١مذن ُيـِجٞم٥م واىمٗم٤مً  فمؾ إذا ٕنف

، ُمًتح٦ٌم هل، سمغم ُمًتح٦ٌم؟ هل.. ٓ هل.. واضم٦ٌم هل، ٓ ومريْم٦م؟ هل اًمٕم٤ٌمدة؟

 : اعمًتح٥م إُمر هذا اًمٕمٛمؾ وراء ُمـ ؾمٞمؽمشم٥م ُم٤مذا اٟمٔمر ًمٙمـ

 اخلٓمٞم٥م يٙمقن.. اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم سمّمالة مت٤مُم٤مً  اإلضم٤مسم٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد هق ؾمٞمٌدأ

: إًمٞمٝم٤م يًتٛمع أن قمٚمٞمف جي٥م اًمتل اخلٓم٦ٌم ُمـ ىمًؿ قمٚمٞمف ؾمٞمذه٥م: وم٢مذاً ، سم٤مخلٓم٦ٌم وسمدأ ىم٤مم

 اًمتل اًمٗمروع ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ُمـ ومرع اعم٠ًمخ٦م وهذه، اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م اٟمِمٖم٤مًمف سم٥ًٌم

يـ سملم أو ُمٗمًدشملم سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ أن: ىم٤مقمدة ذم شمدظمؾ  .أىمٚمٝمام اظمت٤مر َذّ

ع أن إُم٤م هق: أن   ٟمٗمًف أؿمٖمؾ إذا ًمٙمـ، سم٤مإلضم٤مسم٦م ينمع أن وإُم٤م اًمتحٞم٦م ذم َينْمَ

 أُمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞمٜمام خيٓم٥م اخلٓمٞم٥مو سم٤مًمّمالة ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ؾمٞمْمٓمر سم٤مإلضم٤مسم٦م

 احل٤مًم٦م هذه ومٗمل، خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م دظمؾ إذا إٓ سم٤مًمّمالة أنٗمًٝمؿ َيِْمَٖمٚمقا  ٓ سم٠من احل٤مضيـ

 اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم أن ُمـ سمد ٓ

ز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ، خيٓم٥م واإلُم٤مم ٗمٝماميُ : أي شومٞمٝمام وًمٞمََتَجقَّ  .ـَخٗمِّ

 ًمق! طمًٜم٤ًم! ُم١مذن إضم٤مسم٦م.. ُمٜمتٔمراً  شم٘مػ ومٚمامذا يٌتدئ مل واخلٓمٞم٥م دظمٚم٧م أن٧م أُم٤م

 ومٞمنمع دمٞم٥م طمتك هٙمذا شمت٠مظمر أن أُم٤م، اإلضم٤مسم٦م هبذه شُمـِجٞم٥م أن ومٕمٚمٞمؽ هذا ىمٌؾ يمٜم٧م

 يِمٖمؾ وٓ سم٤مًمتحٞم٦م يٌدأ اًمّمقرة هذه ذم: إذاً ، سم٤مًمّمالة شمٌدأ مل وأن٧م سم٤مخلٓم٦ٌم اإلُم٤مم

 .اإلضم٤مسم٦م ُمـ أهؿ اًمتحٞم٦م ٕن: سم٤مإلضم٤مسم٦م ٟمٗمًف

 ُيـِجٞم٥م أن سمٕمد إٓ جيٚمس ومال آظمره إمم اًمٕمٍم.. اًمٔمٝمر إوىم٤مت ؾم٤مئر ذم أُم٤م

 جيٞم٥م احل٤مًم٦م هذه ذم.. إومم قمٙمس ُمّمٚمحتلم سملم جيٛمع احل٤مًم٦م هذه ذم، اعم١مذن

 احلدي٨م ذم ىم٤مل اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمخ٤مًمػ جيٚمس ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم اعم١مذن

 ًمٗمظ ذم أو شريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: اًمّمحٞمح

 صمؿ ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ»: أُمره شمٜمٗمٞمذ سملم مجع ومٝمٜم٤م شًمٞمجٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ»: آظمر

 .شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: أُمره وسملم شًمٞمجٚمس

 ش11: 33: 18/  777/  واًمٜمقر اهلدى»
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 يمذن وادمذن ادسجد دخؾ مـ

ن ومٙم٤من اعمًجد إمم رضمؾ دظمؾ، أؾمت٤مذ: مداخؾة ن اعم١َُمذِّ  اعمًجد حتٞم٦م ُيّمكم، ُي١َمذِّ

د: ي٘مػ أم دِّ  اعم١مذن؟ ي٘مقًمف ُم٤م ًمػُمَ

 .اجلٛمٕم٦م يقم شمٕمٜمل وأفمٜمؽ، قم٤مم ؾم١مال وهق، ٟم٘مص ومٞمف ؾم١ماًمؽ أفمـ: الشقخ

 .أؾمت٤مذ ي٤م قم٤مم، ٓ: مداخؾة

 .قم٤مم شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا أؾمٝمؾ، أؾمٝمؾ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .اًمتحٞم٦م يّمكم وسمٕمديـ، عم١مذنا ُيـِجٞم٥م، ٓ: الشقخ

 ش11: 18: 11/ 437/  واًمٜمقر اهلدى»

 العؿؾ؟ فّم كافؾة يصيل وأحدهؿ الصالة أققؿت إذا

 . اًمتقوٞمح أرضمق اًمٕمٛمؾ؟ ومام اًمٜم٤مومٚم٦م ذم وأن٤م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: مداخؾة

سًم٤م شمّمٚمح أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: الشقخ  اًمتقوٞمح ُمـ رء ُمع اًم١ًمال هلذا ضمقا

: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم روى، واًمٌٞم٤من

 إذا»: وُمٕمٜمك شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 ذم سمٞمًتٛمر اعمتٜمٗمؾ يٜمٌٖمل ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اإلىم٤مُم٦م ذم اعم١مذن ذع إذا: أي شاًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 أىمٞمٛم٧م إذا»: صالة ذم ًمٞمس ٕنف: ُمٜمٝم٤م يًٚمؿ أن وًمٞمس ي٘مٓمٕمٝم٤م أن وقمٚمٞمف ٟم٤مومٚمتف

 دظمؾ ط اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وضم٤مء شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة

: وم٘م٤مل اًمٗمجر ريمٕمتل يّمكم رضماًل  ومرأى اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد ص٤ٌمح ذات ُمًجده

: يٕمٜمل شأرسمًٕم٤م آصٌح» اعمٕمٜمك وهق شأرسمًٕم٤م آصٌح»: رواي٦م وذم شأرسمًٕم٤م؟ اًمّمٌح أتّمكم»

 أرسمًٕم٤م اًمّمٌح شمّمكم وم٠من٧م، اإلُم٤مم وراء ريمٕمتلم وؾمتّمكم ريمٕمتلم أن شمّمكم أن٧م

 أن شمّمكم ٓ: أي اؾمتٜمٙم٤مري اؾمتٗمٝم٤مم اؾمٛمف هذا ريمٕمت٤من اًمّمٌح صالة أن وُمٕمٚمقم
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 .اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد

 ذم اعمتٜمٗمؾ يٙمقن إطمقال سمٕمض ذم أن هق اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم يِمٙمؾ اًمذي ًمٙمـ

 ُمرد اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ سمّمالشمف وصؾ ىمد يم٤من أجٜمام ومٝمؾ ُمٜمتّمٗمٝم٤م ذم يٙمقن وىمد، صالشمف آظمر

 ظمالف ذًمؽ ذم أم، اًمّمالة ي٘مٓمع اإلىم٤مُم٦م آظمر إمم أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ي٘مقل أن

 إٓ قمٚمٞمف يٌؼ مل هق ًمق احلدي٨م سمٔم٤مهر ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ٟمٕمؿ: اجلقاب شمٗمّمٞمؾ؟ أو

 اًمّمالة ىمٓمع أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن وىم٤مل سم٤مًمًالم اًمّمالة ُمـ واخلروج اًمًالم

 .يمثػمة أىمقال وُمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ، ًمٚمّمػ يتٝمٞم٠م ي٘مقم وإٟمام ٚمؿيً وٓ

 سمؾ ٟمخ٤مًمٗمٝمؿ ٓ إئٛم٦م سمٕمض ُمـ شمٗم٘مف وهق: أيت اًمتٗمّمٞمؾ أقمٚمؿ واهلل واًمراضمح 

 هذا وم٘مف: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام أو شاًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: ط ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد، ٟم١ميدهؿ

 يٗمقشمف ومال طمراماإل شمٙمٌػمة ذم اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة يدرك أن اعمًٚمؿ حي٤مول أن احلدي٨م

 إضمر ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م اإلطمرام شمٙمٌػمة وٓ طمتك اإلُم٤مم وراء اًمّمالة ُمـ رء

 طمدي٨م ُمـ وهمػمه اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل واًمٗمْمٞمٚم٦م

 شمٙمٌػمة شمٗمقشمف ٓ يقًُم٤م أرسمٕملم ُمًجد ذم صغم ُمـ»: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 احلدي٨م هذا ُمـ ومٜمٗمٝمؿ شاًمٜم٤مر ُمـ وسمراءة، اًمٜمٗم٤مق ُمـ سمراءة: سمراءشم٤من ًمف يمت٧ٌم اإلطمرام

 .أوهل٤م ُمـ اإلُم٤مم وراء اًمّمالة إدراك قمغم اعمقافم٦ٌم قمغم اعمًٚمؿ طمض

 ومٌٞمٜمام، ُمثاًل  اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م يّمكم ىم٤مم اًمٜم٤مس ُمـ واطمد ُم٠ًمختٜم٤م إمم قمدٟم٤م وم٢مذا

 وًمق إول ًم٘مقلا ذم ىمٚمٜم٤م يمام ومقًرا أج٘مٓمٕمٝم٤م يٗمٕمؾ؟ ومامذا اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذ يمذًمؽ هق

 اًمراضمح، ٟمٕمؿ: أىمقل شمٗمّمٞمؾ؟ ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م أم يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ أن إٓ قمٚمٞمف يٌ٘مك مل يم٤من

 ُمـ ٟم٤مومٚمتف ذم وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م اًمذي اعمتٜمٗمؾ هذا قمغم سمد ٓ: وهق اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ

 يٌؼ مل اًمذي إول اعمثؾ ٟم٠مظمذ، مت٤مًُم٤م ُمتٕم٤ميمًلم ُمثٚملم ٟم٠مظمذ وٟمحـ وي٘مدر جيتٝمد أن

٤م ُمثاًل  وٟم٠مظمذ، يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ أن إٓ صالشمف إمت٤مم ذم قمٚمٞمف ًً  ٟم٤موًي٤م ىم٤مم هق مت٤مًُم٤م ًمف ُمٕم٤ميم

 أن ؿمؽ ٓ أيمؼم اهلل: ًمٚمّمالة ُم٘مٞماًم  ىم٤مل واعم١مذن أيمؼم اهلل: اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م صالة

 سمٞمٜمٝمام وُم٤م اًمّمالة ي٘مٓمع إومم اًمّمقرة أن ؿمؽ وٓ، اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ إومم اًمّمقرة

، جيتٝمد وأن ي٘مدر أن احل٤مًم٦م هذه ذم قمٚمٞمف هذا عمّمكما وم٤مإلٟم٤ًمن، ؿمتك قمديدة صقر
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 إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ىم٤مم أنف ُمثاًل  ًمٜمٗمؽمض اًمّمقر سمٕمض ذم فمٜمف قمغم همٚم٥م وم٢مذا

 اًمريمٕم٦م ي١مدي أن حيت٤مج ريمٕمتلم اًمّمالة ًمٞمتؿ ومٝمٜم٤م، اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 يم٘مراءة ىمراءة ٠مىمؾسم وًمق اًمريمٕم٦م هبذه أتك إذا ومٞم٘مدر، اًمقىم٧م سمٕمض شم٠مظمذ وهذه اًمث٤مٟمٞم٦م

 ويًٚمؿ سمٞمٜمٝم٤م وُم٤م واًمًجقد اًمريمقع خيتٍم أن ويًتٓمٞمع ُمٜمٝم٤م سمد ٓ ٕهن٤م: وم٘مط اًمٗم٤محت٦م

 شمٙمٌػمة سم٠من فمٜمف قمغم همٚم٥م إذا أُم٤م، ي٘مٓمٕمٝم٤م وٓ اًمّمالة ومٞمت٤مسمع اإلُم٤مم يٙمؼم أن ىمٌؾ

 أىمٞمٛم٧م إذا»: ًم٘مقًمف يتٛمٝم٤م وٓ اًمّمالة ي٘مٓمع ومحٞمٜمئذٍ  اإلُم٤مم وراء شمٗمقشمف اإلطمرام

 .شاعمٙمتقسم٦م إمم صال ومال اًمّمالة

 ًمف يمت٧ٌم ومٞمٙمقن ؾمٚمؿ إذا اًمّمالة يدرك سم٠منف ي٘ملم قمغم ومٝمق إومم اًمّمقرة ذم أُم٤م

 ومٝمق اعم٘مٞمؿ ويمؼم ًمٚمّمالة أطمرم هق إظمرى اًمّمقرة ذم أُم٤م، اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ومْمٞمٚم٦م

 ٕهن٤م: ُمتٜم٤مهٞم٦م دىم٦م ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م وهذه، اإلطمرام شمٙمٌػمة يدرك أن يًتٓمٞمع ٓ ي٘مٞمٜم٤ًم

 إىمٚمٞمؿ إمم وإىمٚمٞمؿ سمٚمد إمم سمٚمد وُمـ إُم٤مم إمم إُم٤مم وُمـ ُمًجد إمم دُمًج ُمـ ختتٚمػ

 قمغم اعمّمكم هذا يٙمقن أن جي٥م ىمْم٤مي٤م هذه يمؾ آظمر إُم٤مم وُمذه٥م إُم٤مم وُمذه٥م

 .ومقًرا اًمّمالة ي٘مٓمع أن ضم٤مهاًل  يم٤من إذا طمٞمٜمذاك وم٤مٓطمتٞم٤مط وإٓ هب٤م ُمٕمروم٦م

 ىم٤مُم٧م ىمد: ١مذناعم ىم٤مل إذا شم٘مقل اعمذاه٥م سمٕمض سم٠من أذيمر أن اًمتٗمّمٞمؾ هبذا وأريد

 قمٚمٞمف سم٘مل يم٤من وًمق اًمنقم٦م هبذه يدرك أن يًتٓمٞمع ٓ هذا، يٙمؼم وم٤مإلُم٤مم اًمّمالة

 ي٠مُمرون اًمًٜم٦م قمغم حي٤مومٔمقن اهلل ؿم٤مء ُم٤م أظمريـ إئٛم٦م سمٕمض ًمٙمـ ريمٕم٦م ٟمّمػ

 صٗمقومٙمؿ ًمتًقون.. واؾمتقوا، شم٠مظمر وهلذا شم٘مدم: هلذا وي٘مقل اًمّمالة سمتًقي٦م اًمٜم٤مس

 .صالشمف يتؿ أن يًتٓمٞمع اًمقىم٧م هذا ؾُمث ذم، وضمقهٙمؿ اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو

 يتؿ أن يًتٓمٞمع اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه عمثؾ ُمٕمروم٦م قمغم يم٤من ومٛمـ دىم٦م ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م: وم٢مًذا

 سم٠مطمقال اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ُمٕمرومتف ًمٕمدم ذًمؽ يًتٓمع مل وُمـ، إطمقال سمٕمض ذم اًمّمالة

 . اجلقاب هق هذا، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىمقل ومقر اًمّمالة ي٘مٓمع أن ومٕمٚمٞمف إئٛم٦م

 ش41: 41: 11/ب33: اًمٜمقر رطمٚم٦م»
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 عؾقف جيب فّمذا الصالة مـ ادصيل تسؾقؿ حال األذان اكتفك إذا

 ؟[قمٚمٞمف جي٥م ومامذا اًمّمالة ُمـ اعمّمكم شمًٚمٞمؿ طم٤مل إذان اٟمتٝمك إذا]: مداخؾة

 إذان؟ اٟمتٝمك ؾمالُمف ُمع: شم٘مقل أن شمريد: يٕمٜمل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 اعمت٤مسمٕم٦م ٕن: سم٤معمت٤مسمٕم٦م هلام قمالىم٦م ٓ اصمٜملم لمؿمٞمئ ي٘مقل أن قمٚمٞمف يٌ٘مك: إذاً : الشقخ

 هذه آظمره إمم، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل، أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: اعم١مذن ىم٤مل إذا شمٕمٜمل

 ذم يم٤من اعم١مذن يت٤مسمع أن قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اًمقىم٧م ذم قمٜمٝم٤م شم٠ًمل اًمتل واًمّمقرة، اعمت٤مسمٕم٦م

٤م يم٤من.. صالة ًً  ي٠ميت أن قمٚمٞمف ًمٙمـ، اعمت٤مسمٕم٦م تٓمٞمعيً ٓ ومٝمق: وإًذا، أظمرى سمٕم٤ٌمدة ُمتٚمٌ

 اعمت٤مسمٕم٦م إمم يْمٛمٝمام أن إذان ؾمٛمع ُمـ يمؾ قمغم يٜمٌٖمل اًمذيـ أظمريـ سم٤مُٕمريـ

 ي٠ميت أن يًتٓمٞمع اًمّمقرة هذه ذم وهق يًتٓمٞمع ُم٤م قمغم اىمتٍم وإٓ، هب٤م اإلشمٞم٤من وأُمٙمـ

 أظمرج اًمذي احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذيمرمه٤م ُم٤م ومه٤م أظمريـ سم٤مُٕمريـ

 اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم، صحٞمحف ذم ؿُمًٚم

: أي- صمؿ، قمكم صٚمقا  صمؿ -اعمت٤مسمٕم٦م هذه- ي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: ط

 قمٚمٞمف اهلل صغم واطمًدا ُمرة قمكم صغم ُمـ وم٢مٟمف قمكم صٚمقا  صمؿ - اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد

 أن وأرضمق ًمرضمؾ إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم درضم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ، قمنًما 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ، هق أن٤م أيمقن

 قمٚمٞمف وسم٘مل اعمت٤مسمٕم٦م وم٤مشمتف هٜم٤م ُمـ اعم١مذن واٟمتٝمك هٜم٤م ُمـ ؾمٚمؿ اًمذي هذا: وم٢مًذا

 ؾم٤مئر قمغم هب٤م وضمؾ قمز اهلل ُمٞمزه اًمتل سم٤معمٜمزًم٦م ًمف يدقمق وأن ط اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة

 .اًمٕمٔمٛمك اًمِم٤مومٕم٦م وهق، اعمحٛمقد اعم٘م٤مم وهل واًمرؾمؾ ٞم٤مءإنٌ

 .ي٘م٤مل أن هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 ش31: 47: 11ش /44» ضمدة ومت٤موى»
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 1 ---------------------------------------------- اًمّمالة وومْمٚمٝم٤م   

 7 --------------------------------------- اخلٛم٦ًم إريم٤من أطمد اًمّمالة

٤م ضمٕمٚم٧م صمؿ مخًلم أوٓ اًمّمالة ومرو٧م ًً  7 ------------------------------- مخ

 7 ---------- اخلٛمس اًمّمٚمقات يمؾ سم٢مىم٤مُم٦م يرض وًمقمل اًمٙم٤مومر إؾمالم ي٘مٌٚمقا  أن إُمر ًمقٓة جيقز

ًٓ  اًمّمالة ومرو٧م  هل ُم٤م غمقم وشمريم٧م اًمّمٌح إٓ احلي ذم زيدت صمؿ اعمٖمرب إٓ ريمٕمتلم ريمٕمتلم أو

 8 ------------------------------------------------ اًمًٗمر ذم قمٚمٞمف

 8 ----------------------------- ووم٤ًمده٤م اًمّمالة سمّمالح ووم٤ًمده اًمٕمٛمؾ صالح

 8 ---------------------------------- يمٚمٝم٤م ًمٚمذٟمقب اخلٛمس اًمّمٚمقات شمٙمٗمػم

 9 ------------- واجلٛمع اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔملم ويمٌػمه٤م صٖمػمه٤م اًمذٟمقب همٗمران

 11 -------------------------------------------- طمٙمؿ شم٤مرك اًمّمالة

٤م اًمِمٗم٤مقم٦م طمدي٨ُم  ـَ  اًمّمالةِ  شم٤مريمل شمِمٛمُؾ  وأهنَّ  13 ----------------------- اعمًٚمٛملم ُم

 31 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 38 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 38 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 71 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 74 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 77 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 71 -------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 76 ------------------------------ واؾمتٙم٤ٌمًرا قمٜم٤مًدا اًمّمالة شمرك ُمـ طمٙمؿ سم٤مب

 77 ---------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ طمقل ٟم٘م٤مش سم٤مب

 18 -------------------- اًمّمالة شمرك طمٙمؿ ذم سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أىمقال حت٘مٞمؼ

 19 ----------------------------- اًمّمالة شم٤مرك ذم ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد يمالم شمقضمٞمف

 19 --- شم٠مديٌٞم٦م وؾمٞمٚم٦م اعم٘م٤مـمٕم٦م شمٙمقن ُمتك وسمٞم٤من ُم٘م٤مـمٕمتف؟ وسم٤مًمت٤مزم سم٤مًمٙمٗمر ّمكمي ٓ ُمـ قمغم حيٙمؿ هؾ

 63 -------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك سمتٙمٗمػم اًم٘مقل ظمٓمقرة سم٤مب

 61 -------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك ُمٙمٗمري أدًم٦م سمٕمض ُمٜم٤مىمِم٦م

 اًمٙمٗمر اعمراد أن قمغم شاًمٙمٗمر.. وسملم اعمرء سملم» :ط ىمقًمف ذم اًمٙمٗمر يمٚمٛم٦م ريػسمتٕم اؾمتدل ُمـ قمغم اًمرد

 71 --------------------------------------------------- اًمٙمؼم

 73 -------------- اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم قمدم قمغم اًمِمٗم٤مقم٦م سمحدي٨م آؾمتدٓل طمقل ؿمٌٝم٦م رد
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 81 --------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر أدًم٦م أطمد وٕمػ سمٞم٤من

 84 ------------------------------------- اًمٙمٗمر قمٚمٞمف خيِمك اًمّمالة شم٤مرك

 83 --------------------- اهلل يٖمٗمره أن يٛمٙمـ ٓ اًمذي اًمٜمقع ُمـ ًمٞمس اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر

 83 -------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 86 -------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 87 -------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك يمٗمر قمدم أدًم٦م ُمـ

 88 -------------------------- اًمٙمٗمر قمغم يٛمقت أن اًمّمالة ذم هت٤مون ُمـ قمغم خيِمك

 89 --------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمذاه٥م

 91 --------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ قمغم ماًمٙمال شمْمٛمٜم٧م سم٤مٔصم٤مر ًمألظمذ يِمؽمط قمامَّ  يمٚمٛم٦م

 96 -------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 111 ------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 111 ------------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك طمٙمؿ

 113 ----------------------- اًمّمالة شم٤مرك شمٙمٗمػم قمغم احلدي٨م هبذا اطمت٩م ُمـ قمغم اًمرد

 117 ---------- واعمٕم٤مٟمد اعمًتٙمؼم قمغم حمٛمقل اًمّمالة شم٤مرك سمٙمٗمر اًم٘مقل ُمـ اًمًٚمػ قمـ صم٧ٌم ُم٤م

 117 ---------------------------- ُمًتٙمؼماً  ُمٕم٤مٟمًدا يم٤من إذا اًمّمالة شم٤مرك يٙمٗمر إٟمام

 117 ----------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم شم٤مرك اًمّمالة

 119 ------------------------------------------- ي٘متؾ اًمّمالة شم٤مرك

 119 --------------------------------------- زوضمٝم٤م يّمكم ٓ اًمتل اعمرأة

 111 ------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك وُمِم٤مرسم٦م ُم١مايمٚم٦م

 111 ------------------------------------------ اًمّمالة شم٤مرك ُمػماث

 114 -------------------------------------- اًمّمالة ٤مركشم قمغم اًمًالم رد

 114 ---------------------------------- وُيَزيّمل يّمقم ًمٙمٜمف يّمكم، ٓ اًمذي

 113 ------------------------------------- اًمّمالة شم٤مرك زوضم٦م يٚمزم ُم٤مذا

 143 ----- ًمٚمّمالة شم٤مرك رضمؾ ُمـ يزوضمٝم٤م أن يريد وًمٞمٝم٤م يم٤من إذا وًمٞمٝم٤م إذن سمدون اعمرأة زواج طمٙمؿ

 141 ----------------------------- يٓمٞمٕمف ٓ واسمٜمف ًمٚمّمالة اسمٜمف يدقمق ُمـ يٗمٕمؾ ُم٤م

 146 --------------------------------- يٌٚمغ طمتك اًمّمٌل قمغم اًمّمالة دم٥م ٓ

 147 ---- ةاًمٕم٤مذ سمٚمغ إذا ييسمف وأن ؾمٜملم اًمًٌع سمٚمغ إذا سم٤مًمّمالة اًمّمٌل ي٠مُمر أن إُمر وزم قمغم جي٥م

 149 ----------------------------- يمت٤مب اًمّمٚمقات اخلٛمس وُمقاىمٞمتٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 131 -- اخلٛمس اًمّمٚمقات ؾمقى صالة أي وضمقب قمدم قمغم سمف يًتدل شصدق إن أومٚمح» طمدي٨م: هؾ
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 131 -------------------------------------------- اًمّمٚمقات اخلٛمس

 137 ------------------------------------ شمٓمقع أن إٓ ٓ طمدي٨م: ُمٗمٝمقم

 176 ---------------------------------- اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ اًمّمالة جيقز ٓ

 177 ------------- اًمٜمٝم٤مر أو اًمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م يٓمقل اًمتل اًمٌٚمدان ذم اًمّمٚمقات ُمقاىمٞم٧م شمٙمقن يمٞمػ

 179 ----------------------------------------- صالة اًمٗمجر وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 111 ------------------------------------ )(اًمٗمجر صالة وىم٧م وآظمر أول

 116 ---------------------------------------- اًمٗمجر صالة وىم٧م آظمر

 116 ------------------------------------------ اًمّم٤مدق اًمٗمجر صٗم٦م

 117 ------------------------------------------- اًمٗمجر صالة وىم٧م

 118 ---------------------------------- اًمّمٌح صالة ذم واإلؾمٗم٤مر اًمٖمٚمس

 161 --------------- واًمِمت٤مء اًمّمٞمػ سملم اًمٗمجر سمّمالة واإلؾمٗم٤مر اًمتٖمٚمٞمس ذم اًمتٗمريؼ قمدم

 161 ---------------------------------------- اًمٗمجر ًمّمالة ي١َمذن ُمتك

 163 ---------------------- داعمٕمت٤م وىمتٝم٤م وسمٞم٤من إمج٤مقًم٤م جيقز ٓ وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمجر صالة

 163 -------------------------------- اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًمٗمجر صالة طمٙمؿ

اًمّمالة أثٜم٤مء وـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ ومٞمٝم٤م اعمّمكم ذع إذا اًمّمٌح صالة سمٌٓمالن اًم٘مقل قمغم اًمرد

 ----------------------------------------------------- 169 

 يّمٚمٞمٝم٤م صمؿ سمٞمتف ذم اًمقىم٧م ذم يّمٚمٞمٝم٤م أن اعمًٚمؿ ومٕمغم وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة شم٠مظمػم إئٛم٦م قم٤مدة ُمـ يم٤من إذا

 169 -------------------------------------------------- ُمٕمٝمؿ

 171 ------------------------------ إومم اًمريمٕم٦م سم٢مدراك اًمّمٌح صالة صح٦م

 174 ---------------------------------------- اًمٗمجر وصالة اعمٜم٤موم٘مقن

 177 ------------------------------- ٝم٤موىمت قمـ اًمٗمجر صالة ي١مظمر عمـ ٟمّمٞمح٦م

 177 ----------------------------------------- صالة اًمٔمٝمر وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 179 ---------------------------------------- وآظمره اًمٔمٝمر وىم٧م أول

 181 --------------------------------- احلر ذم اًمٔمٝمر صالة شم٠مظمػم اؾمتح٤ٌمب

 181 -------------------------- هب٤م سم٤مإلسمراد ُمرهأ وسملم سم٤مهل٤مضمرة اًمٔمٝمر ط اًمٜمٌل صالة سملم اجلٛمع

 184 ----------------------------------- واًمّمٞمػ اًمِمت٤مء سملم اًمٔمٝمر وىم٧م

 183 ----------------------------------------- صالة اًمٕمٍم وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 181 ---------------------------------------- وآظمره اًمٕمٍم وىم٧م أول
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 186 ---------------------------------- اًمقؾمٓمك اًمّمالة هل اًمٕمٍم صالة

 186 ------------------------------------------- اًمٕمٍم وىم٧م ومْمؾ

 187 ---------------------------- اًمٕمٍم صالة شمرك عمـ سمف اعمتققمد اًمٕمٛمؾ طمٌقط

 189 ----------------------------------------- صالة اعمٖمرب وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 191 ---------------------------------------- اعمٖمرب وىم٧م وآظمر أول

 194 ------------------------ اًمٜمجقم اؿمت٤ٌمك ىمٌؾ اعمٖمرب سمّمالة اعم٤ٌمدرة اؾمتح٤ٌمب

 194 --------------------------------------- اعمٖمرب ىمٌؾ ريمٕمتلم صالة

 193 --------------------------إًمٞمف شمتقق ٟمٗمًف يم٤مٟم٧م إذا اًمّمالة قمغم اًمَٕمِم٤مء شم٘مديؿ

 197 ------------------------------------- سم٤مًمٕمِم٤مء اعمٖمرب شمًٛمٞم٦م جيقز ٓ

 191 ------------------------------ اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ اعمٖمرب سم٠مذان اًمتٕمجٞمؾ

س عمـ اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم  191 --------------------------------- صمقسمف شمٜمجَّ

 197 ----------------------------------------- صالة اًمٕمِم٤مء وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 199 ---------------------------------------- اًمٕمِم٤مء وىم٧م وآظمر أول

 417 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 417 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 416 ------------------------------- سمٕمده٤م اًمًٝمر وظمٓمر اًمٕمِم٤مء، صالة وىم٧م

 417 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 417 -------------------------------------------- ٤مءاًمٕمِم وىم٧م آظمر

 419 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 411 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 414 ------------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 سملم إُمر دار إذاو اًمٕمِم٤مء؟ صالة شم٠مظمػم ومْمؾ وسملم اًمقىم٧م أول ذم اًمّمالة ومْمؾ سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ

 417 ---------------- أومْمؾ؟ وم٠مهيام أظمره٤م إذا ُمٜمٗمرًدا أو وىمتٝم٤م أول ذم مج٤مقم٦م اًمٕمِم٤مء صالة

 416 ----------------------- اًمٕمِم٤مء؟ وىم٧م ومٞمف يٜمتٝمل اًمذي اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ يٙمقن ُمتك

 417 -------------------------- اًمٕمِم٤مء سمٕمد اًمًٛمر وطمٙمؿ اًمٕمِم٤مء شم٠مظمػم اؾمتح٤ٌمب

 441 --------------------------------------- مج٤مقم٦م اًمٕمِم٤مء صالة شم٠مظمػم

 441 ----------------------------- ٟم٤مدًرا سمف سم٠مس وٓ سم٤مًمٕمتٛم٦م اًمٕمِم٤مء شمًٛمٞم٦م يٙمره

 444 ---------------------- اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمثقم أو اًمٌّمؾ أيمؾ قمغم اعمداوُم٦م طمٙمؿ

 441 ---------------------------------------------- إدراك اًمّمالة
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 ذم وؾمقاء يتٛمٝم٤م، أن وقمٚمٞمف اًمقىم٧م، ذم اًمّمالة أدرك وم٘مد وىمتٝم٤م ظمروج ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ

 447 ----------------------------------- اًمٗمجر وصالة اًمٕمٍم صالة ذًمؽ

 448 -------------------------- واًمّمٌح؟ اًمٕمٍم ًمّمالة ُمدريًم٤م اعمّمكم يٙمقن ُمتك

 449 ------------------------------ وىمتٝم٤م ذم ًمٚمّمالة ُمدريًم٤م اعمّمكم يٙمقن سمامذا

 433 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًم٘مْم٤مء

 431 ------------ ىمْم٤مؤه٤م ًمف ينمع ومال ًمٚمجٛمع ىم٤مصد همػم ُمتٕمٛمًدا وىمتٝم٤م قمـ صالة أظمرج ُمـ

 437 ------------------------------ شمريمٝم٤م دشُمُٕمٛمِّ  اًمتل اًمّمالة سم٘مْم٤مء اًم٘مقل رد

 439 ---------------------------- يٚمزُمف؟ ُم٤مذا واًمّمٞم٤مم اًمّمالة إمم وقم٤مد شم٤مب ُمـ

 439 ---------------- اًمّمٚمقات؟ ي٘ميض هؾ ؾمٜم٤ًم يمٌػم وهق شم٤مب صمؿ ًمٚمّمالة شم٤مريًم٤م يم٤من ُمـ

 471 --------------------------- اشمٕمٛمدً  اعمؽمويم٦م اًمّمٚمقات سم٘مْم٤مء اًم٘مقل قمغم اًمرد

 477 ---------------------------- سمٚمقهمف سمٕمد وصٞم٤مم صالة ُمـ ومرائض وم٤مشمتف ُمـ

 471 ---------------------------------------- اعمٞم٧م قمـ اًمّمالة ىمْم٤مء

 ُمـ أن ُمٜمف يًتٗم٤مد هؾ يمٗم٤مرة، وٓ قمٚمٞمف ىمْم٤مء ومال ٟم٤مؾمٞم٤مً  ذب أو أيمؾ ُمـ طمدي٨م ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمٗمٝمقم

 478 ----------------------------- ىمْم٤مء ومٕمٚمٞمف وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج دشمٕمٛم

 411 --------------- قم٘مقسم٦م؟ قمنم سمًت٦م يٕم٤مىم٥م سم٤مًمّمالة يتٝم٤مون ُمـ أن ومٞمف طمدي٨م صح هؾ

 قمٜمد أو اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد واًمتذيمر آؾمتٞم٘م٤مظ يم٤من وؾمقاء أبًدا، اًمّمالة شمٗمقشمف ٓ واًمٜم٤مد اًمٜم٤مئؿ

 411 ------------------------------------ وإىم٤مُم٦م سم٠مذان ويّمٚمٞمٝم٤م همروهب٤م،

 417 ----------------------------- اًمؽمشمٞم٥م قمغم يّمٚمٞمٝمام وم٠ميمثر صالشملم ٟمز ُمـ

 يٙمٗمره٤م ومال وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج شمٕمٛمد ُمـ أُم٤م اًمّمالة قمٜمف شمً٘مط ٓ هل٤م واًمٜم٤مد اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مئؿ

 411 ------------------------------------------ وىمتٝم٤م سمٕمد يّمٚمٞمٝم٤م أن

 417 ----- شاًمٖمد ُمـ ًمقىمتٝم٤م ذيمره٤م إذا ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة أطمديمؿ ٟمز وم٢مذا» طمدي٨م: ُمٕمٜمك

 418 ------------------------------------------- اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مئؿ

 418 ------------------------------------- اعمجٜمقن قمغم ًمٚمّمالة ىمْم٤مء ٓ

 418 ----------------------------------- قمٚمٞمف اعمٖمٛمك قمغم الةًمٚمّم ىمْم٤مء ٓ

 419 --------------------------------- أؾمٚمؿ إذا اًمٙم٤مومر قمغم ًمٚمّمالة ىمْم٤مء ٓ

 419 --------------------------- اعمٖمرب وىم٧م دظمؾ طمتك اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ

 461 ----------------------------------------- يمت٤مب اًمًٜمـ واًمٜمقاومؾ  

 463 --------------------------------- اًمٌٞمقت ذم اًمٜمقاومؾ صالة قمغم احلض

 463 ------------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم اًمًٜم٦م صالة إومْمؾ
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 463 ------------------------------ ًمٕم٤مرض إٓ اًمٌٞم٧م ذم اًمًٜمـ صالة أومْمٚمٞم٦م

 468 -- ؟شصٚمقا » ط: رؾمقلاًم ىم٤مل قمٜمدُم٤م اًمقضمقب قمغم يدل ومٞمٝم٤م إُمر هؾ اًمٌٞمقت ذم اًمًٜمـ صالة

 469 ------------ ؟ شُمرشمٗمٕم٦م واًمِمٛمس شمّمٚمقا  أن إٓ اًمٕمٍم سمٕمد شمّمٚمقا  ٓ» ط ىمقًمف ُمٕمٜمك ُم٤م

 471 -------------------------------------------- اًمٜمقاومؾ شمّمغم أجـ

 473 -------------------------- واطمدة سمتًٚمٞمٛم٦م شمّمغم أن اًمٜمٝم٤مري٦م اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم اًمًٜم٦م

 477 -------------------- أرسمع أم ريمٕمتلم ريمٕمتلم شُمّمغم أن اًمٜمٝم٤مر ٟمقاومؾ ذم إومْمؾ هؾ

 471 ------------------ ظمروج أو شمٙمٚمؿ دون اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمًٜم٦م صالة إمم اعم٤ٌمدرة حتريؿ

 476 ------------------------ لحتق أو سمٙمالم اًمٜم٤مومٚم٦م و اًمٗمريْم٦م سملم اًمٗمّمؾ وضمقب

 477 -------------------اًم٘مٌٚمٞم٦م؟ اًمًٜم٦م قمغم يٜمٓمٌؼ هؾ اًمًٜم٦م صالة ذم ُمٙم٤مٟمف اعمّمكم شمٖمٞمػم

 477 ----------------------------------- اًمٗمريْم٦م صالة اًمتٓمقع يٙمٛمؾ ُمتك

 477 -------------- احلؾ؟ ومام ومٞمٝم٤م يتٝم٤مون شم٤مريمٝم٤م يٕم٤مىم٥م ٓ اًمًٜمـ أن ًمف ىمٚمٜم٤م إذا اًمٜم٤مس سمٕمض

 479 ---------------- ظم٤مص سمدًمٞمؾ إٓ واًمٜم٤مومٚم٦م ًمٚمٗمريْم٦م قم٤مم ومٝمق اًمٗمريْم٦م صالة ذم صم٧ٌم ُم٤م

 484 -------------------------------------- واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اًمّمالة

شم٦ٌم اًمًٜمـ ذم اًم٘مراءة  483 ----------------------------------------- اًمرا

 487 ----------------------------وهمػمه طم٤مئط قمغم اًمٜمٗمؾ صالة ذم آؾمتٜم٤مد طمٙمؿ

 ومٕمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ورد ُم٤م وسملم ُمرشملم اًمّمالة شمٙمرار قمـ اًمٜمٝمل ُمـ ورد ُم٤م سملم اجلٛمع يمٞمػ

 487 --------------------------------------------------- ذًمؽ

شم٦ٌم ذم وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا  481 ----------------------------------- اًمرا

 481 --------------------------------- اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمع اعمًجد حتٞم٦م ٟمٞم٦م مجع

 487 -------------------------------------- اعمًجد وحتٞم٦م اًمٗمجر ريمٕمتل

 487 ---------------------- يّمٚمٞمٝم٤م ومٛمتك اًمّمالة ىمٌؾ اًمٗمجر ريمٕمتل ُمـ يتٛمٙمـ مل ُمـ

 488 --- اعمًجد؟ ذم يٙمقن أن اجلٚمقس هلذا يِمؽمط هؾ اًمِمٛمس ـمٚمقع إمم اًمٗمجر سمٕمد اجلٚمقس ومْمٞمٚم٦م

 488 ------------------------------------------- اًمّمٌح سمٕمد اًمّمالة

 491 -------------------------------------------- اًمٗمجر ؾمٜم٦م ىمْم٤مء

 491 ---------------------------------- اًمٗمجر سمٕمد ريمٕمتلم صالة ُمنموقمٞم٦م

 493 ---------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم اًمٗمجر ريمٕمتل صالة اًمًٜم٦م

 493 ------------------------------اًمٗمجر ريمٕمتل إٓ اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد صالة ٓ

 497 ------------------------------- آصٗمرار ىمٌؾ اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم ؾمٜمٞم٦م

 496 ---------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز

 496 ---------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمتٓمقع قازضم
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 498 ------------------------------------------- اًمٌٕمدي٦م اًمٕمٍم ؾمٜم٦م

ا يم٤من إٟمام اًمٕمٍم سمٕمد ًمٚمريمٕمتلم قمٛمر إٟمٙم٤مر  311 ------------------------ ًمٚمذريٕم٦م ؾمد 

 311 ----------------------- ًمٚمذريٕم٦م ؾمًدا يم٤من إٟمام اًمٕمٍم سمٕمد اًمريمٕمتلم قمـ قمٛمر هنل

 311 ---------------------------- اًمِمٛمس شمّمٗمر مل ُم٤م اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ضمقاز

 311 ------------------------ إطمٞم٤مؤه٤م يٜمٌٖمل ُمٜمًٞم٦م ؾمٜم٦م اًمٕمٍم: سمٕمد ريمٕمتلم صالة

 314 ------------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمتٜمٗمؾ

 313 ------------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمتٜمٗمؾ

 316 ------------------------------------------- اًمٕمٍم سمٕمد اًمتٜمٗمؾ

شم٦ٌم اًمًٜم٦م ىمْم٤مء  319 --------------- ؟ط اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٤مت ُمـ هق هؾ اًمٕمٍم سمٕمد اًمرا

 311 ------------------------------------ اعمٖمرب ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م

 313 ----------------------------------- اعمٖمرب صالة ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ؾمٜمٞم٦م

 313 ------- يّمح ٓ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ُمٕمٞمٜم٦م ريمٕم٤مت قمغم احلض ذم إطم٤مدي٨م ُمـ ضم٤مء ُم٤م يمؾ

 317 ------------- إواسملم صالة أهن٤م سمزقمؿ اعمٖمرب سمٕمد ريمٕم٤مت ؾم٧م صالة ُمنموقمٞم٦م قمدم

 317 ----- وٕمٞمٗم٦م اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م أومراد أن سمٞم٤من ُمع اًمًٗمر ؾىمٌ ريمٕمتلم صالة ُمنموقمٞم٦م

 311 ----------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمًٜمـ صالة

 311 -------------------- اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد واًمّمالة اًمٖمداة صالة سمٕمد اجلٚمقس ومْمؾ

 311 ------------------------------------ اًمّمٚمقات ذم اجلٛمع سمٕمد اًمًٜمـ

 316 -------------------------- اًمًٜمـ شُمَّمغم ُمتك اًمٕمِم٤مء ُمع اعمٖمرب مجع طم٤مل ذم

 317 -------------------------------------------- رُمْم٤من ذم اًمٜم٤مومٚم٦م

 318 ------------------------------------------ اًمقوقء ؾمٜم٦م ريمٕمتل

 318 ---------------------------------------------- اًمًٜمـ ىمْم٤مء

 319 ---------------------------------------------- اًمًٜمـ ىمْم٤مء

 341 ------------------------------------------ يمت٤مب صالة اًمْمحك

 343 ---------------------------- اعمٖمرب ٓ اًمْمحك صالة هل إواسملم صالة

 343 ---------------------------------- اًمْمحك صالة هل إواسملم صالة

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م أن سمٞم٤من ُمع اًمْمحك صالة ومْمؾ ذم وردت اًمتل ٦ماًم٤ٌمـمٚم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذيمر

 347 ------------------------------------------------قمٜمٝم٤م شمٖمٜمل

 347 ------------------------------ اًمْمحك؟ صالة قمغم اعمداوُم٦م يًتح٥م هؾ

 346 -------------------------------------- اًمْمحك صالة قمغم اعمداوُم٦م

 346 --------------------- اًمْمحك؟ صالة هل هؾ ٨ماحلدي هذا ذم اعمذيمقرة اًمّمالة
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 349 ---------------------------------------------- أوىم٤مت اًمٙمراه٦م

 331 ------------------ احلٙمؿ هذا ذم اجلٜم٤مزة صالة شمدظمؾ وهؾ ًمٚمّمالة اًمٙمراه٦م أوىم٤مت

 331 ------------- ٞمحصح همػم ُمٓمٚمً٘م٤م اًمٕمٍم سمٕمد اًمّمالة ُمـ اعمٜمع ُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م ذم اؿمتٝمر ُم٤م

 334 ------------------------------------ ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت

 334 ------------------------------------ ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت

 333 ---------------------------- اًمٙمراه٦م أوىم٤مت ذم اعمًجد حتٞم٦م صالة دمقز هؾ

 333 ---------------------------------- اًمٜمٝمل أوىم٤مت ذم داعمًج حتٞم٦م صالة

 331 ------------------------------------------- يمت٤مب أذيم٤مر اًمّمالة

 337 -------------- وقمنميـ مخس واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح اًمّمالة: أذيم٤مر ُمـ

 337 ---------------------------------------- اًمٗمريْم٦م سمٕمد إذيم٤مر ُمـ

 338 ------ واطمد سمّمقت مج٤مقمًٞم٤م ضمٕمٚمف وسمدقمٞم٦م يّمح ٓ اًمٗمجر سمٌٕمد اجلٜم٦م اهلل دقم٤مء شمًٌٞمع ختّمٞمص

 338 -------------------------------------- اًمّمالة سمٕمد اعمٕمقذات ىمراءة

 339 -------------------------------------------- اًمّمالة أذيم٤مر ُمـ

 339 -------------------------------------------- اًمّمالة أذيم٤مر ُمـ

 371 ------------------------ شاًمّمٚمقات سمٕمد اًمٜم٤مر ُمـ أضمرين مهللا» ذيمر: صم٧ٌم هؾ

 371 -------------------------- اعمٙمتقسم٦م اًمّمٚمقات سمٕمد سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع طمٙمؿ

 371 ----------------------------------- اًمّمٚمقات سمٕمد سم٤مًمذيمر اجلٝمر طمٙمؿ

 373 ------------------------------------- اًمّمالة سم٠مذيم٤مر اجلٝمر ينمع هؾ

 377 ------------------------------- اًمّمٚمقات؟ قم٘م٥م سم٤مًمذيمر اجلٝمر ينمع هؾ

 378 --------------------------------------- اعمٖمرب صالة سمٕمد اًمتٝمٚمٞمؾ

 379 ------------------------------------------ صالة يمؾ دسمر اًمتٙمٌػم

 379 ---------------------------------- اًمّمالة سمٕمد ًمٚمتًٌٞمح اًمٞمد قم٘مد يمٞمٗمٞم٦م

 311 ------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمذيمر شم٠مظمػم طمٙمؿ

 صغم اًمذي اعمٙم٤من ذم يٌ٘مك أنف اعم٘مّمقد هؾ شاهلل يذيمر ىمٕمد صمؿ مج٤مقم٦م ذم اًمّمٌح صالة صغم ُمـ» طمدي٨م:

 311 ------------------------------------- اعمًجد؟ ذم ُمٙم٤من أي ذم أو ومٞمف

 311 ------------------------ اًمًٗمر؟ ذم اًمّمالة سمٕمد سم٤مٕذيم٤مر اإلشمٞم٤من اًمًٜم٦م ُمـ هؾ

 313 ----------------------------------------------- أطمٙم٤مم إذان

 311 ------------------------------------------ إذان شمنميع شم٤مريخ

 317 -------------------------------------- طمٙمٛمف وسمٞم٤من إذان شمٕمريػ
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 317 ------------------------------------------ ٗم٤مئليم ومرض إذان

 319 --------------------------------------------- إذان وضمقب

 361 ---------------------------------- اعمٜمٗمرد قمغم واضم٤ٌمن واإلىم٤مُم٦م إذان

 361 -------------------------------------- وإىم٤مُم٦م أذان اًمٜم٤ًمء قمغم هؾ

 364 -------------------------------------------- إذان ومْمؾ ُمـ

 364 -------------------------------- واطمداً  أذاًٟم٤م اًمّمالشملم سملم ًمٚمجٛمع ي١مذن

ن  367 ---------------------------- واطمًدا أذاًٟم٤م يمثرت وإن اًمٗم٤مئت٦م ًمٚمّمٚمقات ي١مذَّ

 367 ------------------------------------- وطمده يّمكم عمـ إذان ينمع

 366 ---------------------------------- وطمده يّمغم عمـ إذان اؾمتح٤ٌمب

 367 ---------------------------------------- ًمٚمٛمّمكم واإلىم٤مُم٦م إذان

 369 ----------------------------------------------- صٞمغ إذان

 371 ----------------------------------------------- إذان صٗم٦م

 374 --------------------------- اًمّمحٞمح٦م إذان ًمّمٗم٦م اًمِمٞمخ ُمـ قمٛمكم شمٓمٌٞمؼ

 374 --------------------------- ًمف أصؾ ٓ إذان ذم طمدة قمغم ػمةشمٙمٌ يمؾ ضمٕمؾ

 376 ------------- إذان ذم شاهلل رؾمقل حمٛمًدا أن أؿمٝمد» قم٤ٌمرة ُمـ شاًمرؾمقل» ٓم ومتح ظمٓم٠م

 حُتذف وهؾ اعمٓمر أو اًمِمديد اًمؼمد ذم وذًمؽ إذان ذم وهمػمه٤م اًمرطم٤مل ذم صٚمقا  زي٤مدة ُمنموقمٞم٦م

 377 -------------------------------------------- ٓ؟ أم ٞمٚمٕمتلماحل

 381 ----------------------------------- طمرج ومال ىمٕمد وُمـ اعم١مذن: ىمقل

 381 ---------------------------- إذان ذم شاهلل وزم قمٚمًٞم٤م أن أؿمٝمد»زي٤مدة طمٙمؿ

 383 -------------------------------------------- إذاٟم٤من ذم اًمٗمجر

 381 ----------------------------------- ُمرشملم ًمٚمّمٌح ي١مذن أن اًمًٜم٦م ُمـ

 387 ------------------ ًمٚمّمٌح إول إذان ذم شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» زي٤مدة ُمنموقمٞم٦م

 391 ----- اًمّمٌح ُمـ اًمث٤مين إذان ذم شمٙمقن شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» زي٤مدة أن قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس

 391 ------------------------------ ًمٚمّمٌح إول إذان ذم اًمتثقي٥م ُينمع إٟمام

 394 ًمٚمٗمجر اًمث٤مين واعم١مذن إول اعم١مذن سملم اًمتٖم٤مير وؾمٜمٞم٦م ًمٚمٗمجر واًمث٤مين إول إذان سملم اًمتٛمٞمٞمز يمٞمٗمٞم٦م

 393 -------------------- رًمٚمٗمج إول إذان ذم شمٙمقن اًمٜمقم، ُمـ ظمػم اًمّمالة قم٤ٌمرة:

 397 ------------------ اًمث٤مين ٓ إول إذان ذم شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ُي٘م٤مل: أن اًمًٜم٦م

 397 -------------------------------- إول اًمٗمجر أذان ذم يٙمقن إٟمام اًمتثقي٥م
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 قمـ اإلُم٤ًمك ومٞمف جي٥م اًمذي هق اًمث٤مين إذان أنو اًمٗمجر، صالة ذم واًمث٤مين إول إذان ُمنموقمٞم٦م سمٞم٤من

 397 ----------------------------------------- ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمٕم٤مم

 396 ----------------------------------- شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ي٘م٤مل ُمتك

 399 -------- اعم١مذن؟ ذم يِمؽمط وُم٤مذا سم٤مٕذان، اًمتٓمري٥م وظمٓم٠م يٙمقن؟ وُمتك سم٤مًمّمالة، اًمتثقي٥م

 714 ------------------- اًمتثقي٥م؟ ومٞمف يٙمقن ومٝمؾ واطمًدا أذاًٟم٤م إٓ ًمٚمٗمجر ٓي١مذَّن يم٤من إذا

 713 ----------------------------- اًمث٤مين؟ أم إول إذان ذم يٙمقن اًمتثقي٥م هؾ

 اًمث٤مين إذان قمغم محٚمف ٙمـمم هؾ ًمٚمٗمجر، إول إذان ذم يٙمقن اًمتثقي٥م أن ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م

 711 ------------ اإلىم٤مُم٦م؟ ذم يٙمقن ٓ اًمتثقي٥م أن ومٗمٞمف ًمإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أول ٕنف إول وؾمامه

 711 ------------- ًمٚمٗمجر إول إذان ذم شم٘م٤مل شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» قم٤ٌمرة أن قمغم اًمدًمٞمؾ

 717 ------------------------------------ سمدقم٦م اًمٗمجر أذان همػم ذم اًمتثقي٥م

 717 ----------------- اًمٗمجر أذان سمٕمد شاهلل يرمحٙمؿ اًمّمالة اًمّمالة» اعم١مذن: ىمقل سمدقمٞم٦م

 711 ---------------------------------------------- أطمٙم٤مم اإلىم٤مُم٦م

 717 ------------------------------------------- يمٗم٤مي٦م ومرض اإلىم٤مُم٦م

 717 ------------------------------------ اإلىم٤مُم٦م طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف

 718 ---------------------------------------- ًمٚمٛمٜمٗمرد ُمًتح٦ٌم اإلىم٤مُم٦م

 719 ----------------------------------------- اإلىم٤مُم٦م صٗم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م

 741 -------------------------- إذان يًٛمع ُمـ قمغم ُم٤م ُمثؾ اإلىم٤مُم٦م يًٛمع ُمـ قمغم

 747 اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اعم٘مٞمؿ: ىمقل ُمثؾ ي٘مقل أنف إٓ ؾمقاء اعم١مذن ضم٤مسم٦ميم٢م اعم٘مٞمؿ إضم٤مسم٦م

 749 -------------------------------------- واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اًمٗمّمؾ

 ذم دظمؾي أن قمٚمٞمف سمؾ اًمٗمجر ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمٜمقاومؾ ُمـ رء ذم أطمد ينمع ومال سم٤مإلىم٤مُم٦م اعم١مذن أظمذ إذا

 731 -------------------------------------- أىمٞمٛم٧م اًمتل اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة

 733 ---------------------------- اعمًجد إمم اإلُم٤مم ظمرج إذا إٓ اًمّمالة شم٘م٤مم ٓ

 مل اإلُم٤مم يم٤من وًمق اإلىم٤مُم٦م وضمقاز ذًمؽ، ىمٌؾ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وًمق ظمرج اإلُم٤مم رأوا إذا إٓ اًمٜم٤مس ي٘مقم ٓ

 737 -------------------------------------------- دسمٕم اعمًجد ي٠مت

 736 ----------- واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف يٛمٌم سمؾ إًمٞمٝم٤م ينع ومال اًمّمالة إىم٤مُم٦م ؾم٤مُمع ؾمٛمع إذا

 738 -------------------------- عمّمٚمح٦م سمٙمالم واًمّمالة اإلىم٤مُم٦م سملم اًمٗمّمؾ وجيقز

 739 ------------------ صالة ًمٙمؾ إىم٤مُم٦م شم٠مظمػم وأ شم٘مديؿ مجع اًمّمالشملم سملم مجع ُمـ ي٘مٞمؿ

 771 ------------------------- واطمدة إىم٤مُم٦م اعمنموقم٦م اًمٗمقائ٧م ُمـ صالة ًمٙمؾ ي٘م٤مم

 وأراد سمف إٓ اًمّمالة شمتؿ ٓ مم٤م همػمه٤م أو ريمٕم٦م ٟمز وىمد اعمًجد ُمـ وظمرج اًمّمالة ُمـ اعمّمكم اٟمٍمف إذا

 774 --------------------------------- اإلىم٤مُم٦م يٕمٞمد نأ ومٕمٚمٞمف إلمت٤مُمٝم٤م يٕمقد أن
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 773 --------------------------- إذان ُمقوع همػم ذم شمٙمقن أن اإلىم٤مُم٦م ذم اًمًٜم٦م

 777 ----------------------- اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد اعم١مذن: ىمقل قمٜمد ًمٚمّمالة اح٠مُمقم ىمٞم٤مم

 771 --------------------------- اإلىم٤مُم٦م ىمٌؾ ضمٝمًرا  ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة سمدقمٞم٦م

 777 ---------------------------------------------- أطمٙم٤مم اعم١مذن

٤ًٌم يٙمقن أن اعم١مذن قمغم جي٥م  779 -------------------- أضمرا  قمٚمٞمف يٓمٚم٥م ٓ أذاٟمف ذم حمتً

 711 -------------------- ومٚمٞم٘مٌٚمف ٟمٗمس إذاف وٓ ُم٠ًمخ٦م همػم ُمـ رء اعم١مذنَ  ضم٤مء إذا

 713 ----------------------------- وأندى صقشًم٤م أطمًـ هق ُمـ ي١مذن أن يٜمٌٖمل

 717 ------------------------------------------ ًمٚمٛم١مذن ُيًتح٥م ُم٤م

 766 --------------------------------------- أُمقر اًمٜمداء يًٛمع ُمـ قمغم

 771 ----------------------------------------- اًم٘مٌٚم٦م اعم١مذن اؾمت٘م٤ٌمل

 771 ------------------------------------------ ٥مًمٚمجٜم إذان طمٙمؿ

 771 --------------------------------------- ًمٚمٛمٜمٗمرد إذان ُمنموقمٞم٦م

 771 ------------------------------------------ ًمٚمراشم٥م اعم١مذن أظمذ

 771 ------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 776 --------------- اعمًجد داظمؾ ومٞم٘مٞمؿ اإلىم٤مُم٦م أُم٤م ًمألذان، سمِمخّمف اعم١مذن سمروز وضمقب

 779 ------------------------إذان طم٤مل ًمٚمٛم١مذن إذٟملم ذم اإلصٌٕملم ووع يمٞمٗمٞم٦م

 781 ----------------------------- اإلومٓم٤مر؟ أم سم٤مٕذان يٌدأ هؾ اًمّم٤مئؿ اعم١مذن

 783 ---------------------------------- ؾمامع إذان اعمقضم٥م ًمِمٝمقد اجلامقم٦م

 781 ----------------------------- اجلامقم٦م ًمِمٝمقد اعمقضم٥م إذان سمًامع داعمرا 

 787 -------------------------------------------- اًمذيمر سمٕمد إذان

 789 --------------------- ط اًمٜمٌل قمغم يّمكم اإلضم٤مسم٦م ُمـ إذان يًٛمع ُمـ ومرغ إذا

 789 ---------------------------------- اًمث٤مسمت٦م ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمغ

 791 ------ شاًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م» زي٤مدة طمٙمؿ قمغم واًمتٜمٌٞمف إذان ؾمامع سمٕمد ط ًمٚمٜمٌل اًمقؾمٞمٚم٦م ؾم١مال

 794 --------------------------------- إذان سمٕمد ًمٚمدقم٤مء صم٤مسمت٦م أظمرى صٞمٖم٦م

 794 ----------------------------------- إذان سمٕمد ًمٚمدقم٤مء شمث٧ٌم مل صٞمٖم٦م

 إذان سملم ُم٤م أن وسمٞم٤من إذان ؾمامع سمٕمد وأظمرة اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ ؿم٤مء ُم٤م رسمف اًمٕمٌد ؾم١مال ُمنموقمٞم٦م

 793 -------------------------------------- اإلضم٤مسم٦م أوىم٤مت ُمـ واإلىم٤مُم٦م

 797 ---------------------------- إذان سمٕمد اًمدقم٤مء ذم ؿم٤مذة زي٤مدات قمغم اًمتٜمٌٞمف
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 796 --------------------- ًمٞمٚمؽ.. إىم٤ٌمل هذا مهللا اعمٖمرب: أذان قمٜمد اًمدقم٤مء صح هؾ

 797 ------------- ومٞمف. شاعمٞمٕم٤مد ختٚمػ ٓ إٟمؽ» زي٤مدة: وطمٙمؿ إذان، سمٕمد اعمنموع اًمذيمر سمٞم٤من

 798 ----------------------------- إذان ُمـ اًمٗمراغ دقم٤مء سمٕمد اًمقضمف قمغم اعمًح

 798 --------------------------- إذان سمٕمد ط اًمٜمٌل قمغم ٤مًمّمالةسم اجلٝمر طمٙمؿ

 799 ------------------------------ إذان قم٘مٞم٥م اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 113 --------------------------------- اعمٞمٕم٤مد ختٚمػ ٓ إٟمؽ زي٤مدة: شمّمح هؾ

 116 --------------- اًمدقم٤مء؟ أم ط اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اعمًتٛمع يٌدأ هؾ إذان اٟمتٝم٤مء سمٕمد

 119 ------------------------------إذان سمٕمد ط اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 114 -------------------- إذان؟ سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م

 114 --------------------------------------- إذان قم٘م٥م اًمدقم٤مء صٞمٖم٦م

 111 ------------------------------------------ شمرديد إذان واإلىم٤مُم٦م

 117 ------------------------ اإلضم٤مسم٦م ويمٞمٗمٞم٦م اعم١مذن إضم٤مسم٦م طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف

 119 ---------------------------- وضمقهب٤م ٓ اعم١مذن إضم٤مسم٦م اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمدًمٞمؾ

 119 ------------------------------ قلي٘م ُم٤م يمؾ ذم اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب قمدم

وأن٤م وأن٤م قمغم: آىمتّم٤مر وجيقز أؿمٝمد، وأن٤م سم٘مقًمف: اًمتِمٝمد يًٛمع قمٜمدُم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م جيٞم٥م أن إذان ًم٤ًمُمع

 ------------------------------------------------------ 141 

 144 ----------------------------------- واإلىم٤مُم٦م إذان ذم ُمنموع اًمؽمديد

 144 ----------------------------- ُمًجد ُمـ أيمثر احلل ذم يم٤من إذا ُيَردد ُمـ ُمع

 143 --------------------------------------- اإلىم٤مُم٦م ؾمامع قمٜمد ي٘م٤مل ُم٤مذا

 143 --------------------------- وأداُمٝم٤م اهلل سم٠مىم٤مُمٝم٤م اعم١مذن إضم٤مسم٦م طمدي٨م وٕمػ

 147 --------------------------------------- اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م شمٙمقن يمٞمػ

 141 ----------------------------------------- اعم١مذن إضم٤مسم٦م شمٚمزُمف ُمـ

 اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد دظمؾ ُمـ وطمٙمؿ ًمٚمًٜم٦م؟ اعمخ٤مًمػ إذان شمرديد ينمع هؾ

 146 ------------------------ ُمًتح٥م إذان شمرديد أن قمغم واًمٙمالم ي١مذن، واعم١مذن

 133 ------------------------------- اًمتًجٞمؾ ضمٝم٤مز أو اعمذي٤مع ذم اعم١مذن إضم٤مسم٦م

 137 --------------------------------------- اعمقطمد إذان شمرديد طمٙمؿ

 131 ------------------------------------- احلٞمٕمٚمتلم ذم اعم١مذن جي٤مب سمامذا

 138 --------------------------------- ُمًتح٥م أم واضم٥م إذان شمرديد هؾ

 139 ------------------------------- اًمنمقمل وىمتف همػم ذم َأذَّن إذا اعم١ُمذن إضم٤مسم٦م

 171 --------------------------------------- اعم١مذن وراء اإلىم٤مُم٦م شمرديد



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 

 

611 

 171 ------------------------------ إذان؟ شمرديد ًمف ينمع يمذًمؽ اعم١مذن هؾ

 173 -------------------------------- ؟ ىمْم٤مء إذان شمرديد وم٤مشمف ُمـ قمغم هؾ

 177 ------------------------------------------ إذانُم٠ًمخ٦م شمقطمٞمد   

 179 ------------------------------------------ اعمقطمد إذان سمدقم٦م

 179 -------- إذان ذم اًمٗمٚمٙمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م قمغم آقمتامد سمٓمالن قمغم واًمٙمالم إذان، شمقطمٞمد طمٙمؿ

 113 ----------------------------------- اًمرؾمٛمٞم٦م إذان سمٛمقاىمٞم٧م اإلًمتزام

 161 ------------------------------------------ اعمقطمد إذان طمٙمؿ

 161 ------------------------------ شاجلَقق» واطمد سمّمقت اجلامقم٦م أذان سمدقمٞم٦م

 163 ------------------------------------------- طمٙمؿ شمٚمحلم إذان

 161 ---------------------------------------- إذان ذم اًمتٚمحلم سمدقمٞم٦م

 161 ------------------------------------------ إذان شمٚمحلم طمٙمؿ

 166 - ؟شاًمٜمقم ُمـ ظمػم اًمّمالة» ُي٘م٤مل: أذان أي وذم وُمده، اًمّمقت شمٚمحلم ُمـ اعم١مذٟمقن يٗمٕمٚمف ُم٤م طمٙمؿ

 171 ----------------------------------------- إذاقم٦م إذان واإلىم٤مُم٦م   

 173 -------------------------------- ٦ماإلىم٤مُم وإذاقم٦م إذان إذاقم٦م سملم اًمٗمرق

 177 -------------------- صقت ُمٙمؼم سمدون شمٙمقن اإلىم٤مُم٦م سم٠من اًم٘مقل قمغم إؿمٙم٤مل إيراد

 179 ------------- اًمّمقت ُمٙمؼمات ومٞمٝم٤م شمًتخدم أن يٜمٌٖمل ٓ اإلىم٤مُم٦م سم٠من اًمِمٞمخ ىمقل طمقل

 183 -------------------------------------------- اًمتقىمٞم٧م اًمنمقمل

 181 ----------------------------------- اًمقىم٧م ىمٌؾ إذان ُمنموقمٞم٦م قمدم

 181 ------------ اًمنمقمل اًمتقىمٞم٧م ُمـ سمدًٓ  إذان ذم اًمروزٟم٤مُم٤مت شمقىمٞم٧م قمغم آقمتامد ظمٓم٠م

 181 ---------------------------- اًمقىم٧م؟ ىمٌؾ ًمٚمٗمجر ومٞمف ي١مذن سمٚمد ذم اًمٕمٛمؾ ُم٤م

 186 -------------------------- اًمزُم٤من هذا ذم اًمنمقمل اًمتقىمٞم٧م قمغم اعم١مذٟملم ٦مىمٚم

 187 ----------------------- اًمٗمٚمٙمل ٓ اًمنمقمل اًمتقىمٞم٧م قمغم سم٤مٕذان اًمت٘مٞمد وضمقب

 189 ------------------------------------------ إذان ذم أذن اعمقًمقد

 191 -------------------------------------- اعمقًمقد أذن ذم إذان طمٙمؿ

 194 ------------------------------- اعمقًمقد؟ أذن ذم إذان طمدي٨م صم٧ٌم هؾ

 194 ----------------------------- وٕمٞمػ؟ اعمقًمقد أذن ذم إذان طمدي٨م هؾ

 193 ---------------------------------------------- ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م
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 191 --------------------- اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم دٟمٞمقي٦م سم٠مُمقر اًمَتَحدُّث طمٙمؿ

 191 --------- اعمًجد؟ حتٞم٦م صالة ذم ينمع أم إذان يردد هؾ ي١مذن واعم١مذن اعمًجد دظمؾ ُمـ

 197 ------------------------------------ ي١مذن واعم١مذن اعمًجد دظمؾ ُمـ

 197 ------------------------- اًمٕمٛمؾ؟ ومام ٟم٤مومٚم٦م يّمكم وأطمدهؿ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا

 611 ------------------- قمٚمٞمف جي٥م ومامذا اًمّمالة ُمـ اعمّمكم شمًٚمٞمؿ طم٤مل إذان اٟمتٝمك إذا

 611 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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 الصالة أركاٌ ضوابط

 وسييها وواجباتها





 3 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 الدلقؾ دل والتل هبا إال تصح ال التل الصالة أركان هل ما

 عؾقفا؟

 اًمدًمٞمؾ دل واًمتل هب٤م إٓ شمّمح ٓ اًمتل اًمّمالة أريم٤من هل ُم٤م: ي٘مقل هٜم٤م :مداخؾة

 قمٚمٞمٝم٤م؟

 واًم٘مٞم٤مم واًمريمقع، اًمٗم٤محت٦م وىمراءة اإلطمرام، شمٙمٌػمة هل اًمّمالة أريم٤من :الشقخ

 صمؿ اًمًجدشملم، سملم اجلٚمقس صمؿ اًمًجقد، صمؿ ُمٜمٝمام، يمؾ ذم آـمٛمئٜم٤من ُمع اًمريمقع سمٕمد

 سم٘مٞم٦م ذم يمٚمف ذًمؽ يٗمٕمؾ صالشمف اعمزء طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة

 .حييين ُم٤م هذا اًمًالم، أظمػًما  ويمذًمؽ اًمتِمٝمد، ويمذًمؽ اًمّمالة، سم٘مٞم٦م ذم اًمريمٕم٤مت

 (11:31:01/ب13: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 الصالة دم وواجب ركـ هق فقام الضابط

 أو إُمقر، وٌط ىمْمٞم٦م قمغم طمقار، اإلظمقة سملم دار: إول اًم١ًمال :مداخؾة

 واًمريمـ؟ اًمقضمقب سملم ُم٤م سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ُم٤م سمٕمض وٌط

 اًمقضمقب؟ سملم ُم٤م :الشقخ

 .واًمريمـ :مداخؾة

 يٕمٜمل؟ واًمريمـ اًمٗمرض سملم ُم٤م :الشقخ

 يمٞمٗمٞم٦م: وُمٜمٝم٤م اًمٜمٌل، صالة صٗم٦م ذم ذيمرهت٤م ىمد إُمقر سمٕمض ومٗمل :مداخؾة

 ُمـ أن ذيمرش اًمنميٕم٦م» ذمش أضمرى» أن احل٤مؿمٞم٦م ذم وم٘مٚم٧م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة

 ذم إُمقر سمٕمض ُمـ وم٠مجْم٤مً  ًمف، صالة ٓ أو صالشمف، سَمُٓمَٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ُيَّمؾ   مل

 .وهمػمه إول اًمتِمٝمد ُمثؾ اًمّمالة



 4   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمْم٤مسمط وُم٤م ٓ؟ أم صالشمف شمٌٓمؾ ُمتٕمٛمداً  إُمقر هذه يؽمك اًمذي هؾ: وم٤مًم١ًمال

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم اًمّمحٞمح

 وإول ذًمؽ، ُمـ أيمثر ٓ ذيمرهتام اًمٚمذيـ إُمريـ سم٤مُٕمقر، ـمٌٕم٤مً  شم٘مّمد :الشقخ

 أيمذًمؽ؟ اًمتِمٝمد، وأظمر اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة

 .سم٤مًمّمالة شمتٕمٚمؼ أظمرى واضم٦ٌم أُمقر ومٞمف ٓ، :مداخؾة

 .أظمرى أُمقر: يٕمٜمل :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 سم٤مًمٌمء، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر سمٛمجرد يث٧ٌم اًمقاضم٥م إُمر ـمٞم٥م، :الشقخ

َٓ  وسمنمط  .اًمٜمدب أو اًمًٜم٦م ُمـ دوٟمف ُم٤م إمم اًمقضمقب ُمـ ص٤مرف هٜم٤مك يٙمقن أ

 إُمر، عمجرد يث٧ٌم ومال اعمًٚمؿ، سمف ُأُمر ُم٤م سمٓمالن ُمٜمف يٚمزم اًمذي اًمريمـ أُم٤م 

 ُمـ وًمٞمًقا  اًمقاضم٤ٌمت، ُمـ ومٝمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم واًمّمالة وم٤مًمتِمٝمد وًمذًمؽ

 .اًمّمالة هٜم٤م هل واًمتل اًمٙمؾ، سمٓمالن اًمريمـ شَمْرك ُمـ َيٚمزم اًمتل إريم٤من

 ي٘مقًمقه، اًمذي ُم١ًموًمٞمتف يتحٛمؾ يمالم ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا أضمري، قمـ ذيمرشمف ُم٤م أُم٤م 

 ذم ي٘مقًمقن ممـ اًمٙمثػمون، يذه٥م يمام ًمٚمًٜم٦م ًمٞمس إُمر أن ٟمدقمؿ ًمٙمل ىمٚمٜم٤مه6 وٟمحـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن سمدًمٞمؾ ؾمٜم٦م، ًمؽمك اًمًٝمق ؾمجقد ُيًـ سم٠منف ُمثاًل، اًمًٝمق ؾمجقد سم٤مب

 .إول اًمتِمٝمد ًمٜمًٞم٤مٟمف ؾمجد اًمًالم

 ٟمخ٤مًمػ ٓ يمٜم٤م وإن واضم٥م، ُٕمر هق سمؾ ًمًٜم٦م ًمٞمس اًمٜمًٞم٤من هذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ 

 ًمٚمًٝمق اًمًجقد ذقمٞم٦م قمغم يًتدًمقن هؿ اًمدًمٞمؾ، ذم ٟمٜم٤مىمش ٟمحـ وإٟمام إصؾ،

ً، اًمتِمٝمد ًمؽميمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمًجقد  سمًٜم٦م، وًمٞمس واضم٥م اًمتِمٝمد ًمٙمـ ؾمٝمقا

 ؾمٝمق ًمٙمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٜمدٟم٤م وهق اًمدًمٞمؾ، هذا همػم دًمٞمؾ ُمـ هلؿ سمد ومال

 ُم٤م هذا اًمًٝمق، ؾمجقد ذقم٤مً  اؾمتقضم٥م اًمذي طمٙمؿ قمـ اًمٜمٔمر سمٖمضش.  ؾمجدشم٤من

سم٤مً  قمٜمدي  قمٜمف شم٠ًمل ٟمٗمًؽ ذم إىمؾ قمغم رء سم٘مل يم٤من وم٢مذا اًم٤ًمسمؼ، ؾم١ماًمؽ قمـ ضمقا

 .ًمف شمٜمٌف طمتك وم٠مبده هذا طمقل



 5 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 ؿم٤مهد شمٕمٓمٞمٜم٤م أو اًمٙمالم ُمـ اًمِم٤مهد شمٕمٓمٞمٜم٤م اعمًجد، ذم اًمّمالة :مداخؾة

 .. ٟم٘مالً  ٟم٘مٚمتٛمقه أم اًمّمٗم٦م، ذم ومٞمف يمتٌتؿ ُم٤م شم١ميد هؾ اًمٙمالم،

 .هذا قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :الشقخ

 .شمٌٞملم زي٤مدة شمٌٞمٜمٝم٤م :مداخؾة

: أي واضم٥م، وهذا هذا سم٠من: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ هذا، ٟمتٌٜمك ٓ شمٌٞملم، زي٤مدة :الشقخ

 ساطم٦م، ىمٚمٜم٤مه هذا واضم٥م، واًمتِمٝمد واضم٥م، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة

طم٦م أجْم٤مً  وىمٚمٜم٤م  اًمذيـ أوئلؽ قمغم اًمٓمريؼ ًمًد ٟمذيمره٤م ٟمحـ اًمٕم٤ٌمرة، هذه إٟمف سا

 .واًمٜمدب ًمالؾمتح٤ٌمب سم٠مهن٤م إواُمر يت٠موًمقن

 ظمالف يتٌٜمك يم٤من ًمق اًمِمٞمخ إن يٕمٜمل، اًمٕم٤ٌمرة هذه قمٜمد ىم٤مئؾ ي٘مقل :مداخؾة

ٌَف أضمرى رأي  .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ظمٓمئف قمغم ًَمٜم

ًٓ  يٕمٜمل اًمٜم٤مىمؾ يٜم٘مؾ ُم٤م يمثػماً  يٜمتٝمل، ٓ أُمر هذا هذا، ذط ُمق ٓ :الشقخ  ٟم٘مق

 .وسمس ًمٚمقضمقب إُمر أن وهق وم٘مط، رأجف يث٧ٌم أن اعمٝمؿ ٕن اًمٕمٚمامء، سمٕمض قمـ

 .شمرك عمـ اًمّمالة سمٌٓمالن سح اًمِمٞمخ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ًمذًمؽ :مداخؾة

 .إـمالىم٤مً  اعمٕمٜمك هذا ظمٚمدي ذم يدور وٓ أبدًا، :الشقخ

 ( 11: 13: 14/   311/ واًمٜمقر اهلدى)

 الصالة دم ركـ هق فقام الضابط

 هٜم٤مك أن ٟمٕمٚمؿ اًمّمالة، ذم ًمألريم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم و٤مسمط ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤مك هؾ :مداخؾة

 ذيمرٟم٤مه؟ اًمذي اًمٌمء هلذا وقاسمط هٜم٤مك هؾ اًمّمالة ذم وأريم٤من ؾمٜمـ

 .وقاسمط ًمف إٓ اإلؾمالم ذم هٜم٤مك ًمٞمس ـمٌٕم٤ًم، :الشقخ

 ًمف وأنزل إٓ داءً  اهلل أنزل ُم٤م: »اًمٓم٥م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ 

 ش.ضمٝمٚمف ُمـ وضمٝمٚمف قمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف دواء،



 31   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمٚمٕمٚمؿ اًمٓمٚم٥م وأهؾ اجلٝمؾ أهؾ أُم٤م اًمٕمٚمؿ، أهؾ َيْٕمَٚمُٛمٝم٤م اًمْمقاسمط هذه يمذًمؽ

 جي٥م ممـ ص٤مروا إذا إٓ احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمٚمٛمقا  أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ ومٝم١مٓء اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمرشم٦ٌم هذه

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف حت٘مٞمؼ ذم إًمٞمٝمؿ اًمرضمقع  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمذ 

 .[01:اًمٜمحؾ♂ ]شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

 ُمٕمروم٦م ذم اًمْمقاسمط هل ُم٤م يٕمرف أن قمٚمٞمف أؾمٝمؾ ومام اًمذيمر أهؾ ُمـ يم٤من ومٛمـ

 هب٤م، ي٘مقم أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م اًمتل اًمقاضم٤ٌمت اًمقاضم٤ٌمت6 قمـ ومتٞمٞمزه٤م إريم٤من

 ومٞمام اإلصمؿ طمٞم٨م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ُمثؾ إريم٤من يمذًمؽ سمؽميمٝم٤م، اسمتكم إذا ومٞمام آصمامً  ويٙمقن

 ٕن ذًمؽ ضمدًا، يمثػمة سمٜم٥ًم أؿمد سم٤مٕريم٤من ًمإلظمالل إصمٛمف وًمٙمـ هب٤م، أظمؾ إذا

 ُمـ آصمامً  يٙمقن هب٤م إشمٞم٤مٟمف ُمع ًمٙمٜمف يٌٓمٚمٝم٤م، ٓ ُم٤م قم٤ٌمدة ذم ُم٤م، هٞمئ٦م ذم سم٤مًمقاضم٥م اإلظمالل

 .ومٞمٝم٤م واضم٤ٌمً  يم٤من ح٤م شمريمف طمٞم٨م

 يّمكم، وٓ يّمكم يم٤مًمذي ٟمٗمًٝم٤م، اهلٞمئ٦م شمرك شمريمف ُمـ يٚمزم اًمذي ومٝمق اًمريمـ أُم٤م

 يّمكم؟ وٓ يّمكم يمٞمػ

 ٟمزال ٓ ٕنٜم٤م ؾمقري٤م6 ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن ُمثٚمام قمالوي٦م ٟميهب٤م وظمٚمٞمٜم٤م صغم ُمثالً  هق

 سمدون يّمكم وم٤مًمذي قمالوي٦م، ٟميهب٤م ظمٚمٞمٜم٤م قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن ًمٙمـ هلل، احلٛمد اًمِم٤مم، ذم

 ح٤مذا؟ صغم، ُم٤م ًمٙمـ صغم هذا ووقء

 هذا أن، سم٤مًمٙمؿ طمٓمقا  قم٤مًمٞم٦م هل ًمٙمـ واـمٞم٦م، ٟميهب٤م ؿم٤من ُمـ قَمالوي٦م رضسمٜم٤مه٤م

 ٓ عمـ صالة ٓ: »ي٘مقل يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن صغم6 وُم٤م صغم

 ش.ًمف ووقء

 .صغم ُم٤م إذاً  شمقو٠م، ُم٤م صغم هذا: إذاً 

 ذـم٤ًم، أو ريمٜم٤مً  اًمٌمء يمقن ٟمٕمرف سمٛمثٚمٝم٤م يمثػمة ٟمّمقص٤مً  يِمٌف اًمٜمص ومٝمذا

 .اًمٗم٘مٝم٤مء اصٓمالح ذم واًمريمـ اًمنمط سملم اًمتٗمريؼ وؾمٞم٠ميت

 ٓ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن أوًمف6 ُمـ أهؿ هق احلدي٨م ومت٤مم احلدي٨م، مت٤مم اؾمٛمٕمقا 

 ش.قمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ ًمف، ووقء ٓ عمـ صالة



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   هت٤م وؾمٜمٜمٝم٤موقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌم 

 ٓ ٕنف احلدي٨م6 سمٜمص ًمف ووقء وٓ يتقو٠م، اًمٞمقم ُمتقوئ ُمـ ويمؿ ويمؿ

 .ووقئف قمغم اهلل يًٛمل

 اًمنموط أىمقل ُم٤م سمٙمؾ شمقو٠م ًمٙمٜمف سم٤معمرة، يتقو٠م ومل صغم، وُم٤م صغم هذا: إذاً 

 اًمقوقء، أول ذم اًمتًٛمٞم٦م ومؽمك شم٤ًمهؾ ًمٙمٜمف واًمًٜمـ،.. واًمقاضم٤ٌمت سمؾ وم٘مط،

 ش.قمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ: »ي٘مقل واًمرؾمقل

 ٟمز؟ إذا ؾم٤مئؾ، ي٠ًمل ىمد: ـمٌٕم٤مً 

ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َماظِمْذَٟم٤م ٓ َرسَمٜم٤َم: ▬ٟم٘مقل ًِ  .[642:اًمٌ٘مرة] ♂َأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ  َٟم

 ُمٜمف شمٜمٗمٞمذاً  ووقئف ذم وضمؾ قمز اهلل ذيمر قمغم اعمًٚمؿ حيرص أن اعمٝمؿ ًمٙمـ 

 اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ ًمف، ووقء ٓ عمـ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٘مقل وشمٓمٌٞم٘م٤مً 

 ش.قمٚمٞمف اهلل

ئف ُمـ ضمزء سمٜمٗمل اًمذات ٟمٗمل يًتٚمزم اًمذي اًمٜمص هذا ُمثؾ  يمقن يٗمٝمؿ أضمزا

: أي آصٓمالح، ذم ُمِم٤مطم٦م وٓ اصٓمالطمل أُمر هذا ذـم٤ًم، يمقٟمف أو ريمٜم٤مً  اًمٌمء

 قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اعمٕمروم٦م ـمري٘م٦م طمٞم٨م ُمـ ريمـ اًمٌمء ويمقن ذط، اًمٌمء يمقن

 .واطمد رء

 ًمٞمس يم٤من وُم٤م ريمـ، ومٝمق اًمٌمء أضمزاء ُمـ ضمزءاً  يم٤من ُم٤م اصٓمٚمحقا  اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٙمـ 

 هق اًمّمالة، ٟمٗمس ذم ًمٞمس اًمقوقء وم٤مٔن ذط، ومٝمق ُم٘مدُمتف ذم هق وإٟمام اًمٌمء ذم

 .ًمف صالة ومال يتقو٠م مل ومٛمـ ًمٚمّمالة، ُم٘مدُم٦م

 ذم اًمتًٛمٞم٦م سمنمـمٞم٦م يتٕمٚمؼ سمٛمث٤مل أتٞمٜم٤م يمام أن ًمٜم٠مت ًمٙمـ ذط، اًمقوقء: إذاً 

 ضم٤مء سمحٙمؿ ٟمذيمر أن يٜمٌٖمل يمذًمؽ هم٤مومٚمقن، اًمنمط هذا قمـ أيمثرهؿ واًمٜم٤مس اًمقوقء

 ٟمٕمرف يمٞمػ قمٜمف، ؾم٠مخ٧م ح٤م ضمقاب ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وهق احلدي٨م ذم قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ

 .ٓ أو ذـم٤مً  اًمٌمء يمقن

 قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ ُيَّمٚم لَمّ  ٓ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ي٘مقل

 ش.رء صمقسمف ُمـ



 36   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دقمٜم٤م وأىمقل اًمّمالة، هٞمئ٦م ُمـ ٟمًٛمٞمف دقمٜم٤م رء شمرك سم٥ًٌم اًمّمالة يٜمٗمل هذا

 اًمًٜمـ قمغم اهلٞمئ٦م اؾمؿ يٓمٚم٘مقن أهنؿ ؿم٤مومٕمل وم٘مٝمل اصٓمالح هٜم٤مك ٕن ٟمًٛمٞمف6

 .واعمًتح٤ٌمت

 إذا: ُمٕمٜم٤مه٤مش يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىم٤مل ومٚمام اًمٕم٤مُم٦م، اًمّمقرة أقمٜمل أن٤م ًمٙمـ 

 .سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمؽ صٚمٞم٧م

 ذـم٤ًم، أو ريمٜم٤مً  اًمٌمء يمقن يٗمٝمؿ هب٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ اًمٜمص هذا: إذاً 

 .اًمذات أضمزاء ُمـ ضمزء اٟمتٗم٤مء سم٥ًٌم اًمذات ٟمٗمل وظمالصتف

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ريمـ هذا :مداخؾة

 .شمٗمّمٞمؾ إمم حيت٤مج اًمريمـ هذا احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ يّمكم، ٕنف ـمٌٕم٤ًم6 ريمـ هذا :الشقخ

 أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء

 أو: »ىم٤مل واطمد؟ صمقب ذم أطمدٟم٤م أجّمكم! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل اًمرضمؾ

 ؾمٚمٗمٜم٤م يٕمٞمِمٝم٤م يم٤من اًمذي اًمْمٜمؽ ًمٚمحٞم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقابش صمقسملم؟ جيد يمٚمٙمؿ

: ًمٙمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمـ شمٌٚمٞمٖم٤مً  ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هؾ أن اعمجتٛمع هذا ًمٙمـ اًمّم٤مًمح،

 .اًمٞمقم اًمقاطمد يٛمٚمؽ صمٞم٤مب أرسمٕم٦م صمالصم٦م، اهلل ؿم٤مء ُم٤مش صمقسملم جيد يمٚمٙمؿ أو»

: ٟم٘مقل ًمذًمؽ اًمًٚمػ، يٕمٞمِمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمْمٜمؽ احلٞم٤مة شمٚمؽ ٟمٕمٞمش ٓ ٟمحـ: إذاً 

 إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن رسمام ؿمٞمئ٤مً  ؾم٠مىمقل وأن٤م اًمٙمؼمى، قمقرشمف يًؽم أن اعمّمكم ذم إصؾ

 جيقز ٓ اًمتل هل اًمٙمؼمى اًمٕمقرة صٖمرى، وقمقرة يمؼمى قمقرة ضمديدًا، ؿمٞمئ٤مً  سمٕمْمٙمؿ

ٟمف سملم قمٜمٝم٤م يٙمِمػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ  ظم٤مرج أو اًمّمالة ذم يم٤من ؾمقاء وأصدىم٤مئف، إظمقا

 سم٤مًمٜم٤ًمء، يتٕمٚمؼ طمٙمؿ مت٤مُم٤مً  يِمٌف وهذا اًمّمالة، أضمؾ ُمـ قمقرة هٜم٤مك ًمٙمـ اًمّمالة،

ة ة ُمع وم٤معمرأ  .ووقئٝم٤م ُمقاـمـ ؾمقى ُم٤م سمدهن٤م يمؾ هق قمقرهت٤م اعمرأ

 اًمّمالة؟ ذم :مداخؾة

ة اًمّمالة، ظم٤مرج أن٤م أن ٓ، :الشقخ ة ُمع قمقرهت٤م اعمرأ  ُم٤م سمدهن٤م يمؾ اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 إمم اًم٘مدُملم اًمٕمْمد، ُمـ رء إمم اًمذراقملم طمقى، وُم٤م اًمرأس ووقئٝم٤م، ُمقاـمـ قمدا



 31 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 أو اعمًٚمٛم٦م أظمتٝم٤م أُم٤مم هٙمذا شمٔمٝمر أن قمٚمٞمٝم٤م قم٥مء ومال قمقرة، هذه. اًم٤ًمىملم أؾمٗمؾ

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل هل٤م، سم٤مًمٜم٦ًٌم صم٤مٟمٞم٦م قمقرة هٜم٤مك َصَٚم٧م إذا ًمٙمٜمٝم٤م حم٤مرُمٝم٤م،

 ش.سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»

 ُمـ أصالً  يٕمتؼم ٓ اًمذي رأؾمٝم٤م شمًؽم أن اًمّمالة ذم دظمٚم٧م إذا قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: إذاً 

 ..اًمنة ومقق ُم٤م: أي إقمغم وم٤مًم٘مًؿ اًمّمالة، ذم مت٤مُم٤مً  اًمرضمؾ يمذًمؽ قمقرهت٤م،

 ُمتك، يًؽم أن قمغم جي٥م اًمّمالة ذم ًمٙمـ واًمرضمؾ، اًمرضمؾ سملم سمٕمقرة ًمٞمس هذا.. 

 ومٚمٞمتزر ورداء إزار ًمف يم٤من ُمـ: »اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ آظمر، صمقسم٤مً  وضمد إذا

 ش. ًمف يتزيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمٞمؽمد

 إدٟمك اًم٘مًؿ يٖمٓمل وإزار اًمٌدن، ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ يٖمٓمل رداء ًمف يم٤من ُمـ

 أن أريد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ، ي٠ميت هٜم٤م واطمد صمقب إٓ ًمف يٙمـ مل وم٢من سمٞمٜمٝمام، جيٛمع أن ومٕمٚمٞمف

 اًم٘مًؿ ومٖمٓمك سمف، اًمتحػ واؾمٕم٤مً  اًمثقب يم٤من إن: اًمتٗمّمٞمؾ ي٠ميت هٜم٤م ؾمٌؼ، ُم٤م أيمرر

 .سمف ائتزر وٞم٘م٤مً  يم٤من وإن أجْم٤ًم، إقمغم

 اًمثقب يم٤من إذا: وم٘م٤مل ًمٜم٤م، ومّمؾ أنف سمحٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هبذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هيتؿ هٜم٤م إمم

 أن أطمؼ وم٤مهلل صمقسملم قمٜمدك يم٤من إذا أُم٤م سمف، وم٤مشمزر وٞم٘م٤مً  يم٤من وإذا سمف، وم٤مًمتحػ واؾمٕم٤مً 

 .ًمف يتزيـ

ش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ي٠ميت هٜم٤م

 إقمغم اًم٘مًؿ يٖمٓمل طمٞمٜمئذ ومْمٗم٤مو٤ًم، واؾمٕم٤مً  واطمداً  يٙمقن أن إُم٤م اًمثقب هذا

 ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف حت٘مٞم٘م٤مً  وأمجؾ أيمٛمؾ ومذًمؽ صمقسملم يم٤من وإذا اًمٌدن، ُمـ وإدٟمك

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا: ▬اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ًْ  .[13:إقمراف♂ ]َُم

ة ًم٤ٌمس: »رؾم٤مًمتف ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمر  وهل اًمّمالة، ذم اعمرأ

 قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن ذيمر ،شوم٤مئدهت٤م ذم يمٌػمة وًمٙمٜمٝم٤م صٖمػمة رؾم٤مًم٦م

 ًمق أرأجتؽ: ىم٤مل ٟم٤مداه، صغم أن ومٌٕمد اًمرأس، طم٤مه يقم ذات يّمكم ٟم٤مومٕم٤مً  ُمقٓه رأى

 رأؾمؽ؟ شمٖمٓمل أم هٙمذا أُم٤مُمف شم٘مػ هؾ إُمراء ه١مٓء أطمد عم٘م٤مسمٚم٦م ذه٧ٌم أنؽ



 30   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . أهمٓمل: ىم٤مل 

 .ًمف ُيَتَزَيـ أن أطمؼ وم٤مهلل: ىم٤مل

 همػم آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي طمديثف ُمـ احلدي٨م هذا ذم إدب هذا أظمذ قمٛمر واسمـ

 ومٚمٞمتزر ورداء إزار ًمف يم٤من ُمـ: »داود أيب ؾمٜمـ ذم يمام ًمٜم٤م روى اًمذي هق إًمٞمف، ُمٕمزو

 هذا دوهنام ومام اعمٜمٙمٌلم ًم٘مًؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمَتَزيُّـ هذا ،شًمف ُيَتَزَيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمػمشمد6

 وم٢مذا يّمكم، أن اعمّمكم هنل ُمـ هذا؟ أظمذٟم٤م أجـ ُمـ شمٞمن، إذا اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ

 دل اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل هذا ُم٤م، طم٤مًم٦م ذم يّمكم أن اعمّمكم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك

 أو اًمريمـ يٕمرف أن ًمٚمٗم٘مٞمف يٛمٙمـ هب٤م اًمتل وإؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مرائـ ُمـ ومٝمذا سمٓمالهن٤م، قمغم

 .سمنمط أو سمريمـ وًمٞمس وم٘مط، واضم٤ٌمً  يمقٟمف ُمـ اًمنمط

 .اجلقاب هق هذا

 .ظمػم جيزيٙمؿ اهلل :مداخؾة

 .حيٗمٔمؽ اهلل :الشقخ

 اًمنمط؟ أو اًمريمـ قمـ ؾم٤مىمط اًمًٝمق هؾ :مداخؾة

 شمداريمٝم٤م، يٛمٙمـ ٓ أؿمٞم٤مء وهٜم٤مك شمداريمٝم٤م، يٛمٙمـ أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ًمٙمـ ٓ، :الشقخ

ء وَمَقشمف اًمذي سم٤مًمريمـ ي٠ميت أن سمد ومال ٟم٘مص ُمـ أن٧م ومتٕمرف اًمّمالة، ذم ظم٤مص٦م  ؾمقا

 سمحثٜم٤م يم٤من ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ اًمًٝمق، ؾمجقد يًجد صمؿ ريمٕم٦م، أو ريمققم٤مً  أو ؾمجدة يم٤من

 يتدارك أن ومٕمٚمٞمف وإٓ سم٤مًمٜمًٞم٤من، اسمتكم عمـ ومٝمذا اًمقوقء، ذم اًمتًٛمٞم٦م وهق أٓ ومٞمف

 .إُمر

 ( 11: 65: 11/   151/  واًمٜمقر اهلدى) 



 31 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 الصالة دم والقاجبات الســ ضابط

 واًمقاضم٤ٌمت إريم٤من سملم ـمٞم٥م واًمقاضم٥م اًمًٜم٦م سملم اًمتٗمريؼ[  يمٞمٗمٞم٦م] :السائؾ

 .اًمّمالة ذم واًمًٜمـ إريم٤من سملم أو

 سمٛمجرد يث٧ٌم ومال اًمنمط أو اًمريمـ أُم٤م إُمر، سمٛمجرد يث٧ٌم اًمقاضم٥م :الشقخ

 ٓ» يمٚمٛم٦م يمٛمثؾ اًمقضمقب قمغم اإلصم٤ٌمت ذم يزيد ٟمص  هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ سمؾ إُمر،

 اًمريمٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُيًتٗم٤مد اًمتل هل اًمتٕم٤مسمػم هذه ومٛمثؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أوش طم٩م ٓش »صالة

ريمؿ واطمد سمحجر قمّمٗمقريـ أرُمل ي٘م٤مل يمام وأن  اًمّمالة قمٚمٞمف  سم٘مقًمف وم٠مَذيم 

 ٓش قمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ ًمف، ووقء ٓ عمـ صالة ٓ: »واًمًالم

، ريمـ، اًمقوقء أن قمغم يدل ٟمص هذا ُمثؾ ًمف، ووقء ٓ عمـ صالة  ُمـ ذط قمٗمقا

 ي٘مقل يمام آصٓمالح ذم ُمِم٤مطم٦م وٓ وم٘مٝمٞم٤ًم، اصٓمالطم٤مً  هٜم٤مك ٕن اًمّمالة6 ذوط

 أُمر وهذا اًمٕم٤ٌمدة، داظمؾ يم٤من ُم٤م واًمريمـ اًمٕم٤ٌمدة، ظم٤مرج يم٤من ُم٤م اًمنمط إن: اًمٕمٚمامء

 قمغم سيح ٟمصش ًمف ووقء ٓ عمـ صالة ٓ: »ومٜم٘مقل سم٤مٓصٓمالح ُمِم٤مطم٦م وٓ ؾمٝمؾ

 هق ُم٤م اًمنمـمٞم٦م سمف شَمْث٧ٌم اًمٜمص هذا ُمثؾ ووقء، سمٖمػم َصاَله٤م إذا شمٌٓمؾ اًمّمالة أن

 ًمٙمـ شمّمح، ٓ ـمٝم٤مرة سمدون اًمّمالة أن اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمروف هذا: اًمث٤مين اًمٕمّمٗمقر

 ذم اًمقوقء يمحٙمؿ اًمقوقء ذم اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ أن: أوٓ يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 ًمّمح٦م ذط اًمًٌٛمٚم٦م يمذًمؽ اًمّمالة، ًمّمح٦م ذط اًمقوقء أن يمام اًمّمالة،

ؿ   مل ومٛمـ اًمقوقء، ًَ  سم٤مًمتذيمػم ُأخِّح  ًمذًمؽ يتقو٠م، مل ومٙم٠منف وصغم ووقئف قمغم اهلل ُي

 .ووقئٙمؿ قمغم اهلل شمًٛمقا  أن قمغم مجٞمٕم٤مً  ُمٕمٜم٤م حترصقا  أن جي٥م سم٠منٙمؿ

 هؾ اًمتًٛمٞم٦م؟ شمٙمقن يمٞمػ وهق صم٤مًم٨م، قمّمٗمقر زم سمدا اًمث٤مين اًمٕمّمٗمقر هذا سمٕمد 

 هل أم أظمرى؟ صقرة أي أو اًمٗم٤محت٦م؟ يدي سملم اًمًٌٛمٚم٦م شم٘مرأ  أن أردت ًمق يمام هل

 خمتٍمة؟ سمًٛمٚم٦م

 .اهلل سمًؿ: شم٘مقل أن ٟمٕمؿ،: اجلقاب



 32   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ح٤مذا؟ ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ أجْم٤مً  اًمٓمٕم٤مم قمغم اًمًٌٛمٚم٦م: إظمػم وًمٕمٚمف اًمراسمع واًمٕمّمٗمقر 

 ـمٕم٤مُمف، ذم يِم٤مريمف أن ًمٚمِمٞمٓم٤من اعمج٤مل أومًح ىمد يٙمقن ـمٕم٤مُمف قمغم يًؿ مل ُمـ ٕن

 اخل٤مُمس، إظمػم ًمٕمؾ ًمٙمـ إظمػم، هق يٙمقن أن وفمٜمٜم٧م اًمراسمع، اًمٕمّمٗمقر هذا

 هذه اًم٘مراءة، ذم يم٤مًمًٌٛمٚم٦م وًمٞمس اًمقوقء، قمغم يم٤مًمًٌٛمٚم٦م اًمٓمٕم٤مم قمغم اًمًٌٛمٚم٦م: وهق

 راح اًمٓمٕم٤مم قمغم ىم٤مدم أن٧م اًمنمع، ذم اًمُّٚمٓمػ ُمـ ًمٕمٚمف وهذا وم٘مط، اهلل سمًؿ خمتٍمة،

 سمًؿ: ـمريؼ أىمرب ٓ، اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ اًمذيمر ُمـ هاَل  حم٤مرضة زم شمٕمٛمؾ

 .ًمٜمِمقف ه٤مت أؾمت٤مذ ي٤م يٙمٗمل اًمٓمٕم٤مم، ذم وسمٚم ش اهلل،

 (  11: 10: 13/ 341/واًمٜمقر اهلدى)  

 الؼؾقب؟ لتللقػ الصالة شــ بعض ترك جيقز هؾ

 ُمثاًل، اًمت٠مُملم وسمٕمدم إصٌع، حتريؽ سمٕمدم اعمج٤مهديـ يٜمٌٝمقن يم٤مٟمقا  :ادؾؼل

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم ُُمِّمٞمٌلِم يم٤مٟمقا  ومٝمؾ إومراد، ىمٚمقب شم٠مخٞمػ أضمؾ ُمـ ذًمؽ وهمػم

 اسمـ ي٘مقًمف اًمٙمالم هذا ٟمحق هق آظمر، إمم ُمٙم٤من ُمـ خيتٚمػ هذا واهلل :الشقخ

 .شمٞمٛمٞم٦م

 يرون ىمقم ذم اإلُم٤مم يم٤من إذا: ي٘مقل ًمٙمـ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، اجلٝمر يرى ٓ ُمثالً  شمٞمٛمٞم٦م اسمـ 

 سمد ٓ ؿمٞمئ٤مً  أىمقل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أن٤م ًمٙمـ هب٤م، ومٞمجٝمر واضم٥م أو ؾمٜم٦م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر

 سمٌٞم٤مٟمف يٛمٝمد أن يٜمٌٖمل هذا ذقمٞم٦م، يمًٞم٤مؾم٦م اعم٘متديـ ي٤ًمير أن يريد اًمذي أنف وهق ُمٜمف

 شم٤مرة ًمٚمٜم٤مس سمٞمٌلم ح٤م ًمٙمـ اعم٘متدي، هق يّمػم راح اًم٘مْمٞم٦م شمٜم٘مٚم٥م راح وإٓ ًمٚمٜم٤مس،

ٟمٜم٤م ي٤م اًمًٜم٦م إٟمف وأظمرى، آوٟم٦م سملم ُم٤م أو وشم٤مرة،  يمذا اًمرؾمقل صالة صٗم٦م يمذا، إظمقا

 ًمٙمـ أصٌٕمف، سمٞمحرك سم٤مإلُمٙم٤من يم٤من إذا وطمده سمٞمّمكم ح٤م سمٞمِمقومقه صمؿ آظمره، إمم ويمذا

 سمػماقمل ًمٙمـ ًمٚمًٜم٦م، وُمتٕمّم٥م ُمًٚمؿ اًمرضمؾ هذا أنف سمٞمٕمرومقا  سمٞمحرك ُم٤م سمٞم١مم ح٤م

 .وقمٛمالً  شمقضمٞمٝم٤مً  اًمًٜم٦م، ىمدر يٕمرومقا  إيف يّمػموا حلَتك أظمريـ
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 اًمٕمٛمر، ـمقل ُمش اًم٘مْم٤مي٤م هذه ُمثؾ ذم اعمداراة ُمـ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م إٟمف: أىمقل وم٠من٤م 

 ىمٚمقهبؿ سمٌمء يٗمج٠ْمهؿ ُم٤م إُمر أول ذم وإٟمام ٓ، ظم٤مـمرهؿ، ؿم٤من ُمـ طمٜمٗمل هق يٜم٘مٚم٥م

 سمال اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى وسمٞمذيمر دروس سمٞمٕمٛمؾ ح٤م هق ًمٙمـ شمتحٛمؾ، ُم٤م قم٘مقهلؿ

 هق وإٟمام احلٜمٗمل، اعمذه٥م ذم ٟمٙم٤مي٦م يٕمٛمؾ قمؿ ُمش هذا إٟمف يٕمرومقا  ٓزم يٕمٜمل ؿمؽ،

 . وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م ًمٜمٌل اشم٤ٌمقم٤مً 

 (  11: 11: 02/ 241/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 13: 62/ 241/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دم الؼقلقة والقاجبات األركان دم الؾسان حتريؽ جيب هؾ

 كػسف؟ ُيسِؿع أن جيب أكف يؼال وهؾ الصالة؟

 يتٚمٗمظ مل إذا اًمّمالة يٌٓمؾ هؾ أو يِمؽمط هؾ ؿمٞمخ، ي٤م ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ٕن... هذا يٌٓمؾ هؾ ىمقل، ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل إطمٙم٤مم أو اًمقاضم٦ٌم سم٤مُٕمقر اإلٟم٤ًمن

 اًمّمالة؟ يٌٓمؾ أنف: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض

 يٌٓمؾ؟ ٓ أو يٌٓمؾ اًمذي اًمٌمء هق ُم٤م طمدد :الشقخ

 سم٤مـمٚم٦م، صالشمف وم٢من اًمٗم٤محت٦م، ؾمقرة ُمثاًل  ٟمٗمًف اعمّمكم يًٛمع مل إذا: يٕمٜمل :مداخؾة

 صحٞمح؟ هذا هؾ

 ًم٤ًمٟمف؟ حيرك مل إذا: شم٘مقل أن شمريد أم يًٛمع مل إذا: شم٘مقل أن٧م :الشقخ

 ي٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أقمؿ إومم: يٕمٜمل.. إذا أومم سم٤مب ُمـ ؿمٞمخ، ي٤م يًٛمع مل :مداخؾة

 ..اًمث٤مٟمٞم٦م ذم شمٚمؽ ومتدظمؾ.. ؿمٞمخ

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ ُمـ أقمؿ إومم :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هل؟ ُم٤م إومم :الشقخ
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 .ٟمٗمًف يًٛمع أنف :مداخؾة

 !ـمٞم٥م :الشقخ

 .أظمص هذه اًمث٤مٟمٞم٦م وأُم٤م :مداخؾة

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ أم إومم أهؿ أهي٤م :الشقخ

 ..يٕمٜمل قمٜمدي :مداخؾة

 !!قمٜمدي وإٓ قمٜمدك :الشقخ

 .إومم :مداخؾة

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ، :الشقخ

 .صحٞمح اًمث٤مٟمٞم٦م! ـمٞم٥م :مداخؾة

 أطمٞم٤مًٟم٤م يّمح ىمد ٟمٗمًف يًٛمع أن شمٕمٌػمك! ُمثكم ٟمٕم٤ًمن أن٧م هيديؽ اهلل :الشقخ

 يٙمقن وم٘مد ُمْمٓمردة ىم٤مقمدة ومٝمذا ًم٤ًمٟمف، حيرك أن: اًمث٤مين شمٕمٌػمك أُم٤م دائاًم، يّمح وٓ

 حيرك أنف يٕمرف ًمٙمـ سم٠مذٟمف صقشمف يًٛمع ٓ أصؿ، هق سمؾ صم٘مٞمؾ ؾمٛمٕمف إٟم٤ًمن هٜم٤مك

، أنف قمـ يمٜم٤مي٦م هق اًمٚم٤ًمن ومتحريؽ ًم٤ًمٟمف،  وأؾمٛمع ومالن ىمرأ : ٟم٘مقل أن ومٞمٛمٙمـ ىمرأ

 ومٝمق أذٟمٞمف ذم ًمّمٛمؿ ٟمٗمًف أؾمٛمع ُم٤م اًمث٤مين يم٤من إذا ٟمٗمًف، أؾمٛمع وُم٤م ومالن وىمرأ  ٟمٗمًف،

 يمام ي٘مرأ  مل ومٝمق ضمًدا ـمٌٞمٕمل ؾمٛمٕمف سمؾ أذٟمٞمف ذم صٛمؿ وٓ ٟمٗمًف أؾمٛمع ُم٤م وإذا ىم٤مرئ،

 وًمذًمؽ آظمر، قمـ خمرج خيتٚمػ خم٤مرج هل٤م اًمٕمرسمٞم٦م إطمرف أن٧م شمٕمرف ٕنف يٜمٌٖمل6

 ٓ: ▬ىم٤مل اًم٘مرآن ضم٤مء اًمذي هق اًمتٕمٌػم وهذا ًم٤ًمٟمف، حيرك أن هق اًمدىمٞم٘م٦م وم٤مًمٕم٤ٌمرة

كْ  ٤مَٟمَؽ  سمِفِ  حُتَر  ًَ
 .[32:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سمِفِ  ًمِتَْٕمَجَؾ  ًمِ

 اعم٘مّمقد6 هق ؿمؽ وٓ واًم٘مراءة اًم٘مراءة، قمـ يمٜم٤مي٦م هق اًمٚم٤ًمن ومتحريؽ: أىمقل

 ىمقًمف ٟمًٛمع ومحٞمٜمام اعمنموقم٦م، سم٤مًم٘مراءة هذه وًمٞم٧ًم ذهٜمل شمّمقر ىمراءة شمٙمقن ىمد ٕنف

 ووح ُمثاًل  رضمؾش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمٕمٚمامء وم٘مقل وًمذًمؽ ىمرأ6 ُم٤م هذا ًم٤ًمٟمف، طمرك ُم٤م سمٕمٞمٜمف، ي٘مرأ  وص٤مر أُم٤مُمف اعمّمحػ

 ٟمٗمًف6 يًٛمع أن: ي٘م٤مل طملم دىمٞمؼ، هق ُم٤م اًمتٕمٌػم ًمٙمـ طمؼ ىمقل إًمٞمٝمؿ أذت اًمذيـ
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 ىمٚمٜم٤م يمام ؾمٛمٕمف رضمؾ يٙمقن ىمد ٟمٗمًف، يًٛمع أن ُمـ يٛمٜمٕمف رء ًمف يٕمرض ىمد ٕنف

 هذا أخٞمس ًمًٛمٕمٝم٤م، سمٜمٗمًف ظمغم ًمق ىمراءة وي٘مرأ  ووقو٤مء همقهم٤مء طمقًمف ًمٙمـ ـمٌٞمٕمل

 هق ومٝمذا ًم٤ًمٟمف حيرك أن وإٟمام اًمدىمٞمؼ، سم٤مًمتٕمٌػم هذا اًمتٕمٌػم ًمٞمس: وم٢مًذا ُمٕمٚمقًُم٤م؟

 .اًمّمحٞمح هق اًمٕمٚمامء وم٘مقل ىمرأ، ومام ًم٤ًمٟمف طمرك ُم٤م وم٢مذا اًم٘مراءة،

 (11:15:00/ب65: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ركعة ويعقد الركعة تؾؽ ُتْؾَغك هؾ الصالة، دم ركـاً  ترك إذا

 فؼط؟ الركـ ذلؽ يعقد أو بدهلا،

 أو سمدهل٤م، ريمٕم٦م ويٕمٞمد اًمريمٕم٦م شمٚمؽ شُمْٚمَٖمك هؾ اًمّمالة ذم ريمٜم٤مً  شمرك إذا :مداخؾة

 وم٘مط؟ اًمريمـ ذًمؽ يٕمٞمد

 إقم٤مدة يٜمٌٖمل إومم اًمريمٕم٦م ذم اًمريمـ يم٤من إن اًمريمـ، طم٥ًم قمغم :الشقخ

 اًمريمٕم٦م دون سم٤مًمريمـ ومُٞم١ْمشمِك إظمػمة، اًمريمٕم٦م ذم اًم٤ًمىمط يم٤من إن أُم٤م يمٚمٝم٤م، اًمريمٕم٤مت

 .يمٚمٝم٤م

 (  11: 31: 11/ 114/ واًمٜمقر اهلدى)  

 بالصالة األضػال أمر

 اًمٗمجر صالة اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ سمٕمد ًمألـمٗم٤مل سم٤مًمّمالة ًمألُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 .ٟمًتٓمٞمع اعمدارس وىم٧م ذم اًمٕمِم٤مء وصالة

 .اًمرومؼ اؾمتٕمٛمؾ: ىمٚمٜم٤م :الشقخ

 ؟-ُمثالً – ٟمقىمٔمٝمؿ ٟمح٤مول :مداخؾة

 واعمٖمرب، واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سمّمالة ي٠مُمروهؿ أن أسم٤مء ٟم٘مٜمع أن ٟمحـ :الشقخ

 .اًمٗمجر ذم اًم١ًمال دور سمٞمجل هذا سم٤مخلط، يٛمِمقا  ح٤م ه١مٓء وسمٕمديـ
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 ُمِمٙمٚم٦م، ذم ُم٤م -يٕمٜمل- واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ

 اًمٕم٤مذة، أو اًمت٤مؾمٕم٦م ؾمـ يٌٚمٖمقا  طمتك: يٕمٜمل ٟمٜمتٔمر، -يٕمٜمل– واًمٕمِم٤مء ًمٚمٗمجر سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أو؟ اًمّمالة قمغم ٟمحثٝمؿ طمتك: يٕمٜمل

ًمديـ، سم٠مُمر ي٠ممتروا أن قمغم ُمتٕمقديـ ه١مٓء إن: وىمٚم٧م.. أضمٌتؽ أن٤م :الشقخ  اًمقا

 صالة إٓ إوٓد وسملم اًمقاًمديـ سملم سم٘مك وُم٤م واًمٕمِم٤مء، واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم

َتٕمِٛمؾ وُم٤م هبـ، أو هبؿ ُيؽَموَمؼ: وم٠مىمقل اًمٗمجر، ًْ  ـمٌٞمٕم٦م- اًمقاىمع، ٕن اًمِمدة6 ُمٕمٝمؿ َي

 .طَمِٙمٞمامً  يٙمقن أن جي٥م ومٚمذًمؽ ،-ـمٌٕم٤مً - ًمٚمٙمٌػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم١موم أنف: -اًمقًمد

 يّمكم أنف سمحٞم٨م اًمٜمقم، ُمـ أنٗمف رهمؿ إي٘م٤مفمف درضم٦م إمم ٟمّمؾ أن ٟمريد ٓ ًمٙمـ 

ٌَؾ ُمـ ُمٕمذوراً  اًمدهر أبد يٕمٞمش ُٟمَخٚم ٞمف أن -أجْم٤مً – وٓ ؾمٙمران، ويم٠منف صالة  ىِم

ًمديـ6 ضمقا  -يٕمٜمل– يريدون ُم٤م ُم٤مذا؟ ٕنف اًمقا دوا أو قمٚمٞمف، حُيَر   شم٤مرةً  وإٟمام قمٚمٞمف، ُيَِمد 

ُم٤مً  ذًمؽ سملم ويم٤من» وشم٤مرة،  ش.ىمقا

 يد، ذم ومٝمذه اًمنمع، احلٙمٛم٦م ُمع طمٙمٞماًم، يٙمقن أن جي٥م اًمٌٞم٧م َربُّ : اعمٝمؿ

 .أوٓده ًمؽمسمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتف ذم يٜمجح طمتك يد، ذم وإظمرى

 إذا -يٕمٜمل- يمالُمؽ سمٕمض ذم ؿمٞمَخٜم٤م شمٗمْمٚم٧م يمام ظمػماً، اهلل ضمزاك :مداخؾة

 .سمِٞم٠ْمخػ اًمقًمد يٜم٤مديف اًمٌٞم٧م ذم صغم إذا.. اعمًجد إمم ذه٥م

 .واهلل إي :الشقخ

ٌ ؼ اًمقًمد يّمػم اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٕمٜمل :مداخؾة  -يٕمٜمل– أنف ُم٤م سمدون ُيَٓم

 .سمٞم٠مخػ اًمقًمد اومٕمؾ، ًمف ي٘مقل

 وأن٤م اًمؽمسمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمداً  ُمٝمٛم٦م ىمْمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر يٕمٞمد اهلل، ؿم٤مء ُم٤م :الشقخ

 ًمٞمس اعم٤ًمضمد أيمثر دمد هلذا ُمٝمٛمٚمقه٤م، اعمتديٜملم أسم٤مء أيمثر اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه أن أقمت٘مد

ـّ  ومج٤موزوا ؿم٤ٌمب هٜم٤مك يم٤من إن اًمٙم٤ٌمر، إٓ ومٞمٝم٤م  أُم٤م ـمقيٚم٦م، سمًٜملم قمنم اخل٤مُم٦ًم ؾِم

 ٟم٤مدراً  قمنم أبٜم٤مءش ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُُمُروا: »قمٜمٝمؿ ٟمحٙمل اًمذيـ ه١مٓء
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ون أسم٤مء أن قمغم يدل هذا اعم٤ًمضمد، ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم دمدهؿ ُم٤م  ُمع ُُمَ٘مٍم 

 .ٟمٕمؿ ه١مٓء،

 اعمًجد، ذم ُمٕمل َصؾ   اسمٜمل ي٤م شمٕم٤مل اعمًجد، ذم يّمكم إب راح يمٚمام وإٓ

 هق أنف إٓ ذًمؽ سمٕمد يٛمٙمـ ٓ آظمره،... إمم وقمنميـ وؾمٌع وقمنميـ سمخٛمس اًمّمالة

 حييون أسم٤مء هؾ ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن أسم٤مء هؾ: شُمَرى ي٤م ًمٙمـ اخلػم، إمم ؾم٤ٌمىم٤مً  يٙمقن

 اعمًجد؟ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات

 .اعمًجد ذم اًمذي -يٕمٜمل- سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمف، حييون :مداخؾة

ن ح٤م إُم  ن سم٤مًمًٜم٦م ُمٜمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ يمام ُمرشمٗمع، سمّمقت شُم١َمذ   اًمّمالة وشُمَّمكم   شُم١َمذ 

 إوٓد طمتك: يمالُمؽ سمٕمض ذم ىمٚم٧م يمام أو اًمٌٞم٧م، ذم اًماليت اًمٌٜم٤مت وشمٜم٤مدي ضمٝمري٦م،

ٝمؿ ُمع ُيَّمّٚمقا  أن اًم٘مراءة حيًٜمقن وٓ ذيمقر، هؿ اًمذي اًمّمٖم٤مر  ومٞمٙمقن مج٤مقم٦م، ُأُم 

 .هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ومٞمف أجْم٤مً  اًمٌٞم٧م

 (  11: 06: 11/ 262/ واًمٜمقر اهلدى)  





 

 الكعبة استقبال كتاب  





 61 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 والـػؾ الػرض دم الؽعبة اشتؼبال

 .واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘مٌؾ اًمّمالة6 إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من 

 وم٠مؾمٌغ اًمّمالة6 إمم ىمٛم٧َم  إذاش: »صالشمف اعمزء» ًمـ وم٘م٤مل سمذًمؽ6 ملسو هيلع هللا ىلص وأُمر

 .شومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘مٌؾ صمؿ اًمقوقء،
 ([3/11) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 لتقاتره بف مؼطقع الصالة دم الؽعبة اشتؼبال

 :[اًمّمالة ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ًمتقاشمره سمف6 ُم٘مٓمقع رء هذا
 ([3/11) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 بف إال تصح ال الصالة أركان مـ ركـ الؽعبة اشتؼبال

 اًمٗمرض ذم يمٜم٧م، طمٞم٨م اًمٙمٕم٦ٌم وم٤مؾمت٘مٌؾ اًمّمالة، إمم اعمًٚمؿ أهي٤م ىمٛم٧م إذا  

 .هب٤م إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ اًمتل اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ وهق واًمٜمٗمؾ،

 [.3 رىمؿ وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 الؼبؾة حتقيؾ عذ والؽالم الؽعبة اشتؼبال: الصالة رشوط مـ

 ذلؽ مـ واحلؽؿة

 :اًمّمالة ذوط ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل -



 62   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٤مًمٙمت٤مب ذًمؽ صم٧ٌم اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق وسمدٟمف سمقضمٝمف يتقضمف أن اعمّمكم قمغم جي٥م 

 :واًمًٜم٦م

ٌَْٚم٦ًم : ▬شمٕم٤ممم وم٘مقًمف اًمٙمت٤مب أُم٤م «أ»
ٞمَٜمََؽ ىمِ  وَمَٚمٜمَُقًم 

ِ
اَمء ًَ ىَمْد َٟمَرى شَمَ٘مٚم٥َُّم َوضْمِٝمَؽ ذِم اًم

ِم َوطَمٞم٨ُْم َُم٤م يُمٜمُتْؿ وَمَقًمُّقا ُوضُمقَهُٙمْؿ ؿَمْٓمَرهُ شَمْرَو٤مَه٤م وَمَقل  َوضْمَٝمَؽ ؿَمْٓمَر  ِجِد احْلََرا ًْ  ♂اعْمَ

 .[330: اًمٌ٘مرة]

 يديف سملم واًمٙمٕم٦ٌم اعم٘مدس سمٞم٧م ٟمحق سمٛمٙم٦م وهق يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من وىمد

 [.صحٞمح.]اًمٙمٕم٦ٌم إمم سف صمؿ ؿمٝمرا  قمنم ؾمت٦م اعمديٜم٦م إمم ه٤مضمر وسمٕمدُم٤م

 سمٞم٧م يًت٘مٌؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اظمت٤مر طمٞم٨م اًمؼم قمٌد سمـ قمٛمر أيب قمغم رد وومٞمف

 أيت اًمؼماء سمحدي٨م واطمت٩م اعمديٜم٦م إمم ه٤مضمر طملم اؾمت٘مٌٚمف وإٟمام ُمٙم٦م ذم وهق اعم٘مدس

 سح وًمق طمتك ذًمؽ ىمٌؾ آؾمت٘م٤ٌمل سمٜمٗمل يٍمح مل ًمق إٟمف إذ ومٞمف، طمج٦م وٓ هذا، سمٕمد

 وزي٤مدة واًمٕمٚمؿ اًمزي٤مدة ُمـ ومٞمف ح٤م قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م إظمذ ًمقضم٥م سمؾ طمج٦م يٙمـ مل

 هذه يمؾ اًمٜم٤مذم، قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم يٕمٚمؿ مل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م

 .اًم٤ٌمطم٨م قمغم ذًمؽ خيٗمك ٓ يمام يمثػمة ومروع ذم ىمٞمٚم٧م وىمد قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ ىمقاقمد

: اهلل وم٠منزل اًمٙمٕم٦ٌم إمم يقضمف أن حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من: »آظمر طمدي٨م وذم

▬  
ِ
اَمء ًَ  - اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٗمٝم٤مء وىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق ومتقضمف♂  ىَمْد َٟمَرى شَمَ٘مٚم٥َُّم َوضْمِٝمَؽ ذِم اًم

ُق َواعْمَْٖمِرُب : ▬- اًمٞمٝمقد وهؿ  اعْمَنْمِ
ِ
َ
ِ
ٌَْٚمتِِٝمُؿ اًَمتِل يَم٤مُٟمقا قَمَٚمٞمَْٝم٤م ىُمْؾ ّلِل

ـْ ىمِ َُم٤م َوَُٓهْؿ قَم

َتِ٘مٞمؿٍ  ًْ ٍط ُُم ا ـْ َيَِم٤مُء إمَِم ِسَ  ش.[306: اًمٌ٘مرة] ♂ هَيِْدي َُم

 صغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ هق

 .إًمخ... حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من ؿمٝمرا  قمنم ؾمٌٕم٦م أو ؾمت٦م اعم٘مدس سمٞم٧م ٟمحق

 .ُمًٚمؿ قمٜمد وهق اًمًٞم٤مق هبذا اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ُم٤مش اًمٙمٕم٦ٌم إمم يقضمف أن حي٥م ويم٤من: »ىمقًمف حت٧مش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وىمد

 قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ وهمػمه اًمٓمؼمي أظمرضمف ومٞمام ذًمؽ سمٞم٤من ضم٤مء: »ٟمّمف

 يًت٘مٌٚمقن - أهٚمٝم٤م أيمثر - واًمٞمٝمقد اعمديٜم٦م إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ه٤مضمر ح٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ



 63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 ؾمٌٕم٦م وم٤مؾمت٘مٌٚمٝم٤م اًمٞمٝمقد ومٗمرطم٧م اعم٘مدس سمٞم٧م يًت٘مٌؾ أن اهلل أُمره اعم٘مدس سمٞم٧م

 ويٜمٔمر يدقمق ومٙم٤من إسمراهٞمؿ ىمٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من ؿمٝمرا، قمنمة

 ٕن اًمٙمٕم٦ٌم إمم يتحقل أن حي٥م يم٤من إٟمام: ىم٤مل جم٤مهد ـمريؼ وُمـ. ومٜمزًم٧م اًمًامء إمم

 ش.ومٜمزًم٧م. ىمٌٚمتٜم٤م ويتٌع حمٛمد خي٤مًمٗمٜم٤م: ىم٤مًمقا  اًمٞمٝمقد

 وم٢من قمٚمتف ًمقوقح ذًمؽ وًمٕمؾ هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمـ احل٤مومظ ؾمٙم٧م: ىمٚم٧م

 ىم٤مل يمام يره ومل قم٤ٌمس اسمـ قمـ أرؾمؾ خيٓملء ىمد صدوق هذا ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم

  .ٟٓم٘مٓم٤مقمف وٕمٞمػ اًمًٞم٤مق هبذا وم٤محلدي٨مش اًمت٘مري٥م» ذم ٟمٗمًف احل٤مومظ

 ذم وضمؾ قمز سمٞمٜمف يمام واُمتح٤من اهلل ُمـ اسمتالء هل إٟمام اًمتحقيؾ هذا ُمـ واحلٙمٛم٦م» 

ـْ َيٜمَ٘مٚم٥ُِم قَمغَم : ▬ىمقًمف ـْ َيَتٌُِع اًمَرؾُمقَل مِمَ ٌَْٚم٦َم اًَمتِل يُمٜم٧َم قَمَٚمٞمَْٝم٤م إَِٓ ًمِٜمَْٕمَٚمَؿ َُم َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًْمِ٘م

ٌَٞمِْف َوإِْن  ـَ َهَدى اهلل َوَُم٤م يَم٤مَن اهلل ًمِٞمُِْمٞمَع إِياَمَٟمُٙمْؿ إَِن اهلل قَمِ٘م يَم٤مَٟم٧ْم ًَمَٙمٌػَِمًة إَِٓ قَمغَم اًَمِذي

 .[301: اًمٌ٘مرة] ♂سم٤ِمًمٜم٤َمِس ًَمَرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ 

 :صالشمف ًمٚمٛمزء واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف اًمًٜم٦م وأُم٤م «ب»

 ش.احلدي٨م... ومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿ اًمقوقء وم٠مؾمٌغ اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا»

 [.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ.]صالشمف اعمزء سمحدي٨م اعمِمٝمقر احلدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق

 وم٢مٟمام هذا ُمـ اٟمت٘مّم٧م وُم٤م صالشمؽ مت٧م وم٘مد هذا ومٕمٚم٧م وم٢مذا: رواي٦م وذم»]

 [ش.صالشمؽ ُمـ اٟمت٘مّمتف

 وإؾمٜم٤مده٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ًمف رواي٦م ذم داود أبق هب٤م شمٗمرد اًمزي٤مدة هذه

 .راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م ذم صم٤مسمت٦م وهل اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح

 ٟم٘مؾ وىمد اًمّمالة ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل وضمقب قمغم يدل يم٤مٔي٦م - احلدي٨م وهذا

 ىم٤مل. ذيمرمه٤م ؾمٞم٠ميت طم٤مًمتلم ذم إٓ ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم إمج٤مع وهمػمه اًمِمقيم٤مين

 :اًمِمقيم٤مين

 ومٞمام قمرومٜم٤مك وىمد اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل إن: اهل٤مدوي٦م وىم٤مًم٧م»

 سم٠من اًم٘مقل قمغم إٓ اًمنمـمٞم٦م، قمغم هب٤م ًمالؾمتدٓل شمّمٚمح ٓ سمٛمجرده٤م إواُمر أن ؾمٌؼ



 64   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمذي اًمني٦م ظمؼم وهق اًمنمـمٞم٦م ُمـ يٛمٜمع ُم٤م هد وًمٙمـ وده قمـ هنل سم٤مًمٌمء إُمر

 اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م سمٚمٗمظ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر طمدي٨م ُمـ واًمٓمؼماين وأمحد اًمؽمُمذي أظمرضمف

 أصٌحٜم٤م ومٚمام طمٞم٤مًمف قمغم ُمٜم٤م رضمؾ يمؾ وصغم اًم٘مٌٚم٦م أجـ ٟمدر ومٚمؿ ُمٔمٚمٛم٦م ًمٞمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 وم٢من [331: اًمٌ٘مرة]♂ وَم٠َمجْٜماََم شُمَقًمُّقا وَمَثَؿ َوضْمُف اهلل: ▬ومٜمزل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ذيمرٟم٤م

 ذم قمدُمف ي١مصمر اًمنمط ٕن وسمٕمده اًمقىم٧م ذم اإلقم٤مدة ًمقضم٧ٌم ذـم٤م يم٤من ًمق آؾمت٘م٤ٌمل

 يٜم٤مىمض وهق اًمقىم٧م سمٕمد اإلقم٤مدة اًمقضمقب قمدم ذم يقاوم٘مقٟمٜم٤م اهل٤مدوي٦م أن ُمع اًمٕمدم،

 ًمف وًمٙمـ اعمحدصملم قمٜمد ُم٘م٤مل ومٞمف يم٤من وإن احلدي٨م وهذا. ذط آؾمت٘م٤ٌمل إن: ىمقًمف

 ش.شم٘مقيف ؿمقاهد

 يم٤من ذًمؽ سم٠من اًمتٍميح ُمٕم٤مذ طمدي٨م وذم: »ىم٤مل صمؿ. وؾمت٠ميت ذيمره٤م صمؿ: ىمٚم٧م

 اًمنمـمٞم٦م قمغم اًمدًٓم٦م ذم أسح وهق اًمقىم٧م اٟم٘مْم٤مء ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد

  (3)شوقمدُمف اًمقىم٧م سم٘م٤مء سملم اإلقم٤مدة وضمقب ذم ومرق ُمـ عمذه٥م رد أجْم٤م وومٞمٝم٤م

 ([.6/415) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

                                                           

 قمٌد واسمـ طمزم اسمـ وُمٜمٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل شمرك شمٕمٛمد ُمـ صالة سمٓمالن قمغم اإلمج٤مع واطمد همػم ٟم٘مؾ ىمد: ىمٚم٧م  (3)

 اعمّمػم وضم٥م اإلمج٤مع هذا صح وم٢من ،أيت احلدي٨م ذح ذم ذًمؽ ذم يمالُمٝمام ٟمص ؾمٞم٠ميت يمام قمٛمر أبق اًمؼم

 ُمقرد همػم ذم وارد ٕنف وذًمؽ ،اًمنمـمٞم٦م قمدم قمغم اًمِمقيم٤مين سمف اطمت٩م اًمذي ًمٚمحدي٨م خم٤مًمٗم٤م يٙمقن وٓ إًمٞمف

ع  اعمتٕمٛمد ُمـ سمٓمالهن٤م قمغم يدل اعمذيمقر واإلمج٤مع صالشمف صح٦م قمغم يدل ومٝمق - اعمتٕمٛمد همػم ذم: أقمٜمل - اًمٜمزا

 ذم ش64 - 63 ص» شاظمتٞم٤مراشمف» ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ضمزم وىمد. شمٕم٤مرض وٓ ظمالف ومال

 قمغم ٟمٔمر، ومٛمحؾ همػمه وأُم٤م اعمتٕمٛمد سمف يٕمٜمل طمتام وهق ،اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌؾ مل ُمـ صالة سمٌٓمالن ُم٠ًمخ٦م ُم٤م همػم

 قم٤مدة يؽميمف إٟمام رء شمرك يتٕمٛمد ُمـ ٕن قمٛمدا يؽميمف صمؿ آؾمت٘م٤ٌمل وضمقب يٕمٚمؿ ُمًٚمام أتّمقر أيم٤مد ٓ أنٜمل

 ُم٤م ؿمٞمئ٤م يًت٘مٌؾ أن ُمـ ُمٜم٤مص ٓ اعمّمكم ٕن هٜم٤م ذًمؽ ُمـ رء وٓ اًمٜمٗمس هقى وحم٤مرسم٦م اجلٝم٤مد ُمـ ومٞمف ح٤م

 وىمققمف سم٤مؾمتح٤مًم٦م أضمزم أيم٤مد أُمر هذا يراه٤م يديف سملم وهل اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل شمرك قمغم وحيٛمٚمف يدومٕمف اًمذي ومام

 .[ُمٜمف].أقمٚمؿ واهلل. سم٤محلٙمؿ اًمٕم٤ممل اعمًٚمؿ ُمـ
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 حقث عؾقفا والقتر السػر دم الراحؾة عذ الـقافؾ صالة

 بف تقجفت

 سمف شمقضمٝم٧م طمٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م ويقشمر راطمٚمتف، قمغم اًمٜمقاومؾ يّمكم اًمًٗمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من 

 ِ َوضْمفُ  وَمَثؿُّ  شُمَقًمُّقا  وَم٠َمجْٜماََم : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزل ذًمؽ وذم ،[وهمرسم٤مً  ذىم٤مً ]
ِ
 .[331: اًمٌ٘مرة]♂ اّلَِل

 ([3/14) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصقرة هذه دم االشتؼبال شؼقط

 .همػمه٤م أو داسم٦م رايم٤ٌم يًػم وهق وشمرا، أو ٟم٤مومٚم٦م يّمكم يم٤من قمٛمـ: آؾمت٘م٤ٌمل ويً٘مط
 (.6 رىمؿ وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص)

 الراحؾة عذ الصالة كقػقة

 . اًمريمقع ُمـ أظمٗمض اًمًجقد وجيٕمؾ سمرأؾمف، إيامءً  راطمٚمتف قمغم ويًجد يريمع يم٤من و
 ([3/14) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 تطقعاً  راحؾتف عذ الرجؾ صالة دم العؾؿ أهؾ بني خالف ال

 وغرها الؼبؾة إىل وجفف؛ كان ما حقث

 ٓ اظمتالوم٤ًم6 سمٞمٜمٝمؿ ٟمٕمٚمؿ ٓ اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: اًمؽمُمذي ىم٤مل 

 اًم٘مٌٚم٦م إمم وضمٝمف6 يم٤من ُم٤م طمٞم٨م شمٓمققم٤مً  راطمٚمتف قمغم اًمرضمؾ يّمكم أن سم٠مؾم٤مً  يرون

 .وهمػمه٤م
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 إُمّم٤مر، وم٘مٝم٤مء إطم٤مدي٨م هذه سمٛمْمٛمقن أظمذ وىمدش: 6/021» احل٤مومظ وىم٤مل 

 اًمّمالة، اسمتداء طم٤مل سم٤مًمتٙمٌػم اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن يًتح٤ٌمن يم٤مٟم٤م صمقر وأب٤م أمحد أن إٓ

 أراد إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن» :أنس قمـ ؾمؼمة أيب اسمـ اجل٤مرود طمدي٨م ًمذًمؽ واحلج٦م

 . إصؾ ذم ُمذيمقر وهق. احلدي٨م...شاًم٘مٌٚم٦م سمٜم٤مىمتف اؾمت٘مٌؾ اًمًٗمر6 ذم يتٓمقع أن

 اًمّمالة6 ومٞمف شم٘مٍم ٓ اًمذي اًمًٗمر ذم اًمدواب قمغم اًمّمالة ذم واظمتٚمٗمقا : ىم٤مل

 شم٘مٍم اًمذي سم٤مًمًٗمر ومخّمف ُم٤مًمؽ6 همػم ؾمٗمر، يمؾ ذم ذًمؽ ضمقاز إمم اجلٛمٝمقر ومذه٥م

 .اًمّمالة ومٞمف

 .ذًمؽ قمغم واوم٘مف أطمداً  أقمٚمؿ ٓ: اًمٓمؼمي ىم٤مل 
 أؾمٗم٤مره ذم وردت إٟمام إطم٤مدي٨م هذه أن وطمجتف قمٜمف، ذًمؽ قمغم ُيَتٗمؼ ومل: ىمٚم٧م

 .ذًمؽ ومّمٜمع ىمّمػماً  ؾمٗمراً  ؾم٤مومر أنف قمٜمف يٜم٘مؾ ومل ملسو هيلع هللا ىلص
 ـمريؼ ُمـ ًمٚمجٛمٝمقر اًمٓمؼمي واطمت٩م. ذًمؽ ذم إظم٤ٌمر ُمٓمٚمؼ اجلٛمٝمقر وطمج٦م

 .اًمٜمٔمر

 .شاًمٗمتح» ذم يمالُمف وم٤مٟمٔمر
 قمغم أجْم٤مً  اًمقشمر جيقز أنف قمغم دًمٞمؾ. قمٚمٞمٝم٤م يقشمر ويم٤من: قمٛمر اسمـ ىمقل وذم: ىمٚم٧م   

 .اًمراطمٚم٦م

 ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ ذح» ذم يمام - واجلٛمٝمقر وأمحد واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق

 .ذًمؽ جيقز ٓ أنف إمم اًمثالصم٦م أئٛمتٜم٤م وذه٥م -
 - اًمراطمٚم٦م قمغم اإليت٤مر ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م قمـش 3/605» اًمٓمح٤موي وأضم٤مب

 . ُمٜمًقظم٦م سم٠مهن٤م - قمٛمر اسمـ قمـ ـمرف ُمـ ؾم٤مىمٝم٤م وىمد

 .شاهلل رمحٝمؿ وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق: »ىم٤مل
 صمٜم٤م: ىم٤مل قم٤مصؿ أبق صمٜم٤م: ىم٤مل ؾمٜم٤من سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ رواه سمام ذًمؽ قمغم واطمت٩م

 ويقشمر راطمٚمتف، قمغم يّمكم يم٤من أنف: قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ طمٜمٔمٚم٦م

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ويزقمؿ سم٤مٕرض،
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 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا
 - اًمراطمٚم٦م قمغم يقشمر يم٤من يمام - ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ُمٓمٚم٘م٤ًم6 اًمٜمًخ قمغم ومٞمف دًمٞمؾ ٓ وهذا

 وىمد. شمٕم٤مرض ومال ًمٚمرظمّم٦م6 ضم٤مء وإول إصؾ، هق وهذا. إرض قمغم أجْم٤مً  أوشمر

 أمحد رواه ُم٤م يٕم٤مرض ٓش: قمٚمٞمٝم٤م ويقشمر: »ىمقًمفش: 6/014ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 وم٢مذا شمٓمققم٤ًم، اًمراطمٚم٦م قمغم يّمكم يم٤من قمٛمر اسمـ أن: ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد

 .إرض قمغم وم٠موشمر ٟمزل يقشمر6 أن أراد

 أبقاب» ذم شم٘مدم ُم٤م اًم٤ٌمب رواي٦مَ  وي١ميد إُمريـ، يمال ومٕمؾ أنف قمغم حمٛمقل ٕنف

 يمقٟمف ُمع - قمٚمٞمف أنٙمر وإٟمام ًمٞمقشمر6 إرض ٟمزوًمف ي٤ًمر سمـ ؾمٕمٞمد قمغم أنٙمر أنفش اًمقشمر

 .ـها. سمحتؿ ًمٞمس اًمٜمزول أن ًمف يٌلم أن أراد ٕنف 6- يٗمٕمٚمف يم٤من

 .هٜم٤مًمؽ ٟمًخ ٓ أنف قمغم دًمٞمؾ أيمؼم ذًمؽ إٟمٙم٤مره وذم: ىمٚم٧م
 ([3/23) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 حقث يصيل ثؿ فقؽز التطقع أراد دـ بالراحؾة الؼبؾة اشتؼبال

 ركابف وجفف

 صمؿ ومٙمؼم، اًم٘مٌٚم٦م، هب٤م اؾمت٘مٌؾ ٟم٤مىمتف6 قمغم يتٓمقع أن أراد إذا - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من 

 .  ِريَم٤مسُمفُ  وضَمَٝمفُ  طمٞم٨م صغم
 ([3/21) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 احلديث هذا أعؾ مـ عذ الرد

 وصػ ُمـ وؾم٤مئر ٟمٔمر، احلدي٨م هذا وذم: »سم٘مقًمفش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وأقمٚمف  

ٌَؾ قمٚمٞمٝم٤م يّمكم يم٤من أنف أـمٚم٘مقا  راطمٚمتف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف  ومل سمف، شمقضمٝم٧م ضمٝم٦م أي ىِم



 16   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌد رسمٞمٕم٦م، سمـ يمٕم٤مُمر همػمه٤م6 وٓ اإلطمرام شمٙمٌػمة ذًمؽ ُمـ يًتثٜمقا 

 .شأقمٚمؿ واهلل. هذا أنس طمدي٨م ُمـ أصح وأطم٤مديثٝمؿ اهلل، قمٌد سمـ وضم٤مسمر
 ىمد يٙمقن أن جيقز ٕنف إؾمٜم٤مده6 صم٧ٌم أن سمٕمد احلدي٨م ذم ىم٤مدح همػم وهذا: ىمٚم٧م

 .يٕمٚمؿ مل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ همػمه، يٕمٚمٛمف مل ُم٤م قمٚمؿ
 اًم٘مٌٚم٦م سمٜم٤مىمتف يًت٘مٌؾ أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إٟمف: ي٘م٤مل أن أجْم٤مً  وجيقز

 يمٞمٗمام سمؾ يًت٘مٌؾ، ٓ وأطمٞم٤مٟم٤مً  ،- أنس رواه يمام - إومْمؾ هق ح٤م سمٞم٤مٟم٤مً  اًمتٙمٌػم6 قمٜمد

 اًم٘مٞمؿ، اسمـ إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م حتٛمؾ وقمٚمٞمف. ًمٚمجقاز سمٞم٤مٟم٤مً     شمٞمن6

 واهلل. زم فمٝمر ُم٤م هذا. سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م رضب جيقز وٓ إطم٤مدي٨م، سملم جيٛمع وسمذًمؽ

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم

 ([3/21) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 واجباً  لقس لؾتطقع بالراحؾة الؼبؾة اشتؼبال

 :6 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 يتجف صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة قمٜمد اًم٘مٌٚم٦م هب٤م يًت٘مٌؾ أن -أُمٙمـ إذا- ًمف ويًتح٥م

 .وضمٝمتف يم٤مٟم٧م طمٞم٨م هب٤م

 قمغم يدل واحلدي٨مش: 6/300» وم٘م٤مل اًمِمقيم٤مين6 وأُم٤م[: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل]

 ٓ صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة طم٤مل آؾمت٘م٤ٌمل ُمـ سمد ٓ أنف وقمغم اًمراطمٚم٦م، قمغم اًمتٜمٗمؾ ضمقاز

 .ـها. اًم٘مٌٚم٦م ؾَمْٛم٧ِم  قمـ ذًمؽ سمٕمد اخلروج يي

 ٕنف احل٤مل6 شمٚمؽ ذم آؾمت٘م٤ٌمل ُمـ سمد ٓ أنف قمغم احلدي٨م ذم دًٓم٦م وٓ: أىمقل

 يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص يٙمـ مل وأنف ؾمٞمام ٓ ويًتح٥م، ينمع ذًمؽ أن: قمٚمٞمف يدل ُم٤م وهم٤مي٦م ومٕمٌؾ،

 ذم داود أبق قمٜمف رواه ومٞمام - أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ 6- ؾمٌؼ يمام - دائامً  ذًمؽ
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 اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن يٕمجٌٜمل راطمٚمتف6 قمغم اًمرضمؾ شمٓمقع إذاش: »32 صش »ُم٤ًمئٚمف»

 .(3)شأنس طمدي٨م قمغم سم٤مًمتٙمٌػم
 .قمٜمف أجْم٤مً ش ُم٤ًمئٚمف» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ٟمحقه وذيمر 

 ىم٤مل يمام - أصحٝم٤م وضمقه6 احل٤مًم٦م هذه ذم آؾمت٘م٤ٌمل وضمقب ذم وًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م

 . ومال وإ6ٓ وضم٥م، ذًمؽ6 قمٚمٞمف ؾمٝمؾ إن إٟمف: - 6ش 1/610ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي

ومف وأُمٙمـ واىمٗم٦م، اًمداسم٦م شمٙمقن أن وم٤مًمًٝمؾ: » ىم٤مل  أو حتريٗمٝم٤م، أو قمٚمٞمٝم٤م اٟمحرا

 .شَصْٕم٦ٌم أو ُُمَ٘مَٓمَرةً  شمٙمقن أن اًمًٝمٚم٦م وهمػم ؾمٝمٚم٦م، ومٝمل زُم٤مُمٝم٤م6 وسمٞمده ؾم٤مئرة يم٤مٟم٧م
 ([3/20) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 يػعؾف ملسو هيلع هللا ىلص يؽـ مل الراحؾة عذ الػريضة صالة

 .يٗمٕمٚمف يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف ؾمٌؼ وم٘مد اًمراطمٚم٦م6 قمغم اًمٗمريْم٦م صالة وأُم٤م  
  :   ىم٤مل ُُمَرة سمـ يٕمغم طمدي٨م ذم ظمالومف ورد وىمد

 وطميت أؾمٗمٚمٜم٤م، ُمـ واًمٌَِٚم٦مُ  ومقىمٜم٤م، ُمـ اًمًامء ُمْمٞمؼ، إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اٟمتٝمٞمٜم٤م 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شم٘مدم صمؿ ،- أذان سمٖمػم أىم٤مم: أو - وأىم٤مم[ وم٠مذن] اعم١مذن6 وم٠مُمر اًمّمالة،

 ُمـ أظمٗمض ؾمجقده وضمٕمؾ رواطمٚمٜم٤م، قمغم ظمٚمٗمف وصٚمٞمٜم٤م راطمٚمتف، قمغم سمٜم٤م ومّمغَم 

 .ريمققمف
 .وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف

 ،ش6/3» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش302» واًمدارىمٓمٜمل ،ش623 - 6/622» اًمؽمُمذي أظمرضمف 

 قمـ أبٞمف قمـ ُمرة سمـ يٕمغم سمـ قمثامن سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـش 330- 0/331» وأمحد

 .ُمرة سمـ يٕمغم ضمده

                                                           

 [.ُمٜمف.]إي٤مه  إقمالًَمفُ  اًم٘مٞمؿ اسمـ قمغم وَيُردُّ  إًمٞمف، ذهٌٜم٤م ُم٤م يٕمْمد ومٝمق أمحد6 قمٜمد صم٤مسم٧م طمدي٨م أنف إمم إؿم٤مرة وومٞمف  (3)



 10   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 طمدي٨م: »اًمؽمُمذي ىم٤مل وًمذًمؽ جمٝمقٓن6 وم٢مهنام وواًمده6 قمثامن سمـ قمٛمرو وقمٚمتف

 .وٕمٞمػ: يٕمٜملش. همري٥م

 يقضم٥م ُم٤م رواشمف سمٕمض قمداًم٦م ُمـ يث٧ٌم ومل وٕمػ، إؾمٜم٤مده وذم: »اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل 

 . ـهاش. اخلقف ؿمدة ذم ذًمؽ يٙمقن أن وحيتٛمؾ ظمؼمه، ىمٌقل

 إمم اًمٌٕمض وذه٥م... ومٕمٚمف ُمـ أنس قمـ ذًمؽ وصم٧ٌمش: 3/345» اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل

 ؾم٤مئرة يم٤مٟم٧م وًمق َهْقَدٍج، ذم اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ يم٤من إذا اًمراطمٚم٦م6 قمغم شمّمح اًمٗمريْم٦م أن

 ىمد سم٠منف يٗمرق وىمد: ىمٚم٧م -: اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل - إمج٤مقم٤مً  ومٞمٝم٤م شمّمح اًمّمالة وم٤من يم٤مًمًٗمٞمٜم٦م6

 .اهلقدج رايم٥م سمخالف قمٜمف وَمُٕمِٗمَل  إرض6 وضمدان اًمٌحر ذم يتٕمذر
 شمّمح يمام ًمٚمٗمريْم٦م، اًمّمالة شمّمح اًمِم٤مومٕمل ومٕمٜمد واىمٗم٦م6 اًمراطمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا وأُم٤م

 إذا اًمرضم٤مل6 قمغم اعمحٛمقل اًمنير وقمغم سم٤محل٤ٌمل، اعمِمدودة إرضمقطم٦م ذم قمٜمدهؿ

 .ـها. واىمٗملم يم٤مٟمقا 
 ([3/20) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة بجقاز فالؼقل األرض عذ الػريضة صالة تعذرت إذا

 ادعتؿد هق هبا يؼاس وما الراحؾة عذ

 قمٜمف اًمٕم٤مضمز قمـ..آؾمت٘م٤ٌمل ويً٘مط :[6 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .اًمقىم٧م ظمروج ظمٌم إذا. اًمٓمٞم٤مرة أو.. اًمًٞم٤مرة أو اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يم٤من يمٛمـ

 ُمقطمٚم٦م6 شمٙمقن يم٠من - إرض قمغم اًمّمالة شمٕمذرت إذا[:  اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل]

 يٛمٙمٜمف وٓ اًمًامء، ذم حمٚم٘م٦م ـم٤مئرة أو ىمٓم٤مر، ذم رايم٤ٌمً  يم٤من أو يٕمغم، طمدي٨م ذم يمام

 ًم٘مقًمف اعمٕمتٛمد6 هق اًمّمالة سمجقاز وم٤مًم٘مقل 6- اًمقىم٧م ظمروج وظمٌم ُمٜمٝمام، اًمٜمزول

٤م اّلَِلُ  ُيَٙمٚم ُػ  َٓ : ▬شمٕم٤ممم ًً َٓ  َٟمْٗم  ُمٜمف وم٠متقا  سمف6 أُمرشمٙمؿ وُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف ،♂ُوؾْمَٕمَٝم٤م   إِ

 .شاؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م



 11 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف
َي٦ِم، ذم يٙمقن اًمرضمؾ: ٕمحد ىمٚم٧مش: 32ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وىم٤مل  اًمَنِ

 . داسمتف قمغم يّمكم: ىم٤مل اًمرضمؾ؟ قمٚمٞمف يًجد ي٘مدر ٓ يمثػما6ً اًمثٚم٩م ويٙمقن

 .داسمتف قمغم يّمكم: ىم٤مل صمٞم٤مسمف؟ شمٌتؾ أن ومٞمخ٤مف ُمٓمرٌ  يٙمقن: ىمٚم٧م: ىم٤مل

 وـملم6 ُم٤مء ذم صغم إذا: - ٕمحد يٕمٜمل - ىمٚم٧مش: ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي وىم٤مل 

 ىم٤مل يمام - إيامءً  يقُمئ صمٞم٤مسمف6 ويٗمًد اًمًجقد قمغم ي٘مدر ٓ يم٤من إذا: ىم٤مل يًجد؟ يمٞمػ

 . - أنس

 .ىم٤مل يمام: إؾمح٤مق ىم٤مل
 .-أنس ىم٤مل يمام- احلي ذم اعمٙمتقسم٦م وجيزيف: ىم٤مل

 ([3/21) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الػريضة لصالة الراحؾة عذ مـ الـزول

 .اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ ٟمزل، اًمٗمريْم٦م6 يّمكم أن أراد إذا يم٤من و 
 اًمٜمزول اؿمؽماط قمغم اًمٕمٚمامء أمجع: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤ملش: اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل 

 ُم٤م طم٤مؿم٤م قمذر، همػم ُمـ اًمداسم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م يّمكم أن ٕطمد جيقز ٓ وأنف ًمٚمٗمريْم٦م،

 .اخلقف ؿمدة صالة ذم ذيمر
 ([3/22) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الشديد والؼتال اخلقف صالة دم ادحارب عـ االشتؼبال يسؼط

 ذم اعمح٤مرب قمـ آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط: 2 فؼرة الصػة تؾخقص دم اإلمام قال 

 .اًمِمديد واًم٘مت٤مل اخلقف صالة



 12   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ـَ  وم٘مد اًمِمديد6 اخلقف صالة ذم وأُم٤م[: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل]   أن ُٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص ؾم

 .ُمًت٘مٌٚمٞمٝم٤م همػم أو اًم٘مٌٚم٦م، ُمًت٘مٌكم ريم٤ٌمٟم٤ًم6 أو أىمداُمٝمؿ، قمغم ىمٞم٤مُم٤مً  رضم٤م6ًٓ  يّمٚمقا 
6 إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل  .شسم٤مًمرأس واإلؿم٤مرة اًمتٙمٌػم هق وم٢مٟمام اظمتٚمٓمقا

 آٟم٘م٤ًمم ُمـ ومخٞمػ يمثر، إذا واًمٕمدو اؿمتد، إذا اخلقف أن: اعمٕمٜمك: احل٤مومظ ىم٤مل  

 قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ ُم٤م ُمراقم٤مة شمرك وضم٤مز اإلُمٙم٤من، سمح٥ًم طمٞمٜمئذ اًمّمالة ضم٤مزت ًمذًمؽ6

 إمم اإليامء، إمم واًمًجقد اًمريمقع وقمـ اًمريمقع، إمم اًم٘مٞم٤مم قمـ ومٞمٜمت٘مؾ إريم٤من6 ُمـ

 خيِمك طمتك ذًمؽ يّمٜمٕمقن ٓ: اح٤مًمٙمٞم٦م ىم٤مل وًمٙمـ. اجلٛمٝمقر ىم٤مل وهبذا ذًمؽ، همػم

 .ـها. اًمقىم٧م ومقات
 اًمثالصم٦م6 إئٛم٦م قمـش 3/351» اًمٓمح٤موي طمٙم٤مه اجلٛمٝمقر قمـ ذيمره ُم٤م وسمٛمثؾ

ٌُع، يٗمؽمؾمف أن ؾمجد إن ومخ٤مف إرض، قمغم يم٤من رضمالً  أن ًمق ويمذًمؽ: »ىم٤مًمقا   أو ؾَم

 ويقُمئ اًم٘مٞم٤مم، ذم ذًمؽ خي٤مف يم٤من إن ىم٤مقمدًا، يّمكم أن ومٚمف سمًٞمػ6 رضمؾ ييسمف

 .شإيامء

 ([3/23) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼبؾة اشتؼبال يستطقع ال الذي ادريض عـ االشتؼبال يسؼط

 [:6وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .يم٤معمريض قمٜمف اًمٕم٤مضمز قمـ آؾمت٘م٤ٌمل ويً٘مط 

 قبؾة وادغرب ادرشق بني ما

 .شىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من 
 ؾمٛم٧م قمغم ىمٌٚمتف يم٤من وُمـ اعمديٜم٦م، أهؾ - أقمٚمؿ واهلل - سمف واعمراد: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 .ـهاش. واعمٖمرب اعمنمق سملم ومٞمام اعمديٜم٦م أهؾ



 13 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 .عمٙم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٜمقب أو اًمِمامل ذم يم٤من ُمـ قمغم يٜمٓمٌؼ وذًمؽ
 .واجلٜمقب اًمِمامل سملم ُم٤م وم٘مٌٚمتف اًمٖمرب6 أو اًمنمق ذم يم٤من ُمـ وأُم٤م

 ([3/25) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 وأما. عقـفا يستؼبؾ أن لؾؽعبة مشاهدا كان مـ كؾ عذ وجيب

 جفتفا فقستؼبؾ هلا مشاهد غر كان مـ

 ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهدا يم٤من ُمـ يمؾ قمغم جي٥م :1 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ضمٝمتٝم٤م ومٞمًت٘مٌؾ هل٤م ُمِم٤مهد همػم يم٤من ُمـ وأُم٤م قمٞمٜمٝم٤م، يًت٘مٌؾ أن

 :[اًمّمٗم٦م آصؾ ذم وىم٤مل]
 ُم٤م طمدي٨م أي] واحلدي٨مش: 3/344ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

 ُمـ طمؼ ذم اًمٕملم ٓ اجلٝم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًمقاضم٥م أن قمغم دًمٞمؾ[ ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم

 .احلدي٨م هلذا اًمٕمٚمامء6 ُمـ مج٤مقم٦م إًمٞمف ذه٥م وىمد اًمٕملم، قمٚمٞمف شمٕمذرت
 . احلٜمٗمٞم٦م وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

د أن ذًمؽ قمغم سمف آؾمتدٓل ووضمف: »ىم٤مل  اعمُٕم٤ميِـ، ًمٖمػم ىمٌٚم٦مً  اجلٝمتلم سملم أن اعمرا

 يمؾ سمؾ واعمٖمرب، اعمنمق اجلٝمتلم سملم ىمٌٚمتف شمٜمحٍم ٓ اعمٕم٤ميِـ ٕن طمٙمٛمف6 ذم وَُمـ

 .شؿمٓمره٤م أو اًمٕملم ىم٤مسمؾ ُمتك ؾمقاء طم٘مف ذم اجلٝم٤مت
 ([3/33) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 14   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن هلا ادشاهد حؽؿ دم أو لؾؽعبة مشاهًدا كان مـ عذ جيب

 عقـفا يستؼبؾ

 قمٞمٜمٝم٤م يًت٘مٌؾ أن هل٤م اعمِم٤مهد طمٙمؿ ذم أو ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهدا يم٤من ُمـ قمغم وجي٥م

 اًمٌٞم٧م ىمٌؾ ذم ريمع ظمرج ومٚمام... يمٚمٝم٤م ٟمقاطمٞمف ذم دقم٤م اًمٌٞم٧م دظمؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 هذه: وىم٤مل ريمٕمتلمش اًمٌٞم٧م سم٤مب قمٜمد: أظمرى وذمش »اًمٙمٕم٦ٌم وضمف ُمًت٘مٌؾ رواي٦م وذم»

 [ش.اًم٘مٌٚم٦م هذه] اًم٘مٌٚم٦م

: مجٚم٦م ُمٜمف اظمتٍمٟم٤م وىمد قمٜمٝمام اهلل ريض زيد سمـ سمـ أؾم٤مُم٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 يمام ومٞمف صغم اًمًالم قمٚمٞمف أنف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه ـمريؼ ُمـ صم٧ٌم ٕنفش ومٞمف يّمؾ ومل»

 ش.اعم٤ًمضمد أطمٙم٤مم» ىمٌٞمؾ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ

 .- ًمف واًمًٞم٤مق - وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف هذا واحلدي٨م

 ىم٤ملش. اًم٘مٌٚم٦م هذه: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمفش: اعمٝمذب ذح» ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 ومّمٚمقا  اًمٞمقم سمٕمد يٜمًخ ومال اًمٌٞم٧م هذا قمغم اؾمت٘مر ىمد اًم٘مٌٚم٦م أُمر أن: ُمٕمٜم٤مه: اخلٓم٤ميب

 ذم ي٘مػ وأنف اإلُم٤مم ُمقىمػ ؾمٜم٦م قمٚمٛمٝمؿ أنف وحيتٛمؾ: ىم٤مل. ىمٌٚمتٙمؿ ومٝمق أبدا إًمٞمف

. اخلٓم٤ميب يمالم هذا. جمزئ٦م ضمٝم٤مهت٤م مجٞمع ذم اًمّمالة يم٤مٟم٧م وإن أريم٤مهن٤م دون وضمٝمٝم٤م

 أُمرشمؿ اًمذي احلرام اعمًجد هل اًمٙمٕم٦ٌم هذه: ُمٕمٜم٤مه أن وهق صم٤مًمث٤م ُمٕمٜمك وحيتٛمؾ

 ٟمٗمًٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم هل سمؾ اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمذي اعمًجد وٓ ُمٙم٦م وٓ احلرم يمؾ ٓ سم٤مؾمت٘م٤ٌمًمف

 :اًمٜمقوي قمـ آطمتامل هذا ذيمر أن سمٕمدش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤ملش. وم٘مط

 ش.سمديع طمًـ اطمتامل وهق»

 قمـش اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف وم٘مد اخلٓم٤ميب قمـ اعمذيمقر آطمتامل وأُم٤م

 :سم٘مقًمف اًم٘م٤مري شمٕم٘مٌف صمؿ اخلٓم٤ميب قمـ أظمذه وًمٕمٚمف اًمٓمٞمٌل ىمقل

 ش.مج٤مقم٦م ومرض صالة صغم يم٤من ًمق اجلٛمٚم٦م ذم يتؿ إٟمام هذا: ىمٚم٧م»



 15 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 ىم٤مًمف اًمذي وآطمتامل إول اعمٕمٜمك إٓ يٌؼ ومٚمؿ شمرى يمام ىمقي شمٕم٘م٥م وهق

 .أقمٚمؿ واهلل. احلدي٨م ُمـ ًمٜم٤م اعمت٤ٌمدر وهق اًمٜمقوي

 ومٗمل ًمٚمٛمِم٤مهد اًمٙمٕم٦ٌم قملم اؾمت٘م٤ٌمل وضمقب قمغم آشمٗم٤مق واطمد همػم ٟم٘مؾ وىمد

 ش:اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم»

 ؿم٤مهده٤م ُمـ أن قمغم وأمجٕمقا  أومؼ، يمؾ ذم ىمٌٚم٦م اًمٙمٕم٦ٌم أن اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ٓ»

 ومال سمجٝمتٝم٤م وقم٤ممل هل٤م ُمٕم٤ميـ وهق اؾمت٘م٤ٌمهل٤م شمرك إن وأنف اؾمت٘م٤ٌمهل٤م قمٚمٞمف ومرض وقم٤ميٜمٝم٤م

 ش.قمٛمر أبق ذيمره. صغم ُم٤م يمؾ إقم٤مدة وقمٚمٞمف ًمف صالة

 سمحٞم٨م سمٛمٙم٦م يم٤من ًمق اُمرءا أن ذم إُم٦م ُمـ أطمد سملم ظمالف وٓ: »طمزم اسمـ وىم٤مل

 اعمًجد أبٕم٤مض إمم قمٜمٝم٤م قم٤مُمدا وضمٝمف ومٍمف صالشمف ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل قمغم ي٘مدر

: ىم٤مل. يم٤مومر ذًمؽ اؾمتج٤مز إن وأنف سم٤مـمٚم٦م صالشمف وم٢من داظمٚمف ُمـ أو ظم٤مرضمف ُمـ احلرام

٤م : ▬ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من واعمٙمره واخل٤مئػ واجل٤مهؾ اعمريض وأُم٤م ًً َٓ ُيَٙمٚم ُػ اهلل َٟمْٗم

 ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  سم٠مُمر أُمرشمٙمؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل [642: اًمٌ٘مرة]♂ إَِٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م

 ش.اؾمتٓمٕمتؿ

 سمٓمالن ذم اإلمج٤مع ٟم٘مؾ قمغم اًمؼم قمٌد سمـ قمٛمر وأيب طمزم اسمـ يمٚمٛم٦م اشمٗم٘م٧م وىمد

 احلدي٨م هذا ىمٌٞمؾ ذًمؽ قمغم اًمٙمالم ؾمٌؼ وىمد. قمٛمدا اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل شمرك ُمـ صالة

 .طمقًمف اًمٙمالم سمّمدد يمٜم٤م اًمذي

 ([.6/400) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 أن فقؽػقف مقضعفا يعرف ومل لؾؽعبة مشاهد غر كان مـ

 فقفا هل التل اجلفة يستؼبؾ

 اًمتل اجلٝم٦م يًت٘مٌؾ أن ومٞمٙمٗمٞمف ُمقوٕمٝم٤م يٕمرف ومل هل٤م ُمِم٤مهد همػم يم٤من ُمـ وأُم٤م»

٤م إَِٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م: ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ومٞمٝم٤م هل ًً  اًمّمالة قمٚمٞمف وىمقًمف♂ َٓ ُيَٙمٚم ُػ اهلل َٟمْٗم

 [.سمِمقاهده صحٞمحش.]ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م: »واًمًالم



 01   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمغم ىمٌٚمتف يم٤مٟم٧م وُمـ اعمديٜم٦م أهؾ - أقمٚمؿ واهلل - سمف واعمراد: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ

 ذم يم٤من ُمـ قمغم يٜمٓمٌؼ وذًمؽ واعمٖمرب، اعمنمق سملم ومٞمام اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ ؾمٛم٧م

 ش.واجلٜمقب اًمِمامل سملم ُم٤م وم٘مٌٚمتف واًمٖمرب اًمنمق ذم يم٤من ُمـ وأُم٤م واجلٜمقب، اًمِمامل

 اؾمتٌ٘م٤مل اًمقاضم٥م أن قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨مش: »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين وىم٤مل

 هلذا اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م إًمٞمف ذه٥م وىمد اًمٕملم قمٚمٞمف شمٕمذر ُمـ طمؼ ذم اًمٕملم ٓ اجلٝم٦م

 ش.احلدي٨م

 ش:اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامؤٟم٤م وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

 قم٤ٌمس واسمـ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وقمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه»

 ش.اعم٤ٌمرك واسمـ قمٛمر واسمـ

 ذيمر وم٘مد ٟمٔمر وومٞمف ذًمؽ قمغم (3)اًمٕمٚمامء إمج٤معش شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل ٟم٘مؾ وىمد

 :ىم٤مل. اًمٙمٕم٦ٌم قملم إص٤مسم٦م اًمقاضم٥م أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح أن اًمٜمقوي

 ش.أمحد قمـ ورواي٦م اح٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض ىم٤مل وسمف»

 :اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل صمؿ. احلدي٨م وهلذا اًمّمح٤مسم٦م قمـ ًمٚمٛمٜم٘مقل خم٤مًمػ وهذا: ىمٚم٧م

 وُمـ اعمٕم٤ميـ ًمٖمػم ىمٌٚم٦م اجلٝمتلم سملم أن اعمراد أن ذًمؽ قمغم سمف آؾمتدٓل ووضمف»

 يمؾ ذم سمؾ واعمٖمرب اعمنمق اجلٝمتلم سملم ىمٌٚمتف شمٜمحٍم ٓ اعمٕم٤ميـ ٕن طمٙمٛمف ذم

 ش.ؿمٓمره٤م أو اًمٕملم ىم٤مسمٚم٧م ُمتك ؾمقاء طم٘مف ذم اجلٝم٤مت

 :ٟمّمف ُم٤مش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم طمًـ صديؼ اًمٓمٞم٥م أبق اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

 اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل أُمٙمٜمف ومٛمـ اًمديـ رضوري٤مت ُمـ هق اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل: أىمقل»

 وٓ ُم٤ًموم٦م ىمٓمع دون ُمـ هل٤م اعمِم٤مهد طمقهل٤م اًم٘م٤مـمـ ُمثؾ قمٚمٞمف اًمقاضم٥م ومذًمؽ حت٘مٞم٘م٤م

 اجلٝم٦م شمٚمؽ ُمـ اعمراد وًمٞمس اجلٝم٦م، اؾمت٘م٤ٌمل ومٗمروف يمذًمؽ يٙمـ مل وُمـ ُمِم٘م٦م، دمِمؿ

د سمؾ اخلّمقص قمغم اًمٙمٕم٦ٌم  واعمٖمرب اعمنمق سملم يمقن ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف أرؿمد ُم٤م اعمرا

                                                           

 اًمٕمٚمامء سمٕمض شم٤ًمهؾ شمٕمٚمؿ اًمٜم٘مؾ هذا ُمثؾ وُمـ ش613/ 1» شاعمجٛمقع» ذم يمام وهمػمه اًمٓمٞم٥م أبق أجْم٤م وٟم٘مٚمف  (3)

 [.ُمٜمف.]اعم٠ًمخ٦م يمٝمذه ومٞمٝم٤م خمتٚمػ ُم٤ًمئؾ ذم اإلمج٤مع دقمقى ذم



 03 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم يمت٤مب 

 سملم شمقضمف اعمٖمرب وضمٝم٦م اعمنمق ضمٝم٦م وقمرف اًمٞمٛمـ ضمٝم٤مت ذم يم٤من ومٛمـ ىمٌٚم٦م،

 اجلٝمتلم سملم يتقضمف اًمِم٤مم سمجٝم٦م يم٤من ُمـ ويمذًمؽ اًم٘مٌٚم٦م، هل اجلٝم٦م شمٚمؽ وم٢من اجلٝمتلم

  .(3)...ذًمؽ وم٢من اجلٝم٤مت شم٘مدير ذم ًمٚمٜمٗمس إشمٕم٤مب دون ُمـ

 ([. 6/403) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 االجتفاد بعد غره أو لغقؿ الؼبؾة غر إىل  ادصيل صذ إن

 عؾقف إعادة وال صالتف، جازت والتحري

 :0 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 صالشمف، ضم٤مزت واًمتحري آضمتٝم٤مد سمٕمد همػمه أو ًمٖمٞمؿ اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم صغم وإن

 .قمٚمٞمف إقم٤مدة وٓ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وم٠مص٤مسمٜم٤م هَي٦م، أو ُمًػمةٍ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر وىم٤مل

 خيطُّ  أطمدٟم٤م ومجٕمؾ طمدة، قمغم ُمٜم٤م رضمؾ يمؾُّ  ومّمغم اًم٘مٌٚم٦م6 ذم واظمتٚمٗمٜم٤م ومتحَريٜم٤م همٞمؿ،

 اًم٘مٌٚم٦م، همػم قمغم صٚمٞمٜم٤م ٟمحـ وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤مه، أصٌحٜم٤م6 ومٚمام أُمٙمٜمتٜم٤م، ًمٜمٕمٚمؿ يديف6 سملم

 .ش صالشمٙمؿ أضمزأت ىمد: » وىم٤مل ،[سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمرٟم٤م ومٚمؿ] ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمرٟم٤م
 قم٤مُمر طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل وم٘مد وهمػمه6 أمحد ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 . هذا إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ذه٥م وىمد: - رسمٞمٕم٦م سمـ

 ًمٖمػم صغم أنف صغم سمٕمدُم٤م ًمف اؾمت٤ٌمن صمؿ اًم٘مٌٚم٦م، ًمٖمػم اًمٖمٞمؿ ذم صغم إذا: ىم٤مًمقا 

 .وإؾمح٤مق وأمحد اعم٤ٌمرك واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف. ضم٤مئزة صالشمف وم٢من اًم٘مٌٚم٦م6
ش اهلل قمٌد ُم٤ًمئؾ» وذم قمٜمٝمام،ش اعمروزي ُم٤ًمئؾ»  ذم ُمذيمقر ذًمؽ ذم ويمالُمٝمام

 .أبٞمف قمـ
                                                           

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]اعمقوع هذا قمٜمد اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر يمت٤مب ذم شمقىمػ طمٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هذه إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ يتٛمؿ مل  (3)



 06   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م6 ظمالوم٤مً  ،-ش اهلداي٦م» ذم يمام - احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ُمـ اًمّمحٞمح وهق: ىمٚم٧م

 شمٞم٘مـ إن اإلقم٤مدة6 دم٥م: »أنف -ش 1/611» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - قمٜمدهؿ إصح وم٢من

 ش.3/46ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل يمالم يدل وقمٚمٞمفش. اخلٓم٠م

 أهؾ صالة وحلدي٨م ذيمرٟم٤م، اًمتل ًمألطم٤مدي٨م إوًمقن إًمٞمف ذه٥م ُم٤م: واًمّمقاب

 ذه٥م هذا وإمم. - ىمري٤ٌمً  ي٠ميت يمام - اًمٙمٕم٦ٌم إمم واؾمتدارهتؿ اعم٘مدس، سمٞم٧م ٟمحق ىم٤ٌمء

    .اًمّمٜمٕم٤مين

 ([.3/36) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الؽعبة إىل ادؼدس بقت مـ الؼبؾة حتقيؾ

 هذه شمٜمزل أن ىمٌؾ -[يديف سملم واًمٙمٕم٦ٌم]- اعم٘مدس سمٞم٧م ٟمحق يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من 

  ذِم  َوضْمِٝمَؽ  شَمَ٘مٚم٥َُّم  َٟمَرى ىَمدْ : ▬أي٦م
ِ
اَمء ًَ ٞمَٜمََؽ  اًم ٌَْٚم٦مً  وَمَٚمٜمَُقًم 

 ؿَمْٓمرَ  َوضْمَٝمَؽ  وَمَقل   شَمْرَو٤مَه٤م ىمِ

ِجدِ  ًْ مِ  اعَم  .اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘مٌَؾ  ٟمزًم٧م6 ومٚمام. [300: اًمٌ٘مرة]♂ احلََرا
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رؾمقل إنَ : وم٘م٤مل آٍت، ضم٤مءهؿ إذ اًمّمٌح6 صالة ذم سمُ٘م٤ٌمء اًمٜم٤مس ومٌٞمٜمام

 ويم٤مٟم٧م. وم٤مؾمت٘مٌٚمقه٤م[ أٓ] اًمٙمٕم٦ٌم6 يًت٘مٌؾ أن ُأُِمرَ  وىمد ىمرآن، اًمٚمٞمٚم٦م قمٚمٞمف ُأنزل ىمد

 .[اًم٘مٌٚم٦م هبؿ اؾمت٘مٌؾ طمتك إُم٤مُمٝمؿ واؾمتدار]وم٤مؾمتداروا، اًمِم٤مم، إمم وضمقهٝمؿ
 :صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ذم يمٚمف ذًمؽ وردش 3»

 اعم٘مدس، سمٞم٧م ٟمحق يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل أنس قمـ: األول احلديث 

  ذِم  َوضْمِٝمَؽ  شَمَ٘مٚم٥َُّم  َٟمَرى ىَمدْ : ▬ومٜمزًم٧م
ِ
اَمء ًَ ٞمَٜمََؽ  اًم  ؿَمْٓمرَ  َوضْمَٝمَؽ  وَمَقل   شَمْرَو٤مَه٤م ىمٌَِْٚم٦مً  وَمَٚمٜمَُقًم 

ِجدِ ِ ًْ مِ  اعَم  صٚمقا  وىمد اًمٗمجر، صالة ذم ريمقع وهؿ ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ُمـ رضمؾ ومٛمرّ ♂. احلََرا

ًَم٧ْم  ىمد اًم٘مٌٚم٦م إن أٓ: ومٜم٤مدى ريمٕم٦م  .طُمق 
 .اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق هؿ يمام ومامًمقا 
 اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش321 - 3/320» داود وأبق ،ش6/22» ُمًٚمؿ أظمرضمف

ش 01ش »آقمت٤ٌمر» ذم واحل٤مزُمل ،ش1/640» وأمحد ،ش3/606» ؾمٕمد واسمـ ،ش6/33»

 .قمٜمف - ومحٞمد: داود أبق زاد - صم٤مسم٧م قمـ مح٤مد قمـ



 01 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

: آظمره وذم. احلدي٨م... سم٘م٤ٌمء اًمٜم٤مس سمٞمٜمام: ىم٤مل قمٛمر اسمـ طمدي٨م: الثاين

 .اًمٙمٕم٦ٌم إمم وم٤مؾمتداروا
 وُمـ ،ش3/613» وُم٤مًمؽ وُمًٚمؿ، ،ش4/303 و 3/016» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 وقمٜمف ،ش46 - 3/43ش »إم» ذم واًمِم٤مومٕمل ،ش316ش »ُمقـمئف» ذم حمٛمد ـمري٘مف

 ،ش3/643» واًمدارُمل ،ش366 و 3/41» أجْم٤مً  واًمٜم٤ًمئل ،ش6/6» اًمٌٞمٝم٘مل

 قمـ ـمرق ُمـش 331 و 311 و 62 و 32 - 6/31» وأمحد ،ش316» واًمدارىمٓمٜمل

 .قمٜمف ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد
 إظمرى6 اًمرواي٦م وأُم٤م. رواي٦م ذم قمٜمده هل إومم واًمزي٤مدة. ًمٚمٌخ٤مري واًمًٞم٤مق

 يّمكم يم٤من. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ: اًمث٤مًم٨م: وهق آظمر، طمدي٨م ذم ومٝمل

ٌَؾ َل6 ومٚمام اعم٘مدس، سمٞم٧م ىِم  صالة يّمٚمقن ومقضمدهؿ ىم٤ٌمء، أهؾ إمم رضمؾ اٟمٓمٚمؼ طُمق 

 طمتك إُِم٤مُُمٝمؿ6 وم٤مؾمتدار. اًمٙمٕم٦ٌم إمم يّمغم أن أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: وم٘م٤مل اًمٖمداة،

 . اًم٘مٌٚم٦م هبؿ اؾمت٘مٌؾ

[ش 2/326/1421ش ]1/314/6ش »اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواه»: ش6/30» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 .ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمف
 قمٌد صمٜم٤م: ُمقؾمك سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـش 316» اًمدارىمٓمٜمل أجْم٤مً  وأظمرضمف: ىمٚم٧م

 .سمف قمٜمف طم٤مزم أيب قمـ طمٗمص سمـ اًمًالم
 مجع، قمٜمف روى وىمد هذا، اًمًالم قمٌد همػم اًمًت٦م، رضم٤مل رضم٤مًمف ضمٞمد6 ؾمٜمد وهذا

 .ُمٕملم اسمـ ووصم٘مف

 ُمٜمف، سم٠مووح آظمر طمدي٨م ذم احلدي٨م هذا ذم اًمقارد اًمتحقل يمٞمٗمٞم٦م سمٞم٤من ضم٤مء وىمد

 إَٟم٤م: ىم٤مًم٧م أؾمٚمؿ سمٜم٧م - ُمّمٖمراً  اًمٗمقىمٞم٦م سم٤معمثٜم٤مة - شُمَقيٚم٦م قمـ: اًمراسمع احلدي٨م: وهق

 اؾمت٘مٌؾ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: ىمٌٓمل سمـ قم٤ٌمد وم٘م٤مل طم٤مرصم٦م، سمٜمل ذم ٟمّمكم ًَمٌَِٛمَ٘م٤مُِمٜم٤م

مَ  اًمٌٞم٧َم  ، ُمٙم٤من اًمرضم٤مُل  ومتحقل. واًمٙمٕم٦ٌمَ  احلرا
ِ
 ومّمٚمقا  اًمرضم٤مِل6 ُمٙم٤من واًمٜم٤ًمءُ  اًمٜم٤ًمء

 . اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق اًم٤ٌمىمٞمتلم اًمريمٕمتلم



 00   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمفش. اًمٙمٌػم  ذم اًمٓمؼماين رواه: »اهلٞمثٛمل ىم٤مل
ه: ىمٚم٧م  وؾمٙم٧م طم٤مشمؿ، أيب ٓسمـش 016 و 3/155ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وقمزا

 .قمٚمٞمف

: وم٘م٤مل شمقيٚم٦م، شمرمج٦م ذمش اإلص٤مسم٦م» ذم ذيمره ىمد احل٤مومظ رأج٧م وم٢مين قمٚمٞمٝمام6 وم٤مًمٕمٝمدة

 ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ قمـ اًمزسمػمي محزة سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ اًمٓمؼماين طمديثٝم٤م روى»

 ُمـ وهل - أؾمٚمؿ سمٜم٧م شُمقَيٚم٦م أبٞمف أم ضمدشمف قمـ أبٞمف قمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اسمـ

 .احلدي٨م ومذيمر:...ش ىم٤مًم٧م - اعم٤ٌميٕم٤مت
 ذيمره، ُمـ أضمد مل وم٢مين هذا6 ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ همػم صم٘م٤مت، رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد وهذا

 ذم يقصم٘مف ومٞمٛمـ اهلٞمثٛمل قمٛمدة وم٢مٟمف طم٤ٌمن6 ٓسمـش اًمث٘م٤مت» يمت٤مب ذم أنف وأفمـ

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمِمٝمقرة اًمٙمت٥م ذم هلؿ ذيمر ٓ ممـش اعمجٛمع»
: ىمٚم٧م:  - شُمقيٚم٦م طمدي٨م ُمـ إظمػمة اًم٘مٓمٕم٦م ؾم٤مق أن سمٕمد - احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

 .اعمًجد ُم١مظمر إمم اعمًجد ُم٘مدم ذم ُمٙم٤مٟمف ُمـ حتقل اإلُم٤مم أن: وشمّمقيره

 مل ُمٙم٤مٟمف6 ذم هق يمام دار ًمق وهق. اعم٘مدس سمٞم٧م اؾمتدسمر اًمٙمٕم٦ٌم6 اؾمت٘مٌؾ ُمـ ٕن

 ص٤مروا طمتك اًمرضم٤مل حتقًم٧م اإلُم٤مم6 حتقل وَح٤َم. اًمّمٗمقف يًع ُمٙم٤من ظمٚمٗمف يٙمـ

نَ  طمتك اًمٜم٤ًمءُ  وحتّقًم٧م ظمٚمٗمف،  .اًمرضم٤ملِ  ظمٚمػ ِسْ

 حتريؿ ىمٌؾ وىمعَ  ذًمؽ يٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ اًمّمالة6 ذم يمثػماً  قمٛمالً  يًتدقمل وهذا

ٌَْؾ  يم٤من يمام - اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ  اًمٕمٛمُؾ  اهْمُتِٗمرَ  يٙمقن أن وحيتٛمؾ. - اًمٙمالم حتريؿ ىَم

َل  مل أو اعمذيمقرة، اعمّمٚمح٦م أضمؾ ُمـ اعمذيمقر6  وىمٕم٧م سمؾ اًمتحقل6 قمٜمد اخلُٓمك شَمَتَقا

 .أقمٚمؿ واهلل. ُمٗمرىم٦م
 يم٤مٟم٧م هذه أن سمدًمٞمؾ ىم٤ٌمء6 أهؾ ىمّم٦م همػم هل شمقيٚم٦م روهت٤م اًمتل اًم٘مّم٦م هذه إن صمؿ

 وهؿ قمقف، سمـ قمٛمرو سمٜمل ذم يم٤مٟم٧م وشمٚمؽ رسم٤مقمٞم٦م، اًمّمالة ويم٤مٟم٧م طم٤مرصم٦م، سمٜمل ذم

 .- ؾمٌؼ يمام - اًمّمٌح صالة وهل صمٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ويم٤مٟم٧م ىم٤ٌمء أهؾ



 01 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 يم٤من: ىم٤مل: اخل٤مُمس احلدي٨م: وهق قم٤مزب، سمـ اًمؼماء طمدي٨م ذيمرٟم٤م ح٤م ويِمٝمد

 ؾمٌٕم٦م أو ؿمٝمراً  قمنم ؾمت٦م اعم٘مدس سمٞم٧م ٟمحق صغم[ اعمديٜم٦م ىمدم ح٤م] ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 َٟمَرى ىَمدْ : ▬اهلل وم٠منزل اًمٙمٕم٦ٌم6 إمم ُيَقضَمفَ  أن حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من ؿمٝمراً، قمنم

  ذِم  َوضْمِٝمَؽ  شَمَ٘مٚم٥َُّم 
ِ
اَمء ًَ  .اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق ومتقضمف 6♂ اًم

ُهؿْ  َُم٤مش: ▬اًمٞمٝمقد وهؿ» اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٗمٝم٤مء وىم٤مل  َٓ ٌَْٚمتِِٝمؿُ  قَمـ َو
 يَم٤مُٟمقا  اًَمتِل ىمِ

  ىُمْؾ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م
ِ
َ
ِ
ُق  ّلِل ـْ  هَيِْدْي  َواعَمْٖمِرُب  اعَمنْمِ طٍ  إمَِم  َيَِم٤مءُ  َُم ا َتِ٘مٞمْؿٍ  ِسَ ًْ  ♂.ُُم

 ذم إنّم٤مر ُمـ ىمقم قمغم ومٛمرَ  صغم، سمٕمدُم٤م ظمرج صمؿ رضمؾ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ومّمغم

 وأنف ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع صغم أنف يِمٝمد هق: وم٘م٤مل اعم٘مدس، سمٞم٧م ٟمحق اًمٕمٍم صالة

 .اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق شمقضمٝمقا  طمتك اًم٘مقم وَمَتَحَرَف . اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق شمقضمف

 - ،ش315 - 4/314 و 011 - 155 و 43 - 3/35» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 واًمٜم٤ًمئل ،ش22 و 6/11» وُمًٚمؿ ،- ًمٚمؽمُمذي ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م6 اًمرواي٦م إٓ ًمف، واًمٚمٗمظ

 ،-ش صحٞمح طمًـ: »وىم٤مل -ش 331 - 6/325» واًمؽمُمذي ،ش363 و 3/41»

 واًمٓمٞم٤مًمز ،ش1 - 6/6» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش316» واًمدارىمٓمٜمل ،ش133» ُم٤مضمف واسمـ

 ذم سح قمٜمف6 إؾمح٤مق أيب قمـ ـمرق ُمـش 110 و 645 و 0/641» وأمحد ،ش54»

 .ُمٜمف سمًامقمف سمٕمْمٝم٤م

 . اًمٕمٍم صالة يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن: شمقيٚم٦م ًمرواي٦م ىمقي ؿم٤مهد ومٝمذا

 اًمؽمُمذي ذح إطمقذي قم٤مرو٦م  ذم اًمٕمريب اسمـ سمٙمر أبق اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 إمم سمٚمغ إُمر أن: واًمٕمٍم اًمّمٌح ذم اًمرواي٦م اظمتالف سملم اجلٛمع ووضمفش: 6/315»

 ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ُمثٚمف وذيمر. اًمّمٌح ذم ىم٤ٌمء أهؾ إمم وسمٚمغ اًمٕمٍم، ذم ىمقم

 .شاًمٗمتح»
 ([3/30) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 02   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يستدير أن فعؾقف الؼبؾة؛ اخطل قد أكف فعؾؿ صالة دم كان مـ

 كحقها فقفا

 :1 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

. اؾمت٘م٤ٌمهل٤م إمم ي٤ٌمدر أن ومٕمٚمٞمف سمجٝمتٝم٤م وم٠مظمؼمه يّمكم وهق سمف يثؼ ُمـ ضم٤مءه وإذا

 .صحٞمح٦م وصالشمف
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وًمق ٟمحقه٤م، ومٞمٝم٤م يًتدير أن ومٕمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م6 اظمٓم٠م ىمد أنف ومٕمٚمؿ صالة ذم يم٤من ُمـ 

 أن سمٕمد -ش اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم وىم٤مل ،- قمٚمامؤٟم٤م سمف ىم٤مل يمام - ُمراراً  ذًمؽ شمٙمرر

 صمؿ ريمٕمتلم، أو ريمٕم٦م صغم طمتك اًم٘مٌٚم٦م أظمٓم٠م ومٞمٛمـ ٟم٠مظمذ وهبذا: »- احلدي٨م ؾم٤مق

. ُم٣م سمام ويٕمتد سم٘مل، ُم٤م ومٞمّمكم اًم٘مٌٚم٦م، إمم ومٚمٞمحرف اًم٘مٌٚم٦م6 همػم إمم يّمكم أنف قمٚمؿ

 .شاهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق
 ([3/34) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة دم الؼبؾة اشتؼبال رشضقة عذ الدلقؾ

 ذم يٕمٜمل يذيمر يمام اًمّمالة، صح٦م ذوط ُمـ ذط اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمتقضمف :مداخؾة

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه قمغم اًمدًمٞمؾ أجش اًمث٤مسمت٦م، اًمٙمت٥م

 ُمـ أدري ُم٤م ىمرأتف يمٜم٧م ؿمٞمئ٤مً  إٓ إصقزم، سم٤معمٕمٜمك دًمٞمؾ ُمٕمٜم٤م ومٞمف ُم٤م :الشقخ

 ظمّمقص ذم إٓ سمف ُم٠مُمقراً  ًمٞمس اًمٌمء هذا سمٌمء، اهلل أُمر إذا ؾمٜم٦م، أرسمٕملم أو صمالصملم

 همٛمقض؟ ومٞمف أم اًمٙمالم هذا ُمٗمٝمقم ذـمٞم٦م، دًمٞمؾ ومٝمذا ُمٜمف، ضمزء هق اًمذي اًمٌمء

 .ُمٗمٝمقم :مداخؾة



 03 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌميمت٤مب اؾمت 

 ًمًٜم٤م ٟمجٚمس يمٜم٤م وم٢مذا اًمّمالة، ذم إٓ سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمل ُم٠مُمقريـ ًمًٜم٤م: يٕمٜمل :الشقخ

 .ذًمؽ قمغم ىِمس وهٙمذا اًم٘مٌٚم٦م، سم٤مؾمت٘م٤ٌمل ُم٠مُمقريـ

 قمغم ىمريٜم٦م ومٝمذا ُمٜمف، ضمزء هق اًمذي إُمر خلّمقص هذا، ُمثؾ سمٌمء اهلل أُمر وم٢مذا

ئف، ُمـ ضمزء إُمر هذا أنف  .أريم٤مٟمف ُمـ وريمـ أضمزا

 اًمتل اًمٓمري٘م٦م قمغم أدًم٦م قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م واًمًجقد، ًمٚمريمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل ويمذًمؽ 

 أبدًا، أدًم٦م هٞمؽ قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م يًجد، مل عمـ صالة ٓ يريمع، مل عمـ صالة ٓ أنف ٟمٗمٝمٛمٝم٤م

 .سم٤مًمّمالة ظم٤مص٦م هل اًمتل إواُمر ُمـ إدًم٦م هذه أظمذت ًمٙمـ

 .اًمّمالة ذم إٓ شمٙمقن ومال :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 .هب٤م إٓ اًمّمالة شمتؿ وٓ :مداخؾة

 اعمًٚمٛملم شَمَت٤مسُمع: وهق ؾمٌؼ، ُم٤م ومٞمف َٟمْدقَمؿ أن ممٙمـ آظمر رء وهٜم٤مك :الشقخ

 .طمج٦م يٙمٗمٞمٜم٤م ريمٜم٤مً  اًمٌمء هذا يمقن قمغم واشمٗم٤مىمٝمؿ

 .ٟمحـ ٟمٗمٝمٛمف سيح ٟمص قمٜمدٟم٤م يٙمقن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس 

 ؾمٞمدي؟ ي٤م اًم٘مرآن... :مداخؾة

 ؾمٞمدي؟ ي٤م هق أجش :الشقخ

 ...ؾمٜمقًمٞمٜمؽ :مداخؾة

 !اهلل ؾم٤محمؽ ٓ، أم اًم٘مٌٚم٦م سم٤مؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مرآن ذم أُمر ومٞمف أنف ًمٞمس اًمٌح٨م، :الشقخ

 ًمٞمس أُمر، يقضمد ٓ أم اًمّمالة ذم اًم٘مٌٚم٦م سم٤مؾمت٘م٤ٌمل أُمر هٜم٤مك هؾ أنف اًمٌح٨م ًمٞمس 

 ًمؽ؟ ووح اهلل، ؿم٤مء إن ٓ؟ أم اًمريمٜمٞم٦م يٗمٞمد هذا إُمر هؾ: اًمٌح٨م هذا، ذم اًمٌح٨م

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ( 11: 11: 64/ 311/ واًمٜمقر اهلدى)  



 04   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 الؼبؾة حتديد دم البقصؾة اشتخدام حؽؿ

 يمؾ رىمؿ شمٌلم أرىم٤مم ومٞمٝم٤م اًمتل احلديث٦م سم٤مًمٌقصٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م حتديد طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 وقئٝم٤م؟ قمغم اًم٘مٌٚم٦م ومتحدد إىمٚمٞمؿ أو ىمٓمر

 دىمٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م[ وؾمٞمٚم٦م...]قمٚمٞمٝم٤م آقمتامد جيقز ـمٌٕم٤مً  هذه.. وؾمٞمٚم٦م هذه :الشقخ

 أن ُمـ اعمًٚمٛملم ُمٙمـ دىمٞم٘م٦م طم٤ًمسم٤مت قمٜمده أظمػماً  صمؿ أوًٓ، إرسمٕم٦م اجلٝم٤مت ًمتحديد

 وًمٞمس اًمقاىمع إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب حتديداً  ـمٌٕم٤مً  اًمٕم٤ممل ذم يم٤من سمٚمد أي ُمـ اًم٘مٌٚم٦م يٕمرومقا 

 اعمنمق سملم ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وإذا اًمٙمٕم٦ٌم، قملم يّمٞم٥م سمحٞم٨م حتديداً 

 ومٝمذه شمقؾمٕم٦م، سمٕمده٤م ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم قملم قمـ اًمٖم٤مئٌلم قمغم شمقؾمٕم٦م ومٗمٞمفش ىمٌٚم٦م واعمٖمرب

 يمذًمؽ6 وًمٞمس يِم٤مهده٤م يم٠منف يٙمقن أن يٙم٤مد ُم٤م إمم اًمٙمٕم٦ٌم حتديد شم٘مرب هل اًمٌقصٚم٦م

 آخ٦م إزم ُأهدي٧م هٜم٤م وأن٤م طمديث٤ًم، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أهن٤م أرى قمٚمٞمٝم٤م وم٤مٓقمتامد وهلذا

 أن وم٠مريد وًمذًمؽ ص٤محل٦م6 همػم أهن٤م دىمتٝم٤م ُمع شمٌٞمٜم٧م ًمٙمـ اًم٘مٌٚم٦م، ًمتحديد ضمديدة

 وؾم٤مئؾ أٓت شمٜمت٩م ىمد أنف اًمٌقصٚم٦م قمغم آقمتامد صح٦م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م إمم أوٞمػ

 طمتك ُمتٕمددة دم٤مرب دمرسمتٝم٤م ىمٌؾ إٓ قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد أٓ ومٞمٜمٌٖمل اًم٘مٌٚم٦م ًمتحديد طمديث٦م

 وٓ[ ختٓمئ] ٓ وهل ـمقيٚم٦م ؾمٜملم قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م اًمتل اًمٌقصٚم٦م يمدًٓم٦م دٓٓهت٤م شمّمٌح

 .قمٜمدي ُم٤م هذا خت٤مًمػ،

 (11:15:13/أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 الؼبؾة لتحديد الرحؾة دم البقصؾة أخذ حؽؿ

 ذم أظمذه٤م اًمٌقصٚم٦م، َأظْمذِ [ طمٙمؿ: ]ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م هٜم٤م اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ادؾؼل

 همػم أو حتديده٤م أو إرسمٕم٦م، اجلٝم٤مت يٕمرف ٓ عمـ اًم٘مٌٚم٦م حتديد أضمؾ ُمـ اًمرطمالت

 ذًمؽ؟

 .واضم٥م :الشقخ

 ( 13: 16: 11/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)  



 05 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 الصحراء دم أو العراء دم الؼبؾة كعرف كقػ

 ٟمتٛمٙمـ يمٞمػ: وهل اًمّمالة ىمٌٞمؾ سمٞم٤مهن٤م ُمٜمل ـُمٚم٥م ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك سم٘مٞم٧م :الشقخ

 هٜم٤مك ًمٞمس اًمّمحراء، ذم أو اًمٕمراء ذم ٟمٙمقن طمٞمٜمام ووضمٝمتٝم٤م اًم٘مٌٚم٦م ؾمٛم٧م ُمٕمروم٦م ُمـ

 اهلل سمٞم٧م قمـ ُمٜمحروم٦م ىمٌٚمتف ويٙمقن اعمًجد يقضمد وىمد اعمٙم٤من، ذًمؽ ذم ُوضِمد ُمًجد

 اًمقؾم٤مئؾ؟ هل ُم٤م اًمٓمرق، هل ومام احلرام،

 ذم طمتك إتراك زُمـ ذم وشمٕمرف سم٤مًمٌقصٚم٦م اًمٞمقم ُيٕمرف ُم٤م أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن

 قمغم اًمداًم٦م: »شمرمجتف وهق اًمٕمرسمٞم٦م، قمـ ـمٌٕم٤مً  أضمٜمٌل اؾمؿش ٟم٤مُم٦م سم٤مًم٘مٌٚم٦م» اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد

 ُم٤ًمومرون وهؿ إوًمقن اعمًٚمٛمقن يٕمرف يم٤من يمٞمػ أًم٦م هذه شمقضمد أن ىمٌؾش اًم٘مٌٚم٦م

 ذم ُمثالً  وشمٌقك اعمديٜم٦م سملم وُم٤م ؿمؽ، سمال هبؿ ُمتٕمرضم٦م واًمٓمرق واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم ُم٤م

 اًم٘مٗمر؟ وإرض اًمّمح٤مرى شمٚمؽ ذم اًم٘مٌٚم٦م ادم٤مه يٕمرومقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ شمٌقك، همزوة

 آهتداء وؾم٤مئؾ ُمٕمروم٦م قمغم يتٕمرف سم٠من قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤مٟم٧م عمـ سمًٝمقًم٦م يٛمٙمـ ذًمؽ

 ٟمٙمقن ٟمحـ اًمتل اًمٌالد ُمقاىمع سم٤مظمتالف خيتٚمػ ذًمؽ أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م اًم٘مٌٚم٦م، إمم

 مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس ه١مٓء ًمدى اًمقاوح ُمـ شمٌقك، إمم اعمديٜم٦م ُمـ ظمروضمٝمؿ: ومٛمثالً  ومٞمٝم٤م،

 ضمٌؾ سمـ يمٛمٕم٤مذ ُمثالً  اًمٞمٛمـ إمم اإلؾمالُمٞمقن اًمدقم٤مة ذه٥م ح٤م ًمٙمـ ؿمامًٓ  ظمرضمقا  أهنؿ

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمختٚمػ ضمٜمقسم٤ًم، يذهٌقن ومٝمؿ إؿمٕمري ُمقؾمك وأيب ـم٤مًم٥م أيب سمـ وقمكم

 سملم إُمر خيتٚمػ أنف يمام ضمٜمقسم٤ًم، شمقضمف اًمذي وسملم ؿمامًٓ  شمقضمف اًمذي سملم اًم٘مٌٚم٦م ُمٕمروم٦م

 يٕمرف أن جي٥م اعمًٚمؿ أن هذا وُمٕمٜمك همرسم٤ًم، ذه٥م اًمذي وسملم ذىم٤مً  ذه٥م اًمذي

 واًمِمامل واًمٖمرب اًمنمق يٕمرف أن جي٥م إرسمٕم٦م اجلٝم٤مت سمٕمٚمٛمف أو سمٗمٓمرشمف

ومٞم٤م قمٚمؿ ُمـ ًمٞمس وهذا واجلٜمقب،  يتٕمٚمٛمف أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ أو اجلٖمرا

 ذم يِمؽمك ومٓمري أُمر اجلٝم٤مت ُمٕمروم٦م هذه اًمٜمٔمري٦م، اًمٕمٚمقم ؾم٤مئر يتٕمٚمؿ يمام اعمًٚمؿ

 ه٤مهٜم٤م، ُمـ وشمٖمرب ه٤مهٜم٤م ُمـ شمنمق اًمِمٛمس يرى ٕنف وإُمل6 اًم٘م٤مرئ ُمٕمرومتف

 إمم ُمٞمالهن٤م أن يراه٤م صمؿ اًمِمامل، إمم متٞمؾ وًمٞم٧ًم اجلٜمقب إمم متٞمؾ يراه٤م شمنمق وطمٞمٜمام

 ذم زُمٜمٜم٤م ذم ٟمحـ يمام... اًمّمٞمػ ذم: ُمثالً  ومٝمق اًمٗمّمقل، سم٤مظمتالف خيتٚمػ اجلٜمقب

 ٟمرى اًمِمت٤مء ذم سمٞمٜمام اًمٔمٝمػمة، ذم رأؾمٜم٤م ومقق اًمِمٛمس ٟمرى ٟمٙم٤مد هذا يقُمٜم٤م ذم وىمتٜم٤م



 11   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هلذه اًم٤ٌمًمٖم٦م سمحٙمٛمتف وضمؾ قمز اهلل شمٜمٔمٞمؿ ُمـ أُمقر هذه اجلٜمقب، إمم ُم٤مئٚم٦م اًمِمٛمس

 [65:اًمٌ٘مرة]♂ مَجِٞمًٕم٤م إَْرضِ  ذِم  َُم٤م ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ : ▬ىم٤مل يمام اًمٌنم وم٤مئدة أضمؾ ُمـ اًمٙمقايم٥م

 ىمٚم٧م يمام ًمٙمـ يمٜم٤م، ُمٙم٤من أي ذم اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م قمغم هب٤م ٟمًتدل أنٜم٤م اًمِمٛمس وم٤مئدة ومٛمـ

 .ضمٜمقهب٤م ٟمٙمقن أن وسملم ؿمامهل٤م ًمٚمٙمٕم٦ٌم ًمٚم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمحـ ٟمٙمقن أن سملم ومرق ذم آٟمٗم٤مً 

 أن جي٥م يمٜم٤م طمٞمثام اًم٘مٌٚم٦م ٟمٕمرف ًمٙمل اًمٙمٕم٦ٌم، ؿمامل ذم هٜم٤م واىمٕمٜم٤م ذم أن ٟمحـ

 وم٢مذا ـم٤مًمٕم٦م، اًمِمٛمس شمٙمقن طمٞمٜمام ؾمٝمؾ أُمر وهذا اًمٖمرب، وضمٝم٦م اًمنمق ضمٝم٦م ٟمحدد

 يمؾ وم٘مٌؾ اجلٛمٕم٦م، أو ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة شمدريمٜم٤م طمٞمٜمام اًمٙمٕم٦ٌم ضمٝم٦م ٟمٕمرف أن أردٟم٤م

 يدٟم٤م ومتٙمقن اًمنمق ضمٝم٦م إمم اًمِمامل يدٟم٤م ٟمْمع واعمٖمرب، اعمنمق ضمٝم٦م إذاً  ٟمحدد رء

 ُمـ رء ومٞمف سمح٨م يقضمد أن هٜم٤م اجلٜمقب، أُم٤مُمٜم٤م ويٙمقن اًمٖمرب، ضمٝم٦م إمم اًمٞمٛمٜمك

 .اًمدىم٦م

 طم٘م٤مئؼ قمٚمٞمٝم٤م يٌٜمقن ًمٙمـ ذهٜمٞم٦م ومهٞم٦م ظمٓمقط إمم إرض ي٘مًٛمقن اجلٖمراومٞمقن

 وهل اًمٓمقل سمخٓمقط: يًٛمقهن٤م اًمتل اخلٓمقط أن ٟمحـ هيٛمٜم٤م مم٤م ُمٜمٝم٤م ُمٝمٛم٦م، قمٚمٛمٞم٦م

 يمٚمٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م سمالد قمٚمٞمٝم٤م اخلٓمقط هذه اجلٜمقيب، اًم٘مٓم٥م إمم اًمِمامزم اًم٘مٓم٥م ُمـ ُمتّمٚم٦م

 يٛمر اجلٜمقيب اًم٘مٓم٥م إمم اًمِمامزم اًم٘مٓم٥م ُمـ اعمًت٘مٞمؿ اًمقمهل اخلط أن أن ٟمٗمؽمض

 هذا ذم ي٘مٕمقن وم٤مًمذيـ ُمٙم٦م، ذم احلرام اعمًجد ذم ؿمؽ سمال اخلٓمقط هذه ُمـ ظمط

 دون ُم٤ٌمذة اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌٚمقن احلرام اهلل سمٞم٧م ؿمامل هؿ اًمذيـ وضمٜمقسم٤ًم، ؿمامًٓ  اخلط

 سمٜمٗمس هل ومٞمٝم٤م ٟمحـ اًمتل اًمٌٚمد أن أن اعمٗمروض ٕن ي٤ًمرًا6 أو يٛمٞمٜم٤مً  يٜمحرومقا  أن

 ُمٙم٦م ضمٜمقب يم٤من ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ُمٙم٦م، أو احلرام اعمًجد ومٞمف ي٘مع اًمذي اًمٓمقل ظمط

 اًمٗمرق ًمٙمـ واوح، أُمر هذا ؿمامًمف اًمٙمٕم٦ٌم أو اًم٘مٌٚم٦م ٕن اًمِمامل6 أن يًت٘مٌؾ ومٝمق

 شمٙمقن ىمد ًمٙمـ ظمٚمٗمل، وُمـ أُم٤مُمل يٛمٌم ًمٙمؿ أظمٞمٚمف اًمذي اًمٓمقل ظمط هذا أن أن

 سمٕمٚمؿ يتٕمٚمؼ مم٤م رء إمم إُمر حيت٤مج هٜم٤م ي٤ًمرًا، أو يٛمٞمٜم٤مً  اًمٌالد ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمٕم٦ٌم

 ظمط؟ أي ذم واىمٕم٦م سمٚمدك أن شمٕمرف سم٠من: يٕمٜمل اجلٖمراومٞم٤م،

 إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمراق قماّمن ذم هٜم٤م ٟمحـ: ضمداً  واوح٤مً  أن ُمثالً  ًمٙمؿ أرضب أن٤م

 همرب أو همريب ضمٜمقب أو ضمٜمقب همرب إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٘مع ُمٍم: ُمثالً  اًمنمق، ذم شم٘مع



 13 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 ٟمًت٘مٌؾ اًمٕمراق ذم اًمٙمٕم٦ٌم إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم أن ومروٜم٤م ًمق إذاً  حمدود، ًمٞمس شمٕمٌػم ضمٜمقيب

 ُم٤مذا؟

 . اًمنمق :مداخؾة

 أن وهٙمذا، همريب ضمٜمقب ُم٤مذا؟ ٟمًت٘مٌؾ ُمٍم ذم اًمٙمٕم٦ٌم اًمنمق، :الشقخ

 ذىم٤ًم، هلؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مٌٚم٦م شم٘مع ًمٚم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٍم ُمٍم، ذم أنٗمًٙمؿ أنتؿ شمّمقروا

 ضمدة، إمم اهلل ؿم٤مء إن سمد وٓ ذه٥م وم٘مد ُمٍم إمم ُمٜمٙمؿ يذه٥م مل ُمـ مت٤مُم٤ًم، ضمدة: ُمثؾ

 يًت٘مٌٚمقن مت٤مُم٤مً  اًمِمٛمس يًت٘مٌٚمقن احلرام اعمًجد ويًت٘مٌٚمقن يّمٚمقن اًمذيـ ومجدة

 يريد وم٤مًمذي وًمذًمؽ يمدائرة، سم٤مًمٙمٕم٦ٌم حتٞمط سمالده٤م يمؾ هٙمذا اًمدٟمٞم٤م وم٢مذاً  يٕمٜمل، اًمنمق

 اًمٙمٕم٦ٌم ؿمامل هق هؾ هق ُمقىمٕمف ُمٕمروم٦م ذهٜمف ذم يٙمقن أن سمد ٓ اًمٙمٕم٦ٌم ضمٝم٦م حيدد أن

 أو اًمٓمقل، ظمط قمغم مت٤مُم٤مً  ؿمامل هق هؾ ٟمحـ يمام ؿمامهل٤م يم٤من إذا صمؿ ضمٜمقهب٤م، أو

 طمٞم٨م ُمـ اًمٗم٤مرق هذا قمرف إذا درضم٦م، صمالصملم درضم٦م قمنميـ درضم٤مت قمنم ُمٜمحرف

 .اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م يٕمرف أن ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمف ؾمٝمؾ اًمٓمقل ظمٓمقط

 وىم٧م دظمقل ُمٕمروم٦م ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمف ؾمٝمؾ اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م قمٜمده حتَددت وإذا

 أن شمًتٓمٞمع ٓ اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م حتدد مل إن ٕنؽ اًمٕمٍم6 وصالة اًمٔمٝمر صالة اًمّمٚمقات

 إذا: هق اًمٗم٘مف يمت٥م ذم ُمٕمروف هق يمام اًمٔمٝمر وىم٧م ٕن ُمثاًل6 اًمٔمٝمر وىم٧م شمٕمرف

 سم٤مظمتالف خيتٚمػ اًمِمٛمس زوال اًمًامء وؾمط ًمٙمـ اًمًامء وؾمط قمـ اًمِمٛمس زاًم٧م

 ذم وأن٧م اًمِمٛمس زوال همػم اًمٞمٛمـ ذم وأن٧م اًمِمٛمس ومزوال ومٞمٝم٤م، أن٧م اًمتل اعمقاـمـ

 ىمد شمٙمقن أن جي٥م اًمِمٛمس شمزول طمٞمٜمام ومٝمٜم٤م ه٤مهٜم٤م، وأن٧م اًمٕمراق ذم وأن٧م ُمٍم

 فمؾ أن شمالطمظ اًمِمٛمس ارشمٗم٤مع شمالطمظ طمٞمٜمام وارشمٗم٤مقمٝم٤م، اًمِمٛمس ـمٚمقع راىم٧ٌم

 . اًمتخٞمُّؾ هذا ذم ُمٕمل أنتؿ أفمـ ويتٜم٤مىمص، ويتٜم٤مىمص يتٜم٤مىمص اًمٌمء

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هذا ئمؾ ومحٞمٜمام اًمٌٕمض، قمغم ظم٤مومٞم٦م شمٙمقن ىمد إظمرى اًم٘مْم٤مي٤م أُم٤م :الشقخ

 ومٝمذا حلٔم٤مت، وًمق شمٜم٤مىمّمف وىمػ رأجتف وم٢مذا ويتٜم٤مىمص، يتٜم٤مىمص اًمِم٤مظمص فمؾ اًمٔمؾ

 اًمٚمحٔم٦م هذه ذم جيقز ومال اًمزوال ىمٌؾ: أي اًمٙمراه٦م سمقىم٧م اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد ُيٕمرف ُم٤م
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َٕمر وىم٧م ٕنف اًمّمالة6 ًَ  سمدأ ىمد اًمٔمؾ هذا رأج٧م وم٢مذا احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام ضمٝمٜمؿ ومٞمف شُم

 واعمٖمرب اعمنمق ذم اجلٝم٦م حتدد مل إذا ًمٙمٜمؽ اًمٔمٝمر، وىم٧م دظمقل ُمٕمٜمك ومٝمذا يٓمقل،

 .يمذًمؽ ًمٞمس وإٓ اًمزوال وىم٧م هذا هق اًمٓمقل وىم٧م هذا أن شمٕمرف ٓ

 طمتك ويت٘م٤مس يت٘م٤مس اًمٌمء فمؾ اؾمتٛمر أن سمٕمد ٟمٕمرومف: إذاً  اًمٔمٝمر وىم٧م هذا

 طمٞمٜمذاك ىمٚمٞمالً  ـم٤مل وم٢مذا اًمّمالة، يمراه٦م وىم٧م هذا ىَمٍُم، وٓ ـم٤مل شمروٟمف ٓ ي٘مػ

 .اًمٙمراه٦م وىم٧م قمـ وظمرضمٜم٤م اًمٔمٝمر وىم٧م دظمؾ

 هذا اًمتٓم٤مول، وقمـ اًمت٘م٤مس قمـ اًمٌمء فمؾ وىمػ طمٞمٜمام: اًمٕمٍم ًمقىم٧م آيت

 .. اًمقىمقف

 أن جي٥م هذا اًمزوال ذمء اًمزوال، سمٗملء اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد ُيٕمرف اًمقاىمػ اًمٔمؾ هذا

 شمٙمقن شمٙم٤مد أن اًمِمٛمس إن: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م وي٘مٍم، يٓمقل أنف ـمٌٞمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمًتحيوا

 ذمء هق اًمذي اًمزوال فمؾ اًمٔمؾ هذا وهلذا ضمدًا، ىمّمػم اًمٔمؾ يٙمقن وسمذًمؽ رأؾمٜم٤م قمغم

 قمٛمقدي٤مً  اًمقاىمٕم٦م اًمٕمّم٤م.. اًمٕمٛمقد ٕن آؾمتقاء6 ظمط ذم يرى ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اًمزوال

 يٌ٘مك ٓ: يٕمٜمل ٟمٗمًف يريم٥م طمتك ويت٘م٤مس يت٘م٤مس اًمٔمؾ ئمؾ آؾمتقاء ظمط وؾمط ذم

 وىم٧م قمـ اًمِمٛمس زاًم٧م: أي اًمٔمٝمر وىم٧م أصٌح ُمٕمٜم٤مه ىمٚمٞمالً  فمٝمر وم٢مذا فمؾ، هلذا

ـِ  اخلَٓملم أُم٤م آؾمتقاء، ظمط ذم هذا اًمٔمٝمر، وىم٧م ودظمؾ اًمٙمراه٦م  طمقازم مه٤م اًمٚمَذي

  يًٛمقه؟ ُم٤مذا آؾمتقاء ظمط

 . واًمنـم٤من اجلدي :مداخؾة

 ـمقًمف وخيتٚمػ اًمزوال هذا فمؾ يٓمقل هذان واًمنـم٤من، اجلدي :الشقخ

 ًمٙمـ ىمّمػم، أن ٟمتخٞمٚمف اًمذي اًمِم٤مظمص هذا ذمء: أن ىمٚمٜم٤م، يمام اًمٗمّمقل سم٤مظمتالف

 أن أردٟم٤م وم٢مذا ـمقياًل، اًمٗملء هذا يٌ٘مك اجلٜمقب ٟمحق إمم اًمِمٛمس متٞمؾ طمٞمٜمام اًمِمت٤مء ذم

 ُمع ُمثٚمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٕمٍم وىم٧م اًمٕمٍم، وىم٧م ٟمٕمرف

 . اًمزوال ذمء

 . اعمثٚملم :مداخؾة
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 وظم٤مًمٗمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م هذا اعمثٚملم ٟمرو٤مه، ٓ ُمذه٥م هذا اعمثٚملم ٓ :الشقخ

 زائد ُمثٚمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا اًمٕمٍم وىم٧م احلدي٨م ذم اًمٜمص: اًمِم٤مهد أصح٤مسمف، ومٞمف

 ٟمّمٌٜم٤مه ُمؽم ـمقًمف ؿم٤مظمص هٜم٤م أن قمٜمدٟم٤م ٟمٗمؽمض اًمٙمالم؟ هذا ُمٕمٜمك ُم٤م اًمزوال، ذمء

 اًمٔمؾ ـمقل قمٜمد وىمػ أن إمم ي٘مٍم، ي٘مٍم سمف وإذا فمٚمف ومتتٌٕمٜم٤م اًمٔمٝمر وىم٧م ًمٜمٕمرف

 .اًمٔمٝمر وىم٧م ص٤مر: ُمٕمٜم٤مه ُمثالً  ؾمٜمتل رسمع ـم٤مل ؾمٜمتل قمنم سمٕمد ؾمٜمتل، قمنم شم٘مري٤ٌمً 

 هذا ؾمٜمتل، قمنم ُم٤مذا؟ ىمدر اًمزوال ذمء ـمقل أن سم٤مًمٜم٤م ذم ٟمْمع ٟمحـ أن

 ص٤مر: ُمٕمٜم٤مه ؾمٜمتل قمنم زائد ُمؽم اًمنمق ٟمحق اًمٔمؾ رضب ٟمراه قمٜمدُم٤م اًمِم٤مظمص

 .اًمٕمٍم وىم٧م

: يٕمٜمل ُمثٚمٞمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا: هٜم٤م إؾمت٤مذ إًمٞمف أؿم٤مر آظمر ُمذه٥م يقضمد

 ..ؾمٜمتل قمنم زائد ُمؽميـ

 ..قمنميـ :مداخؾة

 وىم٧م ص٤مر يٙمقن ؾمٜمتل قمنمة زائداً  ُمؽميـ.. يتْم٤مقمػ ٓ اًمٗملء ٓ، :الشقخ

 اًمذي ًمٙمـ اًمث٤مين، اًمٕمٍم هذا ويًٛمقه شمٌٕمف وُمـ اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمٜمد اًمٕمٍم

 ُمثٚمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا: وهق واطمد قمٍم همػم يقضمد ٓ هق إطم٤مدي٨م ومٞمف ضم٤مءت

 شمريد اًمقىم٧م ذًمؽ ذم وم٠مصٌح ُمؽم يّمػم اًمِمت٤مء وىم٧م ذم اًمزوال ذمء اًمزوال، ذمء زائداً 

 .اًمٕمٍم وىم٧م ص٤مر يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  ُمؽم زائد ُمؽم حتط أن

 طمتك يٕمرومقه٤م إىمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ ـمالب: يٕمٜمل جي٥م اًمقاىمع ذم ىمْم٤مي٤م ومٝمذه

 أُم٤م واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر وىم٧م قمغم اًمتٕمرف قمغم: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًم٘مٌٚم٦م، ضمٝم٦م قمغم: أوًٓ  هب٤م يًتدًمقا 

 ذم إذا اًمٜمقر يٛمتد قمٜمدُم٤م وىمتف اًمٗمجر شمٕمرومقن ٕنف ؿمؽ6 سمال أؾمٝمؾ ومٝمل إوىم٤مت سم٘مٞم٦م

ه هذا اجلٜمقب إمم اًمِمامل ُمـ ممتد اًمنمق  همروب قمٜمد اعمٖمرب وىم٧م إٟم٤ًمن، يمؾ يرا

 . احليي ُمثؾ اًمٌدوي يٕمرومف أجْم٤مً  وهذا اًمِمٛمس

 :..( 31: 13/  30/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 وكؾ ادديـة ألهؾ هذا( قبؾة وادغرب ادرشق بني ما) حديث

 بحسبف بؾد

 ًمٚمٛمديٜم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌمش ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م» ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُم٘مّمد  :الشقخ

 سملم ُم٤م اًمرؾمقل يٕمٜمل ٓ ىمٌٚمتٝمؿ، هق واًمِمامل اجلٜمقب سملم ُم٤م ُمثاًل، ًمِـُجَدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ يٕمرومف هذا إرض، ؾمٙم٤من ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق

 :.. ( 35: 10/   51/   واًمٜمقر اهلدى) 



 

 الصالة يف الكالو حكه

 صالة يف ليس ملً املصلي استناع وحكه
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 لػًظا وكسخف إصارةً  السالم ادصيل رد شـقة

 اًمٜمٌل ومرد اًمّمالة، ذم وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم ؾمٚمؿ رضمال أن: اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 ش.ذًمؽ قمـ ومٜمٝمٞمٜم٤م صالشمٜم٤م، ذم اًمًالم ٟمرد يمٜم٤م إٟم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمف ىم٤مل ؾمٚمؿ ومٚمام سم٢مؿم٤مرة، ملسو هيلع هللا ىلص

 .ًمٗمًٔم٤م وٟمًخف إؿم٤مرةً  اًمًالم اعمّمكم رد ؾمٜمٞم٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 ُمـ اًمًالم رد أن قمغم سحي٦م دًٓم٦م احلدي٨م وذم: احلدي٨م وم٘مف ُمـ: ىم٤مل صمؿ

 ذم سم٤مإلؿم٤مرة رده إمم ٟمًخ صمؿ ُمٙم٦م، ذم اإلؾمالم أول ذم ُمنموقم٤م يم٤من ًمٗمٔم٤م اعمّمكم

 إلىمراره اعمّمكم، قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء اؾمتح٤ٌمب ومٗمٞمف يمذًمؽ، ذًمؽ يم٤من وإذا. اعمديٜم٦م

 وهق قمٚمٞمف يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ممـ همػمه ذًمؽ قمغم أىمر يمام إًم٘م٤مئف،  قمغم ُمًٕمقد اسمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م همػم ذم خمرضم٦م وهل خمتٚمٗم٦م، ـمرق ُمـ ُمٕمرووم٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم يّمكم،

 وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م، شمٌٚمٞمٖمٝم٤م ذم واًمتٚمٓمػ هب٤م، اًمتٛمًؽ اًمًٜم٦م أنّم٤مر ومٕمغم ذًمؽ وقمغم. ُمقوع

، ح٤م أقمداء اًمٜم٤مس وم٢من  . ُمٜمٝمؿ واًمٌدع إهقاء أهؾ وٓؾمٞمام ضمٝمٚمقا

 (.555/ 6/3)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وكحقها الصالة دم القسرة اإلصارة جقاز

. هل٤م ومٚمٞمٕمد قمٜمف، شمٗمٝمؿ إؿم٤مرة صالشمف ذم أؿم٤مر ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 واًمدارىمٓمٜملش 3/621» واًمٓمح٤مويش 500» داود أبق أظمرضمف. ُمٜمٙمرش. اًمّمالة يٕمٜمل

 يٕم٘مقب قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـش 6/626» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 352 - 351»

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ همٓمٗم٤من أيب قمـ إظمٜمس سمـ قمت٦ٌم سمـ

: داود أيب اسمـ ًمٜم٤م ىم٤مل: اًمدارىمٓمٜمل وىم٤ملش. وهؿ احلدي٨م هذا:»داود أبق وىم٤مل. ومذيمره

 اًمٜمٌل قمـ واًمّمحٞمح إؾمح٤مق، اسمـ ىمقل ُمـ احلدي٨م وًمٕمؾ جمٝمقل، رضمؾ همٓمٗم٤من أبق

 ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وهمػممه٤م وضم٤مسمر أنس رواه اًمّمالة، ذم يِمػم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمٕملم اسمـ وصم٘مف ىمد همٓمٗم٤من أبق: ىمٚم٧م. أجْم٤م وقم٤مئِم٦م قمٛمر اسمـ رواه: اًمدارىمٓمٜمل

 أيب اسمـ همػم جمٝمقل ومٞمف ي٘مؾ ومل اًمث٘م٤مت، ُمـ مج٤مقم٦م قمٜمف وروى طم٤ٌمن، واسمـ واًمٜم٤ًمئل
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 وهق إؾمح٤مق اسمـ احلدي٨م قمٚم٦م وإٟمامش. اًمت٘مري٥م»ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام صم٘م٦م ومٝمق داود،

 طمدي٨مش:»6/51ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م»ذم اًمزيٚمٕمل ىمقل اًمٖمرائ٥م وُمـ. قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس

 صمؿ ىمٌٚمٝم٤م واًمتل اًمٕمٚم٦م، هبذه اًمتح٘مٞمؼ ذم أقمٚمف أنف اجلقزي اسمـ قمـ طمٙمك أنف ُمعش! ضمٞمد

 قمـ ؾمئؾ أمحد اإلُم٤مم وأن. إظمرى دون إومم، ذم اًمتٜم٘مٞمح ص٤مطم٥م شمٕم٘مٌف:»أنف ذيمر

 يتٕم٘مٌف ومل اًمزيٚمٕمل سمذًمؽ وؾمٚمؿش. سمٌمء ًمٞمس إؾمٜم٤مده، يث٧ٌم ٓ: وم٘م٤مل احلدي٨م،

 .ًمذًمؽ جم٤مل وٓ سمٌمء،

 اًمًالم يرد وٓ:»احلٜمٗمل اعمذه٥م قمغمشاهلداي٦م»ذم ضم٤مء ح٤م سمف اؾمتدل ىمد وهق

 وهذاش. صالشمف شمٌٓمؾ اًمتًٚمٞمؿ سمٜمٞم٦م ص٤مومح ًمق طمتك ُمٕمٜمك، يمالم ٕنف سمٞمده وٓ سمٚم٤ًمٟمف،

 ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ وم٢مٟمف وٕمٗمف، شمٌلم وىمد احلدي٨م، هذا ؾمقى قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ أنف ُمع

 وذم ُمٜمٙمر، طمدي٨م ومٝمق وًمذًمؽ اًمّمالة، ذم يِمػم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م

 اإلؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد ىم٤مل وهلذا. ذًمؽ إمم إؿم٤مرة اًم٤ًمسمؼ داود أيب اسمـ يمالم

 ُمًٚمؿ ذيمر ُم٤م قمغم اإلؿم٤مرة إسم٤مطم٦م واًمّمحٞمحش: 3131 رىمؿ» قم٘مٌفشأطمٙم٤مُمف»ذم

 داود أيب صحٞمح ذم خمرج وهق إؿم٤مرة، اًمًالم رد ذم ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ يٕمٜمل. وهمػمه

 اعمذه٥م هلذا يدل وٓش. 433» سمرىمؿ ومٞمف هق آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر أنس وطمدي٨مش 415»

 خترجيف ذم ذيمرشمف ح٤مش. شمًٚمٞمؿ وٓ صالة ذم همرار ٓ: »ُمرومققم٤م داود أيب طمدي٨م

 إؿم٤مرشمف ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م ومٞمف ذيمرت وىمد ،ش133 رىمؿش »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م»ذم

 اًمٜمٌل قمـ شمرد مل وإن ومٝمل اعمّمكم، ُمّم٤مومح٦م وأُم٤م. ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف اًمّمالة، ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 ومٕمٚمٝم٤م وىمد ؾمٞمام ٓ ىمٚمٞمؾ، قمٛمؾ ٕهن٤م اًمّمالة، سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ ومال قمٚمٛم٧م، ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص

 اسمـ قمغم ؾمٚمؿ رضمال أن: »رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء وم٘م٤مل قمٜمف، اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ اهلل قمٌد

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمفش. يده وهمٛمز وص٤مومحف سمٞمده، وم٠مظمذ اًمّمالة، ذم وهق قم٤ٌمس،

 صحٞمح، أطمدمه٤م قمٓم٤مء قمـ سم٢مؾمٜم٤مديـش 6/615ش »ؾمٜمٜمف»ذم واًمٌٞمٝم٘ملش 3/351/6»

. صم٤مسم٧م أيب سمـ طمٌٞم٥م قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف أن همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف وأظمر

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ صم٧ٌم وم٘مد يٌٓمٚمٝم٤م، اًمّمالة ذم قمٛمؾ يمؾ وًمٞمس

 قمـ] ومٛمِمك ُمٖمٚمؼ، قمٚمٞمف واًم٤ٌمب اًمٌٞم٧م، ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ضمئ٧م:»ىم٤مًم٧م

 أظمرضمفش. اًم٘مٌٚم٦م ذم اًم٤ٌمب ووصٗم٧م ُم٘م٤مُمف، إمم رضمع صمؿ زم ومتح طمتك[ أوي٤ًمره يٛمٞمٜمف



 15 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

ش إطمٙم٤مم»ذم احلؼ وقمٌد طم٤ٌمن اسمـ وصححف اًمؽمُمذي وطمًٜمف اًمًٜمـ أصح٤مب

 ش.441ش»داود أيب صحٞمح»ذم سمٞمٜمتف يمام طمًـ وإؾمٜم٤مدهش 3130 رىمؿ»

 (.663-661/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم ادػفؿة اإلصارة جقاز

 أن أرادوا وم٢مذا فمٝمره، قمغم واحلًلم احلًـ وصم٥م ؾمجد وم٢مذا يّمكم، ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»

 ُمـ: وىم٤مل طمجره، ذم ووٕمٝمام اًمّمالة، ىم٣م ومٚمام دقمقمه٤م، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر يٛمٜمٕمقمه٤م

 ش.هذيـ ومٚمٞمح٥م أطمٌٜمل

 [.سمف شمرمجٜم٤مه سمام اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.222/ 1/2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم باإلذن اإلصارة جقاز

 وإذا اًمتًٌٞمح وم٢مذٟمف يّمكم وهق اًمرضمؾ قمغم اؾمت١مذن إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمتّمٗمٞمؼ وم٢مذهن٤م شمّمكم وهل اعمرأة قمغم اؾمت١مذن

 [:اإلمام قال]

 ذم أؿم٤مر ُمـ: »سمٚمٗمظ احلٜمٗمٞم٦م يقرده اًمذي احلدي٨م وٕمػ إمم إؿم٤مرة احلدي٨م وذم

 ضمقاز ذم سيح اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا وم٢منش. صالشمف ومٚمٞمٕمد قمٜمف، شمٗمٝمؿ إؿم٤مرة صالشمف

! اًمرأس؟ أو سم٤مًمٞمد سم٤مإلؿم٤مرة ذًمؽ جيقز ٓ ومٙمٞمػ اًمتًٌٞمح، سمٚمٗمظ سم٤مإلذن اإلؿم٤مرة

 أيب صحٞمح» ذم سمٕمْمٝم٤م ظمرضم٧م وىمد ذًمؽ سمجقاز يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد ٓؾمٞمام

 اإلؿم٤مرة ذم اعمذيمقر احلدي٨م قمٚم٦م وسمٞمٜم٧مش. 431 ،421 ،415 ،414» رىمؿش داود

 ش. 325» رىمؿش داود أيب وٕمٞمػ» ذم صمؿش 3310ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» ذم اعمٗمٝمٛم٦م

 (.798/ 1/2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ادصيل عذ السالم مرشوعقة

 إرض، ذم ووٕمف شمٕم٤ممم اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ اًمًالم إن[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.سمٞمٜمٙمؿ اًمًالم وم٠مومِمقا 

 سمؾ ُمنموع، همػم أنف ئمٜمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم اعمّمكم قمغم اًمًالم [:اإلمام قال]

 رد يًتح٥م أنفش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم سح أنف ُمع سمٙمراهتف، إذيم٤مر ذم اًمٜمقوي سح

 قمغم اًمّمح٤مسم٦م ؾمالم ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وم٘مد. اًمًٜم٦م وهقش سم٤مإلؿم٤مرة اًمًالم

 طمديث٤م هٜم٤م أذيمر وم٠من٤م اًمًالم، قمٚمٞمٝمؿ ورد ذًمؽ، قمغم وم٠مىمرهؿ يّمكم وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

. ومٞمف يّمؾ ىم٤ٌمء إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: »ىم٤مل قمٛمر اسمـ طمدي٨م وهق ُمٜمٝم٤م واطمدا

 اهلل رؾمقل رأج٧م يمٞمػ: ًمٌالل وم٘مٚم٧م: ىم٤مل يّمكم، وهق قمٚمٞمف ومًٚمٛمقا  إنّم٤مر ومج٤مءشمف

 يمٗمف وسمًط هٙمذا، ي٘مقل: ىم٤مل يّمكم؟ وهق قمٚمٞمف يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  طملم قمٚمٞمٝمؿ يرد ملسو هيلع هللا ىلص

 ش. ومقق إمم فمٝمره وضمٕمؾ أؾمٗمؾ، سمٓمٜمف وضمٕمؾ يمٗمف، قمقن سمـ ضمٕمٗمر وسمًط

 وم٘م٤مل راهقيف سمـ وإؾمح٤مق طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مُم٤من احلدي٨م إمم ذه٥م وىمد

 ذم وهؿ اًم٘مقم قمغم يًٚمؿش: ٕمحد يٕمٜمل» ىمٚم٧مش: 66 صش »اعم٤ًمئؾ» ذم اعمروزي

 يم٤من: ىم٤مل يرد؟ يم٤من يمٞمػ قمٛمر، اسمـ ؾم٠مخف طملم سمالل ىمّم٦م ومذيمر ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمّمالة؟

 أبق اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل اح٤مًمٙمٞم٦م حم٘م٘مل سمٕمض هذا واظمت٤مر:  ىم٤مل يمام: إؾمح٤مق ىم٤مل يِمػم،

 اًمًالم ًمرد اًمّمالة ذم اإلؿم٤مرة شمٙمقن ىمدش: 326/  6ش »اًمٕم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب سمـ سمٙمر

 اًمًالم ًمرد يم٤مٟم٧م وم٢من. ًمٚمٛمّمكم شمٕمرض احل٤مضم٦م ذم شمٙمقن وىمد سم٤مًمّمالة، يٜمزل ُٕمر

 جمٚمس ذم يمٜم٧م وىمد. وهمػمه ىم٤ٌمء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمٗمٕمؾ اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر ومٗمٞمٝم٤م

 احلٚم٘م٦م، آظمر ذم وقم٤مُمل سمف، واطمتججٜم٤م احلدي٨م وىمٚمٜم٤م اعم٠ًمخ٦م، وشمذايمرٟم٤م اًمٓمرـمقر،

 سمٕمد رأج٧م صمؿ! وم٘مٝمف ُمـ ومٕمجٌٜم٤م! يِمٖمٚمقه ًمئال هنٞم٤م قمٚمٞمٝمؿ يرد يم٤من وًمٕمٚمف: وىم٤مل وم٘م٤مم

 ذم سمٞمٜم٤مه ُم٤م طم٥ًم قمغم اًم٤ٌمب، ذم ىمٓمٕمل اًمًالم ًمرد يم٤من أنف اًمراوي ومٝمؿ أن ذًمؽ

 .اًمٗم٘مف أصقل
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 اعمّمكم قمغم اًمًالم سمٙمراه٦م إذيم٤مر ذم سح أن سمٕمد اًمٜمقوي أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ

ش. سمٌمء يتٚمٗمظ وٓ سم٤مإلؿم٤مرة، اًمّمالة ذم قمٚمٞمف يرد أن واعمًتح٥م: »ٟمّمف ُم٤م ىم٤مل

 قمٚمٞمف اًمًالم اؾمتح٤ٌمب يًتٚمزم أن ومٞمف اًمرد اؾمتح٤ٌمب أن اًمتٕمج٥م ووضمف: أىمقل

 وم٢مذا ُمٕمٜم٤مه، ذم وُم٤م احلدي٨م هذا وهق واطمد، إُمريـ دًمٞمؾ ٕن سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس

 ومٚمق اإلًم٘م٤مء، اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ومٝمق اًمرد، اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل يم٤من

 شم٠مظمػم أن شم٘مرر ح٤م سم٤مًمرد، اإلؿم٤مرة سمٕمدم وًمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٌٞمٜمف ُمٙمروه٤م هذا يم٤من

 أجْم٤م ذًمؽ وُمـ. هلل واحلٛمد فم٤مهر سملم وهذا. جيقز ٓ احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من

 صم٧ٌم ُم٤م إذا وم٢مٟمف شم٘مدم ُم٤م واحلج٦م ُمنموع، وم٢مٟمف اًم٘مرآن، وىم٤مرىء اعم١مذن قمغم اًمًالم

 وأذيمر. وأطمرى أومم واًم٘م٤مرىء اعم١مذن قمغم وم٤مًمًالم اعمّمكم، قمغم اًمًالم اؾمتح٤ٌمب

 اًم٘مرآن، يتٚمقن مج٤مقم٦م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمالم ومٞمف طمديث٤م اعمًٜمد ذم ىمرأت يمٜم٧م أنٜمل

 وهؾ. أن زم يتٞمن مل وًمٙمٜمف إؾمٜم٤مده، قمغم وأتٙمٚمؿ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أذيمره أن أود ويمٜم٧م

 ومال اعم١مذن وأُم٤م: »اًمٜمقوي ىم٤مل إول، اًمٔم٤مهر سم٤مإلؿم٤مرة؟ أم سم٤مًمٚمٗمظ اًمًالم يردان

 ش. سمف خيؾ وٓ إذان يٌٓمؾ ٓ يًػم، ذًمؽ ٕن اعمٕمت٤مد سمٚمٗمٔمف اجلقاب رد ًمف يٙمره

 (.123-115/ 3/3)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادصيل عذ ادصيل غر شالم مرشوعقة

 ش.شمًٚمٞمؿ وٓ صالة، ذم همرار ٓ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:اإلمام قال]

 ويريد ىمٚمتف، اًمٜمقم وهمرار اًمٜم٘مّم٤من،ش اًمٖمرارش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل  :فائدة

 اعمجٞم٥م ي٘مقل أنش اًمتًٚمٞمؿ همرار» و وأريم٤مهن٤م، هٞم٠مهت٤م ٟم٘مّم٤منش اًمّمالة همرار» سمـ

. ٟمقم اًمّمالة ذم ًمٞمس أي اًمٜمقم، سم٤مًمٖمرار أراد: وىمٞمؾ ،شاًمًالم» ي٘مقل وٓش وقمٚمٞمؽ»

 شم٘مدم، يمام اًمّمالة قمغم ُمٕمٓمقوم٤م يم٤من ضمره ومٛمـ واجلر، سم٤مًمٜمّم٥م يروىش اًمتًٚمٞمؿ»و

 صالة، ذم شمًٚمٞمؿ وٓ ٟم٘مص ٓ: اعمٕمٜمك ويٙمقن اًمٖمرار، قمغم ُمٕمٓمقوم٤م يم٤من ٟمّم٥م وُمـ

 اإلُم٤مم شمٗمًػم أن اًمقاوح وُمـ: ىمٚم٧م. جيقز ٓ يمالُمٝم٤م سمٖمػم اًمّمالة ذم اًمٙمالم ٕن
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 شمٗمًػم يٜمٌٖمل ومال اًمرواي٦م، هذه صح٧م وم٢مذا اًمٜمّم٥م، رواي٦م قمغم هق إٟمام اعمت٘مدم، أمحد

 يمالم فم٤مهر هق يمام اعمّمكم، قمغم اعمّمكم همػم شمًٚمٞمؿ يِمٛمؾ سمحٞم٨مش اًمتًٚمٞمؿ همرار»

 ذم يم٤مٟمقا  ىمد وم٢مهنؿ قمٚمٞمف، ؾمٚمؿ ُمـ قمغم اعمّمكم شمًٚمٞمؿ قمغم ومٞمف ي٘متٍم وإٟمام أمحد، اإلُم٤مم

 هذا يٙمقن وقمٚمٞمف ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هن٤مهؿ صمؿ اًمّمالة، ذم اًمًالم يردون إُمر أول

 ومٚمٞمس اعمّمكم، قمغم اعمّمكم همػم شمًٚمٞمؿ قمغم محٚمف وأُم٤م. ذًمؽ قمغم إدًم٦م ُمـ احلدي٨م

 إٟمٙم٤مر دون واطمد، طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمح٤مسم٦م شمًٚمٞمؿ ًمثٌقت سمّمقاب

 طمدي٨م ذًمؽ ُمـ سم٤مإلؿم٤مرة، قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم رد سم٠من ذًمؽ قمغم أجدهؿ سمؾ قمٚمٞمٝمؿ، ُمٜمف

 إنّم٤مر، ومج٤مءشمف: ىم٤مل ومٞمف، يّمكم ىم٤ٌمء، إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: »ىم٤مل قمٛمر اسمـ

 يرد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م يمٞمػ: ًمٌالل وم٘مٚم٧م: ىم٤مل يّمكم، وهق قمٚمٞمف، ومًٚمٛمقا 

 وسمًط يمٗمف، وسمًط هٙمذا،: ي٘مقل: ىم٤مل يّمكم، وهق قمٚمٞمف، يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  طملم قمٚمٞمٝمؿ

 إمم فمٝمره وضمٕمؾ أؾمٗمؾ، سمٓمٜمف وضمٕمؾ يمٗمف - احلدي٨م رواة أطمد - قمقن سمـ ضمٕمٗمر

 يمت٤مب» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح طمدي٨م وهق وهمػمه، داود أبق أظمرضمف. ومقق

ش داود أيب صحٞمح» ذم صمؿ ،ش3125 احلدي٨م رىمؿ» اإلؿمٌٞمكم احلؼ ًمٕمٌدش إطمٙم٤مم

 سمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل سمف، اًمٕمٛمؾ إمم وذه٥م ٟمٗمًف أمحد اإلُم٤مم سمف اطمت٩م وىمدش 421»

 اًمّمالة؟ ذم وهؿ اًم٘مقم، قمغم شمًٚمؿ: ىمٚم٧مش: 66 صش »اعم٤ًمئؾ» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر

 ىم٤مل. يِمػم يم٤من: ىم٤مل يرد؟ يم٤من يمٞمػ: قمٛمر اسمـ ؾم٠مخف طملم سمالل ىمّم٦م ومذيمر ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

 ش.  ىم٤مل يمام إؾمح٤مق ىم٤مل: »اعمروزي

 (.216-211/ 3/6)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة أثـاء الؽالم حؽؿ دم العؾؿ أهؾ خالف

 .إلصالطمٝم٤م قم٤مُمدًا6 اًمّمالة ذم ًمٚمتٙمٚمؿ أبح٨م أن يَمَٚمٗمتٜمل ىمد يمٜم٧م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي :الشقخ

 وٓ ذًمؽ جيقز أنف ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم قمٜمد أىمقال ذم أن ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ومقضمدت :مداخؾة

د ًُ  ش.اعمدوٟم٦م» ذمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم» ىمقل وهذا صالشمف، شَمْٗم
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 .اًمٞمقم ٕطمد ذًمؽ جيقز ٓ: ىم٤مل ىُمَرة أبق رواه اًمذي أظمر ىمقًمف أُم٤م 

ق أنفش اًم٘م٤مؾمؿ ٓسمـ» صم٤مًم٨م ىمقل هٜم٤مك   ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ومٞمجقز اجلامقم٦م سملم ُيَٗمر 

 شمٙمٚمؿ وم٢مذا اًمّمالة، ظم٤مرج هق ُمـ وأقمٚمٛمف ؾمٝم٤م وم٢مذا اعمٜمٗمرد، ويٛمٜمع اًمّمالة، إلصالح

 إصالح قمٚم٦م ًمقضمقد آظمرون6ش اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ» يقاومؼ ومل صالشمف، سمٓمٚم٧م اًمث٤مين ُمٕمف

 .اجلامقم٦م و ًمٚمٛمٜمٗمرد اًمّمالة

 صالشمف6 ذم اإلٟم٤ًمن سمف شمٙمٚمؿ ُم٤م: وم٘م٤ملش إثرم»  رواي٦م ذم أمحد اإلُم٤مم قمٜمد أُم٤م 

 .قمٚمٞمف ومًدت ذًمؽ سمٖمػم شمٙمٚمؿ وم٢من صالشمف، قمٚمٞمف شمٗمًد مل إلصالطمٝم٤م

 ذي ىمّم٦م ذم ي٘مقل طمٜمٌؾ سمـ أمحد ؾمٛمٕم٧م -إثرم أي-:  آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وشمٙمٚمؿ ىمٍمت، ىمد اًمّمالة أن يرى وهق اًمٞمديـ، ذو شَمَٙمَٚمؿ إٟمام: اًمٞمديـ

 .ُيـجٞمٌقه أن قمٚمٞمٝمؿ يم٤من سم٠منف وم٠مضم٤مسمقه اًم٘مقم ومٙمٚمؿ اًمٞمديـ، ذي ًم٘مقل دومع وهق

 سَمُٓمٚم٧م ؾم٤مهٞم٤مً  أو قم٤مُمداً  شمٙمٚمؿ ومٞمٛمـش طمٜمٌؾ سمـ أمحد» ُمذه٥م أنش اخلرىمك» وذيمر 

 .صالشمف

 .صالشمف شمٌٓمؾ مل صالشمف عمّمٚمح٦م شمٙمٚمؿ إذا وم٢مٟمف ظم٤مص٦م، اإلُم٤مم إٓ 

 مم٤م اعمّمكم إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م يمؾ ذم اًمّمالة، ذم اًمٙمالم إجي٤مز ومٛمذهٌف إوزاقمل وأُم٤م 

 .سمف يٚمزم

 مل اًمٕمٍم، إهن٤م سم٤مًمٕمٍم، اًم٘مراءة ذم ضمٝمر إلُم٤مم ىم٤مل رضمالً  أن ًمق: إوزاقمل ىم٤مل 

 .رء قمٚمٞمف يٙمـ

 أو إًمٞمف، اٟمٍمف أو سمف، ومّم٤مح سمئر، ذم يً٘مط أن يريد همالم إمم ٟمٔمر وًمق: ىم٤مل 

 .سم٠مس سمذًمؽ يٙمـ مل ضمذسمف،

ش ىمرة أيب» رواي٦م ذمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم» ىمقل ُمثؾ ي٘مقل وم٢مٟمفش اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم» أُم٤م

 .اًمٞمقم أطمد ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ أن: يٕمٜمل

ده٤م اًمّمالة ذم اًمٙمالم أن إمم ومذهٌقا  وأصح٤مسُمف طمٜمٞمٗم٦م أبق وأُم٤م  ًِ  طم٤مل أي   قمغم ُيْٗم

 .ذًمؽ همػم أو يم٤من اًمّمالة إلصالح قمٛمدًا، أو ؾمٝمقاً  يم٤من
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 وم٠مومًده٤م مت٤مُمٝم٤م، ىمٌؾ ؾم٤مهٞم٤مً  ومٞمٝم٤م اًمًالم ذم طمٜمٞمٗم٦م أبق أصح٤مب واظمتٚمػ 

 .ُيْٗمًده٤م مل وسمٕمْمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ

 اًم٘مقل اًمؼم قمٌد اسمـ ورضمحش اًمؼم قمٌد ٓسمـ اًمتٛمٞمٝمد» ُمـ ٟم٘مٚمتف اًمٙمالم وهذا 

 هذا صالشمف، شمٗمًد وٓ اًمٙمالم جيقز: أي اًم٘م٤مؾمؿ، اسمـ سمراوي٦م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىمقل إول

 .اًمتٛمٝمٞمد يمت٤مسمف ذم اًمؼم قمٌد اسمـ اإلُم٤مم َرضَمحف ُم٤م

 .ؿمٞمخ ي٤م ًمدي ُم٤م هذا

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :الشقخ

 .وإي٤مك :مداخؾة

 إوزاقمل؟ ىمقل ُمع يٚمت٘مل اًمؼم قمٌد اسمـ َرضَمحف اًمذي :الشقخ

 ...هذا ذم شَمَقؾَمع إوزاقمل :مداخؾة

 قمٜمف؟ يٗمؽمق أم ُمٕمف يٚمت٘مل شمْم٤ميؼ، أم شمقؾَمع أؾم٠مخؽ ٓ أن٤م :الشقخ

 .ٟم٘مٓم٦م ذم ُمٕمف يٚمت٘مل :مداخؾة

 وهل؟ هق، هذا :الشقخ

 .ذًمؽ ذم اًمٙمالم ُمـ ُم٤مٟمع ٓ اًمّمالة إلصالح أنف وهل :مداخؾة

: ًمف ىم٤مل ذيمره، ؾمٌؼ اًمذي يم٤معمث٤مل اًمّمالة إلصالح أجْم٤ًم، واوح ًمٞمس :الشقخ

 اًمؼم؟ قمٌد اسمـ جيٞمزه هذا دمٝمر، ومال اًمٕمٍم شمّمكم أن٧م

 .اًمؼم قمٌد اسمـ جيٞمزه هذا ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ذم هق اًمذي إُم٤مُمف اعمّمكم خم٤مـم٦ٌم ًمٞمس إٟمام هق ذهٜمل، ذم ىم٤مئؿ اًمذي :الشقخ

 ذًمؽ قمغم يدل يمام ؾمٝمقاً، اإلُم٤مم أومًده٤م اًمتل اًمّمالة إلصالح هق وإٟمام ٓ، اًمّمالة

 .ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمٞمديـ ذي طمدي٨م
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 أقمٛمك رضمالً  رأى أظمر واعمث٤مل اعمث٤مل أُم٤م سمف، وٟم٘مٓمع ٟمٕمت٘مده ٟمحـ اًمذي ومٝمذا 

 إُمر هذا ومٛمثؾ صالشمف، ذم ويٛميض ُمثالً  واًمٌئر إي٤مك ًمف ومٞم٘مقل اًمٌئر، ذم ي٘مع يٙم٤مد

 .سمف واإلومت٤مء قمٚمٞمف آقمتامد يّمٚمح دًمٞمالً  ىمرأت ومٞمام وضمدت ومٝمؾ دًمٞمؾ، إمم حيت٤مج

 ُمذه٥م شمرضمٞمح قمـ دوم٤مقمف ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىمقل ًمؽ وأن٘مؾ هذا، أضمد مل :مداخؾة

 .وم٘مط اًمّمالة إصالح ذم ُم٤مًمؽ

 .شمٗمْمؾ :الشقخ

 قم٤مُمدًا، اًمّمالة ذم اًمٙمالم شُمـِجٞمزون وم٢مٟمٙمؿ: ىمٞمؾ وم٢من: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل :مداخؾة

 هُنِل ُم٤م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  آظمر، سم٤مب ُمـ أضمزٟم٤مه: ذًمؽ ًم٘م٤مئؾ ىمٞمؾ إصالطمٝم٤م، ؿم٠من ذم يم٤من إذا

 ُمـ اعمّمكم أهمٗمٚمف ُم٤م قمغم ًمٚمتٜمٌٞمف وإسم٤مطمتف اًمّمالة، ُمـ ُمقوٕمف همػم ذم اًمتًٌٞمح ُمـ قمٜمف

 .أقمٚمؿ واهلل ًمذًمؽ، أجْم٤مً  اًمٞمديـ ذي سم٘مّم٦م واؾمتدًٓٓ  ُمًتدريمف ُمـ صالشمف

 .اًمؼم قمٌد اسمـ يمالم اٟمتٝمك

 اًمٙمالم قمٚمٞمف وم٤مًم٘مٞم٤مس ذيمر، اًمتًٌٞمح ٕن ٟم٤مهْم٦م6 طمج٦م يمالُمف ذم ًمٞمس :الشقخ

 .يّمٚمح ٓ اًمٕم٤مدي

 ؿمٞمخ؟ ي٤م شمرضمحقٟمف اًمذي ُم٤م ٟمٕمؿ، :مداخؾة

َتٗم٤مد ُم٤م آٟمٗم٤ًم، ًمؽ ىمٚمتف ُم٤م :الشقخ ًْ  ُمـ ؾَمَٚمؿ اإلُم٤مم إذا اًمٞمديـ، ذي طمدي٨م ُمـ ُي

ٌ ٝمقه، أن ظمٚمٗمف اعمّمٚملم ومٚمٌٕمض ؾم٤مهٞم٤ًم، اًمّمالة  اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام يًتقوح أن وًمف ُيٜمَ

 .أجْم٤مً  همػمه٤م وذم اًمٞمديـ ذي ىمّم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

ٌَلَم  اًمّمالة، اٟمتٝم٧م إذا أُم٤م يمالم، ٓ اًمّمالة أثٜم٤مء: اًمٙمالم ظمالص٦م  هٜم٤مك أن وشَم

 شمٕمٚمؿ يمام ٕنف اًمّمالة6 أثٜم٤مء ذم ًمٞمس اًمّمالة، إلصالح اًمٙمالم6 جيقز ومحٞمٜمئذٍ  ٟم٘مّم٤ًم،

 ومال اًم٘م٤مقمدة، ظمالف قمغم ضم٤مء ُم٤م ويمؾ قمٜمف، ُمٜمٝمل اًمّمالة أثٜم٤مء ذم اًمٙمالم أن اًم٘م٤مقمدة

د  هٜم٤م؟ إمم اًمٙمالم ُمٗمٝمقم قمٜمده، ُيْقىَمػ وإٟمام قمٚمٞمف ُيزا

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة
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 اًمٜمٝمل ُمـ ُمٕمٚمقم هق مم٤م ظمالف هذا اًمٞمديـ، ذي طمدي٨م أوم٤مده ُم٤م ومٛمثالً  :الشقخ

ٌَلّم  ومل اًمًالم، قمٚمٞمف وَأىَمّره وىمع دام ُم٤م وًمٙمـ اًمٙمالم، قمـ  ُمرة جيقز ٓ هذا أن ُي

 ُمـ ٟمًتثٜمٞمٝم٤م أن شمْمٓمرٟم٤م اًمتل اًمٗم٤مئدة ُمٜمف وم٤مؾمتٗمدٟم٤م احلٜمٗمل، اعمذه٥م هق يمام أظمرى

 .اًمّمالة ذم اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل

 اعم٠ًمخ٦م هذه وهل ظم٤مص٦م، أدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أظمرى أُمقراً  هب٤م ُٟمْٚمِحؼ أن أُم٤م 

 ًمٚم٘م٤مقمدة ٟم٘مض ومٝمذا اًمّمالة، ذم اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اًم٘م٤مقمدة خت٤مًمػ إظمرى

 .جيقز ٓ وهذا وسم٤مًم٘مٞم٤مس سم٤مًمرأي

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ :الشقخ

 (  11: 13: 11/ 014/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم الؽالم حؽؿ

 وشمًٌٞمح شمٙمٌػم إٟمام اًمّمالة هذه إن» ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 يمٞمػش اًمٌنم يمالم ُمـ أو اًمٜم٤مس يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ وهتٚمٞمؾ، وحتٛمٞمد

 يمٚمامت؟ ؾم٧م سمجقاز اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض أو اًمِم٤مومٕمل ىمٌؾ ُمـ اؾمتحًٜمتف اًمذي واًمقضمف

 آظمره، إمم.. وشمٕم٤مل وروح وأقمٓمل ظمذ اًمٜم٤مس، يمالم: ي٘مقل هق ٟمٕمؿ، أي :الشقخ

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمـ وىمع هذا اًمّمالة إصالح ومٞمف اًمذي اًمٙمالم أُم٤م اًمٜم٤مس، يمالم هذا

 .إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمذي اًمٞمديـ ذي ىمّم٦م

 يٙمـ مل اًمٙمالم هذا ًمٙمـ يمالم، ومٝمذا ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا ش اًمٞمديـ؟ ذو َأَصدق: »هلؿ ىم٤مل 

ٌ فَ  اًمتل اًمّمالة إلصالح وإٟمام اًمٜم٤مس، يمٙمالم  ريمٕمتلم صغم أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُٟم

 .أرسمٕم٦م يّمكم أن ُمـ سمدل

 (11: 16: 13/ 111/ واًمٜمقر اهلدى) 



 23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 دم الؽالم جقاز عذ القديـ ذي بحديث االشتدالل حقل

 إلصالحفا الصالة

 اًمّمالة، إصالح ضمقاز قمغم اًمٞمديـ ذي سمحدي٨م آؾمتدٓل يّمح هؾ :مداخؾة

 همػم ُمًتٗمناً  ؾم٠مل اًمٞمديـ ذا وأن شمنميع، قمٍم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٍم أن شمذيمرٟم٤م إذا

 سم٤محلٙمؿ؟ اجلٝمؾ قمغم ُيـْحَٛمؾ احلدي٨م هذا وأن اًمّمالة، سم٤مٟمتٝم٤مء طم٘مٞم٘م٦مً  قم٤ممل

 اًمٞمديـ سمذي ُمتٕمٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم اعم٠ًمخ٦م إن إـمالىم٤ًم، ُمًت٘مٞمؿ همػم يمالم هذا :الشقخ

 أصدق: »سم٘مقًمف اًمّمح٤مسم٦م ؾم٠مل اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف سمٜمٌّٞمف صمؿ سمف ُمتٕمٚم٘م٦م هل سمؾ ومح٥ًم،

١َمالش اًمٞمديـ؟ ذو ًُ  أن ٟمٗمؽمض ومٜمحـ ضم٤مهاًل، يم٤من اًمٞمديـ ذا أن ه٥م يمالم، اًمرؾمقل وم

ٌ ٝمف، سمؾ ضمٝمٚمف قمغم اجل٤مهؾ ي٘مر ٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  ذم ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ي٘مؾ ومل ُيٜمَ

 .اًم٘مّم٦م هذه

 اًمٞمديـ؟ ذو أصدق: »طمقًمف عمـ ىم٤مل طمٞمٜمام ؾم٤ميره أنف ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم 

 زُمـ يم٤من اًمزُمـ ٕن أُمره٤م6 اٟمتٝمك ىمْمٞم٦م هذه سم٠من وم٤مًم٘مقل: وًمذًمؽش ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا 

ٌَلم   شمنميع ضم٤مء ذًمؽ سمٕمد هؾ: ٟم٘مقل ومٜمحـ شمنميع،  ومال شَمَٙمّررت إذا اًم٘مْمٞم٦م هذه أن ُي

خ٧م، ىمد ٕهن٤م ُمٜمٝم٤م6 احلٙمؿ أظمذ جيقز ًِ  .إـمالىم٤مً  ذًمؽ ُمـ رء ي٠مت مل ُٟم

 ووع اهلل إن: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من شم٘مقل اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص ذًمؽ إمم يْم٤مف

 ش.قمٚمٞمف اؾمُتْٙمِرهقا  وُم٤م واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ

 أن إمم يْمٓمرٟم٤م سمدًمٞمؾ إٓ قمٚمٞمف، ُي١َماظمذ أّٓ  اعمًٚمؿ ومٞمف خيٓمئ ُم٤م يمؾ ذم وم٤مٕصؾ 

َتْثٜمَك اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة جيٕمؾ اًمدًمٞمؾ هذا: ٟم٘مقل ًْ  .ويمذا يمذا ُمٜمٝم٤م ُي

 إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٕمٚمؿ ومٙمٚمٙمؿ ذب، أو رُمْم٤من ذم أيمؾ رضمؾ: ُمثالً  

 ش.وؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف

 يمٗم٤مرة، وٓ قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓش وؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف وم٢مٟمام ٟم٤مؾمٞم٤مً  ذب أو أيمؾ ُمـ»

 .ٟمز ٕنف ح٤مذا؟



 24   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ ووع اهلل إن: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م شمٗمّمٞمؾ وهذا 

 ُمـ يٜمتٝمل أن سمٕمد صالة يّمكم رضمؾ وَمُرَب  ُُمْْمَٓمِرَدة، ًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة هذه ًمٙمـ 

 .ووقء همػم قمغم ـمٝم٤مرة، همػم قمغم يم٤من أنف يتٌلم اًمّمالة،

 ًمٚمّمالة شمقو٠م رضمؾ ُرَب  سمؾ اًمٌٜم٤مء، طم٤مًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م احل٤مل قمـ احلٙمؿ خيتٚمػ هٜم٤م 

 صالشمف ومحٞمٜمئذٍ  سم٤مـماًل، يم٤من ٟم٤مىمّم٤ًم، يم٤من ووقءه أن سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦مٍ  ًمف اٟمٙمِمػ صمؿ

 ىمدم فمٝمر قمغم يقُم٤مً  رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن:»اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام سم٤مـمٚم٦م، سم٤مًمت٤مزم

 ش.صالشمؽ وأقمد ووقءك، وم٠مطمًـ ارضمع: »ًمف وم٘م٤مل عمٕم٦م، أطمدهؿ

َتْثٜمك طمٙمؿ هذا: إذاً  ًْ  وٓ ىم٤مقمدة هٜم٤مك يم٤من إذا: سم٤مظمتّم٤مر اًم٘م٤مقمدة، ُمـ ُي

 هٙمذا اعمًتثٜمٞم٤مت، ذم ُٟمْٕمِٛمٚمٝم٤م وٓ اعمًتثٜمٞم٤مت، همػم ذم إقمامهل٤م سملم ٟمجٛمع ُمًتثٜمٞم٤مت،

 قمغم اًمٕم٤مم اًمٜمص يٌ٘مك اًمٕم٤مُم٦م، اًمٜمّمقص ُمع اخل٤مص٦م سم٤مًمٜمّمقص يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٗم٘مف

 هبذا ُُمـَخّّمص اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  ذقمل، سمٜمص اؾْمُتْثٜمِل ومٞمام إٓ قمٛمقُمف

 .اخل٤مص اًمٜمص

 . اًم١ًمال هبذا يتٕمٚمؼ ومٞمام ٟم٘مقل هٙمذا

 (11: 16: 13/ 111/ واًمٜمقر اهلدى) 

 كاشًقا الصالة دم الؽالم حؽؿ

 ًمدى ُمٕمروف ٟم٤مؾمٞم٤ًم، رُمْم٤من ذم وأيمؾ ٟم٤مؾمٞم٤ًم، اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ[ رضمؾ] :الشقخ

 .وؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف إٟمام ٟم٤مؾمٞم٤مً  رُمْم٤من ذم ًمأليمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمٞمع

 ذم اًمّم٤مئؿ هب٤م قمقُمؾ اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه ُيَٕم٤مُمؾ اًمّمالة، ذم ًمٚمٜم٤مد سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمؾ

 صالشمؽ؟ سمٓمٚم٧م: ي٘م٤مل أم قمٚمٞمف، سم٠مس ٓ: ومٞم٘م٤مل ٟم٤مؾمٞم٤ًم، أيمؾ طمٞم٨م رُمْم٤من،

 ُمـ واًمِم٤مومٕمٞم٦م واوم٘مٝمؿ، وُمـ ضمٝم٦م ُمـ احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء سملم ـمقيؾ ظمالف ذم هٜم٤م

 اخلٓم٠م أُمتل قمـ َرومع اهلل إن: »احلدي٨م سمٞمٗمنوا احلٜمٗمٞم٦م واوم٘مٝمؿ، وُمـ أظمرى ضمٝم٦م



 25 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

: سمٞم٘مقًمقا  وهمػمهؿ اًمِمقاومٕم٦م أظمروي٦م، ُم١ماظمذة ٟمٗملش قمٚمٞمف اؾمُتٙمرهقا  وُم٤م واًمٜمًٞم٤من،

 .ُمٓمٚمؼ اًمٜمص. ٓ

 ذم ي١ماظمذ إٟمف اًم٘م٤مقمدة سمٞم٘مقًمقا  إطمٜم٤مف اًمٓم٤مئٗمتلم؟ سملم اخلالف صمٛمرة هق ُم٤م 

 ًمٜمص، إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم ي١ماظمذ أنف إصؾ قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ أُمر هذا أظمرة، ذم ًمٞمس اًمدٟمٞم٤م

 أن ؿمؽ وٓ سمٜمص، إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم ُي١َماظمذ ٓ أن إصؾ: ي٘مقًمقا  سم٤مًمٕمٙمس اًمِمقاومع

 دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م إطمٜم٤مف ٕن قمٚمٞمف6 وُمـ اًمِمقاومٕم٦م هؿ سم٤محلؼ اًمٜم٤مس أؾمٕمد

 ظمالف ٟمص ضم٤مء إذا إٓ اًمدٟمٞم٤م، ذم ُي١َماظمذ أن إصؾ أنف وهق إصؾ، هذا ي١ميدوا

 .ي١ماظمذ ومال إصؾ، هذا

 ٟمحـ: ي٘مقًمقا  ٟم٤مؾمٞم٤مً  أومٓمر اًمذي اًمّم٤مئؿ ُمقوقع ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمع سمٞمٚمت٘مقا  وهؿ 

 ٟمص، ومٞمف ًمٞمس ومٞمام ًمٙمـ صحٞمح، صٞم٤مُمف إٟمف: سمٜم٘مقل ظم٤مص، ٟمص ومٞمف سمٜمتٙمٚمؿ، ُم٤م هٜم٤م

 .اعم١ماظمذة قمٜمدهؿ إصؾ

 .ًمٜمص إٓ ُي١ماظمذ ٓ أن إصؾ: سمٞم٘مقًمقا  اًمٕمٙمس قمغم اًمِمقاومع 

 ضم٤مهالً  اجلٜم٤مسم٦م أثر وضمد صمؿ صغم، رضمؾ: سمٜم٘مقل ٟمرضمع اًمتٗمّمٞمؾ، هذا قمرومٜم٤م إذا 

 إٓ اًمّمالة سمٜمٕمٞمد ُم٤م اًمِمقاومٕم٦م، ىم٤مقمدة ـمٌ٘مٜم٤م إذا ٓ؟ أم اًمّمالة يٕمٞمد يٗمٕمؾ، ُم٤مذا ٟم٤مؾمٞم٤مً 

 ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ٕنف اًمٜمص6 ُوضمد ٟمٕمؿ: ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٜمص، ُوضِمد ومٝمؾ ًمٜمص،

: ُمٕمٜم٤مه٤م يمٚمٛم٦م وم٘م٤مل آطمتالم أثر صمقسمف ذم وضمد صمؿ اًمٗمجر، صالة سم٤مًمٜم٤مس صغم ظمالومتف

 ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو اح٤مء سمٞمٙمثر أو ؿمٝمقة يٕمٛمؾ اًمِمحؿ واًمٔم٤مهر اًمِمحؿ، سم٠ميمؾ اسمتٚمٞمٜم٤م اٟمف

 . اًمّمالة ُيٕمٞمدوا أن اًمٜم٤مس ي٠مُمر ومل اًمّمالة، وأقم٤مد اهمتًؾ ومٝمق

 اًم٘م٤مقمدة ُمع ُم٤مر اًمِم٤مومٕمل، اعمذه٥م طم٥ًم اًم٘م٤مقمدة ُمـ ُمًتثٜم٤مه هذه: إذاً 

 .ٟم٤مؾمٞم٤مً  اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مد، هلذا ٟمرضمع احلٜمٗمل، اعمذه٥م طم٥ًم

: سمٞم٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة يتٌٜمك يم٤من إن اًمٗم٘مٞمف سمٞمتٌٜم٤مه٤م اًمكم   اًم٘م٤مقمدة طم٥ًم ومٝمٜم٤م 

 ومٞمف ُم٤م ٕنف سم٤مـمٚم٦م6 صالشمف: سمٞم٘مقل إطمٜم٤مف ىم٤مقمدة سمٞمتٌٜمك يم٤من إن. صحٞمح٦م صالشمف

ح، ظم٤مص ٟمص ٌْٓمؾ، ظم٤مص ٟمص أو ُيَّمح   .ًمٚم٘مقاقمد رضمقع اعم٠ًمخ٦م إٟمام ُي



 31   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أو اًمّمالة سمٞمٕمٞمد ومام يمذا، صغم اإلٟم٤ًمن إذا هٜم٤م َيِرد ٓ: يمٚمف هذا ُمـ وم٤مًمِم٤مهد 

 قمٚمٞمف ىمقًمف ىم٤مقمدة شمٌٜمٞمٜم٤م إن ىم٤مقمدة، شمٌٜمل ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ٕن ذًمؽ6 ؿم٤مسمف ُم٤م أو سمٞمٌٜمل

 ش.واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ ُرومع: »اإلـمالق قمغم اًمًالم

 ٕنف قمٚمٞمف، إقم٤مدة ٓ هذا ٟم٤مؾمٞم٤ًم، اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ اًمذي هذا: سمٜم٘مقل ومٜمحـ  

 .سم٤محلدي٨م سم٤مًم٘م٤مقمدة اعم١ماظمذة قمٜمف ُمرومقع

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمام هذه: يٕمٜمل سم٤مًمٜمص، ٟم٘مقل سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمر ٟمص ومٞمف يم٤من إذا 

 ذم وإصؾ ًمٜمص، إٓ اعمٜمع اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ: ُمٝمؿ صم٤مين ُمقوقع ذم اهلل رمحف

 قمغم شم٘مقم اًمنميٕم٦م ذًمؽ وقمغم ضمدًا، قمٔمٞمؿ رء هذا ًمٜمص، إٓ اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٤مدات

 .اجلزئٞم٤مت هذه ضمزئٞم٤مت قمغم صمؿ اًم٘مقاقمد

َتْثٜمك ختتٚمػ أن وإُم٤م هق، ومٜمٕمؿ اًم٘م٤مقمدة ُمع شمٚمت٘مل أن إُم٤م  ًْ  ُمـ اجلزئٞم٤مت هذه ومُت

 .اًم٘م٤مقمدة

 (  11: 63: 31/ 314/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم الؽالم حؽؿ

ٌْٓمِٚمٝم٤م، سم٤مٓشمٗم٤مق ُمٕمٚمقم هق يمام اًمّمالة ذم اًمٙمالم :الشقخ  اعمتٕمٚمؼ اًمٙمالم إٓ ُي

 .اًمٞمديـ ذو طمدي٨م سمدًمٞمؾ يٌٓمٚمٝم٤م، ٓ ومٝمق اًمّمالة، سم٢مصالح

 ( 11: 00: 16/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)  

 الصالة دم إصارة السالم

 احلدي٨م ذم صمؿ سمرأؾمف، أؿم٤مر ىمد إُمر سمداي٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ذيمرت :مداخؾة

 أنف إصؾ قمغم سم٘مٞم٧م أو ُمٜمًقظم٦م، سم٤مًمرأس اإلؿم٤مرة أن ٟمٗمٝمؿ هؾ سمٞمده، أؿم٤مر اًمث٤مين

  جيقز؟



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 أُمث٤مًمٜم٤م، ُمـ اًمٕمٚمؿ ـمالب قمغم خيٗمك ٓ يمام اًمٜمًخ ٟمًخ، هٜم٤مك ًمٞمس.. :الشقخ

 اسمـ ي٘مقل يمام هق وإٟمام شمٕم٤مرض، هٜم٤مك يٙمقن ٓ طمٞمٜمام أُم٤م اًمتٕم٤مرض، وضمقد قمٜمد يٙمقن

 .اًمتْم٤مد اظمتالف ُمـ وًمٞمس اًمتٜمقع، اظمتالف ُمـ هذا: اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 ذم اًمًالم رد ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذقمف اًمذي اًمَتٜمِْقيع هذا إن: أىمقل أن٤م سمؾ 

 ُأُمر ىمد اًمذي سم٤معمّمكم وأخٞمؼ أخٓمػ سم٤مًمرأس اإلؿم٤مرة ٕن سم٤مًمٖم٦م6 طِمْٙمَٛم٦م ومٞمف اًمّمالة

 اهلل ريض ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمام اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف

 قمٚمٞمف هلؿ وم٘م٤مل سم٠مجديٜم٤م، أذٟم٤م وؾَمَٚمٛمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م: » ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم

 يم٠مهن٤م ،شؿمٛمس ظمٞمؾ أذٟم٤مب يم٠مهن٤م أجديٙمؿ راومٕمل أرايمؿ ُم٤مزم: »واًمًالم اًمّمالة

 مت٤ممش اًمّمالة ذم اؾمٙمٜمقا : »أن هيٛمٜم٤م اًمذي وهذا رواي٦م، وذم ؿمٛمس، ظمٞمؾ أذٟم٤مب

 اًمًالم: وي٘مقل يٛمٞمٜم٤مً  يٚمتٗم٧م أن أظمٞمف قمغم ؾمٚمؿ إذا أطمديمؿ يٙمٗمل إٟمام: »اًمرواي٦م

 ش.اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم وي٤ًمراً  اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

 ذم شمتٕم٤مـمقا  ٓ: أيش اًمّمالة ذم اؾمٙمٜمقا : »اًمِم٤مهد هل إظمرى اًمرواي٦م ًمٙمـ 

 ذم اؾمٙمٜمقا » اًمّمالة، ذم واًمًٙمقن اخلِمقع ُمع شمتٜم٤مؾم٥م وٓ شمٚمٞمؼ ٓ طمريم٤مت اًمّمالة

 ش.اًمّمالة

 ي٠ميت أن ُم٤م سمح٤مضم٦م يم٤من أو اوٓمر، إذا اعمًٚمؿ أن: اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ومٛمـ وطمٞمٜمئذٍ 

 مم٤م احلريم٦م ُمـ سم٠مىمؾ ي٠ميت أن ومٞمٜمٌٖمل وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل يدي سملم ىم٤مئؿ وهق ُم٤م، سمحريم٦م

ؼ  .ورهمٌتف ىمّمده ًمف ُيـَح٘م 

 اًمًالم: وىم٤مل اًم٘مٌٚم٦م ُمـ إًمٞمف اًمرضمؾ أىمٌؾ ُيَّمٚم ـل رضمالً  أن أن أتّمقر وأن٤م 

 سم٤مًمرأس إؿم٤مرة وإٟمام يده، يرومع سم٤معمروطم٦م هٙمذا ًمف يٕمٛمؾ أن داقمل ذم ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ،

 .إُمر واٟمتٝمك

 قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: وىم٤مل اًمّمٗمقف وراء ُمـ رضمؾ دظمؾ إذا مت٤مُم٤ًم، اًمٕمٙمس أن يمام 

 ذم وىمع اًمًالم أن يٗمٝمؿ طمتك اًمَٕمَٚمؿ قمـ يرومع هٙمذا، ويٕمٛمؾ يده يرومع أن يٙمٗمل ُم٤م

ة اإلؿم٤مرة سمرومع قمٜمف أضمٌٜم٤مك ىمد وٟمحـ ُمنموقم٤ًم، حمٚمف  .واعمُْٗمِّمَح٦م اعمَُٕمؼم 



 36   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٜمَتلم ُمـ ًمٙمؾ: وم٢مذاً   ًُّ  حمٚمٝم٤م سم٤مًمٞمد واإلؿم٤مرة سم٤مًمرأس اإلؿم٤مرة وهل اًمٗمٕمٚمٞمتلم اًم

 .اًمّمالة ذم اعمٜم٤مؾم٥م

 ( 11: 66: 05/ 103/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادصيل عذ السالم إلؼاء

 ذور ُمـ شمٕم٤ممم سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :الشقخ

 ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأهيُّ ـَ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمَؼ  اّلَِلَ  اشَمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًَمِذي َٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنُْتؿْ  إِ ًْ  آل♂ ]ُُم

 .[316:قمٛمران

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًَمِذي َرسَمُٙمؿُ  اشَمُ٘مقا  اًمٜم٤َمُس  َأهيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨َم  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
٤مَءًُمقنَ  اًَمِذي اّلَِلَ  ُ٘مقا َواشمَ  َوٟمِ ًَ  يَم٤منَ  اّلَِلَ  إِنَ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[3:اًمٜم٤ًمء♂ ]َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأهيُّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّلَِلَ  اشَمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًَمِذي  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ   .[33 - 31: إطمزاب♂ ]قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّلَِلَ  ُيٓمِعِ  َوَُم

 : سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وذ ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ

 ُمقضمزة شمٙمقن أن أرضمق يمٚمٛم٦مً  ُم٤ًمُمٕمٙمؿ قمغم أخ٘مل أن ٟمٗمز ذم أخ٘مل وم٘مد: وسمٕمد

 آؾمؿ هذا واًمذي اإلؾمالم، ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة هق اًمذي اًمًالم طمقل خمتٍمة،

 ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمًالم

 اًمًالم: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده اعمٗمرد إدب يمت٤مسمف

 أظمر احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد ،شسمٞمٜمٙمؿ وم٠مومِمقه إرض ذم ووٕمف اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ



 31 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أجًْم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي

 طمتك شم١مُمٜمقا  وٓ شم١مُمٜمقا، طمتك اجلٜم٦م شمدظمٚمقا  ٓ سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 قمٚمٞمف ىمقًمفش  سمٞمٜمٙمؿ اًمًالم أومِمقا  حت٤مسمٌتؿ ومٕمٚمتٛمقه إذا رء قمغم أدًمٙمؿ أومال حت٤مسمقا،

 ُمـ اإليمث٤مر: يٕمٜملش سمٞمٜمٙمؿ اًمًالم أومِمقا : »احلدي٨م هذا آظمر ذم واًمًالم اًمّمالة

 ُمـ وم٢مٟمف إي٤مه ُمالىم٤مشمف قمٜمد وم٘مط ذًمؽ وًمٞمس اعمًٚمؿ أظمٞمف قمغم اًمًالم اعمًٚمؿ إًم٘م٤مء

 وهق أظمر احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اعمًٚمؿ، قمغم اعمًٚمؿ طمؼ ُمـ هل اًمتل اًمقاضم٤ٌمت

 أدٟمدن أنش قمٚمٞمف ومًٚمؿ ًم٘مٞمتف إذا: مخس اعمًٚمؿ قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم أجًْم٤م

 صقرشملم قمغم وهق أٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أمهٚمف ؾمالم هق إٟمام اًمٌمء سمٕمض طمقًمف

 :اصمٜمتلم

 اخلروج قمٜمد سم٤مًمًالم شمتٕمٚمؼ وإظمرى اعمّمكم، قمغم سم٤مًمّمالة شمتٕمٚمؼ :إحدامها

 .اعمجٚمس ُمـ

 ذم اًم٘م٤مئٛملم قمغم أو اًمّمالة، ذم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء وهل: إومم اعم٠ًمخ٦م أُم٤م

 شمٜمٗمع واًمذيمرى هب٤م أذيمر أن وم٠مطم٧ٌٌم وًمذًمؽ وقمٛماًل  قمٚماًم  ُمٝمجقرة ؾمٜم٦م ومٝمذه اًمّمالة،

 .اعم١مُمٜملم

 ُمًجدهؿ ذم إنّم٤مر يقًُم٤م زار أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ُم٤م اًمًالم إومِم٤مء ُمـ إن

 اًمًالم وأخ٘مقا  يّمكم ىم٤مئؿ وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم مج٤مقم٦م دظمؾ يمٚمام ومٙم٤من ىم٤ٌمء، ُمًجد

 سمرىم٤من، سمـ ضمٕمٗمر وهق احلدي٨م راوي ي٘مقل سمٞمده، إؿم٤مرةً  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومرد قمٚمٞمف

 جيٕمؾ سمٙمٗمف يِمػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من: وم٠مضم٤مب يّمكم؟ وهق اًمًالم يرد يم٤من يمٞمػ: وم٘مٚمٜم٤م

 هذه هٙمذا، ىم٤مل قمٚمٞمف ُمًٚمؿ دظمؾ يمٚمام اًمًامء، إمم وفمٝمره٤م إرض إمم يمٗمف سمٓمـ

ًٓ  اعمّمكم يم٤من وح٤م ًمٗمًٔم٤م، قمٚمٞمف اعمًٚمؿ ؾمالم سم٤مًمّمالة اعمِمتٖمؾ رد هل احلريم٦م  ُمِمٖمق

 يرد أن يًتٓمٞمع ٓ يم٤من ريمـ، ًمٙمؾ اعمٜم٤مؾم٥م اًمتًٌٞمح أو اًم٘مرآن شمالوة ُمـ ومٞمف هق سمام

 .سمٚمٗمٔمف اًمًالم

 اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ ضم٤مء وم٘مد اإلؾمالم، أول ذم ُمنموقًم٤م ذًمؽ يم٤من وإن

 اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٘مل ُم٤م أول ويم٤من احلٌِم٦م إمم هجرشمف ُمـ رضمع ح٤م أنف قمٜمف شمٕم٤ممم



 30   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ومقضمئ قمٜمف اهلل ريض وًمٙمٜمف اًمقاضم٥م، هق يمام ًمٗمًٔم٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مخ٘مك يّمكم وضمده

 إًمٞمف أؿم٤مر وإٟمام ًمٗمًٔم٤م اًمًالم قمٚمٞمف يرد مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وذًمؽ طم٤ًٌمٟمف6 ذم يٙمـ مل سمام

 ٟمٗمًف حيدث سمٕمد وُم٤م ىمرب ُم٤م وم٠مظمذين: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل هٙمذا، إؿم٤مرةً  سمرأؾمف

 قمكم يرد مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمتك ارشمٙم٧ٌم ُم٤مذا.. ضمٜمٞم٧م ُم٤مذا شمرى: ي٘مقل يت٤ًمءل

 يِم٤مء ُم٤م أُمره ذم حيدث اهلل إن: »ىم٤مل اًمّمالة، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٚمؿ ومٚمام اًمًالم،

 اعمّمكم قمغم اعمًٚمؿ سملم اًمٙمالم هذا يم٤من وم٘مدش اًمّمالة ذم يمالم ٓ أن أطمدث مم٤م وإن

 ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وم٤مرق هٙمذا ًمٗمًٔم٤م، رده يم٤من سم٤مًمًالم اعمّمكم رد وسملم

 .احلٌِم٦م إمم ه٤مضمر طمٞمٜمام

 قمٝمده وهق وم٤مرىمف أن سمٕمد ُمرة ٕول ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ رآه ُم٤م ُمٗم٤مضمئ٦م ومٙم٤مٟم٧م ومٚمذًمؽ

 حيرم مل اًمتل إطمٙم٤مم ُمـ اًمٙمالم أن ذًمؽ ًمٗمًٔم٤م6 اًمّمالة ذم اًمًالم يرد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من

 طمرم وإٟمام سم٤مًمّمالة، أُمروا طمٞمٜمام اًمّمالة ذم اعمحرم ُمـ يٙمـ مل: أي ومقًرا، اًمّمالة ذم

 يدري وٓ ىم٤مئٛم٦م، اًمّمالة ومٞمجد اعمًجد يدظمؾ اعمّمكم يم٤من ًم٘مد طمتك سمٕمد ومٞمام اًمٙمالم

 أي: يّمكم ىم٤مئاًم  يم٤من ُمـ وي٠ًمل اًمّمػ ذم ومٞم٘مػ اًمث٤مٟمٞم٦م، أو إومم هل اًمريمٕم٦م هذه

 اًمريمٕم٦م هل أو إومم، اًمريمٕم٦م هذه: ومٞمجٞمٌف اًمّمالة، حتريؿ ىمٌؾ هذا هذه؟ ريمٕم٦م

 اًمريمٕم٦م هبذه ي٠ميت إٟمف سمريمٕم٦م؟ اعمًٌقق هذا يٗمٕمؾ ُم٤مذا ريمٕم٦م وم٤مشمف ىمد يم٤من وم٢مذا اًمث٤مٟمٞم٦م،

 ذم اًمٙمالم حتريؿ ىمٌؾ إُمر أول ذم يم٤من هٙمذا صالشمف، ذم اإلُم٤مم يِم٤مرك صمؿ اًمٗم٤مئت٦م

 .اًمّمالة

.. يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  يمام يٗمٕمؾ ومٚمؿ قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ يقم ذات دظمؾ أن إمم

 اًمّمالة ىمْمٞم٧م ح٤م صمؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل واىمتدى أطمرم وإٟمام ضم٤مٟمٌف قمغم يم٤من ُمـ ي٠ًمل مل

 ؾمٜم٦مً  ُمٕم٤مذ ًمٙمؿ ؾمـ ًم٘مد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٗم٤مئت٦م، سم٤مًمريمٕم٦م وضم٤مء ىم٤مم

 يم٤مٟمقا  يمام اًمٗم٤مئت٦م سم٤مًمريمٕم٦م اعمًٌقق ي٠ميت أن إمم طم٤مضم٦م يٌؼ مل: أيش ومٕمؾ ُم٤م وم٤مومٕمٚمقا 

 قمٜمف، اهلل ريض ُمٕم٤مذ ومٕمؾ يمام يٗمٕمؾ أن وإٟمام اعمّمٚملم، ؾم١مال سمٕمد ىمٌؾ ُمـ يٗمٕمٚمقن

 اًمٌخ٤مري اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أيمده مم٤م وهذا

 اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م اًمّمالة أتٞمتؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي٤م طمٞم٨م وُمًٚمؿ
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 ومٕمؾ يمام: أيش وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومام شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر،

 .قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذ

 ٕظمٞمف اًمرضمؾ ُمٙم٤معم٦م هق يم٤من اًمذي اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ إًمٖم٤مء ذم وضمؾ قمز اهلل وأنزل

  َوىُمقُُمقا : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف اهلل وم٠منزل اًمّمالة ذم
ِ
َ
ِ
: أي [614:اًمٌ٘مرة♂ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

 احلٙمؿ هذا يدريمقا  مل اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن ويٌدو اًمّمالة، ذم يمالم ٓ ؾم٤ميمتلم،

 اًمتل اًم٘مديٛم٦م ُمٕمرومتف قمغم سم٘مل اًمّمالة، ذم يتٙمٚمؿ أن اعمّمكم ُمٜمع وهق أٓ اجلديد

 قمٚمٞمف أخ٘مك ح٤م وًمذًمؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمًٕمقد اسمـ وم٤مرق قمٚمٞمٝم٤م واًمتل آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤مه٤م

 .قمرومتٛمقه احلدي٨م وسم٘مٞم٦م ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمٗمٔمف ُمـ اًمًالم رد يًٛمع أن ي٠مُمؾ يم٤من اًمًالم

 اًمّمالة، ذم يمالم ٓ أن وهق اجلديد احلٙمؿ هذا يدرك مل اًمّمح٤مسم٦م أطمد أن يٌدو

 همػم هذا وُمٕم٤موي٦م قمٜمف، اهلل ريض اًمًٚمٛمل احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمّمح٤ميب سمذًمؽ أقمٜمل

 ُمٕم٤موي٦م شمٕمٚمٛمقن، يمام اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمد ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م

 ومٕمٓمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء يقًُم٤م صٚمٞم٧م: وم٘م٤مل ٟمٗمًف، قمـ حيدث اًمًٚمٛمل احلٙمؿ سمـ

 أقمٞمٜمٝمؿ سمٛم١مظمرة إًمٞمف ومٜمٔمروا إصؾ، قمغم هذا اهلل، يرمحؽ: ًمف وم٘مٚم٧م سمج٤مٟمٌل رضمؾ

 أُمٞم٤مه واصمٙمؾ: وم٘م٤مل إًمٞمف، اعمقضمٝم٦م اًمٜمٔمرات هذه ُمـ وجر اًمرضمؾ وًمٙمـ ًمف، ُمًٙمتلم

 ىم٤مل اهلل، يرمحؽ: ص٤مطمٌف ؿمٛم٧م ؿمٞمًئ٤م، ومٕمؾ ُم٤م أنف يٕمت٘مد هق! إزم؟ شمٜمٔمرون ًمٙمؿ ُم٤م

 رؾمقل ىم٣م ومٚمام: »ىم٤مل ًمف، ي٘مقًمقن اؾمٙم٧م أومخ٤مذهؿ، قمغم رضسًم٤م وم٠مظمذوا: ُمٕم٤موي٦م

 وإٟمام ؿمتٛمٜمل وٓ رضسمٜمل وٓ يمٝمرين وٓ ىمٝمرين ُم٤م ومقاهلل إزم، أىمٌؾ اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 يم٤من اًمذي اًمٙمالم: أيش اًمٜم٤مس يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه إن: »زم ىم٤مل

 شمًٌٞمح هل إٟمام اًمٜم٤مس، يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه إن»  ؾم٤مسمً٘م٤م ُم٤ٌمطًم٤م

 سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمّمح٤ميب اًمرضمؾ هذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أدب هٙمذاش ىمرآن وشمالوة وحتٛمٞمد وشمٙمٌػم

 ومْماًل  اًم٘مرآن ذم سمف اح٠مُمقر وهق أٓ اجلديد احلٙمؿ قمٚمٞمف ظمٗمل اًمذي اًمًٚمٛمل احلٙمؿ

  َوىُمقُُمقا : ▬اًمًٜم٦م قمـ
ِ
َ
ِ
 .ُمٙم٤معم٦م ٓ ؾم٤ميمتلم: أي [614:اًمٌ٘مرة♂ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

 اًمٜمٌل إمم ُمٕم٤موي٦م شمقضمف ذم ٕن احلدي٨م6 هذا مت٤مم ٟمذيمر أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ وًمٕمؾ

 سم٤مجل٤مهؾ واًمٚمٓمػ اًمرومؼ واؾمتٕمامل احلًٜم٦م اًمؽمسمٞم٦م أثر سمٞم٤من إؾمئٚم٦م ُمـ سمٕمديد ملسو هيلع هللا ىلص
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 سمٕمد... يم٤من رضمؾ أن احلدي٨م هذا ُمـ ُم٣م ومٞمام ؾمٛمٕمتؿ وم٘مد اًمديـ، أطمٙم٤مم ًمٌٕمض

 قمغم رضهبؿ وُمـ إًمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ٟمٔمرة ُمـ اًمّمالة ذم وم٤مطمًِم٤م ظمٓمًئ٤م أظمٓم٠م أنف قمرف أن

 ُم٘مٌاًل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى ومٚمام وم٤مطمًِم٤م، ظمٓمًئ٤م أظمٓم٠م أنف يمٚمف ذًمؽ ُمـ قمرف أومخ٤مذهؿ،

 ًمف ىم٤مل عمـ ـمٌٞمٕمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م وًمٙمـ ؾمٞميسمف،.. ؾمٞمِمتٛمف.. ؾمٞم١مٟمٌف أنف شمّمقر قمٚمٞمف،

 يٙمقن ىمد ُم٤م همػم يرى أن [0:اًم٘مٚمؿ♂ ]قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإَِٟمَؽ : ▬يمت٤مسمف ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 وٓ يمٝمرين وٓ ىمٝمرين ُم٤م ومقاهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أىمٌؾ ومٚمام: ىم٤مل وًمذًمؽ ذهٜمف، ذم ختٞمؾ

 يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه إن: »زم ىم٤مل وإٟمام ؿمتٛمٜمل وٓ رضسمٜمل

 ش.اًم٘مرآن وشمالوة وشمٙمٌػم وحتٛمٞمد شمًٌٞمح هل إٟمام اًمٜم٤مس،

 شمٚمق اًم١ًمال ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم يقضمف أظمذ اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمٚمٓمػ هذا وضمد طمٞمٜمام

 شمٚمؽ ذم وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ يٕمرف أن إمم سمح٤مضم٦م هق يٙمقن ىمد ُم٤م ًمٞمتدارك اًم١ًمال

 :اعم٤ًمئؾ

ًُم٤م ُمٜم٤م إن! اهلل رؾمقل ي٤م: ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مًمف مم٤م ومٙم٤من  اًمٙمٝم٤من، ي٠متقن أىمقا

ًُم٤م ُمٜم٤م إن: ىم٤مل ،ششم٠متقهؿ ومال:»ىم٤مل  ُمٜم٤م إن: ىم٤مل ،شيّمدٟمٙمؿ ومال: »ىم٤مل يتٓمػمون، أىمقا

ًُم٤م : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل سم٤مًمرُمؾ، اًميب يتٕم٤مـمقن يٕمٛمٚمقن: أي خيٓمقن، أىمقا

 اهلل، رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ،شومذاك ظَمٓمف ظُمٓمف واومؼ ومٛمـ خيط إنٌٞم٤مء ُمـ ٟمٌل يم٤من ىمد»

 همٜمٛمل قمغم يقًُم٤م اًمذئ٥م ومًٓم٤م أطمد ذم زم همٜماًم  شمرقمك ضم٤مري٦م زم إن: ؾم١ماًمف آظمر وهذا

: يٕمٜمل: ي٘مقل رىم٦ٌم، قمتؼ وقمكم صٙم٦م، ومّمٙمٙمتٝم٤م اًمٌنم يٖمْم٥م يمام أهمْم٥م سمنم وأن٤م

 يٜمٗمٕمٜمل ومٝمؾ ضم٤مري٦م وقمٜمد رىم٦ٌم، قمتؼ وهق قمكم اًمذي اًمٜمذر هذا ذم أوذم أن أريد وم٠من٤م

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل هب٤م ومج٤مء ،شه٤مهت٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل أقمت٘مٝم٤م، أن

: ىم٤مًم٧مش أن٤م؟ ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمًامء، ذم: ىم٤مًم٧مش اهلل؟ أجـ: »ًمٚمج٤مري٦م

 ش.ُم١مُمٜم٦م وم٢مهن٤م اقمت٘مٝم٤م: »ًمف وىم٤مل ؾمٞمده٤م إمم وم٤مًمتٗم٧م اهلل، رؾمقل أن٧م

 قمغم واًمتٕمٚمٞمؼ اًمٕمٔمٞمؿ احلدي٨م هذا ذح هق أن اًمقاىمع سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م ًمٞمس

شمف ُمـ وم٘مرة يمؾ  إمم وصؾ ويمٞمػ احلٙمؿ، شمًٚمًؾ يمٞمػ[ ًمٜمٕمرف] ذيمرشمف وإٟمام وم٘مرا

 إُمر أول ذم ىمٌؾ ُمـ ذًمؽ يم٤من سمٞمٜمام سم٤مًمٚمٗمظ، اًمًالم رد ذًمؽ وُمـ اًمٙمالم حترير
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 ح٤م أنف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م إمم ٕقمقد احلدي٨م هذا أذح أن أريد ٓ ُمنموقًم٤م، ضم٤مئًزا 

 ُم٤م أظمذين: »ىم٤مل اًمٚمٗمٔمل سم٤مًمًالم اجلقاب يًٛمع ومل اًمًالم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم أخ٘مك

 ارشمٙمٌتف اًمذي ُم٤م! شمرى: سمٕمٞمد وُمـ ىمري٥م ُمـ يٗمٙمر أصٌح: يٕمٜملش سمٕمد وُم٤م ىمرب

 أن سمٕمد اجلقاب ومج٤مءه ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اًمًالم قمكم يرد مل طمتك اًمنمع ومٞمف وظم٤مًمٗم٧م

 ىم٤مل يمام ديٜمف، ذم: أي أُمره، ذم حيدث اهلل إن: اًمّمالة ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٚمؿ

ش رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »آظمر طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 يِم٤مء، ُم٤م أُمره ذم حيدث اهلل إن: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 ىمرب ُم٤م أظمذه اًمذي ُمًٕمقد ٓسمـ يٕمتذر ويم٠منفش اًمّمالة ذم يمالم أٓ أطمدث مم٤م وإن

 أرد مل وًمذًمؽ اًمّمالة، ذم يمالم أٓ وهق ضمديد طمٙمؿ ٟمزل ٕنف هيٛمٜمؽ6 ٓ سمٕمد وُم٤م

 .سم٤مإلؿم٤مرة ايمتٗمٞم٧م وإٟمام اًمًالم قمٚمٞمؽ

 اًمرُمز هل اإلؿم٤مرة هذه اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمـ اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م اإلؿم٤مرة، هذه

 قمغم اًمًالم أخ٘مك ومٛمـ ىمٌؾ، ُمـ ُمنموقًم٤م يم٤من اًمذي ًمٗمًٔم٤م اًمًالم رد قمـ واًمٌديؾ

 يم٤من إن اًمًالم، سم٢مطمدامه٤م يرد أن إؿم٤مرشملم ُمـ إؿم٤مرة أو طم٤مًمتلم، ُمـ طم٤مًم٦م ومٚمف اعمّمكم

 اًمداظمؾ ومدظمؾ سم٤معمّمٚملم ممتٚمًئ٤م يم٤من اًمذي اعم٤ٌمرك اعمًجد يمٝمذا ُمزدطمؿ ُمٙم٤من ذم

 أن ومٕمٚمٞمٝمؿ طمقًمف، ُمـ قمغم يًٚمؿ وإٟمام يمثػًما  صقشمف يرومع وٓ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: وىم٤مل

 ومحٞمٜمئذ اًمّمٗمقف وراء ُمـ اًمداظمؾ يٙمقن أن سملم ختتٚمػ اإلؿم٤مرة هذه سم٤مًمٞمد، يِمػموا

 ُمًٕمقد اسمـ قمغم أؿمٙمؾ ُم٤م اعمًٚمؿ قمغم يِمٙمٚمـ وٓ شمرى، طمتك اًمٞمد رومع يٜمٌٖمل

 رد ٕن إىمؾ6 قمغم سمٕمْمٝمؿ يدهؿ ومػمومٕمقن اًمًالم؟ قمكم يردوا مل ح٤مذا ومٞمت٤ًمءل

 ُمـ آت اعمًٚمؿ يم٤من وإن اًم٤ٌمىملم، قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مي٦م، ومرض اًمًالم

ه سمحٞم٨م اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق د يرومع أن ومٞمٙمٗمل سمدوره هق ويراهؿ اعمّمٚمقن يرا  هٙمذا يده اًمرا

 ًمف اًمًالم، وقمٚمٞمٙمؿ: وهق اًمٚمٗمظ قمـ اًمٌديؾ اًمًالم رد ًمٞمح٘مؼ اًمرومع ذم ي٤ٌمًمغ وٓ

 اإلؿم٤مرة هذه سمرأؾمف، إؿم٤مرة اًمًالم يرد أو سمٞمده إؿم٤مرةً  اًمًالم يرد أن سملم اخلٞم٤مر

 هذا رد طمٞمٜمذاك ومٞمٔمٝمر ومرًو٤م اعمّمكم يم٤من أو ىمٚمٞماًل  اجلٛمع يم٤من إذا شمٙمقن إٟمام اًمث٤مٟمٞم٦م،

 .اًمًٝمٚم٦م اًمًٛمح٦م اإلؿم٤مرة هبذه اًمًالم
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 اعمّمكم ُمـ اًمًالم رد يمٞمٗمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أردت اًمذي إول اًمٜمقع هق هذا

 إًم٘م٤مء أن هٜم٤م اًمتذيمػم ُمـ سمد ٓ اًمث٤مين، اًمٜمقع إمم أنت٘مؾ أن وىمٌؾ قمٚمٞمف، ؾمٚمؿ ُمـ قمغم

 ومًٚمؿ ًم٘مٞمتف إذا طمؼ اعمًٚمؿ قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ: »ذيمره اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ىمٚمٜم٤م يمام اًمًالم

ٟمف وًم٘مل اعمًجد إمم أو اعمّمغم إمم اًمداظمؾ: وم٢مًذاش قمٚمٞمف  ومٕمٚمٞمف يّمٚمقن اعمًٚمٛملم إظمقا

 .ذيمرٟم٤م يمام إؿم٤مرة إٓ يٙمقن ٓ اًمرد وًمٙمـ ًم٘مٞمف، ٕنف سم٤مًمًالم6 ي٤ٌمدرهؿ أن

: إؾمػ ُمع ُمٝمجقرة أجًْم٤م ؾمٜم٦م وهذه قمٚمٞمف، أنٌف أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمث٤مين اًمٜمقع أُم٤م

 اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم حمٗمقفًم٤م يزال ٓ هلل واحلٛمد اًمٚم٘م٤مء قمٜمد اًمًالم إًم٘م٤مء أن هل

 أظم٤مه أطمدهؿ ومٞمٚم٘مك اإلًم٘م٤مء، هبذا خيٚمقن سمدؤوا ىمد سمٕمْمٝم٤م يم٤مٟم٧م وإن اإلؾمالُمٞم٦م،

 إذا اًمٌالد سمٕمض وذم سمؾ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: سم٘مقًمف ي٤ٌمدره وٓ اخلػم يٛمًٞمف أو ومٞمّمٌحف

٤ًٌم، أو أهًؾ َا: ًمؽ ىم٤مل وإٟمام اًمًالم، قمٚمٞمؽ رد ُم٤م اًمًالم أخ٘مٞم٧م  سمٕمده ُم٤م إصمؿ وهذا ُمرطم

 وَمَحٞمُّقا  سمَِتِحٞم٦َمٍ  طُمٞم ٞمُتؿْ  َوإَِذا: ▬اعمٕمرووم٦م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن إصمؿ6

ـَ  ًَ وَه٤م َأوْ  ُِمٜمَْٝم٤م سم٠َِمطْم  اًمنمقمل اًمًالم أن ُمًٚمؿ أي قمغم خيٗمك وٓ [42:اًمٜم٤ًمء♂ ]ُردُّ

 ذم ووٕمف اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ هق: »آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه طمدي٨م أول ذم ىمٚمٜم٤م يمام اإلؾمالُمل

: سم٘مقًمف ي٤ٌمدره صمؿ اعمًٚمؿ أظمٞمف قمغم اًمًالم هذا يٚم٘مل ومٛمـش ٞمٜمٙمؿسم وم٠مومِمقه إرض

٤ًٌم أهاًل   هل سم٤مًمتل اًمًالم قمٚمٞمف رد ومام.. اخلػم ُم٤ًمء.. اخلػم ص٤ٌمح.. ُمرطم

 .ُمٜمٝم٤م ذيمر قمغم اعمًٚمٛمقن أخئؽ يٙمقن أن جي٥م ُمٕمّمٞم٦م ومٝمذه..أطمًـ

 اًمًالم إًم٘م٤مء قمغم احلريّملم ُمـ يمثػًما  أن سمف أذيمر أن أن أريد اًمذي اًمٌمء ًمٙمـ

 سم٢مًم٘م٤مء هيتٛمقن اًمذيـ: اًمتٜمٌٞمف وهٜم٤م اًمٗمراق، قمٜمد اًمًالم سم٢مًم٘م٤مء هيتٛمقن ٓ اًمٚم٘م٤مء قمٜمد

ًٓ  يٚم٘مقن وٓ هيتٛمقن ٓ اًمٚم٘م٤مء قمٜمد اًمًالم  اعمٗم٤مرىم٦م، قمٜمد اًمًالم إلًم٘م٤مء واهتامًُم٤م سم٤م

 ومٚمٞمًٚمؿ، ظمرج وإذا ومٚمٞمًٚمؿ، اعمجٚمس أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل

 ش.إظمرى ُمـ سم٠مطمؼ إومم ومٚمٞم٧ًم

 ودظمٚم٧م ـمٗمتٝم٤م اًمتل اًمٌالد أيمثر ذم وضمدت ٕنٜمل سمف6 اًمتذيمػم أردت اًمذي هذا

 سمٕمْمٝمؿ ُمع ُم٤مؿملم اصمٜم٤من يٙمقن ىمد سمؾ اعمٗم٤مرىم٦م، قمٜمد اًمًالم إًم٘م٤مء هيٛمٚمقن إًمٞمٝم٤م

 قمٜمد ي٘مؾ مل ٕنف اٟمٍمف6 أنف ص٤مطمٌف يٚمتٗم٧م ومال أطمدمه٤م، يٜمٍمف صمؿ اًمٌٕمض
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 قمٜمد اًمًالم أن إظمػم احلدي٨م ذم سملم ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمع قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: اعمٗم٤مرىم٦م

 قمٜمد اًمًالم ُمـ سم٠مطمؼ ًمٞمس اًمٚم٘م٤مء قمٜمد اًمًالم هذا وأن اًمٚم٘م٤مء، قمٜمد يم٤مًمًالم اعمٗم٤مرىم٦م

 إومم ومٚمٞم٧ًم ومٚمٞمًٚمؿ، ظمرج وإذا ومٚمٞمًٚمؿ، اعمجٚمس أطمديمؿ دظمؾ إذا»: اعمٗم٤مرىم٦م

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذهش إظمرى ُمـ سم٠مطمؼ

 (11:11:11/أ64: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 لؾسالم ادصيل رد

 أتك يم٤من إذا: ىمٚم٧م طمٞم٨م اًمًالم، رد ذم اًمٙمالم ذم اًمٞمد ًمرومع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يٌلم، طمتك أيمثر يرومع اًمّمػ وراء ُمـ أتك وإذا ىمٚمٞماًل، ؿمٞمًئ٤م يرومع اًمّمػ أُم٤مم ُمـ

 ويٜمتٌف يٗمٝمٛمٝم٤م أٓ اًمرأس طمريم٦م رد: يٕمٜمل حتريؽ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٗمٕمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م

 .اًمرومع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م إمم حيت٤مج أن دون اًمّمػ ظمٚمػ ُمـ أتك ُمـ: يٕمٜمل ذم هق ُمـ إًمٞمٝم٤م

 أفمٝمر اًمٞمد حتريؽ: ؾمت٠ًمل ٕنؽ اًمرأس6 حتريؽ جمرد هل٤م يٜمتٌف ُم٤م ٓ، :الشقخ

 ُمـ حترك طمٞمٜمام اًمرأس رؤي٦م وىمٗم٦م، إمم حتت٤مج ُم٤م ؿمؽ، سمال اًمٞمد اًمرأس؟ أو سم٤مإلؿم٤مرة

 ظمٚمػ؟ ُمـ أو أفمٝمر أُم٤مم

 .أُم٤مم ُمـ :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟.. وم٤مًم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل، هق هذا :الشقخ

 واطمدة؟ أو ُمًٕم٤م آصمٜم٤من :مداخؾة

 قم٤مُمٞم٤ًم يم٤من ًمق طمتك اعمًٚمؿ أن اعمٝمؿ واطمدة، ىمٚمٜم٤م وم٘مط، واطمدة ٓ، ٓ :الشقخ

٤م يٙمقن ٓزم ًً  ىمد هق اًمتل اًمٔمروف ي٘مدر.. إُمقر ي٘مدر قم٤مُمًٞم٤م يم٤من وًمق وم٘مٞمًٝم٤م ومٓمٜم٤ًم يمٞم

 إذا أنف يٕمرف: إًذا وم٤معمّمكم قمٚمٞمؽ، اًمًالم: ًمف ىم٤مل اعمّمكم أُم٤مم ومج٤مء ومٞمٝم٤م، يٙمقن

 ومام سمٕمٞمد، ُمـ ؾمٚمؿ أو اخلٚمػ ُمـ ضم٤مء ًمٙمـ اًمًالم، رد سم٠منف اعمًٚمؿ ومٝمؿ هٙمذا قمٛمؾ

 .وأووح وأفمٝمر أضمال إؿم٤مرة شمٙمقن أن إٓ طمٞمٜمذاك يٙمٗمل

 (11:14:11/ب65: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 لؾسالم رده وكقػقة ادصيل عذ السالم إلؼاء

 اًمّمالة ذم همرار ٓ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من داود أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م ذم :مداخؾة

 .إول اًم٘مًؿ هذا اعمّمكم، قمغم اًمًالم ـمرح ُمٜمع قمغم سمف سمٕمْمٝمؿ وم٤مطمت٩مش شمًٚمٞمؿ وٓ

ٌف سمٕمض أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح ذم اًمٓمح٤موي ذيمر وم٘مد: اًمث٤مين اًم٘مًؿ وأُم٤م  دومع ذم اًمِمُّ

 .اًمّمالة ذم سم٤مإلؿم٤مرة اًمًالم رد ؾمٜم٦م وهل اًمًٜم٦م، هذه

 اًمّمالة قم٘م٥م ُمًٕمقد اسمـ قمغم رد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم سم٠منف: ذيمر ُم٤م مجٚم٦م ُمـ

 طمٞمٜمام سم٤مًمٚم٤ًمن، اًمًالم قمغم رداً  وشمٕمتؼم دمزئ سم٤مًمٞمد اإلؿم٤مرة يم٤مٟم٧م ًمق: وم٘م٤مل سمٚم٤ًمٟمف،

 .اًمّمالة قم٘م٥م ُمًٕمقد اسمـ قمغم يرد أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من ُم٤م اعمّمكم، قمغم ذًمؽ ـمرح

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ومحقل :مداخؾة

 اسمـ ىمّم٦م ذم أطم٤مدي٨م ُمـ يدّي  سملم ُمر ومٞمام- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أذيمر ٓ أن٤م :الشقخ

 سمٕمد ًمٗمٔم٤مً  اًمًالم رد وسملم يّمكم، وهق إؿم٤مرةً  اًمًالم رد سملم مجع أنف -ُمًٕمقد

 .هذا أذيمر ٓ اًمّمالة، ُمـ ظمروضمف

 قمـ سمٕمٞمد اًمٕمٝمد أن وسمخ٤مص٦م- واإلطم٤مـم٦م، اإلطمّم٤مء ٟمَدقمل ُم٤م: احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م

 طمٙمٞمتف- يمام ًمٗمٔم٤مً  اًمًالم رد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صح إن: ٟم٘مقل وًمٙمٜمٜم٤م -اعمقوقع هذا

 .وارد همػم -اًمٓمح٤موي قمـ

 ؾمٚمؿ طمٞمٜمام ُمًٕمقد اسمـ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ سم٤مإلؿم٤مرة اًمًالم رد ٕن: ذًمؽ

 اًمّمالة ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد رًدا اًمٚمٗمٔمل اًمًالم إفمٝم٤مر جيقز ٓ أنف يٕمٜمل ٓ سم٤مًمٚمٗمظ، قمٚمٞمف

 رد وذقمٞم٦م ًمٗمٔم٤ًم، اعمّمكم قمغم اًم٘م٤مدم ُمـ اًمًالم إًم٘م٤مء ذقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ: صمؿ أوًٓ،

 .إـمالىم٤مً  وذاك هذا سملم شمٜم٤مذم هٜم٤مك ًمٞمس إؿم٤مرًة، اًمًالم اعمّمكم

 طمدي٨م أن٧م أن، سم٤مزم ذم خيٓمر أن٤م وًمٙمـ اًمِمٌٝم٦م، هذه ًمرد حييين اًمذي هذا

 اًمٓمح٤موي؟ قمـ ذيمرشمف اًمذي هبذا قمٝمد

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :مداخؾة
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 ذم إؿم٤مرة اًمًالم رد سملم مجع اًمرؾمقل أن: هٜم٤مك رواي٦م ذم إٟمف وىم٤مل :الشقخ

 .اًمّمالة سمٕمد وًمٗمٔم٤مً  اًمّمالة،

 ُمًٕمقد اسمـ قمغم رد أنف: ىمّمدت هبذا، رواي٦مً  هٜم٤مك أن أفمـ ُم٤م ٓ، :مداخؾة

 .اًمّمالة قم٘م٥م

 .ُمٜمؽ ومٝمٛمتف أن٤م اًمذي هذا :الشقخ

 ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اًمرواي٤مت سمٕمض وذم ٟمٕمؿ، أي :مداخؾة

 أظمر، قمـ ُمٜمٗمّمؾ طمدي٨م هٙمذا، وم٠مؿم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ؾمٚمٛم٧م: ىم٤مل سم٠منف ٟمٗمًف

 قم٘م٥م قمكم رد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ضم٤مء أطمدمه٤م ُمًٕمقد، اسمـ قمـ ُمٜمٗمّمٚملم طمديثلم

 .اًمّمالة ذم وهق إؿم٤مرة قمٚمٞمف رد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ضم٤مء وأظمر اًمّمالة،

 وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم أخ٘مك ُمًٕمقد اسمـ أن احلديثلم ُمـ يُمؾ   وذم :الشقخ

 يّمكم؟

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .احلديثلم ُمـ يُمؾ   وذم :الشقخ

 ...اهلل ؿم٤مء إن وٟمراضمع ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ش.شمًٚمٞمؿ وٓ اًمّمالة ذم همرار ٓ: »داود أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 وهذا اإلؾمالم، أول ذم ُمنموقم٤مً  هذا يم٤من ٕنف ًمٗمٔم٤ًم6 ُم٘مّمقد اًمتًٚمٞمؿ :الشقخ

 ُمـ رضمع ح٤م: ي٘مقل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ٕن ُمًٕمقد6 اسمـ طمدي٨م ٟمٗمس قمٚمٞمف َيُدًمٜم٤م

 اًمًالم، قمٚمٞمف وم٠مخ٘مٞم٧م: »ىم٤مل يّمكم، وهق ًم٘مٞمف ُم٤م أول ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٚم٘مل احلٌِم٦م

 ش.سمٕمد وُم٤م ىمرب ُم٤م وم٠مظمذين سمرأؾمف، إزم وم٠مؿم٤مر

 ًمٗمٔم٤مً  اعمّمكم قمغم ؾمٚمؿ إذا اًمٜم٤مس أطمد يم٤من احلٌِم٦م إمم ي٤ًمومر أن ىمٌؾ أنف: اًم٥ًٌم

 هق ىمٌؾ، ُمـ يٕمرومف مل سمام ُمًٕمقد اسمـ ومقضمئ وًمذًمؽ يّمكم، وهق ًمٗمٔم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف رد

 ؾم٤مسم٘م٤ًم، يٕمرومف اًمذي وهق ًمٗمٔم٤ًم، يرده ٓ اًمرؾمقل! اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ي٘مقل
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 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٠من ومقضمئ ومٚمام ىمٌؾ، ُمـ ُمنموقم٤مً  ومٙم٤من اإلؾمالم، حتٞم٦م اًمًالم أن

 ش.سمٕمد وُم٤م ىمرب ُم٤م أظمذين: »ىم٤مل إؿم٤مرة، ُمًٕمقد اسمـ ؾمالم رد قمغم اىمتٍم

 -اًمًالم قمٚمٞمف- طم٤مًمف ًم٤ًمن يم٠من ُمًٕمقد اسمـ ـمٛم٠من اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمؿ َح٤م صمؿ

 ضَمدَ  أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ إؿم٤مرًة، اًمًالم رد قمغم أن٤م اىمتٍمت طمٞمٜمام سم٠مؾم٤مً  شمٔمـ ٓ: ي٘مقل

 أطمدث مم٤م وإن يِم٤مء، ُم٤م هذا أُمره ذم حُيِدث اهلل إن: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ضمديد، طُمْٙمؿٌ 

 ش.اًمّمالة ذم يمالم ٓ أن

 إًم٘م٤مء أن سمٞم٤من صدد ذم احلدي٨م وهذا اإلؾمالم، أول ذم يم٤من يمام شمًٚمٞمؿ، ٓ: وم٢مذاً 

 .يمالم اًمنمع ًمٖم٦م ذم يًٛمك هذا اًمًالم ورد اًمًالم،

 .سم٤مًمٚمٗمظ اًمًالم رد طمرم إذاً  اًمّمالة، ذم اًمٙمالم طمرم اهلل أن دام وُم٤م

 اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ سم٤مًمٙمػ، إؿم٤مرةً  أو سم٤مًمرأس إيامءً  إُم٤م ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرة ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ 

 هذا ،شاًمّمالة ذم يمالم ٓ أن: أطمدث ىمد اهلل وإن: »هذا ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ٟمٗمًف

 .اًمًالم رد ُمـ سم٠موؾمع ُم٤ٌمطم٤مً  اًمّمالة ذم يم٤من اًمٙمالم سم٠من: يٕمٓمٞمٜم٤م

 أطمدهؿ يدظمؾ اإلؾمالم، أول ذم يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن: ُمٕم٤مذ قمـ طمدي٨م وقمٜمدٟم٤م

 ومٞم٘مقل ريمٕم٦م؟ أيُّ  هذه: وي٠ًمخف ص٤مطمٌف، ضمٜم٥م ومٞمجٚمس ىم٤مئٛم٦م، اًمّمالة جيد اعمًجد

 ذم اإلُم٤مم ويِم٤مرك وم٤مشمتف اًمتل اًمريمٕم٦م هق ومػميمع اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م هذه: -ُمثالً – ًمف

 .اًمٌ٘مٞم٦م

 ذم وىمػ اًمّمالة، ذم ىمٞم٤مم واًمٜم٤مس اعمًجد ومدظمؾ ضمٌؾ، سمـ ُمٕم٤مذ يقًُم٤م أتك طمتك

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل وم٤مشمف، ىمد سمام وأتك هق وىم٤مم ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وؾمٚمؿ يم٤مًمٕم٤مدة، ؾم٠مل وُم٤م اًمّمػ

ـَ  ىمد ُمٕم٤مذاً  إن: »واًمًالم اًمّمالة ، اًمّمالة ُمـ أدريمتؿ ومام ؾمٜم٦م، ًمٙمؿ ؾم  وُم٤م ومّمٚمقا

 ش.وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ

 يِم٤مء، ُم٤م أُمره ذم حيدث اهلل وإن: »-ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم- اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 ش.اًمّمالة ذم يمالم ٓ أن أطمدث مم٤م وإن
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 سمديٚمف وأىم٤مم وضمؾ، قمز اهلل أخٖم٤مه ىمد قمٜمدهؿ، ُمٕمرووم٤مً  يم٤من اًمذي اًمٙمالم هذا: أي

  َوىُمقُُمقا : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف
ِ
َ
ِ
 .[614:اًمٌ٘مرة♂ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

ٌَحقا  اإلُم٤مم ظمٚمػ اح٠مُمقم أو اإلُم٤مم يٕمٜمل :مداخؾة  أنف أو هلؿ؟ يًتج٥م ومٚمؿ ؾم

 اًمّمالة؟ هذه طمٙمؿ ومام ًمُٞمْٗمِٝمَٛمُٝمؿ، يمالُم٤مً  شمٙمٚمؿ هق أو يمالُم٤ًم، ومتٙمٚمٛمقا  قمٚمٞمٝمؿ يٗمٝمؿ مل

 ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اًمتًٌٞمح أُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمٙمالم جيقز ٓ: ـمٌٕم٤مً  :الشقخ

ة ومٚمُٞمًٌح اًمّمالة ذم رء ٟم٤مسمف  ش.شُمّمٗمؼ واعمرأ

 .جيقز ُم٤م هذا ،شاصمٜمتلم صٚمٞم٧م» ،شصمالصًم٤م صٚمٞم٧م» ،شإُم٤مم ي٤م أظمٓم٠مت: »اًمٙمالم أُم٤م

 .ٟمٕمؿ. صحٞمح٦م وم٤مًمّمالة ظمٓم٠مً  وىمع وإن اًمّمالة، سمٓمٚم٧م قمٛمداً  وىمع إن ًمٙمـ

 (   11: 61: 63/ 062/ واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾؿصؾني السالم رد حؽؿ

ه أُم٤م يمٗم٤مي٦م، ومرض اًمًالم ردّ  :السائؾ  َرّدوا آظمريـ وضمقد ُمع اًمّمالة أثٜم٤مء ذم َردُّ

 طمٞمٜمذاك؟[ احلٙمؿ ومام] يّمٚمقن، ٓ ممـ اًمًالم

 إذا: سمٛمٕمٜمك يمٗم٤مئٞم٤مً  ومرو٤مً  اًمًالم َردُّ  يم٤من إذا اًم١ًمال، ٟمٗمس ذم اجلقاب :الشقخ

ّٚمؿ، رضمؾ قمٚمٞمٜم٤م دظمؾ ًَ  .أظمريـ قمـ اًمٗمرض ؾم٘مط وم٘مد أطَمُدٟم٤م، ومرد وَم

 واًمٌٕمض يّمكم، وسمٕمُْمٜم٤م اًمداظمؾ دظمؾ -اًم١ًمال ُمقوع وهٜم٤م-: شمّمقرٟم٤م وم٢مذا 

 اعمّمكم قمـ اًمٗمرض ؾم٘مط وم٘مد يّمٚمقن، ٓ اًمذيـ ه١مٓء أطمدُ  اًمًالم وَمَردّ  يّمكم، ٓ

 .ُمٜمف وم٤مئدة ٓ شمٙمرار -اًمقاىمع– وم٤مًم١ًمال سمٞمده، إؿم٤مرةً  َيُردَ  أن

 ؾم١ماًمف6 ذم ي٘مقل أن يريد اًم٤ًمئؾ ًمٕمؾ: ذهٜمل ذم أو ظَمَٚمدي ذم يدور اًمذي ًمٙمـ 

 ومٝمؾ يّمكم، ٓ أظمر واًمٌٕمض يّمكم، وسَمٕمُْمٝمؿ اعمًجد، ذم اًمداظمؾ دظمؾ إذا

وا أن ًمٚمٛمّمٚملم ٚم ؿ قمغم اًمًالم َيُردُّ ًَ  سمٞمدهؿ؟ إؿم٤مرة اعمُ
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 أنف: هق -آٟمٗم٤مً  ىمرأتف اًمذي- اًم١ًمال ومجقاب ُيقضَمف، أن يٜمٌٖمل اًمذي اًم١ًمال هذا 

 .إومم سم٤مًمّمقرة اعمَُتَٕمٚم ؼ اجلقاب قمـ -أجْم٤مً – َيـْخَتٚمِػ ٓ

َٚمؿ، اعمجٚمس إمم اًمداظمؾ دظمؾ إذا: إومم اًمّمقرة ذم ىمٚمٜم٤م  ًَ  ضم٤مز، أطمُدهؿ ومرد وَم

وا أن مجٞمٕم٤مً  هلؿ جيقز ٓ أنف يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ اًم٤ٌمىملم، قمـ اًمٗمرض ؾم٘مط: أي  يردُّ

 .إومْمؾ هق هذا سمؾ اًمًالم، وقمٚمٞمٙمؿ: ي٘مقل يمٚمٝمؿ قمٚمٞمف، اًمًالم

 ًمٙمـ أظمريـ، قمـ سم٤مًمقاطمد اًمًالم إضم٤مسم٦م وَمْرِوَٞم٦م ؾم٘مقط ذم يم٤من إول اًمٌح٨م 

ع ٓ أظمريـ أن: يٕمٜمل ٓ هذا  قمغم ًمٙمـ اًمًالم رد هلؿ ينمع سمؾ اًمًالم، َردّ  هلؿ ُينْمَ

 .اًمقضمقب ؾمٌٞمؾ قمغم وًمٞمس آؾمتح٤ٌمب ؾمٌٞمؾ

 اًمداظمؾ دظمؾ إذا -آٟمٗم٤مً - َصَقرهت٤م اًمتل إظمرى اًمّمقرة ذم احلٙمؿ يمذًمؽ

 أو إؿم٤مرة، اعمَُّمّٚملم أطمدُ  َردّ  وم٢مذا يّمكم، ٓ وسمٕمْمٝمؿ يّمكم، وسمٕمْمٝمؿ اعمًجد،

 .اًمقاضم٥م ؾم٘مط وم٘مد ًمٗمٔم٤ًم، اجل٤مًمًلم

وا ًمق: ي٘م٤مل -أجْم٤مً - وًمٙمـ   ًَمْٗمَٔم٤ًم، ُيَّمّٚمقن ٓ اًمذيـ أوئلؽ اًمًالَم، مجٞمٕم٤مً  َردُّ

 .ُمٜمٝمؿ واطمدٌ  َيُردَ  أن اًمٗمرض وإٟمام إومْمؾ، هق ومٝمذا إؿم٤مرًة، ُيَّمّٚمقن واًمذيـ

 أطمد يرد أن وهق إيمٛمؾ، هق إٟمام اًمقاضم٥م: وم٠مىمقل ٟمٗمز قمغم أؾمتدرك وًمٙمٜمل

ون يّمٚمقن ٓ واًمذيـ اجل٤مًمًلم، احل٤مرضيـ  ومٞمٝمؿ سمام -ؾم٤مئُرهؿ َردَ  وم٢من ًمٗمٔم٤ًم، َيُردُّ

 .سمٞم٤مٟمف أردت ُم٤م هذا. إومْمؾ هق إؿم٤مرًة، واعمَُّمَٚمقن ًمٗمٔم٤ًم، اجل٤مًمًقن -اعمّمٚمقن

 .:.. (5.: 6/ 32/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم بصقت والبؽاء والـػخ الـحـحة حؽؿ

 اًمٗمرض؟ صالة ذم اًمٜمحٜمح٦م طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م يمالُم٤ًم، ًمٞم٧ًم ٕهن٤م اًمّمالة6 شمٌٓمؾ ٓ اًمٜمحٜمح٦م :الشقخ

 .حل٤مضم٦م اًمٜمحٜمح٦م
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ءً  إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م سمٙمؾ آؾمتدٓل ٟمرى يمٜم٤م وًمق   صحٞمح٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقا

 هذا ًمٙمـ ًمٕمكم، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٜمحٜمح سمحدي٨م ٓؾمتدًمٚمٜم٤م صحٞمح، همػم أو

 .اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م ٟمًتدل أن طم٤مضم٦م ُمـ سمٜم٤م وُم٤م وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده احلدي٨م

 ٓ أنف قمغم اًمدًمٞمؾ ضم٤مء اًمذي هق اًمٙمالم ٕن يمالُم٤ًم6 ًمٞمس اًمتٜمحٜمح أن وطمًٌٜم٤م 

 قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم هل٤م، إوم٤ًمد ومٝمق اًمّمالة ذم يّمٚمح ٓ وُم٤م اًمّمالة، ذم َيّْمُٚمح

 ؾم١ماًمؽ؟

 اًمٜمٗمخ؟[ طمٙمؿ] :مداخؾة

 صالة سم٤مًمّمح٤مسم٦م صغم ح٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم وم٘مد وأؾمٝمؾ، أهقن اًمٜمٗمخ :الشقخ

 ومٝمق يمالُم٤ًم، ًمٞمس اًمٜمٗمخ ويمذًمؽ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمجقده ذم ٟمٗمخ اًمٙمًقف

ٌْٓمِؾ ٓ أجْم٤مً   .اًمّمالة ُي

 سمّمقت؟ واًمٌٙم٤مء :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ اًمّمالة، يٌٓمؾ ٓ يمذًمؽ :الشقخ

 ُيْٙمَره؟ وٓ :مداخؾة

 ُمـ يّمدر ومٞمام هق إٟمام رء، أي ذم سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل أن أتّمقر أن٤م هذا :الشقخ

 ذم سم٤معمٙمٚمػ هق ومام سمّمقت، اًمّمالة ذم وهق اًم٤ٌميمل سمٙمك وإذا ُمٜمف، سم٘مّمد إٟم٤ًمن

 .ٟمٗمًف يٛمٚمؽ ٓ ٕنف ذًمؽ6

 يم٠مزيز أزيز وًمّمدره صالشمف، ذم يٌٙمل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ 

 .يم٤معمرضمؾ اًمٜمٌل سمٙم٤مء اعمرضمؾ،

 ذًمؽ وطملم ُم٘مّمقدًا، يم٤من إذا إٓ مهللا اًمٌٙم٤مء، ُيٙمره: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ومال 

 .اًمٔمٝمقر ي٘مًؿ اًمٔمٝمقر وطم٥م اًمٔمٝمقر وطم٥م واًمًٛمٕم٦م، اًمري٤مء إمم اعم٠ًمخ٦م خترج

 :..:.. ( 16/   53/   واًمٜمقر اهلدى)  
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 يبطؾفا؟ هؾ الصالة دم الـػخ

 هريرة أبك وقمـ، ؾمٕمٞمد رواهش. شمٙمٚمؿ وم٘مد صالشمف رم ٟمٗمخ ُمـ: »قم٤ٌمس اسمـ ىمقل

 .ُمقىمقف. قمٜمٝمام يث٧ٌم ٓ: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل، ٟمحقه

 اخلي سمـ أمحد ـمريؼ ُمـش 6/616» اًمٌٞمٝم٘مك رواه ًمٙمـ، ؾمٜمده قمغم أىمػ ومل

 قمـ ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜم٤م ىم٤مل اجلٕمد سمـ قمغم طمدصمٜم٤م ىم٤مل قمغم سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك

 - يمالُم٤م يٙمقن أن خيِمك يم٤من إٟمف: سمٚمٗمظ قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمْمحك أبك قمـ إقمٛمش

 .- اًمّمالة رم اًمٜمٗمخ يٕمٜمك

 شم٤مرخيف رم اخلٓمٞم٥م أورده، هذا اخلي سمـ أمحد همػم يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 اًمٓمؼماٟمك اًم٘م٤مؾمؿ وأبق اعم٘مرى اًمٜم٘م٤مش سمٙمر أبق قمٜمف روى أنف وذيمرش 314 ـ 0/313»

 قمنمة مخس ؾمٜم٦م ُم٤مت، ُمٜمتنمة يمثػمة ظمراؾم٤من أهؾ قمٜمد ورواي٤مشمف: »ىم٤مل. وهمػممه٤م

 .شمٕمديال وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمر وملش وصمالصمامئ٦م

 اخلٓمٞم٥م شمرمج٦م اعمقصغم اًمٕمٛمرى إؾمح٤مق أبق أنف اًمٔم٤مهر قمغم سمـ وإسمراهٞمؿ

 ش.وصمالصمامئ٦م ؾم٧م ؾمٜم٦م شمقرم صم٘م٦م ويم٤من: »وىم٤ملش 2/316»

 ٓ فم٤مهر همػم يمالُم٤م اًمٜمٗمخ يمقن وم٢من، اًمّمقاب إمم أىمرب اًمٚمٗمظ هبذا وهق: ىمٚم٧م

 يمالُم٤م يٙمقن ٓ واًمٜمٗمخ: » قم٘مٌف اًمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل وًمذًمؽ اًمٚمٖمقي٦م وٓ اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ

 ش.يمالُم٤م يٙمقن ومال هج٤مء ًمف يمالم ُمٜمف يٗمٝمؿ مل إذا وأُم٤م، هج٤مء ًمف يمالم ُمٜمف سم٤من إذا إٓ

 ([151) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

ـْ  الصالة دم لقس مـ تعؾقؿ جقاز  فقفا هق َم

 ذم ًمٞمس ُمـ شمٕمٚمٞمؿ ضمقاز: وومٞمف[: اًم٘مٌٚم٦م حتقيؾ طمدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]  

ـْ  اًمّمالة  .ومٞمٝم٤م هق َُم
 ([3/34) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 43 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 صالتف يػسد ال الصالة دم لقس مـ لؽالم ادصيل اشتامع

 ُمـ ًمٙمالم اعمّمكم اؾمتامع وأن[: اًم٘مٌٚم٦م حتقيؾ طمدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر] 

  .صالشمف يٗمًد ٓ اًمّمالة ذم ًمٞمس
 ([3/34) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 اإلمام عذ الَػْتُح 

 :24 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًم٘مراءة ذم قمٚمٞمف أرشم٩م إذا اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح يت٘مّمد أن ًمٚمٛم٘متدي وينمع

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ـَ  ٧ْم  إذا اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص وؾَم ًَ ءُة6 قمٚمٞمف ًُمٌِ  وم٘مرأ  صالة، صغم وم٘مد  اًم٘مرا

يَب   ىم٤مل اٟمٍمف6 ومٚمام قمٚمٞمف، ومُٚمٌس ومٞمٝم٤م،
 ش.ُمٕمٜم٤م؟ أصٚمٞم٧َم : »ُٕ

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مل 

 .!ش؟[قمكم شمٗمتح أن] ُمٜمٕمؽ ومام: »ىم٤مل 
 ([6/152) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 





 

 صابعاأل وفرقعة التفل حكه

 الصالة يف وااللتفات





ًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة  ص٤مسمع وا  53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 الشقطان وشقشة إلبعاد الصالة؛ أثـاء التػؾ

 اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م إلسمٕم٤مد اًمّمالة أثٜم٤مء اًمتٗمؾ ذم طمدي٨م هٜم٤مك :مداخؾة

 .وآؾمتٕم٤مذة

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 ٕن ٟمٔمراً  اعمٜمٗمرد6 سمّمالة أو اًمٜم٤مومٚم٦م سمّمالة اًمٕمٛمؾ هذا ُيَ٘مَٞمدُ  ومٝمؾ :مداخؾة

 ومام هذه، اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمامل، قمغم اًمِمٞمٓم٤من يٙمقن ٓ ُمرصقص٤مً  يم٤من إذا اًمّمػ

 هذا؟ ذم ىمقًمٙمؿ

 صالة ذم يم٤من إذا ؿمامًمف ذم اًمِمٞمٓم٤من يٙمقن ٓ ومٝمٛم٧م، ُم٤م إظمػمة اجلٛمٚم٦م :الشقخ

 اجلامقم٦م؟

 ذاك ٕن ًمٚمِمٞمٓم٤من6 ـمرداً  اًمِمامل قمغم اًمتٗمؾ اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا: يٕمٜمل ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 .ُمقىمٕمف

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 وضمقد ًمٕمدم ٟمٔمراً  اًمتٗمؾ6 هذا ٟمؽمك ُمرصقص٤مً  اًمّمػُّ  يم٤من إذا ومٝمؾ :مداخؾة

 اعمّمٚمٞملم؟ سملم اًمِمٞمٓم٤من

 .اًم١ًمال هذا ُمـ زم يٌدو اًمذي اصمٜم٤من أُمران هٜم٤م :الشقخ

 أيب سمـ قمثامن طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمقضمقد -ـمٌٕم٤مً َ – احلدي٨م هذا 

 قمـ اًمِمٞمٓم٤من ذاك ٕن ذًمؽ6 سم٠من ي٤ًمره، قمـ ًمٚمَتٗمؾ شمٕمٚمٞمالً  ومٞمف أن أذيمر ٓ اًمٕم٤مص،

 هذا؟ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف أن شَمْذيُمر هؾ ي٤ًمره،

 .شمٕمٚمٞمالً  ومٞمف ًمٞمس :مداخؾة

 .إول اًمٌمء هذا أذيمره، أن٤م اًمذي إول اًمٌمء هذا :الشقخ



ًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ص٤مسمع وا  56   طمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 وُمـ دًمٞمؾ، قمٜمدٟم٤م وًمٞمس اجلٝم٦م، هذه ذم ؿمٞمٓم٤من هٜم٤مك يم٤من إن: أظمر واًمٌمء 

 .سمج٤مٟمٌف يّمكم آظمر ُُمَّمؾ   ي٤ًمره قمـ يم٤من إذا ذه٥م اًمِمٞمٓم٤من أن اًمدًمٞمؾ ضم٤مء أجـ

 :ي٘م٤مل وهٜم٤م ًمف، أصؾ ٓ شمٕمٚمٞمؾ قمغم ىم٤مئؿ شمٕمٚمٞمؾ أنف أقمتؼم وم٠من٤م 

 .أقمقج واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ وهؾ

 ذم يم٤من ؾمقاء إـمالىمف، قمغم اًمنمقمل احلٙمؿ شمٜمٗمٞمذ يٜمٌٖمل: أىمقل ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مءً 

 ذم أو ٟم٤مومٚم٦م، اجلامقم٦م صالة ذم أو ًمقطمده، اًمٗمريْم٦م صالة ذم أو ًمقطمده اًمٜم٤مومٚم٦م صالة

 .ومريْم٦م اجلامقم٦م صالة

 سمٌمء احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ي٠مت مل سم٘مٞمقد ُيَ٘مَٞمد وٓ سمحرومٞمتف، ُيٜمََٗمذ أن يٜمٌٖمل وم٤مًمٜمَُص  

 .ُمٜمٝم٤م

 هذه ًمٙمـ ي٤ًمره، قمـ ُمـ يّمٞم٥م ىمد اًمٞمنى اجلٝم٦م إمم اًمَتْٗمؾ أن ؿمؽ ٓ وًمٙمـ 

 إمم اًمتٗمؾ رؿم٤مش وصقل سملم حَيُقل وأن يتٗمؾ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف ٕن ُمِمٙمٚم٦م6 ًمٞم٧ًم

 .ص٤مطمٌف

 ًمف جيقز ومال سمّم٤مق همٚمٌف إذا اعمّمكم أن صحٞمح٦م، وردت أطم٤مدي٨م مت٤مُم٤مً  ُيِْمٌف هذا 

ٌُّْمؼ أن ٌُّْمؼ أن ًمف جيقز وٓ يٛمٞمٜمف، قمـ َي  قمـ وإٟمام إًمٞمٝم٤م، يّمكم اًمتل ىمٌٚمتف إمم أُم٤مُمف َي

 .ىمدُمف حت٧م ي٤ًمره

 .ص٤مطمٌف وضمف ُيّمٞم٥م ٓ سمحٞم٨م يتٗمؾ ومٝمق ي٤ًمره، قمـ يتٗمؾ أن أراد إذا: وم٢مذاً  

 يمام إـمالىمف قمغم اًمٜمص شمٜمٗمٞمذ ُمـ سمد ٓ اًمٕم٤مص، أيب سمـ قمثامن طمدي٨م ذم يمذًمؽ 

 .ي٤ًمره قمـ يّمكم اًمذي ضم٤مره شمٗمٚمف سمرؿم٤مش ُيّمٞم٥م أن ُمـ حيذر وًمٙمـ ذيمرٟم٤م،

 ( 11: 11: 12/ 616/ واًمٜمقر اهلدى) 



ًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة  ص٤مسمع وا  51 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 الصالة مـ االكتفاء بعد أو الصالة، أثـاء األصابع فرقعة حؽؿ

 هٜم٤مك هؾ اًمّمالة، ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد أو اًمّمالة، أثٜم٤مء إص٤مسمع ومرىمٕم٦م :السائؾ

  قمٜمٝم٤م؟ اًمٜمٝمل قمغم دًمٞمؾ ذم أو هنل،

٨ٌَم اًمّمالة ذم إص٤مسمع ومرىمٕم٦م :الشقخ  هٜم٤مك أن فمٜمل وذم سم٤مًمّمالة يٚمٞمؼ ٓ قَم

 سمٕمد ُم٤م ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م اًمّمالة سمٕمد ُم٤م يّمح، ٓ أنف إٓ أن أذيمر ُم٤م ًمٙمـ طمدي٨م،

 .ؾمٛمٕم٧م يمام وم٤محلٙمؿ اًمّمالة داظمؾ سمخّمقص أُم٤م اًمّمالة، ىمٌؾ وإٓ اًمّمالة

 (  11: 30: 63/ 623/ واًمٜمقر اهلدى)  

 الصالة دم االلتػات حؽؿ

ُم٤مً  اًمّمالة ذم آًمتٗم٤مت شمرون هؾ :مداخؾة   شمٜمزهيٞم٦م؟ يمراه٦م ُمٙمروه٤مً  أم طمرا

ُم٤مً  :الشقخ  . طمرا

 (  11: 31: 03/ 410/ واًمٜمقر اهلدى) 

 القشقشة لِدفع الصالة دم والتَّْػُؾ  االشتعاذةُ 

 ىمد اًمِمٞمٓم٤من إن! اهلل رؾمقل ي٤م: قمٜمف اهلل ريض اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن ًمف وىم٤مل  

ٝم٤م وىمراءيت6 صاليت وسملم سمٞمٜمل  طم٤مل ًُ  ؿمٞمٓم٤من ذاك: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل قمكَم؟ َيٚمٌِ

 ش.صمالصم٤مً  ي٤ًمرك قمغم واشمُٗمؾ ُمٜمف، سم٤مهلل ومتٕمقذ أطمًًتف6 وم٢مذا ظِمٜمَْزٌب،: ًمف ي٘م٤مل

 .قمٜمل اهلل وم٠مذهٌف ذًمؽ6 ومٗمٕمٚم٧م: ىم٤مل 
 واًمٗمراغ ًمذهت٤م، وُمٜمٕمٜمل ومٞمٝم٤م، ٟمَٙمدين: أيش: صاليت وسملم سمٞمٜمل  طم٤مل: »ىمقًمف

 .ومٞمٝم٤م ًمٚمخِمقع

ٝم٤م: » ىمقًمف ًُ  .ومٞمٝم٤م ويِمٙمٙمٜمل خيٚمٓمٝم٤م: أي صم٤مًمثف6 ويمن أوًمف، سمٗمتحش َيٚمٌِ



ًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ص٤مسمع وا  50   طمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 ُمٙمًقرة زاي صمؿ ؾم٤ميمٜم٦م، ٟمقن صمؿ ُمٙمًقرة، ُمٕمجٛم٦م سمخ٤مءش  ظِمٜمَْزٌب : »ىمقًمف

 .وُمٗمتقطم٦م
 ش.اًمَتْٗمؾ» ُمـش: واشمُٗمؾ:  »ىمقًمف

 .اًمٜمٗم٨م ُمـ أيمثر وهق سمزاق، أدٟمك ُمٕمف ٟمٗمخ هقش: اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل 
 ([6/211) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 حلاجة الصالة دم احلركة

 واًم٤ٌمب شمٓمققم٤ًم، يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م وقمـ

 أن وذيمرت ُمّماله، إمم رضمع صمؿ زم، ومٗمتح ومٛمِمك وم٤مؾمتٗمتح٧م، ومجئ٧م ُمٖمٚمؼ، قمٚمٞمف

 .اًم٘مٌٚم٦م ذم يم٤من اًم٤ٌمب

 .ٟمحقه اًمٜم٤ًمئل وروى واًمؽمُمذي، داود، وأبق أمحد، رواه 

 وومتحف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمِمٞمف: احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمؽ اسمـ ىم٤مل[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 شمٌٓمؾ ٓ شمتقامم ٓ إذ اًمٙمثػمة إومٕم٤مل أن قمغم يدل ُمّماله، إمم رضمققمف صمؿ اًم٤ٌمب،

 دًمٞمؾ ٓ مم٤م اًمتقازم سمٕمدم ذًمؽ وشم٘مٞمٞمد اعمرىم٤مة، ذم  ٟم٘مٚمف سمٕمْمٝمؿ، ذه٥م وإًمٞمف اًمّمالة،

 .سمرأي إٓ قمٚمٞمف

 [3/133 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]



 

  الصالة يف القياو كتاب   





 53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة 

 والتطقع الػرض دم الصالة دم الؼقام

 َوىُمقُُمقا : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ائتامراً  واًمتٓمقع6 اًمٗمرض ذم ىم٤مئاًم، ومٞمٝم٤م ي٘مػ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  

 
ِ
َ
ِ
 .[614: اًمٌ٘مرة]♂ ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

َتِٙمْٞمٜملِْمَ  َذًمِْٞمٚملِْمَ  ظم٤مؿمٕملم: أي: ىم٤مٟمتلم  ًْ  .يديف سملم ُُم
 اًمٜمٌل اُمتٜمع ح٤م وهلذا. إي٤مه٤م عمٜم٤موم٤مشمف اًمّمالة6 ذم اًمٙمالم شمرك ُمًتٚمزم إُمر وهذا

 سمذًمؽ، إًمٞمف اقمتذر اًمّمالة6 ذم وهق قمٚمٞمف ؾمٚمؿ طملم ُمًٕمقد اسمـ قمغم اًمرد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.يمثػم اسمـ شمٗمًػم» ذم يمذاش. ًمِمٖمالً  اًمّمالة ذم إن: »وىم٤مل
 ([3/35) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 عؾقف األمة وإمجاع الؼادر عذ الؼقام ركـقة

 .ريمـ وهق ىم٤مئام، يّمكم أن قمٚمٞمف وجي٥م: 2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل  
 اًم٘م٤مدر قمغم اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم ومروٞم٦م قمغم دًمٞمؾ أي٦م وذم: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ًٓ  ظِمْٗمتُؿْ  وَم٢ِمنْ : ▬سمٕمده٤م اًمتل أي٦م ذًمؽ قمغم يدل يمام قمٚمٞمف6 ٤ٌَمًٟم٤م َأوْ  وَمِرضَم٤م  ٟم٘مؾ وىمد♂. ُريْم

 .ُم٠مُمقُم٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء هذا6 قمغم إُم٦م إمج٤مع اًمٕمٚمامء
 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 مريض إمام خؾػ قاعداً  يصيل الصحقح ادلمقم دم االختالف

 الؼقام يستطقع ال

 . اًم٘مٞم٤مم يًتٓمٞمع ٓ ُمريض إُم٤مم ظمٚمػ ىم٤مقمداً  يّمكم اًمّمحٞمح اح٠مُمقم ذم واظمتٚمٗمقا   

 سمؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ذًمؽ وم٠مضم٤مزتش: »1/634» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 وهذاش. أمجٕمقن ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًًم6 صغم إذا: »اإلُم٤مم ذم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف مجٝمقرهؿ6

 .شاعم٠ًمخ٦م ذم اًمّمحٞمح هق



 54   ت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالةيم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

  .ذيمره اًمذي احلدي٨م قمغم اًمٙمالم قمٜمد ىمري٤ٌمً  ذًمؽ سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت
 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 عؾقف الؼدرة مع الـافؾة دم الؼقام ترك جقاز عذ العؾامء إمجاع

 ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء إمج٤معش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ٟم٘مؾ وم٘مد اًمٜم٤مومٚم٦م6 ذم اًم٘مٞم٤مم وأُم٤م

 .- ي٠ميت يمام - اًمٚمٞمؾ صالة ذم ضم٤مًم٤ًمً  ملسو هيلع هللا ىلص سمّمالشمف ُمًتدًٓ  قمٚمٞمف6 اًم٘مدرة ُمع شمريمف
 يمام - اًمٗمريْم٦م دون اًمداسم٦م قمغم رايم٤ٌمً  اًمٜم٤مومٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف أجْم٤مً  ًمذًمؽ ويدل

 .- خترجيف وؾمٌؼ سَمْٕمُد، ذيمرٟم٤م

 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 (قاكتني هلل وققمقا) تعاىل ققلف حقل الػقائد مـ

 َوىُمقُُمقا : ▬أي٦م هذه قمٜمدش اًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم اجلّم٤مص سمٙمر أبق ىم٤ملش: وم٤مئدة»  

 
ِ
َ
ِ
 اًمٓم٤مقم٦م6 قمغم ي٘مع اؾمامً  اًم٘مٜمقت يم٤من وح٤م. ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم إجي٤مب شمْمٛمـ♂: »ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

 هق اًم٘مٜمقت ٕن همػمه٤م6 يتخٚمٚمٝم٤م وأٓ ـم٤مقم٦م، اًمّمالة أومٕم٤مل مجٞمع يٙمقن أن اىمت٣م

 وقمـ اعمٌم، وقمـ ومٞمٝم٤م، اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل ذًمؽ وم٠موم٤مد اًمٌمء، قمغم اًمدوام

 ُمـ اًمٚمٗمظ شمْمٛمٜمف ح٤م سمٓم٤مقم٦م6 ًمٞمس ومٕمؾ ويمؾ واًمنمب، إيمؾ وقمـ آوٓمج٤مع،

 ىمٓمٕمٝم٤م قمـ واًمٜمٝمل اًمّمالة، أومٕم٤مل ُمـ هل اًمتل اًمٓم٤مقم٤مت قمغم سم٤مًمدوام إُمر

 أجْم٤مً  واىمت٣م قمٚمٞمٝم٤م، اًمدوام هق اًمذي اًم٘مٜمقت شمرك ُمـ ومٞمف ح٤م سمٖمػمه٤م6 سم٤مٓؿمتٖم٤مل

 اًمٚمٗمظ هذا وم٤مٟمتٔمؿ وي٘متْمٞمف، قمٚمٞمف يٜمٓمقي اًمٚمٗمظ ٕن واًمًٙمقن6 اخلِمقع قمغم اًمدوام

 واىمت٣م وُمًٜمقهن٤م، وُمٗمرووٝم٤م، وأذيم٤مره٤م، اًمّمالة، أومٕم٤مل مجٞمع - طمروومف ىمٚم٦م ُمع -

 .شواعمٕملم اعمقومؼ واهلل. ومٞمٝم٤م سمٓم٤مقم٦م ًمٞمس ومٕمؾ يمؾ قمـ اًمٜمٝمل
 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 55 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة 

 راحؾة عذ السػر دم الـافؾة صالة دم الؼقام ترك

 إن ىم٤مقمدا أو رايم٤ٌم، يّمكم أن ًمف واعمتٜمٗمؾ: 2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .سمرأؾمف إيامء ويًجد ويريمع ؿم٤مء،

 .اًمٜم٤مومٚم٦م راطمٚمتف قمغم يّمكم ومٙم٤من اًمًٗمر6 ذم وأُم٤م: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 ([3/43) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الشديد اخلقف دم الؼقام ترك

 :2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 واًم٘مت٤مل اخلقف صالة اعمّمكم: قمغم إٓ ريمـ وهق ىم٤مئام، يّمكم أن قمٚمٞمف وجي٥م

٤ًٌم يّمكم أن ًمف ومٞمجقز ،.اًمِمديد  .رايم
ـَ : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل  أىمداُمٝمؿ، قمغم اًمِمديد اخلقف ذم يّمٚمقا  أن ُٕمتف وؾَم

 َواًمَّماَلةِ  اًمَّمَٚمَقاِت  قَمغَم  طَم٤مومُِٔمقا : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف وذًمؽ ،- شم٘مدم يمام - ريم٤ٌمٟم٤مً  أو

  َوىُمقُُمقا  اًمُقؾْمَٓمك
ِ
ّ
ِ
ًٓ  ظِمْٗمُتؿْ  وَم٢ِمنْ . ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل ٤ٌَمًٟم٤م َأوْ  وَمِرضَم٤م  اّلَِلَ  وَم٤مْذيُمُروا َأُِمٜمُْتؿْ  وَم٢ِمَذاش 3» ُريْم

 .[614: اًمٌ٘مرة]♂ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  شَمُٙمقُٟمقا  مَلْ  َُم٤م قَمَٚمَٛمُٙمؿ يَماَم 

ًٓ  ظمٗمتؿ وم٢من  . ريم٤ٌمٟم٤مً  أو رضم٤مًٓ  ومّمّٚمقا : أي: ريم٤ٌمًٟم٤م أو ومرضم٤م

ضَم٤مُل : »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل  َيْرضَمؾ اإلٟم٤ًمن َرضَمَؾ : ىمقهلؿ ُمـ َرضمؾ6 أو راضمؾ مجع: واًمر 

: ىم٤مل صمؿ...ش. ورضُمؾ وراضمؾ َرضِمؾ ومٝمق ىمدُمٞمف6 قمغم وُمِمك اًمريمقب قمدم إذا َرضماًل6

 أي٦م وفم٤مهر قمٚمٞمف، يرد قمٛمر اسمـ وطمدي٨م. اًمّمالة يٗمًد اًم٘مت٤مل إن: طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل

 ... قمٚمٞمف دًمٞمؾ أىمقى

 ذًمؽ دَل  إريم٤من6 سمٕمض شمرك ضمقاز ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رظمص ح٤م: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 .يٗمًده٤م ٓ اًمّمالة ذم اًم٘مت٤مل أن قمغم
 ([3/43) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 311   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 العرص صالة هل القشطك الصالة

 اًمٕمٚمامء6 مجٝمقر قمٜمد اًمّمحٞمح اًم٘مقل قمغم اًمٕمٍم صالة هل: اًمقؾمٓمك اًمّمالة  

 اًمّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م: »إطمزاب يقم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وص٤مطم٤ٌمه6 طمٜمٞمٗم٦م أبق: ُمٜمٝمؿ

 .احلدي٨م...ش ٟم٤مراً  وسمٞمقهتؿ ىمٌقرهؿ اهلل ُمأل اًمٕمٍم، صالة اًمقؾمٓمك6
 .أظمرى ـمرق قمٜمف وًمف. قمٜمف ؿَمَٙمؾ سمـ ؿُمَتػم قمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه

 سمٓمرىمٝم٤م أطم٤مديثٝمؿ ؾم٤مق وىمد. اًمّمح٤مسم٦م ُمـ آظمر مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ورواه

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش. شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ
 إطمدى أهن٤م قمغم اشمٗم٘مقا  أهنؿ وًمقٓش: » شمٗمًػمه» ذم قمٌده حمٛمد اإلُم٤مم ىمقل وأُم٤م

 سم٤مًمّمالة اعمراد أن♂: اًمُقؾْمَٓمك َواًمَّماَلةِ : ▬ىمقًمف ُمـ ومٝمٛمل إمم يت٤ٌمدر ًمٙم٤من اخلٛمس6

 وهل اًمّمالة6 أنقاع أومْمؾ قمغم طم٤مومٔمقا : أي اًمٗمْمغم6ش: اًمقؾمٓمك» وسمـ اًمٗمٕمؾ،

 ًمٞمسش:  »3/011» رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد وىمقل. إًمخ...ش اًم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م حيي اًمتل اًمّمالة

 اًمّمالة ذم اإلُم٤مم إؾمت٤مذ ذيمره ُم٤م يٜم٤مذم اعمرومقع احلدي٨م ذم سيح ٟمص قمٜمدٟم٤م

 ُمدرج قمكم طمدي٨م ذمش اًمٕمٍم صالة: »ًمٗمظ إن: اعمحدصملم سمٕمض ىم٤مل وم٘مد اًمقؾمٓمك6

 .شاًمراوي شمٗمًػم ُمـ

 صالة أهن٤م ذم اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م صمٌقت سمٕمد إًمٞمف يٚمتٗم٧م ٓ مم٤م ُمٜمف ومٝمذا: ىمٚم٧م

 ش.ُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل6 هنر ضم٤مء وإذا. »اًمٕمٍم
 ُٕمقر سمٌمء6 ومٚمٞمس سم٤مإلدراج6 احلدي٨م إقمالل ُمـ اًمًٞمد إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وأُم٤م

 سمخّمقص ىمٞمؾ إٟمام اإلدراج هذا أن ذًمؽ سمٞم٤من ذم ويٙمٗمل سمذيمره٤م، اًمٙمالم يٓمقل

 .هذا ؿُمَتػْمٍ  ـمريؼ وهق قمكم6 طمدي٨م ـمرق ُمـ واطمد ـمريؼ
 هذا ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس اًمّمح٤مسم٦م6 ُمـ همػمه قمـ إظمرى واًمٓمرق قمٜمف، ـمرىمف سم٘مٞم٦م وأُم٤م

 يمٜم٤م: ىم٤مل قمٌٞمدة ـمريؼ ُمـش 3131 رىمؿش »اعمًٜمد» ذم ـمرىمف وُمـ اعمزقمقم، اإلدراج

 . اًمّمٌح صالة اًمقؾمٓمك صالة أن ٟمرى



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة 

، إطمزاب يقم أهنؿ قمكمي  ومحدصمٜم٤م: ىم٤مل  وم٘م٤مل اًمٕمٍم6 صالة قمـ وطمًٌقٟم٤م اىمتتٚمقا

 صالة قمـ طمًٌقٟم٤م يمام 6- ٟم٤مراً  سمٓمقهنؿ اُمأل: أو - ٟم٤مراً  ىمٌقرهؿ اُمأل! مهللا: »ملسو هيلع هللا ىلص

 ش. اًمقؾمٓمك

 .اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك صالة أن يقُمئذٍ  ومٕمرومٜم٤م: ىم٤مل
 قمغم اًمقىمقف ؿم٤مء وُمـ ،- خيٗمك ٓ يمام - اعمزقمقم اإلدراج إسمٓم٤مل ذم ٟمص ومٝمذا

ش اعمًٜمد» ومٚمٞمٜمٔمر 6ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ذًمؽ سمرومع اعمٍمطم٦م إظمرى قمكم طمدي٨م ـمرق

 و 3643 و 3313 و 3311 و 3310 و 3316 و 3112 و 550و 551: »رىمؿ

 ش.31621و 31311 و 31131 و 31111
 ([3/43) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 عـف لؾعاجز ادرض دم الؼقام ترك

 :2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 واًم٘مت٤مل اخلقف صالة اعمّمكم -: قمغم إٓ ريمـ وهق ىم٤مئام، يّمكم أن قمٚمٞمف وجي٥م

 إن ضم٤مًم٤ًم ومٞمّمكم اًم٘مٞم٤مم، قمـ اًمٕم٤مضمز واعمريض. رايم٤ٌم يّمكم أن ًمف ومٞمجقز ،.اًمِمديد

 .ضمٜم٥م ومٕمغم وإٓ اؾمتٓم٤مع،

 ش.ضم٤مًم٤ًمً  ُمقشمف ُمرضِ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص وصغّم : »اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 جالس وهق ادريض صالة صػة

 :2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ريمققمف ُمـ أظمٗمض ؾمجقده وجيٕمؾ..سمرأؾمف إيامء ويًجد يريمع



 316   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 جالًسا صذ إذا باإلمام ادلمقمني اقتداء

  طملمَ  هذه6 ىمٌؾ أظمرى ُمرةً  يمذًمَؽ  وصاله٤م ضم٤مًم٤ًًم، ُمقشمف ُمرضِ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص صغّم  و

6 أنِ  إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مرَ  ىمٞم٤مُم٤ًم6 وراَءهُ  اًمٜم٤مُس  وصغّم  اؿمتٙمك، قا ًُ
، اضْمٚمِ  اٟمٍمَف6 ومٚمام ومجٚمًقا

 ىُمٕمقد، وهؿ ُُمٚمقيمٝمؿ قمغم ي٘مقُمقن: واًمروم وم٤مرَس  وِمْٕمَؾ  ًمتٗمٕمٚمقن آٟمٗم٤مً  يمِْدشُمؿ إن: »ىم٤مل

6 ومال ، ريمع6 وم٢مذا سمف6 ًمُٞم١ْمشَمؿَ  اإلُم٤ممُ  ضُمِٕمَؾ  إٟمام شمٗمٕمٚمقا ، رومع6 وإذا وم٤مريمٕمقا  وإذا وم٤مرومٕمقا

 ش. [أمجٕمقن] ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمُّقا  ضم٤مًم٤ًًم6 صغم
 سمف6 عمرض ضم٤مًم٤ًمً  صغم إذا اإلُم٤مم أن قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه ذم َأن واقمٚمؿ  

 اًمٜمٌل أن ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ اًم٘مٞم٤مم، قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وًمق ضم٤مًمًلم6 وراءه َُمـ صغم

 يمام شمٕم٤ممم، اهلل سمٙمت٤مب اًمقاضم٦ٌم إئٛم٦م ـم٤مقم٦م ُمـ اجلٚمقس ذم اإلُم٤مم اشم٤ٌمع ضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 أـم٤مع وُمـ اهلل، قمَم وم٘مد قمّم٤مين6 وُمـ اهلل، أـم٤مع وم٘مد أـم٤مقمٜمل6 ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل

 صغم وم٢من ضمٜم٦م، اإلُم٤مم إٟمام قمّم٤مين، وم٘مد إُمػم6 قمَم وُمـ أـم٤مقمٜمل، وم٘مد إُمػم6

 وًمؽ! رسمٜم٤م مهللا: وم٘مقًمقا  محده6 عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا ىمٕمقدًا، ومّمٚمقا  ىم٤مقمدًا6

 .شذٟمٌف ُمـ ُم٣م ُم٤م ًمف همٗمر اًمًامء6 أهؾ ىمقَل  إرض أهؾ ىمقل واومؼ وم٢مذا. احلٛمد
 سمٕمض ذه٥م وىمد: »- آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر أنس طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل

 طُمْمػم، سمـ وُأؾَمٞمد اهلل، قمٌد سمـ ضم٤مسمر: ُمٜمٝمؿ احلدي٨م6 هذا إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 ش. وإؾمح٤مق أمحد ي٘مقل احلدي٨م وهبذا. وهمػمهؿ هريرة، وأبق

 يم٤مسمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م6 حمدصمل ُمـ مج٤مقم٦م أمحد سم٘مقل ىم٤مل وىمدش: »6/301» احل٤مومظ ىم٤مل

 .ـهاش. طم٤ٌمن واسمـ اعمٜمذر، واسمـ ظمزيٛم٦م،
 وه٤مك ذًمؽ، ذم طم٤ٌمن اسمـ يمالمش 6/05ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل ٟم٘مؾ وىمد

 يم٤من ىم٤مقمدًا6 صغم إذا اإلُم٤مم أن واوح سمٞم٤من اخلؼم هذا وذمش: صحٞمحف» ذم ىم٤مل:  ٟمَّمف

 وأبق اهلل، قمٌد سمـ ضم٤مسمر: اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمف وأومتك. ىمٕمقداً  يّمٚمقا  أن اح٠مُمقُملم قمغم

 قمـ ُيروَ  وملش. اهل٤مء وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمٗمتح» ىَمْٝمد سمـ وىمٞمس طمْمػم، سمـ وأؾمٞمد هريرة،

 واإلمج٤مع إمج٤مقم٤ًم، ومٙم٤من ُمٜم٘مٓمع6 وٓ ُمتّمؾ سم٢مؾمٜم٤مد هذا ظمالف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمهؿ
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 ُمـ همػمهِ  قمـ ُيروَ  ومل زيد، سمـ ضم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم ُمـ سمف أومتك وىمد. اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع قمٜمدٟم٤م

 ُمـ وأول. أجْم٤مً  اًمت٤مسمٕملم ُمـ إمج٤مقم٤مً  ومٙم٤من واٍه6 وٓ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ظمالومف اًمت٤مسمٕملم

ؿ، سمـ اعمٖمػمة إُم٦م ذم ذًمؽ أبٓمؾ ًَ  قمـ أظمذه صمؿ ؾمٚمٞمامن، أيب سمـ مح٤مد قمٜمف وأظمذ ُِمْ٘م

 ضم٤مسمر رواه طمدي٨م سمف اطمتجقا  طمدي٨م وأقمغم. أصح٤مسمف قمٜمف صمؿ طمٜمٞمٗم٦م، أبق مح٤مد

ـَ  ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمِمٕمٌل قمـ اجلٕمٗمل  .شضم٤مًم٤ًمً  سمٕمدي أطمد َي١ُمَُم
 ًمق ٕن٤م ؾمٞم٤من، ُيروَ  مل وُم٤م قمٜمدٟم٤م واعمرؾمؾ ُمرؾماًل، ًمٙم٤من إؾمٜم٤مده6 صح ًمق وهذا

 ىمٌٚمٜم٤م6 وإذا اًمت٤مسمٕملم، أت٤ٌمع قمـ ُمثٚمف ىمٌقل ًَمَٚمِزَُمٜم٤َم 6- صم٘م٦م يم٤من وإن - شم٤مسمٕمل إرؾم٤مل ىمٌٚمٜم٤م

: ىم٤مل إذا أطمد يمؾ ُمـ ي٘مٌؾ أن إًمٞمف ذًمؽ وي١مدي اًمت٤مسمٕملم، أت٤ٌمع أت٤ٌمع ُمـ ىمٌقًمف ًَمِزَُمٜم٤َم

 ضم٤مسمراً  جيرح طمٜمٞمٗم٦م أب٤م أن واًمٕمج٥م اًمنميٕم٦م، ٟم٘مض هذا وذم! ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل

 .سمف أظمؼمٟم٤م يمام وذًمؽ. سمحديثف حيت٩م ضمٕمؾ إُمر6 اوٓمره ح٤م صمؿ ويٙمذسمف، اجلٕمٗمل
 رأج٧م ُم٤م: ي٘مقل طمٜمٞمٗم٦م أب٤م ؾمٛمٕم٧م: »احلامين حيٞمك أيب إمم إؾمٜم٤مده وم٤ًمق: ىمٚم٧م

 وُم٤م اجلٕمٗمل6 ضم٤مسمر ُمـ أيمذب ًم٘مٞم٧م ومٞمٛمـ ًم٘مٞم٧م وٓ قمٓم٤مء، ُمـ أومْمؾ ًم٘مٞم٧م ومٞمٛمـ

 سمٌٕمض  اًمراي٦م ٟمّم٥م  ذم ُم٤م. ـها. سمحدي٨م ومٞمف ضم٤مءين إٓ ىمط رأي ُمـ سمٌمء أتٞمتف

 .شاظمتّم٤مر
 قمغم سمف واطمت٩م ،ش331ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم أظمرضمف هذا ضم٤مسمر وطمدي٨م

ش. أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًًم6 اإلُم٤مم صغم إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٟمًخ

 .ومٞمف ُم٤م قمٚمٛم٧م وىمد
 ُمقشمف ُمرض ذم صالشمف ُمـ شم٘مدم ُم٤م وهل اًمٜمًخ6 قمغم أظمرى سمحج٦م اطمتجقا  وىمد

 . سم٤مًم٘مٕمقد ي٠مُمرهؿ ومل ظمٚمٗمف، ىم٤مئٛمقن وهؿ ىم٤مقمداً  سم٤مًمٜم٤مس

 احلديثلم سملم ومجع سمذًمؽ، اعمذيمقر إُمر ٟمًخ أمحد وأنٙمر: »احل٤مومظ ىم٤مل

 يرضمك عمرض ىم٤مقمداً  اًمّمالة اًمراشم٥م اإلُم٤مم اسمتدأ إذا: إطمدامه٤م: طم٤مًمتلم قمغم سمتٜمزيٚمٝمام

 .شىمٕمقداً  ظمٚمٗمف يّمٚمقن ومحٞمٜمئذٍ  سمرؤه6
 ؾمقاء ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف يّمٚمقا  أن اح٠مُمقُملم ًمزم ىم٤مئاًم6 اًمراشم٥م اإلُم٤مم اسمتدأ إذا: صم٤مٟمٞمٝمام

 ُمقت ُمرض ذم اًمتل إطم٤مدي٨م ذم يمام 6ٓ أم ىم٤مقمداً  إُم٤مُمٝمؿ صالة ي٘متيض ُم٤م ـمرأ 
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 احل٤مًم٦م6 شمٚمؽ ذم اجلٚمقس يٚمزُمٝمؿ ٓ أنف قمغم دل اًم٘مٞم٤مم قمغم هلؿ شم٘مريره وم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وم٢مٟمف إومم6 احل٤مًم٦م سمخالف ىمٞم٤مُم٤ًم6 ُمٕمف ومّمٚمقا  ىم٤مئاًم، هبؿ سم٤مًمّمالة اسمتدأ سمٙمر أب٤م ٕن

 .قمٚمٞمٝمؿ أنٙمر ىمٞم٤مُم٤ًم6 ظمٚمٗمف صٚمقا  ومٚمام ضم٤مًم٤ًًم، اًمّمالة اسمتدأ ملسو هيلع هللا ىلص

 يًتٚمزم احل٤مًم٦م هذه ذم وهق ؾمٞمام ٓ اًمٜمًخ6 قمدم إصؾ أن اجلٛمعَ  هذا وي٘مقي

 وىمد ىم٤مقمدًا، يّمكم ٓ أن اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘م٤مدر طمٙمؿ ذم إصؾ ٕن ُمرشملم6 اًمٜمًخ دقمقى

 ي٘متيض ذًمؽ سمٕمد اًم٘مٕمقد ٟمًخ ومدقمقى ىم٤مقمدًا، إُم٤مُمف صغم ُمـ طمؼ ذم اًم٘مٕمقد إمم ٟمًخ

 .ـها. سمٕمٞمد وهق ُمرشملم، اًمٜمًخ وىمقع
 اعمح٘مؼ خلّمٝم٤م وىمد اعمٓمقٓت، ذم شمراضمع يمثػمة أضمقسم٦م اًمٜمًخ ًمدقمقى وًمٚمامٟمٕملم

 أنف: اعمذيمقر احلٙمؿ سم٘م٤مء قمغم يدل ومم٤م: ىم٤مل صمؿ ،شاًمٌخ٤مري قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي

 سم٘م٤مء قمغم واإلمج٤مع سم٤مإلُم٤مم، آىمتداء مجٚم٦م ُمـ اإلُم٤مم ىمٕمقد قمٜمد اعم٘متدي ىمٕمقد ضمٕمؾ ىمد

 ىمد أنف: احلٙمؿ سم٘م٤مء قمغم يدل ويمذا. آىمتداء مجٚم٦م ُمـ هق ُم٤م سم٘م٤مء وم٤مًمٔم٤مهر سمف6 آىمتداء

 أهؾ أومٕم٤مل ُمـ اإلُم٤مم ىمٕمقد قمٜمد اًم٘مٞم٤مم سم٠من اًم٘مٕمقد6 طمٙمؿ اًمرواي٤مت سمٕمض ذم قَمّٚمَؾ 

 ُمـ اخل٤مًمؼ ًمتٕمٔمٞمؿ ُووعَ  ومٞمام اعمخٚمقق شمٕمٔمٞمؿ يِمٌف أنف: يٕمٜمل - سمٕمٔمامئٝم٤م وم٤مرس

 .اًمٕمٚم٦م دوام قمٜمد احلٙمؿ سم٘م٤مء وإصؾ اًمٕمٚم٦م، هذه سم٘م٤مء خيٗمك وٓ ،- اًمّمالة
 خيٚمق ٓ اًمٜمًخ دقمقى أن سمٞم٤من ذم يمٗم٤مي٦م ومٞمف ذيمرٟم٤م وُم٤م يمٚمامت، هٜم٤م ه٤م وًمٚمٓمروملم

 .ـها. ٟمٔمر قمـ
 اًمٌح٨م6 هذا هبام اعمَُّمَدرُ  قمٛمر واسمـ هريرة أيب طمديث٤م أجْم٤مً  اًمدقمقى هذه وَيُردُّ 

 ُمـ هل اًمتل إئٛم٦م، ـم٤مقم٦م ُمـ ضمٚمقؾم٤مً  اجل٤مًمس اإلُم٤مم وراء اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص ضمٕمؾ وم٘مد

  .أقمٚمؿ واهلل. ُمٜمٝم٤م رء يٜمًخ أن ُمٕم٘مقل وهمػم ،ملسو هيلع هللا ىلص ـم٤مقمتف
 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 جالساً  ادريض صالة

 اهلل رؾمقَل  وم٠ًمخ٧م سَمَقاؾمػم، يب يم٤مٟم٧م: قمٜمف اهلل ريض طمّملم سمـ قمٛمرانُ  وىم٤مل  

 .شضمٜم٥ٍم  ومٕمغم شمًتٓمْع6 مل وم٢من وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمْع6 مل وم٢منْ  ىم٤مئاًم، صؾ  : »وم٘م٤مل ؟ملسو هيلع هللا ىلص
 ذم ورم: سم٤معمقطمدة واًمذي. وسم٤مًمٜمقن سم٤معمقطمدة، ي٘م٤مل 6ش سم٤مؾمقر» مجع:  سمقاؾمػم

ءَ  شم٘مٌؾ ٓ وم٤مؾمدة، ىمرطم٦م: سم٤مًمٜمقن واًمذي. اعم٘مٕمدة سم٤مـمـ . اًمٗم٤ًمد ذًمؽ ومٞمٝم٤م دام ُم٤م اًمؼُمْ

 .شومتح»
 إٓ اًم٘مٕمقد6 إمم اعمريض يٜمت٘مؾ ٓ: ىم٤مل ُمـ سمف اؾمتدلش: 6/031» احل٤مومظ ىم٤مل

 .اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘مدرة قمدم سمٕمد

 ؾمئؾ: اهلل قمٌد اسمٜمف ىم٤مل  وأمحد، ُم٤مًمؽ، وقمـ اًمِم٤مومٕمل، قمـ قمٞم٤مض طمٙم٤مه وىمد

 أن إزم أطم٥م ويقهٜمف6 يْمٕمٗمف ىمٞم٤مُمف يم٤من إذا: ىم٤مل ىم٤مقمدًا؟ يّمكم ُمتك اعمريض  قمـ أيب

 .ىم٤مقمداً  يّمكم

 .اعمِم٘م٦م وضمقد سمؾ اًمٕمدم6 يِمؽمط ٓ وإؾمح٤مق 

د أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد واعمٕمروف  اًمِمديدة اعمِم٘م٦م وضمقد آؾمتٓم٤مقم٦م سمٜمٗمل اعمرا

 اعمِم٘م٦م وُمـ ُمِم٘م٦م6 سم٠مدٟمك يٙمتٗمك وٓ اهلالك، أو اعمرض زي٤مدة ظمقف أو سم٤مًم٘مٞم٤مم،

 .ـها. ومٞمٝم٤م ىم٤مئامً ً صغم ًمق اًمٖمرق وظمقف اًمًٗمٞمٜم٦م، رايم٥م طمؼ ذم اًمرأس دوران اًمِمديدة
ش اًمرائؼ اًمٌحر» ذم يمام - احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد إصح هق اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمـ ذيمره وُم٤م: ىمٚم٧م

 .- اعمذه٥م يمت٥م ُمـ وهمػمهش 6/363»

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف سمام ًمذًمؽ يًتدل وىمد

 صغَم  ُمِم٘م٦م6 ٟم٤مًمتف وم٢من ضم٤مًم٤ًًم، صغَم  ُمِم٘م٦م6 ٟم٤مًمتف وم٢من ىم٤مئاًم، اعمريض يّمكم: »ُمرومققم٤مً 

 ش.ؾمٌح ُمِم٘م٦م6 ٟم٤مًمتف وم٢من سمرأؾمف، يقُمئ ٟم٤مئاًم،

 ش.اًمْمٌٕمل حمٛمد سمـ طمٚمس إٓ ضمري٩م اسمـ قمـ يروه مل: »اًمٓمؼماين وىم٤مل 

 .شصم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م شمرمجف، ُمـ أضمد وملش: »6/305» اهلٞمثٛمل ىم٤مل 
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 إؾمٜم٤مده ذمش: »1/650»ش اًمتٚمخٞمص» ذم وىم٤مل ،شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 .شوٕمػ
 يّمكم أن يًتٓمع مل إذا اعمريض صالة ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ واظمتٚمػ: اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .إجٛمـ ضمٜمٌف قمغم يّمكم: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وم٘م٤مل ضم٤مًم٤ًًم6

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم ورضماله ىمٗم٤مه قمغم ُمًتٚم٘مٞم٤مً  يّمكم: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل 
ش اًم٤ٌمري ومتح» ش:اًمٗمتحلم» ذم يمام - اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسمٕمض احلٜمٗمٞم٦م، ىم٤مل وسمف: ىمٚم٧م    

 .-ش اًم٘مدير ومتح»و
 قمغم واطمتجقا  ،-ش اعمجٛمقع» ذم يمام - اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح هق إول واًم٘مقل

 مل وم٢من اؾمتٓم٤مع، إن ىم٤مئامً  اعمريض يّمكم: »ُمرومققم٤مً  قمٜمف اهلل ريض قمكم سمحدي٨م ذًمؽ

 ُمـ أظمٗمض ؾمجقده وضمٕمؾ أوُم٠م، يًجد6 أن يًتٓمع مل وم٢من ىم٤مقمدًا، صغَم  يًتٓمع6

 مل وم٢من اًم٘مٌٚم٦م، ُمًت٘مٌؾ إجٛمـ ضمٜمٌف قمغم صغَم  ىم٤مقمدًا6 يّمكم أن يًتٓمع مل وم٢من ريمققمف،

 .شاًم٘مٌٚم٦م يكم مم٤م ورضماله ُمًتٚم٘مٞم٤ًم، صغَم  إجٛمـ6 ضمٜمٌف قمغم يّمكم أن يًتٓمع

 طمًـ ـمريؼ ُمـش 114 - 6/113» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش335» اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 طمًلم سمـ قمكم قمـ أبٞمف قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ زيد سمـ طمًلم صمٜم٤م: اًمٕمرين طمًلم سمـ

 .سمف ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ قمكم سمـ احلًلم قمـ

 ىم٤مل: زيد سمـ طمًلم وقمٚمتف 6-ش 0/132» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا

 وهق اًمٕمرين6 احلًلم سمـ واحلًـ. اعمديٜمل اسمـ وٕمٗمفش: 1/651ش »اًمتٚمخٞمص» ذم

 .ُمؽموك

 .شضمداً  واهٍ  وإؾمٜم٤مدهش: »363ش »اًمدراي٦م» ذم وىم٤مل 
 قمٛمران6 طمدي٨م ذم احلج٦م وإٟمام سمف6 حيت٩م وٓ احلدي٨م، هذا قمغم يٕمتٛمد ومال: ىمٚم٧م

 رواي٦م قمغم ؾمٞمام ٓ ىم٤مقمدًا6 اًمّمالة يًتٓمع مل إن ضمٜمٌف قمغم يّمكم أنف قمغم اًمٜمص ومٗمٞمف

 .شومٛمًتٚم٘مٞم٤مً  شمًتٓمع6 مل وم٤من: »اًمٜم٤ًمئل
 .احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ظمالف وهذا اجلَٜم٥ِْم، قمغم اًمّمالة سمٕمدَ  آؾمتٚم٘م٤مءَ  ومجٕمَؾ 
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 سمـ سمٕمٛمران ظم٤مص٤مً  جيٕمٚمف أنش 3/132ش »اًمٗمتح» ذم اهلامم اسمـ طم٤مول وًمذًمؽ

 .ًمألُم٦م ظمٓم٤مسم٤مً  يٙمقن ومال طمّملم6
 حمٛمقل ملسو هيلع هللا ىلص يمالُمف أن اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ إصؾ وم٢من قمٚمٞمف6 سمره٤من ٓ يمالم وهذا

ُم٦م6 ُمـ ومرداً  سمف اعمخ٤مـم٥َُم  يم٤من وإن اًمٕمٛمقم، قمغم  وٓ اًمتخّمٞمص، قمغم دًمٞمؾ َيِردْ  مل ُم٤م ٕا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمِم٤مومٕمٞم٦م إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ هٜم٤م6 ذًمؽ ُمـ رء يقضمد
 ([3/53) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الـصػ عذ مشؼة مع الؼقام عذ الؼادر الؼاعد ادريض صالة

 الؼائؿ صالة مـ

 ىم٤مقمد؟ وهق اًمرضمؾ صالةِ  قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ؾم٠مخُتفُ : »أجْم٤مً [ احلّملم سمـ قمٛمران] وىم٤مل 

 وُمـ اًم٘م٤مئؿ، أضمر ٟمّمػ ومٚمف ىم٤مقمدًا6 صغّم  وُمـ أومْمُؾ، ومٝمق ىم٤مئاًم6 صغّم  َُمـ: »وم٘م٤مل

 ش.اًم٘م٤مقمد أضمر ٟمّمػ ومٚمف ،شُمْمٓمجٕم٤مً : رواي٦م وذم» ٟم٤مئامً  صغم
 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: »قمٜمف اهلل ريض أنس ىم٤مل وم٘مد اعمريض6 سمف واعمراد

 صالة ُمـ اًمٜمّمػ قمغم اًم٘م٤مقمد صالة إن: »وم٘م٤مل ُمرض، ُمـ ىمٕمقداً  يّمٚمقن وهؿ ٟم٤مس

 .شاًم٘م٤مئؿ
 6ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٛمقُمف ُمـ يًتثٜمك: »احل٤مومظ ىم٤مل. اًم٘م٤مئؿ أضمر ٟمّمػ ومٚمف[: وىمقًمف]

: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م ىم٤مئاًم6 صالشمف قمـ أضمره٤م يٜم٘مص ٓ ىم٤مقمداً  صالشمف وم٢من

 يّمكم ومقضمدشمفش. اًمّمالة ٟمّمػ قمغم ىم٤مقمداً  اًمرضمؾ صالة» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سمٚمٖمٜمل

: وم٘م٤مل. وم٠مظمؼمشمف!ش. اهلل؟ قمٌد ي٤م ًمؽ ُم٤م: »وم٘م٤مل رأد، قمغم يدي ومقوٕم٧م ضم٤مًم٤ًًم6

 .شُمٜمٙمؿ يم٠مطمد ًم٧ًم وًمٙمٜمل أضمؾ6»

 .واًمٜم٤ًمئل داود، وأبق ُمًٚمؿ، أظمرضمف
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 ىم٤مل صمؿش. 6/611» وأمحد ،ش3/163» اًمدارُمل أظمرضمف ويمذًمؽ: ىمٚم٧م

 وىمد اًمّمحٞمح، وهق ظمٓم٤مسمف، قمٛمقم ذم داظمٌؾ  اعمتٙمٚمؿ أن قمغم يٜمٌٜمل وهق[: »احل٤مومظُ ]

 .شاعم٠ًمخ٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمد

 ...ش.هٜم٤م ه٤م ُمْمٓمجٕم٤مً : قمٜمدي ٟم٤مئامً : »... اًمٌخ٤مري ىم٤مل: ٟم٤مئامً  صغم ُمـ[: وىمقًمف] 

 ٟمٗم٤مه وىمد. ُمْمٓمجٕم٤مً  اًمتٜمٗمؾ ضمقاز قمغم دًٓم٦م وومٞمف. أمحد ًمإلُم٤مم رواي٦م وهق: ىمٚم٧م

 إمم سم٢مؾمٜم٤مده اًمؽمُمذي ٟم٘مٚمف وم٘مد صم٤مسم٧م6 اخلالف ًمٙمـ: وزاد سمٓم٤مل، اسمـ وشمٌٕمف اخلٓم٤ميب،

. وُمْمٓمجٕم٤مً  وضم٤مًم٤ًمً  ىم٤مئامً  اًمتٓمقع صالة صغم اًمرضمؾ6 ؿم٤مء إن: ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مج٤مقم٦م سمف وىم٤مل
 قمٜمد وضمٝم٤مً  قمٞم٤مض وطمٙم٤مه. اعمت٠مظمرون وصححف ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م، اًمقضمٝملم أطمد وهق

 .احلدي٨م هبذا واطمت٩م ُمٜمٝمؿ، إهبري اظمتٞم٤مر وهق أجْم٤ًم، اح٤مًمٙمٞم٦م
 سمؾ ًمف6 ُمٗمٝمقم ومال اًمٖم٤مًم٥م6 خمرج ظمرج اًمرضمؾ قمـ قمٛمران ؾم١مالش: شمٜمٌٞمف»

ة اًمرضمؾ  ش.6/604ش »اًمٗمتح» ذم يمذا. ؾمقاء ذًمؽ ذم واعمرأ

 قمغم اعمٗمؽمض قمغم اخلٓم٤ميب ومحٚمف اعمتٜمٗمؾ، قمغم اًمٕمٚمامء مجٝمقر محٚمف واحلدي٨م

 سمحدي٨م اعمراد: »اخلٓم٤ميب وم٘م٤مل اًمٜمققملم6 يِمٛمؾ احلدي٨م أن واًمٔم٤مهر. أيت اًمتٗمّمٞمؾ

 أضمر ومجٕمؾ ُمِم٘م٦م، ُمع ومٞم٘مقم يتح٤مُمؾ أن يٛمٙمٜمف اًمذي اعمٗمؽمض اعمريض: قمٛمران

 .اٟمتٝمك. شىمٕمقده ضمقاز ُمع اًم٘مٞم٤مم، ذم ًمف شمرهمٞم٤ٌمً  اًم٘م٤مئؿ6 أضمر ُمـ اًمٜمّمػ قمغم اًم٘م٤مقمد
 ...ش.ُمتجف محؾ وهقش: »6/024» احل٤مومظ ىم٤مل 

ه، اًم٘مٞم٤مم6 قمٚمٞمف يِمؼ ويم٤من ىم٤مقمدًا، ومرو٤مً  صغم ومٛمـ :ىم٤مل   وُمـ هق ويم٤من أضمزأ

 أومْمؾ يم٤من قمٚمٞمف6 ؿمؼ وًمق اًم٘مٞم٤مم، وشمٙمَٚمػ اعمٕمذور هذا حت٤مُمؾ ومٚمق ؾمقاء، ىم٤مئامً  صغم

 أصؾ قمغم أضمره ٟمٔمػم ذًمؽ قمغم أضمره يٙمقن أن يٛمتٜمع ومال اًم٘مٞم٤مم، شمٙمٚمػ أضمر عمزيد

 ىم٤مقمداً  اًمٜمٗمؾ صغم وُمـ. اًم٘م٤مئؿ أضمر ُمـ اًمٜمّمػ قمغم اًم٘م٤مقمد أضمر أن ومٞمّمح اًمّمالة6

 .إؿمٙم٤مل سمٖمػم اًم٘م٤مئؿ أضمر ُمـ اًمٜمّمػ قمغم أضمره ويم٤من أضمزأه، اًم٘مٞم٤مم6 قمغم اًم٘مدرة ُمع
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 ُم٤م سم٤معمٗمؽمض أراد وم٢من. ُمٕم٤مً  واعمتٜمٗمؾ اعمٗمؽمض ذم احلدي٨م إن: اًم٤ٌمضمل ىمقل وأُم٤م

 .اعمتٜمٗمؾ قمغم احلدي٨م ومحٚمقا  ،...اًمٕمٚمامء أيمثر ذًمؽ أبك وم٘مد وإ6ٓ ومذاك، ىمررٟم٤مه6

 ذم ورد وىمد اخلٓم٤ميب، ذيمره٤م اًمتل اًمّمقرة شمرد ٓ أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ: ىم٤مل 

: ىم٤مل أنس قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ضمري٩م اسمـ ـمريؼ ُمـ أمحد ومٕمٜمد هل٤م6 يِمٝمد ُم٤م احلدي٨م

َٛم٦ٌم، وهل اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمدم  واًمٜم٤مس اعمًجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومدظمؾ اًمٜم٤مس، وَمُحؿَ  حُمَ

 .شاًم٘م٤مئؿ صالة ٟمّمػ اًم٘م٤مقمد صالة: »وم٘م٤مل ىمٕمقد، ُمـ يّمٚمقن

 اعمٕمذور6 ذم وارد وهق. آظمر وضمف ُمـ ًمف ُمت٤مسمع اًمٜم٤ًمئل وقمٜمد صم٘م٤مت، رضم٤مًمف

 .اخلٓم٤ميب سمحثف يمام قمٚمٞمف6 ُمِم٘متف ُمع اًم٘مٞم٤مم شمٙمٚمػ ُمـ قمغم ومٞمحٛمؾ
 ([3/50) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مرفقعا األرض عذ صقئا يضع أن جالسا لؾؿصيل جيقز ال

 عؾقف يسجد

 :3 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 وإٟمام قمٚمٞمف، يًجد ُمرومققم٤م إرض قمغم ؿمٞمئ٤م يْمع أن ضم٤مًم٤ًم ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ 

 إرض ي٤ٌمذ أن يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إذا ذيمرٟم٤م يمام ريمققمف ُمـ أظمٗمض ؾمجقده جيٕمؾ

 .سمجٌٝمتف
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل 

 6 قمقداً  وم٠مظمذ هب٤م، ومرُمك وم٠مظمذه٤م، وؾم٤مدة6 قمغم يّمكم ومرآه ُمريْم٤ًم، ملسو هيلع هللا ىلص وقم٤مد

 وَم٠َمْومِ  وإ6ٓ اؾمتٓمٕم٧م، إن إرض قمغم صؾ  : »وىم٤مل سمف، ومرُمك وم٠مظمذه، قمٚمٞمف، ًمٞمّمكم

 ش.ريمققمؽ ُمـ أظمٗمض ؾمجقدك واضمٕمؾ إيامًء،

 ([3/53) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الطائرة وكذا السػقـة دم الػريضة صالة جقاز

 .اًمٓم٤مئرة ويمذًمؽ. اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمٗمريْم٦م صالة ودمقز 

 ([3/313) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ[. ]4 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 السػقـة دم الصالة

 خت٤مف أن إٓ ىم٤مئاًم6 ومٞمٝم٤م َصؾ  : »وم٘م٤مل اًمًٗمٞمٜم٦م؟ ذم اًمّمالة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص وؾُمئؾ  

 ش.اًمٖمرق
 اًم٘مٞم٤مم، اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يّمكم ُمـ قمغم اًمقاضم٥م أن ومٞمفش: » 1/325» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 قمغم اًمداًم٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذًمؽ وي١ميد اًمٖمرق، ظمِمٞم٦م قمٜمد إٓ اًم٘مٕمقد جيقز وٓ

 وٓ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًم٘مٕمقد ضمقاز إمم يّم٤مر ومال اًمٗمريْم٦م6 صالة ُمٓمٚمؼ ذم اًم٘مٞم٤مم وضمقب

 قمغم اًمٗمريْم٦م صالة ذم اًمؽمظمٞمص قمغم يدل ُم٤م وىمَدُمٜم٤م ظم٤مص، سمدًمٞمؾ إٓ همػمه٤م

ظَمُص . اًمٕمذرِ  قمٜمد اًمراطمٚم٦م  اًمداسم٦م6 يمرايم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م رايم٥م وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م، ي٘م٤مس ٓ واًمرُّ

 ُمـ ؾم٤مواه٤م ُم٤م احلدي٨م ذم اعمذيمقرة اًمٖمرق خم٤موم٦م قمغم وي٘م٤مس. آؾمت٘م٤ٌمل ُمـ ًمتٛمٙمٜمف

 .ـهاش. إقمذار

 صغم رضمؾ قمـ ؾمئؾ اهلل رمحف أمحد ؾمٛمٕم٧مش: 32ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وىم٤مل

 .يٕمٞمد أن إزمَ  وم٠مطم٥م ىم٤مئاًم6 يّمكم أن ي٘مدر يم٤من إن: ىم٤مل ىم٤مقمدًا؟ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم

 إن ىم٤مئامً : ىم٤مل اًمًٗمٞمٜم٦م؟ ذم اًمّمالة قمـ ؾُمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م: داود أبق ىم٤مل 

 .اإلقم٤مدة يذيمر مل ًمٙمٜمف اهلل، قمٌد اسمٜمفش ُم٤ًمئؾ» ذم وٟمحقه. اؾمتٓم٤مع
 ومٞمض» ذم يمام - اًمٕمراىمل وأىمرهش. طمًـ طمدي٨م: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل واحلدي٨م

 .شاًم٘مدير

 ([3/313) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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  السػقـة دم كالصالة الطائرة دم الصالة حؽؿ

 :5 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمً٘مقط ٟمٗمًف قمغم ظمٌم إذا ىم٤مقمدا[ واًمٓم٤مئرة اًمًٗمٞمٜم٦م أي] ومٞمٝمام يّمكم أن وًمف
 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 إن ىم٤مئامً  يّمكم أن: اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يم٤مًمّمالة اًمٓم٤مئرة ذم اًمّمالة وطمٙمؿ :فائدة

 ش.وؾمجقد سمريمقع إيامءً  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإ6ٓ اؾمتٓم٤مع،
 ([3/316) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة دم وكحقه عؿقد عذ االعتامد

 :31 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .سمدٟمف وٕمػ أو ؾمٜمف، ًمٙمؼم قمّم٤م أو قمٛمقد قمغم ىمٞم٤مُمف ذم يٕمتٛمد أن وجيقز

 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ـَ  وَح٤م  .قمٚمٞمف يٕمتٛمد ُمّماله ذم قمٛمقداً  اختذ ويمؼم6 ملسو هيلع هللا ىلص أؾم
 قمغم اًمّمالة ذم آقمتامد ضمقاز قمغم يدل احلدي٨مش: »6/640: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل   

ـْ  وٟمحقمه٤م، واًمٕمّم٤م اًمٕمٛمقد  اًمٚمحؿ، ويمثرة اًمٙمؼم وهق اعمذيمقر6 سم٤مًمٕمذر ُم٘مٞمداً  ًمٙم

 اطمت٤مج ُمـ أن اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م ذيمر وىمد وٟمحقمه٤م، واعمرض، اًمْمٕمػ، هبام ويٚمحؼ

 أطمد قمغم يٛمٞمؾ أو طم٤مئط، إمم يًٜمد أو قمٙم٤مز، أو قمّم٤م، قمغم يتٙمئ أن إمم ىمٞم٤مُمف ذم

 وقمدم سم٤مًمٚمزوم، اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م وضمزم. ذًمؽ ًمف ضم٤مز إمل6 ُمـ ضمٜمٌٞمف

 .ـهاش. آقمتامد ُمع اًم٘مٞم٤مم إُمٙم٤من ُمع اًم٘مٕمقد ضمقاز
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 اقمتٛمد، ؿم٤مء6 إن: » وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ6 اإلُم٤مم: اًمّمالة ذم آقمتامد ضمقاز قمغم ٟمص وممـ

 ومٚمٞمٜمٔمر سمف، يرشمٗمؼ ُم٤م ىمدر قمغم ذًمؽ: وىم٤مل آقمتامد، يٙمره ٓ ويم٤من. يٕمتٛمد مل ؿم٤مء6 وإن

 ش.3/30ش »اعمدوٟم٦م» ذم يمذاش. ومٚمٞمّمٜمٕمف سمف6 أرومؼ هق ُم٤م

 - قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل وىمد. رضورة سمدون وًمق اًمٜم٤مومٚم٦م، سمذًمؽ يريد أنف واًمٔم٤مهر

 ذم ومج٤مئز اًمٕميص6 قمغم آشمٙم٤مء وأُم٤م: »-ش 621 - 1/620ش »اعمجٛمقع» ذم يمام

 ومٛمٜمٕمف اًمٗمرائض6 ذم وأُم٤م يمراهتف، ُمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ ٟم٘مؾ ُم٤م إٓ سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ، اًمٜمقاومؾ

 زال6 ًمق يً٘مط سمحٞم٨م وٟمحقه طم٤مئط أو قمّم٤م قمغم اقمتٛمد ُمـ: وىم٤مًمقا  واجلٛمٝمقر ُم٤مًمؽ

 .إًمخ[ ...ش صالشمف شمّمح مل]
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب يم٤من: ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ احلج٤مج قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى وىمد

 .اًمّمالة ذم اًمٕميص قمغم يتٙمئقن
 .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس، وهق ،- أرـم٤مة اسمـ: هق - هذا واحلج٤مج

 ([3/316) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الؾقؾ صالة دم والُؼعقد الؼقام

 :33 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ومٞمّمكم سمٞمٜمٝمام، جيٛمع وأن قمذر، سمدون ىم٤مقمدا أو ىم٤مئام، اًمٚمٞمؾ صالة يّمكم أن وجيقز

 يريمع صمؿ ىم٤مئام، أي٤مت ُمـ قمٚمٞمف سم٘مل ُم٤م ومٞم٘مرأ  ي٘مقم اًمريمقع وىمٌٞمؾ ضم٤مًم٤ًم، وي٘مرأ 

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ذًمؽ ُمثؾ يّمٜمع صمؿ ويًجد،

 ىم٤مقمدًا، ـمقيالً  وًمٞمالً  ىم٤مئاًم، ـمقيالً  ًمٞمالً  يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ىم٤مقمداً  ريمع ىم٤مقمدًا6 ىمرأ  وإذا ىم٤مئاًم، ريمع ىم٤مئاًم6 ىمرأ  إذا ويم٤من
 يٙمقن ُم٤م ىمدر ىمراءشمف ُمـ سم٘مل وم٢مذا ضم٤مًمس، وهق ومٞم٘مرأ  ضم٤مًم٤ًًم، يّمكم أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 اًمريمٕم٦م ذم يّمٜمع صمؿ وؾمجد، ريمع صمؿ ىم٤مئؿ، وهق وم٘مرأه٤م ىم٤مم آي٦م6 أرسمٕملم أو صمالصملم

 .ذًمؽ ُمثؾ اًمث٤مٟمٞم٦م
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ٌَح٦م صغم  وإٟمام» ًُّ 6 ح٤م طمٞم٤مشمف آظمر ذم ىم٤مقمداً  اًم ـَ  .ش سمٕم٤مم ووم٤مشمف ىمٌؾ وذًمؽ أؾَم
 اًمٜم٤مومٚم٦م اومتتح ُمـ قمغم اؿمؽمط ُمـ قمغم رد ومٞمفش: 1/62ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل 

 وسمٕمض أؿمٝم٥م، قمـ حمٙمل وهق ىم٤مئاًم، يريمع أن ىم٤مئامً  أو ىم٤مقمدًا، يريمع أن ىم٤مقمداً 

 ذم قم٤مئِم٦م قمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ رواه ُم٤م ومٞمف واحلج٦م احلٜمٗمٞم٦م،

 ىم٤مقمدًا6 ىمرأ  وإذا ىم٤مئاًم، ريمع ىم٤مئاًم6 ىمرأ  إذا يم٤من: وومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة قمـ هل٤م ؾم١ماًمف

 .ىم٤مقمداً  ريمع

 يم٤من سم٠منف سمٞمٜمٝمام ومُٞمجٛمع قمٜمٝم٤م، قمروة رواه ُم٤م ُمٜمع ُمٜمف يٚمزم ٓ وًمٙمـ صحٞمح، وهذا

 .ـها. أقمٚمؿ واهلل. ٟمِم٤مـمف سمح٥ًم ذًمؽ ُمـ يمالً  يٗمٕمؾ
 أن سمٕمد -ش 6/636» اًمؽمُمذي وم٘م٤مل وإؾمح٤مق6 أمحد ذه٥م وإًمٞمف احلؼ، هق وهذا

 يمال َرَأج٤َم يم٠مهَنام. احلديثلم يمال قمغم واًمٕمٛمؾ: وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل: »- احلديثلم ذيمر

 اًمٓمح٤موي ذيمر احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض قمـ احل٤مومظ ٟم٘مٚمف وُم٤مش. هبام ُمٕمٛمقًٓ  صحٞمح٤مً  احلديثلم

 اسمـ طمدي٨م دون إول سمحديثٝم٤م إظمذ إومم أن: وهق اًمثالصم٦م إئٛم٦م قمـ ظمالومف

 .قمٜمٝم٤م ؿم٘مٞمؼ
 ([3/310) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة دم اجلؾقس صػة

 :36 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .هب٤م يًؽميح أظمرى ضمٚم٦ًم أي أو ُمؽمسمٕم٤م، ضمٚمس ىم٤مقمدا صغم وإذا

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ُمؽمسمٕم٤مً  جيٚمس ويم٤من
 أن ىم٤مقمداً  صغم عمـ اعمًتح٥م أن قمغم يدل واحلدي٨مش: »1/33» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل  

 ًمٚمِم٤مومٕمل، اًم٘مقًملم أطمد وهق وأمحد، وُم٤مًمؽ، طمٜمٞمٗم٦م، أبق ذه٥م ذًمؽ وإمم يؽمسمع،
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 اًمًجدشملم، سملم يم٤مجلٚمقس ُمٗمؽمؿم٤ًم، جيٚمس أنف إمم ىمقًمٞمف أطمد ذم اًمِم٤مومٕمل وذه٥م

 اخلالف وهذا: ىم٤مل ُمتقريم٤ًم6 جيٚمس أنف احلٜمٗمٞملم سمٕمض قمـش اًمٜمٝم٤مي٦م» ص٤مطم٥م وطمٙمك

 ُمـ ؿم٤مء صٗم٦م أي قمغم ي٘مٕمد أن ًمف جيقز أنف قمغم آشمٗم٤مق وىمع وىمد إومْمؾ، ذم هق إٟمام

 .شاًم٘مٕمقد
 ([3/312) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الُركب دم آالم مـ يعاين دـ قاعداً  الصالة

 يّمكم أن ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ: ي٘مقل ومٝمٛم٧م، وهٙمذا ؿمقي٦م، ًمٖمز ومٞمف ؾم١مال :السائؾ

 ُم٤مئ٦م يّمٕمد أن يًتٓمٞمع اًمقىم٧م سمٜمٗمس  وهق اًمُريم٥م ذم أٓم ًمٌٕمض ضم٤مًمس6 وهق

 درضم٤مت؟ مخس يٜمزل أن يًتٓمٞمع وٓ درضم٦م،

ر ذم ٟمتٕمٛمؼ ُم٤م سمدون :الشقخ  اًمٚمٖمز، شمِمٌف إهن٤م قمٜمٝم٤م ىمٚم٧م اًمتل اًمّمقرة شَمَّمقُّ

 يم٤من إنش ضمٜم٥م ومٕمغم شمًتٓمع، مل وم٢من وم٘م٤مقمد، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئاًم، صؾ  : »ؾمٜم٘مقل

 .ضم٤مًم٤ًمً  يّمكم أن جيقز ومال ىم٤مئاًم، يّمكم أن يًتٓمٞمع

٤منُ  سَمؾِ ▬ سمٜمٗمًف أدري هق يٕمٜمل :السائؾ ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  .[30:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 سملم سم٤مًمٗمرق يِمٕمروا ي٘مدروا ُم٤م إصح٤مء واًمٜمزول، اًمّمٕمقد هذا ٕنف :الشقخ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمٕمقد، ُمـ أهقن قمكمّ  اًمٜمزول ُمثالً  ؿمخّمٞم٤مً  وم٤مٟم٤م واًمٜمزول، اًمّمٕمقد

 .ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم آظمر ؿمخص يٙمقن ىمد ًمٙمـ ًمٚمُريَم٥م،

 ىُمُدرات ومٞمٝم٤م ختتٚمػ أُمقر، دىم٤مئؼ ومٝمؿ ذم أنٗمًٜم٤م ٟمحنم ٟمحـ ومٚمامذا: وًمذًمؽ 

 .اًمٜم٤مس

 مل وم٢من ىم٤مئاًم، َصؾ   وهق هب٤م، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أراطمٜم٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة أضمٞم٥م أن٤م ًمٙمـ 

 .ضمٜم٥م ومٕمغم وإٓ وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمع

 ( 11: 63: 15/ 064/واًمٜمقر اهلدى) 
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 وغره حائط عذ الـػؾ صالة دم االشتـاد

 هٞمئ٦م شمٖمٞمػم همػم ُمـ وهمػمه طم٤مئط قمغم اًمٜمٗمؾ صالة ذم آؾمتٜم٤مد جيقز هؾ :مداخؾة

 اًم٘مٞم٤مم؟

 .جيقز ًمٚمٕمجقز سم٤مًمٜم٦ًٌم :الشقخ

 اعمُْتَٕم٥م؟ ُمـ أو :مداخؾة

 ضم٤مًم٤ًمً  يم٤مًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم أضمٞمز إذا ٕنف قمذر6 ذم يٙمقن يٕمٜمل هق، هذا :الشقخ

 .أومم سم٤مب ُمـ ُمّتٙمئ٤مً  اًمّمالة ًمف ُيـج٤مز ومألن

 (  11: 15: 63/ 430/ واًمٜمقر اهلدى) 

 تسر وهل السقارة دم الـافؾة صالة

 قمـ شَمٜمَْحرف يمقهن٤م ُمع شمًػم، وهل اًمًٞم٤مرة ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة صح٦م ُم٤م: السمال

 اًم٘مٌٚم٦م؟

 سملم اًمٗمرق وًمٙمـ اًمداسم٦م، وسملم اًمًٞم٤مرة سملم احلٞمثٞم٦م هذه سملم ومرق ٓ هق :الشقخ

 .وم٤مرهم٦م ـمريؼ ذم يًػم أن وسملم ُمزدمح٦م، ـمريؼ ذم اًمًٞم٤مرة ذم يًػم يٙمقن أن

 قمغم أو اًمًٞم٤مرة ذم اًمٜم٤مومٚم٦م يّمكم أن سملم قمٜمدي ومرق ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م هذه ذم 

 .اًمداسم٦م

 ذم وظمِمققمف قم٘مٚمف ُيـْحِي  أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق اًمزطم٤مم، طم٤مًم٦م إومم احل٤مًم٦م ذم أُم٤م 

 هبذه ًمف ٟمٜمّمح ُم٤م ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٤مس، اعمزدمح٦م اًمٓمرق ذم اًمًٞم٤مرة يًقق وهق اًمّمالة،

 .اًمّمالة

 (  11: 01: 31/ 142/ واًمٜمقر اهلدى)  
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 السر خالل احلافؾة دم الـقافؾ صالة

 ذم اًمٕمٚمامء قمٜمد ىمقل ومًٛمٕم٧م اًمًٕمقدي٦م، إمم اًم٤ٌمص ذم أؾم٤مومر أن٤م :مداخؾة

 ضم٤مًمس، وأن٧م شمّمكم أن اًم٤ٌمص ذم اًمًػم ظمالل وأن٧م ًمؽ جيقز: ي٘مقل اًمًٕمقدي٦م

 ي٘مْمقن اًمٜم٤مس، يقىمػ ُم٤ًموم٤مت ظمالل اًم٤ٌمص يتقىمػ وهق: ي٘مقًمقن ٟم٤مس وؾمٛمٕم٧م

 ومٞمٝم٤م، شمقىمػ اًمتل إوىم٤مت هذه ذم ىم٤مئامً  وشمّمٚمٞمٝم٤م شمٜمزل: وم٘م٤مل ويِمؽمون، طم٤مضمتٝمؿ

 .إُمر ًمٜم٤م شمقوح أن ومٜمريد

 ٓ اًمذي احلؼ هق وشمّمكم شمٜمزل ىم٤مًمقا  اًمذيـ ه١مٓء ضمقاب أن ؿمؽ ٓ :الشقخ

 اًمٗمريْم٦م؟ قمـ ؾم١ماًمؽ ـمٌٕم٤مً  يم٤من إذا ومٞمف ري٥م

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ٓ واًمٓم٤مئرة اًميورة، طم٤مًم٦م ذم إٓ ضم٤مئزة همػم اًمداسم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م صالة :الشقخ

 سم٠من ذيمرت يمام واًمقوع أُم٤م ويّمكم، يٜمزل أن ُمـ اًمرايم٥م يتٛمٙمـ ُم٤م ُمٓم٤مر ذم حتط

 وريمقع ىمٞم٤مم يّمكم أن اًمرايم٥م وسم٢مُمٙم٤من اعمحٓم٤مت، سمٕمض ذم شم٘مػ هذه اًمًٞم٤مرة

 .ظمالومف جيقز وٓ اًمٗمرض هق ومٝمذا وؾمجقد،

 اًمًٞم٤مرة يم٤مٟم٧م إذا يٕمٜمقن اًمًٞم٤مرة ذم اًمّمالة سمجقاز ىمقهلؿ ؾمٛمٕم٧م اًمذيـ وًمٕمؾ

 .وؾمجقد سمريمقع ومٞمٝم٤م اًمّمالة ُمـ اًمرايم٥م يتٛمٙمـ حمٓم٦م ذم شم٘مػ وٓ ـمري٘مٝم٤م شمت٤مسمع

 ومٞمجقز حمٓم٦م هٜم٤مك يم٤من وًمق ٓ، ُم٘مّمدهؿ يم٤من وم٢مذا ُم٘مّمدهؿ، هذا ًمٕمؾ: أىمقل

 .ومٞمف ري٥م ٓ ظمٓم٠م ومٝمذا اًمًٞم٤مرة، ذم شمّمكم أن ًمؽ

 شمؽميمقه٤م؟ ًمٞمش ؾمٜم٦م هذه: ي٘مقًمقا  ٟم٤مس قمـ يتٙمٚمؿ.. ي٘مقل :مداخؾة

 اًمًٜم٦م؟ هل ُم٤م :الشقخ

 .رايم٥م وهق صغم أنف :مداخؾة

 .اًمٜمقاومؾ صغم رايم٥م، وهق اًمٗمريْم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل صغم ُم٤م :الشقخ

 ( 13: 63: 16/   151/  واًمٜمقر اهلدى)  



 333 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة 

 جالسة وهل السقارة داخؾ الػرض تصيل أن لؾؿرأة جيقز هؾ

 عذر دون

ة :السائؾ  قمذر دون هل٤م جيقز هؾ اًمًٞم٤مرة داظمؾ ضم٤مًم٦ًم وهل ومروٝم٤م صٚم٧م اُمرأ

 ُمؼمر؟ أو

 .جيقز ٓ ٓ، :الشقخ

 .وشمّمكم اًمًٞم٤مرة ُمـ شمٜمزل ُمٜمٝم٤م ُيٓمٚم٥م يٕمٜمل جيقز، ٓ :السائؾ

 .يم٤مُمٚمف وؾمجقد وريمقع سم٘مٞم٤مم ٟمٕمؿ أي :الشقخ

 ( 11: 13: 11/   120/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الطائرة دم الصالة كقػقة

 إُم٤ميمـ سمٕمض ذم يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٓم٤مئرة، يمرد قمغم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ورسمام واعمُِْمٞمٗملم اعمُِْمٞمَٗم٤مت ُمرور َيْٙمُثر ًمٙمـ واىمٗم٤ًم، ًمٚمّمالة يّمكم أن ًمٚمٛمّمكم شمتًع

 .احل٤مضم٦م ىمْم٤مء ُمٙم٤من ُمـ ىمري٦ٌم شمٙمقن

 يتحرى وهؾ اًمٓم٤مئرة، يمرد قمغم اًمّمالة أم اعمٙم٤من، هذا ذم اًمّمالة إَْومم ومٝمؾ 

 وإٟمام اًم٘مٌٚم٦م، ادم٤مه يٕمرف ٓ: أطمٞم٤مٟم٤مً  اًم٘مٌٚم٦م، ادم٤مه قمـ اًمٓم٤مئرة ىم٤مئد ي٠ًمل سم٠من اإلٟم٤ًمن

د  هذا؟ ذم احلؾ ومام آظمره، إمم... همريب ضمٜمقب ذىمل ؿمامل آدم٤مه ًمؽ ُيـَحد 

 اعمٙم٤من ذًمؽ ذم اًمّمالة وسملم اًمٙمرد، قمغم اًمّمالة سملم اًمٗمرق ُم٤م: أوًٓ  :الشقخ

 وإٓ اعمّمكم، أُم٤مم ُمرورهؿ شمٕمٜمل هؾ ي٘مقًمقن، يمام اعمْمٞمٗم٤مت ُمرور طمٞم٨م ُمـ اعمتًع

 ضم٤مٟمٌف؟ ذم ُمرورهؿ
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 يم٤من إذا اعمّمكم، أُم٤مم إٓ سمٛمرورهـ يًٛمح ٓ اعمقىمع هذا يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  :مداخؾة

 أُم٤مم يٛمرون ومال اًم٘مٌٚم٦م ادم٤مه أظمر آدم٤مه ذم يم٤من إذا أُم٤م ُمٕملم، ادم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ادم٤مه

 .اعمّمكم

 .ٟمٕمؿ إيف :الشقخ

 .سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمزيز أظمل ي٤م ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك :مداخؾة

 ٓ؟ أفمـ ُم٤م إومم ضمقاب أظمذت أن٧م إومم، ُمـ ظمٚمّمٜم٤م ُم٤م ًمًف :الشقخ

 .إؾمئٚم٦م ًمٙمثرة :مداخؾة

 اًم١ًمال قمـ اجلقاب ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء ٟمدظمؾ ُم٤م ىمٌؾ ًمٕمٚمف ٟمٕمؿ، :الشقخ

 ىم٤مئؿ؟ ذهٜمؽ ذم طمدوده ًمٕمٚمف قمٜمف، اعمٛمٜمقع اعمرور اًم٤ًمسمؼ،

 .اهلل ؿم٤مء إن :مداخؾة

وا إذا اعمُـِْمْٞمَٗم٤مت: وم٢مذاً  :الشقخ  اح٤مر يٛمر أن اعمٛمٜمقع، احلرم ُمٜمٓم٘م٦م ذم سمٞمٛمروا َُمرُّ

 وإٓ؟ اعمّمكم يدي سملم

 شمٙم٤مد اًمًؽمة حتط ًمق وم٤مًمًؽمة صٖمػم، اعمٙم٤من اًمٕمزيز أظمل ي٤م ٕنف ٟمٕمؿ6 :مداخؾة

 يديف؟ سملم اعمرور يٙمقن ؾمقف ىمٓمٕم٤مً  اعمْمٞمٗم٤مت، شمٌع سم٤معمٓمٌخ طم٤مئط شمٙمقن

 .اًمٙمرد قمغم صؾ  : ومحٞمٜمئذٍ  :الشقخ

 اًمٙمٕم٦ٌم؟ ٓدم٤مه سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟ :الشقخ

 .اًمًامء ذم وأن٧م آضمتٝم٤مد يّم٥م مل ٟمٗمًؽ، ذم سمتحديده٤م دمتٝمد هؾ :مداخؾة

ء اًم٘مٌٚم٦م ىمْمٞم٦م هال، صم٤مٟمٞم٦م ىمْمٞم٦م هذيؽ. ٓ :الشقخ  اًمٙمرد قمغم شمّمكم يمٜم٧م ؾمقا

 . صم٤مٟمٞم٦م ىمْمٞم٦م اًم٘مٌٚم٦م ىمْمٞم٦م هذه ومٚمٜمًٛمٞمٝم٤م، احلرة اعمٜمٓم٘م٦م شمٚمؽ ذم شمّمكم يمٜم٧م أو
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 إمم إٟم٤ًمن ُمـ خيتٚمػ اًمتحري وهذا سم٤مًمتحري، اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد يًٛمك رء يرد هٜم٤م

 .آظمر

 يُمٌؾ  يتحرى أن جي٥م إٟمف: وم٘مٚمٜم٤م إرسمع، اجلٝم٤مت سمٞمٕمرف ُمثالً  ُمث٘مػ إٟم٤ًمن 

 .اؾمتٓم٤مقمتف سمح٥ًم

 واًمث٘م٤موم٦م، اًمققمل ُمـ رء قمٜمده يم٤من إذا اًمٌالد ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمثالً  سمتٕمرف وم٠من٧م

 اًمٞمٛمـ ذم يم٤من ًمق يمذًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ سم٤مجلٜمقب، اًم٘مٌٚم٦م أن سمٞمٕمرف هقن، ًمٌٚمدٟم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اعمٖمرب ذم يم٤من أو ضمدة ذم أو ُمٍم ذم يم٤من إذا يمذًمؽ وًمٞمس اًم٘مْمٞم٦م، ُمٕمف طمتٜمٕمٙمس

 أدق اًم٘مٌٚم٦م حتري ُمِمٙمٚم٦م سم٤مًمٓم٤مئرة، رايم٤ٌمً َ يٙمقن وم٤مًمذي آظمره، إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م أو ومرٟم٤ًم ذم

 يمؾ اًمٓم٤مئرة أُم٤م هٜم٤م، ُمـ ذىمف هٜم٤م ُمـ همرسمف اًمٌٚمد هذا أنف يٕمرف سمٚمد ذم يٕمٞمش ممـ

 .ؿمٙمؾ ؾم٤مقم٦م

ي جم٤مل ٓ اًمٜم٤مس ٕيمثر سم٤مًمٜم٦ًٌم اقمت٘م٤مدي ذم هٜم٤م: إذاً    سم٤مًمٌقصٚم٦م إٓ اًم٘مٌٚم٦م، ًمَِتَحر 

 .اًمقاقمٞملم اعمث٘مٗملم اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص وهذا ُوضمدت، اًمتل اجلديدة

 اًمٓم٤مئرة، ادم٤مه يؽمىم٥م ومحٞمٜمئذٍ  اؾمتٕمامهل٤م، وقمرف اًمٌقصٚم٦م، هذه ًمف شمٞمنت وم٢من 

 اًم٘مٌٚم٦م، إمم شمقضمٝم٧م اًمٓم٤مئرة سم٠من ًمف شم١مذ اًمٌقصٚم٦م طمٞمٜمام إٓ سم٤مًمّمالة ُيـْحِرم ٓ: أي

ه ٓ صمؿ ومُٞمْحِرم  .ي٤ًمراً  أو يٛمٞمٜم٤مً  متٞمؾ ذًمؽ سمٕمد َيُيّ

 (  11: 31: 03/ 163/واًمٜمقر اهلدى) 

 بقاشر مرض بف مـ صالة كقػقة

 اًمٌقاؾمػم؟ ُمرض سمف ُمـ صالة طمٙمؿ ُم٤م! اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 اًمتقوٞمح أرضمق أبًدا؟ يتقىمػ ٓ اًمدم أن اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٌٞم٧م ذم اًمّمالة ًمف جيقز وهؾ

 . ظمػًما  اهلل وضمزاك

 قمغم صالة يمؾ وىم٧م ىمٌؾ وًمٞمس صالة ًمٙمؾ يتقو٠م أن سمٕمد هق يمام يّمكم :الشقخ

 إمم اًمذه٤مب يًتٓمٞمع يم٤من إذا اعمًجد ذم يّمكم أن قمٚمٞمف وًمٙمـ..اًمّمحٞمح اًم٘مقل



 361   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وأن اعمًجد ذم يّمكم أن إًذا ومٕمٚمٞمف اًمٌٞم٧م، ذم اًمّمالة ذم قمذر ًمف يٙمـ ومل اعمًجد

 .اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ وًمٞمس اًمقىم٧م دظمقل سمٕمد ًمٚمّمالة يتقو٠م

 (11:60:31/أ10: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 

 وأحكامها السرتة





 361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 الصالة دم السسة اختاذ وجقب

 ُمٕمتامً  يّمكم ىم٤مئامً  اًمٚمٞمثل يزيد سمـ قمٓم٤مء رأج٧م: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن ص٤مطم٥م قُمٌٞمد أيب قمـ

 ومردين يديف، سملم أُمرُّ  ومذه٧ٌم اًمٚم حٞم٦ِم، ُمّمٗمر ظمٚمػ، ُمـ ـمرومٝم٤م ُُمرٍخ  ؾمقداء، سمٕمامُم٦م

 اًمّمٌح صالة ومّمغم ىم٤مم - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل أن :اخلدري ؾمٕمٞمد أبق طمدصمٜمل: ىم٤مل صمؿ

 رأجُتٛمقين ًمق: »ىم٤مل صالشمف ُمـ ومرغ ومٚمام اًم٘مراءة، قمٚمٞمف وم٤مًمت٧ًٌم وم٘مرأ، ظمٚمٗمف، وهق

: ه٤مشملم إصٌٕمَل  سملم ًُمٕم٤مسمِف سمردَ  وضمدُت  طمتك أظمٜمُ٘مف زًم٧ُم  ومام سمٞمدي، وم٠مهقي٧ُم  وإسمٚمٞمس

 ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦مٍ  ُمرسمقـم٤مً  ٕصٌح ؾُمٚمٞمامن6 أظمل دقمقةُ  وًمقٓ شمٚمٞمٝم٤م، واًمتل اإلهب٤مم

 اًم٘مٌٚم٦م وسملمَ  سمٞمٜمَف حُيقل ٓ أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ومٛمـ اعمديٜم٦م، صٌٞم٤منُ  سمف يتالقم٥ُم  اعمًجد،

 ش.ومٚمٞمٗمٕمؾ أطمٌد6

 [:اإلمام قال]

 يٛمر ٓ أنف ئمـ ُمٙم٤من ذم يم٤من وًمق اًمّمالة، ذم اًمًؽمة اخت٤مذ وضمقب اًمٗم٘مف ُمـ وومٞمف ىمٚم٧م

 ؾمؽمة، إمم سم٤مًمّمالة شم٠مُمرهؿ طمٞمٜمام اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمـ ذًمؽ ٟمًٛمع يمام يديف، سملم أطمد

 شمٕم٤ممم وىمقًمف اًم٘مّم٦م هبذه ومٜمذيمرهؿ!! أطمد ذم ُم٤م أظمل ي٤م: سم٘مقهلؿ وي٤ٌمدروٟمٜم٤م ذًمؽ ومٞمًتٖمرسمقن

قمراف]♂ شمروهنؿ ٓ طمٞم٨ُم  ُِمـ وىمٌَِٞمٚمُفُ  هق يرايمؿ إٟمف: ▬إسمٚمٞمس ذم إَِن ذِم َذًمَِؽ ▬ و. [63: ٕا

ْٛمَع َوُهَق  ًَ ـْ يَم٤مَن ًَمُف ىمَٚم٥ٌْم أَْو أَخَْ٘مك اًم َ
ِ
 . [13: ق]♂ ؿَمِٝمٞمدٌ ًَمِذيْمَرى عم

 (.321-315/ 3/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

ةُ  ْسَ  وخارجف ادسجد داخؾ كزت، أم صغرت ووُجقهبا، السُّ

 الدكق ومؼدار مـفا الدكق واشتحباب

 :35 ،34 ،33 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   360   اًًم

 يمٌػمة سملم وٓ. وهمػمه اعمًجد سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ. ؾمؽمة إمم يّمكم أن وجي٥م

 يديؽ، سملم يٛمر أطمدا شمدع وٓ ؾمؽمة، إمم إٓ شمّمؾ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم وصٖمػمة

 .اًمِمٞمٓم٤من يٕمٜملش. اًم٘مريـ ُمٕمف وم٢من ومٚمت٘م٤مشمٚمف أبك وم٢من

 .سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُٕمر. ُمٜمٝم٤م يدٟمق أن وجي٥م 
 ومٕمؾ ومٛمـ ؿم٤مة، ممر ٟمحق إًمٞمف يّمكم اًمذي واجلدار ملسو هيلع هللا ىلص ؾمجقده ُمقوع سملم ويم٤من

 .اًمقاضم٥م سم٤مًمدٟمق أتك وم٘مد ذًمؽ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وسملم أذرع، صمالصم٦م اجلدار وسملم سمٞمٜمف ومٙم٤من اًمًؽمة6 ُمـ ىمري٤ٌمً  ي٘مػ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 .ؿم٤مة ممرُّ  واجلدار ؾمجقده ُمقوع

 أبك6 وم٢من يديؽ، سملم يٛمر أطمداً  شمدع وٓ ؾمؽمة، إمم إٓ شُمّمؾ   ٓ: »ي٘مقل ويم٤من 

 ش.اًم٘مريـ ُمٕمف وم٢من ومٚمت٘م٤مشمٚمف6
 وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف يٙمقن سمحٞم٨م اًمًؽمة6 ُمـ اًمدٟمق اًمٕمٚمؿ أهؾ اؾمتح٥م: »اًمٌٖمقي ىم٤مل

 .شُمٜمٝم٤م سم٤مًمدٟمق إُمر ورد وىمد اًمّمٗملم، سملم ويمذًمؽ اًمًجقد، إُمٙم٤من ىمدر
 ([3/330) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 السسة وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اعمّمكم أُم٤مم اًمًؽمة وُمـ 

 ...ش.ؾمؽمة يديف سملم جيٕمؾ أن ًمٚمٛمّمكم يًتح٥م: »طمٙمٛمٝم٤م ذم ىمقًمف

 اعم١مًمػ ذيمر أطم٤مدي٨م قمدة ذم سم٤مًمًؽمة إُمر يٜم٤مذم سم٤مٓؾمتح٤ٌمب اًم٘مقل: أىمقل

 ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف شمرضمؿ وهبذا ؾمؽمة همػم إمم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل سمٕمْمٝم٤م وذم أطمده٤م

 وإن...ش. ؾمؽمة إمم إٓ شمّمؾ ٓ: »ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ وُمًٚمؿ هق ومروىش صحٞمحف»



 361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

ة سمٛمرور اًمّمالة سمٓمالن ًمٕمدم ذقمل ؾم٥ٌم أهن٤م وضمقهب٤م ي١ميمد مم٤م  واحلامر اًم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأ

 ذًمؽ وهمػم يديف سملم اعمرور ُمـ اح٤مر وعمٜمع احلدي٨م ذم ذًمؽ صح يمام إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمقضمقهب٤م اًم٘مقل إمم ذه٥م وىمد سم٤مًمًؽمة اعمرشمٌٓم٦م إطمٙم٤مم ُمـ

 ذم طمزم اسمـ يمالم ُمـ اًمٔم٤مهر وهق 332/  3ش اجلرار اًمًٞمؾ» و 6/  1ش إوـم٤مر

 .31 – 4/  0ش اعمحغم»

 ([111) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 أحد مرور خقف عـد اختاذها يستحب إكام السسة بلن الؼقل حقل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ًمٚمٛمّمكم يًتح٥م إٟمام اًمًؽمة اخت٤مذ أن واح٤مًمٙمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م ويرى: »طمٙمٛمٝم٤م ذم ىمقًمف 

 سملم وًمٞمس ومْم٤مء ذم صغم. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م..أطمد ُمرور ظمقف قمٜمد

 قمـ هذا ُمـ أصح ؿم٤مهد وًمف: وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل داود وأبق أمحد رواه. رء يديف

 ش.قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ

 .ُم١ماظمذات ومٞمف: وم٠مىمقل

 ًمٚمٜمّمقص إهدار وومٞمف قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ رأي جمرد اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ أن :األوىل

 جيقز ٓ وهذا اًمرأي سمٛمجرد - سمٕمْمٝم٤م ذيمر ؾمٌؼ وىمد - اًمًؽمة ٓخت٤مذ اعمقضم٦ٌم

ه ٓ اًمذي اجلٜمس ُمـ اح٤مر يٙمقن أن يٛمٙمـ أنف وسمخ٤مص٦م  اًمِمٞمٓم٤من وهق اإلٟمز يرا

: ىم٤مل أنف قمٜمف صح وم٘مد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وومٕمٚمف ىمقًمف ُمـ سحي٤م ذًمؽ ضم٤مء وىمد

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ُمٜمٝم٤م ومٚمٞمدن ؾمؽمة إمم أطمديمؿ صغم إذا»

 ٓ جم٤مز اح٤مر سم٤مإلٟمزش اًمِمٞمٓم٤من» وشم٠مويؾ 3131ش اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق

 !سم٤مًمٖمٞم٥م اإليامن وٕمػ إٓ ًمف ُمًقغ



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   362   اًًم

 ُمٜمف اهلل ومٛمٙمٜمف صالشمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يٗمًد أن أراد اًمِمٞمٓم٤من أن صح وىمد

 ؾمٚمٞمامن أظمٞمٜم٤م دقمقة ًمقٓ واهلل»  :وىم٤مل إصٌٕمٞمف سملم ًمٕم٤مسمف سمرد وضمد طمتك وظمٜم٘مف

 ش.اعمديٜم٦م أهؾ سمف يٚمٕم٥م ُمقصم٘م٤م ٕصٌح

 1و 031/  3 وأمحد 6114/  60/  6 اًمرزاق وقمٌد 31/  6 ُمًٚمؿ ذم واًم٘مّم٦م

 همػم قمـ 613و 663و 660/  6ش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين 311و 310/  1و 46/ 

 .ُمت٘م٤مرسم٦م سم٠مخٗم٤مظ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد

 .30ش اًمّمالة صٗم٦م» اٟمٔمر

 ومٞمف إؾمٜم٤مده ىمٌؾ ُمـ يّمح ٓ سمف اؾمتدل اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن :الثاكقة

 .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس وٕمٞمػ وهق أرـم٤مة سمـ احلج٤مج

 .سمٛمٕمٜم٤مه أظمرى أطم٤مدي٨م ُمع 1430ش اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» ذم قمٜمدي خمرج وهق

ه أنف :الثالثة  ُمـ ٟمحقه رواه وإٟمام قمٜمده هق ومٚمٞمس ظمٓم٠م وهق داود ٕيب قمزا

 .سمٕمده قمٚمٞمف اًمٙمالم ي٠ميت اًمذي قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م

 سمـ اًمٗمْمؾ قمـ هذا ُمـ أصح سم٢مؾمٜم٤مد ؿم٤مهد وًمف: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل: ىمقًمف: الرابعة

 .قم٤ٌمس

 سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ قم٤ٌمس رواي٦م ُمـ ٕنف اهلل رمحف اًمٌٞمٝم٘مل شم٤ًمهؾ ُمـ هذا: ىمٚم٧م

 .قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ قمـ قم٤ٌمس

 إن: 31/  0 ىم٤مل سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع طمزم اسمـ أقمٚمفش: »اًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وىمد

 ش.طم٤مًمف يٕمرف ٓ: اًم٘مٓم٤من اسمـ وىم٤مل. ىم٤مل يمام وهق. اًمٗمْمؾ قمٛمف يدرك مل قم٤ٌمؾم٤م

 اعمٕمٚمؼ وشمٌٕمف 4/  1ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين آٟم٘مٓم٤مع اًمٕمٚم٦م هذه قمـ وهمٗمؾ

   !023/  6ش اًمًٜم٦م ذح» قمغم

 ([110) ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 363 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤ماًم 

 شسة بال صذ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن دم يشء يصح ال

 . وٕمٞمػش. رء يديف سملم ًمٞمس ومْم٤مء ذم صغم[: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن روي]

 أن إمم شمريمٝم٤م قمـ واًمزضمر اًمًؽمة وضمقب أدًم٦م وأورد وٕمٗمف اإلُم٤مم ومّمؾ صمؿ]

 [:ىم٤مل

 قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ىمقًمٙمؿ ومام ذيمرت6 يمام إُمر يم٤من إذا: ىمٞمؾ وم٢من

  اهلل ورؾمقل آطمتالم، ٟم٤مهزت ىمد يقُمئذ وأن٤م أت٤من، مح٤مرٍ  قمغم رايم٤ٌمً  أىمٌٚم٧م: »ىم٤مل

 ومٜمزًم٧م، اًمّمػ، سمٕمض يدي سملم ومٛمررت ضمدار، همػم إمم سمٛمٜمك سم٤مًمٜم٤مس يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص

 أظمرضمف ؟شأطمدٌ  قمكم ذًمؽ يٜمٙمر ومٚمؿ اًمّمػ، ذم ودظمٚم٧م شمرشمع، إت٤من وأرؾمٚم٧م

 قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ـمرق ُمـش 423 ،051 ،32ش »صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري

 :وضمٝملم ُمـ واجلقاب. قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد

 ذم ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م يمام ُمٓمٚم٘م٤ًم6 اًمًؽمة ٟمٗمل ذم سحي٤مً  ًمٞمس أنف :األول

 اًمٌٞمٝم٘مل روى ح٤م وًمذًمؽ6 سمخ٤مص٦م، اجلدار ؾمؽمة يٜمٗمل هق وإٟمام اًمتخري٩م، هذا أول

 - يٕمٜملش ضمدار همػم إمم: »قم٤ٌمس اسمـ ىمقل: »ىمقًمف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمـش 631/  6»

 قمدم ُمـ يٚمزم ٓ: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف اًمؽميمامين اسمـ ومتٕم٘مٌفش. ؾمؽمة همػم إمم - أقمٚمؿ واهلل

 همػم إمم صغم أنف قمغم ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم اًمدًمٞمؾ وضمف ُم٤م أدري وٓ اًمًؽمة، قمدم اجلدار

 ؾمؽمة سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمٚمحدي٨م شمرضمؿ وم٢مٟمف اًمٌخ٤مري6 صٜمٞمع وي١ميده: ىمٚم٧مش. ؾمؽمة

 ٟمٗمل احلدي٨م ُمـ يٗمٝمؿ مل اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أن يٕمٜمل ومٝمذاش. ظمٚمٗمف ُمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم

 ذم إُمر محؾ اًمٌخ٤مري ويم٠منش: 136 - 133/  3» سم٘مقًمف احل٤مومظ ووضمف اًمًؽمة،

 واًمٕمٜمزة إٓ اًمٗمْم٤مء ذم يّمكم ٓ يم٤من أنف  ملسو هيلع هللا ىلص قم٤مدشمف ُمـ اعمٕمروف اح٠مخقف قمغم ذًمؽ

 قمغم يدل ُم٤م قمٛمر اسمـ طمدي٨م وذم. ضمحٞمٗم٦م وأيب قمٛمر اسمـ سمحديثل ذًمؽ أجّد صمؿ. أُم٤مُمف

 اًمٜمقوي شمٌٕمف وىمد ،شاًمًٗمر ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ ويم٤من: »احلرسم٦م ذيمر سمٕمد ىمقًمف وهق اعمداوُم٦م،

 ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة أن ومٞمف: احلدي٨م هذا ومقائد قمغم يمالُمف ذمش ُمًٚمؿ ذح» ذم وم٘م٤مل

 إمم: »احلدي٨م هذا ذم قم٤ٌمس اسمـ ىمقل أن: أظمر واًمقضمفش. أقمٚمؿ واهلل. ظمٚمٗمف عمـ



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   364   اًًم

 مل ُمـ وُمٜمٝمؿ قمٜمف، ذيمره ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ومٞمف، ُم٤مًمؽ قمـ اًمرواة اظمتٚمػ ىمد 6ش ضمدار همػم

 :ذيمروه اًمذيـ: أوًٓ : أؾمامءهؿ أذيمر أن٤م وه٤م يذيمره،

 ش. 32» اًمٌخ٤مري. أويس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ - 3

 ش.051» اًمٌخ٤مري. يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد - 6

 ؾمٞم٠ميت يمام قمٜمف6 يذيمره مل وسمٕمْمٝمؿ ،ش423» اًمٌخ٤مري. ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد - 1

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً 

ج. اهلل قمٌد سمـ ُمٓمرف - 0   يٖمٚم٥م ومٞمام وهذا ،ش6/  03/  1ش »ُمًٜمده» ذم اًمنا

 اهلل وقمٌٞمد ُمٓمرف سمـ اهلل قمٌد سملم ُم٤م ومٞمٝم٤م ئمٝمر مل اعمّمقرة اًمٜمًخ٦م وم٢من اًمٔمـ6 قمغم

 .اهلل قمٌد سمـ

 . سمٙمػم اسمـ - 1 

 : يذيمروه مل اًمذيـ: ثاكقاً 

 ،ش13/  6» ُمًٚمؿ وقمٜمف ،ش333/  3ش »ُم٤مًمؽ ُمقـم٠م» ذم. حيٞمك سمـ حيٞمك - 3

 ش.633/  6» واًمٌٞمٝم٘مل

 6ش اًمٙمؼمى» ذم اًمٜم٤ًمئل ويمذا ،ش330/  3ش »اعمدوٟم٦م» ذم. قمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ - 6

 ش.15/  1ش »إذاف حتٗم٦م» ذم يمام

 ش.0036» اًمٌخ٤مري. ىمزقم٦م سمـ حيٞمك - 1

 ،ش315 رىمؿش »داود أيب صحٞمح» داود أبق. ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد: اًم٘مٕمٜمٌل - 0

 ش.633/  6» واًمٌٞمٝم٘مل

 ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،ش21/  6ش »صحٞمحف» ذم قمقاٟم٦م أبق. وه٥م اسمـ - 1

 ش.622/  3ش »أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،ش410ش »صحٞمحف»



 365 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 سمـ أمحد - 3ش. 106/  3» وأمحد أجْم٤مً  ظمزيٛم٦م اسمـ. ُمٝمدي سمـ اًمرمحـ قمٌد - 2

 6ش »اًمًٜم٦م ذح» ذم واًمٌٖمقي ،شاإلطم٤ًمن - 6142/  11/  0» طم٤ٌمن اسمـ. سمٙمر أيب

 ش. 605/ 

 ىمدراً  وأضمؾ قمدداً  أيمثر اًمزي٤مدة شمٚمؽ يذيمروا مل اًمذيـ ه١مٓء أن شمرى وم٠من٧م: ىمٚم٧م

 وسمرواي٦م ُم٤مًمؽ، سم٤مإلُم٤مم أخّمؼ هق ُمـ ومٞمٝمؿ أن وسمخ٤مص٦م ذيمروه٤م، اًمذيـ أوئلؽ ُمـ

 وه٥م، سمـ اهلل وقمٌد ،- اًمٜمٞم٤ًمسمقري وهق - حيٞمك سمـ حيٞمك ُمثؾ أؿمٝمر6ش اعمقـم٠م»

 يمام ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف اخلالف قمغم اًم٘مٕمٜمٌل ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل وقمٌد ُمٝمدي، سمـ اًمرمحـ وقمٌد

 يٌٕمد مم٤م هق - إىمؾ قمغم - أو أصح، روايتٝمؿ أن اًمٜمٗمس ذم يٚم٘مل اًمذي إُمر. شم٘مدم

 قمغم اًمثالصم٦م أوئلؽ اشمٗم٤مق أن يمام ُم٤مًمؽ، قمـ اًمزي٤مدة شمٚمؽ حيٗمٔمقا  مل أهنؿ سمجقاز اًم٘مقل

 اًمّمقاب إمم وم٤مٕىمرب. ومٞمٝم٤م ُم٤مًمؽ قمغم ظمٓمئٝمؿ سمجقاز أجْم٤مً  اًم٘مقل يٌٕمد قمٜمف روايتٝم٤م

 ومحٗمظ أطمٞم٤مٟم٤ًم، يذيمره٤م وٓ شم٤مرة، يذيمره٤م يم٤من ٟمٗمًف هق اهلل رمحف ُم٤مًمٙم٤مً  إن: ي٘م٤مل أن

 قم٘م٥م احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم أؿم٤مر اًمٌٞمٝم٘مل ويم٠من. ُمٜمف ؾمٛمٕمقا  ُم٤م وه١مٓء ه١مٓء ُمـ يمؾ

 أنس سمـ ُم٤مًمؽ ذيمره٤م اًمٚمٗمٔم٦م وهذه: »سم٘مقًمف اًمزي٤مدة هذه ومٞمٝم٤م اًمتل سمٙمػم اسمـ رواي٦م

 هذه دونش اًمّمالة يمت٤مب» ذم ورواه ،شاعمٜم٤مؾمؽ يمت٤مب» ذم احلدي٨م هذا ذم اهلل رمحف

 اجلديد وذم ،شاعمٜم٤مؾمؽ» ذم رواه يمام اًم٘مديؿ ذم قمٜمف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ورواه اًمٚمٗمٔم٦م،

 ش.اًمّمالة» ذم رواه يمام

 وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل اًمٌٞمٝم٘مل، ذيمره اًمذي هذاش اعمقـم٠م ُمٜم٤مؾمؽ» ذم أر ومل: ىمٚم٧م

 اجلديد ُمذهٌف ذم اًمزي٤مدة دون ًمٚمحدي٨م اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم رواي٦م ذم وًمٕمؾ» هذا. أقمٚمؿ

 مل أو هذا صم٧ٌم وؾمقاء أُمره، آظمر ذم يمذًمؽ يرويف يم٤من ُم٤مًمٙم٤مً  اإلُم٤مم أن إمم يِمػم ُم٤م

 مجع عمت٤مسمٕم٦م واحلٗمظ6 اًمٕمٚمؿ ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم سمٛمٜمزًم٦م واًمالئؼ قمٜمدي اًمراضمح ومٝمق يث٧ٌم،

 ذيمر ُمـ سم٠مس وٓ اًمزي٤مدة، دون احلدي٨م رواي٦م قمغم ًمف احلٗم٤مظ وإئٛم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ

 :اًمتخري٩م ُمع ُمٜمٝمؿ، قمٚمٞمف وىمٗم٧م اًمذيـ أؾمامء

 اًمٌخ٤مريش. ُمًٚمؿ سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد واؾمٛمف» ؿمٝم٤مب اسمـ أظمل اسمـ - 3 

ج ،ش620/  3» وأمحد ،ش3413»  ش.603/  1ش »ُمًٜمده» ذم واًمنا



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   311   اًًم

ٟم٦م وأبق ،ش13/  6» ُمًٚمؿ. يزيد سمـ يقٟمس - 6   واًمٌخ٤مري ،ش21/  6» قمقا

 ش.0036 ،3411» شمٕمٚمٞم٘م٤مً 

ٟم٦م وأبق أجْم٤مً  ُمًٚمؿ. قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من - 1  - 315 رىمؿ» داود وأبق قمقا

 واسمـ ،ش503» ُم٤مضمف واسمـ ،ش165/  3» ارُمل واًمد ،ش20/  6» واًمٜم٤ًمئل ،شصحٞمحف

 ،ش324/  22ش »اعمٜمت٘مك» ذم اجل٤مرود واسمـ ،ش411ش »صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م

/  3» وأمحد ،ش632/  6» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش622/  3ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي

/  0» يٕمغم وأبق ،ش641 ،634/  3» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،ش631» واحلٛمٞمدي ،ش635

ج ،ش6146/  625  .أجْم٤مً  واًمنا

 ُمًٚمؿ ـمري٘مف وُمـ ،ش6115/  65/  6» اًمرزاق قمٌد. راؿمد سمـ ُمٕمٛمر - 0 

ٟم٦م وأبق  وصححف إقمغم، قمٌد وقمـ قمٜمفش 121/  3» وأمحد ظمزيٛم٦م، واسمـ قمقا

 ش.113 رىمؿ» اًمؽمُمذي

 اًمٜمٗمس جيٕمؾ ٓ مم٤م اًمزي٤مدة شمٚمؽ ذيمر قمدم قمغم اًمث٘م٤مت ه١مٓء يمؾ وم٤مشمٗم٤مق: ىمٚم٧م

 وًمق طمتك حمٗمقفم٦م، همػم ؿم٤مذة أهن٤م شم٠ميمٞمد سمٙمؾ يرضمح ح٤م ذًمؽ إن سمؾ ًمثٌقهت٤م6 شمٓمٛمئـ

 ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م، قمٚمٞمف اظمتٚمٗمقا  وىمد ومٙمٞمػ سمذيمره٤م، ُم٤مًمؽ قمـ اًمرواة اشمٗم٤مق ومرض

 خيٗمك ٓ يمام هذا6 ُمـ سم٠مىمؾ يث٧ٌم واًمِمذوذ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام ذيمره٤م قمدم قمغم وأيمثرهؿ

 ذم اعم١مًمٗملم مجٝمقر قمٜمٝم٤م أقمرض وًمذًمؽ6. اًمنميػ اًمٗمـ هبذا اًمٕم٤مروملم اًمٕمٚمامء قمغم

ٟم٦م وأيب يمٛمًٚمؿ 6ش اًمّمحٞمح»  اسمـ إن سمؾ وهمػمهؿ6 طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ قمقا

 يمام سم٤محلرسم٦م6 يًتؽم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف سمجزُمف صمٌقهت٤م6 قمدم إممش صحٞمحف» ذم أؿم٤مر ظمزيٛم٦م

 دون احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد أجْم٤مً  وىم٤مل اًمٙمريؿ، قمٌد طمدي٨م ختري٩م قمٜمد يمالُمف شم٘مدم

ش: 61/  6» اًمّمٗمقف يدي سملم متر إت٤من رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٙمقن أن وٟمٗمك زي٤مدة،

 ظمٚمٗمف6 يم٤من ُمـ سمٕمض يدي سملم احلامر سمٛمرور قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اخلؼم ذم يم٤من وم٢من»

 يًتؽم يم٤من ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إذ ظمٚمٗمف6 عمـ ؾمؽمة يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمؽمة شمٙمقن أن ومج٤مئز

 يمؾ ٓطمت٤مج ظمٚمٗمف6 عمـ ؾمؽمة شمٙمقن ٓ ؾمؽمشمف يم٤مٟم٧م وًمق سم٤معمّمغم، صغم إذا سم٤محلرسم٦م

 هب٤م يًتؽم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اًمٕمٜمزة ومحٛمؾ هب٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤مؾمتت٤مر سمحرسم٦م يًتؽم أن ُم٠مُمقم



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 عمـ ؾمؽمة شمٙمقن اإلُم٤مم ؾمؽمة أن قمغم يم٤مًمدال ظمٚمٗمف6 سم٤مٓؾمتت٤مر اح٠مُمقُملم ي٠مُمر أن دون

 إمم  ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ذم سيح طمدي٨م يّمح ٓ أنف شم٘مدم مم٤م شمٌلم: أىمقل وظمت٤مُم٤مً ش. ظمٚمٗمف

 ومٝمل اًمتٜمزل وقمغم ذًمؽ، ذم سحي٦م ًمٞم٧ًم اًمٌخ٤مري قمٜمد اًمتل واًمزي٤مدة ؾمؽمة، همػم

. أقمٚمؿ واهلل ،شاًمّمحٞمح» ذم اعم١مًمٗملم مجٝمقر قمٜمٝم٤م أقمرض وًمذًمؽ6 شمّمح، ٓ ؿم٤مذة

 قمٚمٞمف6 ًمٚمٛمتٗمؼ اًمٌخ٤مري سمزي٤مدة قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اعم١مًمٗملم ُمـ يمثػم قمزا  ًم٘مدش: شمٜمٌٞمف»

 دىمٞمؼ يم٤مسمـ ذاطمف6 قمٚمٞمف وُمر ،شإطمٙم٤مم قمٛمدة» ذم اعم٘مدد اًمٖمٜمل قمٌد يم٤محل٤مومظ

 ذم سم٤ًمم آل اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد واًمِمٞمخ ،ش021 - 011/  6» واًمّمٜمٕم٤مين اًمٕمٞمد

 قمٚمٞمف اشمٗمؼ ومٞمام واعمرضم٤من اًمٚم١مًم١م» ذم اًم٤ٌمىمل قمٌد وم١ماد وحمٛمد ،شاًمٕمالم شمٞمًػم»

 رواهش: »اعمٜمت٘مك» ذم وم٘م٤ملش اجلد» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وسم٤مًمغ ،ش646/  311/  3ش »اًمِمٞمخ٤من

 ش !36/  1ش »ذطمف» ذم أجْم٤مً  اًمِمقيم٤مين قمٚمٞمف وُمرش ! اجلامقم٦م

 (.253-241/ 36/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم السسة اختاذ وجقب عذ التـبقف

 اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم قمـ همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس رء، قمغم شمٜمٌٞمف قمٜمدي ومٞمف :الشقخ

 .اًمنمقمٞم٦م

 حتٞم٦م سمٞمّمكم ُم٤م ومٞمجٚمس إطمٜم٤م، دظمٚمٜم٤م ُم٤م ُمثٚمام اعمًجد، اًمداظمؾ يدظمؾ: مـفا

 .اعمًجد

 ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ىم٤مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صح ىمد سمٞمٜمام 

 . واطمدة هذهش ريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس

 همٗمٚم٦م وهذه ًمٚمّمالة، ًمف شَمَٞمّن  ُمٙم٤من أي   ذم سمٞمّمكم اعمًجد، سمٞمدظمؾ: واحدة ثاين

 يّمكم ٓزم يّمكم، أن يريد ُُمَّمؾ   يمؾ أن إطم٤مدي٨م هذه ظمالصتٝم٤م، أطم٤مدي٨م، قمـ

 هذا اخلِم٥م، سملم هٜم٤مك صغم أظمقٟم٤م ؾمؽميت ه٤مي – ُمثالً  – هقن صٚمٞم٧م وم٠من٤م، ؾمؽمة إمم
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، ومٞمف ُم٤م ؾمؽمشمؽ؟ ويـ هقن، صٚمٞم٧م – ُمثالً  – إٟم٧م ؾمؽمشمف، ه٤مي هذا ؾمؽمشمف، اجلدار

 واًم٥ًٌم؟

رهؿ، ُمـ ومٞمف ُم٤م همٗمٚم٦م، ذم اًمٜم٤مس  ر وم٠من٤م هٜم٤مك، ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمثٚمام ُيَذيم   شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيم 

 أطمديمؿ، صغم إذا: » ي٘مقل: أطمدمه٤م: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ طمديثلم اعم١مُمٜملم،

 ش. صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمُٞمَّمؾ  

 ومٚمٞمدن أطمديمؿ صغم إذا» ،شؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمدن أطمديمؿ صغم إذا: »اًمث٤مين احلدي٨م

 ُمـ ىمري٥م يٙمقن ٓزم إيش أد ؾم١مال، يرد هٜم٤م قمٜمٝم٤م، يٌٕمد ٓ: يٕمٜملش ؾمؽمشمف ُمـ

  اًمًؽمة؟

 سملم سمٞمٜمف يٙمقن صغم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم احلدي٨م ضم٤مء

 اًمًؽمة ومٝمذه سم٤مًمٙمثػم، ؿمؼميـ وٟمص، ؿمؼم: يٕمٜمل ؿم٤مة؟ ممر واًمًؽمة  ؾمجقده ُمقوع

 .سم٤مًمًؽمة رأؾمف سمٞمٚمّمؼ: يٕمٜمل سمرأؾمف، اًمًؽمة سمٞمٜمٓمح أجْم٤مً  وإٓ هٜم٤م، رأؾمف ًمكم ُمثالً 

 :قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف أردت اًمذي هذا ؿم٤مة، ممر اًمًؽمة وسملم رأؾمف سملم جيٕمؾ وإٟمام 

 ُيَّمٚم ـل ُم٤م سمٕمد إٓ اعمًجد ذم ي٘مٕمد ُم٤م ٓزم اعمًجد اًمداظمؾ دظمؾ إذا: أوالً 

 .ريمٕمتلم

 .آظمره إمم... اعمًجد قمٛمقد اعمًجد ضمدار ؾمؽمة، إمم يّمكم ٓزم: ثاكقاً 

 :..:..(62/  1/ واًمٜمقر اهلدى) 

 كقػقتفا؟ وما بالسسة؟ ادسؾؿني اعتـاء عدم يدل ماذا عذ

 اهلل، ذم ُأطمٌؽ َأين ُأظمؼمك إين ي٘مقل وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم :السائؾ

 وضمقهب٤م قمدم قمغم ذًمؽ يدل سم٤مًمًؽمة، اًمٞمقم اعمًٚمٛملم اقمتٜم٤مء قمدم هؾ: ؾم١مازم

 وٟمحق اعمّمكم، ُمـ وسُمْٕمَده٤م ـمقهل٤م، يٙمقن ويمؿ اًمًؽمة، ووع يٙمقن ويمٞمػ وأمهٞمتٝم٤م،

 أؾمٗمؾ؟ ُمـ ُمٗمتقطم٦م ـم٤موًمف يٕمٜمل اًمًؽمة يم٤مٟم٧م وإذا ذًمؽ،



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 إمم صٚمقاهتؿ ذم سم٤مًمتقضمف اًمٜم٤مس هت٤مون أن ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م قمغم اجلقاب، :الشقخ

 اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م سمتذيمػم اًمٕمٚمؿ أهؾ هت٤مون إمم ذًمؽ ذم إُمر يٕمقد اقمت٘م٤مدي ذم ؾمؽمة،

ومٝمؿ وًمٞمس هب٤م،  .هب٤م ُمٕمرومتٝمؿ ُمع قمٜمٝم٤م اعمًٚمٛملم أقمٜمل سم٤مٟمٍما

 .اعم٠ًمخ٦م هذه طمٙمؿ يٕمرومقن ٓ اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م أيمثر أن سم٤مًمتجرسم٦م قمرومٜم٤م ٕنٜم٤م 

ٌَٚم ٖمقن ٓ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػماً  أن واًم٥ًٌم   إطمٙم٤مم ُمـ يٚمزُمٝمؿ ُم٤م اًمٜم٤مس ُي

 .اًمنمقمٞم٦م

 ُمـ يٕمٚمؿ سمام يتٝم٤مون ُمـ ومٞمٝمؿ يقضمد ٓ اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م أن يٕمٜمل ٓ وهذا 

 .ٓ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم

 ُمـ يمثػم اهتامم قمدم إمم يٕمقد إُمر إن اعم٠ًمخ٦م هذه سمخّمقص أىمقل وًمٙمٜمٜمل 

 .اًمًؽمة اخت٤مذ رضورة إمم اجلامهػم سمتٜمٌٞمف اًمٕمٚمامء

 جم٤مهدة ومٞمٝم٤م ذقم٤ًم، اإلٟم٤ًمن هب٤م ي١مُمر اًمتل إُمقر، سمٕمض هٜم٤مك ٕن ذًمؽ6 

 ًمٚمحٙمؿ اهلقى هذا ص٤مطم٥م يًتجٞم٥م ومال اًمٜمٗمس هقى يتٖمٚم٥م وم٘مد ًمٚمٜمٗمس،

 .ضمٝم٤مداً  يتٓمٚم٥م ٕنف اًمنمقمل،

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يتٜمٌف أن ؾمقى ذًمؽ، ُمـ رء يتٓمٚم٥م ومال ؾُمؽْمة إمم اًمّمالة أُم٤م 

 .ؾمؽمة إمم يّمكم أن أُمر

 إٟم٤ًمن هق اًمٓم٤موًم٦م، هق اًمٕمٛمقد، هق اجلدار، هق ُمٙم٤من، يمؾ ذم ُمقضمقدة وم٤مًمًؽمة 

 .وهٙمذا اهلل رؾمقل قمغم يّمكم اهلل يذيمر ضم٤مًمس،

 وم٘مط اًمٗمرق ُمٜمف، ىمري٦ٌم ؾمؽمة إمم يّمكم أن وسملم اشُمِٗمؼ، يمٞمٗمام يّمكم أن سملم ومرق ومال 

 ُمـ اًمٜم٤مس ُمت٤مسمٕم٦م قمدم هق واًم٥ًٌم اًمقاضم٥م، هذا قمـ سمؾ اًمًٜم٦م، هذه قمـ هم٤مومؾ أنف

 .سم٤مًمتذيمػم اًمٕمٚمامء

 قمدم سمقضمقب اًمتذيمػم ُمـ اجلٚم٦ًم، هذه آٟمٗم٤مً  اومتتح٧م سمام ًمديٙمؿ واوح واعمث٤مل 

 .سمآُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   310   اًًم

 اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م اعم٤ًمضمد، يمؾ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ذم ي٘مع يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل 

 اًمزُمـ، ـم٤مل ُمٝمام وإٓ اعمّمٚملم، مج٤مهػم سمتذيمػم اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمٞم٤مم قمدم هق اًم٥ًٌم

 إذا» آٟمٗم٤ًم، ذيمره اًم٤ًمسمؼ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمع يتج٤موسمقا  أن وإمم اًمًٜم٦م، إمم اعمًٚمٛمقن ومًٞمٕمقد

ٜمقا  َأَُمـ  .اًمًؽمة سم٤مخت٤مذ يتٕمٚمؼ ومٞمام مت٤مُم٤ًم، يمذًمؽ وإُمرش وَم٠مُم 

 ٓ هذا اهلقى، ُمـ واخلالص اًمٜمٗمس ضمٝم٤مد إمم حتت٤مج ًمٙمؿ ىمٚم٧م يمام أطمٙم٤مم هٜم٤مك 

 ومٝمؿ ذًمؽ وُمع اًمنمقمل، احلٙمؿ يٕمٚمٛمقن اجلامهػم ٕن اًمٕمٚمامء شم٘مّمػم إمم أُمره يٕمقد

 .خي٤مًمٗمقٟمف

 اعمًٚمٛملم ومجامهػم اعمقؾمٞم٘مٞم٦م، وأٓت اًمٓمرب أهم٤مين إمم آؾمتامع ُمثالً  يمٛمثؾ 

 وخي٤مًمٗمقن أنٗمًٝمؿ، هقى وَمَٞمَتٌٕمقن اهلقى، قمٚمٞمٝمؿ يتٖمٚم٥م وًمٙمـ ذًمؽ، حتريؿ يٕمٚمٛمقن

 .رهبؿ ذيٕم٦م

 وٟمحقش اعم٤ًمضمد يمتزيلم» يم٤مًمتؼمج، اعمخ٤مًمٗم٤مت، ُمـ يمثػماً  وم٘مس ذًمؽ وقمغم 

 .يتٖمٚم٥م اهلقى ًمٙمـ ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمػ هذا يمؾ ذًمؽ،

 وإٟمام اًمٜمٗمس، ضمٝم٤مد ُمـ أو اًمُٙمْٚمَٗم٦م ُمـ رء حتت٤مج ٓ ومٝمل اًمًؽمة، ُم٠ًمخ٦م أُم٤م

 .ذًمؽ ذم اًمنمع طمٙمؿ اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ أن إمم حيت٤مج

، وًمٙمل  روا أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ومٕمغم يٕمٚمٛمقا  ُمًجد أي ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم، سمٙمؾ اًمٜم٤مس ُيَذيم 

 واًمًؽمة هلؿ، اشُمِٗمؼ يمٞمٗمام يّمٚمقن اعمّمٚملم وضمد أت٤مه، ُمّمغم أي   وذم اعمًٚمؿ دظمؾ

 هب٤م ًمٞمتًؽم إًمٞمٝم٤م يذه٥م ُمٜمٝمؿ أطمداً  دمد ٓ ذًمؽ ُمع ظم٤مًمٞمف، اعمًجد ذم يم٤مٕقمٛمدة

 .اًمًؽمة أطمٙم٤مم جيٝمؾ أنف اًم٥ًٌم،

سم٤مً  اًمٗم٘مف يمت٥م وذم احلدي٨م يُمت٥م وذم   سم٤مًمًؽمة، شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مم سم٤مًمًؽمة، شمتٕمٚمؼ أبقا

 سم٤مًم٘مٞم٤مم ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ شمٙم٤مؾمؾ ُمع اًمٕمٚمؿ يٜمدرس وًمٙمـ ضمديدًا، أُمراً  ًمٞمس هذا

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ سمذه٤مب أظمرى ضمٝم٦م وُمـ سمقاضمٌٝمؿ،

 وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ يتٚم٘مقن اًمذيـ ٟمٕمٜمل إٟمام اًمٕمٚمؿ، أهؾ ٟم٘مقل طمٞمٜمام وٟمحـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

، يُمَؾ  اًمًالم قمٚمٞمف أُمره اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء ًم٘مد   ُُمَّمؾ 

 .اًمًؽمة سم٤مخت٤مذه سم٤مإلُم٤مم اعم٘متدي ؾمقى

 ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم وَمْٚمُٞمَّمؾ   أطمديمؿ، صغم إذا:» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل 

 قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم وَمْٚمٞمَُّمؾ   أطمديمؿ صغم إذاش صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من

 .شمفصال

ث ُم٤م يمثػماً   رهؿ اًمٜم٤مس ُٟمَحد   ُمثاًل، همروم٦م ذم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م احلدي٨م، هبذا وُٟمَذيم 

ه  .ؾمؽمة إمم ٓ يّمكم وٟمرا

سمف6 ومٞمٙمقن   اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ» آظمره، ذم ضم٤مء ُم٤م هق احلدي٨م، هلذا جلٝمٚمف ضمقا

سمف يٙمقنش صالشمف قمٚمٞمف  هق يّمكم اًمتل اًمٖمروم٦م هٜم٤م، طمد ذم ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م اًمٌداه٦م، قمغم ضمقا

 .اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مٓمع طمتك طمد، ذم ُم٤م ي٘مقل ومٞمٝم٤م

ٌُف ومٜمحـ  ه، ٓ أن٧م ًمٙمـ طمد، ذم أظمل ي٤م: ُٟمِجٞم  اًمذيـ اجلـ ؿمٞم٤مـملم هٜم٤مك شمرا

ـْ  َوىَمٌِٞمُٚمفُ  ُهقَ  َيَرايُمؿْ  إَِٟمفُ ▬ سم٘مقًمف وذريتف أب٤مهؿ وصػ وضمؾ، قمز اهلل وصٗمٝمؿ  طَمٞم٨ُْم  ُِم

 .[63:إقمراف♂ ]شَمَرْوهَنُؿْ  ٓ

 يمٞمٗمام ومُتَّمكم شمّمكم، أن٧م ؾمقى اطمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس حمّمقرة، همروم٦م ذم سم٘مٞم٤مُمؽ شمٖمؽم ٓ وم٢مذاً 

 .يٛمر أن يٛمٙمـ هٜم٤مك أطمد ٓ أن سمزقمؿ اًمًؽمة، قمـ سمٕمٞمداً  أو ؾمؽمة إمم ٓ اشمٗمؼ

ٜم٤م سمٕمٞمٜمؽ، شمراهؿ ٓ ظمٚم٘م٤مً  هٜم٤مك أن وم٤مقمٚمؿ   وهؿ هبؿ، واسمتالٟم٤م ظمٚم٘مٝمؿ وضمؾ قمز رسمُّ

 ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمٞمّمّؾ  أطمديمؿ صغم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ اجلـ6 ؿمٞم٤مـملم

 ُمـ يٙمقن ىمد اًمِمٞمٓم٤من هذا ،شصالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع أن ظمِمٞم٦م: »أيش اًمِمٞمٓم٤من

 .اجلـ ؿمٞم٤مـملم ُمـ يٙمقن وىمد اإلٟمس، ؿمٞم٤مـملم

 أطمد يٛمر أن ُيـْحَتٛمؾ ٓ أو ؾم٤ميمـ، ومٞمف ًمٞمس أنف شمٔمـ ُمٙم٤من، ذم شمّمكم يمٜم٧م وم٢مذا 

 ًمٞمس يديؽ، سملم َيُٛمرّ  أن يٛمٙمـ آظمر ظمٚم٘م٤مً  هٜم٤مك أن ومتذيمر يديؽ، سملم يٛمر اإلٟمس ُمـ

 اًمذي اًمٓملم ُمـ ظمٚمؼ هق اًمذي اإلٟم٤ًمن، سمٛمرور شمِمٕمر يمام أن٧م، سمف شمِمٕمر ُم٤مدي٤مً  ُمروراً 

 .ُمٜمف ظُمٚمْ٘م٧م أن٧م



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   312   اًًم

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء اًمذي ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمٕمٝم٤م وشمذيمر احل٘مٞم٘م٦م، هذه شَمَذيّمر 

 ي٤م أن٧م وٓ: ىم٤مًمقا  اجلـ، ُمـ ىمريٜمف إٟم٤ًمن سمٙمؾ َويَمؾ وضمؾ قمز اهلل أن اًمّمحٞمح٦م

 وٌط ذم أو رواي٦م وذمش وَم٠َمؾْمَٚمؿَ  قمٚمٞمف أقم٤مٟمٜمل اهلل وًمٙمـ أن٤م، وٓ: »ىم٤مل! اهلل؟ رؾمقل

ه ُمـ وم٠َمؾْمَٚمؿُ »  ش.َذّ

 يّمكم ىم٤مئؿ وهق رئك وم٘مد ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌَٞمف هب٤م اهلل ظمص اًمتل اخلّمقصٞم٦م هذه ُمع 

 رء، قمغم ي٘مٌض يم٠منف هٙمذا يده َُمدَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من أصح٤مسمف ومقضمئ يقُم٤ًم، سم٠مصح٤مسمف

 .ؿمٞمئ٤مً  يرون ٓ ظمٚمٗمف ُمـ اعمّمٚملم ًمٙمـ

 أن قم٤مدشمف ُمـ ًمٞمس اًمتل احلريم٦م هذه قمغم ؾم٠مخقه واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف صغم ومٚمام 

 هجؿ ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً  إن: »-اًمِم٤مهد وهٜم٤م- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل صالشمف، ذم ي٠متٞمٝم٤م

، د أن يريد ٟم٤مر، ُمـ ؿُمْٕمٚم٦م يده وذم قَمكَمَ ًِ  سمٞمدي، قُمٜمَُ٘مف وم٠مظمذت صاليت، قمكمّ  ُيْٗم

 قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن أظمل دقمقة وًمقٓ يدي، ذم ًمٕم٤مسمف سَمْرد وضمدت طمتك قمٚمٞمف وؿمددت

طََمدٍ  َيٜمٌَِْٖمل ٓ ُُمْٚمًٙم٤م زِم  َوَه٥ْم  زِم  اهْمِٗمرْ  َرب  : ▬اًمًالم ـْ  ِٕ  ًمرسمٓمتف [11:ص♂ ]سَمْٕمِدي ُِم

 ش.سمف يٚمٕمٌقن اًمّمٌٞم٤من يّمٌح طمتك اعمديٜم٦م، ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦م

 اعمٕمّمقم، وهق اًمٌنم ؾمٞمد وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة سم٢موم٤ًمد َهؿَ  اًمِمٞمٓم٤من يم٤من وم٢مذا 

 .ؾمٛمٕمتؿ يمام وم٠مؾمٚمؿ ؿمٞمٓم٤مٟمف قمغم أقم٤مٟمف اهلل أن قمّمٛمتف وُمـ

دَ  أن اًمِمٞمٓم٤من َهؿَ  رسمف، قمٜمد ُمٜمزًمتف وهذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من وم٢مذا  ًِ  قمٚمٞمف ُيْٗم

 .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يرون ٓ ظمٚمٗمف ُمـ واًمٜم٤مس صالشمف،

 صغم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمام ،احل٘مٞم٘م٦م هذه ٟمتذيمر أن جي٥م ٟمحـ: وم٢مذاً  

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمٞمّمؾ   أطمديمؿ

 ىمد وم٘مط، اًمٌنم ُمـ ٟمقع أو ضمٜمس سمف اعم٘مّمقد اًمِمٞمٓم٤من هذا أن شمتّمقروا ٓ 

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم رأجتؿ يمام اجلـ ؿمٞم٤مـملم ُمـ يٙمقن وىمد هذا، يٙمقن

 ومٚمٞمدن أطمديمؿ صغم إذا: »أجْم٤مً  ًمف آٟمت٤ٌمه جي٥م وهذا آظمر، طمدي٨م ذم ضم٤مء صمؿ

 ش.ؾمؽمشمف ُمـ



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 أن وهق ضمديدًا، طمٙمامً  يتْمٛمـ اًمث٤مين واحلدي٨م سم٤مًمًؽمة، أُمر إول احلدي٨م 

 .ؾمؽمشمف ُمـ ي٘مؽمب

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ» اًمٕمٚم٦م أجْم٤مً  

 اًمًؽمة؟ ُمـ آىمؽماب ُم٘مدار ُم٤م 

 قمٚمٞمف ؾمجقده أي اًمٜمٌل، ُُمَّمغّم  ُمقوع سملم يم٤من أنف اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء 

 .شم٘مري٤ٌمً  وٟمص ؿمؼم أو ؿمؼم ُم٘مدار ؿم٤مة، ممر اًمًؽمة وسملم، اًمًالم

 وإٟمام ومجقه، هٜم٤مك يٙمقن ٓ سمحٞم٨م اًمًؽمة ُمـ ي٘مؽمب ٓ اعمّمكم أن: هذا وُمٕمٜمك 

 .ىمٚمٞمالً  قمٜمٝم٤م يٌتٕمد

 ُم٘مدار ؿم٤مة، ممر ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م هق واعم٤ًموم٦م ذقمٞم٦م، ؾمؽمة يمقهن٤م قمـ اًمًؽمة ومتخرج

 .وٟمص ؿمؼم أو ؿمؼم

ة، اًمًالم قمٚمٞمف سم٠مُمره يتٕمٚمؼ ُم٤م هذا  ؽْمَ ًُّ  سملم شمٙمقن اًمتل اعم٤ًموم٦م وحتديد سم٤مًم

 .اًمًؽمة وسملم اعمَُّمكّم  ؾمجقد ُمقوع

ؽْمة هذه أمهٞم٦م ُمـ  ًُّ  ؾمؽمة، همػم إمم شمّمكم يمٜم٧م إذا أنؽ: ُمٜمٝم٤م: أُمقر ذقم٤ًم، اًم

 .متٜمٕمف أن ًمؽ جيقز ومال اًمٜم٤مس، ُمـ أطمد يديؽ سملم يٛمر أن وأراد

 ي٠مُمرٟم٤م ومٜمٌٞمٜم٤م أطمداً  يٛمر أن وأراد ؾمؽمة، إمم شمّمكم يمٜم٧م إذا: ذًمؽ ظمالف وقمغم 

ش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف6 أبك وم٢من» أطمًـ، هل سم٤مًمتل أي ومٚمٞمدومٕمفش ومٚمٞمدومٕمف» سم٘مقًمف

 وُمـ صالطمٞم٦م ُمـ ٕن اجلـ6 ؿمٞم٤مـملم ُمـ يٙمقن وىمد اإلٟمس، ؿمٞم٤مـملم ُمـ أي

 .وهمػمه٤م اإلٟمس سمّمقر يتٛمثٚمقن أهنؿ اجلـ ىمدرات

 يم٤من إن أُم٤م ي٘م٤مشمٚمف، وأن اح٤مر يدومع أن احلؼ ًمف ؾمؽمة، إمم يّمكم يم٤من ُمـ: إذاً  

 احلؼ هذا ًمدى ومٚمٞمس يديف، سملم يٛمر أن أطمد وأراد ؾمؽمة، إمم ٓ اًمٕمراء ذم هٙمذا يّمكم

 .يدومٕمف أن أو َيُّمَده أن



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   314   اًًم

 يّمكم يٙمـ ومل اعمّمكم، يدي سملم َُمرَ  إذا إؿمخ٤مص، ُمـ هٜم٤مك أن: هذا ُمـ أهؿ 

 وذم احلرام، اعمًجد ذم ظم٤مص٦م يمثػماً  ي٘مع هذا صالشمف، شمٌٓمؾ صالشمف، شمٌٓمؾ ؾمؽمة إمم

ت صمؿ اًمٜمٌقي، اعمًجد  .اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم إمم قمدوامه٤م َهَ

 قمٚمٞمف ىم٤مل -احلدي٨م هبذا اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ُأهنل وًمٕمكم- ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ 

رة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »اًمًالم ة اًمرطمؾ، ُُم١َمظم   واحلامر اعمرأ

 ش.ؿمٞمٓم٤من إٟمف: ىم٤مل! اهلل؟ رؾمقل ي٤م إؾمقد اًمٙمٚم٥م سم٤مل ُم٤م: ىم٤مًمقا  إؾمقد، واًمٙمٚم٥م

ش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام وم٘م٤مشمٚمف أبك، وم٢من وم٤مدومٕمف[: »طمدي٨م إمم] يِمػموا هذا أجْم٤مً 

 .اإلٟمز سمّمقرة متثؾ اجلـ ؿمٞم٤مـملم ُمـ يٙمقن أن يٛمٙمـ

ة َُمَرت وم٢مذا   وصالشمؽ قمٚمٞمؽ رء ومال ؾمؽمة، إمم شمّمكم وأن٧م يديؽ سملم اعمرأ

 .صحٞمح٦م

ة ُمرور سمٛمجرد صالشمؽ، سَمُٓمَٚم٧م وم٘مد ؾمؽمة إمم ٓ شمّمكم يمٜم٧م إذا أُم٤م   .اعمرأ

 .إؾمقد اًمٙمٚم٥م ويمذًمؽ احلامر، يمذًمؽ 

 سملم ومرق ٓ وأبدًا، دائامً  يّمكم أن قمغم حَيِْرص أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمٜمٌٖمل: وًمذًمؽ 

 ٓ طمتك: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر ُمع دَم٤َمُوسم٤مً : أوًٓ  ؾمؽمة، إمم يّمكم أن وٟم٤مومٚم٦م، ومريْم٦م

 ٓ طمتك: وأظمػًما  وصم٤مًمث٤مً  ؾمؽمة، اختذ يٙمـ مل إذا يديف، سملم يٛمر ُمـ دومع خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع

ٌُْٓمؾ  احلدي٨م ذم ُذيمروا اًمذيـ اًمثالصم٦م إؿمخ٤مص أطمد يديف سملم ُمر إذا ومٞمام صالشمف، شَم

 .اًمّمحٞمح

 ( 11: 11: 32/   154/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 11: 01/   155/  واًمٜمقر اهلدى)  



 315 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 وجقابف السسة بقجقب الؼقل عذ إيراد

: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح ذم اًمٌخ٤مري روى :مداخؾة

 اًمّمالة قمٚمٞمف واًمرؾمقل آطمتالم، ٟم٤مهزت ىمد يقُمئذ وأن٤م أت٤مٍن، مح٤مر قمغم رايم٤ٌمً  أىمٌٚم٧م»

 ومٝمؾ: وم٤مًم١ًمالش  ضمدار همػم إمم اًمقداع طمج٦م ذم إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يّمكم ىم٤مئامً  واًمًالم

 إمم اًمقضمقب ُمـ اًمًؽمة سم٤مخت٤مذ أُمرة إطم٤مدي٨م سف قمغم احلدي٨م هذا دل ي٘م٤مل

 آؾمتح٤ٌمب؟

 ُمـ إواُمر سف ُمـ اًم١ًمال ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم احلدي٨م هذا يدل ٓ ٓ، :الشقخ

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم آؾمتح٤ٌمب6 إمم اًمقضمقب

 صمالصم٦م ُمر إذا ومٞمام اًمّمالة سمٓمالن قمغم شمٜمص إطم٤مدي٨م سمٕمض أن: األول السبب

ة احلامر: وُمٜمٝم٤م أنقاع،  .إؾمقد واًمٙمٚم٥م اًم٤ٌمًمٖم٦م واعمرأ

 سف يٛمٙمـ سمٞمٜمام إسمٓم٤مًٓ، احلدي٨م أبٓمٚمٜم٤م احلدي٨م هبذا اطمتججٜم٤م ًمق: ومحٞمٜمئذٍ  

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال هذا آؾمتح٤ٌمب، إمم اًمقضمقب ُمـ اًمًؽمة سم٤مخت٤مذ أُمرة إطم٤مدي٨م

 .ؾمتًٛمٕمقه اجلقاب يم٤من وإن وارد، إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٜمقع هلذا

 صالة ي٘مٓمع إٟمف: سمٞم٘مقل اًمٚم ـل ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم وارد همػم اًم١ًمال هذا ًمٙمـ 

ة احلامر: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ  .إؾمقد واًمٙمٚم٥م واعمرأ

 ضمدار، إمم صغم يٙمقن أن ٟمٗمك هق أنف: احلدي٨م هذا قمـ اجلذري اجلقاب وًمٙمـ 

 إرض، ُمـ ٟم٤مشمئ٦م صخرة هٜم٤مك يٙمقن ممٙمـ ضمدر، أو ضمدار ُمٜمك ذم هٜم٤مك ومٚمٞمس

رة ىمدر وُمرشمٗمٕم٦م إرض، ُمـ ضمزءاً  شمٙمقن  ؾمؽمة هذه يٙمقن ومٞمٛمٙمـ اًمرطمؾ، ُُم١َمظم 

 اًمتٍميح اًمرواي٦م هذه ذم ضم٤مء ًمذًمؽ اًمراوي، هل٤م يِمٝمده٤م مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 إمم ُيّمؾ   مل أنف اًمرواي٤مت سمٕمض شم٠ميت ىمد يم٤من وإن اجلدار، وهق اعمٜمٗمل، اًمًؽمة سمٜمقع

 اعمٗمَن  ي٘مّمد أنف قمغم ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمٜمٗمل ُمٜمٝم٤م ئمٝمر اًمتل اًمرواي٤مت ذيمر قمغم ومُتْحَٛمؾ ؾمؽمة،

 .اجلدار وهق اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م ذم



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   301   اًًم

 ضمدًا، قمٔمٞمٛم٦م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك أن: اعمقوقع هذا ذم اًم٘م٤مـمع اجلقاب وأظمػماً  

 ومٕمٚمف، ُمـ وأظمر اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ أطمدمه٤م طمديث٤من ضم٤مء إذا أنف: وهل

 قم٤مم شمنميع اًم٘مقل ٕن اًمٗمٕمؾ6 قمغم اًم٘مقل ُيَ٘مّدم: طمٞمٜمئذٍ  أظمر، خي٤مًمػ وأطمدمه٤م

 :اطمتامٓت قمدة سمف وحيٞمط ومٞمٕمتؼمه اًمٗمٕمؾ أُم٤م ًمألُم٦م،

 .اًمًالم قمٚمٞمف قمذر ًمف يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م

 .ًمف ظمّمقصٞم٦م يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م

 اًمذي: احلدي٨م وسمخ٤مص٦م ًمألُم٦م، قم٤مُم٦م ذيٕم٦م هق إُم٦م إمم اعمَُقضّمف اًم٘مقل سمٞمٜمام

ة: اًمّمالة ي٘مٓمع  هذه عمجرد إسمٓم٤مًمف جيقز ٓ هذا إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 .احل٤مدصم٦م

 ٟمدري ُم٤م هل٤م، قمٛمقمَ  ٓ قَملْم  واىمٕم٦م: احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء قمٜمٝم٤م ي٘مقل احل٤مدصم٦م هذه وُمثؾ 

 .اًمًؽمة ٟمٗمل أـمٚم٘م٧م اًمتل اًمرواي٤مت سمٕمض قمغم اقمتٛمدٟم٤م ًمق هذا اًم٥ًٌم، هق ُم٤م

 ( 11: 61: 01/ 316/  واًمٜمقر اهلدى)  

 شسة بغر صذ مـ صالة حؽؿ

 صالشمف؟ طمٙمؿ ُم٤م ؾمؽمة سمدون يّمكم اًمذي :السائؾ

 .آصمؿ هق وًمٙمـ صحٞمح٦م، اًمّمالة :الشقخ

 (  11: 61: 02/ 340/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السسة اختاذ أمهقة الـاس تعؾقؿ دم احلؽؿة

 ذم اًمًؽمة ىمْمٞم٦م اإلُم٤مم، ومٞمٝم٤م يتدظمؾ عم٠ًمخ٦م، ؿمٞمخٜم٤م أتٓمرق أن ُأريد: السمال

 ُم٤م روقا  أم ؾمخٓمقا  اًمًؽمة، ووٕمٜم٤م اًمزُم٤من ُمـ ومؽمةً  اًمٜم٤مس أَُمٞمٜم٤م ح٤م طم٘مٞم٘م٦مً  اعمًجد،



 303 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ة وأطمٙم٤مُمٝم٤ماًمًؽم 

 أدري، ُم٤م وضمقهب٤م يرى ٓ ويم٠منف أطمٞم٤مٟم٤ًم، يزيٚمٝم٤م أنف إٓ ؿمٞمخٜم٤م ُمـ يم٤من ومام قمٜمٝمؿ، ؾم٠مخٜم٤م

 اًمًؽمة؟ شمرك ًمٚمٜم٤مس إرو٤مءً  أن ًمق اًم١ًمال

 اًمتّمٗمٞم٦م وهق آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت اًمذي اعمقوقع ذم شمدظمؾ اعم٠ًمخ٦م هذه :الشقخ

 .واًمؽمسمٞم٦م

 شمرك جيقز ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وًمٙمـ يٕمٚمٛمقن، ٓ سمام قمٛمٚمٞم٤مً  اًمٜم٤مس ُمٗم٤مضم٠مة جيقز ٓ

 شمٕمٚمٞمامً  هل٤م ٟمٛمٝمد وأن أنٗمًٜم٤م، ذم اًمًٜم٦م ٟمحـ ٟمٓمٌؼ أن ومٞمٜمٌٖمل جيٝمٚمقن، وهؿ اًمٜم٤مس

 ُمرة ٕول ٟمٗمؽمض إُم٤مُم٤مً  يم٤من ومٛمـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب اشم٤ٌمع إمم ًمٚمٜم٤مس ودقمقة ًمٚمٜم٤مس

 يمام ؾمؽمة، أُم٤مُمف ًمٞمٜمّم٥م ٓ ؾمؽمة إمم ًمٞمّمكم حيت٤مل ومٝمق ُم٤م، ُمًجد ذم إُم٤مُم٤مً  يٜمّم٥م

 ًمٞمس أُم٤مُمف، يْمٕمٝم٤م اعمّمحػ شمٌع اًمّمٖمػمة اًمٓم٤موًم٦م ي٠مظمذ اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم يٗمٕمٚمقن

ْٙمَٛم٦مِ  َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمدقمقة ذم احلٙمٛم٦م وًمٙمـ ُم٤مٟمع، هٜم٤مك  سم٤ِمحْلِ

ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  ًَ  اإلُم٤مم هلذا يٜمٌٖمل ومام احلًٜم٦م، واعمققمٔم٦م سم٤محلٙمٛم٦م [361:اًمٜمحؾ♂ ]احْلَ

 أن يٜمٌٖمل ٓ ومٝمق اًمًؽمة، هبذه ُمٓمٚم٘م٤مً  ؾمٛمٕمقا  ُم٤م ُم٤م، ُمًجد ذم طمديث٤مً  قملم اًمذي

 وسمّمػمهتؿ وسمٍمهؿ ٟمٔمرهؿ هق يٚمٗم٧م أن ىمٌؾ أنٔم٤مرهؿ، شمٚمٗم٧م سمًؽمة يٗمج٠مهؿ

 اعمٜمؼم إمم يّمكم ؾم٤مري٦م، إمم ُمثالً  يّمكم هق ًمٙمـ اًمًؽمة، اخت٤مذ وضمقب إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 أؾمٌقع، سمٕمد أنف خيٓمط هق يّمٛم٧م ٓ وًمٙمـ أُم٤مُمف، ُمٜمّمقب رء أي إمم يّمكم

 اًمًٜم٦م ًمّمالة اعمًجد شمدظمٚمقن أنتؿ اًمٜم٤مس أهي٤م أنف خيؼمهؿ ُم٤م سمد ٓ صمالصم٦م، أؾمٌققملم

 اعمًجد، ُم١مظمرة ذم ًمف شمٞمن يمٞمٗمام ُمٙم٤من ذم يّمكم واطمد يمؾ شمرون ويمام ُمثاًل، اًم٘مٌٚمٞم٦م

 ُمـ ؾم٤مري٦م إمم أو اًم٘مٌكم اجلدار إمم يّمكم أنف جم٤مل ذم أنف ُمع اعمًجد، وؾمط ذم

 واًم٥ًٌم اجلٝمؾ، واًم٥ًٌم هذا، اًمٜم٤مس يٗمٕمؾ ٓ ُمقوققم٦م، ـم٤موًم٦م أو اًمًقاري،

 هذا ُمًجد، ذم أو وم٘مط اًمٌٚمد هذا ذم ًمٞمس اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٙمقت اًمٕمٚمؿ، أهؾ ؾمٙمقت

 وم٠مصٌح اًمنميٗملم، احلرُملم وٓ طمتك سمٚمدًا، ُمٜمٝم٤م ٟمًتثٜمل ٓ يمٚمٝم٤م، اًمٌالد قمؿ اًمًٙمقت

 وسم٤مًمتل اًمًٜم٦م، إمم اًمٜم٤مس دقمقهتؿ وقمدم اًمٕمٚمامء، ؾمٙمقت سم٥ًٌم اًمًٜم٦م أقمداء اًمٜم٤مس

 اًمًٜم٦م شمّمٌح أن اعمقىمقوم٦م أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء ويمام اًمقوع اٟم٘مٚم٥م طمتك أطمًـ6 هل

 .ؾمٜم٦م واًمٌدقم٦م سمدقم٦م،
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 هذه يٓمٌؼ أن ومٕمٚمٞمف ضمديد، ُمـ ُمًجد ذم يّمكم أن يمٚمػ اًمذي اإلُم٤مم ومٝمذا 

 اًمًٜم٦م، اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ ٓ وأن يًٙم٧م، أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ ومتٜم٦م، يثػم أن دون اًمًٜم٦م

: ًمف ومت٘مقل هٜم٤م، يّمكم ومٝمق اًم٤ًمري٦م هذه ُمثالً  ٟم٘مقل رضمؾ دظمؾ ُم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمثالً  ومٕمٚمٞمف

 ًمف شمٞمن ُم٤م ويذيمر ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك وراءه٤م ومّمؾ ظمٓمقة اًم٤ًمري٦م وسملم سمٞمٜمؽ أظمل ي٤م

 هٜم٤مك يّمٌح طمتك آظمره، إمم.. ذاك ُمع وُمرة هذا، ُمع ُمرة هذا يٗمٕمؾ أطم٤مدي٨م، ُمـ

 ووٕم٧م أن٤م جم٤مهب٦م، أضم٤مهبف ٓ ًمٙمـ ىمٌؾ، ُمـ ؾمٛمٕمقه ُم٤م سمٌمء اعمًجد أهؾ قمٜمد شمٗمتح

 ي٘مقل أطمد وٓ اًمٕمٛمقد، وراء صٚمٞم٧م أن٤م ٓ ُمٙم٤من، إمم ُمٙم٤من ُمـ ٟم٘مٚمتٝم٤م أُم٤مُمل اًمًؽمة

 أن٤م ٓ ًمٙمـ اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م ًمف يٜمتٌف ٓ أُمر ٕنف اًمٕمٛمقد؟ ظمٚمػ صٚمٞم٧م ح٤مذا ًمإلُم٤مم

 .إًمٞمٝم٤م شمّمكم ح٤مذا اًمٓم٤موًم٦م، شمٕمٌد هؾ ُمٙم٤من، إمم ُمٙم٤من ُمـ اًمٓم٤موًم٦م ؾمح٧ٌم

 يمالُم٤مً  ُمٕمٜمك أجش ضم٤موم٤ًم، يمالُم٤مً  هلؿ ي٘مدم أن اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ أن يريد عمـ يٙمٗمل وٓ

 ضم٤موم٤ًم؟

 .يٙمٗمل ٓ هذا ٓ. ؾمؽمة إمم صؾ هٙمذا شمّمكم ٓ أظمل ي٤م: يٕمٜمل

 ومٚمٞمّمكم أطمديمؿ صغم إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أظمل ي٤م: ي٘مقل أن يٜمٌٖمل

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمدن: »أظمر احلدي٨م وذم

 ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ُمـ وهمػمه اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م هلؿ ويروي

 اعمٖمرب، ًمّمالة اعم١مذن أذن إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس أن:» قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 ُمٜمٝمؿ شمٓمٌٞم٘م٤مً  اًمًقاري اسمتدروا اًم٘مٌٚمٞم٦م: أيش اعمٖمرب ؾمٜم٦م يّمٚمقن اًمًقاري اسمتدروا

 ش.ؾمؽمة إمم ومٚمٞمّمؾ   أطمديمؿ صغم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ُٕمره

: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام ؾمتٙمقن وم٤مًمٜمتٞمج٦م يذيمر اإلُم٤مم اؾمتٛمر إذا اقمت٘م٤مدي ذم

رْ ▬ يْمَرى وَم٢مِنَ  َوَذيم   .[11:اًمذاري٤مت♂ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذ 

 ممـ اعمِم٤مهم٦ٌم ُمـ رء ٟم٘مؾ مل إن آقمؽماض، ُمـ رء هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ

 آسَم٤مَءَٟم٤م َوضَمْدَٟم٤م إَِٟم٤م: ▬إوًملم اجل٤مهٚملم ىمقل ذم شمتٛمثؾ اًمتل اجل٤مهٚمٞم٦م اًمت٘م٤مًمٞمد قمٚمٞمف همٚم٧ٌم
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 آقمؽماض، هذا ُمثؾ ي٘مع ُم٤م سمد ٓ [66:اًمزظمرف]♂ ُُمْٝمَتُدونَ  آصَم٤مِرِهؿْ  قَمغَم  َوإَِٟم٤م ُأَُم٦مٍ  قَمغَم 

 ىمقاُم٤م، ذًمؽ سملم يٙمقن أن وإٟمام يتاليـ، أن وٓ يتٖم٤مًمظ، ٓ أن اًمداقمٞم٦م قمغم يٜمٌٖمل هٜم٤م

 وقمٛمالً  دقمقة اًمًٜم٦م قمغم يّمؼم ومٝمق ومتداس، ًمٞمٜم٤مً  وٓ ومتٙمن، ىم٤مؾمٞم٤مً  شمٙمـ ٓ: ىمٞمؾ يمام

 ٓ ص٤مُم٧م وهق سم٤مًمقاضم٥م سمؾ سم٤مًمًٜم٦م، اًمٕمٛمؾ يدع أن أُم٤م يٚم٘مك، ُم٤م ذًمؽ ذم ًم٘مل وإن

 ىم٤مل يمام اًمدقمقة، سمٓمريؼ اًمقاضم٥م ذاك قمغم سمؾ اًمًٜم٦م، هذه قمغم اًمٜم٤مس حلٛمؾ هيٞمئ

ْٙمَٛم٦مِ  َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ : ▬شمٕم٤ممم ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًَمتِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ ًَ ♂ َأطْم

 هذا. اعمّمٚملم أوئلؽ ؿم٤من يم٤من ُمٝمام اعمًٚمٛملم ي١مم إلُم٤مم يٜمٌٖمل ٓ ومٝمذا [361:اًمٜمحؾ]

 .ؾم٠مختف ُم٤م ضمقاب

 أُم٤مُمل اًمًؽمة ووع ذم همٚمٞمٔم٤مً  ومٔم٤مً  أيمقن ىمد ؿمٞمخٜم٤م، ي٘م٤مل احلؼ هق: السمال

 ُمـ واضم٥م ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي١مدي اإلُم٤مم وضمدٟم٤م ُم٤م سم٤معم٘م٤مسمؾ ًمٙمـ إُم٤مُم٤ًم، أيمقن قمٜمدُم٤م

 وسم٤مًمت٤مزم ًمٚمٛم٠مُمقُملم، اعم٤ًمئؾ هذه ذم اًمنمع طمٙمؿ وشمٌٞملم وقمٔم٤مت، دروس إقمٓم٤مء

يم٦ًم سملم اًمٙمٌػم ٟم٤مقمقر ُمًجد اعمًجد هذا ذم أن ٟمحـ  قمغم هؿ اًمذيـ ٟم٤مقمقر ذا

 واجلامقم٤مت احلريم٤مت وسملم سمتّمقومٝمؿ، اعمٕمرووملم اًمّمقومٞم٦م وسملم اؾماًم، احلٜمٗمل اعمذه٥م

 .اعمقضمقدة اإلؾمالُمٞم٦م

 ًمّمالة اًمٜم٤مس ٟم١مم أن طم٤موًمٜم٤م إوو٤مع هذه وُمثؾ إُمقر، هذه عمثؾ: ي٘م٤مل وم٤محلؼ

 صالة سم٠مداء ُمٚمزم وٓ سم٤مإلُم٤مُم٦م، ُمٚمزم همػم يمقين..اح٤ميض اجلٛمٕم٦م يقم وم٠مضمٌتٜمل اًمٗمجر،

 اًمٌدع أهؾ ُمـ اًمرضمؾ ي٠ميت أن سمد ٓ اإلُم٤مُم٦م شمريمٜم٤م إن ذًمؽ وُمٕمٜمك اعمًجد، ذم اًمٗمجر

 شمٜم٤مزًمٜم٤م ًمق أنف شمرى أٓ: أن وم١ًمازم اًمٜم٤مس، وي١مم سم٤مهلل قمٞم٤مذاً  اًمْمالل أهؾ ُمـ أو

ٌَٚمِٜم٤م، ُمـ هذا اعمَُقطّمد إذان واؾمتخدُمٜم٤م ىمٚمٞماًل،  اًميورات سم٤مب ُمـ طمرج ٓ أنف ىِم

 اعمحٔمقرات؟ شمٌٞمح

 اومٕمؾ؟ طم٤مًمؽ حترق سمِّدك إذا :الشقخ

 .طم٤مزم أطمرق سمِّدي ُم٤م ـمٌٕم٤مً  ٓ :السائؾ

 ُم٤م إمم ُمتك؟ إمم إُمر، أول ذم قمٚمٞمف شمٙمقن أن شمريد يمام ؾمتٔمؾ ُمتك إمم :الشقخ

 ُمٕمؽ يتج٤موب ًمـ سم٤مردة وهل أُم٤م طم٤مُمٞم٦م، وهل احلديدة ارضب: ي٘مقًمقن اهلل، ؿم٤مء
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 يذه٥م سم٤مرد، طمديد ذم شميب أو ُم٤مء، وهل اح٤مء ظمض ُمٕمؽ ؾمٞمّمػم إـمالىم٤مً  أطمد

 .آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت يمام اًمتٛمٝمٞمد ُمـ سمد ٓ ؾمدى، ضمٝمدك

 اإلُم٤مم أن ضمداً  اًمًٝمؾ ُمـ أطمًـ، هل سم٤مًمتل إًمٞمٝم٤م ويدقمق اًمًٜم٦م يٓمٌؼ اإلُم٤مم

 اًمٗم٤مئدة هل ُم٤م سمدقمل، قمٛمٚمف ذم ًمٙمـ ؾمٜمل، ىمٚمٌف ذم هق اجلامقم٦م، ُمـ واطمد إمم يٜم٘مٚم٥م

 ُمـ يمثػم قمـ همٗمٚم٦م ذم اًمٞمقم اًمٜم٤مس ضمٕمؾ وُم٤م اًمٜم٤مس، ٟم٤ًمير أن ٟمريد يمٜم٤م إذا  طمٞمٜمئذ

 .اعم٤ًميرة هذه ُمثؾ إٓ واعمًتح٤ٌمت اًمًٜمـ قمـ ومْمالً  اًمقاضم٤ٌمت،

 ؾمقي٤مً  متٌم أن اؾمتٓمٕم٧م وم٢من يمٚمٗم٧م، وُم٤م قم٤موم٤مك رسمٜم٤م أن٧م يمٜم٧م إذا ذًمؽ وسمٕمد 

 .أن٧م ومٜمٕمام إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس وشمّمكم شمتٓمقع طمٞمٜمام ُمًت٘مٞمؿ ساط قمغم

 اٟمف وسم٤مؾمؿ اًمٜم٤مس، ُمداراة سم٤مؾمؿ اًمًٜم٦م قمـ وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  متٞمؾ أن شمريد يمٜم٧م إذا أُم٤م

 اهلل ٕن اًمنمقمٞم٦م6 اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ ًمٞم٧ًم هذه ومٕمٚمؽ، ُمـ أؾمقء ؾمٞمٗمٕمؾ همػمك أتك إذا

٤َم َي٤م: ▬ي٘مقل ـَ  َأهيُّ ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  آَُمٜمُقا  اًَمِذي ًَ يُمؿْ  ٓ َأنُٗم ـْ  َيُيُّ ♂ اْهَتَدْيُتؿْ  إَِذا َوَؾ  َُم

 ُمٝمام ُمًٚمؿ ُمقفمػ يمؾ سمف يتٛمًؽ أن شم٘مقًمف أن٧م اًمذي اعمٜمٓمؼ هذا [311:اح٤مئدة]

 .ؾمٞمئ٦م وفمٞمٗمتف يم٤مٟم٧م

 اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمػ أيمقن أن٤م ظمٚمٞمٜمل: ًمؽ ي٘مقل اًمٌٜمؽ ذم يٕمٛمؾ اًمذي ُمثالً  اعمقفمػ

ين واطمد ي٠ميت ُم٤م أطمًـ  يٕمرف وٓ سم٤مًمرسم٤م، اًمذه٥م يٌٞمع اًمذي اًمّم٤مئغ حمكم، حيؾ ٟمٍما

 سمٞمد يداً  سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام واًمٗمْم٦م اًمذه٥م سمٞمع أطمٙم٤مم

 شمٙمقن ُم٤م أطمًـ أو ٟمٍماين حمكم يٙمقن ُم٤م أطمًـ أن٤م: ًمؽ ي٘مقل سمتذيمره ح٤مش سمٛمثؾ ُمثالً 

 .وهٙمذا اًمٜمّم٤مرى، سمٞمد يمٚمٝم٤م اعمٝمٜم٦م

 همػم أو ُمثالً  ـمٌٞم٦ٌم شمتخرج ًمٙمل اعمختٚمٓم٦م اعمدارس يدظمٚمٝم٤م سمٜم٧م قمٜمده واطمد

 أو وم٤مؾم٘م٦م واطمده شمٓمٚمع ُم٤م أطمًـ: ًمؽ ومٞم٘مقل اخلٓمر، ذم يرُمٞمٝم٤م أنف يٕمرف ومٝمق ـمٌٞم٦ٌم،

 .اًمٕمٚمؿ هذا سمٜم٤مشمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ظمٚمٞمٜم٤م: إذاً  وسمٜم٤مشمٜم٤م، ٟم٤ًمءٟم٤م شمٕم٤مًم٩م يم٤مومرة واطمدة

 يمٚمٝم٤م إُمثٚم٦م وهذه اًمٗمداء، يمٌش سمٜم٤مشمٜم٤م شمٙمقن ٓ أن سمنمط ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: ٟم٘مقل ٟمحـ

 إؾمالُمٞم٦م، همػم أهن٤م ُمٕمرووم٦م ضمٝم٦م ُمـ هلل واحلٛمد وهل إؾمالُمٞم٦م، همػم ىم٤مقمدة ُمـ شمٜمٓمٚمؼ
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 اًمتل وإُمثٚم٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ويًتحًـ قمٛمٚمٞم٤ًم، شمٓمٌؼ إؾمػ ُمع أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وًمٙمـ

 .اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م وهل: آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرهت٤م

 إًمػ هذه: ًمؽ ي٘مقل ديٜم٤مر، أخػ ُمثالً  ومروٜم٤م ًمق رسم٤م ًمف يٓمٚمع ُمثالً  ُمرايب رضمؾ

 .واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمغم ؾم٠موزقمٝم٤م أن٤م ًمٚمٌٜمؽ، أتريمٝم٤م ُم٤م أطمًـ ديٜم٤مر

 .شمتّمدِق  ومل شمزن مل ًمٞمتٝم٤م: اًمِم٤مقمر ذًمؽ ىم٤مل يمام سمٜم٘مقل ٟمحـ

ش اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م» اًمٙم٤مومرة، اًم٘م٤مقمدة هذه وٛمـ ُم٤مؿمٞم٦م يمٚمٝم٤م أن اعمٕم٤مُمالت

 أم ؿم٤مء شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم واىمع هق ًمٙمـ إؾمالُمل، همػم هذا: ًمؽ ي٘مقل إٟم٤ًمٟم٤مً  ومٞمٝم٤م ٟم٤مىمِم٧م ًمق

ح اًمٙم٤مشمٌلم سمٕمض أن طمتك أبك،  أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٛمٙمـ ٓ اًمٞمقم اعمجتٛمع هذا ذم سم٠منف َسَ

 .طم٤مًمف يٛمٌم طمتك اعمحرُم٤مت6 سمٕمض ويرشمٙم٥م إٓ يٕمٞمش

ـْ : ▬اًمٍمحي٦م يٛم٦ماًمٙمر وأي٦م طمٞمٜمئذٍ  ٟمحـ وم٠مجـ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلَِلَ  َيتَِؼ  َوَُم

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  .وسمس اهلل وم٤مشمؼ [1-6:اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

 (  11: 63: 31/ 001/ واًمٜمقر اهلدى)  

 (  11: 11: 13/ 001/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلرام ادسجد دم السسة وجقب

 سمٕمض ي٘مقًمف وُم٤م ُيَِم٤مع وُم٤م احلرام، اعمًجد ذم طمتك ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمًؽمة :الشقخ

 ٓ يمالم ومٝمذا سمقاضم٦ٌم، وًمٞم٧ًم ؾم٤مىمٓم٦م احلرام اعمًجد ذم اًمًؽمة أن ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ

 .قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 ذم صغم اًمٗمتح همزوة ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن طمدي٨م سمف يًتدًمقن ُم٤م يمؾ 

 .يديف سملم يٛمرون واًمٜم٤مس اعمٓم٤مف طم٤مؿمٞم٦م

 .واوٓمراب ضمٝم٤مًم٦م ومٞمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده: أوًٓ  احلدي٨م هذا 
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 سمٞمٜمف يٛمرون يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس أن ومٞمف ومٚمٞمس ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ وصم٧ٌم صح ًمق: صم٤مٟمٞم٤مً  

 ُمقوع وسملم اعمّمكم سملم اعمرور هق اعمٛمٜمقع اعمرور ٕن ؾمجقده6 ُمقوع وسملم

 .اعمٛمٜمقع هق هذا ؾمجقده،

 اعمٙم٤من هذا سملم ُمر ومٛمـ هٜم٤م، رأؾمف ويْمع هٜم٤م ي٘مػ يّمكم اعمّمكم أن ومروٜم٤م وم٢مذا 

 .ومٞمف سم٠مس ٓ هذا اخلٚمػ ُمـ ُمر إذا أُم٤م اعمحرم، اعمرور هق هبذا اعمٙم٤من وهذا

 اًمًؽمة؟ أُم٤مم ُمـ: يٕمٜمل :مداخؾة

 .اًمًؽمة وراء ُمـ :الشقخ

 اًمًؽمة، وراء ُمـ ُم٤مر ومٛمر اًمًؽمة، يديف سملم ًمٞمس يّمكم اعمّمكم أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا 

 .يي ٓ ومٝمذا ُمقضمقدة ويم٤مٟم٧م

د ٓ اعمذيمقر وم٤محلدي٨م   أن ومٛمٛمٙمـ ومٞمف، يٛمرون اًمٜم٤مس يم٤من اًمذي اعمرور ُيـَحد 

 ومٞمف ًمٞمس ومٝمذا اًمًجقد، ُمقوع وراء ُمـ: يٕمٜمل اًمرؾمقل يدي سملم اًمٜم٤مس ُمرور يٙمقن

 سم٤مًمّمالة أوًٓ  شم٠مُمر اًمتل إطم٤مدي٨م وشمٌ٘مك يّمح، ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م أن قمغم رء،

م ًمٚمٛمًجد ؿم٤مُمٚم٦م قم٤مُم٦م اًمًؽمة، إمم  .اعم٤ًمضمد ويمؾ اًمٜمٌقي وسم٤معمًجد احلرا

 سم٤مٕطمرى أو اًمٜمٌقي، اعمًجد أو احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة سمخّمقص :مداخؾة

 هؾ اًمًؽمة وسملم سمٞمٜمؽ يٕمٜمل أُم٤مم، ُمـ متر اًمٜم٤ًمء سمٕمض أطمٞم٤مٟم٤مً  شمٙمقن احلرام، اعمًجد

 .شمّمٞمٌٝم٤م ىمد يدك رومٕم٧م وإن يدك، شمرومع

 .متٜمع أن قمٚمٞمؽ ذًمؽ، ييك ٓ :الشقخ

 :.. ( 66: 01/  43/   واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾؿسبقق السسة حؽؿ

 ُمـ وم٤مشمف ح٤م ي١مدي ي٘مقم طمٞمٜمام ًمٚمّمالة اعمًٌقق اهلل طمٗمٔمؽ ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 ؾمؽمة؟ اخت٤مذ يٚمزُمف هؾ اًمّمالة
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 طمٙمؿ ذم أنف يزال ٓ أنف سم٤مقمت٤ٌمر يٚمزُمف ٓ يٚمزُمف، وىمد يٚمزُمف ٓ: أىمقل :الشقخ

 ىمري٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا ؾمؽمة اخت٤مذ ويٚمزُمف صالشمف، سمٌٕمض ؾمٌؼ يم٤من اًمذي ًمإلُم٤مم اعم٘متدي

 ؾم٤مري٦م وهٜم٤مك اًم٘مٌٚم٦م إمم يّمكم أنف ُمثالً  ٟمٗمؽمض يمثػماً، قمٛمالً  ُمٜمف شمتٓمٚم٥م ٓ.. ُمٜمف

 يٛمٙمـ وهٙمذا سمًؽمة، ُمتًؽماً  ًمّم٤مر ظمٓمقشملم أو ظمٓمقة ي٤ًمراً  أو يٛمٜمٞم٤مً  أظمذ ًمق قمٛمقد

 ٓ ًمّمالشمف اإلمت٤مم طم٤مًم٦م ذم ًمٚمًؽمة اخت٤مذه يم٤من وم٢مذا يمثػمة، صقر يتّمقر اإلٟم٤ًمن

 [.ذًمؽ] ومٚمف ذقم٤مً  ُمٓمٚمقب همػم قمٛمالً  ـمٚم٤ٌمً  ُمٜمف يًتٚمزم

 (11:62:35/ب30: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 دخقلف قبؾ أمامف، شسة وضع يتعؿد أن لؾؿسبقق جيقز هؾ   

  مـفا؟ تبؼك ما قضائف عـد صالتف قطع مـ حذراً  الصالة، دم

 إظمػمة، اًمريمٕم٦م ذم ومٚمح٘م٧م مج٤مقم٦م، ىم٤مئٛم٦م اًمّمالة يم٤مٟم٧م إذا أؾمت٤مذٟم٤م، :السائؾ

م أين شمٕمٛمدت  قمٚمٞمٝم٤م ٟمحط اًمتل اعمًجد ذم اعمقضمقدة اًمٓم٤موٓت إطمدى ُمـ ُأىَمق 

 أقمٛمؾ أن٤م أؾم٤مس غمقم ٟم٤مس جي٤مٟمٌل ُمقضمقد – يٕمٜمل – ـمٌٕم٤مً  أُم٤مُمل، وأوٕمٝم٤م اًم٘مرآن،

 اًمٌمء؟ هذا سمٞمجقز اًمّمالة، ُمـ يٜمتٝمقا  سمس ؾمؽمة،

 اًمّمالة؟ ذم ذقم٧م ُم٤م سمٕمد أن٧م يٕمٜمل :الشقخ

 ويَمؼَمت وووٕمتٝم٤م، اًمٓم٤موًم٦م شمٜم٤موًم٧م اًمّمالة ذم ذقم٧م ُم٤م ىمٌؾ ٓ، :السائؾ

 .سم٤مًمّمالة ُمٕمٝمؿ وسمدأت

 ُمًٌقق، أنؽ شمٜمٔمر  قمؿ أن٧م دام ُم٤م ظم٤مرج، أن٧م دام ُم٤م رء، ومٞمٝم٤م ُم٤م :الشقخ

 وم٤مختذت ؾمؽمة، أُم٤مُمؽ يٙمقن ٓزم إٟمف ًمإلُم٤مم، ُمت٤مسمٕمتؽ ُمـ شمٜمتٝمل ُم٤م سمٕمد شمٜمٔمر وقمؿ

 .طمًـ أُمر هذا سمؾ إـمالىم٤ًم، رء ومٞمف ُم٤م أُم٤مُمؽ، اًمٓم٤موًم٦م وووٕم٧م احلٞمٓم٦م

 ( 11:16:36/  0/  واًمٜمقر اهلدى)  
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 يلخذها كلن السسة زالت ثؿ شسة إىل يصيل ادصيل كان إذا  

 يػعؾ فامذا أحدهؿ

 اًمًؽمة يم٤مٟم٧م إذا ي٘مّمد أومٕمؾ؟ أن قمكم ومامذا اًمًؽمة زاًم٧م إذا: شمال هـا

 .وم٠ُمظِمَذت حمٛمقًم٦م أو ُمتحريم٦م

 يٙمٚمػ ٓ وإٓ ومٕمؾ ىمٚمٞمؾ سمٕمٛمؾ ؾمؽمة إمم يتقضمف أن يٛمٙمـ يم٤من إن طمٞمٜمئذٍ  :الشقخ

 ومٝمق ضم٤مًمس إٟم٤ًمن يٙمقن أو ؾم٤مري٦م ُمثالً  هٜم٤مك يٙمقن يم٠من وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل

 .هب٤م أو سمف يتًؽم ظمٓمقشملم أو سمخٓمقة ُمٜمف ي٘مؽمب

 (11:13:13/ب61: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 السسة ارتػاع مؼدار

 :61 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

: ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ؿمؼميـ أو ؿمؼم ٟمحق إرض قمـ ُمرشمٗمٕم٦م اًمًؽمة شمٙمقن أن وجي٥م

 .شذًمؽ وراء ُمـ ي٤ٌمزم وٓ ومٚمٞمّمؾ، اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم أطمديمؿ ووع إذا»

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 مبارشة لؾسسة التقجف

 :63 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 وأُم٤م ؾمؽمة، إمم سم٤مًمّمالة إُمر ُمـ اًمٔم٤مهر ٕنف، ُم٤ٌمذة، اًمًؽمة إمم ويتقضمف 

 .يث٧ٌم ومٚمؿ صٛمدا، إًمٞمٝم٤م يّمٛمد ٓ أنف سمحٞم٨م ي٤ًمرا أو يٛمٞمٜم٤م قمٜمٝم٤م اًمتحقل

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 السارية أو اجلدار عـ بعقدا ادسجد وشط الصالة حؽؿ

 :60 وم٘مرة طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 وؾمط اًمّمالة ُمـ وهمػمه٤م ؾمقري٦م ذم رأجتٝم٤م اًمتل اعم٤ًمضمد يمؾ ذم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ُم٤م

 .وومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص أُمره قمـ همٗمٚم٦م إٓ هق ُم٤م اًم٤ًمري٦م، أو اجلدار قمـ سمٕمٞمدا اعمًجد

 ادصيل عذ الشقطان اشتقالء متـع السسة

 قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من  ي٘مٓمع ٓ ُمٜمٝم٤م6 وَمْٚمَٞمْدنُ  ؾمؽمة6 إمم أطمديمؿ صغم إذا» :ي٘مقل و  

 .شصالشمف

ت ٓ: أي:  ي٘مٓمع ٓ ىمقًمف  .ُمٜمٝم٤م واًمتٛمٙمـ سم٤مًمقؾمقؾم٦م طمْمقره٤م قمٚمٞمف ُيَٗمق 

 اؾمتٞمالء متٜمع اًمًؽمة أن ُمٜمف واؾمتٗمٞمدش: »3/053» اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل 

ٜمِفِ  اعمّمكم، قمغم اًمِمٞمٓم٤من  صدق سمح٥ًم سمٕمْم٤ًم6 أو يُمالً  إَُم٤م سم٤مًمقؾمقؾم٦م، ىمٚمٌف ُمـ ومَتَٙمُّ

ـُ  قمدُمٝم٤م وأن شمٕم٤ممم، اهلل قمغم صالشمف ذم وإىم٤ٌمًمف اعمّمكم  قمام إزًٓمف ُمـ ٞمٓم٤منَ اًمِم ُيَٛمٙم 

 .واًمذيمر اًم٘مراءة وشمدسمره واخلْمقع اخلِمقع ُمـ سمّمدده هق
 .اٟمتٝمكش. اجلٛم٦م اًمٗمقائد ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م اًمًٜم٦م ُمت٤مسمٕم٦م إمم وم٤مٟمٔمر: ىمٚم٧م

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ادسجد أشطقاكة إىل الصالة

ٟم٦م إمم.. اًمّمالة ودمقز: 66وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل   .أؾمٓمقا

َٟم٦مِ  قمٜمد اًمّمالة يتحرى أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل  ذم اًمتل إُؾْمُٓمَقا

 .ُمًجده
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ٟم٦م: »احل٤مومظ ىم٤مل    ذم ُمتقؾمٓم٦م أهن٤م ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ًمٜم٤م طم٘مؼ اعمذيمقرة وإؾمٓمقا

ٟم٦م شمٕمرف وأهن٤م اعمٙمرُم٦م، اًمروو٦م  ش.اعمٝم٤مضمريـ سم٠مؾمٓمقا

 سمـ حمٛمد ىمٌٚمف وذيمره ،...اًمٜمج٤مر ٓسمـش اعمديٜم٦م شم٤مريخ» ذم ذًمؽ وضمدت صمؿ: ىم٤مل 

 .شاعمديٜم٦م أظم٤ٌمر» ذم احلًـ
 .اًمٙمٌػم اعمًجد ذم وًمق واعمٜمٗمرد6 ًمإلُم٤مم ُمٜمٝم٤م سمد ٓ واًمًؽمة: ىمٚم٧م

 اهلل قمٌد أبق رآينش: »3/22ش »أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف» ذم ه٤مٟمئ اسمـ ىم٤مل 

 اعمًجد ذم ُمٕمف ويمٜم٧م - ؾمؽمة يدي سملم وًمٞمس أصكم، وأن٤م يقُم٤مً ش أمحد اإلُم٤مم: يٕمٜمل»

 .شسمرضمؾ وم٤مؾمتؽمت. سمٌمء اؾمتؽم: زم وم٘م٤مل 6- اجل٤مُمع
 اًمّمٖمػم اعمًجد سملم اًمًؽمة اخت٤مذ ذم ومرق ٓ أنف إمم اإلُم٤مم ُمـ إؿم٤مرة ومٗمٞمف: ىمٚم٧م

 ذم وهمػمهؿ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ اعمّمٚملم مج٤مهػم سمف أظمؾ مم٤م وهذا. احلؼ وهق واًمٙمٌػم،

 ٕول ومٞمٝم٤م اًمتٓمقاف ومرص٦م زم أتٞمح٧م اًمتل اًمًٕمقدي٦م وُمٜمٝم٤م ـمٗمتٝم٤م6 اًمتل اًمٌالد يمؾ

 ش.ـه 3031» اًمًٜم٦م هذه رضم٥م ذم ُمرة

 وأهن٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م، هلؿ ويٌٞم ٜمقا  قمٚمٞمٝم٤م، وحيثُّقهؿ إًمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس يٜمٌٝمقا  أن اًمٕمٚمامء ومٕمغم

 .أجْم٤مً  اًمنميٗملم احلرُملم شمِمٛمؾ

 ([3/332) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 وكحقمها احلربة أو األرض دم ادغروزة العصا إىل الصالة

 ذم اعمٖمروزة اًمٕمّم٤م إمم اًمّمالة ودمقز: 66 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ٟمحقه٤م أو إرض

 همرز 6[ سمف يًتؽم رء ومٞمف ًمٞمس ومْم٤مء ذم] صغم إذا ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .وراءه واًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ومّمغم طَمْرسَم٦ًم، يديف سملم

 ([3/333) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 الدابة إىل الصالة

 يم٤مٟم٧م وًمق اًمداسم٦م إمم اًمّمالة ودمقز: 66 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .مجال

 وهذا. »إًمٞمٝم٤م ومٞمّمكم راطمٚمتف، َيْٕمِرُض  يم٤من  وأطمٞم٤مٟم٤مً : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شقمٜمٝم٤م هنك وم٢مٟمف 6 اإلسمؾ أقمٓم٤من ذم اًمّمالة ظمالف

 اًمراء، وشمِمديد اًمٞم٤مء سمْمؿ وروي اًمراء، ويمن اًمٞم٤مء سمٗمتح هق 6ش َيْٕمِرُض : »ىمقًمف 

 .اًم٘مٌٚم٦م وسملم سمٞمٜمف ُمٕمؽمو٦م جيٕمٚمٝم٤م: وُمٕمٜم٤مه
 سمخالف اًمٌٕمػم، سم٘مرب اًمّمالة وضمقاز احلٞمقان، إمم اًمّمالة ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف

. ذًمؽ قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م ُمٙمروه٦م6 وم٢مهن٤م اإلسمؾ، أقمٓم٤من ذم اًمّمالة

 .ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا
 ([3/334) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الرحؾ ممخرة إىل الصالة

 ووع إذا: »ي٘مقل ويم٤من آظمرشمف، إمم ومٞمّمكم ومٞمٕمدًمف، اًمَرطْمَؾ، ي٠مظمذ يم٤من وأطمٞم٤مٟم٤مً 

، اًمرطمؾ6 ُُم١ْمظِمَرة ُمثؾ يديف سملم أطمديمؿ  ش.ذًمؽ وراء َُمرَ  َُمـ ي٤ٌمزم وٓ ومٚمٞمّمؾ 
 اهلٛمزة ومتح ُمع اخل٤مء سمٗمتح: وي٘م٤مل. ؾم٤ميمٜم٦م ومهزة اخل٤مء ويمن اعمٞمؿ سمْمؿ: ُم١مظمرة

 هبٛمزة اًمرطمؾ6 آظمرة: وي٘م٤مل. اخل٤مء وختٗمٞمػ اهلٛمزة إؾمٙم٤من وُمع اخل٤مء، وشمِمديد

 .اًمرطمؾ آظمر ذم اًمذي اًمٕمقد: وهل ًمٖم٤مت6 أرسمع ومٝمذه. اخل٤مء ويمن ممدودة
 اًمًؽمة أىمؾ أن وسمٞم٤من اعمّمكم، يدي سملم اًمًؽمة إمم اًمٜمدب احلدي٨م هذا وذم

 ...ذراع صمٚمثل ٟمحق وهق اًمذراع، قمٔمؿ ىمدر وهل اًمرطمؾ، ُم١مظمرة

 يدي سملم اخلط أن قمغم احلدي٨م هبذا شمٕم٤ممم اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض واؾمتدل

 اهلل رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد سمف وأظمذ طمدي٨م، سمف ضم٤مء ىمد يم٤من وإن: ىم٤مل يٙمٗمل6 ٓ اعمّمكم



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   316   اًًم

 رواه اخلط وطمدي٨م: »ىم٤مل صمؿش. ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمره. وٕمٞمػ ومٝمق شمٕم٤ممم6

 .شواوٓمراب وٕمػ وومٞمف داود، أبق
 قمغم اٟمت٘مدٟم٤مه ومٞمام ُمٗمّمالً  وٕمٗمف سمٞمٜم٤م وىمد اهلل، رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل يمام وهق: ىمٚم٧م

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  وذيمرٟم٤م. هٜم٤مك ومٚمػماضمعش. 55» رىمؿش اًمت٤مج» يمت٤مب

 ش.3/41ش »اجلٞم٤مد

 ([3/335) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 صجرة إىل الصالة

 :66وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ؿمجرة إمم.. اًمّمالة ودمقز

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ؿمجرة إمم - ُمرة - وصغم

 ([3/361) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 السسة مـ بدالً  اخلط مرشوعقة عدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 صغم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘م٤مؾمؿ أبق ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب وقمـ: »- 3 رىمؿ حت٧م ىمقًمف 

 ُمـ يٙمـ مل وم٢من قمّم٤م ومٚمٞمٜمّم٥م ؿمٞمئ٤م جيد مل وم٢من ؿمٞمئ٤م وضمٝمف شمٚم٘م٤مء ومٚمٞمجٕمؾ أطمديمؿ

 طم٤ٌمن واسمـ داود وأبق أمحد رواهش. يديف سملم ُمر ُم٤م ييه وٓ ظمٓم٤م ومٚمٞمخط قمّم٤م

 هذا ذم احلدي٨م هبذا سم٠مس ٓ: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل اعمديٜمل واسمـ أمحد صححف يمام وصححف

 ش.اهلل ؿم٤مء إن احلٙمؿ



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 وم٘مد اعم١مًمػ ذيمرهؿ ُمـ صححف وإن يّمح ٓ اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ احلدي٨م: ىمٚم٧م

 قمٜمف اًمرواي٦م اظمتٚمٗم٧م ىمد وأمحد ؾمٞمام وٓ طمج٦م وأىمقى قمددا أيمثر وهؿ همػمهؿ وٕمٗمف

 ذم وذيمرش. وٕمٞمػ اخلط: »ىم٤مل أنف قمٜمفش اًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ ٟم٘مؾ وم٘مد ومٞمف

 قمغم قم٘م٥م صمؿ اًمؼم قمٌد ٓسمـش آؾمتذيم٤مر» قمـ ٟم٘مال ًمف أمحد شمّمحٞمحش اًمتٚمخٞمص»

   ش.وهمػمهؿ واًمٌٖمقي واًمِم٤مومٕمل قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من وٕمٗمف إمم وأؿم٤مر: »سم٘مقًمف ذًمؽ

 اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل. يث٧ٌم وٓ يّمح ٓ: اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل: »أجْم٤مش اًمتٝمذي٥م» وذم 

 صم٤مسم٧م طمدي٨م ذم ذًمؽ يٙمقن أن إٓ ظمٓم٤م يديف سملم اعمّمكم خيط وٓ: طمرُمٚم٦م ؾمٜمـ ذم

 ش.ومٞمتٌع

 اسمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ ووٕمٗمفش. سم٤مـمؾ اخلطش: »اعمدوٟم٦م» ذم ُم٤مًمؽ وىم٤مل: ىمٚم٧م

 احلٙمؿ ُمـ متٜمٕم٤من قمٚمتلم ًمف ٕن احلؼ وهق وهمػمهؿ واًمٕمراىمل واًمٜمقوي اًمّمالح

 إًمٞمف ذه٥م يمام آوٓمراب وٟمٗمل واجلٝم٤مًم٦م آوٓمراب ومه٤م صحتف قمـ ومْمال سمحًٜمف

م سمٚمقغ» ذم احل٤مومظ  طملم قمٜمٝم٤م ذهؾ ومٙم٠منف خيٗمك ٓ يمام اجلٝم٤مًم٦م اٟمتٗم٤مء ُمٜمف يٚمزم ٓش اعمرا

 حمٛمد سمـ قمٛمرو أيب راويٞمف سمجٝم٤مًم٦مش اًمت٘مري٥م» ذم هق اقمؽمف وم٘مد وإٓ احلدي٨م طمًـ

 .اهلل قمّمٛمف ُمـ واعمٕمّمقم طمري٨م وضمده طمري٨م سمـ

 ذم وٕمٗمقه اًمذيـ اًمٕمٚمامء أىمقال وذيمرت احلدي٨م قمٚمتل ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد

 اًمِم٤مذ ًمٚمحدي٨م سمف اًمّمالح اسمـ متثٞمؾ ُم٣م وىمد 313 رىمؿش داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ»

 .إومم اًم٘م٤مقمدة ومراضمع اعم٘مدُم٦م ذم

 طمٞم٨م احلدي٨م شمْمٕمٞمػ إمم ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرة اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف اًمذي اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل وذم

 ش.احلٙمؿ هذا ذم» سمـش سمف سم٠مس ٓ: »ىمقًمف ىمٞمد

 ويم٠من ومٞمٝم٤م سم٤محلدي٨م سم٠مس ومال إقمامل ومْم٤مئؾ ذم احلدي٨م أن إمم يذه٥م ومٙم٠منف

 مل وإن ٕنف اخلط اؾمتح٤ٌمب اعمخت٤مرش: »اعمجٛمقع» ذم ىمقًمف ذم اًمٜمقوي ُمًتٜمد هق هذا

 اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق ىمدُمٜم٤م وىمد ًمٚمٛمّمكم طمريؿ حتّمٞمؾ ومٗمٞمف احلدي٨م يث٧ٌم

 ومْم٤مئؾ ٟمحق ُمـ وهذا واحلرام احلالل دون إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م

   ش.إقمامل



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   310   اًًم

 وم٢مٟمفش اًمتٝمذي٥م» قمـ اعمٜم٘مقل اًمِم٤مومٕمل ىمقل اًمٌٞمٝم٘مل وقمغم قمٚمٞمف ويرد: ىمٚم٧م 

 يدل وهذا احلدي٨م يث٧ٌم أن إٓ اخلط ُمنموقمٞم٦م يرى ٓ قمٜمف اهلل ريض سم٠منف سيح

 :أُمريـ أطمد قمغم

 اًمٔم٤مهر هق وهذا إطمٙم٤مم ذم سمؾ إقمامل ومْم٤مئؾ ذم ًمٞمس احلدي٨م أن يرى أنف إُم٤م

 .يمالُمف ُمـ

 احلؼ هق وهذا إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ يرى ٓ أنف وإُم٤م

 ش.اعم٘مدُم٦م» ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م وىمد ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمذي

 ([111) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 عصا جيد مل إذا لؾسسة اخلط مرشوعقة عدم

 َوْصِػ  قمـ ؾمئؾ -اهلل رمحف طمٜمٌؾ اسمـ: يٕمٜمل -أمحد وؾمٛمٕم٧م: »داود أبق ىم٤مل

 ش.اهلالل ُمثؾ قمرو٤ًم6 هٙمذا: وم٘م٤مل ُمرة؟ همػم اخلط  

 [: األلباين قال]

: ىم٤مل صمؿ هذا، سمٜمحق( 00 ص) أجْم٤م( أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ) يمت٤مب ذم اعمّمٜمػ أورده

 سمرأؾمف6 أؿم٤مر -سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل: وم٘م٤مل اخلط؟ قمـ ؾمئؾ أطمرى ُمره -أمحد: يٕمٜمل -وؾمٛمٕمتف)

 (.اهلالل ُمثؾ ومٕمٓمػ سم٤مًمٕمرض: يٕمٜمل هٙمذا،: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل -سم٤مًمٓمقل: يٕمٜمل

 طم٤مضم٦م ومال 6-أظمر اًمٙمت٤مب ذم ومّمٚمٜم٤مه يمام -يث٧ٌم مل احلدي٨م أن دام وُم٤م: ىمٚم٧م

 .اخلط يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمروم٦م إمم

 سملم اعمّمكم خيط وٓ:  )اًمٌَقْيٓمل يمت٤مب ذم وم٘م٤مل اجلديد، ذم اًمِم٤مومٕمل ىمقل واحلؼ

( ؾمٜمٜمف) ذم اًمٌٞمٝم٘مل ٟم٘مٚمف(. ومٞمتٌع صم٤مسم٧م طمدي٨م ذًمؽ ذم يٙمقن أن إٓ ظمٓم٤م، يديف

 (.636/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح(. 6/633)

 (636/ 1  داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح)



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 

 عصا جيد مل إذا لؾسسة اخلط مرشوعقة عدم

: هريرة أيب قمـ حيدث طمرْيث٤مً  ضمدهُ  ؾمٛمع أنف: طُمرْي٨ٍم  سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو أيب قمـ

 جيِْد6 مل وم٢من ؿمٞمئ٤ًم، وضْمِٝمفِ  شمِْٚم٘م٤مء ومٚمٞمجٕمْؾ  أطمديمؿ6 صغّم  إذا: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن

هُ  ٓ صمؿ ظمّٓم٤ًم، ومْٚمٞمخطّ  قمّم٤ًم6 ُمٕمف يٙمـ مل وم٢من قمّم٤ًم، ومٚمٞمٜمّم٥م  ش. أُم٤مُمفُ  ُمرّ  ُم٤م يُيُّ

 وضمده طمري٨م سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو أيب ضمٝم٤مًم٦م: قمٚمت٤من وًمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

سم٤مً  إؾمٜم٤مده ذم وآوٓمراب. طُمرْي٨م  يّمح ٓ: »اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل وًمذًمؽ. ؿمديداً  اوٓمرا

 هق: وهمػمه اًمٌٖمقي ىم٤مل يث٧ٌم، مل: »اًمٜمقوي وىم٤ملش. وٕمٞمػ: »أمحد وىم٤ملش. يث٧ٌم وٓ

ش. وهمػمهؿ واًمٌٞمٝم٘مل واًمِم٤مومٕمل قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ؾمٗمٞم٤من شمْمٕمٞمٗمف إمم وأؿم٤مر وٕمٞمػ، طمدي٨م

سمف وضمقه وُمـ. واًمٕمراىمل اًمّمالح اسمـ أجْم٤مً  ووٕمٗمف  ش.أشمٞم٦م اًمرواي٦م اوٓمرا

ه قمـ طُمرْي٨ِم  سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد أيب وقمـ  -قُمْذرة سمٜمل ُمـ رضًمؾٍ  -طُمرْي٨م ضمد 

 . اخلط طمدي٨م ومذيمر... ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘م٤مؾمؿ أيب قمـ هريرة أيب قمـ

  وإمم شمْمٕمٞمٗمف إمم اعمّمٜمػ أؿم٤مر وىمد. ىمٌٚمف ؾمٌؼ ح٤م وٕمٞمػ6 إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: احلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مد ُمتّمؾ وهق سم٘مقًمف، إؾمٜم٤مده ذم اًمذي آوٓمراب سمٕمض

 سمـ قمكم: يٕمٜمل - ىم٤مل. اًمقضمف هذا ُمـ إٓ جيئ ومل احلدي٨م، هذا سمف ٟمُِمد ؿمٞمئ٤مً  ٟمجد مل

 أب٤م إٓ أطمٗمظ ُم٤م: ىم٤مل صمؿ ؾم٤مقم٦ًم، ومتٗمّٙمر ومٞمف؟ خيتٚمٗمقن إهنؿ: ًمًٗمٞم٤من ىمٚم٧م: -اعمديٜمل

  هذا ومٓمٚم٥م أُمٞم٦م، سمـ إؾمامقمٞمؾ ُم٤مت سمٕمدُم٤م رضمؾ هٜم٤م ىمِدم: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل. قمٛمرو سمـ حمٛمد

 ش.قمٚمٞمف ومُخٚمِط قمٜمف؟ وم٠ًمخف وضمده، طمتك حمٛمد، أب٤م اًمِمٞمخ

  ؾمٞمام ٓ طمًـ6 همػمش! طمًـ هق سمؾ: »-ؾمٌؼ ومٞمام -احل٤مومظ ىمقل أن ٟمرى وًمذًمؽ

  ذم ٟمٗمًف هق ذيمر وىمد ؾمٚمػ6 يمام إئٛم٦م ُمـ اعمت٘مدُملم ُمـ مج٤مقم٦م قم٤مروف وىمد

 ش.وٕمٞمػ اخلط: »ىم٤مل أنف أمحد قمـش  اًمتٝمذي٥م»

 ش:طمرُمٚم٦م ؾمٜمـ»  ذم اًمِم٤مومٕمل وىم٤ملش. يث٧ٌم وٓ يّمح ٓ:  »اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل 
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 . ـه. أش ومٞمُتٌّع صم٤مسم٧م طمدي٨م ذم ذًمؽ يٙمقن أن إٓ ظمٓم٤ًم6 يديف سملم اعمّمكم خيط وٓ» 

 ش.3/331ش »اعمدوٟم٦م» ذم يمذاش. سم٤مـمؾ اخلط: »ُم٤مًمؽ وىم٤مل

ش اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜمقوي6 قمغم رد هذا اًمِم٤مومٕمل ىمقل وذم: ىمٚم٧م

  حتّمٞمؾ ومٗمٞمف احلدي٨م6 يث٧ٌم مل وإن ٕنف اخلط6 اؾمتح٤ٌمب واعمخت٤مرش: »1/604»

 . ًمٚمٛمّمكم طمريؿ

 -إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق ىمدُمٜم٤م وىمد

 ُمـ ٟمٔمر ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧مش!! إقمامل ومْم٤مئؾ ٟمحق ُمـ وهذا ،-واحلرام احلالل دون

 :وضمٝملم

 وم٢من همري٥م6 أُمر وهذا! احلدي٨م سمْمٕمػ اقمؽماومف ُمع اخلط، اؾمتح٤ٌمسمف :األول

 ٓ اًمْمٕمٞمػ واحلدي٨م احلج٦م،  سمف شم٘مقم دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ ذقمل، طمٙمؿ آؾمتح٤ٌمب

 أن إٓ اخلط ُمنموقمٞم٦م قمدم إمم إُم٤مُمف ذه٥م أن ضمرم ومال. ذقمل طمٙمؿ أي سمف يث٧ٌم

 .احلؼ أص٤مب ًمٙم٤من ذًمؽ6 ذم إُم٤مُمف شمٌع أنف ومٚمق. احلدي٨م يث٧ٌم

 اًم٘مديؿ، ذم اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م يم٤من اًمٜمقوي إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن اًمٕمٚمؿ ُمع هذا6 اىمقل

 احلدي٨م، وٕمػ ًمف فمٝمر طملم وذًمؽ آٟمٗم٤ًم، قمٜمف ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م إمم اجلديد ذم قمٜمف رضمع صمؿ

 .اًمٌٞمٝم٘مل ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام

 همػم وهذا! اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق ٟمْ٘مٚمف: اآلخر والقجف

 ذم اًم٘م٤مؾمٛمل اًمِمٞمخ ذيمره٤م أىمقال، صمالصم٦م قمغم ومٞمٝم٤م خمتٚمػ اعم٠ًمخ٦م وم٢من صحٞمح6

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمف يٕمٛمؾ ٓ أنف: -أْوٓه٤م قمٜمدي وهل -أوٓه٤مش 50 صش »اًمتحدي٨م ىمقاقمد»

 سمـ حيٞمك قمـش إثر قمٞمقن» ذم اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ طمٙم٤مه اًمٗمْم٤مئؾ، ذم وٓ إطمٙم٤مم ذم ٓ

 سح يمام طمزم، اسمـ ُمذه٥م وهق. اًمٕمريب سمـ سمٙمر ٕيبش اعمٖمٞم٨م ومتح» ذم وٟمًٌف ُمٕملم،

 ش. 3/312ش »إطمٙم٤مم أصقل ذم اإلطمٙم٤مم: »ُمٜمٝم٤م يمتٌف، ذم سمف

 إٓ يٗمٞمد ٓ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن قمغم مجٞمٕم٤مً  اشمٗم٘مقا  وىمد سمف، اًمٕمٛمؾ جيقز ويمٞمػ

 اهلل ٟمٕمك وىمد! ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمِمٝم٤مدة احلدي٨م أيمذب وهق -اعمرضمقح واًمٔمـ -اًمٔمـ



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 هتقى وُم٤م اًمٔمـ إٓ يتٌٕمقن إنْ : ▬وم٘م٤مل سم٤مًمٔمـ، قمٛمٚمٝمؿ ىمٌٚمٜم٤م ىمقم قمغم شمٕم٤ممم

ـَ : ▬شمٕم٤ممم وىم٤مل ،♂إنٗمس ـَ َٓ ُيْٖمٜمِل ُِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هنك وًمذًمؽ♂ احْلَؼ  ؿَمٞمْئ٤ًمَوإَِن اًمَٔم

 ُم٤م إٓ قمٜم ل احلدي٨م اشم٘مقا » :وم٘م٤مل سمّمحتف6 اًمٕمٚمؿ سمٕمد إٓ قمٜمف احلدي٨م رواي٦م قمـ أُمتف

! روايتف؟ قمـ هن٤مهؿ وىمد صحتف، يٕمرومقا  أن ىمٌؾ سمف اًمٕمٛمؾ هلؿ أومٞمجٞمزش. قمٚمٛمتؿ

 .اعم٘مدُم٦م ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ُم٣م وىمد خيٗمك، ٓ سملم وهذا. ٓ! مهللا

 إُمر ومٞمف ٕن إطمٙم٤مم6 ذم هق سمؾ اًمٗمْم٤مئؾ، ُمـ ًمٞمس اًم٤ٌمب طمدي٨م أن قمغم 

 . هٜم٤م ىمريٜم٦م وٓ اًم٘مريٜم٦م، قمدم قمٜمد اًمقضمقب يٗمٞمد وهق سم٤مخلط،

: -شم٘مدم يمام -وم٘م٤مل قم٤ٌمرشمف، ذم وم٤مطمت٤مط ذيمرٟم٤م، ُم٤م ٓطمظ اهلل رمحف اًمٜمقوي ويم٠من

 قمزا  أن سمٕمد -ش 1/602» اًمٜمقوي وىم٤مل هذا6ش! إقمامل ومْم٤مئؾ ٟمحق ُمـ وهذا»

 وروى وٕمٞمػ، طمدي٨م هق: وهمػمه اًمٌٖمقي ىم٤مل: »-ُم٤مضمف واسمـ ًمٚمٛمّمٜمػ احلدي٨م

 اًمِم٤مومٕمل شمْمٕمٞمٗمف إمم وأؿم٤مر شمْمٕمٞمٗمف، قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـش ؾمٜمٜمف» ذم داود أبق

 ش.وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مل

 ذم ىم٤مل أنف اًمؼم، قمٌد اسمـ قمـ وهمػمه اًمؽميمامين اسمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م: ىمٚم٧م

 أدري ومالش! احلدي٨م هذا يّمحح٤من اعمديٜمل واسمـ طمٜمٌؾ اسمـ يم٤منش: »آؾمتذيم٤مر»

 أمحد قمـ اخلالل قمـ احل٤مومظ ٟم٘مؾ وىمد ؾمٞمام وٓ واًمثٌقت، اًمّمح٦م ُمـ ُم٘مداره

 .-ؾمٌؼ يمام -شمْمٕمٞمٗمف

 ُم٤م: ُمٜمٝمام واًمّمحٞمح ىمقٓن، ومٞمف ٕمحد ومٞمٙمقن ،شآؾمتذيم٤مر» ذم ُم٤م صح وم٢من

 صححف احل٤ميمؿ أن سمٕمْمٝمؿ قمـ هق ٟم٘مؾ وىمد. اًمٕمراىمل احل٤مومظ قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه ح٤م ؾمٌؼ،

 .أقمٚمؿ واهلل! ومٞمف احلدي٨م أضمد مل وم٢مين 6شاعمًتدرك» يمت٤مسمف همػم ذم ذًمؽ وًمٕمؾ أجْم٤ًم،

 ذم -ش 3/332ش »اًمت٤مج» ص٤مطم٥م ىمقل أن شمٕمٚمؿ اًمتح٘مٞمؼ6 ُمـ ؾمٌؼ ومم٤م

 ذًمؽ ضم٤مءه وإٟمام أجْم٤ًم6 صحٞمح همػمش! صحٞمح سمًٜمد وأمحد داود أبق رواه:»-احلدي٨م

 ُمـ وٓ ؿم٠منف ُمـ ذًمؽ وًمٞمس إؾمٜم٤مده، ذم اًمٜمٔمر دون ًمف، اعمّمححلم سمٕمض شم٘مٚمٞمده ُمـ

 !وشمدىمٞمؼ إُمٕم٤من دراؾم٦م هذا يمت٤مسمف درس عمـ ضمٚمٞم٤مً  ذًمؽ يتٌلم يمام صٜم٤مقمتف،

 (605-602/ 5  داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ)



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   314   اًًم

 السسة ارتػاع قدر

 اًمرطمؾ، ُم١مظمرة ارشمٗم٤مع  هل هؾ اًمًؽمة، إمم اًمّمالة قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 جيزئ؟ ُم٤م اًمرطمؾ ُم١مظمرة قمـ ٟم٘مص إذا هؾ: يٕمٜمل

 قمرف ذم حمدود طمد هل٤م ًمٞمس اًمرطمؾ ُم١مظمرة ٕن ُمرشمٗمًٕم٤م6 يٙمقن أن اعمٝمؿ :الشقخ

 ٓ اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ: يٕمٜمل ذًمؽ ٟمحق ؿمٞمًئ٤م، شم٘مٍم وىمد ؿمٞمًئ٤م شمٓمقل وم٘مد اًمٕمرب،

 ًمديٙمؿ؟ هذا ُمٕمروف اًمٜمقاطمل، يمؾ ُمـ اعمامصمٚم٦م ذقمٞم٦م سمّمقرة دائاًم  اعمامصمٚم٦م شمٕمٜمل

 .ُمٝمؿ ًمٞمس ُمٜمف، أيمثر.. ُمٜمف أرومع ؿمؼميـ..ؿمؼم اًمرطمؾ ُم١مظمرة

 ؿمامل؟ أو يٛملم أو صٛمًدا هل٤م يّمٛمد اًمًؽمة :مداخؾة

ش ي٤ًمًرا أو يٛمٞمٜم٤ًم وإٟمام صٛمًدا إًمٞمٝم٤م يّمٛمد ٓ يم٤من: »ي٘مقل اًمذي احلدي٨م :الشقخ

 .وٕمٞمػ طمدي٨م

 (11:12:10( /2) راسمغ ومت٤موى)

 اخلط وحديث وعرضفا السسة ضقل 

 ُمـ ُمٗمتقطم٤مً  يم٤من إذا اًمٌمء أو اخلط، جيزئ وهؾ اًمًؽمة، ـمقل قمـ ُم٤مذا :السائؾ

 أؾمٗمؾ؟

 إُمقر ذم اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م طمدي٨م ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ضم٤مء اًمًؽمة ـمقل :الشقخ

 ُم١مظمرةش اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمثالصم٦م،

 .اًمٌٕمػم رطمؾ اًمرطمؾ،

 اًمٕمّم٤مة وهل اًمرطمؾ، سمٛم١مظمرة إقم٤مضمؿ ُمـ َأْدَرى اًمٌٕمران، أهؾ اًمٕمرب وأنتؿ 

 وهل ذًمؽ، وٟمحق وُمت٤مقمف زاده اًمرايم٥م قمٚمٞمٝم٤م وُيَٕمّٚمؼ اًمرطمؾ، ُم١مظمرة ذم شمٙمقن اًمتل

 .ـم٤مًم٧م إن ؿمؼميـ وٟمّمػ، ؿمؼم ٟمحق شمٙمقن اًمٕم٤مدة ذم
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 اًمًاميم٦م طمٞم٨م ُمـ أُم٤م اًمٓمقل، طمٞم٨م ُمـ اًمًؽمة، شمٙمقن أن يٜمٌٖمل هذا ومٜمحق 

 .ؾمؽمة ومٝمق أرومع أو يمٝمذا قمٛمقداً  أو رومٞمٕم٤مً  ؾمٝمامً  يم٤من وًمق طمد، هٜم٤مك ومٚمٞمس

 هذا ُمثؾ ذم أىمقل يمام ومٝمق أظمػماً، قمٜمف اًم١ًمال ضم٤مء اًمذي اخلط طمدي٨م أُم٤م 

 .سمخط قمٚمٞمف ُميوب وٕمٞمػ، طمدي٨م إٟمف اًم١ًمال،

 ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا: »وُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ُيَٕم٤مِرض وم٢مٟمف 

 ومٝمؾ ؾمؽمة، هٜم٤مك جيد ومل اًمّمحراء ذم يم٤من وإذا: وي٘مقل أطمد يتٙمٚمػ وٓش اًمرطمؾ

 .ظَمٓم٤ًّم خيط

 أن سمد وٓ اًم٘مٛمر، ؾمٓمح قمغم طمتك شمتح٘مؼ ىَمّٚمام ومروٞم٦م، أقمٚمؿ واهلل هذه: ٟم٘مقل 

 صخره وإُم٤م صٖمػمه، ٟمٌت٦م أُم٤م إًمٞمف، يتقضمف أن اإلٟم٤ًمن يٛمٙمـ ُمرشمٗمع، رء هٜم٤مك يٙمقن

 .رء أّي  وإُم٤م ٟم٤مشمئ٦م،

٤مومر اًمتل اًمّمحراء أن ٟمتّمقر وم٠من  ًَ  أن إٓ ؾمؽمة جيدون ٓ ومٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس ُي

: وٟم٘مقل اجلقاب، ذم ٟمتقؾمع وًمٙمٜمٜم٤م هذا، ٟمتّمقر ٓ ومٜمحـ ظمٓم٤ًم، أجدهيؿ سملم َيـُخٓمُّقن

 جيقز وٓ ضمديد، شمنميع ومٞمف سم٤مخلط اًم٘مقل ٕن ظمط6 ومال ذًمؽ ُمـ رء وىمع إن

ع أن ًمٚمٛمًٚمؿ  .ورؾمقًمف اهلل قمـ سم٤مًمٜم٘مؾ إٓ اهلل، ديـ ذم ُينْمَ

ؼ ُم٤م اًمًؽمة ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل وإذا   ُيَٙمّٚمػ ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمذاك اًمٜمٌقي، إُمر حُيَ٘م 

 .وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل

 وم٢مذا ضمٜم٥م، ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٤من وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئامً  َصؾ  : اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة 

ؾ أن اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م  قمغم اخلط وهق ذهٜمؽ، ُمـ ؾمؽمة ختؽمع ومال اًمنمقمٞم٦م، اًمًؽمة حُتَّم 

 .ضمقايب هذا إرض،

 اًمرُمؾ؟ ُمـ يَمْقُمف ُيَٙمّقم ُم٤م :السائؾ

 .رُمؾ ذم ُم٤م ًمؽ ي٘مؾ ىمد ممٙمـ، :الشقخ

 ؿمؼم واعم٤ًموم٦م اًمًجقد أؾمتٓمٞمع يمٞمػ ي٘مقل قمٚمٞمف، أؿمٙمؾ واطمد ـم٥م :السائؾ

 .وٟمّمػ



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   321   اًًم

 ىمٚمٜم٤م ٟمحـ وٟمّمػ، ؿمؼم واعم٤ًموم٦م اًمًجقد أؾمتٓمٞمع يمٞمػ ي٘مقل ؾم٤مئؾ :الشقخ

 .ؾمؽمشمف وسملم ىمٞم٤مُمف سملم ًمٞمس ؾمجقده، ُمقوع أي اًمٜمٌل، ُمّمغم سملم

 وصغم اًمٗمتح، همزوة ذم اًمٙمٕم٦ٌم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دظمؾ ح٤م: ٟم٘مقل وأن 

 سملم يم٤من: اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر اسمـ اهلل قمٌد قمٜمف ذًمؽ وٟم٘مؾ سمالل ىم٤مل ريمٕمتلم، 

 ىمٞم٤مُمف سملم ىمٚمٜم٤م ُم٤م ومٜمحـ اًم٤ًمئؾ، ومٚمَٞمْٓمَٛمِئـ أذرع، صمالصم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار وسملم اًمرؾمقل

 ؾمؽمشمف وسملم رأؾمف سملم أي ؾمجقده، ُمقوع سملم وإٟمام ٓ، وٟمّمػ ؿمؼم ؾمؽمشمف وسملم

 .أذرع صمالصم٦م ومٜمحق اًمًؽمة سملم و ىمٞم٤مُمف سملم أُم٤م وٟمّمػ، ؿمؼم ٟمحق

 ( 11: 60: 30/   155/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلط حديث ضعػ

 أطمديمؿ صغم ًمق: »طمدي٨م وٕمٗمتؿ اجل٤مُمع وٕمٞمػ ذم: هٜم٤م ي٘مقل :مداخؾة

 ومٚمٞمخط قمّم٤م ُمٕمف يٙمـ مل وم٢من قمّم٤مه، ومٚمٞمٜمّم٥م جيد مل وم٢من ؿمٞمًئ٤م، وضمٝمف شمٚم٘م٤مء ومٚمٞمجٕمؾ

 هق ومام..إؾمٜم٤مده طمجر اسمـ احل٤مومظ طمًـ وىمدش أُم٤مُمف ُمر ُم٤م ييه ٓ صمؿ ظمًٓم٤م يديف سملم

 ؟..شمْمٕمٞمٗمٙمؿ ؾم٥ٌم

 سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو حمٛمد أبق... طمري٨م سمـ قمٛمرو حمٛمد أبق ؾمٜمده ذم: مالحظة

 .طمريش سمـ قمٛمرو

 ؾمٜم٦م أرسمٕملم ٟمحق ىمدياًم  داود أيب ؾمٜمـ سمتخري٩م سمدأن٤م طمٞمٜمام أذيمر ومٞمام ٟمحـ :الشقخ

 أيب وٕمٞمػ وأظمر داود، أيب صحٞمح أطمدمه٤م يمت٤مسملم، أضمٕمٚمف أن ًمٜمٗمز ظمٓمٓم٧م

 احلدي٨م، هذا يب ومٛمر ضمًدا، ُمقضمز سمتّمحٞمح طمديًث٤م فمٝمر اًمذي اًمت٘مًٞمؿ هذا قمغم داود

 ٟم٘مؾ اًمذي آوٓمراب: إومم اًمٕمٚم٦م: قمٚمتلم احلدي٨م هذا ذم أن[ ذايمريت] ذم واًمذي

 رواشمف، سمٕمض ضمٝم٤مًم٦م: إظمرى واًمٕمٚم٦م طمجر، اسمـ احل٤مومظ يمالم ُمـ ٟمٗمٞمف اًم٤ًمئؾ

 قمٚمامء ُمـ يمثػم وٕمٗمف وىمد إؾمٜم٤مده، يّمح ٓ احلدي٨م هذا سم٠من يقُمئذ وم٤مـمٛم٠منٜم٧م

ه واًمذي ىمٌكم، ُمـ احلدي٨م  ُمثؾ قمـ اإلقمراض هق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ ٟمرا
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 صالة إمم ظمروضمف طمدي٨م ذم يمام أنف ملسو هيلع هللا ىلص أومٕم٤مًمف ُمـ ضم٤مء وم٘مد قمٛمٚمًٞم٤م، احلدي٨م هذا

 ذم يمام يّمكم يم٤من ومت٤مرة ظمًٓم٤م، خيط وٓ سم٤مًمٕمٜمزة، اعمًٛمك اًمٕمّم٤م ًمف يٜمّم٥م يم٤من اًمٕمٞمد

 إمم يّمكم أو إًمٞمف، ومٞمّمكم اًمٌٕمػم رطمؾ يٕمدل وشم٤مرةً  ؿمجرة، إمم اًمٙمؼمى سمدر وىمٕم٦م

 طمدي٨م احلدي٨م هلذا قمٛمكم أثر أي هٜم٤مك وًمٞمس ُمًجده، ذم ذًمؽ يم٤من يمام ضمدار

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٗمٝمقم خي٤مًمػ هق سمؾ اخلط،

 إذا: »إىمؾ قمغم ُمٕمٜم٤مه ُم٤م أو ًمٗمٔمف ُم٤م ومٞمف ىم٤مل اًمذي قمٜمف اهلل ريض ذر أيب يمحدي٨م

 واحلامر اعمرأة صالشمف ي٘مٓمع اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم وًمٞمس أطمديمؿ صغم

 ش.إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 ُم١مظمرة ُمثؾ شمٙمقن هل إٟمام اًمّمالة ىمٓمع متٜمع واًمتل اعمنموقم٦م اًمًؽمة: وم٢مًذا

 اًمرطمؾ ُم١مظمرة شمٕمرومقن أنٙمؿ اعمٗمروض وأنتؿ وؿمؼميـ ؿمؼم سم٤مرشمٗم٤مع: أي اًمرطمؾ،

 يٕمٚمؼ اًمتل اًمٕمّم٤م هل اًمرطمؾ ومٛم١مظمرة ،إقم٤مضمؿ ٟمحـ أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ أيمثر قمرسًم٤م سم٤مقمت٤ٌمريمؿ

 حيدد احلدي٨م هذا سمٛمٜمٓمقق ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل ذًمؽ، وٟمحق وزاده ُمت٤مقمف مجٚمف رايم٥م قمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ رء سمٛمرور شمٌٓمؾ هٜم٤م :أي صالشمف، شم٘مٓمع أن وسملم اعمّمكم سملم حتقل اًمتل اًمًؽمة

 احلدي٨م ومٛمٗمٝمقم احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م اًمرطمؾ ُم١مظمرة ومٚمٞمس اخلط أُم٤م اًمثالصم٦م، إنقاع هذه

 وُمٜمٓمقق ُمٜمٓمقق، قم٤مروف إذا إٓ إؾمئٚم٦م، سمٕمض قمـ اجلقاب ذم آٟمًٗم٤م ىمٚمٜم٤م يمام طمج٦م

 .اعمٗمٝمقم قمغم وًم٘مدُمٜم٤مه سمف ٕظمذٟم٤م صح ًمق اخلط طمدي٨م

 يتٓمٚم٥م اًمقاىمع ذم ومٝمذا احلدي٨م ذم اًمذي آوٓمراب طمجر اسمـ احل٤مومظ ٟمٗمل أُم٤م

 اٟمتٗمك، ىمد آوٓمراب أن أصحٞمح ًمٜمٜمٔمر أجديٜم٤م سملم اًمٓمرق اؾمتحْم٤مر ُمٜم٤م

 ُم٤م صح إن: أن أىمقل وٓ احل٤مومظ رأي صح إن وًمٙمـ ي٘مٞمٜم٤ًم، ُمقضمقد آوٓمراب

 يقصػ ًمٞمس احلدي٨م أن احل٤مومظ رأي صح إن: أىمقل سمؾ احل٤مومظ، قمـ ٟم٘مؾ

 قمٚمؿ ذم اعمذيمقر ُمـ ٕن ذًمؽ صحتف6 ذم ي٘مدح وصًٗم٤م يٕمٜمل وم٢مٟمام سم٤مٓوٓمراب

 ُمْمٓمرب أنف صح طمدي٨م ومٙمؾ احلدي٨م، قمٚمؾ ُمـ قمٚم٦م آوٓمراب أن اعمّمٓمٚمح

سًم٤م ُمْمٓمرسًم٤م احلدي٨م يٙمقن دائاًم  ًمٞمس وًمٙمـ اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م أىم٤ًمم ُمـ ومٝمق  اوٓمرا

 .ُمْمٓمرسم٦م سمقضمقه ومٕماًل  أطمٞم٤مًٟم٤م يرد احلدي٨م ٕن ذًمؽ احلدي٨م6 صح٦م ذم ي٘مدح
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 روايتف يت٘مـ مل اًمراوي أن قمغم يدل احلدي٨م قمٚمامء ي٘مقل يمام آوٓمراب ومٝمذا

 احلدي٨م هذا ـمرق اعمت٘مـ احل٤مومظ مجع إذا وًمٙمـ ُمتٜم٤ًم، وإُم٤م ؾمٜمًدا إُم٤م ًمٚمحدي٨م

 آوٓمراب6 وضمقه ُمـ وضمف قمغم وضمًٝم٤م يرضمح أن أطمٞم٤مًٟم٤م اعمٛمٙمـ ومٛمـ اعمْمٓمرب

 يٛمٙمـ ومل اعمْمٓمرسم٦م اًمرواي٤مت وضمقه شم٤ًموت اًمذي هق اعم١مصمر آوٓمراب ٕن

 روت اًمٓمرق أيمثر أن سمحٞم٨م اًمٕمٙمس يم٤من إذا أُم٤م اًمقضمقه، هذه ُمـ وضمف شمرضمٞمح

 شمؽمضمح احل٤مًم٦م هذه ومٗمل أومراد، ومٝمل إظمرى اًمقضمقه وسم٘مٞم٦م اًمقضمقه، هذه ُمـ وضمًٝم٤م

 اًمراضمح٦م هل إيمثريـ رواي٦م اًمرواي٦م هذه وشمٙمقن إىمٚملم، رواي٦م قمغم إيمثريـ رواي٦م

 يٕمٜمل سم٤مٓوٓمراب سم٤مًمٜمص احلدي٨م أرضمحٞم٦م جمرد هؾ وًمٙمـ اقمؽماض، ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ

: اجلقاب إىمؾ؟ قمغم احلًـ دائرة أو اًمّمح٦م دائرة ذم ودظمؾ اًمْمٕمػ ُمـ ٟمج٤م أنف

 اًمثٌقت دائرة ذم ومٞمدظمؾ اًمْمٕمػ ُمـ يٜمجق ىمد: أي وىمد، ىمد سمؾ[ ُمٓمٚمً٘م٤م] هذا ًمٞمس

 .ٓ وىمد صًح٦م أو طمًٜم٤ًم

 ُمٜمٝم٤م؟ اًمراضمح هق ُم٤م :الشقخ

 .أقمٚمؿ اهلل :مداخؾة

 .اًمٜم٘مٓم٦م هبذه... اعم١مًمػ: يٕمٜمل ٓ، :الشقخ

 :..ىم٤مل آظمر ُم١مًمػ هٜم٤مك ؿمديد، اوٓمراب وهذا: ىم٤مل اعم١مًمػ هذا :مداخؾة

 هذا وضمقه ُمـ وضمًٝم٤م يرضمح أن طم٤مول هؾ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أظمل :الشقخ

 ٓ؟ أو اًمٙمثػم آوٓمراب

 .ٓ :مداخؾة

 .ومٞمف آوٓمراب: يٕمٜمل ضمًدا واوح وهذا :الشقخ

ًٓ  اًمّمالح اسمـ أورده وىمد: هٜم٤م ي٘مقل :مداخؾة  .وم٠مص٤مب ًمٚمٛمْمٓمرب ُمث٤م

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 .آوٓمراب سملم يقصمؼ أن طم٤مول اعم١مًمٗملم أطمد هٜم٤مك :مداخؾة
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 .مجٞمؾ :الشقخ

 قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو حمٛمد أبق: اؾمٛمف هق واطمد هق هذا أن: وم٘م٤مل :مداخؾة

 إمم يٜم٥ًم وشم٤مًرة إبٕمد ضمده إمم يٜم٥ًم شم٤مًرة: ومٞم٘مقل طمري٨م، سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ

 .إىمرب ضمده

 .ممٙمـ :الشقخ

 قمـ طمري٨م سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد أيب قمـ اًمرواي٦م: ي٘مقل اًمقضمف هذا ومٛمـ :مداخؾة

 قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد أيب قمـ: ي٘مقل وشم٤مًرة إبٕمد، ضمده قمـ ي٘مّمد ضمده

 حمٛمد سمـ قمٛمرو قمـ: يٕمٜمل ضمد؟ راسمع قمـ إبٕمد ضمده قمـ هذا يروي يمٞمػ أنف هذا

 .ذًمؽ سمٕمد اًمث٤مًم٨م.. أيب قمـ طمري٨م، سمـ قمٛمرو سمـ

 !هذه؟ واحل٤مًم٦م ُمتّماًل  يٙمقن ومٝمؾ :الشقخ

 .ىمٚمٜم٤م اًمذي هذا ٓ، ٓ :مداخؾة

 شمٕمٛمد هؾ! ـمٞم٥م.. ظم٤مـمري ذم أن٤م وم٤مًمذي: طم٤مل يمؾ قمغم هق، هذا :الشقخ

 ضمٝم٤مًم٦م؟ اإلؾمٜم٤مد هذا ذم أن اًمرضمؾ

ًٓ : ىم٤مل ٟمٕمؿ، :مداخؾة  قمٛمرو.. وطمري٨م وقمٛمرو حمٛمد أبق هذا أن ذيمر أو

 طمدث إذا إؾمامقمٞمؾ يم٤من: ي٘مقل يم٤من ؾمٗمٞم٤من هذا، ذيمر... يروى جمٝمقٓن وطمري٨م

 سمـ حمٛمد أب٤م إٓ أطمٗمظ ُم٤م: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل سمف؟ شمِمدوٟمف رء قمٜمديمؿ: ي٘مقل احلدي٨م هبذا

 اًمِمٞمخ هذا ومٓمٚم٥م أُمٞم٦م سمـ إؾمامقمٞمؾ ُم٤مت سمٕمدُم٤م رضمؾ ه٤مهٜم٤م ىمدم: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل قمٛمرو،

 .قمٚمٞمف ومخٚمط وم٠ًمخف وضمده طمتك حمٛمد أب٤م

 طمجر؟ اسمـ احل٤مومظ يمالم ٟم٘مؾ ـمٞم٥م، :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ..وهق :الشقخ
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 أو وأبقه جمٝمقل، احل٤مومظ ومٞمف ىم٤مل طمري٨م سمـ قمٛمرو أبق إؾمامقمٞمؾ ؿمٞمخ :مداخؾة

 هق سمؾ اًمّمح٤ميب همػم اخلط طمدي٨م راوي أن وقمٜمدي: احل٤مومظ ىم٤مل أجًْم٤م، جمٝمقل ضمده

 أن٤م جمٝمقًملم، اًمراويلم يمال أنف يرى وهق طمديثف حيًـ احل٤مومظ: هٜم٤م اًمٖمري٥م جمٝمقل،

 ..أفمـ

 اًمتح٘مٞمؼ؟ أجـ :الشقخ

 ..هذا وذيمر اعمرام، سمٚمقغ ذم اًمتح٘مٞمؼ :مداخؾة

 اعمرام؟ سمٚمقغ قمـ ٟمص ًمٙمـ :الشقخ

 طمًـ طمجر اسمـ أن اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف ومٞمحت٩م اعمرام، سمٌٚمقغ أتٞمٜم٤م ؿمٞمخ :مداخؾة

 .احلدي٨م هذا

 صحٞمح ذم احلدي٨م أن قمرومقا  أن سمٕمد ًمف وضمف ٓ اًمذي اًمت٘مديؿ ًمٜمت٤مسمع :الشقخ

 يمٜم٧م وإن ًمٚمح٤ميمؿ اعمًتدرك ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض وذم اًمًؽمة، هل ُم٤م وٟمٌلم ُمًٚمؿ،

 دىم٦م ذم اًمًؽمة يٙمقن أن ٓ، أو اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يم٤من إن أؾمتحي ٓ أن

 اخلط طمدي٨م أن: وطمديًث٤م ىمدياًم  واضمتٝم٤مدي رأجل طم٥ًم أىمقل وم٠من٤م وًمذًمؽ اًمًٝمؿ،

 .ٟمٕمؿ سمخط، قمٚمٞمف ُميوب

 ( 11:66:15/ب13: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 شسة؟ الطاولة اختاذ يصح هؾ

 ومل ىمقائؿ،: أي أـمراف وهل٤م سم٤مٕرض ُُمْٚمَّم٘م٦م شمٙمقن اًمًؽمة ُم٠ًمخ٦م :مداخؾة

 يٛمٞمٜمف قمـ اًم٘مقائؿ ويؽمك ؾمؽمة ي٠مظمذه٤م ومٝمؾ سم٤مٕرض، ُمٚمّم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م يمٚمٝم٤م شمٙمـ

 اًمٗمراغ؟ هذا إمم يّمكم هؾ اًمٓم٤موًم٦م، هذه ُمثؾ وؿمامًمف،

 .اًم٘م٤مئؿ إمم يّمكم اًمٗمراغ، إمم يّمكم ُم٤م ٓ، :الشقخ

 اًم٘م٤مئؿ؟ إمم :مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 أن يٗمٝمؿ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هير إمم صغم ؿمٞمخ، ي٤م اًمنير طمدي٨م ـمٞم٥م، :مداخؾة

ة  ُمٗمتقطم٦م؟ رضمقل هل٤م إِهَ

 .هير إمم صغم إيف، :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أهن٤م شمٕمٌػمي٦م صقرة وٓ رؾمٛمٞم٦م صقرة ٓ صقرة قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ٟمحـ ـمٞم٥م، :الشقخ

 أن ٟمٕمرف وٟمحـ اًمتٕمٛمؼ، هذا ٟمتٕمٛمؼ وح٤مذا ُمًتقرة، يم٤مٟم٧م أو ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م

 ومٜمحـ هير، إمم صغم وم٢مذا يم٤مًمًٝمؿ، وًمق اعمّمكم أُم٤مم يٙمقن رء يمؾ هل اًمًؽمة

 أن اعمٕمٝمقد وإُمر اعمٕمٝمقد، إُمر وإٟمام ُمٕمٝمقد اًمال إُمر ًمٞمس ٟمٗمؽمض أن جي٥م

 هذه ُمثؾ اًمنير أن واومؽموٜم٤م هير إمم صغم وم٢مذا سمٗمراغ، يتًؽم وٓ سمِم٤مظمص، يتًؽم

 هذا إطمدامه٤م، إمم صغم أنف ؿمؽ ومال اًم٘م٤مئٛمتلم، سملم ومراغ هٜم٤مك أجديٜم٤م سملم اًمتل اًمٓم٤موًم٦م

 أوو٤مقمٜم٤م ذم يمثػماً  هذا ٟم٘مرب وٟمحـ ومراغ، هٜم٤مك يٙمقن ٓ وىمد اًمٗمراغ، اومؽموٜم٤م إذا

 اًمنير ُمـ ُمتدزم اًمثقب هذا صمقب، ُمثالً  وقمٚمٞمف هيراً  ٟمجد ىمد ومٜمحـ همرومٜم٤م، ذم أن

 أنؽ يٕمٜمل ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم اًمنير ومراغ إمم صٚمٞم٧م إذا وم٠من٧م اًمٗمراغ، ؾمد أنف سمحٞم٨م

 ريض قمكم قمـ ضم٤مء يمام وم٢مذاً  اًم٘مامش، هل اًمتل اًمًت٤مرة إمم صٚمٞم٧م اًمٗمراغ6 إمم صٚمٞم٧م

 ٕنف طمديثف ُمٕمٜمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م ضم٤مءيمؿ إذا: ]ي٘مقل اعمًٜمد ذم قمٜمف اهلل

 اًمٚمٗمظ؟ شمذيمر[ اعمح٤مُمؾ أطمًـ قمغم وم٤ممحٚمقه: ًمٗمٔمف هذا ًمٞمس

 ُمع يتقاومؼ ُم٤م قمغم ٟمحٛمٚمف اعمح٤مُمؾ، أطمًـ قمغم احلدي٨م ٟمحٛمؾ ٟمحـ وم٠مجْم٤مً 

 .ٟمٕمؿ. يتٜم٤مومر ُم٤م قمغم ٓ إظمرى إطم٤مدي٨م

 اًمرطمؾ، إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغم: اعم٘م٤مل ٟمٗمًف هذا ذم دقمٜم٤م ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 .دمقيػ ًمف أن اعمٕمروف واًمرطمؾ

 اهلقاء؟ ذم ىم٤مئؿ واًمرطمؾ :الشقخ

 ..وًمٙمـ إرض، ذم ىم٤مئٛمف :مداخؾة
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 .إُمر اٟمتٝمك :الشقخ

 ( 11: 34: 14/ 436/ واًمٜمقر اهلدى)  

 الشامل؟ أو القؿني عـ السسة وضع دم يشء يصح هؾ

  ي٤ًمره؟ أم يٛمٞمٜمف، قمـ جيٕمٚمٝم٤م اًمًؽمة :السائؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طُمّج٦م، سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء :الشقخ

 .ي٤ًمره٤م قمـ أو يٛمٞمٜمٝم٤م قمـ وإٟمام صٛمدًا، إًمٞمٝم٤م يّمٛمد ٓ ؾمؽمة إمم صغم إذا يم٤من

 اًمذي إطم٤مدي٨م فم٤مهر ُيـَخ٤مًمػ ومٝمق -آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام- إؾمٜم٤مده َوْٕمػ ُمع هذا 

 .إًمٞمٝم٤م ُمتقضمٝم٤مً : أي ؾمؽمة، إمم اًمٕم٤ٌمرة اًمٔم٤مهر ؾمؽمة، إمم يّمكم هق سمٕمْمٝم٤م، آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م

 إمم وَمْٚمُٞمَّمؾ   ًم٘م٤مل صٛمدًا، إًمٞمٝم٤م اعمّمكم يّمٛمد ٓ أن يريد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وًمق 

 .ي٤ًمره٤م إمم أو يٛمٞمٜمٝم٤م

 أن اًمًقائل، ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمذًمؽ 

 قمَم وهل اًمٕمٜمزة، وُمٕمف سمالل ظمرج اًمٕمٞمد، صالة إمم ظمرج إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .إًمٞمٝم٤م ومٞمّمكم اعمّمغم، ذم يديف سملم ومتٜمّم٥م اًمرأس، ُمٕمٙمقوم٦م

 قمغم -ىمقًمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء- ُمتْم٤مومرة، ُمتقاومرة، إطم٤مدي٨م ومٙمؾ 

 احلدي٨م ٕن وي٤ًمرا6 يٛمٞمٜم٤مً  يٛمٞمؾ وٓ صٛمدًا، إًمٞمٝم٤م ويّمٛمد إًمٞمٝم٤م، ُيَتَقضّمف اًمًؽمة أن

 .وٕمٞمػ طمدي٨م ذًمؽ ذم ورد اًمذي

 شسة يتخذ مل الذي ادصيل يدي بني ادار يسكفا التل ادسافة حد

 ؾمؽمة؟ يتخذ مل اًمذي اعمّمكم، يدي سملم اح٤مرّ  يؽميمٝم٤م اًمتل اعم٤ًموم٦م :مداخؾة

 .اعمّمكم ؾمجقد وراء ُمـ :الشقخ

 .أذرع صمالصم٦م طمقازم اًمًجقد، وراء ُمـ :مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 ( 11: 11: 66/ 166/واًمٜمقر اهلدى)  

 رسير عذ ادضطجعة امرأتف إىل الصالة

 :66 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .حل٤مومٝم٤م حت٧م وهل ،اًمنير قمغم اعمْمٓمجٕم٦م اُمرأتف وإمم اًمّمالة ودمقز

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض وقم٤مئِم٦م اًمنير، إمم يّمكم أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 [.ىمٓمٞمٗمتٝم٤م حت٧م] قمٚمٞمف ُمْمٓمجٕم٦م
 ([3/361) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة تؼطع ال ادرأة أن عذ دلقؾ ادتؼدم احلديث دم هؾ

 واًمٕمٚمامء قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م سمف اؾمتدًم٧مش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل  

ة أن قمغم سمٕمده٤م  أو اًمٕمٚمامء ويمره إًمٞمٝم٤م، صالشمف ضمقاز وومٞمف اًمرضمؾ، صالة شم٘مٓمع ٓ اعمرأ

 واؿمتٖم٤مل وشمذيّمره٤م، هب٤م، اًمٗمتٜم٦م خلقف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٖمػم إًمٞمٝم٤م اًمّمالة ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م

 .إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر هب٤م اًم٘مٚم٥م

 واًمٌٞمقت اًمٚمٞمؾ، ذم يم٤من أنف ُمع صالشمف، ذم يمٚمف هذا قمـ ومٛمٜمّزه 6ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأُم٤م

 .ـها. ُمّم٤مسمٞمح ومٞمٝم٤م ًمٞمس يقُمئذٍ 
 ىمٌؾ ظم٤مص ومّمؾ ذم ؾمٞم٠ميت. ًمٕم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ هل اعمّم٤مسمٞمح وىمْمٞم٦م: ىمٚم٧م

 ش.اًمريمقع»
 ومٗمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم6 اًمرضمؾ صالة شم٘مٓمع ٓ اعمرأة أن قمغم هذا سمحديثٝم٤م آؾمتدٓل وأُم٤م

 إٟمام احلدي٨م هذا ذم اعمذيمقرة سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمّمالة سم٘مٓمع اًمقاردة إطم٤مدي٨م ٕن ٟمٔمر6

د  متر يم٤مٟم٧م أهن٤م ومٞمف ًمٞمس قم٤مئِم٦م وطمدي٨م - ىمري٤ٌمً  ي٠ميت يمام - اعمّمكم أُم٤مم ُمروره٤م اعمرا
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 ُم٤م قمغم - ًمٚمٜم٤ًمئل رواي٦م ذم سمؾ إطم٤مدي٨م6 ًمتٚمؽ ُمٕم٤مرو٤مً  يٙمقن طمتك ملسو هيلع هللا ىلص يديف سملم

 قمٜمٝم٤م إؾمقد قمـ إسمراهٞمؿ قمـ ُمٜمّمقر قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ -ش 3/023ش »اًمٗمتح» ذم

 .اٟمًالًٓ  وم٠منًؾ يديف6 سملم وم٠مُمر أىمقم أن وم٠ميمره:... احلدي٨م هذا ذم

 اًمّمالة شم٘مٓمع اعمرأة يمقن إـمالق أنٙمرت إٟمام قم٤مئِم٦م أن وم٤مًمٔم٤مهر: »احل٤مومظ ىم٤مل 

 .ـهاش. سمخّمقصف اعمرور ٓ احل٤مٓت، مجٞمع ذم
 وي٠ميت. إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م وسملم قم٤مئِم٦م طمدي٨م سملم شمٕم٤مرض ٓ أن ومث٧ٌم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  خترجيٝم٤م
 ([3/363) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 وجقاز احلرام ادسجد دم ولق يديف بني لؾامر ادصيل مـع وجقب

 ادرور دـع خطقات أو خطقة التؼدم

 :62 ،61 اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل  

 وٓ: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م يديف، سملم يٛمر أطمدا يدع أن ؾمؽمة إمم ًمٚمٛمّمكم جيقز وٓ 

 اًمٜم٤مس، ُمـ يًؽمه رء إمم أطمديمؿ صغم إذا: »وىمقًمف ...شيديؽ سملم يٛمر أطمدا شمدع

 ومٚمٞمٛمٜمٕمف: رواي٦م وذم اؾمتٓم٤مع، ُم٤م وًمٞمدرأ ٟمحره، ذم ومٚمٞمدومع يديف سملم جيت٤مز أن أطمد وم٠مراد

 .شؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف أبك وم٢من ُمرشملم،
 أو يمداسم٦م يديف سملم اعمرور ُمـ ُمٙمٚمػ همػم ًمٞمٛمٜمع أيمثر أو ظمٓمقة يت٘مدم أن وجيقز

 .ورائف ُمـ يٛمر طمتك ـمٗمؾ،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ضم٤مءت إذ يّمكم6 ُمرة يم٤من» وم٘مد اًمًؽمة6 وسملم سمٞمٜمف يٛمر ؿمٞمئ٤مً  يدعَ  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

٤مقَم٤مَه٤م يديف، سملم شمًٕمك ؿم٤مة ًَ  [ش.ورائف ُمـ وُمرت] سم٤محل٤مئط، سمٓمٜمف أخزق طمتك  وَم
٤مقَم٤مَه٤م -   ًَ  .اًمًٕمل ُمـ ُمٗم٤مقمٚم٦م وهل. ؾم٤مسم٘مٝم٤م: أي: وَم
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 ذم َأطَمَدَث ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  صغم6 ومٚمام يده، ومْمؿ ُمٙمتقسم٦م، صالة صغم و  

 طمتك وَمَخٜمَْ٘مُتف، يدي، سملم يٛمر أن أراد اًمِمٞمٓم٤من أن إٓ 6ٓ: »ىم٤مل رء؟ اًمّمالة

 .شيدي قمغم ًم٤ًمٟمف سَمْردَ  وضمدت

 ؾمقاري ُمـ ؾم٤مري٦م إمم ْٓرشُمٌِطَ  ؾمٚمٞمامن6 أظمل إًمٞمف ؾمٌ٘مٜمل ُم٤م ًمقٓ! اهلل وايؿ

 وسملم سمٞمٜمف حيقل ٓ أن اؾمتٓم٤مع ومٛمـ] اعمديٜم٦م، أهؾ ِوًْمَدانُ  سمف َيٓمِْٞمَػ  طمتك اعمًجد،

 .[ومٚمٞمٗمٕمؾ أطمد6 اًم٘مٌٚم٦م

 ىمد وأهنؿ ُمقضمقدون، اجلـ أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل  

ـْ  َوىَمٌِٞمُْٚمفُ  ُهقَ  َيَرايُمؿْ  إَِٟمفُ : ▬شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وأُم٤م. أدُمٞملم سمٕمض يراهؿ  َٓ  طَمٞم٨ُْم  ُِم

 ىم٤مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل ح٤م حم٤م6ًٓ رؤيتٝمؿ يم٤مٟم٧م ومٚمق اًمٖم٤مًم٥م، قمغم ومٛمحٛمقل♂ شَمَرْوهَنُؿْ 

 أهؾ ِوًْمدَانُ  سمف ويٚمٕم٥م إًمٞمف، يمٚمٝمؿ ًمٞمٜمٔمروا يرسمٓمف6 يم٤من أنف وُمـ إي٤مه، رؤيتف ُمـ

 .اعمديٜم٦م
 ًمٔم٤مهر ممتٜمٕم٦م6 إصٚمٞم٦م وصقرهؿ ظمٚم٘مٝمؿ قمغم رؤيتٝمؿ إن: وىمٞمؾ: اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 وإٟمام اًمٕم٤مدة، ًمف ظُمِرىَم٧ْم  وُمـ أمجٕملم، قمٚمٞمٝمؿ وؾمالُمف اهلل صٚمقات ًمألنٌٞم٤مء إٓ أي٦م،

 .أصم٤مر ذم ضم٤مء يمام صقرهؿ6 همػم صقر ذم آدم سمٜمق يراهؿ
 يمالم. ـها. ُمردودة ومٝمل ُمًتٜمد6 هل٤م يّمح مل وم٢من جمردة6 دقمقى هذه: ىمٚم٧م

 .اًمٜمقوي
 ي١مُمٜمقن ٓ وم٢مهنؿ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م6 ـم٤مئٗم٦م هب٤م يٙمٗمر اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ُمـ وهق

 يم٤مٟم٧م وم٢من ُمٕمرووم٦م، اًمٜمّمقص رد ذم وـمري٘متٝمؿ واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اجلـ سمٕم٤ممل

ـَ  َٟمَٗمرٌ  اؾْمتََٛمعَ  َأنَفُ  إزَِمَ  ُأوطِمَل  ىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م6 طمرومقا  اًم٘مرآن6 ُمـ ـ   ُِم  .♂اجِل
 يمـ 6شاإلٟمس: »ًمٚمٗمٔم٦م ُمرادوم٦مش اجلـ: »ًمٗمٔم٦م ومٞمجٕمٚمقنش! اإلٟمس ُمـ: أي: »ىم٤مًمقا 

 أُمٙمٜمٝمؿ وم٢من اًمًٜم٦م6 ُمـ يم٤مٟم٧م وإن واًمنمع، اًمٚمٖم٦م قمـ سمذًمؽ ومخرضمقا ش! اًمٌنم»

، اًم٤ٌمـمؾ6 سم٤مًمت٠مويؾ حتريٗمٝم٤م  أئٛم٦م أمجع وًمق سمٌٓمالهن٤م6 طمٙمٛمٝمؿ أؾمٝمؾ ومام وإ6ٓ ومٕمٚمقا

 ♂.اهلل هداهؿ! شمقاشمره٤م سمؾ صحتٝم٤م6 قمغم ورائٝمؿ ُمـ وإُم٦م يمٚمٝمؿ احلدي٨م
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 أن أطمد وم٠مراد اًمٜم٤مس، ُمـ يًؽمه رء إمم أطمديمؿ صغم إذا: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ،ش ُمرشملم ومٚمٞمٛمٜمٕمف،: رواي٦م وذم[ »اؾمتٓم٤مع ُم٤م وًمٞمدرأ] ٟمحره، ذم ومٚمٞمدومع يديف6 سملم جيت٤مز

 .ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام 6  ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف أبك6 وم٢من

 وهق طم٘مٞم٘متف، قمغم قمٜمدٟم٤م هقش: احلقاًمؽ شمٜمقير» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل: ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف: ىمقًمف

 .اعمداومٕم٦م: سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م اعمراد: اًمٕمريب اسمـ وىم٤مل ٟمدب، أُمر
 هق وم٢مٟمامش. »وًمٞمدومٕمف صدره، ذم يده ومٚمٞمجٕمؾ أبك6 وم٢من: »اإلؾمامقمٞمكم وقمٜمد

د أو اًمِمٞمٓم٤من، ومٕمؾ ومٕمٚمف: أي 6ش ؿمٞمٓم٤من  رواي٦م وذم اإلٟمس، ُمـ ؿمٞمٓم٤من اعمرا

 .شاًمِمٞمٓم٤من ُمٕمف وم٢من: »اإلؾمامقمٞمكم
 ُمـ ىمقل شم١ميد وهل آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقرة قمٛمر اسمـ رواي٦م اًمرواي٦م هلذه ويِمٝمد: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمِمٞمٓم٤من ذًمؽ قمغم ًمف احل٤مُمؾ وم٢مٟمام: اعمٕمٜمك: ىم٤مل
 ([3/366) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]    

 احلرام ادسجد دم ولق ادصيل يدي بني ادرور حتريؿ

 :60 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ؾمؽمة يديف سملم يم٤من إذا اعمّمكم يدي سملم اعمرور جيقز وٓ

 قمدم ذم ؾمقاء ومٙمٚمٝم٤م. اعم٤ًمضمد ُمـ وهمػمه احلرام اعمًجد سملم ذًمؽ ذم ومرق وٓ

 ي٘مػ أن ًمٙم٤من قمٚمٞمف ُم٤مذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يٕمٚمؿ ًمق: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم اجلقاز،

 .ؾمجقده ُمقوع وسملم سمٞمٜمف اعمرور يٕمٜملش. يديف سملم يٛمر أن ُمـ ًمف ظمػما . أرسمٕملم

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ي٘مػ أن ًمٙم٤من قمٚمٞمف6 ُم٤مذا  اعمّمكم يدي سملم اح٤مرُّ  يٕمٚمؿ ًمق: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .شيديف سملم يٛمر أن ُمـ ًمف ظمػماً  أرسمٕملم
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 إذا: وم٘مٞمؾ ذًمؽ6 وٌط ذم واظمتٚمػ. ُمٜمف سم٤مًم٘مرب أُم٤مُمف: أيش: اعمّمكم يدي سملم»

 ىمدر وسمٞمٜمف سمٞمٜمف: وىمٞمؾ. أذرع صمالصم٦م ىمدر وسمٞمٜمف سمٞمٜمف: وىمٞمؾ. ؾمجقده ُم٘مدار وسملم سمٞمٜمف ُمر

 .سمحجر رُمٞم٦م

ج قمٜمد ووىمع  يدي سملم: »اًمٜمي أيب قمـ قمثامن سمـ اًمْمح٤مك ـمريؼ ُمـ اًمنا

 و 6/021ش »اًمٗمتح»و ،شاحلقاًمؽ شمٜمقير» ذم يمذا. اًمًؽمة: أي 6شواعمّمغم اعمّمكم

 ش.021

 ٓظمت٤مر اإلصمؿ6 ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م يٕمٚمؿ ًمق: ُمٕمٜم٤مهش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .اإلصمؿ ذًمؽ ارشمٙم٤مب قمغم أرسمٕملم اًمقىمقف
 .ذًمؽ ذم اًمِمديد واًمققمٞمد إيمٞمد، اًمٜمٝمل: احلدي٨م وُمٕمٜمك

 سمٞمٜمف اعمرور همػمه قمغم طَمُرمَ  ؾمؽمة6 إمم صغم إذاش: 1/605ش »اعمجٛمقع» ذم وىم٤مل 

 .اًمًؽمة وراء حيرم وٓ اًمًؽمة، وسملم

م أنف اًمّمقاب سمؾ واًمّمحٞمح6. حيرم وٓ يٙمره،: اًمٖمزازم وىم٤مل   ىمٓمع وسمف. طمرا

 .احلدي٨م هبذا واطمتجقا  واعمح٘م٘مقن، اًمٌٖمقي

 ذم يٕمد أن ذًمؽ وُم٘مت٣م: »-ش ُمًٚمؿ» ذم يمالُمف ذيمر أن سمٕمد - احل٤مومظ وىم٤مل 

 .شاًمٙم٤ٌمئر

 ([3/363) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ادؽل احلرم دم ادصؾني يدي بني ادرور جيقز هؾ

 سمٜمل سم٤مب يكم مم٤م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ـم٤مفش: رواي٦م وذم. »ؾمؽمة اًمٙمٕم٦ٌم وسملم سمٞمٜمف ًمٞمس يديف، سملم يٛمرون واًمٜم٤مس ؾمٝمؿ،

 اًمٓمقاف وسملم سمٞمٜمف وًمٞمس اعم٘م٤مم، طم٤مؿمٞم٦م ذم سمحذائف ريمٕمتلم صغم صمؿ ؾمٌٕم٤م، سم٤مًمٌٞم٧م

 .وٕمٞمػش. أطمد
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 [:اإلمام قال]

 ُمٙم٦م ُمًجد ذم اعمّمكم يدي سملم اعمرور ضمقاز قمغم سم٤محلدي٨م سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل

ش ذًمؽ ذم اًمرظمّم٦م سم٤مب» ًمٚمحدي٨م اًمٜم٤ًمئل شمراضمؿ وُمـ أـمٚمؼ، وسمٕمْمٝمؿ ظم٤مص٦م،

 وذًمؽ آؾمتدٓل، هذا وم٤ًمد قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ وؾمؽمشمف، اعمّمكم يدي سملم اعمرور يٕمٜمل

 قمغم شمقضم٥م اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم خم٤مًمٗمتف: اًمث٤مين. احلدي٨م وٕمػ: إول: ًمقضمقه

 اعمرور قمـ شمٜمٝمك اًمتل إطم٤مدي٨م ويمذا ُمٕمرووم٦م، وهل ؾمؽمة إمم يّمكم أن اعمّمكم

 ُمـ ظمػما  أرسمٕملم ي٘مػ أن ًمٙم٤من قمٚمٞمف ُم٤مذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يٕمٚمؿ ًمق:»ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف

ش. 254ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواهش. يديف سملم يٛمر أن

 وسملم ملسو هيلع هللا ىلص سمٞمٜمف يٛمرون يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس سم٠من اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م أن: اًمث٤مًم٨م

 أىمقال ُمـ اًمراضمح قمغم قمٜمف اعمٜمٝمل اعمرور ُمـ اعم٘مّمقد هق هذا وم٢من ؾمجقده، ُمقوع

 إمم طم٤مضم٦م ٓ أنف فم٤مهرهش: »اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي ىم٤مل وًمذًمؽ. اًمٕمٚمامء

 وراء يٛمرون يم٤مٟمقا  اًمٓم٤مئٗملم أن قمغم حيٛمٚمف سمف، ي٘مقل ٓ وُمـ ىمٞمؾ، وسمف. ُمٙم٦م ذم اًمًؽمة

 احلدي٨م هذا أثر عم٧ًم وًم٘مدش. اخل٤مؿمع ٟمٔمر ومٞمف ي٘مع ُم٤م وراء أو اًمًجقد، ُمقوع

 ومٓمٗم٧م ًمٞمال دظمٚمتٝم٤م وم٘مد ،ش3125» ؾمٜم٦م ُمرة ٕول طمجج٧م طمٞمٜمام ُمٙم٦م ذم اًمْمٕمٞمػ

 ٟمٗمز وضمدت طمتك ومٞمٝم٤م أذع يمدت ومام اًمّمالة، وم٤مومتتح٧م اعم٘م٤مم، ضمئ٧م صمؿ ؾمٌٕم٤م،

 صد ُمـ أنتٝمل أيم٤مد ومام ؾمجقدي، ُمقوع وسملم سمٞمٜمل اح٤مرة ُمع ُمًتٛمر ضمٝم٤مد ذم

 ُمـ أطمدهؿ اهمت٤مظ وًم٘مد!! وهٙمذا وم٠مصده آظمر ي٠ميت طمتك ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مُمره قمٛمال أطمدهؿ

 ومٚمام ُمٜمٙمرا، قمكم أىمٌؾ صمؿ اًمّمالة، ُمـ اٟمتٝمٞم٧م طمتك ُمٜمل ىمري٤ٌم ومقىمػ هذا صدي

 أضم٤مب اح٤مر، سمدومع وأُمرة اعمرور، قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة سم٤مٕطم٤مدي٨م قمٚمٞمف اطمتجج٧م

 اًمرضمقع ومٓمٚم٧ٌم وسمٞمٜمف، سمٞمٜمل اًمٜمزاع واؿمتد قمٚمٞمف، ومرددت ذًمؽ، ُمـ ُمًتثٜم٤مة ُمٙم٦م سم٠من

 هبذا سمٕمْمٝمؿ واطمت٩م! خمتٚمٗمقن هؿ إذا هبؿ اشمّمٚمٜم٤م ومٚمام اًمٕمٚمؿ، أهؾ إمم طمٚمف ذم

، ومٚمؿ صحتف إصم٤ٌمت ومٓمٚم٧ٌم احلدي٨م،  هذا ختري٩م أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ومٙم٤من يًتٓمٞمٕمقا

 وأثره٤م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ظمٓمر ًمؽ يتٌلم ذيمرشمف ومٞمام ومت٠مُمؾ. قمٚمتف وسمٞم٤من احلدي٨م،

 .إُم٦م ذم اًمًٞمئ
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 دًم٧م ُم٤م شم١ميد واطمد همػم قمـ اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر سمٕمض قمغم ذًمؽ سمٕمد وىمٗم٧م صمؿ

 زم شمٞمن ُم٤م وم٢مًمٞمؽ ُمٙم٦م، ُمًجد ذم اعمرور شمِمٛمؾ وأهن٤م اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف

 اًمٙمٕم٦ٌم ذم يّمكم قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح قمـ - 3: ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف اًمقىمقف

 واسمـش 3/  53ش »دُمِمؼ شم٤مريخ» ذم زرقم٦م أبق رواه يديف، سملم يٛمر أطمدا يدع وٓ

 أنس رأج٧م: ىم٤مل يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ - 6. صحٞمح سمًٜمدش 6/  312/  4» قم٤ًميمر

 ذم ؾمٕمد اسمـ رواه. إًمٞمف يّمكم ؿمٞمئ٤م هٞم٠م أو ؿمٞمئ٤م، ومريمز احلرام، اعمًجد دظمؾ ُم٤مًمؽ سمـ

 .صحٞمح سمًٜمدش 34/  3ش »اًمٓمٌ٘م٤مت»

 (.163/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يدي بني ادرور جقاز عذ العؾامء بعض بف اشتدل ما حقل

 شسة أمامف يؽـ مل إذا ادصيل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 صغم إذا هق إٟمام احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمتحريؿ: وهمػمه طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل: »ىم٤مل صمؿ

 طم٤مشمؿ أبق واطمت٩م يديف سملم اعمرور حيرم ومال ؾمؽمة إمم يّمؾ مل إذا وم٠مُم٤م ؾمؽمة إمم اًمرضمؾ

 رأج٧م: ىم٤مل وداقم٦م أيب سمـ اعمٓمٚم٥م قمـش صحٞمحف» ذم رواه سمام ذًمؽ قمغم طم٤ٌمن اسمـ هق

ومف ُمـ ومرغ طملم اًمٜمٌل  اًمٓمقاوملم وسملم سمٞمٜمف وًمٞمس ريمٕمتلم ومّمغم اعمٓم٤مف طم٤مؿمٞم٦م ذم ـمقا

 ...ش.أطمد

 وىمد اعمٓمٚم٥م سمـ يمثػم سمـ يمثػم رواي٦م ُمـ ٕنف وٕمٞمػ اعمذيمقر احلدي٨م: ىمٚم٧م

. اعمٓمٚم٥م ضمده ؾمٛمع أنف أهٚمف سمٕمض قمـ قمٜمف: قمٞمٞمٜم٦م اسمـ وم٘م٤مل إؾمٜم٤مده ذم قمٚمٞمف اظمتٚمػ

 .ضمده قمـ أبٞمف قمـ يمثػم سمـ يمثػم أظمؼمين: ضمري٩م اسمـ وىم٤مل

 مل: ىم٤مل أبٞمؽ؟ قمـ حتدصمف طمدي٨م: ىمٚم٧م وم٠ًمختف يمثػم إمم ومذه٧ٌم: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل

 .اعمٓمٚم٥م ضمدي قمـ أهكم سمٕمض طمدصمٜمل أيب ُمـ أؾمٛمٕمف
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 أبٞمف قمـ يمثػم قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ ىمٞمؾ وىمد» :وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق أظمرضمف

 ش.أطمٗمظ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ورواي٦م. اعمٓمٚم٥م قمـ اعمٓمٚم٥م سمٜمل أقمٞم٤من طمدصمٜمل: ىم٤مل

   جمٝمقل ومٝمق يًؿ ومل يمثػم أهؾ سمٕمض قمغم اًمرواي٦م هذه وُمرضمع: ىمٚم٧م

 ٓ ًمف طم٤ٌمن اسمـ وشمقصمٞمؼ جمٝمقل أجْم٤م وهق اعمٓمٚم٥م سمـ يمثػم: »ضمري٩م اسمـ وؾمامه 

 .احلدي٨م ًملم أنف إممش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد اجلٝم٤مًم٦م قمـ خيرضمف

 يٙمقن أن حيتٛمؾ ٕنف طم٤ٌمن اسمـ ًمف اؾمتدل ومٞمام ٟمّم٤م يٙمـ مل صح ًمق احلدي٨م إن صمؿ

م سم٤معمًجد ظم٤مص٤م ؾمؽمة أُم٤مُمف ًمٞمس اًمذي اعمّمكم يدي سملم اعمرور ضمقاز  وىمد احلرا

 .أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ قمغم سمف اًمٕمٚمامء سمٕمض اؾمتدل

 ([111) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

الةَ  َيْؼَطعُ  ما  الصَّ

 :63 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 صالشمف إوم٤ًمد وسملم إًمٞمٝم٤م، اعمّمكم سملم حتقل أهن٤م اًمّمالة، ذم اًمًؽمة أمهٞم٦م ُمـ وإن

 يديف سملم ُمرت إذا صالشمف ي٘مٓمع وم٢مٟمف يتخذه٤م، مل اًمذي سمخالف يديف، سملم سم٤معمرور

ة  .إؾمقد واًمٙمٚم٥م احلامر، ويمذًمؽ اًم٤ٌمًمٖم٦م، اعمرأ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ةُ : اًمرطمؾ يمآظمرة يديف سملم يٙمـ مل إذا اًمرضمؾ صالةَ  ي٘مٓمع: »ي٘مقل ويم٤من  اعمرأ

 ش.إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر، ،[احل٤مئض]

 اًمٙمٚم٥م: »وم٘م٤مل إمحر؟ ُمـ إؾمقد سم٤مُل  ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ذر أبق ىم٤مل 

 ش.ؿمٞمٓم٤من إؾمقد
ة ىمقًمف د أن حيتٛمؾ: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل: احل٤مئض اعمرأ  سمٚمٖم٧م ُم٤م: اعمرا

 .ـهاش. أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. شم٘مٓمع ٓ وم٤مًمّمٖمػمة هذا وقمغم اًم٤ٌمًمٖم٦م،: أي اعمحٞمض6 ؾمـ
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ة، اًمٙمٚم٥م، أن قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم . اًمّمالة ي٘مٓمع واحلامر واعمرأ

 .اًمٌٓمالن: سم٤مًم٘مٓمع واعمراد

 أبق: ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م6 ُمـ مج٤مقم٦م ذًمؽ إمم ذه٥م وىمدش: »1/5» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

. قمٛمر واسمـ ذر، أيب قمـ أجْم٤مً  وطمٙمل قمٜمف، رواي٦م ذم قم٤ٌمس واسمـ وأنس، هريرة،

 ش.اًمٙمٚم٥م ذم سمف ىم٤مل أنف قمٛمر اسمـ قمـ وضم٤مء

 . احلامر ذم اًمٖمٗم٤مري قمٛمرو سمـ احلٙمؿ سمف وىم٤مل 

 إطمقص وأبق اًمٌٍمي، احلًـ: اعمذيمقرة اًمثالصم٦م سم٘مٓمع اًمت٤مسمٕملم ُمـ ىم٤مل وممـ

 .ُمًٕمقد اسمـ ص٤مطم٥م
ش اعمحغم» ذم اًمٔم٤مهري طمزم اسمـ قمٜمف طمٙم٤مه ومٞمام - طمٜمٌؾ سمـ أمحد: إئٛم٦م وُمـ

 احلامر ذم ُويتقىمػ إؾمقد، سم٤مًمٙمٚم٥م خيّمص أنف قمٜمف اًمؽمُمذي وطمٙمك ،-ش 0/33»

ة  .واعمرأ
 إؾمقد اًمٙمٚم٥م أن قمغم يمٚمت٤ممه٤م اشمٗم٘مت٤م روايت٤من6 أمحد اإلُم٤مم قمـ اعم٠ًمخ٦م ذم: ىمٚم٧م

 ذم وشمردد هبام، اًم٘مٓمع سمٕمدم رواي٦م ذم ومجزم واحلامر6 اعمرأة ذم واظمتٚمٗمت٤م اًمّمالة، ي٘مٓمع

 .إظمرى
 ي٘مٓمع ُم٤م: أيب ؾم٠مخ٧م: ىم٤ملش ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف رواي٦م ومٝمل: إومم أُم٤م

 .إؾمقد اًمٙمٚم٥م: ىم٤مل اًمّمالة؟

ة، اًمٙمٚم٥م، اًمّمالة ي٘مٓمع أنف يروي أنس: ىم٤مل  ة6 أُم٤م: ىم٤مل واحلامر؟ واعمرأ  اعمرأ

 :قم٤مئِم٦م طمدي٨م إمم وم٠مذه٥م

 .يديف سملم ُمٕمؽمو٦م وأن٤م يّمكم، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من    
 وم٘مٚم٧م. أت٤من قمغم وأن٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يدي سملم ُمررت: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وإمم

: ًمف ىمٚم٧مش. ٟمٕمؿ: »ىم٤مل صالشمف؟ ي٘مٓمعُ  اعمّمكم يدي سملم إؾمقد اًمٙمٚم٥م ُمر إذا: ٕيب

 .شأؾمقد يم٤من إن ٟمٕمؿ6: »ىم٤مل يٕمٞمد؟
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 قمـش ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ومٝمل: إظمرى اًمرواي٦م وأُم٤م

 .وإؾمح٤مق أمحد

 اًمٙمٚم٥م إٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م ُم٤م: ىم٤مل اًمّمالة؟ ي٘مٓمع ُم٤م: - ٕمحد: يٕمٜمل - ىمٚم٧م: ىم٤مل 

ة احلامر» ُمـ ىمٚمٌل وذم ومٞمف، أؿمؽ ٓ اًمذي إؾمقد  .رءش واعمرأ

 .إؾمقد اًمٙمٚم٥م إٓ ي٘مٓمع ٓ: إؾمح٤مق ىم٤مل 

 سملم أن٤مم يمٜم٧م: ىم٤مًم٧م طمٞم٨م قم٤مئِم٦م ىمقل إن: ي٘مقل ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ: أمحد ىم٤مل 

 اًمّمالة ي٘مٓمع: ىم٤مل ُمـ: يٕمٜمل - احلدي٨م هذا قمغم سمحج٦م ًمٞمس... ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يدي

ة،  .اح٤مر   همػم اًمٜم٤مئؿ ٕن 6- واًمٙمٚم٥م واحلامر، اعمرأ
 ٕن سمحج٦م6 ًمٞمس اًمّمػ6 سمٕمض يدي سملم ُمر طمٞم٨م احلامر ذم قم٤ٌمس اسمـ وىمقل

 .ـها. ظمٚمٗمف َُمـ ؾمؽمةُ  اإلُم٤مم ؾمؽمة
: سمٚمٗمظ قمٜمف وهمػمهؿ اًمًت٦م إئٛم٦م أظمرضمف إًمٞمف اعمِم٤مر قم٤ٌمس اسمـ وطمدي٨م: ىمٚم٧م

 يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل آطمتالم، ٟم٤مهزت ىمد يقُمئذٍ  وأن٤م أت٤مٍن، قمغم رايم٤ٌمً  أىمٌٚم٧م

 وأرؾمٚم٧م ومٜمزًم٧م، اًمّمػ، سمٕمض يدي سملم ومٛمررت (3)ضمدار همػم إمم سمٛمٜمك سم٤مًمٜم٤مس

 .أطمد قمكمَ  ذًمؽ يٜمٙمر ومٚمؿ اًمّمػ، ذم ومدظمٚم٧م شمرشمع، إت٤من
 وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص يديف سملم مترَ  مل إت٤من ٕن ومٞمف6 طمج٦م ٓ - أمحد ىم٤مل يمام - واحلدي٨م

 خيص هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م» : -ش 3/010ش »اًمٗمتح» ذم يمام - اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

 ذًمؽ وم٤منش. يديف سملم يٛمر أطمداً  يدع ومال يّمكم6 أطمديمؿ يم٤من إذا: » ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م

 اسمـ حلدي٨م يديف6 سملم ُمر ُمـ ييه ومال اح٠مُمقم6 وأُم٤م واعمٜمٗمرد، سم٤مإلُم٤مم خمّمقص

 ش.هذا قم٤ٌمس

 .ـها. اًمٕمٚمامء سملم ومٞمف ظمالف ٓ يمٚمف وهذا: ىم٤مل 
٤ٌَمؾَم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زار: ىم٤مل قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م وأُم٤م  وًمٜم٤م ًمٜم٤م، سم٤مدي٦م ذم قَم

٦ٌٌَم،  .ُي١َمظَمرا  ومل ُيْزضَمرا  ومٚمؿ يديف6 سملم ومه٤م اًمٕمٍم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومّمغم شمرقمك، ومح٤مرة يُمَٚمْٞم
                                                           

 ش.1430ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم سم٤مًمِمذوذش ضمدار همػم إمم: »ىمقًمف شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمٞمخ أقمؾ  (3)
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 .وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق
 وٓ واًمًؽمة، اعمّمكم سملم اعمرور قمغم احلدي٨م ذم دًٓم٦م وٓ: »اًمًٜمدي ىم٤مل وىمد  

 ٓ اعمرور أن قمغم اًمالطم٘م٦م إطم٤مدي٨م دًٓم٦م ذم ويمذا ؾمقداء، يم٤مٟم٧م اًمٙمٚم٦ٌم أن قمغم

 .ش أصالً  اًم٘مٓمع طمدي٨م شمٕم٤مرض ٓ إطم٤مدي٨م ومٝمذه سمح٨ٌم6 ي٘مٓمع
 أيب زي٤مدة قمغم وأُم٤م صحٞمح، - اًمٜم٤ًمئل رواي٦م قمغم سمٜم٤مءً  - يمالُمف وأول: ىمٚم٧م

 ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م إن: اًم٘م٤مـمع وم٤مجلقاب صحٞمح6 ومٖمػم. ؾمؽمة يديف سملم ًمٞمس: داود

 .ويمٗمك. سمف حيت٩م
: قم٤ٌمس اسمـ قمـ وهمػمه اًمٜم٤ًمئل رواه ُم٤م إممش. اًمالطم٘م٦م إطم٤مدي٨م: »سم٘مقًمف وأؿم٤مر

 رؾمقل يدي سملم مح٤مر قمغم ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمـ وهمالم هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يدي سملم ُمر أنف

، ُمٕمف، ودظمٚمقا  ومٜمزًمقا  يّمكم، وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .يٜمٍمف ومل ومّمٚمقا
 أن قمغم ومٞمف ًمٞمس ٕنف 6- اًمًٜمدي ىم٤مل يمام - ومٞمف دًٓم٦م ٓ وًمٙمـ. صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .اًمًؽمة وسملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سملم يم٤من اعمرور

 ٟمٗمًف هق أضم٤مب وم٘مد أمحد6 يمالم ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ُمرت اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م وأُم٤م

 ومٚمػماضمع شمٗمّمٞمؾ6 زي٤مدة أراد وُمـ. ىمري٥م قمام ُمٗمّمالً  قمٜمف اجلقاب ُمٜم٤م وشم٘مدم قمٜمف،

 ش.152 و 6/151ش »اًمت٘مري٥م ذح»و ،ش024 - 3/023ش »اًم٤ٌمري ومتح»

ة إن: ىم٤مل ُمـ سمف اطمت٩م ومم٤م  :ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨ُم  اًمّمالة6 شم٘مٓمع ٓ اعمرأ
 قمٛمرو: أو - اهلل قمٌد يديف سملم ومٛمر ؾمٚمٛم٦م6 أم طمجرة ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من    

 هٙمذا6 سمٞمده وم٘م٤مل ؾمٚمٛم٦م، أم سمٜم٧م زيٜم٥م ومٛمرت ومرضمع، سمٞمده6 وم٘م٤مل ،- ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ

 .شأهمٚم٥م هـ: »ىم٤مل 6ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صغم ومٚمام ومٛمْم٧م،
 ـمريؼ ُمـ أجْم٤مً  ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،ش2/650» وأمحد ،ش3/116» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م أُمف قمـ ىمٞمس سمـ حمٛمد قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م

 ش.قمٜمٝم٤م أبٞمف قمـ: »ُم٤مضمف اسمـ وىم٤مل 
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ش.. أُمف قمـ: »اًمٜمًخ سمٕمض ذم ووىمع. وٕمػ إؾمٜم٤مده ذمش: » اًمزوائد» ذم ىم٤مل 

 .ـهاش. يٕمرف ٓ ويمالمه٤م ،شأبٞمف قمـ: »سمدل
ـُ  أجْم٤مً  احلدي٨َم  َوَٕمَػ  وىمد  ذمش 6/41» اًمزيٚمٕمل يمالُمف ذيمر وىمد اًم٘مٓم٤من، اسم

 .شاًمراي٦م ٟمّم٥م»
 ُمـ قمروم٧م ح٤م.. اعمٓمٚمقب قمغم دل ح٤م صح6 ًمق أنف قمغم سمحج٦م، احلدي٨م ومٚمٞمس

 اًمًؽمة6 وسملم سمٞمٜمف يم٤من اعمرور أن ؾُمٚم ؿ وًمق. إظمػم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمـ اجلقاب

 ُمـ اعمت٤ٌمدرة ٕهن٤م اًم٤ٌمًمٖم٦م6 ُمرور اًمّمالة ي٘مٓمع اًمذي إن: »اًمًٜمدي ىم٤مل يمام وم٤مجلقاب

ة، اؾمؿ ة: »رواي٦م قمٚمٞمف ويدل اعمرأ  .ـهاش. - شم٘مدم يمام - احل٤مئض اعمرأ
 رء، اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ُمرومققم٤مً  اخلدري ؾمٕمٞمد أيب سمحدي٨م أجْم٤مً  واطمتجقا 

 .شؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام اؾمتٓمٕمتؿ6 ُم٤م وادرؤوا
 ُمـش 6/634» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش303» واًمدارىمٓمٜمل ،ش3/330» داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف اًمَقَداك أيب قمـ جم٤مًمد صمٜم٤م: أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ

 وىمد اجلٛمٝمقر، وٕمٗمف: - ؾمٕمٞمد اسمـ: هق - هذا جم٤مًمداً  وم٢من 6  وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا

 - آظمتالط سمٕمد ُمٜمف ؾمٛمع ممـ وهق قمٜمف، أؾم٤مُم٦م أيب رواي٦م ُمـ وهذا أظمػماً، اظمتٚمط

 .-ش 6/145ش »اًمت٘مري٥م ذح» ذم زرقم٦م أبق ىم٤مل يمام

 ش.قمٛمره آظمر ذم شمٖمػم وىمد سم٤مًم٘مقي، ًمٞمسش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل 

 .شهيؿ صدوق: »- ٟمقف اسمـ ضمؼم: واؾمٛمف - اًمَقَداك أيب ؿمٞمخف ذم وىم٤مل 
 وًمٕمٚمف. ؾمٕمٞمد أيب قمغم ُمقىمقوم٤مً  سمف جم٤مًمد قمـ زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌد رواه وىمد: ىمٚم٧م

 .اًمّمقاب
 .أجْم٤مً  واًمٌٞمٝم٘مل داود، أبق أظمرضمف يمذًمؽ

 ،ش3/022ش »اًمٗمتح» ذم واحل٤مومظ ،شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وٕمٗمف واحلدي٨م

 طمدي٨م وُمـ اًمدارىمٓمٜمل، قمٜمد أُم٤مُم٦م وأيب وأنس قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ويرد: »وىم٤مل

 .شوٕمػ ُمٜمٝم٤م يمؾ إؾمٜم٤مد وذم ،شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد ضم٤مسمر
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 قمـ قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ وومٞمف اًمدارىمٓمٜمل، قمٜمد أجْم٤مً  هريرة أيب قمـ وروي: ىمٚم٧م

 .ومروة أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ إؾمح٤مق
 .-ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام - ُمؽموك وؿمٞمخف. وٕمٞمػ وإؾمامقمٞمؾ

 سمٕمْمٝم٤م اًمثالصم٦م سم٤مٕؿمٞم٤مء اًم٘مٓمع ٕطم٤مدي٨م اعمٕم٤مرو٦م وم٤مٕطم٤مدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م6

 اًمت٠مُمؾ قمٜمد وهل أخٗم٤مفمف، سمٕمض ذم قم٤ٌمس اسمـ وطمدي٨م قم٤مئِم٦م، يمحدي٨م صحٞمح6

 .ًمتٚمؽ ُمٕم٤مرو٦م همػم سم٢مٟمّم٤مف ومٞمٝم٤م

 ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اإلؾمٜم٤مد6 صحٞمح٦م همػم وًمٙمٜمٝم٤م اعمٕم٤مرو٦م، صحٞمح أظمر واًمٌٕمض

 .هب٤م اعمٕم٤مرو٦م جيقز

: ىمًامن إطم٤مدي٨م هذه وُمٕم٤مرضش: »3/333ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل 

 ويم٤من ؿم٠منف، هذا عمٕم٤مرض شُمؽمك ومال صحٞمح6 همػم وسيح سيح، همػم صحٞمح

 ًمٞمس ذًمؽ ويم٠من ىِمٌٚمتف، ذم ٟم٤مئٛم٦م قمٜمٝم٤م اهلل ريض وقم٤مئِم٦م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

َرمٌ  اًمرضمؾ وم٢من يم٤مح٤مر6  سملم ٓسمث٤مً  يٙمقن أن ًمف يٙمره وٓ اعمّمكم، يدي سملم اعمرور قمٚمٞمف حُمَ

ٌْثِٝم٤م دون اًمّمالة ُمروره٤م ي٘مٓمع اعمرأة6 وهٙمذا يديف،  .شأقمٚمؿ واهلل. ًُم
 أنٙمره٤م وىمد قمٚمٞمف، سمره٤من ٓ ومٌمء إطم٤مدي٨م6 شمٚمؽ ٟمًخ سمٕمْمٝمؿ دقمقى وأُم٤م

 طمجر واسمـ يم٤مًمٜمقوي، فم٤مهره٤م6 إمم يذهٌقا  مل اًمذيـ ُمـ طمتك اًمٕمٚمامء، ُمـ يمثػم

 .وهمػممه٤م

 اًمٜمًخ6 ُمـ وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م يدقمٞمف ُم٤م وأُم٤مش: »1/613ش »اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل 

 طمج٦م ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يمقن ُمـ يٚمزم وٓ قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ إذ سمٛم٘مٌقل6 ومٚمٞمس

 سمٕمده، اًم٘مٓمع أطم٤مدي٨م يمقن يٛمٙمـ إذ ٟم٤مؾمخ٤ًم6 يٙمقن أن - إُمر آظمر وهل - اًمقداع

 اًمٜمًخ6 اطمتٛمؾ ًمق أنف ُمع ٟم٤مؾمخ٤ًم، يٙمقن ٓ هذا ُمثؾ أن إصقل ذم وشم٘مرر قمٚمؿ وىمد

 ىم٤مقمدة أجْم٤مً  وهذه ُمٜمٝم٤م، رء رد ومٞمف ًمٞمس إذ قمٚمٞمف، ُم٘مدُم٤مً  إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ًمٙم٤من

 .شُمٕمرووم٦م
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 قمغم سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٕمٛمؾ ومٞمٌ٘مك شمٕم٤مرض6 ٓ أنف أثٌتٜم٤م وىمد اًمتٕم٤مرض، ومرع واجلٛمع: ىمٚم٧م

 قمـ اًم٘مٓمعُ  سم٤مًم٘مٓمعِ  اعمراد إن: ىم٤مًمقا  أهنؿ وذًمؽ ُمٕم٘مقل6 همػم سمف مجٕمقا  ُم٤م أن قمغم فم٤مهره٤م،

 .اًمّمالة شمٗمًد أهن٤مٓ  إًمٞمٝم٤م، وآًمتٗم٤مت هب٤م، ًمٚمِمٖمؾ واًمذيمر6 اخلِمقع

 اًم٘مٓمع طمٍم ٕنف احلدي٨م6 ُمٜمٓمقق إسمٓم٤مل إمم ي١مدي ٕنف ُمٕم٘مقل6 همػم إٟمف: ىمٚم٧م

 ُمراد6 همػم احلٍم أن إمم ي١مدي ذيمروه اًمذي اعمٕمٜمك وُمالطمٔم٦م ومٞمف، اعمذيمقرة سم٤مًمثالصم٦م

ة، اح٤مر   اًمرضمؾ سملم اخلِمقع قمـ اإلؿمٖم٤مل ذم ومرق ٓ ٕنف وذًمؽ  اًمٗمرق ُم٤م سمؾ واعمرأ

ة سملم  احلامر، ُمرور سملم ومرق ٓ ويمذا اجلٛمع؟ هذا قمغم احل٤مئض وهمػم احل٤مئض اعمرأ

 وىمد همػمه، أو إمحر واًمٙمٚم٥م إؾمقد، اًمٙمٚم٥م ُمرور سملم وٓ اجلٛمؾ، أو واًمٗمرس،

 همػم ومٝمق اًمِم٤مرع ىمٞمده ُم٤م وإًمٖم٤مء إسمٓم٤مل إمم ي١مدي مجعٍ  ومٙمؾ ٟمّّم٤ًم6 سمٞمٜمٝمام اًمِم٤مرع وَمَرَق 

ـْ  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ ُمردود6 ص٤مطمٌف قمغم وهق ُم٘مٌقل،  ُمـ اًمٌح٨م أول ذم ذيمرٟم٤م َُم

ة سمٛمرور اًمّمالة سمٓمالن  .إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر، احل٤مئض، اعمرأ
ين6 واًمٞمٝمقدي، واخلٜمزير، واعمجقد، اًمٙم٤مومر، وأُم٤م  سمذًمؽ وم٤مًم٘مقل واًمٜمٍما

 اًمٙم٤مومر طمدي٨م أن - ؾمٌؼ مم٤م - قمٚمٛم٧م وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ صمٌقت قمغم ُمتقىمػ

 يتّمؾ طمتك ذًمؽ ذم طمج٦م ومال رومٕمف6 ذم ُمِمٙمقك وهمػمه اخلٜمزير وطمدي٨م ُمٜم٘مٓمع،

 .ُمتٜمف ي٘مٞمٜم٤مً  ويرومع ؾمٜمده،

 ([3/311) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 حؼقؼل قطع: لؾصالة واحلامر األشقد والؽؾب ادرأة قطع

ة، احلامِر، ممر ُمـ اًمّّمالة شمٕم٤مد[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  إؾمقد، واًمٙمْٚم٥ِم  واعمرأ

 ش.ؿمٞمٓم٤من إؾمقدُ  اًمٙمٚم٥ُم : وىم٤مل

 [:اإلمام قال]

 وىمد ،شي٘مٓمع: »ًمٚمٗمظ اعمٗمن سم٤مإلقم٤مدة ًمتٍمحيف اًمؽممج٦م6 طمدي٨م ظمرضم٧م وإٟمام

 زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ًمف واٟمتٍم ًمٚمخٓم٤ميب،ش اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم يمام اًمًٚمػ ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف ىم٤مل
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 قمكم حت٘مٞمؼ اعمٗم٘مقد، اجلزء -163 صش »أصم٤مر هتذي٥م» ذم اًمٓمؼمي وظم٤مًمػ ش.اعمٕم٤مد

 إمم أطمديمؿ صغم إذا: »- ملسو هيلع هللا ىلص - ىمقًمف ٟمٔمػم هذا ذمش ي٘مٓمع: »ُمٕمٜمك أن ومزقمؿش رو٤م

 ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهق 6شصالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ  ُمٜمٝم٤م ومٚمٞمدن ؾمؽمة

 اًمِمٞمٓم٤من ىمٓمع أن وُمٕمٚمقم» :اًمٓمؼمي وم٘م٤ملش! 251 و 256ش »داود أيب صحٞمح»

 اًمقؾمقؾم٦م أؾم٤ٌمب ُمـ ًمف إطمداصمف دون وطمده يديف سملم سمٛمروره ًمٞمس اعمّمكم صالة

 هذا: وم٠مىمقل ش!قمٚمٞمف وي٘مٓمٕمٝم٤م صالشمف سمف يٗمًد ُم٤م صالشمف سمٖمػم اًم٘مٚم٥م وؿمٖمؾ واًمِمؽ،

 ًمٜمّمقص اعمٕمٓمٚم٦م يمالم يِمٌف وم٢مٟمف احل٤مومظ، اإلُم٤مم هذا ُمثؾ ُمـ همري٥م قمجٞم٥م يمالم

 اًمِمٞمٓم٤من سم٠من اإلُم٤مم ؾمٚمؿ ًم٘مد :اًمٌٞم٤من وإًمٞمؽ ًمدًٓمتٝم٤م، اعمٌٓمؾ سم٤مًمت٠مويؾ اًمّمٗم٤مت

 اًم٘مٓمع ضمٕمؾ يّمح ومٙمٞمػ أجْم٤ًم، سم٤مًمقؾمقؾم٦م وإٟمام وطمده، سم٤معمرور ًمٞمس اًمّمالة ي٘مٓمع

 هل اًمتل اًمقؾمقؾم٦م ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس اًمِمٞمٓم٤من، ىمٓمع ٟمٔمػم اًمثالصم٦م إضمٜم٤مس سمٛمرور

 ومٞمٝم٤م وإٟمام! ؟شاًمٜم٤مس صدور ذم يقؾمقس اًمذي: »اًم٘مرآن سمٜمص اًمِمٞمٓم٤من ـمٌٞمٕم٦م ُمـ

 طمدي٨م ذم اعمذيمقر اعمرور ًمٕمٚم٦م واوح٤مً  شمٕمٓمٞمالً  اًمتٜمٔمػم هذا ذم أخٞمس وم٘مط، اعمرور

 ذم يمام يٛمر مل وًمق يقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من أن وذًمؽ! أظمر؟ احلدي٨م دون إضمٜم٤مس

ٌّس اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مء يّمكم6 ىم٤مم إذا أطمديمؿ إن: »طمدي٨م  يدري ٓ طمتك صالشمف قمٚمٞمف ومٚم

 وًمذًمؽ ،ش501ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ احلدي٨م...ش صغم يمؿ

 اًمثالصم٦م، إضمٜم٤مس طمدي٨م إول احلدي٨م سمخالف اعمرور6 أظمر احلدي٨م ذم يذيمر مل

 ش.اًم٘مٓمع» ُمٕمٜمك ذم سمٞمٜمٝمام واعم٤ًمواة اًمتٜمٔمػم جيز ومل وم٤مظمتٚمٗم٤م،

ـْ طَمٞم٨ُْم َٓ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف سمحٙمؿ ُيرى ٓ وم٤مًمِمٞمٓم٤من وأجْم٤ًم6 يُمْؿ ُهَق َوىَمٌِٞمُٚمُف ُِم إَِٟمُف َيَرا

 اًمّمالة، سم٢مقم٤مدة إُمر وقمدم احلدي٨م، ذم ُمروره يذيمر ٓ أن ومٜم٤مؾم٥م ،♂شَمَرْوهَنُؿْ 

 هذه ُمـ وم٤مظمتٚمٗم٤م سم٤مإلقم٤مدة، إُمر ومٜم٤مؾم٥م ُمرئٞم٦م أضمٜم٤مس وم٢مهن٤م إول6 احلدي٨م سمخالف

! اًمًؽمة؟ سم٤مخت٤مذ إُمر وم٤مئدة ومام» ذيمرت يمام إُمر يم٤من إذا: ىمٞمؾ وم٢من .أجْم٤مً  اًمٜم٤مطمٞم٦م

 صح٦م قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم ذقمل وؾم٥ٌم حمض، شمٕمٌدي إُمر :وم٠مىمقل

 ًمٚمٗم٤ًمد، إي٤مه٤م وشمٕمريْمف اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م ُمـ وؾمالُمتٝم٤م إول، احلدي٨م ذم اًمّمالة

 سمٓمالن ي١ميمد مم٤م وم٢من وأجْم٤ًم6 .أظمر احلدي٨م ذم ومٞمٝم٤م اخلِمقع ًمٜم٘مص إىمؾ قمغم أو

 وهذا ًمٖمقاً، جيٕمٚمف سمؾ ُمٕمٜمك، اًمثالصم٦م إنقاع ًمذيمر جيٕمؾ ٓ أنف: ووم٤ًمده اًمتٜمٔمػم ذًمؽ
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 اًم٤ٌمل ؿَمٖمُؾ  طمٞم٨م ُمـ -ومرق ٓ إذ سم٤مًمْم٤مد، ٟمٓمؼ ُمـ أومّمح هق ُمـ يمالم قمٜمف يتٜمزه مم٤م

ة، أو رضمالً  اح٤مر يٙمقن أن سملم -اخلِمقع قمـ ة شمٙمقن أن وسملم اُمرأ : أي» طم٤مئْم٤مً  اُمرأ

ً، أو يمٚم٤ٌمً  سمٖماًل، أو مح٤مراً  يٙمقن أن سملم ومرق ٓ يمام سم٤مًمٖم٦م، همػم شمٙمقن أن وسملمش سم٤مًمٖم٦م  هرا

 أو واًمًؽمة اعمّمكم سملم اعمرور يم٤من وؾمقاء! يِمٖمؾ ذًمؽ يمؾ إذ همػمه6 أو أؾمقد يمٚم٤ٌمً 

 وشمريمٝم٤م6 اًمًؽمة اخت٤مذ سملم يمٚمف ذًمؽ ذم ومرق ٓ سمؾ! هب٤م حمتٙم٤مً  أو قمٜمٝم٤م سمٕمٞمداً  ورائٝم٤م ُمـ

 ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن .إطمقال هذه يمؾ ذم طم٤مصؾ اًم٤ٌمل اٟمِمٖم٤مل أو اعمدقمك اًمٗم٤ًمد إذ

 يرى ُم٤م سملم اًمتًقي٦م ُمـ سمقاـمٞمؾ ُمٜمف ًمزم سمام ومٙمٞمػ سم٤مـمؾ، ومٝمق سم٤مـمؾ ُمٜمف ًمزم ُم٤م أن

 يذيمر مل وُم٤م احلدي٨م ذم اعمذيمقرة إضمٜم٤مس سملم اًمٗمرق وإًمٖم٤مء احلٙمؿ، ذم يرى ٓ وُم٤م

 :اإلُم٤مم يمالم قمغم اًمرد ُمٓمٚمع ذم ىمٚم٧م وًمذًمؽ! أصٚمف؟ ُمـ سم٤مًمًؽمة إُمر وإًمٖم٤مء ومٞمف،

 ..ش.اعمٕمٓمٚم٦م يمالم يِمٌف إٟمف»

  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل يمالم ىمدر وًمٙمـ وىمدره، وومْمٚمف قمٚمٛمف أقمرف وأن٤م هذا6 ىمٚم٧م

 يٕمرف وًمٞمس سم٤محلؼ، اًمرضم٤مل يٕمرف رضمالً  ومٙمـ سمٕمده، ؿمخص أي ُمـ قمٜمدي أقمٔمؿ

 . اعمًتٕم٤من واهلل. سم٤مًمرضم٤مل احلؼ

 ش.523-521/ 3/6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚم٦ًم

 يشء الصالة يؼطع ال بلكف الؼقل حقل 

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ؿم٤مب ُمر: ىم٤مل اًمقداك أيب قمـ داود أيب حلدي٨م... رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: ىمقًمف 

 صمالث ومدومٕمف قم٤مد صمؿ ومدومٕمف قم٤مد صمؿ ومدومٕمف يّمغم وهق ؾمٕمٞمد أيب يدي سملم ىمريش ُمـ

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىم٤مل وًمٙمـ رء ي٘مٓمٕمٝم٤م ٓ اًمّمالة إن: ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمام. ُمرات

 ش.ؿمٞمٓم٤من وم٢مٟمف اؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م ادرؤوا»

 اًمقداك أيب قمـ ؾمٕمٞمد سمـ جم٤مًمد رواي٦م ُمـ ٕنف سمف حيت٩م ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م: ىمٚم٧م

 وىمدش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام قمٛمره آظمر ذم شمٖمػم وىمد سم٤مًم٘مقي ًمٞمس وجم٤مًمد
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ش رء ي٘مٓمٕمٝم٤م ٓ اًمّمالة إن: »ومٞمف ىمقًمف أوىمػ ومٛمرة احلدي٨م هذا رواي٦م ذم اوٓمرب

 رواي٦م ذم يمام ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف رومٕمٝم٤م وُمرة اًمٙمت٤مب رواي٦م ذم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم يرومٕمف ومل

 .واًمٜمقوي طمزم اسمـ احلدي٨م وٕمػ وًمذًمؽ داود ٕيب أظمرى

 اًمِم٤مب ُمع ؾمٕمٞمد أيب ىمّم٦م أن وُمقىمقوم٦م ُمرومققم٦م ُمٜمف اجلٛمٚم٦م هذه وٕمػ وي١ميد

 ُمٜمٙمرة أهن٤م ومث٧ٌم اجلٛمٚم٦م هذه دون ؾمٕمٞمد أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش اًمّمحٞمحلم» ذم

 .احلدي٨م هذا ذم

 يمٚمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ أظمرى ـمرق ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه روي٧م ٟمٕمؿ

 أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ» ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م وىمد اعمٕم٤مسيـ اعمحدصملم ًمٌٕمض ظمالوم٤م وٕمٞمٗم٦م

 .1223ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» وذم 333و 332 رىمؿش داود

 ي٘مٓمع» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م هذه خي٤مًمػ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح وىمد

 إؾمقد واًمٙمٚم٥م احلامر - اًمرطمؾ آظمرة ىمٞمد يديف سملم يٙمـ مل إذا - اًمرضمؾ صالة

ة  ش.واعمرأ

ش داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح» يمت٤ميب ذم وهق ذر أيب طمدي٨م ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف

   .هذا وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمتقومٞمؼ ُٕمٙمـ صح٧م إطم٤مدي٨م شمٚمؽ أن وًمق. 255 رىمؿ

 اًمٜمًخ دقمقى أو ًمٚمتٕم٤مرض وضمف ُمٕمٝم٤م يٌ٘مك ٓ سمّمقرة اًمّمحٞمح احلدي٨م 

 رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ومٜم٘مقل هذا سمٛمٗمٝمقم إطم٤مدي٨م شمٚمؽ قمٛمقم ي٘مٞمد سم٠من وذًمؽ

 ضم٤مء ىمد اجلٛمع هذا إن سمؾش ومٞمف اعمذيمقرات ىمٓمٕمٝم٤م وإٓ ؾمؽمة يديف سملم يم٤من إذا

 سملم يم٤من إذا رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م ذر أيب قمـ رواي٦م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤م

 ...ش.اعمرأة اًمّمالة ي٘مٓمع: وىم٤مل اًمرطمؾ يمآظمر يديف

 .صحٞمح سمًٜمد اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 اعمذيمقرة إؿمٞم٤مء ي٘مٓمٕمٝم٤م اًمّمالة سم٠من اًم٘مقل ووضم٥م إطم٤مدي٨م اشمٗم٘م٧م وهبذا

 ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق اهلل رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم ُمذه٥م وهق. اًمًؽمة قمدم قمٜمد

 :اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمف سمح٨م ظم٤ممت٦م ذم ىم٤مل وىمد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم
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 سمٕمْمٝمؿ سمتْمٕمٞمػ إٓ يٕم٤مروقه٤م مل ًمٚمّمالة اًم٘مٓمع أطم٤مدي٨م ظم٤مًمٗمقا  واًمذيـ»

 سمرواي٤مت قم٤مروقه٤م سم٠من أو أصح٤مسمف، ذيمر يمام احلدي٨م يٕمرف مل ُمـ شمْمٕمٞمػ وهق

 قمـ ذًمؽ ذم روي سمام أو ،شرء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وٕمٞمٗم٦م

 مل صح ًمق وٕمٞمػ سمرأي أو اعم٤ًمًم٦م، هذه ذم خمتٚمٗملم اًمّمح٤مسم٦م يم٤من وىمد اًمّمح٤مسم٦م

 ش.احلج٦م هذه ي٘م٤موم

   .333/  3ش اعمٕم٤مد زاد» و 36 - 5ش اًمٜمقراٟمٞم٦م اًم٘مقاقمد» يمت٤مسمف اٟمٔمر

 ([112) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 صئ يؼطعفا ال الصالة بلن الؼقل رد

 ي٘مٓمعُ  ٓ» ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًمقداكِ  أيب قمـ جُم٤مًمِدٍ  قمـ

 ش.ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام اؾمتٓمٕمتؿ6 ُم٤م وادرُءوا رء، اًمّمالة

 أيب اسمـ وهق -هذا جم٤مًمد وقمّٚمتف 6-اًمٜمقوي ىم٤مل ويمذا -وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 ذم اوٓمرب وىمد. قمٛمره آظمر ذم شمٖمػم ىمد ويم٤من احلٗمظ، ؾمٞمئ وهق ،-اهلْٛمداين ؾمٕمٞمد

 يمام -يقىمٗمٝم٤م وُمرة ،-اًمرواي٦م هذه ذم يمام -ُمٜمف إومم اجلٛمٚم٦م يرومع ومٛمرة: احلدي٨م هذا

 طمدي٨م ومٝمق إًمخ6...ش وادرُءوا: »ىمقًمف وأُم٤م. سم٤مًمّمقاب أؿمٌف وهل ،-آشمٞم٦م اًمرواي٦م ذم

 ش.251 و 250 رىمؿ» أظمرى ـمريؼ إظمر اًمٙمت٤مب ذم ًمف صحٞمح،

 اخلدري ؾمٕمٞمد أيب يدي سملم ىمريش ُمـ ؿم٤مب ُمرّ : ىم٤مل اًمقداك أبق صمٜم٤م: جم٤مًمد قمـ

 ٓ اًمّمالة إن: ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمام ،-ُمرات صمالث -ومدومٕمف قم٤مد6 صمؿ ومدومٕمف، يّمكم، وهق

 ش.ؿمٞمٓم٤من وم٢مٟمف اؾمتٓمٕمتؿ6 ُم٤م ادرُءوا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل وًمٙمـ رء، ي٘مٓمٕمٝم٤م

 ش.جم٤مًمد طم٤مل ُمـ قمٚمٛم٧م ح٤م وٕمٞمػ6 إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 ؾمٞمام ٓ ُمٜمٝم٤م، يٌمء حيت٩م ٓ إؾم٤مٟمٞمد، وٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م هذه ومٙمؾ وسم٤مجلٛمٚم٦م6 

 ىِمٞمد يديف سملم يٙمـ مل إذا -اًمرضمؾِ  صالة ي٘مٓمع: »اًمّمحٞمح احلدي٨م قم٤مروٝم٤م وىمد
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ة إؾمقد، واًمٙمٚم٥م احلامُر،: -اًمرطمؾ آظمرة  ذر، أيب قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف ش.واعمرأ

 ش.255» سمرىمؿ أظمر اًمٙمت٤مب ذم وهق

 هذا ذر أيب طمدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع ًمٙم٤من صح٧ْم6 إطم٤مدي٨م هذه أن وًمق

 ذم يمام -اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ ومٞمحٛمؾ ُم٘مٞمد، وهذا ُمٓمٚم٘م٦م، شمٚمؽ إن: ي٘م٤مل سم٠من ممٙمٜم٤مً 

 ُم٤م يديف سملم يم٤من إذا رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: أنف ذًمؽ ُمـ ومٞمٜمت٩م ،-شم٘مّٞمد إصقل قمٚمؿ

 ٓ يمام -ذر أيب طمدي٨م ُمٗمٝمقم اًمقاىمع ذم وهذا. اعمذيمقرة سم٤مًمثالصم٦م ىمٓمٕم٧م وإ6ٓ يًؽمه،

 يم٤من إذا رء اًمّمالة ي٘مٓمعُ  ٓ: »سمٚمٗمظ قمٜمف رواي٦م ذم ُمٜمٓمقىم٤مً  ذًمؽ ضم٤مء ىمد سمؾ ،-خيٗمك

ةُ  اًمّمالة ي٘مٓمع: »وىم٤مل ،شاًمرطمؾ يمآظمرة يديف سملم  .احلدي٨م...ش اعمرأ

ٟم٦م أبق أظمرضمف  سمًٜمد هٙمذا واًمٓمح٤موي ،ش13 -6/11ش »صحٞمحف» ذم قمقا

 .صحٞمح

 وُم٤م ذر أيب طمدي٨م سمٜمًخ ًمٚم٘مقل طمٞمٜمئذِ  ُمًقغ ومال يمٚمٝم٤م، إطم٤مدي٨م شمتٗمؼ وهبذا

 ذًمؽ ذم قمٛمدشمف ويم٤مٟم٧م ؿم٤ميمر، أمحد اًمِمٞمخ ومٕمؾ يمام إطم٤مدي٨م، ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم

 اًمٜمًخ6 ذم سحي٤مً  يٙمـ مل صح وًمق. يّمح ٓ أنف قمٚمٛم٧م وىمد! هذا قمٞم٤مش طمدي٨م

 هذه وذم ُم١ممت٤ًم، يم٤من -احلامر عمرور اؾمتٜمٙم٤مره طملم -قمٜمف اهلل ريض قمٞم٤مؿم٤مً  ٕن

 يم٤من ويم٠منف. ظمٚمٗمف عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم ٕن اشمٗم٤مىم٤ًم6 أجدهيؿ سملم اعمرور يي ٓ اًمّمقرة

 ٓ اًمّمالة أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ومٌلم اًمّمالة، ي٘مٓمع ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمرور أن  قمٜمده

. مت٤مُم٤مً  ذر أيب طمدي٨م ُمثؾ ومٝمق ؾمؽمهتؿ، ٕنف اإلُم٤مم6 وراء اًمّمالة: أي رء6 ي٘مٓمٕمٝم٤م

 يديف سملم ُمر احلامر سم٠من اًمتٍميح احلدي٨م ذم أن ًمق ٟم٤مؾمخ٤مً  يٙمقن أن يّمح يم٤من وإٟمام

 وأنّ  ؾمٞمام ٓ! اًم٘مت٤مدِ  ظمْرطُ  إُمريـ هذيـ إصم٤ٌمت ودون ؾمؽمة، أُم٤مُمف يٙمـ مل وأنف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 يم٤مٟم٧م احلدي٨م هذا ذم صالشمف أن ي٘متيض ومٝمذا ؾمؽمة، وراء اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ

 .ظمالومف صم٧ٌم إن إٓ ؾمؽمة6 وراء

 (625-624/ 5  داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ)
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 يشء الصالة يؼطع ال: حديث

 هٜم٤مك سم٠من: وي٘مقلش ؿمٞمٓم٤من إؾمقد اًمٙمٚم٥م» طمدي٨م َيُردّ  ُمـ ُمٜمٝمؿ :السائؾ

 هل١مٓء؟ شمتقىمع ومام رء، اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ طمدي٨م

 يرد ٓ اًمّمالة، ي٘مٓمع اًمٙمٚم٥م أن طمدي٨م يرد ُمـ ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل أن يّمح ٓ :الشقخ

 .اًم١ًمال يم٤من هٙمذا اًمّمالة، ي٘مٓمع اًمٙمٚم٥م إن ي٘مقل اًمذي احلدي٨م

 سم٤مًمنمط اًمّمالة ي٘مٓمع إٟمف ،ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ؾمٛمٕمتؿ أن سمٕمد: اًمِمٌٝم٦م هذه قمـ اجلقاب 

ة اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه اعمذيمقر،  هٜم٤مك أن ؿمٌٝم٦م هٜم٤م شم٠ميت إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 ش.رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ي٘مقل طمديث٤مً 

سُمٜم٤م   اًمّمالة ًم٘مٓمع اًمٜم٤مذم احلدي٨م أن اًمِمٌٝم٦م هذه وقمـ احلدي٨م، هذا قمـ وضمقا

 داود أبق رواه إٟمام اًمّمحٞمحلم، أطمد: أوًٓ  يروه مل اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ ُمٜمٙمر، طمدي٨م

 إظمػم، ىمٌؾ قمٗمقاً  وأظمػماً، وصم٤مًمث٤مً  طمج٦م، سمف شم٘مقم ٓ ُمـ إؾمٜم٤مده ذم: صم٤مٟمٞم٤مً  وهمػمه،

 صحٞمح٦م، يمثػمة أطم٤مدي٨م خي٤مًمػ ومٝمق إؾمٜم٤مده، ذم ُم٤م إمم إو٤موم٦م احلدي٨م هذا أن: وصم٤مًمث٤مً 

ح  سمٛمٕمٜمك يٙمقن ىمد اًم٘مٓمع هذا سم٠من اًمتٗمّمٞمؾ ُمع اًمّمالة، ي٘مٓمع اًمِمٞمٓم٤من سم٠من شُمٍَمّ

 يٙمقن وىمد إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأة وومٞمف إظمػم احلدي٨م ذم يمام اإلسمٓم٤مل

 .أضمره٤م وشمٜم٘مٞمص اًمّمالة ومرض سمت٘مٚمٞمؾ اًم٘مٓمع

ح اًمتل إطم٤مدي٨م ومٝمذه   إؿمٞم٤مء هذه جمٛمقع اًمّمالة، ي٘مٓمع رء هٜم٤مك سم٠من شُمٍَم 

 احلدي٨م وسمخ٤مص٦م إطم٤مدي٨م، هذه يٕم٤مرض أن طمٞمٜمئذٍ  يّمح ومال ؾمؽمة، يتخذ ٓ أنف

 سمٛمثؾ يٕم٤مرض أن جيقز ٓ اًمثالصم٦م، طمدي٨م ُمًٚمؿ صحٞمح ذم هق اًمذي إظمػم،

 .صم٤مًمث٤مً  هذا اعمتـ ُمٜمٙمر اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ ٕنفش رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ» طمدي٨م

 طمٞمٜمئذ إطمدامه٤م رد ُيْٛمِٙمـ وٓ صحٞمحت٤من، روايت٤من ضم٤مء إذا: وأظمػماً  وراسمٕم٤مً  

 .اًمتقومٞمؼ وضمقه ُمـ سمقضمف اًمروايتلم سملم اًمتقومٞمؼ وضم٥م



 343 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 إصٚمٞم٦م، اًمؼماءة قمغم يم٤من هذا سم٠من ُيَ٘م٤مل أن إُم٤مش رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ومٜم٘مقل 

 .إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ذم إًمٞمف، اعمِم٤مر اًم٘مٓمع إصم٤ٌمت وهق اجلديد، احلٙمؿ ي٠ميت أن ىمٌؾ

 اًمذي هق اعمٜمٗمل اًم٘مٓمع أي اًمٙم٤مُمؾ، اًم٘مٓمع هق اعمٜمٗمل اًم٘مٓمع إن: ٟم٘مقل أن وإُم٤م 

 إول احلدي٨م إٟمام إظمػم، احلدي٨م ذم سيح وهذا اًمّمالة، سمٓمالن سمٛمٕمٜمك ُيَٗمّن 

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمٞمّمؾ   أطمديمؿ صغم إذا»

 اإلسمٓم٤مل، سمٛمٕمٜمك ًمٞمس إًمٞمف، اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام اًمٕمٚمامء، قمٜمد طم٘مٞم٘م٦مً  اًم٘مٓمع هذا 

 ٓ اًمرضمؾ إن» اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام وإضمر، اًمثقاب ٟم٘مص سمٛمٕمٜمك هق وإٟمام

ه٤م، إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف ُيْٙمَت٥م ُم٤م اًمّمالة، يّمكم  أو: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمتك وهٙمذا قُمنْمُ

 ش.ٟمّمٗمٝم٤م

 .اًمًؽمة همػم إمم يّمكم اًمذي ًمف يتٕمرض اًمذي هق اًمّمالة، ومْمؾ ذم اًمٜم٘مص ومٝمذا 

 طمدي٨م أُم٤م حُيَْٛمؾ،ش رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ» طمدي٨م صح ًمق اعمٕمٜمك، هذا ومٕمغم 

ة: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ، صالة ي٘مٓمع: »ُمًٚمؿ  واحلامر اعمرأ

 يٕمٜمل وهق إول، اًم٘مٓمع ُمـ أظمٓمر ىمٓمٕم٤مً  ومٝمذا آظمره، وإممش إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 ذم شَمَقىَمػ قمٜمف رواي٦م ذم إٓش اهلل رمحف أمحد» اإلُم٤مم ُمذه٥م هق وهذا اإلسمٓم٤مل،

 ىمرن ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن َصَح  أن سمٕمد ٟمتقىمػ أن ًمٜم٤م يٜمٌٖمل وٓ إؾمقد، اًمٙمٚم٥م ُمقوقع

 .اعمرأة وُمع احلامر ُمع إؾمقد، اًمٙمٚم٥م

ة  د احلدي٨م هذا ذم واعمرأ  .اًم٤ٌمًمغ أيش احل٤مئض» رواي٦م ذم ضم٤مء يمام هب٤م، ُيَرا

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا  ـّ  شمٌٚمغ مل صٖمػمة اعمرأ  ًم٘مقًمف اًمّمالة6 شم٘مٓمع ٓ ومٝمذه اًمتٙمٚمٞمػ، ؾِم

ة» سمٚمٗمظش داوود أيب ؾمٜمـ» ذم اًمًالم قمٚمٞمف  ش.احل٤مئض اعمرأ

ة اعم٘مّمقد وًمٞمس   إُمقر ُمـ هذه ٕن اًمِمٝمري٦م6 اًمدورة طم٤مًم٦م ذم هل اًمتل اعمرأ

 يديؽ سملم ُمرت اُمرأة ٕن هب٤م، اعم١مُمٜملم اًمنميٕم٦م شُمَٙمٚم ػ أن ُيْٕمَ٘مؾ ٓ اًمتل  اًم٤ٌمـمٜم٦م

 ـم٤مهر، وإٓ طم٤مئض إهن٤م شمدري أن ًمؽ أجـ ُمـ ُمتؼمضم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اهلل، ؾمٛمح ٓ طمتك
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 هل إٟمام سم٤محل٤مئض اعم٘مّمقد اًمنمقمل، سم٤مجلٚم٤ٌمب حمتج٦ٌم وهل يم٤مٟم٧م إذا سم٤مًمؽ ومام

 . اًم٤ٌمًمغ

 ( 11: 33: 30/   155/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادرأة صالة ادرأة تؼطع هؾ

ة: السمال ة شم٘مٓمع ومٝمؾ اًمّمالة، شم٘مٓمع إهن٤م ي٘م٤مل اعمرأ  اعمرأة؟ صالة اعمرأ

راً  قمٚمٞمٜم٤م ورد ؾم١مال هذا :الشقخ راً  ُمرا  هق واجلقاب اًم٘مري٥م، إُمس ذم وشَمْٙمَرا

ة شم٘مٓمع ٟمٕمؿ: هق  إذا اًمث٤مسمت٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم اعمذيمقر سم٤مًمنمط اعمرأة، صالة اعمرأ

 اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م إٓ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل سملم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم ومرق وٓ سم٤مًمٖم٦م، يم٤مٟم٧م

 صالة ي٘مٓمع: »ؿم٤مُمؾ اًمٜمص وإٟمام ٟمص، هٜم٤م وًمٞمس اًمرضم٤مل، قمـ اًمٜم٤ًمء يًتثٜمل

ة يديف سملم ُمر إذا أطمديمؿ  ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

رة  .احلٙمؿ ذم ومرق ومالش اًمرطمؾ ُُم١َمظم 

 :.. ( 33.: 1/   51/   واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يؼطع ما حقل

 .اعمّمحح٦مش اًمؽمُمذي صحٞمح» ذم :السائؾ

 .إيف :الشقخ

 ذم ضم٤مء ُم٤م» اًمكم واًم٤ٌمبش رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ ىم٤مل ُمـ سم٤مب» يمت٤مب ذم :السائؾ

 احلديثلم أي   اًمٕمٛمؾ؟قمغم أهيام ومٕمغم واعمرأة، واحلامر اًمٙمٚم٥م إٓ اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م

 قمغم اًمٗمْمؾ رأج٧م يمٜم٧م ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ طمدي٨م اًمٕمٛمؾ؟

 .أت٤منٍ 

 ؾم١ماًمؽ؟ ؿمق ُمٕمروف، ُمٕمروف :الشقخ



 345 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 قمغم اًمٕمٛمؾ أم رء، اًمّمالة سمٞم٘مٓمع ُم٤م أنف قمغم اًمٕمٛمؾ هق ؾم١مازم، :السائؾ

  واعمرأة؟ واحلامر اًمٙمٚم٥م إٓ سمٞم٘مٓمٕمٝم٤م ُم٤م أنف أظمر احلدي٨م

 ُمـ شم٘مٚمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وىمٓمع اًمّمالة، إوم٤ًمد سمٛمٕمٜمك ىمٓمع: سمٛمٕمٜمٞملم ىمٓمع ذم :الشقخ

ة أنف احلدي٨م، سمف ضم٤مء اًمذي هق: إول سم٤معمٕمٜمك اًم٘مٓمع اًمّمالة ومْمؾ  واحلامر اعمرأ

 .إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 . سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمّمالة يٗمًد :السائؾ

ٌْٓمُِٚمٝم٤م، اًمّمالة ي٘مٓمع :الشقخ  اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ ؾمقى ُم٤م: اًمث٤مين اًم٘مٓمع وُي

 ُمـ ومٚمٞمدن» إظمرى اًمرواي٦م أو احلدي٨م وذمش ؾمؽمة إمم ومٚمٞمّمؾ أطمديمؿ صغم إذا»

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمشمف،

ٌْٓمِٚمٝم٤م، ٓ إظمالًٓ  سم٤مًمّمالة، اإلظمالل سمٛمٕمٜمك اًم٘مٓمع ومٝمذا   ُمـ اعم٘مّمقد هق ومٝمذا ُي

 واوح؟ أظمر، احلدي٨م ُمـ واعم٘مّمقد إول احلدي٨م

ي سمس واوح :السائؾ  صمالصم٦م، صمٜمتلم ُمرة سمٞمٛمروا إـمٗم٤مل أطمٞم٤مٟم٤مً  ؾم١مآً، أؾم٠مل سمِد 

 ومٙمٞمػ اإلُمٙم٤من، ىمدر يديف سملم اح٤مر يدومع حي٤مول اإلٟم٤ًمن زم ٓ أنف طمريص هق ـمٌٕم٤مً 

 سمٞمٗمٝمٛمقا؟ ُم٤م إـمٗم٤مل هذوٓ ٟمدومع أن ُيْٛمِٙمـ

 ُمش هقن يٕمٜمل وهمػمك، أن٧م سمتتّمقر ُم٤م ُمثٚمام ُمق اعمِمٙمٚم٦م ًمؽ أىمقل أن٤م :الشقخ

 وسملم سمٞمٜمف حيقل سم٢مُمٙم٤مٟمف ُم٤م ومٕمالً  وهق اًمٓمٗمؾ، سمدأب دأبف اعمّمكم ٟمحط أن ٟمتّمقر ٓزم

 يمؾ اًمتِمٝمد، ذم ضم٤مًمس أو ؾم٤مضمد او رايمع يٙمقن سملم اًم٘مٞم٤مم طم٤مًم٦م ذم ُمثالً  يم٤من إذا دومٕمف

 .يتٕمن أو اًمٓمٗمؾ دومع ًمف يتٞمن أنف طمٞم٨م ُمـ أظمرى، قمـ صقرة ختتٚمػ اًمّمقر هذه

 اًمِم٤مة ُمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام ضمدًا، ؾمٝمٚم٦م اًمّمقر سمٕمض ذم وًمٙمـ 

 ظمٚمٗمف، ُمـ ومٛمرت سم٤مجلدار، سمٓمٜمف أخّمؼ طمتك وم٤ًمقم٤مه٤م يديف، سملم متر أن أرادت اًمتل

 .اًمٓمٗمؾ ُمع يٗمٕمٚمٝم٤م أن ًمٚمٛمّمكم سم٤مإلُمٙم٤من ـمري٘م٦م ومٝمذه

 ( 11: 63: 12/   625/  واًمٜمقر اهلدى)  

 ( 11: 65: 31/   625/  واًمٜمقر اهلدى)  
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 ادصيل يدي بني مروا إذا واحلامر والؽؾب احلائض ادرأة

 لذلؽ حمددة مسافة هـاك ففؾ الصالة يؼطعقن

 ي٘مٓمٕمقن اعمّمكم يدي سملم ُمروا إذا واحلامر واًمٙمٚم٥م احل٤مئض اعمرأة]: السائؾ

 ؟[ًمذًمؽ حمددة ُم٤ًموم٦م هٜم٤مك ومٝمؾ اًمّمالة

 يم٤من ومٚمق ؾمجقده، ُمقوع ظمٚمػ ًمٞمس ؾمجقده ُمقوع وسملم سمٞمٜمف َُمرَ  إذا :الشقخ

 اًمًجقد ُمقوع ظمٚمػ اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه ُمـ واطمد وَُمرّ  ؾمؽمة سمدون يّمكم واطمد

 .اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ

 .اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م :مداخؾة

 .اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ اًمًؽمة وسملم سمٞمٜمف َُمرّ  ًمق اًمًؽمة، واوع يم٤من وإذا :الشقخ

 .اًمًؽمة وضمقد يِمؽمط :مداخؾة

 ٓ وآظمر ؾمؽمة، إمم يّمكم رضمؾ: صقرشملم قمٜمدك ذم وم٘مط، هذا ًمٞمس :الشقخ

 .ؾمؽمة إمم يّمكم

 سمٞمٜمف اعمرور يم٤من ؾمقاء اًمثالصم٦م، إُمقر هذه ُمـ يديف سملم َُمرَ  ُمـ ييه ٓ إول 

 واوح؟ اًمًؽمة، وراء ُمـ اعمرور يم٤من أو اًمًؽمة وسملم

 .ؿمٞمخ ي٤م واوح :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟ :الشقخ

 .واوح واوح :مداخؾة

 إؿمٞم٤مء ُمـ واطمد َُمرَ  إذا ؾمؽمة، يتخذ مل اًمذي هذا: اًمث٤مين اًمرضمؾ :الشقخ

 .صالشمف سَمُٓمَٚم٧م ؾمجقده ُمقوع وسملم سمٞمٜمف اًمثالصم٦م

 .صحٞمح٦م ومّمالشمف ؾمجقده ُمقوع ظمٚمػ ُمر إذا أُم٤م 

 ( 11: 01: 10/ 636/ واًمٜمقر اهلدى)  
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 الصالة؟ تؼطع التل احلائض بادرأة ادؼصقد ما

 :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ

ة اًمٙمٚم٥م،: اًمّمالة ي٘مٓمع»  [.صحٞمحش ]احل٤مئض واعمرأ

 [:اإلمام قال]

 ،شسمخامر إٓ صالهت٤م شم٘مٌؾ ٓ: »احل٤مئض اعمرأة ذم: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف طمد قمغم اًم٤ٌمًمٖم٦م،: أي

 أؿمٌف وهذاش اًمٓم٤مهر دون احل٤مئض: »وم٘م٤مل فم٤مهره، قمغم صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ومحٚمف

 .شم٠مُمؾ سم٠مدٟمك فم٤مهر هق يمام يٓم٤مق، ٓ سمام سم٤مًمتٙمٚمٞمػ يٙمقن ُم٤م

 (661/ 3) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 يديف بني ادار لرد ادصيل تؼدم حؽؿ

 ضمقاز قمدم قمغم اإلمج٤مع قمٞم٤مض واًم٘م٤ميض سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: السائؾ

 وصم٧ٌم اعمرور، ُمـ أؿمد ذًمؽ ٕن ؾمؽمشمف وسملم سمٞمٜمف اعمرور أراد ُمـ ًمػمد اعمّمكم شم٘مدم

 ذم رأجٙمؿ ومام، ظمٚمٗمف اًمِم٤مة وُمرت سم٤مجلدار سمٓمٜمف أخزق طمتك ُمِمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أنف

 قمٛمؾ اًمت٘مدم هذا أن وهل اإلمج٤مع ذم اعمذيمقرة اًمٕمٚم٦م سملم ٟمقومؼ ويمٞمػ اعم٘مقًم٦م هذه

 ظمػما؟ اهلل وضمزايمؿ ،اًم٤ٌمب ًمٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمٌم وسملم يمثػم

 اًمث٤مين؟ وإيش اًم٘م٤ميض قمـ سم٤مًمْمٌط اعمٜم٘مقل هق ُم٤م: الشقخ

 ضمقاز قمدم قمغم اإلمج٤مع  قمٞم٤مض واًم٘م٤ميض سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مؾ :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: السائؾ

 .اعمرور ُمـ أؿمد ذًمؽ ٕن ؾمؽمشمف وسملم سمٞمٜمف اعمرور أراد ُمـ ًمػمد اعمّمكم شم٘مدم

 ومٞمف اإلمج٤مع يٙمقن أن ويًتحٞمؾ يمٌػم ٟمٔمر ومٞمف اًمٜم٘مؾ هذا أن احل٘مٞم٘م٦م: الشقخ

 .اًمٜم٘مؾ صحٞمح



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   356   اًًم

 قمٚمامء مجٞمع رأي ُمٕمروم٦م إمم اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ اًمتل اًمٜمٔمري٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ أوًٓ  ٕنف

 هذه ُمثؾ ذم يٜم٘مؾ اًمذي اإلمج٤مع هذا ُمثؾ ٕن وشم٠مظمر، ُمٜمٝمؿ شم٘مدم ممـ اعمًٚمٛملم

 اًمٕمٚمامء يمؾ قمغم يٛمر أن يٛمٙمـ اًمذي ُمـ، ضمًؿ سمٖمػم اؾمؿ يم٤مًمٕمٜم٘م٤مء هق اًمٜمٔمري٦م اعم٠ًمخ٦م

 هذا اًم٘م٤ميض ٟم٘مٚمف اًمذي زُمـ إمم شمّمؾ صمؿ أىمقاهلؿ وشمتحد أىمقاهلؿ ًمٞمجٛمع قمٍم يمؾ ذم

 .اعمرور ُمـ ظمٓم٠م أيمثر ٕنف اح٤مر ًمرد اًمت٘مدم جيقز ٓ أنف وىمع اإلمج٤مع أن وهمػمه

 :أىمقل أن٤م

 اًمٜمٌل أن: اًم١ًمال ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي احلدي٨م ومٞمف اعمزقمقم اإلمج٤مع هذا ًمرد: أوالً 

 يديف سملم متر أن شمريد ؿم٤مة سم٠من ٓطمظ طمٞمٜمام يّمكم، يم٤من وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم

، صحٞمح طمدي٨م هذا، ظمٚمٗمف ُمـ ومٛمرت سم٤مجلدار سمٓمٜمف أخّمؼ طمتك ؾمٌ٘مٝم٤م أي وم٤ًمقم٤مه٤م

 ظمالومف؟ قمغم إمج٤مع يٜمٕم٘مد أن يٛمٙمـ ومٙمٞمػ

 يديف سملم يٛمر أن أطمدٌ  وم٠مراد يّمكم أطمديمؿ ىم٤مم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ىمد: ثاكًقا

 اعم٘م٤مشمٚم٦م أن ؿمؽ وٓش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف أبك وم٢من ومٚمٞمدومٕمف، أبك وم٢من ومٚمٞمٛمٜمٕمف،

 .ظمٓمقشملم أو ظمٓمقة ُمٌم ُمـ أؿمد

 وهٜم٤م يت٘مدم6 أن إمم إُمر حيت٤مج ٓ اعمّمكم يدي سملم اح٤مر عمٜمع، وأظمػًما : ثالًثا

 اعمّمكم سملم يٛمر أن أراد إذا ومٞمام هق ًمٞمس اعمَدقمك اإلمج٤مع هذا ًمٕمؾ أن سم٤مزم ذم خيٓمر

 ًمق أنف سمحٞم٨م قمٜمف، سمٕمٞمًدا اح٤مر ويٛمر ؾمؽمة يتخذ مل اًمرضمؾ يٙمقن وإٟمام ؾمؽمشمف6 وسملم

 وٓ اح٤مر يٓمقل ٓ - اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم آٟمًٗم٤م اًمًالم قمٚمٞمف أؿم٤مر يمام- سمٞمده ُمٜمٕمف أراد

 صحٞمح اًمٙمالم هذا سم٠من ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ هٜم٤م ًمٞمٛمٜمٕمف6 إًمٞمف ومٞمت٘مدم يٛمٜمٕمف، أن يًتٓمٞمع

 ح٤مذا وإٓ اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم يّمح أن يٛمٙمـ ٓ اإلمج٤مع ٕن اإلمج٤مع قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض

 وأُم٤مُمف اًمّمالة ذم اًم٘م٤مئؿ سمؾ واعم٘مٞمؿ اح٤مر؟ عمٜمع يت٘مدم أن آٟمًٗم٤م اعمذيمقرة اًمٕم٤ٌمرة ىمَٞمد

 ؿمؼم سمٛم٘مدار إٓ اًمًؽمة قمـ سمٕمٞمًدا يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ اًمًٜم٦م ذم شمٕمٚمٛمقن يمام وهق ؾمؽمة

 ومٗمل اًمًؽمة، وُمقوع ؾمجقده ُمقوع سملم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ؿم٤مة ممر أو

 أراد إذا أُم٤م يده، سمٛمد يٛمٜمٕمف أن ومٞمٙمٗمٞمف اًمًؽمة وسملم سمٞمٜمف يٛمر أن اح٤مر أراد إذا اًمٖم٤مًم٥م

 قمدم طم٤مًم٦م ذم أُم٤م ييه ٓ: أوًٓ  ومٝمذا اًمًؽمة وراء أي اًمًجقد ُمقوع وراء يٛمر أن
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٤ًٌم يم٤من ًمق طمتك يٛمٜمٕمف أن وأراد يديف سملم اح٤مر ُمر ومٚمق اًمًؽمة اخت٤مذه  أن جيقز ُم٤م ىمري

 هذا ،شاعمرور ممٜمقع: »شمٕمٚمـ اًمتل اًمًؽمة وهل اًمٕمٚمؿ يْمع مل ٕنف ذًمؽ يٛمٜمٕمف6

 ومٝمذه ًمٚمًٞم٤مرات6 سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٕمرومقهن٤م إؿم٤مرة اعمرور ممٜمقع أن يمريؿ ٟمٌقي اصٓمالح

 يديف، سملم متر أن جيقز ٓ أنف إًمٞمٝم٤م واًمٜم٤مفمر ًمٚمرائل إؿم٤مرة ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ضمٕمٚمٝم٤م اًمًؽمة

 يٛمٜمٕمف أن ًمف ومٚمٞمس يديف سملم ومٛمر هل٤م واوًٕم٤م يٙمـ مل وإذا وػم، ومال ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ ُمر وم٢مذا

 إذا أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ ذم ىمٍَم  ٕنف

ة: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل  سملم يٙمـ مل إذاش إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 قمغم هُمٚم٥م إذا يديف سملم ُمر ُمـ ييه ومال يديف سملم يم٤من إذا أُم٤م اًمّمالة اٟم٘مٓمٕم٧م يديف

 اًمّمالة ًمٙمـ اًمًؽمة، ووع ىمد يم٤من إذا صحٞمح٦م أهن٤م اًمّمالة ومحٙمؿ هذا أُم٤م، أُمره

 واًمّمالة اعمٜمع ًمف جيقز ٓ اًمًؽمة يْمع مل إذا يمذًمؽ، اًمًؽمة ووع ىمد يٙمـ مل إذا شمٌٓمؾ

 واحلامر اعمرأة اًمثالصم٦م إضمٜم٤مس هذه همػم سمٛمرور أضمره٤م يٜم٘مص أن وإُم٤م شمٌٓمؾ أن إُم٤م

 ش.ؿمٞمٓم٤من إٟمف: »ىم٤ملش إؾمقد؟ اًمٙمٚم٥م سم٤مل ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: »ىم٤مًمقا ، إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 (63 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 الزحام بؽثرة عـف يسؼط هؾ ادصيل يدي بني ادار دفع

 سملم َُمرّ  ُمـ يمؾ َوَردّ  َدوْمع اعمّمكم قمغم وؿمؼ ُمٙم٦م، ذم اًمزطم٤مم اؿمتد إذا: السمال

ُ٘مط ومٝمؾ اًمقىم٧م، ومقات وظمٌم يديف، ًْ هؿ؟ دومٕمٝمؿ قمٜمف َي  َوَردُّ

 .يً٘مط ٟمٕمؿ، :الشقخ

 (  11: 61: 34/ 113/ واًمٜمقر اهلدى) 





 

 الصالة مكٌا شروط مً





 353 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ادؽان ضفارة

 هذه إن: »اعمًجد ذم سم٤مل اًمذي ًمألقمرايب ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة أجْم٤م وجي٥م»

 ُم٤مء ُمـ سمدًمق ومج٤مء رضمال وم٠مُمرش واخلالء واًمٌقل اًم٘مذر ُمـ ًمٌمء شمّمٚمح ٓ اعم٤ًمضمد

 ش.قمٚمٞمف ومِمٜمف

 صمٜم٤م: قمامر سمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ أظمرضمف صحٞمح احلدي٨م

 ذم ٟمحـ سمٞمٜمام: ىم٤مل - إؾمح٤مق قمؿ وهق - ُم٤مًمؽ سمـ أنس صمٜمل: ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق

 أصح٤مب وم٘م٤مل اعمًجد ذم يٌقل وم٘م٤مم أقمرايب ضم٤مء إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع اعمًجد

 طمتك ومؽميمقهش دقمقه شمزرُمقه ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ُمف ُمف: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 :ومت٤مُمف. احلدي٨م... ًمف وم٘م٤مل دقم٤مه اهلل رؾمقل إن صمؿ سم٤مل

 اهلل رؾمقل ىم٤مل يمام أوش اًم٘مرآن وىمراءة واًمّمالة وضمؾ قمز اهلل ًمذيمر هل إٟمام»

 عمًٚمؿ، واًمًٞم٤مق. قمٚمٞمف ومِمٜمف ُم٤مء ُمـ سمدًمق ومج٤مء اًم٘مقم ُمـ رضمال وم٠مُمر: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 .ًمف رواي٦م ذم واًمٌٞمٝم٘مل أمحد قمٜمد هق وإٟمامش واخلالء: »ومٞمف وًمٞمس

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل اعمًجد أقمرايب دظمؾ: ىم٤مل هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 اهلل رؾمقل ومْمحؽش ُمٕمٜم٤م ٕطمد شمٖمٗمر وٓ وعمحٛمد زم اهمٗمر مهللا: »وم٘م٤مل ضم٤مًمس

 يٌقل ومِم٩م اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم يم٤من إذا طمتك ومم صمؿش واؾمٕم٤م اطمتٔمرت ًم٘مد: »وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 ي٤ٌمل ٓ وإٟمف واًمّمالة اهلل ًمذيمر اًمٌٞم٧م هذا سمٜمل إٟمام: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إًمٞمف وم٘م٤مم

 اًمٜمٌل وم٘م٤مم: وم٘مف أن سمٕمد إقمرايب ي٘مقل: ىم٤مل قمٚمٞمف وم٠مومرهمف ُم٤مء ُمـ سمًجؾ دقم٤م صمؿش ومٞمف

 .ييب ومل ي١مٟم٥م ومل ي٥ًم ومٚمؿ - وأُمل هق سم٠ميب - إزم ملسو هيلع هللا ىلص

 .قمٜمف ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ وأمحد ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ش.اًمٗمتح» ذم يمام أجْم٤م طم٤ٌمن أبـ ورواه



ـ ذوط ُمٙم٤من   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   354   اًمّمالة ُم

 ومٞمف ًمٞمس خمتٍما  هريرة وأيب أنس قمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم» ذم واحلديثلم

 .ُم٣م وىمد ُمٜمف اًمِم٤مهد ُمقوع

 ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة وضمقب ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ش:آظمتٞم٤مرات»

 هذه إن: »إقمرايب طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٘مقل قمٚمٞمٝم٤م يًتدل اًمٌ٘مٕم٦م وـمٝم٤مرة»

 أُمر وم٘مد. اًمٌقل قمغم اح٤مء سمّم٥م وأُمرهش واًمٕمذرة اًمٌقل ُمـ ًمٌمء شمّمٚمح ٓ اعم٤ًمضمد

 ش.اًمقضمقب يٗمٞمد وإُمر اًمّمالة ُمٙم٤من سمتٓمٝمػم اًمًالم قمٚمٞمف

 :وهق ضم٤مسمر طمدي٨م أجْم٤م ًمذًمؽ ويدل

 أدريمتف رضمؾ وم٠مجام وُمًجدا ـمٝمقرا[ ـمٞم٦ٌم] إرض زم وضمٕمٚم٧م: »وىمقًمف»

 ش.أدريمتف طمٞم٨م ومٚمٞمّمؾ اًمّمالة

 ٟمٍمت: ىمٌكم أطمد يٕمٓمٝمـ مل مخ٤ًم أقمٓمٞم٧م: »سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق

 أُمتل ُمـ رضمؾ وم٠مجام وـمٝمقرا ُمًجدا إرض زم وضمٕمٚم٧م ؿمٝمر، ُمًػمة سم٤مًمرقم٥م

 اًمِمٗم٤مقم٦م، وأقمٓمٞم٧م ىمٌكم، ٕطمد حتؾ ومل اًمٖمٜم٤مئؿ زم وأطمٚم٧م ومٚمٞمّمؾ، اًمّمالة أدريمتف

 ش.قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس إمم وسمٕمث٧م ظم٤مص٦م ىمقُمف إمم يٌٕم٨م اًمٜمٌل ويم٤من

 ًمٚمٌخ٤مري واًمًٞم٤مق قمٜمف وأمحد واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ذم صم٤مسمت٦م وهل واًمدارُمل عمًٚمؿ زي٤مدة اعمرسمٕملم سملم وُم٤م ٕمحد أقماله اعمذيمقرة واجلٛمٚم٦م

 ش.وـمٝمقرا ُمًجدا ـمٞم٦ٌم أرض يمؾ زم ضمٕمٚم٧م: »سمٚمٗمظ أجْم٤م أنس طمدي٨م

 اًمٕمراىمل وصححفش اًمٗمتح» ذم يمام صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اجل٤مرود واسمـ اعمٜمذر اسمـ رواه

 اسمـ قمٜمد أنس رواي٦م ُمـش ـمٞم٦ٌم» سمزي٤مدة صم٤مسم٧م وهق: »ىم٤مل طمٞم٨مش اًمٜمٞمؾ» ذم يمام أجْم٤م

ج  شمدل وهل: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل صمؿش صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد: اًمٕمراىمل ىم٤ملش ُمًٜمده» ذم اًمنا

د أن قمغم  اعمتٜمج٦ًم ٕن اعم٤ٌمطم٦م اًمٓم٤مهرة إرض احلدي٨م ذم اعمذيمقرة سم٤مٕرض اعمرا

 ش.ذقم٤م سمٓمٞم٦ٌم ًمٞم٧ًم واعمٖمّمقسم٦م ًمٖم٦م سمٓمٞم٦ٌم ًمٞم٧ًم



 355 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 هق يدل ٓ ًمٙمٜمف اًمّمالة ذم اخلٌٞمث٦م إرض اضمتٜم٤مب جي٥م أنف احلدي٨م ومٛمٗمٝمقم

 ذـمٞم٦م ذم يم٤مًم٘مقل ومٞمف وم٤مًم٘مقل اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة ذـمٞم٦م قمغم ىمٌٚمف إقمرايب طمدي٨م وٓ

 دًمٞمال سم٤مًمنمـمٞم٦م ىم٤مل عمـ أضمد ومل ومٞمٝمام اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ؾمٌؼ وىمد واًمثقب اًمٌدن ـمٝم٤مرة

 .هٜم٤مك شم٘مدم ُم٤م ؾمقى صحٞمح٤م

 اًمذي. احلدي٨م... ُمقاـمـ ؾمت٦م ذم يّمغم أن هنك: سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ طمدي٨م وأُم٤م

 سمف آطمتج٤مج جيقز ٓ ومْمٕمٞمػ اًمنمـمٞم٦م قمغمش اعمٝمذب» وص٤مطم٥م اًمراومٕمل سمف اطمت٩م

 ش.اًمت٤مج ٟم٘مد» ذم قمٚمٞمف وشمٙمٚمٛمٜم٤م واًمٕمً٘مالين اًمٜمقوي سمٞمٜمف يمام

 ذم ؾمٌؼ ُم٤م اًمنمـمٞم٦م ودًمٞمؾ: »احلدي٨م قمغم شمٙمٚمؿ أن سمٕمد اًمٜمقوي ىم٤مل وًمذًمؽ 

 طمدي٨م سمف حيت٩م ومم٤م سمف آطمتج٤مج يّمح ومال هٜم٤م اعمذيمقر احلدي٨م وأُم٤م اًم٤ٌمب أول

 اًمٌخ٤مري رواهش ُم٤مء ُمـ ذٟمقسم٤م قمٚمٞمف صٌقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وىمقل اعمًجد ذم إقمرايب سمقل

 ش.وُمًٚمؿ

 مم٤م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وُمثٚمف. ؾمٌؼ يمام اًمقضمقب يٗمٞمد وإٟمام اًمنمـمٞم٦م يٗمٞمد ٓ هذا: ىمٚم٧م

 إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمٜمقوي يمالم ٟم٘مٚمٜم٤م وىمد اًمقضمقب، إٓ شمٗمٞمد ٓ أواُمر ذًمؽ ومٙمؾ ؾمٌؼ

 .ومراضمٕمف اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمف ُم٤م هٜم٤مك وسمٞمٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م ظم٤ممت٦م ذم

 ([.3/111) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 فقفا الصالة عـ ادـفل ادقاضـ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اإلسمؾ، وأقمٓم٤من اًمٓمريؼ، وىم٤مرقم٦م واعمجزرة، اعمزسمٚم٦م، ذم اًمّمالة» – 1: ىمقًمف

 أن قمٛمر اسمـ قمـ طمّملم سمـ داود قمـ ضمٌػمة سمـ زيد ومٕمـ اًمٙمٕم٦ٌم، وومقق واحلامم،

 ...ش.ُمقاـمـ ؾمٌٕم٦م ذم يّمغم أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 قمغم وأىمره احلدي٨م شمْمٕمٞمٗمف اًمؽمُمذي قمـ ٟم٘مؾ صمؿ اعمذيمقرة اعمقاوع ومذيمر: ىمٚم٧م

 دًمٞمؾ سمدون اًمدقمقى ومٕم٤مدت 643ش اإلرواء» ذم ُمٌلم هق يمام اًمّمقاب وهق ذًمؽ
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 وًمق ًمٚمحدي٨م شمِمٝمد صحٞمح٦م أظمرى أطم٤مدي٨م يقرد أن اعم١مًمػ قمغم ومٙم٤من صحٞمح،

 :ُمٗمرداشمف سمٕمض ذم

 ش.واحلامم اعم٘مؼمة إٓ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٛمٜمٝم٤م

 سمٕمْمٝمؿ قمٜمد وإؾمٜم٤مده وهمػمهؿ، واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف

 .اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

 وأقمٓم٤من اًمٖمٜمؿ ُمراسمض إٓ دمدوا ومٚمؿ اًمّمالة طميت إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمٜمٝم٤م

 ش.اإلسمؾ أقمٓم٤من ذم شمّمٚمقا  وٓ اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم ومّمٚمقا  اإلسمؾ

 اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح سمًٜمد وهمػمهؿ ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل أمحد أظمرضمف

 ش.اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم ظمرضمتٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه وذم هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 جيقز وٓ إظمرى اعمقاـمـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل ذم صحٞمح٤م طمديث٤م أقمٚمؿ وٓ

   .ومٚمٞمٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف سمٜمص إٓ ومٞمٝم٤م سمٌٓمالهن٤م اًم٘مقل

 ([655) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 ادؼزة دم الصالة جقاز عدم

 :قمنمة أُم٤ميمـ ذم اًمّمالة دمقز وٓ -»

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وم٠ميمثر واطمد إٟم٤ًمن ومٞمف دومـ اًمذي اعمقوع وهل اعم٘مؼمة :األول

 ش.واحلامم اعم٘مؼمة إٓ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض: »واًمًالم اًمّمالة

 ًمٙمـ ظمٚمٗمف أو ي٤ًمره قمـ أو يٛمٞمٜمف قمـ أو ىمٌٚمتف اًم٘مؼم أيم٤من ذًمؽ ذم وؾمقاء

 ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف أؿمد سم٤مًمّمالة اؾمت٘م٤ٌمًمف

ر ُمـ إن: »وىمقًمفش ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ  وُمـ أطمٞم٤مء وهؿ اًم٤ًمقم٦م شمدريمف ُمـ اًمٜم٤مس ذا

 ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذ

 [:ىم٤مل أن إمم خترجيٝمام قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ صمؿ]



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 شمٗمًػمه ذم اًم٘مقًملم أطمد قمغم هق إٟمام ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل أن واقمٚمؿ

د أن وهق  :اًمٌٞمْم٤موي ىم٤مل. اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل: سم٤مٓخت٤مذ اعمرا

 وجيٕمٚمقهن٤م ًمِم٠مهنؿ شمٕمٔمٞمام أنٌٞم٤مئٝمؿ ًم٘مٌقر يًجدون واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م ح٤م»

 اعمًٚمٛملم وُمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٕمٜمٝمؿ - أوصم٤مٟم٤م واختذوه٤م ٟمحقه٤م اًمّمالة ذم يتقضمٝمقن ىمٌٚم٦م

 ش.ذًمؽ ُمثؾ قمـ

 .اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمٌٞمْم٤موي ذيمره مم٤م أقمؿ قمٜمدٟم٤م ُمٕمٜم٤مه واحلدي٨م

 ًمٚمٜمص ٟم٘مؾ مل إن - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م ُمـ ًمٚم٘مّمد اعمّم٤مدم اًمٗمٝمؿ قمج٤مئ٥م وُمـ

 :وهق يمالُمف مت٤مم ذم اًمٌٞمْم٤موي ىمقل - ُمٜمف

 آؾمتٔمٝم٤مر سمف وىمّمد ُم٘مؼمة ذم صغم أو ص٤مًمح سمجقار ُمًجدا اختذ ُمـ وأُم٤م»

 طمرج ومال ٟمحقه واًمتقضمف ًمف اًمتٕمٔمٞمؿ ٓ إًمٞمف قم٤ٌمدشمف آصم٤مر ُمـ أثر وصقل أو سمروطمف

 ش.قمٚمٞمف

 اهلل قمّمٛمف ُمـ واعمٕمّمقم واًمْمالل اًمقصمٜمٞم٦م أث٤مر ُمـ ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ ىم٤مل يمذا

 :هذا يمالُمف ٟم٘مؾ أن سمٕمد اعمٜم٤موي وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء شمٕم٘مٌف وًمذًمؽ

 ىمٌقر واعمراد ُمٓمٚم٘م٤م اًم٘مٌقر قمغم اعمًجد سمٜم٤مء يمراه٦م اًمِمٞمخلم ظمؼم ذم ًمٙمـ»

 ش.يٕمٌد وصمٜم٤م ىمؼمي دمٕمؾ ٓ مهللا: ظمؼم ًم٘مريٜم٦م اًم٘مٌقر ومٞمٝم٤م يٕمٌد أن ظمِمٞم٦م اعمًٚمٛملم

 يمام اًم٘مؼم قمٜمد اعمًجد اخت٤مذ يمراه٦م قمغم طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ حمٛمد اإلُم٤مم ٟمص وىمد

 خيٗمك ٓ يمامش قمغم» أوش ومقق: »ىمقًمف ُمـ أقمؿش قمٜمد» ب واًمتٕمٌػم ذًمؽ ذم ٟمّمف ي٠ميت

 قمغم رد اهلل رمحف حمٛمد ومٙمالم وقمٚمٞمف قمٜمده سمٜمك وم٘مد ص٤مًمح سمجقار ُمًجدا سمٜمك ومٛمـ

: وم٘م٤ملش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم أجْم٤م اًمّمٜمٕم٤مين قمٚمٞمف ورد اعمٌتدع هذا رأجف ذم اًمٌٞمْم٤موي

 صمؿ ًمف شمٕمٔمٞمؿ سمف اًمتؼمك وىمّمد سم٘مرسمف اعم٤ًمضمد اخت٤مذ: ي٘م٤مل ًمف ًمتٕمٔمٞمؿ ٓ: ىمقًمف»

 اًمذريٕم٦م ؾمد اًمٕمٚم٦م أن واًمٔم٤مهر ذيمر سمام اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم دًمٞمؾ وٓ ُمٓمٚم٘م٦م اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م

 وح٤م شمي وٓ شمٜمٗمع ٓ اًمتل اجلامدات يٕمٔمٛمقن اًمذيـ إوصم٤من سمٕمٌدة اًمتِمٌف قمـ واًمٌٕمد

 :ىم٤ملش سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمٜمٗمع قمـ اخل٤مزم واًمتٌذير اًمٕم٨ٌم ُمـ ذًمؽ ذم اح٤مل إٟمٗم٤مق ذم
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 ش.حتٍم ٓ واًم٘م٤ٌمب اعمِم٤مهد ُمـ اًم٘مٌقر قمغم يٌٜمك ُم٤م وُمٗم٤مؾمد»

 ًمٕمٛمقم اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة حتريؿ يٗمٞمد إول واحلدي٨م

 وهق ومٞمٝم٤م اًمّمالة سمٓمالن إمم سمٕمْمٝمؿ وذه٥م. اًمتحريؿ أصٚمف اًمٜمٝمل وٕن احلدي٨م

: ىم٤مل أنف أمحد قمـ ورواهش اعمٚمحك» ذم طمزم اسمـ هذا إمم ذه٥م وىمد أقمٚمؿ واهلل حمتٛمؾ

 اعم٘مؼمة وذم اًم٘مؼم إمم اًمّمالة ويمره: »ىم٤مل صمؿش. أبدا أقم٤مد ىمؼم إمم أو ُم٘مؼمة ذم صغم ُمـ»

 سمٕمض ًمف واطمت٩م سم٠مؾم٤م سمذًمؽ ُم٤مًمؽ ير ومل وؾمٗمٞم٤من وإوزاقمل طمٜمٞمٗم٦م أبق: اًم٘مؼم وقمغم

 وهذا: »طمزم اسمـ ىم٤ملش اًمًقداء اعمًٙمٞمٜم٦م ىمؼم قمغم صغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سم٠من ُم٘مٚمديف

 جيٞمزون ومال ومٞمف ضم٤مء ومٞمام اخلؼم هذا خي٤مًمٗمقن اًم٘مقم ه١مٓء يٙمقن أن سمف ٟم٤مهٞمؽ قمج٥م

 وٓ أثر ُمٜمف ومٞمف ًمٞمس سمام - يًتٌٞمحقن صمؿ دومـ ىمد ُمـ قمغم اجلٜم٤مزة صالة شمّمغم أن

 طمٞم٨م اًمّمالة حتؾ ومال طمؼ أصم٤مر هذه ويمؾ: »ىم٤ملش. اًمث٤مسمت٦م اًمًٜمـ خم٤مًمٗم٦م - إؿم٤مرة

 يمام ص٤مطمٌف دومـ ىمد اًمذي اًم٘مؼم وقمغم اعم٘مؼمة ذم شمّمغم وم٢مهن٤م اجلٜم٤مزة صالة إٓ ذيمرٟم٤م

 ُمثؾ ٟمٗمٕمؾ أن شمٕم٤ممم اهلل إمم اًم٘مرب ُمـ وٟمٕمد قمٜمف هنك ُم٤م ٟمحرم. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٕمؾ

 ش.اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد وم٤ٌمـمؾ ذًمؽ قمدا وُم٤م طمؼ وومٕمٚمف طمؼ وهنٞمف وم٠مُمره ومٕمؾ ُم٤م

 :اعم٠ًمخ٦م ذم اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م طمٙمك أن سمٕمد اًمِمقيم٤مين وىم٤مل

 اًمدًٓم٦م قمـ شم٘مٍم ٓش طمزم اسمـ» اإلُم٤مم ذًمؽ ىم٤مل يمام اعمتقاشمرة اًمٜمٝمل وأطم٤مدي٨م»

 قمغم يدل اًمٜمٝمل أن إصقل ذم شم٘مرر وىمد ًمف احل٘مٞم٘مل اعمٕمٜمك هق اًمذي اًمتحريؿ قمغم

 هق اًمٜمٝمل ي٘متْمٞمف اًمذي اًمٗم٤ًمد ٕن واًمٌٓمالن اًمتحريؿ احلؼ ومٞمٙمقن قمٜمف اعمٜمٝمل وم٤ًمد

 قمٚمٞمف صدق ُم٤م ويمؾ اعم٘م٤مسمر وسملم اًم٘مؼم قمغم اًمّمالة سملم ومرق همػم ُمـ ًمٚمٌٓمالن اعمرادف

 ش.اعم٘مؼمة ًمٗمظ

 ش:آظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 اًمنمك ًمذريٕم٦م ؾمد هق ذًمؽ قمـ واًمٜمٝمل إًمٞمٝم٤م وٓ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة شمّمح وٓ»

 وقم٤مُم٦م أمحد يمالم ذم وًمٞمس ومّم٤مقمدا ىمٌقر صمالصم٦م اعم٘مؼمة أن أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ـم٤مئٗم٦م وذيمر

 اًمّمالة ُمٜمع يقضم٥م واؾمتدٓهلؿ وشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ يمالُمٝمؿ قمٛمقم سمؾ اًمٗمرق هذا أصح٤مسمف

 وىم٤مل ىمؼم مجع أنف ٓ ومٞمف ىمؼم ُم٤م يمؾ واعم٘مؼمة اًمّمقاب وهق اًم٘مٌقر ُمـ واطمد ىمؼم قمٜمد



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 أن يٕملم ومٝمذا. ومٞمف يّمغم ٓ اًم٘مٌقر طمقل مم٤م اعم٘مؼمة اؾمؿ ذم دظمؾ ُم٤م ويمؾ: أصح٤مسمٜم٤م

 أنف وهمػمه أُمدي وذيمر إًمٞمف اعمْم٤مف وومٜم٤مئف اعمٜمٗمرد اًم٘مؼم حلرُم٦م ُمتٜم٤موٓ يٙمقن اعمٜمع

 وسملم احل٤مئط سملم يٙمقن طمتك اًم٘مؼم إمم ىمٌٚمتف اًمذي اعمًجد أي ومٞمف اًمّمالة دمقز ٓ

 ش.أمحد ُمٜمّمقص هذا: سمٕمْمٝمؿ وذيمر آظمر طم٤مئؾ اعم٘مؼمة

 ([.3/113) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادؼزة دم الصالة عـ الـفل عؾة

 اًمتِمٌف: وىمٞمؾ اًمٜمج٤مؾم٦م: وم٘مٞمؾ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد

 وهق. وهمػمه اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ذم ؾمٌؼ يمام اًمنمك ًمذريٕم٦م وؾمدا اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ

 سمٕمْمٝم٤م وي٠ميت اًمٌٕمض ُم٣م وىمد اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م جمٛمقع ُمـ اًمٔم٤مهر

 ش:طم٤مؿمٞمتف» ذم قم٤مسمديـ اسمـ وم٘م٤مل احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اعمت٠مظمرون قمٚمامؤٟم٤م ضمرى وقمٚمٞمف

 وصديدهؿ اعمقشمك قمٔم٤مم ومٞمٝم٤م ٕن: وم٘مٞمؾش اًمٙمراه٦م: يٕمٜمل» قمٚمتف ذم واظمتٚمػ»

 ُم٤ًمضمد اًمّم٤محللم ىمٌقر اخت٤مذ إصٜم٤مم قم٤ٌمدة أصؾ ٕن: وىمٞمؾ ٟمٔمر وومٞمف ٟمجس وهق

 ش.احل٤مؿمٞم٦م ذم ُمِمك وقمٚمٞمف سم٤مًمٞمٝمقد شمِمٌف ٕنف: وىمٞمؾ

 ُمراىمل قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمٓمحٓم٤موي اقمتٛمده اًمذي هق إظمػم اًم٘مٞمؾ وهذا

 :يمالُمف وٟمصش اًمٗمالح

 ًمٕمٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٞمٝمقد شمِمٌف ٕنف اًم٤ٌمء سمتثٚمٞم٨م اعم٘مؼمة وذم: ىمقًمف»

 ظمٚمٗمف أو ومقىمف يم٤مٟم٧م وؾمقاءش ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل

 اًمّمالة شمٙمره ومال اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ُم٘م٤مسمر ويًتثٜمك قمٚمٞمف واىمػ هق ُم٤م حت٧م أو

 ىمٌقرهؿ ذم أطمٞم٤مء ٕهنؿ اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ذم اًم٘مؼم يٙمقن ٓ أن سمٕمد ٓ أو ُمٜمٌقؿم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمٝم٤م

 احلجر سملم وأن اعمٞمزاب حت٧م احلجر ذم اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ ُمرىمد أن شمرى أٓ

 ًمٚمّمالة يتحرى ُمٙم٤من أومْمؾ اعمًجد ذًمؽ إن صمؿ ٟمٌٞم٤م ؾمٌٕملم ىمؼم وزُمزم إؾمقد

 ش.اعمِمٙم٤مة ذح» ذم أوم٤مده. همػمهؿ ُم٘م٤مسمر سمخالف



ـ ذ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   610   وط ُمٙم٤من اًمّمالةُم

 يم٤من إذا وم٢مٟمف سمٕمْم٤م سمٕمْمف يٜم٤مىمض ُمدظمقل يمالم وهق اًمٓمحٓم٤موي يمالم يمٚمف هذا

 ىمٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  وهؿ - واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٞمٝمقد سم٤مًمتِمٌف اًمٙمراه٦م ويٕمٚمؾ يٍمح

 سم٤مًمّمالة سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف يتح٘مؼ وإٟمام إنٌٞم٤مء ىمٌقر يًتثٜمل ومٙمٞمػ - ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ

 ومٞمٝم٤م؟

 وذًمؽ اًمٜمج٤مؾم٦م هل اًمٙمراه٦م قمٚم٦م يم٤مٟم٧م ًمق ومٞمام آؾمتثٜم٤مء هذا يّمح يم٤من رسمام ٟمٕمؿ

 ًمٕمٜمف سمٕمد ُمٓمٚم٘م٤م آؾمتثٜم٤مء هذا يّمح ومال ذًمؽ وُمع اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ ىمٌقرهؿ ًمٓمٝم٤مرة

 يمام ذًمؽ قمـ أُمتف وهنٞمف ُم٤ًمضمد إنٌٞم٤مء ىمٌقر يتخذ يم٤من ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .ي٠ميت

 ضمٝم٦م ُمـ اًمٍميح اًمتٜم٤مىمض هذا ذم أيت ىمد اًمٓمحٓم٤موي يٙمقن أن أظمِمك وأن٤م

 ٟم٘مؾ ئمٝمر ومٞمام ومٝمق ي٘مقل، أو يٙمت٥م ومٞمام يٗمٙمر ص٤مطمٌف يدع ٓ ُم٤م يمثػما  اًمذي اًمت٘مٚمٞمد

 ٟم٘مؾ صمؿ سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ي٘مقًمقا  أن يتّمقر ٓ اًمذيـ اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ اًمّمحٞمح اًمتٕمٚمٞمؾ

 ويدل قمٜمٝمؿ ُمٜم٘مقل وهق اًمٜمج٤مؾم٦م وهل إظمرى سم٤مًمٕمٚم٦م ي٘مقل ُمـ سمٕمض قمـ آؾمتثٜم٤مء

 هبذه اًم٘مقل أؾم٤مس قمغم ي٘م٤مل أن يّمح إٟمام هذا وم٢منش ٓ أو ُمٜمٌقؿم٦م: »ىمقًمف هذا قمغم

 ذم اعمٜمٌقؿم٦م وهمػم اعمٜمٌقؿم٦م اعم٘مؼمة سملم سم٤مًمٗمرق اًم٘مقل يتٗمرع وقمٚمٞمٝم٤م اعمرضمقطم٦م اًمٕمٚم٦م

 هد؟ اًم٘مقل هذا ُمٕمٜمك ومام طم٘م٤م إًمٞمف ذهٌٜم٤م اًمذي هذا يٙمـ مل وم٢من إنٌٞم٤مء ُم٘م٤مسمر همػم

 ًمٚمٜمص؟ اعمّم٤مدم آؾمتثٜم٤مء ُمٕمٜمك وُم٤م

 آؾمت٘م٤ٌمل ُمٕمٜم٤مه سمؾ اًمٕمٛمقم قمغم اًمٓمحٓم٤موي قمٜمد ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس اًمٜمص إن: ي٘م٤مل ىمد

 يٙمقن ٓ أن سمٕمد: »آؾمتثٜم٤مء سمٕمد ىمقًمف ذًمؽ قمغم ويدل اًمٌٞمْم٤موي قمـ ذيمره ؾمٌؼ يمام

 .ومٝمٛمف طم٥ًم اًمٜمص يّم٤مدم مل اًم٘مٞمد هبذا ومٝمقش اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م اًم٘مؼم

 .إًمخ...ش ظمٚمٗمف أو ومقىمف يم٤مٟم٧م وؾمقاء: »ىمقًمف قمٚمٞمف يِمٙمؾ ًمٙمـ: وم٠مىمقل

 اعمٕم٘مقل اًمٗمرق هق ُم٤م صمؿ قمٛمقُمف قمغم قمٜمده أنف يِمٕمر سمام احلدي٨م قمـ ذًمؽ ىم٤مل

 ُمع اعمذيمقر اًم٘مٞمد ُمع ىمٌقرهؿ ذم وإسم٤مطمتف إنٌٞم٤مء همػم ىمٌقر ذم يمٚمف ذًمؽ ُمـ اعمٜمع يـ

 قمٜمد اًمّمالة ُمـ أقمٔمؿ ُمٓمٚم٘م٤م قمٜمده٤م اًمّمالة ُمـ اًمٕم٘مٞمدة قمغم اخلٓمر سم٠من اًمٕمٚمؿ

 همػمه٤م؟



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ذح اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة: »اعمًٛمكش اعمِمٙم٤مة» ذح إمم رضمٕم٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م وسمٕمد

 وًمٙمٜمف يمالُمف ضمؾ ٟم٘مؾ اًمٓمحٓم٤موي أن زم ومتٌلم اًم٘م٤مري قمكم ًمٚمِمٞمخش اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة

 اعمح٤مذير ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م ُمٜمف وًمزم سم٤معمٕمٜمك أظمؾ سمحٞم٨م وأظمر وىمدم اًمٜم٘مؾ ذم أؾم٤مء

 اًمتٕمٚمٞمؾ إمم ذه٥م ُمـ سمٕمض قمـ ٟم٘مٚمف إٟمام آؾمتثٜم٤مء أن وحت٘مؼ أجْم٤م ُمٜمف وشمٌلم

 إًمخ...ش وؾمقاء: »ىمقًمف ذم اًمٓمحٓم٤موي ذيمره اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ضم٤مء وقمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م

 أؿم٤مر: »ذًمؽ ذم يمالُمف وٟمص - اهلٞمتٛمل يٕمٜمل - طمجر اسمـ يمالم ُمـ ٟم٘مٚمف وهق

. اعم٘مؼمة ذم شمٙمره سم٠مهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ ىمؼم قمٜمد اًمّمالة اؾمتِمٙم٤مل إمم اًمِم٤مرح

 ُم٘م٤مسمر يًتثٜمك: ىمقهلؿ قمـ همٗمٚم٦م ويمٚمف ًمٜمج٤مؾمتٝم٤م ُمٜمٌقؿم٦م ُم٘مؼمة حمٚمٝم٤م سم٠من وأضم٤مب

سمف اًمتٜمزل وقمغم ىمٌقرهؿ ذم أطمٞم٤مء ٕهنؿ ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمٝم٤م اًمّمالة يٙمره ومال إنٌٞم٤مء  همػم ومجقا

 حم٤مذ ٕنف شمٜمٌش مل وإن إنٌٞم٤مء همػم ُم٘مؼمة ذم اًمّمالة سمٙمراه٦م ًمتٍمحيٝمؿ صحٞمح

 هق ُم٤م حت٧م أو ظمٚمٗمف أو ومقىمف يم٤مٟم٧م ؾمقاء ُمٙمروه٦م اًمّمالة ذم وحم٤مذاهت٤م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م

 ش.اعمرىم٤مة» ذم ُم٤م ـه. اش قمٚمٞمف واىمػ

 ىمؼم قمٜمد اًمّمالة أومْمٚمٞم٦م ُمـش اعمِمٙم٤مة» ًمنمح شمٌٕم٤م اًمٓمحٓم٤موي سمف اطمت٩م ُم٤م وأُم٤م

 اعمذيمقر اًمنمح ذم ٟمٗمًف اًم٘م٤مري قمٜمف أضم٤مب وم٘مد ٟمٌٞم٤م اًمًٌٕملم وىمؼم اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ

 ش.سمف ًمالؾمتدٓل يّمٚمح ومال ُمٜمدرؾم٦م وهمػمه إؾمامقمٞمؾ ىمؼم صقرة أن وومٞمف: »سم٘مقًمف

 هق إٟمام اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م أن قمغم يدل ٓ ومذًمؽ ُمٜمدرؾم٦م همػم أهن٤م ه٥م: ٟم٘مقل وٟمحـ

ه مم٤م صالة سم٠مخػ ومٞمف اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمًجد أن شمرى أٓ. أضمٚمٝم٤م ُمـ  ُمـ ؾمقا

 أن ىمٌؾ ذًمؽ ىم٤مل أنف اعمٕمٚمقم وُمـ ؟ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح يمام احلرام اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد

 ومٝمؾ اًمٜمٌقي اعمًجد إمم هذه شمْمؿ أن وىمٌؾ اًمنميٗم٦م احلجرة ذم اًمًالم قمٚمٞمف يدومـ

 اًم٘مؼم أضمؾ ُمـ ومٞمف اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م إن: ي٘م٤مل أن ومٞمف أن اًمنميػ اًم٘مؼم وضمقد ُمـ يٚمزم

 ومْمٞمٚم٦م ُمـ يٚمزم ٓ ومٙمذًمؽ اًمٕمقام، ُمـ اجلٝم٤مل إٓ ذًمؽ ي٘مقل ٓ يمال اًمنميػ؟

 هنك وىمد يٙمقن ويمٞمػ اًم٘مٌقر، أضمؾ ُمـ ذًمؽ أن وهمػمه إؾمامقمٞمؾ ىمؼم قمٜمد اًمّمالة

 شمًٚمٞمؿ قمغم ي٘م٤مل يمٚمف وهذا ذًمؽ؟ ومٕمؾ ُمـ وًمٕمـ ُم٤ًمضمد اخت٤مذه٤م قمـ اًمًالم قمٚمٞمف

 اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل اعمحدصملم قمٜمد سمث٤مسم٧م وًمٞمس اعمٙم٤من ذًمؽ ذم اًم٘مٌقر شمٚمؽ صمٌقت

 ش:اعمقوققم٤مت» ذم



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   612   ُم

 قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م همػم ٟمٌل ىمؼم شمٕمٞملم يّمح ٓ: اجلزري سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل»

 شمٚمؽ سمخّمقص ٓ اًم٘مري٦م شمٚمؽ ذم اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ؾمٞمدٟم٤م ٟمٕمؿ واًمًالم، اًمّمالة

 ش.اٟمتٝمك. اًمٌ٘مٕم٦م

 أهؾ ُمـ واطمد همػم ُمـ ٟمحقهش آىمتْم٤مء» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ طمٙمك وىمد: ىمٚم٧م

 :ذيمر صمؿ اًمٕمٚمؿ

 أن ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ديـ ُمـ سم٤مٓوٓمرار قمٚمٛمقه ُم٤م أمجٕمقا  ىمد اعمًٚمٛملم إن»

 اًمٌ٘مٕم٦م شمٚمؽ ذم ًمٚمّمالة وٓ ًمذًمؽ ومٞمٝم٤م ومْمؾ ٓ - يم٤من ىمؼم أي - اًم٘مؼم قمٜمد اًمّمالة

 :سمّمٗمح٦م ذًمؽ ىمٌؾ وىم٤ملش ذ ُمزي٦م سمؾ أصال ظمػم ُمزي٦م

 إٓ ًمٞمس اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة يمراه٦م ؾم٥ٌم أن اقمت٘مد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن واقمٚمؿ»

 آقمت٘م٤مد هذا قمغم وسمٜمك اعمقشمك صديد ُمـ سم٤مًمؽماب خيتٚمط ح٤م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٔمٜم٦م ًمٙمقهن٤م

 ٓ أو طم٤مئؾ اًمؽماب وسملم سمٞمٜمف يٙمقن أن وسملم واًمٕمتٞم٘م٦م اجلديدة اعم٘مؼمة سملم اًمٗمرق

 ًمٙمـ شمٙمـ، مل أو ُم٘مؼمة يم٤مٟم٧م ؾمقاء قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة ُمـ ُم٤مٟمٕم٦م إرض وٟمج٤مؾم٦م يٙمقن،

 اًمٞمٝمقد أن سملم ىمد وم٢مٟمف هذا هق ًمٞمس اًم٘مٌقر قمٜمد اًمّمالة قمـ سم٤مًمٜمٝمل إيمؼم اعم٘مّمقد

: ىم٤مل صمؿش. ُمًجدا ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  واًمٜمّم٤مرى

 ىمقم قمغم اهلل همْم٥م اؿمتد يٕمٌد، وصمٜم٤م ىمؼمي دمٕمؾ ٓ مهللا: »ىم٤مل أنف قمٜمف وروي»

 وطمدي٨م شم٘مدم مم٤م وهمػمه قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر صمؿش.ش ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا

 شمتخذوا ومال أٓ ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ إن: »أيت ضمٜمدب

 ًمٞمس اًم٥ًٌم أن ًمؽ يٌلم يمٚمف ومٝمذا: »ىم٤مل صمؿش ذًمؽ قمـ أهن٤ميمؿ وم٢مين ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر

: قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل يمام أوصم٤مٟم٤م اخت٤مذه٤م ُمٔمٜم٦م هق وإٟمام اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٔمٜم٦م هق

 ُمـ سمٕمده ُمـ وقمغم قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م خم٤موم٦م ُمًجدا ىمؼمه جيٕمؾ طمتك خمٚمقق يٕمٔمؿ أن وأيمره

 ُمـ وهمػمهش وُمٜمًقظمف احلدي٨م ٟم٤مؾمخ» ذم إثرم سمٙمر أبق اعمٕمٜمك هذا ذيمر وىمد. اًمٜم٤مس

 يٜمٌش يٙمـ مل اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمؼم وم٢من اًمٕمٚمامء، وؾم٤مئر أمحد أصح٤مب

 دمٕمؾ ٓ مهللا: »سم٘مقل اًمٕمٚم٦م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص هق ٟمٌف وىمد قمٚمٞمف، ٟمج٤مؾم٦م ٓ اًمقاطمد واًم٘مؼم

 ومال ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ إن: »وسم٘مقًمفش يٕمٌد وصمٜم٤م ىمؼمي
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 روى ىمد وٕنف قمٜمده٤م ٟمج٤مؾم٦م ٓ ىمٌقرا يتخذون يم٤مٟمقا  إٟمام وأوئلؽش ُم٤ًمضمد شمتخذوه٤م

 اًم٘مٌقر إمم شمّمٚمقا  ٓ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٖمٜمقي ُمرصمد أيب قمـش صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ

 قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص وٕنفش. قمٚمٞمٝم٤م دمٚمًقا  وٓ

ر أوئلؽ اًمتّم٤موير شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ُمًجدا ىمؼمه ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 .واًم٘مٌقر اًمتامصمٞمؾ سملم ومجٛمع

 .هٜم٤مك يم٤من ص٤مًمح رضمؾ ىمؼم شمٕمٔمٞمؿ قم٤ٌمدهت٤م ؾم٥ٌم يم٤من اًمالت وم٢من وأجْم٤م

 ٓظمتالف ٟمزاع صحتٝم٤م ذم اًمٕمٚم٦م وهذه: »إومم اًمٕمٚم٦م ذيمر وىمد سمٕمد ومٞمام وىم٤مل

 اعمًٚمٛملم اًمٕمٚمامء وأيمثر آؾمتح٤مًم٦م ُم٤ًمئؾ ُمـ وهل اًم٘مٌقر شمراب ٟمج٤مؾم٦م ذم اًمٕمٚمامء

 وأطمد اًمٔم٤مهر وأهؾ طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهق سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م شمٓمٝمر اًمٜمج٤مؾم٦م إن: ي٘مقًمقن

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمًجد أنش اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم وىمد وأمحد، ُم٤مًمؽ ُمذه٥م ذم اًم٘مقًملم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مُمر وظمرب وٟمخؾ اعمنميملم ىمٌقر ُمـ ىمٌقر ومٞمف ويم٤من اًمٜمج٤مر ًمٌٜمل طم٤مئٓم٤م

 اًم٘مٌٚم٦م، صػ ذم اًمٜمخؾ وضمٕمؾ ومٜمٌِم٧م وسم٤مًم٘مٌقر ومًقي٧م وسم٤مخلرب وم٘مٓمٕم٧م سم٤مًمٜمخٞمؾ

 سمٜم٘مؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وُٕمر ٟمج٤ًم اعمنميملم ىمٌقر شمراب ًمٙم٤من ٟمج٤ًم اًم٘مٌقر شمراب يم٤من ومٚمق

 ش.سمٖمػمه اًمؽماب ذًمؽ خيتٚمط أن سمد ٓ وم٢مٟمف اًمؽماب ذًمؽ

 سم٤مٕومم واعمٕمٚمٚمقن سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ صحٞمح٦م اًمٕمٚم٦م وهذه: »ىم٤مل صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚم٦م ذيمر صمؿ

 إئٛم٦م ويمٚمؽ اًمٗمتٜم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م ذًمؽ ويمرهقا  أجْم٤م هبذه قمٚمٚمقا  - وهمػمه يم٤مًمِم٤مومٕمل -

 اًمث٤مٟمٞم٦م هبذه قمٚمؾ وهمػمه أمحد ص٤مطم٥م إثرم سمٙمر يم٠ميب وُم٤مًمؽ أمحد أصح٤مب ُمـ

َوىَم٤مًُمقا َٓ شَمَذُرَن آخَِٝمتَُٙمْؿ  : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد سم٤مٕومم يٕمٚمؾ ىمد ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من وإن أجْم٤م

ا  قًم٤م َوَٓ َيُٖمقَث َوَيُٕمقَق َوَٟمْنً ا َوَٓ ؾُمَقا  - 61: ٟمقح]♂ َوىَمْد َأَوٚمُّقا يَمثػًِما ، َوَٓ شَمَذُرَن َودًّ

 ٟمقح ىمقم ذم يم٤مٟمقا  ص٤محللم ىمقم أؾمامء هذه أن اًمًٚمػ ُمـ وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ ذيمر [60

. ومٕمٌدوهؿ إُمد قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مل صمؿ مت٤مصمٞمٚمٝمؿ وصقروا ىمٌقرهؿ قمغم قمٙمٗمقا  ُم٤مشمقا  ومٚمام

 ش.وهمػمه ضمرير يم٤مسمـ اًمتٗمًػم وأهؾش صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري هذا ذيمر وىمد

 ([.3/122) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   614   ُم

 الؼبقر عذ ادبـقة ادساجد دم الصالة جتقز ال

 [:ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 سم٤مًمٞمٝمقد اًمتِمٌف ُمـ ومٞمٝم٤م اًمّمالة ذم ح٤م اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد :الثاين

 سمٜمقا  ومامت اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا أوئلؽ إن: »ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد واًمٜمّم٤مرى

ر وم٠موئلؽ اًمّمقر شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ُمًجدا ىمؼمه قمغم  يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 وص٤محلٞمٝمؿ أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ وإن أٓ: »وىم٤ملش اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ش.ذًمؽ قمـ أهن٤ميمؿ إين ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر شمتخذوا ومال أٓ ُم٤ًمضمد

 ؾمٚمٛم٦م وأم طمٌٞم٦ٌم أم أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ هق إول احلدي٨م

 .ومذيمره... وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ومذيمرٟم٤م شمّم٤موير ومٞمٝم٤م سم٤محلٌِم٦م رأجٜمٝم٤م يمٜمٞم٦ًم ذيمرشم٤م

 ش.اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم واسمـ وأمحد واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمٌجكم قمٌد سمـ ضمٜمدب رواي٦م ُمـ هق اًمث٤مين واحلدي٨م

 اهلل وم٢من ظمٚمٞمؾ ُمٜمٙمؿ زم يٙمقن أن اهلل إمم أبرأ  إين: »ي٘مقل وهق سمخٛمس يٛمقت أن ىمٌؾ

 ظمٚمٞمال أُمتل ُمـ ُمتخذا يمٜم٧م وًمق ظمٚمٞمال إسمراهٞمؿ اختذ يمام ظمٚمٞمال اختذين ىمد شمٕم٤ممم

 .احلدي٨م... ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ وإن أٓ. ظمٚمٞمال سمٙمر أب٤م ٓختذت

 يٕمٜمل ويم٠منف أجْم٤م ًمٚمٜم٤ًمئل اًمِمقيم٤مين ٟمًٌف وىمد اًمًت٦م دون ُمًٚمؿ سم٢مظمراضمف شمٗمرد

 .أضمده مل وم٢مين وإٓش اًمٙمؼمى ؾمٜمٜمف»

 .عمًٚمؿ إٓش اًمذظم٤مئر» ذم يٜمًٌف ومل ًمفش اًمّمٖمرى» ذم

 وىمد ُمًٕمقد اسمـ وقمـ هريرة أيب وقمـ ُمٕم٤م قم٤ٌمس واسمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم

 :سمٚمٗمظ أجْم٤م قم٤ٌمس اسمـ وقمـ ىمري٤ٌم أطم٤مديثٝمؿ ُمْم٧م

 ش.واًمنج اعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م واعمتخذيـ اًم٘مٌقر زائرات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ»

 هبذا وهق وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف اسمـ إٓ إرسمٕم٦م أظمرضمف

 أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ عمجٞمئٝم٤م صحٞمح٦م ومٝمل ُمٜمف إومم اجلٛمٚم٦م إٓ وٕمٞمػ اًمٚمٗمظ
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 ٓ سمامش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد صم٤مسم٧م سمـ وطم٤ًمن هريرة

 .هلل واحلٛمد يمت٤مب ذم يقضمد

 يًتٚمزم وذًمؽ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء حتريؿ يٗمٞمد إول احلدي٨م أن واقمٚمؿ

 - اًمقؾمٞمٚم٦م قمـ اًمٜمٝمل ىمٌٞمؾ ُمـ - خيٗمك ٓ يمام - ٕنف أومم سم٤مب ُمـ ومٞمٝم٤م اًمّمالة حتريؿ

 قمغم أىمٞمؿ اًمذي اًمٌٜم٤مء هذا ذم اًمٕم٤ٌمدة وهل - اًمٖم٤مي٦م شمتح٘مؼ ٓ ًمٙمل - اًمٌٜم٤مء وهق

 .اًمقاىمع هق يمام آقمت٘م٤مدي٦م اعمٗم٤مؾمد ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م ح٤م - شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمّمٞم٦م

 وم٤مخت٤مذ واًمٖم٤مي٦م اًمقؾمٞمٚم٦م يِمٛمؾ سمٚمٗمٔمف ٕنف إول ُمـ أقمؿ ومٝمق اًمث٤مين احلدي٨م وأُم٤م

 ومٞمف واًمًجقد اًمّمالة أضمؾ ُمـ قمٚمٞمف اًمٌٜم٤مء وُمٕمٜم٤مه (3)ومٞمف اًمّمالة ُمٕمٜم٤مه ُمًجدا اعمٙم٤من

 أن سم٤مًمٌداه٦م اعمٕمٚمقم وُمـش اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي أوم٤مده يمام ًممظمر ُمًتٚمزم ُمٜمٝمام ومٙمؾ

 ُمًجد ذم صغم ومٛمـ ومٞمٝم٤م ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد شمٚمؽ سمٜمقا  إٟمام اعمٚمٕمقٟملم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد

 قمـ هنٞمٜم٤م وىمد واًمْم٤مًملم قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب أوئلؽ ؿم٤مسمف وم٘مد اًم٘مؼم ي٘مّمد مل وًمق ىمؼم ومٞمف

 ُمـ وهق - اعمٚمؽ اسمـ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وًمذًمؽ وظم٤مص٦م قم٤مُم٦م ٟمّمقص ذم هبؿ اًمتِمٌف

 :آٟمٗم٤م اعمذيمقر قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذح ذم - احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م

 ٟم٘مٚمفش. اًمٞمٝمقد سمًٜم٦م اؾمتٜم٤مٟم٤م ومٞمٝم٤م اًمّمالة ذم ٕن قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد اخت٤مذ طمرم إٟمام»

 ش.اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ

 سمّم٤مطمٌٝم٤م شمٗميض ىمد اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة أن شم٘مدم ُم٤م إمم يْم٤مف

 اخل٤مص٦م اًمٕم٤ٌمدات سمٌٕمض اعمٞم٧م ختّمٞمص إمم واجلٝم٤مل اًمٕمقام ُمـ سمف ي٘متدي سمٛمـ أو

 وهق اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد أيمثر ذم واىمع هق يمام واًمًجقد يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م شمٕم٤ممم سم٤مهلل

 اًمثالصم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ يم٤مًمٜمٝمل ومٝمق ًمٚمذريٕم٦م ؾمدا ذًمؽ قمـ ومٜمٝمك ُمِم٤مهد

 إوىم٤مت هذه ذم ُمٜمٝم٤م وأفمٝمر أووح اعم٤ًمضمد شمٚمؽ ذم اعمٗمًدة سمؾ حتريام اعمٙمروه٦م

 .اًمقاىمع سمف يِمٝمد يمام

                                                           

 يّمغم ُمقوع يمؾ سمؾ ُمًجدا اختذ وم٘مد ومٞمف اًمّمالة ىمّمدت ُمقوع ويمؾ: شآىمتْم٤مء» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ( 3)

 .[ُمٜمف.]شوـمٝمقرا ُمًجدا إرض زم ضمٕمٚم٧م»: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام سمٜم٤مء هٜم٤مك يٙمـ مل وإن ُمًجدا يًٛمك وم٢مٟمف ومٞمف



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   631   ُم

 ص٤مطم٥م ٕضمؾ ىمّمده٤م وأُم٤م اعم٤ًمضمد شمٚمؽ ذم اًمّمالة ي٘مّمد مل ومٞمٛمـ يمٚمف وهذا

 قمـ اعمجردة اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة ُمـ أومْمؾ قمٜمده اًمّمالة أن ُمٕمت٘مدا سمف ُمتؼميم٤م اًم٘مؼم

 ىم٤مل ُمـ ىمقل هب٤م طم٘مٞمؼ اًمّمالة وهذه وًمرؾمقًمف هلل واعمح٤مدة اعمِم٤مىم٦م قملم ومٝمق اًم٘مٌقر

 .اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ ي٠ميت يمام سمٌٓمالهن٤م

 اعم٠ًمخ٦م هبذه اًمٗم٘مٝم٤مء أيمثر هت٤مون ديٜمف ذم اًمٌّمػم اعم١مُمـ ُمٜمف يتٕمج٥م مم٤م وإن

. قمٚمٛم٧م ومٞمام وومت٤موهيؿ يمتٌٝمؿ ذم سيح سمذيمر هل٤م يتٕمروقا  مل إهنؿ طمٞم٨م اخلٓمػمة

 أن هلؿ وأنك ومٞمٝم٤م احلج٦م ووقح قمغم هب٤م اعم٘مٚمديـ إىمٜم٤مع اًمٕمًػم ُمـ يم٤من وًمذًمؽ

 ُمـ وًمق أت٤ٌمقمف سمٕمض ىمقل سمؾ - اإلُم٤مم ىمقل ي٘مدُمقن أيمثرهؿ أو وهؿ هب٤م ي٠مظمذوا

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف وىمقل شمٕم٤ممم اهلل ىمقل قمغم - اعمت٠مظمريـ

 هذه طمقل اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء أىمقال سمٕمض سمٜم٘مؾ ظم٤مص٦م سمّمقرة ؾم٠مقمٜمك وًمذًمؽ

 ومل اًمديـ ذم سمدقم٦م قمٜمدٟم٤م ُمـ سمٌمء ٟم٠مت مل أنٜم٤م هذا يمت٤مسمٜم٤م قمغم اًمقاىمػ ًمٞمٕمٚمؿ اعم٠ًمخ٦م

 .اعمٛمؽميـ ُمـ شمٙمقٟمـ ومال رسمؽ ُمـ احلؼ هق سمؾ اعمرؾمٚملم ؾمٞمد أطم٤مدي٨م ومٝمؿ ٟمًئ

ه اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م اعم٠ًمخ٦م هبذه اقمتٜمك وىمد  وضمزا

 أو سم٢مؾمٝم٤مب اعم٠ًمخ٦م هلذه ومٞمف يتٕمرض ٓ ًمف يمت٤مسم٤م شمرى وم٘مٚمام ظمػما  اعمًٚمٛملم قمـ

ًمف ُمـ اعم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م ُم٤م قمٜمف وم٠ًمن٘مؾ وًمذًمؽ اظمتّم٤مر،  اظمتّم٤مر سمٕمض ُمع وومت٤مويف أىمقا

 .وشمٚمخٞمص

 ش:واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ ذم اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة» ذم اهلل رمحف ىم٤مل

 شمٌٜمك يمام وهمػمه٤م اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات يتخذ أن هق ُمًجدا اعمٙم٤من واخت٤مذ»

 دقم٤مء ٓ ودقم٤مؤه اهلل قم٤ٌمدة ومٞمف ي٘مّمد إٟمام ُمًجدا اعمتخذ واعمٙم٤من ًمذًمؽ، اعم٤ًمضمد

 شم٘مّمد يمام ومٞمٝم٤م اًمّمالة سم٘مّمد ُم٤ًمضمد ىمٌقرهؿ شمتخذ أن ملسو هيلع هللا ىلص ومحرم اعمخٚمقىملم

 أن إمم ذريٕم٦م ذًمؽ ٕن وطمده، اهلل قم٤ٌمدة ي٘مّمد إٟمام ًمذًمؽ اًم٘م٤مصد يم٤من وإن اعم٤ًمضمد

 رؾمقل ومٜمٝمك قمٜمده، واًمدقم٤مء سمف واًمدقم٤مء ودقم٤مئف اًم٘مؼم ص٤مطم٥م ٕضمؾ اعمًجد ي٘مّمد

 يمام قمٜمف يٜمٝمك ذريٕم٦م ذًمؽ يتخذ ًمئال وطمده اهلل ًمٕم٤ٌمدة اعمٙم٤من هذا اخت٤مذ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 اًمتِمٌف وهق اًمراضمح٦م اعمٗمًدة ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م اًمثالصم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ هنك



 633 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 وهلذا إوىم٤مت، شمٚمؽ ذم اًمّمالة ىمّمد ذم وًمٞمس اًمنمك إمم يٗميض اًمذي سم٤معمنميملم

 أفمٝمر وهق إوىم٤مت هذه ذم ُمٜمٝمؿ يمثػم ومًقهمٝم٤م إؾم٤ٌمب ذوات ذم اًمٕمٚمامء شمٜم٤مزع

 ذوات وومٕمؾ اًمراضمح٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م أبٞمح اًمذريٕم٦م ًمًد يم٤من إذا اًمٜمٝمل ٕن اًمٕمٚمامء ىمقزم

 ُمّمٚمحتٝم٤م ومتٗمقت ومٞمٝم٤م يٗمٕمؾ مل إذا ويٗمقت إوىم٤مت هذه ذم إًمٞمف حيت٤مج إؾم٤ٌمب

 ذم ومٕمٚمف يٛمٙمـ وم٢مٟمف ًمف ؾم٥ٌم ٓ ُم٤م سمخالف اًمراضمح٦م، اعمّمٚمح٦م ُمـ ومٞمٝم٤م ح٤م وم٠مبٞمح٧م

 اًمٜمٝمل شمقضم٥م ُمٗمًدة وومٞمف راضمح٦م ُمّمٚمح٦م قمٜمف سم٤مًمٜمٝمل شمٗمقت ومال إوىم٤مت هذه همػم

 ذًمؽ يٗميض ًمئال اًمنمك ذريٕم٦م ًمًد إوىم٤مت هذه ذم اًمّمالة قمـ هنٞمف يم٤من وم٢مذا قمٜمف،

 واًم٘مٛمر اًمِمٛمس دقمقة أهؾ يٗمٕمٚمف يمام وؾم١ماهل٤م ودقم٤مئٝم٤م ًمٚمِمٛمس اًمًجقد إمم

 هق هل٤م واًمًجقد اًمِمٛمس دقمقة أن ُمٕمٚمقُم٤م يم٤من وي٠ًمخقهن٤م يدقمقهن٤م اًمذي واًمٙمقايم٥م

 دقم٤مء إمم ذًمؽ يٗميض ًمئال قمٜمٝم٤م هنك اًمتل اًمّمالة ُمـ حتريام أقمٔمؿ ٟمٗمًف ذم حمرم

 قمـ ومٜمٝمك ُم٤ًمضمد واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر اخت٤مذ قمـ هنك ح٤م يمذًمؽ اًمٙمقايم٥م،

 دقم٤مؤهؿ يم٤من - هلؿ واًمًجقد دقم٤مئٝمؿ إمم ذًمؽ يٗميض ًمئال قمٜمده٤م ًمٚمّمالة ىمّمده٤م

 ش:آىمتْم٤مء» ذم وىم٤ملش. ُم٤ًمضمد ىمٌقرهؿ اخت٤مذ ُمـ حتريام أقمٔمؿ هلؿ واًمًجقد

 يتٕملم وهمػمهؿ واعمٚمقك واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ومٝمذه»

 وشمٙمره اعمٕمرووملم، اًمٕمٚمامء سملم ظمالوم٤م ومٞمف أقمٚمؿ ٓ ُم٤م وهذا سمٖمػمه، أو هبدم إزاًمتٝم٤م

 اًمٜمٝمل ٕضمؾ اعمذه٥م فم٤مهر ذم قمٜمدٟم٤م شمّمح وٓ أقمٚمٛمف ظمالف همػم ُمـ ومٞمٝم٤م اًمّمالة

 ًمٙمقن ظمالف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم وًمٞمس أظمرى، وٕطم٤مدي٨م ذًمؽ ذم اًمقارد واًمٚمٕمـ

 هؾ ُمًجد قمـ اعمجردة اعم٘مؼمة ذم أصح٤مسمٜم٤م اظمتٚمػ وإٟمام واطمدا، ومٞمٝم٤م اعمدومقن

 قمغم آظمر؟ ىمؼم قمٜمده يٙمـ مل وإن اًمٗمذ اًم٘مؼم قمـ اًمّمالة قمـ يٜمٝمك أو أىمؼم صمالصم٦م طمدده٤م

 اًمقاطمد اًم٘مؼم قمٜمد وًمق اًمٜمٝمل آظمر يمت٤مب ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ورضمح: ىمٚم٧م - وضمٝملم

 اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ىمؼم قمغم اًمتل اًمٌٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م وىمد -:ىم٤مل صمؿ ذًمؽ ؾمٌؼ وىمد

 اعمتّمالت اًمٜمًقة سمٕمض إن: وم٘مٞمؾ اًمراسمٕم٦م اح٤مئ٦م طمدود إمم إًمٞمٝم٤م يدظمؾ ٓ ُمًدودة

 هذه قمغم اؾمتقًمقا  ح٤م اًمٜمّم٤مرى إن: وىمٞمؾ ًمذًمؽ ومٜم٘م٧ٌم ُمٜم٤مُم٤م ذًمؽ ذم رأت سم٤مخلٚمٗم٤مء

 ُمـ اًمٗمْمؾ أهؾ ويم٤من اعمت٠مظمرة اًمٗمتقح سمٕمد ُمًجدا شمرك صمؿ ذًمؽ ٟم٘مٌقا  اًمٜمقاطمل

 اشم٤ٌمقم٤م ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ أصح٤مهبؿ ويٜمٝمقن اًمٌٜمٞم٦م شمٚمؽ جمٛمقع ذم يّمٚمقن ٓ ؿمٞمقظمٜم٤م



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   636   ُم

 اخت٤مذ قمـ هنٞمف وم٢من: »ومٞمف ىم٤مل صمؿش. شم٘مدم يمام عمٕمّمٞمتف واشم٘م٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُٕمر

 قمٜمده٤م اًمّمالة ىمّمد وقمـ قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء قمـ اًمٜمٝمل يتْمٛمـ ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر

 سمؾ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء قمـ هنق ىمد وم٢مهنؿ اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق قمٜمف ُمٜمٝمل ويمالمه٤م

 ىمّمد ينمع ٓ أنف قمغم أجْم٤م واشمٗم٘مقا  اًمٜمص قمٚمٞمف دل يمام ذًمؽ سمتحريؿ سطمقا 

 .اًم٘مٌقر قمٜمد واًمدقم٤مء اًمّمالة

 ذم ُمٜمف أومْمؾ قمٜمده٤م واًمدقم٤مء قمٜمده٤م اًمّمالة إن: اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد ي٘مؾ ومل

 ذم واًمدقم٤مء اًمّمالة أن قمغم اعمًٚمٛملم قمٚمامء اشمٗمؼ سمؾ اًم٘مٌقر، قمـ اخل٤مًمٞم٦م اعم٤ًمضمد

 سمٜمٞم٧م اًمتل اعم٤ًمضمد ذم واًمدقم٤مء اًمّمالة ُمـ أومْمؾ اًم٘مٌقر قمغم شمٌـ مل اًمتل اعم٤ًمضمد

 يمثػم سح وىمد سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ، ُمٙمروه قمٜمف ُمٜمٝمل هذه ذم واًمدقم٤مء اًمّمالة سمؾ اًم٘مٌقر، قمغم

 أن هٜم٤م واعم٘مّمقد ٟمزاع هذا ذم يم٤من وإن ومٞمٝم٤م، اًمّمالة وسم٢مسمٓم٤مل سمؾ ذًمؽ سمتحريؿ ُمٜمٝمؿ

 اجلقاب» ذم وىم٤ملش. سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ُمٙمروه هق سمؾ سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ُمًتح٥م وٓ سمقاضم٥م ًمٞمس هذا

 :(3)شاعم٘م٤مسمر زوار ذم اًم٤ٌمهر

 ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجده سمخالف ُمٓمٚم٘م٤م قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم واًمّمالة»

 ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف ذم طمرُمتف ويم٤مٟم٧م اًمت٘مقى قمغم أؾمس وم٢مٟمف صالة سم٠مخػ ومٞمف اًمّمالة وم٢من

 اًم٘مؼم ىمٌؾ أنف اقمت٘مد وُمـ: »ىم٤مل صمؿش. ومٞمف احلجرة دظمقل ىمٌؾ اًمراؿمديـ ظمٚمٗم٤مئف وطمٞم٤مة

 ومٞمف احلجرة أدظمٚم٧م ح٤م اًمقًمٞمد ظمالوم٦م ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمف طمدصم٧م وإٟمام ومْمٞمٚم٦م ومٞمف شمٙمـ مل

 ش.ًمٚم٘متؾ ُمًتحؼ اًمًالم قمٚمٞمف سمف ضم٤مء ح٤م ُمٙمذب يم٤مومر أو اجلٝمؾ ذم ُمٗمرط ضم٤مهؾ ومٝمق

 ضم٤مء وم٘مد اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة سمٙمراه٦م ُمرارا اهلل رمحف أومتك وىمد

 :ٟمّمف ُم٤م ًمف اًمٗمت٤موى ذم

 ومٝمؾ اجلامقم٦م ًمّمالة ومٞمف جيتٛمٕمقن واًمٜم٤مس ىمؼم ومٞمف يم٤من إذا اعمًجد ذم: ُم٠ًمخ٦م»

 ٓ؟ أم اًم٘مؼم يٛمٝمد وهؾ ٓ؟ أم ومٞمف اًمّمالة دمقز

                                                           

 حت٧م اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم خمٓمقـم٤مت ُمـ وهل اعمقوقع هبذا يتٕمٚمؼ مم٤م اًمٙمثػمة يمتٌف ذم شمٗمرق ح٤م ضم٤مُمٕم٦م رؾم٤مًم٦م ( 3)

 [.ُمٜمف] ش11 و 66» اًمقرىم٦م ذم ُمٜمٝم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه وُم٤م. جمٛمقع ش365» رىمؿ



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 يم٤من ُمـ إن: »ىم٤مل ٕنف ىمؼم قمغم ُمًجد يٌٜمك ٓ أنف قمغم إئٛم٦م اشمٗمؼ: اجلقاب

 قمـ أهن٤ميمؿ وم٢مين ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر شمتخذوا ومال أٓ ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  ىمٌٚمٙمؿ

 إُم٤م: همػم اًمدومـ ىمٌؾ اعمًجد يم٤من وم٢من ُمًجد ذم ُمٞم٧م دومـ جيقز ٓ وأنفش. ذًمؽ

 يزال أن وم٢مُم٤م اًم٘مؼم سمٕمد سمٜمل اعمًجد يم٤من وم٢من ضمديدا يم٤من إن سمٜمٌِمف وإُم٤م اًم٘مؼم سمتًقي٦م

 وٓ ومرض ومٞمف يّمغم ٓ اًم٘مؼم قمغم اعمٌٜمل وم٤معمًجد اًم٘مؼم صقرة يزال أن وإُم٤م اعمًجد

 ش.أقمٚمؿ واهلل. قمٜمف ُمٜمٝمل وم٢مٟمف ٟمٗمؾ

 صٗمح٦م اًمث٤مين اجلزء ذم -ؿمئ٧م إن- اٟمٔمره٤م هذه ٟمحق أظمرى ومتقى وًمف

 .(3)ش356»

 اًمدري اًمٙمقيم٥م» يمت٤مسمف ذم احلٜمٗمل اهلٜمدي اًمٙم٤مٟمدهٚمقي حيٞمك حمٛمد اًمِمٞمخ وىم٤مل

 :ٟمّمف ُم٤مش اًمؽمُمذي ضم٤مُمع قمغم

 قمغم ُم٤ًمضمد اخت٤مذهؿ ذم سم٤مًمٞمٝمقد اًمِمٌف ُمـ ومٞمف وم٢مٟمام قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد اخت٤مذ وأُم٤م»

 اًم٘مؼم يم٤من ًمق إصٜم٤مم سمٕمٌدة وؿمٌف اعمٞم٧م شمٕمٔمٞمؿ ُمـ ومٞمف وح٤م ويمؼمائٝمؿ أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر

 ي٤ًمرا، أو يٛمٞمٜم٤م يمقٟمف يمراه٦م ُمـ أيمثر اًم٘مٌٚم٦م ضم٤مٟم٥م ذم يمقٟمف ويمراه٦م. اًم٘مٌٚم٦م ضم٤مٟم٥م ذم

 ش.يمراه٦م قمـ خيٚمق ٓ ًمٙمـ ذًمؽ يمؾ ُمـ يمراه٦م أظمػ ومٝمق اعمّمكم ظمٚمػ يم٤من وإن

 ش:اًمٕمٛمدة» ذم واًمٕمٞمٜملش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمر وىمد

 ش.اًمٙمراه٦م شمزداد وم٢مٟمف اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ذم يم٤من إذا اعمًجد ذم اًم٘مؼم أن»

 إمم ذًمؽ وُمرضمع اهلٜمدي، ذيمره اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم اعم٠ًمخ٦م ذم احلؼ هق وهذا

 واعمِم٤مهب٦م اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم صالهتؿ ذم واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٞمٝمقد اًمتِمٌف

                                                           

 :ش66/ 1» شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ شمٚمٛمٞمذه وىم٤مل  (3)

 ذم جيتٛمع ومال وهمػمه أمحد اإلُم٤مم ذًمؽ قمغم ٟمص اعمًجد ذم دومـ إذا يٜمٌش يمام ىمؼم قمغم سمٜمل إذا اعمًجد ومٞمٝمدم»

 يّمح وٓ جيز مل ُمٕم٤م وام ومٚمق ًمٚم٤ًمسمؼ احلٙمؿ ويم٤من ُمٜمف ُمٜمع أظمر قمغم ـمرأ  أهيام سمؾ وىمؼم ُمًجد اإلؾمالم ديـ

 اختذ ُمـ وًمٕمٜمف ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜمٝمل اعمًجد هذا ذم اًمّمالة شمّمح وٓ جيقز وٓ اًمقىمػ هذا

ضم٤م قمٚمٞمف أوىمد أو ُمًجدا اًم٘مؼم  يمام اًمٜم٤مس سملم وهمرسمتف وٟمٌٞمف رؾمقًمف سمف اهلل سمٕم٨م اًمذيـ اإلؾمالم ديـ ومٝمذا. ها

 .[ُمٜمف.]ششمرى



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   630   ُم

 ومٞمٝم٤م، اًمّمالة ي٘مّمد ٓ عمـ وهذا خيٗمك ٓ يمام ذيمره٤م ىمد اًمتل اًمّمقر يمؾ ذم طم٤مصٚمف

 ش:اًمزواضمر» يمت٤مسمف ذم اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ اًمٗم٘مٞمف ٟم٘مٚمف ُم٤م وم٤مؾمٛمع اًم٘م٤مصد وأُم٤م

 هلل اعمح٤مدة قملم هب٤م ُمتؼميم٤م اًم٘مؼم قمٜمد اًمّمالة اًمرضمؾ ىمّمد: احلٜم٤مسمٚم٦م سمٕمض ىم٤مل»

 اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ وم٢من إمج٤مقم٤م، صمؿ قمٜمٝم٤م، ًمٚمٜمٝمل اهلل سمف ي٠مذن مل ديـ واسمتداع ورؾمقًمف

 سم٤مًمٙمراه٦م واًم٘مقل قمٚمٞمٝم٤م، وسمٜم٤مؤهٝم٤م ُم٤ًمضمد واخت٤مذه٤م قمٜمده٤م اًمّمالة: اًمنمك وأؾم٤ٌمب

شمر ومٕمؾ دمقيز سم٤مًمٕمٚمامء ئمـ ٓ إذ ذًمؽ همػم قمغم حمٛمقل  وم٤مقمٚمف، ًمٕمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا

ر ُمًجد ُمـ أرض هل إذ اًم٘مٌقر قمغم اًمتل اًم٘م٤ٌمب وهدم هلدُمٝم٤م اعم٤ٌمدرة وجي٥م  اًميا

 اًم٘مٌقر هبدم ملسو هيلع هللا ىلص وأُمر ذًمؽ قمـ هنك ٕنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٕمّمٞم٦م قمغم أؾم٧ًم ٕهن٤م

 ش.اعمنموم٦م

 وهل أجْم٤م اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء حتريؿ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م أوم٤مدت وىمد هذا

 اًمٜمٝمل ذم اًمٕمٚمامء أىمقال ومٞمف وذيمرٟم٤مش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م أظمرى ُم٠ًمخ٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمٙمت٤مب هذا ُمـش اعم٤ًمضمد أطمٙم٤مم» ذم ٟمذيمره٤م وًمٕمٚمٜم٤م ذًمؽ قمـ

 ([.3/131) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الؼبقر إىل الصالة حتريؿ

 :61 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .همػمهؿ أو ًمألنٌٞم٤مء ىمٌقرا يم٤مٟم٧م ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م، اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة دمقز وٓ 
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 شُمَّمٚمُّقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم  دمٚمًقا  ٓ: »ومٞم٘مقل اًم٘مؼم6 دم٤مه اًمّمالة قمـ يٜمٝمك ويم٤من

 ش.     إًمٞمٝم٤م

 وهق اًمٜمٝمل، ذم إصؾ ٕنف اًم٘مٌقر6 قمغم اًم٘مٕمقد حتريؿ قمغم دًٓم٦م ومٞمف: دمٚمًقا  ٓ: ىمقًمف

ش اًمٜمٞمؾ» ذم واًمِمقيم٤مين ،ش6/313ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين طمٙم٤مه ومٞمام اجلٛمٝمقر ُمذه٥م

ش 1/136ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ٟم٘مٚمف يمام - اًمٙمراه٦م ُمذهٌٝمؿ أن واًمّمقاب ،ش0/31»



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمّمالةُمـ ذوط ُمٙم٤من ا 

 ذيمرٟم٤م ح٤م طمرام6 إٟمف: واحلؼ ،-ش 1/330ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره ومٞمام اجلقزي واسمـ قمٜمٝمؿ،

: وهق ي١ميمده6 ُم٤م ضم٤مء سمؾ اًمٙمراه٦م، إمم ُمٜمف خيرضمف رء يرد ومل اًمتحريؿ، اًمٜمٝمل أصؾ أن ُمـ

 ومتخٚمص صمٞم٤مسمف، ومتحرق مجرة قمغم أطمديمؿ جيٚمس ٕن: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف هريرة أبق رواه ُم٤م

 .شىمؼم قمغم جيٚمس أن ُمـ ًمف ظمػم ضمٚمده6 إمم
 واسمـ ،ش3/643» واًمٜم٤ًمئل ،ش6/33» داود وأبق ،ش1/26» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ش000 و 145 و 6/133» وأمحد ،ش3/3/030» ُم٤مضمف

 َأظْمِّمَػ  أو ؾمٞمػ، أو مجرة، قمغم أُمٌم ٕن: »ُمرومققم٤مً  قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم رواه وُم٤م

 ىمْمٞم٧م اًم٘مٌقر َأَوؾَمطَ  أب٤مزم وُم٤م ُمًٚمؿ، ىمؼم قمغم أُمٌم أن ُمـ إزمَ  أطم٥م سمِرضْمكم6 ٟمٕمكم

 .ش!اًمًقق وؾمط أو طم٤مضمتل،

 .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف
! سمقل أو ًمٖم٤مئط سم٤مجلٚمقس اًم٘مؼم قمغم اجلٚمقس وَم٠َمَوَل  إئٛم٦م6 سمٕمض أهمرب وىمد

 ذم طمزم اسمـ ذًمؽ سمٓمالن سملم وىمد ،- اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - سم٤مـمؾ أو وٕمٞمػ شم٠مويؾ وهق

 .ومٞمف ومراضمٕمٝم٤م وضمقه6 ُمـش 1/312ش »اعمحغم»

 قمٚمٞمف، وآشمٙم٤مء واجلٚمقس اًم٘مؼم وْطء وأيمرهُ ش: »602ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل 

 طمٞمٜمئذٍ  وم٠مرضمق رضورة، ومذًمؽ يٓم٠مه6 سم٠من إٓ ُمٞم تِف ىمؼم إمم اًمًٌٞمَؾ  اًمرضمُؾ  جيد ٓ أن إٓ

 .شاهلل ؿم٤مء إن يًٕمف أن
 ومٚمٞمس وم٘مط6 اًمزي٤مرة ٕضمؾ اعمٞم٧م ىمؼم إمم اًمقصقل ُمـ اًم٘مّمد يم٤من إن:  ىمٚم٧م

 سمٕمٞمد، ُمـ شمتح٘مؼ اًمزي٤مرة ٕن اًمِمديد6 اًمققمٞمد ُمـ شم٘مدم ُم٤م هب٤م ُيًتحؾ سميورة ذًمؽ

 ٓ: »اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل وًمذًمؽ ٟمٗمًف6 اًم٘مؼم إمم اًمقصقل ذـمٝم٤م ُمـ وًمٞمس

 .شيٙمره ومٕمؾ6 وإن َيْ٘مُٕمد، وٓ سمٕمٞمد، ُمـ ويزار ًميورة، إٓ اًم٘مؼم يقـم٠م
ٟم٦م»  قمـ ٟم٘مالً ش 3/402ش »اعمحت٤مر رد» ذم يمذا  .شاًمٗمت٤موى ظمزا

 اعمقاومؼ وهق اإلـمالق، قمٜمد اعمراد ٕهن٤م حتريؿ6 يمراه٦م أنفش: يٙمره: »ىمقًمف وفم٤مهر

 ش.اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم يراضمع شمتٛم٦م6 وًمٚمٌح٨م. أقمٚمؿ واهلل. إطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   632   ُم

 ُمـ ٕنف اًم٤ٌمًمغ6 اًمتٕمٔمٞمؿ ُمـ ومٞمف ح٤م. إًمٞمٝم٤م ُمًت٘مٌٚملم: أي: إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ: ىمقًمف

  ذم يمذا. اًمٌٚمٞمغ واًمتٕمٔمٞمؿ سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ، آؾمتخٗم٤مف قمـ اًمٜمٝمل سملم ومجٛمع اعمٕمٌقد، ُمرشم٦ٌم

 إٟم٤ًمن ىمّمد وم٢من. ُمٙمروه ذًمؽ وم٢من» :آظمر ُمقوع ذم ىم٤مل صمؿ. ًمٚمٛمٜم٤مويش  اًمٗمٞمض»

 يمراه٦م واعمراد اهلل، سمف ي٠مذن مل ُم٤م اًمديـ ذم اسمتدع وم٘مد اًمٌ٘مٕم٦م6 شمٚمؽ ذم سم٤مًمّمالة اًمتؼمك

 ش.اًمتٜمزيف

 يٌٕمد، مل - ًمٔم٤مهره - سمتحريٛمف ىمٞمؾ وًمق. أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل يمذا:  »اًمٜمقوي ىم٤مل 

. ـهاش. حتريؿ يمراه٦م ُمٙمروه٦م ومٝمل اعم٘مؼمة6 ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل احلدي٨م ُمـ وي١مظمذ

َقى، وأن ُمًجد، اًم٘مؼم قمغم ُيٌٜمك أن وأيمرهش: »3/602ش  »إم»  وذم ًَ  يّمغم أو ُي

 ش.إًمٞمف يّمغم أو ُمًقى، همػم وهق قمٚمٞمف

ه، إًمٞمف6 صغم وإن: ىم٤مل  : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: ُم٤مًمؽ أظمؼمٟم٤م أؾم٤مء، وىمد أضمزأ

 ش.ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى6 اًمٞمٝمقد اهلل ىم٤مشمؾ»

ٜم٦م هذا وأيمره: »ىم٤مل  ًُّ  أطمد يٕمٔمؿ أن - أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل - يمره وأنف وأصم٤مر، ًمٚم

 قمغم واًمْمالل اًمٗمتٜم٦م ذًمؽ ذم شم١مُمـ ومل ُمًجدًا، ىمؼمه - يتخذ: يٕمٜمل - اعمًٚمٛملم ُمـ

 .اٟمتٝمك. شسمٕمد ي٠ميت ُمـ
 ذم ضم٤مء ضمدًا6 صحٞمح طمدي٨م ُُمٕمَْمالً  ُم٤مًمؽ قمـ ذيمره اًمذي واحلدي٨م

 وأبق قم٤ٌمس، واسمـ قم٤مئِم٦م،: ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م6 ُمـ مجع قمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم»

 .زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م اجلراح، سمـ قمٌٞمدة وأبق صم٤مسم٧م، سمـ وزيد هريرة،
 وأيب ُمًٕمقد، واسمـ اًمٌجكم، اهلل قمٌد سمـ وضمٜمدب أجْم٤ًم، قم٤مئِم٦م: قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .ُمرؾمالً  ي٤ًمر سمـ وقمٓم٤مء اخلدري، ؾمٕمٞمد
 ُم٤م ومٞمف وسمٞمٜم٧م ،شاجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم أخٗم٤مفمٝمؿ وؾم٘م٧م أطم٤مديثٝمؿ، ظمرضم٧ُم  وىمد

 ذم اًمٖمٚمق ذم ومقىمٕمقا  اعمًٚمٛملم6 أيمثر قمٜمٝم٤م همٗمؾ اًمتل اعمٝمٛم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد

 ىم٤مل وىمد واًمديـ، اًمنمع طمدود قمـ ظم٤مرضم٤مً  شمٕمٔمٞمامً  وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ واًمّم٤محللم، إوًمٞم٤مء

 سمٕمض ىم٤ملش: »363 صش »اًمٙم٤ٌمئر اىمؽماف قمـ اًمزواضمر» ذم اًمٗم٘مٞمف اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ

 وًمرؾمقًمف، هلل اعمح٤مداة قَملْمُ  هب٤م ُمتؼميم٤مً  اًم٘مؼم قمٜمد اًمّمالةَ  اًمرضمؾ ىَمّْمدُ : احلٜم٤مسمٚم٦م



 633 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 وأؾم٤ٌمب اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ وم٢من إمج٤مقم٤ًم6 صمؿ قمٜمٝم٤م، ًمٚمٜمٝمل اهلل6 سمف ي٠مذن مل ديـ وإسمداع

 حمٛمقل سم٤مًمٙمراه٦م واًم٘مقل. قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مؤه٤م أو ُم٤ًمضمد، واخت٤مذه٤م قمٜمده٤م، اًمّمالة اًمنمك

ُـّ  ٓ إذ ذًمؽ6 همػم قمغم شمر ومٕمؾٍ  دمقيزُ  سم٤مًمٕمٚمامء ُئَم ـُ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا  وجي٥م وم٤مقِمٚمِِف، ًَمْٕم

ر6 ُمًجد ُمـ أرض هل إذ اًم٘مٌقر، قمغم اًمتل اًم٘م٤ٌمب وهدم هلدُمٝم٤م، اعم٤ٌمدرة  اًميا

 هبدم ملسو هيلع هللا ىلص وأُمر ذًمؽ، قمـ هنك ٕنف 6ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٕمّمٞم٦م قمغم ُأؾم٧ًم ٕهن٤م

ج أو ىمٜمديؾ يمؾ إزاًم٦م ودم٥م اعمنموم٦م، اًم٘مٌقر ش. وٟمذره وىمٗمف يّمح وٓ ىمؼم، قمغم ها

 .شاًمزواضمر» ذم ُم٤م اٟمتٝمك
 شمنميع وأنف حمرم، وقمٜمده اًم٘مؼم إمم اًمّمالة ىمّمد أن واحلٜمٌكم اعمٜم٤موي يمالم وم٠موم٤مد

 ي٘مّمدون - اعمِم٤ميخ سمٕمض طمتك - اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  شمرى ذًمؽ وُمع اهلل، سمف ي٠مذن مل

 ذًمؽ6 ذم هلؿ ىمٞمؾ وإذا هب٤م، واًمتؼمك قمٜمده٤م، ًمٚمّمالة واًمّم٤محللم إوًمٞم٤مء ُم٘م٤مُم٤مت

 ومام ذًمؽ6 ذم صدىمقا  وًمئـ! ؾمٚمٞمٛم٦م وقم٘م٤مئدٟم٤م ـمٞم٦ٌم، وٟمٞم٤مشمٜم٤م سم٤مًمذ٤مت، إقمامل إٟمام: ىم٤مًمقا 

 اًمٔمقاهر، قمغم إطمٙم٤مم سمٜمك إٟمام ٕنف احلٙمٞمؿ6 اًمِم٤مرع قمٜمد اعم١ماظمذة ُمـ سمٛمٜمجٞمٝمؿ هق

ئر يتقمم واهلل  .اًمنا
 رؾمقل ي٤م وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م: سم٘مقًمف ظم٤مـمٌف ُمـ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنٙمر وًم٘مد

 .شوطمده اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ىمؾ! ٟمدًا؟ هلل ضمٕمٚمتٜمل: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل! اهلل

 ُمع ذيٙم٤مً  جيٕمٚمف أن ىمّمد ُم٤م اًمرضمؾ ذًمؽ أن يٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من وًم٘مد

راً  إٓ ملسو هيلع هللا ىلص سمف آُمـ ُم٤م - قمٜمف اهلل ريض - وهق اهلل،  جيٕمٚمف ومٙمٞمػ اًمنمك6 ُمـ ومرا

 طمتك ًم٤ًمٟمف ُمـ ؾمٛمٕمف ُم٤م قمٚمٞمف أنٙمر وإٟمام ُمٜمف، ذًمؽ يٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من! هلل؟ ذيٙم٤مً 

َُمفُ   .واًمْمالل اًمنمك يقهؿ سمام أظمرى ُمرة يتٙمٚمؿ ومال ُمرة6 ُيَ٘مق 
 ذًمؽ يؼمرون صمؿ ووالل، ذك فم٤مهره٤م ُمٜمٙمرة، أقمامًٓ  ي٠متقن اًمٜم٤مس ومامهل١مٓء  

 قم٘م٤مئدهؿ، ومًدت ىمد ه١مٓء ُمـ يمثػماً  أن يٕمٚمؿ واهلل! زقمٛمٝمؿ؟ ذم احلًـ سم٘مّمدهؿ

 يمًٌقا، سمام ضمزاؤهؿ ذًمؽ يِمٕمرون6 ٓ أو يِمٕمرون طمٞم٨م ُمـ اًمنمك وداظَمَٚمٝم٤م

 .فمٝمري٤مً  وراءهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أطم٤مديثف وضمٕمٚمقا 



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   634   ُم

 داود وأبق ،ش1/26» ُمًٚمؿ أظمرضمف. صحٞمح طمدي٨م هق[ احلدي٨م وهذا]

 واسمـ» ،شسمقٓق ـمٌع - 3/351» واًمؽمُمذي ،ش3/360» واًمٜم٤ًمئل ،ش3/33»

 ،ش011» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش3/652» واًمٓمح٤موي ،[ ش6/4/350ش ]3/51/6» ظمزيٛم٦م

 اًمٜم٤ًمئل، وًمٗمظ. سمف ُمرومققم٤مً  اًمَٖمٜمَقي َُمْرصَمد أيب طمدي٨م ُمـش 0/311» وأمحد

 .وأمحد عمًٚمؿ، رواي٦م وهقش. قمٚمٞمٝم٤م دمٚمًقا  وٓ اًم٘مٌقر، إمم شمّمٚمقا  ٓ: »واًمٓمح٤موي
 سمًٜمده يناًمٓمؼما  ـمريؼ ُمـ اعم٘مدد أظمرضمف: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 قمغم شمّمٚمقا  وٓ ىمؼم، إمم شمّمٚمقا  ٓ: »سمٚمٗمظ قمٜمف قمٙمرُم٦م قمـ يمٞم٤ًمن سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ش.ىمؼم

 .احلدي٨م ُمٜمٙمر: اًمٌخ٤مري ومٞمف ىم٤مل: يمٞم٤ًمن سمـ اهلل وقمٌد: اعم٘مدد ىم٤مل 

 .وٕمٞمػ: اًمرازي طم٤مشمؿ أبق وىم٤مل 

 ًمف6 أظمرضم٤م واًمًٌتل ظمزيٛم٦م اسمـ رأجٜم٤م ح٤م أن٤َم إٓ. سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل 

 .أظمرضمٜم٤مه

 اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» و ،شُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير: »يمت٤مسمك واٟمٔمر

 .شوسمدقمٝم٤م
 ([3/301) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الػرائض يشؿؾ هؾ قز فقف مسجد دم الصالة عـ الـفل

 والســ؟

 ؟[والسنة الفرض يشمل قرب فوه مسجد يف الصالة عن النهي هل]: السائؾ

 ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّمالة سمٕمدم ٟمٜمّمح ٟمحـ: أوًٓ  اًم٘مْمٞم٦م! أظمل ي٤م اعمٝمؿ :الشقخ

 .ؾمٜم٦م وٓ ومرض ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  ىمؼم ومٞمف اًمذي اعمًجد



 635 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 قمغم وًمٞمس اهلل ـم٤مقم٦م قمغم سُمٜمِل اًمذي اعمًجد خيت٤مر أن اعمًٚمؿ قمغم ُٟمقضم٥م وإٟمام 

 قمغم ُمٌٜمٞم٦م ُم٤ًمضمد -اهلل ُمٕمّمٞم٦م قمغم سُمٜمِل اًمذي- اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ اهلل، ُمٕمّمٞم٦م

 اًمذيـ ًمٕمـ ذم ُمتقاشمرة أطم٤مدي٨م قمٜمف ضم٤مءت واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ٕن اًم٘مٌقر6

 .ُم٤ًمضمد وص٤محلٞمٝمؿ أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون

 هذه ومٗمل سم٤مًمّمالة، هذا اعمٙمٚمػ طمقازم ىمؼم قمـ ظم٤مزم ُمًجد يقضمد ٓ يم٤من وم٢مذا 

 أو اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م وشمؽمك وطمدك سمٞمتؽ ذم َصؾ  : ًمف ي٘م٤مل أن سملم إُمر يدور احل٤مًم٦م

 .اجلامقم٦م صالة قمٚمٞمؽ شمٗمقت ٓ أضمؾ ُمـ اعمًجد هذا ذم َصؾ  

يـ أظمػ: هلذا ىمٞمؾ وهذا، هذا سملم إُمر دار وم٢مذا   ُمع اعمًجد ذم يّمكم أنف اًمنَمَ

 إن٤مس يم٠موئلؽ ًمٞمس أنف اإلٟم٤ًمن، هذا سمٛمثؾ اعمٗمروض أن وسمخ٤مص٦م اجلامقم٦م،

 ىمؼم6 ومٞمف ًمٞمس ُمًجد ذم أو ىمؼم ومٞمف ُمًجد ذم اًمّمالة ُمٕمٝمؿ شَمْٗمُرق ٓ اًمذيـ اًمٖم٤مومٚملم

 .قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ٕهنؿ

ًمٞمف جيد ٓ ٕنف ىمؼم6 ومٞمف اًمذي اعمًجد ذم يّمكم اًمذي ومٝمذا  ومٞمف ًمٞمس ُمًجداً  طمقا

 ُمًجد ذم اًمّمالة أن أظمريـ طمؼ ذم ُيَتَّمَقر ُم٤م طم٘مف ذم ُيَتَّمَقر ٓ: يٕمٜمل هذا ىمؼم،

 أىمقى قمذره يٙمقن ومٝمذا اًمقزّم، هذا ومٞمف ًمٞمس اًمذي اعمًجد ُمـ أومْمؾ ُمثالً  َوزمّ  ومٞمف

 هذه حيٛمؾ ٓ اًمذي ذاك ُمـ اعمًجد هذا ُمثؾ ذم صغم إذا ومٞمام وضمؾ قمز اهلل قمٜمد

 .اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة

 هذا ذم يّمكم: ىمٚمٜم٤م اعمحٔمقرات، شُمٌِٞمح اًميورات: ىم٤مقمدة ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  ًمٙمـ

 .وطمده داره ذم وًمٞمس اعمًجد

 ُيَّمٚم ـل ٓ ومٝمق سم٘مدره٤م، شُمَ٘مَدر اًميورة: اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة مت٤مم ُمـ واٟمٓمالىم٤مً  

ٜمَـ ًُّ  .مج٤مقم٦م يقضمد ٓ هٜم٤م ٕنف اعمًجد6 هذا ذم اًم

ت ٓ أضمؾ ُمـ هٜم٤م اعمًجد ذم اًمّمالة ًمف ضَمَقزٟم٤م ٟمحـ   صالة ُم٤مذا؟ قمٚمٞمف ُٟمَٗمق 

 .اجلامقم٦م



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   661   ُم

ٜم٦م أُم٤م  ًُّ  اًمّمالة اعمديٜم٦م، ذم أو ُمٙم٦م ذم واطمد ًمق: وصم٤مٟمٞم٤مً  مج٤مقم٦م، شُمقضمد ٓ: أوًٓ  اًم

 ذم سمٞمتف ذم صالشمف صالة، سم٠مخػ اًمٜمٌقي اعمًجد ذم واًمّمالة صالة، أخػ سمامئ٦م ُمٙم٦م ذم

 .ًمٚمًٜمـ اعمٙمل اعمًجد أو اًمٜمٌقي اعمًجد ذم صالة ُمـ أومْمؾ اعمديٜم٦م ذم أو ُمٙم٦م

 ومٝمق ىمؼم، ومٞمف ُمًجد سم٤مًمؽ ومام اًمٌٞمقت، ذم شمّمغم أن اًمًٜمـ ذم إصؾ: يٕمٜمل 

 . ٟم٘مقًمف اًمذي هذا اًمٌٞم٧م، ذم يّمكم

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 ( 11: 11: 16/   313/  واًمٜمقر اهلدى)  

 ومباركفا اإلبؾ معاضـ دم الصالة جتقز ال

 [:ومٞمٝم٤م اًمّمالة دمقز ٓ اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 دمدوا ومٚمؿ اًمّمالة طميت إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وُم٤ٌمريمٝم٤م اإلسمؾ ُمٕم٤مـمـ :الثالث

 أقمٓم٤من ذم شمّمٚمقا  وٓ اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم ومّمٚمقا  اإلسمؾ وأقمٓم٤من اًمٖمٜمؿ ُمراسمض إٓ

 :سم٘مقًمف آظمر طمدي٨م ذم ذًمؽ وقمٚمؾش اإلسمؾ

 ظمرج صمؿش[ش. ]ٟمٗمرت إذا وه٤ٌمهب٤م قمٞمقهن٤م شمرون أٓ] اًمِمٞم٤مـملم ُمـ ظمٚم٘م٧م وم٢مهن٤م»

[: ىم٤مل أن إمم اعمٕم٘مقوملم سملم اًمتل اًمزي٤مدة وطُمًـ صحتف قمغم ُمدًمالً  احلدي٨م اإلُم٤مم

 اًمٕملم سمٗمتح قمٓمـ مجعش إقمٓم٤من» و اًمٓم٤مء ويمن اعمٞمؿ سمٗمتح ُمٕمٓمـ مجعش: اعمٕم٤مـمـ»

 إذا اإلسمؾ إًمٞمف شمٜمحك اًمذي اعمقوع هق اًمٕمٓمـ: »إزهري ىم٤مل اعمٝمٛمٚمتلم واًمٓم٤مء

 إمم قمٓمٜمٝم٤م ُمـ ومتٕمقد صم٤مٟمٞم٤م احلقض هل٤م يٛمأل صمؿ ومٞمف ومتؼمك إومم اًمنمسم٦م ذسم٧م

 اح٤مء قمـ اإلسمؾ شمٕمٓمـ وٓ: »ىم٤ملش اًمٕمٚمؾ وهق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمنمسم٦م وشمنمب ًمتٕمؾ احلقض

 شمؽمك اًمذي وُمقوٕمٝم٤م: »ىم٤ملش - اًمراء وشمِمديد اعمٞمؿ سمتخٗمٞمػ - اًم٘مٞمظ مح٤مرة ذم إٓ

 ش.اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ٟم٘مٚمفش. وُمٕمٓمٜم٤م قمٓمٜم٤م يًٛمك اح٤مء قمغم ومٞمف
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: طمزم اسمـ ىم٤مل أقمؿش اعمؼمك» ف وقمٚمٞمف اجلٛمؾ ًمؼموك ظم٤مص ُمقوعش اعمٕمٓمـ» ومـ

 ومٞمف شمٜم٤مخ اًمذي اعمقوع هق اًمٕمٓمـ ٕن قمٓمٜم٤م ُمؼمك يمؾ وًمٞمس ُمؼمك ومٝمق قمٓمـ ويمؾ»

 ش.طم٤مل يمؾ قمغم ًمؼمويمٝم٤م اعمتخذ اعمقوع ٕنف أقمؿ واعمؼمك وم٘مط اح٤مء وروده٤م قمٜمد

 ُمذه٥م وهق اإلسمؾ ُم٤ٌمرك ذم اًمّمالة حتريؿ قمغم يدٓن ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م واحلديث٤من

 ش.أبدا أقم٤مد إسمؾ قمٓمـ ذم صغم ُمـ: »ىم٤مل أنف أمحد قمـ وروى طمزم اسمـ

 قمٚمٞمف سمًط وم٢من: ىمٞمؾش ومٞمف يّمكم ٓ: »ىم٤مل إسمؾ قمٓمـ إٓ جيد مل قمٛمـ ُم٤مًمؽ وؾمئؾ

 ش.أجْم٤م ٓ: »ىم٤مل صمقسم٤م؟

 وسمف أصح٤مسمٜم٤م قمٜمد اًمٕمٛمؾ وقمٚمٞمف: »هريرة أيب طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد اًمؽمُمذي وىم٤مل

 ش.وإؾمح٤مق أمحد ي٘مقل

 اًمٜمج٤مؾم٦م قمدم ُمع اًمٙمراه٦م قمغم اًمٜمٝمل محؾ إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 اًمٜمج٤مؾم٦م هل اًمٜمٝمل قمٚم٦م سم٠من اًم٘مقل قمغم يتؿ إٟمام وهذا وضمقده٤م، ُمع اًمتحريؿ وقمغم

 ؾمٛمٚمٜم٤م وًمق ومٞمف، ىمدُمٜم٤م ُم٤م قمروم٧م وىمد وأزسم٤مهل٤م اإلسمؾ أبقال ٟمج٤مؾم٦م قمغم ُمتقىمػ وذًمؽ

 سملم احل٤مل اومؽمق ح٤م اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اًمٕمٚم٦م ٕن قمٚم٦م ضمٕمٚمٝم٤م يّمح مل ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م أن

 وأبقاهل٤م اجلٜمًلم ُمـ يمؾ أرواث سملم سم٤مًمٗمرق ىم٤مئؾ ٓ إذ اًمٖمٜمؿ ُمراسمض وسملم أقمٓم٤مهن٤م

 وهق ٟمٗمرت ومرسمام اًمٜمٗمقر ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م اًمٜمٝمل طمٙمٛمف إن: ىمٞمؾ ىمد وأجْم٤م اًمٕمراىمل، ىم٤مل يمام

 قمـ اعمٚمٝمل اخل٤مـمر شمِمقش أو ُمٜمٝم٤م ًمف حيّمؾ أذى أو ىمٓمٕمٝم٤م إمم ومت١مدي اًمّمالة ذم

 هذا وقمغم ُم٤مًمؽ وأصح٤مب اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب اًمٜمٝمل قمٚمؾ وهبذا اًمّمالة، ذم اخلِمقع

 ويرؿمد طمٞمٜمئذ، ٟمٗمقره٤م ي١مُمـ إذ قمٜمٝم٤م همٞمٌتٝم٤م وسملم ُمٕم٤مـمٜمٝم٤م ذم اإلسمؾ يمقن سملم ومٞمٗمرق

 ذم شمّمٚمقا  ٓ: »سمٚمٗمظ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد أمحد قمٜمد ُمٖمٗمؾ اسمـ طمدي٨م هذا صح٦م إمم

 ش.ٟمٗمرت إذا وهٞمئتٝم٤م قمٞمقهن٤م إمم شمرون أٓ اجلـ ُمـ ظمٚم٘م٧م وم٢مهن٤م اإلسمؾ أقمٓم٤من

 ؿم٤مء إن حمٚمف ذم ؾمٞم٠ميت يمام اًمٌٕمػم إمم يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن هذا ويٕمٙمر: ىمٚم٧م

 ذم أجْم٤م حمتٛمؾ هذا ٕن اًمٜمٗمقر ٓطمتامل هق ًمٞمس اًمٜمٝمل أن قمغم يدل ومٝمذا شمٕم٤ممم اهلل

 اعمٙم٤من سمخّمقص هق إٟمام اًمٜمٝمل أن أرى وم٢مين وًمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤م، اجل٤مئزة اًمّمقرة هذه

 يدل طمزم اسمـ ويمالم. اًمّمالة وىم٧م - ٓ أو إسمؾ ومٞمف يم٤مٟم٧م ؾمقاء - واعمؼمك اعمٕمٓمـ



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   666   ُم

 واطمد مجؾ ًمؼموك اعمتخذ اعمقوع ذم اًمٌت٦م اًمّمالة دمقز ٓ: »اهلل رمحف ىم٤مل هذا قمغم

 وقمٚمٞمف ضم٤مئزة، اًمٌٕمػم إمم واًمّمالة ومّم٤مقمدا، واطمد ًمٌٕمػم قمٓمٜم٤م اعمتخذ ذم وٓ ومّم٤مقمدا،

 اًمّمالة ضم٤مزت قمٓمـ اؾمؿ قمٜمف يً٘مط طمتك اعمٙم٤من ذًمؽ إمم اإلسمؾ شم٠موي أن اٟم٘مٓمع وم٢من

 ش.ومٞمف

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. اًمِمقيم٤مين إًمٞمف ُم٤مل اًمذي اًمتٗمريؼ يٗمٞمد ٓ وم٤محلدي٨م

 صمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمره٤من ٓ واهٞم٦م ويمٚمٝم٤م اًمٕمٚم٦م سمٞم٤من ذم أظمرى أىمقآ اًمِمقيم٤مين ذيمر صمؿ

 ُم٘مت٣م قمغم اًمقىمقف احلؼ أن ًمؽ شمٌلم اًمٕمٚم٦م ذم آظمتالف هذا قمروم٧م إذا: »ىم٤مل

 ُمراسمض ذم سم٤مًمّمالة إُمر وأُم٤م. واًمٔم٤مهري٦م أمحد إًمٞمف ذه٥م يمام اًمتحريؿ وهق اًمٜمٝمل

 ش.اشمٗم٤مىم٤م ًمٚمقضمقب ًمٞمس إسم٤مطم٦م وم٠مُمر اًمٖمٜمؿ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚمف ذم هذا سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

 ([.3/146) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 اإلبؾ معاضـ دم الصالة عـ الـفل عؾة

 .اعمّمكم   شم١مذي رسمام سم٠مهن٤م ُمٕمٚمؾ اًمٜمٝمل[: ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 ُمراسمض ذم صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٞمٝم٤م ضم٤مء وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ اًمتٕمٚمٞمؾ هذا

 ش.اًمِمٞم٤مـملم ُمـ ظُمٚم٘م٧م وم٢مهن٤م اإلسمؾ6 أقمٓم٤من ذم شمّمٚمقا  وٓ اًمٖمٜمؿ،

 سمـ اهلل قمٌد قمـ واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌٞمٝم٘مل، وأمحد، واًمٓمح٤موي، ُم٤مضمف، اسمـ رواه

 اًمؼماء طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمفش. اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده ُُمٖمَٗمؾ،

 وم٢مهن٤م 6- اًمٖمٜمؿ ُمراسمض: يٕمٜمل - ومٞمٝم٤م صٚمقا : »وومٞمف هٜم٤مك6 سمٞمٜمتف يمام صحٞمح سمًٜمد

 ش.53/  6ش »اعمقوح» ذم اخلٓمٞم٥م رواه وىمد ،شسمريم٦م

 (102/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت
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 احلامم دم الصالة جتقز ال

 [:ومٞمٝم٤م اًمّمالة دمقز ٓ اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 .اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م احلامم :الرابع

ش. واحلامم اعم٘مؼمة إٓ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 وهق احلدي٨م ًمٔم٤مهر - اًمتحريؿ: أقمٜمل - اعم٘مؼمة ذم يمٝمق احلامم ذم اًمّمالة وطمٙمؿ

 أبق وىم٤ملش: »اًمٜمٞمؾ» ذم وىم٤مل ومٞمف اًمّمالة سمٓمالن إمم ذه٤ٌم سمؾ طمزم واسمـ أمحد ُمذه٥م

 قمـ وروي اًمٔم٤مهري٦م، ذه٧ٌم ذًمؽ وإمم احلدي٨م، فم٤مهر قمغم مح٤مم ذم يّمغم ٓ: صمقر

 ُم٤م: طمزم اسمـ ىم٤مل. ُم٘مؼمة ذم وٓ مح٤مم ذم وٓ طمش إمم يّمٚملم ٓ: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ

 سمـ ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع قمـ ذًمؽ ُمثؾ ورويٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م، ذم خم٤مًمٗم٤م هذا ذم قم٤ٌمس ٓسمـ ٟمٕمٚمؿ

 حتؾ وٓ: طمزم اسمـ ىم٤مل. أبٞمف قمـ زي٤مد سمـ واًمٕمالء وظمٞمثٛم٦م اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ ُمٓمٕمؿ

 وؾم٘مػ ؾمٓمحف قمغم وٓ طمدوده، مجٞمع قمغم سم٤مسمف ُمٌدأ ذًمؽ ذم ؾمقاء مح٤مم ذم اًمّمالة

 اؾمؿ قمٜمف يً٘مط رء سمٜم٤مئف ُمـ ؾم٘مط وم٢من ىم٤مئام، أو يم٤من ظمرسم٤م طمٞمٓم٤مٟمف وأقم٤مزم ُمًتقىمده

 ذم اًمّمالة صح٦م إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م. اٟمتٝمك. طمٞمٜمئذ أروف ذم اًمّمالة ضم٤مزت مح٤مم

 أدريم٧م أجٜمام: »طمدي٨م ٟمحق سمٕمٛمقُم٤مت ومتًٙمقا  ُمٙمروه٦م وشمٙمقن اًمٓمٝم٤مرة ُمع احلامم

 .ُمتٜمجس مح٤مم قمغم اًمٜمٝمل ومحٚمقا ش ومّمؾ اًمّمالة

 ش.اًمٕمٛمقم ًمذًمؽ خمّمّم٦م واحلامم اعم٘مؼمة أطم٤مدي٨م ٕن إوًمقن ىم٤مًمف ُم٤م واحلؼ

 ومٞمف شمٙمثر ٕنف: وم٘مٞمؾ احلامم ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل طمٙمٛم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد

 .أقمٚمؿ واهللش. إصح وهق: »اًمٜمقوي ىم٤مل اًمِمٞم٤مـملم، ُم٠موى ٕنف: وىمٞمؾ اًمٜمج٤مؾم٤مت

 .([3/156) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   660   ُم

 فقف يغتسؾ الذي احلامم دم الصالة حؽؿ

 وًمٞمس ومٞمف، يٖمتًؾ اًمذي احلامم ؿمٞمخ، ي٤م احلامم ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 اًمٕم٤مُمٞم٦م؟ قمغم سم٤محلامم

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ اعمٕمروف، هذا اعمٖمتًؾ ذم احلامم ذم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 ُمالسمًٝمؿ، اًمٜم٤مس يٜمزع طملم ظم٤مص ُمٙم٤من ذم هٜم٤مك اجلزائر، ذم هٜم٤مك احلامُم٤مت ذم

 اعمٙم٤من؟ هذا ُمثؾ ذم اًمّمالة دمقز ومٝمؾ اًمٜم٤مس، ومٞمف ُيَّمٚم ـل ُُمَّمغّم  ٟمٔمٞمػ ُمٙم٤من هٜم٤مك

 .اًمًقق مح٤مم هذا :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمٌٞم٧م؟ مح٤مم أو :الشقخ

 .اًمًقق مح٤مم :مداخؾة

 اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ ُيٜمْٝمك اًمذي احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد هق ٟمٕمؿ، :الشقخ

 .واحلامم

 اًمًقق مح٤مم ذم شمٕمتؼم هل همروم٦م ذم وًمٞمس اًمزُم٤من، ذًمؽ ذم اعمٕمروف احلامم هق 

 .إـمالىم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ومٞمٝم٤م ٟمرى ٓ اعمٙم٤من هذا ذم وم٤مًمّمالة سمٛمّمغم،

 ( 11: 11: 30/ 014/واًمٜمقر اهلدى)  

 الشقطان إلقف يلوي مقضع كؾ دم الصالة جتقز ال

 [:اًمّمالة ومٞمٝم٤م حترم اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]



 661 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ويم٤مًمٙمٜم٤مئس واًمٗمجقر اًمٗمًؼ يم٠مُم٤ميمـ اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمف ي٠موي ُمقوع يمؾ :اخلامس

: اًمّمٌح صالة قمـ وٟم٤مُمقا  ؾمٗمرهؿ ذم ٟمزًمقا  طملم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ذًمؽ وٟمحق واًمٌٞمع

 ش.ومٞمف يّمؾ ومٚمؿ اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف طميٟم٤م ُمٜمزل هذا وم٢من رطمٚمتف سمرأس رضمؾ يمؾ ًمٞم٠مظمذ»

 ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ُمع قمرؾمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 سم٤مح٤مء دقم٤م صمؿ ومٗمٕمٚمٜم٤م: ىم٤مل. ومذيمره... ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ٟمًتٞم٘مظ

 .اًمٖمداة ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ ؾمجدشملم ؾمجد صمؿ ومتقو٠م

 .واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه ىمت٤مدة أبق ُمٗمّمال اًم٘مّم٦م هذه روى وىمد

 ش.اعمقاىمٞم٧م» ذم شم٘مدُم٧م وىمد ُمٜمف اًمِم٤مهد ُمقوع

 ش:اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 واحل٤مٟم٦م اخلٛمر ُمقاوع ُمثؾ وذًمؽ سم٤مٓشمٗم٤مق ُمٙمروه٦م اًمِمٞمٓم٤من ُم٠موى ذم اًمّمالة»

 .واًمٌٞمع واًمٙمٜم٤مئس اًمٗم٤مطمِم٦م اعمٕم٤ميص ُمـ وٟمحقه٤م اعمٙمقس وُمقاوع

 وٓ سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦م يامس ومل ذًمؽ ُمـ رء ذم صغم وم٢من ذًمؽ وٟمحق واحلِمقش

 ومٞمٝم٤م شمٙمره ٓ إودي٦م سمٓمقن أن واقمٚمؿ: »ىم٤مل صمؿش اًمٙمراه٦م ُمع صالشمف صح٧م صمقسمف

. اًمقادي سمٓمـ ذم اًمّمالة شمٙمره: اًمٖمزازم ىمقل وأُم٤م همػمه٤م، ذم شمٙمره ٓ يمام اًمّمالة

 ومٞمف ٟم٤مم اًمذي اًمقداي ذم اًمّمالة اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل يمره وإٟمام قمٚمٞمف، أنٙمروه وم٤ٌمـمؾ

 اًمّمالة شمٙمره ٓ: اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل وىمد واد، يمؾ ذم ٓ اًمّمالة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أن ويًتح٥م. أقمٚمؿ واهلل اًمِمٞمٓم٤من ذًمؽ سم٘م٤مء ٟمتح٘مؼ ٓ ٕن٤م أجْم٤مح اًمقادي ذًمؽ ذم

 ش.احلدي٨م هلذا اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف طميه ُمقوع ذم يّمكم ٓ

 - اًمقضمقب أقمٜمل - آؾمتح٤ٌمب ُمـ أقمغم هق ُم٤م يٗمٞمد سمٔم٤مهره احلدي٨م: ىمٚم٧م

 ىمقًمٜم٤م ومٝمق سمف ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا سم٤مخلروج إي٤مهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُٕمره

 :وىم٤مل. أقمٚمؿ واهلل
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 واسمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اعمٜمذر اسمـ طمٙم٤مه واًمٌٞمٕم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم اًمّمالة وشمٙمره»

 ش.قمٜمف اهلل ريض وُم٤مًمؽ قم٤ٌمس

 :ىم٤مل أنف قمٛمر قمـ شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري روى وىمد

 قم٤ٌمس اسمـ ويم٤من. واًمّمقر ومٞمٝم٤م اًمتل اًمتامصمٞمؾ أضمؾ ُمـ يمٜم٤مئًٙمؿ ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م

: ومٞمف وزادش اجلٕمدي٤مت» ذم اًمٌٖمقي أوصٚمف وهذا. مت٤مصمٞمؾ ومٞمٝم٤م سمٞمٕم٦م إٓ اًمٌٞمٕم٦م ذم يّمكم

 .اعمٓمر ذم ومّمغم ظمرج مت٤مصمٞمؾ ومٞمٝم٤م يم٤من وم٢من

 ىمدم ح٤م: ىم٤مل قمٛمر ُمقمم أؾمٚمؿ ـمريؼ ُمـ اًمرزاق قمٌد ومقصٚمف قمٛمر ىمقل وأُم٤م

 أن أطم٥م: وىم٤مل - قمٔمامئٝمؿ ُمـ ويم٤من - ـمٕم٤مُم٤م اًمٜمّم٤مرى ُمـ رضمؾ ًمف صٜمع اًمِم٤مم

 - ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّمقر أضمؾ ُمـ يمٜم٤مئًٙمؿ ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م: قمٛمر ًمف وم٘م٤مًمف وشمٙمرُمٜمل دمٞمئٜمل

 ش.اًمٗمتح» ُمـ ـها. - اًمتامصمٞمؾ يٕمٜمل

 واًمٌٞمٕم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم اًمّمالة ذم اًمؽمظمٞمص اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ اًمٜمقوي طمٙمك صمؿ

 وإٓ قم٤ٌمس، اسمـ أثر يٗمٞمده يمام واًمتامصمٞمؾ اًمّمقر قمـ ظم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام ذًمؽ وًمٕمؾ

 صم٧ٌم يمام صقره ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م ٕن اًمّمقاب قمـ سمٕمٞمد إـمالىمف قمغم ومٝمق

 اًمّمقر، ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م حم٤م طمتك اًمٙمٕم٦ٌم يدظمؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وٕن ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ

 ًمٚمحدي٨مش اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام اًم٘مؼم قمغم اعمٌٜمل اعمًجد سمٛمٜمزًم٦م هل صمؿ

 ُمًجدا ىمؼمه قمغم سمٜمقا  ومامت اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا أوئلؽ إن: »اًم٤ًمسمؼ

ر وم٠موئلؽ اًمتّم٤موير، شمٚمؽ ومٞمف وصقروا  مل إذا وأُم٤م ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 ش:آظمتٞم٤مرات» ذم وىم٤مل أقمٚمؿ، واهلل اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم اًمّمح٤مسم٦م صغم وم٘مد صقر ومٞمٝم٤م يٙمـ

 وم٤مًمّمالة اعمّمقرة اًمٙمٜمٞم٦ًم دظمقل يمراه٦م إصح٤مب قم٤مُم٦م قمٚمٞمف اًمذي واعمذه٥م»

 وٓ ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي اًمّمقاب هق وهذا يمراه٦م أؿمد شمّم٤موير ومٞمف ُمٙم٤من يمؾ وذم ومٞمٝم٤م

 ش.ؿمؽ

 ([.3/151) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 ادغصقبة األرض دم الصالة جتقز ال

 [:اًمّمالة ومٞمٝم٤م حترم اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 ذم حيرم ومألن اًمّمالة همػم ذم حيرم ومٞمٝم٤م اًمٚم٨ٌم ٕن اعمٖمّمقسم٦م إرض :السادس

ـَ آَُمٜمُقا َٓ شَمْدظُمُٚمقا سُمٞمُقشًم٤م : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد أومم اًمّمالة ٤َم اًَمِذي هَمػْمَ سُمٞمُقشمُِٙمْؿ طَمتَك َي٤مَأهيُّ

قا  ًُ
َت٠ْمنِ ًْ  ش.[64 - 63: اًمٜمقر]♂ ...شَم

 قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ وطمرم إذن سمدون اًمدظمقل جمرد قمـ اعم١مُمٜملم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ومٜمٝمك

 وأومم، أومم ومٞمٝم٤م اًمّمالة وحتريؿ أومم ومٞمٝم٤م واًمٚم٨ٌم إرض أو اًمدار همّم٥م ومتحريؿ

ُم٤م اعمٖمّمقسم٦م إرض ذم اًمّمالة يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ  وإٟمام. اًمٜمقوي ٟم٘مٚمف يمام سم٤مإلمج٤مع طمرا

 ذم طمزم واسمـ أمحد وىم٤مل صحٞمح٦م أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر ومٞمٝم٤م اًمّمالة صح٦م ذم اظمتٚمٗمقا 

 ش.سم٤مـمٚم٦م إهن٤مش: »إطمٙم٤مم أصقل ذم إطمٙم٤مم» وش اعمحغم»

 ومال سم٤مًمّمالة خيتص ٓ اعمٜمع ٕن اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اًمّمقاب إمم وإىمرب

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. صحتٝم٤م يٛمٜمع

 ([.3/151) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وصػف صؿؾف وما رضار مسجد دم الصالة جتقز ال

 [:اًمّمالة ومٞمٝم٤م حترم اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

ر ُمًجد :السابع را سمٜمل ُمًجد ويمؾ ىم٤ٌمء سم٘مرب اًمذي اًميا  سملم وشمٗمري٘م٤م رضا

ًرا َويُمْٗمًرا  : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اعمًٚمٛملم ا ِجًدا رِضَ ًْ ـَ اخَتَُذوا َُم َوشَمْٗمِريً٘م٤م سَملْمَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواًَمِذي

ـْ ىَمٌُْؾ  ـْ طَم٤مَرَب اهلل َوَرؾُمقًَمُف ُِم َ
ِ
ِجٌد  : ▬ىمقًمف إمم♂ َوإِْرَص٤مًدا عم ًْ َٓ شَمُ٘مْؿ ومِٞمِف َأبًَدا عَمَ

ـْ َأَوِل َيْقٍم َأطَمؼُّ َأْن شَمُ٘مقَم ومِٞمفِ  َس قَمغَم اًمَتْ٘مَقى ُِم  ش.[314 - 313: اًمتقسم٦م] ♂ُأؾم 

 :ُمٚمخّمف ُم٤م اًمتٗمًػم قمٚمامء ىم٤مل
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. ي٠متٞمٝمؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ وـمٚمٌقا  ىم٤ٌمء ُمًجد اختذوا قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمل إن»

 ٟمٌٜمل: وىم٤مًمقا  قمقف سمـ همٜمؿ سمٜمق إظمقاهنؿ ومحًدهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمف ومّمغم

ٟمٜم٤م ُمًجد ذم صغم يمام ًمٜم٤م ومٞمّمكم ي٠متٞمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم وٟمٌٕم٨م ُمًجدا  ومٞمف ويّمكم إظمقا

 اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  شمٌقك إمم يتجٝمز وهق ملسو هيلع هللا ىلص وم٠متقه. (3)اًمِم٤مم ُمـ ىمدم إذا قم٤مُمر أبق

 وشمدقمق ومٞمف ًمٜم٤م شمّمكم أن وٟمح٥م اعمٓمػمة واًمٚمٞمٚم٦م واًمٕمٚم٦م احل٤مضم٦م ًمذي ُمًجدا سمٜمٞمٜم٤م ىمد

 اهلل ومٕمّمٛمف وإصم٤ٌمشمف شم٘مريره قمغم ومٞمف سمّمالشمف آطمتج٤مج سمذًمؽ أرادوا وإٟمام - سم٤مًمؼميم٦م

 ٕتٞمٜم٤ميمؿ ىمدُمٜم٤م ومٚمق ؿمٖمؾ وطم٤مل ؾمٗمر قمغم إين: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل - ومٞمف اًمّمالة ُمـ

 ومٞمف وصٚمقا  ُمٜمف ومرهمقا  وىمد أتقه شمٌقك ُمـ اٟمٍمف ومٚمامش اهلل ؿم٤مء إن ًمٙمؿ وصٚمٞمٜم٤م

 سمخؼم اًم٘مرآن قمٚمٞمف ومٜمزل وي٠متٞمٝمؿ ًمٞمٚمًٌف سم٘مٛمٞمّمف ومدقم٤م وإطمد واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م

ر ُمًجد  اعمًجد هذا إمم اٟمٓمٚم٘مقا : »وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومدقم٤م اًميا

 .وهدُمقه اعمًجد وم٠مطمرىمقا  ُمنقملم ومخرضمقا ش وأطمرىمقه وم٤مهدُمقه أهٚمف اًمٔم٤ممل

ر ُمًجد ذم اًمّمالة دمقز ٓ أنف قمغم دًٓم٦م أي٦م وذم  ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًميا

 شمٕم٤ممم سم٘مقًمفش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ وٟمص وهمػمهؿ اح٤مًمٙمٞم٦م هذا إمم ذه٥م وىمد اعم٤ًمضمد

 ش.صالة ُمقوع ًمٞمس أنف ومّمح: »ىم٤مل♂ ادً بَ أَ  ٞمفِ ومِ  ؿْ ٘مُ شمَ  َٓ : ▬أي٦م ذم

ر ُمًجد ذم ظم٤مص٦م يم٤مٟم٧م وإن وأي٦م: ىمٚم٧م  يمام سمذاشمف ُم٘مّمقدا هق ومٚمٞمس اًميا

ر ُمـ هب٤م وصػ اًمتل إوص٤مف اعم٘مّمقد سمؾ خيٗمك ٓ  ُمًجد ومٙمؾ واًمتٗمريؼ، اًميا

ر، ُمًجد طمٙمؿ ًمف يم٤من سمٕمْمٝم٤م أو إوص٤مف هذه ومٞمف وضمدت  ىم٤مل وًمذًمؽ اًميا

 ش:شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل

را سمٜمل ُمًجد ويمؾ: قمٚمامؤٟم٤م ىم٤مل»  ُمًجد طمٙمؿ ذم ومٝمق وؾمٛمٕم٦م ري٤مء أو رضا

ر  :أجْم٤م وىم٤ملش. ومٞمف اًمّمالة دمقز ٓ اًميا

                                                           

 ذم ذف وًمف اجل٤مهٚمٞم٦م ذم قم٤ٌمدة ومٞمف ويم٤من اًمٙمت٤مب أهؾ قمٚمؿ وىمرأ  اجل٤مهٚمٞم٦م ذم شمٜمٍم ىمد يم٤من اخلزرج ُمـ رضمؾ (3)

 ومرغ وح٤م ومترد يًٚمؿ أن وم٠مبك اًم٘مرآن ُمـ قمٚمٞمف وىمرأ  اهلل إمم دقم٤مه ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من يمٌػم اخلزرج

 قمغم يًتٜمٍمه اًمروم ُمٚمؽ هرىمؾ إمم ذه٥م وفمٝمقر ارشمٗم٤مع ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمر ورأى أطمد ُمـ اًمٜم٤مس

 يٕمدهؿ واًمري٥م اًمٜمٗم٤مق أهؾ ُمـ إنّم٤مر ُمـ ىمقُمف ُمـ مج٤مقم٦م إمم ويمت٥م قمٜمده وأىم٤مم وُمٜم٤مه ومققمده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ىمدم إذا ًمف ُمرصدا يٙمقن ُمٕم٘مال ًمف يتخذوا أن وأُمرهؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمف ي٘م٤مشمؾ سمجٞمش ؾمٞم٘مدم أنف ويٛمٜمٞمٝمؿ

 [.ُمٜمف].قمٚمٞمٝمؿ



 665 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ُمـ واعمٜمع هدُمف وجي٥م ُمًجد ضمٜم٥م إمم ُمًجد يٌٜمك أن جيقز ٓ: قمٚمامؤٟم٤م ىم٤مل»

 ومال يمٌػمة اعمحٚم٦م شمٙمقن أن إٓ ؿم٤مهمرا  ومٞمٌ٘مك إول اعمًجد أهؾ يٜمٍمف ًمئال سمٜم٤مئف

 اعمٍم ذم يٌٜمك أن يٜمٌٖمل ٓ: ىم٤مًمقا  ويمذًمؽ. طمٞمٜمئذ ومٞمٌٜمك واطمد ُمًجد أهٚمٝم٤م يٙمٗمل

 أطمرق وىمد دمزه، مل اجلٛمٕم٦م ومٞمف صغم وُمـ اًمث٤مين، ُمٜمع وجي٥م وصمالصم٦م ضم٤مُمٕم٤من اًمقاطمد

ر ُمًجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ذم ًمٞمّمكم ضم٤مء أنف ؿم٘مٞمؼ قمـ اًمٓمؼمي وأؾمٜمد. وهدُمف اًميا

 ومٞمف يّمؾ مل ومالن سمٜمل ُمًجد إن: ًمف وم٘مٞمؾ وم٤مشمتف ىمد اًمّمالة ومقضمد هم٤مرضة ُمًجدسمٜمل

ر قمغم سمٜمل ٕنف ومٞمف أصكم أن أطم٥م ٓ: وم٘م٤مل سمٕمد  ش.رضا

 ([.3/152) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 والعذاب اخلسػ مقاضع دم الصالة جتقز ال

 [:اًمّمالة ومٞمٝم٤م حترم اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 اًمٌٙم٤مء ُمع إٓ ُمٓمٚم٘م٤م دظمقهل٤م جيقز ٓ وم٢مٟمف واًمٕمذاب اخلًػ ُمقاوع :الثامـ

 شمدظمٚمقا  ٓ[: »سم٤محلجر ُمر ح٤م] واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم اهلل ُمـ واخلقف

 مل وم٢من سم٤ميملم شمٙمقٟمقا  أن إٓ[ احلجر أصح٤مب] قمذسمقا  اًمذي اًم٘مقم ه١مٓء قمغم اًمٌٞمقت

 ىمٜمع صمؿش ]أص٤مهبؿ ُم٤م ُمثؾ يّمٞمٌٙمؿ أن أظم٤مف وم٢مين قمٚمٞمٝمؿ شمدظمٚمقا  ومال سم٤ميملم شمٙمقٟمقا 

 [ش.اًمقادي أضم٤مز طمتك اًمًػم وأهع[ اًمرطمؾ قمغم وهق سمردائف] رأؾمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 :ـمرق صمالصم٦م قمٜمف وًمف قمٜمف اهلل ريض قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ هق احلدي٨م

 .ًمف هق اًمًالم قمٚمٞمف يمالُمف ُمـ اعمرومقع واًمٚمٗمظ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ :األول

 ـمرق ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م ذم - ًمف واًمًٞم٤مق - وأمحد وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .صمالصمل أمحد قمٜمد أؾم٤مٟمٞمده وسمٕمض. قمٜمف

 ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ - سمالل اسمـ وهق - ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

 :سمٚمٗمظ
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 سمئره٤م ُمـ ينمسمقا  ٓ أن أُمرهؿ شمٌقك همزوة ذم احلجر ٟمزل ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن

 اًمٕمجلم ذًمؽ يٓمرطمقا  أن وم٠مُمرهؿ. واؾمت٘مٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م قمجٜم٤م ىمد: وم٘م٤مًمقا  ُمٜمٝم٤م يًت٘مقا  وٓ

 .اح٤مء ذًمؽ وهرىمقا 

 احلجر هبؿ ٟمزل شمٌقك قم٤مم سم٤مًمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٟمزل: سمٚمٗمظ ٟم٤مومع قمـ: الثاين

 ُمٜمٝم٤م ومٕمجٜمقا  صمٛمقد ُمٜمٝم٤م ينمب يم٤من اًمتل أسم٤مر ُمـ اًمٜم٤مس وم٤مؾمتً٘مك صمٛمقد سمٞمقت قمٜمد

 صمؿ اإلسمؾ اًمٕمجلم وقمٚمٗمقا  وم٠مهرىمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مُمرهؿ سم٤مًمٚمحؿ اًم٘مدور وٟمّمٌقا 

 يدظمٚمقا  أن وهن٤مهؿ اًمٜم٤مىم٦م ُمٜمٝم٤م شمنمب يم٤من اًمتل اًمٌئر قمغم هبؿ ٟمزل طمتك هبؿ ارحتؾ

 شمدظمٚمقا  ومال أص٤مهبؿ ُم٤م ُمثؾ يّمٞمٌٙمؿ أن أظمِمك إين: »ىم٤مل قمذسمقا  اًمذيـ اًم٘مقم قمغم

 ش.قمٚمٞمٝمؿ

 .قمٜمف - ضمقيري٦م اسمـ يٕمٜمل - صخر صمٜم٤م: اًمّمٛمد قمٌد صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 قمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ أظمرضم٤مه وىمد. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ش.ٟم٤مومع قمـ أؾم٤مُم٦م شم٤مسمٕمف» :اًمٌخ٤مري وىم٤مل. إًمخ... وهن٤مهؿ: ىمقهلؿ دون ٟمحقه سمف ٟم٤مومع

 .ديٜم٤مر اسمـ طمدي٨م ٟمحق سمف قمٛمر اسمـ قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ: اًمث٤مًم٨م

 اًمزي٤مدة وومٞمف. قمٜمف اًمزهري ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 قمغم وهق سمردائف: »ىمقًمف إٓ واًمٌٞمٝم٘مل اًمٌخ٤مري قمٜمد وإظمرى اجلٛمٞمع قمٜمد إومم

 .رواي٦م ذم اًمٌخ٤مري ويمذا ٕمحد رواي٦م ذمش اًمرطمؾ

 ىم٤مل سم٤ميمٞم٤م إٓ هب٤م واعم٘م٤مم اعمٕمذسملم أُم٤ميمـ ذم اًمدظمقل قمـ اًمٜمٝمل احلدي٨م ومٗمل

 ش.وهمػمه٤م ًمٚمّمالة اعم٘م٤مم ذًمؽ ذم ومدظمؾ: »اًمٌٞمٝم٘مل

 وقمٜمف داود أبق أظمرضمف ومٞمف ُمتٙمٚمؿ أنف إٓ سيح طمدي٨م ذًمؽ ذم ضم٤مء وىمد

 أيب قمـ اعمرادي ؾمٕمد سمـ قمامر قمـ أزهر سمـ وحيٞمك هلٞمٕم٦م اسمـ ـمري٘ملم ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل

 ي١مذن اعم١مذن ومج٤مءه يًػم وهق سم٤ٌمسمؾ ُمر قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م أن: اًمٖمٗم٤مري ص٤مًمح

 ملسو هيلع هللا ىلص طمٌٞمٌل إن: ىم٤مل ومرغ ومٚمام اًمّمالة وم٠مىم٤مم اعم١مذن أُمر ومٞمٝم٤م سمرز ومٚمام اًمٕمٍم سمّمالة

 .ُمٚمٕمقٟم٦م وم٢مهن٤م سم٤مسمؾ أرض ذم أصكم أن وهن٤مين اعم٘مؼمة ذم أصكم أن هن٤مين



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

. سمٛمٕمٜم٤مه سمف اًمٖمٗم٤مري ص٤مًمح أيب قمـ ؿمداد سمـ احلج٤مج قمـ أجْم٤م قمٜمٝمام أظمرضمف صمؿ

 ش:اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤ملش ُم٘م٤مل احلدي٨م هذا إؾمٜم٤مد ذم: »اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 ش.وٕمػ إؾمٜم٤مده ذم»

 - اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد واؾمٛمف - ص٤مًمح أيب سملم آٟم٘مٓم٤مع قمٚمتف وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 ورضم٤مًمفش.ُمرؾمٚم٦م قمكم قمـ روايتف: »يقٟمس اسمـ ىم٤مل وم٘مد. قمٜمف اهلل ريض قمكم وسملم

 .ُمقصم٘مقن

 يمره قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م أن ويذيمر: »اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل قمكم قمغم ُمقىمقوم٤م ورد وىمد

 قمٌد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه إثر وهذا: »احل٤مومظ وىم٤ملش. سم٤مسمؾ سمخًػ اًمّمالة

 قمكم ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل - اًمالم وشمِمديد اعمٝمٛمٚم٦م ويمن اعمٞمؿ سمْمؿ وهق - اعمٚمح أيب سمـ اهلل

 أظمرى ـمريؼ وُمـ شمٕمداه: أي أضم٤مزه طمتك يّمؾ ومٚمؿ سم٤ٌمسمؾ اًمذي اخلًػ قمغم ومٛمررٟم٤م

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤ملش. هب٤م اهلل ظمًػ أرض ذم ٕصكم يمٜم٧م ُم٤م: ىم٤مل قمكم قمـ

 وىمد: »داود أيب ـمريؼ ُمـ اعمرومقع قمكم طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمدش آىمتْم٤مء» ذم شمٞمٛمٞم٦م

 قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ هذا ُمـ أووح سم٢مؾمٜم٤مد اهلل قمٌد اسمٜمف رواي٦م ذم أمحد اإلُم٤مم روى

 ويمره. ذًمؽ ٟمحق أو اخلًػ وأرض سم٤مسمؾ سم٠مرض اًمّمالة يمره أنف: هذا ُمـ ٟمحق

 أصكم أن هن٤مين: وىمقًمف قمٜمف اهلل ريض ًمٕمكم اشم٤ٌمقم٤م إُمٙمٜم٦م هذه ذم اًمّمالة أمحد اإلُم٤مم

 ذم اعمِمٝمقر واحلدي٨م ُمٚمٕمقٟم٦م أرض ذم يّمكم ٓ أن ي٘ميض. ُمٚمٕمقٟم٦م وم٢مهن٤م سم٤مسمؾ أرض ذم

 ذًمؽ ذم دظمؾ اًمٕمذاب أرض إمم اًمدظمقل قمـ هنك ىمد يم٤من إذا وم٢مٟمف هذا يقاومؼ احلجر

ر ُمًجد قمـ ؾمٌح٤مٟمف ىمقًمف ذًمؽ ويقاومؼ وهمػمه٤م اًمّمالة ♂ ادً بَ أَ  ٞمفِ ومِ  ؿْ ٘مُ شمَ  َٓ  : ▬اًميا

ـَ اهلل  : ▬ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل اًمٕمذاب أُمٙمٜم٦م ُمـ يم٤من وم٢مٟمف ـْ َأؾَمَس سُمٜمْٞم٤َمَٟمُف قَمغَم شَمْ٘مَقى ُِم َأوَمَٛم

ـْ َأؾَمَس  ٍن ظَمػْمٌ َأْم َُم : اًمتقسم٦م]♂ سُمٜمْٞم٤َمَٟمُف قَمغَم ؿَمَٗم٤م ضُمُرٍف َه٤مٍر وَم٤مهْن٤َمَر سمِِف ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمَؿَ  َوِرْوَقا

 ش.دظم٤من ُمٜمف ظمرج هدم ح٤م أنف روي وىمد [315

 أضمده٤م مل وم٢مين همػمه٤م أو قمٜمف اهلل قمٌد ُم٤ًمئؾ ذم ًمٕمٚمٝم٤م ٕمحد قمزاه٤م اًمتل واًمرواي٦م

 وأيب أُمدي يمالم وُم٘مت٣مش: »آظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل صمؿش اعمًٜمد» ذم



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   616   ُم

 ٓ: أمحد وٟمص ىمقي وهق اخلًػ أرض ذم اًمّمالة شمّمح ٓ أنف قم٘مٞمؾ سمـ اًمقوم٤مء

 ش.ومٞمٝم٤م يّمكم

 أرض دظمقل قمـ اًمٜمٝمل وطمدي٨م اًمّمالة سمٓمالن قمغم دًمٞمال ٟمجد مل إٟمٜم٤م: وأىمقل

 ًمق قمكم طمدي٨م ويمذًمؽ. ومٞمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م سم٠مهن٤م ي٘م٤مل طمتك سم٤مًمّمالة ظم٤مص٤م ًمٞمس اًمٕمذاب

 قمـ اًمٜمٝمل وهذا: »ؾم٤مىمف أن سمٕمد اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل وًمذًمؽ اًمٌٓمالن قمغم يدل ٓ صح

 يٕمد مل ومٞمٝم٤م صغم ومٚمق اًمّمالة إمم يرضمع عمٕمٜمك ًمٞمس - ُمرومققم٤م صم٧ٌم إن - ومٞمٝم٤م اًمّمالة

 ديٜم٤مر اسمـ ـمريؼ ُمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ...ش صمٜم٤م يمام - أقمٚمؿ واهلل - هق وإٟمام

 أن أظم٤مف وم٢مين: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمٜمٝمل قمٚم٦م إمم اإلؿم٤مرة وومٞمف

 ش.أص٤مهبؿ ُم٤م ُمثؾ يّمٞمٌٙمؿ

 ش:اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل ًمٙمـ ومٞمٝم٤م اًمّمالة حتريؿ يٗمٞمد اًمٜمٝمل فم٤مهر ٟمٕمؿ

 ش.سم٤مسمؾ أرض ذم اًمّمالة طمرم اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا أقمٚمؿ وٓ»

 ([.3/154) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادلمقمني عـ مرتػع مؽان عذ الصالة لإلمام جيقز ال

 أن ًمف جيقز ومال اح٠مُمقُملم ُمٙم٤من ُمـ أقمغم وهق اإلُم٤مم ومٞمف ي٘مػ اعمرشمٗمع اعمٙم٤من»

 - ظمٚمٗمف واًمٜم٤مس رء ومقق اإلُم٤مم ي٘مقم أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك» وم٘مد ومٞمف يّمكم

 ش.- ُمٜمف أؾمٗمؾ: يٕمٜمل

 .إًمخ....ش هنك: »ىم٤مل اًمٌدري ُمًٕمقد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 قمـ إقمٛمش قمـ اًمٓمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد سمـ زي٤مد ـمريؼ ُمـ اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 :وىم٤مل. قمٜمف مه٤مم قمـ إسمرايؿ

 ش.ٟمٕمٚمؿ ومٞمام مه٤مم همػم يروه ومل اًمٙم٤ٌمء زي٤مد همػم يروه مل»



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 طمذيٗم٦م صغم: ىم٤مل مه٤مم قمـ ُمٜمف أتؿ أجْم٤م احل٤ميمؿ أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ: ىمٚم٧م

 ومٚمام ومرضمع ومٛمده صمٞم٤مسمف سمٛمج٤مُمع ُمًٕمقد أبق وم٠مظمذ ديم٤من ومقق ومت٘مدم سم٤معمدائـ سم٤مًمٜم٤مس

 اإلُم٤مم ي٘مقم أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن شمٕمٚمؿ أخؿ: ُمًٕمقد أبق ًمف ىم٤مل اًمّمالة ىم٣م

 ُمددشمٜمل؟ طملم أضمٌتؽ شمرين ومٚمؿ: ىم٤مل ظمٚمٗمف؟ اًمٜم٤مس ويٌ٘مك ومقق

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف طمًـ وإؾمٜم٤مده

 طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل يمام ص٤مًمح وهق طمٗمٔمف ضمٝم٦م ُمـ يمالم اهلل قمٌد سمـ زي٤مدة وذم

 ش:اًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل وىمد. احلدي٨م هذا ًمف ذيمر وىمد أبٞمف قمـ

 ش.ًملم إؾمح٤مق اسمـ همػم قمـ طمديثف وذم اعمٖم٤مزي ذم صم٧ٌم صدوق»

 سمـ يٕمغم ـمريؼ ُمـ أجْم٤م واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف وم٘مد سمف يتٗمرد مل ًمٙمٜمف: ىمٚم٧م

 يم٤مٟمقا  أهنؿ شمٕمٚمؿ أخؿ: ىم٤مل أنف إٓ إومم احل٤ميمؿ رواي٦م ٟمحق سمف إقمٛمش صمٜم٤م: قمٌٞمد

 ذًمؽ؟ قمـ يٜمٝمقن

 اًمٍمحي٦م ذم زي٤مد رواي٦م سمٛمٕمٜمك ومٝمق اعمّمٓمٚمح ذم شم٘مرر يمام اعمرومقع طمٙمؿ ًمف وهذا

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ ىم٤مل صمؿ اًمرومع ذم

 ويمذًمؽش اًمتٚمخٞمص» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ أجْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف ىم٤مٓ يمام وهق

هش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي صححف  .أجْم٤م واًمٌٞمٝم٘مل ًمٚمِم٤مومٕمل وقمزا

 ي٘مؿ ومال اًم٘مقم اًمرضمؾ أم إذا: »سمٚمٗمظ سمٜمحقه أظمرى ـمريؼ ُمـ داود أبق أظمرضمف صمؿ

 ش.ُم٘م٤مُمٝمؿ ُمـ أرومع ُمٙم٤من ذم

 ومٞمف ًمٙمـ: »احل٤مومظ ىم٤مل. طمذيٗم٦م ضمٌذه واًمذي ي٤مه سمـ قمامر يم٤من اإلُم٤مم أن وومٞمف

 ش.أىمقى وإول جمٝمقل

 اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد اعمرشمٗمع اعمٙم٤من ذم اإلُم٤مم وىمقف حتريؿ قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ش:اعمجٛمقع» ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي وم٘م٤مل ذًمؽ ذم

 أظمر ُمقوع ُمـ أقمغم اح٠مُمقم أو اإلُم٤مم ُمقوع يٙمقن أن يٙمره: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل»

 اإلُم٤مم شمٙمٌػمات اًم٘مقم اح٠مُمقم ًمٞمٌٚمغ أو اًمّمالة أومٕم٤مل ًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ إًمٞمف اطمتٞم٩م وم٢من



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   610   ُم

 قمـ رواي٦م وهق ُمذهٌٜم٤م هذا. اعم٘مّمقد هذا ًمتحّمٞمؾ آرشمٗم٤مع اؾمتح٥م ذًمؽ وٟمحق

 وطمٙمك وإوزاقمل، ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف ُمٓمٚم٘م٤م آرشمٗم٤مع يٙمره أنف رواي٦م وقمٜمف طمٜمٞمٗم٦م، أيب

 ش.اًمّمالة شمٌٓمؾ: ىم٤مل أنف إوزاقمل قمـ طم٤مُمد أبق اًمِمٞمخ

 يٗمٞمد وذًمؽ سم٤مًمّمالة ظم٤مص اًمقارد اًمٜمٝمل أن ذًمؽ ذم ُمًتٜمده وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 - وًمٙمٜمف طمزم ٓسمـ ُمذه٤ٌم اًم٘مقل هذا يٙمقن أن اًمالئؼ ويم٤من. أقمٚمؿ واهلل اًمٌٓمالن

 وٓ أيت ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمحدي٨م حمتج٤م ضمقازه إمم ذه٥م - ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم

 وهق: »ىم٤مل طمٞم٨م اعمذيمقر ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ووٕمػ ذًمؽ سمٞم٤من ي٠ميت يمام ومٞمف دًمٞمؾ

 هبذه هق وًمٞمس ىم٤مل يمذاش. وٕمٞمػ وهق اًمٌٙم٤مئل اهلل قمٌد سمـ زي٤مد سمف اٟمٗمرد ؾم٤مىمط ظمؼم

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام سمف يتٗمرد مل هق صمؿ سمْمٕمٗمف ي٘مٓمع سمحٞم٨م اًمْمٕمػ ذم اعمٜمزًم٦م

 ي١مُمٝمؿ أن يمره أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼمي روى وىمد هذا

 ش.اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمفش: »اعمجٛمع» ذم ىم٤مل. اعمرشمٗمع اعمٙم٤من قمغم

 ىم٤مُم٦م ىمدر اعمٙم٤من ارشمٗم٤مع يم٤من إذا هق إٟمام قمٜمف اعمٜمٝمل أن إمم سمٕمْمٝمؿ ذه٥م وىمد

 هذا قمغم دًمٞمؾ وٓ قمٜمدهؿ، ضم٤مئز ذًمؽ وقمٙمس اعمًجد ذم يٙمقن أن سمنمط وزي٤مدة

 إٟمف: وقمروم٤م ًمٖم٦م ومٞمف ي٘م٤مل أن يّمح ُمٙم٤من يمؾ سمؾ رأي جمرد هق إٟمام اًمًٜم٦م ذم اًمتٗمّمٞمؾ

 .قمٜمف ُمٜمٝمل ومٝمق اعم١ممتلم ُمٙم٤من ُمـ أرومع

 :إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗمرق ذم اًمٕمٚمامء أىمقال طمٙمك أن سمٕمد اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ

 اعمًجد سملم ومرق همػم ُمـ اعم١ممتلم قمغم اإلُم٤مم ارشمٗم٤مع ُمٜمع إدًم٦م ُمـ واحل٤مصؾ»

 ذًمؽ قمـ يٜمٝمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ: ُمًٕمقد اسمـ ًم٘مقل وومقىمٝم٤م ودوهن٤م اًم٘م٤مُم٦م وسملم وهمػمه

 اعم١مشمؿ ارشمٗم٤مع وأُم٤م: »ىم٤مل صمؿ احلدي٨م،...ش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »ُمًٕمقد اسمـ وىمقل

 اًمٕمٚمؿ اعم١مشمؿ يٛمٙمـ ٓ وضمف قمغم ذراع صمالصمامئ٦م ومقق يٙمقن سمحٞم٨م ُمٗمرـم٤م يم٤من وم٢من

 دون يم٤من وإن وهمػمه، اعمًجد سملم ومرق همػم ُمـ ًمإلمج٤مع ممٜمقع ومٝمق اإلُم٤مم سم٠مومٕم٤مل

 أيب ومٕمؾ إصؾ هذا ويٕمْمد اعمٜمع، دًمٞمؾ ي٘مقم طمتك اجلقاز وم٤مٕصؾ اعم٘مدار ذًمؽ

 ش.قمٚمٞمف يٜمٙمر ومل اعمذيمقر هريرة



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 أيب اسمـ ووصٚمفش صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف إًمٞمف اعمِم٤مر هريرة أيب أثر: ىمٚم٧م

 سمّمالة اعمًجد ومقق هريرة أيب ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم

 آظمر وضمف ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ًمٙمٜمف وٕمػ ومٞمف وص٤مًمح: »احل٤مومظ ىم٤مل. اإلُم٤مم

 ش.وم٤مقمتْمد هريرة أيب قمـ

 ش.اًمٜمٞمؾ» ذم يمام واًمٌٞمٝم٘مل اًمِم٤مومٕمل أجْم٤م وأظمرضمف

 ًميورة ذًمؽ يٙمقن أن وم٢مُم٤م ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم يّمكم يم٤من إذا اعم١مشمؿ: أجْم٤م وأىمقل

 يمالم ومال إول يم٤من وم٢من رضورة، ًمٖمػم يٙمقن أن وإُم٤م ذًمؽ، همػم أو اعمٙم٤من يمْمٞمؼ

 اًمّمٗمقف ىمٓمع ُمٜمف وشمرشم٥م أظمر يم٤من وإن اعمحٔمقرات، شمٌٞمح وم٤مًميورات

د  يّمٚمقن واًمذيـ وهمػمهؿ اعم١مذٟملم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف يمام - اًمّمػ قمـ وآٟمٗمرا

 سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام ضم٤مئز همػم ممٜمقع ومٝمق - يمثػم ًمّمٗمقف يتًع ومراغ وأُم٤مُمٝمؿ اًمًدة قمغم

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمّمٗمقف شمًقي٦م ذم

 أذٟم٤م ُم٤م اعمذيمقر إُمر ُمع ي٘مؽمن هم٤مًم٤ٌم سم٠منف اًمٕمٚمؿ ُمع اجلقاز اًمِمقيم٤مين وم٢مـمالق

 .ومت٠مُمؾ ومٞمف ُم٤م خيٗمك ٓ اعمحذور ُمـ إًمٞمف

 ([.3/011) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 مرتػع مؽان دم اإلمام وققف السابؼ احلؽؿ مـ يستثـك
 لؾتعؾقؿ

 أومٕم٤مل ًمتٔمٝمر اعمٙم٤من هذا ذم اًمقىمقف يم٤من إذا ُم٤م إذا ُم٤م ذًمؽ ُمـ يًتثٜمك أنف همػم»

 ٕن ُمًتح٥م، سمؾ ضم٤مئز، وم٢مٟمف ُمٜمف ذًمؽ ًمٞمتٕمٚمٛمقا  ًمٚمٛم١ممتلم اًمّمالة ذم وطمريم٤مشمف اإلُم٤مم

 ريمع صمؿ] اعمٜمؼم قمغم وقمال وراءه اًمٜم٤مس ويمؼم ومٙمؼم» اعمٜمؼم قمغم ُمرة صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمـ ومرغ طمتك قم٤مد صمؿ اعمٜمؼم أصؾ ذم ؾمجد طمتك اًم٘مٝم٘مرى ومٜمزل رومع صمؿ[ قمٚمٞمف وهق

 يب ًمت٠ممتقا  هذا صٜمٕم٧م إٟمام إين اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس قمغم أىمٌؾ صمؿ صالشمف

 ش.صاليت وًمتٕمٚمٛمقا 



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   612   ُم

ة إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أرؾمؾ: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ هق  اٟمٔمري: اُمرأ

دا زم يٕمٛمؾ اًمٜمج٤مر همالُمؽ  أُمر صمؿ درضم٤مت اًمثالصم٦م هذه ومٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس أيمٚمؿ أقمقا

 رؾمقل رأج٧م وًم٘مد اًمٖم٤مسم٦م ـمروم٤مء ُمـ ومٝمل اعمقوع هذا ومقوٕم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م

 .احلدي٨م... ومٙمؼم قمٚمٞمف ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 قمٜمف وأمحد واًمدارُمل ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .وهمػمه ًمٚمٌخ٤مري اًم٘مقؾملم سملم اًمتل واًمزي٤مدة عمًٚمؿ واًمًٞم٤مق

 يب ًمت٠ممتقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذيمرٟم٤م ح٤م اًمدًٓم٦م واوح واحلدي٨م

 .وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمذًمؽ اؾمتدل وىمدش. صاليت وًمتٕمٚمٛمقا 

 اًمدارُمل سمف اؾمتدل يمام ُمٓمٚم٘م٤م اإلُم٤مم ُمٙم٤من ارشمٗم٤مع ضمقاز قمغم سمف آؾمتدٓل وأُم٤م

 ش.أصح٤مسمف ُمـ أرومع يٙمقن أن ًمإلُم٤مم رظمّم٦م ذًمؽ ذم: »احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد وم٘م٤مل

 ذم اإلُم٤مم صالة ضمقاز ذم هذا ُمـ أبلم سمٞم٤من ٓ: »ىم٤مل طمٞم٨م طمزم اسمـ صٜمع ويمام

 ش.اح٠مُمقُملم ُمٙم٤من ُمـ أرومع ُمٙم٤من

: ىم٤مل أنف طمٜمٌؾ سمـ أمحد قمـ اعمديٜمل اهلل قمٌد سمـ قمكم ؿمٞمخف قمـ اًمٌخ٤مري وطمٙمك

 ش.احلدي٨م هبذا اًمٜم٤مس ُمـ أقمغم اإلُم٤مم يٙمقن أن سم٠مس ومال»

 ومٙمٞمػ ُمٜمف يٜمتٝمل قمجٌل يٙم٤مد ٓ إئٛم٦م ه١مٓء ُمـ همري٥م اؾمتدٓل ومٝمذا

 واًمًالم؟ اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف سمٜمص سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ُم٘مٞمد أنف ُمع ُمٓمٚم٘م٤م اجلقاز قمغم سمف يًتدًمقن

 أثٜم٤مء ذم ُمٜمف واًمٜمزول اعمٜمؼم قمغم اًمّمٕمقد ضمقاز قمغم سمف يًتدل يمٛمـ إٓ هذا وهؾ

 ظمص ُمـ ومًٌح٤من قم٤مىمؾ؟ هبذا ي٘مقل وهؾ اًمتٕمٚمٞمؿ؟ ىمّمد سمدون ُمٓمٚم٘م٤م اًمّمالة

 اظمتالف ضمقاز وومٞمفش: »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ. سم٤مًمٕمّمٛم٦م وطمدهؿ إنٌٞم٤مء

 قمـ طمٙم٤مي٦م ذم اعمّمٜمػ سمذًمؽ سح وىمد واًمًٗمؾ اًمٕمٚمق ذم واح٠مُمقم اإلُم٤مم ُمقىمػ

: ىم٤مل وم٢مٟمف سمح٨م ذًمؽ ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ وٓسمـ طمٜمٌؾ، سمـ أمحد قمـ اعمديٜمل سمـ قمكم ؿمٞمخف

 اًمٚمٗمظ ٕن يًت٘مؿ مل اًمتٕمٚمٞمؿ ىمّمد همػم ُمـ آرشمٗم٤مع ضمقاز قمغم سمف يًتدل أن أراد ُمـ

 ش.ُمٜمف سمد ومال اقمت٤ٌمره اعمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘متيض ُمٕمتؼم سمقصػ إصؾ وٟٓمٗمراد يتٜم٤موًمف، ٓ



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 اًمٌح٨م ذم ُمٜمّمٗم٤م آؾمتدٓل ذم اًمٜمٔمر دىمٞمؼ يم٤من ومٚم٘مد اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ اهلل ومرطمؿ

  .ٓئؿ ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذه ٓ

 ([.3/013) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 .السقاري بني الصالة عـ الـفل

 [:ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 :حمٛمقد سمـ احلٛمٞمد قمٌد ىم٤مل. اعم١ممتقن ومٞمف يّمػ اًمًقاري سملم اعمٙم٤من: العارش»

 ومجٕمؾ] اًم٤ًمريتلم سملم ومّمٚمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس وم٠موٓمرٟم٤م إُمراء ُمـ أُمػم ظمٚمػ صٚمٞمٜم٤م

 صغم اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم هذا ٟمت٘مل يمٜم٤م: أنس ىم٤مل صٚمٞمٜم٤م ومٚمام[ يت٠مظمر ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 ش.وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل

 ؾمٗمٞم٤من قمـ وأمحد واحل٤ميمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف احلدي٨م

 ًمٚمؽمُمذي واًمًٞم٤مق. سمف احلٛمٞمد قمٌد قمـ اعمرادي قمروة سمـ ه٤مين سمـ حيٞمك قمـ اًمثقري

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »وىم٤مل

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش. صحٞمح: »وىم٤مل اعمٕمٜمك وًمٚمح٤ميمؿ ًمٚمٜم٤ًمئل اًم٘مقؾملم سملم وُم٤م

 ش.اًمٗمتح» ذم أجْم٤م احل٤مومظ وصححف. ىم٤مٓ يمام وهق

 أبٞمف قمـ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمت٤مدة قمـ ُمًٚمؿ سمـ ه٤مرون طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم اًمًقاري سملم ٟمّمػ أن ٟمٜمٝمك يمٜم٤مش »اإلؾمٜم٤مد صحٞمح: »ىم٤مل

 ش.ـمردا قمٜمٝم٤م وٟمٓمرد

 وواوم٘مفش اإلؾمٜم٤مد صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل واًمٓمٞم٤مًمز واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .اًمذهٌل

: طم٤مشمؿ أبق وم٘م٤مل ُمًٚمؿ سمـ ه٤مرون همػم صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف وم٢من طمًـ قمٜمدي وهق

 ش.جمٝمقل»



ـ ذوط ُمٙم٤من ا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   614   ًمّمالةُم

 ذم اًمذهٌل وىم٤ملش. ُمًتقر: »أنفش اًمت٘مري٥م» وذمش اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره

 واًمٓمٞم٤مًمز داود أبق قمٜمف روى: ىمٚم٧م: »جمٝمقل إٟمف طم٤مشمؿ أيب ىمقل ذيمر أن سمٕمد اعمٞمزان

 ش.ؾمٜم٤من سمـ وقمٛمر ىمتٞم٦ٌم سمـ وؾمٚمؿ

 اسمـ قمٛمر أن همػم قمٜمف اًمث٘م٤مت ه١مٓء سمرواي٦م ُمٕمروف أنف إمم هبذا وم٠مؿم٤مر: ىمٚم٧م

 اًمذي أنس طمدي٨م وقمغم قمٚمٞمف شمٙمٚمؿ أن سمٕمد اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وىمد. شمرمج٦م ًمف أضمد مل ؾمٜم٤من

 قمـ ٟمٜمٝمك يمٜم٤م: سمٚمٗمظ أنس طمدي٨م ُمـ وصححف احل٤ميمؿ أظمرضمف ُم٤م ًمف ويِمٝمد: »ىمٌٚمف

 وأمتقا  إؾم٤مـملم سملم شمّمٚمقا  ٓ: »وىم٤مل قمٜمٝم٤م وٟمٓمرد اًمًقاري سملم اًمّمالة

 ش.اًمّمٗمقف

 ُمـ ومٞمف أورده وىمدش اعمًتدرك» ذم أضمده ومل همري٥م اًمٚمٗمظ هبذا وهق: ىمٚم٧م

 يمالم إن صمؿ اًمٚمٗمظ هذا سمٖمػم ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام ُمقوٕملم ذم طمديثف

 .أقمٚمؿ واهلل. ؾم٤مسم٘م٤م قمٚمٞمف شمٙمٚمؿ اًمذي أنس طمدي٨م همػم آظمر طمدي٨م أنف يٗمٞمد اًمِمقيم٤مين

 سملم اًمّمالة يمراه٦م قمغم يدٓن اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقران واحلديث٤من: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل صمؿ

 أن احل٤ميمؿ ذيمره اًمذي أنس وطمدي٨م أبٞمف قمـ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م وفم٤مهر اًمًقاري

 ٟٓم٘مٓم٤مع إُم٤م ذًمؽ أن ُمـ اًمٕمريب اسمـ سمٙمر أبق ىم٤مًمف ُم٤م اًمٙمراه٦م ذم واًمٕمٚم٦م حمرم، ذًمؽ

 اًمث٤مين ٕن أؿمٌف وإول: اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ ىم٤مل. اًمٜمٕم٤مل مجع ُمقوع ٕنف أو اًمّمػ

 وىمد. اعم١مُمٜملم اجلـ ُمّمغم أنف ذًمؽ يمراه٦م ؾم٥ٌم أن روي: اًم٘مرـمٌل ىم٤مل. حمدث

 ىمقم ويمره: اًمؽمُمذي ىم٤مل. اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض اًمًقاري سملم اًمّمالة يمراه٦م إمم ذه٥م

 ُمـ ىمقم رظمص وىمد وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل وسمف اًمًقاري سملم يّمػ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 .اٟمتٝمك. ذًمؽ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ

 قمـ ذًمؽ قمـ اًمٜمٝملش ؾمٜمٜمف» ذم ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى اًمٜمخٕمل ىم٤مل وسم٤مًمٙمراه٦م

 ذم خم٤مًمػ هلؿ يٕمرف وٓ: اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ ىم٤مل. وطمذيٗم٦م قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد اسمـ

 اإلُم٤مم قمغم ىمٞم٤مؾم٤م اعمٜمذر واسمـ واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق ومٞمف ورظمص. اًمّمح٤مسم٦م

 ومٝمق اًمًٕم٦م قمٜمده وأُم٤م اًمْمٞمؼ قمٜمد ضمقازه ذم ظمالف وٓ: اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل. واعمٜمٗمرد

. ؾمقارهي٤م سملم اًمٙمٕم٦ٌم ذم ملسو هيلع هللا ىلص صغم وىمد سمف، سم٠مس ومال اًمقاطمد وم٠مُم٤م ًمٚمجامقم٦م، ُمٙمروه



 615 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

: ًم٘مقًمف اًمْمٞمؼ طم٤مل ذم ورد إٟمام اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقر أنس طمدي٨م أن وومٞمف. اٟمتٝمك

 ىمدر شمٌٚمغ مل احلدي٨م ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًميورة إن: ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ. اًمٜم٤مس وم٤موٓمرٟم٤م

 اًمّمػ قمـ اًمٜمٝمل ذيمر إٓ ومٞمف ًمٞمس ىمرة وطمدي٨م. ُمٕمٝم٤م احلرج يرشمٗمع اًمتل اًميورة

 سملم اًمتٗمرىم٦م قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف اًمًقاري سملم اًمّمالة قمـ ٟمٜمٝمك يمٜم٤م: ي٘مؾ ومل اًمًقاري سملم

 اًمّمالة ُمٓمٚمؼ قمـ اًمٜمٝمل ومٞمف احل٤ميمؿ ذيمره اًمذي أنس طمدي٨م وًمٙمـ واعمٜمٗمرد، اجلامقم٦م

 اًمٜمٝمل ومٞمٙمقن اًم٤ًمريتلم سملم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ذًمؽ قمغم ويدل اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ ومٞمحٛمؾ

 أطمًـ وهذا واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم صالة دون اًمًقاري سملم اعم١ممتلم سمّمالة خمتّم٤م هذا قمغم

 عمّم٤مدُمتف آقمت٤ٌمر وم٤مؾمد واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم قمغم اعم١ممتلم ىمٞم٤مس ُمـ شم٘مدم وُم٤م. ي٘م٤مل ُم٤م

 .اظمتّم٤مر سمٌٕمض اًمِمقيم٤مين يمالم ـه. اش اًم٤ٌمب ٕطم٤مدي٨م

 اًمٜمٝمل ومٞمف احل٤ميمؿ قمٜمد أنس طمدي٨م إن: »ىمقًمف أن همػم قمٚمٞمف هم٤ٌمر ٓ يمٚمف طمؼ وهق

 اجلامقم٦م سمّمالة ُم٘مٞمد هق سمؾ ُمٓمٚمؼ أنف قمٜمدي سمٔم٤مهر ًمٞمسش اًمّمالة ُمٓمٚمؼ قمـ

ش اًمّمٗمقف وأمتقا  إؾم٤مـملم سملم شمّمٚمقا  ٓ: »ىمقًمف سمدًمٞمؾ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م يمحدي٨م

 طمدي٨م وصح هذا صح وم٢مذا. أقمٚمؿ واهلل ىمٌٚمف اعمذيمقر ًمٚمٜمٝمل يم٤مًمتٗمًػم قمٜمدي ومٝمذا

 أُمر وًمذًمؽ اًمّمٗمقف ىمٓمع وهل اًمٜمٝمل قمٚم٦م إمم اإلؿم٤مرة ومٞمٝم٤م ومٞمٙمقن اًمزي٤مدة هبذه أنس

 .أقمٚمؿ واهلل. ٟمٗمًف احلدي٨م ذم سم٢ممت٤مُمٝم٤م

 قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وم٘م٤مل هبذا أمحد اإلُم٤مم سح وىمد

 ش.وم٠مرضمق سمٞمٜمٝمام شم٤ٌمقمد وم٢مذا اًمّمػ ي٘مٓمع ٕنف يمره إٟمام: ىم٤مل إؾم٤مـملم؟ سملم اًمّمالة

 اعمٝمٜمدس ي٠مُمر أن ضم٤مُمٕم٤م أو ُمًجدا يٌٜمل أن أراد عمـ يٜمٌٖمل إٟمف: أىمقل وًمذًمؽ

 شمؽمشم٥م اًمتل ًمٚمٛمٗمًدة شم٘مٚمٞمال أُمٙمـ ُم٤م ىمٚمٞمٚم٦م اًمًقاري ومٞمف شمٙمقن ظم٤مرـم٦م ًمف يْمع سم٠من

 عمـ وإٟمف اعمّمٚملم، قمغم اعمٙم٤من وشمْمٞمٞمؼ اًمّمٗمقف ىمٓمع ُمـ اعم٤ًمضمد ذم وضمقده٤م قمغم

 مل إذاش اًم٤ٌمـمقن» واحلديد اًمِمٛمٜمتق سمقاؾمٓم٦م ؾم٤مري٦م أج٦م سمدون اعمًجد سمٜم٤مء اًمٞمقم اعمٛمٙمـ

 يمٛمًجد اعمث٤مل هذه قمغم ُم٤ًمضمد قمدة دُمِمؼ ذم سمٜمٞم٧م وىمد ضمدا، واؾمٕم٤م اعمًجد يٙمـ

 ومٞمٝمام وم٤مًمّمٗمقف وهمػممه٤م، اعمٝم٤مضمريـ ذم اعمراسمط وضم٤مُمع سمٖمداد ؿم٤مرع ذمش سم٤مؿم٤م ٓٓ»

 اًمٌدقم٦م هذه سم٥ًٌم إؾمػ ُمع ُم٘مٓمققم٦م وم٢مهن٤م إُم٤مُمٞم٦م اًمّمٗمقف طم٤مؿم٤م يمٚمٝم٤م ُمتّمٚم٦م



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   601   ُم

 اًمدرضم٤مت ذا اًمٓمقيؾ اًمٕم٤مزم اعمٜمؼم سمذًمؽ وأقمٜمل شم٘مري٤ٌم اعم٤ًمضمد مجٞمع قمٛم٧م اًمتل

 اًمثالث ذي ُمٜمؼمه ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلديف خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م يمقٟمف قمغم ومٝمق اًمٙمثػمة

 ومٝمق - (3)اح٤مل وشمْمٞمٞمع واإلهاف واًمٜم٘مقش اًمزظمروم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م وقمغم درضم٤مت

 ٟم٦ًٌم قمغم يمثػمة صٗمقوم٤م ي٘مٓمع ٕنف ُمٜمٝم٤م أرض إٟمف سمؾ اًمّمٗمقف، ىمٓمع ذم اًم٤ًمري٦م سمٛمٜمزًم٦م

 إزاًم٦م إمم وُمقاقمٔمٝمؿ دروؾمٝمؿ ذم يدقمقا  وأن ذًمؽ يٌٞمٜمقا  أن اًمٕمٚمامء قمغم ومٞمج٥م ـمقًمف،

 يم٤من ُمـ وقمغم. واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمؼمه قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم هب٤م واًمرضمقع اعمٜم٤مسمر هذه

 .ُمٗم٤مؾمده ُمـ ًمٚمٛمّمٚملم ختٚمٞمّم٤م ذًمؽ شمٜمٗمٞمذ إُمر سمٞمدهؿ

 إمم إطمٞم٤من سمٕمض ذم ي١مدي أنف اًمًقاري ذم شمقضمد ٓ اًمتل ُمٗم٤مؾمده ُمـ وإن

 اًمتِمٝمد قمـ يًٝمق اإلُم٤مم أن يتٗمؼ ُم٤م ومٙمثػما  ُمرارا ؿم٤مهدٟم٤مه يمام وسمٓمالهن٤م اًمّمالة وم٤ًمد

 ُمـ اعمٜمؼم وراء اًمذيـ وأُم٤م وراءه ُمـ ويت٤مسمٕمف اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مئام ويٙمؼم إول

 قمغم يمؼم أنف ومٞمٔمٜمقن اًمًٝمق، ُمـ اإلُم٤مم قمغم ـمرأ  سمام قمٜمدهؿ قمٚمؿ ومال اًمٞمٛمٜمك اجلٝم٦م

 ومال ًمٚم٘مٞم٤مم ه١مٓء يمؼم ًمريمقع يمؼم ُم٤م وم٢مذا ىم٤مئؿ، اإلُم٤مم سمٞمٜم٤م ًمٚمتِمٝمد ومٞمجٚمًقن اًمّمقاب

 اًمريمقع ُمـ رأؾمف اإلُم٤مم يرومع طملم إٓ اعمت٤مسمٕم٦م وقمدم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف هؿ ح٤م يٜمتٌٝمقن

 ُمٜمٝمؿ رضمال شمرى وم٢مٟمؽ اعمٌٙمٞم٦م اعمْمحٙم٦م اًمرواي٦م شمٌدأ وهٜم٤مش محده عمـ اهلل ؾمٛمع» ىم٤مئال

 ُمـ ومٞم٘مقم وُمت٤مسمٕمتف اإلُم٤مم إدراك سمزقمٛمف حي٤مول وآظمر اًمٌٜم٤مء وجيدد اًمّمالة ي٘مٓمع

                                                           

ئد اًمٌدع ُمـ اعم٤ًمضمد إصالح» يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًم٘م٤مؾمٛمل اًمديـ مج٤مل اًمِمٞمخ أورده ُم٤م أطمًـ وُم٤م ( 3)  شواًمٕمقا

 :ىم٤مل طمٞم٨م

 ضمدران إىم٤مُم٦م ذم طمده سم٤مًمٖم٤م اًمتٜم٤مومس يم٤من اًمتل إضمٞم٤مل ذم اًمٌٍم أهؾ ُمـ جين يم٤من اًمذي ُمـ: وم٤موؾ ىم٤مل»

 شمٚمؽ ذم جين يم٤من اًمذي ُمـ وري٤مؿمٝم٤م؟ أث٤مصمٝم٤م ذم اعم٘مٜمٓمرة اًم٘مٜم٤مـمػم وسمذل وزظمرومتٝم٤م واًم٘م٤ٌمب اعم٤ًمضمد

ك ذم اًمٕم٤مُم٦م إلي٘م٤مع سوطم٤م شمٌٜمقن إٟمام إٟمٙمؿ: اعمتؼمقملم ٕوئلؽ ي٘مقل أن إطمٞم٤من  وشمٌذًمقن ،اًمٌدع أذا

 قمـ اقمت٤مو٧م اًمتل اًم٤ًمًمٗم٦م إُمؿ يمؾ إذاك ذم طمّمؾ يمام ،اًمّمقري٦م اًمٕم٤ٌمدات إمم اًمديـ إلطم٤مًم٦م أُمقاًمٙمؿ

ر اإليامن ٟمقر وقمـ ،اعمٕم٤مسمد ضمدران سمجامل اًمٕم٘مٞمدة مج٤مل  أؿمٌف اًمديـ ؿمٕم٤مئر ضمٕمٚمقا  طمتك ،اهلٞم٤ميمؾ سم٠منقا

 يِمٓمح وُم٤م واًمزظم٤مرف سم٤مًمٜم٘مقش إذه٤من شمٚمتٝمل ُم٤م ًمِمدة احآدب ٓضمتامقم٤مت واىمرب اًمقٓئؿ سم٤مطمتٗم٤مٓت

 ُمـ اًمٕم٘مؾ دمريد يم٤من آضمتامقم٤مت شمٚمؽ ُمـ اًم٘مّمد أن ُمع ،اعمٜم٤مسمر وإسمداع اعمٜم٤مومذ ضمقف ذم اًمت٠مُمؾ ذم اًمٗمٙمر

 آضمتامع ذًمؽ أضمٜمح٦م قمغم سم٤مًمروح واًمذه٤مب اًمٓمٞمٜمل اعمٔمٝمر وم٤مشمٜم٤مت ُمـ وختٚمٞمّمف اح٤مدي اًمٕم٤ممل ُمٚمٝمٞم٤مت

 قم٤ممل ُمـ سمٜمقر قم٤معمٝم٤م إمم ًمؽمضمع ،اخل٤مًمّم٦م واًمٕمٌقدي٦م اًمتجريد سمٞمد ًمتٓمرىمف ،اًم٘مدؾمٞم٦م اًمرمح٦م سم٤مب إمم اعمٜمدُم٩م

ـمٝم٤م قمغم وي٘مٞمٛمٝم٤م ضمٝم٤مده٤م ذم يثٌتٝم٤م اًم٘مدس  وفمٞمٗمتٝم٤م أدت إذا طمتك ،وُمداطمْمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ومتـ قمـ وحيٛمٞمٝم٤م سا

 اًمتل احل٤مل ذم اإلهلل اًمٗمٞمض ضمٜم٤من ُمـ ودظمٚم٧م ايمتًٌتٝم٤م اًمتل اًم٘مقة سمتٚمؽ قم٤معمٝم٤م إمم قمرضم٧م احلٞم٤مة هذه ذم

 [.ُمٜمف.]اٟمتٝمك. هل٤م أقمدت



 603 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 سمٕمد ومٞمام أو اًمًجقد ذم اإلُم٤مم يدرك صمؿ يرومع صمؿ يريمع صمؿ حلٔم٦م ي٘مػ صمؿ اًمتِمٝمد

 .ذًمؽ

 اإلُم٤مم قمغم سمٕمْمٝمؿ يٗمتح أن أطمٞم٤مٟم٤م يتٗمؼ ىمد وم٢مٟمف ذًمؽ ُمـ أهمرب هق ُم٤م ي٘مع وىمد

 وراء ُمـ ومٞمًٛمعش اهلل ؾمٌح٤من: »سم٘مقًمف ؾم٤مهٞم٤م اًمث٤مًمث٦م إمم اًمتِمٝمد ىمٌؾ سم٤مًم٘مٞم٤مم هؿ إذا

 اًمتِمٝمد إمم َأَرضَمعَ : اإلُم٤مم إًمٞمف ص٤مر ُم٤م جيٝمٚمقن وًمٙمٜمٝمؿ ؾمٝم٤م اإلُم٤مم أن ومٞمٕمٚمٛمقن اعمٜمؼم

 اًمتِمٝمد إمم اًمرضمقع طمٞمٜمئذ ًمف جيقز ٓ ىم٤مئام اؾمتتؿ ىمد يم٤من أم ىم٤مقمديـ، هؿ ومٞمٔمٚمقا 

 وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مقمد ومٌٕمْمٝمؿ سمٞمص طمٞمص ذم شمراهؿ وًمذًمؽ ُمٕمف، ومٞم٘مقُمقن ىم٤مئام ومٞمٌ٘مك

 ومٕمؾ، يمذًمؽ اإلُم٤مم أن ُمٜمف فمٜم٤م ىمٕمد صمؿ ىم٤مم قمٙمًف قمغم وراسمع ىم٤مم صمؿ ىمٕمد وآظمر ىم٤مئؿ

 أن ومٕمًك ُمٜمؼمه ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف خم٤مًمٗم٦م ُمـ ٟمتج٧م اعمٝم٤مزل هذه يمؾ

إَِن ذِم ▬ و: ومٞمٝم٤م اإلصالح ُمـ قمٚمٞمٝمؿ يٚمزم سمام ومٞم٘مقُمقا  اعم٤ًمضمد أُمقر وٓة هلذا يتٜمٌف

ْٛمَع َوُهَق ؿَمِٝمٞمدٌ َذًمَِؽ  ًَ ـْ يَم٤مَن ًَمُف ىَمٚم٥ٌْم َأْو َأْخَ٘مك اًم َ
ِ
 .[13/  ق]♂ ًَمِذيْمَرى عم

 سم٤معمٜمؼم اعم٘مٓمقع إول اًمّمػ أن إمم اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض ذه٥م وًمذًمؽ

 ش:اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم ىم٤مل اعمٜمؼم يدي سملم اعمتّمؾ اًمّمػ هق سمؾ اًمّمػ هق ًمٞمس

 صمؿ ُمٜمٝم٤م واًمث٤مين إول ومذيمر» أُمقر صمالصم٦م قمـ إول اًمّمػ ـمٚم٥م ذم يٖمٗمؾ وٓ»

 اعمتّمؾ اًمقاطمد إول اًمّمػ وإٟمام اًمّمٗمقف سمٕمض ي٘مٓمع اعمٜمؼم أن: وصم٤مًمثٝم٤م:ش ىم٤مل

 هق إول اًمّمػ: ي٘مقل اًمثقري ويم٤من ُم٘مٓمقع ـمرومٞمف قمغم وُم٤م اعمٜمؼم ومٜم٤مء ذم اًمذي

 اخلٓمٞم٥م ي٘م٤مسمؾ ومٞمف اجل٤مًمس وٕن ُمتّمؾ ٕنف ُمتجف وهق. اعمٜمؼم يدي سملم اخل٤مرج

 هذا يراقمك وٓ إول اًمّمػ هق اًم٘مٌٚم٦م إمم إىمرب: ي٘م٤مل أن يٌٕمد وٓ ُمٜمف ويًٛمع

 ش.اعمٕمٜمك

د أن واقمٚمؿ: »ىم٤مل طمٞم٨مش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ضمزم وهبذا  إول سم٤مًمّمػ اعمرا

 ش.ٓ أم وهمػمه٤م وأقمٛمدة وُم٘مّمقرة ُمٜمؼم ختٚمٚمف ؾمقاء اإلُم٤مم يكم اًمذي

 ًمٚمٗم٤ًمد ومٞمف اًمّمالة ًمتٕمرض يمراه٦م قمـ ختٚمق ٓ اعمٜمؼم وراء وم٤مًمّمالة يم٤من ُم٤م وأج٤م

 ختٗمك ٓ طمٞم٨م اعمٜمؼم ُمـ إظمرى اجلٝم٦م ذم اًمذي اًمّمػ ذم يّمكم أن وم٢مُم٤م واًمٌٓمالن،

 ؿم٤مء إن ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ ويمذًمؽ أظمر اًمّمػ ذم يّمكم أن وإُم٤م اإلُم٤مم، طمريم٤مت قمٚمٞمف



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   606   ُم

 ومرق وٓ ُم٤مًمؽ سمـ أنس ومٕمؾ يمام ٟمت٘مدم أو قمٜمٝم٤م ٟمت٠مظمر سمؾ اًمًقاري سملم ٟمّمكم ومال اهلل

 ُمـ اًمّمالة هذه ذم وٕن واطمدة اًمٕمٚم٦م ٕن اعمٜمؼم وراء اًمّمالة وسملم ذًمؽ سملم قمٜمدٟم٤م

  .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. ؾمٌؼ يمام اًمًقاري سملم اًمّمالة ذم ًمٞمس ُم٤م ًمٗم٤ًمده٤م اًمتٕمرض

 ([.3/011) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 أثرها ذهب ثؿ كجاشة أصابتف الذي ادؽان دم الصالة جقاز

 ومٞمٝم٤م وم٤مًمّمالة[ اًمّمالة ومٞمٝم٤م دمقز ٓ اًمتل أي] اًمٕمنم اعمقاوع هذه ؾمقى وُم٤م

 :وهل سمٞم٤مهن٤م ومقضم٥م سمٕمْمٝم٤م قمغم اًمٜمص ضم٤مء وىمد يمراه٦م أدٟمك سمدون ضم٤مئزة

 اًمٙمالب يم٤مٟم٧م» وم٘مد سم٤مجلٗم٤مف أثره٤م ذه٥م صمؿ ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف اًمذي اعمٙم٤من: أوال

 ُمـ ؿمٞمئ٤م يرؿمقن يٙمقٟمقا  ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد ذم اعمًجد ذم وشمدسمر وشم٘مٌؾ شمٌقل

 ش.وهمػمه٤م ًمٚمّمالة ومٞمف ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ اًمٕمٚمؿ ُمعش ذًمؽ

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 اسمـ قمـ يقٟمس ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل ًمف واًمًٞم٤مق داود وأبق اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ذم اعمًجد ذم أبٞم٧م يمٜم٧م: قمٛمر اسمـ ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ محزة صمٜمك: ؿمٝم٤مب

 .احلدي٨م... اًمٙمالب ويم٤مٟم٧م قمزسم٤م ؿم٤مسم٤م ومتك ويمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد

. سمف يقٟمس قمـ أيب صمٜم٤م: ؿمٌٞم٥م سمـ أمحد وىم٤مل: ىم٤مل طمٞم٨م ُمٕمٚمؼ اًمٌخ٤مري قمٜمد وهق

 .شمٌقل: ًمٗمٔم٦م اًمٜمًخ سمٕمض ذم وًمٞمس

 .هذا ؿمٌٞم٥م سمـ أمحد قمـ ُمقصقٓ اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد ًمٙمـ

 قمـ: وم٘م٤مل اإلؾمٜم٤مد ذم ظم٤مًمٗمف ًمٙمٜمف اخلي أيب سمـ ص٤مًمح اًمزهري قمـ شم٤مسمٕمف وىمد

 .سمف أبٞمف قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزهري

 .أمحد أظمرضمف

 .هٜم٤م يمام اًمث٘م٦م ظم٤مًمػ إذا ؾمٞمام ٓ طمٗمٔمف ىمٌؾ ُمـ وٕمٞمػ إظمي أيب سمـ وص٤مًمح
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 إرض ـمٝمقر ذم سم٤مب: »ىم٤مل طمٞم٨م ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم داود أبق سمف اؾمتدل واحلدي٨م

 .احلدي٨م ذيمر صمؿش. ي٧ًٌم إذا

 ش:اإلهم٤مصم٦م» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 دمٗمٗمف صمؿ اًمٜمجس اًمثقب قمٚمٞمف يٜمنم أنف اًمٖم٤ًمل طمٌؾ قمغم أمحد ٟمص وىمد»

 إن: طمٜمٞمٗم٦م أيب يم٘مقل وهذا. سمف سم٠مس ٓ: وم٘م٤مل اًمٓم٤مهر اًمثقب قمٚمٞمف ومٞمٜمنم اًمِمٛمس

 جيقز إٟمف طمتك أمحد ٕصح٤مب وضمف وهق. واًمِمٛمس اًمريح يٓمٝمره٤م اًمٜمج٦ًم إرض

 ش.ذًمؽ ذم يم٤مًمٜمص قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ وطمدي٨م هب٤م اًمتٞمٛمؿ

 سم٤مًمريح إرض سمٓمٝم٤مرة اًم٘مقل قمغم إٓ يتقضمف ٓ وهذا: »ىم٤مل صمؿ ومذيمره: ىمٚم٧م

 ش.واًمِمٛمس

 اقمت٤ٌمر ومٚمقٓ: »احلدي٨م ذيمر أن سمٕمدش اعمقوققم٤مت» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وىم٤مل

 قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقُمقن سم٠مهنؿ اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٜمج٤مؾم٦م سمقصػ هل٤م سم٘مٞم٦م ذًمؽ يم٤من سم٤مجلٗم٤مف شمٓمٝمر أهن٤م

 ُم٘م٤مم ذم اإلمج٤مع سمٛمٜمزًم٦م هذا ومٞمٙمقن اعمّمٚملم ويمثرة اعمًجد ًمّمٖمر أخٌت٦م اًمّمالة ذم

 ش.اًمٜمزاع حت٘مٞمؼ

 .اًمٜمج٤مؾم٤مت شمٓمٝمػم ذم ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سمًط زي٤مدة ؾمٌؼ وىمد

 ([.3/033) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الغـؿ مرابض دم الصالة جقاز

 ُمراسمض ذم اًمّمالة قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمئؾ» وم٘مد اًمٖمٜمؿ ُمراسمض: صم٤مٟمٞم٤م»

 ش.سمريم٦م وم٢مهن٤م ومٞمٝم٤م صٚمقا : »وم٘م٤مًمقا  اًمٖمٜمؿ؟

 صمؿ.]قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ وهق اإلؾمٜم٤مد صحٞمح احلدي٨م

 ؾمٌؼ أظمرى أطم٤مدي٨م اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم اًمّمالة وذم هذا[: ىم٤مل صمؿ ـمرىمف اإلُم٤مم ذيمر

 .إًمٞمف اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م ومٞمام ذيمره٤م



ـ ذو   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   600   ط ُمٙم٤من اًمّمالةُم

 اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م أن ذًمؽ وُمـش: »اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم يّمكم ويم٤من: »ىم٤ملش قمٜمف هنك ُم٤م ؾمقى اشمٗمؼ ُمٙم٤من أي وذم يم٤من طمٞم٨م

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ قمٜمف حيٗمظ ُمـ يمؾ أمجع: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل. طم٤مئال يِمؽمط ومل سمذًمؽ وأُمر

 يم٤من إذا إٓ ذًمؽ أيمره: ىم٤مل وم٢مٟمف اًمِم٤مومٕمل إٓ اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم اًمّمالة إسم٤مطم٦م قمغم

 ش.أبٕم٤مره٤م ُمـ ؾمٚمٞمام

 صمؿ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م سمٕمض إمم وأؿم٤مر ُمٖمٗمؾ واسمـ هريرة أيب طمدي٨م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر صمؿ

 اًم٤ًٌمط ومقق شمٗمرش ؾمج٤مدة قمغم إٓ يّمكم ٓ ُمـ ومٕمؾ ُمـ اهلدي هذا وم٠مجـ: »ىم٤مل

 يٛمٌم سمغم اًم٤ًٌمط قمغم وٓ احلّمػم قمغم يٛمٌم وٓ اعمٜمديؾ قمٚمٞمٝم٤م ويْمع احلّمػم ومقق

 أصح٤مب ُمـ أهدى ٕنتؿ: ُمًٕمقد اسمـ سم٘مقل ه١مٓء أطمؼ ومام يم٤مًمٕمّمٗمقر؟ ٟم٘مرا  قمٚمٞمٝم٤م

 .سم٤مظمتّم٤مر ـه. اش والًم٦م ُمـ ؿمٕم٦ٌم قمغم أنتؿ أو حمٛمد

 ٓ ًمإلسم٤مطم٦م هق إٟمام إطم٤مدي٨م هذه ذم اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم سم٤مًمّمالة إُمر أن واقمٚمؿ

 طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م أن ئمـ ًمئال ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌف وإٟمام اشمٗم٤مىم٤م: »اًمٕمراىمل ىم٤مل. ًمٚمقضمقب

 اإلسمؾ ذم وم٠مضم٤مب إُمريـ قمـ ؾم٠مخف طملم اًم٤ًمئؾ ضمقاب قمغم أظمرج أنف أو اإلسمؾ

 ومٝمقش سمريم٦م وم٢مهن٤م: »سمٚمٗمظ إطم٤مدي٨م ذم اعمذيمقر اًمؽمهمٞم٥م وأُم٤م سم٤مإلذن اًمٖمٜمؿ وذم سم٤معمٜمع

 واًم٘مًقة سم٤مًمٖمٚمظ اإلسمؾ أصح٤مب وصػ يمام اإلسمؾ طمٙمؿ قمـ شمٌٕمٞمده٤م ًم٘مّمد ذيمر إٟمام

 .اًمِمقيم٤مين ذيمرهش سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م اًمٖمٜمؿ أصح٤مب ووصػ

 اًمٜمٝمل ورود ًمٕمدم ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل اعمقاوع همػم ذم اًمّمالة سمجقاز ىمٚمٜم٤م وإٟمام

 اًمقادي سمٓمـ وذم اًمٙمٕم٦ٌم فمٝمر وومقق اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م ذم يم٤مًمّمالة صحتف ًمٕمدم أو قمٜمٝم٤م

 ومٚمٞمّمؾ اًمّمالة أدريمتف رضمؾ وم٠مجام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وًمٕمٛمقم وٟمحقه٤م

 ؾمٌؼ مم٤م ُمٜمف ظمص ُم٤م إٓ ُمٙم٤من يمؾ ذم سمف اًمتٛمًؽ جي٥م قم٤مم ومٝمذاش أدريمتٝم٤م طمٞم٨م

 .اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل. ذيمره

 ([.3/034) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 الغـؿ مبارك دم الصالة جقاز

 ُمـ وم٢مهن٤م رهم٤مُمٝم٤م، واُمًحقا  اًمٖمٜمؿ ُمراح ذم صٚمقا [: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اجلٜم٦م دواب

 [.اًمٖمٜمؿ ُم٤ٌمرك ذم اًمّمالة ضمقاز: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.120/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الؽعبة جقف دم الصالة جقاز

 ذم صغم» اًمٗمتح يقم ُمٙم٦م دظمؾ طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من شمٓمققم٤م اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف: صم٤مًمث٤م»

 [ش.أذرع صمالصم٦م اًم٘مٌٚم٦م وسملم وسمٞمٜمف] اًم٤ًمريتلم سملم[ ريمٕمتلم] اًمٙمٕم٦ٌم[ ضمقف]

 اجلقاز هذا ذم ُمثٚمٝم٤م اًمٗمريْم٦م أن وم٤مًمٔم٤مهر اًمٜم٤مومٚم٦م ذم ورد يم٤من وإن احلدي٨م إن صمؿ

 وٓ اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ وإسم٤مطم٦م وحتريام وضمقسم٤م واًمٜمقاومؾ اًمٗمرائض أطمٙم٤مم ٓؾمتقاء

 ش.هٜم٤م اؾمتثٜم٤مء

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ رواي٦م ُمـ هق احلدي٨م

 أن إمم احلدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم اإلُم٤مم شمقؾمع صمؿ. ]وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 مل وهق اًمٙمٕم٦ٌم ذم صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمقن يٜمٗمل يم٤من أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ صح وىمد[: ىم٤مل

 ويمذًمؽ اًمرواي٦م هذه ذم يمام اًمٗمْمؾ أظمٞمف قمـ شم٤مرة ذًمؽ يروي يم٤من وإٟمام ذًمؽ يِم٤مهد

 ُمًٚمؿ ذم يمام زيد سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ يرويف وشم٤مرة. أظمرى ـمرق ُمـ وهمػمهش اعمًٜمد» ذم هل

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ذم طمديثف ي٠ميت وًمٕمٚمف وهمػمه

 وٕنف صم٘م٦م زي٤مدة ٕهن٤م إصح٤مب ُمـ ُمٕمف وُمـ سمالل سمرواي٦م أظمذوا اًمٕمٚمامء ًمٙمـ

 ىمقل وُمٕمٜمك. آظمتالف هذا ُمثؾ ذم اًم٘م٤مقمدة هل يمام اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم ُمث٧ٌم

 قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ قمٚمٛمقا  وأوئلؽ ذًمؽ يٕمٚمؿ مل ومٝمق. صغم أره مل: يّمؾ مل: أؾم٤مُم٦م

 .يٕمٚمؿ مل ُمـ



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   602   ُم

 أبق ىم٤مل وسمف واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض اًمٌٞم٧م ذم اًمّمالة ضمقاز إمم اجلٛمٝمقر ذه٥م وًمذًمؽ

: اًمؽمُمذي وىم٤ملش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام اًمٕمٚمامء ومجٝمقر واًمثقري طمٜمٞمٗم٦م

 يرون ٓ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ صحٞمح طمًـ طمدي٨م سمالل طمدي٨م»

 اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمٜم٤مومٚم٦م سم٤مًمّمالة سم٠مس ٓ: أنس سمـ ُم٤مًمؽ وىم٤مل سم٠مؾم٤م، اًمٙمٕم٦ٌم ذم سم٤مًمّمالة

 اعمٙمتقسم٦م شمّمغم أن سم٠مس ٓ: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم، ذم اعمٙمتقسم٦م شمّمغم أن ويمره

 ش.ؾمقاء واًم٘مٌٚم٦م اًمٓمٝم٤مرة ذم واعمٙمتقسم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م طمٙمؿ ٕن اًمٙمٕم٦ٌم ذم واًمتٓمقع

 ىمد يم٤من وإن احلدي٨م ٕن شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف اًمذي وهذا

 ُمع اًمٜمقاومؾ أطمٙم٤مم ٓؾمتقاء اجلقاز هذا ذم ُمثٚمٝم٤م اًمٗمريْم٦م أن وم٤مًمٔم٤مهر اًمٜم٤مومٚم٦م ذم ورد

 .هٜم٤م اؾمتثٜم٤مء وٓ اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ وإسم٤مطم٦م وحتريام وضمقسم٤م اًمٗمرائض أطمٙم٤مم

 فم٤مهريتف ذم هق ُمـ وهق طمزم اسمـ إًمٞمف ذه٥م اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف اًمذي هذا وًمقوقح

 :ٟمّمف ُم٤م ُم٤مًمؽ أت٤ٌمع قمغم رداش اعمحغم» ذم: ىم٤مل وم٘مد

 قمٚمٞمف ٟمص وىمد اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اعمذيمقرة صالشمف إن: ىمط أطمد ىم٤مل ُم٤م»

 إرض أـمٞم٥م اًمٙمٕم٦ٌم وسم٤مـمـ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض أن قمغم واًمًالم اًمّمالة

 ًمٖمػم جيقز وٓ واًمٜم٤مومٚم٦م، اًمٗمرض سمّمالة وأوٓه٤م اعم٤ًمضمد أومْمؾ ومٝمل وأومْمٚمٝم٤م

 اًمٗمرض سملم واًمتٗمريؼ اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم ٟم٤مومٚم٦م يّمكم أن اعمريض أو اخل٤مئػ أو اًمرايم٥م

 ش.اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل. ظمٓم٠م إمج٤مع وٓ ؾمٜم٦م وٓ ىمرآن سمال واًمٜم٤مومٚم٦م

 اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومٞمف ظم٤مًمػ وم٘مد وفمٝمقره هذا ووقح وُمع

 ش:آظمتٞم٤مرات» ذم وم٘م٤مل اهلل رمحف ُم٤مًمؽ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اظمت٤مر طمٞم٨م

 صالة وأُم٤م أمحد، ُمذه٥م فم٤مهر وهق اًمٜم٤مومٚم٦م سمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمٗمريْم٦م شمّمح وٓ»

 داظمؾ صغم ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف اًمٗمرض يٚمحؼ ومال شمٓمققم٤م يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م اًمٌٞم٧م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اًمٙمالم هلذا ذيمره يٙمقن أن - أقمٚمؿ واهلل - ومٞمِمٌف. اًم٘مٌٚم٦م هذه: ىم٤مل صمؿ ريمٕمتلم اًمٌٞم٧م

 ًمئال يمٚمٝم٤م اًمٌٜمٞم٦م هل سم٤مؾمت٘م٤ٌمهل٤م اح٠مُمقر اًم٘مٌٚم٦م ٕن سمٞم٤مٟم٤م اًمٌٞم٧م ظم٤مرج اًمّمالة قم٘مٞم٥م ذم

 اًمٌٞم٧م، ذم اًمتٓمقع صغم أنف ٕضمؾ اًمٗمرض ذم يم٤من سمٕمْمٝم٤م اؾمت٘م٤ٌمل أن ُمتقهؿ يتقهؿ

 ُمـ اًمٙمالم هلذا سمد ومال اًم٘مٌٚم٦م هل اجلٛمٚم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم أن يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس قمٚمؿ وم٘مد وإٓ
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 وومٝمؿ احلدي٨م هذا روى قم٤ٌمس واسمـ اًمِمٌٝم٦م حمؾ وي٘مع خيٗمك ىمد رء وقمٚمؿ وم٤مئدة

 ش.ؾمٛمع ُم٤م سمٛمٕمٜمك أقمٚمؿ وهق اعمٕمٜمك هذا ُمٜمف

 اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ هبذا اعمٕمٜمك هذا يٗمٝمؿ مل احلدي٨م روى اًمذي قم٤ٌمس اسمـ: ىمٚم٧م

 قمٚمٞمف يٙمقن أن ٟمٗمك وم٢مٟمف اًمٗمريْم٦م دون اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ُمـ اًمِمٞمخ إًمٞمف ذه٥م

 ومٚمام ُمٜمف ظمرج طمتك يّمؾ ومل: ىم٤مل طمٞم٨م اًمٌٞم٧م ذم ُمٓمٚم٘م٤م صغم ىمد واًمًالم اًمّمالة

 يًٛمع مل قمٜمف اهلل ريض إٟمف صمؿ. اًم٘مٌٚم٦م هذه: وىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم ىمٌؾ ذم ريمٕمتلم ريمع ظمرج

 أظمذه وإٟمام اًمِمٞمخ يمالم إًمٞمف يِمػم يمام ُم٤ٌمذة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف اًمٙمالم هذا

 يًٛمع مل ممـ ؾمقاء وهمػمه ومٝمق وطمٞمٜمئذ ذيمره ؾمٌؼ يمام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه أو أؾم٤مُم٦م قمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ذًمؽ

 ذم وأُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمٞم٦م سمٕمض اؾمت٘م٤ٌمل ضمقاز يٗمٞمد اًمِمٞمخ يمالم إن صمؿ

 قمٛمٚمٞم٤م؟ يمٚمٝم٤م اؾمت٘م٤ٌمهل٤م يٛمٙمـ يمٞمػ ؿمٕمري وًمٞم٧م يمٚمٝم٤م، اؾمت٘م٤ٌمهل٤م ُمـ سمد ومال اًمٗمريْم٦م

 ؾمٛمتف قمغم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م يًت٘مٌؾ إٟمام ظم٤مرضمٝم٤م ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم ُمًت٘مٌؾ أن اًمٌدهيل ُمـ وم٢مٟمف

 هذا سملم اًمٗمرق ُم٤م وطمٞمٜمئذ ُمًت٘مٌٚمٝم٤م؟ همػم وي٤ًمره يٛمٞمٜمف قمـ ُمـ أيمثره٤م يٌ٘مك صمؿ أُم٤مُمف

 طمزم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ. سمٕمْمٝم٤م يًت٘مٌؾ إٟمام احل٤مًملم يمال ذم وهق داظمٚمٝم٤م اًمّمالة وسملم

 اؾمتدسمر وم٘مد اًمٙمٕم٦ٌم داظمؾ صغم ُمـ إن: ىم٤مًمقا  سم٠من ُم٤مًمؽ أت٤ٌمع واطمت٩م: »اهلل رمحف

ـْ طَمٞم٨ُْم ظَمَرضْم٧َم وَمَقل  َوضْمَٝمَؽ : ▬وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل إٟمام:ش ىم٤مل» اًمٙمٕم٦ٌم سمٕمض َوُِم

ِم َوطَمٞم٨ُْم َُم٤م يُمٜمتُْؿ وَمَقًمُّقا ُوضُمقَهُٙمْؿ ؿَمْٓمَرهُ  ِجِد احْلََرا ًْ  ُم٤م يم٤من ومٚمق [311: اًمٌ٘مرة]♂ ؿَمْٓمَر اعْمَ

 سمٜمص اًم٘مٌٚم٦م هق ٕنف احلرام اعمًجد ذم يّمكم أن ٕطمد طمؾ ح٤م طمج٦م اح٤مًمٙمٞمقن ذيمره

 ومٔمٝمر سمٕمْمف، يًتدسمر أن ُمـ ًمف سمد ومال ومٞمف يّمكم ُمـ ويمؾ اًم٘مرآن، ذم شمٕم٤ممم اهلل يمالم

 ًمف سمد ومال اًمٙمٕم٦ٌم إمم أو احلرام اعمًجد إمم صغم ُمـ يمؾ وم٢من وأجْم٤م. اًم٘مقل هذا وم٤ًمد

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد قمٜمد ومرق وٓ ؿمامًمف قمـ وسمٕمْمٝم٤م يٛمٞمٜمف قمـ سمٕمْمٝم٤م يؽمك أن ُمـ

 ؿمامًمف، قمـ أو يٛمٞمٜمف قمـ جيٕمٚمٝم٤م أن وسملم اًمّمالة ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسم٤مر سملم ومرق ٓ أنف ذم

 ُم٤م سم٠موضمٝمٜم٤م ٟم٘م٤مسمؾ أن يمٚمٗمٜم٤م وإٟمام هذا، ُمراقم٤مة ىمط وضمؾ قمز اهلل يٙمٚمٗمٜم٤م مل أنف ومّمح

 ش.وم٘مط يمٜم٤م طمٞمثام اًمٙمٕم٦ٌم ىم٤ٌمًم٦م اعمًجد ضمدار ُمـ أو اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار ُمـ ىم٤مسمٚمٜم٤م



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   604   ُم

 ًمٞمس ًمٙمـ طمؼ ومٝمقش وم٤مئدة ُمـ اًمٙمالم هلذا سمد ومال: »اهلل رمحف اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٤م

 واًمٗمريْم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م سملم اًمٗمرق ُمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومٝمٛمف ُم٤م اًمٙمالم هذا ُمـ اًمٔم٤مهر ُمـ

ح ُمـ أطمد إًمٞمف يذه٥م مل ًمذًمؽ ويم٠منف آؾمت٘م٤ٌمل، ذم  اعمراد ذم احل٤مومظ ذيمر وم٘مد اًمنما

 هذا ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٚمٕمٚمامء أىمقال أرسمٕم٦مش اًم٘مٌٚم٦م هذه: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ

 .إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م ومٞمام شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذيمره٤م وؾمٞم٠ميت اًمِمٞمخ إًمٞمف ذه٥م اًمذي

 :أيت احلدي٨م هذا أجْم٤م اًمّمالة جلقاز ويدل ذًمؽ

 وم٠مظمذ ومٞمف وم٠مصكم اًمٌٞم٧م أدظمؾ أن أطم٥م يمٜم٧م: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وىم٤مًم٧م

 ذم اىمتٍموا اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمقا  ح٤م ىمقُمؽ إن: »وىم٤مل احلجر وم٠مدظمٚمٜمل سمٞمدي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وم٢مٟمام احلجر ذم ومّمؾ اًمٌٞم٧م ذم شمّمكم أن أردت وم٢مذا اًمٌٞم٧م ُمـ احلجر وم٠مظمرضمقا  سمٜم٤مئٝم٤م

 ش.ُمٜمف ىمٓمٕم٦م هق

 ًمف واًمًٞم٤مق - واًمٓمح٤موي أجْم٤م واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف احلدي٨م

 طمًـ: »اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٜمٝم٤م أُمف قمـ قمٚم٘مٛم٦م أيب سمـ قمٚم٘مٛم٦م ـمريؼ ُمـ وأمحد -

 ش.صحٞمح

 إهن٤مش: »اًمت٘مري٥م» وذم ُمِمٝمقرة وهل ُمرضم٤مٟم٦م اؾمٛمٝم٤م هذه قمٚم٘مٛم٦م وأم: ىمٚم٧م

 ش.ُم٘مٌقًم٦م

 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل ُمـ ُمِمٝمقرة صم٘م٦م وهل ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م صٗمٞم٦م شم٤مسمٕمتٝم٤م وىمد

 دظمٚم٧م أٓ اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: سمٚمٗمظ خمتٍما  واًمٓمٞم٤مًمز اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 ش.اًمٌٞم٧م ُمـ وم٢مٟمف احلجر ادظمكم: »ىم٤مل اًمٌٞم٧م؟

 .ذـمٝمام قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 قم٤مئِم٦م قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء يرويف قمٜمٝم٤م أظمرى ـمريؼ وًمف

 .إول ٟمحق

 .اظمتٚمط ىمد يم٤من قمٓم٤مء أن إٓ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف وأمحد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف



 605 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 اًمٙمٌش ىمرين رأج٧م يمٜم٧م إن: »ـمٚمح٦م سمـ ًمٕمثامن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل»

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ وم٢مٟمف ومخٛمرمه٤م ختٛمرمه٤م أن آُمرك أن ومٜمًٞم٧م اًمٌٞم٧م دظمٚم٧م طملم

 ش.اعمّمكم يِمٖمؾ رء اًمٌٞم٧م

 ظم٤مًمف قمـ ُمٜمّمقر صمٜمل: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من قمـ وأمحد واًمٓمح٤موي داود أبق أظمرضمف

ة أظمؼمشمٜمل: ىم٤مًم٧م ُمٜمّمقر أم ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م صٗمٞم٦م قمـ ُم٤ًمومع  وًمدت ؾمٚمٞمؿ سمٜمل ُمـ اُمرأ

 .ومذيمره... ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ قمثامن إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أرؾمؾ: دارٟم٤م أهؾ قم٤مُم٦م

 قمـ: اًمٓمح٤موي قمٜمد وًمٞمس ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .ىم٤مًم٧م ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م صٗمٞم٦م قمـ صٗمٞم٦م سمـ ُمٜمّمقر قمـ قمٜمده وم٤محلدي٨م. ُم٤ًمومع ظم٤مًمف

 قمـ احلدي٨م سمٕمض ومجٕمؾ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد أظمقه ُمٜمّمقر قمـ رواه وىمد

 .ُمٜمّمقر أم قمـ ُم٤ًمومع قمـ ُمٜمّمقر قمـ وسمٕمْمف ُم٤ٌمذة أُمف قمـ ُمٜمّمقر

 سمـ حمٛمد أن٤م: ىم٤مل اهلل قمٌد أن٤م: ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ قمكم صمٜم٤م: وم٘م٤مل أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

 أم وهل ؾمٗمٞم٤من سمٜم٧م قمثامن أم قمـ أُمف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ُمٜمّمقر قمـ اًمرمحـ قمٌد

 :اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد ىم٤مل - إيم٤مسمر ؿمٞم٦ٌم سمٜمل

 ورضمع اًمٌٞم٧م دظمؾ ومٚمام ومٗمتح ؿمٞم٦ٌم دقم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٤ميٕم٧م وىمد

 ىمرٟم٤م اًمٌٞم٧م ذم رأج٧م إين: وم٘م٤مل وم٠مت٤مه أضم٥م، أن: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إذا ؿمٞم٦ٌم ورضمع وومرغ

 ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م قمثامن أم قمـ أُمل قمـ ُم٤ًمومع سمـ اهلل قمٌد ومحدصمٜمل: ُمٜمّمقر ىم٤مل ومٖمٞمٌف

 يٚمٝمل رء اًمٌٞم٧م ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ وم٢مٟمف: احلدي٨م ذم ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 .اعمّمٚملم

ش: اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤ملش اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ ذيمره اًمرمحـ قمٌد سمـ وحمٛمد

 ش.وٕمٞمػ إٟمف»

 :احلدي٨م هذا ُمـ ُمقاوع قمدة ذم ؾمٗمٞم٤من ظم٤مًمػ وىمد: ىمٚم٧م

 اسمـ اهلل قمٌد قمـ قمٜمف وسمٕمْمف أُمف قمـ ُمٜمّمقر قمـ سمٕمْمف احلدي٨م ضمٕمؾ: أوال

 .أُمف قمـ ُم٤ًمومع



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   611   ُم

: ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل ُم٤ًمومع سمـ اهلل قمٌد أُمف وسملم ُمٜمّمقر سملم اًمقاؾمٓم٦م ؾمٛمك: ثاكقا

 وؾمامه ؿمٞم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ رواه اًمذي احلدي٨م صح٤ميب ؾمٛمك: ىم٤مل ؿمٞم٦ٌم سمـ ُم٤ًمومع

 قمٌد سمـ حمٛمد وٕمػ قمغم شمدل وهل ؾمٗمٞم٤من رواي٦م واًمّمقاب ـمٚمح٦م سمـ قمثامن: ؾمٗمٞم٤من

 .أقمٚمؿ واهلل. هذا اًمرمحـ

 ضمقف ذم اًمّمالة ضمقاز ُمـ اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم يدٓن واحلديث٤من

 :اًمٙمٕم٦ٌم

 حمٌتٝم٤م قمغم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أىمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن طمٞم٨م ومٛمـ ُمٜمٝمام إول أُم٤م

 سم٠منف ذًمؽ وقمٚمؾ احلجر ذم شمّمكم أن أُمره٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف إٓ ومٞمف اًمّمالة

 اًمّمالة قمٚمٞمف وًمٕمٚمف احلجر، وومٞمف يمٚمف اًمٌٞم٧م ذم اًمّمالة ضمقاز قمغم ومدل اًمٌٞم٧م ُمـ

 وأبٕمد هل٤م أوم٣م احلجر ٕن وىمتئذ اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دون ومٞمف شمّمكم أن أُمره٤م إٟمام واًمًالم

 .اًمرضم٤مل خم٤مًمٓم٦م قمـ

 أُمر طمٞم٨م ومٞمف اًمّمالة ضمقاز إمم ومٞمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أؿم٤مر وم٘مد اًمث٤مين وأُم٤م

 .اخلِمقع قمـ ومٞمف اعمّمكم يِمٖمؾ ُم٤م سم٢مزاًم٦م

 اًم٘مقل وٟم٘مؾ اهلل رمحف اًمٓمح٤موي اجلقاز ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم سم٤محلديثلم اؾمتدل وىمد

 أن إمم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذه٥م سمؾ ؾمٌؼ، يمام اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ سمف

 اجلامقم٦م وأُمٙمـ مج٤مقم٦م يرج مل إن اًمٗمرض ويمذا ظم٤مرضمٝم٤م ُمـ أومْمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمتٜمٗمؾ

 ُمقوع ٓ: »اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل أومْمؾ ومخ٤مرضمٝم٤م يٛمٙمـ مل وم٢من ومٞمٝم٤م اًمّمالة احل٤مرضيـ

: ومٞمف ىم٤مل صمؿش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ذيمره يمذاش. اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ ًمٚمّمالة أـمٝمر وٓ أومْمؾ

 سملم خمتٚمػ أنف ُمع ظم٤مرضمٝم٤م ُمـ أومْمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمّمالة سم٠من ضمزُمتؿ يمٞمػ: ىمٞمؾ وم٢من»

 ٟمًتح٥م إٟمام أن٤م وم٤مجلقاب ُمًتح٥م؟ اخلالف ُمـ واخلروج صحتٝم٤م ذم اًمٕمٚمامء

 خم٤مًمٗم٤م اخلالف يم٤من إذا أُم٤م اضمتٝم٤مدي٦م ُم٠ًمخ٦م ذم اخلالف وهق حمؽمم ظمالف ُمـ اخلروج

 ص٤مطمٌف ٕن ُمٜمف اخلروج يًتح٥م وٓ ًمف طمرُم٦م ومال اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمام صحٞمح٦م ؾمٜم٦م

 طمؼ يمالم وهذاش. أقمٚمؿ واهلل. هب٤م حمجقج ومٝمق وظم٤مًمٗمٝم٤م سمٚمٖمتف وإن اًمًٜم٦م هذه شمٌٚمٖمف مل

 ظمالوم٤م ومٞمٝم٤م أن عمجرد اًمًٜمـ ُمـ يمثػم ذم يت٤ًمهٚمقن اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػما  وم٢من طمٗمٔمف جي٥م



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 وٟمص اًمٜمقوي قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م ٟمحقش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وىمد اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ

 :ذًمؽ ذم يمالُمف

 وشمرك اشم٤ٌمقمٝم٤م هق وم٤مٓطمتٞم٤مط شمٌٞمٜم٧م وم٢مذا اًمًٜم٦م شمتٌلم مل إذا ينمع إٟمام آطمتٞم٤مط»

 واشم٤ٌمقمٝم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م ومؽمك اطمتٞم٤مـم٤م آظمتالف ٕضمؾ شمريمٝم٤م يم٤من وم٢من ظم٤مًمٗمٝم٤م، ُم٤م

 واطمتٞم٤مط اًمٕمٚمامء ظمالف ُمـ ًمٚمخروج اطمتٞم٤مط: ٟمققم٤من وم٤مٓطمتٞم٤مط وأطمقط، أطمقط

 ش.أظمر قمغم أطمدمه٤م رضمح٤من خيٗمك وٓ. اًمًٜم٦م ظمالف ُمـ ًمٚمخروج

 ([.3/066) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 مما وكحقه بساط مـ األرض عذ يػرش ما عذ الصالة جقاز

 عؾقف الؼعقد جيقز

 اًم٘مٕمقد جيقز مم٤م وٟمحقه سم٤ًمط ُمـ إرض قمغم يٗمرش ُم٤م قمغم اًمّمالة ودمقز -»

 ش.اخلٛمرة قمغم يّمكم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من» وم٘مد ـم٤مهرا  ويم٤من قمٚمٞمف

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م اٟمٔمر.]اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ احلدي٨م هذا صم٧ٌم

 يْمع ُم٤م ُم٘مدار هل: اعمٞمؿ وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م اخل٤مء سمْمؿش اخلٛمرة» أن واقمٚمؿ

 شمٙمـ وٓ اًمٜم٤ٌمت ُمـ وٟمحقه ظمقص ٟمًٞم٩م أو طمّمػم ُمـ ؾمجقده ذم وضمٝمف اًمرضمؾ

 اسمـ ىم٤مل يمذا. ًمٌٕمْمٝم٤م ُمًتقرة ظمٞمقـمٝم٤م ٕن مخرة وؾمٛمٞم٧م اعم٘مدار، هذا ذم إٓ مخرة

 ش:اًمٗمتح» وذمش. اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذيمر صمؿ. اعمّمكم قمٚمٞمٝم٤م يًجد اًمًج٤مدة هل: اخلٓم٤ميب وىم٤مل»

 ومٗمل. قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مقمدا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمتل اخلٛمرة قمغم أخ٘متٝم٤م طمتك اًمٗمتٞمٚم٦م ضمرت اًمتل اًمٗم٠مرة ذم

 ش.اًمقضمف ىمدر قمغم زاد ُم٤م قمغم اخلٛمرة سم٢مـمالق شمٍميح هذا

 ش.ًمٌس ُم٤م ـمقل ُمـ اؾمقد وىمد طمّمػم قمغم صغم» وُمرة»

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م اٟمٔمر.]قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ُمـ هق



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   616   ُم

 ش.ًمٞمػ طمِمقه أدم ُمـ يم٤من» وش وأهٚمف هق قمٚمٞمف يرىمد اًمذي اًمٗمراش قمغم» و»

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م اٟمٔمر. ]قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ هق

 دون يًٌط ُم٤م يمؾ قمغم واًمًجقد اًمّمالة ضمقاز قمغم واوح٦م دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم

رض،  ومل سمٕمدهؿ وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ اًمؽمُمذي طمٙم٤مه وىمد ٕا

وزاقمل ىمقل وهق سم٠مؾم٤م، واًمٓمٜمٗم٦ًم اًم٤ًٌمط قمغم سم٤مًمّمالة يروا  وإؾمح٤مق وأمحد واًمِم٤مومٕمل ٕا

 وواوم٘مٝمؿ وأصح٤مسمف يم٤مٕؾمقد اعمت٘مدُملم ُمـ ذًمؽ ُمٜمٙمره قمغم رد ومٗمٞمٝم٤م. اًمٗم٘مٝم٤مء ومجٝمقر

 وسمًط اًمٓمٜم٤مومس قمغم اًمرضمؾ يًجد أن يٙمره ُم٤مًمؽ ويم٤منش: »اعمدوٟم٦م» ذم ىم٤مل وم٘مد ُم٤مًمؽ

 وٓ قمٚمٞمٝم٤م وي٘مٕمد قمٚمٞمٝم٤م ويريمع قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقم أن سم٠مس ٓ: ي٘مقل ويم٤من وإدم واًمثٞم٤مب اًمِمٕمر

 :طمزم اسمـ ىم٤ملش. قمٚمٞمٝم٤م يمٗمٞمف يْمع وٓ قمٚمٞمٝم٤م يًجد

 اًمرضمٚملم: أقمْم٤مء ؾمٌٕم٦م قمغم واضم٥م واًمًجقد صحتف قمغم دًمٞمؾ ٓ ىمقل هذا»

 ُم٤م قمغم إقمْم٤مء هذه مجٞمع ووع جيٞمز وهق وإنػ واجلٌٝم٦م واًمٞمديـ واًمريمٌتلم

 ٓ سمٞمٜمٝم٤م ومرق وضمقد إمم ؾمٌٞمؾ وٓ اًمًجقد؟ أقمْم٤مء سملم ومرق وم٠مي اجلٌٝم٦م طم٤مؿم٤م ذيمرٟم٤م

 ىمقل ُمـ وٓ ىمٞم٤مس ُمـ وٓ إمج٤مع ُمـ وٓ ؾم٘مٞمٛم٦م وٓ صحٞمح٦م ؾمٜم٦م وٓ ىمرآن ُمـ

 ش.وضمف ًمف رأي ُمـ وٓ ص٤مطم٥م

 وم٤مًم٘مقل وإٓ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه شمٌٚمٖمٝمؿ مل واوم٘مف وُمـ ُم٤مًمٙم٤م وًمٕمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف هق إذ ُمِمٙمؾ وشمٙمرارا ُمرارا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُم٤م سمٙمراه٦م

 يٜمٝمك يم٠من اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ إطمٞم٤من سمٕمض ذم ًمٚمٌٞم٤من إٓ اعمٙمروه يٗمٕمؾ ٓ واًمًالم

 هٜم٤م؟ اًمٜمٝمل وم٠مجـ ًمٚمتٜمزيف سمؾ ًمٚمتحريؿ ًمٞمس اًمٜمٝمل أن قمغم دًٓم٦م يٗمٕمٚمف صمؿ رء قمـ

ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم ▬ يمراه٦م أدٟمك سمدون اجلقاز ُمـ اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ

ٜم٦َمٌ  ًَ  .[63: إطمزاب]♂ َرؾُمقِل اهلل ُأؾْمَقٌة طَم

 إُمر ذم قمٚمٞمف اًمٙمالم ؾمٌؼ وىمد سمنمـمف ومج٤مئزة اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة وأُم٤م هذا

 .ومراضمٕمف ومٞمف اًمّمالة جيقز مم٤م اًمث٤مًم٨م

 ([.3/013) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ادزخرفة؟ السجادة عذ الصالة حؽؿ ما

 اعمزظمروم٦م؟ اًمًج٤مدة قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: اًم١ًمال :مداخؾة

 ُمٙم٤من ذم اًمّمالة خيت٤مر أن اعمًٚمؿ قمغم ويٜمٌٖمل ذًمؽ، يمراه٦م ذم ؿمؽ ٓ :الشقخ

 شمٚمؽ ُمثؾ ُمـ أجًْم٤م رء اًم٘مٌٚم٦م ذم وٓ زظم٤مرف ومٞمٝم٤م ؾمج٤مدة ومٞمف ًمٞمس ؾم٤مذج

 .اًمزظم٤مرف

 (11:64:11/ب65: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اجلرائد عذ الصالة جتقز هؾ

يمؾ جيقز، قمٚمٞمف ٟم٠ميمؾ اًمذي اجلرائد ًمقرق سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ   اجلرائد؟ ورق قمغم ٕا

 سمـ حمٛمد اؾمؿ أو، اهلل اؾمؿ ُمـ ختٚمقا  ٓ ٕنف يمذا6 اؾمتٕمامهل٤م سمٞمجقز ُم٤م ٓ :الشقخ

 .آظمره إمم.. طمدي٨م ورب آي٦م َوُرَب ، اهلل قمٌد

  اجلريدة؟ قمغم اًمّمالة دمقز :السائؾ

 . قمٚمٞمٝم٤م شمدوس وأن٧م :الشقخ

 . قمٚمٞمٝم٤م يًجد يٕمٜمل ٓ، :السائؾ

 . اًمقؾمٞمٚم٦م هب٤مي اؾمتٕمامهل٤م سمٞمجقز ُم٤م :الشقخ

 . هن٤مئل :السائؾ

 .هن٤مئٞم٤مً  :الشقخ

 :.. ( 00: 13/   16/   واًمٜمقر اهلدى) 



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   610   ُم

 اجلامعة أو لؾػرد بالـسبة السقاري بني الصالة جتقز هؾ

 رضورة؟ همػم ُمـ اًمًقاري سملم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م أؾمت٤مذي، :السائؾ

 مم٤م ومذًمؽ مج٤مقم٦م يّمكم يم٤من إذا أُم٤م قمٚمٞمف، رء ومال َوطْمده ُيَّمكم   يم٤من إذا :الشقخ

قا  ٓ: »وم٘م٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك  .جيقز ٓ طمرام ومٝمق ،شاًمًقاري سملم شَمُّمٗمُّ

 الصالة؟ طيب :السائؾ

 اعمحٔمقرات، شُمٌٞمح وم٤مًميورات: اًميورات أُم٤م صحٞمح٦م، اًمّمالة ٓ، :الشقخ

 .اعمحرُم٤مت شمٌٞمح

 ؟– يٕمٜمل – شمٌٓمؾ ُم٤م سمس :السائؾ

 .تبطل ما ال، :الشقخ

 ( 11:11:61/  0/  واًمٜمقر اهلدى) 

 



 

 امليرب على الصالة





 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالة قمغم اعمٜمؼم 

 ادـز عذ الصالةُ 

 :32 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ومٞمٙمؼم، قمٚمٞمف ي٘مقم اًمٜم٤مس، ًمتٕمٚمٞمؿ يم٤معمٜمؼم ُمرشمٗمع ُمٙم٤من قمغم اإلُم٤مم صالة ودمقز

 ذم إرض قمغم اًمًجقد ُمـ يتٛمٙمـ طمتك اًم٘مٝم٘مرى يٜمزل صمؿ قمٚمٞمف، وهق ويريمع وي٘مرأ 

 .إومم ذم صٜمع يمام إظمرى اًمريمٕم٦م ذم ومٞمّمٜمع إًمٞمف، يٕمقد صمؿ اعمٜمؼم، أصؾ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 قمٚمٞمف، ىم٤مم]ومـ ،شدرضم٤مت صمالث ذو أنف: رواي٦م وذم» اعمٜمؼم قمغم - ُمرةً  - ملسو هيلع هللا ىلص وصغم

 ومٜمزل رومع، صمؿ ،[قمٚمٞمف وهق ريمع صمؿ] ،[اعمٜمؼم قمغم وهق وراءه اًمٜم٤مس ويمؼم ومٙمؼم،

 اًمريمٕم٦م ذم صٜمع يمام ومٞمٝم٤م ومّمٜمع] قم٤مد، صمؿ اعمٜمؼم، أصؾ ذم ؾمجد طمتك اًم٘مٝم٘مرى

 إين! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، قمغم أىمٌؾ صمؿ صالشمف، آظمر ُمـ ومرغ طمتك ،[إومم

 ش.صاليت وًمَِتٕمَٚمٛمقا  يب، ًمت٠ممتقا  هذا6 صٜمٕم٧م

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ادـز دم السـة

 سمدقم٦م قمٚمٞمٝم٤م واًمزي٤مدة أيمثر، ٓ درضم٤مت، صمالث ذا يٙمقن أن اعمٜمؼم ذم اًمًٜم٦م   

ض ُم٤م يمثػماً  أَُمِقَي٦م6  اًمٖمرسمٞم٦م اًمزاوي٦م ذم سمجٕمٚمف ذًمؽ ُمـ واًمٗمرارُ  ًمٚم٘مٓمع، اًمّمػ شمٕمر 

 اجلٜمقيب اجلدار ذم ُمرشمٗمٕم٤مً  ضمٕمٚمف ويمذًمؽ! أظمرى سمدقم٦مٌ : اعمحراب أو اعمًجد ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم! اجلدار ًَمِّمٞمؼ سمدرج إًمٞمٝم٤م يّمٕمد يم٤مًمنموم٦م،
 ش.6/113ش »اًمٗمتح» راضمع

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 





 

 الصالة يف اللباُس





 623 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 الصالة دم التزيـ

 ش.ًمف شمزيـ ُمـ أطمؼ اهلل وم٢من صمقسمٞمف، ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ صغم إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [.اًمّمالة ذم اًمتزيـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.352/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة إال لؾصالة خاص ثقب اختاذ عدم

 صمقسم٤مً  هل٤م يتخذ يٙمـ ومٚمؿ اًمثٞم٤مب، ُمـ قمٚمٞمف شمٞمن سمام اًمّمالة ذم يدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  

 .- ؾمٞم٠ميت يمام - اجلٛمٕم٦م صالة إٓ ظم٤مص٤ًم6

 ([3/301) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ورداء إزار دم الصالة

 هبام6 ي٠مُمر ويم٤من ،شورداء إزار،: صمقسم٤من  وهل»  محراء طُمّٚم٦م ذم يّمكم  شم٤مرة ومٙم٤من  

 .شوًمػمشَمدِ  ومٚمٞم٠متزر أطمديمؿ6 صغم إذا: »ومٞم٘مقل
ويؾ ذم اًمرضمؾ يّمكم أن هنك طمتك  .رداء قمٚمٞمف وًمٞمس ها

 صغم إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمرداء6 قمغم اًم٘م٤مدر سمف أراد وإٟمام

ـُ  ُمـ أطمؼ اهلل وم٢من صمقسمٞمف6 ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ6  إذا ومٚمٞمتزر صمقسم٤من6 ًمف يٙمـ مل وم٢من ًمف، ُيَزَي

 ش.اًمٞمٝمقد اؿمتامل صالشمف ذم أطمديمؿ يِمتٛمؾ وٓ صغم،

 محراء طمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: ضمحٞمٗم٦م أبق ىم٤مل يمام: محراء طمٚم٦م ىمقًمف

 يدي سملم يٛمرون واًمدواب اًمٜم٤مس ورأج٧م ريمٕمتلم، سم٤مًمٜم٤مس اًمٕمٜمََزةِ  إمم ومّمغم ُمِمٛمراً،

 .اًمَٕمٜمَزةِ 



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   626   اًمٚم

 داود وأبق ،ش6/12» وُمًٚمؿ ،ش31/631 و 3/142» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 واًمؽمُمذي ،شاحلُْٛمر اًمثٞم٤مب ذم اًمّمالة: »ًمف وشمرضمؿش 3/361» واًمٜم٤ًمئل ،ش3/42»

 .سمف أبٞمف قمـ ضُمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن قمـش 0/114» وأمحد وصححف،ش 3/131»

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق احلٛمراء، اًمثٞم٤مب ًمٌس ضمقاز قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 اًمٜمٝمل ذم إطم٤مدي٨م ُمـ رء يّمح وٓ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب وهق وهمػمهؿ،

 اًم٘مٞمؿ اسمـ ومٕمؾ يمام - محر ظمٓمقط ذات سم٠مهن٤م احلٛمراء احلٚم٦م وشم٠مويؾ إمحر، ًم٤ٌمس قمـ

 .- اًمِمقيم٤مين سمٞمٜمف يمام - اًمٔم٤مهر ظمالف - همػمه وذمش 336 و 3/04ش »اًمزاد» ذم
 ومٚمؿ أمحريـ6 ىمٛمٞمّملم واحلًلم احلًـ قمغم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم ىمد أنف قمغم

 ؿم٤مء ومٛمـ إًمٞمف، اإلؿم٤مرة أردٟم٤م وإٟمام ذًمؽ، شمٗمّمٞمؾ ُمقوع هذا وًمٞمس ذًمؽ، يٜمٙمر

 .شاجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ويمذا ،ش41 - 6/41ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ومٚمػماضمع ومٞمف6 اًمتقؾمع
 ىم٤مل يمام - إؿمٝمر هق سمذًمؽش احلٚم٦م» شمٗمًػم: ورداء إزار صمقسم٤من وهل: ىمقًمف

 .-ش 31/631ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

دُ  أو اًمثقب هق: واًمرداء. أظمر ومقق أطمدمه٤م صمقسم٤من6: هل: وىمٞمؾ  اًمذي اًمؼُمْ

 .صمٞم٤مسمف ومقق يمتٗمٞمف وسملم قم٤مشم٘مٞمف، قمغم اإلٟم٤ًمن يْمٕمف
 اًمقضمقد قمغم قمٜمدٟم٤م وهذا: »اًمٓمح٤موي ىم٤مل: اًمرداء قمغم اًم٘م٤مدر سمف أراد وإٟمام: ىمقًمف

 اًمثقب ذم سم٠مس ٓ يمام ومٞمف، سم٤مًمّمالة سم٠مس ومال همػمه6 جيد ٓ يم٤من وم٢من ًمٖمػمه، ُمٕمف

 .شسمف ُُمّتزراً  اًمّمٖمػم6
 .سمٕمدُ  أشمٞم٦م إطم٤مدي٨م ًمذًمؽ ويدل: ىمٚم٧م

 اًمٞمٝمقد اؿمتامل»  ش:3/334ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل: اًمٞمٝمقد اؿمتامل: ىمقًمف

 .شـمرومف يِمٞمؾ أن همػم ُمـ ويًٌٚمف6 اًمثقب سمدٟمف جيٚمؾ أن: هق قمٜمف اعمٜمٝمل
 ([3/301) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الؽؿني ضقؼة ُجبَّة دم الصالة

٦ٌَمٍ  ذم وشم٤مرة   يده خيرج ذه٥م اًمقوقء6 أراد ح٤م  إٟمف طمتك اًمُٙمَٛملم، وٞم٘م٦مِ  ؿم٤مُمٞم٦مٍ  ضُم

ٝم٤م ُمـ  . أؾمٗمٚمٝم٤م ُمـ يده وم٠مظمرج قمٚمٞمف، ومْم٤مىم٧ْم  ًمٞمتقو٠م6 يُمٛم 

 .إزار أو ىمٛمٞمص اجل٦ٌم حت٧م ويم٤من
 إيمامم هذه وأُم٤مش: »3/05ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل: اًمٙمٛملم وٞم٘م٦م: ىمقًمف

 أخٌتف، أصح٤مسمف ُمـ أطمد وٓ هق، يٚمًٌٝم٤م ومٚمؿ يم٤مٕظمراج6 هل اًمتل اًمٓمقال اًمقاؾمٕم٦م

 .شاخلُٞماَلء ضمٜمس ُمـ وم٢مهن٤م ٟمٔمر6 ضمقازه٤م وذم ًمًٜمتف، خم٤مًمٗم٦م وهل
 زُم٤مٟمٜم٤م ذم اًمًٜم٦م هذه سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٜم٤مس أؿمٝمر ص٤مر وىمدش:»6/51» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 أن ُمٜمٝمام واطمد يمؾ َيّْمُٚمُح  يمٛملم، ًم٘مٛمٞمّمف ضمٕمؾ وىمد أطمدهؿ ومػُمى اًمٕمٚمامء6 هذا

 اًمٗمقائد ُمـ رء ذًمؽ ذم وًمٞمس يتٞمؿ، أو أوٓده ُمـ ًمّمٖمػم ىمٛمٞمّم٤مً  أو ضم٦ٌم يٙمقن

 ُمـ يمثػم ذم سم٤مًمٞمد آٟمتٗم٤مع وُمٜمع اًمٜمٗمس، قمغم اعم١مٟم٦م وشمث٘مٞمؾ اًمٕم٨ٌم، إٓ اًمدٟمٞمقي٦م

 اًمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م إٓ اًمديٜمٞم٦م وٓ اهلٞمئ٦م، وشمِمقيف اًمتٛمزق، ًمنقم٦م وشمٕمريْمف اعمٜم٤مومع،

 .ـهاش. واخلٞمالء واإلؾم٤ٌمل،
 إزار حتتف يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: »3/123ش »اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل

 ش.اًمٕمقرة ًمٔمٝمرت وإ6ٓ ىمٛمٞمص، أو

 وىمد اعمنميملم، ٟم٩ًم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٍم ذم اًمِم٤مُمٞم٦م واجل٦ٌم: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 رداء ذم سم٤مًمّمالة سم٠مس ٓ: »ىم٤مل احلًـ قمـ روى صمؿش. وصغم قمٚمٞمف، وهل شمقو٠م

 .شواًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد
 ضمقاز» :ُمٜمٝم٤مش 3/602ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره٤م يمثػمة ومقائد احلدي٨م وذم

 ومل اًمروُمٞم٦م، اجل٦ٌم ًمٌس ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ٟمج٤مؾمتٝم٤م6 يتح٘مؼ طمتك اًمٙمٗم٤مر سمثٞم٤مب آٟمتٗم٤مع

 .اٟمتٝمكش. يًتٗمّمؾ



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   620   اًمٚم

: قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل يمام اًمٙمٗم٤مر6 ًم٦ًٌم قمـ اًمٜمٝمل اًمنمع ذم شم٘مرر ىمد: ىمٞمؾ وم٢من

 ومال اًمٙمٗم٤مر6 صمٞم٤مب ُمـ هذه إن: »وم٘م٤مل ُمٕمّمٗمريـ، صمقسملم قمكمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأى

 .ششمٚمًٌٝم٤م

 ُمـ وهؿ اًمروم ًم٤ٌمس ملسو هيلع هللا ىلص ًمٌس ومٙمٞمػ وهمػمه6ش 2/300» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ! ًم٤ٌمؾمٝمؿ؟ قمـ هنك وىمد اًمٙمٗم٤مر،

 ًمٞمس وإدي٤من، إُمؿ مجٞمع سملم ُمِمؽمك ُمٜمٝم٤م ٟمقع: ٟمققم٤من إًم٦ًٌم إن: واجلقاب

 وُمّمدره٤م، ؿمٙمٚمٝم٤م يم٤من ُمٝمام ًمًٌٝم٤م ًمٚمٛمًٚمؿ ُم٤ٌمح ومٝمذا. سمٕمض دون ًمٌٕمْمٝمؿ ؿمٕم٤مراً 

 ٓ اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ اًمتِمٌف إن» :شاعمخت٤مر اًمدر» ذم ضم٤مء وىمد ذًمؽ، ذم اعمًٚمؿ قمغم وػم ٓ

 ٟمٕمٚملم يقؾمػ أيب قمغم رأج٧م: ىم٤مل هِم٤مم قمـ ذًمؽ قمغم وذيمروا. رء يمؾ ذم يٙمره

 .ٓ: ىم٤مل سم٠مؾم٤ًم؟ هبذا أترى: وم٘مٚم٧م سمٛم٤ًمُمػم، خمّمقوملم
 يم٤من: وم٘م٤مل. سم٤مًمره٤ٌمن شمِمٌٝم٤مً  ومٞمف ٕن ذًمؽ6 يمره٤م يزيد سمـ وصمقر ؾمٗمٞم٤من: ىمٚم٧م

 .ـهاش. اًمره٤ٌمن ًم٤ٌمس ُمـ وإهن٤م ؿمٕمر، هل٤م اًمتل اًمٜمٕم٤مل يٚمٌس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .ًمٜم٤م ئمٝمر ومٞمام اًمروُمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضم٦ٌم يم٤مٟم٧م اًمٜمقع هذا وُمـ
 قمـ سمف يتٛمٞمزون اًمٙم٤مومرة6 إُمؿ ًمٌٕمض ؿمٕم٤مراً  يم٤من ُم٤م ومٝمق أظمر6 اًمٜمقع وأُم٤م

 ذم ح٤م ذًمؽ6 ذم هبؿ يتِمٌف وأن ي٘مٚمدهؿ، أن عمًٚمؿ طمٞمٜمئذٍ  جيقز ومال. إُمؿ ُمـ همػمهؿ

 أقمدائٝمؿ وشم٘مقي٦م اًمٔم٤مهر، ذم قمددهؿ سمت٘مٚمٞمؾ اعمًٚمٛملم6 ؿمقيم٦م شمْمٕمٞمػ ُمـ ذًمؽ

 اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ىمرأت يمٜم٧م يمام - اًمٜمٗمس قمٚمؿ ذم شم٘مرر وىمد سمذًمؽ، قمٚمٞمٝمؿ

 سمٕمض ذم ُمِمٝمقد وذًمؽ. اًم٤ٌمـمـ ذم شم٠مثػماً  ًمٚمٔم٤مهر أن: - اًمٕمٍمي٦م واعمجالت

 ٓ: »اًمّمٗمقف يًقي يم٤من طمٞمٜمام سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد اعمٔم٤مهر،

 .شىمٚمقسمٙمؿ ومتختٚمَػ  ختتٚمٗمقا6
 .شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،ش3/311» واًمٜم٤ًمئل ،ش3/313» داود أبق رواه

نَ ! اهلل قم٤ٌمد: »ُمرومققم٤مً  سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن وقمـ. سمف اًمؼماء قمـ صحٞمح وؾمٜمده قُّ ًَ  ًَمُت

 .شوضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ6



 621 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 .وهمػمهؿش اًمًٜمـ» وأصح٤مب اًمِمٞمخ٤من، أظمرضمف
 هذا وقمغم واًم٘مٚمقب، اًمٌقاـمـ ٓظمتالف ؾم٤ٌٌمً  اًمٔمقاهر اظمتالف ملسو هيلع هللا ىلص ومجٕمؾ

 شمِمٌف ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمثٚمف ؾم٤مسم٘م٤ًم، اعمذيمقر قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُيٜمََزل اًمٚم٤ٌمس ُمـ اًمٜمقع

 .شُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم6
 سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـش 6/11» وأمحد ،ش331 - 6/336» داود أبق أظمرضمف

 .سمف ُمرومققم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ اجلَُرر ُمٜمٞم٥م أيب قمـ قمٓمٞم٦م سمـ طم٤ًمن صمٜم٤م: صمقسم٤من اسمـ صم٤مسم٧م

 وصححف ،-ش 31/666ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام - طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ذم يمام - طم٤ٌمن اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف ،ش3/606ش »اإلطمٞم٤مء ختري٩م» ذم اًمٕمراىمل ؿمٞمخف

م سمٚمقغ»  .-ش اًمًالم ؾمٌؾ - 0/615ش »اعمرا

 سمـ اًمقًمٞمد ـمريؼ ُمـش 3/44ش »أصم٤مر ُمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف وىمد: ىمٚم٧م

 .سمف قمٓمٞم٦م سمـ طم٤ًمن قمـ إوزاقمل صمٜم٤م: ُمًٚمؿ
 ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد وم٢من طم٤ًمن6 ُمـ ؾمٛمٕمف إوزاقمل يم٤من إذا صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .إوزاقمل قمـ ؾمٞمام ٓ اًمتًقي٦م6 شمدًمٞمس يدًمس
 ُمقوع هذا ًمٞمس سم٤مًمٙمٗم٤مر، اًمتِمٌف قمـ اًمٜمٝمل ذم يمثػمة أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

ط اىمتْم٤مء» يمت٤مب ًمذًمؽ ومٚمػماضمع روايتٝم٤م6 ش اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 .اعمقوقع هذا ذم قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م يمت٤مب ظمػم وم٢مٟمف شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ
 ([3/305) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ًحا ُبرد دم الصالة  ضرفقف بني خمالًػا واحد ثقب ودم متقصِّ

َحف، طميُمل   ًمف سُمْردٍ  ذم يّمكم  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من   . همػمه قمٚمٞمف ًمٞمس ُمَتَقؿم 
 .ُمٜمٙمٌٞمف قمغم جيٕمٚمٝمام ـمرومٞمف، سملم خم٤مًمٗم٤مً  واطمد6 صمقب وذم



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   622   اًمٚم

 يمتٗمف قمغم وووٕمف اًمٞمٛمٜمك، يده حت٧م صمقسمف ـمرف أظمذ أنف يريد: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل

 وهذا. اًمٞمٛمٜمك يمتٗمف قمغم ومقوٕمف اًمٞمنى، يده حت٧م أظمر اًمٓمرف وأظمذ اًمٞمنى،

 اًمّمالة ذم ُم٤ٌمح وهق. آوٓم٤ٌمع: ويًٛمك. اًمتقؿمٞمح: يًٛمك آؿمتامل ُمـ ٟمقع

 شمٜمقير» ذم يمذاش. قمقرشمف يمِمػ دون وهمػمه ًمٚمًجقد يده إظمراج يٛمٙمٜمف ٕنف وهمػمه٤م6

 .شاحلقاًمؽ
 قمغم ـمرومٞمف سملم اعمخ٤مًمػ: وهق واطمد، سمٛمٕمٜمك واًمتقؿمح آًمتح٤مف أن واقمٚمؿ

 .قم٤مشم٘مٞمف
 ٟمحقه وذيمر. - اًمزهري قمـ اًمٌخ٤مري ذيمره يمام - ُمٜمٙمٌٞمف قمغم آؿمتامل وهق

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي

ٌ ٥ُم  وأُم٤م ٥ٌَّم : »ي٘م٤مل صدره، قمٜمد جيٛمٕمف أن ومٝمق: سم٤مًمثقب اعمَُتَٚم  مجٕمف إذاش: سمثقسمف شَمَٚم

 .قمٚمٞمف

 ظمالف وٓ اًمقاطمد، اًمثقب ذم اًمّمالة ضمقاز إطم٤مدي٨م هذه وذم: »اًمٜمقوي ىم٤مل 

 .شصحتف أقمٚمؿ وٓ. ومٞمف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ ذًمؽ6 ذم
 ذم شُمَّمٚم لَمَ  ٓ: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م إمم يِمػم يم٠منف: ىمٚم٧م

 .وإرض اًمًامء سملم ُم٤م أوؾمع يم٤من وإن واطمد6 صمقب

 قمٜمده يم٤من إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل هذا ُمًٕمقد اسمـ ىمقل وًمٕمؾش. اًمٗمتح» ذم قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

ش زوائده» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد أظمرضمف ُم٤م وهق: أظمر طمديثف سمدًمٞمؾ آظمر6 صمقب

 ُأيب ىم٤مل: ىم٤مل سم٘مٞم٦م سمـ ٟمية أيب قمـ اجلريري ُمًٕمقد أيب قمـ ـمري٘ملم ُمـش 1/303»

 يٕم٤مب وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٟمٗمٕمٚمف يمٜم٤م ؾمٜم٦م6 اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة: يمٕم٥م سمـ

 .قمٚمٞمٜم٤م
 اهلل6 وؾمع إذ وم٠مُم٤م ىمٚم٦م، اًمثٞم٤مب ذم يم٤من إذ ذاك6 يم٤من إٟمام: ُمًٕمقد اسمـ وم٘م٤مل

 .أزيمك اًمثقسملم ذم وم٤مًمّمالة
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 وأبقش: »6/05ش »اًمزوائد جمٛمع» ذم ىم٤مل ًمٙمـ ُمًٚمؿ6 رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

، ُمـ يًٛمع مل: ٟمية  .شُمًٕمقد اسمـ ُمـ وٓ ُأيب 
 قمـ داود أبٜم٤م: ه٤مرون سمـ يزيد ـمريؼ ُمـش 6/614» اًمٌٞمٝم٘مل وصٚمف ىمد: ىمٚم٧م

 صمقب ذم اًمّمالة ذم ُمًٕمقد واسمـ يمٕم٥م سمـ أيب اظمتٚمػ: ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب قمـ ٟمية أيب

 .سمٜمحقه احلدي٨م... واطمد
 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 صمقسملم ذم اًمّمالة ذم ُمًٕمقد اسمـ سمف أُمر اًمذي أن قمغم يدل وهذا: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل 

 .ـهاش. إجي٤مب ٓ اؾمتح٤ٌمب
 اًمقاطمد اًمثقب قمغم آىمتّم٤مر أن ُمـ - قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مًمف ح٤م ويدل

 أيب طمدي٨م وُمثٚمف اًمٓمح٤موي، قمٜمد اعمت٘مدم ضم٤مسمر طمدي٨م - ىمٚم٦م اًمثٞم٤مب وذم يم٤من إٟمام

 .ذًمؽ ذم قمٛمر ىمقل ُمـ ؾمٜمذيمره وُم٤مش. صمقسم٤من؟ ًمٙمٚمٙمؿ َأوَ : »أيت هريرة
 - قمٚمٞمف جمٛمع 6- ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل يمام - وأومْمؾ أزيمك اًمثقسملم ذم اًمّمالة ويمقن

 يمام - وآشمزار سم٤مٓرشمداء إُمر ًمذًمؽ ويدل ،-ش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي طمٙم٤مه يمام

 .- اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم
 ([3/316) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 قطري ثقب دم الصالة

 .سمف ُمتقؿمح٤مً   ىِمْٓمِري   صمقب ذم صاله٤م صالة آظمر و

 .[شقم٤مشمَِ٘مْٞمفِ  قمغم] ـَمرومٞمف سملم وَمْٚمُٞمَخ٤مًمِْػ  واطمٍد6 صمقٍب  ذم أطمُديمؿ صغم إذا: »وىم٤مل 
 .شرءٌ  ُمٜمف قم٤مشمَِ٘مْٞمف قمغم ًمٞمس اًمقاطمد اًمثقِب  ذم أطمُديمؿ يّمكم   ٓ: »ًمٗمظ وذم
 سمٕمض ومٞمٝم٤م أقمالم وهل٤م محرة، ومٞمف اًمؼمود6 ُمـ رضب هق: ىمٓمري صمقب: ىمقًمف

 .اًمٌحريـ ىمٌؾ ُمـ وحتٛمؾ ضِمَٞم٤مد، طُمٚمؾ هل: وىمٞمؾ. اخلِمقٟم٦م



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   624   اًمٚم

 اًمثٞم٤مب وأطم٥ًم ىَمَٓمر،: هل٤م ي٘م٤مل ىمري٦م اًمٌحريـ أقمراض ذم: إزهري وىم٤مل 

 ش.اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمذا. وظمٗمٗمقا  ًمٚمٜم٦ًٌم، اًم٘م٤مف ومٙمنوا إًمٞمٝم٤م، ٟم٧ًٌم اًمِ٘مْٓمِرَي٦مَ 

 ذح» ذم اًم٘م٤مري ٟم٘مٚمفش. وٟمحقه اًم٘مٓمـ همٚمِٞمظ ُمـ صمٞم٤مب: »اًمٕمً٘مالين وىم٤مل 

 .شاًمِمامئؾ
 يتزر وًمٙمـ طَم٘مقْيف6 قمغم ـمرومٞمف ويِمد وؾمٓمف ذم سمف يتزر ٓ أنف يريد: »اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 ش.واًمرداء اإلزار سمٛمٜمزًم٦م ومٞمٙمقن قم٤مشم٘مف6 قمغم ويِمده سمٞمٜمٝمام، ومٞمخ٤مًمػ ـمرومٞمف6 ويرومع سمف،

 ُمـ اًمٕم٤مشمؼ خيٚمق ٓ أن ذًمؽ ذم واحلٙمٛم٦مش: » 3/035» اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل 

 قمٜمد اًمزيٜم٦م أظمذ ذم وأيمٛمؾ اًمرب، ُمـ احلٞم٤مء إمم وأن٥ًم إدب، إمم أىمرب ٕنف رء6

 .شأقمٚمؿ واهلل. اعمٓمٚم٥م

 يٗمٞمد إومم اًمرواي٦م فم٤مهر أن يمام اًمتحريؿ6 يٗمٞمد اًمرواي٦م هذه ذم اًمٜمٝمل وفم٤مهر

 قمٜمف، اهلل ريض أمحد اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ، ُمـ مج٤مقم٦م ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد. اًمقضمقب

 .صالشمف شمّمح مل اًمًؽمة6 قمغم اًم٘مدرة ُمع اًمٕم٤مشمؼ ُمٙمِمقف صغم ًمق أنف: قمٜمف واعمِمٝمقر

 ش.0/31»ش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق. ذـم٤مً  ومجٕمٚمف
 .سمؽميمف ي٠مثؿ وًمٙمـ صالشمف، شمّمح أنف: أمحد اإلُم٤مم قمـ أظمرى رواي٦م وذم

 اًمٜمٝمل أن إمم - وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمل، طمٜمٞمٗم٦م، وأبق ُم٤مًمؽ، - اجلٛمٝمقر وذه٥م

 قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس ًمٕمقرشمف، ؾم٤مشمراً  واطمد صمقب ذم صغم ومٚمق ًمالؾمتح٤ٌمب6 وإُمر ًمٚمتٜمزيف،

 .ٓ أم قم٤مشم٘مف قمغم جيٕمٚمف رء قمغم ىمدر ؾمقاء اًمٙمراه٦م، ُمع صالشمف صح٧م رء6 ُمٜمف

 واؾمٕم٤ًم6 يم٤من وم٢من: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اجلٛمٝمقر وطمج٦مش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 

 .شسمف وم٤مشَمِزرْ  وٞم٘م٤ًم6 يم٤من وإن سمف، وم٤مًمتِحْػ 
 هق سمٞمٜمام اًمقضمقب6 قمدم قمغم احلدي٨م هبذا آطمتج٤مج وضمف ُم٤م أدري ًم٧ًم: ىمٚم٧م

 ومٞمج٥م - اًمقاؾمع اًمثقب سملم اًمتٗمريؼ وهق وهمػمه، أمحد عمذه٥م اًمدًٓم٦م واوح

 - وٞم٘م٤مً  يم٤من إن سمف سم٤مٓئتزار أُمر أنف ومٙمام ،- جي٥م ومال - اًمْمٞم ؼ وسملم ،- سمف آًمتح٤مف

 .واضم٥م ومٝمق واؾمٕم٤ًم6 يم٤من إذا سمف سم٤مًٓمتح٤مف أُمر ومٙمذًمؽ 6- واضم٥م وذًمؽ



 625 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 طمٞم٨م ُمـ إىمقى هق - اًمثقب ـمرذم سملم اعمخ٤مًمٗم٦م وضمقب وهق - اعمذه٥م ومٝمذا

 ىم٤مل يمام 6-ش صحٞمحف» ذم شمٍمومف يدل يمام - اًمٌخ٤مري ُم٤مل وإًمٞمف واًمؼمه٤من، اًمدًمٞمؾ

 .شاًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمًٌٙمل اًمديـ وشم٘مل اعمٜمذر اسمـ اظمتٞم٤مر وهق: »ىم٤مل احل٤مومظ،

 ش.23 - 6/15ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذه٥م وإًمٞمف: ىمٚم٧م
 وهب٤م اًم٘مقاقمد6 سمٕمض قمغم إٓ يدل ٓ وم٤محلدي٨م ذًمؽ6 سمؽمك اًمّمالة سمٓمالن وأُم٤م

 .أقمٚمؿ واهلل. ٟمٔمر

 يمام زوضمف، قمغم صمقسمف وسمٕمض ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف وهل أظمرى، سمحج٦م اجلٛمٝمقر واطمت٩م

 اهلل ؿم٤مء إن قمٜمف واجلقاب سمذًمؽ، آؾمتدٓل وضمف هٜم٤مك وؾمٜمذيمر ىمري٤ًٌم، ذًمؽ ي٠ميت

 .شمٕم٤ممم

 ([3/313) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 القاشع بالثقب مؼقَّد بااللتحاف األمر

 يم٤من وم٢من واطمد، صمقٌب  وقمٚمٞمؽ صَٚمٞم٧َم  إذا: »وم٘م٤مل اًمقاؾمع6 سم٤مًمثقب ذًمؽ وىمٞمد 

 .ش سمف وم٤مشمزر وٞم٘م٤ًم6 يم٤من وإن سمف، وم٤مًمتحػ واؾمٕم٤ًم6
 ومٞمج٥م واًمْمٞمؼ6 اًمقاؾمع اًمثقب سملم اًمتٗمريؼ ذم واوح ٟمص واحلدي٨م  

 وهق. يمراه٦م سمدون سمف آئتزار ومٞمجقز اًمث٤مين6 دون -إُمر ًمٔم٤مهر - سم٤مٕول آًمتح٤مف

 ومٞمام سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام- شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق اًمًٚمػ، ُمـ وهمػمه أمحد ُمذه٥م

 .- ىمري٤ٌمً  شم٘مدم

 ([3/321) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ثقبني جيد مل دـ القاحد الثقب دم الصالة

 .!شصمقسملم؟ جيد يمٚمٙمؿ َأوَ » :وم٘م٤مل واطمد؟ صمقب ذم أطمدٟم٤م أجّمكم: رضمؾ ًمف ىم٤مل و 



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   631   اًمٚم

 ومٚمق واطمد، يمؾ قمٚمٞمٝمام ي٘مدر ٓ اًمثقسملم أن: احلدي٨م وُمٕمٜمك: اًمٜمقوي وىم٤مل    

: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد طمرج، ذًمؽ وذم اًمّمالة، قمـ قمٚمٞمٝمام ي٘مدر ٓ ُمـ ًمٕمجز وضم٤ٌم6

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬ ي ـْ  اًمد   .♂طَمَرٍج  ُِم

 ًمٕمدم يم٤من وىم٧م ومٗمل واطمد6 صمقب ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض واًمّمح٤مسم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وأُم٤م

 .اجلٝم٤مل ًمػماين: ضم٤مسمر ىم٤مل يمام اجلقاز6 ًمٌٞم٤من -وضمقده ُمع يم٤من- وىم٧م وذم آظمر، صمقب
 .اٟمتٝمك. ؾمٌؼ ح٤م أومْمؾ6 وم٤مًمثقسم٤من وإ6ٓ

 ذم اًمّمالة أن قمغم سمف واؾمُتدلش: »6/615ش »اًمتثري٥م ـمرح» ذم زرقم٦م أبق وىم٤مل 

 ذم اعمٕمٜمك أن إمم أؿم٤مر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف ذًمؽ6 قمغم ىمدر عمـ أومْمؾ صمقسملم

 وهلذا صمقسم٤من6 إيمٛمؾ أن قمغم ومدَل  صمقسملم6 قمـ اًمٜم٤مس سمٕمض وقمجز احل٤مل، ِوٞمُْؼ  ذًمؽ

 يمام - ذًمؽ ذم ظمالف وٓ. وم٠موؾمٕمقا  قمٚمٞمٙمؿ6 اهلل وؾمع إذا: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل

 .ش - وهمػمه قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض سمف سح
ش 325 - 324/ 6ش »اًمؽمُمذي» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ ىم٤ملش: وم٤مئدة»

 ومروقم٤مً  هٜم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ومَرع وىمد: »- اعمت٘مدم ضم٤مسمر وطمدي٨م احلدي٨م، هذا ذيمر سمٕمد -

 وظمّمقص٤مً  سمٕمْمٝم٤م، ويدع صمٞم٤مسمف سمٕمض ذم يّمكم ُمـ قمغم يٜمٙمرون اًمٕمٚمامء ودمد يمثػمة،

 اًمٌدهيل وُمـ. هذا قمغم هلؿ دًمٞمؾ وٓ! اًمٙمراه٦م يزقمٛمقن اًمرأس6 ُمٙمِمقف يّمكم ُمـ

 ومل قمامُم٦م، رأؾمف قمغم يٙمقن ٓ 6- يتزر أو سمف يِمتٛمؾ - واطمد صمقب ذم يّمكم ُمـ أن

 .شاًمرأس ُمٙمِمقف اًمّمالة يمراه٦م قمغم يدل - ٟمٕمٚمؿ ومٞمام - طمدي٨م أي يرد
 اًمرأس سمًؽم ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤منش: 3/31ش »اًمٖمٛم٦م يمِمػ» ذم اًمِمٕمراين ذيمر: ىمٚم٧م

 إذا: »وي٘مقل اًمّمالة، ذم اًمرأس يمِمػ قمـ ويٜمٝمك اًم٘مٚمٜمًقة، أو سم٤مًمٕمامُم٦م اًمّمالة ذم

 .ـها. اًمٕمامُم٦م: هل واًمٕمّم٤مسم٦مش. ُمٕمّّمٌلم وم٠متقه٤م اعم٤ًمضمد6 أتٞمتؿ
 ويمت٤مب! قمٜمدٟم٤م اًمتل اًمٙمت٥م ُمـ رء ذم أصالً  هل٤م ٟمجد مل همري٦ٌم أظم٤ٌمر وهذه

 وم٘مد اًمقاهٞم٦م6 اًمْمٕمٞمٗم٦م وسم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٖمري٦ٌم، إظم٤ٌمر هذه سمٛمثؾ ُمكمء هذا اًمِمٕمراين

 ُم٤م ًمٙمـ! ملسو هيلع هللا ىلص ؾمػمشمف ذم وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل وُم٤م صح ُم٤م ومٞمف مجع

 واؾمتدًٓمف اًمّمالة، ذم اًمرأس يمِمػ يمراه٦م ٟمٗمل ُمـ ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ إًمٞمف ذه٥م



 633 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ةاًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمال 

 أن - ؾمٌؼ ومٞمام - سَمَٞمٜم٤َم ىمد ٕن٤م وذًمؽ ؾمديد6 همػم اًمقاطمد6 اًمثقب ذم اًمّمالة سمجقاز

 وم٘مد واطمد6 صمقب ذم وصغم يٗمٕمؾ مل ومٛمـ ذًمؽ، وضمد عمـ أومْمؾ اًمثقسملم ذم اًمّمالة

زاً  يٗمٞمد هريرة أيب ومحدي٨م اًمٙمراه٦م، ارشمٙم٥م  ومٙمذًمؽ اعمذيمقر، سم٤مًمنمط ُمرضمقطم٤مً  ضمقا

 .ومال 6ٓ وُمـ ُمٙمروه، ومٝمق يًؽمه6 ُم٤م وقمٜمده اًمرأس ُمٙمِمقف صغم ُمـ
 شمِمٛمؾ اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام ي٘م٤مل هذا

 وٟمحـ. ُمٜمٝم٤م ذًمؽ يٗمٝمؿ أن اعمذيمقر اًمِمٞمخ يريد يمام اًمرأس ُمٙمِمقف صالة طمتك

 سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم6 اًمرأس ًمٙمِمػ شمتٕمرض ٓ إطم٤مدي٨م شمٚمؽ أن وٟمزقمؿ ذًمؽ، ذم ٟمخ٤مًمٗمف

 أو يتٕمٛمؿ، يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص ؾمػمشمف ُمـ اعمٕمٝمقد ٕن وذًمؽ اًمٌدن6 ُمـ دوٟمف ُم٤م ًمًؽم

 صغم اًمقاطمد اًمثقب ذم صغم طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص أنف ومٚمق أصح٤مسمف، يم٤من ويمذًمؽ َيَتَ٘مْٚمٜمَُس،

 يمام - همٗمػم مجع وهؿ ؾمٞمام ٓ شمٚمؽ، صالشمف روى ُمـ ذًمؽ ًمذيمر اًمرأس6 ُمٙمِمقف

 ُمـ ذيمروه ومٞمام إٓ اعمٕمت٤مدة6 صالشمف صغم أنف قمغم دًمٞمؾ ًمذًمؽ روايتٝمؿ ومٕمدم - ؾمٌؼ

 .ًمٌدٟمف اًمقاطمد اًمثقب ذم ملسو هيلع هللا ىلص اىمتّم٤مره

 ومٕمٚمٞمف اًمثٌقت6 ادقمك ومٛمـ اًمٕمدم، إصؾ إن: ومٞمف ي٘م٤مل ٓ إُمر هذا وُمثؾ

 ادقمك ومٛمـ صم٤مسم٧م، هٜم٤م وم٤مٕصؾ اًمرأس6 ؾمؽم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف اعمٕمت٤مد أن سمَٞمٜم٤م ٕنٜم٤م! اإلصم٤ٌمت

 هق يمام - دائامً  سم٤مًمدًمٞمؾ يٓم٤مًم٥م ٓ ٟمٗمك َُمـ وًمٞمس ٟم٤مومٞم٤ًم، يم٤من وًمق اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف ظمالومف6

 .اًمرأس ُمًتقرَ  اًمّمالةُ  ملسو هيلع هللا ىلص هديف أن سمذًمؽ ومث٧ٌم ،- ُمقوٕمف ذم ُم٘مرر

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد 
 وي١ميد اًمٙمراه٦م، وقمٙمًف آؾمتح٤ٌمب، وإُمر اًمٗمٕمؾ جمٛمقع ُمـ يًتٗم٤مد ُم٤م وم٠مىمؾ

 ،- حمٚمف ذم ؾمٌؼ يمام - ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦مً  اًمٜمٕمٚملم ذم سم٤مًمّمالة أُمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص أنف ذًمؽ

 يمؾ ،- قم٤ٌمدهتؿ ذم ؾمٞمام ٓ - سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف قمـ اًمٜم٤مهٞم٦م اًمٜمّمقص وقمٛمقم وم٤مًم٘مٞم٤مس،

ٌّف ُمـ ذًمؽ ٕن اًمرأس6 طم٤مه اًمّمالة يمراه٦م ي٘متيض ذًمؽ  طمٞمٜمام سم٤مًمٜمّم٤مرى اًمتِم

 إرضمؾ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ومٝمؾ ،- قمٜمٝمؿ ُمِمٝمقر هق يمام - طم٤مهيـ قم٤ٌمدهتؿ ذم ي٘مقُمقن

 .اعمقومؼ هق شمٕم٤ممم واهلل. اعم٘م٤مم هذا ذم زم فمٝمر ُم٤م هذا! اًمرؤوس؟ ذم أم أىمقى،
 ([3/326) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   636   اًمٚم

 القاحد الؼؿقص دم الصالة

 ٟمٕمؿ،: »ىم٤مل اًمقاطمد؟ اًم٘مٛمٞمص ذم أوم٠مصكم أصٞمد6 إين[: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل رضمؾ ىم٤مل] 

 .شسمِمقيم٦م وًمق وُزَرهُ 
 قمٚمٞمف ًمٞمس ظمٗمٞمٗم٤ًم6 يٙمقن أن حيت٤مج اًمّم٤مئد ٕن اًمّمٞمد ذيمر إٟمام: أصٞمد إين: ىمقًمف

ع قمـ يِمٖمٚمف ُم٤م  .اًمّمٞمد ـمٚم٥م ذم اإلها

ش اًمٜمٞمؾ» ذم يمام -ش[اًمِم٤مومٕمل ُمًٜمد: »يٕمٜملش ]اعمًٜمد» ًمـ ذطمف ذم إثػم اسمـ ىم٤مًمف 

 سمـ ُمقؾمك قمـ أبٞمف قمـ ُأَوْيس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف صمؿ  ش 6/23»

 .رضمالً  اإلؾمٜم٤مد ذم زاد. ؾمٚمٛم٦م قمـ أبٞمف قمـ إسمراهٞمؿ

 يٙمقن أو إؾم٤مٟمٞمد، ُمتّمؾ ذم اعمزيد ُمـ يٙمقن أن وم٤مطمتٛمؾ: »احل٤مومظ ىم٤مل 

 ىم٤مًمف اًمذي يٕمٜمل - إؾمٜم٤مده ذم اًمٜمٔمر وضمف ومٝمذا ومه٤ًم6 قمٓم٤مف رواي٦م ذم اًمتٍميح

 ،-: ىم٤مل صمؿ. ٟمٔمر إؾمٜم٤مده ذم: وىم٤مل ُمٕمٚم٘م٤ًم، احلدي٨م ذيمر وىمد 6شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري

 ؿم٤مهدة6 قمٓم٤مف رواي٦م وضمٕمؾ اًمدراوردي، رواي٦م وم٤مقمتٛمد صححف6 ُمـ وأُم٤م

 .ـهاش. ٓشمّم٤مهل٤م
: واعمرادش َٟمٍَمَ » سم٤مب ُمـ اعمِمددة6 اعمٝمٛمٚم٦م قمغم اعمٕمجٛم٦م سمت٘مديؿ: وزره: ىمقًمف

 .شؾِمٜمِْدي. »ومٞمف صؾ   صمؿ قمقرشمؽ، شمٔمٝمر ًمئال ضمٞمٌف6 رسم طْ 
 ُمٜمف6 قمقرشُمف شُمرى سمحٞم٨م اجلٞم٥م واؾمع ىمٛمٞمص ذم يّمكم اًمذي ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ

ش إم» ذم ٟمّمف وهق دمزئف، ٓ سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة أن إمم وأصح٤مسمف اًمِم٤مومٕمل ومذه٥م

 ش.3/34»
 يمام - ذيٚمف أؾمٗمؾ ُمـ همػمه رآه٤م ًمق يمام صالشمف6 شمّمح: وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أيب وقمٜمد

 .-ش 331 - 1/330» ًمٚمٜمقويش اعمجٛمقع» ذم

 ([3/323) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 احلائض الزوجة عذ بعضف ِمرط دم الصالة

 .طم٤مئض وهل زوضمف قمغم سمٕمُْمف ُِمْرطٍ  ذم يّمكم ويم٤من 

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]  

 أذى فقف ير مل إذا أهؾف فقف يصقب الذي الثقب دم الصالة

 .أذًى  ومٞمف َيرَ  مل إذا أهٚمف ومٞمف يّمٞم٥م اًمذي اًمثقب ذم يّمكم ويم٤من
 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

وج دم الصالة حؽؿ  احلرير َفرُّ

وج ذم اعمٖمرب يّمكم ويم٤من   صالشمف6 ىم٣م ومٚمام ،- اًمَ٘م٤ٌمء وهق - طمرير ُمـ وَمرُّ

 .شًمٚمٛمت٘ملم هذا يٜمٌٖمل ٓ: »ىم٤مل صمؿ أخ٘م٤مه، صمؿ ًمف، يم٤مًمٙم٤مره ؿمديداً  ٟمزقم٤مً  ٟمزقمف

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 أعالم فقفا مخقصة دم الصالة حؽؿ

: ىم٤مل اٟمٍمف6 ومٚمام ٟمٔمرة، أقمالُمٝم٤م إمم ومٜمٔمر أقمالم، هل٤م  مَخِْٞمَّم٦مٍ  ذم صغم وىمد 

 آٟمٗم٤مً  أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ6 أيب  سم٠منٌَِْج٤مٟمَِٞم٦م وائتقين ضَمْٝمٍؿ، أيب إمم هذه سمخٛمٞمّمتل اذهٌقا »

 .شيٗمتٜمٜمل ومٙم٤مد اًمّمالة، ذم قَمَٚمِٛمٝم٤م إمم ٟمٔمرُت  وم٢مين: رواي٦م وذم» صاليت قمـ

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   630   اًمٚم

 بخامر تصيل ادرأة

 .شسمخاِمر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل  

: ىم٤مل ،شطم٤مو٧م إذا: يٕمٜمل اًم٤ٌمًمغ، اعمرأة: يٕمٜمل: »اًمؽمُمذي ىم٤مل 6شطم٤مئض: »ىمقًمف

ة أن: اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ»  ؿمٕمره٤م ُمـ ورء ومّمَٚم٧م أدريم٧م، إذا اعمرأ

 ُمـ ورء اعمرأة صالة دمقز ٓ: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل6 ىمقل وهق. صالهت٤م دمقز ٓ ُمٙمِمقف6

 ش.ُمٙمِمقف ضمًده٤م

 .ضم٤مئزة ومّمالهت٤م ُمٙمِمقوم٤ًم6 ىمدُمٞمٝم٤م فمٝمر يم٤من إن: ىمٞمؾ وىمد: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل 
 .ـهاش. ووضمٝمٝم٤م يمٗمٞمٝم٤م إٓ قمقرة6 اعمرأة ويمؾش: »3/33ش »إم» ذم وىم٤مل: ىمٚم٧م

 ذم اعمرأة أتّمكم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مخ٧م أهن٤م: ؾمٚمٛم٦م أم قمـ روي سمام ًمذًمؽ حيت٩م وىمد

 .شىمدُمٞمٝم٤م فمٝمقر يٖمٓمل ؾم٤مسمٖم٤ًم6 اًمدرع يم٤من إذا: »ىم٤مل إزار؟ قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس ومخ٤مر، درع
 .ُمرومققم٤مً  وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف

ش 6/611» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش3/611» واحل٤ميمؿ ،ش3/310» داود أبق أظمرضمف

 سمـ زيد سمـ حمٛمد قمـ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜم٤م: قمٛمر سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ

 .قمٜمٝم٤م أُمف قمـ ىُمٜمُٗمذ

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش. اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل 

 سمـ وطمٗمص ُمي، سمـ وسمٙمر أنس، سمـ ُم٤مًمؽ احلدي٨م هذا روى: »داود أبق ىم٤مل 

 قمـ زيد سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق واسمـ ذئ٥م، أيب واسمـ ضمٕمٗمر، اسمـ وإؾمامقمٞمؾ همٞم٤مث،

 اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم قمغم سمف ىمٍموا 6ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمٜمٝمؿ أطمد يذيمر مل. ؾمٚمٛم٦م أم قمـ أُمف

 .شقمٜمٝم٤م
 ذم يمام - خيٓمئ صدوق وهق هذا، اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمرومٕمف شمٗمرد وم٘مد: ىمٚم٧م

 .-ش اًمت٘مري٥م»



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 رووه وهمػمه ُم٤مًمٙم٤مً  سم٠من احلؼ قمٌد وأقمٚمفش: »0/45ش »اًمتٚمخٞمص» ذم وىم٤مل 

 .شاًمّمقاب وهق. ُمقىمقوم٤مً 
 ([3/333) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 اجلقاز مع الـساء ثقاب دم الصالة عـ التـزه

 ش.حُلُِٗمٜم٤م ذم يّمكّم  ٓ يم٤من: »ُمرومققًم٤م قم٤مئِم٦م قمـ

 [:اإلمام قال]

 شم٤ٌمذ اًمتل اًمٜم٤ًمء صمٞم٤مب ذم اًمّمالة قمـ اًمتٜمزه ذقمٞم٦م قمغم يدل احلدي٨م إن

 أظمرى وٕطم٤مدي٨م إصؾ، ظمالف ٕنف اجلقاز6 قمدم قمغم يدل ٓ ًمٙمـ أضم٤ًمدهـ،

 ُمرطٍ  ذم صغم  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن :قمٜمٝم٤م اهلل ريض ُمٞمٛمقٟم٦م يمحدي٨م اجلقاز، قمغم شمدل

 أمحد وروىش. 151ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق سمٕمْمف، وقمٚمٞمٝم٤م ٟم٤ًمئف، ًمٌٕمض

 اًمثقب ذم يّمكم يم٤من :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ صحٞمح سمًٜمدش 2/633»

 .ومٞمف جي٤مُمع اًمذي

 (.510/ 3/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الـائؿ بف يتغطك الذي الؾحاف دم الصالة جقاز

: » وم٘م٤مل أمحر ومرو قمٚمٞمف ُم٤مًمؽ سمـ أنس رأج٧م: ىم٤مل احلامين حمٛمد أبق راؿمد قمـ

 ش.ومٞمٝم٤م وٟمّمكم ٟمٚمًٌٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم حلٗمٜم٤م يم٤مٟم٧م

 [: اإلمام قال]

 ًمف ويِمٝمد. اًمٜم٤مئؿ سمف يتٖمٓمك اًمذي اًمٚمح٤مف ذم اًمّمالة ضمقاز احلدي٨م وذم

 ُمٜمف أزواضمف سمٕمض وقمغم ُمرط، وقمٚمٞمف يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 خي٤مًمٗمٝم٤م وٓ ،ش150 - 151ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وسمٕمْمٝم٤م طم٤مئض، وهل



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   632   اًمٚم

 أو اًمقرع قمغم حمٛمقل ٕنف ُمالطمٗمٜم٤م ذم يّمكم ٓ يم٤منش: 156» ومٞمف قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 أم أظمتف ؾم٠مل أنف قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤موي٦م حلدي٨م أذى ومٞمٝم٤م يٙمقن أن ظمِمٞم٦م آطمتٞم٤مط،

 ومٞمف؟ جي٤مُمٕمٝم٤م اًمذي اًمثقب ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من هؾ: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج طمٌٞم٦ٌم

 وإؾمٜم٤مده اًمؽمُمذي، إٓ اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمفش. أذى ومٞمف ير مل إذا ٟمٕمؿ،: »وم٘م٤مًم٧م

 ش.151ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق صحٞمح،

 (.251/ 2/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وصػتف الصامء اصتامل عـ الـفل

 يتٖمٓمك أن: وم٘م٤مل قمٚمٞمف قمٚمؼ صمؿ اًمّمامء، اؿمتامل قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م اإلُم٤مم أورد

 ومتٜمٙمِمػ ُمٜمٙمٌف قمغم ومٞمْمٕمف ضم٤مٟمٌٞمف أطمد ُمـ يرومٕمف صمؿ همػمه، قمٚمٞمف ًمٞمس واطمد سمثقب

 .قمقرشمف

 (.3331/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اكؽشػت مـ وحؽؿ رشط، أم ركـ الصالة دم العقرة شس

 الصالة خارج عقرتف

ؾ أن ٟمريد ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمٕمقرة ٟٓمٙمِم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال، :مداخؾة  هق هؾ: ُٟمٗمّم 

 يم٤من أنف قمرف إٟم٤ًمن إذا: إول اًم١ًمال ُمثالً  ٟم٘مقل اًمتٗمّمٞمؾ هذا وذم ذط؟ أم ريمـ

ٌ ف، طمٞم٨م سمٕمد ومٞمام ذًمؽ ًمف شمٌلم اًمّمالة ظمالل قمقرشمف اٟمٙمِمٗم٧م أو اًمٕمقرة، ُمٙمِمقف  ُٟم

 سم٤مُٕمر ضم٤مهالً  يم٤من وإذا وىمتٝم٤م؟ ظم٤مرج ذم أو اًمّمالة وىم٧م ذم يم٤من إذا يٕمٞمده٤م هؾ

  ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ؟ ذم اًمتٗمّمٞمؾ ومام اًمٜمص، وسَمَٚمٖمف

 إذا ًمٙمـ صحٞمح٦م، صالشمف ؾمتٙمقن اًمقاىمع هبذا ضم٤مهالً  يم٤من إذا ـمٌٕم٤مً  :الشقخ

ٌْٓمؾ اًمٕمقرة اٟمٙمِم٤مف سم٠من احلٙمؿ، يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إذا قمٗمقاً،.. يم٤من  أن ومٜمرضمق اًمّمالة شُم

 .قمٗمقاً  يٙمقن
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 ىمٛمّم٤من يٚمًٌقن اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ ٟمرى يمام ُمٜمف، وصدر يٕمٚمؿ يم٤من إذا أُم٤م 

 أن يٜمٌٖمل ومٝمذا قمقرشمف، ُمـ دسمره، ُمـ رء شمٜمٙمِمػ يًجد أو يريمع وطمٞمٜمام ىمّمػمة،

 .ُمتٝم٤مون ٕنف اًمّمالة6 سم٢مقم٤مدة ُي١ْمُمر

 اعم٠ًمخ٦م أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م ذط؟ هق أم ومرض هق هؾ: اًم١ًمال وٛمـ ذم ضم٤مء ُم٤م أُم٤م

 ُمـ اًمٕمقرة ؾمؽم أن يرون وهمػمهؿ إرسمٕم٦م اعمذاه٥م وم٘مٝم٤مء.. واًمٗم٘مٝم٤مء ظمالف، ومٞمٝم٤م

 ظم٤من طمًـ وصديؼ يم٤مًمِمقيم٤مين: اعمت٠مظمريـ سمٕمض ًمٙمـ اًمّمالة، صح٦م ذوط

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم إئٛم٦م ىمقل إمم أُْمَٞمؾ وىمٚمٌل سمنمط، وًمٞمس ومرض أنف يرون وهمػممه٤م

 اًمّمالة آداب وُمـ ظم٤مص يم٠منف اًمّمالة ذم اًمٕمقرة سمًؽم إُمر أن: األول السبب

 .خلّمقصٝم٤م هب٤م شمتٕمٚمؼ اًمتل

 وشمٍميحش سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هٜم٤مك

 إمم إؿم٤مرة ومٞمف اًمرأس طم٤مهة شمّمح ٓ اعمرأة صالة سم٠من احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 أي وأن اًمرضم٤مل، ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اًمٕمقرة6 ؾمؽم ومٞمٝم٤م ُيِمؽمط اًمّمالة أن

 .وسم٤مًمٕمٙمس اؾمُتْثٜمل، ُم٤م إٓ سم٤مًمٜم٤ًمء يتٕمٚمؼ ومٛمثٚمف سم٤مًمرضم٤مل يتٕمٚمؼ أو يّمح طمٙمؿ

 اًمٕمقرة وًمٞمس اًمرأس اعمٙم٤من هذا وسمٛمثؾ سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص طمٙمؿ ضم٤مء إذا يمذًمؽ 

 ؾمؽم أن إمم إؿمٕم٤مر ومٗمٞمفش سمخامر إٓ  طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ومٞم٘مقل اًمٙمؼمى

ة، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمقرة ُمـ ضمزء هق اًمذي اًمرأس يمًؽم سمٕم٤مُم٦م، اًمٕمقرة  هذا يٜمدقمؿ صمؿ ًمٚمٛمرأ

 ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم سمحدي٨م آؾمتٜم٤ٌمط

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من وم٢مذا قمقرة، ًمٞمس اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق اًمرضمؾ ُمـ اًمٕم٤مشم٘م٤منش رء صمقسمف

 ي٠مُمره أن أومم سم٤مب ومٛمـ سمٕمقرة ًمٞمس ُم٤م رسمف ُمع  أدسم٤مً  صالشمف ذم يًؽم سم٠من اًمرضمؾ ي٠مُمر

 وًمٞمس ومرض اًمٕمقرة ؾمؽم سم٠من اًم٘مقل قمغم وم٘مط وم٤مٓىمتّم٤مر وًمذًمؽ قمقرة6 هق ُم٤م سمًؽم

 .آؾمتٜم٤ٌمط ذًمؽ وعمثؾ اًمٜمص هذا عمثؾ إمه٤مل ومٞمف سمنمط

 (  11: 11: 64/ 103/واًمٜمقر اهلدى)  



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   634   اًمٚم

 العقرة شس وجقب

 :وطمده٤م اًمٕمقرة ؾمؽم وضمقب

: شمٕم٤ممم وم٘مقًمف اًمٙمت٤مب أُم٤م واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمّمالة ومروض ُمـ ومرض هل

ِجدٍ ▬ ًْ  .[13: إقمراف]♂ َي٤مسَمٜمِل آَدَم ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾ  َُم

د  [ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم] يم٤مٟمقا : قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. اًمٜمزول ؾم٥ٌم سمدًمٞمؾ اًمٕمقرة ؾمؽم: واعمرا

ة يٓمقومقن ة ويم٤مٟم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜمٝم٤مر اًمرضم٤مل: قمرا  وهل سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف] اعمرأ

 .يٕمػمين ُمـ: ومت٘مقل][ هٜم٤مك وُم٤م صدره٤م خترج[ ]قمري٤مٟم٦م

 ومال ُمٜمف سمدا وُم٤م... يمٚمف أو سمٕمْمف يٌدو اًمٞمقم: شم٘مقل[ و ومرضمٝم٤م قمغم دمٕمٚمف شمٓمقوم٤م

 .أطمٚمف

ِجدٍ : ▬اهلل وم٘م٤مل ًْ  ♂.ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾ  َُم

 وقمٜمف واحل٤ميمؿش شمٗمًػمه» ذم ضمرير واسمـ واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف احلدي٨م وهذا

 سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمٌٓملم ُمًٚمؿ قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ـمرق ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل

 واًمٜم٤ًمئل عمًٚمؿ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمح٤ميمؿ إومم واًمزي٤مدة ضمرير ٓسمـ واًمًٞم٤مق. سمف قمٜمف ضمٌػم

 .أجْم٤مً  عمًٚمؿ واًمراسمٕم٦م رواي٦م ذم ًمٚمٌٞمٝم٘مل واًمراسمٕم٦م

ة سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف اًمٕمرب يم٤مٟم٧م: أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم وىم٤مل  - احلٛمس إٓ قمرا

ة يٓمقومقن يم٤مٟمقا  - وًمدت وُم٤م ىمريش واحلٛمس  صمٞم٤مسم٤م احلٛمس شمٕمٓمٞمٝمؿ أن إٓ قمرا

 .اًمٜم٤ًمء واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل اًمرضم٤مل ومٞمٕمٓمل

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف

َوإَِذا وَمَٕمُٚمقا وَم٤مطِمَِم٦ًم ىَم٤مًُمقا َوضَمْدَٟم٤م قَمَٚمٞمَْٝم٤م : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف أجْم٤م ٟمزل هذا ـمقومٝمؿ وذم

 أَ 
ِ
♂ تَُ٘مقًُمقَن قَمغَم اهلل َُم٤م َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ آسَم٤مَءَٟم٤م َواّلِل َأَُمَرَٟم٤م هِب٤َم ىُمْؾ إَِن اهلل َٓ َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٗمْحَِم٤مء

ة ـمقاومٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل ومًٛمكش يمثػم اسمـ شمٗمًػم» ذم يمام جم٤مهد ىم٤مًمف. [64: إقمراف] : قمرا
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 يمام قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمِمٝمقر وهق اًم٘مرـمٌل ىم٤مل يمام اعمٗمنيـ أيمثر ىمقل وهق. وم٤مطمِم٦م

 ش.اعمجٛمقع» ذم

 ذم طمزم اسمـ ٟم٘مٚمف يمام اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ اًمٕمقرة ؾمؽم واعمراد وىمقًمٜم٤م هذا

 ش.اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وأىمرهش اعمحغم»

 ُمٚمٙم٧م ُم٤م ُم٤م أو زوضمؽ ُمـ إٓ قمقرشمؽ اطمٗمظ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٛمٜمٝم٤م اًمًٜم٦م وأُم٤م»

ة متِمقا  ٓ: »وىمقًمفش يٛمٞمٜمؽ  ش.قمرا

 ش.آهمت٤ًمل آداب» ذم خمرضم٤م سمتامُمف ؾمٌؼ إول احلدي٨م

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض خمرُم٦م سمـ اعمًقر رواي٦م ُمـ هق اًمث٤مين واحلدي٨م

 مل احلجر وُمٕمل إزاري وم٤مٟمحؾ: ىم٤مل ظمٗمٞمػ إزار وقمكم صم٘مٞمؾ أمحٚمف سمحجر أىمٌٚم٧م

 صمقسمؽ إمم ارضمع: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُمقوٕمف إمم سمف سمٚمٖم٧م طمتك أوٕمف أن أؾمتٓمع

ة متِمقا  وٓ ومخذه  .ُمًٚمؿ أظمرضمفش. قمرا

 قمـ إُمقي ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل داود وأبق طمزم اسمـ ـمري٘مف وُمـ

 .قمٜمف ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م أيب قمـ طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن

 احلج٤مرة ُمٕمٝمؿ يٜم٘مؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ: اًم٤ٌمب وذم

 قمغم ومجٕمٚمتف إزارك طمٚمٚم٧م ًمق أظمل اسمـ ي٤م: قمٛمف اًمٕم٤ٌمس ًمف وم٘م٤مل إزاره وقمٚمٞمف ًمٚمٙمٕم٦ٌم

 سمٕمد رؤي ومام قمٚمٞمف ُمٖمِمٞم٤م ومً٘مط ُمٜمٙمٌٞمف قمغم ومجٕمٚمف ومحٚمف: ىم٤مل احلج٤مرة دون ُمٜمٙمٌٞمؽ

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف. ملسو هيلع هللا ىلص قمري٤مٟم٤م ذًمؽ

 سمـ قمٛمرو صمٜم٤م: إؾمح٤مق سمـ زيمري٤م ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل طمزم اسمـ ـمري٘مف وُمـ

 .قمٜمف ديٜم٤مر

 ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ وأمحد وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف صمؿ

 :سمٚمٗمظ ٟمحقه سمف

 ومِمد إزاري إزاري: »وم٘م٤مل ىم٤مم صمؿ اًمًامء إمم قمٞمٜم٤مه وـمٛمح٧م إرض إمم ومخر

 ش.إزاره قمٚمٞمف
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 .طمزم واسمـ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ويمذًمؽ

 :ىم٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم سمٜم٤مء وذيمر اًمٓمٗمٞمؾ أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 رىم٤مهب٤م قمغم ىمريش حتٛمٚمٝم٤م اًمقادي سمحج٤مرة يٌٜمقهن٤م وضمٕمٚمقا  ىمريش ومٝمدُمتٝم٤م

 ٟمٛمرة وقمٚمٞمف أضمٞم٤مد ُمـ طمج٤مرة حيٛمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٌٞمٜم٤م ذراقم٤م قمنميـ اًمًامء ذم ومرومٕمقه٤م

 اًمٜمٛمرة صٖمر ُمـ قمقرشمف ومػمى قم٤مشم٘مف قمغم اًمٜمٛمرة يْمع ومذه٥م اًمٜمٛمرة قمٚمٞمف ومْم٤مىم٧م

 .ذًمؽ سمٕمد قمري٤مٟم٤م ير ومٚمؿ. قمقرشمؽ مخر حمٛمد ي٤م: ومٜمقدي

 .قمٜمف ظمثٞمؿ اسمـ قمـ ُمٕمٛمر أن٤م: اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف هٙمذا

 .ُمًٚمؿ رضم٤مل يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ـمري٘مف وُمـ. اًمرزاق قمٌد أظمرضمف: وىم٤مل ُمٓمقٓش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أورده وىمد

 .اًمذهٌل وواوم٘مف وصححفش اعمًتدرك» ذم وهق. واًمٓمؼماين احل٤ميمؿ

 اًمّمالة ذم اًمٕمقرة ؾمؽم وضمقب قمغم دًمٞمؾ ومٞمٝم٤م - أي٦م ويمذا - إطم٤مدي٨م وهذه

 :وظم٤مرضمٝم٤م

 ذم رؿمد اسمـ هذا آشمٗم٤مق ٟم٘مؾ وىمد قمٚمٞمف ومٛمتٗمؼ اًمّمالة ظم٤مرج ؾمؽمه٤م وضمقب أُم٤م

 .قمٚمٞمف اإلمج٤معش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وٟم٘مؾش اًمٌداي٦م»

 وهق ذًمؽ وضمقب قمغم وم٤مجلٛمٝمقر ومٞمف ومٛمختٚمػ اًمّمالة ذم ؾمؽمه٤م وضمقب وأُم٤م

 ش:اًمٌداي٦م» ذم ىم٤مل. طمزم واسمـ وداود واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م

 ش.اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ أهن٤م ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وفم٤مهر»

 وٕمٞمػ ُمذه٥م وهذاش اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» ذم يمام اًم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ ذه٥م هذا وإمم

 .خيٗمك ٓ يمام سمذًمؽ أطمؼ واًمّمالة اًمٕمقرة سمًؽم اًمٍمحي٦م إواُمر شمٚمؽ شمرده

 ؾمؽم أن واشمٗم٘مقا : »اإلمج٤مع ُمراشم٥م ذم طمزم اسمـ ىمقل أن شمٕمٚمؿ ذيمرٟم٤م ومم٤م هذا

 آشمٗم٤مق ٟم٘مؾ سمّمقاب ًمٞمسش ومرض ًمف ًم٤ٌمؾمف ُم٤ٌمح صمقب قمغم ىمدر عمـ ومٞمٝم٤م اًمٕمقرة

 .هذا
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 صح٦م ذوط ُمـ ذـم٤م ذًمؽ ضمٕمٚمق اًمّمالة ذم وضمقهب٤م إمم ذهٌقا  اًمذيـ إن صمؿ

 :اًمٜمقوي ىم٤مل. قمٜمدهؿ سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف قم٤مري٤م صغم ومٛمـ اًمّمالة

 صغم وم٢من سمنمط وًمٞمس واضم٥م اًمٕمقرة ؾمؽم: ُم٤مًمؽ أصح٤مب سمٕمض وىم٤مل»

 ش.ؾمٝم٤م أو شمٕمٛمد ؾمقاء صالشمف صح٧م ُمِمٙمقومٝم٤م

 دًمٞمال شمتٓمٚم٥م اًمنمـمٞم٦م وم٢من ذط همػم واضم٥م ذًمؽ إن احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 اًمٜمقوي ذيمره ُم٤م إٓ مهللا دًمٞمؾ أي سم٤مًمنمـمٞم٦م ىم٤مل عمـ ٟمجد ومل إُمر جمرد قمغم زائدا

 صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »قم٤مئِم٦م سمحدي٨م اًمًؽم وضمقب صم٧ٌم أنف دًمٞمٚمٜم٤م: »ىم٤مل طمٞم٨م

ة اًمرضمؾ سملم ومرق وٓ: »ىم٤مل. وي٠ميتش.. سمخامر إٓ طم٤مئض  ش.سم٤مٓشمٗم٤مق واعمرأ

 وهق اًمرضم٤مل قمٚمٞمٝمـ ىم٤مس اًمٜمقوي ًمٙمـ سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص شمرى يمام احلدي٨م وهذا

 ٓ يمام اعمرأة وقمقرة اًمرضمؾ قمقرة سملم اًمقاوح اًمٗمرق ًمقضمقد آقمت٤ٌمر وم٤مؾمد ىمٞم٤مس

 .خيٗمك

 سمف اطمت٩م ُم٤م ذيمر أن سمٕمد وم٢مٟمفش اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اًمّمدد هذا ذم أضم٤مد وىمد

 سم٠من إدًم٦م هذه قمـ وجي٤مب: »ىم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اًمنمـمٞم٦م إصم٤ٌمت ذم اجلٛمٝمقر

 شمّمٚمح ومال اعمنموط قمدم ذم قمدُمٝم٤م ي١مصمر اًمتل اًمنمـمٞم٦م وأُم٤م اًمقضمقب إوم٤مدة هم٤ميتٝم٤م

 ٟمٕمؿ إواُمر سمٛمجرد يث٧ٌم ٓ ذقمل ووٕمل طمٙمؿ اًمنمط ٕن قمٚمٞمٝم٤م هب٤م ًمالؾمتدٓل

 يّمٗمق ٓ ًمٙمـش قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٕمٜمل» اًم٤ٌمب سمحدي٨م ًمٚمنمـمٞم٦م آؾمتدٓل يٛمٙمـ

 قمغم يدل اًم٘مٌقل ٟمٗمل أن ٟمٛمٜمع ٟمحـ: ي٘م٤مل أوٓ ٕنف يمدر ؿمقب قمـ سمذًمؽ آؾمتدٓل

وم٤م ي٠ميت وُمـ اخلٛمر ضمقومف ذم وُمـ أسمؼ صالة قمـ اًم٘مٌقل ٟمٗمك ىمد ٕنف اًمنمـمٞم٦م  قمرا

 .سم٤مإلمج٤مع اًمّمح٦م صمٌقت ُمع

 ُمـ أظمص وهق اعمرأة صالة ًمّمح٦م ذط اًمًؽم أن ذًمؽ هم٤مي٦م سم٠من: وصم٤مٟمٞم٤م

 شمٙمِمػ ذم ُم٤م وهق اًمٗم٤مرق ًمقضمقد هد يّمح ٓ سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل وإحل٤مق اًمدقمقى

ة  .اًمرضمؾ قمقرة ذم يقضمد ٓ ُمٕمٜمك وهذا اًمٗمتٜم٦م ُمـ اعمرأ

 يم٤من: سمٚمٗمظ واًمٜم٤ًمئل داود وأيب اًمِمٞمخلم قمٜمد ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمحدي٨م: وصم٤مًمث٤م

 وي٘م٤مل اًمّمٌٞم٤من يمٝمٞمئ٦م أقمت٤مىمٝمؿ قمغم أزرهؿ قم٤مىمديـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع يّمٚمقن اًمرضم٤مل



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   646   اًمٚم

 وٞمؼ ُمـ: داود أبق زاد. ضمٚمقؾم٤م اًمرضم٤مل شمًتقي طمتك رؤوؾمٙمـ شمرومٕمـ ٓ: ًمٚمٜم٤ًمء

 .ذـمٞمتف قمـ ومْمال اًمًؽم وضمقب قمدم قمغم يدل وهذا. إزر

 ومٙمٜم٧م ُمٗمتقىم٦م سمردة وقمكم أؤُمٝمؿ ومٙمٜم٧م: وومٞمف ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمحدي٨م: وراسمٕم٤م

ة وم٘م٤مًم٧م اؾمتل ظمرضم٧م: رواي٦م وذم قمٜمل شم٘مٚمّم٧م ؾمجدت إذا  أٓ: احلل ُمـ اُمرأ

 .واًمٜم٤ًمئل داود وأبق اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م... ىم٤مرئٙمؿ اؾم٧م قمٜم٤م شمٖمٓمقا 

 ي٘متيض ذط ٓ احل٤مٓت يم٤ًمئر وم٘مط واضم٥م اًمّمالة ذم اًمٕمقرة ؾمؽم أن وم٤محلؼ

 وم٘مٝمٞم٦م سمحج٩م ُمٓمٚمقهبؿ قمغم اًمنمـمٞم٦م سمٕمدم اًم٘م٤مئٚمقن اطمت٩م وىمد. اًمّمح٦م قمدم شمريمف

 اًمٜمٞم٦م، إمم وٓومت٘مر هب٤م ٓظمتص اًمّمالة ذم ذـم٤م اًمًؽم يم٤من ًمق: ىمقهلؿ ُمٜمٝم٤م واهٞم٦م

 سم٤مؾمت٘م٤ٌمل واًمث٤مين هب٤م، خيتص وٓ اًمّمالة ذم ذط ومٝمق سم٤مإليامن ُمٜم٘مقض وإول

 يّمكم وم٢مٟمف واًمتًٌٞمح اًم٘مراءة قمـ سم٤مًمٕمجز واًمث٤مًم٨م اًمٜمٞم٦م، إمم ُمٗمت٘مر همػم وم٢مٟمف اًم٘مٌٚم٦م

  .اهلل رمحف يمالُمف اٟمتٝمك. ؾم٤ميمت٤م

 ([.3/603) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 فؼط السقأتان هل الرجؾ مـ العقرة

 ش.اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م شمٜمّم٥م وقمٚمٞمٝمام وم٘مط اًمًقأت٤من اًمرضمؾ ُمـ[ اًمٕمقرة]و

 ٓسمـش اإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم يمام اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ اًمٕمقرة ُمـ اًمًقأتلم ويمقن

 :اعمجٛمقع ذم. طمزم

 ُمـ ُم٠مظمقذة قمٜمٝم٤م اًمٌٍم وًمٖمض فمٝمقره٤م ًم٘مٌح اًمٕمقرة ؾمٛمٞم٧م: اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل»

 ش.اًم٘مٌٞمح٦م: اًمٕمقراء واًمٙمٚمٛم٦م اًمٕملم قمقر وُمٜمف واًم٘مٌح واًمٕمٞم٥م اًمٜم٘مص وهق اًمٕمقر

 ُمـ همػممه٤م وأُم٤م وم٘مط اًمًقأتلم ذم إٓ يتح٘مؼ ٓ اعمٕمٜمك هذا أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م

 ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ وًمذًمؽ سمقوقح ومٞمٝم٤م اعمٕمٜمك هذا يتح٘مؼ ومال واًمريم٦ٌم واًمنة اًمٗمخذ

 .ي٠ميت ح٤م ذيمرٟم٤م ُم٤م واحلؼ اًمٕمٚمامء
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 شمٕمٛمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اعمحرُم٦م اًمٕمقرة ُمـ ومٚمٞم٧ًم واًمنة واًمريم٦ٌم اًمٗمخذ وأُم٤م»

. يمِمٗمٝم٤م ح٤م حمرُم٦م قمقرة يم٤مٟم٧م وًمق اًمٜم٤مس ُمـ سمٛمحي ؿمتك ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم يمِمٗمٝم٤م

 قمـ يم٤مؿمٗم٤م سمٞمتف ذم ُمْمٓمجٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 وهق ًمف وم٠مذن قمٛمر اؾمت٠مذن صمؿ احل٤مل شمٚمؽ قمغم وهق ًمف وم٠مذن سمٙمر أبق وم٤مؾمت٠مذن ومخذيف

 ومٚمام ومتحدث ومدظمؾ صمٞم٤مسمف يًقي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومجٚمس قمثامن اؾمت٠مذن صمؿ ومتحدث يمذًمؽ

 وؾمقي٧م ومجٚم٧ًم قمثامن دظمؾ صمؿ دمٚمس ومٚمؿ سمٙمر أبق دظمؾ: قم٤مئِم٦م ًمف ىم٤مًم٧م ظمرج

 ش.اعمالئٙم٦م ُمٜمف شمًتحٞمل ممـ أؾمتحٞمل أٓ: »وم٘م٤مل صمٞم٤مسمؽ

 .صحٞمح طمدي٨م وهذا

 سمٖمٚمس اًمٖمداة صالة قمٜمده٤م ومّمٚمٞمٜم٤م ظمٞمؼم همزا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن أنس وقمـ»

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل وم٠مضمرى ـمٚمح٦م أيب رديػ وأن٤م ـمٚمح٦م أبق وريم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ومريم٥م

 طمتك ومخذه قمـ اإلزار طمن صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ومخذ ًمتٛمس ريمٌتل وإن ظمٞمؼم زىم٤مق ذم

 ش.احلدي٨م.... ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومخذ سمٞم٤مض إمم ٕنٔمر إين

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 رواي٦م وهق اًمٔم٤مهري٦م - وم٘مط اًمًقأت٤من اًمٕمقرة أن - اعم٠ًمخ٦م هذه إمم ذه٥م وىمد

 أصح٤مب قمـش ُمًٚمؿ ذح» ذم وذيمره اًمٜمقوي قمـش اًمٗمتح» ذم يمام وُم٤مًمؽ أمحد قمـ

 . ي٠ميت يمام اًمًٞمقـمل واظمت٤مره اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اإلصٓمخري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل وسمف. ُم٤مًمؽ

ش ٟم٠مظمذ وسمف ؾمٚمٞمامن وأيب اًمثقري وؾمٗمٞم٤من ذئ٥م أيب اسمـ ىمقل وهق: »طمزم اسمـ ىم٤مل

 ش.اًمًٚمػ مجٝمقر ىمقل وهق: »ىم٤مل

 ىمزح قمغم واىمٗم٤م اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م رأج٧م: ىم٤مل احلقيرث سمـ ضمٌػم قمـ روى صمؿ

 .اٟمٙمِمػ ىمد ومخذه إمم ٕنٔمر وإين أصٌحقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: ي٘مقل

 أنس أتك: وم٘م٤مل اًمٞمامُم٦م يقم ومذيمر ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمـ ُمقؾمك قمـ اًمٌخ٤مري ورواه

 احلٜمقط ُمـ يٕمٜمل - يتحٜمط وهق ومخذيف قمـ طمن وىمد اًمِمامس سمـ ىمٞمس سمـ صم٤مسم٧م إمم

 .ًمٚمٛمقت
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 احلًلم سمـ قمكم سمـ حمٛمد هق - ضمٕمٗمر أيب قمغم دظمٚم٧م: اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء وىم٤مل

 .اخلؼم وذيمر.... ومخذيف قمـ يمِمػ وىمد حمٛمقم وهق - ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ

 فم٤مهر سم٤مٕول وآؾمتدٓل هذا أنس وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م هل١مٓء احلج٦م وُمـ

 آؾمتدٓل ومقضمف أنس طمدي٨م وأُم٤م ىمّمدا ومخذيف قمـ يمِمػ اًمًالم قمٚمٞمف أنف ومٞمف ٕن

 أجْم٤م ذًمؽ ومٕمؾ أنف ُمٗم٤مده وم٢من. اإلزار طمن صمؿ: اًمٌخ٤مري رواي٦م قمغم أجْم٤م فم٤مهر سمف

 اإلزار أن فم٤مهرمه٤م وم٢من اإلزار واٟمحن: أظمريـ رواي٦م هذا قمغم خيرج أن إٓ قمٛمدا

 :احل٤مومظ ىم٤مل ًمٙمـ سمٜمٗمًف اٟمحن

 ذًمؽ قمغم اؾمتٛمراره ضمٝم٦م ُمـ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمٗمخذ أن قمغم آؾمتدٓل يٛمٙمـ»

 عمٙم٤من ذًمؽ قمغم ي٘مر مل قمقرة يم٤مٟم٧م ًمق ًمٙمـ ىمّمد همػم ُمـ وىمققمف ضم٤مز وإن ٕنف

 ومٞمف ًمٙمـ ممٙمٜم٤م ًمٙم٤من اعمخت٤مر ًمٖمػم اًمتنميع ًمٌٞم٤من وىمع ذًمؽ أن ومرض وًمق ملسو هيلع هللا ىلص قمّمٛمتف

 وؾمٞم٤مىمف اًمّمالة ذم اًمًٝمق ىمْمٞم٦م ذم يمام قم٘مٌف اًمٌٞم٤من طمٞمٜمئذ يتٕملم يم٤من أنف ضمٝم٦م ُمـ ٟمٔمر

ٟم٦م أيب قمٜمد  اؾمتٛمرار ذم فم٤مهر اًمٕمزيز قمٌد قمـ اًمقارث قمٌد ـمريؼ ُمـ واجلقزىمل قمقا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ومخذ ًمتٛمس ريمٌتل وإن ظمٞمؼم زىم٤مق ذم اهلل رؾمقل وم٠مضمرى: وًمٗمٔمف ذًمؽ

 احل٤مئؾ سمدون يم٤من اعمس أن هذا أنس ىمقل وفم٤مهر: »ىم٤ملش. ومخذيف سمٞم٤مض ٕرى وإين

 . (3)شجيقز ٓ احل٤مئؾ سمدون اًمٕمقرة وُمس

 قمز اهلل يمِمٗمٝم٤م ح٤م قمقرة يم٤مٟم٧م وًمق قمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ أن ومّمح: »طمزم اسمـ وىم٤مل

 أراه٤م وٓ واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة طم٤مًم٦م ذم اًمٜم٤مس ُمـ اعمٕمّمقم اعمٓمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف قمـ وضمؾ

 وىمٌؾ اًمّم٤ٌم طم٤مل ذم اًمٕمقرة يمِمػ ُمـ قمّمٛمف ىمد شمٕم٤ممم وهق همػمه وٓ ُم٤مًمؽ اسمـ أنس

 ذًمؽ سمٕمد رئل ومام: ومٞمف اًمذي اعمت٘مدم ضم٤مسمر طمدي٨م ُمًٚمؿ ـمريؼ ُمـ روى صمؿش اًمٜمٌقة

 .قمري٤مٟم٤م

                                                           

: ي٘مقل عمـ دًمٞمؾ هذا: - هذا أنس ىمقل قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م - ش56/ 6» اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل وًمذا ( 3)

 [.ُمٜمف].اعمخت٤مر وهق. سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ إن
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 اًمٗمخذ: »سمحدي٨م واطمتجقا  قمقرة اًمٗمخذ أن إمم واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق وذه٥م

 اعمٙمِمقف يمقن سملم اًمؽمدد ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م ذم سمام قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا ش قمقرة

 ش:اعمجٛمقع» ذم وم٘م٤مل اًم٤ًمق أو اًمٗمخذ هق

 ش.اعمٙمِمقف ذم ُمِمٙمقك ٕنف سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ أن قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ»

 اًمٗمخذ هق اعمٙمِمقف سم٠من شم٘مٓمع اًم٘مّم٦م هذه ذم اًمرواي٤مت ؾم٤مئر أن سمٞمٜم٤م ىمد: ىمٚم٧م

 .قمٚمٞمٝم٤م ُمًٚمؿ رواي٦م محؾ ومٞمج٥م

 أن قمغم شم٠موًمٜم٤مه اًمٗمخذ سمٙمِمػ اجلزم صح ًمق: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل: »اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ

د  طمج٦م وٓ هل٤م قمٛمقم ومال قملم ىمْمٞم٦م وٕهن٤م: ىم٤مًمقا  يمٚمٝم٤م ٓ صمٞم٤مسمف سمٕمض يمِمػ اعمرا

 ش.ومٞمٝم٤م

 أؾمقشمٜم٤م هق اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م ُمـ هق اًمٕمٛمؾ ذًمؽ أن طمٞم٨م ُمـ ومٞمٝم٤م احلج٦م: ىمٚم٧م

َرؾُمقِل اهلل ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم  : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمدًمٞمؾ اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ رء يمؾ ذم وىمدوشمٜم٤م

ٜم٦َمٌ  ًَ  آىمتداء دًمٞمؾ ومٞمٌ٘مك ي٠ميت يمام اًمتخّمٞمص دًمٞمؾ يّمح وٓ [63: إطمزاب]♂ ُأؾْمَقٌة طَم

 .اعمٓمٚمقب ومٞمث٧ٌم ُٕمتف ؿم٤مُمال قم٤مُم٤م اخلّمقص هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص سمف

 سم٠منف اًمتًٚمٞمؿ ومٞمف ٕن ومتٞمال يٖمٜمل ومال. صمٞم٤مسمف سمٕمض يمِمػ سم٠منف ذًمؽ شم٠مويؾ وأُم٤م

 يم٤من وإذا سمٕمْمٝم٤م، قمـ اًمٙمِمػ جيقز ومٙمٞمػ قمقرة يم٤من وم٢من ومخذه سمٕمض قمـ يمِمػ

 ُمذهٌف ظم٤مًمػ ومٝمق اًمٙمؾ دون اًمٌٕمض قمـ اًمٙمِمػ جيقز أنف ذًمؽ ُمـ اًمٜمقوي ُمراد

 اعمٜمٙمِمػ أيمثر ؾمقاء صالشمف شمّمح مل اعمّمكم قمقرة ُمـ رء اٟمٙمِمػ وم٢من: »ىم٤مل طمٞم٨م

ة اًمرضمؾ ذم هذا وؾمقاء ضمزء أدٟمك يم٤من وًمق ىمؾ أم  .إًمخ...ش واعمرأ

 دون اًمًالم قمٚمٞمف ومخذه قمـ سمٜمٗمًف اٟمٙمِمػ اإلزار سم٠من أنس طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا 

 وضمٝم٦م ُمـ اًمٙمِمػ ضمقاز يٗمٞمد احلدي٨م ًمٙمـ. اٟمحن: ُمًٚمؿ رواي٦م شمٗمٞمده يمام ىمّمده

: أنس ىمقل ويمذًمؽ احل٤مومظ قمـ ؾمٌؼ يمام اًمٙمِمػ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اؾمتٛمراره وهل أظمرى

 اًمٗمخذ إمم اًمٜمٔمر قمٜمدهؿ اعمحرم ُمـ يٙمـ مل أنف قمغم يدل. ومخذيف سمٞم٤مض ٕرى وإين

 وهق سمٕمقرة ًمٞمس أنف قمغم ومٞمدل يمذًمؽ إُمر وإذ قمٜمف اهلل ريض أنس إًمٞمف ٟمٔمر ح٤م وإٓ

 .اعمٓمٚمقب



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   642   اًمٚم

 .اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد وارد همػم احلديثلم قمغم أوردوه ُم٤م يمؾ أن ذيمرٟم٤م سمام ومث٧ٌم

 قمغم اًمدًٓم٦م ذم دوهنام ًمٙمٜمٝم٤م اًم٤ٌمب ذم أظمرى أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد أنف قمغم

 رضب اًمّم٤مُم٧م سمـ اهلل قمٌد إن: ىم٤مل اًمؼماء اًمٕم٤مًمٞم٦م أيب طمدي٨م ومٛمٜمٝم٤م اعمٓمٚمقب

 ؾم٠مخ٧م إين: وىم٤مل ومخذك رضب يمام ومخذي وميب ذر أب٤م ؾم٠مخ٧م إين: وىم٤مل ومخذي

 اًمّمالة صؾ: »وىم٤مل ومخذك رضب يمام ومخذي وميب ؾم٠مختٜمل يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.أصكم ومال صٚمٞم٧م ىمد إين: شم٘مؾ وٓ ومّمؾ ُمٕمٝمؿ اًمّمالة أدريمتؽ وم٢من ًمقىمتٝم٤م

 يم٤مٟم٧م ومٚمق: وىم٤مل طمزم اسمـ وقمٜمف وُمًٚمؿش اعمٗمرد إدب» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 يم٤مٟم٧م وًمق اعم٘مدؾم٦م سمٞمده اصال ذر أيب ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمًٝم٤م ح٤م قمقرة اًمٗمخذ

 وأيب اًمّم٤مُم٧م سمـ اهلل قمٌد ويمذًمؽ سمٞمده قمٚمٞمٝم٤م رضب ح٤م قمقرة ذر أيب قمٜمد اًمٗمخذ

 وٓ اًمثٞم٤مب قمغم إٟم٤ًمن ذيمر قمغم سمٞمده ييب أن ُمًٚمؿ يًتحؾ وُم٤م - يمذا - اًمٕم٤مًمٞم٦م

ة سمدن وٓ اًمثٞم٤مب قمغم اإلٟم٤ًمن دسمر طمٚم٘م٦م قمغم  ُمٜمع وىمد اًمٌت٦م اًمثٞم٤مب قمغم أضمٜمٌٞم٦م اُمرأ

 اًم٘مدم سم٤ٌمـمـ اًمثٞم٤مب قمغم اإلًمٞمتلم رضب وهل اًمٙمًٕم٦م ُمـ اًم٘مقد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.ُمٜمتٜم٦م وم٢مهن٤م دقمقه٤م: »وىم٤مل

َتِقي : ▬قمٚمٞمف أُمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن صم٤مسم٧م سمـ زيد طمدي٨م وُمٜمٝم٤م ًْ َٓ َي

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم   أم اسمـ ومج٤مءه: ىم٤مل [51: اًمٜم٤ًمء]♂ َواعْمَُج٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللاًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم

 ويم٤من - جل٤مهدت اجلٝم٤مد أؾمتٓمٞمع ًمق اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل قمكم يٛمٚمٝم٤م وهق ُمٙمتقم

 ومخذي قمغم وومخذه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٠منزل - أقمٛمك رضمال

هَمػْمُ  : ▬وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل قمٜمف هي صمؿ ومخذي شمرض أن ظمٗم٧م طمتك قمكم ومث٘مٚم٧م

رِ   ♂.ُأْوزِم اًمَيَ

 ص٤مًمح قمـ وأمحدش صحٞمح طمًـ: »وىم٤مل واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .قمٜمف احلٙمؿ سمـ ُمروان قمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ صمٜمل: ىم٤مل ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يمٞم٤ًمن سمـ

 قمٌد: ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ وشم٤مسمٕمف ص٤مًمح قمـش اعمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي رواه ويمذا

 .إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ

 ش.اًمٗمتح» ذم يمام واًمٓمؼمي اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف
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 صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ ذؤي٥م سمـ ىمٌٞمْم٦م قمـ اًمزهري قمـ: وم٘م٤مل ُمٕمٛمر وظم٤مًمٗمٝمام

 .أمحد أظمرضمف

 .أقمٚمؿ واهلل. إؾمٜم٤مدان ومٞمف ًمف اًمزهري وًمٕمؾ

 وصححف واحل٤ميمؿ واًمٓمح٤موي داود أبق رواه. قمٜمف أظمرى ـمريؼ وًمٚمحدي٨م

 قمـ زيد سمـ ظم٤مرضم٦م قمـ أبٞمف قمـ اًمزٟم٤مد أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ وأمحد اًمذهٌل وواوم٘مف

 .سمف صم٤مسم٧م سمـ زيد

 طمدي٨م ومٞمف قمٚمؼ يمام اًمٗمخذ ذم يذيمر ُم٤م سم٤مب ذم احلدي٨م هذا اًمٌخ٤مري قمٚمؼ وىمد

 حمٛمد اًمِمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ أن إمم سمذًمؽ ُمِمػما  اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ أنس

 قمٜمف اهلل ريض اعمّمٜمػ صٜمٞمع ُمـ ئمٝمر واًمذيش: »اًم٤ٌمري ومٞمض» ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر

 ش.آطمتٞم٤مط قمغم احلٜمٗمٞم٦م إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ومحؾ قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ ُمذه٥م إمم ُم٤مل أنف

 ذم اًمٌخ٤مري وٕمٗمف إمم أؿم٤مر وٕمٞمػ ومحدي٨مش. قمقرة اًمٗمخذ: »طمدي٨م وأُم٤م

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضمحش سمـ وحمٛمد وضمرهد قم٤ٌمس اسمـ قمـ ويذيمر: وم٘م٤ملش صحٞمحف»

 ش.قمقرة اًمٗمخذ»

 ٓ أنف ُمـ اًم٘م٤مرئ ًمٞمتح٘مؼ احلدي٨م هذا قمٚمؾ قمغم سمتقؾمع ٟمتٙمٚمؿ أن ُمـ هٜم٤م وٓسمد

 ومّمؾ صمؿ] ومٜم٘مقل سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ سم٠من اعمٗمٞمدة إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمٕم٤مرو٦م قمغم ي٘مقى

 [.إصؾ ذم ومراضمٕمف وٕمٗمف قمغم اًمٙمالم اإلُم٤مم

 ىمد ُم٤مء ومٞمف ُمٙم٤من ذم ىم٤مقمدا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمقؾمك أيب وقمـ[: »اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 ش.همٓم٤مه٤م قمثامن دظمؾ ومٚمام ريمٌتٞمف أو ريمٌتٞمف قمـ يمِمػ

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 [.إصؾ ذم اٟمٔمره٤م] أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 :ُٕمريـ وذًمؽ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن: إطم٤مدي٨م هذه وذم[: اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 .رضورة سمدون يمِمٗمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: إول



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   644   اًمٚم

 ٕن يتؿ ٓ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن سم٤محلدي٨م آطمتج٤مج إن: »اًمِمقيم٤مين وىمقل

 وإن قمقرة سم٠مهن٤م ُمِمٕمر قمثامن ُمـ شمٖمٓمٞمتٝم٤م وأجْم٤م اح٤مء ذم اًمدظمقل ًمٕمذر يم٤من اًمٙمِمػ

 .ُمردودش آطمتامل إُمر ومٖم٤مي٦م ذًمؽ سمٖمػم اًمتٖمٓمٞم٦م شمٕمٚمٞمؾ أُمٙمـ

 ُمٙم٤من ذم ىم٤مقمدا يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف قمغم يٜمص احلدي٨م ومألن: أوٓ أُم٤م

 اح٤مء ذم رضمٚمٞمف ُمدًمٞم٤م ضم٤مًم٤ًم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ُمٕمٜم٤مه وهذا. ريمٌتٞمف قمـ ومٙمِمػ ُم٤مء ومٞمف

 يم٤من أخٞمس اًمٕمقرة ُمـ يم٤مٟمت٤م ًمق ومٞمام اًمريمٌتلم قمـ اًمٙمِمػ ذم قمذر وم٠مي وقمٚمٞمف

 اًمٕمقرة؟ قمـ اًمٙمِمػ دون اًم٤ًمىملم سم٢مدٓء يٙمتٗمل أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م

 ـمريؼ ُمـ احلدي٨م أظمرج أمحد اإلُم٤مم أن إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي اعمٕمٜمك قمغم ويدًمؽ

: أي» اًمٌئر ىمػ قمغم سم٤معمديٜم٦م طم٤مئط ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: ُمقؾمك أيب قمـ أظمرى

 .احلدي٨م... سمٙمر أبق اًم٤ٌمب ومدق رضمٚمٞمف ُمدًمٞم٤مش طمقهل٤م دمٕمؾ اًمتل اًمديم٦م

 ؾم٤مىمٞمف قمـ ويمِمػ ىمٗمٝم٤م وشمقؾمط: سمٚمٗمظ صم٤مًمث٦م ـمريؼ ُمـ ٟمحقه ُمًٚمؿ ورواه

 .اًمٌئر ذم ودٓمه٤م

 اًمريم٦ٌم قمـ سم٤مًمٙمِمػ اعمٍمح اًمٌخ٤مري رواي٦م وسملم اًمرواي٦م هذه سملم شمٕم٤مرض وٓ

 رواي٦م سملم شمٕم٤مرض ٓ أنف يمام اشمٗم٤مىم٤م ُم٘مٌقًم٦م وهل صم٘م٦م ُمـ اًمزي٤مدة شمتْمٛمـ ٕهن٤م

 ًمٚم٥ًٌم اًمٗمخذ قمـ سم٤مًمٙمِمػ اعمٍمطم٦م وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م رواي٦م وسملم هذه اًمٌخ٤مري

 .إؿمٙم٤مل ومال ُمتٕمددة يم٤مٟم٧م إذا وأُم٤م واطمدة اًم٘مّم٦م أن اقمت٤ٌمر قمغم وهذا ٟمٗمًف

 اهلل ريض سمف ظم٤مص٦م ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف ُمٕم٤مُمٚم٦م هل إٟمام قمثامن قمـ شمٖمٓمٞمتٝم٤م ومألن: صم٤مٟمٞم٤م وأُم٤م

 إٟمام أنف قمغم ُمٓمٚم٘م٤م يدل ٓ وذًمؽ ؾمٌؼ يمام ومخذيف ُمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص همٓمك يمام طمٞم٤مئف ًمِمدة قمٜمف

 يمام قمثامن همػم أُم٤مم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يمِمٗمٝم٤م وىمد ذًمؽ يمٞمػ قمقرة ٕهن٤م همٓم٤مه٤م

 وم٢مٟمف هذا ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر هق ويمام وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م سيح هق

 همٓم٤مه٤م يمام ُمقؾمك أيب ُمـ يٖمٓمٝم٤م مل اًمًالم قمٚمٞمف أنف أقمٜمل قمٞم٤من ؿم٤مهد اًم٘مّم٦م يروي

 .اًمِمقيم٤مين يمالم قمغم اًمتٕم٘مٞم٥م ُمـ فمٝمر ُم٤م هذا. قمثامن ُمـ

 إُمر هق سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن قمغم وم٤مًمدًمٞمؾ صحٞمح يمالُمف أن اومؽموٜم٤م وًمق

 قمٚمٞمف سمحيشمف زرارة سمـ قمٛمرو ويمذًمؽ ريمٌتٞمف قمـ سمٙمر أيب يمِمػ وهق: اًمث٤مين
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 ضمرهد قمغم أنٙمر يمام ملسو هيلع هللا ىلص ذًمؽ ٕنٙمر قمقرة يم٤من وًمق قمٚمٞمٝمام يٜمٙمر ومل اًمًالم

 اًمٗمخذ وم٢من ومخذك همط: »ملسو هيلع هللا ىلص: وم٘م٤مل ومخذه اٟمٙمِمػ وىمد قمٚمٞمف ُمر طملم إؾمٚمٛمل

 قمٚمٞمف ؾمٙمقشمف ومدل ُمٗمّمال ذًمؽ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام يّمح ومل احلدي٨م صح ًمقش قمقرة

 أيب طمدي٨م ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن ذًمؽ قمغم اًمًالم

 ش.قمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن وومٞمف: »اًمدرداء

. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ريم٦ٌم إمم اًمٜمٔمر صٕمد قمٜمف اهلل ريض محزة أن وهق: صم٤مًم٨م دًمٞمؾ وهٜم٤مك

 أـمٚمؼ ح٤م قمقرة يم٤مٟم٧م وًمق ريمٌتف إمم همػمه ٟمٔمر - اًمًالم قمٚمٞمف يمِمٗمف قمـ قمالوة - ومٗمٞمف

 .ي٠ميت ُم٤م قمغم اًمنة ذم ُمثٚمف طمزم اسمـ ىم٤مل يمام إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر قمغم همػمه وٓ محزة

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وهبذا سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن قمغم ىم٤مئٛم٦م هذه أن وم٤محلؼ

 أبق وىم٤مل أمحد قمـ ورواي٦م وـم٤مئٗم٦م ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف ُمذهٌٜم٤م ُمـ اعمِمٝمقر وهق: »اًمٜمقوي

 ش.قمقرة إهن٤م: وقمٓم٤مء طمٜمٞمٗم٦م

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ًمتٚمؽ خم٤مًمػ وٕمٞمػ ىمقل وهذا

 صمٜم٤م: ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمكم صمٜم٤م: ىم٤ملش اعمِمٙمؾ» ذم أظمرضمف سمام اًمٓمح٤موي قم٤مروٝم٤م وىمد

 ؾمٛمٕم٧م: اهلجٞمٛمل متٞمٛم٦م أيب قمـ إثرم طمٙمٞمؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد صمٜم٤م: ه٤مرون سمـ يزيد

 :ي٘مقل إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م

 أقمرومـ ٓ ريمٌتٝم٤م ُمـ وأؾمٗمؾ ههت٤م ومقق ُم٤م إٓ ضم٤مري٦م ُمـ ٟمٔمر أطمدا أقمرومـ ٓ

 .قم٤مىمٌتف إٓ ومٕمٚمف أطمدا

 اًمتل إطم٤مدي٨م احلدي٨م هبذا يْم٤مد أن ذيمرٟم٤م ىمد سمام ومج٤مز: »ضمٕمٗمر أبق ىم٤مل

 ش.ًمف اعمخ٤مًمٗم٦م ىمٌٚمف ذيمرٟم٤مه٤م

: ىمقًمف وهق احلدي٨م هلذا سمف ىمدم اًمذي يمالُمف إممش ذيمرٟم٤م ىمد سمام: »سم٘مقًمف وأؿم٤مر

 عمـ سمققمٞمد ظمٚمٓمف ىمد يمالم يمالُمف ُمـ قمٜمف روي ىمد إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م ووضمدٟم٤م»

 ىمد مم٤م سم٤مًمرأي ىمٞمؾ ىمد ومٞمام يٙمقن ٓ اًمققمٞمد ٕن رأج٤م ىم٤مًمف يٙمقن أن جيقز ٓ ممـ ظم٤مًمٗمف

 ش.اعمٕمٜمك هذا ظم٤مًمػ ىمد ُم٤م سمخالف ي٘مقل أن ىم٤مئٚمف ًمٖمػم جيقز
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 ومٞمف ح٤م اعمرومقع طمٙمؿ ومٚمف ُمقىمقوم٤م يم٤من وإن احلدي٨م أن يزقمؿ وم٢مٟمف شمرى يمام وهذا

 سمؾ إطمٙم٤مم ذم ٓزم همػم وهذا. اعمجرد سم٤مًمرأي - سمزقمٛمف - ي٘م٤مل ٓ اًمذي اًمققمٞمد ُمـ

 ومٞمف يٙمقن أن حيتٛمؾ ىمد يم٤من وإن سم٤مضمتٝم٤مده اعمرء إًمٞمف وصؾ أُمر قمغم اًمققمٞمد جيقز

 .خمٓمئ٤م

 :ُٕمقر يّمح ٓ قمقرة اًمريم٦ٌم أن قمغم احلدي٨م هبذا وم٤مٓطمتج٤مج وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .ُمقىمقف أنف: أوال

 .ُمٜمف أصح هق ح٤م ُمٕم٤مرض أنف: ثاكقا

 قمغم إُم٦م قمقرة ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد. اًمدقمقة ُمـ أظمص ومٝمق إُم٦م ذم وارد أنف: ثالثا

 .سمٞمٜمٝمام ومرق ٓ يم٤محلرة أهن٤م دًمٞمال أصحٝم٤م ذيمره٤م ي٠ميت رسمام يمثػمة أىمقال

 اًمريم٦ٌم أن ذم إُم٦م قمغم وهمػمه احلر اًمرضمؾ ىمٞم٤مس ذم هذا اًمٓمح٤موي صٜمٞمع وإن

 ُمٙمِمقف صالة سمٓمالن ذم اعمرأة قمغم أجْم٤م اًمرضمؾ اًمٜمقوي ىمٞم٤مس مت٤مُم٤م يِمٌف قمقرة

 .يمٗم٤مي٦م ومٞمف سمام قمٚمٞمف اًمرد ؾمٌؼ وىمد اًمٕمقرة،

 ح٤م ُمقؾمك أيب طمدي٨م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمهش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م يٕمرج مل وًمٕمٚمف

 صح ًمق وهذاش. قمقرة اًمريم٦ٌم: »سمحدي٨م اطمتجقا  وإٟمام ذيمرٟم٤م اًمتل إُمقر ُمـ ومٞمف

 قمغم دًمؾ صمؿ. ]وٕمٗمف قمغم ُمتٗمؼ هق سمؾ يّمح ٓ وًمٙمٜمف هلؿ واوح٤م دًمٞمال ًمٙم٤من

 [.وٕمٗمف

 إمم محزة ومٜمٔمر: ومٞمف ي٘مقل ًمف طمدي٨م ذم قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وقمـ» -

... هشمف إمم ومٜمٔمر اًمٜمٔمر صٕمد صمؿ ريمٌتٞمف إمم ومٜمٔمر اًمٜمٔمر صٕمد صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.احلدي٨م

 :[ىم٤مل صمؿ سمتامُمف ًمٗمٔمف اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ. ]وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 يمِمٗمٝم٤م اًمرؾمقل ٕن ذًمؽ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمنة أن قمغم اًمدًٓم٦م واوح واحلدي٨م

 وٓ محزة اهلل أـمٚمؼ ح٤م قمقرة اًمنة يم٤مٟم٧م ومٚمق: »طمزم اسمـ ىم٤مل. إًمٞمٝم٤م ٟمٔمره همػمه وٕن

 ش.إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر قمغم همػمه
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 ُمـ اعمِمٝمقر وهق واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق: سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمنة أن إمم ذه٥م وىمد

 .ٟمٔمر وومٞمف. ذًمؽ قمغم اإلمج٤مع سمٕمْمٝمؿ طمٙمك وىمد. أصح٤مسمف ُمذه٥م

 [.إصؾ ذم شمراضمع] أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 ([.3/610) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 شس عذ زائدا قدًرا يتخذ أن الصالة دم ادصيل عذ يـبغل

 العقرة

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم زائد ىمدر اًمّمالة ذم ًمف يٜمٌٖمل أنف همػم

ِجدٍ ▬ ًْ  ♂.ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾ  َُم

 ش: 60/ 0» آظمتٞم٤مرات ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 قمٜمد زيٜمتٙمؿ ظمذوا» وم٘م٤مل اًمّمالة ذم اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم زائد سم٘مدر أُمر شمٕم٤ممم واهلل»

 أن ًمف يٜمٌٖمل اًمٕمٌد سم٠من إيذاٟم٤م اًمٕمقرة سمًؽم ٓ اًمزيٜم٦م سم٤مؾمؿ إُمر ومٕمٚمؼش ُمًجد يمؾ

 ش.اًمّمالة ذم وأمجٚمٝم٤م صمٞم٤مسمف أزيـ يٚمٌس

 :اعمذيمقرة أي٦م شمٗمًػم ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ شمٚمٛمٞمذه ىم٤مل

 وٓ اًمّمالة قمٜمد اًمتجٛمؾ يًتح٥م اًمًٜم٦م ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ذم ورد وُم٤م أي٦م وهلذه»

. ذًمؽ مت٤مم ُمـ ٕنف واًمًقاك اًمزيٜم٦م ُمـ ٕنف واًمٓمٞم٥م اًمٕمٞمد ويقم اجلٛمٕم٦م يقم ؾمٞمام

 اًمثٞم٤مب ُمـ سم٤مًمٌٞم٤مض إُمر ذم اًمقارد احلدي٨م ذيمر صمؿ. اًمٌٞم٤مض اًمٚم٤ٌمس أومْمؾ وُمـ

 ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ ىمت٤مدة قمـ صحٞمح سمًٜمد اًمٓمؼماين وروى: »ىم٤مل صمؿش ي٠ميت وًمٕمٚمف

 .متٞماًم  أن

 ش.ومٞمف يّمكم ويم٤من سم٠مخػ رداء اؿمؽمى اًمداري

ويؾ ذم اًمرضمؾ يّمكم أن ومٜمٝمك وسمٞمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذًمؽ أيمد وىمد»  قمٚمٞمف وًمٞمس ها

 ش.رداء
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 أيب قمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف واحل٤ميمؿ واًمٓمح٤موي داود أبق أظمرضمف احلدي٨م وهذا

 :ىم٤مل أبٞمف قمـ سمريدة سمـ اهلل قمٌد قمـ اعمٜمٞم٥م

 يّمكم أن وهنك سمف يتقؿمح ٓ حل٤مف ذم اًمرضمؾ يّمكم أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك»

ويؾ ذم اًمرضمؾ  .إًمخ...ش ها

 .طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 قم٤مشم٘مٞمف قمغم اإلٟم٤ًمن يْمٕمف اًمذي اًمؼمد أو اًمثقب هقش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤ملش: اًمرداء»

 ش.صمٞم٤مسمف ومقق يمتٗمٞمف وسملم

 ش.واجل٦ٌم يم٤مًمٕم٤ٌمءة اًمثٞم٤مب ومقق يٚمٌس ُم٤م: اًمرداءش: »اعمٜمجد» وذم

 أطمديمؿ صغم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام سمف اح٠مُمقر اًمتزيـ شمرك ُمـ ومٞمف ح٤م وذًمؽ»

 ش.احلدي٨م...ش ًمف يتزيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من صمقسمٞمف ومٚمٞمٚمٌس

 ذم أطمديمؿ يِمتٛمؾ وٓ صغم إذا ومٚمٞمتزر صمقسم٤من ًمف يٙمـ مل وم٢من: »احلدي٨م ومت٤مم

 ش.اًمٞمٝمقد اؿمتامل صالشمف

  [.صحٞمح وإؾمٜم٤مده] قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ وهق

 ([.3/640) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾرجؾ العقرة حدود

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمّمالة ذوط وُمـ 

 خيت٤مر أن هذا ذم وًمٚمٜم٤مفمر: »اًمٗمري٘ملم أدًم٦م ؾم٤مق أن سمٕمد اًمٕمقرة ؾمؽم سمح٨م ذم ىمقًمف

 ...ش.أُمٙمـ ُم٤م ريمٌتف إمم هشمف سملم ُم٤م اعمّمكم يًؽم أن إطمقط يم٤من وإن اًمرأجلم أي

 :ومٞمٝم٤م اًم٘مقل حترير ُمـ سمد ٓ أُمقر ومٞمف: ىمٚم٧م
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 وًمٞمس اًمقرع سم٤مب ُمـ هق وإٟمام اًمقاضم٥م سم٤مُٕمر ًمٞمس سم٤مٕطمقط إظمذ أن: إول

 .خيٗمك ٓ يمام ورقم٤م يٙمرن أن يرهم٥م ُمٙمٚمػ يمؾ

 ظم٤مرج إطمقط ُمـ ًمٞمس ذًمؽ أن ومٛمٗمٝمقُمف سم٤مًمّمالة ذًمؽ ىمٞمد اعم١مًمػ أن: اًمث٤مين

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت ُم٤م وومٞمف اًمّمالة

 قمٚمؿ ىمقاقمد قمغم ىم٤مئام يٙمقن أن يٜمٌٖمل إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي آظمتٞم٤مر أن: اًمث٤مًم٨م

 .وإهقاء ًمٚمٕم٤مدات شم٤مسمٕم٤م يمٞمٗمٞم٤م آظمتٞم٤مر يٙمقن ٓ ًمٙمل اًمٗم٘مف أصقل

 سم٠من اًم٘م٤مئٚملم أدًم٦م أن اعم١مًمػ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إدًم٦م ذم ٟم٤مفمر يمؾ ًمدى اًمقاوح وُمـ

 قمقرة سم٠منف اًم٘م٤مئٚملم وأدًم٦م أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وُمٌٞمح٦م ضمٝم٦م ُمـ ومٕمٚمٞم٦م سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ

 أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وطم٤مفمرة ضمٝم٦م ُمـ ىمقًمٞم٦م

 سمٕمٞمدا وآظمتٞم٤مر إدًم٦م سملم اًمؽمضمٞمح قمغم شم٤ًمقمد اًمتل إصقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد وُمـ

 :ىم٤مقمدشم٤من واًمٖمرض اهلقى قمـ

 .اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر: األوىل

 اًمٗمٕمؾ أن ُمع وهمػمه٤م اخلٍمصٞم٦م ٓطمتامل اًمٗمٕمؾ قمغم ُم٘مدم اًم٘مقل: واألخرى

 أنس يمحدي٨م ُمتٕمٛمدا ُم٘مّمقدا يم٤من أنف ومٞمٝم٤م ئمٝمر ٓ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إدًم٦م سمٕمض ذم

 اًم٘مقًمٞم٦م إدًم٦م سمخالف هل٤م قمٛمقم ٓ أقمٞم٤من وىم٤مئع أهن٤م ذًمؽ إمم أوٕمػ. سمٙمر أيب وأثر

 أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ ٓ سمحٞم٨م وظمٚمٗم٤م ؾمٚمٗم٤م اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ضمرى وقمٚمٞمٝم٤م قم٤مُم٦م ذيٕم٦م ومٝمل

 وُمـ اًمٞمقم اًمٙمٗم٤مر سمٕمض يٗمٕمؾ يمام ومخذيف قمـ يم٤مؿمٗم٤م جيٚمس أو يٛمٌم يم٤من ُمٜمٝمؿ

 اًمت٤ٌمن وهق سمـ٤مًمِمقرت يًٛمقٟمف اًمذي اًمٌٜمٓمٚمقن يٚمًٌقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم ُمـ ي٘مٚمدهؿ

 .اًمٚمٖم٦م ذم

 أن ضمرم ومال اًم٘مقًمٞم٦م ًمألدًم٦م شمرضمٞمح٤م قمقرة اًمٗمخذ يمقن ذم اًمؽمدد يٜمٌٖمل ومال وهلذا

 اًمًٞمؾ»و 11 - 16/  6ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمف وضمزم اًمٕمٚمامء أيمثر إًمٞمف ذه٥م

 .323 – 321/  3ش اجلرار



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   650   اًمٚم

 ُم٤مل اًمذي وهق اًمًقأتلم قمقرة ُمـ أظمػ اًمٗمخذيـ قمقرة سم٠من اًم٘مقل يٛمٙمـ ٟمٕمؿ

 وطمٞمٜمئذ.113/  3ش اإلرواء» ذم فقمٜم ٟم٘مٚمتف يمٜم٧م يمامش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ إًمٞمف

 يمٛمس ًمٞمس اًمثقب ومقق ُمـ أنف واًمٔم٤مهر ذر أيب طمدي٨م ذم وىمع اًمذي اًمٗمخذ ومٛمس

 أن وهق رء سم٘مل! وأىمره قمٜمف اعم١مًمػ وٟم٘مٚمف طمزم اسمـ طمقًمف ىمٕم٘مع ح٤م ظمالوم٤م اًمًقأتلم

 يّمح ٓ أنف واًمقاىمع قمٚمٞمٝمام اًمدًمٞمؾ يذيمر مل صمؿ اًمٗمخذ ُمع واًمنة اًمريم٦ٌم ىمرن اعم١مًمػ

 اًمنة سملم ُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ يٜمٗمك سمؾ 11/  6 اًمِمقيم٤مين سمٞمٜمف يمام رء ذًمؽ ذم

 أطم٤مدي٨م إمم 633و 603ش اإلرواء» ذم سمٞمٜمتف يمام طمًـ طمدي٨م وهقش قمقرة واًمريم٦ٌم

 .ؿمئ٧م إن اًمِمقيم٤مين ومراضمع سمٛمٕمٜم٤مه أظمرى

 ([315) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الصالة دم البدن مـ بعقرة لقس ما بعض شس وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: ىم٤مل سمريدة وقمـ: »ُمٜمٝم٤م يًتح٥م وُم٤م اًمثٞم٤مب ُمـ جي٥م ُم٤م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

ويؾ... ذم اًمرضمؾ يّمكم أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك  داود أبق رواه. رداء قمٚمٞمف وًمٞمس ها

 ش.واًمٌٞمٝم٘مل

   .202ش داود أيب صحٞمح» ذم طم٘م٘متف يمام طمًـ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 سمٕمقرة ًمٞمس ُم٤م سمدٟمف ُمـ يًؽم أن اعمّمكم قمغم جي٥م أنف قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم 

 وفم٤مهر وهمػمه قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمٚمٞمف يدل يمام وضمد إن وذًمؽ ُمٜمف إقمغم اًم٘مًؿ وهق

 اًمثقب ذم أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ وي١ميمد اًمّمالة سمٓمالن يٗمٞمد اًمٜمٝمل

 ش.رء ُمٜمف ُمٜمٙمٌٞمف: أظمرى وذمش قم٤مشم٘مٞمف: رواي٦م وذم قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس اًمقاطمد

 أيب صحٞمح» و 631ش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمهؿ داود وأبق اًمِمٞمخ٤من رواه

 .213ش داود



 651 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 قمغم اًمٜمٝمل هذا اجلٛمٝمقر محؾ وىمد: »15/  6ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 شمّمح: أجْم٤م وقمٜمف ومؽميمف ذًمؽ قمغم ىمدر ُمـ صالة يّمح ٓ: أمحد وقمـ اًمتٜمزيف

 .شوي٠مثؿ

 قمغم وومرض: »33/  0 وم٘م٤مل سمٔم٤مهريتف اًمتٛمًؽ ذم يمٕم٤مدشمف طمزم اسمـ وأهمرب

 سمٓمٚم٧م يٗمٕمؾ مل وم٢من قم٤مشم٘مٞمف أو قم٤مشم٘مف قمغم ُمٜمف يٓمرح أن واؾمع صمقب ذم صغم إن اًمرضمؾ

ه سمف اشمزر وٞم٘م٤م يم٤من وم٢من صالشمف  ش.يٙمـ مل أو همػمه صمقب ُمٕمف يم٤من وأضمزأ

 حلدي٨م ظمالوم٤م اؾمتٓم٤مقمف إذا اًمرداء يقضم٥م ومل احلدي٨م فم٤مهر ُمع ومقىمػ: ىمٚم٧م

 .قمٚمٞمٝمام ي٘مػ مل ومٙم٠منف أجْم٤م قمٛمر اسمـ وطمدي٨م هذا سمريدة

ئٌف وُمـ  رء ومٞمٝم٤م وًمٞمس رأجف هب٤م يدقمؿ اًمتل أصم٤مر سمٕمض اعم٤ًمًم٦م ذم ذيمر أنف همرا

 مل عمـ صالة ٓ: »احلٜمٗمٞم٦م سمـ حمٛمد قمـ ذيمر ُم٤م وهق ظمالومف قمغم أطمده٤م سمؾ ذًمؽ ُمـ

 ش.اًمّمالة ذم قم٤مشم٘مٞمف قمغم خيٛمر

 ؾمٜمده  ذم ًمٙمـ اًمقاطمد سم٤مًمثقب ي٘مٞمده ومل أـمٚمؼ ٕنف قمٚمٞمف طمج٦م صح ًمق ومٝمذا

 طمزم اسمـ خيرضمف وملش اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق اًمٙمٜمدي ؾمقار اسمـ وهق أؿمٕم٨م

 .105/  3ش اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه وىمد

 ([326) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

هُ  القاجب الؼدر  العقرة عـ زائد الصالة دم الرجؾ عذ َشْسُ

 اعمرأة طمج٤مب شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ رؾم٤مًم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ُم٘مدُم٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:اًمّمالة ذم وًم٤ٌمؾمٝم٤م

 طمجٛمٝم٤م ًمٓم٤موم٦م قمغم وم٢مهن٤م طم٘م٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م رؾم٤مئٚمف ُمـ هل هذه اإلؾمالم ؿمٞمخ رؾم٤مًم٦م

 اًمقاضم٥م اًمٚم٤ٌمس ذم وُمقوققمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمقؾمققم٤مت ذم ُمٜمف اًمٙمثػم اًمٓم٤مًم٥م جيد ٓ ىمد

ة اًمرضمؾ ُمـ يمؾ قمغم  اًمٚم٤ٌمس هذا أن اًم٘م٤مـمٕم٦م سم٤مٕدًم٦م ومٞمٝم٤م أه٧ٌم وم٘مد اًمّمالة ذم واعمرأ

 رء قمٚمٞمف جي٥م إٟمف سمؾ وم٘مط اًمّمالة ظم٤مرج قمقرشمف اًمرضمؾ سمف يًؽم اًمٚم٤ٌمس هق ًمٞمس



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   652   اًمٚم

 واؾمتدل اًمٕمقرة ُمـ ٕهن٤م ٓ وطمرُمتٝم٤م اًمّمالة حلؼ وهذا أجْم٤م اعمٜمٙمٌلم ؾمؽم وهق آظمر

ش رء ُمٜمف قم٤مشم٘مٞمف قمغم ًمٞمس اًمقاطمد اًمثقب ذم أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف ًمذًمؽ

 مج٤مهػم قمٜمٝم٤م همٗمؾ ـم٤مح٤م ه٤مُم٦م ُم٠ًمخ٦م وهذهش.  31 - 36 ص»  أظمرى وسم٠مطم٤مدي٨م

 دىمٞم٘م٤م ظمٓم٤م إٓ اعمٜمٙمٌلم يًؽم ٓ اًمذيش  اًمِمٞم٤مل»  ىمٛمٞمص ذم يّمٚمقن اًمذيـ اعمّمٚملم

ِجدٍ ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد : ▬شمٕم٤ممم اهلل ىمقل قمـ هم٤مومٚملم ُمٜمٝمام ًْ  ُم٤م أطمًـ وُم٤م♂. يُمؾ  َُم

 يّمكم رآه ح٤م ٟم٤مومع ًمٖمالُمف ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ إنش »33 ص» اعم١مًمػ ذيمر

 وم٤مهلل: ىم٤مل ٓ: ىم٤مل هٙمذا؟ خترج يمٜم٧م اًمٜم٤مس إمم ظمرضم٧م ًمق أرأج٧م: اًمرأس طم٤مه

 اسمـ قمـ اًمٓمرق سمٕمض ذم ُمرومققم٦م ضم٤مءت ىمد إظمػمة واجلٛمٚم٦مش ًمف يتجٛمؾ ُمـ أطمؼ

 ُمـ أطمؼ اهلل وم٢من صمقسمٞمف ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ صغم إذا» ًمٚمٌٞمٝم٘مل رواي٦م ذم وًمٗمٔمٝم٤م قمٛمر

 .(3)شًمف شمزيـ

 إمم رأجل ذم يٕمقد اًمّمالة ذم اًمقاضم٥م إدب هذا قمـ اعمذيمقرة اًمٖمٗمٚم٦م وؾم٥ٌم 

 :أُمريـ

 اًمٕمقرة ؾمؽم ُم٤م هق إٟمام اًمّمالة ذم اًمٚم٤ٌمس ُمـ اًمقاضم٥م أن اًمٙمثػميـ فمـ: األول

 ًمٚمٜمّمقص سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ومٝمق ُمٓمٚم٘م٤م قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م أنف ُمع احلٍم وهذا. وم٘مط

 قم٤مشم٘مٞمف قمغم يٙمـ مل إذا اًمّمالة سمٓمالن قمغم يدل وم٢مٟمف إول احلدي٨م ؾمٞمام وٓ اعمت٘مدُم٦م

 .ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهق. رء صمقب ُمـ

 سمتٚمؽ يًٛمٕمقن أو ي٘مرؤون وم٘مد إقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد قمغم مجقدهؿ: واآلخر

 ٟمِم٠موا اًمذي اعمذه٥م ٕن ُمذه٤ٌم هلؿ يتخذوهن٤م وٓ هب٤م يت٠مثرون وًمٙمٜمٝمؿ اًمٜمّمقص

 هق يمام ضم٤مٟم٥م ذم وهؿ ضم٤مٟم٥م ذم وم٤مًمًٜم٦م وًمذًمؽ هب٤م آهتداء وسملم سمٞمٜمٝمؿ حيقل قمٚمٞمف

 ظمػما  اإلؾمالم ؿمٞمخ اهلل ومجزى هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ؿم٠مهنؿ

 اًمتل احل٘م٤مئؼ ُمـ يمثػم قمغم ًمٞمتٕمرومقا  اعم٤ٌمريم٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم اًمًٌٞمؾ هلؿ هند اًمذي

 اًمٗمخذيـ ُمٙمِمقف يّمكم أن ًمف جيقز ٓ يم٤من إذ أنف ذًمؽ وُمـ. هذه وُمٜمٝم٤م قمٜمٝم٤م همٗمٚمقا 

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمدىمٞمؼ وم٘مٝمف ُمـ وهذاش  32 ص» أوٓ؟ قمقرة مه٤م: ىمٞمؾ ؾمقاء

                                                           

 [.ُمٜمفش.] 201ش » داود أيب صحٞمح» اٟمٔمر  (3)



 653 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 [4-3ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب ُم٘مدُم٦م]

 مـؽبقف بف يسس أن فعؾقف واحد ثقب دم إال لف يؽـ مل مـ

 سملم خي٤مًمػ سم٠من أجْم٤م ُمٜمٙمٌٞمف سمف يًؽم أن ومٕمٚمٞمف واطمد صمقب ذم إٓ ًمف يٙمـ مل وم٢من»

 واطمد صمقب ذم أطمديمؿ صغم إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمثقب ـمرذم

 اًمقاطمد اًمثقب ذم أطمديمؿ يّمكم ٓ: »ًمٗمظ وذمش قم٤مشم٘مٞمف قمغم» ـمرومٞمف سملم ومٚمٞمخ٤مًمػ

 أورد صمؿ. ]اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م هذاش رء ُمٜمف قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس

 [.إصؾ ذم ذًمؽ ومراضمع ـمرىمف

 قمغم ويْمٕمف اًمٞمٛمٜمك يده حت٧م صمقسمف ـمرف ي٠مظمذ أن اعمذيمقرة اعمخ٤مًمٗم٦م وصقرة»

 صمؿ اًمٞمٛمٜمك يمتٗمف قمغم ويْمٕمف اًمٞمنى يده حت٧م أظمر اًمٓمرف وي٠مظمذ اًمٞمنى يمتٗمف

 ش.صدره قمغم يٕم٘مدمه٤م

 اًمٕم٘مد وأُم٤م. اًمٕم٘مد دون اًم٤ٌمضمل قمـ ُم٤مًمؽ ُمقـم٠م ذح احلقاًمؽ شمٜمقير ذم ذيمره

 يًٛمك آؿمتامل ُمـ ٟمقع وهذا: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل صمؿ. اًمًٙمٞم٧م اسمـ قمـ اًمٜمقوي ومذيمره

 يده إظمراج يٛمٙمـ ٓ ٕنف وهمػمه٤م اًمّمالة ذم ُم٤ٌمح وهق آوٓم٤ٌمع ويًٛمك اًمتقؿمٞمح

 ش.قمقرشمف يمِمػ دون وهمػمه ًمٚمًجقد

 يِمده سم٠من سمف ي٠متزر أن ومٞمٙمٗمٞمف وٞم٘م٤م يم٤من إذا وأُم٤م واؾمٕم٤م اًمثقب يم٤من إذا وهذا»

 واؾمٕم٤م يم٤من وم٢من واطمد صمقب وقمٚمٞمؽ صٚمٞم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وؾمٓمف قمغم

 ش.سمف وم٤مشمزر وٞم٘م٤م يم٤من وإن سمف وم٤مًمتحػ

 [.ـمرىمف ؾم٤مق صمؿ. ]قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر رواي٦م ُمـ احلدي٨م وهذا

 [: ىم٤مل صمؿ]

 حيٛمؾ وقمٚمٞمف واؾمٕم٤م اًمثقب يم٤من إذا آًمتح٤مف وضمقب ذم واوح ٟمص واحلدي٨م

 واًمٜمٝمل ذًمؽ شمرك قمـ اًمًالم قمٚمٞمف هنٞمف اًمقضمقب وي١ميد اعمٓمٚمؼ، هريرة أيب طمدي٨م

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ذيمرٟم٤م اًمذي هذا إمم ذه٥م وىمد. اًمتحريؿ يٗمٞمد
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 اًمًؽمة قمغم اًم٘مدرة ُمع اًمٕم٤مشمؼ ُمِمٙمقف صغم ًمق أنف قمٜمف واعمِمٝمقر أمحد اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 ش.اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق ذـم٤م ومجٕمٚمف صالشمف شمّمح مل

 .اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق. سمؽميمف ي٠مثؿ وًمٙمٜمف صالشمف شمّمح أنف: أمحد قمـ رواي٦م وذم

 ًمٚمتٜمزيف اًمٜمٝمل أن إمم - وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م وأبق ُم٤مًمؽ- اجلٛمٝمقر وذه٥م

 رء ُمٜمف قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس ًمٕمقرشمف ؾم٤مشمر واطمد صمقب ذم صغم ومٚمق ًمالؾمتح٤ٌمب وإُمر

 اًمٜمقوي ىم٤مل. ٓ أم قم٤مشم٘مف قمغم جيٕمٚمف رء قمغم ىمدر ؾمقاء اًمٙمراه٦م ُمع صالشمف صح٧م

 ش:ُمًٚمؿ ذح» ذم

 ش:اعمجٛمقع» وذم...ش اجلٛمٝمقر وطمج٦م»

ش إم» ذم اًمِم٤مومٕمل سمف اطمت٩م هٙمذاش سمف وم٤مشمزر: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم ضم٤مسمر طمدي٨م دًمٞمٚمٜم٤م»

 ش.أقمٚمؿ واهلل وهمػمهؿ إصح٤مب سمف واطمت٩م

 إذا هق إٟمام سم٤مٓشمزار اًمًالم قمٚمٞمف أُمره وم٢من ُمٜمف اًمٕمج٥م يٜم٘ميض ٓ ُم٤م وهذا: ىمٚم٧م

 يم٤من وًمق سم٤مٓشمزار ي٘مقًمقن اجلٛمٝمقر سمٞمٜمام احلدي٨م ُمٜمٓمقق هق يمام وٞم٘م٤م اًمثقب يم٤من

 سمدون سم٤مٓشمزار إُمر سمٛمجرد إظمذ ؾمٌ٘مف وُمـ ًمٚمٜمقوي ضم٤مز ومٙمٞمػ واؾمٕم٤م اًمثقب

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف ىمٞمده اًمذي اًمنمط إمم اًمتٗم٤مت

 اًمثقب سملم اًمتٗمريؼ وهق وهمػمه أمحد عمذه٥م ىم٤مـمع دًمٞمؾ احلدي٨م أن وم٤محلؼ

 يمام اًمٌخ٤مري ُم٤مل هذا وإمم أظمر دون إول ذم آًمتح٤مف ومٞمج٥م واًمْمٞمؼ اًمقاؾمع

 اسمـ اظمتٞم٤مر وهق: »ىم٤مل صمؿ ًمٚمح٤مومظش اًمٗمتح» ذم يمامش صحٞمحف» ذم شمٍمومف قمٚمٞمف يدل

 ش.اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمًٌٙمل اًمديـ وشم٘مل اعمٜمذر

 .اًمِمقيم٤مين اعمح٘مؼ ُم٤مل وإًمٞمف

 .أقمٚمؿ واهلل. احلدي٨م ُمـ فم٤مهر ومٖمػم آًمتح٤مف سمؽمك اًمّمالة سمٓمالن وأُم٤م

 سمف آًمتح٤مف يٛمٙمٜمف ٓ وٞمؼ إزار قمٚمٞمف يم٤من ُمـ قمغم جي٥م هؾ: وهل ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤م

 سمدٟمف؟ ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ سمف يًؽم قمٜمده يم٤من إذا ومقىمف رداء يٚمٌس أو ُمٜمف أوؾمع يٚمٌس أن



 655 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

ش: اعمحغم» ذم ىم٤مل طمٞم٨م طمزم ٓسمـ ظمالوم٤م ذًمؽ قمٚمٞمف جي٥م ٟمٕمؿ: قمٜمدي اًمٔم٤مهر

ه سمف اشمزر وٞم٘م٤م يم٤من وم٢من»  ش.يٙمـ مل أو همػمه صمٞم٤مب ُمٕمف يم٤من وأضمزأ

 ُمٜمف اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك يالطمظ أن سمدون احلدي٨م فم٤مهر قمغم ُمٜمف مجقد وهذا: ىمٚم٧م

ويؾ ذم اًمرضمؾ يّمكم أن سمٜمٝمٞمف اعمٕمٜمك هذا اًمًالم قمٚمٞمف أيمد وىمد اًمٌدن ؾمؽم وهق  ها

 .أقمٚمؿ واهلل. ؾمٌؼ يمام رداء قمٚمٞمف ًمٞمس

 سمذًمؽ سح يمام سمف ُمٚمتحًٗم٤م صغم وم٢مٟمام اًمقاطمد اًمثقب ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وأُم٤م

 قمٜمد اهلل قمٌد سمـ وضم٤مسمر ه٤مٟمئ وأم ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ قمٛمرو ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مجع

 ويمٞم٤ًمن اًمٓمح٤موي قمٜمد وأنس ُمًٚمؿ قمٜمد اخلدري ؾمٕمٞمد وأبق وهمػمهؿ اًمِمٞمخلم

 رؾمقل صالة: »يمت٤مسمٜم٤م ذم أطم٤مديثٝمؿ ظمرضم٧م وىمد يمثػم، ه١مٓء وهمػم ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 :اًمٜمقوي ىم٤مل اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة ضمقاز قمغم إطم٤مدي٨م هبذه اؾمتدل وىمد

 أقمٚمؿ وٓ ومٞمف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ ذًمؽ ذم ظمالف ٓ»

 ش.صحتف

 ذم شمّمٚملم ٓ: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م إمم يِمػم ويم٠منف: ىمٚم٧م

 .وإرض اًمًامء سملم ُم٤م أوؾمع يم٤من وإن واطمد صمقب

 .قمٚمٞمف وؾمٙم٧مش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أورده

 طمديثف سمدًمٞمؾ آظمر صمقب قمٜمده يم٤من إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل هذا ُمًٕمقد اسمـ ىمقل وًمٕمؾ

 أيب قمـ ـمري٘ملم ُمـش اعمًٜمد زوائد» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد أظمرضمف ُم٤م وهق أظمر

 :يمٕم٥م سمـ أيب ىم٤مل: ىم٤مل سم٘مٞم٦م سمـ ٟمية أيب قمـ اجلريري ُمًٕمقد

 .قمٚمٞمٜم٤م يٕم٤مب وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٟمٗمٕمٚمف يمٜم٤م ؾمٜم٦م اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة

 وم٤مًمّمالة اهلل وؾمع إذا وم٠مُم٤م ىمٚم٦م اًمثٞم٤مب ذم يم٤من إذا ذاك يم٤من إٟمام: ُمًٕمقد اسمـ وم٘م٤مل

 .أزيمك اًمثقسملم ذم
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 يًٛمع مل ٟمية وأبقش: »اًمزوائد جمٛمع» ذم ىم٤مل ًمٙمـ. ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 ش.ُمًٕمقد اسمـ ُمـ وٓ أيب ُمـ

 قمـ ٟمية أيب قمـ داود أن٠ٌم: ه٤مرون سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل وصٚمف ىمد: ىمٚم٧م

.. واطمد اًمثقب ذم اًمّمالة ذم ُمًٕمقد واسمـ يمٕم٥م سمـ أيب اظمتٚمػ: ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب

 .سمٜمحقه احلدي٨م

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 صمقسملم ذم اًمّمالة ذم ُمًٕمقد اسمـ سمف أُمر اًمذي أن قمغم يدل وهذا: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 ش.إجي٤مب ٓ اؾمتح٤ٌمب

 ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمره يمام قمٚمٞمف جمٛمع وأومْمؾ أزيمك اًمثقسملم ذم اًمّمالة ويمقن

 .ؾمٌؼ يمام وآشمزار سم٤مٓرشمداء إُمر ًمذًمؽ ويدلش. ُمًٚمؿ

 اًمذي اًمقاطمد اًمثقب ذم هق إٟمام اًمٜمقوي ادقم٤مه اًمذي آشمٗم٤مق ومحٛمؾ وسم٤مجلٛمٚم٦م

. اًمًؽم وضمقب ذم وهمػمه أمحد ُمذه٥م قمٚمٛم٧م وم٘مد وإٓ اًمٌدن، أقمغم ؾمؽم سمف يٛمٙمـ

  .أقمٚمؿ واهلل

 ([.3/644) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 أن غره ثؿة ولقس واشع جقب لف قؿقص دم صذ مـ عذ جيب

 بشقكة ولق يزره

 وًمق يزره أن همػمه صمٛم٦م وًمٞمس واؾمع ضمٞم٥م ًمف ىمٛمٞمص ذم صغم ُمـ قمغم وجي٥م»

 إين اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل... ُمٜمف قمقرشمف يرى أن ظمِمٞم٦م سمِمقيم٦م

 إٓ دمد مل وإن ومزره: »ىم٤مل واطمد؟ ىمٛمٞمص إٓ قمكم وًمٞمس وم٤مصكم اًمّمٞمد ذم أيمقن

 [.طمًـ إؾمٜم٤مدهش. ]سمِمقيم٦م وًمق زره: »ًمٗمظ وذمش. ؿمقيم٦م



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 قمٚمٞمف سمؾ اًمٕمقرة ؾمؽم ذم يت٤ًمهؾ أن ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ أنف قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 .ُمٜمف همػمه يراه٤م أو يراه٤م ًمئال حيت٤مط أن

 قمقرشمف يرى سمحٞم٨م اجلٞم٥م واؾمع ىمٛمٞمص ذم يّمكم اعمّمكم ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ -

 ذم اإلُم٤مم ٟمص وهق دمزئف ٓ سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة أن إمم وأصح٤مسمف اًمِم٤مومٕمل ومذه٥م ُمٜمف

 ذيمره. ذيٚمف أؾمٗمؾ ُمـ همػمه رآه٤م ًمق يمام صالشمف شمّمح: وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أيب وقمٜمدش إم»

 ش.اعمجٛمقع» ذم

 ([.3/651) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وكػفا وجففا إال عقرة كؾفا ادرأة

ة وأُم٤م  .ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ قمقرة ومٙمٚمٝم٤م اعمرأ

ـَ  : ▬شمٕم٤ممم ومٚم٘مقًمف قمقرة يمقهن٤م وأُم٤م سْم ـَ إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م َوًْمٞمَْيِ ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي َوَٓ ُي

ـَ  ـَ إَِٓ ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي ـَ َوَٓ ُي ـَ قَمغَم ضُمٞمُقهِبِ ـَ : ▬ىمقًمف إمم♂  سمُِخُٛمِرِه سْم َوَٓ َيْيِ

ـَ ًمِٞمُْٕمَٚمَؿ َُم٤م ـَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـْ ِزيٜمَتِِٝم  ش.[13: اًمٜمقر] أي٦م♂ خُيِْٗملَم ُِم

 اجلٞمقب قمغم سم٤مخلامر سم٤مًميب شمٕم٤ممم اهلل وم٠مُمرهـش: »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ىم٤مل

 ٓ اًمقضمف يمِمػ إسم٤مطم٦م قمغم ٟمص وومٞمف واًمّمدر واًمٕمٜمؼ اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم ٟمص وهذا

ـَ  : ▬شمٕم٤ممم وىمقًمف. ذًمؽ همػم يٛمٙمـ ـَ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم سْم ـَ َوَٓ َيْيِ ـْ ِزيٜمَتِِٝم ♂ ًمِٞمُْٕمَٚمَؿ َُم٤م خُيِْٗملَم ُِم

 ش.إسمداؤه حيؾ وٓ خيٗمك مم٤م واًم٤ًمىملم اًمرضمٚملم أن قمغم ٟمص

 ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء ٕن ٟمٔمرش اًمقضمف يمِمػ إسم٤مطم٦م قمغم ٟمص وومٞمف: »ىمقًمف وذم

 ئمٝمرن ٓ: أي: »يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل♂.  إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اعمراد

 يم٤مًمرداء: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل. إظمٗم٤مؤه يٛمٙمـ ٓ ُم٤م إٓ ًمألضم٤مٟم٥م اًمزيٜم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤م

 يٌدو وُم٤م صمٞم٤مهب٤م دمٚمؾ اًمتل اعم٘مٜمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب ٟم٤ًمء يتٕم٤مـم٤مه يم٤من ُم٤م قمغم يٕمٜمل. واًمثٞم٤مب

 زي ذم وٟمٔمػمه إظمٗم٤مؤه٤م يٛمٙمٜمٝم٤م ٓ هذا ٕن ومٞمف قمٚمٞمٝم٤م طمرج ومال اًمثٞم٤مب أؾم٤مومؾ ُمـ

 احلًـ: ُمًٕمقد اسمـ سم٘مقل وىم٤مل إظمٗم٤مؤه يٛمٙمـ ٓ وُم٤م إزاره٤م ُمـ ئمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء
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 سمـ ؾمٕمٞمد قمـ إقمٛمش وىم٤مل. وهمػمهؿ اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ اجلقزاء وأبق ؾمػميـ واسمـ

ـَ إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م: ▬قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي  ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م: ىم٤مل♂ َوَٓ ُي

 اًمِمٕمث٤مء وأيب ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد وقمٙمرُم٦م وقمٓم٤مء قمٛمر اسمـ قمـ وروي. واخل٤مشمؿ

 شمٗمًػما  يٙمقن أن حيتٛمؾ وهذا. ذًمؽ ٟمحق وهمػمهؿ اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ واًمْمح٤مك

 قمٌد قمـ إطمقص أيب قمـ اًمًٌٞمٕمل إؾمح٤مق أبق ىم٤مل يمام إسمدائٝم٤م قمـ هنلم اًمتل ًمٚمزيٜم٦م

ـَ  : ▬ىمقًمف ذم ىم٤مل اهلل ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي  واخلٚمخ٤مل واًمدُمٚمقج اًم٘مرط: اًمزيٜم٦م♂:  َوَٓ ُي

 ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م شمٗمًػم أرادوا شم٤مسمٕمف وُمـ قم٤ٌمس اسمـ أن وحيتٛمؾ: احل٤مومظ ىم٤مل. واًم٘مالدة

 رواه اًمذي سم٤محلدي٨م ًمف ويًت٠منس اجلٛمٝمقر قمٜمد اعمِمٝمقر هق وهذا واًمٙمٗملم سم٤مًمقضمف

: ىم٤مٓ احلراين اًمٗمْمؾ سمـ وُم١مُمؾ إنٓم٤ميمل يمٕم٥م سمـ يٕم٘مقب صمٜم٤مش: ؾمٜمٜمف» ذم داود أبق

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ دريؽ سمـ ظم٤مًمد قمـ ىمت٤مدة قمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمقًمٞمد صمٜم٤م

 قمٜمٝم٤م وم٠مقمرض رىم٤مق صمٞم٤مب وقمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم دظمٚم٧م سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء أن: قمٜمٝم٤م

 وأؿم٤مر -ش هذا إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م إذا اعمرأة إن أؾمامء ي٤م: »وىم٤مل

 مل دريؽ سمـ ظم٤مًمد ُمرؾمؾ هق: طم٤مشمؿ وأبق داود أبق ىم٤مل ًمٙمـ. - ويمٗمٞمف وضمٝمف إمم

 ش.قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ُمـ يًٛمع

 ذم سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ضمري٩م اسمـ ذيمره٤م ضمٚمٝم٤م أو وإىمقال أصم٤مر هذه ويمؾ: ىمٚم٧م

 ذًمؽ ذم إىمقال وأومم: »وم٘م٤مل شم٤مسمٕمف وُمـ قم٤ٌمس اسمـ ىمقل اظمت٤مر صمؿش اًمتٗمًػم»

 - يمذًمؽ يم٤من إن - ذًمؽ ذم ويدظمؾ واًمٙمٗملم اًمقضمف سمذًمؽ قمٜمك ُمـ ىمقل سم٤مًمّمقاب

 أن اجلٛمٞمع إلمج٤مع إىمقال أومم ذًمؽ: ىمٚمٜم٤م وإٟمام. واخلْم٤مب واًمًقار واخل٤مشمؿ اًمٙمحؾ

ة وأن صالشمف ذم قمقرشمف يًؽم أن ُمّمؾ يمؾ قمغم  ذم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

 أب٤مح أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي ُم٤م إٓ سمدهن٤م ُمـ ذًمؽ قمدا ُم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م وأن صالهت٤م

 يم٤من إمج٤مقم٤م مجٞمٕمٝمؿ ُمـ يمذًمؽ يم٤من وم٢مذ. اًمٜمّمػ ىمدر إمم ذراقمٝم٤م ُمـ شمٌدي أن هل٤م

 مل ُم٤م ٕن ًمٚمرضم٤مل ذًمؽ يمام قمقرة يٙمـ مل ُم٤م سمدهن٤م ُمـ شمٌدي أن هل٤م أن سمذًمؽ ُمٕمٚمقُم٤م

 اهلل اؾمتٜمث٤مه مم٤م أنف ُمٕمٚمقُم٤م يم٤من ذًمؽ إفمٝم٤مر هل٤م يم٤من وإذا إفمٝم٤مره طمرام ومٖمػم قمقرة يٙمـ

 ش.ُمٜمٝم٤م فم٤مهر ذًمؽ يمؾ ٕن♂ إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م : ▬سم٘مقًمف ذيمره شمٕم٤ممم



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

: قمٓمٞم٦م اسمـ ىمقلش شمٗمًػمه» ذم ذيمر وم٢مٟمف أجْم٤مً  اًم٘مرـمٌل اًم٘مقل هذا إمم وُم٤مل

ة أن أي٦م أخٗم٤مظ سمحٙمؿ زم وئمٝمر»  ًمٙمؾ اإلظمٗم٤مء ذم دمتٝمد وأن شمٌدي سم٠مٓ ُم٠مُمقرة اعمرأ

 إصالح أو ُمٜمف سمد ٓ ومٞمام طمريم٦م رضورة سمحٙمؿ ئمٝمر ومٞمام آؾمتثٜم٤مء ووىمع زيٜم٦م هق ُم٤م

 ومٝمق اًمٜم٤ًمء ذم اًميورة إًمٞمف شم١مدي مم٤م اًمقضمف هذا قمغمش فمٝمر ُم٤م» ف ذًمؽ وٟمحق ؿم٠من

 :اًم٘مرـمٌل وم٘م٤ملش. قمٜمف اعمٕمٗمق

 فمٝمقرمه٤م واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمـ اًمٖم٤مًم٥م يم٤من ح٤م أنف إٓ طمًـ ىمقل هذا: ىمٚم٧م»

 يدل إًمٞمٝمام راضمٕم٤م آؾمتثٜم٤مء يٙمقن أن ومٞمّمٚمح واحل٩م اًمّمالة ذم وذًمؽ وقم٤ٌمدة قم٤مدة

 اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذيمر صمؿ...ش قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ داود أبق رواه ُم٤م ذًمؽ قمغم

 ومال اًمٜم٤مس وم٤ًمد وعمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ضم٤مٟم٥م ذم أىمقى ومٝمذا: »ىم٤مل صمؿ. يمثػم اسمـ قمٜمد

ة شمٌدي  ش.ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م ُمـ فمٝمر ُم٤م إٓ زيٜمتٝم٤م ُمـ اعمرأ

 - وضمًٛمٝم٤م احلرة ؿمٕمر أن قمغمش اإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم يمام اشمٗم٘مقا  اًمٕمٚمامء أن واقمٚمؿ

 هل أقمقرة: أفمٗم٤مرمه٤م طمتك اًمٞمديـ اًمقضمف ذم واظمتٚمٗمقا . قمقرة - ويده٤م وضمٝمٝم٤م طم٤مؿم٤م

 ٓ؟ أم

 اًمقضمف أن قمغم دىمٞم٘م٦م دًٓم٦م شمدل أهن٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م شمٗمًػم ُمـ ًمؽ فمٝمر وىمد

 .ي٠ميت يمام اًمًٜم٦م قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م وذًمؽ سمٕمقرة ًمٞمس ُمٜمٝم٤م واًمٙمٗملم

ة: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف»  ش.قمقرة اعمرأ

 ظمرضم٧م وم٢مذا: »ومت٤مُمف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ وهق

 ش.اًمِمٞمٓم٤من اؾمتنمومٝم٤م

. قمٜمف إطمقص أيب قمـ ُمقرق قمـ ىمت٤مدة قمـ مه٤مم ـمريؼ ُمـ اًمؽمُمذي أظمرضمف

 ش.صحٞمح طمًـ: »ٟمًخ٦م وذمش. طمًـ طمدي٨م: »وىم٤مل

ش: اًم٘مدير ومٞمض» ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 ذم وهل اهلل ُمـ شمٙمقن ُم٤م أىمرب وإهن٤م: »وزاد اًمٓمؼماين اعمذيمقر سم٤مًمٚمٗمظ قمٜمف ورواه»

 ش.قمٜمف طم٤ٌمن اسمـ أجْم٤م ورواه. ُمقصم٘مقن رضم٤مًمف: اهلٞمثٛمل ىم٤ملش سمٞمتٝم٤م ىمٕمر



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   110   اًمٚم

 سمـ اعمٕمتٛمر ـمريؼ ُمـش شم٤مرخيف» ذم اخلٓمٞم٥م أظمرضمف اعمذيمقرة وسم٤مًمزي٤مدة: ىمٚم٧م

 اإلؾمٜم٤مد ُمـ وم٤مؾم٘مط سمف إطمقص أيب قمـ ىمت٤مدة قمـ حيدث أيب ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن

 .ُمقرىم٤م

إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر  : ▬اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم ومٚم٘مقًمف سمٕمقرة ًمٞم٤ًم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م أن وأُم٤م»

د إن: وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ ىمقل قمغم♂ ُِمٜمَْٝم٤م  ُمـ ًمذًمؽ ويِمٝمد. واًمٙمٗم٤من اًمقضمف اعمرا

 :اًمًٜم٦م

ة يم٤مٟم٧م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ (1)  ُمـ طمًٜم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمػ شمّمكم اُمرأ

 يت٘مدم اًم٘مقم سمٕمض ومٙم٤من[ ىمط ُمثٚمٝم٤م رأج٧م ُم٤م واهلل ٓ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل] اًمٜم٤مس أطمًـ

 اًمّمػ ذم يٙمقن طمتك سمٕمْمٝمؿ ويًت٠مظمر يراه٤م ًمئال إول اًمّمػ ذم يٙمقن طمتك

َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم : ▬شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزل[ يديف وضم٤مرم] إسمٓمٞمف حت٧م ُمـ ٟمٔمر ريمع وم٢مذا اعم١مظمر

ـَ  َت٠ْمظِمِري ًْ ُ َتْ٘مِدُِملَم ُِمٜمُْٙمْؿ َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم اعْم ًْ ُ  .[60: احلجر]♂ اعْم

 ذح» ذم اًمٓمح٤موي ٟمحقه وروى. ؾمٌؼ يمام ضمرير اسمـ ومرواه قم٤ٌمس اسمـ ىمقل أُم٤م

 .قمٜمف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـش ؾمٜمٜمف» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش اعمٕم٤مين

 ُمثؾ ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ ورويٜم٤م: ىم٤مل صمؿ قمٜمف قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل رواه صمؿ

 .هذا

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ آصؿ سمـ قم٘م٦ٌم قمـ سم٢مؾمٜم٤مد روى صمؿ

 .واًمٙمٗم٤من اًمقضمف♂:  َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م : ▬ىم٤مًم٧م قمٜمف

 .وٕمٞمػ إصؿ سمـ قم٘م٦ٌم ًمٙمـ

. واًمٙمٗم٤من اًمقضمف: اًمٔم٤مهرة اًمزيٜم٦م: ىم٤مل أنف قمٛمر اسمـ قمـ ورويٜم٤م: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ

 .إوزاقمل ىمقل وهق ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ ُمٕمٜم٤مه ورويٜم٤م

ـَ إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ▬ ذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ رويٜم٤م وىمد: »طمزم اسمـ وىم٤مل ـَ ِزيٜمَتَُٝم َوَٓ ُيٌِْدي

: أنس وقمـ. واًمٙمٗم٤من اًمقضمف: قمٛمر اسمـ وقمـ. واًمقضمف واخل٤مشمؿ اًمٙمػ: ىم٤مل♂ ُِمٜمَْٝم٤م



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م قمـ أجْم٤م ويمذًمؽ اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم قمٜمٝمؿ هذا ويمؾ. واخل٤مشمؿ اًمٙمػ

 ش.اًمت٤مسمٕملم ُمـ

ة إن: »ُمرومققم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م اًمٌٞمٝم٘مل روى صمؿ  يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م إذا اعمرأ

 ُمـ ىمقل اعمرؾمؾ هذا ُمع: »اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل إمم وأؿم٤مر - وهذا هذا إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن

 ومّم٤مر اًمٔم٤مهرة اًمزيٜم٦م ُمـ اهلل أب٤مح ُم٤م سمٞم٤من ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُم٣م

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهللش ىمقي٤م سمذًمؽ اًم٘مقل

 قمٛمرو قمـ احلداين ىمٞمس سمـ ٟمقح رواه. ضمٞمد طمدي٨م ومٝمق قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وأُم٤م

 .قمٜمف اجلقزاء أيب قمـ اًمٜمٙمري ُم٤مًمؽ سمـ

 يمام صم٘م٦م وهق ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا

 ش.اعمٞمزان» ذم ىم٤مل

 ذم ضمرير واسمـ وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف واسمـ واًمؽمُمذي اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 ضمرير اسمـ قمٜمد وإول واًمزي٤مدة. قمٜمف ـمرق ُمـش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼميش شمٗمًػمه»

 أطمد يتٙمٚمؿ مل: »قمكم سمـ قمٛمرو وىم٤ملش. اإلؾمٜم٤مد صحٞمح: »وىم٤مل احل٤ميمؿ قمـ وإظمرى

 ش.سمحج٦م اًمٓم٤مطمل ىمٞمس سمـ ٟمقح ذم

 اًمؽمُمذي وأُم٤مش ُمًٚمؿ ًمف ظمرج صدوق هق: ىمٚم٧مش: »اًمتٚمخٞمص» ذم اًمذهٌل ىم٤مل

 أيب قمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو قمـ احلدي٨م هذا ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕمٗمر وروى: »سم٘مقًمف وم٠مقمٚمف

 طمدي٨م ُمـ أصح يٙمقن أن أؿمٌف وهذا قم٤ٌمس اسمـ قمـ ومٞمف يذيمر ومل ٟمحقه اجلقزاء

 ش.ٟمقح

 ُمًٜمدة قمٜمف اًمرزاق قمٌد ـمريؼ ُمـ ضمرير اسمـ أظمرضمٝم٤م هذه ضمٕمٗمر رواي٦م: ىمٚم٧م

َتْ٘مِدُِملَم ُِمٜمُْٙمْؿ َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم : ▬اهلل ىمقل ذم ىم٤مل اجلقزاء أيب قمـ ًْ ُ َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم اعْم

ـَ  َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  .واعمًت٠مظمريـ اًمّمالة ذم ُمٜمٙمؿ اعمًت٘مدُملم ىم٤مل♂. اعْم

 اعمقصقًم٦م آومم اًمرواي٦م قمٜمدي شمٕمٚمؾ ٓ واعمقىمقوم٦م اعمرؾمٚم٦م اي٦ماًمرو وهذه: ىمٚم٧م

 وم٢من وأجْم٤م. اعمّمٓمٚمح ذم شم٘مرر يمام واضم٥م وىمٌقهل٤م قمٚمؿ زي٤مدة راوهي٤م ُمع ٕن اعمرومققم٦م
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 خمتٍمة ٕهن٤م اعمرومققم٦م اًمرواي٦م قمـ ُمًت٘مٚم٦م رواي٦م أهن٤م قمغم يدل ًمٗمٔمٝم٤م اعمرؾمٚم٦م اًمرواي٦م

 .ضمدا

 ٟمزول ؾم٥ٌم ذم سمتامُمف رواه ُمرومققم٤م احلدي٨م روى إذا يم٤من اجلقزاء أب٤م أن واًمٔم٤مهر

 وإن قم٤ٌمس اسمـ إمم ُمًٜمده وٓ راومٕمف همػم خمتٍما  رواه هل٤م ُمٗمنا  أي٦م ذيمر وإذا أي٦م

 اًمرواي٦م شمٕمؾ ٓ اعمرؾمٚم٦م اًمرواي٦م أن هبذا ومٔمٝمر. قمٜمف أظمذه ىمد إصؾ ذم هق يم٤من

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمقصقًم٦م

 ومٖمػمش ؿمديدة ٟمٙم٤مرة ومٞمف احلدي٨م وهذاش: »شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىمقل وأُم٤م

 أو اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ يٙمقن أن ضم٤مز إسمٓمف حت٧م ُمـ يٜمٔمر يم٤من اًمذي اًمٌٕمض ذًمؽ ٕن ُمًٚمؿ

 أطمدا ٟمر مل وًمذًمؽ إؿمٙم٤مل وٓ ٟمٙم٤مرة ومال خيٗمك ٓ واوح وهذا إقمراب ضمٝمٚم٦م ُمـ

 اًمذهٌل احل٤مومظ وٓ طمتك اًمِمديدة سم٤مًمٜمٙم٤مرة وصٗمف ذيمره أو احلدي٨م ظمرج ممـ

 يمثػم اسمـ ومٞمف ي٘مقل اًمذي وهق قمٚمٛم٧م يمام صححف سمؾ ًمٚمٛمتقن اًمدىمٞمؼ سمٜم٘مده اعمٕمروف

 ..: ووم٤مشمف ذيمر وىمدش شم٤مرخيف» ذم

 ش.اهلل رمحف وطمٗم٤مفمف احلدي٨م ؿمٞمقخ سمف ظمتؿ وىمد»

 اًمقضمقه ُمٙمِمقوم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء يّمٚملم يمـ اًمٜم٤ًمء أن قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 اًمٜمٌل ُمع يِمٝمدن اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمء يمـ: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ًمذًمؽ ويِمٝمد

 ٓ اًمّمالة ي٘مْملم طملم سمٞمقهتـ إمم يٜم٘مٚمٌـ صمؿ سمٛمروـمٝمـ ُمتٚمٗمٕم٤مت اًمٗمجر صالة ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًمٖمٚمس ُمـ أطمد يٕمرومٝمـ

 وم٢من. اًمٗمجر ُمـش 1» رىمؿ اعمقاىمٞم٧م ذم ُم٣م وىمد وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 .اًمقضمقه ُمـ إٓ قم٤مدة يٕمرومـ وٓ اًمٖمٚمس يٙمـ مل ًمق يٕمرومـ أهنـ ُمٗمٝمقُمف

 يمالم يٗمٞمده يمام إمج٤مع وهق اًمّمالة ذم سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف

 ظم٤مرضمٝم٤م سمٕمقرة ًمٞمس ومقضمٝمٝم٤م يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا أي٦م شمٗمًػم ذم اًم٤ًمسمؼ ضمرير اسمـ

 ظم٤مرضمٝم٤م يٓمٚم٥م ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م يٓمٚم٥م اًمّمالة أن قمغم ُمتٗم٘مقن اًمٕمٚمامء ٕن أومم سم٤مب ُمـ

 ٓ يمام ظم٤مرضمٝم٤م ضمقازه قمغم دًمٞمال ذًمؽ يم٤من داظمٚمٝم٤م ُم٤م أُمر ضمقاز اًمنمع ذم صم٧ٌم وم٢مذا



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 وهق أجْم٤م اًمّمالة ظم٤مرج سمٕمقرة ًمٞمس أنف قمغم اًمٍميح اًمدًمٞمؾ ضم٤مء ىمد أنف قمغم خيٗمك

 :ىمقًمٜم٤م

 اًمٕمٞمد يقم اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ؿمٝمدت: ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ (2)

 اهلل سمت٘مقى وم٠مُمر سمالل قمغم ُمتقيمئ٤م ىم٤مم صمؿ إىم٤مُم٦م وٓ أذان سمٖمػم اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ سم٤مًمّمالة ومٌدأ

 ومققمٔمٝمـ اًمٜم٤ًمء أتك طمتك ُم٣م صمؿ وذيمرهؿ اًمٜم٤مس ووقمظ ـم٤مقمتف قمغم وطم٨م

ة وم٘م٤مُم٧مش ضمٝمٜمؿ طمٓم٥م أيمثريمـ وم٢من شمّمدىمـ: »وم٘م٤مل وذيمرهـ  اًمٜم٤ًمء ؾمٓم٦م ُمـ اُمرأ

 وشمٙمٗمرن اًمِمٙم٤مة شمٙمثرن ٕنٙمـ: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م مل: وم٘م٤مًم٧م اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء

 ش.اًمٕمِمػم

 .وظمقامتٝمـ أىمرـمتٝمـ ُمـ سمالل صمقب ذم يٚم٘ملم طمٚمٞمٝمـ ُمـ يتّمدىمـ ومجٕمٚمـ: ىم٤مل

 قمـ ـمرق ُمـ وأمحد واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م وهذا

 .قمٜمف قمٓم٤مء صمٜم٤م: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن أيب سمـ اعمٚمؽ قمٌد

 اًمرواي٦م شمٚمؽ وًمٕمؾش. ؾمٗمٚم٦م: »اًم٤ٌمىملم ورواي٦م ُمًٚمؿ قمٜمد هق يمذاش. ؾمٓم٦م: »ىمقًمف

 اًمٜمًخ ذم هق هٙمذاش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. هذه ُمـ ُمّمحٗم٦م أو حمروم٦م

 ىم٤مل. اًمٜم٤ًمء واؾمٓم٦م: اًمٜمًخ سمٕمض وذم اعمخٗمٗم٦م اًمٓم٤مء وومتح اًمًلم سمٙمنش ؾمٓم٦م»

 أن ؿمٞمقظمٜم٤م طمذاق وزقمؿ: ىم٤مل واخلٞم٤مر اًمٕمدل واًمقؾمط ظمٞم٤مرهـ ُمـ ُمٕمٜم٤مه: اًم٘م٤ميض

سمف وأن ُمًٚمؿ يمت٤مب ذم ُمٖمػم احلرف هذا  أيب اسمـ رواه ويمذا. اًمٜم٤ًمء ؾمٗمٚم٦م ُمـ: صقا

 ُمـ ًمٞم٧ًم اُمرأة: ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـ رواي٦م وذمش. ؾمٜمٜمف» ذم واًمٜم٤ًمئلش ُمًٜمده» ذم ؿمٞم٦ٌم

 هذا. اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء: سمٕمده ىمقًمف ويٕمْمده إول اًمتٗمًػم ود وهذا. اًمٜم٤ًمء قمٚمٞمف

 صحٞمح٦م هل سمؾ ُم٘مٌقل همػم اًمٙمٚمٛم٦م شمٖمٞمػم ُمـ أدقمقه اًمذي وهذا. اًم٘م٤ميض يمالم

د سمؾ هق ومنه يمام اًمٜم٤ًمء ظمٞم٤مر ُمـ هب٤م اعمراد وًمٞمس ة اعمرا  ضم٤مًم٦ًم اًمٜم٤ًمء وؾمط ُمـ اُمرأ

 وؾمٓم٠م أؾمٓمٝمؿ اًم٘مقم وؾمٓم٧م: ي٘م٤مل: اًمٚمٖم٦م أهؾ ُمـ وهمػمه اجلقاهل ىم٤مل. وؾمٓمٝمـ ذم

 .شمقؾمٓمتٝمؿ: أي وؾمٓم٦م

د شمٖمػم ومٞمٝم٤م: أي اعمٝمٛمٚم٦م اًمًٜمل سمٗمتحش اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء: »ىمقًمف  يمالم ـه. اش وؾمقا

 .اًمٜمقوي
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 اًمقضمقه ُمٙمِمقوم٤مت اًمّمالة حيين يمـ اًمٜم٤ًمء أن قمغم يدل احلدي٨م وهذا

 .اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء سم٠مهن٤م سمٕمْمٝمـ يّمػ أن اًمرواي اؾمتٓم٤مع وًمذًمؽ

 طمج٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اؾمتٗمت٧م ظمثٕمؿ ُمـ اُمرأة أن قم٤ٌمس اسمـ وقمـ (3)

 وم٠مظمذ احلدي٨م... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رديػ قم٤ٌمس سمـ واًمٗمْمؾ[ اًمٜمحر يقم] اًمقداع

ة ويم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م يٚمتٗم٧م قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ  اهلل رؾمقل وم٠مظمذ[ إًمٞمف وشمٜمٔمر] طمًٜم٤مء اُمرأ

 رؾمقل ي٤م: اًمٕم٤ٌمس ًمف وم٘م٤مل: همػمه زاد. أظمر اًمِمؼ ُمـ وضمٝمف ومحقل اًمٗمْمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.قمٚمٞمٝمام اًمِمٞمٓم٤من آُمـ ومٚمؿ وؿم٤مسم٦م ؿم٤مسم٤م رأج٧م: ىم٤مل قمٛمؽ؟ اسمـ قمٜمؼ ًمقي٧م مل اهلل

 قمـ يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح ـمريؼ ُمـ طمزم اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل أمحد أظمرضمف احلدي٨م

 .سمف أظمؼمه قم٤ٌمس اسمـ أن أظمؼمه ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن أن ؿمٝم٤مب اسمـ

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 اًمزي٤مدة وومٞمف ٟمحقه سمف اًمزهري قمـ ؿمٕمٞم٥م ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف وىمد

 .إومم

 وومٞمف ٟمحقه سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـش اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ ورواه. اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ويمذًمؽ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزي٤مدة

 قمـ يمٚمٝمؿ أمحد ويمذا أجْم٤م واًمٜم٤ًمئل داود وأيب وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري قمٜمد وهق

 .سمف ُم٤مًمؽ

 وومٞمف ٟمحقه اًمزهري قمـ أظمرى ـمرق ُمـ وأمحد ُم٤مضمف واسمـ اًمٜم٤ًمئل رواه صمؿ

 .إومم اًمزي٤مدة

 أيب سمـ قمكم طمدي٨م ُمـ ومٝمل قم٤ٌمس اسمـ همػم ـمريؼ ومٛمـ إظمػمة اًمزي٤مدة وأُم٤م

 .قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م

 قمٌد قمـ ـمرق ُمـش اعمًٜمد زوائد» ذم اهلل قمٌد واسمٜمف وأمحد اًمؽمُمذي أظمرضمف

 قمكم سمـ طمًلم سمـ قمكم سمـ زيد قمـ رسمٞمٕم٦م أيب سمـ قمٞم٤مش اسمـ قمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ



 115 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ةاًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمال 

 طمدي٨م ذم قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمقمم راومع سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ طمًلم اسمـ قمكم أبٞمف قمـ

 .احل٩م صٗم٦م ذم ًمف

 ش.صحٞمح طمًـ: »اًمؽمُمذي وىم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

ة ُمـ اًمقضمف أن قمغم واوح٦م دًٓم٦م ومٞمف واحلدي٨م  يم٤من ًمق» ٕنف سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأ

 أن وُٕمره٤م اًمٜم٤مس سمحية يمِمٗمف قمغم اًمًالم قمٚمٞمف أىمره٤م ح٤م ؾمؽمه يٚمزم قمقرة اًمقضمف

 أم هل أطمًٜم٤مء قم٤ٌمس اسمـ قمرف ُم٤م ُمٖمٓمك وضمٝمٝم٤م يم٤من وًمق ومقق ُمـ قمٚمٞمف شمًٌؾ

 .طمزم سمـ ىم٤مًمفش ؿمقه٤مء

 ىمقل وهق ظم٤مرضمٝم٤م وٓ اًمّمالة ذم ٓ سمٕمقرة ًمٞمس وضمٝمٝم٤م أن يمٚمف سمذًمؽ ومث٧ٌم

 وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أيب اًمثالصم٦م إئٛم٦م ُمذه٥م وهقش اعمجتٝمد سمداي٦م» ذم يمام اًمٕمٚمامء أيمثر

 ش. اعمجٛمقع» ذم يمام وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمل

 اًمقضمف إسمراز إمم شمدقمق احل٤مضم٦م أن وهق أجْم٤م سم٤مًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض سمذًمؽ واطمت٩م

ء ًمٚمٌٞمع  .قمقرة ذًمؽ جيٕمؾ ومٚمؿ واًمٕمٓم٤مء ًمألظمذ اًمٙمػ إسمراز وإمم واًمنما

 سم٤ميٕمٜمل؟ اهلل ٟمٌل ي٤م: ىم٤مًم٧م قمت٦ٌم سمٜم٧م هٜمد أن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ (4)

 ش.ؾمٌع يمٗم٤م يم٠مهنام يمٗمٞمؽ شمٖمػمي طمتك أب٤ميٕمؽ ٓ: »ىم٤مل[ ف يده٤م إمم ومٜمٔمر]

 صمتٜمل: إسمراهٞمؿ سمـ ُمًٚمؿ صمٜم٤مش: اًمًٜمـ» ذم داود أبق أظمرضمف طمًـ طمدي٨م وهذا

 .قمٜمٝم٤م ضمدهت٤م قمـ احلًـ أم قمٛمتل صمتٜمل: ىم٤مًم٧م اعمج٤مؿمٞمٕم٦م قمٛمرو سمٜم٧م همٌٓم٦م

 ش:اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل ًمٙمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ سم٤معمجٝمقٓت ُمًٚمًؾ ؾمٜمد وهذا

 ُمـ وٓ اهتٛم٧م ُمـ اًمٜم٤ًمء ذم قمٚمٛم٧م وُم٤م: اعمجٝمقٓت اًمٜمًقة ذم ومْمؾ»

 ش.شمريمقه٤م

ش: يمثػم اسمـ شمٗمًػم» ذم يمام طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل هب٤م يت٘مقى وؿمقاهد آظمر ـمريؼ وًمف

: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ ضمديت قمـ قمٛمتل صمتٜمل: ؾمٚمٞمامن سمٜم٧م قمٓمٞم٦م أم صمتٜمل: قمكم سمـ ٟمٍم صمٜم٤م

 ومٖمػمي اذهٌل: »وم٘م٤مل يده٤م إمم ومٜمٔمر ًمت٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم قمت٦ٌم سمٜم٧م هٜمد ضم٤مءت

ش ؿمٞمئ٤م سم٤مهلل شمنميمل ٓ أن قمغم أب٤ميٕمؽ: »وم٘م٤مل ضم٤مءت صمؿ سمحٜم٤مء ومٖمػمهت٤م ومذه٧ٌمش يدك
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: وم٘م٤مل اًمًقرايـ؟ هذيـ ذم شم٘مقل ُم٤م وم٘م٤مًم٧م ذه٥م ُمـ ؾمقاران يده٤م وذم وم٤ٌميٕمتف

 ش.ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر ُمـ ضمزئلم»

 ُمٜمف سم٠متؿش اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وأورده ىمٌٚمف يم٤مًمذي وؾمٜمده يمثػم اسمـ قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

 ش.أقمرومٝمـ مل ُمـ وومٞمف يٕمغم أبق رواه: »ىم٤مل صمؿ

 :ؿمقاهده وُمـ

 ومٚمؿ خمتْم٦ٌم شمٙمـ ومل وم٘م٤مًم٧م شم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م اُمرأة أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ (1)

 .اظمتْم٧ٌم طمتك ي٤ٌميٕمٝم٤م

 ذم يمام صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م ُمدًمس وهق ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م وومٞمف اًمٌزار رواه

 ش.اعمجٛمع»

 قم٤مم اًمٜم٤ًمء ي٤ٌميع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل اًمرمحـ قمٌد سمـ ُمًٚمؿ قمـ (2)

ة ومج٤مءت اًمّمٗم٤م قمغم اًمٗمتح  ومٖمػمت ذه٧ٌم طمتك ي٤ٌميٕمٝم٤م أن وم٠مبك رضمؾ يده٤م يم٠من اُمرأ

 ومل ٟمٌٝم٤من سمٜم٧م ؾمٛمٞم٦ًم وومٞمف واًمٌزار اًمٓمؼماين رواه: »اهلٞمثٛمل ىم٤مل. سمّمٗمرة يده٤م

 ش.صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م أقمرومٝم٤م

 ذم يمام سم٤معمٕمجٛم٦م وًمٕمٚمف اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمًلمش ؾمٛمٞم٦ًم» آصؾ ذم يمذا: ىمٚم٧م

 اًمتحتٞم٦م اعمثٜم٤مة قمغم اعمٝمٛمٚم٦م اًمًلم سمت٘مديؿ ومٞمف وىمع ًمٙمـش اإلص٤مسم٦م» وش آؾمتٞمٕم٤مب»

 .أجْم٤م حتريػ أنف واًمٔم٤مهر

 ُمـ واًمٓمؼماين أجْم٤م واًمٌخ٤مري اًمًٙمـ سمـ قمكم أبق رواه: »احل٤مومظ ىم٤مل واحلدي٨م

 اًمرمحـ قمٌد سمـ ُمًٚمؿ ُمقٓه٤م قمـ ٟمٌٝم٤من سمٜم٧م ؿمٛمًٞم٦م قمـ اًمرُمكم يمثػم سمـ قم٤ٌمد ـمريؼ

 ش.حمٗمقفم٤م طمديثٝم٤م أرى ُم٤م: طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل: »ىم٤مل صمؿش. سمف

 ُمـ اُمرأة قمـ ضمدشمف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وٛمرة اسمـ قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ (3)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًم٘مٌٚمتلم صٚم٧م ىمد ويم٤مٟم٧م ٟم٤ًمئٝمؿ

 ومام: ىم٤مًم٧مش اًمرضمؾ يمٞمد يده٤م شمٙمقن طمتك اخلْم٤مب إطمدايمـ شمؽمك اظمتْمٌل: »وم٘م٤مل

 .صمامٟملم سمٜم٧م وهل ًمتختْم٥م يم٤مٟم٧م وإن شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مٞم٧م طمتك اخلْم٤مب شمريم٧م
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 رواه: »اهلٞمثٛمل ىم٤مل. سمف إؾمح٤مق سمـ حمٛمد أن٤م: ه٤مرون سمـ يزيد صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 ش.ُمدًمس وهق إؾمح٤مق واسمـ أقمرومٝمؿ مل ُمـ وومٞمف أمحد

 ٟمًخ٦م ذم وىمع يمذا: »ىم٤مل صمؿش اًمتٕمجٞمؾ» ذم أورده ؾمٕمٞمد سمـ وٛمرة اسمـ: ىمٚم٧م

 وهقش اسمـ» ومٞمف ًمٞمس ؾمٕمٞمد اسمـ وٛمرة قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد: اعمٕمتٛمدة اًمٜمًخ وذم

 ش.اًمّمقاب

 وأُم٤م شمًؿ مل وم٢مهن٤م ؾمٕمٞمد سمـ وٛمرة ضمدة همػم يٕمرف ٓ ُمـ ومٞمف ومٚمٞمس وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

 .ُمًٚمؿ رضم٤مل ُمـ ومث٘م٦م - ؾمٕمٞمد سمـ وٛمرة أقمٜمل - هق

 صمؿ وم٤مظمتْمٌل اذهٌل: »وم٘م٤مل ٕب٤ميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أتٞم٧م: ىم٤مًم٧م اًمًقداء قمـ (4)

 ُمـ وومٞمفش اًمٙمٌػم» وش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه: »اهلٞمثٛمل ىم٤ملش. أب٤ميٕمؽ طمتك شمٕم٤مزم

 ش.أقمرومف مل

 اخلٓم٤مب سمـ اًمٕمزيز قمٌد ؿمٞمخٞمف قمـش اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ ورواه: ىمٚم٧م

 قم٤مصؿ أم قمـ اًمٕمٞمزار أيب ُمقٓة اًمٙمقومٞم٦م ٟم٤مئٚم٦م قمـ يمالمه٤م اًمقراق أب٤من سمـ وإؾمامقمٞمؾ

 .قمٜمٝم٤م

 وهل اعمحٌؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمقٓة ًمٕمٚمٝم٤م قم٤مصؿ وأم ذيمره٤م ُمـ أضمد مل هذه وٟم٤مئٚم٦م

 ش.اًمت٘مري٥م» ذم يمام ُم٘مٌقًم٦م

 اهلل رؾمقل إمم يمت٤مسم٤م سمٞمده٤م اًمًت٤مر وراء ُمـ اُمرأة ُمدت: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ (5)

ة يد أو رضمؾ أجد أدري ُم٤م: »وىم٤مل يده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘مٌض ملسو هيلع هللا ىلص  اُمرأة سمؾ: وم٘م٤مًم٧مش اُمرأ

ة يمٜم٧م ًمق: »وم٘م٤مل  ش.سم٤محلٜم٤مء أفمٗم٤مرك همػمت اُمرأ

 اًمٕمٜمؼمي ُمٞمٛمقن سمـ ُمٓمٞمع ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل وأمحد واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م قمّمٛم٦م سمٜم٧م صٗمٞم٦م طمدصمتٜمل: ىم٤مل ؾمٕمٞمد أب٤م يٙمٜمك

 .ًملم ؾمٜمد وهذا
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 قمٚمٞمف ٕنف سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة يمػ أن قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه ومٗمل

ة اًمرضمؾ سملم اًمٗمقارق ُمـ وم٤مرىم٤م ذًمؽ ًمٞمٙمقن سمخْمٌف وأُمر إًمٞمف ٟمٔمر اًمًالم  وذم واعمرا

ة ُمـ ًمٙمِمٗمف ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف إىمرار ذًمؽ  .اعمرأ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًمٕمٞمد أؿمٝمدت: ًمف ىمٞمؾ قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًم٤ٌمب وذم

 سمـ يمثػم دار قمٜمد اًمذي اًمٕمٚمؿ أتك طمتك ؿمٝمدشمف ُم٤م اًمّمٖمر ُمـ ُمٙم٤مين وًمقٓ ٟمٕمؿ: ىم٤مل

 وأُمرهـ وذيمرهـ ومققمٔمٝمـ سمالل وُمٕمف اًمٜم٤ًمء أتك صمؿ ظمٓم٥م صمؿ ومّمغم اًمّمٚم٧م

 .سمٞمتف إمم وسمالل هق اٟمٓمٚمؼ صمؿ سمالل صمقب ذم ي٘مٗمٜمف سم٠مجدهيـ هيقيـ ومرأجتٝمـ سم٤مًمّمدىم٦م

 ُمـ واًمٜم٤ًمئل اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف داود وأبق طمزم اسمـ ـمري٘مف وُمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .قمٜمف قم٤مسمس سمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜمل: ىم٤مل اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ

 اهلل رؾمقل سمحية قم٤ٌمس اسمـ ومٝمذا: »ىم٤مل همػمه اًم٤ٌمب ذم طمزم اسمـ يقرد ومل

ة ُمـ اًمٞمد أن ومّمح أجدهيـ رأى ملسو هيلع هللا ىلص  ومٗمرض قمدامه٤م وُم٤م قمقرة ًمٞم٤ًم واًمقضمف اعمرأ

 .شؾمؽمه قمٚمٞمٝم٤م

 ([.3/655) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾؿرأة والؽػني القجف كشػ جقاز

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

ـَ  َوٓ: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم ذم ىم٤مل صمؿ  ٌِْدي ـَ  ُي َٓ  ِزيٜمَتَُٝم  وٓ أي♂: »ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 واسمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمح٤م ذًمؽ ضم٤مه يمام واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ اًمزيٜم٦م ُمقاوع ئمٝمرن

 ش.وقم٤مئِم٦م قمٛمر

 اسمـ روى: وم٠مىمقل هٜم٤م وأزيد 61 - 61 صش اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» اٟمٔمر: ىمٚم٧م

: ىم٤مل: »اعمذيمقرة أي٦م شمٗمًػم ذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ 641/  0ش اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب

 صحٞمح سمًٜمد قمٛمر اسمـ قمـ ٟمحقه وروى. صحٞمح وؾمٜمدهش. اًمقضمف ورىمٕم٦م اًمٙمػ

ة إن: »ُمرومققم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م يت٘مقي مم٤م اًمّمحٞمح٤من إثران ومٝمذان. أجْم٤م  إذا اعمرأ
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 وىمدش. ويمٗمٞمف وضمٝمف إمم وأؿم٤مر هذا إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م

 سمٕمض يمٚمف ذًمؽ دم٤مهؾ وىمد قمٚمٞمف ُمزيد ٓ سمام آٟمٗم٤م اعمذيمقر اعمّمدر ذم ذًمؽ ذطم٧م

 .اهلل هداهؿ ُمٜمف سمرئ أين يٕمٚمؿ اهلل ُم٤م إمم ومٜمًٌقٟم٤م إهقاء أهؾ

 ([321) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 ودرع مخار دم ادرأة صالة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ش.اًمخ... اًمثٞم٤مب ُمـ اعمرأة شمّمكم يمؿ ذم ؾمئٚم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م وقمـ: »ىم٤مل صمؿ

ش اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف وىمد حل٤مًمف وسمٞم٤من ختري٩م دون ذيمره يمذا: ىمٚم٧م

... يمؿ ذم قم٤مئِم٦م ؾم٠مل قمٛمـ ُمٙمحقل ـمريؼ ُمـ 660/  6ش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ»و 364/  1

 .اًمخ

 .وقم٤مئِم٦م ُمٙمحقل سملم يًؿ مل اًمذي اًمرضمؾ ومٞمف ًمٙمٜمف صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 اًمٜمٌل زوج ؾمٚمٛم٦م أم رأج٧م: ىم٤مًم٧م احلًـ أم ـمريؼ ُمـ اًمرزاق قمٌد روى ًمٙمـ

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده . ومخ٤مر درع ذم شمّمكم ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًم٘مٛمٞمص: واًمدرع

 قمـ 611/  6 واًمٌٞمٝم٘مل ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وقمٜمف 321/  3ش اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ وروى

 اًمدرع ذم شمّمكم يم٤مٟم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م أن - ُمٞمٛمقٟم٦م طمجر ذم يتٞمام ويم٤من - اخلقٓين اهلل قمٌٞمد

 .أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مده. إزار قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس واخلامر

 أُمرا  يم٤من واخلامر اًمدرع ذم اعمرأة صالة أن قمغم يدل مم٤م أظمرى آصم٤مر اًم٤ٌمب وذم

 ُم٤م ذًمؽ يٜم٤مذم وٓ اًمّمالة ذم قمقرهتـ ًمًؽم قمٚمٞمٝمـ جي٥م ُم٤م أىمؾ وهق ًمدهيؿ ُمٕمرووم٤م

 اعمرأة شمّمكم: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ واًمٌٞمٝم٘مل ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مدهش. وإزار ومخ٤مر درع: أثقاب صمالصم٦م ذم
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: يمٚمٝم٤م صمٞم٤مهب٤م ذم ومٚمتّمؾ اعمرأة صٚم٧م إذا: »ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ وذم

 .أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواهش. واعمٚمحٗم٦م واخلامر اًمدرع

 .أقمٚمؿ واهلل. هل٤م وإومْمؾ إيمٛمؾ قمغم حمٛمقل يمٚمف ومٝمذا

 ([323) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 مؼبقلة غر فصالهتا رأشفا يغطل مخار بغر ادرأة صؾت إذا

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُم٘مٌقًم٦م همػم ومّمالهت٤م رأؾمٝم٤م يٖمٓمل مخ٤مر سمٖمػم اعمرأة صٚم٧م وإن

 ..صحٞمح احلدي٨مش. سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »اًمًالم

ة ُمـ اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »سمٚمٗمظ ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م  طمتك صالة اُمرأ

 ش.ختتٛمر طمتك اعمحٞمض سمٚمٖم٧م ضم٤مري٦م ُمـ وٓ زيٜمتٝم٤م، شمقاري

 .أجْم٤مش إوؾمط» وذمش اًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 .يٕمرف ٓ ُمـ إؾمٜم٤مده وذم

 وم٢مهن٤م ًمٚمحٞمض ُمالسم٦ًم هل ُمـ ٓ اعمحٞمض ؾمـ سمٚمٖم٧م ُمـ: احلدي٨م ذم واحل٤مئض

 ىمد اُمرأة صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »سمٚمٗمظ ظمزيٛم٦م اسمـ رواي٦م ذم ُمٌلم وهق اًمّمالة ُمـ ممٜمققم٦م

 :اًمؽمُمذي ىم٤ملش. سمخامر إٓ طم٤مو٧م

ة أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ»  ؿمٕمره٤م ُمـ ورء ومّمٚم٧م أدريم٧م إذا اعمرأ

 ُمـ ورء اعمرأة صالة دمقز ٓ: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق صالهت٤م، دمقز ٓ ُمٙمِمقف

 ومّمالهت٤م ُمِمٙمقوم٤م ىمدُمٞمٝم٤م فمٝمر يم٤من إن: ىمٞمؾ وىمد: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ُمٙمِمقف، ضمًده٤م

 ش.ضم٤مئزة

 ([.3/131) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]
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 حتتفا ما حتؽل ادرأة ثقاب تؽقن أن جيقز ال

 ؿمٗم٤موم٤م أو ؾمخٞمٗم٤م - ذًمؽ همػم أو ضمقرسم٤م أو يم٤من مخ٤مرا - صمٞم٤مهب٤م شمٙمقن أن جيقز وٓ

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ويّمٗمف حتتف ُم٤م حيٙمك

 اًمٌخ٧م يم٠مؾمٜمٛم٦م رؤؾمٝمـ قمغم قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت ٟم٤ًمء أُمتل آظمر ذم ؾمٞمٙمقن»

 رحيٝم٤م جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ: »آظمر طمدي٨م ذم زادش. ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ

 ش.ويمذا يمذا ُمًػمة ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن

 وأظمر طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد قمٛمرو اسمـ قمـش اًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين رواه إول احلدي٨م

 إمم طم٤مضم٦م ومال ًمذاش اعمّمٜمػ» ذم خمرضم٤من ومه٤م. هريرة أيب قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد

 .هٜم٤م خترجيٝمام

 شمرى طمتك هب٤م اهلل ٟم٠ٌمه اًمتل اًمّم٤مدىم٦م وشمٜمٌآتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمٕمجزات ُمـ واحلدي٨م

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ زُم٤مٟمٜم٤م أهؾ ٟم٤ًمء أيمثر قمغم آٟمٓم٤ٌمق مت٤مم ُمٜمٓمٌ٘م٤م ومٞمف ُم٤م

 وقمٚمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام همالًم٦م اًمثٞم٤مب حت٧م ومٚمتجٕمؾ ذيمرت مم٤م ؿمٞمئ٤م ظمِمٞم٧م وم٢مذا

 .شقمٔم٤مُمٝم٤م طمجؿ شمّمػ أن أظم٤مف وم٢مين: »سم٘مقًمف احلدي٨م ٟمٗمس ذم ذًمؽ

 اهلل رؾمقل يم٤ًمين: ىم٤مل زيد سمـ أؾم٤مُم٦م رواي٦م ُمـ وهق طمًـ إؾمٜم٤مده احلدي٨م

 شمٚمٌس مل ًمؽ ُم٤م: »وم٘م٤مل اُمرأيت ومٙمًقهت٤م اًمٙمٚمٌل دطمٞم٦م ًمف أهداه٤م مم٤م يمثٞمٗم٦م ىمٌٓمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص

 أن أظم٤مف وم٢مين همالًم٦م حتتٝم٤م ومٚمتجٕمؾ ُمره٤م: »وم٘م٤مل اُمرأيت يمًقهت٤م: ىمٚم٧مش اًم٘مٌٓمٞم٦م؟

 ش.قمٔم٤مُمٝم٤م طمجؿ شمّمػ

 سمـ حمٛمد قمـ قم٘مٞمؾ اسمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف زيد سمـ أؾم٤مُم٦م

 سمـ اهلل قمٌد وومٞمف واًمٓمؼماين أمحد رواه: »وىم٤ملش اعمجٛمع» ذم أورده واحلدي٨م

 ش.وٕمػ وومٞمف طمًـ وطمديثف قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد

 .ٟمٗمًف دطمٞم٦م طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف: ىمٚم٧م
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 اسمـ قم٤ٌمس أن ضمٌػم سمـ ُمقؾمك صمٜمل: أجقب سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 سمـ دطمٞم٦م قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد قمـ طمدصمف اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد

 ًمف وىم٤مل اًم٘مٌٓمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أقمٓم٤مه اًمذي ٟمٗمًف دطمٞم٦م أن وومٞمف. ٟمحقه سمف ظمٚمٞمٗم٦م

 ومم ومٚمامش سمف ختتٛمر صديٕم٤م ص٤مطمٌتؽ وأقمط ىمٛمٞمّم٤م صديٕمٝم٤م اضمٕمؾ:» اًمًالم قمٚمٞمف

: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ أظمرى ىمّم٦م وًمٕمٚمٝم٤مش يّمػ ًمئال ؿمٞمئ٤م حتتف دمٕمؾ ُمره٤م: »ىم٤مل دقم٤مه

ش أيمثر اهلل قمٌٞمد اسمـ: ىم٤مل ُمـ: »اًمٌخ٤مري ىم٤ملش اهلل قمٌٞمد سمـ قم٤ٌمس: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل»

 ورواه: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل. ضمري٩م واسمـ أجقب سمـ حيٞمك: اهلل قمٌٞمد اسمـ ىم٤مل ومٞمٛمـ وذيمر

 ش.طمدصمف قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌٞمد أن ضمٌػم سمـ ُمقؾمك قمـ هلٞمٕم٦م سمـ اهلل قمٌد

 أجقب سمـ حيٞمك رواه: »قم٘مٌف وىم٤ملش ؾمٜمٜمف» ذم أظمرضمف هلٞمٕم٦م اسمـ طمدي٨م: ىمٚم٧م

 ش.قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل

 قمٜمف واًمراوي ُم٘مٌقل وهق: »ىم٤ملش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام اًمّمقاب وهق

 ش.ُمًتقر ضمٌػم سمـ ُمقؾمك

 .أقمٚمؿ واهلل. ىمٌٚمف سمام يت٘مقى ًمٙمٜمف وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد هبذا وم٤محلدي٨م

 .سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع اًمذهٌل وأقمٚمف وصححف، أجْم٤م احل٤ميمؿ رواه وىمد

 ([.3/133) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 صًزا ذيؾفا تطقؾ أن ادرأة عذ جيب

 شمزيد ٓ ؿمؼميـ أو اًمٙمٕمٌلم ُمـ ؿمؼما  ذيٚمٝم٤م شمٓمٞمؾ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م سمؾ هل٤م وجيقز

 .قمٚمٞمف

 يٜمٔمر مل ظمٞمالء صمقسمف ضمر ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ٕىمداُمٝمـ ؾمؽما  وذًمؽ

 يرظملم: »ىم٤مل سمذيقهلـ؟ اًمٜم٤ًمء يّمٜمٕمـ ومٙمٞمػ: ؾمٚمٛم٦م أم وم٘م٤مًم٧مش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف اهلل

 ش.قمٚمٞمف يزدن ٓ ذراقم٤م ومػمظمٞمٜمف: »ىم٤مل أىمداُمٝمـ شمٜمٙمِمػ إذن: وم٘م٤مًم٧مش ؿمؼما 
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 أجقب قمـ ُمٕمٛمر صمٜم٤م: ىم٤مل اًمرزاق قمٌد قمـ واًمؽمُمذي اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف احلدي٨م

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا: »اًمؽمُمذي وىم٤مل. سمف ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ

 قمغم ومٞمف اظمتٚمػ ىمد ًمٙمٜمف اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورضم٤مًمف ىم٤مل يمام وهق

 [.هٜم٤مك ومراضمٕمف قمٚمٞمف اخلالف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]ٟم٤مومع

 ُم٤مضمف واسمـ داود أبق أظمرضمف قمٛمر اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ وًمٚمحدي٨م[: ىم٤مل صمؿ]

 اهلل رؾمقل رظمص: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ اًمٜم٤مضمل اًمّمديؼ أيب قمـ اًمٕمٛمل زيد قمـ وأمحد

 إًمٞمٜم٤م يرؾمٚمـ ومٙمـ ؿمؼما  ومزادهـ اؾمتزدٟمف صمؿ ؿمؼما  اًمذيؾ ذم اعم١مُمٜملم ُٕمٝم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص

 .ذراقم٤م هلـ ومٜمذرع

 وم٢منش اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق اًمٕمٛمل زيد همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 اًمتل قمٌٞمد أيب سمٜم٧م صٗمٞم٦م زوضمف قمـ أظمذه٤م ومٚمٕمٚمف قمٛمر اسمـ قمـ اًمرواي٦م هذه صح٧م

 هذه وأوم٤مدتش: »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل آٟمٗم٤م ؾمٌؼ يمام ؾمٚمٛم٦م أم قمـ احلدي٨م روت

 ش.اعمٕمتدًم٦م اًمٞمد سمِمؼم ؿمؼمان وأنف ومٞمف اح٠مذون اًمذراع ىمدر اًمرواي٦م

ة ىمدُمل ؾمؽم وضمقب قمغم يدل واحلدي٨م  .وهمػمه اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق اعمرأ

 ([.3/135) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 العقرة حد دم واألمة احلرة بني فرق ال

 ضم٤مءت ٟمٕمؿ اًمٗمرق دًمٞمؾ وضمقد ًمٕمدم وإُم٦م احلرة سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ أنف واقمٚمؿ

 وٕمٗمٝم٤م سملم وىمد طمج٦م هب٤م شم٘مقم ٓ إؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م اًمٗمرق ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش اًمتٚمخٞمص» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ

 اهلل ومديـ وإُم٦م احلرة سملم اًمٗمرق وأُم٤م: »اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل ُم٤م أطمًـ وُم٤م 

ئر ذم ذًمؽ ومٙمؾ واطمدة واًمٓمٌٞمٕم٦م واخلٚم٘م٦م واطمد شمٕم٤ممم  ي٠ميت طمتك ؾمقاء واإلُم٤مء احلرا

 :ىم٤مل صمؿش قمٜمده ومٞمقىمػ رء ذم سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق ذم ٟمص
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 وأن إُم٦م يمتحريؿ سم٤محلرة اًمزٟم٤م حتريؿ أن ذم اإلؾمالم أهؾ ُمـ اصمٜم٤من اظمتٚمػ وُم٤م»

 ذم احلرة شمٕمرض وأن ومرق وٓ سم٤مُٕم٦م اًمزاين قمغم يم٤محلد سم٤محلرة اًمزاين قمغم احلد

 سمٕمد أطمد ىمقل ي٘مٌؾ ٓ أن وضم٥م وؿمٌٝمف وهلذا ومرق وٓ إُم٦م يمتٕمرض اًمتحريؿ

 ش.اًمًالم قمٚمٞمف إًمٞمف يًٜمده سم٠من إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ([.3/160) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

( بخامر إال(  بالغة أي)  حائض صالة اهلل يؼبؾ ال: )حديث

 اإلماء بعؿقمف يشؿؾ

 طمدي٨م هقش سمخامر إٓش  سم٤مًمٖم٦م أي»  طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

ة احلدي٨م ومتخّمٞمص أجْم٤م اإلُم٤مء يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف وهق صحٞمح  ٓ مم٤م احلرة سم٤معمرأ

 ذم ظمرضمتف وىمد اظمتٛمري: هلؿ عمقٓة ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن روي ىمد سمؾ. دًمٞمال ًمف أقمرف

 ي١ميد ومٝمق آظمتامر وضمقب ذم يم٤محلرة إُم٦م أن قمغم يدل ومٝمذاش  01 صش » احلج٤مب»

 .إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٕمٛمقم

 يًػم سمتٍمف[ 60ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب حت٘مٞمؼ طم٤مؿمٞم٦م]

 

 عقرة؟ الػخذ هؾ

ش وقمثامن: وهمػمه ُمًٚمؿ زاد» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م أن اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد قمـ

 ٓسمس ومراؿمف قمغم ُمْمٓمجع وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اؾمت٠مذن سمٙمر أب٤م أن: طمدصم٤مه

 اؾمت٠مذن صمؿ اٟمٍمف، صمؿ طم٤مضمتف إًمٞمف وم٘م٣م يمذًمؽ، وهق سمٙمر ٕيب وم٠مذن قم٤مئِم٦م، ُمرط

 صمؿ: قمثامن ىم٤مل اٟمٍمف، صمؿ طم٤مضمتف إًمٞمف وم٘م٣م احل٤مل، شمٚمؽ قمغم وهق ًمف وم٠مذن قمٛمر

 صمؿ طم٤مضمتل إًمٞمف وم٘مْمٞم٧مش صمٞم٤مسمؽ قمٚمٞمؽ امجٕمل: »ًمٕم٤مئِم٦م وىم٤مل ومجٚمس قمٚمٞمف اؾمت٠مذٟم٧م

 اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر ٕيب ومزقم٧م أرك مل ُم٤مزم اهلل رؾمقل ي٤م: قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م اٟمٍموم٧م،
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 ظمِمٞم٧م وإين طمٞمل رضمؾ قمثامن إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل ًمٕمثامن؟ ومزقم٧م يمام قمٜمٝمام

 ش.طم٤مضمتف ذم إزم يٌٚمغ ٓ أن احل٤مل شمٚمؽ قمغم ًمف أذٟم٧م إن

 قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م وأيب ي٤ًمر اسمٜمل وؾمٚمٞمامن قمٓم٤مء قمـ طمرُمٚم٦م أيب سمـ حمٛمد ورواه

 أو ومخذيف قمـ يم٤مؿمٗم٤م سمٞمتل ذم ُمْمٓمجٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اًمرمحـ

 اؾمت٠مذن صمؿش: وومٞمف احلدي٨م... »احل٤مل شمٚمؽ قمغم وهق ًمف وم٠مذن سمٙمر أبق وم٤مؾمت٠مذن ؾم٤مىمٞمف

 احلدي٨م.. سمٙمر أبق دظمؾ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م.. صمٞم٤مسمف وؾمقى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومجٚمس قمثامن

 رضمؾ ُمـ أؾمتحل أٓ: »وم٘م٤مل صمٞم٤مسمؽ؟ وؾمقي٧م ومجٚم٧ًم قمثامن دظمؾ صمؿ... وومٞمف

 ش.اعمالئٙم٦م؟ ُمٜمف شمًتحل

 وهقش قمقرة اًمٗمخذ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ىمد أنف واقمٚمؿ [:اإلمام قال]

 سمف اًمٕمٛمؾ ومٞمدع اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم هذا يِمٙمؾ وم٘مد ،ش22ش »اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم خمرج

 إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ وضمقب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف وهذا. اًمؽممج٦م حلدي٨م

 اًمؽممج٦م طمدي٨م يٙمقن أن: إول: اًمتقومٞمؼ ُمـ وضمقه ًمٚم٤ٌمطم٨م يٌدو وهٜم٤م. اًمّمحٞمح٦م

 ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ أنف قمغم اًمٙمِمػ حيٛمؾ أن: اًمث٤مينش. قمقرة اًمٗمخذ: »طمدي٨م ىمٌؾ

 وش. اًمٗمٕمؾ قمغم ُم٘مدم اًم٘مقل: »ىم٤مقمدة وي١ميده أظمر، احلدي٨م يٕم٤مرض ومال ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . أقمٚمؿ واهللش. اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر»

 (.621/ 0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 عقرة؟ الػخذ هؾ

 اًمٕمقرة؟ ُمـ اًمٗمخذ هؾ! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 ًمٞمس إٟمف: ىم٤مئؾ سملم ُم٤م اًمرضمؾ ومخذ ذم وطمديًث٤م ىمدياًم  اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ :الشقخ

 ُم٤م وم٤مًمّمحٞمح اًمًقءشم٤من مه٤م إٟمام اعمٖمٚمٔم٦م وم٤مًمٕمقرة خمٗمٗم٦م، قمقرة إٟمف: ىم٤مئؾ سملم وُم٤م سمٕمقرة

 وسمٕمدش قمقرة اًمٗمخذ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن واطمد ـمريؼ ُم٤م همػم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح

 يٕم٤مرض أن احلدي٨م هذا سمّمح٦م اًمٕم٤مرف ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ احلدي٨م هذا ُمثؾ صمٌقت
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 إظمذ ُمـ متٜمٕمف ؿمٌٝم٦م ًمديف يم٤من إذا إٓ مهللا قمقرة اًمٗمخذ ًمٞمس ٓ،: ومٞم٘مقل احلدي٨م

 اًمٗمخذ: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ أن ُمـ آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ سمام احلدي٨م يٗمن دمٕمٚمف أو احلدي٨م هبذا

ه ُم٤م ذًمؽ قمغم حيٛمٚمف خمٗمٗم٦م، قمقرة وًمٙمٜمف قمقرة  ذم اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يمت٥م سمٕمض ذم ي٘مرأ

 اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، سمٕمض ذم ومخذه فمٝمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم أو اًمٌخ٤مري

 اًمٗم٘مف سم٠مصقل قمٚمؿ قمغم يم٤من ُمـ ًمٙمـ سمٕمقرة، ًمٞمس اًمٗمخذ أن قمغم طمج٦م ذًمؽ ومٞمتخذ

 قمغم ىمقًمف ىمدم ىمقًمف ُمع اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف شمٕم٤مرض إذا أنف: اًمّمالة ىمٌؾ ذيمرٟم٤م ويمام

 قمٚمٞمف سمذاشمف ظم٤مًص٤م يٙمقن وم٘مد ومٕمٚمف وأُم٤م أُمتف، ًمٙمؾ شمنميع اًم٘مقل ٕن وذًمؽ6 ومٕمٚمف

 .واًمًالم اًمّمالة

 وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: شم٘مقل اًمتل إظمرى سم٤مًم٘م٤مقمدة قمٚمٞماًم  يم٤من إذا ويمذًمؽ

: يٕمٜمل طم٤مفمرش قمقرة اًمٗمخذ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ىمدم

 ُمٌٞمح ُمٜمف ومٕمؾ هذا ًمٗمخذه احلقادث سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويمِمػ حمرم،: يٕمٜمل ُم٤مٟمع

 ًمق ىم٤مقمدشم٤من شمقومرت ومٝمٜم٤م اعمٌٞمح، قمغم احل٤مرض ىمدم اعمٌٞمح ُمع احل٤مفمر شمٕم٤مرض وم٢مذا

 ه٤مشم٤من شمقومرت وىمد ومٙمٞمػ قمقرة اًمٗمخذ جلٕمٚم٧م سم٤مُٕمر إطمدامه٤م اؾمت٘مٚم٧م

 ىمقًمف ىمقًمف، قمغم ومٕمٚمف ي٘مدم: وم٢مًذا ومٕمٚمف ظم٤مًمػش قمقرة اًمٗمخذ: »وم٘مقًمف! اًم٘م٤مقمدشم٤من؟

 ًمذًمؽ اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم وم٤محل٤مفمر يمِمػ ومٕمٚمف اًمٗمخذ، ًمٙمِمػ حمرم ُم٤مٟمع طم٤مفمر

 .اًمٕمقرة ُمـ ٕنف ومخذه6 ؾمؽم قمغم حيرص أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م أنف: وم٤مًمّمقاب

 واًمًقءشم٤من صٖمرى قمقرة اًمٗمخذ: ومٞم٘م٤مل قمٚمٞمٝم٤م أدًم٦م ٓ دىم٤مئؼ ذم اًمدظمقل أُم٤م

 اًمٗمخذ أن اًمٜمٔمري٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ؿمؽ ٓ وآضمتٝم٤مد اًمرأي سم٤مب ُمـ ومٝمذا يمؼمى قمقرة

 يٙمقن ىمد أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وًمٙمـ شمِمٌٞمف، ٓ أو يم٤مًمًقءشملم قمقرة أنف طمٞم٨م ُمـ ًمٞمس

 داقمل ومال ومٚمذًمؽ اًمًقءشملم ُمـ أيمثر اًمِمٝمقة حيرك ىمد ٕنف حترياًم6 أؿمد اًمٗمخذ

: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٙمٗمٞمٜم٤م صٖمرى ؾمقءة أو يمؼمى ؾمقءة اًمتٛمٞمٞمز هذا ذم ًمٚمدظمقل

 . ٟمٕمؿش قمقرة اًمٗمخذ»

  ؟[حمذور وهق ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٦م يٙمقن يمٞمػ] :مداخؾة
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[ ًمٙمٜمٝم٤م] حمذوًرا؟ أخٞمس أرسمٕم٦م؟ ُمـ أيمثر اًمرؾمقل شمزوج يمٞمػ :الشقخ

 ًمٙمـ اًمٕمذر، هذا ُمـ أيمثر اًم٤ٌمطم٨م اًمٗم٘مٞمف يذيمر أن يٛمٙمـ هٜم٤م ًمٙمـ ظمّمقصٞم٦م،

 يمٞمػ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يرد أن اًم١ًمال هلذا اعمٗمٙمر ًمّمد هق يم٤من ضمقايب أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

 حمذوًرا ًمٞمس هق ًمٙمـ آٟمًٗم٤م، ًمؽ ىمٚم٧م يمام: اجلقاب اعمحذور؟ يرشمٙم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 صمالث هٜم٤مك اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م ًمٙمـ ًمٚمٛمقوقع، اًمدىمٞمؼ اجلقاب هق هذا إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 مل: اجلقاب إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ومخذه قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمِمٗمف سم٤مًمٜم٦ًٌم: اطمتامٓت

 :أوضمف صمالصم٦م ُمـ ضمقاب يمِمػ؟

 ضمقاب وهذاش قمقرة اًمٗمخذ: »ىمقًمف ىمٌؾ ذًمؽ يٙمقن أن يٛمٙمـ: األول اجلقاب

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف خي٤مًمػ ومٕمٚمف ومٞمٝم٤م اًمتل إُمقر ُمـ ًمٙمثػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٓمرد

 أن أردت ُم٤م وأن٤م صمقسمف، قمٜمف يٜمٙمِمػ يم٠من يٛمٚمٙمف ٓ ُٕمر ذًمؽ يٙمقن أن ويٛمٙمـ

 ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ وم٢من اإلضم٤مسم٦م، ذم أـمٞمؾ ٓ طمتك اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه ذم أدظمؾ

 قمٚمٞمف أهم٤مر قمٜمدُم٤م أنف اًمّمحٞمحلم ذم أنس طمدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومخذ اٟمٙمِم٤مف

 صحٞمح ذم أطمدمه٤م: ًمٗمٔم٤من مه٤م روايت٤من ومرؾمف قمغم وهق ظمٞمؼم قمغم واًمًالم اًمّمالة

ش ومخذه قمـ اإلزار اٟمحن: »ُمًٚمؿ ورواي٦مش ومخذه قمـ اهلل رؾمقل طمن: »اًمٌخ٤مري

 أهنؿ ريمٌقا  إذا يم٤مٟمقا  يمٞمػ إوًملم اًمٗمرؾم٤من شمّمقرٟم٤م إذا ضمًدا ـمٌٞمٕمٞم٦م صقرة وهذه

 يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ ومرؾمف، قمغم ريمقسمف ذم[ يتٕمثر] ٓ ًمٙمل وىمٛمّم٤مهنؿ صمٞم٤مهبؿ يٚمٛمقن

 ومخذه، قمـ يمِمػ: ىم٤مل وم٤مًمراوي واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وإزاره صمقسمف وؿ قمٜمدُم٤م إُمر

 مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: أي ومخذه قمـ اإلزار اٟمحن: شمٕمٌػم سم٠مدق اًمرواي٦م روى أطمدهؿ ًمٙمـ

 ..ُمٜمف ىمّمد دون وىمع وًمٙمٜمف اًم٘مّمد هذا ي٘مّمد

 يمٛمثؾ ظمّمقصٞم٦م هذا يٙمقن أن يٛمٙمـ: وإظمػم اًمث٤مًم٨م آطمتامل: وأظمػًما 

 .أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اًمًالم قمٚمٞمف شمزوضمف

 أريد وٓ اًم٘م٤مقمدشملم، ه٤مشملم قمغم سمٞمٜمٝم٤م ًمٚمتقومٞمؼ أُمثٚم٦م شمّمٚمح يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك

 . إؾمئٚم٦م ُمـ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ومحًٌٜم٤م ضمديًدا سم٤مسًم٤م قمٚمٞمٙمؿ أومتح أن

 (11:61:61/أ 10: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 صػاف بثقب الرجؾ صذ إذا

 ؿم٤موَم٦م؟ ًمٙمـ ضمالسمٞم٦م،[ ذم اًمرضمؾ صغم إذا] :مداخؾة

 .سم٤مـمٚم٦م صالة شمٙمقن حتج٥م ُم٤م إذا :الشقخ

 ( 11: 10: 03/   324/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إعادة يقجب هؾ العقرة يؽشػ الثقب دم ثؼب وجقد

 الصالة؟

 اًمّمالة؟ إقم٤مدة يقضم٥م هؾ اًمثقب، ذم صم٘م٥م وضمقد ؿمٞمخٜم٤م، :مداخؾة

 اًمثقب؟ ذم صم٘م٥م :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمٕمقرة؟ قمـ يٙمِمػ يٕمٜمل، شم٘مّمد :الشقخ

 يٕمٜمل؟ يمٌػم، أم صٖمػم صم٘م٥م ُمقضمقد ؿمٞمخ، ي٤م ٟمٕمؿ اًمٗمخذ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ :مداخؾة

 ..واطمده قمغم ظمٚمٞمؽ يمٌػم، أم صٖمػم صم٘م٥م :الشقخ

 .صٖمػم :مداخؾة

 اًمٕمقرة؟ قم٤مدي٦م سمٕملم ُمٜمف ُيرى يٕمٜمل اًمّمٖمػم، اًمث٘م٥م هذا ـمٞم٥م، :الشقخ

 .يرى اًمٜمٔمر ُيَدىّمؼ اًمٚم ـل واهلل :مداخؾة

 يٕمٚمؿ ٓ يم٤من وإن جيقز، ومال يٕمٚمؿ يم٤من وم٢من يٕمٚمؿ؟ يٚمٌس واًمذي ـمٞم٥م، :الشقخ

 .[51:اح٤مئدة♂ ]ؾَمَٚمَػ  قَماَم  اّلَِلُ  قَمَٗم٤م▬

 اًمّمالة؟ إقم٤مدة ؿمٞمخٜم٤م قمٚمٞمف ُم٤م سمٕمد، وومٞمام :مداخؾة
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 يمٞمػ؟ :الشقخ

 .صالشمف سمٕمد سمٕمد، ومٞمام قمٚمؿ إن :مداخؾة

 إن آطمتامًملم، قمغم أضمٌتؽ أن٤م ىمٌؾ، ُمـ يٕمٚمؿ يم٤من إذا إٓ قمٚمٞمف، ُم٤م ٓ، :الشقخ

 .إقم٤مدة ُمـ سمد ومال شمٙم٤مؾمؾ هق صمؿ يٕمٚمؿ يم٤من إن أُم٤م إقم٤مدة، قمٚمٞمف ومام يٕمٚمؿ ٓ يم٤من

 (  11: 33: 16/ 103/ واًمٜمقر اهلدى)  

 الظفر مؽشقف صذ مـ

 يٕمٞمده٤م؟ أم ُم٘مٌقًم٦م صالشمف اًمٔمٝمر، ُمٙمِمقف صغم رضمؾ:مداخؾة

 .اًمٔمٝمر ُمٙمِمقف :الشقخ

 .يمٚمف سمدٟمف يًؽم أن إَْومَم  ًمٙمـ اًمٙمتٗملم، ؾَمؽَم  دام ُم٤م ُم٘مٌقًم٦م، ٟمٕمؿ أي

 (  11: 64: 10/ 143/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم ادـؽب كشػ حؽؿ

ٟمٜم٤م ي٤م :الشقخ ٟم٤م أجٜمام ؿم٤مئع ظمٓم٠م هٜم٤مك: إظمقا  احل٩م ُمقؾمؿ ذم أىمٛمٜم٤م وطمٞمثام ِهْ

 إقم٤مضمؿ ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ وسمخ٤مص٦م احلجٞم٩م، أيمثر قمٜمد ؿم٤مئٕم٦مً  قم٤مدةً  ٟمرى اًمٕمٛمرة، أو

 ُمع ومؽماهؿ اعمٜمٙم٥م يمِمػ يتٕمٛمدون إهنؿ وقمٚماًم، وم٘مٝم٤مً  ي١مشمقا  مل اًمذيـ إقمراب ُمـ أو

 .احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ إُمر هذا أن ئمٜمقن اًمِمٛمس، أؿمٕم٦م حت٧م هٙمذا يٛمِمقن إؾمػ

 أجْم٤مً  وهذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل هبام خي٤مًمٗمقن أُمريـ، ذم ي٘مٕمقن وهؿ 

 ُيْٙمَِمػ إٟمام اعمٜمٙم٥م هذا ُمٜمٙم٤ًٌم، شمٙمِمٗمقا  وٓ ُمٜم٤ميمٌٙمؿ، اؾمؽموا أن واًم٘مّمد ٟم١مضمٚمف،

 ..ًمٚمّمالة وهتٞم١موا اؾمتقوا وأن سم٤مًمٓمقاف، اإلٟم٤ًمن يٌدأ قمٜمدُم٤م

 (  11: 13: 13/ 015/ واًمٜمقر اهلدى) 



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   160   اًمٚم

 والعؿرة احلج أيام دم الصالة دم االضطباع حؽؿ

م ُيْرضِمع أنف آوٓم٤ٌمع سمٕمد شمذيمر :السائؾ  ُيْرضِمع اًمّمالة، أضمؾ ُمـ اإلطمرا

 اإلطمرام؟

 وم٘مد واًمٕمامر، احلُج٤مج خيؾ مم٤م أجْم٤مً  ٟم٤مطمٞم٦م هذه ٟمٕمؿ، أي أطمًٜم٧م، :الشقخ

 ؾمٞم٤مىمل ُمـ قمرومتؿ سمٞمٜمام إطمراُمف، ؾم٤مقم٦م ُمـ يْمٓمٌع يٕمٜمل سمٕمْمٝمؿ أن أنٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت

ٌَْدأ إٟمام آوٓم٤ٌمع إٟمام اًمٕمٛمرة عمٜم٤مؾمؽ -آٟمٗم٤مً –  ـمقاف وذم سم٤مًمٓمقاف، اًمٌدء قمٜمد سمف ُي

 وي٘مٗمقن إطمراُمٝمؿ ذم هٙمذا يًتٛمرون احلج٤مج ومٝم١مٓء ذًمؽ ُمع وم٘مط، اًم٘مدوم

 أهنؿ هذا وُمٕمٜمك واًمذسمح اًمرُمل سمٕمد إٓ يتحٚمٚمقن وٓ قمروم٦م وذم ُمٜمك ذم اعمقاىمػ

 خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن وهٜم٤م إجٛمـ ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ اًمّمٚمقات يمؾ يّمٚمقن

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ ُيّمٚم لَم  ٓ» ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق أٓ صحٞمح ٟمٌقي حلدي٨م ضمذري٦م

 احلدي٨م، هذا ظمالف وهذا ُمٜمٙمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗملم يّمٚمقن ومٝمؿش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف

 سمٓمقاف ُم٘مٞمد اعمٜمٙم٥م قمـ اًمٙمِمػ وم٘مط اًم٘مدوم سمٓمقاف ُم٘مٞمدة قم٤ٌمدة أوًٓ  إذاً  ومٝمل

 جي٥م اعم٘م٤مم قمٜمد اًمٓمقاف ريمٕمتل يّمكم سَمّده ح٤م ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم صمؿ وم٘مط، اًم٘مدوم

 ًمٜمٝمل ًمٚمٌٓمالن صالشمف قمرض هٙمذا صغم وم٢مذا ُمٕم٤ًم، يمٚمٞمٝمام ُمٜمٙمٌٞمف ُمًتقراً  يٙمقن أن

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ» عمٜمٙمٌٞم٦م، ؾم٤مشمر وهق إٓ اًمّمالة ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 ش. رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف

 ( 11: 61: 11/ 126/واًمٜمقر اهلدى) 

 الؽتػني مؽشقف  الصالة

 اإلٟم٤ًمن.. يم٤مؿمٗمل وهؿ يّمٚمقن اًمٜم٤مس أن ُمٙم٦م ذم أُمقر حيدث هٜم٤م: اًم١ًمال

 سم٤مًمثقب أطمديمؿ ُيَّمٚم ـلم ٓ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل ؿمٞمخ، ي٤م يمتٗمٞمف ُُمَٖمٓم ل همػم يٕمٜمل

  ؟شرء ُمٜمف قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس اًمقاطمد

 . سم٤مـمٚم٦م ومّمالهتؿ احلدي٨م سمٚمٖمٝمؿ يم٤من إذا ه١مٓء ٟمٕمؿ، :الشقخ



 161 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 . ٟمٕمؿ: السمال

 اًمٜم٤مس أيمثر أن سمدًمٞمؾ ،[343:إقمراف♂ ]َيْعَلُمونَ  ال الن اسِ  َأْكثَرَ  َوَلكِن  ▬ :الشقخ

 وهق اًمًٜم٦م ُمـ هذا أن زقمٛمقا  ُمٜمٙمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمل يٓمقومقن واحلَُج٤مج اًمُٕماَمر ُمـ

 إىمؾ قمغم قمٜمٝمؿ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٙمقت وُمـ اجلٝمؾ ُمـ هذا هٙمذا، يّمٚمقن صمؿ سمدقم٦م،

وملم  ُمٜم٤مؾمؽ اعمٜم٤مؾمؽ اًمٜم٤مس ُيَٕمٚم ٛمقن وٓ اًمدوًم٦م، ُمـ إضمقر ي٠مظمذون اًمذيـ اعمَُٓمق 

 . احل٩م

ضملم ه١مٓء ؿمٞمخ ي٤م ٓ،: السمال  . ؿمٞمخ ي٤م ًمٚمٌدع ُُمَرو 

 . إؾمػ ُمع ٟمٕمؿ،: اجلقاب

ٌَٚم غ أن يٚمزُمٜم٤م هؾ ٟمٕمؿ،: السمال   ؿمٞمخ؟ ي٤م إُمر هذا قمـ اًمٜم٤مس ُٟم

 ش. آي٦م وًمق قمٜمل سَمٚم ٖمقا » ٓ، ويمٞمػ: اجلقاب

 شم٘مقل ومٞمٝمؿ، شمٚمت٘مل يمٚمام يمٜم٧م اًمٕمٛمرة، ذم يمٜم٤م ح٤م أن٧م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م شمتذيمر :مداخؾة

 . اًمٙمتػ هَمٓمُّقا .. اًمٙمتػ هَمٓمُّقا : هلؿ

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 (  11: 14: 13/  612/  واًمٜمقر اهلدى)  

 الرأس حارس الصالة كراهقة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ قم٤ًميمر اسمـ روى اًمّمالة ذم اًمرأس يمِمػ: »ىمقًمف

 ش.يديف سملم ؾمؽمة ومجٕمٚمٝم٤م ىمٚمٜمًقشمف ٟمزع رسمام يم٤من

 :ًمقضمٝملم اًمٙمِمػ قمغم سمف آؾمتدٓل يّمح ٓ احلدي٨م: ىمٚم٧م

 وىمد سمف قم٤ًميمر اسمـ شمٗمرد ذًمؽ قمغم ًمٚمدًٓم٦م ويٙمٗمل. وٞمػ طمدي٨م أنف: األول

 .6114ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم قمٚمتف قمـ يمِمٗم٧م



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   162   اًمٚم

 ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف فم٤مهره وم٢من ُمٓمٚم٘م٤م اًمٙمِمػ قمغم يدل ومال صح ًمق أنف: الثاين

 .ومٞمٝم٤م اًمقاردة ًمألطم٤مدي٨م أهؿ اًمًؽمة اخت٤مذ ٕن سمف يًتؽم ُم٤م شمٞمن قمدم قمٜمد

 ُمـ أنف ذًمؽ ُمٙمروه٦م اًمرأس طم٤مه اًمّمالة أن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أراه واًمذي

 ًمٚمحدي٨م إؾمالُمٞم٦م هٞمئ٦م أيمٛمؾ ذم اًمّمالة ذم اعمًٚمؿ دظمقل اؾمتح٤ٌمب سمف اعمًٚمؿ

 قمرف ذم احلًٜم٦م اهلٞمئ٦م ُمـ وًمٞمسش ًمف يتزيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »... اًمٙمت٤مب ذم اعمت٘مدم

 أُم٤ميمـ ذم يمذًمؽ واًمدظمقل اًمٓمرىم٤مت ذم يمذًمؽ واًمًػم اًمرأس طمن اقمتٞم٤مد اًمًٚمػ

 دظمٚمٝم٤م طمٞمٜمام اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم إمم شمنسم٧م أضمٜمٌٞم٦م قم٤مدة هذه سمؾ اًمٕم٤ٌمدات

 وسم٠مُمث٤مهل٤م هب٤م وم٠مو٤مقمقا  ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن وم٘مٚمدهؿ اًمٗم٤مؾمدة قم٤مداهتؿ إًمٞمٝم٤م وضمٚمٌقا  اًمٙمٗم٤مر

 ُمًقهم٤م يٙمقن أن يّمٚمح ٓ اًمٓم٤مرئ اًمٕمرض ومٝمذا اإلؾمالُمٞم٦م ؿمخّمٞمتٝمؿ اًمت٘م٤مًمٞمد ُمـ

 طم٤مه اًمّمالة ذم اًمدظمقل جلقاز طمج٦م اخت٤مذه وٓ اًم٤ًمسمؼ اإلؾمالُمل اًمٕمرف عمخ٤مًمٗم٦م

 .اًمرأس

ٟمٜم٤م سمٕمض اؾمتدٓل وأُم٤م  قمغم ىمٞم٤مؾم٤م ضمقازه قمغم ُمٍم ذم اًمًٜم٦م أنّم٤مر ُمـ إظمقا

 ذم واحلن يمٞمػ اإلظمقان ه١مٓء قمـ ىمرأتف ىمٞم٤مس أبٓمؾ ومٛمـ احل٩م ذم اعمحرم طمن

   يم٤من وًمق أظمرى قم٤ٌمدة ومٞمٝم٤م شمِم٤مريمف ٓ اًمتل ُمٜم٤مؾمٙمف وُمـ إؾمالُمٞم٦م ؿمٕمػمة احل٩م

 ذم واضم٥م ٕنف اًمّمالة ذم احلن سمقضمقب اًم٘مقل ًمٚمزم صحٞمح٤م اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس 

 وًمٕمٚمٝمؿ اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس قمـ سم٤مًمرضمقع إٓ قمٜمف هلؿ اٟمٗمٙم٤مك ٓ إًمزام وهذا احل٩م

 .يٗمٕمٚمقن

 وم٢من وُمٕمّمٌلم طمنا  اعم٤ًمضمد ائتقا : »ُمرومققم٤م قمكم سمحدي٨م اؾمتدًٓمف ويمذًمؽ

 ُمقوقع أنف أقمت٘مد ضمدا وٕمٞمػ احلدي٨م ٕن واه اؾمتدٓلش. اعمًٚمٛملم شمٞمج٤من اًمٕمامئؿ

 ش.ُمؽموك: »اًمٕمراىمل وىم٤مل سم٤مقمؽماومف وو٤مع وهق رسمف قمٌد سمـ ُمٞمنة رواي٦م ُمـ ٕنف

 ًمٙمـ ًمْمٕمٗمف اعم١مًمػ رُمز صمؿ وُمـش: »اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ذح» ذم اعمٜم٤موي وىم٤مل

 ؾمٞمام ُمـ ذًمؽ وم٢من وُم٘مٜمٕملم طمنا  اعم٤ًمضمد ائتقا : سمٚمٗمظ قم٤ًميمر اسمـ رواه ُم٤م ًمف يِمٝمد

 ش.اعمًٚمٛملم



 163 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 احلدي٨م هلذا ؿم٤مهدا يّمٚمح وهؾ ومٞمف ًمٞمٜمٔمر إؾمٜم٤مده اعمٜم٤موي يًؼ مل: ىمٚم٧م

 ٓ؟ أم اعمقوقع

 همػم سمف وم٤مٓؾمتدٓل إطمقال أىمؾ قمغم ضمدا وٕمٞمػ طمدي٨م أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م

 .إصمؿ قمٜمف واًمًٙمقت ضم٤مئز

 ـمري٘مف وُمـ اًمقو٤مع ذاك ـمريؼ ُمـ قمدي اسمـ قمٜمد سمٚمٗمٔمٞمف احلدي٨م أن زم شمٌلم صمؿ

 إول سم٤مًمٚمٗمظش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ذم اًمًٞمقـمل أورده أظمر سم٤مًمٚمٗمظ قم٤ًميمر اسمـ قمٜمد

 واسمـ قمدي اسمـ رواي٦م ُمـ أظمر سم٤مًمٚمٗمظش اًمٙمٌػم اجل٤مُمع» وذم قمدي اسمـ رواي٦م ُمـ

 وُمـ! ًمألول ؿم٤مهدا ومجٕمٚمف آظمر سم٢مؾمٜم٤مد آظمر طمدي٨م سم٠منف اعمٜم٤موي ومتقهؿ قم٤ًميمر

 اًمذي واخلٌط اخلٚمط هذا ُمٜمف ي٘مع مل وإٓ قم٤ًميمر اسمـ إؾمٜم٤مد قمغم ي٘مػ مل أنف اًمٔم٤مهر

 16/  13/  3 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌحقث سمٛمجٛمعش اًمٙمٌػم اجل٤مُمع» حت٘مٞمؼ جلٜم٦م ومٞمف ىمٚمدشمف

 يّمٚمح  ٓ ومٝمق اًمقو٤مع هذا ُمثؾ ُمـ ؾم٤ممل اًمث٤مين اًمٚمٗمظ أن ومروٜم٤م وًمق! ُمٍم ذم 11و

 ذيمر وىمد ضمدا اًمْمٕمٞمػ ذم وٓ سمؾ اعمقوقع ذم يٜمٗمع ٓ اًمِم٤مهد ٕن ًمألول ؿم٤مهدا

 ظمرضمتف ىمد واحلدي٨م. يٜمًك ٓ ُمـ ومجؾ احلدي٨م هذا همػم ذم هذا ٟمحق ٟمٗمًف اعمٜم٤موي

 .3652ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم

 إٓ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اًمديـ ذم طمٙمؿ وم٤مسمتداع اخلِمقع سمٜمٞم٦م احلن اؾمتح٤ٌمب وأُم٤م

 دل قمٜمف يٜم٘مؾ مل وإذ قمٜمف ًمٜم٘مؾ ومٕمٚمف وًمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٗمٕمٚمف طم٘م٤م يم٤من وًمق اًمرأي

 .وم٤مطمذره٤م سمدقم٦م أنف ذًمؽ

 اًمّمالة ذم اًمرأس شمٖمٓمٞم٦م سم٠مومْمٚمٞم٦م دًمٞمؾ ورود اعم١مًمػ ٟمٗمل أن شمٕمٚمؿ ؾمٚمػ ومم٤م

سم٤م ًمٞمس  ورود يٜمٗمل ٓ وًمٙمٜمف ُمًٚمؿ ومٝمق ظم٤مص٤م دًمٞمال يريد يم٤من إن إٓ إـمالىمف قمغم صقا

 ىمٌؾ ُمـ اعمٕمروف اإلؾمالُمل سم٤مًمزي ًمٚمّمالة اًمتزيـ وهق آٟمٗم٤م سمٞمٜم٤مه ُم٤م قمغم اًمٕم٤مم اًمدًمٞمؾ

 .ومت٠مُمؾ. اعمٕم٤مرض قمدم قمٜمد اجلٛمٞمع قمٜمد طمج٦م اًمٕم٤مم واًمدًمٞمؾ اًمٕمٍم هذا

 ([320)»» ص اعمٜم٦م مت٤مم]  
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 مرة؟ الرأس حارس ملسو هيلع هللا ىلص الـبل صذ هؾ

 َُمَرة؟ اًمرأس طم٤مه صغم ملسو هيلع هللا ىلص  ًمٚمٜمٌل سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ

 يمثػما، صغم أىمقل أن وأؾمتٓمٞمع صغم، ُم٤م أو صغم أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م :الشقخ

 ًمٙمـ ُُمْٓمٚمؼ، ًمٗمٔمف طمٞم٨م ُمـ ؾم١ماًمؽ ٕن صغم ُم٤م أو صغم، أىمقل أن أؾمتٓمٞمع  ٓ ٓ

 .شم٘مّمد يمٜم٧م وم٢من ُُمَ٘مَٞمد، ًمف اعمتٚمٗمظ طمٞم٨م ُمـ

  أؾمت٤مذ؟ ي٤م سم٤مًمؽ واظمذ يٕمٜمل، يمذا هق :السائؾ

 ُمـ اًم٘مّمد يمذا، واًم٘مّمد يمذا اًمٚمٗمظ: أىمقل أن٤م وًمذًمؽ سم٤مزم، واظمذ :الشقخ

 وذم اًمٓمٌٞمٕمل، اًمقوع ذم هذا حمرم، همػم وهق اًمرأس طم٤مه يقُم٤م صغم هؾ: اًم١ًمال

 أو ُيْث٧ٌِم ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ ٕنف صغم6 ُم٤م أو صغم أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ اًم٘مٞمد هذا

 آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل أظمالق» ذمش اًمِمٞمخ أبق» يرويف طمديث٤م إٓ مهللا يٜمٗمل،

 يم٤من إذا يم٤من  وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن ضمًدا، وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدش  وؾمٚمؿ

 .إًمٞمٝم٤م يّمكم يديف سملم ىمٚمٜمًقشمف يْمع يم٤من ؾمٗمر، ذم

 اًمرأس طم٤مه أطمٞم٤مٟم٤م صغم: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع يمٜم٤م صح، ًمق اًمٜمص هذا: وم٢مًذا 

 .اعمٕمدوم طمٙمؿ ذم ومٝمق ضمدا، اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ احلدي٨م هذا ًمٙمـ سم٘مٚمٜمًقشمف، ُمتًؽما 

 طمٙمؿ ذم هق طم٤ٌمن اسمـ احل٤مومظ اإلُم٤مم سمف سح ومٞمام ؾمٜمده، اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م سمؾ 

 أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ؾمٛمٕم٧م، سمام ٟم٘مقل ٟمحـ ومحٞمٜمئذٍ ! وٕمٗمف؟ اؿمتد ُم٤م إذا ومٙمٞمػ اًمٕمدم،

 .صغم ُم٤م أو صغم ٟم٘مقل

 ؿمئ هٜم٤م وًمٙمـ واوح ُمٕمروف أُمر ومٝمذا قمٛمرة أو سمح٩م اإلطمرام طم٤مًم٦م ذم أُم٤م 

 سمٕمض ذم اًمٌدقم٦م أنّم٤مر وُمـ قمٜمديمؿ، اًمًٜم٦م أنّم٤مر ُمـ يمثػماً  أن: وهق واوح، همػم

 ؾمؽم اؾمتح٤ٌمب سمٕمدم إىمؾ قمغم اؾمتح٤ٌمب سمٕمدم حيتجقن ريب، ؾمٌح٤من اعمٖمرب سمالد

 .اًمٕمٛمرة أو سم٤محل٩م اعمُْحِرم قمغم ىمٞم٤مؾم٤م اًمّمالة، ذم اًمرأس
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 ذاك وسمخ٤مص٦م اعمٌتدقم٦م، سمٕمض ُمـ يّمدر أن همري٤ٌم ًمٞمس اعمٜمٓمؼ هذا ُمثؾ 

 اًمّمالة قمـ آًمت٤ٌمس يمِمػ» ؾَماَمه٤م أفمـ رؾم٤مًم٦م ومٞمف صٖمػم، يُمَتٞم ٥م ًمف اًمذي اًمُٖماَمري

: هق ي٘مقل يمام اعمتٕمٚمؿ اًمِم٤ٌمب سمٕمض قمغم ومٞمف َيُرد ضمداً  صٖمػمة رؾم٤مًم٦مش اًمرأس طم٤مه

 أن ُمثال ًمٚمِمٞمخ ورضب اًمرأس، ؾم٤مشمر اعمًٚمؿ يّمكم أن إدب ُمـ أن ًمف ىم٤مًمقا  أهنؿ

 أم اًمرأس طم٤مه قمٚمٞمف يدظمؾ ومٝمؾ اًمرؤؾم٤مء، ه١مٓء سمٕمض ي٘م٤مسمؾ أن أراد إذا أطمدٟم٤م

 .زيٜم٦م سم٠مطمًـ ويتزيـ يت٠مدب

 سمٕمض ومٗمل اًمٕم٤مدات، سم٤مظمتالف ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه سم٠من اًمرضمؾ ضمقاب يم٤من 

 .اًمرأس طمن اًمٌالد سمٕمض وذم اًمرأس، ؾمؽم إدب ُمـ اًمٌالد

 صمؿ هق ي٘مقل، هٙمذا: اًمٕم٤مدة طم٥ًم هق وإٟمام راشم٥م، ٟمٔم٤مم هل٤م ًمٞمس اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مًذا 

 اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م حيتجقن اًمرأس، طَمْن  إدب ُمـ أن إمم يذهٌقن اًمذيـ أن ذيمر

 يم٤من ومٚمق يديف، سملم واًم٘مٚمٜمًقة اًمًٗمر ذم يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 واهلل -جيٝمؾ أو اًمِمديد اًمْمٕمػ سمٞم٤من قمـ وشمٖم٤مى طمن، ُم٤م اًمًؽم إدب ُمـ ي٘مقل

 هذا سمٞم٤من سمٖمػم يذيمر أن يًقغ ٓ اًمذي اًمِمديد اًمْمٕمػ هذا ومٞمف أن -سمٜمٞمتف أقمٚمؿ

 ُمـ يم٤من ًمق أنف اًمٖمري٥م اًمٕمجٞم٥م اًم٘مٞم٤مس ذًمؽ ومٞمذيمر سمذًمؽ يٙمتٗمل ٓ صمؿ اًمْمٕمػ،

 هذه ُمٖم٤مًمٓم٦م اهلل، ؾمٌح٤من...ًمٚمرؾمقل سَملَم  اهلل ًمٙم٤من اًمّمالة ذم اًمرأس ؾمؽم إدب

 .ُمٙمِمقوم٦م

ٌُٜمل   ؿمٞمخ» ًمـش اعمرأة طمج٤مب» رؾم٤مًم٦م ذم ىمرأتف يمٜم٧م ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وُيْٕمِج

ٜمَدا قمٚمٞمف أىمػ مل اًم٤ًمقم٦م هذه طمتك أثراً  هٜم٤مك ذيمرش شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًْ  سم٠من ي٘مقل ُُم

 ومٌٕمد اًمرأس، طم٤مه يّمكم يقم، ذات يّمكم ٟم٤مومٕم٤م ُمقٓه رأى قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ

 أيمٜم٧م إُمراء، يٕمٜمل ه١مٓء أطمد عم٘م٤مسمٚم٦م ذه٧ٌم أنؽ ًمق أرأج٧م: »ًمف ىم٤مل صغم، أن

 ٟم٤مومع سملم يم٠مثر هذاش ًمف ُيَتَزَيـ أن أطمؼ وم٤مهلل: »ىم٤مل ٓ،: ىم٤ملش اًمرأس طم٤مه إًمٞمف شمذه٥م

 .قمٚمٞمف وىمٗم٧م وٓ يٕمزه ومل هق ذيمره قمٛمر اسمـ وُمقٓه

ش اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ُمـ أفمٜمفش داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح» ذم طمديث٤م ظَمَرضم٧م أن٤م ًمٙمـ 

 إزار ًمف يم٤من ُمـ: »ىم٤مل  وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد
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 طمدي٨م ُمـ اعمرومققم٦م اجلٛمٚم٦م هذهش ًمف ُيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمػمشمدي6 ومٚمٞمتزر ورداء

 ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذيمره اًمذي قمٛمر، اسمـ ٕثر ؿم٤مهدا اقمت٤ٌمره٤م يٛمٙمـ قمٛمر اسمـ

 .شمٚمؽ رؾم٤مًمتف

 سم٠من يقطمل سمٕمٛمقُمف أنف ؿمؽ ٓش ًمف ُيَتَزَيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف 

ظُمُذوا ▬  اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم يمام هٞمئ٦م، أطمًـ ذم يٙمقن أن رسمف، عمٜم٤مضم٤مة ىم٤مم إذا اعمًٚمؿ

ِجدٍ  ًْ  يم٤من اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب أن سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمزًم٧م يم٤مٟم٧م وإن♂ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾ  َُم

♂ ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ▬ أي٦م هذه اهلل وم٠منزل ُمٜمٝمؿ، اًمٜم٤ًمء طمتك قم٤مري٤م يٓمقف سمٕمْمٝمؿ

 .قمقراشمٙمؿ اؾمؽموا يٕمٜمل

 سمخّمقص ًمٞمس اًمٚمٗمظ، سمٕمٛمقم اًمٕمؼمة أن» اًمٕمٚمامء ىم٤مقمدة ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام ًمٙمـ 

 ش.ًمف ُيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »ُمرومققم٤م احلدي٨م ذم اًمٕمٛمقم ضم٤مء إذا ؾمٞمام ٓش اًم٥ًٌم

 ٕن قمٜمف6 طم٤مًها  ًمٞمس سمرأؾمف ؾم٤مشمًرا  اًمّمالة يدظمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل  ومحٞمٜمئذٍ  

 اًمٙم٤مومر ومٞمٝمؿ دظمؾ طمٞمٜمام دظمٚمٝمؿ إٟمام اإلؾمالُمل، اًمٕم٤ممل قمغم ـم٤مرئ أُمر احلن هذا

 قمٚمؿ ٓ ُمـ ومٞمٝم٤م وىَمَٚمده ومتٌٜم٤مه وشم٘م٤مًمٞمده، قم٤مداشمف ُمـ يمثػًما  إًمٞمٝمؿ ومجٚم٥م اعمًتٕمٛمر،

 سمٕمض ذم احلن همٚم٥م طمتك اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مٔداب سم٤مًمتٛمًؽ قمٜمده طمرص ٓ أو قمٜمده،

 .اًمًؽم قمغم اًمٌالد

 سمٞمذُمٝمؿ اًمٚم ـل ه٤مذول إقم٤مضمؿ ظم٤مص٦م أظمرى، إؾمالُمٞم٦م سمالد هٜم٤مك يزال ٓ ًمٙمـ 

 .أداب هذه قمغم حي٤مومٔمقن يزاًمقن ٓ اًم٘مقُمٞملم سمٕمض

 سم٤مظمتالف ختتٚمػ اًم٘مْمٞم٦م إن: اًمِمٞمخ ذًمؽ ىم٤مل يمام ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل ٓ وًمذًمؽ 

 ًمق احلن، قم٤مدة أقمٜمل اًمٕم٤مدة هذه يم٤مٟم٧م ًمق اًمٕم٤مدة اظمتالف ختتٚمػ اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٤مدة،

ٌْٕمد وأن ُٟمَح٤مِرهب٤م أن جي٥م ومٜمحـ همرسمٞم٦م، قم٤مدة وهل أُم٤م إؾمالُمٞم٦م، قم٤مدة يم٤مٟم٧م  اًمٜم٤مس ُٟم

 .اًمّمالة ذم ومٙمٞمػ اًمّمالة ظم٤مرج طمتك قمٜمٝم٤م

 :.. (06: 13/ 11/ واًمٜمقر اهلدى)  
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 الرأس حارس الصالة حؽؿ

 إن: وي٘مقل قمامُم٦م، دون سم٤مؾمتٛمرار سم٤مًمٜم٤مس يّمكم اإلظمقة سمٕمض :مداخؾة

 . قم٤مدةً  اًمٗمٕمؾ هذا ويتخذ قمامُم٦م، سمدون سم٤مًمٜم٤مس صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

  ُم٤مذا؟ سمدون إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس صغم اًمرؾمقل :الشقخ

 . قمامُم٦م :مداخؾة

 رأس همٓم٤مء سمدون صغم: ي٘مقل اًمِمخص ذاك أن: شم٘مّمد أن٧م يٛمٙمـ :الشقخ

 قمامُم٦م؟ سمدون ًمٞمس يٕمٜمل،

  ي٘مّمد؟ ُم٤مذا هق شم٘مّمد، ُم٤مذا أن٧م، شم٘مّمد ُم٤مذا

 . سم٤معَمَرة رأس همٓم٤مء سمدون: يٕمٜمل :مداخؾة

 سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م ذم إٓ قمٜمف ُٟمِ٘مؾ ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل :الشقخ

 شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م وهذا ؾمؽمة، أُم٤مُمف اًمٓم٤مىمٞم٦م: وهل واًم٘مالٟمس صغم أنف طمج٦م

 قم٤مدة هذه ٕن ممٙمـ6 ومٝمذا قمامُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس ىمٚمٜمًقة أو سمٓم٤مىمٞم٦م صغم أنف أُم٤م طمج٦م، سمف

 قمامُم٦م شم٤مرةً .. قمامُم٦م سمدون ـم٤مىمٞم٦م شم٤مرةً  ًمف شمٞمن ُم٤م يٚمٌس ومٙم٤من اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

قة قمغم قمامُم٦م شم٤مرة.. ـم٤مىمٞم٦م سمدون ًُ  شَمَّمٜمُّع ومٞمف ًمٞمس وًمٙمـ ُيْن، ومٞمف وم٤مُٕمر وهٙمذا، ىَمَٚمٜمْ

 .رأؾمف قمغم يٚمًٌف يتٞمن اًمذي شَمَٙمٚمُّػ، ومٞمف وًمٞمس

 .اًمرأس طم٤مه اًمٓمرىم٤مت ذم يٛمٌم أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ يٙمـ مل ًمٙمـ 

  واوح؟ اًمرأس، طم٤مه يّمكم أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ يٙمـ مل: وسم٤مًمت٤مزم 

 . قم٤مدة هذا اشَمـخذ اًمرأس، طم٤مه يّمكم اًمذي اًمرضمؾ هذا :مداخؾة

 . اًمًٜم٦م ظمالف ُمٙمروه هذا :الشقخ

 (  11: 11: 11/   321/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 بالـجس الطاهرة األثقاب اختالط

 قمٚمٞمف اظمتٚمط يٕمٜمل ٟمجس، أطمده٤م مخ٦ًم أو أثقاب أرسمٕم٦م قمٜمده واطمد :السائؾ

 ٟمجس؟ أهي٤م يٕمٚمؿ ُم٤م إُمر

  يٕمٜمل؟ ًم٤ٌمس، شم٘مّمد :الشقخ

 اًمّمالة ومٝمؾ ُمٜمٝم٤م واطمد أَي  ًمٌس وم٢من يّمكم، أن ويريد ٟمٕمؿ، ًم٤ٌمس :السائؾ

  اًمٓمٝم٤مرة؟ طمٙمؿ طمٙمٛمف ويٙمقن صحٞمح٦م،

 ٟمٙمقن طمتك ًمٙمـ واطمد، وٓ يٚمٌس أن سمٞمجقز ُم٤م سم٠مضم٤موسمؽ ًمق أن٤م ٓ، :الشقخ

 قمقرشمف؟ يًؽم رء ٓسمس ُمق هق: يٕمٜمل ظمٞم٤مًمٞملم ٟمٙمقن ُم٤م قمٛمٚمٞملم

 .ٓسمس يٙمقن أن سمد ٓ هق ٓ، :السائؾ

 .ٟمجس وآ ـم٤مهر هق سمٞمٕمرف ُم٤م اًمكم اًمثقب، ذاك يٚمٌس سمِّده هق ًمٞمش ًمٙمـ :الشقخ

 إثقاب وأطمد ٟمجس، ًمف ٓسمس يم٤من اًمكم اًمثقب اٟمف ٟمٗمؽمض ىمد ـمٞم٥م :السائؾ

 .يّمكم أن ويريد ٟمجس، ُمٜمٝم٤م

 يم٤من ؾم١ماًمؽ أن هال، ؿم٤مقمر أن٧م ًمٙمـ .هذا قمـ اجلقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م :الشقخ

 .واىمٕمل همػم

 .....!! أن٤م وم٘مٚم٧م ؾم٠مخٜمل سمس اًمٜم٤مس، أطمد وسملم سمٞمٜمل ٟم٘م٤مش ص٤مر إلٟمف :السائؾ

 سمف يًؽم واطمد صمقب همػم قمٜمده ُم٤م رضمؾ: يمٞمٗمؽ قمغم اًم١ًمال ًمؽ أيمٞمػ راح أن٤م :الشقخ

 واطمد صمقب همػم قمٜمده وُم٤م قمقرشمف، يًؽم أن قمٚمٞمف ومٗمرٌض  ُيَّمكم   أن أراد إذا: هق يٕمٜمل قمقرشمف،

 اًمثالصم٦م،واطمدة واًم٘مٞمٛم٦م قمٙم٧ًم طمٌٞم٧م وإن ٟمج٦ًم، واًمٌ٘مٞم٦م اًمٓم٤مهر، هق أثقاب أرسمٕم٦م ُمـ

 يًؽم ٓزم سم٤مـمٚمف صالشمف اًمٕمقرة ُمٙمِمقف صالشمف يّمكم، سمِّده ٟمجس، وواطمد، ـم٤مهريـ

 .اًمٜمجس ُمـ اًمٓم٤مهر اًمثقب ويـ قم٤مرف ُمش هق ًمٙمـ إثقاب، ُمـ سمثقب قمقرشمف

 فمٜمف يٖمٚم٥م ُم٤م سمد ٓ أنف: إومم اًمّمقرة صقرشملم، قمغم اجلقاب يٙمقن سم٘مك هٜم٤م 

 فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م أن يٛمٙمـ ىمد ٟمج٦ًم، واًمٌ٘م٤مي٤م اًمٓم٤مهر هق هذا إرسمٕم٦م، ُمـ صمقب قمغم
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 قمقرشمف سمٞمًؽم ـم٤مهر هق هذه أن فمٜمف قمغم همٚم٥م إذا آطمتامل6 هذا قمغم ُيٛمٙمـ ٓ وىمد

 .ويّمكم وسمٞمجل

 يٖمًؾ أن جي٥م احل٤مًمف هذه ذم اًمٓم٤مهر، هق هذا أنف فمٜمف قمغم سمٞمٖمٚم٥م ُم٤م: الثاين االحتامل 

 يْمٞمؼ راح أنف صم٤مٟمٞم٦م صقر شم٠ميت وىمد ـم٤مهر، سمثقب صالشمف أن ُمـ يت٠ميمد حلتك إرسمٕم٦م، اًمثٞم٤مب

 يًتٞم٘مظ يم٤مًمذي ًمٚمٕمٚمامء اضمتٝم٤مديـ ومٞمف هٜم٤م اًمقىم٧م، قمٚمٞمف يْمٞمؼ راح يٖمًٚمٝمؿ ح٤م اًمقىم٧م، قمٚمٞمف

ّٓ  سمٞمتٞمٛمؿ ضمٜم٥م وهق اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ -شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٞمٜمٝمؿ وُمـ -سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل سمٞمٖمتًؾ؟ وا

 احل٤مًم٦م وهذه يٜمجح، ٓ وىمد يٜمجح وىمد واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ ٓ،: سم٤مىمقل أن٤م يتٞمٛمؿ، إٟمف: 

 ُم١ًمول سمٞمٙمقن احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق واًمتٝمك، سمزُم٤من اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ ؾمتٞم٘مظ أنف: اًمقاطمدة

 ًمف يًٛمح ٓ أن أومم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اًمِمٛمس، قمٚمٞمف وـمٚمٕم٧م اًمثقب سمٖمًؾ أنِمٖمؾ إذا

  هذه؟ اًمّمقرة واوح٦م ُُمَ٘مٍم، ٕنف سم٤مًمتٞمٛمؿ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :السائؾ

 سم٤مذ إذا شمٓمٚمع، اًمِمٛمس وشمٙم٤مد اًمٜمقم، ُمـ ىم٤مم: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة :الشقخ

 راح -آظمره إمم وو شمًخٞمٜمف ُم٤مء شمدومئ٦م حتت٤مج اًمتل اًمِمت٤مء أج٤مم ذم وسمخ٤مص٦م- آهمت٤ًمل

 .سمٞمتٞمٛمؿ اًمِمٛمس سمتٓمٚمع ٓ،: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٞم٘مقل  اًمّمقرة هبذه ومٝمٜم٤م اًمِمٛمس، شمٓمٚمع

 وهق اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م إن ُمٕمذور، هق دام ومام ُمٕمذور، إٟم٤ًمن هذا ٓ: أىمقل أن٤م 

 .ُم١ماظمذة  قمٚمٞمف ومام -وضمؾ قمز- اهلل ـم٤مقم٦م ذم ومٝمق سمدٟمف يٓمٝمر أو صمقسمف، يٖمًؾ

ذه أن يٜمٌٖمل اًمذي هق اعمًت٘مؾ وم٤محلٙمؿ   هٜم٤مك يٙمقن طمٞمٜمام اًمٌديؾ، احلٙمؿ ٓ  ُيٜمَٗم 

 .ذقمل قمذر

ً، أو طمديث٤مً  أذيمر اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه   ؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر أبق اإلُم٤مم أظمرضمف أثرا

ديؼ سمٙمر أب٤م أن صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش اًمٙمؼمى  وم٠مـم٤مل اًمٗمجر صالة سم٤مًمٜم٤مس يقُم٤مً  صغم اًمّم 

 أن اًمِمٛمس يم٤مدت طمتك اًمّمالة ذم أـمٚم٧م ًم٘مد: سمٙمر أب٤م ي٤م ًمف ىم٤مًمقا  ؾَمَٚمؿ وح٤م اًم٘مراءة،

 إن» اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٙمالم ؿم٤ميػ ،شهم٤مومٚملم دمدٟم٤م مل ـمٚمٕم٧م إن» ىم٤مل؟ ُم٤م وٟمٕمؿ، ىم٤مل شَمْٓمُٚمع؟

 ىُمٌٞمؾ اؾمتٞم٘مظ اًمذي اًمرضمؾ وهذا اهلل، ـم٤مقم٦م ذم ٟمحـ يٕمٜملش هم٤مومٚملم دمدٟم٤م مل ـمٚمٕم٧م

 .اًمٖم٤مومٚملم ُمـ وهق قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُم٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٓمٝم٤مرة وم٤ٌمذ اًمِمٛمس ـمٚمقع
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 .اًمٜمقم ذم يٖمط ًمٞمس :السائؾ

 ىمد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمٗمجر صالة ُمـ ريمٕم٦مً  أدرك ًمق وًمذًمؽ أجقه، :الشقخ

 .ًمٚمٛمٕمذور سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمؽ ومام اعمٕمذور، ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك وهذا أدرك،

 .اًمّمالة وىم٧م ظمرج أجش، وًمق اًمثٞم٤مب، همًؾ ي٤ٌمذ أن قمٚمٞمف اًم٤ًمسم٘م٦م احل٤مًم٦م: إذاً  

  اجلٛمٕم٦م؟ صالة يم٤مٟم٧م وًمق طمتك :السائؾ

 جمٝمقل، ُم٘مّمدك وًمٙمـ ُمٗمٝمقم، ًمٗمٔمؽ اجلٛمٕم٦م؟ صالة يم٤مٟم٧م إن طمتك :الشقخ

 .يٕمٜمل ؿمق

 ...أن ظمٌم ًمق طمتك :السائؾ

 أجش؟ وآ وم٤مشمتف؟ :الشقخ

 وم٤مشمتف ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :السائؾ

 اجلٛمٕم٦م؟ صالة سمتٗمقت صمٞم٤مسمف سمٞمٖمًؾ سم٤مٟمِمٖم٤مًمف يٕمٜمل ـمٞم٥م، أي :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :السائؾ

 هذا ؾم١ماًمؽ أطمٗمظ - أن٤م ًمٙمـ اًمؽموي، ُمـ رء إمم حتت٤مج احل٘مٞم٘م٦م هذه :الشقخ

 هذا ًمٕمؾ اًميوري، ُمـ ًمٞمس ًمٕمٚمف اًمٖمًؾ: أىمقل ،-اًم٤ًمسمؼ يمالُمل أمتؿ أن أردت

 اًمتل اًمٓمري٘م٦م قمغم يٙمقن  أن سم٤مًميورة ًمٞمس اًمٖمًؾ اعمِمٙمٚم٦م هذا، اًم١ًمال ضمقاب هق

 فم٤مهرة، ٟمج٤مؾم٦م هٜم٤مك يم٤من وُم٤م هذا، ذم اًمثقب همٓمس ًمق يٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، ٟمٛمٌم ٟمحـ

 - اًمقىم٧م وٞمؼ طم٥ًم يتٙمٞمػ ومٝمق أطمًـ صمالصم٤مً  واطمدة ُمره وًمق وومريمف وهمًٚمف

 أنف ومروٜم٤م إذا ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م، صالة ىمْمٞم٦م  - أظمػماً  ذيمرهت٤م اًمتل اًمّمقرة هبذه وظم٤مص٦م

 .اًم١ًمال هذا ضمقاب حييين ٓ أن احل٘مٞم٘م٦م مت٤مُم٤مً  اًمقىم٧م و٤مق

 ( 11: 31: 34/   624/  واًمٜمقر اهلدى)  

 ( 11: 34: 31/   624/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 بعد إال يعرف ومل كجاشة، ثقبف ودم صذ الذي اإلكسان حؽؿ

 الصالة مـ خروجف

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اح٤مء، طمي اًمّمالة أثٜم٤مء وذم سم٤مًمتٞمٛمؿ، صغم رضمؾ  :مداخؾة

 .اح٤مء ويٛمس ي٘مٓمٕمٝم٤م، :الشقخ

 ؾمٚمؿ؟ سمٕمدُم٤م اح٤مء وطمي ُمٜمٝم٤م ؾَمَٚمؿ إذا أُم٤م ـمٞم٥م، :مداخؾة

 ..ظمالص :الشقخ

 ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

د أن وقمٚمٞمف اًمّمالة، َصَح٧م شمًتٗمتٞم٤من، ومٞمف اًمذي إُمر ىُميِضَ  :الشقخ  ُيـَجد 

 .أظمرى ًمّمالة اًمقوقء

 صالشمف أثٜم٤مء وذم صغم، اًمذي اإلٟم٤ًمن سملم اًمٗمرق هق ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 اًمذي اإلٟم٤ًمن أُم٤م اًمّمالة، إمم يٕمقد و ويتقو٠م خيرج ومٝمذا ـمٝم٤مرة، همػم قمغم أنف شَمَذيَمر

 ُمثؾ خيرج ومٝمؾ صمقسمف، قمغم أو سمدٟمف ذم -ُمثالً – ٟمج٤مؾم٦م رأى اًمّمالة أثٜم٤مء وذم َصغَم 

 ٓ؟ أم هذا،

 ُم٤مذا؟ خيرج :الشقخ

 ٓ؟ أم اًمّمالة، ُمـ خيرج :مداخؾة

 اًمٜمج٤مؾم٦م؟ رأى اًمذي ٓ، أم اًمّمالة ُمـ خيرج اًمذي ُمـ اظمتٍم، :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يم٤من إذا أُم٤م اًمّمالة، ُمـ خيرج أن ومالسمد إزاًمتٝم٤م يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إذا :الشقخ

 اًمّمالة، ذم ويًتٛمر اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمزيؾ سمٜمٕمٚمٞمف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام يًتٓمٞمع

 .ًمف وضمف ٓ ومٝمذا قم٤ممل، وهق ٟمج٤مؾم٦م طم٤مُمؾ وهق اًمّمالة قمغم آؾمتٛمرار أُم٤م
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 ُمـ ؾمٚمؿ أن سمٕمد إٓ يتذيمر ومل ووقء، سمٖمػم صغم اًمذي اإلٟم٤ًمن ـمٞم٥م، :مداخؾة

 اًمّمالة؟

 .اإلقم٤مدة ُمـ ٓسمد :الشقخ

 ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

 .اإلقم٤مدة ُمـ ٓسمد :الشقخ

 سمٕمد إٓ يٕمرف ومل ٟمج٤مؾم٦م، صمقسمف وذم صغم اًمذي اإلٟم٤ًمن ـمٞم٥م، :مداخؾة

 يٕمٞمد؟ هؾ اًمّمالة، ُمـ ظمروضمف

 .ٟمٕمؿ أي :الشقخ

 يٕمٞمد؟ :مداخؾة

 .ىمٌٚمٝم٤م اًمتل يم٤معم٠ًمخ٦م يم٤مٕومم يٕمٞمد ٟمٕمؿ، أي :الشقخ

 ٟمزع ح٤م اًمّمالة ُيٕمد مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٠من ؿمٞمخ ي٤م سح ُمـ هٜم٤مك ٕن :مداخؾة

 .ذًمؽ ىمٌؾ صغم ُم٤م ُيٕمد مل ٟمج٤مؾم٦م، أو ىمذر ومٞمٝمام اًمٚمذيـ اًمٜمٕمٚملم أو اخلٗملم

 ومتذيمر ضمٜم٤ًٌم، اًمّمالة ذم دظمؾ ح٤م أنف يمام ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ُمٕمروف هذا :الشقخ

 ُم٤مء، ي٘مٓمر ورأؾمف وضم٤مء واهمتًؾ، احلجرة دظمؾ صمؿ ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن أصح٤مسمف إمم وم٠مؿم٤مر

 .هبؿ ومّمغم

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أثر صمقسمف ذم وضمد اخلٓم٤مب سمـ يمٕمٛمر رضمالً  أن ًمق وًمٙمـ يمٝمذه، ومٝمذه :الشقخ

ق ومٜمحـ صالهتؿ، يٕمٞمدوا سم٠من اًمٜم٤مس ي٠مُمر ومل اًمّمالة، وم٠مقم٤مد اجلٜم٤مسم٦م،  ُمـ سملم ُٟمَٗمر 

 اٟمت٘مض يم٤مًمذي ويٌٜمل ويت٤مسمع قم٤مدًة، هل٤م اعمٗمًد ومٞمزيؾ اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم اًمٌمء شمذيمر

 قمغم يم٤من سم٠منف اًمّمالة ُمـ اخلروج سمٕمد شمذيمر ُمـ يمذًمؽ ًمٙمـ اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم ووقؤه

 .قمٛمر ومٕمؾ يمام اًمّمالة يٕمٞمد وأن َيَٓمٝمر أن ُمـ ٓسمد احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ـمٝم٤مرة، همػم

 .اًمّمالة يٕمٞمد اًمّمالة سمٕمد قمٚمؿ إذا ًمٚمٜمج٤مؾم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة
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 .يمذًمؽ ٟمٕمؿ، يمذًمؽ :الشقخ

 أيب إخ ُمـ هذا ؾمٛمٕم٧م وأن٤م أن، ىمٚمتؿ ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م، :مداخؾة

 شمذيمر اًمّمالة أثٜم٤مء وذم صغم اًمّمالة ذم يم٤من إذا اإلٟم٤ًمن إن: ىمٚمتؿ أنٙمؿ اًم٤ٌمري قمٌد

 ويتقو٠م خيرج شم٘مقًمقن أنٙمؿ ؾمٛمٕم٧م اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم أطمدث أو ووقء همػم قمغم أنف

 ضمديد؟ ُمـ يٌدأه٤م وٓ صالشمف يٙمٛمؾ: يٕمٜمل ويٌٜمل،

 .ٟمٕمؿ أي :الشقخ

 .هذا أصحٞمح :مداخؾة

 .صحٞمح يمذًمؽ هق :الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م هذا قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م ـمٞم٥م، :مداخؾة

 .ؾَمَٚمٗم٤مً  ًمؽ ىمدُم٧م ىمد :الشقخ

 .ضمٜم٥م وهق هبؿ يمؼم ىمد يمؼم ح٤م داود أيب طمدي٨م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمتٙمٌػم أقم٤مد هق ـمٞم٥م، :مداخؾة

 ًمؽ؟ أجـ ُمـ :الشقخ

 .داود أيب ذم ىمرأتف ٕين :مداخؾة

 .أفمٜمؽ ُم٤م :الشقخ

 ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

 .أفمٜمؽ ُم٤م :الشقخ

 .يم٠مين: ىمٚم٧م ومٚمذًمؽ :مداخؾة

 ًمٕمٚمف وًمٙمـ اًمتٙمٌػم، أقم٤مد أنفش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ًمٞمس واهؿ أن٧م ٓ، :الشقخ

ٌ ف  ًمؽ ذيمرشُمف اًمذي داود أيب ومحدي٨م سمحدي٨م، طمدي٨م قمٚمٞمؽ واظمتٚمط إُمر ًمؽ ؿُم
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 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم آظمر طمدي٨م هٜم٤مك ًمٙمـ اًمث٘مٗمل، سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ هق آٟمٗم٤ًم،

 .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ومذه٥م ضمٜم٤مسم٦م، قمغم سم٠منف ومتذيمر اًمٗمجر، صالة ًمُٞمَّمكم   ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن :الشقخ

 .سمتٚمؽ ومٝمذه وصغم، ويَمؼّم  ومج٤مء واهمتًؾ

 يٕمقد وًمٙمل هذه يم٤محل٤مًم٦م خيرج ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 يًت٘مٌٚمٝم٤م؟ يًتدسمره٤م هؾ اًم٘مٌٚم٦م، ُمع يٗمٕمؾ يمٞمػ ًمٞمٜمقي،

 .ومٌغم أنٗمف رهمؿ يًتدسمره٤م أن أُم٤م ومال، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  يًتدسمره٤م أن أُم٤م :الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م أيمثر شمقوٞمح ممٙمـ :مداخؾة

 ود آؾمتدسم٤مر ٕن يًتدسمره٤م6 ومال يًتدسمره٤م أٓ يًتٓمٞمع يم٤من إن: يٕمٜمل :الشقخ

 آؾمتدسم٤مر، ُمـ سمدٟمف قمغم اح٤مء ًمٞمّم٥م وٓسمد حُيِْقضمف ووٕمف يم٤من إذا أُم٤م آؾمت٘م٤ٌمل،

 .ُمٜمف ُمٜم٤مص ٓ رء ومٝمذا

 ( 11: 13: 10/ 014/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أو الصالة، دم قؿقص بال الرسوال لبس عذ االقتصار ماحؽؿ

 رسوال؟ بال الؼؿقص لبس عذ االقتصار

 أو اًمّمالة، ذم ىمٛمٞمص سمال اًمنوال ًمٌس قمغم آىمتّم٤مر ُم٤مطمٙمؿ :السائؾ

 هوال؟ سمال اًم٘مٛمٞمص ًمٌس قمغم آىمتّم٤مر

 أُم٤م ًمٚمٕمقرة، ؾم٤مشمًرا  اًم٘مٛمٞمص يم٤من إذا ومٞمف إؿمٙم٤مل ومال اًمث٤مين إُمر أُم٤م :الشقخ

 وهبذا اًمنوال، إٓ جيد أٓ إطمدامه٤م: طم٤مًمت٤من ًمٚمٛمّمكم ومٝمٜم٤م سم٤مًمنوال اًمّمالة

 إقمغم اًم٘مًؿ سمف يًؽم ُم٤م وضمد إذا أُم٤م صحٞمح٦م، ومّمالشمف 6 قمقرشمف يًؽم اًمنوال

 ىمًٛمف قمـ يم٤مؿمًٗم٤م اًمّمالة ذم يدظمؾ وأٓ ذًمؽ، يٗمٕمؾ أن ُمـ ًمف سمد ومال 6 سمدٟمف ُمـ أجًْم٤م
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 ذًمؽ ٕن وإٟمام اًمّمالة، ظم٤مرج قمقرة ذًمؽ ٕن ٓ وفمٝمره، وصدره يمتٗمٞمف قمـ إقمغم،

 ًم٤ًمن قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومروٝم٤م اًمتل اًمّمالة آداب وُمـ اًمّمالة، واضم٤ٌمت ُمـ

 شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؾمٜمٜمف ذم داود أبق رواه ومٞمام ىم٤مل طمٞم٨م ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف

 اهلل وم٢من 6 وًمػمشمدي ومٚمٞمتزر ورداء إزار ًمف يم٤من ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف

 اًم٘مًؿ يٖمٓمل ورداءٌ  سمدٟمف، ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ يٖمٓمل إزار ًمف يم٤من ُمـش ًمف يتزيـ أن أطمؼ

 أوم٤مد ىمد سمؾ ًمف، يتزيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمػمشمدي ومٚمٞمتزر ومٚمٞمٗمٕمؾ، سمدٟمف6 ُمـ إدٟمك

طم٦مً  يدل سمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ؾم٤مشمًرا  صغم وإٟمام سمف، ي٠متزر ومل إزار قمٜمده يم٤من ُمـ أن سا

 وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف هق ذًمؽ شمّمح، ٓ صالشمف أن 6 وم٘مط ًمٕمقرشمف

ش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓش »رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم

 ذم ضم٤مء اًمذي اًمٜمٝمل وهذا قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ذم ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اًمٜمٌقي إُمر وهذا

 وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمرومف ٓ أُمرٌ  6 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهق اًمث٤مين احلدي٨م

 وهق اًمٌحر ؿمط قمغم اعمًجد ذم صغم رضمالً  اًمٞمقم رأج٧م وم٘مد واًمُٕماّمر، ُمٜمٝمؿ احلج٤مج

 إًمٞمف ومت٘مدُم٧م ُمٕمتٛمر، سم٠منف ومٕمروم٧م وسمرداء، سم٢مزار وُمتزر إجٛمـ ُمٜمٙمٌف قمـ يم٤مؿمػ

 ي٘مدم أن ىمٌؾ أن يمِمٗمف سم٠من ومذيّمرشمف ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمٕمٛمرة؟ ىم٤مصد أنؽ يٌدو: ًمف وىمٚم٧م

 إجٛمـ اًمٙمتػ قمـ اًمٙمِمػ ٕن 6 ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمًٗم٤م أوًٓ  هذا إجٛمـ ُمٜمٙمٌف قمـ ُمٙم٦م

 إطمرام قمٜمد أُم٤م وم٘مط، اًم٘مدوم ـمقاف ذم هق إٟمام سم٤مٓوٓم٤ٌمع اًمٚمٖم٦م ذم يٕمرف اًمذي

 ؾمٚمًٗم٤م اًمٙمِمػ يتٕمٛمد أن أُم٤م سمثقسمف، سمدٟمف يمؾ يًؽم أن إٓ ًمف جيقز ومال ُمٞم٘م٤مشمف ُمـ اعمحرم

 يمذًمؽ ٟمراهؿ وم٢مٟمٜم٤م واًمُٕمامر احلج٤مج مج٤مهػم ومٞمف وىمع اًمديـ ذم اسمتداع ومٝمذا 6 ُمٜمٙمٌف قمـ

 اًمٞمقم، اًمرضمؾ هذا رأج٧م ُمـ وآظمر اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ رأج٧م اًمًٜم٦م وهذه ؾمٜم٦م، يمؾ ذم

 ُمٙم٦م ي٘مدم مل سمٕمد وهق ُمٜمٙمٌف قمـ يمِمػ أنف: إومم 6 خم٤مًمٗمتلم ذم وىمع سم٠منف ومذيمرشمف

 قمـ يم٤مؿمػ وأن٧م صٚمٞم٧م أنؽ: إنٙمر وإُمر اًمًٜم٦م، ظمالف ٕنف 6 جيقز ٓ وهذا

 يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق أٓ اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م ذيّمرشمف – اًمّمالة وهذه ُمٜمٙمٌؽ

 اًمرضمؾ هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٗم٤مضم٠مة ومٙم٤مٟم٧مش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ

 ًمٙمـ ُمٕمتٛمر إٟمؽ ًمف ىمٚم٧م وأن٤م ُمٕمتٛمر، أن٤م: ىم٤مل حتتف ـم٤مئؾ ٓ يمالم وىم٤مل اعمًٙملم

 ُمـ يم٤من يمام واٟمٓمٚمؼ اًمًٞم٤مرة وريم٥م ظمػم اهلل ضمزاك: ىم٤مل ويمذا، يمذا شمٗمٕمؾ أن قمٚمٞمؽ
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 قمٔمٞمٛم٦م همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس ٕن 6 همػميمؿ شمٜمٌٝمقا  وأن احلٙمؿ هلذا شمٜمتٌٝمقا  أن وم٤معمرضمق ىمٌؾ،

 ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم يًٕمقن ٟمراهؿ طمٞمٜمام ظم٤مص٦م ؿمديدة

 ُم٤م هذا ًمٚمٌٓمالن، صالهتؿ ويٕمروقن ومٞمّمٚمقن اًمّمالة وشم٘م٤مم اًمنمع، ظمالف ومٝمذا

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هلذه يذيمر أن يٜمٌٖمل

 (62 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 دم كان لإلمامةإذا يؼدم وهؾ البـطؾقن، البس صالة حؽؿ ما

 ثقًبا؟ يؾبس مـ الؼقم

 ىمقم سملم ُمـ ًمإلُم٤مُم٦م ي٘مدم هؾ يمذًمؽ اًمٌٜمٓمٚمقن، ٓسمس صالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 صمقسًم٤م؟ ٓسمس هق ُمـ ُمٜمٝمؿ

 صالشمف أن ؿمؽ ومال اًمتٕمٌػم، صح إذا ُمتٌٜمٓماًل  يّمكم ُمـ أن ؿمؽ ٓ :الشقخ

 إذا وسمخ٤مص٦م اعمّمكم، هذا قمقرة حيجؿ اًمٌٜمٓمٚمقن ٕن حتريٛمٞم٦م6 يمراه٦م ُمٙمروه٦م شمٙمقن

 سمت٘مديٛمف قمالىم٦م اًمٌٜمٓمٚمقن هذا ًمالسمس ًمٞمس وًمٙمـ ؾمجد، إذا أظمص وسمّمقرة ريمع

٤م يٙمقن أٓ هق ًمٞمس ًمٚمت٘مديؿ اعمًقغ وإٟمام قمٜمٝم٤م، شم٠مظمػمه أو ًمإلُم٤مُم٦م ًً  اًمٌٜمٓمٚمقن ٓسم

٤م يٙمقن وأن ًً  طم٥ًم قمغم اًمٓمقيؾ اًم٘مٛمٞمص أو اًمدؿمداؿم٦م أو ُمثاًل  ًمٚم٘مٛمٞمص ٓسم

 احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م أهاًل  ًمف ُمت٘مٛمًّم٤م يم٤من ُمـ يمؾ جيٕمؾ ٓ اًم٘مٛمٞمص ومٝمذا اًمٚمٖم٤مت، اظمتالف

 أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص ذًمؽ ذم وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٜم٤مس، ي١مم أن

 .احلدي٨م آظمر إممش سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب

 أٓ هق قمٚمٞمف وًمٙمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م، إطمؼ ومٝمق اًم٘مقم أىمرأ  هق ىمٚمٜم٤م يمام اعمتٌٜمٓمؾ يم٤من وم٢مذا

 ومٝمق صالشمف، ًمّمالة و٤مُمـ هق يمام اعم٘متديـ صالة صح٦م ًمٙمامل و٤مُمـ ٕنف يت٘مدم

٤م يم٤من ُمـ يٜمٌٖمل ٓ أنف يمام أظمريـ، وًمّمالة ًمّمالشمف اإلصمؿ حيٛمؾ ًً  اًم٘مٛمٞمص ٓسم

 طمٞم٨م ُمـ أومْمؾ أنف ًمف يًقغ ومال أىمرؤهؿ ًمٞمس إٟمف: أي اًم٘مقم، ي١مم ٕن أهاًل  وًمٞمس
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 ًمٙمٜمف اًم٘مٛمٞمص ٓسمس وهق سمٜمٓمٚمقن ٓسمس إىمرأ  هذا ٕن إىمرأ6 ذاك ُمـ اًمٚم٤ٌمس

 .اًمٜم٤مس ًمٞم١مم أهاًل  ًمٞمس

 ُمـ يمثػم سمٞمص، طمٞمص ذم اًمٜم٤مس ي٘مع وٓ اًمنمقمٞم٦م احل٘م٤مئؼ هذه شمراقمك أن ومٞمج٥م

 ُمٕمّمٞم٦م وهذه اًمٚمحٞم٦م، سمحٚمؼ ُمٌتغم يم٤من ُمـ ُمثاًل  وراء اًمّمالة قمـ يتقرقمقن اًمٜم٤مس

 أىمرؤهؿ، ٕنف اًمٜم٤مس6 إلُم٤مُم٦م احلدي٨م سمٜمص إطمؼ هق يم٤من إذا وًمٙمـ ضمًدا، يمٌػمة

 يتحٛمؾ أن وقمٚمٞمف يت٘مدم، أن يٜمٌٖمل اًمذي ومٝمق سم٤مًمًٜم٦م أقمٚمٛمٝمؿ أجًْم٤م يٙمقن وىمد

 ش.اًمٚمحك وأقمٗمقا : »ٟمٌٞمف أُمر ُمع دم٤موسمف قمدم سم٥ًٌم حيٛمٚمف اًمذي اإلصمؿ ُمًئقًمٞم٦م

 أُمر هذا إٟمام اًمّمالح، وقمدم سم٤مًمّمالح قمالىم٦م هل٤م ومٚمٞمس اإلُم٤مُم٦م ذم إرضمحٞم٦م أُم٤م

 احل٤مرضيـ سملم يٙمـ مل إذا أُم٤م ذًمؽ، يراقمل أن قمٚمٞمف ومٝمق سم٤مإلُم٤مُم٦م، اعمٙمٚمػ إمم يٕمقد

 رضمؾ وومٞمف آظمر يمٛمًجد ظمٚمٗمف اًمّمالة قمـ يتقرقمقا  أن يٜمٌٖمل ومال سم٤مإلُم٤مُم٦م ُمٜمف أطمؼ

 ؿمؽ ومال اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء سمقاضم٥م ىم٤مئؿ هق صمؿ ذقمل، أجًْم٤م وًم٤ٌمؾمف اًم٘مراءة حيًـ

 اًمّمالة إيث٤مر ُمـ أومم اعمًجد ذاك ذم اإلُم٤مم هذا وراء اًمّمالة إيث٤مر أن هذه واحل٤مًم٦م

 .اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ سمٌمء اسمتكم اًمذي اإلُم٤مم ذاك وراء

 ؟[اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه إمم ُمْمٓمراً  يم٤من إذا] :مداخؾة

 قمٚمٞمف؟ ومروف اًمذي ُمـ اًمٕمٛمؾ ٕن ذٟم٥م6 ُمـ أىمٌح قمذًرا أقمتؼمه هذا :الشقخ

 ُمـ ٟمقع سم٠مي وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يٕميص أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ اح٤مدة، قمٚمٞمف ومروف

 أيمثر وًمٙمـ ُمٕمٚمقم هق يمام شمٕم٤ممم ىمقًمف ضم٤مء وم٘مد ًمٚمرزق، حتّمٞمٚمف ؾمٌٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص

ـْ : ▬اًمٜمص هلذا يٜمتٌٝمقن ٓ اًمٜم٤مس ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلَِلَ  َيتَِؼ  َوَُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ًِ  ظمٓم٦ٌم ذم ي٘مقل ويم٤من اعمٕمٜمك، هذا ي١ميمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل [1 - 6: اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

٤م إن! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ًً  وأضمٚمٝم٤م رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا   سم٠من اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤مقمتذارش سم٤محلرا

 اًمٌٜمٓمٚمقن، يٚمٌس أن اًمقفمٞمٗم٦م قمٚمٞمف شمٗمرض: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف شمٗمرض اًمقفمٞمٗم٦م

 ؾمٌٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص ارشمٙم٤مب وشمًقغ شمؼمر وهٙمذا حلٞمتف، حيٚمؼ أن: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ

 قمٜمد ُم٤م وم٢مٟمام: »ي٘مقل آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمرزق، ـمٚم٥م



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   106   اًمٚم

م يٜم٤مل ٓ اهلل  ٓ أُمف سمٓمـ ذم واجلٜملم اعم٘مًقم اًمرزق ُمـ اهلل قمٜمد ُم٤م إن: أيش سم٤محلرا

 ىمقل ُمٕمٜمك هذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك ًمرسمف سمٛمٕمّمٞمتف حتّمٞمٚمف إمم يًٕمك أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل

م يٜم٤مل أن يٜمٌٖمل ٓ: أيش يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من: »احلدي٨م  .سم٤محلرا

 .ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م وم٢مهن٤م إقمذار هذه ُمثؾ ٟمذيمر أٓ جي٥م: وم٢مًذا

 (11:01:61( /ب62) ضمدة ومت٤موى)

 بالبـطؾقن الصالة حؽؿ

  سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن؟ اًمّمالة دمقز هؾ :مداخؾة

 أم شمٌٓمؾ: سمٛمٕمٜمك جيقز هؾ: أي سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن سم٤مًمّمالة شم٘مّمد يمٜم٧م إذا :الشقخ

 .شمّمح

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

ٌُْٓمؾ، وٓ شمّمح: وم٤مجلقاب :الشقخ  ذم ي٘مػ اعمًٚمؿ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ شَم

سمِف شمٕمٌده وذم وم٘مٝمف  أهن٤م وًمق صاليت، صح٧م: وي٘مقل سمريِمف، يٜمجق أنف رسمف إمم وشَمَ٘مرُّ

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام قمنمة سم٤مح٤مئ٦م أن سم٤مًمغ مت٤مُم٤مً  سم٤مح٤مئ٦م أو واطمد، سم٤مح٤مئ٦م صح٧م يم٤مٟم٧م

 شمًٕمٝم٤م قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف ُيٙمَت٥م ُم٤م صالشمف ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن: »واًمًالم اًمّمالة

 أنف ووم٘مٝمف اعمًٚمؿ ضمٝمد ي٘مػ أن يٜمٌٖمل ٓش ٟمّمٗمٝم٤م رسمٕمٝم٤م مخًٝم٤م ؾمدؾمٝم٤م ؾمٌٕمٝم٤م صمٛمٜمٝم٤م

 وًمٙمـ رىمٌتف، قمـ اًمٗمرض أؾم٘مط: سمٛمٕمٜمك صحٞمح٦م صالة هل صالة هذه أنف يٕمرف

 .شمٙمقن ُم٤م أيمٛمؾ هل طم٤مًمف ذم اًمّمالة أداء قمغم طمريّم٤مً  يٙمقن أن جي٥م

 أن ًمٙمؿ أرضب وأن٤م حتريٛمٞم٦م، يمراه٦م ُمٙمروه٦م اعمتٌٜمٓمؾ صالة: ٟم٘مقل هذا وقمغم

 اًمّمالة هذه ذم هق ًمٙمـ صحٞمح٦م، صالشمف احلرير ًم٤ٌمس ٓسمس وهق يّمكم رضمؾ: ُمثالً 

 وم٘مس، ذًمؽ وقمغم. ٓ صحٞمح٦م، اًمّمالة واهلل أنف اعمًٚمؿ سمف ي٘مٜمع: يٕمٜمل هذا هؾ آصمؿ

 سمال ٕنف اًمٌٜمٓم٤مل6 ًمٌس ُمـ يتخٚمّمقا  أن اعمًٚمٛمقن حي٤مول أن هق اجلقاب هذا صمٛمرة



 101 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

، أن وقمٚمٞمٝمؿ إؾمالُمٞم٤ًم، ًم٤ٌمؾم٤مً  ًمٞمس ؿمؽ َوًمقا  شمًٛمقٟمف سمام يت٘مٛمّمقا  وأن َيَتَنْ

 .ًمٚمٕمقرة أؾمؽم ٕنف سم٤مًمدؿمداؿم٦م6

 ( 11: 36: 01/   245/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يؾبس صخص خؾػ الصالة وحؽؿ البـطؾقن، دم الصالة

 بـطؾقن

 اًمٌٜمٓمٚمقن، ذم اًمّمالة أو اًمٌٜمٓمٚمقن، ًمٌس طمٙمؿ: آظمر ؾم١مال ٟمٕمؿ، :السائؾ

 سمٜمٓمٚمقن؟ يٚمٌس ؿمخص ظمٚمػ اًمّمالة وطمٙمؿ

 ًم٤ٌمس هق إؾمالُمٞم٤ًم، ًم٤ٌمؾم٤مً  ًمٞمس أنف: إومم: ُمّمٞمٌت٤من ًمف اًمٌٜمٓمٚمقن :الشقخ

 اًمال وأظمالىمٝمؿ قم٤مداهتؿ قمٚمٞمٝمؿ شمٖمٚم٧ٌم وًمٙمٜمٝمؿ ُمٝمٜمل،: ٟم٘مقل أن ويٛمٙمـ أورويب

 سمٛمقو٦م ًمؽ يٓمٚمٕمقا  ؾمٜم٦م يمؿ ويمؾ شمٕمرف، يمام اًمٌٜمٓمٚمقن شمٗمّمٞمؾ ذم ومتٗمٜمٜمقا  إؾمالُمٞم٦م

 إمم اعمًٚمٛمقن اعمًٚمٛملم، زي ُمـ وًمٞمس اًمٙمٗم٤مر زي ُمـ هذا ؾم٤مسم٘متٝم٤م، قمـ ختتٚمػ

 وهق إومم اعمّمٞم٦ٌم هذه اًمٗمْمٗم٤مض، اًمنوال يٚمًٌقن يتنوًمقن يم٤مٟمقا  ىمري٥م قمٝمد

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر يتِمٌٝمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز وٓ اًمٙمٗم٤مر قم٤مدات ُمـ أنف

 سمٕمْمٝمؿ ي٘مقًمقن اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه سمٛمثؾ يذيمر ـم٤مح٤م سمٌمء اًمتذيمػم ُمـ زم ٓسمد وهٜم٤م

 إن: ومٜم٘مقل شمتٌٜمٓمؾ، اًمِمٕمقب ويمؾ إُمؿ يمؾ أممٞم٤ًم، ًم٤ٌمؾم٤مً  ص٤مر اًمٌٜمٓمٚمقن إن: ي٘مقل

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم يزال ٓ ٕنف يمذًمؽ، وًمٞمس يمذًمؽ إُمر أن اومؽموٜم٤م

 أن ه٥م: ومٜم٘مقل آظمر، إمم ؿمٙمؾ ُمـ ختتٚمػ يم٤مٟم٧م وإن اإلؾمالُمل اًمزي قمغم حي٤مومٔمقن

 اعمًٚمؿ أن وهق ضمديد ذقمل طمٙمؿ ي٠ميت هٜم٤م قم٤مُم٤ًم، ًم٤ٌمؾم٤مً  ص٤مر: يٕمٜمل يمذًمؽ، إُمر

ّٓ  وم٘مط ُُمٙمَٚمٗم٤مً  ًمٞمس  اًمٙمٗم٤مر، خم٤مًمٗم٦م يت٘مّمد سم٠من ُمٙمَٚمػ هق سمؾ سم٤مًمٙمٗم٤مر، يتِمٌف سم٠م

 يت٘مّمد أن يٜمٌٖمل ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اعمًٚمؿ، ومٕمٚمف ًمق رضر أي ومٞمف ُم٤م رء ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ

 اًمٞمٝمقد إن: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق ضمدًا، رائع طمدي٨م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ اًمٙم٤مومر، خم٤مًمٗم٦م

 قم٤ٌمده ذم اًمٙمقٟمٞم٦م اهلل ؾمٜم٦م ُمـ: يٕمٜملش ومخ٤مًمٗمقهؿ ؿمٕمقرهؿ يّمٌٖمقن ٓ واًمٜمّم٤مرى



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   100   اًمٚم

ً، أو ُمًٚمامً  أنثك، أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء اإلٟم٤ًمن قمغم اًمِمٞم٥م ومرض أنف  ؾمٜم٤مً  سمٚمغ إذا يم٤مومرا

 وم٘مد اًمِمٞم٥م، وهق اًمِمٕمر سمٞم٤مض ئمٝمر ُم٤م ٓسمد أظمرى سمالد إمم سمالد ُمـ ختتٚمػ ُمٕمٞمٜم٦م

 سمٞمٜمٝمام مجع ؿم٤مي٥م، ُمٚمحد يم٤مومر أو ٟمٍماين أو هيقدي يم٤مومر ودمد ؿم٤مي٥م ُمًٚمؿ دمد

 ؿم٤مب ُم٤م اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ظم٤مص٦م رء إُمر ُمـ سمٞمده يم٤من وًمق رء، ًمّمٜمع ًمٞمس اًمِمٞم٥م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذيمر وم٘مد اعمًٚمٛملم قمٜمد أُم٤م سمٖمٞمض، قمٜمدهؿ اًمِمٞم٥م ٕن أبدًا، ُمٜمٝمؿ أطمد

 .ٟمقر اعمًٚمؿ وضمف ذم اًمِمٞم٥م أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم

 أو ُمًٚمؿ سملم شمٗمريؼ دون يِمٞمٌقا، أن اًمٜم٤مس قمغم اهلل ُمـ ومرض هذا طم٤مل يمؾ قمغم

 ٕنف هبذا، شمِمٌف هذا: ٟم٘مقل ُم٤م ؿم٤مب اًمٙم٤مومر وضم٤مره ؿم٤مب ىمد ُمًٚمامً  رأجٜم٤م وم٢مذا يم٤مومر،

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ذًمؽ ُمع اًمٕم٤معملم، رب ومٕمؾ ُمـ هق وإٟمام ومٕمٚمف، ُمـ ًمٞمس

 ش.يّمٌٕمقن ٓ وم٢مهنؿ ؿمٕمقريمؿ اصٌٖمقا  واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد ظم٤مًمٗمقا »

 ؾمٌٞمؾ ذم اهل٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٜم٤م ووع احلدي٨م هبذا: إذاً 

 ٓ رء ذم طمتك اعمًٚمٛم٦م، ؿمخّمٞمتٝمؿ قمغم حي٤مومٔمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم طمرص

 ومٞم٘مقل اًمّمٌغ، يٛمٚمؽ ًمٙمـ ىمٚمٜم٤م، يمام ؿم٤مب ُم٤م أطمدهؿ يٛمٚمؽ يم٤من ًمق يٛمٚمٙمقٟمف،

 أو اًمٞمٝمقد ُمـ اًمٙم٤مومر سمذًمؽ وظم٤مًمػ  ؿمٕمرك اصٌغ: ًمٚمٛمًٚمؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ًمٞمس ٟمحـ يمٚمٝم٤م، إُمؿ ذم ؿم٤مع أنف ومروٜم٤م ًمق وم٤مًمٌٜمٓمٚمقن همػمهؿ، أو اًمٜمّم٤مرى

 همػم ًم٤ٌمؾمٜم٤م يٙمقن اًمٚم٤ٌمس هذا ذم اًمٙم٤مومر خم٤مًمٗم٦م ٟمت٘مّمد رضوري سمؾ ٟمٚمًٌف، رضوري

 اعمخ٤مًمٗم٦م، شمرك وإُم٤م اعمِم٤مهب٦م إُم٤م وهق اًمٌٜمٓمٚمقن، ذم إول اًمٕمٞم٥م هق هذا ًم٤ٌمؾمٝمؿ،

 هٜم٤م؟ إمم واوح

 ومٞمف ُم٤م واًمٙمٗم٤مر اًمٕمقرة، حيجؿ أنف وهق ضمدًا، سمٙمثػم أهؿ وهذا اًمث٤مين اًمٕمٞم٥م ومٞمف

 هذه يمؾ اًمرضمؾ، وقمقرة اعمرأة قمقرة اؾمٛمف سمح٨م قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م آداب، قمٜمدهؿ

 وذوط، ىمٞمقد ًمف ومٞمف اعمًٚمؿ أُم٤م وشمٖمٞمػم، شمٌديؾ ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع ديٜمٝمؿ ذم ًمٞم٧ًم إؿمٞم٤مء

 .إًمخ.. قمقرة هلؿ اًمّمٖم٤مر وإـمٗم٤مل قمقرة، هلؿ واًمرضم٤مل قمقرة، هلـ اًمٜم٤ًمء

 اًمٕمقرة وأطمٞم٤مٟم٤مً  سمؾ اًمّمٖمرى اًمٕمقرة حيجؿ ومٝمق اًمٌٜمٓم٤مل اعمًٚمؿ يٚمٌس ومٚمام

 ذم جيقز ٓ وهذا اًمٙمؼمى، اًمٕمقرة شمتجًد ومٝمٜم٤م وؾمجد ريمع صغم إذا ظم٤مص٦م اًمٙمؼمى،
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 إؾمالُمل، ًم٤ٌمس إمم اًمٚم٤ٌمس هذا يٖمػم أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ اإلؾمالم، ديـ

 اًمتٛمًؽ قمغم طمريّملم يزاًمقن ٓ ويم٤مٟمقا  اعمًٚمٛملم سملم هذا اًمٌٜمٓم٤مل ؿم٤مع ُم٤م أول

 ُمٜمف ومجٕمٚمقا  إضمٜمٌل، اًمٌٜمٓم٤مل قمغم زائد رء اًمٌٜمٓم٤مل قمغم أدظمٚمقا  اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٔداب

 اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م يم٤مٟمقا  يم٤مًمنوال، اًمٕمقرة حتجٞمؿ قمدم وذم سمٜمٓم٤مل اًمّمقرة ذم هق ُم٤م

 .اعمحٙمٛمكم: ٟمًٞمتف أن٤م صم٤مين اؾمؿ ًمف اًمٌٜمٓمٚمقن أو اإلومرٟمجل، سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن يًٛمقهن٤م

 .اإلومرٟمجل إول :مداخؾة

 إومٜمدي٦م ٕن ح٤مذا؟ اعمحٙمٛمكم، ؾمٛمقه اإلؾمالُمل هذا وسمٕمديـ ٟمٕمؿ، :الشقخ

 سم٤مًمتِمٌف اًمٕمدوى إًمٞمٝمؿ شمنب ُمـ أول هؿ اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ذم ُمقفمٗملم يم٤مٟمقا  اًمذيـ

 ًمٚمٌٜمٓم٤مل وم٠مدظمٚمقا  سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام ظم٤مص٦م ديـ، قمٜمدهؿ يزال ٓ ًمٙمـ سم٤مًمٙمٗم٤مر،

 يًٛمقه٤م؟ ُم٤مذا ضمٕمٚمقه٤م شمقؾمٕم٦م

 .سمٚم٤ًمت :مداخؾة

 اإلًمٞمتلم، قمغم وٓ اًمٗمخذ قمغم يٕمض ٓ اًمٌٜمٓم٤مل يّمػم ومحٞمٜمئذٍ  سمٚم٤ًمت، :الشقخ

 ُمع هذا ًمٙمـ أُم٤مُمٞم٦م، أزرار ًمف ديم٦م ًمف يٙمقن ُم٤م سمدل سمس اًمنوال، ُمثؾ قمٚمٞمف يٙمقن

 .اًمْمٞم٘م٦م اًمٌٜمٓمٚمقٟم٤مت هذه إٓ شمرى ُم٤م وم٤مٔن يم٤من، ظمؼم ذم ص٤مر راح اًمزُمـ

 .هذا ُمقو٦م رضمع :مداخؾة

 ٟمحـ ُمقو٦م رأجٜم٤م يقم يمؾ أنف آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م خم٤مًمٗم٤مت ٟمٕمؿ، ُمقو٦م رضمع :الشقخ

 وٞمؼ هٜم٤م شمٚم٘م٤مه همري٥م رء هذا، آؾمؿ ضم٤ميمؿ ذًمًتقن، قمٜمدٟم٤م يًٛمقه٤م سمٜمٓمٚمقن

 .هٙمذا وي٠ميت يذه٥م ومقق، ُمـ اًمنوال ُمـ أقمرض قمريض وحت٧م

 .ُمٕمٙمقس هوال :مداخؾة

 أن جي٥م اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن، سمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُمـ هذا اهلل، ؾمٌح٤من :الشقخ

: ىمٚم٧م اعمٜم٤مؾم٦ٌم يمٝمذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ذم ىمٚم٧م أن٤م اإلؾمالُمٞم٦م، ؿمخّمٞمتف قمغم حي٤مومظ

 اًمٙمٗم٤مر ورآه سم٤مريس ذم سم٤معمٔمٚم٦م ورُمل هٞمٚمقيمٌؽم سمٓم٤مئرة اًمت٘مط أنف ومروٜم٤م ًمق اعمًٚمؿ

 اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم هذا، أجـ اًمٙمٗم٤مر، زي قمـ خيتٚمػ زيف ٕن ُمًٚمؿ، هذا: ي٘مقًمقا  ٓزم
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 يريمٌقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمرى يمٜم٤م ُمثالً  اًمًٕمقدي٦م يم٤مًمٌالد اإلؾمالُمل اًمزي ُمـ رء قمٜمدهؿ اًمذي

 ومٞمف ُم٤م يم٤من إومرٟمجل، ص٤مر قمريب يم٤من مت٤مُم٤ًم، اًمِمٙمؾ يتٖمػم شمرى وإذ اًمٜم٤ًمء طمتك اًمٓم٤مئرة

 طم٤مه وأصٌح يمٚمف أزاًمف وقم٘م٤مل،[ همؽمة] ُمثالً  واوع يم٤من يمراومٞم٧م، ومٞمف ص٤مر يمراومٞم٧م

 قمغم يدل وم٢مٟمام اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام رء قمغم دل إن هذا مت٤مُم٤ًم، أضمٜمٌل رضمؾ يم٠منف اًمرأس

 يٕمٞمدوا أن اعمًٚمٛملم ومٕمغم اًمدهر، ُمّمٞم٦ٌم هذه سمديٜمٝمؿ، يٕمتزون ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أن

 إٓ هلؿ ٟمج٤مة ٓ ٕنف رهبؿ6 سمنميٕم٦م اًمٕمٛمؾ إمم يٕمقدوا وأن واىمٕمٝمؿ، إمم ٟمٔمرهتؿ

 وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اإلؾمالم إمم سم٤مًمٕمقدة

 ٓ ذًٓ  قمٚمٞمٙمؿ اهلل ؾمٚمط اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد وشمريمتؿ سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ اًمٌ٘مر، أذٟم٤مب

 وأن رؿمدٟم٤م، يٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًملش ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا  طمتك قمٜمٙمؿ يٜمزقمف

 .ذًمؽ اهلل ٟم٠ًمل قمٚمٛمٜم٤م، سمام اًمٕمٛمؾ يٚمٝمٛمٜم٤م وأن رسمٜم٤م، ديـ يٕمٚمٛمٜم٤م

 ( 11: 01: 15/   051/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 03: 16/   051/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد إىل بالتبان أبـاءهؿ اآلباء حيرض أن جيقز ال

ويؾ يٚمًٌقهؿ أن ٔسم٤مئٝمؿ جيقز ومال اًمّمٌٞم٤من ي١مدب أن يٜمٌٖمل : اًم٘مّمػمة اًمنا

 سم٤مًمّمالة ُمروهؿ: »اعمت٘مدم ًمٚمحدي٨م. احل٤مًم٦م هذه ذم اعم٤ًمضمد حييوهؿ وأنش اًمت٤ٌمن»

 ومتٜمٌف أجْم٤م وأريم٤مهن٤م سمنموط أُمرهؿ يِمٛمؾ إُمر هذا أن ؿمؽ وٓ...ش ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ

 .اًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ

 يًػم سمتٍمف[ 64ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب حت٘مٞمؼ طم٤مؿمٞم٦م]

 ادبتدعة والعاممة الـافعة العاممة

ش. طمًٜم٦م آٓف سمٕمنمة شمٕمدل اًمٕمامُم٦م ذم اًمّمالة[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع
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 [: اإلمام قال]

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ٕن ىمٌٚمف، احلديثلم ويمذا احلدي٨م هذا سمٓمالن ذم قمٜمدي ؿمؽ وٓ

 ُمثؾ اًمٕمامُم٦م ذم اًمّمالة أضمر جيٕمؾ أن ُمٕم٘مقل ومٖمػم اعمًت٘مٞمؿ، سم٤مًم٘مًٓم٤مص إُمقر يزن

 وصالة اًمٕمامُم٦م طمٙمؿ سملم اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق ُمع! أوٕم٤مومٝم٤م أوٕم٤مف سمؾ اجلامقم٦م صالة أضمر

 ُمـ أهن٤م واًمراضمح ُمًتح٦ٌم، إهن٤م: ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م هم٤مي٦م اًمٕمامُم٦م وم٢من اجلامقم٦م،

 ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م إهن٤م: ومٞمٝم٤م ىمٞمؾ ُم٤م وم٠مىمؾ اجلامقم٦م صالة أُم٤م اًمٕم٤ٌمدة، ؾمٜمـ ُمـ ٓ اًمٕم٤مدة ؾمٜمـ

 شمّمح ومريْم٦م أهن٤م واًمّمقاب هب٤م، إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ إهن٤م: وىمٞمؾ

 ُم٤ًموي٤م صمقاهب٤م جيٕمؾ أن اًمٕمٚمٞمؿ سم٤محلٙمٞمؿ يٚمٞمؼ ومٙمٞمػ اًمِمديد، اإلصمؿ ُمع سمؽميمٝم٤م اًمّمالة

 هذا ٓطمظ طمجر اسمـ احل٤مومظ وًمٕمؾ! سمدرضم٤مت دوهن٤م سمؾ اًمٕمامُم٦م ذم اًمّمالة ًمثقاب

 اًمًٞمئ٦م إطم٤مدي٨م هذه آصم٤مر وُمـ. سم٤مًمقوع احلدي٨م قمغم طمٙمؿ طملم اعمٕمٜمك

 قمغم يٙمقر اًمّمالة ذم اًمدظمقل يريد طملم اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمرى أنٜم٤م اخل٤مـمئ٦م وشمقضمٞمٝم٤مهت٤م

 ي٠مت مل أنف ُمع اعمذيمقر إضمر هذا قمغم سمزقمٛمف حيّمؾ ًمٙمل ُمٜمديال ـمرسمقؿمف أو رأؾمف

 إصمؿ يرشمٙمٌقن ه١مٓء سمٕمض شمرى أن اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ! ويزيمٞمٝم٤م ٟمٗمًف سمف يٓمٝمر قمٛمال

 شم٤ًمهٚمٝمؿ سم٥ًٌم يٚمح٘مٝمؿ ٟم٘مص سم٠مي يِمٕمروا مل اًمّمالة إمم ىم٤مُمقا  وم٢مذا اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ

 وُمـ! قمٜمدهؿ سمف يًتٝم٤من ٓ وم٠مُمر اًمٕمامُم٦م ذم اًمّمالة أُم٤م أبدا، ذًمؽ هيٛمٝمؿ وٓ هذا

 شم٘مدم وإذا يتٕمٛمؿ، طمتك يروقه مل هبؿ يّمكم ُمٚمتح رضمؾ شم٘مدم إذا أنف هذا قمغم اًمدًمٞمؾ

 ذيٕم٦م ومٕمٙمًقا  ًمف هيتٛمقا  ومل ذًمؽ يزقمجٝمؿ مل ًمٚمحٞمتف سمحٚم٘مف قم٤مصٞم٤م وًمقيم٤من ُمتٕمٛمؿ

، وأو طمرُمف، ُم٤م اؾمت٤ٌمطمقا  طمٞم٨م اهلل  إن واًمٕمامُم٦م أب٤مطمف، ُم٤م يقضمٌقا  أن يم٤مدوا أو ضمٌقا

ًمف ذم اعمًٚمؿ هب٤م يتزيـ اًمتل اًمٕمامُم٦م هب٤م يراد وم٢مٟمام ومْمٞمٚم٦م هل٤م صم٧ٌم  ويتٛمٞمز! اًمٕم٤مدي٦م أطمقا

 ذم قم٤ٌمدة هب٤م ي١مدي اًمتل اعمًتٕم٤مرة اًمٕمامُم٦م هب٤م يراد وًمٞمس اعمقاـمٜملم، ُمـ همػمه قمـ هب٤م

 قمامُم٦م إمم سمح٤مضم٦م واعمًٚمؿ! ضمٞمٌف ذم يًجٜمٝم٤م طمتك ُمٜمٝم٤م يٗمرغ يٙم٤مد ومام ُمٕمدودة، دىم٤مئؼ

 قمـ متٞمزه ًمٚمٛمًٚمؿ ؿمٕم٤مر أهن٤م سمحٙمؿ داظمٚمٝم٤م إًمٞمٝم٤م طم٤مضمتف ُمـ أيمثر اًمّمالة ظم٤مرج

 ص٤مر طمتك سم٤مًمٙم٤مومر اعم١مُمـ أزي٤مء ومٞمف اظمتٚمٓم٧م اًمذي اًمٕمٍم هذا ذم ؾمٞمام وٓ اًمٙم٤مومر

 يمٞمػ وم٤مٟمٔمر يٕمرف، مل وُمـ قمرف ُمـ قمغم اًمًالم اعمًٚمؿ يٗمٌم أن اًمٕمًػم ُمـ

 شمٙمٗمل هذه أن هلؿ وؾمقل اعمٌتدقم٦م، اًمٕمامُم٦م إمم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمامُم٦م قمـ اًمِمٞمٓم٤من سومٝمؿ
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: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام اًمٙم٤مومر ُمـ اعمًٚمؿ متٞمز اًمتل اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء وقمـ شمٚمؽ قمـ وشمٖمٜمل

 اًمِمٞمخ٤من رواه ،شاًمٚمحك ومقا  وأو اًمِمقارب ىمّمقا  رواي٦م وذم اطمٗمقا  اعمنميملم ظم٤مًمٗمقا »

 - 51 صش »اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» ذم خمرج وهق وهمػمه قمٛمر اسمـ قمـ وهمػممه٤م

 حلٞم٦م يْمع ُمـ يمٛمثؾ إٓ اًمّمالة قمٜمد اعمًتٕم٤مرة اًمٕمامُم٦م هذه يْمع ُمـ ُمثؾ وُم٤مش. 51

 ٓ وم٢مين سمالدٟم٤م ذم اعمًتٕم٤مرة اًمٚمحك هذه ٟمِم٤مهد مل يمٜم٤م وًمئـ! إًمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم قمٜمد ُمًتٕم٤مرة

 ذم ىمرأت وم٘مد. ًمألورسمٞملم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم شم٘مٚمٞمد سمحٙمؿ ُم٤م يقُم٤م أراه٤م أن أؾمتٌٕمد

 ُم٤م ـه 3120 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي 61 سمت٤مريخش 6041» قمددش اًمدُمِم٘مٞم٦م اًمٕمٚمؿ ضمريدة»

 :ٟمّمف

 هلؿ ؾمٛمح اًمٚمقردات جمٚمس ضمٚم٦ًم واٟمٕم٘مدت احلر، وـم٠مة اؿمتدت قمٜمدُم٤م - ًمٜمدن

 ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ! اعمًتٕم٤مرة حل٤مهؿ خيٚمٕمقا  سم٠من اًمرئٞمس

 (.611-611/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 صقرة عؾقف لباس دم الصالة

 صقرة؟ قمٚمٞمف ًم٤ٌمس ذم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 اًمقىم٧م ذم وهل ُمٙمروه٦م، صالشمف صقرة، قمٚمٞمف ًم٤ٌمس ذم اًمّمالة طمٙمؿ :الشقخ

 .صحٞمح٦م ٟمٗمًف

 اًمتّمقير شمٕم٤مـمل ُمـ متٜمع اًمتل إطم٤مدي٨م يمثرة ُمـ ٟمٕمٚمؿ مم٤م ومٝمل اًمٙمراه٦م أُم٤م 

 شمدظمؾ ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ ومٛمـ صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمّمقر اىمتٜم٤مء وُمـ أوًٓ،

 ش.يمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م

 ذم يّمكم يم٤من عمـ اًمّمالة سمٓمالن ي٘متيض ُم٤م اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م ذم يقضمد ٓ يم٤من ومٚمام 

 .اًمٙمراه٦م ُمع اًمّمالة سمّمح٦م ٟم٘مقل ًمذًمؽ صقرة، ومٞمف صمقب

 .:.. ( 1: 14/   43/   واًمٜمقر اهلدى) 



 105 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 صقر عؾقف الذي العسؽري بالزي الصالة حؽؿ

 أرشمدي أن قمكمّ  وجي٥م اجلٞمش، ذم أقمٛمؾ قمًٙمري ُمًٚمؿ أن٤م: ي٘مقل :مداخؾة

 سمٕمدة ُُمـَح٤مط ـمػم قمـ قم٤ٌمرة اًمِمٕم٤مر وهذا ؿمٕم٤مر، سمف ُيْقضَمد اًمذي اًمٕمًٙمري اًمزي

  رزىمل؟ ُمّمدر هذا سم٠من قمٚمامً  اًمزي، هبذا أصكم أن جيقز هؾ: اًم١ًمال ٟمجقم،

 اًمرزق، ٓيمت٤ًمب اًمٓمريؼ هذا أو اًمٕمٛمؾ، هذا إمم ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل: أوًٓ  :الشقخ

 ومٞمٝم٤م أن ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمتل إُمقر هذه وضمقد ُمع اًمٓمريؼ هذا أن ؿمؽ ٓ: أىمقل

 ضمٕمٚمٝم٤م إذا ؾمٞمام ٓ ُُمـَحّرُم٦م، صقرة صمٞم٤مسمف ذم حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اعمًٚمؿ ٕن اًمٙمراه٦م6

 .رأؾمف شم٤مج

 وقمذر ُمنموقم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أو اًم٥ًٌم هذا هؾ: ٟمٗمٙمر أن يٜمٌٖمل رء يمؾ وم٘مٌؾ 

 ٓ؟ أم اًمرزق ٓيمت٤ًمب ًمف

ػَماً  يم٤من إذا اعمًٚمؿ أن أراه اًمذي   ؾم٤ٌٌمً  اًمًٌٞمؾ هذا يتخذ أن يٜمٌٖمل ومال خُمَ

ُٚمؽ وأن َيْٓمُرق أن وسم٢مُمٙم٤مٟمف واؾمٕم٦م، اهلل أرض ٕن رزىمف6 ٓيمت٤ًمب ًْ  أظمرى ؾمٌٞمالً  َي

 سمٕمقن َيُٛمَده أن يت٘مٞمف ُمـ وضمؾ قمز اهلل وقمد وىمد ؾمٞمام ٓ اًمرزق، قمغم احلّمقل ذم

ـْ : ▬وضمؾ قمز ىم٤مل يمام قمٜمده، ُمـ ظم٤مص ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلَِلَ  َيتَِؼ  َوَُم  ُِم

٥م ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ ر أن يٜمٌٖمل اًمذي هذا [1-6:اًمٓمالق]♂ حَيَْت  .رء يمؾ ىمٌؾ ومٞمف ُٟمَٗمٙم 

 هذا يم٤من إذا: واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ سمف، اهلل وأديـ أقمت٘مد ومٞمام اجلقاب هق وهذا

 ُيٗمٞمد أن اجلٞمش، ذم ُمريمزه أو وفمٞمٗمتف ُمثؾ ذم يًتٓمٞمع أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م اًمرضمؾ

 يٛمٙمـ: هب٤م ي٘مقم أن آظمر ؿمخص أَي  يًتٓمٞمع ٓ شمرسمقي٦م، قمٚمٛمٞم٦م وم٤مئدة هٜم٤مك اعمًٚمٛملم

 قمغم اًمراضمح٦م اعمّمٚمح٦م شمٖمٚمٞم٥م سم٤مب ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م، هذه ذم سم٘م٤مئف سمجقاز ي٘م٤مل أن

 .دوهن٤م هل اًمتل اعمٗمًدة

 أَٓ  ويٜمٝمض اًمّمالة إمم ي٘مقم طمٞمٜمام ؾم٥ٌم يمؾ يتخذ أن يٜمٌٖمل احل٤مًم٦م هذه ذم ًمٙمـ 

 إىمؾ قمغم اًمّمقرة، وُمٕمف يّمكم ٓ طمتك سَمَدٟمِف قمغم اًمتل اًمثٞم٤مب هذه ُمـ سمٌمء يّمكم



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   111   اًمٚم

 رضراً  أظمػ وذًمؽ اًمرأس طم٤مه إُم٤م يّمكم وأن ضم٤مٟم٤ًٌم، ُيْٚمِ٘مٞمٝم٤م أن ممٙمـ هذه اًم٘مٓمٕم٦م

 .اجلقاب هذا ًمف، شَمَٞمَن  رء سم٠مي رأؾمف يًؽم أن أو وخم٤مًمٗم٦ًم،

 . (  3: 13: 11/   311/   واًمٜمقر اهلدى) 

 تصاوير فقف صقئاً  حيؿؾ مـ صالة حؽؿ

 يٙمقن إٟم٤ًمن ُمثالً  طم٤مًم٦م ذم اًمّمالة إن: اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقًمقن! ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 .اعمّمكم حتػ ٓ واعمالئٙم٦م دمقز، ٓ صقر حتٛمؾ قُمْٛمٚم٦م أو صقراً  حتٛمؾ وصم٤مئؼ ُمٕمف

 هذه ٕن اًمًٜم٦م6 قمٚمٞمف شمدًمٜم٤م ٓ اًمتل اًمِِمَدة ُمـ رء ومٞمف اًم٘مقل هذا :الشقخ

 .أوًٓ  فم٤مهرة همػم اًمّمقر

 .ُمٕمٚم٘م٦م همػم :مداخؾة

 همػم يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م فم٤مهرة، همػم أهن٤م أقمٜمل ُمٕمٚم٘م٦م، همػم وم٘مط أقمٜمل ٓ ٓ، :الشقخ

: ُمثالً  اًمدار، ذم شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال إًمٞمٝم٤م، سمح٤مضم٦م اعمًٚمؿ وًمٞمس فم٤مهرة، وهل ُمٕمٚم٘م٦م

 وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  اًمدار ذم ُمٌثقصم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٦م، ًمٞم٧ًم ومٝمل واعمجالت، اجلرائد يمّمقر

 واوح؟ قمٞم٤مٟم٤ًم، فم٤مهرةً  هٙمذا شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ ومٝمذه

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 وهمػم ظمٌلء ُمٙم٤من ذم ُمقوققم٦م اًمّمقرة هذه ًمٙمقن: هق اجلقاب ًمٙمـ :الشقخ

 .سمٕمْمٝمؿ قمـ ذيمرشمف اًمذي آقمؽماض أو اإلؿمٙم٤مل يرد ٓ هٜم٤م ومٛمـ فم٤مهر،

ء :مداخؾة  سم٤مًمٌٞم٧م؟ حمٗمقفم٦م أم حمٛمقًم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقا

 .يمذًمؽ هق :الشقخ

 ( 11: 10: 12/ 611/  واًمٜمقر اهلدى)  



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 حمرًما حيؿؾ وهق صذ مـ

 ًمٙمـ حمرم ُمرشمٙم٥م ومٝمق احلرير صمقب ٓسم٤ًمً  أو ذه٥م ضمٞمٌف وذم صغم ًمق اًمرضمؾ :الشقخ

 ظمالف حتريٛمٝم٤م ومٗمل اًمٗمْم٦م أُم٤م ٟمج٤ًمً  ًمٞمس أجْم٤مً  واًمذه٥م ٟمج٤ًمً  ًمٞمس احلرير اًمثقب هذا

 ومّمالشمف ُمثالً  مخر ومٞمٝم٤م ًم٘م٤مرورة طم٤مُمؾ أو ًمٚمحرير طم٤مُمؾ أو ًمٚمذه٥م طم٤مُمؾ وهق صغم ومٛمـ

 .سمٜمج٦ًم وًمٞم٧ًم حمرُم٦م أؿمٞم٤مء ومٝمذه ًمٚمٜمج٤مؾم٦م طم٤مُمالً  ًمٞمس ٕنف صحٞمح٦م

 (61 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 الصالة دم عـف ادـفل السدل صػة

 أن هق: ي٘مقًمقن اًمّمالة، ذم اًمًدل قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن احلدي٨م ذم ضم٤مء :مداخؾة

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمالة ذم يٙمقن هذا يمٞمػ يمٗمٞمف، وسملم قم٤مشم٘مٞمف سملم اًمثقب اًمرضمؾ يْمع

 ذم يديف يدظمؾ ٓ ُمثاًل  يم٤مًمٕم٤ٌمءة ذهٜمل ذم اًمتل اًمّمقر سمٕمض ذم: يٕمٜمل :الشقخ

، ومٞمًدهل٤م يمتٗمٞمف قمغم اًمٕم٤ٌمءة يٚم٘مل وإٟمام اًمٕم٤ٌمءة يمٛمل ًٓ  يم٤من إذا أُم٤م اًمًدل، هق هذا ؾمد

 .اًمًدل قمـ سمذًمؽ ظمرج سمف وم٤مًمتحػ يمٛملم ًمف ًمٞمس اًمثقب

 (11:02:03( /3) ـه3014 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 الصالة دم عـف ادـفل السدل صقرة

 وهؾ صقرشمف، ُم٤م اًمّمالة، ذم اًمًدل قمـ اًمٜمٝمل داود أيب ؾمٜمـ ذم ضم٤مء :مداخؾة

 ذًمؽ؟ ًمٖمػم أو ًمٚمتحريؿ هق

 أو يمتٗمٞمف، قمغم ضمٌتف يٚم٘مل يم٠من اًمثقب، ؾمدل هق واًمًدل ًمٚمتحريؿ، هق :الشقخ

 .يمٛمٞمف ذم يديف يدظمؾ أن دون قم٤ٌمءشمف

 (11:11:13/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   116   اًمٚم

 الصالة؟ دم عـف ادـفل السدل هق ما

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »وهق اجل٤مُمع صحٞمح ذم طمديث٤مً  ىمرأت :مداخؾة

 هق هؾ احلدي٨م؟ هذا ذم اًمًدل هق ُم٤مش وم٤مه اًمرضمؾ يٖمٓمل وأن اًمّمالة ذم اًمًدل

 اًمٙمٛملم، ذم اًمٞمديـ إدظم٤مل دون اًمٙمتٗملم قمغم اًمٌِم٧م أو اًمٕم٤ٌمءة ؾمدل أم اًمٞمديـ ؾمدل

 احل٤مًم٦م؟ هذه دام ُم٤م اًمّمالة طمٙمؿ وُم٤م

 يم٤من أو قم٤ٌمءة يم٤من ؾمقاء سم٤مًمثقب ُمتٕمٚمؼ وهق اًمث٤مين اعمٕمٜمك هذا اًمًدل :الشقخ

 قمغم يٚم٘مٞمف وإٟمام اًمثقب هذا يمٛمل ذم يديف يدظمؾ ٓ أنف اعمٝمؿ ضم٤ميمٞمت٤مً  يم٤من أو ىمٛمٞمّم٤مً 

 احلج٤مج يٚمًٌف اًمذي اإلزار أو اًمرداء هق اًمذي اًمثقب يمذًمؽ يمتٗمٞمف، قمغم أو قم٤مشم٘مٞمف

 ومٞمف صح ُم٤م يمؾ يمتٗمٞمف، أطمد قمغم[ يديره] وٓ ُمًدوًٓ  ومٞمجٕمٚمف هٙمذا يٚم٘مٞمف واًمٕمامر

 ٕن صحٞمح٦م6 صالة ومٝمل اًمّمالة أُم٤م احلدي٨م، هذا ذم اعمراد ومٝمق اًمثقب ؾمدل ُمٕمٜمك

 يٜمٌٖمل ىم٤مقمدة وهذه اًمّمالة سمٓمالن اًمٜمٝمل هذا ارشمٙم٤مب يًتٚمزم ٓ اًمًدل قمـ اًمٜمٝمل

 ذم اًمٌمء قمـ اًمٜمٝمل سملم واوح ومرق ومٝمٜم٤مك اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م شمٕم٤مسمػم ذم ُمالطمٔمتٝم٤م

 .اًمٌمء هذا ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل وسملم اًمّمالة

 ًمق ًمٙمـ قمٜمف، آٟمتٝم٤مء ومٞمٜمٌٖمل اًمّمالة ذم اًمًدل قمـ احلدي٨م هذا ذم يمام هنك إذا

 يم٤مٟم٧م ًمق أُم٤م اًمّمالة، ذم اًمًدل قمـ هنك ٕنف صحٞمح٦م6 شمٙمقن اًمّمالة ظم٤مًمػ

 اًمّمالة شمٙمقن ومحٞمٜمذاك ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمًٌالً  أو ؾم٤مدًٓ  اًمّمالة قمـ هنك: اًمٕم٤ٌمرة

 قمـ هنك وم٢مٟمام ومٞمف ٟمحـ ومٞمام أُم٤م ومٞمٝم٤م يمذا ومٕمؾ ُم٤م إذا يمٚمٝم٤م اًمّمالة قمـ هنك ٕنف سم٤مـمٚم٦م6

 .اًمًدل

 ريض هريرة أيب قمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري رواه اًمذي احلدي٨م اًمث٤مين اعمٕمٜمك يِمٌف

 ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 أن ُمٕمل ومتجدون قمٜمف، ُمٜمٝمل ظم٤مًمػ إذا ومٞمام سمف اًمّمالة شمٌٓمؾ ح٤م ُمث٤مل هذاش رء صمقسمف

 وم٘م٤مل هٜم٤م أُم٤م اًمّمالة ذم اًمًدل قمغم اٟمّم٥م هٜم٤مك اًمٜمٝمل سمٞمٜمام اًمّمالة قمـ اٟمّم٥م اًمٜمٝمل

 ومٛمـش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 اًمًٜم٦م إُم٤مم ذًمؽ إمم ذه٥م يمام سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف رء إزاره ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس صغم

 .اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم

 وم٘مد اًمٕمامر وقم٤مُم٦م احلج٤مج قم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م ي٘مع ؾمٞمئ٦م سمٕم٤مدة اًمتذيمػم ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م

 ٓ احلج٤مج ُمـ يمثػماً  شمِم٤مهدون وم٢مٟمٙمـ اًمًٗمرة، هذه ذم هذه قمٛمريت ذم هذا ؿمٝمدت

 ذم: اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمام يمٚمٝمؿ اًمٕمرب قمغم اًمٕمجؿ وٓ اًمٕمجؿ قمغم قمرسم٤مً  أؾمتثٜمل

 ُمـ يٙمِمٗمقن حيرُمقن ُم٤م أول حيرُمقن وم٢مهنؿ ؾمقاء، يمٚمٝمؿ اجلٝمؾ ذم ؾمقاء، اهلقاء

 هذه أثر وئمٝمر طمجف ُمـ يٜمتٝمل طمتك ًمٚمح٩م ُمٗمرداً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م وئمؾ ُمٜمٙمٌٝمؿ

 اًمِمٛمس أطمرىمتف ىمد يمتٗمف ومتجد أن يم٤مٕتراك إبٞمض اجلٜمس ذم ًمٚمنمع اعمخ٤مًمٗم٦م

 اًمنمع ًمٖم٦م ذم اعمٕمروف هق إجٛمـ اعمٜمٙم٥م قمـ اًمٙمِمػ هذا جلٝمٚمٝمؿ، ح٤مذا؟

 ومٝمؿ اًم٘مدوم، ـمقاف وهق واطمد ـمقاف ذم هذا يٙمقن وإٟمام سم٤مٓوٓم٤ٌمع، واًمٕمرب

 ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يٙمِمٗمقا  أن احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ مت٤مم ُمـ هذا أن يتقمهقن حيرُمقن طمٞمٜمام

 .واٟمتٝم٤مءً  اسمتداءً  اًمًٜم٦م ومٞمخ٤مًمٗمقن

 ُمٙم٦م ي٠ميت طمتك ويٜمٓمٚمؼ إقمغم ىمًٛمف ويٖمٓمل اإلزار هبذا ي٠متزر أن اًمًٜم٦م أن طمٞم٨م

 قمغم وأخ٘م٤مه إسمٓمف حت٧م ُمـ اإلزار وأظمرج اوٓمٌع إؾمقد احلجر أُم٤مم وىمػ وم٢مذا

 يٕمقد صمؿ أؿمقاط ؾمٌٕم٦م اًم٘مدوم ـمقاف اًمٓمقاف هذا ُمـ اٟمتٝمك إذا طمتك إجن ُمٜمٙمٌف

 .عمٜمٙمٌف ؾم٤مشمراً  ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »احلدي٨م ُمـ احلدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م هذا قمالىم٦م ُم٤م

 احل٩م دون ظم٤مص٦م اًمّمٚمقات ُمـ قمديداً  يّمٚمقن ٕهنؿ ؟شرء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف

 يرُمل يقم إمم إطمراُمف سمدون ئمؾ وم٢مٟمف اإلومراد طم٩م ٟمقى ىمد ىمٚمٜم٤م يمام يم٤من ُمـ وسم٠مظمص

 خم٤مًمٗم٤مً  ُمٜمٙمٌف قمـ يم٤مؿمػ وهق اإلٟم٤ًمن هذا صغم صالة ومٙمؿ هٙمذا اًمٕمٞمد يقم اجلٛمرة

 أٓ اًمّمالة وأدب اًمّمالة ومريْم٦م خم٤مًمٗم٤مً : وصم٤مٟمٞم٤مً  ذيمرٟم٤م، يمام احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ؾمٜم٦م أوًٓ 

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمٜمٙمٌٞمف قمـ يٙمِمػ

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   110   اًمٚم

 ُم٤م طم٤مًم٦م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل[ قمٜمف هنك] ُم٤م سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: وم٢مذاً 

 سم٤مـمالً  اًمٌمء هذا ويٙمقن اًمّمالة ذم رء قمـ هنك إذا وومٞمام سم٤مـمٚم٦م، صالة هذه ومتٙمقن

 .آظمر دًمٞمؾ ىم٤مم أن إٓ سم٤مًمٌٓمالن اًمّمالة قمغم ٟمحٙمؿ وٓ

 (11:36:10/أ63: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 إلزاره ادسبؾ صالة حؽؿ

 قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 أقمد: ًمف ىم٤مل اًمذي اعمًٌؾ اًمرضمؾ ومٞمف اًمذي ُمًٚمؿ ذط قمغم داود أبق رواه اًمذي

ٌِؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ووقءك، ًْ ٌَؾ هؾ: ًمٚمُٛم   احلدي٨م؟ هذا ذم اًمّمح٦م وُم٤م ؿمٞمخ؟ ي٤م صالشمف شُمْ٘م

 سمف مهٛم٧م اًمذي اؾمتدرايمل قمكمَ  ىمٓمٕم٧م قمٚمٞمؽ، اؾمتدرايمل قمكمَ  ىمٓمٕم٧م :الشقخ

 . قمٚمٞمؽ

 . اًمّمح٦م :مداخؾة

 ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤م ٕنف رء6 يمؾ ىمٌؾ اًمّمح٦م قمـ شم٠ًمل أن يٜمٌٖمل ومٙم٤من ٟمٕمؿ، :الشقخ

 .اًمتّمحٞمح ومرع اًمت٠مويؾ: اًمٕمٚمؿ أهؾ

 صم٧ٌم إذا أُم٤م يدل، ُم٤مذا قمغم ٟمٜمٔمر وأن ومٞمف، ٟمتٗم٘مف أن يٜمٌٖمل احلدي٨م صح إذا 

َتِحؼ ٓ اعمٞم٧م هذا: اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمام ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذٍ  وٕمٗمف، ًْ : أي اًمٕمزاء هذا َي

 اعمقوقع ٟمًت٠مصؾ وإٟمام ومٞمف، سم٤مًمتٗم٘مف أنٗمًٜم٤م ُٟمِْمِٖمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م

 .جمٝمقل رضمؾ ومٞمف وٕمٞمػ طمدي٨م سم٠منف: سم٤مًم٘مقل

ٌِؾ: ٟم٘مقل وًمذًمؽ ًْ  .سم٤مًمذه٥م يتختؿ يم٤مًمذي اإلصمؿ، أؿمد آصمؿ هق إزاره اعمُ

 جيقز ٓ أنف اًمٗم٘مف، أصقل ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤م أجْم٤مً  ٕنٜم٤م صحٞمح٦م6 وصالشُمف آصمؿ هق ًمٙمـ 

 إٟمام ُُمـَحَرُم٤مً  إصمامً  ارشمٙم٥م أنف عمجرد وسمنموـمٝم٤م سم٠مريم٤مهن٤م ضم٤مء ُمًٚمؿ رضمؾ صالة إسمٓم٤مل

 .ؾمٞمئ٤مً  وآظمر ص٤محل٤ًم قمٛمال ظمٚمط يٙمقن



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

ة أُم٤مُمف وَُمَرت يّمكم يم٤مًمذي سم٢مصمؿ، أتك وًمٙمٜمف صحٞمح٦مً  صالةً  صغم   إمم ومٜمٔمر اُمرأ

 أن ًمٜم٤م جيٞمز سمؾ ُيْٚمزُمٜم٤م، اًمنمع ذم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ًمٙمـ آصمؿ، ومٝمذا ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، ُمـ رء

 .احلرام هذا ارشمٙم٥م أنف عمجرد سم٤مًمٌٓمالن6 صالشمف قمغم ٟمحٙمؿ

 سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ ٓ ًمٙمـ طمرام، واإلؾم٤ٌمل وٕمٞمػ، احلدي٨م: اًم٘مقل ظمالص٦م

  واوح؟ إزاره، اعمًٌؾ صالة

 . إًمٞمؽ اهلل أطمًـ :مداخؾة

 . وإًمٞمؽ :الشقخ

  ظمٚمٗمف؟ ُأَصٚم ـل هؾ ُمًٌؾ، اإلُم٤مم وهذا اعمًجد، دظمٚم٧م وإذا :مداخؾة

 سمديؾ ًمٙمـ! صحٞمح٦م؟ اًمّمالة سم٠من قمروم٧م أنؽ دام ُم٤م ظمٚمٗمف شُمَّمٚمـ ل ٓ وح٤مذا :الشقخ

 شمٗمٕمؾ ُم٤م ًمٙمـ أطمًـ، هل سم٤مًمتل شُمَذيم ره وأن شمٜمّمحف أن قمٚمٞمؽ ظمٚمٗمف، شُمَّمٚم ـل هؾ شم٠ًمل أن

 إمم يٜمٔمر اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ يم٤من اًمذي إج٤مم شمٚمؽ هلل سم٠مُمرائٝمؿ، يٗمٕمٚمقن ىمديامً  أصح٤مسمؽ يم٤من يمام

ُمػم ه اعمرأة يمثقب وقم٤ٌمءشمف ٕا رض قمغم َيـُجرُّ ا، ٕا  شمقضمد ٓ وي٘مّمف، اعم٘مص ومٞم٠مظمذ ضَمرًّ

 أن شمٜمّمحف أن ومٕمٚمٞمؽ قمٛمٚمٝم٤م، شمٕمٛمؾ اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م ًمٙمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م، ذم اًمِمدة هذه عمثؾ رضورة

 . سمف أنّمح اًمذي هذا قم٤ٌمءشمف، أو ضمٌتف أو صمقسمف ُيٓمِٞمؾ ٓ

 ( 11: 61: 11/   321/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 65: 02/   321/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إزاره مسبالً  صذ مـ

 ًمٙمٜمف سم٤مـمٚم٦م، صالشمف شمٙمقن أن ي٘متيض ُم٤م يقضمد ٓ إزاره، اعمًٌؾ صالة :الشقخ

 ذم آصمامً  يٙمقن ومألن اًمّمالة، ظم٤مرج إلزاره سم٢مؾم٤ٌمًمف ي٠مثؿ يم٤من إن ٕنف ؿمؽ6 سمال آصمؿ

 .أومم سم٤مب ُمـ اًمّمالة



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   112   اًمٚم

 ذم إٓ يقضمد ٓ اًمٜمص وهذا ظم٤مص، ٟمص إمم حيت٤مج اًمّمالة سمٌٓمالن احلٙمؿ ًمٙمـ 

 اؾمٛمف رضمؾ ومٞمف وٕمٞمػ، طمدي٨م وهقش اًمّم٤محللم ري٤مض» ذم اًمٜمقوي ذيمره طمدي٨م

 ش.جمٝمقل وهق اعمديٜمل ضمٕمٗمر أبق»

 (  11: 36: 12/ 636/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم قدمقفا ادرأة شس

 اًم٘مدُملم؟ ؾمؽم وضمقب قمغم سمٞمدل اًمّٚمـل احلدي٨م ُم٤م :السائؾ

  آي٦م؟ سمتٙمٗمٞمؽ ُم٤م :الشقخ

  احلج٤مب؟ آي٦م يٕمٜمل، آي٦م :السائؾ

ـَ  ▬ :الشقخ ـْ ِزيٜمَتِِٝم ـَ ًمِٞمُْٕمَٚمَؿ َُم٤م خُيِْٗملَم ُِم ـَ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم سْم  أٓ أي٦م ومٝمذه♂ َوَٓ َيْيِ

 .قمقرة اعمرأة ىمدُمل أنف قمغم شمدل

ة ىمدم يمقن اعمرأة ًمٕمقرة، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمالم هذا :السائؾ  اًمّمالة، ظم٤مرج قمقرة اعمرأ

 اًمّمالة؟ داظمؾ قمقرة شمٙمقن أن جي٥م

ّٓ  :الشقخ  ُم٤مٓ قمقرة اًمّمالة ذم جيٕمؾ اًمنمع سمٛمٙم٤من، اًمٕمج٥م ُمـ  هذا، وإ

 أطمديمؿ ُيَّمٚم لم ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اًمٕمٙمس، وًمٞمس قمقرة ظم٤مرضمٝم٤م يٙمقن

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مف قمغم وًمٞمس

 ٓ» ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمٜمف سمٕمقرة، ًمٞمس هشمف ومقق ُم٤م سمؾ اًمرضمؾ، ومٛمٜمٙمٌل 

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمُديمؿ ُيَّمٚم ـلم

 ُمٕمف، شم٤ًمُمح فم٤مهرة ًمِـِحْٙمٛم٦م وضمؾ قمز رسمٜم٤م اًمكم ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا يم٤من وم٢مذا 

ة ذًمؽ ضمٕمؾ يمام اًمدائرة  واؾمٕم٦م قمقرة ًمف جيٕمؾ ومٚمؿ  .ًمٚمٛمرأ

ـَ ▬ اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م رضمٕمٜم٤م وم٢مذا  ـَ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم سْم  سحي٦م وم٤مٔي٦م آظمره، إمم♂ َوَٓ َيْيِ

 اٟمْمؿ إذا وسمخ٤مص٦م شمًؽمه٤م، أن اعمرأة قمغم وجي٥م قمقرة، اًم٘مدُملم فَمْٝمري أن ذم ضمداً 



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

ة إن سمت٘مقل اًمكم وهمػمه٤م، ؾمٚمٛم٦م أم قمـ أصم٤مر سمٕمض ذًمؽ إمم  شمريد ىم٤مُم٧م إذا اعمرأ

 .ىمدُمٞمٝم٤م ًمٔمٝمقر ؾم٤مسمٖم٤مً  ىمٛمٞمّم٤مً  شمٚمٌس أن ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة

 ( 11: 10: 66/   625/  واًمٜمقر اهلدى)  

 ( 11: 15: 35/   625/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم ادرأة لباس

ة ًم٤ٌمس: السمال ة صمقب أن ؾم١مآً  ؾم٠مخؽ اإلظمقة سمٕمض اًمّمالة ذم اعمرأ  ذم اعمرأ

 ُمثٚمام اًمًجقد ُمـ يدهي٤م قمغم شمرشمٙمز اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمريمٕم٦م اًمًجقد ُمـ شم٘مقم قمٜمدُم٤م اًمّمالة

 ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ًمف ىمٚم٧م وم٠من٧م يدهي٤م، سمٕمض شمٜمٙمِمػ اًمٜم٤ًمء ومٌٕمض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقم

 هذا يّمح ٓ أو جيقز، ٓ ومٝمذا ُمٖمٓمل، داظمكم ًم٤ٌمس... وؾمٞمع ًم٤ٌمؾمٝم٤م وضمٝملم،

 اًمٚم٤ٌمس ُم٠ًمخ٦م ذم حمت٤مر ومٝمق يّمح، ومٝمذا داظمكم ًم٤ٌمس حتتف يم٤من إذا أُم٤م اًمٗمٕمؾ،

 ُم٤م أو ُمْمٌقط هذا هؾ ـمقيؾ، يمؿ ًمف ـمقيؾ ًم٤ٌمس يٙمقن اًمداظمكم اًمٚم٤ٌمس.. اًمداظمكم،

 اًمداظمكم؟ سم٤مًمٚم٤ٌمس اعم٘مّمقد هق

 ُم٤م ٓسمًلم اًمٜم٤ًمء يٙمقٟمقا  ُمق أوٌط، هق ُم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ ُمْمٌقط، أظمل ي٤م :الشقخ

 أن وإُم٤م وٞم٘م٦م شمٙمقن أن إُم٤م إيمامم هذه أيمامم، هل٤م اًمدؿمداؿم٦م أو سم٤مًم٘مٛمٞمص يًٛمك

 ومٜمحـ وًمذًمؽ وٞم٘م٦م، يم٤مٟم٧م ًمق مم٤م أيمثر ؾمٞمٜمٙمِمػ وؾمٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا وؾمٞمٕم٦م، شمٙمقن

 ُمـ رء ئمٝمر أن ييه٤م ومال وٞمؼ، يمٛمٝم٤م ىمٛمٞمّمٝم٤م أو اًمدؿمداؿم٦م يٙمقن أن سملم ٟمٗمرق

 اًمٙمؿ ومتقؾمٞمع واؾمٕم٤مً  اًمٙمؿ يم٤من إذا أُم٤م شمٜمٝمض، وهل ذراقمٞمٝم٤م، أؾمٗمؾ ُمـ أو ُمٕمّمٛمٝم٤م

 .ُمْمٞمؼ شمتخذ ٓزم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل يٜمٌٖمل، ُم٤م هذا ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ( 11: 60: 14/ 220/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 12: 06/ 220/واًمٜمقر اهلدى) 

 





 

 اليعال يف الصالة





 123 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل 

 هبا واألْمرُ  الـِّعال دم الصالةُ 

 :31 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ُمٜمتٕمال يّمكم أن ًمف جيقز يمام طم٤مومٞم٤م، ي٘مػ أن ًمف وجيقز
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  وُمٜمتٕمالً  أطمٞم٤مٟم٤ًم، طم٤مومٞم٤مً  ي٘مػ يم٤من و 

 سملم ًمٞمخٚمٕمٝمام أو ٟمٕمٚمٞمف، ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ6 صغم إذا: »وم٘م٤مل ُٕمتف6 ذًمؽ وأب٤مح

 .شهمػمه هبام ُي١ْمِذي وٓ رضمٚمٞمف،
 ذم يّمٚمقن ٓ وم٢مهنؿ اًمٞمٝمقد6 ظم٤مًمٗمقا : »وم٘م٤مل أطمٞم٤مٟم٤ًم6 ومٞمٝمام اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ وأيمد 

 ش.ظِمٗم٤مومٝمؿ وٓ ٟمٕم٤مهلؿ
 وقمَٚمٚمف سمذًمؽ، أُمر ٕنف اًمٜمٕم٤مل6 ذم اًمّمالة اؾمتح٤ٌمب يٗمٞمد احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م  

 وم٢مٟمف اًمقضمقب6 فم٤مهره يم٤من وإن آؾمتح٤ٌمب، ُمٜمف يًتٗم٤مد ُم٤م وأىمؾ اًمٞمٝمقد، سمٛمخ٤مًمٗم٦م

 أو ٟمٕمٚمٞمف، ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ6 صغم إذا: »ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم ىمقًمف سمدًمٞمؾ ُمراد6 همػم

 .شًمٞمخٚمٕمٝمام
 أذاٟملم يمؾ سملم: »طمدي٨م ذم يمام آؾمتح٤ٌمب6 يٜم٤مذم ٓ وًمٙمٜمف اًمتخٞمػم، يٗمٞمد ومٝمذا

 ش.ؿم٤مء عمـ صالة

 ذم احل٤مومظ ذه٥م وإًمٞمفش. قمٜمدي وأىمقاه٤م اعمذاه٥م، أقمدل وهذا: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب ومٞمٙمقن: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - ىم٤مل طمٞم٨م 6ش 3/151ش »اًمٗمتح»

 .شاعمذيمقرة اعمخ٤مًمٗم٦م ىمّمد ضمٝم٦م ُمـ
 ([3/314) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 لف تقرس كام فقصيل كزعفا أو الـعال لبس تؽؾػ عدم األفضؾ

 :30 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ًمًٌٝمام يتٙمٚمػ ومال ًمف، شمٞمن طمًٌام هٙمذا، وشم٤مرة هٙمذا، شم٤مرة يّمكم أن وإومْمؾ

 إٓ ُمٜمتٕماًل، صغم ُمٜمتٕماًل  يم٤من وإن طم٤مومًٞم٤م، صغم طم٤مومًٞم٤م يم٤من إن سمؾ ظمٚمٕمٝمام، وٓ ًمٚمّمالة

 .قم٤مرض ُٕمر

 ([3/315) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة أثـاء دم الـعؾني كزع

 أبق ىم٤مل يمام صالشمف6 ذم اؾمتٛمر صمؿ اًمّمالة، ذم وهق ىمدُمٞمف ُمـ ٟمزقمٝمام رسمام ويم٤من 

 ظمٚمع صالشمف6 سمٕمض ذم يم٤من ومٚمام يقم، ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: اخلدري ؾمٕمٞمد

 صالشمف6 ىم٣م ومٚمام. ٟمٕم٤مهلؿ ظمٚمٕمقا  ذًمؽ6 اًمٜم٤مس رأى ومٚمام ي٤ًمره، قمـ ومقوٕمٝمام ٟمٕمٚمٞمف،

 .شٟمٕم٤مًمٙمؿ؟ أخ٘مٞمتؿ سم٤مًمٙمؿ ُم٤م: »ىم٤مل
 أن وم٠مظمؼمين أت٤مين، ضمؼميؾ إن: »وم٘م٤مل. ٟمٕم٤مًمٜم٤م وم٠مخ٘مٞمٜم٤م ٟمٕمٚمٞمؽ6 أخ٘مٞم٧م رأجٜم٤مك: ىم٤مًمقا 

 إمم أطمديمؿ ضم٤مء وم٢مذا وم٠مخ٘مٞمتٝمام، 6ش ظمٌث٤مً : رواي٦م وذم» - أذى: ىم٤مل أو - ىمذراً  ومٞمٝم٤م

 اًمرواي٦م وذم» - أذى: ىم٤مل أو - ىمذراً  ومٞمٝمام رأى وم٢من: ٟمٕمٚمٞمف ذم ومٚمٞمٜمٔمر اعمًجد6

 .شومٞمٝمام وًْمٞمّمؾ   ومٚمٞمٛمًحٝمام، 6ش ظمٌث٤مً : إظمرى
 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الرجؾني وبني القسار عذ الـعؾني وضع

 :31 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
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 أطمد ي٤ًمره قمـ يٙمـ مل إذا ي٤ًمره، قمـ وإٟمام. يٛمٞمٜمف قمـ يْمٕمٝمام ومال ٟمزقمٝمام وإذا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ إُمر صح سمذًمؽ رضمٚمٞمف، سملم ووٕمٝمام وإٓ يّمكم،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 يْمع ومال أطمديمؿ6 صغم إذا: »ي٘مقل ويم٤من. ي٤ًمره قمـ ووٕمٝمام ٟمزقمٝمام6 إذا يم٤من و

 ي٤ًمره قمـ يٙمقن ٓ أن إٓ همػمه6 يٛملم قمـ ومتٙمقنَ  ي٤ًمره6 قمـ وٓ يٛمٞمٜمف، قمـ ٟمٕمٚمٞمف

 .شرضمٚمٞمف سملم وًمٞمْمٕمٝمام أطمد،

 ([3/333) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الـعؾني دم الصالة جقاز

شمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمٝمام صغم وم٘مد اًمٜمٕمٚملم ذم[ اًمّمالة ودمقز]»   ًمٙمٜمف قمٜمف، ذًمؽ وشمقا

 صغم صمؿ سم٤مٕرض دًمٙمٝمام ظمٌث٤م رأى وم٢من اًمّمالة ذم اًمنموع ىمٌؾ ومٞمٝمام اًمٜمٔمر جي٥م

 ش.ومٞمٝمام

 ذيمرت وىمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمٜمف رواه ىمد اًمٜمٕمٚملم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة أن اقمٚمؿ

 وهؿش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم اًمٙمٌػم يمت٤مسمٜم٤م ذم ُمٜمٝمؿ إًمٞمف إؾمٜم٤مده صم٧ٌم ُمـ أطم٤مدي٨م

 سمـ اهلل وقمٌد اًمِمخػم سمـ اهلل وقمٌد ُمًٕمقد واسمـ وقم٤مئِم٦م هريرة وأبق ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 قمـ ُمتقاشمرة أصم٤مر: »سم٠من اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم سح وًمذًمؽ. أوس أيب سمـ وأوس قمٛمرو

 ش.ٟمٕمٚمٞمف ذم صالشمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ذم وٟمحٞمؾ ُمٜمٝم٤م واطمدا طمديث٤م هٜم٤م ٟمذيمر وٟمحـ سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ؾم٤مق وىمد

 :إًمٞمف اعمِم٤مر يمت٤مسمٜم٤م قمغم ؾم٤مئره٤م

 يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أيم٤من: ُم٤مًمؽ سمـ أنس ؾم٠مخ٧م: إزدي يزيد سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًمٜمٕمٚملم؟ ذم
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 واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي واًمدارُمل واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ صحٞمح طمًـ أنس طمدي٨م: »اًمؽمُمذي ىم٤مل وأمحد، واًمٓمٞم٤مًمز

 ش. اًمٕمٚمؿ أهؾ

 ٟمٕمٚمؿ ٓ ٟمٕمؿ: »اًمؽمُمذي قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

 وًمٙمـ اعمًجد، وهمػم اعمًجد ذم اًمٜمٕم٤مل ذم اًمّمالة ضمقاز ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمالوم٤م

 يٜمٙمرون يمٞمػ: اًمٕمٚمؿ إمم يٜمت٥ًم ُمـ طمتك أن اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ؿم٠من إمم اٟمٔمر

 يم٤من وم٢من ومٞمٝمام يٜمٔمر أن أُمر إٟمام اًمّمالة قمٜمد سمخٚمٕمٝمام ي١مُمر ومل ٟمٕمٚمٞمف؟ ذم يّمكم ُمـ قمغم

 ش.ذًمؽ سمٖمػم ومٞمٝمام شم١مُمر ومل ـمٝمقرمه٤م وذًمؽ سم٤مٕرض دًمٙمٝمام أذى ومٞمٝمام

 :ُمٚمخّمف ُم٤مش اًمِمٞمٓم٤من ُمٙم٤مئد ُمـ اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وهل اًمٜمٕم٤مل ذم اًمّمالة: اعمقؾمقؾملم ىمٚمقب سمف شمٓمٞم٥م ٓ ومم٤م»

 صمؿ ىمري٤ٌم أيت أوس سمـ ؿمداد وطمدي٨م أنس طمدي٨م ذيمر صمؿش. وأُمرا  ُمٜمف ومٕمال ملسو هيلع هللا ىلص

 أهؾ وشمرى. واهلل إي: وم٘م٤مل ٟمٕمٚمٞمف؟ ذم اًمرضمؾ أجّمكم: أمحد ًمإلُم٤مم وىمٞمؾ: »ىم٤مل

 قمغم واىمػ يم٠منف قم٘مٌٞمٝمام قمغم ىم٤مم ٟمٕمٚمٞمف ذم اجلٜم٤مزة سمّمالة أطمدمه٤م سمكم إذا اًمقؾمقاس

 ش.ومٞمٝمام يّمكم ٓ طمتك اجلٛمر

 ًمٞمجٕمٚمٝمام أو ٟمٕمٚمٞمف ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ صغم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ختٞمػم ومٞمٝمام واًمّمالة»

 ش.همػمه هبام ي١مذ وٓ رضمٚمٞمف سملم

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق

 قمـ اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد صمٜم٤م: إوزاقمل ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف أبٞمف قمـ اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 أيب قمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًم٘مرر اهلل قمٌد سمـ قمٞم٤مض ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ أظمرضمف صمؿ

 وهق اًمذهٌل وواوم٘مفش ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح: »وىم٤ملش أبٞمف قمـ: »ي٘مؾ ومٚمؿ هريرة

 ش.سمجٞمد وًمٞمس اعمٜمذري ووٕمٗمف صحٞمح سمًٜمد داود أبق رواه: »اًمٕمراىمل وىم٤مل ىم٤مٓ يمام



 121 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل 

 وهق ؾمٕمٞمد قمغم آظمتالف هذا ٕضمؾ هق إٟمام ًمف اعمٜمذري شمْمٕمٞمػ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم سمٞمٜمتف يمام شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يي ٓ اظمتالف

 ([.3/105) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾقفقد خمالػة أحقاًكا الـعؾني دم الصالة يستحب

: ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ُمثٚمٝمؿ شمٜمٓمع وُمـ ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمٝمام اًمّمالة يًتح٥م ًمٙمـ»

 ش.ظمٗم٤مومٝمؿ وٓ ٟمٕم٤مهلؿ ذم يّمٚمقن ٓ وم٢مهنؿ اًمٞمٝمقد ظم٤مًمٗمقا »

 سمـ ىمتٌٞم٦م قمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف اإلؾمٜم٤مد صحٞمح احلدي٨م

 .اًمٗمزاري ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمروان صمٜم٤م: ؾمٕمٞمد

. سمف ُمرومققم٤م أبٞمف قمـ أوس سمـ ؿمداد سمـ يٕمغم قمـ اًمرُمكم ُمٞمٛمقن سمـ هالل قمـ

 :احل٤ميمؿ وىم٤مل

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش. اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 ُمٓمٕمـ وٓ أجْم٤مش صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ وأظمرضمف صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 أنف اًمٕمراىمل اًمزيـ قمـش اجل٤مُمع ذح» ذم اعمٜم٤موي وٟم٘مؾ اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام إؾمٜم٤مده ذم

 ش.طمًـ إؾمٜم٤مده: »ىم٤مل

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم ذيمرشمف أنس طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 اجلزم ُمـ ُمٜمٕمٜم٤م وإٟمام اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة اؾمتح٤ٌمب ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ىمري٤ٌم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م سمٕمض ويمذًمؽ ىمٌٚمف اًمذي هريرة أيب طمدي٨م سم٤مًمقضمقب

 .وُمٜمتٕمال طم٤مومٞم٤م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمثؾ

 سمـ قمٛمرو قمـ وأمحد واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف واسمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف داود أبق أظمرضمف

 .ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؾمٕمٞم٥م
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 هريرة أيب طمدي٨م وُمثٚمف ومٞمف اعمِمٝمقر اخلالف قمغم صحٞمح أو طمًـ ؾمٜمد وهذا

 وجيٛمع: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل اًمقضمقب قمدم قمغم دًمٞمؾ أطمٞم٤مٟم٤م طم٤مومٞم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ومّمالشمف وقم٤مئِم٦م

 اعمذيمقرة ًمألواُمر ص٤مروم٤م سمٕمده وُم٤م هريرة أيب طمدي٨م سمجٕمؾ اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سملم

 إمم واًمتٗمقيض اًمتخٞمػم ٕن اًمٜمدب إمم اًمقضمقب ُمـ اًمٙمت٤مب ٕهؾ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اعمٕمٚمٚم٦م

 صالة أذاٟملم يمؾ سملم: »طمدي٨م ذم يمام آؾمتح٤ٌمب يٜم٤مذم ٓ إواُمر شمٚمؽ سمٕمد اعمِمٞمئ٦م

 ش. قمٜمدي وأىمقاه٤م اعمذاه٥م أقمدل وهذاش ؿم٤مء عمـ

 يمام اًمٙمت٤مب أهؾ خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة وطمٙمٛم٦م: »اًمٕمراىمل احل٤مومظ وىم٤مل

 ُمـ طمٗمٔمٝمام ُمـ ًمًٌٝمام ذم ُم٤م ُمع ظمٚمٕمٝمام إذا سمٜمٕمٚمٞمف أطمد يت٠مذى أن وظمِمٞم٦م شم٘مرر،

 ش.اًم٘مدير ومٞمض» ذم اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمفش. ٟمٕمٚمف شمٜمجس داسم٦م أو ؾم٤مرق

 ([.3/113) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 

 للصالة ةالطهار
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 وادؽان والثقب البدن ضفارة: الصالة رشوط مـ

 اًمٌقل ُمـ اًم٘مؼم قمذاب قم٤مُم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ٟمجس يمؾ ُمـ اًمٌدن شمٓمٝمػم وجي٥م

 وم٤مهمًكم أدسمرت وإذا اًمّمالة ومدقمك احلٞمْم٦م أىمٌٚم٧م وم٢مذا: »وىمقًمفش اًمٌقل ُمـ ومتٜمزهقا 

 ش.وصكم اًمدم قمٜمؽ

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ وهقش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام طمًـ إول احلدي٨م

 ش.سمف سم٠مس ٓ: »وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد

 ش.اًمرهمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ذيمرٟم٤ممه٤م ـمري٘م٤من وًمف

 .ُم٣م وىمد قمٚمٞمف ُمتٗمؼ صحٞمح اًمث٤مين واحلدي٨م

 .آؾمتٜمج٤مء أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 أن خيٗمك وٓ. اًمٜم٤ًمء سمدُم٤مء واًمث٤مين سم٤مًمٌقل ظم٤مص إول احلدي٨م إن: ي٘م٤مل وىمد

 اًمٜمج٤مؾم٦م قمٚم٦م ذم اؿمؽمايمٝم٤م سمج٤مُمع صحٞمح ىمٞم٤مس قمٚمٞمٝمام إظمرى اًمٜمج٤مؾم٤مت ىمٞم٤مس

 مجٞمع إن: »اخلٓم٤ميب ىم٤مل وىمد. اًمٌدن أص٤مسم٧م إذا وهمًٚمٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م يمؾ ُمـ اًمتٜمزه ومٞمج٥م

 ش.اًمٗمتح» ذم ٟم٘مٚمف يمامش إمج٤مقم٤م وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف ومرق ٓ اًمدم سمٛمث٤مسم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت

رْ : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ٟمج٤مؾم٦م يمؾ ُمـ اًمثٞم٤مب شمٓمٝمػم جي٥م وًمذًمؽ» ♂ َوصمِٞم٤َمسَمَؽ وَمَٓمٝم 

 ش.[0: اعمدصمر]

 أن اهلل وم٠مُمره يتٓمٝمرون ٓ اعمنميمقن يم٤من: »زيد اسمـ ىم٤مل. سم٤مح٤مء اهمًٚمٝم٤م: أي

 ش.صمٞم٤مسمف يٓمٝمر وأن يتٓمٝمر

 وهق إفمٝمر هق اعمذيمقر واًم٘مقل وهمػمه يمثػم اسمـ أورده٤م أظمرى أىمقال أي٦م وذم

 طمزم اسمـ ويمذا ضمرير اسمـ واظمت٤مره ًمٚمٌٞمٝم٘مل شمٌٕم٤مش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي رضمحف اًمذي

د أن ادقمك وُمـ: »وىم٤ملش اعمحغم» ذم ه أي٦م ظمص وم٘مد اًم٘مٚم٥م سمذًمؽ اعمرا  سمال سمدقمقا

 وٓ واعمتقـم٠مة اعمٚمٌقؾم٦م هل اًمثٞم٤مب أن: اًم٘مرآن ٟمزل هب٤م اًمتل اًمٚمٖم٦م ذم وإصؾ سمره٤من

 ش.سمدًمٞمؾ إٓ واًمٕمرض اًم٘مٚم٥م إمم ذًمؽ قمـ يٜم٘مؾ
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 اًم٘مقل هذا وومٞمٝم٤م ذيمره٤م اًمتل إىمقال شمِمٛمؾ ىمد أي٦م أن إمم يمثػم اسمـ وذه٥م

 :ىم٤مل اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة أي طمزم اسمـ رده اًمذي

 ش.قمٚمٞمف اًمثٞم٤مب شمٓمٚمؼ اًمٕمرب وم٢من»

 .سم٤مًم٘مٚم٥م أي٦م ختّمٞمص أنٙمر وإٟمام هذا يٜمٙمر مل طمزم واسمـ

 اسمـ ؿمٞمخٝمام ُمـ أظمذاه وًمٕمٚمٝمام اًم٘مٞمؿ واسمـ يمثػم اسمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م إمم ذه٥م وىمد

 اعمِم٤مر إىمقال ؾم٤مق أن سمٕمد -ش اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وم٘م٤مل. اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 شمتٜم٤مول مل إن واًمٚمزوم اًمتٜمٌٞمف سمٓمريؼ قمٚمٞمف وشمدل - يمٚمف هذا شمٕمؿ أي٦م: ىمٚم٧م: »- إًمٞمٝم٤م

 ُمٙمًٌف وـمٞم٥م اًمثقب ومٓمٝم٤مرة اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة يم٤من إن سمف اح٠مُمقر وم٢من ًمٗمٔم٤م، ذًمؽ

 اعمٓمٕمؿ ظم٨ٌم أن يمام ظمٌٞمث٦م هٞمئ٦م اًم٘مٚم٥م يٙم٥ًم اعمٚمٌس ظم٨ٌم وم٢من ًمذًمؽ، شمٙمٛمٞمؾ

 ذم ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٜمٝمل واًم٤ًٌمع اًمٜمٛمقر ضمٚمقد ًمٌس طمرم وًمذًمؽ ذًمؽ، يٙمًٌف

 ًمتٚمؽ اعمِم٤مهب٦م اهلٞمئ٦م ُمـ اًم٘مٚم٥م شمٙم٥ًم ح٤م هل٤م ُمٕم٤مرض ٓ صح٤مح أطم٤مدي٨م قمدة

 احلرير ًمٌس طمرم وًمذًمؽ اًم٤ٌمـمـ، إمم شمني اًمٔم٤مهرة اعمالسم٦ًم وم٢من احلٞمقاٟم٤مت

 ُمـ ًمًٌف ذًمؽ عمـ شمٙمقن اًمتل اهلٞمئ٦م ُمـ اًم٘مٚم٥م يٙمت٥ًم ح٤م اًمذيمقر قمغم واًمذه٥م

 ـمٞم٥م ُمٙم٥ًم ُمـ ويمقٟمف اًمثقب ـمٝم٤مرة أن واعم٘مّمقد. واخلٞمالء اًمٗمخر وأهؾ اًمٜم٤ًمء

 ُم٘مّمقدة وؾمٞمٚم٦م ومٝمق ذًمؽ سمف اح٠مُمقر يم٤من وم٢من ويمامهل٤م اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة مت٤مم ُمـ هق

 اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة سمف ُم٠مُمقرا يم٤من وإن سمف، ُم٠مُمقرا يٙمقن أن أومم ًمٜمٗمًف واعم٘مّمقد ًمٖمػمه٤م

 ش.وهذا هذا قمغم اًم٘مرآن دًٓم٦م ومتٌلم سمذًمؽ إٓ يتؿ ومال اًمٜمٗمس وشمزيمٞم٦م

 ًمتٜمْمحف صمؿ ومٚمت٘مرصف احلٞمْم٦م ُمـ اًمدم إطمدايمـ صمقب أص٤مب إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف

 ش.ومٞمف شمّمكم صمؿ سم٤مح٤مء

 :ىم٤مًم٧م أهن٤م اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م ُمـ هق

 ُمـ اًمدم صمقهب٤م أص٤مب إذا إطمداٟم٤م أرأج٧م: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اُمرأة ؾم٠مخ٧م

 .احلدي٨م... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومٞمف؟ شمّمٜمع يمٞمػ احلٞمْم٦م
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 وم٤مـمٛم٦م قمـ قمروة سمـ ه٤مؿمؿ قمـ داود وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري وقمٜمف ُم٤مًمؽ أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م اًمزسمػم سمـ اعمٜمذر سمٜم٧م

 وصححف واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود وأبق وُمًٚمؿ أجْم٤م اًمٌخ٤مري وأظمرضمف

 سمـ وحمٛمد هِم٤مم قمـ واًمٓمٞم٤مًمز وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل

 .ٟمحقه سمف وم٤مـمٛم٦م قمـ إؾمح٤مق

 دم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م أهن٤م حمّمـ سمٜم٧م ىمٞمس أم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ش.وؾمدر سمامء واهمًٚمٞمف سمْمٚمع طمديف: »ىم٤مل اًمثقب؟ يّمٞم٥م احلٞمض

 ؾمٗمٞم٤من قمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م ديٜم٤مر سمـ قمدي قمـ احلداد صم٤مسم٧م صمٜمل: ىم٤مل

 ذم يمام هيؿ صدوق هرُمز اسمـ وهق صم٤مسم٧م همػم صم٘م٤مت رضم٤مًمف طمًـ ؾمٜمد وهذا

 ش.اًمت٘مري٥م»

 ذم واردا يم٤من وإن وهق اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ اًمثٞم٤مب شمٓمٝمػم وضمقب قمغم يدل واحلدي٨م

ش اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل يمام اًم٘مٞم٤مس ذم سمٞمٜمٝم٤م ومرق ٓ سمٛمث٤مسمتف اًمٜمج٤مؾم٤مت وم٤ًمئر اًمدم

 .اًمٙمت٤مب أول ذم ُم٣م وىمد اجل٤مري٦م سمقل ُمـ اًمثقب سمٖمًؾ إُمر اًم٤ٌمب وذم

 أن إٓ ٟمٕمؿ: »ىم٤مل أهكم؟ ومٞمف آيت اًمذي اًمثقب ذم أصكم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رضمؾ وؾم٠مل

 ش.ومتٖمًٚمف ؿمٞمئ٤م ومٞمف شمرى

 .إًمخ... ؾم٠مل: ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ هق

. قمٜمف قمٛمػم سمـ اعمٚمؽ قمٌد وقمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ُم٤مضمف واسمـ أمحد أظمرضمف

 ش:اًمزوائد» ذم ىم٤مل

 ش.صم٘م٤مت ورضم٤مًمف صحٞمح إؾمٜم٤مد هذا»

 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م
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 رؾمقل يم٤من هؾ: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج طمٌٞم٦ٌم أم أظمتف ؾم٠مل أنف ُمٕم٤موي٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .أذى ومٞمف يٙمـ مل إذا ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م ومٞمف؟ جي٤مُمع اًمذي اًمثقب ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف طمدي٩م سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ ىمٞمس سمـ ؾمقيد قمـ

 ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ش.اًمٗمتح»

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م: ىم٤مًم٧م: سمٚمٗمظ طمٌٞم٦ٌم أم أظمتف قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ حمٛمد ورواه

 .يم٤من ُم٤م يم٤من ومٞمف واطمد صمقب وقمٚمٞمف وقمكم يّمكم

 .قمٜمف طمٌٞم٥م سمـ وٛمرة صمٜم٤م: ىم٤مل ص٤مًمح سمـ ُمٕم٤موي٦م ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف

 ش:اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ حمٛمد همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 ش.ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ قمٜم٦ًٌم: اًمّمقاب: وىمٞمؾ ُم٘مٌقل»

 صحٞمح وم٤مإلؾمٜم٤مد ذًمؽ صح وم٢مذاش اخلالص٦م» ذم اخلزرضمل سمذًمؽ وضمزم: ىمٚم٧م

 .ُمًٚمؿ رضم٤مل ُمـ صم٘م٦م ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ قمٜم٦ًٌم ٕن

 :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وقمـ

 وم٢من طم٤مئض ـم٤مُم٨م وأن٤م اًمقاطمد اًمِمٕم٤مر ذم ٟمٌٞم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل أن٤م يمٜم٧م

 ومٕمؾ رء ُمٜمل أص٤مسمف وم٢من يٕمقد صمؿ ومٞمف وصغم يٕمده ومل ُمٙم٤مٟمف همًؾ رء ُمٜمل أص٤مسمف

 .ومٞمف وصغم يٕمده ومل ذًمؽ ُمثؾ

 سمـ ضم٤مسمر صمٜمل: اًم٘مٓم٤من ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .سمف قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٛمرو سمـ ظمالس ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل صٌح

 همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف سم٤مًمًامع ُمتّمؾ صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 أنفش اًمت٘مري٥م» وذم ُمٕملم اسمـ وصم٘مف - اعمقطمدة وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿ - صٌح سمـ ضم٤مسمر

 .صدوق
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 جي٤مُمع اًمذي اًمثقب ذم يّمكم يم٤من: »سمٚمٗمظ خمتٍما  أظمرى ـمريؼ ُمـ أمحد ورواه

 ش.ومٞمف

 ًمٙمٜمف صم٘م٤مت ورضم٤مًمف قمٜمٝم٤م ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ؾمٜم٤من سمـ سمرد ـمريؼ ُمـ رواه

 .وم٠ميمثر ؾمٜم٦م ؾمتقن ووم٤مشمٞمٝمام وسملم وقم٤مئِم٦م ؾمٚمٞمامن سملم ُمٜم٘مٓمع

 وضمقب دًٓم٦م إومم اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدُم٦م وإطم٤مدي٨م إطم٤مدي٨م هذه وذم -

 إمم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومذه٥م ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ واًمثٞم٤مب اًمٌدن شمٓمٝمػم

 ش:اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل اًمّمالة ًمّمح٦م ذط إزاًمتٝم٤م أن

 ذم ُم٤مًمؽ وقمـ واخلٚمػ، اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء ومجٝمقر وأمحد طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل وسمف»

 :رواي٤مت صمالث اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م

 ٟم٤مؾمٞم٤م أو ضم٤مهال يم٤من وإن صالشمف شمّمح مل هب٤م قم٤مح٤م صغم إن أنف وأؿمٝمره٤م أصحٝم٤م

 .اًمِم٤مومٕمل قمـ ىمديؿ ىمقل وهق صح٧م

 .ٟمز أو ضمٝمؾ أو قمٚمؿ اًمّمالة شمّمح ٓ: واًمث٤مٟمٞم٦م

 وٟم٘مؾ ؾمٜم٦م وإزاًمتٝم٤م ُمتٕمٛمدا قم٤مح٤م يم٤من وإن اًمٜمج٤مؾم٦م ُمع اًمّمالة شمّمح: واًمث٤مًمث٦م

 .ٟمحقه ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد قم٤ٌمس اسمـ قمـ أصح٤مسمٜم٤م

 اًمقاردة وسم٤مٕواُمر اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ح٤م اًمٜمقوي اطمت٩م صمؿ

 اًمقضمقب هق إواُمر هذه شمٗمٞمده ُم٤م هم٤مي٦م أن خيٗمك وٓ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذم

 يث٧ٌم ٓ ووٕمل ذقمل طمٙمؿ ذـم٤م اًمٌمء يمقن ٕن اًمنمـمٞم٦م يًتٚمزم ٓ واًمقضمقب

 اًمٗمٕمؾ يٜمٗمل أو اًمنمط سم٠مداة سمف اًمٗمٕمؾ سمتٕمٚمٞمؼ أو ذط سم٠منف اًمِم٤مرع سمتٍميح إٓ

 إُمر سمٛمجرد يث٧ٌم وٓ اًمثٛمرة سمٜمٗمل أو اًمٙمامل إمم ٓ اًمّمح٦م إمم ُمتقضمٝم٤م ٟمٗمٞم٤م (3)سمدوٟمف

 اًمّمالة ًمّمح٦م ذـم٤م ًمٞم٧ًم اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م أن وم٤محلؼ. اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام سمف

 صغم ومٛمـ خم٤مًمٗمٝم٤م ي٠مثؿ إواُمر هلذه واضم٦ٌم هل وإٟمام اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق

                                                           

 وطمٞمٜمئذ ؿمٞمئ٤م رأى إذا اًمّمالة شمرك أي اًمٗمٕمؾ ٟمٗمل ومٞمف يقضمد ؾمٛمرة اسمـ طمدي٨م أن اإلظمقان سمٕمض ٓطمظ صمؿ  (3)

 [.ُمٜمف].ًمٞمحرر صمؿ ومٚمٞمت٠مُمؾ وهٚم٦م ٕول فم٤مهر أُمر وهذا. اًمثقب ـمٝم٤مرة ذـمٞم٦م إصم٤ٌمت يٚمزم



 130   اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ؿم٠من هق يمام سم٤مـمٚم٦م صالشمف إن وأُم٤م ًمقاضم٥م شم٤مريم٤م يم٤من ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف أو سمدٟمف وقمغم

  .قمروم٧م ح٤م ومال اًمّمح٦م ذط وم٘مدان

 ([.3/160) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 كجًسا حيؿؾ بلكف يصيل وهق عؾؿ مـ حؽؿ

 ويٌٜمل صالشمف ذم ويًتٛمر يزيٚمف أن ومٕمٚمٞمف ٟمج٤ًم حيٛمؾ سم٠منف يّمكم وهق قمٚمؿ وُمـ»

 صغم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح وم٘مد صحٞمح٦م، وصالشمف اإلزاًم٦م ىمٌؾ صغم ىمد يم٤من ُم٤م قمغم

 اًمٜم٤مس رأى ومٚمام ي٤ًمره قمـ ومقوٕمٝمام ٟمٕمٚمٞمف ظمٚمع صالشمف سمٕمض ذم يم٤من ومٚمام يقم ذات

 رأجٜم٤مك: ىم٤مًمقا ش ٟمٕم٤مًمٙمؿ؟ أخ٘مٞمتؿ سم٤مًمٙمؿ ُم٤م: »ىم٤مل صالشمف ىم٣م ومٚمام ٟمٕم٤مهلؿ ظمٚمٕمقا  ذًمؽ

 ومٞمٝمام أن وم٠مظمؼمين أت٤مين ضمؼميؾ إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ٟمٕم٤مًمٜم٤م وم٠مخ٘مٞمٜم٤م ٟمٕمٚمٞمؽ أخ٘مٞم٧م

 ومٚمٞمٜمٔمر اعمًجد إمم أطمديمؿ ضم٤مء وم٢مذا. وم٠مخ٘مٞمتٝمام - ظمٌث٤م: رواي٦م وذم أذى ىم٤مل أو - ىمذرا

 وًمٞمّمؾ ومٚمٞمٛمًحٝم٤م - ظمٌث٤م: رواي٦م وذم أذى: ىم٤مل أو - ىمذرا ومٞمٝمام رأى وم٢من ٟمٕمٚمٞمف ذم

 ش.ومٞمٝمام

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ هق

 .إًمخ... يقم ذات

 [: ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿش ]ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح» 

 ُمـ صححف وىمد ومٞمف ؿمٌٝم٦م ٓ طمج٦م صحٞمح اًمِمقاهد هبذه وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .إئٛم٦م ُمـ قمروم٧م

 .ًمف اطمتججٜم٤م ح٤م واوح دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ىم٤مل وىمد. اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمٙمالم ظم٤ممت٦م ذم وؾمٞم٠ميت قم٤مئِم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم

 وم٢من هب٤م يٕمٚمؿ مل ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف وذم صغم ُمـ أن اًمٗم٘مف ُمـ ومٞمف: ىمٚم٧م: »اعمٕم٤ممل ذم اخلٓم٤ميب

 ش.قمٚمٞمف إقم٤مدة وٓ جمزي٦م صالشمف
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 قمٛمر اسمـ قمٛمؾ يدل وقمٚمٞمف اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل يمام اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ذه٥م هذا وإمم

 زيد قمـ ُمٓمرف سمـ حمٛمد أن٠ٌم: ه٤مرون سمـ يزيد قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى وم٘مد قمٜمف اهلل ريض

 ردائف قمٜمف ومٜمزع ٟم٤مومع وم٠مت٤مه دم وومٞمف ردائف ذم يّمكم قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ

 .صالشمف ذم وُم٣م رداءه قمٚمٞمف وأخ٘مك

 يّمكم هق سمٞمٜمام قمٛمر اسمـ أن ؾم٤ممل قمـ اًمزهري قمـ ُمٕمٛمر أن٠ٌم: اًمرزاق قمٌد وقمـ

 ُم٤م قمغم سم٘مل ُم٤م أتؿ صمؿ ومٖمًٚمف سمامء ومج٤مؤوه إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر وم٤مٟمٍمف دُم٤م صمقسمف ذم رأى

 .يٕمد ومل صالشمف ُمـ ُم٣م

 اضمتٜم٤مب سم٤مب» ذم ىم٤مل وم٘مد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق: ىمٚم٧م

 :اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات ُمـش اًمٜمج٤مؾم٦م

 اًمٕمٚمامء ُمـ ـم٤مئٗم٦م وىم٤مًمف قمٚمٞمف إقم٤مدة ومال ضم٤مهال أو ٟم٤مؾمٞم٤م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م صغم وُمـ»

 ش.سمف اًمٕم٤ٌمدة شمٌٓمؾ ومال ٟم٤مؾمٞم٤م أو خمٓمئ٤م ومٕمٚمف إذا اعمحٔمقر اضمتٜم٤مب ُم٘مّمقده يم٤من ُمـ ٕن

 ش:اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 قمٌد سمف أومتك ُم٤م - اعمقؾمقؾمقن ومٞمٝم٤م وؿمدد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمف ؾمٝمؾ مم٤م يٕمٜمل - ذًمؽ وُمـ»

 واًمِمٕمٌل وجم٤مهد وؾم٤ممل وـم٤موس اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد رسم٤مح أيب سمـ وقمٓم٤مء قمٛمر سمـ اهلل

وزاقمل واحلٙمؿ إنّم٤مري ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك واًمزهري اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ  وُم٤مًمؽ وٕا

 رأى إذا اًمرضمؾ أن: وهمػمهؿ اًمروايتلم أصح ذم أمحد واإلُم٤مم صمقر وأبق راهقيف سمـ وإؾمح٤مق

ٞمٝم٤م ًمٙمٜمف يٕمٚمٛمٝم٤م يم٤من أو هب٤م قم٤مح٤م يٙمـ مل اًمّمالة سمٕمد ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف أو سمدٟمف قمغم  يٜمًٝم٤م مل أو ًٟم

 ش.قمٚمٞمف إقم٤مدة وٓ صحٞمح٦م صالشمف أن إزاًمتٝم٤م قمـ قمجز ًمٙمٜمف

 ش:اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل صمؿ اًمٕمٚمامء مجٝمقر إمم سمذًمؽ اًم٘مقل اًمٜمقوي وٟم٥ًم

 وهق اًمدًمٞمؾ ذم ىمقي وهق وُم٤مًمؽ رسمٞمٕم٦م ُمذه٥م وهق أىمقل وسمف: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل»

 ش.اعمخت٤مر

 ًمّمح٦م ذـم٤م ًمٞمس اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م أن قمغم دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م صح وإذا

 ذـم٤م يم٤مٟم٧م ومٚمق اخلٚمع، ىمٌؾ صغم يم٤من ُم٤م قمغم سمٜمك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف اًمّمالة
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 ىم٤مل إصقل ذم شم٘مرر يمام اعمنموط قمدم ذم قمدُمف ي١مصمر اًمنمط ٕن اًمّمالة ٓؾمت٠منػ

 صح٦م ذوط ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م سم٠من اًم٘م٤مئٚمقن سمف اؾمتدل واحلدي٨م: »اًمِمقيم٤مين

 ىمٌؾ صاله٤م اًمتل اًمّمالة قمغم اؾمتٛمراره ٕن هلؿ ٓ قمٚمٞمٝمؿ قمرومٜم٤مك يمام وهق اًمّمالة

 اجلٛمٝمقر وأضم٤مب ذـم٤م، اًمٓمٝم٤مرة يمقن قمدم قمغم يدل هل٤م اؾمتئٜم٤مومف وقمدم اًمٜمٕمؾ ظمٚمع

د سم٠من هذا قمـ  يٚمزم وٓ وٟمحقمه٤م واًمٌّم٤مق يم٤معمخ٤مط اعمًت٘مذر اًمٌمء هق سم٤مًم٘مذر اعمرا

 ضمؼميؾ وإظم٤ٌمر قمٜمف ُمٕمٗمقا  يًػما  دُم٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ وسم٠منف ٟمج٤ًم يٙمقن أن اًم٘مذر ُمـ

 ذمش اًم٤ٌمرع» ذم ىم٤مًمف سمام اجلقاب هذا ويرد. ُمًت٘مذر سمٌمء صمٞم٤مسمف شمتٚمقث ًمئال سمذًمؽ ًمف

ـَ اًْمَٖم٤مئِطِ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػمه  قمـ سم٤مًمٖم٤مئط يمٜمك أنف [2: اح٤مئدة]♂ َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

 همػم اعمًت٘مذر ومجٕمٚمف. اإلٟم٤ًمن سمدن ُمـ اخل٤مرج اًم٘مذر اًمٜمجس: إزهري وىمقل اًم٘مذر

 ح٤م أنف اًمٔم٤مهر سم٤مًم٘مذر اًمّمالة طم٤مًم٦م ذم ضمؼميؾ وإظم٤ٌمر حتٙمؿ قمٜمف ُمٕمٗمق ٟمجس أو ٟمجس

 ًمذًمؽ يم٤من ًمق ٕنف اًمتٚمقث عمخ٤موم٦م ٓ اًمّمالة ذم دمٜمٌٝم٤م جي٥م اًمتل اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م

 أن قمغم ومٞمٝم٤م سمام ًمٚمتٚمقث ُمٔمٜم٦م ًمًٌٝمام طم٤مل اًم٘مٕمقد ٕن اًمّمالة ذم اًمدظمقل ىمٌؾ ٕظمؼمه

 اًمٚمٖم٦م أئٛم٦م سملم ًمالشمٗم٤مق اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقرة اخل٨ٌم رواي٦م ذم ُمثٚمف يٛمٙمـ ٓ اجلقاب هذا

 ش.واًمٖم٤مئط اًمٌقل مه٤م إظمٌثلم أن وهمػمهؿ

 :احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمدش اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 :ًمقضمقه يّمح ٓ اًمٓم٤مهرات ُمـ ٟمحقه أو خم٤مط ُمـ يًت٘مذر ُم٤م قمغم ذًمؽ وشم٠مويؾ

 .ظمٌث٤م يًٛمك ٓ ذًمؽ أن: أحدها

 .يٌٓمٚمٝم٤م ٓ وم٢مٟمف اًمّمالة قمٜمد سمٛمًحف ي١مُمر ٓ ذًمؽ أن: الثاين

 .اًمٙمراه٦م أطمقاًمف وم٠مىمؾ طم٤مضم٦م ًمٖمػم قمٛمؾ وم٢مٟمف اًمّمالة ذم اًمٜمٕمؾ ختٚمع ٓ أنف: الثالث

 أن قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م ُمـ اخلٚمع طمدي٨م ذمش ؾمٜمٜمف» ذم روى اًمدارىمٓمٜمل أن: اًمراسمع

د يم٤ٌمر واحلٚمؿش طمٚمٛم٦م دم ومٞمٝمام أن وم٠مظمؼمين أت٤مين ضمؼميؾ إن: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  .اًم٘مرا

 ([3/116) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 الـجاشة مظـة هل التل الثقاب دم الصالة جقاز

 :أطمقال ذم اًمّمالة ودمقز»

 واعمروع واعمرسمٞم٦م احل٤مئض يمثٞم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٔمٜم٦م هل اًمتل اًمثٞم٤مب ذم: األول

 وهل ضم٤مٟمٌف إمم وقم٤مئِم٦م اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من» وم٘مد واًمّمٌل

 وم٢مذا زيٜم٥م سمٜم٧م أُم٤مُمف طم٤مُمؾ وهق يّمكم يم٤من» وش سمٕمْمف وقمٚمٞمف ُمرط وقمٚمٞمٝم٤م طم٤مئض

 طمتك قم٤مشم٘مف قمغم وهل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغم محٚمٝم٤م ىم٤مم وإذا ووٕمٝم٤م وؾمجد ريمع

 ش.هب٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ صالشمف ىم٣م

 [:ىم٤مل صمؿ خترجيف قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ صمؿ]

 اعمرسمٞم٦م صمٞم٤مب ذم اًمّمالة ضمقاز قمغم دًمٞمؾش: »اإلهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل واحلدي٨م

 ش:ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤ملش ٟمج٤مؾمتٝم٤م يتح٘مؼ مل ُم٤م واًمّمٌل واحل٤مئض واعمروع

ٟم٤م أو آدُمٞم٤م محؾ ُمـ صالة ًمّمح٦م دًمٞمؾ ومٞمف»  وهمػممه٤م، وؿم٤مة ـمػم ُمـ ـم٤مهرا  طمٞمقا

 :ىم٤مل صمؿش إًمخ... ٟمج٤مؾمتٝم٤م شمتح٘مؼ طمتك ـم٤مهرة وأضم٤ًمدهؿ اًمّمٌٞم٤من صمٞم٤مب وأن

 واًمّمٌٞم٦م اًمّمٌل محؾ جيقز أنف واوم٘مف وُمـ اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل عمذه٥م يدل وهق»

 واح٠مُمقم ًمإلُم٤مم ذًمؽ وجيقز واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض صالة ذم اًمٓم٤مهر احلٞمقان ُمـ وهمػممه٤م

 ذم ذًمؽ ضمقاز وُمٜمٕمقا  اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ أصح٤مب ومحٚمف واعمٜمٗمرد

 أنف ذم يم٤مًمٍميح أو سيحش اًمٜم٤مس ي١مم: »ىمقًمف ٕن وم٤مؾمد اًمت٠مويؾ وهذا. اًمٗمريْم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص أنف وسمٕمْمٝمؿ ُمٜمًقخ أنف اح٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض وادقمك. اًمٗمريْم٦م ذم يم٤من

 قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ وم٢مٟمف ُمردودة سم٤مـمٚم٦م اًمدقم٤موى هذه ويمؾ. ًميورة يم٤من أنف وسمٕمْمٝمؿ

 خي٤مًمػ ُم٤م ومٞمف وًمٞمس ذًمؽ ضمقاز ذم سيح صحٞمح احلدي٨م سمؾ إًمٞمٝم٤م رضورة وٓ

 ُمٕمدشمف ذم ًمٙمقٟمف قمٜمف ُمٕمٗمق اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ ضمقومف ذم وُم٤م ـم٤مهر أدُمل ٕن اًمنمع ىمقاقمد

 وإومٕم٤مل هذا قمغم ُمتٔم٤مهرة اًمنمع ودٓئؾ اًمٓمٝم٤مرة قمغم وأضم٤ًمدهؿ إـمٗم٤مل وصمٞم٤مب

 أن: قمٜمف ُمٕمدل ٓ اًمذي وم٤مًمّمقاب: »ىم٤مل صمؿش شمٗمرىم٧م أو ىمٚم٧م إذا شمٌٓمٚمٝم٤م ٓ اًمّمالة ذم
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 ُمًتٛمر وذع ًمٜم٤م ضم٤مئز ومٝمق اًمٗمقائد هذه قمغم واًمتٜمٌٞمف اجلقاز ًمٌٞم٤من يم٤من احلدي٨م

 ش.اًمديـ يقم إمم ًمٚمٛمًٚمٛملم

 حلػ ذم يّمكم ٓ يم٤من: ىم٤مًم٧م أجْم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م شم٘مدم ُم٤م يٕم٤مرض وىمد هذا

 .ٟم٤ًمئف

 حمٛمد قمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ أؿمٕم٨م ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٜمٝم٤م ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـ ؾمػميـ سمـ

 ذم يمام ومٗمٞمف صم٘م٦م وهق هذا أؿمٕم٨م همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 ش.اًمت٘مري٥م»

. ُمٜم٘مٓمع وهذا قم٤مئِم٦م قمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ هِم٤مم قمـ مح٤مد قمـ داود أبق رواه صمؿ

: وىم٤مل حيدصمٜمل ومٚمؿ قمٜمف حمٛمدا ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل صدىم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد وؾمٛمٕم٧م: »مح٤مد ىم٤مل

 ومًٚمقا  ٓ أو صم٧ٌم ُمـ أؾمٛمٕمتف أدري وٓ ؾمٛمٕم٧م ممـ أدري وٓ زُم٤من ُمٜمذ ؾمٛمٕمتف

 ش.قمٜمف

 .إؾمٜم٤مده ذم ؿم٘مٞمؼ يذيمر مل ؾمػميـ اسمـ قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م رواه ويمذًمؽ: ىمٚم٧م

 :ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ قمٜمف أجْم٤م أمحد وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أن ٟمٌئ٧م

 .اًمٜم٤ًمء ُمالطمػ ذم اًمّمالة يمره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ؾمػميـ اسمـ قمـ ىمت٤مدة ورواه

 .سمف ىمت٤مدة صمٜم٤م: ىم٤مل مه٤مم صمٜم٤م: ىم٤مل قمٗم٤من صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 اًمِم٤مذ اًمٚمٗمظ هبذا ؾمٞمام ٓ وٕمٞمػ ومٝمق ُمرؾمؾ ًمٙمٜمف اًمًت٦م رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اُمتٜم٤مقمف ٕن صحٞمح٤م اعمٕمٜمك هذا وًمٞمس سم٤معمٕمٜمك رواي٦م وًمٕمٚمف

 شمٚمؽ ذم شم٘مدم يمام ُمرارا ومٕمٚمف أنف صم٧ٌم إذا ؾمٞمام ٓ يمراهتف قمغم يدل ٓ أُمر ُمـ

 واعمث٧ٌم ٟم٤مف قم٤مئِم٦م وطمدي٨م ُمثٌت٦م وهل وطمذيٗم٦م وُمٞمٛمقٟم٦م قم٤مئِم٦م قمـ إطم٤مدي٨م

: ي٘م٤مل سم٠من ممٙمـ هٜم٤م اجلٛمع وًمٕمؾ اجلٛمع إُمٙم٤من وقمدم اًمتٕم٤مرض قمٜمد اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم

 قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل اؾمتٛمرار ٟمٗم٧م إٟمام هذا طمديثٝم٤م ذم قم٤مئِم٦م إن
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 ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف يٜمٗمل ٓ ويم٤منش يم٤من: »صٞمٖم٦م قمٚمٞمف يدل ح٤م ٟم٤ًمئف حلػ ذم اًمّمالة

 احلدي٨م ذم يمام ًمذًمؽ ومٕمٚمف روت ىمد ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م أن اجلٛمع هذا وي٘مقي أطمٞم٤مٟم٤م

 :سمٚمٗمظ أجْم٤م قمٜمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ ُم٤م ُمٜمف وأسح اًمٗمّمؾ هذا ُمـ إول

 وم٢من طم٤مئض ـم٤مُم٨م وأن٤م اًمقاطمد اًمِمٕم٤مر ذم ٟمٌٞم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل أن٤م يمٜم٧م

 يم٤من أنف ُمٗمٝمقُمف وم٢من. احلدي٨م... ومٞمف وصغم يٕمده ومل ُمٙم٤مٟمف همًؾ رء ُمٜمل أص٤مسمف

 .رء ُمٜمٝم٤م يّمٌف مل إن اًمِمٕم٤مر ذم يّمكم

: واًمدصم٤مر سمدٟمف يكم مم٤م جيٕمٚمف: أي اإلٟم٤ًمن يًتِمٕمره اًمذي اًمثقب هقش: اًمِمٕم٤مر»و

 .اًمٚمح٤مف وهق اًمثٞم٤مب ومقق يٚمًٌف ُم٤م

 :ىم٤مًم٧م أظمر طمديثٝم٤م يمٚمف هذا ُمـ وأسح

 أصٌح ومٚمام يم٤ًمء ومقىمف أخ٘مٞمٜم٤م وىمد ؿمٕم٤مرٟم٤م وقمٚمٞمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٧م

 ي٤م: رضمؾ: وم٘م٤مل ضمٚمس صمؿ اًمٖمداة ومّمغم ظمرج صمؿ ومٚمًٌف اًمٙم٤ًمء أظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 إمم هب٤م ومٌٕم٨م يٚمٞمٝم٤م ُم٤م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘مٌض دم ُمـ عمٕم٦م هذه اهلل رؾمقل

 ومدقمقتش إزم هب٤م أرؾمكم صمؿ وأضمٗمٞمٝم٤م هذه اهمًكم: »وم٘م٤مل اًمٖمالم يد ذم ُمٍمورة

 وهل اًمٜمٝم٤مر سمٜمّمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومج٤مء إًمٞمف وم٠مطمرهت٤م أضمٗمٗمتٝم٤م صمؿ ومٖمًٚمتٝم٤م سم٘مّمتل

 ش.قمٚمٞمف

 اًمٕم٤مُمري٦م ضمحدر أم مح٤ميت طمدصمتٜمل: ىم٤مًم٧م ؿمداد سمٜم٧م يقٟمس أم رواي٦م ُمـ ًمٙمٜمف

 قمٚمٛم٧م وُم٤مش: »اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل وىمدش اًمت٘مري٥م» ذم يمام طم٤مهلام يٕمرف وٓ. قمٜمٝم٤م

 ش.شمريمقه٤م ُمـ وٓ اهتٛم٧م ُمـ اًمٜم٤ًمء ذم

 اًمذي اًمٙم٤ًمء ذم اًمًالم قمٚمٞمف صالشمف ذم سيح ومٝمق داود أبق أظمرضمف واحلدي٨م

 اًمّمالة يٕمد ومل سمٖمٚمًف وم٠مُمر اًمدم عمٕم٦م ومٞمف أن ًمف شمٌلم طمتك زوضمف هق سمف ُمٚمتحٗم٤م يم٤من

 اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م أن قمغم آظمر دًمٞمؾ صح ًمق - ومٝمق إًمٞمٜم٤م ًمٜم٘مٚم٧م أقم٤مده٤م ًمق ٕنف أضمٚمف ُمـ

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق اًمّمالة ًمّمح٦م ذـم٤م ًمٞمس
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د ًمٞمس قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي قم٤مئِم٦م ومحدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م  ٟمٗمل ُمٜمف اعمرا

د سمؾ ُمٓمٚم٘م٤م وصمٞم٤مهبـ اًمٜم٤ًمء حلػ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة  اًمّمالة قمٚمٞمف دواُمف ٟمٗمل اعمرا

 وـمري٘م٦م اعمقوقع هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م جمٛمقع يٗمٞمده ُم٤م هذا ذًمؽ قمغم واًمًالم

 .أقمٚمؿ واهلل. سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع

 ([.3/114) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 كجاشة أصابتف قد مركقب عذ الصالة جقاز

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف ىمد ُمريمقب قمغم [:فقف الصالة جتقز مما] الثاين»

 ش.شمٓمققم٤م ظمٞمؼم إمم ُمتقضمف وهق مح٤مر قمغم صغم

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم ظمرضمف صمؿ. ]اإلؾمٜم٤مد صحٞمح احلدي٨م

 ؾمػميـ سمـ أنس قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

جتف اًمتٛمر سمٕملم ومٚم٘مٞمٜم٤مه اًمِم٤مم ُمـ ىمدم طملم اٟم٤ًم اؾمت٘مٌٚمٜم٤م: ىم٤مل  مح٤مر قمغم يّمكم ومرأ

 اًم٘مٌٚم٦م؟ ًمٖمػم شمّمكم رأجتؽ: وم٘مٚم٧م - اًم٘مٌٚم٦م ي٤ًمر قمـ يٕمٜمل - اجل٤مٟم٥م ذا ُمـ ووضمٝمف

 .أومٕمٚمف مل ومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م أين ًمقٓ: وم٘م٤مل

 :رؿمٞمد اسمـ ىم٤ملش. احلامر قمغم اًمتٓمقع صالة سم٤مب» اًمٌخ٤مري ًمف وسمقب

 سمؾ اًمٗمْمالت ـم٤مهرة شمٙمقن أن اًمداسم٦م قمغم اًمتٓمقع ذم يِمؽمط ٓ أنف ُم٘مّمقده»

 ي١مظمذ: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل. اًمٜمج٤مؾم٦م يامس ٓ أن سمنمط واطمد اعمريمقسم٤مت ذم اًم٤ٌمب

 إذا ؾمٞمام ٓ ُمتٕمذر ُمٜمف اًمتحرز ُمع ُمالُمًتف ٕن احلامر قمرق ـمٝم٤مرة احلدي٨م هذا ُمـ

 هذا وذم: »ىم٤مل صمؿ طمجر ٓسمـش اًمٗمتح» ذم يمذاش اًمٕمرق واطمتٛمؾ ريمقسمف ذم اًمزُم٤من ـم٤مل

 سمٌمء ي٤ٌمذ ٓ ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف ُمقوع قمغم صغم ُمـ أن ُم٣م ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م

 ش.ُمٜمٗمذه٤م قمغم وًمق ٟمج٤مؾم٦م ُمـ ختٚمق ٓ اًمداسم٦م ٕن صحٞمح٦م صالشمف أن ُمٜمف

 ُمـ سم٤مب» سمـش اعمٜمت٘مك» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمديـ جمد اًمؼميم٤مت أبق ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 وطمدي٨م قمٛمر اسمـ طمدي٨م ومٞمف وؾم٤مقش ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف ىمد أو ٟمجس ُمريمقب قمغم صغم
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 اًمّمالة ضمقاز قمغم سم٤محلديثلم اعمّمٜمػ واؾمتدلش: »ذطمف» ذم اًمِمقيم٤مين وم٘م٤مل. أنس

 سم٠من اًم٘مقل قمغم إٓ يتؿ ٓ وهق ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف اًمذي واعمريمقب اًمٜمجس اعمريمقب قمغم

 ٕن ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف ُم٤م قمغم اًمّمالة ضمقاز قمغم سمف آؾمتدٓل يّمح ٟمٕمؿ قملم، ٟمجس احلامر

 ش.هب٤م اًمتٚمقث قمـ يٜمٗمؽ ٓ احلامر

 قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق اًمراطمٚم٦م قمغم اًمتٓمقع صالة ضمقاز قمغم أجْم٤م دًمٞمؾ ومٞمف واحلدي٨م

 .حمٚمف ذم اًمٌح٨م وؾمٞم٠ميت

 ([.3/102) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وضقؤه اكتؼض أو الطفارة كيس دـ صذ ما عذ البـاء

 ًمٞم١مم ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن هب٤م ذيمرت إذـم٦م أطمد ًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م... :مداخؾة

 وهق ومرضمع ومذه٥م أُم٤ميمٜمٙمؿ، اًمزُمقا : وم٘م٤مل ـمٝم٤مرة، قمغم ًمٞمس أنف ومتذيمر أصح٤مسمف

 قمٛمٚمٞم٦م شمتؿ ومٙمٞمػ سمٜمك، أنف اًمٌٜم٤مء، يمٚمٛم٦م هٜم٤مك أن٧م ومذيمرت ومّمغم، وَمَٙمؼَم  ُم٤مء ي٘مٓمر

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من هؾ ذيمر، اًمذي احلدي٨م هذا ذم اًمّمالة هذه ذم هؾ صمؿ أوًٓ، اًمٌٜم٤مء

 اًمتٙمٌػم؟ ىمٌؾ أم ًمٞمٖمتًؾ ذه٥م صمؿ هبؿ صغم ىمد

 وأظمر هريرة، أيب طمدي٨م ُمـ أطمدمه٤م اصمٜم٤من طمديث٤من هٜم٤مك: اجلقاب :الشقخ

 .اًمث٘مٗمل سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ

 يٙمؼم أن ىمٌؾ ومتذيمر اًمٗمجر صالة يّمكم ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: ي٘مقل إول احلدي٨م

 .هبؿ وصغم وضم٤مء واهمتًؾ ومذه٥م ضمٜم٤مسم٦م، قمغم أنف

 .ُمقوققمٜم٤م ًمٞمس احلدي٨م هذا

 ًمّمالة يقم ذات يمؼم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سمٙمرة أيب طمدي٨م سمحثٜم٤م، هق اًمث٤مين احلدي٨م

 .هبؿ ومّمغم ُم٤مء ي٘مٓمر ورأؾمف وضم٤مء ومذه٥م ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر شمذيمر، صمؿ اًمٗمجر

 ُم٤م قمغم سمٜمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف احلدي٨م هذا إن: ٟم٘مقل ٟمحـ اًمث٤مين احلدي٨م هذا

 .ىمٌؾ ُمـ صغم
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 يٙمقن يم٠من صالشمف يٌٓمؾ ُم٤م ًمٚمٛمّمكم وىمع إذا اًمٕمٚمامء، سملم ظمالومٞم٦م ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤م

 قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمٜمقاىمض ظمالف قمغم ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض ُمٜمف ظمرج يّمكم وهق ُمثالً 

 سمٓمؾ اًمدم ظمرج ووقؤه، سمٓمؾ هذا اًمقوقء، يٜم٘مض اًمرقم٤مف أن ي٘مقل ومٛمـ اًمٕمٚمامء،

 .سمف ي٘مقل ُمـ ووقؤه،

ش  رحي٤مً  جيد أو صقشم٤مً  يًٛمع طمتك يٜمٍمف ومال: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٜمقاىمض أُم٤م

 يٌٜمل ومٝمؾ وشمقو٠م، ذه٥م صمؿ اعمّمكم ُمـ ظمرج ٟم٤مىمض وم٠ميُّ  قمٚمٞمٝم٤م، ُُمَتَٗمؼ ٟمقاىمض ومٝمذه

 هذه اٟمت٘مْم٧م صمؿ ـمٝم٤مرة قمغم صاله٤م اًمتل اح٤موٞم٦م اًمّمالة يٕمتؼم: أي صالشمف، قمغم

 اًمّمالة هذه شمٌ٘مك أم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمالة ٟم٘مْم٧م هؾ اعمٜمت٘مْم٦م اًمٓمٝم٤مرة هذه اًمٓمٝم٤مرة،

 :ًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن ومٝمٜم٤م صحٞمح٦م؟

 وم٤مٟمت٘مض ُمثالً  ريمٕم٦م صغم صغم، ُم٤م أي ُم٣م، ُم٤م قمغم يٌٜمل: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 صاله٤م دام ُم٤م صاله٤م اًمتل اًمريمٕم٦م أي يٌٜمل ومٛمٕمٜمك اًمٜمقاىمض، ُمـ سمٜم٤مىمض ووقؤه

 اًمّمٌح يّمكم يم٤من ًمق: أي يٌٜمل، ووقءه ضَمَدد وم٢مذا صحٞمح٦م، ريمٕم٦م ومٝمل ـمٝم٤مرة قمغم

 .واطمدة سمريمٕم٦م ي٠ميت وإٟمام سمريمٕمتلم ي٠ميت ٓ

 ومٝمق هل٤م، ىمٞمٛم٦م ٓ اًمريمٕم٦م شمٚمؽ أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمّمالة يًت٠منػ أنف ي٘مقل ُمـ أُم٤م

 .ضمديد ُمـ اًمّمالة يٌتدئ

ح اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ سمٙمرة أيب طمدي٨م ٌْٓمؾ ُم٤م ًمف قَمَرض ُمـ أن شُمرضم   ُي

 اًمٜمًٞم٤من، هق إقمذار وُمـ ُمٕمذورًا، يم٤من أنف دام ُم٤م صغم، ُم٤م قمغم يٌٜمل أنف صالشمف

 وهق اًمّمالة ذم دظمؾ طمٞم٨م سمٙمرة6 أيب ىمّم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل وىمع ُم٤م وهذا

 وهذه. اًمّمالة وم٤مسمتدأ: ىم٤مل ُم٤م ومّمغم ُم٤مءً  ي٘مٓمر ورأؾمف وضم٤مء واهمتًؾ ومذه٥م ضمٜم٥م،

 .ٟم٤مطمٞم٦م

ٌَلم   أن يريد يم٤من ًمق اًمًالم قمٚمٞمف أنف: إظمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م  احل٤مدصم٦م هذه ُمثؾ أن ُٕمتف ُي

 أن سمٞمده إؿم٤مرة هلؿ ي٘مقل أن إًمٞمٝمؿ يِمػم سم٠من طم٤مضم٦م ُمـ سمف يٙمـ مل ًمف وىمٕم٧م اًمتل

 همػم قمغم أنٜمل شمذيمرت ٕين صاليت سمٓمٚم٧م أن٤م.. سمٚم٤ًمٟمف هلؿ ي٘مقل وإٟمام ُمٙم٤مٟمٙمؿ،

 هلؿ يٍمح ٓ إؿم٤مرة إًمٞمٝمؿ يِمػم أن أُم٤م آشمٞمٙمؿ، طمتك اؾمؽمحيقا  وم٤مضمٚمًقا  ـمٝم٤مرة،
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 قمالُم٤مت ومٝمذه اًمّمالة، ذم طم٘مٞم٘م٦م وهؿ اًمّمالة، ذم يم٠مهنؿ ُيْقىِمٗمٝمؿ أن وصم٤مٟمٞم٤مً  سمٕم٤ٌمرة،

 .اًمّمالة أتؿ: أيش ومّمغم: »ىمقًمف أن شم١ميمد

 .هٜم٤م اًمٌٜم٤مء سمٙمٚمٛم٦م اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمؽ ووح: وم٢مذاً 

 هبؿ صغم وم٢مذا ضمٜم٤مسم٦م، قمغم يم٤من أنف ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك آظمر اؾمتٞمْم٤مطم٤مً  ُأريد :مداخؾة

 قمغم هبؿ يٌٜمل أنف ىمٚم٧م ُم٤م ومح٥ًم ريمٕم٦م، صغم اإلُم٤مم أن اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ريمٕم٦م

 .إومم اًمريمٕم٦م

 ومّمالشمف وم٤مؾمد، قمغم سمٜمل ُم٤م إن: شم٘مقل اًمتل اًم٘م٤مقمدة هٜم٤مك أن ٟم٘مقل أٓ: ـمٞم٥م

 .ضمٜم٤مسم٦م قمغم يم٤من أصالً  ٕنف وم٤مؾمدة6 يم٤مٟم٧م أصالً 

 وم٤مؾمدة؟ أهن٤م قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :الشقخ

 .اًمّمالة إمم دظمؾ قمٜمدُم٤م ضمٜم٤مسم٦م قمغم يم٤من أصالً  أنف :مداخؾة

 ٓ َرسَمٜم٤َم▬ ٟم٤مد، هذا ُمتٕمٛمد، همػم هذا ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ أظمل، ي٤م ُمٕمٚمٞمش :الشقخ

ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َماظِمْذَٟم٤م ًِ  .[642:اًمٌ٘مرة]♂ َأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ  َٟم

 صٞم٤مُمف؟ يٌٓمؾ هؾ ٟم٤مؾمٞم٤ًم؟ رُمْم٤من ذم ي٠ميمؾ ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: مت٤مُم٤مً  يِمٌف اًم١ًمال هذا 

 .ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من ٕنف ٓ،: اجلقاب

 رُمْم٤من ذم ٟم٤مؾمٞم٤مً  ي٠ميمؾ اًمذي: ومٜم٘مقل اًمٕم٤مُمد، قمغم اًمٜم٤مد ٟم٘مٞمس أن يّمح ومٝمؾ

 رُمْم٤من؟ ذم قم٤مُمداً  ي٠ميمؾ يم٤مًمذي

 .ُمثالً  يًتقي٤من ٓ

 ًمٙمـ صحٞمح٦م، اًم٘م٤مقمدة وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م: ٟم٘مقل أن ٟمريد ومحٞمٜمام

 قمغم شمٌٜمل أن٧م: ٟم٘مقل ٟمحـ وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م: ٟمٗمًٝم٤م اًم٘م٤مقمدة ؾمٜمٓمٌؼ

 أو اًمقوقء هذا وشمذيمر ًمقوقئف ٟم٤مس وهق يّمكم اًمذي أن قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف وم٤مؾمد6

 .وم٤مؾمد قمغم سمٜمك أنف قمٚمٞمٝم٤م ومٌٜمك اًمّمالة ذم وَمَتَذيَمره جلٜم٤مسمتف، ٟم٤مؾمٞم٤مً 

 .واوح. اعمدقمك ظمالف قمغم أن واًمدًمٞمؾ دًمٞمؾ إمم سمح٤مضم٦م ٟمحـ ٓ، 
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 .ؾم١مال... :مداخؾة

 .شمٗمْمؾ :الشقخ

 ..ٟم٤مد وهق ـمٝم٤مرة همػم قمغم شم٤مُم٦م صالة يّمكم اًمذي إن: ُمثالً  ٟم٘مقل ح٤مذا :مداخؾة

 ..قمٛمر أثر ذم هذا :الشقخ

 .سم٤مًمريمٕم٦م اقمتد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من احلدي٨م ٟمتٌع أنف ُمثالً  أٓ :مداخؾة

 ًم٘مٚمٜم٤م ًمٕمٛمر وىمع يمام اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اًمّمالة، سمٕمد احلدي٨م يم٤من ًمق :الشقخ

 ذًمؽ ُمـ أقمؿ ضمزئٞم٦م ذم قمٛمر أثر ـمٌ٘مٜم٤مه٤م، ضمزئٞم٦م ذم ظم٤مص احلدي٨م ًمٙمـ سم٤محلدي٨م،

 .سمٛمٙم٤مٟمف رء يمؾ وووٕمٜم٤م ومٓمٌ٘مٜم٤مه،

 اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسم٤مر إمم يِمػمون اعمذاه٥م ومٌٕمض سم٤مًمذات، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم :مداخؾة

 .اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسمر أنف ؿمؽ ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن سمام هٜم٤م، اًمٕمٛمؾ يمٞمػ يٕمٜمل

 أنف اإلٟم٤ًمن ممٙمـ هٜم٤م، ُمثالً  ممٙمـ يٕمٜمل هذا، ممٙمـ ؿمؽ، ٓ ٟمحـ ٟم٘مقل ُم٤م ٓ، :الشقخ

 أُمٙمـ وم٢مذا هذا، يٛمٙمـ ويتقو٠م هٜم٤م ي٘مػ ويتقو٠م ي٠ميت اًم٘مٌٚم٦م، قمـ يٜمحرف ٓ أن شمذيمر إذا

 دسمر ُمثالً  ووع ذم اعمٙم٤من ٕن سمد6 وٓ يم٤من إذا أُم٤م اًم٘مٌٚم٦م، قمـ يٜمحرف ٓ أن حيرص أن ومٕمٚمٞمف

ٟمحراف اًم٘مٌٚم٦م، قمـ ُمٜمحروم٤مً  إًمٞمٝم٤م يذه٥م أن ًمف سمد ومال اًم٘مٌٚم٦م  يمؾ مت٤مُم٤مً، يم٤محلدث اًم٘مٌٚم٦م قمـ وم٤م

٥ٌم اهمتٗمرت إذا اًمٓمٝم٤مرة هلذه ًمٙمـ ذط، واًمٓمٝم٤مرة ذط، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل أي ُمٜمٝمام،  قمذر سًم

 .ٟمٕمؿ. يمذًمؽ إٓ يٛمٙمـ ٓ قمٜمدُم٤م هذا، احلٙمؿ سمٜمٗمس شمٚمحؼ اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسم٤مر ومٙمذًمؽ ذقمل،

 اعمّمٚملم يٌ٘مل هؾ ؾمجقده، أو ريمققمف ذم شمذيمر اإلُم٤مم يم٤من إذا ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 هذا هؾ إًمٞمٝمؿ، أؿم٤مر أنف اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمٜم٤م ُمـ ًمف جيقز وهؾ اهلٞمئ٦م هذه قمغم

 .ُمٕمٝمؿ يتٙمٚمؿ أن ًمف جيقز ٓ أنف يٕمٜمل

 يتٙمٚمؿ؟ أن جيقز ٓ :الشقخ

 ...ؾم٤مضمديـ يم٤مٟمقا  ُمثالً  :مداخؾة
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 يتٙمٚمؿ؟ أن ًمإلُم٤مم جيقز ٓ أنف هق أظمػماً  وم١ًماًمؽ اًمّمقرة، ومٝمٛم٧م أن٤م :الشقخ

 وم٘مط؟ إحي٤مء هلؿ يقطمل أن أو ُمٕمٝمؿ يتٙمٚمؿ أن ًمف جيقز هؾ :مداخؾة

 قمٞمٜمف قمغم ُرسمُّقا  يم٤مٟمقا  إذا َي١ُمُمٝمؿ، هق اًمذيـ اجلامقم٦م سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا :الشقخ

 اًمّمالة، ذم يزال ٓ ٕنف يتٙمٚمؿ6 أن ًمف جيقز ومال ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر إذا قمٚمٞمف ويٗمٝمٛمقن

 .أطمدهؿ ُيٜمٞم٥م أن سمدٓ  ومحٞمٜمئذٍ  اًمٞمقم، واىمع هق يمام يمذًمؽ ًمٞمًقا  اجلامقم٦م يم٤من إذا أُم٤م

 ومُٞمَ٘مّدم صحٞمح٦م، اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمالة.. يٕمٜمل اًم٤ًمسمؼ، احلٙمؿ قمغم يؽمشم٥م مم٤م وهذا 

 .اًمّمالة هبؿ ًمٞمتؿ أطمدهؿ

 .أظمرى إمم مج٤مقم٦م ُمـ ختتٚمػ إذاً  وم٤معم٠ًمخ٦م

 وأدرك رضمع أنف اومؽماض قمغم ُمٙم٤مٟمف هم٤مدر اإلُم٤مم، يرضمع قمٜمدُم٤م ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 ..ووٕمف يٙمقن يمٞمػ اًمّمالة، ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 قمغم سمٞمٙمٛمؾ وهق ومٞم٠ميت ريمٕم٦م، هبؿ وصغم اًمٗمجر، يّمكم يم٤من أنف اومؽمض :الشقخ

 وؾمجدشمٞمٝم٤م، وؾمجقده٤م سمريمققمٝم٤م أي اًمريمٕم٦م أيمٛمؾ ؾمٌؼ ومٞمام يم٤من إن اًمقوع، طم٥ًم

 .ريمٕمتلم هق ومٞمّمكم ريمٕم٦م، صغم يٙمقن ومام وإٓ ريمٕم٦م، أدرك أنف ومٞمٕمتؼم

 ..ضمديد ُمـ ُيـْحِرم يٕمٜمل :مداخؾة

ٌْٓمؾ ؿمٞمئ٤مً  يٗمٕمؾ ومل يتٙمٚمؿ مل إذا حيرم ُم٤م ٓ، ٓ، :الشقخ  ذم ومٝمق قمٛمدًا، اًمّمالة ُي

 ؾم١ماًمؽ؟ ضمقاب أظمذت أدري ُم٤م صالة،

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ...اًمتِمٝمد ذم وهق أطمدث إذا اعمقوقع ٟمٗمس ذم :مداخؾة

 .اًمتِمٝمد إمم يٕمقد :الشقخ

 .يًٚمؿ ُم٤م :مداخؾة

 .اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ هق سم٤مًمًالم اخلروج ٕن يًٚمؿ6 ٓ :الشقخ
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 .إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م سمٕمد وًمق :مداخؾة

 .إُمر اٟمتٝمك :الشقخ

 (  11: 61: 13/ 266/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 13: 11/ 266/ واًمٜمقر اهلدى) 

ر ذلؽ بعد ثؿ صالتف، الرجؾ أكؿؾ إذا     وضقء بغر أكف َتَذكَّ

 ُيٕمٞمد هؾ ووقء، سمٖمػم أنف شمذيمر ذًمؽ سمٕمد صمؿ صالشمف، اًمرضمؾ أيمٛمؾ إذا :السائؾ

 ُيٕمٞمده٤م؟ ٓ أم اًمّمالة

 .يٕمٞمد :الشقخ

 (  11: 10: 02/ 064/واًمٜمقر اهلدى) 

 تمجؾ ففؾ التالقة الصالة دم شقحرض أكف وعؾؿ اداء فؼد إذا

 الثاكقة مع وجتؿع الصالة

 اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمّمالة قمٜمد ؾمٞمحي اح٤مء أن وقُمٚمؿ اح٤مء وُمِ٘مد إذا: احلي ذم :السائؾ

 يٕمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة حتي واًمٕمٍم شمّمٚمٞمف ُم٤م اًمٔمٝمر: ُمثالً  أؾمت٤مذٟم٤م ُمث٤مل قمغم يٕمٜمل

 أن أنف أؾم٤مس قمغم أؤضمٚمٝم٤م أم وىمتٝم٤م، ذم اًمٔمٝمر أصكم طمتك أتٞمٛمؿ يًػم، واح٤مء حتي

  شم٠مظمػم؟ مجع ٟمٕمٛمؾ أن ًمٜم٤م سمٞمجقز

 . سم٤مًمتٞمٛمؿ وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة يّمكم ًمٚمت٠مظمػم، داقمل ذم ُم٤م ٓ، :الشقخ

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك :السائؾ

 . وإي٤مك :الشقخ

 .( 3.: 6: 11/   5/واًمٜمقر اهلدى) 
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 األخبثني أحد يدافع وهق صذ مـ

 ٓ وإٓ رأؾم٤ًم، شمً٘مط صالشمف، إظمٌثلم أطمد يّم٤مرع وهق صغم إٟم٤ًمن :السمال

 أبدا؟ شم٘مٌؾ

 .ٟم٤مىمّم٦م ًمٙمٜمٝم٤م صحٞمح٦م صالشمف ٓ،، يٕمٜمل حمِمقر وهق صغم :الشقخ

 يداومٕمف وهق وٓ ـمٕم٤مم سمحية صالة ٓ: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل

 ش.إظمٌث٤من

 .سمٜمٗمًف يٜمِمٖمؾ وُم٤م رسمف، ًمٕم٤ٌمدة سم٘مٚمٌف اعمًٚمؿ يتٗمَرغ أن هق احلدي٨م ُمـ واعم٘مّمقد 

 ذًمؽ ؿم٤مسمف، وُم٤م اًمٓمٝم٤مرة و اًمّمالة أريم٤من يمؾ قمغم  وحمتٗمظ هٙمذا صغم ًمق ًمٙمـ 

 .صحٞمح٦م ومّمالشمف

 وُم٤م اًمّمالة ًمٞمَُّمٚمـ ل اًمرضمؾ إن» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ًمف، يٜمٙمت٥م ؿمق شُمرى ي٤م ًمٙمـ 

ه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف ُيْٙمت٥َم ُٕمٝم٤م قُمنْمُ ًْ ٝم٤م ؾُمْدؾُمٝم٤م ؾُمٌُْٕمٝم٤م صُمْٛمٜمُٝم٤م شُم ًُ  .سم٤مًمٙمثػم هذاش ٟمِّْمُٗمٝم٤م مُخْ

 .ممٙمـ ىمدر أيمؼم اًمّمالة ُمـ ًمف ُيْٙمَت٥م أن إذاً  اإلٟم٤ًمن ومٚمٞمحرص 

 :.. (11: 11/   16/   واًمٜمقر اهلدى) 

 األخبثان مدافعة وعـد الطعام بحرضة الصالة

 سمحية صالة ٓ: »سمحدي٨م ٟمٌتدئٝم٤م ًمٙمـ ؾم١مال، ُمـ أيمثر قمٜمده اًمقاىمع :مداخؾة

 صالة ٓ أم.. صالة ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  أهلش صالة ٓ: »اعم٘مّمقد ُم٤مش إظمٌث٤من داومٕمف أو ـمٕم٤مم

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ أومتقٟم٤م شم٤مُم٦م،

 :اصمٜم٤من ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء اعم٠ًمخ٦م ذم :الشقخ

 ـمٕم٤مم، سمحية اعمًٚمؿ صغم إذا: أي يم٤مُمٚم٦م، صالة ٓ: سمٛمٕمٜمك أهن٤م: أطمدمه٤م

: ُمٕمٜمك هذا ُوِوَٕم٧م ُم٤مئدة هٜم٤م أن: أي اًمٔم٤مهر، اعمٕمٜمك ًمٞمس: ـمٕم٤مم سمحية واعم٘مّمقد
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 ُمع ارشمقى، طمتك وذب ؿمٌع طمتك أيمؾ ىمد ىمٌؾ ُمـ يم٤من هق ًمٙمـ ـمٕم٤مم، سمحية

 صالة ٓ: »اعم٘مّمقد وإٟمام ٓ،: اجلقاب اعم٘مّمقد؟ هق هذا هؾ اًمٓمٕم٤مم، ُوِوعَ  ذًمؽ

 .صغم ومٝمق ذًمؽ وُمع إًمٞمف، حمت٤مج ًمف شم٤مئؼ وهق: أيش ـمٕم٤مم سمحية

 اًمتقوٞمح، هذا سمٕمد -آٟمٗم٤مً – ىمٚم٧م يمام ٓ؟ أم صحٞمح٦م هل هؾ اًمّمالة ومٝمذه 

 اًمّمالة، يمامل ٟمٗمل اعم٘مّمقد أن اًمٕمٚمامء، أيمثر قمٚمٞمف اًمذي وهق إول اًم٘مقل: أىمقل

 .يم٤مُمٚم٦مً  صالة ٓ: أيش صالة ٓ» صحتٝم٤م، ٟمٗمل اعم٘مّمقد وًمٞمس

 اًمٓمٕم٤مم إمم شم٤مئؼ وهق صغم ُمـ: أي فم٤مهره، قمغم احلدي٨م أن: اًمث٤مين واًم٘مقل

 مت٤مم.. وهق يمذًمؽ سم٤مـمٚم٦م، صالشمف ومٝمذا سمف، ُمِمٖمقل وىمٚمٌف ومّمغم إًمٞمف، وسمح٤مضم٦م

ءً  واطمد اعمٕمٜمكش إظمٌث٤من يداومٕمف وهق: »احلدي٨م  اًمٗم٘مرة ذم أو إومم اًمٗم٘مرة ذم ؾمقا

 سم٠منف ىم٤مل وُمـ إظمرى، ذم ومٙمذًمؽش يم٤مُمٚم٦م صالة ٓ: »إومم ذم ىم٤مل ومٛمـ إظمرى،

 ومّمالشمف طم٤مىمـ وهق صغم  ومٞمٛمـ أجْم٤مً  ومٞم٘مقل سم٤مـمٚم٦م، صالشمف إن: أيش ُمٓمٚم٘م٤مً  صالة ٓ»

 .سم٤مـمٚم٦م صالة إهن٤م اًمث٤مين اًم٘مقل قمغم أجْم٤مً 

 قمٚمٞمف ىمقًمف يت٠موًمقا  أن: أي إول، اًم٘مقل قمغم اًم٘م٤مئٚملم اجلٛمٝمقر محؾ اًمذي

 ُمٜمٝم٤م حييين أُمقر، ذًمؽ قمغم محٚمٝمؿ اًمذيش.. يم٤مُمٚم٦م صالة ٓ» سمـش صالة ٓ: »اًمًالم

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اعمروي٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 ىمد أنف ُيقمهف ؿمٕمرة، ُدسُمره ُمـ وؾَمَح٥م اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مء يّمكم ىم٤مم إذا اعمّمكم أن وُمًٚمؿ،

ٌْٓمِؾ رء ُمٜمف ظمرج  ومال: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمّمالة، ُي

 ش.رحي٤مً  جيد أو صقشم٤مً  يًٛمع طمتك يٜمٍمف

 ؾمٛمع وٓ رحي٤مً  جيد مل وًمٙمٜمف سم٤مـمٜمف ذم ىمرىمرة ُمـ سمٌمء اإلٟم٤ًمن يِمٕمر ىمد: وم٢مذاً 

 .صالشمف ُمـ يٜمٍمف ٓ ومحٞمٜمئذٍ  صقشم٤ًم،

وه٤م ومٝمذه  : يٕمٜمل إٟمامش صالة ٓ: »إول ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن قمغم ىمريٜم٦م اقْمَتؼِمُ

 .اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ُمـ حييين اًمذي هذا يم٤مُمٚم٦ًم، صالة ٓ

 (13: 16: 16/ 316/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 األخبثني مدافعة حد

 ُيـِخؾ اًمذي آطمت٘م٤من هق ُم٤م سم٤مٕريم٤من، خيؾ آطمت٘م٤من اًمّمالة ذم :مداخؾة

 حمت٘مـ؟ صالشمف ذم دظمؾ اإلٟم٤ًمن ًمق سم٤مٕريم٤من،

 اعمحّمقر؟ يٕمٜمل اإلٟم٤ًمن آطمت٘م٤من هق ُم٤م :الشقخ

 .آه :مداخؾة

 ُم٤م مم٤م ومٝمذا يتٖمقط، أن أو يتٌقل أن يريد سم٠منف يِمٕمر إُم٤م سمٌٓمٜمف، حمّمقر :الشقخ

ش إظمٌث٤من يداومٕمف وهق أطمديمؿ ُيَّمٚم لم ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف احلدي٨م، ومٞمف ضم٤مء

 .واًمٖم٤مئط اًمٌقل: يٕمٜمل

 (  11: 11: 65/ 110/ واًمٜمقر اهلدى) 

ؾ قد يؽـ مل أكف تذكر ثؿ الصالة دم رشع رجؾ  رجؾف غسَّ

 أهمًؾ مل أين زم شم٠ميمد اًمّمالة أثٜم٤مء وذم أصكم يمٜم٧م إذا: ي٘مقل اًم١ًمال :مداخؾة

 ذه٧ٌم وإذا شمًٚمٞمؿ؟ همػم ُمـ أظمرج أم أؾمٚمؿ هؾ اًمّمالة، ذم أتٍمف ومٙمٞمػ رضمكم،

 هؾ اًمّمالة إمم قمدت وإذا يمٚمف، اًمقوقء أقمٞمد أم وم٘مط رضمكم أهمًؾ هؾ اًمقوقء إمم

 صقشمف ؾمٛمع إذا ًمٚمريح، سم٤مًمٜم٦ًٌم ويمذًمؽ وىمٗم٧م، طمٞم٨م ُمـ أيمٛمؾ أم أوهل٤م، ُمـ أصكم

 اإليمامل؟ أو وآؾمتئٜم٤مف آٟمٍماف طمٞم٨م ُمـ احلٙمؿ ومام اًمّمالة أثٜم٤مء رحيف وضمد أو

 وجيدد اعمٞمْم٠مة ي٠ميت أن وأُمٙمٜمف يّمكم وهق اًم٘مدم همًؾ ًمٕمدم شمٜمٌف إذا :الشقخ

 ..صالشمف ُمـ ُم٣م ُم٤م قمغم ويٌٜمل ومٞمٕمقد اًمقوقء

 سمتًٚمٞمؿ؟ أو شمًٚمٞمؿ همػم ُمـ اًمّمالة ُمـ خيرج :مداخؾة

 ضم٤مء وىمد اعمّمكم، طمٙمؿ ذم هق يزال ُم٤م اًمّمالة ٕن شمًٚمٞمؿ6 همػم ُمـ ٓ :الشقخ

 طمجرشمف ُمـ يقًُم٤م ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمث٘مٗمل سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ داود أيب ؾمٜمـ ذم
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 ي٘مٓمر ورأؾمف ورضمع سمٞمتف دظمؾ صمؿ ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر ًمٚمّمالة يمؼم وح٤م ًمٚمحجر

 .ىمٚمٜم٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤م هٜم٤م ومٛمـ اًمّمالة، هبؿ أتؿ: أي هبؿ، ومّمغم ُم٤مءً 

 (11:32:33/أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 الصالة أثـاء دم وضقؤه اكتؼض مـ

 ًمف جيقز اًمّمالة، ذم ووقؤه اٟمت٘مض عمـ جيقز أنف ؾمٛمٕمٜم٤م: اإلظمقة أطمد ي٘مقل :مداخؾة

َٓ  سمنمط وم٤مشمف، ُم٤م وُيْٙمِٛمؾ ويتقو٠م يذه٥م أن  صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ أطمد6 ُمع يتٙمٚمؿ أ

 ٓ مجٝمقريمؿ أن وأفمـ ذًمؽ، قمٜمد ٟم٘مػ ٓ ًمٙمٜمٜم٤م ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: أىمقل :الشقخ

 .ٟمٗمز قمـ ؾم٠منٗمٞمف أو ٟمٗمز قمـ ٟمٗمٞمتف اًمذي اجلقاب هذا قمغم شمٜمٌٜمل اًمتل اًمٜمٙمت٦م يٕمرف

 إٓ ومٞمٝم٤م ُيَتَّمّقر ٓ اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م إذا ٕنف اجلٝم٤مل، يمالم هذا ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م ذم

 اًمذي اعمٗمتل يمذاك اجلٝمؾ، قمغم دًمٞمؾ هذا ىمقًملم ومٞمٝم٤م سم٠من ومٞمٝم٤م وم٤مإلضم٤مسم٦م واطمد، ىمقل

 .همٞم٤مسمف ذم قمٜمف سمديالً  اعمٗمتل ٟمّمٌف

 ٓ أنف يٕمٚمؿ وأبقه أب٤مه، قمٜمف وم٠من٤مب ؾمٗمر، ًمف قمرض ىمديامً  اعمٗمتلم أطمد سم٠من زقمٛمقا  

 أن٤م قمٚمٞمؽ، ُم٤م: ىم٤مل هذا؟ يمٞمػ اسمٜمل ي٤م: ًمف وم٘م٤مل اإلومت٤مء، جمٚمس ذم ًمٞمجٚمس يّمٚمح

ٚم ؽ طمتك وىم٤مقمدة ٟمٔم٤مم أقمٓمٞمؽ ًَ  هق؟ ُم٤م: ىم٤مل. إًمٞمؽ أقمقد سمٞمٜمام طم٤مًمؽ شُم

 زُمرة ذم طم٤مًمؽ حتنم ٓ وم٠من٧م ُم٠ًمخ٦م أي   قمـ ي٠ًمخؽ ؾم٤مئؾ ضم٤مءك يمٚمام: ىم٤مل 

 هذا ىم٤مل يمام اًمِمٞمخ ي٠ًمل ؾم٤مئؾ ضم٤مءك يمٚمام ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م ذم ىمؾ وإٟمام اًمٕمٚمامء،

 ويتقو٠م يذه٥م أو صالشمف سَمُٓمَٚم٧م ومٝمؾ اًمّمالة، ذم ووقؤه اٟمت٘مض رضمؾ: اًم٤ًمئؾ

 .إُمر واٟمتٝمك ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م؟ ويٌٜمل

 . ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم قمّمٛمتل؟ ذم شمزال ُم٤م أو ـَمَٚم٘م٧م ويمذا، يمذا ىمٚم٧م زوضمتل ـمٚم٘م٧م أن٤م

 ذم سم٤مـمؾ؟ أو صحٞمح أنٙم٤مطُمٝم٤م وًمٞمٝم٤م، إذن سمٖمػم سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م زوضم٧م سمٜمتل

 .وهٙمذا ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م
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 قمٚمٞمف يتقاومدون اًمٜم٤مس وسمدأ هق، وضمٚمس واٟمٓمٚمؼ ظمػماً، اهلل ضمزاك: ٕبٞمف ىم٤مل 

 .اجلقاب هذا قمـ حيٞمد ٓ اًمقيمٞمؾ واعمٗمتل يم٤مًمٕم٤مدة،

 اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٠ًمخ٦م يمؾ ُمٕمٜمك أجش ضم٤مهؾ، اًمرضمؾ هذا أن إذيمٞم٤مء أطمد اٟمتٌف طمتك 

 .ىمقٓن

 يدري ٓ وهق ًمف ىم٤مل ؿمؽ؟ اهلل أذم: ًمف ىمؾ اؾم٠مخف،: ىم٤مل أطمدهؿ ذهـ ذم وَمَدّس  

 . ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: ىم٤مل ؿمؽ؟ اهلل أذم اًمِمٞمخ، ؾمٞمدي ي٤م: ًمف ىم٤مل اعمدومقع

وم٦م، شمٙمقن ىمد ٟمٙمت٦م، هذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ  ُمـ وواىمٕم٤مً  ُُم١ْمًمِـاًم، واىمٕم٤مً  شُمـَٛمث ؾ ًمٙمٜمٝم٤م ظمرا

ّٛمقن اًمذيـ وهؿ وم٘مف، وأهؾ قمٚمؿ أهؾ سم٠مهنؿ اًمٜم٤مس مج٤مهػم ئمـ ٟم٤مس ًَ  أهؾ سمتٕمريػ ُي

رون طمٞم٨م سم٤مًمديم٤مشمرة، اًمزُم٤من  شمدريًٝمؿ ذم اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ سمٌمء إىمقال هذه ُمثؾ ُيَ٘مر 

 ىمري٥م قمام أهنؿ ومٞمٝمؿ يٗمؽمض اًمذيـ اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م، ذم اًمٓمالب قمغم

 وهذا يمذا، اًمٗمالين واًمٕم٤ممل يمذا ىم٤مل اًمٗمالين اًمٕم٤ممل: ي٘مقًمقن طمٞم٨م ديم٤مشمرة، ؾمٞمتخرضمقن

 . ـمٞم٥م واٟمتٝمك، سمٙمذا حيت٩م وهذا سمٙمذا، حيت٩م

 ذم: ؾمٛمٕمتؿ يمام إُمر ديمتقر؟ ي٤م أؾمت٤مذ، ي٤م اًمِمٞمخ، ؾمٞمدي ي٤م اًمّمقاب هق ُم٤م

 . اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اًمقاىمع هق يمام أىمقال صمالصم٦م يٙمقن ورسمام ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م

: أي إرضمح، هق اًمٌٜم٤مء أن: سم٤مًمذات اعم٠ًمخ٦م هذه ظمّمقص ذم ًَمَدي شَمَرضَمح اًمذي

د أن ومٕمٚمٞمف ووقؤه، اٟمت٘مض صمؿ أيمثر، أو ريمٕم٦م صالشمف ُمـ صغم ُمـ  وأن ووقءه ُيـَجد 

 .يًت٠منٗمٝم٤م وٓ صالشمف قمغم يٌٜمل

 طُمَجتل وإٟمام وٕمٗم٤ًم، ومٞمف ٕن اعمقوقع6 ذم سيح طمدي٨م ذًمؽ ذم طمجتل ًمٞمس 

 أيب قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمدش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد»وش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء ُم٤م ذًمؽ ذم

 ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر صمؿ اًمٗمجر، ًمّمالة يقُم٤مً  يَمؼَم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »اًمث٘مٗمل سمٙمرة

. اًمث٘مٗمل سمٙمرة أبق ي٘مقل هٙمذاش هبؿ ومّمغم ُم٤مءً  ي٘مٓمر ورأؾمف ضم٤مء صمؿ سمٞمتف، إمم وذه٥م

 . ىم٤مل هٙمذاش ومّمغم صمؿ أؿم٤مر صمؿ يَمؼَم : »ىم٤مل: أوًٓ 
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ح وإٓ اًمّمالة، يًت٠منػ ومل ُم٣م، ُم٤م قمغم سمٜمك: أي وَمَّمَٚمـك وُمٕمٜمك  ًَمٍَمَ

 وًمٙمـ وصغم، هبؿ وَمَٙمؼَم : اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة ذم ًم٘م٤مل يَمؼَم، سم٠منف إول ذم ىم٤مل أن سمٕمد وسمخ٤مص٦م

 .يٙمـ مل ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 إذا وم٘مط ًمٞمس اعمًٚمؿ أن قمغم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ قمٛمكم ٟمص هذا: وم٢مذاً  

ده٤م ُم٤م ُمٜمف وىمع صمؿ اًمّمالة ذم ُمتٓمٝمراً  دظمؾ ًِ  وهق ومٞمٝم٤م دظمؾ وًمق سمؾ يٌٜمل، أنف ُيْٗم

 ومٛمـ ذًمؽ، قمغم سمٜمك اًمرؾمقل ٕن صحٞمح٤ًم6 اقمُتؼِم  اًمّمالة ُمـ وم٤مشمف ومام ًمٚمٓمٝم٤مرة، ٟم٤مد

. سمٓمٝم٤مرة قمٚمٞمف سمٜمل ىمد يم٤من ُم٤م قمغم اًمٓمٝم٤مرة هل٤م ضَمَدد اًمتل صالشمف سم٘مٞم٦م يٌٜمل أن أومم سم٤مب

 .اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب هذا

 إمم يذه٥م اًمذي ومٝمذا اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘م٤ٌمل: اًمّمالة ذوط ُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ :مداخؾة

 اًم٘مٌٚم٦م؟ قمـ يٜمحرف ٓ أ اًمقوقء

 .يٜمحرف ومال ُمْمٓمر همػم يم٤من وإذا يٜمحرف، ُمْمٓمراً  يم٤من إذا :الشقخ

 ! ُم٘مٌقًم٦م؟ صالشمف وشمٙمقن.. :مداخؾة

 ًمٚم٘مٌٚم٦م؟ ُمًت٘مٌؾ همػم اعمّمكم يّمٚمٞمٝم٤م صالة ُمٕمل شمتّمقر أّٓ  ٓ، يمٞمػ :الشقخ

 .قمٛمد همػم قمـ يم٤من إذا :مداخؾة

 .سمغم ىمؾ :الشقخ

 .اًم٘مٌٚم٦م قمـ يٜمحرف أن جيقز ٓ قمٚمؿ، قمـ :مداخؾة

 رضمالً  أظمل ي٤م شَمَّمَقر ٓ؟ يمٞمػ أجْم٤ًم، قمٚمؿ وقمـ أجْم٤ًم، قمٚمؿ وقمـ ٓ، :الشقخ

 .شمِمؽمط ومٝمؾ قمدواً  ي٘م٤مشمؾ

 .اًمٔمروف هذه ًمٙمـ :مداخؾة

 سمجقاب أضم٧ٌم ح٤م اًمٖمػم، هذا اؾمتحيت ُم٤م أن٧م ًمٙمـ...أقمرف أن٤م أظمل ي٤م :الشقخ

 .هٜم٤م ُمـ وي٘م٤مشمؾ هٜم٤م، ُمـ اًم٘مٌٚم٦م أن يٕمرف قم٤مُمداً : أىمقل أن٤م قم٤مُمداً،: ىمقًمؽ وهق ىم٤مس،
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 واضم٥م، أُمر هق سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت واًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت، شمتٛمًؽ أن أن٧م: اعمٝمؿ 

 مل ختّمٞمص دظمٚمف إذا اًمٕم٤مم اًمٜمص ٕن ذًمؽ وم٘مٝم٤ًم6 اعمْمٓمرد سم٤مُٕمر ذًمؽ ًمٞمس وًمٙمـ

 اًمٕم٤مم اًمٜمص شمٕمٓمٞمؾ جيقز ٓ أنف يمام اًمٕم٤مم، اًمٜمص أضمؾ ُمـ اخل٤مص اًمٜمص شمٕمٓمٞمؾ جيز

 .آٟمٗم٤مً  احلدي٨م ًمؽ ذيمرت [وىمد] ظم٤مص ٟمص سمدون

 .وشمقو٠م اًم٘مٌٚم٦م إمم اٟمحرف أنف ذم واوح، همػم احلدي٨م وًمٙمـ :مداخؾة

: شم٘مقل أن إظمػم، اًم١ًمال هذا شم٠ًمل أن سمؽ إومم يم٤من أن٧م: إذاً  :الشقخ

 .واوح همػم احلدي٨م

 .شمٗمْمؾ :مداخؾة

 اًمرؾمقل سمٞمقت وشَمَّمَقر اًمٜمٌقي، اعمًجد ُمٕمل أن٧م شَمَّمّقر أن :الشقخ

، أجـ إمم وأزواضمف  اًمنمق؟ ذم أم اًم٘مٌٚم٦م ذم يم٤مٟمقا

 وسمخ٤مص٦م اًم٘مٌٚم٦م، قمـ اٟمحرف اًم٘مٌٚم٦م؟ قمـ اٟمحرف اًمرؾمقل: إذاً  ـمٞم٥م، :الشقخ

 ضمداً  َوّٞم٘م٦م فمروف ذم إٓ ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ هذا يٕمٜمل أظمل، ي٤م يٖمتًؾ ُيريد ح٤م

 . آؾمت٘م٤ٌمل قمـ يٜمحرف أٓ وهق هذا، إُمر حت٘مٞمؼ ُمـ يتٛمٙمـ ُمـ ىَمَؾ  ضمدًا،

 ( 11: 16: 64/ 111/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 00: 16/ 111/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة دم الـِّقَّة

 :64 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل  

 يمٗمرض سم٘مٚمٌف، وشمٕمٞمٞمٜمٝم٤م إًمٞمٝم٤م ىم٤مم اًمتل اًمّمالة يٜمقي أن ُمـ ًمٚمٛمّمكم سمد وٓ

 ومٌدقم٦م سمٚم٤ًمٟمف هب٤م اًمتٚمٗمظ وأُم٤م ريمـ، أو ذط وهق ُمثال، ؾمٜمتٝمام أو اًمٕمٍم، أو اًمٔمٝمر

 .إئٛم٦م ُمـ اعم٘مٚمديـ ُمتٌققمل ُمـ أطمد هب٤م ي٘مؾ ومل ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 ش.ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت، إقمامل إٟمام: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 ومُٞمحِي . اًم٘مّمد هل: واًمٜمٞم٦مش: »3/660ش »اًمٓم٤مًمٌلم روو٦م» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 واًمٗمروٞم٦م يم٤مًمٔمُّٝمري٦م صٗم٤مهت٤م6 ُمـ ًمف اًمتٕمرض جي٥م وُم٤م اًمّمالة، ذات ذهٜمف ذم اعمّمكم

 .شاًمتٙمٌػم ٕول ُم٘م٤مرٟم٤مً  ىمّمداً  اًمٕمٚمقم هذه ي٘مّمد صمؿ وهمػمه٤م،
 ([3/330) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة شــ مـ بالـقة التؾػظ أن قال مـ عذ اإلكؽار

 (626/ 3) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح اٟمٔمر

 العؽس أو فريضة إىل كافؾة مـ الصالة، دم الـقة تغقر

 اًمٕمٙمس أو ومريْم٦م إمم راشم٦ٌم أو ٟم٤مومٚم٦م ُمـ اًمّمالة، ذم اًمٜمٞم٦م شمٖمٞمػم طمٙمؿ: السمال

 أو ٟم٤مومٚم٦م إمم ٟمَِٞمتف ُيَٖمػم   ومٝمؾ اًمٔمٝمر، صغم ىمد أنف شمذيمر صمؿ اًمٔمٝمر، ومريْم٦م ذم دظمؾ يمٛمـ

 راشم٦ٌم؟
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 ي٘مقًمقن يمام ؾمت٘مع ٕهن٤م اًمٜمٞم٦م، ُيَٖمػم   أنف اًمّمقرة هذه ذم طم٤مضم٦م ذم ُم٤م :الشقخ

 ومٝمق ٟمِٞم تف، ذم ؾمٝم٤م وىمد ؾمٞمام ٓ ُمرشملم، يقم ذم ومرض ٓ ٕنف ٟم٤مومٚم٦م، اشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً : اًمٞمقم

 .ُمٖمتٗمرة ومٝمل ظمٓم٠م، واًمٜمٞم٦م وضمؾ، قمز هلل وقم٤ٌمدة ـم٤مقم٦م

 (  11: 11: 61/ 655/ واًمٜمقر اهلدى)  



 

 الصالة يف التكبري
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 وركـقتف التؽبر

 :65 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 اًمّمالة ُمٗمت٤مح: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ريمـ، وهقش أيمؼم اهلل: »سم٘مقًمف اًمّمالة يًتٗمتح صمؿ

 .شاًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم، وحتريٛمٝم٤م اًمٓمٝمقر،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ،شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمرش. أيمؼم اهلل: »سم٘مقًمف اًمّمالة  يًتٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ 

 ُمقاوٕمف، اًمقوقء ومٞمْمع يتقو٠م، طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ ٓ إٟمف: »ًمف وىم٤مل

 اًمتٙمٌػم، وحتريٛمٝم٤م اًمٓمُّٝمقر، اًمّمالة ُِمٗمت٤مح: »ي٘مقل ويم٤منش. أيمؼم اهلل: ي٘مقل صمؿ

 .؟شاًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م
 اًمتٙمٌػم، ىمٌؾ سمٌمء يتٙمٚمؿ يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف إمم إؿم٤مرة ومٞمف:  اًمّمالة يًتٗمتح: ىمقًمف

... اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ ريمٕم٤مت يمذا شمٕم٤ممم هلل أصكمَ  أن ٟمقي٧م: يم٘مقهلؿ سم٤مًمٜمٞم٦م، اًمتٚمٗمظ ُمثؾ

 اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ سمدقم٦م6 ذًمؽ ويمؾ! اًمٜم٤مس أيمثر سملم ُمٕمروف هق ُم٤م آظمر إمم

 ُمـ أطمد اؾمتحًٜمف وٓ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ أطمد قمـ ذًمؽ ُيٜم٘مؾ ومل اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق

 ذم ىمقًمف اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب سمٕمض قمـ وإٟمام اعمجتٝمدون، إرسمٕم٦م إئٛم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم،

 ٓ اًمتل يم٤مًمّمالة وًمٞمس سمٚم٤ًمٟمف، يذيمره أن سم٘مٚمٌف وٟمقى أطمرم إذا يٚمزُمف وٓ: »احل٩م

 ش.سم٤مًمٜمٓمؼ إٓ شمّمح

 ُمـ: يٕمٜمل - اجلٛمٝمقر ىم٤ملش: »6/621ش »اًمقضمٞمز ذح» ذم اًمراومٕمل ىم٤مل 

 اًمتٙمٌػم6 اعمراد وإٟمام سم٤مًمٜمٞم٦م، اًمتٚمٗمظ اقمت٤ٌمر قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل ُيِرد مل: - اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 .ـهاش. ًمٗمظ همػم ُمـ حمرُم٤مً  يّمػم احل٩م وذم شمٜمٕم٘مد، سمف اًمّمالة وم٢من
 .ش633 - 1/632ش »اعمجٛمقع» ذم وٟمحقه

 سم٤مًم٘مٚم٥م، يٜمقي: ىم٤مل ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ: »سم٘مقًمفش اعمٝمذب» ذم ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد

 .ـهاش. سم٤مًم٘مٚم٥م اًم٘مّمد هل اًمٜمٞم٦م ٕن سمٌمء6 وًمٞمس. سم٤مًمٚم٤ًمن ويتٚمٗمظ
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ش اعمقؾمقؾملم ذم» يمت٤مسمف ذم اعم٘مدد ىمداُم٦م اسمـ اًمديـ ُمقومؼ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م وىم٤مل 

 وحمٚمٝم٤م اًمٌمء، ومٕمؾ قمغم واًمٕمزم اًم٘مّمد هل اًمٜمٞم٦م أن اهلل رمحؽ اقمٚمؿش: »3 ص»

 ًمٗمظ اًمٜمٞم٦م ذم أصح٤مسمف وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُيٜم٘مؾ ومل سم٤مًمٚم٤ًمن، هل٤م شمٕمٚمؼ    ٓ اًم٘مٚم٥م،

 اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ًمٞم٧ًم واًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة اومتت٤مح قمٜمد ُأطمدصم٧م اًمتل اًمٕم٤ٌمدات وهذه سمح٤مل،

 ىم٤مصد ويمؾ ٟم٤مويف، ومٝمق رء6 قمغم قم٤مزم ومٙمؾ. اًمٌمء ومٕمؾ ىمّمد اًمٜمٞم٦م وم٢مٟمام أصاًل6

 قمدُمٝم٤م يتّمقر ومال طم٘مٞم٘متٝم٤م6 ٕنف اًمٜمٞم٦م6 قمـ ذًمؽ اٟمٗمٙم٤مك ُيتّمقر ٓ ٟم٤مويف، ومٝمق ًمٌمء6

 ٟمقى وم٘مد ًمٞمّمكم6 ىم٤مم وُمـ اًمقوقء، ٟمقى وم٘مد ًمٞمتقو٠م6 ىمٕمد وُمـ وضمقده٤م، طم٤مل ذم

 ٓزم أُمر وم٤مًمٜمٞم٦م ٟمٞم٦م6 سمٖمػم همػمه٤م وٓ قم٤ٌمداشمف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٗمٕمؾ اًمٕم٤مىمؾ يٙم٤مد وٓ اًمّمالة،

 .سم٤مظمتّم٤مر ـهاش. حتّمٞمؾ وٓ شمٕم٥م إمم حيت٤مج وٓ اعم٘مّمقدة، اإلٟم٤ًمن ٕومٕم٤مل

 أن قمٚمٞمؽ ومٞمج٥م سم٤مًمٜمٞم٦م6 اًمتٚمٗمظ هديف ُمـ يٙمـ مل اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن قمٚمٛم٧م وم٢مذا

 ُمـ اسمتداع ذذم ويمؾ... ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ: اًم٘مدوة ومٝمؿ هبؿ6 شم٘متدي

 شمنميع اًمٕم٤ٌمدات ذم آؾمتح٤ًمن وم٢من اعمت٠مظمريـ6 اؾمتح٤ًمٟم٤مت إمم ُيٚمتٗم٧م وٓ ظمٚمػ

 ُمـ: »اعمِمٝمقر سم٘مقًمف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد اهلل، سمف ي٠مذن مل اًمديـ ذم

عَ  وم٘مد اؾمتحًـ6  ومٝمق ُمٜمف6 ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمدش. َذَ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. رد

 وومٞمام إليراده٤م، اعم٘م٤مم يتًع ٓ يمثػمة اًمديـ ذم آسمتداع قمـ اًمٜمٝمل ذم وإطم٤مدي٨م

 .اهلداي٦م ًمف اهلل أراد عمـ يمٗم٤مي٦م ذيمرٟم٤م
 .اًمتٓمٝمر وهق: اعمخت٤مر قمغم اًمٓم٤مء6 سمْمؿ: اًمٓمٝمقر

 ُمـ ُم٤مٟمع احلدث ٕن ُمٗمت٤مطم٤ًم6 اًمقوقء ؾَمّٛمك وإٟمامش: »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 

 .شسمٛمٗمت٤مح إٓ دظمقًمف ُمـ يٛمٜمع اًم٤ٌمب، قمغم يم٤مًمٖمٚمؼ اًمّمالة
: أي 6ش حتٚمٞمٚمٝم٤م» ويمذا. إومٕم٤مل ُمـ ومٞمٝم٤م اهلل طمَرم ُم٤م وحتريؿ: أي: وحتريٛمٝم٤م

 إمم إو٤موم٦م وًمٞم٧ًم ُمالسم٦ًم، ٕدٟمك وم٤مإلو٤موم٦م إومٕم٤مل، ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م أطمؾ ُم٤م حتٚمٞمؾ

 .اعمٕمٜمك ًمٗم٤ًمد اًم٘مٌقل
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م: واًمتحٚمٞمؾ سم٤مًمتحريؿ واعمراد  سمٛمٕمٜمك اعمّمدر إـمالق قمغم واعمحٚم ؾ6 اعمحر 

ُم٤مً  واًمتحٚمٞمؾ اًمتٙمٌػم اقمت٤ٌمر صمؿ جم٤مزًا، اًمٗم٤مقمؾ م وإ6ٓ جم٤مز، وحمٚم الً  حمر   واعمحٚم ؾ وم٤معمحر 

 .شمٕم٤ممم اهلل هق

 ُمـ سمد وٓ. طمرُمتٝم٤م ذم اًمدظمقل: أي اإلطمرام6 سمٛمٕمٜمك اًمتحريؿ يٙمقن أن ويٛمٙمـ

 اخلروج سمٛمٕمٜمك اًمتحٚمٞمؾ ويمذا. اًمتٙمٌػم طمرُمتٝم٤م ذم اًمدظمقل آخ٦م: أي ُمْم٤مف6 شم٘مدير

 .اًمتًٚمٞمؿ طمرُمتٝم٤م قمـ اخلروج آخ٦م أن: واعمٕمٜمك طمرُمتٝم٤م، قمـ

 سمٓمٝمقر، إٓ ومتحف ًمٚمٕمٌد ًمٞمس ُمًدود اًمّمالة سم٤مب أن قمغم يدل يمام واحلدي٨م

 إٓ يٙمقن ٓ واخلروج سم٤مًمتٙمٌػم، إٓ يٙمقن ٓ طمرُمتٝم٤م ذم اًمدظمقل أن قمغم يدل يمذًمؽ

 .اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل يمذا. اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق. سم٤مًمتًٚمٞمؿ

 إٓ يٙمقن ٓ اًمّمالة اومتت٤مح أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: »6/301» اًمِمقيم٤مين وىم٤مل 

 .شاجلٛمٝمقر ذه٥م وإًمٞمف إذيم٤مر، ُمـ همػمه دون سم٤مًمتٙمٌػم
 .اًمتٕمٔمٞمؿ سمف ىُمّمد ًمٗمظ سمٙمؾ اًمّمالة شمٜمٕم٘مد: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 ومٙم٠منف احلٍم6 شم٘متيضش حتريٛمٝم٤م: »ىمقًمف ذم اإلو٤موم٦م ٕن قمٚمٞمف6 َيُردُّ  واحلدي٨م

 هل٤م حتريؿ ٓ اًمتٙمٌػم6 ذم حتريٛمٝم٤م صح٦م اٟمحٍمت: أي. اًمتٙمٌػم حتريٛمٝم٤م مجٞمع: ىم٤مل

 .همػمه

 .اًمٜمحقُ  ومالنٍ  وقِمْٚمؿُ  اإلسمُؾ، ومالنٍ  ُم٤مُل : يم٘مقهلؿ
 .وومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ اًمتٙمٌػم ًمٗمظ شمٕملمُّ  قمغم شمدل يمثػمة أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم
 وم٘م٤مل طمٙمٛمف6 ذم اظمتٚمػ وىمد. اًمتٙمٌػم وضمقب قمغم يدل وم٤محلدي٨م هذا6 وقمغم

 قمٜمد وؾمٜم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، قمٜمد ووضمف احلٜمٗمٞم٦م، قمٜمد وذط اجلٛمٝمقر، قمٜمد ريمـ إٟمف: احل٤مومظ

 .اًمزهري

 .همػمه أطمد سمف ي٘مؾ ومل: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل 

 وم٢مذاش: »صالشمف اعمزء» طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وضمقسمف قمغم ويدل: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 ....شومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘مٌؾ صمؿ اًمقوقء، وم٠مؾمٌغ اًمّمالة6 إمم ىمٛم٧م



 010   اًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ ٓ: » سمٕمده اًمذي احلدي٨م ًمٚمنمـمٞم٦م ويدل

 ش.أيمؼم اهلل: ي٘مقل صمؿ... ُمقاوٕمف اًمقوقء ومٞمْمع يتقو٠م،

 ٟمٗمل يًتٚمزم اًمتامم ٟمٗمل يم٤من إن صحٞمح6 اًمنمـمٞم٦م قمغم هبذا وآؾمتدٓل: »ىم٤مل 

 صحٞمح٦م، همػم وم٤مًمٜم٤مىمّم٦م ومٞمٝم٤م، ٟم٘مّم٤من ٓ سمّمالة ُمتٕمٌدون ٕن٤م اًمٔم٤مهر6 وهق اًمّمح٦م،

 .قمٜمده ومراضمٕمف شمتٛم٦م، وًمٚمٌح٨م[. سمتٍمف]ـهاش. اًمٌٞم٤من ومٕمٚمٞمف صحتٝم٤م6 ادقمك وُمـ
 وؾمٞم٠ميت اًمتًٚمٞمؿ، وضمقب يٗمٞمد ومٙمذًمؽ اًمتٙمٌػم، وضمقب احلدي٨م أوم٤مد ويمام

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚمف ذم ذًمؽ قمغم اًمٙمالم
 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 شـة ولقست واجبة الصالة دم التؽبرات

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ش.اًمّمالة شمٙمٌػمات:» اًمّمالة ؾمٜمـ شمٕمداد ذم ىمقًمف 

 يمام هب٤م صالشمف اعمزء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر يٜم٤مذم اًمًٜمـ ُمـ اًمتٙمٌػمات هذه قمد: ىمٚم٧م

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م ُمـ وهمػمه داود ٕيب رواي٦م ذم ضم٤مء

 رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٕمٛمقم وُم١ميدة واضم٦ٌم إذن ومٝمل 411 - 411ش داود

   ش.أصكم

 اًمًٞمؾ» ذم صمؿ 660 - 666/  6ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ىمرر وىمد 

 وىمد اًمقضمقب صالشمف اعمًئ طمدي٨م ذم اًمقاردة إُمقر مجٞمع ذم إصؾ أنش اجلرار

 صمؿ اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ومٞمف ضم٤مء مم٤م اًمتٙمٌػمات هذه أنش اًمٜمٞمؾ» ذم ٟمٗمًف اًمِمقيم٤مين ٟمص

 ٓ ريب ومًٌح٤من اًمًٜمـ مجٚم٦م ذم 664 - 663/  3 ومذيمره٤مش اًمًٞمؾ» ذم ذًمؽ ٟمز

 ذم اًمٜمقوي طمٙم٤مه يمام اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم اًمقضمقب إمم ذه٥م وىمد يٜمًك وٓ يْمؾ

 اعمزء طمدي٨م قمٚمٞمف وظمٗمل اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمٕمٛمقم ًمف واطمت٩م قمٜمف 153/  1ش اعمجٛمقع»

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من صالشمف اعمًئ طمدي٨م أمحد قمغم ودًمٞمٚمٜم٤م: »عمذهٌف قمٚمٞمف حمتج٤م ىم٤مل وم٢مٟمف
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م سمتٙمٌػمة وأُمره آٟمت٘م٤مل سمتٙمٌػمات ي٠مُمره مل   .وهمػمه داود أيب ًمرواي٦م يتٜمٌف ومٚمؿش! اإلطمرا

 ([342) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 إماًما كان إذا إال بالتؽبر الصقت رفع عدم

 :11وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 .إُم٤مُم٤م يم٤من إذا إٓ اًمّمٚمقات، يمؾ ذم سم٤مًمتٙمٌػم صقشمف يرومع وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ٛمع طمتك سم٤مًمتٙمٌػم صقشمف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و ًْ ـْ  ُي  .ظمْٚمَٗمف َُم
 ًمَٞمٕمٚمؿ سم٤مًمتٙمٌػم6 صقشمف يرومع أن ًمإلُم٤مم يًتح٥م أنف قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم   

 اعم١مذن جيٝمر أن وم٤مًمًٜم٦م همػمه6 أو عمرض اًمّمقت وٕمٞمػ يم٤من وم٢من اٟمت٘م٤مًمف، اح٠مُمقُمقن

 اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق يٗمٕمؾ يم٤من يمام اًمٜم٤مس6 ُيًٛمع ضمٝمراً  اح٠مُمقُملم ُمـ همػمه أو

 ىم٤مل يمام ومٞمف6 ظمالف ٓ مم٤م وهذا. - إصؾ ذم ُمذيمقر هق يمام - ملسو هيلع هللا ىلص سمحيشمف قمٜمف

 .ؾمٞم٠ميت ُم٤م وومٞمف ،ش1/154ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي
 ذم زُم٤مٟمٜم٤م ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم اقمت٤مده يمام - طم٤مضم٦م ًمٖمػم اإلُم٤مم وراء اًمتٌٚمٞمغ وأُم٤م

 يمام اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق ُمنموع همػم ومٝمق اًمّمٖمػمة6 اعم٤ًمضمد ذم طمتك - رُمْم٤من ؿمٝمر

ش اًمٗمت٤موى» ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وهق سم٠مىمقاهلؿ، اًمٜم٤مس أقمٚمؿ طمٙم٤مه

 اًمٜمٌل ظمٚمػ يٌٚمغ يٙمـ مل قمٜمف اهلل ريض سمالًٓ  ٕن وذًمؽ 6ش 313و 31 - 3/25»

 ُمـ يمثػم سح وهلذا اًمراؿمديـ6 اخلٚمٗم٤مء ظمٚمػ يٌٚمغ يٙمـ ومل همػمه، وٓ هق ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمذه٥م ذم ُمقضمقد وهذا. وم٤مقمٚمف صالة شمٌٓمؾ: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمٙمروه، أنف اًمٕمٚمامء

 .وهمػممه٤م وأمحد، ُم٤مًمؽ،
 قمٜمد سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف 6- ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػمون يٗمٕمٚمف يمام - يٓمٛمئـ ٓ اعمٌٚمغ يم٤من إن وم٠مُم٤م

 يم٤من إن ويمذًمؽ ،- حمٚمف ذم ذًمؽ سمٞم٤من وي٠ميت - اًمًٜم٦م قمٚمٞمف دًم٧م يمام اًمٕمٚمامء6 مجٝمقر

 .أمحد ُمذه٥م فم٤مهر ذم صالشمف سمٓمٚم٧م اإلُم٤مم6 يًٌؼ
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 ىمرسم٦م اقمت٘مده وُمـ سمدقم٦م، طم٤مضم٦م ًمٖمػم اًمتٌٚمٞمغ أن ري٥م وٓ: »اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل 

 ىمد اًمٓمقائػ ُمـ اًمٕمٚمامء ومجٛمٞمع وإ6ٓ ُمٕم٤مٟمد، وإُم٤م ضم٤مهؾ، إُم٤مم أنف ري٥م ومال ُمٓمٚم٘م٦م6

 أن إٓ اًمتٙمٌػم ُمـ سمٌمء جيٝمر وٓ: ىم٤مًمقا  اعمختٍمات6 ذم طمتك يمتٌٝمؿ ذم ذًمؽ ذيمروا

. اإلمج٤مع عمخ٤مًمٗمتف ذًمؽ6 قمغم يٕمزر وم٢مٟمف ىمرسم٦م6 يمقٟمف اقمت٘م٤مد قمغم أس وُمـ. إُم٤مُم٤مً  يٙمقن

ًمف أىمؾ هذا  .شأقمٚمؿ واهلل. أطمقا
 مجٝمقر ُمذه٥م وهق ورومع، ظمٗمض يمؾ ذم اًمتٙمٌػم ُمنموقمٞم٦م أجْم٤مً  احلدي٨م وذم

 قمغم آشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء سمٕمض ٟم٘مؾ طمتك سمٕمدهؿ، وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

 وهؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة إٓ ينمع ٓ أنف: اًمًٚمػ سمٕمض قمـ همػُمه ُٟمِ٘مؾ ًمٙمـ ذًمؽ6

 .هذا ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م: يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م حمجقضمقن

 سم٤مًمٌٍمة، قمٜمف اهلل ريض قمكم ُمع صغم: ىم٤مل طُمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 ُيَٙمؼم   يم٤من أنف ومذيمر ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ُٟمّمٚمٞمٝم٤م يمٜم٤م صالةً  اًمرضمُؾ  هذا َذيَمَرٟم٤م: وم٘م٤مل

 .وَوعَ  ويمٚمام رومع، يمٚمام

 .وهمػمهش 6/630» اًمٌخ٤مري أظمرضمف
 اعم٠ًمخ٦م أن ـم٤مح٤م وخترجيٝم٤م6 سم٢ميراده٤م أـمٞمؾ أن أريد ٓ أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 .قمٚمٞمٝم٤م يم٤معمتٗمؼ ص٤مرت

 .اإلطمرام شمٙمٌػمة قمدا اًمتٙمٌػمات6 هذه طمٙمؿ ذم اظمتٚمٗمقا  وًمٙمٜمٝمؿ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ وسمٕمض أمحد وقمـ ٟمدسمٞمتٝم٤م، قمغم وم٤مجلٛمٝمقرش: »6/631» احل٤مومظ ىم٤مل 

 .شيمٚمف جي٥م: سم٤مًمٔم٤مهر

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف واطمتجقا : ىمٚم٧م  
 سمتٙمٌػمات ي٠مُمره مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف 6ش صالشمف اعمزء» سمحدي٨م قمٚمٞمٝمؿ اجلٛمٝمقر واطمت٩م

م سمتٙمٌػمة وأُمره آٟمت٘م٤مٓت،  طمج٦م وهذه. -ش 1/153» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - اإلطمرا

 اعمِمٝمقريـ اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ي٘متٍم ملش صالشمف اعمزء» طمدي٨م ٕن وذًمؽ وٕمٞمٗم٦م6

. ًمف فمٝمر سمدًمٞمؾ ومٞمف ضم٤مء ُم٤م قمغم يزيد ُمٜمٝمؿ يمؾ سمؾ ومٞمف6 ورد سمام اًمقاضم٤ٌمت طمٍم قمغم
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 ُمع عمذهٌف، شمٌٕم٤مً  اًمّمالة آظمر ذم اًمًالم سمقضمقب ي٘مقل وم٢مٟمف اًمٜمقوي6 قمغم ُمث٤مًٓ  ظمذ

 - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة: وُمثٚمفش ! اعمزء» طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ذًمؽ يرد مل أنف

 ذم قمٚمٞمف طمج٦م هق سمام ُمقوع ذم همػمه قمغم حيت٩م ومٙمٞمػ ،- طمجر اسمـ احل٤مومظ سح يمام

 هبذهش اعمزء» ي٠مُمر مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف ُمـ اًمٜمقوي أوم٤مده ُم٤م قمغم سمٜم٤مء يمٚمف وهذا! آظمر؟ ُمقوع

 ُمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم ذًمؽ ضم٤مء وم٘مد يمذًمؽ6 وًمٞمس. اًمتٙمٌػمات

 اًمٜمٌل وم٘م٤مل: وومٞمف احلدي٨م، ومذيمر... اعمًجد دظمؾ رضمالً  أن: راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م

 صمؿ ُمقاوٕمف، اًمقوقء ومٞمْمع يتقو٠م، طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ ٓ إٟمف: »ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل: »ي٘مقل صمؿ اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن سمام وي٘مرأ  قمٚمٞمف، ويثٜمل وقمز، ضمؾ اهلل وحيٛمد يٙمؼم،

 يًتقي طمتكش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ي٘مقل صمؿ ُمٗم٤مصٚمف، شمٓمٛمئـ طمتك يريمع صمؿ ،شأيمؼم

 ،شأيمؼم اهلل: »ي٘مقل صمؿ ُمٗم٤مصٚمف، شمٓمٛمئـ طمتك يًجد، صمؿ ،شأيمؼم اهلل: »ي٘مقل صمؿ ىم٤مئاًم،

 شمٓمٛمئـ طمتك يًجد صمؿ ،شأيمؼم اهلل: »ي٘مقل صمؿ ىم٤مقمدًا، يًتقي طمتك رأؾمف ويرومع

 .شصالشمف مت٧م ذًمؽ6 ومٕمؾ وم٢مذا ومٞمٙمؼم، رأؾمف يرومع صمؿ ُمٗم٤مصٚمف،

 سمـ إؾمح٤مق قمـ مح٤مد صمٜم٤م: إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك صمٜم٤مش: 3/313» داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف حيٞمك سمـ قمكم قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل قمٌد
 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .- ىمري٤ٌمً  شم٘مدم يمام - إؾمح٤مق قمـ مه٤مم قمـ همػمه أظمرضمف وىمد
 رمحف أمحد ًمإلُم٤مم طمج٦م ومٝمق وضمقسمف، سمذًمؽ وصم٧ٌم احلدي٨م، ذم اًمتٙمٌػم صم٧ٌم وم٘مد

 .إًمٞمف اعمّمػم جي٥م اًمذي احلؼ وهق قمٚمٞمف، ٓ اهلل،

 ([3/342) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ـاس لتبؾقغ بالتؽبر صقتف لرفع غره -مرض إذا- اإلمام تقكقؾ  ال

 :13 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
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 يمٛمرض ًمذًمؽ، اعم٘متيض وضمد إذا اًمٜم٤مس، إمم اإلُم٤مم شمٙمٌػم اعم١مذن شمٌٚمٞمغ وجيقز

 .ظمٚمٗمف اعمّمٚملم يمثرة أو صقشمف ووٕمػ اإلُم٤مم،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ٌَٚم غ صقشمف6 قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أبق رومع ُمرض6 إذا يم٤من و  .ملسو هيلع هللا ىلص شمٙمٌػمه اًمٜم٤مس ُي
 ًمٞمًٛمٕمف سم٤مًمتٙمٌػم6 اًمّمقت رومع ضمقاز ومٞمفش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل   

، صقت اشم٤ٌمع ًمٚمٛم٘متدي جيقز وأنف ويّتٌٕمقه، اًمٜم٤مس  وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م وهذا اعمٙمؼم 

 قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ٟم٘مؾ وم٘مد ومٞمف6 اإلمج٤مع يّمح ُأراه وُم٤م اإلمج٤مع، ومٞمف وٟم٘مٚمقا  اجلٛمٝمقر،

... اعمًٛمع صالة أبٓمؾ ُمـ وُمٜمٝمؿ... اعم٘متدي صالة أبٓمؾ ُمـ ُمٜمٝمؿ أن: ُمذهٌٝمؿ قمـ

 صالشمف سمٓمٚم٧م صقشم٤ًم6 شمٙمَٚمػ إنْ : ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم، إذن ذط ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .وٕمٞمػ هذا ويمؾ. سمّمالشمف ارشمٌط ُمـ وصالة
ٛمع صالة وصح٦م ذًمؽ، يمؾ ضمقاز واًمّمحٞمح ًْ  إذن يٕمتؼم وٓ واًم٤ًمُمع، اعمُ

 .أقمٚمؿ واهلل. اإلُم٤مم

 هٜم٤م ويمالُمف ومٞمٝم٤م، ظمالف ٓ اعم٠ًمخ٦م أن اًمٜمقوي قمـ ىمري٤ٌمً  ًمؽ ٟم٘مٚمٜم٤م وىمد: ىمٚم٧م

 طمٞمٜمام قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض قمـ ذيمره ُم٤م قمغم اـمٚمع ىمد يٙمـ مل أنف وم٤مًمٔم٤مهر! ًمذًمؽ خم٤مًمػ

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اعم٠ًمخ٦م ذم اخلالف طمٙمك وىمدش. اعمجٛمقع» ذم ذًمؽ يمت٥م

ـٍ  قمٚمٞمٝم٤م وم٤مٓقمتامد يم٤مومٞم٦م، اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م6 ُمتٗم٘م٤مً  ًمٞم٧ًم وم٤معم٠ًمخ٦م أجْم٤ًم،  قمـ ُمٖم

 .ومٞمٝم٤م آشمٗم٤مق[ ٟم٘مؾ]
 ([3/351)  اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 التؽبر مـ اإلمام اكتفاء عؼب يؽقن ادلمقمني تؽبر

 :16 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .اًمتٙمٌػم ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝم٤مء قم٘م٥م إٓ اح٠مُمقم يٙمؼم وٓ
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 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شأيمؼم اهلل:  وم٘مقًمقا  أيمؼم6 اهلل: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا:»ي٘مقل ويم٤من
 ي٘مع أن ُم٘متْم٤مه: وىم٤مًمقا  ًمٚمتٕم٘مٞم٥م، اًمٗم٤مء أن إمم سمٕمْمٝمؿ ذه٥م: وم٘مقًمقا : ىمقًمف

 اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمام: »ُمرومققم٤مً  هريرة أيب طمدي٨م ذًمؽ وي١ميد اإلُم٤مم، شمٙمٌػم سمٕمد اًمتٙمٌػم

وا، يمؼَم6 وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ وا وٓ ومٙمؼم   .احلدي٨م...ش يٙمؼم طمتك شمٙمؼم 
 سمـ ُمّمٕم٥م صمٜم٤م: وهٞم٥م ـمريؼ ُمـش 6/103» وأمحد ،ش3/55» داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف اًمًامن ص٤مًمح أيب قمـ حمٛمد
 ُمٕملم اسمـ وصم٘مف وىمد حمٛمد، سمـ ُمّمٕم٥م همػم اًمًت٦م، رضم٤مل رضم٤مًمف. ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

ـش. سمف سم٠مس ٓش: »اًمت٘مري٥م» وذم وهمػمه، ًّ  ًمٙمـ 6ش 6/306ش »اًمٗمتح» ذم احلدي٨م وطم

 وُمـ سمٓم٤مل اسمـ ضمزم: »احل٤مومظ وم٘م٤مل اًمتٕم٘مٞم٥م6 قمغم شمدل اًمٗم٤مء هذه يمقن ذم ُٟمقزعَ  ىمد

 سم٠من إُمرُ  وُم٘متْم٤مه. ًمٚمتٕم٘مٞم٥مش ومٙمؼموا: »ىمقًمف ذم اًمٗم٤مء أن اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ طمتك شمٌٕمف

٥َم  ًمٙمـ اإلُم٤مم6 ومٕمؾ قم٘م٥م شم٘مع اح٠مُمقم أومٕم٤مل  هل ًمٚمتٕم٘مٞم٥م اًمتل اًمٗم٤مء سم٠من شُمُٕم٘م 

سم٤مً  وىمٕم٧م ٕهن٤م وم٘مط6 ًمٚمرسمط ومٝمل: هٜم٤م اًمتل وأُم٤م اًمٕم٤مـمٗم٦م،  ٓ هذا ومٕمغم ًمٚمنمط، ضمقا

 وىمد اجلزاء، قمغم اًمنمط سمت٘مدم اًم٘مقل قمغم إٓ اإلُم٤مم قمـ اح٠مُمقم أومٕم٤مل شم٠مظمر شم٘متيض

 أيب رواي٦م ًمٙمـ اعم٘م٤مرٟم٦م، شمٜمتٗمل ٓ هذا6 ومٕمغم. اًمنمط ُمع يٙمقن اجلزاء إن: ىمقم ىم٤مل

 .شأقمٚمؿ واهلل. واعم٘م٤مرٟم٦م اًمت٘مدم اٟمتٗم٤مء ذم سحي٦م هذه داود
 ([3/353) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التؽبر مد

 ٟمريد سم٤مًمّمالة، يتٕمٚمؼ اًم٤ًمسمؼ يمٚمف اًمٙمالم ـم٤مح٤م اًمٗم٤مئدة ًمتامم ؿمٞمخٜم٤م، :السائؾ

  طمقل أجْم٤مً  آؾمتٞمْم٤مح
ٍ
 اًمتٙمٌػم ُمد وهق سمالدٟم٤م، ذم ٟمِمٝمده أو ٟمٕمت٤مده أجْم٤مً  رء

 إظمػم اًمتِمٝمد أو اإلطمرام، شمٙمٌػمة أو يم٘مٞم٤مم إريم٤من سم٤مظمتالف خمتٚمٗم٦مً  اعمدود وضمٕمؾ

 .ذًمؽ ٟمحق أو إوؾمط أو



 031   اًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمٕمض ذم ضم٤مءت يم٤مٟم٧م وإن اًمًٜم٦م، ذم ٟمٕمٝمده٤م ٓ ُم٠ًمخ٦م طم٘مٞم٘م٦مً  هذه :الشقخ

 .اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مف ظم٤مص٦م وسمّمقرة اًمٗم٘مف، يمت٥م

 اعمًجد ذم ُيَّمكم   يم٤من دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م إُم٤مُم٤مً  أنًك ومال أنًك إن: ي٘م٤مل يمام وأن٤م 

 اإلُم٤مم أىمقل ٓ - وي٘مقل اًمِم٤مومٕمل، عمذهٌف ُمتٕمّم٤ٌمً  يم٤من اًمديم٤من، ذم ضم٤مري يم٤من اًمذي

 إمم اًمريمـ ُمـ اًمتٙمٌػم يٛمد أن اإلُم٤مم قمغم يٜمٌٖمل أنف ،-أت٤ٌمقمف سمٕمض وإٟمام اًمِم٤مومٕمل،

 اًمٚمـ٤مااااااااااه: ي٘مقل ومٞمٔمؾ اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع سمٕمد يًجد أن ُمثالً  يريد اًمريمـ،

 .اًمٓمقل طمٞم٨م ُمـ اًمٌمء سمٕمض ُم٘مٌقًم٦م وهذه ؾم٤مضمدًا، رأؾمف يْمع طمتك أيمؼم،

 ٓ اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م: ؿمٞمئ٤من هق مت٤مُم٤مً  اًمٜمٔمر سمٞمٚمٗم٧م اًمذي ًمٙمـ 

ٌَُٓمقن اًمًٜم٦م ُمـ هل أظمرى ُم٠ًمخ٦م وقمٜمدهؿ اًمًٜم٦م ذم ٟمٕمٝمده٤م  ضمٚم٦ًم وهل قمٚمٞمٝم٤م، وُيْٖم

 إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ اعمّمكم يٜمٝمض ٓ أن آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم وشمٕمٚمٛمقن آؾمؽماطم٦م،

 يمام ؾمٝم٤م، ًمق يمام جيٚمس وإٟمام وهمػمهؿ، احلٜمٗمٞم٦م يٗمٕمؾ يمام واطمدة ؾمح٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 يديف، قمغم ُمٕمتٛمداً  يٜمٝمض صمؿ ظمٗمٞمٗم٦م ضمٚم٦ًم هذه ًمٙمـ ًمٚمتِمٝمد، جيٚمس أن يريد ؾمٝم٤م ًمق

 اإلُم٤مم ذاك ورأج٧م اًمٜمٔمر يٚمٗم٧م اًمذي وم٤مًمٌمء وًمذًمؽ هبذا، ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م

 اًمًجقد ُمـ رأؾمف يرومع يٙم٤مد ومام وسَمِدْيـ قمٛمالق اهلل ؾمٌح٤من وهق اًم٘مْمٞم٦م، هذه يٓمٌؼ

 حلتك ُم٤مدده٤م وسمٞمتؿ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم وسمٞم٘مٕمد اًمٚمـ٤ماااااااا: وي٘مقل إٓ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة

 واؾمٕمتلم ورئت٤مه اهلل ؿم٤مء ُم٤م صقشمف، يٙمقن سمدو إيش ىمد سم٘مك شَمَّمَقر ىم٤مئاًم، يًتقي

 .ضمداً 

 اًمتٙمٌػم وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ هذا أيمؼم، اًمٚمـ٤مااااااااااااااااااااااه: ومٞم٘مقل هٝمٝمف

 أجْم٤مً  اًمًالم شمآظمذوٟم٤م، ومام يمالم سمٞمجر اًمٙمالم هٞمؽ ٟم٤ًموي سمدٟم٤م ؿمق ضمزم ظمٓمػ

ف ظمٓم٠م، اًمٚمـ٤ماااااااااااااااه، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم إئٛم٦م، ُمـ يمثػم خيٓمئ ًَ
 اٟمتٝمك ُم٤م هق ًمِ

 ..ه٤مديؽ قمٙمس اًمًالم، ُمـ اٟمتٝمقا  اجلامقم٦م اًمًالم ُمـ

 ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم خيٓمػ أن اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م، ظمالف وهذا يٛمده٤م، قمؿ ٕنف ًمٞمف،

 اًمريمـ هق ه٤مًمكم اًمتًٚمٞمؿ ذم ومٞمًٌ٘مقٟمف اعم٘متديـ، سمٞمقرط ٕنف ًمٚمٛمد6 داقمل ذم ُم٤م اهلل،

 .اًمّمالة أريم٤من ُمـ إظمػم
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 شمٓمقيؾ ذم وٓ ُمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٕمْم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م يِمٌف اًمّمالة، شمٙمٌػمات يمؾ: وم٢مذاً  

 إمم اًم٘مٞم٤مم ُمـ أو اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ اًم٘مٞم٤مم أثٜم٤مء ذم يم٤من ؾمقاء

 .هٜم٤م ويٙمٗمل إُمر، واٟمتٝمك أيمؼم اهلل شمٙمٌػم وهٙمذا، اًمريمقع

 ( 11: 05: 61/   116/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بالركـ؟ الرشوع قبؾ التؽبر جيقز هؾ

 ذم ُيَٙمؼم   يم٤من اًمرؾمقل صالشمٜم٤م، قمـ ؾم١مال إؾمئٚم٦م ىمٌؾ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :السائؾ

 قمٜمديمؿ أن ومْمٞمٚمتٙمؿ قمغم وٓطمٔم٧م ىمٓمٕم٤ًم، ًمٚمٔمرومٞم٦مش ذم» وم٘مقًمف ورومع، ظمٗمض يمؾ

 واىمٗم٤ًم؟ اًمقوع أو اًمريمقع ذم اًمنموع ىمٌؾ ُيَٙمؼّم  أنف ؾمٜم٦م،

 اًمنموع ىمٌؾ اًمتٙمٌػم جيقز اًمّمالة، صٗم٦م ُمـ اعمذيمقر اًمتٙمٌػم أظمل جيقز :الشقخ

 .ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذه أجْم٤ًم، سم٤مًمريمـ

 اًمتٕمجٞمؾ أرى وم٘مد شمًٛمٞمٕمٝمؿ، يتٓمٚم٥م هٜم٤م اجلٛمع أن سم٤مقمت٤ٌمر أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ 

 آؾمتٕمداد، ُمـ رء هٜم٤مك يٙمقن أن أرى يمٜم٧م وًمذًمؽ سم٤مهلقي، اًمنموع ىمٌؾ سم٤مًمتٙمٌػم

 ُمع اًمتٙمٌػم ذم اًمًٜم٦م ُمع ٟمحـ ٟمتج٤موب طمتك ٓىمط6 أجْم٤مً  إؾمٗمؾ ذم هٜم٤م يٙمقن أن

 .ٟمٕمؿ. هذه اجلر طمرفش ذم» سمٛمالطمٔم٤مشمؽ أن٧م شمِمػم يمام اًمريمـ

 (  11: 13: 11/ 141/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼقام إىل الؼعقد مـ التؽبر بنضالة الؼقل بطالن

 ش.ىم٤مم صمؿ يمؼم اًم٘مٕمدة ُمـ ىم٤مم وإذا يًجد، صمؿ يمؼم يًجد أن أراد إذا يم٤من»

 [:اإلمام قال]

 صمؿ ىم٤مقمد وهق يٙمؼم وأنف اًمًجقد، صمؿ اًمتٙمٌػم اًمًٜم٦م أن ذم سيح ٟمص واحلدي٨م

 !اًم٘مٞم٤مم إمم اًم٘مٕمقد ُمـ اًمتٙمٌػم ُمد ُمـ اعم٘مٚمديـ سمٕمض يٗمٕمٚمف ح٤م إسمٓم٤مل ومٗمٞمف. يٜمٝمض
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 أيب قمـش 010/ 6» وأمحدش اًمًٚمٗمٞم٦م-636/ 6» اًمٌخ٤مري اظمرضمف ُم٤م ُمٕمٜم٤مه وذم

 اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من: »ي٘مقل هريرة أب٤م ؾمٛمع أنف احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر

 ؾمٛمع»  ي٘مقل صمؿ ريمع، طملم يٙمؼم صمؿ ،ي٘مقم طملم يٙمؼم اًمّمالة امم ىم٤مم إذا ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف

 ،ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م»  ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل صمؿ اًمريمٕم٦م، ُمـ صٚمٌف يرومع طملمش   محد عمـ اهلل

 طملم يٙمؼم صمؿ يًجد، طملم يٙمؼم صمؿ رأؾمف، يرومع طملم يٙمؼم صمؿ هيقي، طملم يٙمؼم صمؿ

 اًمٚمتلم ُمـ ي٘مقم طملم ويٙمؼم ي٘مْمٞمٝم٤م طمتك يمٚمٝم٤م اًمّمالة ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ صمؿ رأؾمف، يرومع

 ش.اجلٚمقس سمٕمد

 ش.343» داود أيب صحٞمح ذم خمرج وهق

 ومنه وسمف اًم٘مٞم٤مم، اسمتداء قمٜمد: أي..ش اًمٚمتلم ُمـ ي٘مقم طملم يٙمؼم: »وم٘مقًمف: ىمٚم٧م

 محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل صمؿ: »ىمقًمف وي١ميدهش اًمًٚمٗمٞم٦م-661/ 6» اًمٗمتح ذم احل٤مومظ

 وأُم٤م آقمتدال، ورد ٕنف سمذًمؽ، إٓ شمٗمًػمه يٛمٙمـ ٓ هذا وم٢من ،شصٚمٌف يرومع طملم

 ش:55/ 0ش »ُمًٚمؿ صحٞمح ذح» ذم اًمٜمقوي ىمقل

 هلذه اًمتٙمٌػم ُم٘م٤مرٟم٦م قمغم دًمٞمؾ..ش يٙمؼم صمؿ ؾم٤مضمًدا هيقي طملم ويٙمؼم: »ىمقًمف

 وهمػمه اًمريمقع إمم آٟمت٘م٤مل ذم ينمع طملم سم٤مًمتٙمٌػم ومٞمٌدأ قمٚمٞمٝم٤م، وسمًٓمف احلريم٤مت

 ذم ينمع طملم إول اًمتِمٝمد ُمـ ًمٚم٘مٞم٤مم اًمتٙمٌػم ذم وينمع...اًمرايمع طمد يّمؾ طمتك

 .ىم٤مئاًم  يٜمتّم٥م طمتك ويٛمده آٟمت٘م٤مل،

 ش.فم٤مهرة همػم ذيمره اًمذي اًمًٌط قمغم اًمٚمٗمظ هذا ودًٓم٦مش: »631/ 6» قم٘مٌف احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمًجدة ُمـ اًم٘مٞم٤مم طملم اًمتٙمٌػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض ُمد ذًمؽ ُمـ وأهمرب: ىمٚم٧م

 وهل» آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ذًمؽ سملم وجيٚمس، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مئامً  ويٜمتّم٥م، اًمث٤مٟمٞم٦م

 قم٤ممل يِمؽ وٓ، آٟمتّم٤مب ىمٌؾ ٟمٗمًف يٜم٘مٓمع يٙم٤مد طمتك ويٛمد اًمتٙمٌػم يٛمد ومؽماهش، ؾمٜم٦م

 ش:110/ 6» احل٤مومظ ىم٤مل وىمد اًمٌدع، ُمـ هذا أن سم٤مًمًٜم٦م

ـْ  وَم٤معْمَِْمُٝمقرُ » ُ  يَم٤منَ  َأنَفُ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم َٓ  َيُ٘مقمُ  لمَ طمِ  ُيَٙمؼم  ُرهُ  َو َتِقَي  طَمَتك ُي١َمظم  ًْ  ىَم٤مِئاًم  َي

ـِ  شَمَ٘مَدمَ  يَماَم  َُم٤ممُ  َيُ٘مقُل  َُم٤م سَم٤مِب  ذِم  شَمَ٘مَدمَ  َُم٤م َوَأَُم٤م اعْمَُقـَم٠مِ  قَم ـْ  اإْلِ ـْ  ظَمْٚمَٗمفُ  َوَُم  سمَِٚمْٗمظِ  طَمِديثِفِ  ُِم

ـَ  ىَم٤ممَ  َوإَِذا ْجَدشَملْمِ  ُِم ًَ عَ  إَِذا اعْمَْٕمٜمَك َأنَ  قَمغَم  وَمُٞمْحَٛمُؾ  َأيْمؼَمُ  اّلَِلُ  ىَم٤مل اًم  ش.اًْم٘مٞم٤مم ذِم  َذَ
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 ش.يديف رومع اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم وإذا: »قمٛمر اسمـ ٨مطمدي وُمثٚمف: ىمٚم٧م

 وًمف ،ش364» داود أيب صحٞمح ذم أظمرى ـمريؼ وًمف ،ش666/ 6» اًمٌخ٤مري رواه

 آظمر وؿم٤مهد ،شويمؼم: »وزاد ظمزيٛم٦م، اسمـ وصححف قمكم، طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد قمٜمده

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ُمـش 361» قمٜمده

 ش:652/ 3» ظمزيٛم٦م اسمـ وىم٤مل اًمتٙمٌػم، وومٞمف ،ش143» أجًْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف

٤ٌَمِب  َهَذا ذِم  ُرِوَي٧ْم  ًَمْٗمَٔم٦مٍ  َويُمؾُّ » ـَ  وَمُٝمقَ  َريَمعَ  إَِذا َيَدْيفِ  َيْروَمعُ  يَم٤منَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌََِل  َأنَ  اًْم  ُِم

ٜمْسِ  ـْ  قَمغَم  اًْمَٗم٤مقِمَؾ  اؾْمؿَ  شُمقىِمعُ  ىَمدْ  اًْمَٕمَرَب  َأنَ  ُأقْمٚمِْٛم٧ُم  اًَمِذي اجْلِ ٌَْؾ  اًْمِٗمْٕمَؾ  َأَرادَ  َُم  َأنْ  ىَم

  يَمَ٘مْقلِ  َيْٗمَٕمَٚمفُ 
ِ
٤َم َي٤م: ▬اّلَِل ـَ  َأهيُّ ُٚمقا  اًمَّماَلةِ  إمَِم  ىُمْٛمُتؿْ  إَِذا آَُمٜمُقا  اًَمِذي ًِ ♂ ُوضُمقَهُٙمؿْ  وَم٤مهْم

َي٦َم، [2: اح٤مئدة] ْٔ ؾِ  َوضَمَؾ  قَمزَ  اّلَِلُ  َأَُمرَ  وَم٢ِمَٟماَم  ا ًْ   سمَِٖم
ِ
  َأقْمَْم٤مء

ِ
ْرءُ  َيُ٘مقمَ  نْ أَ  َأَرادَ  إَِذا اًْمُقُوقء  اعْمَ

 َأْي  [2: اح٤مئدة]♂ اًمَّماَلةِ  إمَِم  ىُمْٛمُتؿْ  إَِذا: ▬ىَمْقًمِفِ  وَمَٛمْٕمٜمَك إًَِمٞمَْٝم٤م، اًْمِ٘مَٞم٤ممِ  سَمْٕمدَ  َٓ  اًمَّماَلةِ  إمَِم 

يُمقعَ  َأَرادَ  إَِذا َأْي  َريَمَع، إَِذا َيَدْيفِ  َيْروَمعُ : ىَمْقًمِفِ  َُمْٕمٜمَك وَمَٙمَذًمَِؽ  إًَِمْٞمَٝم٤م، اًْمِ٘مَٞم٤ممَ  َأَرْدشُمؿُ  إَِذا  اًمرُّ

ـِ  قَمكِم، يَمَخؼَمِ   ش.َذيَمرٟم٤مهُ  اًمَٚمذي قُمَٛمرَ  َواسْم

 ًمف، وُم١ميدة اًمؽممج٦م حلدي٨م ُمقاوم٘م٦م اعمذيمقرة وم٤مٕطم٤مدي٨م هذا، قمروم٧م وم٢مذا: أىمقل

 وًمٙمٜمٝم٤م ذًمؽ، ذم سحي٦م همػم وشمٚمؽ اًمتٙمٌػم، سمٕمد يم٤من اًم٘مٞم٤مم سم٠من سح هذا أن إٓ

 ًمؽ يتٌلم هذا ومت٠مُمؾ خيٗمك، ٓ يمام اًم٘مٞم٤مم ُمـ أىمٍم زُمٜمف اًمتٙمٌػم أن رضورة سمٛمٕمٜم٤مه

 .اًمؽممج٦م حلدي٨م ُمٕم٤مروتٝم٤م شمقهؿ عمـ ظمالوًم٤م سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م دم٤موب

 (.158-155/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بدعة االشتػتاح دعاء لغر اإلحرام تؽبرة بعد اإلمام شؽتة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة وُمـ

 ...ش.اإلُم٤مم يٚمزُمٝم٤م ٓ اًمًٙمقت: »... ىمقًمف
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 ُم٤م سم٘مدر اًمٗم٤محت٦م قم٘م٥م اإلُم٤مم ؾمٙمقت ُمنموقمٞم٦م يقهؿ ىمد اًمتٕمٌػم هذا: ىمٚم٧م

 خيٗمك ٓ يمام ُمٓمٚم٘م٤م اعمنموقمٞم٦م قمدم يًتٚمزم ٓ اًمٚمزوم قمدم ٓن وراءه ُمـ ي٘مرأه٤م

 قمـ ُمٓمٚم٘م٤م شمرد مل إذ اًمديـ ذم سمدقم٦م اعمذيمقرة اًمًٙمت٦م إن: أىمقل اإلهي٤مم ًمذًمؽ ودومٕم٤م

 دقم٤مء أضمؾ ُمـ اإلطمرام شمٙمٌػمة سمٕمد إطمدامه٤م ؾمٙمتت٤من قمٜمف ورد إٟمام اعمرؾمٚملم ؾمٞمد

 قمـ روي٧م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمًٙمتف. هريرة أيب قمـ اًمٙمت٤مب ذم طمديثٝم٤م ُم٣م وىمد آؾمتٗمت٤مح

 وىم٤مل. اًمٗم٤محت٦م قم٘م٥م هل: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ذم اًمرواة واظمتٚمػ ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف يمام اًمّمقاب وهق يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ قم٘م٥م هل: إيمثرون

   .اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمّمالة رؾم٤مًم٦م» وراضمع وهمػمهش اجلٞم٤مد

 ؾمٛمرة قمـ احلًـ رواي٦م ُمـ ٕنف سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع قمٜمدي ُمٕمٚمؾ احلدي٨م هذا أن قمغم 

 هلذا سمًامقمف يٍمح ومل قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس ومٝمق اجلٛمٚم٦م ذم ُمٜمف ؾمٛمع يم٤من وإن وهق

 .وٕمٗمف ومث٧ٌم ُمٜمف احلدي٨م

 ومٞمف ُمتٛمًؽ ومال اًم٘مدر سمذًمؽ ـمقيٚم٦م يم٤مٟم٧م اًمًٙمت٦م سم٠من اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس إٟمف صمؿ

 .ومت٠مُمؾ ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٌت٦م

 سمٕمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن 661/  3ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره ُم٤م وأُم٤م

 ُمـ رء ذم ومٚمٞمس. اًمًقرة ي٘مرأ  صمؿ ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م يًٙم٧م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومراهمف

 .ـمقيٚم٦م زي٤مدة احلدي٨م رواي٤مت

... يًٙم٧م يم٤من إٟمام: »سم٘مقًمف إي٤مه اخلٓم٤ميب سمتٗمًػم احلدي٨م ٟمص قمٚمٞمف اظمتٚمط ويم٠منف

 ُمٜمف شمٗمًػم أنف اعمحتٛمؾ وُمـ 611/  6ش اًمٜمٞمؾ ذم اًمِمقيم٤مين قمٜمف ٟم٘مٚمف»  ظمٚمٗمف ُمـ ًمٞم٘مرأ 

 حمؾ أن قمروم٧م وىمدش. هٜمٞم٦م أجْم٤م ؾمٙم٧م♂ اًمَْم٤مًم لمَ  َوٓ: ▬ىم٤مل وإذا: »ٕمحد ًمرواي٦م

 .اإلؾمٜم٤مد وٕمػ قمغم يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م

   .644 – 640/  6ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م صمؿ

 ([343) ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 

 اليديً رفع
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ـِ  َرْفعُ   التؽبر مع القَدْي

 : 11 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م ذًمؽ يمؾ سمٕمده، أو ىمٌٚمف، أو اًمتٙمٌػم، ُمع يديف ويرومع
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شسمٕمده وشم٤مرةً  ىمٌٚمف، وشم٤مرةً  اًمتٙمٌػم، ُمع شم٤مرةً  يديف يرومع ويم٤من

 ىمقل وهق. ًمٚمتٙمٌػم ُم٘م٤مرٟم٤مً  يٙمقن أن اًمٞمديـ رومع ذم اًمًٜم٦م أن: إطم٤مدي٨م هذه وذم

 يقؾمػ أيب قمـ اعمروي وهقش: »3/166ش »اًمرائؼ اًمٌحر» ذم ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م6 ُمذه٥م ذم

 وهمػمهؿ وىم٤موٞمخ٤من اإلؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مره ومٕماًل، اًمٓمح٤موي قمـ واعمحٙمل ىمقًٓ،

 شمٙمقن سم٠من اعم٘م٤مرٟم٦م ىم٤موٞمخ٤من وومن ،...مجٞمٕم٤مً  أصح٤مسمٜم٤م ىمقل هذا: اًمٌّ٘م٤مزم ىم٤مل طمتك

 .شظمتٛمف قمٜمد وظمتٛمف سمداءشمف، قمٜمد سمداءشمف
 ذم يمام - أجْم٤مً  اح٤مًمٙمٞم٦م وقمٜمد أصح٤مسمف، قمٜمد واعمرضمح اًمِم٤مومٕمل، ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 3/51ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل 6-ش اًمٗمتح»

 أو ُم٠مُمقُم٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  - ُمّمؾ   يمؾ ومٜم٠مُمر ٟم٘مقل6 وهبذا: »- اًمٌح٨م هذا صدر ذم اعمذيمقر

 وإذا ًمٚمريمقع، يمؼم وإذا اًمّمالة، اومتتح إذا يديف يرومع أن - اُمرأة أو رضمالً  أو ُمٜمٗمرداً 

 ُمٜمٙمٌٞمف، طمذو اًمثالث هذه ُمـ واطمدة يمؾ ذم رومٕمف ويٙمقن اًمريمقع، ُمـ رأؾمف رومع

 َوَردَ  اًمتٙمٌػم، اومتت٤مح ُمع ويٙمقن يمٚمف، اًمتٙمٌػم ُمـ يٗمرغَ  طمتك ُمرومققمتلم يديف ويث٧ٌم

 .ـهاش. اٟم٘مْم٤مئف ُمع اًمرومع قمـ يديف

 أث٧ٌم اًمتٙمٌػم ُمع اًمرومع قمغم روايتف دًم٧م ُمـ ورواي٦مش: »6/63» اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل 

 .شسم٤مٓشم٤ٌمع أومم ومٝمل وأيمثر6
 احلٜمٗمٞم٦م6 قمٜمد وىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمذه٥م ذم وضمف هق: اًمرومع سمٕمد اًمتٙمٌػم ويمقن   

 هم٤مي٦م» وذم ،شوحمٛمد طمٜمٞمٗم٦م أيب إمم اعمجٛمع  ذم وٟمًٌفش: »3/166ش »اًمٌحر» ذم ىم٤مل

 .ُمِم٤مخيٜم٤م أيمثر إممش اعمًٌقط» وذم قمٚمامئٜم٤م، قم٤مُم٦م إممش اًمٌٞم٤من
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 يديف يرومع أنف إصحش: »اهلاَُمم اسمـ ذح ُمـ - 3/353ش »اهلداي٦م» ذم وىم٤مل 

 .شاإلصم٤ٌمت قمغم ُم٘مدم واًمٜمٗمل اهلل، همػم قمـ اًمٙمؼمي٤مء ٟمٗمل ومٕمٚمف ٕن يٙمؼّم6 صمؿ أوًٓ،
 ..اًمتٙمٌػم سمٕمد واًمرومع

 .شسمف ىم٤مل ُمـ أرَ  مل: »احل٤مومظ ىم٤مل 
 .احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذم ىمقل هق: ىمٚم٧م
 أن اعمًٚمؿ ومٕمغم 6ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م اًمثالث اًمّمٗم٤مت هذه ُمـ يمالً  أن: واحلؼ

شمف، ذم هب٤م ي٠مظمذ  شم٤مرة، وهذه شم٤مرة، هذه يٗمٕمؾ سمؾ ًمألظمرى6 ُمٜمٝم٤م واطمدة يدع ومال صٚمقا

 .أظمرى وشمٚمؽ
 ([3/351) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ضؿ وال تػريج بال الرفع عـد القديـ أصابع مد

 :10 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .إص٤مسمع ممدودشم٤م ويرومٕمٝمام
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .[يْمٛمٝم٤م وٓ سمٞمٜمٝم٤م، يٗمرج ٓ] إص٤مسمع، ممدودة يرومٕمٝمام يم٤من و 

: يٕمٜمل - ُمٕمٝم٤م يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤منش: »3/33ش »اًمزاد» ذم ىم٤ملش: شمٜمٌٞمف»     

 ش.اًم٘مٌٚم٦م هب٤م ُمًت٘مٌالً  إص٤مسمع، ممدودة ،- اإلطمرام شمٙمٌػمة

 ذم يديف6 رومع ذم اًم٘مٌٚم٦م سم٠مص٤مسمٕمف يًت٘مٌؾ ويم٤منش: »3/56» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل 

 .شؾمجقده ذم اًم٘مٌٚم٦م رضمٚمٞمف سم٠مص٤مسمع أجْم٤مً  ويًت٘مٌؾ شمِمٝمده، وذم ؾمجقده، وذم ريمققمف،
 ذم ذًمؽ سمٞم٤من ؾمٞم٠ميت يمام - واًمتِمٝمد اًمًجقد إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح ذيمره ُم٤م: ىمٚم٧م

 .- حمٚمف
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 آومتت٤مح، شمٙمٌػمة ذم إٓ طمدي٨م6 قمغم ومٞمف أىمػ ومٚمؿ اًمرومع6 ذم آؾمت٘م٤ٌمل وأُم٤م

 .وٕمٞمػ وهق
 ومٚمػمومع أطمديمؿ6 اؾمتٗمتح إذا: »رومٕمف قمٛمر اسمـ قمـش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 ش.أُم٤مُمف اهلل وم٢من اًم٘مٌٚم٦م6 سم٤ٌمـمٜمٝم٤م وًمٞمًت٘مٌؾ يديف،

 ذيمره وىمدش. وٕمٞمػ وهق قمٛمران، سمـ قمٛمػم وومٞمفش: »6/316» اهلٞمثٛمل ىم٤مل 

 أنف إٓ: »ىم٤مل صمؿ. ومذيمره...ش طمدي٨ٍم  ذم روي وىمد: »وم٘م٤مل 6ش 6/63» اًمٌٞمٝم٘مل

 .شقمٚمٞمف وميسم٧م وٕمٞمػ6
 اًمتِمٝمد ذم آؾمت٘م٤ٌمل قمغم اًم٘مٞم٤مس سمٓمريؼ قمٜمده ذًمؽ ىَمِقَي  اًم٘مٞمؿ اسمـ ومٚمٕمؾ

 .وهمػمه

 .أقمٚمؿ واهلل
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 القديـ رفع مقضع

 :11 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 أـمراف هبام حي٤مذي طمتك رومٕمٝمام ذم ي٤ٌمًمغ وأطمٞم٤مٟم٤م ُمٜمٙمٌٞمف، طمذو يمٗمٞمف وجيٕمؾ

 .أذٟمٞمف
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ٌَْٞمِف، طمذو جيٕمٚمٝمام ويم٤من  .أذٟمٞمف[ ومروع] هبام حُي٤مذي طمتك رومٕمٝمام ورسمام َُمٜمِْٙم

د اعمٜمٙمٌلم، طمذو يٙمقن اًمرومع أن: إطم٤مدي٨م هذه وذم  راطمت٤مه حت٤مذي أن واعمرا

 ىمقل وهق ،- اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره يمام - هريرة وأبق واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل وسمف. ُمٜمٙمٌٞمف

 ذه٥م وإًمٞمف ،-ش 352 ص» ؾمٌؼ ومٞمام يمالُمف ٟمص ذيمرٟم٤م وىمد -ش إم» ذم اًمِم٤مومٕمل
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ش اعمجٛمقع» ذم يمام - اعمٜمذر واسمـ وإؾمح٤مق، وأمحد، ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م وهق أصح٤مسمف،

 .ؾمٞم٠ميت ُم٤م ودًمٞمٚمف أذٟمٞمف، طمذو يٙمقن أنف إمم طمٜمٞمٗم٦م أبق وذه٥م. -ش 1/113»
 اسمـ وطمٙم٤مه. أظمر قمغم ٕطمدمه٤م ومْمٞمٚم٦م وٓ سمٞمٜمٝمام، يتخػم أنف: رواي٦م أمحد وقمـ

 .واؾمتحًٜمف احلدي٨م، أهؾ سمٕمض قمـ اعمٜمذر
 يمٕمكم اعمح٘م٘ملم6 قمٚمامئٜم٤م ُمـ يمثػم ُم٤مل وإًمٞمف ؾمٜم٦م، وم٤مًمٙمؾ احلؼ6 هق وهذا: ىمٚم٧م

 .ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم يمالُمف ٟمص وي٠متٞمؽ احلٜمٗمل، واًمًٜمدي اًم٘م٤مري،

 ؿمحٛمتل إمم يرومع: »وم٘م٤مًمقا  وأصح٤مسمف6 طمٜمٞمٗم٦م أبق هبذه اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م وىمد

 اًمرأي6 إٓ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اًمتخّمٞمص وهذا اعمٜمٙمٌلم، إمم سم٤مًمرومع اعمرأة وظمّمقا ش. أذٟمٞمف

 ذم شمٙمٚمٗمقا  وىمدش. أذٟمٞمٝم٤م طمذاء شمرومع إهن٤م: »قمٜمف احلًـ رواي٦م ذم طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل وًمذًمؽ

 وإُمر اعمٜمٙمٌلم، إمم اًمرومع ذم اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م وسملم إطم٤مدي٨م، هذه سملم اجلٛمع

 جلقاز اعمختٚمٗم٦م6 إومٕم٤مل سملم شمٜم٤مىمض ٓ: »اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل ذًمؽ6 ُمـ أجن

 ٟمًخ قمغم اًمدًمٞمؾ دَل  إذا إٓ ؾمٜم٦م، اًمٙمؾ ومٞمٙمقن ُمتٕمددة6 أوىم٤مت ذم اًمٙمؾ وىمقع

 ....شُمٜم٤موم٤مة ومال اًمٌٕمض6
 ([3/616) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لف أصؾ ال باإلهبامني التؽبر عـد األذن صحؿتل مس

 :11 وم٘مرة طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ُمـ قمٜمدي هق سمؾ، اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ومال، سم٢مهب٤مُمٞمف إذٟملم ؿمحٛمتل ُمس أُم٤م

 .اًمقؾمقؾم٦م دواقمل

 !لف صالة فال الصالة دم يديف رفع مـ: حديث حال

 ش. ًمف صالة ومال اًمّمالة ذم يديف رومع ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]
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 [:اإلمام قال]

 ومٞمف:» وىم٤ملش 43 صش »اعمقوققم٤مت شمذيمرة» ذم ـم٤مهر اسمـ أورده. ُمقوقع

 سمٓم٤مُم٤مت أتك: »ومٞمف اًمذهٌل وىم٤ملش. احلدي٨م يْمع دضم٤مل اهلروي، أمحد سمـ ُم٠مُمقن

: ٟمٕمٞمؿ أبق وىم٤ملش: اًمٚم٤ًمن» وذمش. ُمٜمٝم٤م هذا أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت قمغم ووع وومْم٤مئح،

 إطم٤مدي٨م ُمـ زم وئمٝمر: ىمٚم٧مش. سم٤معمقوققم٤مت اًمث٘م٤مت قمـ ي٠ميت وو٤مع، ظمٌٞم٨م»

 ذم أورده٤م اًمتل إطم٤مدي٨م وم٢من ه٤مًمؽ، ُمتٕمّم٥م اعمذه٥م، طمٜمٗمل أنف اومؽماه٤م اًمتل

 ومٛمٜمٝم٤م اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم ذم واًمٓمٕمـ طمٜمٞمٗم٦م، أيب ًمإلُم٤مم آٟمتّم٤مر قمغم شمدور يمٚمٝم٤م شمرمجتف

 رومع سمٛمنموقمٞم٦م ي٘مقل اًمذي اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م ذم سيح ـمٕمـ ومٝمق احلدي٨م هذا

 واٟمتّم٤مر ي٠ميت، يمام ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ

 ُمذهٌف قمٚمٞمف سمام اخلٌٞم٨م هذا يٙمتػ ومٚمؿ ذًمؽ، سمٙمراه٦م اًم٘م٤مئؾ احلٜمٗمٞم٦م عمذه٥م ُمٙمِمقف

 ُمٌٓمؾ اًمرومع أن اًمٜم٤مس سملم ًمٞمِمٞمع احلدي٨م، هذا اومؽمى طمتك سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل ُمـ

 رومع ُمـ: ىم٤مل أنف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ ُمٙمحقل رواي٦م ي١ميد أن سمذًمؽ أراد وًمٕمٚمف ًمٚمّمالة،

 قمٚمٞمٝم٤م ومٌٜمك آشم٘م٤مين يم٤مشم٥م أُمػم هب٤م اهمؽم اًمرواي٦م وهذه صالشمف ومًدت اًمّمالة ذم يديف

 ومحٙمؿ ُمًٚمٙمف ؾمٚمؽ ُمـ هب٤م اهمؽم ويمذا! سم٤مًمرومع اًمّمالة سمٓمالن ًمٌٞم٤من أخٗمٝم٤م رؾم٤مًم٦م

 قمـ اًمرواي٦م هذه أن ُمع! أجدهيؿ يرومٕمقن ٕهنؿ سم٤مًمِم٤مومٕمل احلٜمٗمل اىمتداء ضمقاز سمٕمدم

 ذم اًمٌٝمٞم٦م، اًمٗمقائد» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق اًمٕمالُم٦م طم٘م٘مف يمام سم٤مـمٚم٦م طمٜمٞمٗم٦م أيب

 ذم اًم٘م٤مريء اًمِمٞمخ أورده احلدي٨م وهذاش. 633 ،632 ،332 ص» احلٜمٗمٞم٦م شمراضمؿ

 اًمٙمرُم٤مين قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمٛمد ووٕمف احلدي٨م هذاش: »43 ص» وىم٤ملش ُمقوققم٤مشمف»

 وهذا: ىمٚم٧مش. ُمقوقع إٟمف: »ىم٤مل أنف اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـش 365 ص» ٟم٘مؾ صمؿش. اهلل ىمٌحف

! أظمر ُمـ هىمف أطمدمه٤م ومٚمٕمؾ هذا صم٧ٌم وم٢من اهلروي، ًمف اًمقاوع أن شم٘مدم ُم٤م خي٤مًمػ

 قمٚمامء وقمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمرواي٦م ذم اًمتث٧ٌم وشمرك سم٤مًمًٜم٦م، آقمتٜم٤مء قمدم يٗمٕمؾ ُم٤م ومت٠مُمؾ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضمدا يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمف ورد ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومعش وم٤مئدة. »إُم٦م

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم شمٙمٌػمة يمؾ ُمع ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمرومع صم٧ٌم سمؾ اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمتقاشمرة هل سمؾ

 اًمٕمٛمؾ يٜمٌٖمل ومال قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ ـمريؼ ُمـ إٓ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمؽمك يّمح ومل

 يم٤من إذا هذا اًمٜم٤مذم، قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم أن: وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد شم٘مرر وىمد ٟم٤مف، ٕنف سمف
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 هبذه قمٛمال ومٞمٚمزُمٝمؿ اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم يمام مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا  إذا ومٙمٞمػ واطمدا اعمث٧ٌم

 ىمٞم٤مم سمٕمد ًمٚمٛمذه٥م يتٕمّمٌقا  ٓ وأن سم٤مًمرومع، ي٠مظمذوا أن اعمٕم٤مرض اٟمتٗم٤مء ُمع اًم٘م٤مقمدة

د إٓ ُمٜمٝمؿ سمف ي٠مظمذ مل أنف اعم١مؾمػ وًمٙمـ احلج٦م،  طمتك واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم ُمـ أومرا

 !هلؿ ؿمٕم٤مرا اًمؽمك ص٤مر

 (.03-01/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتتاح دم يؽقن القديـ رفع أن فقف جاء الذي احلديث بطالن

 فؼط الصالة

 .ُمقوقع سم٤مـمؾش. يٕمقد ٓ صمؿ اًمّمالة اومتتح إذا يده يرومع يم٤من»

 [:اإلمام قال]

 ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم يمت٤مب ذم وروده إٓ احلدي٨م سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ صمٛم٦م يٙمـ وًمقمل

 ُمـ يمثػم مجع رواه وىمد ومٙمٞمػ ًمٙمٗمك، اًمٚمٗمظ هذا ظمالف قمغمش 53/  3ش »اعمقـم٠م»

 ظمالومف؟ قمغم ُم٤مًمؽ قمـ واًمرواة اعمّمٜمٗملم

ٟم٦م وأبقش 330/  1» اًمٌخ٤مري وم٠مظمرضمف  3» واًمٜم٤ًمئلش 53/  6» صحٞمحف ذم قمقا

 واًمٓمح٤مويش 355 رىمؿ» واًمِم٤مومٕملش 641/  3» واًمدارُملش 326 - 323و 301/ 

 ُم٤مًمؽ قمـ يمثػمة ـمرق ُمـش 1635و 0230» وأمحدش 313/  3ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم

 يديف يرومع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن. أبٞمف قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ

 اًمريمقع، ُمـ رأؾمف رومع وإذا ًمٚمريمقع، يمؼم وإذا اًمّمالة، اومتتح إذا ُمٜمٙمٌٞمف، طمذو

 اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م أن واًمقاىمع. قمٜمف ًمٚمٌخ٤مري واًمًٞم٤مق احلدي٨م. يمذًمؽ رومٕمٝمام

شمر اًم٤ٌمـمؾ احلدي٨م هلذا اعمخ٤مًمػ  اًمؼم قمٌد اسمـ هد وم٘مد اهلل، رمحف ُم٤مًمؽ قمـ ُمتقا

 مج٤مقم٦م واوم٘مف وىمد! اًمثالصملم ٟمحق قمددهؿ ومج٤مء اًمرواة ُمـ ُم٤مًمؽ قمـ رواه ُمـ أؾمامء

ش 332و 331/  6» اًمٌخ٤مري أظمرضمف. سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ روايتف ذم اًمث٘م٤مت ُمـ

ٟم٦م وأبقش 3و 2/  6» وُمًٚمؿ /  6» واًمؽمُمذيش 330/  3» داود أبقش 51/  6» قمقا
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 اًمِم٤مومٕمل ويمذاش 314 ص» واًمدارىمٓمٜمل واًمٓمح٤مويش 643/  3» ُم٤مضمف واسمـش 11

 وشم٤مسمع. سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يمثػمة ـمرق ُمـش 2101و 0101و 1143» وأمحدش 354»

 ذم ُمٜمٙمٌٞمف طمذاء يديف رومع اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل رأج٧م: »ىم٤مل اجلٕمٗمل وهق ضم٤مسمر اًمزهري

! ضم٤مسمر ىم٤مل رأؾمف، رومع وطملم ريمع، وطملم اًمّمالة، اومتتح طملم ُمرات، صمالث اًمّمالة

 رأج٧م قمٛمر اسمـ وىم٤مل ذًمؽ، يٗمٕمؾ قمٛمر اسمـ رأج٧م ؾم٤ممل وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـ ؾم٤مح٤م وم٠ًمخ٧م

 وٕمٞمػ، واجلٕمٗمل ،ش1110» وأمحد اًمٓمح٤موي رواهش. ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع ؾم٤مح٤م وشم٤مسمع. ًمٓمرىمف ذًمؽ ويم٠من اًمٓمح٤موي احلدي٨م قمغم ؾمٙم٧م ًمٙمـ

 وإذا يديف رومع ريمع وإذا يديف، ورومع يمؼم اًمّمالة ذم دظمؾ إذا يم٤من قمٛمر اسمـ أن: قمٛمر

 اسمـ ذًمؽ ورومع يديف، رومع اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم وإذا يديف، رومع محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل

ش اًمٞمديـ رومع» وذمش 332/  6ش »صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم قمٛمر

 ورواه قمٜمف، اهلل قمٌٞمد قمـش 312/  6» واًمٌٞمٝم٘ملش 334/  3» داود وأبقش 30 ص»

 قمٜمد اًمرومع ودونش يديف رومع ريمع وإذا» ىمقًمف دون سمف ٟم٤مومع قمـش 55 - 54/  3» ُم٤مًمؽ

 وم٘مط، اعمرومقع سمف ٟم٤مومع قمـ أجقب وشم٤مسمٕمف داود وأبق اًمِم٤مومٕمل رواه ـمري٘مف وُمـ اًم٘مٞم٤مم،

ش 31و 60/  6» واًمٌٞمٝم٘ملش 33ش »ضمزئف» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف. اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمرومع دون

 وشم٤مسمعش. 2320» أمحد أظمرضمف سمف ٟم٤مومع قمـ يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح وشم٤مسمٕمفش 1326» وأمحد

 رومع ويمٚمام ريمع، يمٚمام يديف يرومع قمٛمر اسمـ رأج٧م: »ىم٤مل دصم٤مر سمـ حم٤مرب أجْم٤م ؾم٤مح٤م

 اًمريمٕمتلم ذم ىم٤مم إذا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل هذا؟ ُم٤م: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل اًمريمقع، ُمـ رأؾمف

 ش.يديف ورومع يمؼم

 واًمٓمرق اًمرواي٤مت ومٝمذه هذا قمرف إذا. صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 2164» أمحد أظمرضمف

 .احلدي٨م هذا سمٓمالن قمغم شمدل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ اًمّمحٞمح٦م

 (.105-102/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم القديـ رفع مقاضع

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 
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 :اًمّمالة ؾمٜمـ وُمـ 

... اإلطمرام شمٙمٌػمة قمٜمد: إومم: طم٤مٓت أرسمع ذم يديف يرومع أن يًتح٥م: »ىمقًمف

 ش.اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد: اًمراسمٕم٦م... ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد: واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 إمم اهلقي قمٜمد اًمرومع أُم٤م أجْم٤م إظمرى اًمتٙمٌػمات ذم اًمرومع صم٧ٌم ىمد: ىمٚم٧م

 ذم ظمرضمتٝم٤م ىمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة قمـ يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٗمٞمف ُمٜمف واًمرومع اًمًجقد

 ذم يديف رومع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ قمـ ُمٜمٝم٤مش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت»

 اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع وإذا ؾمجد وإذا اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع وإذا ريمع إذا صالشمف

 قمغم صحٞمح سمًٜمد طمزم واسمـ وأمحد اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. أذٟمٞمف ومروع هبام حي٤مذي طمتك

ٟم٦م أبق وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذط  وهق: »ىم٤مل صمؿ ًمٚمح٤مومظش اًمٗمتح» ذم يمامش صحٞمحف» ذم قمقا

 ش.اًمًجقد ذم اًمرومع ذم إطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م أصح

 يرومع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أطم٤مدي٨م قمدة ومٗمٞمف إظمرى اًمتٙمٌػمات ُمـ اًمرومع وأُم٤م

 .شمٙمٌػمة يمؾ قمٜمد يديف

  سمٚمٗمظ اًمٙمت٤مب ذم اعمت٘مدم قمٛمر اسمـ طمدي٨م وسملم إطم٤مدي٨م هذه سملم شمٕم٤مرض وٓ

 يمام اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم ُمث٦ٌم وهذه ٟم٤مف ٕنفش اًمًجدشملم سملم يرومٕمٝمام وٓ»... 

 .إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر

 قمٜمف اهلل ريض أنس ُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـ اًمًجدشملم سملم اًمرومع صم٧ٌم وىمد

 إذا يديف يرومع يم٤من أنف قمٜمف ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ طمزم اسمـ روى وم٘مد ٟمٗمًف قمٛمر اسمـ ُمٜمٝمؿ سمؾ

 3 صش اًمٞمديـ رومع» ضمزء ذم اًمٌخ٤مري وروى. ىمقي وإؾمٜم٤مده. اًمريمٕمتلم وسملم ؾمجد

 ي٘مقم أن أراد وإذا  اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من أب٤مه أن اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل ـمريؼ ُمـ

 اًمًٜم٦م هبذه وقمٛمؾ. اًمّمحٞمح ذم اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده. يديف رومع

 وهق سمف اًم٘مقل اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمـ وروي إثرم رواه يمام طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم

 ش.اعمحغم» ومراضمع طمزم اسمـ ُمذه٥م

 ([336) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 الصالة مع القديـ رفع حاالت

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ضم٤مء وم٘مد آطمرام شمٙمٌػمة قمغم اًمٞمديـ رومع شم٘مدم وأُم٤م: ىمقًمف 

 ،شيٙمؼم صمؿ ُمٜمٙمٌٞمف سمحذو يٙمقٟم٤م طمتك يديف رومع اًمّمالة إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من»

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه

 ُمًٚمؿ رواه يديف رومع صمؿ يمؼم: سمٚمٗمظ احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد 

 سمت٘مديؿ ىم٤مل ُمـ أر مل: ىم٤مل احل٤مومظ وًمٙمـ. اًمٞمديـ رومع قمغم اًمتٙمٌػمة شم٘مديؿ يٗمٞمد وهذا

 .اًمرومع قمغم اًمتٙمٌػم

 ذم ٕطمد قمذر ومال احلدي٨م صح٦م وسمٕمد احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذم ىمقل هق سمغم: ىمٚم٧م

 ص اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد أنس رواي٦م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م ؾمٞمام وٓ سمف اًمٕمٛمؾ قمـ اًمتقىمػ

 ذم أتؿ ٕنف هبذه وشم٤مرة هبذه وشم٤مرة هبذه شم٤مرة اًمثالصم٦م اهلٞمئ٤مت هبذه اًمٕمٛمؾ وم٤محلؼ 331

 .اًمًالم قمٚمٞمف إشم٤ٌمقمف

 ([331) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الصالة دم القديـ رفع مقضع دم وادرأة الرجؾ بني التػريؼ عدم

 يديؽ وم٤مضمٕمؾ صٚمٞم٧م6 إذا! طمجر سمـ وائؾ ي٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

ة أذٟمٞمؽ، طمذاء  .وٕمٞمػش. صمديٞمٝم٤م طمذاء يدهي٤م دمٕمؾ واعمرأ

 [:اإلمام قال]

 اعمرأة6 وصالة اًمرضمؾ صالة سملم اًمتٗمريؼ ذم صحٞمح٤مً  طمديث٤مً  أقمٚمؿ وٓ: ىمٚم٧م

 يمت٤ميب آظمر وم٤مٟمٔمر ظمالومف، اًمًٚمػ سمٕمض قمـ صم٧ٌم وىمد. وآضمتٝم٤مد اًمرأي هق وإٟمام

 طمذو يديف جيٕمؾ يم٤من - ملسو هيلع هللا ىلص - اًمٜمٌل أن صم٧ٌم أنف: ذًمؽ ي١ميد ومم٤مش. اًمّمالة صٗم٦م»

 وم٤مًمتٗمريؼش. اًمّمالة صٗم٦م» ذم خمرضم٤مً  شمراه يمام شم٤مرة6 أذٟمٞمف هبام وحي٤مذي شم٤مرة، ُمٜمٙمٌٞمف

 . أقمٚمؿ واهلل. ُمٜمٙمر احلدي٨م ذم اعمذيمقر

 (.423/ 33/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 مـف والرفع الركقع عـد القديـ رفع تقاتر

 [:اإلمام قال]

شمر ىمد  .ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف رومٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا

 (.1/323) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مع ورفع خػض كؾ دم مسـقن القديـ رفع أن عذ التـبقف

 السـقة مراتب تػاوت

 سمٕمض، ُمـ أىمقى اًمرومع هذا سمٕمض وًمٙمـ شمٙمٌػمة، يمؾ ُمع يديف يرومع :الشقخ

 اًمرومع وهذا ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع ُمـ أىمقى اإلطمرام شمٙمٌػمة قمٜمد وم٤مًمرومع

 إمم إول اًمتِمٝمد ُمـ يٜمٝمض طمٞمٜمام اًمٞمديـ رومع ُمـ أىمقى ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد

 اًمتٙمٌػمات ذم اًمرومع ُمـ أىمقى إنقاع هذه يمؾ ذم اًمرومع وهذا اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م

 سم٘مل ومٞمام وهق ُمًتح٦ٌم وؾمٜم٦م ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م وهق ُم١ميمدة ؾمٜم٦م رومع هٜم٤مك: أي إظمرى،

 إمم يم٤مًمٕمقدة.. اًمًجقد ُمـ اًمرأس يمرومع.. اًمًجقد إمم يم٤مهلقي اًمتٙمٌػمات ُمـ

 اًمتٙمٌػمات هذه اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ اًمرأس يمرومع.. اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة

 ُم٤م ُمالطمٔم٦م ُمع ًمٙمـ شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمٞمديـ رومع وم٤معمنموع اًمٞمديـ، رومع ومٞمٝم٤م يًتح٥م

 .ُمًتح٦ٌم ؾمٜم٦م سملم وُم٤م ُم١ميمدة ؾمٜم٦م سملم

 ...يٛمٙمـ ـمٞم٥م :مداخؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٓ :الشقخ

 (11:63:14( /0) راسمغ ومت٤موى)
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 ورفع خػض كؾ دم األيدي رفع

 دًمٞمؾ؟ ًمف هؾ ورومع، ظمٗمض يمؾ ذم إجدي ًمرومع سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ

 ؾمٜمـ» ذم ومٌٕمْمٝم٤م شمٙمٌػم، يمؾ ُمع إجدي ًمرومع قمديدة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت :الشقخ

 ُمٙم٦م، ذم ُم٘مٞمٛملم يم٤مٟمقا  اًمذيـ احلدي٨م قمٚمامء وٕطمدش داوود ؾمٜمـ» وذمش اًمٜم٤ًمئل

 ومجٛمع ظم٤مص٦م، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم  صٖمػمة رؾم٤مًم٦م ًمفش اهلٜمدي احلؼ قمٌد» اؾمٛمف وأفمـ

 ذم أنس طمدي٨م ذًمؽ وُمـ شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمٞمديـ رومع ذم ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م

 ذم يديف يرومع يم٤من وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل أنش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ»

 .ورومع ظمٗمض يمؾ

 قمٜمد اًمرومع سمخالف ُُم١َميَمدة، ؾمٜم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمٜمٝم٤م ُمًتح٦ٌم، ؾمٜم٦م اًمرومع ومٝمذا: ًمذًمؽ 

 .ُمٜمف اًمرأس رومع وقمٜمد اًمريمقع

 ويم٤من ىم٤مل اًمرومع ُمقاوع ذيمر قمٜمدُم٤م قمٛمر، اسمـ حلدي٨م شمقضمٞمٝمٙمؿ :السائؾ

 ذًمؽ؟ ؾمقى ذم يٗمٕمٚمف ٓ اهلل رؾمقل

 قمٔمٞمٛم٦م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة اًمٕمٚمؿ، أهؾ ىمقاقمد ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ رآه، ُم٤م ذًمؽ :الشقخ

 سمٕمض طمقل يمثػمة إؿمٙم٤مٓت إزاًم٦م ُمـ هب٤م مَتََٙمـ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م قمرومٝم٤م وإذا ضمدًا،

ش اًمٜم٤مذم قمغم ُيَ٘مَدم اعمُـْث٧ٌِم»: شم٘مقل اًمتل هل اًم٘م٤مقم٦م شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م، هذه وُمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م

 ش.اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم»

 ًمٙمـ اًمًجدة، ذم اًمرومع يٜمٗمل اًمّمح٤مسم٦م ؾم٤مئر وقمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر وم٤مسمـ 

 .اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مَدم اعمُـْث٧ٌِم: ومٜم٘مقل اًم٘م٤مقمدة إمم ومٜمٕمقد أثٌتف، همػمه

 أن إمم يرهمٌقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٙمقوم٦م أهؾ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أضم٤مب اًم٘م٤مقمدة هبذه 

 ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م حيتجقن ويم٤مٟمقا  إومم، اًمتٙمٌػمة ُمع إٓ يٙمقن ٓ اًمرومع

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل صالة ًمٙمؿ ُأَصّٚمـل أٓ: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض
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 وذم اًمٙمقومٞملم، قمغم َردّ  اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رأؾمٝمؿ وقمغم احلدي٨م أئٛم٦م ٕن  

 اسمـ سمحدي٨م حيت٩م يم٤من اًمذي اهلل، رمحف صم٤مسم٧م اسمـ اًمٜمٕمامن طمٜمٞمٗم٦م أبق ُم٘مدُمتٝمؿ

 .ُمًٕمقد

 اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم رأؾمٝمؿ وقمغم اًمٙمقومٞملم، قمغم اطمت٩م اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم 

 اًم٘م٤مقمدة هبذه قمٚمٞمف رد اإلطمرام، شمٙمٌػمة ذم إٓ اًمرومع ذقمٞم٦م قمدم إمم يذه٥م يم٤من اًمذي

 ومٙم٤من ُمًٕمقد اسمـ ٟمٗمل أُم٤م اًمًجقد، قمٜمد اًمرومع قمٛمر اسمـ ٟمٗمك يمام ٟمٗمك ُمًٕمقد اسمـ

 اًمذيـ اًمٙمقومٞملم قمغم اًمٌخ٤مري اطمت٩م سمامذا اإلطمرام، سمتٙمٌػمة إٓ اًمرومع ٟمٗمك أوؾمع،

 اهلل ريض احلٌٌم سمالل سمحدي٨م اإلطمرام؟ شمٙمٌػمة قمٜمد وم٘مط اًمرومع ذقمٞم٦م ذم اىمتٍموا

 ُمٙم٦م وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل دظمؾ ح٤م ٟمٗمًف قمٛمر اسمـ قمٜمف رواه اًمذي قمٜمف

 .ريمٕمتلم صغم اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ودظمؾ وم٤محت٤ًم،

 قمٛمر اسمـ وشمٚم٘م٤مه اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ظمرج طمٞمٜمام سمالل وصػ 

 صغم: »ىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم دظمؾ ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل صٜمع ُم٤مذا: وؾم٠مخف قمٜمف اهلل ريض

: ًمف وم٘م٤مل اًمقاصػ، هق سمالل سمدىم٦م، يّمػ أن هق ؿمقفش اًمٕمٛمقديـ سملم ريمٕمتلم

 يم٤من أنف دًمٞمؾ أذرع، صمالصم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار وسملم وسمٞمٜمف اًمٕمٛمقديـ، سملم ريمٕمتلم صغم

 اًمرؾمقل أن ُيث٧ٌم سمالل قمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م هذا سمدىم٦م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ُياَلطمظ

 اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم ُيَّمؾ   مل إٟمف: ومٞم٘مقل قم٤ٌمس اسمـ أُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم ريمٕمتلم صغم

 ًمّمالة اعمُْث٧ٌِم سمالل أبحدي٨م اًمٕمٚمؿ، أهؾ أظمذ ومٌامذا اًمٌخ٤مري ىم٤مل ظم٤مرضمٝم٤م، وإٟمام

 .اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ٟمٗمك اًمذي قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م أم ريمٕمتلم،  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 .اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مّدم اعمُـْث٧ٌِم ًم٘م٤مقمدة سمالل6 سمحدي٨م أظمذوا: اًمٌخ٤مري ىم٤مل 

٧ٌُم أن  اعمُـْث٧ٌِم أثٌتف ُم٤م ُيْث٧ٌِم أن سمنمط ُُمَٓمِردة، اًم٘م٤مقمدة وهذه   سم٤مًمًٜمد إًمٞمٜم٤م َيْث

 .واوح هذا احلج٦م، سمف شمتؿ اًمذي

 ومزدٟم٤مه ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع ًمٜم٤م اصم٧ٌم قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر وم٤مسمـ 

 اسمـ أنس صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة قمٜمد وم٘مط اًمرومع أث٧ٌم اًمذي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م قمغم
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 همػم ذم اًمرومع أثٌتقا  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه احلقيرث اسمـ ُم٤مًمؽ احلقيرث واسمـ ُم٤مًمؽ

 .ُمًٕمقد اسمـ قمغم قمٛمر اسمـ زادمه٤م اًمٚمذيـ اعمقوٕملم

 رواي٦م قمغم زي٤مدشمف أظمذٟم٤م يمام قمٛمر اسمـ رواي٦م قمغم اًمزي٤مدة ٟم٠مظمذ أن قمٚمٞمٜم٤م ومقضم٥م 

 .ُمًٕمقد اسمـ

 قمٜمد اًمرومع ٟمٗمل أث٧ٌم اًمذي ٟمٗمًف قمٛمر اسمـ قمـ صح ىمد أنف اجلٛمع هذا ي١ميمد 

 .اًمًجقد قمٜمد يديف يرومع يم٤من أنف اًمًجقد،

 وصؾ قمٜمدُم٤م وىمقومٝمؿ وقمدم اًمّمح٤مسم٦م، إٟمّم٤مف ُمـ ومٝمذا: اًمٕمٚمؿ أهؾ وي٘مقل 

  اًمرؾمقل أر مل أن٤م ىم٤مل أنف ومٛمع سمٕمض، قمٚمؿ ُمـ يًتٗمٞمد سمٕمْمٝمؿ يم٤من سمؾ قمٚمٛمٝمؿ، إًمٞمف

 أظمريـ اًمّمح٤مسم٦م رواي٦م قمغم اقمتامداً  يرومع6 سمٕمد ومٞمام هق ُرئل وم٘مد يرومع، اًمًالم قمٚمٞمف

 قمٛمر اسمـ يِم٤مهده مل اًمذي اعمقوع ذًمؽ ذم يرومع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؿم٤مهدوا اًمذيـ

 .ٟمٗمًف

 قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم اًمٜم٤مومٞم٦م، وإطم٤مدي٨م اعمُْثٌَِت٦م إطم٤مدي٨م سملم ُيـْجَٛمع اًم٘م٤مقمدة هبذه 

 .مجٞمٕم٤مً 

 (  11: 01: 36/ 132/ واًمٜمقر اهلدى) 

 قال مـ عذ والرد مـف؟ والرفع الركقع عـد القديـ رفع حؽؿ

 مؼدم ادُـْثبِت وهؾ اإلحرام، تؽبرة مع إال يؽقن ال الرفع أن

 ال؟ أم الـادم عذ

 وُمـ طمٜمٞمٗم٦م، أبق اإلُم٤مم: ذًمؽ قمغم ضمدا واًمٙمثػمة اًمٙمثػمة إُمثٚم٦م ُمـ :الشقخ

 ُمـ صمؿّ  اًمِمٞم٤ٌمين، طمًـ سمـ وحمٛمد يقؾمػ، أيب ُمـ ًمف، اعمالزُملم شمالُمذشمف ُمـ شمٌٕمف

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٙمقومٞملم، ُمـ طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ُمٕم٤مًسا  يم٤من وُمـ هذا، يقُمٜم٤م إمم سمٕمدهؿ ضم٤مء

 .اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع وقمٜمد اًمريمقع قمٜمد ُمثال اًمٞمديـ رومع يرون ٓ
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 مم٤م يم٤من أجْم٤م وهق أوًٓ، همػممه٤م وذم اًمّمحٞمحلم ذم صم٤مسم٧م ذًمؽ ذم واحلدي٨م 

  احلدي٨م؟ هبذا ٟمحـ اًمٕمٛمؾ ٟمدع ومٝمؾ صم٤مٟمٞم٤ًم، سمٍمهؿ حت٧م وىمع

 ىمقي٦م، طُمَج٦مً  احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ شمريمقا  اًمذيـ طمج٦م ٟمجد مل ٕنٜم٤م 6ٓ: اجلقاب

 .أىمقى طمجتٝمؿ احلدي٨م هبذا قمٛمؾ ُمـ وضمدٟم٤م ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم: ىم٤مًمقا  اإلطمرام شمٙمٌػمة قمٜمد إٓ رومع ٓ: ىم٤مل ُمـ طمج٦م

 مل صمؿّ  يديف ومرومع ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة سمٙمؿ أصكم أٓ: »ٕصح٤مسمف ىم٤مل أنف قمٜمف، اهلل

 مُحَٞمد وأيب احلقيرث اسمـ وُم٤مًمؽ قمٛمر اسمـ قمـ شمؽما  أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد ًمٙمـ. َيُٕمد

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًمقا  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًم٤ًمقمدي

 .ُمٜمف اًمرومع وقمٜمد اًمريمقع وقمٜمد اًمّمالة اومتت٤مح قمٜمد يديف يرومع وؾمّٚمؿ آخف وقمغم

: شم٘مقل اعم٠ًمخ٦م، هذه همػم ذم اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل إصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة: وىم٤مًمقا  

 ش.اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مَدم اعمْث٧ٌِْم »

 اسمـ ضمالًم٦م وُمع ٟمٗمك، ُمًٕمقد واسمـ أث٧ٌم، اًمريمقع قمٜمد اًمرومع روى اًمذي 

 .اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مَدم اعمُْث٧ٌِم إن ٟم٘مقل ُمًٕمقد،

 ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦مً  أخػ احلدي٨م، ذم سمحؼ اعم١مُمٜملم أُمػم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم َأَخػ وىمد 

 مل اًمذيـ اًمٙمقوم٦م أهؾ قمغم اطمت٩م وىمدش اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع سمجزء» اعمٕمرووم٦م وهل

 ظمٗمل ٟم٘مقل ٓ– ي٠مظمذوا مل واًمذيـ ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع سم٠مطم٤مدي٨م ي٠مظمذوا

ٌَْٝم٦م وًمٙمـ سمٍمهؿ، حت٧م يم٤من – ٓ احلدي٨م، قمٜمٝمؿ  اًمٕمٛمؾ شمريمقا  هلؿ، قمرو٧م ًمُِم

ٌَت٦م إطم٤مدي٨م هبذه  .اعمُْث

 وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمّمحٞمح، ذم ضم٤مء سمام اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم ومح٤مضمجٝمؿ 

 أن سمٕمد صمؿ وم٤محت٤م، ُمٙم٦م دظمؾ ُمٙم٦م، ومتح ذم وؾمّٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن

 .ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م وصغم دظمٚمٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، قمغم ُمٜمّمقسم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل إصٜم٤مم ُمـ َٟمَٔمٗمٝم٤م

 ظمرج وح٤م اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم ُمٕمف وصغم اًمٜمٌل ُمع دظمؾ قمٜمف اهلل ريض ومٌالل 

 ومٕمؾ ُم٤مذا: وم٠ًمخف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد شمٚمّ٘م٤مه سمالل وظمرج واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل
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  -دىمٞمؼ حتديد – اًمٕمٛمقديـ سملم ريمٕمتلم صغم: ىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم؟ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .أذرع صمالصم٦م اًم٘مٌٚم٦م ضمدار سملمو سمٞمٜمف ويم٤من

٤ٌّمس اسمـ اهلل قمٌد أُم٤م   ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُيَّمؾ   مل ىم٤مل -اًم٘مرآن ْرضُمـامنشمُ – قم

ٌُؾ ذم صغم وإٟمام اًمٙمٕم٦ٌم،  .قمٜمٝم٤م ظم٤مرضم٤مً  ادم٤مهٝم٤م ذم اًمٙمٕم٦ٌم ىُم

 اسمـ قمٜمف رواه اًمذي سمالل سمحدي٨م ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء وم٠مظمذ: اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم ي٘مقل 

 ريمٕمتلم، وصغم اًمٙمٕم٦ٌم دظمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى ٕنف ُمث٧ٌِم6 ٕنف ح٤مذا؟ قمٛمر،

 رواي٦م وشمريمقا  ُمثٌت٦م6 ٕهن٤م سمالل، قمـ قمٛمر اسمـ رواي٦م آصمروا اًمدىمٞمؼ، اًمقصػ وسمذًمؽ

٤ٌّمس اسمـ ٧ٌَم ٟم٤مومٞم٦م، ٕهن٤م قم  .اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مّدم واعمُـْث

 ٕن قم٘مٚمٞم٦م6 سمدهٞم٦م ىم٤مقمدة هل أصقًمٞم٦م شمٙمقن أن ىمٌؾ إصقًمٞم٦م، اًم٘م٤مقمدة وهذه 

 ُمـ ٓسمد -واعمخؼمان ُمتٜم٤مىمْم٤من ظمؼمان ضم٤مءه إذا وومٓمرشمف وـمٌٞمٕمتف سمًجٞمتف اإلٟم٤ًمن

 اعمقصؾ، طمي إؾمح٤مق أبق ُمثال ىم٤مل أطمدمه٤م صم٘م٦م، يمالمه٤م واعمخؼمان -اًمنمط هذا

 ي٘مَدم؟ ُمـ وم٘مقل رأجتف، ُم٤م طمي ُم٤م ٓ: ىم٤مل وآظمر

 .قم٘مٚمٞم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م ىم٤مقمدة هذه اًمٜم٤مذم، قمغم ُُمَ٘مَدم اعمُْث٧ٌِم 

 ٟمحـ؟ ٟمؽميمف ومٝمؾ اًمرومع، سمٕمدهؿ ضم٤مء وُمـ اًمٙمقوم٦م وأهؾ طمٜمٞمٗم٦م أبق شمرك وًمذًمؽ 

ه وٓ اضمتٝم٤مده وًمف إُم٤مم وذاك اًمٜم٤مذم، قمغم ُُمَ٘مَدم اعمُْث٧ٌِم ٓ،: ٟم٘مقل   َٟمِٕمٞم٥م وٓ ُٟمَٕمػم 

 . طم٤مل يمؾ قمغم اهلل قمٜمد أضمره وًمف قمٚمٞمف،

 ُمـ أطمداً  أن ٟمٕمٚمؿ ومل اًم٧ًٌم، يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ُمثؾ إمم ضمئٜم٤م إذا: إذاً 

 .سمف أظمذ اعمِمٝمقريـ إئٛم٦م

 أو اعمت٘مدُملم، اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ سمف قمٛمؾ ُمـ سم٤مًمٕمٚمؿ، ٟم٤مومٚم٦م إو٤موم٦م قمٚمٛمٜم٤م وىمد 

 ش.ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ» طمدي٨م ضم٤مءٟم٤م

 سمف، قمٛمؾ ىمد اًمًٚمػ ُمـ سمٕمض أن قمٚمٛمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م سمف، قمٛمؾ إئٛم٦م أطمد أن ٟمٕمٚمؿ ومل 

ٌُٜم٤م ًْ  أن قمذر ًمٜم٤م وًمٞمس ًمديٜم٤م، وصم٧ٌم ذًمؽ ىم٤مل ىمد  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٙمقن أن وَمَح

 .سمف اًمٕمٛمؾ ٟمدع
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 َٓ  َيْقمَ ﴿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يدي سملم وىمػ أنف اعمًٚمؿ يتّمقر ومٝمؾ 

َٓ  َُم٤مٌل  َيٜمَْٗمعُ  َٓ *  سَمٜمُقنَ  َو ـْ  إِ  ًمف وم٘م٤مل[. 45-44:اًمِمٕمراء﴾ ]ؾَمٚمِٞمؿٍ  سمَِ٘مْٚم٥ٍم  اّلَِلَ  َأتَك َُم

 .قمٌدي أي اًمٕم٤معملم رب

 أو احلدي٨م هبذا شَمْٕمَٛمؾ مل ح٤مذا: ًمف ىم٤مل إذا اًمرهٞم٥م، اعمقىمػ هذا اعمًٚمؿ يتّمقر

 أئٛم٦م ُمـ سمف قَمِٛمؾ ُمـ قمٚمٛم٧م ُم٤م أن٤م: ُمٜم٤م ًمٚمٕمٌد ي٘مقل يمام ي٘مقل هؾ احلدي٨م؟ سمذاك

 يمٚمٝمؿ؟ اعمًٚمٛملم إُم٤مم هق اهلل رؾمقل أخٞمس ـمٞم٥م،!! اعمًٚمٛملم

 ىمد دوٟمف ُمـ أو احلدي٨م، هبذا ىم٤مل ىمد مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم إُم٤مم أن شمٕمرف أن سملم اًمٗمرق ومام 

 َٓ  َيْقمَ ▬ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ىم٤مئٚمٝم٤م شمٜمٗمع ٓ ُمرومقو٦م، داطمْم٦م طُمّج٦م هذه ٓ، احلدي٨م؟ هبذا قمٛمؾ

َٓ  َُم٤مٌل  َيٜمَْٗمعُ  َٓ *  سمَٜمُقنَ  َو ـْ  إِ  .[45-44:اًمِمٕمراء]♂ ؾَمٚمِٞمؿٍ  سمَِ٘مٚم٥ٍْم  اّلَِلَ  أَتَك َُم

 الثالثة إىل الـفقض عـد القديـ رفع

 اًمتِمٝمد، سمٕمد اًمٞمديـ سمرومع يٙمقن هؾ واًمرسم٤مقمٞم٦م، اًمثالصمٞم٦م اًمّمالة ذم :مداخؾة

 اًمٜمٝمقض؟ سمٕمد أو سم٤مًمٜمٝمقض اإلٟم٤ًمن هيؿ قمٜمدُم٤م

 سم٤مًمٜمٝمقض هيؿ طمٞمٜمام ىمٌؾ، سمٕمد، ُمش اًمٜمٝمقض قمٜمد إومم اًمّمقرة ٓ :الشقخ

 .يديف وسمػمومع سمٞمٙمؼم

 ( 11: 61: 16/ 310/  واًمٜمقر اهلدى) 

 تؽبرة كؾ دم القديـ رفع مرشوعقة

ش. وىمٕمقد وىمٞم٤مم وظمٗمض رومع يمؾ رم يٙمؼم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك رأج٧م: »ُمًٕمقد اسمـ ىمقل

 .صحٞمح. وصححف واًمؽمُمذى واًمٜم٤ًمئك أمحد رواه

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ ورم شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمرومع ُمنموقمٞم٦م وهق ه٤مُم٦م وم٤مئدة وومٞمف

 أمحد اإلُم٤مم ُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وىمدش اًمّمالة صٗم٦م ختري٩م» رم ظمرضمتٝم٤م

 ش.336 صش »اًمّمالة صٗم٦م» رم ذيمرشمف يمام يٗمٕمٚمف ويم٤من

 ([111) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 السجقد دم التؽبرة مع القديـ رفع مرشوعقة

 اًمّمالة، اومتتح إذا ُمٜمٙمٌٞمف طمذو يديف يرومع يم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمٛمر اسمـ قمـ

 عمـ اهلل ؾمٛمع: »وىم٤مل يمذًمؽ، رومٕمٝمام اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع وإذا ًمٚمريمقع، يمؼم وإذا

 .   اًمًجقد ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ ويم٤منش احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م محده،

 ذم اًمرومع ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح وىمد[: سم٘مقًمف احلدي٨م هذا قمغم إًم٤ٌمين اإلُم٤مم قمٚمؼ]

 ذم أطم٤مديثٝمؿ قمغم شمٙمٚمٛم٧م وىمد اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م قمـ شمٙمٌػمة يمؾ وُمع اًمًجقد،

 ُم٘مدم اعمث٧ٌم أن إصقل ذم اعم٘مرر وُمـش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م أطم٤مدي٨م ختري٩م»

 ُمٜمٝمؿ إئٛم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م سمف ىم٤مل وىمد أطمٞم٤مٟم٤ًم، وًمق اًمراضمح هق هب٤م وم٤مًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مذم، قمغم

 سمٕمض وي٠ميتش 336صش »اًمّمالة صٗم٦م» ذم ٟم٘مٚمتٝم٤م وىمد قمٜمف، إثرم رواي٦م ذم أمحد

 .ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم إطم٤مدي٨م

 ش3/604 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»

 ورفع خػض كؾ دم القديـ رفع مرشوعقة

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة سمٙمؿ أصكم أٓ: ُمًٕمقد اسمـ ًمٜم٤م ىم٤مل: ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م وقمـ 

 . آومتت٤مح شمٙمٌػمة ُمع واطمدة ُمرة إٓ يديف يرومع ومل ومّمغم

 . واًمٜم٤ًمئل داود وأبق اًمؽمُمذي، رواه

 .اعمٕمٜمك هذا قمغم سمّمحٞمح هق ًمٞمس :داود أبق وىم٤مل

 طمدي٨م: وم٘م٤مل اًمؽمُمذي وظم٤مًمٗمف: ىمٚم٧م: احلدي٨م هذا قمغم ُمٕمٚم٘م٤مً  إًم٤ٌمين ىم٤مل

 عمـ ٟمجد ومل ُمًٚمؿ، ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده صحٞمح، طمدي٨م أنف واحلؼ طمًـ،

 ذم اإلمج٤مل هذا ومّمٚم٧م وىمد أضمٚمٝم٤م، ُمـ احلدي٨م ورد هب٤م، اًمتٕمٚمؼ يّمٚمح طمج٦م أقمٚمف

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م احلدي٨م هبذا يٕم٤مرض أن جيقز ٓ وًمٙمـش 310 ،311ش »اًمًٜمـ صحٞمح»

 وُمـ ُمثٌت٦م، وشمٚمؽ ٟم٤مف ٕنف واًمًجقد، اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ ًمرومع اعمثٌت٦م إطم٤مدي٨م
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 سمٕمض اوٓمر احل٘مٞم٘م٦م وهلذه اًمٜم٤مذم، قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم ان إصقل قمٚمؿ ذم اعم٘مرر

 ش.اًمّمالة صٗم٦م» ذم سمٞمٜمتف يمام اعمذيمقر اًمرومع سمٛمنموقمٞم٦م اًم٘مقل إمم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

 [3/610 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]



 

 اليسرى على لينيىا وضع   
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 اإلشدال جقاز وعدم بف واألمرُ  القرُسى، عذ القؿـك َوْضعُ 

 :12 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ؾمٜمـ ُمـ وهق اًمتٙمٌػم، قم٘م٥م اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع صمؿ

 .إؾمداهلام جيقز ومال أصح٤مسمف، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمف وأُمر واًمًالم، اًمّمالة
 .اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من:  اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وأن ؾُمحقرٟم٤م، وشم٠مظمػم ومٓمرٟم٤م، سمتٕمجٞمؾ ُأُِمْرٟم٤م - إنٌٞم٤مء ُمٕمنَم  - إَٟم٤م: »ي٘مقل ويم٤من

 .شاًمّمالة ذم ؿمامئٚمٜم٤م قمغم أجامٟمٜم٤م ٟمْمع
 وووع وم٤مٟمتزقمٝم٤م، اًمٞمٛمٜمك6 قمغم اًمٞمنى يده ووع وىمد يّمكم وهق سمرضمؾ ُمر و

 .اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 القرسى عذ القؿـك وضع هقئة

 : 13 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واًم٤ًمقمد اًمرؾمغ وقمغم اًمٞمنى، فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمك ويْمع

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سمذًمؽ وأُمر» واًم٤ًمقمد، واًمرؾمغ اًمٞمنى يمٗمف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .شأصح٤مسمف

 يٗمٞمد ومٝمق اًمقوع6 هبذا ي٠مُمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم وإذا :شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل  

 سمف ىم٤مل وم٢من اعمت٘مدُملم، إئٛم٦م ُمـ سمف اًم٘مقل إمم ذه٥م ُمـ ٟمجد مل وًمٙمٜمٜم٤م ذًمؽ، وضمقب

 .أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ إمم اعَمّمػمُ  َوضَم٥َم  ُمٜمٝمؿ6 أطمد
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 قمٚمٞمف، َيِردُ  ُم٤م وذيمر ذًمؽ، إممش 6/313ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ُم٤مل وىمد

 .ؿمئ٧م إذا ذًمؽ ذم يمالُمف ومراضمع قمٜمف6 أضم٤مب صمؿ
 ([3/615) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 القرسى عذ بالقؿـك الؼبض

 :14 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .اًمٞمنى قمغم سم٤مًمٞمٛمٜمك ي٘مٌض وشم٤مرة
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 صم٧ٌم اًمقوع6 صح ومٙمام وسم٤مجلٛمٚم٦م6  اًمٞمنى قمغم سم٤مًمٞمٛمٜمك ي٘مٌض - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من

  .شم٤مرة وهذا شم٤مرة، هذا يٗمٕمؾ أن وإومْمؾ سم٤مًمًٜم٦م، أتك وم٘مد ومٕمؾ6 سم٠مهيام وم٤معمّمكم اًم٘مٌض،

 ([.3/631) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 والؼبض القضع بني اجلؿع حؽؿ

 :14 وم٘مرة طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 واطمد آن ذم واًم٘مٌض اًمقوع سملم اجلٛمع ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض اؾمتحًٜمف ُم٤م وأُم٤م 

 .ًمف أصؾ ٓ ومٛمام
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 احلٜمٗمٞم٦م6 ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض اؾمتحًٜمف اًمذي واًم٘مٌض اًمقوع سملم اجلٛمع وأُم٤م

 سمخٜمٍمه رؾمٖمٝم٤م آظمذاً  ي٤ًمره، قمغم يٛمٞمٜمف يْمع أن: - ذيمروا يمام - وصقرشمف. ومٌدقم٦م

ش اًمدر قمغم قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م: »ذم يمام - اًمثالث إص٤مسمع ويًٌط وإهب٤مُمف،

 .سمف اعمت٠مظمريـ سمٕمض سم٘مقل شمٖمؽم ومال. -ش 3/010»
 ([3/631) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الصالة دم القديـ وضع مقضع

 :15 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ؾمقاء ذًمؽ ذم عمرأةوا اًمرضمؾ وم٘مط، صدره قمغم ويْمٕمٝمام
 .ًمف أصؾ ٓ وإُم٤م وٕمٞمػ، إُم٤م اًمّمدر همػم قمغم وووٕمٝمام: احل٤مؿمٞم٦م ذم وىم٤مل

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل 

 .اًمّمدر قمغم يْمٕمٝمام يم٤من و
 صمؿ] أطم٤مدي٨م وومٞمف همػمه6 يث٧ٌم ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم اًمذي هذاش اًمّمدر قمغم: »ىمقًمف

 .[ىم٤مل صمؿ إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم ؾم٤مق

 - وائؾ وطمدي٨م ؾمٕمد، سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م اًم٤ٌمب هذا ذم يقرد أن يّمح ومم٤م

ُم٤من . واًم٤ًمقمد واًمرؾمغ اًمٞمنى يمٗمف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمك يده ووع: وًمٗمٔمف ،- اعمت٘مد 

 ذراقمف قمغم اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد اًمرضمؾ يْمع أن ي١مُمرون اًمٜم٤مس يم٤من: ؾمٝمؾ طمدي٨م وًمٗمظ

 .اًمّمالة ذم اًمٞمنى
 اعمٕمٜمك6 ذم ُمقضمقد ذًمؽ: ىمٚم٧م! اًمقوع ُمقوع سمٞم٤من احلديثلم ذم ًمٞمس: ىمٚم٧م وم٢من

ٌ ؼ أظمذت إذا وم٢مٟمؽ  أن إمم ُمدومققم٤مً  ٟمٗمًؽ ؾمتجد وم٢مٟمؽ اعمٕمٜمك6 ُمـ ومٞمٝمام ضم٤مء ُم٤م شُمَٓم

 اًمٙمػ قمغم اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد ووع ُمـ يٜمِم٠م وذًمؽ ُمٜمف، ىمري٤ٌمً  أو صدرك، قمغم شمْمٕمٝمام

ب اًمٞمنى، واًمذراع واًمرؾمغ سم٤مً  دمْده ًمؽ ىمٚمُتف ُم٤م ومجر   .صقا
 إُم٤م وظمالومف» اًمّمدر، قمغم اًمٞمديـ ووع اًمًٜم٦م أن إطم٤مدي٨م هبذه ومث٧ٌم

  . (3)شًمف أصؾ ٓ أو وٕمٞمػ،

 (3) ([3/631) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

                                                           

ٜم٦م6 ظمالف قمغم وًمق ًمف واعمتٕمّمٌلم احلٜمٗمٞم٦م، عمذه٥م اعمٜمتحٚملم ٕطمد اًمٙمالم هذا َيُرْق  مل  (3) ًُّ  شمٕمٚمٞم٘مف ذم ٟم٘مؾ وم٢مٟمف اًم

 شومٞمف ُم٤م ومٞمف »ش: 1/4» سم٘مقًمف قمٚمٞمف قم٘م٥م صمؿ ُمٜمف، إول اًمِمٓمر اًمٞمامين اًمقزير ٓسمـ شواًم٘مقاصؿ اًمٕمقاصؿ» قمغم

ئد سمدائع» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل ،شيمذا»  = اسمـ ذيمر صمؿ.... اًمقوع ُمقوع ذم واظمتٚمػ» :ش1/53» شاًمٗمقا
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 ذًمؽ سمف ؿمٖم٥م ُم٤م هذا. شقمٜمده واؾمع ذًمؽ يمؾ حتتٝم٤م، أو قمٚمٞمٝم٤م أو اًمنة ومقق يْمع أنف أمحد اإلُم٤مم قمـ اًم٘مٞمؿ

 ووٕمٝمام أن قمغم دًمٞمالً  اًمقوع ُمقوع ذم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم ختٞمػم ومجٕمؾ اًمّمحٞمح٦م6 اًمًٜم٦م قمغم اعمتٕمّم٥م

 مل ُم٤م إًمٞمف يٜم٥ًم أن ُمذهٌف قمغم يٖم٤مر يمام - قمٚمٞمٝم٤م همٞمقراً  ًمٚمًٜم٦م حم٤ٌمً  يم٤من وًمق!! اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل اًمّمدر قمغم

 هذه إصم٤ٌمت ذم قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمدت اًمتل ًمألطم٤مدي٨م سمٜم٘مده ىمقزم ُمـ أنٙمره ُم٤م ًمرد شمٕم٘مٌف6 ذم وُمٜمّمٗم٤مً  ،- يّمح

! اًمًٜم٦م قمغم شمٕمّمٌف واٟمٙمِمػ أُمره، ٟٓمٗمْمح ومٕمؾ6 ًمق أنف يٕمٚمؿ وًمٙمٜمف هٜم٤مك، خمرضمٞمٝم٤م إمم أذت وىمد اًمًٜم٦م،

 ؾمٌؼ6 يمام صمٌقهت٤م ُمـ ومٞمف همٛمز اًمذي إول اعمٙم٤من قمـ سمٕمٞمد ُمٙم٤من ذم ًمٙمـ أطمده٤م6 ىمقى ىمد وهق ٓ، يمٞمػ

 قمـ ُهٚم٥م اسمـ ىمٌٞمّم٦م طمدي٨َم  - وأمحد اًمؽمُمذي، رواي٦م ُمـ -ش 1/31» ذيمر وم٘مد! ًمٚم٘مراء؟ وشمْمٚمٞمالً  شمٕمٛمٞم٦م

 .سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف ي٠مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل أبٞمف

 وىمد. ]شصدره قمغم هذه يْمع: رواي٦م ذم أمحد وزاد. ىم٤مل يمام وهق. طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي وىم٤مل»: قم٘مٌف وىم٤مل

 .[ ش632 ص» هٜم٤م ؾمٌؼ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ـم٤موس ُمرؾمؾ ُمـ: أطمدمه٤م: هق ذيمرمه٤م طمديث٤من ُمٜمٝم٤م أظمرى6 أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك

 .اًمّمالة ذم وهق صدره قمغم هبام يِمد صمؿ اًمٞمنى، يده قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع

 .شُمرؾمؾ هق صمؿ سم٘مٚمٞمؾ، ُمقشمف ىمٌؾ وظمٚمط ًملم، ومٞمف» ش:1/5» وم٘م٤مل اًمدُمِم٘مل6 ُمقؾمك سمـ سمًٚمٞمامن وأقمٚمف

 .هٜم٤م اًمِم٠من هق يمام أظمرى، ـمرق ُمـ أو ُمقصقًٓ، ضم٤مء إذا همػمهؿ قمٜمد ويمذًمؽ طمج٦م، احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد اعمرؾمؾ: أىمقل

 وأنف هذا، ؾمٚمٞمامن ومْمؾ قمغم يدل ُم٤م ُمٜمٝم٤م طمذف ًمٙمٜمف شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ قم٤ٌمرة هق ش...ًملم ومٞمف»: وىمقًمف

 .شسم٘مٚمٞمؾ ُمقشمف ىمٌؾ وظمقًمط ًملم، سمٕمض طمديثف ذم وم٘مٞمف، صدوق»: ومٞمف وٟمّمٝم٤م! ذيمر مم٤م ظمػم

 - قمدي اسمـ ومٞمف ىم٤مل وىمد واعمت٤مسمٕم٤مت، اًمِمقاهد ذم وصحٞمح آطمتامٓت، أؾمقأ  ذم احلدي٨م طمًـ ومٛمثٚمف: ىمٚم٧م

 وهق اًمث٘م٤مت، قمٜمف طمّدث راٍو، وم٘مٞمف وهق»: - ُمٗم٤مريده ُمـ أطم٤مدي٨م ًمف وؾم٤مق ومٞمف، إئٛم٦م أىمقال ذيمر أن سمٕمد

 .شصدوق صم٧ٌم قمٜمدي وهق همػمه، يروهي٤م ٓ هب٤م يٜمٗمرد أطم٤مدي٨م روى وىمد اًمِم٤مم، قمٚمامء أطمد

 واًمٌٞمٝم٘مل ،ش6/113» واحل٤ميمؿ ،ش11/161» اًمٓمؼمي رواي٦م ُمـ ش1/4» اعمذيمقر ظمّرضمف: أظمر واحلدي٨م

 اهلل ريض قمكم قمـ فمٌِٞم٤من سمـ قُم٘م٦ٌم قمـ اجلَْحَدري قم٤مصؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ ش13 - 11 و 6/65»

َؽ  وَمَّمؾ  ▬: قمٜمف  ♂.َواْٟمَحرْ  ًمَِرسم 

 .اًمّمالة ذم ؿمامًمؽ قمغم يٛمٞمٜمؽ ووع هق: ىم٤مل 

 قم٘م٦ٌم ويمذا طم٤ٌمن، اسمـ همػم يقصم٘مف مل - اعم٘مرئ اعمَُجنم   أبق اًمَٕمَج٤مج اسمـ هق - اجلَْحَدري وقم٤مصؿ»: قم٘مٌف وىم٤مل 

 .شفمٌٞم٤من سمـ

 .شاوٓمراب وُمتٜمف ؾمٜمده ذم» ش:6/11» اًمؽميمامين اسمـ وىم٤مل

 ٕطم٤مدي٨م ؿم٤مهداً  يّمٚمح - وم٢مٟمف ومٞمف6 ُم٤م سمٞم٤من وي٠ميت إؾمٜم٤مده، ذم إًمٞمف اعمقُمك شمٙمٚمؿ وإن - احلدي٨م هذا: وأىمقل

 ًمزقمٛمف آٟمتّم٤مر هق ذًمؽ قمغم ًمف احل٤مُمؾ أن يٌٕمد وٓ إتؿ، سم٤مًمرواي٦م احلدي٨م ؾم٤مق اًمرضمؾ أن ًمق اًمّمدر

 : أُمقر ُمـ ي٠ميت ُم٤م ُمٕمل ٓطمظ إذا ىم٤مرئ ًمٙمؾ ذًمؽ وئمٝمر! شومٞمف ُم٤م ومٞمف»: اعمت٘مدم

 اًمٓمؼمي رواي٦م ًمٗمظ قمـ وأقمرض ٓظمتّم٤مره٤م، سم٤مًمذيمر آصمره٤م ًمٚمح٤ميمؿ، هل ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل اًمرواي٦م أن: إول

 .سمف ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد قمـ ـمرق أرسمٕم٦م ُمـ أظمرضم٤مه٤م! شصدره قمغم»: سمٚمٗمظ اًمِم٤مهد وومٞمٝم٤م أتؿ، ٕهن٤م واًمٌٞمٝم٘مل6

 .مح٤مد قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك قمـ: وهل ش1/6/013ش »اًمٙمٌػم اًمت٤مريخ» ذم أجْم٤مً  اًمٌخ٤مري قمٜمد أطمده٤م

 .همري٦ٌم ومٝمل! اًمزي٤مدة دون احل٤ميمؿ أظمرضمف وم٘مط ُمقؾمك ـمريؼ وُمـ

 ًمقٓ أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمٖمري٦ٌم اًمرواي٦م قمغم زي٤مدة وومٞمٝم٤م ضمٝم٦م، ُمـ اجلامقم٦م رواي٦م دون سم٤مًمذيمر إيث٤مره٤م جيقز ومٝمؾ

 = ! اعمذهٌٞم٦م واًمٕمّمٌٞم٦م اهلقى



 003 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمٞمنىووع اًمٞمٛمٜمك قمغم ا 

 الرسة حتت القديـ وضع حؽؿ

 سمروايتف شمٗمرد ُمًٜمدًا، واطمد طمدي٨م إٓ ومٞمف يرد ومٚمؿ اًمنة6 حت٧م ووٕمٝمام وأُم٤م  

 .اشمٗم٤مىم٤مً  وٕمٞمػ رضمؾ
 ([3/666) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

                                                           

 ظمٗمل أفمٜمف وُم٤م سم٤مـمؾ، ُمٜمف اًم٘مقل وهذا: ىمٚم٧م! طم٤ٌمن اسمـ همػم يقصم٘مف مل اجلحدري قم٤مصامً  أن زقمؿ أنف: اًمث٤مين

 أيب سمـ زي٤مد سمـ ويزيد ؾمٚمٛم٦م، سمـ مح٤مد قمٜمف روى» ش:1/105» هذا قم٤مصؿ شمرمج٦م ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىمقل قمٚمٞمف

 .شصم٘م٦م اجلحدري قم٤مصؿ: ىم٤مل أنف ُمٕملم سمـ حيٞمك قمـ ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق قمـ أيب ذيمره. اجلٕمد

 ين. شطم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت» سمـ اخلالن اٟمتٗم٤مع شمٞمًػم» يمت٤ميب ذم طم٘م٘متف يمام صم٘م٦م6 أطمدمه٤م آظمران6 قمٜمف روى وىمد: ىمٚم٧م

 .إمت٤مُمف زم اهلل

ـَ  إًمٞمف اعمِم٤مرُ  أىمر: اًمث٤مًم٨م  .شاوٓمراب ُمتٜمف ذم»: ىمقًمف قمغم اًمؽميمامين اسم

 ٓ سمحٞم٨م اًم٘مقة ُمت٤ًموي٦م ومٞمف آوٓمراب وضمقه شمٙمقن أن اعمْمٓمرب احلدي٨م ذط ٕن ُمردود6 وهق: ىمٚم٧م

 6- شم٘مدم يمام - اًمزي٤مدة رواي٦م قمغم اجلامقم٦م ٓشمٗم٤مق هٜم٤م6 يمذًمؽ إُمر وًمٞمس وضمف، قمغم ُمٜمٝم٤م وضمف شمرضمٞمح يٛمٙمـ

 .- فم٤مهر هق يمام - ُمرضمقطم٦م اًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل احل٤ميمؿ ومرواي٦م

َٚمؿ، ومٝمق اًمًٜمد6 ذم آوٓمراب وأُم٤م ًَ  ُمـ يٛمٜمع ٓ مم٤م ذًمؽ وًمٙمـ سمٌٞم٤مٟمف، اًمٙمالم إلـم٤مًم٦م طم٤مضم٦م ومال ُُم

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. - فم٤مهر هق يمام - اًمْمٕمػ ؿمديد ًمٞمس ٕنف 6- ومٕمٚمٜم٤م يمام - سمف آؾمتِمٝم٤مد

 ،ش1/3» سم٤مًمِمذوذ إًمٞمف اعمقُمك أقمٚمف .[ ش631 ص» ؾمٌؼ وىمد] طُمجر، سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ: راسمع طمدي٨م وصمٛم٦م

 قمغم اًمٞمٛمٜمك يده ووع صمؿ: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  أجْم٤مً  وائؾ قمـ ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م سمٛمٕمٜمك يمقٟمف قمـ شمٕم٤مُمك وًمٙمٜمف

 .[ ش615 ص» ؾمٌؼ وىمد. ]واًم٤ًمقمد واًمرؾمغ اًمٞمنى يمٗمف فمٝمر

 - قمٛمٚمٞم٤مً  ٟمٗمًف ذم اًمّمحٞمح اًمٜمص هذا حي٘مؼ أن ُم٤م يقُم٤مً  طم٤مول أنف ومٚمق ،ش1/3» إؾمٜم٤مده سمّمح٦م اقمؽمف وىمد

 ووٕمٝمام ىمد ٟمٗمًف ًمقضمد 6- شمٙمٚمػ أي دون واًم٤ًمقمد، واًمرؾمغ اًمٞمنى اًمٙمػ قمغم اًمٞمٛمٜمك سمقوع وذًمؽ

 ُمـ وىمري٤ٌمً  اًمنة، حت٧م أجدهيؿ يْمٕمقن طملم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ؿم٤ميمٚمتف قمغم وُمـ هق خي٤مًمٗمف أنف وًمٕمرف! اًمّمدر قمغم

 .[ ش634 ص» اٟمٔمر! ]اًمٕمقرة

 قمغم اًمٞمٛمٜمك يده اًمرضمؾ يْمع أن ي١مُمرون اًمٜم٤مس يم٤من: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨ُم  هذا وائؾ طمدي٨م وسمٛمٕمٜمك

 .اًمّمالة ذم اًمٞمنى ذراقمف

 .[ ش631 ص» ؾمٌؼ وىمد. ]وهمػمه اًمٌخ٤مري رواه

ه ًمذًمؽ ُمذهٌف6 قمغم ُمٜمف خيِمك ٕنف احلدي٨م6 ذم اًمتٗم٘مف هيٛمف ٓ إًمٞمف اعمِم٤مر اًمرضمؾ وًمٙمـ  هيتؿ ٓ اًمٜم٤مُس  يرا

ف وإٟمام همػمه٤م، قمـ ومْمالً  اًمّمالة، ذم اًمًٜم٦م سم٤مشم٤ٌمع  صٗم٦م» ُمـ اٟمتٝمك] .وإي٤مه شمٕم٤ممم اهلل هداٟم٤م. وم٘مط اًمتخري٩م مهُّ

 [.ُمٜمف].[يًػم سمتٍمف شاعمٕم٤مرف/ 33 - 36 ص» اعمٓمٌقع شاًمّمالة

 



 006   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 الؼقل وضعػ الصالة دم الصدر عذ القد وضع ثبقت

 الرسة حتت بقضعفام

  [:اإلمام قال]

 سمًٜمد أمحد اإلُم٤مم قمٜمد اًمّمدر6 قمغم اًمقوع اًمًٜم٦م أن قمغم سحي٤مً  يدل ُم٤م ورد

 ذم وهمػمه ،شإعمٕمل همٜمٞم٦م» ذم آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م ذيمره يمام ىمقي،

 اًمنة6 حت٧م اًمّمالة ذم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م: قمكم ىمقل وأُم٤م إًمٞمف، اعمّمػم ومٞمج٥م همػمه،

 .قمٚمٞمف يٕمتٛمد ومال اعمحدصملم، سم٤مشمٗم٤مق ومْمٕمٞمػ

 (277/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 القضع حمؾ دم العؾامء مذاهب

 ىم٤مل وسمف: »اًمٜمقوي ىم٤مل - اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومذه٧ٌم اًمقوع6 حمؾ ذم اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م وأُم٤م

 .هشمف ومقق صدره6 حت٧م يٙمقن اًمقوع أن إمم -ش اجلٛمٝمقر

 ش.وائؾ سمحدي٨م أصح٤مسمٜم٤م واطمت٩م: »اًمٜمقوي ىم٤مل 

 إن: ىم٤مًمقا  ٕهنؿ إًمٞمف6 ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل ٓ واحلدي٨مش: 6/314» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 .اًمّمدر حت٧م يٙمقن اًمقوع
ح واحلدي٨م  وٓ اعمت٘مدم، ـم٤موس طمدي٨م ويمذًمؽ اًمّمدر، قمغم اًمقوع سم٠من ُمٍم 

 شمٗمًػم ُمـ أؾمٚمٗمٜم٤م ح٤م اعمٜم٤مؾم٥م وهق اعمذيمقر، وائؾ طمدي٨م ُمـ أصح اًم٤ٌمب ذم رء

 اًمٞمٛمٜمك ووعش: اًمٜمحر» سم٠من♂ َواْٟمَحرْ  ًمَِرسم َؽ  وَمَّمؾ  : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف قم٤ٌمس واسمـ قمكم

 .ـها. واًمّمدر اًمٜمحر حمؾ ذم اًمِمامل قمغم

 اًمنة، حت٧م اًمقوع أن إمم وهمػممه٤م اًمثقري وؾمٗمٞم٤من طمٜمٞمٗم٦م، أبق وذه٥م

 جيقز ومال اشمٗم٤مىم٤ًم6 وٕمٞمػ طمدي٨م أنف قمٚمٛم٧َم  وىمد اعمت٘مدم، قمكم سمحدي٨م واطمتجقا 



 001 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى 

 يمام - ظمالوُمف ومٕمٚمف ُمـ - قمٚمٞم٤مً : أقمٜمل - راويف قمـ صم٧ٌم وىمد ؾمٞمام ٓ سمف، آطمتج٤مج

 احلدي٨م سمؽمك شم٘ميض احلٜمٗمٞم٦م وىمقاقمد! حتتٝم٤م ٓ اًمنة ومقق اًمقوع وهق 6- ؾمٌؼ

 قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٜمٌٖمل 6- اًمٗم٘مف أصقل ذم قمٜمدهؿ ُم٘مرر هق يمام - سمخالومف راويف قمٛمؾ اًمذي

 ُمـ أصح وهق سمٗمٕمٚمف، ي٠مظمذوا وأن ،- وٕمٞمػ وهق ؾمٞمام ٓ - قمكم طمدي٨م يؽميمقا  أن

ِف،  .- رأج٧م يمام - اًم٤ٌمب ذم أظمرى سم٠مطم٤مدي٨م وُم١ميد َُمْرِوي 
 سمٕمد -ش ُم٤مضمف اسمـ طم٤مؿمٞم٦م» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اهلل6 رمحف اًمًٜمدي اعمح٘مؼ أنّمػ وىمد

 وهذا:  - اعمرؾمؾ ـم٤موس طمدي٨م وُمٜمٝم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق أن

 .اًمٙمؾ قمٜمد طمج٦م - اعمرؾمؾ ًمٙمـ ُمرؾماًل6 يم٤من وإن - احلدي٨م
 اًمّمدر6 حمٚمف أن صم٧ٌم اإلرؾم٤مل6 دون اًمًٜم٦م هق اًمقوع أن صح ومٙمام وسم٤مجلٛمٚم٦م6

 .اًمنة حت٧م اًمّمالة ذم إيمػ قمغم إيمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ إن: طمدي٨م وأُم٤م. همػم ٓ
 .ـها. قمٚمٞمف وؾمٙم٧م اًمٜمقوي، قمـ ٟم٘مالً  اهلامم اسمـ ذيمره يمذا. وٕمٗمف قمغم اشمٗم٘مقا  وم٘مد
ئد سمدائع» يمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م وأُم٤م  اإلُم٤مم: يٕمٜمل - ىم٤ملش: 1/53» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمٗمقا

 .اًمّمدر قمغم جيٕمٚمٝمام أن ويٙمره: اعمزين رواي٦م ذم - أمحد
 قمغم اًمٞمد ووع وهق. اًمتٙمٗمػم قمـ هنك: أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي ح٤م وذًمؽ

 .ـها. اًمّمدر

 ذم اًمتٙمٗمػم قمـ اًمٜمٝمل ومٞمف ًمٞمس - صح إن - احلدي٨م وم٢من! قمجٞم٥م اؾمتدٓل وم٢مٟمف

 ىمد سمؾ ومٞمٝم٤م6 قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤مً  يٙمقن اًمّمالة ظم٤مرج قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ وًمٞمس اًمّمالة،

 ًمٖمػمه ظم٤مرضمٝم٤م قمٜمف وهنٞمٜم٤م شمٕم٤ممم، هلل ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم - ُمثالً  - أُمرٟم٤م وم٘مد اًمٕمٙمس6 يٙمقن

 اهلل ًمٖمػم اخلْمقع قمـ اًمٜمٝمل قمـ يمٜم٤مي٦م احلدي٨م يٙمقن أن يٌٕمد ومال وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمٙمقن اًمّمالة، ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ سمقوع شمٕم٤ممم ًمف خُيَْمع يمام شمٕم٤ممم،

 اهلل همػم وشمٕمٔمٞمؿ اخلْمقع ُمـ ومٞمف ح٤م شمٕم٤ممم6 اهلل ًمٖمػم اًمقوع هذا قمـ هنك واًمًالم

 .شمٕم٤ممم
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 شمٗمًػم أن قمغم ُمٓمٚم٘م٤ًم6 سم٤مًمّمالة ًمف شمٕمٚمؼ ٓ احلدي٨م هذا أن يتح٘مؼ وهبذا

 اإلُم٤مم ىم٤مل سمؾ اًمٚمٖم٦م6 يمت٥م ُمـ قمٜمدٟم٤م ومٞمام ٟمجده مل مم٤م أمحد اإلُم٤مم ذيمره سمامش اًمتٙمٗمػم»

 ُمـ ىمري٤ٌمً  رأؾمف ويٓم٠مـمئ اإلٟم٤ًمن يٜمحٜمَل  أن هق: اًمتٙمٗمػمش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ

 خيْمع أن: اًمتٙمٗمػم: »اًم٘م٤مُمقس وذمش. ص٤مطمٌف شمٕمٔمٞمؿ يريد ُمـ يٗمٕمؾ يمام اًمريمقع،

ش. َُمٚمَِٙمف اًمٗم٤مرد   شمٕمٔمٞمؿ: - سم٤مًمٗمتح - واًمَٙمْٗمرُ  -: أؾمٓمر ىمٌؾ وىم٤مل - ًمٖمػمه اإلٟم٤ًمن

 .شؾمجقد همػم ُمـ سم٤مًمرأس إيامء وهق: »اًمِم٤مرح زاد

 ًمف قمالىم٦م ٓ احلدي٨م أن ُمـ إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م شم١ميد إئٛم٦م ه١مٓء ُمـ اًمٜمّمقص وهذه

 .شمٕم٤ممم اهلل ًمٖمػم اخلْمقع قمـ اًمٜمٝمل سمف اعمراد وأن سم٤مًمّمالة،
 ُمـ رء ذم أصالً  ًمف ٟمجد مل وم٢مٟم٤م يّمح6 أراه وُم٤م احلدي٨م، صح إن ومٞمام ي٘م٤مل هذا

 ♂.قَمٚمِٞمؿٌ  قِمْٚمؿٍ  ذِي يُمؾ   َووَمْقَق . ▬أجديٜم٤م سملم اًمتل اًمٙمت٥م
 قمٚمٞمف يٕمرج أن سمدون أمحد اإلُم٤مم يمالم قمغم ُمرَ  يمٞمػ اًم٘مٞمؿ اسمـ ُمـ أؾمتٖمرب وإين هذا،

 يمالم وأن ؾمٞمام ٓ اًمنميػ6 واًمنمع اًمٚمٖم٦م، قمٚمؿ قمغم اـمالقمف ذم هق ُمـ وهق! شمٕمٚمٞمؼ سم٠مدٟمك

 صالشمف ؾمٞم٤مق ذم ذيمر طمٞم٨م 6شاًمّمالة» يمت٤مب ذم ٟمٗمًف اًم٘مٞمؿ اسمـ اقمتٛمده ح٤م خم٤مًمػ اإلُم٤مم

 .وظمٗم٤مي٤مه٤م اًم٘مٚمقب سم٠مهار أقمٚمؿ شمٕم٤ممم وم٤مهلل! صدره قمغم يديف يْمع يم٤من أنف: ملسو هيلع هللا ىلص
: ىم٤مل قمٜمف اهلل قمٌد اسمٜمف رواي٦مش 26 صش »أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ» ذم وضمدت صمؿ

 .شاًمنة ومقق إظمرى قمغم إطمدامه٤م يديف ووع صغم6 إذا أيب رأج٧م»
ش اعم٤ًمئؾ» ذم اعمروزي وم٘م٤مل راهقيف6 سمـ إؾمح٤مُق  اإلُم٤مم اًمًٜم٦م هبذه قمٛمؾ وىمد»

 اًمريمقع، ىمٌؾ وي٘مٜم٧م اًم٘مٜمقت، ذم يديف ويرومع... سمٜم٤م يقشمر إؾمح٤مق يم٤منش: 666 ص»

 .شاًمثديلم حت٧م أو صَمْدَيْٞمفِ  قمغم يديف ويْمع
 صش »اإلقمالم» يمت٤مسمف ُمـش اًمّمالة ُمًتح٤ٌمت» ذم اح٤مًمٙمل قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىمقل وُمثٚمف

 ش.اًمٜمحر قمٜمد اًمٞمنى فم٤مهر قمغم اًمٞمٛمٜمك وووعش: »اًمرسم٤مط/ اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م - 31

 ([3/661) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 الؼراءة ققام حال الصالة دم القديـ وضع مقضع

 قمغم إيمػ ووع اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م ُمـ أن: )ىم٤مل قمٜمف اهلل رى قمغم طمدي٨م 

 .وٕمٞمػ(. 56ص) أمحد رواه(. اًمنة حت٧م إيمػ

 ذًمؽ ورم، اًمّمدر هق إٟمام اًمٞمديـ ووع ُمقوع ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح واًمذى

 :ُمٜمٝم٤م( اًمّمالة صٗم٦م ختري٩م) ذم أوردهت٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م

 صمؿ، اًمٞمنى يده قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: )ىم٤مل ـم٤موس قمـ

 .قمٜمف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد( 315) داود أبق رواه(، اًمّمالة ذم وهق، صدره قمغم سمٞمٜمٝمام يِمد

 ذم ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف قمغم اًمٕمٚمامء مجٞمع قمٜمد طمج٦م ومٝمق ُمرؾمال يم٤من وإن وهق

 إًمٞمف أذٟم٤م يمام ـمرق ُمـ ُمقصقٓ ضم٤مء وىمد، اعمرؾمؾ إمم اًمًٜمد صحٞمح ٕنف، اعمرؾمؾ

 سمـ إؾمح٤مق اإلُم٤مم اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م هبذه اًمٜم٤مس وأؾمٕمد، اجلٛمٞمع قمٜمد طمج٦م ومٙم٤من آٟمٗم٤م

... سمٜم٤م يقشمرُ  إؾمح٤مق يم٤من(: )666 ص( )اعم٤ًمئؾ) ذم اعمروزى ذيمر وم٘مد، راهقيف

 حت٧م أو، صمديٞمف قمغم يديف ويْمع، اًمريمقع ىمٌؾ وي٘مٜم٧م اًم٘مٜمقت ذم يديف ويرومع

 (.اًمثديلم

 ([111) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الصالة دم القرسى عذ القؿـك قبض كقػقة

اًمّمالة؟ ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ىمٌض ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٜمٔمري اًمتٓمٌٞمؼ أريد :مداخؾة  

 اًمٕمٛمكم؟ أو اًمٜمٔمري :الشقخ

 .اًمٕمٛمكم اًمتٓمٌٞمؼ :مداخؾة

 أن سملم أو ي٘مٌض أن سملم ُُمـَخػَم : صقرشم٤من: يٕمٜمل وىمٌض، ووع مه٤م :الشقخ

 ًمف وًمٞمس هٙمذا، اًمقوع ومٛمٕمٚمقم اًمًٜم٦م، ذم شَمرد مل صٗم٦م ومٞمقضِمد سمٞمٜمٝمام جيٛمع وٓ يْمع،

ج: ي٘م٤مل أن ُمثالً  يمٞمٗمٞم٦م  أُم٤م يتٗمؼ، يمام يْمٕمٝم٤م وإٟمام أص٤مسمٕمف، يْمؿ أص٤مسمٕمف، سملم ُيَٗمر 
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 ووع اًمقوع يٙمقن أن ُمالطمٔم٦م يٜمٌٖمل ؿمؽ وسمال اًم٘مٌض، هق هذا هذا، ومٝمق اًم٘مٌض

 ٕن اًمٙمػ6 قمغم اًمٙمػ هٙمذا يٙمقن ومال واًم٤ًمقمد، واًمذراع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ

 اهلل ريض قمكم قمـش داود أيب ؾمٜمـ» أطم٤مدي٨م ُمـ هق اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع طمدي٨م

 قمغم اًمقوع صح اًمذي إٟمام يّمح، مل اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ومقوع جمٝمقل، ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد قمٜمف

 .ي٘مٌض أن وإُم٤م يْمع أن إُم٤م أوًٓ  ذيمرت يمام صمؿ اًم٤ًمقمد، وقمغم اًمذراع

 (  11: 16: 31/ 436/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حال الؼؾب عذ القديـ وضع مـ ادصؾني بعض يػعؾف ما خطل

 الصالة دم الؼقام

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد :الشقخ

 أن وأؿمٝمد. ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

٤َم َي٤م. ▬ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ـَ  َأهيُّ  اًَمِذي

ـَ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمَؼ  اّلَِلَ  اشَمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  َٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ ٤َم َي٤م.▬[316: قمٛمران آل]♂ ُُم  َأهيُّ

ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًَمِذي َرسَمُٙمؿُ  اشَمُ٘مقا  اًمٜم٤َمُس   ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨َم  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

٤مءً  يَمثػِماً  ِرضَم٤مًٓ  ًَ
٤مَءًُمقنَ  اًَمِذي اّلَِلَ  َواشَمُ٘مقا  َوٟمِ ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ْٕ ♂ َرىمِٞم٤ٌمً  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّلَِلَ  إِنَ  َوا

٤َم َي٤م.▬[3:اًمٜم٤ًمء] ـَ  َأهيُّ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديداً  ىَمْقًٓ  َوىُمقًُمقا  اّلَِلَ  قا اشَم٘مُ  آَُمٜمُقا  اًَمِذي

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ   . [33-31:إطمزاب] ♂قَمٔمِٞمامً  وَمْقزاً  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّلَِلَ  ُيٓمِعِ  َوَُم

 :سمٕمد أُم٤م

 وآخف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وذ وؾمٚمؿ،

 .وسمٕمد. »»اًمٜم٤مر

 أنف: وهق أظمرى سمٕمد ُمرة قمٚمٞمف ٟمٌٝم٧م أن ُمٜمل ؾمٌؼ ىمد سم٠مصؾ اًمتذيمػم ُمـ زم ٓسمد

 هذا إضمراء ومٞمج٥م سمّمٗم٦م أو سم٘مٞمد ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚمً٘م٤م اًمًٜم٦م ذم أو اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م
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 ُم٘مٞمد ٟمص ضم٤مء إذا، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس، وصػ أو ىمٞمد دون ُمٓمٚمً٘م٤م ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمٜمص

 يمام سمف ي١مشمك وإٟمام اًمٜمص، ذًمؽ قمـ اًم٘مٞمد هذا ومؽ جيقز ومال سمّمٗم٦م أو سمٛمٙم٤من أو سمزُم٤من

 هٞمئ٤مت ُمـ ُمثالً  هٞمئ٦م إمم ي٠ميت أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال ذًمؽ وقمغم، ىمٞمد ويمام ُوصػ

 ظم٤مص٦م، سمّمٗم٦م سمٗمٕمٚمف وإُم٤م سم٘مقًمف إُم٤م هق ومٞمّمٗمٝم٤م ظم٤مص وصػ هل٤م ي٠مت مل اًمّمالة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل يٕمٚمؿ ويمٚمٙمؿ اًمديـ ذم وآسمتداع اإلطمداث سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمقن

 احلدي٨م وذمش  والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ»

 وذم سمؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ومٞمقضمد ذًمؽ قمغم سمٜم٤مءش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ»  أظمر

 وًمٞمس اًم٘مٚم٥م قمغم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمًٜم٦م أن ومٞمٝم٤م اعمتٌٕم٦م اعمذاه٥م سمٕمض

 قمغم ووٕمٝمام وًمٞمس اًمّمدر قمغم ووٕمٝمام اًمًٜم٦م، اًمًٜم٦م ظمالف هذا اًمّمدر قمغم

 إذا ُمْمٖم٦م اجلًد ذم وإن أٓ: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف وصٗمف اًمذي اًم٘مٚم٥م، اًم٘مٚم٥م

 ُمـ ومٚمٞمسش اًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف اجلًد ومًد ومًدت وإذا يمٚمف اجلًد صٚمح صٚمح٧م

 قمغم هٙمذا ووٕمٝمام اًمًٜم٦م وإٟمام هبام، اًمٞم٤ًمر إمم سم٤مٟٓمحراف هٙمذا اًمٞمديـ ووع اًمًٜم٦م

 ُمريمز هق اًم٘مٚم٥م أن وهق أٓ ًمف أصؾ ٓ ومٚمًٗمل سمتٕمٚمٞمؾٍ  ي٤ًمًرا هبام أظمذ ومٛمـ اًمّمدر،

 اًمذي اإليامن قمغم اعمح٤مومٔم٦م سم٤مب ُمـ هق إٟمام اًم٘مٚم٥م هذا قمغم اًمٞمديـ ومقوع اإليامن

 طمتك طمدي٨م أي ذم يرد ومٚمؿ ؾمٚمٓم٤من، ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م شمٕمٚمٞمالت هذه، اًم٘مٚم٥م ُم٘مره

 قمغم ًمٞمديف ووٕمف ذم يٜمحرف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمقوققًم٤م أو وٕمٞمًٗم٤م طمديًث٤م يم٤من وًمق

 حت٧م ذراقمف ي٠ميت صمؿ ًمٞمديف سمقوٕمف يٜمحرف سمٕمْمٝمؿ ومتجد هٙمذا، اًم٘مٚم٥م إمم اًمّمدر

 قمغم ي٤ًمًرا هٙمذا هبام يٜمحرف أن وًمٞمس اًمّمدر، قمغم هٜم٤م يديف يْمع أن وم٤مًمًٜم٦م إسمٓمف،

 هلذا وٓ هلذا أصؾ ٓ هٙمذا، يٗمٕمؾ يم٤مًمذي اًم٘مٚم٥م قمغم ي٤ًمًرا هبام وم٤مٟٓمحراف اًم٘مٚم٥م،

 شمٗمًػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمتٗم٤مؾمػم يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء وىمد اًمّمدر هق اًمقوع وإٟمام

: واٟمحر: ىم٤مل[ 6-3: اًمٙمقصمر]♂  َواْٟمَحرْ  ًمَِرسم َؽ  وَمَّمؾ   ، اًْمَٙمْقصَمرَ  َأقْمَٓمٞمْٜم٤َمكَ  إَِٟم٤م :▬شمٕم٤ممم ىمقًمف

 سملم سمف اًمتذيمػم أطم٧ٌٌم ُم٤م هذا هٜم٤م اًمٜمحر وًمٞمس هٜم٤م وم٤مًمٜمحر. اًمٜمحر قمٜمد يديؽ وع أي

 .أؾمئٚمتٙمؿ قمـ اإلضم٤مسم٦م يدي

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 004   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 بدعة الصدر عذ القديـ وضع أن يؼقل مـ عذ الرد

 ويم٤من اًمّمدر، قمغم اًمٞمد ًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال ي٠ًمل أن يريد ؿم٤مب :مداخؾة

 وُم٤م اًمدًمٞمؾ يريدون ومٝمؿ اًمنميٕم٦م، ذم ُمدرس اعمدرس ُمـ هلؿ ُمقضمف يٕمٜمل اًم١ًمال

 سم٠من هلؿ ي٘مقل اًمذي اًمرضمؾ هذا قمغم يرد طمتك احلؼ يريدون وًمٙمـ اًمدًمٞمؾ، يٕمرومقن

 .سمدقم٦م وهذه ًمٚمرضم٤مل وًمٞمس وم٘مط ًمٚمٜم٤ًمء هذه اًمّمدر قمغم اًمٞمد ووع

 أن اإلضم٤مسم٦م ىمٌؾ أرى وم٠من٤م ؾم١ماًمف هق هذا ؾم١ماًمؽ أو ؾم١ماًمؽ يم٤من إذا :الشقخ

 وًمق يٕم٤مروف أن يًتٓمٞمع ٓ ٕنف أؾمت٤مذه، يٕم٤مرض أن عمثٚمف يٜمٌٖمل ُم٤م أنف اًمٜمٔمر أخٗم٧م

 سملم ومرق ٓ سم٠منف ي٘متٜمع أن هق طمًٌف آظمره، إمم.. ودىمٞم٘م٤مً  ُمقوققمٞم٤مً  يٕمٜمل درؾم٤مً  ؾمٛمع

 قمٜمد ُم١ماظمذة وٓ وًمٞمس اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع اًمًٜم٦م أن ذم اًمٜم٤ًمء وسملم اًمرضم٤مل

 يمذا، واًمًٜم٦م خمٓمئ أن٧م: ًمألؾمت٤مذ ي٘مقل ي٠ميت هق أُم٤م هبذا، ي٘متٜمع أن هق طمًٌف اًمٕمقرة،

 أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ ضم٤مهاًل، يم٤من إن إؾمت٤مذ ذًمؽ ضمٝمؾ سمف حي٤مرب ؾمالح قمٜمده ومٞمف ُم٤م

ٟمٜم٤م دائامً  أىمقل ويمام  قمرف ُمـ أنف هلل واحلٛمد وأبداً  دائامً  ُمٕمٝمؿ ٟمٕمٞمش اًمذيـ إلظمقا

 إن اًمذيمر أهؾ وم٤مؾم٠مخقا : » اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ قمز رسمٜم٤م رسمف، قمرف وم٘مد ٟمٗمًف

 قمغم وأوضم٥م قمٚمامء، وهمػم ومٕمٚمامء: ىمًٛملم اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ومجٕمؾش شمٕمٚمٛمقن ٓ يمٜمتؿ

 أن ؾمئٚمقا  إذا أهنؿ اًمٕمٚمامء قمغم أوضم٥م أظمر، إمم يقضمٌف مل ُم٤م واضم٤ٌمً  اًم٘مًٛملم يمؾ

،  ..ضمٝمؾ ذم يٕمٞمِمقا  وأٓ ي٠ًمخقا  أن اًمٕمٚمامء همػم قمغم وأوضم٥م جيٞمٌقا

 أظمر، قمغم جي٥م مل ؿمٞمئ٤مً  اًمٕمٚمامء وهمػم اًمٕمٚمامء اًمّمٜمٗملم ُمـ يمؾ قمغم وم٠موضم٥م 

 أن يٕمٚمٛمقن ٓ اًمذيـ قمغم وأوضم٥م سمحؼ، جيٞمٌقا  أن ؾمئٚمقا  إذا أهنؿ اًمٕمٚمامء قمغم أوضم٥م

 ُم٠ًمخ٦م ذم يٜم٤مىمش ي٠ميت اجل٤مهؾ هذا أُم٤م والل، وذم قمامء ذم يٕمٞمِمقا  ُم٤م طمتك ي٠ًمخقا 

 ىمد صم٘م٤موم٦م، ُمٜمف أيمؼم ؾمٜم٤ًم، ُمٜمف أيمؼم واطمد يٜم٤مىمش ي٠ميت هب٤م، هق واىمتٜمع ؾمٛمٕمٝم٤م ُم٤م إول

 طمًٌف هق ًمٙمـ يٜم٤مىمش، ي٠ميت هق أنف سم٢مُمٙم٤مٟمف ومام اًمنميٕم٦م، قمٚمؿ ذم طمتك ُمٜمف أيمؼم يٙمقن

 أن ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م صدد ذم أن ٟمحـ اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمقاب سم٠من ي٘متٜمع أن هق

 أُم٤م ًمف، يمٌػم رسمح هذا يٙمقن اىمتٜمع وم٢مذا اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م هق اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع

 اًمتٚمٛمٞمذ وهذا ُمٕمٚماًم، يم٤من ُم٤م اعمٕمٚمؿ هذا ؿمؽ وسمال وُمٕمٚمٛمف، ٕؾمت٤مذه يتّمدى ي٠ميت أن



 005 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى 

 هذا ُمـ أقمٚمؿ ذاك ٕن وإٓ قمٚمٛمف، إمم سمح٤مضم٦م اًمتٚمٛمٞمذ هذا ٕن إٓ شمٚمٛمٞمذاً  يم٤من ُم٤م

 أن٧م أن أظمل ي٤م ًمؽ أىمقل أن٤م ًمذًمؽ ُمٜم٤مىمِم٦م، إمم حتت٤مج ُم٤م سمدهٞم٦م أُمقر هذه اًمتٚمٛمٞمذ،

 شمٚمؽ ضم٤مسمر أبق ىم٤مل يمام ًمف شمٜمؼمي وٓ أؾمت٤مذك، شمٜم٤مىمش وٓ ضمٞمداً  واومٝمٛمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م اؾمٛمع

 .وطمًٌؽ أن٧م اىمتٜمع ٓ شم٘مٜمٕمف؟ قمٚمِم٤من أنف اًم٤ًمقم٦م

 ومٞمام صمؿ أوًٓ، اًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمٕمده٤م ىم٤مقمدة هٜم٤مك أوًٓ  وم٠مىمقل 

: » وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمٚم٦م هل وشمٚمؽ وهذه صم٤مٟمٞم٤ًم، احل٩م سمٛمٜم٤مؾمؽ يتٕمٚمؼ

 اهلل وذيمر أظمر واًمٞمقم اهلل يرضمق يم٤من عمـ طمًٜم٦م أؾمقة اهلل رؾمقل ذم ًمٙمؿ يم٤من ًم٘مد

 إومم أُم٤م احل٩م، ذم وإظمرى سم٤مًمّمالة إطمدامه٤م اعمتٕمٚم٘مت٤من اًم٘م٤مقمدشم٤من مه٤م ُم٤مش  يمثػماً 

 ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: وإظمرى شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 يمام أنف قمغم يدل وهذا يمذًمؽ يم٤من وىمد هذا، قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين

ش  يقطمك وطمل إٓ هق إنش »  اهلقى قمـ يٜمٓمؼ وُم٤م: » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل

 إمم واٟمت٘مؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف شمقذم صمؿ اًمقداع طمج٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طم٩م ومٕمالً 

 اًمّمديؼ سمٙمر أبق أُمػمه٤م ويم٤من سمٕمده٤م ُمـ ضم٤مءت اًمتل احلج٦م يدرك مل إقمغم، اًمرومٞمؼ

 دًٓم٦م طمٞم٨م ُمـ يِمٌف شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »: ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مقًمف آظمره، إمم قمٛمر صمؿ

 دون ًمٚمرضم٤مل عمـ ظمٓم٤مب اًمّمالة أىمٞمٛمقا  اًمّمالة، وأىمٞمٛمقا : شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٜمص قمٛمقم

 اًمّمالة، أىمٞمٛمقا  ؿمؽ، سمال ًمٚمجٜمًلم ًمٚمجٜمًلم؟ أم اًمرضم٤مل؟ دون ًمٚمٜم٤ًمء اًمٜم٤ًمء؟

 اًمٙمريؿ اًم٘مرآن هب٤م ٟمزل اًمتل اًمٚمٖم٦م قمٚمؿ ذم اعمذيمر اجلٛمع صٞمٖم٦م اًمتٕمٌػم ٟمٗمس صٚمقا 

 اًمَرايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمَزيَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمَّمالةَ  َوَأىِمٞمُٛمقا »  قم٤مم ظمٓم٤مب اًمٜم٤ًمء ومٞمٝم٤م يدظمؾ

 يٙمقن هذا اخلٓم٤مب، هذا ذم يدظمٚمقا  ٓ اًمٜم٤ًمء ٓ،.. ادقمك ُمدقمٞم٤مً  أن ًمق[ 01:اًمٌ٘مرةش]

 ومٞم١مدب، ُمٙم٤مسمراً َ يٙمقن أن وإُم٤م ومُٞمٕمّٚمؿ، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ضم٤مهؾ أنف إُم٤م: رضمٚملم أطمد

 أنزل سمام حيٙمؿ اًمذي احل٤ميمؿ وفمٞمٗم٦م وهل اًمٗم٘مف يمت٥م ذم شمٗم٤مصٞمؾ ًمف هذا... واًمت٠مدي٥م

 .اهلل

 واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قم٤مم ٟمصش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: إذاً  

 ٓ ومٕمالً  ومٕمؾ أو احل٤مل ـمٌٞمٕم٦م ذم رضمؾ وهق ىمقًٓ  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وم٢مذا ُمٕم٤ًم،

 طمٞمٜمام اخلٓم٤مب: اًم٘م٤مقمدة إن: ىمٚمٜم٤م ٕن٤م سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص اًمٗمٕمؾ وهذا اًم٘مقل هذا ي٘م٤مل



 011   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وـمقيؾ ظم٤مص سمح٨م يٕمٜمل ًمف وهذا أجْم٤ًم، اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ اعمذيمر اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م يقضمف

 ٟمحـ أصكم، رأجتٛمقين يمام صٚمقا : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا أن، قمٚمٞمف ٟمٕمرج ومال ضمداً 

 دون وسمٕمْمٝمؿ اًمّمدر قمغم يديف يْمع ومٌٕمْمٝمؿ يٗمؽمىمقن اًمٞمقم اًمرضم٤مل رضم٤مل، أوًٓ 

 ٟمَٙم٧مُّ  أو يمٜمٞم٧م أن٤م وًمذًمؽ.. اًمنة دون وسمٕمْمٝمؿ مت٤مُم٤ًم، اًمنة قمغم وسمٕمْمٝمؿ ذًمؽ،

 شمٜمتٌٝمقن أنٙمؿ ًمق اًمٕمقرة، قمٜمد اًمّمالة ذم أجدهيؿ يْمٕمقن سمٕمْمٝمؿ أن ىمٚم٧م طمٞمٜمام

 ويٕمٛمٚمقا  ىم٤مئٛملم يٜمتّمٌقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم واىمٕم٦م، طم٘مٞم٘م٦م إؾمػ ُمع هذه ومًؽمون

 ٓ أوًٓ  اًمًٜم٦م؟ هٙمذا ـمٞم٥م هٙمذا، قمقرشمف سمف يًؽم ًم٤ٌمس ٓسمس ًمٞمس يم٠منف هٙمذا،

 يمت٥م اًمٗم٘مف، يمت٥م ُمـ يمت٤مب أي ذم وٓ سمؾ احلدي٨م يمت٥م ُمـ يمت٤مب أي ذم هلذا أصؾ

 اظمتّم٤مص، أهؾ ًمف قمٚمؿ يمؾ ٕن إطم٤مدي٨م، ُمـ ودب ه٥م ُم٤م شمروي اًمتل اًمٗم٘مف

 ؾمٜم٤مم ٓ ُم٤م اًمٕمٚمامء ي٘مقل يمام إطم٤مدي٨م ُمـ شمروي ُمٜمٝم٤م اعمت٠مظمرة ظم٤مص٦م اًمٗم٘مف ومٙمت٥م

 يمت٥م وسمٕمض احلدي٨م يمت٥م سمٕمض ذم يقضمد ُم٤مذا يقضمد، ٓ هذا طمتك ظمٓم٤مم، وٓ هل٤م

 قمغم اًمٙمػ وهذا اًمّمالة، ذم اًمنة حت٧م اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ اًمٗم٘مف؟

 أهؾ قمٜمد اعمتٌٕم٦م إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م سمف ي٘مقل هذا هٙمذا، ُمش هٙمذا اًمٙمػ

 ومقق اًمقوع اًمًٜم٦م: ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م احلٜمٗمل، اعمذه٥م وهق واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م

 أقماله٤م، أو ُم٤ًموي حم٤مذي سمٛمٕمٜمك ومقق سمتٗمًػميـ شمٗمن أن ممٙمـ اًمنة ومقق اًمنة،

 قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ: »إول احلدي٨م وهذا إىمرب، هق اًمتٗمًػم وهذا

 اًمٙمت٤مب وهق ؾمٜمٜمف، ذم داود أبق يرويف» احلدي٨م هذاش اًمّمالة ذم اًمنة حت٧م اًمٙمػ

: إول اًمٙمت٤مب اًمًٜم٦م، أهؾ اعمًٚمٛملم قمٚمامء قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمًت٦م اًمٙمت٥م ُمـ اًمث٤مًم٨م

 ؾمٜمـ: اًمراسمع داود، أيب ؾمٜمـ: اًمث٤مًم٨م ُمًٚمؿ، صحٞمح: اًمث٤مين اًمٌخ٤مري، صحٞمح

 ش.ُم٤مضم٦م اسمـ ؾمٜمـ: اًم٤ًمدس اًمٜم٤ًمئل، ؾمٜمـ: اخل٤مُمس اًمؽمُمذي،

 وذم اًمًت٦م، اًمٙمت٥م ُمـ أو اًمًت٦م اًمًٜمـ ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء احلدي٨م هذا

 يمٙمت٥م ًمٞم٧ًم اًمًٜمـ يمت٥م ًمٙمـ» داود، أيب ؾمٜمـ إرسمٕم٦م، اًمًٜمـ ُمـ إول اًمٙمت٤مب

 شَمَ٘مَّمدا وُمًٚمامً  اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم إن أي وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري يمّمحٞمح ًمٞم٧ًم اًمّمح٤مح،

د  ُمـ وهمػمه داود أبق أُم٤م اًمٙمت٤مسملم، هذيـ ذم قمٜمدمه٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م إيرا
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 ذم ًمف أرضمقزة ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمام وم٘مط اًمّمحٞمح إيراد ىمّمدوا ُم٤م اًمًٜمـ أصح٤مب

 : ي٘مقل احلدي٨م ُمّمٓمٚمح ذم احلدي٨م،

 وم٘مد همػمه إذا اًمْمٕمٞمػ صمؿ      وضمد ُم٤م أىمقى داود أبق يروي

 -اًمّمحٞمح همػم أي- همػمه ُم٤م إذا اًمْمٕمٞمػ صمؿ وضمد، ُم٤م أىمقى داود أبق يروي 

 داود أيب ومٗمل» احلدي٨م سمٕمٚمؿ ُمِمتٖمؾ يمؾ يٕمرومٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه وضمد، ُم٤م يٕمٜمل وم٘مد،

 حت٧م اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ احلدي٨م هذا ُمٜمٝم٤مش وٕمٞمٗم٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م

 اًمقاؾمٓمل، إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ قمٌد يرويف احلدي٨م؟ هذا قمٚم٦م ُم٤م اًمّمالة، ذم اًمنة

 اإلُم٤مم قمٜمد ضمداً  وٕمٞمػ هق سمؾ وٕمٞمػ اًمقاؾمٓمل إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ قمٌد هذا

 احل٤مومظ وٟم٘مٚمف» اعمٝمذب، ذح اعمجٛمقع يمت٤مسمف ذم سمذًمؽ سح يمامش اًمٜمقوي»

 ش.احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم احلدي٨م قمٚمامء ٟمقادر ُمـ ُيٕمتؼم اًمذيش اًمزيٚمٕمل»

 اعمذه٥م يٚمٞمف إؿمٝمر، هق احلٜمٗمل اعمذه٥م اًمٗم٘مف ذم اًمٞمقم إرسمٕم٦م اعمذاه٥م 

 .اًمٗم٘مف ذم هذا أمحد، ُمذه٥م يٚمٞمف ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م يٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل،

 صمؿ أمحد، ُمذه٥م اعمقوقع يٜمٕمٙمس إرسمٕم٦م اعمذاه٥م سملم ُمـ احلدي٨م ذم ًمٙمـ 

 ًمف وهذا طمٜمٞمٗم٦م، أيب ُمذه٥م ي٠ميت إظمػم ذم ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م صمؿ اًمِم٤مومٕمل، ُمذه٥م

 سم٤محلدي٨م اؿمتٖمٚمقا  اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م اًمٕمٚمامء أن ٟمت٤مئجٝم٤م وُمـ آصم٤مره٤م ُمـ يم٤من يمثػمة أؾم٤ٌمب

 سمريم٦م وومٞمٝمؿ يمثرة ومٗمٞمٝمؿ واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ سم٤محلدي٨م اعمِمتٖمٚملم سمخالف ضمدًا، ىمٚم٦م

 قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ ومٝمذا اعمٍمي، اًمزيٚمٕمل اًمديـ مج٤مل اإلُم٤مم احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء ٟمقادر ُمـ»

 اًمراي٦م ٟمّم٥م» ؾمامه ضمداً  ىمٞمامً  يمت٤مسم٤مً  أخػ اًمذي وهق احلٜمٗمل، اعمذه٥م ذم احلدي٨م

 سمٙمٜمٞمتف ُمٕمروف احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ إلُم٤ممش اهلداي٦م» يمت٤مبش اهلداي٦م ٕطم٤مدي٨م

 يمثػم ذًمؽ وذم احلٜمٗمل، اعمذه٥م سم٠مدًم٦م ي٠ميت احلٜمٗمل اًمٗم٘مف ذم اهلداي٦م يمت٤مب اعمرهمٞمٜم٤مين،

 اإلُم٤مم ضم٤مء ُمّمحح٦م، هل وٓ خمرضم٦م همػم إطم٤مدي٨م هذه ًمٙمـ أطم٤مدي٨م، ُمـ

 اًمراي٦م ٟمّم٥م اًمٙمت٤مب هذا وم٠مخػ اهلداي٦م سم٠مطم٤مدي٨م ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ومُٕمٜمل اًمزيٚمٕمل

ج ومٝمق اهلداي٦م، ٕطم٤مدي٨م  ضم٤مء ح٤مش اهلداي٦م، يمت٤مب ذم اعمرهمٞمٜم٤مين ذيمره طمدي٨م يمؾ ُيـَخر 

ش اًمّمالة ذم اًمنة حت٧م اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ: »طمدي٨م احلدي٨م هذا إمم
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 هذا إذاً  ضمدًا، وٕمٞمػ اًمقاؾمٓمل إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ قمٌد: اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل: ىم٤مل

 وهٜم٤مك ومٙمٞمػ ؾمٜم٦م، سمف شمث٧ٌم ٓ ُمٜمف أصح سمحدي٨م ُمٕم٤مرو٤مً  يٙمـ مل ًمق احلدي٨م

 ُمـ يم٤من وهق طمجر، سمـ وائؾ أن ُمٜمٝم٤م صحٞمح٦م وهل احلدي٨م هلذا ُمٕم٤مرو٦م أطم٤مدي٨م

 وؾمٛمع إًمٞمف وومد اًمرؾمقل سمٕمث٦م سمٚمٖمف وح٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمث٦م ىمٌؾ اًمٞمٛمـ ُمٚمقك

 اًمرؾمقل صالة سمٛمالطمٔم٦م ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤من اًمٞمٛمـ، ُمٚمقك ُمـ ومٙم٤من سمف، وآُمـ ُمٜمف

 صالة صٗم٦م ذم اعمقوقع هذا ذم ومراهم٤مً  متأل يٕمٜمل وم٠مطم٤مديثف وًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف

 اًمٙمػ قمغم اًمٞمٛمٜمك يده واوٕم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى إٟمف: ي٘مقل ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 مل اًمّمقرة هذه يٓمٌؼ أن أراد ُمٜمٙمؿ واطمداً  أن ومٚمق اًمٞمنى، يده وذراع واًمرؾمغ

 هٙمذا واًم٤ًمقمد، واًمرؾمغ اًمٙمػ قمغم اًمٞمٛمٜمك ٕن اًمنة6 ومقق يْمٕمٝم٤م أن إٓ يًتٓمع

 وزن ًمف ي٘م٤مم ومال احلدي٨م ذاك قم٤مروف احلدي٨م، قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق صحٞمح طمدي٨م هذا إذاً 

 ومٞمٝم٤م رواي٦مش اعمٜمثقر اًمدر» يمت٤مسمف ذمش اًمًٞمقـمل» احل٤مومظ ذيمر صمؿ اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ ٕنف

سم٦م سم٦م ٓ ًمٙمـ إُمر، ٕول يٌدو ومٞمام همرا  ومّن  اًمذي هق اًمرؾمقل صح٤ميب دام ُم٤م همرا

 هذاش سم٤مح٠مثقر اًمتٗمًػم ذم اعمٜمثقر اًمدر» ذمش اًمًٞمقـمل» ذيمر ؾمتًٛمٕمقن، سمام أي٦م

 سمآرائٝمؿ أظمٓم٠موا أو أص٤مسمقا  اعمت٠مظمرون يٗمٕمؾ يمام وًمٞمس أي٤مت، يٗمن ظم٤مص يمت٤مب

 ح٤م وهٙمذا،..ش اًمت٤مسمٕملم قمـ اًمّمح٤مسم٦م، قمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ رواي٤مت ٓ،

 هق ؿم٤مٟمئؽ إنش »  واٟمحر ًمرسمؽ ومّمؾش »  اًمٙمقصمر أقمٓمٞمٜم٤مك إٟم٤م»  اًمٜمحر ؾمقرة قمٜمد ضم٤مء

ش  واٟمحر ًمرسمؽ ومّمؾ: » ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم قمـ ىمقي سمًٜمد روىش  إبؽم

 قمكم ًمٙمـ واٟمحر، سم٘مريٜم٦م اًمٕمٞمد صالة اًمرواي٤مت سمٕمض وذم اعمٕمٝمقدة اًمّمالة ومّمؾ

 ٕن اًمٖمراسم٦م6 هٜم٤م ٟمحرك، قمٜمد اًمّمالة ذم يديؽ وع أي واٟمحر ومّن  قمٜمف اهلل ريض

 أقمرف وهق أي٦م هذه ومّن  قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤مً  أن دام ُم٤م ًمٙمـ ُمت٤ٌمدر همػم اعمٕمٜمك هذا

 أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م إمم احلدي٨م هذا يْمؿ وم٢مذاً  همػمه ُمـ

 أن ىم٤مئؿ وهق اًمّمالة ذم اًمٞمديـ ووع ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م جمٛمقع ُمـ ومٞمث٧ٌم

 حت٧م اًمقوع أُم٤م اًمّمدر، قمغم اًمقوع هق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح

 أن جي٥م شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا وم٤مًمٜم٤ًمء اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف هذا آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م وٕمٞمػ، ومحديثف اًمنة

 سمٕمض أن قمٙمًقا  اهلل ؾمٌح٤من وي٤م ذًمؽ، ذم ومرق وٓ ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمرؾمقل اًمٜم٤ًمء شم٘متدي
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 وؾمٞمد سم٤مًمٜم٤ًمء اخل٤مص احلدي٨م أجـ ـمٞم٥م سم٤مًمٜم٤ًمء، ظم٤مص هذا ٓ،: ىم٤مًمقا  اًمٜم٤مس

 اعم٠ًمخ٦م هلذه وظمت٤مُم٤مً  وأظمػماً  اًمّمدر، قمغم اًمقوع مجٞمٕم٤مً  هلؿ ؾمـ واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل

 أهذا وضمؾ قمز اهلل يدي سملم اًمقىمقف سم٠مدب أخٞمؼ اعمقىمٗملم أي.. اهلل ؾمٌح٤من: أىمقل

 ًمرب خيْمع اًمذي اًمقاىمػ هذا أم اًمٙمًالن ُم٤ٌمزم اًمال وىمٗم٦م ي٘مػ يم٠منف ي٘مػ اًمذي

 اًمٕمٌد ُمـ ظمْمققم٤مً  وإٟمام ًمٕمٌد قمٌد ُمـ ًمٞمس اًمتٖمٚمٞمؾ هذا ًمٙمـ ُمٖمٚمؾ، يم٠منف إن٤مم

 سمٖمٞمٌتؽ، يمٚمٛم٦م ىمٚم٧م أن٤مش  يتٗمٙمرون ًمٕمٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ٟميهب٤م إُمث٤مل وشمٚمؽ»  ًمٚمرب؟

 ي٠مظمذ ىمد اعم٠ًمخ٦م ي٠مظمذ أنف هذا إخ عمثؾ أرى ٓ أن٤م أين ضمٞمدًا، شمًٛمٕمٝم٤م أن ومٞمج٥م

 أُم٤مم ي٘مػ أن ٟمٜمّمح ٓ اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ رء اخلالص٦م ُمع ي٠مظمذ ىمد ظمالص٦م، ُمٜمٝم٤م

 ُمـ رء إمم وحيت٤مج ضمٝم٦م، ُمـ قمٚمٛمٞم٦م ىمدرة إمم حيت٤مج هذا ٕن 6ٓ وجي٤مدًمف أؾمت٤مذه

 وأن اًمًٜم٦م يٕمرف أن هق طمًٌف: ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ ُمٕمف، واعمج٤مدل اعمج٤مدل سملم اًمتج٤مٟمس

 إن اًمٌدقم٦م ومتقت اًمًٜم٦م شمٜمتنم وهٙمذا طمقًمف، ُمـ يًتٓمٞمع ُم٤م... يٌٚمغ صمؿ هب٤م يٕمٛمؾ

 .اهلل ؿم٤مء

 ( 11: 11: 11/ 313/واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼقام حال الصالة دم القديـ إرشال حؽؿ

 اًمٞمٛمٜمك يده ُمٜمٝمؿ اعمّمكم يْمع ٓ اجلامقم٤مت سمٕمض أو اعمًٚمٛملم سمٕمض]: السائؾ

 [. اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم

ٌِٚمقن اًمذيـ أن ُمـ شم٠ميت وازدواضمٞمتف ُُمْزَدوج، ظمٓم٠م هذا :الشقخ ًْ  أجدهيؿ، ُي

 اإلُم٤مم أن ئمٜمقن اهلجرة، دار إُم٤مم ُم٤مًمؽ ُمذه٥م إمم يٜمتٛمقن ُم٤مًمٙمٞم٦م، ؾمٞمٙمقٟمقا  ه١مٓء

 هق ًمف يمت٤مب أؿمٝمر ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ٕن ظم٤مـمئ6 وفمٜمٝمؿ هٙمذا، يّمكم يم٤من ُم٤مًمؽ

 ذمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠مش »ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم سمٛمقـم٠م» اًمٕمٚمؿ وـمالب اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف

 ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع: ٓومت٦م ُمثؾ قمٜمقان سيح قمٜمقان يقضمد اًمٙمت٤مب هذا

 .ٟمٗمًف ُم٤مًمؽ ووٕمف؟ ُمـ هذا اًمّمالة،
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 ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ طم٤مزم أيب قمـ سم٢مؾمٜم٤مده طمديث٤مً  اًمٕمٜمقان هذا حت٧م يروي صمؿ 

 قمـ شم٤مسمٕمل طم٤مزم أبق اعمِمٝمقريـ، اعمٕمرووملم إنّم٤مر ُمـ صح٤ميب ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ: ىم٤مل

 قمـ طم٤مزم أيب قمـ ُم٤مًمؽ ضمدًا، قم٤مزم يٕمٜمل ؾمٜمد هذا ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم شمٚم٘م٤مه اًمت٤مسمٕمل هذا

 إمم ذًمؽ يٜم٥ًم اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك سمقوع ُي١ْمَُمرون يم٤مٟمقا : » ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ

 اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم يمالم هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل إمم يرومٕمف: يٕمٜملش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .وروايتف

 صحٞمحف، ذم احلدي٨م هذا وروى اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم شمٚمَ٘م٤مه ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ـمريؼ وُمـ

 سمـ ؾمٝمؾ قمـ طم٤مزم أيب قمـ ُم٤مًمؽ قمـ يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد ؿمٞمخف ـمريؼ ُمـ أفمـ

 .صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أورده احلدي٨م ٟمٗمس ؾمٕمد

 اًمذي اإلُم٤مم ظم٤مًمٗمقا : أوًٓ  ُمرشملم، ظم٤مًمٗمقا  أهنؿ اًمٙمالم هذا ُمـ ٟمًتٗمٞمد ٟمحـ

 :صم٤مٟمٞم٤مً . ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم وهق إًمٞمف يٜمتٛمقن

 قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع َصَح  ٕنف 6ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وهق إقمٔمؿ اإلُم٤مم ظم٤مًمٗمقا  

 ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه اًمذي احلدي٨م هذا: ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م، قمدة ُمـ اًمٞمنى

 ش.سم٤معمقـم٠م» اعمًٛمك يمت٤مسمف ذم أودقمف وُم٤مًمؽ ُم٤مًمؽ

 ظم٤مًمٗمقا  ي٘مٌْمقن، وٓ أجدهيؿ ويرؾمٚمقن ُيًٌٚمقن ُيْرؾِمٚمقن اًمذيـ ه١مٓء وم٢مذا

 . أظمرى ضمٝم٦م ُمـ إًمٞمف يٜمتٛمقن اًمذي اإلُم٤مم وظم٤مًمٗمقا  ضمٝم٦م ُمـ اًمًٜم٦م

 (11: 36: 10/   332/  واًمٜمقر اهلدى)  

 الصدر عذ يؽقن أن الصالة دم الؼقام حال القديـ وضع دم السـة

 قمغم اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد اًمرضمؾ يْمع أن ي١مُمرون اًمٜم٤مس يم٤من: ىم٤مل ؾمٕمد، سمـ ؾمٝمؾ قمـ

 .اًمٌخ٤مري رواه. اًمّمالة ذم اًمٞمنى ذراقمف

 يمٗمف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع يم٤من: طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م وُمثٚمف: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 اًمٙمٞمٗمٞم٦م وهذه صحٞمح، سمًٜمد واًمٜم٤ًمئل داود أبق رواه اًم٤ًمقمد، قمغم واًمرؾمغ اًمٞمنى
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 إن ومجرب هب٤م، وقمٛمٚم٧م ذًمؽ، شم٠مُمٚم٧م أن٧م إذا اًمّمدر قمغم اًمقوع يٙمقن أن شمًتٚمزم

 .ؿمئ٧م

: يمحدي٨م اًمّمدر، همػم قمغم اًمقوع ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل أنف يٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ومم٤م

 ذم وٕمٗمف سمٞمٜم٧م وىمدش اًمنة طمتك اًمّمالة ذم اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م»

 ش.313-365ش »داود أيب وٕمٞمػ»

 ش3/605 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»

 االختصار عـ الـفل

 :01 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل  

 .ظم٤مسشمف قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع أن جيقز وٓ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل 

 يٜمٝمك يم٤من اًمذي اًمَّمْٚم٥ُم  وهق» اًمّمالة، ذم آظمتّم٤مر قمـ يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 .شقمٜمف
 اًمٌخ٤مري أظمرضمف ومٞمام: قم٤مئِم٦م ىمقل ذًمؽ ذم ورد ُم٤م وأقمغم: احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمٞمٝمقد إن: وشم٘مقل ظم٤مسشمف، ذم يده اعمّمكم جيٕمؾ أن شمٙمره يم٤مٟم٧م: قمٜمٝم٤مش 1/143»

 .شمٗمٕمٚمف
 ذم آظمتّم٤مر يمره٧م إهن٤م: سمٚمٗمظ ومٞمف اًمٌخ٤مري ؿمٞمخ ـمريؼ ُمـ ٟمٕمٞمؿ أبق ورواه

 .اًمٞمٝمقد ذًمؽ يٗمٕمؾ إٟمام: وىم٤مًم٧م اًمّمالة،

 مجٞمع ذم هبؿ اًمتِمٌف قمـ هُنٞمٜم٤م وىمدش: » 3/613ش »اًمًٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل 

 إسمٚمٞمس أن أو اًمِمٞمٓم٤من، ومٕمؾ أنف ُمـ ىمٞمؾ ُم٤م ٓ اًمٜمٝمل، طمٙمٛم٦م وضمف ومٝمذا أطمقاهلؿ6

 ورد وُم٤م ختٛمٞمٜمٞم٦م، قمٚمؾ هذه ٕن اعمتٙمؼميـ6 وِمٕمُؾ  أنف أو يمذًمؽ، اجلٜم٦م ُمـ ُأهٌط
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 وحيتٛمؾ احلدي٨م، سم٥ًٌم أقمرف ٕنف اًمٕمٛمدة6 هق - اًمّمح٤ميب قمـ: أي - ُمٜمّمقص٤مً 

 .ـهاش. أثراً  إؿمٞم٤مء هذه ًمقرود همػمه6 قمغم ُم٘مدمش اًمّمحٞمح» ذم ورد وُم٤م ُمرومقع، أنف

 أهؾ ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد. آظمتّم٤مر حتريؿ قمغم يدل واحلدي٨م: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

. ُمٙمروه أنف إمم وآظمرون اًمٙمقوم٦م وأهؾ واًمِم٤مومٕمل، إوزاقمل، وذه٥م. اًمٔم٤مهر

 هق اًمذي اًمتحريؿ، قمـ اًمٜمٝمل شمٍمف ىمريٜم٦م ىمٞم٤مم ًمٕمدم اًمٔم٤مهر6 أهؾ ىم٤مًمف ُم٤م واًمٔم٤مهر

 .ـهاش. احلؼ هق يمام احل٘مٞم٘مل6 ُمٕمٜم٤مه

 واوٕم٤مً  ُمتٕمٛمدًا، صغم ُمـ: »وم٘م٤مل اعمٜمٝمٞم٤مت6 ذم يمٕم٤مدشمفش 0/34» طمزم اسمـ وسم٤مًمغ

 .شسم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف ظم٤مسشمف6 قمغم يده
 ([3/662) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 عـف ادـفل الصالة دم االختصار صػة

 .اًمّمالة ذم اًمتخٍم :مداخؾة

 .جيقز ٓ :الشقخ

 اًمّمالة؟ ذم اًمتخٍم يمٞمػ ومٝمٛم٧م، ُم٤م يٕمٜمل :مداخؾة

 قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع هق اًمّمدر، قمغم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع ُم٤م سمدل أنف: الشقخ

 .اًمٞمنى ظم٤مسشمف قمغم واًمٞمنى اًمٞمٛمٜمك ظم٤مسشمف

 (  11: 03: 14/ 636/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم عـف ادـفل االختصار معـك

 .اًمّمالة ذم آظمتّم٤مر قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل هريرة أيب قمـ

 ش.ظم٤مسشمف قمغم يده يْمع: يٕمٜمل: »داود أبق ىم٤مل
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 قمغم يده يْمع: ىم٤مل آظمتّم٤مر؟ ُم٤م: هلِم٤مم ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل ه٤مرون سمـ يزيد وقمـ

 .يّمكم وهق ظمٍمه

 ذيمره اًمذي سم٤مًمتٗمًػم ُمًٌقق اعمّمٜمػ أن قمغم يدل ومٝمذا: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمت٘مدم قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ُمـ قمٜمف اًمٜمٝمل صح وم٘مد اًمّمقاب6 هق وًمٕمٚمف ًمالظمتّم٤مر،

 (.414) سمرىمؿ

 (310/ 0) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 الصالة دم الؼقام عـد الرجؾني هقئة

 .اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل احلٛمد :السائؾ

 قمـ أثر وؾمٌٕملم، صمالث اًمّمٗمح٦م اصمٜملم، رىمؿ اعمجٚمد ذم اإلرواء يمت٤مسمؽ ذم ذيمرَت 

 واًمٌٞمٝم٘مل اًمٜم٤ًمئل رواه واًمذي اًم٘مدُملم سملم اعمراوطم٦م ذم قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ

 اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ سم٠مثريـ قم٤مروتف صمؿ، وٕمٞمػ أثر وهق ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ وهمػمه

 اعمراوطم٦م هؾ اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م هل ُم٤م اًم٘مدُملم صػ ذم قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد

 .ظمػما  اهلل ضمزايمؿ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وٕمػ صمٌقت ُمع اًم٘مدُملم صػ أم

  ُم٤مذا؟ صمٌقت ُمع: الشقخ

 .ُمًٕمقد اسمـ أثر وٕمػ :السائؾ

 سملم يّمػ هق هؾ اًمّمالة ذم اعمًٚمؿ ىمٞم٤مم هٞمئ٦م ذم صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م هٜم٤مك ًمٞمس :الشقخ

 اًم١ًمال هذا وضمقاب ومٞمف، يتٙمٚمػ ٓ ىمٞم٤مًُم٤م اعمًٚمؿ ي٘مقم وإٟمام سمٞمٜمٝمام؟ يراوح أم ىمدُمٞمف؟

 ٟمحـ إًمٞمف ٟمْمٞمػ أن جُيز مل ُمٓمٚمً٘م٤م ضم٤مء إذا إُمر سم٠من اًم٤ًمسمؼ شمٜمٌٞمٝمل ُمع مت٤مًُم٤م يٚمت٘مل

 إمم اًمّمدر قمـ سم٤مًمٞمديـ إظمذ ُمث٤مل قمـ حتدصم٧م يمام أنٗمًٜم٤م، قمٜمد ُمـ ُم٤م ىمٞمًدا أو صٗم٦م

 هبام إظمذ أُم٤م أطم٤مدي٨م، ًمٕمدة ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ اًمّمدر قمغم اًمقوع ومثٌقت اًم٘مٚم٥م،

 ذم رء يّمح مل اًم٘مٞم٤مم ذم أىمقل يمذًمؽ. وٕمٞمػ طمدي٨م ذم وٓ ومٞمف يرد مل ومٝمذا هٙمذا

 طمٙمؿ ومٝم٤مهٜم٤م ُم٘متدًي٤م صغم إذا أُم٤م ُمٜمٗمرًدا، أو إُم٤مًُم٤م اعمًٚمؿ صغم ُم٤م إذا اًم٘مٞم٤مم ووٕمٞم٦م
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 ُمـ سم٘مدم اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف اعمّمٚملم ُمـ يمؾ ًمّمؼ وهق أٓ اعمّمٚملم مج٤مهػم سمف أظمّؾ  ظم٤مص

 ًمتح٘مٞمؼ ُمٜمٝم٤م ٓسمد وُمرضم٦م ئمٝمر ىمد ومٝمٜم٤م مت٤مًُم٤م، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اًمٞمنى يٛمٞمٜمف قمغم

 سم٘مدم ىمدُمف ُيٚمّمؼ أطمدهؿ ومٙم٤من يٚمتزُمقهن٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م هذه

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ص٤مطمٌف سمٛمٜمٙم٥م وُمٜمٙمٌف ص٤مطمٌف سمريم٦ٌم وريمٌتف ص٤مطمٌف

 أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمٜمف ًمف شمٞمن يمام ومٞم٘مػ اإلُم٤مم قمـ أو اعمٜمٗمرد قمـ حتدصمٜم٤م إذا أُم٤م وهمػمه،

 اًمٜمٌل قمـ صح سمام إٓ شمث٧ٌم ٓ اًمًٜم٦م ٕن اًمًٜم٦م هٙمذا أن سمدقمقى ظم٤مص٦م هٞمئ٦م يتٙمٚمػ

 .احلًـ احلدي٨م ُمرشم٦ٌم ذم وًمق ملسو هيلع هللا ىلص

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 

 الصالة يف اخلصوع
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 الذكقب تؽػر دم وأثره ادصيل خشقع

 ؟[واًمٙم٤ٌمئر اًمّمٖم٤مئر اًمّمالة شمٙمٗمر هؾ]: السائؾ

ر أظمل ي٤م: أن أىمقل أن٤م: الشقخ  اًمّمٖم٤مئر، شمٙمٗمر صالة أَي  اًمّمٖم٤مئر، شُمَٙمٗم 

 أيمثر ٓ، اًمٜم٤مس أيمثر أُم٤م اًمٜم٤مس، سمٕمض ذم يٙمقن ىمد أقمٚمؿ، اهلل اًمٞمقم؟ ٟمحـ صالشمٜم٤م

 ومٞم٘م٤مل وإريم٤من، سم٤مًمنموط ضم٤مء ٕنف قمٜمف، اًمٗمريْم٦م ؾم٘مط إٟمف: ي٘م٤مل أن ممٙمـ اًمٜم٤مس

 ُمـ ومٙمثػم ،ششمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾِ  ارضمع: »ي٘م٤مل اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٙمـ َصّٚمقا،: ذقم٤مً 

 يَمَٗمرت صالهَتؿ أن أُم٤م قمٜمٝمؿ، اًمٗمريْم٦م أؾم٘مٓمقا  صالهتؿ اًمٞمقم ٟم٘مقل ٟم٘مدر اًمٜم٤مس

 ظمالف ومٞمف ُم٤م -ؿمؽ سمال- ٕنف هٙمذا، ٟم٘مقل ٟم٘مدر ُم٤م اًمّمٖم٤مئر وًمق يُمَٚمٝم٤م ذٟمقهبؿ قمٜمٝمؿ

 اًمّمالة ي٘مّمدون أهنؿ سمٞمٜمٝمؿ ظمالف ومٞمف ُم٤م اًمٙم٤ٌمئر، أو اًمّمٖم٤مئر سمتٙمٗمػم اًم٘م٤مئٚملم سملم

 ؿمٞمئ٤مً  اؾم٠مخقا ..وىمت٤مً  شُمَْمٞم ع أؿمقومؽ أن٤م ًمذًمؽ اًمٙم٤مُمٚم٦م، اًمّمالة هذه وم٠مجـ اًمٙم٤مُمٚم٦م،

 قمز اهلل إمم اشمريمقه٤م اًمّمٖم٤مئر أُم٤م اًمٙم٤ٌمئر أُم٤م قم٤ٌمدشمٙمؿ، سم٢مصالح سم٠منٗمًٙمؿ، يتٕمٚمؼ

 .قمٚمٛمٞم٤مً  ضمٞمداً  وشمٗمٝمٛمقه٤م اعم٠ًمخ٦م شمدرؾمقا  أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل إذا وضمؾ

 ؟[اًمّمالة ذم اخلِمقع و٤مسمط] :مداخؾة

 يمقن أن اجلٛمٞمع، قمغم خيٗمك ٓ اًمذي اًمٌمء -ؿمؽ سمال- ومٞمف: أوًٓ  :الشقخ

 وسم٤مًمٓمٌع مت٤مُم٤ًم، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ح٤م اًمٔم٤مهري٦م هٞمئتٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمّمالة

 .واعمًتح٤ٌمت واًمًٜمـ سمؾ واًمقاضم٤ٌمت، وإريم٤من اًمنموط وم٘مط

 اهلل قمغم إىم٤ٌمًمف يٙمقن أن وهق اعمقوقع ذم ضمداً  واهل٤مم -اًمٌمء ي٠ميت- وأظمػماً : صم٤مٟمٞم٤مً  

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أؿم٤مر وىمد اًمّمٕمقسم٦م، هٜم٤م آظمره٤م، إمم اًمّمالة أول ُمـ سم٘مٚمٌف، وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

ث مل ريمٕمتلم صغم صمؿ ووقءه، وأطمًـ شمقو٠م ُمـ: ىم٤مل طملم احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم -اًمًالم  ُيـَحد 

 أن يًتٓمٞمع اًمذي وهنٜمئ اًمنمط، هبذا أىمقم أن أؾمتٓمٞمع إين: أىمقل أىمدر ٓ أن٤م... ٟمٗمًف ومٞمٝمام

ث ٓ: اًمنمط هبذا ي٘مقم  وهٜم٤م آظمت٤ٌمر هٜم٤م َصاَله٤م، اًمتل اًمّمالة هذه ذم ٟمٗمًف ُيـَحد 

ُمتح٤من،  .اعمقوقع ذم اعمٝمؿ هذا اًمٜم٥ًم، شُمَقَزع وهٜم٤م ٓا

 ( 11: 61: 63/ 300/ واًمٜمقر اهلدى)  



 026   اخلِمقع ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُيؾفل قد ما كؾ وجتـب الصالة دم اخلشقع

 زظم٤مرف ُمـ قمٜمف يٚمٝمٞمف ىمد ُم٤م يمؾ يتجٜم٥م وأن صالشمف، ذم خيِمع أن وقمٚمٞمف 

 .واًمٖم٤مئط اًمٌقل يداومٕمف وهق وٓ يِمتٝمٞمف، ـمٕم٤مم سمحية يّمكم ومال وٟم٘مقش،
 [.03 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

ُجقِد، َمْقضع إىل الـََّظرُ   واخُلُشقعُ  السُّ

 :06 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ؾمجقده ُمقوع إمم ىمٞم٤مُمف ذم ويٜمٔمر 
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .إرض ٟمحق سمٌٍمه ورُمك رأؾمف، ـم٠مـم٠م صغم6 إذا ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 .ُمٜمٝم٤م ظمرج طمتك ؾمجقده ُمقوع سمٍمه ظمٚمػ ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم دظمؾ ح٤م و
 إًمٞمٝم٤م6 سمٜمٔمره يتقضمف أن ًمٚمٛمّمكم يٜمٌٖمل اًمتل اجلٝم٦م ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد    

 ذم اًمٌخ٤مري ًمف وشمرضمؿ. اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م إمم يتجف اعمّمكم ٟمٔمر أن إمم ُم٤مًمؽ ومذه٥م

 قمدة ومٞمف وؾم٤مق ،ش6/340ش »اًمّمالة ذم اإلُم٤مم إمم اًمٌٍم رومع سم٤مبش_: »صحٞمحف»

 أطمقال ذم اًمّمالة ذم وهؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل إمم يٜمٔمرون يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن ذم أطم٤مدي٨م

 أنف إمم - احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ُمـ اًمّمحٞمح وهق - واًمٙمقومٞمقن اًمِم٤مومٕمل، وذه٥م. خمتٚمٗم٦م

 اًمّمقاب6 وهق. اخلِمقع إمم أىمرب ٕنف ؾمجقده6 ُمقوع إمم اًمٜمٔمر ًمٚمٛمّمكم يًتح٥م

 ٟمٗمرق أن ويٛمٙمـ: »وم٘م٤مل طمجر6 اسمـ احل٤مومظ وومَّمؾ. قمٚمٞمف اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م ًمدًٓم٦م

 إٓ ًمٚمٛم٠مُمقم6 ويمذا اًمًجقد ُمقوع إمم اًمٜمٔمر ًمإلُم٤مم ومٞمًتح٥م واح٠مُمقم6 اإلُم٤مم سملم

ىم٦ٌم إمم حيت٤مج طمٞم٨م  .ـهاش. اإلُم٤مم طمٙمؿ ومحٙمٛمف اعمٜمٗمرد6 وأُم٤م. إُم٤مُمف ُمرا
 ُمقوع إمم اًمٜمٔمر أطم٤مدي٨م وسملم اًمٌخ٤مري ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م سملم جُيٛمع وهبذا

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. طمًـ مجع وهق اًمًجقد،
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 021 اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم    اخلِمقع ذم اًمّمالة 

 الصالة حال قدمقف مقضع إىل يـظر ادصيل أن دم جاء ما رد

 أطمدهؿ سمٍم يٕمد مل يّمكم، اعمّمكم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد ذم اًمٜم٤مس يم٤من

 يٕمد مل يّمكم أطمدهؿ ىم٤مم إذا اًمٜم٤مس ومٙم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمقذم ومٚمام ىمدُمٞمف، ُمقوع

 أطمدهؿ ىم٤مم إذا اًمٜم٤مس ومٙم٤من قمٛمر، ويم٤من سمٙمر، أبق ومتقذم ضمٌٞمٜمف، ُمقوع أطمدهؿ سمٍم

 اًمٗمتٜم٦م، ومٙم٤مٟم٧م قمٗم٤من، اسمـ قمثامن ويم٤من اًم٘مٌٚم٦م، ُمقوع أطمدهؿ سمٍم يٕمد مل يّمكم،

 .ُمٜمٙمر. وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس ومتٚمٗم٧م

 إؾمٜم٤مدا، ُمٜمٙمر احلدي٨م أن ؾمٌؼ مم٤م ومتٌلم[: ىم٤مل صمؿ وٕمٗمف قمغم اإلُم٤مم دًمؾ صمؿ]

 أن اًمًٜم٦م أن قمغم يدل أنف: إول: وضمٝملم ُمـ هذا وسمٞم٤من قمٜمدي، ُمتٜم٤م أجْم٤م ُمٜمٙمر وهق

 يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م اعمٕمروف ظمالف وهذا ىمدُمٞمف، ُمقوع صالشمف ذم اًم٘م٤مئؿ يٜمٔمر

 دظمؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف آظمر طمدي٨م وذم إرض، ٟمحق سمٌٍمه ورُمك رأؾمف، ـم٠مـم٠م صغم إذا

 أن قمغم دل أنف: وأظمر. ُمٜمٝم٤م ظمرج طمتك ؾمجقده ُمقوع سمٍمه ظمٚمػ ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم

 قمـ ضمدا ُمًتٌٕمد وهذا آظمر، رء إمم ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف ظم٤مًمٗمقا  ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م

 . أقمٚمؿ واهلل قم٤مدة، ُمًتحٞمال يٙمـ مل إن اًمّمح٤مسم٦م

 (301-306/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم العقـني تغؿقض حؽؿ

 ُمـ ؾمجقده ُمقوع إمم سمٌٍمه يرُمل أن: اًمًٜم٦م أن احلديثلم هذيـ ذمش: شمٜمٌٞمف»   

! سم٤مرد شمقرع ومٝمق اًمّمالة6 ذم اًمٕمٞمٜملم شمٖمٛمٞمض ُمـ اعمّمٚملم سمٕمض يٗمٕمٚمف ومام إرض،

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 020   الةاخلِمقع ذم اًمّم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ادصيل يشغؾ قد مما الصالة مؽان إخالء

 .شاعمّمكم َيِمٖمؾ رء اًمٌٞم٧م ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل 

 .احلدي٨م ورود ؾم٥ٌم قمٚمٞمف يدل يمام اًمٙمٕم٦ٌم6 هٜم٤مش اًمٌٞم٧م» سمـ واعمراد 
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 السامء إىل البرص رفع عـ الـفل

 :00 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .اًمًامء إمم سمٍمه يرومع أن جيقز وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ًمٞمٜمتِٝملَمَ : »ىم٤مل طمتك اًمٜمٝمل ذم وي١ميمد اًمًامء، إمم اًمٌٍم رومع قمـ يٜمٝمك يم٤من و

 أو: رواي٦م وذم» إًمٞمٝمؿ شمرضمع ٓ أو اًمّمالة6 ذم اًمًامء إمم أبّم٤مرهؿ يرومٕمقن أىمقام

 .شأبّم٤مرهؿ ًمتخٓمٗمـ
 ظم٤مرج ومٞمف واظمتٚمٗمقا  اًمّمالة، ذم اًمٌٍم رومع يمراه٦م قمغم أمجٕمقا : »سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 ىمٌٚم٦م اًمًامء ٕن إيمثرون6 وأضم٤مزه وـم٤مئٗم٦م، ُذيح ومٙمرهف اًمدقم٤مء، ذم اًمّمالة

 ش.اًمّمالة ىمٌٚم٦م اًمٙمٕم٦ٌم أن يمام اًمدقم٤مء،

 اًم٘مٌٚم٦م، قمـ إقمراض ٟمقع ومٞمف اًمّمالة ذم اًمًامء إمم اًمٌٍم رومع: قِمَٞم٤مض ىم٤مل 

 .شاًمٗمتح» ذم يمذا. اًمّمالة هٞمئ٦م قمـ وظمروج

 ذم ُمتقاشمرة يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف ومٛمنموع، اًمًامء6 ٟمحق اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع وأُم٤م

 ش.133 - 1/113ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م ؾم٤مق وىمد وهمػممه٤م،ش اًمّمحٞمحلم»
 .ش61 - 66» ًمٚمٌخ٤مريش اًمٞمديـ رومع» أجْم٤مً  وراضمع. ومٚمػماضمٕمٝم٤م ؿم٤مء6 ُمـ

 ([3/610) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 021 اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم    اخلِمقع ذم اًمّمالة 

 الصالة دم االلتػات عـ الـفل

 :01 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

ًمتٗم٤مت وم٢من ي٤ًمرا، وٓ يٛمٞمٜم٤م، يٚمتٗم٧م وٓ  .اًمٕمٌد صالة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من خيتٚمًف اظمتالس ٓا
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

6 ومال صٚمٞمتؿ6 وم٢مذا: »آظمر طمدي٨م وذم  قمٌده ًمقضمف وضمٝمف يٜمّم٥م اهلل وم٢من شمٚمتٗمتقا

 .شيٚمتٗم٧م مل ُم٤م صالشمف6 ذم
 .شاًمٕمٌد صالة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من خيتٚمًف اظمتالس: »اًمتٚمٗم٧م قمـ أجْم٤مً  وىم٤مل 
 سف وم٢مذا يٚمتٗم٧م، مل ُم٤م صالشمف6 ذم اًمٕمٌد قمغم ُم٘مٌالً  اهلل يزال ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل 

 .شقمٜمف اٟمٍمف وضمٝمف6
 واًمتٗم٤مت اًمٙمٚم٥م، يم٢مىمٕم٤مء وإىمٕم٤مء اًمديؽ، يمٜم٘مرة ُٟم٘مرة قمـ: صمالث قمـ هنك و 

 .اًمثٕمٚم٥م يم٤مًمتٗم٤مت

 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ذلؽ وفضؾ مقدع صالة كلهنا الصالة دم اخلشقع

ه، يم٠منؽ ُمقدع صالة صؾ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من   ه6 ٓ يمٜم٧م وم٢من شمرا  .شيراك وم٢مٟمف شمرا
 وظمِمققمٝم٤م، ووقءه٤م، ومٞمحًـ ُمٙمتقسم٦م، صالة حتيه ُمًٚمؿ اُمرئ ُمـ ُم٤م: »وي٘مقل

 .شيمٚمف اًمدهر وذًمؽ يمٌػمة، ي١مت مل ُم٤م اًمذٟمقب6 ُمـ ىمٌٚمٝم٤م ح٤م يمٗم٤مرة يم٤مٟم٧م إٓ وريمققمٝم٤م6

 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 022   اخلِمقع ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وتصاوير أعالم هلا -وكحقها- مخقصة عذ الصالة

: ىم٤مل اٟمٍمف6 ومٚمام ٟمٔمرة، أقمالُمٝم٤م امم ومٜمٔمر أقمالم، هل٤م مخٞمّم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص صغم وىمد

 آٟمٗم٤مً  أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ6 أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م وائتقين ضمٝمؿ، أيب إمم هذه سمخٛمٞمّمتل اذهٌقا »

 .شيٗمتٜمٜمل ومٙم٤مد اًمّمالة، ذم قَمَٚمِٛمٝم٤م امم ٟمٔمرت وم٢مين:ش رواي٦م وذم» صاليت قمـ
 إًمٞمف، يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٙم٤من ؾمٝمقة، امم ممدود شمّم٤موير ومٞمف صمقب ًمٕم٤مئِم٦م ويم٤من

ريف» :وم٘م٤مل  .[شصاليت ذم زم شمٕمرض شمّم٤مويره شمزال ٓ وم٢مٟمف] قمٜمل6 أظم 
 .ُُمَٕمّٚمؿ صقف أو ظَمزّ  صمقب:  اخلٛمٞمّم٦م
 .ًمف قَمَٚمؿَ  ٓ همٚمٞمظ يم٤ًمء: إنٌج٤مٟمٞم٦م

ٟم٦م سم٤معمخدع ؿمٌٞمف ىمٚمٞمالً  إرض ذم ُمٜمحدر صٖمػم سمٞم٧م: اًمًٝمقة  .شهن٤مي٦م. »واخلزا
 واهلل - ٕهن٤م سمتٜمحٞمتٝم٤م6 وايمتٗمك وهتٙمٝم٤م، اًمتّم٤موير سمٜمزع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مُمر مل وإٟمام

 ذم هق يمام اًمتّم٤موير6 ُمـ همػمه٤م ملسو هيلع هللا ىلص هتٙمف سمدًمٞمؾ إرواح6 ذوات ُمـ شمٙمـ مل - أقمٚمؿ

ش اًم٤ٌمري ومتح» ومٚمػماضمع هذا6 ذم اًمتقؾمع ؿم٤مء وُمـش. اًمّمحٞمحلم» ذم رواي٤مت قمدة

 .ش301 - 313» واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام وهم٤مي٦م ،ش31/163»
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 األخبثني وبؿدافعة الطعام بحرضة الصالة

 .شإظمٌث٤من يداومٕمف وهق وٓ ـمٕم٤مم، سمحية صالة ٓ: »ي٘مقل ويم٤من  

 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 

 االستفتاح أدعية





 025 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح 

 عؾقفا ادحافظة وأمهقة االشتػتاح أدعقة

 يمثػمة وهل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م إدقمٞم٦م سمٌٕمض اًم٘مراءة يًتٗمتح صمؿ.. .

 .شهمػمك إهل وٓ ضمدك، وشمٕم٤ممم اؾمٛمؽ، وشم٤ٌمرك وسمحٛمدك، مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »أؿمٝمره٤م
 .قمٚمٞمف اعمح٤مومٔم٦م ومٞمٜمٌٖمل سمف إُمر صم٧ٌم وىمد

 [.01 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 األول الدعاء

 ومٞمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل حيٛمد ُمتٜمققم٦م، يمثػمة سم٠مدقمٞم٦م اًم٘مراءة يًتٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ  

 ٕطمد صالة شمتؿ ٓ: »ًمف وم٘م٤مل ،شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ أُمر وىمد قمٚمٞمف، ويثٜمل ويٛمجده

، طمتك اًمٜم٤مس ُمـ  ُمـ شمٞمن سمام وي٘مرأ  قمٚمٞمف، ويثٜمل وقمّز، ضمؾ اهلل وحَيَْٛمد ُيَٙمؼم 

 سمٞمٜمل سم٤مقمد! مهللا» -3: ي٘مقل ومٙم٤من هبذا6 وشم٤مرة هبذا، شم٤مرة ي٘مرأ  ويم٤من ،... شاًم٘مرآن

ٜمِل! مهللا. واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمام 6 ظمٓم٤مي٤مي وسملم  يمام ظمٓم٤مي٤مي6 ُمـ َٟم٘م 

 واًمَثْٚم٩م سم٤مح٤مء ظمٓم٤مي٤مي ُمـ اهمًٚمٜمل! مهللا. اًمدٟمسِ  ُمـ إبٞمض اًمثقب ُيٜمََ٘مك

دِ   .اًمٗمرض ذم ي٘مقًمف ويم٤من ،شواًمؼَمَ

. ظمٓم٤مي٤م شمّمػم ومٕمٚمتٝم٤م ًمق أومٕم٤ملٍ  سملم: أي: ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد: ىمقًمف

 .اعمٖمٗمرة واعمٓمٚمقب. اخلٓم٤مي٤م ُمـ ومٕمٚمتٝم٤م ُم٤م سملم: أو. اًمؽمك وشمقومٞمؼ احلٗمظ، وم٤معمٓمٚمقب
 وإ6ٓ اًمرسمقسمٞم٦م، وشمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٌقدي٦م إفمٝم٤مر سم٤مب ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف اًم١ًمال هذا وأُمث٤مل

 .شم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف ُمٖمٗمقر - قمّمٛمتف ُمع - ومٝمق
 .وأويمده وضمف سم٠متؿ ُمٜمٝم٤م ـمٝمرين: أي سم٤مًمتِمديد6: ٟم٘مٜمل: ىمقًمف
 ُمٖمٗمرة واعمراد. اعمٓمٝمرات سم٠منقاع: أي اًمٖمامم6 طَم٥مُّ : اًمراء سمٗمتح: اًمؼمد: ىمقًمف

 .وإًمٓم٤مف اًمرمح٦م سم٠منقاع وؾمؽمه٤م اًمذٟمقب،



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   031   أدقمٞم٦م ٓا

 ُمـ حمقه٤م ذم وم٤مؾمُتٕمٛمؾ ُمٜمزًمتٝم٤م6 ٟمزًم٧م ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر إمم ُم١مدي٦م ًمٙمقهن٤م واخلٓم٤مي٤م: ىمٞمؾ

 .اًمًٜمدي ذيمره. اًمٜم٤مر إـمٗم٤مء ذم يًتٕمٛمؾ ُم٤م اعمؼمدات
  واًمِمـ٤مومٕملش اعمحـغم» ذم طمزم اسمـ اًمدقم٤مء هبذا آؾمتٗمت٤مح ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد

 ذم يمــــــام -ش سمٕمــــــده أيت قمــــــكم طمــــــدي٨م سمٕمــــــد إدقمٞمــــــ٦م أومْمــــــؾ إٟمــــــف: »وىمــــــ٤مًمقا  وأصــــــح٤مسمف،

 .-ش 1/163ش »اعمجٛمقع»
 إُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل اعمح٘م٘ملم6 قمٚمامئٜم٤م ُمـ مجع إًمٞمف وذه٥م

 أصح٤مسمٜم٤م ُمـ مجع سحش: »333 صش »اإلُم٤مم ظمٚمػ سم٤مًم٘مراءة يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٙمالم

 اًمتًٌٞمح، همػم واًم٘مقُم٦م، واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمقاردة إذيم٤مر ذقمٞم٦م سمٕمدم

 اًمثٜم٤مء همػم اًمتٙمٌػم، سمٕمد وومٞمام اًمًجدشملم، سملم اجلٚم٦ًم وذم واًمتًٛمٞمع، واًمتحٛمٞمد،

زوه٤م ومل اًمٜمقاومؾ، قمغم ومٞمٝم٤م اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومحٚمقا  واًمتقضمٞمف، . اًمٗمرائض ذم جُيَق 

 ي٘متْمٞمف واًمذي! سمره٤من همػم ُمـ ىمقٓن ومه٤م. إطمٞم٤من سمٕمض قمغم محٚمٝم٤م ُمـ وُمٜمٝمؿ

 ُم١مًمػ طم٤مج أُمػم اسمـ: ُمٜمٝمؿ أصح٤مسمٜم٤م6 حم٘م٘مل ُمـ مجع سح وسمف - اخلٗمل اًمٜمٔمر

٦ٌْمُ   ذم إطم٤مدي٨م ذم اًمقاردة إذيم٤مر أداء اؾمتح٤ٌمب -  اعمّمكم ُمٜمٞم٦م ذح اعمَُجكم   طَمٚم

 .ـها. يمٚمٝم٤م واًمٗمرائض اًمٜمقاومؾ ذم ُمقاوٕمٝم٤م
 سمف ىم٤مل وىمد آؾمتٗمت٤مح، اؾمتح٤ٌمب قمغم دًمٞمؾ - أشمٞم٦م إطم٤مدي٨م وذم - وومٞمف

 .سمٕمدهؿ ومٛمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر

 ي٠ميت ٓ: وم٘م٤مل اهلل6 رمحف ُم٤مًمٙم٤مً  إٓ ومٞمف، ظم٤مًمػ ُمـ ُيٕمرف وٓ: »اًمٜمقوي ىم٤مل 

 أيمؼم، اهلل: ي٘مقل سمؾ أصاًل6 واًمتٙمٌػم اًم٘مراءة سملم سمٌمء وٓ آؾمتٗمت٤مح، سمدقم٤مء

  احلَْٛمدُ ▬
ِ
َ
ِ
لمَ  َرب   ّلِل

ِ
 هذه ُمـ واطمد قمـ ًمف ضمقاب وٓ♂. اًمَٗم٤محِت٦َم▬ آظمر إمم♂ اًمَٕم٤معَم

 .ُمٚمخّم٤مً . ـهاش. اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م
 : ؾمٜمـ صمالث إسمٓم٤مل ُمٜمف يٚمزم هذا ُم٤مًمؽ وىمقل

 .آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء: األوىل
 .آؾمتٕم٤مذة: الثاكقة
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 .اًمًٌٛمٚم٦م: الثالثة
 أو اهلل، رمحف ُم٤مًمٙم٤مً  اإلُم٤مم شمٌٚمغ مل أهن٤م واًمٔم٤مهر ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ُمتقاشمرة صم٤مسمت٦م ؾمٜمـ وهل

 .قمٜمده ًم٥ًٌم هب٤م ي٠مظمذ مل وًمٙمـ سمٚمٖمتف6

 ٓ وم٢مٟمف هب٤م6 إظمذ ُمـ عمذهٌؽ اًمتٕمّم٥م يٛمٜمٕمؽ ومال! اح٤مًمٙمل أهي٤م أن٧م وأُم٤م

 .أبداً  ذًمؽ ذم ًمؽ قمذر
 ([3/614) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 شـًدا االشتػتاح أدعقة أصح ادتؼدم الدعاء

 .ؾمٜمداً  آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م أصح وهق[: اعمت٘مدم اًمدقم٤مء قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]  

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ إًمٞمف وؾمٌ٘مف ،ش6/341ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذًمؽ ذيمر 

 اًمٕمٚمامء ومٕم٤مُم٦م هذا6 وُمعش: »43» وىم٤مل ،ش41ش »اًمٕم٤ٌمدات شمٜمقع» رؾم٤مًم٦م ذم اهلل رمحف

 مجٝمقرهؿ يًتح٥م يمام سمٖمػمه، آؾمتٗمت٤مح يًتحٌقن سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 اًمذيمر سمٕمض ومْمؾ   أن: هق ذًمؽ وؾم٥ٌم ،!...شمهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »سم٘مقًمف آؾمتٗمت٤مح

 .إؾمٜم٤مده ٕضمؾ ٓ اًمٗم٤موؾ، سمف اظمُتص ُم٤م ٕضمؾ هق سمٕمض قمغم
 أو اًمٕمٌد، ُمـ إٟمِم٤مءً  يم٤من ُم٤م صمؿ اهلل، قمغم صمٜم٤مء يم٤من ُم٤م أومْمٚمف أنقاع6 صمالصم٦م واًمذيمر

وم٤مً   .اًمٕمٌد ُمـ دقم٤مءً  يم٤من ُم٤م صمؿ قمٚمٞمف، هلل جي٥م سمام اقمؽما
 وُمثؾ ،!...شمهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »وُمثؾ ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» ُمـ إول اًمٜمّمػ ُمثؾ: فاألول

 .واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمتًٌٞمح

: واًمًجقد اًمريمقع ذم ىمقًمف وُمثؾ ،...شوضمٝمل وضّمٝم٧م: »ىمقًمف ُمثؾ: والثاين

 ....شؾمجدت وًمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ! مهللا»
 ذم دقم٤مئف وُمثؾ ،...شظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد! مهللا: »ىمقًمف ُمثؾ: والثالث

 .واًمًجقد اًمريمقع



ؾمتٗم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   036   ت٤محأدقمٞم٦م ٓا

 .آؾمتٗمت٤مح أوضمٌقا  يمام صمٜم٤مًء، يم٤من ُم٤م أمحد أصح٤مب ُمـ ـم٤مئٗم٦م أوضم٥م وهلذا
 .ذًمؽ وضمقب وهمػمه سَمَٓم٦م اسمـ واظمت٤مر روايت٤من، أمحد قمـ ذًمؽ ذم وطُمٙمل

...ش َوضَمْٝم٧ُم : »وُمثؾ هريرة، أيب اؾمتٗمت٤مح ُمثؾ - اعمٗمْمقل اًمٜمقع أن: واعم٘مّمقد

 ٟمقع قمغم اعمداوُم٦م ُمـ أومْمُؾ  أطمٞم٤مٟم٤مً  وِمْٕمُٚمفُ  - أظمر يٗمْمؾ ُمـ قمٜمد...ش ؾمٌح٤مٟمؽ: »أو

 .-ش اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم يمام - ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى أومْمؾ أن وذًمؽ ٟمقع6 وَهْجرِ 
 أنف قمغم يدل هريرة أيب طمدي٨م وم٢من ىمٓمٕم٤ًم6 واطمد اؾمتٗمت٤مح قمغم يداوم يٙمـ ومل

 .ـها. هبذا يًتٗمتح يم٤من
 ذم ُم٤م - يم٤مٓؾمتٗمت٤مح - شمٕم٤ممم اهلل قمغم اًمثٜم٤مء سمقضمقب ىم٤مل ُمـ ُمًتٜمد وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 ُمـ ٕطمد صالةٌ  شمتؿ ٓ: »سمٚمٗمظ راومع سمـ ِروم٤مقم٦م طمدي٨م ُمـش صالشمف اعمزء» طمدي٨م

 ويثٜمل وضمؾ، قمز اهلل وحيٛمد يٙمؼم، صمؿ ُمقاوٕمف، اًمقوقء ومٞمْمع يتقو٠م6 طمتك اًمٜم٤مس

 .احلدي٨م...ش اًم٘مرآن ُمـ شمٞمن سمام وي٘مرأ  قمٚمٞمف،
 وىمراءة اًمتٙمٌػم سملم قمٚمٞمف واًمثٜم٤مء اهلل، سمحٛمد أُمره وم٘مد 6- ؾمٌؼ يمام - صحٞمح وهق

 .أقمٚمؿ واهلل. آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء هق وذًمؽ اًم٘مرآن،
 ([3/601) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الثاين الدعاء

 ُمـ أن٤م وُم٤م ،[ُمًٚمامً ] طمٜمٞمٗم٤مً  وإرض اًمًاموات ومٓمر ًمٚمذي وضمٝمل وضمٝم٧م  

ٙمل، صاليت، إن. اعمنميملم ًُ  ًمف6 ذيؽ ٓ اًمٕم٤معملم، رب هلل ومم٤ميت وحمٞم٤مَي، وُٟم

 ؾمٌح٤مٟمؽ] أن٧م إٓ إهل ٓ اعمٚمؽ أن٧م! مهللا. اعمًٚمٛملم أول وأن٤م أُمرت، وسمذًمؽ

 ذٟمٌل زم وم٤مهمٗمر ٟمٌل6 سمذ واقمؽموم٧م ٟمٗمز، فمٚمٛم٧م قمٌدك، وأن٤م ريب، أن٧م ،[وسمحٛمدك

 ٕطمًٜمٝم٤م هيدي ٓ إظمالق6 ٕطمًـ واهدين. أن٧م إٓ اًمذٟمقب يٖمٗمر ٓ إٟمف مجٞمٕم٤ًم6

 وؾمٕمديؽ، ًمٌٞمؽ. أن٧م إٓ ؾمٞمئٝم٤م قمٜمل يٍمف ٓ ؾمٞمئٝم٤م6 قمٜمل واسف. أن٧م إٓ
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 ٓ] وإًمٞمؽ، سمؽ أن٤م ،[هدي٧م ُمـ واعمٝمدي] إًمٞمؽ، ًمٞمس واًمنم يديؽ، ذم يمٚمف واخلػم

 .إًمٞمؽ وأتقب أؾمتٖمٗمرك وشمٕم٤مًمٞم٧م، شم٤ٌمريم٧م ،[إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٚمج٠م وٓ ُمٜمج٤م
: وىمٞمؾ. سمقضمٝمل أىمٌٚم٧م: ُمٕمٜم٤مهش: اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل 6شوضمٝمل وضمٝم٧م: »ىمقًمف

 وأيمثر وومتحٝم٤م، اًمٞم٤مء إؾمٙم٤منش: وضمٝمل: »ذم وجيقز. إًمٞمف وشمقطمٞمدي سمٕم٤ٌمديت، ىمّمدت

 .اإلؾمٙم٤من قمغم اًم٘مراء
 دون اًمًاموات ومجع. ؾم٤مسمؼ ُمث٤مل همػم قمغم ظمٚم٘مٝم٤م اسمتدأ: أيش: اًمًاموات ومٓمر: »وىمقًمف

رض رولم ضمٜمس أراد ٕنف 6- يم٤مًمًاموات ؾمٌٕم٤مً  يم٤مٟم٧م وإن - ٕا  .ٕا
 .ُمًت٘مٞمامً : أي: وآظمرون إزهري ىم٤ملش: طمٜمٞمٗم٤مً : »وىمقًمف

ضْمؾ أطمٜمػ: ىمٞمؾ وُمٜمف. اح٤مئؾ: احلٜمٞمػ :وإيمثرون اًمَزضَم٤مج وىم٤مل   .اًمر 

 .خم٤مًمٗمٞمف ًمٙمثرة ذًمؽ6 ًمف وىمٞمؾ. احلؼ إمم اح٤مئؾ هٜم٤م واعمراد: ىم٤مًمقا  
 يٓمٚمؼ واعمنمك. عمٕمٜم٤مه وإيْم٤مح ًمٚمحٜمٞمػ، سمٞم٤منش: اعمنميملم ُمـ أن٤م وُم٤م: »وىمقًمف

 .وزٟمديؼ وجمقد، وٟمٍماين، وهيقدي، صٜمؿ، أو وصمـ، قم٤مسمد ُمـ يم٤مومر6 يمؾ قمغم

 واًم٘مراءة، ًمٚمتٙمٌػم، ضم٤مُمع اؾمؿ: إزهري ىم٤ملش: وٟمًٙمل صاليت إن: »وىمقًمف

 .وهمػمه٤م واًمتِمٝمد واًمدقم٤مء، واًمًجقد، واًمريمقع،

: وىمٞمؾ. شمٕم٤ممم هلل قم٤ٌمدشمف خُيٚمص اًمذي: واًمٜم٤مؾمؽ. اًمٕم٤ٌمدة: واًمٜمًؽ: ىم٤مل 

 .ـها. اًمنمع سمف أُمر ُم٤م: اًمٜمًؽ
: ذم أظمرة اًمٞم٤مء ومتح قمغم واجلٛمٝمقر. ومم٤ميت طمٞم٤ميت: أي: ومم٤ميت وحمٞم٤مي: ىمقًمف

 .سم٢مؾمٙم٤مهن٤م وىُمِرئش حمٞم٤مي»

 داود، وأبق ،شقمقاٟم٦م وأبق» رواي٦م، ذم ُمًٚمؿ ىم٤مل هٙمذا: اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: ىمقًمف

 ذم وأمحد اًمٌٞمٝم٘مل، وقمٜمف واًمٓمٞم٤مًمز، واًمدارىمٓمٜمل، واًمدارُمل، ٟمًخ٦م، ذم واًمؽمُمذي

 .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ رواه ويمذًمؽ ،- ؾمٌؼ يمام - اًمِم٤مومٕمل رواي٦م وهل. رواي٦م
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ٟم٦م وأيب» عمًٚمؿ، رواي٦م وذم  وهل ٟمًخ٦م، ذم واًمؽمُمذي وأمحد، واًمٌٞمٝم٘مل، ،شقمقا

 .راومع أيب قمـ اًمٓمؼماين رواي٦م وهلش. اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »اًمٜم٤ًمئل رواي٦م

 ذًمؽ، إمم إُم٦م إلرؿم٤مد يمذًمؽ6 أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مقل يم٤من يم٠منف: »اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل 

 ُمـ يمثػم ذم ضم٤مء يمام 6شاعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص سمف وم٤مًمالئؼ وإ6ٓ ومٞمف، سمف وٓىمتدائٝمؿ

 .شاًمرواي٤مت
 اًمرواة سمٕمض وًمٙمـش. اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »احلدي٨م أصؾ أن أرى وأن٤م: ىمٚم٧م

 .شاعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »سم٘مقًمف سمتٖمٞمػمه٤م وم٠مُمر ،ملسو هيلع هللا ىلص همػمه إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ اؾمتِمٙمؾ
: ىم٤مل محزة أيب سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ - ي٠ميت يمام - وهمػمهش 3/366» داود أبق ومروى  

 أن٧م ىمٚم٧م وم٢مذا: اعمديٜم٦م أهؾ وم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػممه٤م ومروة أيب واسمـ اعمٜمٙمدر اسمـ زم ىم٤مل

 .شاعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ىمقًمف: يٕمٜملش. اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »وم٘مؾ ذاك6
 ُمـ وأن٤م: »جيٕمؾ ومٙم٤من اًمتٖمٞمػم6 هذا سميورة ُم٘متٜمٕم٤مً  يم٤من اًمرواة سمٕمض أن وئمٝمر

 خيٗمك ٓ يمام - ُمًتحًـ همػم اًمرواي٦م ذم شم٤ًمهؾ وهق! احلدي٨م صٚم٥م ذمش اعمًٚمٛملم

 أن وؿمٙمٙم٧م: اعمت٘مدم راومع أيب سمـ اهلل قمٌٞمد ىمقل - إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م قمغم - وذًمؽ ،-

 .شاعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »ىم٤مل أطمدهؿ يٙمقن
 أول وأن٤م: »احلدي٨م أصؾ سم٠من ضمزم ىمد وهق قمٚمٞمف، احلدي٨م ُمدار راومع أيب واسمـ

 إظمػم6 اًمٚمٗمظ هبذا قمٜمف رواه ُمـ ومٙمؾش. اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »رواي٦م ذم وؿمؽش. اعمًٚمٛملم

 ؾم٤مق أن سمٕمد - اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وًمذًمؽ 6- ذيمرٟم٤م يمام - ُمت٠مول أو واهؿ هق وم٢مٟمام

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ُيروى يمام سمف ي١مشمك أن وأطم٥م وآُمر، أىمقل يمٚمف وهبذا: »- احلدي٨م

 ش.اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤مش: »اعمًٚمٛملم أول: »ُمٙم٤من وجيٕمؾ ؿمٞمئ٤مً، ُمٜمف يٖم٤مدر

 أول وأن٤م: »ُمٕمٜمك أن شمقهؿ ُمٜمِم١مه وهؿ6 وهقش: »6/326» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 وًمٞمس. قمٜمف سمٛمٕمزل اًمٜم٤مس يم٤من أن سمٕمد سمذًمؽ اشمّمػ ؿمخص أول أينش: اعمًٚمٛملم

ـِ  يَم٤منَ  إِن ىُمْؾ : ▬وٟمٔمػمه سمف، أُمر ح٤م آُمتث٤مل ذم اعم٤ًمرقم٦م سمٞم٤من: ُمٕمٜم٤مه سمؾ يمذًمؽ6  ًمِٚمَرمْحَ

ـَ  َأَوُل  وَم٠َمن٤َم َوًَمدٌ   ♂.اًمَٕم٤مسمِِدي



 031 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح 

 ♂.اعم١ُمْ ُِِمٜملمَ  َأَوُل  َوَأن٤َم: ▬ُمقؾمك وىم٤مل 
ة اًمرضمؾ سملم ومرق وٓ: اًمٕمٚمامء وىم٤مل  حلٛمٚمف وإدقمٞم٦م6 إذيم٤مر ُمـ ورد ومٞمام واعمرأ

 .إؿمخ٤مص إرادة أو اًمتٖمٚمٞم٥م، قمغم

 أن٤م: ُمٕمٜم٤مه أن واعمخت٤مر. همػمك أقمٌد ٓ إين: أي: إزهري ىم٤مل: قمٌدك وأن٤م: ىمقًمف

 .اًمٜمقوي ىم٤مل يمذا. ذمَ  ٟم٤مومذ وطمٙمٛمؽ وُمدسمري، ُم٤مًمٙمل، سم٠منؽ ُمٕمؽمف
 ومٞمف، أىم٤ممش: سم٤معم٘م٤مم َأَخ٥َم » ُِمـ إىم٤مُم٦م، سمٕمد إىم٤مُم٦م ـم٤مقمتؽ قمغم ُم٘مٞمؿ أن٤م: أي: ًمٌٞمؽ: ىمقًمف

 اًمٜمقن وطمذف اعمخ٤مـم٥م، إمم ُمْم٤مف اًمزوائد، طمذف سمٕمد أخ٥َم  أو ًم٥َم  ُمـ ُمثٜمك ُمّمدر وهق

ٍََمَ  اْرضِمعِ  صمُؿَ : ▬شمٕم٤ممم يم٘مقًمف هن٤مي٦م6 همػم ُمـ اًمتٙمرير سم٤مًمتثٜمٞم٦م وأريد سم٤مإلو٤موم٦م،  6♂ يَمَرشملَْمِ  اًٌم

 ش.3/136ش »اعمرىم٤مة» ُمـ. ـها. ُمرة سمٕمد وُمرة يَمَرة، سمٕمد يَمَرةً : أي

 ًمديٜمؽ ُمت٤مسمٕم٦م سمٕمد وُمت٤مسمٕم٦م ُم٤ًمقمدة، سمٕمد ُٕمرك ُم٤ًمقمدة: أي: ؾمٕمديؽ: ىمقًمف

 .إزهري ىم٤مًمف. ُمت٤مسمٕمتف سمٕمد ارشمْمٞمتف اًمذي

 ومٕمٚمف ذم ًمٞمس ٕنف شمٕم٤ممم6 اهلل إمم اًمنم يٜم٥ًم ٓ: أي:   إًمٞمؽ ًمٞمس واًمنم: ىمقًمف

 واحلٙمٛم٦م، واًمٗمْمؾ اًمٕمدل سملم دائرة ٕهن٤م ظمػم6 يمٚمٝم٤م وضمؾ قمز أومٕم٤مًمف سمؾ ذ6 شمٕم٤ممم

 .شمٕم٤ممم إًمٞمف وإو٤مومتف ٟمًٌتف  ٟٓم٘مٓم٤مع ذاً  ص٤مر إٟمام واًمنم ومٞمف، ذ ٓ ظمػم يمٚمف وهق

 سمٕمض ذم وم٤مًمنم واًمنم، اخلػم ظم٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف هق: »اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل 

 اًمٌمء ووع طم٘مٞم٘متف اًمذي اًمٔمٚمؿ قمـ ؾمٌح٤مٟمف شمٜمزه وهلذا وومٕمٚمف، ظمٚم٘مف ذم ٓ خمٚمقىم٤مشمف

 واًمنم يمٚمف، ظمػم وذًمؽ هب٤م، اًمالئ٘م٦م ُمقاوٕمٝم٤م ذم إٓ إؿمٞم٤مء يْمع ومال حمٚمف، همػم ذم

ً، يٙمـ مل حمٚمف ذم ووع وم٢مذا حمٚمف، همػم ذم اًمٌمء ووع ... إًمٞمف ًمٞمس اًمنم أن ومٕمٚمؿ ذا

 اخلٚمؼ وم٢من ذ، ٓ ظمػم وومٕمٚمف ًمف، ظمٚم٘مف: ىمٚم٧م ذ؟ وهق ظمٚم٘مف ومٚمؿ: ىمٚم٧م وم٢من:ش ىم٤مل»

 ُمـ اعمخٚمقق ذم يم٤من وُم٤م سمف، واشمّم٤مومف ىمٞم٤مُمف يًتحٞمؾ واًمنم ؾمٌح٤مٟمف، سمف ىم٤مئؿ واًمٗمٕمؾ

 .شظمػماً  ومٙم٤من إًمٞمف يْم٤مف واخلٚمؼ واًمٗمٕمؾ إًمٞمف وٟمًٌتف إو٤مومتف ومٚمٕمدم ذ
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 اًم٘مْم٤مء ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمٚمٞمؾ ؿمٗم٤مء» يمت٤مسمف ذم وحت٘مٞم٘مف اخلٓمػم اًمٌح٨م هذا ومت٤مم

 .ش612 - 334 ص» ومراضمٕمف 6شواًمتٕمٚمٞمؾ واًم٘مدر
 ([3/606) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 والـػؾ الػرض دم ملسو هيلع هللا ىلص يؼقلف كان ادتؼدم الدعاء

 .واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض ذم ذًمؽ ي٘مقل ويم٤من 

 .ش61ش »ُمًٜمده» ذم اًمٓمٞم٤مًمز داود يم٠ميب! اًمٚمٞمؾ صالة ذم وارد إٟمف: ىم٤مل عمـ ظمالوم٤مً 
 يم٤من إٟمام آؾمتٗمت٤مح هذا أن واعمحٗمقظش: »3/36ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 .شاًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ي٘مقًمف

 إذا يم٤من: »إول: سمٚمٗمٔملم ورد أنف احلدي٨م ختري٩م ذم ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م ىمد: ىمٚم٧م

 ....شاًمّمالة إمم ىم٤مم
 .ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ....شاعمٙمتقسم٦م اًمّمالة: »... وأظمر
 اإلـمالق قمٜمد سم٤مًمّمالة اعمراد وأن ؾمٞمام ٓ ًمألول6 ُم٘مٞمد هذا إن: ي٘م٤مل أن وم٢مُم٤م

 ش.3/634» وهمػمه اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل يمام اعمٗمروو٦م6

ول اًمٚمٗمظ إن: ي٘م٤مل أن وإُم٤م  -ش1/131ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - أقمؿ ٕا

 .واًمتٓمقع اًمٗمريْم٦م سمٕمٛمقُمف ومٞمِمٛمؾ
ه وم٤مًم٘مقل  ومٞمام - ذيمرٟم٤م وىمد يمٞمػ،! قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اًمٚمٞمؾ ذم اًمتٓمقع سمّمالة سمَحٍْمِ

 صالة ذم ذًمؽ ي٘مقل يم٤من سم٠منف اًمتٍميح احلدي٨م ـمرق ُمـ ـمريؼ ذم يرد مل أنف - ؾمٌؼ

 .هذا سمٕمد أيت ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد طمدي٨م ذم إٓ! مهللا اًمتٓمقع6
 أومْمؾ أنف وذيمروا وأصح٤مسمف، اًمِم٤مومٕمل اًمٜمقع هبذا آؾمتٗمت٤مح إمم ذه٥م وىمد

 سمتامُمف ي٠ميت أنف أجْم٤مً  وذيمروا. ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمذيمقر هريرة أيب طمدي٨م ويٚمٞمف قمٜمدهؿ، إنقاع
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 أطمداً  دمد شمٙم٤مد ومال هذا، وُمع. ذًمؽ ذم اًمِم٤مومٕمل ٟمص ذيمرٟم٤م وىمد. ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف يٖم٤مدر ٓ

! ُمٓمٚم٘م٤مً  آؾمتٗمت٤مح يؽميمقن ُمٜمٝمؿ يمثػماً  شمرى سمؾ حيٗمٔمف6 وٓ سمؾ ذًمؽ6 يٗمٕمؾ أت٤ٌمقمف ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هديف قمـ وإقمراوٝمؿ سم٤مًمًٜمـ شم٤ًمهٚمٝمؿ ُمـ وهذا

 يمام - أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٜمقع هبذا آؾمتٗمت٤مح ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م ُمـ ومٛمٜمٝمؿ قمٚمامؤٟم٤م6 وأُم٤م

 شمٕم٘مٌف وىمدش. اًمقىم٤مي٦م ذح» ذم يمام! يقضمف ٓ أنف: قمٜمٝمؿ اعمِمٝمقر هق ح٤م ظمالوم٤مً  6- ؾمٌؼ

 ؾمٜمـ» و ،شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وىمد: »سم٘مقًمف احلًٜم٤مت أبق

 .إًمخ...ش ُم٤مضمف اسمـ
 .شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم أنف واًمّمحٞمح ُمٜمف، ىمٚمؿ ؾمٌؼش.. اًمٌخ٤مري صحٞمح: »وىمقًمف
 ذم أبٚمغ ًمٞمٙمقن اًمتحريٛم٦م6 ىمٌؾ اًمدقم٤مء هذا ىمراءة اعمت٠مظمريـ سمٕمض واظمت٤مر

 .وهمػممه٤مش اًمٌٜم٤مي٦م» و ،شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ذيمره يمام اًمٕمزيٛم٦م6 ومجع اًم٘مٚم٥م، إطمْم٤مر

 إطم٤مدي٨م ذم اًمث٤مسم٧م وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ مم٤م هذا ًمٙمـ: »احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل 

ف  .-ش احلّملم احلّمـ ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم ذيمره يمام -ش ىمٌٚمٝم٤مٓ  اًمّمالة، ذم اًمتقضمُّ

 ([3/605) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]    

 االشتػتاح أدعقة مـ الثالث الدعاء

 أن٧م! مهللا: »ويزيد إًمخ،...ش قمٌدك وأن٤م ريب، أن٧م»: ىمقًمف دون[ اًمث٤مين] ُمثؾ

 .شوسمحٛمدك ؾمٌح٤مٟمؽ أن٧م، إٓ إهل ٓ اعمٚمؽ،
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   034   أدقمٞم٦م ٓا

 االشتػتاح أدعقة مـ الرابع الدعاء

 ٕطمًـ اهدين! مهللا: »ويزيد ،شاعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ىمقًمف إمم -أجْم٤مً - ُمثٚمف 

 إظمالق ؾمٞمئ وىمٜمل أن٧م، إٓ ٕطمًٜمٝم٤م هيدي ٓ إقمامل6 وأطمًـ إظمالق

 .شأن٧م إٓ ؾمٞمئٝم٤م ي٘مل ٓ وإقمامل6
 ([3/613) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 االشتػتاح أدعقة مـ اخلامس الدعاء

ك، وشمٕم٤ممم اؾمٛمؽ، وشم٤ٌمرك وسمحٛمدك،! مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ»  .شهمػمك إهل وٓ ضَمدُّ

 .!... شمهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »اًمٕمٌد ي٘مقل أن اهلل إمم اًمٙمالم أطم٥م إن: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل
ٌ ُحَؽ : أي: مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: ىمقًمف  يمؾ ُمـ شمٜمزهي٤مً  أنزهؽ: سمٛمٕمٜمك شمًٌٞمح٤ًم6 ُأؾَم

 .اًمٜم٘م٤مئص

 .سمحٛمدك ُمتٚمًٌقن وٟمحـ: أيش: سمحٛمدك»و
: وىمٞمؾ. اؾمٛمؽ ذيمر ُمـ ظمػم يمؾ وضمد إذ اؾمٛمؽ6 سمريم٦م يمثرت: أيش وشم٤ٌمرك»

. ًمذاشمف وم٠مومم شمٕم٤ممم6 ٕؾمامئف صم٧ٌم إذا اًمتٕمٔمٞمؿ ٕن طم٘مٞم٘متف6 قمغم وهق. ذاشمؽ شمٕمٔمؿ

ٌ ِح : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: وٟمٔمػمه  ش.3/131ش »اعمرىم٤مة» ذم يمذا♂. إقَْمغَم  َرسم َؽ  اؾْمؿَ  ؾَم
 .وقمٔمٛمتؽ ضمالًمؽ قمال: أيش: ضمدك»

 .احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم أصالً  هل٤م ٟمجد ومٚمؿ 6ش صمٜم٤مؤك ضَمَؾ : »زي٤مدة وأُم٤م: ىمٚم٧م

 يرد مل ومٞمٝم٤م آؾمتٗمت٤مح ًمٙمـ اجلٜم٤مزة، صالة ذم آؾمتٗمت٤مح ذم شم٘م٤مل أهن٤م اؿمتٝمر وىمد

 ٓ أنف إصح إنش: »1/135ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل طمتك. ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟمص سمف

 .شآظمتّم٤مر قمغم ُمٌٜمٞم٦م ٕهن٤م اجلٜم٤مزة6 صالة ذم يًتح٥م
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 يمام قمٜمف6 اهلل ريض قمٛمر قمـ وم٘مط!...ش مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »سمـ آؾمتٗمت٤مح صم٧ٌم وىمد

 واًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل، واًمٓمح٤موي، ،ش6/301/6ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 صحٞمح» ذم وهق. ًمٞمتٕمٚمٛمقه٤م هب٤م6 جيٝمر يم٤من: أنف سمٕمْمٝم٤م وذم قمٜمف، صحٞمح٦م ـمرق ُمـ

 ش.6/31ش »ُمًٚمؿ
 ومٖمػم وإ6ٓ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٜمٜمف ُمـ ذًمؽ أن قمغم فم٤مهر دًمٞمؾ وهذا

 ٓؾمٞمام 6- ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م يمثرة ُمع - آسمتداع قمغم قمٛمر ُيْ٘مِدم أن ُمٕم٘مقل

. خيٗمك ٓ سَملَمٌ  وهذا قمٚمٞمف، ذًمؽ يٜمٙمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد وٓ سمذًمؽ، صقشمف يرومع وهق

 .هلل واحلٛمد
 وأصح٤مسمف، طمٜمٞمٗم٦م أبقش: وضمٝمل وضمٝم٧م: »سمدون آؾمتٗمت٤مح هذا إمم ذه٥م وىمد

 وهبذا: »- ىم٤مل صمؿ اعمذيمقر، قمٛمر أثر ؾم٤مق أن سمٕمد -ش أصم٤مر» ذم حمٛمد اإلُم٤مم وىم٤مل

 وإٟمام ظمٚمٗمف، ُمـ وٓ اإلُم٤مم، سمذًمؽ جيٝمر أن ٟمرى ٓ وًمٙمٜم٤َم اًمّمالة، اومتت٤مح ذم ٟم٠مظمذ

 .ـهاش. ًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ قمٜمف6 اهلل ريض قمٛمر ضمٝمر

 وإؾمح٤مق، ،-ش 11» قمٜمفش داود أيب ُم٤ًمئؾ» ذم يمام - أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وسمذًمؽ

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه ،-ش 1/163ش »اعمجٛمقع» ذم يمام -وداود

 .وهمػمهؿ اًمت٤مسمٕملم

 .شقمٛمر اسمـ طمدي٨م قمغم...ش وضمٝم٧م»: وسملم هذا، سملم جيٛمع: »يقؾمػ أبق وىم٤مل 
 .أقمٚمؿ واهلل. ُمتجٝم٤مً  سمف اًم٘مقل ًمٙم٤من صح6 وًمق

 ([3/616) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 االشتػتاح أدعقة مـ السادس الدعاء

 .شصمالصم٤مً » يمٌػماً  أيمؼم اهلل ،شصمالصم٤مً » اهلل إٓ إهل ٓ: »اًمٚمٞمؾ صالة ذم ويزيد ُمثٚمف،

 ([3/615) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   041   أدقمٞم٦م ٓا

 االشتػتاح أدعقة مـ السابع الدعاء

 سمف اؾمتٗمتح 6ش وأصٞمال سمٙمرة اهلل وؾمٌح٤من يمثػماً، هلل واحلٛمد يمٌػماً، أيمؼم اهلل»

 .شاًمًامء أبقاب هل٤م ومتح٧م! هل٤م قمج٧ٌم: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ رضمؾ
 ٓضمتامع اًمقىمتلم هذيـ وظمص. وآظمره اًمٜمٝم٤مر أول ذم: أي: وأصٞمالً  سمٙمرةً : ىمقًمف

 ش.اعمٗم٤مشمٞمح» وص٤مطم٥م إهبري، ذيمره يمذا. ومٞمٝمام واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ُمالئٙم٦م

د أن إفمٝمر: »اًمّٓمٞمٌل وىم٤مل   ِرْزىُمُٝمؿْ  َوهَلُؿْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام اًمدوام6 هبام يرا

 .شاعمرىم٤مة» ذم يمذا♂ش. َوقَمِِمٞم٤ًّم سُمْٙمَرةً  ومِٞمَٝم٤م
 ([3/615) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 االشتػتاح أدعقة مـ الثامـ الدعاء

 ًم٘مد: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل آظمر، رضمؾ سمف اؾمتٗمتح 6 ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً  محداً  هلل احلٛمد

 .شيرومٕمٝم٤م أهيؿ يٌتدروهن٤م6 ُمٚمٙم٤مً  قمنم اصمٜمل رأج٧م
 .اًمٙمٚمامت هذه صمقاب: أيش: يٌتدروهن٤م: »ىمقًمف

 إمم وَروْمِٕمٝم٤م اًمٙمٚمامت، هذه يَمْت٥ِم  ذم سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ يًٌؼ: يٕمٜمل: اعَمَٚمؽ اسمـ ىم٤مل 

ـُ  اعم٘مدار وختّمٞمص. ىمدره٤م وقمٔمؿ ًمٕمٔمٛمٝم٤م، اهلل6 طمية  قمٚمٛمف إمم وُيَٗمَقُض  سمف، ُي١ْمَُم

 ش.اعمرىم٤مة» ُمـ. ـها. شمٕم٤ممم

 .شأجْم٤مً  احلََٗمَٔم٦مِ  همػمُ  يٙمتٌٝم٤م ىمد اًمٓم٤مقم٤مت سمٕمض أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف: »اًمٜمقوي ىم٤مل 

 ([3/623) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 االشتػتاح أدعقة مـ التاشع الدعاء

 أن٧م احلٛمد6 وًمؽ. ومٞمٝمـ وُمـ وإرض اًمًاموات ٟمقر أن٧م احلٛمد6 ًمؽ مهللا»

 وإرض اًمًاموات ُمٚمِؽ أن٧م احلٛمد6 وًمؽ. ]ومٞمٝمـ وُمـ وإرض اًمًاموات  ىَمٞم ؿُ 

 طمؼ، وًم٘م٤مؤك طمؼ، وىمقًمؽ طمؼ، ووقمدك احلؼ، أن٧م احلٛمد6 وًمؽ[. ومٞمٝمـ وُمـ

 ًمؽ! مهللا. طمؼ وحمٛمد طمؼ، واًمٜمٌٞمقن طمؼ، واًم٤ًمقم٦م طمؼ، واًمٜم٤مر طمؼ، واجلٜم٦م

 وإًمٞمؽ ظم٤مصٛم٧م، وسمؽ أن٧ٌم، وإًمٞمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ شمقيمٚم٧م، وقمٚمٞمؽ أؾمٚمٛم٧م،

 أهرت، وُم٤م أظمرت، وُم٤م ىمدُم٧م، ُم٤م زم وم٤مهمٗمر اعمّمػم6 وإًمٞمؽ رسمٜم٤م، أن٧م]  طم٤ميمٛم٧م6

م، أن٧م 6[ ُمٜمل سمف أقمٚمؿ أن٧م وُم٤م] ،[أقمٚمٜم٧م وُم٤م ر، وأن٧م اعم٘مد   ٓ ،[إهلل أن٧م] اعم١مظم 

 .[شسمؽ إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ] أن٧م، إٓ إهل
ُرمه٤م،: أيش ومٞمٝمـ وُمـ وإرض اًمًاموات ٟمقر: »ىمقًمف  ُمـ هيتدي وسمؽ ُُمٜمَق 

 .ومٞمٝمام

: ؾمٕمد سمـ وىمٞمس اًمزسمػم، أيب رواي٦م وذمش. وراقمٞمٝمام طم٤مومٔمٝمام: أيش »ىمٞمؿ: »ىمقًمف

 .وهمػُمَه٤م اًمًامواُت  وأُمِره سمتدسمػِمه اًم٘م٤مئؿ: أي قماَلم6: يمـ 6شىَمَٞم٤مم»
 .شربُّ : »أجْم٤مً  روايتٝم٤م وذمش: ُمٚمؽ: »ىمقًمف

 ويمؾ ُوضُمقُده، اعمتح٘مؼ: ُمٕمٜم٤مه شمٕم٤ممم أؾمامئف ذمش احلؼ: »اًمٕمٚمامء ىم٤ملش: احلؼ: »ىمقًمف

 ؿمؽ، سمٖمػم طم٘م٤مً  اًمٙم٤مئٜم٦م: أي 6ش احل٤َمىَم٦مُ » وُمٜمف طمؼ، ومٝمق وحت٘مؼ6 وضمقده َصَح  رء

 يمٚمف: أي. إًمخ...ش طمؼ وىمقًمؽ طمؼ، ووقمدك: »احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمثٚمف

 .اًمٜمقوي ذيمره. ومٞمف ؿمؽ ٓ ُمتح٘مؼ
 اخلٚمؼ ُمآل قمـ قم٤ٌمرة وهق اعمقت، سمٕمد سم٤مًمٌٕم٨م اإلىمرار ومٞمفش طمؼ وًم٘م٤مؤك: »ىمقًمف

 .إقمامل قمغم اجلزاء إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمرة اًمدار ذم

 .اًمزُم٤من ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م: اًم٤ًمقم٦م وأصؾ. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم: أي: اًم٤ًمقم٦م: ىمقًمف



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   046   أدقمٞم٦م ٓا

 سم٤مًمتٖم٤مير6 إيذاٟم٤مً  اًمٜمٌٞملم قمغم وقَمَٓمَٗمف ًمف، شمٕمٔمٞمامً  سم٤مًمذيمر ظَمَّمف: طمؼ وحمٛمد: ىمقًمف

 اإليامن قمٚمٞمف وَوضَم٥َم  همػمه، يم٠منف ذاشمف، قمـ وضَمَرَده خمتّم٦م، سم٠موص٤مف قمٚمٞمٝمؿ وم٤مئؼ سم٠منف

 .اًمتِمٝمد ذم يمام ٟمٌقشمف6 إصم٤ٌمت ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م وشمّمدي٘مف6 سمف

 .احل٤مومظ ىم٤مًمف 
 .قمٚمٞمٝم٤م أىمٌٚم٧م: أي قم٤ٌمدشمؽ6 إمم ورضمٕم٧م أـمٕم٧م: أي: أن٧ٌم إًمٞمؽ: ىمقًمف
 .احلَُج٦م ُمـ ًَمَ٘مٜمَْتٜمِل وسمام اًمؼمه٤من، ُمـ أقمٓمٞمتٜمل سمام: أي: ظم٤مصٛم٧م وسمؽ: ىمقًمف

 ([3/626) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الؾقؾ صالة دم ملسو هيلع هللا ىلص يؼقلف كان يليت وما ادتؼدم الدعاء

 .أشمٞم٦م يم٤مٕنقاع اًمٚمٞمؾ6 صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص[ اعمت٘مدم اًمدقم٤مء أي] ي٘مقًمف ويم٤من
 ([3/621) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 صالة دم االشتػتاح أدعقة بعض يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل كقن

 الػرائض دم مرشوعقتفا يـػل ال الؾقؾ

 ٓ يمل اإلُم٤مم6 إٓ خيٗمك6 ٓ يمام أجْم٤مً  اًمٗمرائض ذم ُمنموقمٞمتٝم٤م ذًمؽ يٜمٗمل وٓ»

 .شاعم١ممتلم قمغم يٓمٞمؾ
 ([3/621) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 االشتػتاح أدعقة مـ العارش الدعاء

ومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ضمؼمائٞمؾ رب! مهللا  قم٤ممل! وإرض اًمًاموات  وم٤مـمر! وإها

 ومٞمف اظمُتٚمَِػ  ح٤م اهدين خيتٚمٗمقن6 ومٞمف يم٤مٟمقا  ومٞمام قم٤ٌمدك سملم حتٙمؿ أن٧م واًمِمٝم٤مدة اًمٖمٞم٥م

ط إمم شمِم٤مء ُمـ هتدي إٟمؽ سم٢مذٟمؽ6 احلؼ ُمـ  .ُمًت٘مٞمؿ سا

 و. اًمٜم٤مس قمـ هم٤مب ُم٤مش: اًمٖمٞم٥م» و. وخمؽمقمٝمام ُمٌتدقمٝمام: أي:  وم٤مـمر: ىمقًمف

 .ظمالومفش اًمِمٝم٤مدة»
ٌ تٜمل6: أو هدى، زدين: أي: اهدين: ىمقًمف  .احل٤مصؾ حتّمٞمؾ اعمٓمٚمقب ومٚمٞمس صم

 ([3/622) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 االشتػتاح أدعقة مـ عرش احلادي الدعاء

ُ  يم٤من ٌ ُح  ،شقَمنْماً » وحَيَْٛمدُ  ،شقَمنْماً » ُيَٙمؼم  ًَ  ويًتٖمٗمر ،شقَمنْماً » وهُيَٚم ؾ ،شقَمنْماً » وُي

: وي٘مقلش. قَمنْماً [ش »وقم٤مومٜمل] وارزىمٜمل، واهدين، زم، اهمٗمر! مهللا: »وي٘مقل ،شقَمنْماً »

 .شقَمنْماً ش »احل٤ًمب يقم اًمْمٞمؼ ُمـ سمؽ أقمقذ إين! مهللا»
ُ  يم٤من: »ىمقًمف  .اًمًٜمدي ىم٤مًمف. سمٕمده أو اًمتحريؿ شمٙمٌػمة ُمعش:  قَمنْماً  ُيَٙمؼم 

 .شومٌٕمٞمد اًمّمالة6 ذم اًمنموع ىمٌؾ ي٘مقًمف يم٤من أنف وأُم٤م: »ىم٤مل 
 ([3/623) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 االشتػتاح أدعقة مـ عرش الثاين الدعاء

 .شواًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء واجلؼموت، اعمٚمٙمقت ذو ،[صمالصم٤مً ] أيمؼم اهلل»
 ([3/624) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   040   أدقمٞم٦م ٓا

 االشتػتاح دعاء دم( ادسؾؿني أول وأكا) تبديؾ مرشوعقة عدم

 (ادسؾؿني مـ وأكا)بـ

 صمؿ يمؼم اًمّمالة6 إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ

 ُمـ أن٤م وُم٤م ُمًٚمامً  طمٜمٞمٗم٤مً  وإرض اًمًاموات ومٓمر ًمٚمذي وضمٝمل وضَمٝم٧م: »ىم٤مل

ٙمل صاليت إن. اعمنميملم ًُ َٞم٤مَي  وُٟم  وسمذًمؽ ًمف، ذيؽ ٓ اًمٕم٤معملم، رب هلل ومم٤ميت وحَمْ

 .احلدي٨م إًمخش. اعمًٚمٛملم أول وأن٤م أُمرت،

 ُمـ ويمػممه٤م ومروة أيب واسمـ اعمٜمٙمدر اسمـ زم ىم٤مل: ىم٤مل محزة أيب سمـ ؿمٕمٞم٥م وقمـ

 وأن٤م: »ىمقًمف يٕمٜمل 6ش اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »وم٘مؾ ذاك6 اٟم٧م ىمٚم٧م وم٢مذا: اعمديٜم٦م أهؾ وم٘مٝم٤مء

 ش.اعمًٚمٛملم أول

 ٕنف اًمتٌديؾ6 هذا ضمقاز ٟمرى ٓ وًمٙمٜم٤م صحٞمح، إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م: »[األلباين قال]

 سمذًمؽ أتّمػ ؿمخص أول أينش: اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ُمٕمٜمك أن شمقهؿُ  ُمٜمِم١مه وهؿ

 آُمتث٤مل ذم اعم٤ًمرقم٦م سمٞم٤من: ُمٕمٜم٤مه سمؾ يمذًمؽ6 وًمٞمس! قمٜمف سمٛمٕمزل اًمٜم٤مس يم٤من أن سمٕمد

ـَ : ▬وٟمٔمػمه سمف، أُمر ح٤م ـِ َوًَمٌد وَم٠َمن٤َم َأَوُل اًْمَٕم٤مسمِِدي  ♂ ش.ىُمْؾ إِْن يَم٤مَن ًمِٚمَرمْحَ

 وم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمه اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد إًمٞمف ذه٥م اًمذي اًمتٌديؾ وهذا: ىم٤مل صمؿ

 ؾم٤مف أن سمٕمد -ش 3/56ش  »إم» ذم وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم قمٚمٞمف شمٌٕمٝمؿ ىمد اعمديٜم٦م6

 يمام سمف ي٠ميت أن وأطم٥ّم  وآُمر، أىمقل يمٚمف وهبذا:  »-هريرة وأيب قمكم رواي٦م ُمـ احلدي٨م

ش: اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ُمٙم٤من وجيٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم، ُمٜمف يٖم٤مدر ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ يروى

 ش...! اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م»

 إٟمام اًمٜمٌل همػم إنش: آٟمتّم٤مر» ذم ىم٤ملش: »6/326ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

َوَأن٤َم َأَوُل : ▬ُمٕمٜمك أن شَمَقَهؿ ُمٜمِمٗمف وهؿ وهقش! اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: » ي٘مقل

ٚمِِٛملمَ  ًْ ُ  وًمٞمس! قمٜمف سمٛمٕمزل اًمٜم٤مس يم٤من أن سمٕمد سمذًمؽ شمّمػا ؿمخص أول أين♂: اعْم
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ـِ : ▬وٟمٔمػمه سمف، أُمر ح٤م وآُمتث٤مل اعم٤ًمرقم٦م سمٞم٤من: ُمٕمٜم٤مه سمؾ يمذًمؽ6 ىُمْؾ إِْن يَم٤مَن ًمِٚمَرمْحَ

ـَ   ♂.لمٜمِ ُمِ ١مْ اعمْ  ُل وَ أَ  ٤منَ أَ وَ : ▬ُمقؾمك وىم٤مل ،♂َوًَمٌد وَم٠َمن٤َم َأَوُل اًْمَٕم٤مسمِِدي

 قمٜمدٟم٤م، صمٌقشمف اًمراضمح هقش: اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »احلدي٨م ذم ىمقًمف أن وًمٞمْٕمَٚمؿْ 

 صالة صٗم٦م» يمت٤مسمٜم٤م ذم سمٞمٜم٤مه ٤مح ُمرضمقطم٦م6 ومٝمل 6شاعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »رواي٦م وأُم٤م

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أن وؿمٙمٙم٧م: -قمٚمٞمف احلدي٨م وُمدار -اعمت٘مدم راومع أيب اسمـ ىمقل ذًمؽ وي١ميد

 ُمـ وأن٤م: »قمٜمف ىم٤مل ُمـ وهؿ قمغم يدل ومٝمذاش. اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »ىم٤مل أطمدهؿ يٙمقن

 !ومت٠مُمؾ وهمػمه6 اًمٜمٙمدر سمـ حمٛمد ومٕمؾ يمام شم٠مول، أنف أو ،شاعمًٚمٛملم

 (1/111) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 أول وأكا: أم ادسؾؿني، مـ وأكا: يؼقل هؾ االشتػتاح دعاء دم

 ادسؾؿني

 إن: »ىم٤مل صمؿ يمؼم، اًمّمالة اؾمتٗمتح إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ

 وأن٤م أُمرت وسمذًمؽ ًمف، ذيؽ ٓ اًمٕم٤معملم، رب هلل ومم٤ميت وحمٞم٤مي، وٟمًٙمل صاليت،

 ٕطمًٜمٝم٤م هيدي ٓ إظمالق، وأطمًـ إقمامل، ٕطمًـ اهدين مهللا اعمًٚمٛملم، ُمـ

 رواهش. أن٧م إٓ ؾمٞمئٝم٤م ي٘مل ٓ إظمالق، وؾمٞمئ إقمامل ؾمٞمئ وىمٜمل أن٧م، إٓ

 .اًمٜم٤ًمئل

 وأُم٤مش اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »اًمٜم٤ًمئل ذم واًمذي اًمٜمًخ، مجٞمع ذم يمذا: األلباين قال

 احلدي٨م آظمر ذم وم٘مد اًمّمقاب، وهل اًمدارىمٓمٜمل، رواي٦م ومٝملش اعمًٚمٛملم أول: »هد

 أن٧م ىمٚم٧م إن: اعمديٜم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمه اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد زم ىم٤مل: ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل: قمٜمده

 ًمٚمٛمّمكم سمؾ اًمتٖمٞمػم، هذا إمم قمٜمدي رضورة وٓش اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »وم٘مؾ اًم٘مقل هذا

 ٟمٗمًف، ذم خمؼماً  وًمٞمس ًممي٦م، ىم٤مئؾ أنف اقمت٤ٌمر قمغم إُم٤مش اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ي٘مقل أن
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ىُمْؾ إِْن يَم٤مَن ًمِٚمَرمْحَـ َوًَمٌد : ▬وٟمٔمػمه سمف، أُمر ح٤م آُمتث٤مل ذم اعم٤ًمرقم٦م ُمٕمٜمك قمغم وإُم٤م

ـَ   ♂.وَم٠َمن٤َم َأَوُل اًْمَٕم٤مسمِِدي

 (3/621اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة)

 الػرائض دم يؽقن..  وجفل وجفت: االشتػتاح دعاء

 والـقافؾ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمكم وقمـ: آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ذم ىمقًمف

 وُمًٚمؿ أمحد رواه اًمخ... اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م... وضمٝمل وضمٝم٧م: »ىم٤مل صمؿ يمؼم اًمّمالة

 ش.وهمػمهؿ داود وأبق واًمؽمُمذي

: وىم٤مل...ش. اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة: »... 1035ش اًمدقمقات» ذم اًمؽمُمذي وًمٗمظ: ىمٚم٧م

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م»

ٟم٦م أبق رواه ويمذًمؽ  653/  3 واًمدارىمٓمٜمل 611و 336/  6ش صحٞمحف» ذم قمقا

 قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مف ذم آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ اًمٓمٞم٥م أبق ىم٤مل يمام صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورواشمف صحٞمح وؾمٜمده

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق

م سمٚمقغ» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمقل واُم٤م  اعمٓمٚم٘م٦م ُمًٚمؿ رواي٦م ؾم٤مق أن سمٕمدش اعمرا

 ش.اًمٚمٞمؾ صالة ذم ذًمؽ أن ًمف رواي٦م وذم: »اعم١مًمػ قمٜمد اعمذيمقرة وهل

 وم٘مٞمده ُمًٚمؿ وأُم٤م: »323/  6ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم وم٘م٤مل اًمِمقيم٤مين ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف

 ش.اًمٚمٞمؾ ضمقف ُمـ: ًمٗمظ وزاد اًمٚمٞمؾ سمّمالة

 وٓ اعمذيمقر اًم٘مٞمد 342 - 341/  6 ُمًٚمؿ قمٜمد ومٚمٞمس يمٚمف وهؿ وهذا: ىمٚم٧م

 احلدي٨م هذا ىمٌؾ ؾم٤مىمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم هل وإٟمام اعمذيمقرة اًمزي٤مدة

...ش احلٛمد ًمؽ مهللا: اًمٚمٞمؾ ضمقف ُمـ اًمّمالة إمم ىم٤مم إذا ي٘مقل يم٤من: »سمٚمٗمظ سمحدي٨م
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 ذم ومقىمع اًمٙمت٤مسم٦م طملم إًمٞمف سمٍمه اٟمت٘مؾ اًمِمقيم٤مين ومٙم٤من اًمٙمت٤مب ذم اًم٤ًمسمع اًمٜمقع وهق

 .اخلٓم٠م

 زُمرة ذم احلدي٨م أورد اهلل رمحف ُمًٚمام أن ومهف ؾم٥ٌم ومٚمٕمؾ احل٤مومظ وأُم٤م

 !اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم أطم٤مدي٨م

 آظمر ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ إًمٞمف أؿم٤مر وم٘مد ىمديؿ اًمقهؿ هذا ُمثؾ أن ويٌدو

: وي٘م٤مل: »ىم٤مل وم٢مٟمف سمتح٘مٞم٘مل - 14 صش اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ» ُمـ احلدي٨م هذا قمغم يمالُمف

 ش.اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم يم٤من هذا إن

 وهؿ وقمغم وهمػمه هذه اًمؽمُمذي رواي٦م قمغم ُمٜمٌٝم٤م سم٢مجي٤مز صمٛم٦م قمٚمٞمف قمٚم٘م٧م وىمد

 .واًمِمقيم٤مين واًمّمٜمٕم٤مين احل٤مومظ

 ذم وم٘م٤مل 660/  3ش اجلرار اًمًٞمؾ» أظمر يمت٤مسمف ذم اخلٓم٠م ذم هذا أهمرق وًم٘مد

  ومحٛمؾ همػمه أـمٚم٘مف وإن اًمٚمٞمؾ سمّمالةش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ُم٘مٞمد إٟمف: ُمًٚمؿ طمدي٨م
 !ُمتٕملم اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ

 اسمـ أجْم٤م وأظمرضمف: »ومٞمف ىم٤مل وم٢مٟمفش اًمٜمٞمؾ» يراضمع ومل ذايمرشمف ُمـ هذا يمت٥م ومٙم٠منف

 أجْم٤م وىمٞمده اًمِم٤مومٕمل رواه ويمذًمؽش اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة إمم ىم٤مم وإذا: »وزاد طم٤ٌمن

 .آٟمٗم٤م قمٜمف ٟم٘مٚمف ؾمٌؼ ُم٤م اًمخ...ش. اًمٚمٞمؾ سمّمالة وم٘مٞمده ُمًٚمؿ وأُم٤م همػممه٤م ويمذا سم٤معمٙمتقسم٦م

 ذيمره ؾمٌؼ ممـ ُمًٚمؿ همػم قمٜمد اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمّمالة ُم٘مٞمد احلدي٨م أن واخلالص٦م

 ذًمؽ يم٤من وإذا. اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام اًمٚمٞمؾ سمّمالة ٓ سم٤معمٙمتقسم٦م ُم٘مٞمدة روايتف ومتٙمقن

 .اًمٜمٝمك أوزم قمغم خيٗمك ٓ يمام أومم سم٤مب ُمـ اًمٜم٤مومٚم٦م ومٗمل اًمٗمريْم٦م ذم ُمنموقم٤م

ٟم٦م ٕيب رواي٦م ذم إن صمؿ  أيب رواي٦م وهل 026 رىمؿش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ قمقا

 ش.اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »سمٚمٗمظ وهمػمه داود

ش اًمّمالة صٗم٦م» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم ذًمؽ قمغم ٟمٌٝم٧م يمام احلدي٨م رواي٤مت أيمثر وقمٚمٞمف

 .هٜم٤مك خمرج آظمر طمدي٨م ذم سمقروده ىمقة ويزداد 40 ص



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   044   أدقمٞم٦م ٓا

 ذم احلدي٨م هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر أمحد يمالم رأج٧م ٕين هذا قمغم ٟمٌٝم٧م وإٟمام

 أن اعمّمكم قمغم طمرج ومال قمٚمٞمف وسمٜم٤مء. اًمتٜمٌٞمف وم٤مىمت٣م يرد مل اًمٚمٗمظ هذا سم٠منش اًمروو٦م»

 قمٚمٞمف سمف اىمتداء وإٟمام ٟمٗمًف قمـ إظم٤ٌمرا ٓش اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »شمقضمٝمف ذم ي٘مقل

 إُمٙم٤من ُمع واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ سم٠مبٞمف اىمتدى اًمذي واًمًالم اًمّمالة

 زاد» أو ومراضمٕمف هٜم٤مك سمٞمٜمتف يمام سمف أُمر ح٤م آُمتث٤مل ذم اعم٤ًمرقم٦م سمٞم٤من اعمٕمٜمك يٙمقن أن

   ش.اعمٕم٤مد

 ([331) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 االشتػتاح بدعاء اإلرسار السـة

ر اًمًٜم٦م [:اإلمام قال]  .آؾمتٗمت٤مح سمدقم٤مء اإلها

 (.3613/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 

 احملتويات سفهر





 053 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 1 ---------------------------------- وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م

 3 ------------------- قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمدًمٞمؾ دل واًمتل هب٤م إٓ شمّمح ٓ اًمتل اًمّمالة أريم٤من هل ُم٤م

 3 --------------------------------- اًمّمالة ذم وواضم٥م ريمـ هق ومٞمام اًمْم٤مسمط

 5 -------------------------------------- اًمّمالة ذم ريمـ هق ومٞمام اًمْم٤مسمط

 31 ---------------------------------- اًمّمالة ذم واًمقاضم٤ٌمت اًمًٜمـ و٤مسمط

 32 -------------------------- اًم٘مٚمقب؟ ًمت٠مخٞمػ اًمّمالة ؾمٜمـ سمٕمض شمرك جيقز هؾ

ٟمٗمًف؟ ُيًِٛمع أن جي٥م أنف ي٘م٤مل وهؾ اًمّمالة؟ ذم اًم٘مقًمٞم٦م واًمقاضم٤ٌمت إريم٤من ذم اًمٚم٤ًمن حتريؽ جي٥م هؾ

 ------------------------------------------------------ 33 

 35 ---- وم٘مط؟ اًمريمـ ذًمؽ يٕمٞمد أو سمدهل٤م، ريمٕم٦م ويٕمٞمد اًمريمٕم٦م شمٚمؽ شُمْٚمَٖمك هؾ اًمّمالة، ذم ريمٜم٤مً  شمرك إذا

 35 ------------------------------------------ سم٤مًمّمالة إـمٗم٤مل أُمر

 اًماليت اًمٌٜم٤مت وشمٜم٤مدي ضمٝمري٦م، اًمّمالة وشُمَّمكم   شُم١َمذ ن سم٤مًمًٜم٦م ُمٜمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ يمام ُمرشمٗمع، سمّمقت شُم١َمذ ن ح٤م إُم

 أن اًم٘مراءة حيًٜمقن وٓ ذيمقر، هؿ اًمذي اًمّمٖم٤مر إوٓد كطمت يمالُمؽ: سمٕمض ذم ىمٚم٧م يمام أو اًمٌٞم٧م، ذم

ٝمؿ ُمع ُيَّمّٚمقا   63 ------------------- هذه. اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ومٞمف أجْم٤مً  اًمٌٞم٧م ومٞمٙمقن مج٤مقم٦م، ُأُم 

 63 -------------------------------- ( 11 :06 :11 /262/ واًمٜمقر اهلدى )

 61 ------------------------------------------ يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم  

 61 ----------------------------------- واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل

 61 ------------------------------ ًمتقاشمره سمف ُم٘مٓمقع اًمّمالة ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل

 61 ------------------------- سمف إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل

 61 ---------- ذًمؽ ُمـ واحلٙمٛم٦م اًم٘مٌٚم٦م حتقيؾ قمغم واًمٙمالم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل اًمّمالة: ذوط ُمـ

 65 ----------------- سمف شمقضمٝم٧م طمٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م واًمقشمر اًمًٗمر ذم ٦ماًمراطمٚم قمغم اًمٜمقاومؾ صالة

 65 ------------------------------------ اًمّمقرة هذه ذم آؾمت٘م٤ٌمل ؾم٘مقط

 65 ---------------------------------------- اًمراطمٚم٦م قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م

 65 وهمػمه٤م اًم٘مٌٚم٦م إمم 6وضمٝمف يم٤من ُم٤م طمٞم٨م شمٓمققم٤مً  راطمٚمتف قمغم اًمرضمؾ صالة ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمالف ٓ

 13 ------------- ريم٤مسمف وضمٝمف طمٞم٨م يّمكم صمؿ ومٞمٙمؼم اًمتٓمقع أراد عمـ سم٤مًمراطمٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل

 13 -------------------------------------- احلدي٨م هذا أقمؾ ُمـ قمغم اًمرد

 16 ------------------------------ واضم٤ٌمً  ًمٞمس ًمٚمتٓمقع سم٤مًمراطمٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل

 11 -----------------------------يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص يٙمـ مل اًمراطمٚم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م صالة

 10اعمٕمتٛمد هق هب٤م ي٘م٤مس وُم٤م اًمراطمٚم٦م قمغم اًمّمالة سمجقاز وم٤مًم٘مقل إرض قمغم اًمٗمريْم٦م صالة شمٕمذرت إذا

 11 -------------------------------- اًمٗمريْم٦م ًمّمالة اًمراطمٚم٦م قمغم ُمـ لاًمٜمزو

 11 ------------------- اًمِمديد واًم٘مت٤مل اخلقف صالة ذم اعمح٤مرب قمـ آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط

 12 -------------------- اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اعمريض قمـ آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط
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 12 --------------------------------------- ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م

ضمٝمتٝم٤م ومٞمًت٘مٌؾ هل٤م ُمِم٤مهد همػم يم٤من ُمـ وأُم٤م قمٞمٜمٝم٤م. يًت٘مٌؾ أن ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهدا يم٤من ُمـ يمؾ قمغم وجي٥م

 ------------------------------------------------------- 13 

 14 -------------- قمٞمٜمٝم٤م يًت٘مٌؾ أن هل٤م اعمِم٤مهد طمٙمؿ ذم أو ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهًدا يم٤من ُمـ قمغم جي٥م

 15 -------- ومٞمٝم٤م هل اًمتل اجلٝم٦م يًت٘مٌؾ أن ومٞمٙمٗمٞمف ُمقوٕمٝم٤م يٕمرف ومل ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهد همػم يم٤من ُمـ

 03 قمٚمٞمف إقم٤مدة وٓ صالشمف، ضم٤مزت واًمتحري آضمتٝم٤مد سمٕمد همػمه أو ًمٖمٞمؿ اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم  اعمّمكم صغم إن

 02 ---------------- ٟمحقه٤م ومٞمٝم٤م يًتدير أن ومٕمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م6 اظمٓم٠م ىمد أنف ومٕمٚمؿ صالة ذم يم٤من ُمـ

 02 ------------------------------ اًمّمالة ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ذـمٞم٦م قمغم ؾاًمدًمٞم

 04 --------------------------------- اًم٘مٌٚم٦م حتديد ذم اًمٌقصٚم٦م اؾمتخدام طمٙمؿ

 05 ------------------------------- اًمّمحراء ذم أو اًمٕمراء ذم اًم٘مٌٚم٦م ٟمٕمرف يمٞمػ

 10 --------------- سمحًٌف سمٚمد ويمؾ اعمديٜم٦م ٕهؾ هذا ىمٌٚم٦م( واعمٖمرب اعمنمق سملم )ُم٤م طمدي٨م

 11 --------------------------------------------- طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة

 13 -------------------------------- وٟمحقه٤م اًمّمالة ذم اًمٞمًػمة اإلؿم٤مرة ضمقاز

 15 -------------------------------------اًمّمالة ذم اعمٗمٝمٛم٦م اإلؿم٤مرة ضمقاز

 15 ------------------------------------- اًمّمالة ذم سم٤مإلذن اإلؿم٤مرة ضمقاز

 21 --------------------------------------- اعمّمكم قمغم اًمًالم ُمنموقمٞم٦م

 23 --------------------------------- اعمّمكم قمغم اعمّمكم همػم ؾمالم ُمنموقمٞم٦م

 26 ----------------------------- اًمّمالة أثٜم٤مء اًمٙمالم طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ظمالف

 22 ------------------------------------------ اًمّمالة ذم اًمٙمالم طمٙمؿ

 23 ------------ إلصالطمٝم٤م اًمّمالة ذم اًمٙمالم ضمقاز قمغم اًمٞمديـ ذي سمحدي٨م آؾمتدٓل طمقل

 24 -------------------------------------- ٟم٤مؾمًٞم٤م اًمّمالة ذم اًمٙمالم طمٙمؿ

 31 -------------------------------- ( 11 :00 :16 /111/ واًمٜمقر اهلدى )

 31 ----------------------------------------- اًمّمالة ذم إؿم٤مرة اًمًالم

 36 ----------------------------------------- اعمّمكم قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء

 35 --------------------------------------------- ًمٚمًالم اعمّمكم رد

 41 ------------------------------ ًمٚمًالم رده ويمٞمٗمٞم٦م اعمّمكم قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء

 41 ---------------------------------------- ًمٚمٛمّمٚملم اًمًالم رد طمٙمؿ

 40 --------------------------- اًمّمالة ذم سمّمقت واًمٌٙم٤مء واًمٜمٗمخ اًمٜمحٜمح٦م طمٙمؿ

 42 ---------------------------------------يٌٓمٚمٝم٤م؟ هؾ اًمّمالة ذم اًمٜمٗمخ

ـْ  اًمّمالة ذم ًمٞمس ُمـ شمٕمٚمٞمؿ ضمقاز  42 ------------------------------- ومٞمٝم٤م هق َُم

 43 ----------------------- صالشمف يٗمًد ٓ اًمّمالة ذم ًمٞمس ُمـ ًمٙمالم اعمّمكم اؾمتامع



 051 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 43 --------------------------------------------- اإلُم٤مم قمغم اًمَٗمْتُح 

 45 ------------------------------ ص٤مسمع وآًمتٗم٤مت ذم اًمّمالةطمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 53 ------------------------------ اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م إلسمٕم٤مد اًمّمالة6 أثٜم٤مء اًمتٗمؾ

 51 -------------------- اًمّمالة ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد أو اًمّمالة، أثٜم٤مء إص٤مسمع ومرىمٕم٦م طمٙمؿ

 51 ---------------------------------------- اًمّمالة ذم آًمتٗم٤مت طمٙمؿ

 51 ------------------------------ اًمقؾمقؾم٦م ًمِدومع اًمّمالة ذم واًمَتْٗمُؾ  آؾمتٕم٤مذةُ 

 50 ----------------------------------------- حل٤مضم٦م اًمّمالة ذم احلريم٦م

 51 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة

 53 ---------------------------------- واًمتٓمقع اًمٗمرض ذم اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم

 53 --------------------------------قمٚمٞمف إُم٦م وإمج٤مع اًم٘م٤مدر قمغم اًم٘مٞم٤مم ريمٜمٞم٦م

 53 ---------- اًم٘مٞم٤مم يًتٓمٞمع ٓ ُمريض إُم٤مم ظمٚمػ ىم٤مقمداً  يّمكم اًمّمحٞمح اح٠مُمقم ذم آظمتالف

 54 ---------------------------- ىم٤مٟمتلم( هلل )وىمقُمقا  شمٕم٤ممم ىمقًمف طمقل اًمٗمقائد ُمـ

 55 ---------------------------- راطمٚم٦م قمغم اًمًٗمر ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ذم اًم٘مٞم٤مم شمرك

 55 -------------------------------------- اًمِمديد اخلقف ذم اًم٘مٞم٤مم شمرك

 311 ---------------------------------- اًمٕمٍم صالة هل اًمقؾمٓمك اًمّمالة

 313 ----------------------------------- قمٜمف ًمٚمٕم٤مضمز اعمرض ذم اًم٘مٞم٤مم شمرك

 313 ----------------------------------- ضم٤مًمس وهق اعمريض صالة صٗم٦م

٤م صغم إذا سم٤مإلُم٤مم اح٠مُمقُملم اىمتداء ًً  316 ------------------------------- ضم٤مًم

 311 ----------------------------------------- ضم٤مًم٤ًمً  اعمريض صالة

 313 ---------- اًم٘م٤مئؿ صالة ُمـ اًمٜمّمػ قمغم ُمِم٘م٦م ُمع اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘م٤مدر اًم٘م٤مقمد اعمريض صالة

 315 --------------- قمٚمٞمف يًجد ُمرومققم٤م إرض قمغم ؿمٞمئ٤م يْمع أن ضم٤مًم٤ًم ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ

 331 ---------------------------- اًمٓم٤مئرة ويمذا اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمٗمريْم٦م صالة ضمقاز

 331 ------------------------------------------- اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمّمالة

 333 ----------------------------- اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يم٤مًمّمالة اًمٓم٤مئرة ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 333 --------------------------------- اًمّمالة ذم وٟمحقه قمٛمقد قمغم آقمتامد

 336 ------------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم واًمُ٘مٕمقد اًم٘مٞم٤مم

 331 ---------------------------------------- اًمّمالة ذم اجلٚمقس صٗم٦م

 330 ------------------------------ اًمُريم٥م ذم آٓم ُمـ يٕم٤مين عمـ ىم٤مقمداً  اًمّمالة

 331 ------------------------------ وهمػمه طم٤مئط قمغم اًمٜمٗمؾ صالة ذم آؾمتٜم٤مد

 331 ---------------------------------- شمًػم وهل اًمًٞم٤مرة ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة

 332 --------------------------------- اًمًػم ظمالل احل٤مومٚم٦م ذم اًمٜمقاومؾ صالة
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 333 -------------- قمذر دون ضم٤مًم٦ًم وهل اًمًٞم٤مرة داظمؾ اًمٗمرض شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 333 ---------------------------------------- اًمٓم٤مئرة ذم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م

 335 ------------------------------------ سمقاؾمػم ُمرض سمف ُمـ صالة يمٞمٗمٞم٦م

 363 --------------------------------------------- اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 361 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اًمًؽمة اخت٤مذ وضمقب

ةُ  ؽْمَ ًُّ  361 اًمدٟمق وُم٘مدار ُمٜمٝم٤م اًمدٟمق واؾمتح٤ٌمب وظم٤مرضمف اعمًجد داظمؾ يمؼمت، أم صٖمرت ووضُمقهب٤م، اًم

 360 --------------------------------------------- اًمًؽمة وضمقب

ؽمة سم٠من اًم٘مقل طمقل ًتح٥م إٟمام اًًم  361 -------------------------- أطمد ُمرور ظمقف قمٜمد اخت٤مذه٤م ي

 363 ----------------------------- ؾمؽمة سمال صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم رء يّمح ٓ

 313 ------------------------------- اًمّمالة ذم اًمًؽمة اخت٤مذ وضمقب قمغم اًمتٜمٌٞمف

 316 ---------------------- يمٞمٗمٞمتٝم٤م؟ وُم٤م سم٤مًمًؽمة؟ اعمًٚمٛملم اقمتٜم٤مء قمدم يدل ُم٤مذا قمغم

 315 ------------------------------- وضمقاسمف اًمًؽمة سمقضمقب اًم٘مقل قمغم إيراد

 301 ------------------------------------ ؾمؽمة سمٖمػم صغم ُمـ صالة طمٙمؿ

 301 ------------------------------- اًمًؽمة اخت٤مذ أمهٞم٦م اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ ذم احلٙمٛم٦م

 301 ----------------------------------- احلرام اعمًجد ذم اًمًؽمة وضمقب

 302 ----------------------------------------- ًمٚمٛمًٌقق اًمًؽمة طمٙمؿ

 قمٜمد صالشمف ىمٓمع ُمـ طمذراً  اًمّمالة، ذم دظمقًمف ىمٌؾ أُم٤مُمف، ؾمؽمة ووع يتٕمٛمد أن ًمٚمٛمًٌقق جيقز هؾ

 303 ------------------------------------------ ُمٜمٝم٤م؟ شمٌ٘مك ُم٤م ىمْم٤مئف

 304 ----------- يٗمٕمؾ ومامذا أطمدهؿ ي٠مظمذه٤م يم٠من اًمًؽمة زاًم٧م صمؿ ؾمؽمة إمم يّمكم اعمّمكم يم٤من إذا

 304 ------------------------------------------ اًمًؽمة ارشمٗم٤مع ُم٘مدار

 304 ----------------------------------------- ُم٤ٌمذة ًمٚمًؽمة اًمتقضمف

 305 ----------------------- اًم٤ًمري٦م أو اجلدار قمـ سمٕمٞمدا اعمًجد وؾمط اًمّمالة طمٙمؿ

 305 ------------------------------- اعمّمكم قمغم اًمِمٞمٓم٤من اؾمتٞمالء متٜمع اًمًؽمة

 305 -------------------------------------- اعمًجد أؾمٓمقاٟم٦م إمم اًمّمالة

 311 ---------------------- وٟمحقمه٤م احلرسم٦م أو إرض ذم اعمٖمروزة اًمٕمّم٤م إمم اًمّمالة

 313 -------------------------------------------- اًمداسم٦م إمم اًمّمالة

 313 --------------------------------------- اًمرطمؾ ُم١مظمرة إمم اًمّمالة

 316 -------------------------------------------- ؿمجرة إمم اًمّمالة

 316 ---------------------------------- اًمًؽمة ُمـ سمدًٓ  اخلط ُمنموقمٞم٦م قمدم

 310 ------------------------------ قمّم٤م جيد مل إذا ًمٚمًؽمة اخلط ُمنموقمٞم٦م قمدم

 311 ------------------------------ قمّم٤م جيد مل إذا ًمٚمًؽمة اخلط ُمنموقمٞم٦م قمدم
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 314 ------------------------------------------- اًمًؽمة ارشمٗم٤مع ىمدر

 314 --------------------------------- اخلط وطمدي٨م وقمروٝم٤م اًمًؽمة ـمقل

 321 ------------------------------------------ اخلط طمدي٨م وٕمػ

 320 ------------------------------------ ؾمؽمة؟ اًمٓم٤موًم٦م اخت٤مذ يّمح هؾ

 322 ----------------------- اًمِمامل؟ أو اًمٞمٛملم قمـ اًمًؽمة ووع ذم رء يّمح هؾ

 322 ------------------ ؾمؽمة يتخذ مل اًمذي اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يؽميمٝم٤م اًمتل اعم٤ًموم٦م طمد

 323 --------------------------------هير قمغم اعمْمٓمجٕم٦م اُمرأتف إمم اًمّمالة

 323 ---------------------- اًمّمالة شم٘مٓمع ٓ اعمرأة أن قمغم دًمٞمؾ اعمت٘مدم احلدي٨م ذم هؾ

اعمرور عمٜمع ظمٓمقات أو ظمٓمقة اًمت٘مدم وضمقاز احلرام اعمًجد ذم وًمق يديف سملم ًمٚمامر اعمّمكم ُمٜمع وضمقب

 ----------------------------------------------------- 324 

 331 ------------------------- احلرام اعمًجد ذم وًمق اعمّمكم يدي سملم اعمرور حتريؿ

 333 -------------------------- اعمٙمل احلرم ذم اعمّمٚملم يدي سملم اعمرور جيقز هؾ

 331 ----- ؾمؽمة أُم٤مُمف يٙمـ مل إذا اعمّمكم يدي سملم اعمرور ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف اؾمتدل ُم٤م طمقل

 330 -------------------------------------------- اًمَّمالةَ  َيْ٘مَٓمعُ  ُم٤م

ةا ىمٓمع  341 --------------------- طم٘مٞم٘مل ىمٓمع ًمٚمّمالة: واحلامر إؾمقد واًمٙمٚم٥م عمرأ

 346 -------------------------------- رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ سم٠منف اًم٘مقل طمقل

 340 --------------------------------- ؿمئ ي٘مٓمٕمٝم٤م ٓ اًمّمالة سم٠من اًم٘مقل رد

 342 ------------------------------------- رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ طمدي٨م:

 344 -------------------------------------- اعمرأة صالة اعمرأة شم٘مٓمع هؾ

 344 ----------------------------------------- اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م طمقل

ًمذًمؽ حمددة ُم٤ًموم٦م هٜم٤مك ومٝمؾ اًمّمالة ي٘مٓمٕمقن اعمّمكم يدي سملم ُمروا إذا واحلامر واًمٙمٚم٥م احل٤مئض اعمرأة

 ----------------------------------------------------- 351 

 353 --------------------------- اًمّمالة؟ شم٘مٓمع اًمتل احل٤مئض سم٤معمرأة اعم٘مّمقد ُم٤م

 353 --------------------------------- يديف سملم اح٤مر ًمػمد اعمّمكم شم٘مدم طمٙمؿ

 351 ----------------------- اًمزطم٤مم سمٙمثرة قمٜمف يً٘مط هؾ اعمّمكم يدي سملم اح٤مر دومع

ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة  351 ------------------------------------------- ُم

 353 ---------------------------------------------- اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة

 355 ------------------------------------ ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل اعمقاـمـ

 611 -------------------------------------- اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة ضمقاز قمدم

 611 ------------------------------------ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 614 ----------------------------- اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة دمقز ٓ
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 630 ---------------------------------------- اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة حتريؿ

 634 ----------------- واًمًٜمـ؟ اًمٗمرائض يِمٛمؾ هؾ ىمؼم ومٞمف ُمًجد ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل

 661 ------------------------------ وُم٤ٌمريمٝم٤م اإلسمؾ ُمٕم٤مـمـ ذم اًمّمالة دمقز ٓ

 666 -------------------------------- اإلسمؾ ُمٕم٤مـمـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 661 ---------------------------------------- احلامم ذم اًمّمالة دمقز ٓ

 660 -------------------------------- ومٞمف يٖمتًؾ اًمذي احلامم ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 660 --------------------------- اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمف ي٠موي ُمقوع يمؾ ذم اًمّمالة دمقز ٓ

 663 --------------------------------- اعمٖمّمقسم٦م إرض ذم اًمّمالة دمقز ٓ

ر ُمًجد ذم اًمّمالة دمقز ٓ  663 -------------------------- وصٗمف ؿمٛمٚمف وُم٤م رضا

 665 ----------------------------- واًمٕمذاب اخلًػ ُمقاوع ذم اًمّمالة دمقز ٓ

 616 ------------------------ اح٠مُمقُملم قمـ ُمرشمٗمع ُمٙم٤من قمغم اًمّمالة ًمإلُم٤مم جيقز ٓ

 606 --------------------- أثره٤م ذه٥م صمؿ ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف اًمذي اعمٙم٤من ذم اًمّمالة ضمقاز

 601 ------------------------------------- اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم اًمّمالة ضمقاز

 601 -------------------------------------- اًمٖمٜمؿ ُم٤ٌمرك ذم اًمّمالة ضمقاز

 601 ------------------------------------- اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف ذم اًمّمالة ضمقاز

 613 ---------- قمٚمٞمف اًم٘مٕمقد جيقز مم٤م وٟمحقه سم٤ًمط ُمـ إرض قمغم يٗمرش ُم٤م قمغم اًمّمالة ضمقاز

 611 ------------------------------- اعمزظمروم٦م؟ اًمًج٤مدة قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م

 611 -------------------------------------- اجلرائد قمغم اًمّمالة دمقز هؾ

 610 ----------------------- اجلامقم٦م أو ًمٚمٗمرد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًقاري سملم اًمّمالة دمقز هؾ

 611 --------------------------------------------- اًمّمالة قمغم اعمٜمؼم

 613 -------------------------------------------- اعمٜمؼم قمغم اًمّمالةُ 

 613 ---------------------------------------------- اعمٜمؼم ذم اًمًٜم٦م

 615 -------------------------------------------- اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة

 623 -------------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمتزيـ

 623 ------------------------------ اجلٛمٕم٦م إٓ ًمٚمّمالة ظم٤مص صمقب اخت٤مذ قمدم

 623 ------------------------------------------ ورداء إزار ذم اًمّمالة

٦ٌَم ذم اًمّمالة  621 -------------------------------------- اًمٙمٛملم وٞم٘م٦م ضُم

ًح٤م سُمرد ذم اًمّمالة  621 ----------------------- ـمرومٞمف سملم خم٤مًمًٗم٤م واطمد صمقب وذم ُمتقؿم 

 623 ----------------------------------------- ىمٓمري صمقب ذم اًمّمالة

 625 -------------------------------- اًمقاؾمع سم٤مًمثقب ُم٘مَٞمد سم٤مًٓمتح٤مف إُمر

 625 ------------------------------- صمقسملم جيد مل عمـ اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة
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 636 -------------------------------------- اًمقاطمد اًم٘مٛمٞمص ذم اًمّمالة

 631 ----------------------------- احل٤مئض اًمزوضم٦م قمغم سمٕمْمف ُِمرط ذم اًمّمالة

 631 ----------------------- أذى ومٞمف ير مل إذا أهٚمف ومٞمف يّمٞم٥م اًمذي اًمثقب ذم اًمّمالة

وج ذم اًمّمالة طمٙمؿ  631 ------------------------------------- احلرير وَمرُّ

 631 ---------------------------------- أقمالم ومٞمٝم٤م مخٞمّم٦م ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 630 ------------------------------------------- سمخامر شمّمكم اعمرأة

 631 ----------------------------- اجلقاز ُمع اًمٜم٤ًمء صمٞم٤مب ذم اًمّمالة قمـ اًمتٜمزه

 631 --------------------------- اًمٜم٤مئؿ سمف يتٖمٓمك اًمذي اًمٚمح٤مف ذم اًمّمالة ضمقاز

 632 --------- اًمّمالة ظم٤مرج قمقرشمف اٟمٙمِمٗم٧م ُمـ وطمٙمؿ ذط، أم ريمـ اًمّمالة ذم اًمٕمقرة ؾمؽم

 634 ------------------------------------------ اًمٕمقرة ؾمؽم وضمقب

 646 --------------------------------- وم٘مط اًمًقأت٤من هل اًمرضمؾ ُمـ اًمٕمقرة

 653 ------------------ اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم زائدا ىمدًرا يتخذ أن اًمّمالة ذم اعمّمكم قمغم يٜمٌٖمل

 656 ----------------------------------------- ًمٚمرضمؾ اًمٕمقرة طمدود

 650 ----------------------- اًمّمالة ذم اًمٌدن ُمـ سمٕمقرة ًمٞمس ُم٤م سمٕمض ؾمؽم وضمقب

هُ  اًمقاضم٥م اًم٘مدر  651 --------------------- اًمٕمقرة قمـ زائد اًمّمالة ذم اًمرضمؾ قمغم ؾَمؽْمُ

 653 ----------------------- ُمٜمٙمٌٞمف سمف يًؽم أن ومٕمٚمٞمف واطمد صمقب ذم إٓ ًمف يٙمـ مل ُمـ

 111 --------- سمِمقيم٦م وًمق يزره أن همػمه ٛم٦مصم وًمٞمس واؾمع ضمٞم٥م ًمف ىمٛمٞمص ذم صغم ُمـ قمغم جي٥م

 113 ---------------------------------- ويمٗمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ قمقرة يمٚمٝم٤م اعمرأة

 136 ---------------------------------- ًمٚمٛمرأة واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ ضمقاز

 131 --------------------------------------- ودرع مخ٤مر ذم اعمرأة صالة

 130 --------------------- ُم٘مٌقًم٦م همػم ومّمالهت٤م رأؾمٝم٤م يٖمٓمل مخ٤مر سمٖمػم اعمرأة صٚم٧م إذا

 131 ------------------------------ حتتٝم٤م ُم٤م حتٙمل اعمرأة صمٞم٤مب شمٙمقن أن جيقز ٓ

 132 ---------------------------------- ؿمؼًما  ذيٚمٝم٤م شمٓمٞمؾ أن اعمرأة قمغم جي٥م

 133 -------------------------------- اًمٕمقرة طمد ذم وإُم٦م احلرة سملم ومرق ٓ

 134 --------- اإلُم٤مء سمٕمٛمقُمف يِمٛمؾ سمخامر( إٓ ( سم٤مًمٖم٦م أي ) طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ )ٓ طمدي٨م:

 134 ------------------------------------------- قمقرة؟ اًمٗمخذ هؾ

 135 ------------------------------------------- قمقرة؟ اًمٗمخذ هؾ

 166 ------------------------------------- ؿمٗم٤مف سمثقب اًمرضمؾ صغم إذا

 166 ------------------ اًمّمالة؟ إقم٤مدة يقضم٥م هؾ اًمٕمقرة يٙمِمػ اًمثقب ذم صم٘م٥م وضمقد

 161 --------------------------------------- اًمٔمٝمر ُمٙمِمقف صغم ُمـ

 161 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اعمٜمٙم٥م يمِمػ طمٙمؿ
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 160 --------------------------- واًمٕمٛمرة احل٩م أج٤مم ذم اًمّمالة ذم آوٓم٤ٌمع طمٙمؿ

 160 --------------------------------------- اًمٙمتٗملم ُمٙمِمقف  اًمّمالة

 161 -------------------------------------- اًمرأس طم٤مه اًمّمالة يمراهٞم٦م

 164 ------------------------------- ُمرة؟ اًمرأس طم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغم هؾ

 113 -------------------------------------- اًمرأس طم٤مه اًمّمالة طمٙمؿ

 116 ---------------------------------- سم٤مًمٜمجس اًمٓم٤مهرة إثقاب اظمتالط

 111 --------- اًمّمالة ُمـ ظمروضمف سمٕمد إٓ يٕمرف ومل ٟمج٤مؾم٦م، صمقسمف وذم صغم اًمذي اإلٟم٤ًمن طمٙمؿ

 سمال اًم٘مٛمٞمص ًمٌس قمغم آىمتّم٤مر أو اًمّمالة، ذم ىمٛمٞمص سمال اًمنوال ًمٌس قمغم آىمتّم٤مر ُم٤مطمٙمؿ

 114 ------------------------------------------------- هوال؟

 101 -------- صمقسًم٤م؟ يٚمٌس ُمـ اًم٘مقم ذم يم٤من ًمإلُم٤مُم٦مإذا ي٘مدم وهؾ اًمٌٜمٓمٚمقن، ٓسمس صالة طمٙمؿ ُم٤م

 106 ---------------------------------------- نسم٤مًمٌٜمٓمٚمق اًمّمالة طمٙمؿ

 101 ----------------- سمٜمٓمٚمقن يٚمٌس ؿمخص ظمٚمػ اًمّمالة وطمٙمؿ اًمٌٜمٓمٚمقن، ذم اًمّمالة

 102 -------------------------- اعم٤ًمضمد إمم سم٤مًمت٤ٌمن أبٜم٤مءهؿ أسم٤مء حيي أن جيقز ٓ

 102 ------------------------------------ اعمٌتدقم٦م واًمٕمامُم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمامُم٦م

 104 -------------------------------------- صقرة قمٚمٞمف ًم٤ٌمس ذم اًمّمالة

 105 --------------------------- صقر قمٚمٞمف اًمذي اًمٕمًٙمري سم٤مًمزي اًمّمالة طمٙمؿ

 111 -------------------------------- شمّم٤موير ومٞمف ؿمٞمئ٤مً  حيٛمؾ ُمـ صالة طمٙمؿ

 113 --------------------------------------- حمرًُم٤م حيٛمؾ وهق صغم ُمـ

 113 ----------------------------------- اًمّمالة ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمًدل صٗم٦م

 113 ---------------------------------- اًمّمالة ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمًدل صقرة

 116 ---------------------------------- اًمّمالة؟ ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمًدل هق ُم٤م

 110 --------------------------------------- إلزاره اعمًٌؾ صالة طمٙمؿ

 111 ------------------------------------------ إزاره ُمًٌالً  صغم ُمـ

 112 -------------------------------------- اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم

 113 ----------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة ًم٤ٌمس

 115 --------------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل

 123 -------------------------------------- هب٤م وإُْمرُ  اًمٜم ٕم٤مل ذم اًمّمالةُ 

 126 -------------------- ًمف شمٞمن يمام ومٞمّمكم ٟمزقمٝم٤م أو اًمٜمٕم٤مل ًمٌس شمٙمٚمػ قمدم إومْمؾ

 126 --------------------------------------- اًمّمالة أثٜم٤مء ذم اًمٜمٕمٚملم ٟمزع

 126 -------------------------------- لماًمرضمٚم وسملم اًمٞم٤ًمر قمغم اًمٜمٕمٚملم ووع

 121 ---------------------------------------- اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة ضمقاز
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 121 --------------------------- ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة يًتح٥م

 123 --------------------------------------------- اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة

 125 -------------------------- واعمٙم٤من واًمثقب اًمٌدن ـمٝم٤مرة اًمّمالة: ذوط ُمـ

٤م حيٛمؾ سم٠منف يّمكم وهق قمٚمؿ ُمـ طمٙمؿ ًً  130 ------------------------------ ٟمج

 133 --------------------------- اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٔمٜم٦م هل اًمتل اًمثٞم٤مب ذم اًمّمالة ضمقاز

 141 ---------------------------- ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف ىمد ُمريمقب قمغم اًمّمالة ضمقاز

 143 ------------------------ ووقؤه اٟمت٘مض أو اًمٓمٝم٤مرة ٟمز عمـ صغم ُم٤م قمغم اًمٌٜم٤مء

 142 --------------------- ووقء سمٖمػم أنف شَمَذيَمر ذًمؽ سمٕمد صمؿ صالشمف، اًمرضمؾ أيمٛمؾ إذا

 142 ------ اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع ودمٛمع اًمّمالة شم١مضمؾ ومٝمؾ اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمالة ذم ؾمٞمحي أنف وقمٚمؿ اح٤مء وم٘مد إذا

 143 ---------------------------------- إظمٌثلم أطمد اومعيد وهق صغم ُمـ

 143 ---------------------------- إظمٌث٤من ُمداومٕم٦م وقمٜمد اًمٓمٕم٤مم سمحية اًمّمالة

 145 ------------------------------------------ إظمٌثلم ُمداومٕم٦م طمد

ؾ ىمد يٙمـ مل أنف شمذيمر صمؿ اًمّمالة ذم ذع رضمؾ ًَ  145 ---------------------- رضمٚمف هم

 151 ---------------------------------- اًمّمالة أثٜم٤مء ذم ووقؤه اٟمت٘مض ُمـ

 151 ---------------------------------------------- اًمٜمٞم٦م ذم اًمّمالة

 153 --------------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٜم َٞم٦م

 153 ------------------------ اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ أن ىم٤مل ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر

 153 ------------------------ اًمٕمٙمس أو ومريْم٦م إمم ٟم٤مومٚم٦م ُمـ اًمّمالة، ذم اًمٜمٞم٦م شمٖمٞمػم

 155 -------------------------------------------- اًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة

 013 --------------------------------------------- وريمٜمٞمتف اًمتٙمٌػم

 010 ------------------------------- ؾمٜم٦م وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم اًمّمالة ذم اًمتٙمٌػمات

 011 ----------------------------- إُم٤مًُم٤م يم٤من إذا إٓ سم٤مًمتٙمٌػم اًمّمقت رومع قمدم

 013 -------------------------- اًمٜم٤مس ٚمٞمغًمٌت سم٤مًمتٌٙمػم صقشمف ًمػمومع همػمه -ُمرض إذا- اإلُم٤مم شمقيمٞمؾ

 014 ------------------------ اًمتٙمٌػم ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝم٤مء قم٘م٥م يٙمقن اح٠مُمقُملم شمٙمٌػم

 015 ----------------------------------------------- اًمتٙمٌػم ُمد

 033 -------------------------------- سم٤مًمريمـ؟ اًمنموع ىمٌؾ اًمتٙمٌػم جيقز هؾ

 033 --------------------------- اًم٘مٞم٤مم إمم اًم٘مٕمقد ُمـ اًمتٙمٌػم سم٢مـم٤مًم٦م اًم٘مقل سمٓمالن

 031 -------------------- سمدقم٦م آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ًمٖمػم اإلطمرام شمٙمٌػمة سمٕمد اإلُم٤مم ؾمٙمت٦م

 031 ------------------------------------------------ رومع اًمٞمديـ

ـِ  َروْمعُ   033 ----------------------------------------- اًمتٙمٌػم ُمع اًمٞمَدْي

 034 --------------------------- وؿ وٓ ي٩مشمٗمر سمال اًمرومع قمٜمد اًمٞمديـ أص٤مسمع ُمد



 111   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 035 ------------------------------------------- اًمٞمديـ رومع ُمقوع

 061 ------------------------ ًمف أصؾ ٓ سم٤مإلهب٤مُملم اًمتٙمٌػم قمٜمد إذن ؿمحٛمتل ُمس

 061 ------------------------- ًمف! صالة ومال اًمّمالة ذم يديف رومع ُمـ طمدي٨م: طم٤مل

 066 ------------- وم٘مط اًمّمالة اومتت٤مح ذم يٙمقن اًمٞمديـ رومع أن ومٞمف ضم٤مء اًمذي احلدي٨م سمٓمالن

 061 ------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع ُمقاوع

 061 ------------------ اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع ُمقوع ذم واعمرأة اًمرضمؾ سملم اًمتٗمريؼ قمدم

 062 ------------------------------- ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ رومع شمقاشمر

 062 ---------- اًمًٜمٞم٦م ُمراشم٥م شمٗم٤موت ُمع ورومع ظمٗمض يمؾ ذم ُمًٜمقن اًمٞمديـ رومع أن قمغم اًمتٜمٌٞمف

 063 ------------------------------------ ورومع ظمٗمض يمؾ ذم إجدي رومع

 اإلطمرام، شمٙمٌػمة ُمع إٓ يٙمقن ٓ اًمرومع أن ىم٤مل ُمـ قمغم واًمرد ُمٜمف؟ واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ رومع طمٙمؿ

 065 ---------------------------------- ٓ؟ أم اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمُـْث٧ٌِم وهؾ

 016 ---------------------------------- اًمث٤مًمث٦م إمم اًمٜمٝمقض قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 016 ---------------------------------- شمٙمٌػمة يمؾ ذم اًمٞمديـ رومع ُمنموقمٞم٦م

 011 ----------------------------- اًمًجقد ذم اًمتٙمٌػمة ُمع اًمٞمديـ رومع ُمنموقمٞم٦م

 011 ------------------------------- ورومع ظمٗمض يمؾ ذم اًمٞمديـ رومع ُمنموقمٞم٦م

 011 ------------------------------------------- ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى

 013 --------------------- اإلؾمدال ضمقاز وقمدم سمف وإُمُر  اًمُٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك َوْوعُ 

 013 ------------------------------------- اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع هٞمئ٦م

 014 -------------------------------------- اًمٞمنى قمغم سم٤مًمٞمٛمٜمك اًم٘مٌض

 014 ----------------------------------- واًم٘مٌض اًمقوع سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 015 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اًمٞمديـ ووع ُمقوع

 003 ------------------------------------- اًمنة حت٧م اًمٞمديـ ووع طمٙمؿ

 006 ------------ اًمنة حت٧م سمقوٕمٝمام اًم٘مقل ووٕمػ اًمّمالة ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمد ووع صمٌقت

 006 ------------------------------------- اًمقوع حمؾ ذم اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م

 001 --------------------------- اًم٘مراءة ىمٞم٤مم طم٤مل اًمّمالة ذم اًمٞمديـ ووع ُمقوع

 001 ------------------------------ اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ىمٌض يمٞمٗمٞم٦م

 002 ---------- اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًم٘مٚم٥م قمغم اًمٞمديـ ووع ُمـ اعمّمٚملم سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م

 004 ------------------------- سمدقم٦م اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع أن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد

 011 ------------------------------ اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًمّمالة ذم اًمٞمديـ إرؾم٤مل طمٙمؿ

 010 --------------------- اًمّمدر قمغم يٙمقن أن اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًمٞمديـ ووع ذم اًمًٜم٦م

 011 ------------------------------------------ آظمتّم٤مر قمـ اًمٜمٝمل



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 012 -------------------------------- قمٜمف اعمٜمٝمل اًمّمالة ذم آظمتّم٤مر صٗم٦م

 012 -------------------------------- اًمّمالة ذم قمٜمف اعمٜمٝمل آظمتّم٤مر ُمٕمٜمك

 013 ---------------------------------- اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمرضمٚملم هٞمئ٦م

 015 -------------------------------------------- اخلِمقع ذم اًمّمالة

 023 -------------------------------- اًمذٟمقب شمٙمٗمػم ذم وأثره اعمّمكم ظمِمقع

 026 ------------------------------ ُيٚمٝمل ىمد ُم٤م يمؾ ودمٜم٥م اًمّمالة ذم اخلِمقع

ُجقِد، َُمْقوع إمم اًمٜمََٔمرُ  ًُّ  026 --------------------------------- واخلُُِمقعُ  اًم

 021 --------------------- اًمّمالة طم٤مل ىمدُمٞمف ُمقوع إمم يٜمٔمر اعمّمكم أن ذم ضم٤مء ُم٤م رد

 021 ----------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٕمٞمٜملم شمٖمٛمٞمض طمٙمؿ

 020 ------------------------------- اعمّمكم يِمٖمؾ ىمد مم٤م اًمّمالة ُمٙم٤من إظمالء

 020 ------------------------------------ اًمًامء إمم اًمٌٍم رومع قمـ اًمٜمٝمل

 021 ------------------------------------ اًمّمالة ذم آًمتٗم٤مت قمـ اًمٜمٝمل

 021 -------------------------- ذًمؽ وومْمؾ ُمقدع صالة يم٠مهن٤م اًمّمالة ذم اخلِمقع

 022 ------------------------- وشمّم٤موير أقمالم هل٤م -وٟمحقه٤م- مخٞمّم٦م قمغم اًمّمالة

 022 ----------------------------- إظمٌثلم وسمٛمداومٕم٦م اًمٓمٕم٤مم سمحية اًمّمالة

 023 --------------------------------------------- أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح

 025 ------------------------------- قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م وأمهٞم٦م آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م

 025 ---------------------------------------------- إول اًمدقم٤مء

 033 ----------------------------- ؾمٜمًدا آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م أصح اعمت٘مدم اًمدقم٤مء

 036 ---------------------------------------------- اًمث٤مين اًمدقم٤مء

 032 -------------------------- واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مقًمف يم٤من اعمت٘مدم اًمدقم٤مء

 033 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمدقم٤مء

 034 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمراسمع اًمدقم٤مء

 034 --------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اخل٤مُمس اًمدقم٤مء

 035 --------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمدس اًمدقم٤مء

 041 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمسمع اًمدقم٤مء

 041 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمث٤مُمـ اًمدقم٤مء

 043 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمت٤مؾمع اًمدقم٤مء

 046 ----------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مقًمف يم٤من ي٠ميت وُم٤م اعمت٘مدم اًمدقم٤مء

اًمٗمرائض ذم ُمنموقمٞمتٝم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٚمٞمؾ صالة ذم آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م سمٕمض ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يمقن

 ----------------------------------------------------- 046 



 116   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 041 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمٕم٤مذ اًمدقم٤مء

 041 ------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ قمنم احل٤مدي اًمدقم٤مء

 041 -------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ قمنم اًمث٤مين اًمدقم٤مء

 040 -------- اعمًٚمٛملم( ُمـ سمـ)وأن٤م آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ذم اعمًٚمٛملم( أول )وأن٤م شمٌديؾ ُمنموقمٞم٦م قمدم

 041 -------------- اعمًٚمٛملم أول وأن٤م أم: اعمًٚمٛملم، ُمـ وأن٤م ي٘مقل: هؾ آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ذم

 042 ------------------ واًمٜمقاومؾ اًمٗمرائض ذم يٙمقن .. وضمٝمل وضمٝم٧م آؾمتٗمت٤مح: دقم٤مء

ر اًمًٜم٦م  044 ------------------------------------ آؾمتٗمت٤مح سمدقم٤مء اإلها

 045 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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ءة ذم اًمّمالة   7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 وصقغتفا الؼراءة قبؾ باهلل آشتعاذة وجقب

 :47 ،46 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .سمؽميمف وي٠مثؿ وضمقسم٤م شمٕم٤ممم سم٤مهلل يًتٕمٞمذ صمؿ
 وٟمٗمخف، مهزه، ُمـ اًمرضمٞمؿ، اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »شم٤مرة ي٘مقل أن واًمًٜم٦م

 .اعمذُمقم اًمِمٕمر هٜم٤مش اًمٜمٗم٨م»وش وٟمٗمثف

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ُمـ اًمرضمٞمؿ: اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم: سم٤مهلل يًتٕمٞمذ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

ِزه،  .شوَٟمْٗمثِف وَٟمْٗمِخف، مَهْ

 اخلػم: قمـ ًمُِِمٓمقٟمِف ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً  ؾُمّٛمل: قم٤مٍت  ُمتٛمرد ًمٙمؾ اؾمؿش: اًمِمٞمٓم٤من: »ىمقًمف

 وقمغم أصٚمٞم٦م، اًمٜمقن إول ومٕمغم. واطمؽماىمف هاليمف: أي ًمِمٞمٓمف:: وىمٞمؾ. شم٤ٌمقمده: أي

 ذم يمذا. سم٤مًمِمٝم٥م اعمرضمقم: وىمٞمؾ. واعمٌٕمد اعمٓمرودش: اًمرضمٞمؿ»و. زائدة اًمث٤مين

 .ش3/323ش »اعمجٛمقع»
 سم٤مًمْمؿ، - وهق سم٤معمُْقشَم٦ِم: - ؾمٌؼ يمام - اًمرواة سمٕمض ومٗمنهش: مهزه: »ىمقًمف وأُم٤م

 يمامُل  إًمٞمف قم٤مد وم٤مق: وم٢مذا اإلٟم٤ًمن، يٕمؽمي واًمٍمع اجلٜمقن ُمـ ٟمقع: - اًمت٤مء وومتح

 .واًمًٙمران يم٤مًمٜم٤مئؿ قم٘مٚمف:

 . اًمٓمٞمٌل ىم٤مًمف

 رء ويمؾ واًمٜمخس، اهلٛمز ُمـ حيّمؾ ٕنف مهزاً: ؾمامه اجلٜمقن: »قمٌٞمدة أبق وىم٤مل

 .شمهزشمف وم٘مد دومٕمتف
 .سم٤مًمٙمؼم اًمراوي ومنهش: وٟمٗمخف: »وىمقًمف

 سم٤مًمقؾمقؾم٦م ومٞمف يٜمٗمخ اًمِمٞمٓم٤من يم٠من اًمٙمؼم: قمـ يمٜم٤مي٦م: اًمٜمٗمخ: »اًمٓمٞمٌل ىم٤مل

 .شقمٜمده اًمٜم٤مس وحي٘مر قمٞمٜمف، ذم ومٞمٕمٔمٛمف



ءة ذم اًمّمالة  8   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ٕمر، اًمراوي ومنهش: وٟمٗمثف: »وىمقًمف د سم٤مًمِمِّ ٕمر: واعمرا  وم٘مد وإٓ: ىمٓمٕم٤ًم، اعمذُمقم اًمِمِّ

 .شطمٙمٛم٦م اًمِمٕمر ُمـ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل
 .يمٕم٥م سمـ أيب قمـ وهمػمهش 01/242» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 يم٤من وإن قمٜمف، ُمٕمدل ومال احلدي٨م: ُمتـ ُمـ اًمتٗمًػم هذا يم٤من إن: »اًمٓمٞمٌل وىم٤مل

د أن وم٤مٕن٥ًم اًمرواة: سمٕمض ُمـ ـْ : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمًحر:: سم٤مًمٜمٗم٨م يرا  َذِّ  َوُِم

٤مصَم٤مِت  ـْ  سمَِؽ  َأقُمقذُ  َربِّ  َوىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمقؾمقؾم٦م:: سم٤مهلٛمز يراد وأن ،♂اًمٜمَّٗمَّ  ُِم

َزاِت  ٞم٤َمـملِْمِ  مَهَ  هتٛمز يمام اعمٕم٤ميص، قمغم اًمٜم٤مس ُيٖمرون وم٢مهنؿ ظمٓمراشمف:: وهل :♂اًمِمَّ

 .شاعمرىم٤مة» ُمـ ـهاش. سم٤معمٝمامز واًمدواب اًمريمْم٦م
 اًمرواة سمٕمض شمٗمًػم ُمـ سمؾ احلدي٨م: هذا ُمتـ ُمـ ًمٞمس اًمتٗمًػم هذا إن: وأىمقل

ش اعمًٜمد» ذم أمحد أظمرضمف ُم٤م وهق ُمرومققم٤ًم: آظمر طمدي٨م ذم ضم٤مء وًمٙمـ ،- ذيمرٟم٤م يمام -

 قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ قمامر سمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـش 6/056»

 ُمـ سمؽ أقمقذ إين! مهللا: »ي٘مقل اًمٚمٞمؾ: ُمـ ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل اًمرمحـ

 ش.وٟمٗمخف وٟمٗمثف، مهزه، ُمـ اًمرضمٞمؿ: اًمِمٞمٓم٤من

 ُمـ اًمرضمٞمؿ: اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل شمٕمقذوا: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من: ىم٤مل

 .شوٟمٗمثف وٟمٗمخف، مهزه،

 ومٝمذه: مهزه أُم٤م: »ىم٤مل وٟمٗمثف؟ وٟمٗمخف، مهزه، وُم٤م! ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا 

ٕمر: ٟمٗمثف وأُم٤م. وم٤مًمٙمؼم: ٟمٗمخف وأُم٤م. آدم سمٜمل شم٠مظمذ اًمتل اعمقشم٦م  .شوم٤مًمِمِّ
 .ُمرؾمؾ ًمٙمٜمف :شاًمّمحٞمح» رضم٤مل صم٘م٤مت إؾمٜم٤مده ورضم٤مل

 يٗمٞمد وفم٤مهره اعمٕم٤مسيـ، ُمـ ُمرومققم٤مً  اًمتٗمًػم هذا ورود أنٙمر ُمـ قمغم رد وومٞمف

 ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم وي١ميده اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ىمٌؾ اًمتٕمقذ وضمقب

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ  اًمُ٘مْرآنَ 
ِ
 ش.3/247ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد♂. سم٤ِمّللَّ

 .أوضم٤ٌمه أهنام واًمثقري قمٓم٤مء قمـ اًمٕمٌدري وٟم٘مؾش: 3/326» اًمٜمقوي ىم٤مل

 سمحدي٨م واؾمتدًمقا  آؾمتح٤ٌمب، إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م. روايت٤من داود وقمـ: ىم٤مل



ءة ذم اًمّمالة   9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ش. اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م» ذم ي٠ميت ومٞمام ومت٤مُمف. أقمٚمؿ واهلل. صالشمف اعمزء
 ([0/271) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 لالشتعاذة أخرى صقغة

 :47 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل
 .اًمخ..ش .اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ، اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ: »ي٘مقل وشم٤مرة

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 ...ش.اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ: »ومٞم٘مقل ومٞمف يزيد - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من

 اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه ُمـ وم٤مٓؾمتٕم٤مذة وسم٤مجلٛمٚم٦م:[: اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 طمدي٨م ذم أجْم٤مً  صم٤مسمت٦مش اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع: »وزي٤مدة اًمٓمرق، هذه سمٛمجٛمقع صم٤مسم٧م صحٞمح

 ذم أمحد ىم٤مل وسمف. أطمٞم٤مٟم٤مً  هب٤م ي١مشمك أن ومٞمٜمٌٖمل :- ؾمٌؼ يمام - طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد ؾمٕمٞمد أيب

 .ش0/50ش »ه٤مٟمئ اسمـ ُم٤ًمئؾ»

 .طمديث٤مً  ذًمؽ ذم ٟمجد ومٚمؿ :شاًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ» قمغم آىمتّم٤مر وأُم٤م
 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: احلًـ قمـش داود أيب ُمراؾمٞمؾ» ذم ُم٤م إٓ! مهللا

 .شاًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »يتٕمقذ

 ش. 3/316ش »اًمتٚمخٞمص» ذم ذيمره
 سمف حيت٩م وٓ ُمرؾمؾ، ومٝمق اًمّمالة: ذم يم٤من سم٠منف اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس يمقٟمف ُمع وهذا

 .اًمٌٍمي احلًـ ُمراؾمٞمؾ ُمـ يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ اعمحدصملم: مجٝمقر قمٜمد

 إومْمؾ أن إمم - ُمٜمٝمؿ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ - اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذه٥م وم٘مد يمٚمف: هذا وُمع

 اًمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا: ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واطمتجقا ! آؾمتٕم٤مذة ُمـ اًم٘مدر هذا قمغم آىمتّم٤مر

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ 
ِ
ـَ  سم٤ِمّللَّ ٞمَْٓم٤منِ  ُِم ضِمٞمؿِ  اًمِمَّ  ♂. اًمرَّ

 ذم اًمرضمقع ومقضم٥م آؾمتٕم٤مذة: صٗم٦م سمٞم٤من ومٞمٝم٤م ًمٞمس جمٛمٚم٦م: أي٦م أن خيٗمك وٓ



ءة ذم اًمّمالة  01   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 وأن ؾمٞمام ٓ أومم: هب٤م وم٤مٕظمذ اًمزي٤مدة: ُمـ ومٞمٝم٤م صم٧ٌم ُم٤م قمٚمٛم٧م وىمد. اًمًٜم٦م إمم ذًمؽ

 .ُمٕمٜمك زي٤مدة ومٞمٝم٤م
ش اًمقضمٞمز ذح» ذم اًمراومٕمل وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م: سمٕمض هذا ُمـ رء إمم ذه٥م وىمد

: ي٘مقل أن إطمًـ إن: أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض قمـ اًمروي٤مين اًم٘م٤ميض وطمٙمكش: »3/315»

 .ـهاش. اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ
 .شوٟمٗمثف وٟمٗمخف، مهزه، ُمـ: »إًمٞمف يْم٤مف أن هذا ُمـ وأطمًـ

 سمٕمد ي٘مقل ويم٤منش: 0/73ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل أن شَمْٕمَٚمؿُ  ذيمرٟم٤م ومم٤م

 .شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ي٘مرأ  صمؿ. اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: ذًمؽ
 ذم ملسو هيلع هللا ىلص هلديف سمٞم٤من هق سمؾ ُمٕملم: عمذه٥م شم٠مجٞمد يمت٤مب ًمٞمس يمت٤مسمف ٕن ىمّمقر: ومٞمف

 .وهمػمه٤م قم٤ٌمداشمف
 .ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم اًمٙمالم سمٕمض وي٠ميت آؾمتٕم٤مذة، طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ

 ([0/272) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف الؼراءة قبؾ لالشتعاذة الثابتة الصقغة

 اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »اًم٘مراءة ىمٌؾ ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن طمدي٨م

 .صحٞمحش. اًمرضمٞمؿ

 .أصال ًمف أقمٚمؿ ومال سمدوهنام وأُم٤م، ذيمرمه٤م ي٠متك سمزي٤مدشملم ًمٙمـ

 ُمـ اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: وهل اًمزي٤مدة قمغم إدًم٦م اإلُم٤مم ذيمر صمؿ]

 طمدي٨م وُمٕمٝم٤م ُمًٜمدة مخ٦ًم أطم٤مدي٨م ومٝمذه وسم٤مجلٛمٚم٦م[: ىم٤مل صمؿ وٟمٗمثف، وٟمٗمخف مهزه

 اًمقاىمػ ىمٓمع سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م وؿ إذا اعمرؾمٚملم ؾمٚمٛم٦م أبك وطمدي٨م اًمٌٍمى احلًـ

 هب٤م اإلشمٞم٤من اعمّمغم ومٕمغم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك إمم ٟمًٌتٝم٤م وصمٌقت اًمزي٤مدة هذه سمّمح٦م قمٚمٞمٝم٤م

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمف اىمتداء



ءة ذم اًم   00 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ّمالةيمت٤مب اًم٘مرا

 :أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م ورد وىمد أجْم٤م ومّمحٞمح٦مش اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع» وهك إظمرى اًمزي٤مدة وأُم٤م

 .شم٘مدم يمام إومم اًمزي٤مدة وسملم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع وومٞمف، اخلدرى ؾمٕمٞمد أبك قمـ :األول

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م إن اًم٘مقل ومجٚم٦م[: ىم٤مل أن إمم اًمروي٤مت اًمِمٞمخ ظمرج صمؿ]

، ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م قمغم ُمٕم٤م يمٚمٞمٝمام أو، ىمٌٚمٝم٤م اًمتك أو إًمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة هذه وؿ آؾمتٕم٤مذة

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([342) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 الشقطان مـ العؾقؿ السؿقع باهلل أعقذ: بصقغة آشتعاذة

 الرجقؿ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ىمٌؾ ي٘مقل يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل: آؾمتٕم٤مذة ذم ىمقًمف

 ش.اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: »اًم٘مراءة

 أيب ُمراؾمٞمؾ» ذم ُم٤م إٓ اعمٕمرووم٦م اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم هذا قمغم أىمػ مل: ىمٚم٧م

 .ومذيمره يتٕمقذ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن احلًـ قمـش داود

 اًمّمٞمٖم٦م هذه أن ومٞمف ومٚمٞمس اًمٌٍمي احلًـ ُمراؾمٞمؾ ُمـ ٕنف وٕمٗمف ُمع وهذا

: أطمٞم٤مٟم٤م يزيد وأن ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم طمدي٨م ذم سمام يًتٕمٞمذ أن وم٤مٕومْمؾ اًمّمالة ذم يم٤مٟم٧م

 أيب قمٜمد اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمثؾ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ورد يمامش اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع»

 342ش اإلرواء» ذم خمرضم٤من ومه٤م طمًـ سمًٜمد وهمػممه٤م واًمؽمُمذي داود

 .همػممه٤م اًم٤ٌمب ذم اًمٌٞمٝم٘مل يذيمر ومل

 ([076) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



ءة ذم اًمّمالة  02   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ركعة كؾ يف آشتعاذة مرشوعقة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 إطمقط: »اًمريمٕم٤مت ؾم٤مئر دون إومم اًمريمٕم٦م ذم آؾمتٕم٤مذة ُمنموقمٞم٦م ذم ىمقًمف

 ش.وم٘مط إومم اًمريمٕم٦م ىمراءة ىمٌؾ آؾمتٕم٤مذة وهق اًمًٜم٦م سمف وردت ُم٤م قمغم آىمتّم٤مر

 ذم هريرة أيب ىمقل ٕن اعم١مًمػ ذيمره ومٞمام سحي٦م ًمٞم٧ًم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمًٜم٦م: ىمٚم٧م

 سمؾ اًمًٙمقت ُمٓمٚمؼ أراد أنف ذم سحي٤م ًمٞمسش يًٙم٧م ومل: »اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر طمديثف

 آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ومٞمٝم٤م اًمتل وهل قمٜمده اعمٕمٝمقدة اًمًٙمت٦م ؾمٙمقشمف أراد أنف اًمٔم٤مهر

 وأُم٤م هذا، طمديثف ذم اعمٜمٗمٞم٦م ومٝمل ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م وهل 266 ص اًمٙمت٤مب ذم اعمت٘مدم

 ًمٚمريمٕم٦م، اًمٜمٝمقض سمحريم٦م ٓؿمتٖم٤مًمف اعم١مشمؿ هب٤م حيس ٓ ومٚمٓمٞمٗم٦م واًمًٌٛمٚم٦م اًمتٕمقذ ؾمٙمت٦م

 احلدي٨م هذا ذم اعمٜمٗمٞم٦م اًمًٙمت٦م أن ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم أؿم٤مر اهلل رمحف ُمًٚمام اإلُم٤مم ويم٤من

 هبذا قم٘مٌف صمؿ إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م ؾم٤مق وم٢مٟمف اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م ذم اعمثٌت٦م هل

 طمدي٨م ًمٙم٠مهنام طمتك ًممظمر ُمتٛمؿ وم٠مطمدمه٤م واطمد إًمٞمف واًمًٜمد هريرة أيب قمـ ويمالمه٤م

 ُمنموقمٞم٦م ٟمرضمح وقمٚمٞمف إـمالىمف، قمغم ًمٞمس احلدي٨م أن ئمٝمر وطمٞمٜمئذ واطمد

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ  اًْمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم ريمٕم٦م يمؾ ذم آؾمتٕم٤مذة
ِ
 وهق♂ سم٤ِمّللَّ

 .أقمٚمؿ واهللش. اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ورضمحف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م ذم إصح

 ([076) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 عـ الشقخ وتراجع اجلفرية يف اإلمام خؾػ بالتلمني اجلفر

 اإلمام عذ التلمني ووجقب باإلرسار الؼقل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 هب٤م جيٝمر اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة سمٕمد آُملم: ي٘مقل أن. .. ُمّمؾ ًمٙمؾ يًـ: »اًمت٠مُملم ذم ىمقًمف

 هريرة أيب وراء صٚمٞم٧م: ىم٤مل اعمجٛمر ٟمٕمٞمؿ ومٕمـ اًمني٦م ذم هب٤م وين اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم



ءة ذم اًمّمالة   03 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

٤مًمِّلمَ  َوٓ: ▬سمٚمغ إذا طمتك اًم٘مرآن سم٠مم ىمرأ  صمؿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: وم٘م٤مل ♂ اًمْمَّ

 . ..ش.آُملم: اًمٜم٤مس وىم٤مل. آُملم: وم٘م٤مل

 سم٤مجلٝمر اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس أنف هٜم٤مك ىمٚمٜم٤م ويمام اًمًٌٛمٚم٦م ذم احلدي٨م شم٘مدم: ىمٚم٧م

 اًمت٠مُملم ُمٓمٚمؼ قمغم دًمٞمؾ ومٝمق سم٤مًمت٠مُملم اجلٝمر ومٞمف ًمٞمس أنف هد ٟم٘مقل ومٙمذًمؽ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

 .هب٤م اجلٝمر قمغم ٓ

 ش.ًمٚمج٦م ًمٚمٛمًجد إن طمتك وراءه وُمـ اًمزسمػم اسمـ أُمـ: »ىمقًمف

 اًمٜمٌل إمم يرومٕمف مل ٕنف ومٞمف طمج٦م وٓ إثر هذا ؾمقى ضمٝمرا  اعم١ممتلم شم٠مُملم ذم ًمٞمس: ىمٚم٧م

 هب٤م اًمّمح٤مسم٦م ضمٝمر ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمٝمر ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد ملسو هيلع هللا ىلص

 َرسمَُّٙمؿْ  اْدقُمقا : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اإلهار ومٞمف وإصؾ دقم٤مء اًمت٠مُملم أن اعمٕمٚمقم وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص وراءه

قم٤مً  ـَ  حُي٥ِمُّ  ٓ إِٟمَّفُ  َوظُمْٗمٞم٦َمً  شمََيُّ  صحٞمح سمدًمٞمؾ ٓا إصؾ هذا قمـ اخلروج جيقز ومال♂ اعْمُْٕمتَِدي

 اعم٘متديـ سمخّمقص قمٜمده ووىمٗمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ًمثٌقشمف ضمٝمرا  اإلُم٤مم شم٠مُملم ذم قمٜمف ظمرضمٜم٤م وىمد

م» ذم وم٘م٤مل اًم٘مديؿ ىمقًمف قمـ اًمِم٤مومٕمل رضمع ًمذًمؽ وًمٕمٚمف  :65/  0ش ٕا

 ُمـ هب٤م ًمٞم٘متدي صقشمف هب٤م ورومع آُملم: ىم٤مل اًم٘مرآن ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومرغ وم٢مذا»

 ومال  ومٕمٚمقا  وم٢من هب٤م جيٝمروا أن أطم٥م وٓ أنٗمًٝمؿ وأؾمٛمٕمقا  ىم٤مًمقه٤م ىم٤مهل٤م وم٢مذا ظمٚمٗمف

 ش.قمٚمٞمٝمؿ رء

 ذم 952 احلدي٨م ِت٧م قمٜمف صحتف وسمٞمٜم٧م اعمذيمقر اًمزسمػم اسمـ أثر ظمرضم٧م صمؿ

 وراء آُملم ب جيٝمر يم٤من أنف هريرة أيب قمـ أجْم٤م صحٞمح آظمر سم٠مثر وأتٌٕمتفش اًمْمٕمٞمٗم٦م»

 سمف ىم٤مل أمحد اإلُم٤مم رأج٧م صمؿ ذًمؽ ذم اشم٤ٌمقمٝمام إمم صمٛم٦م ومٛمٚم٧م صقشمف هب٤م ويٛمد اإلُم٤مم

 .259/  72ش ُم٤ًمئٚمف» ذم قمٜمف اهلل قمٌد اسمٜمف رواه ومٞمام

 اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف فم٤مهر يٜم٤مذم...ش ُمّمؾ ًمٙمؾ يًـ: »ىمقًمف إن صمؿ

 قمغم اًمت٠مُملم وضمقب قمغم يدل وم٢مٟمف اعم١مًمػ قمٜمد ي٠ميت مم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م...ش وم٠مُمٜمقا 

 ي١مُمـ سم٠من ُم٘مٞمدا سمؾ ُمٓمٚم٘م٤م ٓ ًمٙمـ 087/  2ش اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين واؾمتٔمٝمره اح٠مُمقم

 أهؾ سمٕمض قمـ سمزيزة اسمـ وطمٙمك: »ىم٤مل. وم٘مط ومٛمٜمدوب واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم وأُم٤م اإلُم٤مم

 ش.ُمّمؾ يمؾ قمغم اًمٔم٤مهري٦م وأوضمٌتف إُمر سمٔم٤مهر قمٛمال اح٠مُمقم قمغم سمقضمقسمف اًمٕمٚمؿ



ءة ذم اًمّمالة  04   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ىم٤مل اعمذيمقر سم٤مًم٘مٞمد ُمٓمٚم٘م٤م يقضمٌف ومل ُمِمٝمقر هق يمام أئٛمتٝمؿ ُمـ طمزم اسمـ: ىمٚم٧م

 ٟمدسم٤م واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم ي٘مقًمف ذيمره يمام وم٢مٟمف آُملم ىمقل وأُم٤م: »262/  2ش اعمحغم» ذم

 ش.سمد وٓ ومرو٤م اح٠مُمقم وي٘مقهل٤م وؾمٜم٦م

 .سمؽميمف اًمت٤ًمهؾ وقمدم سمف آهتامم ومٞمج٥م: ىمٚم٧م

 مج٤مهػم سمف أظمؾ ىمد أُمر وهذا ُم٤ًمسم٘متف وقمدم ومٞمف اإلُم٤مم ُمقاوم٘م٦م ذًمؽ مت٤مم وُمـ

 يًٌ٘مقن وم٢مهنؿ. سم٤مًمت٠مُملم ومٞمٝم٤م وجيٝمرون زي٤مرهت٤م زم أتٞمح اًمتل اًمٌالد يمؾ ذم اعمّمٚملم

 همٚم٦ٌم إمم اعمٙمِمقوم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ذم اًم٥ًٌم ويٕمقد اإلُم٤مم اسمتداء ىمٌؾ سمف يٌتدئقن اإلُم٤مم

 سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ واًمققم٤مظ اعمدرؾملم ُمـ وهمػمهؿ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ىمٞم٤مم وقمدم قمٚمٞمٝمؿ اجلٝمؾ

 إٓ قمٜمدهؿ ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤م. ..ش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف أصٌح طمتك وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ

   وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ

 ([077) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 هبا اجلفر وعدم البسؿؾة

 :49 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .شاًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: »واًمني٦م اجلٝمري٦م ذم ها  ي٘مقل صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ؿِ : ▬ي٘مرأ  صمؿ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ] هب٤م جيٝمر وٓ♂ اًمرَّ

 [:. ىم٤مل أن إمم ذًمؽ قمغم اًمداًم٦م

 ٟمٗمل محُؾ  إًمٗم٤مظ هذه سملم اجلٛمع ومٓمريؼش: »2/080ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 سمـ ُمٜمّمقر رواي٦م وشم١ميده اجلٝمر، ٟمٗمل قمغم اًمًامع وٟمٗمل اًمًامع، ٟمٗمل قمغم اًم٘مراءة

ؿِ : ▬ىمراءة يًٛمٕمٜم٤م ومٚمؿ: زاذان ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  رواي٦م ذًمؽ ُمـ وأسح♂. اًمرَّ

ون يم٤مٟمقا : أنس قمـ احلًـ ؿِ : ▬سمـ ينُّ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  شمٕمٚمٞمؾ هبذا وم٤مٟمدومع♂. اًمرَّ

 .شإًمٞمف اعمّمػم شمٕملم أُمٙمـ: إذا اجلٛمع ٕن :- اًمؼم قمٌد يم٤مسمـ - سم٤مٓوٓمراب أقمٚمف ُمـ



ءة ذم اًمّمالة   05 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ويمذًمؽ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، ين يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص يمقٟمف ذم طمج٦م أنس طمدي٨م أن يتٌلم وسمذًمؽ

 قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل وىمد. ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وُمثٚمف اًمثالصم٦م، أصح٤مسمف

 وقمثامن، وقمٛمر سمٙمر أبق: ُمٜمٝمؿ :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمٜمد

 وأمحد، اعم٤ٌمرك، واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف اًمت٤مسمٕملم، ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ وهمػمهؿ،

ؿِ : ▬سمـ جيٝمر أن يرون ٓ وإؾمح٤مق: ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  ذم وي٘مقهل٤م: ىم٤مًمقا  :♂اًمرَّ

 .شٟمٗمًف

 ،- وهمػمه اًمٓمح٤موي طمٙم٤مه يمام - وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م، أيب ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 - احلدي٨م أصح٤مب أيمثر ىم٤مل وسمف ،ش06 - 05ش »أصم٤مر» ذم حمٛمد اإلُم٤مم قمٚمٞمف وٟمص

 ؾمٌ٘مف ُمـ وسمٕمض وأصح٤مسمف، اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم وظم٤مًمٗمٝمؿ ،-ش 56» احل٤مزُمل ىم٤مل يمام

 .اًمًٜم٦م وأنف هب٤م، سم٤مجلٝمر وم٘م٤مًمقا  واًمت٤مسمٕملم: اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ
 آؾمتدٓل ذمش 356 - 3/334ش  »اعمجٛمقع»  ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي أـم٤مل وىمد

 واطمد سمحدي٨م ُمٜمٝم٤م خيرج ٓ سم٢مٟمّم٤مف: ومٞمٝم٤م واًمٜم٤مفمر! ؾم٤مىمٝم٤م يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م ًمذًمؽ

 هب٤م اؾمتدل اًمتل إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم أورد صمؿ.]إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل سيح صحٞمح

 اجلٝمر ذم ورد ُم٤م أصح هل اًمثالصم٦م: إطم٤مدي٨م ومٝمذه: ىمٚم٧م[: ىم٤مل صمؿ سم٤مجلٝمر ىم٤مل ُمـ

 سمٕمض ذم أنس طمدي٨م إٓ يمٚمٝم٤م، وٕمٞمٗم٦م أهن٤م ًمؽ فمٝمر وىمد وأسطمٝم٤م، سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

ش  اًمزاد»  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ اًمّمالة: ذم هب٤م جيٝمر يم٤من أنف ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ ـمرىمف،

ؿِ : ▬سمـ جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤منش:  »0/73» ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  مم٤م أيمثر وخيٗمٞمٝم٤م شم٤مرة،♂ اًمرَّ

 أبدًا، ُمرات مخس وًمٞمٚم٦م: يقم يمؾ ذم دائامً  هب٤م جيٝمر يٙمـ مل أنف ري٥م وٓ هب٤م، جيٝمر

 وأهؾ أصح٤مسمف، مجٝمقر وقمغم اًمراؿمديـ، ظمٚمٗم٤مئف قمغم ذًمؽ وخيٗمك وؾمٗمراً، طمياً 

٨ٌُّم إمم حيت٤مج طمتك اعمح٤مل أحمؾ ُمـ هذا اًمٗم٤موٚم٦م: إقمّم٤مر ذم سمٚمده  سم٠مخٗم٤مظ ومٞمف اًمتِم

 همػم وسحيٝم٤م سيح، همػم إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ومّمحٞمح واهٞم٦م: وأطم٤مدي٨م جمٛمٚم٦م،

 .شصحٞمح
 يّمح ٓ أنف - احلؼ وهق - يرى يم٤من إذا ٕنف أوًمف: يٜم٤مىمض يمالُمف وآظمر: ىمٚم٧م

 يم٤من وىمد! شم٤مرة؟ هب٤م جيٝمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف جيزم ومٙمٞمػ هب٤م: اجلٝمر ذم سيح طمدي٨م
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ش  اًمٗمت٤موى»  ذم ىم٤مل طمٞم٨م اعمقوع: هذا ذم اًمتٕمٌػم ذم ُمٜمف أدق شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ؿمٞمخف

 يم٤من أنف أو أطمٞم٤مٟم٤ًم، هب٤م جيٝمر يم٤من أنف يٛمٙمـ وًمٙمـ: »اًمٌح٨م هذا صدد ذمش 0/79»

 .شحمتٛمؾ ومٝمذا: - ىم٤مل -  ذًمؽ: شمرك صمؿ ىمديامً  هب٤م جيٝمر

 اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ واؾمع، أُمر وهق اطمتامًٓ، ذيمره سمؾ سمذًمؽ: جيزم ومٚمؿ

ر اًمًٜم٦م أن ُمـ  .هب٤م اإلها
 راضمح٦م: عمّمٚمح٦م سمف اجلٝمر ينمع ىمد سمف، جيٝمر ٓ ُم٤م أن وم٤مًمّمقاب هذا: وُمع

 سم٤مًمٙمٚمامت جيٝمروا أن ًمٚمٛمّمٚملم ويًقغ اح٠مُمقُملم، شمٕمٚمٞمؿ عمثؾ أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمإلُم٤مم ومٞمنمع

ش آؾمتٗمت٤مح» ذم اعمت٘مدُملم ُم٤مًمؽ سمـ وأنس قمٛمرو، اسمـ طمدي٨م ذم يمام أطمٞم٤مٟم٤ًم: اًمٞمًػمة

 ضمٝمر ويمذًمؽ. سمف اؾمتٗمتح٤م سمام ضمٝمرمه٤م اًمرضمٚملم قمغم يٜمٙمر مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف :ش8 و 7» رىمؿ

 .- هٜم٤مك ُم٣م يمام - ًمٚمٜم٤مس شمٕمٚمٞمامً  قمٛمر: سمف

 ًمت٠مخٞمػ إومْمؾ اإلٟم٤ًمن يؽمك أن أجْم٤مً  ويًقغش: »0/87» اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 سمٜم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمرك يمام يّمٚمح، قمام اًمتٜمٗمػم ُمـ ظمقوم٤مً  اًمٙمٚمٛم٦م: واضمتامع اًم٘مٚمقب،

 شمٜمٗمػمهؿ وظمٌم سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م، قمٝمد طمديثل يم٤مٟمقا  ىمقُمف ًمٙمقن إسمراهٞمؿ: ىمقاقمد قمغم اًمٌٞم٧م

 ىمقاقمد قمغم اًمٌٜم٤مء ُمّمٚمح٦م قمغم ُم٘مدُم٦م وآئتالف آضمتامع ُمّمٚمح٦م أن ورأى سمذًمؽ،

 اًمؽمسمٞمع، قمٚمٞمف وأنٙمر قمثامن، ظمٚمػ اًمّمالة أيمٛمؾ ح٤م - ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل إسمراهٞمؿ،

 اًمًٌٛمٚم٦م، ذم وهمػمه يم٠ممحد إئٛم٦ُم: َٟمصَّ  وهلذا. ذ اخلالف: - وم٘م٤مل ذًمؽ؟ ذم ًمف وم٘مٞمؾ

 ُمراقم٤مة اعمٗمْمقل: اجل٤مئز إمم إومْمؾ قمـ اًمٕمدول ومٞمف مم٤م ذًمؽ وهمػم اًمقشمر، وصؾ وذم

 .ذًمؽ وأُمث٤مل اًمًٜم٦م، ًمتٕمريٗمٝمؿ أو اح٠مُمقُملم، ائتالِف 

 ش. أقمٚمؿ واهلل
 ([0/277) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  يشء بالبسؿؾة اجلفر يف يثبت ٓ

َٝمرُ  يم٤من» ؿِ ▬ سمِـ جَيْ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  .ُمٜمٙمرش. اًمّمالة ذم♂ اًمرَّ



ءة ذم اًمّمالة   07 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 اًمؽمُمذي وًمٗمظ ،شجيٝمر: »اًمٌزار رواي٦م ًمٗمظ أن اعمالطمظ ُمـ [:اإلمام قال]

 وٓ ًمٖم٦م ٓ اجلٝمر يًتٚمزم ٓ آومتت٤مح أن اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف وُمـ ،شيٗمتتح: »وهمػمه

 ىم٤مل يمام -...شمهللا وؾمٌح٤مٟمؽ» سم٤مًمتقضمف، يٗمتتح يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وم٘مد ذقم٤ًم،

 اٟمٔمر! »جيٝمر؟ يم٤من أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ ،-ش 0/032ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ

 وضمدٟم٤م ذيمرت، وح٤مش. وهمػممه٤مش 749ش »داود أيب وصحٞمحش 0/51ش »اإلرواء»

ُ  َريِضَ  قمٛمر اومتت٤مح روى ح٤م - اًمٗم٘مٞمف اجلٚمٞمؾ اًمث٘م٦م اًمت٤مسمٕمل يزيد سمـ إؾمقد  قَمٜمْفُ  اّللَّ

 يم٤من: وم٘م٤مل اجلٝمر، قمغم يدل ًمٗمٔم٤مً  إًمٞمف أو٤مف سمؾ ،شآومتت٤مح» سمٚمٗمٔم٦م يٙمتػ مل - ضمٝمراً 

ُ  َريِضَ  قمٛمر  .ويٕمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ يًٛمٕمٜم٤م... مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: ىم٤مل اًمّمالة اومتتح إذا قَمٜمْفُ  اّللَّ

 إؾمٜم٤مد أن ومرض ومٚمق ذًمؽ وقمغمش. 2/49ش »اإلرواء. »وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 اًمث٘م٤مت احلٗم٤مظ رواي٦م ًمٚمٗمظ عمخ٤مًمٗمتف ؿم٤مذًا، ومٞمفش اجلٝمر» ًمٗمظ ًمٙم٤من صحٞمح، احلدي٨م

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد شم٘متْمٞمف يمام - ُمٜمٙمر ومٝمق وٕمٞمػ، وهق أُم٤م ،- اًمؽمُمذي وسمخ٤مص٦م -

 أي دون! سمٚمٗمٔمٞمف إٟمٙم٤مره إمم وم٤ٌمدر إقمٔمٛمل اًمِمٞمخ قمغم ظمٗمل مم٤م وهذا ،- احلديثٞم٦م

 ىم٤مل طمتك طمٗمٔمف، ذم شمٙمٚمٛمقا  وم٘مد ٟمٗمًف، اًمٌزار ُمـ اًمٜمٙم٤مرة وًمٕمؾ. سمٞمٜمٝمام شمٗمريؼ

 اقمٚمؿ صمؿ. اهلل قمّمٛمف ُمـ واعمٕمّمقمش. واعمتـ اإلؾمٜم٤مد ذم خيٓمئ: »واحل٤ميمؿ اًمدراىمٓمٜمل

 يّمٚمح ُم٤م يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م وًمٞمس يمثػمة، اًمّمالة ذم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم إطم٤مدي٨م أن

 - 0/323ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم اؾمتققم٥م وىمد ًمٚمحج٦م،

 اًمدراىمٓمٜمل قمـ وٟم٘مالً  ،ش037 -0/031ش »اًمدراي٦م» ذم اًمٕمً٘مالين احل٤مومظ صمؿ ،ش356

 قمٜمف ٟم٘مٚمف ومٞمام - اًمٕم٘مٞمكم ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مفش. ُمرومقع رء اجلٝمر ذم يّمح ٓ: »ىم٤مل أنف

ش. ُمًٜمد طمدي٨م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم يّمح وٓ: »ىم٤مل -ش 347 - 0/346» اًمزيٚمٕمل

 وشمرى وهمػممه٤م، اًمِمٞمخلم قمٜمد اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ًمٌٕمض خم٤مًمٗم٦م ومٝمل ذًمؽ وُمع

 وىمدش. اًمّمالة صٗم٦م» واٟمٔمر. آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ اعمّمدريـ ذم ذًمؽ ذم اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ

 أول ذم يم٤من اجلٝمر أن قمغم ٟمّم٤مً  ًمٙم٤من صح، ًمق اجلٝمر، ذم طمديث٤مً  سمٕمْمٝمؿ روى

 اًمٜمٔمر ومقضم٥م احلٜمٗمٞم٦م، سمٕمض قمٚمٞمف واشمٙم٠م إئٛم٦م، سمٕمض طمًٜمف وىمد شمرك، صمؿ اإلؾمالم

َٝمُر  يَم٤منَ » -: ًمٗمٔمف وه٤مك ًمٚمذُم٦م، وشمؼمئ٦م ًمألُم٤مٟم٦م، أداء ومٞمف، اًم٘مقل وِت٘مٞمؼ إؾمٜم٤مده، ذم  جَيْ

ؿِ ▬ سمِـ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ ٦َم،♂ اًمرَّ ٦مَ  َأْهُؾ  َويَم٤منَ  سمَِٛمٙمَّ ْٞمٚمَِٛم٦مَ » َيْدقُمقنَ  َُمٙمَّ ًَ مْح٤َمَن،ش: ُُم  اًمرَّ



ءة ذم اًمّمالة  08   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

داً  إِنَّ : وَمَ٘م٤مًُمقا  ٛمَّ َ  َرؾُمقُل  وَم٠َمَُمرَ  اًْمَٞماَمَُم٦ِم: إَِلِ  إمَِم  َيْدقُمق حُمَ  هِب٤َم ضَمَٝمرَ  وَماَم  وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

 . ُمٜمٙمرش. َُم٤مَت  طَمتَّك

 (958-956/ 03/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 رصيح صحقح حديث الصالة يف بالبسؿؾة اجلفر يف لقس

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمجٛمر ٟمٕمٞمؿ طمدي٨م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر يٕمٜمل اعمذه٥م هلذا دًمٞمؾ وأىمقى: »ىمقًمف

ؿِ : ▬وم٘مرأ  هريرة أيب وراء صٚمٞم٧م: ىم٤مل ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ . .. اًم٘مرآن سم٠مم ىمرأ  صمؿ♂ اًمرَّ

. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل صالة ٕؿمٌٝمٙمؿ إين سمٞمده ٟمٗمز واًمذي: ىم٤مل آظمره وذم. احلدي٨م

 طمدي٨م أصح وهقش: اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًمئل رواه

 ش.سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم ورد

 احلدي٨م أن اعمحدصملم قمٜمد شمٗمٞمد ٓ هذه احل٤مومظ قم٤ٌمرة أن يٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل: ىمٚم٧م

 :اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل ٟمًٌٞم٦م صح٦م ًمف شمٕمٓمل وإٟمام صحٞمح

 ذم ضم٤مء ُم٤م أصح هذا: »ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ احلدي٨م صح٦م اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمـ يٚمزم ٓ»

 ش.وٕمٗم٤م أىمٚمف أو أرضمحف وُمرادهؿ وٕمٞمٗم٤م يم٤من وإنش اًم٤ٌمب

 أقمؾ ىمد اعمحدصملم سمٕمض ٕن احلدي٨م يّمحح مل اهلل رمحف احل٤مومظ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 هريرة أيب قمـ احلدي٨م رووا اًمذيـ اًمث٘م٤مت مجٞمع وخم٤مًمٗم٦م سم٤مًمِمذوذ ومٞمف اًمًٌٛمٚم٦م ذيمر

 وىمد هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه يمام ومٞمف يذيمروه٤م ومل

 .337 – 335/  0 ومراضمٕمفش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل ذًمؽ سمٞم٤من ذم أـم٤مل

 ؾمٕمٞمد واؾمٛمف هالل أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد إٟمف: أن وأىمقل

 - 499 رىمؿ شظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح» قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم احلدي٨م أقمٚمٚم٧م وسمف اظمتٚمط ويم٤من

 . اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم سمرومٕمٝم٤م وٓ هب٤م سم٤مجلٝمر اًمتٍميح ومٞمف ومٚمٞمس صح ًمق احلدي٨م إن صمؿ



ءة ذم اًمّمالة   09 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 رومع ُمٜمف يٚمزم ٓش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل صالة ٕؿمٌٝمٙمؿ إين: »آظمره ذم هريرة أيب وىمقل

 80/  0ش اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ ومّمؾ يمام ومٞمف هريرة أبق ومٕمٚمف ُم٤م يمؾ

 .ومراضمٕمف

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح سمؾ صحٞمح سيح طمدي٨م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم ًمٞمس أنف واحلؼ

 يمت٤ميب ختري٩م ذم ذيمرهت٤م ـمرق قمنمة قمغم ًمف وىمٗم٧م وىمد أنس طمدي٨م ُمـ هب٤م اإلهار

 سم٠منف اًمتٍميح أخٗم٤مفمٝم٤م سمٕمض وذم إؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م أيمثره٤مش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م»

 اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر ُمذه٥م وهق ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده٤م هب٤م جيٝمر يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص

 هذا ذم اًمتقؾمع ؿم٤مء وُمـ ومٞمف، ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق احلدي٨م أصح٤مب وأيمثر

 .ُمٜمّمػ قم٤مىمؾ ًمٙمؾ ُم٘مٜمع ومٗمٞمٝم٤مش اإلؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى» ومٚمػماضمع اًمٌح٨م

 ([068) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 لؾسقرة والبسؿؾة لؾػاحتة التعقذ حؽؿ

 .ًمٚمًــقرة واًمٌــًٛمٚم٦م ًمٚمٗمــ٤مِتــ٦م اًمتـٕمقذ: السائؾ

 اًمٌــًٛمٚم٦م؟  :الشقخ

  .ٟمــٕمؿ: السائؾ

 إٟمــؽ شم٘مقل وأنــ٧م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٚمٞمؽ أؿمٙمــؾ اًمذي ُم٤م أدري ُم٤م :الشقخ

 طمدي٨م ُمـــ وهمــػمه٤م داود أيب ؾمــٜمـ ذم اًمًٜم٦م ذم شمـجد أخؿ، قمٚمٞمؽ أؿمٙمــٚم٧م صمـؿ درؾمــتٝم٤م

 سمٕمــد ىم٤مل اًمّمـالة اومـتتح إذا يمــ٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمـٓمٕمؿ سمـ وضمـٌػم اخلـدري ؾمٕمٞمد أيب

 وٟمــٗمثــف ـهـٛمزه ُمـ اًمرضمــٞمؿ اًمِمـٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمـٚمٞمؿ اًمًــٛمٞمع سم٤مهلل أقمــقذ: آؾمــتٗمتــ٤مح

  وٟمــٗمخـف

 ٓ؟ أم هذا ىمـرأت

  .ٟمٕمــــؿ: السائؾ



ءة ذم اًمّمالة  21   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 سم٤مًمْمــٌط؟ إذن اإلؿمــٙم٤مل ـهـق ومٛمــ٤م: الشقــخ

 ي٘مقًمقن اعمــ٤مًمٙمــٞم٦م إن ًمؽ ي٘مقل قمــٜمدٟم٤م وسم٤مًمذات اًمٗمــ٘مٝم٤مء سمٕمض يٕمــٜمل: الســائؾ

 .ُمـْمٓمرب اًمٌــًٛمٚم٦م وطمدي٨م سم٤مًمّمــالة ظمــ٤مص هذا

  .اًمــتٕمقذ ذم أن اًمٌحــ٨م شمــحد ٓ: الشقخ

 .اًمّمــالة دون اًم٘مـراءة ذم اًمّمــالة ذم ظمــ٤مص٦م آؾمتــٕم٤مذة ي٘مقًمقن اًمتــٕمقذ ٟمــٕمؿ: الســائؾ

 يمــؼم اًمّمــالة ذم ىمــ٤مم إذا يمــ٤من اًمرؾمقل أن ي٘مقل احلــدي٨م ٟم٘مقل ٟمــحـ :الشقخ

  .اًمرضمــٞمؿ اًمِمــٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمــٚمٞمؿ اًمًٛمــٞمع سم٤مهلل أقمــقذ ي٘مقل صمــؿ وو يمــٌػما  أيمــؼم اهلل وىم٤مل

  ٟمــٕمؿ: السائؾ

 هلــؿ ىمٌـؾ ٓ اًمًٜم٦م ذم صم٤مسمت٦م أؿمــٞم٤مء يــٜمٙمرون اًمذيـ اعمــ٤مًمٙمٞم٦م قمغم رد ومٝمــذا: الشقخ

 ضمـدا ويمــثػمة يمــثػمة وـهل آؾمــتٗمتــ٤مح أدقمــٞم٦م يــٜمٙمرون، اعمـذهٌل اًمتــٕمّم٥م ًمقٓ سمردـهـ٤م

 ىمــراءة يٜمــٙمرون صمــؿ، ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ قمــروم٧م وىمد آؾمــتٕم٤مذة سم٤مًمتــ٤مزم ويٜمــٙمرون

 اًمــٗم٤مشمـح٦م ىمــراءة ذم اعمّمكم يدظمــؾ أن اعمــنموع أن ويــرون ضمــٝمرا  أو ؾمــرا  اًمٌــًٛمٚم٦م

 ُمـ قمــنمات أنــٗمًــٝمؿ قمغم أوــ٤مقمــقا  ًم٘مــد، اًمٕمــ٤معملم رب هلل احلــٛمد، أيمــؼم اهلل، ُمـ٤ٌمؿمــرة

 اًمذي ـهـق ومٛمــ٤م، اعمــزقمقم اعمـذه٥م ؾمــقى ذًمؽ ذم هلــؿ طمــج٦م ٓ اًمّمحٞمح٦م إطمــ٤مدي٨م

 دقمــ٤مء ُمـ آٟمــٗم٤م ذيمرشمــف ُم٤م إصمــ٤ٌمت ومٞمــٝم٤م اًمتل إدًم٦م هذه يمــؾ قمـــ اإلقمــراض إمم يدومٕمــٝمؿ

 يــٙمٗمل، صحٞمح٦م أطمــ٤مديثــٝم٤م ومٝمذه أؿمــٞم٤مء صمــالصم٦م اًمٌــًٛمٚم٦م ُمـ آؾمــتٕم٤مذة ُمـ آؾمــتٗمت٤مح

 اصمٜملم طمديثلم أنــٙمروا أنــٝمؿ اًمّمـالة ذم اًمٗمــ٤مِت٦م يدي سملم آؾمــتٕم٤مذة أنــٙمروا إن أهنــؿ

 قمٚمٞمف يمــ٘مقًمف اًمّمحٞمح ذم سمٕمْمــٝم٤م أطمــ٤مدي٨م قمــنمة ُمـ أيمــثر أنٙمــروا إذا سم٤مهلــؿ ُم٤م ًمٙمـــ

سم٤م واًمًــالم اًمّمــالة سم٤م أو ـهريرة ٕيب ضمــقا  أيب طمــدي٨م ذم ضمـ٤مء يمــام ؾم٠مخف عمـــ ضمــقا

ءة اًمتــٙمٌػم سملم ؾمــٙمقشمــؽ أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م: » ىم٤مًمقا ، ـهريرة ش  شمـ٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مــرا

، واعمٖمــرب اعمــنمق سملم سم٤مقمــدت يمــام ظمــٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمــد اًمٚمٝمــؿ: أىمقل: ىم٤مل

، احلــدي٨م آظمـر إمم اًمدٟمــس ُمـ إبــٞمض اًمثــقب يــٜم٘مك يمــام ظمــٓم٤مي٤مي ُمـ ٟمــ٘مٜمل اًمٚمٝمــؿ

 ضمـ٤مء عمــ٤م احلــدي٨م؟ هذا قمــٓمؾ عمــ٤م صحٞمحٝمــام ذم وُمــًٚمؿ اًمٌخــ٤مري رواه طمــدي٨م هذا

: اًم٘مــ٤مئؾ وـهـق اًمًــالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل سمٕمد ٟمــزل صمــ٤مين وطمــل ـهـق اعمــذه٥م وـهـؾ، اعمـذه٥م ذم



ءة ذم اًمّمالة   20 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ؿمـ١مم ُمـ هذا إذنش، سمٕمدي ٟمٌل وٓ رؾمــقل ومال اٟمــ٘مٓمٕمــ٧م ىمد واًمرؾمــ٤مًم٦م اًمٜمٌــقة إن»

 ٓ يمــٞمػ، اعمـتٛمذهٌلم يمــؾ قمغم وأبدا دائٛمــ٤م ٟمــحـــ ٟمــٜمٙمره اًمذي اعمذهٌل اًمتـٕمّم٥م

 وجيـدون اًمًٜمــ٦م يمــت٥م يتــداوًمقن وـهـؿ ضمــٛمٞمٕم٤م اعمـًٚمٛملم قمغم ىمـرٟم٤م قمــنم أرسمٕمــ٦م ُم٣م

 طمــٜمٗمل وهذا سمٌمء يًــتٗمتح ٓ ُمــ٤مًمٙمٞمــ٤م هذا ئمــؾ صمــؿ اًمّمحٞمح٦م إطمــ٤مدي٨م هذه ومٞمٝمــ٤م

 وضمــٝم٧م سمـ٤مًمٚمٝمــؿ إٓ يــًتٗمتــح ٓ ؿمــ٤مومٕمل وهذا اًمٚمٝمـؿ سمًٌحــ٤مٟمؽ إٓ يًــتٗمتــح ٓ

 سملم خمػم اعمًٚمؿ، إومم إدقمــٞم٦م ُمــع اًمًٜم٦م ذم صمٌت٧م أظمــرى أدقمـــٞم٦م وـهـٜم٤مك، وضمــٝمل

 رء ذقمٞم٦م ُيٜمٙمر أن ٕطمـد ومٚمٞمس، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى وظمـػم وهذا وهذا هذا

 أن٤م اعمتـٕمّمـ٦ٌم اح٤مًمٙمـٞم٦م سمٕمض ي٘مقل أو، شم٘مقل يمام آؾمـــتٗمت٤مح أدقمٞمـ٦م إدقمـٞم٦م هذه ُمـ

 اح٤مًمٙمـٞم٦م ُمـ اعمـتٕمّم٦ٌم قمغم رد ُمـ اح٤مًمٙمـٞم٦م ُمـ احلـ٤مرض اًمٕمـٍم ذم وضمـد ٕنـف هذا اىمقل

 ًمِمخص اًمدٟمٞم٤م ذم شمـٕمّمٌف يقضمـف أن جي٥م وم٤معمـًٚمؿ، إطم٤مدي٨م هذه سمٕمض ًمردـهؿ

 ذيمرت طمٞم٨م اًمرمحـ قم٤ٌمد ُمـًجد ذم ُمـح٤مرضة أول أخ٘مٞم٧م يمـٜم٧م اًمذي وـهق واطمـد

 طمـتك اًمٜمـ٤مس أىم٤مشمـٚمؾ أن أُمــرُت » واًمًـالم اًمّمـالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـثؾ ُمـ يًتٗم٤مد إٟمـف هٜم٤مك

 إومم اجلـٛمٚم٦م ُمـ يًــتٗم٤مد أنـفش اهلل رؾمقل حمٛمدا وان اهلل إٓ إل ٓ أن يِمـٝمدوا

: اًمثـ٤مٟمٞم٦م اًمِمـٝم٤مدة ُمـ ويـًتٗم٤مد سم٤مًمٕم٤ٌمدة اهلل شمـقطمٞمد اهلل إٓ إل ٓ: إومم اًمِمـٝم٤مدة

 ٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن ومٙمام سم٤مٓشمــ٤ٌمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إومرادش اهلل رؾمقل حمٛمـدا وأن»

 قمغم جيـ٥م ومٙمـام آشمــ٤ٌمع ذم ًمف ؿمـريؽ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف يمـذًمؽ اًمٕمـ٤ٌمدة ذم ًمف ؿمـريؽ

 أن قمٚمٞمٝمـؿ جيـ٥م يمذًمؽ ؿمٞمئـ٤م سمف يِمـريمقن ٓ قمـ٤ٌمدشمـف ذم اهلل يقطمدوا أن اعمًٚمٛملم

 ُمٝمام اعمـًٚمٛملم ُمـ أطمــدا ُمٕمف ينميمقن وٓ اشمــ٤ٌمقمف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٗمردوا

 اًمتـقطمٞمد أدظمـٚمقا  اًمذيـ ُمـ يمثػم سمف أظمـؾ ىمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة هذه، يم٤ٌمرا أئٛم٦م يم٤مٟمقا 

 اًمًٜم٦م يتٌٕمقن ٓ اعمذهٌل اًمٗم٘مف قمغم ضمـٛمقدهؿ ذم وٚمقا  ًمٙمـ سم٤مًمٕم٤ٌمدة هلل وأظمـٚمّمقا 

 ومٕمـٚم٧م ومامذا درؾم٧م أنـؽ ُم٤مدام آٟمـٗم٤م ًمؽ ىمٚم٧ُم  وم٠منــ٤م ظمـ٤مًمٗمٝمـ٤م ىمد اعمذه٥م ٕن ح٤مذا؟

 اًمٙمـالم سم٤مب ُمـ ًمٖمـػمك وإٟمـام ًمٜمٗمـًؽ ًمٞمـس شم٠ًمل أنـؽ زم يتـٌلم إطمـ٤مدي٨م؟ هبذه

 اًم٘مدر وهبـذا اًم٘مـٌٞمؾ هذا ُمـ ؾمـ١ماًمؽ يٙمقن أن أرضمـقش، ضمـ٤مر ي٤م واؾمٛمـع اًمؽ احلٙمك»

  .اًمٕمــ٤معمٞمـــــ رب هلل واحلــٛمد يمـٗم٤مي٦م،

 (07 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 



ءة ذم اًمّمالة  22   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ؟ركعة كؾ مع التعقذ يرشع هؾ

 ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: ىمراءة ريمٕم٦م: يمؾ ُمع اًمتٕمقذ ُمنموقمٞم٦م قمـ اًم١ًمال: السائؾ

 اًمرضمٞمؿ؟ اًمِمٞمٓم٤من

 ُمـ ومٝمل اعمقوقع، ذم سيح ٟمٌص  ومٞمٝم٤م ًمٞمس ريمٕم٦م يمؾ ذم آؾمتٕم٤مذة: الشقخ

  اإلٟم٤ًمن يتٕمّم٥م أن أرى وٓ اًمٜمزاع، ُمقاـمـ
ٍ
 ي٠مظمذُ  وإٟمام اعمختٚمٗملم، اًمرأجلم ُمـ ًمٌمء

 يمؾ يدي سملم آؾمتٕم٤مذة أن زم شمٌلم واًمذي صدره، ًمف ويٜمنمح ٟمٗمًف إًمٞمف شمرشم٤مح ُم٤م

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ  اًْمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا:▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمراضمح هق ريمٕم٦م يمؾ ذم وم٤مِت٦م
ِ
 ًمٙمـ♂ سم٤ِمّللَّ

 وآطمتج٤مج آؾمتٜم٤ٌمط هق وإٟمام اًمرأي هذا قمغم يدل سيٌح  طمدي٨ٌم  هٜم٤مك ًمٞمس

 . أي٦م سمٕمٛمقم

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 بالبسؿؾة واإلرسار اجلفر

 هؾ ًمٚمًٌٛمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أيمؼم، اهلل: ي٘مقل يّمكم ي٠ميت ح٤م ًمإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :شمال

 إفمٝم٤مره٤م؟ أو إظمٗم٤مؤه٤م يّمح

ر هق إصح: الشقخ  صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ٕنف هب٤م، اجلٝمر وقمدم هب٤م اإلها

 أنف اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض وضم٤مءت هب٤م، ُيِنُّ  يم٤من أنف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن

 .اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمٗمتٝم٤م ُمع شمّمح، ٓ وٕمٞمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م هب٤م، جيٝمر يم٤من

، يم٤من اًمرؾمقل أن صم٧ٌم أن سمٕمد: ي٘مقًمق ح٤م سمٕمْمٜم٤م صمؿ  سمٕمض ذم صم٧ٌم ومٚمق ُيِنّ

 ُمًتٛمرة، ذيٕم٦م يٙمـ مل اجلٝمر أن قمغم وَمُتْحَٛمؾ اًمًٌٛمٚم٦م، ذم جيٝمر يم٤من أنف إطم٤مدي٨م

ر اًمِم٠من هق يمام ر هب٤م، سم٤مإلها  .اعمًتٛمرة اًمنميٕم٦م هق وم٤مإلها

 اجلٝمر أن قمغم إطم٤مدي٨م هذه مُحِٚم٧م جيٝمر، يم٤من أنف إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم صم٧ٌم وم٢مذا

 يدي سملم سمًٛمٚم٦م ىمراءة ومٞمف هٜم٤مك أن اًمٜم٤مس سمٕمض ًمتٕمٚمٞمؿ وإٟمام ُمًتٛمرًة، ذيٕم٦مً  يٙمـ مل



ءة ذم اًمّمالة   23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 يقضمد أن وومٕمالً  اًمًٌٛمٚم٦م، ي٘مرأ  يم٤من ُم٤م اًمرؾمقل إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد وإٓ اًمٗم٤مِت٦م،

 شمرون اعمٖمرب سمالد سمٕمض إمم ذه٧ٌم وإذا اح٤مًمٙمل، اعمذه٥م وهق اعمذاه٥م سمٕمض

 ح٤مذا؟ اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اًمٕم٤معملم، رب هلل احلٛمد أيمؼم، اهلل: هٙمذا ي٘مقل اإلُم٤مم

 ويم٤من آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء يدقمق يم٤من اًمرؾمقل أن صم٤مسمت٦م أطم٤مدي٨م قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م ٕنف

 سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، جيٝمر يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن صم٧ٌم ًمق أنف اعمٛمٙمـ ومٛمـ اهلل، سمًؿ ي٘مرأ 

 ذم وهق اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم صم٧ٌم ٕنف ًمٚمٜم٤مس، شمٕمٚمٞمامً  هب٤م جيٝمر يم٤من

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

ٛمٕمٜم٤م ويم٤من: »ىم٤مل واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر صالة ذم اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ي٘مرأ  ًْ  ومٝمقش أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م ُي

 .ضمٝمر

 طمتك أطمٞم٤مٟم٤ًم؟ أي٦م يًٛمٕمٝمؿ يم٤من ح٤مذا هي٦م، صالة واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة أن ُمع

 ح٤م ٕهنؿ ي٘مرأ، يم٤من ؾمقرة أيِّ  ُمـ يٕمرومقا  طمتك صمؿ أوًٓ، اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ي٘مرأ  أنف يٕمرومقا 

 ي٘مرأ  يم٤من ؾمقرة أي ُمـ أنف يٕمرومقا  حيٗمٔمقن، يم٤مٟمقا  أهنؿ سم٥ًٌم يٕمرومقا  أي٦م يًٛمٕمقا 

 .اًمًالم قمٚمٞمف

 أضمؾ ُمـ ذًمؽ ومٙم٤من أطمٞم٤مٟم٤ًم، جيٝمر يم٤من اًمرؾمقل أن - يث٧ٌم ومل - صم٧ٌم ًمق: وم٢مذاً 

 ذم ضم٤مء ح٤م وًمذًمؽ ٓ، ُمًتٛمرة، ؾمٜم٦م شمّمػم أهن٤م اًمتًٜملم أضمؾ ُمـ يٙمـ ومل اًمتٕمٚمٞمؿ،

 مهللا سمًٌح٤مٟمؽ أطمٞم٤مٟم٤مً  جيٝمر يم٤من اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن وهمػمه ُمًٚمؿ صحٞمح

 ُم٤مذا يٕمٚمٛمٝمؿ أجْم٤مً  ح٤مذا؟ اجلٝمر، ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م سم٠من ي٘مقل أطمد ُم٤م هذه أن ُمع وسمحٛمدك،

 .اًمٗم٤مِت٦م يدي سملم ي٘مرأ 

 صحٞمح طمدي٨م أي يقضمد ٓ ًمٙمـ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، اجلٝمر ذم رء صح ًمق ومٝمٙمذا

 .إـمالىم٤مً 

 ( 11: 29: 56/ 254/ واًمٜمقر اهلدى) 



ءة ذم اًمّمالة  24   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 لألعاجؿ تعؾؿفا ووجقب ركعة كؾ يف ووجقهبا الػاحتة ركـقة

 إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ ريمـ وهل ُمٜمٝم٤م، واًمًٌٛمٚم٦م سمتامُمٝم٤مش اًمٗم٤مِت٦م» ؾمقرة ي٘مرأ  صمؿ

 .طمٗمٔمٝم٤م إقم٤مضمؿ قمغم ومٞمج٥م هب٤م،
 .ريمٕم٦م يمؾ ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة ودم٥م

 [.51 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 آيةً  آيةً  الؼراءة  

 : 52 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 اهلل سمًؿ: »ومٞم٘مقل ،.آي٦م يمؾ رأس قمغم ي٘مػ آي٦م، آي٦م ي٘مٓمٕمٝم٤م أن ىمراءهت٤م ذم واًمًٜم٦م

  احْلَْٛمدُ : ▬ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، صمؿش اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
: ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، صمؿ ،♂اًْمَٕم٤معَم

ـِ ▬ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، صمؿ ،♂اًمرَّ ي  إمم وهٙمذا ي٘مػ، صمؿ ،♂اًمدِّ

 .آظمره٤م
 سمام يّمٚمٝم٤م وٓ أي، رؤوس قمغم ي٘مػ يمٚمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمراءة يم٤مٟم٧م وهٙمذا

 .هب٤م اعمٕمٜمك ُمتٕمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م وإن سمٕمده٤م،

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ؿِ : ▬آي٦م آي٦م وُي٘مٓمٕمٝم٤مش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ي٘مرأ  صمؿ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  صمؿ ي٘مػ، صمؿ] ،♂اًمرَّ

  احلَْٛمدُ :[ ▬ي٘مقل
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ـِ :[ ▬ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، صمؿ] ،♂اًمَٕم٤معَم مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  صمؿ] ،♂اًمرَّ

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ :[ ▬ي٘مقل صمؿ ي٘مػ، ي  يم٤مٟم٧م ويمذًمؽ. اًمًقرة آظمر إمم وهٙمذا ،♂اًمدِّ

 .سمٕمده٤م سمام َيِّمُٚمٝم٤م وٓ أي، رؤوس قمغم ي٘مػ يمٚمٝم٤م: ىمراءشمف
: سمـ ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚمؼ وهذا. آي٦م آي٦م ىمراءشمف ي٘مٓمع يم٤من: احلدي٨م راوي٦م ىمقل سمدًمٞمؾ

 .اًمتحديد ـمريؼ قمغم ٓ اعمث٤مل: ؾمٌٞمؾ قمغم شمٚمتٝم٤م وإٟمامش اًمَٗم٤مِِت٦َم»



ءة ذم اًمّمالة   25 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 أي٤مت: رؤوس قمغم اًمقىمقف: إومْمؾ هق وهذاش: 0/025ش  »اًمزاد»  ذم ىم٤مل

 واعم٘م٤مصد، إهمراض، شمتٌع إمم اًم٘مراء سمٕمض وذه٥م. سمٕمده٤م سمام شمٕمٚم٘م٧م وإن

 .اٟمتٝم٤مئٝم٤م قمٜمد واًمقىمقف

 ؿمٕم٥م»  ذم اًمٌٞمٝم٘مل ذًمؽ ذيمر وممـ أومم: وؾمٜمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هدي واشم٤ٌمع

 .سمٕمده٤م سمام شمٕمٚم٘م٧م وإن أي: رؤوس قمغم اًمقىمقف ورضمح وهمػمه،ش  اإليامن

 وىمػ اًمٗمقاصؾ قمغم اًمقىمػ أن قمغم اًم٘مراء أمجع: »اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وىم٤مل

 .شسمٕمده٤م سمام شمٕمٚم٘م٧م وًمق طمًـ:
 ([0/293) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 (الديـ يقم َمؾِؽ) قراءة

 :53 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .شُمٚمِؽ» وش ُم٤مًمؽ» ىمراءهت٤م وجيقز

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ـِ  َيْقمِ   َُمٚمِِؽ : ▬ي٘مرؤه٤م شم٤مرة ويم٤من ي ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬وشم٤مرة ،♂اًمدِّ ي  .♂اًمدِّ
 ♂. َُم٤مًمِِؽ : ▬آظمرون وىمرأ  اًم٘مراء، سمٕمض ىمراءة وهل سم٤مًم٘مٍم،: َُمٚمِؽ

: وي٘م٤مل اًمًٌع، ذم ُمتقاشمر صحٞمح ويمالمه٤مش: 0/24» يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 .وسم٢مؾمٙم٤مهن٤م اًمالم سمٙمن♂ َُمٚمِِؽ ▬
 َيْقمِ  َُمٚمِِٙمل: ▬وم٘مرأ  اًمٙم٤مف: يمنة ٟم٤مومع وأؿمٌع. أجْم٤مً ♂ ُمٚمٞمؽ: ▬وي٘م٤مل

ـِ  ي  ويمالمه٤م - اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ ُمرضمحقن اًم٘مراءشملم ُمـ يمالً  رضمح وىمد ،♂اًمدِّ

: وًم٘مقًمف احلرُملم، أهؾ ىمراءة ٕهن٤م :♂َُمٚمِِؽ : ▬اًمزخمنمي ورضمح ،- طمًٜم٦م صحٞمح٦م

ـِ ▬ َ
ِ
 ♂. اًمٞمَْقمَ  اعمُْٚمُؽ  عم

 قمٌد أبق صمٜم٤م: ىم٤مل طمٞم٨م همري٤ًٌم: ؿمٞمئ٤مً  ذًمؽ ذم داود أيب سمـ سمٙمر أبق روى وىمد: ىم٤مل



ءة ذم اًمّمالة  26   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ف أيب قمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمدي قمـ اًمقه٤مب قمٌد صمٜم٤م: إزدي اًمرمحـ  اسمـ قمـ اعمَُٓمرِّ

 يزيد واسمٜمف وُمٕم٤موي٦م، وقمثامن، وقمٛمر، سمٙمر، وأب٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: سمٚمٖمف أنف ؿمٝم٤مب

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  ي  ♂.اًمدِّ

 .ُمروان♂ َُمٚمِِؽ : ▬أطمدث ُمـ وأول: ؿمٝم٤مب اسمـ ىم٤مل
 .أقمٚمؿ واهلل. ؿمٝم٤مب اسمـ قمٚمٞمف يٓمٚمع مل ىمرؤوه: ُم٤م سمّمح٦م قمٚمؿ قمٜمده ُمروان: ىمٚم٧م
 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: ُمردويف اسمـ أورده٤م ُمتٕمددة ـمرق ُمـ روي وىمد

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬ي٘مرؤه٤م ي  .ـها♂. اًمدِّ
 أصح سم٢مؾمٜم٤مد - ؾمٞم٠ميت يمام - أجْم٤مً  داود أبق رواه هذا، اًمزهري وطمدي٨م: ىمٚم٧م

 .اسمٜمف إؾمٜم٤مد ُمـ

 اًمّمٛمد قمٌد ـمريؼ ُمـش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف ُم٤م: اًمٓمرق شمٚمؽ وُمـ: ىمٚم٧م

 .اعم٘مري اًمٕمزيز قمٌد سمـ

 زم وم٘م٤مل - ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمح٤مق أظمل - ؾمٚمٞمامن سمـ ـمٚمح٦م قمغم اًم٘مرآن ىمرأت: ىم٤مل

 .همزوان سمـ اًمَٗمّٞم٤مض قمغم ىمرأت: ـمٚمح٦م

ف سمـ ـمٚمح٦م قمغم ىمرأت: اًمَٗمّٞم٤مض وىم٤مل  .اًمٞم٤مُمل ُُمٍَمِّ
ـَ  حيٞمك قمغم ىمرأت: ـمٚمح٦م وىم٤مل  سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمغم وصم٤مب سمـ حيٞمك وىمرأ  وصم٤َّمب، سم

 قمغم ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وىمرأ  ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد قمغم ىمٞمس سمـ قمٚم٘مٛم٦م وىمرأ  ىمٞمس،

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي ♂ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعَمْٖمُْمقِب  هَمػْمِ . ▬سم٤مًٕمػ :♂اًمدِّ

 .ظمٗمض

 اًمّمٛمد قمٌد صمٜم٤م: اًمرازي ٟم٤ٌمشم٦م سمـ حمٛمد ٟم٤م: اًمرازي ؾمٕمٞمد سمـ قمكم صمٜم٤م: اًمٓمؼماين ىم٤مل

 .سمف
 مل ؾمٚمٞمامن سمـ وـمٚمح٦م اًمّمٛمد، وقمٌد ٟم٤ٌمشم٦م، سمـ حمٛمد وم٢من وٕمٞمػ: ؾمٜمد وهذا

 .ُمٕمروومقن صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞمفَ  شمرمجٝمؿ، ُمـ أضمد



ءة ذم    27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالةيمت٤مب اًم٘مرا

 ،ش7/2ش »اعمّم٤مطمػ» ذم داود أيب واسمـ ،شاًمٗمقائد» ذم اًمرازي مت٤مم روى وىمد

 َيْقمِ  َُمٚمِِؽ : ▬ىمراءةش 2/230» احل٤ميمؿ و ،ش0/014ش »أصٌٝم٤من أظم٤ٌمر» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق

ـِ  ي  .اًمذهٌل وواوم٘مف. صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد♂ اًمدِّ

 .♂شَُم٤مًمِِؽ : ▬يم٤مٕومم ُمتقاشمرة: اًم٘مراءة وهذه»
 ([0/297) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

كـقة   ة▬ ر   وفضائؾ فا ♂الَػاحِتَ

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ي٘مقل ومٙم٤من اًمًقرة: هذه ؿم٠من ُمـ ُيَٕمّٔمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ومٞمٝم٤م اًمرضمؾ ي٘مرأ  ٓ صالة دمزئ ٓ: ًمٗمظ وذم[ش. ومّم٤مقمداً ش ]اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ[ ومٞمٝم٤م]

 :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل صالة صغم ُمـ: »ي٘مقل وشم٤مرةش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ

 .شمت٤مم همػم ظِمداج: هل ظِمداج، هل ظِمداج، ومٝمل
 ش.مت٤مم همػم: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف ذًمؽ أيمد وىمد ٟم٤مىمّم٦م،: أي: ظمداج

 أظمدضم٧م: ىمقهلؿ ذًمؽ ُمـ. واًمٗم٤ًمد اًمٜم٘مّم٤من: واخلداج: »اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

 .شوم٤مؾمد ٟمت٤مج وذًمؽ اخلٚمؼ، مت٤مم وىمٌؾ وىمتٝم٤م، مت٤مم ىمٌؾ وًمدت إذا: وظمدضم٧م اًمٜم٤مىم٦م
 ُمـ سمٖمػمه٤م ومٞمٝم٤م ىمرأ  وإنْ  :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ي٘مرأ  مل ُمـ صالة وم٤ًمد قمغم دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م

 ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمؽمك اًمّمالة ٟمٗمك وم٢مٟمف ىمٌٚمف: اًمذي احلدي٨م أجْم٤مً  ذًمؽ قمغم ويدل. اًم٘مرآن

د أن واًمٔم٤مهر  ُمـ زقمؿ وىمد: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل صمؿ. ؾمٞم٠ميت ح٤م يمامهل٤م: ٓ يمٚمٝم٤م ٟمٗمل: اعمرا

 يدلش. ظمداج: »ىمقًمف أن اًمّمالة ذمش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م» ىمراءة - يٗمرض: أي - يقضم٥م مل

 .ضم٤مئزة اًمٜم٤مىمّم٦م واًمّمالة اًمٜم٘مّم٤من، ٕنف اًمّمالة: ضمقاز قمغم
 وُمـ شمتؿ، مل صالة ٕهن٤م اًمّمالة: دمقز ٓ أن يقضم٥م واًمٜمٔمر وم٤مؾمد، ِتٙمؿ وهذا

 ُمـ ٟم٘مالً  :شآؾمتذيم٤مر» ُمـ ـها. إقم٤مدهت٤م ومٕمٚمٞمف يتٛمٝم٤م: أن ىمٌؾ صالشمف ُمـ ظمرج

 ش. 93ش »اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ»
 واًمِم٤مومٕمل، ُم٤مًمؽ،: همػمه٤م جيزئ ٓ وأنف ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ومروٞم٦م إمم ذه٥م وىمد



ءة ذم اًمّمالة  28   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ش اعمجٛمقع» ذم يمام - سمٕمدهؿ وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء: ومجٝمقر وأمحد،

د إن: وىم٤مًمقا  ىمٌٚمف، اًمذي وسم٤محلدي٨م احلدي٨م، هبذا واطمتجقا  ،-ش 3/327» : سمف اعمرا

ش. دمزئ ٓ: »أظمر سم٤مًمٚمٗمظ ذًمؽ وأجدوا يمامهل٤م،: ٓ صحتٝم٤م، أو اًمّمالة ذات ٟمٗمل

 .اعمراد وهق إضمزاءه٤م: ومٜمٗمك
 ومروٞمتٝم٤م ٓ :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة سمقضمقب وم٘م٤مٓ وحمٛمد طمٜمٞمٗم٦م، أبق ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ

 اًمّمالة سمّمح٦م وىم٤مًمقا  ،- واًمٗمرض اًمقاضم٥م سملم اًمتٗمريؼ ذم اصٓمالطمٝمؿ قمغم سمٜم٤مءً  -

د سم٠من احلدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا  سمؽميمٝم٤م،  .يم٤مُمٚم٦م صالة ٓ: أي اًمٙمامل: ٟمٗمل: سمف اعمرا
 اًمٗمٝمؿ، إمم واًم٤ًمسمؼ اًمٔم٤مهر وظمالف احل٘مٞم٘م٦م، ظمالف سم٠منف اجلٛمٝمقر وأضم٤مب

 قمٜمف اجلقاب وؾمٛمٕم٧م - اًمؼم قمٌد اسمـ قمـ ذيمرٟم٤مه سمام اًمث٤مين احلدي٨م قمـ أجْم٤مً  وأضم٤مسمقا 

. ىمّمػمات آي٤مت صمالث: هب٤م إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ اًمتل اًم٘مراءة ومرض إن: وىم٤مًمقا  ،-

 واطمتجقا ♂. َٟمَٔمرَ  صُمؿَّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمحق وًمق واطمدة: آي٦م: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ رواي٦م وذم

َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُؤوا: ▬سم٘مقًمف ذًمؽ قمغم ـَ  شَمٞمَنَّ  ♂. اًمُ٘مْرآنِ  ُِم

 ذم ٓ اًمٚمٞمؾ: ىمٞم٤مم ذم وردت أي٦م أن: إول: وضمقه ُمـ ٟمٔمر آؾمتدٓل هذا وذم

 َأنََّؽ  َيْٕمَٚمؿُ  َرسمََّؽ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل :- أي٦م ؾمٞم٤مق ُمـ اعمت٤ٌمدر هق يمام - اًم٘مراءة شم٘مدير

ـْ  َأْدَٟمك شَمُ٘مقمُ  ـَ  َوـَم٤مئَِٗم٦مٌ  َوصُمُٚمثَفُ  َوٟمِّْمَٗمفُ  اًمٚمَّٞمْؾِ  صُمُٚمثَل ُِم ـَ  ُِم ِذي ُ  َُمَٕمَؽ  اًمَّ رُ  َواّللَّ  اًمٚمَّٞمَْؾ  ُيَ٘مدِّ

ـْ  َأنْ  قَمٚمِؿَ  َواًمٜمََّٝم٤مرَ  َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُؤوا قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  وَمت٤َمَب  ُِتُّْمقهُ  ًَم ـَ  شَمٞمَنَّ  .أي٦م♂ . .. اًمُ٘مْرآنِ  ُِم
 ،ش069 - 068/ 2» ُمًٚمؿ أظمرضمف ُم٤م وهق ٟمزوهل٤م: ؾم٥ٌم أجْم٤مً  ًمذًمؽ ويدل

 - قم٤مئِم٦م قمـ - قم٤مُمر سمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد قمـ طمدي٨م ذم وهمػممه٤مش 3 - 2» ٟمٍم واسمـ

: شم٘مرأ  أخ٧ًم: وم٘م٤مًم٧م ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمٞم٤مم قمـ أنٌئٞمٜمل! اعم١مُمٜملم أم ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل

٤َم َي٤م▬ ُؾ  َأُّيُّ ُمِّ  .سمغم: ىمٚم٧م ؟♂اعمُزَّ

 اهلل ٟمٌل وم٘م٤مم اًمًقرة: هذه أول ذم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم اومؽمض وضمؾ قمز اهلل وم٢من: ىم٤مًم٧م

 .ملسو هيلع هللا ىلص
 اهلل أنزل طمتك اًمًامء ذم ؿمٝمراً  قمنم اصمٜمل ظم٤ممتتٝم٤م اهلل وأُمًؽ طمقًٓ، وأصح٤مسمف

 .احلدي٨م. .. ومريْم٦م سمٕمد شمٓمققم٤مً  اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ومّم٤مر اًمتخٗمٞمػ: اًمًقرة هذه آظمر ذم



ءة ذم اًمّمالة   29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 اًمّمالة قمـ قمؼم اًمٚمٞمؾ: صالة ُمـ ًمٙمؿ شمٞمن ُم٤م ومّمٚمقا : أي٦م ومٛمٕمٜمك هذا: ومٕمغم

 .شاعمٕم٤مين روح» ذم احلٜمٗمل أًمقد ىم٤مًمف. أريم٤مهن٤م سم٤ًمئر قمٜمٝم٤م قمؼم يمام سم٤مًم٘مراءة،
 يم٘مقًمف اًمنمع: ٟمّمقص ذم يمثػم ُمٜمف وهذا اًمٙمؾ، وإرادة اجلزء إـمالق ُمـ وم٤مٔي٦م

 قمغم اًمٙمالم: وىمٞمؾ: »أًمقد ىم٤مل صمؿ. اًمٗمجر صالة: أي♂ اًمَٗمْجرِ  َوىُمْرآنَ : ▬شمٕم٤ممم

ـْ  طم٘مٞم٘متف:  .ـهاش. اًمًٞم٤مق ُم٘مت٣م قمـ سُمْٕمدٌ  وومٞمف. سمٕمٞمٜمٝم٤م اًم٘مرآن ىمراءة ـمٚم٥م ُِم
 اًم٘مراءة إجي٤مب ذم اًمرأي أصح٤مب سمٕمض اطمت٩م وىمد: »اهلل رمحف ٟمٍم اسمـ وىم٤مل

 هلذه ُمت٠موًملمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة ومرض وم٠مؾم٘مٓمقا  :شأي٦م هبذه» اعمٙمتقسم٤مت اًمّمٚمقات ذم

 وم٤مِت٦م: »سمـ ي٘مرأ  ٓ أن قمٚمٞمف وٓ اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن مم٤م ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف إٟمام: وم٘م٤مًمقا  أي٦م،

: صمؿش. اًمٙمت٤مب  ـمقيٚم٦م سمآج٦م أو ومّم٤مقمدًا، آي٤مت سمثالث ي٘مرأ  أن سمد ٓ: وم٘م٤مًمقا  ٟم٤مىمْمقا

َت٤منِ : ▬ٟمحق ىمّمػمة سمآج٦م ىمرأ  وم٢من اًمٙمرد، آي٦م أو اًمديـ، آي٦م: ٟمحق  مَلْ ▬ و ،♂ُُمْدَه٤مُمَّ

 إٟمام رء: ذم اعمٙمتقسم٤مت اًمّمٚمقات ذم اًم٘مراءة ُمـ أي٦م هذه وًمٞم٧ًم جيز، مل :♂َيٚمِدْ 

 اًمّمٚمقات ذم اًم٘مراءة أظمذت وإٟمام اًمٚمٞمؾ، سم٘مٞم٤مم - أقمٚمٛمتؽ ُم٤م قمغم - أي٦م أنزًم٧م

 اًمّمالة ذم ُم٤م وؾم٤مئر واًمًجقد، اًمريمقع، قمدد أظمذ يمام :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اعمٙمتقسم٤مت

 اًم٘مرآن ُمـ رء ىمراءة قمٚمٞمف يتٞمن مل قمٛمـ ظمؼموٟم٤م: هلؿ وي٘م٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ

 ىمراءة ُمـ طمددشمؿ: ُم٤م ُم٘مدار يتٙمٚمػ أن قمٚمٞمف شمقضمٌقن هؾ خيػ: ومل اًمّمالة، ذم

: ىمٞمؾ. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  وم٢من! يتٞمن؟ ومل قمٚمٞمف، ذًمؽ صم٘مؾ وإن ـمقيٚم٦م: آي٦م أو آي٤مت، صمالث

 ذم شمٞمن ُم٤م سم٘مراءة اهلل أُمره وإٟمام قمٚمٞمف، يتٞمن مل ُم٤م ىمراءة قمٚمٞمف أوضمٌتؿ أجـ ُمـ

 ويريمع،ش أخػ: »ي٘مقل أن اًمّمالة اومتتح إذا ًمٚمٛمّمكم دمٞمزوا أن ويٚمزُمٙمؿ! زقمٛمٙمؿ؟

 ُمـ وظمرضمقا  اًمًٜم٦م، ظم٤مًمٗمقا  ذًمؽ: أضم٤مزوا وم٢مذا. ذًمؽ ُمـ أيمثر قمكم يتٞمن مل: وي٘مقل

 [. سمتٍمف]ـهاش. اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمقل
 ش. أخػ: »اعمّمكم ىمقل إن: سم٘مقهلؿ قمٜمف جيٞمٌقا  أن هلؿ إظمػم اإلًمزام وهذا: ىمٚم٧م

 .ذيمرَت  ُم٤م يٚمزُمٜم٤م ومال أي٦م، شمِمٛمٚمف ومال قمروم٤ًم: سم٘مراءة ًمٞمس
 .قمٚمٞمف هلؿ ضمقاب ٓ ىمقي، إًمزام ومٝمق ىمٌٚمف: اًمذي اإلًمزام وأُم٤م
 :- زقمٛمقا  يمام - اًم٘مراءة شم٘مدير ذم واردة أي٦م أن - ضمدًٓ  - ؾمٚمٛمٜم٤م: اًمث٤مين اًمقضمف



ءة ذم اًمّمالة  31   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 وم٘مدره٤م ُمٕم٤مرض، قم٤مروٝمؿ ومٚمق آي٤مت؟ صمالث أو سمآج٦م، ذًمؽ شم٘مدير هلؿ أجـ ومٛمـ

 اًمّمحٞمح واًمٜمٔمر! وسمٞمٜمٝمؿ؟ سمٞمٜمف اًمٗمرق وُم٤م جيٞمٌقٟمف؟ ومٌامذا سم٧ًم: أو سم٠مرسمع، أو سمآجتلم،

 ِتديد، سمدون اًم٘مراءة: ُمـ شمٞمن ُم٤م اعمٗمروض أن - اًمتًٚمٞمؿ هذا قمغم سمٜم٤مء - ي٘متيض

ٌََ٘مَرة» سمًقرة ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف ُمٞمًقراً  يم٤من ومٛمـ اعمّمٚملم، سم٤مظمتالف خيتٚمػ وذًمؽ  -ش اًم

 .سمف ي٘مقًمقن ٓ مم٤م وهذا. هب٤م ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف ومٞمٗمؽمض :- ُمثالً 
ٌُقا : ي٘م٤مل أن: اًمث٤مًم٨م اًمقضمف  شمٗمٞمد ُم٤م ومٖم٤مي٦م صحٞمح: أي٦م ُمـ ومٝمٛمتٛمقه ُم٤م أن َه

 اًمّمالة ًمٌٓمالن اعمًتٚمزم سمريمٜمٞمتٝم٤م، اًم٘مقل ًمٙمؿ أجـ ومٛمـ ريمٜمٞمتٝم٤م: ٓ اًم٘مراءة، ومروٞم٦مَ 

 ُمًٚمؿ أظمرضمف -ش. سم٘مراءة إٓ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف هق: ىم٤مًمقا  وم٢من! سمؽميمٝم٤م؟

 .- هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػمهش 2/01»

 طمج٦م ومال :- ُمْم٧م وىمد - إظمرى أطم٤مديثف ذم هريرة أبق ىمٞمده ُمٓمٚمؼ، هذا: ىمٚمٜم٤م

 .ومٞمف ًمٙمؿ
 وُمٜمٝمؿ سمريمـ: ًمٞم٧ًم أهن٤م إمم احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م سمٕمض ذه٥م هذا أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف

 -ش 319 ،0/318ش »اًمرائؼ اًمٌحر» ذم يمام -ش اًم٘مدد احل٤موي» ص٤مطم٥م اًمٖمزٟمقي

 ومل سمآرائٝمؿ، أي٦م ىمٞمدوا أهنؿ ؾمٚمػ مم٤م شمٌلم ىمد: اًمراسمع اًمقضمف: - وهق - ٟم٘مقل صمؿ

 شم٘مٞمٞمده٤م: ُمـ سمد وٓ يم٤من إذا: ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذٍ . ذيمرٟم٤م ُم٤م ًمزُمٝمؿ وإٓ: ُمٓمٚم٘م٦م، يدقمقه٤م

. اعمحض سم٤مًمرأي شم٘مٞمٞمده٤م ُمـ ظمػم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح سم٤مًمٜمص ومت٘مٞمٞمده٤م

 ٓ. اًم٘مرآن قمغم سمف اًمزي٤مدة جيقز وٓ آطم٤مدي، ظمؼم ٕنف جيقز: ٓ ذًمؽ إن: وىمقهلؿ

 :ٟم٘مقل ٕنٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم: يٗمٞمدهؿ

: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ًمف، سمٞم٤من هق سمؾ اًم٘مرآن: قمغم زائداً  ؿمٞمئ٤مً  ًمٞمس اخلؼم هذا إن

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَْزًْمٜم٤َم▬ َ  اًمذِّ َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  ♂. إًَِمٞمُْٝمؿْ  ُٟمزِّ
 سم٤مخلؼم قمٚمٞمف اًمزي٤مدة جيقز ٓ أنف قمغم اًمدًمٞمؾ ومام اًم٘مرآن: قمغم زي٤مدة أنف ؾمٚمٛمٜم٤م إن صمؿ

 ىمرروه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هذه ظم٤مًمػ ُمـ أول هؿ احلٜمٗمٞم٦م أن وأقمت٘مد! اًمّمحٞمح؟

 سمؾ اًمّمحٞمح: احلدي٨م قمغم اقمتامداً  اًم٘مرآن، قمغم زادت أطمٙم٤مم ُمـ ومٙمؿ سم٠منٗمًٝمؿ:

 ! ذًمؽ قمغم إُمثٚم٦م ًميب اعم٘م٤مم يتًع وٓ اعمقاىمػ: ُمـ يمثػم ذم اعمحض اًمرأي وقمغم



ءة ذم اًمّمالة   30 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

: وىمد أُم٤م سمآرائٝمؿ، أي٦م قمغم يزيدوا مل أهنؿ ًمق ذًمؽ ىمقهلؿ يٜمٗمٕمٝمؿ إٟمام صمؿ  ومٕمٚمقا

: - وهق - ٟم٘مقل أن٤م قمغم :- خيٗمك ٓ يمام - أومم سم٤مب ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وارد قمٚمٞمٜم٤م أوردوه ومام

ٚمِّؿ ٓ إٟمٜم٤م: اخل٤مُمس اًمقضمف ًَ  مجع قمـ يمثػمة ـمرىم٤مً  ًمف ذيمرٟم٤م وم٘مد آطم٤مدي: احلدي٨م أن ُٟم

 وإٟمام اًمٗم٘مٝم٤مء، ذًمؽ ىم٤مل وإٟمام آطم٤مدي٤ًم: ظمؼماً  يمقٟمف ُمـ ىمٓمٕم٤مً  هب٤م خيرج اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 ومٚمٞم٧ًم احلدي٨م: ذم أىمقاهلؿ وأُم٤م اًمٗم٘مف، ُمـ اظمتّم٤مصٝمؿ هق ومٞمام سم٘مقهلؿ ي١مظمذ

 سم٠مطم٤مدي٨م حيتجقن اًمذيـ اًمٗم٘مف قمغم اجل٤مُمديـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يم٤مٟمقا  إذا ٓؾمٞمام سمحج٦م،

 خم٤مًمٗم٤مً  ىمقهلؿ يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ ،- احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء يم٠مهمٚم٥م - ُمقوققم٦م سمؾ وٕمٞمٗم٦م:

 - احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم أُمػم هذا يم٤من إذا إظمص وقمغم احلدي٨م، أئٛم٦م سمٕمض ًم٘مقل

شمر: احلدي٨م هذا أن قمغم ٟمص وم٘مد :- اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم وهق  ضمزء» ذم وم٘م٤مل ُمتقا

شمرش: »4ش »اًم٘مراءة  .شاًم٘مرآن أم» سم٘مراءة إٓ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اخلؼم وشمقا
 .أنٗمًٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م ىمقاقمد قمغم اًم٘مرآن: قمغم اخلؼم هبذا اًمزي٤مدة جيقز وطمٞمٜمئذٍ 
رشمٜمل وىمد داً  اًم٘مقاقمد هذه سمٕمض ذيمَّ : اًم٤ًمدس اًمقضمف: وهق قمٚمٞمٝمؿ، يِرد آظمر إيرا

 وم٢مذا. اًمدًٓم٦م ىمٓمٕمل اًمثٌقت، ىمٓمٕمل سمدًمٞمؾ صم٧ٌم ُم٤م: اًمٗمرض أن احلٜمٗمٞم٦م أصقل ذم ضم٤مء

 ُّيٛمٜم٤م واًمذي. قمٜمدهؿ اًمقاضم٥م سمف يث٧ٌم سمؾ اًمٗمرض، يث٧ٌم مل اًمنمـملم: أطمد يقضمد مل

 .اًمث٤مين اًمنمط اٟمتٗم٤مء اعم٘م٤مم هذا ذم

 شمٕم٤ممم أُمر وم٘مد♂. َواْٟمَحرْ  ًمَِرسمَِّؽ  وَمَّمؾِّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: ذًمؽ قمغم إُمثٚم٦م وُمـ

َـّ  اًمٜمحر، ومروٞم٦م يٗمٞمد سمٔم٤مهره ومٝمق سم٤مًمٜمحر،  هذا ذم اظمتٚمٗمقا  اعمٗمنيـ اًمٕمٚمامء وًمٙم

 اًمٙمثػم، اخلػم ُمـ أقمٓم٤مه ُم٤م قمغم هلل ؿمٙمراً  ُمٓمٚمؼ: ٟمحر أنف إمم سمٕمْمٝمؿ ومذه٥م اًمٜمحر:

: أي :♂وَمَّمؾِّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف سمدًمٞمؾ إوحك: قمٞمد ذم اًمٜمحر أنف إمم آظمرون وذه٥م

 ي٘مقًمقا  ومل إوحك، قمٞمد ذم اًمٜمحر وم٠موضمٌقا  احلٜمٗمٞم٦م: ىم٤مل وهبذا. اًمٕمٞمد صالة

 .ىمٓمٕمٞمَّٝم٤م ٓ اًمدًٓم٦م، فمٜمل أي٦م ُمٗمٝمقم ضمٕمؾ اًمذي آظمتالف هلذا سمٗمروٞمتف:

َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُؤوا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف إن: ٟم٘مقل قمٚمٞمف وسمٜم٤مء ـَ  شَمٞمَنَّ  فمٜمل هق♂. اًمُ٘مْرآنِ  ُِم

 طمٞمٜمئذٍ  يًت٘مٞمؿ ومال ،- احلٜمٗمٞم٦م ومٝمؿ ُم٤م ظمالف اًمّمحٞمح أن ُمع - ؾمٌؼ ح٤م اًمدًٓم٦م:

 ُمـ أي٦م ؾمٚمٛم٧م وم٘مد وضمقهب٤م، قمغم شمدل سمؾ اًم٘مراءة: ومروٞم٦م قمغم هب٤م آطمتج٤مج



ءة ذم اًمّمالة  32   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 ظمِمٞم٦م سمف: ي٠مظمذوا مل وهؿ فم٤مهره، قمغم سمف إظمذ ووضم٥م احلدي٨م، ُمع اًمتٕم٤مرض

د سم٠من شم٠مويٚمف إمم دومٕمٝمؿ اًمذي وهق اًمتٕم٤مرض،  وىمد. - ؾمٌؼ يمام - اًمٙمامل ٟمٗمل: سمف اعمرا

 طمّ٘مؼ وم٘مد اًمٙمامل: وأُم٤مش: ُم٤مضمف اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم احلٜمٗمل اًمًٜمدي احلًـ أبق ىم٤مل

 حيٛمؾ اًمِم٤مرع يمالم ذم واًمقضمقد سمدًمٞمؾ، إٓ إًمٞمف يّم٤مر ٓ خم٤مًمػ، ٕنف وٕمَٗمف: اًمٙمامُل 

 ًمٚمّمالة، اًمنمقمل اًمقضمقد ٟمٗمل احلدي٨م ومٛم١مدى. احلز دون اًمنمقمل: اًمقضمقد قمغم

 ُمـ أنف أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مًمف وُم٤م. اًمّمح٦م ٟمٗمل ومتٕملم :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل اًمتل

 ُمٜمف يٚمزم ومال :- اًمٗمٕمؾ يقضم٥م وإٟمام اًمٕمٚمؿ: يٗمٞمد ٓ فمٜمل، وهق - أطم٤مد طمدي٨م

 .آومؽماض
 وُمدًمقًمف آظمر، سمٌمء ٓ سمٛمدًمقًمف، اًمٕمٛمؾ يقضم٥م أنف اعمٓمٚمقب ذم يٙمٗمل أنف: ومٗمٞمف

 اًم٘مقل يقضم٥م سمف: اًمٕمٛمؾ ومقضمقب ،شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل صالة صح٦م قمدم

 .اعمٓمٚمقب وهق اًمّمالة، شمٚمؽ سمٗم٤ًمد
 ٟمٕمؿ:ش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل إذا اًمّمالة سمٓمالن يٗمٞمد احلدي٨م أن وم٤محلؼ

 اإلُم٤مم وىمرأه٤م ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» شمرك إذا اعم٘متدي: ىمراءة اإلُم٤مم ىمراءة: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 .شاٟمتٝمك»
 . (0)اهلل رمحف اًمًٜمدي ُمـ سمديع ِت٘مٞمؼ وهذا

 ُمـ رء زي٤مدة سمٗمروٞم٦م اًم٘مقَل  اجلٛمٝمقر ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م أخزم وىمد هذا،

                                                           

 ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف اًمٙمريٛم٦م أي٦م إـمالق شم٘مٞمٞمد اؾمتج٤مزوا ُم٤م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م ُمـ واًمٕمج٥م  (0)

 ش.اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: سمـ إٓ صالة

 وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف قمٛمقُمٝم٤م ظمّمّمقا  سمٞمٜمام ،صحتف قمغم ُمتٗمؼ أنف ُمع

 ش.ىمراءة ًمف اإلُم٤مم

 .- ؾمٞم٠ميت يمام - صحتف ذم خمتٚمٗم٤م طمديث٤مً  يمقٟمف ُمع

 شاًمريمقع ذم اعمدرك»: وهق ،اًمٌٕمض ُمٜمف ظُمصَّ  أنف سم٥ًٌم فمٜمل: قمٛمقُمٝم٤م ٕن هذا: اؾمتج٤مزوا إٟمام: ىمٞمؾ وم٢من

 .إمج٤مقم٤مً 

 .- اعمٓمقٓت ذم ُمذيمقر هق يمام -اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ مجع ومٞمف ظم٤مًمػ وم٘مد صحٞمح: همػم اإلمج٤مع هذا أن: وم٤مجلقاب

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمجقز -ؾمٌؼ يمام- قمٚمٞمف ُمتٗمؼ همػم أجْم٤ًم: فمٜمل هق أي٦م ُمـ اعمٗمٝمقم وم٤مإلـمالق سمف: اًمتًٚمٞمؿ قمغم صمؿ

 .[ُمٜمف].ومت٠مُمؾ اًمًٜم٦م: ُمـ سم٤مًمٔمٜمل شم٘مٞمٞمده
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 احلدي٨م يم٤من إذا: وم٘م٤مًمقا ش. ومّم٤مقمداً : »اعمت٘مدُم٦م اًمزي٤مدة سمدًمٞمؾ :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم اًم٘مرآن

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة ريمٜمٞم٦م شمٗمٞمد ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م اًمزي٤مدة هذه ومٙمذًمؽ :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ريمٜمٞم٦م أوم٤مد
 ش.اًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم احلٙمؿ ىَمٍْم  شمقهؿ ًمدومع وردت اًمزي٤مدة هذه سم٠من وُأضِمٞم٥َم 

 ديٜم٤مر: رسمع ذم اًمٞمد شم٘مٓمع: »ىمقًمف ٟمٔمػم هقش: »اًم٘مراءة ضمزء» ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل

 ىمدر وضمقب قمدم قمغم اإلمج٤مع وهمػممه٤م واًم٘مرـمٌل، طم٤ٌمن، اسمـ وادقمكش. ومّم٤مقمداً 

 .قمٚمٞمٝم٤م زائد

 سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض قمـ ًمثٌقشمف ٟمٔمر: وومٞمفش: »2/093» احل٤مومظ ىم٤مل

 أبق ىم٤مل وىمد ذًمؽ، قمغم اؾمت٘مر إُمر أن أرادوا وًمٕمٚمٝمؿ وهمػمه، اعمٜمذر اسمـ رواه ومٞمام

 .شظمػم ومٝمق زدت: وإن أضمزأت، :شاًم٘مرآن أم» قمغم شمزد مل وإن: قمٜمف اهلل ريض هريرة

 وًمفش: »2/211» احل٤مومظ ىم٤مل ًمٙمـ ُمقىمقف: وهذا. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 .شاًمرومع طمٙمؿ
 هذه روى ممـ هريرة أب٤م أن ذًمؽ وي١ميد - ؾمٌؼ يمام - ُمرومققم٤مً  روي وىمد: ىمٚم٧م

 .همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى ومٝمق :- ؾمٌؼ يمام - اًمزي٤مدة
 ومٞمٝمام ي٘مرأ  مل ريمٕمتلم، صغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م ذًمؽ وشم٠مجد

 .شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إٓ

 يٕمغم، وأبق ظمزيٛم٦م، اسمـ ويمذا ،ش0/282» وأمحد ،ش2/60» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .قمٜمف اًمًدود طمٜمٔمٚم٦م ـمريؼ ُمـش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين
 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م وٕمٞمػ، وهق

 ([0/311) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الػاحتة فضائؾ مـ

: ٟمّمٗملم قمٌدي وسملم سمٞمٜمل اًمّمالة ىمًٛم٧م: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل: »وي٘مقل
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 .شؾم٠مل ُم٤م وًمٕمٌدي ًمٕمٌدي، وٟمّمٗمٝم٤م زم، ومٜمّمٗمٝم٤م
  احلَْٛمدُ : ▬اًمٕمٌد ي٘مقل: اىمرؤوا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل

ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 :♂اًمَٕم٤معَم

ـِ : ▬اًمٕمٌد وي٘مقل. قمٌدي محدين: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ : شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل :♂اًمرَّ

ـِ  َيْقمِ  َُم٤مًمِِؽ : ▬اًمٕمٌد وي٘مقل. قمٌدي قمكمَّ  أثٜمك ي َدين: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقل :♂اًمدَّ . قمٌدي جَمَّ

تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕمٌُدُ  إِي٤َّمكَ : ▬اًمٕمٌد ي٘مقل ًْ  وًمٕمٌدي قمٌدي، وسملم سمٞمٜمل ومٝمذه[: ىم٤مل] :♂َٟم

طَ  اْهِدَٟم٤م: ▬اًمٕمٌد ي٘مقل. ؾم٠مل ُم٤م ا َ َتِ٘مٞمؿَ  اًمٍمِّ ًْ ُ اطَ . اعم ـَ  ِسَ ِذي  هَمػْمِ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َأنَْٕمْٛم٧َم  اًمَّ

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعَمْٖمُْمقِب  ٤مًمِّلمَ  َو  .شؾم٠مل ُم٤م وًمٕمٌدي ًمٕمٌدي،  ومٝم١مٓء[: ىم٤مل] :♂اًمْمَّ
 اجلزء: وإرادة اًمٙمؾ، إـمالق ُمـ وهق ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »أي: اًمّمالة ىمًٛم٧م: ىمقًمف

 ؾمٛمٞم٧م ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »هٜم٤م سم٤مًمّمالة اعمراد: اًمٕمٚمامء ىم٤ملش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل ،ششمٕمٔمٞمامً »

 وضمقهب٤م قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف :-ش قمروم٦م احل٩م: »ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف - هب٤م إٓ شمّمح ٓ ٕهن٤م سمذًمؽ

: إول ٟمّمٗمٝم٤م ٕن اعمٕمٜمك: ضمٝم٦م ُمـ ىمًٛمتٝم٤م واعمراد: اًمٕمٚمامء ىم٤مل اًمّمالة: ذم سمٕمٞمٜمٝم٤م

 ؾم١مال،: اًمث٤مين واًمٜمّمػ إًمٞمف، وشمٗمقيض قمٚمٞمف وصمٜم٤مء ومتجٞمد، شمٕم٤ممم، هلل ِتٛمٞمد

 .واومت٘م٤مر وشميع،
 .قمٔمٛمٜمل: أيش: جمدين»

طَ  اْهِدَٟم٤م: ▬اًمٕمٌد ي٘مقل: »ىمقًمف ا َ َتِ٘مٞمؿَ  اًمٍمِّ ًْ اطَ . اعمُ ـَ  ِسَ  هَمػْمِ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َأنَْٕمْٛم٧َم  اًمَِّذي

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعَمْٖمُْمقِب  ٤مًمِّلمَ  َو ش  ؾم٠مل ُم٤م وًمٕمٌدي ًمٕمٌدي،ش 2» ومٝم١مٓء[: »ىم٤مل] :♂اًمْمَّ

 وذم. آيت٤من ٓ آي٤مت، صمالث: اًمًقرة آظمر إمم سمٕمده، وُم٤م ،♂اْهِدَٟم٤م: ▬أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف

 وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٛمذه٥م ٓ: أمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ اًمًٌٛمٚم٦م أن قمغم ُمٌٜمل ظمالف اعم٠ًمخ٦م

 ُم٤مًمؽ وُمذه٥م. آيت٤من: سمٕمده وُم٤م ،♂اْهِدَٟم٤م: ▬و ،- ؾمٌؼ يمام -ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ آي٦م أهن٤م

 آي٤مت: صمالث: سمٕمده وُم٤مش اْهِدَٟم٤م: »ي٘مقل -ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ ًمٞم٧ًم أهن٤م ي٘مقل ممـ - وهمػمه

 احلؼ قمروم٧م وىمدش. ًمٕمٌدي هذا: »ُمًٚمؿ سمرواي٦م إوًمقن واطمت٩م. اًمرواي٦م هذه سمدًمٞمؾ

 .ىمري٤ٌمً  ذيمرٟم٤م مم٤م ذًمؽ ذم
 ([0/304) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة ذم اًمّمالة   35 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 الػاحتة مـ البسؿؾة هؾ

 ُمـ وهق احلدي٨م، هبذاش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ ًمٞم٧ًم اًمًٌٛمٚم٦م سم٠من اًم٘م٤مئٚمقن واطمت٩م

 صمٜم٤مء:: - أوهل٤م ذم - ومثالٌث : سم٤مإلمج٤مع آي٤مت ؾمٌع ٕهن٤م: ىم٤مًمقا  سمف: اطمتجقا  ُم٤م أووح

  احلَْٛمدُ : ▬أوهل٤م
ِ
َّ
ِ
طَ  اْهِدَٟم٤م: ▬أوهل٤م دقم٤مٌء:: وصمالٌث ♂ ّلل ا َ َتِ٘مٞمؿَ  اًمٍمِّ ًْ : واًم٤ًمسمٕم٦م ،♂اعمُ

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ : ▬وهل ُمتقؾمٓم٦م: تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  ♂. َٟم

: ٟمّمٗملم قمٌدي وسملم سمٞمٜمل، اًمّمالة ىمًٛم٧م: »ىم٤مل وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وٕنف: ىم٤مًمقا 

  احلَْٛمدُ : ▬اًمٕمٌد ىم٤مل ومٝمذا
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 يم٤مٟم٧م وًمق اًمًٌٛمٚم٦م، يذيمر ومٚمؿ♂. ..ش. اًمَٕم٤معَم

 .ـهاش. ًمذيمره٤م ُمٜمٝم٤م:

 اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م وىمد ُيْ٘مٜمع، ٓ سمام احلدي٨م قمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ضمقاب اًمٜمقوي ذيمر صمؿ

 هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م ٟم٤مومع، همػم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م إضمقسم٦م: هذه أن خيٗمك وٓ: »ىم٤مل صمؿ ،ش2/074»

 .شوٕمٞمػ

 وم٘م٤مل اًمًٌٛمٚم٦م: ذم اًمٕمٚمامء أىمقالش  اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل ذيمر وىمد

 وم٤مًمٓمرف: ووؾمط ـمروم٤من،: صمالصم٦م اًم٘مرآن ُمـ يمقهن٤م ذم واعمذاه٥مش: »0/327»

 ُم٤مًمؽ، ىم٤مل يمام :شاًمٜمَّْٛمؾِ » ؾمقرة ذم إٓ اًم٘مرآن ُمـ ًمٞم٧ًم إهن٤م: ي٘مقل ُمـ ىمقل: إول

 .شقمٜمف ًمذًمؽ ٟم٤مىمالً  ُمذهٌف، أنف ُمدقمٞم٤مً  أمحد: أصح٤مب سمٕمض وىم٤مًمف احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ وـم٤مئٗم٦م
 هق يمام آي٦م: سمٕمض أو ؾمقرة، يمؾ ُمـ آي٦م إهن٤م: ي٘مقل ُمـ ىمقل: اًمث٤مين واًمٓمرف

 .واوم٘مف وُمـ اًمِم٤مومٕمل، قمـ اعمِمٝمقر

 اًمًقر: ُمـ ًمٞم٧ًم ذًمؽ ُمع وأهن٤م يمت٧ٌم، طمٞم٨م اًم٘مرآن ُمـ أهن٤م اًمقؾمط: واًم٘مقل

 اًمٜمٌل شماله٤م يمام ؾمقرة: يمؾ أول ذم ُمٗمردة آي٦م شمتغم ويمذًمؽ ؾمقرة، يمؾ ذم آي٦م يمت٧ٌم سمؾ

 سمـ اعمخت٤مر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ رواه♂. اًمَٙمْقصَمرَ  َأقْمَٓمٞمْٜم٤َمكَ  إِٟم٤َّم: ▬قمٚمٞمف أنزًم٧م طملم ملسو هيلع هللا ىلص

 قمكمَّ  ٟمزًم٧م: وم٘م٤مل اؾمتٞم٘مظ، صمؿ إهمٗم٤مءة، أهمٗم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: أنس قمـ وُمٚمُٗمؾ

ؿِ : ▬ىمرأ  صمؿ آٟمٗم٤مً  ؾمقرة ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  .آظمره٤م إمم♂ ... اًمَٙمْقصَمرَ  َأقْمَٓمٞمْٜم٤َمكَ  إِٟم٤َّم. اًمرَّ



ءة ذم اًمّمالة  36   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 طمٜمٌؾ، سمـ أمحد قمـ اعمٜمّمقص وهق وأت٤ٌمقمف، وداود، اعم٤ٌمرك، اسمـ ىمقل وهذا

 .طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م ُم٘مت٣م أنف اًمرازي سمٙمر أبق وذيمر احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وسمف
 إدًم٦م، سملم اجلٛمعَ  اًم٘مقل هذا ذم وم٢من اًمٕمٚمؿ: أهؾ ُمـ اعمح٘م٘ملم ىمقل وهذا

 ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: قم٤ٌمس اسمـ وقمـ ذًمؽ، ي١ميد اًمًقرة قمـ ُمٗمّمقًٓ  ؾمٓمراً  ويمت٤مسمتٝم٤م

ؿِ : ▬قمٚمٞمف يٜمزل طمتك اًمًقرة ومّمؾ يٕمرف ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  ٓ: رواي٦م وذم♂. اًمرَّ

 .اًمًقرة اٟم٘مْم٤مء يٕمرف

 .خمتٍماً . ـهاش اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح» :وىم٤مل واحل٤ميمؿ، داود أبق رواه
 ُمـش 0/230ش »اعمًتدرك» و ،ش0/026ش »اًمًٜمـ» ذم هذا قم٤ٌمس اسمـ وطمدي٨م

: ىم٤مل احل٤ميمؿ أن إٓ إول: سم٤مًمٚمٗمظ قمٜمف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمرو قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ

 .ومّمؾ: سمدل.. ظمتؿ
 .اًمذهٌل وأىمره. احل٤ميمؿ ىم٤مل يمام ذـمف: قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا
 اسمـ صمٜم٤م: ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد قمـش 2/43» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ احل٤ميمؿ، أظمرضمف صمؿ

: شمٜمزل طمتك اًمًقرة اٟم٘مْم٤مء يٕمٚمٛمقن ٓ اعمًٚمٛمقن يم٤من: سمٚمٗمظ سمف قمٛمرو صمٜم٤م: ضمري٩م

ؿِ ▬ ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  ♂. اًمرَّ
ؿِ ▬ ٟمزًم٧م وم٢مذا ًْ   سمِ

ِ
ـِ  اّللَّ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  .اٟم٘مْم٧م اًمًقرة أن قمٚمٛمقا  :♂اًمرَّ

ش. ذـمٝمام قمغم صحٞمح: »ىم٤مل صمؿ اإلؾمٜم٤مد، ذم ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد روايتف ذم يذيمر ومل

 .ىم٤مل يمام وهق
 .وٕمػ ومٞمف ًمٙمـ صم٤مًم٨م: سمٚمٗمظ رواه صمؿ

 هق - (0)»اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ وًمٞم٧ًم ُمًت٘مٚم٦م، آي٦م اًم٘مرآن ُمـ يمقهن٤م وهق - اًم٘مقل وهذا

 ذم إصم٤ٌمهت٤م قمغم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م إلمج٤مع اعمًٚمؿ: سمف ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل اًمذي
                                                           

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م شمٚمخٞمص» ذم ،اًمّمالة ذم هب٤م جيٝمر ٓ ًمٙمـ شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ سمٙمقهن٤م اهلل رمحف اًمِمٞمخ سح صمؿ (0)

 اًمٜم٘مؾ شم٘مدم وىمد: ضم٤مُمٕمف ىم٤مل[. ُمٜمفش.]0083» شاًمّمحٞمح٦م» واٟمٔمرش. اعمٕم٤مرف – 0 ط/ 05 ص» شملسو هيلع هللا ىلص

 .إًمٞمف اعمِم٤مر



ءة ذم اًمّمالة   37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

َءةٌ » ؾمقى - اًمًقر أوائؾ ذم مجٞمٕم٤مً  اعمّم٤مطمػ  سمخالف اعمّمحػ: سمخط -شسَمَرا

 .وٟمحقه٤م سمحٛمرٍة، يمت٤مسمتٝم٤م اًمٕم٤مدة وم٢من اًمًقر: وشمراضمؿ إقمِم٤مر،

ٟم٤ًم: شمٙمـ مل ومٚمقش: »3/336» اًمٜمقوي ىم٤مل  اعمّمحػ سمخط إصم٤ٌمهت٤م اؾمتج٤مزوا ح٤م ىمرآ

ريـ ومٞمٙمقٟمقن ىمرآن: أهن٤م اقمت٘م٤مد قمغم حيٛمؾ ذًمؽ ٕن متٞمٞمز: همػم ُمـ  سم٤معمًٚمٛملم، ُُمَٖمرِّ

ٟم٤ًم: سم٘مرآن ًمٞمس ُم٤م اقمت٘م٤مد قمغم هلؿ طم٤مُمٚملم  اًمّمح٤مسم٦م ذم ٘م٤مدهاقمت جيقز ٓ مم٤م ومٝمذا ىمرآ

 .قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 .شإصم٤ٌمهت٤م ذم أدًمتٜم٤م أىمقى هذا: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل
، يمام وهق: ىمٚم٧م ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ُمـ آي٦م يمقهن٤م ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف ىم٤مًمقا

 ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمٕمالُم٦م اعمقوقع هذا ذم اًم٘مقل سمًط وىمد ،- خيٗمك ٓ يمام -

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف :ش25 - 2/09» ومراضمٕمف. وإٟمّم٤مف سمتح٘مٞمؼش اًمؽمُمذي» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف
 ([0/304) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الػاحتة فضائؾ مـ

 أم» ُمثؾ اإلٟمجٞمؾ ذم وٓ اًمتقراة، ذم وضمؾ قمز اهلل أنزل ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .[شأوشمٞمتف اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ واًم٘مرآن] اعمث٤مين اًمًٌع وهل :شاًم٘مرآن

ـَ  ؾَمًٌْٕم٤م آشَمٞمْٜم٤َمكَ  َوًَمَ٘مدْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف يريد: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل  َواًمُ٘مْرآنَ  اعَمث٤َميِن  ُمِّ

: أي» ريمٕم٦م يمؾ ذم شمثٜمك ٕهن٤م واعمث٤مين:. آي٤مت ؾمٌع ٕهن٤م اًمًٌع: وؾمٛمٞم٧م♂. اًمَٕمٔمِٞمؿَ 

 وإن آؾمؿ، هبذا هل٤م اًمتخّمٞمص ُمٕمٜمك قمغمش اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن: »هل٤م ىمٞمؾ وإٟمامش. شمٕم٤مد

ٟم٤مً  اًم٘مرآن ُمـ رء يمؾ يم٤من  يم٤مٟم٧م وإن ،شاهلل سمٞم٧م» :اًمٙمٕم٦ٌم ذم ي٘م٤مل يمام قمٔمٞماًم: ىمرآ

 .ـهاش. ًمف واًمتٕمٔمٞمؿ اًمتخّمٞمص ؾمٌٞمؾ قمغم وًمٙمـ هلل، يمٚمٝم٤م اًمٌٞمقت
د سمٞم٤من ذم سيح ٟمص واحلدي٨م  سمٕمد يٚمتٗم٧م ومال :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» وهق أي٦م، ُمـ اعمرا

 .ىم٤مئٚمف ؿم٠من يم٤من ُمٝمام إىمقال ُمـ خي٤مًمٗمف ُم٤م إمم ذًمؽ
 ([0/308) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة ذم اًمّمالة  38   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 الؽتاب فاحتة جيقد ٓ مـ حؽؿ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜمٌل أن راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م: »اًم٘مراءة ومرض حيًـ مل ُمـ: قمٜمقان ِت٧م ىمقًمف

 وهٚمٚمف ويمؼمه وم٤ممحده وإٓ وم٤مىمرأ  ىمرآن ُمٕمؽ يم٤من إن: »وم٘م٤مل اًمّمالة رضمال قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 .وطمًٜمف واًمؽمُمذي داود أبق رواهش. اريمع صمؿ

 قمٜمف اهلل ريض روم٤مقم٦م رواي٦م ُمـ صالشمف اعمزء طمدي٨م ُمـ ـمرف هذا: ىمٚم٧م

 وم٢مٟمف إؾمٜم٤مده يًتحؼ ُم٤م دون إي٤مه اًمؽمُمذي وِتًلم اعم١مًمػ ذيمرهؿ عمـ وروايتف

 .817ش داود أيب صحٞمح» ذم ذًمؽ قمغم ٟمٌٝم٧م يمٜم٧م يمام قمٚمٞمف هم٤ٌمر ٓ صحٞمح

 إين: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل أورم أيب اسمـ حلدي٨م ىمقي ؿم٤مهد هق صمؿ

 اهلل ؾمٌح٤من: »ىمؾ: وم٘م٤مل جيزئٜمل ُم٤م ومٕمٚمٛمٜمل اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤م آظمذ أن أؾمتٓمٞمع ٓ

 ش. سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ايمؼم واهلل اهلل إٓ إل وٓ هلل واحلٛمد

 إرواء» ذم ُمٌلم هق يمام طمًـ وإؾمٜم٤مده مجع وصححف وهمػمه داود أبق رواه

 قمٜمف رواه يمام اعم٠ًمخ٦م هذه ذم روم٤مقم٦م سمحدي٨م أمحد اإلُم٤مم اطمت٩م وىمد. 313ش اًمٖمٚمٞمؾ

 .287/  80ش ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف

 ([069) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 الػاحتة حػظ يستطع مل مـ حؽؿ

 :50 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

ه يًتٓمع مل ومٛمـ  اهلل اهلل، إٓ إل وٓ هلل، واحلٛمد اهلل، ؾمٌح٤من: »ي٘مقل أن أضمزأ

 .شسم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ أيمؼم

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل



ءة ذم اًمّمالة   39 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

: طمٗمٔمٝم٤م يًتٓمع مل عمـ وىم٤مل صالشمف، ذم هب٤م ي٘مرأ  أنش صالشمف اعمزء» ملسو هيلع هللا ىلص وأُمر

 إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ أيمؼم، واهلل اهلل، إٓ إل وٓ هلل، واحلٛمد اهلل، ؾمٌح٤من: ىمؾ»

 ش.سم٤مهلل

 اهلل، وم٤ممحد وإٓ: سمف، وم٤مىمرأ  ىمرآن: ُمٕمؽ يم٤من وم٢منش: »صالشمف اعمزء» ًمـ وىم٤مل

ه،  .شوهٚمٚمف ويمؼمِّ
 سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمًٙمًٙمل إسمراهٞمؿ طمدي٨م[: احلدي٨م ؿمقاهد ُمـ اإلُم٤مم وذيمر]

 اًم٘مرآن ُمـ آظمذ أن أؾمتٓمٞمع ٓ إين: وم٘م٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل أورم أيب

 .ُمٜمف جيزئٜمل ُم٤م ومٕمٚمٛمٜمل ؿمٞمئ٤ًم،

 وٓ طمقل وٓ أيمؼم، واهلل اهلل، إٓ إل وٓ هلل، واحلٛمد اهلل، ؾمٌح٤من: ىمؾ: »ىم٤مل

 ش.سم٤مهلل إٓ ىمقة

 ارمحٜمل،! مهللا: ىمؾ: »ىم٤مل زم؟ ومام وضمؾ، قمز هلل هذا! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل

 .شزم واهمٗمر: »رواي٦م ذم زاد. »واهدين وقم٤مومٜمل، وارزىمٜمل،

هـ: ًمٗمظ وذم» سمٞمده هٙمذا ىم٤مل ىم٤مم: ومٚمام  رؾمقل وم٘م٤مل :شقمنماً  يده ذم اًمرضمؾ ومٕمدَّ

 .[ًمٖمػمه طمًـش.] اخلػم ُمـ يديف ُمأل وم٘مد هذا: أُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 :[ىم٤مل صمؿ]

 أيُّ  ُمٜمف يٙمٗمٞمٜمل: أي اإلضمزاء: ُمـش: جيزئٜمل: »ىمقًمف: »اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل

 أن قمغم يدل وهذا. ٓزم طمٗمٔمف ذم وم٤مًمًٕمل وإٓ:. أطمٗمٔمف ُم٤م دام ُم٤م اًم٘مرآن ُم٘م٤مم ىمراءة

 همػم: أظمرى سمٕم٤ٌمرة - اًم٘مرآن شمرمج٦م ي٘مرأ  وٓ سم٤مًمتًٌٞمح٤مت، ي٠ميت اًم٘مرآن قمـ اًمٕم٤مضمز

 .ش- اًم٘مرآن ٟمٔمؿ
 سم٘مراءة إٓ دمزئ ٓ اًمّمالة أن إصؾش: »0/217ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 وضمقب أن وُمٕم٘مقلش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إٓ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م»

 حيًٜمٝم٤م، ٓ اعمّمكم يم٤من وم٢مذا حيًٜمٝم٤م: ٓ ُمـ دون أطمًٜمٝم٤م، ُمـ قمغم هق إٟمام ىمراءهت٤م

 أومم ٕن آي٤مت: ؾمٌع ىمدر ُمٜمف ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف يم٤من همػمه٤م: اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤مً  حيًـ ويم٤من



ءة ذم اًمّمالة  41   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

 وؾمٕمف ذم ًمٞمس رضمؾ يم٤من وم٢من اًم٘مرآن، ُمـ هل٤م ُِمثالً  يم٤من ُم٤مش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م» سمٕمد اًمذيمر

 آوم٦م أو ًم٤ًمن، قمجٛم٦م أو طمٗمٔمف، ؾمقء أو ـمٌٕمف، ذم ًمٕمجز اًم٘مرآن: ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يتٕمٚمؿ أن

 واًمتحٛمٞمد، اًمتًٌٞمح، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٛمف ُم٤م اًم٘مرآن سمٕمد اًمذيمر أومم يم٤من ًمف: شمٕمرض

 .ـهاش. واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ،
 ([0/320) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف الػاحتة ركـقة بعدم الؼقل رد

ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم ىم٤مل ومٞمٛمـ رأجٙمؿ ُم٤م: السائؾ

د أن ٦م صالة ٓ: ُمٜمف اعمرا ش ظِمداج ومّمالشمف اًمٙمت٤مب سم٠ُمم ي٘مرأ  مل ُمـ» ىمقًمف سمدًمٞمؾ شَم٤مُمَّ

 اًمّمالة؟ ذم اًمٗم٤مِت٦م ريمٜمٞم٦م سمٕمدم ذًمؽ ُمـ ومخرجش ٟم٤مىمّم٦م» قمٜمده ظمداج وُمٕمٜمك

 قمغم ىم٤مئؿ اجلقاب هذا ٕن طمٜمٗمل: ضمقاب وهق ظمٓم٠م، اجلقاب هذا ـمٌٕم٤مً : الشقخ

 اجلقاب، هبذا أضم٤مسمقا  ُم٤م ُمتقاشمراً  قمٜمدهؿ احلدي٨م يم٤من ًمق: سمٛمٕمٜمك اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٗمٚمًٗم٦م

شمر وهق آطم٤مد، طمدي٨م احلدي٨م أن قمغم اجلقاب هذا سمٜمقا  ًمٙمٜمٝمؿ  إُم٤مم قمٜمد ُمتقا

 ٓ ٟمحـ سمٞم٘مقًمقا  وم٤مًمذيـ احلدي٨م، هبذا ختّمٞمّمٝم٤م سمٞمجقز ُم٤م آي٦م وقمٜمدهؿ اعمحدصملم،

 – سمف اعم٘مٓمقع اًم٘مرآين اًمٜمص ُمع يتّم٤مدم ٓ طمتك ُٟم١َموًمف ًمٙمـ أصٚمف، ُمـ احلدي٨م ٟمٚمٖمل

 ؟– يمٞمػ قمروم٧م

 ي٘مرا  مل عمـ صالة ٓ» قمرسمٞم٦م يمٕم٤ٌمرة ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م ظمٓم٠م: ؿمؽ ٓ اًمت٠مويؾ ومٝمذا

 هل ًمٞم٧ًم اًمٌمء، حل٘مٞم٘م٦م أو ًمٌمء ٟم٤مومٞم٦م ٟم٤مومٞم٦م، أهن٤مش  ٓ»  ذم إصؾش اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م

ًمقا  ومٕمٜمدُم٤م ًم٘مريٜم٦م، إٓ اًمٙمامل ًمٜمٗمل ُمقوققم٦م  سم٤مًمٕملم ٟم٤مفمريـ ٕهنؿ اًمت٠مويؾ: هذا أوَّ

 ش. اًم٘مرآن ُمـ شمٞمن ُم٤م وم٤مىمرؤوا» شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم اًمُٞمٛمٜمك

، ُم٤م وهل اًم٘مراءة، ًمٗمروٞم٦مِ  دًمٞمؾ أي٦م هذه أن قمغم َ  يم٤من أي٦م هذه ومٚمقٓ شَمٞمَنَّ

 أن ًمقٓ أي٦م، وضمقد ُمع احلدي٨م أن وًمقٓ اعمقىمػ، ذاك همػم احلدي٨م ُمـ ُمقىمٗمف

شمراً  يم٤من وًمق آطم٤مد قمٜمدهؿ احلدي٨م  .اًمت٠مويؾ هذا ُمثؾ إمم جل١موا ُم٤م ُمتقا



ءة ذم اًمّمالة   40 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ـْ » احلدي٨م أُم٤م  ومّمالشمف ظمداج، ومّمالشمف ظمداج، ومّمالشمف اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  مل َُم

 ىمد اًمٜم٘مّم٤من، قمٙمس ًمِٜمَُ٘مؾ أو اًمتامم ٕن هلؿ: دًمٞمؾ ًمٞمس هذا ًمٙمـش مت٤مم همػم ظمداج

 قمٚمٞمف وم٘مقًمف قمٚمٞمف اعمح٤مومٔم٦م يًتٚمزم وىمد أصٚمف، ُمـ اًمٌمء وم٘مد اًمٜم٘مّم٤من يًتٚمزم

 أىمرب ُمٜمٝم٤م، وم٤مئدة وٓ هل٤م وضمقد ٓ اًمّمالة هذه أن إمم دًمٞمؾش ظمداج ومّمالشمف» اًمًالم

 .ٟم٤مىمّم٦م ًمٙمٜمٝم٤م وضمقد، وهل٤م يمٞم٤من هل٤م اًمّمالة هذه أن إمم

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ٟمذيمره اًمذي أظمر احلدي٨م وقء قمغم احلدي٨م شمٗمًػم يّمح ٓ: أي

 قمنمه٤م ُمٜمٝم٤م ًمف ُيْٙمَت٥ُم  ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أظمرى،

 ش. ٟمّمٗمٝم٤م  اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أن إمم... شمًٕمٝم٤م

 واحلدي٨م ُمتٗم٤موشم٦م، سمدرضم٤مت وًمٙمـ ُم٘مٌقًم٦م، يم٤مُمٚم٦م اًمّمالة سم٠من سيح َٟمص   هذا

 ُمق اًمّمالة هذه أن دًمٞمؾ ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜمّص  إًمكمِّ  اعمتٗم٤موشم٦م اًمدرضم٤مت ُمع

 .سم٤مـمٚم٦م

وا أن يريدون هؿ  ٕنف ًمٞمش: ظمٓم٠م، اًمتٗمًػم هذا اعمٕمٜمك، هذا قمغم اخلداج ُيَٗمنِّ

 .ـمٚمؼ إيش؟ ضم٤مسم٧م أؾم٘مٓم٧م أي اًمٜم٤مىم٦م أظمدضم٧م ي٘مقًمقن اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم

 ٓ» إول احلدي٨م فم٤مهر يٕمٜمل ُم٤م يٕمٜمل، اًمٕمريب إؾمٚمقب قمغم احلدي٨م: وم٢مذاً 

ُم٦م اًمت٠مويؾ: هذا إمم اوٓمروا ذًمؽ ُمع ًمٙمـش صالة  آي٦م، قمٜمدهؿ أن: اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمُٛمَ٘مدِّ

ص أن ٟمحـ جيقز ٓ: وم٢مذاً  آطم٤مد، طمدي٨م واحلدي٨م ىمٓمٕمٞم٦م  وأي٦م  أي٦م قمٛمقم ُٟمَخّمِّ

 .أطم٤مد سمحدي٨م

 ومٚمًٗم٦م قمٜمدهؿ، ومٚمًٗم٦م هؿ! اهلل ؾمٌح٤من: ٟم٘مقل آظمر ضمقاب قمٜمدٟم٤م ٟمحـ أن٤م قمغم

 جيقز ٓ ويمذًمؽ شمث٧ٌم، ٓ اًمٕم٘مٞمدة أن وهل ُمٜمٝمؿ، احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م أظمرى

 ىمٓمٕمل اصمٜم٤من ذـم٤من اًمثٌقت، ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م ىمٓمٕمل سمٜمص إٓ اًم٘مرآن قمٛمقم شم٘مٞمٞمد

 .اًمدًٓم٦م وىمٓمٕمل اًمثٌقت

َتٗم٤مد سمح٘مٞم٘م٦م ُيـَج٤مهَبقن هؿ هٜم٤م ًمٙمـ ًْ  جيقز ٓ: ومٞم٘م٤مل هذه، اخل٤مص٦م ومٚمًٗمتٝمؿ ُمـ شُم

ٟمٞم٦م سمآج٦م ىمٓمٕمل، همػم صمٌقشمف وًمٙمـ ىمٓمٕمٞم٦م دًٓمتف طمدي٨م شمٍمومقا  أن  ىمٓمٕمل صمٌقهت٤م ىمرآ

 .ىمٓمٕمٞم٦م همػم فمٜمٞم٦م دًٓمتٝم٤م وًمٙمـ



ءة ذم اًمّمالة  42   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مرا

ـَ اًْمُ٘مْرآنِ : ▬هٜم٤م وم٤مٔن َ ُِم  ومٚمق ىمٓمٕمٞم٦م، دًٓم٦م هل ُم٤م فمٜمٞم٦م اًمدًٓم٦م♂ وَم٤مىْمَرُءوا َُم٤م شَمٞمَنَّ

ّمٝم٤م سمٜم٘مدر ُم٤م ٟمحـ ىمٓمٕمٞم٦م، دًٓم٦م أنف ٟمٔمر وضمٝم٦م هلؿ ىمٓمٕمٞم٦م دًٓمتٝم٤م يم٤مٟم٧م  ُٟمَخّمِّ

 ظمٓم٠م سم٤مٔي٦م اؾمتدٓهلؿ ىمٓمٕمٞم٦م، ُمق أي٦م دًٓم٦م سمس ُمق احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ احلدي٨م، سمٕمٛمقم

 ُمـ ًمٙمؿ شمٞمن ُم٤م ومّمٚمقا  اًم٘مرآن ُمـ شمٞمن ُم٤م اىمرؤوا أي٦م ُمٕمٜمك ٕن إصؾ: ُمـ

 .أظمر وادٍ  ذم وهؿ وادٍ  ذم أي٦م يٕمٜمل اًمٚمٞمؾ، صالة

 ُمـ ًمٙمؿ شمٞمن ُم٤م اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن ُم٤م ريمٕم٦م يمؿ اًمٚمٞمؾ صالة ىمٞم٤مم ُمقرده٤م أي٦م

 .اًمٚمٞمؾ صالة

 اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن ُم٤م وم٤مىمرؤوا ضمزء، هق ُم٤م اًم٘مرآن أـمٚمؼ: اًمٕمٚمامء ي٘مقل يمام هٜم٤م

ِؼ ▬ شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمث٤مًمف اًمّمالة وهل اًمٙمؾ وأراد ًَ ْٛمِس إمَِم هَم اَلَة ًمُِدًُمقِك اًمِمَّ َأىمِِؿ اًمّمَّ

 ىمرآن أىمؿ♂  ِر يَم٤مَن َُمِْمُٝمقًداإِنَّ ىُمْرآَن اًْمَٗمجْ ▬ اًمٗمجر ىمرآن َأىِمؿ♂ اًمٚمَّٞمِْؾ َوىُمْرآَن اًْمَٗمْجرِ 

 اجلزء َأـْمَٚمَؼ  ُمِمٝمقدًا، يم٤من اًمٗمجر صالة أي اًمٗمجر ىمرآن إن اًمٗمجر صالة أي اًمٗمجر،

ءة َأـْمَٚمَؼ  اًمٙمؾ، وأراد  .اًمّمالة وأراد اًم٘مرا

ـَ اًْمُ٘مْرآنِ  ▬ شمٕم٤ممم ىمقًمف يمذًمؽ َ ُِم  احل٘مٞم٘مٞم٦م، اًم٘مراءة يٕمٜمل ٓ♂ وَم٤مىْمَرُءوا َُم٤م شَمٞمَنَّ

 .اًمُٙمّؾ  وأراد اجلزء أـمٚمؼ اًمّمالة يٕمٜمل وإٟمام

ٌَلّم  اًمّمالة ذم اًم٘مراءة أمهٞم٦م سمٞم٤من ذم قمريب أؾمٚمقب وهذا  اًمّمالة ذم اًم٘مراءة أن ًمُِٞم

 صالة ٓ» احلدي٨م إمم سمػمضمع صالة، ًمف ومٚمٞمس اًمّمالة ذم ي٘مرأ  مل إن وأنف ُمٜمٝم٤م، ريمـ

 ُمقرد ٕن أي٦م: وسملم احلدي٨م سملم شَمَٕم٤مُرض ٓ: وم٢مذاً ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  مل عمـ

 إذا اًمٜم٤مس قمغم اًمتٞمًػم أي٦م وُمقرد ريمٕم٦م، يمؾ ذم اإلٟم٤ًمن ي٘مرأ  أن جي٥م ومٞمام احلدي٨م

 وىمرآن اًمٗمجر، إيف؟ صالة أي٦م يمٛمثؾ هلؿ، شمٞمن ُم٤م ومٞمّمٚمقن اًمٚمٞمؾ ذم يّمٚمقن ىم٤مُمقا 

 وُيريد اجلزء ُيٓمٚمؼ  قمريب أؾمٚمقب ومٝمذا♂ إِنَّ ىُمْرآَن اًْمَٗمْجِر يَم٤مَن َُمِْمُٝمقًدا ▬ اًمٗمجر

 ُم٤م راح واطمد ي٤مشُمَرىش قمروم٦م احل٩م» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم يمام اجلزء، أمهٞم٦م ًمٌٞم٤من اًمٙمؾ:

ى  احل٩م» سمٞم٘مقل أجش اًمرؾمقل ًمٙمـ طم٩م، ُم٤م هذا  قمروم٤مت؟ ذم وىمػ همػم ؿمٞمئ٤مً  ؾمقَّ

 .ٕمهٞمتف اجلزء: ذيمر ح٤مذا اًمٙمؾ، وأراد اجلزء أـمٚمؼش قمروم٦م

 مل ومٛمـ احل٩م، أريم٤من ُمـ ريمـ قمروم٦م ذم اًمقىمقف أن قمغم اشمٗم٘مقا  اًمٕمٚمامء وًمذًمؽ
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ف سَمُٓمؾ قمروم٦م ذم ي٘مػ  .طَمجُّ

 (   11: 13: 51/ 272/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 00: 50/ 272/ واًمٜمقر اهلدى) 

  العربقة الؾغة جيقد ٓ مـ الػاحتة يؼرأ كقػ

 وًمٙمـ اًمٗم٤مِت٦م، ي٘مرؤوا سمٞمًتٓمٞمٕمقا  قمٚمٞمٝمؿ أنٕمؿ اهلل إذا اعمًٚمٛملم يٕمٜمل :مداخؾة

 أن وُيريد اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٗم٘مف ٓ اًمّملم ُمـ أو اًمقؾمٓمك أُمريٙم٤م ُمـ واطمد

 اًمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  يمٞمػ اهلل، رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد: ي٘مقل ُمًٚمامً  يّمػم

 شمٗمْمؾ؟ يمٞمػ،

 .سمالدٟم٤م ذم ٟم٘مرؤه٤م يمٜم٤م يمام: الشقخ

 سم٤مًٕم٤ٌمين؟ ىمرأه٤م ًمق ُم٤مذا :مداخؾة

 .ُأنزل يمام اًم٘مرآن يتٕمٚمؿ يتٕمٚمؿ، هذا ٓ،: الشقخ

 يٙمتٌقن إتراك يم٤من يمٞمػ اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م ُأنزل يمام اًم٘مرآن ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: الشقخ

 أت٤مشمقرك؟ ىمٌؾ يٙمتٌقهن٤م يم٤مٟمقا  أطمرف سم٠ميِّ  اًمؽميمٞم٦م، ًمٖمتٝمؿ

 .سم٤مًمٕمريب :مداخؾة

 اًم٘مرآن ىمرؤوا سمالدهؿ يمؾ ذم يُمّٚمٝمؿ إقم٤مضمؿ اًمٓمري٘م٦م، سمٜمٗمس هق، هذا: الشقخ

 سم٤مًمتجقيد قمٚمامء إقم٤مضمؿ وذم يمذًمؽ، وىمرؤوه اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مٕطمرف يمتٌقه يمام

 .اًمٕمرب ُمـ يمثػماً  وم٤مق سمٕمْمٝمؿ وسم٤مًم٘مراءات،

 أيمؼم، اهلل: ي٘مقل[ ومٝمق اًمّمالة وىم٧م ودظمؾ طمديًث٤م أؾمٚمؿ إذا ًمٙمـ] :مداخؾة

 ي٘مرأ  أن يٕمرف ٓ ًمٙمـ يًتٓمٞمع، ُم٤م ىمدر يمام يٕمٜمل وي٘مقل اًمٜم٤مس ُمع وىمػ وًمٙمـ

 صحٞمح٦م؟ همػم أو صحٞمح٦م صالشمف هذا هؾ اًمٗم٤مِت٦م،

سمف ًمف ؾم١مال يمؾ: الشقخ  .ضمقا
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 .شمٗمْمؾ :مداخؾة

٦م، ؾم١ماًمؽ ومٝمٛم٧م أن٤م: الشقخ  .يمٗمرد شم٘مقل أن أن٧م يمٗمرد، ِتٙمل أن٧م يم٠ُمُمَّ

 هؾ أؾمٚمؿ رضمؾ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم قمغم ختٗمك ٓ طم٘م٤مئؼ ٟمتٙمٚمؿ أن ٟمحـ ـمٞم٥م،

 ُيًٚمؿ؟ أن أراد إذا ي٘مقل ُم٤مذا ُيًٚمؿ أن ىمٌؾ يٕمٚمؿ يم٤من

 ُم٤م يتِمٝمد، يمٞمػ يتٕمٚمؿ أن ُمـ سمد ٓ اإلؾمالم، قمغم قمزم: إذا ٓ، :اجلقاب

ـ يم٤من هؾ هق ًمٙمـ ي٘مقل، سمًٝمقًم٦م شم٘مقل أن أن٧م ًمٙمـ! قمٚمٞمؽ ًِ  ُمـ ي٘مقل أن حُيْ

 .ٓ ىمٌؾ؟

 واحلٚمؿ سم٤مًمَتَٕمٚمُّؿ، اًمٕمٚمؿ إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام اًمٕمٚمؿ، ُمـ سمد ٓ: إذاً 

 ش.سم٤مًمَتَحٚمُّؿ

 سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، يٜمٓمؼ أن ُمـ سمد ٓ اإلؾمالم، قمغم قمزم ح٤م اًمٙم٤مومر اًمرضمؾ هذا: وم٢مذاً 

 ٓ؟ أو صح يتٕمٚمٛمٝمام، أن ُمـ سمد ٓ: ٟم٘مقل: إذاً  ىمٌؾ، ُمـ حيًٜمٝمام ٓ هق

 يٜمٓمؼ أن دون ُمًٚمامً  يّمػم ُيًٚمؿ أن يريد اًمذي اًمرضمؾ هذا أن ٟمتّمقر ُم٤م: إذاً 

 يّمػم ُم٤م اعمًٚمٛملم وسملم سمٞمٜمف ًمٙمـ اهلل، وسملم سمٞمٜمف ُمًٚمامً  يّمػم يٛمٙمـ ىمد سم٤مًمِمٝم٤مدشملم،

 .اهلل رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إل ٓ أن يِمٝمد أن إٓ ُمًٚماًم،

 شمٕمٚمؿ يمام اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمـ أىمقل وإذاً  يتٕمٚمٛمٝم٤م، هق رء أول اًمٙمٚمٛم٦م هذه: إذاً 

ج ومٕمٚمٞمف ُمًٚماًم، يّمٌح طمتك اًمِمٝم٤مدشملم  قمرومٜم٤م ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ اًمتل اًمّمالة يتٕمٚمؿ سم٤مًمَتَدرُّ

 شمتٕمٚمؿ ٓزم: ًمف ٟم٘مقل: إذاً  ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًم٤ًمسمؼ طمديثٜم٤م ُمـ

 ٓزم ًمف أىمقل أن سمٛمجرد ًمٞمس أتّمقر وأن٤م هب٤م، إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة ٕن اًمٗم٤مِت٦م: ىمراءة

 ُمٕمف ي٠مظمذ ورسمام أج٤مُم٤ًم، ي٠مظمذ رسمام ؾم٤مقم٤مت ًمٞمس ي٠مظمذ ؾمقف ٓ شمٕمٚمؿ، هق يتٕمٚمؿ

 يمٌػم، ُمًـ ؿمٞمخ سملم.. ـمٗمؾ سملم اًمًـ اظمتالف ُمـ خيتٚمػ خيتٚمػ؟ هذا هؾ ؿمٝمقرًا،

 يٙمقن ىمقي٦م، طم٤مومٔم٦م قمٜمده ُمثالً  رضمؾ هق اًمٓمٌٞمٕم٦م، اظمتالف قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض وهٙمذا،

 .إُمؾ ُمٕمف يٓمقل رسمام أنف مت٤مُم٤مً  ٟمتّمقر طم٤مومٔم٦م، إٓ قمٜمده ُم٤م رضمؾ

ك ٟمحـ: ًمف ٟم٘مقل ٟمحـ ُٝمؾ يم٤من إذا سملم أن ُٟمَخػمِّ ًْ  ُمـ اًمٗم٤مِت٦م شمتٕمٚمؿ أن قمٚمٞمؽ َي
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 اهلل ؾمٌح٤من: يمٚمامت أرسمع أقمٓمٞمف: إذاً  قمٚمٞمف، صٕم٥م هذا ٓ، سم٤مًمٗم٤مِت٦م، ومٕمٚمٞمؽ ىمري٥م

 ُمـ أؾمٝمؾ ؿمؽ سمال إرسمع اًمٙمٚمامت ه١مٓء أيمؼم، واهلل اهلل إٓ إل وٓ هلل واحلٛمد

 .اًمٗم٤مِت٦م

ٚم٦م اًمٞمًػمة اًمٙمٚمامت هذه ُٟمَٕمٚمِّٛمف: إذاً   ٟم٘مقل ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًم٤ًمن، يمؾ قمغم اعمُـَذًمَّ

 .اًمنمقمل احلؾ هق هذا اًمٙمت٤مب، وم٤مِت٦م شَمَٕمٚمُّؿ ُمـ طمٔمؽ شمٜمس ٓ: ًمف

 :. . (52: 50/   53/   واًمٜمقر اهلدى) 





 

 (0)اإلماو خلف القساٛٗ

                                                           

 .شضم٤مُمٕمف ىمٞمدهش. »اجلامقم٦م صالة أطمٙم٤مم» يمت٤مب ذم دمده ومٞمف اًمِمٞمخ ومت٤موى وٟم٘مؾ اًم٤ٌمب هذا ذم اًمتقؾمع  (0)





 49 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 اإلمام خؾػ الؼراءة حؽؿ خالصة

 مل إن أجْم٤م اجلٝمري٦م وذم اًمني٦م، ذم اإلُم٤مم وراء ي٘مرأه٤م أن اعم٘متدي قمغم وجي٥م

 ُمـ اعم٘متدي ومٞمٝم٤م ًمٞمتٛمٙمـ ؾمٙمت٦م ُمٜمٝم٤م ومراهمف سمٕمد هذا ؾمٙم٧م أو اإلُم٤مم، ىمراءة يًٛمع

 .اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل اًمًٙمقت هذا أن ٟمرى يمٜم٤م وإن ىمراءهت٤م،
 [.54 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 اجلفرية يف اإلمام وراءَ  الؼراءة َكْسخ  

 اجلٝمري٦م: اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء هب٤م ي٘مرؤوا أن ًمٚمٛم١ممتلم أضم٤مز ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

، اًمٗمجر، صالة ذم يم٤من طمٞم٨م  ًمٕمٚمٙمؿ» :ىم٤مل ومرغ: ومٚمام اًم٘مراءة، قمٚمٞمف ومث٘مٚم٧م وم٘مرأ

 أن] إٓ شمٗمٕمٚمقا: ٓ: »ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م هّذاً  ٟمٕمؿ:: ىمٚمٜم٤مش. إُم٤مُمٙمؿ؟ ظمٚمػ شم٘مرؤون

 .شهب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ[ أطمديمؿ ي٘مرأ 

ا  .وشمٜمقيٜمٝم٤م اًمّذال سمتِمديد: هذًّ

 .شواؾمتٕمج٤مل هقم٦م ذم وُمداريمتٝم٤م اًم٘مراءة، هد: واهلذّ ش: »0/215» اخلٓم٤ميب ىم٤مل
 قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم طمج٦م واحلدي٨م

 .- ىمري٤ٌمً  سمٞم٤مٟمف ي٠ميت يمام - اإلسم٤مطم٦م قمغم سمؾ اًمقضمقب:
 وم٤مِت٦م» ىمراءة سم٠من ٟمص احلدي٨م هذاش: »0/215ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 ظم٤موم٧م أو سم٤مًم٘مراءة، اإلُم٤مم ضمٝمر ؾمقاء اإلُم٤مم، ظمٚمػ صغم ُمـ قمغم واضم٦ٌمش اًمٙمت٤مب

 ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ومروي اعم٠ًمخ٦م: هذه ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمدش: 216» ىم٤مل صمؿش. هب٤م

 ٓ يم٤مٟمقا  أهنؿ آظمريـ قمـ وروي. اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة أوضمٌقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م

 وإوزاقمل ُمٙمحقل ومٙم٤من: أىم٤مويؾ صمالصم٦م قمغم ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء واومؽمق. ي٘مرؤون

 ٓ وومٞمام سمف، جيٝمر ومٞمام اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مرأ  أن ُمـ سمد ٓ: ي٘مقًمقن صمقر وأبق واًمِم٤مومٕمل

 .جيٝمر
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 أه ومٞمام ي٘مرأ : وإؾمح٤مق طمٜمٌؾ سمـ وأمحد اعم٤ٌمرك واسمـ وُم٤مًمؽ اًمزهري وىم٤مل

 . (0) سمف ضمٝمر ومٞمام ي٘مرأ  وٓ ومٞمف، اإلُم٤مم

 اإلُم٤مم ضَمَٝمرَ  اإلُم٤مم: ظمٚمػ أطمد ي٘مرأ  ٓ: اًمرأي وأصح٤مب اًمثقري ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل

 يم٤من ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمرؾمالً  ؿمداد سمـ اهلل قمٌد رواه سمحدي٨م واطمتجقا . َأَهَّ  أو

 .اٟمتٝمكش. ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف
 اعمٜمع قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف :- ؾمٞم٠ميت يمام - صحٞمح اعمرؾمؾ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م

 اعم١مشمؿ، ىمراءة قمـ شمٖمٜمل اإلُم٤مم ىمراءة أن قمغم يدل وإٟمام! قمٚمامؤٟم٤م صٜمع يمام اًم٘مراءة ُمـ

 أطم٤مدي٨م ُمـ ي١مظمذ وم٢مٟمام هق: ىمراءشمف طمٙمؿ وأُم٤م. صالشمف ضم٤مزت ي٘مرأ: مل ًمق إٟمف سمحٞم٨م

 .أظمرى

 اإلُم٤مم ىمقل وهق أوؾمٓمٝم٤م،: اًمّمقاب إمم وأىمرهب٤م اًمثالصم٦م، اعمذاه٥م هذه وأقمدل

ش 304 - 3/303ش »ذطمف» وش اعمٝمذب» ذم يمام - اًم٘مديؿ ذم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل

 .- وهمػممه٤م

 سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م وإٓ احلدي٨م، هذا إٓ دًمٞمؾ: سم٤مًمقضمقب اًم٘م٤مئٚملم ُمع وًمٞمس

 .ُم٣م وىمدش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: اًمّم٤مُم٧م
: ٟمٔمر سمّمدده ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هبذا ذًمؽ قمغم آؾمتدٓل وذم  ٕنف وذًمؽ سملمِّ

 وٓ ومح٥ًم، ٟم٘مٞمْمف قمغم يدل طمٙمؿ ُمـ آؾمتثٜم٤مء أن: إصقل يمت٥م ذم شم٘مرر ىمد

 ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ هنل :ششمٗمٕمٚمقا  ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مقًمف. طمٙمؿ زي٤مدة قمغم ًمف دًٓم٦م

: يٕمٜمل ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة قمـ اًمٜمٝمل قمدم قمغم يدلش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة واؾمتثٜم٤مؤه اجلٝمري٦م،

 أوش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ريمٜمٞم٦م قمغم اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ومٞمف دًٓم٦م وٓ. وطمرُمتِٝم٤م يمراهتٝم٤م قمدم

 إصم٤ٌمت ُمـ ُمٜمف راُمقا  ُم٤م قمغم ومٞمف دًٓم٦م ومال وإٓ: ومذاك، آظمر: سمدًمٞمؾ صم٧ٌم وم٢من وضمقهب٤م،

                                                           

ءة ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد: وم٤مئدة (0)  ،اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤ممُ  اجلٝمري٦م دون اًمني٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مرا

 اإلُم٤مم ىمقل وهق ،اعمذه٥م ُمِم٤ميخ وسمٕمض اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ اظمت٤مره٤م قمٜمف رواي٦م ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ وحمٛمدٌ 

 اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق ،وهمػمهؿ اعمحدصملم ُمـ ومج٤مقم٦م ،طمٜمٌؾ سمـ وأمحد ،اعم٤ٌمرك واسمـ ،وُم٤مًمؽ ،اًمزهري

 [.ُمٜمف.]شمٞمٛمٞم٦م اسمـ
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 .اًمريمٜمٞم٦م أو اًمقضمقب

 َٓ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: وٟمٔمػمه: »احلٜمٗمٞملم اعمح٘م٘ملم ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ىم٤مل

َـّ  قِمُدوُه ا  شُمَقا َّٓ  ِهًّ
ًٓ  شَمُ٘مقًُمقا  َأن إِ ْٕمُرووًم٤م ىَمْق  شمٍميح قمـ وضمؾ قمز اهلل ومٜمٝمك :♂ُمَّ

ة، ذم اعمقاقمدة  مل سم٤مٓؾمتثٜم٤مء واًمٙمٜم٤مي٦م وم٤مًمتٕمريض. واًمٙمٜم٤مي٦م اًمتٕمريض ُمٜمف واؾمتثٜمك اًمِٕمدَّ

ُم٤ًم: يٌؼ  «.اًمٙمراه٦م ُمـ ىمري٤ٌمً  يٙمقن أن يٌٕمد وٓ واضم٤ًٌم، أو ومرو٤مً  ص٤مر أنف ٓ طمرا
َٓ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل ُٛمقا  َو تُؿ شُمٜمِْٗمُ٘مقنَ  ُِمٜمْفُ  اخلٌَِٞم٨َم  شَمٞمَٛمَّ ًْ َّٓ  سمِآظِمِذيفِ  َوًَم  شُمْٖمِٛمُْمقا  َأنْ  إِ

 اًم٘مذى قمغم إهمْم٤مء هق إٟمام! أطمد؟ قمٜمد واضم٥م واعم٤ًمحم٦م اإلهمامض هذا ومٝمؾ :♂ومِٞمفِ 

 .إذى قمغم اًمذيؾ وؾمح٥م
 واًمريمٜمٞم٦م، اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ اًمٜمٝمل سمٕمد آؾمتثٜم٤مء أن: آؾمتثٜم٤مء هذا ُمـ ومث٧ٌم

 ومال اسمتداًء: ٓ طم٤مدٍث: ؾم٥ٌٍم  قمغم اإلسم٤مطم٦م هذه وردت إذا ؾمٞمام ٓ اإلسم٤مطم٦م: يٗمٞمد وإٟمام

 ُم٤م: ذًمؽ قمغم ويدل ُمروٞم٦م، وٓ ُمًتحًٜم٦م همػم ُمرضمقطم٦م إسم٤مطم٦م أهن٤م ذم ري٦ٌم يٌ٘مك

 ظمٚمػ شم٘مرؤون هؾ: »ٕصح٤مسمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: ُمرؾمالً  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 ش.إُم٤مُمٙمؿ؟

 أطمديمؿ ومٚمٞم٘مرأ  وم٤مقمٚملم: سمدَّ  ٓ يمٜمتؿ إن: »وم٘م٤مل. ٓ: سمٕمض وىم٤مل. ٟمٕمؿ: سمٕمض ىم٤مل

 .شٟمٗمًف ذمش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ

 ىمقل وزان ووزاٟمف -ش وم٤مقمٚملم يمٜمتؿ إن: »ىم٤مل صمؿ. سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمره مل ٓ:: ىم٤مل ومٛمـ

ٞم٤َّمَرةِ  سَمْٕمُض  َيْٚمَتِ٘مْٓمفُ  اجل٥ُمِّ  هَمٞم٤َمسَم٦مِ  ذِم  َوَأْخُ٘مقهُ : ▬وضمؾ قمز اهلل ًَّ  ،-♂ وَم٤مقِمٚملِمَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًم

 .آؾمتٖمراق ًمٖمػم ،شأطمديمؿ: »ومٚمٗمظُ  :شأطمديمؿ ومٚمٞم٘مرأ : »ىم٤مل صمؿ

 ذم وصػ سمٞم٤من ومٝمق :شاًم٘مرآن سم٠مم ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وأُم٤م

 يًتٚمزم ٓ واًمقصػ هٜم٤م، ه٤م أن سمف طمٙمؿ ٓ يمذا، وصٗمٝم٤م ُمـ وأهن٤م ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم»

 .سم٤مإلسم٤مطم٦م إٓ حيٙمؿ ومل حيٙمؿ، مل ُم٤م احلٙمؿ

 اعم٘متدي ًمٖمػم صم٤مٟمٞم٤مً  هٜم٤م ؾمٌؼ صمؿ اعم٘متدي، ًمٖمػم إذن وهق ؾم٤مسم٘م٤ًم، طمٙمامً  يٙمقن ٟمٕمؿ:

 يم٘مقًمٜم٤م وهق! يٜمٌٖمل يمام وًمٞمس أن، طمٙمامً  ومجٕمٚمقه ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ذم وصػ سمٞم٤من أنف قمغم



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  52   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

ٌْعٍ  ٓسمـ :: ؾَم  ؾمٌع اسمـ قمغم سمقاضم٦ٌم ًمٞم٧ًم وم٤مًمّمالة. ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ وم٢مٟمف صؾِّ

 اًمّمالة ؿم٠من يم٤من ح٤م: يٕمٜمل. ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ وم٢مٟمف: سم٘مقًمف قمٚمٚمف وًمٙمـ سم٤مإلمج٤مع:

 همػم ُمـ. صؾ: ؾمٌع ٓسمـ ي٘م٤مل أن صح :- ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ سم٠منف - هٙمذا

 .اومؽماض وٓ وضمقب
 ٓؾمتثٜم٤مء قمٚمؾ صمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م، طمٙمؿ :شاًم٘مرآن أم: »سمـ إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٙمذا

 - هٙمذاش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ؿم٠من يم٤من ح٤م: يٕمٜمل ،شهب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف» :سم٘مقًمفش اًمَٗم٤مِِت٦َم»

: ىمقًمف ذم اًمِم٠من وٛمػم وًمٕمؾ اًمٜمٝمل، ُمـ اؾمتثٜم٤مؤه٤م صح :- هب٤م إٓ صالة ٓ أنف وهق

 .اعمح٘مؼ هذا يمالم. ـها  هبذا أخٞمؼ. إًمخ. ..ش. صالة ٓ وم٢مٟمف»
 قمغم سمف حيت٩م أن اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد ٕطمد جم٤مًٓ  يدع ٓ اًمتح٘مٞمؼ، ذم هم٤مي٦م وهق

 .اًمقضمقب
ُؼ  اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك هلذا شمٜمٌف وم٘مد وًمذًمؽ:  هذه فم٤مهر: »وم٘م٤مل اًمًٜمدي، اعمح٘مِّ

 إن: ي٘مقل قمٜمٝم٤م يٛمٜمع ُمـ ومٚمٕمؾ. اإلُم٤مم ضمٝمر وًمق ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »سمـ اًم٘مراءة إسم٤مطم٦م اًمرواي٦م

 ُمٗم٘مقدة: اًمن طم٤مل اعمٕم٤مرو٦م أن خيٗمك وٓ. اًمتٕم٤مرض قمٜمد اإلسم٤مطم٦م قمغم ُم٘مدم اًمٜمٝمل

ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة إمم وهمػمهؿ اعمِم٤ميخ وسمٕمض حمٛمد ُم٤مل وهلذا فم٤مهر: همػم طمٞمٜمئذٍ  وم٤معمٜمع

 .ـهاش. إطمقط أنف ورأى ،شحمٛمد ُمقـم٠م ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم ورضمحف اًمن، طم٤مل

 اإلسم٤مطم٦م سمؾ اإلسم٤مطم٦م: قمغم سمؾ - اًمقضمقب قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن صم٧ٌم وإذ

 اًمث٤مٟمٞم٦م طمجتٝمؿ وهق - قم٤ٌمدة طمدي٨م أن قمغم ذًمؽ سمٕمد هق دل :- اعمرضمقطم٦م

 واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم - سمٖمػمه ظم٤مص هق سمؾ اعم٘متدي: يِمٛمؾ ٓ - اًمقضمقب قمغم وإظمػمة

 وإٟمام سم٘مراءهت٤م، ًمف اًمرظمّم٦م ُمع قمٚمٞمف:ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» إجي٤مب ُمـ اعم١مشمؿ اؾمتثٜمك ىمد ٕنف :-

 ارشمٗمٕم٧م: أهن٤م ًمٜم٤م واًمٔم٤مهر ارشمٗمٕم٧م؟ أم سم٤مىمٞم٦م فمٚم٧م هؾ اًمرظمّم٦م: هذه ذم اًمٜمٔمر يٌ٘مك

 ًمديٜم٤م ٟمص ٓ أنف ٟمٕمؽمف يمٜم٤م وإن وٟمحـ اًمٙمت٤مب، ذم هذا سمٕمد اًمذي احلدي٨م سمدًمٞمؾ

 وم٢من قمٚمٞمف: اًمتٕمٚمٞمؼ سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هذا قمـ اًمقرود ُمت٠مظمر أنف قمغم يدل

 قمٚمٞمف يٙمقن أن اعمٕم٘مقل ُمـ ًمٞمس ٕنف ذًمؽ: ي٘متيض اًمرضمٞمح واًمرأي اًمّمحٞمح، اًمٜمٔمر

 خي٤مًمٗمقٟمف: صمؿ إُمر، اسمتداء ذم وراءه اًم٘مراءة قمـ اًمّمح٤مسم٦م هنك واًمًالم اًمّمالة
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 وهؿ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ يّمدر أن ضمداً  سمٕمٞمد هذا! وهمػمه٤مش اًمَٗم٤مِِت٦َم» وراءه ومٞم٘مرؤون

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف يتٚمقن ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

 ♂. َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب 

 سمٜمًخ قمٚمامئٜم٤م ىمقل وضمف هق هذا وًمٕمؾ اًمرظمّم٦م، سمٕمد يم٤من اًمٜمٝمل أن سمذًمؽ ومث٧ٌم

 ويٙمقن ،- ٟمًخف شمقضمٞمف ذم يمالُمٝمؿ ُمـ رء قمغم أىمػ مل يمٜم٧م وإن - احلدي٨م هذا

 قمـ أوًٓ  ومٜمٝم٤مهؿ سمذًمؽ: يٗم٤مضمئٝمؿ ومل اًمٜمٝمل، ذم شمدرج ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ىمقًمف سمٛم٘مت٣م وذًمؽ يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة قمـ هن٤مهؿ صمؿ ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »سمـ إٓ وراءه اًم٘مراءة

 ♂. شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬شمٕم٤ممم

 وي١ميدش. ظم٤مص٦م شمًٛمع اًمتل اًم٘مراءة قمغم قمٜمدٟم٤م ومٝمذا: »اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 ىمراءة ومًٛمع اًمّمالة، ذم ي٘مرأ  اهلل رؾمقل يم٤من: جم٤مهد ىم٤مل يمام أي٦م: ٟمزول ؾم٥ٌم ذًمؽ

 ♂. َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬ومٜمزًم٧م إنّم٤مر: ُمـ ومتك
 .وهمػمهش 2/055» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف
 يمام أرضمُحٝم٤م: ذيمرٟم٤م ُم٤م وًمٙمـ إىمقال، ُمـ ذًمؽ همػم ٟمزوهل٤م ؾم٥ٌم ذم ىمٞمؾ وىمد

 ذم اًم٘مقل سمًط وىمدش. 010 - 77 صش »اًمٙمالم إُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق سمٞمٜمف

 ذم دمده ٓ سمام إٟمّم٤مف: ُمع ًمٗم٘مٝمف، وِت٘مٞم٘م٤مً  خترجي٤ًم، احلدي٨م هذا قمغم اًمٙمت٤مب هذا

 ش. 200 - 087» ومراضمٕمف .يمت٤مب
 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذم وُمثٚمف. اًمٌح٨م هذا ذم ذيمرٟم٤م ُم٤م سمٕمض ُمٜمف اؾمتٗمدٟم٤م وىمد

 صحٞمح قمغم اًم٤ٌمري ومٞمض» يمت٤مسمف ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر حمٛمد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ذم هم٤مي٦م وم٢مٟمف يمالُمف: ًمٜم٘مٚم٧م اًمٌح٨م: يٓمقل أن وًمقٓ ،ش281 - 2/270ش »اًمٌخ٤مري

ه ٓ ضمديد رء وومٞمف اًمتح٘مٞمؼ،  ذًمؽ قمـ ذيمرٟم٤مه ومٞمام ًمٙمـ اعمٕمرووم٦م، اًمٙمت٥م ذم شمرا

 اًمٙمِمٛمػمي هق وأفمٜمف هذا، اًمٙمِمٛمػمي يمالم ظمالص٦م يم٤من ويمالُمف يمٗم٤مي٦م، اعمح٘مؼ

 همػم إًمٞمف ُمٜمًقسم٤مً  اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت سمٕمض ذم قمٜمدي ُمٕمٚم٘م٤مً  يمالُمف وضمدت ًمٙمٜمل ٟمٗمًف،

. أقمٚمؿ واهلل. اعمذيمقر هذا يمت٤مسمف ذم أنف فمٜمل وهم٤مًم٥م ُمّمدره، أن أذيمر وٓ ُمًٛمك،

 .أدًمتٝم٤م ذيمر ىمري٤ٌمً  ومٞم٠ميت إظمرى: اعمذاه٥م وأُم٤م
 ([0/327) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 اإلمام خؾػ الؼراءة عـ الـفل

 صالةٍ  ُمـ اٟمٍمف  طمٞمٜمام وذًمؽ اجلٝمري٦م، ذم يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص هن٤مهؿ صمؿ

 أطمد ُمٜمٙمؿ ُمٕمل ىمرأ  هؾ: »وم٘م٤مل ،شاًمّمٌح صالة أهن٤م: رواي٦م وذم» سم٤مًم٘مراءة ومٞمٝم٤م ضمٝمرَ 

 .!شآٟمٗم٤ًم؟
 .!شُأن٤مَزع؟ زم ُم٤م: أىمقل إين: »وم٘م٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م أن٤م ٟمٕمؿ:: رضمؾ وم٘م٤مل

 ومٞمف ضمٝمر ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك:[ هريرة أبق ىم٤مل]

 ذم وىمرؤوا] ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ذًمؽ ؾمٛمٕمقا  طملم سم٤مًم٘مراءة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .[اإلُم٤مم ومٞمف جيٝمر ٓ ومٞمام ّهاً  أنٗمًٝمؿ

 وىمد. قمٚمٞمٝم٤م وُأهَم٤مًَم٥ُم  اًم٘مراءة ذم ُأَداظَمُؾ : ُمٕمٜم٤مه: »اخلٓم٤ميب ىم٤ملش: ُأن٤مزع:» ىمقًمف

 .شاًمٜمِّدام ذم اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزقم٦م وُمٜمف واعمٜم٤موسم٦م: اعمِم٤مريم٦م سمٛمٕمٜمك اعمٜم٤مزقم٦م شمٙمقن
 اٟمتٝم٤مئٝمؿ سمدًمٞمؾ اعمِم٤مريم٦م: وهق أظمر، اعمٕمٜمك: اعم٘م٤مم هذا ذم وإن٥ًم: ىمٚم٧م

 .وم٘مط اعمداظمٚم٦م قمـ ٟٓمتٝمقا  إول: اعمٕمٜمك أنف ومٝمٛمقا  يم٤مٟمقا  وًمق. اًم٘مراءة قمـ
 مجٝمقر وهؿ اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ُمٜمع إمم ذه٥م ُمـ سم٤محلدي٨م اطمت٩م

 احلدي٨م: أصح٤مب أيمثر اظمتٞم٤مر وهق ،- ؾمٌؼ يمام - وهمػمهؿ اًمثالصم٦م، يم٤مٕئٛم٦م اًمٕمٚمامء:

 ٕن ذًمؽ: قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مل هق ذيمر ًمٙمـ اًمؽمُمذي، ىم٤مل يمام

 وراءش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة ذم ؾمئؾ أنف قمٜمف صح ىمد احلدي٨م هذا روى اًمذي هريرة أب٤م

 .ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ : وم٘م٤مل اإلُم٤مم؟

 قمغم دآً  يم٤من أو صم٤مسمت٤ًم، احلدي٨م يم٤من ومٚمق. وهمػمه ،ش01 - 2/9» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ذًمؽ سمخالف أومتك ح٤م اعمٜمع:
 اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜمـ ُمـ يمثػم رد ُمٜمٝم٤م ًمٚمزم صحٞمح٦م: احلج٦م هذه يم٤مٟم٧م ًمق: ىمٚم٧م

 اًمٌّمػم قمغم خيٗمك ٓ يمام اعمٙم٤من، هذا ذم أوردوه٤م اًمذيـ هؿ خي٤مًمٗمٝم٤م ُمـ أول وًمٙم٤من
 قمٜمف صح وم٘مد: ذًمؽ قمغم ُمث٤مًٓ  وإًمٞمؽ. اظمتالومٝمؿ قمغم اًمٕمٚمامء قمٜمد آؾمتدٓل سمٓمرق
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ىْمف، أطمديمؿ: إٟم٤مء ذم اًمٙمٚم٥م وًمغ إذا: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص  .شُمرات ؾمٌع ًمٞمٖمًٚمف صمؿ ومٚمػُمِ
 .وهمػممه٤م واًمٜم٤ًمئل، ُمًٚمؿ، أظمرضمف
 ُمـ سم٤مًمٖمًؾ يٗمتل يم٤من أنف قمٜمف صم٧ٌم صمؿ هريرة، أبق احلدي٨م هذا روى وممـ

 اسمـ شمٕم٘م٥م وًمذًمؽ ًم٘مقاقمدهؿ، خم٤مًمػ ٕنف اجلٛمٝمقر: سمف ي٠مظمذ ومٚمؿ صمالصم٤ًم، وًمقهمف

 روى إذا اًمراوي أن: واعمحدصملم اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م: »سم٘مقًمف هٜم٤م اًمٌٞمٝم٘مل اًمؽميمامين

 ذم ضمرطم٤مً  رأجف يٙمقن وٓ رأى، ح٤م ٓ روى، ح٤م اًمٕمؼمة يم٤من ظم٤مًمػ: صمؿ طمديث٤مً 

 .اٟمتٝمك!ش. اعمرومقع؟ طمديثف وٕمػ قمغم دًمٞمالً  هريرة أيب ومتقى شمٙمقن ومٙمٞمػ احلدي٨م:
 احلٜمٗمٞم٦م قمغم ىمقي اقمؽماض أنف يمام قمٚمٞمف، هلؿ ضمقاب ٓ ىمقي اقمؽماض وهذا

ش. سمٛمرويف ٓ اًمراوي سمرأي اًمٕمؼمة: »وم٘م٤مًمقا  اًم٘م٤مقمدة: هذه ذم اجلٛمٝمقر ظم٤مًمٗمقا  اًمذيـ

 ذيمرٟم٤م يمام - سمخالومف هريرة أيب إلومت٤مء سم٤محلدي٨م: آطمتج٤مج َيَدقمقا  أن ذًمؽ قمغم ومٞمٚمزم

 .سمف وي٠مظمذوا ،-
 أيب ىمقل حيٛمؾ سم٠من -ش 025» احلًٜم٤مت أبق صٜمع يمام - ذًمؽ قمـ اجلقاب وأُم٤م

 وٓ وُمرويف، رأجف سملم شمٕم٤مرض ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اًمني٦م، قمغم. ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ : هريرة

ش اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» و ،ش8ش »اًمٌخ٤مري ضمزء» ذم صم٧ٌم ٕنف سمٌمء: ومٚمٞمس: سمف إًمزام

: اًمٕمالء أبق اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل: سمٚمٗمظ اجلٝمري٦م اًمّمالة قمـ ؾم٠مخف اًم٤ًمئؾ أنش 2/066»

 سمام وم٠مضم٤مسمف سم٤مًم٘مراءة؟ ضمٝمر وىمد اإلُم٤مم، ُمع يمٜم٧م إذا أصٜمع يمٞمػ! هريرة أب٤م ي٤م: ىمٚم٧م

 .شم٘مدم
 ذم ًمٞمس إذ هريرة، أيب سم٤مل قمغم خيٓمر ٓ ومٌمء اإلُم٤مم: ؾمٙمت٤مت قمغم محٚمف وأُم٤م
 .اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  ذًمؽ سمٞم٤من وي٠ميتش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» ًم٘مراءة شمتًع ؾمٙمت٤مت اًمًٜم٦م

 وذم ىمقاقمدهؿ ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٕمٚمامء اوٓمراب أفمٝمر ىمد احلدي٨م هذا وم٢من وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 ومٙم٤من ىمقاقمدهؿ: قمغم وًمٞمس سم٤محلدي٨م، أظمذوا وم٤محلٜمٗمٞم٦م عمذاهٌٝمؿ: شم٠مجٞمداً  ومروقمٝمؿ:

ًمقا  أن: أو ،- وهمػمه اًمقًمقغ طمدي٨م ردوا يمام - يردوه أن: إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ  هذه ُيَٕمدِّ

 .احلؼ هق ح٤م اًم٘م٤مقمدة
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 .- طمًٜم٤مشمف ُمـ وهل - احلًٜم٤مت أبق ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد
 ًم٘م٤مقمدهتؿ، خم٤مًمػ هق سمام قمٜمف وأضم٤مسمقا  سمف، ي٠مظمذوا ومٚمؿ ذًمؽ: قمٙمًقا  واًمِم٤مومٕمٞم٦م

 وي٠مظمذوا هب٤م، ُمتٛمًٙملم ئمٚمقا : أو ضمقاهبؿ، ًمٞمّمحَّ  َيَدقمقه٤م أن: إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٤من

ـْ  ًَمِذيْمَرى َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ : ▬و. اًمّمقاب وهق سم٤محلدي٨م، َ
ِ
 ♂. ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  عم

 وىمد - ٟمزوهل٤م وؾم٥ٌم اًمذيمر، اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م هذا ُمذهٌٝمؿ اجلٛمٝمقر وأجد هذا،

 قمـ اؾمتٗم٤مض إٟمفش: »043 - 2/042ش »اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وىم٤مل ،- آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 ذم ٟمزًم٧م أهن٤م قمغم اإلمج٤مع أمحد اإلُم٤مم وذيمر اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم ٟمزًم٧م أهن٤م اًمًٚمػ

 «.اجلٝمر طم٤مل اح٠مُمقم قمغم اًم٘مراءة دم٥م ٓ أنف قمغم اإلمج٤مع وذيمر ذًمؽ،
 ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: ٟم٘مقل صمؿ

 ♂. شُمْرمَحُقنَ 
 أو اًمّمالة، همػم ذم اًم٘مراءة ذم أو اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم خيتص أن وم٢مُم٤م قم٤مم، ًمٗمظ

 .يٕمٛمٝمام

 ظم٤مرج آؾمتامع جي٥ُم  أنف اعمًٚمٛملم، ُمـ أطمد ي٘مؾ مل ٕنف ىمٓمٕم٤ًم: سم٤مـمؾ واًمث٤مين

 سمف، ي٠متؿ اًمذي اإلُم٤مم ىمراءة إمم اعمًتٛمع اؾمتامع وٕن. اًمّمالة ذم جي٥م وٓ اًمّمالة،

[ وذًمؽ] اًمّمالة، ظم٤مرج ي٘مرأ  ُمـ ىمراءة إمم اؾمتامقمف ُمـ أومم ُمت٤مسمٕمتف: قمٚمٞمف وجي٥م

 اًمت٘مديريـ: وقمغم. اًمٕمٛمقم ؾمٌٞمؾ قمغم وإُم٤م اخلّمقص، ؾمٌٞمؾ قمغم إُِم٤م: أي٦م ذم داظمؾ
 ذم إٓ سمذًمؽ يًٚمؿ واعمٜم٤مزع اإلُم٤مم، ًم٘مراءة سم٤مإلٟمّم٤مت اح٠مُمقم أُمر قمغم داًم٦م وم٤مٔي٦م

 وهل اًم٘مرآن، أمش: اًمَٗم٤مِِت٦َم» و اًم٘مرآن، ىمرئ إذا سم٤مإلٟمّم٤مت أُمرت وأي٦م ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم»

 ذم يٜمزل مل اًمتل وهل اًم٘مرآن، ؾمقر أومْمؾ وهل صالة، يمؾ ذم ىمراءهت٤م ُمـ سمد ٓ اًمتل

 يٙمقن أن ومٞمٛمتٜمع ُمثٚمٝم٤م: اًمٗمرىم٤من ذم وٓ اًمزسمقر، ذم وٓ اإلٟمجٞمؾ، ذم وٓ اًمتقراة،

 ىمراءهت٤م أن ُمع وقمٛمقُمٝم٤م، أي٦م ًمٗمظ إـمالق ُمع دوهن٤م، همػمه٤م إمم آؾمتامع سم٤مٔي٦م اعمراد

 .وأؿمٝمر أيمثر
 آؾمتامع، ُمـ أومْمؾ ىمراءهت٤م ًمٙمقن يٕمدل إٟمام ىمراءهت٤م، إمم اؾمتامقمٝم٤م قمـ واًمٕم٤مدل

 دون سم٤مٓؾمتامع اعم١مشمؿ أُمرت واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وم٢من واإلمج٤مع: ًمٚمٜمص خم٤مًمػ همٚمط وهذا
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 زاد ُم٤م ىمراءة ُمـ أومْمؾش اًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم زاد ح٤م اؾمتامقمف أن قمغم ُمتٗم٘م٦م وإُم٦م اًم٘مراءة،

 ىمراءة ًمٙم٤من ًم٘مراءشمف: آؾمتامع ُمـ أومْمؾ اإلُم٤مم ي٘مرؤه ح٤م اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م ومٚمق. قمٚمٞمٝم٤م

 .شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم زاد ح٤م ىمراءشمف ُمـ أومْمؾ اح٠مُمقم

 قمغم واضم٦ٌم أهن٤م ًمٔمٜمف :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ذم ٟم٤مزع ُمـ ٟم٤مزع وإٟمام أطمد، ي٘مٚمف مل وهذا

 .ُمًتح٦ٌم أو اح٠مُمقم،
سمف:  ُمٜمٝم٤م: أومْمؾ هق ُم٤م سم٤مٓؾمتامع حيّمؾ سم٤مًم٘مراءة ًمف احل٤مصٚم٦م اعمّمٚمح٦م أن وضمقا

 ُمـ أومْمؾ هق ُم٤م سم٤مٓؾمتامع ًمف حيّمؾ أنف ومٚمقٓ ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم زاد ح٤م اؾمتامقمف سمدًمٞمؾ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب دلَّ  ومٚمام. اًم٘مراءة: وهق إُمريـ أومْمؾ يٗمٕمؾ أن إومم ًمٙم٤من اًم٘مراءة:

 أومْمؾ ًمف حيّمؾ اعمًتٛمع أن قمغم[ دل] اًم٘مراءة: ُمـ أومْمؾ آؾمتامع أن قمغم واإلمج٤مع

 أن جيقز ومال وطمٞمٜمئذٍ  وهمػمه٤م،ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ذم ُمقضمقد اعمٕمٜمك وهذا ًمٚم٘م٤مرئ، حيّمؾ مم٤م

 يمام ىمراءة: ًمف اإلُم٤مم ىمراءة احل٤مل هذه ذم أنف وصم٧ٌم إقمغم، قمـ وُيٜمٝمك سم٤مٕدٟمك، ي١مُمر

 ذًمؽ وذم سم٢مطم٤ًمن، هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ واخلٚمػ اًمًٚمػ مج٤مهػم ذًمؽ ىم٤مل

 .شىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اعمٕمروف احلدي٨م
 ُمرؾمالً  رووه اًمث٘م٤مت إئٛم٦م أيمثر وًمٙمـ وُمًٜمدًا، ُمرؾمالً  روي احلدي٨م وهذا

 ُمًٜمدًا، ُم٤مضمف اسمـ ورواه سمٕمْمٝمؿ، وأؾمٜمده ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ مج٤مهػم سمف وىم٤مل واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن فم٤مهر قمْمده ىمد اعمرؾمؾ وهذا

 سم٤مشمٗم٤مق سمف حيت٩م اعمرؾمؾ هذا وُمثؾ اًمت٤مسمٕملم، أيم٤مسمر ُمـ وُمرؾِمٚمف واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م

 .وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م

 .اعمرؾمؾ هذا سمٛمثؾ آطمتج٤مج ضمقاز قمغم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وىمد
 هذا وٕن ىم٤مـمٕم٦م، دًٓم٦م اًم٘مرآن قمٚمٞمف دل أُمر اإلُم٤مم ىمراءة إمم آؾمتامع أن ومتٌلم

 سمف حيّمؾ سمام اًم٘مرآن ذم سمٞم٤مهن٤م ومٙم٤من إُم٦م: إًمٞمٝم٤م ِتت٤مج اًمتل اًمٔم٤مهرة إُمقر ُمـ

 . اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م وضم٤مءت اعم٘مّمقد،
ه، قمٚمٞمف، ٟمتٙمٚمؿ اًمذي احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ  إي٤مه شمْمٕمٞمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل قمغم ورد وىمقا

  هٜم٤مك قمٚمٞمف يمالُمف وؾمٜمٕمٚمؼ - سمٕمده أيت احلدي٨م أجْم٤مً  ؾم٤مق صمؿ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م ُم٤م سمٜمحق



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  58   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

: أُمريـ أطمد ًمٚمزم اح٠مُمقم: قمغم واضم٦ٌم اجلٝمر ذم اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م ومٚمق: وأجْم٤مً : ىم٤مل صمؿ ،-

 ٟمٕمٚمؿ ومل. ي٘مرأ  طمتك ًمف يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم جي٥م أن وإُم٤م اإلُم٤مم، ُمع ي٘مرأ  أن إُم٤م

 وٓش اًمَٗم٤مِِت٦َم» اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم جي٥م ٓ أنف اًمٕمٚمامء سملم ٟمزاقم٤مً 

 ُمٕمف اًم٘مراءة قمٚمٞمف دم٥م ٓ أنف ومث٧ٌم واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل ُمٕمف وىمراءشمف همػمه٤م،

 ٓؾمتح٥م ُمًتح٦ٌم: اجلٝمر طم٤مل ذم اح٠مُمقم ىمراءة يم٤من ًمق: ٟم٘مقل سمؾ اجلٝمر: طم٤مل ذم

 قمٜمد اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  اًمًٙمقت ًمإلُم٤مم يًتح٥م وٓ اح٠مُمقم، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م أن ًمإلُم٤مم

 ذم وطمجتٝمؿ وهمػمهؿ، وأمحد، طمٜمٞمٗم٦م، وأيب ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م وهذا اًمٕمٚمامء، مج٤مهػم

 صم٧ٌم سمؾ قمٜمف: هذا أطمد ٟم٘مؾ وٓ اح٠مُمقُمقن، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذًمؽ

 .آومتت٤مح شمٙمٌػمة سمٕمد ؾمٙمقشمفش اًمّمحٞمح» ذم قمٜمف

 اًم٘مراءة، سمٕمد وؾمٙمت٦م اًم٘مراءة، أول ذم ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من ًمف يم٤مٟم٧م أنفش: اًمًٜمـ» وذم

 سمٕمد يم٤مٟم٧م اًمًٙمت٦م هذه أن روي وىمد ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ًم٘مراءة شمتًع ٓ ًمٚمٗمّمؾ: ًمٓمٞمٗم٦م وهل

 ٟم٘مؾ ومٛمـ ؾمٙمت٤مت، أرسمع وٓ ؾمٙمت٤مت، صمالث ًمف يم٤من أنف ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ومل ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم»

 ُمـ أطمد قمٜمف يٜم٘مٚمف مل ىمقًٓ  ىم٤مل وم٘مد أرسمٕم٤ًم: أو ؾمٙمت٤مت، صمالث ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

َٓ : ▬ىمقًمف قم٘م٥م اًمتل واًمًٙمت٦م اعمًٚمٛملم، ٤مًمِّلمَ  َو  اًمتل اًمًٙمت٤مت ضمٜمس ُمـ♂. اًمْمَّ

 ذم ي٘مرأ  أنف اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ي٘مؾ ومل ؾمٙمقشم٤ًم، يًٛمك ٓ هذا وُمثؾ أي، رؤوس قمٜمد

 .هذا ُمثؾ
 أي، رؤوس قمٜمد اًمًٙمقت قم٘م٥م ي٘مرأ  أصح٤مسمٜم٤م ُمـ أدريمٜم٤م ُمـ سمٕمض ويم٤من

  احلَْٛمدُ : ▬اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 ♂. اًمَٕم٤معَم

  احلَْٛمدُ : ▬ىم٤مل
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ٌُدُ  إِي٤َّمكَ : ▬ىم٤مل وم٢مذا♂. اًمَٕم٤معَم تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  ♂. َٟم

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ : ▬ىم٤مل تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  .اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ي٘مٚمف مل وهذا♂. َٟم
 وإن أي، رؤوس قمغم اًمقىمقف جي٥م ٓ أنف: وهق ؾمٌؼ: ُم٤م هذا قمغم َوَيِردُ : ىمٚم٧م

 سمٕمض ذم شمرظمّم٤مً  إُم٤م ذًمؽ: اإلُم٤مم يٗمٕمؾ ٓ ىمد وًمٙمـ ؾمٌؼ، ح٤م ُمًتح٤ًٌم: يم٤من

 طمتك ،- اًمزُم٤من هذا أئٛم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م هق يمام - إن٤مم ظمػم سمًٜم٦م ضمٝمالً  وإُم٤م إطمٞم٤من،

 سمٕمْمٝم٤م ي٘مع أن سمد ومال سمتامُمٝم٤م، ومٞمٝم٤م أي٦م ًم٘مراءة اًمًٙمت٦م هذه شمتًع ٓ ؾمٙم٧م: وًمق
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 .اًم٘مرآين اًمٜمص خم٤مًمٗم٦م ذم اًمقىمقع ُمـ ُمٜم٤مص ومال ي٘مرأ: واإلُم٤مم
 احلًـ ؾمامع وذم. ؾمٛمرة قمـ اًمٌٍمي احلًـ رواي٦م ُمـ هق اًمًٙمتتلم وطمدي٨م

 ؾمٛمرة: قمـ سم٤محلًـ حيت٩م وُمـش: »0/74ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ظمالف: ُمٜمف

 .شهبذا حيت٩م
 ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل وىمد. إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمٜمف ؾمٛمع أنف واًمراضمح

 :-ش 028» احلدي٨م هذا

 طمدي٨م وهق واطمدًا، طمديث٤مً  ُمٜمف ؾمٛمع وىمد ؾمٛمرة، ُمـ ؾمامقمف ذم خمتٚمػ احلًـ»

 .شاًمٕم٘مٞم٘م٦م
 واإلرؾم٤مل: سم٤مًمتدًمٞمس ُمِمٝمقر: -اًمٕمٚمؿ ذم وُمٜمزًمتف ضمالًمتف قمغم- واحلًـ: ىمٚم٧م

 إٓ وهمػمه، ؾمٛمرة قمـ طمديثف ُمـ سمٌمء حيت٩م ٓ أن شم٘متيض احلديثٞم٦م وم٤مًم٘مقاقمد وًمذًمؽ

 يمت٥م ُمـ ًمدي ومٞمام - احلدي٨م هذا ـمرق مجٞمع شم٠مُمٚم٧م وىمد سم٤مًمتحدي٨م، ومٞمف سح سمام

 وىمد ؾمٛمرة، ُمـ ًمف سمًامقمف ُمٍمح همػم ُمٕمٜمٕمٜم٤ًم: إٓ أضمده ومٚمؿ :- اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م

 همػم ومٝمق وًمذًمؽ. أضمد ومٚمؿ :- وٕمػ ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد وًمق - ؿم٤مهداً  ًمف أضمد أن ضمٝمدت

دت وًمذًمؽ! وهمػمه اًمؽمُمذي - طمًٜمف وإن قمٜمدي، طمج٦م  أن قمغم ُمٜمف، اًمٙمت٤مب ضمرَّ

 ،- ذًمؽ إمم اإلؾمالم ؿمٞمخ أؿم٤مر يمام - اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م حمؾ ذم ومٞمف اوٓمرب ىمد احلدي٨م

 اًمث٘م٤مت: ُمـ أرسمٕم٦م احلًـ قمـ رواه احلدي٨م أن اقمٚمؿ: سم٤مظمتّم٤مر ذًمؽ شمقوٞمح وإًمٞمؽ

 مجٞمٕم٤مً  اشمٗم٘مقا  وىمد اًمٓمقيؾ، ومُحٞمد احلُْٛمراين، وأؿمٕم٨م وىمت٤مدة، قُمٌٞمد، سمـ يقُٟمس: وهؿ

 ذًمؽ: ذم قمٚمٞمٝمام اظمتٚمػ وىمت٤مدة يقٟمس أن إٓ اًمريمقع، ىمٌؾ اًم٘مراءة: سمٕمد حمٚمٝم٤م أن قمغم

 .اًمريمقع ىمٌؾ إهن٤م: قمٜمٝمام وم٘مٞمؾ
 مل اًمتل ومحٞمد أؿمٕم٨م رواي٦م أن ؿمؽ وٓ. اًمًقرة ىمٌؾ :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد إهن٤م: وىمٞمؾ

 .ذًمؽ قمغم رواي٦م ذم أظمران واوم٘مٝمام وىمد ؾمٞمام ٓ وأومم: أصح ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمام خيتٚمػ

 شمٕمٚمٞم٘م٤مشمٜم٤م» و اًم٘مٞمؿ، ٓسمـش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ُمراضمٕم٦م ومٕمٚمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ: ؿم٤مء وُمـ

 .شاعمٕم٤مد زاد» يمت٤مسمف قمغمش اجلٞم٤مد
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 شمتًع ؾمٙمت٦مً  يًٙم٧م يم٤من ًمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وُمٕمٚمقم: اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل صمؿ

ومر مم٤م هذا ًمٙم٤من :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ًم٘مراءة  هذا يٜم٘مؾ مل ومٚمام ٟم٘مٚمف، قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقا

 إُم٤م ظمٚمٗمف:ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ي٘مرؤون يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م يم٤من ومٚمق وأجْم٤مً  يٙمـ، مل أنف قُمٚمؿ أطمد:

ومر مم٤م هذا ًمٙم٤من اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم وإُم٤م إومم، اًمًٙمت٦م ذم  ٟم٘مٚمف: قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقا

 ي٘مرؤون اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م ذم يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ أطمد يٜم٘مؾ ومل ومٙمٞمػ

 وقمٛمٚمف: سمٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس أطمؼ اًمّمح٤مسم٦م ًمٙم٤من ُمنموقم٤ًم: يم٤من ًمق ذًمؽ أن ُمع! ؟شاًمَٗم٤مِِت٦َم»

 .سمدقم٦م أنف ومُٕمٚمؿ
ٜمقن وهلذا اح٠مُمقُملم: اؾمتامع: سم٤مجلٝمر وم٤معم٘مّمقد وأجْم٤ًم:  ذم اإلُم٤مم ىمراءة قمغم ي١مُمِّ

 ٓ ىمقم قمغم ي٘مرأ  أن ُأُِمرَ  وم٘مد سم٤مًم٘مراءة، قمٜمف ُمِمٖمقًملم يم٤مٟمقا  وم٢مذا اًمن، دون اجلٝمر

 ٓ ُمـ وخيُٓم٥م حلديثف، يًتٛمع ٓ ُمـ حيدث ُمـ سمٛمٜمزًم٦م وهق ًم٘مراءشمف، يًتٛمٕمقن

 اًمذي ُمثؾ: »احلدي٨م ذم ُروي وهلذا اًمنميٕم٦م: قمٜمف شمتٜمزه ؾَمَٗمفٌ  وهذا! خلٓمٌتف يًتٛمع

 ي٘مرأ  واإلُم٤مم ي٘مرأ  يم٤من إذا ومٝمٙمذاش. أؾمٗم٤مراً  حيٛمؾ احلامر يمٛمثؾ خيٓم٥م: واإلُم٤مم يتٙمٚمؿ،

 .سم٤مظمتّم٤مر اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ـهاش. قمٚمٞمف
 .اهلل رمحف واعمٕم٘مقل اعمٜم٘مقل قمٚمؿ ذم يمٕمٌف قمٚمق قمغم يدل مم٤م وهق
 قمـ اًمٜمٝمل قمغم اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م آطمتج٤مج قمٚمامئٜم٤م سملم اؿمتٝمر ىمد أنف واقمٚمؿ

ش: 0/240ش »اًمٗمتح» ذم اهلاَُمم اسمـ ىم٤مل اًمني٦م: ذم طمتك اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة شمرك

 سمٙمؾ ومٞمٕمٛمؾ. واًمًٙمقت آؾمتامع،: أُمران اعمٓمٚمقب أن سم٤مٔي٦م آؾمتدٓل وطمّمؾ»

 اًمًٙمقت ومٞمج٥م إـمالىمف، قمغم ومٞمجري ٓ:: واًمث٤مين اجلٝمري٦م، خيص: وإول ُمٜمٝمام،

 .شُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مراءة قمٜمد
 إُمر أن وهق ٟمٔمر: وومٞمفش: 014» سم٘مقًمف اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق شمٕم٘مٌف وىمد

 هق سمؾ ،- فم٤مهر هق يمام - ُمٕمٚمؾ همػم شمٕمٌدي٤مً  أُمراً  ًمٞمس واًمًٙمقت اًم٘مرآن سم٤مؾمتامع

 واًم٘مراءة اخلٓم٦ٌم، قمٜمد اًمًٙمقت يمقضمقب واعمٕمٚمٚملم: اًم٘م٤مئًلم سم٢ممج٤مع ُمٕمٚمؾ طمٙمؿ

 اًم٘مرآن يمقن إٓ :- اًمت٠مُمؾ سمٕمد وًمق - قمٚم٦م ًمف شمٔمٝمر وٓ ذًمؽ، وٟمحق اًمّمالة، ظم٤مرج

 أن  اعمٕمٚمقم وُمـ. واإلٟمّم٤مت آؾمتامع سمدون حيّمؾ ٓ وهق واًمت٠مُمؾ، ًمٚمتدسمر ُمٜمزًٓ 



 60 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 ومٞمج٥م اًمتدسمر: اعم٘متديـ قمغم ومٞمٚمزم ضمٝمراً، اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  اًمتل سم٤مجلٝمري٦م: ظم٤مص هذا

 .اإلٟمّم٤مت قمٚمٞمٝمؿ
ً، إٓ ي٘مرأ  ٓ وم٤مإلُم٤مم اًمني٦م: ذم وأُم٤م  ومال اعم٘متديـ: ِصامخ ي٘مرع ٓ سمحٞم٨م ها

 ًمقضمقب ئمٝمر ومال :- ُمٜمّمتلم يم٤مٟمقا  وإن - ومٞمٝم٤م هلؿ اًمتدسمر حيّمؾ أن يٛمٙمـ

 .سمف ُمٕمتد وضمف ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمقت
 قمغم اعمٕم٘مقل، سم٤مًمدًمٞمؾ ُمٓم٤مًم٥م: ُمٕم٘مقل همػم شمٕمٌدي أُمر اًمًٙمقت وضمقب سم٠من واًم٘مقل

ٔي٦م سمٕمٛمقم أظمذوا وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمثػماً  أن  سم٤معمقارد اظمتّم٤مصٝم٤م وقمدم اعمذيمقرة، ا

قمقا  طمتك اح٠مثقرة:  أو قملم ومرض - اًمّمالة ظم٤مرج وًمق - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مرآن ؾمامع يمقن قمٚمٞمف وَمرَّ

 ذم واًمث٤مين اجلٝمر، ذم إول واًمًٙمقت: آؾمتامع، - أُمريـ ومٞمٝم٤م اح٠مُمقر يم٤من ومٚمق يمٗم٤مي٦م،

ً: اًمّمالة ظم٤مرج قمٜمده اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ ؾمٙمقت سمقضمقب ي٘م٤مل أن ًمزم :-اًمن  أو يمٗم٤مي٦م ها

 .ـها. ٟمزاع سمال اإلمج٤مع ظمالف وهق قمٞمٜم٤مً،
 أىمرأ : ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد ٕنف سم٤مإلٟمّم٤مت: إُمر سمٕمد سم٤مٓؾمتامع شمٕم٤ممم أُمر وإٟمام

 .وأؾمٛمع
 سم٤مًمًٌح٦م، اهلل يذيمرون شمراهؿ وم٢مٟمؽ اجلٛمٕم٦م: ظمٓم٦ٌم ذم اعمتزهديـ سمٕمض يٗمٕمٚمف يمام

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م: ▬و! وٟم٘مرأ  ٟمًٛمع ٟمحـ: ًم٘م٤مًمقا  ؾم٠مختٝمؿ: وًمق ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ  ذِم  ىَمْٚمٌلَْمِ  ُمِّ

 ♂. ضَمْقومِفِ 
. زم فمٝمر ُم٤م هذا. سم٤مإلٟمّم٤مت إُمرَ  سم٤مٓؾمتامعِ  إُمرَ  ُيْتٌعَ  أن احلٙمٛم٦م ُمـ ومٙم٤من

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([0/336) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بف آئتامم متام مـ اإلمام لؼراءة اإلكصات

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام: »وم٘م٤مل سمف: آئتامم مت٤مم ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اإلٟمّم٤مت وضمٕمؾ

 .شوم٠منّمتقا  ىمرأ: وإذا ومٙمؼموا، يمؼم: وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  62   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ: »وم٘م٤مل وراءه: اًم٘مراءة قمـ ُُمْٖمٜمَِٞم٤مً  ًمف آؾمتامع ضمٕمؾ يمام

 .اجلٝمري٦م ذم هذا ،شىمراءة ًمف اإلُم٤مم
 ًم٘مراءة آؾمتامع وضمقب قمغم اًمدًٓم٦م ذم ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمذيمقرة يم٤مٔي٦م احلدي٨م وهذا

 سمٕمٛمقُمف يِمٛمؾ - يمٝمل - وهق ،- خيٗمك ٓ يمام - ُمٜمٝم٤م أقمؿ وًمٙمٜمف اإلُم٤مم، ُمـ اًم٘مرآن

ش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» قمدا سمام ذيمرهؿ ؾمٌؼ ممـ وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ظمّمف وىمد وهمػمه٤م،ش اًمَٗم٤مِِت٦َم»

 قمغم سمف اطمتجقا  اًمذي احلدي٨م أن ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرٟم٤م وىمد ىمراءهت٤م، سمقضمقب وىم٤مًمقا 

 سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ يمام - اعمرضمقطم٦م واإلسم٤مطم٦مِ  اإلسم٤مطم٦ِم، قمغم سمؾ ذًمؽ: قمغم يدل ٓ اًمقضمقب

 .- اًمٙمِمٛمػمي قمـ
 ىمراءة سمجقاز خيّمص وم٢مٟمام اًمتخّمٞمص: إمم اعمّمػم ُمـ سمد ٓ يم٤من وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ 

زاً ش اًمَٗم٤مِِت٦َم»  اًمٜمٝمل وسملم اجلقاز هذا سملم وم٤مًمت٤ٌميـ وطمٞمٜمئذٍ  سمقضمقهب٤م، ٓ ُمرضمقطم٤ًم: ضمقا

 وهذا ًمإلُم٤مم، وآؾمتامع اًم٘مراءة شمرك اًمٜمتٞمج٦م ٕن يًػٌم: واحلدي٨م أي٦م ُمـ اعمًتٗم٤مد

 .اعمٓمٚمقب هق

 اجلقاز طمدي٨م أن سمٞمٜم٤م ىمد وًمٙمٜمٜم٤م اجلٛمع، ُمذه٥م ٟمذه٥م أن أردٟم٤م إن ي٘م٤مل: هذا

 أن اإلؾمالم ؿمٞمخ أجْم٤مً  وسملم أي٦م، ٟمزول وسم٥ًٌم هريرة أيب سمحدي٨م ُمٜمًقخ

 صدد ذم ٟمحـ اًمذي - احلدي٨م قمـ ومٞم٘م٤مل قمٛمقُمٝم٤م: قمغم أي٦م سم٘م٤مء قمغم يدل آقمت٤ٌمر

 .ومٞمٝم٤م ىمٞمؾ ُم٤م - قمٜمف اًمٙمالم
 طمٙمٛم٦م يٌلم وهذا: »ىم٤مل سم٤محلدي٨م: اعمتٕمٚمؼ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم سم٘مٞم٦م أن وإًمٞمؽ

 إومٕم٤مل، ذم طمتك همػمه٤م قمغم ُم٘مدُم٦م إلُم٤مُمف ُمت٤مسمٕمتف وأن اح٠مُمقم، قمـ اًم٘مراءة ؾم٘مقط

 اًمقشمر، قم٘م٥م شمِمٝمد صالشمف: ُمـ وشمر ذم أدريمف وإذا ُمٕمف، ؾمجد ؾم٤مضمدًا: أدريمف وم٢مذا

 سمف جي٥م آئتامم أن قمغم ومدل آئتامم: ٕضمؾ ومٕمٚمف وإٟمام جيز، مل ُمٜمٗمردًا: ومٕمٚمف ًمق وهذا

 [ش.اعمٜمٗمرد قمغم جي٥م ُم٤م سمف ويً٘مط] اعمٜمٗمرد، قمغم جي٥م ٓ ُم٤م

 سم٤مٓؾمتامع أنف ُمع ًم٘مراءشمف، يًتٛمع ٓ ومٙمٞمػش: 2/402» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل

 .اًم٘م٤مرئ أضمر ُمثؾ ًمف اعمًتٛمع وم٢من! اًم٘مراءة؟ ُمّمٚمح٦م ًمف حيّمؾ
 ضمٝمر، إذا :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم زاد ومٞمام ُمٕمف ي٘مرأ  ٓ أنف قمغم يمٚمٝمؿ اشمٗم٤مىُمُٝمؿ هذا يٌلم ومم٤م



 63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

 اؾمتامقمف ُمـ أومْمؾ ًمٜمٗمًف ىمراءشمف ًمٙم٤مٟم٧م ًمف: سم٢مٟمّم٤مشمف اًم٘مراءة أضمر ًمف حيّمؾ أنف ومٚمقٓ

َت٩ْم  مل اًم٘م٤مرئ: أضمر سم٤مإلٟمّم٤مت ًمف حيّمؾ يم٤من وإذا ًمإلُم٤مم،  يٙمقن ومال ىمراءشمف، إمم حَيْ

 .سمف اح٠مُمقر آؾمتامع قمـ ؿمٖمٚمتف ُمية ومٞمٝم٤م سمؾ ُمٜمٗمٕم٦م، ومٞمٝم٤م

 اح٠مُمقم، ًمٌٕمد أو خم٤مومت٦م، صالة اًمّمالة ًمٙمقن اإلُم٤مم: يًٛمع مل إذا شمٜم٤مزقمقا  وىمد

، أن ًمف إومم هؾ ذًمؽ: ٟمحق أو ًمٓمرؿمف، أو  إومم أن: واًمّمحٞمح يًٙم٧م؟ أو ي٘مرأ

 وم٢مذا. اًم٘مراءة ُم٘مّمقد هب٤م ًمف حيّمؾ ىمراءة يًتٛمع ٓ ٕنف أنٗمع: وأنف ٟمٗمًف، ذم ي٘مرأ  أن

 وُمـ ُمًتٛمٕم٤ًم، وٓ ىم٤مرئ٤مً  ٓ ؾم٤ميمت٤ًم، سم٘مل وإٓ: اًم٘مراءة، أضمر ًمف طمّمؾ ًمٜمٗمًف: ىمرأ 

 مجٞمع سمؾ حمٛمقدًا: وٓ سمذًمؽ ُم٠مضمقراً  يٙمـ مل اًمّمالة: ذم ىم٤مرئ وٓ ُمًتٛمع همػم ؾمٙم٧م

 آؾمتامع أو واًمدقم٤مء واًمتًٌٞمح يم٤مًم٘مراءة شمٕم٤ممم: اهلل ذيمر ُمـ ومٞمٝم٤م سمد ٓ اًمّمالة أومٕم٤مل

 وأنٗمع ًمف، أيمٛمؾ ًمٜمٗمًف وم٘مراءشمف اًم٘مراءة: ومرض قمٜمف حيٛمؾ اإلُم٤مم سم٠من ىمٞمؾ وإذا ًمٚمذيمر،

 وم٠مُم٤م اجلٝمر، طم٤مل إٓ سمف ي١مُمر ٓ واإلٟمّم٤مت. رسمف قمٜمد ًمف وأرومع ًم٘مٚمٌف، وأصٚمح ًمف،

 .ـها. ًمف يٜمّم٧م طمتك ُمًٛمقع صقت ومٞمف ومٚمٞمس اعمخ٤مومت٦م: طم٤مل

 وشمٜمقب شمٙمٗمٞمف، اإلُم٤مم ىمراءة إن: ُمٕمٜم٤مه أن احلدي٨م ُمـ يت٤ٌمدر واًمذي [:فائدة]

 ُمًٜمد ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وذطمف. قمٚمٞمف دم٥م ومال اعم١مشمؿ:: أي ىمراءشمف: قمـ

 أن ًمف جيقز وٓ ىمراءة، اح٠مُمقم قمغم جي٥م ومال: أي: »سم٘مقًمفش 051 صش »طمٜمٞمٗم٦م أيب

 .ـهاش. اجلٝمري٦م أو اًمني٦م اًمّمالة ذم يم٤من ؾمقاء: يٕمٜمل اإلـمالق، وفم٤مهره وراءه، ي٘مرأ 
 اًمِمٞمخ وضمٝمف وىمد فم٤مهر، سُمْٕمدٌ  وراءه اًم٘مراءة جيقز ٓ أنف قمغم احلدي٨م دًٓم٦م وذم

 ىمراءة اإلُم٤مم ىمراءة وم٢من ذقم٤ًم: اعم٘متدي ُمـ صم٤مسمت٦م اًم٘مراءة إنش: »239» سم٘مقًمف اهلاَُمم اسمـ

: ومٚمق ًمف،  أبق قمٚمٞمف رد وىمدش. ُمنموع همػم وهق واطمدة، صالة ذم ىمراءشم٤من ًمف ًمٙم٤من ىمرأ

 وٓ قمروم٤مً  ٓ طم٘مٞم٘م٦م: اح٠مُمقم سم٘مراءة ًمٞم٧ًم اإلُم٤مم ىمراءة إنش: »048» سم٘مقًمف احلًٜم٤مت

: ىمراءشم٤من ًمف شمٙمقن أن إٓ يٚمزم ٓ اعم١مشمؿ: ىمرأ  ومٚمق طمٙماًم، ًمف ىمراءة هل وإٟمام ذقم٤ًم،

 ىمٌح قمغم يدل دًمٞمؾ وٓ اضمتامقمٝمام، ذم قم٤مئ٦ٌم وٓ. طمٙمٛمٞم٦م  وصم٤مٟمٞمٝمام طم٘مٞم٘مٞم٦م، إطمدامه٤م

 .شاضمتامقمٝمام
 -: ىم٤مل يمام - وم٢مٟمف ومراضمٕمف: ،شاًمٖمامم همٞم٨م: »اعمًامة طم٤مؿمٞمتف ذم ذًمؽ أووح وىمد



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  64   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 .اًمٜمٗم٤مئس ُمـ
 أهنؿ :إول: أىمقال قمغم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم اظمتٚمٗمقا  ىمد قمٚمامءٟم٤م أن واقمٚمؿ

 .طمرُمقه أو يمرهقه سم٠من جيٞمزوه: مل أهنؿ ٓ اًم٘مراءة، شمرك اظمت٤مروا

 ممـ يمثػمٌ  وشمٌٕمف اهلامم، اسمـ اظمت٤مره اًمذي وهق. ِتريؿ يمراه٦م ُمٙمروه٦م أهن٤م :الثاين

 .ىمٌٚمف ممـ مجعٌ  سح وسمف سمٕمده،
 قمـ رواي٦م ذم اجلٝمري٦م ذم وُمٙمروه٦م اًمني٦م، ذم ُمًتح٦ٌم اًمَٗم٤مِِت٦َم ىمراءة أن :الثالث

 أيب قمـ رواي٦م وهق ،- وهمػممه٤مش اًمذظمػمة» وش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م ذيمره يمام - حمٛمد

 - اًمٙمٌػم طمٗمص أبق اظمت٤مره اًمذي وهق ،-ش اعمجتٌك» ذم اًمزاهدي ذيمره يمام - طمٜمٞمٗم٦م

 .احلٜمٗمٞم٦م ُمـ وهمػمه ،- حمٛمد اإلُم٤مم شمالُمذة يم٤ٌمر ُمـ

 .اًمٙمٞمداين ذيمره يمام واضم٥م: اإلٟمّم٤مت أن :والرابع
م اًمّمالة ذم واضم٥م يمؾ شمرك أن: اعمحرُم٤مت سمح٨م ذم وذيمر  أنف ُمٜمف ومٞمٕمٚمؿ. طمرا

 .اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة سمحرُم٦م ىم٤مئؾ

 ذم ٟم٘مٚمف يمام - وم٤مؾم٘م٤مً  ويٙمقن اإلُم٤مم، ظمٚمػ سم٤مًم٘مراءة شمٗمًد اًمّمالة أن :واخلامس

 .-ش قم٤مسمديـ اسمـ سمح٤مؿمٞم٦م - 0/518ش »اًمدر»
ش 29 - 20 صش »اإلُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق إىمقال هذه ذيمر وىمد

 أىمقال مخ٦ًم ومٝمذه: »ىم٤مل صمؿ احلٜمٗمٞم٦م، يمت٥م ُمـ اعمِمٝمقرة ُمّم٤مدره٤م إمم ُمٕمزوة

 اًم٘مقل: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمقاىمٕم٦م إىمقال مجٞمع أوهـ سمؾ وأوهٜمٝم٤م: أوٕمٗمٝم٤م ٕصح٤مسمٜم٤م،

 رومع أن: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اعمروي٦م اًمِم٤مذة اًمدُمِم٘مل ُمٙمحقل رواي٦م ٟمٔمػم وهق. اخل٤مُمس

 ضمقاز قَمَدمَ  قمٚمٞمٝم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض وسمٜم٤مءُ ! ًمٚمّمالة ُمٗمًد وهمػمه اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ

 ًمٚم٘مدح إٓ ذيمره٤م حيؾ ٓ اًمتل اعمردودة إىمقال ُمـ ويمالمه٤م! سم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م آىمتداء

 ذم ذًمؽ أووح٧م وىمد! احلٜمٗمٞم٦م ٕصح٤مسمٜم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ُمـ يمثػم ذم ُذيمرا  وإن ومٞمٝم٤م:

 قم٤مىمؾ ي٘مقل هؾ! ؿمٕمري وًمٞم٧م ومٚمتٓم٤مًمع، :شاحلٜمٗمٞم٦م شمراضمؿ ذم اًمٌٝمٞم٦م اًمٗمقائد» رؾم٤مًمتل

 ومروٜم٤م وًمق! أصح٤مسمف؟ أيم٤مسمر ُمـ ومج٤مقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ومٕمٚمف صم٧ٌم سمام اًمّمالة سمٗم٤ًمد
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 أن ومٖم٤ميتف ُمٜمًقظم٤ًم: وص٤مر صم٧ٌم أو أصح٤مسمف، ُمـ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ٓ يث٧ٌم: مل أنف

 سمف، اًمّمالة وم٤ًمد يًتٚمزم ٓ وهق ِترياًم، أو شمٜمزُّي٤ًم، ُمٙمروه٤مً  أو اًمًٜم٦م، ظمالف يٙمقن

م أنف ومروٜم٤م ًمق سمؾ  ارشمٙم٤مب ومٚمٞمس أجْم٤ًم: اًمّمالة وم٤ًمد ُمٜمف يٚمزم ٓ ىمٓمٕمٞم٦م: طمرُم٦م طمرا

 ىمراءة أن اعمٕمٚمقم وُمـ ًمٚمّمالة، ُمٜم٤مومٞم٤مً  يٙمـ مل ُم٤م هل٤م، ُمٗمًداً  اًمّمالة ذم طمرام يمؾ

 واًمتًٌٞمح اًمذيمر إٓ ًمٞم٧ًم اًمّمالة سمؾ ًمٚمّمالة: سمٛمٜم٤مومٞم٦م ًمٞم٧ًم ٟمٗمًٝم٤م ذم اًم٘مرآن

 ش.واًم٘مراءة

ُم٤مً  أو ُمٙمروه٤مً  ذًمؽ ويمقن هب٤م، اًمّمالة سمٗم٤ًمد احلٙمؿ يّمح ومٙمٞمػ: ىم٤مل  سمام طمرا

 صٜمٞمع ُمـ ؿمديد شمٕمج٥م ًمٗمل -! واهلل - وإين! ذًمؽ؟ يًتٚمزم ٓ اًمدٓئؾ ُمـ ٓح

 ُمردودًا، همٚمٓم٤مً  سمٙمقٟمف حيٙمٛمقا  ومل قمٚمٞمف، ؾم٤ميمتلم يمتٌٝمؿ ذم اًم٘مقل هذا ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ

 .أصح اًمٗم٤ًمد قمدم إن: ىم٤مًمقا  ُم٤م وهم٤مي٦م
 اؾمتدل ُم٤م وهم٤مي٦م سحي٤ًم، همٚمٓم٤مً  خي٤مًمٗمف ُم٤م ويمقن صحٞمح٤ًم، سمٙمقٟمف حيٙمٛمقا  ومل

 ومال اإلُم٤مم: ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ: »يم٠مثر اًمّمح٤مسم٦م: آصم٤مر سمٕمض اًمقاهل اًم٘مقل هذا أصح٤مب

 . (0)شًمف صالة
ظْمِز  ذيمره وُم٤م. سمف آؾمتدٓل يًت٘مٞمؿ وٓ سمف، حيت٩م ُٓ  مم٤م أنف وؾمتٕمرف َ  اًمنَّ

 ىم٤مل صح٤ميب أي: ًمف ي٘م٤مل. (2)  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمدة ُمذه٥ُم  اًمّمالة وم٤ًمد أن: شمٌٕمف وُمـ

                                                           

ش اًمدراي٦م» ذم يمذا. سمٜمًٚمٞمامن قمكم سمـ أمحد ومٞمف واهتؿ ،ـمري٘مف ُمـ اجلقزي واسمـ شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف   (0)

 [.ُمٜمف].شيّمح ٓ» :(6)اًمٌخ٤مري وىم٤مل ،(95)

 وإن. شاًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وقمٚمٞمف ،اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم١مشمؿ ي٘مرأ  وٓ» :ش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م ىمقل اعم٤ٌمًمٖم٦م هذه وُمثؾ (2)

  :ؿمٞمئلم أطمد قمغم شمدل وم٢مهن٤م! واعم٤ٌمًمٖم٤مت اًمٕم٤ٌمرات هَذه ُمثؾ ُمـ اًمٕمج٥م يمؾ ًمٞمٕمج٥م اعمٜمّمػ اًمٕم٤مىمؾ

 .ويّمؿ يٕمٛمل اًمذي اًمتٕمّم٥م: إول
 اعمذهٌٞم٦م: احلدي٨م يمت٥م ُمـ يم٤مٟم٧م وًمق طمتك ،سمٛمٓم٤مًمٕمتٝم٤م آؿمتٖم٤مل وقمدم ،احلدي٨م سمٙمت٥م اجلٝمؾ: واًمث٤مين

 ذًمؽ وًمٕمؾ! اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمح٤مسم٦م سملم اخلالف ومٞمف ذيمر ىمد وم٢مٟمف ًمٚمٓمح٤موي: شأصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» يمٙمت٤مب

 هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٔمٞمؿ ومٝمق يم٤من: إُمريـ وأي !اعمٗم٤مًمٞمس صٜمٕم٦م احلدي٨م قمٚمؿ: ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ىمقل ُمٜمِم٠م هق

سم٦م ذم ذًمؽ وُمثؾ. سمٕمدهؿ عمـ اًم٘مدوة هؿ اًمذيـ إئٛم٦م : وىمقًمف» :شاهلداي٦م ذح اًمٕمٜم٤مي٦م» ص٤مطم٥م ىمقل اًمٖمرا

د سم٠من وُأضِمٞم٥َم ش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة سمقضمقب ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ٕن ٟمٔمر: ومٞمف: ىمٞمؾ. شاًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وقمٚمٞمف»  سمف اعمرا

. شاإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اعم٘متدي ُمٜمع اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُمـ ٟمٗمراً  صمامٟملم قمـ روي وم٢مٟمف اًمّمح٤مسم٦م: أيمثر إمج٤مع

سم٦م وُمقوع. اًمّمح٤مسم٦م أيمثر ًمٞمس اعم٘مدار هذا ٕن سمٌمء: وًمٞمس»: ىم٤مل صمؿ  ًمف ًمٞمس سمام اًمٕمدد هذا شمٕمٞملم اًمٖمرا

= 



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  66   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 هق أصح٤مسمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمؽ ايت اعم٤ًمًمؽ أىمقى أن اًمٔمٝمقر طمؼَّ  فمٝمر وم٢مذن:» !هبذا؟

 واظمت٤مره٤م احلًـ، سمـ حمٛمد قمـ رواي٦م هق يمام اًمني٦م، ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ًمن ُمًٚمؽ

 ش.اًمزُمـ وم٘مٝم٤مء ُمـ مجع

 وُمـ ،- اًمديـ يقم اهلل ضمزاهؿ - اعمحدصملم ُمـ مج٤مقم٦م ُمذه٥م هق وهذا: »ىم٤مل

 ُيًٚمِّؿ آقمت٤ًمف: ُمتجٜم٤ٌمً  وإصقل، اًمٗم٘مف سمح٤مر ذم وهم٤مص اإلٟمّم٤مف، سمٜمٔمر ٟمٔمر

 ومٛمذه٥م ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ اًمتل وإصٚمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ أيمثر أن ي٘مٞمٜمٞم٤مً  شمًٚمٞمامً 

 أضمد آظمتالف: ؿمٕم٥م ذم أؾمػم يمٚمام وإين. همػمهؿ ُمذاه٥م ُمـ أىمقى ومٞمٝم٤م اعمحدصملم

                                                           

 .ش!ذًمؽ؟ ذم رأُّيؿ قمـ وم٠مظمؼموه اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمدد هبذا اشمّمؾ اًمذي وُمـ! سمذًمؽ؟ اًمٜمص وم٠مجـ ُمًتٜمد:
 اًمٗم٘مٝم٤مء: يم٤ٌمر ذيمره وإن ،وأُمث٤مًمف وهذا: »(061) احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل. وهمػمه اًمٕمٞمٜمل أجْم٤مً  اًم٘مقل هذا ٟم٘مؾ وىمد

 اعمٕمتؼميـ: اعمخرضملم إمم قَمَزْوه٤م وٓ ،اًمديـ ذم ُمٕمتؼمة سم٠مؾم٤مٟمٞمد يًٜمدوه٤م ومل ،سمٛمحدصملم ًمٞمًقا  أيمثرهؿ ًمٙمـ

 .ـها. ش!اًمديـ؟ أُمقر ُمـ أُمر إصم٤ٌمت ذم سمف يٓمٛمئـ ومٙمٞمػ
 ُمـ صالة ىم٣م ُمـ»: طمدي٨م: »(85 ص) شُمقوققم٤مشمف» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء أُمث٤مل وذم

 سم٤مـمؾ. شؾمٜم٦م ؾمٌٕملم إمم قمٛمره ذم وم٤مشمتف صالة ًمٙمؾ ضم٤مسمراً  ذًمؽ يم٤من رُمْم٤من: ؿمٝمر ُمـ مجٕم٦م آظمر ذم اًمٗمرائض

 سمٜم٘مؾ قمؼمة ٓ صمؿ. ؾمٜمقات وم٤مئت٦م ُم٘م٤مم ي٘مقم ٓ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أن قمغم ،ًمإلمج٤مع ُمٜم٤مىمض ٕنف ىم٤مـمٕم٤ًم:

ح سم٘مٞم٦م وٓ ،شاًمٜمٝم٤مي٦م»  ُمـ أطمد إمم احلدي٨م أؾمٜمدوا وٓ ،اعمحدصملم ُمـ ًمٞمًقا  وم٢مهنؿ. شاهلداي٦م» ذا

ضملم  .شاعمخرِّ
ج وأي ج خمرِّ  ُمًٚمًؾ ؾمٜمد دون ُمـ - قمٜمف طم٤مؿم٤مهؿ - إًمٞمٝمؿ ٟمًٌتف وجمرد! هذا؟  ٍروى راو وأي! هذا؟ ظمرَّ

 ٓ دقمقى جمرد وم٢مٟمف اًم٘مراءة: شمرك ووضمقب ،احلرُم٦م ىمقل: اًم٘مقل هذا ُمـ وىمري٥م !سمف يٕمتد ٓ مم٤م سمرواشمف حمت٩م

 ُمـ اًمتِمٝمد ذم اإلؿم٤مرة قمد اًمذي اًمٙمٞمداين ُمثؾ إٓ - يذيمره وٓ سمؾ - خيت٤مره وٓ ،وشمٕمٚمٞمؾ دًمٞمؾ ُمـ سمد

: " ورؾم٤مًم٦م"  اإلؿم٤مرة سمتحًلم اًمٕم٤ٌمرة شمزيلم: " رؾم٤مًمتف ذم اعمٙمل اًم٘م٤مري قمكم قمٚمٞمف رد وىمد! اعمحرُم٤مت

 .اًمقاوح٤مت سم٤مًمدٓئؾ - ؾمٜمٞمتٝم٤م سمؾ – اإلؿم٤مرة صمٌقت وطم٘مؼ ،سمٚمٞمٖم٤مً  رداً "  سم٤مًمتدهلم اًمتزيلم
 سمدٓئؾ قمٚمٞمٝم٤م واؾمتدًمقا  ،احلٜمٗمٞم٦م ُمـ همٗمػمة مج٤مقم٦م إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي ومٝمق اًمتحريٛمٞم٦م: سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل وأُم٤م

ٌّف سمحٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م: وُم٤م هل٤م ُم٤م ُمع ،ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت  .اًمٙم٤مُمؾ اًمٗم٤موؾ َوَيٜمَِْمطُ  ،اجل٤مهؾ يتٜم
 ؾمت٘مػ يمام - دراي٦م ىمقي – ًمٙمٜمف رواي٦م: وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من وإن - وهق ،اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل هق: إىمقال هذه وأطمًـ

 ." - قمٚمٞمف
 أي٦م سمٕمد - ؾمٜمداً  وأىمقاه٤م ،قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م هل٤م ُم٤م وسملم ،وٟم٤مىمِمٝم٤م ،(059 - 74 ص) ذًمؽ ذم أدًمتٝمؿ ذيمر صمؿ

 ىمرأ: وإذا: " طمديثف صمؿ ،اعمٜم٤مزقم٦م ذم هريرة أيب طمدي٨ُم  ♂َوَأنِّمتُقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا▬: اًمٙمريٛم٦م

 يدل ٓ ذًمؽ يمؾ أن أجْم٤مً  قمٜمف وٟم٘مٚمٜم٤م سمٞمٜم٤م وىمد - قمٚمٞمف اًمٙمالم سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هذا صمؿ ،" وم٠منّمتقا 

 وٕمٞمٗم٦م وأيمثره٤م - إطم٤مدي٨م سم٘مٞم٦م صمؿ ،- وشمِمقيش ختٚمٞمط ومٞمٝم٤م يم٤من إن إٓ اًمني٦م: ذم اًم٘مراءة ُمـ اعمٜمع قمغم

 وقمدم ،اإلُم٤مم ىمراءة سمٙمٗم٤مي٦م أصح٤مسمٜم٤م ىمقل أن ومٔمٝمر"  :ىم٤مل صمؿ. - احلرام قمغم شمدل ٓ يمٚمَّٝم٤م أهن٤م ُمع إؾم٤مٟمٞمد:

 خيؾ سمحٞم٨م اجلٝمر: ذم اإلُم٤مم ىمراءة ُمع اًم٘مراءة سمٙمراه٦م ىمقهلؿ ويمذا ،اًم٘مقة هم٤مي٦م ذم ًمٚمٛم٠مُمقم اًم٘مراءة اومؽماض

 [ُمٜمف]." اًمقصم٤مىم٦م هن٤مي٦م ذم ،ذًمؽ قمٜمد اًمًٙمقت ووضمقب ،سم٤محلرُم٦م أو ،سم٤مٓؾمتامع
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 وهؿ ٓ، يمٞمػ! ؿمٙمرهؿ وقمٚمٞمف! درهؿ ومٚمٚمف اإلٟمّم٤مف، ُمـ ىمري٤ٌمً  ومٞمف اعمحدصملم ىمقل

اُب  طم٘م٤ًم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ورصم٦م  قمغم وأُم٤مشمٜم٤م زُمرهتؿ، ذم اهلل طمنمٟم٤م صدىم٤ًم، ذقمف وُٟمقَّ

 .ـهاش. وؾمػمهتؿ طمٌٝمؿ

 ([0/349) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

قب   ج  ةِ  يف الػاحتة قراءةِ  و  يَّ ر  اإلمام عذ تشقيش بدون الِّسر

 اًمٔمٝمر ذم ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: »ضم٤مسمر وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، اًم٘مراءة قمغم أىمرهؿ وم٘مد اًمني٦م: ذم وأُم٤م

 وذم وؾمقرة،ش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ واًمٕمٍم

 .شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إظمريلم

 أجُّٙمؿ: »وم٘م٤مل سم٠مصح٤مسمف: اًمٔمٝمر صغم طملم وذًمؽ هب٤م، قمٚمٞمف اًمتِمقيش أنٙمر وإٟمام

ٌِِّح : ▬ىمرأ   .ش؟♂إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم
 رضمالً  أن قمروم٧م ىمد: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل[. اخلػم إٓ هب٤م ُأِردْ  ومل] أن٤م،: رضمؾ وم٘م٤مل

 .شظَم٤مجَلَٜمِْٞمٝم٤م
: وم٘م٤مل ،[سمف ومٞمجٝمرون] ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٚمػ ي٘مرؤون يم٤مٟمقا : آظمر طمدي٨م وذم

 .شاًم٘مرآن قمكمَّ  ظمٚمٓمتؿ»

ش: اخلَْٚم٩م» وأصؾ. ٟم٤مَزقَمٜمِٞمٝم٤م: أي :شظم٤مجلٜمٞمٝم٤م: »- قمٛمران طمدي٨م ذم - ىمقًمف

 .-ش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام - واًمٜمزع اجلذب

 شمداظمٚم٧م طمتك اًمًقرة، ىمراءة ذم حم٤مذاشمف قمٚمٞمف أنٙمر وإٟمام: »اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 ش.ودم٤مَذسَمت٤م اًم٘مراءشم٤من

 أو ضمٝمره، ذم قمٚمٞمف اإلٟمٙم٤مر: اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمكش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  أهنؿ ومٞمف سمؾ اًم٘مراءة: أصؾ قمـ ٓ همػمه، أؾمٛمع سمحٞم٨م صقشمف، رومع

 .واح٠مُمقم ًمإلُم٤مم اًمٔمٝمر ذم اًمًقرة ىمراءة إصم٤ٌمت وومٞمف اًمني٦م، اًمّمالة ذم سم٤مًمًقرة
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 ذم اًمًقرة اح٠مُمقم ي٘مرأ  ٓ أنف: وٕمٞمػ ؿم٤مذ وضمف وًمٜم٤م قمٜمدٟم٤م، احلٙمؿ وهٙمذا

 سم٤مإلٟمّم٤مت، ي١مُمر اجلٝمري٦م ذم ٕنف همٚمط: وهذا! اجلٝمري٦م ذم ي٘مرؤه٤م ٓ يمام اًمني٦م،

 قمـ سمٕمٞمداً  اجلٝمري٦م ذم يم٤من وًمق اؾمتامع، همػم ُمـ ًمًٙمقشمف ُمٕمٜمك ومال يًٛمع: ٓ وهٜم٤م

 .ـها. ذيمرٟم٤مه ح٤م اًمًقرة: ي٘مرأ  أنف وم٤مٕصح ىمراءشمف: يًٛمع ٓ اإلُم٤مم
 ومدلَّ  هي٦م: وهل اًمّمالة، هذه ذم اًم٘مراءة قمغم أىمرهؿ ملسو هيلع هللا ىلص أنف ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم

 ىمرأ  ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اًمٗمْمؾ ُمـ وومٞمٝم٤م. اإلُم٤مم وراء اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم

 طمرف،♂ امل: ▬أىمقل ٓ أُمث٤مهل٤م، سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م، سمف ومٚمف اهلل: يمت٤مب ُمـ طمروم٤مً 

 .شطمرفش ُمٞمؿ» و طمرف،ش ٓم» و طمرف،ش أخػ» وًمٙمـ
 ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمقؾمك سمـ أجقب ـمريؼ ُمـش 051 - 2/049» اًمؽمُمذي أظمرضمف

. ُمرومققم٤مً  ومذيمره:. .. ي٘مقل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمُ٘مَرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد

 .شصحٞمح طمًـ: »وىم٤مل
 اسمـ قمـ اًمقضمف هذا همػم ُمـ ويروى: »ىم٤مل صمؿ. ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 .شسمٕمْمٝمؿ ووىمٗمف سمٕمْمٝمؿ، رومٕمف ُمًٕمقد: اسمـ قمـ إطمقص أبق ورواه. ُمًٕمقد
 سمـ قمٓم٤مء قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 2/429» اًمدارُمل اًمقضمف هذا ُمـ رواه: ىمٚم٧م

 .ُمقىمقوم٤مً  سمف إطمقص أيب قمـ اًم٤ًمئ٥م

 اًمٓمريؼ همػم ـمريؼ ُمـ ٕنف ُمقىمقوم٤ًم: يمقٟمف يي وٓ أجْم٤ًم، صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 ش.661ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق. - خيٗمك ٓ يمام - ًمف ىمقة هق سمؾ إول،

 .أومم سم٤مب ُمـ هل٤م وؿمٛمقًمف وظم٤مرضمٝم٤م، اًمّمالة ذم اًم٘مراءة يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص وهق

 اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمْمؾ هذا ومٞمٝم٤م يٜم٤مل ومرص٦م ًمٚمٛمّمكم شمتًٜمك أن إذن اعمٕم٘مقل ُمـ ومٚمٞمس

 .وضمالهل٤م سم٤مًمّمالة شمٚمٞمؼ ٓ سم٠مُمقر سم٤مًمتٗمٙمػم سم٤مًمف ويِمٖمؾ يْمٞمٕمٝم٤م، صمؿ

 ش.ٟم٤مراً  ومقه ُُمٚمَئ  اإلُم٤مم: ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ: »طمدي٨م وأُم٤م

 ش. 569ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم وسمٞم٤مٟمف ومٛمقوقع،
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 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ىمقل: ًمٚمٛم٘متدي اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل ومم٤م

: سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض

 ش.اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إظمريلم وذم وؾمقرة،ش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م»

. ُمقىمقف: اعمزي ىم٤ملش: اًمزوائد ذم: »اًمًٜمدي ىم٤ملش. 0/278» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مد هذا: ىم٤مل صمؿ

 أظمذوا أهنؿ يٛمٙمـ: ي٘م٤مل أن إٓ اًمرومع، طمٙمٛمف اًم٤ٌمب هذا ذم اعمقىمقف: ي٘م٤مل وىمد

 .ـها. اًمرومع قمغم ىمراءهتؿ شمدل ومال اًم٤ٌمب: ذم اًمقاردة اًمٕمٛمقُم٤مت ُمـ ذًمؽ

 ([0/365) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف بعض عذ الؼرآن قارئل جيفر أن عـ الـفل عؾة

 قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمرْ  وٓ. سمف يٜم٤مضمٞمف سمام ومٚمٞمٜمٔمر رسمف: يٜم٤مضمل اعمّمكمِّ  إن: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل

 .شسم٤مًم٘مرآن سمٕمض

 اًمنِّ  وشمٗمريغ اًمّمالة، قمغم اإلىم٤ٌمل ُمـ وُمٜمٕم٤مً  أذى ذًمؽ ذم ٕن: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل

َؾ  هل٤م،  ش.اًم٘مرآن ُمـ رسمف سمف يٜم٤مضمل ُم٤م وشَم٠َمُمُّ

 ومٌٖمػمه اعمّمٚملم: ٕذى طمٞمٜمئذٍ  ممٜمققم٤مً  اًم٘مرآن سم٘مراءة اًمّمقت رومع يم٤من وإذا: ىم٤مل

 .أومم وهمػمه احلدي٨م ُمـ

 وشمالوة اًمؼم، قمٛمؾ ذم اعمًٚمؿ أذى قمـ اعمًٚمؿ هنل وإذا: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

 .ِتريامً  أؿمد ذًمؽ همػم ذم وم٠مذاه اًم٘مرآن:

 ([0/371) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼرآن فضائؾ مـ

 أُمث٤مهل٤م، سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م، سمف ومٚمف اهلل: يمت٤مب ُمـ طمروم٤مً  ىمرأ  ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من
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 .شطمرفش ُمٞمؿ» و طمرف،ش ٓم» و طمرف،ش َأخِػ: »وًمٙمـ طمرف:♂ امل: ▬أىمقل ٓ
 ([0/372) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

،  بف اإلمامِ  وَجْفر   التَّلِمني 

 هب٤م ويٛمد جيٝمر،ش. آُملم: »ىم٤مل :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م» ىمراءة ُمـ اٟمتٝمك إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 .صقشمف

 : ُم٤ًمئؾ وومٞمف

  ذم وظم٤مًمػ اًمٕمٚمامء، ُمـ اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق. ًمإلُم٤مم اًمت٠مُملم ينمع أنف :إوىل
 .شاإلُم٤مم ي١مُمـ وٓ اإلُم٤مم، ظمٚمػ َُمـ ُي١َمُّمـ: »وم٘م٤مل رواي٦م: ذم طمٜمٞمٗم٦م أبق ذًمؽ

 اإلُم٤مم ومرغ إذا يٜمٌٖمل: »وم٘م٤مل ظم٤مًمٗمف: صمؿ ،ش013ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد شمٚمٛمٞمذه ذيمره

 .ـهاش. سمذًمؽ وجيٝمرون ظمٚمٗمف، ُمـ وي١مُمـ اإلُم٤مم، ُي١َمُّمـ أنش اًمٙمت٤مب أم» ُمـ
 ٓ: »ُم٤مًمؽ قمـ رواي٦م وذم طمٜمٞمٗم٦م، أيب قمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م ُمثُؾ  ُم٤مًمؽ قمـ روي وىمد

ـ ش 2/086» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام - قمٚمٞمٝمام شَمُردُّ  اًم٤ٌمب وأطم٤مدي٨مش. وم٘مط اجلٝمري٦م ذم ُي١َمُمِّ

: ومٗمٞمٝم٤م طمٜمٞمٗم٦م: أيب قمـ اًمرواي٦م هذه خم٤مًمٗم٦م قمغم اعمتقن يمت٥م أـمٌ٘م٧م أن ضمرم ومال ،-

ـ»  .شواح٠مُمقم اإلُم٤مم وُي١َمُمِّ

 صقشمف يرومع أن اإلُم٤مم طمؼ ذم اًمًٜم٦م أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م أن :الثاكقة ادسللة

 .سم٤مًمت٠مُملم

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد همػم ي٘مقل وسمف: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ي٘مقل وسمف خيٗمٞمٝم٤م، وٓ سم٤مًمت٠مُملم، صقشمف يرومع اًمرضمؾ أن يرون سمٕمدهؿ: وُمـ واًمت٤مسمٕملم،

 .ـها. (0)شوإؾمح٤مق وأمحد، اًمِم٤مومٕمل،
                                                           

 سمـ إؾمح٤مق وىم٤مل". ظمٚمٗمف ُمـ ُيًٛمع: وم٘م٤مل سمآُملم؟ اجلٝمر قمـ أيب ؾم٠مخ٧م" ":ُم٤ًمئٚمف" ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل (0)

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ؾمٜم٦م وم٢مٟمف سمآُملم: اجلٝمر وأُم٤م: راهقيف سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل" ":ُم٤ًمئٚمف" ذم اعمروزي ُمٜمّمقر

= 
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 أنف واحلؼش. وهمػمه اإلُم٤ممُ  سم٤مًمت٠مُملم ين إٟمف: »وم٘م٤مًمقا  قمٚمامؤٟم٤م: ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ

 ظمٓم٠م، أنف قمٚمٛم٧م وىمد. صقشمف هب٤م وظمٗمض: ؿمٕم٦ٌم طمدي٨م إٓ ذًمؽ: ذم طمج٦م هلؿ ًمٞمس

 ذيمرٟم٤مه٤م: اًمتل إطم٤مدي٨م جلٛمٞمع وُمٕم٤مرض قمددًا، وأيمثر ُمٜمف أطمٗمظ هق عمـ خم٤مًمػ

ـَ  َيًع مل وًمذًمؽ  سم٠من ًمقومَّْ٘م٧ُم  رء: هذا ذم إزمَّ  يم٤من وًمقش: »317» ىم٤مل أن إٓ اهلامم اسم

 زير ذم ىمقهل٤م سمٛمٕمٜمك: اجلٝمر ورواي٦م اًمٕمٜمٞمػ، اًم٘مرع قمدم: هب٤م يراد اخلٗمض رواي٦م

 .اعمًجد هب٤م ومػمشم٩م: هريرة أيب سمحدي٨م ذًمؽ قمغم اؾمتدل صمؿش. وذيٚمف اًمّمقت

 ذم يِم٤مهد يمام - دوي قمٜمف حيّمؾ اًمذي وم٢مٟمف اًمٞمؿ: ذم ىمٞمؾ إذا: واردم٤مضمف: »ىم٤مل

 ٓ: اًمقضمف هذا قمغم ي٘م٤مل أن ومٞمٜمٌٖمل هذا وقمغم ي٘مرع، يم٤من إذا ُم٤م سمخالف :- اعم٤ًمضمد

 .ـهاش. - سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمٚمف يمام - ي٘مرع

 اًمتٍميح قمدم ذم آطمتٞم٤مط ُمـش. ر هذا ذم إزمَّ  يم٤من وًمق: »ىمقًمف ِت٧م ُم٤م وشم٠مُمؾ

 ُمـ سم٤محلؼ ضمٝمر وىمد اًمٕمٚمامء، حم٘م٘مل ُمـ وُٕمث٤مًمف ًمف ٟمرو٤مه ٓ مم٤م اعمذه٥م: سمٛمخ٤مًمٗم٦م

 طمٞم٨م ُمـ ىمقي اجلٝمر أن واإلٟمّم٤مف: »ىم٤مل طمٞم٨م اًمٚمٙمٜمقي: احلًٜم٤مت أبق قمٚمامئٜم٤م

: وومٞمف. يمالُمف ومذيمر:. ..ش ىم٤مل طمٞم٨م :شاحلَْٚم٦ٌم ذم طم٤مج أُمػم اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر وىمد اًمدًمٞمؾ،

 .اٟمتٝمكش. عمت٠مُمٚمف رء قمـ يٕمرى ٓ سمام ًمٚمٛمذه٥م ُم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م ورضمح»
 ([0/373) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالتلمني ادممتقن جيفر هؾ

 - ؾمٌؼ يمام - إؾمح٤مق ومذه٥م ظمالف: ومٞمف هب٤م؟ اعم١ممتقن جيٝمر هؾ :الثالثة ادسللة

 وهمػمهش 2/202ش »اًمٗمتح» ذم يمام اًم٘مديؿ: اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق هب٤م، جيٝمرون أهنؿ إمم

 .اًمٗمتقى وقمٚمٞمف: ىم٤مل

                                                           

ومؼ وذًمؽ سمٕمده: ُمـ وأصح٤مسمف  ُيًٛمع ضمٝمراً  جيٝمر أن وقمٚمٞمف ،أخزم اإلُم٤مم قمغم وهق ،اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف ًمٞمقا

ـٌ  اًمّمٗمقف: آظمر ُيًٛمع طمتك ذًمؽ قمغم زاد وإن ،وم٘مط يٚمٞمف ُمـ : ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذيمر ح٤م ،أجْم٤مً  وَمَحً

 شمرائل أن وإي٤مك ُم٠مُمقم، أو َأمَّ  ؽذًم ُمـ سمد ومال. اًمرضم٤مل ظمٚمػ وهق ،اًمٜم٤ًمء صػ َأؾمٛمعَ  طمتك".  آُملم" 

 [ُمٜمف]". احلؼ ُمـ يًتحٞمل ٓ اهلل وم٢من ُمٙمروه: إمم شُمٜم٥ًم أن ُمـ ظمقوم٤مً  أو ،اؾمتحٞم٤مء شمدقمف أو ،اًمٜم٤مس
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 .جيٝمر أنف أصحٝمام ىمقٓن: اعم٠ًمخ٦م ذم: إيمثر ىم٤مل: اًمراومٕمل وىم٤مل
 وإًمٞمفش. ُمذهٌٜم٤م ُمـ اًمّمحٞمح وهق» :شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل: ىمٚم٧م

 قمـ اًمِم٤مومٕمل ؾمئؾ: اًمرسمٞمع ىم٤مل: »وىم٤مل ،ش3/7ش »اعمقىمٕملم إقمالم» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذه٥م

 وُم٤م: وم٘مٚم٧م. أصقاهتؿ ظمٚمٗمف ُمـ هب٤م يرومع ٟمٕمؿ،: ىم٤مل سمآُملم؟ صقشمف يرومع هؾ: اإلُم٤مم

: إئٛم٦مَ  أؾمٛمع يمٜم٧م: قمٓم٤مء قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ أن٠ٌمن٤م: وم٘م٤مل احلج٦م؟

ـَ  ـْ  اًمزسمػمِ  اسم ٦م ًمٚمٛمًجد إن طمتك. آُملم: ظمٚمٗمٝمؿ وُمـ. آُملم: ي٘مقًمقن سمٕمده وَُم  .شًَمٚمجُّ
 .اًمرسمٞمع ـمريؼ ُمـش 2/59» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف إثر هذا: ىمٚم٧م
 ُمـ -ش اعمٖمٜمل اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ُم٤م قمغم -ش اًمث٘م٤مت» يمت٤مب ذم طم٤ٌمن واسمـ هق أظمرج صمؿ

 قمـ - ِتريػ وهق. أجقب: اًمٌٞمٝم٘مل وذم - َٟمْقف أيب سمـ ظم٤مًمد قمـ ُمٓمرف ـمريؼ

: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا اعمًجد: هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ُمئتلم أدريم٧م: ىم٤مل قمٓم٤مء

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعَمْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ▬ ٤مًمِّلمَ  َو  ش. آُملم» سمـ رضم٦م هلؿ ؾمٛمٕم٧م :♂اًمْمَّ
 اسمـ قمٜمٕمٜم٦م: إومم: قمٚمت٤من ومٗمٞمف: إول أُم٤م: ٟمٔمر إثريـ هذيـ صمٌقت ذم وًمٙمـ

 .ُمدًمس وهق ضمري٩م،
 ًمف ؾم٤مق وىمد :- اًمٗم٘مٞمف اعمٙمل اًمزٟمجل: وهق - ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ وٕمػ: واًمث٤مٟمٞم٦م

: اًمذهٌل ىم٤مل صمؿ ُمٜم٤ميمػَم، أطم٤مدي٨َم ش اًمتٝمذي٥م» ذم واحل٤مومظ ،شاعمٞمزان» ذم اًمذهٌل

 ش.ويْمٕمػ اًمرضمؾ، ىمقة هب٤م شُمَردُّ  وأُمث٤مهل٤م إطم٤مدي٨م ومٝمذه»

 .شإوه٤مم يمثػم صدوقش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل
: اصمٜم٤من إٓ قمٜمف يرو مل وم٢مٟمف ٟمقف: أيب سمـ ظم٤مًمد ضمٝم٤مًم٦م ومٕمٚمتف: اًمث٤مين إثر وأُم٤م

 ذم ومٝمق. إؾمح٤مق أيب سمـ يقٟمس: وأظمر ،- ـمريػ اسمـ: وهق - هذا ُمٓمرف: أطمدمه٤م

. اًمتقصمٞمؼ ذم شم٤ًمهٚمف ُمـ قمٚمؿ ح٤م يٗمٞمد: ٓ ًمف طم٤ٌمن اسمـ وشمقصمٞمؼ اًمٕمداًم٦م، جمٝمقزم قمداد

 رضمع ذًمؽ أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف هبام، آطمتج٤مج يّمٚمح ٓ أثران أهنام اًمٌٞم٤من هذا ُمـ ومٔمٝمر

ش إم» ذم وٟمّمف. سمآُملم جيٝمر ٓ اعم١مشمؿ إن: اجلديد ذم وم٘م٤مل اًم٘مديؿ: ىمقًمف قمـ اًمِم٤مومٕمل

 صقشمف: هب٤م ورومع. آُملم: ىم٤مل :شاًم٘مرآن أم» ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومرغ وم٢مذاش: »0/65»

 هب٤م، جيٝمروا أن أطم٥م وٓ أنٗمًٝمؿ، وأؾمٛمٕمقا  ىم٤مًمقه٤م، ىم٤مهل٤م: وم٢مذا. ظمٚمٗمف ُمـ هب٤م ًمٞم٘متدَي 

: وم٢من  .ـهاش. قمٚمٞمٝمؿ رء ومال ومٕمٚمقا
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 ضمٝمره روى ممـ أطمد يذيمر مل وأجْم٤مً  ؾمٌؼ، ح٤م (0)شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ٟم٠مظمذ وهبذا

 ًمٜم٘مٚمقه ذًمؽ: يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  ومٚمق وراءه، هب٤م جيٝمرون يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن سم٤مًمت٠مُملم ملسو هيلع هللا ىلص

 .إصؾ ظمالف هب٤م اجلٝمر وأن ؾمٞمام ٓ إًمٞمٜم٤م،

قًم٤م َرسمَُّٙمؿْ  اْدقُمقا ش: ▬7/55» شمٕم٤ممم ىم٤مل ـَ  حُي٥ِمُّ  َٓ  إِٟمَّفُ  َوظُمْٗمٞم٦َمً  شَمَيُّ  ومال :♂اعمُْٕمَتِدي

 .صحٞمح سمدًمٞمؾ إٓ إصؾ هذا قمـ اخلروج جيقز
 قمداه ُم٤م ومٞمٌ٘مك ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ًمثٌقت اإلُم٤مم: سمجٝمر يتٕمٚمؼ ومٞمام قمٜمف ظمَرضمٜم٤م وىمد

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. إصؾ قمغم
ش 3/364ش »اعمحغم» ذم إثر أظمرج ىمد طمزم اسمـ رأج٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م سمٕمد إين صمؿ

 أم» أثر قمغم ي١مُّمـ اًمزسمػم اسمـ أيم٤من: ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد إمم

 .ًمٚمج٦م ًمٚمٛمًجد إن طمتك وراءه ُمـ وي١مُّمـ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؟شاًم٘مرآن

: ويٜم٤مديف ومٞم٘مقل ىمٌٚمف، اإلُم٤مم ىم٤مم وىمد اعمًجد يدظمؾ هريرة أبق ويم٤من: قمٓم٤مء ىم٤مل

 ش. آُملم» سمـ شمًٌ٘مٜمل ٓ
ش: اًم٘مرآن أم» َأثَر قمغم أنٗمًٝمؿ هؿ ي٘مقًمقن إئٛم٦م أؾمٛمع يمٜم٧م وًم٘مد: قمٓم٤مء ىم٤مل

 .ًمٚمج٦م ًمٚمٛمًجد إن طمتك وراءهؿ: وُمـ هؿ ،شآُملم»
 .ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف ُمرومققم٤مً  ًمٞمس ٕنف ومٞمف: طمج٦م ٓ وًمٙمـ صحٞمح، اإلؾمٜم٤مد ومٝمذا
ش0/65» اًمِم٤مومٕمل ووصٚمف ،شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مف

(2). 

 (2) ([0/378) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

                                                           

 .ذًمؽ قمـ اإلُم٤مم شمراضمع ؾمٞم٠ميت (0)

 سمرىمؿ"  اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ"  ذم وهق" : (2/369" ) اًمْمٕمٞمٗم٦م"  ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمٞمخ ىم٤مل: (شمٜمٌٞمف)  (2)

 . (3/364" ) اعمحغم"  ذم طمزم اسمـ ـمري٘مف وُمـ ،(2 ج/2641)

 هذا سمذًمؽ وصم٧ٌم ،شمدًمٞمًف سمذًمؽ وم٠مُِمٜم٤َّم ُم٤ٌمذة: قمٓم٤مء قمـ ذًمؽ شمٚم٘مك أنف اًمرواي٦م هذه ذم ضمري٩م اسمـ سح وم٘مد

 .اًمزسمػم اسمـ قمـ إثر

 ٓ أن وم٠مؿمؽمط احلٙمؿ، سمـ عمروان ي١مذن ٤منيم هريرة أب٤م إن: راومع أبق وم٘م٤مل هريرة: أيب قمـ ٟمحقه صح وىمد

٤مًمِّلمَ ▬: سمـ يًٌ٘مف َٓ : ▬وانُمر ىم٤مل إذا ومٙم٤من. اًمّمػ دظمؾ ىمد أنف يٕمٚمؿ طمتك ♂اًمْمَّ ٤مًمِّلمَ  َو  أبق ىم٤مل :♂اًمْمَّ

 أظمرضمف. هلؿ همٗمر اًمًامء: أهؾ شم٠مُملم ٕرضا أهؾ شم٠مُملمُ  واومؼ إذا: وىم٤مل ،صقشمف هب٤م َيُٛمدُّ  ♂آُملم▬: هريرة

= 
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 زيادة دون التلمني عذ آقتصار

ش: 2/269ش »اًمت٘مري٥م ذح» ذم زرقم٦م أبق احل٤مومظ ىم٤مل: اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م

 اشم٤ٌمقم٤مً  قمٚمٞمف: زي٤مدة همػم ُمـش اًمَٗم٤مِِت٦َم» قم٘م٥م اًمت٠مُملم قمغم آىمتّم٤مر اعمًتح٥م»

 اهلل رؾمقل ؾمٛمع أنف: طُمْجر سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل رواه ُم٤م وأُم٤م ًمٚمحدي٨م،

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعمُْٖمُْمقِب  هَمػْمِ : ▬ىم٤مل طملم ملسو هيلع هللا ىلص ٤مًمِّلمَ  َو ش. آُملم زم، اهمٗمر رب: »ىم٤مل♂ اًمْمَّ

 .شوٕمٞمػ وهق اًمٜمٝمِمكم، سمٙمر أب٤م إؾمٜم٤مده ذم وم٢من
 اجل٤ٌمر قمٌد سمـ أمحد ـمريؼ ُمـش 2/58ش »اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم هق: ىمٚم٧م

 اًمَٞمْحَّمٌل اهلل قمٌد أيب قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ اًمٜمٝمِمكم سمٙمر أيب قمـ أيب صمٜم٤م: اًمُٕمٓم٤مِردي

 .سمف وائؾ قمـ
 سمـ سم٠ممحد وأقمٚمف ،-ش اعمجٛمع» ذم يمام - أجْم٤مً  اًمٓمؼماين أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ

 مج٤مقم٦م، ووٕمٗمف يُمري٥م، أبق قمٚمٞمف وأثٜمك اًمدارىمٓمٜمل، وصم٘مف: »وم٘م٤مل هذا: اجل٤ٌمر قمٌد

 ش.وٕمٞمػ» هقش: اًمت٘مري٥م» وذمش. ُمٜمٙمراً  طمديث٤مً  ًمف َأرَ  مل: قمدي اسمـ وىم٤مل

 .شسم٤مإلرضم٤مء رُمل صدوق،: »اًمٜمٝمِمكم سمٙمر أيب شمرمج٦م ذم وىم٤مل
 .سم٤مًمٜمٝمِمكم إقمالًمف ُمـ أومم - اهلٞمثٛمل صٜمع يمام - سم٤مًمُٕمٓم٤مِردي وم٢مقمالًمف: ىمٚم٧م

 ([0/382) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

                                                           

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده(. 2/59) اًمٌٞمٝم٘مل

 يٓمٛمئـ وم٤مًم٘مٚم٥م قمٜمٝمام: صح اًمذي اجلٝمر ظمالف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمزسمػم واسمـ هريرة أيب همػم قمـ يث٧ٌم مل وم٢مذا

 ." أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ خي٤مًمػ أثراً  أن أقمٚمؿ وٓ ،أجْم٤مً  سمذًمؽ ًمألظمذ

 أمحد اإلُم٤مم رأج٧م صمؿ ،ذًمؽ ذم اشم٤ٌمقمٝمام إمم صمٛم٦م ومٛمٚم٧م" : (078 ص" ) اعمٜم٦م مت٤مم"  ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف وىم٤مل

 ." -( 72/259" ) ُم٤ًمئٚمف"  ذم قمٜمف اهلل قمٌد اسمٜمف رواه ومٞمام - سمف ىم٤مل

 ضمٝمراً  يٙمقن اإلُم٤مم وراء اعم٘متديـ شم٠مُملم: (وم٤مئدة" ): (012 ص" ) اًمّمالة صٗم٦م"  ُمٓمٌقع ذم اهلل رمحف وىم٤مل

 اًمذي هق هذا. قمٜمف يت٠مظمرون وٓ ،- اعمّمٚملم مج٤مهػم يٗمٕمؾ يمام – سمف يًٌ٘مقٟمف ٓ اإلُم٤مم: شم٠مُملم ُمع وُم٘مروٟم٤مً 

 [.اًمٜم٤مذ طم٤مؿمٞم٦م".] أظمػماً  قمٜمدي شمرضمح
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 اإلمام تلمني ب عقد يؽقن ادلمقم تلمني

 هَمػْمِ : ▬اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ومٞم٘مقل اإلُم٤مم: شم٠مُملم سُمَٕمْٞمدَ  سم٤مًمت٠مُملم اعم٘متديـ ي٠مُمر ويم٤من

َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعمُْٖمُْمقِب  ٤مًمِّلمَ  َو  وإن. آُملم: شم٘مقل اعمالئٙم٦م وم٢من] آُملم:: وم٘مقًمقا  :♂اًمْمَّ

 [. آُملم: ي٘مقل اإلُم٤مم
ـ إذا: ًمٗمظ وذم» ٜمقا  اإلُم٤مم: أُمَّ  ًمٗمظ وذم» اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ :شوم٠مُمِّ

 أطمدمه٤م ومقاومؼ. آُملم: اًمًامء ذم واعمالئٙم٦مُ . آُملم: اًمّمالة ذم  أطمديمؿ ىم٤مل إذا: آظمر

م ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  :شأظمر  .ذٟمٌف ُمـ شم٘مدَّ
 ذم طمزم اسمـ وُمٜمٝمؿ اًمٜمدب، قمغم إُمر هذا اجلٛمٝمقر محؾش: وم٘مقًمقا : »ىمقًمف

 ش. 3/262ش »اعمحغم»
ـُ  وطمٙمكش: »2/201» احل٤مومظ ىم٤مل  قمغم وضمقسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمـ سَمِزيزة اسم

 .إُمر سمٔم٤مهر قمٛمالً  اح٠مُمقم:

 ش.ُمّمؾ يمؾ قمغم اًمٔم٤مهري٦م وأوضمٌف: ىم٤مل

 ٓ ًمٙمـ وم٘مط، اح٠مُمقم قمغم اًمقضمقب احلدي٨م ُمـ واًمٔم٤مهرش: »2/087» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

ـ سم٠من ُم٘مٞمداً  سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً:  .ـهاش. وم٘مط ومٛمٜمدوب واعمٜمٗمرد: اإلُم٤مم وأُم٤م. اإلُم٤مم ُي١َمُمِّ

 ذم اإلُم٤مُمٞم٦م: قمغم رد احلدي٨م ذمش: »2/266»[ اًمٕمراىمل] زرقم٦م أبق احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمًٚمػ إلمج٤مع ظم٤مرىمقن ذًمؽ ذم وهؿ هل٤م، ُمٌٓمؾ اًمّمالة ذم اًمت٠مُملم أن دقمقاهؿ

 .ـهاش. ؾم٘مٞمٛم٦م وٓ صحٞمح٦م ٓ ذًمؽ: ذم هلؿ طمج٦م وٓ واخلٚمػ،

 شم٠مُمٞمٜمٙمؿ ي٘مع طمتك اإلُم٤مم: ُمع ىمقًمقا : احلدي٨م ُمٕمٜمكش: »0/224» اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 أهنؿ قمغم يدل وٓ خي٤مًمٗمف، ٓ وم٢مٟمف :شوم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم: أُمـ إذا» :ىمقًمف وم٠مُم٤م. ُمٕم٤مً  وشم٠مُمٞمٜمف

: يريد. وم٤مرطمٚمقا  إُمػم: رطمؾ إذا: اًم٘م٤مئؾ يم٘مقل هق وإٟمام شم٠مُمٞمٜمف، وىم٧م قمـ ي١مظمروٟمف

 هذا وسمٞم٤من رطمٞمٚمف، ُمع رطمٞمٚمٙمؿ ًمٞمٙمقن ًمالرِت٤مل: ومتٝمٞم٠موا اًمرطمٞمؾ، ذم إُمػم أظمذ إذا

 شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ. آُملم: شم٘مقل واعمالئٙم٦م آُملم:: ي٘مقل اإلُم٤مم إن: »أظمر احلدي٨م ذم



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)(  76   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 واطمد: وىم٧م ذم اًمت٠مُمٞمٜم٤من جيتٛمع أن وم٠مطم٥مش. ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م: شم٠مُملم

 .ـهاش. اعمٖمٗمرة رضم٤مءَ 
: ىمقًمف ًمٕمٛمقم أجْم٤ًم: واح٠مُمقم ًمٚمٛمٜمٗمرد اًمت٠مُملم اؾمتح٤ٌمب ومٞمفش: أطمديمؿ: »ىمقًمف

 ش.أطمديمؿ»

ـ اًمٗمذَّ  أن قمغم اشمٗم٘مقا  وىمدش: »اعمٗمٝمؿ» ص٤مطم٥م ىم٤مل  واح٠مُمقم واإلُم٤مم ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُي١َمُمِّ

ن ومٞمام ا ٜم٤من ومٞمف ُيِنّ  .شُي١َمُمِّ

 ش. 2/267ش »اًمتثري٥م ـمرح» ذم يمذا
 هذا ذم وٕمٞمٗم٦م ومِم٤مذةش. شم٠مظمر وُم٤م: »زي٤مدة وأُم٤مش: ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م: »ىمقًمف

 .شاعمًجد ذم عمـ همٗمر: »وُمثٚمٝم٤م ،-ش 2/200ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ سمٞمٜمف يمام - احلدي٨م

 ش. سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ضمٝمر سم٤مب: »سمـ احلدي٨م هلذا شمرضمؿ اًمٌخ٤مري أن واقمٚمؿ
 .واًمٜم٤ًمئل ُم٤مضمف، اسمـ ًمف شمرضمؿ ويمذًمؽ

٤م سمآُملم: اإلُم٤مم أه ًمق إذ سمآُملم، اجلٝمر اعمّمٜمػ ُمٜمف أظمذ: »اًمًٜمدي ىم٤مل  قَمٚمِؿَ  َحَ

 .شم٠مُمٞمٜمف قمٜمد سم٤مًمت٠مُملم إي٤مهؿ إُمر حيًـ ومال اإلُم٤مم، سمت٠مُملم اًم٘مقمُ 
 اًمٔم٤مهر هق وهذا سم٤مجلٝمر، اًمتٍميح ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م يرضمحف دىمٞمؼ اؾمتٜم٤ٌمط وهذا

 .(0)اعمت٤ٌمدر

. اًم٘مراءة قمـ سم٤مًمًٙمقت اإلُم٤مم ًمت٠مُملم ُمٕمرومتٝمؿ إُمر ذم يٙمٗمل: ي٘م٤مل ىمد ٟمٕمؿ:

 سمؾ آُملم:: ي٘مقل صمؿ اًم٘مراءة، قمـ اإلُم٤مم يًٙم٧م ُم٤م يمثػماً  سمؾ وٕمٞمٗم٦م: ُمٕمروم٦م شمٚمؽ ًمٙمـ

 إذا اإلُم٤مم شم٠مُملم قمغم اعم٘متدي شم٠مُملم ومٞمت٘مدم اًمالئؼ: هق واًمت٠مُملم اًم٘مراءة سملم اًمٗمّمؾ

                                                           

 وهق» :احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ ،ُم٤مًمؽ قمـ يروى يمام ،ي١مُمـ ٓ اإلُم٤مم أن قمغم سم٤محلدي٨م آطمتج٤مج شمٌٓمؾ واًمزي٤مدة  (0)

 ش.ي١مُمـ اإلُم٤مم يمقن ذم سيح

 وُمٜمٝمؿ ،اعمًٚمٛملم مجٝمقر ىمقل وهق: "(7/03" )اًمتٛمٝمٞمد" ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. اًمث٤مين اًمٚمٗمظ ًمف ويِمٝمد: ىمٚم٧م

 سمـ ائؾوو( هذا: يٕمٜمل) هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ًمّمحتف قمٜمف: اعمدٟمٞملم رواي٦م ذم ُم٤مًمؽ

 [ُمٜمف].♂ىمٌٚمف اًمذي يٕمٜمل". طُمْجر



 77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم)( 

َٓ : ▬اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »رواي٦م وًمٙمـ إُم٤مرة، هذه قمغم اقمتٛمد ٤مًمِّلمَ  َو  رسمام♂. ..ش اًمْمَّ

 .ومٚمٞمت٠مُمؾ اًمت٠مويؾ، هذا يرضمح
ـ إذا: »ومرواي٦م وطمٞمٜمئذٍ . اًمرواة شمٍموم٤مت ُمـ اًمٚمٗمٔملم أطمد أن وإىمرب  أؿمٝمر أُمَّ

 .ـهاش. أقمٚمؿ واهلل. إصؾ شمٙمقن أن أؿمٌف ومٝمل وأصح:
 ([0/382) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾعبد آشتجابة التلمني فضائؾ مـ

ٌُْٙمؿ آُملم:: وم٘مقًمقا : »آظمر طمدي٨م وذم  .شاهلل جُيِ
 اًمت٠مُملم: قمغم قمٔمٞمؿ طم٨م وهذا. دقم٤مءيمؿ يًتجٞم٥م: أي سم٤مجلٞمؿ: هقش: جيٌٙمؿ»

 .اًمٜمقوي ىم٤مًمف. سمف آهتامم ومٞمت٠ميمد
 ([0/387) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التلمني فضائؾ مـ

َدشْمُٙمؿ ُم٤م: »ي٘مقل ويم٤من ًَ  واًمت٠مُملم اًمًالم قمغم طمًدشمٙمؿ ُم٤م رء قمغم اًمٞمٝمقد طَم

 ىم٤مًمف. ُمٜمٝمام اإليمث٤مر سمٙمؿ وم٤مًمالئؼ: أي. وسمريمتٝمام ومْمٚمٝمام ُمـ قمٚمٛمقا  ح٤مش   اإلُم٤مم ظمٚمػ

 . اًمًٜمدي
 ([0/388) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 الفاحت٘ بعد القساٛٗ





 80 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م 

ف   ة» بعَد  ملسو هيلع هللا ىلص قراءت   لعارض واإلقصار فقفا واإلضالة« الَػاحِتَ

 :56 ،55 اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 سمٕمض أو اجلٜم٤مزة، صالة ذم طمتك أظمرى، ؾمقرة اًمٗم٤مِت٦م، سمٕمد ي٘مرأ  أن ويًـ

 .إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم أي٤مت
 أو ؾمٕم٤مل، أو ؾمٗمر، ًمٕم٤مرض أطمٞم٤مٟم٤م، وي٘مٍمه٤م أطمٞم٤مٟم٤م، سمٕمده٤م اًم٘مراءة ويٓمٞمؾ

 .صٌل سمٙم٤مء أو ُمرض،

 ويم٤من. همػمه٤م ؾمقرةش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 صٌل سمٙم٤مء أو ُمرض، أو ؾمٕم٤مل، أو ؾمٗمر، ًمٕم٤مرض أطمٞم٤مٟم٤مً  وي٘مٍمه٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم، يٓمٞمٚمٝم٤م

ف شمّمكم ز: »قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل يمام :ملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمف أُمُّ  ذم يقم ذات ملسو هيلع هللا ىلص ضمقَّ

 ي٤م: وم٘مٞمؾ ،شاًم٘مرآن ذم ؾمقرشملم سم٠مىمٍم وم٘مرأ  اًمّمٌح، صغم: آظمر طمدي٨م وذم» اًمٗمجر

زت؟ مل! اهلل رؾمقل  شمّمكم: ُمٕمٜم٤م أُمف أن ومٔمٜمٜم٧م  صٌل، سمٙم٤مء ؾمٛمٕم٧م: »ىم٤مل ضمقَّ

 ش. أُمف ًمف أومرغ أن وم٠مردت

ز: »ىمقًمف  .شظمٗمػ: أيش: »ضمقَّ
زُ : وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ذمش: »اًمّمٌل سمٙم٤مء» ىمقًمف  اعم٤ًمضمد، اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقا

 .احلدي٨م. ..ش صٌٞم٤مٟمٙمؿ ُم٤ًمضمَديمؿ ضمٜمٌقا : »إًمًٜم٦م قمغم اعمتداول احلدي٨م وأُم٤م
 واحل٤مومظ واهلٞمثٛمل، واعمٜمذري، اجلقزي، اسمـ وٕمٗمف وممـ. اشمٗم٤مىم٤مً  سمف حيت٩م ٓ ومْمٕمٞمػ،

 .شًمف أصؾ ٓ: »اإلؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد وىم٤مل واًمٌقصػمي، اًمٕمً٘مالين، طمجر اسمـ
 ([0/390) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أحقاًكا إخرتني الركعتني يف الػاحتة بعد شقرة قراءة شـقة

 .أطمٞم٤مٟم٤م أجْم٤م إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة ويًـ
 ([0/393) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ[.]62 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 



ءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م  82   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 الصالة يف ادؼروءة السقرة إكامل

ًمف أهمٚم٥م ذم ويٙمٛمٚمٝم٤م اًمًقرة، أول ُمـ يٌتدئ ويم٤من  يمؾ أقمٓمقا : وي٘مقل.  أطمقا

 .شريمٕم٦م ؾمقرة ًمٙمؾ: ًمٗمظ وذم» واًمًجقد اًمريمقع ُمـ طَمٔمَّٝم٤م ؾمقرة
 ىم٤مل يمام سمًقرة: ريمٕم٦م يمؾ ذم اعمّمكم ي٘مرأ  أن إمم ُم٤مًمؽ ذه٥م: اعمُٜمػَمِّ  سمـ اًمزيـ ىم٤مل

 .واًمًجقد اًمريمقع ُمـ طمٔمٝم٤م ؾمقرة ًمٙمؾ: قمٛمر اسمـ

 .اًم٤ٌمىمل ويؽمك سمٕمْمٝم٤م، قمغم ي٘متٍم وٓ ريمٕمتلم، ذم اًمًقرة شم٘مًؿ وٓ: ىم٤مل

 .إومم ظمالف هق سمؾ صالشمف، شمٗمًد مل ذًمؽ: ومٕمؾ وم٢من: ىم٤مل
: اعمُٜمػَمِّ  اسمـ ىم٤مل صمؿ. اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق: »وىم٤مل ،ش2/214ش »اًمٗمتح» ذم ذيمره

ؿِ  ُمـ أظمػ اًمتٙمرير أن ئمٝمر واًمذي ًْ  ومٞمام اًمٙمراه٦م وؾم٥ٌم. ـها. ريمٕمتلم ذم اًمًقرة ىَم

 إمم يم٤مٟمتٝم٤مئف يٙمـ مل ومٞمف، ىمٓمع ُمقوع وم٠مي سمٌٕمض: سمٕمْمٝم٤م ُمرشمٌط اًمًقرة أن ئمٝمر

 ذم ىمٓمع وإن فم٤مهرة، اًمٙمراه٦م يم٤مٟم٧م شم٤مم: همػم وىمػ ذم ىمٓمع إن وم٢مٟمف اًمًقرة، آظمر

 إنّم٤مري ىمّم٦مش اًمٓمٝم٤مرة» ذم شم٘مدم وىمد. إومم ظمالف أنف خيٗمك ومال شم٤مم: وىمػ

 أن ومٙمره٧م ؾمقرة، ذم يمٜم٧م: وىم٤مل صالشمف، ي٘مٓمع ومٚمؿ سمًٝمؿ، اًمٕمدو رُم٤مه اًمذي

 .أىمٓمٕمٝم٤م

 .شذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأىمره
 .طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد وهمػمهش 30 - 0/31» داود أبق أظمرضمف ـمقيؾ طمدي٨م هق: ىمٚم٧م
 ومٞمض» ذم اعمٜم٤موي إٓ ُمٜمف: اعمراد قمـ وأب٤من احلدي٨م ذح ُمـ أضمد ومل هذا،

 ش.واًمًجقد اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ىمراءة يٙمره ومال: أي: »ىم٤مل طمٞم٨م يّم٥م ومل ،شاًم٘مدير

د أن وحيتٛمؾ: آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤مل  صالة قم٘مٌٝم٤م ومّمٚمقا  ؾمقرة: ىمرأتؿ إذا: اعمرا

 .إظمرى ذم اًمنموع ىمٌؾ

د أن وحيتٛمؾ  سمٛمٜمزًم٦م مه٤م اًمٚمذيـ واخلْمقع اخلِمقع ُمـ طم٘مٝم٤م اًم٘مراءة أوومقا : اعمرا

 .ـها. وم٤مؾمجدوا ؾمجدة: سمآج٦م ُمررشمؿ وإذا اًمّمالة، ذم واًمًجقد اًمريمقع



 83 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م 

 واعمٕمٜمك اًمث٤مين، اًمٚمٗمظ ؾمٞمام ٓ احلدي٨م: ًمٗمظ قمـ ضمداً  سمٕمٞمدان آطمتامٓن وهذان

 .قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد سمف اًمٕمٛمؾ إمم يذه٥م مل اًمث٤مين
 ُمٜمف يٗمٝمٛمقا  مل اًمرواة ًمٙمـ احلدي٨م: فم٤مهر إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب هق إول واعمٕمٜمك

 قمنميـ سملم جيٛمع يم٤من - رواشمف أطمد - اًمٕم٤مًمٞم٦م أب٤م وم٢من :- خترجيف ذم ؾمٌؼ يمام - ذًمؽ

 اسمـ سَمٚمَّٖمف ح٤م ويمذًمؽ. ذًمؽ شمرك سمٚمٖمف: ومٚمام احلدي٨م، يٌٚمٖمف أن ىمٌؾ ريمٕم٦م ذم ؾمقرة

 أن وم٠مراد اًمًقر: سملم جيٛمع يم٤من قمٛمر اسمـ سم٠من وقم٤مروف ذًمؽ، اؾمتٖمرب ؾمػميـ:

 أنف: احلدي٨م ُمٕمٜمك أن[ قمغم] ؾمػميـ واسمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م أبق اشمٗمؼ وم٘مد. احلدي٨م ُمـ يتح٘مؼ

 .ريمٕم٦م يمؾ ذم ؾمقرة قمغم آىمتّم٤مر يٜمٌٖمل
 :اًمث٤مين اًمٚمٗمظ هق اعمٕمٜمك هلذا دًٓم٦م إًمٗم٤مظ وأىمرب

 ،شريمٕم٦م ذم اًمًقر مجع سم٤مب» ذم اًمٓمح٤موي أورده وًمذًمؽش. ريمٕم٦م ؾمقرة ًمٙمؾ»

 ُمـ ريمٕم٦م يمؾ ذم يزيد أن ًمٚمرضمؾ يٜمٌٖمل ٓ: وم٘م٤مًمقا  ىمقم، هذا إمم ذه٥م وىمد: »ىم٤مل صمؿ

 .ـهاش. احلدي٨م هبذا ذًمؽ ذم واطمتجقا ش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م» ُمع ؾمقرة قمغم صالشمف

 ريمٕم٦م: يمؾ ذم يم٤مُمٚم٦م ؾمقرة: أي ريمٕم٦م: ؾمقرة ًمٙمؾ: احلدي٨م ُمٕمٜمك أن وحيتٛمؾ

ٝم٤م: أن قمٚمٞمف سمؾ سمٕمْمٝم٤م: قمغم ي٘متٍم ومال: أي  .يم٤مُمالً  هب٤م اًمريمٕم٦م طمظ ًمٞمٙمقن ُيتِٛمَّ
ـُ  ىمٌٚمف اًمذي وإمم اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد : سم٘مقًمف ًمٚمحدي٨م سمقب طمٞم٨م ٟمٍم: اسم

 احلدي٨م هذا ؾم٤مق صمؿ ،شريمٕم٦م ذم اًمًقر سملم واجلٛمع اًمًقر، شم٘مٓمٞمع يمراه٦م سم٤مب»

 .اًمثالصم٦م سم٠مخٗم٤مفمف
 َأُْمٞمَُؾ  (0)اًمث٤مين اعمٕمٜمك إمم وأن٤م. اعمٕمٜمٞملم هذيـ إٓ حيتٛمؾ ٓ وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م:

ًمف ٕن قمٚمٛم٧م: ُمـ إًمٞمف ذه٥م وإن إول، إمم ُمٜمف  ومٝمامً  ومٝمٛمٝم٤م يٛمٙمـ ٓ ملسو هيلع هللا ىلص أىمقا

ًمف وٛمـ إٓ صحٞمح٤ًم،  ُمـ اًمٖم٤مًم٥م أن إصؾ ذم ذيمرٟم٤م وىمد وأومٕم٤مًمف، إظمرى أىمقا

                                                           

 اضمٕمٚمقا : قمٜمدي احلدي٨م وُمٕمٜمك": وم٘م٤مل اعمٓمٌققم٦م:" اًمّمٗم٦م" ذم يمام - أظمػماً  - اهلل رمحف اًمِمٞمخ ضمزم وهبذا   (0)

 ُمـ".]قم٘مٌف ي٠ميت ُم٤م سمدًمٞمؾ ًمٚمٜمدب: وإُمر! يم٤مُمالً  هب٤م اًمريمٕم٦م طمظ يٙمقن طمتك يم٤مُمٚم٦م: ؾمقرة ريمٕم٦م ًمٙمؾ

 [.اًمٜم٤مذ
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 .ٟم٤مدراً  إٓ سمٕمْمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر دون اًمًقرة: إمت٤مم ملسو هيلع هللا ىلص هديف
 واىمتّم٤مره. اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمًقرة وهل اًم٘مراءة، ُمـ اًمٙمامل قمغم يدل وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف:

 ٕهن٤م اًمتٜمزُّيٞم٦م: اًمٙمراه٦م ُمع ذًمؽ ضمقاز قمغم ًمٚمدًٓم٦م هق إٟمام ٟم٤مدرًا: سمٕمْمٝم٤م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص

 .وأومْمؾ أيمٛمؾ وأهن٤م اًمًقرة، قمغم اًمزي٤مدة يٜمٗمل ٓ وًمٙمٜمف إومْمؾ: ظمالف
 واطمدة، ريمٕم٦م ذم وم٠ميمثر اًمًقرشملم ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمٜمف صح وىمد ذًمؽ: يمٞمػ

 يمٚمام اًمّمالة أن ذم سيح ٟمص ومٝمذاش! اًم٘مٞم٤مم ـمقل اًمّمالة أومْمؾ: »ي٘مقل يم٤من وأنف

 :- إظمرى إمم اًمًقرة وسمْمؿ اًم٘مراءة، سمٓمقل ذًمؽ يٙمقن وإٟمام - أـمقل ىمٞم٤مُمٝم٤م يم٤من

 .شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد أومْمؾ يم٤مٟم٧م
 شمٕم٤مرض إول: اعمٕمٜمك إمم وذهٌٜم٤م اظمؽمٟم٤مه، اًمذي اعمٕمٜمك هذا إمم ٟمذه٥م مل وم٢من

 اجلٛمع جي٥م: أنف إصقل ذم شم٘مرر وىمد قمٚمٞمف، ٟمتٙمٚمؿ اًمذي احلدي٨م ُمع هذا ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 شمٕم٤ممم واهلل. اًمقضمف هبذا إٓ يٛمٙمـ ٓ وهذا. ذًمؽ أُمٙمـ ُم٤م اًمّمحٞمحلم احلديثلم سملم

 .أقمٚمؿ

 ([0/395) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ركعتني يف السقرة تؼسقؿ

 .  ريمٕمتلم ذم ي٘مًٛمٝم٤م شم٤مرة ويم٤من
 ([0/399) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركعتني يف السقرة تؽرار

 .  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم يمٚمٝم٤م يٕمٞمده٤م وشم٤مرة
 ([0/399) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 القاحدة الركعة يف فلكثر شقرتني بني اجلؿع

 .  أيمثر أو اًمًقرشملم سملم اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م ذم جيٛمع أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 طمًـ اًمريمٕم٦م ذم اًمًقر سملم اجلٛمع أن: اًمٜم٤مس أُمر قمٚمٞمف واًمذي: »قمٌٞمد أبق ىم٤مل

 وراء ُمـ هق وهمػممه٤م: اًمداري، ومتٞمؿ قمٗم٤من، سمـ قمثامن ومٕمٚمف اًمذي وهذا ُمٙمروه، همػم

 صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٓ أن: ذًمؽ ُمـ أظمت٤مر اًمذي أن إٓ. مجع يمؾ

 .شًمذًمؽ اًمٙمراه٦م ُمـ وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي٧م اًمتل ًمألطم٤مدي٨م
 ش. 62ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم اسمـ ذيمره

 اجلٛمع أن قمٜمفش اًمِم٤مومٕمل ُمٜم٤مىم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ٟم٘مؾ وىمدش: »2/214» احل٤مومظ ىم٤مل

 .شُمًتح٥م اًمًقر سملم
ش 0/215» واًمٓمح٤موي ،ش2/61» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش5/66 و 2/03» أمحد وروى

ٜم٤َم رسمام: ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ  .اًمٗمريْم٦م ذم واًمثالث سم٤مًمًقرشملم قمٛمر اسمـ َأُمَّ

 ([0/399) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة كؾ يف معقـة شقرة قراءة عذ ادحافظة

 ي٘مرأ  ؾمقرة اومتتح يمٚمام ويم٤من ىُم٤ٌمء، ُمًجد ذم ي١مُمٝمؿ إنّم٤مر ُمـ رضمؾ يم٤من  وىمد

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬سمـ اومتتح سمف: ي٘مرأ  مم٤م اًمّمالة ذم هلؿ هب٤م  ي٘مرأ  صمؿ ُمٜمٝم٤م، يٗمرغ طمتك♂  َأطَمدٌ  اّللَّ

 إٟمؽ: وم٘م٤مًمقا  أصح٤مسمف: ومٙمٚمٛمف. ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ يّمٜمع ويم٤من ُمٕمٝم٤م: أظمرى ؾمقرة

 وإُم٤م هب٤م، شم٘مرأ  أن وم٢مُم٤م سم٠مظمرى: شم٘مرأ  طمتك دمزئؽ أهن٤م شمرى ٓ صمؿ اًمًقرة، هبذه شمٗمتتح

 ومٕمٚم٧م، سمذًمؽ: أؤُمٙمؿ أن أطمٌٌتؿ إن سمت٤مريمٝم٤م، أن٤م ُم٤م: وم٘م٤مل. سم٠مظمرى وشم٘مرأ  شمدقمٝم٤م، أن

 .همػمه ي١مُمٝمؿ أن ويمرهقا  أومْمٚمٝمؿ، ُمـ أنف يرون ويم٤مٟمقا . شمريمتٙمؿ يمرهتؿ: وإن

 ُم٤م شمٗمٕمؾ أن يٛمٜمٕمؽ ُم٤م! ومالن ي٤م: »وم٘م٤مل اخلؼم: أظمؼموه :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٤مهؿ ومٚمام

 إين: وم٘م٤ملش. ريمٕم٦م؟ يمؾ ذم اًمًقرة هذه ًمزوم قمغم حيٛمٚمؽ وُم٤م أصح٤مسمؽ؟ سمف ي٠مُمرك
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ٌَُّؽ : »وم٘م٤مل. أطمٌٝم٤م  .شاجلٜم٦م أدظمٚمؽ إي٤َّمه٤م طُم
 ش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد اًمًقرة ُمـ: أيش: سمف ي٘مرأ  مم٤م: »ىمقًمف
ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬سمـ اومتتح: ىمقًمف : ىم٤مل ُمـ سمف متًؽش: »2/215» احل٤مومظ ىم٤مل♂ َأطَمدٌ  اّللَّ

 ٕنف سم٤مًمٕمٚمؿ: اهمتٜم٤مء :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» يذيمر مل اًمراوي سم٠من وأضمٞم٥مش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة يِمؽمط ٓ

 اًمدًمٞمؾ ورود ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من أوش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد سمًقرة اومتتح: ُمٕمٜم٤مه ومٞمٙمقن ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ

 .شاًمَٗم٤مِِت٦َم» اؿمؽماط قمغم اًمدال

 ٕن اًمٗمٕمؾ: أطمٙم٤مم شمٖمػم اعم٘م٤مصد أن احلدي٨م هذا ذم: »اعمُٜمػَمِّ  سمـ اًمديـ ٟم٤مس ىم٤مل

 سمحٗمظ ي٠مُمره أن ُٕمٙمـ همػمه٤م: حيٗمظ ٓ أنف إقم٤مدهت٤م قمغم ًمف احل٤مُمؾ إن: ىم٤مل ًمق اًمرضمؾ

سَمف ىمّمده: صح٦م ومٔمٝمرت سمحٌف: اقمتؾ ًمٙمٜمف. همػمه٤م  ش.وَمَّمقَّ

 إًمٞمف، اًمٜمٗمس سمٛمٞمؾ اًم٘مرآن سمٕمض ختّمٞمص ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف: »ىم٤مل

ٟم٤مً  ذًمؽ يٕمد وٓ ُمٜمف، وآؾمتٙمث٤مر  .شًمٖمػمه هجرا
 ([0/411) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ف    الركعة يف وغرها الـظائر َبنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص ََجْع 

ؾِ  ُمـ اًمٜمََّٔم٤مئر سملم َيْ٘مرِ ُن ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و  :ؾمقرة ي٘مرأ  ومٙم٤من : اعمَُٗمّمَّ

مْحَـ»  .ريمٕم٦م ذمش 62: 53ش »اًمٜمَّْجؿ»وش  78: 55ش »اًمرَّ
سَم٧ِم » و  .ريمٕم٦م ذمش 52: 69ش »احل٤َمىم٦َّم» وش 55: 54ش »اىْمؽَمَ
اِرَي٤مت» وش 49: 52ش »اًمٓمُّقر» و  .ريمٕم٦م ذمش 61: 50ش »اًمذَّ

 .ريمٕم٦م ذمش 52: 68ش »ن» وش 96: 56ش »َوىَمَٕم٧ِم  إَِذا» و
 .ريمٕم٦م ذمش 46: 79ش »اًمٜم٤َّمِزقَم٤مت» وش 44: 71ش »ؾَم٤مِئٌؾ  ؾَم٠َمَل » و
ِٗملمَ  َوْيٌؾ » و ٌََس » وش 36: 83ش »ًمِْٚمُٛمَٓمٗمِّ  .ريمٕم٦م ذمش 42: 81ش »قَم



 87 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦ماًم٘مر 

صمِّر» و ؾ» وش 56: 74ش »اعمُدَّ ُمِّ  .ريمٕم٦م ذمش 21: 73ش »اعمُزَّ
ؿُ  َٓ » وش 30: 76ش »َأتَك َهْؾ » و ًِ  .ريمٕم٦م ذمش 41: 75ش »اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  سمَِٞمْقمِ  ُأىْم
٤مَءًُمقنَ  قَمؿَّ » و ًَ  .ريمٕم٦م ذمش 51: 77ش »اعمُْرؾَماَلت» وش 41: 78ش »َيَت

ظَم٤من» و ْٛمُس  إَِذا» وش 59: 44ش »اًمدُّ َرْت  اًمِمَّ  .  ريمٕم٦م ذمش 29: 80ش »يُمقِّ
 ٓ اًم٘مّمص، أو احِلَٙمؿ، أو يم٤معمققمٔم٦م، اعمٕم٤مين: ذم اعمتامصمٚم٦م اًمًقر: أيش اًمٜمٔم٤مئر»

 .شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م قمٜمد ؾمٞمٔمٝمر ح٤م أي: قمدد ذم اعمتامصمٚم٦م

، ذم ُمت٤ًموي٦م أهن٤م اعمراد أن أفمـ يمٜم٧م: »اًمٓمؼمي اعمح٥م ىم٤مل  اقمتؼمهت٤م: طمتك اًمَٕمدِّ

 .شاًمٗمتح» ذم ذيمرهش. ُمت٤ًموي٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ومٞمٝم٤م أضمد ومٚمؿ
. اًم٘مرآن آظمر ُمٜمتٝم٤مه أن قمغم آشمٗم٤مق ُمع سم٤معمٗمّمؾ اعمراد ذم اظمتٚمػش: اعمٗمّمؾ»

 ُمـ يٌتدئ أنف: ُمٜمٝم٤م اًمٕمنمة: ومٌٚمٖم٧م ذًمؽ، ذم إىمقالش 2/098» احل٤مومظ ذيمر وىمد

 ش.اًمٜمقوي ذيمره. اًمراضمح وهق: »ىم٤مل صمؿش. احلُُجَرات»

 قمغم اًم٘مرآن آظمر إممش ق» ُمـ أنف شم٘مدمش: »2/216» آظمر ُمٙم٤من ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .شاًمّمحٞمح
 يّمححف، ومل ىمٞمٚم٧م، اًمتل إىمقال مجٚم٦م ذم هٜم٤مك ذيمره إٟمام اًم٘مقل وهذا ىم٤مل، يمذا

 .أقمٚمؿ واهلل.  اًمٜمقوي قمـ ذيمره يمامش احلُُجَرات» ُمـ يمقٟمف رضمح وإٟمام رضمحف: وٓ

 ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح: قمغم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م: ؾُمَقِره سملم اًمٗمّمؾ ًمٙمثرة ُمٗمّماًل: ؾمٛمل وإٟمام

 سملم مجع أنفش اًمتٝمجد» ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م هذا خي٤مًمػ وٓش: »2/217» ىم٤مل صمؿ. احل٤مومظ

ٌََ٘مَرة»  ش.اًمٜم٤مدر قمغم حيٛمؾ ٕنف اًمٓمقال: ُمـ وهمػمه٤مش اًم

 ىمٌٚمٝم٤م، ُم٤م قمغم إظمػمة اًمريمٕم٦م شمٓمقيؾ ضمقاز: اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م وذم: » ىم٤مل

 اضمتٝم٤مد قمـ يم٤من اًمًقر شم٠مخٞمػ إن: - اعمت٘مدم - سمٙمر أيب اًم٘م٤ميض ىمقل ي٘مقي ُم٤م وومٞمف

 .شقمثامن ُمّمحػ ًمت٠مخٞمػ ُمٖم٤مير اعمذيمقر اهلل قمٌد شم٠مخٞمػ ٕن اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ

 ([0/412) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الصالة؟ يف السقر َجع يف ادصحػ ترتقب مراعاة يتعني هؾ

 ومدل اعمّمحػ، شمرشمٞم٥م اًمٜمٔم٤مئر هذه ُمـ يمثػم سملم اجلٛمع ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُيراعِ  مل

 إومْمؾ يم٤من وإن ،شاًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة» ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م وُمثٚمف ذًمؽ، ضمقاز قمغم

 . اًمؽمشمٞم٥م ُمراقم٤مة
 ([0/413) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الطقال السبع مـ السقر بني اجلؿع

ٌََ٘مَرة» يمـ اًمٓمقال: اًمًٌع ُمـ اًمًقر سملم جيٛمع أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من ٤مء» وش اًم ًَ  آلِ » وش اًمٜمِّ

 .اًمٚمٞمؾ صالة ُمـ واطمدة ريمٕم٦م ذمش قِمْٛمَران
 ([0/415) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼقام ضقل الصالة أفضؾ

 .شاًم٘مٞم٤مم ـمقل اًمّمالة أومْمؾ: »ي٘مقل ويم٤من
 وهق رسمف ُمـ اًمٕمٌد يٙمقن ُم٤م أىمرب: »طمدي٨م يٜم٤مومٞمف وٓ» :اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل

 اًمدقم٤مء: اؾمتج٤مسم٦م سمٛمالطمٔم٦م اًمًجقد طم٤مل ذم إىمرسمٞم٦م شمٚمؽ شمٙمقن أن جلقاز :شؾم٤مضمد

 .شأقمٚمؿ واهلل. اًم٘مٞم٤مم أومْمٚمٞم٦م يٜم٤مذم ٓ وهق ،شاًمدقم٤مء وم٠ميمثروا: »ي٘متْمٞمف يمام
 طمٜمٞمٗم٦م أبق ومذه٥م أومْمؾ؟ أُّيام: واًمًجقد اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،-ش 276 - 275 و 0/076ش »اًمٓمح٤موي» ذم يمام - وص٤مطم٤ٌمه

: وم٘م٤مًمقا  آظمرون: وظم٤مًمٗمٝمؿ. ذيمروه٤م أظمرى وأدًم٦م احلدي٨م، هلذا أومْمؾ: اًم٘مٞم٤مم أن إمم

 ىمقم: وشمقؾمطش. اًمًجقد» ذم وي٠ميت اًمًٜمدي، أورده اًمذي ًمٚمحدي٨م أومْمؾ: اًمًجقد

 .هن٤مراً  وسم٤مًمث٤مين ًمٞماًل، سم٤مٕول وم٘م٤مًمقا 
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 .ـهاش. ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمٕمٚمف إوومؼ وهقش: »اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي ىم٤مل
: - وأدًمتٝم٤م اًمثالصم٦م إىمقال ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 0/84ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ،- اًم٘مراءة وهق - سمذيمره أومْمؾ واًم٘مٞم٤مم ؾمقاء، أهنام اًمّمقاب: ؿمٞمخٜم٤م وىم٤مل»

 ُمـ أومْمؾ اًم٘مٞم٤مم وِذيْمرُ  اًم٘مٞم٤مم، هٞمئ٦م ُمـ أومْمؾ اًمًجقد ومٝمٞمئ٦م هبٞمئتف: أومْمؾ واًمًجقد

 أـم٤مل اًم٘مٞم٤مم: أـم٤مل إذا يم٤من وم٢مٟمف :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هدي يم٤من وهٙمذا اًمًجقد، ِذيْمرِ 

 .شواًمًجقد اًمريمقع ظمٗمػ اًم٘مٞم٤مم: ظمٗمػ إذا ويم٤من. واًمًجقد اًمريمقع

 ([0/415) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ادلمقم دون لإلمام الؼراءة أثـاء التسبقح

! ؾمٌح٤مٟمؽ: »ىم٤مل :♂اعَمْقشَمك حُيْٞمَِل  َأنْ  قَمغَم  سمَِ٘م٤مدِرٍ  َذًمَِؽ  َأَخٞمَْس : ▬ىمرأ  إذا يم٤من و

ٌَغم  .شوَم
ٌِِّح : ▬ىمرأ  وإذا  .شإقمغم ريب ؾمٌح٤من: »ىم٤مل :♂إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 :إلباين اإلمام قال

 ؾمٌح٤من: »ىم٤مل إذا وم٢مٟمف ًمٚمٛم١مشمؿ، إٓ ُمّمؾ   ًمٙمؾ ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب اًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سمف اح٠مُمقر اإلٟمّم٤مت قمـ سمذًمؽ اٟمِمٖمؾ :شإقمغم ريب

 .أقمٚمؿ واهلل♂. شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ 
 ([0/418) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ة» عذ آقتَِصارِ  َجَقاز    «الَػاحِتَ

 ومٞمّمكم يرضمع صمؿ ،[أظمرة] اًمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يّمكم ُمٕم٤مذ ويم٤من

: ًمف ي٘م٤مل ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ُمـ] ىمقُمف ُمـ ومتك وصغم هبؿ، ومّمغم ًمٞمٚم٦م ذات ومرضمع سم٠مصح٤مسمف،

 وأظمذ وظمرج، ،[اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم] صغم[ ومـ اٟمٍمف] اًمٗمتك: قمغم ـم٤مل ومٚمام ،[ؾمٚمٞمؿ
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! ًمٜمٗم٤مق سمف هذا إن: وم٘م٤مل ًمف، ذًمؽ ذيمر ُمٕم٤مذ: صغم ومٚمام واٟمٓمٚمؼ، سمٕمػمه، سمِخٓم٤مم

 .صٜمع سم٤مًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕظمؼمن

 اهلل رؾمقل قمغم ومٖمدوا. صٜمع سم٤مًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕظمؼمن وأن٤م: اًمٗمتك وىم٤مل

 اعمٙم٨م يٓمٞمؾ! اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٗمتك وم٘م٤مل اًمٗمتك، صٜمع سم٤مًمذي ُمٕم٤مذ وم٠مظمؼمه ،ملسو هيلع هللا ىلص

 !ش.ُمٕم٤مذ؟ ي٤م أن٧م أومت٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل! قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٓمٞمؾ يرضمع صمؿ قمٜمدك،

 ش.صٚمٞم٧م؟ إذا! أظمل اسمـ ي٤م أن٧م شمّمٜمع يمٞمػ: » ًمٚمٗمتك وىم٤مل

 ٓ وإين اًمٜم٤مر، ُمـ سمف وأقمقذ اجلٜم٦م، اهلل وأؾم٠مل ،شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ أىمرأ : ىم٤مل

 أو ه٤مشملم، طمقل وُمٕم٤مذ إين: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل! ُمٕم٤مذ ودٟمدٟم٦م دٟمدٟمتؽ ُم٤م أدري

 ش.ذا ٟمحق

وا وىمد اًم٘مقم ىَمِدم إذا ُمٕم٤مذ ؾمٞمٕمٚمؿ وًمٙمـ: اًمٗمتك وم٘م٤مل: ىم٤مل  ىمد اًمٕمدو أن ظُمؼمِّ

 .أتقا 

،: ىم٤مل  ومٕمؾ ُم٤م: »عمٕم٤مذ ذًمؽ سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اًمٗمتك، وم٤مؾمتِمٝمد وم٘مدُمقا

 .شوظَمّْمُٛمؽ؟ ظَمّْمِٛمل
 .اؾمُتِمٝمد ويمذسم٧ُم: اهلل صدق! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل
 ُمـ أرومع وهق يٗمٝمؿ، وٓ ٟمٖمٛمتف شمًٛمع سم٤مًمٙمالم اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ أنش: اًمدٟمدٟم٦م»

 .شهن٤مي٦م. »ىمٚمٞمالً  اهلٞمٜمٛم٦م
 ([2/400) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وراءه مـ عذ يشؼ ٕكف السـة يف ورد مما بلكثر الؼراءة إضالة حرمة

 يٙمقن ىمد ُمـ قمغم سمذًمؽ يِمؼ وم٢مٟمف اًمًٜم٦م، ذم ضم٤مء مم٤م سم٠ميمثر ًمٚم٘مراءة اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م دمقز وٓ

 .احل٤مضم٦م ذي أو روٞمع، هل٤م اُمرأة أو ُمريض، أو اًمًـ، ذم يمٌػم رضمؾ ُمـ وراءه

 [.63 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 
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 شـة؟ أم فرض الػاحتة  بعد السقرة قراءة هؾ

 هذا اًمٗم٤مِت٦م، ىمراءة سمٕمد صٖمػمة ؾمقرة ىمراءة اًمًقرة، ىمراءة ؾمٞمدي، ي٤م :مداخؾة

 ؾمٜم٦م؟ وإٓ ومرض

 .ؾمٜم٦م: الشقخ

 (  10: 14: 51/ 212/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الػاحتة؟ بعد شقرة قراءة وجقب عذ احلديث هذا يدل هؾ

 ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم صححتٛمقه طمدي٨م :مداخؾة

ن٤م أن ُمعش همػمه٤م أو ومريْم٦م ذم وؾمقرة سم٤محلٛمد ي٘مرأ  مل عمـ صالة  يمٞمٗمٞم٦م: يمت٤مسمؽ ذم ىمرأ

 .واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم اًمًقرة أن اًمّمالة،

 ؿمٞمئ٤ًم شمٕمٜمل أم شمٕمٜمٞمٝمام، أم وم٘مٝمل، وآظمر طمديثل رء ؾم١ماًمؽ ذم: شمٕمٜمل: الشقخ

 ُمٕمٞمٜم٤ًم؟

 . ..اًمٗم٘مٝمل أقمٜمل :مداخؾة

 هذا؟ يٜم٤مذم مم٤م ذيمرشمف اًمذي هق ُم٤م! ـمٞم٥م: الشقخ

 ش..وؾمقرة سم٤محلٛمد ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ي٘مقل :مداخؾة

 مل عمـ صالة ٓ: ىم٤مل ًمق ٕنف ضم٤مئزة: اًمزي٤مدة: أي ُم١مول، هذا: يٕمٜمل ٟمٕمؿ،: الشقخ

 ومٚمام اًمٗم٤مِت٦م، ُمـ أيمثر ىمراءة جيقز ٓ أنف ًمٚمذهـ يت٤ٌمدر ىمد طمٞمٜمٍئذ اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ 

 .اًم٘مراءة وضمقب وًمٞمس اًم٘مراءة ذقمٞم٦م أوم٤مد زاد، ومام: زي٤مدة ضم٤مءت

 (11:15:16( /27) ضمدة ومت٤موى) 
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 الؼرآن مـ لف تقِّس ما الػاحتة بعد يؼرأ أن ادصيل كيس إذا

 وًمٞمس ٟمز اًم٘مرآن، ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ي٘مرأ  أن اعمّمكم ٟمز إذا: السائؾ

 . ُمتٕمٛمداً 

 . اًمًجقد ُمـ سمد ٓ: الشقخ

 . اًمًجقد ُمـ سمد ٓ: السائؾ

 . ٟمٕمؿ: الشقخ

 (  11: 06: 03/ 267/ واًمٜمقر اهلدى) 

 آية يردد أن مـػرًدا أو ملمقًما أو كان إماًما لؾؿػسض جيقز هؾ

 ركعة؟ كؾ يف الػاحتة مع فؼط واحدة

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» اعم٤ٌمرك يمت٤مسمٙمؿ ذم ذيمرشمؿ يمام ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل قمـ ضم٤مء :السائؾ

 إِنْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل أصٌح طمتك يردده٤م سمآج٦م ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص أنف ملسو هيلع هللا ىلص

هْبُؿْ  ُؿْ  شُمَٕمذِّ ٤ٌَمُدكَ  وَم٢ِمهنَّ  ،[008:اح٤مئدة ؾمقرة♂] احْلَِٙمٞمؿُ  اًْمَٕمِزيزُ  َأن٧َْم  وَم٢ِمٟمََّؽ  هَلُؿْ  شَمْٖمِٗمرْ  َوإِنْ  قِم

 آي٦م يردد أن ُمٜمٗمرًدا أو ُم٠مُمقًُم٤م أو يم٤من إُم٤مًُم٤م ًمٚمٛمٗمؽمض جيقز هؾ: اًم١ًمال احلدي٨م:

 سمف ظم٤مص هذا أن أم اًمريمٕم٤مت سمٕمض ذم أو ريمٕم٦م؟ يمؾ ذم اًمٗم٤مِت٦م ُمع وم٘مط واطمدة

 ُم٤م أن: »اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ ىمٞمؾ ُم٤م وهؾ اًمٜمٗمؾ؟ سمّمالة ظم٤مص ذًمؽ أن أم ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.صحٞمح٦م؟ اًم٘م٤مقمدة هذه هؾ  اًمٗمريْم٦م ذم ينمع اًمٜمٗمؾ ذم ذع

 ش.هل٤م خم٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م شمٙمقن ٓ أن» :سم٘مٞمد ومّمحٞمح٦م اًم٘م٤مقمدة أُم٤م :الشقخ

 ذم هل إٟمام ًممي٦م واًمتٙمرار اًمؽمداد هذا أن ُذيمِرت اًمتل إىمقال ُمـ اجلقاب وهٜم٤م

، اًمراضمح هق هذا اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم اًمٚمٞمؾ: ٟم٤مومٚم٦م وذم سمؾ ُمٓمٚمً٘م٤م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم وًمٞمس اًمٜم٤مومٚم٦م

، اًمٗمرائض اًمّمٚمقات إُم٤مًُم٤م سم٤مًمٜم٤مس صغمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذت ُم٤م واًمدًمٞمؾ
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، مج٤مقم٦مً  وضمقهب٤م ذم أو ؾمٜمٞمتٝم٤م ذم اعمختٚمػ اًمًٜمـ سمٕمض إطمٞم٤من سمٕمض ذم وصغم

 إٓ اًمؽمداد هذا ُمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ُيٜم٘مؾ ومٚمؿ اًمؽموايح، وصالة - ُمثالً  -اًمٙمًقف يمّمالة

 .أي٦م هذه يردد أصٌح وم٘مد اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ًمقطمده يّمكم ىم٤مم طمٞمٜمام

 أطمد سم٤مل ذم خيٓمر ىمد أنف: وهل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه هل٤م اًمتٜمٌٞمف جي٥م أظمرى ُمالطمٔم٦م وهٜم٤م

 طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف شمٕم٤مرًو٤م جيد احلدي٨م هذا يًٛمع طمٞمٜمام أنف همػمهؿ أو احل٤مرضيـ

 قمٚمٛم٧م وُم٤م: »قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض ىمقهل٤م وهق إؾمٜم٤مًدا هذا ُمـ أصح هق اًمذي قم٤مئِم٦م

 احلدي٨م، هذا خي٤مًمػ ومٝمذاش، أصٌح طمتك سمتامُمٝم٤م ًمٞمٚم٦م أطمٞم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن

٦م طمٗمظ ُمـ أن» :اًم٘م٤مقمدة سم٠من ٟمذيمر سم٠من وذًمؽ - اهلل ؿم٤مء إن - ؾمٝمؾ واجلٛمع  طُمجَّ

 سملم ومٜمجٛمع، طمديثف ذم ذر أبق قمٚمٛمف ُم٤م قمٚمٛم٧م ُم٤م قم٤مئِم٦م وم٤مًمًٞمدةش، حيٗمظ مل ُمـ قمغم

 يٕم٤مرض ٓ طمٞمٜمام سم٤مًمٜمٗمل ومٜم٘مقل، اًمٜم٤مذم احلدي٨م وسملم اعمث٧ٌم احلدي٨م سملم: احلديثلم

 اًمٜم٤مذم وسملم اعمث٧ٌم سملم وٟمجٛمع، اًمٜم٤مذم يٕم٤مرض ٓ سمّمقرة اعمث٧ٌم وٟمث٧ٌم، اعمث٧ٌم

 ذر أبق هب٤م طمدصمٜم٤م اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ إٓ سمتامُمٝم٤م ًمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أطمٞم٤م ُم٤م» :ومٜم٘مقل

 ضمًدا، وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م صالة ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمٕمٚمٛمقن أنتؿ صمؿ ،شقمٜمف اهلل ريض

 هلذه روايتف أؾمٚمقب ُمـ ٟمِمٕمر اًمذي اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م وصٗمٝم٤م وأطمًـ وصٗمٝم٤م وىمد

: ًمٜم٤م ي٘مقل ٕنف يتّمقره٤م يم٤من ُم٤م ورـم٦م اًمًالم قمٚمٞمف سمف اىمتدى طمٞمٜمام شمقرط أنف اًم٘مّم٦م

 ذم يٕمٜمل-:وم٘مٚم٧ُم  اًمٌ٘مرة ؾمقرة وم٤مومتتح، ظمٚمٗمف وم٤مىمتدي٧م ًمٞمٚم٦م يّمكم ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»

 - اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة هذه ُمـ وٟمخٚمص :أي- يريمع آي٦م ُم٤مئ٦م رأس إمم وصؾ إذا -ٟمٗمًف

 يريمع إذن: ٟمٗمًف ذم وم٘م٤مل - سمٕمده٤م اًمتل إمم وضم٤موز آي٦م اح٤مئ٦م ىمرأ  :أي- ومٛم٣م :ىم٤مل

 ؾمقر اومتتح صمؿ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمٌ٘مرة ؾمقرة واٟمتٝم٧م وُم٣م ومٛم٣م اح٤مئتلم ي٘مرأ  أن سمٕمد

 يٕمد ومل ًمٚمقاىمع أُمره ؾمٚمَّؿ اًمرضمؾ سم٠من هذا طمذيٗم٦م طمدي٨م ٟم٘مرأ  طمٞمٜمام ٟمِمٕمر -اًمٜم٤ًمء

 سمٕمد اًمٜم٤ًمء ؾمقرة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٤مومتتح: وم٘م٤مل -يريمع وأن يريمع أن ي٘مقل

 صمؿ قمٛمران آل إمم ومرضمع اًمٜم٤ًمء ؾمقرة ُمـ اٟمتٝمك صمؿ سمتامُمٝم٤م، اًمٌ٘مرة ؾمقرة ُمـ ومرغ أن

 صمؿ -اًمٓمقال اًمًقر ُمـ ؾمقر أرسمع - ظمتٛمٝم٤م طمتك اح٤مئدة ؾمقر اومتتح صمؿ ُمٜمٝم٤م، اٟمتٝمك

٤ًٌم ريمققمف ومٙم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ريمع  ش.ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري

 وإٟمام اًمرواي٦م أمتؿ أن أريد وٓ ـمقيٚم٦م: وهل اًمّمالة هذه شمٙمقن يمؿ أن شمّمقروا

 اًمٚمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م أطمٞم٤م اًمتل اًمّمالة هذه إمم أىمػ أن أريد
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 ُمر ومام»  -هٜم٤م واًمِم٤مهد-:طمذيٗم٦م ي٘مقل اًمٓمقال اًمًقر هذه واطمدة ريمٕم٦م ذم ىمرأ  طمٞم٨م

 قمٜمده٤م وىمػ إٓ ُمٖمٗمرة سمآج٦م ُمر وُم٤م اًمرمح٦م، اهلل وؾم٠مل قمٜمده٤م وىمػ إٓ رمح٦م سمآج٦م

 ُمـ اهلل واؾمتٕم٤مذ قمٜمده٤م وىمػ إٓ اًمٕمذاب ومٞمٝم٤م ُذيمر سمآج٦م ُمر وُم٤م اعمٖمٗمرة، اهلل وؾم٠مل

 صغم وإذا اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم ذم وىمع إٟمام ذر أيب طمدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م هذا ُمثؾ وهٙمذا، اًمٕمذاب

 ُيٜم٘مؾ مل يمذًمؽ، ُم١ممتقن وراءه يم٤من إذا ذًمؽ ذم اإلـم٤مًم٦م جيقز ومال ُمٜمٗمرًدا اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمّمٚمقات ذم اًمتٙمرار هذا ُمثؾ أجًْم٤م يٙمرر مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن إمم - آٟمًٗم٤م أذت يمام -

 ُمـ رضمالً  أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد ًمٙمـ، سمف اًمٜم٤مس ُم١مشمؿ يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ :▬ؾمقرة ي٘مرأ  اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة ُمـ ومرغ يمٚمام ويم٤من ي١مُمٝمؿ، يم٤من إنّم٤مر  اّللَّ

 ُمـ هذا أن يٕمٚمٛمقن ظمٚمٗمف يّمٚمقن اًمذيـ ويم٤من ،ويٙمرره٤م [0:اإلظمالص ؾمقرة]♂ َأطَمدٌ 

 ىمٚمقهبؿ ذم يم٤من ذًمؽ ُمع وًمٙمـ همػمه ي١مُمٝمؿ أن يٙمرهقن ومٙم٤مٟمقا  وأومْمٚمٝمؿ: ظمػمهؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمروا - اًمّمٛمد ؾمقرة -اًمًقرة هلذه شمٙمراره وراء ُمـ رء

 ،شاجلٜم٦م أدظمٚمؽ إُّي٤م طمٌؽ: »ىم٤مل ،شأطمٌٝم٤م إين: »وم٘م٤مل: اًم٥ًٌم قمـ وم٠ًمخف إًمٞمف وم٠مرؾمؾ

 يٛمؾ ىمد اًمتٙمرار أن يالطمٔمقن اًمٌمء هذا يٙمرر ٓ أن ُمٜمف يٓمٚمٌقن يم٤مٟمقا  طمٞمٜمام وهق

 ومذيمرواش همػمي ومٚمٞم١مُمٙمؿ وإٓ أممتٙمؿ أقمجٌٙمؿ إن: »هلؿ ي٘مقل ومٙم٤من اًمٜم٤مس سمٕمض

 طمٌؽ: »ىم٤مل سمؾ ذًمؽ قمغم اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مىمره، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ذًمؽ

 ذم ُم٤م آي٦م شمٙمرار ينمع أنف احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أن يٛمٙمـ ،شاجلٜم٦م أدظمٚمؽ إي٤مه٤م

 يٗمٕمؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ُمٓمردة ؾمٜم٦م وًمٞمس اجلامقم٦م: سمرى ذًمؽ يم٤من إذا اًمٗمريْم٦م

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬ًمـ اإلُم٤مم هذا شمرداد يم٤من وًمذًمؽ اًمٗمرائض، ذم ذًمؽ  ُمقوع♂  َأطَمدٌ  اّللَّ

 أقمجٌٙمؿ إن: »هلؿ ي٘مقل أن سم٤مإلُم٤مم إُمر وصؾ طمتك أصح٤مسمف سمٕمض ُمـ اؾمتٜمٙم٤مر

: وىم٤مل ذًمؽ قمغم أىمره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم أُمره ذيمروا ومٚمامش ومال وإٓ أؤُمٙمؿ وم٠من٤م هذا

 سمجامقم٦م ظم٤مًص٤م طمٙماًم  احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أن ومٞمٛمٙمـش اجلٜم٦م أدظمٚمؽ إي٤مه٤م طمٌؽ»

د، ىم٤مرئ سم٢مُم٤مم ي٘متدون  إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام سم٤مًم٘مرآن يتٖمٜمك اًمّمقت، طمًـ جمقِّ

 وم٤مجلقاب اًمتٙمرار هذا ُمثؾ قمٚمٞمف ي٠مظمذون ىمد ًمٙمـ سمدياًل، سمف يروقن ومال اًمّمحٞمح٦م

 . شمالوشمف طمًـ سم٥ًٌم إُم٤مُمتف روقا  ُم٤م إذا جيقز أنف

 . اجلقاب ُمـ قمٜمدي ُم٤م آظمر هذا

 (20 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 
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 الػاحتة بعد التل لؾسقرة البسؿؾة

 ُمـ شمٞمن مم٤م ي٘مرأ  أن يريد يم٤من إذا اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد اًمًٌٛمٚم٦م شُمْ٘مَرأ  هؾ: إول السمال

  اًم٘مرآن؟

ً، اًمًٌٛمٚم٦م ىمرأ  اًمًقرة اسمتدأ إذا :اجلقاب  آظمره٤م أو ُمٜمتّمٗمٝم٤م ُمـ سمدأ إذا أُم٤م ها

 .سمًٛمٚم٦م ومال

ة يمؾ ذم ومٝمؾ ؾمقرة، ُمـ أيمثر ىمرأ  إذا ؿمٞمخ، ي٤م اًم١ًمال سم٘مٞم٦م :السمال  ُيِن  َُمرَّ

  سم٤مًمًٌٛمٚم٦م؟

 . يّمح ٓ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ُمرة، يمؾ :اجلقاب

 (  11: 11: 37/ 219/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الػاحتة بعد التل لؾسقرة وآشتعاذة البسؿؾة حؽؿ

 آؾمتٕم٤مذة؟ أم اًمًٌٛمٚم٦م اًمّمالة ذم واًمًقرة اًمٗم٤مِت٦م سملم ٟم٘مقل هؾ :مداخؾة

 اًمًٌٛمٚم٦م ي٘مرأ  ؾمقف أوهل٤م ُمـ ؾمقرة واومتتح اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة ُمـ اعمّمكم اٟمتٝمك إذا: الشقخ

 وؾمط ُمـ اًم٘مراءة اسمتدأ إذا أُم٤م ُمٕمٚمقم، هق يمام سمراءة ؾمقرة إٓ اًمًقرة، ُمـ ٕهن٤م يدُّي٤م: سملم

ٛمٚم٦م، ٓ ومٝمٜم٤م آظمره٤م ُمـ أو اًمًقرة ؾمتٕم٤مذة أُم٤م سًم  .وسمس اًم٘مراءة أول ذم ومٝمل ٓا

 (  11: 18: 43/ 804/ واًمٜمقر اهلدى)

 الصالة يف الؼراءة تـؽقس

 [.اًمّمالة ذم] اًم٘مراءة شمٜمٙمٞمس[ طمٙمؿ] :مداخؾة

 .اًم٘مرآن شمرشمٞم٥م ُمت٤مسمٕم٦م إومْمؾ ًمٙمـ ييه، ُم٤م: الشقخ

 ( 11: 00: 08/ 033/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة يف بالروايات الؼراءة

ُم٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م، :السمال  ي٘مرأ  أن اًم٘مرآن ًم٘م٤مرئ جيقز هؾ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، ًمٜم٤م سَملمِّ  شَمَٙمرَّ

 سم٤مرك واًمدًمٞمؾ اًمّمالة، ظم٤مرج أو اًمّمالة داظمؾ إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء اًمرواي٦م، سم٤مظمتالف

 ومٞمؽ؟ اهلل

٤مه٤م ىمد هب٤م، ي٘مرأ  اًمتل اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م إذا: الشقخ ّملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ شَمَٚم٘مَّ  اعمَُتَخّمِّ

: ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن هب٤م: ي٘مرأ  أن ًمف ومٞمجقز ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م سم٤مًم٘مراءات

 ش.أطمرف ؾمٌٕم٦م قمغم اًم٘مرآن ُأنزل»

 اًمرؾمقل ي٘مرأ  يم٤من اًمتل اًم٘مراءة أوضمف هل إطمرف أن اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ومن وىمد

 .طمٞم٤مشمف ذم هب٤م اًمًالم قمٚمٞمف

ٌَلمِّ  يمثػمة أطم٤مدي٨م وضم٤مءت  ىمراءة آظمر ُمـ يًٛمع يم٤من طمٞمٜمام اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن شُم

٤ٌَمِدر ويم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ يًٛمٕمٝم٤م مل  ُمع ويذه٥م يتث٧ٌم وًمٙمٜمف إٟمٙم٤مره٤م، إمم ُي

 ص٤مطمٌف ُمـ ؾمٛمع ُم٤م قمٚمٞمف ومٞمٕمرض ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اًم٘مراءة ذم ًمف اعمخ٤مًمػ ص٤مطمٌف

 هٙمذا: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞم٘مقل ىمٌؾ، ُمـ يٕمرومٝم٤م ٓ يم٤من هق اًمتل اًم٘مراءة

 ش.ُأنزًم٧م

 اًمّمحٞمح٦م اًم٘مراءات ُمـ ذاك، أو اإلُم٤مم هذا ي٘مرؤه٤م اًمتل اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 .وُمنموع ضم٤مئز أُمر ومٝمق سم٤مًم٘مراءات، آظمتّم٤مص أهؾ ُمـ واعمتٚم٘م٤مة

 ُمِمٝمقرة شمٙمـ مل إذا اًمّمحٞمح٦م اًم٘مراءة هذه سم٠من ؿمخّمٞم٦م، ُمالطمٔم٦م قمٜمدي وًمٙمـ

 إذا أُم٤م قم٤مداه، ؿمٞمئ٤مً  ضمٝمؾ ُمـ ٕن هب٤م: َيْٗمَج٠مهؿ أن ًمإلُم٤مم يٜمٌٖمل ومال اًمٜم٤مس، سمٕمض سملم

 سم٘مراءة ي٘مرأ  أنف ويٕمرومقن ويٕمرومٝمؿ، يٕمرومقٟمف ٟم٤مؾم٤مً  ي١مم يم٤من أو ظم٤مص جمٚمس ذم يم٤من

 هلذا ُمّم٤مطمٌتٝمؿ سمحٙمؿ ًمٙمٜمٝمؿ ًمدُّيؿ، ُمٕمرووم٦م همػم يم٤مٟم٧م أهن٤م وًمق صحٞمح٦م، أظمرى

 ُمِمٝمقرة همػم يم٤مٟم٧م وإن صحٞمح٦م، سم٘مراءة ي٘مرأ  أنف ُمٜمف قمرومقا  اًم٘م٤مرئ، هلذا أو اإلُم٤مم

 وأخقان، أؿمٙم٤مل وومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس َأمّ  إذا أُم٤م ذًمؽ، ي٘مرأ  أن ًمف احل٤مًم٦م هذه ذم ًمدُّيؿ، ؾم٤مسم٘م٤مً 

 .يٕمرومقهن٤م ٓ اًمتل سم٤مًم٘مراءة يٗمج٠مهؿ أن يٜمٌٖمل ومال
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: ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ شمٚم٘مٞمٜم٤مه اًمذي إدب سم٤مب ُمـ وهذا

 اهلل يٙمذَب  أن أتُريدون» اعمٕمٜمك، ُمـ ذًمؽ ٟمحق أوش قم٘مقهلؿ ىمدر قمغم اًمٜم٤مس ظم٤مـمٌقا »

 ش.ورؾمقًُمف

م أن ُمـ وٓسمد يًتٜمٙمروٟمف، سمٌمء اًمٜم٤مس يٗمج٠م أن ًمإلُم٤مم أو ًمٚمٕم٤ممل يٜمٌٖمل ومام  ُيَ٘مدِّ

 .شمتٞمن ٓ وىمد إطمٞم٤من سمٕمض ذم شمتٞمن ىمد اعم٘مدُم٦م وهذه ُم٘مدُم٦م، إًمٞمٝمؿ

 وم٠منزل واًمٕمٛمرة، احل٩م إمم أؾم٤مومر يمٜم٧م ُم٤م يمثػماً  أنٜمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه ًمٙمؿ أذيمر وأن٤م

ٟمٜم٤م، سمٕمض ُمـ هٜم٤مك ٟمٕمرف ممـ اًم٘مرى أو اًمٌالد سمٕمض ذم ُمقٟمٜمل إظمقا  إُم٤مُم٤ًم، وَمُٞمَ٘مدِّ

م وم٠مىمقل  أن قمٚمٞمف اعم٤ًمومر وأن ُم٤ًمومر، أن٤م أين شمٕمرف أن٧م أظمل ي٤م: أىمقل زم، ًمٚمُٛمَ٘مدِّ

 يريدون ُم٘مٞمٛملم ه١مٓء ُمٕمت٤مديـ، همػم واًمٜم٤مس وأىمٍم، ؾم٠ُمصكم وم٠من٤م وضمقسم٤ًم، ي٘مٍم

 زم ومٞم٘مقل ريمٕمتلم، أصكم ُأريد أن٤م ريمٕم٤مت، أرسمع يّمٚمقا  ظمٚمٗمل، ُمثالً  اًمٕمٍم يّمٚمقن

، ظَمٚمِّٞمٝمؿ أظمل، ي٤م قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م: اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمغم وهق  .صحٞمح يمالم وهذا يتٕمٚمٛمقا

ت ُم٤م أين ُمـ سم٤مًمرهمؿ وىمع، ظمِمٞم٧م اًمذي وومٕمالً   حم٤مرضة قمٛمٚم٧م أن سمٕمد إٓ يَمؼمَّ

 أىمتدي وأن٤م أؤُمٙمؿ، أن قمكمّ  ي٘مؽمح أن اإلُم٤مم أن٤م وأين اًمًٜم٦م، هلؿ وسَمٞمَّٜم٧م واىمػ، وأن٤م

 قمـ ُأؾمٚمؿ ٓ ؾمقف وأن٤م ريمٕمتلم، وم٠ًُمَصٚمِّـل وًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمًٜم٦م

ٚمِّٛمقا  ُم٤م طمتك هاً  ؾَم٠ُمؾَمٚمِّـؿ شمًٛمٕمقٟمف، شمًٚمٞمامً  يٛمٞمٜمل ًَ ً، أؾمٚمؿ ُمٕمل، شُم  وأظم٤مـمٌٙمؿ ها

 ي٤ًمراً  أختٗم٧م صمؿش ؾُمْٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ: أمتقا : »ًمٙمؿ وم٠مىمقل ُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: وأىمقل

 وؾَمٚمَّٛمقا  أظمٓم١موا ٟم٤مس ؾَمٚمَّٛم٧م ُم٤م سمٕمد اًمٕمريْم٦م، اًمٓمقيٚم٦م اعمح٤مرضة ُمـ سم٤مًمرهمؿ

، أص٤مسمقا  وٟم٤مس ُمٕمل، ُمٜمل ًمٚمذي ىم٤مُمقا  ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا ًمٙمـ وىم٤مُمقا  ح٤مذا! أظمل ي٤م: ىَمدَّ

 .إًمخ.. وو ؿمقذة قمٚمٞمٜم٤م قمٛمؾ اًمرضمؾ هذا ًمٜم٤م ىمدُم٧م

ة ُم٤ًمُمٕمٝمؿ شمٓمرق أن جي٥م اًمّمالة هذه ُمثؾ احل٘مٞم٘م٦م وم٤مًمٜم٤مس  اعمرة سمٕمد اعَمرَّ

ة ة، سمٕمد واًمَٙمرَّ  وم٢مذا ريمٕمتلم، يّمكم اعم٤ًمومر اإلُم٤مم أن أذه٤مهنؿ ذم يرؾمخ طمتك اًمَٙمرَّ

قا  أن قمٚمٞمٝمؿ أن قمرومقا  ؾَمٚمَّؿ  .صالهتؿ ُيتِٛمُّ

 وًمق سم٤مُٕمقر رضسم٤مً  هٙمذا وييهبؿ اًمٜم٤مس يٗمج٠م أن احلٙمٞمؿ ًمٚمٕم٤ممل يٜمٌٖمل ومال
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د أن جي٥م وإٟمام طم٘م٤ًم، يم٤مٟم٧م  اًمتل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل آداب ُمـ وهذا متٝمٞمدًا، هل٤م ُيَٛمٝمِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ذم فمٝمرت

ر أن جي٥م اًمٕمٚمؿ، ُمـ سم٤مسم٤مً  ًمٜم٤م يٗمتح اًمقاىمع ذم وهذا  جي٥م اًمٕم٤ممل أن وهق سمف، ُٟمَذيمِّ

رهؿ وأن ُيْرؿِمَدهؿ وأن اًمٜم٤مس يٜمّمح أن ومٕمالً  قمٚمٞمف رْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ُيَذيمِّ  وَم٢مِنَّ  َوَذيمِّ

يْمَرى د أن قمٚمٞمف وًمٙمـ[ 55:اًمذاري٤مت♂]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ  .ًمذًمؽ ُيَٛمٝمِّ

 أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ًم٘مد

 ظمرج، صمؿ ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م وصغم اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ وم٤مِت٤ًم، ُمٙم٦م دظمؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص وٟمٌٞمٝم٤م سمزوضمٝم٤م شم٘متدي أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وم٠مرادت

 يٛمٙمـ ٓ اًمزُم٤من ذاك ذم يم٤من يمام أن اًمٙمٕم٦ٌم أن وشمٕمٚمٛمقن اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم وشمّمكم

ٚمَّؿ، إٓ اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف إمم اًمدظمقل ًُ  اًم٤ٌمب هبذا اًمٙمٕم٦ٌم اعمًٚمٛمقن ورث وهٙمذا سمِ

ة أرادت ومٚمق اًمٕم٤مزم،  ٟمٗمًف ُيـْجِٝمد أن ومٞمج٥م اًمٙمٕم٦ٌم يدظمؾ أن رضمؾ أراد ًمق سمؾ اُمرأ

 احِلْجر ذم صؾِّ ! قم٤مئِم٦م ي٤م: »قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة وم٘م٤مل يّمٕمد، أن يًتٓمٞمع طمتك وُيْتِٕمٌٝم٤م

 أظمرضمقا : أيش اًمٜمٗم٘م٦م هبؿ ىَمٍَمت اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمقا  ح٤م ىمقُمؽ وإن» اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ وم٢مٟمف:

 .احِلْجر ضمقومٝم٤م ذم ويٙمقن اًمٙمٕم٦ٌم يٌٜمقا  أن اؾمتٓم٤مقمقا  وُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ احلجر

 طمديثل ىمقُمؽ أن وًمقٓ: طمديثف مت٤مم ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: واًمِم٤مهد

: أي-. اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمُتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، هلدُم٧م سم٤مًمنمك، قمٝمد

 وسم٤مسم٤مً  ُمٜمف يدظمٚمقن سم٤مسم٤مً  إرض، ُمع سم٤مسملم ًمف وجلٕمٚم٧م -اًمٙمٕم٦ٌم إمم احلجر ٕدظمؾ

 .ُمٜمف خيرضمقن

 ح٤مذا؟ هذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُم٤م

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض ىمٚمقب ذم وٕمْمٕم٦مً  اًمٙمٕم٦ٌم َهْدمُ  ُيـْحِدَث  أن ظَمٌِم 

ر إيامهنؿ، شم٘مقي٦م إمم سمح٤مضم٦م  وىم٧م وإمم أُمر إمم إُمر هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وَم٠َمظمَّ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُيريده

م اًمٌٞم٧م هلذا اهلل ىَمٞمَّض طمٞم٨م -إؾمػ ُمع- شَمتِّٛم٦م وًمٚم٘مّم٦م  اًمٙمٕم٦ٌم وهلذه احلرا

وم٦م،  .اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد وهق أٓ زُمٜمف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رهم٦ٌم َٟمّٗمذ ُمـ اعمُـنَمّ
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 اًمذي هذا أن سمحج٦م قمٚمٞمف، يم٤من ُم٤م إمم اًمٌٞم٧م أقم٤مدت اًمٖم٤مؿمٛم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـ

 يٙمـ مل قمٚمٞمف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمف اًمذي اًمٌٞم٧م ظم٤مًمػ إُمر هذا وُأطمدث وُمٕمؾ

 اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد أظمتٝم٤م اسمـ هق قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٟمٗمذ واًمذي قم٤مئِم٦م، طمدي٨م سمٚمٖمف ىمد

 .قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أظم٧م سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء أُمف

ـ ح٤م اًمزسمػم سمـ اهلل ومٕمٌد ذه اإلصالح هذا ُمـ شَمـَٛمٙمَّ  ذم ذًمؽ يم٤من ًمٙمـ ومٕماًل، َٟمٗمَّ

 هن٤مي٦م ويم٤من ُمروان، سمـ اعمٚمؽ قمٌد ظم٤مص٦م وسمّمقرة إُمقيلم، وسملم سمٞمٜمف ىم٤مُم٧م ومتٜم٦م

 .هٜم٤مًمؽ ُم٤م إًمخ.. احلج٤مج وصٚمٌف ىُمتؾ أنف إؾمػ ُمع اًمٗمتٜم٦م

 زُمـ ذم قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ُم٤م إمم اًمٙمٕم٦ٌم سم٢مقم٤مدة أُمر اعمٚمؽ، ًمٕمٌد إُمر اؾمتقـمـ ومٚمام

 .اجل٤مهٚمٞم٦م

ض جمٚمًف ذم ه٤مدئ جمٚمس وذم  ًمألُم٤مٟم٦م شمٌٚمٞمٖم٤مً  احل٤مرضيـ وم٠مطمد اًم٘مْمٞم٦م، هلذه شَمَٕمرَّ

ث ُم٤م هق اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ومٕمٚمف ُم٤م إن! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمف ىم٤مل اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اًمٜمٌل سمف طَمدَّ

 ُمع ومٕمؾ يمام ًمؽميمتف ذًمؽ قمٚمٛم٧م ًمق: اعمٚمؽ قمٌد وم٘م٤مل اًم٘مّم٦م، هذه وذيمر ًمٕم٤مئِم٦م ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًمِمديد إؾمػ

 وذم اًمٜم٤مس إرؿم٤مد ذم اإلٟم٤ًمن يتٚمٓمػ أن اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ أن: اًمِم٤مهد

 اًمٕمٚمؿ سمٙمتامن اًمٜم٤مس ُم٤ًميرة أبداً  هبذا ٟمٕمٜمل وٓ أؾم٤مًمٞم٥م، ُمـ يًتٓمٞمع سمام هدايتٝمؿ،

 .آظمر رء هذا احل٘مٞم٘م٦م، ويمتامن

 إو٤مقم٦م وهق أيمثر واًمتٗمريط وشمٗمريط، إومراط سملم ُم٤م اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس أن وم٤مًمقاىمع

 شمٕمٚمٞمؿ ذم احلٙمٞمٛم٦م إؾم٤مًمٞم٥م يتخذون ٓ اًمذيـ واعمُـَٖم٤مًمقن اًمٜمّمٞمح٦م، وإو٤مقم٦م اًمٕمٚمؿ

 .شمٌٚمٞمٖمٝمؿ وذم اًمٜم٤مس

ًُم٤م َذًمَِؽ  سَملْمَ  َويَم٤منَ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام احلؼ وًمذًمؽ  ٓ: يٕمٜمل  ،[67:اًمٗمرىم٤من] ♂ىَمَقا

 ُمثالً ش اًمٜم٤مس سَمٚمِّٖمقا » سم٤مؾمؿ سم٤مًم٘مقة اًمٕمٚمؿ يٜمٗمذ وٓ اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ يٙمتؿ

ْٙمَٛم٦مِ  َرسمَِّؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ ▬ ٓ،ش آي٦م وًمق» ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ تِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ

ـُ  ًَ  .[025:اًمٜمحؾ] ♂َأطْم
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٤مة صم٤مسمت٦م ىمراءة اإلُم٤مم ىمرأ  إذا: وم٢مذاً   أنف إصؾ اعمتخّمّملم، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وُُمَتَٚم٘مَّ

د وأن يٕمٚمٛمقن، ٓ سمام اًمٜم٤مس يٗم٤مضمئ ٓ أن جي٥م وًمٙمـ ذًمؽ، ذم رء ٓ  يريد ح٤م ُيَٛمٝمِّ

 .سمف ُيَٕمٚمِّٛمٝمؿ أن

 اًمّمح٤مسم٦م أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٠من: ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك يٕمٜمل، اعمقوقع ٟمٗمس :السمال

م  .اًمرواي٦م سمخٚمط ىمرؤوا سم٠مهنؿ قمٜمٝمؿ ًمٜم٤م ُيٜمَْ٘مؾ مل قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمٙمرا

 اًمرواي٦م؟ ظمٚمط: الشقخ

 ىمراءة أو اًمرواي٦م، ظمٚمط سمدقم٦م، إُمر هذا أن ومٞمٕمتؼموا اًمرواي٦م، ظمٚمط: السائؾ

 ذم سمقرش هلؿ ىمرأت وم٢مذا حلٗمص، شم٘مرأ  هٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمثالً  آظمر، سمٚمد ذم اًمرواي٦م

 .هذا ُيٜمْٙمرون أجْم٤مً  اخلٚمط دون يم٤مُمٚم٦م رواي٦م

 اخلٚمط وهق صم٤مين، ؾم١مال يمالُمؽ ومٗمل أن أُم٤م قمٜمف، أضم٧ٌم اًمذي هذا: الشقخ

 .واطمد آن ذم ىمراءشملم سملم

 أو سم٤مخلٚمط ىمرأ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ ورد وُم٤م سمدقم٦م، هذه إن: ي٘مقًمقا : السائؾ

م اًمّمح٤مسم٦م  .اًمٙمرا

 آقمؽماض هذا أو اًمِمٌٝم٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م: قمٜمف اجلقاب يٜمٌٖمل هذا ٟمٕمؿ،: الشقخ

 .ىمديؿ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؾمٛمٕمتف

 يمام: أي إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م ذم اعم٘مٚمدة ؿم٠من ؿم٠مهنؿ هؿ سمدقم٦م هذا: ي٘مقًمقن اًمذيـ

 قمغم يقضمٌقن اعمٕمرووملم واعمِم٤ميخ اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُم٦م اًمٞمقم ًمٚمٛمذاه٥م، اعمَُ٘مٚمِّديـ أن

 .إرسمٕم٦م اعمذاه٥م هذه ُمـ واطمد سمٛمذه٥م يتٛمذهٌقا  أن اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م

 ًمديف صم٧ٌم صمؿ طمٜمٞمٗم٦م، أيب سمٛمذه٥م يتٛمذهٌقن أىمقام سملم ُمثالً  قم٤مش اعمًٚمؿ وم٢مذا

رة ًمٞم٧ًم ُم٠ًمخ٦م  ومٝمؿ ُمثاًل، ُم٤مًمؽ أو يم٤مًمِم٤مومٕمل همػمه ُمذه٥م ذم وإٟمام ُمذهٌف ذم ُُمَ٘مرَّ

 .أظمر اعمذه٥م ذم صم٧ٌم سمام يٕمٛمؾ أن ًمف ُيـِجٞمزون وٓ اعمذه٥م اًمتزام قمٚمٞمف ُيْقضِمٌقن

ه ٟمحـ وهذا ه أطمٞم٤مٟم٤ًم، ظمٓم٠م ٟمرا سم٤مً  وٟمرا  شم٤مرةً  اإلٟمٙم٤مر هذا: أي أظمرى، أطمٞم٤مٟم٤مً  صقا

سم٤مً  يٙمقن وشم٤مرة ظمٓم٠مً  يٙمقن  .صقا
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 اشم٤ٌمقم٤مً  آظمر ُمذه٥م ذم رأج٤مً  اشمٌع اعمُـَٕملمَّ  سم٤معمذه٥م اعمتٛمذه٥م يم٤من إذا ظمٓم٠م يٙمقن

ه، ٌُّٕم٤مً : واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء ي٘مقل ويمام هلقا  .قمٚمٞمف ُيٜمَْٙمر هذا ًمٚمرظمص، شَمَت

 قمٚمٞمف، اًمقاضم٥م هق ومٝمذا وسمدًمٞمٚمف، سمف اىمتٜمع ٕنف آظمر: ُمذه٥م ذم سمرأي أظمذ إذا أُم٤م

 .خمٓمئ٤مً  يٙمقن قمٚمٞمف ُيٜمِْٙمر وُمـ

د وًمٙمـ ـمقيؾ، سمح٨م إمم حيت٤مج وهذا اجلقاب، ظمالص٦م ـمٌٕم٤مً  هذا  سمف ُأَُمٝمِّ

 .اًم٘مراءات سملم اخلٚمط قمـ ًمإلضم٤مسم٦م

 اًمٕمٚمؿ، ُمـ قمٜمده شمرضمح سمام ي٠مظمذ إُم٤مم يمؾ إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م أن يمام: وم٠مىمقل

 .ًمديف صم٧ٌم سمام ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ يمؾ اًمٕمنمة، أو اًمًٌٕم٦م اًم٘مراء يمذًمؽ

 أو اعمتقارصم٦م اًم٘مراءات ذم اخلٓم٠م ُمـ أيمثر اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اعم٤ًمئؾ ذم اخلٓم٠م جم٤مل سم٠من قمٚمامً 

 اًم٘مٞم٤مس، يدظمٚمٝم٤م آضمتٝم٤مد، َيْدظُمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ٕن ذًمؽ ي٘مقًمقن: يمام اعمتقاشمرة

 اًمٜم٘مؾ قمغم ُمًتٜمدة ومٝمل اًم٘مراءات أُم٤م قمٚمٞمف، وَمُٞم١ْمضَمر ظمٓم٠م ذم اعمجتٝمد ي٘مع أن وَمُٞمْٛمِٙمـ

 .وم٘مط

 ًمديف صم٧ٌم طمٗمص، ىمراءة قمغم اًم٘م٤مرئ هذا يم٤من إذا: ومحٞمٜمئذٍ  ُمٕمرووم٤ًم، هذا يم٤من إذا

 ورش وىمراءة آي٦م ذم طمٗمص ىمراءة سملم واطمدة ىمراءة ذم ومجٛمع ُم٤م، آي٦م ذم ورش ىمراءة

 ُم٠ًمخ٦م ذم واًمتٛمذه٥م احلٜمٗمل، سم٤معمذه٥م اًمَتَٛمْذُه٥م سملم مجع يم٤مًمذي هذا أظمرى، آي٦م ذم

 .ًمديف صم٧ٌم ذًمؽ ٕن اًمِم٤مومٕمل: اعمذه٥م ذم أظمرى أو واطمدة

 أئٛم٦م ُمٜمٌع أنف قمـ همٗمٚم٦م ٟمٔمري وضمٝم٦م طم٥ًم اًمقاىمع ذم هق سمدقم٦م، هذا إن: وم٘مقهلؿ

 اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق ُمع اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هق إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م أئٛم٦م يمٛمٜمٌع هق اًم٘مراء

 ذم أُم٤م واًمرأي، سم٤مٓضمتٝم٤مد ىمقًٓ  ي٘مقًمقا  أن يٛمٙمـ اًمٗم٘م٦م ذم إئٛم٦م أن آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي

 طمٗمص سم٘مراءة ىمرأ  اًمرؾمقل أن: إُمر هٜم٤م ومٞمٙمقن واًمٜم٘مؾ، اًمتٚم٘مل إٓ ومٞمف ُم٤م اًم٘مراءة

 .وهبذه هبذه اإلٟم٤ًمن ي٘مرأ  أن اح٤مٟمع ومام أيمٞمد، ورش سم٘مراءة وىمرأ  أيمٞمد،

اء قمٜمد وًمٞمس  سم٘مراءة ىمرأ  اًمرؾمقل أن يٙمقن أن ُمًتحٞمؾ وهذا دًمٞمؾ، أبداً  اًمُ٘مرَّ

 اًم٘مراءات ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م آظمر وإمم ورش، سم٘مراءة ىمرأ  أظمرى وشم٤مرة أطمٞم٤مٟم٤ًم، طمٗمص



ءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م  012   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 .هذا ُمـ رء يقضمد ٓ اعمٕمرووملم،

 هبذا ي٘مرأ  ويم٤من هبذا ي٘مرأ  يم٤من اًمرؾمقل أن: أي ًمديف، صم٧ٌم سمام أظمذ واطمد يمؾ ًمٙمـ

 .هبذا ي٘مرأ  ويم٤من

 ىمراءشم٤من ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مِت٦م: يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمٝم٤م ممٙمـ اًمتل إؿمٞم٤مء أؿمٝمر ُمـ

 اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقلش اًمديـ يقم وُمٚمؽش »اًمديـ يقم سمامًمؽ» يتٕمٚمؼ ومٞمام ُمتقاشمرشم٤من،

 .ُمٚمؽ وُمرة ُم٤مًمؽ ُمرة ي٘مرأ  يم٤من

 ٕنف طمٗمص: ُمذه٥م قمغم سمٕمده ُم٤م ي٘مرأ  ومٝمق ُم٤مًمؽ ىمرأ  إذا أنف يٚمتزم يم٤من ُم٤م ًمٙمـ

 ُم٤م هذا ؿم٤مومٕمٞم٤ًم، يم٤من أو طمٜمٗمٞم٤مً  يم٤من اًمرؾمقل أن اجلٝمٚم٦م سمٕمض يتقهؿ يمام ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ 

 ًمٞمس ُمٜمف يتٚم٘مقن ومٝمؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ُمت٠مظمرة اعمذاه٥م ٕن إٟم٤ًمن: ي٘مقًمف

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس

 ي٘مرأ  وأن هبذه ي٘مرأ  أن ًمٚم٘م٤مرئ ومٞمجقز اًم٘مراءات ُمـ ىمراءة صم٧ٌم إذا اعمٝمؿ: ًمذًمؽ

ٌُٜم٤م سمدقم٦م هذا ي٘مقل واًمذي ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع وٓ هبذه، ًْ  ه٤مشمقا : »ًمف ٟم٘مقل أن طَم

 .ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم يًتٓمٞمع وٓش ص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ

 (11: 29: 53/ 261/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 45: 15/ 261/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يف ادختؾػة بالروايات الؼراءة

 يمؾ وم٘مرأ  اًمّمػ، ؾمقرة ُمثالً  ي٘مرأ  أن يريد رضمؾ اًم٘مراءات، ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م :مداخؾة

 اًمتل أي٦م قمـ خيتٚمػ سمحرف آي٦م يمؾ أو شمٚمح٘مٝم٤م اًمتل أي٦م قمـ ختتٚمػ سم٘مراءة آي٦م

 اًمقاطمد؟ اعمجٚمس ذم ضم٤مئز هذا هؾ شمٚمح٘مٝم٤م،

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 ضم٤مئز؟ هذا ومٕمٚمف هؾ :مداخؾة
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 ُمـ ٟمحـ سمٜمًٛمٕمف اًمٚمِّـل اًمٜمِّٞم٦م، سم٤مظمتالف خيتٚمػ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هذا: الشقخ

 ي٘مّمدون ٓ اًمٕمٚمؿ، ي٘مّمدون وٓ اًمٗمـ، ي٘مّمدون ٕهنؿ إـمالىم٤ًم: جيقز ٓ اًم٘مراء

 : ي٘م٤مل هٜم٤م ٕنف ىمراءة: وهذه ىمراءة هذه إٟمف اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م          ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 وُمرة هٞمؽ وُمرة هٞمؽ ُمرة ويتٗمٚمًػ، سمٞمتٗمٜمـ سمٞمجل ُم٤م اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ سمِّده اًمٚمِّـل

 .آظمره إمم واًمث٤مًمث٦م واًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مراءة هذه حيٗمظ ٓ ذايمرة قمٜمده إٟم٤ًمن وأي هٞمؽ،

 آي٦م أظمرى، ىمراءة قمغم ُم٤م آي٦مً  ي٘مرأ  أن ًمف وسمدا ُم٤م، ىمراءةٍ  قمغم ُم٤م ؾمقرة ىمرأ  إذا ًمٙمـ

َتِٕمد ُُمـْجَتٛمع وذم حمي ذم ويم٤من واًمتذيمػم، اًمتٕمٚمٞمؿ أضمؾ ُمـ ُم٤م ًْ ٌُّؾ ُُم  هذا ُمثؾ ًمَِتَ٘م

 اًمًٜم٦م إمم سم٤مًمرضمقع ٟمدقمق دائامً  ٟمحـ احل٘مٞم٘م٦م ٕنف ذًمؽ: ومٚمف اًمتٕمٚمٞمؿ وهذا اًمتقضمٞمف

 ًمف يتٞمن يمام ي٘مرؤه٤م ي٘مرؤه٤م؟ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من يمٞمػ اًم٘مراءات هذه اًمًٚمػ، واشم٤ٌمع

 قمـ اإلٟم٤ًمن سمتْمٞمِّع اًمٚمِّـل اًمٗمقوقي٦م اًمٓمري٘م٦م هذه قمغم ًمٞمس هٙمذا، وشم٤مرةً  هٙمذا شم٤مرةً 

 َيَتَدسمَُّرونَ  َأوَمال▬: اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمتدسمر وهق اًمتالوة، ُمـ اعم٘مّمقد

 .[82:اًمٜم٤ًمء]♂اًْمُ٘مْرآنَ 

 ؾمٛمع ُمثالً  قمٛمر اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم اًم٘مّمص سمٕمض وىمٕم٧م وًمذًمؽ

 قمٜمد وأظمذوا وإي٤مه هق ومتخ٤مصؿ حيٗمٔمٝم٤م، هق يم٤من اًمتل اًم٘مراءة همػم قمغم آي٦م ي٘مرأ  رضمالً 

 سم٠منف: اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مضم٤مسمف ي٘مرأ  اًمرضمؾ هذا ؾمٛمٕم٧م أن٤م: ًمف وىم٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .سم٤مًم٘مرآن خيتٚمٗمقا  أٓ أُمرهؿ صمؿ ُأنزل، هٙمذا

 ُمـ إٟم٤ًمن ومٙمؾ هٙمذا، وشم٤مرةً  هٙمذا شم٤مرةً  ي٘مرأ  يم٤من اًمرؾمقل إن: أىمقل أن ىمّمدي

 .أظمريـ إمم ٟم٘مٚمف ؿمٞمئ٤مً  طمٗمظ اًمّمح٤مسم٦م

 سم٤مًمٗم٘مف إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أئٛم٦م ومٕمؾ يمام مجٕمقه٤م، قمٚمامء اًم٘مراءات هلذه ىمٌض صمؿ

 .مت٤مُم٤مً 

 ًم٘مراءة يتٕمّم٥م أن جيقز ٓ يمام ُمذه٥م، قمغم عمذه٥م يتٕمّم٥م أن عمًٚمؿ جيقز ومال

 .ىمراءة قمغم



ءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م  014   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ىمراءة أيِّ  ذم صح وُم٤م شمٌٜم٤مه، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب واومؼ ُمذه٥م أيِّ  ذم صح ُم٤م ًمٙمـ

 .اعمًٚمٛملم سملم ظمالوم٤مً  أو وُمْرىَم٦م ُيْقضَمد أن دون أجْم٤ًم، شمٌٜم٤مه٤م اعمٕمرووم٦م اًم٘مراءات ُمـ

 (  11: 36: 03/ 327/واًمٜمقر اهلدى)



 

 الصالٗ يف لتحْشا





 017 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتجقز ذم اًمّمالة 

 لعارض الصالة يف التجّقز

 اًمّمٌل، سمٙم٤مء وم٠مؾمٛمع إـم٤مًمتٝم٤م، أريد وأن٤م اًمّمالة، ذم ٕدظمؾ إين: »ي٘مقل ويم٤من

 .شسمٙم٤مئف ُمـ أُمف َوضْمدِ  ؿمدة ُمـ أقمٚمؿ مم٤م صاليت: ذم وم٠متجّقز
 :ُمًٚمؿ ذح ذم اًمٜمقوي ىم٤ملش: اًمقضمد: »ىمقًمف
 واحلزن هٜم٤م، ؾم٤مئغ ويمالمه٤م أجْم٤ًم، احل٥م وقمغم احلزن، قمغم يٓمٚمؼش اًمقضمد»

 وؾم٤مئر سم٤مح٠مُمقُملم اًمرومؼ قمغم دًمٞمؾ وومٞمف سمف، ىمٚمٌٝم٤م واؿمتٖم٤مل طمزهن٤م ُمـ: أي أفمٝمر:

 يًػماً  يم٤من وإن قمٚمٞمٝمؿ: يِمؼ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ يدظمؾ ٓ وأن ُمّمٚمحتٝمؿ، وُمراقم٤مة إت٤ٌمع،

 جيقز اًمّمٌل وأن اعمًجد، ذم اًمرضم٤مل ُمع اًمٜم٤ًمء صالة ضمقاز وومٞمف رضورة، همػم ُمـ

ـُ  ٓ قمٛمـ اعمًجد شمٜمزيف إومم يم٤من وإن اعمًجد، إدظم٤مًمف  .ـها. طمدث ُمٜمف ُي١ْمَُم
 ([0/393) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إدراكف يريد بؿلمقم أحس إذا الركقع اإلمام إضالة حؽؿ

 أطمس إذا - رايمع وهق - اإلُم٤مم أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: »0/210» اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 اجلامقم٦م: ُمع اًمريمٕم٦م ومْمٞمٚم٦م ًمٞمدرك رايمٕم٤ًم: يٜمتٔمره أن ًمف يم٤من ُمٕمف: اًمّمالة يريد سمرضمؾ

 يم٤من اًمدٟمٞم٤م: أُمقر سمٕمض ذم اإلٟم٤ًمن حل٤مضم٦م اًمّمالة ـمقل ُمـ حيذف أن ًمف يم٤من إذا ٕنف

 اًمٕمٚمامء، سمٕمض يمرهف وىمد وأومم، سمذًمؽ أطمؼ هق سمؾ اهلل، ًمٕم٤ٌمدة ومٞمٝم٤م يزيد أن ًمف

 .ـهاش. احلًـ سمـ حمٛمد ىمقل وهق. ذيم٤مً  يٙمقن أن أظم٤مف: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ، ومٞمف وؿمدد

ًمقه طمٜمٞمٗم٦م، أيب ىمقل ُمـ قمٚمامؤٟم٤م ذيمره اًم٘مقل هذا: ىمٚم٧م  ذم اًمنمك أراد سم٠منف وَأوَّ

 .ًمٚمج٤مئل وآظمَره شمٕم٤ممم، هلل يم٤من اًمريمقع أول ٕن اًمٕمٛمؾ:

 اًمريمقع إـم٤مًم٦م سمٙمراه٦م وىم٤مًمقا  ًمف، واًمٕم٤ٌمدة اًمتذًمؾ أراد ُم٤م ٕنف يٙمٗمر: وٓ: ىم٤مًمقا 

 اسمـ ىم٤مل ًمٙمـ. أومْمؾ شمريمف إن: أي سمف: سم٠مس ومال وإٓ: قمرومف، إن اجل٤مئل: إلدراك

 ُمٓمٚمقب: اًمريمٕم٦م إدراك قمغم اإلقم٤مٟم٦م ىمّمد: أىمقلش: »0/462ش »طم٤مؿمٞمتف» ذم قم٤مسمديـ



 018   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتجقز ذم اًمّمالة

 إقم٤مٟم٦مً  اخلالف: قمغم همػمه ذم ويمذا اشمٗم٤مىم٤ًم، اًمٗمجر ذم إومم اًمريمٕم٦م إـم٤مًم٦م ذقم٧م وم٘مد

 ٟمقم وىم٧م ٕنف إدرايمٝم٤م: قمغم ًمٚمٜم٤مس

 قمٌد قمـش احلٚمٞم٦م» ذم وٟم٘مؾ. - ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمؿ يمام - وهمٗمٚم٦م

 مخس يًٌح أن ًمإلُم٤مم يًتح٥م أنف: واًمثقري وإسمراهٞمؿ، وإؾمح٤مق، اعم٤ٌمرك، سمـ اهلل

 .ـهاش. اًمثالث ظمٚمٗمف ُمـ ًمٞمدرك شمًٌٞمح٤مت:

  إًمٞمف، اًمتقدد سم٤ٌمًمف خيٓمر ٓ أن سمٕمد أومْمؾ، ومٝمق اجل٤مئل: إقم٤مٟم٦م ىمّمد إذا: هذا ومٕمغم

 ش:اجل٤مُمع» قمـش اعمٕمراج» ذم ٟم٘مؾ وهلذا. وٟمحقه ُمٜمف احلٞم٤مء وٓ

 اسمـ ىم٤مل صمؿ♂ش. َواًمتَّْ٘مَقى اًمؼِمِّ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُم٠مضمقر: أنف وػم ٓ»

 ُمٙمؼم إلدراك اًمريمقع: اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م اًمت٘مرب ُمـ أن وئمٝمر: اًمٓمح٤موي ىم٤مل: »قم٤مسمديـ

 ،- اًمٕمقام ُمـ ًمٙمثػم ي٘مع يمام - اًمريمٕم٦م أدرك أنف ئمـ إدرايمف، ىمٌؾ رأؾمف اإلُم٤مم رومع ًمق

 ش.اإلمت٤مم أو سم٤مإلقم٤مدة أُمره ُمـ اإلُم٤مم يتٛمٙمـ وٓ فمٜمف، قمغم سمٜم٤مءً  اإلُم٤مم ُمع ومٞمًٚمؿ

 ([0/394) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 

  ّاإلضساز اجلَس أحكاو تلخٔص 

 ّغريٍا اخلنظ الصلْات يف 





 000 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس وهمػمه٤م 

ؾَقاِت  يف واإلرسار   اجلفر   أحؽام تؾخقص ها اخَلْؿسِ  الصَّ  وَغْرِ

 :66-64 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 واًمٙمًقف، وآؾمتً٘م٤مء، واًمٕمٞمديـ، واجلٛمٕم٦م، اًمّمٌح، صالة ذم سم٤مًم٘مراءة وجيٝمر

 اًمث٤مًمث٦م وذم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر صالة ذم هب٤م وين. واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صالة ُمـ وإوًمٞملم

 .اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ وإظمريلم اعمٖمرب، صالة ُمـ

 .اًمني٦م اًمّمالة ذم أطمٞم٤مٟم٤م أي٦م يًٛمٕمٝمؿ أن ًمإلُم٤مم وجيقز
 رومع ذم ويتقؾمط شم٤مرة، وجيٝمر شم٤مرة، ومٞمٝم٤م ومٞمن اًمٚمٞمؾ، وصالة اًمقشمر وأُم٤م

 .اًمّمقت

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

رُ  اجلٝمرُ  ٚمَقاِت  ذم واإلها  :اخلَْٛمسِ  اًمّمَّ

 اعمٖمرب ُمـ إُوًمَٞملم اًمريمٕمتلم وذم اًمّمٌح، صالة ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 . اًمٕمِم٤مء ُمـ وإظُْمَرَيلْمِ  اعمٖمرب، ُمـ واًمث٤مًمث٦م واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ذم هب٤م وين واًمٕمِم٤مء،
 إي٤مهؿ وسم٢مؾمامقمف حلٞمتف، سم٤موٓمراب - سمف ُيِنُّ  ومٞمام - ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف يٕمرومقن ويم٤مٟمقا 

 . أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م

 اعمٖمرب ُمـ إُوًمَٞملم اًمريمٕمتلم وذم اًمّمٌح، صالة ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر: »ىمقًمف

ش. اًمٕمِم٤مء ُمـ وإظُْمَرَيلْمِ  اعمٖمرب، ُمـ واًمث٤مًمث٦م واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ذم هب٤م وين واًمٕمِم٤مء،

 اخلٚمػ سمٜم٘مؾ يمٚمف ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم إمج٤معش 3/389ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ذيمر

 .ذًمؽ قمغم اعمتٔم٤مهرة اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمع اًمًٚمػ، قمـ
 آشمٗم٤مق ٟم٘مؾ وممـ ،شاًمّمٚمقات ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م» ذم سمٕمْمٝم٤م وؾمٞم٠ميت: ىمٚم٧م

. شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وأىمره ،ش33ش »اإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم طمزم اسمـ: ذًمؽ قمغم

 .ش ش345»  اإلرواء حلٞمتف، سم٤موٓمراب - سمف ُيِنُّ  ومٞمام - ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف يٕمرومقن  واٟمٔمر»



 002   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس وهمػمه٤م

 ومٞمف: »احل٤مومظ ىم٤ملش حلٞمتف سم٤موٓمراب - سمف ُيِنُّ  ومٞمام - ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف يٕمرومقن»

 ىمريٜم٦م ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ ىمراءشمف، قمغم حلٞمتف سم٤موٓمراب طمٙمٛمقا  ٕهنؿ سم٤مًمدًمٞمؾ: احلٙمؿ

 ُمٜمٝمام، سمٙمؾ حيّمؾ اًمٚمحٞم٦م اوٓمراب ٕن ُمثاًل: واًمدقم٤مء اًمذيمر دون اًم٘مراءة، شُمَٕملمِّ 

 اًمذيمر ٓ اًم٘مراءة حمؾ هق ُمٜمٝم٤م اعمحؾ ذًمؽ ٕن اجلٝمري٦م: سم٤مًمّمالة ٟمٔمروه ويم٠مهنؿ

 ىمقي. أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م ُيًِٛمٕمٜم٤م يم٤من: ىمت٤مدة أيب ىمقل ذًمؽ إمم اٟمْمؿ وإذا واًمدقم٤مء،

 .شأقمٚمؿ واهلل. آؾمتدٓل

 ([2/403) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وآشتسؼاء والعقديـ اجلؿعة صالة يف بالؼراءة اجلفر

 والؽسقف

 . واًمٙمًقف وآؾمتً٘م٤مء، واًمٕمٞمديـ، اجلٛمٕم٦م، صالة ذم أجْم٤مً  هب٤م جيٝمر ويم٤من

 صش »اإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم طمزم اسمـ اجلٛمٕم٦م ذم اجلٝمر قمغم إُم٦م إمج٤معَ  َٟمَ٘مَؾ  وىمد

 ش. 5/08ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي اًمٕمٞمديـ وذم ،ش33
 يمثػم سمـ ؾمٚمٞمامن رواي٦م سمدًمٞمؾ :- ىمٓمٕم٤مً  - اًمِمٛمس يمًقف: سمف اعمرادش اًمٙمًقف»

 اعمّمغم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠متك ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد قمغم اًمِمٛمس ظمًٗم٧م: سمٚمٗمظ أمحد قمٜمد

، ، صمؿ اًمٜم٤مس، ويمؼمَّ  ومٙمؼمَّ  .[صحٞمح. ]احلدي٨م. .. سم٤مًم٘مراءة ومجٝمر ىمرأ
 ([2/405) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 والعشاء ادغرب مـ وإولقني واجلؿعة الصبح يف اجلفر

 اعمٖمرب ُمـ وإوًمٞملم واجلٛمٕم٦م اًمّمٌح ذم جيٝمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »طمدي٨م

 .صحٞمحش واًمٕمِم٤مء

، يمٚمف ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم إمج٤معش: 3/389ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوى ذيمر وىمد



 003 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس وهمػمه٤م 

 .ذًمؽ قمغم اعمتٔم٤مهرة إطم٤مدي٨م ُمع اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ سمٜم٘مؾ

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وأىمرهش 33 صش »اإلمج٤مع ُمراشم٥م»  ذم طمزم اسمـ ٟمحقه وذيمره

 .ذًمؽ قمغم شمٞمٛمٞم٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوى إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتك إطم٤مدي٨م سمٕمض وإًمٞمؽ: ىمٚم٧م

َواًمٜمَّْخَؾ ▬ اًمٗمجر ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٛمع أنف: »ُم٤مًمؽ سمـ ىمٓم٦ٌم قمـ :إول

 ♂.سَم٤مؾِمَ٘م٤مٍت هَل٤َم ـَمْٚمٌع َٟمِْمٞمدٌ 

 أومٕم٤مل» ذم واًمٌخ٤مرىش 2/059» قمقاٟم٦م وأبقش 41 ـ 2/39» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 واًمدارُمكش 806» ُم٤مضمف واسمـش 019 ـ 2/018» واًمؽمُمذىش 80ش »اًمٕم٤ٌمد

 وأمحد واًمٓمٞم٤مًمًكش 0/041/0» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ ويمذاش 31/0» واًمناجش 0/297»

 ش.4/322»

 إذا» اًمٗمجر ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ؾمٛمٕم٧م: »ىم٤مل طمري٨م سمـ قمٛمرو قمـ :الثاكك

 ش. يمقرت اًمِمٛمس

 أبك واسمـش 0/297» واًمدارُمكش 0/050» واًمٜم٤ًمئكش 2/39» ُمًٚمؿ أظمرضمف

ج ؿمٞم٦ٌم  ش. 317، 4/316» وأمحدش 0201، 0155» واًمٓمٞم٤مًمًك واًمٌٞمٝم٘مك واًمنا

وَماَل ▬ اًمٖمداة صالة ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك صقت أؾمٛمع يم٠منك: »قمٜمف رواي٦م ورم

ُؿ سم٤ِمخْلُٜمَّسِ  ًِ  ♂.اجْلََقاِري اًْمُٙمٜمَّسِ ، ُأىْم

 .طمًـ وإؾمٜم٤مدهش 807» ُم٤مضمف واسمـش 807» داود أبق أظمرضمف

 واًم٘مرآن ق» أظمذت ُم٤م: »ىم٤مًم٧م اًمٜمٕمامن سمـ طم٤مرصم٦م سمٜم٧م هِم٤مم أم قمـ :الثالث

 ش.اًمّمٌح ذم هب٤م يّمغم يم٤من، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وراء ُمـ إٓش اعمجٞمد

 .طمًـ سم٢مؾمٜم٤مدش 6/463» وأمحدش 0/050» اًمٜم٤ًمئك أظمرضمف

 أب٤م ُمروان اؾمتخٚمػ: »ىم٤مل راومع أبك سمـ اهلل قمٌٞمد يرويف هريرة أبك قمـ :الرابع

 ؾمقرة سمٕمد وم٘مرأ ، اجلٛمٕم٦م هريرة أبق ًمٜم٤م ومّمغم ُمٙم٦م إمم وظمرج، اعمديٜم٦م قمغم هريرة
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 طملم هريرة أب٤م وم٠مدريم٧م: ىم٤ملش اعمٜم٤موم٘مقن ضم٤مءك إذا» أظمرة اًمريمٕم٦م ذم اجلٛمٕم٦م

 سم٤مًمٙمقوم٦م هبام ي٘مرأ  ـم٤مًم٥م أبك سمـ قمغم يم٤من سمًقرشملم ىمرأت إٟمؽ: ًمف وم٘مٚم٧م، اٟمٍمف

 ش.اجلٛمٕم٦م ذم هبام ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين: »هريرة أبق وم٘م٤مل

 ـ 2/396» واًمؽمُمذىش 0024» داود وأبق ًمف واًمٚمٗمظش 3/05» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ش. 0008» ُم٤مضمف واسمـش 397

 ش.صحٞمح طمًـ» اًمؽمُمذى وىم٤مل

 قمغم ذًمؽ ذم وم٤مًمٕمٛمدة، سحي٤م طمديث٤م ذًمؽ ذم أقمٚمؿ ومال إوًمٞملم ذم اًم٘مراءة وأُم٤م

 .اًمٜمقوى قمـ ٟم٘مٚمف ؾمٌؼ اًمذى آشمٗم٤مق

 ( [345) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الـفار صالة يف اإلرسار

 [: ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي] 

 اًمٚمٗمظ هبذا ًمف أصؾ ٓش. سم٤مًمٌٕمر وم٤مرُمقه اًمٜمٝم٤مر: ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر ُمـ رأجتؿ إذا»

 وأصحٝم٤م ُمرومقع، رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس يمثػمة، آصم٤مراً  اًم٤ٌمب ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ذيمر وىمد

 هن٤مرًا، سم٤مًم٘مراءة جيٝمر رضمالً  رأى أنف: قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد رواه ُم٤م: وأسطمٝم٤م

 يٜمٌٖمل مم٤م إثر وهذا. ىمراءشمؽ وم٠مه ومٞمٝم٤م: جيٝمر ٓ اًمٜمٝم٤مر صالة إن: وم٘م٤مل ومدقم٤مه،

 ذم سمٕمْمف دمد طمدي٨م، ُم٤م همػم ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م ًمٚمًٜم٦م عمٓم٤مسم٘متف سمف: إظمذ

 .ملسو هيلع هللا ىلص  ومٞمٝم٤م ضمٝمر اًمتل اًمّمٚمقات ُمـ اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ :شاًمّمالة صٗم٦م»

 (.533/ 00/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الؾقؾ صالةِ  يف الؼراءةِ  يف واإلرْسار   اجَلْفر  

، شم٤مرة ومٙم٤من اًمٚمٞمؾ: صالة ذم وأُم٤م  .  جَيَْٝمر وشم٤مرة ُيِنُّ
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ر سملم خمػم اًمٚمٞمؾ ذم وم٤معمّمكم  طمٜمٞمٗم٦م أبق ي٘مقل وسمف هب٤م، واجلٝمر سم٤مًم٘مراءة، اإلها

 .-ش اعمٕم٤مين ذح» ذم يمام - وص٤مطم٤ٌمه
 ([2/409) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ِِّسّ  أو الـفار كقافؾ يف جيفر هؾ  ي 

 قمٜمف يّمح ومٚمؿ اًمٜمٝم٤مر: ذم اًمٜمقاومؾ وأُم٤مش: »91/0ش »اًمتٝمجد» ذم احلؼ قمٌد ىم٤مل

ر ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص  ُمر أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف وروي ومٞمٝم٤م، ُين يم٤من أنف وإفمٝمر إضمٝم٤مر، وٓ إها

ع! اهلل قمٌد ي٤م: »ًمف وم٘م٤مل وجيٝمر سم٤مًمٜمٝم٤مر يّمكم وهق طُمذاوم٦م سمـ اهلل سمٕمٌد  وٓ اهلل ؾمٛمِّ

ِٛمٕمٜم٤م ًْ  ش. سم٤مًم٘مقي ًمٞمس احلدي٨م وهذاش. شُم

 ([2/409) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف واإلرسار اجلفر بني التقشط

 قمـ يمٜم٤مي٦م وهذا احلُْجرة، ذم ُمـ ىمراءشمف يًٛمع اًمٌٞم٧م: ذم وهق ىمرأ  إذا يم٤من و

ر اجلٝمر سملم اًمتقؾمط  .واإلها
 ([2/420) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف الصقت رفع

: أي. »قمريِمف قمغم يم٤من ُمـ يًٛمٕمف طمتك ذًمؽ ُمـ أيمثر صقشمف رومع رسمام يم٤من و

 .شاحلجرة ظم٤مرج
 ُمـ اًمٌٞم٧م ذم ُمـ ىمراءشمف يًٛمع سمٞمتف: ذم ىمرأ  إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف يٕمٜمل واحلدي٨م

 ىمراءة ًمٙمقهن٤م احلجرات: وراء ُم٤م إمم صقشمف يتج٤موز وٓ قمٚمٞمٝمؿ، ذًمؽ خيٗمك وٓ أهٚمف،

ر، اجلٝمر سملم ُمتقؾمٓم٦م  - واحلجرة. اخلٗم٤مء هم٤مي٦م ذم وٓ اجلٝمر، هم٤مي٦م ذم هل ومال واإلها
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. اعمحجقرة إرض ُمـ اعمرومؼش: اًمٙمِم٤مف» وذم. اًمٌٞم٧م: -ش عمّم٤ٌمح» ذم ضمزم ُم٤م قمغم

 .قمٚمٞمٝم٤م حيقـمٝم٤م سمح٤مئط اعمٛمٜمققم٦م: أي

 سمحجر، طمقهل٤م اعمحجر: وسمحجرهت٤م اًمدار،: سم٤مًمٌٞم٧م اعمراد: اًم٘مًٓمالين وىم٤مل

 .ًمٚمٛمٜم٤مويش اًمِمامئؾ» ذح ُمـ. ـها. قمٚمٞمف وآـمالع ومٞمف، اًمدظمقل ُمـ ويٛمٜمع
 ذيمر أن سمٕمدش 093 صش »إظمٜم٤مئل قمغم اًمرد» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل: ىمٚم٧م

 اعمًجد إمم ُوٛم٧م اًمتل واحلجرات ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج سمٞمقت ذم اًمقاردة أصم٤مر

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام - اًمٌٞم٧م مجٚم٦م سمف يراد ٓ أصم٤مر هذه ذم احلجرة وًمٗمظ: »ىم٤مل اًمٜمٌقي

ـَ  إِنَّ ▬ ِذي ـْ  ُيٜم٤َمُدوَٟمَؽ  اًمَّ   ُِم
ِ
د سمؾ :-♂ َيْٕمِ٘مُٚمقنَ  َٓ  َأيْمَثُرُهؿْ  احلُُجَراِت  َوَراء  يتخذ ُم٤م يرا

 سمخالف اًمٜمخؾ، ضمريد ُمـ هذه ويم٤مٟم٧م ًمٚمٌٞم٧م، احلريؿ ُمثؾ قمٜمدك: ًمٚمٌٞم٧م طمجرة

 ش.اًمٚمٌَِّـ ُمـ يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م اعم٤ًميمـ: هل اًمتل احلَُجر

 وهمػمهش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ُم٤م اًمٌٞم٧م ىمدام اًمتل احلجرة ُمًٛمك يقوح ومم٤م: »ىم٤مل

 ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ

َ ش. سمٞمتٝم٤م ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ خمدقمٝم٤م ذم وصالهت٤م طمجرهت٤م، ٌَلمَّ  اعمٙم٤من يم٤من يمٚمام أنف وَم

 أؾمؽم واًمٌٞم٧م ومٞمف، شم٘مٕمد اًمذي اًمٌٞم٧م ُمـ أؾمؽم وم٤معمخدع أومْمؾ، ومٞمف ومّمالهت٤م هل٤م: أؾمؽم

 .شواًمٓمريؼ اًم٤ٌمب إمم أىمرب هل اًمتل احلجرة ُمـ

 ٓ اًم٤ٌمب، قمٜمد اًمتل احلجرة هذه: هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم احلجرة ُمـ وم٤مًمٔم٤مهر

 .احلدي٨م هذا سمٜمص احلجرة ظمالف ٕنف اًمٌٞم٧م:
 ([2/420) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف واإلرسار اجلفر بني بالتقشط إمر

 سم٠ميب هق وم٢مذا ًمٞمٚم٦م ظمرج طمٞمٜمام وذًمؽ قمٜمٝمام: اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أب٤م أُمر وسمذًمؽ

 قمٜمف، اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ سمٕمٛمر وَُمرَّ  صقشمف، ُمـ خيٗمض يّمكم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر

 سمؽ ُمررت! سمٙمر أب٤م ي٤م: »ىم٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمد اضمتٛمٕم٤م ومٚمام صقشمف، راومٕم٤مً  يّمكم وهق
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 .شصقشمؽ؟ ُمـ ختٗمض شمّمكم وأن٧م
 وأن٧م سمؽ ُمررت: »ًمٕمٛمر وىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟم٤مضمٞم٧ُم  ُمـ أؾمٛمٕم٧ُم  ىمد: ىم٤مل

 .شصقشمؽ؟ راومٕم٤مً  شمّمكم

 .اًمِمٞمٓم٤من وَأـْمُردُ  اًمَقؾْمٜم٤َمَن، ُأْوىمِظُ ! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل
 ش.ؿمٞمئ٤مً  صقشمؽ ُمـ ارومع! سمٙمر أب٤م ي٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 .شؿمٞمئ٤مً  صقشمؽ ُمـ اظمٗمض: »ًمٕمٛمر وىم٤مل

: أومْمؾ اعم٘م٤مُملم أي ذم اًمٜم٤مس اظمتٚمػش: »إطمقذي قم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل

 شمذيمرة ذم إضمر شمْم٤مقمػ ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م اجلٝمر: أم اعمقمم، ُمع هاً  اًمتٜم٤مضمل هؾ

 أب٤م ُيِزْل  مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف ؿم٤مهد: أقمدل ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف طمٙمؿ وُم٤م اًمٕمدو؟ وـمرد اًمٖم٤مومؾ،

 ُمـ سمؽ ي٘متدي طمتك :شىمٚمٞمالً  صقشمؽ ُمـ ارومع: »هلذا وىم٤مل قمٛمر، وٓ صٗمتف، قمـ سمٙمر

 .يًٛمٕمؽ

 .اًمٜمقم إمم حيت٤مج ُمـ سمؽ يت٠مذى ًمئال :شصقشمؽ ُمـ اظمٗمض: »ًمٕمٛمر وىم٤مل

 اًمري٤مء، قمـ وؾمالُمتف ٟمٞمتف، ظُمُٚمقصِ  ذم ًمٚم٘مٓمع سمٙمر أيب طمؼ ذم يم٤من إٟمام وهذا

 .ٟم٤مضمٞم٧ُم  ُمـ أؾمٛمٕم٧ُم : ىمقًمف ذم ًمف وشمّمدي٘مف
 .أوم٤مت ُمـ وأؾمٚمؿ اإلظمالص، إمم أىمرب ٕنف أومْمؾ: ًمف وم٤مًمن همػمه: وأُم٤م

 ورسمام ىمراءشمف، ذم أه رسمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنش: اًمّمحٞمح» ذم قم٤مئِم٦م قمـ صم٧ٌم وىمد

 يمؾ ومٞم٘مرأ . ؾَمَٕم٦مً  إُمر ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل احلٛمد: قم٤مئِم٦م قمـ ًمف اًمراوي وم٘م٤مل. ضمٝمر

 اًمري٤مءَ  ظمقومف أو إظمالصف، ُمـ ؾمٚمؿ وسمام ويمًٚمف، ٟمِم٤مـمف ُمـ قمٚمٞمف ىمدر سمام أطمد

 .ٟمٗمًف قمغم واًمتّمٜمعَ 
 ([2/424) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 بالصدقة كادِّس بف وادِّس بالصدقة كاجلاهر بالؼرآن اجلاهر

 يم٤معمُِنِّ  سم٤مًم٘مرآن واعمُِنُّ  سم٤مًمّمدىم٦م، يم٤مجل٤مهر سم٤مًم٘مرآن اجل٤مهر: »ي٘مقل ويم٤من

 .شسم٤مًمّمدىم٦م
َدىَم٤مِت  شُمٌُْدوا إِنْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد  وَمُٝمقَ  اًمُٗمَ٘مَراءَ  َوشُم١ْمشُمقَه٤م خُتُْٗمقَه٤م َوإِنْ  ِهَل  وَمٜمِِٕمامَّ  اًمّمَّ

 ♂. ًمُُّٙمؿْ  ظَمػْمٌ 

ءة ُيِنُّ  اًمذي إن: احلدي٨م هذا وُمٕمٜمك: »اًمؽمُمذي ىم٤مل  ُمـ أومْمؾ اًم٘مرآن سم٘مرا

 وإٟمام. اًمٕمالٟمٞم٦م صدىم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد أومْمؾ اًمن صدىم٦م ٕن هب٤م: جيٝمر اًمذي

 ٓ اًمٕمٛمؾ ُيِنّ  اًمذي ٕن اًمُٕمج٥م: ُمـ اًمرضمُؾ  ي٠مُمـ ًمٙمل: اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد هذا ُمٕمٜمك

 ش.قمالٟمٞمتف ُمـ قمٚمٞمف خُي٤مف ُم٤م اًمُٕمج٥م قمٚمٞمف خي٤مف

 أنش: صقشمؽ ُمـ ارومع: »سمٙمر ٕيب ملسو هيلع هللا ىلص أُمره ي٘متْمٞمف اًمذي ًمٙمـ: »اًمًٜمدي ىم٤مل

 قمغم واًمن اعم٤ٌمًمٖم٦م، قمغم احلدي٨م ذم اجلٝمر حيٛمؾ أن وم٢مُم٤م أومْمؾ: اًم٘مراءة ذم آقمتدال

 وإٓ: اًمن، ي٘متيض احل٤مل يم٤من إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل احلدي٨م هذا أن قمغم أو. آقمتدال

 .شأومْمؾ ذاشمف ذم وم٤مٓقمتدال
 .أقمٚمؿ واهلل. أفمٝمر اًمث٤مين وآطمتامل: ىمٚم٧م

 ([2/427) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 

 كل يف ملسو هيلع هللا ىلص ٓقسؤِ كٌا ما 

 صالٗ
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 باختالففا الصؾقات يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼرؤه كانَ  ما اختالف

 :61-57 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ذم ُمٜمٝم٤م أـمقل اًمٗمجر صالة ذم وم٤مًم٘مراءة اًمّمٚمقات، سم٤مظمتالف اًم٘مراءة وختتٚمػ -

 .هم٤مًم٤ٌم اعمٖمرب صمؿ واًمٕمِم٤مء، اًمٕمٍم صمؿ اًمٔمٝمر، صمؿ اخلٛمس، اًمّمٚمقات ؾم٤مئر
 .يمٚمف ذًمؽ ُمـ أـمقل اًمٚمٞمؾ صالة ذم واًم٘مراءة

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أيمثر إومم اًمريمٕم٦م ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م واًمًٜم٦م
 . اًمٜمّمػ ىمدر إوًمٞملم، ُمـ أىمٍم إظمريلم ذم اًم٘مراءة جيٕمؾ وأن
 اًمًقر ُمـ اًمّمٚمقات ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م وأُم٤م: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .وهمػمه٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٤مظمتالف خيتٚمػ ذًمؽ وم٢من وأي٤مت:
 ([2/429) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السقر بلواخر الصالة يف الؼراءة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 حيٗمظ ومٚمؿ وأوؾم٤مـمٝم٤م اًمًقر أواظمر ىمراءة وأُم٤م: »سمٕمٞمٜمٝم٤م ؾمقرة ىمراءة ذم ىمقًمف

 ش.قمٜمف

 ذم ىمٚم٧م وًمذًمؽ ومال إواظمر أُم٤م ُمًٚمؿ اًمًقر ٕوؾم٤مط سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا: ىمٚم٧م

 ش:اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت»

 صش اًمّمالة رؾم٤مًم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أقمٜمل ٟمٗمًف اعم١مًمػ ذيمره سمام قمٚمٞمف يًتدرك»

 ؾمٜم٦م ذم إٓ سمآظمره٤م أو ؾمقرة ُمـ آي٦م ىمرأ  أنف قمٜمف أطمد يٜم٘مؾ ومل: »ىم٤مل طمٞم٨م 217

  آَُمٜم٤َّم ىُمقًُمقا : ▬أيتلم هب٤مشملم ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  يم٤من وم٢مٟمف اًمٗمجر
ِ
 أي٦م♂ إًَِمٞمْٜم٤َم ُأنِْزَل  َوَُم٤م سم٤ِمّللَّ

  يَمٚمَِٛم٦مٍ  إمَِم  شَمَٕم٤مًَمْقا  اًْمِٙمَت٤مِب  َأْهَؾ  َي٤م ىُمْؾ ▬
ٍ
ء  ش.أي٦م♂ َوسَمٞمْٜمَُٙمؿْ  سَمٞمْٜمَٜم٤َم ؾَمَقا
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 .قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػمه 060/  2 ُمًٚمؿ أظمرضمف: ىمٚم٧م

 ِت٧م اًمّمٖمػم اًم٘مٓمع ُمـ اًمث٤مين اجلزء ذم اعم١مًمػ احلدي٨م هذا ذيمر وىمد: ىمٚم٧م

 اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ ذيمره ُم٤م قمغم سمف يًتدرك أن قمٚمٞمف ومٙم٤من ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ُم٤م اًمٗمجر ؾمٜم٦م قمٜمقان

 . إىمؾ قمغم إًمٞمف يِمػم أن وًمق

 ([080) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 الػجر صالة يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼرؤه كانَ  ما

: ي٘مرأ  - أطمٞم٤مٟم٤مً  - يم٤من» ومـ : اعمٗمّمؾ سمٓمقال ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: اًمٗمجر صالةُ 

ىِمَٕم٦م»  .شاًمريمٕمتلم ذم اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤مش 96: 56ش »اًمَقا

 . اًمقداع طمج٦م ذم وذًمؽ :ش49: 52ش »اًمٓمُّقر» ؾمقرة ُمـ وىمرأ 
 اًمريمٕم٦م] ذم وٟمحقه٤مش 45: 51♂ »اعَمِجٞمدِ  َواًمُ٘مْرآنِ . ق: ▬ي٘مرأ  - أطمٞم٤مٟم٤مً  - يم٤من و

 .[إومم

ْٛمُس  إَِذا: ▬يمـ اعمٗمّمؾ سم٘مّم٤مر ي٘مرأ  - أطمٞم٤مٟم٤مً  - يم٤من و َرْت  اًمِمَّ  ش. 29: 80♂ »يُمقِّ
 ومال: اًمراوي ىم٤مل طمتك يمٚمتٞمٝمام: اًمريمٕمتلم ذمش 8: 99♂ »ُزًْمِزًَم٧ْم  إَِذا: ▬ُمرةً  وىمرأ 

 !. قمٛمدًا؟ ذًمؽ ىمرأ  أم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَِزَ  أدري:

 ىُمْؾ ▬ و ،ش5: 003♂ »اًمَٗمَٚمِؼ  سمَِربِّ  َأقُمقذُ  ىُمْؾ : ▬اعمٕمقذشملم اًمًٗمر ذم ُمرة ىمرأ  و

 ش.6: 004♂ »اًمٜم٤َّمسِ  سمَِربِّ  َأقُمقذُ 

ذَ  ومام] اعمٕمقذشملم: صالشمؽ ذم اىمرأ : »قمٜمف اهلل ريض قم٤مُمر سمـ ًمٕم٘م٦ٌم وىم٤مل  شَمَٕمقَّ

ذٌ   .[شسمٛمثٚمٝمام ُُمَتَٕمقِّ
 سمٕمض ىم٤مل :شوم٠ميمثر آي٦م ؾمتلم ي٘مرأ  يم٤من» ومـ ذًمؽ، ُمـ سم٠ميمثر ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 .شيمٚمتٞمٝمام؟ ذم أو اًمريمٕمتلم إطمدى ذم أدري ٓ: »رواشمف

وم» سمًقرة ي٘مرأ  يم٤من و  .ش61: 31ش »اًمرُّ



 023 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم يمؾ صالة ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م يم٤من ي٘مرؤه  

 .ش83: 36ش »يس» سمًقرة أطمٞم٤مٟم٤مً  و
 ضم٤مء طمتك ،ش008: 23ش »اعم١ُْمُِمٜملِم» ؾمقرة وم٤مؾمتٗمتح سمٛمٙم٦م: اًمّمٌح صغم» وُمرة

 .شومريمع ؾَمْٕمَٚم٦م: أظمذشمف :- اًمرواة سمٕمض ؿمؽ. قمٞمًك ذيمر: أو - وه٤مرون ُمقؾمك ذيمر

٤موم٤َّمت: »سمـ ومٞمٝم٤م ي١مُمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و  .ش082: 37ش »اًمّمَّ
ٌُعُ  هل: اعمٗمّمؾ ًُّ ًمف اًم٘مرآن: ُمـ إظمػم اًم  . إرضمح هق هذا ،شق» ؾمقرة أوَّ

 ُمـ شمْمٛمٜمف ُم٤م ُمنموقمٞم٦م قمغم سمف اؾمُتدل واحلدي٨مش: »2/097» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 .شسم٤معمداوُم٦مش يم٤من: »ًمٗمظ إؿمٕم٤مر ُمـ قمروم٧م ح٤م اًمّمٚمقات: ذم اًم٘مراءة
 يٙمقن أن حيتٛمؾش صالة أؿمٌف: »ىمقًمف ٕن ٟمٔمر: ذًمؽ قمغم سمف آؾمتدٓل ذم: ىمٞمؾ

 .هذا ٟمٔمػم شم٘مدم وىمد. أضمزائٝم٤م مجٞمع ذم ٓ اًمّمالة، ُمٕمٔمؿ ذم

سمف ذم ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ  ومٞمحٛمؾ إضمزاء: مجٞمع ذم اعمِم٤مهب٦م ذم فم٤مهر اخلؼم إن: ضمقا

 .ـها. خيّمّمف ُم٤م يث٧ٌم طمتك قمٛمقُمف قمغم
دَ !ش  قمٛمدًا؟ ذًمؽ ىمرأ  أم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنَِزَ  أدري: ومال: »ىمقًمف  اًمّمح٤ميب شَمَردَّ

 ذم ي٘مرأ  أن ىمراءشمف ُمـ اعمٕمت٤مد ًمٙمقن ٟمًٞم٤مٟم٤ًم: يم٤من هؾ ًمٚمًقرة: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إقم٤مدة أن ذم

 .ُٕمتف ُمنموقم٤مً  يٙمقن ومال إومم: ذم سمف ىمرأ  ُم٤م همػم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م
 وقمدُمٝم٤م؟ اعمنموقمٞم٦م سملم ُمؽمددة اإلقم٤مدة ومتٙمقن اجلقاز: ًمٌٞم٤من قمٛمداً  وَمَٕمَٚمف أو

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص وِمٕمٚمِف وَمَحْٛمُؾ  ُمنموع: همػم أو ُمنموقم٤مً  يٙمقن أن سملم إُمر دار وإذا

 يمذا. إصؾ ظمالف قمغم واًمٜمًٞم٤من اًمتنميع، أومٕم٤مًمف ذم إصؾ ٕن أومم: اعمنموقمٞم٦م

 .شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم

 .شًمٚمتنميع قمٛمداً  ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف أنف واًمٔم٤مهر»
 ىمقًمف ذم ومٝمق ُمقؾمك: ذيمر أُم٤مش. قمٞمًك ذيمر: أو - وه٤مرون ُمقؾمك ذيمر: »ىمقًمف

 ومٗمل قمٞمًك: وأُم٤م♂. ُُمٌلِمٍ  َوؾُمْٚمَٓم٤منٍ  سمِآج٤َمشمِٜم٤َم َه٤مُرونَ  َوَأظَم٤مهُ  ُُمقؾَمك َأْرؾَمْٚمٜم٤َم صُمؿَّ : ▬شمٕم٤ممم

ـَ  َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم: ▬وهل آي٤مت، سم٠مرسمع هذه سمٕمد اًمتل أي٦م فُ  َُمْرَيؿَ  اسْم ٤م آَي٦مً  َوُأُمَّ  إمَِم  َوآَوْيٜم٤َممُهَ

 ♂. َوَُمِٕملمٍ  ىَمَرارٍ  َذاِت  َرسْمَقةٍ 
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 .اًمْمؿ وجيقز اًمًٕم٤مل، ُمـ أوًمف سمٗمتحش ؾَمْٕمَٚم٦م: »ىمقًمف
 صغم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م اإلُم٤مم ىم٤مل اًمّمالة اًمًٕم٤مل ُيٌٓمؾ هؾ

 ُمقؾمك ذيمر ضم٤مء طمتك ،ش008: 23ش »اعم١ُْمُِمٜملِم» ؾمقرة وم٤مؾمتٗمتح سمٛمٙم٦م: اًمّمٌح

 سمف اؾمُتِدل: ومريمع ؾَمْٕمَٚم٦م: أظمذشمف :- اًمرواة سمٕمض ؿمؽ. قمٞمًك ذيمر: أو - وه٤مرون

 .اًمّمالة يٌٓمؾ ٓ اًمًٕم٤مل أن قمغم

 .شهمٚمٌف إذا ومٞمام واوح وهقش: »2/213» احل٤مومظ ىم٤مل

 ([2/429) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الػجر وشـة الػجر صالة يف الؼراءة

 شمر أخؿ» وش ٟمنمح أخؿ» سمـ اًمٗمجر ذم ىمرأ  ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 . ًمف أصؾ ٓ. يرُمد ملش يمٞمػ

 هٜم٤م سم٤مًمٗمجر أريد ؾمقاء ًمف، أصؾ ٓش: 211 ص» اًمًخ٤موي ىم٤مل[: اإلمام قال]

 .ومٞمٝمام اًم٘مراءة ؾمٜم٦م عمخ٤مًمٗمتف اًمّمٌح أو اًمّمٌح ؾمٜم٦م

٤َم اًْمَٙم٤مومُِرونَ ▬ اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم اًمًٜم٦م أن إمم يِمػم  ،♂ىُمْؾ ُهَق اهلل َأطَمدٌ ▬ و♂ ىُمْؾ َي٤مَأُّيُّ

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤ميب ذم ُمٗمّمؾ هق ُم٤م قمغم وم٠ميمثر آي٦م ؾمتلم ىمراءة اًمٗمجر ومرض وذم

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص

 (.067-066/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فال لف تعاىل اهلل صفقد أما ثابت الػجر لؼرآن ادالئؽة صفقد

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ش.وُمالئٙمتف شمٕم٤ممم اهلل يِمٝمده ُمِمٝمقد اًمٗمجر ىمرآن ٕن وهذا: »ىمقًمف

 يرد ومٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل ؿمٝمقد وأُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسم٧م ومّمحٞمح اعمالئٙم٦م ؿمٝمقد أُم٤م: ىمٚم٧م
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 واسمـ 36 صش اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم اسمـ أظمرضمف ُمرومققم٤م اًمدرداء أيب طمدي٨م ذم إٓ

 احلدي٨م ُمٜمٙمر وزي٤مدة اًم٘مرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ زي٤مدة ؾمٜمده وذمش اًمتٗمًػم» ذم ضمرير

 احلدي٨م هبذا شمٗمرد أنف 54/  3 يمثػم اسمـ احل٤مومظ ذيمر وىمد. وهمػمه اًمٌخ٤مري ىم٤مل يمام

 :سم٘مقًمف قم٘مٌف صمؿ زي٤مدة شمرمج٦م ذم اًمذهٌل وؾم٤مىمف

 ش.زي٤مدة همػم هب٤م ي٠مت مل ُمٜمٙمرة أخٗم٤مظ ومٝمذه»

 ([082) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 العقارض مـ وكحقه السعال لعارض الؼراءة قطع

 وم٤مؾمتٗمتح سمٛمٙم٦م: اًمّمٌح صغم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م اإلُم٤مم ىم٤مل

. قمٞمًك ذيمر: أو - وه٤مرون ُمقؾمك ذيمر ضم٤مء طمتك ،ش008 :23ش »اعم١ُْمُِمٜملِم» ؾمقرة

 :ومريمع ؾَمْٕمَٚم٦م: أظمذشمف :- اًمرواة سمٕمض ؿمؽ
 ُمـ أومم وٟمحقه اًمًٕم٤مل ًمٕم٤مرض اًم٘مراءة ىمٓمع أن ُمٜمف وي١مظمذ: »احل٤مومظ ىم٤مل

 ومٞمف اؾمُتِح٥م ومٞمام اًم٘مراءة ختٗمٞمَػ  اؾمتٚمزمَ  وًمق واًمتٜمحٜمح، اًمًٕم٤مل ُمع اًم٘مراءة ذم اًمتامدي

 .ششمٓمقيُٚمٝم٤م
 واًم٘مراءة اًم٘مراءة، ىمٓمع ضمقاز احلدي٨م وذمش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 مل وإن ًمٕمذر، اًم٘مٓمع يم٤من إن ومٞمف: يمراه٦م وٓ ظمالف، سمال ضم٤مئز وهذا اًمًقرة، سمٌٕمض

 .إومم ظمالف وًمٙمٜمف أجْم٤ًم، ومٞمف يمراه٦م ومال قمذر: ًمف يٙمـ
 قمٜمف واعمِمٝمقر قمٜمف، رواي٦م ذم ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف اجلٛمٝمقر، وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م هذا

 .شيمراهتف
 ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م قمٚمٞمف يِرد وإٟمام ًميورة، يم٤من ٕنف قمٚمٞمف: يِرد ٓ واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 .اًمًقرة سمٕمض قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اىمتّم٤مره ُمـش اعمٖمرب صالة» وش اًمّمٌح ؾمٜم٦م»

 ([2/442) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 026   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم يمؾ صالة ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م يم٤من ي٘مرؤه 

 اجلؿعة فجر يف الؼراءة

ْجَدةش: »شَمٜمِْزيُؾ . امل: »سمـ اجلٛمٕم٦م يقم يّمٚمٞمٝم٤م ويم٤من ًَّ  اًمريمٕم٦م ذمش ]31: 32ش »اًم

٤منِ  قَمغَم  َأتَك َهْؾ : »سمـ[ اًمث٤مٟمٞم٦م وذم إومم، ًَ  .ش30: 76ش »اإِلٟم
 ه٤مشملم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من وإٟمامش: »042 و 0/74ش »اًمزاد» ذم ىم٤مل «:فائدة»

 اجلٜم٦م ودظمقل آدم، وظمٚمؼ واعمٕم٤مد، اعمٌتدأ ذيمر ُمـ قمٚمٞمف اؿمتٛمٚمت٤م ح٤م اًمًقرشملم:

 ذم ويٙمقن يم٤من ُم٤م ومجره٤م ذم ي٘مرأ  ومٙم٤من اجلٛمٕم٦م، يقم ذم ويٙمقن يم٤من مم٤م وذًمؽ واًمٜم٤مر:

 .شاًمٞمقم هذا سمحقادث ًمألُم٦م شمذيمػماً  اًمٞمقم: ذًمؽ
 ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م يٗمٕمؾ ومل يم٤مُمٚمتلم، ي٘مرؤمه٤م ويم٤من: »وىم٤مل

ْجَدة» وىمراءةِ  هذه، وسمٕمض هذه سمٕمض ىمراءة ًَّ  ظمالف وهل اًمريمٕمتلم: ذم وطمده٤مش اًم

ٚم٧م اجلٛمٕم٦م يقم صٌح أن: اجلٝم٤مل ُمـ يمثػم ئمٜمف ُم٤م وأُم٤م! اًمًٜم٦م  ومجٝمؾ سمًجدة: وُمْمِّ

ْجَدة» ؾمقرة ىمراءة إئٛم٦م سمٕمض يمره وهلذا! قمٔمٞمؿ ًَّ  .!شاًمٔمـ هذا ٕضمؾش اًم
 وأصح٤مب وأمحد ًمٚمِم٤مومٕمل ظمالوم٤مً  ُم٤مًمٌؽ: ذًمؽ يمرهقا  اًمذيـ إئٛم٦م ه١مٓء وُمـ

 ذًمؽ: قمغم قمٚمامئٜم٤م ُمـش اعمحٞمط» ص٤مطم٥م ٟمص وىمد ىمراءهت٤م، اؾمتحٌقا  وم٢مهنؿ احلدي٨م:

 ش. همػمه جيزئ ٓ أنف اجلٝم٤مل ئمـ ًمئال أطمٞم٤مٟم٤ًم: ذًمؽ همػم ي٘مرأ  أن سمنمط: »ىم٤مل
 اعمِمٝمقر اعمّمٞمػ ذمش 0369» ؾمٜم٦م صٞمػ يمٜم٧م وم٘مد ُمٕم٘مقل: وهذا: ىمٚم٧م

 ؾمقرة ُمـ إومم ذم وم٘مرأت إُم٤مُم٤ًم، هبؿ ومّمٚمٞم٧م اًمّمٌح، ًمّمالة وطميت ،شَُمَْم٤مي٤م»

 ًمٖمٗمٚمتٝمؿ اًمًجقد: إمم أيمثرهؿ ُّيقون ظمٚمٗمل سمٛمـ وإذا ًمٚمريمقع، يمؼمت صمؿ ،شُيقؾُمػ»

      !!   قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٤مدة وًمٖمٚم٦ٌم أقم٤مضمؿ، ويم٠مهنؿ قمٚمٞمٝمؿ ُي٘مرأ  قمامَّ 
 ([2/444) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الثاكقة وتؼصر الػجر مـ إوىل الركعة يف الؼراءة تطقيؾ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ذم وُيَ٘مٍمِّ  إومم، اًمريمٕم٦م ذم ُيَٓمّقل ويم٤من

 ([2/447) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 027 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم يمؾ صالة ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م يم٤من ي٘مرؤه  

 اإلشػار يف مـفا خيرج حتك الػجر يف الؼراءة إضالة

 .صحٞمح. وهمػمه أمحد رواهش ًمألضمر أقمٔمؿ وم٤مٟمف سم٤مًمٗمجر أؾمٗمروا: »طمدي٨م

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد همػم رأى وىمد: »احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذى ىم٤مل :تـبقف

. اًمثقرى ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف. اًمٗمجر سمّمالة اإلؾمٗم٤مر واًمت٤مسمٕملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أصح٤مب

 ومل ومٞمف يِمؽ ومال، اًمٗمجر يْمح أن اإلؾمٗم٤مر ُمٕمٜمك: وإؾمح٤مق وأمحد اًمِم٤مومٕمك وىم٤مل

 ش.اًمّمالة شم٠مظمػم اإلؾمٗم٤مر ُمٕمٜمك أن يرو

 اًمّمالة ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م احلدي٨م أخٗم٤مظ جمٛمقع قمٚمٞمف يدل اًمذى اعمٕمٜمك سمغم: ىمٚم٧م

 سيح هق يمام. ًمألضمر وأقمٔمؿ أومْمؾ ومٝمق أؾمٗمر وُمٝمام اإلؾمٗم٤مر ذم ُمٜمٝم٤م خيرج طمتك

 وىم٧م ذم اًمّمالة ذم اًمدظمقل هق إذن اإلؾمٗم٤مر ُمٕمٜمك ومٚمٞمس، اعمت٘مدُم٦م إًمٗم٤مظ سمٕمض

 ضمرى اًمتك اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م هذا ٕن، احلٜمٗمٞم٦م قمـ اعمِمٝمقر هق يمام اإلؾمٗم٤مر

 دظمقل ُمـ اًمتح٘مؼ هق وٓ، ىمٌٚمف اًمذى احلدي٨م ذم شم٘مدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م

 ٓ واحلدي٨م، ُمٜمف ٓسمد ومرض اًمتح٘مؼ وم٢من، إئٛم٦م أوئلؽ يمالم فم٤مهر هق يمام اًمقىم٧م

 وم٢مٟمف»...  ىمقًمف سيح هق يمام ُمٜمف ٓسمد ُم٤م قمغم ٓ همػمه ُمـ أومْمؾ هق رء قمغم إٓ يدل

: احلدي٨م أخٗم٤مظ سمٕمض ذم ىمقًمف ظمالف اعمٕمٜمك هذا أن ذًمؽ قمغم زدش ًمألضمر أقمٔمؿ

 ش.ًمألضمر أقمٔمؿ ومٝمق هب٤م أصٌحتؿ ومٙمٚمام»... 

 ٓ، اًمّمالة ُمـ اخلروج وىم٧م قمـ يتحدث إٟمام احلدي٨م أن اًم٘مقل وظمالص٦م

 ٟمًتٜمت٩م هذا وسملم سمٞمٜمٝم٤م وسم٤مجلٛمع إظمرى إطم٤مدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد أُمر ومٝمذا، اًمدظمقل

 اإلُم٤مم اعمٕمٜمك هذا ذح وىمد، اإلؾمٗم٤مر ذم واخلروج اًمٖمٚمس ذم اًمدظمقل اًمًٜم٦م أن

 قمغم واؾمتدل إًمٞمف يًٌؼ مل أنف أفمٝمر سمام اًمٌٞم٤من أتؿ وسمٞمٜمفش اعمٕم٤مٟمك ذح» ذم اًمٓمح٤موى

 ذًمؽ

 ذم اًمدظمقل يٜمٌٖمك وم٤مًمذى: »سم٘مقًمف اًمٌح٨م وظمتؿ وأصم٤مر إطم٤مدي٨م سمٌٕمض

 قمـ رويٜم٤م ُم٤م ُمقاوم٘م٦م قمغم اإلؾمٗم٤مر وىم٧م ذم ُمٜمٝم٤م واخلروج، اًمتٖمٚمٞمس وىم٧م ذم اًمٗمجر

 احلًـ سمـ وحمٛمد يقؾمػ وأبك طمٜمٞمٗم٦م أبك ىمقل وهق. وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل



 028   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم يمؾ صالة ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م يم٤من ي٘مرؤه 

 ش.شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ اجلٛمع هذا قمغم يدل طمدي٨م أسح اهلل رمحف وم٤مشمف وىمد

. .. يّمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى أنس طمدي٨م وهق واًمًالم

 ش.اًمٌٍم يٜمٗمًح أن إمم اًمٗمجر ـمٚمع إذا اًمّمٌح

 .اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ختري٩م آظمر ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام صحٞمح سمًٜمد أمحد أظمرضمف

ش اًمٗمجر سمٔمٝمقر اإلؾمٗم٤مر شم٠مويٚمٝمؿ يٌٓمؾ احلدي٨م هذاش: »0/239» اًمزيٚمٕمك وىم٤مل

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىم٤مل يمام وهق

 ([258) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 



 

   ُٗ ِ٘ يف القساٛ  الَفِحِس ُضيَّ





 030 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 الػجر شـة يف الؼراءة ختػقػ

 ريض قم٤مئِم٦م إن طمتك ضمّدًا: ظمٗمٞمٗم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمٗمجر: ؾمٜم٦م ريمٕمتل ذم ىمراءشمف وأُم٤م

 ! . ؟شاًمٙمت٤مب أم: »سمـ ومٞمٝم٤م ىمرأ  هؾ: شم٘مقل يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل
 وإٟمام ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف ذم ؿمٙم٧م أهن٤م هذا ُمٕمٜمك ًمٞمس: »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 ي٘مرأ  مل يم٠منف ص٤مر اًمٗمجر: ريمٕمتل ىمراءة ذم ظمٗمػ ومٚمام اًمٜمقاومؾ، ذم يٓمٞمؾ يم٤من أنف: ُمٕمٜم٤مه

 ش.اًمٗمتح» ذم يمذاش. اًمّمٚمقات ُمـ همػمه٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ؾمٜم٦م ختٗمٞمػ اؾمتح٤ٌمب ومٞمف: ىم٤مل صمؿش. ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ٟمحقه وىم٤مل

 .واجلٛمٝمقر واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق اًمّمٌح،

 خي٤مًمػ ومل حمرُم٦م، ًمٞم٧ًم أهن٤م أراد وًمٕمٚمف سم٢مـم٤مًمتٝم٤م، سم٠مس ٓ: اًمًٚمػ سمٕمض وىم٤مل

 .اًمتخٗمٞمػ اؾمتح٤ٌمب ذم
 ذم صم٧ٌم وم٘مد سملّم: همٚمط وهق! أصالً  ومٞمٝمام ىمراءة ٓ: وم٘م٤مًمقا  ىمقم: سم٤مًمغ وىمد

 َي٤م ىُمْؾ : »سمـش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد ومٞمٝمام ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

٤َم ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : »وش اًمَٙم٤موِمُرونَ  َأُّيُّ   آَُمٜم٤َّم ىُمقًُمقا : »رواي٦م وذم ،شَأطَمدٌ  اّللَّ
ِ
 َأْهَؾ  َي٤م ىُمْؾ : »وش سم٤ِمّللَّ

: سمـ إٓ صالة ٓ» وش سم٘مراءة إٓ صالة ٓ: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم وصم٧ٌمش. اًمِٙمَت٤مِب 

 .ششاًم٘مرآن أم»
 .شاًم٘مرآن أم: »سمـ ومٞمٝم٤م ُي٘مرأ  ٓ صالة دمزئ وٓ

 ([2/448) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الػجر شـة يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼرؤه كان ما

  آَُمٜم٤َّم ىُمقًُمقا : ▬آي٦م ُمٜمٝمام إومم ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد ي٘مرأ  - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من
ِ
 َوَُمآ سم٤ِمّللَّ

ِهٞمؿَ  إمَِم  ُأنِزَل  َوَُم٤م إًَِمٞمْٜم٤َم ُأنِزَل   ُأويِتَ  َوَُم٤م َوإؾَْم٤ٌَمطِ  َوَيْٕمُ٘مقَب  َوإؾِْمَح٤مَق  َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ  إسِْمَرا

ك ُُمقؾَمك ًَ ِٞمُّقنَ  ُأويِتَ  َوَُم٤م َوقِمٞم ِؿْ  ُِمـ اًمٜمٌَّ هبِّ ُق  َٓ  رَّ ٜمُْٝمؿْ  َأطَمدٍ  سَملْمَ  ُٟمَٗمرِّ ـُ  ُمِّ  ًَمفُ  َوَٟمْح



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   032   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

ٚمُِٛمقنَ  ًْ  ش. 036: 2♂ »ُُم
  يَمَٚمَٛم٦مٍ  إمَِم  شَمَٕم٤مًَمقا  اًمِٙمَت٤مِب  َأْهَؾ  َي٤م ىُمْؾ : ▬ُمٜمٝمام إظمرى وذم

ٍ
ء َّٓ  َوسَمٞمْٜمَُٙمؿْ  سَمٞمْٜمَٜم٤َم ؾَمَقا  َأ

ٌُدَ  َّٓ  َٟمْٕم َ  إِ كَ  َوَٓ  اّللَّ َٓ  ؿَمٞمْئ٤ًم سمِفِ  ُٟمنْمِ ـ َأْرسَم٤مسًم٤م سَمْٕمًْم٤م سَمْٕمُْمٜم٤َم َيتَِّخذَ  َو   ُدونِ  ُمِّ
ِ
 شَمَقًمَّقا  وَم٢ِمن اّللَّ

ٚمُِٛمقنَ  سم٠َِمن٤َّم اؿْمَٝمُدوا وَمُ٘مقًُمقا  ًْ  ش. 64: 3♂ »ُُم
ك َأطَمسَّ  وَمَٚمامَّ : ▬سَمَدهَل٤م ىمرأ  ورسمام ًَ ـْ  ىَم٤مَل  اًمُٙمْٗمرَ  ُِمٜمُْٝمؿُ  قِمٞم   إمَِم  َأنَّم٤مِري َُم

ِ
 ىَم٤مَل  اّللَّ

ِريُّ  ـُ  قنَ احلََقا   َأنَّم٤مرُ  َٟمْح
ِ
  آَُمٜم٤َّم اّللَّ

ِ
ٚمُِٛمقنَ  سم٠َِمن٤َّم َواؿْمَٝمدْ  سم٤ِمّللَّ ًْ  ش. 52: 3♂ »ُُم

٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬ي٘مرأ  وأطمٞم٤مٟم٤مً  - ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬و إومم، ذمش 6: 019♂ »اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ  اّللَّ

 . إظمرى ذمش 4: 002♂ »َأطَمدٌ 
 اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب قمغمش اًمٌقيٓمل» ذم اًمِم٤مومٕمل وٟمصش: »3/385» اًمٜمقوي ىم٤مل

 .-ش 0/228ش »اًمٗمتح» ذم يمام - قمٚمامؤٟم٤م ذه٥م هذا وإمم. ومٞمٝمام هبام
 ([2/451) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 (أحد اهلل هق قؾ)و( الؽافرون يلهيا قؾ) شقريت فضؾ

قرشم٤منِ  ٟمِْٕمؿَ : »ي٘مقل ويم٤من» ًُّ  .ششمه٤م اًم
ش. سمرسمف آُمـ قمٌد هذا: »وم٘م٤مل إومم: اًمريمٕم٦م ذم إومم اًمًقرة ي٘مرأ  رضمالً  وؾمٛمع

 .شرسمف قمرف قمٌد هذا: »وم٘م٤مل إظمرى: اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًقرة ىمرأ  صمؿ
 ([2/456) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الظفر صالة يف لؾؼراءة ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إضالة

ُل  وؾمقرشملم،ش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  ذم وُيَٓمقِّ

ل ٓ ُم٤م إومم  . اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُيَٓمقِّ

 اًمذاه٥م ومٞمذه٥م شم٘م٤مم، اًمٔمٝمر صالة يم٤مٟم٧م  إٟمف طمتك يٓمٞمٚمٝم٤م، - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من
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 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ي٠ميت صمؿ يتقو٠م، صمؿ ،[ُمٜمزًمف ي٠ميت صمؿ] طم٤مضمتف، ومٞم٘ميض اًمٌ٘مٞمع، إمم

هُل٤م مم٤م إومم: اًمريمٕم٦م  .ُيَٓمقِّ
 . إومم اًمريمٕم٦م اًمٜم٤مس يدرك أن سمذًمؽ يريد أنف ئمٜمقن يم٤مٟمقا  و

 اًمداظمؾ: ٕضمؾ اًمريمقع ذم اإلُم٤مم شمٓمقيؾ ضمقاز قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض سمف واؾمتدل

 ًمٕمدم أو خلٗم٤مئٝم٤م، هب٤م: يٕمٚمؾ ٓ احلٙمٛم٦م ٕن ومٞمف: طمج٦م وٓ: »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 .شاًمٗمتح» ذم يمذاش. اٟمْم٤ٌمـمٝم٤م

 ([2/457) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الظفر يف ملسو هيلع هللا ىلص يؼرؤه كان ما

ش: شَمٜمِْزيُؾ  .امل» ىمراءة ىمدر آي٦م: صمالصملم ىمدر اًمريمٕمتلم ُمـ يمؾ ذم ي٘مرأ  ويم٤من

ْجَدة» ًَّ  .شاًمَٗم٤مِِت٦َم» وومٞمٝم٤مش 31: 22ش »اًم
ٌِِّح : ▬سمـ اًمٜمَّْٖمَٛم٦مَ  ُمٜمف يًٛمٕمقن يم٤مٟمقا  و : و ،ش09: 87♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 .ش26: 88♂ »اًمَٖم٤مؿِمٞم٦َمِ  طَمِدي٨ُم  َأت٤َمكَ  َهْؾ ▬
 : ▬سمـ ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

ِ
اَمء ًَّ وِج  َذاِت  اًم  : ▬وسمـ ،ش22: 85♂ »اًمؼُمُ

ِ
اَمء ًَّ  اًم

 .اًمًقر ُمـ وٟمحقمه٤مش 07: 86♂ »َواًمٓم٤َّمِرِق 

 .وٟمحقه٤مش 20: 92♂ »َيْٖمَِمك إَِذا اًمٚمَّٞمْؾِ : ▬سمـ ي٘مرأ  وأطمٞم٤مٟم٤مً 
اَمءُ  إَِذا: ▬ىمرأ  ورسمام» ًَّ ٧ْم  اًم   .شوٟمحقه٤م ،♂اٟمَِم٘مَّ

 ([2/462) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 والعرص الظفر يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل لؼراءة الصحابة معرفة

 حلقتف باضطراب

 .  حلٞمتف سم٤موٓمراب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ىمراءشمف يٕمرومقن ويم٤مٟمقا 

 ([2/462) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أحقاًكا الِّسية يف خؾػف دـ أية ملسو هيلع هللا ىلص الـبل إشامع

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م يًٛمٕمٝمؿ ويم٤من

 ؾمجقد ٓ وأنف اًمني٦م، ذم اجلٝمر ضمقاز قمغم سمف واؾمُتدلش: 2/094» احل٤مومظ ىم٤مل

 يم٤من: ىمٚمٜم٤م ؾمقاء وهمػمهؿ، احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ذًمؽ ىم٤مل عمـ ظمالوم٤مً  ذًمؽ: ومٕمؾ ُمـ قمغم ؾمٝمق

 .اًمتدسمر ذم ًمالؾمتٖمراق ىمّمد: سمٖمػم أو اجلقاز، ًمٌٞم٤من قمٛمدًا: ذًمؽ يٗمٕمؾ

ر أن زقمؿ ُمـ قمغم طمج٦م وومٞمف  .اًمني٦م اًمّمالة ًمّمح٦م ذط اإلها
 .ُمٜمف ذًمؽ شَمٙمرر قمغم يدلش: أطمٞم٤مٟم٤مً : »وىمقًمف
 قمٛمدًا، ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من - واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف - أنف احلدي٨م ُمـ واًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 إٓ ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ٓ أهنؿ واًمٔم٤مهر - اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ُمثٚمف صم٧ٌم أنف ذًمؽ ي١ميد ومم٤م

ة سمـ مجٞمؾ قمـش 0/023» اًمٓمح٤موي وم٠مظمرج :- سمتقىمٞمػ  قمغم دظمٚمقا  أهنؿ: وطمٙمٞمؿ ُُمرَّ

ٍق  اِرَي٤مت»وش ق: »سمـ وم٘مرأ  اًمٔمٝمر، هبؿ ومّمغم اًمِٕمْجكم، ُُمَقرِّ  ومٚمام ىمراءشمف، سمٕمض أؾمٛمٕمٝمؿش اًمذَّ

اِرَي٤مت»وش ق: »سمـ وم٘مرأ  قمٛمر: اسمـ ظمٚمػ صٚمٞم٧م: ىم٤مل اٟمٍمف:  ُم٤م ٟمحق وأؾمٛمَٕمٜم٤م ،شاًمذَّ

 .أؾمٛمٕمٜم٤ميمؿ
 اسمـ ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل إؾَْمِدّي  ُمريؿ أيب قمـش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين هق، روى صمؿ

 .. .اًمٔمٝمر ذم ي٘مرأ  ُمًٕمقد
 .واًمٕمٍم: سمزي٤مدةش 2/348» اًمٌٞمٝم٘مل ورواه
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 أن: ىمت٤مدة قمـ ويذيمر: »ىم٤مل صمؿ. صحٞمح ُمٜمٝمام يمؾ وإؾمٜم٤مد. إول إمم وأؿم٤مر

 .شيًجد ومٚمؿ واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ذم ضمٝمر ُم٤مًمؽ سمـ أنس
ٌَتِّل وقمثامن مُحٞمد قمـش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه وىمد: ىمٚم٧م  ظمٚمػ صٚمٞمٜم٤م: ىم٤مٓ اًم

ٌِِّح : ▬ي٘مرأ  ومًٛمٕمٜم٤مه واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ُم٤مًمؽ سمـ أنس  ♂. إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

: ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م قمـ أجْم٤مً  وُروي. ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمفش: »2/007» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 ِزْديِن  َربِّ : ▬ي٘مقل ؾمٛمٕمتف طمتك ؿمٞمئ٤ًم، ىمرأ  قمٚمٛمتف ومام اهلل، قمٌد ضمٜم٥م إمم صٚمٞم٧م

 ش. ـمف» ذم أنف ومٕمٚمٛم٧م♂. قِمْٚماًم 
 .شُمقصم٘مقن أجْم٤مً  ورضم٤مًمف

 ([2/465) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ة» بعَد  آيات   ملسو هيلع هللا ىلص قراءتف  مـ إِخَرَتنْيِ  الركعتني يف« الَػاحِتَ

 الظفر صالة

 مخس ىمدر اًمٜمّمػ: ىمدر إُوًَمٞملم ُمـ أىمٍم إظمػمشملم اًمريمٕمتلم جيٕمؾ يم٤من و

 .آي٦م قمنمة

 ([2/465) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أحقاًكا عؾقفا وآقتصار إخرتني الركعتني يف الػاحتة قراءة

 ش. اًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم ومٞمٝمام اىمتٍم رسمام و
 أن سمٕمد ًمف ىم٤مل طمٞم٨م ريمٕم٦م، يمؾ ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سم٘مراءةش صالشمف اعمزء» أُمر وىمد

 يمؾ: رواي٦م وذم» يمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿ: »إومم اًمريمٕم٦م ذم سم٘مراءهت٤م أُمره

 .شريمٕم٦م
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 اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ إظُمريلم ذم اًمًقرة ىمراءة اؾمتح٤ٌمب ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

. اهلل رمحف ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقٓن ومه٤م. وسمٕمدُمف سم٤مٓؾمتح٤ٌمب، وم٘مٞمؾ اعمٖمرب: ُمـ واًمث٤مًمث٦م

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا

 ؾم٤مق وىمد - ي٘مرأ  ٓ يم٤من ومٌٕمْمٝمؿ: ذًمؽ ذم اظمتٚمٗمقا  أجْم٤مً  واًمّمح٤مسم٦م: ىمٚم٧م

 .-ش 2/65» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش024 - 0/023» اًمٓمح٤موي أظم٤ٌمرهؿ
 ومٗمل :- قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق ه١مٓء وُمـ- ي٘مرأ  يم٤من وسمٕمْمٝمؿ

 اهلل ريض سمٙمر أب٤م أنش: 390 و 2/64» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ ،ش0/011ش »اعمقـم٠م»

 ىُمُٚمقسَمٜم٤َم شُمِزغْ  َٓ  َرسمَّٜم٤َم: ▬أي٦م وهذهش اًم٘مرآن أم: »سمـ اعمٖمرب ُمـ اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم ىمرأ  قمٜمف

 .أي٦م♂ .. .َهَدْيَتٜم٤َم إِذْ  سَمْٕمدَ 

 وىم٤مل: رواي٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مل وزاد. -ش3/383» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام- صحٞمح وؾمٜمده

 اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمـ هبذا اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ؾمٛمع ح٤م: قُمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من

 .سمف وم٠مظمذُت  هبذا: ؾمٛمٕم٧ُم  طمتك هذا همػم ًَمَٕمغَم  يمٜم٧ُم  إن: ىم٤مل قمٜمف:

ش اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق اعمت٠مظمريـ قمٚمامئٜم٤م ُمـ سمف أظمذ وىمد

 ؾمجقد وضمقب قمغم طمٙمٛمقا  طمٞم٨م أصح٤مسمٜم٤م: سمٕمض وأهمرب: »وىم٤مل ،ش012 ص»

ح رده وىمد! إظمريلم ذم ؾمقرة سم٘مراءة اًمًٝمق  واسمـ احلٚمٌل، إسمراهٞمؿش: اعمٜمٞم٦م» ذا

 يٌٚمٖمف مل سمذًمؽ: ىم٤مل ُمـ أن ذم أؿمؽ وٓ رد، سم٠مطمًـ وهمػممه٤م احلٚمٌل، طم٤مج أُمػم

 .ـهاش. سمف يتٗمقه مل سمٚمٖمف: وًمق احلدي٨م،
 سمتٓمقيؾ ىمٚمٜم٤م إذا اًمراسمٕم٦م: قمغم اًمث٤مًمث٦م شمٓمقيؾ ذم أصح٤مسمٜم٤م واظمتٚمػ: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 .شاًمث٤مٟمٞم٦م قمغم إومم
 أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمراسمٕم٦م قمغم اًمث٤مًمث٦م شمٓمقيؾ ذم طمديث٤مً  اًمٌٞمٝم٘مل روى وىمد: ىمٚم٧م

 .- ىمري٤ٌمً  ؾمٌؼ يمام - جمٝمقل وهق احليُمل، ـَمَروَم٦مُ  ؾمٜمده ذم ًمٙمـ أورم:

 .ش2/033ش »اعمجٛمع» ذم يمام -ش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين اًمٌزار، رواه ـمري٘مف وُمـ
 ُمـ إظُمريلم ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة اًمًٜم٦م أن ومٞمفش اًمٗم٤مِت٦م قمغم اىمتٍم ورسمام» ىمقًمف
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 ُمذه٥م وهق سمٕمَدهؿ، ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ مج٤مهػم ذه٥م وإًمٞمف. اًمرسم٤مقمٞم٦م

 .اًمتًٌٞمح أو اًمًٙمقت، أو اًم٘مراءة، سملم سم٤مًمتخٞمػم ىم٤مًمقا  ًمٙمٜمٝمؿ أجْم٤ًم: قمٚمامئٜم٤م

 اًمريمٕمتلم ذم اًمٗمريْم٦م ذم شم٘مرأ  أن اًمًٜم٦مش: »010ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم ىم٤مل

 شم٘مرأ  مل وإن ،شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إظمريلم وذم وؾمقرة، :شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إُوًمٞملم

 .شاهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق أضمزأك، ومٞمٝمام: ؾمٌح٧م وإن أضمزأك، ومٞمٝمام:
 سمـ إؾمح٤مق قمٜمف روى ومٞمام اهلل رمحف راهقيف سمـ إؾمح٤مق قمٚمٞمٝمام اًمرد إمم أؿم٤مر وىمد

: سمـ إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم واًم٘مراءة: إؾمح٤مق ىم٤مل: »ىم٤ملش ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر

 ىم٤مل وُم٤م سمٕمده، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب ُمـ قمنمة ذًمؽ وقمغم ؾمٜم٦م،ش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م»

 .شظمٓم٠م إظُمريلم ذم اًمتًٌٞمح ذم ه١مٓء

 ي٘مرأ  سم٠منش صالشمف اعمزء» لِ  ملسو هيلع هللا ىلص أُمَره ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف إمم وٛمٛم٧َم  وإذا: ىمٚم٧م

 يمام - اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق ريمٕم٦م، يمؾ ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» وضمقب سمذًمؽ صم٧ٌم ريمٕم٦م: يمؾ ذم

 إظُمريلم ذم اًم٘مراءة أن: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ احلًـ رواي٦م وهق ،- وهمػمه اًمٜمقوي ىم٤مل

 .اًمًٝمق ؾمجقد ًمزُمف ؾم٤مهٞم٤ًم: شمريمٝم٤م ًمق طمتك واضم٦ٌم،
 ؿم٤مء إن احلؼ وهق ،ش323 - 0/322ش »اًمٗمتح» ذم اهلاَُمم اسمـ اًمٙمامل ُم٤مل وإًمٞمف

 ذًمؽ قمغم هلؿ دًمٞمؾ وٓ ،شصالشمف اعمزء» طمدي٨م قمـ هلؿ ضمقاب ٓ وم٢مهنؿ شمٕم٤ممم: اهلل

 .اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ُم٤م ُمٕم٤مرو٦م ذم هب٤م حيت٩م أن جيقز وٓ اًمّمح٤مسم٦م: قمـ أصم٤مر سمٕمض إٓ
 َأَُمَرهُ  إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص أنف إمم يذه٥م يم٤من ومٛمـش ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿ: »ىمقًمف

 إمم ذه٥م وُمـ ريمٕم٦م، يمؾ ذم ذًمؽ يقضمٌقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ :- يم٤محلٜمٗمٞم٦م - اًم٘مراءة سمٛمٓمٚمؼ

 اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق ريمٕم٦م، يمؾ ذم سمقضمقهب٤م ي٘مقل أن ومٕمٚمٞمف :شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »سمـ أُمره أنف

 .شمٕم٤ممم
 ([2/467) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   038   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 العرص صالة يف الؼراءة

ُل  وؾمقرشملم: ،شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إُوًمٞملم ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من  ُويَٓمقِّ

ُل  ٓ ُم٤م إومم ذم  اًمٜم٤مُس  يدركَ  أن سمذًمؽ يريد أنف ئمٜمقن يم٤مٟمقا  و اًمث٤مٟمٞم٦م، ذم ُيَٓمقِّ

 .اًمريمٕم٦مَ 
 ُمـ ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  ُم٤م ٟمّمػ ىمدر آي٦م: قمنمة مخس ىمدر ُمٜمٝمام يمؾ ذم ي٘مرأ  ويم٤من

 .اًمٔمٝمر ذم إُوًَمٞملم اًمريمٕمتلم
 .ٟمّمٗمٝمام ىمدر إُوًَمٞملم: ُمـ أىمٍم إظَمػمشملم اًمريمٕمتلم جيٕمؾ ويم٤من
 .شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝمام ي٘مرأ  ويم٤من

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  أي٦م ُيًٛمٕمٝمؿ ويم٤من
 ش. اًمٔمٝمر صالة» ذم ذيمرٟم٤م اًمتل سم٤مًمًقر وي٘مرأ 

 ([2/470) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ادػصؾ بؼصار ادغرب صالة يف الؼراءة

 ُمٕمف، صٚمَّقا  إذا يم٤مٟمقا   إهنؿ طمتك. اعمَُٗمّّمؾ سم٘مّم٤مرِ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

ٌٍِْمُ  وإٟمف أطمدهؿ اٟمٍمف هبؿ: وؾمٚمَّؿ ىمعَ  ًمٞمُ ٌْٚمِف َُمقا  .َٟم
ْيُتقنِ  اًمتِّلمِ : ▬سمـ ؾمٗمر ذم ىمرأ  و  .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذمش 8: 95♂ »َواًمزَّ

 ([2/472) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وأوشاضف ادػصؾ بطقال ادغرب صالة يف الؼراءة

ـَ : ▬سمـ ي٘مرأ  شم٤مرة يم٤من» ومـ وأوؾم٤مـمف: اعمٗمّمؾ سمٓمقال ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من ِذي  يَمَٗمُروا اًمَّ

وا   ؾَمٌِٞمؾِ  قَمـ َوَصدُّ
ِ
: سمـ وشم٤مرةش. 49: 52ش »اًمٓمُّْقر: »سمـ وشم٤مرةش. 38: 47♂ »اّللَّ



 039 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 .ملسو هيلع هللا ىلص صاله٤م صالة آظمر ذم هب٤م ىمرأ  :ش51: 77ش »اعمُْرؾَمالت»
 سمؾ -اعمِمٝمقر هق يمام- اعمٗمّمؾ سم٘مّم٤مر خيتص ٓ اعمٖمرب أن قمغم دًمٞمٌؾ  واحلدي٨م

 -اًمٙمت٤مب ذم ي٠ميت يمام- ذًمؽ ُمـ وسم٠مـمقل اعمٗمّمؾ، سمٓمقال أطمٞم٤مٟم٤مً  ومٞمف اًم٘مراءة يًتح٥م

 .قمٚمامئٜم٤م وأيمثر ُم٤مًمؽ، ومٞمف وظم٤مًمػ وهمػمه، اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد

 ذم ُي٘مرأ  أن يمره أنف ُم٤مًمؽ قمـ وذيمر: اًمِم٤مومٕمل وىم٤ملش: »2/003» اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ش. اعمُْرؾَماَلت» وش اًمٓمُّقر: »ٟمحق اًمٓمقال سم٤مًمًقر اعمٖمرب صالة

 .اعمٖمرب صالة ذم اًمًقر هبذه ُي٘مرأ  أن أؾمتح٥م سمؾ ذًمؽ، أيمره ٓ: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 قمٜمد واعمٕمروف. اًمِم٤مومٕمل قمـش اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي ٟم٘مٚمف ويمذا: »احل٤مومظ ىم٤مل

 .شاؾمتح٤ٌمب وٓ ذًمؽ، ذم يمراهٞم٦م ٓ أنف: اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 واوم٘م٧م إذا ُمًتح٦ٌم: شمٙمقن أن وم٢مُم٤م قم٤ٌمدة: اًم٘مراءة وم٢من ُمٕم٘مقل، همػم وهذا: ىمٚم٧م

 وهمػم ُمًتح٦ٌم همػم شمٙمقن أن وأُم٤م. ظم٤مًمٗمتٝم٤م إذا ُمٙمروه٦م: شمٙمقن أن وإُم٤م. اًمًٜم٦م

 .ومت٠مُمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم: اًمٕم٤ٌمدات ُمـ رء ذم ُمٕم٘مقل همػم ومٝمذا: ُمٙمروه٦م

 ذم خُتَٗمَّػ اًم٘مراءة أن قمغم اًمٕم٤مُم٦م: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - حمٛمد اإلُم٤مم وىم٤مل

 يم٤من وًمٕمٚمف! ومؽُمك ؿمٞمئ٤مً  يم٤من هذا أن وٟمرى اعمٗمّمؾ، سم٘مّم٤مر ومٞمٝم٤م ُي٘مرأ  اعمٖمرب: صالة

 .شطمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ، وهبذا: »ىم٤مل صمؿش. يريمع صمؿ اًمًقرة سمٕمض ي٘مرأ 

سم٤مً  اًمٕمٚمامء قمـ قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ وذيمر  اظمتالف سمح٥ًم هذا أن وهق صم٤مًمث٤ًم: ضمقا

 أن وقمغم ممتٌد، اعمٖمرب وىم٧م أن قمغم واًمتٜمٌٞمف اجلقاز، ًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٓمِّقال ىمرأ  إطمقال:

سم٤من: وأىمقل: احلًٜم٤مت أبق اعمٕمٚمؼ ىم٤مل صمؿ. طمتٛمل سم٠مُمر ًمٞمس ومٞمف اًم٘مّم٤مر ىمراءة  اجلقا

 يث٧ٌم ٓ واًمٜمًخ اًمٜمًخ، اطمتامل قمغم ُمٌٜم٤مه ومألن: إول أُم٤م: خمدوؿم٤من إوٓن

 ىمراءة قمغم اًم٘مّم٤مر ىمراءة شم٠مظمر صم٧ٌم ًمق يث٧ٌم إٟمام ُمؽمويم٤مً  يمقٟمف وٕن سم٤مٓطمتامل،

 -أيت- اًمٗمْمؾ أم طمدي٨م وٕن سمث٤مسم٧م، ًمٞمس وهق اًمت٤مريخ، طمٞم٨م ُمـ اًمٓمقال

 ذمش اعمُْرؾَماَلت» ؾمقرة هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م آظمر أهن٤م ذم سيح

 يقُمف ىمٌؾ يقم ذم اعمٖمرب ذمش اعمُْرؾَماَلت:»سمـ ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم ذًمؽ ومدلَّ  اعمٖمرب:



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   041   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ؾمٜمـ» ذم سمذًمؽ اًمتٍميح ورد وىمد سمٕمده، اعمٖمرب يّمؾ ومل ومٞمف، شمقذم اًمذي

 .اًمٕمٙمس ٓ اًم٘مّم٤مر، ىمراءة ٟمًَخ  ُيْث٧ٌُِم  اًمٜمًخ ُمًٚمِؽ  ؾَمْٚمَؽ  إنَّ  ومحٞمٜمئذٍ  :شاًمٜم٤ًمئل
 وٕنف ُمِمٙمؾ، اًمٓمقال ىمراءة ذم ورد ُم٤م مجٞمع ذم اًمتٗمريؼ إصم٤ٌمت ومألن: اًمث٤مين وأُم٤م

ٌَػم أن قمغم يدل ُم٤م وهمػمه اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم سحي٤مً  ورد ىمد  ؾمٛمع ُُمْٓمِٕمؿ سمـ ضُم

ه سمتامُمف: شاًمٓمُّقر»  وٕنف وًمٕمؾ، ًمٞم٧م طمٞمٜمئذٍ  يٗمٞمد ومال اعمٖمرب: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمرأ

 ؾمقرة ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنش: اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ورد ىمد

ىَمٝم٤م اعمٖمرب: ذمش إَقْمَراِف »  يٌٚمغ ٓش إقَْمَراِف » ٟمّمػ أن اعمٕمٚمقم وُمـ. ريمٕمتلم ذم وَمرَّ

 .اًم٘مّم٤مر إلصم٤ٌمت اًمتٗمريؼ يٗمٞمد ومال اًم٘مّم٤مر: ُمٌٚمغ
 .يمالُمف ـها. اًمث٤مًم٨م هق اًمّمقاب اجلقاب وإن

 اعمٖمرب ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  اعمٗمّمؾ ـمَِقالِ  ىمراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم -يمٖمػمه- دًمٞمؾ واحلدي٨م

 .-ىمٌٚمف اًمذي ذم ؾمٌؼ يمام -
 أو يمٚمٝم٤م، ٓ اًمًقرة هذه سمٕمض ىمرأ  أنف قمغم حمٛمقل سم٠منف احلٜمٗمٞم٦م قمٜمف أضم٤مب وىمد

 إٓ قمٜمف خُيرج وٓ- اًمٔم٤مهر ظمالف وإول:  -حمٛمد اإلُم٤مم قمـ ؾمٌؼ يمام- ُمٜمًقخ أنف

 اًمٗمّمؾ: أول ذم اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م ذًمؽ ذم قمٚمامؤٟم٤م سمف متًؽ ُم٤م وهم٤مي٦م -سمدًمٞمؾ

 هذه وهمػمه اًمٓمح٤موي سمف ومٕم٤مرض اعمٗمّمؾ، سم٘مّم٤مر اعمٖمرب ذم ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف

ًمف، ىمراءة سم٤مؾمتح٤ٌمب اًم٘م٤موٞم٦م إطم٤مدي٨َم   ًمذًمؽ: ُمؼمر وٓ شم٘مدم، سمام وأوًمقه٤م ـمقا

 إطم٤مدي٨م هذه محؾ وهق اًمت٠مويؾ، هذا ُمـ آًمتئ٤مم إمم أىمرب هق سمام ممٙمـ وم٤مجلٛمع

 ي٘مٌؾ ٓ ُم٤م إطم٤مدي٨م هذه سمٕمض ذم وأن ؾمٞمام ٓ -ؾمٌؼ يمام- إطمقال اظمتالف قمغم

 . - اًمٚمٙمٜمقي قمـ ُم٣م يمام - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمت٠مويؾ هذا
 أنف ذم سيح وم٢مٟمف اًمّمحٞمح: احلدي٨م هذا سمِمٝم٤مدة وم٤ٌمـمٚم٦م اًمٜمًخ: دقمقى وأُم٤م

رٌ  هٜم٤مك يم٤من ومٚمق ،ملسو هيلع هللا ىلص صاله٤م صالة آظمر ذم سمذًمؽ ىمرأ   ًمٙم٤من اًمٜمًخ: إمم ًمٚمٛمّمػم ُُمؼَمِّ

 ٓ وًمٙمـ إًم٤ٌمب، ذوي قمٜمد سم٤مًم٘مٌقل وأطمؼَّ  اًمّمقاب، إمم أىمرَب  اًمٕمٙمس ادقم٤مء

غ  .اعمقومؼ واهلل. ؾمٌؼ سمام ممٙمـ اجلٛمع أن ـم٤مح٤م ًمذًمؽ ُمًقِّ
 ([2/479) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 040 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 الطقلقني بطقىل ادغرب يف الؼراءة

 .[اًمريمٕمتلم ذمش[ ]216: 7ش »إَقْمَراف: ]»اًمٓمقًَمَٞملْم  سمُٓمقمَم  ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 . اًمريمٕمتلم ذمش 75: 8ش »إَنَْٗم٤مل: »سمـ: وشم٤مرة
 شم٠منٞم٨م وـمقمم. اًمٓمقيٚمتلم اًمًقرشملم سم٠مـمقل: أيش اًمٓمقًمٞملم ـمقمم: »ىمقًمف

 قمغمش إَنَْٕم٤مم»و اشمٗم٤مىم٤ًم،ش إَقْمَراف: »ومه٤م ،شـمقمم» شمثٜمٞم٦مش: اًمٓمقًمٞملم»و ،شأـمقل»

 .شاًم٤ٌمري ومتح» ذم يمام. إرضمح
ه ُم٤م ي٘مرأ  أن ًمإلُم٤مم يٜمٌٖمل أنف احلدي٨م وذم: »اًمًٜمدي ىم٤مل  شمؼميم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤ًم: ملسو هيلع هللا ىلص ىمرأ

 .ـهاش. اجلٛمٞمٚم٦م وآصم٤مره ًمًٜمتف وإطمٞم٤مءً  ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مراءشمف

 اعمٗمّمؾ: ىمّم٤مر ُمـ واًمًقرة اًم٘مّمػمة، أي٦م قمغم ومٞمٝم٤م وم٤معمح٤مومٔم٦م: »اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 .شصم٤مسم٧م سمـ زيد قمٚمٞمف أنٙمر وهلذا احلٙمؿ: سمـ ُمروان ومٕمؾ وهق اًمًٜم٦م، ظمالف
 ([2/483) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مـسقخة لقست ادغرب يف الؼراءة يف التطقيؾ

: ي٘مرأ  وهق ؾمٛمٕمتف احل٤مرث سمٜم٧م اًمٗمْمؾ أم أن: اهلل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ٔظمر إهن٤م اًمًقرة: هذه سم٘مراءشمؽ ذيمْرشَمٜمل ًم٘مد! سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ،شقمروم٤مً  واعمرؾمالت»

 .اعمٖمرب ذم هب٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ُم٤م

 ش.اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

ٌَػْم  قمـ  .اعمٖمرب ذمش اًمٓمُّقرِ » سمـ ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمْٓمِٕمؿٍ   ِسمـ ضُم

 ش.اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 سم٘مّم٤مر اعمٖمرب ذم شم٘مرأ  ًمؽ ُم٤م: صم٤مسم٧م سمـ زيد زم ىم٤مل: ىم٤مل احلٙمؿ سمـ ُمروان وقمـ

: ىمٚم٧م: ىم٤مل! اًمٓمقًَمَٞملْم؟ سمُِٓمقمم اعمٖمرب ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م وىمد اعمٗمّمؾ،



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   042   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ش. إنٕم٤مم» وإظمرىش إقمراف: »ىم٤مل اًمٓمقًمٞملم؟ ـُمقمم ُم٤م

ش! إقمراف»وش اح٤مئدة: »ٟمٗمًف ىمٌؾ ُمـ زم وم٘م٤مل ُمٚمٞمٙم٦م؟ أيب اسمـ أن٤م وؾم٠ًمخ٧م: ىم٤مل

 ش.اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 شم٘مرؤون ُم٤م سمٜمحق اعمٖمرب صالة ذم ي٘مرأ  يم٤من أب٤مه أن: قمروة سمـ هِم٤مم وقمـ

 ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده ُم٘مٓمقع، هذا: ىمٚم٧م. »اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤مش  واًمٕم٤مدي٤مت»

 ش. ُمًٚمؿ

 ش!ُمٜمًقخ ذاك أن قمغم يدل هذا: »داود أبق ىم٤مل

 ظمالوم٤مً  ىمٌٚمف: اًم٤ٌمب ذم اًمتل إطم٤مدي٨م وسملم سمٞمٜمف شمٕم٤مرض ٓ [:إلباين قال]

 ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف: اًمّمقاب سمؾ. اًمٜمًخ دًمٞمؾ وم٠مجـ! ُمٜمًقخ ذًمؽ اعمّمٜمػ ًم٘مقل

 أيب طمدي٨م سمٕمد -سم٤مسم٤مً  قم٘مد وم٢مٟمف اًمٌٞمٝم٘مل: ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد. هبذا وشم٤مرة هبذا، شم٤مرة

ـْ  سم٤مب: »وم٘م٤مل -هريرة  طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ ،. ..شذيمرٟم٤م مم٤م سم٠ميمثر ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ُيَْمٞمِِّؼ  مل َُم

 أظمرضمف واحلدي٨م. ىمٌٚمف اًم٤ٌمب ذم اًمذيمقر صم٤مسم٧م سمـ وزيد اًمٗمْمؾ وأم ُمٓمٕمؿ اسمـ ضمٌػم

 .اعمّمٜمػ ـمريؼ ُمـش 2/392» اًمٌٞمٝم٘مل

 (3/399) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

ـَّة يف الؼراءة  ادغرب ش 

ٌَْٕمِدي٦ِّم: اعمٖمرب ؾُمٜم٦َّمُ  وأُم٤م ٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  يم٤من» ومـ اًم : 019♂ »اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬وش 6  ش. 4: 002♂ »َأطَمدٌ  اّللَّ

 ([2/488) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  العشاء صالة يف الؼراءة

ؾ: وؾمط ُمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: اًمٕمِم٤مء صالة  يم٤من» ومـ اعمَُٗمّمَّ
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ْٛمسِ : ▬سمـ ي٘مرأ  شم٤مرةً  : سمـ شم٤مرة» و شاًمًقر ُمـ وأؿم٤ٌمهٝم٤م ،ش05: 90♂ »َوُوَح٤مَه٤م اًمِمَّ

اَمءُ  إَِذا▬ ًَّ ٧ْم  اًم  اًمتِّلمِ : ▬سمـ ؾمٗمر ذم ُمرة ىمرأ  وش. هب٤م يًجد ويم٤من ،ش25: 84♂ »اٟمَِم٘مَّ

ْيُتقنِ   .[إومم اًمريمٕم٦م ذمش ]8: 95♂ »َواًمزَّ

 اًمٕمٚمؿ: أهؾ قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل ش هب٤م يًجد ويم٤من: »ىمقًمف

اَمءُ  إَِذا: ▬ذم اًمًجقد يرون ًَّ ٧ْم  اًم  .♂شاٟمَِم٘مَّ
 .- وهمػمهش اًمٓمح٤موي ذح» ذم يمام - اًمثالصم٦م أئٛمتٜم٤م ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ، وسمفش: »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم وىم٤مل

 اسمـ ورواه ومج٤مقم٦م، اًمثالصم٦م وإئٛم٦م إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء أظمذ وسمف: »احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل

 ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م أب٤م ٕن ؾمجقد: ٓ أنف قمٜمف واجلٛمٝمقر اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ وروى ُم٤مًمؽ، قمـ وه٥م

 .ومٞمٝم٤م يًجدون اًمٜم٤مس رأج٧م ُم٤م ؾمقرة ذم ؾمجدت ًم٘مد: ؾمجد ح٤م هريرة ٕيب
ه. سمؽميمف اًمٕمٛمؾ وضمرى شمريمقه، اًمٜم٤مس أن قمغم هذا ومدلَّ   سمام اًمؼم قمٌد اسمـ وردَّ

 .!شسمٕمده؟ واخلٚمٗم٤مء اعمّمٓمٗمك خم٤مًمٗم٦م ُمع َيدقمل قمٛمؾ أيَّ : طم٤مصُٚمف

 ([2/491) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 العشاء صالة يف الؼراءة إضالة عـ الـفل

 اًمٕمِم٤مء ٕصح٤مسمف ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ صغم طملم وذًمؽ ومٞمٝم٤م، اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م قمـ وهنك

. ُمٜم٤مومؼ إٟمف: وم٘م٤مل قمٜمف، ُمٕم٤مذ وم٠ُمظمؼم ومّمغم، إنّم٤مر ُمـ رضمؾ وم٤مٟمٍمف قمٚمٞمٝمؿ: ومٓمّقل

 اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ: ىم٤مل ُم٤م وم٠مظمؼمه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم دظمؾ اًمرضمَؾ: ذًمؽ سمٚمغ وح٤م

ْٛمسِ : »سمـ وم٤مىمرأ  اًمٜم٤مس: أمم٧َم  إذا! ُمٕم٤مذ؟ ي٤م ومت٤مٟم٤مً  شمٙمقن أن أتريد: »ملسو هيلع هللا ىلص ش َوُوَح٤مَه٤م اًمِمَّ

ٌِِّح : ▬و ،ش05: 90»  ،♂َرسمَِّؽ  سم٤ِمؾْمؿِ  اىْمَرأْ : ▬و ،ش09: 77♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 اًمٙمٌػم، وراءك يّمكم وم٢مٟمف] :ش20: 92♂ »َيْٖمَِمك إَِذا اًمٚمَّٞمْؾِ : ▬وش 09: 96»

 .[شاحل٤مضم٦م وذو واًمْمٕمٞمػ،
 يم٤من مم٤م سم٠ميمثر اًم٘مراءة يٓمٞمؾ أن ًمإلُم٤مم جيقز ٓ أنف قمغم دًٓم٦مً  احلدي٨م ذم أن واقمٚمؿ
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ده٤م: اًمتل ُمـ سم٠ميمثر أو يٓمٞمٚمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل  قمـ يٗمتٜمٝمؿ أن ظمِمٞم٦م وذًمؽ طمدَّ

 .اجلامقم٦م صالة قمـ وُيٜمَّٗمرهؿ ديٜمٝمؿ،
 وومٞمٝم٤م وهمػممه٤م،ش اًمّمحٞمحلم» ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م سم٤مًمتخٗمٞمػ إُمر ذم ضم٤مء وىمد

 .احل٤مضم٦م وذا واًمٙمٌػم، واًمْمٕمٞمػ، اًمً٘مٞمَؿ، اجلامقم٦م ذم سم٠من ذًمؽ شمٕمٚمٞمؾ
ٜم٤م واًمذي  يم٤من ًمق ومٞمام اًمٜمٔمر هق ومٞمف اًم٘مقل ٟمنمح أن ويٜمٌٖمل اًمّمدد، هذا ذم ُّيٛمُّ

ُهؿ اعمذيمقريـ ه١مٓء سمٕمض  يم٤مًمّمٌح - صالة أـمقل ذم ؾمقرة سم٠مىمٍم اًم٘مراءة َهَقا

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمام - سم٠موٕمٗمٝمؿ أو هبؿ آىمتداءُ  اإلُم٤مم قمغم ومٝمؾ :- ىم٤مرهب٤م وُم٤م ُمثاًل،

 وم٤مًمذي ومٞمٝم٤م؟ اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٕم٤مدشمف خم٤مًمٗم٦مٌ  ذًمؽ ذم يم٤من وًمق ،- إطم٤مدي٨م

 ٕنف اًمتخٗمٞمػ: هذا شمِمٛمؾ ٓ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م وأن ذًمؽ، ًمف ًمٞمس أنف: ئمٝمر

 اًمٌمء يٙمقن وم٘مد اإلو٤مومٞم٦م: إُمقر ُمـ اًمتخٗمٞمػ إذ اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜمـ شمٕمٓمٞمؾ إمم ي١مدي

 .-اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل يمام- آظمريـ ًمٕم٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمقيالً  ىمقم، قم٤مدة إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ظمٗمٞمٗم٤مً 
 وُمت٤مسمٕمتف سم٤مًمًٜم٦م اًمتٛمًؽ ذم سمٕمْمٝمؿ ًمٜمِم٤مط سم٤مًمٜم٦ًٌم - أجْم٤مً  - ذًمؽ وخيتٚمػ

 سمٕمْمٝمؿ ووٕمػ اًم٘مٞم٤مم، قمغم سمٕمْمٝمؿ وىمقة ذًمؽ، ذم أظمريـ مِهَؿ ووٕمػ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 اح٠مُمقر ًمٚمتخٗمٞمػ طَمد   ووع ُمـ سمد ٓ يم٤من وًمذًمؽ اًمٗمقارق: ُمـ ذًمؽ همػم إمم قمٜمف،

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف قمغم آىمتّم٤مر ُمـ: اًمٙمالم هذا صدد ذم إًمٞمف أذت ىمد ُم٤م وهق سمف:

 أُمرَ  وظم٤مًمػ أـم٤مل، وم٘مد ذًمؽ: قمغم زاد وُمـ ظمٗمػ، وم٘مد ذًمؽ: ومٕمؾ ومٛمـ اًم٘مراءة،

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل
 ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ُم٤م سمٛمثؾ ي٘مرأ  أن أُمره :ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف ُمٕم٤مذاً  اًمرضمؾ ذًمؽ ؿمٙم٤م ح٤م وًمذًمؽ

 رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُمـ اًمٌح٨م هذا اؾمتٗمدٟم٤م وىمد. ذًمؽ ُمـ سم٠مىمؾ ي٠مُمره ومٚمؿ ي٘مرأ،

ه اهلل، دِّ  صدد ذم ىم٤مل طمٞم٨م اجلزاء: ظمػم اًمًٜم٦م قمـ وضمزا ٤مِرْيـ قمغم اًمرَّ  ًمٚمّمالة: اًمٜمَّ٘مَّ

: أجٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وأُم٤مش: 0/76» ملسو هيلع هللا ىلص ًمًٜمتف خم٤مًمٗم٤مً  ختٗمٞمٗم٤مً  هل٤م اعمخٗمٗملم  أمَّ

 أظمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: قمٜمف اهلل ريض أنس وىمقل ،شاًمًت٦م أظمرضمفش »ومٚمٞمخٗمػ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمٚمف ُم٤م إمم يرضمع ٟمًٌل أُمر وم٤مًمتخٗمٞمػش. أظمرضم٤مه» مت٤مم ذم صالة اًمٜم٤مس

 وىمد خي٤مًمٗمف، صمؿ سم٠مُمر ي٠مُمرهؿ يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف اح٠مُمقُملم: ؿمٝمقة إمم ٓ قمٚمٞمف، ووافم٥م
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 اًمذي اًمتخٗمٞمػ هق ومٕمٚمف وم٤مًمذي احل٤مضم٦م: وذا واًمْمٕمٞمَػ، اًمٙمٌػَم، ورائف ُمـ أن قَمٚمِؿَ 

 ومٝمل ُمْم٤مقمٗم٦م: سم٠موٕم٤مف ذًمؽ ُمـ أـمقل صالشمف شمٙمقن أن يٛمٙمـ يم٤من وم٢مٟمف سمف: َأَُمر

 ُم٤م يمؾ قمغم احل٤ميمؿُ  هق قمٚمٞمف وافم٥م يم٤من اًمذي وهديف ُمٜمٝم٤م، أـمقَل  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ظمٗمٞمٗم٦م

 .اعمتٜم٤مزقمقن ومٞمف شمٜم٤مزع
 رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ وهمػمه اًمٜم٤ًمئل رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدل

ٜم٤َم سم٤مًمتخٗمٞمػ، ي٠مُمرٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٤موم٤َّمِت : »سمـ َوي١ُمُمُّ  ش. اًمّمَّ

٤موم٤َّمِت : »سمـ وم٤مًم٘مراءة  .سمف ي٠مُمر يم٤من اًمذي اًمتخٗمٞمػ ُمـش اًمّمَّ
 اًم٘مراءة» ذم قمٚمٞمف اًمٙمالم ؾمٌؼ وىمد طمًـ، إؾمٜم٤مده هذا قمٛمر اسمـ وطمدي٨م: ىمٚم٧م

 ش. اًمٗمجر ذم

 ذم واحل٤مومظ ،شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمره٤م أظمرى ومقائد احلدي٨م وذم

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م. شاًمٗمتح»
 ([2/495) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلؿعة لقؾة والعشاء ادغرب يف الؼراءة

 اعمٖمرب، صالة ذم واإلظمالصش اًمٙم٤مومرون» ؾمقرة ىمراءة ذم ضم٤مء ُم٤م وٕمػ

 اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٕمِم٤مء صالة ذمش اعمٜم٤موم٘ملم»وش اجلٛمٕم٦م» وؾمقريت

 اهلل هق ىمؾ» و ،شاًمٙم٤مومرون أُّي٤م ي٤م ىمؾ» اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اعمٖمرب صالة ذم ي٘مرأ  يم٤من-

 .ضمدا وٕمٞمػش. اعمٜم٤موم٘ملم» و ،شاجلٛمٕم٦م» اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م أظمرة اًمٕمِم٤مء ذم وي٘مرأ  ،شأطمد

 ـمريؼ ُمـ ُمٜمف إول اًمِمٓمرش 390/  2» واًمٌٞمٝم٘ملش 552» طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف

 قمـ - إٓ أقمٚمؿ وٓ: ىم٤مل - طمرب سمـ ؾمامك أيب طمدصمٜمل: طمرب سمـ ؾمامك سمـ ؾمٕمٞمد

 شمرمج٦م ذمش 014/  2ش »اًمث٘م٤مت» يمت٤مسمف ذم أجْم٤م وأظمرضمف. ومذيمره: ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر

 ش.ومذيمره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؾمامك قمـ واعمحٗمقظ: »وىم٤مل هذا، ؾمٕمٞمد



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   046   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ٓ أنف ويٌلم سم٤مإلرؾم٤مل يٕمٚمف ضمٝم٦م ُمـ وم٢مٟمف طم٤ٌمن، اسمـ شمٜم٤مىمض ُمـ وهذا: ىمٚم٧م

ش! صحٞمحف» ذم اعمقصقل يقرد أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ؾمٛمرة، سمـ ضم٤مسمر قمـ ُمقصقٓ يّمح

: أبٞمف قمـش 32/ 0/ 2» طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل وم٘مد ؾمامك، سمـ ؾمٕمٞمد احلدي٨م وقمٚم٦م

 اعمح٘م٘ملم، قمٜمد سمف قمرف اًمذي شم٤ًمهٚمف ُمـ إي٤مه طم٤ٌمن اسمـ وشمقصمٞمؼ ،شاحلدي٨م ُمؽموك»

 ُمـ ًمف، شم٘مٚمٞمدا يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمّمححقن قمٜمدهؿ، ِت٘مٞمؼ ٓ ممـ يمثػم سمف يٖمؽم وىمد

 ىمراءة أجْم٤م ويًتح٥مش: »2/64ش »اًمٌجػمُمل» ذم ضم٤مء وم٘مد احلدي٨م، هذا ذًمؽ

 سمًٜمد طم٤ٌمن اسمـ قمٜمد ورد يمام اجلٛمٕم٦م، ًمٞمٚم٦م قمِم٤مء صالة ذمش اعمٜم٤موم٘ملم» وش اجلٛمٕم٦م»

 قمغم ومرد. اًمراومٕمل يمالم ذم ًمٞمس سم٠منف قمٚمٞمف وم٠منٙمر يٗمٕمٚمف، اًمًٌٙمل يم٤من وىمد صحٞمح

 ٓ هل٤م ذيمره ومٕمدم: اًمراومٕمل يذيمره٤م مل ُم٤ًمئؾ ُمـ ويمؿ اًمقرود ُمـ أي. ُمر سمام اعمٜمٙمر

 قمغم يدل صحٞمح، اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمقضمٝم٦م ُمـ اجلقاب وهذا: ىمٚم٧مش. ؾمٜمٞمتٝم٤م قمدم يًتٚمزم

 اسمـ سمِمٝم٤مدة حمٗمقظ همػم وٕمٞمػ احلدي٨م وًمٙمـ اعمذهٌل، اجلٛمقد ُمـ اًمًٌٙمل ِترر

م إن سمؾ اًمًٜمٞم٦م، قمـ ومْمال آؾمتح٤ٌمب سمف يث٧ٌم ومال ٟمٗمًف، طم٤ٌمن  ُمـ ذًمؽ اًمتزا

 اًمًقري٦م، اًمٌٚمدان ُمـ وهمػمه٤م دُمِمؼ ذم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م وهق اًمٌدع،

 أصالش اعمٜم٤موم٘مقن» ىمراءة شمريمقا  وم٘مد اًمٜم٤مس، وإرو٤مء اًمٌدقم٦م سملم مجٕمقا  وًمٙمٜمٝمؿ

! زقمٛمقا  اًمٜم٤مس قمـ ختٗمٞمٗم٤م اًمريمٕمتلم ذمش اجلٛمٕم٦م» ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر ىمراءة واًمتزُمقا 

 طمتك ذًمؽ، ذم ُمًتٜمدهؿ أقمرف وٓ آًمتزام، هذا ُمٜمٝمؿ اؾمتٜمٙمر اًم٘مديؿ ُمٜمذ ويمٜم٧م

 ًمٕمدم اؾمتٖمرسمف يمٜم٧م اًمذي احلدي٨م، هذا قمغم اعمًتٜمد هذا، اًمٌجػمُمل يمالم رأج٧م

 قمغم وىمٗم٧م طمتك ًمإلٟمٙم٤مر، يٙمٗمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ وهمػمه٤م اًمًت٦م إُمٝم٤مت ذم وروده

 ٟمٗمًف طم٤ٌمن اسمـ وشمْمٕمٞمػ سمؾ وٕمٗمف زم ومتٌلم ٟم٘مٚم٧م، وُمٜمفش اًمٔمٛمآن ُمقارد» ذم إؾمٜم٤مده

 أن احلدي٨م وٕمػ قمغم يدل مم٤م إن صمؿ. شمقومٞم٘مف قمغم هلل وم٤محلٛمد أظمر، يمت٤مسمف ذم ًمف

 ذم وًمٞمس اعمٖمرب، ؾمٜم٦م ذم إوًمٞملم سم٤مًمًقرشملم ي٘مرأ  يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسم٧م

 - 005 صش »اًمّمالة صٗم٦م» ذم ظمرضمتف وىمد ـمرق، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ضم٤مء ومروف،

 ش.اًم٤ًمسمٕم٦م

 (.35/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



 047 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 الؾقؾ صالة يف الؼراءة

 شم٤مرة، ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ي٘مٍم :شأهَّ  ورسمام ومٞمٝم٤م، سم٤مًم٘مراءة ضمٝمر رسمام» ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ُمع صٚمٞم٧م: »ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل طمتك أظمرى، أطمٞم٤مٟم٤مً  إـم٤مًمتٝم٤م ذم وي٤ٌمًمغ أطمٞم٤مٟم٤ًم، ويٓمٞمٚمٝم٤م

ْٛم٧ُم  طمتك ىم٤مئامً  يزل ومٚمؿ ًمٞمٚم٦م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ْٛم٧َم؟ وُم٤م: ىمٞمؾ! ؾمقء سم٠مُمر مَهَ : ىم٤مل! مَهَ

ْٛم٧ُم   .شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلَّ  وَأَذرَ  أىمٕمد أن مَهَ

ٌََ٘مَرة» وم٤مومتتح ًمٞمٚم٦م، ذات ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع صّٚمٞم٧م: »اًمٞمامن سمـ طُمذيٗم٦م وىم٤مل ش. اًم

 يريمع: وم٘مٚم٧م. ومٛم٣م.  ريمٕم٦م ذم هب٤م يّمكم: وم٘مٚم٧م. ُم٣م صمؿ. اعمئ٦م قمٜمد يريمع: وم٘مٚم٧م

٤مء» اومتتح صمؿ. هب٤م ًَ  َُمرَّ  إذا: ُمؽمؾمالً  ي٘مرأ . وم٘مرأه٤م ،شقِمْٛمَران آلِ » اومتتح صمؿ وم٘مرأه٤م، ،شاًمٜمِّ

ٍذ: َُمرَّ  وإذا ؾم٠مل، سم١ًمال: َُمرَّ  وإذا ؾمٌح، شمًٌٞمح: ومٞمٝم٤م سمآج٦م َذ، سمَِتَٕمقُّ . ..ش ريمع صمؿ شَمَٕمقَّ

 .احلدي٨م
 أخٗم٤مظ ذم اًمٜمٔمر ومٞمٕم٤مد اًمٜمقوي: أوم٤مده. ريمٕمتلم ذم: أيش: ريمٕم٦م ذم هب٤م يّمكم: »ىمقًمف

 .ريمٕمتلم: ومٞمف وم٢مذا ٟمٍم: اسمـ راضمٕم٧م صمؿ! احلدي٨م
 ومٞمفش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤ملش إًمخ..ؾمٌح شمًٌٞمح: ومٞمٝم٤م سمآج٦م َُمرَّ  إذا: »ىمقًمف

 ًمإلُم٤مم اؾمتح٤ٌمسمف وُمذهٌٜم٤م. وهمػمه٤م اًمّمالة ذم ىم٤مرئ: ًمٙمؾ إُمقر هذه اؾمتح٤ٌمب

 .يم٤مًمت٠مُملم ومٞمف: وم٤مؾمتقوا دقم٤مء: ٕنفش: 4/66ش »اعمجٛمقع» ذم زادش. واعمٜمٗمرد واح٠مُمقم

 .واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض صالة وؾمقاء: ىم٤مل

 ذم وآؾمتٕم٤مذة اًمرمح٦م، آي٦م قمٜمد اًم١ًمال يٙمره: اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل: ىم٤مل

 .اًمّمالة

 .ـها. سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر سمٛمذهٌٜم٤م وىم٤مل
 ذم واؾمتح٤ٌمسمف ذًمؽ سمجقاز سح ىمد اهلل رمحف حمٛمداً  اإلُم٤مم أن أذيمر: وأىمقل

 أن أردت وىمد ي٤ًمقمده، واًمدًمٞمؾ اًمٗمرض، دون سم٤مًمتٓمقع ظمّمف وًمٙمٜمف ،شأصم٤مر»  يمت٤مسمف



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   048   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 .(0)أن قمٚمٞمف أقمثر ومٚمؿ اًمٙمت٤مب: اومت٘مدت وًمٙمٜمل ذًمؽ، ذم يمالُمف ٟمص أن٘مؾ

: - احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 0/042ش  »اًمرقم٤مي٦م قمٛمدة»  ذم احلًٜم٤مت أبق وىم٤مل

 صم٘مؾ أُمـ إن اًمتٓمقع: ذم وًمإلُم٤مم ًمٚمٛمٜمٗمرد، وضمقزوه اًمتٓمقع، قمغم أصح٤مسمٜم٤م محٚمف»

 .وهمػمه٤مش اًم٘مدير ومتح» وش  اًمٌٜم٤مي٦م»  وش  اًمٕمٜم٤مي٦م»  ذم يمام اعم٘متديـ: قمغم ذًمؽ
 ريمققمف ومٙم٤منش. اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: »ي٘مقل ومجٕمؾ: ومت٤مُمفش احلدي٨م: »ىمقًمف

 صمؿ ،ش- احلٛمد ًمؽ! رسمٜم٤م: ضمرير زاد - محده عمـ اهلل ؾمٛمع» :ىم٤مل صمؿ ىمٞم٤مُمف، ُمـ ٟمحقاً 

 ومٙم٤منش. إقمغم ريب ؾمٌح٤من: »وم٘م٤مل ؾمجد، صمؿ ريمع، مم٤م ىمري٤ٌمً  ـمقياًل: ىمٞم٤مُم٤مً  ىم٤مم

 .ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري٤ٌمً  ؾمجقده

 أطمٞم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ومٚمٕمٚمف ؾم٤مقمتلم: ُمـ ٟمحق ذم يت٠متك إٟمام وهذاش: »3/05» احل٤مومظ ىم٤مل

 أنف قم٤مئِم٦م أظم٤ٌمر ذم وم٢من اًمٚمٞمٚم٦م: هذه همػم ذم طم٤مًمف ي٘متْمٞمف ُم٤م وأُم٤م. يمٚمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 .شاًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ىمدر ي٘مقم يم٤من
 اًمٖم٤مًم٥م قمغم حمٛمقل وهق. اًمّم٤ٌمح طمتك ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمٜمٝم٤م صح ىمد: ىمٚم٧م

ًمف ُمـ  .- ؾمٞم٠ميت يمام- ملسو هيلع هللا ىلص أطمقا
 صٚمٞمٜم٤م أنٜم٤م وذًمؽ اًمتجرسم٦م: قمـ سمٕمٞمدش ؾم٤مقمتلم ٟمحق: »سمـ ذًمؽ احل٤مومظ شم٘مدير إن صمؿ

ن٤م ،-ش ـه 06/0/66» آصمٜملم ًمٞمٚم٦م وىمع اًمذي - اخلًقف صالة أج٤مم سمْمٕم٦م ُمٜمذ  وم٘مرأ

ِهٞمؿ» ؾمقرة: سمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ء» ؾمقرة ُمـ سمٜمحقه٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،شإسِْمَرا ا  ،شاإِلْهَ

 اًمًٜم٦م طم٥ًم- ذًمؽ سملم وُم٤م اًمًجدشملم ويمذا اًمريمٕمتلم، ُمـ يمؾ ذم اًمريمققملم وأـمٚمٜم٤م

 ىمري٤ٌمً  أو اًم٘مٞم٤مم ٟمحق يم٤من ذًمؽ ُمـ يمالً  إن: ي٘م٤مل أن يّمح ٓ سمحٞم٨م اإلـم٤مًم٦م، سمٕمَض  -

 .اًمزُمـ ُمـ يم٤مُمٚم٦م ؾم٤مقم٦م اًمّمالة هذه أظمذت وم٘مد هذا: وُمع ُمٜمف،
 ي٘مرأ ! ؟- اًمرواي٤مت ُمـ اًمراضمح قمغم - ريمٕم٤مت أرسمع ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ُمـ ذًمؽ وم٠مجـ

 اهلل، ي٠ًمل وي٘مػ ىمراءشمف، ذم ويتٛمٝمؾ يؽمؾمؾ، اًمٓمقال: ُمـ ؾمقر سمثالث إومم ذم

                                                           

 اًم٘مرآن ُمـ رء قمغم اًمرضمؾ ي٘مػ أن سم٠مؾم٤مً  ٟمرى ومال اًمٜمٝم٤مر: صالة ذم وهذا: »- ُمٜمف - ش0/040» ذم وٟمّمف  (0)

 [.اًمٜم٤مذش.]ومال: اعمٙمتقسم٦م ذم وم٠مُم٤م اًمتٓمقع، ذم ًمٜمٗمًف يدقمق هذا: ُمثَؾ 



 049 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ ا 

 أن ؿمؽ ومال ىمٞم٤مُمف: ُمـ ىمري٤ٌمً  ذًمؽ سملم وُم٤م وؾمجقده ريمققمف جيٕمؾ صمؿ سمف، ويًتٕمٞمذ

 أظمرى: ريمٕم٤مت صمالث ذًمؽ إمم أوٞمػ وم٢مذا. ؾم٤مقم٤مت صمالث ذم إٓ يت٠متك ٓ ذًمؽ

 .يمٚمف اًمٚمٞمؾ أطمٞم٤م ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمٙمقن

 ٕهن٤م اًمّمالة: هذه عمثؾ اًمٚمٞمؾ يتًع ٓ -ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم- أنف اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر وىمد

 أىمٍم اًمثالث اًمريمٕم٤مت شمٙمقن أن يٛمٙمـ إٟمف: وم٤مجلقاب! ؾم٤مقم٦م قمنمة اصمٜمتل إمم ِتت٤مج

 ُمـ أيمثر إومم اًمريمٕم٦م إـم٤مًم٦م هديف ُمـ اًمٖم٤مًم٥م أن ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اعمٕمٝمقد ٕن إومم: ُمـ

 .أقمٚمؿ واهلل. - ؾمٌؼ يمام - اًمث٤مٟمٞم٦م
 ([2/499) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف الطقال بالسبع الؼراءة

 سمًقرة ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و. اًمٓمقال اًمًٌع - َوضِمعٌ  وهق - ًمٞمٚم٦م وىمرأ 

 .ُمٜمٝم٤م

 ُمثؾ :شاًمٓمقمم» مجع: سم٤مًمْمؿ: »إثػم اسمـ ىم٤مل :شاًمٓمَُّقل: »رواي٦م وذمش: اًمٓمقال»

ٌََ٘مَرة: »هل اًمٓمقال واًمًٌع. واًمٙمؼم اًمٙمؼمى ٤مء»و ،شقِمْٛمَران آلِ »و ،شاًم ًَ  ،شاًمٜمِّ

 ش.اًمتَّْقسَم٦م»و ،شإَقْمَراف»و ،شإَنَْٕم٤مم»و ،شاَحآِئَدة»و

 ([2/518) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ؾِؿَ  ما  قراءة عـ والـفل قط لقؾة يف كؾف الؼرآن قرأ ملسو هيلع هللا ىلص أكف ع 

 ثالث مـ أقؾ يف الؼرآن

 اهلل ًمٕمٌد ذًمؽ َيْرَض  مل إٟمف سمؾ :[ىمط] ًمٞمٚم٦م ذم يمٚمف اًم٘مرآن ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنف قُمٚمِؿَ  وُم٤م

 ش.ؿمٝمر يمؾ ذم اًم٘مرآن اىمرأ : »ًمف ىم٤مل طملم قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمرو سمـ



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   051   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 .ىمقة أضمد إين: ىمٚم٧م: ىم٤مل

ه: »ىم٤مل  ش.ًمٞمٚم٦م قمنميـ ذم وم٤مىمرأ

 .ىمقة أضمد إين: ىمٚم٧م: ىم٤مل

ه: »ىم٤مل ٌٍْع، ذم وم٤مىمرأ َص  صمؿش. ذًمؽ قمغم شمزد وٓ ؾَم ه أن ًمف َرظمَّ  صمؿ. مخس ذم ي٘مرأ

َص  ه أن ًمف َرظمَّ  .صمالث ذم ي٘مرأ
ه أن وهن٤مه  أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ: »ًمف ىمقًمف ذم ذًمؽ وقَمٚمََّؾ . ذًمؽ ُمـ أىمؾ ذم ي٘مرأ

 ؾم٤مقش.]صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ يٗم٘مف ٓ: »ًمٗمظ وذمش. يٗمَ٘مْٝمفُ  مل صمالث: ُمـ

 :[ىم٤مل صمؿ احلدي٨م رواي٤مت اإلُم٤مم
ًة، قم٤مسمد ًمٙمؾ وم٢من: »ًمف ىمقًمف ذم صمؿ ةٍ  وًمٙمؾ ِذَّ  إمم وإُم٤م ؾمٜم٦م، إمم وم٢مُم٤م ومؽمة: ِذَّ

 وم٘مد ذًمؽ: همػم إمم ومؽمشمف يم٤مٟم٧م وُمـ اهتدى، وم٘مد ؾمٜم٦م: إمم ومؽمشمف يم٤مٟم٧م ومٛمـ. سمدقم٦م

 .شهٚمؽ
 سمٞمٜمف شمٙمررت اًم٘مّم٦م أن احلدي٨م هذا رواي٤مت اظمتالف ُمـ اًمٔم٤مهر أن واقمٚمؿ

ل مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وأنف قمٛمرو، اسمـ وسملم ملسو هيلع هللا ىلص  جمٚمس ذم اًمثالث إمم ُمٕمف يتٜمزَّ

 .شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ضمٜمح ذًمؽ وإمم. جم٤مًمس ذم سمؾ واطمد:
 وًمٙمـ أظمر، حيٗمٔمف مل ُم٤م طمٗمظ اًمرواة سمٕمض وأن واطمدة، اًم٘مّم٦م أن وحيتٛمؾ

 أظمرى وذم مخس، ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مراءة ُمـ ُمٜمٕمف أنف: رواي٦م ذم صم٧ٌم ُم٤م هبذا اًم٘مقَل  يٛمٜمع

 اًمرواي٤مت سمٕمض ردُّ  ًمزم وإٓ: سمتٕمدده٤م، اًم٘مقل ُمـ ُمٜم٤مص ومال ؾمٌع: ُمـ أىمؾ ذم

 .سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع أُمٙمـ ُم٤م جيقز ٓ وهذا! سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م رضب أو اًمّمحٞمح٦م،

 ذًمؽ: قمٛمرو سمـ اهلل ًمٕمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل يتٕمدد أن ُم٤مٟمع ومال: »احل٤مومظ ىم٤مل

 قمغم ًمٞمس اًمزي٤مدة قمـ اًمٜمٝمل ويم٠من اًمًٞم٤مق، ذم اًمقاىمع آظمتالف وي١ميده شم٠ميمٞمدًا،

 احل٤مل ىمرائـ ُمـ ذًمؽ وقُمرف ًمٚمقضمقب، ًمٞمس ذًمؽ مجٞمع ذم إُمر أن يمام اًمتحريؿ،

 احآل، ذم أو احل٤مل ذم ذًمؽ ؾمقى قمـ قَمْجِزه إمم اًمٜمٔمر وهق اًمًٞم٤مق: إًمٞمٝم٤م أرؿمد اًمتل

 .صمالث ُمـ َأىمؾ ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن حيرم: وم٘م٤مل اًمٔم٤مهري٦م سمٕمض وأهمرب



 050 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 اًمٜمِم٤مط سمح٥ًم هق وإٟمام ذًمؽ، ذم شم٘مدير ٓ أنف قمغم اًمٕمٚمامء أيمثر: اًمٜمقوي وىم٤مل

 .شوإؿمخ٤مص إطمقال سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا ومٕمغم واًم٘مقة:
 مل صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٍميح خم٤مًمػ وهذا: ىمٚم٧م

 .شيٗم٘مٝمف
 ومٙمٞمػ ًمٞم٤مل: سمثالث اًمت٘مدير وومٞمف إؿمخ٤مص، جلٛمٞمع ؿم٤مُمؾ قم٤مم ٟمص وهذا

 صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ يمؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص ذيمر وم٘مد! ذًمؽ؟ ذم شم٘مدير ٓ إٟمف: ي٘م٤مل

 .اًم٘مرآن شمالوة ُمـ اعم٘مّمقد اًمٗمٝمؿ يٗمٝمٛمف وٓ يٗم٘مٝمف، ٓ
 ♂. َأىْمَٗم٤مهُل٤َم ىُمُٚمقٍب  قَمغَم  َأمْ  اًمُ٘مْرآنَ  َيَتَدسمَُّرونَ  َأوَماَل : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر ىمد يمام

 اًمِمٕمر، يمَٝمذِّ  َهذ  . راضمز ومٝمق صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ: ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل

ىَمؾ يمٜمثر وٟمثر  .اًمدِّ
 .صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٓ ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ويم٤من
 ش. 63» ٟمٍم اسمـ ذيمرمه٤م

 هق يمام- اًمٗم٘مف قمدم إمم ذًمؽ ظم٤مًمػ ُمـ يمؾ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ٟم٥ًم وىمد

 .-اًمث٤مين سم٤مًمٚمٗمظ اعمذيمقر احلدي٨م ُمٕمٜمك فم٤مهر
 وهمػمه أمحد اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر وهق. ذًمؽ ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمراءة جيقز ٓ أنف وم٤محلؼ

 .-ؾمٚمػ يمام - إئٛم٦م ُمـ

 واطمد همػم يمره وىمدش: »072 صش »اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 سمـ وإؾمح٤مق قُمٌٞمد أيب ُمذه٥م هق يمام صمالث، ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمراءة اًمًٚمػ ُمـ

 ذم اًم٘مرآن ىمرؤوا أهنؿ اًمًٚمػ ُمـ يمثػم قمـ وصم٧ٌم أجْم٤ًم، اخلٚمػ ُمـ وهمػممه٤م راهقيف،

 يم٤مٟمقا  أهنؿ أو شم٘مدم، مم٤م طمدي٨م ذًمؽ ذم سمٚمٖمٝمؿ ُم٤م أنف قمغم حمٛمقل وهق ذًمؽ، ُمـ أىمؾ

 .شاًمنقم٦م هذه ُمع ي٘مرؤوٟمف ومٞمام ويتٗمٙمرون يٗمٝمٛمقن

 ىمرأ  ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ومٛمخ٤مًمػ هذا: وأُم٤م إول، هق اًمّمحٞمح واجلقاب: ىمٚم٧م

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يٙمـ ومل. -سمٞمٜم٤م يمام-ش يٗم٘مٝمف مل صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   052   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

: هل شم٠منٞم٨م: شم٤مء وسمٕمده٤م اًمراء، وشمِمديد اعمٕمجٛم٦م، اًمِملم سمٙمنش ذه: »وىمقًمف

ةُ . واهلٛم٦م اًمٜمِم٤مط  .شاًمؽمهمٞم٥م» ذم يمذا. وطِمّدشمف أّوًمف: اًمِم٤ٌمب وِذَّ
ة: هل: »اًمٓمح٤موي وىم٤مل  ذم أنٗمًٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛمقن يريده٤م اًمتل إُمقر ذم احِلدَّ

 ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمٜمٝمؿ َأطم٥مَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وإن وضمؾ، قمز رهبؿ إمم هب٤م يت٘مرسمقن اًمتل أقمامهلؿ

 وأُمرهؿ همػمه٤م، إمم ُمٜمٝم٤م واخلروج قمٜمٝم٤م، اًم٘مٍم ُمـ هلؿ سمد ٓ اًمتل احِلّدة دون

 َيْٚمَ٘مقا  طمتك إي٤مه: وًمزوُمٝمؿ قمٚمٞمف، دواُمٝمؿ جيقز ىمد سمام اًمّم٤محل٦م إقمامل ُمـ سم٤مًمتٛمًؽ

 إمم إقمامل أطم٥م» :ىم٤مل أنف اعمٕمٜمك ذًمؽ يمِمػ ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف وروي وضمؾ، قمز رهبؿ

 .ـهاش. ىمؾ وإن أدوُمٝم٤م اهلل
 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ احلدي٨م وهذا

 ومتقر ُمـ خيِمك ح٤م صمالث: ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمراءة يمراه٦م ذم أظمرى طمج٦م وهذه

 طمتك قمٛمرو، سمـ اهلل ًمٕمٌد وىمع يمام سمٛمِم٘م٦م: إٓ قمٚمٞمٝم٤م اعمداوُم٦م اؾمتٓم٤مقم٦م وقمدم اهلٛم٦م،

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمّم٦م ىمٌٚم٧م يمٜم٧م أين وددت: يمؼم ح٤م ي٘مقل يم٤من

 إن: »ومـ شمٕم٤ممم: اهلل ُمـ هل اًمتل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمّم٦م! اعمًٚمٛمقن أُّي٤م وم٤مىمٌٚمقا 

 احلدي٨م ذم صم٧ٌم يمامش. قمزائٛمف شم١مشمك أن حي٥م يمام رظمّمف، شم١مشمك أن حي٥م اهلل

 َرُؤوٌف  سم٤ِمعم١ُْمُِمٜملِمَ ▬ سم٠منف اًمٙمريؿ رؾمقًمف وصػ إذ اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وصدق. اًمّمحٞمح

طِمٞمؿٌ   ♂. رَّ
 ([2/524) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 آية بؿئتل الؾقؾ يف الصالة فضؾ

 .شاعمخٚمّملم اًم٘م٤مٟمتلم ُمـ يٙمت٥م وم٢مٟمف آي٦م: سمٛمئتل ًمٞمٚم٦م ذم صغم ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من
 ([2/525) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءُة    053 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ اًم٘مرا

 والزمر إرسائقؾ ببـل الؾقؾ صالة يف الؼراءة

ئٞمؾ سمٜمل: »سمـ ًمٞمٚم٦م يمؾ[ ذم] ي٘مرأ  ويم٤من َُمر» و ،ش000: 07ش »إها  .ش75: 39ش »اًمزُّ

 ذم أورده وًمذًمؽ اًمّمالة: ذم ذًمؽ ي٘مرأ  يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف اًمٔم٤مهر

. ظم٤مرضَمٝم٤م ذًمؽ يمقن وحيتٛمؾش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م صالة سم٤مب: »ذمش اعمجٛمع»

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمّمالة أرادت سم٠مهن٤م يِمٕمر ومذًمؽ سم٤مًمّمقم: ذًمؽ اىمؽمانُ  إوَل  ويرضمح

 ([2/526) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف آية بؿئة الصالة فضؾ

 .شاًمٖم٤مومٚملم ُمـ ُيٙمت٥م مل آي٦م: سمٛمئ٦م ًمٞمٚم٦م ذم صغم ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من
 ([2/527) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف ركعة كؾ يف آية مخسني قدر قراءة

 .أيمثر أو آي٦م مخًلم ىمدر ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و
 ([2/529) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف ادزمؾ أهيا يا قراءة

٤َم َي٤م▬ ىَمْدرَ  ي٘مرأ   وشم٤مرة ُؾ  َأُّيُّ ُمِّ  .ش21: 73♂ »اعمُزَّ

 ([2/531) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   054   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 كادراً  إٓ كؾَّف الؾقؾ يصيل ملسو هيلع هللا ىلص كان ما

ـُ  اهلل قمٌدُ  راىم٥م  وم٘مد ٟم٤مدرًا: إٓ يمٚمَّف اًمٚمٞمؾ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ُم٤م و ٤ٌّمب سم  سمـ ظم

 يمٚمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقَل  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقَل  ُمع سمدراً  ؿمٝمد ىمد ويم٤من - إَرتِّ 

 ًمف ىم٤مل صالشمف: ُمـ ؾمٚمَّؿ ومٚمام اًمٗمجر، ُمع يم٤من طمتكش يمٚمٝم٤م صاله٤م ًمٞمٚم٦م ذم: ًمٗمظ وذم»

 رأجتؽ ُم٤م صالة اًمٚمٞمٚم٦م صٚمٞم٧م ًم٘مد وأُمل: أن٧م سم٠ميب! اهلل رؾمقل ي٤م: إََرتِّ  سمـ ظم٤ٌمب

 وضمؾ قمز ريب ؾم٠مخ٧م[ وإين] وَرَه٥م، َرهَم٥ٍم  صالةُ  إهن٤م أضمؾ:: »وم٘م٤مل ٟمحقه٤م؟ صٚمٞم٧م

 سمف أهٚمؽ سمام ُّيٚمٙمٜم٤م ٓ أن ريب ؾم٠مخ٧م: واطمدة وُمٜمٕمٜمل اصمٜمتلم، وم٠مقمٓم٤مين ظمّم٤مل: صمالث

ٜم٦ٍَم: أُمتل ُّيٚمؽ ٓ أن: ًمٗمظ وذم» ىمٌٚمٜم٤م إُمؿ ًَ  .وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م سم

 وؾم٠مخ٧م. وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م همػمٟم٤م: ُمـ قمدواً  قمٚمٞمٜم٤م ُئْمِٝمرَ  ٓ أن وضمؾ قمز ريب وؾم٠مخ٧م

ٜم٤م ٓ أن ريب ًَ  .شوَمَٛمٜمََٕمٜمِْٞمَٝم٤م ؿِمَٞمٕم٤ًم: ُيْٚمٌِ
 ؾمٜمتف ظمالف ٕنف هم٤مًم٤ًٌم: أو دائامً  يمٚمف اًمٚمٞمؾ إطمٞم٤مءُ  ُيٙمره وهمػِمهِ  احلدي٨م وهلذا

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم ،ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مشمف ح٤م أومْمؾ: اًمٚمٞمؾ إطمٞم٤مء يم٤من وًمق ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمّمٌح يّمكم ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمٙم٨م أنف اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ روي سمام شمٖمؽم وٓ

 اًمرد» ذم اًمٗمػموزأب٤مدي اًمٕمالُم٦م ىم٤مل سمؾ قمٜمف:[ ًمف] أصؾ ٓ مم٤م وم٢مٟمف اًمٕمِم٤مء: سمقوقء

 إمم ٟمًٌتٝم٤م يٚمٞمؼ ٓ اًمتل اًمقاوح٦م إيم٤مذي٥م مجٚم٦م ُمـ هذاش: »44/0ش »اعمٕمؽمض قمغم

 وٓ سم٤مٕومْمؾ، ي٠ميت أن اإلُم٤مم هذا سمٛمثؾ إومم ويم٤من شُمذيمر، ومْمٞمٚم٦م هذا ذم ومام اإلُم٤مم،

 ـمقال ؾمٝمر أنف صح إن هذا. وأيمٛمؾ وأتؿ أومْمؾ صالة ًمٙمؾ اًمٓمٝم٤مرة دمديد أن ؿمؽ

ًمٞم٦م ؾمٜم٦م أرسمٕملم اًمٚمٞمؾ  سمٕمض ظمراوم٤مت ُمـ وهق أؿمٌف، سم٤معمح٤مل أُمر وهذا! ُمتقا

 ش.ُمٙمذوب ذًمؽ ويمؾ وهمػمه، طمٜمٞمٗم٦م أيب ذم ىم٤مًمقه اجلٝم٤مل، اعمتٕمّمٌلم

ٜم٦َم: »وىمقًمف ًَ  .صمقسم٤من طمدي٨م ذم يمام قم٤مُم٦م:: أيش: سم

 ذم ومٞمٙمقن ىمحط: وىمع إن سمؾ يٕمٛمٝمؿ، سم٘محط ُّيٚمٙمٝمؿ ٓ: أي: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 «.ٟمٕمٛمف مجٞمع قمغم واًمِمٙمر احلٛمد ومٚمٚمف. اإلؾمالم سمالد سم٤مىمل إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يًػمة ٟم٤مطمٞم٦م



 055 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 .ملسو هيلع هللا ىلص أُمتف قمغم: أي :شقمٚمٞمٜم٤م ُئمٝمر ٓ أن: »ىمقًمف
 سمحٞم٨م قمٚمٞمٝمؿ ُيًٚمَّط ٓ أن: واعمراد. اًمٙمٗمر ومرق ُمـ: أي :شهمػمٟم٤م ُمـ»

 أنٗمًٝمؿ: ؾمقى ُمـ قمدواً  قمٚمٞمٝمؿ يًٚمط ٓ وأن: » صمقسم٤من رواي٦م ذم يمام يًت٠مصٚمٝمؿ:

 .وأصٚمٝمؿ مج٤مقمتٝمؿ: أي :شسمٞمْمتٝمؿ ومٞمًتٌٞمح
 .احلرب ُمٕم٤مرك ذم خيٚمٓمٜم٤م ٓ: أي اًم٤ٌمء: سمٙمنش: ُيٚمًٌِٜم٤م: »ىمقًمف
 .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ خمتٚمٗملم ومرىم٤مً ش: ؿمٞمٕم٤مً »

 يمٚمٞم٦م: ًمٞم٧ًم اعمدقمق قملم سم٢مقمٓم٤مء آؾمتج٤مسم٦م أن وومٞمف: »اًمًٜمدي ىم٤ملش: ومٛمٜمٕمٜمٞمٝم٤م»

ئط ِت٘مؼ ُمع شمتخٚمَّػ ىمد سمؾ  .شاًمدقم٤مء ذا
 ([2/531) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 يصبح حتك وترديدها بآية الؾقؾ يف الؼقام

هْبُؿْ  إِنْ : ▬وهل أصٌح طمتك يردده٤م سمآج٦م ًمٞمٚم٦م ىم٤مم و ُؿْ  شُمَٕمذِّ ٤ٌَمُدكَ  وَم٢ِمهنَّ  شَمْٖمِٗمرْ  َوإِنْ  قِم

 ،[يدقمق وهب٤م يًجد، وهب٤م يريمع، هب٤م] :ش008: 5♂ »احلَِٙمٞمؿُ  اًمَٕمِزيزُ  َأن٧َم  وَم٢ِمٟمََّؽ  هَلُؿْ 

 أي٦م هذه شم٘مرأ  زًم٧َم  ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: قمٜمف اهلل ريض ذر أبق ًمف ىم٤مل أصٌح: ومٚمام]

 اًم٘مرآن اهلل قمٚمََّٛمؽ وىمد] ،[هب٤م وشمدقمق] ،[هب٤م وشمًجد هب٤م، شمريمع أصٌح٧م: طمتك

 وضمؾ قمز ريب ؾم٠مخ٧م إين: »ىم٤مل[. ]قمٚمٞمف؟ ًَمَقضَمْدَٟم٤م سمٕمُْمٜم٤م: هذا ومٕمؾ ًمق] ،[يمٚمف

 .ش ؿمٞمئ٤مً  سم٤مهلل ينمك ٓ عمـ اهلل ؿم٤مء إن َٟم٤مِئَٚم٦مٌ  وهل وم٠مقمٓم٤مٟمٞمٝم٤م، ُٕمتل: اًمِمٗم٤مقم٦م
 ([2/534) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف اإلخالص شقرة قراءة فضؾ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ▬ إٓ ي٘مرأ  وٓ اًمٚمٞمؾ، ي٘مقم ضم٤مراً  زم إن! اهلل رؾمقل ي٤م: رضمؾ ًمف ىم٤مل و  اّللَّ

ُٚمٝم٤م يم٠منف -[قمٚمٞمٝم٤م يزيد ٓ[ ]يردده٤م] :ش4: 002♂ »َأطَمدٌ  : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل! ؟- ُيَ٘مٚمِّ



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   056   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ش. اًم٘مرآن صمٚم٨م ًمتٕمدل إهن٤م! سمٞمده ٟمٗمز واًمذي»
 ([2/538) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 يؽقن الؼرآن قراءة أثـاء عذابة مـ والتعقذ فضؾف مـ اهلل شمال

 الؾقؾ صالة يف

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :اًم٘مراءة أثٜم٤مء يًتح٥م ومم٤م

 أن رمح٦م سمآج٦م ُمر إذا همػمه٤م أو اًمّمالة ذم ىمرأ  ُمـ ًمٙمؾ يًـ: اًمٜمقوي ىم٤مل: »ىمقًمف

 . ..ش.ُمر وإذا ومْمٚمف ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ي٠ًمل

 سمٕمد اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر طمذيٗم٦م طمدي٨م ذم يمام اًمٚمٞمؾ صالة ذم ورد إٟمام هذا: ىمٚم٧م

 سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٞمف اًمتقؾمع وقمدم اًمقارد قمٜمد اًمقىمقف اًمّمحٞمح آشم٤ٌمع ومٛم٘مت٣م ىمٚمٞمؾ

 سمؾ ًمٜم٘مؾ ومٕمٚمف وًمق ملسو هيلع هللا ىلص ًمٗمٕمٚمف أجًْم٤م اًمٗمرائض ذم ُمنموقًم٤م ذًمؽ يم٤من ًمق وم٢مٟمف واًمرأي،

 .خيٗمك ٓ يمام اًمٜمقاومؾ ذم ذًمؽ ٟمٗمؾ ُمـ أومم ٟم٘مٚمف ًمٙم٤من

 ي٠ميت ومٞمام قمٚمٞمف سمٜمٞم٧م اًمذي إصؾ هٜم٤م ذيمرشمف اًمذي هذا يٜم٤مىمض ٓ أنف واقمٚمؿ

ٟمٜم٤م سمٕمض فمـ يمام إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذقمٞم٦م  ذم اعمجتٝمديـ إظمقا

ه - اًمنميػ احلدي٨م ظمدُم٦م /  8/  2 سمت٤مريخ إزم يمت٥م ُم٤م مجٚم٦م ذم - ظمػما  اهلل ضمزا

 ذًمؽ يم٤من ًمق وم٢مٟمف: »سم٘مقزم إًمٞمف أذت ُم٤م وهق هٜم٤م اًمٗمرق دًمٞمؾ ًم٘مٞم٤مم وذًمؽ 0397

 واًمدواقمل اهلٛمؿ ٕن وذًمؽ اًمخ. ..ش  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٗمٕمٚمف أجْم٤م اًمٗمرائض ذم ُمنموقم٤م

 اح٤مٟمع اًمدًمٞمؾ ُمع ومقىمٗمٜم٤م. ملسو هيلع هللا ىلص يٗمٕمٚمف مل أنف قمغم دل يٜم٘مؾ مل ومٚمام ُمثٚمف ٟم٘مؾ قمغم شمتقومر

 اًمتٛمًؽ هق وإٟمام هلل واحلٛمد شمٜم٤مىمض ٓ أنف ومٔمٝمر إًمٞمف اعمِم٤مر سم٤مٕصؾ إظمذ ُمـ هٜم٤م

 .أقمٚمؿ واهلل. اعم٠ًمختلم سملم سم٤مًمتٗمريؼ اعمٚمزم سم٤مًمدًمٞمؾ

 ([085) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 057 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 أيات بعض عـد يؼال فقام ورد ما

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

ُ  َأَخٞمَْس : ▬ىمرأ  ُمـ ًمٙمؾ ويًتح٥م: »ىمقًمف  سمغم: ي٘مقل أن♂ احْل٤َميمِِٛملمَ  سم٠َِمطْمَٙمؿِ  اّللَّ

♂ اعْمَْقشَمك حُيْٞمَِل  َأنْ  قَمغَم  سمَِ٘م٤مدِرٍ  َذًمَِؽ  َأَخٞمَْس : ▬ىمرأ  وإذا اًمِم٤مهديـ ُمـ ذًمؽ قمغم وأن٤م

: ىم٤مل وإذا. سم٤مهلل آُمٜم٧م: ىم٤مل♂ ُي١ْمُِمٜمُقنَ  سَمْٕمَدهُ  طَمِدي٨ٍم  وَم٠ٌَِميِّ : ▬ىمرأ  وإذا. أؿمٝمد سمغم: ىم٤مل

ٌِِّح ▬ قَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم ْٕ  ش. إقمغم ريب ؾمٌح٤من: ىم٤مل♂ ا

: أىمقل وًمذًمؽ ٓ؟ أم صم٤مسمت٤م يم٤من إذا وُم٤م ٓ أم واردا ذًمؽ يم٤من إذا ُم٤م يٌلم مل: ىمٚم٧م

 ذم خمرج وهق وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ صم٤مسم٧م ومّمحٞمح ُمٜمف اًمتًٌٞمح مجٚم٦م أُم٤م

 .826ش داود أيب صحٞمح»

 َواًمتِّلمِ ▬ ُمٜمٙمؿ ىمرأ  ُمـ: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ومٝمق ىمٌٚمف ُم٤م وأُم٤م

ْيُتقنِ  ُ  َأَخٞمَْس : ▬آظمره٤م إمم وم٤مٟمتٝمك♂ َواًمزَّ  .اًمخ. ..ش سمغم: ومٚمٞم٘مؾ♂ احْل٤َميمِِٛملمَ  سم٠َِمطْمَٙمؿِ  اّللَّ

 056ش داود أيب وٕمٞمػ» ذم وسمٞم٤مٟمف يًؿ مل رضمؾ وومٞمف وهمػمه داود أبق أظمرضمف

 .861ش اعمِمٙم٤مة»و

 :ىم٤مل قم٤مئِم٦م أيب سمـ ُمقؾمك رواه اًم٘مٞم٤مُم٦م آي٦م ذمش سمغم: »ىمقًمف ُمٜمف صح ًمٙمـ

 حُيْٞمَِل  َأنْ  قَمغَم  سمَِ٘م٤مدِرٍ  َذًمَِؽ  َأَخٞمَْس : ▬ىمرأ  إذا ويم٤من سمٞمتف ومقق يّمكم رضمؾ يم٤من

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتف: وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـ وم٠ًمخقه ومٌغم ؾمٌح٤مٟمؽ: ىم٤مل♂ اعْمَْقشَمك

 هق شمييمام ٓ وضمٝم٤مًمتف صح٤ميب وهق اًمرضمؾ قمـ صحٞمح سمًٜمد داود أبق أظمرضمف

 .827 رىمؿش داود أيب صحٞمح» ذم ظمرضمتف وًمذًمؽ اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمروف

 ([085) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   058   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

  الِقْترِ  صالة يف الؼراءة

ٌِِّح : ▬سمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  وذم ،ش09: 87♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬سمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬اًمث٤مًمث٦م وذم ،ش6: 019♂ »اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ ♂ َأطَمدٌ  اّللَّ

 .ش4: 002»
 َأقُمقذُ  ىُمْؾ ▬ و ،ش5: 003♂ »اًمَٗمَٚمِؼ  سمَِربِّ  َأقُمقذُ  ىُمْؾ : ▬أطمٞم٤مٟم٤مً  إًمٞمٝم٤م يْمٞمػ ويم٤من

٤مء» ُمـ آي٦م سمٛمئ٦م اًمقشمر ريمٕم٦م ذم ىمرأ : »وُمرةش. 6: 004♂ »اًمٜم٤َّمسِ  سمَِربِّ  ًَ : 4ش »اًمٜمِّ

 ش. 543- 539 صش. »067
 ذم[ واإلظمالص واًمٙم٤مومرون إقمغم] اًمثالث اًمًقر هبذه اًم٘مراءة اظمت٤مر وىمد

ش 2/326» اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه -شُم٤ًمئٚمف» ذم قمٜمف داود أبق رواه يمام - أمحد اإلُم٤مم اًمقشمر

 اعمٕمقذشملم ىمراءة سمٕمْمٝمؿ واؾمتح٥م سمٕمدهؿ، وُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ▬ سمٕمد  ♂. َأطَمدٌ  اّللَّ

 ،ش4/23ش »اعمجٛمقع» ذم يمام اًمِم٤مومٕمٞم٦م: هبام اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد

 .شوداود ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف اًمٕمٚمامء، مجٝمقر قمـ قَمٞم٤ِمٌض  اًم٘م٤ميض وطمٙم٤مه: »ىم٤مل
 قمـ ُم٤مًمؽ وؾمئؾش: »027» ٟمٍم اسمـ ىم٤مل صمؿش. 009» ٟمٍم اسمـ واظمت٤مره: ىمٚم٧م

 ذم هب٤م أىمرأ  وأن٤م اًمقشمر، ذم سم٤معمٕمقذات ي٘مرؤون اًمٜم٤مس زال ُم٤م: وم٘م٤مل اًمقشمر؟ ذم اًم٘مراءة

ٌِِّح : ▬سمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ي٘مرأ  أن يًتحٌقن يم٤مٟمقا : ؾمٗمٞم٤من وقمـ. اًمقشمر  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،♂إقَْمغَم  ُ  ُهقَ  ىُمْؾ : ▬اًمث٤مًمث٦م ذم ي٘مرأ  صمؿ ،♂اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ  اّللَّ

 .أضمزأك اًمًقر: هذه همػم ىمرأت وإن♂. َأطَمدٌ 

ٌِِّح : ▬سمـ اًمقشمر ذم ي٘مرأ  أن ٟمخت٤مر: اهلل رمحف أمحد وىم٤مل ٤َم َي٤م ىُمْؾ ▬ و ،♂ؾَم  َأُّيُّ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ▬ و♂ اًمَٙم٤مومُِرونَ   ٓ وملَ : وم٘م٤مل اًمقشمر؟ ذم اعمٕمقذشملم ي٘مرأ : وؾمئؾ♂. َأطَمدٌ  اّللَّ

 .ـها!. ي٘مرأ؟
 ([2/539) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 059 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

 القتر بعد الركعتني يف الؼراءة

 و ،ش8: 99♂ »إَْرُض  ُزًْمِزًَم٧ِم  إَِذا: ▬ومٞمٝمام ي٘مرأ  ومٙم٤من اًمقشمر: سمٕمد اًمريمٕمت٤من وأُم٤م

٤َم َي٤م ىُمْؾ ▬  ش. 6: 019♂ »اًمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ
 صحٞمح» ذم أجْم٤مً  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من صمٌت٧م ىمد أنف اقمٚمؿ :فائدة

 ُمـ» وهمػمهؿ ،شصحٞمح طمًـ سمًٜمد طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م، واسمـ» ،ش2/069ش »ُمًٚمؿ

 .شوشمراً  سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمٙمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شمٜم٤مومٞم٤من ومه٤م ،شملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف
 .ُم٤مضمف اسمـ إٓ اًمًت٦م رواه

 ًمٞمس هذا إُمر وأن ًمٚمجقاز، سمٞم٤مٟم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤ًم: ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف وم٤مًمٔم٤مهر

 .ًمٚمقضمقب
 ش. 4/06ش »اعمجٛمقع» ويراضمع. أقمٚمؿ واهلل
 سم٤مًمٗمٕمؾ، إُمر وم٤مًمت٘مك اًمقشمر: سمٕمد سم٤مًمريمٕمتلم ي٠مُمر صحٞمح طمدي٨م قمغم وىمٗم٧م صمؿ

 ومال آؾمتح٤ٌمب: قمغم حيٛمؾ إول وإُمر. مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٜم٤مس اًمريمٕمتلم ُمنموقمٞم٦م وصم٧ٌم

 . شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمدش. 0993ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم ظمرضمتف وىمد. ُمٜم٤موم٤مة
 ([2/544) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلؿعة صالة يف الؼراءة

 وذم ،ش00: 62ش »اجلُُٛمَٕم٦م» سمًقرة إومم اًمريمٕم٦م ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»

 .ش00: 63♂ »اعمُٜم٤َمومُِ٘مقنَ  ضَم٤مَءكَ  إَِذا: ▬إظمرى
 .ش26: 88♂ »اًمَٖم٤مؿِمٞم٦َمِ  طَمِدي٨ُم  َأت٤َمكَ  َهْؾ : ▬- سمدهل٤م - ي٘مرأ  شم٤مرة و

ٌِِّح : ▬إومم ذم ي٘مرأ » وأطمٞم٤مٟم٤مً  : اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،ش09: 87♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 .ش26: 88♂ »َأت٤َمكَ  َهْؾ ▬



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   061   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 شم٤مرة ومٕمؾ وأنف واؾْمتِٜم٤َمٟمِف، اًمٙمؾ ضمقاز قمغم حمٛمقل آظمتالف هذا: »اًمًٜمدي ىم٤مل

 ش.اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م ذم شمٕم٤مرض ومال ذاك: وشم٤مرة هذا

 يمؾ ُمـ ي٘مرأ  أن يًتح٥م وٓ يمٚمف، ذًمؽ قمٜمف وصم٧ٌمش: »0/044» اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 إئٛم٦م وضمٝم٤مل اًمًٜم٦م، ظمالف وم٢مٟمف اًمريمٕمتلم: ذم إطمدامه٤م ي٘مرأ  أو سمٕمْمٝم٤م، ؾمقرة

 .شذًمؽ قمغم يداوُمقن
 ([2/545) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 العقديـ صالة يف الؼراءة

ٌِِّح : ▬إومم ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»  وذم ،ش09: 87♂ »إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

♂ اعَمِجٞمدِ  َواًمُ٘مْرآنِ . ق: ▬سمـ ومٞمٝمام ي٘مرأ » وأطمٞم٤مٟم٤مً ش ش. 26: 88♂ »َأت٤َمكَ  َهْؾ : ▬إظمرى

سَم٧ِم ▬ و ،ش45: 51» ٤مقَم٦مُ  اىْمؽَمَ ًَّ  .ش55: 54♂ »اًم
ُـّ  أنف وُمقاوم٘مٞمف ًمٚمِم٤مومٕمل دًمٞمؾ احلدي٨م وذمش: ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل  اًم٘مراءة شُمً

 .اًمٕمٞمديـ ذم هبام

 سم٤مًمٌٕم٨م، اإلظم٤ٌمر ُمـ قمٚمٞمف اؿمتٛمٚمت٤م ح٤م ىمراءهتام ذم واحلٙمٛم٦م: اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 ًمٚمٕمٞمد اًمٜم٤مس سمروز وشمِمٌٞمف اعمٙمذسملم، وإهالك اح٤موٞم٦م، اًم٘مرون قمـ واإلظم٤ٌمر

 .ـها. ُمٜمتنم ضمراد يم٠مهنؿ إضمداث ُمـ وظمروضمٝمؿ ًمٚمٌٕم٨م، سمؼموزهؿ
ٌِِّح : »ىمراءة اؾمتح٤ٌمب إمم اًمٕمٚمامء أيمثر وذه٥م  طمدي٨م قمغمش اًمَٖم٤مؿِمَٞم٦مِ » وش ؾَم

 .رؿمد ٓسمـش 0/071ش »اًمٌداي٦م» ذم يمام وهمػمه: اًمٜمٕمامن

شمر: »ىم٤مل  ش.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ شمقا

 .شؾمٜم٦م يمٚمٞمٝمام إن: »احلديثلم ذيمر أن سمٕمدش 08 -4/07ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل
 .هبذا وشم٤مرة هبذا، شم٤مرة، ومٞم٠ميت شمٕم٤ممم: اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق وهذا

 ([2/551) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 060 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  اًم٘مراءةُ  

 اجلـازة صالة يف الؼراءة

  [ ش. وؾمقرةش ]اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  أن اًمًٜم٦م»

 ([2/553) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلـازة صالة يف الػاحتة بعد شقرة قراءة

 ُمع ؾمقرة ىمراءة ُمنموقمٞم٦م ومٞمفش: »4/53» اًمِمقيم٤مين ىم٤ملش: وؾمقرة: »ىمقًمف

 ُمـ ظم٤مرضم٦م زي٤مدة ٕهن٤م ذًمؽ: إمم اعمّمػم قمـ حمٞمص وٓ اجلٜم٤مزة، صالة ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم»

 ذم اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨ُم  اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمًقرة ىمراءة وضمقَب  وي١ميد صحٞمح، خمرج

 .ـهاش. صالة يمؾ ذم فم٤مهرة وم٢مهن٤م اًمّمالة: يمت٤مب ُمـش ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة وضمقب سم٤مب»
 وهق» -ش اعمجٛمقع» ذم يمام ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م: وضمف هق ىمّمػمة ؾمقرة ىمراءة واؾمتح٤ٌمب

 .- ؾمٞم٠ميت يمام - وصححف. احلدي٨م هبذا ًمف واؾمتدل ،- شاحلؼ اًمقضمف

 ([2/553) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلـازة صالة يف الػاحتة قراءة

: ىم٤مل صمؿ اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م وم٘مرأ  ضمٜم٤مزة قمغم صغم أنف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اإلُم٤مم ذيمر]

 اجلٜم٤مزة قمغم واًمّمالة[: ىم٤مل أن إمم احلدي٨م صح٦م قمغم وشمٙمٚمؿ. ؾمٜم٦م أهن٤م ًمتٕمٚمٛمقا 

 وسمفش. اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م سم٘مراءة إٓ صالة ٓ» طمدي٨م قمٛمقم ذم شمدظمؾ ومٝمل ىمٓمٕم٤ًم: صالة

: سم٘مقًمف ومٝمق اجلٜم٤مزة، صالة ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة وضمقب قمغم وهمػمهؿ احلٜم٤مسمٚم٦م اؾمتدل

 مم٤م وهذا اجلٜم٤مزة، ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد اًمًقرة ىمراءة ُمنموقمٞم٦م قمغم أجْم٤مً  يدلش زاد ومام»

 ش. 4/53ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره

 مجٝمقر ىم٤مًمف اًمذي اًمّمحٞمح اعمذه٥م إٟمفش: »5/232ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .شواعمحدصملم إصقًمٞملم ُمـ وهمػمهؿ إصقل، ذم أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   062   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 هذا ؾمقى يمثػمة أطم٤مدي٨مش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ اجلٜم٤مئز قمغم اًم٘مراءة وذم هذا،

 ؾمٌٕم٦م قمـ وهل ،ش2/271ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» قمغمش اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ؾم٤مىمٝم٤م وىمد احلدي٨م،

 ،ش4/52ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمٕمْمٝم٤م وذيمر قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 اسمـ ىمقل أن ٟمٕمٚمؿ وُمٜمف. سمٕمْم٤مً  ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م ًمٙمـ وٕمػ، ُمـ ختٚمق ٓ وأؾم٤مٟمٞمده٤م

 ُم٤م وي٠ميت. سمّمقاب ًمٞمسش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًم٘مراءة شمث٧ٌم وملش: »0/459» اهلامم

 .اجلٜم٤مزة ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة اًمًٜم٦م أن قمغم شمدل وهل قمٚمامئٜم٤م، سمٕمض ُمـ خي٤مًمٗمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ىمقل وهق إومم، اًمتٙمٌػمة سمٕمدش اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ ي٘مرأ  أن خيت٤مرون وهمػمهؿ:

 .وإؾمح٤مق وأمحد، اًمِم٤مومٕمل،

 اهلل، قمغم اًمثٜم٤مء هق إٟمام اجلٜم٤مزة: قمغم اًمّمالة ذم ي٘مرأ  ٓ: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وىم٤مل

 أهؾ ُمـ وهمػمه اًمثقري ىمقل وهق ًمٚمٛمٞم٧م، واًمدقم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة

 .شاًمٙمقوم٦م

 قمغم ىمراءة ٓش: »065ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم ىم٤مل قمٚمامئٜم٤م، ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 ش.اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق اجلٜم٤مزة،

 إمم إؿم٤مرة ومٞمٙمقن اعمٓمٚم٘م٦م: ًمٚمٛمنموقمٞم٦م ٟمٗمٞم٤مً  يٙمقن أن حيتٛمؾ: احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل

ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة يٙمره: ىم٤مًمقا  طمٞم٨م اعمت٠مظمريـ: أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمثػم سح وسمف. اًمٙمراه٦م

 .اجلٜم٤مزة صالة ذم
 يٙمقن ومال ًمٚمزوُمف، ٟمٗمٞم٤مً  يٙمقن أن وحيتٛمؾ. سمف سم٠مس ٓ اًمدقم٤مء: سمٜمٞم٦م ىمرأ  ًمق: وىم٤مًمقا 

 .اجلقاز ٟمٗمل ومٞمف
ٌُالزم طمًـ ُم٤مل وإًمٞمف ْٟم ُ : ؾماّمه٤م رؾم٤مًم٦م صٜمػ طمٞم٨م أصح٤مسمٜم٤م: ُمت٠مظمري ُمـ اًمنمُّ

 ُمـ قمغم ومٞمٝم٤م ردَّ ش ش. اًمٙمت٤مب أم: »سمـ اجلٜم٤مزة صالة ذم اًم٘مراءة حلٙمؿ اعمًتٓم٤مب اًمٜمٔمؿ»

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت إومم: هق وهذا. ؿم٤مومٞم٦م سمدٓئؾ اًمٙمراه٦م ذيمر

 .وأصح٤مسمف



 063 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ  

. هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وُمٜمٝم٤م آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذيمر صمؿ

 سملم إُمر وسم٤مجلٛمٚم٦م:: »ىم٤مل صمؿ وقمدُمٝم٤م، اًم٘مراءة ذم اًمّمح٤مسم٦م قمـ أصم٤مر سمٕمض ذيمر صمؿ

 إُمر هم٤مي٦م سمؾ سم٤مًمٙمراه٦م، احلٙمؿ إمم ؾمٌٞمؾ ومال صم٤مسم٧م: اًم٘مراءة وٟمٗمس خمتٚمػ، اًمّمح٤مسم٦م

 .ـهاش. ٓزُم٤مً  يٙمقن ٓ أن

 همػمه٤م ُمـ وأطمًـ َأْومَم ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» شمٙمقن أن يٜمٌٖمل: »اًمًٜمدي احلًـ أبق وىم٤مل

: ىم٤مًمقا  أهنؿ إٓ قمٚمامئٜم٤م، حم٘م٘مل ُمـ يمثػمٌ  هذا وقمغم. ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمٜمع وضمف وٓ. إدقمٞم٦م ُمـ

 .اًم٘مراءة سمٜمٞم٦م ٓ واًمثٜم٤مء: اًمدقم٤مء سمٜمٞم٦م ي٘مرأ 
 ًمٚمتقومٞمؼ ُمٜمٝمؿ حم٤موًم٦م يٙمقن أن إٓ! مهللا قمٚمٞمف: هلؿ دًمٞمؾ ٓ مم٤م اًم٘مٞمد وهذا: ىمٚم٧م

- سم٤مًمًٜم٦م وإظمذ. ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ومٞمٝم٤م صمٌقهت٤م وسملم. اجلٜم٤مزة قمغم ىمراءة ٓ: أئٛمتٝمؿ ىمقل سملم

 .أطمرى وسم٤مٓشم٤ٌمع أومم، -قمٜمٝم٤م ظم٤مرضمل ىمٞمد أي سمدون
 ىمٞم٤مؾم٤مً  اجلٜم٤مزة: صالة ذم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ىمراءة أثٌتقا  أهنؿ قمٚمامئٜم٤م همرائ٥م وُمـ

ش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة وَٟمَٗمقا ! ىمراءشمف ذم طمدي٨م أي ي٠مت مل أنف ُمع اعمٕمٝمقدة، اًمّمٚمقات قمغم

 قمٜمف ذًمؽ صمٌقت ُمع اعمٕمرووم٦م، اًمّمٚمقات ذم ىمراءهت٤م قمغم ذًمؽ ي٘مٞمًقا  ومل واًمًقرة،

 .ملسو هيلع هللا ىلص
 وٓ ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمد اًمًقرة ىمراءة صمٌقُت  اًم٘مٞمدَ  ذًمؽ يدومع ومم٤م! ُمٜمّمٗم٤مً  ومت٠مُمؾ

 يمًقرة ومٞمٝم٤م: دقم٤مء ٓ اًمًقر أيمثر ٕن :شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمف ىمٞمدوا ُم٤م سمٛمثؾ شم٘مٞمٞمده٤م يٕم٘مؾ

 .ُمثالً ش اإِلظْمالص»
 ([2/556) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إوىل التؽبرة بعد تؽقن الػاحتة قراءة

٤موَمَت٦مً [ اًمٗم٤مِت٦م أي] ومٞمٝم٤م خي٤موم٧م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٤من  .إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد خُمَ

 .إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد اًم٘مراءة أن قمغم وم٤مشمٗم٘مقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م: سمف اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م ىمد
 اًمدقم٤مء قمـ أمحد ؾم٠مخ٧مش: »053»ش ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق ىم٤مل أمحد: ىمقل وهق



ءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ   064   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

 ُم٤مذا؟ اًمث٤مٟمٞم٦م ذم: ىمٚم٧م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟شاًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م: »سمـ إومم ذم: ىمٚم٧م: اعمٞم٧م قمغم

 ذم: ىمٚم٧م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل ًمٚمٛمٞم٧م؟ اًمدقم٤مء اًمث٤مًمث٦م ذم: ىمٚم٧م. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم: ىم٤مل

 .ـهاش. شمًٚمِّؿ صمؿ شمدقمق: ىم٤مل أؾمّٚمؿ؟ صمؿ أدقمق: أو أؾمّٚمؿ؟ اًمراسمٕم٦م

 ([2/561) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 جيفر أم اجلـازة صالة يف بالػاحتة ي ِّس هؾ

ر ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م أن قمغم اشمٗم٘مقا   سم٤مًمٚمٞمؾ: يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام واظمتٚمٗمقا  اًمٜمٝم٤مر، ذم اإلها

ر وم٘مٞمؾ  .اجلٝمر يًتح٥م: وىمٞمؾ أجْم٤ًم، سم٤مإلها
 سم٤مجلٝمر: اًم٘م٤مئٚملم سمٙمثرة يٖمؽم وٓ. إوُل : واعمذه٥ُم ش: »5/234» اًمٜمقوي ىم٤مل

ش: اعمختٍم» ذم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وفم٤مهر أظمريـ، إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  ىمٚمٞمٚمقن ومٝمؿ

ر:  يٗمؽمىم٤من: يم٤مٟم٤م وًمق واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ سملم يٗمرق ومل. اًم٘مراءة وخيٗمل: ىم٤مل ٕنف اإلها

 [. خمتٍماً  ـه. اش]ذيمرٟم٤مه اًمذي أُم٤مُم٦م أيب سمحدي٨م ًمف وحيت٩م. ًمذيمره

 ([2/560) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 

 ّحتطني القساٛٗ تستٔل  

 بَا الصْت





ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   067 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 ذلؽ وفضؾ هبا الصقت وحتسني   الؼراءةِ  َتْرتقؾ  

 : 67 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

ا ٓ شمرشمٞمال، اًم٘مرآن يرشمؾ أن واًمًٜم٦م  طمروم٤م، طمروم٤م ُمٗمنة ىمراءة سمؾ قمجٚم٦م، وٓ هذًّ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م إطمٙم٤مم طمدود ذم سمف ويتٖمٜمك سمّمقشمف، اًم٘مرآن ويزيـ

 .اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم قمغم وٓ اعمٌتدقم٦م، إحل٤من قمغم سمف يتٖمٜمك وٓ سم٤مًمتجقيد،

 :اًمّمٗم٦م أصؾ

 سمؾ قَمَجَٚم٦ًم: وٓ َهّذًا، ٓ شمرشمٞماًل: اًم٘مرآن يرشمؾ -شمٕم٤ممم اهلل أُمره يمام- ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 أـمقَل  ُمـ أـمقل شمٙمقن طمتك اًمًقرة: يرشمؾ يم٤من  طمتك طمروم٤ًم، طمروم٤مً  ُمٗمنة:  ىمراءة

 .ُمٜمٝم٤م
 اًمدٟمٞم٤م: ذم شمرشمؾ يمٜم٧م يمام ورشمؾ وارشمؼ، اىمرأ : اًم٘مرآن ًمّم٤مطم٥م ي٘م٤مل: »ي٘مقل ويم٤من

 .ششم٘مرؤه٤م آي٦م آظمر قمٜمد ُمٜمزًمؽ وم٢من

 ذح» ذم يمام. ُمٌٞمٜم٦م حم٘م٘م٦م ُمرشمٚم٦م: يٕمٜمل. يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م: أيش: طمروًم٤م طمروًم٤م»

 .شاًمِمامئؾ
: يمـ اًم٘مّمػمة اًمًقرة شمّمػم طمتك: أيش  ُمٜمٝم٤م أـمقَل  ُمـ أـمقل شمٙمقن طمتك»

ش. إَقْمَراف: »يمـ قمٜمف ظمٚم٧م ـمقيٚم٦م ُمـ أـمقل -اًمؽمشمٞمؾ قمغم ٓؿمتامهل٤م- ُمثالً ش إَنَْٗم٤مل»

 .ًمٚمٛمٜم٤مويش اًمِمامئؾ ذح» ذم يمذا. إمج٤مع وهق اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة شمرشمٞمؾ ٟمدب وومٞمف
 ([2/562) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼراءة؟ كثرة مع الِّسعة: أو الؼراءة، وقؾة الستقؾ: أفضؾ أهيام

 يمثرة ُمع اًمنقم٦م: أو اًم٘مراءة، وىمٚم٦م اًمؽمشمٞمؾ: إومْمؾ أُّيام ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 اسمـ واظمت٤مره قم٤ٌمس، واسمـ ُمًٕمقد، اسمـ: إول إمم ومذه٥م ىمقًملم: قمغم اًم٘مراءة؟

 .ؾمػميـ



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م  068   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 يمت٤مب ُمـ طمروم٤مً  ىمرأ  ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف واطمتجقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م،: أظمر إمم وذه٥م

 .احلدي٨م. ..ش. أُمث٤مهل٤م سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م، سمف ومٚمف اهلل:
 [. 368 ص] اًمتٕمٚمٞمؼ ُمـش اًم٘مراءة» ذم ُم٣م وىمد

ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وشمٌٕمف ،ش0/025»ش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًم٘مقًملم سملم ومجع

ع ُمـ ًمٙمؾ أن: واًمتح٘مٞمؼ: »- ًمٚمح٤مومظ واًمٚمٗمظ - وم٘م٤مٓ :ش9/73»  واًمؽمشمٞمؾ اإلها

 واًمًٙمقن واحلريم٤مت احلروف ُمـ سمٌمء خيؾُّ  ٓ اعمنع يٙمقن أن سمنمط وَمْْمٍؾ: ضمٝم٦مَ 

 وشم٠مُمؾ: َرشّمَؾ  ُمـ وم٢من يًتقي٤م: وأن أظمر، أطمدمه٤م يٗمُْمؾ أن يٛمتٜمع ومال اًمقاضم٤ٌمت:

ٜم٦ٍَم، واطمدة سمجقهرة شمّمدق يمٛمـ  ًمٙمـ ضمقاهر، سمٕمدة شمّمدق يمٛمـ أهع: وُمـ ُُمَثٛمَّ

 يٙمقن وىمد إظُمري٤مت، ىمٞمٛم٦م ُمـ أيمثرَ  اًمقاطمدة ىمٞمٛم٦م شمٙمقن وىمد اًمقاطمدة، ىمٞمٛم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م

 .ـهاش. سم٤مًمٕمٙمس
 ([2/562) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼراءة يف ادد حروف مد

ؿِ » ومٞمٛمدش اعمد طمروف قمٜمد» ىمراءشمف يٛمد يم٤من و ًْ   سمِ
ِ
ـِ » ويٛمد ،شاّللَّ مْحَ  ويٛمد ،شاًمرَّ

طِمٞمؿِ »  .وأُمث٤مهل٤مش 45: 51ش »َٟمِْمٞمدٌ » و ،شاًمرَّ

 ([2/565) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أيات رؤوس عذ القققف

 .أي رؤوس قمغم ي٘مػ ويم٤من
 ([2/566) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   069 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 آية كؾ رأس عذ القققف السـة

، اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ اًمّمالة ذم ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م»

 .صحٞمحش. آي٦م وقمده٤م

 ورمش 2/052» واًمؽمُمذىش 2/44» اًمٌٞمٝم٘مك وقمٜمفش 4110» داود أبق أظمرضمف

 وأمحدش 232 ـ 2/230» واحل٤ميمؿش 008» واًمدارىمٓمٜمكش 2/030ش »اًمِمامئؾ»

 حيٞمك قمـ ـمرق ُمـش 8/2، 6/0 قش »اًم٘مراءات» ذم اًمداٟمك قمٛمرو وأبقش 6/312»

 ؾمئٚم٧م أهن٤م  قمٜمٝم٤م ُمٚمٞمٙم٦م أبك سمـ اهلل قمٌد قمـ ضمري٩م اسمـ طمدصمٜم٤م: ىم٤مل إُمقى ؾمٕمٞمد سمـ

 اًمرمحـ اهلل سمًؿ: آي٦م آي٦م ىمراءشمف ي٘مٓمع يم٤من: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمراءة قمـ

 .اًمديـ يقم ُم٤مًمؽ. اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ، اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد. اًمرطمٞمؿ

 أن ًمف يٜمٌٖمك ومم٤مش: 5/2» احلًـ اًمقىمػ شمٗمًػم سم٤مب» ذم اًمداٟمك قمٛمرو أبق ىم٤مل :فائدة

ى رءوس قمٚمٞمف ي٘مٓمع  ٓىمتْم٤مئٝمـ ومٞمٝمـ اًمت٤مم يقضمد ُم٤م وأيمثر، ُم٘م٤مـمع أنٗمًٝمـ ذم ٕهنـ، ٔا

 واًم٘مراء اًم٤ًمًمٗملم إئٛم٦م ُمـ مج٤مقم٦م يم٤من وىمد. اًم٘مّمص اٟم٘مْم٤مء أيمثرهـ واؾمتٌ٘م٤مء، اجلٛمؾ مت٤مم

، يمقهنـ ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م، سمٌٕمض سمٕمْمٝمـ يمالم شمٕمٚمؼ وإن، قمٚمٞمٝمـ اًم٘مٓمع يًتحٌقن اح٤مولم

 قمـ روى صمؿ  هن٤مي٤مهتـ دون أنٗمًٝمـ ذم اًمت٤مم اًمٙمالم ُمـ يم٤من ح٤م سمٛمِمٌٝم٤مت وًمًـ، ُم٘م٤مـمع

 يم٤من إذا إمم أطم٥م إٟمف: ي٘مقل ومٙم٤من، آي٦م يمؾ رأس قمغم يًٙم٧م يم٤من  أنف قمٛمرو أبك قمـ اًمٞمزيدى

 اؾمتٕمامًمف قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ سمذًمؽ أجْم٤م اًمًٜم٦م وردت وىمد، قمٜمده٤م يًٙم٧م أن آي٦م

 .احلدي٨م هذا ؾم٤مق صمؿ  اًمت٘مٓمٞمع

 .اعمًتٕم٤من وم٤مهلل، اًمزُم٤من هذا ىمراء أيمثر شمريمٝم٤م ؾمٜم٦م وهذه: ىمٚم٧م

 ([343) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 الؼراءة يف السجقع

عُ  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من  ؾمقرة ي٘مرأ  ٟم٤مىمتف، قمغم وهق اًمٗمتح يقم ومٕمؾ يمام صقشمف: ُيَرضمِّ

 .شآآآ: »هٙمذا شمرضمٞمٕمف ُمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد طمٙمك وىمد[. ًمٞمٜم٦م ىمراءةش ]49: 48ش »اًمَٗمْتِح »



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤مشمرشمٞمؾ   071   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مرا

ضِمْٞمع: ُِمـش: يرضمع: »ىمقًمف ْ  .اًمؽمَّ

. اًمؽمديد: وأصٚمف اًم٘مراءة، ذم احلريم٤مت رضوب شم٘م٤مرب هق: »احل٤مومظ ىم٤مل

 .ـهاش. احلٚمؼ ذم شمرديده: اًمّمقت وشمرضمٞمع

 طمّمؾ ملسو هيلع هللا ىلص واعمّمٓمٗمك واٟم٤ًٌمط، َأْرحيِٞم٦َّمٍ  قمـ هم٤مًم٤ٌمً  يٜمِم٠م وذًمؽ: »اعمٜم٤موي وىم٤مل

 .شاًمٗمتح يقم واومر طمظ ذًمؽ ُمـ ًمف
 مهزة صمؿ ؾم٤ميمٜم٦م، أخػ سمٕمده٤م ُمٗمتقطم٦م، هبٛمزةش: »آ آآ: »ىمقًمف ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ُمػمك قمٞمٜمف ُمثٚمف اًم٘م٤مري وٟم٘مؾ. اًم٘مرـمٌل قمـ ٟمحقهش 03/442» ذيمر صمؿش. أظمرى

: ىم٤مًمقا  صمؿ: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿش. ممدودات أخٗم٤مت صمالث أهن٤م وإفمٝمر: »ىم٤مل صمؿ ؿم٤مه،

 ذم اعمد أؿمٌع أنف: وأظمر. اًمٜم٤مىم٦م َهزِّ  ُمـ طمدث ذًمؽ أن: أطمدمه٤م أُمريـ: حيتٛمؾ

 أن ًمقٓ: ـمرىمف سمٕمض ذم وم٢منَّ  سم٤مًمًٞم٤مق: أؿمٌف اًمث٤مين وهذا. ذًمؽ ومحدث ُمقوٕمف:

 ش.اًمٜمٖمؿ: أي. اًمٚمحـ سمذًمؽ ًمٙمؿ ًم٘مرأت اًمٜم٤مس: جيتٛمع

 إمم اًمٜم٤مس ٟمٗمقس دمٛمع سم٤مًمؽمضمٞمع اًم٘مراءة أن إمم يِمػم هذا وىمقًمف» :اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 سمٚمذة اعَمُِمْقِب  اًمؽمضمٞمع اؾمتامع قمـ شمّمؼم شمٙم٤مد ٓ طمتك سمذًمؽ، وشمًتٛمٞمٚمٝم٤م اإلصٖم٤مء،

 قمغم زائداً  ىمدراً  اًمؽمضمٞمع ذم أن ئمٝمر واًمذي: احل٤مومظ ىم٤مل صمؿش. اعمٝمٞمٛم٦م احلٙمٛم٦م

 اهلل قمٌد ُمع سم٧مُّ : ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م قمـ إؾمح٤مق أيب ـمريؼ ُمـ داود أيب اسمـ ومٕمٜمد اًمؽمشمٞمؾ:

 يرومع ٓ طَمٞمِّف: ُمًجد ذم اًمرضمؾ ىمراءة ي٘مرأ  ومٙم٤من ىم٤مم، صمؿ ومٜم٤مم، داره، ذم ُمًٕمقد سمـ

ٛمعُ  صقشمف، ًْ ع وٓ ويرشمؾ طمقًمف، ُمـ وُي  .يرضمِّ

 شمرضمٞمع ٓ.. اًمتالوة ِتًلم: اًمؽمضمٞمع ُمٕمٜمك: مجرة أيب اسمـ حمٛمد أبق اًمِمٞمخ وىم٤مل

 .اًمتالوة ُم٘مّمقد هق اًمذي اخلِمقع شمٜم٤مذم اًمٖمٜم٤مء سمؽمضمٞمع اًم٘مراءة ٕن اًمٖمٜم٤مء:

 أهنؿ قمٚمؿ اًمًٚمػ: أطمقال شم٠مُمؾ وُمـش: »043 -2/042» اًم٘م٤مري اًمِمٞمخ ىم٤مل

 واًمتحًلم اًمتٓمري٥م، دون اعمخؽمقم٦م، سم٤مٕحل٤من اًم٘مراءة ذم اًمتّمٜمع ُمـ سمريئقن

 قمغم ـمٌٞمٕمتف أقم٤مٟمتف وإنْ  - حمٛمقداً  يم٤من وؾمجٞم٦َّم: ـمٌٞمٕم٦م ُمٜمف يم٤من ُم٤م أن وم٤محلؼ اًمٓمٌٞمٕمل:

 .سمف واًم٤ًمُمع اًمت٤مزم ًمِت٠مثُّرِ  -وشمزيلم ِتًلم زي٤مدة



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   070 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 هل ومٝمذه خمّمقص٦م: وأخح٤من اًمٖمٜم٤مء أصقات سمتٕمٚمؿ وشمّمٜمع شمٙمٚمػ ومٞمف ُم٤م وأُم٤م

 .شاخلٚمػ ُمـ وإت٘مٞم٤مء اًمًٚمػ يمرهٝم٤م اًمتل
 طُم٤ًمم قمـش 2/043ش »اًمِمامئؾ» ذم اًمؽمُمذي أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م :تـبقف

 ويم٤من اًمّمقت، طمًـ اًمقضمف طمًـ إٓ ٟمٌٞم٤مً  اهلل سمٕم٨م ُم٤م: ىم٤مل ىمت٤مدة قمـ ُِمَّمؽ   اسمـ

 طم٤ًمُم٤مً  وم٢من اٟم٘مٓم٤مقمف: ُمع ومٝمق. يرضمع ٓ ويم٤من اًمّمقت، طمًـ اًمقضمف طمًـ ٟمٌٞمٙمؿ

 .-شاًمت٘مري٥م» ذم يمام- يؽمك أن يٙم٤مد وٕمٞمػ: هذا

 . شاخلؼم هذا ُمٜم٤ميمػمه وُمـش: »اعمٞمزان» ذم ىم٤مل
 ([2/567) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  بالؼرآن الصقت بتحسني إمر

 وم٢من] سم٠مصقاشمٙمؿ: اًم٘مرآن زيٜمقا : »ومٞم٘مقل سم٤مًم٘مرآن: اًمّمقت سمتحًلم ي٠مُمر ويم٤من

 .[شطمًٜم٤مً  اًم٘مرآن يزيد احلًـ اًمّمقت

 ًمٚم٘مٚمقب سَمْٕم٨ٌم  إداء وضمقدة اًمّمقت سمحًـ أدائف وذمش: اًم٘مدير ومٞمض» ذم ىم٤مل

 .إًمٞمف واإلصٖم٤مء وشمدسمره اؾمتامقمف قمغم

 ُمراقم٤مة قمـ يٍمومف ومل اًمتجقيد، قمـ اًمتٖمٜمل خيرضمف مل إذا هذا: اًمتُّقْرسمِِْمتل ىم٤مل

 . يمراه٦مً  آؾمتح٤ٌمُب  قم٤مد ذًمؽ: إمم اٟمتٝمك وم٢من واحلروف، اًمٙمٚمامت ذم اًمٜمٔمؿ
 ([2/571) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالؼرآن الصقت حتسني فضؾ

 ُمـ[ سمف جيٝمر] سم٤مًم٘مرآن: اًمّمقت احلًـ اًمرضمؾ إمم َأَذَٟم٤مً  أؿمد هلل: »ي٘مقل ويم٤من

 .شاًم٘مٞمٜم٦م ص٤مطم٥م

 ([2/574) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م  072   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 بالؼرآن صقًتا الـاس أحسـ ِمـ

 ي٘مرأ: ؾمٛمٕمتٛمقه إذا اًمذي: سم٤مًم٘مرآن صقشم٤مً  اًمٜم٤مس أطمًـ ُمـ إن: »وي٘مقل

  ش.  اهلل خيِمك طمًٌتٛمقه
 ([2/575) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالؼرآن بالتغـل إمر

 واىمتٜمقه، وشمٕم٤مهدوه، اهلل، يمت٤مب شمٕمٚمَّٛمقا : »ومٞم٘مقل سم٤مًم٘مرآن: سم٤مًمتٖمٜمل ي٠مُمر ويم٤من

 ًمٞمس: »وي٘مقلش. اًمٕم٘مؾ ذم اعمخ٤مض ُمـ شمٗمٚمت٤مً  أؿمد هلق! سمٞمده ٟمٗمز ومقاًمذي سمف: وشمٖمٜمَّقا 

َـّ  مل ُمـ ُمٜم٤م  .ش.سم٤مًم٘مرآن يتٖم
 اًمّمقت، طمًـ] ًمٜمٌلش يم٠َمَذٟمِف: ًمٗمظ وذم»  َأِذنَ  ُم٤م ًمٌمء اهلل أذن ُم٤م: »وي٘مقل

 .[ شسمف جيٝمر] سم٤مًم٘مرآن: يتٖمٜمكش [ اًمؽمٟمؿ طمًـ: ًمٗمظ وذم»

 ًمٌمء اؾمتٛمع ُم٤م: أي :- اًمذال سمٙمن - أِذن: »اعمٜمذري احل٤مومظ ىم٤ملش: أذن: »ىمقًمف

ـ: أي سم٤مًم٘مرآن: شمٖمٜمك ُمـ إمم اهلل اؾمتٛمع يمام اًمٜم٤مس يمالم ُمـ ًِّ  وذه٥م. صقشمف سمف حُي

 .شُمردود وهق آؾمتٖمٜم٤مء، ُمـ أنف إمم وهمػمه قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من

 ذيمره٤م أىمقال: مخ٦ًم قمغمش اًمتٖمٜمل» ُمـ اعمراد ذم اظمُتٚمػ :شسم٤مًم٘مرآن يتٖمٜمك: »وىمقًمف

 اًمّمقت، ِتًلم: أنف -ش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - واًمّمحٞمح ،شاًمٗمتح» ذم

 .شاًمٗمٜمقن وأصح٤مب اًمٓمقائػ ُمـ اًمٕمٚمامء أيمثر ىمقل وهق: »ىم٤مل

 ىم٤مل يمام - اًمؽمٟمؿ وم٢منش. اًمؽمٟمؿ طمًـ: »ىمقًمف ويمذاش. سمف جيٝمر: »ىمقًمف وي١ميده

ب اًم٘م٤مرئ، طمًٜمف إذا سم٤مًمّمقت إٓ يٙمقن ٓ - اًمٓمؼمي : احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ. سمف وـمرَّ

د أن شمرضمح إظم٤ٌمر وفمقاهر»  ش.اًمّمقت ِتًلم اعمرا

 ٓ عمـ ُمٞمٚمٝم٤م ُمـ أيمثر سم٤مًمؽمٟمؿ اًم٘مراءة ؾمامع إمِم متٞمؾ اًمٜمٗمقس أن ؿمؽ وٓ: »ىم٤مل

 .ـهاش. اًمدُمع وإضمراء اًم٘مٚم٥م، رىم٦م ذم شم٠مثػماً  ًمٚمتٓمري٥م ٕن يؽمٟمؿ:



ءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م   073 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمرشمٞمؾ اًم٘مرا

 احلالوة سمٛمٜمزًم٦م وهق اعم٘مّمقد، قمغم قَمْقنٌ  وذًمؽش: »0/093» اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 جُيٕمؾ اًمذي واًمٓمِّٞم٥م إوم٤مويف وسمٛمٜمزًم٦م اًمداء، ُمقوع إمم ًمُتٜمِٗمذه اًمدواء: ذم دُمٕمؾ اًمتل

ٌُقًٓ، ًمف أدقمك اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمتٙمقن اًمٓمٕم٤مم: ذم ؾ واًمتحكمِّ  اًمٓمِّٞم٥م وسمٛمٜمزًم٦م ىَم  اعمرأة ودمٛمُّ

 .شاًمٜمٙم٤مح ُم٘م٤مصد إمم أدقمك ًمٞمٙمقن ًمٌٕمٚمٝم٤م:
 ذم يرهمٌقن اًمٜمّم٤مرى أدسم٤مء سمٕمض رأجٜم٤م ُم٤م يمثػماً : »اهلل رمحف رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد ىم٤مل

 .اًم٘مٚمقب ذم شم٠مثػمه سم٘مقة ويٕمؽمومقن اعمجقديـ، اًم٘مراء ُمـ اًم٘مرآن ؾمامع

 ُمـ ويٛمٜمٕمقٟمف قمٜمف، اهلل ريض سمٙمر أب٤م ي١مذون يم٤مٟمقا  اعمنميملم أنش اًمّمحٞمح» وذم

 رأوا ح٤م سمٞمتف: ذم سم٤مًم٘مرآن صقشمف رومع ُمـ ُمٜمٕمف طم٤موًمقا  صمؿ احلرام، اعمًجد ذم اًمّمالة

 ذم ىمراءشمف وشم٠مثػم قمٚمٞمف، - اعمُْدِريملم وإوٓد اًمٜم٤ًمء، ؾمٞمام وٓ - اًمٜم٤مس  إىم٤ٌمل ُمـ

 ُمـ ًمٚم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمتالوة يم٤من ُم٤م اإلومرٟم٩م قمٚمامء سمٕمض أدرك وىمد. ٟمٗمقؾمٝمؿ

 مجٞمع ُمـ شم٠مثػماً  أؿمد يم٤من سم٠منف واقمؽمف اإلؾمالم، إمم اًمٕمرب ضمذب ذم اًمٕمٔمٞمؿ اًمت٠مثػم

 .ـهاش. اًمٜم٤مس هداي٦م ذم إنٌٞم٤مء ُمٕمجزات

 أُم٤م. سم٤مٕحل٤من اًم٘مراءة ضمقاز ذم اظمتالف اًمًٚمػ سملم ويم٤من: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

ـِ  وشم٘مديؿ اًمّمقت ِتًلم ًَ  أىمقال ذيمر صمؿش. ذًمؽ ذم ٟمزاع ومال همػمه: قمغم اًمّمقت طَم

 وهق واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ضمقازه وطمٙمك سم٤مٕحل٤من، اًم٘مراءة ذم اًمٕمٚمامء

 آظمتالف هذا وحمؾ: »ىم٤مل صمؿ. احلٜمٗمٞم٦م قمـ اًمٓمح٤موي وٟم٘مٚمف ًمٚمِم٤مومٕمل، اعمٜمّمقص

 -ش: اًمتٌٞم٤من» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل - شمٖمػم ومٚمق خمرضمف، قمـ احلروف ُمـ رء خيتؾ مل إذا

 .ـهاش. ِتريٛمف قمغم أمجٕمقا 

 سم٤مٕحل٤من ًمٚم٘مراءة اعمٌٞمحلم اًمٗمري٘ملم أىمقالش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وىمد

 واًمتٖمٜمِّل اًمتٓمري٥م: ي٘م٤مل أن اًمٜمزاع وومّمؾ: ىم٤مل صمؿ ،ش095 - 0/090» واح٤مٟمٕملم

 متريـ وٓ شمٙمٚمُّػ، همػم ُمـ سمف وؾمٛمح٧م اًمٓمٌٞمٕم٦م، اىمتْمتف ُم٤م: أطمدمه٤م: وضمٝملم قمغم

َ  إذا سمؾ وشمٕمٚمٞمؿ: ٌَْٕمف، ظُمكمِّ  واًمتٚمحلم، اًمتٓمري٥م سمذًمؽ ضم٤مءت ـمٌٞمٕمتف: واؾمؽمؾمٚم٧م وـَم

: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك أبق ىم٤مل يمام وِتًلم: شمزيلم ومْمُؾ  ـمٌٞمٕمَتف أقم٤من وإن ضم٤مئز، ومذًمؽ

 .ِتٌػماً  ًمؽ حلؼّمشُمف شمًٛمع: أنؽ قمٚمٛم٧ُم  ًمق
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 اًمتحزيـ دومع ٟمٗمًف ُمـ يٛمٚمؽ ٓ واًمِمقق واحل٥م اًمٓمرب ه٤مضمف وُمـ واحلزيـ،

 وقمدم اًمٓمٌع، عمقاوم٘متف وشمًتحٚمٞمف: شم٘مٌٚمف، اًمٜمٗمقس وًمٙمـ اًم٘مراءة، ذم واًمتٓمري٥م

 .ُمتٙمٚمِّػ ٓ ويَمٚمِػ ُمتٓمٌع، ٓ ُمٓمٌقع ومٝمق واًمتّمٜمع: اًمتٙمٚمػ،

 اعمٛمدوح اًمتٖمٜمل وهق ويًتٛمٕمقٟمف: يٗمٕمٚمقٟمف اًمًٚمػ يم٤من اًمذي هق ومٝمذا

 هذا أرسم٤مب أدًم٦م ِتٛمؾ اًمقضمف هذا وقمغم واًمت٤مزم، اًم٤ًمُمع سمف يت٠مثر اًمذي وهق اعمحٛمقد،

 .يمٚمٝم٤م اًم٘مقل

 سمف، اًمًامطم٦م اًمٓمٌع ذم وًمٞمس اًمّمٜم٤مئع، ُمـ صٜم٤مقم٦م ذًمؽ ُمـ يم٤من ُم٤م: اًمث٤مين اًمقضمف

 إحل٤من سم٠منقاع اًمٖمٜم٤مء أصقات يتٕمٚمؿ يمام ومترن: وشمّمٜمع سمتٙمٚمػ إٓ حيّمؾ ٓ سمؾ

 سم٤مًمتٕمٚمؿ إٓ ِتّمؾ ٓ خمؽمقم٦م، وأوزان خمّمقص٦م، إي٘م٤مقم٤مت قمغم واعمريم٦ٌم اًمًٌٞمٓم٦م

 هب٤م، اًم٘مراءة وُمٜمٕمقا  وذُمقه٤م، وقم٤مسمقه٤م، اًمًٚمػ، يمرهٝم٤م اًمتل هل ومٝمذه واًمتٙمٚمػ:

 .هب٤م ىمرأ  ُمـ قمغم وأنٙمروا
 ويتٌلم آؿمت٤ٌمه، يزول اًمتٗمّمٞمؾ وهبذا. اًمقضمف هذا شمتٜم٤مول إٟمام اًم٘مقل هذا أرسم٤مب وأدًم٦م

 اًم٘مراءة ُمـ سمرآء أهنؿ ىمٓمٕم٤مً  يٕمٚمؿ اًمًٚمػ سم٠مطمقال قمٚمؿ ًمف ُمـ ويمؾ همػمه، ُمـ اًمّمقاب

 أت٘مك وأهنؿ حمدودة، ُمٕمدودة ُمقزوٟم٦م وطمريم٤مت إي٘م٤مع، هل اًمتل اعمتٙمٚمٗم٦م: اعمقؾمٞم٘مك سم٠مخح٤من

همقه٤م، هب٤م ي٘مرؤوا أن ُمـ هلل قِّ ًَ  واًمتٓمري٥م، سم٤مًمتحزيـ ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  أهنؿ ىمٓمٕم٤مً  ويٕمٚمؿ وُي

ٜمقن ًِّ  أُمر وهذا شم٤مرة، وسمِمقق شم٤مرة، وسمٓمرب شم٤مرة، سمِمجك وي٘مرؤوٟمف سم٤مًم٘مرآن، أصقاهتؿ وحَيَ

 إًمٞمف، أرؿمد سمؾ ًمف: اًمٓم٤ٌمع شم٘م٤ميض ؿمدة ُمع اًمِم٤مرع، قمٜمف َيٜمْفَ  ومل شم٘م٤موٞمف، اًمٓم٤ٌمع ذم[ ُمريمقز]

 . سمف ىمرأ  عمـ اهلل اؾمتامع قمـ وأظمؼم إًمٞمف، وٟمدب

َو٧م اًمٖمٜم٤مء: إمم واؿمتٞم٤مق ـمرب ُمـ ًمٚمٜمٗمس سمدَّ  وٓ: ىم٤مًمقا : »وىم٤مل  ـمرب قمـ ومُٕمقِّ

و٧م يمام اًم٘مرآن، سمٓمرب اًمٖمٜم٤مء  يمام ُمٜمف: هل٤م ظمػم هق سمام وُمٙمروه حمرم يمؾ قمـ قُمقِّ

و٧م  واًمتقيمؾ، اًمتقطمٞمد حمض هل اًمتل سم٤مٓؾمتخ٤مرة: سم٤مٕزٓم آؾمت٘م٤ًمم قمـ قُمقِّ

ٗم٤مح وقمـ ًِّ  اًمًامع وقمـ اخلٞمؾ، وؾم٤ٌمق سم٤مًمٜمَِّّم٤مل سم٤معمراهٜم٦م اًم٘مامر وقمـ سم٤مًمٜمٙم٤مح، اًم

 .شضمداً  يمثػمة وٟمٔم٤مئره اًم٘مرآين، اًمرمح٤مين سم٤مًمًامع اًمِمٞمٓم٤مين
 ([2/577) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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ْسـ  إصعري مقشك أيب قراءة ح 

 ًم٘مراءشمؽ أؾمتٛمع وأن٤م رأجَتٜمل ًمق: »قمٜمف اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك ٕيب ىم٤مل و

 قمٚمٛم٧ُم  ًمق: ُمقؾمك أبق وم٘م٤مل. ]داود آل ُمزاُمػم ُمـ ُمزُم٤مراً  أوشمٞم٧َم  ًم٘مد! اًم٤ٌمرطم٦م

 .[شِتٌػماً  ًمؽش 2» حلؼّمت ُمٙم٤مٟمؽ:
: اًمزُمر وأصؾ. احلًـ اًمّمقت: هٜم٤م سم٤معمزُم٤مر اعمراد: اًمٕمٚمامء ىم٤ملش: ُمزُم٤مًرا: »ىمقًمف

 ملسو هيلع هللا ىلص داود ويم٤من ٟمٗمًف، قمغم يٓمٚمؼ ىمد: ومالن وآل. ٟمٗمًف داود هق: داود وآل. اًمٖمٜم٤مء

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمره. ضمداً  اًمّمقت طمًـ
ت: ي٘م٤مل. وِتزيٜمف اًمّمقت ِتًلم: يريدش: حلؼمت: »ىمقًمف  إذا ِتٌػماً: اًمٌمء طمؼمَّ

 .-ش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام – طمًٜمتف

 أبق يم٤من وىمد وشمٙمٚمٗمف، ذًمؽ شمٕم٤مـمل ضمقاز قمغم هذا دل: »يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 شم٤مُم٦م، ظمِمٞم٦م ُمع طمًٜم٤ًم، صقشم٤مً  ُأقمٓمل ىمد - واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام - ُمقؾمك

 .شاًمنمقمٞم٦م إُمقر ُمـ هذا أن قمغم ومدل اًمٞمٛمـ: أهؾ ورىم٦م
 ([2/590) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 وبقان الركقع، تؽبرة عـد القديـ ورفع الركقع، قبؾ السؽتة

 التؽبر وجقب و الركقع، ركـقة

 :72-69 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

ف إًمٞمف يؽمادّ  ُم٤م سمٛم٘مدار ًمٓمٞمٗم٦م ؾمٙمت٦م ؾمٙم٧م اًم٘مراءة ُمـ ومرغ وم٢مذا ًُ  .ٟمَٗم

 .اإلطمرام شمٙمٌػمة ذم اعمت٘مدُم٦م اًمقضمقه قمغم يديف يرومع صمؿ
 .واضم٥م وهق ويٙمؼم،

 .ريمـ وهذا ُم٠مظمذه، قمْمق يمؾ وي٠مظمذ ُمٗم٤مصٚمف، شمًت٘مر ُم٤م سم٘مدر يريمع، صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 اًمقضمقه قمغم يديف: رومع صمؿ  ؾمٙمت٦ًم، ؾمٙم٧م اًم٘مراءة: ُمـ ومرغ إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

،ش آومتت٤مح شمٙمٌػمة» ذم اعمت٘مدُم٦م  .وريمع ويَمؼمَّ

 يًٌغ طمتك أطمديمؿ صالة شمتؿ ٓ إهن٤م: »ًمف وم٘م٤ملش صالشمف اعمزء» هبام وأُمر

 اًم٘مرآن ُمـ شمٞمن ُم٤م وي٘مرأ  ويٛمجده، وحيٛمده، اهلل، يٙمؼم صمؿ. .. اهلل أُمره يمام اًمقوقء،

 شمٓمٛمئـ طمتك ،[ريمٌتٞمف قمغم يديف ويْمع] ويريمع، يٙمؼم، صمؿ ومٞمف، ًمف وأذن اهلل قمٚمٛمف مم٤م

 . احلدي٨م. ..ش وشمًؽمظمل ُمٗم٤مصٚمف
 اًم٘مرآن، ىمراءة ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ذًمؽ قمغم يدلش ؾمٙمت٦م ؾمٙم٧م: »ىمقًمف

 إًمٞمف يؽماد ُم٤م سم٘مدر وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمدره٤م اًمًٙمت٦م وهذه. »آي٦م يمؾ قمٜمد ي٘مػ يم٤من وأنف

فُ  ًُ  .شَٟمَٗم
 ًمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف: ضُمٜمُْدب سمـ ؾَمُٛمرة رواي٦م ُمـ سيح طمدي٨م ذًمؽ ذم ضم٤مء وىمد

 .اًمريمقع قمٜمد اًم٘مراءة ُمـ يٗمرغ طملم وؾمٙمت٦م يٙمؼم، طملم ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من

 قمٜمف واؾمتٖمٜمٞمٜم٤م ومؽميمٜم٤مه، ،-ش اًم٘مراءة» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - ذـمٜم٤م قمغم ًمٞمس وًمٙمٜمف

 .اًم٘مراءة ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ ذيمرٟم٤م سمام



 081   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمريمقع

ش 3/395ش »اعمجٛمقع» ذم يمام - اًمًٙمت٦م هذه اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م أتٗمؼ وىمد

 .هذا ؾَمُٛمرة سمحدي٨م ذًمؽ قمغم واطمتجقا  -

 .وأصح٤مسمٜم٤م وإؾمح٤مق، أمحد، ي٘مقل وسمفش: 2/30» اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ىم٤مل: اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ. إًمخ. .. اًمًٙمتتلم قمـ أيب ؾم٠مخ٧م: أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

 ذم اًمقص٤مل قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ُرويش: اًمتٌٍمة» ذم حمٛمد أبق اًمِمٞمخ

وه. اًمّمالة  ذًمؽ، يٙمره اًمريمقع، سمتٙمٌػمة اًم٘مراءة وصؾ: أطمدمه٤م: وضمٝملم قمغم وومنَّ

 .سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ سمؾ
 أن ومٞمحرم وآقمتدال: واًمًجقد وآقمتدال، اًمريمقع ذم اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م شمرك: واًمث٤مين

 .اٟمتٝمك  ًمٚمٓمٛم٠منٞمٜم٦م يًٙمـ سمؾ سم٤مٟٓمت٘م٤مل، آٟمت٘م٤مل يّمؾ

 اًمٕمراىمل خمرضمف وىم٤ملش اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم أورده همري٥م، اعمذيمقر واحلدي٨م

هش: »0/039»  .شقمٜمده أضمده ومل اًمؽمُمذي، إمم َرِزيـ قمزا
شمر ىمد أنف اقمٚمؿش يديف رومع: »ىمقًمف  قمٜمد اًمرومع ويمذا ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمرومع هذا شمقا

 صح٧م ُمـ أطم٤مدي٨م ومٜمًقق اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مجع رواه   اًمريمقع: ُمـ آقمتدال

 خي٤مًمػ ُم٤م يّمح ومل :[ىم٤مل أن إمم ذًمؽ ُمـ صح ُم٤م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ] إًمٞمٝمؿ إؾم٤مٟمٞمد

 ًمٙمؿ أصكم أٓ: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد رواه ُم٤م إٓ إطم٤مدي٨م، هذه

 .ُمرة أول إٓ يديف يرومع ومٚمؿ ومّمغم:: قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة
 ،ش2/41» واًمؽمُمذي ،ش0/021» داود أبق ويمذا ،ش0/388» أمحد أظمرضمف

 ذم طمزم واسمـ ،ش2/78» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/032» واًمٓمح٤موي ،ش0/058» واًمٜم٤ًمئل

 قمٌد قمـ يُمَٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ قمـ ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: ويمٞمع قمـ ـمرق ُمـش 4/87ش »اعمحغم»

 .قمٜمف قمٚم٘مٛم٦م قمـ إؾمقد سمـ اًمرمحـ
 اسمـ وصححف اًمؽمُمذي، طمًٜمف وىمد. ُمًٚمؿ رضم٤مل رضم٤مًمف. صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .وهمػمهؿ طم٤ٌمن واسمـ واًمدارىمٓمٜمل، اعم٤ٌمرك، يم٤مسمـ ومْمٕمٗمقه: آظمرون وظم٤مًمٗمٝمؿ طمزم،
 اسمـ ُمـ يًتٖمرب يم٤من وإن إؾمٜم٤مده، ذم ُمٓمٕمـ ٓ صم٤مسم٧م، صحٞمح أنف واحلؼ
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 وُمع! ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل صحٌتف ىِمَدمِ  ُمع اًمًٜم٦م هذه قمٚمٞمف ختٗمك أن قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد

 ؾمٜم٦م: ُمٜمٝم٤م: أظمرى أُمثٚم٦م هل٤م سمؾ قمٚمٞمف، ظمٗمٞم٧م قمٛمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م أول هل ومٚمٞم٧ًم ذًمؽ:

 ُمع اًمتٓمٌٞمؼ، إمم ويذه٥م يٜمٙمره٤م، قمٜمف اهلل ريض ومٙم٤من اًمريمقع: ذم سم٤مًمريم٥م إظمذ

 ُمـ رواه ُم٤م رد قمغم اًمٕمٚمامء أمجع وًمذًمؽ :- ىمري٤ٌمً  سمٞم٤مٟمف ي٠ميت يمام - ُمٜمًقخ أنف صمٌقت

 .اًمتٓمٌٞمؼ
 وم٘مٝم٤مؤهؿ اإلؾمالم: قمٚمامء مجٝمقر ومذه٥م هذا: سمحديثف اًمٕمٛمؾ ذم واظمتٚمٗمقا 

 سم٤مٕطم٤مدي٨م وإظمذ سمف، اًمٕمٛمؾ شمرك إمم وإُمّم٤مر إىمٓم٤مر ؾم٤مئر ذم وحمدصمقهؿ

 ُمذه٥م وهق ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اعمقوٕملم هذيـ ذم ًمٚمرومع اعمُْثٌَِت٦مِ  اعمذيمقرة

 قم٤ًميمر اسمـ رواه يمام - اهلل رمحف قمٚمٞمف ُم٤مت اًمذي وهق» ىمقًمف، آظمر ذم ُم٤مًمؽ

 وُمٜمٝمؿ اًمٙمقوم٦م، قمٚمامء أيمثر وظم٤مًمٗمٝمؿ. وهمػمهؿ وأمحد واًمِم٤مومٕمل، ،ش-ش 05/78/2»

 اسمـ سمحدي٨م وأظمذوا إطم٤مدي٨م، هذه قمـ وم٠مقمروقا  وأصح٤مسمف: طمٜمٞمٗم٦م أبق اإلُم٤مم

 .هذا ُمًٕمقد

 يمؾ وُم٘مٚمدُّيؿ: أت٤ٌمقمٝمؿ سملم ـمقيؾ ٟمزاعٌ  اًمٗمري٘ملم سملم اخلالِف  هذا سم٥ًٌم وضمرى

 قمٜمف اًمرومع صم٧ٌم وم٘مد ذًمؽ: ُمـ أهقن قمٜمدي وإُمر. إًمٞمف ذه٥م وُم٤م إلُم٤مُمف، يٜمتٍم

 إٟمفش: »219ش »اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل طمتك ،- رأج٧م يمام - سم٤مًمتقاشمر ملسو هيلع هللا ىلص

 هٜم٤م اًمٞمديـ رومع قمٜمف رووا اًمذيـ سمؾ ًمٚمريمقع، اًمتٙمٌػم صح يمام :ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ صح

 .ـهاش. اًمتٙمٌػم قمٜمف رووا اًمذيـ ُمـ أيمثر
 إمم ذهٌقا  ًمٙمٜمٝمؿ قمٚمامؤٟم٤م، سمذًمؽ اقمؽمف وىمد. ضم٤مهؾ إِٓ يٜمٙمره ٓ ذًمؽ ومثٌقت

 اًم٘مقاقمد أن خيٗمك وٓ. ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م ذًمؽ قمغم واطمتجقا  ُمٜمًقظم٦م، أهن٤م

 ٓ إٟمف: ىم٤مًمقا  ٕهنؿ سم٤مًمٜمًخ: اًم٘مقل شم٠مبك وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م سملم قمٚمٞمٝم٤م اعمتٗمؼ إصقًمٞم٦م

 :وضمٝملم ُمـ هٜم٤م ممٙمـ وهق. اعمتٕم٤مرولم سملم اجلٛمع أُمٙمـ ُم٤م سم٤مًمٜمًخ اًم٘مقل جيقز

 ويدع إوىم٤مت، هم٤مًم٥م ذم أو أطمٞم٤مٟم٤ًم، يرومع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص إٟمف: ي٘م٤مل أن: إول

 .أطمٞم٤مٟم٤مً 
 .أجْم٤مً  أصقًمٞم٦م ىم٤مقمدة وهل. اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌُِم : ي٘م٤مل أن: الثاين



 082   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمريمقع

: أطمدمه٤م ىم٤مل حمدث، قمـ رضمالن روى وم٢مذاش: »7ش »ضمزئف» ذم اًمٌخ٤مري وىم٤مل

 .أره مل: أظمر وىم٤مل. يٗمٕمؾ رأجتف
 سمِم٤مهد: هق ومٚمٞمس. يٗمٕمؾ مل: ىم٤مل واًمذي. ؿم٤مهد ومٝمق. ومٕمؾ رأجتف: ىم٤مل وم٤مًمذي

 قمغم ًمٗمالن أن ؿمٝمدا ًمِم٤مهديـ اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل وهٙمذا. اًمٗمٕمؾ حيٗمظ مل ٕنف

 ُم٤م ويً٘مط اًمِم٤مهديـ، سم٘مقل يٕمٛمؾ: سمٌمء ي٘مر مل أنف وؿمٝمدا. سم٢مىمراره درهؿ أخػ ومالن

ه  .ؾمقا

 .اًمٙمٕم٦ٌم ذم صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م: سمالل ىم٤مل ويمذًمؽ

 ومل ؿم٤مهد، ٕنف سمالل: سم٘مقل اًمٜم٤مس وأظمذ. يّمؾ مل: اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ وىم٤مل

 .يّمؾ مل: ىم٤مل ُمـ ىمقل إمم يٚمتٗمتقا 

 .ـهاش. حيٗمظ مل طملم
: ىم٤مل ُمـ ىمقل قمغم ُم٘مدم. يديف رومع ملسو هيلع هللا ىلص إٟمف: اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ىم٤مل ُمـ ىمقل ومٝمٙمذا

 .ُمًٕمقد اسمـ وهق ومرد: وذاك مجع، وهؿ ؾمٞمام ٓ طمٗمٔمقه، ُم٤م حيٗمظ مل ٕنف. يرومع مل

 ًمٚمٛمٕم٤مرض ٕن ٟمٗمٕم٤ًم: جُيدُّيؿ ٓ ذًمؽ قمٚمٞمف خيٗمك أن اهلل رمحٝمؿ قمٚمامئٜم٤م واؾمتٌٕم٤مد

 اًمذي اًمٜمًخ قمٚمؿ ُمًٕمقد اسمـ يٙمقن أن ذًمؽ ُمـ وأبٕمد: ومٞم٘مقل ذًمؽ: يٕمٙمس أن

 ومٙم٤مٟمقا  اًمراؿمديـ، اخلٚمٗم٤مء سمٕمض وومٞمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م، مجٝمقر قمغم ذًمؽ وخيٗمك شمّدقمقٟمف،

 اهلل ريض قمٛمر اسمـ ؾمٞمام ٓ سمف: ًمتٕمٛمؾ ًمألُم٦م ويرووٟمف زقمٛمٙمؿ، ذم سم٤معمٜمًقخ يٕمٛمٚمقن

 رواه يمام. سم٤محلَم رُم٤مه رومع: وإذا ريمع إذا يديف يرومع ٓ رضمالً  رأى إِذا يم٤من اًمذي قمٜمف

 ومٕمٚمقا  ح٤م ذًمؽ: شمرك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ومٚمق. صحٞمح سمًٜمدش 8» اًمٌخ٤مري

 قمـ اًمتٓمٌٞمؼ رووا وم٢مهنؿ ومٞمف: وىمٕمقا  ىمد ُمٜمف وومروا قمٚمامؤٟم٤م، اؾمتٌٕمده ُم٤م أن قمغم. ذًمؽ

 .ذًمؽ ذم وردت ٕطم٤مدي٨م سم٤مًمريم٥م: سم٤مٕظمذ إظمذ إمم شمريمقه صمؿ ُمًٕمقد، اسمـ
 ىمقهت٤م شمٌٚمغ ٓ - ُمًٕمقد اسمـ شمٓمٌٞمؼ هب٤م ردوا اًمتل - إطم٤مدي٨م هذه أن واًمٖمري٥م

 أومال. - اًمرومع شمرك ذم اًمٗمرد ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م اعمٕم٤مرو٦م - اًمرومع أطم٤مدي٨م ىمقة

 ًمف، ًمؽميمف ذًمؽ: ومؽميمقا . سم٤مًمريم٥م إظمذ ُمًٕمقد اسمـ قمغم خيٗمك أن يًتٌٕمد إٟمف: ىم٤مًمقا 
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 إظمرى سم٤مٕطم٤مدي٨م وأظمذوا ذًمؽ، يٗمٕمٚمقا  مل يمال:! اًمتٓمٌٞمؼ؟ ُمـ رواه سمام وأظمذوا

 سم٠مطم٤مدي٨م أجْم٤مً  ي٠مظمذوا أن قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٤من وم٠مص٤مسمقا، ُمًٕمقد: اسمـ حلدي٨م اعمٕم٤مرو٦م

 ُمـ هلؿ ُمٜم٤مص ٓ ىمقي إًمزام وهذا. شمريمف ذم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ويؽميمقا  اًمرومع،

 أظمرى سمحج٦م قمٚمامئٜم٤م سمٕمض اطمت٩م وىمد ! اًمٜم٤مس أيمثر قمغم اًمت٘مٚمٞمد هَمَٚم٦ٌم ًمقٓ سمف: إظمذ

 يم٠مهن٤م أجديٙمؿ راومٕمل أرايمؿ زم ُم٤م: »ُمرومققم٤مً  ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وهق اًمٜمًخ: قمغم

 .شاًمّمالة ذم اؾمٙمٜمقا ! ؿُمْٛمٍس؟ ظمٞمؾ أذٟم٤مب

 .-[0134 - 0133 ص] اًمٙمت٤مب آظمر ذم ؾمٞم٠ميت يمام - وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف
 ٕن :-ش 3/413» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - إؿمٞم٤مء أقمج٥م ُمـ سمف وآطمتج٤مج

 اًمًالم طم٤مًم٦م إجدي رومع ذم ورد سمؾ ُمٜمف: واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع ذم يرد مل احلدي٨م

 ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜمٝم٤مهؿ اجل٤مٟمٌلم، إمم هب٤م يِمػمون يم٤مٟمقا  وم٢مهنؿ اًمّمالة: ُمـ

 .- ٟمٗمًف احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤مً  ؾمٞم٠ميت يمام -
 - احلدي٨م سم٠مهؾ اظمتالط أدٟمك ًمف وُمـ احلدي٨م، أهؾ سملم ومٞمف ظمالف ٓ وهذا

 .- أجْم٤مً  اًمٜمقوي ىم٤مل يمام

 وم٢مٟمام احلدي٨م: هبذا يٕمٚمؿ ٓ ُمـ اطمتج٤مج وم٠مُم٤مش: »03ش »ضمزئف» ذم اًمٌخ٤مري وىم٤مل

 .شاًم٘مٞم٤مم ذم ٓ اًمتِمٝمد ذم هذا يم٤من

 اظمتالف ٓ ُمِمٝمقر: ُمٕمروف هذا. اًمٕمٚمؿ ُمـ طَمظ   ًمف ُمـ هبذا حيت٩م وٓ: »ىم٤مل

 شمٙمٌػمات وأجْم٤مً  آومتت٤مح، شمٙمٌػمة ذم إجدي رومع ًمٙم٤من إًمٞمف: َذَه٥َم  يمام يم٤من وًمق ومٞمف،

 ش.رومع دون رومٕم٤مً  يًتثـ مل ٕنف قمٜمٝم٤م: ُمٜمٝمٞم٤مً  اًمٕمٞمد صالة

 .ي٘مؾ مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم يت٘مقل أن اُمرؤ ومٚمٞمحذر: »ىم٤مل

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ : ▬وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأن َأُْمِرهِ  قَم

ٌَُٝمؿْ   .ـها♂ ش. َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞم

 سمٕمض أن اًمٚمٓم٤مئػ وُمـ. اًمٜمًخ ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ومٞمام ًمٕمٚمامئٜم٤م دًمٞمؾ ٓ أن شمٌلم وم٘مد

 اًمًٜمدي احلًـ أبق وهق أٓ قمٚمٞمٝمؿ: ذًمؽ قمٙمس ىمد ُمٜمٝمؿ اعمٜمّمٗملم اعمت٠مظمريـ
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 سم٤مًمٜمًخ ىم٤مل ُمـ ىمقل»  :شُم٤مضمف اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اهلل: رمحف احلٜمٗمل

، ُم٤م سمٕمٙمس إُمر ًمٙم٤من ٟمًخ: اًم٤ٌمب ذم ومرض ًمق سمؾ دًمٞمؾ: سمال ىمقل  ُم٤مًمؽ وم٢من ىم٤مًمقا

 آظمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع صغم ممـ - اًمرومع رواة ُمـ - طُمْجر سمـ ووائؾ احلقيرث سمـ

 وسمٓمالن اًمرومع، شم٠مظمرِ  قمغم دًمٞمٌؾ  ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومعَ  ومروايتٝمام قمٛمره:

 وىمد يمٞمػ اًمرومع، شمرك اعمٜمًقخ يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ٟمًخ: هٜم٤مك يم٤من وم٢من اًمٜمًخ، دقمقى

 ؾمـ ذم قمٛمره آظمر ذم يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم ومحٛمٚمقه٤م آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم هذا ُم٤مًمؽ روى

 ٓ أن ي٘متيض وهذا! ؾمٜم٦م شمٙمقن ومال ىمّمدًا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمٚمٝم٤م مم٤م ًمٞمس ومٝمل اًمٙمؼم،

 سم٠منف وم٤مًم٘مقل قمٜمدهؿ، قُمُٛمِره آظمر ًمٙمقٟمف ُمٜمًقظم٤ًم: ٓ صم٤مسمت٤مً  رواه اًمذي اًمرومع يٙمقن

 رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »وأصح٤مسمف ح٤مًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد. اًمتٜم٤مىمض ُمـ ىمري٥م ُمٜمًقخ

 .شأصكم
 .ـهاش. وأيمثر أىمقى واًمرومع إُمريـ، سم٤مؾمتٜم٤من اًم٘مقل وم٤مٕىمرُب  وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 اعمختٚمػ اًمرومع هذا ؾُمٜمِّٞم٦َّمِ  إمم طمزم اسمـ ذه٥م هذا ُمًٕمقد اسمـ وحلدي٨م: ىمٚم٧م

 قمٚمٞمف - يم٤من يمام يّمكم أن ُُمَّمؾ   يمؾ قمغم ومرو٤مً  ًمٙم٤من وًمقٓه:ش: »4/88» ىم٤مل ومٞمف،

 يمؾ قمٜمد يديف راومٕم٤مً  يّمكم - واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف - ويم٤من يّمكم، - واًمًالم اًمّمالة

 شمٙمٌػمة قمدا ومٞمام اًمٞمديـ رومع أن قمٚمٛمٜم٤م ُمًٕمقد: اسمـ ظمؼم صح ح٤م وًمٙمـ ورومع، ظمٗمض

 .ـهاش. وم٘مط وٟمدب ؾمٜم٦م اإلطمرام
 ُمـ. ..ش. صٚمقا : »ُم٤مًمؽ طمدي٨م ذم ًمألُمر ص٤مروم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ومجٕمَؾ 

 .وآؾمتح٤ٌمب اًمًٜمٞم٦م إمم اًمقضمقب

 شمٚمؽ شمٌٚمٖمٝمؿ مل - وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أب٤م - إوًملم أئٛمتٜم٤م أن أقمت٘مده واًمذي هذا،

 سمٚمٖمتٝمؿ: وًمق اعمذيمقريـ، اعمقوٕملم ذم اًمٞمديـ رومع ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اعمتقاشمرة إطم٤مدي٨م

 ًمألطم٤مدي٨م اًمتٓمٌٞمؼ طمدي٨م شمريمقا  يمام ُمًٕمقد: اسمـ طمدي٨م وشمريمقا  هب٤م، ٕظمذوا

 قمـ اعمحدصملم سمٕمض ؾم٠مخف ح٤م اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أب٤م أن ذًمؽ وي١ميد. ًمذًمؽ اعمٕم٤مرو٦م

 ذمش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ طمدي٨م ومٞمف يّمح مل ٕنف: »ىم٤مل اًمٞمديـ؟ رومع شمريمف ؾم٥ٌم

 اجلقاب هذا طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمثؾ قم٤ممل ي٘مقل أن يٕم٘مؾ ومٝمؾ! يمتٌٝمؿ ذم قمٚمامؤٟم٤م ذيمره٤م طمٙم٤مي٦م
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 وًمٙمـ. يمال صمؿ يمال،! سمف؟ وقمٛمٚمقا  اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ قمنمون رواه ُمتقاشمر طمدي٨م ذم

 ومٞمف يّمح مل: ي٘مقل أن ًمف ومج٤مز هب٤م: قمٚمؿ قمٜمده يٙمـ ومل شمٌٚمٖمف، مل أهن٤م ذًمؽ ذم قمذره

 .هب٤م اًمٕمٛمؾ شمرك ًمف ضم٤مز وسم٤مًمت٤مزم. رء

 ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ جيقز ومٚمـ اعمت٘مدُملم:. وأُمث٤مًمف طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ذًمؽ ضم٤مز إذا ًمٙمـ

 صحتٝم٤م، وقمٚمٛمقا  اًمٙمثػمة، إطم٤مدي٨م هذه قمغم أـمٚمٕمقا  اًمذيـ أت٤ٌمقمف ُمـ ًمٚمٛمت٠مظمريـ

 طمٜمٞمٗم٦م، ٕيب شمٕمّم٤ٌمً  شمريمقه٤م إذا ومٝمؿ عمٕم٤مروتٝم٤م، إظم٤ٌمر ُمـ رء يٜمٝمض ٓ وأنف

 وم٢مٟمف إلُم٤مُمٝمؿ: أجْم٤مً  خم٤مًمٗمقن ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسمت٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗمتٝمؿ ُمع ومٝمؿ ًمف: وشم٘مٚمٞمداً 

ف ه١مٓء ُٕمث٤مل قمٜمف اهلل ريض : يم٘مقًمف قمٜمف: اهلل ريض قمٜمف اح٠مثقرة إىمقال شمٚمؽ َوضمَّ

 يٕمٚمؿ مل ُم٤م سم٘مقًمٜم٤م يٗمتل أن ٕطمد حيؾ ٓ: »وىمقًمفش. ُمذهٌل ومٝمق احلدي٨م: صح إذا»

 إذا إٓ ُم٠ًمخ٦م ذم سم٘مقًمف يٗمتل أن ٕطمد حُيِؾ ٓ قمٜمف اهلل ريض يم٤من وم٢مذاش. ىمٚمٜم٤م أجـ ُمـ

 ُم٤م وٕمػ قمٚمؿ وىمد ومٞمٝم٤م سم٘مقًمف يٗمتل أن أت٤ٌمقمف ُمـ ٕطمد جيٞمز ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م: دًمٞمٚمف قمٚمؿ

 ُمـ وهمػمه٤م هذه، ُم٠ًمختٜم٤م ذم يمام -إظمرى اًمّمحٞمح٦م ًمألدًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف اؾمتٜمد

 ؾمٜم٦م ٓشم٤ٌمع ووم٘مٜم٤م أن وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٟمحٛمد ومٜمحـ! ؟- وأشمٞم٦م اح٤موٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 إئٛم٦م ُمـ وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أب٤م اإلُم٤مم اجلزاء ظمػم جيزي أن شمٕم٤ممم ُمٜمف وٟمرضمق ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف

 .اًمثٛمٞمٜم٦م اجلقهري٦م إىمقال هذه سم٠مُمث٤مل اًمًٜم٦م: ٟمحق احلًـ آدم٤مه هذا وضمٝمقٟم٤م اًمذيـ

 همػم وهق ًمف، خم٤مًمػ ومٝمق إُم٤مم: ًم٘مقل اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م شمرك ُمـ أن ذيمرٟم٤م سمام ومث٧ٌم

 اعمت٘مدُملم أت٤ٌمقمف ُمـ واطمد ُم٤م همػم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ظم٤مًمٗمف وًمذًمؽ. قمٜمف راضٍ 

ٌَْٚمخل، قِمّْمٛم٦م أبق: يقؾمػ سمـ قمّم٤مم هق ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م ُمـ وأىمدم. واعمت٠مظمريـ  اًم

 احلٜمٗمٞم٦م، شمراضمؿ ذم أوردوه وم٘مد :ش205» ؾمٜم٦م اعمتقرم اهلل، رمحف يقؾمػ أيب شمٚمٛمٞمذ

 .ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف يرومع يم٤من أنف وذيمروا
ٜم٤مت أبق اًمٕمالُم٦م ذًمؽ قمغم وقمّٚمؼ ًَ  ُيٕمٚمؿش: اًمٌٝمٞم٦م اًمٗمقائد» يمت٤مسمف ذم اًمٚمَّْٙمٜمقي احلَ

 ومًدت اًمّمالة: ذم يديف رومع ُمـ أن: »طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ ُمٙمحقل رواي٦م سمٓمالن ُمٜمف

 ُمـ يم٤من يقؾمػ سمـ قمّم٤مم وم٢من :- هب٤م اإلشم٘م٤مين يم٤مشم٥م أُمػم اهمؽم اًمتل -ش صالشمف

 يقؾمػ أبق هب٤م ًمٕمٚمؿ أصؾ: اًمرواي٦م ًمتٚمؽ يم٤من ومٚمق يرومع، ويم٤من يقؾمػ، أيب ُمالزُمل
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 دًمٞمؾ ًم٘مقة إُم٤مُمف ُمذه٥َم  ُم٠ًمخ٦مٍ  ذم شَمَركَ  ًمق احلٜمٗملَّ  أن أجْم٤مً  وُيٕمٚمؿ: »ىم٤مل صمؿ. وقمّم٤مم

. ..ش اًمت٘مٚمٞمد شمرك صقرة ذم اًمت٘مٚمٞمد قملم هق سمؾ اًمت٘مٚمٞمد، ِرسْمَ٘م٦مِ  قمـ سمف خيرج ٓ ظمالومف:

 .ومراضمٕمفش اعم٘مدُم٦م» ذم سمتامُمف ذيمرٟم٤مه وىمد. يمالُمف إًمخ

 سم٤مرك - وم٢مهنؿ اهلٜمد: طمٜمٗمٞم٦م ؾمٞمام ٓ هلل، واحلٛمد يمثػمون ومٝمؿ اعمت٠مظمرون: وأُم٤م

 ُم٤م إٓ ًمٚمٛمذه٥م، شمٕمّم٤ٌمً  وأىمٚمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، وقمٛمالً  قمٚمامً  اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أيمثر - ومٞمٝمؿ اهلل

. - ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم يمالُمف ُم٣م وىمد - اًمًٜمدي احلًـ أبق: ومٛمٜمٝمؿ. ُمٜمف احلؼ واومؼ

 احلًٜم٤مت وأبق ،ش01 - 2ش »اًم٤ٌمًمٖم٦م اهلل طمج٦م» ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم: وُمٜمٝمؿ

د اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي  أنقر حمٛمد واًمِمٞمخ ،ش90 - 89ش »حمٛمد ُمقـم٠م قمغم اعمَُٛمجَّ

 ًمٜم٘مٚم٧م اإلـم٤مًم٦م: ظمِمٞم٦م وًمقٓش. 2/257ش »اًم٤ٌمري ومٞمض» يمت٤مسمف ذم اًمٙمِمٛمػمي

 ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م. يمتٌٝمؿ ُمـ ُمقاوٕمٝم٤م وإمم إًمٞمٝم٤م، سم٤مإلؿم٤مرة وم٤ميمتٗمٞمٜم٤م ذًمؽ، ذم يمٚمامهتؿ

 .ؿم٤مء
  يٕمٛمٚمقن احلٜمٗمٞم٦م ُمـ يمثػم ومٞمف ووضمد إٓ ُم٣م ومٞمام ىمرن خَيُْؾ  مل إٟمف: أجْم٤مً  وأىمقل

 وصقل ُمـ ُمٜمٕم٧م - اًمٕمٚمؿ أهؾ يٕمٚمٛمٝم٤م - ُمقاٟمع وًمٙمـ اعمذه٥م، ظم٤مًمٗم٧م وإن سم٤مًمًٜم٦م

 ص٤مًمح اًمِمٞمخ يم٤من وىمد. اعمتٕمّمٌلم أت٤ٌمقمٝمؿ أُم٤مم هب٤م شمٔم٤مهرهؿ أو إًمٞمٜم٤م، أظم٤ٌمرهؿ

 ٓ يم٤من وًمٙمٜمف هذا، اًمرومع ؾمٜمٞم٦م يرى - احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء ُمـ وهق - اهلل رمحف احِلْٛميص

 .اهلل رمحف سمذًمؽ ص٤مرطمٜمل يمام قمٚمٞمف، اعمتٕمّمٌلم ىمٞم٤مم ُمـ ظمقوم٤مً  ذًمؽ يٗمٕمؾ
 احلٜمٗمٞم٦م إئٛم٦م سمٕمض اهلجرة ُمـ اًمث٤مُمـ اًم٘مرن ذم ُوضمد أنف اًمرأي هذا ي١ميد ومم٤م

 ُمٚمخّمف ُم٤م اإلؾمالم ؿمٞمخ ومتقى ذم ومج٤مء إُم٤مم، وهق شمٙمٌػمة يمؾ ذم يديف يرومع يم٤من

 يمؾ ذم يديف ورومع مج٤مقم٦م، ذم صغم طمٜمٗمل: رضمؾ ذم ُم٠ًمخ٦مش: 381 - 2/375»

 ومٞمف، ُمٌتدع وأن٧م ُمذهٌؽ، ذم جيقز ٓ هذا: ًمف وىم٤مل اجلامقم٦م، وم٘مٞمف قمٚمٞمف وم٠منٙمر شمٙمٌػمة،

 ذم ٟم٘مٌص  ومٕمٚمف ُم٤م ومٝمؾ. اهتدي٧م سمٛمذهٌؽ وٓ اىمتدي٧م، سم٢مُم٤مُمؽ ٓ ُمذسمذب: وأن٧م

 ؾمٜمٞم٦م أث٧ٌم أن سمٕمد شمٕم٤ممم اهلل رمحف وم٠مضم٤مب ٓ؟ أم وإلُم٤مُمف، ًمٚمًٜم٦م وخم٤مًمٗم٦مٌ  صالشمف،

 ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف - شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمرومع ؾمٜمٞم٦م وٟمٗمك ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع

 ؿمٞمخ ىم٤مل ،- شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚمف ذم ذًمؽ ذم ظمٓمئٝمام سمٞم٤من وي٠ميت اًم٘مٞمؿ، اسمـ شمٚمٛمٞمذه
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 ذم ورأى أمحد، أو اًمِم٤مومٕمل أو ُم٤مًمؽ أو طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ُمتٌٕم٤مً  اًمرضمؾ يم٤من وإذا: »اإلؾمالم

 ي٘مدح ومل ذًمؽ، ذم أطمًـ ىمد يم٤من وم٤مشمٌٕمف: أىمقى، همػمه ُمذه٥م أن اعم٤ًمئؾ سمٕمض

 ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف اهلل إمم وأطم٥م سم٤محلؼ أومم هذا سمؾ ٟمزاع: سمال قمداًمتف وٓ ديٜمف ذم ذًمؽ

 يٜمٌٖمل اًمذي اًمّمقاب هق ىمقًمف أن ويرى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل همػم ُمٕملم ًمقاطمد يتٕمّم٥م ممـ

 يٙمقن ىمد سمؾ و٤مًٓ، ضم٤مهالً  يم٤من هذا: ومٕمؾ ومٛمـ ظم٤مًمٗمف، اًمذي اإلُم٤مم ىمقل دون اشم٤ٌمقمف

. ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ ومٝمذا وومالن: ومالن شم٘مٚمٞمد اًمٕم٤مُم٦م قمغم جي٥م أنف اقمت٘مد ُمتك وم٢مٟمف يم٤مومراً:

ًمٞم٤مً  يم٤من وُمـ  ًمٚمًٜم٦م: ُمقاومؼ أنف ئمٝمر ومٞمام ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ ي٘مٚمد هلؿ، حم٤ٌمً  ًمألئٛم٦م، ُمقا

 قمغم ُمذسمذب:: هذا عمثؾ ي٘م٤مل وٓ همػمه، ُمـ طم٤مًٓ  أطمًـ هق سمؾ ذًمؽ، ذم حمًـ ومٝمق

 سمؾ اًمٙمٗم٤مر: ُمع وٓ اعم١مُمٜملم ُمع يٙمقن ٓ اًمذي اعمذُمقم اعمذسمذب وإٟمام اًمذم، وضمف

 إِنَّ : ▬اعمٜم٤موم٘ملم طمؼ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سمقضمف: اًمٙمٗم٤مر وي٠ميت سمقضمف، اعم١مُمٜملم ي٠ميت

َ  خُي٤َمِدقُمقنَ  اعمُٜم٤َمومِِ٘ملمَ  اَلةِ  إمَِم  ىَم٤مُُمقا  َوإَِذا ظَم٤مِدقُمُٝمؿْ  َوُهقَ  اّللَّ ٤ممَم  ىَم٤مُُمقا  اًمّمَّ ًَ  ُيَرآُؤونَ  يُم

َٓ  اًمٜم٤َّمَس  َ  َيْذيُمُرونَ  َو َّٓ  اّللَّ َذسْمَذسملِمَ . ىَمٚمِٞمالً  إِ  ش.أي٦م♂ . .. َذًمَِؽ  سَملْمَ  ُمُّ

 شمٕمّم٥م ُمـ سمٛمٜمزًم٦م ومٝمق اًم٤ٌمىملم: دون إئٛم٦م ُمـ سمٕمٞمٜمف ًمقاطمد شمٕمّم٥م وُمـ: »ىم٤مل

 اخلٚمٗم٤مء دون ًمٕمكم يتٕمّم٥م اًمذي يم٤مًمراوميض اًم٤ٌمىملم: دون اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمٕمٞمٜمف ًمقاطمد

. قمٜمٝمام اهلل ريض وقمكم قمثامن ذم ي٘مدح اًمذي ويم٤مخل٤مرضمل اًمّمح٤مسم٦م، ومجٝمقر اًمثالصم٦م

 ُمـ ؿمٌف ومٗمٞمف سمٕمٞمٜمف: إئٛم٦م ُمـ ًمقاطمد شمٕمّم٥م ومٛمـ وإهقاء، اًمٌدع أهؾ ـمرق ومٝمذه

 .همػمهؿ أو أمحد أو طمٜمٞمٗم٦م أيب أو اًمِم٤مومٕمل أو ح٤مًمؽ شمٕمّم٥م ؾمقاء ه١مٓء،
 وسم٘مدر واًمديـ، اًمٕمٚمؿ ذم سم٘مدره ضم٤مهالً  يٙمقن أن ُمٜمٝمؿ ًمقاطمد اعمتٕمّم٥م هم٤مي٦م صمؿ

 اجلٝمؾ قمـ ويٜمٝمك واًمٕمٚمؿ، سم٤مًمٕمدل ي٠مُمر واهلل ضم٤مهاًل، فم٤مح٤مً  ومٞمٙمقن أظمريـ:

 .واًمٔمٚمؿ
 ىمد ومه٤م سم٘مقًمف، وأقمٚمٛمٝمؿ طمٜمٞمٗم٦م، ٕيب اًمٜم٤مس أتٌع وحمٛمد يقؾمػ أبق وهذا

 قمٚمٞمٝمام وضم٥م ُم٤م واحلج٦م اًمًٜم٦م ُمـ هلام شمٌلم َح٤َّم ِتَم: شمٙم٤مد ٓ ُم٤ًمئؾ ذم ظم٤مًمٗم٤مه

 وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أبق سمؾ! ُمذسمذسم٤من: ومٞمٝمام ي٘م٤مل ٓ إلُم٤مُمٝمام، ُمٕمٔمِّامن ذًمؽ ُمع ومه٤م اشم٤ٌمقمف،

: ًمف ي٘م٤مل وٓ هب٤م، ومٞم٘مقل ظمالومف: ذم احلج٦م ًمف شمتٌلم صمؿ اًم٘مقل، ي٘مقل إئٛم٦م ُمـ
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 .ُمذسمذب
 وىمد هدى، اهلل زاده ُمٝمتدٍ  هذا سمؾ :- واإليامن اًمٕمٚمؿ يٓمٚم٥م يزال ٓ اإلٟم٤ًمن وم٢من

 ♂. قِمْٚماًم  ِزْديِن  َربِّ  َوىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل

 احلؼ، ي٘مّمد وأن اعم١مُمٜملم، وقمٚمامء اعم١مُمٜملم، ُمقآة ُم١مُمـ يمؾ قمغم وم٤مًمقاضم٥م

 اضمتٝمد وُمـ أضمران، ومٚمف وم٠مص٤مب: ُمٜمٝمؿ اضمتٝمد ُمـ أن ويٕمٚمؿ وضمده، طمٞم٨م ويتٌٕمف

 إُم٤مُمٝمؿ يتٌٕمقا  أن اعم١مُمٜملم وقمغم. ًمف ُمٖمٗمقر وظمٓم١مه ٓضمتٝم٤مده، أضمر ومٚمف وم٠مظمٓم٠م: ُمٜمٝمؿ

 اشم٤ٌمقمف، يقضم٥م ؿمٕم٤مراً  اًمٕمٚمامء سمٕمض ىمقل يتخذ أن ٕطمد وًمٞمس يًقغ، ُم٤م ومٕمؾ إذا

 ش.اًمًٜم٦م سمف ضم٤مءت مم٤م همػمه قمـ ويٜمٝمك

 سمؾ اهلل: ؿم٤مء ُم٤م إٓ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ يٕمرومقن ٓ اعمتٕمّمٌلم ومجٝمقر: »ىم٤مل

 اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ طمٙم٤مي٤مت أو وم٤مؾمدة، آراء أو وٕمٞمٗم٦م، سم٠مطم٤مدي٨م يتٛمًٙمقن

 ص٤مطمٌٝم٤م ومٚمٞمس صدىم٤ًم: يم٤مٟم٧م وإن يمذسم٤ًم، شمٙمقن وىمد صدىم٤ًم، شمٙمقن ىمد واًمِمٞمقخ،

ق همػمِ  سمٜم٘مؾٍ  يتٛمًٙمقن. ُمٕمّمقُم٤مً   اًمٜم٘مؾ وَيَدقمقن ُمٕمّمقم، همػم ىم٤مئؾ قمـ ُمّمدَّ

 اًمٙمت٥م ذم ودوٟمقه اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ اًمث٘م٤مت ٟم٘مٚمف ُم٤م وهق اعمٕمّمقم، اًم٘م٤مئؾ قمـ اعمّمدق

ىمقن ًمذًمؽ اًمٜم٤مىمٚملم وم٢من :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمّمح٤مح  واعمٜم٘مقل اًمديـ، أئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق ُمّمدَّ

َّٓ  ُهقَ  إِنْ ▬ اهلقى: قمـ يٜمٓمؼ ٓ ُمٕمّمقم، قمٜمف  شمٕم٤ممم اهلل أوضم٥م ىمد ،♂ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  َوَرسمَِّؽ  وَماَل : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل واشم٤ٌمقمف: ـم٤مقمتف اخلٚمؼ مجٞمع قمغم  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا َٓ  صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ًِ ٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  ممِّ ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ : وىم٤مل ،♂شَم

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ▬ ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  .ـها♂ش. َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأن َأُْمِرهِ  قَم

 ًمٚمٛمتٕمّمٌلم شمٜمٌٞمٝم٤مً  رومع،اًم ُمنموقمٞم٦م إمم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ذه٥م ُمـ ذيمر شمٕمٛمدت وىمد

 ه١مٓء وم٢من سمذًمؽ: ي٘مقل ُمـ قمٚمامئٜم٤م ُمـ هٜم٤مك أن وًمٞمٕمٚمٛمقا  وأت٤ٌمقمٝمؿ، ُمِم٤مخيٜم٤م ُمـ

 زم ىم٤مل طمتك ُمٕمٚمقُم٦م، يمت٥م ذم واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ حلٍمهؿ يمثر، قمٍم يمؾ ذم وأُمث٤مهلؿ

 طم٤مؿمٞم٦م: »همػم ٓ وم٘مط يمت٤مسملم ذم حمّمقر - احلٜمٗمٞم٦م ُمٕمنَم  - قمٚمٛمٜم٤م إن: سمٕمْمٝمؿ

 وًم٘مٚم٦م. ..ش! اًمدر قمغم قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦مش و» اًمٗمالح ُمراىمل قمغم اًمٓمحٓم٤موي

 ويمثػمون ٓ، يمٞمػ ومٞمٝم٤م: ُم٤م همػم يٕمرف ُمـ ومٞمٝمؿ دمد شمٙم٤مد ٓ همػمه٤م قمغم اـمالقمٝمؿ
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 سمٕمض ص٤مرطمٜمل سمؾ! ًمٚمقىم٧م شمْمٞمٞمٕم٤مً  وُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م احلدي٨م يمت٥م ىمراءة يٕمدون ُمٜمٝمؿ

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ومالش ! اعمٗم٤مًمٞمس صٜمٕم٦م احلدي٨م قمٚمؿ: »سم٘مقًمف اعمِم٤ميخ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اومؽمى أن إمم اعم٠ًمخ٦م ذم اًمتٕمّم٥م سمٌٕمْمٝمؿ سمٚمغ وىمد

 صالة ومال اًمريمقع: ذم يديف رومع ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أنف ومذيمر! اًمٙمذب

 حمٛمد ووٕمف. ُمقوقعش: »029 و 80»  ُمقوققم٤مشمف  ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤ملش! ًمف

٤مؿم٦م سمـ ٌّحف اًمِٙمْرُم٤مين قُمٙمَّ  .ـهاش. اهلل ىم

 إجدي رومع اًمّمالة وزيٜم٦م زيٜم٦م، رء ًمٙمؾ إن: »طمدي٨م هذا ُم٘م٤مسمؾ وذم: ىمٚم٧م

 .احلدي٨م. ..ش شمٙمٌػمة يمؾ قمٜمد
 قمـ وهمػممه٤م، ،ش2/74» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ ،ش2/538» احل٤ميمؿ أظمرضمف

ئٞمؾ ٤ٌَمشم٦م سمـ إصٌغ قمـ طَمّٞم٤من سمـ ُُم٘م٤مشمِؾ قمـ طم٤مشمؿ اسمـ إها  قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ َٟم

 .سمف ُمرومققم٤مً 
 .اًمٌٞمٝم٘مل ووٕمٗمف! قمٚمٞمف احل٤ميمؿ ؾمٙم٧م

ئٞمؾ: »اًمذهٌل وىم٤مل  ؿمٞمٕمل: وأصٌغ. قمٚمٞمف يٕمتٛمد ٓ قمج٤مئ٥م ص٤مطم٥م: إها

 .شاًمٜم٤ًمئل قمٜمد ُمؽموك
 ذم يمام ُمقوقع:  إٟمف: وىم٤مل ،شاعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ أورده ويمذا: ىمٚم٧م

 إؾمٜم٤مده: خترجيف ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل: »وىم٤مل ًمٚمًٞمقـمل،ش 2/00ش »اًممزم»

 .شضمداً  وٕمٞمػ
! اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمٕم٤مين ِتريػ إمم دم٤موزه سمؾ احلَدّ  هذا قمٜمد إُمر ي٘مػ ومل: ىمٚم٧م

د اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق أورده ُم٤م وم٤مؾمٛمع  ىم٤ملش: 92» ىم٤ملش اعمَُٛمجَّ

 احلٜمٗمٞم٦م، ُمِم٤ميخ ًمٌٕمض يمت٤مب قمغم وىمٗم٧م: اعمِمحقن واًمٗمٚمؽ اعمدومقن اًمٙمٜمز ص٤مطم٥م

 ذم اًمٞمديـ رومع شمرك قمغم آؾمتدٓل: ومٞمف ُم٤م قمج٤مئ٥م وُمـ ظمالف، ُم٤ًمئؾ ومٞمٝم٤م ذيمر

ـَ  إمَِم  شَمرَ  َأَخؿْ : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف آٟمت٘م٤مٓت ِذي قا  هَلُؿْ  ىمِٞمَؾ  اًمَّ اَلةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا  َأجِْدَيُٙمؿْ  يُمٗمُّ ♂ ! اًمّمَّ

 شمٗمًػم» ذم فمٗمرت أن إمم اًمتٕمج٥م، ؾمٌٞمؾ قمغم ٕصح٤مسمٜم٤م ذًمؽ أطمٙمل زًم٧م وُم٤م
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 قمـش إقَْمَراف» ؾمقرة ذم طمٙمك أنف وذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ: هذا قمٜمده َُّيُقن سمامش اًمثٕمٚمٌل

ِجدٍ  يُمؾِّ  قِمٜمدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ىم٤مل أنف اًم٘م٤ميض اًمتٜمقظمل ًْ  اعمراد إن♂: َُم

ـَ  رومع سم٤مًمزيٜم٦م  .ـها. أظمر اًمٓمرف ذم وذاك اًمٓمرف، هذا ذم ومٝمذا! اًمّمالة ذم اًمٞمدي

 طمتك واًمِم٤مومٕمٞم٦م، احلٜمٗمٞم٦م سملم قمٔمٞمٛم٦م ومتـ َُمَث٤مر وأُمث٤مهل٤م اعم٠ًمخ٦م هذه يم٤مٟم٧م وًم٘مد

 وراء اًمّمالة وشمٙمره: »اًمٗمري٘ملم قمٜمد اعمِمٝمقرة اًم٘م٤مقمدة ووع إمم دومَٕمْتٝمؿ ًم٘مد

 اًم٘م٤مقمدة هذه آصم٤مر شمزال وٓ قمٚمامئٜم٤م، قمٜمد ِتريؿ يمراه٦م وهلش ! اعمذه٥م ذم اعمخ٤مًمػ

 اإلُم٤مم، ُمع يّمٚمقن ٟم٤مؾم٤مً  ومٞمٝم٤م وشمرى إرسمٕم٦م، اعمح٤مري٥م ومٗمٞمٝم٤م! ُم٤ًمضمدٟم٤م ذم سم٤مدي٦م

 قمغم طمل: ه١مٓء ًمٌٕمض ُمرة ىمٚم٧م ًم٘مد طمتك! ُمذهٌٝمؿ إُم٤مم يٜمتٔمرون وآظمريـ

سمف ومٙم٤من. أىمٞمٛم٧م وم٢مهن٤م اًمّمالة:  وهؿش! ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م إهن٤م ًمٜم٤م: شُمَ٘مؿْ  مل إهن٤م: »ىم٤مل أن ضمقا

 صالة ومال اًمّمالة: أىمٞمٛم٧م إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٍميح خم٤مًمٗمقن سمذًمؽ

 .شاعمٙمتقسم٦م إٓ
 .شأىمٞمٛم٧م اًمتل إٓ: »ٕمحد ًمٗمظ وذم. وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م طمرف يمام - احلدي٨م ُمٕمٜمك حيرف أن اعمتٕمّم٥م قمغم يْمٞمؼ وًمٞمس

. اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمّمالة: أيش: اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا: »احلدي٨م ُمٕمٜمك إن: ومٞم٘مقل :- اًمذيمر

 .خم٤مًمٗمتف ُمـ وؾمٚمٛمٜم٤م احلدي٨م، يِمٛمٚمٜم٤م مل إضمر: ٟم٤مىمّم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م صالة يم٤مٟم٧م وح٤م

 أهن٤م ُمٜمٝمؿ فمٜم٤مً  آٟمٗم٤ًم: إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر سم٤مًم٘م٤مقمدة ُمدومققمقن وهؿ! سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل هٙمذا

 ظمالوم٤مً  - يرى ٓ: ىمٚم٧م ؿمئ٧م إن أو - يرى ىمٚمام ٕنف احلٜمٗمٞم٦م: سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ ىم٤مقمدة

 .ومٞمٝم٤م

 اًم٘م٤مقمدة هذه خي٤مًمػ مم٤م أئٛمتٜم٤م سمٕمض قمـ اًمٜم٘مقل سمٕمض أذيمر أن أطم٧ٌٌم وًمذًمؽ

 6 ج» إومم اًمًٜم٦م ُمـ اًم٤ًمدس اعمجٚمدش اإلؾمالم ٟمقر» جمٚم٦م ذم ضم٤مء وم٘مد اعمزقمقُم٦م:

 ش: 388 ص

 اًمٗمروع ذم سم٤معمخ٤مًمػ آىمتداء ضمقاز إمم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اًمرازي سمٙمر أبق وذه٥م

 .سم٢مـمالق
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 وإن وشم٘مٚمٞمدهؿ، اعمجتٝمديـ ُمـ ُمذهٌٜم٤م ظم٤مًمػ سمٛمـ آىمتداء ًمٚمحٜمٗمل جيقز: وم٘م٤مل

 .وُمذهٌف رأجف قمغم اًمّمالة يٌٓمؾ ُم٤م رأى
ج ؿمٞمخف قمـ اهلاُمم اسمـ وٟم٘مؾ  يم٤من أنفش ش: اهلداي٦م»  ىم٤مرئ: »سمـ اًمِمٝمػم اًمديـ ِها

. اعمت٘مدُملم قمـ ُمروي٤مً  سمذًمؽ اًمّمالة وم٤ًمد يٙمقن أن ُمرة أنٙمر طمتك اًمرازي ىمقل يٕمت٘مد

وخ سمـ اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد حمٛمد وًمٚمِمٞمخ  رؾم٤مًمتف وسمٜمك اًمرازي، ىمقل ومٞمٝم٤م اقمتٛمد رؾم٤مًم٦م وَمرُّ

 ظمالومف اقمتٛمدوا وإن دراي٦ًم، اعمٜمّمقر هقش اًمرازي ىمقل: يٕمٜمل» هذا: ىم٤مل طمٞم٨م قمٚمٞمف:

 ىم٤مل صمؿ. اًمُقَري٘م٤مت هذه ذم إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م يتٛمِمك وقمٚمٞمف. إًمٞمف أُمٞمؾ اًمذي وهق رواي٦ًم،

ر رِّ  حمٛمد سمٙمر أبق وذه٥م: »طمًلم اخلي حمٛمد اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ وهق اًمٌح٨م، هذا حُمَ

٤مل قمكم سمـ  ومٞمّمح اإلُم٤مم: سم٤مقمت٘م٤مد اًمٕمؼمة أن إمم - اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء أيم٤مسمر ُمـ - اًمَ٘مٗمَّ

 ُمذهٌف، ذم اًمّمحٞمح اًمقضمف قمغم سم٤مًمّمالة أتك إذا اح٤مًمٙمل، أو سم٤محلٜمٗمل اًمِم٤مومٕمل اىمتداء

 .شذًمؽ اح٠مُمقم وِت٘مؼ اح٠مُمقم، ُمذه٥م قمغم صحٞمح٦م شمٙمـ مل وإن
 اعمًٚمٛملم اىمتداء صح٦م إصؾ أن: اعمذه٥م هذا ووضمف: »اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ ىم٤مل

 ًمٚم٘م٤مئٚملم ٟمر ومل. اًمدًمٞمؾ إىم٤مُم٦م ومٕمٚمٞمف اًمّمح٦م: قمدم إمم ذه٥م وُمـ. سمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ

 ذم يم٤مٍف  همػم وهذا ظمٓم٠م: قمغم إُم٤مُمف أن اح٠مُمقم اقمت٘م٤مد هق دًمٞماًل: إٓ اًمّمح٦م سمٕمدم

 يمؾ إذ اهلل: قمٜمد صحٞمح اإلُم٤مم قمٛمؾ أن ذًمؽ ُمع يٕمت٘مد اح٠مُمقم ٕن آؾمتدٓل:

 هذا ُم٘مت٣م قمغم يٕمٛمؾ إٟمام ىمٚمده وُمـ اضمتٝم٤مده، ُم٘مت٣م قمغم يٕمٛمؾ سم٠من ُمٓم٤مًم٥م جمتٝمد

 ُمـ اح٤مٟمع ومام شمٕم٤ممم: اهلل قمٜمد صحٞمح٤مً  ي٘مٚمده ُمـ أو اعمجتٝمد قمٛمؾ يم٤من وإذا آضمتٝم٤مد،

 يم٤مٟمقا  اعمجتٝمديـ وإئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمػ إن صمؿ! سمف؟ آىمتداء

ج أنف ُمٜمٝمؿ أطمد قمـ ُيٜمَ٘مؾ ومل اًمٗمروع، ذم خيتٚمٗمقن  ذم خي٤مًمٗمف سمٛمـ آىمتداء ُمـ ِترَّ

 .ـهاش. اضمتٝم٤مده
 وىمد اًمرؿمٞمد ه٤مرون ظمٚمػ صغم أنف اهلل رمحف يقؾمػ أيب قمـ ضم٤مء سمؾ: ىمٚم٧م

 سمـ أمحد ويم٤من. ُيِٕمدْ  ومل يقؾمػ، أبق ظمٚمٗمف ومّمغم يتقو٠م: ٓ سم٠منف ُم٤مًمؽ وأومت٤مه اطمتجؿ،

قم٤مف احلج٤مُم٦م ُمـ اًمقوقء يرى طمٜمٌؾ  ُمٜمف ظمرج ىمد اإلُم٤مم يم٤من وم٢من: »ًمف وم٘مٞمؾ. واًمرُّ

 اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ظمٚمػ أصكم ٓ يمٞمػ: وم٘م٤مل ظمٚمٗمف؟ ومّمغم يتقو٠م: ومل اًمدم،
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 .!شوُم٤مًمؽ؟
 سمٙمر وأبق احلٜمٗمل، اًمرازي سمٙمر أبق إًمٞمف ذه٥م اًمذي اعمذه٥م ومٝمذا وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 وأمحد: ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق اًمّمقاب، هق - ُمذهٌٝمام ُمـ ًمٚمٛمِمٝمقر ظمالوم٤مً  - اًم٘مٗم٤مل

 اًمًٚمػ ُمـ أطمد سمف ي٘مؾ مل اًمديـ: ذم سمدقم٦م سمخالومف اًم٘مقل أن: إول: ُٕمريـ وذًمؽ

 اشمٌٕمقا : »قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل وىمد. -ؾمٌؼ يمام- قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح

 .هذا هق اًمٕمتٞمؼ وم٤مُٕمرش. اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يُمٗمٞمتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا: وٓ

: وم٢من سمٙمؿ، يّمٚمقن: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: اًمث٤مين  ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا: وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا

 .شوقمٚمٞمٝمؿ
 .ًمف واًمٚمٗمظش 2/355» وأمحد ،ش2/049» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ومًدت: إذا اإلُم٤مم صالة أن زقمؿ ُمـ قمغم يرد احلدي٨م هذا: »اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 ش.2/049ش »اًمٗمتح» ذم يمذاش. ظمٚمٗمف ُمـ صالة ومًدت

 ٓ اإلُم٤مم ظمٓم٠م أن ملسو هيلع هللا ىلص سملم وم٘مدش: »2/380ش »اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 قمٚمٞمف إصمؿ ٓ وأن ًمف، ؾم٤مئغ اإلُم٤مم ومٕمٚمف ُم٤م أن يٕمت٘مد اح٠مُمقم وٕن اح٠مُمقم، إمم يتٕمدى

 ومٝمق ظمٓم٠مه: ًمف اهلل همٗمر ىمد هذا أن يٕمٚمؿ وهق جمتٝمد، ُم٘مٚمد أو جمتٝمد، وم٢مٟمف ومٕمؾ: ومٞمام

 ٟم٘مض ًمف جُيزْ  مل هذا: سمٛمثؾ طمٙمؿ ًمق سمؾ ُيِٕمْده٤م، مل إذا ي٠مثؿ ٓ وأنف صالشمف، صح٦م يٕمت٘مد

 .يٜمٗمذه يم٤من سمؾ طمٙمٛمف:
ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  َٓ ▬ و - سم٤مضمتٝم٤مده ومٕمؾ ىمد اإلُم٤مم يم٤من وإذا ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ،-♂ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 ىمد ُمٜمٝمام يمؾ ويم٤من صحٞمح٦م، ُمٜمٝمام يمؾ صالة يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف: وضم٥م ُم٤م ومٕمؾ ىمد واح٠مُمقم

 .اًمٔم٤مهرة إومٕم٤مل ذم اإلُم٤مم ُمقاوم٘م٦م طمّمٚم٧م وىمد قمٚمٞمف، جي٥م ُم٤م أدى
 اح٠مُمقم وم٢من ُمٜمف: ظمٓم٠م. اإلُم٤مم صالة سمٓمالن يٕمت٘مد اح٠مُمقم إن: اًم٘م٤مئؾ وىمقل

 شمٌٓمؾ ٓ وأنف ومٞمف، أظمٓم٠م ُم٤م ًمف همٗمر ىمد اهلل وأن قمٚمٞمف، وضم٥م ُم٤م ومٕمؾ اإلُم٤مم أن يٕمت٘مد

 اح٠مُمقم واقمت٘مد ظمٓم٠ًم، اإلُم٤مم ومًٚمؿ واح٠مُمقم اإلُم٤مم أظمٓم٠م وًمق ذًمؽ، ٕضمؾ صالشمف

 اصمٜمتلم ُمـ ؾمٚمؿ َح٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٚمػ اعمًٚمٛمقن ؾمَٚمؿ يمام - ومًٚمَّؿ ُمت٤مسمٕمتف، ضمقاز
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 ظمٚمٗمف ومّمٚمقا  ؾمٝمقاً: مخ٤ًمً  صغم ًمق ويمام ريمٕمتلم، صغم إٟمام سم٠منف قمٚمٛمٝمؿ ُمع ؾمٝمقاً،

 قمٚمٛمٝمؿ ُمع ومت٤مسمٕمقه، مخ٤ًًم: هبؿ صغم َح٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٚمػ اًمّمح٤مسم٦م صغم يمام مخ٤ًًم:

 احل٤مل، هذه ذم اح٠مُمقم صالة شمّمح وم٢مٟمف :- ذًمؽ ضمقاز ٓقمت٘م٤مدهؿ مخ٤ًًم: صغم سم٠منف

 ؾمٚمؿ ًمق اإلُم٤مم أن قمغم يمٚمٝمؿ اشمٗم٘مقا  وىمد! وطمده؟ اإلُم٤مم هق اعمخٓمئ يم٤من إذا ومٙمٞمػ

 إذا اح٠مُمقم صالة شمٌٓمؾ مل مخ٤ًًم، صغم وًمق يت٤مسمٕمف، مل إذا اح٠مُمقم صالة شمٌٓمؾ مل ظمٓم٠ًم:

. اح٠مُمقم صالة سمٓمالن ومٞمف يٚمزم ٓ ظمٓم٠مً  اإلُم٤مم ومٕمٚمف ُم٤م أن قمغم ذًمؽ ومدلَّ  يت٤مسمٕمف: مل

 .شأقمٚمؿ واهلل
 ([2/610) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع صػة

 :73 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ىم٤مسمض يم٠منف أص٤مسمٕمف، سملم ويٗمرج ريمٌتٞمف، ُمـ ويٛمٙمٜمٝمام ريمٌتٞمف، قمغم يديف ويْمع

 .واضم٥م يمٚمف وهذا ريمٌتٞمف، قمغم
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ٌُِّؼ  إُمر أول ذم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  سملم وخي٤مًمػ] ريمٌتٞمف، سملم جيٕمٚمٝمام صمؿ يمٗمٞمف، سملم ُيَٓم

 [. أص٤مسمٕمف
 .قمٜمف وهنك ذًمؽ، شمرك صمؿ

 اعمزء» أجْم٤مً  سمف وأُمر. سمذًمؽ ي٠مُمرهؿ يم٤من و. ريمٌتٞمف قمغم يمٗمٞمف يْمع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .- آٟمٗم٤مً  ُمر يمام -ش صالشمف
 اًمٕمٛمؾ إمم ٟمٗمر ومذه٥م اًم٤ٌمب: هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ وىمد»: احل٤مزُمل ىم٤مل

 اهلل قمٌد سمـ قُمٌٞمدة وأبق يزيد، سمـ وإؾمقد ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد: ُمٜمٝمؿ احلدي٨م: هبذا

 .إؾمقد سمـ اًمرمحـ وقمٌد ُمًٕمقد، سمـ
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 ورأوا سمٕمدهؿ، ومٛمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ يم٤موم٦م ذًمؽ ذم وظم٤مًمٗمٝمؿ

ـَ  يٌٚمغ ومل ُٟمًخ، صمؿ اإلؾمالم، اسمتداء ذم حمٙمامً  يم٤من احلدي٨م هذا أن  ٟمًُخف، ُمًٕمقد اسم

 .سمف وقمٛمٚمقا  ومرووه، اعمديٜم٦م: أهؾ ذًمؽ وقمرف

 سم٤مًمٜم٤مؾمخ أقمٚمؿ اعمديٜم٦م أهؾ أن قمغم دًٓم٦م ذًمؽ ذم: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وىم٤مل

 .ـهاش. اًمٌالد ُمـ همػمه٤م وؾمٙمـ وم٤مرىمٝم٤م، ممـ واعمٜمًقخ
 قمغم اًمٞمديـ ووع ؾمٜمٞم٦م قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمغم ظمٗمل ويمام: ىمٚم٧م

 ؾمٌؼ يمام- اإلطمرام شمٙمٌػمة همػم ذم اًمٞمديـ رومع ؾمٜمٞم٦م أجْم٤مً  قمٚمٞمف ظمٗمٞم٧م اًمريمٌتلم،

 .-سمٞم٤مٟمف
 ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمرؾمقل اعمالزُملم اًمّمح٤مسم٦م ىمدُم٤مء ُمـ وهق ذًمؽ، قمٚمٞمف خيٗمك يمٞمػ أُم٤م

ً؟ ؾمٗمراً   سمنماً  يمقٟمف جمرد إٓ شمٕمٚمٞمالً  هل٤م ٟمجد ٓ اًمتل إُمقر قمج٤مئ٥م ومٛمـ! وطميا

 .ويٜمًك يًٝمق
 .إُمقر سمقىم٤مئع أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل

 هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »- قمٜمف اهلل ريض قمٛمر طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل

 سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ٓ سمٕمدهؿ، وُمـ واًمت٤مسمٕملم ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد

 .ـهاش. يٓمٌ٘مقن يم٤مٟمقا  أهنؿ أصح٤مسمف وسمٕمض ُمًٕمقد اسمـ قمـ روي ُم٤م إٓ ذًمؽ، ذم

 ([2/626) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع يف الركبتني مـ القديـ متؽني

 [. قمٚمٞمٝمام ىم٤مسمٌض  يم٠منف] ريمٌتٞمف ُمـ يديف ُيٛمّٙمـ يم٤من و
 ([2/630) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الركقع حال القديـ أصابع تػريج

ج يم٤من و  ومْمع ريمٕم٧م: إذا: »وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمف وأُمر. أص٤مسمٕمف سملم ُيٗمرِّ

ج صمؿ ريمٌتٞمؽ، قمغم راطمتٞمؽ  قمْمق يمؾ ي٠مظمذ طمتك اُْمُٙم٨م صمؿ أص٤مسمٕمؽ، سملم ومرِّ

 .شُم٠مظمذه
 ([2/632) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع حال الساقني عذ إصابع جعؾ

 .[ؾم٤مىمٞمف قمغم] ذًمؽ: ُمـ أؾمٗمؾ أص٤مسمٕمف جيٕمؾ ويم٤من

 ([2/634) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مـسقخ الركقع يف التطبقؼ

ـْ  ِهٞمَؿ، قَم ـِ  إسِْمَرا َؾْمَقِد، قَم ْٕ َٓ  َوقَمْٚمَ٘مَٛم٦َم، ا ٌْدَ  َأتَْٞمٜم٤َم: ىَم٤م   قَم
ِ
ـَ  اهلل ُٕمقدٍ  سْم ًْ  َداِرِه، ذِم  َُم

  َأَصغمَّ : وَمَ٘م٤مَل 
ِ
ء َٓ ،: وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ظَمْٚمَٗمُٙمْؿ؟ َه١ُم ، وَمُ٘مقُُمقا : ىَم٤مَل  َٓ َٓ  سم٠َِمَذانٍ  َي٠ْمُُمْرَٟم٤م وَمَٚمؿْ  وَمَّمٚمُّقا  َو

ٌْٜم٤َم ىَم٤مَل  إىَِم٤مَُم٦ٍم، ـْ  َأطَمَدَٟم٤م وَمَجَٕمَؾ  سم٠َِمجِْديٜم٤َم وَم٠َمظَمذَ  ظَمْٚمَٗمُف، ًمِٜمَُ٘مقمَ  َوَذَه ظَمرَ  َيِٛمٞمٜمِفِ  قَم ْٔ ـْ  َوا  قَم

َب : ىَم٤مَل  ُريَمٌِٜم٤َم، قَمغَم  َأجِْدَيٜم٤َم َوَوْٕمٜم٤َم َريَمعَ  وَمَٚمامَّ : ىَم٤مَل  ؿِماَمًمِِف، ٌََّؼ  َأجِْدَيٜم٤َم وَمَيَ ْٞمِف، سَملْمَ  َوـَم  يَمٗمَّ

، وَمَٚمامَّ : ٤مَل ىمَ  وَمِخَذْيِف، سَملْمَ  َأْدظَمَٚمُٝماَم  صُمؿَّ  ءُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ؾَمَتُٙمقنُ  إِٟمَّفُ »: ىَم٤مَل  َصغمَّ ُرونَ  ُأَُمَرا  ُي١َمظمِّ

اَلةَ  ـْ  اًمّمَّ ٜمُُ٘مقهَن٤َم ُِمٞمَ٘م٤مهِت٤َم، قَم ِق  إمَِم  َوخَيْ  َذًمَِؽ، وَمَٕمُٚمقا  ىَمدْ  َرَأجُْتُٛمقُهؿْ  وَم٢ِمَذا اعْمَْقشَمك، َذَ

اَلةَ  وَمَّمٚمُّقا  ٞمَ٘م٤مهِت٤َم، اًمّمَّ
ِ ِ
ٌَْح٦ًم، َُمَٕمُٝمؿْ  َصاَلشَمُٙمؿْ  َواضْمَٕمُٚمقا  عم  وَمَّمٚمُّقا  صَماَلصَم٦مً  يُمٜمُْتؿْ  َوإَِذا ؾُم

ـْ  َأيْمَثرَ  يُمٜمُْتؿْ  َوإَِذا مَجِٞمًٕم٤م، ُٙمؿْ  َذًمَِؽ، ُِم  ِذَراقَمٞمْفِ  وَمْٚمُٞمْٗمِرْش  َأطَمُديُمؿْ  َريَمعَ  َوإَِذا َأطَمُديُمْؿ، وَمْٚمَٞم١ُمُمَّ

ٌِّْؼ  ْجٜم٠َْم،َوًْمٞمَ  وَمِخَذْيِف، قَمغَم  ْٞمِف، سَملْمَ  َوًْمُٞمَٓم   َرؾُمقلِ  َأَص٤مسمِعِ  اظْمتاَِلِف  إمَِم  َأنُْٔمرُ  وَمَٚمَٙم٠َمينِّ  يَمٗمَّ
ِ
 اهلل

 ش.وَم٠َمَراُهؿْ  ملسو هيلع هللا ىلص
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 [:اإلمام قال]

 ًمٙمقن اعمقشمك إمم واإلو٤موم٦م ًمٚمٖمروب، اًمِمٛمس دٟم٧م أن إمم أي: اعمقشمك ذق

 سم٘مدر إٓ اًمٜمٝم٤مر ُمـ يٌؼ ومل يّمٚمقهن٤م أهنؿ أراد أو اعم٘م٤مسمر، قمغم ؾم٤مىمٓم٤مً  ذًمؽ قمٜمد وقئٝم٤م

 .همص أي سمري٘مف ذق إذا اعمحتي ٟمٗمس ُمـ يٌ٘مك ُم٤م

 :سمٞم٤مهن٤م ومقضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٛمؾ يًتٛمر مل أُمقرا احلدي٨م هذا ذم أن واقمٚمؿ

 حلدي٨م ظمٚمٗمف ي٘مٗم٤م أن واًمًٜم٦م وي٤ًمره اإلُم٤مم يٛملم قمـ آصمٜملم وىمقف: إول

 .اًمٗمْم٤مئؾ يمت٤مب ذم أيت ضم٤مسمر

 .أيت اًم٤ٌمب ذم يمام سم٤مًمريم٥م إظمذ واًمًٜم٦م: اًمتٓمٌٞمؼ: اًمث٤مين

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم سمٞمٜم٧م وم٘مد. اًمٜمداء ؾمٛمع عمـ واإلىم٤مُم٦م إذان: اًمث٤مًم٨م

 .هبام ملسو هيلع هللا ىلص أُمره أنف صالشمف اعمًئ

 [83ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 الركقع حال ادجافاة

 :76 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ضمٜمٌٞمف قمـ ُمروم٘مٞمف وي٤ٌمقمد

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ل جي٤مذم، يم٤من و  .ضمٜمٌٞمف قمـ ُمروم٘مٞمف وُيٜمَحِّ
 ضمٜمٌٞمف قمـ يديف اًمرضمؾ جُي٤مذمَ  أن اًمٕمٚمؿ: أهؾ اظمت٤مره اًمذي وهق: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .شواًمًجقد اًمريمقع ذم
 .اعمًٚمٛملم إمج٤معش 0/035» اًمٓمح٤موي وذيمر: ىمٚم٧م

 اًمٕمٚمامء، ُمـ ٕطمد ظمالوم٤مً  اؾمتح٤ٌمهب٤م ذم أقمٚمؿ وٓش: »3/401» اًمٜمقوي وىم٤مل
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 .ـهاش. وصقرهت٤م اًمّمالة هٞمئ٦م ذم أيمٛمؾ أهن٤م ومٞمٝم٤م واحلٙمٛم٦م
 إمم سمٕمْمٝم٤م شمْمؿ سمؾ دم٤مذم: ٓ اعمرأة أن ُيِمٕمر سم٤مًمرضمؾ ذًمؽ اًمؽمُمذي وختّمٞمص

 ذم سح وم٢مٟمف طمزم: ٓسمـ ظمالوم٤مً  وهمػمهؿ: واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م وهق. سمٕمض

ة اًمرضمؾ سم٠منش 024 - 4/022ش »اعمحغم»  .ؾمقاء ذًمؽ ذم واعمرأ

. ذًمؽ سمٞم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أهمٗمؾ ح٤م ذًمؽ: سمخالف طمٙمؿ هل٤م يم٤من وًمق: »ىم٤مل

 وسم٤مهلل. ومرق وٓ ظمالومف ذم ُمٜمٝم٤م يٌدو اًمذي سمٕمٞمٜمف هق اًمٕمٛمؾ هذا ذم ُمٜمٝم٤م يٌدو واًمذي

 .ـهاش. ٟمٕمتّمؿ شمٕم٤ممم
ش: 3/380ش »اًمتٚمخٞمص» ومٗمل رء: ُمٜمف يّمح ٓ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ذم ورد وُم٤م

 اُمرأتلم قمغم ُمر ملسو هيلع هللا ىلص أنف: طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيدَ  قمـش اعمراؾمٞمؾ» ذم داود أبق روى

ة وم٢من إرض: إمم اًمٚمحؿ سمٕمض ومُْمامَّ  ؾمجدمت٤م: إذا: »وم٘م٤مل شمّمٚمٞم٤من،  ذًمؽ ذم اعمرأ

 .شيم٤مًمرضمؾ ًمٞم٧ًم
 .ُمؽموك ُمٜمٝمام يمؾ ذم ًمٙمـ ُمقصقًملم، ـمري٘ملم ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل ورواه

 ([2/635) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  الركقع حال وتسقيتف الظَّْفر بسط وجقب

 :74 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م وهق ٓؾمت٘مر، اح٤مء قمٚمٞمف ص٥م ًمق طمتك ويًٌٓمف، فمٝمره ويٛمد

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ط ريمع: إذا يم٤من و ًَ ه: فمٝمَرهُ  سم ا  .شٓؾمت٘مر اح٤مء: قمٚمٞمف ُص٥مَّ  ًمق طمتك» وؾمقَّ
 واُْمُددْ  ُريْمٌتٞمؽ، قمغم راطمَتْٞمَؽ  وم٤مضمٕمْؾ  ريمٕم٧َم: وم٢مذا: »صالشمف ًمٚمٛمزء وىم٤مل

ـ فمٝمرك،  .شًمريمققمؽ وُمٙمِّ

 ([2/637) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الركقع حال لؾظفر الرأس مساواة

 :75 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ًمٔمٝمره ُم٤ًموي٤م جيٕمٚمف وًمٙمـ يرومٕمف، وٓ رأؾمف، خيٗمض وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ذًمؽ سملم وًمٙمـ : ُيْ٘مٜمعُ  وٓ رأؾَمف، َيُّم٥مُّ  ٓ ويم٤من

 ش. هن٤مي٦م. »فمٝمره ُمـ أقمغم يٙمقن طمتك رأؾمف يرومع ٓ: أيش ي٘مٜمع ٓ»
 ([2/637) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع يف الطُّؿلكقـة وجقب  

 صالة شمتؿ ٓ إٟمف: »وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمف وأُمر. ريمققمف ذم يٓمٛمئـ ويم٤من

. أيمؼم اهلل: ي٘مقل صمؿ. .. يٙمؼم صمؿ: »وومٞمف. احلدي٨م. ..ش يتقو٠م طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد

 .شُمٗم٤مصٚمف شمٓمٛمئـ طمتك يريمع صمؿ
 وضمقب قمغم احلدي٨م هبذا واؾمُتِدلَّ ش: »2/222ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 .شاجلٛمٝمقر ىم٤مل وسمف. اًمّمالة أريم٤من ذم اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م

 ًمٙمـ ُمّمٜمٗمٞمٝمؿ، ُمـ يمثػم سمذًمؽ وسح ؾمٜم٦م، اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م أن احلٜمٗمٞم٦م قمـ واؿمتٝمر

ش اعمٕم٤مين ذح» ذم شمرضمؿ وم٢مٟمف قمٜمدهؿ: اًمقضمقب ذم يم٤مًمٍميح اًمٓمح٤موي يمالم

 أبق أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ذيمر صمؿ ،شواًمًجقد اًمريمقع ُم٘مدارش: »037 - 0/036»

 ش.أدٟم٤مه وذًمؽ ،- اًمريمقع ذم صمالصم٤مً  - اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: »... ىمقًمف ذم وهمػمه داود

 ش.ُمٜمف أدٟمك جُيزئ وٓ واًمًجقد، اًمريمقع ُم٘مدار هذا أن إمم ىمقم ومذه٥م: »ىم٤مل

 صمؿش. أضمزأ  ؾم٤مضمدًا: واـمٛم٠من رايمٕم٤ًم، اؾمتقى إذا: وم٘م٤مًمقا  آظمرون: وظم٤مًمٗمٝمؿ: »ىم٤مل

 .ـهاش. وحمٛمد يقؾمػ، وأيب طمٜمٞمٗم٦م، أيب ىمقل وهذا: »ىم٤مل
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 وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م أن آصم٤مره ذم اًمٓمح٤مويُّ  َٟمصَّ : »اًمًٜمدي وىم٤مل

 .شًمألطم٤مدي٨م أىمرب: وهق. واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اومؽماض
 سمٕمد ُمـ ٕرايمؿ إين! سمٞمده ٟمٗمز ومقاًمذي واًمًجقد: اًمريمقعَ  أمتُّقا : »ي٘مقل ويم٤من

 .شؾمجدشمؿ ُم٤م وإذا ريمٕمتؿ، ُم٤م إذا فمٝمري
لْم  هبام ائتقا : أيش: وأمتقا » ئٓمٝمام، يم٤مُمٚملم: شم٤مُمَّ  وأوومقا  وآداهبام، وؾمٜمٜمٝمام، سمنما

 قمٜمد اًمٜمٗمؾ ذم ويمذا اًمٗمرض، ذم ومٞمٝمام اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ومتج٥م طم٘مٝم٤م، ومٞمٝمام اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م

 .حمٚمٝم٤م ذم أقمْم٤مؤه شمًت٘مر سم٠من وذًمؽ اًمِم٤مومٕمٞم٦م:

 ومٞمض» ذم يمذا. وآطم٤مد أضمزاء ُمـ شمٚمتئؿ صقرة ًمف ح٤م اًمتقومٞم٦م: اإلمت٤مم: احلراين ىم٤مل

 .ًمٚمٛمٜم٤مويش اًم٘مدير
 وًمٙمـ رضورة، همػم ُمـ شمٕم٤ممم سم٤مهلل احلٚمػ ضمقاز ومٞمفش سمٞمده ٟمٗمز ومقاًمذي»

 ُمـ ومتٙمٞمٜمف ِت٘مٞم٘مف ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م وشمٗمخٞمٛمف، أُمر، يمت٠ميمٞمد حل٤مضم٦م: إٓ شمريمف اعمًتح٥م

 .احلٚمػ ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م حُيٛمؾ هذا وقمغم اًمٜمٗمقس،
 .ورائل ُمـ: أيش فمٝمري سمٕمد ُمـ»

. ورائف ُمـ سمف يٌٍم ىمٗم٤مه ذم إدرايم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص ًمف ظمٚمؼ شمٕم٤ممم اهلل أن: ُمٕمٜم٤مه: اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 سمؾ ذع: وٓ قم٘مؾ هذا ُمـ يٛمٜمع وًمٞمس هذا، ُمـ سم٠ميمثر ملسو هيلع هللا ىلص ًمف اًمٕم٤مدة اٟمخرىم٧م وىمد

 .سمف اًم٘مقل ومقضم٥م سمٔم٤مهره: اًمنمع ورد

 سم٤مًمٕملم رؤي٦م اًمرؤي٦م هذه: اًمٕمٚمامء ومجٝمقر طمٜمٌؾ سمـ أمحد ىم٤مل: اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 ش.ُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا. طم٘مٞم٘م٦م

 وحيتٛمؾ اًمّمالة، سمح٤مًم٦م ظم٤مص ذًمؽ أن احلدي٨م وفم٤مهر: »طمجر اسمـ ىم٤مل

 .اٟمتٝمكش. اًمٕمٛمقم
ٌح  ُمت٘مدُملم مجعٍ  ويمالم  .شاًمٗمٞمض» ذم يمذا. سم٤مًمٕمٛمقم ُمٍمِّ
 دًمٞمؾ ٓ واًمٕمٛمقم ،شملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمجزاشمف ُمـ وهل» طمجر، اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م واًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمًٜم٦م ُمـ قمٚمٞمف
 ([2/641) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الركقع يف آضؿئـان ترك حؽؿ

 هذا ُم٤مت ًمق: »وم٘م٤مل يّمكم: وهق ؾمجقده ذم ويٜم٘مر ريمققمف، ُيتِؿُّ  ٓ رضمالً  رأى و

ُب  يٜم٘مر يمام صالشمف يٜم٘مر] ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُمٚم٦م همػم قمغم ُم٤مت هذه: طم٤مًمف قمغم  ،[اًمدمَ  اًمٖمرا

 واًمتٛمرشملم، اًمتٛمرة ي٠ميمؾ اًمذي اجل٤مئع ُمثؾ ؾمجقده: ذم ويٜم٘مر ريمققمف يتؿ ٓ اًمذي َُمَثُؾ 

 .شؿمٞمئ٤مً  قمٜمف ُيٖمٜمِٞم٤من ٓ

 ٟم٘مر صاليت ذم أن٘مر أن ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٞمكم هن٤مين: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أبق وىم٤مل

 .شاًم٘مرد يم٢مىمٕم٤مء ُأىمٕمل وأن اًمثٕمٚم٥م، اًمتٗم٤مت أختٗم٧م وأن اًمّديؽ،
 .شصالشمف ُمـ ينق اًمذي هىم٦م اًمٜم٤مس أؾمقأ : »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ريمققمٝم٤م يتؿ ٓ: »ىم٤مل صالشمف؟ ُمـ ينق ويمٞمػ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا 

 .شوؾمجقده٤م
 واًمًجقد اًمريمقع سم٢ممت٤مم اإلظمالل أن ُيَٕمٚمِّٛمٝمؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص ىمّمد: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل

 ٕن واًمًجقد: اًمريمقع ظمص وإٟمام. وم٤مطمِم٦م أنف قمٜمدهؿ شم٘مرر مم٤م أؾمقأ  وأنف يمٌػمة،

 قمغم اؤمتـ ومٞمام ظمٞم٤مٟم٦م أنف ُمٕمٜمك قمغم هىم٦م وؾمامه هبام، ي٘مع إٟمام اًمٖم٤مًم٥م ذم اإلظمالل

 .شاًمتٜمقير» ذم يمذاش. أدائف

 ([2/642) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع يف صؾبف يؼقؿ ٓ دـ صالة ٓ

ر  ومٚمٛمح يّمكم، يم٤من و  واًمًجقد، اًمريمقع ذم صٚمٌف  ي٘مٞمؿ ٓ رضمؾ إمم قمٞمٜمف سمٛم١مظمَّ

 اًمريمقع ذم صٚمٌف ي٘مٞمؿ ٓ عمـ صالة ٓ إٟمف! اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ي٤م: »ىم٤مل اٟمٍمف: ومٚمام

 .شواًمًجقد

 اًمريمقع ذم فمٝمره ي٘مٞمؿ طمتك اًمرضمؾ صالة دمزئ ٓ: »آظمر طمدي٨م ذم وىم٤مل

 .شواًمًجقد
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 .وٓطمظ ٟمٔمر: أيش ومٚمٛمح»

 ظمٚمٗمف ُمـ يرى يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ومٝمق وإٓ: زقمٛمف، قمغم ُمٌٜمل   إُم٤م وهذا: »اًمًٜمدي ىم٤مل

 .شيٚمٛمح وأطمٞم٤مٟم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤ًم،

 .واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م واعم٘مّمقد. يًقي وٓ يٕمدل ٓ: أيش ي٘مٞمؿ ٓ»
 وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .واًمًجقد اًمريمقع ذم صٚمٌف اًمرضمؾ ي٘مٞمؿ أن يرون سمٕمدهؿ:

 واًمًجقد: اًمريمقع ذم صٚمٌف ُيِ٘مؿ مل ُمـ: وإؾمح٤مق وأمحد، اًمِم٤مومٕمل، وىم٤مل

 .اٟمتٝمكش. احلدي٨م هلذا وم٤مؾمدة: ومّمالشمف
 .شقمٜمٝمام ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي رواه: سمذًمؽ وإؾمح٤مق أمحد وىمقل

 ([2/647) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 برشوط إٓ حصقلف وعدم الركقع يف آضؿئـان وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :اًمريمقع هٞمئ٤مت وُمـ

 اًمريمٌتلم إمم اًمٞمدان شمّمؾ سمحٞم٨م آٟمحٜم٤مء جمرد اًمريمقع ذم اًمقاضم٥م: »ومٞمٝم٤م ىمقًمف

 . ..ش.ومٞمف اًمًٜم٦م وًمٙمـ

 طمدي٨م ذم سمف إُمر ضم٤مء اًمذي آـمٛمئٜم٤من ُمـ سمد ٓ سمؾ يٙمٗمل ٓ هذا: ىمٚم٧م

 .وهمػمه صالشمف اعمزء

 سمٕمض وذيمر يمت٤مسمف ُمـ 25 ص شم٘مدم ومٞمام هذا ذيمر اعم١مًمػ أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ

 اعمٝمذب» ذم وهق هذا ٟم٘مؾ قمٜمدُم٤م يمٚمف ذًمؽ ٟمز ومٙم٠منف إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م

 . اعمًتٕم٤من واهلل.416/  30ش وذطمف

 :أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه
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 :ي٠ميت ُم٤م سمتح٘مٞمؼ إٓ حيّمؾ ٓ اًمقاضم٥م آـمٛمئٜم٤من أن يٕمٚمؿ أن جي٥م

 .اًمريمٌتلم قمغم اًمٞمديـ ووع - 0

 .اًمٙمٗملم أص٤مسمع شمٗمري٩م - 2

 .اًمٔمٝمر ُمد - 3

 .ُم٠مظمذه قمْمق يمؾ ي٠مظمذ طمتك ومٞمف واعمٙم٨م ًمٚمريمقع اًمتٛمٙملم - 4

 صٗم٦م» ذم خمرج وهق صالشمف، اعمزء حلدي٨م قمديدة رواي٤مت ذم صم٤مسم٧م يمٚمف وهذا

 .اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 034 - 033 صش اًمّمالة

 ([088) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 بعضفا عذ وآقتصار أحقاًكا بقـفا واجلؿع الركقع أذكار

 أحقاًكا

 . هبذا وشم٤مرةً  هبذا، شم٤مرةً  وإدقمٞم٦م، إذيم٤مر ُمـ أنقاقم٤مً  اًمريمـ هذا ذم ي٘مقل ويم٤من
 واطمد ٟمقع قمغم ي٘متٍم أو سمٕمْمٝم٤م، سملم أو سمٞمٜمٝم٤م، جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف وحيتٛمؾ

 آطمتامٓت: هذه سمٕمض يرضمح ٟمص قمغم ٟم٘مػ ومل حمتٛمؾ، ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ ُمٜمٝم٤م،

ش. اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: »ي٘مقل ويم٤منش: 0/37ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

! مهللا وسمحٛمدك،! رسمٜم٤م مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »قمٚمٞمف ُم٘متٍماً  أو ذًمؽ، ُمع ي٘مقل وشم٤مرة

 .شزم اهمٗمر

 إن يمٚمٝم٤م: إذيم٤مر هذه سملم جيٛمع أن وإومْمؾش: »إذيم٤مر» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 .شإبقاب مجٞمع أذيم٤مر ذم يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل ويمذا متٙمـ،
 ُمرة ي٠ميت: »وم٘م٤مل :ش84ش »إبرار ٟمزل» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٕمالُم٦م وشمٕم٘مٌف

 ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من وىمد. اجلٛمع قمغم دًمٞمالً  أرى وٓ. أظمرى وسمتٚمؽ هبذه،

 .شآسمتداع ُمـ ظمػم وآشم٤ٌمع ُمرة، وهذا ُمرة، هذا ي٘مقل سمؾ واطمد: ريمـ ذم جيٛمٕمٝم٤م
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 اًمريمـ هذا إـم٤مًم٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ىمد ًمٙمـ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 ُمـ ىمري٤ٌمً  يٙمقن طمتك - وهمػمه٤م اًمٚمٞمؾ صالة ذم ؾمٞمام ٓ :- سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام - وهمػمه

 إٓ ذًمؽ يٛمٙمٜمف ومال» اًمًٜم٦م: هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص سمف آىمتداء اعمًٚمؿ أراد وم٢مذا ،ملسو هيلع هللا ىلص ىمٞم٤مُمف

 ذم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف وم٠مرى ،شاًمٜمقوي إًمٞمف ذه٥م اًمذي اجلٛمع ـمري٘م٦م قمغم

 .احل٤مل هذه
 إٓ» ذًمؽ يٛمٙمٜمف ومال اعمذيمقرة: إنقاع هذه ُمـ واطمد ٟمقع قمغم اىمتٍم إن أُم٤م

ش. اًمًٜم٦م إمم أىمرب وهذا إذيم٤مر: هذه سمٕمض ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمتٙمرار ـمري٘م٦م قمغم

 .أقمٚمؿ واهلل
 ىم٤مل: ذًمؽ ي١ميد ُم٤م قمٓم٤مء قمـش 76ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم رأج٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م سمٕمد صمؿ

 ُمٕمل يٙمـ ومل أقمجؾ، مل إذا: ىم٤مل اًمريمقع؟ ذم شم٘مقل يمٞمػ: ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م: ضمري٩م اسمـ

 يم٤من إن رسمٜم٤م ؾمٌح٤من أن٧م، إٓ إل ٓ وسمحٛمدك، ؾمٌح٤مٟمؽ: »أىمقل وم٢مين يٕمجٚمٜمل: ُمـ

: أىمقل صمؿ ُمرات، صمالثش. اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمٌح٤من: »و ُمرات، صمالثش. عمٗمٕمقًٓ  رسمٜم٤م وقمد

 ُمرار، صمالثش. اًم٘مدوس اعمٚمؽ ؾمٌح٤من: »و ُمرات، صمالثش. وسمحٛمده اهلل ؾمٌح٤من»

: ىم٤مل صمؿ. ُمراراً ش همْمٌف ريب رمح٦م شمًٌؼ واًمروح، اعمالئٙم٦م رب ىمدوس، ؾمٌقح»

 .ؾمقاء اًمريمقع ذم أىمقل ُمثٚمام اًمًجقد ذم وأىمقل

 - قمٜمف أجْم٤مً  وأظمؼمٟم٤م - ؾمجقده ذم يمثػماً  ي٘مقل اًمزسمػم اسمـ أؾمٛمع يمٜم٧م وىمد

   إًمخ. .. ش ؾمٌقح»
 ([2/649) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 (مرات ثالث) العظقؿ ريب شبحان: الركقع أذكار مـ

 :77 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .أيمثر أو ُمرات صمالثش اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: »ريمققمف ذم وي٘مقل
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
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 .شُمرات صمالث» اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من
ـِ  طمدي٨َم  ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل  هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »- اًم٘مقزمَّ  ُمًٕمقدٍ  اسم

 صمالث ُمـ واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمرضمؾ يٜم٘مص ٓ أن يًتحٌقن اًمٕمٚمؿ: أهؾ قمٜمد

 .شمًٌٞمح٤مت
 مخس يًٌح أن ًمإلُم٤مم أؾمتح٥م: ىم٤مل أنف اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد قمـ وُروي

 سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل وهٙمذا. شمًٌٞمح٤مت صمالث ظمٚمٗمف ُمـ يدرك ًمٙمل شمًٌٞمح٤مٍت:

 .شإسمراهٞمؿ
 سمٕمدد اًمٙمامل شم٘مٞمٞمد قمغم دًمٞمؾ وٓ. اًمثقري ىم٤مل وسمفش: »2/218» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 شم٘مٞمٞمد همػم ُمـ اًمّمالة شمٓمقيؾ ُم٘مدار قمغم اًمتًٌٞمح ُمـ آؾمتٙمث٤مر يٜمٌٖمل سمؾ ُمٕمٚمقم،

 .قمدد
 قمدد يٙمقن أن واؾمتح٤ٌمب اًمتًع، قمغم زاد ومٞمام اًمًٝمق ؾمجقد إجي٤مب وأُم٤م

 .شقمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومٛمام اًمثالث: قمغم زاد ومٞمام ؿمٗمٕم٤مً  ٓ وشمراً  اًمتًٌٞمح

 ([2/651) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ثالث مـ أكثر( العظقؿ ريب شبحان) تؽرار

 .شذًمؽ ُمـ أيمثر يٙمرره٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من»
 ويم٤من ىمٞم٤مُمف، ُمـ ىمري٤ٌمً  ريمققمف يم٤من طمتك اًمٚمٞمؾ: صالة ذم شمٙمراره٤م ذم ُمرةً  وسم٤مًمغ

ٌََ٘مَرة: »اًمٓمِّقال ُمـ ؾمقر صمالث ومٞمف ي٘مرأ  ٤مء»و ،شاًم ًَ  دقم٤مء يتخٚمٚمٝم٤مش قِمْٛمَران آلِ »و ،شاًمٜمِّ

 . -ش اًمٚمٞمؾ صالة» ذم ؾمٌؼ يمام - واؾمتٖمٗم٤مر

 ([2/658) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 (ثالًثا) وبحؿده العظقؿ ريب شبحان: الركقع أذكار مـ

 .شصمالصم٤مً » وسمحٛمده اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من -2

 ([2/658) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

  والروح ادالئؽة رب قدوس شبقح: الركقع أذكار مـ

ٌّقح،» -3 وس، ؾُم  .شواًمروح اعمالئٙم٦م رب ىُمدُّ
ٌّقح،» وس ؾُم  واًمْمؿ أىمٞمس، وهق واًمٗمتح، سم٤مًمْمؿ ُيروي٤منش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذمش ىُمدُّ

د اعم٤ٌمًمٖم٦م، أبٜمٞم٦م ُمـ ومه٤م اؾمتٕمامًٓ، أيمثر  ش.اًمتٜمزيف هبام واعمرا

 وىمٞمؾ. أن٧م: أو هق،: أي حمذوٍف: ظمؼمُ  أهنام قمغم ُمرومققم٤من مه٤م: »اًم٘مرـمٌل وىم٤مل

 .شأقمٌد: أو أذيمر،: أو أقمٔمؿ،: أي ومٕمؾ: إوامر قمغم سم٤مًمٜمّم٥م:
ٌُّقح: »إؾمح٤مق أبق ىم٤مل ًُّ وس» و. ؾمقء يمؾ قمـ يٜمزه اًمذيش: اًم . اعم٤ٌمركش: اًمُ٘مدُّ
 . اًمٓم٤مهر: وىمٞمؾ

ٌَّح ٕنف وضمؾ: قمز اهلل صٗم٦م ُمـش ىمدوس ؾمٌقح: »ؾِمٞمَده اسمـ وىم٤مل س يً . وي٘مدَّ

 .شاًمٕمرب ًم٤ًمن»

 َُمَٚمٌؽ : وىمٞمؾ. اعمالئٙم٦م ُمـ صٜمػ هق: وىمٞمؾ. ضمؼميؾ سمف اعمراد: ىمٞمؾش اًمروح»

 .اًمًٜمدي ذيمره. ظِمْٚمَ٘م٦مً  أقمٔمؿُ 
 ([2/659) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الؾفؿ وبحؿدك، ربـا الؾفؿ شبحاكؽ: الركقع أذكار مـ

  يل اغػر

 ذم ُمٜمف يٙمثر ويم٤منش. زم اهمٗمر! مهللا وسمحٛمدك،! رسمٜم٤م مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ» -4

 .شاًم٘مرآن يت٠مول وؾمجقده: ريمققمف

ٌِّْح : وضمؾ قمز اهلل ىمقل ذم: أي ومٞمف: سمف ُأُمر ُم٤م يٗمٕمؾ: أي: اًم٘مرآن يت٠مول ًَ  سمَِحْٛمدِ  وَم

َؽ  سًم٤م يَم٤منَ  إِٟمَّفُ  َواؾْمَتْٖمِٗمْرهُ  َرسمِّ ا  .شَمقَّ
: أيت احلدي٨م يٕم٤مروف وٓ اًمريمقع، ذم اًمدقم٤مء ضمقاز قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

ـٌ  اًمدقم٤مء، ذم وم٤مضمتٝمدوا اًمًجقد: وأُم٤م اًمرب، ومٞمف ومٕمٔمٛمقا  اًمريمقع: وم٠مُم٤م»  أن وَمَ٘مِٛم

 إذا واعمٗمٝمقم سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ، اًمريمقع اظمتّم٤مص قمغم يدل سمٛمٗمٝمقُمف وم٢مٟمفش. ًمٙمؿ يًتج٤مب

 وًمذًمؽ :- إصقل ذم شم٘مرر يمام - سمف يٕمٛمؾ ٓ :- احلدي٨م يمٝمذا - ُمٜمٓمقق قم٤مروف

 اًمريمقع، ذم اًمدقم٤مء يٛمتٜمع ومال ًمف: ُمٗمٝمقم ٓ ًمٙمٜمفش: »2/224ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ي١مظمذ: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤ملش: »2/238» ىم٤مل صمؿش. اًمًجقد ذم اًمتٕمٔمٞمؿ يٛمتٜمع ٓ يمام

 يٕم٤مروف وٓ اًمًجقد، ذم اًمتًٌٞمح وإسم٤مطم٦م اًمريمقع، ذم اًمدقم٤مء إسم٤مطم٦م احلدي٨م هذا ُمـ

 .احلدي٨م. ..ش اًمرب ومٞمف ومٕمٔمٛمقا  اًمريمقع: أُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 وحيتٛمؾ إوًمقي٦م، قمغم وذًمؽ اجلقاز، قمغم اًم٤ٌمب طمدي٨م حُيَْٛمَؾ  أن ويٛمٙمـ: ىم٤مل

 ذم وىمع واًمذيش. وم٤مضمتٝمدوا: »ىمقًمف إلؿم٤مرة اًمدقم٤مء: سمتٙمثػم اًمًجقد ذم أُمر يٙمقن أن

. اًمًجقد ذم سمف أُمر ُم٤م يٕم٤مرض ومال يمثػماً: ًمٞمسش. زم اهمٗمر! مهللا: »ىمقًمف ُمـ اًمريمقع
 .اٟمتٝمك

 ([2/661) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 ولؽ آمـت، وبؽ ركعت، لؽ! الؾفؿ: الركقع أذكار مـ

 ...أشؾؿت

 ًمؽ ظمِمع ،[ريب أن٧م] أؾمٚمٛم٧م، وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ مهللا» -5

 سمف اؾمت٘مٚم٧َّم وُم٤م] وقمّمٌل،ش وقمٔم٤مُمل: رواي٦م وذم» وقمٔمٛمل  وخُمِّل وسمٍمي، ؾمٛمٕمل

 .[ شاًمٕم٤معملم رب هلل ىمدُمل:
 وظمْمع شمقاوع،: أي -ش ظمِمع» وإؾمٜم٤مد. ظمْمٕم٧م ًمٖمػمك ٓ: أيش ريمٕم٧م ًمؽ»

 اخلِمقع يمامل قمـ يمٜم٤مي٦م واًمت٠مثر: اإلدراك ؿم٠منف ُمـ ًمٞمس مم٤م وهمػمه اًمًٛمع إمم -

 وص٤مرت إقمْم٤مء، هذه ذم أثره فمٝمر يم٠منف طمتك هم٤ميتف: سمٚمغ ىمد: أي واخلْمقع:

 .ؾمٜمدي. ًمرهب٤م ظم٤مؿمٕم٦م
 يمام. اعمٗم٤مصؾ أـمٜم٤مب: سمٗمتحتلم واًمَٕمَّم٥م:. اًمدُم٤مغ: واًمتِمديد سم٤مًمْمؿش وخمل»

 .شاًم٘م٤مُمقس» ذم
 ومٝمق آرشمٗم٤مع:: سمٛمٕمٜمك آؾمت٘مالل: ُمـ مَحََٚمْتُف: ُم٤م: أيش: »ىمدُمل سمف اؾمت٘مٚم٧َّم»

 .شختّمٞمص سمٕمد شمٕمٛمٞمؿ

 ([2/664) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ولؽ آمـت، وبؽ ركعت، لؽ الؾفؿ: الركقع أذكار مـ

 ..تقكؾت وعؾقؽ أشؾؿت،

 ريب، أن٧م شمقيمٚم٧م، وقمٚمٞمؽ أؾمٚمٛم٧م، وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ مهللا» -6

 .شاًمٕم٤معملم ربِّ  هلل وقمّمٌل: وقمٔمٛمل وحلٛمل، ودُمل وسمٍمي، ؾمٛمٕمل ظمِمع
 ([2/665) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 ...وادؾؽقت اجلزوت ذي شبحان: الركقع أذكار مـ

 ىمل ىم٤مًمف وهذاش. واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء واعمٚمٙمقت، اجلؼموت ذي ؾمٌح٤من» -7

 .اًمٚمٞمؾ صالة

 وهقش: اعمٚمؽ» و. اًم٘مٝمر وهقش: اجلؼم» ُمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م مه٤مش: واعمٚمٙمقت اجلؼموت»

 .هم٤ميَتف ُمٜمٝمام يمؾ   اًم٤ٌمًمغُ  واًمتٍمف اًم٘مٝمر ص٤مطم٥م: أي اًمتٍمف:

 اًمذات، يمامل قمـ قم٤ٌمرة هل: وىمٞمؾ. واعمٚمؽ اًمٕمٔمٛم٦م هل: ىمٞمؾ :شاًمٙمؼمي٤مء»و

 .ؾمٜمدي. شمٕم٤ممم اهلل إٓ هب٤م يقصػ وٓ اًمقضمقد، ويمامل
 ([2/665) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع إضالة

 سملم وضمٚمًتف وؾمجقده، اًمريمقع، سمٕمد وىمٞم٤مُمف ريمققمف، جيٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .اًمًقاء ُمـ ىمري٤ٌمً  اًمًجدشملم
 ([2/667) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع يف الؼرآنِ  قراءةِ  عـ الـفل

 :79 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمًجقد ذم وٓ اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن جيقز وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 هُنِْٞم٧ُم  وإين أٓ: »ي٘مقل ويم٤من. واًمًجقد اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ يٜمٝمك يم٤من و

 وأُم٤م وضمؾ، قمز اًمرب ومٞمف  ومٕمٔمِّٛمقا  اًمريمقع: وم٠مُم٤م ؾم٤مضمدًا، أو رايمٕم٤مً  اًم٘مرآن أىمرأ  أن

ـٌ  اًمدقم٤مء: ذم وم٤مضمتٝمدوا اًمًجقد:  .شًمٙمؿ يًتج٤مب أن ومَ٘مِٛم
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 وُمـ واًمت٤مسمٕملم، ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمقل وهق: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .شواًمًجقد اًمريمقع ذم اًم٘مراءة يمرهقا  سمٕمدهؿ:
 رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق: »ىم٤مل حمٛمد: اإلُم٤مم ذًمؽ سمٙمراه٦م سح وممـ: ىمٚم٧م

 وظم٤مًمػ احلدي٨م، ًمٕمٛمقم واًمتٓمقع: اًمٗمريْم٦م سملم قمٜمدهؿ ومرق ٓ أنف اًمٔم٤مهر. ـها. اهلل

 .اًمتٓمقع ذم ؾم٤مضمداً  أو رايمٕم٤مً  شم٘مرأ  أن أيمره ٓ: وم٘م٤مل قمٓم٤مء: ذًمؽ ذم

 ذم رايمع وهق ي٘مرأ  قُمٛمػم سمـ قُمٌٞمد ؾمٛمع أنف: قمٓم٤مء أظمؼمين: ضُمري٩م اسمـ وىم٤مل

 ش. 77ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ُمـ. ـهاش. وؾم٤مضمداً  اًمتٓمقع
 أنف :[534 صش ]اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة» ذم شم٘مدم ُم٤م ذًمؽ ذم ُمًتٜمده وًمٕمؾ

 اجلٛمع وضمف وذيمرٟم٤م. يًجد وهب٤م يريمع، هب٤م اًمّم٤ٌمح، طمتك يردده٤م سمآج٦م: ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص

 .ومراضمٕمف. هٜم٤مك احلدي٨م هذا وسملم سمٞمٜمف
 أو رايمٕم٤مً  اًم٘مراءة قمـ هَنُْٞمفُ : ىمٚم٧مش: »0/204ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب وىم٤مل هذا،

 أنف وذًمؽ واًمًجقد، اًمريمقع ذم اًمذيمر إجي٤مب ذم وُمذهٌف إؾمح٤مق ىمقل يِمد ؾم٤مضمداً 

 .شواًمدقم٤مء ًمٚمذيمر حمالً  ًمٞمٙمقن اًم٘مراءة: ُمـ ُمقوُٕمُٝمام ُأظمكمَ  إٟمام
 اًم٘مرآن ىمراءة ِتريؿ قمغم يدل اًمٜمٝمل وهذاش: »2/219ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 .شظمالف واًمًجقد اًمريمقع طم٤مل سم٤مًم٘مراءة اًمّمالة سمٓمالن وذم. واًمًجقد اًمريمقع ذم

ٌِّحقه: أيش ومٕمٔمٛمقا » احلدي٨م ذم وىمقًمف ُهقه ؾم  اًمٚمٗمظ ملسو هيلع هللا ىلص سَملمَّ  وىمد. وجَمِّدوه وَٟمزِّ

 .اًمٗمّمؾ هذا ذم اعمت٘مدُم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتٕمٔمٞمؿ هذا سمف ي٘مع اًمذي
 ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م هذا واضم٥م: همػم ؾمٜم٦م واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمتًٌٞمح أن واقمٚمؿ

 ُمـ وـم٤مئٗم٦م اهلل، رمحف أمحد وأوضمٌف. واجلٛمٝمقر اهلل، رمحٝمؿ واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م، وأيب

 رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مقًمف سمف، إُمر ذم احلدي٨م ًمٔم٤مهر احلدي٨م: أئٛم٦م

 .شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وهقش. أصكم

 اعمزء» سمحدي٨م واطمتجقا  آؾمتح٤ٌمب، قمغم حمٛمقل سم٠منف اجلٛمٝمقر وأضم٤مب

ش ُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا. سمف ُٕمره وضم٥م: وًمق سمف، ي٠مُمره مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من :شصالشمف
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 .ًمٚمٜمقوي
 وأن واًمتًٌٞمح، سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ خمتص اًمريمقع أن قمغم يدل احلدي٨م ُمٗمٝمقم أن واقمٚمؿ

 ًمثٌقت ُمراد: همػم اعمٗمٝمقم هذا أن سمٞمٜم٤م أن ؾمٌؼ ىمد ًمٙمـ ذًمؽ، ظمالف قمغم اًمًجقد

 يمام - اًمًجقد ذم واًمتًٌٞمح ،- ُم٣م يمام - اًمريمقع ذم اًمدقم٤مء ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ظمالومف

 .- ي٠ميت
 اعمٞمؿ سمٗمتح: ىمٞمؾ. وظمٚمٞمؼ ضمدير: أي وومتحٝم٤م: اعمٞمؿ سمٙمن شوم٘مٛمـ: »وىمقًمف

 .صٗم٦م وسمٙمنه٤م ُمّمدر،
 ([2/669) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السـة مـ الطقل يف إركان بني التسقية

 سمٕمد وىمٞم٤مُمف ريمققمف ومٞمجٕمؾ اًمٓمقل، ذم إريم٤من سملم يًقي أن اًمًٜم٦م وُمـ

 .اًمًقاء ُمـ ىمري٤ٌم اًمًجدشملم سملم وضمٚمًتف وؾمجقده، اًمريمقع،

 [.78 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 التسؾقؿ قبؾ الصالة هناية يف وذكره الركقع كيس مـ

 هن٤مي٦م ذم واؾمتدريمف اًمريمقع ٟمز يريمع يريد يٕمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم :مداخؾة

 ىم٤مم ُم٤م يٕمٜمل أنف اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ اًمّمالة هن٤مي٦م ذم واؾمتدرك يٕمٜمل، ريمع ُم٤م اًمّمالة

 ىمٌؾ أو اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد شمذيمر يٕمٜمل ؾمٚمؿ، يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا يٕمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م ذم سم٤مًمريمقع

 احلٙمؿ؟ هق ُم٤م يٕمٜمل اًمتًٚمٞمؿ،

 .سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت: الشقخ

 .اًمريمٕم٦م وم٤مشمتف يٕمٜمل :مداخؾة

 .سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت: الشقخ
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 يم٤مُمٚم٦م؟ سمريمٕم٦م ي٠ميت :مداخؾة

. اًمًٝمق ؾمجديت يًجد صمؿ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م سم٤مًمريمٕم٦م وي٠ميت ي٘مقم. ٟمٕمؿ: أىمقل: الشقخ

 .ٟمٕمؿ

 (  11: 51: 51/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 الركقع حال الـظر حمؾ

 رضمٚمٞمف؟ أو اًمًجقد ُمقوع إمم يٜمٔمر اًمريمقع ذم :مداخؾة

 ذم يٜمٔمر أجـ ِتديد ذم رء ُمٓمٚمً٘م٤م يرد مل اًمًٜم٦م، ذم ُمٕملم رء ذم ُم٤م: الشقخ

 .اًمًجقد ذم يمذًمؽ اًمريمقع،

 . ..اًمٌٍم ُمقوع يٙمقن يمٞمػ :مداخؾة

 إصٌٕمف إمم يٜمٔمر اًمتِمٝمد ذم وهق ؾمجقده، ُمقوع إمم يٜمٔمر ىم٤مئؿ هق: الشقخ

 إًمٞمٝم٤م، يٜمٔمر ومٝمق اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء يمام وحيريمٝم٤م اًم٘مٌٚم٦م إمم رومٕمٝم٤م اًمتل اًم٤ًٌمسم٦م

 ومٝمق ذًمؽ ؾمقى وُم٤م إًمٞمٝمام، اًمٌٍم رُمل ِتديد طمٞم٨م ُمـ اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م مه٤م اعمحٚملم

 .قمٜمف ُمًٙمقت همٗمؾ

 (11:43:45( /0) راسمغ ومت٤موى) 

 مستحب؟ أم واجب أم ركـ الصالة يف التسبقح

  ؟[ُمًتح٥م أم واضم٥م أم ريمـ هق هؾ اًمّمالة ذم اًمتًٌٞمح] :مداخؾة

 .آؾمتح٤ٌمب ودون اًمريمٜمٞم٦م دون سم٤مًمقضمقب، ٟم٘مقل: الشقخ

 (  11: 35: 17/ 814/ واًمٜمقر اهلدى) 





 

 السكْع مً االعتدال

 فُٔ ٓقال ّما





ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  205 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 فقف يؼقل   وما الركقع، مـ آعتدال

 : 81 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ريمـ وهذا اًمريمقع، ُمـ صٚمٌف يرومع صمؿ

 .واضم٥م وهذا محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: آقمتدال أثٜم٤مء ذم وي٘مقل

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سمذًمؽ وأُمرش. »محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مئالً  اًمريمقع ُمـ ُصٚمٌف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صمؿ

. يريمع صمؿ. .. يٙمؼم. .. طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ ٓ: »وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء»

 .شىم٤مئامً  يًتقي طمتك. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل صمؿ.. 

 .شُمٙم٤مٟمف وَم٘م٤مرٍ  يمؾ يٕمقد طمتك اؾمتقى: رأؾمف رومع إذا ويم٤من
 .شاحلٛمد ًمؽ[ و] رسمٜم٤م: »ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل يم٤من صمؿ

: يمؾَّ  سمذًمؽ وأُمر  ويم٤منش. ُأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »وم٘م٤مل همػمه: أو ُُم١ممت٤مً  ُُمَّمؾ 

: » وم٘مقًمقا  :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل وإذا. .. سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمام: »ي٘مقل

 .ش شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م[ مهللا]
 ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم ىم٤مل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٢من ًمٙمؿ: اهللُ  يًٛمع: »آظمر طمدي٨م ذم زاد

ـَ  اهلل ؾمٛمع: ملسو هيلع هللا ىلص  .شمحده عم
 واًمتحٛمٞمد: اًمتًٛمٞمع سمـ جيٛمع أن ًمإلُم٤مم اًمًٜم٦م أن قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم

 .ىم٤مئامً  اؾمتقى إذا وأظمر ارشمٗم٤مقمف، طم٤مَل  إوَل  ومٞم٘مقل

 ؾمػميـ، سمـ وحمٛمد سمردة، وأبق قمٓم٤مء، ىم٤مل وسمف اًمٕمٚمامء، مجٝمقر ُمذه٥م وهق

 ذم يمام - أجْم٤مً  وأمحد ،-ش 3/409ش »اعمجٛمقع» ذم يمام - وداود وإؾمح٤مق،

 وهق ،- ىمري٤ٌمً  ٟمّمف ٟمذيمر وًمٕمٚمٜم٤م ،ش33ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق قمٜمف ورواه ،شاًمؽمُمذي»

 واظمت٤مره ،-ش 042 - 0/041» اًمٓمح٤موي ذيمر يمام - وحمٛمد يقؾمػ، أيب اإلُم٤مم ىمقل
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. وم٘مط اًمتًٛمٞمع قمغم ي٘متٍم اإلُم٤مم أن: وهمػممه٤م وُم٤مًمؽ ،- طمٜمٞمٗم٦م ٕيب الوم٤مً ظم :ش0»

 .- شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ؾمٜمٌٞمٜمف يمام - ومٞمف طمج٦م وٓ أيت، هريرة أيب سمحدي٨م واطمتجقا 
 يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق هذا: سمٕمد اعمذيمُقر احلدي٨م ًمألوًَملم احلج٦م وُمـ

 .شأصكم رأجتٛمقين
: يمؾ يِمٛمؾ قم٤مم، ٟمص ومٝمق  وٓ يّمكم، ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من يمام ويّمكم ي٘مقل أن ُُمَّمؾ 

شمر، ُمٌٚمغ سمٚمغ - إذا ؾمٞمام ٓ - طمدي٨م رد جيقز  هذا هريرة أيب يمحدي٨م يم٤مد: أو اًمتقا

 اجلٛمع يٛمٙمـ ـم٤مح٤م آظمر: حلدي٨م رده جيقز ٓ.. قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي

 .شم٘مرر ىمد إصقل ذم يمام - سمٞمٜمٝمام
ه : » وم٘مقًمقا  :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل وإذا. .. سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمام: »ىمقا

 ذم ُم٣م وىمد. قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هقش   احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م مهللا

ش 21 - 2/09» ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد ،[87 صش ]ىم٤مقمداً  اًمّمالة» ذم اًمٙمت٤مب أوائؾ

 .قمٜمف ـمرق ُمـ

 .هٜم٤مك خترجيٝمام ؾمٌؼ وىمد. اًمِمٞمخلم قمٜمد: وقم٤مئِم٦م أجْم٤ًم، أنس طمدي٨م وُمـ
 ش. اًمت٠مُملم» ذم ُم٣م وىمد إؿمٕمري، ُمقؾمك أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم
 .إوائؾ ذم وشم٘مدم. ؾمٕمٞمد أيب وقمـ

 اإلُم٤مم، دون سم٤مًمتحٛمٞمد اعم١مشمؿ ظَمصَّ  ُمـ هب٤م اطمت٩م وىمد صحٞمح٦م، أطم٤مدي٨م ويمٚمٝم٤م

 اهلل ؾمٛمع: »ي٘مقل أن ًمٚمٛم١مشمؿ ًمٞمس أنف قمغم هب٤م اطمتجقا  أهنؿ يمام. آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م ُمـ وهؿ

 ش. محده عمـ

 ذًمؽ: ُمـ اعمٜمع ي٘متيض ُم٤م اًمًٞم٤مق ذم وًمٞمسش: »2/043ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

! رسمٜم٤م: »ي٘مقل اح٠مُمقم أن ُم٘متْم٤مه ٟمٕمؿ:. ومٕمٚمف شمرك ي٘متيض ٓ اًمٌمء قمـ اًمًٙمقت ٕن

: ىمقل ُمـ اإلُم٤مم ُمٜمع وم٠مُم٤مش. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ىمقل قم٘م٥مش احلٛمد ًمؽ

 .ـهاش. سمٞمٜمٝمام جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم ٕنف سمٌمء: ومٚمٞمس :شاحلٛمد وًمؽ! رسمٜم٤م»
 ىمقًمف وًمٕمٛمقم أجْم٤ًم، سمٌمء ًمٞمس اًمتًٛمٞمع ىمقل ُمـ اح٠مُمقم َُمٜمْعُ  ويمذًمؽ: ىمٚم٧م
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 ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام: »سمٕمده اًمذي وًمٚمحدي٨مش. أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص

 .شسمف
 ذم اإلُم٤مم وراء يم٤مًم٘مراءة اًمدًمٞمؾ: اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ سم٘مقًمف، ي٘مقل أن سمف آئتامم ُمـ وم٢من

 .- حمٚمف ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ُم٤م قمغم - اجلٝمري٦م
: يٕمٜمل - اًمزي٤مدة وهذه: ىمٚم٧مش: »0/201ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل وًمذًمؽ

: ضم٤مء وىمد. اإلُم٤ممُ  هب٤م ُم٠مُمقر وم٢مهن٤م ٟمّم٤ًم: احلدي٨م ذم ُمذيمقرة شمٙمـ مل وإن - اًمتًٛمٞمع

ًمف مجٞمع ذم هذا ومٙم٤منش. سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام»  سمٞمٜمٝمام، جيٛمع واإلُم٤مم وأومٕم٤مًمف، أىمقا

 واعم٘م٤مرٟم٦م اًمدقم٤مء ُمداريم٦مَ  احلدي٨م هذا ذم ضم٤مء سمام اًم٘مّمد يم٤من وإٟمام اح٠مُمقم، ويمذًمؽ

 سمٞم٤من ًمٞمسش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىمقًمف وهق اإلُم٤مم، دقم٤مء هب٤م ًمٞمًتقضم٥م اًم٘مقًملم: سملم

 اًمُٖمٜمْٞم٦َمُ  وىمٕم٧م ىمد إذ اعم٘م٤مم: ذًمؽ ذم ي٘م٤مل ُم٤م مجٞمع سم٤مؾمتٞمٗم٤مء وإُمر اًمدقم٤مء، يمٞمٗمٞم٦م

 .شاعمت٘مدم سم٤مًمٌٞم٤من
 ُمٕمٜمك إنش: »3/421ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىمقل - ُمٜمف وأووح - وٟمحقه

 عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىمقل ُمـ قمٚمٛمتٛمقه ىمد ُم٤م ُمعش احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »ىمقًمقا : »احلدي٨م

 اهلل ؾمٛمع: »سمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمٝمر يًٛمٕمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ سم٤مًمذيمر: هذا ظمص وإٟمامش. محده

 سمف ي٠ميت ٕنف :شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »ىمقًمف يًٛمٕمقن وٓ اجلٝمر، ومٞمف اًمًٜم٦م وم٢منش. محده عمـ

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف يٕمٚمٛمقن ويم٤مٟمقا . - سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - هاً 
 :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ذم يقاوم٘مقن ويم٤مٟمقا  ُمٓمٚم٘م٤ًم، ملسو هيلع هللا ىلص سمف اًمت٠مد ىم٤مقمدة ُمع

 .سمف وم٠مُمروا :شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »يٕمرومقن وٓ سمف، إُمر إمم حيت٩م ومٚمؿ

 :- شم٘مدم يمام - اًمت٠مُملم ُم٠ًمخ٦م ُمـ ي٘مرب اعمقوع وهذاش: »2/225» احل٤مومظ ىم٤مل

َٓ : ▬ىم٤مل إذا: »ىمقًمف ُمـ يٚمزم ٓ أنف ُمـ ٤مًمِّلمَ  َو  ٓ اإلُم٤مم أنش. آُملم: وم٘مقًمقا  :♂اًمْمَّ

َٓ : ▬ىمقًمف سمٕمد ُي١َمُّمـ ٤مًّملِمَ  َو  ♂. اًمْمَّ

ش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »ي٘مقل أنف هذا ذم ًمٞمس أنف يمام ي١مُمـ، اإلُم٤مم أن ومٞمف وًمٞمس

 ُم٣م ويمام ،شاًمت٠مُملم» ذم شم٘مدم يمام سحي٦م: صحٞمح٦م أظمرى أدًم٦م ُمـ ُمًتٗم٤مدان ًمٙمٜمٝمام

 .واًمتحٛمٞمد اًمتًٛمٞمع سملم جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف اًم٤ٌمب: هذا ذم
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ش: محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ُمٕمٜمك أن ُمـ - اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ - سمف اطمتجقا  ُم٤م وأُم٤م

 ًمؽ رسمٜم٤م: »سم٘مقًمف اإلضم٤مسم٦م ومتٜم٤مؾمٌف اح٠مُمقم: وأُم٤م اإلُم٤مم، طم٤مَل  ومٞمٜم٤مؾم٥م اًمتحٛمٞمد: ـمٚم٥م

: ىم٤مل وإذا: »ومٗمٞمف وهمػمه: ُمًٚمؿ قمٜمد إؿمٕمري ُمقؾمك أيب طمدي٨م وي٘مقيفش. احلٛمد

 .شًمٙمؿ اهلل يًٛمعش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »وم٘مقًمقا  :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع»
سمف  إذش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أن قمغم ذيمرشمؿ ُم٤م يدل ٓ: ي٘م٤مل أن ومجقا

 يٚمزم ٓ أنف ُمـ اًمت٠مُملم: ُم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدم ُم٤م ٟمٔمػم وهق. وجمٞم٤ٌمً  ـم٤مًم٤ٌمً  يٙمقن أن يٛمتٜمع ٓ

ٜم٤مً  واح٠مُمقم داقمٞم٤مً  اإلُم٤مم يمقن ُمـ ٜم٤مً  اإلُم٤مم يٙمقن ٓ أن ُُم١َمُمِّ  ش.ُُم١َمُمِّ

 وأيب وأمحد، اًمِم٤مومٕمل، ىمقل وهق جيٛمٕمٝمام، اإلُم٤مم أن ذًمؽ وىمْمٞم٦م: »ىم٤مل

 وأُم٤م»  :ىم٤مل صمؿش. ًمف شمِمٝمد اًمّمحٞمح٦م وإطم٤مدي٨م واجلٛمٝمقر، وحمٛمد، يقؾمػ،

 وضمٕمٚمف سمٞمٜمٝمام، جيٛمع أنف قمغم اإلمج٤مع اًمؼم قمٌد واسمـ اًمٓمح٤موي، ومحٙمك اعمٜمٗمرد:

 اإلُم٤مم طمٙمؿ اِت٤مد قمغم ًمالشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمام: جيٛمع اإلُم٤مم ًمٙمقن طمج٦م: اًمٓمح٤موي

 .شواعمٜمٗمرد

 .اعمٜمٗمرد ذم قمٜمدهؿ ظمالف إممش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م أؿم٤مر ًمٙمـ
 صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم اًمّمحٞمح: وهق سمٞمٜمٝمام، اجلٛمع ًمف اظمت٤مر وًمٙمٜمف: ىمٚم٧م

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام

 .دقم٤مءيمؿ يًتج٥ْم : أيش ًمٙمؿ اهلل يًٛمع» وىمقًمف
 ([2/674) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع مـ الرفع بعد باحلؿد إمر تعؾقؾ

 اعمالئٙم٦م: ىمقل ىمقًمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف: »سم٘مقًمف آظمر طمدي٨م ذم سمذًمؽ إُمرَ  وقَمٚمََّؾ 

 .شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ 

 .اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤م شم٘مقل اعمالئٙم٦م سم٠من إؿمٕم٤مر ومٞمف: طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل
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 اًمذيمر، ومْمؾ شمٕمٔمٞمؿ - أقمٚمؿ واهلل - هذا ذم قمٜمدي اًمقضمف: اًمؼم قمٌد اسمـ وىم٤مل

 يًتٖمٗمرون أهنؿ اعمالئٙم٦م قمـ اهلل أظمؼم وىمد اًمذٟمقب، ويٖمٗمر إوزار، حيط وأنف

، ًمٚمذيـ  ص٤مدىم٦م، وٟمٞم٦م واضمتٝم٤مد، سم٢مظمالص، هذا ُمثؾ اًم٘مقل ُمـ ُمٜمف يم٤من ومٛمـ آُمٜمقا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذٟمقسمف همٗمرت صحٞمح٦م: وشمقسم٦م

 ًمٗمٔمٝم٤م خم٤مرج قمـ اًمت٠مويؾِ  اًمٌٕمٞمدةِ  اعمٕم٤مين اعمِمٙمٚم٦مِ  إطم٤مدي٨م هذه وُمثؾ: ىم٤مل

ه٤م واضم٥ٌم   .شاًمتٜمقير» ذم يمذا. قمٚمٞمٝم٤م اعمجتٛمع إصقل إمم َردُّ

 ([.2/680) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 احلؿد صقغ وذكر الركقع مـ الرفع عـد القديـ رفع

 :84-82 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اعمت٘مدُم٦م اًمقضمقه قمغم آقمتدال قمٜمد يديف ويرومع

 .ريمـ وهذا ُم٠مظمذه، قمٔمؿ يمؾ ي٠مظمذ طمتك ُمٓمٛمئٜم٤م ُمٕمتدٓ ي٘مقم صمؿ

 يم٤من وًمق ُمّمؾ يمؾ قمغم واضم٥م وهذاش  احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »اًم٘مٞم٤مم هذا ذم وي٘مقل

 .آقمتدال ومقرد اًمتًٛمٞمع أُم٤م اًم٘مٞم٤مم، ورد وم٢مٟمف ُم١ممت٤م،

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 اإلطمرام، شمٙمٌػمة ذم اعمت٘مدُم٦م اًمقضمقه قمغم آقمتدال هذا قمٜمد يديف  يرومع ويم٤من

 رسمٜم٤م» -2: ي٘مقل وشم٤مرةً ش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م» -0: - آٟمٗم٤مً  ُمر يمام - ىم٤مئؿ وهق وي٘مقل

 .اًمقاو سمدونش. احلٛمد ًمؽ

 .سم٤مًمقاو شم٤مرةش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م مهللا» -3: ي٘مقل وأطمٞم٤مٟم٤مً 
 .شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م مهللا» -4: سمدوهن٤م وشم٤مرة
 وإًمٗم٤مظ اًمٚمٗمظ هبذا ذيمره أن سمٕمد -ش 3/408ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 ش.اًمّمحٞمح» ذم ويمٚمف: »- ىمٌٚمف اًمتل اًمثالصم٦م



 221   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 . شضم٤مئز يمٚمف: وإصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل
 ([2/682) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالتسؿقع اإلمام جفر

: سم٘مقًمف جيٝمر أن ًمإلُم٤مم يًتح٥م: وهمػمهش احل٤موي» ص٤مطم٥م ىم٤مل: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 وين سم٤مًمتٙمٌػم، جيٝمر يمام اٟمت٘م٤مًمف، ويٕمٚمٛمقا  اح٠مُمقُمقن، ًمٞمًٛمعَ  :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع»

 اًمريمقع ذم يم٤مًمتًٌٞمح سمف: وم٠مه آقمتدال، ذم يٗمٕمٚمف ٕنف :شاحلٛمد ًمؽ! رسمٜم٤م: »سم٘مقًمف

 اٟمت٘م٤مَل  همػمه شمٌٚمٞمغَ  أراد وم٢من سم٤مًمتٙمٌػم، ُيِنُّ  يمام هبام، ومٞمُِنُّ  اح٠مُمقم: وأُم٤م. واًمًجقد

 ذم اعمنموع ٕنف :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »سم٘مقًمف ضمٝمر :- اًمتٙمٌػمَ  يٌٚمغ يمام - اإلُم٤ممِ 

 طم٤مل ذم ينمع إٟمام ٕنف :شاحلٛمد ًمؽ! رسمٜم٤م: »سم٘مقًمف جيٝمر وٓ آرشمٗم٤مع، طم٤مل

 .شآقمتدال
 سم٤مًمتٙمٌػم ضمٝمر أنف: اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م سم٤مًمتًٛمٞمع اإلُم٤مم ضمٝمر وذم: ىمٚم٧م

ش. .. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل وطملم: وومٞمف. احلدي٨م. .. اًمّمالة اومتتح طملم

 .يّمكم اهلل رؾمقل رأج٧م هٙمذا: وومٞمف. احلدي٨م
: اعمراد يٙمقن أن ٓطمتامل ذًمؽ: ذم سحي٤مً  ًمٞمس وًمٙمٜمفش. اًمتٙمٌػم» ذم ُم٣م وىمد

 إمم ًمٚمُٝمقّي  اًمتٙمٌػم: سمف ويٕمٜملش. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل طملم سم٤مًمتٙمٌػم وضمٝمر

د أن وحيتٛمؾ اًمًجقد،  واهلل. سمف: أيش. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل طملم وضمٝمر: اعمرا

 .أقمٚمؿ

 ([2/686) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع بعد احلؿد صقغ يف الزيادة

 ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًاموات، ُمؾء» -5: إُم٤م ذًمؽ قمغم يزيد شم٤مرةً  ويم٤من

 .شسمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  220 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 :وإُم٤م
 ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُِمْؾءَ  سمٞمٜمٝمام، ُم٤م[ ُِمْؾءَ ] و إرض،[ ُِمْؾءَ ] و اًمًاموات، ُِمْؾءَ » -6

 .شسمٕمد رء

 اًمراضمح ذم واظمتٚمػ. ورومٕمٝم٤م اًمالم سمٕمد اهلٛمزة وسمٜمّم٥م اعمٞمؿ، سمٙمنش: ُِمؾء»

 .اًمٜمقوي ىم٤مل يمام. اًمٜمّم٥م وإؿمٝمر ُمٜمٝمام،

 .وإرض اًمًاموات عمأل أضم٤ًمُم٤ًم: يم٤من ًمق محداً : ُمٕمٜم٤مه: اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 وُمؾء. »اًم٘مدر شمٕمٔمٞمؿ أو اًمٕمدد، شمٙمثػم واعمراد. وشم٘مري٥م متثٞمؾ: »اًمًٜمدي وىم٤مل

 .ششمٕم٤ممم اهلل ُم٘مدور ذم مم٤م وٟمحقمه٤م واًمٙمرد يم٤مًمٕمرضش: سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م
 أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .واًمتٓمقع اعمٙمتقسم٦م ذم هذا ي٘مقل: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ،

 صالة ذم ي٘مقهل٤م وٓ اًمتٓمقع، صالة ذم هذا ي٘مقل: اًمٙمقوم٦م أهؾ سمٕمض وىم٤مل

 .شاعمٙمتقسم٦م

 اإلُم٤مم ىمقل وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ ًمثٌقت اًمِم٤مومٕمل: ىم٤مًمف ُم٤م واًمّمقاب: ىمٚم٧م

 ىمٚم٧مش: »ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل وم٘مد راهقيف: سمـ وإؾمح٤مق أمحد

 إذا: ىم٤مل ؟شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م» قمغم يزيدُ  اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا: - ٕمحد يٕمٜمل -

ش. سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًاموات، ُمؾء: »ي٘مقل وطمده: يم٤من

 ش.محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم وم٘م٤مل اإلُم٤مم ظمٚمػ يم٤من وإذا

 ش.احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م مهللا: »ىم٤مل ؿم٤مء وإنش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ظمٚمٗمف ُمـ وىم٤مل

 ظمٚمٗمف ُمـ وًمٙمـ ،- أمحد: يٕمٜمل - ىم٤مل يمام: - راهقيف اسمـ: يٕمٜمل - إؾمح٤مق ىم٤مل

ش. سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م: »ىمقًمف إممش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »اإلُم٤مم ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ ي٘مقًمقن

 .ـهاش. واًمتٓمقع اعمٙمتقسم٦م ذم إزم أطم٥م إُم٤مُم٤ًم: يم٤من إذا  اجلد ُمٜمؽ: »إمم ُمدَّ  وإن

 ُم٤ًمئؾ» ذم ُم٤م وًمٕمؾ اًمٙمالم، ُمـ رء أمحد اإلُم٤مم ضمقاب ُمـ ؾم٘مط أنف واًمٔم٤مهر

 .ويقوحف يتٛمف قمٜمفش داود أيب



 222   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقل ُم٤م: ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »34 - 33» داود أبق ىم٤مل

 ُمؾء احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ىم٤مل اإلُم٤مم؟ ُمع اًمريمقع

 ًمؽ رسمٜم٤م: »ظمٚمٗمف ُمـ ي٘مقلش. سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًاموات،

 ش.ذًمؽ قمغم يزيدون ٓش. احلٛمد ًمؽ! رسمٜم٤م مهللا: »ؿم٤مؤوا وإنش. احلٛمد

 ي٘مقل ٓ: ىم٤مل اًم٘مٞم٤مم؟ وم٠مـم٤مل رأؾمف رومع إُم٤مم قمـ ؾمئؾ وؾمٛمٕمتف: »داود أبق ىم٤مل

 أدقمق: أظمرى ُمرة ٕمحد ىمٚم٧م: »داود أبق ىم٤مل صمؿش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »إٓ ظمٚمٗمف ُمـ

 وطمدك: شمّمكم يمٜم٧م إذا: ىم٤مل اًمريمقع؟ ُمـ رأد رومٕم٧م إذا أورم أيب اسمـ سمدقم٤مء

 .ـهاش. ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًمٗمريْم٦م؟ ذم: ىمٚم٧م. ي٘مقًمف اإلُم٤مم يٙمقن أو شم٘مقًمف،
 اعمٙمتقسم٦م، ذم ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب ذم واًمِم٤مومٕمل إؾمح٤مق يمالم ُمع ُمتٗمؼ أمحد ومٙمالم

 سم٥ًٌم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م شمٗمقشَمف أن ظمِمٞم٦م وًمٕمٚمف ذًمؽ، ُمـ اعم١مشمؿ يٛمٜمع يم٤من أمحد ًمٙمـ

 وي٘مقل اًم٘مٞم٤مم، يٓمٞمؾ اإلُم٤مم يم٤من إذا ذًمؽ: اؾمتح٤ٌمب إمم أظمػماً  رضمع وًمٙمٜمف ذًمؽ،

 إٟمام: »وىمقًمفش. أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم احلؼ: هق وهذا ذًمؽ،

 .شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ
 ذم يمذاش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م مهللا: »ىم٤مل ؿم٤مء وإن: »اعمروزي رواي٦م ذم شم٘مدم ُم٤م صمؿ

ش ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق ىم٤مل وم٘مد زائدة: اًمقاو شمٙمقن أن وأظمِمك اًمٔم٤مهري٦م، اًمٜمًخ٦م

ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ذم اًمقاو: يٕمٜمل - ي٘مقل ٓ مهللا: »ىم٤مل إذا: ٕمحد ىمٚم٧مش: »34»

 .شٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟-
 ذًمؽ وًمٕمؾ ،شاًمقاو: »وش مهللا: »سملم اجلٛمع يرى ٓ أنف ذم ُمٜمف سيح ٟمص ومٝمذا

 ذم اًمقاردة اًمرواي٤مت وسمٞم٤من قمٚمٞمف، اًمرد ؾمٌؼ وىمد ذًمؽ، إٟمٙم٤مر ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ُمًتٜمد

 .سمٞمٜمٝمام اجلٛمع
 ([2/687) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  223 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 الركقع بعد احلؿد صقغ يف أخرى إضافة

 وٓ أقمٓمٞم٧م، ح٤م ُم٤مٟمع ٓ واعمجد، اًمثٜم٤مء  أهؾ: »ىمقًمف ذًمؽ إمم يْمٞمػ وشم٤مرة

 .شاجلَدُّ  ُمٜمؽ اجلَدِّ  ذا يٜمٗمع وٓ ُمٜمٕم٧م، ح٤م ُمٕمٓمل
 سم٤مًمرومع أو اًمثٜم٤مء أهَؾ  ي٤م: سمت٘مدير أو واعمدح، آظمتّم٤مص قمغم سم٤مًمٜمّم٥مش: أهؾ»

 .اًمنمف وهن٤مي٦م اًمٕمٔمٛم٦م،ش: اعمجد» و. اًمثٜم٤مء أهُؾ  أن٧م: سمت٘مدير

 .اًمًٜمدي ىم٤مل يمام. وهمػمهؿ اًمٕم٘مالء يٕمؿ: هٜم٤مش ُم٤مش: »ح٤م»
 واًمٖمٜمك، احلظ وهق. - اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - اعمِمٝمقر اًمّمحٞمح قمغم سم٤مًمٗمتحش: اجلد»

 واًمٕمٔمٛم٦م واًمقًمد، سم٤مح٤مل اًمدٟمٞم٤م ذم احلظ ذا يٜمٗمع ٓ: أي واًمًٚمٓم٤من: واًمٕمٔمٛم٦م

 اًمّم٤مًمح: اًمٕمٛمؾ ويٜمجٞمف يٜمٗمٕمف وإٟمام ُمٜمؽ، طمٔمُّف يٜمجٞمف ٓ: أي طمٔمُّف: ُمٜمؽ واًمًٚمٓم٤من

ْٟمٞم٤َم احلَٞم٤َمةِ  ِزيٜم٦َمُ  َواًمٌَٜمُقنَ  اَح٤مُل : ▬شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ٤ٌَمىمِٞم٤َمُت  اًمدُّ ٤محِل٤َمُت  َواًم  قِمٜمدَ  ظَمػْمٌ  اًمّمَّ

 ♂. َرسمَِّؽ 

 ([2/692) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الركقع بعد احلؿد صقغ يف أخرى إضافة

 ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًاموات، ُمؾء» -8: سم٢مو٤موم٦م شمٙمقن وشم٤مرة

 ُم٤مٟمع ٓ![ مهللا]- قمٌد ًمؽ ويمٚمٜم٤م - اًمٕمٌد ىم٤مل ُم٤م أطمؼ واعمجد، اًمثٜم٤مء أهؾ سمٕمد، رء

 .شاجلَدُّ  ُمٜمؽ اجلَدِّ  ذا يٜمٗمع وٓ ،[ُمٜمٕم٧م ح٤م ُمٕمٓمل وٓ] أقمٓمٞم٧م، ح٤م

 ًمؽ ويمٚمٜم٤م: »سمٞمٜمٝمام واقمؽمض. إًمخ. ..ش ُم٤مٟمع ٓ مهللا: »ظمؼمه ُمٌتدأش: أطمؼ»

 .شقمٌد
 وارشم٤ٌمـمف سمف، ًمالهتامم اًم٤ٌمب: هذا ُمـ يٕمؽمض ُم٤م يٕمؽمض وإٟمام: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 ًمؽ ويمٚمٜم٤م ،. ..أقمٓمٞم٧م ح٤م ُم٤مٟمع ٓ: اًمٕمٌد ىمقل أطمؼ: هٜم٤م وشم٘مديره اًم٤ًمسمؼ، سم٤مًمٙمالم

 .ٟم٘مقًمف أن ًمٜم٤م ومٞمٜمٌٖمل. قمٌد



 224   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أظمؼم وم٘مد اًمٚمٗمظ: هذا ومْمٞمٚم٦م قمغم فم٤مهر دًمٞمؾ اًمٙمالم هذا وذم

 ٕن قمٚمٞمف: ٟمح٤مومظ أن ومٞمٜمٌٖمل اًمٕمٌد، ىم٤مًمف ُم٤م أطمؼ هذا أن - اهلقى قمـ يٜمٓمؼ ٓ اًمذي

 اهلل إمم اًمتٗمقيض ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٕمٌد: ىم٤مًمف ُم٤م أطمؼ يم٤من وإٟمام هنٛمٚمف، وٓ قمٌد، يمٚمٜم٤م

 سمف، إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ سم٠منف واًمتٍميح سمقطمداٟمٞمتف، وآقمؽماف ًمف، واإلذقم٤من شمٕم٤ممم،

 .شاًمّم٤محل٦م إقمامل قمغم واإلىم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م، ذم اًمزه٤مدة قمغم واحل٨م
 ([2/693) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف الركقع بعد احلؿد صقغ يف أخرى إضافة

 طمتك ذًمؽ: يٙمررش. احلٛمد ًمريب احلٛمد، ًمريب» -9: اًمٚمٞمؾ صالة ذم ي٘مقل وشم٤مرة

 ؾمقرة ومٞمف ىمرأ  ويم٤من إول، ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من اًمذي ريمققمف ُمـ ٟمحقاً  ىمٞم٤مُمف يم٤من

ٌََ٘مَرة»  .شاًم
 ([2/694) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؾقؾ صالة يف الركقع بعد احلؿد صقغ يف أخرى إضافة

 رسمٜم٤م حي٥م يمام قمٚمٞمف: ُم٤ٌمريم٤مً ] ومٞمف، ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً  محداً  احلٛمد: وًمؽ رسمٜم٤م» -01

 .[شويرى
: وىم٤مل اًمريمٕم٦م ُمـ رأؾمف ملسو هيلع هللا ىلص رومع سمٕمدُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وراءه يّمكم يم٤من رضمؾ ىم٤مًمف

 وم٘م٤ملش. آٟمٗم٤ًم؟ اعمتٙمٚمؿ ُمـ: »ىم٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اٟمٍمف ومٚمام ،شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع»

 ُمٚمٙم٤مً  وصمالصملم سمْمٕم٦م رأج٧م ًم٘مد: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م أن٤م: اًمرضمؾ

ٌَْتِدُرْوهَن٤م:  .شأوًٓ  يٙمتٌٝم٤م أُّيؿ َي
 .ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً : ًم٘مقًمف: يٕمٜمل - شم٠ميمٞمداً  يٙمقن أن حيتٛمؾ: »احل٤مومظ ىم٤مل: قمٚمٞمف ُم٤ٌمريًم٤م

 .اًمٌ٘م٤مء سمٛمٕمٜمك: واًمث٤مين. اًمزي٤مدة سمٛمٕمٜمك: إول: وىمٞمؾ. اًمٔم٤مهر وهق-: ىم٤مل



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  225 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمتٗمقيض طمًـ ُمـ ومٗمٞمف :شويرى رسمٜم٤م حي٥م يمام: »ىمقًمف وأُم٤م: ىم٤مل

 .ـهاش. اًم٘مّمد ذم اًمٖم٤مي٦م هق ُم٤م
 دون سمام خيتص اًمٌْمع أن - يم٤مجلقهري - زقمؿ ُمـ قمغم رد ومٞمفش: سمْمٕم٦م: »ىمقًمف

 .شاًمٗمتح» ذم يمذا. اًمٕمنميـ
َتٌُِ٘مقن: أيش يٌتدروهن٤م: »ىمقًمف ًْ  ذم ص٤مطمٌف يًٌؼ أن ُمٜمٝمؿ يمؾ يريد يمت٤مسمتٝم٤م: ذم َي

 اًمت٠منٞم٨م ووٛمػم. أظمريـ وىمٌؾ ؾم٤مسم٘م٤ًم،: أي :شأوًٓ  يٙمتٌٝم٤م أُّيؿ» ىم٤مصديـ ذًمؽ،

 .اًمٙمٚمامت هلذه
 ([2/695) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إضالة أراد دـ الركقع مـ الؼقام أذكار بني اجلؿع مرشوعقة

 ققامف

 ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م إًمٞمف يْمؿ أن ويًتح٥م اعمقوع، هذا ذم اًمذيمر هذا احلدي٨م وذم

 يريد يم٤من إذا إطمقال: اظمتالف قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقًمف يم٤من مم٤م إنقاع

 . -ىمري٤ٌمً  وي٠ميت شم٘مدم، ومٞمام ذيمرٟم٤م يمام- ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤مً  اًم٘مٞم٤مم: هذا إـم٤مًم٦م

 وم٢من يمٚمٝم٤م، إذيم٤مر هذه سملم جيٛمع أن يًتح٥مش: »إذيم٤مر» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وىمد

 .شذًمؽ ُمـ أىمؾ ومالش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: »ومٕمغم اىمتٍم:
 أن وهق اًمِم٤مومٕمٞم٦م: ُمذه٥م ُمـ إصح هق ح٤م خي٤مًمػ اًمٙمالم هبذا وهق: ىمٚم٧م

 رمحف اًمٜمقوي وًمٙمـ. قمٜمدهؿ ىمّمػم ريمـ ٕنف آقمتدال: هذا سم٢مـم٤مًم٦م شمٌٓمؾ اًمّمالة

ٕم٦م، ًمٞمس اهلل  احلؼ ُمع يدورون اًمٕمٚمامء: ُمـ اعمٜمّمٗملم اعمح٘م٘ملم ؿم٠من ؿم٠منف سمؾ سم٤مإلُمَّ

 ُمـ قمٜمدهؿ صح ُم٤م يتٌٕمقن سمؾ عمذه٥م: ُمتٕمّمٌلم وٓ ًمٗمئ٦م، ُمتحٞمزيـ همػم دار: طمٞم٨م

 .اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م
 قم٘م٥م صمؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اخلالفش 027 - 4/026ش »اعمجٛمقع» ذم ذيمر وىمد



 226   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

: سمـ ريمٕم٦م ذم ىمرأ  أنف: وومٞمف اًمٚمٞمؾ، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ذم طمذيٗم٦م طمدي٨م سمذيمر ذًمؽ

ٌََ٘مَرة» ٤مء» وش اًم ًَ  عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل صمؿ. ىمٞم٤مُمف ُمـ ٟمحقاً  ريمع صمؿ ،شقِمْٛمَران آلِ » وش اًمٜمِّ

 وومٞمف: »اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ. ريمع مم٤م ىمري٤ٌمً  ـمقيالً  ىمٞم٤مُم٤مً  ىم٤مم صمؿش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م محده،

 اإلـم٤مًم٦م: ُمٜمع ُمـ قمغم صٕم٥م قمٜمف واجلقاب سم٤مًمذيمر، آقمتدال إـم٤مًم٦م سمجقاز اًمتٍميح

 .ـهاش. سم٤مًمذيمر ضمقازه٤م وم٤مٕىمقى
 .- ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم يمالُمف ؾمٞم٠ميت يمام - اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ اعمح٘مؼ ذه٥م هذا وإمم

 ([2/696) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الرفع أدعقة يف..( الثؾج مـ ضفرين الؾفؿ) زيادة مرشوعقة عدم

 الركقع مـ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وآقمتدال اًمريمقع ُمـ اًمرومع أذيم٤مر وُمـ

 يدقمق: ًمٗمظ وذم: ي٘مقل يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أورم أيب سمـ اهلل قمٌد وقمـ: »ىمقًمف

 سم٤مًمثٚم٩م ـمٝمرين مهللا. .. اًمًامء ُمؾء احلٛمد ًمؽ مهللا: »اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا

 ش.ُم٤مضمف واسمـ داود وأبق وُمًٚمؿ أمحد رواه. ..ش واًمؼمد

 :ُمالطمٔمت٤من ومٞمف: ىمٚم٧م

 هل وإٟمام. ..ش ـمٝمرين مهللا: »ىمقًمف ُم٤مضمف واسمـ داود أيب قمٜمد ًمٞمس أنف: إومم

 .أظمريـ قمٜمد ـمرىمف سمٕمض ذم زي٤مدة

 ي٘مقهل٤م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف اًمتٍميح ـمرىمٝم٤م ُمـ رء ذم ًمٞمس اًمزي٤مدة هذه أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

 مهللا: ي٘مقل يم٤من: »وأمحد ُمًٚمؿ قمٜمد وًمٗمٔمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٦م هل سمؾ اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد

 ..ش.. ـمٝمرين مهللا. .. احلٛمد ًمؽ

 .وصححف 272/  4 اًمؽمُمذي اًمزي٤مدة هذه أظمرج وهٙمذا



ـ اًمريمقع و  قمتدال ُم  227 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمفٓا

 هذا ُمـ إومم اجلٛمٚم٦م ضم٤مءت وىمد دًمٞمؾ إمم حيت٤مج اًمريمقع سمٕمد سمام ومت٘مٞمٞمده٤م

 اًمزي٤مدة هذه ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس صحٞمح٦م سمٓمرق اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ احلدي٨م

 دقم٤مء هل سمؾ ىمٌٚمٝم٤م ُم٤م سمخالف اًمريمقع سمٕمد ُم٤م أذيم٤مر ُمـ ًمٞم٧ًم أهن٤م ٟمرضمح وًمذًمؽ

 ظمِمٞم٦مش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤ميب ُمـ اًمريمقع أذيم٤مر ذم أورده٤م مل وًمذًمؽ ُمٓمٚمؼ

 اعمٕمٚم٘م٤من ًمذًمؽ يتٜمٌف ومل ذًمؽ ومٕمؾ ىمد اًم٘مٞمؿ اسمـ يم٤من وإن ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ُم٤م ومٞمٝم٤م أزيد أن

 . ومت٠مُمؾ يم٤معم١مًمػ 220/  0ش زاده» قمغم

 ([092) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 فقف آضؿئـان ووجقب   الؼقام، هذا إضالة  

 :83 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ريمـ وهذا ُم٠مظمذه، قمٔمؿ يمؾ ي٠مظمذ طمتك ُمٓمٛمئٜم٤م ُمٕمتدٓ ي٘مقم صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ي٘مقم يم٤من» سمؾ :- شم٘مدم يمام - ريمققمف ُمـ ىمري٤ٌمً  هذا ىمٞم٤مُمف جيٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 [ش. ي٘مقم ُم٤م ـمقل ُمـ] ٟمز: ىمد: اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل طمتك أطمٞم٤مٟم٤مً 
 ريمـ آقمتدال أن قمغم يدل احلدي٨م هذا: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤ملش: »اًمٗمتح» ذم ىم٤مل

 ٟمص هق سمؾ ذًمؽ، قمغم اًمدًٓم٦م ذم أسح -سمٕمده أيت: يٕمٜمل- أنس وطمدي٨م ـمقيؾ،

 شمٙمرير ومٞمف ُيًـ مل: ىمقهلؿ وهق وٕمٞمػ: ًمدًمٞمؾ قمٜمف اًمٕمدول يٜمٌٖمل ومال ومٞمف:

 وهق اًمٜمص، ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمٞم٤مس أنف وٕمٗمفِ  ووضمفُ . واًمًجقد يم٤مًمريمقع اًمتًٌٞمح٤مت

 .وم٤مؾمد
 اًمريمقع: ذم اعمنموع اًمذيمر ُمـ أـمقل آقمتدال ذم اعمنموع وم٤مًمذيمر وأجْم٤ًم:

 محداً  احلٛمد: وًمؽ رسمٜم٤م مهللا: »ىمقًمف ىمدر جيلء صمالصم٤مً ش اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من» ومتٙمرير

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م ذيمر صمؿ- أـمقل ذيمر آقمتدال ذم ُذع وىمدش. ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً 

 .-وهمػمه اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م



 228   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 آقمتدال ذم زاد ُمـ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إٟمٙم٤مر شمرك ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم شم٘مدم وىمد

 ظمالوم٤مً  سم٤مًمذيمر: اًم٘مّمػم اًمريمـ شمٓمقيؾ ضمقاز اًمٜمقوي اظمت٤مر صَمؿَّ  وُمـ. ُم٠مثقر همػم ذيمراً 

 .ىمري٤ٌمً  ؾمٌؼ يمام. اعمذه٥م ذم ًمٚمٛمرضمح

 ذم وم٘م٤مل اًمٌٓمالن: قمدم إمِمش 0/98ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل أؿم٤مر وىمد: »احل٤مومظ ىم٤مل

 ٓ وهق ؾم٤مهٞم٤ًم، يدقمق أو اهلل، سمذيمر اًم٘مٞم٤مم أـم٤مل وًمقش: اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم يمٞمػ» شمرمج٦م

 ممـ وم٤مًمٕمج٥م. يمالُمف آظمر إمم. .. إقم٤مدة وٓ ذًمؽ، ًمف يمره٧ُم  اًم٘مٜمقت: سمف يٜمقي

 إذا» أنف ذًمؽ وشمقضمٞمٝمٝمؿ آقمتدال سمتٓمقيؾ اًمّمالة سمٓمالن - هذا ُمع - يّمحح

 سملم ـمقيؾ ومّمؾ يتخٚمؾ ٓ أن: اعمقآة ُمٕمٜمك سم٠من ُمٕمؽمضش اعمقآة اٟمتٗم٧م أـمٞمؾ:

 .اٟمتٝمك. ُمٜمٝم٤م يمقٟمف ٟمٗمل يّمح ٓ اًمنمع سمف ورد وُم٤م ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس سمام إريم٤من

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ؾمٌؼ ح٤م خم٤مًمػ. إًمخ. .. اًمتًٌٞمح٤مت شمٙمرار ومٞمف يًـ مل: وىمقهلؿ

 قمٚمٞمف واًم٘مٞم٤مس اًم٘مقل هذا اقمت٤ٌمر ومً٘مطش. احلٛمد ًمريب احلٛمد، ًمريب: »ىمقًمف ومٞمف يٙمرر

 .إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال أصٚمف: ُمـ

 يٙمقن أن وحيتٛمؾ. اًمًجقد إمم اهلقي وضمقب ٟمز: أي شٟمز ىمد» :وىمقًمف

 .شاًمٗمتح» ُمـ. اًم٘مٜمقت وىم٧م أنف فمـ أو صالة، ذم أنف ٟمز أنف: اعمراد
 ([2/698) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ذلؽ ترك مـ والتحذير وهقئتف الركقع يف بآضؿئـان إمر

 طمتك رأؾمؽ ارومع صمؿش: »صالشمف ًمٚمٛمزء» وم٘م٤مل ومٞمف: سم٤مٓـمٛمئٜم٤من ي٠مُمر ويم٤من

 صٚمٌؽ، وم٠مىمؿ رومٕم٧م: وإذا: »رواي٦م وذم» ،[شَُم٠ْمظَمَذه قمٔمؿ يمؾ ومٞم٠مظمذ] ىم٤مئاًم: شمٕمتدل

 ٕطمد صالة شمتؿ ٓ أنف: »ًمف وذيمرش ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم اًمٕمٔم٤مم شمرضمع طمتك رأؾمؽ وارومع

 ٓ قمٌدٍ  صالةِ  إمم وضمؾ قمز اهلل يٜمٔمر ٓ: »ي٘مقل ويم٤منش. ذًمؽ يٗمٕمؾ مل إذا اًمٜم٤مس ُمـ

ٌَف ي٘مٞمؿُ   .شوؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م سملم ُصْٚم
شمف اًمٔمٝمر ؾمٚمًٚم٦م قمٔم٤مم: هٜم٤مش اًمٕمٔم٤مم» سمـ واعمراد  ذم ىمري٤ٌمً  شم٘مدم يمام - ووم٘مرا



ـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف  قمتدال ُم  229 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓا

 ذم قمٔمٛملم يمؾ ُمٚمت٘مكش: َُمٗمِّمؾ» مجعش اعمٗم٤مصؾ» و. -. .. ش اًمريمقع ُمـ آقمتدال»

 .شاًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ» اٟمٔمر. اجلًد
 وهق آقمتدال، هذا ذم آـمٛمئٜم٤من سمؽمك اًمّمالة سمٓمالن قمغم يدل احلدي٨م وهذا

 .آـمٛمئٜم٤من وضمقب ُمـش صالشمف اعمزء» طمدي٨م أوم٤مده ُم٤م قمغم زائد أُمر

 اًمٕمٛمؾ ومذًمؽ ُم٤م: قمٛمؾٍ  ذم إًمٞمف شمٕم٤ممم اهلل يٜمٔمر مل ُمـش: »3/266» طمزم اسمـ ىم٤مل

، همػم ؿمؽ سمال  .ـهاش. ُم٘مٌقل همػم ي٘مٞمٜم٤مً  ومٝمق ُمريض: همػم هق وإذ ُمريض 

 ([2/711) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 الٔنيٙ ّضع مػسّعٔ٘ عدو

ٔاو ٍرا يف الٔطسٚ عٙل  الق
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 الؼقام هذا يف القِّسى عذ القؿـك وضع مرشوعقة عدم

 .وروده ًمٕمدم اًم٘مٞم٤مم هذا ذم إظمرى قمغم إطمدامه٤م اًمٞمديـ ووع ينمع وٓ

 [.84 وم٘مرة طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 يف القِّسى عذ القؿـك وضع عذ احلديث هبذا يستدل هؾ

 الركقع بعد الؼقام

د إن :تـبقف  طمتك رأؾمؽ وارومع صٚمٌؽ، وم٠مىمؿ رومٕم٧م: وإذا] احلدي٨م هذا ُمـ اعمرا

 .اًم٘مٞم٤مم هذا ذم آـمٛمئٜم٤من وهق واوح، سملمِّ [ ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم اًمٕمٔم٤مم شمرضمع
ٟمٜم٤م سمٕمض اؾمتدٓل وأُم٤م  قمغم احلدي٨م هبذا وهمػمه٤م احلج٤مز أهؾ ُمـ إظمقا

ا ومٌٕمٞمدٌ  اًم٘مٞم٤مم: هذا ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع ُمنموقمٞم٦م  رواي٤مت جمٛمقع قمـ ضمدًّ

 اؾمتدٓل هق سمؾ -شصالشمف اعمزء طمدي٨م: »سمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمٕمروف وهق- احلدي٨م

 احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم إول اًم٘مٞم٤مم ذم ذيمر ًمف يرد مل اعمذيمقر اًمقوع ٕن سم٤مـمؾ:

 سمٕمد سم٤مًمٞمٛمٜمك اًمٞمنى سم٠مظمذ ومٞمف اعمذيمقر إظمذ شمٗمًػم يًقغ ومٙمٞمػ وأخٗم٤مفمف:

 وهل ومٙمٞمػ اعمقـمـ: هذا ذم احلدي٨م أخٗم٤مظ جمٛمقع ذًمؽ قمغم ؾم٤مقمد ًمق هذا اًمريمقع؟

 احلدي٨م ُمـ ُمت٤ٌمدر همػم اعمذيمقر اًمقوع إن صمؿ! ذًمؽ؟ ظمالف قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م شمدل

 ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م وي١ميد. - شم٘مدم يمام - اًمٔمٝمر قمٔم٤مم  ومٞمفش اًمٕمٔم٤مم» سمـ اعم٘مّمقد ٕن أخٌت٦م:

 .ُمٜمّمٗم٤مً  ومت٠مُمؾ. ُمٙم٤مٟمف وم٘م٤مر يمؾ يٕمقد طمتك اؾمتقى:... ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف
 مل ٕنف والًم٦م: سمدقم٦م اًم٘مٞم٤مم هذا ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع أن ذم أؿمؽ وًم٧ًم

 إًمٞمٜم٤م ًمٜم٘مؾ أصؾ: ًمف يم٤من وًمق -أيمثره٤م وُم٤م- اًمّمالة أطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد

 أئٛم٦م ُمـ أطمد ذيمره وٓ يٗمٕمٚمف، مل اًمًٚمػ ُمـ أطمداً  أن وي١ميده واطمد، ـمريؼ قمـ وًمق

 .أقمٚمؿ ومٞمام احلدي٨م
 قمـش 09 -08 صش »رؾم٤مًمتف» ذم اًمتقجيري اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف ُم٤م هذا خي٤مًمػ وٓ
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 ؿم٤مء: وإن اًمريمقع، ُمـ اًمرومع سمٕمد يديف أرؾمؾ ؿم٤مء: إن: »ىم٤مل أنف اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم

 قمـش 91 صش »ُم٤ًمئٚمف» ذم أمحد اإلُم٤مم اسمـ ص٤مًمح ذيمره ُم٤م ُمٕمٜمك هذاش »ووٕمٝمام

 خيٓمئ، ىمد واًمرأي ورأجف، سم٤مضمتٝم٤مده ىم٤مًمف وإٟمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ذًمؽ يرومع مل ٕنف :شأبٞمف

 إُم٤مم وم٘مقل -صدده ذم ٟمحـ اًمذي يمٝمذا- ُم٤م أُمر سمدقمٞم٦م قمغم اًمّمحٞمح اًمدًمٞمؾ ىم٤مم وم٢مذا

 سمؾ -يمتٌف سمٕمض ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمرره يمام- سمدقمٞمتف يٜم٤مذم ٓ سمف

 اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل اعمذيمقر اًمقوع أن قمغم يدل ُم٤م هذه أمحد اإلُم٤مم يمٚمٛم٦م ذم ٕضمد إٟمٜمل

 يمذًمؽ أجْم٤مً  خُيَػمِّ  اإلُم٤مم أن اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ ئمـ ومٝمؾ وشمريمف، ومٕمٚمف ذم ظمػمَّ  وم٢مٟمف قمٜمده:

 .اعمراد وهق اًمًٜم٦م، ُمـ ًمٞمس اعمذيمقر اًمقوع أن ومث٧ٌم! اًمريمقع؟ ىمٌؾ اًمقوع ذم
 جم٤مل وٓ واًمتٗمّمٞمؾ، اًمًٌط شمتحٛمؾ وهل اعم٠ًمخ٦م، هذه طمقل خمتٍمة يمٚمٛم٦م هذه

 هذه ُمـش 31 ص» اخل٤مُم٦ًم اًمٓمٌٕم٦م ُم٘مدُم٦م ذم إًمٞمف أذت اًمذي اًمرد وحمٚمف هٜم٤م، ًمذًمؽ

 .اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م
 ٓ ريمـ آقمتدال أن اًمٕمٚمامء: وأيمثر وداود، وأمحد، اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ذه٥م هذا وإمم

 جي٥م، ٓ: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل: ىم٤مل ،ش3/409ش »اعمجٛمقع» ذم يمام سمف: إٓ اًمّمالة شمّمح

ه اًمًجقد: إمم اًمريمقع ُمـ اٟمحط ًمق سمؾ  واطمت٩م يم٤معمذهٌلم، روايت٤من ُم٤مًمؽ وقمـ. أضمزأ

 ،شصالشمف اعمزء» سمحدي٨م أصح٤مسمٜم٤م واطمت٩م ،♂َواؾْمُجُدوا اْريَمُٕمقا : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف هلؿ

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص وسم٘مقًمف شمٕم٤مروف، ٓ اًمٙمريٛم٦م وأي٦م
 ([2/711) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بعده الذي دون الركقع قبؾ الذي الؼقام يف الؼبض مرشوعقة

 ش.سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف قمغم ىمٌض اًمّمالة ذم ىم٤مم إذا يم٤من: »ُمرومققًم٤م طمجر سمـ وائؾ قمـ

 : ىم٤مل صمؿ خترجيف اإلُم٤مم ذيمر

 ويمٞمع طمدصمٜم٤مش: 391/  0ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 306/  4» أمحد ورواه

 واوٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: »سمٚمٗمظ خمتٍما  سمف اًمٕمٜمؼمي قمٛمػم سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م
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/  3ش »اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي ورواه. اًم٘مٞم٤مم يذيمر ومٚمؿش. اًمّمالة ذم ؿمامًمف قمغم يٛمٞمٜمف

 ـمريؼ ُمـش 309 - 306/  4» أمحد رواه وهٙمذا. ويمٞمع قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 31

 .اًم٘مٞم٤مم دون طمجر سمـ وائؾ قمـ أظمرى

 ُمـ - ويمٞمع يمرواي٦م - أجْم٤م خمتٍما  أنف احلدي٨م هذا ـمرق ذم اًم٤ٌمطم٨م يِمؽ وٓ

 اًمذي وهق يديف، ومٞمف ىمٌض اًمذي واًم٘مٞم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ًمّمٗم٦م اعمٌلم وائؾ طمدي٨م

 سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد قمـ: إومم: ـمري٘ملم ُمـ ذًمؽ ضم٤مء اًمريمقع، ىمٌؾ

 يديف رومع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف: طمجر سمـ وائؾ أبٞمف قمـ طمدصم٤مه أهنام هلؿ وُمقمم وائؾ

 ووع صمؿ. سمثقسمف اًمتحػ صمؿ. أذٟمٞمف طمٞم٤مل - مه٤مم وصػ - يمؼم اًمّمالة، دظمؾ طملم

 يمؼم صمؿ رومٕمٝم٤م صمؿ اًمثقب ُمـ يده أظمرج يريمع أن أراد ومٚمام. اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده

 أظمرضمف. يمٗمٞمف سملم ؾمجد ؾمجد ومٚمام. يده رومع محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل ومٚمام. ومريمع

ٟم٦م وأبقش 03/  2» ُمًٚمؿ ش 308 - 307/  4» وأمحدش 017 - 016/  2» قمقا

 طمجر سمـ وائؾ قمـ أبٞمف قمـ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ قمـ: اًمث٤مٟمٞم٦مش. 70 و 28/  2» واًمٌٞمٝم٘مل

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مم: ىم٤مل يّمكم؟ يمٞمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة إمم ٕنٔمرن: ىمٚم٧م: »ىم٤مل

 ومٚمام. سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف أظمذ صمؿ. أذٟمٞمف طم٤مذشم٤م طمتك يديف ومرومع ومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ومٚمام. ريمٌتٞمف قمغم يديف ووع صمؿ. ذًمؽ ُمثؾ رومٕمٝم٤م يريمع أن أراد

 .ذًمؽ ُمثؾ رومٕمٝمام

 رضمٚمف وم٤مومؽمش ضمٚمس صمؿ يديف، سملم ُمـ اعمٜمزل سمذًمؽ رأؾمف ووع ؾمجد ومٚمام

 وهمػمهؿ وأمحد واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف. احلدي٨م..ش سم٤مًم٤ًٌمسم٦م وأؿم٤مر.. اًمٞمنى

 ُمـ آظمريـ سمرواي٦مش 707 - 706ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق صحٞمح، سمًٜمد

 زائدة ؾمٞم٤مىم٤م وأمتٝمؿ سمٕمض، قمغم سمٕمْمٝمؿ يزيد قم٤مصؿ، قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ مجع قمـ إئٛم٦م

: ىمقًمف ُمٜمف ُم٤مضم٦م وٓسمـ ًمف، واًمًٞم٤مق صم٧ٌم، صم٘م٦م وهق اعمٗمْمؾ، سمـ وسمنم ىمداُم٦م سمـ

 اجلٛمٚم٦م هذه إمم اًمٜم٤مفمر ٟمٔمر وم٢مذا: ىمٚم٧مش. سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف وم٠مظمذ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م»

 ُمٜمٝم٤م ومٝمؿ احلدي٨م، ُمـ خمتٍمة أهن٤م يًتحي مل إىمؾ قمغم أو يٕمٚمؿ، ومل ًمقطمده٤م،

 يدل ظمٓم٠م وهذا سمٕمده، أو اًمريمقع ىمٌؾ يم٤من ؾمقاء ىمٞم٤مم يمؾ ذم ًمٚمٞمديـ اًمقوع ُمنموقمٞم٦م

 ؾمٞم٤مق ذم وهق إول، اًم٘مٞم٤مم ذم هق إٟمام اًمقوع أن ذم سيح وم٢مٟمف احلدي٨م، ؾمٞم٤مق قمٚمٞمف
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 ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة ذم اًمٞمديـ رومع ذيمر وم٢مٟمف أسح، سمـ قم٤مصؿ

 أجْم٤م ًمذيمره اًمرومع سمٕمد اًمٞمديـ ووع وائؾ طمٗمظ ذم يم٤من ومٚمق ذًمؽ، ُمثؾ: ومٞمٝمام ي٘مقل

 ُمـ حمٚمٝم٤م قمـ اجلٛمٚم٦م شمٚمؽ ومّمٚم٧م ح٤م وًمٙمـ ىمٌٚمف، صمالصم٤م اًمرومع ذيمره ُمـ فم٤مهر هق يمام

 دون اعمٕم٤مسيـ، اًمٕمٚمامء أوم٤موؾ سمٕمض سمف وم٘م٤مل اًمرومع، سمٕمد اًمقوع أومه٧م احلدي٨م

 اسمـ رواي٦م ذيمرٟم٤م ُم٤م ي١ميمد ومم٤م. قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ ؾمٚمػ هلؿ يٙمقن أن

 ؿمامًمف أظمذ يمؼم طملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: »سمٚمٗمظ خمتٍما  سمف قم٤مصؿ قمـ إدريس

 وٌٓمٝمؿ قمدم أو اًمرواة سمٕمض ُمـ آظمتّم٤مر سم٥ًٌم اًمقهؿ هذا وُمثؾش. سمٞمٛمٞمٜمف

يت ُمـ يمثػم ذم أىمقل يمٜم٧م وًم٘مد يمثػم، ي٘مع ًمٚمحدي٨م  هذا طمقل ودرود حم٤مرضا

 مل ُمٓمٚمؼ طمدي٨م قمغم ُمٜمف اقمتامدا ضمديدة سمٌدقم٦م رضمؾ ي٠ميت أن يقؿمؽ: وؾمٌٌف اًمقوع

 صحٞمح» ذم ضم٤مء وم٘مد اًمتِمٝمد، همػم ذم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة وهل أٓ أجْم٤م، ُم٘مٞمد أنف يدر

 ُمـ وأظمر قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ُمـ أطمدمه٤م اًمتِمٝمد ذم هب٤م اإلؿم٤مرة ذم طمديث٤منش ُمًٚمؿ

 إذا يم٤من: »وُمٗمّمؾ جمٛمؾ أو وُم٘مٞمد، ُمٓمٚمؼ ًمٗمٔم٤من ُمٜمٝمام وًمٙمؾ اًمزسمػم، اسمـ طمدي٨م

 ومدقم٤م اإلهب٤مم شمكم اًمتل اًمٞمٛمٜمك إصٌٕمف ورومع ريمٌتٞمف قمغم يديف ووع اًمّمالة ذم ضمٚمس

 قمغم اًمٞمنى يده ووع اًمتِمٝمد ذم ىمٕمد إذا يم٤من: »وأظمر. اجلٚمقس وم٠مـمٚمؼ ،..شهب٤م

 اجلٚمقس وم٘مٞمد. احلدي٨م..ش اًمٞمٛمٜمك ريمٌتف قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع اًمٞمنى، ريمٌتف

 يمؾ يِمٛمؾش ضمٚمس» إول وم٤مًمٚمٗمظ. اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م ًمٗمٔم٤م وٟمحقه. سم٤مًمتِمٝمد

 ًمث٤مٟمٞم٦ما واًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة سملم واجلٚمقس اًمًجدشملم، سملم يم٤مجلٚمقس ضمٚمقس،

 ذم سمٕمْمٝمؿ ٟمرى أن يقؿمؽ: أىمقل ومٙمٜم٧م. آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمرووم٦م

 !اجلٚمًتلم ه٤مشملم

 هب٤م يِمػمون اًمٓمالب سمٕمض سم٠من زم ىمٞمؾ طمتك يًػم زُمـ إٓ ذًمؽ قمغم يٛمض ومٚمؿ 

 اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اعمتخرضملم أطمد ُمـ سمٕمٞمٜمل ذًمؽ رأج٧م صمؿ اًمًجدشملم، سملم

 اًمث٤مًمث٦م، اًمٌدقم٦م طمدوث اٟمتٔم٤مر ذم وٟمحـش 0414» ؾمٜم٦م أول ذم داري ذم زارين طملم

 اعمًتٕم٤من، واهلل اٟمتٔمرشمف، ُم٤م طمدث صمؿ آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم ذم هب٤م اإلؿم٤مرة وهل أٓ

 وائؾ طمدي٨م ذم ضمٚمقس يمؾ ذم اإلؿم٤مرة ًمنمقمٞم٦م اعمقهؿ آظمتّم٤مر هذا ُمثؾ وىمع وىمد

 - 306/  4ش »أمحد ُمًٜمد» ذم وهق قمٜمف، أبٞمف قمـ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ رواي٦م ُمـ أجْم٤م
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 - 006/  4» أظمرضمف. سمتِمٝمد شم٘مٞمٞمد دون ُمٓمٚم٘م٤م اإلؿم٤مرة: إول: وضمٝملم قمغمش 309

 وأؿم٤مر اًمٞمٛمٜمك، ُمـ اًمٞمنى ومخذه وومرش: »سمٚمٗمظ قمٜمف ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـش 007

 ًمٙمٜمف ،ش697/  345/  0ش »صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف ويمذاش. اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف

 ُمـ وإُم٤م وائؾ ُمـ إُم٤م اًمتٗمًػم، وهذاش. اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس ذم يٕمٜمل: »آظمره ذم ىم٤مل

 ُمـش 306/  4ش »اعمًٜمد» ذم ًمف ًمٗمظ وذم. ي٠ميت ح٤م اًمراضمح هق وإول رواشمف أطمد

 :سمٚمٗمظ اًمقاطمد قمٌد رواي٦م

/  4» قمٜمده وشم٤مسمٕمفش. اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف وأؿم٤مر.. اًمٞمنى رضمٚمف اومؽمش ىمٕمد ومٚمام»

/  22» اًمٓمؼماين ورواه ُمٕم٤موي٦م، سمـ وزهػم - اًمثقري وهق - ؾمٗمٞم٤منش 308/  307

. اًمتِمٝمد سم٘مٞمد اإلؿم٤مرة: وأظمر. وآظمريـ ـمري٘مٝمام ُمـش 91 و 85 و 84 و 83 و 78

.. يتِمٝمد ىمٕمد ومٚمام: »سمٚمٗمظ ؿمٕم٦ٌم قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 309/  4ش »اعمًٜمد» ذم وهق

 أجْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ وأظمرضمف صحٞمح، وؾمٜمدهش. سم٤مًمقؾمٓمك وطمٚمؼ اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف أؿم٤مر

ش 052/  0ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي قمٜمد إطمقص أبق وشم٤مسمٕمفش. 698»

 يدقمق ضمٕمؾ صمؿ: »وزاد ،ش81/  34/  22ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماين

جتف إصٌٕمف، رومع صمؿ طمٚم٘م٦م، ومحٚمؼ: »سمٚمٗمظ ىمداُم٦م سمـ زائدة وشم٤مسمٕمٝمامش. سم٤مٕظمرى  ومرأ

ش 308/  4» وأمحد اًمًٜمـ، أصح٤مب ُمـ وهمػمه داود أبق أظمرضمفش. هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م

 اجل٤مرود واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصححفش 82/  35/  22» واًمٓمؼماين

ٟم٦م أبق وشم٤مسمٕمفش. 707ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق اًم٘مٞمؿ، واسمـ واًمٜمقوي  قمقا

. ُمثٚمف إدريس واسمـش. 91/  38/  22» اًمٓمؼماين أظمرضمفش. دقم٤م صمؿ: »وومٞمف سمٜمحقه،

 ش.486» طم٤ٌمن اسمـ رواه

 أيب رواي٦م قم٘م٥م اًمٓمح٤موي ىم٤ملش. 0121» اًمٓمٞم٤مًمز قمٜمد ؾمٚمٞمؿ سمـ وؾمالم

 ذم سيح وهذا: ىمٚم٧مش. اًمّمالة آظمر ذم يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ ومٞمف: »اعمت٘مدُم٦م إطمقص

 صمؿ يمٗمٞمف، سملم رأؾمف ومقوع ؾمجد، صمؿ: »ىم٤مل وم٢مٟمف آٟمٗم٤م، إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر قمقاٟم٦م أيب رواي٦م

 اًمٞمنى يمٗمف وووع دقم٤م صمؿ اًمٞمنى، رضمٚمف وم٤مومؽمش ضمٚمس صمؿ أظمرى، ريمٕم٦م صغم

 وإؾمٜم٤مدهش. سم٤مًم٤ًٌمسم٦م ودقم٤م اًمٞمٛمٜمك، ريمٌتف قمغم اًمٞمٛمٜمك ويمٗمف اًمٞمنى، ريمٌتف قمغم

 اًمريمٕمتلم ذم ضمٚمس وإذا: »وًمٗمٔمف ،شقمٞمٞمٜم٦م اسمـ وهق» ؾمٗمٞم٤من رواي٦م وٟمحقه. صحٞمح
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 إصٌٕمف وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع اًمٞمٛمٜمك وٟمّم٥م اًمٞمنى أوجع

 سمًٜمدش 073/  0» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمفش. اًمٞمنى رضمٚمف قمغم اًمٞمنى يده وووع ًمٚمدقم٤مء

 أن اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه ُمـ ومتٌلم: ىمٚم٧م. ٟمحقهش 885» واحلٛمٞمدي صحٞمح،

 ذم اعمٓمٚمؼ اجلٚمقس وأن اًمتِمٝمد، ضمٚمقس ذم هق إٟمام سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة أو اًمتحريؽ

 وىم٤مقمدة اًمرواي٤مت، سملم اجلٛمع ي٘متْمٞمف، اًمذي هق هذا اًمتِمٝمد، سمجٚمقس ُم٘مٞمد سمٕمْمٝم٤م

 ُمـ أطمد قمـ يرد مل وًمذًمؽ اًمٗم٘مف، أصقل قمٚمؿ ذم اعم٘مررة اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ محؾ

 وُمثؾ قمٚمٛم٧م، ومٞمام ُمٜمٝم٤م ضمٚمقس يمؾ ذم وٓ اًمّمالة ذم ُمٓمٚم٘م٤م سم٤مإلؿم٤مرة اًم٘مقل اًمًٚمػ

 إقمامٓ اًمريمقع، ىمٌؾ اًمذي اًم٘مٞم٤مم ذم هق إٟمام اًمّمدر، قمغم اًمٞمديـ ووع ذم ي٘م٤مل ذًمؽ

 سمـ قم٤مصؿ قمـ اًمثقري قمـ اًمرزاق قمٌد روى ىمد: ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من. اعمذيمقرة ًمٚم٘م٤مقمدة

 صمؿ: »ىم٤مل ضمٚمقؾمف ذم وآومؽماش احلدي٨م ومذيمر.. وائؾ قمـ اعمت٘مدم سم٢مؾمٜم٤مده يمٚمٞم٥م

 ؾمجد صمؿ أص٤مسمٕمف، ؾم٤مئر وىمٌض هب٤م طمٚمؼ اًمقؾمٓمك قمغم اإلهب٤مم وووع سم٤ًٌمسمتف أؿم٤مر

 سملم اجلٚمقس ذم يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة أن قمغم يدل سمٔم٤مهره ومٝمذاش. أذٟمٞمف طمذو يداه ومٙم٤مٟم٧م

 ذًمؽ روى ىمد ٟمٕمؿ: وم٠مىمقل..ش. ؾمجد صمؿ: »اإلؿم٤مرة طمٙمك أن سمٕمد ًم٘مقًمف اًمًجدشملم،

ش 307/  4» أمحد اإلُم٤مم قمٜمف ورواه ،ش69 - 68/  2ش »ُمّمٜمٗمف» ذم اًمرزاق قمٌد

 اًمرمحـ طمٌٞم٥م اًمِمٞمخ وزقمؿش 35 - 34/  2ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماين

 ذم ُمٗمرىم٤م واًمٌٞمٝم٘مل اًمؽمُمذي إٓ إرسمٕم٦م أظمرضمف أنف: »قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مف ذم إقمٔمٛمل

 ُمٜمٝمؿ أطمد وم٢من اًمتح٘مٞمؼ ُمقضم٥م قمـ همٗمٚمتف قمغم يدل سم٤مـمؾ زقمؿ وهقش. ؿمتك أبقاب

 قمـ اًمرزاق قمٌد سمف شمٗمرد مم٤م هذا سمؾ ،شؾمجد صمؿ: »اإلؿم٤مرة سمٕمد ىمقًمف قمٜمده ًمٞمس

 يذيمر ومٚمؿ ًمٚمثقري، ُمالزُم٤م ويم٤من اًمٗمري٤ميب يقؾمػ سمـ حمٛمد سمف وظم٤مًمػ اًمثقري،

 سمـ اهلل قمٌد شم٤مسمٕمف وىمدش. 78/  33/  22» اًمٓمؼماين قمٜمف رواه. اعمذيمقر اًمًجقد

 رسمام صدوق اًمقًمٞمد واسمـش. 308/  4» أمحد أظمرضمف. سمف. .. ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜمل اًمقًمٞمد

 ذيمروا وىمد وٓؾمٞمام اًمرزاق، قمٌد رواي٦م ُمـ أرضمح ًمف اًمٗمري٤ميب سمٛمت٤مسمٕم٦م ومروايتف أظمٓم٠م،

 وم٤مٟمٔمر اًمثقري، قمـ روايتف ُمـ أطمده٤م قمٚمٞمف، اؾمتٜمٙمرت أطم٤مدي٨م ًمف أن شمرمجتف ذم

 ي١ميمد مم٤م وإن. أوه٤مُمف ُمـ اًمزي٤مدة ومٝمذه ،شاًمذهٌل ُمٞمزان» و شطمجر اسمـ هتذي٥م»

 قمٌد ُمٜمٝمؿ احلٗم٤مظ اًمث٘م٤مت ُمـ يمثػم مجع اعمحٗمقفم٦م روايتف ذم اًمثقري شم٤مسمع ىمد أنف ذًمؽ،
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 وأبق ُمٕم٤موي٦م سمـ وزهػم اعمٗمْمؾ سمـ وسمنم ىمداُم٦م سمـ وزائدة وؿمٕم٦ٌم زي٤مد سمـ اًمقاطمد

 وهمػمهؿ، قمٞمٞمٜم٦م، سمـ وؾمٗمٞم٤من ؾمٚمٞمامن سمـ وؾمالم إدريس واسمـ قمقاٟم٦م وأبق إطمقص

 ىمٌٞمؾ ذيمره٤م ىمد سمٕمْمٝمؿ إن سمؾ اًمزي٤مدة، هذه وائؾ طمدي٨م ذم يذيمروا مل مجٞمٕم٤م ومٝم١مٓء

ٟم٦م وأيب سمنم ُمثؾ اإلؿم٤مرة،  سم٠من سح وسمٕمْمٝمؿ ًمٗمٔمٝمام، شم٘مدم وىمد وهمػممه٤م، قمقا

 اًمٕمٚمامء مج٤مهػم سمف أظمذ اًمذي اًمّمحٞمح هق وهذا. ؾمٌؼ يمام اًمتِمٝمد ضمٚمقس ذم اإلؿم٤مرة

 اًمًجدشملم، سملم اجلٚمقس ذم سمنمقمٞمتٝم٤م ىم٤مل أطمدا أقمٚمؿ وٓ واًمٗم٘مٝم٤مء، اعمحدصملم ُمـ

 وًمٕمؾ اًمرزاق، قمٌد حلدي٨م ُمٓم٤مسمؼش اعمٕم٤مد زاد» ذم يمالُمف فم٤مهر وم٢من اًم٘مٞمؿ، اسمـ إٓ

 ُمـ ىمٚمده ُمـ ىمٚمد أو ذًمؽ، ذم ىمٚمده إًمٞمف اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م اًمذي اجل٤مُمٕمل اًمٓم٤مًم٥م ذًمؽ

 رواي٦م ؿمذوذ راضمٕمقين اًمذيـ اًمٓمالب ُمـ وًمٖمػمه ًمف سمٞمٜم٧م وىمد اعمٕم٤مسيـ، اًمٕمٚمامء

 سمٕمض ذم اعمٕمرووملم اًمٕمٚمامء أطمد قمـ أطمدهؿ أظمؼمين وًم٘مد ووه٤مءه٤م، اًمرزاق قمٌد

 ٓ أنف قمغم يدل مم٤م وذًمؽ سمف وحيت٩م هذا اًمرزاق قمٌد سمحدي٨م يٕمٛمؾ أنف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد

 وم٢من واًمتح٘مٞمؼ، اًمتخري٩م هذا يمت٤مسم٦م إمم اوٓمرين مم٤م وهذا اًمٕمٚمؿ، هبذا ًمف اظمتّم٤مص

 ي٠مظمذ أن وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اعمقمم ؾم٤مئال. ٟمٗمز ومٛمـ أظمٓم٠مت وإن اهلل، ومٛمـ أص٧ٌم

ط إمم يِم٤مء ُمـ ُّيدي إٟمف اًمٜم٤مس، ومٞمف اظمتٚمػ اًمذي احلؼ إمم وُّيديٜم٤م سم٠مجديٜم٤م  اًمٍما

  .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد. اعمًت٘مٞمؿ

 (.303-316/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إىل العظام ترجع حتك: بحديث آشتدٓل يستؼقؿ هؾ

 الركقع؟ مـ الؼقام يف الصدر عذ القديـ وضع عذ مػاصؾفا

 اًمٕمٔم٤مم شمرضمع طمتك صٚمٌؽ وم٠مىمؿ رأؾمؽ رومٕم٧م وم٢مذا» قم٤ٌمرة ؿم٤مرطم٤مً  إًم٤ٌمين ىم٤مل

 :صالشمف اعمًئ طمدي٨م ُمـش ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم

 وم٘مرات ُمـ وم٘مرة يمؾ ُمٙم٤مٟمف إمم ويٕمقد يًت٘مر: أي واًمٔمٝمر، اًمّمٚم٥م قمٔم٤مم أي

 هذا ذم آقمتدال يمامل واعمراد ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمّمالشمف محٞمد أيب وصػ ذم ضم٤مء يمام فمٝمره،
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 .سمف اإلظمالل قمـ اًمٜمٝمل ذم أطم٤مدي٨م صح٧م وىمد اًم٘مٞم٤مم،

 ُم٤م أبٕمد ومٛمـ اًم٘مٞم٤مم، هذا ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع قمغم سمف آؾمتدٓل وأُم٤م

 يمام همػمه، وقمـ احلدي٨م هذا ؾمٞم٤مق وقمـ صالشمف، ذم اعمٕمروف ،ملسو هيلع هللا ىلص هديف قمـ يٙمقن

 .ُمقوع ُم٤م همػم ذم ذًمؽ ذطم٧م

 (239/ 0) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 الركقع مـ الرفع بعد الصدر عذ القديـ وضع مرشوعقة عدم

 [:اإلمام قال]

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص يديف رومع ًمّمٗم٦م قمٜمف اهلل ريض وائؾ ؾمٞم٤مق طمًـ ذم اًم٘مراء ًمٞمت٠مُمؾ

 يديف ومرومع: »سم٘مقًمف ُمٜمف واًم٘مٞم٤مم اًمريمقع قمٜمد قمٜمٝم٤م شمٕمٌػمه إجي٤مزه صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة

 ُمٜمف اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمٞمديـ ىمٌض ُمـ اًمٗمْمالء سمٕمض إًمٞمف يٜمًٌف ُم٤م يم٤من ومٚمق ،شُمثٚمٝم٤م

 وىم٧م ٕنف ذًمؽ، ٟمحق أوش ُمثٚمٝم٤م اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع: »ُمثالً  ًم٘م٤مل صحٞمح٤مً 

 .ُمٜمّمًٗم٤م ومت٠مُمؾ فم٤مهر، هق يمام سمٞم٤من

 (240/ 0) واٟمٔمر( 241/ 0) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 الركقع مـ الرفع بعد القِّسى عذ القؿـك وضع ثبقت عدم

 عرصكا إىل السؾػ عـد

 :لؾسائؾ كالمف مقجًفا الشقخ

 وٓ يم٤مٟمقا  اعمًٚمٛملم سم٠من شمٕمٚمؿ هؾ: وهق اًمث٤مين، اًم١ًمال قمـ اجلقاب ذم ىمقًمؽ

 أهنؿ شمٕمٚمؿ هؾ: هذا ىمٌؾ وؾم٠مختؽ ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م إول؟ اًم٘مٞم٤مم ذم أجدُّيؿ يْمٕمقن يزاًمقن

 وٓ هٜم٤م، أقمٚمؿ ىمقًمؽ ُمـ يٜمت٩م ُم٤مذا أقمٚمؿ، ٓ ىمٚم٧م اًمث٤مين؟ اًم٘مٞم٤مم ذم يْمٕمقن يم٤مٟمقا 

 !ؾمٜم٦م؟ اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمقوع أن يٜمت٩م هٜم٤مك؟ أقمٚمؿ
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 . ؾمٜم٦م همػم أنف اًمٙمالم طم٤مصؾ: السائؾ

 هذا ذم طمقادث ِتدث ىمد أنف: إذاً  همريض ُمٜمؽ، ُأريده اًمذي هذا: الشقخ

 إزُمٜم٦م ذم اح٤موٞم٦م، إزُمٜم٦م ذم ٟمٜمٔمر اًمزُمـ، هذا ذم إًمٞمف ٟمٜمٔمر ٓ ومٜمحـ اًمزُمـ،

 اًمٞمقم ًمٙمـ اًمٓمرىم٤مت، ذم واعمٌم اًمرأس طمن يٕمرومقن ُم٤م ُمثال اعمًٚمٛمقن يم٤من اح٤موٞم٦م

 .ُمٕمروف هذا

 .اعمًٚمٛملم أقمامل ُمـ يٙمـ مل ٕنف احلَْن: هذا ُٟمٜمِْٙمر ٟمحـ: وم٢مذاً 

 ُمْم٧م، سحي٦م ًمًٜم٦مٍ  إطمٞم٤مءً  يٙمـ مل إن اًمٕمٍم، هذا ذم حيدث رء أّي  يمذًمؽ

 . ومٞمف اًمٕم٤مُمؾ يم٤من ُمٝمام ٟمرومْمف ومٜمحـ

 ( 11: 40: 11/ 080/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الركقع مـ الرفع بعد القِّسى عذ القؿـك بقضع الؼقل رد

 يُمؾُّ : شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اًم٘م٤مقمدة شمنمح أن أردٟم٤م ؿمٞمخ، ي٤م :مداخؾة

 .اًمًٚمػ قمٛمؾ قمٚمٞمف َيـْجرِ  مل قمٛمقم

 اًمٜمتٞمج٦م هذه إمم ؾم٠مصؾ يمٜم٧م أن٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك اًمّمدد هبذا يمٜم٧م وأن٤م: الشقخ

 .هل

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أجْم٤مً  قمنم هتٚمٞمٚم٦م يمؾ ُمع ُيِِمػم ص٤مر اًمذي اًمرضمؾ هذا ذيمرت ح٤م ٕين: الشقخ

 أنف أظمِمك ُم٤م أظمِمك: أىمقل أن وأردت اًمٕمٛمقم، هذا ُمـ ذًمؽ أظمذ هذا إؿم٤مرات،

 .أظمرى سمَِدقم٤مً  أظمرى قمٛمقُم٤مت ُمـ ي٠مظمذ جيلء

 يديف رومع إذا قمٌده ُمـ يًتحٞمل اهلل إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ُمثالً 

مه٤م أن يدقمقه،  ش.ظم٤مئٌتلم َيُردُّ

 سملم ُمثالً  دقم٤مء ـمقيٚم٦م، وسمٕمْمٝم٤م ىمّمػمة، سمٕمْمٝم٤م أدقمٞم٦م اًمّمالة ذم أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ
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 .آظمره إمم. .. وارمحٜمل زم اهمٗمر رب: اًمًجدشملم

 إظمػم، اًمتِمٝمد ذم ظم٤مص٦م يديف ويرومع احلدي٨م، هبذا يٕمٛمؾ واطمداً  أن رأجؽ ُم٤م

 ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمَِٞمَتَخػمَّ  صمؿ: »أرسمع ُمـ آؾمتٕم٤مذة سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل هٜم٤مك طمٞم٨م

 ش.ؿم٤مء

 ضمداً  ه٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٘م٤مقمدة ضمٝمؾ هذا احلدي٨م، سمذاك قمٛمالً  يديف ويرومع يدقمق: إذاً 

 اًمٜمص قمٚمٞمف َيُدل إضمزاء هذه ُمـ ضمزء يمثػمة، أضمزاء يتْمٛمـ قم٤مم َٟمص   أيَّ  أن: وهل

 .أُم٤مُمٙمؿ أُمثٚم٦م وهذه اجلزء، هذا قمغم اًمٕمٛمؾ َيـْجرِ  مل ًمٙمـ اًمٕم٤مم،

 اًمّمٚمقات ُمـ صالةٍ  ذم اعمًجد، دظمٚمٜم٤م رأجٙمؿ؟ وُم٤م سمٛمث٤مل، ُم٤م يقُم٤مً  وأخٝمٛم٧م

 اٟمتحك واطمد يمؾ قمنمة مخ٦ًم أرسمٕم٦م ذم يم٤من ُمثاًل، اًمٔمٝمر صالة ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜمـ هل٤م اًمتل

 يٗم٘مٝمقن ُم٤م اًمذيـ ه١مٓء أُمث٤مل ُمـ اجلامقم٦م، ُمـ وواطمد اًمًٜم٦م، يّمكم أن يريد ٟم٤مطمٞم٦م

ق ح٤مذا مج٤مقم٦م ي٤م: ىم٤مل اًمٜمّمقص، شُمْٗمَٝمؿ يمٞمػ  قمٚمٞمف ىم٤مل اجلامقم٦م قمغم اهلل يد هذا؟ اًمَتَٗمرُّ

 أزيمك اًمرضمٚملم صالة: »احلدي٨م هذا ُمـ دًٓم٦م وأىمقى مج٤مقم٦م، ٟمّمكم َدقُمقٟم٤م: اًمًالم

 ٟمّمكم دقمقٟم٤مش اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالصم٦م وصالة وطمده، اًمرضمؾ صالة ُمـ

 أي: اًمًٚمػ قمٚمامء ي٘مقهل٤م اًمتل سم٤مًمٙمٚمٛم٦م وه١مٓء؟ وه١مٓء هذا قمغم ٟمرد سمامذا مج٤مقم٦م،

 ظمػماً  يم٤من ًمق: »وهل اًمًٚمػ، ُمذه٥م قمغم وضمروا اًمًٚمػ، ُمذه٥م ومٝمٛمقا  اًمذيـ

 ش.إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م

 ٓ اًمٕم٤مُم٦م آؾمتدٓٓت هذه أن ًمٙمؿ ئمٝمر هذه، إُمثٚم٦م ُمـ شم٠مظمذه ُمث٤مل أيُّ 

 ُمـ ٟم٤مؿمئ٦م قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس ٟمح٤مرب اًمتل اًمٌدع أيمثر أصؾ: أىمقل أن٤م سمؾ أبدًا، هل٤م ىمٞمٛم٦م

 .أضمزائٝم٤م سمٕمض قمغم اًمٕمٛمؾ َيـْجرِ  مل اًمتل سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت، إظمذ

 يقم اخلٓمٞم٥م يدي سملم اًمؽمىمٞم٦م وسمدأت اإلىم٤مُم٦م، وقمغم إذان قمغم اًمزي٤مدة ومٌدأت

 .اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم اعمقضمقد اجلٛمٕم٦م

َ  َواْذيُمُروا: ▬واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم أصؾ هل٤م يُمٚمُّٝم٤م ومٝمذه  .[45:إنٗم٤مل]♂ يَمثػًِما  اّللَّ

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا ▬ ًْ  .قم٤مُم٦م أدًم٦م [56:إطمزاب]♂ شَم
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 قمٛمؾ َيـْجرِ  مل قم٤مم، سمدًمٞمؾ اًمٕمٛمؾ إمم اًمٚمجقء هق: ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمٞمؾ إٓ اًمٌدع يمؾ وم٠مصؾ

 .قمٚمٞمف اًمًٚمػ

 أنف يمت٤مب ي٘مرأ  ُم٤م جمرد سم٢مُمٙم٤مٟمف ًمٞمس اإلٟم٤ًمن اًمٕمٚمؿ، هذا اًمٌح٨م هذا: وًمذًمؽ

 قمٚمٞمف يم٤من سمام إح٤مم سمِّده احلدي٨م، ذاك ُمٕمٜمك ُم٤م احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك ُم٤م واهلل يٗمٝمؿ،

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ؼ ًمق وهذا  ُم٤م سملم ُيَٛمٞمِّز أن: وهق أٓ مجٞمٕم٤ًم، قمٚمٞمٙمؿ خيٗمك ٓ أُمراً  يتٓمٚم٥م شَمـَح٘مَّ

ءً  يّمح مل وُم٤م صح  .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ آصم٤مر ُمـ أو اًمًٜم٦م، ُمـ ؾمقا

ين هذا ٟمٜم٤م سمٕمض ُمع أن٤م أظمتٚمػ سم٠مُمر اًمتذيمػم إمم جَيُرُّ  ذم اعمِم٤ميخ ُمـ اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 اًمريمقع، ُمـ اًمرأس رومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمُٞمٛمٜمك يْمٕمقن اًمذي اهلٜمد، وهمػم اهلٜمد

 إؾمػ ُمع ومٞمٝم٤م وىمٕمقا  ه١مٓء اًم٤ًمسم٘م٦م، إُمثٚم٦م ذم ه١مٓء يٚمج٠م اًمتل اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمس

 رومع إذا يم٤من اًمرؾمقل أن ُمقوقع، وًمق وٕمٞمػ طمدي٨م وًمق قمٜمدهؿ ذم ُم٤م اًمِمديد

 ضم٤مؤوا ضم٤مؤوا؟ أجـ ُمـ ًمٙمـ اًمّمالة، ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمريمقع ُمـ رأؾمف

 .قم٤مُم٦م ٟمّمقص ُمـ

 اًمًحقر، وشم٠مظمػم اإلومٓم٤مر، سمتٕمجٞمؾ: سمثالث ُأُمرٟم٤م إنٌٞم٤مء ُمٕم٤مذ ٟمحـ: »ُمثالً 

 ش.اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم اًمُٞمٛمٜمك وووع

 اًمٜمص هذا قمغم اًمرؾمقل ومٕمؾ ضمرى هؾ مج٤مقم٦م ي٤م ًمٙمـ قم٤مم، ٟمص هذا: ًمؽ ي٘مقل

 ٓ أبداً  إئٛم٦م؟ ُمـ أطمد سمف ىم٤مل هؾ اًمًٚمػ؟ سمف قَمِٛمؾ هؾ ومٝمٛمتٛمقه؟ أنتؿ اًمذي اًمٕم٤مم

 .أطمد

 قمغم اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى ُم٤م أنف صم٧ٌم هؾ أنف: زم اؾمٛمح ؿمٞمخ، ي٤م جيٞم٥م :مداخؾة

 هذا؟

 .رداً  يًتٓمٞمٕمقن وٓ ُٟمَخٓمِّئٝمؿ، ٟمحـ اًم١ًمال هذا: الشقخ

 شمْمٕمقن هؾ شمٗمٕمٚمقن؟ يمٜمتؿ ُم٤مذا إول، اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع ي٠مت مل ًمق: هلؿ ٟم٘مقل

قمقا  أهنؿ يًتٓمٞمٕمقن ٓ هٞمئ٦م هذه ٕنف ٓ:: ي٘مقًمقن ـمٌٕم٤مً  أنٗمًٙمؿ؟ قمٜمد ُمـ  ُينَمِّ
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 .سمٕم٘مقهلؿ

 اًم٘مٞم٤مم هذا ذم يْمع يم٤من اًمرؾمقل أن ٟمص ًمٜم٤م ضمٞمٌقا  إصؾ هذا ُمع: ٟم٘مقل ٟمحـ

 يٗمٕمؾ يم٤من ُم٤م اًمرؾمقل أن دًمٞمالً  دمٞمٌقا  ٓزم أنتؿ واهلل أُم٤م ُمٕمٙمؿ، ٟمٛمٌم طمتك اًمث٤مين،

 قمغم زي٤مدة واهلل ح٤مذا؟ ودهؿ، ُم٤موٞم٤مً  ؾمالطم٤مً  اختذوه اعمٌتدقم٦م ؾمٛمٕمٝمؿ ًمق وهذا يمذا،

 أن أظمل ي٤م ٟمص ه٤مت سمدقم٦م، هذه إذان، سمٕمد اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة سمٕمد إذان،

 ًمٙمـ احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م رء أيَّ  قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م! ذًمؽ؟ ومٕمٚمقا  ُم٤م أهنؿ أو قمٜمف، هنك اًمرؾمقل

 ًمق أنف: اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمٝم٤م ُيَٕمؼمِّ  واًمتل اًمرؾمقل، قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل احلٞم٤مة ٟمٕمرف ٟمحـ

ومر أُمقر هذه ٕنف ًَمٜمُِ٘مؾ: َوىَمع  مخس يقم يمؾ ي١مذن ُم١مذن ًمٜم٘مٚمٝم٤م، اهلٛمؿ قمٚمٞمٝم٤م شمتقا

 يم٤من أطمدهؿ أن رواي٦م شم٠ميت وٓ يمٚمٝم٤م، اًم٘مرون هذه متيض صمؿ صٚمقات، مخس ذم ُمرات

 .حمض اومؽماء: يٕمٜمل ؿمؽ سمال هذا اًمزي٤مدة، هبذه ي٠ميت

 اعمجتٝمديـ إئٛم٦م ُمـ ي٘مقل أطمد وٓ ُمْم٧م، اًم٘مرون يمؾ: ٟم٘مقل ٟمحـ وهٙمذا

ءً   دون ًمقاطمد ٟمحـ ٟمتٕمّم٥م ٓ إرسمٕمامئ٦م، أو إرسمٕملم أو إرسمٕم٦م يم٤مٟمقا  ؾمقا

 .ٟمٗمٕمؾ أن اًمًٜم٦م ُمـ هٙمذا سم٠منف: ي٘مقل ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م أظمريـ،

 ذم اًمًقري شمٕمٌػمٟم٤م ذم سمٕمد، إٟم٤ًمن ُمـ اخل٤مص اًمٗمٝمؿ شمًٚمٞمط ُمـ يٜمِم٠م اخلٓم٠م: وم٢مذاً 

 أن يًتٓمٞمع ُم٤م خيقض وُم٤م اًم٤ًٌمطم٦م أت٘مـ ُم٤مذا؟ سمٕمدُم٤م اًمٗم٤ميش اح٤مء ذم: يٕمٜمل اًمرىمراق

 .وإومٙم٤مر أراء هبذه ًمٜم٤م يٓمٚمع جيل اًمٌح٤مر، خيقض

ج أقمرومف، قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ضم٤مءين وُمرة  شمقٟمز وهق اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ُمـ شَمـَخرَّ

ف دُمِمؼ ذم ويم٤من إصؾ، ، وشَمَٕمرَّ  ذم ـم٤مًم٤ٌمً  وم٘مٌٚمقه يقُمئذٍ  َزيّمٞمتف اًمذي وأن٤م قمكمَّ

 أو ؾمٜم٦م ُمٜمذ أفمـ زارين سمٚمجٞمٙم٤م، إمم ًمٚمدقمقة وم٠ُمْرؾِمؾ اًمرضمؾ، وخترج واؾمتٛمر اجل٤مُمٕم٦م،

 ُمـ ُمٕمف ضم٤مء ؿمخص وُمٕمف ُم٤ًمومر سم٤مقمت٤ٌمره وهق اعمٖمرب، صٚمٞمٜم٤م اًمٌٞم٧م ذم ؾمٜمتلم

 ُمـ رأؾمف يرومع اًمًجدشملم سملم ُأصٌٕمف يرومع سمف وم٢مذا صغم ح٤م ُمٖمريب، أصٚمف سمٚمجٞمٙم٤م

 .اًمًجدشملم سملم أصٌٕمف حيرك وهق إومم، اًمًجدة

 أن٧م يٛمٙمـ أىمقًمف، أجْم٤مً  اعمث٤مل هبذا أيت اعمِم٤مهدة، هذه أؿم٤مهد ُم٤م ىمٌؾ أن٤م يمٜم٧م

: ًمف ىمٚمٜم٤م طمدي٨م، ذم: ىم٤مل ٟم٤مىمِمتف، ؾَمٚمَّؿ سمٕمدُم٤م أُم٤مُمل، وىمع ومقضمئ٧م وم٢مذا أيمٞمد ؾمٛمٕمتف
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 ي٤م: ًمف ىمٚم٧م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل صحٞمح؟: ًمف ىمٚمٜم٤م أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم: ىم٤مل احلدي٨م؟ ويـ

ّٛمك احلدي٨م هذا طمٌٞم٥م ًَ  أىم٤ًمم ُمـ وهق اًمِم٤مذ، سم٤محلدي٨م احلدي٨م قمٚمامء قمٜمد ُي

ك ح٤م ٟمحـ ٕنف اًمْمٕمٞمػ: احلدي٨م  طمجر؟ سمـ وائؾ طمدي٨م قمٛمدشمٜم٤م اًمتِمٝمد ذم ُٟمَحرِّ

 قمغم اًمٞمنى ووع اًمتِمٝمد ذم ضمٚمس ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة إمم ٟمٔمرت: »ىم٤مل

 واإلهب٤مم سم٤مًمقؾمٓمك وطَمٚمَّؼ أص٤مسمٕمف، وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ريمٌتف قمغم واًمٞمٛمٜمك اًمٞمنى ريمٌتف

ك ومرأجتف ؾم٤ٌمسمتف، ورومع  ش.هب٤م ويدقمق ُيـَحرِّ

 سمـ قم٤مصؿ هق واطمد ؿمخص قمٜمد شمٚمت٘مل اًمٓمرق هذه ـُمُرق، ًمف احلدي٨م هذا

 ِتتف، اًمٓمرق شمٕمددت أؿمخ٤مص، صمالصم٦م طمجر سمـ وائؾ قمـ وهق أبٞمف قمـ وهق يُمَٚمْٞم٥م،

 .اًمتِمٝمد ذم إؿم٤مرة ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م يمام احلدي٨م شمروي اًمٓمرق يمؾ

 ُمّمٜمػ» وذمش اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ» وذمش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد» ذم ؿمذت واطمدة ـمريؼ

٤مه ـمري٘مف وُمـش اًمرزاق قمٌد  قمـ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمٕمٚمامء ه١مٓء شَمَٚم٘مَّ

 سم٠مصٌٕمٞمف، أؿم٤مر إومم اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع ومٚمام اًمّمالة، صٗم٦م ذيمر وائؾ قمـ أبٞمف

 .إؿم٤مرة ذم ُم٤م اًمتِمٝمد ذيمر وح٤م

ٞمف ممٙمـ ظمٓم٠م، طمدي٨م ؿم٤مذ طمدي٨م هذا ٛمِّ ًَ  سم٤محلدي٨م ُمث٤مًٓ  ٟمٕمتؼمه أو أجْم٤مً  ُٟم

 .اًمًجدشملم سملم ُم٤م إمم اًمتِمٝمد ُمـ اإلؿم٤مرة قمٚمٞمف اٟم٘مٚم٥م ٕنف اعم٘مٚمقب:

 آؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر ُيـحٞمط ٓزم إٟمف: ىمٚمٜم٤م شَمْذيُمروهن٤م يمٚمٛم٦م آٟمٗم٤مً  أن٤م ىمٚم٧م سمف يمٚمف هذا

 ُم٤مذا؟ سمنمط اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ وآصم٤مر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل سم٤مًمًٜم٦م

 .يِمٕمر وٓ يريد ٓ طمٞم٨م ُمـ اًمٌدقم٦م ذم وىمع وإٓ اًمْمٕمٞمػ، ُمـ اًمّمحٞمح متٞمٞمز

 هذا ًمٙمـ أمحد، اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم وُمقضمقد سم٤محلدي٨م، قمٛمؾ هذا اعمث٤مل هق وهذا

 أُمر هذا قمٚمؿ؟ ـم٤مًم٥م يمؾ اًمِم٤مذ احلدي٨م هذا يٕمرف أن ًمف أجـ ُمـ ؿم٤مذ، طمدي٨م

 .ُمًتحٞمؾ

 ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  ظمٓم٠مً  اًمّمقومٞم٦م سمٕمض يرويف ُم٤م اًم٤ٌمًمٖم٦م احِلَٙمؿ ُمـ َأقْمَتؼِم  أن٤م ًمذًمؽ

 سمحدي٨م، ًمٞمس ًمٙمـ طمديث٤مً  يرووٟمفش رسمف قمرف وم٘مد ٟمٗمًف قمرف ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم

 .ُمٙم٤من ذم احلٙمٛم٦م ُمـ هق ًمٙمٜمف



 246   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمدم ُمنموقمٞم٦م ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم هذا اًم٘مٞم٤مم

 يقُمف، اًمروٞمع اًمٓمٗمؾ ُمِمٞم٦م يٛمٌم أجش؟ قمؿ ًمًف إٟمف طم٤مًمف يٕمرف ح٤م وم٤مإلٟم٤ًمن

: ي٘مقل هذا؟ ًمؽ أجـ ُمـ ًمف ىمٞمؾ وإذا أيمؼم، جمتٝمد طم٤مًمف ويٕمرف ىمٗمزه خيتٍم يٓمٚمع

 . رأجل هذا

 ختص ُمّمٞم٦ٌم وهذا اًمزُمـ، ُمّمٞم٦ٌم هذه اضمتٝم٤مد، وًمف رأي ًمف إٟم٤ًمن يمؾ ـمٞم٥م،

 .واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمٛمؾ إمم يٜمتٛمقن ُمـ

م وأن رؿمدٟم٤م، ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل  اًمٕمٛمؾ ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م وأن ؾمٚمقيمٜم٤م، ُيَ٘مقِّ

 .اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ إمم اًمقصقل ـمرق ٟمٕمرف أن يًتٚمزم اًمذي اًمّمحٞمح، سم٤مًمٕمٚمؿ

 (  11: 30: 53/ 097/واًمٜمقر اهلدى) 

 الركقع مـ الرفع بعد الصدر عذ القديـ وضع

 ويًتح٥م: ي٘مقل اهلل رمحف طمزم اسمـ وضمدت أن٤م: ؾم١مازم ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 وُمٕمٚمقم يمٚمف، وىمقومف ذم اًمّمالة ذم اًمٞمنى ذراقمف قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع أن ًمٚمٛمّمكم

 هذا ومٕمغم وىمقف، يًٛمك اًمريمقع سمٕمد ويمذًمؽ ًمٖمقي، وىمقف يًٛمك اًمريمقع ىمٌؾ

 ُمـ اهلل رمحف طمزم اسمـ اٟمتٝمك أن سمٕمد صمؿ اًم٘مٌض، قمغم يدل اهلل رمحف طمزم اسمـ يٙمقن

 قمغم يدل طمزم اسمـ[ ومٙمالم] طمٜمٞمٗم٦م وأيب واًمِم٤مومٕمل أمحد قمـ هذا ُٟم٘مؾ: ىم٤مل اعم٠ًمخ٦م

 اًمريمقع؟ سمٕمد اًم٘مٌض

 اًمٞمقم.. اًمٞمقم ومٞمف اعمتٜم٤مزع اًمقوع قمغم دًٓم٦م ومٞمف ًمٞمس أظمل اًمٙمالم هذا: الشقخ

 طمزم اسمـ يمالم ُمـ واًمدًمٞمؾ أبًدا، ُمنموقًم٤م ُم٤م يقًُم٤م يٙمـ مل اًمقوع هذا هذا، قمٍمٟم٤م ذم

 طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ًمألئٛم٦م اًمريمقع سمٕمد اًمقوع ؿم٤مُماًل  شمٗمٕمٚمف أن٧م اًمذي اًمقوع يٕمٜمل أنف

: أي ىمٞم٤مم، يمؾ ذم يمالُمف شمٗمن أن جي٥م وًمذًمؽ سمذًمؽ، ي٘مقًمقن ٓ وه١مٓء اًمِم٤مومٕمل،

 اًمريمٕم٦م ذم.. اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمريمٕم٦م اًم٘مٞم٤مم ذم وإٟمام إول، اًم٘مٞم٤مم ذم هذا وًمٞمس ريمٕم٦م، يمؾ ذم

 طمزم اسمـ ًمٙمالم ِتٛمٞمؾ هذا ىمٞم٤مُم٤من، ومٞمٝم٤م إومم اًمريمٕم٦م يٕمٜمل ٓ ومٝمق واًمراسمٕم٦م، اًمث٤مًمث٦م

 .يريده ٓ ُم٤م اعمٕمٜمك ُمـ
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 اًمًٞم٤مق: اًمٕمٚمامء ي٘مقل: اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ومٝمؿ ذم سم٠مؾمٚمقب ٟمذيمريمؿ أن ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م

 ُمـ ومّمؾ ُمـ يت٤ٌمدر اًمذي اًمٕمٛمقم ي٘مٞمد وؾمٞم٤مىمف اًمٙمالم ؾم٤ٌمق اعم٘مٞمدات، ُمـ واًم٤ًٌمق

 ذم ُمٜمف شمٗمٝمؿ أن ممٙمـ ىمٞم٤مم، يمؾ ذم: طمزم اسمـ يمالم شم٘مرأ  ح٤م وم٠من٧م اًمٙمالم، هذا ومّمقل

 طمٞم٨م يمالُمف شم٤مسمٕم٧م إذا ًمٙمـ اًمقاطمدة، اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم وًمق: أي ىمٞم٤مم، يمؾ

 يم٤من: وم٢مًذا اًمث٤مين، اًم٘مٞم٤مم هبذا ي٘مقًمقن ٓ وه١مٓء واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ذًمؽ يٕمزو

 ُم٤م وًمقٓ شمٗمٝمٛمف، أن٧م اًمذي اًمٕمٛمقم هذا يٕمـ مل أنف قمغم دًمٞماًل  طمزم اسمـ يمالم ؾمٞم٤مق

 وٓ أن٧م وهٚمؽ ذه٥م ح٤م اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ذقمٞم٦م ُمـ اًمٞمقم ي٘م٤مل

 وإٓ اًمريمقع، سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع ومٞمٝم٤م أدظمؾ سم٠منف طمزم اسمـ يمالم شمٗمن أن إمم همػمك

 هبذا ي٘مقل إئٛم٦م ُمـ أطمد وٓ إئٛم٦م، إمم قمزوه ذم سيح ىمٚمٜم٤م يمام اًمٙمالم ؾمٞم٤مق

 .إـمالىًم٤م اًمقوع

 ًمف شمٜمٌف ًمق أنف اقمت٘م٤مدي وذم ضمًدا، ه٤مم رء إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أريد أن٤م: وظمت٤مًُم٤م

 قم٤مم ٟمص يمؾ: اًمٞمقم اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م خيتٚمػ اًمتل اعم٤ًمئؾ هذه سمٕمض ومٝمؿ قمغم ًم٤ًمقمدٟم٤م

 اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمـ اًمٕم٤مم اًمٜمص ذاك ُمـ سمجزء اًمٕمٛمؾ يث٧ٌم مل يمثػمة أضمزاء يتْمٛمـ

 يقوح اعمث٤مل وًمٙمـ ُمٗمٝمقم وًمٕمٚمف أصقزم، يمالم هذا ُمنموع، همػم اجلزء هبذا وم٤مًمٕمٛمؾ

هُب٤َم إَُْمث٤َمُل  َوشمِْٚمَؽ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ُرونَ  ًَمَٕمٚمَُّٝمؿْ  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ٟمَْيِ  .[20:احلنم]♂ َيَتَٗمٙمَّ

 اًم٥ًٌم هق اهل٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه قمـ اًمٖمٗمٚم٦م: يديف سملم ؿمٞمًئ٤م أذيمر أن أريد اعمث٤مل ىمٌؾ

 احلريّملم اًمًٜم٦م أهؾ وٟمحـ وطمديًث٤م، ىمدياًم  اعمًٚمٛملم سملم اًمٌدع اٟمتِم٤مر يمثرة ذم إول

 شمٚمؽ ٟمح٤مرب ُمثاًل  احلًٜم٦م اًمٌدقم٦م سم٤مؾمؿ وإو٤موم٤مت زي٤مدات دون سم٤مًمًٜم٦م اًمتٛمًؽ قمغم

 يًتدل اًمتل اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م هذه ُمثؾ ُمـ أدًم٦م هل٤م ضمٚمٝم٤م إىمؾ قمغم أو يمٚمٝم٤م أهن٤م ُمع اًمٌدع

 ُمـ اجلزء هذا ذم جير مل اًمٕمٛمؾ أن ُمع اًمٕم٤مم اًمدًمٞمؾ أضمزاء ُمـ ضمزء قمغم سمٕمٛمقُمٝم٤م

 طمج٦م وهل – أنف سمحج٦م يمثػمة سمدع إطمداصمٝمؿ اعمٌتدقم٦م قمغم ٟمٜمٙمر ٟمحـ يمذًمؽ اًمًٚمػ،

 اجلٛمٚم٦م هبذه ٟميهب٤م ٟمحـ اًمٌدع يمؾ إًمٞمف، ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػًما  يم٤من ًمق – وصحٞمح٦م ص٤مدىم٦م

 ذم شم٠مُمٚمٜم٤م ًمق ًمٙمٜمٜم٤م إًمٞمف، ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػًما  يم٤من ًمق: ؿمؽ سمال وىمقاقمده٤م أصقهل٤م ًمف وهل

 ًمٞمس ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة قم٤مُم٦م أدًم٦م هل٤م ًمقضمدٟم٤م اعمٌتدقم٦م قمغم ٟمٜمٙمره٤م اًمتل اًمٌدع هذه

 اًمِم٤مم وذم قمامن ذم قمٜمدٟم٤م هق ُم٤م ظمذ: ُمثاًل  يٕمٜمل اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن وذم سمؾ اًمًٜم٦م ذم وم٘مط
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: يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م، شمذيمػم يًٛمقه إذان يدي سملم.. إذان وذم إذان يدي سملم اًمزي٤مدة ُمـ

 ُمـ اًمرؾمقل قمغم صالة ومٝمق إذان سمٕمد أُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم وصالة آي٤مت

 سم٘مقًمف يّمدُمقٟمٜم٤م ومٝمؿ سمدقم٦م، هذه: ٟم٘مقل أن ذم ٟمؽمدد وٓ ٟمتقرع ٓ ٟمحـ اعم١مذن،

٤َم َي٤م: ▬ي٘مقل واهلل اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة شمًتٜمٙمرون.. شمٕم٤ممم ـَ  َأُّيُّ ِذي  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  ًْ  أصقل قمٚمؿ وقء قمغم ٟمدرؾمف أن أردٟم٤م إذا اًمدًمٞمؾ هذا [56:إطمزاب]♂شَم

 َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا : ▬ىم٤مل ٕنف اًمٕم٤مم: سم٤مًمٜمص اؾمتدٓل هذا هق؟ ُم٤م اًمٗم٘مف،

ٚمِٞماًم  ًْ  ُمرضمٕمٝمؿ ُمث٤مل وهذا اًمٌدقم٦م أهؾ: إًذا أـمٚمؼ، وإٟمام ُمٙم٤مًٟم٤م طمدد ُم٤م [56:إطمزاب]♂شَم

 جير مل اًمتل اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م سمدٓٓت آؾمتدٓل هق ًمٌدقمٝمؿ شم٠مجٞمدهؿ ذم وأبًدا دائاًم 

 أن وًمق ضمًدا، ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م هذه اًمٕم٤مم، سم٤مًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف يًتدًمقن اًمذي اجلزء هبذا اًمٕمٛمؾ

 ي٘مقل وهلذا اًمٕم٤مُم٦م، إدًم٦م هذه ُمـ أصاًل  هل٤م. .. سمدقم٦م يٜمٙمر طمٞمٜمام دائاًم  ومٙمر أطمديمؿ

 :ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمٌدقم٦م أن: اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم

 اًمٙمت٤مب ذم أصؾ هل٤م ًمٞمس اًمتل هل احل٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م: إو٤مومٞم٦م وسمدقم٦م طم٘مٞم٘م٦م، سمدقم٦م

 جمٌقر، اإلٟم٤ًمن أن سم٤مجلؼم يم٤مًم٘مقل إُمثٚم٦م سمٕمض ذًمؽ قمغم وييب ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمًٜم٦م

 .هٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ُّيٛمٜم٤م وٓ ذًمؽ، وٟمحق سم٤مإلرضم٤مء واًم٘مقل

 أو زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت إذا اًمتل هل: ي٘مقل اإلو٤مومٞم٦م، اًمٌدقم٦م إظمرى اًمٌدقم٦م

 أصاًل  هل٤م دمد مل أظمرى زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت وإذا أصاًل، هل٤م وضمدت ضم٤مٟم٥م ُمـ

 .سمدقم٦م هذه أن طمٞمٜمذاك ومٞم٘م٤مل

 أطمدهؿ أن ًمق ًمٙمـ قمٚمٞمف، اعمٌتدقم٦م قمٛمؾ سمٕمد جير مل ُمثاًل  ًمٙمؿ ٕرضب أن أقمقد

 ٟمدظمؾ دائاًم  ٟمحـ إًمٞمف، ٟمٔمريمؿ أخٗم٧م أن أريد اًمذي وهذا دًمٞماًل، ًمف ًمقضمد ذًمؽ ومٕمؾ

 ًمف زيـ داظماًل  أن ومٚمق ًمقطمده، ُمٜم٤م يمؾ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ومٜمّمكم اًمٗمرائض ٕداء اعم٤ًمضمد

 سمٛمثؾ وحيت٩م مج٤مقم٦م، ٟمّمكم شمٕم٤مًمقا  سم٤مًمًٜم٦م ٟمتٗمرق ٟمحـ ح٤مذا! مج٤مقم٦م ي٤م: ًمف ىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من،

 دًٓم٦م قم٤مُم٦م؟ أو ظم٤مص٦م طمج٦م.. طمج٦م هذهش اجلامقم٦م قمغم اهلل يد: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 أظمص هق سمام قمٚمٞمٜم٤م حيت٩م ىمد سمؾ مج٤مقم٦م، وهذهش اجلامقم٦م قمغم اهلل يد: »ـمًٌٕم٤م قم٤مُم٦م

 أزيمك اًمثالصم٦م صالة وطمده، اعمرء صالة ُمـ أومْمؾ آصمٜملم صالة: »احلدي٨م ذم ومٞم٘مقل
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 أهن٤م ًمق اجلامقم٦م ذم اًمّمالة هذه ذم رأجٙمؿ ومام وهٙمذاش آصمٜملم صالة ُمـ اهلل قمٜمد

 اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م هذه ٟمٕمؿ،: ٟم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م؟ إدًم٦م هذه ُمثؾ قمٚمٞمٝم٤م يدل أٓ طمدصم٧م

 ًمٙمـ ومٞمٝم٤م، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أراده٤م اًمتل إضمزاء ِتٍم مل ٕهن٤م اًمدًٓم٦م: واوح٦م

سمٜم٤م دة يم٤مٟم٧م ًمق سم٤مًمذات اجلزئٞم٦م هذه أن: ضمقا  قمٛمؾ جلرى وذاك احلدي٨م هبذا ُمرا

 ذم يدظمؾ ٓ اًمٕم٤ٌمدة هذه ُمـ اجلزء هذا أن ذًمؽ دل يٗمٕمٚمقا  مل وإذ ذًمؽ، قمغم اًمًٚمػ

 واوح؟ هذا اعمث٤مل أفمـ وذاك، اًمٜمص هذا قمٛمقم

 أت٤ٌمع طمً٘م٤م ؾمٚمٗمٞملم ٟمٙمقن طمتك ىم٤مقمدة قمٜمدٟم٤م يٙمقن أن ومٞمج٥م يمذًمؽ إُمر إذا

 ذم ٟمٙمقن ومٚمٙمل قم٤مم سمٜمص آؾمتدٓل سم٤مًمٜم٤م ذم[ ظمٓمر] يمٚمام: وهل اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ

 اًمًٚمػ ذًمؽ ومٕمؾ هؾ ٟمٜمٔمر أن جي٥م اًمٌدقم٦م إمم اًمًٜم٦م ُمـ[ آٟمت٘م٤مل] ُمـ قمّمٛم٦م

 ..اعمٌتدقم٦م ومٞمف وىمع سمام وىمٕمٜم٤م وإٓ ٓ؟ أم اًمّم٤مًمح

 ( 11:43:58/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 الركقع مـ الرفع بعد القضع

 ًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم وىمٗم٧م ح٤م اًمٌٞم٧م ذم ؾم٠مختؽ ؾم١مال ومٞمف ظمػم، اهلل ضمزاك: السائؾ

 ؾمٛمح٧م؟ ًمق ؿمٞمخ ي٤م شمقوٞمحٝم٤م ممٙمـ اًمريمقع، ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمّمدر ذم إجدي

 وإقمجٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اعمِم٤ميخ سمٕمض هب٤م ي٘مقل ُم٠ًمخ٦م هذه: الشقخ

 اًمًٜم٦م ذم يقضمد ٓ أنف احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ واًمًٜم٦م، سم٤محلدي٨م اًمتٛمًؽ قمغم ُمٕمٜم٤م حيرصقن ممـ

 ُمثؾ يقضمد ٓ اًمريمقع، ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مٌض يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم سيح ٟمص

 اًمٚمٖمقي٦م سمدًٓمتٝم٤م شمدل اًمّمح٤مسم٦م أىمقال ُمـ أطم٤مدي٨م ه١مٓء وطمج٦م إـمالىم٤ًم، اًمٜمص هذا

 ومٞمف آؾمتدٓل هذا أنف إٓ اًمث٤مين، سم٤مًم٘مٞم٤مم وًمٜمًٛمٞمف اًم٘مٞم٤مم هذا أجْم٤مً  شمِمٛمؾ أهن٤م اًمٕم٤مُم٦م

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ وذًمؽ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمداً  يمٌػم ظمٚمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف يمالُمف ُمـ ًمٞم٧ًم هل إطم٤مدي٨م هذه أيمثر أن: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م

: ي٘مقل طمجر سمـ وائؾ ُمثالً  وم٤مًمّمح٤ميب اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض يمالم ُمـ هل وإٟمام واًمًالم،
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 قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمّمالة إمم ىم٤مم إذا اهلل رؾمقل يم٤من: ي٘مقل هق اهلل، رؾمقل يم٤من

 ٕطم٤مدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل ذًمؽ وقمغم ىمٞم٤مم، يمؾ يِمٛمؾ قم٤مم ًمٗمظ ىم٤مم إذا: وم٘مقًمف اًمٞمنى،

 اًمٞمٛمٜمك سمقوع ي١مُمرون يم٤مٟمقا : »ىم٤مل اًم٤ًمقمدي، ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ ُمثالً  يمحدي٨م أظمرى

 أـمٚمؼ إول احلدي٨م هٜم٤م، احلديثلم سملم ومرق ٟمالطمظ ٟمحـش اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم

 اًم٘مٞم٤مم ذيمر وُم٤م اًمّمالة، أـمٚمؼ أظمر احلدي٨م سمٞمٜمام اًم٘مٞم٤مم، سم٤مًمذيمر وظمص اًم٘مٞم٤مم،

 ش.اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك سمقوع ي١مُمرون يم٤مٟمقا » إـمالىم٤ًم،

 ُمٕمٜمك اًمث٤مين ُمـ ؾمٜمٗمٝمؿ احلديثلم ُمـ يمؾ   ذم اإلـمالىملم ُمـ يمؾ   إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا

 إول اًم٘مٞم٤مم ومٞمف ومدظمؾ اًم٘مٞم٤مم ًمٗمظ ذيمر إول وم٤معمٕمٜمك إول، اعمٕمٜمك ُمـ أوؾمع

 اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ومٞمف دظمؾ: وم٢مذاً  اًمّمالة، ذيمر اًم٘مٞم٤مم يذيمر مل أظمر احلدي٨م اًمث٤مين، واًم٘مٞم٤مم

 أقمٜمل وأن٤م اًمقوع، هذا يٜم٤مذم ُم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم يٕمرف ٓ اًمّمالة ذم آظمر ُمٙم٤من وأي

 ومٞمام اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس وأُم٤م اًمًجدشملم، سملم اجلٚمقس ظم٤مص٦م سمّمقرة سمذًمؽ

 اًمًجدشملم سملم ضمٚمس إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من يٍمح طمديث٤مً  ٟمر مل واـمٚمٕم٧م قمٚمٛم٧م

 ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ٟمجد ٓ أنٜم٤م يمام اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع

 قمٛمقم ٟمٕمٛمؾ أن أردٟم٤م وم٢مذا اًمّمالة، ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع أجْم٤مً  يم٤من اًمريمقع

 .احلديثلم سملم اًمٗمرق هق هذا اًمًجدشملم، سملم أجْم٤مً  ٟمْمع ٓزم اًمث٤مين اًمٜمص

 ذم واًم٥ًٌم سمف، يٕمٛمؾ ٓ هذا قمٛمقم اًمث٤مين أو إول احلدي٨م هذا أن اًمقاىمع ًمٙمـ

 :ي٠ميت ُم٤م ذًمؽ

 إذا قمام ومْمالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ صدر يم٤من ًمق اًمٕم٤مم اًمٜمص وهق

 ًمٙمـ ىم٤مل، اًمرؾمقل أن ذيمر ومٞمف ُم٤م احلديثلم أن شمرون وأنتؿ اًمّمح٤ميب ُمـ صدر يم٤من

 يذيمر ُم٤م سمٙمذا، ي١مُمرون يم٤مٟمقا  أو. يمذا ومٕمؾ اًمرؾمقل أن: ي٘مقل اًمّمح٤ميب ذيمر ومٞمف

 هنك» سمٙمٚمٛم٦م شمّمدر اًمتل إطم٤مدي٨م: أي اًمٜمقاهل سم٤مب اًم٤ٌمب هذا وُمـ اًمٜمٌقي، اًمٚمٗمظ

 ُمٕمٜمك قمـ طمٙم٤مي٦م هنك إًمٗم٤مظ هذه يمذا، قمـ هنك يمذا، قمـ هنكش يمذا قمـ اهلل رؾمقل

 . هنك: سمٚمٗمظ اعمٕمٜمك هذا قمـ يٕمؼم ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ اًمّمح٤ميب ومٝمٛمف

 وسملم اًمرؾمقل ُمـ اًمّم٤مدر اًمٚمٗمٔم٦م سملم ومرىم٤مً  هٜم٤مك أن اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يالطمظ أن أريد



 250 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمدم ُمنموقمٞم٦م ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم هذا اًم٘مٞم٤مم 

 ؿمؽ ومال اًمرؾمقل، ُمـ ومٝمٛمف ُمٕمٜمك قمـ ُمٕمؼماً  يٙمقن ٕنف اًمّمح٤ميب ُمـ اًمّم٤مدر اًمٚمٗمظ

 اعمٕمٜمك، ووم٤مئدة اًمٚمٗمظ وم٤مئدة: وم٤مئدشم٤من ومٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمّمح٤ميب ٟم٘مٚمف اًمذي اًمٚمٗمظ أن

 سمخالف سم٤معمٕمٜمك، شمٚمٗمظ وإٟمام هبذا، شمٚمٗمظ ُم٤م اًمرؾمقل أن: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ٓ أنف سمحٞم٨م

 هنك: اًمّمح٤ميب ي٘مقل ح٤م ٟمدري، ُم٤م اًمرؾمقل ًمٗمظ أُم٤م اعمٕمٜمك، هذا: ٟم٘مقل اًمث٤مين اًم٘مًؿ

 ىم٤مل: ىم٤مل ًمق اًمرؾمقل، ًمٗمظ ُم٤م ٟمٕمرف ُم٤م.  ُمثاًل، ىم٤مئامً  آٟمتٕم٤مل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 هنك: ي٘مقل ح٤م أُم٤م واوح، وُمٕمٜم٤مه ًمٗمٔمف هذا: ٟم٘مقل. ىمٞم٤مُم٤مً  شمٜمتٕمٚمقا  ٓ: اهلل رؾمقل

 حيت٩م هؾ: احل٤مًم٦م هذه ذم اعمٕمٜمك، إًمٞمٜم٤م ٟم٘مؾ ًمٙمـ اًمرؾمقل ًمٗمظ إًمٞمٜم٤م ٟم٘مؾ ُم٤م اهلل رؾمقل

 اعمٕمٜمك؟ هبذا

 أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٤ًمقمدٟم٤م اًمّمح٤ميب وًمٗمظ اًمرؾمقل ًمٗمظ سملم اًمتٗمريؼ وًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 ُمع طمٞمٜمذاك اًمرؾمقل سمٚمٗمظ وم٤مًمتٛمًؽ اًمتٕم٤مرض ُمـ رء ومٞمٝمام ظمؼمان ضم٤مءٟم٤م ُم٤م إذا

 .ُمٕمٜمك ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع اًمّمح٤ميب سمٚمٗمظ اًمتٛمًؽ ُمـ أىمقى اعمٕمٜمك

ظ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ًمق اعمٝمؿ  ضمزء صمؿ يمثػمة، أضمزاء يِمٛمؾ قم٤مم سمٜمص شَمَٚمٗمَّ

 وٓ اًمٕم٤مم اًمٜمص ُمـ خيرج اجلزء ومٝمذا قمٚمٞمف، اًمًٚمػ قمٛمؾ جير مل إضمزاء هذه ُمـ

 ومرع ًمٙمـ يمثػمة، ومروع يمثػمة أضمزاء يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص اعمقوقع، ذم اًمدىم٦م هٜم٤م سمف، يٕمٛمؾ

 اًمٗمرع، هبذا ومٕمٚمقا  ُم٤م واًمًٚمػ اًمرؾمقل أن سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦م قمٚمٛمٜم٤م اًمٗمروع هذه ُمـ

 اًمٕمٚمامء يمؾ يٕمرومٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه اًمٕم٤مم، اًمٜمص ذم داظمالً  يم٤من وًمق سمف ٟمٕمٛمؾ ُم٤م: إذاً 

 اًمٌمء أن ُمثالً  ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م ًمألطمٙم٤مم آؾمتدٓل ـمري٘م٦م يالطمٔمقن اًمذيـ

 والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ اًمٌدع، ُمـ إهن٤م: ي٘م٤مل إُمقر قمنمات اًمٗمالين واًمٌمء اًمٗمالين

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ

 ٟمص وٛمـ وشمدظمؾ إٓ سمدقم٦م ُمـ ُم٤م وشمًٕملم شمًٕم٦م اًمديـ ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم أنف ُمع

 سمٌدقمٞمتٝم٤م ٟمٗمًف ىمرارة ذم هق ُم٘متٜمع سمدقم٦م أي يتّمقر أن ُمٜمٙمؿ طمد وا يمؾ شمّمقر قم٤مم،

 ُمًتٕمد وأن٤م يًتحي، مل وإن اًمٌدقم٦م، شمٚمؽ يِمٛمؾ قم٤مُم٤مً  ٟمّم٤مً  ومًٞمجد ىمٚمٞمالً  ًمٞمٗمٙمر صمؿ

 ضمري٤من قمدم إمم اًمٜمٔمر دون اًمٕم٤مم اًمٜمص هبذا يٕمٛمؾ أن أراد ُم٤م إذا قم٤مُم٤مً  ٟمّم٤مً  ًمف أذيمر أن

 هذا قمغم أرضب وأن٤م ؾمٜم٦م، اًمٌدقم٦م هذه ص٤مرت سمدقم٦م ؾمٛمٞمٜم٤مه اًمذي اجلزء سمذاك اًمٕمٛمؾ
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 شمت٘مٌٚمف اًمٜمٗمقس ودمد سمف، ُمِمٖمقًم٦م ًمٞم٧ًم أذه٤مهنؿ اًمٜم٤مس ٕن ضمداً  واوح٤مً  ُمثالً 

 قم٤مم ٟمص هذا. اجلامقم٦م ُمع اهلل يد: اجلامقم٦م قمغم ِتض أطم٤مدي٨م قمٜمدٟم٤م: ُمثالً  سمنقم٦م،

 قم٤مم ٟمص. اجلامقم٦م قمغم اهلل يد اضمتامع، يمؾ اعم٘مّمقد هؾ ًمٙمـ اضمتامع، يمؾ قمغم حيض

 ُم٘مٞمد؟ أم وؿمٛمقًمف إـمالىمف  قمغم اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا هؾ

 حيتجقا  إٟمٙم٤مره٤م إمم شم٤ٌمدر اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم وـمٛم٧م قمٛم٧م سمدقم٦م أي أن

 اًمٌمء، هذا يٗمٕمٚمقن يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ه١مٓء اجلامقم٦م، قمغم اهلل يد! أظمل ي٤م: قمٚمٞمؽ

 اجلامقم٦م، قمغم اهلل يد: ؾمٜمداً  شمّمح ٓ يم٤مٟم٧م وإن شمتٛم٦م ًمٚمحدي٨م أن ظم٤مص٦م ؿم٤مذ، وم٠من٧م

 اجلامقم٦م شمريم٧م أنؽ إمم سم٤مًمًٜم٦م ُمتٛمًؽ وأن٧م ومٞمٜمًٌقك. اًمٜم٤مر ذم ؿمذ ؿمذ وُمـ

 يمؾ ًمٞمس: إذاً  اجلامقم٦م، قمغم اهلل ومٞمد اًمٜم٤مر، ذم اهلل ؾمٛمح ٓ وم٠من٧م قمٜمٝم٤م، وؿمذذت

 وٓ هدى همػم قمغم ُم٤مؿملم اًمذيـ اجلامهػم ه١مٓء ُمع ٟمحـ ٟمٙمقن ٓزم وإٓ مج٤مقم٦م،

 .ُمٜمػم يمت٤مب

 سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م صالة: »اعمقوقع ذم أظمص طمدي٨م إمم ٟم٠ميت

 ٟمريد صالة أي أو ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة ذم اعمًجد دظمٚمٜم٤م ومٚمقش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع أو

 اًمًٜم٦م يّمٚمقن اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ شمقارث يمام مجٞمٕم٤مً  ومٜمحـ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ٟمّمكم أن

 دظمٚمقا  ح٤م ٕطمدهؿ سمدا ومٚمق اإلُم٤مم، وراء مج٤مقم٦م صٚمقا  اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وم٢مذا ومرادى،

 ٟمّمكم شمٕم٤مل أظمل ي٤م ه٤مه ًمقطمده، اًمًٜم٦م يّمكم أن يريد ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك واطمد يمؾ اعمًجد

 درضم٦م، وقمنميـ سمًٌع اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م وصالة اجلامقم٦م، قمغم اهلل يد مج٤مقم٦م،

 ُمقىمٗمٜم٤م؟ يٙمقن ُم٤مذا

: أي اجلزئٞم٦م هذه ًمٙمـ صح،: ًمف ٟم٘مقل قم٤مم، طمدي٨م هذا أظمل ي٤م ٓ،: ًمف ٟم٘مقل

 اًمٕم٤مم اًمٜمص ذم داظمٚم٦م يم٤مٟم٧م ًمق مج٤مقم٦م شمّمٚمٞمٝم٤م أن شمريد أن٧م اًمتل اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م هذه

 اًمت٘مرب قمغم ُمٜم٤م أطمرص: وصم٤مٟمٞم٤مً  ُمٜم٤م، أوم٘مف أوًٓ  ٕهنؿ ذًمؽ: ومٕمٚمقا  إَُول اًمًٚمػ يم٤من

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم

 ُمٜمف وضمزء أضمزاء ومٞمف يدظمؾ اًمذي اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص اعم٘مّمقد ُم٤م مت٤مُم٤مً  ًمؽ ووح أفمـ

ح٥م اجلزء ومٝمذا اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف جير مل ًْ  اًمٕم٤مم، سم٤مًمٜمص ذقمٞمتف قمغم ُيـحت٩م وٓ ُمٜمف، ُي
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 هٜم٤م؟ إمم واوح اًمٕمٛمؾ، ضمري٤من قمدم ذًمؽ ُمـ يٛمٜمٕمٜم٤م

 أن ظم٤مص دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م ىمٚمٜم٤م، يمام اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع هذا: أن ٟمرضمع

 قمٜمدٟم٤م وووع، ىمٌض اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قمغم اهلل يد» اجلامقم٦م، احلديثلم ذم ذيمرٟم٤م يمام اًمرؾمقل يمالم ُمـ يم٤من وًمٞمتف قم٤مم دًمٞمؾ

 إٓ قمٜمدٟم٤م ُم٤م هٜم٤مك اًمرؾمقل، يمالم اجلامقم٦م صالة اًمرؾمقل، يمالم هذاش اجلامقم٦م

 شُمرى ؿم٤مهدوه، رء قمـ يٕمؼمون اًمذيـ هؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب أطم٤مدي٨م

 اًمث٤مين؟ اًم٘مٞم٤مم ذم أم إول اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع هق هؾ اعمِم٤مَهد هذا

 شمتٕمٚمؼ اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ذم وشمٗمتٞمش سمح٨م وإمم ؾمؼم إمم ِتت٤مج اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م

 ذم سمف يٕمٛمؾ سمٛمثٚمف ي٘م٤مل وٕمٞمٗم٤مً  طمديث٤مً  وٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟمجد ومال ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة سمّمٗم٦م

 اًمرؾمقل أن احلدي٨م هذا ُمثؾ ٟمجد ٓ اًمْمٕمػ، ؿمديد ًمٞمس: أي إقمامل، ومْم٤مئؾ

 .اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف

 ًمف طمدي٨م ُمـ خمتٍم هق طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذًمؽ، ُمـ أيمثر هق سمام ٟمٕمت٘مد سمؾ

ه أن٧م ح٤م احلدي٨م هذا ُمٗمّمؾ،  اًم٘مٞم٤مم ووع ذهٜمف ذم ومٞمف ُم٤م اًمراوي هذا أن شمِمٕمر شم٘مرأ

 ذم ىم٤مم إذا يم٤من: إول احلدي٨م سمٞمٜمام ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم واحلدي٨م ح٤مذا؟ اًمث٤مين،

 سمـ وائؾ أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمٜم٤ًمئل، ؾمٜمـ ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمّمالة

 اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع صمؿ يمؼم: »وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة وصػ طمجر

...ش ؾمجد صمؿ يديف ورومع يمؼم اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ح٤م صمؿ يديف ورومع يمؼم ريمع ح٤م صمؿ

 ح٤م أُم٤م ىمٌؾ، ُمـ ومٕمؾ يمام وومٕمؾ: ي٘مقل ذيمر يديف ووع وذم سم٤مًمتٙمٌػم اٟمت٘مؾ يمٚمام ومٝمٜم٤م

 اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ح٤م: ىم٤مل يديف ورومع ويمؼم ريمع أنف وذيمر إول اًمقوع ذيمر

 ومٞمف اًمذي ؾمٞم٤مىمف: وم٢مذاً  ىمٌؾ، ُمـ ووع يمام وووع: ىم٤مل ُم٤م ًمٙمـ أجْم٤ًم، يديف رومع

 اًمذي اًمراوي ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمث٤مين اًمقوع هذا يذيمر ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ًمّمٗم٦م شمٗمّمٞمؾ

ؾ احلدي٨م هذا ُمـ أظمذش داود أيب ؾمٜمـ» ذم احلدي٨م روى  سم٤مًم٘مٞم٤مم، يتٕمٚمؼ ُم٤م اعمٗمّمَّ

ج  .اًمٕمٛمؾ سمف ضمرى ُم٤م اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا قم٤مُم٤ًم، ٟمّم٤مً  ُمٜمف ومَخرَّ

 ( 11: 18: 53/   494/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الركقع مـ الرفع بعد القديـ قبض حؽؿ

 رومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع اًم٘مٌض ُم٠ًمخ٦م قمـ آٟمًٗم٤م ؾم٤مئؾ ؾم٠مل: الشقخ

 اًمًٚمػ، قمـ يرد مل اًمقوع هذا سم٠من: شم٘مقل إٟمؽ: زم ىم٤مئاًل  ومذيمر اًمريمقع، ُمـ اًمرأس

 يمٞمػ؟: وم٢مًذا: ىم٤مل هذا، وٓ هذا يرد مل ٓ،: وم٘مٚم٧م اًمًٚمػ؟ قمـ اًمًدل ورد ومٝمؾ

ه أو ُمٗمٝمقم، يمالُمف ًمٙمـ هٜم٤م، إمم اًمٙمالم اٟمتٝمك يم٤من  يمٞمػ: وهق ُمٗمٝمقم، ُمٖمزا

 ظمٓم٠م، اًم١ًمال سم٠من وم٠مضمٌتف ؾمٜم٦م، ومتٕمتؼمه اًمًدل وسملم سمدقم٦م، ومتٕمتؼمه اًم٘مٌض سملم شمٗمرق

 شم٤ٌمرك اهلل إمم سمذًمؽ ٟمت٘مرب أنٜم٤م سمٛمٕمٜمك ؾمٜم٦م ٟمٕمتؼمه ٓ اًمًدل: ىمٚمٜم٤م ويمٞمػ؟: ىم٤مل

 اًم٘مٞم٤مم ذم ؿم٠منف هق يمام ؾمٜم٦ًم اًم٘مٌض يٕمتؼمون وم٢مهنؿ ي٘مٌْمقن اًمذيـ سمخالف وشمٕم٤ممم

 ويت٘مرسمقن يتًٜمٜمقن هؿ ٟمٔمرهؿ، وضمٝم٦م قمـ ٟمٔمرٟم٤م وضمٝم٦م ذم إُمر وم٤مومؽمق إول،

 :ي٠ميت ُم٤م ٟم٘مقل وإٟمام سم٤مًمًدل ٟمتًٜمـ ٓ ٟمحـ أُم٤م سم٤مًم٘مٌض،

 ذًمؽ ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمغم ٟمص ذًمؽ ذم ي٠ميت أن يمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ

 اًمٗمٕمؾ هذا ذم ئمٝمر ومل ُم٤م، ومٕماًل  ومٕمؾ أنف ومٚمق وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب ىم٤مصًدا

 زًمٗم٤م، اهلل إمم ٟمحـ شم٘مرسمٜم٤م ىمرسم٦مً  ذًمؽ يٙمقن ومال اهلل إمم اًمت٘مرب ىمّمد اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف

 .هذا ومٕمٚمف ذم هق يٜمقُّي٤م مل ٟمًٞم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف قمغم ٟمزيد أن ٟمحـ جيقز ٓ سمؾ

 وم٤مًمًٜمـ اًمٕم٤مدي٦م، واًمًٜمـ اًمتٕمٌدي٦م اًمًٜمـ سملم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ي٠ميت اًم٤ٌمب هذا وُمـ

 ذًمؽ يٗمٕمؾ أن اعمًٚمؿ ذم ومٞمًـ اًمٕم٤ٌمدة سم٘مّمد اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمٝم٤م اًمتل هل اًمتٕمٌدي٦م

 ومٕمٚمٝم٤م أو قم٤مًدة ومٕمٚمٝم٤م إٟمام قم٤ٌمًدة ومٞمٝم٤م يٜمقي مل اًمتل هل اًمٕم٤مدي٦م واًمًٜم٦م اًمٕم٤ٌمدة، سمٜمٞم٦م

 ومٞمٝم٤م ٟمقى إذا اًمتٕمٌدي٦م اًمًٜم٦م أن: يمٌػم وم٤مرق ُمع ضم٤مئز ومٕمٚمف إُمريـ ُمـ ومٙمؾ ضمًٌٚم٦م،

 ذم ٕنف اهلل: إمم هب٤م يت٘مرب أن ًمف جيقز ومال اًمٕم٤مدي٦م اًمًٜم٦م أُم٤م أثٞم٥م، اهلل إمم اًمت٘مرب

 أن ؿمؽ وٓ ٟمٞمتف، ُم٘مّمد ذم وإٟمام ومٕمٚمف، ُمٔمٝمر ذم ًمٞمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل خي٤مًمػ احل٤مًم٦م هذه

ش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ضم٤مء يمام إُمر

 سمٜمٞم٦م وًمٙمـ ٟمٗمًف اًمٗمٕمؾ اعمًٚمؿ ومٗمٕمؾ ُم٤م سمٜمًٞم٦م ومٕماًل  ومٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا

 اًم٤ٌمـمـ ذم ًمف خم٤مًمًٗم٤م يٙمقن سمؾ سمف ُم٘متدًي٤م يٙمقن ٓ أنف ومٌداًه٦م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٜمٞم٦م ُمٖم٤ميرة
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 .اًمٜمٞم٦م ُمقوع هق اًمذي اًم٤ٌمـمـ ذم دائاًم  واًمٕمؼمة اًمٔم٤مهر، ذم وًمٞمس

 واىمٕمل، ومٕمكم: وأظمر وشم٘مريٌل، متثٞمكم: أطمدمه٤م: اصمٜملم ُمثٚملم ذًمؽ قمغم وٟميب

 صاله٤م اًمٗمجر، ؾمٜم٦م وًمٜمٗمؽمض اًمًٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م صغم رضماًل  أن هق: اًمت٘مريٌل اعمثؾ أُم٤م

 ىمرأ  أنف واًمّمقرة اًمِمٙمؾ ذم اشم٤ٌمقمف ذم دىمتف وُمـ يّمٚمٞمٝمام، اهلل رؾمقل يم٤من يمام ريمٕمتلم

٤َم َي٤م ىُمْؾ : ▬اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد إومم اًمريمٕم٦م ذم  ىُمْؾ : ▬اًمث٤مٟمٞم٦م وذم [0:اًمٙم٤مومرون]♂ اًْمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيُّ

ُ  ُهقَ   ُمتًٌٕم٤م يٙمقن ومٝمؾ ومرض، اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أن ٟمقى ًمٙمٜمف [0:اإلظمالص]♂ َأطَمدٌ  اّللَّ

 .اًمٜمٞم٦م وذم اًم٘مّمد ذم ظم٤مًمٗمف ٕنف ٓ:: اجلقاب ؟ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل

 اعمًٚمٛملم، جلامهػم سم٤مًمٜم٦ًٌم واىمًٕم٤م ًمٞمس متثٞمؾ هق متثٞمؾ، اعمثؾ هذا إن: وىمٚم٧م

 دائرة قمـ اٟمحروم٧م اًمتل اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق سمٕمض ومٞمف وىمع ىمد اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ

 اًمٗمرىم٦م وهل أٓ اعمٙمٗمرة قم٘م٤مئده٤م ُمـ يمثػم سم٥ًٌم سمٕمٞمًدا ُمٜمف واٟمٓمٚم٘م٧م اإلؾمالم،

 جملء سمجقاز شمٕمت٘مد أنف اًمٗمرىم٦م هذه والل ُمـ أن شمٕمٚمٛمقن أنٙمؿ وأفمٜمٙمؿ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م،

 اًم٘م٤مدي٤مين، أمحد همالم ُمػمزا: وهق أطمدهؿ ضم٤مء سم٤مًمٗمٕمؾ وأنف ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد أنٌٞم٤مء

 .يم٤مومر ومٝمق اًمٜمٌل هبذا ي١مُمـ ٓ اًمذي اعمًٚمؿ وأن رسمف، ُمـ ُمرؾمؾ ٟمٌل أنف سمف ي١مُمٜمقن

 ذم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم صغم ُمـ: وم٢مًذا واضم٦ٌم، اًمٗمجر ريمٕمتل أن ه١مٓء قم٘م٤مئد ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل ي٘متدي مل أنف ومٌداه٦م أظمرى سمٜمٞم٦م اًمرؾمقل صاله٤م يمام اًمّمقرة

 قمغم واحلريّملم اًمٓمٞمٌلم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمـ ي٘مع ُم٤م: واىمٕمل ُمث٤مل إمم ٟم٠ميت

 ذم ٟمحـ هذا رأجٜم٤م رأؾمف، ؿمٕمر ويقومر يٓمٞمؾ ُمثاًل  ومٌٕمْمٝمؿ اًمٙمريؿ، سم٤مًمٜمٌل آىمتداء

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: وي٘مقل همػمه٤م، ذم رسمام ذًمؽ، يٗمٕمؾ ُمـ اًمًقري٦م اًمٌالد سمٕمض

 .سمٕمٞمًدا سمٙمؿ ٟمذه٥م وٓ ذًمؽ، يٗمٕمؾ

ًٓ  وم٤مٕىمرب  اًمٕمامُم٦م هذه ومٝمؾ شمٕمٛمؿ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؿمؽ ٓ اًمٕمامُم٦م: اًمٕمامُم٦م ُمث٤م

 أو ٟمٞم٦م قمـ جمرًدا اًمٗمٕمؾ إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا اًمٕم٤ٌمدة؟ ؾمٜمـ ُمـ هل ُمـ أم اًمٕم٤مدة ؾمٜمـ ُمـ

 اًمٕمرب، شمٞمج٤من اًمٕمامئؿ: أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ٕنف اًمٕم٤مدة: ؾمٜمـ ُمـ إهن٤م: ىمٚمٜم٤م ىمّمد

 ُمتٓمٚم٤ٌمت وُمـ اًمٕمرب، قم٤مدات ُمـ هل وإٟمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هب٤م ي٠مت مل وم٤مًمٕمامُم٦م

 ذم يًتٕمٚمٛمقن ومٝمؿ اًمؼمودة، وشم٤مرة احلرارة شم٤مًرة قمٚمٞمف يٖمٚم٥م اًمذي وإىمٚمٞمٛمٝمؿ سمٞمئتٝمؿ
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 .واًم٘مر احلر دومع ؾمٌٞمؾ

 اإلهب٤مم ىم٤ٌمٓن، ًمٜمٕمٚمٞمف يم٤من أنف اًمّمحٞمحلم ذم صم٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل: ُمثاًل  يمذًمؽ

  اًمٜمٕمؾ؟ هذا اًمٞمقم قمٜمديمؿ شمًٛمقٟمف ُم٤مذا ؾمػم، ذم أص٤مسمع وإرسمع ؾمػم، ذم

 .اؾمؿ هٜم٤م يقضمد ٓ :مداخؾة

: يًٛمقٟمف أو اًمِم٤مروخ،: يًٛمقٟمف ُمثاًل  ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م: اعم٘مّمقد: الشقخ

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمّمٜمدل،

 ٟمٕمٚمٞمف ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ومٛمـ

 سم٤مًمٜمٕمؾ أو سم٤مًم٘مٚمٜمًقة، أو سم٤مًمٕمامُم٦م، اهلل إمم يت٘مرب أن ُمًٚمؿ ىمّمد ومٚمق ىم٤ٌمٓن،

 هذا ومٕمؾ أنف ًمديٜم٤م يث٧ٌم مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اًمًٜم٦م: ظم٤مًمػ ىمد يٙمقن آٟمًٗم٤م اعمقصقف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب سم٘مّمد وهذا وهذا

 أن: ي٘م٤مل ىمد اًمٌٞم٤مض، اًمٚم٤ٌمس يٚمٌس أن اعمًٚمؿ شم٘مّمد ًمق: ذًمؽ ظمالف وقمغم

 اًمٚم٤ٌمس هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًم٤ٌمس قمٜمد إُمر وىمػ ًمق: ٟم٘مقل قم٤مدة، أجًْم٤م هذا

 ظمػم: »قمٜمف ذًمؽ صح يمام اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمام وًمٙمـ اًم٤ًمسم٘م٦م، إُمثٚم٦م ُمع حلنمٟم٤مه

 اًمٚم٤ٌمس ُمـ اًمٜمقع هذا ومرضمعش ُمقشم٤ميمؿ ومٞمٝم٤م ويمٗمٜمقا  أطمٞم٤مءيمؿ وم٠مخٌقؾمٝم٤م اًمٌٞم٤مض صمٞم٤مسمٙمؿ

 .اًمتٕمٌدي٤مت إمم اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ

 ومْمٚمٝم٤م ذم ضم٤مء طمٞم٨م إبٞمض يم٤مًمٚم٤ٌمس اًمٕمامئؿ إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل أن يٛمٙمـ ىمد

 اًمتٕمٌدي٤مت، إمم اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ خيرضمٝم٤م رء اًمٕمامُم٦م ومْمؾ ذم يّمح مل: ومٜم٘مقل أُمقر،

 ومٝمقش قمامُم٦م سمٖمػم صالة ؾمٌٕملم شمٗمْمؾ سمٕمامُم٦م صالة: »اًم٘م٤مئؾ اعمِمٝمقر واحلدي٨م

 ذم ذًمؽ ًمٕمؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م يمٜم٧م يمام وٕمٞمػ طمدي٨م

 .ـمٌٕم٧م اًمتل إرسمٕم٦م ُمـ إول اعمجٚمد

 اًمديـ، ذم اًمٖمٚمق قمـ اإلٟم٤ًمن يٌٕمد اًمّمحٞمح اًمقضمف قمغم إُمقر هذه وومٝمؿ

 اًمٚمحك، وطم٤مًم٘مل طمًنا  شمراهؿ اًمٜم٤مس سمٕمض اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م مت٤مًُم٤م، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 سم٠من يزقمؿ رأؾمف، قمغم ويمقره ُمٜمدياًل  ضمٞمٌف ُمـ أظمرج ًمٚمّمالة ىم٤مئاًم  اٟمتّم٥م ُم٤م إذا ًمٙمٜمف
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 سمٞمٜم٤م طمٞمٜمام وٟمحـ! صالة ؾمٌٕملم إمم صالشمف شمٜم٘مٚم٥م اًمِمٙمٚمٞم٦م وهبذه اًمّمقرة هبذه

 ُم٤م ُم٤م ومْمٞمٚم٦م اًمٕمامُم٦م ُمـ أن ًمق. ..  ُمتٜم٤ًم، ٟمٙم٤مرشمف أجًْم٤م سمٞمٜم٤م إؾمٜم٤مًدا، احلدي٨م هذا وٕمػ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ اجلامقم٦م، صالة ُمٌٚمغ اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ؿم٠من يٌٚمغ

 وقمنميـ سمًٌع -رواي٦م وذم- سمخٛمس اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م صالة: »اًمًالم

 صالشمف دمٕمؾ رأؾمف قمغم ص٤مطمٌٝم٤م يٙمقره٤م اًمتل اخلرىم٦م هذه شمٙمقن ومٙمٞمػش درضم٦م

 .وُمتٜم٤ًم ؾمٜمًدا ُمٜمٙمر طمدي٨م هذا صالة، سمًٌٕملم ضمٝمٞمد ضمٝمد أي سمدون

 اإلٟم٤ًمن يدظمؾ أن يٙمقن ُم٤م وم٠مبٕمد ومٞمٝم٤م، اًمْم٤مسمط وقمرومٜم٤م اًم٘م٤مقمدة، هذه قمرومٜم٤م إذا

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم سمذًمؽ اًمت٘مرب ىمّمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يث٧ٌم مل أُمًرا  صالشمف ذم

 اعمًٚمؿ ومٕمؾ يٙمقن يم٤من ُم٤مذا: ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد اهلل، ؿم٤مء إن سمف واىمتٜمٕمٜم٤م هذا ًمٜم٤م شمٌلم إذا

 ُم٤مذا إول، اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٞمديـ ووع ذم طمدي٨م أي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يث٧ٌم مل ًمق اعمّمكم

 ؾمجٞمتٝمام قمغم يديف يدع أم ٟمٗمًف، قمٜمد ُمـ إي٤مه ُمتٙمٚمًٗم٤م ؿمٞمًئ٤م يتّمٜمع هؾ يٗمٕمؾ؟ يم٤من

 ظمالف قمغم اًمنة ِت٧م أو اًمنة، ومقق أو اًمّمدر، قمغم يْمٕمٝمام أن ـمٌٞمٕمتٝمام، وقمغم

 هذه ُمثؾ قمـ اجلقاب ذم ي٘مقل أطمد ٓ أنف فمٜمل ذم اًمٞمقم؟ اعمٕمرووم٦م اعمذاه٥م

 ًمؽميمٜم٤م وإٟمام ًمقوٕمٜم٤م، إول اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل ًمق أنف: اًمٗمروٞم٦م

 ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم واًمًدل اًمًدل، قمغم زائد ومٕمؾ اًمقوع ٕن اًمقوع:

 ٟم٘مقل ومٙمام سم٤مًمقوع، اًمًدل ُم٘م٤مسمٚم٦م جيقز ٓ احل٤مصؾ، هق واحل٤مل إذا جيقز ومال ـمٌٞمٕمل،

: ي٘م٤مل ومال ينمع ومال اًمًٚمػ قمـ ي٠مت مل أنف دام ُم٤م اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع إن: ٟمحـ

 ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م يرد ٓ وًمٙمـ ي٠مت، مل إٟمف: ساطم٦م سمٙمؾ أجًْم٤م ومٜم٘مقل اًمًدل؟ ضم٤مء هؾ إذن

 .آٟمًٗم٤م وسمٞمٜم٤مه ووحٜم٤مه ح٤م أوئلؽ قمغم يرد

 يقوم٘مٜم٤م أن اهلل وٟمرضمق وضمؾ، قمز اهلل ين مم٤م اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ سم٤مل ذم طمي ُم٤م هذا

 .ٟم٘مقل ُم٤م ًمّمقاب

 (11:11:10( /5) ضمدة ومت٤موى) 
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 مـ الرفع عـد القِّسى عذ القؿـك وضع بلن الؼقل حقل

 بدعة الركقع

 اًمٞمد ووع أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل صالة صٗم٦م يمت٤مب ذم ورد اًمِمٞمخ، ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 سمدقم٦م؟ اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك

ٞمَٝم٤م ُهقَ  ِوضْمَٝم٦مٌ  َوًمُِٙمؾ  : ▬اجلقاب: الشقخ  [048:اًمٌ٘مرة]♂ اخْلػَْمَاِت  وَم٤مؾْمَتٌُِ٘مقا  ُُمَقًمِّ

 قم٤مم ٟمص يمؾ أن هل سم٘م٤مقمدة اًمتذيمػم.. شمٗمّمٞمؾ إمم حيت٤مج احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٌح٨م وهذا

 ٓ مم٤م ومذًمؽ اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ُمـ سمجزء اًمٕمٛمؾ ي٠مت مل صمؿ واطمد ضمزء ُمـ أيمثر يِمٛمؾ

 سمٕمد اًمقوع ذقمٞم٦م قمغم سمف إوم٤موؾ سمٕمض يًتدل أنف طمجر وائؾ طمدي٨م أن يًقغ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »ٟمّمف يم٤من طمٞم٨م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ هق اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع

 يمؾ يِمٛمؾ اًمّمالة، ذم ىم٤مم إذا: وم٘مقًمفش اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمّمالة ذم ىم٤مم إذا

ء اًم٘مٞم٤مم  صم٧ٌم هؾ وًمٙمـ اًمريمقع، سمٕمد اًمذي اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم أو إول اًم٘مٞم٤مم يم٤من ؾمقا

 اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمٚمٞم٤مً 

 وضمقد ٓ: وم٤مجلقاب ظم٤مص؟ سمٜمص إول سمقوع صم٧ٌم يمام قم٤مم، سمٜمص ٓ ظم٤مص سمٜمص

 .إـمالىم٤مً  اًمٜمص هلذا

: ُمث٤مًٓ  ًمٙمؿ أرضب أن٤م قمٜمدي، واوح ٟمٔمر ومٞمف طمٞمٜمذاك سم٤مًمٕمٛمقم وم٤مٓؾمتدٓل

 مج٤مقم٦م دظمؾ إذا سمف؟ اًمٕمٛمؾ جيري مل ضمزء قمغم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص آؾمتدٓل يّمح ٓ يمٞمػ

 وُمٕمٚمقم اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمقىم٧م ؾمٜم٦م يّمكم أن ُمٜمٝمؿ يمؾ وأراد ُمثالً  اًمٔمٝمر وىم٧م ذم اعمًجد

 وُمـ اعمتٗمرىملم، ه١مٓء جيٛمع أن ٕطمدهؿ ومٌدا ومرادى شمّمغم اًمًٜمـ أن اًمٞمقم طمتك

 شمٕم٤مًمقا  وم٘م٤مل اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م يّمكم أن يريد ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك واطمد ويمؾ اعمًجد دظمؾ

 ٟمص اجلامقم٦م قمغم اهلل يدش اجلامقم٦م قمغم اهلل يد: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن مج٤مقم٦ًم: ومٚمٜمّمؾ

 صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ صالة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل سمؾ قم٤مم،

 هؾ احلدي٨م، آظمر إمم وهٙمذاش اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالث وصالة وطمده،

 هذا سمؾ صحٞمح، اؾمتدًٓمف أن: ي٘مقل أطمد أٓ أدري أن٤م صحٞمح٤ًم؟ اؾمتدًٓمف يٙمقن
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 سم٤مب ُمـ هق آؾمتدٓل هذا أن اًمدًمٞمؾ اخلٓم٠م؟ دًمٞمؾ ُم٤م ظم٤مـمئ، ظمٓم٠م اؾمتدًٓمف

 اعمًٚمٛملم أقمٜمل ٓ قمٚمٞمف، اعمًٚمٛملم قمٛمؾ جير مل ضمزء قمغم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص آؾمتدٓل

 هذا يِمٌف اًمٌدع هذه ذم وُمًتٜمدهؿ ضمداً  ويمثػمة يمثػمة سمٌدع يٕمٛمٚمقن ٕهنؿ اعمت٠مظمريـ:

 ذم إذان ذم اًمٞمقم طمتك اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ُمثالً  شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ مت٤مُم٤ًم، آؾمتدٓل

 وسم٤مًمزي٤مدة اجلٛمٕم٦م، يقم وسمخ٤مص٦م إذان يدي سملم سم٤مًمتذيمػم يًٛمقٟمف ُم٤م آظمره وذم أوًمف

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة إذان سمٕمد

 .يٕمٜمل ضمٝمراً  :مداخؾة

 ُمع اًمرضمؾ صالة: »ضمداً  ه٤مم ٕنف ومٞمف شمتٗم٘مٝمقا  أن جي٥م اعمث٤مل هذا أن: اًمِم٤مهد

 مل اًمرؾمقل ٕن مج٤مقم٦ًم؟ اًمًٜمـ ٟمّمكم ٓ ح٤مذاش وطمده اًمرضمؾ صالة ُمـ أزيمك اًمرضمؾ

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ

 دام ُم٤م مج٤مقم٦مً  اًمٜم٤مومٚم٦م صالة: اعمث٤مل يمٝمذا ُمٕملم ضمزء ذقمٞم٦م ٟمث٧ٌم أن أردٟم٤م إذا: إذاً 

 وم٤مٓؾمتدٓل سمخّمقصف اًمٕمٛمؾ هذا ذقمٞم٦م يٌلم ٟمص ي٠مت ومل اًمٕمٛمؾ جير مل أنف

 ًمٗمٕمؾ، صحٞمح٤مً  آؾمتدٓل هذا يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م هذه: واحل٤مًم٦م يّمح ٓ سم٤مًمٕمٛمقم

 وم٘مط، إومم سم٤مًم٘مرون ٟمحت٩م ٟمحـ.. إومم اًم٘مرون ذم اعمًٚمٛملم قمٛمؾ هق ومٙمٞمػ

 آؾمتدٓل هذا ٓزم آؾمتدٓل؟ هذا ٓزم شمٓمٌٞمؼ دون اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ضمرى يمٞمػ

 اًمرضمؾ صالة: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن مج٤مقم٦ًم: واًمٌٕمدي٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمرواشم٥م اًمًٜمـ ٟمّمكم أن

 .احلدي٨م آظمر إمم. .ش صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع

 هذا يًقغ سم٤مًمذي ظم٤مص ُمقوقع ذم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص آؾمتدٓل ًمٞمس: إذاً 

 .يٓمقل سمح٨م وهذا ظم٤مص دًمٞمؾ قمٚمٞمف قمٜمدٟم٤م يٙمـ مل إذا اخل٤مص اعمقوقع

 ذم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م: ٕىمقل أن أرضمع

: طمدي٨م سمخالف اًمرؾمقل ُمـ صدر ىمد ًمٞمس اًمٕمٛمقم هذا أن ٟمالطمظ: أوًٓ ..ش اًمّمالة

 سمـ وائؾ طمدي٨م احلدي٨م هذا أُم٤م...ش صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ صالة»

 هبذا أقمٜمٞمف اًمذي وُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ُمـ وًمٞمس وائؾ ىمقل ُمـ هق طمجر

 قمـ أو ُم٤م طم٤مدصم٦م قمـ شمٕمٌػمه ذم دىمٞم٘م٤مً  ًمٞمس اًمرؾمقل دون ُمـ أن: أقمٜمل اًمتٗمّمٞمؾ؟
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 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمٕمٌػم اًمرؾمقل دىم٦م ذم هق ًمٞمس ُم٤م طمٙمؿ

 اًمّمالة ذم ىم٤مم إذا اهلل رؾمقل يم٤من: »طمجر سمـ وائؾ ىم٤مل ح٤م ؾم١مال، يرد ىمد وم٤مٔن

 سمٕمد هق صم٤من ووع هٜم٤مك أن ذهٜمف ذم يم٤من هؾ: شمرىش اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع

 سمـ وائؾ رواي٤مت سمٕمض إمم رضمٕمٜم٤م وم٢مذا اًمٗمٙمر، إقمامل ِتت٤مج اعم٠ًمخ٦م هذه اًمريمقع؟

 وصػ طمٞم٨م ُمًٚمؿ صحٞمح ذم وذًمؽ سمقوقح، اجلقاب ًمٜم٤م اٟمٙمِمػ هذا طمجر

 يديف رومع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صغم ح٤م إٟمف: ىم٤مل ٟمٗمًف هذا وائؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة

 يديف رومع ريمع ح٤م صمؿ – احلدي٨م ُمٚمخص هذا – اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع ويمؼم

 اهلل: وىم٤مل ىمٌؾ ُمـ ومٕمؾ يمام يديف ومرومع اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ أيمؼم، اهلل: وىم٤مل

 ؾمجد صمؿ احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: وىم٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ أيمؼم،

 ًمّمالشمف اًمتٗمّمٞمؾ هبذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة وصػ وهٙمذا أيمؼم، اهلل: وم٘م٤مل

 ذيمر ح٤م ًمٙمـ ىمٌؾ، ُمـ ومٕمؾ ُمثٚمام يديف ورومع يمؼم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ي٘مقل ٟمجده ،ملسو هيلع هللا ىلص

 يذيمر مل محده عمـ اهلل ؾمٛمع: وىم٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع ح٤م أنف وذيمر إول اًمقوع

 واطمد طمدي٨م وٓ يقضمد ٓ يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م ضم٤مءت ذًمؽ وقمغم اًمث٤مين، اًمقوع هذا

 ُمـ اًمرأس ًمرومع اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده ووع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠منف يٜمٌئٜم٤م صح٤ميب قمـ

 .سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت اؾمتدٓٓت إٓ هٜم٤مك ًمٞمس اًمريمقع،

 ُمٕملم ضمزء ذم.. ُمقوع ذم سم٤مًمٕم٤مم آؾمتدٓل أن اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة قمروم٧م وإذا

دّ  اؾمتدٓل هذا[ إًمخ] قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ضمرى أنف قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ًُ  اًمتل اًمٌدع ُمـ يمثػماً  قمٚمٞمٜم٤م ي

 ...آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمٓمريؼ هبذا إٓ سمرده٤م ًمٜم٤م ىمٌؾ ٓ

 (11:31:52/ب08: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 الركقع مـ الرفع بعد الصدر عذ القديـ وضع مرشوعقة عدم

 قمغم ومًٚمؿ ضم٤مء صمؿ اعمًجد، ذم ومّمغم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل راومع، سمـ روم٤مقم٦م وقمـ

 رؾمقل ي٤م قمٚمٛمٜمل: وم٘م٤ملش شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ صالشمؽ، أقمد: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اهلل ؿم٤مء وُم٤م اًم٘مرآن، سم٠مم اىمرأ  صمؿ ومٙمؼم، اًم٘مٌٚم٦م، إمم شمقضمٝم٧م إذا: ىم٤مل أصكم؟ يمٞمػ اهلل
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 فمٝمرك، واُمدد ريمققمؽ، وُمٙمـ ريمٌتٞمؽ، قمغم راطمتٞمؽ وم٤مضمٕمؾ ريمٕم٧م وم٢مذا شم٘مرأ، أن

 وم٢مذا ُمٗم٤مصٚمٝم٤م، إمم اًمٕمٔم٤مم شمرضمع طمتك رأؾمؽ، وارومع صٚمٌؽ وم٠مىمؿ رومٕم٧م، وم٢مذا

 ذًمؽ اصٜمع صمؿ اًمٞمنى، ومخذك قمغم وم٤مضمٚمس رومٕم٧م وم٢مذا اًمًجقد، ومٛمٙمـ ؾمجدت

 . شمٓمٛمئـ طمتك وؾمجدة ريمٕم٦م يمؾ ذم

 . اعمّم٤مسمٞمح ًمٗمظ هذا

 . ُمٕمٜم٤مه واًمٜم٤ًمئل اًمؽمُمذي وروى يًػم، شمٖمٞمػم ُمع داود أبق ورواه

 صمؿ سمف، اهلل أُمرك يمام ومتقو٠م اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا: »ىم٤مل ًمٚمؽمُمذي، رواي٦م وذم

 ش. اريمع صمؿ وهٚمٚمف، ويمؼمه اهلل، وم٤ممحد وإٓ وم٤مىمرأ، ىمرآن ُمٕمؽ يم٤من وم٢من وم٠مىمؿ، شمِمٝمد

: ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف صٗم٦م ذمش 792» اعمت٘مدم محٞمد أيب طمدي٨م سمٛمٕمٜمك هق: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع ُمنموقم٦م قمغم احلدي٨م ذم دًٓم٦م ومال ُمٙم٤مٟمف، وم٘م٤مر يمؾ يٕمقد طمتك

ٟمٜم٤م سمٕمض قمـ سمٚمٖمٜم٤م يمام اًمريمقع، سمٕمد اًم٘مٞم٤مم هذا ذم اًمٞمنى  احلدي٨م، أهؾ ُمـ إظمقا

 .اعم٠ًمخ٦م هذه طمقلش 98ص» اًمّمالة صٗم٦م ذم شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م اٟمٔمر

 [0/252اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]

 الطقل يف الركقع مع الركقع مـ الؼقام تسقية

 .اًمٓمقل ذم واًمريمقع اًم٘مٞم٤مم هذا سملم ويًقي
 [.85 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 





 

 الطحْد كتاب
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 السجقد مـ اإلكثار فضؾ

 ُمًٚمؿ ُمـ ًمٞمس وم٢مٟمف اًمًجقد، ُمـ أيمثر وم٤مـمٛم٦م أب٤م ي٤م[: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وطمط اجلٜم٦م ذم درضم٦م هب٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل رومٕمف إٓ ؾمجدة وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل يًجد

 ش.ظمٓمٞمئ٦م هب٤م قمٜمف

 .اًمًجقد ُمـ اإليمث٤مر ومْمؾ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.23/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 السجقد ركـقة

 :اإلمام قال

 ...ريمـ وهق ؾمجد وم٢مذا
 [89 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 أحقاًكا السجقد إىل اهلقي عـد القديـ ورفع التؽبر

 : 87 ،86 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .وضمقسم٤مش أيمؼم اهلل: »ي٘مقل صمؿ

 .أطمٞم٤مٟم٤م يديف، ويرومع

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ٓ: »ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر. ؾم٤مضمداً  وُّيقي يٙمؼم، ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صمؿ

 ىم٤مئاًم، يًتقي طمتك. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل... طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ

، يًجد: أن أراد إذا يم٤من وش. ُمٗم٤مصٚمف شمٓمٛمئـ طمتك يًجد صمؿ. أيمؼم اهلل: ي٘مقل صمؿ  يمؼمَّ

 اإلُم٤مم ذيمر.]ؾمجد إذا يديف يرومع أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من وش. يًجد صمؿ ،[ضمٜمٌٞمف قمـ يديف وجي٤مذم]
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 :[ىم٤مل صمؿ اًمّمٗم٦م أصؾ ذم ذًمؽ قمغم اًمّمحٞمح٦م إدًم٦م
 ح٤م ظمالوم٤مً  قمٜمٝمؿ: اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ إطم٤مدي٨م هبذه قمٛمؾ وىمد هذا،

 أنقر اًمِمٞمخ: وهق اعمت٠مظمريـ: سمٕمض ذًمؽ سمٜمٗمل ضمزم سمؾ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ئمٜمف

 ضمٕمٗمر أبق ذًمؽ ُمـ رء إمم وؾمٌ٘مف ،ش2/254»ش اًم٤ٌمري ومٞمض» يمت٤مسمف ذم اًمٙمِمٛمػمي

 - احل٤مومظ قمٚمٞمف ورد اًمًجدشملم، سملم يرومع ٓ أن قمغم اإلمج٤مع ادقمك طمٞم٨م اًمٓمح٤موي:

 اًمًٚمػ قمـ اًمقاردة اًمٜمّمقَص  وإًمٞمؽ. - هٜم٤مك ؾمٞم٠ميت ُم٤م قمغم أجْم٤ًم: همػُمه ذًمؽ رد يمام

 :ذًمؽ ذم

 ظمٗمض يمؾ قمٜمد يديف يرومع يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس أدريم٧م: إقمرج ؾمٚمٛم٦م أبق ىم٤مل -0 

 .ورومع

 .قمٚمٞمف وؾمٙم٧م ،ش3/272ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام قم٤ًميمر اسمـ رواه
: ىم٤مل قمٞمًك أبق ؾمٚمٞمامن سمـ اهلُذيؾ صمٜم٤مش: 24ش »اًمٞمديـ رومع» ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل -2

 ىم٤مئؿ وهق شمٙمٌػمة يمؾ ُمع إجدي رومع ذم شم٘مقل ُم٤م قمٛمرو، أب٤م: ىمٚم٧م إوزاقمل ؾم٠مخ٧م

: ىم٤مل قمامر سمـ قمٙمرُم٦م قمـش 08 ص» ذيمر صمؿ. إول إُمر ذًمؽ: ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم

 إذا أجدُّيؿ يرومٕمقن وؾم٤مح٤مً  ديٜم٤مر، سمـ اهلل وقمٌد وُمٙمحقًٓ، وـم٤موؾم٤ًم، اًم٘م٤مؾمؿ، رأج٧م

 .اًمًجقد وقمٜمد اًمريمقع، وقمٜمد اًمّمالة، أطمدهؿ اؾمت٘مٌؾ

 وـم٤موؾم٤ًم، وقمٓم٤مء، وجُم٤مهدًا، احلًـ، رأج٧م: ىم٤مل: اًمرسمٞمع قمـ ويمٞمع وىم٤مل: ىم٤مل

، إذا أجدُّيؿ يرومٕمقن ُُمًٚمِؿ سمـ واحلًـ ؾمٕمد، سمـ وىمٞمس  .ؾمجدوا وإذا ريمٕمقا

 .اًمًٜم٦م ُمـ هذا: ُمٝمدي سمـ اًمرمحـ قمٌد وىم٤مل

 همػم ذم اًمرومع: يٕمٜمل - ذًمؽ سمّمح٦مش 2/077ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ سح وىمد

 قم٤ٌمس، واسمـ قمٛمر، اسمـ قمـ - ُمٜمف واًمرومع واًمريمقع، آومتت٤مح، اًمثالصم٦م: اعمقاـمـ

 .ـها. - ىمقي٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمدَ  قمٜمٝمؿ وهمػمه اًمرزاق قمٌد أظمرضمف يمام - وقمٓم٤مء وٟم٤مومع، وـم٤موس،

 أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم: وُمٜمٝمؿ واحلدي٨م: اًمٗم٘مف أئٛم٦م ُمـ واطمد همػم ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد

ئد سمدائع» ومٗمل قمٜمف: رواي٦م ذم قمٜمف اهلل ريض طمٜمٌؾ سمـ ش: 3/89» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمٗمقا
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 يمؾ ذم: وم٘م٤مل اًمٞمديـ؟ رومع قمـ ؾمئؾ وىمد ،شإثرم اسمـ: إصؾ» إثرم قمٜمف وٟم٘مؾ»

 .ورومع ظمٗمض

 .شورومع ظمٗمض يمؾ ذم اًمّمالة ذم يديف يرومع اهلل قمٌد أب٤م رأج٧م: إثرم ىم٤مل

ش اًمت٘مري٥م ذح ذم اًمتثري٥م ـمرح» ذم[ اًمِٕمراىمّل  اسمـ] ُزرقم٦م أبق احل٤مومظ وىم٤مل

 واسمـ طمزم اسمـ وصحح: - وهمػمه٤م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذيمر أن سمٕمد -ش 2/262»

 إئٛم٦م ومتٛمًؽ. .. اجلٛمٝمقر وأقمٚمف ورومع، ظمٗمض يمؾ ذم اًمرومع طمدي٨م اًم٘مٓم٤من

 ُم٤م ووٕمٗمقا  أصح، ًمٙمقهن٤م اًمًجقد: ذم اًمرومع ٟمٗمل ومٞمٝم٤م اًمتل سم٤مًمرواي٤مت إرسمٕم٦م

 .واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر ىمقل وهق - شم٘مدم يمام - قم٤مروٝم٤م
 وصححقه٤م، ورومع، ظمٗمض يمؾ ذم اًمرومع ومٞمٝم٤م اًمتل سم٤مٕطم٤مدي٨م آظمرون وأظمذ

 إن: وىم٤مل اًمٔم٤مهري، طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف. اًمٜمٗمل قمغم ُم٘مدُم٦م ومٝمل ُمثٌِت٦م: هل: وىم٤مًمقا 

شمرة: ورومع ظمٗمض يمؾ ذم اًمٞمديـ رومع أطم٤مدي٨م  .اًمٕمٚمؿ ي٘ملم شمقضم٥م ُمتقا
 وـم٤موس، اًمٌٍمي، واحلًـ قم٤ٌمس، واسمـ قمٛمر، اسمـ قمـ اعمذه٥م هذا وٟم٘مؾ

 ذم يمام قمٛمر: اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع: واًمّمقاب يمذا، - قم٤ٌمس اسمـ ُمقمم وٟم٤مومع اهلل، قمٌد واسمٜمف

ْختِٞم٤مين، وأجقب ،-ش اعمحغم» ًَّ  .رسم٤مح أيب سمـ وقمٓم٤مء اًم

 ُم٤مًمؽ، قمـ ىمقل وهق أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ اًمٓمؼمي قمكم وأبق اعمٜمذر، اسمـ سمف وىم٤مل

 .واًمِم٤مومٕمل
 وذم. ورومع ظمٗمض يمؾ ذم يرومع أنف رواي٦م: ُم٤مًمؽ قمـ َُمٜمَْداد ظُمَقْيز اسمـ ومحٙمك

ٌَُقيٓمل» أواظمر  سملم اًمرومع ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى. ورومع ظمٗمض يمؾ ذم يديف يرومعش: اًم

 .ؾمػميـ واسمـ واحلًـ، أنس، قمـ اًمًجدشملم
 همػم سمف يريد إٟمامش: شم٘مدم يمام قم٤مروٝم٤م ُم٤م ووٕمٗمقا : »اجلٛمٝمقر قمـ ىمقًمف أن واقمٚمؿ

 إًمٞمف، أؿم٤مر اًمذي اعمٙم٤من ذم سمٌمء قمٚمٞمٝم٤م يتٙمٚمؿ مل ٕنف ؾم٤مسم٘م٤ًم: هدٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 وصححٝم٤م. ؿم٤مذة إهن٤م: »وىم٤مل اًمٓمح٤موي، رواه٤م قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ رواي٦م إٓ مهللا

 .شاًم٘مٓم٤من اسمـ
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 أبٞمف شمٚمٛمٞمذ صححٝم٤م سمؾ يْمٕمٗمٝم٤م، ومٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م: اقمتٛمدٟم٤م اًمتل اًمٓمؼماين رواي٦م وأُم٤م

 .- ؾمٌؼ يمام - اهلٞمثٛمل احل٤مومظ
 وٓ هب٤م، إظمذ ومقضم٥م ورومع: ظمٗمض يمؾ ذم سم٤مًمرومع إطم٤مدي٨م صح٧م ىمد وإذ

 أن: إصقل ذم شم٘مرر ح٤م هذا اًمرومع: ٟمٗمل ومٞمٝم٤م اًمتل سم٤مًمرواي٤مت وُمٕم٤مروتٝم٤م رده٤م جيقز

 .اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم
 اًمريمقع، قمٜمد ًمٚمرومع اعمثٌت٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٕمٚمامء مج٤مهػم أظمذ إصؾ هذا وقمغم

 أنٙمره ومٞمام واىمع ومٝمق هد: اًمٜمٗمل ُمٜمٝمؿ ىمدم ومٛمـ ،- هٜم٤مك سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - ُمٜمف واًمرومع

٤َم َي٤م: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ،- هٜم٤مك اًمرومع ٟمٗمقا  اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م ُمـ همػمه قمغم ـَ  َأُّيُّ ِذي  آَُمٜمُقا  اًمَّ

  قِمٜمدَ  َُمْ٘مًت٤م يَمؼُمَ . شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  َٓ  َُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ  مِلَ 
ِ
 ♂. شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  َٓ  َُم٤م شَمُ٘مقًُمقا  َأن اّللَّ

 اًمقاردة اعمختٚمٗم٦م إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ذم اهلل رمحف طمزم اسمـ يمالم أطمًـ وُم٤م

 قمٛمر اسمـ قمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزهري رواه ُم٤م ومٙم٤منش: »4/93» اهلل رمحف ىم٤مل اًم٤ٌمب  هذا ذم

 .اإلطمرام ذم إٓ ًمٚمرومع ٟمٗمٞمف: يٕمٜملش. ُمًٕمقد اسمـ قمـ قمٚم٘مٛم٦م رواه ُم٤م قمغم زائداً 

 ُمًٕمقد اسمـ يره مل ُم٤م رأى أنف طمٙمك قمٛمر اسمـ ٕن اًمزي٤مدة: أظمذ ووضم٥م: »ىم٤مل

 طمٙمك ويمالمه٤م صم٘م٦م، ويمالمه٤م. ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رومع ُمـ

 .ؿم٤مهد ُم٤م

 .قمٛمر اسمـ قمـ يمالمه٤م ِدصَم٤مٍر: سمـ وحُم٤مِرب ٟم٤مومع رواه ُم٤م ويم٤من
 رومع ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ وصمامٟمٞم٦م ىمت٤مدة وأبق مُحٞمد أبق رواه وُم٤م

ْهري رواه ُم٤م قمغم زي٤مدة اًمريمٕمتلم إمم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٞمديـ  قمٛمر، اسمـ قمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزُّ

ق ويمؾ صم٘م٦م، ويمؾ    .واضم٥ٌم  اًمزي٤مدةِ  وأظمذُ  ورآه، ؾمٛمٕمف أنف ذيمر ومٞمام ُمّمدَّ
 قمٛمر، اسمـ رواه ُم٤م قمغم زي٤مدة اًمًجقد قمٜمد اًمٞمديـ رومع ُمـ أنس رواه ُم٤م ويم٤من

 ذم اًمٞمديـ رومع ُمـ احلُقيرث سمـ ُم٤مًمؽ رواه ُم٤م ويم٤من. ؿم٤مهد وُم٤م روى ومٞمام صم٘م٦م واًمٙمؾ

 ذًمؽ، يمؾ قمغم زائداً  ؾمجقد: ُمـ ورومع ؾمجقد، ويمؾ ريمقع، ُمـ ورومع ريمقع، يمؾ

 ٕن شمريمف: جيقز ٓ ومرض اًمزي٤مدات وأظمذ ؾمٛمٕمقه، وُم٤م َرَوْوهُ  ومٞمام صم٘م٤مت واًمٙمؾ
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 روايتف: قمـ يروه مل ُمـ ؾمٙمقت ييه وٓ قمٚمٛمف، ُمـ رواه سمٜمٗمًف، ىم٤مئؿ طمٙمؿ اًمزي٤مدة

 .شومرق وٓ يمٚمٝم٤م، إطمٙم٤مم يم٤ًمئر
 طمزم، اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م ٟمحق ذم اًمٌخ٤مري يمالم[ 614 ص] ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرٟم٤م وىمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إنش اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم إذا اًمرومع» ذم ذًمؽ ُمـ أوؾمع يمالم ًمف وؾمٞم٠ميت
 رووا اًمذيـ ًمرواه دائاًم: يرومع يم٤من ًمق - أقمٚمؿ واهلل - ٕنف أطمٞم٤مٟم٤ًم:: ىمٚم٧م وإٟمام

 ..هٜم٤مك أؾمامءهؿ ذيمرٟم٤م وىمد. ُمٜمف اًمرومع وقمٜمد اًمريمقع، قمٜمد اًمرومع

 ([2/716) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 علٙ للطحْد اليصّل

 الٔدًٓ
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 القديـ عذ السجقد إىل اخلرور

 :88 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمر هبذا. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يْمٕمٝمام يديف، قمغم اًمًجقد إمم خير صمؿ

 قمغم خير إٟمام وهق اًمٌٕمػم، سمؼموك اًمتِمٌف قمـ وهنك ،ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ قمٜمف اًمث٤مسم٧م وهق

 .ُم٘مدُمتٞمف ذم مه٤م اًمٚمتلم ريمٌتٞمف

 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ؾمجد إذا: »ومٞم٘مقل سمذًمؽ: ي٠مُمر ويم٤من. ريمٌتٞمف ىمٌؾ إرض قمغم يديف يْمع يم٤من و

كْ  ومال أطمديمؿ: كُ  يمام َيؼْمُ  أدًم٦م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿش. ]ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًْمَٞمَْمعْ  اًمٌٕمػُم، َيؼْمُ

 :[ىم٤مل أن إمم خي٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م ووٕمػ ذًمؽ
 رأج٧م وىمد اًمّمحٞمح٦م، ًمٚمًٜم٦م اعمٕم٤مرو٦م إطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م يمؾ ومٝمذا

 .سمٕمض ُمـ وٕمٗم٤مً  أؿمد سمٕمْمٝم٤م أن

َػ  وىمد ًَّ  هذه شمرضمٞمح ومح٤مول يمثػماً: اًمقوع هذا ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ شمَٕم

 ُمـ صٗمح٤مت صمالث ىمدر ضمدًا: ذًمؽ ذم وأـم٤مل قمٛمر، اسمـ طمدي٨م قمغم إطم٤مدي٨م

 اًمقضمقه وٟم٘مْم٧م ُمًٝم٤ًٌم، رداً ش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم قمٚمٞمف رددت وىمد ،شاًمزاد» يمت٤مسمف

 اعمذيمقر: سم٤مًمٙمت٤مب ومٕمٚمٞمؽ يٓمقل: ذًمؽ وإيراد وضمٝم٤ًم، وضمٝم٤مً  ذًمؽ ذم هب٤م متًؽ اًمتل

 .اعمًتٕم٤من واهلل. يمت٤مب ذم شمراه٤م ىمٚمام ِت٘مٞم٘م٤مت ومٞمف وم٢من

 أن إمم سمٕمْمٝمؿ ومذه٥م اًم٤ٌمب: هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ وىمد: »احل٤مزُمل ىم٤مل

 اًمٜم٤مس أدريم٧م: وىم٤مل وإوزاقمل، ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف. أومم اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع

 .  ريمٌٝمؿ ىمٌؾ أجدُّيؿ يْمٕمقن
 قمٛمر: وُمٜمٝمؿ. أومم اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمريمٌتلم ووع ورأوا آظمرون، ذًمؽ ذم وظم٤مًمٗمٝمؿ

 طمٜمٞمٗم٦م وأبق وإؾمح٤مق، وأمحد، واًمِم٤مومٕمل، اًمثقري، ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل وسمف اخلٓم٤مب، سمـ

 .شوأصح٤مسمف
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ز ًم٘مٚمٜم٤م صح٧م: وًمق إطم٤مدي٨م، ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ه١مٓء وطمج٦م: ىمٚم٧م  سمجقا

 وم٤مًمٕمٛمدة شمّمح: مل وإذ. -ش اًمٗمتح» ذم يمام - وأمحد ُم٤مًمؽ قمـ رواي٦م هق يمام إُمريـ:

 داود، أيب اسمـ ىم٤مل يمام - احلدي٨م أصح٤مب ىمقل وهق إوًمقن، إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم

 .احلدي٨م هذا ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ ،-ش 0/82ش »اًمزاد» ذم وٟم٘مٚمف
 أيب سمـ سمٙمر وأبق ،ش2/011» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/051» اًمٓمح٤موي أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م

ش 0/81ش »اًمزاد» ذم يمام -ش ؾمٜمٜمف» ذم إثرم وقمٜمف ،ش0/012/2ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم

 ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ ضمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد قمـ وُمَْمٞمؾ اسمـ ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ :-

 وم٘م٤ملش. اًمٗمحؾ سمروك يؼمك وٓ يديف، ىمٌؾ سمريمٌتٞمف ومٚمٞمٌدأ أطمديمؿ: ؾمجد إذا: »سمٚمٗمظ

 .شوٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: »- ًمٚمٌٞمٝم٘مل شمٌٕم٤مً  -ش 2/230» احل٤مومظ

 وهق اعم٘مؼمي، وهق هذا، ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد وقمٚمتف ضمدًا، وٕمٞمػ هق سمؾ: وأىمقل

 وًمٕمٚمف. سم٤مًمٙمذب سمٕمْمٝمؿ اهتٛمف وىمد ،- هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام - ُمؽموك

 .اعمٕمٜمك سمذًمؽ ومٖمػم احلدي٨م: هذا وم٘مٚم٥م شمٕمٛمد،

 اًم٘مٞمؿ اسمـ هذا طمديثف قمغم يٕمتٛمد أن اًمٕمج٥م وإٟمام اعمتٝمؿ، هذا ُمـ اًمٕمج٥م وًمٞمس

 اًمرواة سمٕمض قمغم اٟم٘مٚم٥م مم٤م اًمّمحٞمح إول هريرة أيب طمدي٨م أن ومٞمزقمؿ :شاًمزاد» ذم

 إٟمام وهق - هذا اعم٘مؼمي رواه يمام -ش. يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع: »أصٚمف وأن ُمتٜمف،

 يمام - آظمره خي٤مًمػ أوًمف ٕن قمٜمده: ُمٕم٘مقل همػم احلدي٨م ٕن اعمذه٥م: ذًمؽ ذه٥م

: ومٞم٘مقل ذًمؽ: يٜمٙمر وًمٙمٜمف. يديف ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل إن: ي٘مقل ُمـ ىمقل قمغم إٓ ،- زقمؿ

 .شاًمرضمٚملم ذم اًمريم٦ٌم وإٟمام اًمٚمٖم٦م، أهؾ يٕمرومف وٓ يٕم٘مؾ، ٓ يمالم إٟمف»

 ٟمّمقص أن ُمع ذًمؽ، قمٚمٞمف ظمٗمل يمٞمػ أجْم٤ًم: ُمٜمف يتٕمج٥م مم٤م وهق ىم٤مل يمذا

 رمحف اًمٓمح٤موي قم٘مد وم٘مد ذًمؽ: إمم ؾُمٌِؼ ىمد أنف قمغم! ٟمٗم٤مه؟ ُم٤م إصم٤ٌمت ذم يمثػمة  اًمٕمٚمامء

 وم٘م٤مل: »ىم٤مل صمؿ احلدي٨م، هذا ومٞمف ؾم٤مق ذًمؽ، أضمؾ ُمـ ظم٤مص٤مً  سم٤مسم٤مً ش اعمِمٙمؾ» ذم اهلل

 إٟمام واًمٌٕمػم اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك أن ؾمجد إذا هن٤مه ٕنف ُمًتحٞمؾ: يمالم هذا: ىم٤مئؾ

 هذا ذم ُم٤م ومٙم٤من. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ًمٞمْمع وًمٙمـ: ىم٤مل سم٠من ذًمؽ أتٌع صمؿ. يديف يٜمزل

 حُم٤مًٓ، ومقضمدٟم٤مه ىم٤مل: ُم٤م ومت٠مُمٚمٜم٤م. آظمره ذم سمف أُمره ىمد أوًمف ذم قمٜمف هن٤مه مم٤م احلدي٨م
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 يمؾ ويمذًمؽ يديف، ذم ريمٌت٤مه اًمٌٕمػم أن وذًمؽ ومٞمف: إطم٤مًم٦م ٓ ُمًت٘مٞمامً . احلدي٨م ووضمدٟم٤م

 أجدُّيؿ، ذم ٓ أرضمٚمٝمؿ ذم ريمٌتٝمؿ ٕن ذًمؽ: سمخالف آدم وسمٜمق احلٞمقان، ُمـ أرسمع ذي

 يديف، ذم اًمٚمتلم ريمٌتٞمف قمغم خير أن[ اعمّمكم] احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٜمٝمك

 ريمٌت٤مه، ومٞمٝمام ًمٞمس اًمٚمتلم يديف قمغم ومٞمخر ذًمؽ: ظمالف قمغم[ ًمًجقده] خير وًمٙمـ

 ذم ُم٤م أن وٟمٕمٛمتف اهلل سمحٛمد وم٤ٌمن. ريمٌت٤مه ومٞمٝمام اًمٚمتلم يديف قمغم اًمٌٕمػم خير ُم٤م سمخالف

 .ـهاش. اؾمتح٤مًم٦م وٓ ومٞمف شمْم٤مد ٓ صحٞمح يمالم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م هذا

 . (0)ش0ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم ٟمحقه ذيمر وىمد

ش اًمٕمرب ًم٤ًمن» وذمش. ذراقمٞمف ذم هل اًمٌٕمػم وريمٌت٤مش:  »4/031» طمزم اسمـ وىم٤مل

 اعَمْٗمِّمالن اًمٌٕمػم يدي وريمٌت٤م: »ىم٤مل صمؿش. يده ذم اًمٌٕمػم وريم٦ٌم: »ٟمّمف ُم٤مش 0/407»

 ويمؾ اًمُٕمْرىُمقسم٤من، ومٝمام ظمٚمػ: ُمـ اًمٜم٤َّمشمِئ٤من اعَمْٗمِّمالن وأُم٤م سمرك، إذا اًمٌٓمـ َيٚمَِٞم٤من اًمٚمذان

ش اًمٕمروس شم٤مج» ذم  مت٤مُم٤مً  وُمثٚمفش. رضمٚمٞمف ذم وقُمْرىُمْقسَم٤مهُ  يديف، ذم ريمٌت٤مه أرسمع ذي

 وإؾمقد قمٚم٘مٛم٦م ىمقل اؾمتٕمامهلؿ ذم اعمٕمٝمقد يمالُمٝمؿ ُمـ ًمذًمؽ ويِمٝمدش. 0/278»

 شم٘مدم وىمد - اًمٌٕمػم خير يمام ريمٌتٞمف: قمغم ريمققمف سمٕمد ظمر أنف: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ

 .- هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م ذم
 .اجلٛمؾ سمخرور ريمٌتٞمف قمغم قمٜمف اهلل ريض ظمروره وصٗم٤م وم٘مد

 إن صمؿ قمٜمده، ريمٌتٞمف قمغم خير ٓ اجلٛمؾ ٕن اًم٘مٞمؿ: اسمـ سمزقمؿ ظم٤مـمئ وصػ وهذا

 اعمّمكم ويمذًمؽ ًمرضم٦ًم، ُمٜمف ًمألرض إن طمتك سم٘مقة يؼمك وم٢مٟمام سمرك: إذا اًمٌٕمػم أن اًمقاىمع

، ًمًجقده يم٤من ريمٌتٞمف: قمغم ؾمجد إذا  ىمد ُمًجد ذم يّمكم يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ دوي 

 جَل٦َّمً  هلؿ شمًٛمع ومٝمٜم٤مك يمثػماً: مجٕم٤مً  اعمّمٚمقن ويم٤من اخلِمٌٞم٦م،ش اًمدومقف» قمٚمٞمف سمًٓم٧م

                                                           

 صحٞمح سمًٜمدش 2 - 2/71/0» شاحلدي٨م همري٥م» ذم روى وم٢مٟمف اهلل: رمحف اًمنىمًٓمل اًم٘م٤مؾمؿ اإلُم٤مم ويمذا  (0)

 يرم ٓ: ي٘مقل اًمًجقد: ذم هذا»: اإلُم٤مم ىم٤مل. شاًمِم٤مرد اًمٌٕمػم سمروك أطمد يؼميمـ ٓ»: ىم٤مل أنف هريرة أيب قمـ

شمر اعمٓمٛمئـ همػم اًمِم٤مرد اًمٌٕمػم يٗمٕمؾ يمام - ُمٕم٤مً  سمٜمٗمًف  ،ريمٌتٞمف صمؿ ،يديف يْمع ،ُمٓمٛمئٜم٤مً  يٜمحط وًمٙمـ :- اعمقا

 .شُمٗمن ُمرومقع طمدي٨م هذا ذم روي وىمد

 أن ومٕمًك اًمتقجيري: اًمِمٞمخ قمغم اًمرد رؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل سمًٓم٧م وىمد. .. أقماله اًمقارد احلدي٨م ذيمر صمؿ

 [.ُمٜمف. ]شمٜمنم
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 ي٘مدم سم٠من وأُمر ذًمؽ، قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ومٜمٝمك وظمِمققمٝم٤م: اًمّمالة هٞمئ٦م ُمع يتٜم٤مرم مم٤م ؿمديدة،

 يٗمٕمؾ يمام سمريمٌتٞمف، هب٤م آصٓمدام سمذًمؽ ومٞمتٗم٤مدى إرض: هبام ًمٞمٚم٘مك أوًٓ: يديف

 .ريمٌتٞمف قمغم اعمّمكم وسمروك اجلٛمؾ سمروك سملم اعمِم٤مهب٦م وضمف ومٝمذا اجلٛمؾ،

 ذم يمام - ىم٤مل طملم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم - أقمٚمؿ واهلل - اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد

 اسمـ أبداه٤م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وٟمص. اًمّمالة ظمِمقع ذم أطمًـ اًمّمٗم٦م هذه: »-ش اًمٗمتح»

 إيالم قمـ سمت٘مديٛمٝم٤م ويٕمتّمؿ ضمٌٝمتف، قمـ إرض يٚم٘مك أن: وهل اًمٞمديـ ًمت٘مديؿ اعمٜمػم

 .شأقمٚمؿ واهلل. قمٚمٞمٝمام ضمث٤م إذا ريمٌتٞمف
 اسمـ همػم سمذًمؽ سح ُمـ أر ومل اًمقضمقب، يٗمٞمد احلدي٨م ذم إُمر فم٤مهر :فائدة

 ظمٓم٠م قمغم دًمٞمؾ ذًمؽ وذم. شمريمف حيؾ ٓ وأنف ذًمؽ، سمٗمروٞم٦مش اعمحغم» ذم ومٍمح طمزم:

 يمال ضمقاز قمغمش 0/88ش »اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ٟم٘مٚمف اًمذي آشمٗم٤مق

 طملم اًمٜمص هذا يًتحي مل وًمٕمٚمف اًمٞمديـ، قمغم أو اًمريم٥م قمغم اًمًجقد ُمـ إُمريـ

 . أقمٚمؿ واهلل اًمٗمتقى، يمت٤مسم٦م

 ([2/704) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف الركبتني قبؾ القديـ وضع

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أصح٤مب ىمقل اهلقى قمٜمد اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع يٕمٜمل وهق: »ىمقًمف

 ش.احلدي٨م

 :وأُمرا  ومٕمال ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم اًمذي ٕنف اًمّمقاب وهق: ىمٚم٧م

 يْمع ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ومٛمـ اًمٗمٕمؾ أُم٤م

 . احل٤ميمؿ ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م أظمرضمف. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف

 أجْم٤م وصححف. ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل وواوم٘مفش ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح: »وىم٤مل

 .78 – 77/  2ش اإلرواء» ذم خمرج وهق 627/  308/  0 ظمزيٛم٦م اسمـ
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 يؼمك ومال ديمؿأطم ؾمجد إذا: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م ومٛمـ إُمر وأُم٤م

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم يؼمك يمام

 واًمزرىم٤مين اًمٜمقوي ىم٤مل يمام ضمٞمد وإؾمٜم٤مده ومج٤مقم٦م واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

ه  .ي٠ميت يمام طمجر اسمـ احل٤مومظ وىمقا

 .789ش داود أيب صحٞمح» وذم 78/  2 آٟمٗم٤م اعمذيمقر اعمّمدر ذم أجْم٤م خمرج وهق

 ٟم٘مٚمف اًمذي طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م إٓ يٕم٤مروٝمام ُم٤م احلديثلم هلذيـ وًمٞمس

 اهلل قمٌد اسمـ وهق ذيؽ طمدي٨م ُمـ ٕنف وٕمٞمػ طمدي٨م وهق اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ اعم١مًمػ

 وًمذًمؽ ظم٤مًمػ؟ إذا ومٙمٞمػ اٟمٗمرد إذا سمف حيت٩م ومال احلٗمظ ؾمٞمئ وٕمٞمػ وهق اًم٘م٤ميض

م سمٚمقغ ذم احل٤مومظ ىم٤مل  :اعمرا

 ش.وائؾ طمدي٨م ُمـ أىمقى هذا هريرة أيب طمدي٨م إن»

 .047 صش اًمّمالة صٗم٦م» وم٤مٟمٔمر آؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد ٟمحقه وذيمر

 قمغم وائؾ طمدي٨م رضمح طملم سمٞمٜم٤م ظمٓم٠مش اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أظمٓم٠م وًم٘مد

 سم٤مًمرد ىمٛم٧م ىمد اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أظمرى أظمٓم٤مء أظمٓم٠م يمام هريرة وأيب قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 أرضب أن هٜم٤م يب وحيًـ وهمػمه٤مش اعمٕم٤مد زاد قمغم اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ُمٗمّمال قمٚمٞمف

: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمٜمك يتْمح وسمف ومٞمف ٟمحـ سمام آشمّم٤مل ؿمديد ٕنف واطمدا ُمثال ذًمؽ قمغم

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال»... 

 :أصٚمف وأن اًمراوي قمغم اٟم٘مٚم٥م احلدي٨م أن اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ زقمؿ

  إن: »ىمقًمف وهق ًمف آظمر زقمؿ هذا قمغم محٚمف وإٟمامش يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع»
 أن اًمٌٕمػم يمؼموك اًمؼموك قمـ اًمٜمٝمل ومٛم٘مت٣م: »ىم٤ملش. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف يْمع اًمٌٕمػم

 ش!يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف اعمّمكم يْمع

 أن: »وهمػمه آسم٤مدي يم٤مًمٗمػموز اًمٚمٖم٦م قمٚمامء ذيمره ُم٤م قمٚمٞمف ظمٗمل أنف يمٚمف هذا وؾم٥ٌم

 ش.إُم٤مُمٞمتلم يديف ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل

 ذم ريمٌت٤مه اًمٌٕمػم إن: »051/  0ش أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي ىم٤مل وًمذًمؽ
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 اًمٚمتلم ريمٌتٞمف قمغم يؼمك ٓ: وم٘م٤مل يمذًمؽ ًمٞمًقا  آدم وسمٜمق اًمٌٝم٤مئؿ ؾم٤مئر ذم ويمذًمؽ يديف

 اًمٚمتلم يديف أوٓ ومٞمْمع يٌدأ وًمٙمـ يديف ذم اًمٚمتلم ريمٌتٞمف قمغم اًمٌٕمػم يؼمك يمام رضمٚمٞمف ذم

 ش.اًمٌٕمػم يٗمٕمؾ ُم٤م سمخالف ذًمؽ ذم يٗمٕمؾ ُم٤م ومٞمٙمقن ريمٌتٞمف يْمع صمؿ ريمٌت٤مه ومٞمٝمام ًمٞمس

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد. ومٞمف همٛمقض ٓ فمٝمقرا احلدي٨م ُمٕمٜمك فمٝمر وهبذا

/  4ش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ سمف ىم٤مل وىمد وضمقهب٤م يٗمٞمد اًمًٜم٦م هبذه إُمر فم٤مهر إن صمؿ

 .واوح ظمٓم٠م آؾمتح٤ٌمب ُمـ قمٜمف اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف وُم٤م 028

 ؿمٞمخ ٟم٘مٚمف اًمذي ًمالشمٗم٤مق رد ومٗمٞمف جيقز ٓ اًمٕمٙمس أن سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل وٓزم

 !إُمريـ ضمقاز قمغم 88/  0ش اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم

 ذم ضم٤مء ُم٤م وهل سمٗمٕمٚمٝم٤م ًمالهتامم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف يٜمٌٖمل ُمٝمجقرة ؾمٜم٦م وهٜم٤م: ىمٚم٧م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م

 صدىم٧م: مجٞمٕم٤م وىم٤مًمقا . يًجد صمؿ ضمٜمٌٞمف قمـ يديف جم٤مومٞم٤م إرض إمم ُّيقي. .. يم٤من

 .يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من هٙمذا

 .وهمػمه صحٞمح سمًٜمد 308 - 307/  0ش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه

 اًمٞمديـ  جم٤موم٤مة ُمع اًمً٘مقط هق اًمذي اهلقي ُمٕمٜمك ُمٕمل وشم٠مُمٚم٧م هذا قمروم٧م إذا

 سمتٚم٘مل إٓ قم٤مدة يٛمٙمـ ٓ ذًمؽ أن ومٞمف همٛمقض ٓ سمقوقح ًمؽ شمٌلم اجلٜمٌلم قمـ

 واهلل. .. وائؾ طمدي٨م وٕمػ قمغم آظمر دًمٞمؾ ومٗمٞمف سم٤مًمريمٌتلم وًمٞمس سم٤مًمٞمديـ إرض

 .اهل٤مدي هق شمٕم٤ممم

 ([093) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

عتامد عذ والؽالم الركقع مـ الؼقام عـد القدـي قبؾ الركبتني رفع  عذ ٓا

 العجـ حديث ضعػ مـ عذ والرد الؼقام عـد القدـي

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]



جقد قمغم اًمٞمدـي   279 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمًٚم

 قمغم ومٝمق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم طملم اًمًجقد ُمـ اًمرومع يمٞمٗمٞم٦م وأُم٤م: »ىمقًمف

 يٌدأ همػمهؿ وقمٜمد ريمٌتٞمف صمؿ يديف يرومع أن اجلٛمٝمقر قمٜمد وم٤معمًتح٥م. أجْم٤م اخلالف

 ش.يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف سمرومع

 أطمدصمٙمؿ أٓ: ي٘مقل يم٤من أنف احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ حلدي٨م اًمث٤مين هذا احلؼ: ىمٚم٧م

 اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا اًمّمالة وىم٧م همػم ذم ومٞمّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ

 .إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا اؾمتقى ريمٕم٦م أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ىمل ٟمص ومٝمذا. ًمف واًمًٞم٤مقش إم» ذم واًمِم٤مومٕمل اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل. اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وسمف إرض قمغم سمٞمديف يٕمتٛمد

 يٗمٕمؾ يم٤من ويمذًمؽ هنض إذا يديف قمغم يٕمتٛمد يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ ورويٜم٤م»

 ش.اًمت٤مسمٕملم ُمـ واطمد وهمػم احلًـ

 سمٞمٜمتف يمام وُمرومققم٤م ُمقىمقوم٤م قمٜمف ضمٞمد سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه قمٛمر اسمـ وطمدي٨م: ىمٚم٧م

 اهلل سم٢مذن ىمري٤ٌم ًمٗمٔمف وي٠ميتش اًمّمالة صٗم٦م» وذم 967 احلدي٨م ِت٧مش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم

 .شمٕم٤ممم

 :ىمٞمس سمـ إزرق يرويف قمٜمف ُمرومققم٤م ص٤مًمح سمًٜمد احلريب إؾمح٤مق أبق ورواه

: وم٘م٤مل ًمف؟ وم٘مٚم٧م. ىم٤مم إذا يديف قمغم يٕمتٛمد: اًمّمالة ذم يٕمجـ قمٛمر اسمـ رأج٧م

 أطمد يذيمره مل - هٜم٤مك ذيمرت يمام - قمزيز طمدي٨م وهق. يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م

 سم٤محلرف ومٜم٘مٚمفش اًمزاد» قمغم اعمٕمٚمؼ هىمف صمؿ واعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ اعمت٘مدُملم اعمخرضملم ُمـ

! وهمػمه هذا شمٕمٚمٞم٘مف  ذم ذًمؽ ُمثؾ ُمـ ًمف ويمؿ يٕمط مل سمام ُمتِمٌٕم٤مش اًمّمٗم٦م» ُمـ اًمقاطمد

 .وإي٤مه اهلل هداٟم٤م

 يٛمٙمـ ٓ إذ. يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف يرومع أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م هذه وٓزم: ىمٚم٧م

 ًمألطم٤مدي٨م اعمٜم٤مؾم٥م هق وهذا. اًمّمٗم٦م هذه قمغم إٓ اًم٘مٞم٤مم قمٜمد إرض قمغم آقمتامد

 اًمٜمٝمل ذم اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م وسمخ٤مص٦م اًمّمالة ذم سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمتِمٌف قمـ اًمٜم٤مهٞم٦م

 ومٞمٜمٌٖمل ُمِم٤مهد هق يمام ريمٌتٞمف قمغم ُمٕمتٛمدا يٜمٝمض وم٢مٟمف اجلٛمؾ يمؼموك اًمؼموك قمـ
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 .ُمٜمّمٗم٤م ومت٠مُمؾ. ًمف خم٤مًمٗم٦م يديف قمغم ُمٕمتٛمدا يٜمٝمض أن ًمٚمٛمّمكم

 ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم وي٠ميت آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمنموقمٞم٦م احلدي٨م هذا وذم

 .شمٕم٤ممم اهلل

 اًمّمالة ذم اًمٜمٝمقض يمٞمٗمٞم٦م ذم ضمزءا اعمٕم٤مسيـ اًمٗمْمالء ًمٌٕمض رأج٧م صمؿ: شمٜمٌٞمف

 :أىمقل أن وي١مؾمٗمٜمل اًمٕمجـ طمدي٨م ومٞمف وٕمػ

 قمغم اعمذهٌل اًمتٕمّم٥م قمـ واًمتجرد اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ قمـ سمٕمٞمدا سمحثف ذم يم٤من ًم٘مد

 قمـ إسمٕم٤مده أو خي٤مًمٗمف ُم٤م وـمل يقاوم٘مف ُم٤م ٟم٘مؾ قمٚمٞمف همٚم٥م وم٢مٟمف سمف، ٟمٔمـ يمٜم٤م ُم٤م ظمالف

 وشمقؾمٕمف ًمف، ٓ قمٚمٞمف طمج٦م ًمٙمقٟمف اًم٘م٤مرئ يٜمتٌف ٓ سمحٞم٨م ٟم٘مٚمف إن ًمف اعمٜم٤مؾم٥م ُمقوٕمف

 وإفمٝم٤مره ي١ميده ُم٤م ٟم٘مد ذم وشم٤ًمهٚمف دًٓمتف ذم واًمتِمٙمٞمؽ وشمِمدده خي٤مًمٗمف ُم٤م ٟم٘مد ذم

 اًم٘مراء أوهؿ واهٞملم ـمري٘ملم ؾمقى ًمف وًمٞمس سمٓمرىمف اًم٘مقي ُمٔمٝمر اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م

 دون قمنمة إمم يقصٚمٝم٤م طمتك أخٗم٤مفمٝم٤م ُمٗمردات ذيمر ذم ضمدا اًمٙمالم يٓمٞمؾ صمؿ مخ٦ًم أهن٤م

 سم٤مإلؿم٤مرة اًمٌح٨م يٓمقل مم٤م ذًمؽ همػم إمم اعمذيمقر، اإلُّي٤مم ذم زي٤مدة ؾمقى شمذيمر وم٤مئدة

 ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ! قمٚمٞمف إُمثٚم٦م ورضب ومٞمف اًمٙمالم سمًط اًمتٕمٚمٞمؼ هذا يتحٛمؾ وٓ إًمٞمف

 :وم٠مىمقل ذيمرشمف مم٤م اًم٘مراء يتٞم٘مـ طمتك سمٕمْمٝم٤م ذيمر

 قمغم دًٓمتف  وقمغم صحتف قمغم مجٞمٕم٤م اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م -0

 سمدًٓمتف ؾمٚمٛمقا  وم٢مهنؿ سمف ي٠مظمذوا مل اًمذيـ طمتك اًمٜمٝمقض قمٜمد اًمٞمديـ قمغم آقمتامد

 ٓسمـش اعمٖمٜمل» اٟمٔمر وؿمٞمخقظمتف ملسو هيلع هللا ىلص ًمًٜمف يم٤من أنف ُمٜمٝمؿ فمٜم٤م سمف يٕمٛمٚمقا  مل ًمٙمٜمٝمؿ

 569/  0 اعم٘مدد ىمداُم٦م

 :06 ص وم٘م٤مل إوائؾ سمف ي٠مت مل سمٌمء ومج٤مء إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗم٤موؾ وأُم٤م

 حيٛمؾ ومٝمق سم٤مًمٞمديـ إرض قمغم سم٤مٓقمتامد سيح همػم اًمّمحٞمح احلدي٨م ومٝمذا»

 ش!اًمٜمٝمقض قمٜمد اًمريمٌتلم قمغم وًمالقمتامد ًمذًمؽ

 قمغم ومٝمٛمقه مجٞمٕم٤م إئٛم٦م أن يٕمٚمؿ وهق ًمدًٓمتف ُمٜمف شمقهٞمٜم٤م قمٜمده ُمـ هذا ي٘مقل

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم هق ومٝمذا شم٘مدم يمام يٕمٛمؾ مل وُمـ ُمٜمٝمؿ سمف قمٛمؾ ُمـ زقمٛمف ظمالف



جقد قمغم اًمٞمدـي   280 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمًٚم

 شم٠مظمذ وهبذا: »احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد 010/  0ش إم» يمت٤مسمف ذم ي٘مقل اًم٘مرر اًمٕمريب

 ُمٕم٤م سمٞمديف إرض قمغم يٕمتٛمد أن اًمّمالة ذم ضمٚمقس أو ؾمجقد ُمـ ىم٤مم ُمـ ومٜم٠مُمر

 ش.ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م

 ذيمر ح٤م اًم٘مدُملم صدور قمغم سم٤مًمٜمٝمقض ي٘مقل اًمذي أمحد اإلُم٤مم هق هذا سمؾ

 آطمتامل سمف يٌٓمؾ سمٚمٗمظ ذيمره 286/  80 صش اسمٜمف ُم٤ًمئؾ» ذم احلقيرث اسمـ طمدي٨م

 ش.ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض ومل ىم٤مم صمؿ ي٘مقم أن ىمٌؾ ضمٚمس: »... وهق اًمث٤مين

ه يٗمٝمؿ ٓ اًمذي هق وهذا  !!اًمٕمجٛم٦م ًمقصم٦م شمداظمٚمف مل أصٞمؾ قمريب يمؾ ؾمقا

 أخٗم٤مفمف ُمـ رء ذم ًمٞمس: »احلقيرث اسمـ طمدي٨م أخٗم٤مظ ظمرج أن سمٕمد ىم٤مل -2

 هذه سم٠من اعمح٘م٘ملم سمٕمض ضمزم وىمد. إرض قمغم سمٞمديف وم٤مقمتٛمد: أيش سمٞمديف: »ًمٗمظ

ه يمام احلدي٨م رواي٤مت ُمـ رء ذم ًمٞم٧ًم اًمٚمٗمٔم٦م  ذيمره ُم٤م قمغم إُمػم اهلل قمٌد اؾمت٘مرأ

 ش.392/  2ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم إًم٤ٌمين

  ُم٤م ُمٜمف ي٠مظمذ وًمٙمٜمف سمتامُمف ؾم٤مىمف أنف ًمق قمٚمٞمف طمج٦م هٜم٤مك ذيمرشمف اًمذي: ىمٚم٧م
 :هٜم٤مك إُمػم يمالم ٟمص هق وهذا! اًم٤ٌمىمل قمـ ويٕمرض يِمتٝمل

ش سمٞمديف: »اًمزي٤مدة هذه أضمد مل وًمٙمٜمل إرض قمغم سمٞمديف واقمتٛمد: اًمِم٤مومٕمل وقمٜمد»

 ش.آقمتامد ُمـ اعمت٤ٌمدر هق ُمٕمٜم٤مه٤م يم٤من وإن همػمه قمٜمد وٓ اًمِم٤مومٕمل قمٜمد

 مجٞمع سمف ىم٤مل اًمذي أظمر اًمٌٕمض وشمرك سمٕمْمف إُمػم يمالم ُمـ أظمذ يمٞمػ ومت٠مُمؾ

 اًمذي اًمث٤مين اطمتامًمف يٜم٘مض ٕنف شمريمف شم٘مدم يمام واعمخ٤مًمٗمقن ُمٜمٝمؿ اعمقاوم٘مقن اًمٕمٚمامء

 اًمٓمريؼ سمف شمٗمرد أنف ُمع واٟم٘مٓم٤مقمف سمْمٕمٗمف 24 ص هق اقمؽمف اًمذي وائؾ سمحدي٨م أجده

 اًمذي قمكم وسمحدي٨م ًمديف اًمٕمنمة أخٗم٤مفمف وسم٘مٞم٦م! قمٜمده اخلٛم٦ًم ـمرىمف دون اًمث٤مين

 ًمٚمِمٝم٤مدة يّمٚمح وٓ وائؾ حلدي٨م ؿم٤مهدا ضمٕمٚمف ًمٙمٜمف سمْمٕمٗمف 29 ص أجْم٤م اقمؽمف

 سمـ اًمرمحـ قمٌد همػم قمٜمف يرو مل اًمٕملم جمٝمقل وهق اًمًقائل زي٤مدا ومٞمف وم٢من وٕمٗمف ًمِمدة

 :ومٞمف اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل وًمذا اًمٜمقوي ىم٤مل يمام اشمٗم٤مىم٤م وٕمٞمػ وهق اًمٙمقذم إؾمح٤مق

 .اعمزقمقم اًمِم٤مهد هذا قمٜمف روى اًمذي وهق اًمْمٕمػ ؿمديد: أيش. ُمؽموك»



 282   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 ذم وائؾ وطمدي٨م اًمتِمٝمد: أي إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ُمـ سم٤مًم٘مٞم٤مم ظم٤مص ومٝمق وأجْم٤م

 :ومٞمف 99 ص وم٘م٤مل قم٤مد وًمٙمٜمف وٕمٗمف ُمع!! اًمًجقد ُمـ اًمٜمٝمقض

 يًٌؼ مل مم٤م وهذاش صحٞمح همػم صحٞمح ُم٤مًمؽ وطمدي٨م سيح صحٞمح طمدي٨م»

 .وي٠ميت شم٘مدم يمام ؿمٓمريف ذم شمٜم٤مىمْمف ُمع اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد ُمـ إًمٞمف

 اًمث٤مين آطمتامل ًمت٠مجٞمد رأج٧م يمام اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م حينم اًمذي اًمقىم٧م ذم -3

 ُم٤م يتج٤مهؾ احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ذمش إرض قمغم آقمتامد» ًمتٗمًػم سمزقمٛمف

 اسمـ سمحدي٨م إول آطمتامل ويت٠مجد: »07 ص ومٞم٘مقل ًمالقمتامد اًمث٤مين آطمتامل يرضمح

 .اًمخ. ..ش وسمٗمٕمٚمف - صح ًمق - اًمٕمجـ ذم قمٛمر

 أنف هٜم٤م واعم٘مّمقد اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف اًمٙمالم وي٠ميت ىمري٤ٌم ًمٗمٔمف شم٘مدم اًمٕمجـ طمدي٨م

 إول آطمتامل ي١ميد ُم٤م قمٛمر اسمـ قمـ اعمرومقع ُمـ صح ومٞمام يقضمد ٓ أنف اًم٘مراء يقهؿ

 ُمقوٕمف قمـ سمٕمٞمدا 38 ص إًمٞمف يِمػم ومٝمق ذًمؽ وُمع سمف قمٚمؿ قمغم وهق ظمالومف واًمقاىمع

 اسمـ اقمتامد ذيمر وم٢مٟمف ُمقىمقف أنف يقهؿ سمؾ ًمٗمٔمف يًقق ٓ ومٝمق هٜم٤م وأُم٤م ًمف اعمٜم٤مؾم٥م

 اقمتامده 035/  2 اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمد: »ىم٤مل صمؿ اًمْمٕمٞمػ اًمٕمٛمري سمرواي٦م يديف قمغم قمٛمر

/  2ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم يمام صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد إؾمٜم٤مده: إًم٤ٌمين ىم٤مل. سمٞمديف إرض قمغم

 ش.392

 ًمدًٓمتف شمِمتٞمت٤م 85 ص اًمٌح٨م قمـ سمٕمٞمدا ؾم٤مىمف سمؾ أجْم٤م هٜم٤م ًمٗمٔمف يًؼ ومل

 ىمٞمس سمـ إزرق رواي٦م ُمـ ًمٗمٔمف وم٢من! احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ حلدي٨م اعم١ميدة اًمٍمحي٦م

 ًمقًمده وم٘مٚم٧م سمٞمديف إرض قمغم اقمتٛمد اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم إذا قمٛمر اسمـ رأج٧م: »ىم٤مل

 ش.يٙمقن هٙمذا وًمٙمـ ٓ: ىم٤مًمقا  اًمٙمؼم؟ ُمـ هذا يٗمٕمؾ ًمٕمٚمف: وجلٚم٤ًمئف

 :قم٘مٌف ىمقزم قمٜمل إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗم٤موؾ ٟم٘مؾ صمؿ

 أن ذم سيحش يٙمقن هٙمذا: »وم٘مقًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م»

 ش.وٕمػ أو ًمًـ وًمٞمس اًمّمالة ًمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من قمٛمر اسمـ

 يٗمٞمد هذا: »سم٘مقًمف قمٜمف وم٠مضم٤مب اًمٕمجـ طمدي٨م ذم سمحثف ِت٧م قمٜمل هذا ٟم٘مؾ



جقد قمغم اًمٞمدـي   283 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمًٚم

 ًمّمالة وصٗمف ذم احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م. .. أوم٤مده ىمد وهذا ومح٥ًم آقمتامد

 وصٗمتف هٞمئتف ذم وًمٙمـ إرض قمغم آقمتامد ُمنموقمٞم٦م ذم ًمٞم٧ًم واعم٠ًمخ٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.اًمٕمجـ

  .إرض قمغم سم٤مًمٞمديـ آقمتامد ُمنموقمٞم٦م: ُم٠ًمخت٤من مه٤م سمغم: وم٠مىمقل

 اًمٜمٝمقض يمٞمٗمٞم٦م ذم: »ضمزئؽ قمٜمقان ِت٧م داظمٚمت٤من ويمٚمت٤ممه٤م هبام اًمٕمجـ وُم٠ًمخ٦م

 ُم٤مًمؽ طمدي٨م هد ذم صٗمح٤مت ح٤م ضمزئؽ» ُمـ شمًقد مل ذاك وًمقٓش اًمّمالة ذم

 آقمتامد أطمده٤م وذم اًمٕمنمة وأخٗم٤مفمف قمٜمدك اخلٛم٦ًم وـمرىمف وائؾ وطمدي٨م وأخٗم٤مفمف

 ذم سم٤مًمِمؽ اًمتٍميح قمغم محٚمؽ مم٤م ُم٤مًمؽ حلدي٨م ظمالوم٤م واًمٗمخذيـ اًمريمٌتلم قمغم

 رضمٕم٧م ىمد أن٧م ومٝم٤م قمٜمؽ ٟم٘مٚمف شم٘مدم يمام اًمٞمديـ قمغم آقمتامد قمغم ُم٤مًمؽ طمدي٨م دًٓم٦م

 قمغم آقمتامد قمغم ُم٤مًمؽ طمدي٨م سمدًٓم٦م آقمؽماف إمم شمدري ٓ أو شمدري طمٞم٨م ُمـ

 اسمـ أن ذم سيح سم٠منف ىمقًمٜم٤م وأىمررت هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمثؾ ذًمؽ ذم وأنف اًمٞمديـ

 أخٝمٛمؽ اًمذي هلل وم٤محلٛمد وٕمػ أو ًمًـ وًمٞمس ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من قمٛمر

 !اجلٝمٞمد واجلٝمد اًمتِمٙمٞمؽ سمٕمد اًمّمقاب إمم اًمرضمقع

سمف قمغم اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ صم٧ٌم هؾ وًمٙمـ  إًمٞمف؟ اهلل ووم٘مف أن سمٕمد صقا

 اوٓمرارا ذًمؽ ومٕمؾ قمٛمر اسمـ سم٠من اًم٘مقل إمم سمٕمد ومٞمام رضمع ًم٘مد: أىمقل أن ي١مؾمٗمٜمل

 اسمـ وًمد ؿمٝم٤مدة ُمـ شم٘مدم يمام ىمٌؾ ُمـ أىمره يم٤من ُم٤م وم٠منٙمر 92و 72 ص ًمِمٞمخقظمتف

 .اعمًتٕم٤من واهللش. يٙمقن هٙمذا وًمٙمـ اًمٙمؼم ُمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ مل أنف: »وضمٚم٤ًمئف قمٛمر

 قمغم ُم٤مًمؽ طمدي٨م دًٓم٦م قمغم سم٤مًمث٤ٌمت - خمٚمّملم - اعم١مًمػ ٟمٓم٤مًم٥م ومٜمحـ ًمذًمؽ

 ذم يمام اًمًٜم٦م ٕنف وإٟمام يمؼم أو وٕمػ أو ًمٕمجز يٙمـ مل ذًمؽ وأن اًمٞمديـ قمغم آقمتامد

 ـمريؼ قمغم ًمف وىمٗم٧م أنٜمل وسمخ٤مص٦م دًٓمتف وصح٦م سمّمحتف أىمر اًمذي قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 :ىم٤مل ىمٞمس سمـ إزرق قمـ أظمرى

 اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل هذا؟ ُم٤م: وم٘مٚم٧م ىم٤مم إذا يٕمتٛمد اًمّمالة ذم قمٛمر اسمـ رأج٧م

 .يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص



 284   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 . سمؽمىمٞمٛمل – 3489ش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه

 يدع ٓ سمٞم٤مٟم٤م إي٤مه شمْمٕمٞمٗمف ذم ظمٓم٠مه ٟمٌلم ومٜمحـ اًمٕمجـ ذم أظمر طمديثف وأُم٤م

 :سمٕمٚمتلم أقمٚمف ىمد وم٢مٟمف ظمٓمئف ذم ؿمٙم٤م اًمٗمـ هبذا ًمٕم٤مرف

 .سمٙمػم سمـ يقٟمس: إومم

 .اًمٕمٌز قمٛمران سمـ اهلٞمثؿ: وإظمرى

 وٟم٘مؾ ودمرحي٤م شمقصمٞم٘م٤م يقٟمس ذم اًمٕمٚمامء سم٤مظمتالف ومٞمٝم٤م ومتٛمًؽ إومم اًمٕمٚم٦م أُم٤م

 :طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمقل ُمٜمٝم٤م واقمتٛمد ذًمؽ ذم أىمقاهلؿ

 ش.خيٓمئ صدوق»

 شم٘مٚمٞمدا إئٛم٦م ُمـ اعمقصم٘ملم أىمقال قمـ وأقمرض يت٤مسمع مل إن وٕمٞمػ أنف ُمٜمف وومٝمؿ

 .طمجر ٓسمـ ُمٜمف

 وصم٘مـــــف: »ىمـــــ٤مل أنـــــف قمـــــدي اسمــــــ قمــــــ طمٙمـــــك أن سمٕمـــــد ىمـــــ٤مل أنـــــف أُمـــــره ُمــــــ واًمٕمجٞمـــــ٥م

 ش. ..ش.اًمٕمؼم» وش اًمٗمتح» وُم٘مدُم٦مش اعمٞمزان» واٟمٔمر: »ىم٤مل...ش  إئٛم٦م

 ش!احلدي٨م طمًـ وهق: »اًمذهٌل ي٘مقلش اعمٞمزان» ُمـ شمرمجتف ظم٤ممت٦م ذم وإذا ومٜمٔمرٟم٤م

 !قمٚمٞمف؟ إطم٤مًمتف ذم ىمّمد ومامذا فم٤مهر هق يمام ًمف ٓ قمٚمٞمف طمج٦م ومٝمذا

 ش.اًمّمدق حمٚمف: طم٤مشمؿ أبق وىم٤مل ومٞمف خمتٚمػش: »اعم٘مدُم٦م» ذم احل٤مومظ وي٘مقل

 ذم احلدي٨م طمًـ أنف يٕمٜمل اًمّمدق وحمٚمف ومٞمف خمتٚمٗم٤م يمقٟمف وم٢من ىمٌٚمف يم٤مًمذي وهذا

 ُمٜمٝم٤م حييين يمثػمة ًمف أطم٤مدي٨م قمـ ؾمٙم٧م احل٤مومظ أن ذًمؽ وي١ميد اعمّمٓمٚمح قمٚمؿ

  ش.اًمٗمتح» ذم قمٜمف ؾمٙم٧م وم٢مٟمف سم٤مًمرـم٥م اًم٘مئ٤مء أيمؾ ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 ش!!ضمزئف» ُمـ 27 ص ذيمر يمام احل٤مومظ سمًٙمقت حيت٩م واعم١مًمػ 573/  9

 ش.صدوق: »ُمٕملم اسمـ ىمقل ومٞمف يتٌٜمك سم٤مًمذهٌل وم٢مذا اًمٕمؼم إمم رضمٕم٧م صمؿ

 اًمذهٌل أورده ذًمؽ أضمؾ وُمـ احلدي٨م طمًـ أنف أي اعمت٘مدم سم٤معمٕمٜمك أجْم٤م وهق
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: ومٞمف وىم٤مل 383/  092 صش اًمرد يقضم٥م ٓ سمام ومٞمٝمؿ اعمتٙمٚمؿ اًمرواة ُمٕمروم٦م» يمت٤مسمف ذم

 ش.اًمًٚمٓم٤من يتٌع ُمرضمئ: ُمٕملم اسمـ ىم٤مل صدوق»

 قمغم وشمردده إلرضم٤مئف وإٟمام وروايتف صدىمف ذم ـمٕمٜم٤م ومٚمٞمس ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م أن إمم يِمػم

 أؿم٤مر وىمدش اعمّمٓمٚمح» ذم ُمٕمروف هق يمام طمديثف قمغم سمف يٓمٕمـ ٓ مم٤م وذًمؽ اًمًٚمٓم٤من

 ومال احلدي٨م ذم أُم٤م: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف؟ يٜمٙمر رء أي: قمٜمف ؾمئؾ طملم زرقم٦م أبق ذًمؽ إمم

 ش.أقمٚمٛمف

 اًمٜم٘مقل ُمـ ؿمٞمئ٤م يًتٗمد مل - وقمٜمف قمٜم٤م اهلل قمٗم٤م - اعم١مًمػ أن: واخلالص٦م

 اظمتٞم٤مره وضمف سملم هق وٓ هذا سمٙمػم سمـ يقٟمس ذم إئٛم٦م قمـ ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اعمتْم٤مرسم٦م

 ًمٞمسش خيٓمئ صدوق: »ومٞمف ىمقًمف أن قمغمش اًمت٘مري٥م» ذم طمجر ٓسمـ شم٘مٚمٞمدا إي٤مه شمْمٕمٞمٗمف

 طمدي٨م حيًـ ُم٤م يمثػما  أنف واًمتتٌع سم٤معمامرؾم٦م ٟمٕمرف وم٢مٟمٜم٤م سمف ًمٚمراوي شمْمٕمٞمٗمف ذم ٟمّم٤م

 قمغم يم٤من أنف ومٚمق ًمذًمؽ ص٤مًمح ُمث٤مل قم٤مئِم٦م وطمدي٨م اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمثؾ ومٞمف ىم٤مل ُمـ

ش اًمتٕمديؾ قمغم ُم٘مدم اجلرح: »ُمثال ي٘مقل يم٠من اظمتٞم٤مره وضمف ًمٌلم اعمّمٓمٚمح سمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م

 أؿم٤مر وىمد وضم٤مرطم٤م ُمٗمنا  يم٤من إذا سمام ُم٘مٞمد هق سمؾ إـمالىمف قمغم ًمٞمس هذا: ومٞم٘م٤مل

 أُّي٤م هذا ومت٠مُمؾ ييه ٓ سمف ضمرح ُم٤م أنش اعمٕمروم٦م» قمـ اعمٜم٘مقًم٦م يمٚمٛمتف ذم اًمذهٌل

 قمٚمؿ قمـ ُمٜمف ذًمؽ  يّمدر مل وأنف ًمٞمقٟمس شمْمٕمٞمٗمف ذم اًمرضمؾ ظمٓم٠م ًمؽ يتٌلم اًم٘م٤مرئ

 .اًمنميػ اًمٕمٚمؿ هبذا وُمٕمروم٦م

 :وهل اًمث٤مٟمٞم٦م قمٚمتف قمغم اًمرد ذم ي٠ميت ومٞمام ؾم٠مذيمره ُم٤م ذًمؽ ًمؽ وي١ميمد

 .اًمٕمٌز قمٛمران سمـ اهلٞمثؿ: قمٜمده إظمرى اًمٕمٚم٦م

 - أطمٞم٤مٟم٤م واؾمتٓمرد شمذيمر وم٤مئدة دون صٗمح٤مت قمنم طمقهل٤م ص٤مطمٌٜم٤م ؾمقد ًم٘مد

 .اعمزقمقُم٦م سم٤مًمٕمٚم٦م هل٤م قمالىم٦م ٓ أُمقر ذيمر ذم -ش ضمزئف» ذم يمٕم٤مدشمف

 قمٜمده احل٤مل جمٝمقل ومٝمق مخ٦ًم قمٜمف روى هذا اهلٞمثؿ أن ومٞمٝم٤م يمالُمف وظمالص٦م

 .ُم١مًمٗم٤ميت سمٕمض ُمـ أظمذه أورده ُم٤م وضمؾ

 وًمق اًمراوي شمقصمٞمؼ ذم طم٤ٌمن اسمـ ُمًٚمؽ ٟم٘مد ذمش اًمٚم٤ًمن» ذم احل٤مومظ يمالم ذيمر صمؿ
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 وًمٙمٜمف طمؼ وهذا. يمتٌل ُمـ ُمقاوع ُمـ ذًمؽ ُمثؾ قمٜمل ٟم٘مؾ صمؿ واطمد، إٓ قمٜمف يرو مل

 ذم ؾمٚمٙمتف ُم٤م وسملم اعمٜمت٘مد اعمًٚمؽ هذا سملم يٗمرق أن اًمٕمٚمؿ هبذا قمٝمده حلداصم٦م يًتٓمع مل

 هلؿ ًمٞمٌلم ُمثال ًمٚم٘مراء وىمدم. قمٜمف اخلٛم٦ًم اًمث٘م٤مت ًمرواي٦م هذا اهلٞمثؿ طمدي٨م شم٘مقي٦م

 سمٜمٙم٤مرشمف طمٙمٛم٧م وأين اًم٘مْم٤مء ذم ُمٕم٤مذ طمدي٨م اعمج٤مل هذا ذم - سمزقمٛمف - شمٜم٤مىميض

 ُمـ يمؾ أن يتقهؿ ومٝمق. إي٤مه طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ ُمع قمٛمرو سمـ احل٤مرث ضمٝم٤مًم٦م ُمٜمٝم٤م سم٠مُمقر

 محٚمف اًمذي وظمٓم١مه ظمٚمٓمف يٙمٛمـ وهٜم٤م. طم٤مٓ وإُم٤م قمٞمٜم٤م إُم٤م جمٝمقل ومٝمق طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف

 .اعمذيمقر ُمًٚمٙمف ذم طم٤ٌمن اسمـ ضم٤مري٧م سم٠منٜمل 56 ص اًم٘مقل قمغم

 أىمقال ُمـ سمف رُم٤مين ومٞمام وظمٓمئف ُمًٚمٙمل صقاب قمغم اًمداًم٦م اًمِمقاهد أىمدم وأن

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ

 قمٜمف روى. .. اًمّمدق حمٚمف: »اًمزسم٤مدي اخلػم سمـ ُم٤مًمؽ شمرمج٦م ذم اًمذهٌل ىم٤مل - 0

 مل ممـ هق: اًم٘مٓم٤من اسمـ ىم٤مل. ورؿمديـ احل٤ٌمب سمـ وزيد وه٥م واسمـ ذيح سمـ طمٞمقة

 ُمـ يم٤من ُمـ أن قمغم واجلٛمٝمقر. .. صم٘م٦م أنف قمغم أطمد ٟمص ُم٤م أنف يريد. .. قمداًمتف شمث٧ٌم

 قمغم وأىمره  شصحٞمح طمديثف أن قمٚمٞمف يٜمٙمر سمام ي٠مت ومل مج٤مقم٦م قمٜمف روى ىمد اعمِم٤ميخ

 وذم 461/  7ش طم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت» ذم أنف يذيمرا  أن ووم٤مهتامش اًمٚم٤ًمن» ذم اًم٘م٤مقمدة هذه

 يم٤من ُمٜمٝم٤م اًمتل - اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم وسمٜم٤مء! هذا قمٛمران سمـ يم٤مهلٞمثؿش اًمت٤مسمٕملم أت٤ٌمع»

 ذم احلٗم٤مظ ُمـ وهمػممه٤م واًمٕمً٘مالين اًمذهٌل ضمرى - احلدي٨م شمّمحٞمح ذم اٟمٓمالىمٜم٤م

 سمـ أمحد شمرمج٦م ُمثال وم٤مٟمٔمر ُمٓمٚم٘م٤م شمقصمٞم٘مٝمؿ إمم يًٌ٘مقا  مل اًمذيـ اًمرواة سمٕمض شمقصمٞمؼ

 .ًمٚمٕمً٘مالينش اًمتٝمذي٥م» و ًمٚمذهٌلش اًمٙم٤مؿمػ» ذم أُمكم قمٌدة

 حمٚمف: »وشم٤مرةش صدوق: »شم٤مرة ومٞمٝمؿ ىم٤مًمقا  سمؾ وأىمروه طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مٝمؿ اًمذيـ وأُم٤م

 قمنمة أن وم٠مذيمر سم٤معمئ٤مت ومٝمؿ ُمٕمروف هق يمام اًمتٕمديؾ أخٗم٤مظ ُمـ وهلش اًمّمدق

 قمغم اًم٘مراء ًمٞمٙمقنش اًمتٝمذي٥م هتذي٥م» ُمـ اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم إًمػ طمرف ُمـ ُمٜمٝمؿ

 :إُمر ُمـ سمٞمٜم٦م

 .اجلحدري صم٤مسم٧م سمـ أمحد - 0

 .اًمٌٍمي حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ أمحد - 2
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 .اًمٞم٤مُمل ُمٍمف سمـ أمحد - 3

 .اجلٛمحل احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ - 4

 .إؾمدي اهلل قمٌد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ - 5

 .اهلل قمٌد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ - 6

 .اًمًقاق داود سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق - 7

 .اًم٤ٌمًمز إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ - 8

 .اًمزرىمل احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد سمـ إؾمامقمٞمؾ - 9

 .اهلٛمداين ؾمٕمٞمد سمـ إؾمقد - 01

 قم٤ٌمريت ُمـ آٟمٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م احل٤مومظ ومٞمٝمؿ وىم٤مل. وم٘مط طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مٝمؿ ه١مٓء يمؾ

  .أُمث٤مهلؿ ُمـ همػمهؿ وذم سمٕمْمٝمؿ ذم احلٗم٤مظ ُمـ همػمه ذًمؽ ذم وواوم٘مف اًمتقصمٞمؼ

 اًمقاطمد قمٜمف روى ممـ طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مٝمؿ ممـ همػمهؿ ذم ي٘مقل أن قم٤مدشمف وُمـ

 ش.ُم٘مٌقل: »أوش ُمًتقر: »وآصمٜم٤من

 قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ سمٕمض ي٤ٌمدر أن أظمِم٤مه ُم٤م وم٠مظمِمك. آظمر ُمقوع ذم طم٘م٘متف يمام

 ىم٤مل يمام اعمجٝمقًملم شمقصمٞمؼ ذم شم٤ًمهٚمف ذم طم٤ٌمن اسمـ ضم٤مرى ىمد احل٤مومظ إن: اًم٘مقل إمم

 سملم اًمٗمرق - شم٘مٚمٞمدا وًمق - يٕمرف ٓ ٕنفش اًمًٓمقر هذه يم٤مشم٥م ذم اجلزء» ُم١مًمػ ُمثٚمف

 وهق اعمذيمقر اًمتٗمريؼ وضمف يدرك مل قمرومف إن وطمده طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مٝمؿ ممـ وآظمر راو

 اعم١مًمػ وٟم٘مٚمف اًمٕمجـ طمدي٨م راوي قمٛمران سمـ اهلٞمثؿ شم٘مقي٦م ذم إًمٞمف أذت يمٜم٧م ُم٤م

 .58 ص سم٘مقًمفش ضمزئف» ذم إًمٞمف اعمِم٤مر

 ش.حلديثف اًمٜمٗمس ٓـمٛمئٜم٤من ؾم٤ٌٌم قمٜمف اخلٛم٦ًم أوئلؽ رواي٦م ضمٕمؾ إٟمف»

 ش!!اًمرؤي٤م ذم يم٤مًمِم٠من سم٤مًمقضمدان شمّمحح ٓ وإطم٤مدي٨م: »سم٘مقًمف رده صمؿ

 - ىم٤مل يمام - اًمقضمدان سمٛمجرد احلدي٨م أصحح مل وم٢مين - اهلل ؾم٤محمف - ىم٤مل يمذا

 ذم أخػ ُمـ مجٞمع قمغم وم٤مت اًمذي وإؾمٜم٤مده احلدي٨م أصؾ قمـ اًمدىمٞمؼ سم٤مًمٌح٨م وإٟمام
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 ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م رواشمف طم٤مل وذم 40و 41 ص اعم١مًمػ سمف اقمؽمف يمام إطم٤مدي٨م ختري٩م

 يدل يمام سمف اًمٔمـ وطمًـ حلديثف آـمٛمئٜم٤من اًمٜمٗمس ذم ىم٤مم طمتك قمٜمف واًمرواة اهلٞمثؿ

 ُمـ ىمقل وضمف ُمٌٞمٜم٤م» شمرد وُمـ روايتف شم٘مٌؾ ُمـ» سمح٨م ذم اًمًخ٤موي احل٤مومظ ىمقل قمٚمٞمف

 اًمٔمـ طمًـ قمغم شمٌٜمك إظم٤ٌمر ٕن: »299 - 298/  0 اًمٕمداًم٦م جمٝمقل رواي٦م ىمٌؾ

 ش.سم٤مًمراوي

  يٜمٙمر ُم٤م قمٜمف روايتٝمؿ ذم ئمٝمر ومل قمٜمف اًمث٘م٤مت اًمرواة يمثر إذا ؾمٞمام وٓ: ىمٚم٧م
 اًمِمخص قمـ اًمث٘م٤مت رواي٦م ويمثرة: »اًمًخ٤موي ىم٤مل اهلٞمثؿ ذم اًمِم٠من هق يمام قمٚمٞمف

 ش.سمف اًمٔمـ طمًـ شم٘مقي

 اسمـ سمتقصمٞم٘مٝمؿ شمٗمرد ممـ هؿ ذيمر ؾمٌؼ عمـ واحل٤مومظ اًمذهٌل شمقصمٞمؼ وضمف هق ومٝمذا

 ش!!صم٘م٤مشمف» ُمـ همػمهؿ يقصم٘مقن ٓ أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وهؿ طم٤ٌمن

 اسمـ وصم٘مٝمؿ ُمـ ذم ٟمٗمٞمس يمالم اًمٙمقصمري قمغم رده ذم اًمٞمامين اعمٕمٚمٛمل وًمٚمٕمالُم٦م

 ؿم٤مء ومٛمـ ُمٜمٝم٤م إظمػمة إٓ ًمديف ُمٕمتٛمدة يمٚمٝم٤م درضم٤مت مخس قمغم وأهنؿ طم٤ٌمن

 .438 – 437/  0 قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مل ُمعش اًمتٜمٙمٞمؾ» ذم إًمٞمف رضمع اًمتٗمّمٞمؾ

 قمٛمر اسمـ حلدي٨م شمْمٕمٞمٗمف ذم فم٤مهرا  ظمٓم٠م أظمٓم٠مش اجلزء» ص٤مطم٥م أن اًم٘مقل ومجٚم٦م

 شمٗمّمٞمؾ يٕمرف ومل طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ ذم ىمٞمؾ ُم٤م سمٕمض قمغم ومٞمف اقمتٛمد ٕنف اًمٕمجـ ذم

 ٟم٘مقل وقمغم واًمٕمً٘مالين يم٤مًمذهٌل احلٗم٤مظ قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى ًمذيا ذًمؽ ذم اًم٘مقل

 !ُمٜمٝم٤م ًمٚمحدي٨م شمْمٕمٞمٗمف يٜم٤مؾم٥م ُم٤م قمغم سم٤مقمتامده إٓ ُمٜمٝم٤م خمرضم٤م ًمف جيد مل ُمتٜم٤مىمْم٦م

 ذم صمٌقشمف ُمع اًمٜمٝمقض قمٜمد اًمٞمديـ قمغم آقمتامد ؾمٜمٞم٦م ذم شمِمٙمٞمٙمف ُمٜمف وأومحش

 اًمٞمديـ قمغم سم٤مٓقمتامد اًمتٍميح أطمدمه٤م ذم اًمٕمجـ طمدي٨م همػم ُمرومققملم طمديثلم

 .وي١ميده اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمف يٚمت٘مل وأظمر

 ٕىمقال اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ومٞمف ُم٤م وإفمٝم٤مر شمٗمّمٞمٚمٞم٤مش اجلزء» ٟم٘مد جم٤مل وم٢من وسمٕمد

 إىمقال سمٌٕمض واؾمتِمٝم٤مده احلدي٨م ُمـ يّمح ٓ ُم٤م وشم٘مقيتف وأصقهلؿ اًمٕمٚمامء

 ضمدا واؾمع جم٤مل ومٞمٝم٤م واًمتٝمقيؾ إُمقر سمٕمض ذم وُم٤ٌمًمٖمتف ُمقوٕمٝم٤م همػم ذم وووٕمٝم٤م

 سم٤مدرت إج٤مم ُمـ ي٠ميت ومٞمام وضمدشمف وم٢من أن أضمده ٓ ُم٤م اًمقىم٧م ُمـ ذًمؽ سمٞم٤من يتٓمٚم٥م



جقد قمغم اًمٞمدـي   289 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمًٚم

 .اًمتٙمالن وقمٚمٞمف اعمًتٕم٤من هق شمٕم٤ممم واهلل ظم٤مص يمت٤مب ذم سمٞم٤مٟمف إمم

 ([096) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 لؾسجقد الـزول يف القديـ تؼديؿ

 .اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ قمغم اًمًجقد طمٙمؿ ؾمٞمدي ي٤م اًم٤ٌمرطم٦م سمٞمَّٜم٧َْم  :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اًمداسم٦م وسملم سمٞمٜمٜم٤م شمٗمري٘م٤مً  :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اجلٛمع ذًمؽ ُمـ وذيمرت :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 ُمٜمًقخ، احلٙمؿ سم٠من ىمٚم٧م وًمٙمٜمٜمل اًمدًمٞمؾ أؾمتحي آٟمذاك يٙمـ ومل :مداخؾة

 .ًمٚمٛمراضمع اًمرضمقع ومٌٕمد

 .سمٌمء شم٠ميت ٓ ؾمقف: الشقخ

 .ؾمٞمدي ي٤م :مداخؾة

 .ًمؽ ؾم٤مُمع أن٤م: الشقخ

 .أيت وضمدٟم٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .أدًم٦م ُمٜمؽ اهلل ؿم٤مء إن وٟمريد اهلل ؿم٤مء إن اعم٠ًمخ٦م ٟم٘مرأ  :مداخؾة

 رأجؽ؟ ُم٤م وراءك، ُمـ جيٚمس طمتك ضمٚم٧ًم ًمق. ظمػم اهلل ضمزاك: الشقخ

 .شمًٛمع أضمؾ ُمـ وىمٗم٧م أن٤م يٕمٜمل، شمًٛمع أضمؾ ُمـ أن٤م :مداخؾة
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 .ؾمٛمع ًمؽ يمكم أن٤م: الشقخ

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :مداخؾة

 .حيٗمٔمؽ اهلل: الشقخ

 .شم٘مقل وم٤معم٠ًمخ٦م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اًمًجقد ذم اًمٞمديـ قمغم آقمتامد :مداخؾة

 . ٟمٕمؿ: الشقخ

 .اهلل ؿم٤مء إن ُمقضمقد واًمدًمٞمؾ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 سملم يده يْمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سم٤مًمْمؿ ورد طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذم :مداخؾة

 .ريمع إذا ريمٌتٞمف

 ُم٤مذا؟ يْمع يم٤من يديف؟ سملم يمٞمػ: الشقخ

 .يده :مداخؾة

 ريمٌتٞمف؟ سملم: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ريمٌتٞمف؟ سملم يمٞمػ: الشقخ

 .احلدي٨م ورد هٙمذا :مداخؾة

 ُم٤مذا؟ ُمٕمٜم٤مه٤م ريمٌتٞمف ذم يديف سملم ُمٕم٘مقل، ُمش: الشقخ

 . اعم٠ًمخ٦م أىمرأ  يٕمٜمل أن٤م ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ. ُمٕمؽمو٦م مجٚم٦م هذا يٕمٜمل. ـمٞم٥م: الشقخ
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 واًمٜم٤ًمئل ُمًٜمده ذم أمحد واإلُم٤مم داود أبق ؾمٜمـ ذم وارد احلدي٨م وهذا :مداخؾة

 .يمذًمؽ ؾمٜمٜمف ذم واًمدارىمٓمٜمل ؾمٜمٜمف ذم واًمؽمُمذي ُمًتدريمف ذم واحل٤ميمؿ ؾمٜمٜمف ذم

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .احلدي٨م هذا أوردوا :مداخؾة

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك سم٤معمقوقع احلدي٨م قمالىم٦م ُم٤م: الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اهلل ؿم٤مء إن ًمؽ أيمٛمؾ :مداخؾة

 . اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم ٟمًٝمر ٟمريد ُم٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ًمف ًمٞمس وح٤م ُم٤مًمٜم٤م: الشقخ

 . ... ٓ ٓ :مداخؾة

 قمالىم٦م ًمف ًمٞمس احلدي٨م هذا دام ُم٤م قمٚمٞمؽ، أومٝمؿ. زم اؾمٛمح زم، اؾمٛمح: الشقخ

 .قمالىم٦م ًمف اًمذي احلدي٨م ه٤مت وم٠من٧م أُمس سمٛمقوقع

 .اهلل ؿم٤مء إن. ... قمالىم٦م هق ٓ، :مداخؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك[ اخلالص٦م] أقمٓمٞمٜم٤م أظمل، ي٤م: الشقخ

 رأج٧م: »ىم٤مل وقمٜمف. اهلل ؿم٤مء إن ؾمٓمريـ يٕمٜمل سمس ًمؽ أيمٛمؾ ظمٚمٞمٜمل :مداخؾة

 هذاش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف رومع هنض وإذا يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف ووع ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ريض وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد ىم٤مل. واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم وارد يمذًمؽ

يَم٥م، ُأُمرٟم٤م صمؿ ذًمؽ ٟمٗمٕمؾ يمٜم٤م: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل يَم٥م ىمٌؾ اًمٞمديـ ٟمْمع يمٜم٤م: أي سم٤مًمرُّ  اًمرُّ

يَم٥م سمقوع وأُمرٟم٤م ذًمؽ قمـ ومٜمٝمٞمٜم٤م  ذًمؽ قمغم ومٞمٙمقن. ًمٚمدواب خم٤مًمٗم٦م اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمرُّ

 وهذا اًمث٤مين، ؾمٕمد طمدي٨م ويٕمْمده اًمث٤مين، ًمٚمحدي٨م ٟم٤مؾمخ إول وائؾ طمدي٨م أن

  رأجٙمؿ؟ ومام اًمِم٤مومٕمل، ًمإلُم٤مم وقمنميـ شمًٕم٦م اًمّمٗمح٦م ذم اًمرؾم٤مًم٦م ذم وارد يمذًمؽ

 قمغم اًمرد ًمًٛمٕم٧م أُمس طم٤مرضاً  ُمٕمٜم٤م يمٜم٧م ًمق ومٞمؽ اهلل سم٤مرك رأجل: الشقخ

 أُمس؟ ؾم٤مئؾ يمٜم٧م وأن٧م إول، طمديثؽ

 . ... ؾمٛمٕم٧م أن٤م. ... :مداخؾة
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 وأن٧م؟: الشقخ

 .ٓ ٓ :مداخؾة

 . اًم٤ًمئؾ يم٤من هق هذا ضم٤مرك ضم٤مرك،. ؿمٞمخ ي٤م أن٧م ُمش ٓ، ٓ: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 طمدي٨م هذا طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م إول، طمديثؽ قمـ أضم٧ٌم وم٠من٤م: الشقخ

 ٓ: اًمٜم٤مس قمٜمد ىمدوة شمٙمقن وىمد ُمٜمل ٟمّمٞمح٦م ظمذه٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك وأن٧م وٕمٞمػ،

 وقمٞمد حل٘مف وإٓ صحتف، ُمـ يتث٧ٌم أن سمٕمد إٓ اًمٜم٤مس إمم طمديث٤مً  يٜم٘مؾ أن عمًٚمؿ جيقز

 ًمؽ وم٠من٤م وًمذًمؽش اًمٜم٤مر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ  أىمؾ مل ُم٤م قمكم ىم٤مل ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 رؾمقل ىم٤مل: وشم٘مقل طمديث٤مً  شمروي أن طمذاري صمؿ طمذاري صمؿ طمذاري أُملم، ٟم٤مصح

 احلدي٨م، هذا سمّمح٦م قمٚمؿ قمغم ًم٧ًم وأن٧م اهلل رؾمقل ومٕمؾ اهلل، رؾمقل أُمر اهلل،

 احلدي٨م قمٚمؿ أن قمروم٧م سمحْمقرك ذومتٜم٤م ىمد يمٜم٧م اًمذي اًم٘مري٥م إُمس ذم وًمٕمٚمؽ

. آظمره إمم ظم٤مص، قمٚمؿ ًمف صحٞمح همػم أو صحٞمح هؾ احلدي٨م ُمٕمروم٦م وأن رضم٤مل، ًمف

 رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل أن ُم٤م يمت٤مب ذم طمديث٤مً  رأى ُم٤م جمرد أنف عمثٚمؽ يٜمٌٖمل ومام وًمذًمؽ

٤َم َي٤م: » اًمٙمريٛم٦م أي٦م أوًٓ  شمٕمٚمؿ ٕنؽ يتث٧ٌم، أن سمٕمد إٓ. ٓ اهلل، رؾمقل أُمر اهلل،  َأُّيُّ

ـَ  ِذي ٢ٌَمٍ  وَم٤مؾِمٌؼ  ضَم٤مَءيُمؿْ  إِنْ  آَُمٜمُقا  اًمَّ ٌَٞمَّٜمُقا  سمِٜمَ  وهذاش ومتثٌتقا : »ىمراءة وذم[ 6:احلجراتش] وَمَت

 ٓ، اًمٗم٤مؾم٘ملم أو سم٤معمٜم٤موم٘ملم سمس ظم٤مص٦م أي٦م هذه أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ئمـ يمام ًمٞمس

 سمد ٓ يٜم٘مٚمف، أن يريد صمؿ يًٛمٕمف أن اإلٟم٤ًمن يريد ُم٤م يمؾ ذم واًمتح٘مؼ اًمتث٧ٌم ُمٌدأ هذا

 اعمٖمػمة قمـ صحٞمحف ُم٘مدُم٦م ذمش ُمًٚمؿ» اإلُم٤مم رواه ُم٤م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ. اًمتث٧ٌم ُمـ

 حيدث أن يمذسم٤مً  اعمرء يمٗمك: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ؿمٕم٦ٌم سمـ

ث أن اًمٙمذب ُمـ اعمرء سمح٥ًم: »ًمٗمظ وذمش ؾمٛمع ُم٤م سمٙمؾ  هذهش ؾمٛمع ُم٤م سمٙمؾ ُيـحدِّ

 .إطم٤مدي٨م ُمـ ذيمرت قمامَّ  ًمٚمجقاب يمٛم٘مدُم٦م ٟمّمٞمح٦م

 أن اعمقضمقد هذا أظم٤مٟم٤م وًمٕمؾ أُمس، ذيمرشمف وم٘مد وائؾ طمدي٨م قمـ اجلقاب أُم٤م

 أووح ومٞمٙمقن ُمقضمقداً  اًمنميط يم٤من إذا أدري وُم٤م ىمٚم٧م أنٜمل يذيمر هلل واحلٛمد ُمٕمٜم٤م

م يمام اجلقاب أن اًمنميط، يًٛمع أن  اؾمٛمف رضمؾ ومٞمف طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ؾمٚمٗم٤ًم، ىُمدِّ



جقد قمغم اًمٞمدـي   293 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمًٚم

 .آظمره إمم وم٤موالً  ىم٤موٞم٤مً  يم٤من هذا أن وذيمرتش اًم٘م٤ميض اهلل قمٌد سمـ ذيؽ»

 سم٤مُٕمس هذا ىمٚم٧م –ش طمجر اسمـ» احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ احلٗمظ، وٕمٞمػ يم٤من ًمٙمـ

 .سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: ىم٤ملش اًمتٝمذي٥م شم٘مري٥م» يمت٤مسمف ذم ذيمره ح٤م – اًم٘مري٥م

 .أوًٓ  هذا وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده هذا آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف أن٧م اًمذي طمجر سمـ وائؾ ومحدي٨م

 إُمس ذم ًمف أتٕمرض ومل أذيمره مل أن٤م وهذا – وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م أُم٤م

 سمٕمض رواه اًمذي اًمّمحٞمح ؾمٕمد طمدي٨م إؾمٜم٤مده، وإٟمام يّمح ٓ أجْم٤مً  هذا – اًم٘مري٥م

 يْمٕمقن يم٤مٟمقا  ُي١ْمَُمرون يم٤مٟمقا  أهنؿ وهمػمهش ظمزيٛم٦م يم٤مسمـ» اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م رواة

ٝمؿ يَم٥م قمغم سمقوٕمٝم٤م وم٠مُمروا ُريَمٌٝمؿ سملم أيمٗمَّ  .اًمرُّ

 طمدي٨م اًمٜم٤مؾمخ قمغم اظمتٚمط أفمـ إول احلدي٨م أن اؾمتٖمرسم٧م أن٤م وًمذًمؽ

 سم٤مًمتٓمٌٞمؼ، هذا ويًٛمك ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم ُم٤م وهذا ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا  ومٝمؿ سمحدي٨م،

 هٙمذا يريمع أن ومٌديؾ يّمكم يم٤من طمٞمٜمام إُمر أول ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من: أي

 اًمريم٥م، قمغم إيمػ سمقوع وم٠مُمروا رايمع، وهق ريمٌتٞمف سملم ويْمع هٙمذا يٓمٌؼ يم٤من

 .اًمّمحٞمح قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م هق هذا

 سمف ُيـحت٩م ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمذا اًمًجقد قمٜمد إجدي سمقوع أُمروا أهنؿ أُم٤م

 ُمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد وطمدي٨م ضمٝم٦م ُمـ وائؾ طمدي٨م قمـ اجلقاب هذا. إـمالىم٤مً 

 .أظمرى ضمٝم٦م

 صحٞمحلم، طمديثلم ًمؽ ذيمرت وم٘مد اًمٕمٚمؿ ُمـ شمًٛمٕمف ُم٤م شمٜمًك أٓ أرضمقك صمؿ

 يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل إول احلدي٨م

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف أو يمٗمٞمف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم

 ؾمجد إذا يم٤من أنف: قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع طمدي٨م شمذيمر ًمٕمٚمؽ اًمث٤مين، احلدي٨م

 ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٛمر اسمـ وي٘مقل ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يمٗمٞمف ووع

 يمٗمٞمف ووع ؾمجد إذا يم٤من أنف هذا قمٛمر اسمـ ومٕمؾ أن اًم٘مري٥م إُمس ذم ذيمرشمف وُم٤م

 قمٜمد يٕمرف سمٓمريؼ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ًمٙمٜمف اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم اًمريمٌتلم ىمٌؾ
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 .آظمر سمح٨م ًمف وهذا ُمٕمٚم٘م٤ًم، اعمحدصملم

 قمٌد طمدي٨م وهق احلديثلم هذيـ ىمٌؾ طمديث٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت أنٜمل شمٜمًقا  ٓ صمؿ

 اجلٛمؾ، يمؼموك سمروك قمـ: صمالث قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك»: ىم٤مل ؿمٌؾ سمـ اًمرمحـ

 ريمٌتل أن ًمٖم٦م ًمٙمؿ وسمٞمٜم٤مش اًمٖمراب يمٜم٘مر ٟم٘مر وقمـ اًمثٕمٚم٥م، يم٤مًمتٗم٤مت اًمتٗم٤مت وقمـ

ىم٦م ُمت٤مسمٕم٦م ىمّم٦م ًمٙمؿ وذيمرٟم٤م إرسمع ذوات ويمذًمؽ ُم٘مدُمتٞمف، ذم أجـ؟ اًمٌٕمػم  سمـ ها

 إمم ُمٙم٦م ُمـ ُمٝم٤مضمراً  ظمرج يقم اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ُمالطم٘متف ضمٕمِمؿ، سمـ ُم٤مًمؽ

 .اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم هٙمذا. ريمٌتٞمٝم٤م إمم اًمٗمرس ىمدُم٤م ومٖم٤مص٧م ومرؾمف قمغم اعمديٜم٦م

 إذا اعمّمكم ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل أن شم١ميمد اًمّمحٞمح٦م واًمرواي٦م اًمٚمٖم٦م وم٢مذاً 

 أن ًمف يٜمٌٖمل ومال وضمؾ قمز اهلل يمرُمف إٟم٤ًمن وهق اًمٌٕمػم ؿم٤مسمف وم٘مد ريمٌتٞمف قمغم ؾمجد

 .سم٤مًمٌٕمران: اًمٌدوي وسم٤مًمتٕمٌػم يتِمٌف،

: ىم٤مًمقا  اًم٤ٌمدي٦م أطمد يٕمٜمل ؾم١مال سمٕم٨م اًمٌدوي اًمتٕمٌػم ذم ؾمٞمدي ي٤م هق :مداخؾة

 .يديف يْمع يؼمك ُم٤م أول يٕمٜمل يديف، قمغم اجلٛمؾ سمروك سم٠من

 وإٓ؟ أؾم٤مُم٦م أبق أؾمت٤مذ ي٤م اهلل ؾم٤محمؽ اهلل، ؾم٤محمؽ: الشقخ

 .أؾم٤مُم٦م أبق :مداخؾة

 .زم اؾمٛمح زم، وم٤مؾمٛمح ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هذا اجلقاب. أظمرى ُمرة اهلل ؾم٤محمؽ اجلقاب يمٚمف هذا: ٟم٘مقل ٟمحـ ُم٤م: الشقخ

 يم٠منف هذا يديف يْمع يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم إن: ي٘مقل اًمذي! أظمل ي٤م: ًمٙمؿ ىمٚمٜم٤م ؾمٚمٗم٤ًم، شم٘مدم

 ٟمٜمٔمرهؿ ٟمراهؿ ُم٤م اجلامل أهؾ اإلسمؾ أهؾ اًمٌٕمران أهؾ وٟمحـ مجاًل، رأى ُم٤م أورويب

 قمغم ويٛمٌم أرسمع قمغم يً٘مط أُمف سمٓمـ ُمـ يً٘مط طمٞمٜمام اًمٗمّمٞمؾ أرسمع، قمغم يٛمِمقا 

 يداه! أظمل ي٤م يديف؟ قمغم يؼمك سمرك إذا اًمٌٕمػم سم٠من ُمٜمٙمؿ اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل ومٙمٞمػ أرسمع،

 ُم١مظمرشمٞمف، ُمثؾ رضمٚمٞمف، ُمثؾ إرض قمغم ُمقوققمت٤من يقًمد يقم ُمـ إبد ُمقوققمت٤من

 أن وأرضمق ؾم١مآً  أؾم٠مل أن٤م اعمٜم٤مىمِم٦م، طملم اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وأبداً  دائامً  أىمقل أن٤م ًمٙمـ
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: حمدداً  يمذًمؽ أجْم٤مً  اجلقاب يٙمقن أن أرضمق ضمداً  حمدد وؾم١مازم دىمٞم٘م٤ًم، اجلقاب يٙمقن

ه اًمٌٕمػم  هق ُم٤م سمدٟمف؟ ُمـ إرض اًمٌٕمػم يتٚم٘مك رء أول هق ُم٤م أرسمع، قمغم يٛمٌم ٟمرا

 رء؟ أول

 .اًمٞمديـ :مداخؾة

 . ريمٌت٤مه إذاً  ُمقوققمت٤من، ٕهن٤م اًمٞمديـ؟ شم٘مقل ح٤مذا. ومٞمؽ اهلل سم٤مرك إيف،: الشقخ

 .ٟمتح٘مؼ أن ٟمريد وٟمحـ أواوم٘مؽ، أن٤م ؾمٞمدي، ي٤م :مداخؾة

 .ظمػم اهلل ضمزاك: الشقخ

 .ؾمٞمدي ي٤م :مداخؾة

 ذم يم٤مًمِمٛمس اًمٌٓمالن واوح٦م هل قم٤ٌمرة شمٜم٘مؾ ُم٤م أرضمقك شمٜم٘مؾ، ُم٤م ًمٙمـ: الشقخ

 يديف! أظمل ي٤م. يديف يْمع يْمع ُم٤م أول اًمٌٕمػم: وم٘م٤مًمقا  اًمٌدو شم٘مقل ؾم٠مخٜم٤م اًمٜمٝم٤مر، راسمٕم٦م

 قمغم يؼمك يؼمك ومحٞمٜمام أرسمع، قمغم ُم٤مؿملم احلامر ُمثؾ اًمٌٖمؾ، ُمثؾ ٟمحـ ٟمِمقف قمؿ

 .ُم٘مدُمتٞمف ذم اًمتل ريمٌتٞمف

 ؾمقري٤م ؿمامل ذم هٜم٤مك احلًٙم٦م ذم اًمًجـ مجٕمٜمل سمدوي٤مً  اًم١ًمال، هذا ؾم٠مخ٧م أن٤م

 اًمٕمجٞم٥م ًمٙمـ هلل، احلٛمد ُمٕمٜم٤م يّمكم ويم٤من سمدوي هق ؾم٠مختف. هذا اًمٜم٤مس قمٌد زُمـ ذم

: هذا اًمديٜمل اعمقوقع أبح٨م ُم٤م ىمٌؾ ؾم١مآً  أؾم٠مخؽ ؾم٠مختف. اجلٛمؾ سمروك يؼمك يم٤من

 اجلقاب هق هذا. اًمريمٌتلم: ىم٤مل سمدٟمف؟ ُمـ رء يمؾ ىمٌؾ يْمع ُم٤مذا يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم

 ٓ ُم١مُمـ، ي٤م ُمّمكم، ي٤م شمِمٌف ٓ: اًم٘مري٥م إُمس ذم ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ اًمريمٌت٤من، اًمّمحٞمح

 طمتك سم٤محل٘مد وسمامذا؟ سم٤مًمنمود اعمثؾ سمف ييب اًمٌٕمػم أن ظم٤مص٦م سم٤مًمٌٕمػم ٟمٗمًؽ شمِم٤مسمف

 ًمٜم٤م سملم اًمذي اهلل ورؾمقل سم٤مًمٌٕمػم، شمتِمٌٝمقا  ومال. قمٜمف ُمٕمرووم٦م ىمّمص ذم ص٤مطمٌف، ي٘متؾ

 هذاش اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن ىم٤مل رء يمؾ

. شمًجدوا ٓ اجلٛمؾ، يمؼموك سمروكٍ  قمـ هنك: »ؿمٌؾ سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدي٨م ُمع يٚمت٘مل

 ش.اًمٌٕمػم يؼمك يمام شمؼميمقا  ومال ؾمجدشمؿ إذا

 اجلقاب ي٠ميت اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟمًجد يمٞمػ إذاً : ي٘مقل ؾم٤مئؾ هٜم٤مك يم٠من: ًمٙمؿ ىمٚمٜم٤م
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 ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع. »ؾم١مال اًمًالم قمٚمٞمف إًمٞمف يتقضمف أن دون أتقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً  اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمكش ريمٌتٞمف

 سمٍماطم٦م يٌلم أطمدمه٤م اجلٛمؾ، سمروك قمـ اًمٜمٝمل ذم طمديثلم سم٤مظمتّم٤مر قمٜمدٟم٤م وم٢مذاً 

 إذا يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ طمدي٨م: واًمث٤مينش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع: »ومٞم٘مقل

 .ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ووع ؾمجد

 صحٞمح٤ًم، يم٤من ًمق يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف يْمع يم٤من سم٠منف سيح طُمْجر سمـ وائؾ طمدي٨م

 قمٚم٦م وًمف اًم٘م٤ميض، اهلل قمٌد سمـ ذيؽ اؾمٛمف رضمؾ ومٞمف أن ًمٙمؿ ذيمرت ح٤م وٕمٞمػ ًمٙمٜمف

 . ًمذيمره٤م أن داقمل ومال اًمّمالة، صٗم٦م ذم ذيمرهت٤م يمٜم٧م أظمرى

 ( 11: 28: 12/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾسجقد الـزول

 اًمتل إدًم٦م أيمثر يٕمرف، يريد سمٕمْمٝمؿ..ًمٚمًجقد سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال هٜم٤م :مداخؾة

 .اعم٠ًمخ٦م ذم شمٗمّمؾ ًمق اًمٞمديـ قمغم اًمٜمزول[ قمغم شمدل]

 إٟمام يًجد، يم٤من طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ: الشقخ

 .يمٗمٞمف قمغم يًجد يم٤من

 .ومٕمٚمف ُمـ وأظمر واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ: أطمدمه٤م: طمديث٤من وهٜم٤م

 يمام يؼمك ومال َأطَمُديمؿ ؾمجد إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٝمق: اًم٘مقزم احلدي٨م أُم٤م

 ش.يمٗمٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم، يؼمك

 ؾمجد إذا يم٤من أنف قمٛمر، اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع رواه ُم٤م ومٝمق: اًمٗمٕمكم احلدي٨م أُم٤م

 ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٛمر اسمـ وىم٤مل ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف ووع

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وائؾ ضمده قمـ أبٞمف قمـ يُمَٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م هذا ي٘م٤مسمؾ

 قمغم ُمٕمتٛمداً  ىم٤مم اًمًجقد ُمـ ىم٤مم إذا يم٤من ويمذًمؽ يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف ووع ؾمجد إذا
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 واًمٗمْمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمٕمروف رضمؾ إؾمٜم٤مده ذم احلدي٨م هذا رضمٚمٞمف، وأص٤مسمع ريمٌتٞمف

 ذم وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من وًمٙمٜمف اًم٘م٤ميض، اهلل قمٌد سمـ ذيؽ واؾمٛمف سم٤مًمنمع، ىمْم٤مئف ذم واحلٙمؿ

 .احلٗمظ دء يم٤من.. اًمرواي٦م

 .اًم٘مْم٤مء ىمٌؾ أم اًم٘مْم٤مء سمٕمد :مداخؾة

 طمجر اسمـ احل٤مومظ» ومٞمف ي٘مقل وًمذًمؽ اًمتٗمّمٞمؾ: هذا يقضمد ٓ: الشقخ

 .سم٤مًم٘مقي ًمٞمس سم٠منفش اًمدارىمٓمٜمل ًمإلُم٤مم» شمٌٕم٤مً ش اًمٕمً٘مالين

ًملم سم٤محلديثلم ُيَٕم٤مَرض مل ًمق احلدي٨م هذا  ًمْمٕمػ ؾمٜم٦م، سمف شمث٧ٌم مل اًم٤ًمسم٘ملم إّوَّ

ٌَؾ ُمـ إؾمٜم٤مده  يمام صم٤مسمت٤من طمديث٤من قم٤مروف وىمد ومٙمٞمػ اًم٘م٤ميض، اهلل قمٌد سمـ ذيؽ ىِم

ٌَلمِّ  وهذا ومٕمٚمف، ُمـ وأظمر اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ أطمدمه٤م آٟمٗم٤ًم، ىمٚم٧م ح ُي  ٓ أن وُيَقوِّ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم طمجر، سمـ وائؾ حلدي٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمقضمٝم٦م ىمٞمٛم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ًمٚمّمحٞمح خم٤مًمػ أنف: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمًٜمد، وٕمٞمػ أنف :أوًٓ 

 طمدي٨م سم٠منف: احلديثل آصٓمالح طمٞم٨م ُمـ ٟم٘مقل أن ُيْٛمِٙمٜمُٜم٤م اًمٌٞم٤من هذا وسمٕمد وومٕمٚمف،

 .ُمٜمٙمراً  ومّم٤مر اًمّمحٞمح ظم٤مًمػ اًمْمٕمٞمػ ٕن ُمٜمٙمر:

 ٕهنؿ اًمٌح٨م: يٜمّمٗمقن ٓ اًمقاىمع ذم هؿ اًم٘مقزم، سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ يدومٕمقن اًمذيـ

 اًمتِم٨ٌم إمم يٜمٍمومقن وًمذًمؽ ضم٤مء: يمام احلدي٨م يٗمٝمٛمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ طمٞمٜمام

 يؼمك أنف واحل٘مٞم٘م٦م يديف، قمغم يؼمك اًمٌٕمػم: ي٘مقًمقن ٕهنؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م: اًمرواي٤مت سمٌٕمض

 .ريمٌتٞمف قمغم

 ؾمجد وم٢مذا يديف، قمغم يؼمك اًمٌٕمػم: ي٘مقًمقن طمٞمٜمام: أي اخلٓم٠م، ومٝمٛمٝمؿ قمغم سمٜم٤مءً  هؿ

ٌَّف يديف قمغم اعمّمكم  .سم٤مًمٌٕمػم شَمَِم

 يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ىم٤مل طمٞمٜمام ضمدًا، سيح احلدي٨م إن: هلؿ ىمٞمؾ إذا

: ىم٤مل سم٤مًمٌٕمػم يتِمٌف ٓ طمتك اعمّمكم يًجد أن يٜمٌٖمل ومٙمٞمػ: أضم٤مب رأؾم٤مً ش اًمٌٕمػم يؼمك

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ  يديف وًمٞمْمع»

: ي٘مقل أن اًمراوي أراد اعم٘مٚمقب، ىمًؿ ُمـ احلدي٨م هذا سم٠من: ه١مٓء ي٘مقل
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 .ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع: وىم٤مل وم٠مظمٓم٠م يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع

 .يْمع وٓ: ي٘مقل أن أراد :مداخؾة

 إذا» ٟمٕمؿ، اعم٘مٚمقب، ىمًؿ ُمـ ضمٕمٚمقه احلدي٨م هٙمذا، ي٘مقًمقن هؿ ٓ،: الشقخ

 احلدي٨م هٙمذاش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم، يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد

 .اًمّمحٞمح

 ضم٤مءش يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع: »هب٤م يًت٠منًقن هؿ اًمتل سم٤مًمراوي٦م احلدي٨م ضم٤مء

 ذيمر اهلل رمحف اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ واإلُم٤ممش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» ذم هٙمذا احلدي٨م

! اهلل ؾمٌح٤من ًمٙمـ إول، احلدي٨م ذم آٟم٘مالب ادقم٤مء ذم قمٚمٞمف واقمتٛمد احلدي٨م هذا

 صحٞمح٤ًم، إؾمٜم٤مده يم٤من ًمق ُم٘مٚمقب إٟمف ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل اًمذي هق ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ طمدي٨م

سمقه، وىمد اعَمْ٘مؼُمي ؾمٕمٞمد أيب سمـ اهلل قمٌد اؾمٛمف رضمؾ إؾمٜم٤مده ذم ًمٙمـ  روى إذا ومٝمذا يَمذَّ

 اًمذي ٕنف ُم٘مٚمقب: إٟمف طمديثف ذم ي٘م٤مل وٓ وزن، ًمف ُيَ٘م٤مم ٓ اًمث٘م٦م ومٞمف خي٤مًمػ طمديث٤مً 

 .ُُمـتَّٝمؿ اًمراوي ٕن ُمٙمذوب: ُمقوقع طمدي٨م هذا ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمث٘م٦م، قمغم يٜم٘مٚم٥م

 أن اًمٖمري٥م ُمـ: ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم شمث٤مر ُم٠ًمخ٦م وهذه اًمٖمري٥م ُمـ صمؿ

 يديف ًمٞمْمع: ي٘مقل هق ُم٘مٚمقب، احلدي٨م أن ومٕمالً  يتقهؿ ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم أنٗمًٝمؿ، اًمٕمرب

 !اهلل ؾمٌح٤من اًمٌٕمػم، يٗمٕمؾ هٙمذا: ىم٤مل ريمٌتٞمف ىمٌؾ

 قمغم يً٘مط أُمف سمٓمـ ُمـ يً٘مط طمٞمٜمام اًمٌٕمػم أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م هٙمذا: يٗمٕمؾ ٓ اًمٌٕمػم

 هذا ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف يْمع: ٟم٘مقل أن يّمح ٓ سمرك وم٢مذا أرسمع، قمغم يٛمٌم ومٝمق أرسمع،

 قمغم يٛمٌم اًمذي ًمٚمٌٕمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م رضمٚملم، قمغم يٛمٌم اًمذي ًمإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم ممٙمـ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم وذًمؽ ريمٌتٞمف: ىمٌؾ يديف يْمع: طم٘مف ذم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ أرسمع

 قمغم يٛمٌم ومٝمق أُمف، سمٓمـ ُمـ ؾم٘مط ُمٜمذ ُمقوققمت٤من يديف أن :إول السبب

 .أرسمع

 وسملم يديف سملم ُيـَخ٤مًمِػ أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق يديف، ذم ريمٌتٞمف أن :الثاين والسبب

 .اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع يمام ريمٌتٞمف
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 اًمقهؿ هذا يتقمهقن اًمٜم٤مس سمٕمض دمٕمؾ اًمٌٕمػم، سمروك طم٘مٞم٘م٦م قمـ وم٤مًمٖمٗمٚم٦م

 .سم٤مًمٌٕمػم شمِم٤مهبقن وم٠منتؿ ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف يْمع اًمٌٕمػم أن اًمٕمجٞم٥م،

 اًمذي ُم٤م: ومٜمت٤ًمءل أن أُم٤مُمٜم٤م يؼمك مجالً  شمّمقرٟم٤م إذا سم٤مًمقاىمع، هذا ٟمدومع ٟمحـ

 هق؟ ُم٤م.. إرض سمدٟمف ُمـ اًمٌٕمػم يٛمس

 ُمـ يْمع اًمذي ُم٤م يؼمك طملم ومٝمق ُمقوققمت٤من، يداه! أظمل ي٤م يداه،: اجلقاب ي٠ميت

 إن ي٘مقل اًم٘مٚمٞمؾ، إٓ هذا قمغم اجلقاب ُيـحًـ ٓ رء؟ يمؾ ىمٌؾ إرض قمغم سمدٟمف

 ُم٤م أول اًمٌٕمػم ٕن اإلؿمٙم٤مل: وهٜم٤م ريمٌتٞمف يْمع: ؾمٞم٘مقل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م يٕمرف يم٤من

 يٗمٕمؾ يمام شمٗمٕمؾ ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ ريمٌت٤مه، إرض قمغم سمدٟمف ُمـ يْمع

 ريمٌتٞمؽ، ىمٌؾ يمٗمٞمؽ.. يديؽ وع وم٠من٧م رء يمؾ ىمٌؾ ريمٌتٞمف يْمع اًمٌٕمػم ٕنش اًمٌٕمػم

ٌَّٝم٧م وم٘مد قمٙم٧ًم وم٢من  .سم٤مًمٌٕمػم شَمَِم

رٟم٤م، طمٞم٨م ُمـ صمؿ  يمؼموك اإلٟم٤ًمن سمروك أو اجلٛمؾ سمروك ُمـ يٜمت٩م اًمذي ُم٤م شَمَّمقُّ

 .اًمّمالة هٞمئ٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م ٓ ُم٤م يٜمت٩م يٜمت٩م؟ اًمذي ُم٤م.. اجلٛمؾ

 ىمري٥م هق اًمذي اإلٟم٤ًمن يِمٕمر سم٤مٕث٘م٤مل، ُمث٘مالً  يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم

٦م يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم قمٚمٞمٝم٤م اًمتل إرض ُمـ  .ريمٌتٞمف قمغم سمرك ٕنف ىمدُمٞمف: ِت٧م سمرضمَّ

 شمًٛمع اجلٛمؾ، سمروك يؼميمقن اًمذيـ ًمٚمٛمّمٚملم سم٤مًمٜم٦ًٌم مت٤مُم٤مً  ُٟمالطمظ يمذًمؽ

 يٙمقن ُمثالً  يمًقري٤م، اًم٤ٌمردة اًمٌالد ذم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ظم٤مص٦م رضم٦م، ًمًجقدهؿ

 طمٞمٜمام ضمداً  قمجٞم٤ٌمً  صقشم٤مً  ومتًٛمع اًمؼمودة، ًمدومع سم٤مخلِم٥م ُمٗمروؿم٤مً  اعمًجد أرض

 .ُريَمٌِٝمؿ قمغم يؼميمقن

 ُُمَّمؾ   هٜم٤مك سم٠من ِتس ٓ أجدُّيؿ، قمغم اًمًٜم٦م هبذه اًمٕم٤مرومقن يًجد طمٞمٜمام سمٞمٜمام

 .ومٞمٝم٤م واهلدوء واخلِمقع سم٤مًمّمالة اًمالئؼ هق وهذا يّمكم،

 :. . ( 08.: 8/   79/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 القديـ عذ لؾسجقد الـزول

 يؼمك ٓ:  » احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٞمام ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل طمدي٨م ًمٚمًجقد سم٤مًمٜم٦ًٌم: السائؾ

ش  ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف يْمع: » ي٘مقل آظمر طمدي٨م ،ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل يمام أوش اًمٌٕمػم يؼمك يمام أطمديمؿ

 ريمٌتٞمف؟ ىمٌؾ يديف ووع هق أُم٤مُمل ًمٚمٌٕمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم رأج٧م أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

ف سمدي اًمٚمِّـل اًم١ًمال ذم أن سم٤مطمٙمل..أص٧ٌم ُم٤م: الشقخ  هق ُم٤م إي٤مه ًمؽ ُأوضمِّ

 .ًمٚمنمع سمٞمٜمٗمذ ًمٙمـ ذقمل

 اضمٜمٌل هٞمؽ اؾمؿ ذم احلٞمقاٟم٤مت، احلٞمقان، قمٚمؿ: اًمٞمقم سمٞمًٛمقه ؿمق أن سم٤مطمٙمل

 .سم٤محلٞمقان يتٕمٚمؼ سم١ًمال سم٤مؾم٠مخؽ َهالَّ  أن٤م يٕمٜمل، اعمٝمؿ آظمره، إمم أو اًمٌٞمقًمقضمٞم٤م قمٚمؿ

 اعمِمٙمٚم٦م، وطمدك أن٧م ُم٤م ٕنف احل٤مرضيـ، ُمـ وهمػمك أن٧م ًمٚم١ًمال اٟمتٌف سمس

 ُمـ وهق هذه، اعم٠ًمخ٦م طمقل ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ُمٕمل حيٙمل اهل٤مشمػ ذم  واطمد اًم٤ٌمرح

ٟمٜم٤م  أُم٤مُمؽ اجلٛمؾ شمّمقر: ًمؽ سم٠مىمقل أن. إؿمٙم٤مل قمٚمٞمٜم٤م ورد: وىم٤مل ؾمٚمٗمل إظمقا

: شم٘مقل ٓ سمدٟمف؟ ُمـ إرض يٛمس رء أول هق ُم٤م اجلٛمؾ سمرك إذا: سم٤مؾم٠مخؽ أن٤م يؼمك،

 ُمـ يديف ُمثؾ ومرضمٚمٞمف - صحٞمح - أرسمع قمغم سمٞمٛمٌم ٕنف -اؾمٛمع - رضمٚمٞمف وٓ يديف

 أرسمع، قمغم أىم٤مُمف رسمؽ أجش سمتالىمل أُمف سمٓمـ ُمـ سمٞمً٘مط يقم ُمـ اعمقوٕملم طمٞم٨م

: ًمؽ سم٠مىمقل أن٤م وم٤مٔن رضمٚمٞمف، أو يديف زم شم٘مؾ ٓ ُمقوققمت٤من، ورضمٚمٞمٝم٤م ووٕمت٤م، ومٞمداه

 إرض؟ سمدٟمف ُمـ  يٛمس رء أول هق ُم٤م اًمٌٕمػم، يؼمك طمٞمٜمام

 ريمٌف اؾمٛمف اعمٗمّمؾ ه٤م ُم٘مدُمتٞمف، ه١مٓء شمِمٌٞمف، سمال هل أرسمع، قمغم يٛمٌم اًمٌٕمػم

 اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م هٞمؽ إيده، ذم ريمٌتف اًمٌٕمػم رضمٚمف، ذم ريمٌتف اإلٟم٤ًمن اإلٟم٤ًمن، ظمالف

 واًمريم٦ٌم ًمؽ ي٘مؾ سمتِمقف ُريم٥م، ُم٤مدة ذم آسم٤مدي ًمٚمٗمػموزش اعمحٞمط ىم٤مُمقس» ومتح٧م ًمق

 إرسمع، ذوات يمؾ ويمذًمؽ ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌت٤م ُم٘مدُمتٞمٝم٤م، ذم إرسمع ذوات ذم

 ويـ اًمٖمٜمؿ اح٤مقمز يديف، ذم ريمٌف؟ ويـ إرٟم٥م يديف، ذم ريمٌف؟ ويـ ُمثالً  اًم٘مط اهلر

 .اًمٜم٤مس قمغم سمتْمٞمع اعمِمٙمٚم٦م ُهْقن ومٛمـ يديف، ذم ريمٌف؟

 :. . (48: 01/    40/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 القديـ عذ لؾسجقد الـزول

ك اًمٌٕمػم أن يٕمرومقن ٓ اًمٕمرب: اًمٞمقم إمم إُمقر قمج٤مئ٥م ُمـ: الشقخ  قمغم َيؼْمُ

 همٗمر اًم٘مٞمؿ اسمـ ُمثؾ ي٘مقل أن إُم٤م اًمٍميح، اًمّمحٞمح احلدي٨م ي١موًمقن ومرضمٕمقا  ريمٌتٞمف،

 هق ًمٞمس احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد إن: ًمؽ ي٘مقًمقن أو ُم٘مٚمقب، احلدي٨م هذا وًمف، ًمٜم٤م اهلل

 يؼمك يمام يؼمك ٓ اًمقاطمد أن اهلٞمئ٦م وإٟمام اًمٕمٙمس، أو اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمريمٌتلم ووع

 .اًمٌٕمػم يٜمٝمض يمام أجْم٤مً  يٜمٝمض وٓ اًمٌٕمػم،

راً  ًمٚمٜم٤مس ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ رً  ُمرا روه٤م اًمتل اًمّمقرة هذه أظمل ي٤م: وشمٙمرا  اجلامقم٦م، َيَتَّمقَّ

 ش.اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ي٘مقل اًمذي احلدي٨م ُيٜم٤َمىمض: أوًٓ 

٦م، ًمٚمحدي٨م ًمٙمـ اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م ذًمؽ ٟمٗمٝمؿ أن ًمٙمٗمك هٜم٤م، إمم إُمر يم٤من ًمق  شَمتِٛمَّ

 ي٠ًمل؟ ؾم٤مئالً  يم٠من

ك ٓ أن أردٟم٤م إذا: وم٢مذاً   .ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع ٟمًجد؟ يمٞمػ اًمٌٕمػم، سمروك َٟمؼْمُ

ـّ  اًم٘مٞمؿ اسمـ أتك  اًمٙمثػمة، طمًٜم٤مشمف دم٤مه ًمف ُمٖمتٗمر يٙمقن أن وأرضمق ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م وؾَم

 .ُم٘مٚمقب احلدي٨م هذا: وىم٤مل

 طمدي٨م هذا: ًمؽ ي٘مقل سم٤مًمٙمرسم٤مج، سم٤مًمًقط، ُي٤ًمق اًمذي اجلٛمٝمقر وأظمذ

 .ُم٘مٚمقب

قمك اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم شمراضِمع  هق سمحدي٨م اًمّمحٞمح، إول احلدي٨م ذم اًم٘مٚم٥م ادَّ

 يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »وهق سم٤مًمٙمذب، ُمتٝمؿ راويف ٕن ُم٘مٚمقب:

 ش.يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم،

 يٜمتٝمل.. ومالن طمدصمٜمل: ىم٤مل.. ومالن طمدصمٜمل: ىم٤مل ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى: ًمؽ ي٘مقل

 ُمتٝمؿ اهلل قمٌد وهذا هريرة، أيب قمـ أبٞمف قمـ اعمدين ؾمٕمٞمد أيب سمـ اهلل قمٌد إمم اًمًٜمد

 .سم٤مًمٙمذب

 هذا رواي٦م ًمٙم٤مٟم٧م اًمّمحٞمح، ًمٚمحدي٨م ُمٕم٤مرو٤مً  يٙمـ مل ًمق اًمذي احلدي٨م هبذا



 312   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 .ًمف ُمً٘مٓم٤مً  إي٤مه هذا اعمؽموك

 .ريمٌتٞمف قمغم يؼمك اًمٌٕمػم أن شم١ميمد اًمٕمرسمٞم٦م واًمٜمّمقص شمِمٝمد يمٚمٝم٤م اًمٚمٖم٦م

 هق صحٞمح، هق قمٛمر قمـ سم٠مثر أتك سمحثف آظمر ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أن ؾمٌؼ مم٤م وإقمج٥م

 ي٘مقل ُمـ ىمقل أنف رأجف ُّيدم أنف يٜمتٌف ٓ ًمٙمـ اًمريم٥م، قمغم يؼمك اًمًٜم٦م أن رأجف يدقمؿ

 إثر؟ هق ُم٤م ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريم٥م سم٠من

 .اًمٌٕمػم يؼمك يمام ريمٌتٞمف قمغم سمرك ؾمجد إذا يم٤من أنف: قمٛمر قمـ ي٘مقل

 ؾمجد إذا: »-اًمزي٤مدة شمٚمؽ شمٙمـ مل ًمق- ي٘مقل واًمرؾمقل يؼمك، اًمٌٕمػم هٙمذا: إذاً 

 ش.اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ

 ذم وأظمر اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم أطمده٤م صحٞمح٦م، أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: ذًمؽ وسمٕمد

 .ُمًٚمؿ صحٞمح

ة ظمٓم٥م اًمرؾمقل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمذي  ُم٤م: هلؿ وىم٤مل اًمٜم٤مس، ذم َُمرَّ

: اًمث٤مين ىم٤مل هق، ُم٤م أذيمر ٓ ؾم١مآً  ؾم٠مل واطمد ىم٤مم ومٞمف، أظمؼمشمٙمؿ إٓ رء قمـ شم٠ًمخقين

 إؾمئٚم٦م هذه ُمـ اًمٖمْم٥م أؿمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهمْم٥م اًمٜم٤مر، ذم: ىم٤مل أيب؟ أجـ

 قمغم ومؼميمقا  اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ همػمه أو قمٛمر ذيمر ًمٕمٚمف ومج٤مء: ىم٤مل ـمٕمٛم٦م، هل٤م ُم٤م اًمّٚمـل

 أهمْم٥م ٕنف اًم٤ًمئؾ: هذا رأس ٟم٘مٓمع أن ًمٜم٤م ائذن! اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مًمقا  اًمريم٥م،

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف يتٕمٚمؼ ومٝمق ُمًٚمؿ، ذم أظمر احلدي٨م أُم٤م
ِ
َّ
ِ
َٛمَقاِت  ذِم  َُم٤م ّلل ًَّ  َوَُم٤م اًم

ُٙمؿْ  ذِم  َُم٤م شُمٌُْدوا َوإِنْ  إَْرضِ  ذِم  ًِ ُ  سمِفِ  حُي٤َمؾِمٌُْٙمؿْ  خُتُْٗمقهُ  َأوْ  َأنُٗم ـْ  وَمٞمَْٖمِٗمرُ  اّللَّ َ
ِ
ُب  َيَِم٤مءُ  عم  َوُيَٕمذِّ

ـْ  ُ  َيَِم٤مءُ  َُم   يُمؾِّ  قَمغَم  َواّللَّ
ٍ
ء  .[284:اًمٌ٘مرة]♂ ىَمِديرٌ  َرْ

 سم٤مًمّمالة ُأُِمرٟم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مًمقا  اًمُريَم٥م، قمغم وسمريمقا  إًمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مء

 مم٤م ومٝمذا ىمٚمقسمٜم٤م، ذم ُم٤م قمغم حي٤مؾمٌٜم٤م أن أُم٤م آظمره، إمم... و وم٠مطمججٜم٤م، وسم٤محل٩م ومّمٚمٞمٜم٤م،

 ُمقؾمك ىمقم ىم٤مل يمام شم٘مقًمقا  أن أتريدون: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل سمف، ًمٜم٤م ـم٤مىم٦م ٓ

دوهن٤م ي٘مقًمقهن٤م زاًمقا  ومام وأـمٕمٜم٤م، ؾمٛمٕمٜم٤م: ىمقًمقا  وقمّمٞمٜم٤م، ؾمٛمٕمٜم٤م عمقؾمك  طمتك وُيَردِّ
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 ... ىمٚمقهبؿ هل٤م وظمْمٕم٧م أخًٜمتٝمؿ هل٤م َذًم٧َّم

ـَ : ▬سمٕمد ومٞمام وم٠منزل ؾُمقُل  آَُم ـْ  إًَِمٞمْفِ  ُأنِزَل  سماَِم  اًمرَّ ـَ  يُمؾ   َواعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َرسمِّفِ  ُِم   آَُم
ِ
 سم٤ِمّللَّ

ُق  ٓ َوُرؾُمٚمِفِ  َويُمُتٌِفِ  َوَُمالئَِٙمتِفِ  ـْ  َأطَمدٍ  سَملْمَ  ُٟمَٗمرِّ َٟمَؽ  َوَأـَمْٕمٜم٤َم ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوىَم٤مًُمقا  ُرؾُمٚمِفِ  ُِم  َرسمَّٜم٤َم هُمْٗمَرا

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ*  اعْمَِّمػمُ  َوإًَِمٞمَْؽ  ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ٟمٗمقس طمٞمٜمئذ اـمٛم٠من٧م ،[286:اًمٌ٘مرة]♂ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 .اًمّمح٤مسم٦م

يَم٥م، قمغم سَمَريمقا  أهنؿ قمريب شمٕمٌػم: احلديثلم ُمـ يُمؾ   ذم اًمِم٤مهد  اًمّمالة ذم ح٤مذا اًمرُّ

 هذا مج٤مقم٦م ي٤م اًمٌٕمػم، ُّيقي يمام ُّيقي أنف احلدي٨م يت٠موًمقن اًمًٜمـ هٞمئ٤مت ُمـ يمٝمٞمئ٦م

 إٓ وريمٌتل إرض سملم يقضمد ٓ سمريمٌتل، إرض أتٚم٘مك ُم٤م سمدل أن٤م ذـم٤ًم، ًمٞمس

 قمٜمدُم٤م ويمذًمؽ ُمٜمتّم٥م، يم٠مين وأن٤م سمٙمٗمل إرض شمٚم٘مٞم٧م سمٙمقن أص٤مسمع أرسمع صمالصم٦م

 يٜمٗمذوا ًمٙمل ختٞمالت إُمقر ومٞمتخٞمٚمقا  واطمدة، ىمٓمٕم٦م أن٤م ويم٠مين أهنض َأهْنض، أن ُأريد

 .اخل٤مـمئ اًمرأي

 .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا اهلل، إٓ إل ٓ

 اخلٞمؾ، إرٟم٥م، اهلرة، إرسمع، ذوات يمؾ ويمذًمؽ ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌت٤م

 إمم ُمٙم٦م ُمـ ه٤مضمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ح٤م اخلٞمؾ، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ؿمٞمئ٤مً  شمذيمرت وأن

ىم٦م سمف حلؼ اعمديٜم٦م  قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٓم٤مرد ومٝمق ضمٕمِمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ها

 يمؾ اًمريمٌتلم، إمم اًمٗمرس ُم٘مدُمت٤م هم٤مص٧م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اىمؽمب ح٤م ومرؾمف،

 ُمقىمٗمٝمؿ هذا يم٤من أُمث٤مًمٜم٤م إقم٤مضمؿ ًمق واهلل اًمٕمرب، قمـ هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ اًمٜمّمقص هذه

 .قمج٤ٌمً  يم٤من

 ( 11: 08: 33/   079/  واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾسجقد الـزول صػة

 اجلََٛمؾ، سمروك سمريمقا  ؾمجدوا، إذا اعمّمٚملم مج٤مهػم سمؾ اعمّمٚملم، ُمـ يمثػم: الشقخ

 أصح٤مب اجلامل، وأصح٤مب اإلسمؾ أصح٤مب هؿ اًمذيـ اًمٕمرب أن اعم١ُمؾِمػ وُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن يٕمٚمٛمقن وهؿ اجلٛمؾ، يؼمك يمٞمػ يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم إمم هؿ اًمٌٕمران،
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 اًمٜمٕمٛم٦م ويتٛمؿ اًمرؾمقل ويٙمٛمؾش اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ىم٤مل

 اًمٌٕمران، أهؾ ُمـ اًمٞمقم ٟمًٛمٕمٝم٤م اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض قمٜمٝمؿ ًمٞمزيؾ أت٤ٌمقمف، قمغم

ر ًم١ًمال ضمقاب يم٠مهن٤م اجلٛمٚم٦م هذه ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع: »ومٞم٘مقل  ؾمجد إذا: ُم٘مدَّ

: اجلقاب ي٠ميت ٟمًجد؟ ومٙمٞمػ: ي٘مقل ؾم٤مئالً  يم٠من اًمٌٕمػم، يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ

 ُمـ يً٘مط يقم ُمـ دائام، أرسمع قمغم يٛمٌم اًمٌٕمػم ٕن ح٤مذا؟ش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع»

 أن جيقز ُم٤م اًمٌٕمػم سمرك إذا: ومٜم٘مقل..أرسمع قمغم ويٛمٌم أرسمع، قمغم ي٘مع ومٝمق أُمف، سمٓمـ

 يؼمك ُم٤م أول: ي٘مقل أن -اًمٌٕمران أهؾ ُمـ اًمٕمرب ه١مٓء ُمـ ظم٤مص٦م- أطمد يتقهؿ

 .يمرضمٚمٞمف ُمقوققمت٤من يديف ٕن يديف يْمع اًمٌٕمػم

 يمامن اًمٌٕمػم، ريمٌت٤م أجـ ريمٌت٤مه، يؼمك؟ طمٞمٜمام اًمٌٕمػم يْمٕمف رء أول هق ُم٤م: إذا

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م وذم ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم، ريمٌتل ويـ يٗمٙمروا اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم طمزيرة هذه

. -طم٤مًمٙمؿ ًم٤ًمن- إًمٞمٜم٤م ردت سمْم٤مقمتٜم٤م وهذه ُمٜم٤م، وشمًٛمٕمقن شمٕمٚمٛمٜم٤م، ٟمحـ ُمٜمٝم٤م اًمتل

ٌَُتٝم٤م إرسمع ذوات يمؾ يٕمٜمل  اًمٖمزال، إرٟم٥م، اهلر، إرسمع ذوات يمؾ ُم٘مدُمتٝم٤م، ذم ُريْم

 اًمٌٕمػم، يؼمك يمام شمؼميمقا  ٓ»  اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل وم٢مذا ُم٘مدُمتٝم٤م ذم ريمٌٝم٤م إًمخ... اًمٖمٜمؿ

 ٕهنام ح٤مذا؟ يديف، ىمٌؾ ٟم٘مقل ُم٤م ريمٌتٞمف يْمع اًمٌٕمػم ٕنش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع

 يتٚم٘مك ومال اًمًجقد، ـمري٘م٦م ذم اًمٌٕمػم اعمّمكم إًذا ومٚمٞمخ٤مًمػ وٓدشمف، ُمٜمذ ُمقوققمت٤من

 ُمـ يمثػم ذم أؾمٛمٕمٝم٤م يمام اًمٚمٞمٚم٦م، هذه ذم ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمتل اًمرضّم٦م ومتحّمؾ سمريمٌتٞمف، إرض

 .اًمٌٕمػم ؿم٠من هق هذا ٕن اعم٤ًمضمد،

 ِت٧م رضم٦م هل٤م شمًٛمع اًمّمٚمدة، اًمّمٚم٦ٌم إرض -احل٘مٞم٘م٦م– يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم

 .سم٤مٕث٘م٤مل حمٛمال يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ريمٌتٞمف، قمغم وىمققمف ًمِمدة ىمدُمٞمؽ

ٌُّف وهذا سم٤مًمٌٕمػم، ُمتِمٌف ريمٌتٞمف قمغم يؼمك اًمذي ومٞمٙمقن  سمّمقرة قمٜمف ُمٜمٝمل اًمَتَِم

: سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمتِمٌف قمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنك قم٤مُم٦م سمّمقرة ظم٤مص٦م، وسمّمقرة قم٤مُم٦م،

 يمٜم٘مر ٟم٘مر وقمـ اًمثٕمٚم٥م، يم٤مًمتٗم٤مت اًمتٗم٤مت وقمـ اجلٛمؾ، يمؼموك سمروك قمـ هنك

 يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »وم٘م٤مل ظم٤مص٦م، سمّمقرة هٜم٤م ضم٤مء صمؿ اًمٖمراب،

 ش.ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم،



جقد قمغم اًمٞمدـي   315 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمًٚم

 اًمٜمٛمس، شمٕمرومقن يم٤مًمٜمِٛمس، سم٠مجدُّيؿ إرض يتٚم٘مقن اًمذيـ دمدون ٓطمٔمتؿ، إذا

 .سمٛمِمٞمتف ِتس ٓ ضمًدا، ظمٓمػم طمٞمقان

 هلؿ شمًٛمع شمٙم٤مد ٓ سم٠مجدُّيؿ، إرض ويتٚم٘مقن اًمًٜم٦م قمغم يٛمِمقن اًمذيـ ه١مٓء

٤م، ًَّ  ومحًٌٙمؿ اًمٌٕمػم، يمرضم٦م َرضّم٦م هلؿ شمًٛمع ريمٌٝمؿ قمغم يؼميمقن اًمذيـ أوئلؽ سمٞمٜمام طم

ٌَٚمِّٖمقهن٤م شمٕمٛمٚمقهن٤م وأجْم٤م هذه، شمٕمرومقا  أن  . قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم وراءيمؿ ُمـ إمم وشُم

 (  11: 02: 00/ 083/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السجقد يف القديـ عذ الـزول

 اًمًجقد؟ صٗم٦م هل ُم٤م :مداخؾة

 اًمٌٕمػم، يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: الشقخ

 طمقل اخلالف ُمـ ضمرى ُمـ قمج٤مئ٥م ُمـ احلدي٨م وهذاش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع

 أن طمٞم٨م اإلسمؾ أهؾ اًمٕمرب، ُمـ ذًمؽ ي٘مع أن اًمٕمج٥م ذًمؽ ُمـ وأقمج٥م ومٝمٛمف،

 يديف وًمٞمْمع: »سم٘مقًمف اإلمج٤مل هذا يٗمن صمؿش اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمـ احلدي٨م أن اًمٕمجؿ ُمـ همػمه قمـ ومْماًل  اًمٕمرب سمٕمض وم٤مدقمكش ريمٌتٞمف ىمٌؾ

 ذم وم٤مٟم٘مٚم٥م يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف ومٚمٞمْمع: ي٘مقل أن أراد اًمراوي أن زقمٛمقا  اعم٘مٚمقب،

 ُم٤م قمـ ذهقهلؿ ُمـ وذًمؽ ريمٌتٞمف، ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع: وم٘م٤مل قمٚمٞمف احلدي٨م زقمٛمٝمؿ

 قمغم: أي ُم٘مدُمتٞمف، قمغم سمرك سمرك إذا اجلٛمؾ اجلٛمؾ، سمروك ُمـ سمالدهؿ ذم يِم٤مهدوٟمف

 ُمـ اإلٟم٤ًمن قمـ خيتٚمػ وم٤مجلٛمؾ وًمذًمؽ ُم١مظمرشمف، ذم وًمٞمس اًمريمٌت٤من، يديف وذم يديف،

 إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل ح٤م ًمذًمؽ ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ومريمٌت٤م احلٞمثٞم٦م، هذه

 اًمٌٕمػم يؼمك اًمتلم ريمٌتٞمف قمغم يؼمك ٓ: أيش اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد

 .سمريمٌتٞمف يتٌٕمٝمام صمؿ سمٙمٗمٞمف إرض ًمٞمتٚم٘مك وإٟمام قمٚمٞمٝمام

 أبق أجًْم٤م أظمرضمف طمدي٨م ومٝمق: اًمّمحٞمحلم احلديثلم هلذيـ اعمخ٤مًمٗملم طمج٦م أُم٤م

 ىمٌؾ ريمٌتٞمف ووع ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف طمجر اسمـ وائؾ رواي٦م ُمـ وهمػمه داود
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 يم٤من وإن وهق اًم٘م٤ميض اهلل قمٌد سمـ ذيؽ ـمريؼ ُمـ هق احلدي٨م هذا ًمٙمـ يديف،

 احلٗمظ، دء يم٤من أنف قمغم احلدي٨م قمٚمامء أتٗمؼ وم٘مد ص٤مدىًم٤م وصدوىًم٤م وم٤مواًل  ىم٤موًٞم٤م

 ُمٜمف إؿم٤مرة سمٖمػمه ُم٘مروًٟم٤م ًمف أظمرج إٟمام صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم ًمف روى ح٤م وًمذًمؽ

 .سمف شمٗمرد سمام حيت٩م ٓ أنف إمم

 إوًملم احلديثلم ظم٤مًمػ ؾمٜمده ذم وٕمٗمف وُمع ؾمٜمده، وٕمٞمػ إًذا احلدي٨م ومٝمذا

 ُم٤م هذا اًمّمحٞمحلم، احلديثلم ًمذيٜمؽ سمف اعمٕم٤مرو٦م جيقز ومال وًمذًمؽ اًمّمحٞمحلم،

 .سم٢مجي٤مز اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب يٛمٙمـ

 (11:07:22/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

لؾسجقد اهلقي يف الركبتني قبؾ القديـ وضع السـة  

 ريمٌتٞمف ووع ؾمجد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: »ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م»

 - 92 ص» أمحد إٓ اخلٛم٦ًم رواهش. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف رومع هنض وإذا يديف ىمٌؾ

 .وٕمٞمػش.93

 واًمٓمح٤موىش 0/012/2ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمف ُم٤م وأُم٤مش: شمٜمٌٞمف»

 إذا: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة أبك قمـ ضمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مك

 سم٤مـمؾ طمدي٨م ومٝمقش. اًمٗمحؾ سمروك يؼمك وٓ، يديف ىمٌؾ سمريمٌتٞمف ومٚمٞمٌدأ أطمديمؿ ؾمجد

، سم٤مًمٙمذب سمٕمْمٝمؿ اهتٛمف سمؾ ضمدا واه وهق اعم٘مؼمى ؾمٕمٞمد اسمـ وهق اهلل قمٌد سمف شمٗمرد

ش. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مدهش: »2/240ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وشمٌٕمف اًمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل وًمذًمؽ

 احلدي٨م ذم يمامش ريمٌتٞمف ىمٌؾ سمٞمديف ومٚمٞمٌدأ: »ي٘مقل أن أراد أنف اعمتٝمؿ هبذا اًمٔمـ وأطمًـ

 ش.يديف ىمٌؾ سمريمٌتٞمف: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف وم٤مٟم٘مٚم٥م، اًمّمحٞمح

 وهق ـ اًمٗمحؾ وم٢منش اًمٗمحؾ سمروك يؼمك وٓ» احلدي٨م ذم ىمقًمف ذًمؽ قمغم يدل ومم٤م

، ُمِم٤مهد هق يمام يديف ذم اًمٚمت٤من ريمٌت٤مه إرض قمغم ُمٜمف ي٘مع ُم٤م وم٠مول سمرك إذا ـ اجلٛمؾ

 وأن، ريمٌتٞمف قمغم خير ٓ أن ي٘مت٣م يمؼمويمف سمروك قمغم وم٤مًمٜمٝمك يمثػمون قمٜمف همٗمؾ وإن
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 ؿمٓمره يتٗمؼ وسمذًمؽ، اًمّمحٞمح احلدي٨م سمف سح ُم٤م وذًمؽ، سمٙمٗمٞمف إرض يتٚم٘مك

 احلدي٨م هبذا ذًمؽ قمغم واطمت٩م اٟم٘مالسم٤م ومٞمف أن فمـ عمـ ظمالوم٤م اًمث٤مٟمك ؿمٓمره ُمع إول

 قمغم شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م ومراضمع اعمٙم٤من هذا ذم ًمف اًمتٕمرض حيًـ ٓ مم٤م ذًمؽ وسمٖمػم اًم٤ٌمـمؾ اًمقاهك

 ش. 010 ـ 011 صش »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك صالة صٗم٦م»

 يديف يْمع أن اًمًجقد إمم اهلقى ذم اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م أن شم٘مدم مم٤م صم٧ٌم :فائدة

 ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟم٘مٚمف يمام احلدي٨م وأصح٤مب وإوزاقمك ُم٤مًمؽ ىمقل وهق، ريمٌتٞمف ىمٌؾ

 قش »اًمتح٘مٞمؼ» ذم يمام ٟمحقه أمحد وقمـ وهمػممه٤مش اًمٗمتح» ذم واحل٤مومظش اًمزاد»

 .اجلقزى ٓسمـش 018/2

 ([357) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 القديـ عذ يؽقن إكام لؾسجقد الـزول أن عذ إدلة مـ

 إمم ُّيقي صمؿ» ة:ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ذم ضم٤مء

 شإرض

  [:اإلمام قال]

 قمغم شمّمدق ٓ اهلٞمئ٦م ومٝمذه هذا صح وإذا..سم٘مقة ؾم٤مضمًدا إرض قمغم يٜمحط أي

 ريمٌت٤مه اصٓمدُم٧م وإٓ واهلقيٜمك سم٤مٕن٤مة ُم٘مروًٟم٤م يٙمقن ٕنف ريمٌتٞمف قمغم يًجد ُمـ

 عمـ اعمّمٚملم ٕيمثر ُمِم٤مهد وهذا اعمِم٤مهب٦م، مت٤مم سمرويمف ذم اًمٌٕمػم وؿم٤مسمف سم٤مٕرض،

 !ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ شم٠مُمٚمف،

 (242/ 0) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 مؼدمتف يف البعر ركبتا

 .وٕمٞمػش. يتٙمكء وٓ ريمٌتٞمف، قمغم خير يم٤من[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]
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 [:اإلمام قال]

 يم٤من وإذا ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٚمتلم يٕمٜمل ريمٌتٞمف، قمغم يؼمك اًمٌٕمػم أن وهق ه٤مم، شمٜمٌٞمف

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم صم٧ٌم ح٤م اًمٌٕمػم، يؼمك يمام ريمٌتٞمف قمغم اعمّمكم يؼمك ٓ أن ًمزم يمذًمؽ

 أيب طمدي٨م ُمـ ذًمؽ شمقوٞمح سمٕمْمٝم٤م ذم وضم٤مء اجلٛمؾ، يمؼموك سمروك قمـ اًمٜمٝمل ُمـ

 ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم، يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: »سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ رواي٦م وذم ضمٞمد، سمًٜمد داود أبق رواهش. ريمٌتٞمف

/  0ش»اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمفش. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف سمقوع سمدأ ؾمجد إذا

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا ًمف وروى آٟمٗم٤م، إًمٞمف اعمِم٤مر سم٤مًمًٜمد ىمٌٚمف اًمذي هقش 049

 ومٝمذه. واًمذهٌل احل٤ميمؿ وصححف صحٞمح، وؾمٜمده. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وومٕمؾ ومٕمٚمف ُمـ

 وٕمػ قمغم يدل ومم٤م مجٞمٕمٝم٤م، اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ٟمٙم٤مرة قمغم شمدل اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م

 ىمالسم٦م أيب طمدي٨م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم هٞمئ٦م ذم اًمزي٤مدة ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م ضمٝم٦م ُمـ سمٕمْمٝم٤م

 اهلل رؾمقل صالة قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ: ومٞم٘مقل ي٠متٞمٜم٤م احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من: »ىم٤مل

 ريمٕم٦م أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا اًمّمالة، وىم٧م همػم ذم ومٞمّمغم ؟ملسو هيلع هللا ىلص

/  0ش»إم» ذم اًمِمٗم٤مقمل اإلُم٤مم أظمرضمفش. إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا، اؾمتقى

 قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 035 - 024/  2» واًمٌٞمٝم٘ملش 073/  0» واًمٜم٤ًمئلش 010

 ىمالسم٦م أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 240/  2» اًمٌخ٤مري أظمرضمف وىمد اًمِمٞمخلم، ذط

 آقمتامد، هق إٟمام اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م أن قمغم سحي٦م دًٓم٦م ومٗمٞمف. ٟمحقه

د اًمٕمامد، ُمـ اومتٕم٤مل ٕنف سم٤مًمٞمد، أي : ىم٤ملش اًمٗمتح» ذم يمام سم٤مًمٞمد وهق اإلشمٙم٤مء سمف واعمرا

 ُمٕمتٛمدا اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقم يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد وروى»

 وهق اًمٕمٛمريش 2969 ،2964» قمٜمده وومٞمف: ىمٚم٧م ،شيرومٕمٝمام أن ىمٌؾ يديف قمغم

 سمرىمؿ أيت احلدي٨م ِت٧م اهلل سم٢مذن ؾم٠مذيمره ىمقي ؿم٤مهد ومٞمف آقمتامد ًمٙمـ وٕمٞمػ،

 اهلقي ذم اًمٞمديـ قمغم آقمتامد هق إٟمام اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م أن شم٘مدم مم٤م صم٧ٌم وم٘مدش. 967»

 ومٙم٤من اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م هذه قمٚمٞمف دًم٧م ح٤م ظمالوم٤م ُمٜمف، اًم٘مٞم٤مم وذم اًمًجقد إمم

 .وٕمٗمٝم٤م قمغم آظمر دًمٞمال ذًمؽ

 (.332-330/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 القديـ عذ لؾسجقد الـزول

 َيؼْميمقن اعمٛمٚمٙم٦م ذم طمتك اًمٜم٤مس أيمثر اًمًجقد، إمم اهلَْقي ُم٠ًمخ٦م: الشقخ قال

 أهؾ هؿ واحلج٤مزيلم اًمًٕمقديلم ٕن واًمٖمرائ٥م: اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ وهذا اإلسمؾ، سمروك

 قمغم يؼمك يؼمك، يمٞمػ اًمٌٕمػم يرون وهؿ اًمٚمٝمج٤مت، سمٕمض ذم ي٘مقًمقن يمام سمٕمران

 وأُمره اًمّمحٞمح ومٕمٚمف قمـ أقمروقا [ اًمْمٕمٞمٗم٦م] اًمتٕمٚمٞمالت هذه ُمثؾ وم٥ًٌٌم ريمٌتٞمف،

 اًمٜمٌل أن صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مفش احل٤ميمؿ ُمًتدرك» ذم ومٙمام ومٕمٚمف أُم٤م اًمٍميح،

 قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع ذًمؽ وروىش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ووع ؾمجد إذا يم٤من» ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم١ميداً  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء صمؿ ومٕمٚمف ومٝمذاش ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »وىم٤مل

 ومج٤مءش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم يؼمك يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ًمٗمٕمٚمف

 ًمق سمتٕمٚمٞمالت صٗمحتلم ٟمحق اًمٌح٨م هذا ذم اًمٕمج٤مب سم٤مًمٕمج٥م اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ

 أن اًمراوي أراد: ىم٤مل ُم٘مٚمقب، احلدي٨م هذا سم٠من ادقمك أنف يمثػماً، ذًمؽ ًمٙم٤من همػمه ىم٤مهل٤م

 .دقمقى ومٝمذه.. ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف ومٚمٞمْمع: وم٘م٤مل يديف، ىمٌؾ ريمٌتٞمف ومٚمٞمْمع ي٘مقل

ه أجد أنف اًمٕمج٤مب اًمٕمج٥م وُمـ  ذم يٕمٜمل ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـ ٟمًٌٝم٤م سمرواي٦م دقمقا

 ُمتٝمؿ ُمؽموك وهذا اعم٘مؼمي، ؾمٕمٞمد أيب سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وهل اعمّمٜمػ،

: إول سم٤مًمٚمٗمظ اًم٘مقي سم٤مًمًٜمد وهمػمه داود أيب رواي٦م اًمرواي٦م هبذه قم٤مرض سم٤مًمٙمذب،

 اًمٞمديـ ووع إمم يذهٌقن اًمذيـ سم٠من اًم٘مٞمؿ اسمـ ادقمك صمؿ ،شريمٌتٞمف ىمٌؾ يمٗمٞمف وًمٞمْمع»

 اًمٚمٖم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ وهذا: ىم٤مل ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل سم٠من زقمٛمقا  اًمريمٌتلم، ىمٌؾ

 وهمػمه اًم٘م٤مُمقس ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم ُمتٗم٘م٦م يمٚمٝم٤م اًمٚمٖم٦م يمت٥م وم٢من اًمٕمج٤مئ٥م: ُمـ أجْم٤مً  وهذا

 صحٞمح ذم ضم٤مء صمؿ إرسمع، ذوات يمؾ ويمذًمؽ ىم٤مل ُم٘مدُمتٞمف، ذم اًمٌٕمػم ريمٌتل أن

ىم٦م ُمالطم٘م٦م ىمّم٦م ذم اًمٌخ٤مري  ُمٙم٦م ُمـ ُمٝم٤مضمراً  ظمرج طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ُم٤مًمؽ سمـ ها

 ُم٘مدُم٦م هم٤مص٧م سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٜمٝمام اىمؽمب ومٚمام ومرؾمف، قمغم اعمديٜم٦م إمم

 ذوات ريمٌتل أن اًمٚمٖمقي اعمٕمٜمك ي١ميمد اًمٌخ٤مري صحٞمح ُمـ هذا ريمٌتٞمف، إمم اًمٗمرس

 يمام يؼمك ومال أطمديمؿ ؾمجد إذا: »اًمٚمٖم٦م ُمع احلدي٨م يًت٘مٞمؿ وم٢مذاً  ُم٘مدُمتٞمٝم٤م، ذم إرسمع

 ُمـ يْمٕمف رء وم٠مول يؼمك طمٞمٜمام اًمٌٕمػم ٕنش ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف وًمٞمْمع اًمٌٕمػم يؼمك

 .ريمٌتٞمف مه٤م سمدٟمف



 301   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 ٕن اًمِم٤مُمٞم٦م: سمالدٟم٤م ذم ظم٤مص٦م أقمٞمٜمٜم٤م سم٠مم هذا ٟمِم٤مهد ٟمالطمظ ٟمحـ وًمذًمؽ

 اًمٚمٖم٦م ُمع ُمتٗمؼ احلدي٨م سم٤مخلِم٥م، ومٞمٗمرؿمقهن٤م سم٤مردة، شمٙمقن أروٝم٤م هٜم٤مك اعم٤ًمضمد

 إذا ظم٤مص٦م رضم٦م ًمألرض يٙمقن ضم٤مًم٤ًمً  ُّيقي طمٞمٜمام اًمٌٕمػم ٕن اًمقاىمع: ُمع صمؿ مت٤مُم٤ًم،

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ِتدصمٜم٤م يمام اًمٖمقـم٦م ُمـ اجلامل شم٠متٞمٜم٤م اًمِم٤مم ذم ومٜمحـ سم٤مٕث٘م٤مل، حمٛمالً  يم٤من

 ىمريٌلم ٟمحـ ٟمٙمقن يؼمك ومٕمٜمدُم٤م ذًمؽ، وٟمحق واعمِمٛمش اجلقز سم٤مخلِم٥م حمٛمٚم٦م ؾمٌ٘م٧م

 .ِتتٜم٤م اردم٧م إرض سم٠من ٟمًٛمع اًمؼموك ُمـ

 قمغم يؼميمقن وهؿ رضم٦م ًمٚمٛمّمٚملم شمًٛمع سم٤مخلِم٥م ُمٗمروؿم٦م اعم٤ًمضمد يم٤مٟم٧م وح٤م

 اًمًٜم٦م يٓمٌ٘مقن اًمذيـ سمخالف اًمرضم٦م شمٚمؽ ًمف ًمٞمس ًمٙمـ صقشم٤مً  شمًٛمع هٜم٤م أُم٤م اًمريم٥م،

 يٚمٞمؼ مم٤م وهذا إـمالىم٤ًم، ريمزا  هلؿ شمًٛمع ٓ سم٠ميمٗمٝمؿ، إرض ويتٚم٘مقن واًمٗمٕمٚمٞم٦م، اًم٘مقًمٞم٦م

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام واًمًٙمقن اهلدوء وقمغم اخلِمقع قمغم ىم٤مُم٧م اًمتل سم٤مًمّمالة

 ذم اؾمٙمٜمقا  ؿمٛمس، ظمٞمؾ أذٟم٤مب يم٠مهن٤م أجديٙمؿ راومٕمل أرايمؿ زم ُم٤م: »ُمًٚمؿ صحٞمح

 أن٤م صمؿ يمٗمٞمف، قمغم يًجد ُمـ وسملم ريمٌتٞمف، قمغم يًجد ُمـ سملم ومِمت٤من. ..ش، اًمّمالة

 يمثػم ذم ٓطمٔم٧م شمّمقسمقين، أن أو شم١ميدوين أن أرضمق اًمٚمٖم٦م أهؾ وأنتؿ ؿمٞمئ٤مً  أٓطمظ

: ي٘مقًمقن وؾمجقده، اًمٜمٌل صالة يذيمرون ح٤م أهنؿ اًمّمحٞمح٦م احلديثٞم٦م اًمرواي٤مت ُمـ

 أن اًمريم٥م، قمغم اًمريمقع ـمري٘م٦م قمغم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يٛمٙمـ ٓ اهلقي ومٙمٚمٛم٦م ؾم٤مضمدًا، هقى صمؿ

 إمم ٟمٔمرت ومٚمق وسم٘مقة، سمنقم٦م اًمث٤مىم٥م اًمٜمجؿ ُّيقي يمام رء ُمٕمٜم٤مه شمٕمرومقن اهلقى

 هقي، ُّيقي ومٕمالً  يمٗمٞمف قمغم يًجد اًمذي أُم٤م ُمت٠منٞم٤ًم، دمده ريمٌتٞمف قمغم يًجد إٟم٤ًمن

 اًمٜمٌل أن وهمػمه داود أيب ؾمٜمـ ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أن وإظمػم أظمر واًمٌمء

 اًمٙمٗملم قمغم اهلَْقي هذا ـمٌٞمٕم٦م ُمـ اعمج٤مٟمح٦م وهذه ضم٤مٟمح، ؾم٤مضمداً  هقى إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 إمم قمْمديف و٤مُم٤مً  دمده يًجد اًمذي ٕن اًمريمٌتلم، قمغم اًمًجقد ـمٌٞمٕم٦م ُمـ وًمٞمس

 اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه قمٜمدي ُم٤م ومٝمذا هٙمذا، يٗمٕمؾ اًمٙمٗملم قمغم يًجد اًمذي أُم٤م إسمٓمٞمف،

 . آٟمٗم٤مً  ذيمرت

 ( 11: 08: 31/   598/  واًمٜمقر اهلدى) 

 



 

 الطحْد صف٘





جقد   303 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 والقجف القديـ عذ السجقد

 وضمٝمف: اطمديمؿ ووع وم٢مذا اًمقضمف، يًجد يمام شمًجدان اًمٞمديـ إن: »ي٘مقل ويم٤من

 .شومٚمػمومٕمٝمام رومع: وإذا يديف، ومٚمٞمْمع
 ([2/733) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؽػ ألقتل عذ السجقد

 ش.اًمٙمػ أخٞمتل قمغم يًجد يم٤من»: ُمرومققم٤م قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ

 [:اإلمام قال]

 أبق أن٠ٌمين: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜم٤م: ىم٤مًمقا  مجع قمـ سمًٜمده روى ىمد اًمٌٞمٝم٘مل أن إٓ

 أيب اسمـ وىم٤ملش. اًمٙمػ أخٞم٦م قمغم ومٚمٞمًجد أطمديمؿ ؾمجد إذا: »ىم٤مل اًمؼماء قمـ إؾمح٤مق

 أيب ُمـ ؾمٛمع وؿمٕم٦ٌم. سمف ؿمٕم٦ٌم قمـ ويمٞمع طمدصمٜم٤مش: 260 / 0ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم

 ٕنٜم٤م ُمقىمقف، هذا: ي٘م٤مل ٓ. هلل واحلٛمد اإلؾمٜم٤مد ومّمح آظمتالط، ىمٌؾ إؾمح٤مق

 وم٢مهن٤م اًمّمالة، هٞمئ٤مت يم٤ًمئر سم٤مًمرأي ي٘م٤مل ٓ ُمثٚمف ٕن اعمرومقع، طمٙمؿ ذم هق: ٟم٘مقل

 اًمًجقد ذم اًمٙمٗملم سمقوع إُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح وىمد وٓؾمٞمام حمْم٦م، قم٤ٌمدة

 أخٞمتل قمغم اًمًجقد يًتٚمزم وذًمؽ ،شاًمّمالة صٗم٦م» ذم خمرج وهق قمٚمٞمٝمام، وآدقم٤مم

 اخلٜمٍم ورضة اإلهب٤مم أخٞم٦م أردش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل. فم٤مهر هق يمام اًمٙمػ

 ش.واًم٘مٛمريـ يم٤مًمٕمٛمريـ ومٖمٚم٥م،

 (.0035/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 304   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 السجقد يف الؼبؾة إىل وتقجقففا إصابع وضؿ الؽػ بسط

 :90-89 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .وسمًٓمٝمام يمٗمٞمف قمغم اقمتٛمد -ريمـ وهق -ؾمجد وم٢مذا
 .أص٤مسمٕمٝمام ويْمؿ

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم ويقضمٝمٝمام
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
ٌَؾ ويقضمٝمٝم٤م أص٤مسمٕمٝمام، ويْمؿ[. ويًٌٓمٝمام] يمٗمٞمف قمغم يٕمتٛمد يم٤من و  .اًم٘مٌٚم٦م ىِم

 ([2/733) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف إذكني أو ادـؽبني حذو الؽػني جعؾ

 :93-92 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ُمٜمٙمٌٞمف طمذو يمٗمٞمف وجيٕمؾ
 .أذٟمٞمف طمذو جيٕمٚمٝمام وشم٤مرة

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 .أذٟمٞمف طمذو  وأطمٞم٤مٟم٤مً . ُمٜمٙمٌٞمف طمذو جيٕمٚمٝمام يم٤من و

 ([2/733) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



جقد   305 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 يف إرض مـ السجقد أعضاء وباقل واجلبفة إكػ متؽني

 السجقد

 :97-95 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ريمـ وهذا إرض، ُمـ وضمٌٝمتف أنٗمف ويٛمٙمـ

 .ريمٌتٞمف أجْم٤م ويٛمٙمـ
 .ىمدُمٞمف أـمراف ويمذا
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .إرض ُمـ وضمٌٝمتف أنٗمف يٛمٙمـ ويم٤من
ـ ؾمجدت: إذاش: »صالشمف اعمزء» ًمـ وىم٤مل  إذا: »رواي٦م وذمش. »ًمًجقدك وَمَٛمٙمِّ

ش. ُمقوٕمف إمم ُمٜمؽ قمٔمؿ يمؾ يٓمٛمئـ طمتك ويديؽ: وضمٝمؽ وم٠مُمٙمٜم٧م ؾمجدت: أن٧م

 .شاجلٌلم يّمٞم٥م ُم٤م إرض ُمـ أنٗمف يّمٞم٥م ٓ عمـ صالة ٓ: »ي٘مقل ويم٤من
 .ىمدُمٞمف وأـمراف ريمٌتٞمف، أجْم٤مً  يٛمّٙمـ يم٤من و

 .شإرض ُمـ وضمٌٝمتف أنٗمف يٛمٙمـ ويم٤من: »ىمقًمف

 قمغم يتح٤مُمؾ أن جي٥م سمؾ اإلُم٤ًمس: اجلٌٝم٦م ووع ذم يٙمٗمل ٓ أنف ومٞمف واحلدي٨م

 ىمٓمـ قمغم ؾمجد ًمق إٟمف سمحٞم٨م ضمٌٝمتف، شمًت٘مر طمتك وقمٜم٘مف رأؾمف سمث٘مؾ ؾمجقده ُمقوع

 ًمق يدٍ  قمغم أثره وئمٝمر يٜمٙمٌس طمتك يتح٤مُمؾ أن وضم٥م هبام: حمِمق رء أو طمِمٞمش أو

 .- اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح قمغم - جيزئف مل يٗمٕمؾ: مل وم٢من. اعمحِمق ذًمؽ ِت٧م وُمرو٧م

 اًمتح٤مُمؾ إمم طم٤مضم٦م وٓ رأؾمف، إرظم٤مء يٙمٗمل أنف قمٜمدي: »احلرُملم إُم٤مم وىم٤مل

 ش.اًمًجقد حمؾُّ  وُمرض يمٞمٗمام

 اجلقيٜمل، حمٛمد أبق اًمِمٞمخ ىمٓمع وسمف. إوُل : واعمذه٥مش: »3/423» اًمٜمقوي ىم٤مل

 .شاًمتٝمذي٥م» وش اًمتتٛم٦م» وص٤مطم٥م



 306   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٗم٦م اًمًجقدص

 ًمٚمتٛمٙملم إًمٖم٤مء ومٞمف اعمذيمقر اإلُم٤مم ىمقل إمم اًمذه٤مب وم٢من احلؼ: هق وهذا: ىمٚم٧م

 .- فم٤مهر هق يمام - جيقز ٓ وذا احلدي٨م، ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص
 ([2/733) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وإكػ اجلبفة عذ كان إذا إٓ السجقد إجزاء عدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمغم يًجد طمتك جيزئف ٓ: همػمهؿ وىم٤مل: »اًمًجقد أقمْم٤مء ذيمره قمٜمد ىمقًمف

 ش.وإنػ اجلٌٝم٦م

 يٛمس ُم٤م إرض أنٗمف يٛمس ٓ عمـ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 ورد وىمد واًمذهٌل احل٤ميمؿ ىم٤مل يمام اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح طمدي٨م وهقش. اجلٌلم

 ش.اًمّمالة صٗم٦م» ختري٩م ذم سمٞمٜمتف يمام ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ـمرق ُمـ

 ([071) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 عـ جمافاهتام مع إرض مـ ويديف وجبفتف أكػف متؽني وجقب

 جـبقف

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 متٙملم: ي٠ميت ُم٤م ؾمجقده ذم يراقمل أن ًمٚم٤ًمضمد يًتح٥م: »اًمًجقد هٞمئ٦م ذم ىم٤مل صمؿ

 ش.ضمٜمٌٞمف قمـ جم٤موم٤مهتام ُمع إرض ُمـ ويديف وضمٌٝمتف أنٗمف

 وذم صالشمف اعمًئ طمدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمقاضم٤ٌمت ُمـ يمٚمف هذا سمؾ: ىمٚم٧م

ه يمام همػمه  . 053 – 048 صش اًمّمالة صٗم٦م» ذم خمرضم٤م ُمقوح٤م شمرا

 ([217) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



جقد   307 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 كصب مع إصابع وأضراف الؼدمني بصدور الؼبؾة اشتؼبال

 الرجؾ

 :99-98 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م يمٚمف وهذا ،[اًم٘مدُملم أي] ويٜمّمٌٝمام

 .اًم٘مٌٚم٦م أص٤مسمٕمٝمام سم٠مـمراف ويًت٘مٌؾ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ش. رضمٚمٞمف يٜمّم٥م»و. اًم٘مٌٚم٦م أص٤مسمٕمٝمام سم٠مـمراف[ و ىمدُمٞمف سمّمدور] ويًت٘مٌؾ

 .شسمف أُمر»و
 ([2/735) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف العؼبني ورص الؼدمني أصابع فتح

 :011 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .قم٘مٌٞمف ويرّص 

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شقم٘مٌٞمف يرص»و أص٤مسمٕمٝمام يٗمتخ ويم٤من
 ([2/736) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف العجقزة رفع

 ش. ُم١مظمره. »قمجٞمزشمف يرومع ويم٤من



 308   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 و. ًمٚمرضمؾ وم٤مؾمتٕم٤مره٤م ظم٤مص٦م ًمٚمٛمرأة وهل. اًمَٕمُجزش: اًمٕمجٞمزةش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم

 .اًمٌمء ُم١مظمرش: اًمٕمجز»
 ([2/738) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 عؾقفا ي سجد التل السبعة إعضاء

 واًم٘مدُم٤من، واًمريمٌت٤من، اًمٙمٗم٤من،: قمٚمٞمٝم٤م يًجد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أقمْم٤مء ؾمٌٕم٦م ومٝمذه

 .وإنػ واجلٌٝم٦م
 ([2/738) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 السجقد يف واحد كعضق وإكػ اجلبفة جعؾ

: ىم٤مل طمٞم٨م اًمًجقد: ذم واطمد يمٕمْمق إظمػميـ اًمٕمْمقيـ ملسو هيلع هللا ىلص ضمٕمؾ وىمد

 - اجلٌٝم٦م قمغم: َأقْمُٔمؿٍ  ؾمٌٕم٦مِ  قمغمش ٟمًجد أن ُأُمرٟم٤م: رواي٦م وذم» أؾمجد أن ُأُمرت»

 اًم٘مدُملم، وأـمراف واًمريمٌتلم، ،شاًمٙمٗمَّلم: ًمٗمظ وذم» واًمٞمديـ ،- أنٗمف قمغم سمٞمده وأؿم٤مر

 .شواًمِمٕمر اًمثٞم٤مب ٟمٙمِٗم٧م وٓ
 وريمٌت٤مه، ويمٗم٤مه، وضمٝمف،: آراب ؾمٌٕم٦م ُمٕمف ؾمجد اًمٕمٌد: ؾمجد إذا: »ي٘مقل ويم٤من

 .شوىمدُم٤مه
ـَ  يم٠منف: » احل٤مومظ ىم٤مل  سمـ قمداه ومٚمذًمؽ :- اًمراء سمتِمديد -ش َأَُمرَّ » ُمٕمٜمكش أؿم٤مرَ » َوٛمَّ

 ش. إمم» دون :شقمغم»

 ضمٌٝمتف، قمغم يده وووع: ـم٤موس اسمـ ىم٤مل: -شم٘مدم يمام- وهمػمه اًمٜم٤ًمئل وقمٜمد

ه٤م  .ُمٗمنة رواي٦م ومٝمذه. واطمد هذا: وىم٤مل. أنٗمف قمغم وَأَُمرَّ

 ًمٙم٤مٟم٧م وإٓ: واطمد، يمٕمْمق ضُمٕمال أهنام ُمٕمٜم٤مه: ىمٞمؾ: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل

 .صمامٟمٞم٦م إقمْم٤مء



جقد   309 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 يٙمتٗمك يمام إنػ، قمغم سم٤مًمًجقد ُيٙمتٗمك أن ُمٜمف يٚمزم ٕنف ٟمٔمر: وومٞمف: ىم٤مل

 .اجلٌٝم٦م سمٕمض قمغم سم٤مًمًجقد
 ُمثؾ أن واحلؼ: ىم٤مل إنػ قمغم سم٤مًمًجقد آيمتٗم٤مء ذم طمٜمٞمٗم٦م ٕيب هبذا اطمت٩م وىمد

 ومذاك واطمد: يمٕمْمق أهنام يٕمت٘مد أن أُمٙمـ وإن اجلٌٝم٦م، سمذيمر اًمتٍميح يٕم٤مرض ٓ هذا

 ٓ ىمد اإلؿم٤مرة وم٢من وأجْم٤مً . إُمر قمٚمٞمف دل اًمذي احلٙمؿ ذم ٓ واًمٕم٤ٌمرة، اًمتًٛمٞم٦م ذم

 اجلٌٝم٦م: ذم ُم٤م شم٘م٤مرب وم٢مذا اًمٕم٤ٌمدة، ٕضمؾ سم٤مجلٌٝم٦م شمتٕمٚمؼ إٟمام وم٢مهن٤م إًمٞمف: اعمِم٤مر شمٕمٞمؼ

 ومت٘مديٛمف ًمف: ووٕم٧م ح٤م ُمٕمٞمٜم٦م وم٢مهن٤م اًمٕم٤ٌمرة: وأُم٤م. ي٘مٞمٜم٤مً  إًمٞمف اعمِم٤مر يٕملم ٓ أن أُمٙمـ

 .اٟمتٝمك. أومم
 وىمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمـ يمثػم سمف ىم٤مل اجلٌٝم٦م: سمٕمض قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز ُمـ ذيمره وُم٤م

 .شم٘مدم سمام احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض أخزُمٝمؿ
 .وطمده إنػ قمغم اًمًجقد جيزئ ٓ أنف قمغم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع اعمٜمذر اسمـ وٟم٘مؾ
 وأمحد، إوزاقمل، وقمـ. وطمده٤م اجلٌٝم٦م قمغم جيزئ أنف إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م

 ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقل وهق. جيٛمٕمٝمام أن جي٥م: وهمػمهؿ اح٤مًمٙمٞم٦م ُمـ طمٌٞم٥م واسمـ وإؾمح٤مق،

 .أجْم٤مً 
 وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، سم٤مًمًجقد ًمألُمر :- شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن - اًمّمقاب هق وهذا: ىمٚم٧م

 ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ ومٝمق ًمٚمقضمقب: ٓ ًمالؾمتح٤ٌمب إنػ سمخّمقص إُمر أن ادقمك

 مم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل ىمقًٓ  ذًمؽ يمقن ًمٙمـ! ذًمؽ؟ ًمف وأنك سم٤مًمدًمٞمؾ، وُمٓم٤مًم٥م احلدي٨م،

 ىم٤مل صمؿ. اًمدًمٞمؾ ذم ىمقي٤مً  يم٤من وإن: »ىم٤ملش 3/424ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي اؾمتٖمرسمف

 سمحدي٨م همػمه٤م دون اجلٌٝم٦م اًمقاضم٥م أن قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض واطمت٩م: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ

 .ضمٌٝمتف ويٛمٙمـ: ومٞمف ىم٤مل طمٞم٨م :شصالشمف اعمزء»

 سم٤مب ُمـ هق وًمٞمس قمٚمٞمف، ُم٘مدم واعمٜمٓمقق ًَمَ٘م٥م، ُمٗمٝمقم أنف هم٤ميتف وهذا: ىم٤مل

 .اًمٕمٛمقم ختّمٞمص
 ُمـ يٚمزمش ٓ» وم٢مٟمفش. وضمٝمل ؾمجد: »سمحدي٨م اؾمتدٓهلؿ هذا ُمـ وأوٕمػ: ىم٤مل



 321   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 ُمًٛمك إن: ىمقهلؿ ُمٜمف وأوٕمػ ومٞمف، اًمًجقد اٟمحّم٤مر اًمقضمف إمم اًمًجقد إو٤موم٦م

 اعمًٛمك، قمغم زي٤مدة إصم٤ٌمت قمغم يدل احلدي٨م هذا ٕن اجلٌٝم٦م: سمقوع حيّمؾ اًمًجقد

 جي٥م ومال يمِمٗمٝم٤م: جي٥م ٓ أقمْم٤مء: ي٘م٤مل يم٠من ؿمٌٝمل: سم٘مٞم٤مس اعمٕم٤مرو٦م ُمٜمف وأوٕمػ

 .ووٕمٝم٤م

 ُمًٛمك ٕن إقمْم٤مء: هذه ُمـ رء يمِمػ جي٥م ٓ أنف احلدي٨م وفم٤مهر: ىم٤مل

 .شيمِمٗمٝم٤م دون سمقوٕمٝم٤م حيّمؾ اًمًجقد

د اًمْمؿ، وهق ،شاًمٙمٗم٧م» ُمـ اًمٗم٤مء سمٙمنش: ٟمٙمٗم٧م: »وىمقًمف  جيٛمع ٓ أنف واعمرا

 .ؿمٕمره وٓ صمٞم٤مسمف،
 ًمف وشمرضمؿ اًمداودي، ضمٜمح وإًمٞمف اًمّمالة، طم٤مل ذم قمٜمف اًمٜمٝمل أن ي٘متيض وفم٤مهره

 ش. اًمّمالة ذم صمقسمف يٙمػ ٓ سم٤مبش »2/238» اًمٌخ٤مري
 ىمٌؾ وصمقسمف ؿمٕمره يمػ ًمق سمؾ اًمّمالة: سمح٤مل ظم٤مص٤مً  اًمٜمٝمل هذا وًمٞمس: ىمٚم٧م

 أن ملسو هيلع هللا ىلص هنٞمف وي١ميده اًمٕمٚمامء، مجٝمقر قمٜمد اًمٜمٝمل ؿمٛمٚمف يمذًمؽ: ومٞمٝم٤م دظمؾ صمؿ اًمّمالة،

 . - ي٠ميت يمام - ؿمٕمره قم٤مىمص وهق اًمرضمؾ يّمكم
 اجلٛمٝمقر: قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف سم٠منف قمٞم٤مض ورده ذًمؽ، شم١ميد وهل: »احل٤مومظ ىم٤مل

 واشمٗم٘مقا  ومٞمٝم٤م، يدظمؾ أن ىمٌؾ أو اًمّمالة ذم ومٕمٚمف ؾمقاء ًمٚمٛمّمكم، ذًمؽ يمرهقا  وم٢مهنؿ

 .اإلقم٤مدة وضمقب احلًـ قمـ اعمٜمذر اسمـ طمٙمك ًمٙمـ اًمّمالة، يٗمًد ٓ أنف قمغم
 أؿمٌف إرض، ُم٤ٌمذة قمـ وؿمٕمره صمقسمف رومع إذا أنف ذًمؽ ذم واحلٙمٛم٦م: ىمٞمؾ

 .شاعمتٙمؼم

 .اًمراء وؾمٙمقن اهلٛمزة، سمٙمن -ش إْرب» مجع: أقمْم٤مء أيش: آراب: »وىمقًمف

 ([2/738) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



جقد   320 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 السجقد يف إكػ وضع وجقب

 أنٗمف، يْمع وٓ وضمٝمف، قمغم يًجد رضمؾ أتك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 ش.ُمٕمؽ يًجد أنٗمؽ وع: »ىم٤مل

 .اًمًجقد ذم إنػ ووع وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.098/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الشعر معؼقص السجقد حؽؿ

 يّمكم اًمذي ُمثؾ هذا ُمثؾ إٟمام: »ورائف ُمـ ُمٕم٘مقص ورأؾمف صغم رضمؾ ذم وىم٤مل

 ش.ُمٙمتقف وهق

 .وٗمره ُمٖمرز: يٕمٜمل. اًمِمٞمٓم٤من ُم٘مٕمد: يٕمٜملش. اًمِمٞمٓم٤من يمِْٗمُؾ  ذًمؽ: »أجْم٤مً  وىم٤مل
 .وُمٗمتقل ُمْمٗمقر: أيش: »ٙمتقفُم: »ًمفىمق

 إرض قمغم ؾم٘مط ُمٜمِمقرًا: ؿمٕمره يم٤من إذا أنف: احلدي٨م وُمٕمٜمك: »إثػم اسمـ ىم٤مل

ٌُف ومُٞمٕمٓمك اًمًجقد، قمٜمد  ُمٕمٜمك ذم ص٤مر ُمٕم٘مقص٤ًم: يم٤من وإذا. سمف اًمًجقد صمقاَب  ص٤مطم

 .يًجد مل ُم٤م

 ذم إرض قمغم ي٘مٕم٤من ٓ ٕهنام سم٤مًمٞمديـ: اعمِمدود وهق: سم٤معمٙمتقف وؿمٌٝمف

 .شاًمًجقد
 اسمـ قمـ اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمف يمام اًمٜم٤ًمء: دون سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص احلٙمؿ أن ويٌدو: ىمٚم٧م

 .شاًمٕمراىمل
 ([2/743) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 322   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 السجقد يف الذراعني افساش عـ الـفل

 :94 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمٙمٚم٥م سمًط يًٌٓمٝمام. وٓ وضمقسم٤م، إرض، قمـ ذراقمٞمف ويرومع
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

  .قمٜمف يٜمٝمك يم٤من سمؾ ذراقمٞمف: يٗمؽمش ٓ يم٤من و

 ([2/746) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف اجلـبني عـ ومباعدهتام القديـ رفع

 طمتك و. ورائف ُمـ إسمٓمٞمف سمٞم٤مض يٌدو طمتك ضمٜمٌٞمف قمـ وي٤ٌمقمدمه٤م يرومٕمٝمام يم٤من و

ت يديف: ِت٧م متر أن أرادت هَبٛم٦م أن ًمق  .ُمرَّ
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ًمٜم٠موي يمٜم٤م إن: »أصح٤مسمف سمٕمض ىم٤مل طمتك ذًمؽ ذم ي٤ٌمًمغ ويم٤من

 ومْمع ؾمجدت: إذا: »ومٞم٘مقل سمذًمؽ: ي٠مُمر ويم٤منش. ؾمجد إذا ضمٜمٌٞمف قمـ سمٞمديف جي٤مذم مم٤م

 ذراقمٞمف أطمديمؿ يًٌط وٓ اًمًجقد، ذم اقمتدًمقا : »وي٘مقلش. ُمروم٘مٞمؽ وارومع يمٗمٞمؽ،

 يٗمؽمش وٓ: »آظمر وطمدي٨م آظمر ًمٗمظ وذمش. اًمٙمٚم٥مش يًٌط يمام: ًمٗمظ وذم» اٟم٤ًٌمط

 ،[اًمًٌع سمًط] ذراقمٞمؽ شمًٌط ٓ: »ي٘مقل ويم٤منش. اًمٙمٚم٥م اومؽماش ذراقمٞمف أطمديمؿ

 قمْمق يمؾ ؾمجد ذًمؽ: ومٕمٚم٧م إذا وم٢مٟمؽ وٌٕمٞمؽ: قمـ ودم٤مف راطمتٞمؽ، قمغم واّدقمؿ

 .شُمٕمؽ ُمٜمؽ

 يٙمـ مل أنف قمغم دًٓم٦م - ىمٞمؾ يمام - ومٞمف ًمٞمسش: إسمٓمٞمف سمٞم٤مض يٌدو طمتك: »ىمقًمف

 ٕهن٤م إسمٓمٞمف، أـمراف ُمٜمف يٌدو ىمد وم٢مٟمف ًمف: ٓسم٤ًمً  يم٤من وإن ٕنف ىمٛمٞمّم٤ًم: ٓسم٤ًمً  ملسو هيلع هللا ىلص

 وٓ يمٛمٝم٤م، ُمـ اإلسمط ُيرى أن ومٞمٛمٙمـ ـمقيٚم٦م، همػم اًمٕمٍم ذًمؽ ىمٛمّم٤من أيمامم يم٤مٟم٧م

د أن يٛمٙمـ ٕنف :- ىمٞمؾ يمام - ؿمٕمر إسمٓمٞمف قمغم يٙمـ مل أنف قمغم ومٞمف دًٓم٦م  يرى: اعمرا

 أن ىمٞمؾ ُم٤م صح وإن. سمتٙمٚمػ إٓ ُيرى ٓ وم٢مٟمف اًمِمٕمر: طمٞم٨م سم٤مـمٜمٝمام ٓ إسمٓمٞمف أـمراف
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ش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم يمذا. إؿمٙم٤مل ومال ؿمٕمر: إسمٓمف قمغم ًمٞمس إٟمف: ملسو هيلع هللا ىلص ظمقاصف ُمـ

 ش. 0/257»
ٌَْٝمٛم٦م: »اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل اًم٤ٌمء: سمٗمتح اجلٛمٞمع قمٜمد هق يمذاش هبٛم٦م: »ىمقًمف  واطمدةش: اًم

 .-اًم٤ٌمء سمٙمن- هب٤مم: اًمٌٝمؿ ومجع واإلٟم٤مث، اًمذيمقر ُمـ اًمٖمٜمؿ أوٓد وهل اًمٌٝمؿ،
 قم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب سمـ سمٙمر أبق اًم٘م٤ميض ىم٤ملش اًمًجقد ذم اقمتدًمقا : »ىمقًمف

 قمغم آقمتامد سم٤مؾمتقاء قمدًٓ  اًمًجقد يمقن سمف أرادش: »76 - 2/75ش »إطمقذي

 ُمـ أيمثر آقمتدال ُمـ قمْمق ي٠مظمذ وٓ واًمقضمف، واًمٞمديـ، واًمريمٌتلم، اًمرضمٚملم،

 ومرش وإذاش. أقمٔمؿ ؾمٌٕم٦م قمغم سم٤مًمًجقد أُمرت: »ًم٘مقًمف ممتثالً  يٙمقن وهبذا. أظمر

ش. اًمقضمف ومرض ومٞمً٘مط اًمقضمف: دون قمٚمٞمٝمام آقمتامد يم٤من اًمٙمٚم٥م: وَمْرَش  ذراقمٞمف

 .اٟمتٝمك
: إصؾ ذم أيت قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤مً  ضم٤مء ىمد اعمٕمٜمك وهذا: ىمٚم٧م

 .شُمٕمؽ ُمٜمؽ قمْمق يمؾ ؾمجد ذًمؽ: ومٕمٚم٧م إذا وم٢مٟمؽ»

د ًمٕمؾ: »وم٘م٤مل اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ٟمحقه ذيمر وىمد  هٞمئ٦م ووع: هٜم٤م سم٤مٓقمتدال اعمرا

 وم٢مٟمف هٜم٤م: يت٠متك ٓ اًمريمقع ذم اعمٓمٚمقب احلز آقمتدال ٕن إُمر: وومؼ قمغم اًمًجقد

 .إقم٤مزم قمغم إؾم٤مومؾ ارشمٗم٤مع هٜم٤م واعمٓمٚمقب واًمٕمٜمؼ، اًمٔمٝمر، اؾمتقاء هٜم٤مك

 يٜم٤مؾم٥م اخلًٞم٦ًم سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمتِمٌف وم٢من سمٕمٚمتف: ُم٘مروٟم٤مً  هٜم٤م احلٙمؿ ذيمر وىمد: ىم٤مل

 .اٟمتٝمكش. اًمّمالة ذم شمريمف
 ومتح» ُمـ. ـها. سم٤مًمّمالة آقمتٜم٤مء وىمٚم٦م سم٤مًمتٝم٤مون ُمِمٕمرة أجْم٤مً  قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل واهلٞمئ٦م

 قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل وىمدش. 2/241ش »اًم٤ٌمري

 يم٤مومؽماش آومؽماش ويٙمرهقن اًمًجقد، ذم آقمتدال خيت٤مرون اًمٕمٚمؿ: أهؾ قمٜمد

ٌُع  .شاًمً

 .قمٚمٞمٝمام اؾمتٜمد: أيش: راطمتٞمؽ وادقمؿ: »وىمقًمف
 قمٜمف، سمٕمد إذا ضمٗم٤مه:: ي٘م٤مل. اًمٌمء قمـ اًمٌٕمدش: اجلٗم٤مء» ُمـ هقش: ودم٤مف: »وىمقًمف
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 .شهن٤مي٦م. »أبٕمده إذا وأضمٗم٤مه:
ٌْع شمثٜمٞم٦مش: وٌٕمٞمؽ: »وىمقًمف  هق: وىمٞمؾ. اًمٕمُْمد وؾمط وهق - اًم٤ٌمء سمًٙمقن - و

 .شهن٤مي٦م. »ًمٚمٛمج٤مورة اًمْمٌع:: ًمإلسمط وي٘م٤مل. اإلسمط ِت٧م ُم٤م

 ([2/746) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد يف الػخذيـ ي ضؿ هؾ

 :[اًمًجقد ذم آومؽماش قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ؿمقاهد يند وهق اإلُم٤مم ىم٤مل]
 .همري٦ٌم زي٤مدة وومٞمف آظمر، ؿم٤مهد وًمف

 اسمـ قمـ دراج قمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـش 2/005» واًمٌٞمٝم٘مل داود، أبق أظمرضمف

 اومؽماش يديف يٗمؽمش ومال أطمديمؿ: ؾمجد إذا: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  هريرة أيب قمـ طُمَجػمة

 .شومخذيف وًمٞمْمؿ اًمٙمٚم٥م،
ه  .قمٚمٞمف وؾمٙم٧م ظمزيٛم٦م، ٓسمـش 2/234» احل٤مومظ وقمزا

 ُمتٙمٚمؿ: - اعمٍمي اًمًٛمح أبق: وهق - هذا دراضم٤مً  وم٢من يّمح: إؾمٜم٤مده أرى وُم٤م

 .شقمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمع ٓ قم٤مُمتٝم٤م: »وىم٤مل أطم٤مدي٨م، قمدي اسمـ ًمف ؾم٤مق وىمد ومٞمف،
 واحل٤ميمؿ. إيمثريـ قمـ شمْمٕمٞمٗمف وطمٙمك ،شاعمٞمزان» ذم اًمذهٌل أورده وىمد

 يتٕم٘مٌف وأطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ، سمٕمض ذم يقاوم٘مف واًمذهٌل ،شُمًتدريمف» ذم يمثػماً  ًمف يّمحح

 .شاعمٜم٤ميمػم يمثػم: دراج: »سم٘مقًمف
 ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ صم٧ٌم وم٘مدش. ومخذيف وًمٞمْمؿ: »اًمزي٤مدة هذه قمٜمدي ُمٜم٤ميمػمه وُمـ

 .- ىمري٤ٌمً  ي٠ميت يمام - ظمالومف
 .- أجْم٤مً  ي٠ميت يمام - وُمقىمقوم٤مً  ُمرومققم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ اًم٤ٌمب وذم هذا،
 ومخذيف يْمؿ اعمّمكم أن ومٞمفش: »ومخذيف وًمٞمْمؿ: »ىمقًمف ؿم٤مرطم٤مً  أب٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ ىم٤مل

: ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة صٗم٦م ذم محٞمد أيب سمحدي٨م ُمٕم٤مرض ًمٙمٜمف. اًمًجقد ذم
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ج ؾمجد إذا ج: »وىمقًمف. .. ومخذيف سملم ومرَّ  .سمٞمٜمٝمام ومرقش: ومخذيف سملم ومرَّ

 .(0)ذًمؽ ذم ظمالف وٓ:. .. اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 السجقد يف بالركب آشتعاكة و القديـ تػريج ترك حديث

 اًمؼماء وطمدي٨م احلدي٨م، وهذا :اًمتٗمري٩م أطم٤مدي٨م قمـ ىم٤مل ىمد اًمِمٞمخ يم٤من]

 سمٕمده، اعمذيمقر هريرة أيب طمدي٨م ًمٙمـ اعمذيمقر، اًمتٗمري٩م وضمقب قمغم يدٓن اح٤ميض

 .آؾمتح٤ٌمب قمغم يدل
 جي٥م: ي٘م٤مل أن اًمّمقاب أن وأرى ،ش2/234ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أـمٚمؼ يمذا

 قم٤ٌمرة اًم٘مٞمد هذا قمغم ويدل شمريمف، طمٞمٜمئذٍ  ومػمظمص ُمٜمف: ُمِم٘م٦م وضمد إذا إٓ اًمتٗمري٩م:

 .[ومت٠مُمؾ. أشمٞم٦م قمجالن اسمـ
 :[اًمّمالة صٗم٦م أصؾ يمت٤مب ٟم٤مذ ىم٤مل]

 شمرك ذم ورظمصش: »ُمٕمؽ ُمٜمؽ قمْمق يمؾ ؾمجد: »ىمقًمف سمٕمد اعمتـ ذم يم٤من :تـبقف

 إًمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ؿمٙم٤م طمٞمٜمام وذًمؽ اًم٤ًمضمد، قمغم يِمؼ يم٤من إذا اًمتج٤مذم:: اًمتٗمري٩م

 أطمد- قمجالن اسمـ ىم٤ملش. ]سم٤مًمريم٥م اؾمتٕمٞمٜمقا : »وم٘م٤مل. شمٗمرضمقا  إذا -قمٚمٞمٝمؿ- اًمًجقد ُمِم٘م٦م

 .[شوأقمٞم٤م اًمًجقد أـم٤مل إذا ريمٌتٞمف قمغم ُمروم٘مٞمف يْمع أن وذًمؽ: -رواشمف

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق: »سم٘مقًمف قمٚمٞمف اهلل رمحف اًمِمٞمخ وقمٚمؼ
 قمـ واًمؽمُمذي ،ش007 - 2/006» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش0/043» داود أبق أظمرضمف

 سمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أجْم٤مً  اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش0/229» واحل٤ميمؿ ،ش2/77» ىُمتٞم٦ٌم

 قمـ قمجالن اسمـ قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ صمالصمتٝمؿ يقُٟمس: قمـش 341 - 2/339» وأمحد ؾمٕمد،

 ذم احل٤مومظ قمزاه٤م وىمد. ويقٟمس ًمِمٕمٞم٥م واًمزي٤مدة. سمف قمٜمف ص٤مًمح أيب قمـ ؾُمَٛمل

                                                           

 ُم٤م إٓ :شدراج» طمدي٨م - أظمػماً  - اهلل رمحف اًمِمٞمخ طمًـش: شمٜمٌٞمف»[: اًمّمٗم٦م أصؾ طمقار ذم اًمٜم٤مذ ىم٤مل]  (0)

 .اهلٞمثؿ أيب قمـ روايتف ُمـ يم٤من

   ش. 837» شداود أيب صحٞمح» ذم هذا طمديثف وطمًـ ش3351» شاًمّمحٞمح٦م» اٟمٔمر
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 وواوم٘مف ،شُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل! وهؿ وهق داود، ٕيبش اًمٗمتح»

 قمغم وٓ صحٞمح٤ًم، ًمٞمس وم٘مط، طمًـ طمدي٨م هق وإٟمام أجْم٤ًم: وهؿ وهق اًمذهٌل،

راً  سمٞمٜم٤مه يمام - ُمًٚمؿ ذط  .- ُمرا

 اسمـ اًمٜمٕمامن قمـ ؾُمٛمل قمـ واطمد وهمػمُ  قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواه سم٠من وم٠مقمٚمَّف اًمؽمُمذي: وأُم٤م

 وقمٚمؼش. اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمـ أصح ه١مٓء ويم٠من: »ىم٤مل صمؿ. هذا ٟمحق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ قَمٞم٤ّمش أيب

 اًمٜمٕمامن قمـ ؾُمٛمل قمـ احلدي٨م َرَوُوا ه١مٓء! ح٤مذا؟: »سم٘مقًمف ؿم٤ميمر أمحد اًم٘م٤ميض قمٚمٞمف

 ومٝمام ُمقصقًٓ: هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب قمـ ؾُمٛمل قمـ رواه ؾمٕمد سمـ واًمٚمٞم٨م ُمرؾمالً،

 ٟمؽمدد ٓ طمج٦م، طم٤مومظ صم٘م٦م: ؾمٕمد سمـ واًمٚمٞم٨م. ويٕمُْمده أظمر أطمدمه٤م ي١ميد خمتٚمٗم٤من ـمري٘م٤من

 .اٟمتٝمكش. صحٞمح وم٤محلدي٨م سمف: اٟمٗمرد وُم٤م زي٤مدشمف ىمٌقل ذم

 سملم يم٤من وإرؾم٤مًمف وصٚمف ذم آظمتالف أن ًمق ُمتلم: صحٞمح يمالم هذا: وأىمقل

 اًم٘م٤ميض ُمِمك وقمٚمٞمف اًمؽمُمذي، يمالم فم٤مهر هق يمام - وهمػمه ؾمٗمٞم٤من وسملم اًمٚمٞم٨م

 وم٢من ؾمٗمٞم٤من: وسملم قمجالن سمـ حمٛمد سملم هق آظمتالف أن اًمقاىمع وًمٙمـ ،- اعمذيمقر

 يمذًمؽ: إُمر وإذ ،- رأج٧م يمام - قمجالن اسمـ سمقاؾمٓم٦م ؾُمٛمل قمـ رواه إٟمام اًمٚمٞم٨م

 يمام ُمرؾمؾ: أنف احلدي٨م ذم وم٤مًمّمقاب ظمقًمػ: إذا سم٤مًم٘مقي ًمٞمس قمجالن سمـ ومٛمحٛمد

 .قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من رواه

 قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من رواه ويمذًمؽ: »ىم٤مل صمؿ ،ش2/007» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف وىمد

 .شسم٢مرؾم٤مًمف أصح وهذا: اًمٌخ٤مري ىم٤مل: »ىم٤مل صمؿش. اًمٜمٕمامن قمـ ؾُمَٛمل
 .اًمتٜمٌٞمف ؾمٌٞمؾ قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم وُيذيمر اًمٙمت٤مب، ُمـ ومٞمُحذف ُمٕمٚمقل، - إذن - وم٤محلدي٨م

 .(0)اهلل رمحف اًمِمٞمخ أراد يمام أثٌتٜم٤مه ومٚمذا:: ىمٚم٧م
 ([2/757) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

                                                           

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده].اعمذيمقر احلٙمؿ قمـ شمراضمع أنف ًمٚمحدي٨م اًمِمٞمخ شمْمٕمٞمػ ُمـ يٚمزم هؾ حيرر: ىم٤مل  (0)
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 الركبتني؟ ضؿ بف يؾحؼ هؾ السجقد حال الؼدمني ضؿ

 ُمع يْمٛمٝمام هؾ رضمٚمٞمف، طم٤مًم٦م شمٙمقن يمٞمػ ؾم٤مضمداً  اعمّمكم يٙمقن ح٤م: السائؾ

 سمٕمْمٞمٝمام؟

  ٟمٕمؿ: الشقخ

 اًمريمٌتلم؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم: السائؾ

 .رء ٓ: الشقخ

 ( 11: 05: 51/   564/  واًمٜمقر اهلدى) 

جقد يف الطُّؿلكقـة ركـ  السُّ

 :012 ،010 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 قمغم ُمت٤ًموي٤م اقمتامدا ومٞمف يٕمتٛمد سم٠من وذًمؽ ؾمجقده، ذم يٕمتدل أن قمٚمٞمف وجي٥م

 وأـمراف واًمريمٌت٤من، واًمٙمٗم٤من، ُمٕم٤م، وإنػ اجلٌٝم٦م: وهل ؾمجقده، أقمْم٤مء مجٞمع

 .اًم٘مدُملم

 ريمـ اًمًجقد ذم وآـمٛمئٜم٤من ي٘مٞمٜم٤م، اـمٛم٠من وم٘مد هٙمذا ؾمجقده ذم اقمتدل وُمـ

 .أجْم٤م
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 َُمَثَؾ  ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ عمـ وييب واًمًجقد، اًمريمقع سم٢ممت٤مم ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 أؾمقأ  ُمـ إٟمف: »ومٞمف ي٘مقل ويم٤من. ؿمٞمئ٤مً  قمٜمف شمٖمٜمٞم٤من ٓ واًمتٛمرشملم اًمتٛمرة ي٠ميمؾ اجل٤مئع:

 .شهىم٦مً  اًمٜم٤مس

 ؾمٌؼ يمام - واًمًجقد اًمريمقع ذم صٚمٌف ي٘مٞمؿ ٓ ُمـ صالة سمٌٓمالن حيٙمؿ ويم٤من
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 شم٘مدم يمام - اًمًجقد ذم سم٤مٓـمٛمئٜم٤منش صالشمف اعمزء» وأُمر» ،-ش اًمريمقع» ذم شمٗمّمٞمٚمف

 .شاًم٤ٌمب أول ذم
 ([2/761) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

جقد أذكار    السُّ

 :013 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 . أيمثر أو ُمرات صمالثش إقمغم ريب ؾمٌح٤من: »ومٞمف وي٘مقل

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وشم٤مرةً  هذا، شم٤مرةً  وإدقمٞم٦م، إذيم٤مر ُمـ أنقاقم٤مً  اًمريمـ هذا ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 : هذا

 .شُمرات صمالث» إقمغم ريب ؾمٌح٤من -0
 .ذًمؽ ُمـ أيمثر يٙمرره٤م - أطمٞم٤مٟم٤مً  - يم٤من و

 ويم٤من ىمٞم٤مُمف، ُمـ ىمري٤ٌمً  ؾمجقده يم٤من طمتك اًمٚمٞمؾ صالة ذم ُمرة شمٙمراره٤م ذم وسم٤مًمغ

ٌََ٘مَرة: »اًمٓمقال ُمـ ؾمقر صمالث ومٞمف ىمرأ  ٤مء»وش اًم ًَ  دقم٤مءٌ  يتخٚمٚمٝم٤م ،شقِمْٛمَران آلِ » وش اًمٜمِّ

 .-ش اًمٚمٞمؾ صالة» ذم ؾمٌؼ يمام - واؾمتٖمٗم٤مرٌ 

 .شصمالصم٤مً » وسمحٛمده إقمغم ريب ؾمٌح٤من  -2
ٌُّقح،» -3 وس، ؾُم  .شواًمروح اعمالئٙم٦م رب ىُمدُّ
 .شزم اهمٗمر! مهللا وسمحٛمدك،! رسمٜم٤م مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ» -4

 .اًم٘مرآن يت٠مول وؾمجقده: ريمققمف ذم ُمٜمف يٙمثر ويم٤من
 ؾمجد ،[ريب وأن٧م] أؾمٚمٛم٧م، وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ؾمجدت: ًمؽ! مهللا» -5

ره، ظمٚم٘مف ًمٚمذي وضمٝمل  اهلل شم٤ٌمرك[ ومـ] وسمٍمه، ؾمٛمٕمف وؿمؼ ،[ُصَقَره وم٠مطمًـ] وصقَّ
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 .شاخل٤مًم٘ملم أطمًـ
 .وهه وقمالٟمٞمتف وآظمره، وأوًمف ،ش0» وضِمٚمَّف ِدىّمف يمٚمف، ذٟمٌل زم اهمٗمر! مهللا» -6
، سمٜمٕمٛمتؽ أبقء وم١مادي، سمؽ وآُمـ وظمٞم٤مزم، ؾمقادي ًمؽ ؾمجد» -7  هذه قمكمَّ

 .شٟمٗمز قمغم ضَمٜمَْٞم٧ُم  وُم٤م يداي
، واعمٚمٙمقِت، اجلؼموِت، ذي ؾمٌح٤من» -8

ِ
 وُم٤م - وهذاش. واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء

 .اًمٚمٞمؾ صالة ذم ي٘مقًمف يم٤من - سمٕمده

 .شأن٧م إٓ إل ٓ وسمحٛمدك،![ مهللا] ؾمٌح٤مٟمؽ» -9
 .شأقمٚمٜم٧ُم  وُم٤م أهرُت، ُم٤م زم اهمٗمر! مهللا» -01
 ٟمقرًا، ؾمٛمٕمل ذم واضمٕمؾ ،[ٟمقراً  ًم٤ًمين وذم] ٟمقرًا، ىمٚمٌل ذم اضمٕمؾ! مهللا» -00

 يٛمٞمٜمل وقمـ ٟمقرًا، ومقىمل ُمـ واضمٕمؾ ٟمقرًا، ِتتل ُمـ واضمٕمؾ ٟمقرًا، سمٍمي ذم واضمٕمؾ

 ذم واضمٕمؾ] ٟمقرًا، ظمٚمٗمل واضمٕمؾ ٟمقرًا، أُم٤مُمل واضمٕمؾ ٟمقرًا، ي٤ًمري وقمـ ٟمقرًا،

 .شٟمقراً  زم وأقمٔمؿ ،[ٟمقراً  ٟمٗمز

 ُمـ سمٛمٕم٤موم٤مشمؽ[ أقمقذ] و ؾمخٓمؽ، ُمـ سمرو٤مك أقمقذ[ إين![ ]مهللا» ] -02

 .شٟمٗمًؽ قمغم أثٜمٞم٧م يمام أن٧م قمٚمٞمؽ، صمٜم٤مء ُأطميص ٓ ُمٜمؽ، سمؽ وأقمقذ قم٘مقسمتؽ،
 وُمٜمف ظمٚم٘مف،: ؿمٞمئ٤مً  صٜمع عمـ ي٘م٤مل اًمّم٤مٟمٕملم، أت٘مـ: أيش اخل٤مًم٘ملم أطمًـ: »ىمقًمف

 ىم٤مل يٗمري ٓ صمؿ خيٚمؼ اًم٘مقم ُض . .. وسمٕمـ ظمٚم٘م٧م ُم٤م شمٗمري وٕن٧م: اًمِم٤مقمر ىمقل

 قمـ اًمٚمٗمٔم٦م هذه ٟمٗمل إمم اًمٜم٤مس سمٕمض وذه٥مش: »02/001ش »شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل

 .شمٕم٤ممم اهلل إمم اخلٚمؼ يْم٤مف وإٟمام اًمٜم٤مس،

ـُ : ▬ىم٤مل إٟمام: ضمري٩م اسمـ وىم٤مل ًَ  قمٚمٞمف ًمٕمٞمًك أذن ىمد شمٕم٤ممم ٕنف :♂اخل٤َمًمِِ٘ملمَ  َأطْم

 اًمٌنم قمـ اًمٚمٗمٔم٦م شمٜمٗمك وٓ. ذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ واوٓمرب. خيٚمؼ أن واًمًالم اًمّمالة

 .شاًمٕمدم ُمـ واإلجي٤مد آظمؽماع سمٛمٕمٜمك ُمٜمٗمٞم٦م هل وإٟمام اًمّمٜمع، ُمٕمٜمك ذم

 واًمتقومٞمؼ اهلداي٦م إُم٤مش: اًمٜمقر» سمـ اعمرادش: إًمخ...ٟمقرا ىمٚمٌل ذم اضمٕمؾ: »ىمقًمف

د أو اًمٙمؾ، ذم آصم٤مره ًمٔمٝمقر يمٚمٝم٤م: إقمْم٤مء يِمٛمؾ وهذا ًمٚمخػم، . اًمٜمقر فم٤مهر: اعمرا
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 يًتيضء اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ٟمقراً  أقمْم٤مئف ُمـ قمْمق يمؾ ذم ًمف شمٕم٤ممم اهلل جيٕمؾ أن واعم٘مّمقد

 .ؾمٜمدي. أقمٚمؿ واهلل. شمٌٕمف وُمـ اًمٔمٚمؿ شمٚمؽ ذم سمف
 ([2/760) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

جقد يف الؼرآن قراءة عـ الـفل    مـ آشتؽثار واشتحباب السُّ

 فقف الدعاء

 :017 ،014 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اإلضم٤مسم٦م ُمٔمٜم٦م وم٢مٟمف ومٞمف، اًمدقم٤مء يٙمثر أن ويًتح٥م

 .ؾم٤مضمد وهق اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن جيقز وٓ
 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سم٤مٓضمتٝم٤مد وي٠مُمر واًمًجقد، اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

  أىمرب: »ي٘مقل ويم٤من -ش اًمريمقع» ذم ُم٣م يمام - اًمريمـ هذا ذم اًمدقم٤مء ُمـ واإليمث٤مر

 .[ شومٞمف] اًمدقم٤مء وم٠ميمثروا ؾم٤مضمد: وهق رسمف ُمـ اًمٕمٌد يٙمقن ُم٤م
 ([2/770) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالدعاء أم بالتسبقح شجقده يف ادصيل يبدأ هؾ

 ؟اًمًجقد سمتًٌٞمح٤مت أم سم٤مًمدقم٤مء، يٌدأ[ ؾمجقده ذم اعمّمكم] :مداخؾة

 اًمقاضم٦ٌم، هل إومم، ًمٞمس ذًمؽ ؾمقى وُم٤م اًمقاضم٦ٌم، هل اًمتًٌٞمح٤مت: الشقخ

 .سم٤معمًتح٥م يثٜمل صمؿ سم٤مًمقاضم٥م، ومٞمٌدأ ُمًتح٥م، ومٞمف ُمرهمقب أُمر ومٝمق اًمدقم٤مء أُم٤م

 ( 11: 36: 42/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 
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 السجقد أدعقة يف( تؼقاها كػيس اعط رب) دعاء ورد هؾ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمٞمده٤م ومٚمٛمًتف ُمْمجٕمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وم٘مدت أهن٤م قم٤مئِم٦م وقمـ - 3: »ىمقًمف

 أن٧م زيم٤مه٤م ُمـ ظمػم أن٧م وزيمٝم٤م شم٘مقاه٤م ٟمٗمز أقمط رب: »ي٘مقل وهق ؾم٤مضمد وهق

 ش.أمحد رواهش وُمقٓه٤م وًمٞمٝم٤م

 قمٜمف يرو مل ؾمٕمٞمد سمـ ص٤مًمح 219/  6ش اعمًٜمد» ومٞمف ٕن وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

   طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف وإن اعمجٝمقًملم قمداد ذم ومٝمق قمٛمر سمـ ٟم٤مومع همػم

 .اًمٙمت٤مب ذم مم٤م 6 5 اًمٜمقع اًم٤ٌمب هذا ذم قم٤مئِم٦م قمـ واًمّمحٞمح

 ويمذًمؽ سم٤مًمًجقد ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسم٧م صحٞمح اعمذيمقر واًمدقم٤مء

 .سمف يدقمق يم٤من اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص دقم٤مئف ذم أرىمؿ سمـ ًمزيد طمدي٨م ذم 80/  8 ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ([218) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 السجقد يف..  وجفيل خطقئتل يل اغػر الؾفؿ: دعاء ورد هؾ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وضمٝمكم ظمٓمٞمئتل زم اهمٗمر مهللا: »ؾم٤مضمد وهق ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من - 7: ىمقًمف

 ...ش. ُمٜمل سمف أقمٚمؿ أن٧م وُم٤م أُمري ذم وإهاذم

 طمٞم٨م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ذم شمٌع ويم٠منف ٕطمد قمزو دون اعم١مًمػ ذيمره هٙمذا: ىمٚم٧م

 ومل اًمًجقد أدقمٞم٦م ُمـ هٙمذا رواه أطمدا أن أقمت٘مد وٓش اعمٕم٤مد زاد» ذم يمذًمؽ أورده

 أظمرج وم٘مد اهلل رمحف أوه٤مُمف ُمـ أنف وأقمت٘مد اًم٘مٞمؿ اسمـ همػم ومٞمٝم٤م أورده أطمدا أضمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ آؿمٕمري ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـش صحٞمحٞمٝمام» ذم اًمِمٞمخ٤من احلدي٨م

 وأن٧م اعم١مظمر وأن٧م اعم٘مدم أن٧م: »ىم٤مل أنف إٓ سمتامُمف ومذيمره. اًمدقم٤مء هبذا يدقمق يم٤من أنف

 همػم ُمٓمٚم٘م٤م أظمرضم٤مه هٙمذاش أن٧م إٓ إل ٓ إهلل أن٧م: »ىمقًمف سمدلش ىمدير رء يمؾ قمغم
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 حمؾ ـمرىمف ُمـ رء ذم أر مل: »064/  00 ذطمف ذم احل٤مومظ ىم٤مل وىمد سم٤مًمًجقد ُم٘مٞمد

 ش.سمذًمؽ اًمدقم٤مء

: رواي٦م وذم اًمًالم سمٕمد سمام ُم٘مٞمدا قمكم طمدي٨م ُمـ ُمٜمف إظمػم اًم٘مًؿ ضم٤مء وىمد

 .320 ص حمٚمف ذم اعم١مًمػ ذيمره وىمدش واًمتًٚمٞمؿ اًمتِمٝمد سملم»

 .056 – 053 صش اًمّمالة صٗم٦م» ذم دمده٤م أظمرى وأدقمٞم٦م أذيم٤مر اًم٤ٌمب وذم

 ([219) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

جقد إضالة    السُّ

 اإلـم٤مًم٦م ذم سم٤مًمغ ورسمام اًمٓمُّقل، ذم اًمريمقع ُمـ ىمري٤ٌمً  ؾمجقده جيٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 إطمدى ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج: » اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ىم٤مل يمام قم٤مرض: ُٕمر

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومت٘مدم طمًٞمٜم٤ًم، أو طمًٜم٤مً  طم٤مُمؾ وهق[ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر] اًمٕمٌم صاليت

يَنْ  سملم ومًجد ومّمغم، ًمٚمّمالة، يمؼم صمؿ ،[اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف قمٜمد] ومقوٕمف  صالشمف فمٝمرا

 رؾمقل فمٝمر قمغم اًمّمٌل وم٢مذا :[اًمٜم٤مس سملم ُمـ] رأد ومرومٕم٧م: ىم٤مل أـم٤مهل٤م، ؾمجدة

 اًمّمالة: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٣م ومٚمام ؾمجقدي، إمم ومرضمٕم٧م ؾم٤مضمد، وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

يَنْ  سملم ؾمجدت إٟمؽ! اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٜم٤مس ىم٤مل  أـمٚمتٝم٤م:  ؾمجدة[ هذه] صالشمؽ فمٝمرا

 اسمٜمل وًمٙمـ يٙمـ: مل ذًمؽ يمؾ: »ىم٤مل! إًمٞمؽ يقطمك أنف أو أُمر، طمدث ىمد أنف فَمٜمَٜم٤ّم طمتك

 .شطم٤مضمتف ي٘ميض طمتك أقمجٚمف أن ومٙمره٧م  ارِتٚمٜمل،
 قمغم واحلًلم احلًـ وصم٥م ؾمجد: وم٢مذا يّمكم: ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: »آظمر طمدي٨ٍم  وذم

 طِمْجِره، ذم ووٕمٝمام اًمّمالة: ىم٣م ومٚمام دقمقمه٤م، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر ُمٜمٕمقمه٤م: وم٢مذا فمٝمره،

 .شهذيـ وَمْٚمُٞمِح ِبَّ  أطمٌٜمل: ُمـ: »وىم٤مل
 .قمٜمف اهلل ريض اهل٤َمد سمـ ؿَمّداد هقش: اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض: »ىمقًمف

 .صالشمف أثٜم٤مء ذم: أيش صالشمف فمٝمراين سملم»
 .اعمرض أو اعمقت، قمـ يمٜم٤مي٦مش أُمر طمدث ىمد»
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 .فمٝمري قمغم سم٤مًمريمقب راطمٚم٦م اختذين: أيش ارِتٚمٜمل»
 .اإلقمج٤مل أو اًمتٕمجٞمؾ، ُمـش:  أقمجٚمف أن ومٙمره٧م» 

 ([2/772) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الطقل يف الركقع مـ قريًبا السجقد جعؾ

 .شم٘مدم يمام اًمٓمقل ذم ريمققمف ُمـ ىمري٤ٌم ؾمجقده وجيٕمؾ

 [.055 وم٘مرة اًمّمالة صٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 السجقد فضؾ

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أقمرومف وأن٤م إٓ أطمد ُمـ أُمتل ُمـ ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 دظمٚم٧م ًمق أرأج٧م: »ىم٤مل اخلالئؼ؟ يمثرة ذم! اهلل رؾمقل ي٤م شمٕمرومٝمؿ ويمٞمػ: ىم٤مًمقا 

ؾ   أهمرُّ  ومرٌس  وومٞمٝم٤م  هُبؿ، ُدهؿ ظمٞمؾ ومٞمٝم٤م ِصػَمة  ش.ُمٜمٝم٤م؟ شمٕمرومف يمٜم٧م أُم٤م : حُمَجَّ

 .سمغم: ىم٤مل

ٚمقن اًمًجقد، ُمـ هُمر   يقُمئذٍ  أُمتل وم٢من: »ىم٤مل  .شاًمُقوقء ُمـ حمجَّ
ػَمة»  ومجٕمٝم٤م اًمِمجر، وأهمّم٤من احلج٤مرة، ُمـ ًمٚمدواب شمتخذ طمٔمػمةش: اًمّمِّ

 .ظمٞمؾ ومٞمٝم٤م جمتٛمع: واعمٕمٜمكش. اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام -ش ِصػَم »
 .إؾمقد: وهق أدهؿ، مجعش: ُدهؿش »دهؿ»
ه ًمقنٌ  ًمقَٟمف خي٤مًمط ٓ اًمذي: إصؾ ذم وهق هبٞمؿ، مجعش: هُبؿ»  ذم يمام -. ؾمقا

 .-ش اًمٜمٝم٤مي٦م»
 ًمٚمذيمر - اخلٞمؾ ُمـ ومٞمف ؿمٞم٦م ٓ وُم٤م إؾمقد،: واًمٌٝمٞمؿش: »اًم٘م٤مُمقس» وذم

ٌْفُ  مل اًمذي واخل٤مًمص اًمًقداء، واًمٜمٕمج٦م -وإنثك  .شهمػمه َيُِم
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 .اًمٗمرس وضمف ذم يٙمقن اًمذي اًمٌٞم٤مض: وهق اًمٖمرة، ُمـش أهمرّ »
 اًم٘مٞمد، ُمقوع إمم ىمقائٛمف ذم اًمٌٞم٤مض يرشمٗمع اًمذي اخلٞمؾ ُمـ: وهقش حُمَّجؾ»

 اخلالظمٞمؾ: وهل إطمج٤مل ُمقاوع ٕهنام اًمريمٌتلم: جي٤موز وٓ إرؾم٤مغ، وجي٤موز

. ِرضمالن أو ِرضمؾ ُمٕمٝم٤م يٙمـ مل ُم٤م واًمٞمديـ، سم٤مًمٞمد اًمتحجٞمؾ يٙمقن وٓ واًم٘مٞمقد،

 .شهن٤مي٦م»
 .همرة ذو: أي أهمر: مجع: اًمراء وؿمد اعمٕمجٛم٦م سمْمؿش همر»

 .اًمّمالة ذم اًمًجقد أثر ُمـ: أي :شاًمًجقد ُمـ»

ـْ  ُوضُمقِهِٝمؿ ذِم  ؾِمٞماَمُهؿْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل ُجقدِ  َأثَرِ  ُمِّ ًُّ  ♂. اًم
 .اًمدٟمٞم٤م ذم ووقئٝمؿ أثر ُمـ: أيش اًمقوقء ُمـ»

 اًمقوقء ُمقاوعِ  وسمِْٞمُض  وإنػ، اجلٌٝم٦م ُمـ اًمًجقد ُمقاوعِ  سمِْٞمُض  أهنؿ واعمراد

 واًمرضمٚملم واًمٞمديـ، اًمقضمف، ذم واًمًجقد اًمقوقء أثر اؾمتٕم٤مر.. وإىمدام إجدي ُمـ

 ُمـ. ـها. ورضمٚمٞمف ويديف، اًمٗمرس، وضمف ذم يٙمقن اًمذي اًمٌٞم٤مض ُمـ ًمإلٟم٤ًمن

 .اًمتٍمف ُمـ سم٘مٚمٞمؾش. اًمٜمٝم٤مي٦م»

 أُمتل إن: »اًمِمٞمخلم ظمؼم وسملم احلدي٨م، هذا سملم شمداومع وٓ: »اعمٜم٤موي ىم٤مل

 .شاًمقوقء آصم٤مر ُمـ حمجٚملم همّراً  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يدقمقن

 أثر ُمـ وٟمقراً  اًمًجقد، أثر ُمـ ٟمقراً  اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ُيٙمًك اعم١مُمـ ٕن إٓ ذاك وُم٤م

 وضمٝمف يم٤من اًمدٟمٞم٤م: ذم ووقءاً  أيمثر أو ؾمجقداً  أيمثر يم٤من ومٛمـ ٟمقر، قمغم ٟمقر اًمقوقء،

ىم٤مً  وأؿمد وٞم٤مء أقمٔمؿ  اًمٜمقر، قِمَٔمؿِ  ُمـ ُمراشم٥م قمغم ومٞمف ومٞمٙمقٟمقن همػمه، ُمـ إذا

ج أدظمؾ ًمق أنف شمرى أٓ شمتزاطمؿ: ٓ وإنقار  ومٞمف أدظمؾ وم٢مذا ٟمقرًا، ُمأله سمٞم٧م: ذم ها

.. اًمث٤مين اًمث٤مًم٨ُم  وٓ إول، اًمث٤مين يزاطمؿ أن همػم ُمـ سم٤مًمٜمقر اُمتأل آظمر: صمؿ آظمر

 .اح٤مء أنف قمغم اًمٗمتح اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وضمّقز سم٤مًمْمؿ، هٜم٤م واًمُقوقء. وهٙمذا

 ([2/774) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 السجقد فضائؾ مـ

 خُيِْرضمقا  أن اعمالئٙم٦م اهلل أُمر اًمٜم٤مر: أهؾ ُمـ أراد ُمـ رمح٦مَ  اهلل أراد إذا: »وي٘مقل

 أن اًمٜم٤مر قمغم اهلل وطَمّرمَ  اًمًجقد، سمآث٤مر ويٕمرومقهنؿ ومٞمخرضمقهنؿ، اهلل: يٕمٌد يم٤من ُمـ

 .شاًمًجقد أثر إٓ اًمٜم٤مر: شم٠ميمٚمف آدم اسمـ ومٙمؾ اًمٜم٤مر، ُمـ ومٞمخرضمقن اًمًجقد، أثر شم٠ميمؾ
 اًمتل اًمًٌٕم٦م اًمًجقد أقمْم٤مء مجٞمع شم٠ميمؾ ٓ اًمٜم٤مر أن هذا فم٤مهر: »اًمٜمقوي ىم٤مل

 اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وأنٙمره اًمٕمٚمامء، سمٕمض ىم٤مًمف وهٙمذا. قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن يًجد

 ذيمر ىمد: ىمٞمؾ وم٢من. إول: واعمخت٤مر. ظم٤مص٦م اجلٌٝم٦م: اًمًجقد سم٠مثر واعمراد: وىم٤مل

 دارات إٓ ومٞمٝم٤م، حيؽمىمقن اًمٜم٤مر ُمـ خيرضمقن ىمقُم٤مً  إن: »ُمرومققم٤مً  هذا سمٕمد ُمًٚمؿ

 .شاًمقضمقه
 يًٚمؿ ٓ سم٠منف اًمٜم٤مر ُمـ اخل٤مرضملم مجٚم٦م ُمـ خمّمقصقن اًم٘مقم ه١مٓء أن وم٤مجلقاب

 ُمٜمٝمؿ: اًمًجقد أقمْم٤مء مجٞمع ومٞمًٚمؿ همػمهؿ: وأُم٤م اًمقضمقه، دارات إٓ اًمٜم٤مر ُمـ ُمٜمٝمؿ

 ُم٤م إٓ سم٤مًمٕم٤مم ومٞمٕمٛمؾ ظم٤مص، وذًمؽ قم٤مم، احلدي٨م ومٝمذا احلدي٨م، هذا سمٕمٛمقم قمٛمالً 

 .شأقمٚمؿ واهلل. ظمص
د يم٤من ًمق ويمذًمؽ اًمٜم٤مر، ذم خيٚمدون ٓ اعمّمٚملم قمّم٤مة أن: وومٞمف»  شم٤مريم٤مً  اعمقطمِّ

 .ش ش3154ش »اًمّمحٞمح٦م» وم٤مٟمٔمر ذًمؽ، صح خيٚمد: ٓ وم٢مٟمف يمًاًل: ًمٚمّمالة
 ([2/776) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

جقد    واحَلِصر إرضِ  عذ السُّ

 :016 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 أو صمقب، ُمـ اجلٌٝم٦م، وسملم سمٞمٜمٝم٤م طم٤مئؾ وقمغم إرض، قمغم اًمًجقد وجيقز

 .ٟمحقه أو طمّمػم، أو سم٤ًمط،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
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 .  يمثػماً  إرض قمغم يًجد ويم٤من
 ُمٗمروؿم٤مً  يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجده أن: واؾمتٗم٤مض اؿمتٝمر مم٤م ذًمؽ اؾمتخرضمٜم٤م

 .[إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ.]ضمداً  يمثػمة أطم٤مدي٨م قمٚمٞمف يدل يمام احلٍم: أو سم٤مًمًٌط،

 ([2/781) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 احلر لشدة عؾقف والسجقد الثقب بسط

 يٛمٙمـ أن أطمدهؿ يًتٓمع مل وم٢مذا احلر، ؿمدة ذم ُمٕمف يّمٚمقن أصح٤مسمف ويم٤من»

 إرض وضمٕمٚم٧م: »... ي٘مقل ويم٤منش. قمٚمٞمف ومًجد صمقسمف، سمًط إرض: ُمـ ضمٌٝمتف

 ومٕمٜمده اًمّمالُة: أُمتل ُمـ رضمالً  أدريَم٧ْم  وم٠مجٜمام  وـَمٝمقرًا، ُمًجداً  وُٕمتل زم يمٚمٝم٤م

ـْ  ويم٤من] ـمٝمقره، وقمٜمده ُمًجده،  ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إٟمام ذًمؽ: يٕمٔمٛمقن ىمٌكم َُم

 .[ شَوسمَِٞمِٕمٝمؿ يمٜم٤مئًٝمؿ
 دون سمٛمقوع ُمٜمٝم٤م اًمًجقد خيتص ٓ ؾمجقد: ُمقوع: أيش: ُمًجداً : »ىمقًمف

 .همػمه
 اعمٓمٝمر هق اًمٓمَّٝمقر أن قمغم سمف اؾمتدل: »احل٤مومظ ىم٤مل اًمٓم٤مء، سمٗمتحش: وـَمٝمقراً »

 ؾمٞمؼ إٟمام واحلدي٨م اخلّمقصٞم٦م، شمث٧ٌم مل اًمٓم٤مهر: سمف اعمراد يم٤من ًمق اًمٓمٝمقر ٕن ًمٖمػمه:

: ُمرومققم٤مً  أنس قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اجل٤مرود واسمـ اعمٜمذر، اسمـ روى وىمد إلصم٤ٌمهت٤م،

 .شوـمٝمقراً  ُمًجداً  ـمٞم٦ٌم أرض يمؾ زم ضمٕمٚم٧م»
 ِتّمٞمؾ ًمٚمزم ـم٤مهراً:ش: ـمٝمقراً » ُمٕمٜمك يم٤من ومٚمق. ـم٤مهرةش: ـمٞم٦ٌم» وُمٕمٜمك

 .احل٤مصؾ
: سم٘مقًمف ذًمؽ أيمد وىمد إرض، أضمزاء سمجٛمٞمع ضم٤مئز اًمتٞمٛمؿ أن قمغم سمف واؾمتدل

 .شيمٚمٝم٤م»

 يمذًمؽ، ومٝمل إصٚمٞم٦م: طم٤مهل٤م قمغم داُم٧م ُم٤م إرض أن واعمراد: »اًمًٜمدي وىم٤مل

 .ذًمؽ يٜمٗمل ٓ واحلدي٨م. ذًمؽ قمـ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م خترج وم٘مد وإٓ:
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 .سم٤مًمؽماب خيتص وٓ يمٚمٝم٤م، إرض وضمف قمغم جيقز اًمتٞمٛمؿ سم٠من اًم٘مقل ي١ميد واحلدي٨م
 سم٤مًمٜمّم٥مش اًمرضمَؾ  أدرك وم٠مجٜمام: » ىمقًُمف خمّمقص همػم اًمٕمٛمقم هذا أن وي١ميد

 واحلج٤مرة، اجل٤ٌمل هم٤مًمٌٝم٤م وم٢من احلج٤مز: سمالد ذم ؾمٞمام فم٤مهر: وهذا سم٤مًمرومع،ش اًمّمالةُ »

 إٓ ُمٜمٝم٤م اًمتٞمٛمؿ جيقز ٓ احلج٤مز سمالد إن: ىمٚمٜم٤م إذا اًمٕمٛمقم هذا يٜم٤مؾم٥م أو يّمح ومٙمٞمػ

 .شومٚمٞمت٠مُمؾ! خمّمقص٦م؟ ُمقاوع ذم
 .شاًمّمحٞمحلم» ذم وهق احل٤مئط، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص شمٞمٛمُٛمف قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م أن وي١ميد

 دًمٞمالً  ي٘مٞمؿ أن إمم حيت٤مج سم٤مًمؽماب: اًمتٞمٛمؿ ظمص وُمـ: »اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 قمغم ومٞمّمكم سمذًمؽ، أىمقل وأن٤م يّمكم، أنف قمغم احلدي٨م دل: ي٘مقل أو اًمٕمٛمقم، هذا سمف خيص

 .شـمٝمقره وقمٜمده ُمًجده، ومٕمٜمده: »سمٚمٗمظ وم٢مٟمف اًم٤ٌمب، طمدي٨م قمٚمٞمف َوَيِردُ  احل٤مًم٦م،

. وداود وأمحد، واًمِم٤مومٕمل، اًمٕمؽمُة،: سم٤مًمؽماب اًمتٞمٛمؿ ختّمٞمص إمم ذه٥م وىمد

 سم٤مٕرض جيزئ أنف إمم واًمثقري وإوزاقمل، وقمٓم٤مء، طمٜمٞمٗم٦م، وأبق ُم٤مًمؽ، وذه٥م

 .شقمٚمٞمٝم٤م وُم٤م

 ش. 060 - 2/058ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م
 ([2/783) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وماء ضني يف السجقد

 وقمنميـ إطمدى ًمٞمٚم٦م صٌح ذم ذًمؽ ًمف وىمع وىمد وُم٤مء، ـملم ذم ؾمجد رسمام ويم٤من

 -اًمٜمخؾ ضمريد ُمـ ويم٤من- اعمًجد ؾم٘مػ وؾم٤مل اًمًامء، أُمٓمرت طملم رُمْم٤من: ُمـ

 .واًمٓملم اح٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص ومًجد

 ضمٌٝمتف وقمغم اٟمٍمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٞمٜم٤مي وم٠مبٍمت: »اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل

 ش.واًمٓملم اح٤مء أثر وأنٗمف

 ([2/789) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 338   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 واحلصر اخلؿرة عذ الصالة

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  احلّمػم قمغم و أطمٞم٤مٟم٤ًم، اخلُْٛمرة قمغم يّمكم يم٤من و

 .ًُمٌِس ُم٤م ـمقل ُمـ اؾمقد وىمد ،- ُمرةً  - قمٚمٞمف صغم و
 .اعمٞمؿ وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م، اخل٤مء سمْمؿش اخلٛمرة»

 ؾمجقده: ذم وضمٝمف قمٚمٞمف اًمرضمؾ يْمع ُم٘مدارُم٤م هلش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل

 هذا ذم إٓ مُخرة شمٙمقن وٓ اًمٜم٤ٌمت، ُمـ وٟمحقه ظمقص، ٟمًٞمج٦م أو طمّمػم، ُمـ

 . ـهاش. سمًٕمٗمٝم٤م ُمًتقرة ظمٞمقـمٝم٤م ٕن مُخرة: وؾمٛمٞم٧م اعم٘مدار،

 ذيمر صمؿ. اعمّمكم قمٚمٞمٝم٤م يًجد اًمًج٤مدة هل: اخلٓم٤ميب وىم٤ملش: »0/342ش »اًمٗمتح» وذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمتل اخلُْٛمرة قمغم أخ٘متٝم٤م طمتك اًمٗمتٞمٚم٦م ضمرت اًمتل اًمٗم٠مرة ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 .شاًمقضمف ىمدر قمغم زاد ُم٤م قمغم اخلٛمرة سم٢مـمالق شمٍميح هذا ومٗمل. قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مقمداً 
 اومؽماش ُمٜمع قمغم سمف اؾمتدل وىمد ًم٤ًًٌم، يًٛمك آومؽماش أن ومٞمفش: ًمٌس ُم٤م: »ىمقًمف

 يٚمٌس ٓ طمٚمػ ُمـ أن ذًمؽ قمغم يرد وٓ.  احلرير ًمٌس قمـ اًمٜمٝمل ًمٕمٛمقم احلرير:

:ً  .شاًمٗمتح» ذم يمذا. اًمٕمرف قمغم ُمٌٜم٤مه٤م إجامن ٕن سم٤مٓومؽماش: حيٜم٨م ٓ وم٢مٟمف طمريرا
 ([2/791) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

  متصؾ حائؾ عذ السجقد جقاز عدم عذ دلقؾ ٓ

 .اًمتامم هبذا ُمٜمٙمرش. يِمٙمٜم٤م ومٚمؿ وأيمٗمٜم٤م، ضم٤ٌمهٜم٤م ذم احلر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل إمم ؿمٙمقٟم٤م»

 [:اإلمام قال]

 طمج٦م شمْمٕمػ وسمذًمؽ. يّمح ٓ احلدي٨م ذم وإيمػ اجل٤ٌمه ذيمر أن: واخلالص٦م

 طم٤مئؾ قمغم اًمًجقد أن قمغم سم٤محلدي٨م اؾمتدًمقا  اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ وهمػمه اًمراومٕمل

 قمغم سمٕمْمٝمؿ اقمؽمض وىمد: »احلدي٨م قم٘م٥م اًمٜمقوي ىمقل وأُم٤م! جيزئ ٓ اجلٌٝم٦م دون



جقد   339 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًًم

 ذم ورد هذا: وىم٤مل اجلٌٝم٦م، يمِمػ ًمقضمقب احلدي٨م هبذا اطمتج٤مضمٝمؿ ذم أصح٤مسمٜم٤م

 وأيمٗمٝمؿ، ضم٤ٌمهٝمؿ ذم اًمرُمْم٤مء طمر ؿمٙمقا  ٕهنؿ وٕمٞمػ: آقمؽماض وهذا! اإلسمراد

 سمد ٓ أنف قمغم دل ذًمؽ: ي٘مؾ مل ومٚمام اؾمؽموه٤م،: هلؿ ًم٘مٞمؾ واضم٥م همػم اًمٙمِمػ يم٤من وًمق

: وضمقه ُمـ وسمٞم٤مٟمف سم٤مـمؾ، هق سمؾ اًمْمٕمٞمػ، هق اًمتْمٕمٞمػ هذا: وم٠مىمقلش!! يمِمٗمٝم٤م ُمـ

 ُمـ قمرومتف يمام صم٤مسم٧م: همػم وهق احلدي٨م: ذم اجلٌٝم٦م ذيمر صمٌقت قمغم ُمٌٜمل أنف: إول

 يم٤من ًمق احلدي٨م أن: اًمث٤مين. أصٚمف ُمـ سمف آؾمتدٓل ومً٘مط اًم٤ًمسمؼ، اًمتح٘مٞمؼ

 طم٤مئؾ دون اًمٙمٗملم قمغم اًمًجقد سمقضمقب اًم٘مقل ًمٚمزُمٝمؿ ذيمروا: ُم٤م قمغم سمف آؾمتدٓل

 !ؾمٌؼ يمام اجلٌٝم٦م ُمع ومٞمف ذيمرا  ىمد ٕهنام أجْم٤ًم:

 قم٤مُم٦م ذم اعمٜمّمقص وهق قمٜمدهؿ، اًمّمحٞمح هق ُم٤م قمغم سمذًمؽ، ي٘مقًمقن ٓ وهؿ

 اًمقضمقب قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن ومث٧ٌمش. 414/ 3» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام اًمِم٤مومٕمل يمت٥م

 أنس قمـ صم٧ٌم أنف: اًمث٤مًم٨م! صم٤مسم٧م؟ همػم وهق ومٙمٞمػ صمٌقشمف، ومرض قمغم وهذا اعمزقمقم،

 ُمٙم٤من احلر ؿمدة ُمـ اًمثقب ـمرف أطمدٟم٤م ومٞمْمع ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ُمع صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م: ىم٤مل أنف

 .-ًمف واًمٚمٗمظ-ش 016/ 2» واًمٌٞمٝم٘مل اًمِمٞمخ٤من، أظمرضمف. اًمًجقد

 ومٕمؾ يمام - اعمّمكم قمـ اعمٜمٗمّمؾ اًمثقب قمغم احلدي٨م هذا اًمِم٤مومٕمٞم٦م محؾ وأُم٤م

 اعمت٤ٌمدر ٕن! اًمثقب ـمرف: ىمقًمف ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ وٕمٞمػ ومٝمق :- واًمٜمقوي اًمٌٞمٝم٘مل

 اًمٖم٤مًم٥م أن ُمع ىمرش، ومٞمف وًمٞمس اعمًجد ذم وهؿ ؾمٞمام ٓ سمف: اعمتّمؾ اًمثقب أنف ُمٜمف

 احلًـ ىم٤مل: اًمراسمع. سمف اعمتّمؾ صمقسمف إٓ ٕطمدهؿ ًمٞمس وأنف اًمثٞم٤مب، ىمٚم٦م طم٤مهلؿ ُمـ

 اًمرضمؾ ويًجد صمٞم٤مهبؿ، ذم وأجدُّيؿ يًجدون ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: اًمٌٍمي

/ 2» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش266/ 0ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف. قمامُمتف قمغم ُمٜمٝمؿ

 يًجد: أراد يٙمقن أن حيتٛمؾ: »اًمٌٞمٝم٘مل وىمقل. صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧مش. 016

 ش!!وضمٌٝمتف قمامُمتف قمغم ُمٜمٝمؿ اًمرضمؾ

ش. ًمٚمجٌٝم٦م ذيمر ٓ إذ: دًمٞمؾ همػم ُمـ اًمزي٤مدة هذه: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف اًمؽميمامين اسمـ رده

 وإدًم٦م ؾمٞمام ٓ ُمتّمؾ: طم٤مئؾ قمغم اًمًجقد ضمقاز قمدم قمغم دًمٞمؾ ٓ أنف اًم٘مقل: ومجٚم٦م

 ذًمؽ: وٟمحق واحلّمػم يم٤مًم٤ًٌمط ُمٜمٗمّمؾ، طم٤مئؾ قمغم اًمًجقد ضمقاز قمغم ضمداً  يمثػمة

 ُمـ اعمٜمٗمّمؾ واحل٤مئؾ اعمتّمؾ احل٤مئؾ سملم واًمتٗمرىم٦م وإرض، اجلٌٝم٦م سملم يٗمّمؾ مم٤م



 341   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صٗم٦م اًمًجقد

 اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر يِمٝمد ٓ مم٤م ذًمؽ ُمع ومٝمق :- اًمٜم٘مؾ ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ أنف ُمع - اًمثٞم٤مب

 اخلْمقع ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مًمًجقد إرض ُم٤ٌمذة هق إٟمام اًمٖمرض يم٤من إن ٕنف سمّمحتف:

 اًمزي٤مدة شمث٧ٌم مل إذا: ىمٞمؾ وم٢من. أجْم٤مً  اعمٜمٗمّمؾ سم٤محل٤مئؾ طم٤مصؾ همػم ومٝمق شمٕم٤ممم: هلل

 ُمٜمف؟ اًمزي٤مدة إؾم٘م٤مط سمٕمد احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد هق ومام احلدي٨م: ذم اعمذيمقرة

 ؿمٙمقا : أي: »- احلدي٨م ذيمر أن سمٕمد - إثػم ٓسمـش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ضم٤مء ُم٤م: واجلقاب

 وؾم٠مخقه اًمٔمٝمر، صالة إمم ظمرضمقا  إذا ُمٜمف أىمداُمٝمؿ يّمٞم٥م وُم٤م اًمِمٛمس طمر إًمٞمف

: ي٘م٤مل ؿمٙمقاهؿ، يزل ومل ذًمؽ، إمم جيٌٝمؿ مل: أي :شيِمٙمٝمؿ ومٚمؿ» ىمٚمٞمالً  شم٠مظمػمه٤م

ه، أزًم٧م إذا: اًمرضمؾ أؿمٙمٞم٧م  ذم يذيمر احلدي٨م وهذا. اًمِمٙمقى قمغم محٚمتف وإذا ؿمٙمقا

 شمٕمجٞمٚمٝم٤م؟ ذم: ًمف وىمٞمؾ - رواشمف أطمد - إؾمح٤مق أيب ىمقل ٕضمؾ اًمّمالة: ُمقاىمٞم٧م

 ِت٧م صمٞم٤مهبؿ أـمراف يْمٕمقن يم٤مٟمقا  وم٢مهنؿ اًمًجقد: ذم يذيمروٟمف واًمٗم٘مٝم٤مء. ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل

 احلًـ أبق ورده! ىم٤مل يمذاش!! ذًمؽ قمـ ومٜمٝمقا  احلر، ؿمدة ُمـ اًمًجقد ذم ضم٤ٌمهٝمؿ

 ـمرف قمغم يًجدون يم٤مٟمقا  أهنؿ واًمث٤مسم٧م سمٕمٞمد، اًمت٠مويؾ وهذا: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف اًمًٜمدي

 أهنؿ وحيتٛمؾ سم٤مإلسمراد، ي٠مُمرهؿ أن ىمٌؾ هذا يٙمقن أن حيتٛمؾ: اًم٘مرـمٌل وىم٤مل. اًمثقب

: ُمٕمٜم٤مه: وىمٞمؾ. ذًمؽ إمم جيٌٝمؿ ومٚمؿ اإلسمراد، وىم٧م قمغم اًمٔمٝمر شم٠مظمػم زي٤مدة ُمٜمف ـمٚمٌقا 

 ئمٝمر هذا وقمغم. اإلسمراد ذم ًمٜم٤م ورظمص اًمِمٙمقى، إمم حيقضمٜم٤م مل: أي يِمٙمٜم٤م: ومٚمؿ

 ش. إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ

 (.358/ 01/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

د، مـ اكتفك ر الَتَشفُّ  واحدة شجدةً  إٓ يسجد مل أكف وَتَذكَّ

د، ُمـ اٟمتٝمك اًمقاطمد يم٤من إذا :مداخؾة ر اًمَتَِمٝمُّ  ؾمجدةً  إٓ يًجد مل أنف وشَمَذيمَّ

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤م واطمدة،

 .اًمًٝمق ؾمجقد يًجد ذًمؽ وسمٕمد ضمديد ُمـ ويتِمٝمد اًمث٤مٟمٞم٦م، يًجد: الشقخ

 . ( 0.: 4.: 6/   96/   واًمٜمقر اهلدى) 



 

 الطحْد مً السفع





جقد  ـ اًًم  343 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرومع ُم

فع   ـَ  الرَّ جقد ِم  فقف التؽبر ووجقب السُّ

 :018 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م وهذا ُمٙمؼما، رأؾمف يرومع صمؿ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 :شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر.  ُمٙمؼماً  اًمًجقد ُمـ رأؾمف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صمؿ

 صمؿ ُمٗم٤مصٚمف، شمٓمٛمئـ طمتك يًجد،. .. طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة يتؿ ٓ: »وم٘م٤مل

 .شىم٤مقمداً  يًتقي طمتك رأؾمف ويرومعش. أيمؼم اهلل: »ي٘مقل
 ([2/798) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجقد مـ الرفع تؽبر يف أحقاًكا القديـ رفع

 .أطمٞم٤مٟم٤م يديف ويرومع: 019 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمتٙمٌػم هذا ُمع يديف يرومع ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 ([2/798) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مسوكة شـة السجقد مـ الرفع عـد القديـ رفع

 اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع وإذا: »اًمّمالة صٗم٦م ذم وائؾ طمدي٨م ذم داود أبق زاد

 ش:يديف رومع أجًْم٤م

 أهؾ أنٔم٤مر ومٜمٚمٗم٧م يمثػمة، ؿمقاهد وهل٤م صحٞمح٦م، ه٤مُم٦م زي٤مدة وهذه :إلباين قال

 .إطمٞم٤مئٝم٤م إمم هب٤م اًمٕمٛمؾ واعمحٌلم اًمًٜم٦م

 (0/240) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح





 

 الطحدتني بني اجللْع





جدشملم   347 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلٚمقس سملم اًًم

ْجدتني بـ اإلْقَعاء   أو آفساش  السَّ

 :004-000 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م وهذا قمٚمٞمٝم٤م، ومٞم٘مٕمد اًمٞمنى رضمٚمف ويٗمرش
 .اًمٞمٛمٜمك رضمٚمف ويٜمّم٥م
 .اًم٘مٌٚم٦م سم٠مص٤مسمٕمٝم٤م ويًت٘مٌؾ

 .ىمدُمٞمف وصدور قم٘مٌٞمف قمغم يٜمتّم٥م أن وهق أطمٞم٤مٟم٤م، اإلىمٕم٤مء وجيقز
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 اعمزء» سمذًمؽ وأُمر[ش ُمٓمٛمئٜم٤مً ] قمٚمٞمٝم٤م ومٞم٘مٕمد اًمٞمنى، رضمٚمف يٗمرش» صمؿ

ـ ؾمجدت: إذا: »ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف  وَمِخذك قمغم وم٤مىمٕمد رومٕم٧م: وم٢مذا ًمًجقدك، ومٛمٙمِّ

 .اًم٘مٌٚم٦م سم٠مص٤مسمٕمٝم٤م يًت٘مٌؾ و ،شاًمٞمٛمٜمك رضمٚمف يٜمّم٥م يم٤من و ،شاًمٞمنى
 .[ىمدُمٞمف وصدور قم٘مٌٞمف، قمغم يٜمتّم٥م] ُي٘مٕمل: أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و

ـُ  ؾَمٝم٤م وىَمدْ   ذيمر أن سمٕمد - ىم٤مل وم٘مد :ش0/85ش »اًمزاد» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسم

 همػم ضمٚم٦ًم اعمقوع هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف حُيٗمظ مل: »- اًمًجدشملم سملم ملسو هيلع هللا ىلص اومؽماؿمف

 ومٝمق وإٓ: ذًمؽ، يمت٤مسمتف طملم هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يًتحي مل وًمٕمٚمفش! هذه

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ واطمد ُم٤م همػم سمف قمٛمؾ وىمد ومٞمف، ُمٓمٕمـ ٓ طمج٦م صحٞمح طمدي٨م

 ُمـ احلدي٨م هذا إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م وىمد: »اًمؽمُمذي وىم٤مل قمٜمٝمؿ، اهلل ريض

 أهؾ ُمـ ُمٙم٦م أهؾ سمٕمض ىمقل وهق سم٠مؾم٤ًم، سم٤مإلىمٕم٤مء يرون ٓ :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 ش.واًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف

 .شاًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء يٙمرهقن اًمٕمٚمؿ أهؾ وأيمثر: »ىم٤مل
 .اإلىمٕم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ذم وردت أطم٤مدي٨م ه١مٓء وطمج٦م: ىمٚم٧م

 ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام وٕمٞمٗم٦م: ويمٚمٝم٤م - ،ش2/021» اًمٌٞمٝم٘مل أيمثره٤م أظمرج
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 ُمٜمٝم٤م: طمديثلم طم٤مؿم٤م :ش2/232ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين قمٚمٚمٝم٤م وسملم ،-شُمًٚمؿ

 هريرة أيب طمدي٨م وهق طمًـ، أنف: أطمدمه٤م: قمـ ذيمر سمؾ سم٘مدح، هلام يتٕمرض مل وم٢مٟمف

 يم٢مىمٕم٤مء وإىمٕم٤مء اًمديؽ، يمٜم٘مرة ٟم٘مرة قمـ: صمالث قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هن٤مين: ىم٤مل

 .اًمثٕمٚم٥م يم٤مًمتٗم٤مت واًمتٗم٤مت اًمٙمٚم٥م،
 ذم اإلىمٕم٤مء قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل ضُمٜمُْدب سمـ ؾَمُٛمرة طمدي٨م: وأظمر

 .اًمّمالة

 .ومٞمٝمام اًم٘مقل ِت٘مٞمؼ ومقضم٥م
 يٕمغم، وأبق أمحد، رواهش: »81 - 2/79ش »اعمجٛمع» ذم وم٘م٤مل: إول أُم٤م

ش 2/265ش»اعمًٜمد» ذم وهق! ىم٤مل يمذاش. طمًـ أمحد وإؾمٜم٤مدش إوؾمط» ذم واًمٓمؼماين

 .سمف:..ي٘مقل هريرة أب٤م ؾمٛمع ُمـ صمٜمل: زي٤مد أيب سمـ يزيد صمٜم٤م: وُمَْمٞمؾ سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ
يؽ ـمريؼ ُمـش 2/300» أظمرضمف صمؿ  قمـ جم٤مهد قمـ زي٤مد أيب سمـ يزيد قمـ َذِ

 .هريرة أيب

ـ ٓ وٕمٞمػ، ؾمٜمد وهذا ًُ : وهق زي٤مد، أيب سمـ يزيد قمغم ُمداره وم٢من ِتًٞمٜمف: حي

 ويم٤من يتٚم٘مـ، وص٤مر ومتٖمػم، يمؼم:. وٕمٞمػش: »اًمت٘مري٥م» وذم. احلٗمظ سمًقء ُمِمٝمقر

 .شؿمٞمٕمٞم٤مً 

 وؾمامه. ؿمٞمخف إول يًؿ ومٚمؿ وذيؽ: وُمَْمٞمؾ سمـ حمٛمد قمٚمٞمف اظمتٚمػ وىمد

 .جم٤مهداً : أظمر
 .أجْم٤مً  احلٗمظ ؾمٞمئ: وذيؽ

 .ؾُمَٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م جم٤مهد قمـ شم٤مسمٕمف وىمد
 اظمتٚمط صدوق،ش: »اًمت٘مري٥م» وذمش. سمف حيت٩م ٓ: ًمٞم٨م: »وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل، أظمرضمف

 .(0)ش ومؽمك طمديثف: يتٛمٞمز ومل أظمػماً،
                                                           

ـَ  صمؿ (0) ًّ  [.اًمٜم٤مذش ]555» شاًمؽمهمٞم٥م صحٞمح» اٟمٔمر - ًمٖمػمه - احلدي٨م اهلل رمحف اًمِمٞمخ طم
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 سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/272» احل٤ميمؿ وم٠مظمرضمف: ؾَمُٛمرة طمدي٨م وأُم٤م

 .قمٜمف احلًـ قمـ ىمت٤مدة قمـ قَمُروسم٦م أيب

 ! ىم٤مٓ يمذا. اًمذهٌل وواوم٘مفش. اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل
 ًمف روى وإٟمام. -ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام - يمثػماً  يدًمس ويم٤من اًمٌٍمي، هق: واحلًـ

. ؾمٛمرة ُمـ سمًامقمف اًمتٍميح وومٞمف ،ش9/487» اًمٕم٘مٞم٘م٦م طمدي٨م ؾمٛمرة قمـ اًمٌخ٤مري

 .احلدي٨م يمٝمذا سمحج٦م ومٚمٞمس سم٤مًمًامع: يٍمح مل ومام

 .أقمٚمؿ واهلل. - ؾمٌؼ يمام - اًمٜمقوي وٕمٗمف وًمذًمؽ
 واٟم٘مٚم٥م ومٞمف، أضمده ومل ،شأمحد ُمًٜمد» ًمـ هذا ؾَمُٛمرة طمدي٨م اًمٜمقوي قمزا  :تـبقف

. ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر: وم٘م٤مل قمٚمٞمف: وِترف ،ش2/232» اًمِمقيم٤مين قمغم صح٤مسمٞمف اؾمؿ

 .ومٚمٞمٕمٚمؿ
 قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م شمٕم٤مرض ٓ صح٧م: ًمق إطم٤مدي٨م هذه إن صمؿ

 أن: وصقرشمف اًمٙمٚم٥م، إىمٕم٤مء وهق ظم٤مص، إىمٕم٤مء قمـ شمٜمٝمك ٕهن٤م قمٜمٝمام: اهلل ريض

 .إرض قمغم يديف ويْمع ؾم٤مىمٞمف، ويٜمّم٥م سم٤مٕرض، أخٞمتٞمف يٚمّمؼ
 همػم إىمٕم٤مء ومٝمذا. قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل رواه ومٞمام قمٌٞمد أبق وُمٜمٝمؿ اًمٚمٖم٦م: قمٚمامء ومنه يمذًمؽ

 اسمـ وشمٌٕمف اًمٌٞمٝم٘مل، سمٞمٜمف يمام - إظم٤ٌمر سملم جُيٛمع وسمذًمؽ اًمًٜم٦م، ذم اًمث٤مسم٧م اإلىمٕم٤مء

 يمام - سم٤مًمٜمًخ ًمٚم٘مقل ُمؼمر ومال وطمٞمٜمئذٍ  ،- اعمح٘م٘ملم ُمـ وهمػمهؿ واًمٜمقوي، اًمّمالح،

 .- وهمػمه اخلٓم٤ميب ومٕمؾ

 شمٕمذر إذا إٓ إًمٞمف يّم٤مر ٓ واًمٜمًخش: »3/439ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 ذيمره يمام - أُمٙمـ سمؾ اجلٛمع، هٜم٤م يتٕمذر ومل. اًمت٤مريخ وقمٚمٛمٜم٤م إطم٤مدي٨م، سملم اجلٛمع

 ش.اًمت٤مريخ أجْم٤مً  يٕمٚمؿ ومل ،- اًمٌٞمٝم٘مل

 ُمٙمروه،: أطمدمه٤م: ٟمققم٤من اإلىمٕم٤مء أن: همػمه جيقز ٓ اًمذي وم٤مًمّمقاب: »ىم٤مل

 .ؾمٜم٦م: واًمث٤مين
 ووائؾ محٞمد أيب وأطم٤مدي٨م قمٛمر، واسمـ قم٤ٌمس اسمـ طمديثل سملم اجلٛمع وأُم٤م
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 اًمٞمنى: ىمدُمف قمغم آومؽماش ووصٗمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة صٗم٦م ذم وهمػممه٤م

 يٗمٕمؾ وطم٤مل هذا، ومٞمٝم٤م يٗمٕمؾ طم٤مل أطمقال: اًمّمالة ذم ًمف يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٝمق

 أنقاقمٝم٤م، ُمـ ذًمؽ وهمػم وختٗمٞمٗمٝم٤م، اًم٘مراءة، شمٓمقيؾ ذم أطمقال ًمف يم٤مٟم٧م يمام ذاك، ومٞمٝم٤م

 ُم٤مؿمٞم٤ًم، وـم٤مف رايم٤ًٌم، ـم٤مف ويمام صمالصم٤ًم، وصمالصم٤مً  ُمرشملم، وُمرشملم ُمرة، ُمرة شمقو٠م ويمام

َحر، إمم وشمره واٟمتٝمك وأوؾمٓمف وآظمره اًمٚمٞمؾ أول أوشمر ويمام ًَّ  هق يمام - ذًمؽ وهمػم اًم

ًمف ُمـ ُمٕمٚمقم  ًمٞمٌلم :- أنقاع أو - ٟمققملم قمغم اًمٕم٤ٌمدة يٗمٕمؾ ويم٤من - ملسو هيلع هللا ىلص أطمقا

 اعمخت٤مر أنف قمغم ُمٜمٝم٤م إومْمؾ قمغم ويقافم٥م ىمٚمٞمٚم٦م، ُمرات أو سمٛمرة واجلقاز اًمرظمّم٦م

 .وإومم
 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمٚمف قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس اسمـ رواه اًمذي اإلىمٕم٤مء: وم٤محل٤مصؾ

 ويمالمه٤م آومؽماش، ُمـ وُمقاوم٘مقه محٞمد أبق رواه ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وومٕمؾ اعمخت٤مر، اًمتٗمًػم

ٜمّتلم إطمدى ًمٙمـ ؾمٜم٦م: ًُّ  وصدىمف رواه٤م ٕنف محٞمد: أيب رواي٦م وهل. وأؿمٝمر أيمثر اًم

 قمغم يدل وهذا وهمػمه: طُمجر سمـ وائؾ ورواه٤م -ؾمٌؼ يمام - اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة

 ؾمٜم٦م اإلىمٕم٤مء أن ُمع وأرضمح: أومْمؾ ومٝمل قمٜمدهؿ، وؿمٝمرهت٤م قمٚمٞمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف

 .أجْم٤مً 
 ًمتٙمرار اعمٝمامت: ُمـ وهق اإلىمٕم٤مء، أُمر ِت٘مٞمؼ ُمـ اًمٙمريؿ اهلل ين ُم٤م ومٝمذا

 اًمٜم٤مس أيمثر واؾمتِمٙم٤مل واًمٗم٘مف، احلدي٨م، يمت٥م ذم شمٙمرره ُمع يقم، يمؾ ذم إًمٞمف احل٤مضم٦م

َـّ  وىمد اًمٓمقائػ، يمؾ ُمـ ًمف  اٟمتٝمكش. ٟمٕمٛمف مجٞمع قمغم احلٛمد وهلل سم٢مشم٘م٤مٟمف، اًمٙمريؿ اهلل ُم

 .اهلل رمحف يمالُمف

 ([2/810) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجدتني بني اإلقعاء أو آفساش شـقة

 قمـ ويٜمٝمك اًمٞمٛمٜمك ويٜمّم٥م اًمٞمنى رضمٚمف يٗمرش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: قم٤مئِم٦م ىمقل

 .صحٞمح. ُمًٚمؿ رواه( اًمِمٞمٓم٤من قم٘م٦ٌم
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 سملم اجلٚمقس ذم اًمًٜم٦م أن قمغم سم٤محلدي٨م شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعم١مًمػ اؾمتدل :تـبقف

 أن سمٕمد وًمٗمٔمف ذًمؽ قمغم اًمدًٓم٦م ذم أسح محٞمد أبك وطمدي٨م، آومؽماش اًمًجدشملم

 :إومم اًمًجدة ذيمر

 ُمقوٕمف ذم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك اقمتدل صمؿ، قمٚمٞمٝم٤م وىمٕمد اًمٞمنى رضمٚمف صمٜمك صمؿ»

 أن يٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ومم٤مش. 315» سمرىمؿ وًمٗمٔمف خترجيف شم٘مدم وىمد احلدي٨مش. ُمٕمتدٓ

 قم٘مٌٞمف قمغم يٜمتّم٥م أن وهق، اإلىمٕم٤مء ؾمٜم٦م وهك اعمقـمـ هذا ذم أظمرى ؾمٜم٦م هٜم٤مك

 قمغم اإِلىمٕم٤مء ذم قم٤ٌمس ٓسمـ ىمٚمٜم٤م: »ىم٤مل أنف ـم٤موس قمـ صح وم٘مد ىمدُمٞمف وصدور

ه إٟم٤م: ًمف وم٘مٚمٜم٤م، اًمًٜم٦م هل: وم٘م٤مل، اًمًجقد ذم اًم٘مدُملم  اسمـ وم٘م٤مل، سم٤مًمرضمؾ ضمٗم٤مء ًمٜمرا

ش 845» داود وأبقش 2/71» ُمًٚمؿ أظمرضمفش. ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمؽ ؾمٜم٦م هل سمؾ: قم٤ٌمس

ش 0/303» وأمحدش 2/009» واًمٌٞمٝم٘مكش 0/272» واحل٤ميمؿش 2/73» واًمؽمُمذى

 هذا إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م وىمدش، صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »اًمؽمُمذى وىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ احلدي٨م

، وهمػمهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـش 0/002/0» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ رواه: ىمٚم٧م

 اًمٕم٤ٌمدًم٦م قمـ واًمٌٞمٝم٘مكش 5/02/0ش »احلدي٨م همري٥م» ذم احلرسمك إؾمح٤مق أبق ورواه

 . صحٞمح وإؾمٜم٤مده. اًمزسمػم سمـ اهلل وقمٌد قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد اًمثالصم٦م

 شم٤مرة، هبام اإلشمٞم٤من ومٞمٜمٌٖمل، يم٤مٓومؽماش ؾمٜم٦م اًمًجدشملم سملم وم٤مإلىمٕم٤مء وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اإلىمٕم٤مء قمـ اًمٜمٝمك أطم٤مدي٨م وأُم٤م. يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من يمام، هبذه وشم٤مرة، هبذه

 :ُٕمقر اًمًٜم٦م هذه عمٕم٤مرو٦م هب٤م اًمتٛمًؽ جيقز ومال

 .ُمٕمٚمقًم٦م وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م أهن٤م: إول

 قمـ اًمٜمٝمك قمغم شمٜمص وم٢مهن٤م قمٚمٞمف اضمتٛمٕم٧م ُم٤م صح أو صح٧م إن أهن٤م: الثاكك

 صٗم٦م ختري٩م» ذم سمٞمٜم٤مه يمام. اعمًٜمقن اإلىمٕم٤مء همػم آظمر رء وهق، اًمٙمٚم٥م يم٢مىمٕم٤مء إىمٕم٤مء

 ش.اًمّمالة

 اإلىمٕم٤مء هذا ومٞمف ينمع مل اًمذى اعمٙم٤من ذم اإلىمٕم٤مء قمغم ِتٛمؾ أهن٤م: الثالث

 ىمٓمٕم٤م قمٜمف ُمٜمٝمك ومٝمذا اجلٝم٤مل سمٕمض يٗمٕمٚمف مم٤م وهذا، واًمث٤مين إول يم٤مًمتِمٝمد، اعمًٜمقن
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 أبك طمدي٨م ومّمٚمف ُم٤م قمغم اًمث٤مين ذم واًمتقرك، إول ذم آومؽماش ؾمٜم٦م ظمالف ٕنف

 .أقمٚمؿ واهلل اعمت٘مدم محٞمد

 ([306) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 مرشوعة ثابتة وصقرة عـفا مـفل صقرة: صقرتان لف اإلقعاء

 [:اإلمام قال]

 أطم٤مدي٨م قمٜمف اًمٜمٝمل ذم ورد وم٘مد :-اإلىمٕم٤مء وهق -اًمِمٞمٓم٤من قم٘م٥م قمـ اًمٜمٝمل وأُم٤م

 وىمد ضمٜمدب، سمـ وؾمٛمرة. ُم٤مًمؽ سمـ وأنس ـم٤مًم٥م، أيب سمـ وقمكم هريرة، أيب رواي٦م ُمـ

 يمؾ يم٤من وإن -وهل. قمٚمٚمٝم٤م وسملمَّ  ،ش2/232ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ظمرضمٝم٤م

 ُمٜمٝم٤م احل٤ميمؿ صحح وىمد سمٕمْم٤ًم، ي٘مقي ومٌٕمْمٝم٤م -ُم٘م٤مل ُمـ خيٚمق ٓ اٟمٗمراده قمغم ُمٜمٝم٤م

 اإلىمٕم٤مء همػم هق: قمٜمف اعمٜمٝمل اإلىمٕم٤مء هذا أن ًمُٞمْٕمَٚمؿْ . اًمذهٌل وواوم٘مف ؾمٛمرة، طمدي٨م

 .ُمنموع صم٤مسم٧م هذا وم٢من اًم٘مدُملم: قمغم

 (58/ 4)و( 371/ 3) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 اإلقعاء بني السجدتنيملسو هيلع هللا ىلص صح عـ الـبل 

 . اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح وىمد: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 [0/284اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]

 السجدتني بني إلقتني عذ العؼبني وضع ادسوكة الســ مـ

 سملم قم٘مٌٞمؽ قمغم أخٞمتٞمؽ شمْمع أن اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م ُمـ: »قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل

 ش.اًمًجدشملم

 [:ىم٤مل صمؿ ُمؽمويم٦م، ؾمٜم٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف سمقب]
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 هب٤م يتٕمٌد ؾمٜم٦م وأنف اعمذيمقر، اإلىمٕم٤مء ذقمٞم٦م قمغم دًمٞمؾ أصم٤مر وهذه احلدي٨م ومٗمل

 اشمٗم٘مقا  اًمٕم٤ٌمدًم٦م وه١مٓء يمذًمؽ يٙمقن ويمٞمػ اعمتٕمّم٦ٌم، سمٕمض زقمؿ يمام ًمٚمٕمذر وًمٞم٧ًم

 أمحد اإلُم٤مم وىم٤مل اجلٚمٞمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمت٤مسمٕمل ـم٤مووس وشمٌٕمٝمؿ صالهتؿ، ذم سمف اإلشمٞم٤من قمغم

 أراد عمـ ؾمٚمٗم٤م هبؿ ومٙمٗمكش. ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ُمٙم٦م وأهؾش: »09ش »اعمروزي ُم٤ًمئؾ» ذم

 آومؽماش، وهل إظمرى، اًمًٜم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م، ُمٜم٤موم٤مة وٓ. وحيٞمٞمٝم٤م اًمًٜم٦م هبذه يٕمٛمؾ أن

 رء قمٚمٞمف يْمٞمع ٓ وطمتك ،ملسو هيلع هللا ىلص سمف اىمتداء هذه، وشم٤مرة هذه، شم٤مرة ومٞمٗمٕمؾ ؾمٜم٦م، يمؾ سمؾ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ

 (.735/ 0/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 السجقد مـ الرفع عـد القؿـك كصب شـقة

 يمام شم٘مع ومال اًمًجقد ُمـ رأؾمؽ رومٕم٧م إذا[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمقوقعش. سم٤مٕرض ىمدُمٞمؽ فم٤مهر وأخزق ىمدُمٞمؽ، سملم أخٞمتٞمؽ وع اًمٙمٚم٥م، ي٘مٕمل

 [:اإلمام قال]

 يمام اًمٞمٛمٜمك ٟمّم٥م ًمًٜم٦م خم٤مًمػ سم٤مـمؾش سم٤مٕرض ىمدُمٞمؽ فم٤مهر وأخزق: »وىمقًمف

 .هقفم٤مهر

 (.023/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العؼبني عذ آكتصاب وهق ثابت السجدتني بني اإلقعاء

 [:اإلمام قال]

ش اًمّمالة صٗم٦م» ذم سمٞمٜمتف يمام اًمٕمٛمٚمٞم٦م: اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م اًمًجدشملم سملم واإلىمٕم٤مء

 اًمٜمٝمل صمٌقت قمغم جمٛمققمٝم٤م يدل أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمدش. اًم٤ًمسمٕم٦م اًمٓمٌٕم٦م - 062 ص»

 ذم اعمخرج هريرة أيب طمدي٨م وُمٜمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمرواي٦م ذم يمام اًمٙمٚم٥م: يم٢مىمٕم٤مء إىمٕم٤مء قمـ

 يِمٛمؾ ومال اًمٙمٚم٥م، إلىمٕم٤مء اعمِم٤مسمف اإلىمٕم٤مء قمغم ومٞمحتٛمؾش 067 صش »اًمّمالة صٗم٦م»
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 يم٢مىمٕم٤مء ًمٞمس ٕنف اًمٕم٘مٌلم: قمغم آٟمتّم٤مب وهق اًمًجدشملم: سملم اًمث٤مسم٧م اإلىمٕم٤مء

 !ومتٜمٌف اًمٙمٚم٥م:

 (.331-329/ 01/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 السجدتني بني آضؿئـان ركـقة

 :001 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ريمـ وهق ُمقوٕمف، إمم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك ُمٓمٛمئٜم٤م جيٚمس صمؿ
 اعمزء» سمذًمؽ وأُمر ،ش0» ُمقوٕمف إمم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك يٓمٛمئـ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 ش. 2ش »ذًمؽ يٗمٕمؾ طمتك أطمديمؿ صالة شمتؿ ٓ: »ًمف وىم٤مل ،شصالشمف

 ي٘مقل طمتك يٛمٙم٨م  وأطمٞم٤مٟم٤مً  ،ش3»  ؾمجدشمف ُمـ ىمري٤ٌمً  شمٙمقن طمتك يٓمٞمٚمٝم٤م يم٤من و

 .ٟمز ىمد: اًم٘م٤مئؾ
 قمٍم اٟم٘مراض سمٕمد ُمـ اًمٜم٤مس أيمثر شمريمٝم٤م اًمًٜم٦م وهذهش: »0/85» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 سملم يٛمٙم٨م شمّمٜمٕمقٟمف: أرايمؿ ٓ ؿمٞمئ٤مً  يّمٜمع أنس ويم٤من: صم٤مسم٧م ىم٤مل وهلذا. اًمّمح٤مسم٦م

 .ٟمز ىمد: ٟم٘مقل طمتك اًمًجدشملم
ؿ ُمـ وأُم٤م  هذا ظم٤مًمػ سمام يٕم٠ٌم ٓ وم٢مٟمف ظم٤مًمٗمٝم٤م: ُم٤م إمم يٚمتٗم٧م ومل اًمًٜم٦م، طمٙمَّ

 .شاهلدي
 ([3/818) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

جدتني بني إذكار  السَّ

 : 006 ،005 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 وقم٤مومٜمل، وارومٕمٜمل، واضمؼمين، وارمحٜمل، زم، اهمٗمر مهللا: »اجلٚم٦ًم هذه ذم وي٘مقل

 .شوارزىمٜمل
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 .شزم اهمٗمر رب زم، اهمٗمر رب: »ىم٤مل ؿم٤مء وإن
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 زم، اهمٗمر!ش رب: ًمٗمظ وذم» مهللا» -0: اجلٚم٦ًم هذه ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .شوارزىمٜمل ،[وقم٤مومٜمل] واهدين، ،[وارومٕمٜمل] ،[واضمؼُمين] وارمحٜمل،
 ىم٤مل إصح٤مب: سم٤مشمٗم٤مق ُمًتح٥م اًمدقم٤مء هذا أن واقمٚمؿ: »قمـ اًمٜمقوي ىم٤مل

 .يٜمٗمف ومل يمتٌف، ُمـ رء ذم اعمقوع هذا ذم اًمِم٤مومٕمل يذيمره مل: طم٤مُمد أبق اًمِمٞمخ

 .شاعمذيمقر ًمٚمحدي٨م ؾمٜم٦م: وهق: ىم٤مل
 مل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ ،- اًمؽمُمذي ذيمره يمام - اًمِم٤مومٕمل سمف ىم٤مل ىمد: ىمٚم٧م

 يرون وإؾمح٤مق: وأمحد، اًمِم٤مومٕمل، ي٘مقل وسمف: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - ىم٤مل يٕمٚمؿ:

 .شواًمتٓمقع اعمٙمتقسم٦م ذم ضم٤مئزاً  هذا
 ([3/819) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 آخر دعاء

 .شزم اهمٗمر رب زم، اهمٗمر رب»ي٘مقل وشم٤مرة
 .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف قمٜمف، اهلل ريض قمكم قمـ ذًمؽ روي وىمد

 صمٜم٤م: زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـش 0/318ش »اعمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 أطمداً  ٟمٕمٚمؿ وٓ»: اًمٓمح٤موي ىم٤مل صمؿ. سمذًمؽ قمكم قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ ُمٕم٤موي٦م اسمـ زهػم

 يقُمٜم٤م إمم شم٤مسمٕمٞمٝمؿ سمٕمد وُمـ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمـ وٓ ؾمقاه، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ

 .سمف وىم٤مل ذًمؽ إمم ذه٥م وم٢مٟمف احلدي٨م: يٜمتحؾ ُمـ سمٕمض همػم ذًمؽ: إمم ذه٥م هذا
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜمـ ُمـ ًمًٜم٦م إطمٞم٤مءٌ  واؾمتٕمامًمف طمًـ، ىمقًمف ُمـ قمٜمدٟم٤م وهذا

 ُمٌٜمٞم٦م اًمّمالة رأجٜم٤م أن٤م وذًمؽ يِمده: اًم٘مٞم٤مس وضمدٟم٤م وىمد ٟمًتٕمٛمؾ، وإي٤مه ٟمذه٥م، وإًمٞمف

 صمؿ - اًم٘مرآن ُمـ سمٕمده ي٘مرأ  وُم٤م آؾمتٗمت٤مح، وهق- ذيمر وومٞمف اًم٘مٞم٤مم: ُمٜمٝم٤م: أىم٤ًمم قمغم
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 ؾمٛمع: وهق - ذيمر وومٞمف اًمريمقع: ُمـ اًمرومع صمؿ - اًمتًٌٞمح وهق - ذيمر وومٞمف اًمريمقع:

 صمؿ ،-ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ُمـ إئٛم٦م سمٕمض ي٘مقًمف مم٤م ذًمؽ ؾمقى وُم٤م محده، عمـ اهلل

 ومٞمٝم٤م اًمتل وهل اًمًجدشملم: سملم ىمٕمدة صمؿ ،- اًمتًٌٞمح وهق - ذيمر وومٞمف اًمًجقد:

 صمؿ ُمرشملم، اًمٖمٗمران وضمؾ قمز رسمف ؾم١ماًمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ رويٜم٤مه اًمذي

 .واًمدقم٤مء ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة ُمـ سمٕمده: وُم٤م اًمتِمٝمد وهق ذيمر: ومٞمف ضمٚمقس
 همػم ذًمؽ، ُمـ ظم٤مًمٞم٦م همػم اهلل ذيمر ومٞمٝم٤م يًتٕمٛمؾ يمٚمٝم٤م اًمّمالة أىم٤ًمم ومٙم٤مٟم٧م

 طمٙمؿ يٙمقن أن: وصٗمٜم٤م ُم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس ومٙم٤من ذيمرٟم٤م: اًمتل اًمًجدشملم سملم اًم٘مٕمدة

 قمز هلل ذيمر ومٞمف يٙمقن وأن أىم٤ًمُمٝم٤م، ُمـ همػمه يمحٙمؿ اًمّمالة ُمـ أجْم٤مً  اًم٘مًؿ ذًمؽ

 .شمٚمخٞمص سمٌٕمض. ـهاش. ؾمٌح٤مٟمف اعمقومؼ واهلل. أىم٤ًمُمٝم٤م ُمـ يم٤من يمام وضمؾ،

 قمٜمف اهلل ريض قمكم ؾمقى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ أطمداً  ٟمٕمٚمؿ ٓ: »وىمقًمف

 .شذًمؽ إمم ذه٥م
 .يمالم ومال اًمدقم٤مء: هذا ظمّمقص يٕمٜمل يم٤من إن

 :- يمالُمف ؾمٞم٤مق ذًمؽ إمم يِمػم يمام - اًمًجدشملم سملم اًمدقم٤مء ُمٓمٚمؼ يٕمٜمل يم٤من وإن

 يم٤مٟم٧م أهن٤م: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم قمـش 76» ٟمٍم اسمـ روى وم٘مد ىم٤مل: يمام ومٚمٞمس

 .إىمقم اًمًٌٞمؾ واهد وارطمؿ، اهمٗمر رب: - اًمًجدشملم: يٕمٜمل - اًمريمٕمتلم سملم شم٘مقل

 .  ومٞمف ًمُٞمٜمٔمر يذيمره ومٚمؿ إؾمٜم٤مده: اظمتٍم اعم٘مريزي خمتٍِمه وًمٙمـ
 ىم٤مل ؿم٤مء إن: »راهقيف سمـ إؾمح٤مق وىم٤مل أمحد، اإلُم٤مم هبذا اًمدقم٤مء اظمت٤مر وىمد

 سملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يذيمران يمٚمٞمٝمام ٕن.. زم اهمٗمر مهللا: ىم٤مل ؿم٤مء وإن صمالصم٤ًم، ذًمؽ

 .شاًمًجدشملم
 ش . 09 ص» اعمروزي إؾمح٤مق رواي٦مش راهقيف سمـ وإؾمح٤مق أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ» ذم يمذا

 ([3/819) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 ويؼاس الؾقؾ صالة يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقهلا كان السابؼة إذكار

 الػرائض عؾقفا

 .  اًمٚمٞمؾ صالة ذم ي٘مقهلام ويم٤من
 سم٤مًمٗمرائض، ُم٘مٞمداً  أو ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ ذم طمديث٤مً  أضمد ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمٜمص ضم٤مء يمذًمؽ

 اًمٜمقاومؾ سملم اًمٗم٤مرق وضمقد ًمٕمدم أجْم٤ًم: ومٞمٝم٤م ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب ي٘متيض اًمٜمٔمر ًمٙمـ

 ؾمٌؼ ُمـ ذًمؽ إمم ذه٥م ويمذًمؽ ىمري٤ًٌم، اًمٓمح٤موي قمـ ذيمرٟم٤مه وح٤م واًمٗمرائض،

 .- اًمؽمُمذي طمٙم٤مه يمام - إئٛم٦م ُمـ ذيمرهؿ

 ([3/804) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السجدة مـ قريبا السجدتني بني اجلؾسة إضالة

٤ًٌم شمٙمقن طمتك اجلٚم٦ًم هذه ويٓمٞمؾ  .ؾمجدشمف ُمـ ىمري
 [.007 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 القديـ وضع كقػقة مـ صحقح حديث ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عـ ثبت هؾ

 الصالة؟ يف السجدتني بني اجلؾقس يف

 ووع يمٞمٗمٞم٦م ُمـ صحٞمح طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم هؾ: ي٘مقل :مداخؾة

 اًمّمالة؟ ذم اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس ذم اًمٞمديـ

 شمقارث سم٤مب ُمـ هق اًمٞمقم اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وُم٤م طمدي٨م، أي هٜم٤مك ًمٞمس: الشقخ

 ووع يمٞمٗمٞم٦م ذم إُمر يقوح طمدي٨م هٜم٤مك وًمٞمس سمخ٤مص٦م، اًمّمٗم٦م هذه اعمًٚمٛملم

 ..اًمتِمٝمد ذم يٗمٕمٚمقا  يمام ووٕمٝمام قمغم اعمًٚمٛملم قمٛمؾ وًمٙمـ اًمًجدشملم، سملم اًمٞمديـ
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 اًمريمقع؟ سمٕمد اًمٞمد ووع ىمْمٞم٦م قمٚمٞمف ي٘م٤مس هؾ :مداخؾة

 يم٤مًمقوع ًمٞمس قمٜمف شم٠ًمل اًمذي اًمقوع ٕن اًمٗم٤مرق: ُمع ىمٞم٤مس هذا: الشقخ

 دون اعمًٚمٛملم قمٛمؾ هذا قمغم أن ذيمرٟم٤م ُم٤م آٟمٗم٤مً  قمٜمف اعم١ًمول ٕن آٟمٗم٤ًم: قمٜمف ؾم٠مخٜم٤م اًمذي

 سملم ذًمؽ ذم يٕمرف ومال اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع سمٕمد اًمقوع أُم٤م سمٞمٜمٝمؿ، ظمالف

 ُمٜمٝمؿ اقمتامداً  اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف ي٘مقل وإٟمام ومٞمف، ظمالف ٓ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ يمٕمٛمؾ اعمًٚمٛملم

 هذه ُمثؾ أن اعمج٤مًمس ُمـ قمديد ذم ُمٗمّمالً  شمٙمٚمٛمٜم٤م وىمد إطم٤مدي٨م، سمٕمض قمغم

 .سمخّمقصف اًمقوع هذا ذقمٞم٦م إلصم٤ٌمت شمٜمٝمض ٓ سمٕمٛمقُمٝم٤م يًتدًمقن اًمتل إطم٤مدي٨م

 (11:30:57/ب24: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 كػقا أو إثباتا الصالة يف السجدتني بني اإلصارة حديث

 وؾمٞمئ٤مت أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن

 اهلل إٓ إل ٓ أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م

 ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد ذيؽ ٓ وطمده

ـَ آَُمٜمُقا اشمَُّ٘مقا اهلل طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف ▬ ِذي ٤َم اًمَّ ٚمُِٛمقنَ َي٤مَأُّيُّ ًْ َـّ إَِّٓ َوَأنْتُْؿ ُُم  ♂.َوَٓ مَتُقشُم

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م  ▬  ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَُّ٘مقا َرسمَُّٙمُؿ اًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم َي٤مَأُّيُّ

٤مَءًُمقَن سمِِف َوإَرْ  ًَ ٤مًء َواشمَُّ٘مقا اهلل اًمَِّذي شَم ًَ
طَم٤مَم إِنَّ اهلل يَم٤مَن َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤مًٓ يَمثػًِما َوٟمِ

٤ًٌم  ♂. قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىمِٞم

ـَ آَُمٜمُقا اشمَُّ٘مقا اهلل َوىُمقًُمقا ىَمْقًٓ ؾَمِديًدا ▬ ِذي ٤َم اًمَّ ُيّْمٚمِْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ، َي٤مَأُّيُّ

ـْ ُيٓمِِع اهلل َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم   ♂. ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

 :سمٕمد أُمــ٤م

 سملم اًمًٌـ٤مسم٦م إصٌٕمف حيرك سمٕمْمٝمؿ رأج٧ُم  ُم٤م طمقل اعمًجد ذم سمح٨م ضمرى وم٘مد

 قمـٛمر اسمـ طمدي٨م هٜم٤مك سم٠من سمٕمْمٝمؿ أضمـ٤مب ذًمؽ ذم ُمًتٜمِِده قمـ ؾم٠مختف ومٚمام اًمًجدشملم

 .شسم٤مًم٤ًٌمسم٦م أؿم٤مر اًمّمالة ذم ضمٚمس إذا يم٤من،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: »ي٘مقل اًمذي
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 .ُمقضمـقد هذا، ٟمٕمؿ: ًمف ىمٚم٧م

 ضمٚمقس يم٤من ؾمقاء ضمٚمقس يمؾ ومٞمِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ هٜم٤م اجلٚمقس أن: هق وطمجتف

  ضمٚمقس أو شمِمٝمد
ٍ
 .اًمًجدشملم سملم دقم٤مء

 ُُم٘مٞمدة وإظمرى ُُمٓمٚم٘م٦م إطمـدامه٤م سمروايتلم ضمـ٤مء ىمد قمـٛمر اسمـ طمدي٨م سم٠من: وم٠مضمٌتف

 .ُمًٚمؿ صحٞمح ومراضمع وإٓ، هبذا اىمتٜمٕم٧م وم٢من ُُمٌٞمٜم٦م إٟمـٝم٤م ٟم٘مقل أن وَيّمـح

 ُٟمجري وأن، يدي سملم شمروٟمف اًمذي وهق ُمًٚمؿ سمّمحٞمح ضمـ٤مء ىمد أن هق وه٤م

 قمغم اًمٕمٚمؿ ـمالب يـََتٛمرس طمتك -اهلل ؿم٤مء إن- اًمٜم٤مومع اًمٗم٘مف ُمـ رء ومٞمف قمـٛمٚمٞم٤م درؾمـ٤م

 وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شُمٜم٘مؾ مل سمٕم٤ٌمدة ي٠متقن ومال اًمٜمّمقص سملم واًمتقومٞمؼ اًمتٓمٌٞمؼ ـمري٘م٦م

 .قمٛمـقُمف قمغم أو إـمالىمـف قمغم ًمٜمص ومٝمؿ قمغم سمٜم٤مء اًمّمـ٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمــ

 جير مل قمـ٤مم ٟمص أي أو ُمٓمٚمؼ ٟمص أي أن ُمْم٧م ضمـٚمًـ٤مٍت  ذم ذيمــرُت  وًم٘مـد

 ومال اًمٕم٤مم اًمٜمص أضمزاء ُمـ اجلزء سمذاك أو اعمٓمــٚمؼ سمذاك اًمّمـ٤مًمح اًمًٚمػ قمٜمد اًمٕمـٛمؾ

 . سمف اًمٕمٛمؾ جير مل اًمذي اًمٜمص سمذاك اطمـتج٤مضم٤م سمف اًمٕمـٛمؾ جيقز

 أزيمك آصمٜملم صالة» واًمًـالم اًمّمـالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـثال ذًمؽ قمغم رضسم٧ُم  يمٜم٧ُم 

 وسمٜمٞم٧ُم ، وهٙمذاشاًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالصم٦م وصالة وطمده اًمرضمؾ صالة ُمـ

 : ُمثال ذًمؽ قمغم ورضسم٧م ذًمؽ قمغم

ٌْٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ًمّمـالة اعمًجد ضمـامقم٦م دظمؾ ًمق  ومٜم٤مداهؿ ًمقطمده يّمكم يمؾ ومتٗمرىمقا  اًمَ٘م

 ظمٚمٗم٤م اعمتـقارصم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ وـهذا -اًمٞمقم ٟمِمـ٤مهد يمٛمـ٤م ًمقطمده يّمكم يمؾ- ُمٜم٤مد

 ذم شمتٗمرىمقا  ٓ اجلـامقم٦م قمـغم اهلل يد اًمٜمـ٤مس أجـٝم٤م: »ُمٜمـ٤مدٍ  ومٜمـ٤مدى،ؾمٚمػ قمـ

ش ويمذا يمذا اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٙمؿ ي٤ٌمرك صالشمٙمـؿ ذم اضمـتٛمٕمقا ،صالشمٙمـؿ

 ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمـؾ صالة: » آٟمٗم٤م اعمـذيمقر احلدي٨م ىم٤مل ُم٤م ًمؽ وجيـٞم٥م

  ظم٤مًمٗمقـه٤م؟ أم اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  ىمد يٙمقٟمقن ومٝمؾ، ضمـامقم٦م ومّمـٚمقا ش  وطمده صالشمف

 اجلـزئٞم٦م هذه يِمٛمؾ احلدي٨م هذا قمٛمـقم يم٤من وإن اًمًٜم٦م خمـ٤مًمػ هذا أن سمٞمٜم٧ُم  ًم٘مد

 سمٜمٗمًٝم٤م اجلزئٞم٦م هذه قمغم اًمّمـ٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمـٛمؾ طمرى ىمد يٙمـ مل َح٤مَّ  وًمٙمـ،ُمٜمف
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 يتٜمٌف ٓ ضمدا ُمـٝمٛم٦م ىم٤مقمدة هذه،يِمٛمٚمٝم٤م اًمٜمـص قمـٛمقمُ  يمـ٤من وإن هب٤م  اًمٕمـٛمؾ جيقز ومال

 ًمٓمالب واًمٗمْمؾ إين إٓ دوهنؿ ُمـ قمـ ومْمال واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمـؿ أهؾ ُمـ يمثػم ًمـٝم٤م

 .ضمديد ُمثـ٤مل وـهق اعمـث٤مل هذا ُيِمٌف ُم٤م قمٜمدٟم٤م أن،اًمٕمـٚمؿ

 : اهلـ٤مُمش قمغم ُمًـٚمؿ صحـٞمح ذم هٜمـ٤م

 قمغم اًمٞمديـ ووع ويمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة ذم اجلٚمقس ؾمٜم٦م سم٤مٌب  أو اجلٚمقس ؾمٜم٦م سم٤مب»

 .ش اًمٗمخديـ

ر اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه  .اعمـ١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيمِّ

 دمدوهن٤م ُمًٚمؿ صحٞمح ُمـ اًم٘مديٛم٦م اًمٜمًخ ذم شم٤مرة دمدوٟمـٝم٤م اًمتل إبقاب هذه

 ذم إبقاب هذه دمدون اجلديدة اًمٓمٌٕم٤مت سمٕمض ذم أو اًمٓمٌٕم٤مت وذم اهلـ٤مُمش قمغم

 : وهق ظمٓم٠م قمـ ٟمـ٤مؿمئ ظمٓم٠م هذا ُمًٚمؿ صحٞمح

 اإلُمـ٤مم ومٕمؾ ُمـ هل وإٟمام ،ُمًٚمؿ اإلُمـ٤مم صٜمع ُمـ ًمٞم٧ًم إبقاب هذه أن

 ذم ُووٕم٧م وإذا احلؼ ومٝمق اهلـ٤مُمش قمغم ُووٕم٧م إن ومٚمذًمؽ -اهلل رمحف- اًمٜمقوي

 أومهٜم٤م ُمـًٚمؿ صحٞمح صٚم٥م ذم ووٕمٜم٤مـه٤م إذا ٕنٜمـ٤م ،اخلٓمـ٠م ومٝمق ُمًٚمؿ صحٞمح صٚم٥م

 وًمٞمس يمذًمؽ إُمـر وًمٞمس،اعم١مًمػ ُمـًٚمؿ صٜمٞمع ُمـ هل إٟمـام إبقاب هذه سم٠من اًم٘مراء

، اًمّمالة يمت٤مب، اإليـامن يمت٤مب– اًمٙمـت٥م إٓش اًمّمحٞمح»سمـ اعمـٕمروف يمت٤مسمف ذم عمًـٚمؿ

 ومٚمؿ اًمًٜم٦م ذم اعمـ١مًمٗملم أيمثر قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًمتـٗم٤مصٞمؾ أُمـ٤م، وـهٙمذا -اًمٓمـٝم٤مرة يمـت٤مب

 . ُمًٚمؿ اإلُمـ٤مم قمـٚمٞمٝم٤م جير

 :ٟم٘مقل اًمتٜمٌٞمف هذا أو  اعمالطمٔم٦م هذه سمٕمد

 : طمٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن ـمريؼ ُمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده صحٞمحف ذم ُمـًٚمؿ روى ىمد

 إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمـ٤من: » ىم٤مل أبٞمف قمــ اًمزسمػم اسمـ اهلل قمـٌد سمـ قمـ٤مُمر طمدصمٜمل

 وووع اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف وومرش، وؾم٤مىمف ومخذه سملم اًمٞمنى ىمدُمف ضمٕمؾ اًمّمالة ذم ىمٕمد

 وأؿم٤مر، اًمٞمـٛمٜمك ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع، اًمٞمنى ريمٌتف قمغم اًمٞمنى يده

 ش.سم٢مصٌٕمف
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 اإلؿم٤مرة أن قمغم احلدي٨م هبذا يًتدل اًمٕمٍم هذا ذم سمٕمْمٝمؿ أن: اًمِمـ٤مهد

: ىم٤مل اًمزسمػم اسمـ ٕن ح٤مذا؟، اًمًجدشملم وسملم اجلـٚمقس ُمـٓمٚمؼ ذم أجْم٤م شمٙمقن سم٤مإلصٌع

 . اًمّمالة وم٠مـمٚمؼش، اًمّمـالة ذم ىمٕمد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمـ٤من»

 :قمـجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ ُمًـٚمؿ اإلُم٤مم ي١ميد صمؿ

 - أظمرى سمٛم٠ًمخ٦م اًمتذيمػم ؾمٞم٠ميت ٕنف اإلٟمت٤ٌمه أرضمق هٜم٤مك -اهلل قمٌد اسمـ قم٤مُمر قمـ

 :وهذا، طمٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن إمم إؾمٜم٤مده يًقق إول اًمًٜمد ذم

 .آظمره إمم أبٞمف قمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ

 قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ قمجالن اسمـ ـمريؼ وُمـ آظمر إؾمٜم٤مدا يًقق: اًمث٤مين اًمًٜمد ذم

  .اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ رواي٦م ذم اصمٜم٤من اًمت٘مك وم٘مد ،اًمزسمػم اسمـ اهلل

 .طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن: إول

  .قمـجالن اسمـ حمٛمد وهق قمـجالن اسمـ: ـهق وأظمر

 : ىم٤مل

 ىمٕمد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمـ٤من: » ىم٤مل أبٞمف قمـ اًمزسمػم اسمـ قمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ

 .شيدقمق

 إومم اًمرواي٦م ومٗمل،اِتد واعمٕمٜمك اظمـتٚمػ اًمٚمٗمظ أن إٓ،إومم يمـ٤مًمرواي٦م هٜمــ٤م

 ش.ىمٕمد» إظمرى اًمرواي٦م وذمش ضمـٚمس»

 أُمـ٤مش ضمٚمس» سمٚمٗمظ ىم٤مل طمٙمٞمؿ اسمـ قمثامن ـمري٘م٦م ُمـ هل اًمتل إومم وم٤مًمرواي٦م

 أن اًمروايتلم ُمـ يمؾ ذم أـمٚمؼ وم٢مذنش، ىمٕمد» إذا يمـ٤من سمٚمٗمظ ومٝمق قمـجالن اسمـ سمٓمريؼ

 . اًمّمالة ذم اجلٚمقس ذم يمـ٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة

 قمـثامن ـمريؼ ُمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد اسمـ طمدي٨م سمٕمد ُمًٚمؿ اإلُمــ٤مم ومٕمؾ ُمـ٤م ًمٜمت٤مسمع

 . قمـجالن واسمـ طمٙمٞمؿ اسمـ

 :قمـٛمر اسمـ قمـ ٟمـ٤مومع ـمريؼ ُمـ ؾم٤مىمف ًم٘مد اًمزسمػم اسمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمــ
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- وأـمٚم٘مف اجلٚمقس ذيمر ـهٜم٤م أجْم٤م-ش اًمّمالة ذم ضمٚمس إذا يمــ٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 . آظمره إمم

  إومم اًمٓمريؼ ذم اًمرواي خيتٚمػ ـهٜم٤م اًمراوي ًمٙمـ،أجْم٤م ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ ؾم٤مق صمؿ

 . ٟمـ٤مومع قمـ قمـٛمر اسمـ اهلل قمٌٞمد قمـ: هل إومم اًمٓمريؼ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: »قمٛمـر اسمـ قمـ ٟمـ٤مومع قمـ أجقب قمـ: هل إظمرى اًمٓمريؼ

ش ىمٕمد» وسمٚمٗمظ اًمتِمٝمد ذم زي٤مدة ضمـ٤مءت هٜمـ٤م -أن اٟمتٌٝمقا -ش اًمتـِمٝمد ذم ىمٕمد إذا يم٤من

 يمام، اًم٘مٕمقد أـمٚمؼ اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٤مت ذم ًمٙمـ،اًمًـ٤مسم٘م٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم شم٘مدم يمٛمـ٤م

 . واوح هق يمام واطمد واعمٕمٜمك اجلٚمقس أـمٚمؼ

ش  اًمٞمنى ريمٌتف قمغم اًمٞمنى يده ووع اًمتِمٝمد ذم ىمٕمد إذا يم٤من: »وم٘م٤مل هٜم٤م أُم٤م

 .شم٘مدم ُم٤م آظمر إمم

 قمٌد سمـ قمكم اًمرواي ي٘مقل قمٛمر اسمـ قمـ: سم٤معمرة أظمرى ـمري٘م٤م ذًمؽ سمٕمد ؾم٤مق

 ومٚمام اًمّمالة ذم سم٤محلَم أقم٨ٌم وأن٤م قمٛمر اسمـ ااهلل قمٌد رآين: »ىم٤مل أنف اعمٕم٤موي اًمرمحـ

 يمـ٤من ويمٞمػ: وم٘مٚم٧مش يّمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من يمام اصٜمع: »وم٘م٤مل هن٤مين اٟمٍمف

 ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف ووع اًمّمالة ذم ضمٚمس إذا يم٤من»يّمٜمع؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .آظمره إمم..ش اًمٞمنى

 هذا أو اجلٚمقس هذا أـمٚم٘م٧م قمٛمر اسمـ قمـ إظمرى اًمرواي٦م هذه ضم٤مءت هٙمذا

 ذم وًمٙمـ اًم٘مٕمقد ذم يم٤من اًمتحريؽ هذا سم٠من سطم٧م ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اًمرواي٦م سمٞمٜمام اًم٘مٕمقد

 أذه٤مٟمٜم٤م ذم اًمرواي٤مت هذه واؾمتحيٟم٤م  ُمًٚمؿ صحٞمح أن ارشمْمٞمٜم٤م إذا، اًمتِمٝمد

 ذم اجلٚمقس ذم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة ىمٞمدت اًمرواي٤مت هذه ُمـ رواي٦مً  أن ذيمرٟم٤م ُم٤م ًمقضمدٟم٤م

  اًمزسمػم اسمـ رواي٦م همػم ُمـ أظمرى أطمـ٤مدي٨َم  ذم أجْم٤م ضم٤مء اًمذي هق اًم٘مٞمد هذا اًمتِمٝمد

 قمٛمـر اسمـ رواي٦م همػم وُمـ

 اًمتِمٝمد ذم ضمٚمس عمـ٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن:»  ومٗمٞمـٝم٤م اعمــِمٝمقرة طمجر سمـ وائؾ يمرواي٦م

 وطمـٚمؼ أصــ٤مسمٕمف وىمٌض اًمٞمـٛمٜمك ومخذه قمغم واًمٞمـٛمٜمك اًمٞمـنى ومخذه قمغم اًمٞمنى ووع
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جتف  سم٤مًمًٌـ٤مسم٦م وأؿم٤مر واًمقؾمـٓمك سم٤مإلسمـٝم٤مم  .شهب٤م يدقمـق يـحريمـٝم٤م ومرأ

 وًمٞمس سم٤مًمتـِمٝمد ًمٚمتحريؽ أو ًمإلؿمـ٤مرة ُمـ٘مٞمدة إظمرى اًمرواي٤مت ضمـ٤مءت هٙمذا

 . سم٤مإلـمـالق

 . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ هذا

 هذا ُمـ واًمِمٛمقل اًمٕمـٛمقم طمٞم٨م ُمـ أووح سمٜمص ُمـثال رضسم٧ُم  وىمد آٟمـٗم٤م ىمٚمـ٧م

 ،سم٤مًمتـِمٝمد ُم٘مٞمـدا ضمـ٤مء وًمٙمٜمف واًم٘مٕمـقد اجلـٚمقس أـمٚمؼ اًمذي احلـدي٨م

 صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمـع اًمرضمؾ صـالة: » وؾمـٚمؿ قمـٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمـثال رضسم٧ُم 

 .ش وطمده

 ضمـامقم٦م؟ اًمًـٜمـ ٟمّمكم أن قمغم اًمٕمٛمقم سمـٝمذا ٟمًتدل أن ًمـٜم٤م يّمح ومٝمـؾ

 اًمرضمؾ صـالة: » اًمدًٓم٦م واوح احلديـ٨م أن ُمع اًم٥ًٌم؟ هق ُمـ٤م ،ٓ :اجلقاب

 .شوطمده صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمـع

 هذا ُمـ اجلزئٞم٦م هلـذه اًمٗمٝمـؿ هذا قمغم قمٛمـٚمٝمؿ جير مل اًمًـٚمػ ٕن، ٓ :اجلقاب

 اًمًجدشملم سملم اإلصٌع ِتـريؽ قمغم اًمًـٚمػ قمٛمؾ جير مل،هٜم٤م ه٤م إُمـر يمذًمؽ،اًمٕمـٛمقم

 .هٜم٤مك اًمٕمـ٤مم يمـ٤مًمٜمص ـهٜم٤م اعمٓمٚمؼ وم٤مًمٜمـص اعمـٓمٚمؼ اًمٜمـص هذا ضمـ٤مء وإن

 صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمـع اًمرضمؾ صـالة: » ىم٤مل وهٜمـ٤مكش  ضمـٚمس إذا: » ىم٤مل هٜمـ٤م

 ش وطمده

ـ٤م هٜمـ٤م اًمٕمـٛمقم هبذا ٟمٕمٛمؾ مل
ِ
 اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمـري٤من قمدم وهق، آٟمـٗم٤م ذيمرشمف عم

 طمدي٨م يمؾ جُيٕمؾ وٓ،سمٞمـٜمٝم٤م ُيقومَّؼ أنف إطمـ٤مدي٨م هذه ُمـثؾ ذم ٟم٘مقل ويمذًمؽ،قمٚمٞمف

 ُمٜمـٝم٤م وٟمخرج إطمـ٤مدي٨م سملم ٟمقومؼ وإٟمـام أجْم٤م أظمـر أقمٓم٤مه ُمـ٤م همػم آظمـر طمـٙمام يٕمٓمل

 يمـ٤من: » ؾمـٛمٕمتؿ يمـام اًمرواي٤مت سمـٕمض ذم اعمـٓمٚمؼ اًمتـحريـؽ أن واطمدة ٟمتٞمج٦م هل سمٜمتٞمج٦م

 ُمـ٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم سمٞمـ٤مٟمف أردت اًمذي هذاش اًمتـِمٝمد ذم: »سم٘مقًمف ُم٘مٞمد هقش ىمٕمد» أوش  ضمٚمـس إذا

 . هذا قمـٛمر اسمـ طمدي٨م طمقل اًمٌحـ٨م ُمـ ضمرة

 ..آظمـر رء
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 صحـٞمح ذم اصمٜملم ـمري٘ملم ُمـ ضمـ٤مء ىمد اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م أن إمم ٟمـٔمريمؿ ًَمَٗم٧مُّ 

 : ُمـًٚمؿ

 . أبٞمف قمــ اًمزسمػم اسمـ اهلل قمـٌد اسمـ قمـ٤مُمـر قمـ طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن: إومم اًمٓمــريؼ

 . اًمزسمٞمـر اسمـ اهلل قمـٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمــ قمـجالن اسمـ قمــ: إظمرى اًمٓمـرسمؼ

 شمـٍمحي٤م احلدي٨م هذا ذم يذيمر ومل، سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة ُمٕمٚمقم هق يمٛمـ٤م احلـدي٨م ذم

 ويمٛمـ٤مش أؿمـ٤مر: »ىم٤مل وإٟمٛمـ٤م، إصم٤ٌمت وٓ وائؾ طمدي٨م ذم ضمـ٤مء اًمذي ًمٚمتـحريؽ ٟمٗمٞم٤م

 :أن أجْم٤م وطمديثـ٤م ىمديام اجلٚم٤ًمت سمٕمض ذم ذطمٜم٤م

 شمٜمٗمل ٓ ُمـًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد اًمّمح٤ميب هذا رواي٦م ذم اًمًـالم قمٚمٞمف إؿم٤مرشمف

 ،اًمّمدد هذا ذم أن وًمًٜم٤م اًمتـحريؽ

 طمدي٨م، احلدي٨م روى ىمد اًمًجًت٤مين داود أب٤م اإلُم٤مم سم٠من أبلم أن أردت وإٟمـام

ش، حيـريمـٝم٤م وٓ سم٢مصٌٕمف أؿم٤مر»  سمٚمٗمط قمـجالن اسمـ ـمـريؼ اًمثـ٤مين اًمٓمـريؼ ُمـ اًمزسمػم اسمـ

 ىمد اهلل رمحف داود أب٤م ٕن، اًمتحريؽ شمٕمٜمل ٓ اإلؿم٤مرة سم٠من صم٧ٌم ًمق سيح ٟمص ومٝمذا

 . يـحرك وٓ يِمػم اًمرؾمقل رأى اًمزسمػم اسمـ سم٠من روايتف ذم سح

 ُيًـٛمك مم٤م اعمـّمٓمٚمح قمٚمـؿ ذم شمـ٘مرؤوٟمف ىمد ًمـام شمٓمٌٞمؼ حمض طمديثل سمح٨م هٜم٤م أن

 اسمـ اهلل قمٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمــ: روايتلم ـه٤مهٜم٤م ٟمجد،اعمـٜمٙمر سم٤محلـدي٨م أو اًمِمـ٤مذ سم٤محلـدي٨م

 . اًمزسمػم

 .طمـٙمٞمؿ اسمـ قمثـامن رواي٦م: إومم اًمرواي٦م

 . قمـجالن اسمـ رواي٦م: إظمرى اًمرواي٦م

 قمدم قمغمشحُيـريمـٝم٤م وٓ» ذيمر قمدم قمغم ُمتــٗم٘مت٤من ُمـًٚمؿ صحٞمح ذم اًمروايت٤من ـه٤مشم٤من

 قمـجالن اسمـ قمـ ؾمٜمٜمف ذم داود أبق رواه٤م اًمتل اًمزي٤مدة  هذهش حيريمٝم٤م وٓ» زي٤مدة ذيمر

 . قمـ٤مُمر قمــ

 اًمزي٤مدة؟ هذه ُمـ٤مطمٙمؿ



جدشملم   365 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلٚمقس سملم اًًم

 : ٟمـ٘مقل

 ذم يمـ٤من عمـ٤مذا؟ٕنف،ًمٚمتْمٕمٞمػ ُمٜمـ٤مؾم٦ٌم ٕدٟمك ُمرؿمح طمديثف قمـجالن اسمـ: أوٓ

 ُمرشم٦ٌم إمم يرومٕمـقٟمف ٓ طمديثف ي٘مقون اًمذيـ وم٤مًمٕمٚمامء وًمذًمؽ اًمْمٕمػ ُمـ رء طمٗمٔمف

 سم٤محلـًـ اًمرضمؾ طمدي٨م قمغم واحلـٙمؿ، وم٘مط سمحًٜمف حيٙمٛمقن وإٟمـام اًمّمحٞمح احلـدي٨م

 . اًمْمٕمػ ُمـ سمٌمء راويف قمغم ًمٚمحٙمؿ ُمالزم

 : حمٚملم ذم شمٕم٤مرو٤م هٜمـ٤م ٟمجد ومٜمحـ يمذًمؽ إُمـر إذ

 ًمـام ومٛمًـٚمؿ ،قمـجالن اسمـ قمـ اًمزي٤مدة هذه ذم ُمـًٚمام ظم٤مًمػ داود أب٤م أن: إول

 رواي٦م سملم اعمـ٘م٤مسمٚم٦م جي٥م أنش  يـحريمٝم٤م ٓ ويمـ٤من»  ومٞمـٝم٤م يزد مل قمـجالن اسمـ رواي٦م ذيمر

 قمغم يتٗمقق ُمًـٚمؿ اإلُمـ٤مم سم٠من-اهلل ؿم٤مء إن- يٕمٚمؿ يمٚمٜمـ٤م، داود أيب رواي٦م وسملم ُمًٚمـؿ

 ذًمؽ يٗمٕمؾ ومٚمؿ داود أبق أُمـ٤م، سم٤مًمّمحـٞمح ظمـّمف ىمد يمـت٤مسمف أن طمـٞم٨م ُمـ داود أيب اإلُمـ٤مم

 : احلـدي٨م أخٗمٞم٦م ذم أرضمقزشمف ذم اًمًٞمقـمل ي٘مقل وًمذًمؽ

  وم٘مد همـػمه إذا اًمْمٕمٞمػ صمؿ  وضمد ُمـ٤م أىمقى داود أبق يروي

 يمـت٤مسمف ختـّمٞمص طمٞم٨م ُمـ يم٤مًمٌـخ٤مري ًمٞمس أنف قمـ ومْمال يمـٛمًٚمؿ ًمٞمس داود وم٠مبق

 اًمًٞمقـمل اإلُمـ٤مم ـهذا أودع طمتك ُمـٕمروف وـهذا يمـذًمؽ، ًمٞمس، احلـدي٨م ُمـ سم٤مًمث٤مسم٧م

 :  آٟمٗم٤م ؾمـٛمٕمتؿ يمـام وم٘م٤مل أرضمقزشمف ذم

 وم٘مد همـػمه إذا اًمْمٕمٞمػ صمؿ  وضمد ُمـ٤م أىمقى داود أبق يروي

 قمٜمدـهام صح ُمـ٤م إٓ صحٞمحٞمٝمام ذم يروي٤من ومال وُمًٚمؿ اًمٌخـ٤مري اإلُم٤مُم٤من أُمـ٤م

 ٓ وُمـ٤م يّمح ُمـ٤م ومٞمف ومـٝمذا ُمٕمٚم٘م٤م يرويف ومٞمـام اًمٌخـ٤مري سم٤مؾمتثٜم٤مء، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ

 . ًمٌٞمـ٤مٟمف آظمر جمـ٤مل ًمف وهذ يّمح

 أيب وسملم اًمزي٤مدة هذه يرو ومٚمؿ ُمًٚمؿ سملم آظمـتالف ٟمتٜمٌف أن يٜمٖمل ُمـ٤م أول وم٢مذن

 ومرواه٤م داود

 هذه اعمـًٚمؿ اإلُمـ٤مم يرو مل ًمـامذا، ظم٤مص٤م اٟمت٤ٌمـه٤م اًمٓمـ٤مًم٥م ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل ـهٜم٤م

 اًمًٜمـ؟ ذم داود أبق ورواـه٤م اًمزي٤مدة
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 . .ُمٜمف رء إمم أذت وىمد سمٕمد ومٞمام ؾمٞم٠ميت اًمٌٞم٤من

ـ اًمرواي٦م ذم وؾمط قمـجالن اسمـ ًَ  صم٘م٦م ومٝمق طمـٙمٞمؿ اسمـ قمثامن أُم٤م وم٘مط احلدي٨م طَم

 ُمٜمف أوصمؼ هق ُمـ خم٤مًمٗم٦م ٕنف ؿم٤مذا طمديثف يم٤من اًمث٘م٦م ذًمؽ قمـجالن اسمـ ُمثؾ ظم٤مًمػ وإذا

 وًمٞمـس طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن رواي٦م ظمالف داود أيب رواي٦م سم٤مقمتٌـ٤مر هل اعمخ٤مًمٗم٦م وهذه

 رء هذا،اًمزي٤مدة هذه يرو مل ُمًــٚمام ٕن ُمًـٚمؿ صحٞمح ذم قمـجالن اسمـ رواي٦م سم٤مقمتـ٤ٌمر

 . صم٤مين

 قمـٌد اسمـ قمـ٤مُمر قمـ قمـجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ احلـدي٨م رووا اًمذيـ أن: صمـ٤مًم٨م ورء

 رواه ُمـ يمـؾ رواه يمٛمـ٤م قمـجالن اسمـ قمـ احلـدي٨م رووا يمٚمـٝمؿ، أبٞمف قمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل

 اًمقاطمدة اًمرواي٦م هذه إٓشيـحريمٝم٤م ٓ ويمــ٤من» زي٤مدة ومٞمـٝمـ٤م ًمٞمس طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثٛمـ٤من قمـ

 قمـثامن رواي٦م سملم آٟمـٗم٤م أضمـريٜمـ٤مه٤م اًمتـل اعمـ٘م٤مسمٚم٦م أن شمـريمٜم٤م ومٚمق داود أيب ؾمٜمـ ذم اًمٗمـريدة

ش  يـحريمٝم٤م ٓ ويمـ٤من»سمزي٤مدة داود أيب ؾمٜمـ ذم اًمتل قمـجالن اسمـ ورواي٦م طمـٙمٞمؿ اسمـ

 اعمـ٘م٤مسمٚم٦م هذه  شمـريمٜم٤م إذا، طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثامن ًمرواي٦م ُمـخ٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م اًمزي٤مدة هذه أن وىمٚمٜمـ٤م

 هذه أن ٟمدعش حيـريمٝم٤م وٓ» سمـزي٤مدة قمـجالن اسمـ قمــ داود أيب رواي٦م ؿمذوذ قمغم اًمداًم٦م

 إمم وٟمـ٠ميت ،شحيـريمٝم٤م ٓ ويمــ٤من» زيـ٤مدة وؿمذوذ وٕمػ إلصمٌـ٤مت يمـ٤مومٞم٦م وهل اعمـ٘م٤مسمٚم٦م

 : ي٠ميت ُمـ٤م ومـٞمٝم٤م ومـٜمجد قمـجالن اسمـ قمـ ضمـ٤مءت اًمتل اًمٓمـرق

 واطمد ـمـريؼ ؾمقى اًمزي٤مدة هذه شمذيمر مل قمـجالن اسمـ قمــ وردت اًمتل اًمٓمـرق يمــؾ

 قمــ احلدي٨م ًمـٝمذا اجلـامقم٦م رواي٦م وهق آظمـر سم٤مقمـت٤ٌمر ؿمـ٤مذة اًمزي٤مدة هذه شُمّمـٌح ومحٞمٜمئذ

 هذا ومـٞمٙمقن داود أيب ؾمٜمـ ذم واطمد ؿمخص رواـه٤م وإٟمـام زي٤مدة دون قمـجالن اسمـ

 قمـجالن اسمـ قمـ احلدي٨م رواه ومـٞمام اًمثـ٘م٤مت ظمـ٤مًمػ ىمد صم٘م٦م وهق اًمقاطمد اًمـِمخص

 اسمـ ُمـخـ٤مًمٗم٦م سم٥ًٌم ؿمـ٤مذة إومم ًمٚمٛمـ٘م٤مسمٚم٦م سم٤مًمٜمًـ٦ٌم اًمزي٤مدة ومتـٙمقن،اًمزيـ٤مدة هذه دون

 هبـ٤م شمـٗمرد أنف سم٤مقمـت٤ٌمر ؿمـ٤مذة اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمـ٘م٤مسمٚم٦م اًمزي٤مدة وشمـٙمقن طمـٙمٞمؿ اسمـ ًمـٕمثامن  قمـجالن

 اسمـ قمــ احلـدي٨م رووا اًمذيـ اًمثـ٘م٤مت ذًمؽ ذم ُمـخ٤مًمٗمـ٤م قمـجالن اسمـ قمــ واطمـد صم٘م٦م

 ومـٞمٝم٤م ُي٘مؾ مل إن أطمـقاهل٤م أطمًـ ذم ؿم٤مذة اًمزي٤مدة هذه ومتٙمقن،اًمزي٤مدة هذه سمدون قمـجالن

 وإٟمـام سم٤مٓشمٗم٤مق صم٘م٦م وًمٞمس قمـجالن اسمـ هق قمـٚمٞمف آظمـتالف دار اًمذي ٕن ُمٜمَٙمَرة إٟمــٝم٤م
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 . آٟمـٗم٤م ذيمرُت  يمـام احلـدي٨م طمًـ ـهق اًمث٘م٦م دون هق

 أوصمؼ هق ُمـ ظمـ٤مًمٗمف ٕنـف قمـجالن اسمـ إمم ضمـزُم٤م اخلـٓم٠م ٟمٜمًـ٥م: إومم اعمـ٘م٤مسمٚم٦م قمغم

 .طمـٙمٞمؿ سمـ قمـثامن وهق ُمٜمـف

 اىمتْمتف يمـام قمـجالن اسمـ ُمـ اخلـٓم٠م يٙمقن أن يٛمٙمـ ٟمـ٘مقل: إظمـرى اعمـ٘م٤مسمٚم٦م قمغم

 اسمـ قمـ رواه اًمذي اًمث٘م٦م اًمراوي ذاك ُمـ اخلـٓم٠م يـٙمقن أن ويـٛمٙمـ إومم اعمـ٘م٤مسمٚم٦م

 اسمـ قمــ احلـدي٨م رووا اًمذيـ رووـه٤م اًمذيـ اًمث٘مـ٤مت ظمـ٤مًمػ وىمد اًمزي٤مدة هذه قمـجالن

 اسمـ يـٙمقن أن يٛمـٙمـ،اًمث٤مٟمٞم٦م اعمـ٘م٤مسمٚم٦م ذم هذا ُي٘م٤مل أن يٛمٙمــ،زي٤مدة دون قمـجالن

 رواي٦م ذم اًمرواي٦م هذه زاد اًمذي اًمٗمرد ُمـ اًمقـهؿ يـٙمقن أن ويـٛمٙمـ وهؿ، هق قمـجالن

 .قمـجالن اسمـ

 اًمراضمــح؟ هق ُمـ٤م

 ذم يمـ٤من ُمـ٤م سمًٌــ٥م قمـجالن اسمـ أن اعمـحتٛمؾ ُمـ ٕنـف ذًمؽ، أقمــٚمؿ اهلل: ٟمـ٘مقل

  اجلـ٤مدة قمغم احلـدي٨م يروي احلـدي٨م أهمـٚم٥م ذم ٟمـٗمًف هق يمـ٤من اًمْمٕمػ ُمـ رء طمٗمٔمف

 هق وم٠مصــ٤مب دوٟمــٝم٤م اًمرواة قمـٜمف احلـدي٨م ومتٚم٘مك،اًمزي٤مدة هذه دون آؾمـت٘م٤مُم٦م وقمغم

 . هؿ وأصـ٤مسمقا 

 ُمٜمـف اًمرواي٦م هذه ومتــٚم٘مك وٕمـٗمف سم٥ًٌم وذًمؽ سمـٝم٤م حُيدث أطمـٞم٤مٟم٤م يمـ٤من أنـف ويـٛمٙمـ

 اىمـتْم٧م يمٛمـ٤م قمـجالن اسمـ ُمـ اخلـٓم٠م يـٙمقن أن يـٛمٙمـ آطمـتامل هذا قمغم وطمـٞمٜمئذ صم٘م٦م

 . قمـجالن اسمـ رواي٦م وسملم طمـٙمٞمؿ اسمـ قمـثٛمـ٤من رواي٦م سملم  إومم اعمـ٘م٤مسمٚم٦م إًمٞمف اخلـٓم٠م ٟمـ٦ًٌم

 قمـحالن اسمـ ُمـ اًمثـ٤مٟمٞم٦م اعمـ٘م٤مسمٚم٦م ذم اخلـٓم٠م سم٠من اجلـزم ذم ُمؽمددة شمـٌ٘مك اًمٜمٗمس وًمـٙمـ

 .اًمزيـ٤مدة هذه قمـجالن اسمـ قمــ روى اًمذي اًمث٘م٦م ظمـ٤مًمٗمقا  اًمث٘م٤مت ٕن

 رضب جيـقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم شمّمحٞمـحٝم٤م جيـقز ٓ اًمزي٤مدة هذه أن اعمـٓم٤مف ٟمـٝم٤مي٦م ًمٙمــ

 طمًـ إؾمـٜم٤مد وـهق صم٤مسم٧م اإلؾمـٜم٤مد هذا أن سمزقمـؿ سمـٝم٤م طمجر اسمـ وائؾ طمـدي٨م

 إذا إٓ طمًـ ومٞمـف ُي٘مـ٤مل أن إصؾ قمـجالن اسمـ يرويف طمدي٨م يمؾ ٟمـٕمؿ: وأىمقل

 . ي٘متْمٞمف سمـام طمـديثف قمغم حُيـٙمؿ ومحٞمٜمئذ ُمـ٤م طمدي٨م ذم قمـجالن اسمـ ظمـٓم٠م صم٧ٌم



 368   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم

 -ُمـثال- إؾمـح٤مق يم٤مسمـ اًمْمـٕمػ ُمـ رء ومٞمف يـٙمقن راوٍ  يمؾ  ؿم٠من يمذًمؽ

 .ُمٜمـف أوصمؼ ـهق عمـ ُمـخ٤مًمٗمتف صم٧ٌم إذا إٓ حيًـ قمـجالن اسمـ يمحديـ٨م ومحديـثف

 اًمذي اًمتـخريـ٩م إطمـ٤مدي٨م، شمـخري٩م ذم أن اًمدىم٦م وـهٜم٤م ٟمـٔمرٟمـ٤م إذا هذا وقمـغم

 احلـدي٨م قمـٚمؿ أـهٛمٞم٦م إمم شمٞم٘مٔمقا  طمـلم اًمٞمقم اعمـًٚمؿ اًمِم٤ٌمب ُمـ اًمٙمــثػم قمٚمــٞمف اٟمـٙم٥م

 ُمـقوٕمٞم٤م ٟم٘مدا جيرون أهنـؿ ومٚمٛمجرد واًمتـْمٕمٞمػ، واًمتّمحٞمح واًمتٕمديؾ واجلـرج

 ومٞم٘مـقًمقن دوٟمـف ُمـ إمم ويٜمـٔمرون ومقىمف ُمـ إمم يـٜمٔمرون هذا قمـجالن اسمـ طمدي٨م يمـٛمثؾ

  اًمٜمـٔمر، ُيدىم٘مقا  أن دون طمًــ إؾمـٜم٤مد هذا

 أو اًمٚمٗمظ هبـذا قمـٜمف اًمرواي٤مت اشمٗم٘م٧م وهؾ،أوٓ ُمٜمـف أوصمؼ هق ُمـ ظمـ٤مًمػ هؾ

 .صمـ٤مٟمٞم٤م اًمزيـ٤مدة هبذه

 اإلؾمـٜم٤مد قمغم ومٞمـحٙمؿ يتـنع أن اًمٕمـٚمؿ ًمـٓم٤مًم٥م يٜمٌـٖمل ٓ سم٠منـف يتٌلم ـهٜم٤م وُمـ

 قمغم احلـٙمؿ ي٘متيض اًمـًٜمد هذا ذم ذيمـرهؿ ضمـ٤مء اًمذيـ اًمرضمـ٤مل أن سمٛمجرد سم٤محلـًـ

 إظمرى سم٤مٕطمـ٤مدي٨م اإلؾمـٜم٤مد هبذا اخلـ٤مص سمحـثف ُي٘م٤مسمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل سم٤محلـًـ إؾمـٜم٤مدـهؿ

 . ظم٤مومٞمـ٤م قمٚمٞمف يمـ٤من ُمـ٤م ًمف يتٌلم وم٘مد

 ذم اًمًـجدشملم سملم اإلؿمـ٤مرة طمـدي٨م ُمـ اًمٜمـ٤مطمٞم٦م هذه سمٞمـ٤من ذم يمـٗم٤مي٦م اًم٘مدر وسمـٝمذا

 . ٟمـٗمٞمـ٤م أو إصمـ٤ٌمشمـ٤م اًمّمـالة

 (04 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 السجدتني؟ بني اإلصبع حتريؽ يرشع هؾ

 اًمًجدشملم؟ سملم اجلٚم٦ًم ذم حيريمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك، اإلصٌع :مداخؾة

 .هذا صح ُم٤م: الشقخ

 (11:27:24( /6) راسمغ ومت٤موى) 
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 السجدتني بني اإلصبع حتريؽ يرشع هؾ

 [:اإلمام قال]

 اًم٘مٞمؿ اسمـ أن ذًمؽ ذم وقمٛمدشمف اًمًجدشملم سملم إصٌٕمف حيرك سمٕمْمٝمؿ رأج٧م :تـبقف

 ؾمقى ُمًتٜمدا ومٞمف ًمف أقمٚمؿ وٓ اًمتِمٝمد ذم اًمتحريؽ ذيمر يمامش اعمٕم٤مد زاد» ذم ذيمره

 ختري٩م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ] ذًمؽ ذم اًم٘مقل ِترير ومقضم٥م هذا وائؾ طمدي٨م ذم ؿم٤مذة رواي٦م

 [.اًمرواي٦م ؿمذوذ قمغم ودًمؾ احلدي٨م

 ([204) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 السجدتني بني باإلصبع اإلصارة

 ِتريؽ قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض اؾمتدل اًمًجدشملم سملم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة :مداخؾة

 اعمٓمٚمؼ أومراد سمٕمض ذيمر أن: وهل أصقًمٞم٦م سم٘م٤مقمدة اًمًجدشملم سملم اجلٚم٦ًم ذم إصٌع

 اًمتل إطم٤مدي٨م هق اعمٓمٚمؼ أن: وىم٤مًمقا  شم٘مٞمٞمده، يًتٚمزم ٓ اعمٓمٚمؼ طمٙمؿ يقاومؼ سمحٙمؿ

 هق هذا وطمريمف، هذا ومٕمؾ.. وطمريمف يمذا ومٕمؾ اًمّمالة ذم ضمٚمس إذا يم٤من قم٤مُم٦م، ضم٤مءت

 ُمـ يًتٚمزم ٓ إذاً : وم٘م٤مًمقا  هٙمذا، ومٕمؾ ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس إذا يم٤من هق: واعم٘مٞمد اعمٓمٚمؼ،

 اًم٘م٤مقمدة وهذه شم٘مٞمٞمده، يًتٚمزم اعمٓمٚمؼ طمٙمؿ واومؼ سمحٙمؿ اعمٓمٚمؼ أومراد سمٕمض ذيمر

 طمدي٨م ذم اًمقاردة اًمزي٤مدة قمغم طمٙمٛمتؿ ىمد أنٙمؿ قمرومٜم٤م أن سمٕمد سمِم٠مهن٤م اًمتقوٞمح ٟمريد

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ قمرومٜم٤م وم٢مذا ؿم٤مذة،ش ؾمجد صمؿ: »زي٤مدة سم٠من وهمػمه اًمٓمٞم٤مًمز داود أيب

 ة؟اعمذيمقر إصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة سم٤مؾمتخدام اعم٠ًمخ٦م قمـ جي٤مب ومٙمٞمػ ؿم٤مذة، أهن٤م احلديثٞم٦م

 صح٤ميب طمدي٨م ذم شمٙمقن ٓ هذه ًمٙمـ ومٞمٝم٤م يمالم ٓ ُمًٚمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة: الشقخ

 وؿ ومٞمج٥م ىمٞمد، ُمـ وُمٜمٝمؿ أـمٚمؼ ُمـ ومٛمٜمٝمؿ روايتف، ذم اًمرواة ومٞمف اظمتٚمػ واطمد

 إىمرب سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٜمخرج سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م واًمرواي٤مت إًمٗم٤مظ هذه يمؾ طمٞمٜمئذٍ 

 يذيمر مل ضمٚمس، إذا يم٤من: ي٘مقل اًمذي اًمقاطمد اًمراوي هب٤م ِتدث اًمتل يم٤مًمّمالة

 اًمذي اًمث٘م٦م وأظمر اًمزسمػم، سمـ اهلل قمٌد إمم أو ُمثالً  قمٛمر اسمـ إمم يٜمًٌف هق ًمٚمتِمٝمد،
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 أن: ٟم٘مقل أن ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع وٓ قمٛمر اسمـ إمم يٜمًٌف أجْم٤مً  هق ًمٚمتِمٝمد، ضمٚمس إذا: ي٘مقل

 ضمٚمس إذا: ي٘مقل وشم٤مرةً  اإلـمالق، ًمٞمٕمٓمل ُمٓمٚم٘م٤مً  ضمٚمس إذا: ي٘مقل شم٤مرة يم٤من قمٛمر اسمـ

 وًمف روايت٤من أنف اًمقاطمد اًمراوي ذم يتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ اًمت٘مٞمٞمد، ًمٕمٞمٓمل ًمٚمتِمٝمد

 .ظم٤مص وهق اًمت٘مٞمٞمد وشم٤مرة وأؿمٛمؾ قم٤مم وهق واإلـمالق شم٤مرة ُم٘مّمدان،

 اًم٘مرآن ذم ٟمّم٤من أو طمديث٤من ضم٤مء إذا ومٞمام شم٘م٤مل أن يٛمٙمـ إُم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٤مًم٘م٤مقمدة

 حيٛمؾ ٓ: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ طمٞمٜمئذٍ  ُمٕمٞمٜم٦م ىمْمٞم٦م وذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمـ اًمٙمريؿ

 أفمـ ُمثالً  هق يمام إظمرى قمـ إطمدامه٤م خمتٚمٗم٦م ىمْمٞم٦م إذا إُم٤م اعم٘مٞمد، قمغم اعمٓمٚمؼ

٦ٌَمٍ  َِتِْريرُ  َأوْ : ▬أي٤مت سمٕمض ذم أن اًمٗم٘مف، أصقل إئٛم٦م يمت٥م ُمذيمقر  [89:اح٤مئدة]♂ َرىَم

٦ٌَمٍ  وَمَتْحِريرُ : ▬أظمرى أي٤مت سمٕمض ذم  شم٘مٞمد شمٚمؽ ي٘م٤مل ٓ ومٝمٜم٤م [92:اًمٜم٤ًمء]♂ ُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ  َرىَم

 قمـ إطمدامه٤م اعم٠ًمخ٦م ٟٓمٗمٙم٤مك ىمٞمده٤م قمغم وهذه إـمالىمٝم٤م قمغم دمرى شمٚمؽ وإٟمام هبذه،

 واطمد راوي قمـ شمدرو هل: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، أبداً  يمذًمؽ اعم٠ًمخ٦م ًمٞم٧ًم وهٜم٤م إظمرى،

 .يٙمٛمؾ مل ُمـ وُمٜمٝمؿ أيمٛمؾ ُمـ وُمٜمٝمؿ قمٜمف، احلدي٨م هذا وٌط ذم اًمرواة اظمتٚمػ

 ٕهن٤م ُم٘مٌقًم٦م: ًمٞم٧ًم أو ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م وزي٤مدة احلدي٨م قمٚمؿ ُمقوقع يدظمؾ وهٜم٤م

 إـمالىمف قمغم يٕمٛمؾ اإلـمالق هذا سم٠من ٟم٘مقل أن يّمح ٓ هلذا اًمث٘م٤مت، رواي٤مت ظم٤مًمٗم٧م

 .واطمد أجْم٤مً  واًمراوي ُمقطمد اعمقوقع ٕن ىمٞمده: قمغم وذاك

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٜمدي ُم٤م هذا

 اًمتٗمّمٞمؾ هذا ومٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ أطمد أن اًمرواي٤مت يمؾ ذم ٟمجد ٓ أنٜم٤م: ذًمؽ ي١ميد

 ُمثالً  جيٞمز اعمٓمٚمؼ سم٤معم٘مٞمد، ويٕمٛمؾ سم٤معمٓمٚمؼ يٕمٛمؾ: أي سم٤مسمف، همػم قمغم هق اًمذي

 اجلٚم٦ًم ذم أصٌٕمف يرومع يم٤من اًمذي ُمـ ضمٚمس، إذا: ىم٤مل ٕنف اًمًجدشملم: سملم اًمتحريؽ

 ومٞمٝم٤م ؿمذ اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ٟمتتٌع إٟمام أطمد، ٓ اًمًٚمػ؟ ُمـ اًمًجدشملم سملم

 سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م ووؿ اًمٓمرق مجع سمٕمد إٓ يتٌلم ٓ وذًمؽ ي٘مٞمٜم٤مً  وأظمٓم٠م اًمراوي

 .واطمدة ىمْمٞم٦م أهن٤م إـمالىم٤مً  ومٞمٝم٤م يِمؽ ٓ سمٜمتٞمج٦م اًم٤ٌمطم٨م ؾمٞمخرج طمٞمٜمئذٍ 

 صالة صٗم٦م ذم ُمثالً  ي٘مقل إُمثٚم٦م، سمٕمض ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل هٜم٤م ُمـ

 صمؿ... احلرب صالة.. اخلقف صالة: ٟمققم٤مً  قمنم مخ٦ًم ٟمحق ومٞمٝم٤م ضم٤مء ىمد: اخلقف
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 اًمراوي يرى ٕنف ح٤مذا؟ وم٘مط، أنقاع ؾمٌٕم٦م ٟمحق اًمرواي٤مت هذه ُمـ يًتّمٗمك: ي٘مقل

 هذه سملم جيٛمع ومٝمق يٜم٘مص سمٕمْمٝمؿ يزيد سمٕمْمٝمؿ اًمرواي٤مت قمٜمف ختتٚمػ اًمقاطمد

 ُمـ صٗم٦م ذم صح٤ميب قمغم ظمالوم٤مً  رأى يمٚمام همػمه سمٞمٜمام واطمداً  ٟمققم٤مً  وجيٕمٚمٝم٤م اًمرواي٤مت

 احلدي٨م قمٚمؿ اًمٕمٚمؿ هذا دىمٞمؼ ُمـ ًمٞمس ُم٤م هذا ُمًت٘مٚم٦م، هٞمئ٦م جيٕمٚمٝم٤م اًمّمٗم٤مت هذه

 .اًمٜمٌقي

 (11:26:07/أ23: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 

 الجاىٔ٘ الطحدٗ

 ميَا ّالسفع





جدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمرومع ُمٜمٝم٤م   375 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًًم

 مـفا والرفع الثاكقة، السجدة

 :020-008 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة
 اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة ويًجد ،أطمٞم٤مٟم٤م اًمتٙمٌػم هذا ُمع يديف ويرومع ،وضمقسم٤م يٙمؼم صمؿ

 .إومم ذم صٜمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ويّمٜمع أجْم٤م، ريمـ وهل

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر» اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة ويًجد يٙمؼم يم٤من صمؿ

 صمؿ. أيمؼم اهلل: شم٘مقل صمؿ: »- ؾمٌؼ يمام - اًمًجدشملم سملم سم٤مٓـمٛمئٜم٤من أُمره أن سمٕمد

 [ش. يمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿ] ُمٗم٤مصٚمؽ، شمٓمٛمئـ طمتك شمًجد
 .  أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمتٙمٌػم هذا ُمع يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

ش. ُمٙمؼماً  رأؾمف يرومع» صمؿ إومم، ذم صٜمع ُم٤م ُمثؾ اًمًجدة هذه ذم يّمٜمع ويم٤من

 صمؿ: »- ُمر يمام - اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمًجدة أُمره أن سمٕمد ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر

 ش.ومٞمٙمؼم رأؾمف، يرومع

 مت٧م وم٘مد ذًمؽ: ومٕمٚم٧م وم٢مذا[ وؾمجدة: ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿ: »]ًمف وىم٤مل

 .شصالشمؽ ُمـ اٟمت٘مّم٧م ؿمٞمئ٤ًم: ُمٜمف اٟمت٘مّم٧م وإن صالشمؽ،
 .  أطمٞم٤مٟم٤مً   يديف يرومع ويم٤من

 ([3/805) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]





 

َا االضرتاح٘ جلط٘  ٍّٔئت

 فَٔا اخلالف ّذكس





ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  379 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 فقفا اخلالف وذكر وهقئتفا آْشِساَحةِ  َجْؾَسة  

 :آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم قمٜمقان ِت٧م 024-022 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 يمؼم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمٜمٝمقض وأراد اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا 

 .وضمقسم٤م
 .أطمٞم٤مٟم٤م يديف ويرومع

 يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدٓ، اًمٞمنى، رضمٚمف قمغم ىم٤مقمدا يٜمٝمض أن ىمٌؾ ويًتقي

 .ُمقوٕمف إمم قمٔمؿ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ُمقوٕمف امم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدًٓ: اًمٞمنى رضمٚمف قمغم  ىم٤مقمداً  يًتقي صمؿ
: ي٘مقل يم٤من أنف احلقيرث: سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ هقش: ىم٤مقمًدا يًتقي صمؿ: »ىمقًمف

 رومع وم٢مذا اًمّمالة، وىم٧م همػم ذم ومٞمّمكم ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ

 .إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم، صمؿ ىم٤مقمدًا، اؾمتقى ريمٕم٦م: أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف
 واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/073» واًمٜم٤ًمئل ،ش0/010ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أظمرضمف

اء ظم٤مًمد قمـ اًمثََّ٘مٗمل اعمجٞمد قمٌد سمـ اًمقه٤مب قمٌد قمـش 035 و 2/024»  أيب قمـ احلَذَّ

 .سمف:. .. ومٞم٘مقل ي٠متٞمٜم٤م احلُقيرث سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من: ىم٤مل ىِمالسم٦م
 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا
 وم٢مذا يّمكم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف: سمٚمٗمظ - خمتٍماً  - ظم٤مًمد قمـ ُهِمٞمؿ شم٤مسمٕمف وىمد

 .ىم٤مقمداً  يًتقي طمتك يٜمٝمض مل صالشمف: ُمـ وشمر ذم يم٤من
 أجْم٤ًم، واًمٜم٤ًمئل ،ش0/034» داود وأبق ،ش2/241» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 وصححف. واًمٌٞمٝم٘مل اًمٓمح٤موي، ويمذا ،ش032» واًمدارىمٓمٜمل ،ش2/79» واًمؽمُمذي

 .واًمدارىمٓمٜمل اًمؽمُمذي،



 381   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 ُمـش 2/023» اًمٌٞمٝم٘مل ويمذا ،ش2/240ش »صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف وىمد

 ذم سمٜم٤م ومّمغم احلقيرث، سمـ ُم٤مًمؽ ضم٤مءٟم٤م: ىم٤مل ىِمالسم٦م أيب قمـ أجقب قمـ وُهٞم٥م ـمريؼ

 يمٞمػ أريٙمؿ أن أريد وًمٙمـ اًمّمالة: أريد وُم٤م سمٙمؿ ٕصكم إين: وم٘م٤مل هذا، ُمًجدٟم٤م

 .يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م

 ؿمٞمخٜم٤م صالة ُمثؾ: ىم٤مل صالشمف؟ يم٤مٟم٧م ويمٞمػ: ىمالسم٦م ٕيب وم٘مٚم٧م : أجقب ىم٤مل

 .- ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو: يٕمٜمل - هذا

 اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وإذا اًمتٙمٌػم، يتؿ اًمِمٞمخ ذًمؽ ويم٤من: أجقب ىم٤مل

 .ىم٤مم صمؿ إرض، قمغم واقمتٛمد ضمٚمس،
 اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من: سمٚمٗمظ ٟمحقه أجقب قمـ زيد سمـ مح٤مد شم٤مسمٕمف وىمد

 .ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدًا، اؾمتقى ومٞمٝم٤م: ي٘مٕمد ٓ اًمتل واًمث٤مًمث٦م إومم
 ش. 54 - 5/53» وأمحد ،ش2/415» اًمٓمح٤موي أظمرضمف
 .ذـمٝمام قمغم أجْم٤مً  صحٞمح وهق

 وهق - اًم٤ًمقمدي مُحَٞمد أبق ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .- هذا سمٕمد أيت
 أهؾ سمٕمض قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »-احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد- اًمؽمُمذي ىم٤مل وىمد

 .شأصح٤مسمٜم٤م وسمٕمض إؾمح٤مق، ي٘مقل وسمف. اًمٕمٚمؿ
 سمف ىم٤مل وىمد ،ش شآؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم» سمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد يٕمرف اجلٚمقس وهذا: »ىمٚم٧م

 إطمرى وهق ،ش0/000ش »اًمتح٘مٞمؼ» ذم يمام ٟمحقه: أمحد وقمـ داود، ويمذا اًمِم٤مومٕمل،

 .هل٤م ُمٕم٤مرض ٓ اًمتل اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع قمغم احلرص ُمـ قمٜمف قمرف ح٤م سمف:
 اهلل قمٌد أب٤م رأج٧مش: »0/57ش »أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف» ذم ه٤مٟمئ اسمـ ىم٤مل وىمد

 اؾمتقى ورسمام إظمػمة، اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مم إذا يديف قمغم يتقيم٠م رسمامش أمحد اإلُم٤مم: يٕمٜمل»

 .شيٜمٝمض صمؿ ضم٤مًم٤ًًم،
ش: 0/047/2ش »اعمروزي ُم٤ًمئؾ» ذم ىم٤مل وم٘مد راهقيف: سمـ إؾمح٤مق اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر وهق



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  380 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 .شؿم٤مسم٤مً  أو يم٤من ؿمٞمخ٤مً  وي٘مقم: يديف قمغم يٕمتٛمد أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ اًمًٜم٦م ُمْم٧م»
 .ش83 - 2/82ش »اإلرواء» واٟمٔمر

 صمٌقت ًمٕمدم اًمّمقاب: وهق ،ش4/024ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ اإلُم٤مم واؾمتحٌف

 شمٕم٤ممم سمحقًمف ذًمؽ ؾمٜمٌلم يمام يث٧ٌم: ٓ خي٤مًمٗمٝم٤م مم٤م ضم٤مء ُم٤م ويمؾ اًمًٜم٦م، هذه يٕم٤مرض ُم٤م

 .وىمقشمف
 ىمٓمٕم٦م هقش ُمقوٕمف امم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدًٓ: اًمٞمنى رضمٚمف قمغم: »ىمقًمف

 .قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ
 صش ]اًمريمقع» ذم سمٓمقًمف ذيمره ؾمٌؼ وىمد. وهمػمهش 2/023» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

615 .] 

 ذم واردة هذه آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم يمقنش 2/215» اًمٓمح٤موي إٟمٙم٤مر أن شمٕمٚمؿ وُمٜمف

 ذم احل٤مومظ ذًمؽ قمغم ٟمٌف وىمد شمرى، يمام ومٞمف وم٢مهن٤م واوٌح: ظمٓم٠مٌ  محٞمد أيب طمدي٨م

 وإٟمام اًمٓمح٤موي: ُمـ ذًمؽش 3/444» اًمٜمقوي واؾمتٖمرب ،ش3/488ش »اًمتٚمخٞمص»

 .محٞمد أيب طمدي٨م ذم رواي٦مٍ  قمغم إٟمٙم٤مره ذم اقمتٛمد
 قمـ ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٞمًك ـمريؼ ُمـش 0/007» داود وأبق هق، أظمرضمٝم٤م

 ُمـ ويم٤من - أبقه ومٞمف جمٚمس ذم يم٤من أنف: ؾمٝمؾ سمـ قمٞم٤مش قمـ قمٓم٤مء قمٛمروسمـ اسمـ حمٛمد

 اًم٤ًمقمدي مُحٞمد وأبق أؾمٞمد وأبق هريرة أبق اعمجٚمس وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 سمّمالة أقمٚمٛمٙمؿ أن٤م: محٞمد أبق وم٘م٤مل اًمّمالة، شمذايمروا أهنؿ: قمٜمٝمؿ اهلل ريض وإنّم٤مر

 ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع ح٤م أنف: وومٞمف. احلدي٨م ومذيمر... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .يتقرك ومل ىم٤مم، إومم: اًمريمٕم٦م
 شمٗمرد ٕنف وٕمٞمٗم٦م: - يتقرك ومل: ىمقًمف وهل - اًمزي٤مدة هذه أن: واجلقاب: ىمٚم٧م

 .-شاًمريمقع» ذم ؾمٌؼ يمام- جمٝمقل وهق ُم٤مًمؽ، سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٞمًك هب٤م

 ذم يمام - اجلٚم٦ًم هذه إصم٤ٌمت ُمـ خي٤مًمٗمٝم٤م سمام إظمذ ًمٙم٤من صمٌت٧م: ًمق أهن٤م قمغم

 يمام - اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌِم ٟم٤مومٞم٦م، وهذه ُمثٌِت٦م، ٕهن٤م أومم: - اًمّمحٞمح احلدي٨م



 382   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 .- اًمٗم٘مف أصقل ذم شم٘مرر
 سم٠من - اًمّمح٦م ذم شمٕم٤مدهلام ومرض قمغم - اًمروايتلم سملم اجلٛمع اعمٛمٙمـ ُمـ أنف قمغم

 ومال إومم: اًمرواي٦م ذم اًمث٤مسم٧م آومؽماش شمٜمػ ومل اًمتقرك، ٟمٗم٧م اًمرواي٦م هذه: ي٘م٤مل

 .أقمٚمؿ واهلل. سمٕمٞمداً  آطمتامل هذا يم٤من وإن شمٕم٤مرض،
 قمٜمدش: صالشمف اعمزء» طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم اجلٚم٦ًم هذه ذيمر ضم٤مء وىمد هذا،

 ش. 00/30» اًمٌخ٤مري

 سمف وسح اًمرواة، سمٕمض ُمـ وهؿ ومٞمف ذيمره٤م أن إمم ٟمٗمًف هق أؿم٤مر ىمد ًمٙمـ

 .شأؿمٌف وهقش: »3/488ش »اًمتٚمخٞمص» ذم وىم٤مل ًمٚمح٤مومظ،ش اًمٗمتح» ذم يمام اًمٌٞمٝم٘مل:
 اًمتٜمٌٞمف ومقضم٥م اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م هذه خي٤مًمػ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف روي أنف واقمٚمؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هديف خم٤مًمٗم٦م ذم ومٞم٘مع ُمٖمؽم، هب٤م يٖمؽم ًمئال قمٚمٞمٝم٤م:
 إمم ريمٌت٤مه وىمٕم٧م ؾمجد: ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م: ومٛمٜمٝم٤م

 وإذا إسمٓمٞمف، قمـ وضم٤مرم يمٗمٞمف، سملم ضمٌٝمتف ووع ؾمجد: ومٚمام يمٗم٤مه، شم٘مع أن ىمٌؾ إرض

 .ومخذيف قمغم واقمتٛمد ريمٌتٞمف، قمغم هنض هنض:
 أنف هٜم٤مك وذيمرٟم٤م ،[706 صش ]اًمًجقد» ذم ُم٣م يمام وهمػمه، داود أبق أظمرضمف

ش: 3/446» اًمٜمقوي وىم٤مل أبٞمف، قمـ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد رواي٦م ُمـ ٕنف ُمٜم٘مٓمع:

 أبٞمف ُمـ يًٛمع مل أنف قمغم احلٗم٤مظ اشمٗمؼ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد ٕن وٕمٞمػ: طمدي٨م»

 .شيدريمف ومل ؿمٞمئ٤ًم،
 ُصدور قمغم اًمّمالة ذم يٜمٝمض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل هريرة: أيب طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 .ىمدُمٞمف
 اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح قمـ إًمٞم٤مس سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـش 2/81» اًمؽمُمذي أظمرضمف

 .قمٜمف

: - إي٤مس: وي٘م٤مل - إًِمٞم٤مس سمـ وظم٤مًمد: »وىم٤ملش 2/024» اًمٌٞمٝم٘مل وذيمره

 هق: اًمتقأُم٦م ُمقمم وص٤مًمح احلدي٨م، أهؾ قمٜمد: »وزاد اًمؽمُمذي، ىم٤مل ويمذاش. وٕمٞمػ
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 .شٟمٌٝم٤من اؾمٛمف: ص٤مًمح وأبق ص٤مًمح، أيب سمـ ص٤مًمح
 .اظمتٚمط ىمد يم٤من أجْم٤ًم: وٕمٞمػ وهق: ىمٚم٧م
 إرض، ُمـ وأنٗمف ضمٌٝمتف يٛمّٙمـ ويم٤من: ًمف طمدي٨م ذم ضمٌؾ: سمـ ُمٕم٤مذ قمـ: وُمٜمٝم٤م

 .يديف قمغم يٕمتٛمد ٓ اًمًٝمؿ يم٠منف ي٘مقم صمؿ

 .شيمذاب وهق ضَمْحَدر، سمـ اخلَِّمٞم٥م وومٞمفش: »2/035» اهلٞمثٛمل ىم٤مل
 .اًمث٤مسمت٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م اعمٕم٤مرو٦م اهلٞمئ٦م هذه شمّمح ٓ أنف اًمٌٞم٤من هذا ُمـ ًمؽ فمٝمر وم٘مد

 رؾم٤مًم٦م وذمش 86 - 0/85ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمد وم٘مد ذًمؽ: وُمع

 هنض إذا يديف قمغم يٕمتٛمد يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف وٟمٗمك ،ش202ش »اًمّمالة»

 ضمٚم٦ًم ذم مُحٞمد وأيب ُم٤مًمؽ طمدي٨م قمـ - وهمػمه ًمٚمٓمح٤موي شمٌٕم٤مً  - وأضم٤مب

 وأظمذه أؾمـ طمٞمٜمام ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من إِٟمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: آؾمؽماطم٦م

 اًمًٜم٦م رد سمٛمثٚمف جيقز ٓ ظم٤مـمئ، فمـ وهذا! وشمنميٕم٤مً  شمٕمٌداً  يٗمٕمٚمٝم٤م مل وأنف اًمٚمحؿ،

 ؿمخّم٤ًم: قمنم سمْمٕم٦م سمٚمٖمقا  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع رواه٤م ىمد يم٤من إذا ٓؾمٞمام اًمّمحٞمح٦م:

 ًمٚمٕم٤ٌمدة: ٓ ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص أنف إضمٚم٦م ه١مٓء قمغم خيٗمك أن جيقز ومٙمٞمػ

 ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف روى اًمذي وهق - قمٜمف اهلل ريض احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ وومٞمٝمؿ ؾمٞمام ٓ

 اًمٖم٤مئ٥م، يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع :-ش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ًمف

ـْ  يٕمٚمٛمف صمؿ ه١مٓء، قمغم ذًمؽ خيٗمك ومٙمٞمػ ـْ  ضم٤مء َُم  ُمثؾ - ىمرون سمٕمدة سمٕمدهؿ ُِم

 َوإِنَّ ▬ اًمٔمـ ؾمقى سمره٤من وٓ ذًمؽ قمغم هلؿ دًمٞمؾ وٓ ،- اًم٘مٞمؿ واسمـ اًمٓمح٤موي،

َـّ  ـَ  ُيْٖمٜمِل َٓ  اًمٔمَّ  اًمٓمح٤موي ُمثُؾ  اًمًٌٞمؾ هذا يًٚمؽ أن قمجٌل وًمٞمس! ؟♂ؿَمٞمْئ٤ًم احلَؼِّ  ُِم

 يٜمتٝمل ٓ اًمذي قمجٌل وًمٙمـ -ٟم٤مدراً  إٓ- طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م ًمت٠مجٞمد ٟمٗمًف ٟمّم٥م اًمذي

 وًمٙمـ! رايتٝم٤م وراومع ًمقائٝم٤م، وطم٤مُمؾ اًمًٜم٦م، ٟم٤مس وهق اًمًٌٞمؾ هذا اًم٘مٞمؿ اسمـ ؾمٚمقك

 ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمٙم٤مً  إإلُم٤مم اهلل ورطمؿ! يمٌقات سمؾ يمٌقة: ُمـ ضمقاد ًمٙمؾ سمد ٓ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف: وُمردود رادّ  إٓ أطمد
 ذيمره سمحدي٨م اًمٞمديـ قمغم آقمتامد شمرك قمغم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اطمت٩م ًم٘مد ٟمٕمؿ:

 قمغم اًمرضمؾ يٕمتٛمد أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: قمٛمر اسمـ قمـش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ذم



 384   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤مضمٚم

 .اًمّمالة ذم هنض إذا يديف
 سمـ حمٛمد هب٤م شمٗمرد صحٞمح٦م: همػم زي٤مدة. هنض إذا: احلدي٨م هذا ذم ىمقًمف وًمٙمـ

 .اخلٓم٠م يمثػم وهق اًمٖمزال، اعمٚمؽ قمٌد

 ومٕمٚمٜم٤م يمام - ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ صم٧ٌم ُم٤م ظم٤مًمٗم٧م إذا ؾمٞمام ٓ قمٚمٞمٝم٤م: يٕمتٛمد جيقزأن ومال

 .-ش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذًمؽ
 ش. اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي اًمزي٤مدة هذه وٕمػ وًمذًمؽ

 رمحف أمحد يمالم ُمـ وهل اخلالل، قمـش اًمزاد» ذم ذيمره٤م أظمرى طمج٦م وهٜم٤مك

 إمم رضمؾ ذه٥م إن: »ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م: وم٘م٤ملش ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف رواه اهلل،

 .شسم٠مس سمف يٙمقن ٓ أن وم٠مرضمق احلقيرث: سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م

 ش.يٗمٕمٚمف زيد سمـ مح٤مد ويم٤من: »ىم٤مل آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم ذيمر صمؿ: ىمٚم٧م

 اؾمجد صمؿ: »قمجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م إمم أن٤م وأذه٥م: »ىم٤مل

 ؾم٤مضمدًا، شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ ضم٤مًم٤ًًم، شمٓمٛمئـ طمتك ارومع صمؿ ؾم٤مضمدًا، شمٓمٛمئـ طمتك

 .ـهاش. ىمؿ صمؿ
 اعمزء» طمدي٨م ذم شمذيمر مل آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم أن اهلل رمحف اإلُم٤ممُ  ويٕمٜمل

 ش. صالشمف

 اًمّمالة ؾمٜمـ جلٛمٞمع ضم٤مُمٕم٤مً  احلدي٨م هذا ومٚمٞمس همري٦ٌم: طمج٦م أجْم٤مً  وهذه

 رده٤م ٓ هب٤م، إظمذ وضم٥م همػمه: طمدي٨م ذم ؾمٜم٦مٌ  ضم٤مءت وم٢مذا اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق وهٞمئ٤مهت٤م

 يرد مل وهمػمه أمحد هب٤م أظمذ - وواضم٤ٌمت سمؾ - ؾمٜمـ ُمـ ويمؿ شصالشمف اعمزء» سمحدي٨م

ه٤م أومٞمجقز ومٞمف، ذيمره٤م ش: 3/443» اهلل رمحف اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل وىمد! ًمذًمؽ؟ ردُّ

 دون اًمقاضم٤ٌمت قمّٚمٛمف إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنش: صالشمف اعمزء» طمدي٨م قمـ واجلقاب»

 .شُمرات ذيمره ؾمٌؼ ُمٕمٚمقم وهذا. اعمًٜمقٟم٤مت

 سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م إمم أمحد قمٜمٝم٤م رضمع احلج٦م هذه وٕمػ ًمقوقح ويم٠منف: ىمٚم٧م

. -ش 0/85ش »اًمزاد» ذم ُم٤م قمغم اخلالل، ىم٤مل يمام - آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ذم احلقيرث



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  385 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ. واًمّمقاب احلؼ إمم ورضمققمف اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم إٟمّم٤مف ُمـ وهذا

 إصم٤ٌمت ذم همػمه ُمقاوم٘م٦م قمغم محٚمف وضم٥م صح: ومٚمق وائؾ: طمدي٨م وأُم٤م: »اًمٜمقوي

 طمدي٨م ًمٙم٤من سحي٤ًم: يم٤من وًمق سمؽميمٝم٤م، شمٍميح ومٞمف ًمٞمس ٕنف آؾمؽماطم٦م: ضمٚم٦ًم

 صح٦م: أطمدمه٤م: ًمقضمٝملم قمٚمٞمف: ُم٘مدُم٤مً  وأصح٤مسمف محٞمد وأيب احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ

 .أؾم٤مٟمٞمده٤م
 .رواهت٤م يمثرة: واًمث٤مين

 ًمٚمجقاز، شمٌٞم٤مٟم٤مً  أوىم٤مت: أو وىم٧م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى وائؾ يٙمقن أن وحيتٛمؾ

 .إيمثرون رواه ُم٤م قمغم ووافم٥م
 ُمٕمف، يّمكم ىم٤مم أن سمٕمد - احلقيرث سمـ ح٤مًمؽ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: هذا وي١ميد

 إمم اذهٌقا : »- أهٚمف إمم قمٜمده ُمـ آٟمٍماف وأراد يقُم٤ًم، قمنميـ ُمٜمف اًمٕمٚمؿ ويتحٗمظ

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام وصٚمقا  وقمٚمِّٛمقهؿ، وُمروهؿ، أهٚمٞمٙمؿ،
 وىمد هذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل ـمرق، ُمـش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم صم٤مسم٧م يمٚمف وهذا

: ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص أـمٚمؼ ح٤م أطمد: ًمٙمؾ اعمًٜمقن هق هذا يٙمـ مل ومٚمق ًمالؾمؽماطم٦م، جيٚمس رآه

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »
 واًمْمٕمٞمػ، اًم٘مقي سملم اعمروزي إؾمح٤مق أيب ومرق قمـ اجلقاب حيّمؾ وهبذا

 ُمـ سم٠مومم وهمػمه وائؾ طمدي٨م شم٠مويؾ ًمٞمس: ًمف ُمٕمروم٦م ٓ ُمـ ىمقل قمـ أجْم٤مً  سمف وجي٤مب

 اجلٚم٦ًم: هذه قمغم يقافم٥م أن أطمد ًمٙمؾ يٜمٌٖمل أنف واقمٚمؿ: »اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿش. قمٙمًف

 اعمت٤ًمهٚملم سمٙمثرة شمٖمؽم وٓ. هل٤م اًمّمحٞمح اعمٕم٤مرض وقمدم ومٞمٝم٤م، إطم٤مدي٨م ًمّمح٦م

ٌُّقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن ىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد سمؽميمٝم٤م:
َ  ُِتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  اّللَّ

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م: ▬وىم٤مل ،♂ُذُٟمقسَمُٙمؿْ   ♂. وَمُخُذوهُ  اًمرَّ
 ([3/806) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 386   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 آشساحة جؾسة مرشوعقة

 .وٕمٞمػش. ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض يم٤من: »هريرة أبك طمدي٨م»

 :صحٞمح٤من طمديث٤من ظم٤مًمٗمف وم٘مد احلدي٨م هذا وٕمػ وُمع

 اًمًجدة ذيمر أن سمٕمد وومٞمفش 315» اعمت٘مدم اًم٤ًمقمدى محٞمد أبك طمدي٨م :إول

 طمتك واقمتدل وىمٕمد رضمٚمف صمٜمك صمؿ، أيمؼم اهلل: ىم٤مل صمؿ: »إومم اًمريمٕم٦م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م

 ش.هنض صمؿ، ُمقوٕمف ذم قمٔمؿ يمؾ يرضمع

 رؾمقل صالة قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ: ي٘مقل يم٤من أنف احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ قمـ :الثاكك

 أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا، صالة وىم٧م همػم ذم ومّمغم ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ش.إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا اؾمتقى، ريمٕم٦م

 واًمٜم٤ًمئكش 0/058/0» ؿمٞم٦ٌم أبك واسمـش 0/010ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمك أظمرضمف

 سمـ اًمقه٤مب قمٌد قمـش 018/2» واًمناجش 2/024/035» واًمٌٞمٝم٘مكش 0/073»

 ي٠متٞمٜم٤م احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من: ىم٤مل ىمالسم٦م أبك قمـ احلذاء ظم٤مًمد قمـ اًمث٘مٗمك اعمجٞمد قمٌد

 .ومذيمره: ومٞم٘مقل

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 أجقب قمـ وهٞم٥م ـمريؼ ُمـش 2/023» واًمٌٞمٝم٘مكش 0/200» اًمٌخ٤مرى وأظمرضمف

 إٟمك: وم٘م٤مل، هذا ُمًجدٟم٤م ذم سمٜم٤م ومّمغم احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ ضم٤مءٟم٤م: ىم٤مل ىمالسم٦م أبك قمـ

، يّمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك رأج٧م يمٞمػ أريٙمؿ أن أريد وًمٙمـ، اًمّمالة أريد وُم٤م سمٙمؿ ٕصغم

 هذا ؿمٞمخٜم٤م صالة ُمثؾ: ىم٤مل صالشمف؟ يم٤مٟم٧م ويمٞمػ: ىمالسم٦م ٕبك وم٘مٚم٧م أجقب ىم٤مل

 رأؾمف رومع وإذا، اًمتٙمٌػم يتؿ اًمِمٞمخ ذًمؽ ويم٤من: أجقب ىم٤مل، ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو يٕمٜمك

 ش.ىم٤مم صمؿ إرض قمغم واقمتٛمد ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة قمـ

 ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من: »سمٚمٗمظ ٟمحقه سمف أجقب قمـ زيد سمـ مح٤مد شم٤مسمٕمف وىمد

 ش.ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا اؾمتقى ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد ٓ اًمتك واًمث٤مًمث٦م إومم اًمًجدة



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  387 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 .أجْم٤م صحٞمح وهقش 54 ـ 5/53» وأمحدش 2/415» اًمٓمح٤موى أظمرضمف

 ذم يم٤من وم٢مذا، يّمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك رأى أنف: »سمٚمٗمظ خمتٍما  ظم٤مًمد قمـ هِمٞمؿ وشم٤مسمٕمف

 ش.ىم٤مقمداً  يًتقى طمتك يٜمٝمض مل صالشمف ُمـ وشمر

ش 2/79» واًمؽمُمذى أجْم٤م واًمٜم٤ًمئكش 844» داود وأبق اًمٌخ٤مرى أظمرضمف

 .واًمٌٞمٝم٘مكش 032» واًمدارىمٓمٜمك واًمٓمح٤موى

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »اًمؽمُمذى وىم٤مل

 .أجْم٤مً  اًمدارىمٓمٜمك وصححف

 اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد شمٕمرف اًمّمحٞمحلم احلديثلم هذيـ ذم اًمقاردة اجلٚم٦ًم هذه :فائدة

 ذم يمام ٟمحقه أمحد وقمـ، اًمِم٤مومٕمك اإلُم٤مم سمٛمنموقمٞمتٝم٤م ىم٤مل وىمد، آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم

 ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف يم٤مٟم٧م إهن٤م قمغم اًمًٜم٦م هذه محؾ وأُم٤مش، 000/0ش »اجلقزى اسمـ ِت٘مٞمؼ»

 يمام سم٤مـمؾ وم٠مُمر وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمف يمام شمنمع ٓ ًمذًمؽ وأهن٤م ًمٚمٕم٤ٌمدة ٓ ًمٚمح٤مضم٦م

 قمنمة أن ذًمؽ إسمٓم٤مل ذم ويٙمٗمك، وهمػمه٤مش اعمٕم٤مد زاد قمغم، اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف

 أبك طمدي٨م ذم شم٘مدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ُمـ إهن٤م أىمروا جمتٛمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 صٗم٦م ُمـ جيٕمٚمقه٤م أن هلؿ جيز مل ًمٚمح٤مضم٦م ومٕمٚمٝم٤م إٟمام اًمًالم قمٚمٞمف أنف قمٚمٛمقا  ومٚمق، محٞمد

 .شمٕم٤ممم هلل واحلٛمد خيٗمك ٓ سملم وهذا ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف

 ([362) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 حؽؿفا يف وآختالف آشساحة جؾسة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم وُمـ

 ُم٤م ٟمقرد وٟمحـ إطم٤مدي٨م ٓظمتالف شمٌٕم٤م طمٙمٛمٝم٤م ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد: »ىمقًمف

 .ؾم٤مىمف صمؿ. ..ش ذًمؽ ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ خلّمف



 388   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 ُم٤م يمؾ سمؾ يمذًمؽ وًمٞمس ُمتٕم٤مرو٦م أطم٤مدي٨م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أن يقهؿ هذا: ىمٚم٧م

 سمٕمض ذم شمذيمر مل أهن٤م إُمر هم٤مي٦م يٜمٗمٞمٝم٤م طمدي٨م أي ُمٓمٚم٘م٤م يرد ومل هل٤م ُمث٧ٌم ومٞمٝم٤م ورد

 مل ؾمٜم٦م يمؾ ذم ُمثٚمف ادقم٤مء ًمٚمزم وإٓ اعمدقمك آظمتالف يقضم٥م ٓ وهذا إطم٤مدي٨م

 .أطمد سمف ي٘مقل ٓ وهذا إطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝم٤م شمتٗمؼ

 قمغم اًم٘مدُملم صدور قمغم: وم٘م٤مل اًمٜمٝمقض؟ قمـ ؾمئؾ أُم٤مُم٦م أب٤م أن: »وىمقًمف

 ش.روم٤مقم٦م طمدي٨م

د أنش اًمزاد» ذم اًمٙمالم هذا ؾمٞم٤مق ُمـ اًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م  اإلُم٤مم هقش أُم٤مُم٦م أب٤م» سمـ اعمرا

 وًمدا ًمف أن أو أُم٤مُم٦م سم٠ميب يٙمٜمك أنف اًمؽماضمؿ يمت٥م ُمـ رء ذم أضمد ومل اهلل رمحف أمحد

 .أُم٤مُم٦م يدقمك

. اهلل قمٌد أب٤م: ٟمًخ٦م ذم أنش: اًمزاد» ُمـ اهلٜمدي٦م اًمٜمًخ٦م ه٤مُمش ذم وضمدت صمؿ

 .اًمّمقاب ومٚمٕمٚمف

 ش.روم٤مقم٦م طمدي٨م قمغم: »ىمقًمف إن صمؿ

 :286/  80 ُم٤ًمئٚمف ذم أمحد اإلُم٤مم سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م سمف يٕمٜمل

 ىمري٤ٌم شم٘مدم - احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م إمم رضمؾ ذه٥م إن: ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م»

 ش.سم٠مس سمف يٙمقن ٓ أن وم٠مرضمقا  -

 :ىم٤مل. يٗمٕمٚمف زيد سمـ مح٤مد ويم٤من: »ىم٤مل آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ذيمر صمؿ: ىمٚم٧م

 طمتك اؾمجد صمؿ: قمجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م إمم أن٤م وأذه٥م

 ش.ىمؿ صمؿ ؾم٤مضمدا شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ ضم٤مًم٤ًم شمٓمٛمئـ طمتك ارومع صمؿ ؾم٤مضمدا شمٓمٛمئـ

 هم٤مي٦م إذ وهمػمه احلقيرث اسمـ طمدي٨م ذم صم٧ٌم ُم٤م ٟمٗمل قمغم ومٞمف طمج٦م ٓ وهذا: ىمٚم٧م

 طمدي٨م ذم شمذيمر ومٙمٞمػ سمقاضم٥م وًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م وهل ومٞمف شمذيمر مل اجلٚم٦ًم أن ومٞمف ُم٤م

 راضمع. واعمًتح٤ٌمت اًمًٜمـ دون اًمقاضم٤ٌمت ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٛمف اًمذي صالشمف اعمًئ

 .443/  3ش اعمجٛمقع»

 اسمـ سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ إمم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم رضمع احلج٦م هذه ًمْمٕمػ ويم٠منف
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 .ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمذي احلؼ وهق احلقيرث

 ش.ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض يم٤من أنف قمغم يدل ُم٤م قمجالن اسمـ طمدي٨م وذم: »ىمقًمف

 اهلل قمٌد رواي٦م ذم اعمذيمقر روم٤مقم٦م قمـ قمجالن اسمـ طمدي٨م يٕمٜمل يم٤من إن: ىمٚم٧م

 ًمٚمٛمزء ملسو هيلع هللا ىلص شمٕمٚمٞمٛمف ُمـ هق صمؿ اًمٜمٝمقض ُمـ ذيمر ُم٤م ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس اعمت٘مدُم٦م أمحد قمـ

 إول وقمغم أقمرومف ومٚمؿ همػمه يٕمٜمل يم٤من وإن. شم٘مدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ وًمٞمس صالشمف

 طمدي٨م أهنام ُمع قمجالن اسمـ طمدي٨م همػم روم٤مقم٦م طمدي٨م أن شمٗمٞمد ٕهن٤م ُمِمٙمٚم٦م وم٤مًمٕم٤ٌمرة

 .ومت٠مُمؾ. واطمد

 ذم ذيمرت وإٟمام اجلٚم٦ًم هذه يذيمر مل ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف وصػ ُمـ وؾم٤مئر: »أجْم٤م ىمقًمف

 ش.احلقيرث سمـ وُم٤مًمؽ محٞمد أيب طمدي٨م

 سمحية - اجلٚم٦ًم وومٞمٝم٤م - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وصػ ومٞمف محٞمد أيب طمدي٨م: ىمٚم٧م

 . ملسو هيلع هللا ىلص يّمكم يم٤من هٙمذا صدىم٧م: ىم٤مًمقا : آظمر وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة

 احلدي٨م ومٚمٞمس 315ش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمف

 وإٟمام اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ اعمذيمقر اًمٙمالم يقمهف يمام وم٘مط احلقيرث واسمـ محٞمد أيب رواي٦م ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ؿم٤مهدوا اًمذيـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ آظمرون قمنمة ُمٕمٝمام

 اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٖمٗمػم اجلٛمع هذا ُمثؾ روايتٝم٤م قمغم يتٗمؼ اًمًٜمـ ُمـ وىمٚمٞمؾ

 .قمٜمٝمؿ

 وٟم٤ًمء رضم٤مٓ قمٚمٞمٝم٤م واعمقافم٦ٌم اجلٚم٦ًم هبذه آهتامم ومٞمج٥م يمذًمؽ إُمر وإذ

 أن يٕمٜمل ذًمؽ ٕن أوؾمـ عمرض ومٕمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف يدقمل ُمـ إمم آًمتٗم٤مت وقمدم

 سم٤مـمؾ وهذا حل٤مضم٦م يٗمٕمٚمف وُم٤م شمٕمٌدا ملسو هيلع هللا ىلص يٗمٕمٚمف ُم٤م سملم يٗمرىمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م

 .سمداه٦م

 واصػ يمؾ ًمذيمره٤م دائام ومٕمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص هديف يم٤من وًمق: »اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم قمـ ىمقًمف

 ش.ًمّمالشمف

 ؿم٠من ُمـ اًمتٝمقيـ ٓزُمف وم٢من اإلُم٤مم هذا ُمثؾ ُمـ ضمدا همري٥م اًمٙمالم هذا: ىمٚم٧م



 391   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م ضمٚم٦ًم

 واصػ يمؾ ذيمره٤م قمغم اشمٗمؼ: »ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ؾمٜم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٕنف يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ

 - واهلل - أدري وٓ وـمرىمٝم٤م اًمًٜمـ سمتتٌع ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف ُمـ ذًمؽ يٕمٚمؿش ًمّمالشمف

 ومٞمف ُم٤م قمغم يدل سمٌمء قمٚمٞمف يٕمٚمؼ أن دون قمٚمٞمف ويٛمر اًمٙمالم هذا اعم١مًمػ يٜم٘مؾ يمٞمػ

 اًمًٜمـ شمقهلم ُمـ يٚمزُمف ُم٤م وم٤مٟمٔمر قمٚمٞمف وُمقاوم٘متف ًمف ارشمْم٤مئف قمغم يدل مم٤م اخلٓم٠م ُمـ

 اًمتقضمف ودقم٤مء ُمثال اًمِمامل قمغم اًمٞمٛملم ووع وم٢من يمت٤مسمف ذم اعم١مًمػ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل

 قمغم واًمّمالة اًمًجقد ذم واًمذيمر اًمريمقع ذم واًمذيمر واًم٘مراءة واًمت٠مُملم وآؾمتٕم٤مذة

 صٗم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمٕمف وُمـ محٞمد أبق يذيمره٤م مل اًمتًع اًمًٜمـ هذه يمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ٓ مهللا اًمًٜمـ؟ هذه رد ذًمؽ ُمـ أومٞمٚمزم همػمهؿ يذيمره٤م مل ويمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف

 ش: اًمٗمتح» ذم سم٘مقًمف هذا اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل احل٤مومظ رد وًمذًمؽ

 أظمذ وإٟمام وصػ ممـ واطمد يمؾ يًتققمٌٝم٤م مل قمٚمٞمٝم٤م اعمتٗمؼ اًمًٜمـ وم٢من ٟمٔمر ومٞمف»

 ش.جمٛمققمٝمؿ ُمـ جمٛمققمٝم٤م

 .ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق 226/  2 اًمِمقيم٤مين ُمثٚمف وذيمر

 أنف قمٚمؿ إذا إٓ اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ أهن٤م قمغم يدل ٓ هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف وجمرد: »ىمقًمف

 . ..ش.ومٞمٝم٤م سمف ومٞم٘متدى ؾمٜم٦م ومٕمٚمٝم٤م

 :وضمقه ُمـ وشمنميٕم٤م ؾمٜم٦م ومٕمٚمٝم٤م أنف قمٚمٛمٜم٤م ىمد: ىمٚم٧م

 .إصم٤ٌمهت٤م ومٕمٚمٞمف ادقم٤مه٤م ومٛمـ اًمٕمٚم٦م قمدم إصؾ أن :إول

 صٚمقا : »طمدي٨م راوي وهق احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ اًمًٜم٦م هذه رواة أطمد أن :الثاين

. إُمر ِت٧م داظمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ًمّمٗم٤مت ومحٙم٤ميتفش. أصكم رأجتٛمقين يمام

 ش.إوـم٤مر ٟمٞمؾ» وش اًمٗمتح» اٟمٔمر

 ويًتحٞمؾ محٞمد أيب طمدي٨م ذم شم٘مدم يمام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م رواه٤م أنف :الثالث

 سم٢مُمٙم٤من ؾمٚمٛمٜم٤م وًمق يمذًمؽ إُمر يم٤من ًمق ًمٚمح٤مضم٦م ومٕمٚمٝم٤م إٟمام أنف قمٚمٞمٝمؿ خيٗمك أن قم٤مدة

 قمغم يٜمٌٝمٝمؿ يم٤من وطمٞمٜمئذ قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ظمٗم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم خيٗمك ٓ وم٢مٟمف قم٤مدة ذًمؽ

 ٓ ًمٚمٕم٤ٌمدة ومٕمٚمٝم٤م إٟمام أنف قمغم واوح دًمٞمؾ ومٝمق ذيمرٟم٤م مم٤م رء يٙمـ مل وم٢مذ ذًمؽ
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 . اعمقومؼ هق واهلل. ًمٚمح٤مضم٦م

 ([201) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 اإلمام؟ عؾقفا يتابع وهؾ شـة؟ آشساحة جؾسة هؾ

 [اإلُم٤مم؟ قمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمع وهؾ ؾمٜم٦م؟ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم هؾ]: السائؾ

: أظمر واًمِمؼ ؾمٜم٦م؟ هل هؾ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم: ؿم٘م٤من ًمف ؾم١ماًمؽ إًذا: الشقخ

 ٓ؟ أم هب٤م ي٠ميت اإلُم٤مم خي٤مًمػ هؾ

 سمٌح٨م يٖمؽم ٓ أن ويٜمٌٖمل ؾمٜم٦م، آؾمؽماطم٦م ومجٚم٦ًم إول اًمِمؼ قمـ اجلقاب أُم٤م

 طمٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕم٤ٌمد ظمػم هدي ذم زاد يمت٤مسمف ذم اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م

 وشمنميًٕم٤م شمًٜمٞمٜم٤ًم وًمٞمس ًمٚمح٤مضم٦م، ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن إمم ومٞمف يذه٥م

 محٞمد أب٤م أن همػمه، وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم ُم٤م ي٤ٌميـ اًم٘مقل هذا وم٢من ًمٚمٜم٤مس،

 صالة ًمٙمؿ أصكم أٓ: قمنمة ٟمحق ذم ضمٚمقس وهؿ يقًُم٤م ٕصح٤مسمف ىم٤مل اًم٤ًمقمدي

 ومقصػ وم٤مقمرض،: ىم٤مًمقا  سمغم،: ىم٤مل سمّمالشمف، سم٠مقمٚمٛمٜم٤م ًم٧ًم: ىم٤مًمقا  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ىم٤مم ومحٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة هلؿ

 ضمقاب ومٙم٤من اًمًالم قمٚمٞمف ًمّمالشمف وصٗمف أتؿ صمؿ هنض، صمؿ اجلٚم٦ًم هذه ضمٚمس

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م،: أظمريـ أصح٤مسمف

 أن: ي٘مقل احلقيرث، سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم طمدي٨م هٜم٤مك صمؿ

 إؿمٕم٤مر ومٞمف ومٝمٜم٤م يديف، قمغم ُمٕمتٛمًدا ىم٤مم اًمّمالة ُمـ وشمر ذم يم٤من إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أن يّمح يمٞمػ: ُمٜمف واًمِم٤مهد اًمتٍميح، ومٗمٞمف إول احلدي٨م أُم٤م آؾمؽماطم٦م، سمجٚم٦ًم

 يمام وإُمر أصح٤مسمف ُمٜمف وؿم٤مهده اًمّمالة ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ومٕمؾ ذم ي٘م٤مل

 يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم ذم آظمر طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 اًم٤ًمقمدي محٞمد أبق أُم٤م ىمرون، ؾمٌٕم٦م سمٕمد شمٕمٚمٞمؾ يٕمٚمؾ همػمه أو اًم٘مٞمؿ اسمـش اًمٖم٤مئ٥م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق أقمٞمٜمٝمؿ سم٠مم رأوه ُم٤م يّمٗمقن ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وأصح٤مسمف



 392   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 ذًمؽ خيػ مل اعمت٠مظمريـ سمٕمض ي٘مقل يمام وأؾمـ سمدن طمٞمٜمام ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم

 يم٠منف اًم٤ًمقمدي محٞمد وأبق ؾمٞمام ٓ اًمًالم، قمٚمٞمف ًمّمالشمف اعمِم٤مهديـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم

 ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ُمٜمٙمؿ، اًمرؾمقل سمّمالة أقمرف أن٤م: هلؿ ًمٞم٘مقل أصح٤مسمف يتحدى

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م: ًمف ىم٤مًمقا  صدىمقه،

 ضمٚم٦ًم وومٞمٝم٤م اًمّمالة صٗم٦م ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  إذا اًمّمح٤مسم٦م أن سمٛمٙم٤من اًمقوقح ُمـ ومحٞمٜمئٍذ

 ُمـ أيمثر ذًمؽ ومٝمٛمقا  يم٤مٟمقا  ًمًـ ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ اًمرؾمقل يم٤من وًمق آؾمؽماطم٦م

 يمت٤مسمف ذم اًمٜمقوي اإلُم٤مم ي١ميمد ًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف صالشمف يِمٝمدوا مل اًمذيـ اعمت٠مظمريـ

 ًمثٌقهت٤م اًمًٜم٦م هذه قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م آقمتٜم٤مء يٜمٌٖمل أنف اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع: اًمٕمٔمٞمؿ

 .اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

 ضمٚم٦ًم سمًٜم٦م ي٠ميت ٓ يم٤من إذا اإلُم٤مم أن ومٝمق: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ أُم٤م

 واضم٤ٌمت ُمـ واضم٥م اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ٕن يت٤مسمٕمف: سمؾ قمٜمف اعم٘متدي يت٠مظمر ومام آؾمؽماطم٦م

 ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمّمالة

، ريمع وإذا  وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

٤م صغم وإذا ىمٞم٤مًُم٤م، ومّمٚمقا  ىم٤مئاًم  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد ًً  ضمٚمقؾًم٤م ومّمٚمقا  ضم٤مًم

 أظمؾ يم٤من وًمق ًمإلُم٤مم اعم٘متدي ُمت٤مسمٕم٦م شم٠ميمٞمد ذم ضمًدا قمٔمٞمؿ طمدي٨م وهذاش أمجٕملم

 رؾمقل ومٞمف أؾم٘مط ىمد احلدي٨م هذا وم٢من اًمًٜمـ ُمـ أوضم٥م اعمت٤مسمٕم٦م ٕن اًمًٜمـ: سمٌٕمض

 ذم وضمؾ قمز ىم٤مل يمام اًم٘مٞم٤مم وهق أٓ اًمّمالة أريم٤من  ُمـ ريمـ اعم٘متدي قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َوىُمقُُمقا : ▬اًم٘مرآن
ِ
َّ
ِ
 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام [238:اًمٌ٘مرة]♂ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل

 ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمًدا، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئاًم، صؾ: »طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؾم٘مٓمف اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ هق اًمذي اًم٘مٞم٤مم هذاش ضمٜم٥م

 ُمـ ؾمٜم٦م شمرك إذا ومٞمام يت٤مسمع أن وم٠مومم ًمإلُم٤مم، عمت٤مسمٕمتف إٓ ًمٌمء ٓ اعم٘متدي قمـ واًمًالم

 .اًمًٜمـ

 .اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ضمقاب هذا

 ( 11:37:12/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 



٦م ٓا   393 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤مضمًٚم

 وكز ادرض لعؾة لالشساحة جؾس إكام ملسو هيلع هللا ىلص الـبل بلن الؼقل رد

 السـ

 اًمِم٤مهد أن أىمقل أن٤م وؾمٜمف، ًمٙمؼمه هذا أن قمٚمٚمقا  هؿ :الرأي هذا عـ الشقخ قال

 ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ هؿ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب اًمٖم٤مئ٥م، يرى ٓ ُم٤م يرى

 اًمذيـ هؿ ه١مٓء ي٤مئٝم٤م إمم أخٗمٝم٤م ُمـ آظمره٤م، إمم أوهل٤م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ًمٜم٤م

 ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد: »صحٞمح طمدي٨م وهق طم٘م٤مً  يم٤من وإذا آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا 

 قم٤ميٜمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م ومٝم١مٓءش يم٤معمٕم٤ميٜم٦م اخلؼم ًمٞمس: »أظمر واحلدي٨مش اًمٖم٤مئ٥م يرى

 اًمذي اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م وظم٤مص٦م صالشمف ًمٜم٤م ووصٗمقا  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ىم٤مًمقا . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ًمٙمؿ أصكم أٓ: اًمٕمنمة ٟمحق أصح٤مسمف ُمـ جلٛمٝمرة ىم٤مل

 قمرض ُم٤م مجٚم٦م ُمـ ومٙم٤من وم٤مقمرض،: ىم٤مًمقا  سمغم،: ىم٤مل. سمّمالشمف ُمٜم٤م سم٠مقمٚمؿ ًم٧ًم: ًمف

 رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م،: ىم٤مًمقا  اًمٕمرض ُمـ اٟمتٝمك وح٤م آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم

 ي٘مدُمقا  أن شمٕمٛمدوا اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اجلٛمٝمقر هذا قمغم خيٗمك يمٞمػ ومٕمج٤ٌمً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ومٞم٘مقل آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم ىمدُمقا  وومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م سمٕمدهؿ ُمـ إمم

 .ؾِمٜمِّف أضمؾ ُمـ ذًمؽ ومٕمؾ إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن اعمت٠مظمرون

 أن صم٤مٟمٞم٤مً  هلؿ، سملم صمؿ ذًمؽ ومٕمؾ أنف هٜم٤م، إؾمت٤مذ ذيمره ُم٤م يرد أوًٓ ! اهلل ؾمٌح٤من

 أن طم٤مؿم٤مهؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤ٌمدة يٜم٘مٚمقا  أن قمغم احلريّملم إصح٤مب ه١مٓء

 سمٕم٤مُم٦م اًمًٜم٦م هدم ُمـ أن أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ ُمروف، سم٥ًٌم قمٚم٦م يم٤من ُم٤م قم٤ٌمدشمف ذم يٜم٘مٚمقا 

 .اًمتٕمٚمٞمؾ ًمذاك اًمًٜم٦م هذه قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم إقمراض

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ِت٘م٘مقن ًمٕمٚمٙمؿ إًمٞمف، اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن أردت اًمذي ومٝمذا

 ش.اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد ومٚمٞمٌٚمغ: »واًمًالم

 ( 11: 08: 31/   598/  واًمٜمقر اهلدى)

 



 394   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

 آشساحة جؾسة صػة

 ذم إومم اًمًجدة سمٕمد إومم اًمًجدة ذم ُمثالً  اًمّمالة ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ: مداخؾة

 اًمقىمقف سملم وىمقف، هٜم٤مك اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة وهٜم٤مك ضمٚم٦ًم،

 ضمٚم٦ًم؟ هٜم٤مك واًمًجدة

 اًم٘مٞم٤مم؟ وىمقف شم٘مّمد: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 هٜم٤مك هؾ اًمريمٕم٦م، إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ رأؾمف يرومع ُم٤م سمدل يٕمٜمل: الشقخ

 ٓ؟ أم ضمٚم٦ًم

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم اؾمٛمٝم٤م هذه ٟمٕمؿ،: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .ومقراً  وشمذيمر ًمٚمتِمٝمد ي٘مٕمد أن يريد وهؿ يم٢مٟم٤ًمن ضمدًا، ظمٗمٞمٗم٦م ضمٚمًف: الشقخ

 .ٟمٕمؿ: مداخؾة

 .ؾمٜم٦م هذه ظمٗمٞمٗم٦م، ضمٚم٦ًم: الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ هٜم٤مك: مداخؾة

 .وهمػمه داود أيب وؾمٜمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمدًمٞمؾ: الشقخ

 ( 11: 10: 04/   594/  واًمٜمقر اهلدى) 

 آشساحة جلؾسة بالـسبة التؽبرة مقضع

  اًمّمالة؟ ذم آؾمؽماطم٦م جلٚم٦ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٙمٌػمة ُمقوع يٙمقن أجـ :مداخؾة



ؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م  ٦م ٓا  395 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 ذم أو اًمًٝمرة ذم اًمٞمقم ٓطمٔم٧م وىمد اًمًجقد، ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمام: الشقخ

ٟمٜم٤م أطمد أن اًمدقمقة  ضمٚم٦ًم جيٚمس و اًمًجقد ُمـ رأؾمف يرومع اًمًٕمقديلم إظمقا

 يرومع، طملم يٙمؼم يم٤من ٕنف إطم٤مدي٨م: يمؾ ظم٤مًمػ هذا أيمؼم، اهلل: وي٘مقم آؾمؽماطم٦م

 .وضمٚمس رومع هذا

 ( 11: 22: 55/   793/  واًمٜمقر اهلدى) 





 

 السكع٘ إىل القٔاو

 الجاىٔ٘





 399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 العاجـ هقئة عذ الركعة إىل الـُّفقض يف القديـ عذ آعتامد

 :026 ،025 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 اًمريمٕم٦م إمم اًمٕم٤مضمـ ي٘مٌْمٝمام يمام اعم٘مٌقوتلم سمٞمديف إرض قمغم ُمٕمتٛمدا يٜمٝمض صمؿ

 .إومم ذم صٜمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ويّمٜمع ريمـ، وهل اًمث٤مٟمٞم٦م،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم - إرض قمغم ُمٕمتٛمداً  - يٜمٝمض ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صمؿ
 .ىم٤مم إذا يديف قمغم يٕمتٛمد: اًمّمالة ذم يٕمجـ يم٤من و

 ([3/824) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وكقػقتف الصالة يف العجـ حؽؿ

 اًمٕمجـ؟ طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 سم٠مي حيّمؾ وآقمتامد اًمٙمٗملم، قمغم آقمتامد: ؾُمٜم٦ّم اًمّمالة ذم اًمٕمجـ: الشقخ

 طمًٜمف وسَمٞمَّٜم٤م طمدي٨م، ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًم٘مٌْم٦م ًمٙمـ اًم٘مٌْم٦م، قمغم أو اًمٙمػ قمغم ؾمقاء يمٞمٗمٞم٦م،

 .يمتٌٜم٤م سمٕمض ذم وصمٌقشمف

 :. . ( 06: 01/  80/    واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يف الـفقض حال القديـ عذ آعتامد

ش. ومخذيف قمغم واقمتٛمد ريمٌتٞمف قمغم هنض هنض وإذا: »طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م

 .وٕمٞمػش. 93 ص» داود أبق رواه

 اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـش 0/057ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ روى :فائدة

 ذم يٜمٝمْمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد وهمػمهؿ قمٛمر واسمـ وقمغم ُمًٕمقد اسمـ ُمٜمٝمؿ



 411   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 أقمٜمك ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد اًمتك اجلٚم٦ًم ذم يم٤من ذًمؽ ومٚمٕمؾ. أىمداُمٝمؿ صدور قمغم اًمّمالة

، آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذى احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م وسملم أصم٤مر هذه سملم شمقومٞم٘م٤م، ًمٚمتِمٝمد

 روى ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أن ذًمؽ وي١ميد، صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم ذم أقمٚمؿ ٓ وم٢مٟمك

 وؾمٜمدهش اًمّمالة ذم يديف قمغم يٕمتٛمد يم٤من أنف» أجْم٤م قمٛمر اسمـ قمـش 0/057/2»

 .أقمٚمؿ واهلل، خي٤مًمٗمٝمام ٓ ُم٤م قمغم ىمٌٚمف وُم٤م، اًمًٜم٦م وومؼ قمغم ومٝمذا، أجْم٤م صحٞمح

 [(363) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 آعتامد هق الثاكقة الركعة إىل الؼقام يف السـة

 قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ: ومٞم٘مقل ي٠متٞمٜم٤م احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ يم٤من: »ىم٤مل ىمالسم٦م أيب طمدي٨م

 اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع وم٢مذا اًمّمالة، وىم٧م همػم ذم ومٞمّمغم ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة

 اإلُم٤مم أظمرضمفش. إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا، اؾمتقى ريمٕم٦م أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

ش 035 - 024/ 2» واًمٌٞمٝم٘ملش 073/ 0» واًمٜم٤ًمئلش 0/010ش »إم» ذم اًمِمٗم٤مقمل

 ـمريؼ ُمـش 240/ 2» اًمٌخ٤مري أظمرضمف وىمد اًمِمٞمخلم، ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد

 اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م أن قمغم سحي٦م دًٓم٦م ومٗمٞمف. ٟمحقه ىمالسم٦م أيب قمـ أظمرى

 سم٤مًمٞمد وهق اإلشمٙم٤مء سمف واعمراد اًمٕمامد، ُمـ اومتٕم٤مل ٕنف سم٤مًمٞمد، أي آقمتامد، هق إٟمام اًمث٤مٟمٞم٦م

 ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقم يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد وروى: »ىم٤ملش اًمٗمتح» ذم يمام

ش 2969 ،2964» قمٜمده وومٞمف: ىمٚم٧م ،شيرومٕمٝمام أن ىمٌؾ يديف قمغم ُمٕمتٛمدا اًمًجدة

 احلدي٨م ِت٧م اهلل سم٢مذن ؾم٠مذيمره ىمقي ؿم٤مهد ومٞمف آقمتامد ًمٙمـ وٕمٞمػ، وهق اًمٕمٛمري

 قمغم آقمتامد هق إٟمام اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م أن شم٘مدم مم٤م صم٧ٌم وم٘مدش. 967» سمرىمؿ أيت

 إطم٤مدي٨م هذه قمٚمٞمف دًم٧م ح٤م ظمالوم٤م ُمٜمف، اًم٘مٞم٤مم وذم اًمًجقد إمم ي اهلق ذم اًمٞمديـ

 . وٕمٗمٝم٤م قمغم آظمر دًمٞمال ذًمؽ ومٙم٤من اًمْمٕمٞمٗم٦م،

 (.332-330/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 الثاكقة الركعة إىل الؼقام عـد إرض عذ آعتامد ثبقت

 .ُمٜمٙمرش. اًمّمالة ذم هنض إذا يده قمغم اًمرضمؾ يٕمتٛمد أن هنك»

 [:اإلمام قال]

 ُمـ ومرأج٧م اًمٕمٚمامء، ًمٌٕمض احلدي٨م هذا طمقل إوه٤مم سمٕمض وىمٕم٧م ىمد :تـبقف

 [:ىم٤مل صمؿ واًمث٤مين إول ومذيمر: ]قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف اًمٜمّمٞمح٦م

 قمٜمد يديف قمغم يٕمتٛمد ٓ اعمّمكم أن قمغم واحلٜم٤مسمٚم٦م احلٜمٗمٞم٦م احلدي٨م هبذا اطمت٩م: صم٤مًمث٤م

 قمٚمٞمف يت٤مسمٕمٝمؿ أن ذًمؽ ُمـ وأهمرب اًمّمالة، ُمـ اًمقشمر ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ض اًمٜمٝمق

 ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنفش اعمٕم٤مد زاد» ذم وذيمرش اًمّمالة» ذم اعمٗمرد يمت٤مسمف ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م

 اًمتٕمٚم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح ُمًتٜمد اًمٜمٗمل ذم ًمف وًمٞمس! سمٞمديف إرض قمغم يٕمتٛمد

: ي٘مقل يم٤من أنف احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ًمٔم٤مهر ُمٕم٤مرض هق سمؾش 38/  0ش »اجلٞم٤مد

 رأؾمف رومع وم٢مذا اًمّمالة، وىم٧م همػم ذم ومّمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ أطمدصمٙمؿ أٓ

. إرض قمغم وم٤مقمتٛمد ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدا، اؾمتقى اًمريمٕم٦م أول ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ

 024/  2» واًمٌٞمٝم٘ملش 010/  0ش »إم» ذم واًمِم٤مومٕملش 073/  0» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 .ٟمحقهش 240/  2» اًمٌخ٤مري قمٜمد وهق اًمِمٞمخلم، ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 035و

 ىم٤مل وىمد ض، اًمٜمٝمق قمٜمد سمٞمديف أيش إرض قمغم وم٤مقمتٛمد» ىمقًمف ومٔم٤مهر: أىمقل

 أضمد مل وًمٙمٜملش. إرض قمغم سمٞمديف واقمتٛمد: اًمِم٤مومٕمل وقمٜمد» إُمػم اهلل قمٌد اًمًٞمد

 ُمـ اعمت٤ٌمدر هق ُمٕمٜم٤مه٤م يم٤من وإن همػمه، قمٜمد وٓ اًمِم٤مومٕمل قمٜمدش سمٞمديف» اًمزي٤مدة هذه

 ُمـ اومتٕم٤مل ٕنف سم٤مًمٞمد، يٙمقن أن آقمتامد ُمـ يًتٗم٤مد ىمٞمؾش: اًمٗمتح» وذم آقمتامد،

د اًمٕمامد،  ي٘مقم يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد وروى سم٤مًمٞمد، وهق آشمٙم٤مء، سمف واعمرا

 سمٞم٤من شم٘مدم: ىمٚم٧مش. يرومٕمٝمام أن ىمٌؾ يديف قمك ُمٕمتٛمدا اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع إذا

 وُمرومققم٤م ُمقىمقوم٤م ىمقي٤م ؿم٤مهدا ًمف وضمدت ًمٙمٜملش 929» احلدي٨م ِت٧م إؾمٜم٤مده وٕمػ

 اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم إذا قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل ىمٞمس سمـ إزرق قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد يرويف

 ٓ ىم٤مًمقا  اًمٙمؼم؟ ُمـ هذا يٗمٕمؾ ًمٕمٚمف: وضمٚم٤ًمئف ًمقًمده وم٘مٚم٧م سمٞمديف، إرض قمغم اقمتٛمد
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 رضم٤مًمف ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧مش. 035/  2» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف يٙمقن، هٙمذا وًمٙمـ

 اشم٤ٌمقم٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من قمٛمر اسمـ أن ذم سيحش يٙمقن هٙمذا: »وم٘مقًمف. يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت

 وم٠مظمرضمف. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤م قمٜمف ضم٤مء وىمد وٕمػ، أو ًمًـ وًمٞمس اًمّمالة، ًمًٜم٦م

: ىمٞمس سمـ إزرق قمـ/... ش  98/  5ش »احلدي٨م همري٥م» ذم احلريب إؾمح٤مق أبق

 ؟:ًمف وم٘مٚم٧م ىم٤مم، إذا اًمّمالة ذم يديف قمغم يٕمتٛمد: اًمّمالة ذم يٕمجـ قمٛمر اسمـ رأج٧م

 قمٌٞمد طمدصمٜم٤م: هٙمذا وهق طمًـ، وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: وم٘م٤مل

 قمـ سمٙمػم سمـ يقٟمس طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـش اًمٜم٤مؾمخ ُمـ ظمٓم٠م وهق اهلل قمٌد: إصؾ» اهلل

 رضم٤مل ُمـ صم٘مت٤من ىمٞمس واسمٜم٤م: ىمٚم٧م. سمف ىمٞمس سمـ إزرق سمـ ىمٞمس قمـ قمٓمٞم٦م سمـ اهلٞمثؿ

/  2ش »اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ أورده اًمدُمِم٘مل، قمٛمران اسمـ هق واهلٞمثؿ. اًمّمحٞمح

 اسمـ وأوردهش. ظم٤مرضم٦م سمـ اهلٞمثؿ قمٜمف روى ىمٞمس، سمـ قمٓمٞم٦م قمـ يروي: »وىم٤ملش 296

 وه٥م سمـ حمٛمد قمٜمف روى: »وىم٤ملش 83 - 82/  2/  4ش »واًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ

 وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمر ومل: ىمٚم٧مش. ذطمٌٞمؾ سمـ وؾمٚمٞمامن قمامر، سمـ وهِم٤مم قمٓمٞم٦م، سمـ

 سمـ اهلٞمثؿ وهق راسمع إًمٞمٝمؿ ويْمؿ قمٜمف اًمثالصم٦م اًمث٘م٤مت ه١مٓء رواي٦م ًمٙمـ شمٕمديال،

 ذم ًمقيم٤من ٕنف حلديثف شمٓمٛمئـ اًمٜمٗمس جيٕمؾ مم٤م سمٙمػم، سمـ يقٟمس وهق وظم٤مُمس ظم٤مرضم٦م،

 احلدي٨م أهؾ وًمٕمرومف قمٜمف، اًمث٘م٤مت ه١مٓء أطمد رواي٦م ذم ًمتٌلم اًمْمٕمػ ُمـ رء

 ُمـ ىمري٤ٌم شم٘مدم يمام هذه روايتف قمغم شمقسمع ىمد أنف ذًمؽ قمغم زد طم٤مشمؿ وأيب طم٤ٌمن يم٤مسمٜمل

 قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌٞمد سمٙمػم سمـ يقٟمس وأُم٤م. أقمٚمؿ واهلل. ٟمحقه ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد طمدي٨م

 سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد وهق أجْم٤م اًمٌخ٤مري ًمف روى وأظمر ُمًٚمؿ، رضم٤مل ُمـ ومث٘مت٤من

 ُمٓمٌٕمل، ظمٓم٠م وهق اًمقاو سمزي٤مدةش قمٛمرو اسمـش »اًمتٝمذي٥م» ذم ووىمع اًم٘مقاريري، ُمٞمنة

 ومجٚم٦م. هذا احلريب إسمراهٞمؿش 321/  01» شمرمجتف ُمـ قمٜمف اًمرواة ذم اخلٓمٞم٥م ذيمر وىمد

 مم٤م وذًمؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٞمديـ قمغم آقمتامد أن: اًم٘مقل

ش: شمٜمٌٞمف. »سمٕمده أيت احلدي٨م ويمذا آقمتامد، قمـ اًمٜمٝمل ذم احلدي٨م هذا وٕمػ ي١ميمد

 يم٤مسمـ اعمّمٜمٗملم اجل٤مُمٕملم احلٗم٤مظ قمغم اعمرومقع هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ظمٗمل ًم٘مد

/  0ش »احلٌػم شمٚمخٞمص» ذم ضم٤مء وم٘مد وم٘مد، وهمػمهؿ، واًمٕمً٘مالين واًمٜمقوي اًمّمالح

 صالشمف ذم ىم٤مم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: »ٟمّمف ُم٤مش 261
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ش: اًمقؾمٞمط» قمغم يمالُمف ذم اًمّمالح اسمـ ىم٤مل اًمٕم٤مضمـ، يْمع يمام إرض قمغم يده ووع

 ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل سمف، حيت٩م أن جيقز وٓ يٕمرف، وٓ يّمح، ٓ احلدي٨م هذا

 وٕمٞمػش: اًمتٜم٘مٞمح» ذم وىم٤مل ًمف، أصؾ ٓ سم٤مـمؾ أو وٕمٞمػ، طمدي٨م هذاش: اعمٝمذب

 سمٌمء، يتٕم٘مٌٝمؿ أن دون قمٜمٝمؿ، اًمٕمً٘مالين احل٤مومظ ٟم٘مٚمٝم٤م يمام يمٚمامهتؿ هل هذهش. سم٤مـمؾ

ه اًمذي قمٛمر اسمـ سم٠مثر إٓ مهللا ه وم٢مٟمف اًمرزاق، ًمٕمٌدش اًمٗمتح» ذم قمزا  ذم ًمٚمٓمؼماين هٜم٤م قمزا

: اعمِمٝمقر ًمٚم٘مقل ُمّمداىم٤م ساطم٦م، اعمرومقع احلدي٨م هذا قمغم ي٘مػ ومٚمؿ ،شإوؾمط»

 . ومْمٚمف ُمـ اعمزيد وأؾم٠مخف شمقومٞم٘مف، قمغم هلل وم٤محلٛمد. ًممظمر إول شمرك يمؿ

 (393-390/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 كالسفؿ السجدة مـ يؼقم كان ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن يف جاء ما ضعػ

 يديف عذ يعتؿد ٓ

ش. يديف قمغم يٕمتٛمد ٓ اًمًٝمؿ يم٠منف ي٘مقم صمؿ إرض، ُمـ وأنٗمف ضمٌٝمتف يٛمٙمـ يم٤من»

 .ُمقوقع

 وومٞمف ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواهش: »035/  2» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 روى يمذسمف، قمغم يدل مم٤م احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧مش. يمذاب وهق ضمحدر، سمـ اخلّمٞم٥م

 اًمًجدة ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من أنف: »ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمفش 240/  0ش »صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري

. اًمٙمذاب هذا روى ُم٤م ظمالف ومٝمذاش. ىم٤مم صمؿ إرض قمغم واقمتٛمد ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م

 قمنم سمْمٕم٦م رواه٤م وىمد ؾمٜم٦م، وهل آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم اعمٕمرووم٦م هل اجلٚم٦ًم وهذه

 وزقمؿ اؾمتح٤ٌمهب٤م أنٙمر ُمـ إمم اًمتٗم٤مت ومال صحٞمح، سمًٜمد وهمػمه داود أيب قمٜمد صح٤مسمٞم٤م

 إرض، ُمـ واجلٌٝم٦م إنػ متٙملم وأُم٤م! ؿمٞمخقظم٦م أو حل٤مضم٦م ومٕمٚمٝم٤م إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص أنف

 صٗم٦م»  ذم أوردشمف وًمذًمؽ وىمقًمف، ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ومث٤مسم٧م

 ش.049 ص» ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف خمرضم٤م،ش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 (.38/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 

 الجاىٔ٘ السكع٘
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 الثاكقة الركعة يف آشتػتاح دعاء قراءة عدم

 .[اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم أي] آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ٓ أنف إٓ

 [.027 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 الؼراءة قبؾ الثاكقة الركعة يف شؽتة هـاك هؾ

  احلَْٛمدُ : ▬سمـ اًم٘مراءة اؾمتٗمتح اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمريمٕم٦م ذم هنض إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و
ِ
َّ
ِ
 َربِّ  ّلل

لمَ 
ِ
 .يًٙم٧م ومل♂ اًمَٕم٤معَم

 وهق اًم٘مراءة، ىمٌؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ؾمٙمت٦م ٓ أنف قمغم دًٓم٦م وومٞمف: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 .صحٞمح طمدي٨م
 .شًمالؾمتٗمت٤مح إومم ذم يمًٙمقشمف اًمث٤مٟمٞم٦م، ذم يًٙم٧م ٓ أنف سمف أراد أنف وحيتٛمؾ
 أيب سمحدي٨م ىم٤مسمٚمٜم٤مه إذا قمٜمدٟم٤م احلدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر هق آطمتامل وهذا: ىمٚم٧م

. .. هٜمٞم٦م ؾمٙم٧م اًمّمالة: ذم يمؼم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: سمٚمٗمظ أظمر هريرة

. ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد! مهللا: اًمًٙمت٦م هذه ذم ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف: وومٞمف احلدي٨م:

 [. 238 ص] ُم٣م وىمد. احلدي٨م.. 

 .احلدي٨م هذا ذم اعمٜمٗمٞم٦م هل -أقمٚمؿ واهلل - اًمًٙمت٦م ومٝمذه
 اعمِم٤مر احلدي٨م أوًٓ  ؾم٤مق طمٞم٨م :شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم هذا إمم أؿم٤مر وىمد

 .احلدي٨م هذا سمٕمده ؾم٤مق صمؿ إًمٞمف،

 ٟمٗمل ذم ٟمص وم٤محلدي٨م ًممظمر: ُمتٛمؿ أطمدمه٤م ومٙم٠من واطمد، احلديثلم وإؾمٜم٤مد

 .آؾمتٕم٤مذة ُمنموقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ وًمٙمٜمف آؾمتٗمت٤مح، دقم٤مء ُمنموقمٞم٦م
 ًمٞمس أنف قمغم اشمٗم٤مىمٝمؿ سمٕمد - ٓ أم اؾمتٕم٤مذة ُمقوع هذا هؾ: اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ وىمد

 سمٕمض سمٜم٤ممه٤م وىمد أمحد، قمـ روايت٤من مه٤م ىمقٓن، ذًمؽ وذم ؟-اؾمتٗمت٤مح ُمقوع



 418   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 واطمدة، اؾمتٕم٤مذة ومٞمٝم٤م ومٞمٙمٗمل واطمدة: ىمراءة هل هؾ: اًمّمالة ىمراءة أن قمغم أصح٤مسمف

 وآيمتٗم٤مءش: »0/86ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل سمرأؾمٝم٤م؟ ُمًت٘مٚم٦م ريمٕم٦م يمؾ ىمراءة أو

 إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: هريرة أيب قمـ اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م أفمٝمر: واطمدة سم٤مؾمتٕم٤مذة

 .يًٙم٧م ومل اًم٘مراءة اؾمتٗمتح اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمريمٕم٦م ُمـ هنض
 ذيمر، ختٚمٚمٝمام سمؾ ؾمٙمقت، اًم٘مراءشملم يتخٚمؾ مل ٕنف واطمد: اؾمتٗمت٤مح يٙمٗمل وإٟمام

، محدُ  ختٚمٚمٝم٤م إذا اًمقاطمدة يم٤مًم٘مراءة ومٝمل
ِ
 اًمٜمٌل قمغم صالة أو هتٚمٞمؾ، أو شمًٌٞمح، أو اهلل

 .شذًمؽ وٟمحق ملسو هيلع هللا ىلص
 ٓسمد سمؾ واطمدة: اؾمتٕم٤مذة يٙمٗمل ٓ وأنف اؾمتٔمٝمر، ُم٤م ظمالف واًمٔم٤مهر ىم٤مل يمذا

 رئٞمس اًمًٚمٗمل اًمٗم٘مل طم٤مُمد حمٛمد اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مل ريمٕم٦م: يمؾ ذم آؾمتٕم٤مذة ُمـ

ش: 0/434ش »اعمّمٓمٗمك أظم٤ٌمر ُمـ اعمٜمت٘مك» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذمش اًمًٜم٦م أنّم٤مر مج٤مقم٦م»

 يمثػمة: طمريم٤مت وهل واًمًجقد، سم٤مًمريمقع اًمٗمّمؾ ًمٓمقل ىمراءشم٤من: أهنام واًمٔم٤مهر»

 اعمٕمٝمقدة اًمًٙمت٦م ٟمٗمك إٟمام ٕنف هذا: يٜمٗمل ٓ هريرة أيب وطمدي٨م. شمٕمقذ ريمٕم٦م ومٚمٙمؾ

 .آؾمتٗمت٤مح ومٞمٝم٤م اًمتل وهل قمٜمده،
 سمحريم٦م ٓؿمتٖم٤مًمف اح٠مُمقم: هب٤م حيس ٓ ضمداً  ومٚمٓمٞمٗم٦م واًمًٌٛمٚم٦م: اًمتٕمقذ ؾمٙمت٦م أُم٤م

 .ًمٚمريمٕم٦م اًمٜمٝمقض

 ريمٕم٦م، ًمٙمؾش اًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة أوضمٌقا  وًمذًمؽ صالة: ُمٕمتؼمة ريمٕم٦م يمؾ وم٢من: وأجْم٤مً 

 وهق ،شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ رضمحف اًمذي وهذا ًمٚمتٕمقذ، يمذًمؽ شمٕمتؼم أن وم٠مومم

 .شاًمّمقاب

 اًمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَْت  وَم٢ِمَذا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٕمٛمقمش 3/247» طمزم اسمـ واطمت٩م: ىمٚم٧م

  وَم٤مؾْمتَِٕمذْ 
ِ
ـَ  سم٤ِمّللَّ ٞمَْٓم٤منِ  ُِم ضِمٞمؿِ  اًمِمَّ  احل٤مومظ ىم٤مل ومٞمف: ؿم٤مئ٦ٌم ٓ صحٞمح اطمتج٤مج وهق♂ اًمرَّ

. ريمٕم٦م يمؾ أول ذم آؾمتٕم٤مذة ي٘متيض أي٦م هذه وقمٛمقمش: »3/316ش »اًمتٚمخٞمص» ذم

 اًمٓمٞم٥م أبق اًم٘م٤ميض ىم٤مل وسمف: ىم٤مل :شاًمٙمٌػم اًمنمح» ذم اًمراومٕمل اؾمتٔمٝمره اًمذي وهق

وي٤مين احلرُملم، وإُم٤مم اًمٓمؼمي،  ش.وهمػمهؿ واًمرُّ

 ش.اعمذه٥م وهقش: »3/324ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل



 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .شُمذهٌٜم٤م ذم إصح وهقش: »3/326» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل
 احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل وم٘مد خترجي٤ًم: احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م ُمذه٥م ذم ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 . اًمٚمٙمٜمقي

 ([3/824) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إوىل مـ أقرص الثاكقة الركعة جعؾ

 :028 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .إومم اًمريمٕم٦م ُمـ أىمٍم وجيٕمٚمٝم٤م
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ُمـ أىمٍم جيٕمٚمٝم٤م يم٤من أنف إٓ إومم: ذم يّمٜمع ُم٤م ُمثؾ اًمريمٕم٦م هذه ذم يّمٜمع ويم٤من

 .-ؾمٌؼ يمام - إومم
 ([3/827) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ركعة   ك ؾر  يف« الَػاحِتَة» قراءة وجقب  

 أن سمٕمد ًمف ىم٤مل طمٞم٨م ريمٕم٦م: يمؾ ذمش اًمَٗم٤مِِت٦َم» سم٘مراءةش صالشمف اعمزء» أُمر وىمد

 ذم: »رواي٦م وذمش »يمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ صمؿ: »إومم اًمريمٕم٦م ذم سم٘مراءهت٤م أُمره

 .شريمٕم٦م يمؾ
 .شىمراءة ريمٕم٦م يمؾ ذم: »وىم٤مل

 ([3/828) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 التػَد جلط٘





٦م ا   403 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمتِمٝمدضمًٚم

 الثالثقة مـ إول والتشفد الثـائقة الصالة يف آفساش

 والرباعقة

 : 031 ،029 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واضم٥م وهق ًمٚمتِمٝمد، ىمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ُمـ ومرغ وم٢مذا

 .اًمًجدشملم سملم ؾمٌؼ يمام ُمٗمؽمؿم٤م وجيٚمس
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 اًمّمالة يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ًمٚمتِمٝمد جيٚمس ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 .اًمًجدشملم سملم جيٚمس يم٤من يمام ،شُمٗمؽمؿم٤مً  ضمٚمس» يم٤مًمّمٌح: ريمٕمتلم
 وأطمٔمك اًمّمٌح، يمّمالة اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ذم آومؽماش ذم فم٤مهر ٟمص   واحلدي٨م

 واًمِم٤مومٕمل: ح٤مًمؽ ظمالوم٤مً  واًمثقري: طمٜمٞمٗم٦م أبق صمؿ أمحد، اإلُم٤مم احلدي٨م هبذا اًمٜم٤مس

 اًمتِمٝمد» ذم ذيمره ي٠ميت ذًمؽ ذم شمٗمّمٞمؾ قمغم - ومٞمٝم٤م اًمتقرك اًمًٜم٦م سم٠من ي٘مقٓن وم٢مهنام

 أو اًمثالصمٞم٦م ُمـش إول اًمتِمٝمد ذم جيٚمس» ويمذًمؽ قمٚمٞمٝمام، يرد واحلدي٨مش. إظمػم

 .اًمرسم٤مقمٞم٦م

 وم٤مـمٛمئـ، اًمّمالة: وؾَمط ذم ضمٚم٧ًم وم٢مذا: »ًمف وم٘م٤مل :شصالشمف اعمزء» سمف وأُمر

 .ششمِمٝمد صمؿ اًمٞمنى، ومخذك واومؽمش
 وسمف آومؽماش، هق إٟمام إوؾمط اًمتِمٝمد ضمٚمقس ذم اًمًٜم٦م أن قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 - ضمٚمقس يمؾ ذم سم٤مًمتقرك ي٘مقل وم٢مٟمف ح٤مًمؽ: ظمالوم٤مً  وأمحد: واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل

 .سمٕمده اًمذي ويمذا قمٚمٞمف، يرد احلدي٨م وهذا. - ؾمٞم٠ميت يمام
ء ُمتٗمرق يم٤من ومٞمام ي٘م٤ملش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل اًمًلم: سمٗمتحش: وؾمط» ىمقًمف  إضمزا

 يم٤مًمدار - إضمزاء ُمتّمؾ يم٤من وُم٤م اًمًلم، سمًٙمقن - واًمدواب يم٤مًمٜم٤مس - ُمتّمؾ همػم

د. سم٤مًمٗمتح ومٝمق :- واًمرأس  سمف ويٚمحؼ اًمرسم٤مقمٞم٦م، ذم إول ًمٚمتِمٝمد اًم٘مٕمقد هٜم٤م واعمرا



 404   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم اًمتِمٝمد

 .شاًمثالصمٞم٦م ذم إول
عُ  ٓ اعمّمكم أن ُمٜمف ي١مظمذش وم٤مـمٛمئـ»  يًت٘مر: يٕمٜمل. يٓمٛمئـ طمتك اًمتِمٝمد ذم َينْمَ

 .احلريم٦م ُمـ ويًٙمـ ُمٙم٤مٟمف، ذم َُمٗمّمؾ يمؾ

 .قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمجٚمقس يم٤مًمِٗمَراش: واسمًٓمٝم٤م إرض، قمغم أخ٘مٝم٤م: أيش واومؽمش»

 اجلٚمقس ذم آومؽماش اًمًٜم٦م إن: ىم٤مل عمـ دًمٞمؾ وومٞمفش: »2/229» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 .شاجلٛمٝمقر وهؿ. إوؾمط ًمٚمتِمٝمد

: يٕمٜمل» اًم٘مّم٦م هذه همػم اجلٚم٦ًم هذه ذم قمٜمف ُيروَ  وملش: »0/86» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ش. واًمٜمّم٥م اًمٗمرش

 ذم جيٚمس يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م ومٞمف: يتقرك: ُم٤مًمؽ وىم٤مل

 ش.ُمتقريم٤مً  آظمره٤م وذم اًمّمالة وؾمط

. ـهاش. إظمػم اًمتِمٝمد ذم آ اًمتقرك ملسو هيلع هللا ىلص يذيمرقمٜمف ملش: »0/87» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 .ُمٚمخّم٤مً 

 ىمٌٚمف ذيمر أنف ُمع هذا: إظمػم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل قمغم اًمِمقيم٤مين ؾمٙم٧م: وأىمقل

 يٌلم ومل احلدي٨م، قمغم أجْم٤مً  ؾمٙم٧م صمؿ اًم٘مٞمؿ، اسمـ ىمقل يٜمٗمل اًمذي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 ومٞمام أمحد اإلُم٤مم سمروايتٝم٤م شمٗمرد اًمتل اًمٖمري٦ٌم إطم٤مدي٨م ُمـ وهق رواه: ُمـ وٓ طم٤مًمف

 اسمـ قمـ أيب صمٜمل: يٕم٘مقب صمٜم٤م: ىم٤ملش 0/459ش »ُمًٜمده» ذم أظمرضمف وم٘مد قمٚمٛم٧م،

 قمٌد - آظمره٤م وذم اًمّمالة وؾمط ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمِمٝمد قمـ - صمٜمل: ىم٤مل إؾمح٤مق

 قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ أبٞمف قمـ اًمٜمخٕمل يزيد سمـ إؾمقد سمـ اًمرمحـ

 اهلل قمٌد قمـ ٟمحٗمظ ومٙمٜم٤م - آظمره٤م وذم اًمّمالة وؾمط ذم اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وؾمط ذم ضمٚمس إذا ي٘مقل ومٙم٤من: - ىم٤مل إي٤مه: قمٚمٛمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن أظمؼمٟم٤م طملم

 ذم يم٤من إن صمؿ: ىم٤مل صمؿ. إًمخ. .. هلل اًمتحٞم٤مت: اًمٞمنى وريمف قمغم آظمره٤م وذم اًمّمالة

 سمام شمِمٝمده سمٕمد دقم٤م آظمره٤م: ذم يم٤من وإن شمِمٝمده، ُمـ يٗمرغ طملم هنض اًمّمالة: وؾمط

 .يًٚمؿ صمؿ يدقمق، أن اهلل ؿم٤مء



٦م اًمتِمٝمد   405 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 خم٤مًمٗم٤مً  إؾمح٤مق اسمـ سمف شمٗمرد ىمد وم٢مٟمف ٟمٔمر: إًمٗم٤مظ هبذه احلدي٨م صمٌقت ذم ًمٙمـ

: - ومٞمف إئٛم٦م أىمقال ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمذهٌل ىم٤مل وىمد. وأطمٗمظ ُمٜمف أوصمؼ هق ممـ ًمٖمػمه

 اٟمٗمرد وُم٤م. صدوق احل٤مل، ص٤مًمح احلدي٨م، طمًـ إؾمح٤مق اسمـ أن زم ئمٝمر وم٤مًمذي»

 .شؿمٞمئ٤مً  طمٗمٔمف ذم وم٢من ٟمٙم٤مرة: ومٗمٞمف سمف:
 وم٘مد هذا: ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ُمٜمٙمرٌ  إوؾمط واًمتِمٝمد اًمتقرك وِذيْمرُ : ىمٚم٧م

 اسمـ ذيمره اًمذي هذا ومٞمف وًمٞمس يمثػمة، ـمرق ُمـ وهمػمهؿ وإرسمٕم٦م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 .أقمٚمؿ واهلل. إؾمح٤مق
 ([3/829) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؽؾب إقعاء عـ الـفل

 :030 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .هٜم٤م اإلىمٕم٤مء جيقز ٓ ًمٙمـ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شاًمٙمٚم٥م يم٢مىمٕم٤مء اىمٕم٤مء قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٞمكم وهن٤مين: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أبق وىم٤مل
٦ٌَمِ  قمـ يٜمٝمك يم٤من: »آظمر طمدي٨م وذم  .شاًمِمٞمٓم٤من قُمْ٘م

 ويٜمّم٥م سم٤مٕرض أخٞمتٞمف اًمرضمؾ يٚمزق أن هق: »-وهمػمه قمٌٞمد أبق ىم٤مل-ش اإلىمٕم٤مء»

 .شاًمٙمٚم٥م ي٘مٕمل يمام سم٤مٕرض، يديف ويْمع ؾم٤مىمٞمف،
 . - هٜم٤مك شم٘مدم يمام - اًمًجدشملم سملم اعمنموع اإلىمٕم٤مء همػم وهذا: ىمٚم٧م

 ([3/833) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 406   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمٚم٦ًم اًمتِمٝمد

 وهقئتفا التشفد جؾسة يف القد مقضع

 :033 ،032 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ٓ ومخذه قمغم إجٛمـ ُمروم٘مف وهن٤مي٦م اًمٞمٛمٜمك، وريمٌتف ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف ويْمع

 .قمٜمف يٌٕمده
 .اًمٞمنى وريمٌتف ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف ويًٌط

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ش ريمٌتف: رواي٦م وذم» ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف ووع اًمتِمٝمد: ذم ىمٕمد إذا ويم٤من

 .قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمٓمٝم٤م اًمٞمنى:ش ريمٌتف: رواي٦م وذم» ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف وووع اًمٞمٛمٜمك،

 .اًمٞمٛمٜمك ومخذه قمغم إجٛمـ َُمْرومِ٘مفِ   طَمدَّ  يْمع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و
ه رء يمؾ وُمٜمتٝمك. هن٤مي٦م: أي. طمدّ  طمرف ًمٙمؾش: اًمٜمٝم٤مي٦م» ذمش طمد: »ىمقًمف  .طمدُّ
 ًمق ٕنف اجلٚمقس: هذا ذم ضمٜمٌف قمـ َُمْروِمَ٘مفَ  جُي٤مذم ٓ يم٤من أنف اعمراد ويم٠من: ىمٚم٧م

 .قمٜمف ظم٤مرضم٤مً  يٙمقن سمؾ ومخذه: قمغم َُمْروِمِ٘مفِ  هن٤مي٦م يٙمـ مل ضم٤مرم:
 وٟمص ،ش0/92ش »اًمزاد» ذم سمذًمؽ سح ىمد اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ رأج٧م صمؿ

 قمٜمد ُمروم٘مف طمد ومٞمٙمقن جي٤مومٞمٝم٤م، وٓ ومخذه، قمغم ذراقمف يًٌط ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من: »يمالُمف

 .شاًمٞمنى اًمٗمخذ قمغم إص٤مسمع ومٛمٛمدودة اًمٞمنى: وأُم٤م ومخذه، آظمر
 ([3/833) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف القِّسى القد عذ آعتامد مع اجلؾقس عـ الـفل

 :034 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمٞمنى وظمّمقص٤م. يده قمغم ُمٕمتٛمدا جيٚمس أن جيقز وٓ



٦م اًمتِمٝمد   407 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ضمًٚم

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 صالةُ  إهن٤م: »وم٘م٤مل اًمّمالة: ذم اًمٞمنى يده قمغم ُمٕمتٛمد ضم٤مًمس وهق رضمالً  هنك و

٦م هذه إٟمام هٙمذا: دمٚمْس  ٓ: »ًمٗمظ وذمش. اًمٞمٝمقد ًَ سمقن اًمذيـ ضِمْٚم  ش. يٕمذَّ

 ([3/835) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 التػَد يف باإلصبع اإلغازٗ

 ّحتسٓكَا إلَٔا ّاليظس





 420420 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م 

 وحتريؽفا إلقفا والـظر التشفد يف باإلْصبَعِ  اإلصارة

 :039-037 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف ويِمػم
 .إًمٞمٝم٤م سمٌٍمه ويرُمل
 .آظمره إمم اًمتِمٝمد أول ُمـ هب٤م يدقمق وحيريمٝم٤م

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ف ووع :[يتِمٝمد] ضمٚمس إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و  اًمٞمنى ريمٌتف قمغم اًمٞمنى يمٗمَّ

ف أص٤مسمعَ  وي٘مٌُض  ،[قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمَٓمٝم٤م]  اإلهب٤مم شمكم اًمتل سم٢مصٌٕمف ويِمػم يمٚمٝم٤م، اًمٞمٛمٜمك يمٗمِّ

 .[- ٟمحقه٤م أو - إًمٞمٝم٤م سمٌٍمه ويرُمل اًم٘مٌٚم٦م، ذم]
 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .احلدي٨م أهؾ: يٕمٜملش. أصح٤مسمٜم٤م ىمقل وهق. اًمتِمٝمد ذم اإلؿم٤مرة خيت٤مرون واًمت٤مسمٕملم:

: - احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - حمٛمد اإلُم٤مم ىم٤مل وم٘مد اًمثالصم٦م: أثٛمتٜم٤م ىمقل وهق

 ذم يقؾمػ أبق ذيمر وىمدش. طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وسمّمٜمٞمع»

 .- وهمػمهش اًم٘مدير ومتح» ذم ُم٤م قمغم - حمٛمد ذيمر يمامش إُم٤مزم»

 اًمتِمٝمد ذم اإلؿم٤مرة شمرك اظمت٤مروا أهنؿ يمٞمػ احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م ُمـ يمثػم ُمـ وم٤مًمٕمج٥م

 ُمال اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ ذًمؽ ذم أخػ وىمد أجْم٤ًم، أئٛمتٝمؿ وقمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ صمٌقت ُمع

 وأؾمامه٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م، ُمـ قمغم ورد اًمًٜم٦م، هذه ومٞمٝم٤م أث٧ٌم ٟمٗمٞم٦ًم رؾم٤مًم٦م اًم٘م٤مري قمكم

 .شاإلؿم٤مرة ًمتحًلم اًمٕم٤ٌمرة شمزيلم»
 إطم٤مدي٨م ؾم٤مق وم٘مد ومٞمٝم٤م: ضم٤مء ُم٤م أهؿ ٟمٚمخص أن ًمٚمٛم٘مٚمديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٝمؿ وُمـ

 .اعمت٘مدُملم اًمزسمػم واسمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م: اإلؿم٤مرة ذم اًمٍمحي٦م

 .-[851 ص] ىمري٤ٌمً  أيت - طُمجر سمـ وائؾ طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م



 422   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م

 وظُمَٗم٤مف اخلُزاقمل، وُٟمٛمػم اًم٤ًمقمدي، محٞمد وأيب هريرة، أيب طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 .أبزى سمـ اًمرمحـ وقمٌد قم٤مُمر، سمـ وقم٘م٦ٌم ُم٤مًمؽ، سمـ وأنس ضمٌؾ، سمـ وُمٕم٤مذ اًمٖمٗم٤مري،
 ٕهن٤م أيمثره٤م: ذيمر قمـ صٗمح٤مً  أرضسمٜم٤م وىمد أخٗم٤مفمٝم٤م، وؾم٤مق يمٚمٝم٤م ظمرضمٝم٤م وىمد

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٝمذهش: »01 ص» ذًمؽ سمٕمد قمكم   اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ. ذـمٜم٤م قمغم ًمٞم٧ًم

 أؾم٤مٟمٞمده٤م سمٕمض ٕن اإلؿم٤مرة: أصؾ صح٦م ذم ؿمؽ وٓ ؿمٝمػمة، ُمتٕمددة سمٓمرق

 .شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ُمقضمقد

شمراً: يّمػم أن يم٤مد مم٤م وهمػمه٤م:ش اًمًّت٦م اًمّمح٤مح» ذم ُمذيمقر ومٝمق وسم٤مجلٛمٚم٦م:  ُمتقا

شمر إٟمف: ي٘م٤مل أن يّمح سمؾ  قمـ يٕمدل أن ورؾمقًمف سم٤مهلل عم١مُمـ جيقز ومٙمٞمػ ُمٕمٜمًك: ُمتقا

 ُمدظمقل، اًمتٕمٚمٞمؾ ذًمؽ أن ُمع اجلٚمٞمؾ: اًمٜمص ُمٕمرض ذم سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ وي٠ميت سمف، اًمٕمٛمؾ

 زي٤مدة ومٞمٝم٤م سم٠من - ًمإلؿم٤مرة اح٤مٟمٕملم سمٕمض قمـ ٟم٘مالً  - ىمٞمؾ ُم٤م وهق اًمٕمٚمٞمؾ، ُمـ َصَدرَ 

 وهق واًمًٙمٞمٜم٦م، اًمقىم٤مر قمغم اًمّمالة ُمٌٜمك ٕن أومم: اًمؽمك ومٞمٙمقن إًمٞمٝم٤م، حيت٤مج ٓ رومع

 ذم واًمًٙمٞمٜم٦م اًمقىم٤مر صٗم٦م قمغم وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ح٤م أومم: اًمؽمك يم٤من ًمق سم٠منف ُمردود

 ٟمقر، قمغم ٟمقر سم٤مًمتقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة ُمع اًمتٗمريد امم اإلؿم٤مرة أن ؿمؽ ٓ صمؿ إقمغم، اعم٘م٤مم

 .قمٚمٞمف واًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة اًمّمالة ُمدار سمؾ إًمٞمف: حمت٤مج ومٝمق هور: قمغم هور وزي٤مدة
وم٘م٦م ومٞمف سم٠من سمٕمْمٝمؿ وقمٚمؾ  ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م ِت٘مٞم٘م٤مً  أومم: شمريمف ومٙم٤من اًمراومْم٦م، ومرىم٦م ُمقا

 ٟمِم٤مهدهؿ ُم٤م قمغم - قم٤مُمتٝمؿ ومألن: أوًٓ  اُم٤م: وضمقه ُمـ اًمٌٓمالن فم٤مهر[ وهذا! ]أجْم٤مً 

 قمغم وييسمقن اًمًالم، قمٜمد سم٠مجدُّيؿ يِمػمون وإٟمام أصاًل، يِمػمون ٓ - زُم٤مٟمٜم٤م ذم

 .اإلؾمالم ومقت قمغم شم٠مؾمٗم٤مً  أومخ٤مذهؿ:

 .ًمٜم٤م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمتٕمٚمٞمؾ ومٞمٜم٘مٚم٥م
 ٟمحـ يٗمٕمٚمقٟمف ُم٤م يمؾ ومٚمٞمس اًمٞمٝمؿ: اًمٜم٦ًٌم صح٦م شم٘مدير قمغم ومألنف: صم٤مٟمٞم٤مً  وأُم٤م

 وٟمحق سم٤مًمٞمٛملم يم٤مٕيمؾ - ًمٚمًٜم٦م اعمقاوم٘م٦م أومٕم٤مهلؿ يِمٛمؾ طمتك سمف سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ ُم٠مُمقرون

 ذم ُم٘مرر هق يمام - هلؿ ؿمٕم٤مراً  وص٤مر اسمتدقمقه ومٞمام ُمقاوم٘متٝمؿ شمرك يًتح٥م سمؾ :- ذًمؽ

 ضمٜمس قمغم اًمًجدة يم٤مٟم٧م وإن وم٢مٟمف اًمًج٤مدة: ومقق احلجر يمقوع ،- اعمذه٥م

 أهؾ قمٜمد وٟمحقمه٤م واًمَٗمْروِ  اًم٤ًٌمط قمغم ضمقازه٤م ُمع إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق أومْمؾ إرض



 423423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م 

 قمالُم٦م وص٤مر اسمتدقمقه٤م، سمدقم٦م اًمًج٤مدة ومقق واعمدر احلجر ٟمحق ووع ًمٙمـ اًمًٜم٦م:

 ذم ُمقاوم٘متٝمؿ ٟمٗمس: أطمدمه٤م: ًمًٌٌلم ومٕمٚمٝمؿ: قمـ آضمتٜم٤مب ومٞمٜمٌٖمل عمٕمنمهؿ،

 .شواًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ظم٤مًمٗمقا : »احلدي٨م ذم ورد يمام اًمٌدقم٦م:

 . (0)شاًمتٝمؿ ُمقاوع اشم٘مقا : »ورد وىمد. اًمتٝمٛم٦م رومع: وصم٤مٟمٞمٝمام
: ويمذا اًمِمٕم٤مر، ذًمؽ ُمـ ص٤مر وم٢مٟمف اعمًتج٤مر: ذم ًمٚمدقم٤مء اًمقىمقف: وٟمٔمػمه

م يٚمٛمٚمؿ إمم ُمٙم٦م ُمـ اخلروج  قمٜمد ذيمر ُم٤م ضمقاز قمغم آشمٗم٤مق ُمع احلرم ظم٤مرج ًمإلطمرا

 يم٤مخلروج ُمًتٛمرة: ؾمٜم٦م ذم ؿم٤مريمقٟم٤م إذا ُم٤م سمخالف احلٙمؿ: وأصح٤مب اًمٕمٚمؿ أرسم٤مب

ٟم٦م اًمتٜمٕمٞمؿ إمم اًمٕمٛمرة إلطمرام ا  .واجِلِٕمرَّ
 إمم ورضمققم٤مً  هلؿ، زضمراً  يًتحًـ: اعم٤ٌمح إُمر ذم اعمٌتدقم٦م خم٤مًمٗم٦م أن: وم٤محل٤مصؾ

 .اًمّمالح
 .اًم٤ٌمب هذا ُمـ ومٚمٞم٧ًم اًمّمقاب: هن٩م قمغم اًمث٤مسمت٦م اعمذيمقرة اإلؿم٤مرة وأُم٤م
 ذم ظمالف اًمًٚمػ قمٚمامء ُمـ وٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يٕمٚمؿ مل إذ اإلمج٤مع: أدًمتٝم٤م ُمـ صمؿ

 سمف ىم٤مل سمؾ اًمٕم٤ٌمرة: هذه شمّمحٞمح ذم وٓ اإلؿم٤مرة، هذه ضمقاز ذم وٓ اعم٠ًمخ٦م، هذه

 قمٚمامء وؾم٤مئر وأمحد، واًمِم٤مومٕمل، ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم ويمذا وص٤مطم٤ٌمه، إقمٔمؿ إُم٤مُمٜم٤م

 قمٚمٞمٝم٤م ٟمص وىمد وأصم٤مر، إظم٤ٌمر صح٤مح سمف ورد ُم٤م قمغم وإقمّم٤مر: إُمّم٤مر

 شمرك ح٤م قمؼمة وٓ اعمخ٤مًمٗمقن، قمٚمٞمف ح٤م اقمتداد ومال واعمت٠مظمرون، اعمت٘مدُمقن ُمِم٤مخيٜم٤م

 واًمروم واًمٕمراق ظمراؾم٤من، وأهؾ اًمٜمٝمر وراء ُم٤م ؾمٙم٤من ُمـ إيمثرون اًمًٜم٦م هذه

 سم٤مًم٘مقل اًمتٕمٚمؼ ُمـ واًمت٠مجٞمد اًمتح٘مٞمؼ ووم٤مهتؿ اًمت٘مٚمٞمد، قمٚمٞمٝمؿ همٚم٥م ممـ اهلٜمد: وسمالد

ش: 08» ىم٤مل صمؿ صٗمتٝم٤م، وذم اإلؿم٤مرة، إصم٤ٌمت ذم اعمِم٤ميخ أىمقال ؾم٤مق صمؿش. اًمًديد

 يم٠مهؾ سم٤مًم٤ًٌمسم٦م اإلؿم٤مرة: اعمحرُم٤مت ُمـ واًمٕم٤مذ: ىم٤مل طمٞم٨م اًمَٙمْٞمداين أهمرب وىمد»

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمحدي٨م اًمٕمٚمؿ جيٛمٕمٝمؿ مج٤مقم٦مٍ  إؿم٤مرة ُمثؾ: أي. احلدي٨م

 إصقل، قم٘م٤مئد قمـ اجلٝمؾ ُمٜمِم١مه ضمًٞمؿ، وضمرم قمٔمٞمؿ، ظمٓم٠م ُمٜمف وهذا! واًمًالم

                                                           

 [.اًمٜم٤مذش]003» شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم يمام ،ُمرومققم٤مً  ًمف أصؾ وٓ  (0)
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 يمٗمراً  ًمٙم٤من سمًٌٌف: يمالُمف وشم٠مويؾ سمف اًمٔمـ طمًـ وًمقٓ اًمٜم٘مقل، ُمـ اًمٗمروع وُمراشم٥م

مَ  أن اعم١مُمـ جيٝمؾ ومٝمؾ! صحٞمح٤مً  وارشمداداً  سحي٤ًم، رِّ  يم٤مد ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف وِمٕمٚمف صم٧ٌم ُم٤م حُيَ

شمراً، يٙمقن أن ٟم٘مٚمف ! ُمٙم٤مسمراً؟ يم٤مسمر قمـ يم٤مسمراً  اًمٕمٚمامء قم٤مُم٦م قمٚمٞمف ُم٤م ضمقاز ويٛمٜمعَ  ُمتقا

 مل ُم٤م سم٘مقًمٜم٤م ي٠مظمذ أن ٕطمد حيؾ ٓ: ىم٤مل إىمدم واهلامم إقمٔمؿ، اإلُم٤مم أن: واحل٤مل

 .اعم٠ًمخ٦م ذم اجلكم واًم٘مٞم٤مس إُم٦م، وإمج٤مع واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب، ُمـ ُم٠مظمذه يٕمرف

 احل٤مئط، قمغم ىمقزم وم٤مرضسمقا  ومٕمكم: ظمالف قمغم احلدي٨م صح إذا: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 .اًمْم٤مسمط سم٤محلدي٨م واقمٛمٚمقا 
 اعم٘متٗملم قمغم ًمٙم٤من اعمرام: قمغم اإلُم٤مم ٟمص يٙمـ مل ًمق أنف وم٤مقمٚمؿ هذا: قمروم٧م وم٢مذا

م اًمٕمٚمامء ُمـ أت٤ٌمقمف ُمـ  قمٚمٞمف قمٜمف صح سمام يٕمٛمٚمقا  أن - اًمٕمقام قمـ ومْمالً  - اًمٙمرا

 .واًمًالم اًمّمالة
 ص٤مطم٥م قمـ إصم٤ٌمهت٤م وصح اإلؿم٤مرة، ٟمٗمُل  - ومرو٤مً  - اإلُم٤مم قمـ صح ًمق ويمذا

 اًمٍميح ٟم٘مٚمف ـم٤مسمؼ وىمد يمٞمػ. ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف اعمًٜمد اعمث٧ٌم شمرضمٞمح ذم ؿمؽ ومال اًمٌِم٤مرة:

 يتٕمًػ: ومل أنّمػ ومٛمـ !اًمّمحٞمح؟ سم٤مإلؾمٜم٤مد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م

 ومٝمق ذًمؽ: قمـ قمدل وُمـ واخلٚمػ، اًمًٚمػ ُمـ اًمتََّديُّـ أهؾ ؾمٌٞمؾ هذا أن قمرف

 .إيم٤مسمر ُمـ اًمٜم٤مس قمٜمد يم٤من وًمق اعمٙم٤مسمر: اعمٕم٤مٟمد اجل٤مهؾ سمقصػ ه٤مًمؽ

: اًمٙمراه٦م إمم وذهٌقا  اإلؿم٤مرة ُمٜمٕمقا  طمٞم٨م اعمِم٤ميخ سمٕمض قمـ سمف يٕمتذر ُم٤م وهم٤مي٦م

 أن ومٔمٜمقا  قمٚمٞمٝمؿ، وشمريمٝم٤م ومٕمٚمٝم٤م اظمتالف ورد وىمد إًمٞمٝمؿ، إطم٤مدي٨م وصقل قمدم

 .شأومم شمريمٝم٤م

 اًمٜم٤مس سمٕمض أن رأى ح٤م اعمّمٓمٗمقي٦م وأصم٤مر اًمٜمٌقي٦م سم٤مٕظم٤ٌمر وم٤مجل٤مهؾ: »ىم٤مل

 أو ًمٚمٙمًؾ، أو ًمٚمجٝمؾ، إُم٤م اإلؿم٤مرة، يؽميمقن وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، قمٛمالً  يِمػمون

 همػمه سمٕمده ومج٤مء. اعمٕمٜمك أصؾ قمغم اعمٌٜمك ذم زي٤مدة ٕهن٤م أومم: شمريمٝم٤م: وم٘م٤مل ًمٚمٖمٗمٚم٦م:

 .ُمٙمروه٦م هل: وىم٤مل
ـْ  ومتقهؿ! شمٜمٌٞمف ُمـ قمٚمٞمف جيٕمؾ مل ًمٙمـ شمٜمزيف: يمراه٦م أهن٤م وأراد  طمرام، أنف سمٕمدهؿ َُم

 صمؿ! ِتريؿ يمراه٦م ومٝمل أـمٚم٘م٧م: إذا اًمٙمراه٦م أن قمغم سمٜم٤مءً  ًمٕمٔمٞمؿ: اًمديـ ذم أنف وطم٥ًم
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ـْ  ىم٤مل !! إطمد سمٕم٤ٌمدة ُمتٕمٚمؼ وهق ؾمٞمام ٓ حمٛمد: قمٜمد طمرام ومٝمق يمره: ُم٤م: سمٕمده َُم

 ضمٕمؾ أن إمم اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٕم٤مري اًمٕم٘مؾ ٟمٔمر ذم وشمريم٥م اجلٝمُؾ، شمدرج يمٞمػ وم٤مٟمٔمر

م شمٕمريػ أن وم٤مقمٚمؿ! اعمٝمجقرة اعمحرُم٦م اعمٜمٝمٞم٦م إُمقر ُمـ اعمِمٝمقرة اًمًٜم٦م  ُم٤م: احلرا

 .واحلدي٨م اًمٙمت٤مب ُمـ اًم٘مٓمٕمل سم٤مًمدًمٞمؾ هنٞمف صم٧ٌم
ٌم: اعم٤ٌمِح  ِتريؿَ  أن اعم٘مررة اًم٘مقاقمد وُمـ  قمٚمٞمف قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م ومٙمٞمػ طمرا

صملم إه٤مٟم٦مُ  اًمٙمٞمداين شمٙمٗمػم ُمقضم٥م ذم يٙمٗمل أنف ُمع! واًمًالم؟ اًمّمالة  اًمذيـ اعمحدِّ

 إدب ىمٚم٦م إمم اعمٗمْمٞم٦م. احلدي٨م يم٠مهؾ: ىمقًمف ُمـ اعمٗمٝمقم اًمديـ أئٛم٦م قمٛمدة هؿ

 أهؾ احلدي٨م وأهؾ اهلل، أهؾ اًم٘مرآن أهؾ أن اعمٕمٚمقم ُمـ إذ اخل٤ممت٦م: ًمًقء اعم٘متيض

 :اعمٕمٜمك هذا ذم وُأنِمد! ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

فُ  يّمحٌقا . .. مل وإن اًمٜمٌل أهؾ ُهؿُ  احلدي٨م أهؾ ًَ  أُم٤مشمٜم٤م   صحٌقا  أنٗم٤مؾَمف َٟمْٗم

 اًمٕم٤مُمٚملم اًمٕمٚمامء ُمع وطمنمٟم٤م اعمجتٝمديـ، إئٛم٦م ُمـ وأت٤ٌمقمٝمؿ اعمحدصملم حم٦ٌم قمغم اهلل

 .اهلل رمحف يمالُمف ـهاش. اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد. اعمرؾمٚملم ؾمٞمد ًمقاء ِت٧م

 وىمدش: »016» اًمٚمٙمٜمقي احلل ًمٕمٌدش حمٛمد ُمقـم٠م قمغم اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» وذم هذا:

ُٛمٜمِّل ،شاًم٘مدير ومتح» ذم اهلاَُمم اسمـ ذيمر  أبق ذيمر أنف وهمػممه٤مش اًمٜم٘م٤مي٦م ذح» ذم واًمِمُّ

 .حمٛمد ذيمر ُم٤م ُمثؾش إُم٤مزم» ذم يقؾمػ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ًمثٌقهت٤م اإلؿم٤مرة: دمقيز قمغم اشمٗم٘مقا  اًمثالصم٦م أصح٤مسمٜم٤م أن ومٔمٝمر

 وىمد. رده٤م إمم وٓ إٟمٙم٤مره٤م، إمم ؾمٌٞمؾ ٓ ُمتٙمثرة، وـمرق ُمتٕمددة سمرواي٤مت وأصح٤مسمف

 .شذًمؽ ذم ظمالف ٓ إٟمف: »اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل طمتك اًمٕمٚمامء: ُمـ واطمد همػم سمف ىم٤مل

 - اًمٗمت٤موى أصح٤مب ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمثػم صٜمٞمع ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وإمم

ش اًمقًمقاجلٞم٦م»وش اًمِٖمٞم٤مصمٞم٦م»وش اًمَٕمّت٤مسمٞم٦م»وش اًمٙمؼمى اًمٌّزازي٦م»وش اخلالص٦م» يمّم٤مطم٥م

! اإلؿم٤مرة قمدم هق اعمخت٤مر أن ذيمروا طمٞم٨م - وهمػمه٤مش اًمٔمٝمػمي٦م»وش اعمُْٗمتِل قمٛمدة»و

 هذه قمـ أئٛمتٜم٤م ؾمٙمقُت  ذًمؽ قمغم محٚمٝمؿ واًمذي! ُمٙمروه٦م أهن٤م سمٕمْمٝمؿ ذيمر سمؾ

 ورد أنف وٓ ُمتٕمددة، سمرواي٤مت قمٜمٝمؿ صم٧ٌم ىمد أنف يٕمٚمٛمقا  ومل اًمرواي٦م، فم٤مهر ذم اعم٠ًمخ٦م

 .ُمتٙمثرة أطم٤مدي٨م ذم
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 قمـ صم٧ٌم ح٤م خم٤مًمٗم٤مً  يمقٟمف ُمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ىمقهلؿ قمغم آقمتامد ُمـ احلذر وم٤محلذر

 سم٤مًمٜمٗمل، اًمتٍميح أئٛمتٜم٤م قمـ صم٧ٌم ًمق سمؾ أجْم٤ًم، أئٛمتٜم٤م وقمـ سمؾ وأصح٤مسمف: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أطمؼ وأصح٤مسمف اًمرؾمقل وِمٕمؾ ًمٙم٤من اإلصم٤ٌمت: وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ وصم٧ٌم

 .!شأجْم٤ًم؟ أئٛمتٜم٤م سمف ىم٤مل وىمد ومٙمٞمػ سم٤مًم٘مٌقل: وأخزم
 ُمـ اًمٕمج٥م يمؾ وشمٕمج٥م ،ش0/38ش »اًمرقم٤مي٦م قمٛمدة» يمت٤مسمف ذم هذا ٟمحق ذيمر وىمد

 قمٚمٞمٝمؿ وزاد: »ىم٤مل صمؿ ويمراهتٝم٤م، اإلؿم٤مرة شمرك اظمت٤مروا اًمذيـ اعمذيمقريـ اعمِم٤ميخ

 طم٤مؿمٞم٦م ذم وىم٤ملش! اعمحرُم٤مت ُمـ ومٕمده٤م اًمٓمٜمٌقر: ذم ٟمٖمٛم٦مً ش ظُمالصتف» ذم اًمَٙمْٞمداين

 اعمردودة: اخلٌٞمث٦م إىمقال ُمـ اًم٘مقل هذاش: »40 صش »اًمٙمالم إُم٤مم قمغم اًمٖمامم همٞم٨م»

 ذم حمٛمد سمف سح يمام- اإلؿم٤مرة ؾمٜمٞم٦م ُمـ اًمثالصم٦م أئٛمتٜم٤م قمـ صم٧ٌم ح٤م عمخ٤مًمٗمتف

ـْ  واًمٕمج٥م. -شإُم٤مزم» ذم يقؾمػ وأبق ،شُمقـمئف» ـَ  مَجْعٍ  ُِم  أومتقا  يمٞمػ احلٜمٗمٞم٦م ُِم

 .!شاعمذه٥م؟ وإُم٤مم اًمنمع ص٤مطم٥م قمـ صمٌقهت٤م ُمع اإلؿم٤مرة سمٙمراه٦م
 ُمـ ُمٖمٚمؼ آضمتٝم٤مد سم٤مب سم٠من ي٘مقًمقن اعمٗمتلم ه١مٓء أن ذًمؽ ُمـ وأقمج٥م: ىمٚم٧م

 ٟمّمقص ومٞمٝم٤م ومٞمخ٤مًمٗمقن اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم جيتٝمدون هؿ صمؿ إرسمٕم٦م، اًم٘مرون سمٕمد

 اًمّمحٞمح٦مَ  وإطم٤مدي٨َم  واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م قمـ اعمروي٦مَ  وأصم٤مرَ  اعم٘مٚمَّديـ، أئٛمتٝمؿ

 ي٘مقًمقا  مل ومٚمٞمتٝمؿ سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ،ش اًمٜمص ُمٕمرض ذم اضمتٝم٤مد ٓ» أنف ُمع اعمرؾمٚملم: ؾمٞمد قمـ

 .اعمًتٕم٤من واهلل! قمٜمده وىمٗمقا  وًمٞمتٝمؿ! هذا ىمقهلؿ
 ُمـ وم٢مٟمف اعم٠ًمخ٦م: هذه طمقل ُمِم٤مخيل سمٕمض وسملم سمٞمٜمل سمح٨م ضمرى يم٤من وىمد

 إئٛم٦م أىمقال وقمغم إًمٞمٝم٤م، اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م قمغم اـمٚمع ىمد يمقٟمف رهمؿ سم٤معمٜمع اًم٘م٤مئٚملم

 .ذًمؽ ذم اًمقاردة
 ىمديٛم٦م إومم: سمحجتلم وم٤مطمت٩م! اًمّمالة؟ ذم أصٌٕمؽ شمرومع ٓ مل: ًمف وم٘مٚم٧م

 اًمًٙمقن قمغم ُمٌٜمٞم٦م اًمّمالة يمقن وهل- اًم٘م٤مري يمالم ذم ؾمٌ٘م٧م وىمد ُمٕمرووم٦م،

 .شم٘مدم سمام قمٜمٝم٤م وأضم٤مب واهلدوء،
 ُمثٚمؽ وهؾش ! اًمٜمص ُمع رأي وٓ اًمٜمٔمر، سمٓمؾ إثر: ضم٤مء إذا: »ًمف وم٘مٚم٧م أن٤م: أُم٤م

 احلريم٤مت ُمـ ذًمؽ ذم ٕن أؾمجد: وٓ اًمّمالة، ذم أريمع ٓ أن٤م: ي٘مقل ُمـ ُمثؾ إٓ
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 إٓ ذًمؽ قمغم دمٞمٌف ُم٤م ًمؽ وهؾ! ومٞمٝم٤م اًمًٙمقن أو اًمّمالة ُمع يتٗمؼ ٓ ُم٤م وآٟمت٘م٤مٓت

 احلريم٤مت هبذه أُمرٟم٤م اًمذي هق اًمّمالة ذم سم٤مًمًٙمقن أُمرٟم٤م اًمذي إن: شم٘مقل أن

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م▬ وآٟمت٘م٤مٓت،  اجلقاب ومٝمذا ،♂وَم٤مٟمتَُٝمقا  قَمٜمْفُ  هَن٤َميُمؿْ  َوَُم٤م وَمُخُذوهُ  اًمرَّ

سمٜم٤م هق  ىمد اًمٕمٚمامء يم٤من ح٤م: ىمقًمف ومٝمل إظمرى: طمجتف وأُم٤م! ومًٙم٧م. ويمٗمك ًمؽ ضمقا

. إظمرى إص٤مسمع ىمٌض ُمع اعمًٌح٦م يرومع: ي٘مقل ومٌٕمْمٝمؿ اًمرومع: صٗم٦م ذم اظمتٚمٗمقا 

 قمٜمد يرومٕمٝم٤م: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ. اعمًٌح٦م ويرومع إظمرى هذه يًٌط: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ

 .اإلصم٤ٌمت قمٜمد ويْمٕمٝم٤م اًمٜمٗمل
 ذم اًمٞمديـ ووع قمٜمد إص٤مسمع ي٘مٌض: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ. ذًمؽ يٕمٙمس وسمٕمض

ٌِّح٦م حيرك وسمٕمْمٝمؿ. اًمتٝمٚمٞمؾ قمٜمد ذًمؽ يٗمٕمؾ إٟمام وسمٕمْمٝمؿ. اًمتِمٝمد أول . اعمً

 ٟمٕمرف مل ٕنٜم٤م اًمًٜم٦م: هذه شمريمٜم٤م ذًمؽ: ذم اظمتٚمٗمقا  رأجٜم٤مهؿ ومٚمام. حيريمٝم٤م ٓ وسمٕمْمٝمؿ

! إٟمٙم٤مره أو ُمٓمٚم٘م٤مً  شمريُمفُ  ُم٤م رء صٗم٦م ذم آظمتالف ُمـ يٚمزم ٓ: ًمف وم٘مٚم٧م! صٗمتٝم٤م

 ومخذ! ُمذهٌؽ قمٚمامء طمتك اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ يمثػمة أؿمٞم٤مء شمؽمك أن ًمزُمؽ وإٓ:

 ي٘مقل ومٌٕمْمٝمؿ اًمّمالة: ذم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع ؾمٜمٞم٦م: ذًمؽ قمغم ُمث٤مًٓ 

 وأُم٤م. ُمذهٌؽ ذم هذا. سمٞمٜمٝمام اجلٛمع: وسمٕمْمٝمؿ. اًمقوع: وسمٕمْمٝمؿ. اًم٘مٌض اًمًٜم٦م سم٠من

. اًمنة ِت٧م يٙمقن اًمقوع سم٠من شم٘مقل ومٌٕمْمٝم٤م أؿمد: وم٤مخلالف إظمرى: اعمذاه٥م ذم

 ُمنموقمٞم٦م يرى ٓ ُم٤مًمٙم٤مً  اإلُم٤مم إن سمؾ. اًمّمدر قمغم: وسمٕمْمٝم٤م. ومقىمٝم٤م: وسمٕمْمٝم٤م

 ذم آظمتالوم٤مت هلذه اًمًٜم٦م هذه أن٧م شمؽمك ومٝمؾ :- قمٜمف رواي٦م ذم - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمقوع

 .ومٌٝم٧م! أجْم٤ًم؟ أصٚمٝم٤م وذم سمؾ يمٞمٗمٞمتٝم٤م:

 سمف شمٕم٤ممم اهلل أُمرٟم٤م ُم٤م إمم اًمرضمقع إٓ آظمتالوم٤مت هذه ُمـ يٜمجٞمؽ ٓ: ىمٚم٧م صمؿ

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢ِمن: ▬ىمقًمف ذم
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ   شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن َواًمرَّ

ِ
 َواًمٞمَْقمِ  سم٤ِمّللَّ

ـُ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  ًَ  ♂. شَم٠ْمِويالً  َوَأطْم

 ذم اًمٞمديـ ووع أُم٤م: اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء إمم حيت٤مج وإُمر وىمتئٍذ، ىمٚمتف ُم٤م هذا

 .حمٚمف ذم ذًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم ُم٤م سمٞم٤من ؾمٌؼ وم٘مد اًم٘مٞم٤مم:
 اًمًٜم٦م: ذم هل٤م أصؾ ٓ آظمتالوم٤مت شمٚمؽ أن وم٤مقمٚمؿ ومٞمٝم٤م: ٟمحـ اًمتل اعم٠ًمخ٦م وأُم٤م
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 اًم٘مٌض أُم٤م! واضمتٝم٤مد رأي جمرد وسمٕمْمٝم٤م جمٛمٚم٦م، رواي٤مت قمغم ُمداره سمٕمْمٝم٤م سمؾ

طم٦م اًمث٤مسم٧م هق وم٤مٕول واًمًٌط:  اًمزسمػم، اسمـ اهلل وقمٌد قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ذم سا

 .طمجر سمـ ووائؾ

 يذيمر مل أنف: إًمٞمف ذه٥م ُمـ وطمج٦م ُم٤م، طمدي٨م ذم سمف يٍمح ومٚمؿ اًمًٌط: وأُم٤م

 هذه ذم ه١مٓء أطم٤مدي٨م وم٢من سمٌمء: ًمٞمس وهذا أطم٤مديثٝمؿ، ذم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض اًم٘مٌض

 ذم يمام- اعمجٛمؾ قمغم ي٘ميض واعمٗمّمؾ ُمٗمّمٚم٦م، أوئلؽ وأطم٤مدي٨م جمٛمٚم٦م، اعم٠ًمخ٦م

 .-شم٘مرر إصقل
 حمض اضمتٝم٤مد ومٝمق وحيدده، يٕمٞمٜمف طمديث٤مً  ذًمؽ ذم ٟمجد ومٚمؿ اًمرومع: وىم٧م وأُم٤م

 .دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس

ٌِّح٦م ِترك ٓ أن اًمًٜم٦م أن قمغم سمٜم٤مء وهذا ًَ  قمٜمد إٓ آظمره إمم اًمتِمٝمد أول ُمـ اعمُ

 .-ؾمٞم٠ميت يمام- يمذًمؽ وًمٞمس. اًمتٝمٚمٞمؾ
 ُمـ أنف اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ وم٤مًمٔم٤مهر إظمرى: إص٤مسمع ىمٌض وىم٧م وأُم٤م

 اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف ووع ضمٚمس: إذا يم٤من: شم٘مقل ٕهن٤م اًمتِمٝمد: أول

 .يمٚمٝم٤م أص٤مسمٕمف وىمٌض
 .سمف إظمذ ومقضم٥م ُمٕم٤مرض: اًمٔم٤مهر هلذا وًمٞمس

 أثٌتف: ُمـ ُمع ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمذي وم٤مًمّمقاب اًمتحريؽ: اؾمتٛمرار ذم اظمتالومٝمؿ وأُم٤م

 .طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذم صم٤مسم٧م ٕنف
 .- ىمري٤ٌمً  سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام - صٗمتف ذم أجْم٤مً  اظمتٚمٗمقا  ًمٙمٜمٝمؿ

 ([3/838) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 التحؾقؼ و اإلصارة حال القشطك عذ اإلهبام وضع

 :036 ،035 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل
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 .شم٤مرة اًمقؾمٓمك إصٌٕمف قمغم إهب٤مُمف ويْمع يمٚمٝم٤م، اًمٞمٛمٜمك يمٗمف أص٤مسمع وي٘مٌض
 .طمٚم٘م٦م هبام حُيٚمؼ وشم٤مرة
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .اًمقؾمٓمك إصٌٕمف قمغم إهب٤مُمف ووع سم٢مصٌٕمف: أؿم٤مر إذا يم٤من و
 .شطمٚم٘م٦م هبام حيٚمِّؼ يم٤من» وشم٤مرة
 قمٙمس إومم: اًمّمٗم٦م دمقيزهؿ ُمع احلٜمٗمٞم٦م، قمٚمامؤٟم٤م اًمتحٚمٞمؼ صٗم٦م اظمت٤مر وىمد

 ٟمجٞمزه، وٟمحـ: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل وىمد -ؾمٌؼ يمام - اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ًمثٌقت اًمزسمػم: اسمـ طمدي٨م ذم رويٜم٤م ُم٤م صمؿ قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ذم رويٜم٤مه ُم٤م وٟمخت٤مر

 .شيُمَٚمٞم٥م اسمـ قم٤مصؿ قمغم اًمٗمْمؾ ذم ورضم٤مطمتٝمؿ رضم٤مًمف، وُمزي٦م إؾمٜم٤مده، وىمقة ظمؼممه٤م،

 ُمٜمٝمام سمٙمؾ اًمٕمٛمؾ يٜمٌٖمل ؾمٜم٦م ُمٜمٝمام يمؾ سمؾ اًمّمٗمتلم: سملم شمٗمْمٞمؾ ٓ أنف: واحلؼ

 .أطمٞم٤مٟم٤مً 
 يرضمح أن سمدون اًمّمٗمتلم ذيمر طمٞم٨م :شاعمّمكم ُمٜمٞم٦م» ؿم٤مرح ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد

 اًمتخٞمػم يٗمٞمد وهقش: »08» اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ إظمرى: قمغم إطمدامه٤م

 ُمًتحًـ: ومجع طمًـ، ىمقل وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمث٤مسمتلم اإلؿم٤مرة ٟمققمل سملم

 .شأطمرى سم٤مًمتحري وم٢مٟمف أظمرى: وسم٤مٔظمر ُمرة سم٠مطمدمه٤م ي٠ميت أن ًمٚم٤ًمًمؽ ومٞمٜمٌٖمل

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب هق وهذا
 سمـ ووائؾ قمٛمر اسمـ طمدي٨م أن إممش 0/92ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وذه٥م

 سُمٕمد: وومٞمف! اًمرواي٤مت سملم اجلٛمع ذًمؽ ذم حم٤موًٓ  واطمدة، صٗم٦م إمم ُم١مدامه٤م طُمْجر

 .أقمٚمؿ واهلل. سم٤مًمتحٚمٞمؼ قمٛمر اسمـ دون وائؾ ًمتٍميح
 ([3/851) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 التشفد يف اإلصبع رفع فضؾ

 قمغم أؿمد هلل: »وي٘مقل ،شهب٤م يدقمق حيريمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م: أصٌٕمف رومع إذا يم٤من و

 . اًم٤ًٌمسم٦م: يٕمٜملش. احلديد ُمـ اًمِمٞمٓم٤من
 ومٞمفش: »0/053ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم ىم٤مل :شهب٤م يدقمق: »وىمقًمف

 .شاًمّمالة آظمر ذم يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ

 ؾمٞم٠ميت يمام طمزم ٓسمـ ظمالوم٤مً  - اجلٛمٝمقر قمٜمد ينمع إٟمام اًمدقم٤مء ٕن وذًمؽ: ىمٚم٧م

 أن قمغم أجْم٤مً  دًمٞمؾ ذًمؽ ومٗمل اًمًٜم٦م، ذم صم٤مسم٧م هق يمام اًمًالم: يٚمٞمف اًمذي اًمتِمٝمد ذم -

 ُمذه٥م وهق ىمٌٚمف، اًمدقم٤مء ٕن اًمًالم: إمم ِتريٙمٝم٤م وذم اإلؿم٤مرة، ذم يًتٛمر أن اًمًٜم٦م

 ٟمٕمؿ:: »ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم سم٢مصٌٕمف اًمرضمؾ يِمػم هؾ: أمحد اإلُم٤مم وؾمئؾ وهمػمه، ُم٤مًمؽ

 ش. 81 صش »أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف» ذم ه٤مين اسمـ ذيمرهش. ؿمديداً 
 قمٛمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ أن يتٌلم وُمٜمف: ىمٚم٧م

 يٚمٞمؼ ٓ قم٨ٌم ذًمؽ أن يزقمٛمقن رضم٤مل اهلل ومٚمٞمتؼ اًمًٜم٦م: أئٛم٦م ُمـ وهمػمه أمحد هب٤م

 سمام شم٠مويٚمٝم٤م ذم ويتٙمٚمٗمقن سمثٌقهت٤م، قمٚمٛمٝمؿ ُمع حيريمقهن٤م ٓ ذًمؽ أضمؾ ُمـ ومٝمؿ سم٤مًمّمالة:

 سمٕمْمٝمؿ أن: اًمٖمرائ٥م وُمـ! ًمف إئٛم٦م ومٝمؿ وخي٤مًمػ اًمٕمريب، إؾمٚمقب قمٚمٞمف يدل ٓ

 أن سمحج٦م :- ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٤مً  ومٞمٝم٤م رأجف يم٤من وًمق - اعم٠ًمخ٦م هذه همػم ذم اإلُم٤مم قمـ يداومع

 اًمًٜم٦م هذه ومػمد هذا: يٜمًك صمؿ! اطمؽماُمف وقمدم ومٞمف اًمٓمٕمـ ُمٜمٝم٤م يٚمزم اإلُم٤مم ختٓمئ٦م

 أجْم٤مً  يّمٞم٥م هتٙمٛمف أن - يدري ٓ أو - يدري وهق هب٤م، سم٤مًمٕم٤مُمٚملم ويتٝمٙمؿ اًمث٤مسمت٦م،

! اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  هٜم٤م وهؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، قمٜمٝمؿ يداومع أن ومٞمٝمؿ قم٤مدشمف ُمـ اًمذيـ إئٛم٦م ه١مٓء

 هتٙمؿ هب٤م وم٤مًمتٝمٙمؿ هب٤م، ضم٤مءٟم٤م اًمذي هق ٕنف :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذات يّمٞم٥م سمف هتٙمٛمف إن سمؾ

ءُ  وَماَم ▬ سمف، َّٓ  ُِمٜمُٙمؿْ  َذًمَِؽ  َيْٗمَٕمُؾ  َُمـ ضَمَزا  !. ؟♂...إِ

 اعمخت٤مر اًمّمحٞمح إنش: »07ش »اًمٕم٤ٌمرة شمزيلم» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٠م

ٌّح٦م: يِمػم أنف أصح٤مسمٜم٤م مجٝمقر قمٜمد  اإلصم٤ٌمت، قمٜمد هل٤م واوٕم٤مً  اًمٜمٗمل قمٜمد هل٤م راومٕم٤مً  سم٤معمً

ُه: أُمر يقضمد ومل ظمالف، سمال اإلؿم٤مرة قمٜمد اًمٕم٘مد صم٧ٌم ٕنف ذًمؽ: قمغم يًتٛمر صمؿ ُ  ُيَٖمػمِّ
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 .شإًمٞمف وُمآخف أُمره آظمر إمم واؾمتّمح٤مسمف قمٚمٞمف، هق ُم٤م قمغم اًمٌمء إسم٘م٤مء وم٤مٕصؾ
 اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م اًمقوع أن قمغم ُمٌٜمل ٕنف اًمدًمٞمؾ: طمٞم٨م ُمـ صحٞمح همػم ومٙمالم

 .- ؾمٌؼ يمام - يمذًمؽ وًمٞمس اًمرومع، سمٕمد

 اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ىمد يم٤من إذا: ٟم٘مقل وم٢مٟم٤م قمٚمٞمف: ذيمره اًمذي إصؾ يٕمقد وقمٚمٞمف

 قمٚمٞمف، هق ُم٤م قمغم اًمٌمء إسم٘م٤مء وم٤مٕصؾ ذًمؽ: سمٕمد اًمقوع يرد مل صمؿ اًمرومع،

 إمم ُمرومققم٦م إصٌع إسم٘م٤مء ي٘متيض إصؾ ومٝمذا. إًمٞمف وُمآخف أُمره آظمر إمم واؾمتّمح٤مسمف

 اشمٗمؼ وىمد ومٙمٞمػ ًمذًمؽ: ُمٌٞمٜم٤مً  احلدي٨م ي٠مت مل ًمق ي٘م٤مل هذا. خيٗمك ٓ يمام اًمتِمٝمد آظمر

 وم٢مٟمف ٟمٔمر: صحتف ذم يم٤من وإن - آظمر طمديث٤مً  ذًمؽ ذم وضمدت وىمد! واًمٗمرع؟ إصؾ

 ـمريؼ ُمـش سمقٓق ـمٌع - 2/278» اًمؽمُمذي أظمرضمف ُم٤م: وهق ،- ُمٕمتؼم اًمِمقاهد ذم

 دظمٚم٧م: ىم٤مل ضمده قمـ أبٞمف قمـ اجلَْرُمل يُمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ أظمؼمين: َُمْٕمَدان سمـ اهلل قمٌد

 يده وووع اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يده ووع وىمد يّمكم، وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 ُم٘مٚم٥م ي٤م: »ي٘مقل وهق اًم٤ًٌمسم٦م: وسمًط أص٤مسمٕمف، وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك

 .شديٜمؽ قمغم ىمٚمٌل صم٧ٌم اًم٘مٚمقب،
، واًمٌٖمقي، يٕمغم، أبق رواه ويمذًمؽ  اسمـ قمـ واًمٓمؼمي واًم٤ٌمَوْردي، وُُمَٓملمِّ

ش. همري٥م: »اًمٌٖمقي صمؿ اًمؽمُمذي، وىم٤مل ،-ش 2/059ش »اإلص٤مسم٦م» ذم يمام - سمف ُمٕمدان

 قمـ أبٞمف قمـ يُمَٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ: ىم٤مل داود أب٤م أن إٓ ُمقصم٘مقن: رضم٤مًمف: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

 .شسمٌمء ًمٞمس: ضمده
 ًمٙمٜمف اًمدقم٤مء: طمتك اًمرومع اؾمتٛمرار إصم٤ٌمت ذم وائؾ طمدي٨م ُمثؾ احلدي٨م ومٝمذا

 ُمذه٥م هق يمام - أجْم٤مً  اًمتحريؽ اؾمتٛمرار يٗمٞمد هذا وم٢من وائؾ: طمدي٨م ُمـ أظمص

 .اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم طمج٦م وهق ،- وهمػمه ُم٤مًمؽ
 ش: 2/032» اًمٌٞمٝم٘مل وىمقل

 ومٞمٙمقن ِتريٙمٝم٤م: شمٙمرير ٓ هب٤م، اإلؿم٤مرة سم٤مًمتحريؽ اعمراد يٙمقن أن حيتٛمؾ»

وم٘م٤مً   .شأقمٚمؿ واهلل. اًمزسمػم اسمـ ًمرواي٦م ُمقا
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 اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م يم٤من ًمق ي٘م٤مل أن يّمح إٟمام آطمتامل هذا ٕن سم٘مقي: ًمٞمس

 ُمٕمٚمقل، هق سمؾ يمذًمؽ: ًمٞمس أنف ؾمٌؼ ومٞمام سمٞمٜم٤م وىمد صم٤مسمت٤ًم، صحٞمح٤مً  ًمٚمتحريؽ اًمٜم٤مذم

 إٓ آؾمتٛمرار يٗمٞمد اعمْم٤مرع اًمٗمٕمؾ أن قمٚمؿ وىمد ُمٕم٤مرض، سمدون وائؾ طمدي٨م ومٞمٌ٘مك

 .ومٚمٞمس ًمٞمس: وإذ ًم٘مريٜم٦م،
 أطمٞم٤مٟم٤ًم، ِتريٙمٝم٤م اًمًٜم٦م: ي٘م٤مل أن إومم ًمٙم٤من اًمزسمػم: اسمـ طمدي٨م صم٧ٌم ًمق أنف قمغم

 أومم وهذا. - أظمرى ُمقاوع ذم ذًمؽ ىمٚمٜم٤م يمام - سم٤محلديثلم قمٛمالً  أطمٞم٤مٟم٤ًم: ذًمؽ وشمرك

 وهق ُمث٧ٌم: وائؾ وطمدي٨م ٟم٤مٍف، اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م إن: »اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل ُمـ

 مل أنف اقمٚمؿ صمؿ سمجٞمد، وًمٞمس ،- صح ًمق - أظمر احلدي٨م رد ُمٜمف يٚمزم هذا وم٢منش ُم٘مدم

 يمٞمػ حيرك أن سم٤مخلٞم٤مر وم٤معمّمكم اًمتحريؽ، يمٞمٗمٞم٦م يٌلم - قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام - طمدي٨م أي يرد

 أىمرب ِتريٙم٤مً  ٕصٌٕمف ِتريٙمف يٙمقن أن - شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ - ٟمرى ًمٙمٜمٜم٤م يِم٤مء:

 .ومٞمٝم٤م واخلِمقع اًمّمالة هٞمئ٦م إمم يٙمقن ُم٤م
 ([3/852) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بعض عـ الدعاء يف باإلصبع اإلصارة الصحابة أخذ

 سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة: يٕمٜمل. سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ ي٠مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ويم٤من»

 .شاًمدقم٤مء ذم
 ([3/857) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 َجقًعا التشفديـ يف باإلصبع اإلصارة

 :040 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .شمِمٝمد يمؾ ذم يمٚمف هذا ويٗمٕمؾ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
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 .مجٞمٕم٤مً  اًمتِمٝمديـ ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 ([3/857) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 َجقًعا باإلصبعني اإلصارة عـ الـفل

 :041 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمٞمنى يده سم٢مصٌع يِمػم وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

دْ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل سم٠مصٌٕمٞمف، يدقمق رضمالً  ورأى دْ ] أطمِّ  وأؿم٤مر] ،[شأطمِّ

 .[شسم٤مًم٤ًٌمسم٦م

د»  َأِذْ : أي اًمتقطمٞمد: ُمـ سم٤مًمقطمدة، ًمٚمت٠ميمٞمد ويمرر. اعمِمددة احل٤مء سمٙمنش: أطمِّ

 .مهزة اًمقاو ىمٚم٧ٌم. وطمد: وأصٚمف. واطمد يدقمقه اًمذي ٕن واطمدة: سم٠مصٌع
 اًمِمٝم٤مدة: قمٜمد سم٤مًم٤ًٌمسمتلم اإلؿم٤مرة ُمـ اًمقوقء قم٘م٥م اًمٕم٤مُم٦م يٗمٕمٚمف ومام: ىمٚم٧م

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ! ▬ملسو هيلع هللا ىلص أُمره ظمالف ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ ٌَُٝمؿْ  َأن َأُْمِرهِ  قَم  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞم

 ♂. َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب 
 .هبديف واعمٝمتديـ ،ملسو هيلع هللا ىلص سمًٜمتف اعم٘متديـ ُمـ جيٕمٚمٜم٤م أن شمٕم٤ممم ٟم٠ًمخف

 ([3/857) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالشذوذ وائؾ حديث يف التحريؽ عذ حؽؿ مـ عذ الرد

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :وم٠مىمقل اعمقوقع هذا ذم ضمديدة وم٤مئدة هٜم٤م وأوٞمػ

 صدر اًمذي يمت٤مسمف ذم يذه٥م اًمٖمامري أمحد اًمِمٞمخ إظمػمة أوٟم٦م ذم رأج٧م ًم٘مد
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 - 036/  3 ومٞمف يذه٥مش اعمجتٝمد سمداي٦م» :شاًمٌداي٦م أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اهلداي٦م: »طمديث٤م

 ُمـ هق إٟمام. اًمتحريؽ اًمٚمٗمظ هذا أن ُمدقمٞم٤م هذا وائؾ طمدي٨م شمْمٕمٞمػ إمم 041

 !اًمتحريؽ دون وم٘مط اإلؿم٤مرة ومٞمف ذيمر أيمثرهؿ ٕن اًمرواة شمٍمف

 أطمد إمم ىمدم ـه 0418 ؾمٜم٦م إومم مج٤مدى أول ًمٚمٕمٛمرة إظمػمة ؾمٗمريت وذم

: سمٕمٜمقان اًمًقداٟمٞم٦مش آؾمتج٤مسم٦م جمٚم٦م» قمـ ُمّمقرة رؾم٤مًم٦م - ضمدة ذم وأن٤م - اًمٓمٚم٦ٌم

 اًمٞمامٟمٞملم اًمٓمٚم٦ٌم ٕطمدش اإلؿم٤مرة وصمٌقت اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ ؿمذوذ ذم اًمٌِم٤مرة»

 ختري٩م ذم سم٤مًمتقؾمع متٞمز ًمٙمٜمف ذيمره شم٘مدم ومٞمام اًمٖمامري ًمٚمِمٞمخ ُمقاومؼ اجلٛمٚم٦م ذم وهق

 يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ قمـ ومٞمٝم٤م اًمٙمثػمة واًمرواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ اإلؿم٤مرة أطم٤مدي٨م

 اعمٍمطم٦م قم٤مصؿ قمـ ىمداُم٦م سمـ زائدة رواي٦م وُمٜمٝم٤م ظم٤مص٦م وائؾ قمـ أبٞمف قمـ

ء سمٌٞم٤من ُم٘مروٟم٦م يمٚمٝم٤م خترجيٝم٤م ذم فم٤مهرا  ضمٝمدا أومرغ وىمد سم٤مًمتحريؽ  وصٗمح٤مت أضمزا

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد سم٤محلًٜمك واعمثقسم٦م إضمر ًمف يرضمك مم٤م ُمّم٤مدره٤م

 مم٤م سم٤مًمتحريؽ سم٤مًمتٍميح زائدة شمٗمرد أن - شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ - أرى أنٜمل إٓ

 .سمٞم٤مهن٤م أيت ًمألؾم٤ٌمب سم٤مًمِمذوذ روايتف قمغم احلٙمؿ يًقغ ٓ

 هب٤م يٕمٛمٚمقا  مل اًمذيـ ُمـ طمتك وىمٌقهل٤م سمّمحتٝم٤م سم٤مًمتًٚمٞمؿ هل٤م اًمٕمٚمامء شمٚم٘مل: أوٓ

 ذًمؽ ذم ؾمقاء وشمٗمًػمه٤م شم٠مويٚمٝم٤م قمغم مجٞمٕم٤م اشمٗم٘مقا  وم٢مهنؿ وهمػممه٤م واًمٜمقوي يم٤مًمٌٞمٝم٘مل

 ومرع اًمت٠مويؾ أن أطمد قمغم خيٗمك وًمٞمس سمف، ؾمٚمؿ ُمـ أو سم٤مًمتّمحٞمح سح ُمـ

 ِتريٙمٝم٤م دون هب٤م سم٤مإلؿم٤مرة اًمتحريؽ شم٠مويؾ اًمٌٞمٝم٘مل شمٙمٚمػ ح٤م ذًمؽ وًمقٓ اًمتّمحٞمح

 أن وسمخ٤مص٦م! اًمٞمامين إخ ومٕمؾ يمام سم٤مًمِمذوذ سم٢مقمالهل٤م ذًمؽ قمـ وٓؾمتٖمٜمك شم٘مدم يمام

 يرى سمٞمٜمام اًمتحريؽ سمٕمدم اعمٍمح اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م اًمت٠مويؾ قمغم محٚمف إٟمام اًمٌٞمٝم٘مل

 دون زائدة طمدي٨م ومٌ٘مل سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام احلؼ وهق ؿم٤مذ اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م أن اًمٞمامين

 .قمٜمٝم٤م اجلقاب وي٠ميت اإلؿم٤مرة قمغم اعم٘متٍمة اًمرواي٤مت ؾمقى ُمٕم٤مرض

 ذم ُمٕمٝمقد هق ح٤م اًمتحريؽ ٟمٗمل ذم ٟمّم٤م ًمٞم٧ًم اًمرواي٤مت شمٚمؽ ذم اإلؿم٤مرة: صم٤مٟمٞم٤م

 أؿم٤مر ًمق يمٛمثؾ إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم اًمتحريؽ ُمٕمٝم٤م ي٘مؽمن ىمد أنف اًمٚمٖمقي آؾمتٕمامل

 ومال اضمٚمًقا  أن ًمف ىم٤مُمقا  ٟم٤مس إمم أؿم٤مر أو إزم اىمؽمب أن قمٜمف سمٕمٞمد آظمر إمم ؿمخص
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 ًمٚم٘م٤مرئ ٟم٘مدُمف ُمث٤مل ظمػم وم٢من سمٕمٞمدا ٟمذه٥م وُم٤مًمٜم٤م! يده حيرك مل أنف ذًمؽ ُمـ يٗمٝمؿ أطمد

 وم٠مؿم٤مر ىم٤مقمد وهق ىمٞم٤مُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٗمف اًمّمح٤مسم٦م صالة ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 أن ُمٜمف يٗمٝمؿ ًم٥م ذي ويمؾ 009/  2ش اإلرواء. »قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. اضمٚمًقا  أن إًمٞمٝمؿ

 إنّم٤مر قمغم اًمًالم رده ذم  اًمِم٠من هق ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يده رومٕمف سمٛمجرد شمٙمـ مل هذه إؿم٤مرشمف

 شمٚمؽ ُمـ ٟمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل ٓ وم٢مذن سم٤مًمتحريؽ ُم٘مروٟم٦م يم٤مٟم٧م إهن٤م سمؾ يّمكم، وهق

وم٘م٦م شمٙمقن ىمد سمؾ اًمتحريؽ ًمرواي٦م خم٤مًمٗم٦م أهن٤م اًمرواي٤مت  هذا أن اقمت٘م٤مدي وذم. هل٤م ُمقا

 ي٘مؾ ومل شم٠موًمف ًمٙمٜمف سمّمحتف ؾمٚمؿ ُمـ أو سمف وقمٛمؾ احلدي٨م صحح ُمـ ُمٚمحظ هق

 .سمِمذوذه

 ظمٓم٦ٌم ذم اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف يِمػم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح أنف ذًمؽ ي١ميمد مم٤م وإن

 أن ُمٜمف اعمت٤ٌمدر وُمـ 77/  3ش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه يمام اجلٛمٕم٦م

 ويِمٝمد ِتريؽ دون اإلؿم٤مرة جمرد وًمٞمس ًمٚمتقطمٞمد إؿم٤مرة حيريمٝم٤م يم٤من أنف اعم٘مّمقد

 سمـ ؾمٝمؾ قمـ وٕمػ ومٞمف سمًٜمد 350/  2ش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواي٦م ًمذًمؽ

 ش.حيريمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف وأؿم٤مر: »سمٚمٗمظ قمامرة طمدي٨م ٟمحق ؾمٕمد

 قمٜمد اعمٜمؼم قمغم سم٤مًم٤ًٌمسم٦م اخل٤مـم٥م إؿم٤مرة سم٤مب: »سم٘مقًمف ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف وشمرضمؿ

 ش.هب٤م اإلؿم٤مرة قمٜمد إي٤مه٤م وِتريٙمف اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء

 شم٘مدم يمام جي٤مُمٕمٝم٤م ىمد سمؾ ِتريٙمٝم٤م يٜم٤مذم ٓ سم٤معمًٌح٦م اإلؿم٤مرة أن: واخلالص٦م

 .ووم٘مٝم٤م ًمٖم٦م ؾمٚمٞمؿ همػم سمٞمٜمٝمام اخلالف ومٜمّم٥م

 ذم وم٘م٤مل اًمتحريؽ شمٜمٗمل اإلؿم٤مرة سم٠من ضمزُمف ذم اًمٞمامين إخ ظمٓم٠م شمٕمٚمؿ ذًمؽ وُمـ

 ش.اًم٤ًٌمسم٦م يٕمٜمل احلديد ُمـ اًمِمٞمٓم٤من قمغم أؿمد هلل: »قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 اسمـ أم احلدي٨م سمٛمٕمٜمك أدرى أنحـ: أىمقل سمؾ ِتريؽ ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م هذا»

 ش.اًمتحريؽ ٓ سم٤مإلؿم٤مرة قمٛمر اسمـ صالة ٟم٤مومع وصػ وم٘مد قمٛمر؟

 احلؼ هق  هذا حمتٛمؾ ويمالمه٤م أجْم٤م قمٙمًف وٓ ِتريؽ ومٞمف ًمٞمس ٟمٕمؿ: وم٠مىمقل

 ٟمٕمؿ. ىمدُمٜم٤م يمام ُمٕمٜم٤م وهق دًمٞمؾ إمم سمح٤مضم٦م أطمدمه٤م قمغم ومحٛمٚمف. اإلٟمّم٤مف حي٥م واهلل

 !وهٞمٝم٤مت ًم٘مقًمف ُمرضمحٝم٤م ًمٙم٤من إصٌٕمف حيرك مل أنف قمٛمر اسمـ قمـ ساطم٦م ضم٤مء ًمق
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 اًمتحريؽ سمٕمدم اًمتٍميح همػمه أو قمٛمر اسمـ قمـ صح أنف اومؽماض وقمغم: صم٤مًمث٤م

 اًمّمٜمٕم٤مين اظمتٞم٤مر هق يمام وقمدُمف اًمتحريؽ: إُمريـ سمجقاز احل٤مًم٦م هذه ذم ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م

 ًمٚم٘م٤مقمدة اًمتحريؽ قمٜمدي إرضمح يم٤من وإن 290 - 291/  0ش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم

 ذم ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤من قمٜمف اهلل ريض وائال وٕنش اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم: »اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 :ىم٤مل وم٘مد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص ضمٚمقؾمف يمٞمٗمٞم٦م وٓؾمٞمام ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف صٗم٦م ٟم٘مؾ

 صمؿ: »ىم٤مل صمؿ. احلدي٨م. ..ش يّمكم؟ يمٞمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم ٕنٔمرن: ىمٚم٧م»

 وضمٕمؾ اًمٞمنى وريمٌتف ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف ومقوع اًمٞمنى رضمٚمف وم٤مومؽمش ىمٕمد

 صمؿ طمٚم٘م٦م ومحٚمؼ أص٤مسمٕمف ُمـ[ اصمٜمتلم] ىمٌض صمؿ اًمٞمٛمٜمك ومخذه قمغم إجٛمـ ُمروم٘مف طمد

جتف إصٌٕمف رومع  قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤مس ومرأج٧م سمرد ومٞمف زُم٤من ذم ضمئ٧م صمؿ. هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م ومرأ

 ش.اًمؼمد ُمـ اًمثٞم٤مب ِت٧م ُمـ أجدُّيؿ ِترك اًمثٞم٤مب

 .شم٘مدم يمامش اإلرواء» ذم وهق وهمػمه أمحد رواه

 مل ُم٤م ومٞمف ومذيمر ملسو هيلع هللا ىلص ًمتِمٝمده اًمدىمٞمؼ اًمقصػ هبذا قمٜمف اهلل ريض وائؾ شمٗمرد وم٘مد

 :وهق اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه يذيمره

 .اًمٗمخذ قمغم اعمرومؼ ُمٙم٤من :أوٓ

 .واإلهب٤مم سم٤مًمقؾمٓمك واًمتحٚمٞمؼ إصٌٕمٞمف ىمٌض :ثاكقا

 .وِتريٙمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م رومع :ثالثا

ر :رابعا  . اًمدقم٤مء آظمر إمم سم٤مًمتحريؽ آؾمتٛمرا

 .آٟمت٘م٤مٓت ذم اًمثٞم٤مب ِت٧م إجدي رومع :خامسا

 دون سمف ىمداُم٦م سمـ زائدة ًمتٗمرد ومٞمٝم٤م اعمذيمقر اًمتحريؽ رد اجلكم اخلٓم٠م ومٛمـ: أىمقل

 :ُٕمريـ وذًمؽ يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ أصح٤مب ؾم٤مئر

 .شم٘مدم يمام اًمتحريؽ شمٜم٤مذم ٓ وهل اإلؿم٤مرة رووا أهنؿ: إول

 قمغم إمج٤مقمٝمؿ ُمع إئٛم٦م وم٢من ؿمٞمقظمف قمـ روايتف ذم شمثٌتف وؿمدة زائدة صم٘م٦م: إظمر



 437437 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م 

 يم٤من: »341/  6ش اًمث٘م٤مت» ذم ومٞمف طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل وم٘مد سمف اًمِمٞمخلم واطمتج٤مج شمقصمٞم٘مف

 حيدث ٓ ويم٤من ُمرات صمالث يًٛمٕمف طمتك اًمًامع يٕمد ٓ ويم٤من اعمت٘مٜملم احلٗم٤مظ ُمـ

 [ش.اًمًٜم٦م] أهؾ ُمـ أنف قمدل قمٜمف يِمٝمد طمتك أطمدا

 ش.إئٛم٦م إث٤ٌمت ُمـ: »اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل

 .اًمتقومٞمؼ وزم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل

 ([208) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 التشفد يف اإلصبع حـل مرشوعقة عدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

. .. اًمّمالة ذم ىم٤مقمد وهق اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل اخلزاقمل ٟمٛمػم ومٕمـ: »ىمقًمف

 واًمٜم٤ًمئل داود وأبق أمحد رواه. يدقمق وهق ؿمٞمئ٤م طمٜم٤مه٤م وىمد اًم٤ًٌمسم٦م إصٌٕمف راومٕم٤م

 ش.ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف واسمـ

 ومٞمف ىم٤مل وىمد اخلزاقمل ٟمٛمػم سمـ ُم٤مًمؽ ومٞمف ٕن اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ هق سمؾ يمال: ىمٚم٧م

 :واًمذهٌل اًم٘مٓم٤من اسمـ

 إممش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وأؿم٤مرش. همػمه أبٞمف قمـ روى وٓ ُم٤مًمؽ طم٤مل يٕمرف ٓ»

 . احلدي٨م ًملم أنف

 وٕمٗمف صمٌقت سمٕمد سمف اًمٕمٛمؾ ينمع ومال احلدي٨م هذا ذم إٓ إصٌع طمٜمل أضمد ومل

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([222) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 التشفد يف يؽقن وحتريؽف باإلصبع اإلصارة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 . ..ش.احلٜمٗمٞم٦م وقمٜمد واطمدة ُمرة سم٤مإلصٌع يِمػم أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م ورأى: »ىمقًمف

 وأىمرهب٤م اًمًٜم٦م ذم ُمٜمٝم٤م ًمٌمء أصؾ ٓ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتحديدات هذه: ىمٚم٧م

 ًمٞمس أنف ويٌدو اجلالًم٦م ذيمر قمٜمد اًمتحريؽ ىمٞمدوا أهنؿ ًمقٓ احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م ًمٚمّمقاب

 يِمػم هؾ: ؾمئؾ اإلُم٤مم أن 81 صش ُم٤ًمئٚمف» ذم ه٤مٟمئ اسمـ ذيمر وم٘مد ٟمٗمًف أمحد ُمـ

 .ؿمديدا ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم سم٢مصٌٕمف اًمرضمؾ

 أي دون اًمتِمٝمد آظمر إمم اًمتحريؽ ذم آؾمتٛمرار اعمت٘مدم وائؾ طمدي٨م وفم٤مهر

 صٗم٦م أو ىمٞمد

 .053/  0ش اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي هذا ٟمحق إمم أؿم٤مر وىمد

 ([223) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 قدامة؟ بـ زائدة بف تػرد هؾ التشفد يف اإلصبع حتريؽ

 ...ىمداُم٦م؟ سمـ زائدة سمف شمٗمرد هؾ إصٌع، ِتريؽ طمدي٨م :مداخؾة

 :سمجقاسملم ؾم٤مسم٘م٦م ضمٚم٦ًم ذم قمٜمف أضمٌٜم٤م ٟمٕمؿ،: الشقخ

 ُمـ أيمثر قمٜمف سمروايتف واقمتداد سمِمٞمخف صٚم٦م ًمف هٜم٤م اعمخ٤مًمػ أن: إول اجلقاب

 وًمٕمٚمٝمؿ صم٧ٌم صم٘م٦م سم٠منف شمرمجتف ذم ىم٤مًمقا  طمٞم٨م ظم٤مًمٗمقه، اًمذيـ اًمرواة أوئلؽ ُمـ راو يمؾ

 إذا مم٤م أيمثر ؿم٠منف ُمـ يرومع اًمقصػ هذا ومٝمٜم٤م اًمٙمٌػم، قم٤مصؿ قمـ روايتف سم٤مًمذيمر ظمّمقا 

 .اًم٤ًمسمؼ اًمتٕمريػ يٜمٓمٌؼ ومٝمٜم٤م أظمرون، اًمث٘م٤مت وظم٤مًمٗمف صم٘م٦م ومالن: ىمٞمؾ

 مل سمٌمء ضم٤مء أنف سمحٞم٨م ضمذري٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٞم٧ًم هٜم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م أن: اًمث٤مين اجلقاب

 .اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل ظمالف سمف أوئلؽ ي٠مت

 يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء اًمذي اًمِم٤مذ احلدي٨م أُمثٚم٦م ُمـ أن ُمٕمل شمذيمرون ًمٕمٚمٙمؿ

 ومرض: قمٛمر اسمـ سمحدي٨م ضم٤مء يمثػم، ٓسمـ احلدي٨م قمٚمقم اظمتّم٤مر: ُمٜمف اعمّمٓمٚمح

 ومردت اعمًٚمٛملم، ُمـ زي٤مدة.. اعمًٚمٛملم ُمـ.. يمؾ قمـ اًمٗمٓمر صدىم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
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 هذا سم٠من اًمّمحٞمح اًمرد ضم٤مء صمؿ ُم٤مًمؽ، هب٤م شمٗمرد ٕنف اعمت٘مدُملم: سمٕمض ُمـ اًمزي٤مدة هذه

 اًمث٘م٤مت، ُمـ يمثػم ُمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم اًمزي٤مدة هذه قمغم شمقسمع سمؾ صحٞمًح٤م ًمٞمس اًمتٗمرد

 ذم هٜم٤م أُم٤م صم٘م٤مت، قمغم صم٘م٤مت زي٤مدة أو صم٘م٦م، قمغم صم٘م٦م زي٤مدة هل اعمًٚمٛملم، ُمـ: ومزي٤مدة

 ذم وم٤مإلؿم٤مرة أؿم٤مر،: ىم٤مًمقا  أوئلؽ حيريمٝم٤م، رأجتف: ىم٤مل هق زاده؟ اًمذي ُم٤م اًمتحريؽ،

 يذيمروا مل أو حيريمٝم٤م مل: ىم٤مًمقا  ًمق حيريمٝم٤م، مل: أوئلؽ ىم٤مل ًمق يمام ًمٞمس اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

 اًمث٘م٤مت أوئلؽ ًمٙمـ اًمث٘م٤مت، أوئلؽ قمـ هذا ؿمذ: ي٘م٤مل طمٞمٜمذاك ُمٓمٚمً٘م٤م اإلؿم٤مرة

 هل وإٟمام سم٤مًمتحريؽ سحي٦م ًمٞم٧ًم اإلؿم٤مرة ًمٙمـ اإلؿم٤مرة رواي٦م ذم اًمث٘م٦م هذا واوم٘مقا 

 أظمر يٜم٤مدي رضماًل  رأج٧م وىمد ىمٚم٧م إذا ٕنؽ هٙمذا: واإلؿم٤مرة هٙمذا اإلؿم٤مرة ِتتٛمؾ

: وم٢مًذا أص٤مسمٕمف، طمرك أو يمٗمف طمرك أنف يٜم٤مذم ٓ ومٝمذا يمٗمف أو سمٞمده أؿم٤مر: شم٘مقل سمٕمٞمد، ُمـ

 أن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٕنٜم٤م اًمث٘م٤مت: خي٤مًمػ مل حيريمٝم٤م،: يمٚمٛم٦م ذيمر اًمذي اًمث٘م٦م هذا

 طمدي٨م إٟمف: ٟم٘مقل يمٜم٤م يمذًمؽ يم٤من ًمق ِتريؽ، سمٖمػم إؿم٤مرة أؿم٤مر يٕمٜمقن اًمث٘م٤مت أوئلؽ

 .ؿم٤مذ

 اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمٚمقس يروي اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م داود أيب ؾمٜمـ ذم يقضمد

 وٟمٗمك اإلؿم٤مرة أث٧ٌم ُم٤مٟمٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م رواي٦م حيريمٝم٤م، وٓ سم٢مصٌٕمف يِمػم رآه ضمٚمس ح٤م وأنف

ًٓ  ًمٙم٤من يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م ذم إُمر يمذًمؽ يم٤من ًمق هذا اًمتحريؽ،  أجًْم٤م ُمث٤م

 ذم واًم٥ًٌم اعمٜمٙمر هق سمؾ اًمِم٤مذ، هق داود أيب ذم هذا اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م ًمٙمـ ضمٞمًدا

 قمٌد سمـ قم٤مُمر قمـ اعمدين، قمجالن سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ ُمروي احلدي٨م هذا أن ذًمؽ

 أن شمٕمٚمٛمقن قمجالن سمـ حمٛمد اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى أنف أبٞمف، قمـ اًمزسمػم اسمـ اهلل

 أن أن ي٠ميت وهٜم٤م احلدي٨م، طمًـ أنف اًمٕمٚمامء رأي قمٚمٞمف اؾمت٘مر اًمذي وأن يمالًُم٤م ومٞمف

 ذم وىمع اًمذي وهذا ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ٕدٟمك خلٚمخٚم٦م ُمٕمرض ومحديثف طمًٜم٤ًم طمديثف يم٤من ُمـ

 سمـ حمٛمد هق..ؿمخص رواي٦م ُمـ داود أيب ؾمٜمـ ذم وم٤محلدي٨م احلدي٨م، هذا ظمّمقص

: وم٘مط حيريمٝم٤م، ٓ: سمدون قمجالن اسمـ قمـ احلدي٨م ورووا صم٘م٤مت رواة ضم٤مء صمؿ قمجالن

 إول ًمٚمراوي سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿم٤مًذا احلدي٨م هذا ص٤مر حيريمٝم٤م، وٓ: يذيمر ومل هب٤م يِمػم رأجتف

 احلدي٨م رووا اًمذيـ اجلامقم٦م قمـ ؿمذ ومٝمق صم٘م٦م، وهق يمٕم٥م سمـ زي٤مد أنف فمٜمٜمف اًمذي

 .آظمره إمم قمجالن سمـ حمٛمد قمـ يمٚمٝمؿ
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 ٓ قمجالن سمـ حمٛمد حيريمٝم٤م، وٓ: زي٤مدة روى اًمذي اًمث٘م٦م هذا: أىمقل ؿمخّمًٞم٤م أن٤م

 اسمـ قمغم أظمٓم٠م أنف ُمٕمٜم٤مه ذًمؽ ٟم٘مقل طمٞمٜمام ٕنٜم٤م اجلامقم٦م: قمـ ؿمذ: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع

 يم٤من ًمق ومٞمام ي٘م٤مل هذا أظمريـ، اًمث٘م٤مت رواي٦م سمدًمٞمؾ ي٘مٚمف مل ُم٤م قمٚمٞمف زاد وأنف قمجالن

 أن٤م: يٕمٜمل وهذا أتّمقر وم٠من٤م دوٟمف وهق أُم٤م قمٜمف، اًمراوي ُمثؾ اًمث٘م٦م ذم قمجالن سمـ حمٛمد

 اًمراوي هذا ُمثؾ قمغم زاد سم٠منف اًمث٘م٦م ٟمتٝمؿ ٓ اًمّمقرة هذه سمٛمثؾ سمف ُم٘متٜمع مت٤مًُم٤م سمف ُمتِمٌع

 ٓ: زي٤مدة سمدون اًمّمح٦م قمغم رواي٦م ذم روى شم٤مرة هق أنف ٟمٗمًف اًمراوي ٟمتٝمؿ وإٟمام

 اًمراوي هذا ُمـ؟ ُمٜمف اًمت٘مٓمٝم٤م اًمزي٤مدة، هذه زاد وٕمًٗم٤م طمٗمٔمف ذم ٕن وشم٤مرة حيريمٝم٤م،

 .واطمدة هذه اجل٤مدة، قمغم ُمٜمف احلدي٨م ؾمٛمٕمقا  وأوئلؽ اًمث٘م٦م،

 دون احلدي٨م أصؾ رواي٦م ذم شمقسمع قمجالن سمـ حمٛمد أن: أهؿ وهل وإظمرى

 .قمجالن اسمـ ُمـ ُمـ؟ ُمـ اخلٓم٠م: وم٢مًذا اًمزي٤مدة، هذه

: زي٤مدة ذم يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م ذيمر ح٤م اهلل رمحف اًمٌٞمٝم٘مل أن: أىمقل وهلذا

 ىم٤مل حيريمٝم٤م، وٓ: اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م ىمٌٞمؾ أو طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد ذيمره حيريمٝم٤م، رأجتف

 سمـ قم٤مصؿ رواي٦م ُم٘مّمقد وًمٕمؾ: ىم٤مل اًمؽمضمل، سمٚمٗمٔم٦م اًمروايتلم سملم اجلٛمع ؾمٌٞمؾ ذم

 .حيريمٝم٤م ٓ يم٤من أنف اًمزسمػم اسمـ سمرواي٦م هب٤م، يِمػم: يٕمٜمل حيريمٝم٤م، أنف يمٚمٞم٥م

 طمديثًٞم٤م: مجًٕم٤م يٙمقن أن ُمـ يٙمقن ُم٤م أيمثر وم٘مٝمل مجع هق اجلٛمع هذا أن رأج٧م وم٠من٤م

 طمجر اسمـ ىم٤مل يمام ىمقيت٤من اعمختٚمٗمت٤من اًمروايت٤من يم٤من إذا إًمٞمف يّم٤مر إٟمام اجلٛمع هذا ٕن

 اعم٘مٌقل ىمًؿ ُمـ طمديث٤من ضم٤مء إذا احلدي٨م أن: اًمٜمخ٦ٌم ذح: يمت٤مسمف ذم رمحف اًمٕمً٘مالين

 ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اقمتؼم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ مل وم٢من اًمتقومٞمؼ، ُمـ سمٓمريؼ سمٞمٜمٝمام وومؼ ُمتٕم٤مرولم

 ُمثاًل  ىمٞمؾ اًمؽمضمٞمح، إمم صػم وُمٜمًقخ ٟم٤مؾمخ إلصم٤ٌمت جم٤مل هٜم٤مك يٙمـ مل إذا اعمٜمًقخ،

 يٛمٙمـ مل وإذا آظمره، إمم... احلًـ قمغم اًمّمحٞمح ومٞم٘مدم طمًـ وهذا صحٞمح هذا

 .قم٤معمف إمم إُمر[ وُويمَِؾ ] ومٞمٝمام شمقىمػ احلديثلم ىمقة وشم٤ًموت اًمؽمضمٞمح

 إصم٤ٌمت وسملم ٟمٗمٞمف سملم اًمتقومٞمؼ ٟمح٤مول ومٙمٞمػ ومٞمف ُم٤م قمرومٜم٤م قمجالن اسمـ طمدي٨م

ًٓ  وضمد ًمق اهلل رمحف اًمٌٞمٝم٘مل: أي هق اًمث٘م٦م،  حيريمٝم٤م رأجتف: اًمرواي٦م هذه إلقمالل جم٤م

 اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا سملم اجلٛمع قمـ أن٤م يٖمٜمٞمٜمل يمام اجلٛمع، قمـ ذًمؽ ٕهمٜم٤مه سم٤مًمِمذوذ
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 شمٗمرد ُمٜمٙمرة، ٟم٘مؾ مل إن ؿم٤مذة زي٤مدة ٕهن٤م حيريمٝم٤م: ٓ: زي٤مدة ذم اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م وسملم

 ؿمٞمخف قمـ احلدي٨م أصؾ رواي٦م قمغم شم٤مسمٕمقه اًمذيـ اًمث٘م٤مت ؾم٤مئر دون قمجالن اسمـ هب٤م

 يمام أجًْم٤م وًمٕمٚمف صحٞمح٦م، وسمٓمرق ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمزي٤مدة سمدون واحلدي٨م قم٤مُمر

 قمـ اًمث٘م٤مت سمٕمض رواي٦م ُمـ احلدي٨م روى: ُمتٞم٘مٜم٤ًم ًم٧ًم ٕين ًمٕمؾ: أىمقل.. قم٤مدشمف هل

 .اًمزي٤مدة سمدون قمجالن اسمـ

 ُمٕم٤مرض أي دون يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م ومٞمٌ٘مك ؿم٤مذة، اًمزي٤مدة هذه: وم٢مًذا

 .اًمِم٤مذ ىمًؿ ُمـ سم٠منف: ٟم٘مقل أن يْمٓمرٟم٤م

 (11:15:46( /5) ـه0418 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات) 

 التشفد يف التحريؽ يف قدامة بـ زائدة زيادة صحة

 ومل اًمراوي، ُمـ ُم٘مٌقًم٦م زي٤مدة أهن٤م اًمتحريؽ طمدي٨م ذم رضمحتؿ يمٞمػ: السائؾ

حقا   ًمٚمزائد؟ اعمخ٤مًمٗملم يمثرة رهمؿ ؿم٤مذة، أهن٤م شُمرضمِّ

 . اعمخ٤مًمٗمقن هؿ خم٤مًمٗمقن، أوئلؽ: ي٘مقًمقن اًمذيـ خم٤مًمٗملم، ًمٞمًقا : الشقخ

ح اًمذي ظم٤مًمٗمقا  سم٠مهنؿ اًمٜم٤مىمؾ أو اًم٘م٤مئؾ طمٙمك اًمذيـ  شمٙمقن إٟمام سم٤مًمتحريؽ، َسَّ

: ي٘م٤مل طمٞمٜمذاك واطمد واحلدي٨م حيريمٝم٤م مل: ىم٤مًمقا  ًمق ومٞمام اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م

 روى اًمذي احلدي٨م هذا ذم اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمثؾ يقضمد ٓ ًمٙمـ اًمث٘م٤مت، ظم٤مًمٗمف واهلل

 أؿم٤مر، أنف وهل اًمتحريؽ، ذم سحي٦م ًمٞم٧ًم ًمٗمٔم٦م يقضمد وإٟمام اًمتحريؽ، اًمث٘م٦م

 ومٞمف، ٟمحـ ُم٤م قمغم ٟمٓمٌ٘مٝم٤م سمٕمديـ ًمٖم٦مً  ٟمتٙمٚمؿ أن ٓ، أبدًا، اًمتحريؽ شُمٜم٤مذم ٓ واإلؿم٤مرة

 ىمقًمف، ذم ص٤مدق ومٝمق إزم شمٕم٤مل أن سمٕمٞمد ُمـ ص٤مطمٌف إمم يِمػم ومالٟم٤مً  رأج٧م: رضمؾ ىم٤مل ًمق

 هذا ي٘م٤مل ٓ يده، وطمرك ص٤مطم٦ٌم إمم وم٠مؿم٤مر اًم٘مّم٦م ٟمٗمس ًمف آظمر ُمتحدث ضم٤مء ًمق

 شمتْمٛمـ اًمٚمٗمٔم٦م هذه أن ممٙمـ اإلؿم٤مرة، ًمٗمٔم٦م اًمٚمٗمٔم٦م ذيمر إول ًمألول، خم٤مًمػ

ّٓ  وممٙمـ اًمتحريؽ،  سم٢مصٌٕمف، أؿم٤مر ي٘مقل اًمث٘م٦م رواي٦م ضم٤مءت ومٚمام اًمتحريؽ، شمتْمٛمـ أ

جتف  أووح: يٕمٜمل احلروف، قمغم اًمٜم٘م٤مط َوْوع: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام هذا هب٤م، يده حيرك ومرأ
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 ومٞمام هق اًمتحريؽ روى اًمذي أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا اإلؿم٤مرة، ُمـ اعم٘مّمقد

 قمـ يرويف وقم٤مصؿ يُمٚمٞم٥م، سمـ قم٤مصؿ ؿمٞمخف قمـ ذًمؽ ويروي ىمداُم٦م، اسمـ زائدة أذيمر

 .اًمٞمامين طُمْجر سمـ وائؾ اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب قمـ يرويف ويُمٚمٞم٥م يُمٚمٞم٥م، أبٞمف

 قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤من أنف ومٞمٝم٤م يذيمرون ٟمجدهؿ شمرمجتف ٟمدرس طمٞمٜمام ىمداُم٦م اسمـ زائدة

 .وائؾ قمـ أبٞمف، قمـ يمٚمٞم٥م، سمـ قم٤مصؿ طمدي٨م وطمٗمظ وٌط ذم ظم٤مص٦م

 اًمرواي٦م ًمتٚمؽ خم٤مًمٗم٦م أو خم٤مًمٗم٦م، ٟمٕمتؼمه٤م ومل اًمزي٤مدة، هبذه أظمذٟم٤م وذاك ومٚمٝمذا

 .اًمتحريؽ شمٍمح ومل اإلؿم٤مرة ذيمر قمغم اىمتٍمت اًمتل إظمرى

 (  11: 56: 04/ 785/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 57: 55/ 785/واًمٜمقر اهلدى) 

 صاذة؟ اإلصبع حتريؽ يف قدامة بـ زائدة زيادة هؾ

 ـمريؼ ُمـ إصٌع ِتريؽ ذم طمجر اسمـ وائؾ طمدي٨م ذم: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ادؾؼل

 اصمٜمل ُمـ أو ـمري٘م٤مً  قمنم اصمٜمل ُمـ احلدي٨م ورد إذ زائدة: هب٤م شمٗمرد اًمزي٤مدة ومٝمذه زائدة

 اًمث٘م٦م؟ زي٤مدة أهن٤م أم خم٤مًمٗم٦م، اًمزي٤مدة هذه ومٝمؾ اًمزي٤مدة، هذه ومٞمٝم٤م شُمْذيَمر مل ـمري٘م٤مً  قمنم

 اًم١ًمال، هذا ُمثؾ قمـ اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء اح٤موٞم٦م اًمًٗمرة ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م: الشقخ

 رواي٦م وسملم سمٞمٜمف خم٤مًمٗم٦م وٓ صحٞمح، طمدي٨م هق زائدة طمدي٨م أن: واجلقاب

 .زائدة سمف ضم٤مء ُم٤م ٟمٗمقا  ُم٤م أظمريـ ٕن أظمريـ:

 . سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذيمرٟم٤م يمام اًمتحريؽ يٜم٤مذم ٓ واًمرومع سم٤مًمرومع، ىم٤مًمقا  وإٟمام

 ( 11: 50: 58/ 375/واًمٜمقر اهلدى) 

 صاذة؟( حيركفا) زيادة هؾ

 أن اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم سمٕمض قمـ ضم٤مء اإلصٌع، ِتريؽ طمقل اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال :مداخؾة
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يمٝم٤م» زي٤مدة  اًمذيـ اجلامقم٦م خم٤مًمٗم٤مً  هب٤م راوٍ  وشمٗمرد ؿم٤مذه، طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذمش ُيـَحرِّ

 أصٌٕمف؟ ٟمّم٥م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وىمقًمف هذا سملم اجلٛمع وُم٤م هب٤م، أؿم٤مر ىم٤مًمقا 

 وذم ُمٙم٦م وذم ضمدة ذم إظمػمة قمٛمرشمٜم٤م ذم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ؾمٛمٕمٜم٤م ٟمحـ: الشقخ

سمٜم٤م ويم٤من اعمديٜم٦م،  : يم٤مًمت٤مزم ضمقا

 ُمـ أو هل، طمٞم٨م ُمـ اإلؿم٤مرة ٕن اإلؿم٤مرة: شُمٜم٤َمذم ٓ اًمتحريؽ ًمٗمٔم٦م :أوًٓ 

 ومالٟم٤مً  إن: اًمٕمريب اًمرضمؾ ىم٤مل وم٢مذا سم٤مًمتحريؽ، ُم٘مؽمٟم٦م شمٙمقن ُم٤م يمثػماً  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 اإلؿم٤مرة هق يمام هٙمذا، أؿم٤مر أنف ُيٗمٝمؿ رضوري ومٛمش قمٚمٞمف، ُي٘مدم سم٠من ٕظمٞمف أؿم٤مر

 إمم سمذًمؽ ُيِمػم يده، يرومع ومٝمق رضمؾ قمٚمٞمف ؾَمٚمَّؿ إذا اًمّمالة ذم وهق اًمًالم، ذم ُمثالً 

 سمٛمٕمٜمك شمٙمقن دائامً  اإلؿم٤مرة أن يٕمٜمل ٓ ًمٙمـ هٙمذا، رأؾمف حيرك أو اًمًالم، شَمَ٘مٌؾ أنف

 .وشمٗم٤مرىمف اًمتحريؽ شُمـَج٤مُمع هل سمؾ اًمتحريؽ، قمدم

 أو إطم٤مدي٨م أن سمدقمقى ؿَم٤ّمذة،ش ُيـَحّريمٝم٤م» يمٚمٛم٦م سم٠من ي٘مقل أن يريد وم٤مًمذي

 .اإلؿم٤مرة ذيمرت وإٟمام اًمتحريؽ، شَمْذيُمر مل إصح سم٤مًمٕم٤ٌمرة إظمرى اًمرواي٤مت

 إٟمف: ي٘م٤مل ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اًمتحريؽ، شُمٜم٤َمذم ٓ اإلؿم٤مرة أن: آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م هق وم٤مجلقاب

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا ىمداُم٦م سمـ زائدة اؾمٛمف أفمـ رواي٦م وسملم اًمرواي٤مت، هذه سملم شمٜم٤مف هٜم٤مك

 ٕن اإلؿم٤مرة، يٜم٤مذم ٓ يمام اًمتحريؽ، ُيٜم٤َمذم ٓ أجْم٤مً  ٟمّم٥م يمٚمٛم٦م: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 ؿمؽ سمال اًمٜمّم٥م، قمغم زي٤مدة ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة شمٙمقن ومٝمٜم٤م اًمٜمّم٥م، ُمـ ُمٕمف سمد ٓ اًمتحريؽ

 اإلؿم٤مرة، قمغم زي٤مدة ومٞمٝم٤م يمذًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ اًمٜمّم٥م، قمغم زي٤مدة ومٞمف يٙمقن اًمتحريؽ

 ًمٗمظ صم٧ٌم إذا هذا اًمتحريؽ، ُمع شم٘مؽمن إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم اإلؿم٤مرة أن ذيمرٟم٤م ٕنف

 .ُمٕم٤مرض أي سمدون ٟمّم٥م

ٟمٜم٤م ُمـ ي٘مقًمقن اًمذيـ ومٝمؾ  يمام ٟمّم٥م، طمدي٨م درؾمقا  ىمٚمتقا  يمام اًمٓمالب إظمقا

 حمٗمقفم٤ًم؟ سم٤مًمذات اًمٚمٗمظ هذا ومقضمدوا اًمتحريؽ، طمدي٨م درؾمقا 

 أنف يٌدو ًمٙمـ اًمتحريؽ، سمٚمٗمظ ٓطم٘م٤مً  يٙمقن أن سمد ٓ ُمذهٌٝمؿ قمغم :مداخؾة

 .هذا يث٧ٌم يٕمٜمل أنف اإلظمقة سمٕمض زم يمت٥م أن٤م يثٌتقه،: يٕمٜمل
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 دون وائؾ طمدي٨م ذم اإلؿم٤مرة إصم٤ٌمهتؿ ـمري٘م٦م قمغم هق هؾ ًمٙمـ: الشقخ

 اًمتحريؽ؟

 .ٓ :مداخؾة

 .ضمقايب ًمؽ ووح يٕمٜمل، اعم٘مّمقد هق هذا: الشقخ

 ٟمٜمّمح ٟمحـ: وهق سمٕمد، ومٞمام سم٤مزم ذم ظمٓمر هٜم٤مك ذيمرشمف يمٜم٧م ُم٤م رء قمٜمدي

ٟمٜم٤م  يٜمٔمروا أن اًمؽموي وُمـ إطمٙم٤مم، إصدار ذم سم٤مًمؽموي اًمٕمٚمؿ هذا ذم اًمٜم٤مؿمئلم إظمقا

 إًمٞمف: يذهٌقن ىمد اًمذي احلٙمؿ هذا ُمثؾ إمم ؾمٌ٘مٝمؿ اعمت٘مدُملم اًمٕمٚمامء ُمـ ؿمخّم٤مً 

 ُمـ قم٤مح٤مً  اًم٤ًمقم٦م هذه طمتك قمروم٧م ُم٤م اًمٕمٚمؿ، هذا ذم اًمًـ هذا سمٚمٖم٧م وىمد أن٤م ٕنٜمل

قمك احلدي٨م قمٚمامء ّمقا  اًمذيـ احلدي٨م قمٚمامء يمؾ سمؾ اًمدقمقى، هذه ادَّ  يمتٌٝمؿ ظَمّمَّ

 اسمـ»وش طم٤ٌمن يم٤مسمـ» صحٞمح احلدي٨م هذا أن قمغم ُمْمقا  اًمّمحٞمح٦م، ًمألطم٤مدي٨م

 .ذًمؽ وٟمحق اجل٤مرود ٓسمـش اعمٜمت٘مك»وش ظمزيٛم٦م

ضمقا  سمٕمد، ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمٕمٚمامء سم٠من هذا إمم أوػ  أطمد ُم٤م احلدي٨م، وظَمرَّ

 ذم يدظمؾ أن ظمِمٞم٦م إن٤مة: ُمـ رء إمم ُيـْحَت٤مج ومٝمٜم٤م ؿم٤مذ، احلدي٨م هذا أنف ذيمر ُمٜمٝمؿ

 ىمٌٞمح اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من ُمٙمر ٕن اًمٜم٤مس: سمٕمض ًمف يتٜمٌف ٓ ىمد رء اعمقوقع

 .ضمداً 

 اًمذي اخلط قمـ ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  اٟمحرف ىمد يٙمقن أن ُمـ يمْمامن، ًمف يٙمقن اًمٚمِّـل وًمذًمؽ

: يٕمٜمل ذًمؽ، ذم ؾمٌ٘مف ُمـ سمرأي يًت٠منس أن سمد ومال احلدي٨م، قمٚمامء مجٝمقر قمٚمٞمف ص٤مر

حف، اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ ُمثالً  احلدي٨م هذا  قمـ ذًمؽ وٟم٘مؾ ُيَّمحِّ

 .ذيمرٟم٤مهؿ اًمذيـ اعمت٘مدُملم

٤ٌَّمىملم ًمٕمٚمٜم٤م ٟمحـ ؿمؽ سمال .. و إقمٛمك آشم٤ٌمع قمـ اًمٜمٝمل وذم اًمت٘مٚمٞمد، قمدم ذم ؾَم

 مت٤مُم٤ًم، اعمٕم٤ميمس اًمٓمرف إمم اًمٖمزٓن ىمٗمزة ٟم٘مٗمز أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ آظمره، إمم.. و

 ظمٓم٠م ذم ُم٤م يقُم٤مً  ٟم٘مع ٓ طمتك ٟمًتٕمجؾ، وٓ ٟمتئد وإٟمام يمٚمٝمؿ، اًمٕمٚمامء سمجٝمقد ٟمٕمتد ومال

 ُمـ ؾمٌ٘مقٟم٤م اًمذيـ احلدي٨م أئٛم٦م: وصم٤مٟمٞم٤مً  احلدي٨م، قمٚمؿ ىمقاقمد: أوًٓ  ٟمخ٤مًمػ قمٚمٛمل

 .ىمٌؾ
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 أن: وهق ؿمٞمئ٤مً  ذيمرت هٜم٤مك هٜم٤مك، ذيمرشمف ُم٤م و أذيمره أن سم٤مزم ذم ظمٓمر اًمذي هذا

 ًمقش هب٤م يده حيرك ومرأجتف» ىمداُم٦م سمـ زائدة سمرواي٦م طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م احلدي٨م هذا

ش اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم» ًمٙم٤من وائؾ، طمدي٨م ُمـ اًمٚمٗمظ هذا وٕمػ ٓدقم٤مء جم٤مل هٜم٤مك يم٤من

 ًمق قمٜمف، همٜمًك  ذم يم٤من سم٠منف ٟمحـ ٟمِمٝمد اًمذي اًمتٙمٚمػ ذًمؽ يتٙمٚمػ ومل ُمٜمف، اؾمؽماح

 ومٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمٚمٗمظ هذا ذم طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م شمْمٕمٞمػ ذم وؾمٌٞمالً  ُم٤ًمراً  جيد يم٤من

 اإلصٌع ِتريؽ ُمـ يتٕمٚمؼ وُم٤م أطم٤مدي٨م ُمـ أورد ُم٤م مجٚم٦م ذم احلدي٨م هذا أورد ًم٘مد

 أيب اإلُم٤مم ـمريؼ ُمـ اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُيْقِرد أن ىمٌؾ سم٤مٕصٌع، واإلؿم٤مرة

يمٝم٤م، ٓ ورأجتف سم٠مصٌٕمف وم٠مؿم٤مر سمٚمٗمظ داود أبق رواه طمٞم٨م ؾمٜمٜمف، ذم داود  وم٘م٤مل ُيـَحرِّ

 سملم قمٗمقاً .. طمدي٨م وسملم اًمٜمٗمل، ذم اًمٍميح وائؾ طمدي٨م سملم واجلٛمع: اًمٌٞمٝم٘مل

 ًمٕمؾ،: ىم٤مل اإلصم٤ٌمت ذم اًمٍميح وائؾ وطمدي٨م اًمٜمٗمل، ذم اًمٍميح اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م

 :قمؼمشم٤من هٜم٤م

 طمدي٨م أُم٤م اًمٕمٛمؾ، قمٚمٞمف اًمزسمػم اسمـ قمـ رواه اًمذي احلدي٨م هذا ىم٤مل ُم٤م أنف :أوًٓ 

 يٗمٕمؾ مل ًمٙمٜمف اجلٛمع، ىمْمٞم٦م ُمـ اؾمؽماح ًمٙم٤من يمذًمؽ يم٤من ًمق ؿم٤مذ، ومٝمق ُيـَحّريمٝم٤م ٓ

: يٕمٜمل وائؾ طمدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد ًمٕمؾ: ىمقًمف اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمؼمة: ىم٤مل وإٟمام ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 .اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م ُمع وائؾ طمدي٨م خيتٚمػ ٓ طمتك هب٤م: يِمػم

 اسمـ»وش طم٤ٌمن واسمـش »ظمزيٛم٦م اسمـ» قمـ اعمت٠مظمريـ احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم وهذا

 اًم٘م٤مقمدة هق اجلٛمع؟ هذا قمغم محٚمف اًمذي ومام آظمرهؿ، إممش اعمٜمت٘مك ص٤مطم٥م اجل٤مرود

 إذا أنف -اًمٜمخ٦ٌم ذح ذم طمجر اسمـ شمٕمٌػم ذم وسمخ٤مص٦م- احلدي٨م قمٚمامء سملم اعمٕمرووم٦م

 مل وم٢مذا أُمٙمـ، إذا سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ وضم٥م اعم٘مٌقل اًم٘مًؿ ُمـ ُمتٕم٤مرو٤من طمديث٤من ضم٤مء

: أي اًمؽمضمٞمح إمم ِصػم ُيٛمٙمـ مل وم٢من اعمٜمًقخ، ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اقمت٤ٌمر إمم ِصػم ُيٛمٙمـ

 . ًمٕم٤معمف إُمرُ  شُمرك طمٞمٜمئذٍ  اًم٘مقة ذم شم٤ًمووا وم٢مذا وهٙمذا، اًم٘مقي قمغم إىمقى

 اعم٘م٤مل، ًم٤ًمن ُمـ اٟمٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: اًمٕمٚمامء ي٘مقل ويمام طم٤مًمف، ًم٤ًمن اًمٌٞمٝم٘مل: وم٢مذاً 

يمٝم٤م» سمٚمٗمظ طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م: ًمؽ سمٞم٘مقل  .صحٞمح طمدي٨مش ُيـَحرِّ

 ُم٤م إمم ومٞمْم٤مف هٜم٤مك، ذيمرشمف يمٜم٧م ُم٤م هذا احلديثلم، سملم ُيَقومِّؼ أن طم٤مول وًمذًمؽ
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 ...اًم٘مقة ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شم٠مظمذ اعم٠ًمخ٦م ٕنف هٜم٤م: ذيمرشمف

 ومتح» ذم قمٚمٞمف اهلل رمح٦م طمجر اسمـ احل٤مومظ اإلو٤موم٦م، سم٤مب ُمـ. .. :مداخؾة

 سمٕمض ذم وردت زي٤مدة وٕمػ اّدقمكش اًمٕمريب اسمـ» أن يذيمر ـمٌٕم٤مً  اًمنمح ذمش اًم٤ٌمري

ٌف زائدة، ـمريؼ ُمـ ٕهن٤م إطم٤مدي٨م:  صم٘م٦م زائدشمف سم٠منش اًمٕمراىمل احل٤مومظ» ؿمٞمخٜم٤م وشمٕم٘مَّ

 شمرمجتف ومٕمالً  يٕمٜمل ٕنف اًمقاىمع: ذم يٜمٗمرد ٓ ومٛمثٚمف اٟمٗمرد ًمق ومٞمام اٟمٗمراده، يي ٓ يمٌػم،

 . ..ُمٜمف وأيمؼم يمذا وُمع ؿمٕم٦ٌم ُمع طَمٓمُّقه ضمدًا، سمٞمْم٤مء

 وم٠ًمخٜمل هٜم٤مك، أن٤م ذيمرشمف هذا طمتك صم٧ٌم، صم٘م٦م ومٞمف ىم٤مًمقا  اًمٕمٚمامء سمٕمض: الشقخ

 هذه شمٙمثر أن: يٕمٜمل اًمقاىمع ذم ـمٞم٦ٌم فم٤مهرة وهذه اؿمتٖم٤مل قمٜمده اًمٔم٤مهر اًمٓمٚم٦ٌم أطمد

 أنؽ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم صم٧ٌم، صم٘م٦م سم٠منف قمٜمف ىم٤مًمقا  ىمداُم٦م سمـ زائدة ىمٚم٧م أن٧م: زم ىم٤مل إؾمئٚم٦م

يمٝم٤م رأجتف» طمديثف صحح٧م  قمـ روايتف ذم ظم٤مص هذا هؾ: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىمٚم٧مش ُيـَحرِّ

 ومٝمق: ىمٚم٧م. قم٤مُم٤مً  يم٤من إن: ىم٤مل. أىمقى أُّيام: ًمف ىمٚم٧م قم٤مم؟ هق أم يمٚمٞم٥م سمـ قم٤مصؿ

 .قمٜمف يروي ُم٤م يمؾ ذم صم٧ٌم صم٘م٦م ومٝمق قم٤مم،

 .إومم يريد ؾم٠مل ح٤م هق :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟: الشقخ

 .إومم يريد ؾم٠مل ح٤م هق :مداخؾة

 . ..مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس هل ٓ ًمٙمـ هذا، هق: الشقخ

 ( 11: 19: 26/ 035/ واًمٜمقر اهلدى) 

 التشفد؟ يف والتحريؽ اإلصارة تؽقن متك

 يٗمٕمٚمقهن٤م اًمٜم٤مس ٟمرى اًمتِمٝمد ذم سم٤مًم٤ًٌمسم٦م ًمإلؿم٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: السائؾ

 قمغم هب٤م واًمتحريؽ هب٤م اإلؿم٤مرة اًمتحريؽ، وقمدم هب٤م اإلؿم٤مرة: وهل أؿمٙم٤مل صمالصم٦م قمغم

 واإلشمٞم٤من اًمتٗمّمٞمؾ ٟمرضمق اعمقاوع، سمٕمض ذم وِتريٙمٝم٤م هب٤م اإلؿم٤مرة أو اًمتِمٝمد، ـمقل

 اًمّمحٞمح؟ اًم٘مقل قمغم سم٤مًمدًمٞمؾ
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 :وم٠مىمقل قمٜمٝم٤م اجلقاب وم٠مخخص وًمذًمؽ يمثػًما  اعم٠ًمخ٦م هذه ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م ًم٘مد: الشقخ

 رء ذم يّمح ٓ وًمٙمـ يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم صم٤مسمت٦مٌ  ؾمٜم٦مٌ  اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع رومع إن

 ُمـ مج٤مقم٦مٌ  صححف صحٞمح طمدي٨ٍم  ذم اًمتحريؽ صم٧ٌم ىمد سمؾ اًمتحريؽ، ٟمٗمل ُمٜمٝم٤م

 اًمذي قمٜمف اهلل ريض طُمجرٍ  سمـ وائؾ طمدي٨م وهق أٓ واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم إئٛم٦م

 قمٚمٞمف صالشمف ُمـ ًمٜم٤م وصػ ُم٤م مجٚم٦م ذم اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمٚمقس ًمٜم٤م وصػ

جتف: » ىم٤مل اًم٤ًٌمسم٦م رومع ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف ومذيمر اًمًالم،  ومرأ

جتف: »قمٜمف اهلل ريض وم٘مقًمفش  هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م  قمغم سيٌح  ٟمٌص ش هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م ومرأ

 سم٤مًمتحريؽ ُمًتٛمًرا  ًمٚمّتِمٝمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمٚمقؾمف ؾم٤مقم٦م ُمـ سمدأ اًمتحريؽ أن

 جمرد هق إٟمام ومٝمذا اجلالًم٦م ًمٗمٔم٦م ُمع اًمتحريؽ شم٘مٜملم أُم٤م هب٤م، يدقمق ىم٤مل ٕنف اًمدقم٤مء إمم

 وم٤مًمرأي وًمذًمؽ صح٤ميب، قمـ أثر ذم وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ٟمص ذم ٓ أصٌؾ  ًمف ًمٞمس رأٍي 

 حيريمٝم٤م يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف وائؾٍ  طمدي٨م صحٞمح ذم ُم٤مضم٤مء هق اًمّمحٞمح

 أخٞمس ومٕمٌؾ، سمف ي٘مؽمن مل ،- اًمًالم إمم أي - اًمتِمٝمد هن٤مي٦م طمتك ِتريٙمٝم٤م ذم ُمًتٛمًرا 

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ :▬ي٘م٤مل
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّللَّ ًَ  اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ىمد ُمثالً  ،♂طَم

 اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ: »واًمًالم

 ؿمٗم٤مقمتل ًمف طمٚم٧م وقمدشمف، اًمذي اعمحٛمقد ُم٘م٤مم واسمٕمثف واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م حمٛمًدا آت

 شمًٛمٕمقن يمام وًمٙمٜمف اًمدقم٤مء، هبذا يدقمق يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُيٜمَ٘مؾ ملش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 اخل٤مص٦م ؿمٗم٤مقمتف ًمف ِتؾ اًمٜمداء ؾمامع سمٕمد اًمدقم٤مء هذا ىم٤مل ُمـ يمؾ أن قمغم أُمتف طمضَّ 

 قمٛمقم ذم اًمدقم٤مء هلذا ُمٚمتزًُم٤م يم٤من ُمـ يدظمؾ أٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اًمداقمل هبذا ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ :▬ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف طمؼ ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّللَّ ًَ  ُمـ أخٞمس ؟♂طَم

 سمٗمٕمٚمف: آىمتداء يٙمقن ومٙمام ؟،-سم٘مقًمف أي- اًمًالم قمٚمٞمف سمف اىمتدى ىمد اًمدقم٤مء هذا ىم٤مل

 سم٤مٔي٦م وم٤مٓؾمتدٓل وًمذًمؽ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف وشمٕمٚمٞمٛمف سم٘مقًمف آىمتداء يٙمقن

 إذا أنف اًمٗم٘مف أصقل إصقل، قمٚمؿ يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء ح٤م واٟمت٘م٤مًدا اقمؽماًو٤م اًم٤ًمسم٘م٦م:

 حينم أن ًمٚم٤ًمئؾ يٜمٌٖمل يم٤من ُم٤م ومٕمٚمف، قمغم ىمقًمف ىُمِدم ًمف ومٕمؾٍ  ُمع ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شمٕم٤مرض

 أن ُمـ ُم٤مطمٙم٤مه هق اًمّمقاب سمؾ اًم٘مقل، قمغم سم٤مًمٗمٕمؾ إظمذ ًمؽمضمٞمح اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م

 ذم واًم٥ًٌم اًمٗمٕمؾ، قمغم ىمقًمف ىُمِدمَ  ومٕمٚمف ُمع ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء
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 ًمألُم٦مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ًم٤ًمٟمف قمغم اهلل ُمـ شمنميعٌ  هق إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ اًمّم٤مدر اًم٘مقل أن ذًمؽ

 ومٕمٚمف دمٕمؾ اًمتل آطمتامٓت سمٕمض سمف حيٞمط وم٘مد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف أُم٤م يمٚمٝم٤م،

 إذا ومٞمام هق إٟمام إظمػم اًمٙمالم هذا -شمٜمتٌٝمقا  أن جي٥م- وهذا اًمًالم، قمٚمٞمف سمف ظم٤مًص٤م

 ومٕمٚمف إن اًمٕمٚمامء ي٘مقل احل٤مًم٦م هذه ومٗمل واًمًالم: اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خم٤مًمًٗم٤م ومٕمٚمف يم٤من

 ُمـ طمٞمٜمئذٍ  ُمٜم٤مص وٓ وىمقًمف ومٕمٚمف سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ومل ىمقًمف ظم٤مًمػ إذا اًمًالم قمٚمٞمف

 سم٤مُٕم٦م اًمالئؼ هق اًمٗمٕمؾ وخم٤مًمٗم٦م اًم٘مقل اشم٤ٌمع ومحٞمٜمئذ اًم٘مقل وإُّم٤م اًمٗمٕمؾ إُّم٤م خم٤مًمٗم٦مِ 

 يمقن طم٤مًم٦م أي وم٘مط: احل٤مًم٦م هذه ذم أؤيمد - احل٤مًم٦م هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ ٕن ذًمؽ

 ٟمحـ وٟم٠مظمذ ًمف، اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف يؽمك: ي٘م٤مل وم٘مط احل٤مًم٦م هذه ذم - ًم٘مقًمف خم٤مًمًٗم٤م ومٕمٚمف

 اطمتامٓت، سمف ومٞمحٞمط ومٕمٚمف أُّم٤م ًمألُم٦م قم٤مم شمنميع ىمقًمف أن آٟمًٗم٤م ذيمره ؾمٌؼ ح٤م سم٘مقًمف

 ُم٤مّذع وضمؾ قمز اهلل ًم٤ًمن قمغم ُم٤مّذع ًمٚمٜم٤مس ينمع أن ىمٌؾ ومٕمٚمف يٙمقن أن يٛمٙمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف يٙمقن أو اًم٘مقل، ىمٌؾ اًمٗمٕمؾ ومٞمٙمقن ُٕمتف، وضمؾ قمز اهلل ُمـ سمقطمل

 سمف ظم٤مًص٤م شمنميًٕم٤م ظم٤مًص٤م، أُمًرا  اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يٙمقن أو هق، ُم٤م ٟمدري ٓ ًمٕمذرٍ  واًمًالم

 . اعمًٚمٛملم ُمـ أطمدٌ  ومٞمف ٓيِم٤مريمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمٜم٤ًمء ُمـ شمزوج اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أن سمف اعم٘مٓمقع ُمـ: ُمثالً  ذًمؽ ُمث٤مل

 وهذا اًمٜم٤ًمء ُمـ شمًع قمّمٛمتف وِت٧م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُم٤مت سمؾ أرسمع، ُمـ أيمثر

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مْٟمِٙمُحقا :▬شمٕم٤ممم ىمقًمف فم٤مهر ذم ُم٤مضم٤مء ظمالف   ُِم
ِ
٤مء ًَ  َوصُمالَث  َُمثْٜمَك اًمٜمِّ

 أن: اًمًٜمـ ذم ضم٤مء اًمذي سم٤محلدي٨م أي٦م هذه ُمـ اًمٔم٤مهر اعمٕمٜمك ُمٕمٜمك وشم٠ميمد♂  َوُرسَم٤معَ 

 ًمف ىم٤مل ذًمؽ، ًمف وذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ومٚمام اًمٜمًقة ُمـ شمًع وِتتف أؾمٚمؿ رضمالً 

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هذاش ؾم٤مئرهـ وـمّٚمؼ ُمٜمٝمـ أرسمًٕم٤م أُمًؽ: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمٗمٕمؾ شمرضمٞمح حم٤موًم٦م ذم اًمٙمريٛم٦م إج٦م طمنم اًمذي اًم٤ًمئؾ ذاك ُمقىمػ ومام ومٕمٚمف، وذاك

 سم٠منَّ  دوهنؿ، وُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م ُمع يٛمٌم أن إٓ ؾمٌٞمالً  ًمف جيد ٓ اًم٘مقل؟ قمغم

 اهلل ظمّمف ظمّمقصٞم٦مٌ  هل إٟمام ذًمؽ ُمـ وسم٠ميمثر سمؾ اًمٜم٤ًمء ُمـ سمتًعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شَمَزُوج

 وذم أي٦م ذم يمام سم٘مقًمف وٟم٠مظمذ اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ومٕمٚمف ٟمدع ومٜمحـ هب٤م، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 . يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ شمٙمثر، ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م آٟمًٗم٤م، اعمذيمقر احلدي٨م

 طم٤ًمؾًم٤م آظمر ُمثالً  أرضب أن اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب ظمت٤مم ذم يب حيًـ وًمٕمٚمف
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 حمتجلم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ٟمخ٤مًمػ أنٜم٤م طمٞم٨م اًمزُم٤من، هذا ذم اإلضمتامقمٞم٦م سمحٞم٤مشمٜم٤م قمالىم٦م ًمف

 ُمـ يمثػمٍ  ذب وهق أٓ اًمثالصم٦م، آطمتامٓت ُمـ ذيمرشمف ُم٤م قمٚمٞمف يِرد أنف ُمع سمٗمٕمٚمف

 ذم ضم٤مء يمام ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ هنك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٕمٚمٛمقن وهؿ ىمٞم٤مًُم٤م، اًمٜم٤مس

 اهلل رؾمقل هنك: » ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُم٤مًمٍؽ  سمـ أنس طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح

 وم٘مٞمؾ ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زضمر: »رواي٦مٍ  وذم ،ش ىم٤مئاًم  اًمنمب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ يمثػم ىمٞم٤مم، ُمـ اًمنمب ُمـ ذ ىمٞم٤مم ُمـ إيمؾ أيش  ٌذ : ىم٤مل إيمؾ؟ أرأج٧م:ًمف

ًرا  احلدي٨م هذا قمٚمٞمٝمؿ أوردت ُم٤م وإذا ىمٞم٤مًُم٤م، ومٞمنمسمقن يت٤ًمهٚمقن ٟمراهؿ اًمٜم٤مس  ُُمذيمِّ

 أخؿ: سم٘مقهلؿ سم٤مدروك ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ًمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص سمزضمره سمؾ سمٜمٝمٞمف، هلؿ

سمٜم٤م ىم٤مئاًم؟، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ينمب  ُم٤م همػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ىمد ٟمٕمؿ،: ضمقا

 ُمـ طمدي٨ٌم  وأُم٤مُمٜم٤م اًمٕمٛمؾ ُم٤م وًمٙمـ ىم٤مئاًم، ذب أنف واطمدةٍ  طم٤مًم٦مٍ  ُم٤م همػم وذم طمدي٨م،

 إذا ىم٤مئام، ذسمف وهق ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف أجًْم٤م وقمٜمدٟم٤م ىم٤مئاًم  اًمنمب قمـ زضمُره وهق ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 ؾمتجدون أنٙمؿ ٓسمد وومٕمٚمف: هنٞمف سملم اًمتقومٞمؼ وطم٤موًمتؿ اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة قمرومتؿ

 ُمـ يتٛمٙمـ مل ٕنف ىم٤مئاًم  ذب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن رسمام شم٘مقًمقا  أن هب٤م ؾمٚمٛمتؿ إذا أنٗمًٙمؿ

 سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م ذم اعمتٗم٘مٝمقن اًم٤ٌمطمثقن يالطمٔمف وهذا ىم٤مقمًدا، اًمنمب

 ؾمٜمـ ذم وهق احلدي٨م هذا ذم طمٞم٨م ىم٤مئاًم، ذب ملسو هيلع هللا ىلص أنف ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل إطم٤مدي٨م

 ىم٤مئاًم، ُمٜمٝم٤م وذب ويم٤مءه٤م ومحؾ ُمٕمٚمَّ٘م٦مٍ  ىِمرسم٦مٍ  إمم ضم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه اًمؽمُمذي

 قمٚمٞمف وهق ُمٜمٝم٤م، واًمنمب اًم٘مرسم٦م إٟمزال اًمًٝمؾ ُمـ وًمٞمس ُُمٕمٚمَّ٘م٦م، يم٤مٟم٧م اًم٘مرسم٦م أن أي

 اًم٥ًٌم سمٞم٤من ذم اًمتٙمٚمػ حم٤موًم٦م قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م اًم٘مّم٦م هذه شمّمقر ضم٤مًمٌس، واًمًالم اًمّمالة

 .ىم٤مئاًم  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذب اًمذي

 اًمٕمذر، وهق اعمحٛمؾ هذا قمغم إُم٤م ُِتَٛمؾ اًم٥ًٌم سمٞم٤من ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل وم٤مٕطم٤مدي٨م

 أن إظمػم اعمحٛمؾ قمغم وإُم٤م اًمٜمٝمل، ىمٌؾ اًمنمب يٙمقن أن وهق صم٤مين حمٛمؾ قمغم وإُم٤م

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمف ظم٤مًص٤م طمٙماًم  ذًمؽ يٙمقن

 واًم٘مقل، اًمٗمٕمؾ سملم اجلٛمع طم٤موًمقا  اعم٠ًمخ٦م، هذه قم٤مجلقا  ممـ اًمٕمٚمامء سمٕمض

 شمٙمٚمٌػ، ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعمح٤موًم٦م شمٙمقن أن سمنمطِ  وًمٙمـ ُمٓمٚمقب أُمر إصؾ ذم واعمح٤موًم٦مُ 

 ؾمؽمون يمام اًمت٠مويؾ، وضمقه ُمـ سمقضمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٕمٓمٞمؾ ومٞمٝم٤م وًمٞمس



 451   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م

 ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ هنٞمف وسملم ىم٤مئاًم  ذسمف سملم ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف سملم شمقومٞمً٘م٤م ىم٤مًمقا  ي٠ميت، ومٞمام

 وًمٞمس ُمٙمروهٌ  هق ىمٞم٤مًُم٤م اًمنمب أن احلٙمؿ يٙمقن أي اًمتٜمزيف: قمغم اًمٜمٝمل ٟمحٛمؾ

٤م، اًمِم٤مرب ينمب أن وم٤مٕومم سمحرام، ًً  وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿِ  أهؾ سمٕمض ىم٤مًمف ُم٤م هذا ضم٤مًم

 اجل٤مُمع ٟمٔمر شمٕمّدى ًمق ًمٙمٜمف هنك، ًمٗمظ قمٜمد وىمػ اجلٛمع هذا ًمٙمـ اًمٜمقوي، اإلُم٤مم

 :شىم٤مئاًم  اًمنمب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زضمر: »شم٘مقل اًمتل أظمرى اًمرواي٦م إمم اعمذيمقر

 يمام اًمزضمرُ  اًمٜمٝمل، ُمـ أىمقى اًمزضمر ٕن اًمتقومٞمؼ، ذًمؽ ذم ُمقومؼ همػم ٟمٗمًف ًمقضمد

 إمم اًمتحريؿ شم٠مويؾ إمم ؾمٌٞمؾ ٓ طمٞمٜمئذ ىم٤مئاًم، اًمنمب اهلل رؾمقل طمّرم اًمٜمص ًمقيم٤من

 ًمقٓ وُم٘مٌقًٓ  ؾم٤مئًٖم٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ يم٤من اًم٤ًمسمؼ وم٤مًمت٠مويؾ وًمذًمؽ اًمتٜمزُّيٞم٦م، اًمٙمراه٦م

 صحٞمح٦م أجًْم٤م وهل أُم٤مش ىم٤مئاًم  اًمنمب قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زضمر: »إظمرى اًمرواي٦م

 آقمتامد ٓيٜمٌٖمل هزيؾ، شم٠مويؾ اًمت٠مويؾ ذًمؽ أن يث٧ٌم ومٌذًمؽ ُمًٚمؿ: صحٞمح وذم

 أظمرج آظمر طمديًث٤م شمذيمرٟم٤م إذا ومٞمام وٕمٍػ، قمغم وٕمًٗم٤م اعمذيمقر اًمت٠مويؾ يزداد قمٚمٞمف،

 اًمٜمٌل أن ُُمًٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم وم٠مظمرضمف اًمٚمٗمظ أُم٤م صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم ُمٕمٜم٤مه

 اهلر؟ ُمٕمؽ ينمب أن أترى ي٤مومالن: »ًمف وم٘م٤مل ىم٤مئاًم  ينمب رضمالً  رأى وؾمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 ذب اًمِمٞمٓم٤من، اهلر ُمـ ٌذ  هق ُمـ ُمٕمؽ ذب وم٘مد: ىم٤مل اهلل، ي٤مرؾمقل ٓ: ىم٤مل

 ممـ ًمٖمػمه أو واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل صمؿش  ىم٤مئاًم  ذسم٧م ٕنؽ اًمِمٞمٓم٤من ُمٕمؽ

 ُمٙمروه طمٙمؿ هذا ىم٤مئاًم، ذسمف اًمذي اح٤مء يًتٗمرغ سم٠من أُمرهش  ىمئ ىمئ: » ىم٤مئاًم  ذب

 ذم ُم٤م يًتٗمرغ وأن ٟمٗمًف قمغم يِمؼ أن ُمٙمروًه٤م ارشمٙم٥م ُمـ ُيٙمٚمَّػ أن شمٜمزُّيٞم٦م يمراه٦م

 يم٤من إذا صمؿ اعمحرُم٤مت ؾمٌٞمؾ هق وإٟمام اعمٙمروه٤مت ؾمٌٞمؾ هذا ًمٞمس اح٤مء، ُمـ سمٓمٜمف

 هذا أومٞمٙمقن ىم٤مئاًم، ًمٚمامء اًمِم٤مرب هذا ؿم٤مرك ىمد سم٠منف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سح ىمد اًمِمٞمٓم٤منُ 

 هذا أن اًم٘مقل وظمت٤مم يمال، صمؿ يمال صمؿ يمال: اجلقاب شمٜمزُّيٞم٦م؟ يمراه٦مً  ُمٙمروًه٤م ايًْم٤م

 اًمٗمٕمؾِ  ُمع اًم٘مقٌل  شمٕم٤مرض إذا سم٠منف اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل ح٤مذا أو يٜمٌٖمل، يمٞمػ ص٤مًمح، ُمث٤مٌل 

ـّ  ومٞمف يِمؽ ٓ أُمر هذا اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمِدمَ   أطم٤مدي٨م ذم اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم شمتٌع ُم

 شمٕم٤مرض إذا أنف اًمٕمٚمامء: ه١مٓء ىم٤مًمف سمام اًم٘مقل إمم ُمْمٓمًرا  ٟمٗمًف ؾمٞمجد وم٢مٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ومٕمٚمف سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ٓ طمٞمٜمام هذا اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمِدمَ  ىمقًمف ُمع ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف

 هذا وذم أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اًمتزوج وُمثؾ ىمٞم٤مًُم٤م، اًمنمب ُمثؾ آٟمًٗم٤م ًمٙمؿ رضسمٜم٤م يمام وىمقًمف
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 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 فؼط؟ الشفادة عـد التشفد يف اإلصبع رفع يتؼقد هؾ

 ؟[وم٘مط اًمِمٝم٤مدشملم قمٜمد اًمتِمٝمد ذم سم٤مإلصٌع سم٤مإلؿم٤مرة ُيت٘مٞمد هؾ] :مداخؾة

 قمٜمد ويث٧ٌم ٓ، اًمٜمٗمل قمٜمد يرومع أنف يٌلم ُم٤م طمدي٨م ُمٓمٚمً٘م٤م اًمًٜم٦م ذم يرد مل: الشقخ

 طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ومٞمٌ٘مك وًمذًمؽ إـمالىًم٤م، هذا ُمـ رء ي٠مت مل اهلل، إٓ اإلصم٤ٌمت

 ي٘مقًمقٟمف إٟمام ذيمرٟم٤م يمام سم٤مًمرومع ي٘مقًمقن اًمذيـ سم٠من قمٚماًم  ُمٕم٤مرض، طمدي٨م أي ُمـ ؾم٤مًح٤م

 ظمالف ٓ مجٞمًٕم٤م اًمٕمٚمامء ىمقاقمد ُمـ ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م وآؾمتٜم٤ٌمط، وآضمتٝم٤مد سم٤مًمرأي

 ذم ضم٤مء وم٢مذا اًمٜمص، ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ أنف وُمِم٤مرهبؿ ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف قمغم سمٞمٜمٝمؿ

 جيز مل ؾمالُمف إمم ضمٚمقؾمف أول ُمـ إلصٌٕمف اًمًالم قمٚمٞمف ِتريٙمف يّمػ وائؾ طمدي٨م

 .قم٤ممل أي ُمـ يّمدر اؾمتٜم٤ٌمط سم٠مي اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م هذه ُمٕم٤مرو٦م

 (11:31:22/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 يؿقـًا التحريؽ وحؽؿ كؾف؟ التشفد يف التحريؽ يؽقن هؾ

 ويساًرا؟

 ُمـ أي ًمٚمتِمٝمد اجلٚمقس ُمٜمذ اًمًالم، إمم اجلٚمقس ُمٜمذ: أوًٓ  اًمتحريؽ: الشقخ

 ش. قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم» ي٘مقل أن إمم آظمره، إممش هلل اًمتحٞم٤مت» ي٘مقل ُم٤م أول

 وذم اًم٘مٌٚم٦م، قمـ اٟمحراف هذا وي٤ًمرا، يٛمٞمٜم٤مً  ًمٞمس اًمتحريؽ: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا

ٌَِٕمف ُيِِمػم يم٤من أنف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م  هٙمذا، يٕمٛمؾ ومام هٙمذا اًم٘مٌٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م، إمم سم٢ِِمْص

ٝمٝم٤م وإٟمام  .هٙمذا ُيَقضمِّ

 يمام هٙمذا يٙمقن ُم٤م يٕمٜمل ىمٚمٞمالً  وهذه ىمٚمٞماًل، ورومٕم٤مً  ظَمْٗمْم٤مً  يٙمقن اًمتحريؽ: وم٢مذاً 
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: ىم٤مل طمجر، اسمـ وائؾ طمدي٨م ورد وإٟمام َيِرد، مل ورومع ظمٗمض هذا اًمٌٕمض، يٗمٕمؾ

يمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرأج٧م رِّ  .هب٤م يدقمق حُيَ

 . هٙمذا وًمٞمس هٙمذا اًمتحريؽ: وم٢مذاً 

 . اًمًالم إمم اجلٚمقس أول ُمـ: السائؾ

 .اًمًالم إمم اجلٚمقس أول ُمـ أجقه: الشقخ

  هذه؟ احلريم٤مت ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أضمر ومٞمٝم٤م: السائؾ

 وإشم٤ٌمقم٤مً  هلل ـم٤مقم٦مً  اإلؾمالم ذم قمٛمؾ أىمؾ ٕنف طمًٜم٤مت: قمنم طمريم٦م يمؾ: الشقخ

 وضمؾ قمز اهلل ي٘مقل: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل يمام طمًٜم٤مت، قمنم اهلل ًمرؾمقل

  قَمِٛمَٚمٝم٤م وإذا طمًٜم٦م، ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م، ومٚمؿ سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  إذا: »عمالئٙمتف

 واهلل يمثػمة أوٕم٤مف إمم ؾمٌٕمامئ٦م إمم طمًٜم٦م ُم٤مئ٦م إمم طمًٜم٤مت قمنم ًمف وم٤ميمتٌقه٤م

 قَمِٛمَٚمٝم٤م وم٢مذا ؿمٞمئ٤م، شمٙمتٌقه٤م ومال يٕمٛمٚمٝم٤م، ومٚمؿ سمًٞمئ٦م قمٌدي َهؿَّ  وإذا يِم٤مء، عمـ يْم٤مقمػ

 همري٥م ىمدر هذاش طمًٜم٦م ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م مل وإذا» رواي٦م ذمش واطمدة ؾمٞمئ٦م وم٤ميمتٌقه٤م

 .اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمغم اهلل ومْمؾ ُمـ وقمجٞم٥م

 ًمف شمٙمت٥م إٟمام طمًٜم٦م، ًمف شُمٙمت٥م يٕمٛمٚمف ومٚمؿ ؾمٞمئ سمٗمٕمؾ َهؿّ  ُمـ ًمُِٙمؾ ًمٞمس ًمٙمـ

 ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م، ومٚمؿ سم٤مًمًٞمئ٦م قمٌدي َهؿّ  وإذا» احلدي٨م ذم ذيمره ضم٤مء سمنمط طمًٜم٦م

  واوح؟ش ضمرائل ُمـ شمريمٝم٤م وم٢مٟمام طمًٜم٦م،

 .واوح: السائؾ

 إمم اًمًٞمئ٦م اٟم٘مٚم٧ٌم اًمّمقرة هذه ومٗمل اهلل، ُمـ ظمقوم٤مً  أي هلل، شمريمٝم٤م: الشقخ

 . طمًٜم٦م

ك َصٚمَّـك اعمًٚمؿ وم٢مذا  يمام صٚمقا :»ىم٤مل اًمذي اهلل ًمرؾمقل اشم٤ٌمقم٤م أصٌٕمف وطَمرَّ

 ىم٤مل أمحد اإلُم٤مم قمـ ضم٤مء ومٚمذًمؽ طمًٜم٤مت: ذًمؽ قمغم ًمف أن ؿمؽ ومالش ُأصكم رأجتٛمقين

يمٝم٤م إٟمف  . يمثػماً  ُيـَحرِّ

 اًمتِمٝمد يًتٖمرق هؾ اإلصٌع رومع ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف طمقل ؾم١مال]:السائؾ



 453453 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م 

 ؟[ُمٜمف ُمقاوع أم يم٤مُمالً 

 ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ اًمًالم، إمم اجلٚمقس ُمـ ذيمرٟم٤م يمام ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض: الشقخ

 اهلل إٓ ىمٚم٧م إذا ي٘مقل اًمٕمٙمس: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ شمث٧ٌم، اهلل إٓ شمرومع إل ٓ شم٘مقل طمٞمٜمام

 .اًمّمالة آظمر إمم راومٕم٤مً  وشمٔمؾ شمرومع

 طم٤مل: يمؾ قمغم ُم٠مضمقرون وهؿ اًمًٜم٦م، ذم َيِرد مل ظم٤مص، ومٝمؿ اضمتٝم٤مد، يمٚمف هذا

 .أئٛم٦م ٕهنؿ

 ومٚمام: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ًمٜم٤م وصػ سم٠من ضمداً  واوح وائؾ طمدي٨م ًمٙمـ

ف ووع  وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمُٞمْٛمٜمَك ويَمّٗمف اًمٞمنى، وَمِخِذه قمغم اًمٞمنى يَمٗمَّ

٤ٌمسم٦م، ورومع واًمُقؾمٓمك، سم٤مإلهب٤مم وطَمّٚمؼ أص٤مسمٕمف، ًَّ يمٝم٤م ورأجتف اًم ش هب٤م يدقمقا  ُيـَحرِّ

 ش. اًمّمالة أظمر إمم حمٛمد قمغم َصؾِّ  مهللا» قمٜمد ُمـ يٌدأ شمٕمرف واًمدقم٤مء

 (  11: 49: 31/ 266/واًمٜمقر اهلدى) 

 السالم قبؾ إىل التشفد يف اإلصبع رفع اشتؿرار

 أصٌٕمف ورومع ريمٌتٞمف، قمغم يديف ووع اًمّمالة، ذم ضمٚمس إذا يم٤من: »رواي٦م ذم

 رواهش. قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمٓمٝم٤م ريمٌتف قمغم اًمٞمنى ويده هب٤م، يدقمق اإلهب٤مم شمكم اًمتل اًمٞمٛمٜمك

 . ُمًٚمؿ

 ىمٌؾ اًمتِمٝمد آظمر إمم اًمرومع اؾمتٛمرار إمم إؿم٤مرة وومٞمف هب٤م، ُمِمػماً  أي: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 .اًمدقم٤مء طمٞم٨م اًمًالم

 ش0/285اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»

 التشفد يف اإلصبع حتريؽ اشتؿرار

 اًمٞمنى، رضمٚمف وم٤مومؽمش ضمٚمس صمؿ: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ طمجر سمـ وائؾ قمـ



 454   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م

 وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك ُمروم٘مف وطمد اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يده وووع

 .واًمدارُمل داود، أبق رواه. هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م ومرأجتف أصٌٕمف، رومع صمؿ طمٚم٘م٦م وطمٚمؼ صمٜمتلم،

جتف: »قم٤ٌمرة قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]  اًمتحريؽ، اؾمتٛمرار يٗمٞمدش[: حيريمٝم٤م ومرأ

 .احلؼ وهق اح٤مًمٙمٞم٦م وقمٚمٞمف

 [0/287اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]

 التشفد يف إصبع حتريؽ كقػقة

ٟمٜم٤م أذيمر أن أريد: الشقخ  يّمٚمقن وهؿ سمٕمْمٝمؿ ٓطمٔم٧م طمٞم٨م احل٤مرضيـ، إظمقا

 أن ؿمؽ ٓ ُمنموقم٦م، ًمٞم٧ًم طمريم٦م سمزي٤مدة ي٠متقن سم٤مًمتِمٝمد إصٌٕمٝمؿ حيريمقن طمٞمٜمام

 ُمـ اعمّمٚملم سمٕمض قمغم اًمتحريؽ خيتٚمط ُم٤م يمثػماً  وًمٙمـ ؾمٜم٦م، سم٤مًمتِمٝمد اإلصٌع ِتريؽ

ٟمٜم٤م  ٓطمٔم٧م وأن٤م واًمرومع، اخلٗمض وهق أٓ اًمًٜم٦م، ذم يرد مل آظمر سمٌمء اًمًٜم٦م أهؾ إظمقا

 رأج٧م وم٘مد اًمًٜم٦م، ٟمنم ذم ٟمِم٤مط ًمف اخلػم جيزيف اهلل اإلُم٤مم إخ يم٠من اعمًجد هذا ذم

 هلل واحلٛمد اإلُم٤مم أن دًمٞمؾ وهذا اًمتِمٝمد، ذم أص٤مسمٕمٝمؿ حيريمقن اعمًجد أهؾ سمٕمض

ٟمٜم٤م وسمٕمض أوئلؽ سمٕمض ومرأج٧م اًمًٜم٦م، إمم اًمدقمقة سمقاضم٥م ىم٤مئؿ  ُمٕمٜم٤م احل٤مرضيـ إظمقا

 واًمرومع، سم٤مخلٗمض قمٜمف اًمتٕمٌػم يٛمٙمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمتحريؽ إمم يْمٞمٗمقن اًمرطمٚم٦م هذه ذم

 ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ورومع ظمٗمض اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا ورومع، ظمٗمض هذا: أقمٜمل

 أثٜم٤مء ذم ُمالطمٔمتٝم٤م يٜمٌٖمل ؾمٜم٦م هٜم٤مك: أي اًمتحريؽ، هق إٟمام اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء يمٚمام اًمًٜم٦م،

 ٓ وطمريمتٝم٤م اًم٘مٌٚم٦م إمم وضمٝمتٝم٤م أن٧م وم٢مذا اًم٘مٌٚم٦م، إمم اإلصٌع شمقضمٞمف: وهل اًمتحريؽ،

 وإٟمام ًمؽ، ىمٌٚم٦م ًمٞمس وأروؽ إرض، إمم هب٤م رُمٞم٧م ظمٗمْمتٝم٤م إذا ٕنؽ ختٗمْمٝم٤م،

 ىمٌْم٧م ضمٚم٧ًم ُم٤م وم٠مول اًمريم٦ٌم، قمغم ويمٗمؽ اًمريم٦ٌم، هق ومٝمذا ومٚمذًمؽ اًم٘مٌٚم٦م، دم٤مهؽ

 شمرومع وٓ ومتحريمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م، رومٕم٧م صمؿ واإلهب٤مم، سم٤مًمقؾمٓمك وطمٚم٘م٧م أص٤مسمٕمؽ،

 سمف أذيمر اًمذي هذا ُمٙم٤مهن٤م، ذم ِتريمٝم٤م وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا وختٗمص،

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 ( 11: 25: 58/   494/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 التشفد يف اإلصبع حتريؽ كقػقة

 .اًمّمالة ذم اإلصٌع ِتريؽ يمٞمٗمٞم٦م :مداخؾة

 أنف طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م وهق واطمد طمدي٨م هٜم٤مك اإلصٌع ِتريؽ: الشقخ

جتف: ىم٤مل اًمّمالة ذم ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى  هذا هب٤م، يدقمق حيريمٝم٤م ومرأ

ٟمٜم٤م، ُمـ اًمًٜم٦م أهؾ سمٕمض يٗمٕمؾ يمام ًمٞمس اًمتحريؽ  واًمرومع، اخلٗمض يٕمٜمل ًمٞمس إظمقا

 ومٝمذا ُمٓمٚمً٘م٤م، طمدي٨م سمف ي٠مت مل وهذا ورومع ظمٗمض هذا هٙمذا أُم٤م هٙمذا اًمتحريؽ

 أمحد اإلُم٤مم قمـ وصح هٙمذا، ُمٙم٤مٟمف ذم ِتريؽ ومٝمق اًمتحريؿ أُم٤م ورومع، ظمٗمض اؾمٛمف

سًم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م هذا ؿمديًدا، حيريمٝم٤م: ىم٤مل أنف  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 (11:27:00/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 بشدة؟ أم بؾققكة يؽقن التشفد يف اإلصبع حتريؽ هؾ

 اًمِمديدة؟ سم٤محلريم٦م أو سم٤مًمٚمٞمقٟم٦م أهق اًمتِمٝمد، ذم اإلصٌع ِتريؽ يمٞمٗمٞم٦م :مداخؾة

 إٓ اإلصٌع ًمتحريؽ يتٕمٚمؼ ح٤م قمٚمٞمٝم٤م وىمٗمٜم٤م اًمتل اًمًٜم٦م ذم ًمديٜم٤م ًمٞمس: الشقخ

 اًمٜم٤مس قمغم ٟمٗمرض أن ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع ومال وًمذًمؽ اًمتحريؽ، إٓ ًمديٜم٤م ًمٞمس اًمتحريؽ،

 طمجر سمـ وائؾ هق اًمذي اًمراوي أـمٚم٘مف يمام ُٟمٓمٚم٘مف وإٟمام اًمتحريؽ، ُمـ ُمٕمٞمٜم٤مً  ٟمققم٤مً 

 ًمف اًمٜمٔمر وهذا اعمقوقع ذم اًمٜمٔمر ُٟمدظمؾ أن اعمٛمٙمـ ُمـ أنف إٓ قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض

 إَُول واًمًٚمػ اًمًٚمػ ٟم٘مؾ ـمري٘م٦م ذم اعمًٚمؿ شم٠مُمؾ إذا ومٞمام اًمٜمٔمر ُمـ وضم٤مه٦م

 اًمّمالة ذم وقم٤ٌمدشمف سمٕم٤مُم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤ٌمدة سمٙمٞمٗمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م ًمألطم٤مدي٨م

 أن وهق أٓ -ؿمخّمٞم٤مً  أتٌٜم٤مه وًمٙمٜمل ُمٚمزم همػم رأي وهق رأجل وهذا- وم٠مرى سمخ٤مص٦م،

 ُمراداً  يم٤من ًمق اقمت٘م٤مدي ذم هذا آٟمت٤ٌمه يًؽمقمل اًمذي اًمنيع اًمتحريؽ هذا

 اًمٙمٞمٗمٞم٦م هذه إمم حلديثف اًم٤ًمُمٕملم ٟمٔمر ًمٗم٧م اًمراوي ًمٙم٤من وائؾ ذيمره اًمذي سم٤مًمتحريؽ

 يًؽمقمل ٓ ًمٞمِّٜم٤مً  هٞمِّٜم٤مً  ِتريٙم٤مً  يٙمقن أن أراه وم٤مًمذي وًمذًمؽ آٟمت٤ٌمه، شمًؽمقمل اًمتل

 إنٔم٤مر يٚمٗم٧م هيع ِتريؽ هٜم٤مك يم٤من ًمق أنف أجْم٤مً  اقمت٘م٤مدي وذم يمثػماً، آٟمت٤ٌمه
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 ذم وائالً  ؿم٤مرك ُمـ ٟمجد ٓ سمٞمٜمام أظمريـ، إصح٤مب قمـ سمٜم٘مٚمف إظم٤ٌمر ًمتقاردت

 رواي٦م ذم يِم٤مريمقه أن قمـ ومْمالً  ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمتحريٙمف روايتف ذم.. احلدي٨م هذا رواي٦م

 .وإنٔم٤مر آٟمت٤ٌمه شمٚمٗم٧م اًمتل اًمنقم٦م سمتٚمؽ ِتريؽ

 .ُمٜمٙمؿ أؾمٛمٕمف ُمرة أول اًمٙمالم هذا ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 .أثٌتف.. أثٌتف: الشقخ

 .ظمػم اهلل ضمزايمؿ ضمداً  رائع يٕمٜمل. .. :مداخؾة

 .وإي٤ميمؿ: الشقخ

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م :مداخؾة

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلٚم٦ًم ومْم٤مئؾ ُمـ هذه: الشقخ

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م.. أيمؼم اهلل :مداخؾة

 .هٙمذا أطمرك أن٤م ِتريٙمل أريد ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 اًمتحريؽ، قمغم زي٤مدة وهذه ورومع، ظمٗمض هذا حمْم٤مً  ِتريٙم٤مً  ًمٞمس هذا: الشقخ

ك: أىمقل وم٠من٤م وًمذًمؽ  .وختٗمض شمرومع وٓ ُمٙم٤مٟمف ذم طَمرِّ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م هٙمذا :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 اًمتحريؽ أن ؾمئؾش طمٜمٌؾ سمـ أمحد» اإلُم٤مم رأي أن أوردت يمت٤مسمؽ ذم :مداخؾة

ة؟  سمِِمدَّ

 .ؿمديداً  اًمتحريؽ سمِمدة، ًمٞمس: الشقخ

 .ٟمٕمؿ ؿمديد، :مداخؾة

 ومٙمٚمٛم٦م هٙمذا، ِترك وإٟمام شمٕمٛمؾ؟ ُم٤م وإٟمام هٙمذا، يٕمٜمل ٓ هذا ٟمٕمؿ،: الشقخ

 اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ٟمٗمٞمٜم٤مه اًمذي هذا شمٕمٜمل ٓ ؿمديداً 
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ٝم٤م أمحد اإلُم٤مم ؿمٞمخٜم٤م يمٚمٛم٦م صمؿ: احلٚمٌل قمكم  قمـ ؾمئؾ أنف اهلل قمٌد ُم٤ًمئؾ ذم َٟمّمُّ

 احلريم٦م، سم٤مب ذم يٕمٜمل اًمٙمت٤مب صمٜم٤مي٤م ذم وردت وإن ؿمديدًا،: ىم٤مل سم٠مصٌٕمف يِمػم اًمرضمؾ

 إؿم٤مرة قمـ ؾُمِئؾ اإلؿم٤مرة، قمـ هق اعمتـ ذم ٟم٘مٚمتف أن٧م اًمذي اهلل قمٌد ٟمص ذم ًمٙمٜمٝم٤م

 .ؿمديداً : وم٘م٤مل سم٠مصٌٕمف اًمرضمؾ

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 .أقمٚمؿ واهلل ذيمرشمؿ، ُم٤م ُمع مت٤مُم٤مً  شمٚمت٘مل ومٝمل ٟمٕمؿ،: احلٚمٌل قمكم

 .ظمػم اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ،: الشقخ

 (  11: 14: 13/ 802/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يف لإلصبع فقف ادبالغ والرفع اخلػض مـ بعضفؿ يػعؾف ما خطل

 إرض اجتاه إىل باإلصبع اإلصارة وخطل التشفد

 ورد، ظمٗمْم٤مً  ًمٞمس ىمٚم٧م أن٧م اًمّمالة، ذم اإلصٌع ًمتحريؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

  إي٤مه؟ ًمٜم٤م متثؾ سمدٟم٤م يٕمٜمل

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم يٕمٜمل صحٞمح، هذا: الشقخ  هلل واحلٛمد اإلؾمالم سمالد يمؾ ذم إظمقا

 . ومٞمٝم٤م ي٤ٌمًمٖمقن وًمٙمٜمٝمؿ اًمًٜم٦م، هبذه ي٘مقُمقن ٟمراهؿ

 .واًمرومع اخلٗمض وًمٞمس اًمتحريؽ هق اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ذم ورد اًمذي

 هذا هٙمذا، يٙمقن وٓ هٙمذا يٙمقن واًمتحريؽ ريمٌتؽ، قمغم يدك واوع وم٠من٧م

 .ورومع ظمٗمض اؾمٛمف

 ومٞمف ُم٤م يمؾ وإٟمام ُمقوقع، طمدي٨م وٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  طمدي٨م ومٞمف ُم٤م واًمرومع اخلٗمض هذا

يمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى أنف  .هب٤م سمٞمدقمق ُيـَحرِّ

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، يرد مل وهذا ورومع، ظمٗمض اؾمٛمف هذا هذا أُم٤م اًمًٜم٦م، هق اًمتحريؽ ومٝمذا

ٌُّف ومٞمج٥م  .ورومٕم٤مً  ظمٗمْم٤مً  وًمٞمس هٙمذا اًمتحريؽ. اًمتٗمريؼ هلذا اًمَتٜمَ
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 ظمالف هذا ِت٧م، ٟم٤مزًم٦م؟ ًمقيـ وإصٌع هٞمؽ، إيدُّيؿ حيٓمقا  يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا

ر وراء، إمم هٞمؽ ٟم٘مدم ُمـ وإٟمام اًمًٜم٦م،  أُم٤م وٟمحرك، اًم٘مٌٚم٦م إمم هٞمؽ وٟمرومع وُٟم١َمظمِّ

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا إرض، إمم اًم٘مٌٚم٦م قمـ اٟمحراف ص٤مر هذا هٞمؽ

 .سمتٍمف(  11: 31: 09/ 221/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ويساًرا يؿقـًا يؽقن التشفد يف إصبع حتريؽ هؾ

 يٙمقن ٓ اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ أن أذـمتٙمؿ سمٕمض ذم ؾمٛمٕمٜم٤م: السائؾ

 وًمٙمـ هلل، واحلٛمد هذا ٟمٓمٌؼ ومٜمحـ اًمِمامل، إمم اًمٞمٛملم ُمـ يٕمٜمل واخلٗمض، سم٤مًمرومع

  ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م ي٠ًمخقٟمٜم٤م اًمٜم٤مس

ٌِّؼ يمٞمػ: الشقخ  .شُمَٓم

ك يٕمٜمل: السائؾ  . اًمِمامل إمم اًمٞمٛملم ُمـ أصٌٕمل أطمرِّ

  ذًمؽ؟ ًمؽ ىم٤مل ُمـ: الشقخ

 . ؿمٞمخ ي٤م ًمؽ إذـم٦م أطمد: السائؾ

 . واهؿ أن٧م ٓ: الشقخ

  اًمّمحٞمح؟ هق وُم٤م: السائؾ

يمٝم٤م اًمّمحٞمح:اًمِمٞمخ  هق أظمرى قم٤ٌمرة وذم وي٤ًمرا، يٛمٞمٜم٤مً  وًمٞمس ُمٙم٤مهن٤م، ذم حيرِّ

 ُمٗمٝمقم؟. شمرى شمٙم٤مد ٓ سمّمقرة وًمٙمـ واًمرومع اخلٗمض

  ُمٗمٝمقم ؿمٞمخ ي٤م ُمٗمٝمقم: السائؾ

سم٧م ومٝمذه وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  اًمتحريؽ أُم٤م: الشقخ  أو اًم٘مديؿ، ُمذهٌٙمؿ ُمـ إًمٞمٙمؿ شَمَنَّ

ئر ذم سمٕمْمٙمؿ ُمذه٥م  إبٞمض اًمٌحر ؾم٤مطمؾ قمغم اًمٌالد وشمٚمؽ واعمٖمرب، اجلزا

 .ذيمرت يمام يٗمٕمٚمقن اًمذيـ ومٝمؿ اح٤مًمٙمل اعمذه٥م وهق أٓ اعمتقؾمط،

 يِمػم هؾ ؾمئؾ ح٤م أمحد اإلُم٤مم أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم ذيمرشمؿ: السائؾ
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د ومام ؿمديداً   ؿمديدًا؟ ٟمٕمؿ ىم٤مل اًمّمالة ذم سم٠مصٌٕمف   ُم٤مذا؟ أم اًمنقم٦م هٜم٤م سمِمديداً  اعمرا

 . يمثػماً  يٕمٜمل هذا هق: الشقخ

 يمثػماً؟: السائؾ

 . ٟمٕمؿ: الشقخ

 . هلل احلٛمد: السائؾ

 ( 11: 03: 54/   564/  واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾخقف اإلصبع حتريؽ ترك

 ُمـ ُيْٓمَرد أن خم٤موم٦م إومٖم٤من: سملم إصٌع ِتريؽ شمرك: ُمثالً  رأجؽ ُم٤م: السائؾ

 اًمتحريؽ؟ هذه شمرك ومٝمق يمذا أو وه٤ميب أنف: قمٜمف ي٘مقًمقا  اجلٌٝم٦م،

 .ُمِمٙمٚم٦م. ٟمٕمؿ أي: الشقخ

 واجلٝم٤مد ؾمٜم٦م، إصٌع ِتريؽ ٕنف ؾمٌٞماًل: ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م وضمؾ قمز اهلل يتؼ

 .واضم٥م ومرض هق

 شمٙمقن أن ومٞمج٥م ذوـم٤ًم، أوع وم٠من٤م اجلٝم٤مد، ُمـ ؾَمُٞمْٛمٜمَع سم٠منف فمٜمف قمغم همٚم٥م وم٢مذا

 .ومٞمٝم٤م ُمٕمل

 أن ًمف جيقز ومحٞمٜمئذٍ  اًمٗمريْم٦م، ُمـ ُُمٜمِعَ  اًمًٜم٦م هبذه أتك إذا أنف فمٜمف همٚم٥م إذا

 .سم٤مًمٗمريْم٦م اًم٘مٞم٤مم قمغم اعمح٤مومٔم٦م ؾمٌٞمؾ ذم إىمقام: أوئلؽ وسملم سمٞمٜمف سم٤مًمًٜم٦م يت٤ًمهؾ

 أؾمٛمع ٕنٜمل وضمقده: ادقم٤مء اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م اًمنمط هذا ًمٙمـ

 .هق جيد ٓ يم٤من وم٢مذا اًمًٜم٦م، أهؾ ُمـ جم٤مهديـ مج٤مقم٦م هٜم٤مك سم٠من

 إمم يٜمت٘مؾ أن قمٚمٞمف اًمًٜم٦م، حي٤مرسمقن أىمقام سملم ًمٚمجٝم٤مد جم٤مًٓ  جيد ٓ هق يم٤من إذا

م  .اًمًٜم٦م ُي١َميِّدون أىمقا
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 .إومم اًمٗمتقى إمم ٟمرضمع طمٞمٜمذاك اًمًٌٞمؾ، هذا قمٚمٞمف و٤مق وم٢مذا

 (  11: 25: 30/ 344/ واًمٜمقر اهلدى) 

 صػة حقل وكؾؿة يتققػ؟ متك التشفد يف إصبع حتريؽ

 وحتريؽف باإلصبع اإلصارة

 اًمتِمٝمد ُمـ آٟمتٝم٤مء قمٜمد يتقىمػ هؾ اًمتِمٝمد ذم إصٌع ِتريؽ قمـ شمال

 ذم يم٤من إن ىمٞم٤مُمف أو إظمػم، اًمتِمٝمد ذم يم٤من إن اإلُم٤مم شمًٚمٞمؿ إمم يٜمتٔمر أم واًمدقم٤مء،

 ؟[إوؾمط اًمتِمٝمد

 ذم يم٤من ُمـ: ومٝمٛم٧م ُم٤م طمًٌام سم٤مظمتّم٤مر، يمالُمؽ ُمـ اعم٘مّمقد: إذاً : الشقخ

ِده ُمـ واٟمتٝمك يم٤من، شمِمٝمد أيَّ  اًمتِمٝمد،  اًمتِمٝمد ذم اإلُم٤مم ي٘مقم أن ىمٌؾ ودقم٤مئف شَمَِمٝمُّ

ٚمِّؿ أن ىمٌؾ أو إول، ًَ  هذا ٓ؟ أم اًمتحريؽ ذم يًتٛمر ومٝمؾ إظمػم، اًمتِمٝمد ذم ُي

 ؾم١ماًمؽ؟

 ذم اعمٕمروف طمديثف ذم ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ٕن يًتٛمر: ٓ :اجلقاب

 ىمد ملسو هيلع هللا ىلص رآه أنف ذيمر اًمتِمٝمد، ذيمر إمم وضم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وصػ قمٜمدُم٤م اًمًٜمـ

 وىمٌض اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك ويمٗمف اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف ووع

: -اًمِم٤مهد وهٜم٤م- ىم٤مل اًم٤ًٌمسم٦م، ورومع واإلهب٤مم، سم٤مًمقؾمٓمك وطمٚمؼ يمٚمٝم٤م، أص٤مسمٕمف

يمٝم٤م ومرأجتف»  ش.هب٤م يدقمق ُيـَحرِّ

 اٟمتٝمك قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمّمقرة ومٗمل سم٤مًمدقم٤مء، ُم٘مرون اًمتحريؽ: وم٢مذاً 

 ُمع ُم٘مرون اًمتحريؽ: يٕمٜمل اًمتحريؽ، اٟمتٝمك: وم٢مذاً  وصٛم٧م، اًمدقم٤مء ُمـ اعم٘متدي

 .اًمدقم٤مء

ر ًمٙمـ  ُمـ حيٗمظ ٓ ح٤م أو حيٗمظ ح٤م جم٤مل وهق اًمدقم٤مء ُمـ اعم٘متدي يٜمتٝمل ح٤مذا ُأذيمِّ

ٚمِّؿ، طمتك أو اإلُم٤مم يٜمٝمض طمتك اًمدقم٤مء ذم ومٚمٞمًتٛمر اًمدقم٤مء، ًَ  طم٤مضم٦م ٓ وطمٞمٜمذاك ُي

 .يًتٛمر واًمتحريؽ يًتٛمر اًمدقم٤مء ٕن اًم١ًمال: هذا عمثؾ



 460460 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وِتريٙمٝم٤م 

 وأن٤مس! ؿمٞمخ ي٤م هٙمذا يٕمٛمٚمقن ٟم٤مس ذم اإلصٌع ًمتحريؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :السمال

 هٙمذا؟ أم هٙمذا اًمًٜم٦م هٙمذا،

ف سمدون اًم٘مْم٤مي٤م ي٠مظمذون: يٕمٜمل اًمٜم٤مس أيمثر ٓ،: الشقخ  اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم وم٤مًمذي شَمَٗم٘مُّ

 هٜم٤م صمؿ اًم٘مٌٚم٦م، إمم وإٟمام إرض، إمم وًمٞمس اًم٘مٌٚم٦م، إمم وشمقضمٞمٝمٝم٤م إصٌع رومع هق

يمٝم٤م، أن وإُم٤م ِتريؽ، دون هٙمذا اًم٘مٌٚم٦م إمم يقضمٝمٝم٤م ٟمّم٤ٌمً  يٜمّمٌٝم٤م أن إُم٤م: ىمقٓن  ُيـَحرِّ

ك اًمذي ًمٚمٗم٘مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمؽ وٓ ٛمَّ ًَ  إرضمح: هق اًمتحريؽ أن اعم٘م٤مرن، سم٤مًمٗم٘مف اًمٞمقم ُي

 :ىمًامن اًمتِمٝمد ذم اًم٤ًٌمسم٦م رومع ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ٕن

 زائد طمٙمؿ وم٤مًمتحريؽ اًمرومع، ُمع اًمتحريؽ أثٌت٧م وىمًؿ اًمرومٕم٦م، أثٌت٧م ىمًؿ

 .ٟمٕمرومف أن جي٥م أوًٓ  هذا حيرك، أو يرومع ومٝمق قمٚمٞمف، اعمزيد إمم ُيَْم٤مف أن يٜمٌٖمل

 إمم سم٢مصٌٕمٝمؿ يرُمقن طمٞمٜمام ُيـخٓمئقن يمام سمٕمْمٝمؿ، ومٞمف خيٓمئ اًمتحريؽ :ثاكقاً 

يمقن اًمذيـ ومٝم١مٓء اًم٘مٌٚم٦م، إمم ىمٚمٜم٤م يمام وم٤مًمًٜم٦م إرض،  قمغم يزيدون إصٌٕمٝمؿ، ُيـَحرِّ

 هذا.. هٙمذا ومٞمٗمٕمٚمقن واًمرومع اخلٗمض وهق أٓ اًمًٜم٦م، ذم إـمالىم٤مً  يرد مل أُمراَ ً اًمتحريؽ

 .اًمتحريؽ وم٘مط اًمث٤مسم٧م وإٟمام سمّمقاب، ًمٞمس هذا.. ورومع ظمٗمض

 طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأوا ًمق أهنؿ ًمٖمتٝمؿ، ذم اًمٕمرب ِدىم٦َّم ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

ك يم٤من  يم٤من: اًمٞمديـ رومع ذم ىم٤مًمقا  يمام ًمٜم٤م ىم٤مًمقا  يم٤مٟمقا  وخيٗمْمٝم٤م، يرومٕمٝم٤م إصٌٕمف ُيـَحرِّ

 .وخيٗمض يرومع

يمٝم٤م رأجتف إٓ اإلصٌع ِتريؽ ذم ىم٤مًمقا  ُم٤م ًمٙمـ  اًمتحريؽ، يتح٘مؼ رء وم٠مىمؾ ُيـَحرِّ

٤ٌَمًمِغ أن أُم٤م اعمٓمٚمقب، هق ومٝمذا  .َيِرد مل رء ومٝمذا وخيٗمض ومػمومع اعمّمغم ُي

 . وزي٤مدة اهلل ؿم٤مء إن ؾم١ماًمؽ ضمقاب أظمذت

 سمِمدة؟ حيريمٝم٤م يم٤من: رواي٦م ذم :السمال

 هذه ُمثؾ يقضمد ٓ ؿمدة، سمال وٓ سمِمدة ٓ أبدًا، رواي٦م هٜم٤مك ًمٞمس: الشقخ

جتف: »آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتٛمقه ُم٤م إٓ يقضمد ٓ اًمرواي٦م، ك ومرأ  ش.هب٤م يده ُيـَحرِّ

 اإلُم٤مم قمـ اًمرواي٦م صالة، صح٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم أو احل٤مؿمٞم٦م ذم أن٤م ذيمرت ًمٙمـ
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 .طمديث٤مً  وًمٞمس أمحد اإلُم٤مم ىمقل ومٝمذا ؿمديدًا، يرومٕمٝم٤م أمحد

 أمحد اإلُم٤مم قمـ أثر هذا إن: ومٜم٘مقل اجلقاب، وم٤مشمؽ اًم٤ًمئؾ أُّي٤م أظم٤مٟم٤م، ي٤م اٟمتٌٝم٧م

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  وًمٞمس ؿمديدًا، يرومٕمٝم٤م أنف

 .:. . (5: 56/ 50/ واًمٜمقر اهلدى)



 

 األّل التػَد





ول   465 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 بسجقد وجزه فقف، الدعاءِ  ومرشوعقة   إول، التشفد وجقب  

ا ويؽقن السفق،  رسًّ

 :043 ،042 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمًٝمق ؾمجديت ؾمجد ٟمًٞمف إذا واضم٥م، واًمتِمٝمد

 .ها  وي٘مرؤه
 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شاًمتحٞم٦م» ريمٕمتلم يمؾ ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 .شهلل اًمتحٞم٤مت: »اًم٘مٕمدة قمٜمد سمف يتٙمٚمؿ ُم٤م أول يم٤من و»
: ومٞم٘مقل هب٤م ي٠مُمر ويم٤من. ًمٚمًٝمق يًجد إوًمٞملم: اًمريمٕمتلم ذم ٟمًٞمٝم٤م إذا يم٤من و

 اًمدقم٤مء ُمـ أطمديمؿ وًمٞمتخػم ،شإًمخ. .. اًمتحٞم٤مت: »وم٘مقًمقا  ريمٕمتلم: يمؾ ذم ىمٕمدشمؿ إذا»

 .[شسمف] وضمؾ قمز اهلل وَمْٚمَٞمْدعُ  إًمٞمف، أقمجٌف
 قمغم يقافم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف إمم إؿم٤مرة ومٞمفش ًمٚمًٝمق يًجد..ٟمًٞمٝم٤م إذا: »ىمقًمف

 صمؿش: »0/87ش »اًمٜمٌقي اهلدي» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل ُمًتٜمد هق هذا وًمٕمؾ دائاًم، اًمتِمٝمد

 .شدائامً  يتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من
 .أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ ذم سيح ٟمص قمغم أىمػ مل وم٢مين وإٓ:
 اًمتِمٝمد إمم رضمققمف قمدم ذم - اعمت٘مدُم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٕمٚمامء سمٕمض اؾمتدل وىمد

ر طمٞمٜمام  .واضم٥م همػم إول اًمتِمٝمد أن قمغم - ُذيمِّ

 سمف ؾمٌحقا  ح٤َّم إًمٞمف ًمرضمع واضم٤ًٌم: يم٤من ًمق أنف ووضمٝمف:ش: »2/247» احل٤مومظ ىم٤مل

 ىمقل وهق اعمِمٝمقر، ذم وأمحد وإؾمح٤مق اًمٚمٞم٨م سمقضمقسمف ىم٤مل وممـ. ىم٤مم أن سمٕمد

 .شًمٚمحٜمٗمٞم٦م رواي٦م وذم ًمٚمِم٤مومٕمل،
 هق إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص رضمققمف قمدم: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ وم٢من ٟمٔمر: اًمتقضمٞمف هذا وذم: ىمٚم٧م



 466   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 مل أنف وًمق ،- اعمٖمػمة طمدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام - ىم٤مئامً  آؾمتتامم وهق ذقمل: ُم٤مٟمع ًمقضمقد

 دًمٞمؾ وطمده ومٝمق احل٤مًم٦م، هذه ذم سم٤مًمرضمقع أُمر وًمذًمؽ :ملسو هيلع هللا ىلص ًمرضمع ىم٤مئاًم:   يًتتؿ

 - طمدي٨م ُم٤م همػم ذم سمف إُمر صم٧ٌم وىمد. احلؼ وهق. هذا اًمتِمٝمد وضمقب قمغم ُمًت٘مؾ

 .- ي٠ميت يمام

 قمدم قمغم دًمٞمالً  يٙمقن دائامً  سم٤مًمًجقد ودمٌػمهش: »2/228» اًمِمقيم٤مين وىم٤مل

 همػم وهق اًمقاضم٥م: دون اعمًٜمقن سمف جُيؼم إٟمام اًمًٝمق ؾمجقد أن ؾمٚمٛمٜم٤م إذا اًمقضمقب:

 .شُمًّٚمؿ
: ىمٚم٧مش: »وضمؾ قمز اهلل وَمْٚمَٞمْدعُ  إًمٞمف، أقمجٌف اًمدقم٤مء ُمـ أطمديمؿ وًمٞمتخػم: »ىمقًمف

. اًمًالم يٚمٞمف ٓ يم٤من وًمق شمِمٝمد، يمؾ ذم اًمدقم٤مء ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل احلدي٨م وفم٤مهر

 .ششمٕم٤ممم اهلل رمحف طمزم اسمـ ىمقل وهق
 ([3/861) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لف واجلؾقس إول التشفد وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وم٢مذا: صالشمف ذم ًمٚمٛمزء ىم٤مل وأنف: »ومٞمف اًمتِمٝمد وىمراءة إظمػم اًم٘مٕمقد ذم ىمقًمف

 ش.صالشمؽ مت٧م وم٘مد اًمتِمٝمد ىمدر وىمٕمدت ؾمجدة آظمر ُمـ رأؾمؽ رومٕم٧م

 يمٜم٧م وىمد صالشمف اعمًئ طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم اًمٚمٗمظ هذا أضمد مل: ىمٚم٧م

 وؾمط ذم ضمٚم٧ًم وم٢مذا: »سمٚمٗمظ ـمرىمف سمٕمض ذم ضم٤مء وإٟمامش اًمتخري٩م» أول ذم مجٕمتٝم٤م

 ش.شمِمٝمد صمؿ اًمٞمنى ومخذك واومؽمش وم٤مـمٛمئـ اًمّمالة

 ذم اًمتِمٝمد وضمقب قمغم دًمٞمؾ وومٞمف طمًـ سمًٜمد 0/037 داود أبق أظمرضمف

 ومٝمق سمف إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م ٕن ًمف اجلٚمقس وضمقب وٓزُمف إول اجلٚمقس

 ذم اًمتِمٝمد ىمدر سم٤مًم٘مٕمقد اًمّمالة مت٤مم ىمٞمدت وم٢مهن٤م اًمٙمت٤مب رواي٦م سمخالف وهذا واضم٥م

 صح إن - اعمٗمٝمقم هذا ًمٙمـ اًمتِمٝمد ىمراءة وضمقب قمدم وُمٗمٝمقُمف إظمػم اجلٚمقس



ول   467 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 : سمٕمده اًمذي قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ُمراد همػم - احلدي٨م

 ([071) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 جؾسة كؾ يف بالتشفد إمر

 . أجْم٤مً ش صالشمف اعمزء» سمف وأُمر. ..ش . اًمتحٞم٤مت: ضمٚم٦ًم يمؾ ذم ىمقًمقا : »ًمٗمظ وذم
 ذيمرهؿ ؾمٌؼ وىمد - إول اًمتِمٝمد وضمقب إمم ذه٥م ُمـ سم٤محلدي٨م اؾمتدل وىمد

 .- ىمري٤ٌمً 
 ذح» ذم اًمٜمقوي ورواهش. 3/271ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذًمؽ إمم ذه٥م وممـ

 ي٠مِت  ومل اًمقضمقب، إُمر ذم إصؾ ٕن وذًمؽ احلدي٨م: أصح٤مب وم٘مٝم٤مء قمـش ُمًٚمؿ

 يٕمٚمِّٛمف مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: »اًمٜمقوي وىمقل. اًمقضمقب قمـ ًمف ص٤مروم٤مً  يٙمقن أن يّمٚمح ُم٤م

 .شاًمّمالة ومروض قمٚمٛمف طملم إقمرايبَّ 
 .-شداود أيب ؾمٜمـ» ذم اًمرواي٤مت سمٕمض ذم يمام-ذًمؽ قمٚمَّٛمف ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف ُمٜمف: ذهقل

 ومخذك واومؽمش وم٤مـمٛمئـ، اًمّمالة: وؾمط ذم ضمٚم٧ًم وم٢مذا: »سمٚمٗمظ ؾمٌؼ وىمد

 .ششمِمٝمد صمؿ اًمٞمنى،
 -ش اعمزء» طمدي٨م ذم اًمتِمٝمد هذا ذيمر قمدم جيٕمؾ يمٞمػ اًمٜمقوي ُمـ واًمٕمج٥م

 ومٞمف إظمػم اًمتِمٝمد ذيمر قمدم جيٕمؾ ٓ صمؿ اًمقضمقب، قمـ سمف ًمألُمر ص٤مروم٤مً  - سمزقمٛمف

 شمّمح ٓ ومرض هذا سم٠منش 3/462ش »اعمجٛمقع» ذم يٍمح سمؾ! اًمقضمقب قمـ ص٤مروم٤مً 

 ًمف: يذيمره مل إٟمام: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل: »سم٘مقًمفش اعمزء» طمدي٨م قمـ وجيٞم٥م سمف، إٓ اًمّمالة

 .شقمٜمده ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من ٕنف
 ذم ذيمره ي٠مت مل واضم٥م هق ُم٤م يمؾ ذم ي٘مقهل٤م أن أطمد يمؾ يًتٓمٞمع احلج٦م وهذه

 ش. اعمزء» طمدي٨م

 - إظمػم اًمتِمٝمد طمٙمؿ طمٙمٛمف أن واحل٤مصؾش: » 2/228» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل



 468   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ُمزيد قمغم يدل أنف قمغم اًمٜمزاع، سمف يرشمٗمع دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس سمٞمٜمٝمام واًمتٗمرىم٦م ،- وؾمٞم٠ميت

 .ش - شم٘مدم يمام -ش اعمزء» طمدي٨م ذم ذيمره إوؾمط ًمٚمتِمٝمد ظمّمقصٞم٦م
 ([3/866) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد الصحابة تعؾقؿ

 .اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٝمؿ يمام اًمتِمٝمد يٕمٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 ([3/867) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد إخػاء

 :043 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ها  وي٘مرؤه

 .إظمٗم٤مؤه اًمًٜم٦م و: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شاًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ: »اًمؽمُمذي ىم٤مل
ر قمغم اًمٕمٚمامء أمجعش: »3/463» اًمٜمقوي وىم٤مل  اجلٝمر ويمراه٦م سم٤مًمتِمٝمديـ، اإلها

 .شهذا ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م ًمف واطمتجقا  هبام،

 ([3/868) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد ِصَقغ  

 : اًمتِمٝمد صٞمغ ُمـ أنقاقم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص وقمٚمٛمٝمؿ

ل[ و] ،- اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقُل  قمٚمَّٛمٜمل: ىم٤مل: ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد -0  سملم يَمٗمِّ

ْٞمف  واًمٓمٞم٤ٌمت،  واًمّمٚمقات، هلل، اًمتحٞم٤مت: »اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜمل يمام :-يَمٗمَّ



ول   469 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 اًمف ٓ أن أؿمٝمد ،-[ وإرض اًمًامء ذم ص٤مًمح قمٌدٍ  يُمؾَّ  أص٤مب ذًمؽ: ىم٤مل إذا وم٢مٟمف]-

 .شورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد  اهلل إٓ

 سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل اعمحدصملم: سم٤مشمٗم٤مق ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمقاردة اًمتِمٝمدات أصح وهق

 طمدي٨م أصح وهق وضمف، همػم ُمـ قمٜمف ُروي ىمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م: »- ؾم٤مىمف أن

 أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ اًمتِمٝمد، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي

 اعم٤ٌمرك، واسمـ اًمثقري، ؾمٗمٞم٤من ىمقل وهق اًمت٤مسمٕملم، ُمـ سمٕمدهؿ وَُمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.وإؾمح٤مق وأمحد،

 طمدي٨م أصح قمـ ؾمئؾ ح٤م - اًمٌزار وىم٤ملش: »2/250ش  »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

. ـمري٘م٤مً  وقمنميـ ٟمٞمػ ُمـ وروي ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م قمٜمدي هق: - ىم٤مل اًمتِمٝمد؟ ذم

 أؿمٝمر وٓ أؾم٤مٟمٞمدَ  أصح وٓ ُمٜمف أث٧ٌم اًمتِمٝمد ذم أقمٚمؿ ٓ: وىم٤مل أيمثره٤م، هد صمؿ

 .ـها. رضم٤مًٓ 

 ذح» ذم اًمٌٖمقي سمذًمؽ ضمزم وممـ ذًمؽ، ذم احلدي٨م أهؾ سملم ظمالف وٓ

 .شاًمًٜم٦م
 ذم خيتٚمٗمقا  مل اًمث٘م٤مت ُمـ قمٜمف اًمرواة وأن همػمه، دون قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أنف رضمح٤مٟمف وُمـ

 .ششمٚم٘مٞمٜم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمٚم٘م٤مه وأنف همػمه، سمخالف أخٗم٤مفمف:
 دًٓم٦م ومٞمفش: »557/ 0» اعمرىم٤مة ذم ىم٤ملش: اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜمل يمام: »ىمقًمف

 .شوضمقسمف إمم وإؿم٤مرة اهتامُمف، قمغم

 ؾمٚمَّؿ: أي اهلل: طَمٞم٤َّمك: ي٘م٤مل اًمًالم: هب٤م أراد: ىمٞمؾش. ِتٞم٦م» مجع: هلش: اًمتحٞم٤مت»

 .اًمٌ٘م٤مء: وىمٞمؾ. اعمٚمؽش: اًمتحٞم٦م: »وىمٞمؾ. قمٚمٞمؽ
ٞمَّْقن إرض ُمٚمقك ٕن اًمتحٞم٦م: مجع وإٟمام : ًمٌٕمْمٝمؿ ومٞم٘م٤مل خمتٚمٗم٦م، سمتحٞم٤مت حُيَ

 قمش: وًمٌٕمْمٝمؿ. يمثػماً  اؾمٚمؿ: وًمٌٕمْمٝمؿ. ص٤ٌمطم٤مً  أنٕمؿ: وًمٌٕمْمٝمؿ. اًمٚمٕمـ أبٞم٧م

 قمغم شمدل اًمتل إًمٗم٤مظ: أي :. ..شهلل اًمتحٞم٤مت: »ىمقًمقا : ًمٚمٛمًٚمٛملم وم٘مٞمؾ. ؾمٜم٦م أخػ



 471   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   لاًمتِمٝمد إو

 أدهمٛم٧م: وإٟمام ،شاحلٞم٤مة» ُمـ شَمْٗمِٕمٚم٦م: واًمتحٞم٦م. شمٕم٤ممم هلل هل واًمٌ٘م٤مء واعمٚمؽ، اًمًالم،

 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمذا. زائدة واًمت٤مء ٓزُم٦م، واهل٤مء إُمث٤مل، ٓضمتامع
د اًمتل إدقمٞم٦م: أيش: اًمّمٚمقات»  شمٚمٞمؼ ٓ ُمًتح٘مٝم٤م، هق شمٕم٤ممم، اهلل شمٕمٔمٞمؿ هب٤م يرا

ه سم٠مطمد  .ُمٜمف. ـها. ؾمقا
 ومتح» يمـ اعمٓمقٓت: ذم ومراضمٕمٝم٤م ؿمئ٧م: وم٢من ذًمؽ، همػمُ  شمٗمًػمه٤م ذم ىمٞمؾ وىمد

 .وهمػمه٤مش اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة» و ،شاًم٤ٌمري

 ٓ ُم٤م دون اهلل، قمغم سمف ُيثٜمك أن وطمًـ اًمٙمالم، ُمـ ـم٤مب ُم٤م: أيش اًمٓمٞم٤ٌمت»

ٞمَّْقن اعمٚمقك يم٤من مم٤م سمّمٗم٤مشمف: يٚمٞمؼ  إىمقال: وىمٞمؾ. اهلل ذيمر: اًمٓمٞم٤ٌمت: وىمٞمؾ. سمف حُيَ

 .أقمؿ وهق. اًمّم٤محل٦م إقمامل: وىمٞمؾ. واًمثٜم٤مء يم٤مًمدقم٤مء اًمّم٤محل٦م:

 ش. 2/249ش »اًمٗمتح» ذم ذيمره. أومم أقمؿ هق سمام شمٗمًػمه٤م وًمٕمؾ: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل
 ًمف اؾمؿ اًمًالم وم٢من سمف: واًمتحّملم سم٤مهلل، اًمتٕمقيذ: ُمٕمٜم٤مه: ىمٞمؾش قمٚمٞمؽ اًمًالم»

 سم٤محلٗمظ: أي :شُمٕمؽ اهلل: »ي٘م٤مل يمام. ويمٗمٞمؾ طمٗمٞمظ قمٚمٞمؽ اهلل: شم٘مديره ؾمٌح٤مٟمف،

 . (0).واًمٚمٓمػ واعمٕمقٟم٦م
 ىم٤مل يمام واًمٚمذاذ: يم٤مًمٚمذاذة ُمّمدرًا: ويٙمقن. ًمٙمؿ واًمٜمج٤مة اًمًالم ُمٕمٜم٤مه: وىمٞمؾ

اَلمٌ : ▬شمٕم٤ممم اهلل ًَ ـْ  ًمََّؽ  وَم  صمؿ ًمٚمٜمقوي،ش ُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا♂. اًمٞمَِٛملمِ  َأْصَح٤مِب  ُِم

: و اًمٜمٌل، أُّي٤م قمٚمٞمؽ ؾمالمٌ : ومٞم٘م٤مل واًمالم: إًمػ طمذف ومٞمف جيقز أنف واقمٚمؿ: »ىم٤مل

 وهق أومْمؾ، واًمالم إًمػ وًمٙمـ هٜم٤م، إُمريـ ضمقاز ذم ظمالف وٓ. قمٚمٞمٜم٤م ؾمالم

 ش ش.اًمّمحٞمحلم» رواي٤مت ذم اعمقضمقد

 سمحذف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ي٘مع ملش: »2/249» احل٤مومظ ىم٤مل

 .شُمًٚمؿ أومراد ُمـ وهق قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م ذم ذًمؽ اظمتٚمػ وإٟمام اًمالم،
ش: اًمؼميم٤مت: »وىمٞمؾ. اًمدوام قمغم شمٕم٤ممم ُمٜمف وم٤مئض ظمػم ًمٙمؾ اؾمؿ هقش سمريم٤مشمف»

                                                           

 [.اًمٜم٤مذ. ]اًمّمٗم٦م ذم اإلُم٤مم رضمحف اًمذي اعمٕمٜمك وهق (0)



ول   470 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 .شُمرىم٤مة. »اخلػم ذم اًمزي٤مدة
 طم٘مقق ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام اًم٘م٤مئؿ أنفش: اًمّم٤مًمح» شمٗمًػم ذم إؿمٝمرش اًمّم٤محللم»

 .درضم٤مشمف وشمتٗم٤موت قم٤ٌمده، وطم٘مقق اهلل،

 ذم اخلٚمُؼ  يًٚمُِّٛمف اًمذي اًمًالم هبذا حئمك أن أراد ُمـ: »احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .شاًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ هذا طُمرم وإٓ: ص٤محل٤ًم، قمٌداً  ومٚمٞمٙمـ اًمّمالة:
 اعمّمكم ٕن اعمًٚمٛملم: سمجٛمٞمع يي اًمّمالة شمركش: »ومت٤مويف» ذم اًم٘مٗم٤مل ىم٤مل

 اًمًالم: »اًمتِمٝمد ذم ي٘مقل أن سمد وٓ واعم١مُمٜم٤مت، وًمٚمٛم١مُمٜملم زم اهمٗمر مهللا: ي٘مقل

 .شاًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م
 يم٤موم٦م طمؼ وذم ٟمٗمًف، طمؼ وذم رؾمقًمف، طمؼ وذم اهلل، سمخدُم٦م ُم٘مٍماً  ومٞمٙمقن

 .شاًمٗمتح» ذم يمذاش. سمؽميمٝم٤م اعمٕمّمٞم٦م قمٔمٛم٧م وًمذًمؽ اعمًٚمٛملم:
 اهلل وم٘م٤مل اًمٙمٚمامت: هبذه شمٕم٤ممم اهلل قمغم أثٜمك سمف: قُمرج ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف اؿمتٝمر :فائدة

 قمٚمٞمٜم٤م، اًمًالم: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤ملش. وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: »شمٕم٤ممم

 .شاًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم
 .شورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد اهلل، إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد: »ضمؼميؾ وم٘م٤مل

 أورده٤م وىمد اعمٕمتؼمة، اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم اًمرواي٦م هذه قمغم أىمػ مل وًمٙمٜمل

 وٕمٗمٝم٤م إمم ُمِمػماً  اعمٚمؽ، اسمـ قمـ ٟم٘مالً ش 0/556ش »اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ

 ....شملسو هيلع هللا ىلص أنف ُروي: »سم٘مقًمف
 ([3/871) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اهلل رشقل أين وأصفد: التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يؼقل كان هؾ

َده أن واعمٜم٘مقلش: »0/557ش »اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل :فائدة  شَمَِمٝمُّ

ِدٟم٤م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف  ذم ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف اعمٜم٘مقل: اًمراومٕمل ىمقل وأُم٤م. يمَتَِمٝمُّ



 472   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 .شًمف أصؾ ٓ سم٠منف ومٛمردود:. اهلل رؾمقل أين وأؿمٝمد: شمِمٝمده
 ([3/883) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مقتف بعد التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم

َٟمْٞمٜم٤َم سملم وهق  . اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ىُمٌَِض: ومٚمام (0)فمٝمرا
ٟمٞمٜم٤م»  واًمتثٜمٞم٦مش. فمٝمرٟم٤م: »أصٚمف. ٟمقن صمؿ اًمتحت٤مٟمٞم٦م، وؾمٙمقن اًمٜمقن، سمٗمتحش فمٝمرا

 وٓ ًمٚمت٠ميمٞمد، زي٤مدة واًمٜمقن وإًمػ. سمٞمٜمٜم٤م يم٤مئـ: أي واعمت٠مظمر: قمٜمف اعمت٘مدم سم٤مقمت٤ٌمر

 .إومم اًمٜمقن يمن جيقز

 .شاًمٗمتح» ذم يمذا. وهمػمه اجلقهري ىم٤مًمف

 اًمزي٤مدة، هذهش: »00/47» شمٕم٤ممم اهلل رمحف احل٤مومظ ىم٤ملش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم»

 طمٞم٤مة ذم - اخلٓم٤مب سمٙم٤مف -! اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ فم٤مهره٤م

 ومّم٤مروا اًمَٖمْٞم٦ٌم: سمٚمٗمظ وذيمروه اخلٓم٤مب، شمريمقا  :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُم٤مت ومٚمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ي٘مقًمقن

 ذيمر أن سمٕمد -شاعمٜمٝم٤مج ذح» ذم اًمًٌٙمل ىم٤ملش: »2/251» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل

ٟم٦م أيب قمٜمد ُمـ اًمرواي٦م هذه  أن قمغم دلَّ  اًمّمح٤مسم٦م: قمـ هذا صح إن: »- وطمده قمقا

 .شاًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ومٞم٘م٤مل واضم٥م، همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد اًمًالم ذم اخلٓم٤مب
 أظمؼمٟم٤م: اًمرزاق قمٌد ىم٤مل ىمقي٤ًم: ُمت٤مسمٕم٤مً  ًمف وضمدت وىمد ري٥م، سمال صح ىمد: ىمٚم٧م

 :قمٓم٤مء أظمؼمين: ضمري٩م اسمـ
 ومٚمام ،شاًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: »طمل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن

 ش. اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: »ىم٤مًمقا  ُم٤مت:
 .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

                                                           

 .سمٞمٜمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص وهق اًمٜمٌل، أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  أي (0)



ول   473 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 قمـ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد سمـ قُمٌٞمدة أيب ـمريؼ ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد روى ُم٤م وأُم٤م

 .ومذيمره... اًمتِمٝمد قمّٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: أبٞمف

 وم٘م٤مل. طمٞم٤مً  يم٤من إذ! اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ٟم٘مقل يمٜم٤م إٟمام: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل: ىم٤مل

 .ُٟمَٕمٚمِّؿ وهٙمذا قُمٚمِّْٛمٜم٤م، هٙمذا: ُمًٕمقد اسمـ
 أيب رواي٦م ًمٙمـ إًمٞمف، يرضمع مل ُمًٕمقد اسمـ وأن سمحث٤ًم، ىم٤مًمف قم٤ٌمس اسمـ أن ومٔم٤مهرٌ 

 إًمٞمف وإؾمٜم٤مد أبٞمف، ُمـ يًٛمع مل قمٌٞمدة أب٤م ٕنش  اًمٌخ٤مري رواي٦م: يٕمٜمل»  أصح ُمٕمٛمر

 .شوٕمٞمػ – ذًمؽ ُمع -
 ذم اًم٘مًٓمالين: أُمث٤مل اعمح٘م٘ملم: اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦مٌ  هذا احل٤مومظ يمالمَ  ٟم٘مؾ وىمد

ُدٟمِّٞم٦م اعمقاه٥م» ذم واًمزرىم٤مين اًمٌخ٤مري، قمغم ذطمف  ،شاعمقـم٠م» قمغم ذطمف وذمش اًمٚمَّ

 يتٕمّ٘مٌقه ومل» أىمروه إهنؿ طمٞم٨م وارشمْمقه: ،شاعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلل وقمٌد

 .شسمٌمء
 قمغم اًمًالم: »اًم٘مقل إمم يّمػموا مل قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م أن واًمٔم٤مهر هذا:

٦ٌَمِ  سمٚمٗمظ -ش اًمٜمٌل  اًم٘مٞم٤مس أو ًمالضمتٝم٤مد جم٤مل ٓ إذ :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمتقىمٞمػ إٓ - اًمَٖمْٞم

 ؾمٞمام ٓ ذًمؽ، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وطم٤مؿم٤م اًمديـ، ذم آسمتداع قملم هق سمؾ اعم٘م٤مم: هذا ُمثؾ ذم

 يم٤من ُمٝمام - ًمٚمٌدع حم٤مرسمتف سمِمدة سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اؿمتٝمر اًمذي قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ

 اًمتًٌٞمح ويٕمدون جمتٛمٕملم، اهلل يذيمرون يم٤مٟمقا  اًمذيـ قمغم إٟمٙم٤مره ذم وىمّمتف ،- ٟمققمٝم٤م

 وٓ اشمٌٕمقا : قمٜمف اهلل ريض اًم٘م٤مئؾ وهق شمذيمر، أن ُمـ أؿمٝمر سم٤محلَم واًمتحٛمٞمد

 .اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يُمِٗمْٞمُتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا:

 ،ش0/057» اًمٓمح٤موي رواه يمام. اًمتِمٝمد ذم اًمقاو أصح٤مسمف قمغم ي٠مظمذ يم٤من وًمذا

 .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش ُمًٜمده» ذم واًمٌزار
 قَمٚمَّٛمف ومٞمام يتٍمف أن يٕم٘مؾ يمٞمػ آشم٤ٌمع: ذم اًمتحري ُمـ ؿم٠منف هذا يم٤من ومٛمـ

 .ُمٕم٘مقل همػم هذا! ُمٜمف؟ إذن سمدون اًمتِمٝمد ُمـ إي٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
 - ٟمٗمًف هق ٟم٘مؾ ىمد سمؾ اًمّمح٤مسم٦م: قمـ سمذًمؽ ُمٜمٗمرداً  ًمٞمس أنف ذًمؽ إمم أوػ



 474   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ذًمؽ: قمغم شمٌٕمٝمؿ ومٛمـ سمٞمٜمٝمؿ، ظمالف سمدون اًمّمح٤مسم٦م قمـ ذًمؽ - اًمٕمدل اًمث٘م٦م وهق

ـ ُهًدى قَمغَم  ُأْوئَلَِؽ ▬ ومـ ِؿْ  ُمِّ هبِّ  ♂. اعمُْٗمٚمُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأْوئَلَِؽ  رَّ
: اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد شمٕمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م يمذًمؽ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أن: وي١ميده»

 .شاًمٜمٌل قمغم اًمًالم»
ش 00/54/0 جش »اًمٗمقائد» ذم واعمخٚمص ،ش9/0/2 جش »ُمًٜمده» ذم اًمناج رواه

 ش. قمٜمٝم٤م صحٞمحلم سمًٜمديـ

 ([3/883) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مقتف بعد التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم صقغة

 يمام يمٗمٞمف سملم يمٗمك اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمك: ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد» -

 أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم، واًمٓمٞم٤ٌمت واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: »اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜمك

 إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد، اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم، وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌك

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد، اهلل

 ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ؾمٞمػ طمدصمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ أبق طمدصمٜم٤مش 0/404» أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

: ي٘مقل ُمًٕمقد اسمـ ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمٕمٛمر أبق ؾمخؼمة سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜمك: ي٘مقل جم٤مهدا

 أبك واسمـش 2/04» وُمًٚمؿش 4/076» اًمٌخ٤مرى أظمرضمف ويمذا. اًمٚمٗمظ هبذا ومذيمره

ٟم٦م أبق وأظمرضمف. سمف ٟمٕمٞمؿ أبك قمـ يمٚمٝمؿش 0/004/2ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم  قمقا

 ذم مجٞمٕم٤م وزادوا، سمف ٟمٕمٞمؿ أبك قمـ ـمرق ُمـش 2/038» واًمٌٞمٝم٘مكش 229 ـ 2/228»

ٟمٞمٜم٤م سملم وهق: »آظمره  ش.اًمٜمٌك قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ىمٌض ومٚمام، فمٝمرا

 يم٤مٟمقا  أهنؿ فم٤مهره٤م اًمزي٤مدة هذهش:  »00/48ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل :فائدة

 ُم٤مت ومٚمام، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك طمٞم٤مة ذم اخلٓم٤مب سمٙم٤مفش. اًمٜمٌك أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: »ي٘مقًمقن

 قمغم اًمًالم: ي٘مقًمقن ومّم٤مروا، اًمٖمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ وذيمروه، اخلٓم٤مب شمريمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك

 ذيمر أن سمٕمد اعمٜمٝم٤مج ذح ذم اًمًٌٙمك ىم٤ملش:  »2/261» آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤ملش. اًمٜمٌك



ول   475 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

ٟم٦م أبك قمٜمد ُمـ اًمرواي٦م هذه  أن قمغم دل اًمّمح٤مسم٦م قمـ هذا صح إن: وطمده قمقا

 .اًمٜمٌك قمغم اًمًالم: ومٞم٘م٤مل واضم٥م همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك سمٕمد اًمًالم ذم اخلٓم٤مب

 .ىمقي٤م ُمت٤مسمٕم٤م ًمف وضمدت وىمد، ري٥م سمال صح ىمد: ىمٚم٧م

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن قمٓم٤مء أظمؼمٟمك ضمري٩م اسمـ أظمؼمٟم٤م: اًمرزاق قمٌد ىم٤مل

. اًمٜمٌك قمغم اًمّمالم: ىم٤مًمقا  ُم٤مت ومٚمام، اًمٜمٌك أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: طمك ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌك

 .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 :صحٞمحلم ؿم٤مهديـ ًمف وضمدت وىمد: ىمٚم٧م

 اهلل ورمح٦م اًمٜمٌك قمغم اًمًالم. .. ومٞم٘مقل يتِمٝمد يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ: إول

 ؾمٜمد وهذا. قمٜمف ٟم٤مومع قمـش 0/90/94ش »اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ أظمرضمف...ش  وسمريم٤مشمف

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

. اًمٜمٌك قمغم اًمًالم. .. اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد شمٕمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ: »اًمث٤مٟمك

ش 9/0/2 جش »ُمًٜمده» ذم واًمناجش 0/005/0ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ رواه

 أن ؿمؽ وٓ. قمٜمٝم٤م صحٞمحلم سمًٜمديـش 00/54/0 جش »اًمٗمقائد» ذم واعمخٚمص

 قمغم» اًمٖمٞم٦ٌم ًمٗمظ إممش قمٚمٞمؽ» اخلٓم٤مب ًمٗمظ ُمـ قمٜمٝمؿ اهلل رى اًمّمح٤مسم٦م قمدول

 وآضمتٝم٤مد ًمٚمرأى جم٤مل ٓ حمض شمٕمٌدى أُمر ٕنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ُمـ سمتقىمٞمػ إٟمامش اًمٜمٌك

 .أقمٚمؿ واهلل. ومٞمف

 (  [320) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 مقتف بعد التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم صقغة

 اهلل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م: ىم٤مل ُمًٕمقد، سمـ قمٌداًمٚمف قمـ

 ومٚمام وومالن، ومالن قمغم اًمًالم ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، قمغم اًمًالم ضمؼميؾ، قمغم اًمًالم قم٤ٌمده، ىمٌؾ

 هق اهلل وم٢من اهلل، قمغم اًمًالم شم٘مقًمقا  ٓ: »ىم٤مل سمقضمٝمف، قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اٟمٍمف

 واًمّمٚمقات، هلل، اًمتحٞم٤مت: ومٚمٞم٘مؾ اًمّمالة، ذم أطمديمؿ ضمٚمس وم٢مذا اًمًالم،



 476   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم واًمٓمٞم٤ٌمت،

 أن أؿمٝمد- وإرض اًمًامء ذم ص٤مًمح قمٌد يمؾ أص٤مب ذًمؽ ىم٤مل إذا وم٢مٟمف اًمّم٤محللم،

 إًمٞمف، أقمجٌف اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ -ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إل ٓ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش ومٞمدقمقه

 قمـ رواي٦م ذم وهمػممه٤م واًمٌخ٤مري أمحد زاد: سم٘مقًمفش  قمٚمٞمؽ اًمًالم» إًم٤ٌمين ذح

ٟمٞمٜم٤م، سملم وهق: ىم٤مل ُمًٕمقد، اسمـ  يٕمٜمل اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ىمٌض، ومٚمام فمٝمرا

 اًمًالم: »ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م

 ُمٜمف سمتقىمٞمػ يم٤من ذًمؽ أن سمد وٓش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم» سمؾ اخلٓم٤مب، سمٙم٤مفش قمٚمٞمؽ

 شمٕمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ صح أنف ًمذًمؽ يِمٝمد ومم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمًٜمده ذم اًمناج رواه اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: اًمٖمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد

 وىمد قمٜمٝم٤م، صحٞمحلم سمًٜمديـش 00/54/0جش »اًمٗمقائد» ذم واعمخٚمصش 9/0/2ج»

 .ومراضمٕمفش 022-020صش »اًمّمالة صٗم٦م» ذم اًمٌح٨م هذا ذم اًم٘مقل وؾمٕم٧م

 [0/286اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]

 التشفد فرض قبؾ يؼقلقن كاكقا ماذا

ٌَْؾ  اهلل قمغم اًمًالم: ي٘مقًمقن[   اًمتِمٝمد يٗمرض أن ىمٌؾ] ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤مٟمقا    ىَم

 اًمًالم  ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، قمغم اًمًالم ضمؼميؾ، قمغم اًمًالم ،[رسمٜم٤م ُمـ قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم] قم٤ٌمده،

 أىمٌؾ :[يقم ذات] ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اٟمٍمف ومٚمام ،-[اعمالئٙم٦م يٕمٜمقن] -[ومالن] ومالن قمغم

 ضمٚمس وم٢مذا اًمًالم، هق اهلل إن[ ومـ. اهلل قمغم اًمًالم: شم٘مقًمقا  ٓ: » ]وم٘م٤مل سمقضمٝمف، قمٚمٞمٜم٤م

 . آظمره إمم ومذيمره. ..ش اًمتحٞم٤مت: »ومٚمٞم٘مؾ اًمّمالة: ذم أطمديمؿ
 ذًمؽ: ىم٤مل إذا وم٢مٟمفش: »اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم: »ىمقًمف سمٕمد وىم٤مل

 .شوإرض اًمًامء ذم ص٤مًمٍح  قمٌدٍ  يمؾَّ  أص٤مَب 
 ([3/892) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ول   477 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 لؾتشفد ثاكقة صقغة

 اًمًقرة] يٕمٚمٛمٜم٤م يمام اًمتِمٝمد، يٕمٚمٛمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ شمِمٝمد

 اًمًالم هلل، اًمٓمٞم٤ٌمت اًمّمٚمقات، اعم٤ٌمريم٤مت، اًمتحٞم٤مت،: »ي٘مقل ومٙم٤من اًم٘مرآن:[ ُمـ

: رواي٦م وذم» اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م! اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽش ؾمالم: رواي٦م وذم»

 حمٛمداً  أن[ أؿمٝمد] و اهلل، إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م،ش ؾمالم

 .ش شورؾمقًمف قمٌده: رواي٦م وذم» اهلل رؾمقل
 ذم يمام - واًمٓمٞم٤ٌمت واًمّمٚمقات، واعم٤ٌمريم٤مت،: شم٘مديرهش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمروف ضم٤مئز وهق اظمتّم٤مراً، اًمقاو طمذوم٧م وًمٙمـ - وهمػمه ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 طم٘مٞم٘متٝم٤م شمّمٚمح وٓ شمٕم٤ممم، هلل ُمًتح٘م٦م سمٕمده٤م وُم٤م اًمتحٞم٤مت إن: احلدي٨م وُمٕمٜمك

 .شًمٖمػمه
 سمٕمد -ش اعمجٛمقع» ذم ىم٤ملش اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ -ؾمالم: رواي٦م وذم- اًمًالم: »ىمقًمف

 ًمٙمـ ضم٤مئز، هذا مجٞمع أن قمغم أصح٤مسمٜم٤م واشمٗمؼ: »-ش 3/461» اًمروايتلم ذيمر أن

 ومٞمٙمقن وًمزي٤مدشمف: اًمِم٤مومٕمل، ويمالم إطم٤مدي٨م، ذم ًمٙمثرشمف أومْمؾ: واًمالم إًمػ

 .شاًمّمالة ُمـ اًمتحٚمؾ ؾمالم وعمقاوم٘متف أطمقط،

 ([3/895) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾتشفد ثالثة صقغة

[ و] هلل، اًمتحٞم٤مت: »اًمتِمٝمد ذم ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ: قمٛمر اسمـ شمِمٝمد

 زدت: قمٛمر اسمـ ىم٤مل - اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم اًمٓمٞم٤ٌمت،[ و] اًمّمٚمقات،

 - اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م، اًمًالم ،- وسمريم٤مشمف:  ومٞمٝم٤م

 .شورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ،- ًمف ذيؽ ٓ وطمده: ومٞمٝم٤م وزدت: قمٛمر اسمـ ىم٤مل
 ([3/897) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 478   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 لؾتشفد رابعة صقغة

 قمٜمد يم٤من وإذا: »... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري ُمقؾمك أيب شمِمٝمد

 اًمًالم هلل، اًمّمٚمقات اًمٓمٞم٤ٌمت، اًمتحٞم٤مت،: أطمديمؿ ىمقل أول ُمـ ومٚمٞمٙمـ اًم٘مٕمدة:

 أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م، اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م! اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ

 ؾمٌع] ورؾمقًمف، قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ،[ًمف ذيؽ ٓ وطمده] اهلل إٓ إل ٓ أن

 .[ شاًمّمالة ِتٞم٦م هـ يمٚمامت
 ([3/911) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾتشفد خامسة صقغة

 اعمٜمؼم: قمغم وهق اًمتِمٝمد اًمٜم٤مس يٕمٚمِّؿ قمٜمف اهلل ريض يم٤من: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر شمِمٝمد

... قمٚمٞمؽ اًمًالم ،[هلل] اًمٓمٞم٤ٌمت هلل، اًمزايمٞم٤مت هلل، اًمتحٞم٤مت: ىمقًمقا : »ي٘مقل

 .ش شُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد ُمثؾ واًم٤ٌمىمل»
 ([3/910) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾتشفد شادشة صقغة

 سمٞمده٤م وشمِمػمُ  اًمتِمٝمد، شمٕمٚمِّٛمٜم٤م قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م: حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ىم٤مل: قم٤مئِم٦م شمِمٝمد»

 آظمر إمم...ش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم هلل، اًمزايمٞم٤مت اًمّمٚمقات، اًمٓمٞم٤ٌمت، اًمتحٞم٤مت،: »شم٘مقل

 .شُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد
 ([3/912) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ول   479 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 مـفا صاء ما التشفدات هذه مـ خيتار أن لؾؿصيل

 صحٞمح٦م ومٙمٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، ؿم٤مء ُم٤م اًمتِمٝمدات هذه ُمـ خيت٤مر أن ًمٚمٛمّمكم أن واقمٚمؿ

 - يم٤مدوا أو - اشمٗم٘مقا  وم٘مد :- ؾمٌؼ يمام - أومْمٚمٝم٤م ذم اظمتٚمٗمقا  ىمد اًمٕمٚمامء يم٤من وإن صم٤مسمت٦م

ه: شمِمٝمد سم٠مُّي٤م أنف قمغم  اًمتِمٝمدات ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 3/457ش »اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل أضمزأ

 يمٚمٝم٤م اًمتِمٝمد ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومٝمذه: »- قمٛمر اسمـ شمِمٝمد طم٤مؿم٤م اعمذيمقرة:

 اسمـ طمدي٨م صمؿ ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م: اعمحدصملم سم٤مشمٗم٤مق صح٦م وأؿمده٤م صحٞمح٦م،

 .قم٤ٌمس

ه: شمِمٝمد: وسم٠مُّي٤م: وإصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل  قم٤ٌمس اسمـ شمِمٝمد ًمٙمـ أضمزأ

 ش.أومْمؾ

 أبق اًم٘م٤ميض اإلمج٤مع ٟم٘مؾ وممـ ُمٜمٝم٤م، واطمد يمؾ ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء أمجع وىمد: »ىم٤مل

 ش.اًمٓمٞم٥م

ش: 019ش »حمٛمد ُمقـم٠م قمغم اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل

 سح يمام إومْمٚمٞم٦م، ذم هق إٟمام واخلالف إًمٞمف، ذه٥م ُم٤م شمرضمٞمح شمقضم٥م وضمقهٌ  وًمٙمؾ  »

 ذيمر اًمذي اًمتِمٝمد: ىمقًمف وهق» ه٤مهٜم٤م حمٛمد يمالم إًمٞمف ويِمػم أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ مج٤مقم٦م سمف

 شمٕمٞملم ُمـش اًمٌحر» ص٤مطم٥م اظمت٤مره ومام ،شُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد يِمٌف وًمٞمس طمًـ، يمٚمف

 ومال واًمرواي٦م: ًمٚمدراي٦م خم٤مًمػ ِترياًم: ُمٙمروه٤مً  همػمه ويمقن وضمقسم٤ًم، ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد

 .شقمٚمٞمف يٕمقل

 ([3/912) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد يف( ومغػرتف) زيادة ثبتت هؾ

 وًمذًمؽ هب٤م، يٕمتد ومالش. وُمٖمٗمرشمف: »زي٤مدة اعمت٘مدُم٦م اًمّمٞمغ يمؾ ذم ًمٞمس :تـبقف

 سمـ ـمٚمح٦م قمـ صحٞمح سمًٜمدش 3/56/0» اًمٓمؼماين ومروى: اًمًٚمػ سمٕمض أنٙمره٤م



 481   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

ف : قمٚم٘مٛم٦م وم٘م٤ملش وُمٖمٗمرشمف: »وسمريم٤مشمف[ سمٕمد] اًمتِمٝمد ذم ظُمَثْٞمؿ سمـ رسمٞمع زاد: ىم٤مل ُمٍَمِّ

 .وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: قُمٚمِّٛمٜم٤م طمٞم٨م ٟم٘مػ
 وم٘مد قمٜمف: اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد أؾمت٤مذه ُمـ آشم٤ٌمع هذا شمٚم٘مك وقمٚم٘مٛم٦م

 إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد: »ىمقًمف إمم وصؾ ومٚمام اًمتِمٝمد، رضمالً  يٕمٚمؿ يم٤من أنف قمٜمف روي

 إمم ٟمٜمتٝمل وًمٙمـ يمذًمؽ، هق: اهلل قمٌد وم٘م٤مل. ًمف ذيؽ ٓ وطمده: اًمرضمؾ ىم٤مل :شاهلل

 .قُمٚمِّٛمٜم٤م ُم٤م

 يم٤من إن صحٞمح: سمًٜمدش ُمّمقريت - 2848 رىمؿش »إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

ٞم٥َّم ًَ  . ُمًٕمقد اسمـ ُمـ ؾمٛمع اًمٙم٤مهكم اعمُ

 ([3/913) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

فا وَمْقِضع فا، ملسو هيلع هللا ىلص الـبلر  عذ الصالة    وِصَقغ 

 :046 ،045 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 يمام حمٛمد، آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ مهللا: »ومٞم٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سمٕمده ويّمكم

 .شجمٞمد محٞمد أنؽ إسمراهٞمؿ،. آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م
 آل وقمغم إسمراهٞمؿ، قمغم سم٤مريم٧م يمام حمٛمد، آل وقمغم حمٛمد، قمغم سم٤مرك مهللا»

 .شجمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ،
 قمغم وسم٤مرك حمٛمد، آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ مهللا: »ىمٚم٧م آظمتّم٤مر ؿمئ٧م وإن

 محٞمد إٟمؽ. إسمراهٞمؿ آل وقمغم إسمراهٞمؿ، قمغم وسم٤مريم٧م صٚمٞم٧م يمام حمٛمد، آل وقمغم حمٛمد،

 .شجمٞمد
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 . وهمػمه إول اًمتِمٝمد ذم ٟمٗمًف قمغم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

َـّ   .  قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة أُمرهؿ طمٞم٨م ُٕمتف: ذًمؽ وؾَم



ول   480 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 قمٚمٞمف اًمّمالة شمنمع ومٙمذًمؽ شمِمٝمد، يمؾ ذم ينمع ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمًالم أن ومٙمام

: وإـمالىمٝم٤م إدًم٦م، ًمٕمٛمقم أظمر: أو إول اجلٚمقس ذم ؾمقاء شمِمٝمد، يمؾ سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص

َ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: ومٛمٜمٝم٤م ِلِّ  قَمغَم  ُيَّمٚمُّقنَ  َوَُماَلئَِٙمتَفُ  اّللَّ ٤َم َي٤م اًمٜمٌَّ ـَ  َأُّيُّ ِذي  َصٚمُّقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  ًْ  ♂. شَم

 ذع طمٞم٨م أنف قمغم ومدلش: »249ش »إومٝم٤مم ضمالء» اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م قمـ أصح٤مسمف ؾم٠مخف وهلذا قمٚمٞمف: اًمّمالة ذقم٧م قمٚمٞمف اًمتًٚمٞمؿ

 قمٚمٞمف اًمّمالة أن قمغم ومدل قمٚمٞمؽ؟ ٟمّمكم ومٙمٞمػ قمٚمٞمؽ: ٟمًٚمؿ يمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م ىمد: وىم٤مًمقا 

 ذم: يٕمٜمل - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يًٚمؿ اعمّمكم أن وُمٕمٚمقم ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف سم٤مًمًالم ُم٘مروٟم٦م

 .شملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف يّمكم أن ًمف ومٞمنمع :- إول اًمتِمٝمد

: ٟمققملم قمغم وهل ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ذم اًمقاردة اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 .وُمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمّمالة، ُم٘مٞمدة
 اًم٘مًؿ أُم٤م: ُمٓمٚمؼ هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م سم٤مًمتِمٝمد، ُم٘مٞمد هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م: ىمًٛملم قمغم وإومم

 ذم أطمديمؿ شمِمٝمد إذا: »ُمرومققم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ قمـ: إول: أطم٤مدي٨م أرسمٕم٦م ومٗمٞمف: إول

 .آظمره٤م إمم. ..ش حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: ومٚمٞم٘مؾ اًمّمالة:
٤ٌَّمق سمـ حيٞمك قمـش 2/379» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش0/269» احل٤ميمؿ أظمرضمف ًَّ  قمـ اًم

 .قمٜمف احل٤مرث سمٜمل ُمـ   رضمؾ

: مل احل٤مرصمل وم٢من قَمَج٥م: وهق! اًمذهٌل وواوم٘مفش. صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل  يًؿَّ

 اًمرضمؾ هذا إٓ صم٘م٤مت، رضم٤مًمفش: »3/514ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 .شومٞمف ومٞمٜمٔمر احل٤مرصمل:
 ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜم٤م يمام اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل أجْم٤مً  قمٜمف: اًمث٤مين

 .إًمخ. ..ش حمٛمد قمغم صؾ مهللا: »وومٞمف ومذيمره،. .. اًم٘مرآن

 سمٙمر سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـش 035» واًمدارىمٓمٜمل ،شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

ؾم٤مين  أو ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜمل: ىم٤مل جم٤مهد صمٜمل: جم٤مهد سمـ اًمقه٤مب قمٌد ٟم٤م: اًمؼُمْ



 482   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 .قمٜمف ُمٕمٛمر أبق
: وم٘م٤مٓ هذا: جم٤مهد سم٤مسمـ -ش 2/045» اهلٞمثٛمل وشمٌٕمف - اًمدارىمٓمٜمل ووٕمٗمف

 .شوٕمٞمػ»

 .ُمثٚمف قمٛمر اسمـ قمـ: اًمث٤مًم٨م
 قُمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ظم٤مرضم٦م ـمريؼ ُمـش 034» اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 .قمٜمف ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ

 .شوٕمٞمٗم٤من: وظم٤مرضم٦م قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك: »وىم٤مل
 اًمتِمٝمد شمؽمك ومال صالشمؽ: ذم ضمٚم٧ًم إذا سمريدة ي٤م: »ُمرومققم٤مً  سمريدة قمـ: اًمراسمع

: واًمّمالة  .شاًمّمالة زيم٤مةُ  وم٢مهن٤م قمكمَّ

 سمـ اهلل قمٌد قمـ ضم٤مسمر قمـ ؿِمْٛمر سمـ قمٛمرو قمـش 036» أجْم٤مً  اًمدارىمٓمٜمل رواه

 .قمٜمف سمريدة

 .شوٕمٞمٗم٤من: وضم٤مسمر ؿِمْٛمر سمـ قمٛمرو: »وىم٤مل

 ًمالطمتج٤مج ص٤مًمح ومٛمجٛمققمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م: أؾم٤مٟمٞمده٤م يم٤مٟم٧م وإن إطم٤مدي٨م وهذه

: إول: أطم٤مدي٨م صمالصم٦م وومٞمف اًمث٤مين، سم٤مًم٘مًؿ ُم١ميدة وأهن٤م ؾمٞمام ٓ شمٕم٤ممم: اهلل ؿم٤مء إن هب٤م

 قمغم صؾ مهللا: »اًمّمالة ذم ي٘مقل يم٤من أنف: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ قمجرة سمـ يمٕم٥م قمـ

 .إًمخ..ش .حمٛمد
: ىم٤مل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ أظمؼمٟم٤مش: 0/012ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أظمرضمف

 .قمٜمف ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ قُمْجرة سمـ يمٕم٥م سمـ إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمد صمٜمل

 .وٕمٞمػ: هذا حمٛمد سمـ وإسمراهٞمؿ

 وسُمَجِرِه، قُمَجِرهِ  قمغم سمف آطمتج٤مج يرى اًمِم٤مومٕمل يم٤منش: »05» اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 .شواًمٜم٤مس ُم٤مًمؽ ومٞمف شمٙمٚمؿ وىمد

 ذم: يٕمٜمل - قمٚمٞمؽ ٟمّمكم يمٞمػ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل أنف هريرة أيب قمـ: اًمث٤مين



ول   483 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 .إًمخ..ش .حمٛمد قمغم صؾِّ ! مهللا: ىمقًمقا : »ىم٤مل ؟- اًمّمالة
 احلدي٨م: ًمف يِمٝمد ًمٙمـ. قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده هذا ؿمٞمخف قمـ أجْم٤مً  اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف

 رؾمقل يدي سملم ضمٚمس طمتك رضمؾ أىمٌؾ: ىم٤مل قمٛمرو سمـ قم٘م٦ٌم ُمًٕمقد أيب قمـ: اًمث٤مًم٨م

 ومٙمٞمػ قمرومٜم٤مه، وم٘مد قمٚمٞمؽ: اًمًالم أُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل قمٜمده: وٟمحـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 رؾمقل وَمَّمَٛم٧م: ىم٤مل ؟- قمٚمٞمؽ اهلل صغم - صالشمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م ٟمحـ إذا قمٚمٞمؽ ٟمّمكم

 :وم٘م٤مل. ي٠ًمخف مل اًمرضمؾ أن أطمٌٌٜم٤م طمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .إًمخ..ش .حمٛمد قمغم صؾ! مهللا: وم٘مقًمقا  قمكم: صٚمٞمتؿ أنتؿ إذا» 
 و 2/046» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش035» واًمدارىمٓمٜمل ،ش0/055» داود أبق أظمرضمف

 رؾمقل قمغم اًمّمالة ذم - وصمٜمل: ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـش 4/009» وأمحد ،ش378

 اًمتٞمٛمل احل٤مرث سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمدُ  - صالشمف ذم قمٚمٞمف صغم اعمًٚمؿ اعمرء إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .قمٜمف إنّم٤مري رسمف قمٌد سمـ زيد سمـ اهلل قمٌد اسمـ حمٛمد قمـ
 .- اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل يمام - ُمتّمؾ طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 قمغم صحٞمح: »- اًمقضمف هذا ُمـ ؾم٤مىمف أن سمٕمد -ش 0/268» احل٤ميمؿ ىمقل وأُم٤م

 .شُمًٚمؿ ذط
ج إٟمام إؾمح٤مق اسمـ ٕن اًمذهٌل: واوم٘مف وإن سمّمقاب: ومٚمٞمس  ذم ُمًٚمؿ ًمف ظمرَّ

راً  قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ يمام - اعمت٤مسمٕم٤مت  .- ُمرا
 ذم صٚمٞمٜم٤م ٟمحـ إذا: سم٘مقًمف شمٗمرد ٕنف هذا: طمديثف ذم سمٕمْمٝمؿ شمٙمٚمؿ ىمد أنف قمغم

 سمام اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ذيمر يمام - يذيمره٤م مل إؾمح٤مق اسمـ قمـ اًمرواة سمٕمض أن ُمع. صالشمٜم٤م

 .-ش 6 - 4» ومراضمٕمفش. اجلالء» يمت٤مسمف ذم ُمٌلم هق
 إن ىمري٤ٌمً  ذيمره وؾمٞم٠ميت اًمزي٤مدة، هذه ومٞمف وًمٞمس وهمػمه، ُمًٚمؿ احلدي٨م روى وىمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 همػم ذم صم٤مسم٧م ومٝمق قمٚمٞمؽ؟ ٟمّمكم ومٙمٞمػ قمرومٜم٤مه، وم٘مد قمٚمٞمؽ: اًمًالم أُم٤م: ىمقًمف أُم٤م

 .- ؾمٜمذيمره يمام - طمدي٨م ُم٤م



 484   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 اهلل ؿم٤مء إن ُمقوٕمف ذم ُمٜمٝم٤م يمؾ ذيمر ومًٞم٠ميت إطم٤مدي٨م: ُمـ أظمر اًمٜمقع وأُم٤م

 .شمٕم٤ممم
 هذا: »ىمقهلؿ وُمٕمٜمك: - واًمٕمً٘مالين يمثػم، واسمـ يم٤مًمٌٞمٝم٘مل، - اًمٕمٚمامء ىم٤مل وىمد

 قمٚمٞمؽ اًمًالم: »ىمقهلؿ ُمـ اًمتِمٝمد ذم إي٤مه قمّٚمٛمٝمؿ ُم٤م هقش: قَمٚمِْٛمٜم٤مه ىمد قمٚمٞمؽ اًمًالم

 ش. وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م
 أجْم٤ًم: إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م قمغم واوح دًمٞمؾ ومٝمق

 .ىمٌٚمف اًمتل إطم٤مدي٨ُم  ذًمؽ وي١ميد. ومٞمف قمٚمٞمف اًمًالم ًمقضمقد
ش 015 و 0/012ش »إم» ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام - اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ذه٥م هذا وإمم

 صمؿ ،ش3/461ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي سمف سح يمام أصح٤مسمف: قمٜمد اًمّمحٞمح وهق -

، أهن٤م واًمّمحٞمح: »ىم٤مل ُـّ ًَ  .شاإلُمالء» وش إم» ذم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وهق شُم
 ش. اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 0/263ش »اًمروو٦م» ذم واؾمتٔمٝمره»

 ذيؾ» ذم رضم٥م اسمـ ٟم٘مٚمف يمام :شاإلومّم٤مح» ذم احلٜمٌكم هٌػمة اسمـ اًمقزير اظمتٞم٤مر وهق

 .شىمره وأش 0/281ش »اًمٓمٌ٘م٤مت
 إول، اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ًمٚمّمالة ظم٤مص٤مً  ومّمالً  اًم٘مٞمؿ اسمـ قم٘مد وىمد

 سمٕمض وهل واعمًتِحٌلم، اعمجٞمزيـ أدًم٦م وؾم٤مق ذًمؽ، ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف وذيمر

 وهذا: »وىم٤مل وسمريدة: قمٛمر، اسمـ يمحدي٨م إول: اًمٜمقع ذم أوردٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 .شوأظمر إول اجلٚمقس يٕمؿ
 قمٚمٞمٝم٤م، اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُمع ذيمره٤م ُمر اًمتل أي٦م وهل أظمرى: طمج٦م هلؿ ذيمر صمؿ

 قمغم واًمتًٚمٞمؿ اًمتِمٝمد، ومٞمف ذع ُمٙم٤منٌ  - إول اًمتِمٝمد: يٕمٜمل - وٕنف: »ىم٤مل صمؿ

 حمؾ إول اًمتِمٝمد وٕن إظمػم، يم٤مًمتِمٝمد قمٚمٞمف اًمّمالة ومٞمف ومنمع :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .شًمذيمره أيمٛمؾ ٕنف قمٚمٞمف: اًمّمالة ومٞمف وم٤مؾمتح٥م :ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذيمر ومٞمف يًتح٥م

 قمٜمف، سم٤مإلضم٤مسم٦م آؿمتٖم٤مل يٜمٌٖمل ُم٤م ومٞمٝم٤م وًمٞمس اعمخ٤مًمٗملم، اح٤مٟمٕملم أدًم٦م ؾم٤مق صمؿ

 يم٠منف ومٞمف: ضمٚمس إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٤من ُمنموٌع، ختٗمٞمُٗمف إوَل  اًمتِمٝمدَ  إن: ىمقهلؿ إٓ



ول   485 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

ْوِػ  قمغم  .ومٞمف ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يث٧ٌم مل إٟمف: وىمقهلؿ. اًمرَّ
 ٕنف سمف: آطمتج٤مج يّمح ٓ وٕمٞمػ اعمذيمقر احلدي٨م إن: إول قمـ واجلقاب

 ذًمؽ شم٘مدم يمام - ُمٜمف يًٛمع ومل أبٞمف، قمـ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد سمـ قمٌٞمدة أيب رواي٦م ُمـ

راً   .- ُمرا
 واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/269» واحل٤ميمؿ -ُم٤مضمف اسمـ إٓ-ش اًمًٜمـ» أصح٤مب أظمرضمف

 و 436 و 428 و 401 و 0/386» وأمحد ،ش44 ص» واًمٓمٞم٤مًمز ،ش2/034»

 .قمٜمف إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ ـمرق ُمـش 461

 هؾ يٜمٔمر:: »سم٘مقًمف اًمذهٌل وشمٕم٘مٌفش. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل

 .شقمٌٞمدة؟ أيب ُمـ ؾمٕمد ؾمٛمع

 اًمٓمٞم٤مًمز، رواي٦م ذم قمٌٞمدة أيب ُمـ سمًامقمف ؾمٕمد سح وم٘مد سمٌمء: ًمٞمس وهذا

 ُم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م قمٚمتف وإٟمام. ٕمحد رواي٦م ذم سمف سح ويمذا قمٜمف، يرويف وهق واًمؽمُمذي،

 أب٤م أن إٓ طمًـ، طمدي٨م هذا: »ىم٤مل طمٞم٨م أجْم٤مً  اًمؽمُمذي ذيمره٤م وىمد آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذٟم٤م

 .شأبٞمف ُمـ يًٛمع مل قمٌٞمدة
 قمٚمٞمف احلٙمؿ متٜمع اًمتل قمٚمتف وذيمرِ  احلدي٨م ِتًلم سملم مجع يمٞمػ ُمٜمف ويتٕمج٥م

 !هذه إٓ ـمريؼ ًمف ًمٞمس سم٠منف اًمٕمٚمؿ ُمع سم٤محلًـ،

ً، يمالُمفش 3/461ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ٟم٘مؾ وىمد : ىم٤مل طمٞم٨م وشمٕم٘مٌف خمتٍما

 ومل أب٤مه، يًٛمع مل قمٌٞمدة أب٤م ٕن ىم٤مل: يمام وًمٞمس. طمًـ طمدي٨م هق: اًمؽمُمذي ىم٤مل»

 .شُمٜم٘مٓمع طمدي٨م وهق. سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ يدريمف

 أب٤م ٕن ُمٜم٘مٓمع: وهق: »ىم٤مل :ش3/516ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ أقمٚمف ويمذًمؽ

ة سمـ قمٛمرو قمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل أبٞمف، ُمـ يًٛمع مل قمٌٞمدة  ُمـ شمذيمر هؾ: قمٌٞمدة أب٤م ؾم٠مخ٧م: ُُمرَّ

 .شوهمػمه ُمًٚمؿ رواه. ٓ: ىم٤مل ؿمٞمئ٤ًم؟ اهلل قمٌد

 اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وم٘مد ذيمروا: ُم٤م قمغم دًمٞمؾ ومٞمف يٙمـ مل صح: ًمق احلدي٨م أن قمغم

 أدًم٦م وؾم٤مق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وضمقب ذم اخلالف ذيمر أن سمٕمد -ش 2/242»
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 وٓ صحٞمح دًمٞمؾ قمٚمٞمف يدل مل مم٤م هب٤م إظمػم اًمتِمٝمد ختّمٞمص وًمٙمـ: »- اًمٗمري٘ملم

 سم٤مٕظمػم، ختتص ٓ سم٤مًمقضمقب اًم٘م٤مئٚمقن هب٤م اؾمتدل اًمتل إدًم٦م هذه ومجٞمع وٕمٞمػ،

 إٓ ومٞمف وًمٞمس هذا، ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م هب٤م إظمػم ختّمٞمص قمغم سمف اؾمتدًمقا  ُم٤م وهم٤مي٦م

- إظمػم اًمتِمٝمد: أقمٜمل - ُم٘م٤مسمٚمف ُمـ أظمػ سمجٕمٚمف حيّمؾ وهق اًمتخٗمٞمػ، ُمنموقمٞم٦م

 - اعمّمكم أن ؿمؽ وٓ ومال، ومٞمف: ُمنموقمٞمتف قمغم اًمدًمٞمؾ دل ُم٤م شمرك يًتٚمزم أنف وأُم٤م ،

 يم٤مًمٜمققملم: ىمٚم٧م» ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة أخٗم٤مظ أظمٍم وقمغم اًمتِمٝمدات، أطمد قمغم

 سم٤مًمتٕمقذ إظمػم: شمٓمقيؾ ُمـ ي٘مع ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر اعم٤ًمرقم٦م هم٤مي٦م ُم٤ًمرقم٤مً  يم٤من -ش إظمػميـ

 .شومٞمف وُم٘مٞمده٤م سمٛمٓمٚم٘مٝم٤م اح٠مُمقر وإدقمٞم٦م إرسمع، ُمـ
 ومٝمق ومٞمف: ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يث٧ٌم مل إٟمف: ىمقهلؿ قمـ اجلقاب وأُم٤م

 إظمػم: اًمتِمٝمد ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يث٧ٌم مل يمذًمؽ: ي٘م٤مل سم٠من اعمٕم٤مَرَو٦مُ 

 .يمال اعمنموقمٞم٦م؟ قمدم قمغم ذًمؽ أومٞمدل
 سمت٘مريره، أو سمٗمٕمٚمف، أو ،ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف إُم٤م شمث٧ٌم اًمنمقمٞم٦م إُمقر أن: ذًمؽ وشمقوٞمح

 .اشمٗم٤مىم٤مً  واطمد أُمر إصم٤ٌمت ذم اًمثالصم٦م إُمقر هذه دمتٛمع أن اًميوري ُمـ وًمٞمس
 قمغم شمدل أهن٤م يمام - ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت واًمتل ؾم٘مٜم٤مه٤م، اًمتل إدًم٦م ومٝمذه وقمٚمٞمف:

 ذم ُمنموقمٞمتٝم٤م قمغم شمدل - ومٙمذًمؽ إظمػم: اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 .- شم٘مدم يمام - وإـمالىمٝم٤م سمٕمٛمقُمٝم٤م إول اجلٚمقس
 اعم٘مٞمد، قمغم ًمٚمٛمٓمٚمؼ محالً  هب٤م: ٕظمذٟم٤م إدًم٦م: ُمـ ذًمؽ ي٘مٞمد ُم٤م صح ًمق ٟمٕمؿ:

 .- قمٚمٛم٧م يمام - يّمح مل وًمٙمٜمف

 ذًمؽ قمغم دًمٞمالً  شمّمٚمح اًمتل اًمرواي٤مت سمٕمض قمغم ٟمٜمٌف أن قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل ىمد أنف قمغم

 وهل ؾمٜمده٤م: وٕمػ طمٞم٨م ُمـ ًمذًمؽ شمّمٚمح ٓ يم٤مٟم٧م وإن ُمٕمٜم٤مه٤م، فم٤مهر طمٞم٨م ُمـ

 وؾمط ذم اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمَّٛمٜمل: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ: إومم: روايت٤من

 طملم هنض اًمّمالة: وؾمط ذم يم٤من إن صمؿ: ىم٤مل: وومٞمف احلدي٨م. .. آظمره٤م وذم اًمّمالة

 صمؿ يدقمق، أن اهلل ؿم٤مء سمام شمِمٝمده سمٕمد دقم٤م آظمره٤م: ذم يم٤من وإن شمِمٝمده، ُمـ يٗمرغ

 .يًٚمؿ
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 .-ش 3/517ش »اًمتٚمخٞمص» ذم يمام - ظمزيٛم٦م اسمـ ويمذا أمحد، أظمرضمف
 .-ش اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - وٕمٞمػ طمدي٨م وهق

 قمغم اًمريمٕمتلم ذم يزيد ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: قم٤مئِم٦م قمـ: وإظمرى

 .اًمتِمٝمد
 .قمٜمٝم٤م احلقيرث أيب ـمريؼ ُمـ يٕمغم أبق أظمرضمف

 احلقيرث، سمـ ظم٤مًمد هق هذا احلقيرث أب٤م أن واًمٔم٤مهرش: »2/042» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 .شصم٘م٦م وهق
 هذا: هق يم٤من إن صمؿ. سمٖمػمه٤م وٓ اًمٙمٜمٞم٦م هبذه يمٜم٤ّمه أطمداً  أر مل هذا ظم٤مًمد: وأىمقل

 ش.أقمرومف ٓ: »ُمٕملم اسمـ ىم٤مل جمٝمقل، ومٝمق

 .شيٕمرف وٓ ؿمٝمرة، ًمف يٙمقن ومال يٕمرومف: ٓ حيٞمك يم٤من إذا: »قمدي اسمـ وىم٤مل
 طم٤ٌمن اسمـ اؿمتٝمر وىمد طم٤ٌمن، اسمـ شمقصمٞمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف ذم اقمتٛمد إٟمام واهلٞمثٛمل

: أيش. ُم٘مٌقلش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ قمٚمٞمف، يٕمتٛمد ومال ذًمؽ: ذم سمت٤ًمهٚمف

 .- اعم٘مدُم٦م ذم ذًمؽ سملم يمام - جمٝمقل
 .اهلٞمثٛمل ؿمٞمخف ُمـ سمٕمٚمقُمف وأقمرف احلدي٨م، ذم أىمٕمد واحل٤مومظ
 اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم شمِرد إٟمام ومٝمل اًم٘مٞمؿ: اسمـ ذيمره٤م اًمتل اح٤مٟمٕملم أدًم٦م سم٘مٞم٦م وأُم٤م هذا:

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذم إظمػم واًمتِمٝمد إول اًمتِمٝمد سملم يٗمرىمقن إهنؿ طمٞم٨م ظم٤مص٦م،

 ينمع ٓ سم٠منف وي٘مقًمقن إول، دون إظمػم ذم سمقضمقهب٤م ومٞم٘مقًمقن ويمٛمٞم٦م: طمٙمامً  ملسو هيلع هللا ىلص

 ،. ..شحمٛمد قمغم صؾ مهللا: »قمغم اًمزي٤مدة يٙمرهقن سمؾ إول، ذم آظمره٤م إمم إمت٤مُمٝم٤م

 .شمًتح٥م سمؾ ذًمؽ، قمغم اًمزي٤مدة شمٙمره ومال إظمػم: اًمتِمٝمد سمخالف
 واًمٙمٞمٗمٞم٦م: واًمٙمٛمٞم٦م، احلٙمؿ، ذم اًمّمالشملم سملم سم٤مًمتًقي٦م خم٤مًمٗمقهؿ أخزُمٝمؿ ومٚمذًمؽ

 ومٙمٞمػ اًمّمالشملم، ُمـ يمؾ ذم واطمد اًمدًمٞمؾ ٕن ُمٜمف: هلؿ ُمٗمر ٓ ىمقي إًمزام وهق

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اإلشمٞم٤من ُمـ سمد ٓ أنف ٟمرى وًمذًمؽ! سمٞمٜمٝمام؟ اًمتٗمريؼ يًقغ

 .اعمقومؼ هق شمٕم٤ممم واهلل. مت٤مُمف قمغم سم٤مُٕمر قم٤مُمالً  ًمٞمٙمقن شمِمٝمد: يمؾ ذم يم٤مُمٚم٦م
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 - اًمتِمٝمديـ ذم - ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمّمالشمف اًمتٍميح ومٞمف طمديث٤مً  وضمدت صمؿ

  . قمقاٟم٦م أيب قمٜمد
 ([3/914) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة زيادة عدم حديث ضعػ

 إول التشفد

دِ  قمغم اًمريمٕمتلمِ  ذم يزيدُ  ٓ يم٤منَ »  .ُمٜمٙمرش. اًمتََِّمٝمُّ

 [:اإلمام قال]

 ذم اًمِمٞمقخ سمٕمض سمٕمده أيت ُمًٕمقد اسمـ وسمحدي٨م احلدي٨م هبذا متًؽ وىمد

 يمت٥م يمام! إول اًمتِمٝمد ذم - ملسو هيلع هللا ىلص - اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة شمنمع ٓ أنف قمغم اًمًٕمقدي٦م

 ُمع زم يتٞمن ٓ مم٤م وهذا اجلقاب، وـم٤مًم٤ٌم 0415/  3/  25 سمت٤مريخ سمٕمْمٝمؿ إزم

 اًمقىم٧م، ًمْمٞمؼ قمٜمٝم٤م: ًمإلضم٤مسم٦م قمٜمدي ؾمٌٞمؾ وٓ يمثػمة، اًمتحريري٦م وم٤مٕؾمئٚم٦م إؾمػ:

 يمٜم٤م ُم٤م سم٘مل يٚمٞمف: واًمذي احلدي٨م وٕمػ قمرف وإذا. اعمًتٕم٤من واهلل. اًمٞمد وصم٘مؾ

 ؾم٤مح٤مً  شمِمٝمد يمؾ ذم - ملسو هيلع هللا ىلص - قمٚمٞمف اًمّمالة ذقمٞم٦م طمقلش اًمّمالة صٗم٦م» ذم ـمٌٕمٜم٤مه

 هذا قمغم اًمقىمقف سمٕمد إٓ ذًمؽ يٙمـ ومل اًمٕم٤معملم، رب هلل واحلٛمد اقمؽماض، أي ُمـ

 اًمذي إصؾ ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م وقمٚم٦م، وٕمػ ُمـ ومٞمٝمام ُم٤م وقمغم يٚمٞمف اًمذي ويمذا احلدي٨م

 اؾمتدريمٜم٤مه ُم٤م إٓ إول، ذم ًمٞمس ُم٤م ومٞمف يقضمد وم٘مٚمام ًمف: يمخالص٦م اًمّمالة صٗم٦م يٕمتؼم

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل سمٕمد

 (.262-260/ 02/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إول التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة مرشوعقة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]



ول   489 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 إول اًمتِمٝمد وُمـ

 قمٚمٞمف صغم ملسو هيلع هللا ىلص أنف يٜم٘مؾ مل: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل: »ومٞمف اًمتخٗمٞمػ اؾمتح٤ٌمب ذم ىمقًمف

 قمٛمقُم٤مت ُمـ ومٝمٛمف وم٢مٟمام ذًمؽ اؾمتح٥م وُمـ... إول اًمتِمٝمد ذم آخف وقمغم

 ش.إظمػم سم٤مًمتِمٝمد وشم٘مٞمٞمده٤م ُمقوٕمٝم٤م شمٌٞملم صح ىمد وإـمالىم٤مت

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر واعمٓمٚم٘م٤مت اًمٕمٛمقُم٤مت ًمت٘مٞمٞمد يّمٚمح احلج٦م سمف شم٘مقم دًمٞمؾ ٓ: ىمٚم٧م

 ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م اعمخ٤مًمٗمقن سمف اؾمتدل ُم٤م وأىمقى قمٛمقُمٝم٤م قمغم ومٝمل إول سم٤مًمتِمٝمد

 اؾمتقرم وىمد اعم١مًمػ ذيمره يمام ٟٓم٘مٓم٤مقمف اإلؾمٜم٤مد صحٞمح همػم وهق اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر

 اًمّمالة ذم إومٝم٤مم ضمالء» ذم قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م هل٤م ُم٤م وسملم اًمٗمري٘ملم أدًم٦م اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ

 .رضمحٜم٤مه ُم٤م صقاب ًمؽ ئمٝمر ومراضمٕمفش إن٤مم ظمػم قمغم

 وقمغم قمٚمٞمف صغم ملسو هيلع هللا ىلص أنف يٜم٘مؾ مل: »اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل ُمٓمٚمؼ يٜمٗمل ُم٤م قمغم وىمٗم٧م صمؿ

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف صٗم٦م ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىمقل وهقش إول اًمتِمٝمد ذم آخف

 ُمـ يٌٕمثف أن ؿم٤مء ومٞمام اهلل ومٞمٌٕمثف وـمٝمقره ؾمقايمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل ٟمٕمد يمٜم٤م: »اًمٚمٞمؾ

 ومٞمدقمق اًمث٤مُمٜم٦م قمٜمد إٓ ومٞمٝمـ جيٚمس ٓ ريمٕم٤مت شمًع يّمكم صمؿ ويتقو٠م ومٞمتًقك اًمٚمٞمؾ

 ويّمكم رسمف حيٛمد صمؿ ومٞم٘مٕمد اًمت٤مؾمٕم٦م يّمكم صمؿ يًٚمؿ وٓ يٜمٝمض صمؿ ٟمٌٞمف قمغم ويّمكم رسمف

 .احلدي٨م.. يًٛمٕمٜم٤م شمًٚمٞمام يًٚمؿ صمؿ ويدقمق ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف قمغم

ٟم٦م أبق أظمرضمف  071/  2ش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم وهق 324/  2ش صحٞمحف» ذم قمقا

 .ًمٗمٔمف يًؼ مل ًمٙمٜمف

 صغم يمام إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص ذاشمف قمغم صغم ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم سحي٦م دًٓم٦م ومٗمٞمف

 إن: ي٘م٤مل وٓ سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م وقمض وم٤مؾمتٗمده٤م قمزيزة وم٤مئدة وهذه أظمر اًمتِمٝمد ذم

 دون همػمه٤م ذم ذع صالة ذم ذع ُم٤م أن إصؾ: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م اًمٚمٞمؾ صالة ذم هذا

 . اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف اًمٗمرق ادقمك ومٛمـ ٟم٤مومٚم٦م أو ومريْم٦م سملم شمٗمريؼ

 ([224) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 491   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 إول التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة مرشوعقة

 ومٞمجٚمس: اًمث٤مُمٜم٦م، قمٜمد إٓ ومٞمٝمـ جيٚمس ٓ ريمٕم٤مت صمامين صكمِّ : ُمرومققًم٤م قم٤مئِم٦م قمـ

 وهق ريمٕمتلم يّمكم صمؿ يًٛمٕمٜم٤م، شمًٚمٞمامً  يًٚمؿ صمؿ يدقمق، صمؿ وضمؾ، قمز اهلل ومٞمذيمر

َـّ  ومٚمام ي٤مسُمٜمَلَّ  ريمٕم٦م قمنمة إطمدى ومتٚمؽ ريمٕم٦م: يّمكم صمؿ يًٚمِّؿ، سمٕمدُم٤م ضم٤مًمس  أؾم

 سمٕمدُم٤م ضم٤مًمس وهق ريمٕمتلم وصغم سمًٌع، أوشمر اًمٚمَّْحؿ: وأظمذَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقُل 

 .احلدي٨م...يًّٚمؿ

. سمف. .. قمروسم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد صمٜم٤م: حيٞمك صمٜم٤مش: 6/53» أمحد أظمرضمف واحلدي٨م

ٟم٦م أبق وأظمرضمف : ىم٤مل قمٗم٤من سمـ قمكم سمـ احلًـ طمدصم٤مش: 2/323ش »صحٞمحف» ذم قمقا

ُف،:. .. -يدقمق صمؿ: ىمقًمف سمٕمد -وزاد سمف:. .. سمنم سمـ حمٛمد صمٜم٤م  صمؿ ٟمٌٞمف، قمغم ويّمكم َرسمَّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌئف قمغم ويّمكم رسمف حيٛمد صمؿ ومٞم٘مٕمد، اًمت٤مؾمٕم٦م، يّمكم صمؿ يًٚمؿ، وٓ يٜمٝمض

 . ..يًٚمؿ صمؿ ويدقمق،

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م وهل قمزيزة، وم٤مئدة وومٞمف. صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .إول اًمتِمٝمد

 (91-89/ 5) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 ذلؽ يف بعضفؿ وتقشع ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة صقغ كثرة

 سمٕمض مجٕمٝم٤م طمتك ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ذم يمثػمة صٞمغ ضم٤مءت ىمد أنف اقمٚمؿ

 واًم٤ٌمىمل وصمالصمقن، ؾم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜمٝم٤م يمٞمٗمٞم٦م: وأرسمٕملم صمامٟمٞم٤مً  ومٌٚمٖم٧م اعمت٘مدُملم

 067ش »إبرار ٟمزل» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ ُمٜمٝم٤م أورد وىمد. واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمـ

 شمقؾمٕمقا  ىمد أهنؿ أرى وًمٙمٜمل واطمدة، إٓ ُمرومققم٦م يمٚمٝم٤م يمٞمٗمٞم٦م، صمالصملم ٟمحقش 070 -

 يمام - شمّمح ٓ وٕمٞمٗم٦م رواي٤مت ذًمؽ أثٜم٤مء ذم ذيمروا وم٘مد قمٜمف: همٜمك ذم يم٤مٟمقا  سمام ذًمؽ ذم

 سمؾ قمٜمٝم٤م، يٖمٜمل ُم٤م اًمّمحٞمح وذم ،-شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمٕمْمٝم٤م قمغم اًمتٜمٌٞمف ؾمٞم٠ميت

 هذا وًمٞمس ويمٞمٗمٞم٤مت، صٞمغ قمدة واطمد صح٤ميب قمـ اًمقاطمدة اًمرواي٦م ُمـ اؾمتخرضمقا 



ول   490 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 إمم ووٛمف سم٤مًمزائد، إظمذ يٜمٌٖمل ومٙم٤من اًمرواة، اظمتالف ُمـ ذًمؽ ٟمِم٠م وم٢مٟمام سمجٞمد:

 ذًمؽ ذم إُمثٚم٦م سمٕمض قمغم اًمتٜمٌٞمف وؾمٞم٠ميت. - اًمٙمت٤مب هذا ذم صٜمٞمٕمٜم٤م هق يمام - إصؾ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن

 ([3/903) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ٕصحابف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عؾؿفا التل الصالة صقغ

 :  ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة صٞمغ ُمـ أنقاقم٤مً  وقمٚمٛمٝمؿ

 آل قمغم صٚمٞم٧م يمام وذريتف: أزواضمف، وقمغم سمٞمتف، أهؾ وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ مهللا» -0

 يمام وذريتف: أزواضمف، وقمغم سمٞمتف، أهؾ وقمغم حمٛمد، قمغم وسم٤مرك. جمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ،

 .ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٗمًف هق سمف يدقمق يم٤من وهذاش. جمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ، آل قمغم سم٤مريم٧م
. ُمالئٙمتف قمٜمد قمٚمٞمف صمٜم٤مؤه: ٟمٌٞمف قمغم اهلل صالة ُمٕمٜمك: اًمٕمٚمامء ىم٤ملش صؾ مهللا»

 اًمدقم٤مء: أدُمٞملم صالة وُمٕمٜمك. وآؾمتٖمٗم٤مر ًمف اًمدقم٤مء: قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م صالة وُمٕمٜمك

 ُمـ اعمح٘م٘مقن اًم٘مقل هذا رد وىمد. اًمرمح٦م: اًمرب صالة: وىمٞمؾ. ُٕمره واًمتٕمٔمٞمؿ

 .شاجلالء» يمت٤مسمف ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىمٌٚمف اًمٕمً٘مالين، طمجر اسمـ يم٤محل٤مومظ اًمٕمٚمامء:
 سملم ومرق ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن: أوهل٤م وضمٝم٤ًم: قمنم مخ٦ًم ذًمؽ َوْٕمِػ  سمٞم٤من ذم ؾم٤مق وىمد

ِ ▬ وم٘م٤مل ورمحتف: قم٤ٌمده قمغم صالشمف ـَ  َوسَمنمِّ ٤مسمِِري ـَ . اًمّمَّ ِذي ٦ٌَمٌ  َأَص٤مسَمتُْٝمؿ إَِذا اًمَّ ِّمٞم  ىَم٤مًُمقا  ُمُّ

  إِٟم٤َّم
ِ
َّ
ِ
ـ َصَٚمَقاٌت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُأوئَلَِؽ . َراضِمٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ّلل ِؿْ  ُمِّ هبِّ  ُهؿُ  َوُأوئَلَِؽ  َوَرمْح٦َمٌ  رَّ

. اًمٕمٓمػ أصؾ هذا شمٖم٤مُيَرمه٤م، ذًمؽ ٣موم٤مىمت اًمّمالة: قمغم اًمرمح٦م ومٕمٓمػ♂. اعمُْٝمَتُدونَ 

 اًمٙمالم، أومّمح قمٚمٞمف حيٛمؾ ٓ ٟم٤مدر ؿم٤مذ ومٝمقش: َوَُمٞمْٜم٤مً  يمذسم٤مً  ىمقهل٤م أخٗمك» و: ىمقهلؿ وأُم٤م

 .اًمٙمذب ُمـ أظمص اعملم أن ُمع

 ذومف وإفمٝم٤مر سمف، واًمٕمٜم٤مي٦م اًمرؾمقل، قمغم اًمثٜم٤مء هق: اًمّمالة ومٛمٕمٜمك: »ىم٤مل

 ش.اًمٕمرب قمٜمد اعمٕمروف هق يمام وطمرُمتف: وومْمٚمف

ك: أي. وزُمزُم٤م قمٚمٞمٝم٤م صغّم  ُذيمِرت وإن»: ىم٤مل  شمٕمرف وٓ. وُمدطمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمرَّ



 492   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ش ش.رمحف» سمٛمٕمٜمكش قمٚمٞمف صغم» ىمط اًمٕمرب

: اًمٕم٤مًمٞم٦م أيب قمـ شم٘مدم ُم٤م إىمقال وأوممش: »00/031ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

: قمٚمٞمف وهمػمه اعمالئٙم٦م وصالة. وشمٕمٔمٞمٛمف قمٚمٞمف صمٜم٤مؤه: ٟمٌٞمف قمغم اهلل صالة ُمٕمٜمك أن

د شمٕم٤ممم، اهلل ُمـ ًمف ذًمؽ ـمٚم٥م  .شاًمّمالة أصؾ ـمٚم٥م ٓ اًمزي٤مدة: ـمٚم٥م: واعمرا
 .شىمرسم٤مه وذوو قمِمػمشمف، هؿ: اًمرضمؾ أهؾش: »اًم٘م٤مُمقس» ذمش سمٞمتف أهؾ»

. أهؾ: أل أصؾ وم٢من واطمد: واعمٕمٜمك. أل ذيمر إظمرى اًمّمٞمغ وذم: ىمٚم٧م

 وٓش. آل: »وم٘مٞمؾ أُمث٤مهل٤م: ىمٞم٤مس قمغم ؾمٝمٚم٧م صمؿش. َأْأل: »ومّم٤مرت مهزة: اهل٤مء ُأبدًم٧م

 ذم يمام. أهٚمف: ي٘م٤مل يمام اإلؾمٙم٤مف، آل: ي٘م٤مل ومال هم٤مًم٤ًٌم: ذف ومٞمف ومٞمام إٓ يًتٕمٛمؾ

 .أجْم٤مً ش اًم٘م٤مُمقس»

 هذا أل: أصؾ ذم ىمقًملمش 035 - 033 صش »اجلالء» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وىمد

 ص٤مطم٥م وذيمره. أول: أصٚمف أن: اًمث٤مين واًم٘مقل. ذيمره٤م وضمقه ُمـ ووٕمٗمف أطمدمه٤م،

 .واًمالم واًمقاو اهلٛمزة سم٤مب ذمش اًمّمح٤مح»

 ُمـ ُمِمتؼ ه١مٓء قمٜمد وهق. أت٤ٌمقمف: أجْم٤مً  وآخف. وقمٞم٤مًمف أهٚمف: اًمرضمؾ وآل: »ىم٤مل

: وي١موهلؿ إًمٞمف، ويْم٤مومقن إًمٞمف، يرضمٕمقن اًمذيـ هؿ: اًمرضمؾ ومآُل . رضمع إذا ي١مول: آل

 هؿ: اًمرضمؾ ومآل. اًمًٞم٤مؾم٦م وهل اإلي٤مًم٦م:: وُمٜمف. إًمٞمف ُمآخٝمؿ ومٞمٙمقن يًقؾمٝمؿ:: أي

 آخِف، ذم سم٤مًمدظمقل أطمؼ ومٝمق همػمه: ُمـ سمذًمؽ أطمؼ وٟمٗمًف وي١موهلؿ، يًقؾمٝمؿ اًمذيـ

 شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش اًمٗمت٤موى» ذم وٟمحقهش. ومٞمٝمؿ داظمؾ هق سمؾ سمآخف: خمتص إٟمف: ي٘م٤مل ٓ وًمٙمـ

 ش. 0/063»

 ِترم اًمذيـ أهنؿ: أصحٝم٤م أىمقال: أرسمٕم٦م قمغم حمٛمد سمآل اعمراد ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد

 ذم ذًمؽ قمغم اًمٙمالم سمًط وىمد. شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٚمامء سملم اظمتالف قمغم. اًمّمدىم٦م قمٚمٞمٝمؿ

 ش. 051 - 038ش »اجلالء»

 ضم٤مء وهب٤م أومّمح، وإولش. زوضم٦م» مجع: ي٘م٤مل وىمدش. زوج» مجعش أزواضمف»

ـْ : ▬ٔدم شمٕم٤ممم ىم٤مل اًم٘مرآن:  دظمؾ اًماليت ملسو هيلع هللا ىلص وأزواضمف♂. اجلَٜم٦َّمَ  َوَزْوضُمَؽ  َأن٧َم  اؾْمُٙم



ول   493 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 :قمنمة إطمدى هبـ

 .اهلجرة ىمٌؾ صمالث ؾمٜم٦م ُم٤مشم٧م. ظمقيٚمد سمٜم٧م ظمدجي٦م -0 
 .اهلجرة سمٕمد أرسمع ؾمٜم٦م ُم٤مشم٧م. اهلالًمٞم٦م ظمزيٛم٦م سمٜم٧م زيٜم٥م -2

 ش. 21 ؾمٜم٦م» ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م -3
 ش. 27 ؾمٜم٦م» اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمٜم٧م طمٗمّم٦م -4
 ش. 44 ؾمٜم٦م» ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م طمٌٞم٦ٌم أم: رُمٚم٦م -5

 ش. 51 ؾمٜم٦م» اعمُّْمَٓمٚمِِ٘مّٞم٦م احل٤مرث سمٜم٧م ضمقيري٦م -6
 ش. 50 ؾمٜم٦م» اهلالًمٞم٦م احل٤مرث سمٜم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م -7
 ش. 52 ؾمٜم٦م» طُمَٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م -8

 ش. 54 ؾمٜم٦م» َزُْمَٕم٦م سمٜم٧م ؾمقدة -9
 ش. 58 ؾمٜم٦م» سمٙمر أيب سمٜم٧م قم٤مئِم٦م -01
 آظمر ومٝملش. 62 ؾمٜم٦م» اعمخزوُمٞم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م أُمٞم٦م أيب سمٜم٧م ؾمٚمٛم٦م أم: هٜمد -00

 .ُمقشم٤مً  ٟم٤ًمئف
 سمٜم٧م وزيٜم٥م ظمدجي٦م همػم ُذيمرن: َُمـ وهـ اشمٗم٤مىم٤ًم، ُمٜمٝمـ شمًع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص شمقذم وىمد

 ومٚمػماضمع ظمّمقصٞم٤مهتـ: ُمـ ورء شمرامجٝمـ قمغم آـمالع ؿم٤مء وُمـ. ظمزيٛم٦م

 ش. 072 - 054ش »اجلالء»
 أن إٓ. وأفمٝمرهؿ ٟمنمهؿ: أيش. اخلٚمؼ اهلل ذرأ» ُمـ اعمٕمجٛم٦م: سمْمؿش ذريتف»

َٚم٧م اهلٛمزة ش اجلالء» ذم يمام - اؿمت٘م٤مىمٝم٤م ذم إصح هق هذا. آؾمتٕمامل ًمٙمثرة ؾُمٝمِّ

 .وأوٓدهؿ إوٓد وهل -ش 073 - 072»
 وم٠مث٧ٌم طمٜمٞمٗم٦م: وأيب اًمِم٤مومٕمل سملم ظمالف ومٞمف اًمٌٜم٤مت؟ أوٓد ومٞمٝم٤م يدظمؾ وهؾ

 ُمـ ٟمًٌف اٟم٘مٓمع ُمـ يمؾ: »وم٘م٤مل رواي٦م: ذم أمحد وشمقؾمط أظمر، وٟمٗم٤مه إول، ذًمؽ



 494   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ش.وأُمف أبٞمف ُم٘م٤مم اًمٜم٥ًم ذم أُمف ىم٤مُم٧م همػمه: أو سمٚمِٕم٤منٍ  إُم٤م إب ضمٝم٦م

. وهمػمه ُمًٕمقد اسمـ وىمقلِ  اًمٜمّمقص ُم٘مت٣م وهقش:  »077» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 .ومراضمٕمف. ذًمؽ وضمف سملم صمؿش. سم٤مًمّمح٦م ًمف يِمٝمد واًم٘مٞم٤مس

 اعمذيمقر اخلالف َيِردُ  ومال اشمٗم٤مىم٤ًم: وٟمًٚمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م أوٓد هٜم٤م سم٤مًمذري٦م واعمراد هذا،

 .ومٞمف
 ًمف طمّمٚم٧م ُمـ وهق. ُمٜمف وأبٚمغ حمٛمقد،: سمٛمٕمٜمكش احلٛمد» ُمـ ومٕمٞمؾ، هقش محٞمد»

 .أيمٛمٚمٝم٤م احلٛمد صٗم٤مت ُمـ
 ُمًتٚمزم وهق. اًمنمف ذم يَمُٛمَؾ  َُمـ صٗم٦مُ  وهق ،شاعمجد» ُمـ ومٝمقش: اعمجٞمد» وأُم٤م

 .اإليمرام صٗم٦م قمغم يدل احلٛمد إن يمام واجلالل، ًمٚمٕمٔمٛم٦م

 اهلل شمٙمريؿُ  اعمٓمٚمقَب  أن: اًمٕمٔمٞمٛملم آؾمٛملم هبذيـ اًمدقم٤مء هذا ظمتؿ وُمٜم٤مؾم٦ٌم

 ذًمؽ ومٗمل واعمجد: احلٛمد ـمٚم٥م يٚمزم مم٤م وذًمؽ شم٘مريٌف، وزي٤مدة قمٚمٞمف، وصمٜم٤مؤه ًمٜمٌٞمف،

 .ًمف يم٤مًمتذيٞمؾ هق أو ًمٚمٛمٓمٚمقب، يم٤مًمتٕمٚمٞمؾ أهنام إمم إؿم٤مرة

 يمريؿ اعمؽمادوم٦م، اًمٜمٕمؿ ُمـ واعمجد احلٛمد سمف شمًتقضم٥م ُم٤م وم٤مقمؾ أنؽ: واعمٕمٜمك

 ش. 00/036ش »اًمٗمتح» ذم يمذا. قم٤ٌمدك مجٞمع إمم اإلطم٤ًمن سمٙمثرة
: وي٘م٤مل سمذًمؽ، اًمدقم٤مء: واًمتؼميؽ. واًمزي٤مدة اًمٜمامء: وهل :شاًمؼميم٦م» ُمـش سم٤مرك»

 .ًمف وسم٤مرك قمٚمٞمف، وسم٤مرك ومٞمف، وسم٤مرك اهلل، سم٤مريمف
 وإداُمتف، إسمراهٞمؿ، ٔل أقمٓم٤مه ُم٤م اخلػم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص إقمٓم٤مءه يتْمٛمـ اًمدقم٤مء ومٝمذا

َؾ  وىمد. اًمؼميم٦م طم٘مٞم٘م٦م هذا. وزي٤مدشمف ًمف، وُمْم٤مقمٗمتف ًمف، وصمٌقشمف  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ وَمّمَّ

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمفش. 205 - 215ش »اجلالء»
 ([3/903) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ول   495 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ثاكقة صقغة

 آلِ [ وقمغم إسمراهٞمَؿ،] قمغم صٚمٞم٧َم  يمام حمٛمٍد: آل وقمغم حمٛمٍد، قمغم صؾِّ ! مهللا»

 .جمٞمدٌ  محٞمدٌ  إٟمؽ إسمراهٞمَؿ،
 آلِ [ وقمغم إسمراهٞمَؿ،] قمغم سم٤مريم٧َم  يمام حمٛمٍد: آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم سم٤مرك! مهللا

 .شجمٞمدٌ  محٞمدٌ  إٟمؽ إسمراهٞمَؿ،

 ([3/908) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ثالثة صقغة

 وآلِ ] إسمراهٞمَؿ، قمغم صٚمٞم٧َم  يمام حمٛمٍد: آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم صؾِّ ! مهللا»

 .جمٞمد محٞمدٌ  إٟمؽ ،[إسمراهٞمؿَ 
 إسمراهٞمَؿ، آلِ [ و إسمراهٞمَؿ،] قمغم سم٤مريم٧َم  يمام حمٛمٍد: آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم وسم٤مرك

 .شجمٞمد محٞمدٌ  إٟمؽ
 ([3/921) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 رابعة صقغة

[ آلِ ]  قمغم صٚمٞم٧َم  يمام حمٛمٍد: آل وقمغم ،[إُملِّ  اًمٜمٌلِّ ]  حمٛمدٍ  قمغم صؾِّ  مهللا»

 .إسمراهٞمؿَ 

[ آلِ ] 4 قمغم سم٤مريم٧َم  يمام حمٛمٍد: آل وقمغم ،[إُمّل  اًمٜمٌل]  حمٛمدٍ  قمغم وسم٤مركْ 

 .شجمٞمد محٞمدٌ  إٟمؽ اًمٕم٤معملم ذم إسمراهٞمَؿ،
 [3/923) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 496   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 خامسة صقغة

 .إسمراهٞمؿَ [ آل]  قمغم صٚمٞم٧م يمام ورؾمقًمِؽ: قمٌِدك حمٛمدٍ  قمغم صؾِّ  مهللا»

 قمغم سم٤مريم٧َم  يمام :[حمٛمدٍ  آلِ  وقمغم] ،[ورؾمقًمِؽ قمٌِدك] حمٛمدٍ  قمغم وسم٤مركْ 

 .[شإسمراهٞمؿَ  آلِ  وقمغم] إسمراهٞمَؿ،
 ([3/924) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 شادشة صقغة

 .إسمراهٞمؿَ [ آلِ ] قمغم صٚمٞم٧َم  يمام وذّرّيتِف: أزواضِمِف،[ قمغم]و حمٛمٍد، قمغم صؾِّ  مهللاَّ »

 إٟمؽ إسمراهٞمَؿ،[ آلِ ]  قمغم سم٤مريم٧َم  يمام وذّرّيتِف: أزواضِمِف،[ قمغم]و حمٛمٍد، قمغم وسم٤مركْ 

 .شجمٞمد محٞمدٌ 
 دم٥م: ٓ أل قمغم اًمّمالة أن قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل: »احل٤مومظ ىم٤مل

 همػم سم٤مٔل اعمراد يٙمقن أن خيٚمق ٓ ٕنف وٕمٞمػ: وهق. احلدي٨م هذا ذم ًمً٘مقـمٝم٤م

 قمغم آؾمتدٓل يٜمٝمض ٓ ُمٜمٝمام يمؾ شم٘مدير وقمغم. وذريتف أزواضمف أو وذريتف، أزواضمف

 :اًمقضمقب قمدم

 احلدي٨م هذا ذم وًمٞمس احلدي٨م، هذا همػم ذم سمذًمؽ إُمر ومٚمثٌقت إول: قمغم أُم٤م

 سمـ حمٛمد سمـ سمٙمر أيب قمـ ـم٤موس اسمـ ـمريؼ ُمـ اًمرزاق قمٌد أظمرج سمؾ ُمٜمف: اعمٜمع

 حمٛمد، قمغم صؾ: »سمٚمٗمظ اعمذيمقر احلدي٨م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ قمـ طمزم سمـ قمٛمرو

 .شوذريتف وأزواضمف، سمٞمتف، وأهؾ
 اًمٌٞم٧م، أهؾ ُمـ إزواج أن قمغم اًمٌٞمٝم٘مل سمف واؾمتدل. ومقاوح اًمث٤مين: قمغم وأُم٤م

ُ  ُيِريدُ  إِٟمَّاَم : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف وأجده ضْمَس  قَمٜمُٙمؿُ  ًمِٞمُْذِه٥َم  اّللَّ ٌَٞم٧ِْم  َأْهَؾ  اًمرِّ  ♂ ش. اًم

 .ش044ش »اجلالء» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ سملم يمام - صحٞمح اًمٌٞمٝم٘مل اؾمتدٓل: ىمٚم٧م



ول   497 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 أجْم٤ًم، ومّمقاب. أل ذيمر ُمـ اعمٜمع قمغم يدل ٓ احلدي٨م إن: احل٤مومظ ىمقل وأُم٤م

 أل أن أؾم٤مس ومٕمغم ٓ؟ أم ذيمره جي٥م هؾ: هق سمؾ اًمٜمزاع: ُمقوع هق هذا ًمٞمس ًمٙمـ

 أل، ذيمر وضمقب قمدم قمغم ًمالطمتج٤مج ص٤مًمح وم٤محلدي٨م وذريتف: أزواضمف همػم هؿ

 سمقاضم٥م ًمٞمس ذًمؽ أن قمغم ويدل آؾمتح٤ٌمب، قمغم يدل إطم٤مدي٨م أيمثر ذم ووروده

٤مك ذًمؽ ومٚمٕمؾ واًمذري٦م: إزواج وٓ أل ومٞمف يذيمر مل وم٢مٟمف اخل٤مُمُس: اًمٜمقعُ  ًَ  ُمـ ُِم

 دقمقاهؿ ًمٙمـ ،- يم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م - آخف دون ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز إمم ذه٥م

ش! أضمزأه حمٛمد: قمغم صؾ! مهللا: ىم٤مل ًمق: »ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ احلدي٨م: يٗمٞمده مم٤م أقمؿ

 إي٤مٟم٤م: قمٚمٛمٝم٤م اًمتل ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة صٗم٤مت ُمـ صٗم٦م ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد مل اًم٘مدر وهذا

 .ذًمؽ وم٤مقمٚمؿ. قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ اًمقضمف هذا قمغم ومدقمقاهؿ

 ([3/925) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 شابعة صقغة

 يمام حمٛمٍد: آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم وسم٤مركْ  حمٛمٍد، آلِ  وقمغم حمٛمٍد، قمغم صؾِّ  مهللاَّ »

 .شجمٞمد محٞمدٌ  إٟمؽ إسمراهٞمَؿ، وآلِ  إسمراهٞمَؿ، قمغم وسم٤مريم٧َم  صٚمٞم٧َم 
 ُم٤م وهق إسمراهٞمؿ، وآل إسمراهٞمؿ سملم اجلٛمعَ  ومٞمف وم٢من اًم٘مٞمؿ: اسمـ قمغم طمج٦م واحلدي٨م

 أطمٌٌٜم٤م وإٟمام ؾمٚمػ، ومٞمام ُمقؾمٕم٤مً  قمٚمٞمف رددٟم٤م وىمد ًمِمٞمخف، شمٌٕم٤مً  اًم٘مٞمؿ اسمـ صمٌقشمف أنٙمر

 .هٜم٤م ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة
 ([3/926) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السحؿ حؽؿ

 :[ذًمؽ ذم اًمقارد احلدي٨م وٕمػ أن سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

ش: 2/270ش »اًمؽمُمذي ذح ذم إطمقذي قم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب سمـ سمٙمر أبق ىم٤مل

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذم ومٞمزيد زيد: أيب اسمـ ذيمره ُم٤م إمم أطمد يٚمتٗم٧م أن ُمـ طمذارِ  طمذارِ »



 498   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن سمدقم٦م: ُمـ ىمري٥م وم٢مهن٤م. حمٛمداً  وارطمؿ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

د أن جيقز وٓ قمٚمٞمف، واؾمتدراك ًمف، اؾمت٘مّم٤مر ومٞمٝم٤م وم٤مًمزي٤مدة سم٤مًمقطمل: اًمّمالة  قمغم يزا

 .شوىم٧م يمؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يؽمطمؿ أن جيقز إٟمف سمؾ طمرف، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 جيقز ومال وٕمٞمػ: أنف قمٚمٛم٧م وىمد هذا، هريرة أيب سمحدي٨م سمٕمْمٝمؿ وشمٕم٘مٌف

 ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف أوم٤مده ُم٤م وهق قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ أصؾ خم٤مًمٗم٦م ذم ؾمٞمام ٓ سمف، آطمتج٤مج

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. رد ومٝمق أُمرٟم٤م: قمٚمٞمف ًمٞمس قمٛمالً  قمٛمؾ

 ([3/931) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ة َفقائد   الةِ  يف مفؿَّ ة كبلر  عذ الصَّ  ملسو هيلع هللا ىلص إ مَّ

 :شصٚمٞم٧م يمام: »ىمقًمف ذم اًمتِمٌٞمف وضمف
 ُمع إًمخ،. ..ش صٚمٞم٧م يمام: »ىمقًمف ذم اًمتِمٌٞمف وضمف قمـ اًمٕمٚمامء سملم اًم١ًمال اؿمتٝمر

ٌَّف أن اعم٘مرر أن  وطمده ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمداً  إن إذ قمٙمًف: هٜم٤م واًمقاىمع. سمف اعمِمٌف دون اعمِم

 آل ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف أوٞمػ وىمد ؾمٞمام وٓ ٟمٗمًف، إسمراهٞمؿ ومٞمٝمؿ سمام إسمراهٞمؿ آل ُمـ أومْمؾ

 طمّمٚم٧م صالة يمؾ ُمـ أومْمؾ اعمٓمٚمقسم٦م اًمّمالة شمٙمقن أن أومْمؾ يمقٟمف وىمْمٞم٦م حمٛمد،

 .ِتّمؾ أو

 086ش »اجلالء» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أورده٤م يمثػمة سم٠مضمقسم٦م ذًمؽ قمـ اًمٕمٚمامء أضم٤مب وىمد

 قمنمة ٟمحق سمٚمٖم٧م وىمدش. 036 - 00/034ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ صمؿ ،ش098 -

 وىمد وأصحٝم٤م، أىمقاه٤م وم٢مٟمف واطمدًا: ىمقًٓ  إٓ سمٕمض، ُمـ وٕمٗم٤مً  أؿمد سمٕمْمٝم٤م أىمقال،

 آل إن: ىم٤مل ُمـ ىمقل وهق ،ش0/065ش »اًمٗمت٤موى» ذم ًمِمٞمخف شمٌٕم٤مً  اًم٘مٞمؿ: اسمـ اؾمتحًٜمف

 ُمـ ؤًمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ـُمٚم٥م وم٢مذا ُمثٚمٝمؿ، حمٛمد آل ذم ًمٞمس اًمذيـ إنٌٞم٤مء ومٞمٝمؿ إسمراهٞمؿ

 ذًمؽ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ٔل طمّمؾ إنٌٞم٤مء: وومٞمٝمؿ وآخف، إلسمراهٞمؿ ُم٤م ُمثؾ قمٚمٞمف اًمّمالة

 وومٞمٝمؿ ًمألنٌٞم٤مء اًمتل اًمزي٤مدة وشمٌ٘مك إنٌٞم٤مء، ُمراشم٥م يٌٚمٖمقن ٓ وم٢مهنؿ هبؿ: يٚمٞمؼ ُم٤م

 .ًمٖمػمه حيّمؾ ٓ ُم٤م اعمزي٦م ُمـ ًمف ومٞمحّمؾ :ملسو هيلع هللا ىلص عمحٛمد إسمراهٞمؿ



ول   499 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

: ي٘م٤مل أن ُمٜمف وأطمًـ شم٘مدم، ُم٤م يمؾ ُمـ أطمًـ وهذاش: »097» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم روى يمام إسمراهٞمؿ: آل ظمػم هق سمؾ إسمراهٞمؿ، آل ُمـ هق ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد

َ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ  َوآَل  َوُٟمقطًم٤م آَدمَ  اْصَٓمَٗمك اّللَّ

ِهٞمؿَ  لمَ  قَمغَم  قِمْٛمَرانَ  َوآَل  إسِْمَرا
ِ
 . [33: 3]♂ اًمَٕم٤معَم

 .إسمراهٞمؿ آل ُمـ حمٛمد: قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل
 آخف: ذم - إسمراهٞمؿ ذري٦م ُمـ هؿ اًمذيـ - إنٌٞم٤مء ُمـ همػمه أدظمؾ إذ ٟمص: وهذا

 ُمتٜم٤موًٓ ش. إسمراهٞمؿ آل قمغم صٚمٞم٧م يمام: »ىمقًمٜم٤م ومٞمٙمقن. أومم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومدظمقل

 قمٚمٞمف ٟمّمكم أن اهلل أُمرٟم٤م ىمد صمؿ إسمراهٞمؿ، ذري٦م ُمـ اًمٜمٌٞملم ؾم٤مئر وقمغم قمٚمٞمف، ًمٚمّمالة

 ومٞمٝمؿ، وهق قمٛمقُم٤ًم، إسمراهٞمؿ آل ؾم٤مئر ُمع قمٚمٞمف صٚمٞمٜم٤م ُم٤م سم٘مدر ظمّمقص٤مً  آخف وقمغم

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص ًمف يمٚمف اًم٤ٌمىمل ويٌ٘مك هبؿ، يٚمٞمؼ ُم٤م ذًمؽ ُمـ   ًٔمف وحيّمؾ

 أيمٛمؾ ُمٕمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل إسمراهٞمؿ ٔل احل٤مصٚم٦م اًمّمالة أن ري٥م وٓ: »ىم٤مل

 هق اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ إُمرُ  هذا اًمّمالة ُمـ ًمف ومُٞمٓمٚم٥م دوهنؿ: ًمف احل٤مصٚم٦م اًمّمالة ُمـ

 .ىمٓمٕم٤مً  إلسمراهٞمؿ مم٤م أومْمؾ
 اًمّمالة ُمـ ًمف اعمٓمٚمقب وأن أصٚمف، قمغم وضمريف اًمتِمٌٞمف، وم٤مئدة طمٞمٜمئذٍ  وئمٝمر

 ُمثؾ هق إٟمام سم٤مًمدقم٤مء اعمٓمٚمقب يم٤من إذا وم٢مٟمف سمٖمػمه: ًمف اعمٓمٚمقب ُمـ أقمٔمؿ اًمٚمٗمظ هبذا

ٌَّف ٌَّف ُمـ ًمف ص٤مر :- ُمٜمف ٟمّمٞم٥م أوومر وًمف - سمف اعمِم  إلسمراهٞمؿ مم٤م أيمثر اعمٓمٚمقِب  اعمِم

ٌَّف ُمـ ًمف مم٤م ذًمؽ إمم واٟمْم٤مف وهمػمه،  ومٔمٝمر. ًمٖمػمه ِتّمؾ مل اًمتل احلّم٦م ُمـ سمف اعمِم

ـْ  يمؾ   وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم وذومف ومْمٚمف ُمـ هبذا  اًمالئؼ هق ُم٤م - اًمٜمٌٞمقن وومٞمٝمؿ - آخف ُِم

 ُمقضم٤ٌمشمف ُمـ وهل ًمف، وشم٤مسمٕم٦مً  اًمتٗمْمٞمؾ، هذا قمغم داًم٦مً  اًمّمالة هذه وص٤مرت سمف،

 .وُم٘متْمٞم٤مشمف
ه يمثػماً، شمًٚمٞمامً  وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل ومّمغم  قمـ ٟمٌٞم٤مً  ضمزى ُم٤م أومْمؾ قمٜم٤م وضمزا

 .أُمتف
 محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ، آل قمغم صٚمٞم٧م يمام حمٛمد: آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾِّ ! مهللا

 .شجمٞمد محٞمد إٟمؽ إسمراهٞمؿ، آل قمغم سم٤مريم٧م يمام حمٛمد: آل وقمغم حمٛمد، قمغم وسم٤مرك. جمٞمد



 511   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 إسمراهٞمؿ ذيمرُ  ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة صٞمغ ُمـ إنقاع هذه أيمثر ذم يرد مل أنف واقمٚمؿ

 .شإسمراهٞمؿ آل قمغم صٚمٞم٧م يمام: »ىم٤مل سمؾ آخف: قمـ ُمًت٘مالً  ٟمٗمًف
 .ي١موًمف ممـ همػمه يتٜم٤مول يمام يتٜم٤موًمف اًمرضمؾ آل أن سمٞم٤مٟمف: شم٘مدم ُم٤م ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم

 ذمش ومالن آل: »ًمٗمظ أـمٚمؼ إذاش: »0/063ش  »اًمٗمت٤موى»  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

َ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ومالن، ومٞمف دظمؾ واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب  َوآَل  َوُٟمقطًم٤م آَدمَ  اْصَٓمَٗمك اّللَّ

ِهٞمؿَ  لمَ  قَمغَم  قِمْٛمَرانَ  َوآَل  إسِْمَرا
ِ
َّٓ : ▬شمٕم٤ممم وىمقًمف ،♂اًمَٕم٤معَم ٞمْٜم٤َمُهؿ ًُمقطٍ  آَل  إِ َحرٍ  ٟمَّجَّ ًَ  ،♂سمِ

 وُمٜمف♂. َي٤مؾِملمَ  آل قَمغَم  ؾَماَلمٌ : ▬وىمقًمف ،♂اًمَٕمَذاِب  َأؿَمدَّ  ومِْرقَمْقنَ  آَل  َأْدظِمُٚمقا : ▬وىمقًمف

 .شأورم أيب آل قمغم صؾ مهللا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف
  َرمْح٧َُم : ▬يم٘مقًمف :شاًمٌٞم٧م أهؾ: »ًمٗمظ ويمذًمؽ

ِ
 َأْهَؾ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوسَمَريَم٤مشُمفُ  اّللَّ

ٌَٞم٧ِْم   ♂. اًم
 قمغم صٚمٞم٧م يمام: »إًمٗم٤مظ أيمثر ذم ضم٤مء وهلذا: »ىم٤مل صمؿ. ومٞمٝمؿ داظمؾ إسمراهٞمؿ وم٢من

 .شإسمراهٞمؿ آل قمغم سم٤مريم٧م يمام: »و ،شإسمراهٞمؿ آل

 أهؾ وؾم٤مئر واًمزيم٤مة، اًمّمالة ذم إصؾ هق ٕنف ٟمٗمًف: إسمراهٞمؿ سمٕمْمٝم٤م ذم وضم٤مء

 .شمٌٕم٤مً  ذًمؽ هلؿ حيّمؾ إٟمام سمٞمتف
 .شهذيـ قمغم شمٜمٌٞمٝم٤مً  وهذا: هذا ذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم وضم٤مء

 ([3/930) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وردت كام الصالة صقغ إمتام مـ بد ٓ

 أهؾ قمغم اًمّمالة يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمغ أن ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م ىمد

 ُمـ سمد ٓ سمؾ وطمده، ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة آيمتٗم٤مء يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ وآخف: ملسو هيلع هللا ىلص سمٞمتف

 شم٘مٞمُّداً  وردت: يمام آظمره٤م: إمم أوهل٤م ُمـ اًمّمٞمٖم٦م إمت٤مم ُمـ سمد ٓ سمؾ إًمٞمف، أل إو٤موم٦م

 ؾم٠مخقه طملم إًمخ،. .. ش حمٛمد آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ! مهللا: ىمقًمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف

 .ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م قمـ



ول   510 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمص وهق وأظمر، إول اًمتِمٝمد سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ»

 وُمٕمٜمك خيتٚمػ، ٓ واطمد ًمٗمظ واًمث٤مٟمٞم٦م إومم ذم واًمتِمٝمد: »وم٘م٤ملش 0/012ش »إم»

 .شأظمر قمـ أطمدمه٤م جيزيف ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة اًمتِمٝمدش: اًمتِمٝمد: »ىمقزم

 .شاًمتِمٝمد قمغم اًمريمٕمتلم ذم يزيد ٓ يم٤من: »طمدي٨م وأُم٤م
 ش [ ش. 900 ص» واٟمٔمر] ،ش5806ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام ُمٜمٙمر، طمدي٨م ومٝمق
 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م إٟمٙم٤مر قمغم اًمٜم٤مس سمٕمض يتجرأ  أن اًمٕمٍم هذا همرائ٥م ُمـ وإن

 ُمع ُمٕم٤ًم، آخف وقمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وهق أٓ صحٞمح٦م: ُمًتٗمٞمْم٦م ـمرق ُمـ

 قمجرة، سمـ يمٕم٥م ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ مجع قمـ» اًمًٜم٦م يمت٥م ذم قمٚمٞمٝم٤م ووىمقومف اـمالقمف

 هريرة، وأبق إنّم٤مري، ُمًٕمقد وأبق اخلدري، ؾمٕمٞمد وأبق اًم٤ًمقمدي، محٞمد وأبق

 قمٚمٞمؽ؟، ٟمّمكم يمٞمػ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مخقا  أهنؿ أطم٤مديثٝمؿ وذم اهلل، قمٌٞمد اسمـ وـمٚمح٦م

 يمت٤مسمف ذم اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل إؾمٕم٤مف حمٛمد إؾمت٤مذ: وهق أٓ ،شاًمّمٞمغ هذه ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمٛمٝمؿ

٤َم َي٤م: ▬أي٦م أن ذًمؽ ذم وطمجتف ،ش089 - 077 صش »اًمّمحٞمح اإلؾمالم» ـَ  َأُّيُّ ِذي  اًمَّ

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا  آَُمٜمُقا  ًْ  ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء. أطمدٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل همػمَ  ومٞمٝم٤م ُيذيمر مل :♂شَم

 هٜم٤مك إنش: »079 - 078 ص» وم٘م٤مل ًمزقمٛمف: اعمخ٤مًمٗم٦م يمٚمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م رد

 صالة، يمؾ ذم اًمّمالة هذه أوضم٥م ُمـ وهٜم٤مك همػَمه، سم٤مًمٜمٌل اًمّمالة ذم أذك ُمـ

، ُم٤م جي٥م ومل ذيمٝمؿ، همػم واحلؼ  ح٤م وم٤مؾمتٛمع ي٘مقًمقن: اًمديـ ذم أئٛم٦م وه١مٓء أوضمٌقا

 .. ..شي٘مقًمقن
 ىمقًٓ  وٓ يًؼ مل وًمٙمٜمف إًمٞمف، اعمِم٤مر اًمقضمقب ٟمٗمل ذم يمثػمة أىمقآً  ؾم٤مق صمؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ذم إًمٞمف أل وؿ جيقز ٓ وأنف! ذيم٤مً  ؾمامه ُم٤م شم٠مجٞمد ذم واطمداً 
 يم٘مقًمف قمٚمٞمف: طمج٦م اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد وهل ًمذًمؽ، اعمقمه٦م إىمقال سمٕمض ؾم٤مق وإٟمام

 همػم ُمٕملم قمغم سم٤مًمّمالة اهلل ي٠مُمر ملش: اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤ملش: »079 ص»

 .شاًمٜمٌل
 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر يٜمٗمل ومٚمٞمس يمت٤مسمف، ذم: أي اهلل: أُمر يٜمٗمل إٟمام اًم٘مقل هذا وم٢من

 .- ُمٗمّمالً  سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - ؾمٜمتف ذم - اهلل أُمر ُمـ وأُمره - سمذًمؽ



 512   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 اًمّمالة ذم اؾمتح٤ٌمسم٤مً  أل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ اًم٘مقل هذا وم٢من وسم٤مًمت٤مزم:

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمٖمػمه ذه٥م ىمد - شمٞمٛمٞم٦م اسمـ: أقمٜمل - اًم٘م٤مئؾ هذا أن شمرى أٓ :ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف

ه يمام - اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات ذم أل ذيمر ُمنموقمٞم٦م إمم وسمٕمده ىمٌٚمف  ُم٤م سمٕمض ذم شمرا

 :شاًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج» يمت٤مسمف أن قمٜمدي يم٤من وًمق ،- شم٘مدم ومٞمامش اًمٗمت٤موى» يمت٤مسمف ُمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه

 ٓ أي٦م ذم شمذيمر مل أل قمغم اًمّمالة ويمقن. ذيمرٟم٤م ُم٤م همػم ًمٜم٤م وًمتٌلم قم٤ٌمرشمف، ًمراضمٕم٧م

 اعمًٚمٛملم قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ ٕنف وذًمؽ» اًمًٜم٦م: ذم ًمثٌقهت٤م ُمنموقمٞمتٝم٤م: قمدم ُمٜمف يٚمزم

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمٕم٤معملم: رب ًمٙمالم اعمٌلم هق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن  اًمذِّ

 َ َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  . [44: اًمٜمحؾ]♂ إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمزِّ
 ًم٘مقًمف ُمٜمف: ذًمؽ ىمٌقل ومقضم٥م أل، ذيمر وومٞمٝم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص سملم وم٘مد

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م: ▬شمٕم٤ممم : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ،[7: احلنم]♂ وَمُخُذوهُ  اًمرَّ

 ش. 4247و 063ش»اعمِمٙم٤مة ختري٩م» ذم خمرج وهقشُمٕمف وُمثٚمف اًم٘مرآن أوشمٞم٧م إين أٓ»
 - ىمقًمف وهق قمٜمٝم٤م: اًمًت٤مر إزاطم٦م ُمـ ًمٜم٤م سمد ٓ أظمرى ًمف ؿمٌٝم٦م يمالُمف ذم ضم٤مء وىمد

 اًمٙمالم هذا ذهٜمف يٚم٘مػ ٓ همٌل أو ومٓمـ قمريب وم٠مي: »- اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ؾم٤مق أن سمٕمد

 مل ُم٤م ُمثؾ قمـ ي٠ًمخقن ومٙمٞمػ. قمٚمٛمقه إهنؿ: ىم٤مًمقا  اًمذي يم٤مًمًالم اًمّمالة وأن هيٕم٤ًم،

 .!شاهلل؟ أُمر ُم٤م سمٖمػم اهلل رؾمقل ي٠مُمر وهؾ جيٝمٚمقه،

: - شم٘مدم يمام - ُمٜمٝم٤م ٕن أل: قمغم اًمّمالة أطم٤مدي٨م رد إمم اًمٙمالم هبذا يِمػم ومٝمق

 هذا ُمثؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م حيٞمؾ ومٝمقش. قمٚمٞمؽ؟ اًمّمالة ومٙمٞمػ قمرومٜم٤مه: ىمد اًمًالم هذا»

 ذم هق ٟم٘مٚمف يمامش. دقم٤مء هق إٟمام اهلل همػم ُمـ اًمٕمرب يمالم ذم اًمّمالة: »ٕن اًم١ًمال:

 وهذه صحٞمح٦م، همػم إطم٤مدي٨م ومٝمذه يمذًمؽ: إُمر وم٢مذش. 077 ص» اًمتٕمٚمٞمؼ

اٍب ▬ وإٟمام ومٞمف، طمج٦م ٓ ظِمَٓم٤ميب ويمالم ُمٙمِمقوم٦م، ُمٖم٤مًمٓم٦م ٌُفُ  سمِِ٘مٞمَٕم٦مٍ  يَمَنَ ًَ  اًمٔمَّْٛمآنُ  حَيْ

 أن يٜمٗمل ٓ ومذًمؽ ذيمر: ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م يم٤من وإن اًمٚمٖم٦م، ذم اًمّمالة ٕن وذًمؽ :♂َُم٤مءً 

: شمٕم٤ممم ىمقًمف أن شمرى أٓ قمٚمٞمف، يزيد أو اًمٚمٖمقي، ُمٕمٜم٤مه٤م همػم هق ذقمل ُمٕمٜمك هل٤م يٙمقن

اَلةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬  وم٤مًمّمح٤مسم٦م. اًمدقم٤مء: أي اًمٚمٖمقي: ُمٕمٜم٤مه يٗمٝمؿ أن عمًٚمؿ يٛمٙمـ ٓ♂ اًمّمَّ

 اًمٚمٖمقي اعمٕمٜمك ي٘مّمدوا مل قمٚمٞمؽ؟ اًمّمالة يمٞمػ: سم٘مقهلؿ ؾم٠مخقا  طملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض



ول   513 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ٓ اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمّمالة قمـ ؾم٠مخقا  وإٟمام ذهٜمٝمؿ، يٚم٘مٗمف اًمذي قمٜمدهؿ اعمٕمروف

 وأُمرهؿ ؾم٠مخقا، قمام ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مضم٤مهبؿ ٟمٌٞمٝمؿ: ـمريؼ ُمـ سمؾ ًمٖمتٝمؿ، ُمـ ُمٕمرومتٝم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ

 .إًمخ. ..ش حمٛمد آل وقمغم حمٛمد، قمغم صؾ مهللا: ىمقًمقا : »سم٘مقًمف

 اًمرد صدد ذم ٟمحـ اًمذي يمٝمذا ومٞمٝم٤م وٚمٞمٕم٤مً  يم٤من ُمٝمام - اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م قم٤ممل ويمؾ

 ٓ وطمده٤م اًمٚمٖم٦م وم٢من ًمٚمٙمت٤مب: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٞم٤من قمـ أخٌت٦م يًتٖمٜمل أن يٛمٙمٜمف ٓ - قمٚمٞمف

 اًمٕمرسمٞم٦م ذم هؿ ُمـ وهؿ - اًمّمح٤مسم٦م أن شمر أخؿ واًمّمقاب: اجل٤مدة قمغم ومٝمٛمف ذم شمٙمٗمل

 وم٘مد ذًمؽ؟ همػم ؾم٠مخقه يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م قمـ اًم١ًمال إمم اطمت٤مضمقا  ىمد -

 وصححف،ش سمقٓق ـمٌع -2/079» واًمؽمُمذي ،شصحٞمحٞمٝمام» ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرج

ـَ : ▬ٟمزًم٧م ح٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـش 0/444» وأمحد ِذي  اًمَّ

ْ  آَُمٜمُقا  قا  َومَل ًُ  وأجٜم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  اعمًٚمٛملم، قمغم ذًمؽ ؿَمؼَّ  :♂سمُِٔمْٚمؿٍ  إِياَمهَنُؿ َيْٚمٌِ

: ٓسمٜمف ًم٘مامن ىم٤مل ُم٤م شمًٛمٕمقا  أخؿ اًمنمك، هق إٟمام ذًمؽ: ًمٞمس: »ىم٤مل ٟمٗمًف؟ ئمٚمؿ ٓ

كْ  َٓ  سُمٜمَلَّ  َي٤م▬   شُمنْمِ
ِ
كَ  إِنَّ  سم٤ِمّللَّ ْ  .ش؟♂قَمٔمِٞمؿٌ  ًَمُٔمْٚمؿٌ  اًمنمِّ

 سمٕمْمٝمؿ أو اًمّمح٤مسم٦م قمغم خيٗمك ىمد أنف قمغم واوح دًمٞمؾ وهمػمه٤م اًم٘مّم٦م ومٝمذه

 اؾمتٖمراب - إذن - جيقز ومال هلؿ: ومٞمٌٞمٜمٝم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞم٠ًمخقن أي٤مت: سمٕمض ُمٕمٜمك

 آؾمتٖمراب هذا عمثؾ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م وإٟمٙم٤مر قمٜمٝمؿ، اًم١ًمال هذا ُمثؾ صدور

 .- ؾمٚمػ ومٞمام اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل صٜمع يمام -
 سم٠من شمقطمل ومٞمف اًمتل إبح٤مث يمؾ ،شاًمّمحٞمح اإلؾمالم» أؾمامه اًمذي هذا ويمت٤مسمف

 ي٘مقل شمراه وًمذًمؽ وم٘مط: واًم٘مرآن اًم٘مرآن، قمٜمده اًمٕمٛمدة وإٟمام يمثػماً، سم٤مًمًٜم٦م يٕمتد ٓ اعم١مًمػ

 ه١مٓء ُمنمب ُمـ أن قمٚمٛمٜم٤م وىمدش ىمرآٟمٞمقن ُمًٚمٛمقن ٟمحـش: »67 ص» ومٞمف ٟمٗمًف قمـ

 إؾمٜم٤مده٤م، ضمٝم٦م ُمـ صحتٝم٤م ذم ٓ ؿمٌٝم٦م، ٕدٟمك اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ردَّ ش اًم٘مرآٟمٞملم»

 ومرد اًمٙمت٤مب: هذا ذم ٟمً٘مٝمؿ قمغم[ ؾم٤مر] وىمد وُمٞمقهلؿ، ٕهقائٝمؿ عمخ٤مًمٗمتٝم٤م وًمٙمـ

 إمم سم٤مإلؿم٤مرة أن ٟمٙمتٗمل ،شاًمّمحٞمحلم» ذم ُمٜمٝم٤م يمٌػم ىمًؿ صحٞمح٦م، يمثػمة أطم٤مدي٨م

 و 042 و 007 - 006 و 86 - 85 و 36 - 35 ص: »وم٤مٟمٔمر اًمٙمت٤مب: ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م

 ش. 278 و 277 - 276 و 240 - 241 و 202 و 054 و 051 و 049



 514   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ومٞمٛمـ - يمالُمف سمٌٝمرج يٖمؽم ىمد وُمـ - اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل ي٘مقل ُم٤مذا ؿمٕمري وًمٞم٧م»

 ذم واًمّمقم اًمّمالة شمرك احل٤مئض قمغم أنٙمر أو اًمّمالة، ذم اًمتِمٝمد يٜمٙمر أن قمًك

 واًمريمقع اًم٘مٞم٤مم ذيمر وإٟمام اًم٘مرآن، ذم اًمتِمٝمد يذيمر مل شمٕم٤ممم اهلل أن سمدقمقى! طمٞمْمٝم٤م؟

 احل٤مئض، قمـ واًمّمقم اًمّمالة اًم٘مرآن ذم يً٘مط مل شمٕم٤ممم وأنف! وم٘مط واًمًجقد

 قمٚمٞمف يٜمٙمرون أم إٟمٙم٤مره: ذم اعمُٜمِْٙمر هذا يقاوم٘مقن ومٝمؾ! سمذًمؽ اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م وم٤مًمقاضم٥م

 وظمرضمقا  سمٕمٞمدًا، والًٓ  وٚمقا  وم٘مد :-ٟمرضمقه ٓ مم٤م وذًمؽ- إول يم٤من وم٢من ذًمؽ؟

، ُوومِّ٘مقا  وم٘مد أظمر: يم٤من وإن! اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م قمـ  اعمٜمِٙمر: قمغم سمف ردوا ومام وأص٤مسمقا

 .ذًمؽ وضمف ًمؽ سمٞمَّٜم٤م وىمد اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل، قمغم ردٟم٤م ومٝمق
 شمًتٓمٞمع ًمـ وم٢مٟمؽ اًمًٜم٦م: قمـ ُمًت٘مالً  اًم٘مرآن ومٝمؿ ِت٤مول أن اعمًٚمؿ أُّي٤م ومحذار

 هذا اًمٜمِم٤مؿمٞمٌل وم٢من أُم٤مُمؽ: اعمث٤مل وه٤مك زُم٤مٟمؽ، ؾمٞمٌقيف اًمٚمٖم٦م ذم يمٜم٧م وًمق ذًمؽ

ه وم٠من٧م احل٤مرض، اًم٘مرن ذم اًمٚمٖم٦م قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ يم٤من  ذم سمٕمٚمٛمف اهمؽمَّ  طملم وؾَّ  ىمد شمرا

 ُم٤م قمغم وإُمثٚم٦م قمروم٧م، يمام أنٙمره٤م إٟمف سمؾ سم٤مًمًٜم٦م: اًم٘مرآن ومٝمؿ قمغم يًتٕمـ ومل اًمٚمٖم٦م،

 .شاعمقومؼ واهلل يمٗم٤مي٦م، ؾمٌؼ وومٞمام ًمذيمره٤م، اعم٘م٤مم يتًع ٓ ضمداً  يمثػمة ٟم٘مقل
 ([3/933) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اإلبراهقؿقة الصؾقات يف شقدكا لػظ زيادة حؽؿ

 .اًمتِمٝمد ذم أو اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، اًمّمٚمقات ذمش ؾمٞمدٟم٤م: »ًمٗمٔم٦م زي٤مدة طمٙمؿ ذم
 اًمّمٚمقات أطم٤مدي٨م ـمرق ذم أي] ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس أنف اًم٘م٤مرئ يرى»

 ذم زي٤مدهت٤م ُمنموقمٞم٦م ذم اعمت٠مظمرون اظمتٚمػ وًمذًمؽ ،شاًمًٞم٤مدة: »ًمٗمظ[ اإلسمراهٞمٛمٞم٦م

 طمجر اسمـ احل٤مومظ رأي هٜم٤م اًمٙمرام اًم٘مراء إمم أن٘مؾ أن وأريد. .. اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات

 واًمٗم٘مف: احلدي٨م سملم اجل٤مُمٕملم اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء يم٤ٌمر أطمد سم٤مقمت٤ٌمره ذًمؽ: ذم اًمٕمً٘مالين

 احل٤مومظ وم٘م٤مل! اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمتٕمٚمٞمؿ هذا ظمالُف  اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمت٠مظمري ًمدى ؿم٤مع وم٘مد

سمٞمكم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد  وُمـ طمجر، ٓسمـ ُمالزُم٤مً  ويم٤من -ش 835 - 796» اًمٖمرا

 اًمّمالة صٗم٦م قمـ سمحٞم٤مشمف اهلل أُمتعش طمجر اسمـ احل٤مومظ: أي» وؾمئؾ: - ٟم٘مٚم٧م ظمٓمف



ول   515 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 هؾ سمٜمدسمٞمتٝم٤م: أو سمقضمقهب٤م ىمٞمؾ ؾمقاء اًمّمالة، ظم٤مرج أو اًمّمالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 حمٛمد، ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ! مهللا: ُمثالً  ي٘مقل يم٠من سم٤مًمًٞم٤مدة: ملسو هيلع هللا ىلص يّمٗمف أن ومٞمٝم٤م يِمؽمط

 قمغم صؾ! مهللا: ىمقًمف قمغم ي٘متٍم أو. آدم وًمد ؾمٞمد قمغم أو اخلٚمؼ، ؾمٞمد قمغم أو

 قمدم أو ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمف صم٤مسمت٦م صٗم٦م ًمٙمقهن٤م اًمًٞم٤مدة سمٚمٗمظ اإلشمٞم٤من: أومْمؾ وأُّيام حمٛمد؟

 إًمٗم٤مظ اشم٤ٌمع ٟمٕمؿ:: قمٜمف اهلل ريض وم٠مضم٤مب    أصم٤مر؟ ذم ذًمؽ ورود ًمٕمدم سمف اإلشمٞم٤من

 قمٜمد ي٘مقل يٙمـ مل يمام :ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف شمقاوٕم٤مً  ذًمؽ شمرك ًمٕمٚمف: ي٘م٤مل وٓ أرضمح، اح٠مثقرة

 يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٕن٤م! ذيمر يمٚمام ذًمؽ شم٘مقل أن إمم ُمٜمدوسم٦م وأُمتف ،شملسو هيلع هللا ىلص: »ملسو هيلع هللا ىلص ذيمره

 قمـ أصم٤مر ُمـ رء ذم ٟم٘مػ ومل اًمت٤مسمٕملم، قمـ صمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ جل٤مء راضمح٤ًم: ذًمؽ

 .ذًمؽ ُمـ قمٜمٝمؿ ورد ُم٤م يمثرة ُمع ذًمؽ: ىم٤مل هلؿ اًمت٤مسمٕملم وٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد

 ًمٚمٜمٌل شمٕمٔمٞمامً  اًمٜم٤مس أيمثر ُمـ وهق درضمتف، اهلل أقمغم - اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وهذا

. ..ش حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: »ُمذهٌف أهؾ قمٛمدة هق اًمذي يمت٤مسمف ظمٓم٦ٌم ذم ىم٤مل - ملسو هيلع هللا ىلص

 ذيمره قمـ همٗمؾ ويمٚمام اًمذايمرون، ذيمره يمٚمام: »ىمقًمف وهق اضمتٝم٤مده، إًمٞمف أداه ُم٤م آظمر إمم

 .شاًمٖم٤مومٚمقن
 :شظمٚم٘مف قمدد اهلل ؾمٌح٤من: »ومٞمف اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ ذًمؽ اؾمتٜمٌط ويم٠منف

 ًم٘مد: »- وأـم٤مًمتف اًمتًٌٞمح أيمثرت ىمد ورآه٤م - اعم١مُمٜملم ٕم ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم وم٘مد

 يٕمجٌف ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من. ذًمؽ ومذيمر ،شًمَقَزَٟمْتُٝمـ ىُمْٚم٧ِم  سمام ُوِزَٟم٧ْم  ًمق يمٚمامٍت: سمٕمدكِ  ىمٚم٧ُم 

 .اًمدقم٤مء ُمـ اجلقاُمع
 ،شاًمِمٗم٤م» يمت٤مب ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٗم٦م ذم سم٤مسم٤مً  قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض قم٘مد وىمد

 قمـ ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس واًمت٤مسمٕملم: اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ُمرومققم٦م آصم٤مراً  ومٞمف وٟم٘مؾ

 ش. ؾمٞمدٟم٤م: »ًمٗمظ وهمػمهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد
 مهللا: ومٞم٘مقل ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م يٕمٚمٛمٝمؿ يم٤من أنف: قمكم طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م

ات داطمل  سمريم٤مشمؽ، وٟمقاُمل صٚمقاشمؽ، ؾمقاسمؼ اضمٕمؾ اعمًٛمقيم٤مت وسم٤مري اعَمْدطُمقَّ

 .ُأهْمٚمِؼ ح٤م اًمٗم٤مشمح ورؾمقًمؽ، قمٌدك حمٛمد قمغم ِتٞمتؽ وزائد
 واًمٜمٌٞملم اعم٘مرسملم، واعمالئٙم٦م اًمرطمٞمؿ، اًمؼم اهلل صٚمقات: ي٘مقل يم٤من أنف قمكم وقمـ
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ي٘ملم  حمٛمد قمغم! اًمٕم٤معملم رب ي٤م ؿم٤مء ُمـ ًمؽ ؾمٌح وُم٤م اًمّم٤محللم، واًمِمٝمداء واًمّمدِّ

 . احلدي٨م. .. اعمت٘ملم وإُم٤مم اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ اهلل قمٌد سمـ
 وسمريم٤مشمؽ، صٚمقاشمؽ، اضمٕمؾ مهللا: ي٘مقل يم٤من أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وقمـ

 . احلدي٨م. .. اًمرمح٦م ورؾمقل اخلػم، إُم٤مم ورؾمقًمؽ، قمٌدك حمٛمد قمغم ورمحتؽ
 ُمـ إروى سم٤مًمٙم٠مس ينمب أن أراد ُمـ: ي٘مقل يم٤من أنف اًمٌٍمي احلًـ وقمـ

 وأزواضمف وأصح٤مسمف آخف وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ومٚمٞم٘مؾ اعمّمٓمٗمك: طمقض

 .وحمٌٞمف وأؿمٞم٤مقمف وأنّم٤مره وأصٝم٤مره سمٞمتف وأهؾ وذريتف وأوٓده
 وُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ قمٚمٞمف اًمّمالة هبٞمئ٦م يتٕمٚمؼ مم٤م :شاًمِمٗم٤م» ُمـ أوصمره ُم٤م ومٝمذا

 .ذًمؽ همػمُ  ومٞمف وُذيمِرَ  سمٕمدهؿ،

 مهللا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صالشمف ذم ي٘مقل يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ورد ٟمٕمؿ:

 .احلدي٨م. .. اعمرؾمٚملم ؾمٞمد قمغم وسمريم٤مشمؽ ورمحتؽ صٚمقاشمؽ ومْم٤مئؾ اضمٕمؾ
 .ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده وًمٙمـ
 وومٞمف  سم٠مس، سمف ًمٞمس سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين أظمرضمف: أوًٓ  إًمٞمف اعمِم٤مر قمكم وطمدي٨م

يُتٝم٤م همري٦ٌم أخٗم٤مظ  .وم٤مرس سمـ احلًـ ٕيبش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومْمؾ» يمت٤مب ذم ُمنموطم٦م ُروِّ

 اًمّمالة: أومْمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ًَمُٞمَّمٚمِّلَمَّ  طمٚمػ ًمق رضمالً  أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذيمر وىمد

 اًمذايمرون، ذيمره يمٚمام حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن اًمؼم ومٓمريؼ

 .اًمٖم٤مومٚمقن ذيمره قمـ وؾمٝم٤م

 حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: »ي٘م٤مل أن سمف اجلزم يٜمٌٖمل اًمذي واًمّمقاب: اًمٜمقوي وىم٤مل

 .احلدي٨م. ..ش إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام حمٛمد: آل وقمغم
 قمغم يدل ُم٤م اعمذيمقرشملم اًمٙمٞمٗمٞمتلم ذم ًمٞمس سم٠منف اعمت٠مظمريـ: ُمـ مج٤مقم٦م شمٕم٘مٌف وىمد

 ذم فم٤مهرة وم٤مٕومْمٚمٞم٦م اعمٕمٜمك: طمٞم٨م ُمـ وأُم٤م اًمٜم٘مؾ، طمٞم٨م ُمـ ومٞمٝمام إومْمٚمٞم٦م صمٌقت

 .إول
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 ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذيمر ُمـ يمؾ أن ُمٜمٝم٤م واًمٖمرض اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم ُمِمٝمقرة واعم٠ًمخ٦م

 ُمٜمدوسم٦م: اًمزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م وًمق ،شؾمٞمدٟم٤م: »ُمٜمٝمؿ أطمد يمالم ذم ي٘مع مل ىم٤مـم٦ٌم: اًمٗم٘مٝم٤مء

 .شأقمٚمؿ واهلل آشم٤ٌمع، ذم يمٚمف واخلػم أهمٗمٚمقه٤م، طمتك يمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ظمٗمٞم٧م ُم٤م

 .ملسو هيلع هللا ىلص شمًقيده ُمنموقمٞم٦م قمدم ُمـ اهلل رمحف طمجر اسمـ احل٤مومظ إًمٞمف ذه٥م وُم٤م: ىمٚم٧م
 يٜمٌٖمل اًمذي هق - احلٜمٗمٞم٦م: قمٚمٞمف اًمذي وهق اًمٙمريؿ، ًمألُمر اشم٤ٌمقم٤مً  قمٚمٞمف اًمّمالة ذم

ٌُّقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن ىُمْؾ ▬ :ملسو هيلع هللا ىلص طمٌف قمغم اًمّم٤مدق اًمدًمٞمؾ ٕنف سمف: اًمتٛمًؽ
َ  ُِتِ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ

ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ   . [30: قمٛمران آل]♂ اّللَّ
 قمغم اًمّمالة وأيمٛمؾش: »0/265ش »اًمروو٦م» ذم اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ

 يذيمر ومٚمؿ اعمت٘مدم، اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع وومؼ آظمر إمم...ش حمٛمد قمغم صؾِّ  مهللا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وسح. - ؾمٌؼ يمام - اًمٕمريب سمـ سمٙمر أبق ذًمؽ ُمـ اعمٜمع إمم أؿم٤مر وىمدش ش اًمًٞم٤مدة» ومٞمف

 .آظمرون وأب٤مطمف مجع، سمذًمؽ
 ؾمٞمد هق سمؾ ؾمٞمدٟم٤م: هق ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمداً  ٟمٌٞمٜم٤م أن سمف شمٕم٤ممم اهلل وَٟمديـ ٟمٕمت٘مده واًمذي

 يٜمِمؼ ُمـ وأول اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم آدم وًمد ؾمٞمد أن٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام أبك: أم ؿم٤مء آدُمل يمؾ

 .شُمِمٗمع وأول ؿم٤مومع، وأول اًم٘مؼم، قمٜمف
 أيب طمدي٨م ُمـش 2/541» وأمحد ،ش2/268» داود وأبق ،ش7/59» ُمًٚمؿ رواه

 .هريرة
 .وهمػمه اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

 ملسو هيلع هللا ىلص ذقمف ومٞمام اًمٚمٗمٔم٦م هذه زي٤مدة ضمقاز ذم اًمٜمٔمر هق ومٞمف اًمٌح٨م يٜمٌٖمل واًمذي

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م أُمر اًمتل اإلسمراهٞمٛمٞم٦م: واًمّمٚمقات اًمتِمٝمد، صٞمغ ُمـ ُٕمتف

 ٟم٘مٓمع وم٢مٟم٤م وًمذًمؽ :- رأج٧م يمام - اًمٚمٗمٔم٦م هذه ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس خمتٚمٗم٦م، يمٞمٗمٞم٤مت

 ي٘مرسمٜم٤م مم٤م يم٤مٟم٧م ًمق اًمٚمٗمٔم٦م هذه زي٤مدة أن ٟمٕمت٘مد ٕنٜم٤م ذًمؽ: ُمـ اح٤مٟمٕملم ُمع احلؼ سم٠من

 شمريم٧م ُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف أُمره٤م: أهمٗمؾ وح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م ُٕمرٟم٤م زًمٗمك: اهلل إمم

 .احلدي٨م. ..ش سمف وأُمرشمٙمؿ إٓ شمٕم٤ممم اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً 
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 ٟمٌل يٙمـ مل إٟمف: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف. -شاإلسمداع» ذم يمام- صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين رواه

 يٕمٚمٛمف ُم٤م ذ ويٜمذرهؿ هلؿ، يٕمٚمُٛمف ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف يدل أن قمٚمٞمف طم٘م٤مً  يم٤من إٓ ىمٌكم

 .احلدي٨م. ..ش هلؿ

 .قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُمـش 2/090» وأمحد ،ش6/08» ُمًٚمؿ رواه
 سمف ضم٤مزُم٤مً ش 0/91ش »إطمٙم٤مم أصقل ذم اإلطمٙم٤مم» ذم طمزم اسمـ أورده وىمد

 .شهلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م أطمًـ قمغم أُمتف يدل أن ٟمٌل يمؾ قمغم طم٘م٤مً  إن: »سمٚمٗمظ

 ٓ أنف قمغم يدل اًمّمالة ذم سمتًقيده ًمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص أُمره ومٕمدم يمذًمؽ: إُمر يم٤من وم٢مذا

 وٟمًٌف ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اؾمتدرك وم٘مد ذًمؽ: ومٕمؾ وُمـ سمذًمؽ، شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز

 اًمٙمٗمر ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م خيٗمك وٓ -ؾمٌؼ ومٞمام اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل يمام- اًم٘مّمقر إمم

 .واًمْمالل
 اًمٜم٘مص جيقز ٓ يمام قمٚمٞمٝم٤م، اًمزي٤مدة جيقز ٓ شمقىمٞمٗمٞم٦م: وإوراد إذيم٤مر وم٢من وأجْم٤م

 ُمـش اًمّمحٞمحلم» ذم يمام اًمًٜم٦م: ذًمؽ قمغم دلَّ  وىمد أخٗم٤مفمٝم٤م، ُمـ رء شمٖمٞمػم أو ُمٜمٝم٤م،

 ومتقو٠م ُمْمجٕمؽ: أتٞم٧م إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م

 وضمٝمل أؾمٚمٛم٧م مهللا: وىمؾ إجٛمـ، ؿم٘مؽ قمغم اوٓمجع صمؿ ًمٚمّمالة، ووقءك

 .شأرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م، اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م: »وومٞمف احلدي٨م،. ..ش إًمٞمؽ

 .أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: أؾمتذيمرهـ وم٘مٚم٧م: اًمؼماء ىم٤مل

 ،شسمقٓق ـمٌع - 2/241» وصححف اًمؽمُمذي، رواي٦م وذم- ٓ،: »ىم٤مل

 وسمٜمٌٞمؽ -: ىم٤مل صمؿ صدري، ذم سمٞمده ومٓمٕمـ: ىم٤ملش 2/45ش »اعمِمٙمؾ» ذم واًمٓمح٤موي

 .شأرؾمٚم٧م اًمذي
 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص رده ذم احلٙمٛم٦م ذم ىمٞمؾ ُم٤م وأوممش: »00/94ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

ر ظمّم٤مئص وهل٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م، إذيم٤مر أخٗم٤مظ أن: اًمؼماء  ومٞمج٥م اًم٘مٞم٤مس: يدظمٚمٝم٤م ٓ وأها

 قمغم ومٞمف ومٞم٘متٍم: ىم٤مل اح٤مزري: اظمتٞم٤مر وهذا سمف، وردت اًمذي اًمٚمٗمظ قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 هبذه إًمٞمف أوطمل وًمٕمٚمف احلروف، سمتٚمؽ اجلزاء يتٕمٚمؼ وىمد سمحروومف، اًمقارد اًمٚمٗمظ



ول   519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 .شسمحرومٝم٤م أداؤه٤م ومٞمتٕملم اًمٙمٚمامت:
 :ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اعمروي٦م وإوراد إذيم٤مر مجٞمع ذم ُمراقم٤مهت٤م جي٥م قمٔمٞمٛم٦م ىم٤مقمدة وهذه

 قمغم أنٙمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ًمٗمظ: سمتٖمٞمػمأي ومٞمٝم٤م يتٍمف وٓ يٜم٘مص، وٓ ومٞمٝم٤م يزاد ٓ أن

 أن شم٘مرر ح٤م اعمٕمٜمك: ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٖمػم مل أنف ُمع ،شاًمرؾمقل: »سمٚمٗمظش اًمٜمٌل: »ًمٗمظ همػم ُمـ

 وًمٞمس - ذًمؽ أنٙمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من وم٢مذا وزي٤مدة، ٟمٌل   وم٤مًمرؾمقل اًمٜمٌل، ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل

 سم٤مب ُمـ واعمٕمٜمك سم٤مًمٚمٗمظ زي٤مدة زاد ُمـ قمغم يٜمٙمر ومألن :- سمٚمٗمظ ًمٗمظ اؾمتٌدال إٓ ومٞمف

 :اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ أجْم٤مً  يدل وقمٚمٞمف أومم،
 هلل، احلٛمد: قمٓمس أن سمٕمد ىم٤مل رضمؾ قمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ أنٙمر وم٘مد

 رؾمقل قمغم واًمّمالة هلل، احلٛمد: أىمقل وأن٤م: ًمف وم٘م٤مل. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم واًمّمالة

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜم٤م هٙمذا ُم٤م وًمٙمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 .اًمؽمُمذي أظمرضمف
 يتٕمٌدون يٙمقٟمقا  مل واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ هذا،

 ًمف وأيمثر ُمٜم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص ًمف شمٕمٔمٞمامً  أؿمد ىمٓمٕم٤مً  وهؿ اًمّمالة، ذم ملسو هيلع هللا ىلص سمتًقيده شمٕم٤ممم اهلل

 ٟمص هق يمام :ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مشم٤ٌمقمف قمٛمكم وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ طمٌٝمؿ أن وسمٞمٜمٜم٤م سمٞمٜمٝمؿ اًمٗمرق وًمٙمـ طم٤ًٌم،

ٌُّقنَ  يُمٜمتُؿْ  إِن ىُمْؾ ▬ :شمٕم٤ممم ىمقًمف
َ  ُِتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  ومٚمٗمٔمل طمٌٜم٤م: وأُم٤م♂. اّللَّ

 .ؿمٙمكم
 اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل وىمد. ٟمٗمٕمؾ أن ًمٜم٤م ومٚمٞمس سمذًمؽ: يتٕمٌدوا مل اًمًٚمػ يم٤من وم٢مذا

 .شَمٕمٌدوه٤م ومال :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة يمؾ: قمٜمف اهلل ريض

 سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يُمِٗمْٞمُتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا: وٓ اشمٌٕمقا،: قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل

 .اًمٕمتٞمؼ
 سمدون وإذيم٤مر: إوراد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح ُم٤م قمغم آىمتّم٤مر هق: اًمٕمتٞمؼ وإُمر

 ومل أرضمح، اًمقاردة أصم٤مر اشم٤ٌمع: »احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ ٟمققمٝم٤م: يم٤من ُمٝمام زي٤مدة، أدٟمك

 طمدي٨م ذم إٓ شُمرو ومل واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م قمـ - اًمًٞم٤مدة ًمٗمٔم٦م: يٕمٜمل - شمٜم٘مؾ



 501   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ش.قمٚمٞمٝمؿ ظمٗمل ح٤م ُمٜمدوسم٤ًم: يم٤من وًمق ُمًٕمقد، اسمـ قمـ وٕمٞمػ

 آشم٤ٌمع أم أطمًـ، إدب أن: وهل أصقًمٞم٦م: ُم٠ًمخ٦م ُمـ ي٘مرب وهذا» :ىم٤مل

 .شإدب إٟمف: ىمٞمؾ سمؾ اًمث٤مين: ورضمح وآُمتث٤مل؟

 قمـش 058ش »اًمٗمالح ُمراىمل» ذم اًمٓمحٓم٤موي اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف اًم٘مٞمُؾ  وهذا: ىمٚم٧م

 اعمجد قمـش 66ش »اعمٜمٞمع احلرز» ذم ٟمحقه اًمًٞمقـمل ذيمر وىمد. ًمٚمِمٝم٤مبش اًمِمٗم٤م ذح»

 .اًمٚمٖمقي

 يٙمقن أن أقم٘مؾ ٓ وم٢مين اًمٕمٚمامء: سملم آظمتالف هذا ُمثؾ وىمقع أؾمتٖمرب وأن٤م

 يٚمٞمؼ ُم٤م إدب ُمـ ومٞمف ًمٞمس آُمتث٤مل أن ذًمؽ ُمٕمٜمك ٕن آُمتث٤مل: ُمـ ظمػماً  إدب

! اًمنميٕم٦م شمٖمػم إمم شم١مدي يمثػمة حم٤مذيرَ  اًم٘مقل هذا ذم وٕن ومٞمف، ُم٤م خيٗمك وٓ ملسو هيلع هللا ىلص سمف

 .اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد وذم واإلىم٤مُم٦م، إذان، ذم اًمِمٝم٤مدة: ُمثالً  ومخذ
 حمٛمداً  ؾمٞمدٟم٤م أن وأؿمٝمد: »اعمتِمٝمد ي٘مقل أن - اًم٘مقل هذا قمغم - إومْمؾ وم٢من

 ش. اهلل رؾمقُل 

: أجْم٤مً  ي٘م٤مل ومٙمذًمؽ أُمره: اُمتث٤مل ُمـ أومم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع إدب يم٤من وإذا

: ُمثالً  ي٘م٤مل أن ومٞمٜمٌٖمل أومم سم٤مب ُمـ أُمره اُمتث٤مل ُمـ أومم شمٕم٤ممم اهلل ُمع إدب إن

 شمٕمٔمٞمؿ قمغم شمدل اًمتل اًمٕم٤ٌمرات ُمـ وهمػمه٤م :شوشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد»

 اًمتٍمف، هذا يًتجٞمز اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ قم٤مىمالً  أن أقمت٘مد وُم٤م! وشمٜمزُّيف شمٕم٤ممم اهلل

: سمٛمٕم٤مروف وإظمذ اًم٘مقل، ذًمؽ سمرد يٙمقن إٟمام ذًمؽ وؾَمدُّ  شمٕم٤ممم، اهلل ديـ ذم واًمتٖمٞمػم

 اىمتّم٤مدٌ : ىم٤مل طمٞم٨م ُمًٕمقد اسمـ اهلل ورطمؿ. إدب هق سمؾ إدب: ُمـ ظمػم آُمتث٤مل

 .سمدقم٦م ذم اضمتٝم٤مد ُمـ ظمػمٌ  ؾُمٜم٦َّمٍ  ذم
  ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ. .. ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 ([3/938) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



ول   500 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 اإلبراهقؿقة الصؾقات يف السقادة زيادة إكؽار

 [:اإلمام قال]

 .اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات ذم اًمًٞم٤مدة زي٤مدة ٟمٜمٙمر ٟمحـ

 (.406-405/ 02/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة كقػقات أفضؾ

 اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٕصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص سمتٕمٚمٞمٛمف واؾمُتدلش: »00/039ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ٤ملىم

 إٓ ًمٜمٗمًف خيت٤مر ٓ ٕنف قمٚمٞمف: اًمّمالة يمٞمٗمٞم٤مت أومْمؾ سم٠مهن٤م - قمٜمٝم٤م ؾم١ماهلؿ سمٕمد -

 اًمّمالة: أومْمؾ قمٚمٞمف يّمكم أن طمٚمػ ًمق: ذًمؽ قمغم ويؽمشم٥م إومْمؾ، إذف

: احل٤مومظ ىم٤مل صمؿش. اًمروو٦م» ذم اًمٜمقوي صقسمف هٙمذا. سمذًمؽ ي٠ميت أن اًمؼمِّ  ومٓمريؼ

 ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف هريرة: أيب طمدي٨م ذم سمام حيّمؾ اًمؼم أن اًمدًمٞمؾ إًمٞمف يرؿمد واًمذي»

. اًمٜمٌل حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ومٚمٞم٘مؾ قمٚمٞمٜم٤م: صغم إذا إورم سم٤معمٙمٞم٤مل يٙمت٤مل أن هه

 .ش إًمخ..ش 
 ص] ؾمٌؼ ومٞمام سمٞمٜم٤م يمام - سمف حيت٩م أن جيقز ٓ وٕمٞمػ: احلدي٨م هذا ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 قمٌد اًمديـ شم٤مج ىم٤مل وًمذًمؽ شمٕم٤ممم: اهلل ؿم٤مء إن اًمٜمقوي اؾمتّمقسمف ُم٤م وم٤محلؼ :-[928

 رمحف أيب ؾمٛمٕم٧مش: »0/96ش »اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمٌ٘م٤مت» ذم اًمًٌٙمل اًمديـ شم٘مل سمـ اًمقه٤مب

 قمغم صغم وم٘مد هب٤م: أتك وُمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م، هبذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ُصكم ُم٤م أطمًـ: ي٘مقل اهلل

 ضم٤مء ُمـ ويمؾ سمٞم٘ملم، اًمّمالة طمدي٨م ذم اًمقارد اجلزاء ًمف ويم٤من سمٞم٘ملم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ٟمّمكم يمٞمػ: ىم٤مًمقا  ٕهنؿ ؿمؽ: ذم اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مًمّمالة إشمٞم٤مٟمف ُمـ ومٝمق همػمه٤م: سمٚمٗمظ

 .يمذا ىمقَل  هل ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف اًمّمالةَ  ومجٕمؾ. يمذا:. .. ىمقًمقا : »ىم٤مل قمٚمٞمؽ؟

 قمغم صغم يمام ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد قمغم يّمكم أن شمٕم٤ممم اهلل ؾم٠مل وم٘مد اًمٕمٌد: ىم٤مهل٤م وإذا: ىم٤مل

 أظمرى صالة ـمٚم٥م وم٘مد آظمر: قمٌد ىم٤مهل٤م إذا صمؿ وآخف، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ



 502   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 ُمٗمؽمىم٤من :- شمِم٤مهب٤م وإن - اعمٓمٚمقسَملْمِ  أن رضورةَ  إول اًمداقمل ـمٚمٌٝم٤م اًمتل همػم

 دقمقة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إذ ُمًتج٤مسمت٤من: اًمدقمقشملم وأن اًمٓم٤مًم٥م، سم٤مومؽماق

 .احل٤مصؾ ِتّمٞمؾ يٚمزم ًمئال ذاك: ـمٚمٌف ُم٤م همػم هذا ـمٚمٌف ُم٤م يٙمقن أن سمد ومال ُمًتج٤مسم٦م،

 إسمراهٞمؿ قمغم ًمّمالشمف مم٤مصمٚم٦م صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم شمٕم٤ممم اهلل أن وم٤محل٤مصؾ

 اًمتل رسمف ُمـ قمٚمٞمف اًمّمٚمقات شمٜمحٍم ومال قمٌد: دقم٤م ويمٚمام وآخف، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 هبذه قمٚمٞمف صغم ُمـ قمدد يٜمحٍم ٓ إذ وآخف: إلسمراهٞمؿ طمّمؾ ُم٤م سم٘مدر ُمٜمٝم٤م يمؾ

 .اًمّمالة
 .شاًمّمالة هبذه اإلشمٞم٤من قمـ ًم٤ًمٟمف يٗمؽم ٓ اهلل رمحف ويم٤من
 هذه أنٗمًٝمؿ قمغم يْمٞمٕمقن اًمذيـ أوئلؽ هذا اًمًٌٙمل سمٙمالم وَمْٚمَٞمْٕمتؼِم : ىمٚم٧م

 ،- اًمّمالة ذم إٓ - اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات قمـ سم٢مقمراوٝمؿ واًمٗمْم٤مئؾ إضمقر

٤م اًمٗم٤مشمح يمّمالة ؾمٚمٓم٤من: ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م سمدقمٞم٦م سمّمٚمقات ويتٛمًٙمقن َ
ِ
 ُأهمٚمؼ، ح

ِٛمٞم٦َّم واًمّمالة اًمٜم٤مري٦م، واًمّمالة ًْ ٚمَّ  اسمـ وصالة اًمقضمقد، وطمدة ًمٗمٙمرة اعمتْمٛمٜم٦ّم اًمٓمِّ

 ذًمؽ سمٞم٤من شمقمم وىمد وإوالل، ذك ُمـ أيمثره٤م خيٚمق وٓ. يمثػم وهمػمه٤م ُمِمٞمش،

 اًمًٜم٦م هذه أضمزاء ذمش اًمٜمٌقي اهلدي» جمٚم٦م ذم اًمقيمٞمؾ اًمرمحـ قمٌد اًمٗم٤موؾ إؾمت٤مذ

 وم٢من :ملسو هيلع هللا ىلص هبديف اًمتٛمًؽ ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م :شـمقاهمٞم٧م» قمٜمقان ِت٧م ،شـه 67»

 .اجلزاء ظمػم ضم٤مُمٕمٝم٤م اهلل ومجزى. ُمثٚمٝم٤م يُمت٥م ىمٚمام إبح٤مث هذه ُمثؾ
 ([3/946) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أخرى؛ وهبذه مرة، هبذه يمتك أن الصؾقات هذه يف السـة

 يف بقـفا جيؿع أن ٓ وغرها، والتشفدات آشتػتاح، كلدعقفَ 

 واحدة صالة

 آؾمتٗمت٤مح، يم٠مدقمٞمفَ  أظمرى: وهبذه ُمرة، هبذه ي١مشمك أن اًمّمٚمقات هذه ذم اًمًٜم٦م



ول   503 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 سمٕمض إًمٞمف ذه٥م يمام - واطمدة صالة ذم سمٞمٜمٝم٤م جيٛمع أن ٓ وهمػمه٤م، واًمتِمٝمدات

 ذم سمدقم٦م وذًمؽ» ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف شمرد مل سمّمٗم٦م اإلشمٞم٤من يًتٚمزم ذًمؽ وم٢من :- اعمت٠مظمريـ

 ش.اًمديـ

 ُم٤م يمؾ وي٘مقل اًمرواي٤مت، سم٠ميمٛمؾ ي٠ميت أن شمِمٝمد عمـ إومْمؾ: »إذرقمل ىم٤مل

 شمرد مل اًمتِمٝمد ذم صٗم٦م إطمداث يًتٚمزم وم٢مٟمف اًمتٚمٗمٞمؼ: وأُم٤م. ُمرة وهذا ُمرة، هذا صم٧ٌم:

 ش.واطمد  طمدي٨م ذم جمٛمققم٦م

 هذه إن: ىم٤مل وم٢مٟمف اًم٘مٞمؿ: اسمـ يمالم ُمـ أظمذه ويم٠منفش: »00/032» احل٤مومظ ىم٤مل

 قمغم صم٧ٌم ًمٗمظ يمؾ يًتٕمٛمؾ أن وإومم اًمٓمرق، ُمـ ـمريؼ ذم جمٛمققم٦م شمرد مل اًمٙمٞمٗمٞم٦م

 واطمدة: دومٕم٦م اجلٛمٞمعَ  ىم٤مل إذا ُم٤م سمخالف ورد، ُم٤م سمجٛمٞمع اإلشمٞم٤من حيّمؾ ومٌذًمؽ طمدة:

 .شذًمؽ يٗمٕمؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف اًمٔمـ قمغم اًمٖم٤مًم٥م وم٢من
 وم٢مٟمف ومراضمٕمف: ،ش222 - 209ش »اجلالء» يمت٤مسمف ذم هذا ذم اًم٘مقل ومّمؾ وىمد: ىمٚم٧م

 اًمتٙمٌػم ذم ًمف سمح٨م ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وسمّٞمٜمف. »يمت٤مب ذم دمده شمٙم٤مد ٓ ٟمٗمٞمس،

 .ش ش69/253/0ش »جمٛمقع» اًمٕمٞمديـ ذم
 ([.3/947) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 السـة ورواة احلديث أهؾ هؿ ملسو هيلع هللا ىلص عؾقف صالة ادسؾؿني أكثر

 ادطفرة

 إدقمٞم٦م ُمـ اح٠مثقر سم٤مًمٕمٚمؿ إبرار ٟمزل» يمت٤مسمف ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

 واإليمث٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد -ش وإذيم٤مر

 أهؾ هؿ ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف صالة اعمًٚمٛملم أيمثر أن ذم ؿمؽ ٓش: »060 ص» - ىم٤مل ُمٜمٝم٤م:

 قمٚمٞمف اًمتّمٚمٞم٦م اًمنميػ اًمٕمٚمؿ هذا ذم وفم٤مئٗمٝمؿ ُمـ وم٢من اعمٓمٝمرة: اًمًٜم٦م ورواة احلدي٨م

 اًمًٜم٦م، يمت٥م ُمـ يمت٤مب وًمٞمس ،ملسو هيلع هللا ىلص سمذيمره رـم٤ٌمً  ًم٤ًمهنؿ يزال وٓ طمدي٨م، يمؾ أُم٤مم

 واعم٤ًمٟمٞمد اجلقاُمع ُمـ أنقاقمٝم٤م: اظمتالف قمغم - احلدي٨م دواويـ ُمـ ديقان وٓ



 504   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 إن طمتك إطم٤مدي٨م، آٓف قمغم اؿمتٛمؾ وىمد إٓ - وهمػمه٤م وإضمزاء واعمٕم٤مضمؿ

 وىمس طمدي٨م، آٓف قمنمة ومٞمف ًمٚمًٞمقـمل،ش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» يمت٤مب طمجامً  أظمٍمه٤م

 اًمٜم٤مس أومم احلديثٞم٦م واجلامقم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٕمّم٤مسم٦م ومٝمذه اًمٜمٌقي٦م، اًمّمحػ ؾم٤مئر ذًمؽ قمغم

 وٓ ،- وأُمل هق سم٠ميب - ملسو هيلع هللا ىلص سمِمٗم٤مقمتف وأؾمٕمدهؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل

 ودوٟمف سمف، ضم٤مؤوا مم٤م سم٠مومْمؾ ضم٤مء ُمـ إٓ اًمٜم٤مس ُمـ أطمد اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ذم ي٤ًموُّيؿ

صم٤ًم، شمٙمقن أن وػم سمال اًمٜمج٤مة وـم٤مًم٥م اخلػم سم٤مهمل ي٤م ومٕمٚمٞمؽ اًم٘مت٤مد، ظمرط دِّ  أو حُمَ

صملم، قمغم ُمتٓمٗمالً   قم٤مئدةشمٕمقد ُمـ ذًمؽ ؾمقى ومٞمام ومٚمٞمس. .. شمٙمـ ومال وإٓ: اعمحدِّ

 .شإًمٞمؽ
صملم ه١مٓء ُمـ جيٕمٚمٜمل أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أؾم٠مل وأن٤م: ىمٚم٧م  هؿ اًمذيـ اعمحدِّ

 اهلل ورطمؿ ذًمؽ، قمغم إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب هذا وًمٕمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل اًمٜم٤مس أومم

 :أنِمد اًمذي اًمًٜم٦م إُم٤مم أمحد: اإلُم٤مم

  ٤مرـــــــــــــــآصم ًمٚمٗمتك ٦مــــــــــاعمٓمٞمَّ  ؿــــٟمٕم             ٤مرـــــــــــــــــــــــــــــأظمٌ دـــــحمٛم اًمٜمٌلِّ  ــــــدي

  هن٤مر واحلدي٨م ًمٞمؾ وم٤مًمرأي              وأهٚمف احلدي٨م قمـ شمرهمٌـ ٓ

   أنقار هل٤م ٤مزهم٦مـــــــسم ســواًمِمٛم              اهلدى أثر اًمٗمتك ضمٝمؾ وًمرسمام
 ([3/948) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إول التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة مرشوعقة

ش. ًمٞمًٛمٕمٜم٤مه٤م سمتًٚمٞمٛم٦م واًمقشمر اًمِمٗمع سملم يٗمّمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك يم٤من: »قمٛمر اسمـ ىمقل

 .صحٞمح.  أمحد رواه

 اهلل رؾمقل صالة قمـ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م: »ىم٤مل أورم أبك سمـ زرارة يرويف ؿم٤مهد وًمف

 شمقو٠م صمؿ. .. يٜم٤مم صمؿ ريمٕمتلم سمٕمد يّمغم صمؿ، اًمٕمِم٤مء يّمغم يم٤من: وم٘م٤مًم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م: وىم٤مًم٧م، اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مء وُم٤م اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ومٞمٝمـ ي٘مرأ  ريمٕم٤مت صمامن ومّمغم وم٘م٤مم

 صمؿ ومٞمتِمٝمد، ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد وم٢مٟمف اًمث٤مُمٜم٦م ذم إٓ ُمٜمٝمـ ؿمكء ذم ي٘مٕمد ومال، اًم٘مرآن ُمـ اهلل ؿم٤مء



ول   505 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ صمؿ ويدقمق ومٞمتِمٝمد جيٚمس صمؿ، واطمدة ريمٕم٦م ومٞمّمغم، يًٚمؿ وٓ ي٘مقم

 .احلدي٨مش يقىمٔمٜم٤م طمتك صقشمف هب٤م يرومع قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: واطمدة

 وىم٤مل طمٙمٞمؿ سمـ هبز طمدصمٜم٤م: ىم٤مل يزيد طمدصمٜم٤مش: 6/236» أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

 . ومذيمره: ي٘مقل أورم سمـ زرارة ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أظمؼمٟم٤م: ُمرة

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 ومٞمدقمق، اًمث٤مُمٜم٦م قمٜمد إٓ ومٞمٝمـ جيٚمس ٓ: »وومٞمف ٟمحقه سمف زرارة قمـ ىمت٤مدة شم٤مسمٕمف وىمد

 شمًٚمٛمٞم٦م يًٚمؿ صمؿ، اًمت٤مؾمٕم٦م يّمغم صمؿ، يًٚمؿ وٓ يٜمٝمض صمؿ، ٟمٌٞمف قمغم ويّمغم رسمف

 ش.يًٛمٕمٜم٤م

ٟم٦م أبك قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م دل :تـبقف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م قمغم قمقا

 .إول اًمتِمٝمد ذم

 .سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م ومٕمض يمت٤مب ذم شمراه٤م ٓشمٙم٤مد قمزيزة وم٤مئدة وهذه

 ([327) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 التشفد هذا يف الدعاء

 :047 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .سمف اهلل ومٞمدقمق إًمٞمف، أقمجٌف اًمقارد اًمدقم٤مء ُمـ اًمتِمٝمد هذا ذم يتخػم صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

َـّ  ويمذًمؽ  يمؾ ذم ىمٕمدشمؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل وهمػمه، اًمتِمٝمد هذا ذم اًمدقم٤مء هلؿ ؾم

 ُمـ ًمٞمتخػمَّ  صمؿ: »ىم٤مل صمؿ آظمره٤م، إمم ومذيمره٤م...ش. هلل اًمتحٞم٤مت: وم٘مقًمقا  ريمٕمتلم:

 .شإًمٞمف أقمجٌف اًمدقم٤مء
 ([3/949) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 506   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 إول التشفد يف الدعاء مرشوعقة

 هلل اًمتحٞم٤مت: وم٘مقًمقا  ريمٕمتلم، يمؾ ذم ىمٕمدشمؿ إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم واًمٓمٞم٤ٌمت، واًمّمٚمقات

 صمؿ ورؾمقًمف، قمٌده حمٛمدا وأن اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم

 ش.إًمٞمف أقمجٌف اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم

 [:اإلمام قال]

 ىم٤مل ُمـ أر ومل إول اًمتِمٝمد ذم اًمدقم٤مء ُمنموقمٞم٦م وهل ه٤مُم٦م وم٤مئدة احلدي٨م وذم

 يٛمٙمـ سمٛمٓمٚم٘م٤مت اؾمتدل هق يم٤من وإن ُمٕمف واًمّمقاب طمزم اسمـ همػم إئٛم٦م ُمـ سمف

 واوح ٟمص ٟمٗمًف ذم ومٝمق احلدي٨م هذا أُم٤م ُم٘مٞمدة، أظمرى سمٜمّمقص رده٤م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم

 .اًمًٜم٦م واشمٌع أنّمػ اُمرءا اهلل ومرطمؿ اًمت٘مٞمٞمد، ي٘مٌؾ ٓ ُمٗمن

 ُمـ ىمٚمٞمؾ همػم وم٤مهت٤م ىمد اعمذهٌٞم٦م اًمٙمت٥م أن قمغم إدًم٦م قمنمات ُمـ دًمٞمؾ واحلدي٨م

 اًمًٜم٦م سمدراؾم٦م آهتامم قمغم اعمتٕمّم٦ٌم حيٛمؾ ُم٤م ذًمؽ ذم ومٝمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمؼمي٦م ظمػم هدي

 .وقمًك ًمٕمؾ  سمٜمقره٤م؟ وآؾمتٜم٤مرة

 (.539-538/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 التشفد قبؾ التسؿقة حؽؿ

: ي٘مقل اًمتِمٝمد، صٞمٖم٦م ذم قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ ُأثر اًمتِمٝمد :مداخؾة

 ؟[صم٤مسمت٦م اًمتًٛمٞم٦م..]هلل اًمتحٞم٤مت اهلل، سمًؿ

 يٕمٜمل؟ اًمتًٛمٞم٦م: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمٜمٌل إمم ُمرومققًم٤م ُمروًي٤م ضم٤مء وىمد طمدي٨م، أي ذم اًمتًٛمٞم٦م ذم يث٧ٌم مل: الشقخ

 ُمٜمٙمر، إٟمف: ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل اًمتل إطم٤مدي٨م مجٚم٦م ُمـ هذا وهمػمه، اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم ملسو هيلع هللا ىلص



ول   507 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ضم٤مء اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم شمرد مل اًمزي٤مدة هذه ٕن وذًمؽ ؿم٤مذ: إٟمف: ي٘م٤مل وىمد

 أصح وهق ُمثاًل  ُمًٕمقد اسمـ يمحدي٨م اًمًٜمـ، ذم وسمٕمْمٝم٤م اًمّمحٞمحلم ذم سمٕمْمٝم٤م

 اًمّمح٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرشم٦ٌم ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م صمؿ اًمٕمٚمامء، سم٢ممج٤مع اًمتِمٝمد أطم٤مدي٨م

 .اًمٌخ٤مري ص٤مطمٌف دون صحٞمحف ذم ُمًٚماًم  اإلُم٤مم سم٢مظمراضمف شمٗمرد اًمذي

 ىمقي٦م سمٓمرق أجًْم٤م قمٛمر اسمـ وقمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اعمقـم٠م ذم احلدي٨م ضم٤مء صمؿ

 ؿم٤مذة، أطمقاهل٤م أطمًـ ذم هل ومٙم٤مٟم٧م اًمًٌٛمٚم٦م، قمـ ظم٤مًمٞم٦م هل صمؿ ضمًدا، وصحٞمح٦م

 اهلل سمًؿ: ومٞم٘مقل اًمتِمٝمد يدي سملم اعمتِمٝمد يًٛمل أن ينمع ومال ُمٜمٙمرة، طم٘مٞم٘متٝم٤م وذم

 .ـمًٌٕم٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ورود ًمٕمدم اًمتحٞم٤مت

 يٕمد ُم٤م هذا اعمقـم٠م، ذم اًمذي اًمتِمٝمد ذم ذيمرشمف اًمذي قمٛمر أثر سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ُمـ حمي ذم يم٤من ٕنف ُمرومققًم٤م: يم٤من إن ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقى

 ..اًمّمح٤مسم٦م

 :ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مءت اًم٘مقة ٓ،: الشقخ

 صحٞمح وهق أٓ اهلل، يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب أصح ذم ظمرج أنف: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م

 .ُمًٚمؿ وصحٞمح اًمٌخ٤مري

 اسمـ طمدي٨م رووا طمٞمٜمام خيتٚمٗمقا  مل اًمرواة أن: ضمًدا ُمٝمٛم٦م وهل اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م

 ًمٗمٔم٦م سمقوع اظمتالف ومٞمٝم٤م وىمع اًمتِمٝمدات ؾم٤مئر سمٞمٜمام واطمد، طمرف ذم وًمق ُمًٕمقد

 هذا أضمؾ ُمـ اًمرواي٤مت، سمٕمض ذم زي٤مدهت٤م وقمدم يمٚمٛم٦م أو طمرف زي٤مدة أو ًمٗمٔم٦م، ُمٙم٤من

 قمغم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمٛمٚمًٞم٤م اظمت٤مروا اًمذيـ ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م طمتك احلدي٨م قمٚمامء أمجع

 ُمـ أصح ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م سم٠من يٕمؽمومقا  أن إٓ يًٕمٝمؿ مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 ومٝمق اًمِمٞمخ٤من قمٚمٞمف اشمٗمؼ ُم٤م أنف: اعمّمٓمٚمح ذم ُمٕمروف وذًمؽ قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م

: آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى أؿمٞم٤مء ذًمؽ إمم وؿ إذا ومٙمٞمػ أطمدمه٤م، سمف شمٗمرد مم٤م أصح

 ُمًٕمقد اسمـ قمـ صح ىمد سمؾ واطمد، طمرف ومر وٓ ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد ذم خيتٚمػ مل أنف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜم٤مي٦م ُمـ أظمذ هق يمام ٕصح٤مسمف شمِمٝمده شمٕمٚمٞمٛمف ذم اخل٤مص٦م قمٜم٤ميتف

 يمٗمٞمف، سملم ويمٗمل اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل طمٞمٜمام سمف اًمًالم



 508   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 وضمرى اًمتِمٝمد، إي٤مه وشمٕمٚمٞمٛمف ُمًٕمقد سم٤مسمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اهتامم قمـ يمٜم٤مي٦م هذا

 .اًمت٤مسمٕملم ُمـ أصح٤مسمف ُمـ سمٕمده ومٞمٛمـ اًمٜمًؼ هذا قمغم ُمًٕمقد اسمـ

 احلرف قمٚمٞمٜم٤م ي٠مظمذ يم٤من قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ سم٠من: أذيمر ومٞمام قمٚم٘مٛم٦م ومٞم٘مقل

 اًمّمقاب وضمف ًمف ويٌلم خيٓمئف اًمقاطمد احلرف ذم أطمدهؿ أظمٓم٠م إذا يم٤من: أي اًمقاطمد،

 ُمـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ ظمالف ٓ ىم٤مـم٦ٌم احلدي٨م قمٚمامء ضمٕمٚم٧م اًمتل هل اعمجٛمققم٦م وهذه ومٞمف،

 طمدي٨م أن قمغم أمجٕمقا  يمٚمٝمؿ طمٜمٗمًٞم٤م، أو ؿم٤مومٕمًٞم٤م ُمذهًٌٞم٤م أو ًمف ُمذه٥م ٓ حمدصًم٤م يم٤من

 .اًمتِمٝمد أطم٤مدي٨م أصح هق ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد

 ذًمؽ ًمٙمـ أقمٚمٜمٝم٤م، أنف ضم٤مٟم٥م ُمـ واطمدة ىمقة هل ٓطمٔمتٝم٤م أن٧م اًمتل وم٤معمالطمٔم٦م

 واعمت٤مٟم٦م اًم٘مقة سمٜمٗمس إًمٞمٜم٤م اًمتِمٝمد هذا ووصقل اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ اًمّمح٦م يٕمٜمل ٓ

 أن ؿمؽ وٓ ُمقوٕمٞم٦م، ىمقة ومتٚمؽ قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م إًمٞمٜم٤م ضم٤مء اًمتل

 سمذًمؽ؟ يٕمرومٜم٤م اًمذي ُم٤م ًمٙمـ ضمًدا، ُمٝمٛم٦م ىمقة ومٝمل اًمٜم٤مس أُم٤مم ؿمٞمًئ٤م يٕمٚمـ طمٞمٜمام قمٛمر

 قمغم ذيمرٟم٤م يمام اًمٕمٚمامء وإمج٤مع ُمًٕمقد اسمـ إؾمٜم٤مد أن طمٞمٜمذاك ؿمؽ ٓ اإلؾمٜم٤مد، هق إٟمام

 .ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م اًمراضمح٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م يٌ٘مك إؾمٜم٤مد أىمقى أنف

 (11:30:54( /6) ضمدة ومت٤موى) 

 التشفد صقغ حقل

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: الشقخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 : ورؾمقًمف قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إل ٓ

 وًمذًمؽ اًمتِمٝمد: ضمٚمقس ذم اًمتِمٝمد يٕمرومقن ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من ًم٘مد

 يمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يٛمجدون أنٗمًٝمؿ قمٜمد ُمـ اًمٙمٚمامت سمٕمض ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  وم٘مد

 قمغم اًمًالم.. اهلل قمغم اًمًالم: ي٘مقل اًمتِمٝمد ذم ضمٚمس إذا أطمدهؿ ومٙم٤من هلؿ، يٌدو

 اهلل إن: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلؿ وم٘م٤مل اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد قمغم اًمًالم.. ضمؼميؾ



ول   509 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل ُم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م ٓ ومٝمذا اهلل قمغم اًمًالم: اعمّمكم وم٘مقل اًمًالم هق

 شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وم٠مطمًـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٝمؿ وًمذًمؽ اهلل، أؾمامء ُمـ اؾمؿ اًمًالم ٕن

 واًمٓمٞم٤ٌمت، واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: ومٚمٞم٘مؾ اًمتِمٝمد ذم أطمديمؿ ضمٚمس إذا: »هلؿ وم٘م٤مل

ش اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 اًمتِمٝمد ومرض هٜم٤م ومٛمـ ،شؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ أطمديمؿ ًمٞمتخػم صمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 .ُمٗمروًو٤م ذًمؽ ىمٌؾ يٙمـ ومل اعمّمٚملم قمغم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اًمتٍميح ٟمٗمًف ُمًٕمقد اسمـ قمـ خمتٍم طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 ومرائض ُمـ ومريْم٦م اًمتِمٝمد أصٌح يقُمئذ ومٛمـ اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد ىمراءة ومرض

 ذم ضم٤مء ح٤م ىم٤مئؾ ومٛمـ اًمتِمٝمد هذا طمٙمؿ ذم ىمدياًم  اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد اًمّمالة،

 اًمٗمرق سمٌٞم٤من أن أظمقض أن أريد وٓ واضم٥م، إٟمف: ىم٤مئؾ وُمـ ومرض إٟمف: احلدي٨م

ًٓ  ٕنف واًمقاضم٥م: اًمٗمرض سملم  هق واًمقاضم٥م اًمقاضم٥م هق اًمٗمرض ُمرضمقح ىمقل: أو

 أنف: صم٤مٟمًٞم٤م وهذا قمٚمٛمتؿ وىمد اعمذاه٥م، سمٕمض ُمـ اصٓمالح جمرد هق وإٟمام اًمٗمرض،

 ومرض اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد أن اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م وظمالف اًمٕمٚمامء، مج٤مهػم قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف

 .اًمٕم٤معملم رب ُمـ وطمل قمغم اًمرؾمقل ومروف: أي

 ضمٚمقس ذم اًمتِمٝمد سمؽمك يت٤ًمهؾ أن ٕطمد جيز مل اجلديد اًمتنميع هذا ومٌٕمد

 :اصمٜملم أُمريـ طمقهل٤م ٟمذيمر أن ُمـ سمد ٓ ؾمٛمٕمتٛمقه٤م اًمتل اًمّمٞمٖم٦م وهذه اًمتِمٝمد،

 اًمّمٞمغ أومْمؾ هل اًمّمٞمٖم٦م هذه إن: أي اًم٤ًمئؾ ؾم١مال قمـ اجلقاب هق: أوهلام

 يمٜم٧م أظمرى صٞمغ هٜم٤مك يم٤مٟم٧م وإن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمّمٞمغ وأصح

 يم٠منؽ اًمتًٚمٞمؿ إمم اًمتٙمٌػم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م: يمت٤مب ذم ومجٕمتٝم٤م أطمّمٞمتٝم٤م

 هذا: ُمـ ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد: هل اًمتِمٝمدات هذه أصح إٟمام: أقمٜمل ذًمؽ وإٟمام شمراه٤م،

 ىم٤مـم٦ٌمً  احلدي٨م قمٚمامء وٕن صحٞمحٞمٝمام: ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري إظمراضمف قمغم اشمٗمؼ ٕنف

 .إظمرى اًمّمٞمٖم٦م قمغم اًمّمٞمٖم٦م هذه أصحٞم٦م إمم يذهٌقن

 ختتٚمػ وهل اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم هب٤م أظمذ اًمتل وهل اعمِمٝمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م هٜم٤مك

 سمٕمض ذم هلل اًمٓمٞم٤ٌمت اًمتحٞم٤مت: ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد صٞمٖم٦م قمـ اًمٌمء سمٕمض



 521   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 يرضمحقن اعمحدصملم سمٕمض ضمٕمؾ اًمتل إؾم٤ٌمب مجٚم٦م ُمـ ومٙم٤من اًمزايمٞم٤مت،: اًمرواي٤مت

 اًمّمح٦ٌم ىمديؿ ُمًٕمقد اسمـ أن قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م قمغم اًمّمٞمٖم٦م هبذه ُمًٕمقد اسمـ رواي٦م

 ؾمـ سمٚمقغ ُمـ ىمري٥م وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُم٤مت ٕنف اًمّمح٦ٌم: ومحدي٨م قم٤ٌمس اسمـ أُم٤م

 واطمد، طمرف ذم وًمق قمٚمٞمف اًمرواة خيتٚمػ مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م إن وأجًْم٤م اًمتٙمٞمٚمػ،

 اظمتالف ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م سم٤مإلمج٤مع إُم٦م روت يمام اًمّمٞمٖم٦م هذه رووا ومٙمٚمٝمؿ

 رووه اًمذيـ اًمرواة يمؾ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد يمذًمؽ واطمد، طمرف ذم وٓ

 ريض ُمًٕمقد اسمـ ٕن ذًمؽ: ذم همراسم٦م وٓ ضمرم وٓ اًمقاطمد سم٤محلرف قمٚمٞمف ظم٤مـمٌقه

 أصح٤مب.. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ُمـ ٕصح٤مسمف وشمٕمٚمٞمٛمف شمٚم٘مٞمٜمف ذم اهتامُمف ُمـ يم٤من قمٜمف اهلل

: وُمٜمٝمؿ أصح٤مسمف يٕمٚمؿ ُمًٕمقد اسمـ ومٙم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يدريمقا  مل اًمذيـ ُمًٕمقد اسمـ

 قمٚمٞمٜم٤م ي٠مظمذ اًمتِمٝمد قمٚمٛمٜم٤م إذا يم٤من أنف: ُمًٕمقد اسمـ قمـ ي٘مقل هذا ومٕمٚم٘مٛم٦م قمٚم٘مٛم٦م،

 احلرف طمتك قمٚمٞمٝمؿ ي٠مظمذ اًمتِمٝمد قمٚمٛمٝمؿ إذا ُمًٕمقد اسمـ يم٤من - اًمقاطمد احلرف طمتك

 .اًمقاطمد

 سم٤محلرف ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد صٞمٖم٦م رواي٦م قمغم ُمًٕمقد اسمـ أصح٤مب شمت٤مسمع ومٚمذًمؽ

 أي: اًم١ًمال يم٤من وم٢مذا قم٤ٌمس، اسمـ شمِمٝمد سمخالف إـمالىًم٤م سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ٓ اًمقاطمد

 وقمرومتؿ قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م أنف اجلقاب قمرومتؿ وم٘مد أصح؟ اًمّمٞمغ

 .ويمثػمة ُمتٕمددة أهن٤م إؾم٤ٌمب

 قمـ أقمرض قمٚمٛمل ذم وم٤مئدة وهل ذيمره ُمـ سمد ٓ أنف إمم أذت آظمر رء سم٘مل

 ذم ضم٤مءت أهن٤م ُمع اًمٗم٤مئدة هذه شمّمٌٝمؿ مل سم٠مهنؿ وذًمؽ اعمّمٚملم: مج٤مهػم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م

 ومٞمام ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل ًم٘مد شمٕم٤ممم، اهلل رمحٝمؿ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح

 ويمٗمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل» :اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدمه٤م وأمحد اًمٌخ٤مري: أقمٜمل روي٤مه

 اهتامُمف قمـ يمٜم٤مي٦م وهذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمٗمل سملم ُمًٕمقد اسمـ يمػش يمٗمٞمف سملم

 اًمًالم: إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وصؾ وح٤م. . يمٗمف ووع طمٞم٨م ُمًٕمقد اسمـ سمّم٤مطمٌف ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ

ش إرض ذم أو اًمًامء ذم ص٤مًمح قمٌد يمؾ أص٤مسم٧م ىمٚمتٝم٤م إذا وم٢مٟمؽ: »واًمًالم اًمّمالة

 ورؾمقًمف، قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إل ٓ أن أؿمٝمد اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمد وقمغم



ول   520 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

ٟمٞمٜم٤م سملم واًمٜمٌل اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىمٚمٜم٤م -اًمٗم٤مئدة وهٜم٤م- ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل  فمٝمرا

 اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل أصح٤مسمف، فمٝمراين سملم يٕمٞمش طمل وهق: أي

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُم٤مت ومٚمام اًمٜمٌل قمغم

 شمٗمريؼ هق إٟمام اًمتِمٝمد ذم اًمٜمٌل قمغم اًمًالم ذم اًمتٗمريؼ ذم ُمًٕمقد اسمـ وم٘مقل

 اًمٜمٌل ُمـ سم٢مؿمٕم٤مر: يٕمٜمل سم٤مًمتقومٞمؼ واعم٘مّمقد وٕصح٤مسمف، ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمتقىمٞمػ

 وًمذًمؽ اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ووم٤مشمف سمٕمد قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًمتِمٝمد ذم ي٘مقًمقا  أن هلؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمتنميع هذا قمغم إي٤مهؿ اهلل ٟمٌل سم٢مي٘م٤مف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أصح٤مسمف ُمـ اؾمتج٤مسم٦م

 اًمًالم: ىمٚمٜم٤م أنٜم٤م هذا شمِمٝمده ذم ُمًٕمقد اسمـ ومٍمح ًمف اؾمتج٤مسمقا  ووم٤مشمف سمٕمد اجلديد

ٟمٞمٜم٤م، سملم وهق اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ  يم٤مف شمريمقا : أي اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام فمٝمرا

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: وم٘م٤مًمقا  اًمٖمٞم٥م ًمٗمٔم٦م إمم واٟمت٘مٚمقا  اخلٓم٤مب

 هق هؾ: هذا ُمًٕمقد اسمـ ىمقل طمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض شمٜم٤مىمش وىمد

 اًم٘مقل يم٤من ًمٙمـ وىمٞمؾ، وم٘مٞمؾ ُمًٕمقد؟ اسمـ ُمـ سم٤مضمتٝم٤مد أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ شمقىمٞم٧م

 ومٚمام: ُمًٕمقد اسمـ ىمقل صح إذا: ىم٤مل أنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمًٌٙمل اإلُم٤مم ذيمره ُم٤م اًمراضمح

 أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: اخلٓم٤مب ًمٗمٔم٦م ُمـ اًمٕمدول وضم٥م اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت

 وسملم اًمًٌٙمل ىمقل سملم اًمٗمرق ًمٙمـ اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: اًمٖمٞم٦ٌم ًمٗمٔم٦م إمم اًمٜمٌل

 هذا أن آٟمًٗم٤م ؾمٛمع ُمـ يمؾ يٚمحٔمف ُم٤م هق واًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ اؾمتدراك

 اؾمتدرك وًمذًمؽ ًمف، حمؾ ٓ ومتحٗمظ صح إن اًمًٌٙمل وم٘مقل اًمٌخ٤مري، رواه احلدي٨م

 رواي٦م ذم ضم٤مء يمام ذًمؽ صح ىمد: وم٘م٤مل واًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ قمٚمٞمف

 .صح وم٢مًذا اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٌخ٤مري

 ٕنف اًمّمح٤مسم٦م: قمـ طمٙم٤مه سمؾ وم٘مط ٟمٗمًف قمـ ذًمؽ حيؽ مل ُمًٕمقد اسمـ أن: وصم٤مٟمًٞم٤م

ٟمٞمٜم٤م سملم ملسو هيلع هللا ىلص وهق ٟم٘مقل يمٜم٤م: ىم٤مل  ًمٞمس ٟم٘مقل، يمٜم٤م.. اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: فمٝمرا

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام أىمقل، يمٜم٧م

 روى ُم٤م سملم اًمتٗمريؼ ُمـ اًمِم٤مذم اًمٌٞم٤من هذا اهلل رمحف طمجر اسمـ احل٤مومظ أجد صمؿ

 عمّمٜمػ قمزاه٤م إظمرى سمرواي٦م اًمرواي٦م هذه أجد. .. ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام: سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري



 522   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 طمٞم٨م - أيمثر أو ؾمٜملم سمْمع ُمٜمذ هلل واحلٛمد اعمّمٜمػ هذا ـمٌع وىمد - اًمرزاق قمٌد

 يم٤من: ىم٤مل رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُمّمٜمٗمف ذم اًمرزاق قمٌد روى

: طمٞم٤مشمف ذم ي٘مقًمقن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من - سحي٦م اًمرواي٦م هذه - اًمٜمٌل أصح٤مب

ًُم٤م ص٤مر ومٚمذًمؽ اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ىم٤مًمقا  ُم٤مت ومٚمام اًمٜمٌل، أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم  قمٚمٞمٜم٤م ًمزا

 قمٚمٞمؽ اًمًالم وًمٞمس اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ووم٤مشمف سمٕمد أصح٤مسمف إًمٞمف ص٤مر يمام ٟم٘مقل أن

 .اًمٜمٌل أُّي٤م

 إمم اًمزُم٤من هذا ذم اًمدقمقة يٙمٗمل ٓ: وأبًدا دائاًم  ٟم٘مقل اعمث٤مل هذا أضمؾ ُمـ هذا

 اًمدقمقة يٜمٌٖمل - أىمقل ُم٤م إمم اٟمتٌٝمقا  - وًمٙمـ واضم٥م وهذا واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمٛمؾ

 ٟم٘مػ أن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم سم٤مًمدقمقة آىمتّم٤مر يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم

 ٟمحـ: أي اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم ذًمؽ إمم ٟمْمٞمػ أن ُمـ ًمٜم٤م سمد ٓ سمؾ هٜم٤م،

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٕن ح٤مذا؟ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم ٟمدقمق

 إمم ـمرًي٤م همًْم٤م ومٛمف ُمـ اًمًامع سم٤مذوا اًمذيـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب رأؾمٝمؿ وقمغم

 .أجديٙمؿ سملم اعمث٤مل هق وهذا سمٕمدهؿ، ُمـ إمم طمٞم٤مهتؿ ذم واىمًٕم٤م ذًمؽ وٟم٘مٚمقا  آذاهنؿ،

 يم٤مٟمقا  اًمتل اًمًالم قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف سملم اعمٗمّمٚم٦م هذه ُمًٕمقد اسمـ رواي٦م إمم ٟمٚمتٗم٧م ومل

 اًمٜمٌل، قمغم اًمًالم: ومٞمٝم٤م ىم٤مًمقا  اًمتل ووم٤مشمف سمٕمد وسملم اًمٜمٌل، أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ي٘مقًمقن

 ذم أطمديمؿ ضمٚمس إذا: »وهق أٓ إول اًمٜمٌقي اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم إٓ احلدي٨م ًمٜمّمدق يمٜم٤م ُم٤م

 إممش اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم واًمٓمٞم٤ٌمت، واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: ومٚمٞم٘مؾ اًمتِمٝمد

 وإٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمٚمٗمظ ًمٞمس ًمٜم٤م ومرق اًمذي اًمّمح٤ميب هذا قمغم اقمتامدٟم٤م ًمٙمـ آظمره،

 هٜم٤م ُمـ ووم٤مشمف، سمٕمد خم٤مـمٌتف سمؽمك اًمًالم وسملم طمٞم٤مشمف ذم عمخ٤مـمٌتف اًمًالم سملم ُمٜمف سمٗمٝمؿ

 اًمٙمت٤مب ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ أنٜم٤م إُمثٚم٦م ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ُمـ يمٛمث٤مل ًمٙمؿ يتٌلم

 ُمـ ضم٤مءوا اًمذيـ صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمٜمٝم٩م قمغم إٓ صحٞمًح٤م ومٝماًم  واًمًٜم٦م

 .سمٕمدهؿ

 اجلامقم٤مت سمٕمض يًتٜمٙمره ىمد اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمغم: اًم٘مٞمد وهذا

 سم٤مًم٘مرآن وٓ طمتك سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمًٜم٦م وم٘مط ًمٞمس شمتٗم٘مف مل اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م



ول   523 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أصح٤مب اشم٤ٌمع: وهق آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي اًم٘مٞمد هذا ٕن اًمٙمريؿ:

 ومٞمف ي٘مرأ  ومٙمٚمٜم٤م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سمف أُمر مم٤م هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ شمٚم٘مقه وومٞمام ومٝمٛمقه،

ـْ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 شم٤ٌمرك وم٘مقًمف [005:اًمٜم٤ًمء]♂َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜمَّؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمِّفِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ 

 قمغم إو٤مذم ُمٕمٜمك هل٤م اجلٛمٚم٦م هذه [005:اًمٜم٤ًمء]♂اعْم١ُْمُِمٜملِم ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ▬وشمٕم٤ممم

ـْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞم٨م سمٕمده٤م اًمتل اجلٛمٚم٦م طمذوم٧م قمٚمٞمٝم٤م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٚم٦م َوَُم

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمٌلَمَّ ؾُمقَل ُِم  قمز رسمٜم٤م ي٘مؾ مل♂ ُيَِم٤مىمِِؼ اًمرَّ

 ؾمٌؼ اًمتل اًمٜمٙمت٦م هذه إمم اعمًٚمٛملم يٜمٌف أن أراد ًمٙمٜمف ًمٙمٗمك ذًمؽ ىم٤مل أنف وًمق وضمؾ،

ـْ : ▬وم٘م٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب اشم٤ٌمع وهل ذيمرهت٤م أن  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم

ؾُمقَل  ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم : ي٘مؾ مل  [005:اًمٜم٤ًمء]♂اعْم١ُْمُِمٜملِم ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 وإٟمام أي٦م، آظمر إممش  شمقمم ُم٤م ٟمقًمف اهلدى ًمف شمٌلم ُم٤م سمٕمد ُمـ اًمرؾمقل يِم٤مىمؼ وُمـ»

 ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ▬وهل آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام إومم اجلٛمٚم٦م قمغم إو٤مومٞم٦م سمجٛمٚم٦م ضم٤مء

 . [005:اًمٜم٤ًمء]♂اعْم١ُْمُِمٜملِم

 اًمدقمقة أؾمس ُمـ وأؾم٤مس ضمًدا، رضوري أُمر اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ اشم٤ٌمع: وم٢مًذا

 ذح وىمد وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك رسمف ُمـ هًدى قمغم خم٤مًمٗمٝم٤م يٙمقن ٓ اًمتل احل٘م٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ٕن وسمٞمٜمٝم٤م: [005:اًمٜم٤ًمء]♂اعْم١ُْمُِمٜملِم ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ▬اجلٛمٚم٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 يمام اعمًٚمٛملم شمٗمرق طمدي٨م ذم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أصح٤مب هؿ إٟمام اسمتداء اعم٘مّمقد

 قمغم اًمٞمٝمقد شمٗمرىم٧م: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ًم٘مد واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد شمٗمرىم٧م

 أُمتل وؾمتٗمؽمق ومرىم٦م، وؾمٌٕملم اصمٜمتلم قمغم اًمٜمّم٤مرى وشمٗمرىم٧م ومرىم٦م، وؾمٌٕملم إطمدى

 هل: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ُمـ: ىمٚمٜم٤م واطمدة، إٓ اًمٜم٤مر ذم يمٚمٝم٤م ومرىم٦م وؾمٌٕملم صمالث قمغم

 ُمـ ُمٗمٝمقم هذا ٕن اهلل: رؾمقل وؾمٜم٦م يمت٤مب: هل اًمرواي٦م هذه ذم ي٘مؾ ملش اجلامقم٦م

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢ِمنْ : » وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف يمٛمثؾ وإطم٤مدي٨م، أي٤مت ُمـ قمديد
ٍ
ء  َرْ

وهُ    إمَِم  وَمُردُّ
ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ   شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِنْ  َواًمرَّ

ِ
ـُ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  َواًْمَٞمْقمِ  سم٤ِمّللَّ ًَ  َوَأطْم

 [.. 59:اًمٜم٤ًمءش] شَم٠ْمِوياًل 

 (11:15:51/ب 47: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 524   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 وفاتف بعد التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم صقغة

 ذم يم٤من اخلٓم٤مب هذا[: اًمتِمٝمد ذم اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم ًمٗمٔم٦م قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وذم ،شاًمٜمٌل قمغم اًمًالم: »اًمتِمٝمد ذم ي٘مقًمقن ومٙم٤مٟمقا  ووم٤مشمف سمٕمد أُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف ىمٞمد

 اسمـ طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم صحٞمح٦م رواي٦م ذًمؽ وُمـ واطمد، طمدي٨م ُمـ أيمثر ذًمؽ

ٟمٞمٜم٤م، سملم وهق: »ىم٤مل هذا، ُمًٕمقد  أظمرضمفش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ىمٌض ومٚمام فمٝمرا

 صالة صٗم٦م»  سمٞم٤من زي٤مدة ؿمئ٧م إن وم٤مٟمٔمر اعمرومقع، طمٙمؿ ذم وهق وهمػممه٤م، اًمِمٞمخ٤من

 صحٞمح» أخػ ُمـ سمجٕمجٕم٦م وٓ احلدي٨م، هذا وٕمػ سمٛمـ شمٖمؽم وٓ ،شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمٜمحرف، وأؿمٕمري ُمتٕمّم٥م، وؿم٤مومٕمل طم٤مىمد، طم٤مؾمد وم٢مٟمفش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م

 ش.اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م: »طمدي٨م ومٞمف وصدق يٕمٓمٞمف، ٓ اًمٌمء ووم٤مىمد

 [2 طم٤مؿمٞم٦م 274 ص اعمٗمرد إدب صحٞمح] 

 السالم: هل ملسو هيلع هللا ىلص الـبل وفاة بعد التشفد يف السالم صقغة

 الـبل عذ

 (251/ 0) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح اٟمٔمر

 التشفد؟ صقغ بني التؾػقؼ حؽؿ

  ؟[اًمتِمٝمد صٞمغ سملم اًمتٚمٗمٞمؼ طمٙمؿ]: السائؾ

ؼ، سمٞمجقز ُم٤م: الشقخ  يم٤من ُم٤م ُمثٚمام شمرويف صح٤ميب ًمٙمؾ شمِمٝمد يمؾ سمِّدك شُمَٚمٗمِّ

ؼ: وٓ سمف يٜمٓمؼ ٟمٗمًف اًمّمح٤ميب  شمِمٝمدات، مخس أرسمع قمٜمدٟم٤م ومٞمف شمٚمٗمؼ سمدك إذا ٕنف شُمَٚمٗمِّ

 ؿم٘مٗم٦م، شم٠مظمذ هقن ُمـ ؿم٘مٗم٦م، شم٠مظمذ هقن ُمـ يم٤مُمٚم٦م، صحٞمٗم٦م شمِمٝمد ُمٕمؽ يٓمٚمع راح

 .ٓ ـمقيؾ شمِمٝمد ُمٕمؽ سمٞمٓمٚمع



ول   525 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

ع ُم٤م يم٤من إن سمتٜمَّقع، ٟمقع اًمرؾمقل يم٤من إن سم٤مًمدقم٤مء شمتٚمٗمظ أنؽ اًمًٜم٦م ع، ُم٤م َٟمقَّ  سمتٜمَقِّ

ؾ أنؽ أُم٤م آؾمتٗمت٤مح، أدقمٞم٦م ُمثؾ أنقاع ومٞمٝم٤م اًمتِمٝمدات وهقن  ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م واطمدة شُمَِمٙمِّ

 .سمٞمجقز

 .ٟمجٛمٕمٝم٤م ٟم٘مدر ُم٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 (  11: 35: 52/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ السالم كقػقة

 قمٚمٞمف أنف  ورد وهؾ اًمّمالة، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمقارد اًمًالم يمٞمٗمٞم٦م ُم٤م: السائؾ

  اًمِمامل؟ إمم صمؿ اًمٞمٛملم، إمم ُيِمػم صمؿ اًم٘مٌٚم٦م، ضمٝم٦م اًمًالم يٌدأ يم٤من اًمًالم

: ىم٤مئالً  يٛمٞمٜمف إمم يٚمتٗم٧م يم٤من وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا: الشقخ

 . اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ىم٤مئالً  ي٤ًمره إمم يٚمتٗم٧م صمؿ اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 يمٛمذه٥م اعمذاه٥م سمٕمض سمف ي٘مقل اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ومال اًمتٗمّمٞمؾ هذا أُم٤م

 . اًمًٜم٦م ذم يرد مل ًمٙمـ اًمِم٤مومٕمل،

 هل٤م يٕمٜمل ومٞمٝم٤م أو ؿمٞمخ، ي٤م هذه ُمققمٔم٦م ومٞمٝم٤م اًمٞمٛملم سمخّمقص أؾمت٤مذٟم٤م،: السائؾ

  يٕمٜمل؟ اعمالئٙم٦م قمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد يٕمٜمل اًمِمامل، وقمغم اًمٞمٛملم قمغم ُمققمٔم٦م

ٚمِّؿ أنف يٕمٜمل ىمٞمؾ: الشقخ ًَ  ُمـ يمتٗمٞمف قمغم وُمـ اعمًٚمٛملم، ُمـ يٛمٞمٜمف قمـ ُمـ قمغم ُي

ٚمِّؿ ح٤م يمذًمؽ أجْم٤ًم، ًمف أصؾ ومال هٜم٤م اعمالئٙم٦م ذيمر أُم٤م اعمالئٙم٦م، ًَ  ي٘مّمد اًمٞم٤ًمر إمم ُي

 اعمالئٙم٦م ذيمر ًمٙمـ اعمالئٙم٦م، ُمـ إجن اًمٙمتػ قمغم وُمـ اعمّمٚملم، ُمـ ي٤ًمره قمـ ُمـ

 . اًمًٜم٦م ذم ِذيْمرٌ  ًمف َيِرد مل اًمٞم٤ًمر أو اًمٞمٛملم قمـ ؾمقاء

 :. . ( 44: 29/   9/واًمٜمقر اهلدى) 



 526   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 وهؾ التسؾقؿ؟ يصاحبفا أن بد ٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة هؾ

 وخارجفا؟ الصالة يف إمر خيتؾػ

 يّم٤مطمٌٝم٤م وأن ٓسمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إن: اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل :شمال

ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمُّقا : ▬ؾمٌح٤مٟمف ًم٘مقًمف وذًمؽ اًمتًٚمٞمؿ، ًْ  ُم٤م. [56:إطمزاب]♂ شَم

 اًم٘مقل؟ هذا صح٦م ُمدى

 ي٤م: ىم٤مًمقا  أي٦م هذه ٟمزًم٧م طملم ٕنف ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح هذا: الشقخ

 أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم اًمتِمٝمد ذم ىمقهلؿ: يٕمٜمل قمرومٜم٤مه، ىمد قمٚمٞمؽ اًمًالم هذا! اهلل رؾمقل

 آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ىمقًمقا : »ىم٤مل قمٚمٞمؽ، اًمّمالة ومٙمٞمػ إًمخ،.. اًمٜمٌل

 ش.إًمخ. . حمٛمد

 قمغم يّمكم وأن اًمتِمٝمد، ي٘مرأ  أن ُمـ ٓسمد أنف ضمداً  ومٌدهل اًمتِمٝمد ذم ضمٚمس ومٛمـ

 .اإلسمراهٞمٛمٞم٦م سم٤مًمّمٚمقات اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

د ظم٤مرج أُم٤م  أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م إُمريـ، سملم اجلٛمع اًميوري ُمـ ومٚمٞمس اًمَتَِمٝمُّ

 .اًمّمالة ظم٤مرج هب٤م ُٟم١مُمر مل اًمّمالة ذم هب٤م ُأُمرٟم٤م اًمتل اًمّمالة

 ومٚمٞمس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ أطم٤مدي٨م سمٌْمٕم٦م آٟمٗم٤مً  وىمع يمام طمدصمتٙمؿ إذا ُمثالً  وم٠من٤م

 دمٚمًقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل ىمقزم شمًٛمٕمقا  سمس إٟمف ي٘مقل قم٤مىمؾ ُمـ سمؾ قم٤ممل ُمـ هٜم٤مك

 آل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا: شم٘مقًمقا 

 سم٠مىمٍم شم٠ميت أن طمًٌؽ ًمٙمـ سم٤مًمّمالة، اعمٕمرووم٦م اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمالة إًمخ. . إسمراهٞمؿ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمّمالة صٞمغ وأىمٍم

 .اًمّمالة ظم٤مرج جي٥م ٓ اًمّمالة ذم جي٥م ُم٤م أو سم٤مًمّمالة يٚمٞمؼ ومام وًمذًمؽ

 ُرسمٓم٧م أطمٙم٤مُم٤مً  يٜم٘مٚمقن طمٞمٜمام همػمهؿ، قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ُيـْخٓمِئ هٜم٤م وُمـ

 هذه قمغم ومٞمٗمروقن صالة، ًمٞم٧ًم ًمٙمـ اًمّمالة، ُمـ أضمزاء هل سم٠مُمقر سم٤مًمّمالة

 .اًمّمالة قمغم وَمَروقه ُم٤م إضمزاء



ول   527 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 اًمًجدة هلذه يِمؽمـمقن اًمتالوة، ًمًجدة اًمٓمٝم٤مرة يِمؽمـمقن اًمٓمٝم٤مرة: ُمثالً 

 اًمتالوة ؾمجدة ٕن ظمٓم٠م: احلٙمؿ وهذا واًمتِمٝمد، اًمتٙمٌػم يمٚمٝمؿ وًمٞمس سمٕمْمٝمؿ

 ذم يِمؽمط ُم٤م ومٞمٝم٤م يِمؽمط ومال اًمّمالة، هل ًمٞم٧ًم ًمٙمـ اًمّمالة، ُمـ ضمزء أهن٤م صحٞمح

 .اًمّمالة

 مت٤مُم٤ًم، يم٤مًمتِمٝمد سم٤مًمّمالة ظم٤مص٦م هذه اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، اًمّمٚمقات: ٟم٘مقل يمذًمؽ

 ومٝمام اًمًالم، قمٚمٞمف قمٜمف اعمحٗمقفمتلم اًمّمٞمٖمتلم هب٤مشملم شمًٚمٞمامً، وؾمٚمٛمقا  قمٚمٞمف ومّمٚمقا 

 صغم: أو ،ملسو هيلع هللا ىلص: ىمٚم٧م وم٢مذا اًمّمالة ظم٤مرج أُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م، أو اعمٗمروو٦م سم٤مًمّمالة ظم٤مصت٤من

 أن ُمـ ٟمٗمًؽ وأنجٞم٧م قمٚمٞمؽ، جي٥م سمام ىمٛم٧م وم٘مد اًمًالم قمٚمٞمف: ىمٚم٧م أو قمٚمٞمف، اهلل

 قمٜمد قمٚمٞمف يّمؾ مل ُمـ سمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وصٗمف اًمذي اًمٌخٞمؾ وصػ شمًتحؼ

 ش.قمكم ُيَّمؾِّ  ومٚمؿ قمٜمده ُذيمرت ُمـ اًمٌخٞمؾ: »ذيمره

 أن ،٦مواحلديث ُمٜمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م اعمًٚمٛملم قمٚمامء يمت٥م يمؾ ذم وضمدٟم٤م ُم٤م: وًمذًمؽ

 اًمرؾمقل سمًٜم٦م اًمٜم٤مس أقمرف هؿ ممـ همػمهؿ أو ُمًٚمؿ أو اًمٌخ٤مري يم٤من إن اعم١مًمػ

 وىمٗمقا  اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، هذه أيمثر وُم٤م ُم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمرؾمقل ذيمروا إذا أهنؿ اًمًالم، قمٚمٞمف

 هبذه طمتك ،ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مًمقا  طمتك أو اإلسمراهٞمٛمٞم٦م، اًمّمالة وسملم اًمتِمٝمد سملم ومَجَُٕمقا  قمٜمده٤م

 .اًمتزُمقه٤م ُم٤م اعمقضمزة اًمٕم٤ٌمرة

 اًمٙمت٥م ذم ٟمجد أنٜم٤م ٦ماحلديث دون اًم٘مديٛم٦م اًمٙمت٥م قمغم ٟمالطمٔمٝم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء وُمـ

 ُمٜمٝمؿ شمٓمٌٞمؼ وهذا وؾمٚمؿ، سمدون قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل: خمٓمقـم٦م  اًم٘مديٛم٦م

 .اًمنمع ذم اجل٤مئز ًمألُمر قمٛمكم

 يمام خمتٍمة سمٕم٤ٌمرة اعمًٚمؿ ومٕمٚمف إذا ًمٙمـ اًمالزم، سم٤مُٕمر ًمٞمس هذا اًمًالم: وم٢مذاً 

 .يٜمٌٖمل سمام أتك وم٘مد ملسو هيلع هللا ىلص: اًمٞمقم اعمٕمٝمقد هق

 :. . (40: 58/ 55/ واًمٜمقر اهلدى) 



 528   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد إول

 التشفد بعد دعاء مـ أكثر َجع

 سملم اجلٛمع جيقز هؾ خمتٚمػ، خمتٚمٗملم ـمري٘ملم احلدي٨م ي٠ميت أطمٞم٤مٟم٤مً : السائؾ

 اًمروايتلم؟

 اًمروايتلم؟ سملم اجلٛمع ُم٤مذا أضمؾ وُمـ شمٕمٜمل، ُم٤مذا أوًٓ : الشقخ

 ذم صمالث أو روايتلم ذم إرسمع اًمتٕمقذ ُمثالً  ُمرات احلدي٨م ي٠ميت يٕمٜمل: السائؾ

 و احلديثلم سملم اًمدُم٩م جيقز هؾ يٕمٜمل اًمرضم٤مل، ىمٝمر ُم٠ًمخ٦م وذم اًمدضم٤مل، اعمًٞمح

 اًمّمالة؟ ذم هبام اًمدقم٤مء

 ذم أن٧م أن سمٛمٕمٜمك اجلٛمع جيقز هؾ شم٘مّمد يمٜم٧م إذا ؾم١ماًمؽ، ووح أن: الشقخ

ؾمتٕم٤مذة ىمٚم٧م صمؿ أرسمع ُمـ سم٤مهلل اؾمتٕمذت اًمتِمٝمد  واًمٗم٘مرات اًمرضم٤مل وىمٝمر اًمديـ همٚم٦ٌم ُمـ ٓا

 .اصمٜملم ُمـ أيمثر يٙمقن رسمام إٟمف إظمػمة اعمرة ذم ىمٚم٧م يمام ورسمام احلدي٨م، ذم ضم٤ميف اًمكم

 إُم٤مُم٤مً  شمّمكم يمٜم٧م إذا أُم٤م اجلٛمع، ًمؽ ومٞمجقز وطمدك يمٜم٧م إذا أضم٤موسمؽ، قمؿ أن

 .اعمّمٚملم قمغم شمٓمٞمؾ ٓ ًمٙمل وإٟمام اجلٛمع، ضم٤مز ٕنف اجلٛمع ٕضمؾ ٓ جيقز، ومال سم٤مًمٜم٤مس

 اًم٤ًمسمؼ طمديثف ٟمٗمس ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اجلٛمع؟ دًمٞمؾ أظمذٟم٤م أجـ ُمـ

 إظمػم اًمتِمٝمد ذم أطمديمؿ ضمٚمس إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف  ي٘مقلش أرسمع ُمـ آؾمتٕم٤مذة»

 صمؿ ؿم٤مء، ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ: ىم٤مل وذيمره٤م، ي٘مقلش أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمٞمذ

 اًمريمٕمتلم ـمقل اًمتِمٝمد ذم ضمٚمًتل أقمٛمؾ ممٙمـ أن٤م ًمٙمـ ؿم٤مء، ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم

د يمٚمٝم٤م  ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ُمثالً  اًمقاردة، إدقمٞم٦م سمَِنْ

 زم اهمٗمر مهللا» صالشمف ذم يدقمقا  ُم٤م آظمر ويم٤من: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم طمدي٨م

م، أن٧م ُمٜمل، سمف أقمٚمؿ أن٧م وُم٤م أقمٚمٜم٧م، وُم٤م أهرت وُم٤م أظمرت، وُم٤م ىمدُم٧م ُم٤م  اعم٘مدِّ

ر، وأن٧م  أمَّ  إذا اعمٝمؿ:...ىمٌؾ ُمـ ىم٤مل ُم٤مذا ىم٤مل ُم٤م آظمر إمم..ش أن٧م إٓ إل ٓ اعم١مظمِّ

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ُم٤مذا أدري ُم٤م واًمٙمٌػم، اعمريض ظمٚمٗمف يّمكم وم٢مٟمف ومٚمُٞمخٗمِّػ، أطمُديمؿ

ٚمتف ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا  . اهلل ؿم٤مء إن طَمّمَّ

 (  11: 53: 27/ 542/واًمٜمقر اهلدى)



 

 السكع٘ إىل القٔاو

 السابع٘ ثه الجالج٘





 530 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م صمؿ اًمراسمٕم٦م 

 فقف التؽبر ووجقب الرابعة ثؿ الثالثة الركعة إىل الؼقام

 :048 اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .وضمقسم٤م يٙمؼم صمؿ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ُمٙمؼماً  اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم يٜمٝمض ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 .شوؾمجدة ريمٕم٦م يمؾ ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿ: »ىمقًمف ذمش صالشمف اعمزء» سمف وأُمر
 ([3/951) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الثالثة لؾركعة الـفقض كقػقة

 مم٤م ومذًمؽ ىمدُمٞمف؟ صدور قمغم أم يديف، قمغم ُمٕمتٛمداً  أهق :ملسو هيلع هللا ىلص هنقوف يمٞمػ وأُم٤م

 ذم يٜمٝمض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: هريرة أيب طمدي٨م طم٤مؿم٤م قمٚمٛمٜم٤م، ومٞمام طمدي٨م ومٞمف يرد مل

 .ىمدُمٞمف صدور قمغم اًمّمالة
 وىمد - إؾمٜم٤مده يّمح ٓ وٕمٞمػ: طمدي٨م ًمٙمٜمف اعمحؾ، هذا يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف وم٢مٟمف

 .- شم٘مدم

ئف سمٕمض ذم ُمٕم٤مرض هق صُمؿَّ   رومع إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ حلدي٨م أضمزا

 .ىم٤مم صمؿ ىم٤مقمدًا، اؾمتقى ومٞمٝم٤م: ي٘مٕمد ٓ اًمتل واًمث٤مًمث٦م إومم اًمًجدة ُمـ رأؾمف
 [. 807 ص]- ؾمٌؼ يمام - صحٞمح طمدي٨م وهق

: يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل يمام قمٚمٞمف: ُمقىمقوم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ قمـ ذًمؽ صح ٟمٕمؿ:

جتف اًمّمالة: ذم ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد رُم٘م٧م  .جيٚمس وٓ يٜمٝمض، ومرأ

 .واًمث٤مًمث٦م إومم اًمريمٕم٦م ذم ىمدُمٞمف صدور قمغم يٜمٝمض: ىم٤مل



 532   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م صمؿ اًمراسمٕم٦م

 سمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 026 - 2/025» واًمٌٞمٝم٘مل ،شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 .قمٜمف ًم٤ٌمسم٦م أيب اسمـ قمٌدة قمـ قمٞمٞمٜم٦م
 اسمـ قمـ أظمرى ـمرق ُمـ رواه وىمد اًمٌٞمٝم٘مل، صححف وىمد. صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 .ىمدُمٞمف صدور قمغم ي٘مقم يم٤من أنف: قمٛمر اسمـ قمـ أجْم٤مً  ورواه يزيد،
 .أجْم٤مً  صحٞمح وؾمٜمده
 صمٜم٤م: ـمٚمح٦م سمـ يم٤مُمؾ صمٜم٤م: ٟمجدة سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل آظمر: سم٢مؾمٜم٤مد ظمالومف قمٜمف ضم٤مء وًمٙمـ

 ُمـ ىم٤مم إذا قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل ىمٞمس سمـ إزرق قمـ - ؾمٚمٛم٦م اسمـ هق - مح٤مد

 ُمـ هذا يٗمٕمؾ ًمٕمٚمف: وجلٚم٤ًمئف ًمقًمده وم٘مٚم٧م. سمٞمده إرض قمغم اقمتٛمد اًمريمٕمتلم:

 .يٙمقن هذا وًمٙمـ ٓ،: ىم٤مًمقا  اًمِٙمؼَم؟

 ش. 2/035» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف
 ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل ٟمجدة: سمـ ُمٕم٤مذ همػم صم٘م٤مت: يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف. ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

 ىم٤مل صمؿش. ومٞمف شُمُٙمٚمِّؿ وىمد احلدي٨م، ص٤مًمح: »-ش اعمٞمزان» ٕصٚمف شمٌٕم٤مً  -ش اًمٚم٤ًمن»

 ويمذًمؽ. هنض إذا يديف قمغم يٕمتٛمد يم٤من أنف: قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ورويٜم٤م: »اًمٌٞمٝم٘مل

 ش.اًمت٤مسمٕملم ُمـ واطمد وهمػم احلًـ، يٗمٕمؾ يم٤من

 اسمـ قمـ اعمٜمذر اسمـ طمٙم٤مه. ُمذهٌٜم٤م وهقش: »3/444ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .شوأمحد وُم٤مًمؽ، اًمرمحـ، قمٌد سمـ واًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمزيز، قمٌد سمـ وقمٛمر وُمٙمحقل، قمٛمر،
 ؾم٤مق أن سمٕمد - ىم٤مل :ش0/010ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمص وهق: ىمٚم٧م

 ذم ضمٚمقس أو ؾمجقد، ُمـ ىم٤مم ُمـ ومٜم٠مُمر ٟم٠مظمذ: وهبذا: »- احلقيرث اسمـ طمدي٨م

 ًمٚمتقاوع، أؿمٌف ذًمؽ وم٢من ًمٚمًٜم٦م: اشم٤ٌمقم٤مً  ُمٕم٤ًم، سمٞمديف إرض قمغم يٕمتٛمد أن اًمّمالة

 هذا ؾمقى ىم٤مُمف ىمٞم٤مم وأي يٜم٘مٚم٥م، ٓ أن وأطمرى اًمّمالة، قمغم ًمٚمٛمّمكم وأقمقن

 .شيمرهتف

 اًمٕمٛمقم، ُمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف مم٤م أظمص احلقيرث اسمـ طمدي٨م أن خيٗمك وٓ: ىمٚم٧م

 اًمٌٞمٝم٘مل: صٜمٞمع يٗمٞمده ُم٤م وهق اًم٘مٞم٤مم، ُمـ ومٞمف ذيمر ُم٤م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  ذًمؽ ىم٤مل أنف وم٤مًمٔم٤مهر



 533 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صمؿ اًمراسمٕم٦ماًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  

 ُم٤م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  هنض: إذا إرض قمغم سمٞمده آقمتامد سم٤مبش: » »ؾمٜمٜمف» ذم ىم٤مل طمٞم٨م

 سم٠مثر وقم٘مٌف احلقيرث، اسمـ طمدي٨م ؾم٤مق صمؿش ش. إومم اًمريمٕم٦م ذم اًمٜمٝمقض ذم رويٜم٤م

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر قمٛمر اسمـ

 ([3/951) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

، الؼعدة؛ مـ قام إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان  قام ثؿ كزَّ

 :048 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ضم٤مًمس وهق يٙمؼم أن واًمًٜم٦م

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

، اًم٘مٕمدة: ُمـ ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و  . ىم٤مم صمؿ يمؼمَّ

 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 أحقاًكا التؽبر مع القديـ رفع

 :049 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤م يديف ويرومع

 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمتٙمٌػم هذا ُمع يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و
 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الرابعة لؾركعة التؽبر

 .شأيمؼم اهلل: »ىم٤مل اًمراسمٕم٦م: اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم أراد إذا ويم٤من



 534   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م صمؿ اًمراسمٕم٦م

 ش. صالشمف اعمزء» سمف وأُمر
 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الرابعة لؾركعة التؽبر يف القديـ رفع

 . أطمٞم٤مٟم٤م اًمتٙمٌػم هذا ُمع  يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 والرابعة الثالثة الركعة بني آشساحة جؾسة

 :053 ،052 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدٓ اًمٞمنى رضمٚمف قمغم ىم٤مقمدا يًتقي يٜمٝمض أن ىمٌؾ وًمٙمٜمف

 .ُمقوٕمف إمم قمٔمؿ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ىمٞم٤مُمف ذم ومٕمؾ يمام يديف قمغم ُمٕمتٛمدا ي٘مقم صمؿ

 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 إمم قمٔمؿ يمؾ يرضمع طمتك ُمٕمتدًٓ  اًمٞمنى رضمٚمف قمغم  ىم٤مقمداً  يًتقي يم٤من صمؿ

 .شإرض قمغم ُمٕمتٛمداً  ي٘مقم صمؿ» ُمقوٕمف،

 ([3/952) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 آشساحة جؾسة مـ الؼقام عـد العجـ

 . ىم٤مم إذا يديف قمغم يٕمتٛمد: يٕمجـ ويم٤من

 ([3/953) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 535 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م صمؿ اًمراسمٕم٦م 

 والرابعة الثالثة الركعة يف الػاحتة قراءة

 :055 ،054 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .وضمقسم٤مش اًمٗم٤مِت٦م» ؾمقرة واًمراسمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ يمؾ ذم ي٘مرأ  صمؿ

 .أطمٞم٤مٟم٤م أيمثر أو آي٦م إًمٞمٝم٤م ويْمٞمػ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ويم٤من ،شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمر ،شاًمَٗم٤مِِت٦َم: »اًمريمٕمتلم ُمـ يمؾ ذم ي٘مرأ  يم٤من و

 صالة ذم اًم٘مراءة» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - آي٤مت سمْمع اًمٔمٝمر صالة ذم إًمٞمٝمام أو٤مف رسمام

 .-ش اًمٔمٝمر

 ([3/953) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 األخري التػَد





ظمػم   539 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتِمٝمد ٕا

 التشفد وجقب إخر التشفد

 .إظمػم ًمٚمتِمٝمد جيٚمس اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م يتؿ أنْ  سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 أنف إٓ إول: ذم يّمٜمع يم٤من ُم٤م ومٞمف ويّمٜمع إول، ذم سمف أُمر سمام ومٞمف ي٠مُمر ويم٤من

 ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ىمدُمٞمف ُوخْيِرُج  إرض، إمم اًمُٞمنى سمَِقِريمِف يٗميض :شُمتقريم٤مً  ومٞمف ي٘مٕمد يم٤من»

 .شوؾم٤مىمف ومخذه ِت٧م اًمٞمنى جيٕمؾ و. واطمدة

 ([3/980) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إخر التشفد جؾقس هقئة

 :073-071 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ُمـ ىمدُمٞمف وخيرج إرض، إمم اًمٞمنى سمقريمف يٗميض ُمتقريم٤م، ومٞمف جيٚمس أنف إٓ

 .اًمٞمٛمٜمك ؾم٤مىمف ِت٧م اًمٞمنى وجيٕمؾ واطمدة، ٟم٤مطمٞم٦م

 .اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف ويٜمّم٥م
 .أطمٞم٤مٟم٤م ومرؿمٝم٤م وجيقز
 .قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد ريمٌتف، اًمٞمنى يمٗمف ويٚم٘مؿ

 التشفديـ يف اجلؾقس صػة يف العؾامء اختالف

: ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ: اًمتِمٝمديـ ذم اجلٚمقس صٗم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن واقمٚمؿ

 .وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهق. ومٞمٝمام يٗمؽمش
 .وأت٤ٌمقمف ُم٤مًمؽ ىمقل وهق. ومٞمٝمام يتقرك: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ
 وهق. همػمه ذم ويٗمؽمش اًمًالم، يٚمٞمف شمِمٝمد يمؾ ذم يتقرك: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .وأصح٤مسمف اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م
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 سملم ومرىم٤مً  ُمٜمٝمام: إظمػم ذم شمِمٝمدان ومٞمٝم٤م صالة يمؾ ذم يتقرك: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 اعمٙم٤من هذا ذم إئٛم٦م أؾمٕمد وهق قمٜمف، اهلل ريض أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م وهق. اجلٚمقؾملم

 ذًمؽ: ذم ٟمص   وهق اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ ُمٕمف وُمـ هذا محٞمد أيب طمدي٨ِم  ُمٕمف وم٢من سم٤مًمًٜم٦م:

 سم٤مًمّمالة خمّمقص هذا: واوم٘مف وُمـ أمحد اإلُم٤مم ىم٤ملش: »0/90ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم ىم٤مل

 - إول اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس سملم ومرىم٤مً  ضُمٕمؾ ومٞمٝم٤م اًمتقرك وهذا شمِمٝمدان، ومٞمٝم٤م اًمتل

 اًمث٤مين اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس وسملم - ًمٚم٘مٞم٤مم ُمتٝمٞمئ٤مً  ومٞمف اجل٤مًمس ومٞمٙمقن ختٗمٞمٗمف: يًـ اًمذي

 سملم وم٤مرىم٦م اجلٚمقس هٞمئ٦م ومتٙمقن وأجْم٤مً . - ُمٓمٛمئٜم٤مً  ومٞمف اجل٤مًمس يٙمقن اًمذي -

 .ومٞمٝمام طم٤مًمف ًمٚمٛمّمكم ُمذيمرةً  اًمتِمٝمديـ،
 اًمتِمٝمد ذم اًمتل اجلٚم٦ًم ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمّمٗم٦م هذه ذيمر إٟمام محٞمد أب٤م وم٢من وأجْم٤مً 

: ىم٤مل صمؿ ُمٗمؽمؿم٤ًم، جيٚمس يم٤من وأنف إول، اًمتِمٝمد ذم ضمٚمقؾمف صٗم٦م ذيمر وم٢مٟمف اًمث٤مين:

 .شاًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م ذم ضمٚمس وم٢مذا: ًمٗمظ وذم. أظمرة اًمريمٕم٦م ذم ضمٚمس وإذا
 أُم٤م: ُمٜمٝم٤م احلؼ ًمٞمٔمٝمر اعمذيمقرة: اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م يمؾ أدًم٦م ٟمًقق أن ويٜمٌٖمل

 ويم٤من: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ: إول: أطم٤مدي٨م سمثالصم٦م أصح٤مسمف وم٤مطمت٩م: إول اعمذه٥م

 رضمٚمف ويٜمّم٥م اًمٞمنى، رضمٚمف يٗمرش ويم٤من اًمتحٞم٦م، ريمٕمتلم يمؾ ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص

 .احلدي٨م. .. اًمٞمٛمٜمك

 ذًمؽ ذيمرت ٕهن٤م فم٤مهرة: طمج٦م سمٕمٛمقُمف وهقش. اًمّمالة اومتت٤مح» ذم ؾمٌؼ وىمد

 يمؾ ذم أنف ٟمص يم٠منف إًمخ:. .. يٗمرش ويم٤من: وم٘مقهل٤م. اًمتحٞم٦م ريمٕمتلم يمؾ ذم: ىمقهل٤م سمٕمد

 سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ُمٕمّؾ  - ومٝمق :شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم يم٤من وإن - احلدي٨م ًمٙمـ أجْم٤ًم: ريمٕمتلم

 أطمٞم٤مٟم٤ًم، ؾمٜم٦م وأنف إظمػم، اًمتِمٝمد ذم آومؽماش سمجقاز ًم٘مٚمٜم٤م صح: وًمق. هٜم٤مك سَمٞمَّٜم٤َّمه يمام

 .يّمح مل ًمٙمٜمف
 ىمٕمد صمؿ اًمٞمنى، رضمٚمف ومرش ًمٚمتِمٝمد: ىمٕمد ومٚمام: ىم٤مل طُمْجر سمـ وائؾ قمـ :الثاين

 ومخذه قمغم إجٛمـ ُمروم٘مف وووع اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يمٗمف وووع قمٚمٞمٝم٤م،

 .سم٤مٕظمرى يدقمق ضمٕمؾ صمؿ واًمقؾمٓمك، سم٤مإلهب٤مم طمٚم٘م٦م وضمٕمؾ أص٤مسمٕمف، قم٘مد صمؿ اًمٞمٛمٜمك،
 ،ش4/308» وأمحد ،ش0/304» واًمدارُمل ،ش0/040» اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف
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 ش. 2/032» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش053 - 0/052» واًمٓمح٤موي
 . شم٘مدم أنف وأفمـ. صحٞمح وؾمٜمده
 .شاًمّمالة آظمر ذم يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾش: يدقمق: »ىمقًمف: »اًمٓمح٤موي ىم٤مل

 وىمد رسم٤مقمٞم٦م؟ أم صمٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة هذه يم٤مٟم٧م هؾ: يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ ىم٤مل، يمام وهق

 ذم ضمٚمس وإذا: سمٚمٗمظ ذًمؽ شُمٕملمِّ  أظمرى رواي٦مش 0/073ش »اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم وضمدت

 اًمٞمٛمٜمك، ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع اًمٞمٛمٜمك، وٟمّم٥م اًمٞمنى، أوجع اًمريمٕمتلم:

 .ًمٚمدقم٤مء أصٌٕمف وٟمّم٥م
 .أجْم٤مً  صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤م

 يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن واًمٔم٤مهر اًمريمٕمتلم، ذم يم٤من إٟمام آومؽماش أن ذم ٟمص ومٝمذا

 .اًمّمٌح صالة وًمٕمٚمٝم٤م صمٜم٤مئٞم٦م،
 - اًمراسمع ًمٚمٛمذه٥م طمج٦م هق سمؾ اعمذه٥م، هلذا ومٞمف طمج٦م ٓ وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف:

 ذم ويمذا اًمرسم٤مقمٞم٦م، ذم إول اًمتِمٝمد ذم سم٤مٓومؽماش ي٘مقل اًمذي :- أمحد ُمذه٥م

 .واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اعمذه٥م قمغم طمج٦م وهق اًمثٜم٤مئٞم٦م،
 .اًمٞمنى رضمٚمؽ وشَمثْٜمل اًمٞمٛمٜمك، رضمٚمؽ شمٜمّم٥م أن اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م
 قمٌد قمـش 243 - 2/242» اًمٌخ٤مري وقمٜمف ،ش003 - 0/002» ُم٤مًمؽ أظمرضمف

 سمـ اهلل قمٌد يرى يم٤من أنف: أظمؼمه أنف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمرمحـ

 اهلل، قمٌد ومٜمٝم٤مين ،- اًمًـ طمدي٨م يقُمئذٍ  وأن٤م - ومٗمٕمٚمتف ضمٚمس، إذا اًمّمالة ذم يؽمسمع قمٛمر

 .ِتٛمالين ٓ ِرضْمكَمّ  إن: وم٘م٤مل ذًمؽ؟ شمٗمٕمؾ وم٢مٟمؽ: ًمف وم٘مٚم٧م. ومذيمره:. .. وىم٤مل

 ش. 2/029» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش0/050» اًمٓمح٤موي أظمرضمف ويمذًمؽ
 ـمريؼ ُمـ أجْم٤مً  واًمٌٞمٝم٘مل ،ش033» واًمدارىمٓمٜمل ،ش0/073» اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمف

 ؾمٌؼ وىمد. ٟمحقه سمف اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد قمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ حيٞمك

 أخٗم٤مظ - اًمدارىمٓمٜمل ويمذا - قمٜمده وًمف ،شاًمًجدشملم سملم اجلٚمقس» ذم اًمٜم٤ًمئل ًمٗمظ

 .شصح٤مح يمٚمٝم٤م: »اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل صمؿ أظمرى،
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 شم٘مٞمٞمده ي٘متيض ُم٤م أجْم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ ضم٤مء ىمد أنف إٓ سم٢مـمالىمف، طمج٦م وهق: ىمٚم٧م

 أجْم٤ًم، ُم٤مًمؽ أظمرضمف ُم٤م: وهق. اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم سم٤مًمتِمٝمد: أو اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم إول سم٤مًمتِمٝمد

 أراهؿ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أن: أجْم٤مً  ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ واًمٌٞمٝم٘مل اًمٓمح٤موي، وقمٜمف

 وريمف قمغم وضمٚمس اًمٞمنى، رضمٚمف وصمٜمك اًمٞمٛمٜمك، رضمٚمف ومٜمّم٥م اًمتِمٝمد: ذم اجلٚمقَس 

: وصمٜمل قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌد هذا أراين: ىم٤مل صمؿ ىمدُمف، قمغم جيٚمس ومل إجن،

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أب٤مه أن

 اسمٜمف رواي٦م وُمثٚمٝم٤م هذه، ىمٌؾ اًمتل حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م أوم٤مدشمف ُم٤م ظمالف ومٝمذا

 آظمر: شمِمٝمد قمغم وإظمرى شمِمٝمدٍ  قمغم اًمروايتلم إطمدى ُِتٛمؾ مل وم٢من اًمرمحـ، قمٌد

 .شمٕم٤مروت٤م

 إول، اًمتِمٝمد قمغم واسمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م مُحٚم٧م وم٢مذاش: »2/243» احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمتٗمّمٞمَؾ  ذًمؽ وواومؼ اًمتٕم٤مرض، قمٜمٝمام اٟمتٗمك إظمػم: اًمتِمٝمد قمغم إظمػمة وروايتف

 .شأقمٚمؿ واهلل .محٞمد أيب طمدي٨م ذم اعمذيمقرَ 

 هبذا ًمؽ فمٝمر وىمد. وطمج٦م دًمٞمؾ ُمـ اعمذه٥م هذا ٕرسم٤مب وضمدٟم٤م ُم٤م يمؾ هذا

 .واطمدة طمج٦م وٓ هلؿ َيًَٚمؿُ  ٓ أنف اًمٌٞم٤من
 يم٤من أنف: ىمري٤ٌمً  اعمذيمقر قمٛمر اسمـ سمحدي٨م اطمتجقا  وم٘مد: اًمث٤مين اعمذه٥م وأُم٤م

 .إجن وريمف قمغم جيٚمس
 إظمػم: اًمتِمٝمد قمغم حمٛمقًم٦م اًمرواي٦م هذه أن وهق ؾمٌؼ: مم٤م يتْمح قمٜمف واجلقاب

 .ُم٤مًمؽ قمغم ٕمحد طمج٦م سمٛمجٛمققمٝمام وم٤مًمروايت٤من ًمف، اعمٕم٤مرو٦م اًمرواي٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م مجٕم٤مً 

 إذا ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف: ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وهق أظمرى: طمج٦م ًمف وضمدت وىمد

 .احلدي٨م. ..ش اًمتحٞم٤مت: »اًمٞمنى وريمف قمغم آظمره٤م وذم اًمّمالة وؾمط ذم ضمٚمس
 ؾمٌؼ يمام - إؾمٜم٤مده يّمح ٓ وًمٙمٜمف اًمتِمٝمديـ، ذم اًمتقرك ذم واوح ٟمص وهذا

 .- ؿمئ٧م إن ومراضمٕمفش. اًمتِمٝمد ذم آومؽماش» ذم سمٞم٤مٟمف
 .هذا اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م وهق صم٤مًمث٦م، طمج٦م وهلؿ
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 طمدي٨م قمٚمٞمف دل يمام إظمػم: اًمتِمٝمد قمغم حمٛمقل وأنف جمٛمؾ، سم٠منف قمٜمف وأضمٞم٥م

 ش. 0/86ش  »اًمزاد»  ذم ذيمره. ىمٌٚمف محٞمد أيب
 :سمٚمٗمظ محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ رواي٦مٍ  ذم ُم٤م ؾمقى طمج٦م هلؿ ومٚمٞمس: اًمث٤مًم٨م اعمذه٥م وأُم٤م

 ُمتقريم٤مً  وم٘مٕمد اًمٞمنى، رضمٚمف أظمر اًمتًٚمٞمؿ: ومٞمٝم٤م اًمتل اًمًجدة ذم يم٤من إذا طمتك

 .إجن ؿم٘مف قمغم
 [. 615 صش ]اًمريمقع» ذم شم٘مدُم٧م وىمد

 اًمتِمٝمد ذم يم٤من إٟمام ذًمؽ أن قمغم يدل احلدي٨م ؾمٞم٤مق ٕن ومٞمف: طمج٦م ٓ وهذا

 طمتك: ىم٤مل صمؿ اًمريمٕمتلم، ُمـ ىمٞم٤مُمف ذيمر وم٢مٟمف اًمثالصمٞم٦م: أو اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ اًمًالم يٚمٞمف اًمذي

 .ُمتقريم٤مً  ىمٕمد اًمتًٚمٞمؿ: ومٞمٝم٤م اًمتل اًمًجدة ذم يم٤من إذا

 اجلٚمقس هذا اظمتّم٤مص ذم فم٤مهر اًمًٞم٤مق ومٝمذاش: »0/92» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 .شاًمث٤مين سم٤مًمتِمٝمد
 اًمريمٕمتلم: ذم ضمٚمس وم٢مذا: سمٚمٗمظ آٟمٗم٤مً  اعمت٘مدُم٦م اًمٌخ٤مري رواي٦م ُمٜمف وأسح: ىمٚم٧م

 رضمٚمف ىمدم أظمرة: اًمريمٕم٦م ذم ضمٚمس وإذا. اًمٞمٛمٜمك وٟمّم٥م اًمٞمنى، رضمٚمف قمغم ضمٚمس

 .ُم٘مٕمدشمف قمغم وىمٕمد اًمٞمٛمٜمك، وٟمّم٥م. اًمٞمنى
 طمدي٨م رواي٦م أمجٚمقا  اًمرواة سمٕمض أن شمٌلم وهل اًم٘مٞمؿ، اسمـ ىم٤مًمف ومٞمام ٟمص وهذه

 هلذا سمف اطمت٩م ُمـ سمف وم٤مهمؽم إول: اًمتِمٝمد ذم ضمٚمقؾمف صٗم٦م يذيمر ومٚمؿ هذا: محٞمد أيب

ئد سم٤مًمزائد إظمذ جي٥م وإٟمام! اعمذه٥م  .- ُمٕمٚمقم هق يمام - وم٤مًمزا
 ٟمص وهق هذا، محٞمد أيب طمدي٨م هل طمجتف أن قمٚمٛم٧م وم٘مد: اًمراسمع اعمذه٥م وأُم٤م

 خمتٚمػ سملم جيٛمع اًمذي وهق وأصحٝم٤م، اعمذاه٥م أىمقى ومٝمق ذًمؽ: ذم ىم٤مـمع سيح

 يٚمزم وم٢مٟمف اعمذاه٥م: ُمـ همػمه سمخالف ُمٜمٝم٤م، ؿمٞمئ٤مً  يرد وٓ اًمث٤مسمت٦م، اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م

 .- خيٗمك ٓ يمام - سمٕمْمٝم٤م أو إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ يمثػماً  َيُرد أن

 ([3/982) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 أحقاًكا وفرصفا القؿـك كصب

 .أطمٞم٤مٟم٤مً ش ومرؿمٝم٤م» ورسمام اًمٞمٛمٜمك، يٜمّم٥م و

 هذا ذم جيٚمس يم٤من أنف: اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف ومرش وُمٕمٜمكش: »0/87» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 وؾم٤مىمف ومخذه سملم اًمٞمنى وىمدم ُمٗمروؿم٦م، اًمٞمٛمٜمك ىمدم ومٞمٙمقن ُم٘مٕمدشمف: قمغم اجلٚمقس

 يم٤مٟم٧م هؾ: اجلٚمقس هذا ذم اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف ذم آظمتالف ومقىمع إرض، قمغم وُم٘مٕمدشمف

 ٓ يم٤من وم٢مٟمف احل٘مٞم٘م٦م: ذم اظمتالوم٤مً  ًمٞمس - أقمٚمؿ واهلل - وهذا ُمٜمّمقسم٦م؟ أو ُمٗمروؿم٦م

 شمٙمقن وم٢مهن٤م واعمٗمروؿم٦م، اعمٜمّمقسم٦م سملم ومتٙمقن يٛمٞمٜمف: قمـ خيرضمٝم٤م سمؾ ىمدُمف، قمغم جيٚمس

 قم٘مٌف، قمغم ضم٤مًم٤ًمً  هل٤م ٟم٤مص٤ٌمً  ًمٞمس أنف سمٛمٕمٜمك ُمٗمروؿم٦م ومٝمل إجٛمـ، سم٤مـمٜمٝم٤م قمغم

 .إرض إمم وفَمْٝمُره٤م سم٤مـمٜمٝم٤م قمغم ضم٤مًم٤ًمً  ًمٞمس أنف سمٛمٕمٜمك وُمٜمّمقسم٦م
 يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص إٟمف: ي٘م٤مل أو. اًمزسمػم سمـ اهلل وقمٌد ُمٕمف، وُمـ محٞمد أيب ىمقل ومّمح

 .شأقمٚمؿ واهلل. هل٤م أروح وهذا أطمٞم٤مٟم٤ًم، ومرؿمٝم٤م ورسمام ىمدُمف، يٜمّم٥م ومٙم٤من وهذا: هذا

 ذح» ذم ًمٚمٜمقوي شمٌٕم٤مً  قمٜمدٟم٤م: اعمخت٤مر هق ذيمره اًمذي إظمػم اًمت٠مويؾ وهذا

 - إرض قمغم إص٤مسمع أـمراف ووع وأن اجلقاز، ًمٌٞم٤من هذا وَمَٕمؾ ويٙمقنش ُمًٚمؿ

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  شمريمف جيقز - اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ُمًتح٤ٌمً  يم٤من وإن

 .- هذا يمت٤مسمٜم٤م ذم ذًمؽ ُمر يمام - اًمّمالة سم٤مب ذم ؾمٞمام ٓ يمثػمة: ٟمٔم٤مئر ًمف اًمت٠مويؾ وهذا
 ([3/988) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إوشط التشفد يف التقرك حديث ضعػ

الةِ  َوؾمطِ  ذم ضَمَٚمَس  إذا- ي٘مقل يم٤منَ » ى ِوْريمِفِ  قمغم آظِمِرَه٤م وذم اًمّمَّ : - اًمُٞمْنَ

  اًمتحٞم٤مُت 
ِ
 ذم يم٤من إنْ  صمؿ: ىم٤مل. -ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد: -ىمقًمف إمم-.. هلل

ِدِه، ُمـ يٗمُرغُ  طملمَ  هَنََض  اًمّمالة: وؾمطِ  ِدهِ  سمٕمد دقم٤م آظِمره٤م ذم يم٤من وإنْ  شَمَِمٝمُّ  سمام شَمَِمٝمُّ

ٚمِّؿ صمؿ َيْدقُمَق، َأنْ  اهلل ؿم٤مء ًَ  .اًمتامم هبذا ُمٜمٙمرش. ُي
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 [:اإلمام قال]

 إصؾ هق آومؽماش أن: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل اًمذي واًمّمقاب

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م وٟمحقه ،ش307ش»اإلرواء» ذم اعمخرج قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمغم واًمًٜم٦م:

 اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد إٓ شمِمٝمد: يمؾ وذم ضمٚم٦ًم يمؾ ذم ومٞمٗمؽمش :ش306» ىمٌٚمف اًمذي

 :اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ذم ُمٗمّمالً  ضم٤مء يمام اًمًالم: يٚمٞمف

 وإذا اًمٞمٛمٜمك، وَٟمَّم٥َم  اًمٞمنى ِرضْمِٚمفِ  قمغم ضمٚمس اًمريمٕمتلم: ذم ضمٚمس وم٢مذا»... 

مَ  أظمرة: اًمريمٕم٦م ذم ضمٚمس ش. ُم٘مٕمدشمف قمغم وىمٕمد إظمرى، وَٟمَّم٥َم  اًمٞمنى ِرضْمَٚمفُ  ىَمدَّ

ـِ  وَمِذيْمرُ  وسم٤مجلٛمٚم٦مش. 722ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمه، اًمٌخ٤مري رواه  اسم

 ظم٤مًمػ اًمتل وؿمقاذه أظمٓم٤مئف ُمـ اًمّمالة وؾمط ذم اًمتقركَ  اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم إؾمح٤مق

 .اًمٙمثػمة اًمث٘م٤مت وأطم٤مدي٨م إظمرى أطم٤مديثف سمٕمَض  ومٞمٝم٤م

 (.269-268/ 02/0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؽقن؟ تشفد أي يف التقرك

٤َم َي٤م. ▬:. الشقخ ـَ  َأُّيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم  َوَأنْتُؿْ  إِ

ٚمُِٛمقنَ  ًْ  .[012:قمٛمران آل]♂ُُم

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[0:اًمٜم٤ًمء]♂َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح . ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[70 - 71: إطمزاب]♂قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 :سمٕمد أُم٤م

 سمدا ُمْم٤موم٦م أظمرى أؾمئٚم٦م قمـ ورسمام اًم٤ٌمىمٞم٦م، إؾمئٚم٦م قمـ اإلضم٤مسم٦م إمم اًمتقضمف ىمٌؾ

 ذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠مُمر يتٕمٚم٘م٤من اصمٜملم أُمريـ قمغم اًمتٜمٌٞمف زم
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 أؿمٕمر أين وًمقٓش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »مجٞمًٕم٤م ًمديٙمؿ اعمٕمروف اعمِمٝمقر احلدي٨م

 اًمت٘مٚمٞمد قمـ وآسمتٕم٤مد واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب اشم٤ٌمع قمغم طمرًص٤م ُمٕمٜم٤م يٚمت٘مقن أن٤مس سملم أنٜمل

 عم٠ًمختلم ي٠ميت ُم٤م قمغم ًمٚمتٜمٌٞمف شمٓمرىم٧م ح٤م وإضمداد أسم٤مء قمٚمٞمف وضمدٟم٤م ُم٤م قمغم واجلٛمقد

 وسمخ٤مص٦م اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع قمغم طمريًّم٤م يمٝمذا جمتٛمًٕم٤م هلل واحلٛمد وضمدت ح٤م وًمٙمـ اصمٜمتلم،

 أنٌٝمٙمؿ أن إمم اٟمدومٕم٧م ًمذًمؽ اًمّمالة، وهل أٓ اًمث٤مين اإلؾمالُمل سم٤مًمريمـ يتٕمٚمؼ ومٞمام

 :اصمٜملم أُمريـ إمم

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػًما  رأج٧م: إول إُمر  يم٤مٟم٧م ؾمقاء صمٜم٤مئٞم٦م صالة يّمٚمقن طمٞمٜمام إظمقا

 ذم اًمتقرك أن هق إٟمام سمف اًمتذيمػم أريد وم٤مًمذي اًمتِمٝمد، ذم يتقريمقن ؾمٜم٦م أو ومرًو٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م أطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم ي٠مت مل ؾمٜم٦م، وٓ ومرًو٤م ٓ اًمثٜم٤مئٞم٦م

 ذم اًمتقرك إن سمؾ خمٓمقـًم٤م أو ُمٓمٌققًم٤م ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًمًٜم٦م يمت٥م سمٓمقن ذم اعمٌثقصم٦م

 اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد وهمػمه اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم أظمرضمف صحٞمًح٤م ٟمًّم٤م خي٤مًمػ اًمثٜم٤مئٞم٦م

 أن اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: ىم٤مل قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ

 طمٙمؿ ذم احلدي٨م قمٚمامء قمٚمٞمف يمام احلدي٨م هذا اًمٞمنى، شمٗمرش وأن اًمٞمٛمٜمك شمٜمّم٥م

 أو يمذا اهلل رؾمقل ومٕمؾ: ىم٤مل ًمق يمام ومٝمق يمذا اًمًٜم٦م ُمـ: اًمّمح٤ميب ىمقل ًمـ اعمرومقع:

 ذم ذًمؽ ومٚمٞمس يمذا، اًمًٜم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕمل ىم٤مل ًمق ُم٤م سمخالف يمذا، قمـ هنك أو سمٙمذا، أُمر

 سمـ اهلل قمٌد وم٘مقل هذا وقمغم احلدي٨م، ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم ىمرر مم٤م هذا اعمرومقع، طمٙمؿ

 ومًٜم٦م اعمرومقع، طمٙمؿ ذم ومٝمذا اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: قمٜمٝمام اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 وشمٗمرش اًمٞمٛمٜمك شمٜمّم٥م أن اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: احلٍم سم٠مداة ي٘مقل يم٘م٤مقمدة اًمّمالة

 .اًم٘م٤مقمدة هل هذه اًمٞمنى،

 اًمذي اخل٤مص اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م إٓ وأبًدا دائاًم  واؾمتٕمامهل٤م ـمرده٤م ومٞمج٥م وطمٞمٜمئذ

 يتٕمٚمؼ ومام اخل٤مص، اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف دل ُم٤م اًم٘م٤مقمدة هذه ُمـ ٟمًتثٜمل أن قمغم قمٚمٛمًٞم٤م حيٛمٚمٜم٤م

 اًمتقرك ي٠مت ومل اًمث٤مين، اًمتِمٝمد ذم شمقرك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمغم اًمدًمٞمؾ ضم٤مء إٟمام سم٤مًمتقرك

 اومؽموٜم٤م وم٢مذا اًمًالم، يٚمٞمف اًمذي اًمث٤مين اًمتِمٝمد ؾمقى ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف

 ؾمقاء ريمٕمتلم يمؾ رأس قمغم ويتِمٝمد ريمٕمتلم، ريمٕمتلم اًمٚمٞمؾ ذم يّمكم ىم٤مم رضماًل  أن

 يٜمّم٥م أن اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام اًمتِمٝمدات هذه يمؾ ومٗمل صمامٟمٞم٦م أو ؾمًت٤م أو أرسمًٕم٤م صغم
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 .اًمتقرك ي٠ميت ومٝمٜم٤م إظمػم اًمتِمٝمد أو إظمػمة اًمريمٕم٦م أُم٤م اًمٞمنى، يٗمؽمش وأن اًمٞمٛمٜمك

 ًمٙمؿ ذيمرشمف ويمٜم٧م اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ضم٤مء اًمذي احلدي٨م هذا ًمقٓ

 ذم ضم٤مء إٟمام  اًمتقرك إظمػم، اًمتِمٝمد ذم شمقرك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف أظمرى، ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم

 وٓ يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م ٟمٕمٛمؾ أن ومٞمج٥م ىمٌٚمف، سمتِمٝمد اعمًٌقق: أي إظمػم، اًمتِمٝمد

 ذطم٧م يمام هق اًمذي قمٛمر اسمـ يمالم ُمـ ؾمٛمٕمتؿ يمام وم٤مًم٘م٤مقمدة سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م ٟميب

 ضم٤مء ومٙمام ىمٌٚمف سمتِمٝمد اعمًٌقق إظمػم اًمتِمٝمد ذم إٓ آومؽماش، هق اعمرومقع طمٙمؿ ذم

 .سم٤مًمتِمٝمد يتٕمٚمؼ ومٞمام هذا شمقرك، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه محٞمد أيب طمدي٨م ذم

ًٓ  اًمًجدشملم سملم أظمرى ؾمٜم٦م هٜم٤مك  ٟمّم٥م أجًْم٤م ي٠ميت هٜم٤م قمٛمر اسمـ حلدي٨م إقمام

 ي٘مٕمل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم صم٧ٌم ىمد وًمٙمـ اًمٞمنى واومؽماش اًمٞمٛمٜمك

 ٕن اًم٤ًمسمؼ: قمٛمر اسمـ سمحدي٨م أنرده احلدي٨م؟ هبذا ٟمٗمٕمؾ ومامذا اًمًجدشملم، سملم

 ُمـ اعمت٘مدُملم أئٛمتٜم٤م ُمـ يمثػم ىم٤مل يمام ومٜم٘مقل آومؽماش وإٟمام اإلىمٕم٤مء هق ًمٞمس اًم٘م٤مقمدة

 طمدي٨م ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتزام ُمع أطمٞم٤مًٟم٤م سمف يٗمٕمؾ اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء أن احلدي٨م أهؾ

 .قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر اسمـ

 اًمذيـ أن أظمرى أُمٙمٜم٦م وذم هٜم٤م ٓطمٔم٧م ًم٘مد: سم٤مًمتقرك اعمتٕمٚمؼ اًمث٤مين واًمتٜمٌٞمف

 اًمًٜم٦م هذه اًمتقرك، سمٙمٞمٗمٞم٦م شمتٕمٚمؼ أظمرى ؾمٜم٦م شمٗمقهتؿ اًمًٜم٦م هذه وحي٘م٘مقن يتقريمقن

 شمٚم٘مٞماًم  يمٗمف ريمٌتف يٚم٘مؿ وإٟمام ووًٕم٤م اًمٞمنى ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف يْمع ٓ أنف هل

 اًمتقرك ذم هٙمذا، هق آومؽماش ذم ٟمجٚمس يمام. .. هٙمذا يْمع ٓ يده، يقه صمؿ هٙمذا

 اًم٤ًمقمد ٟمقشمر صمؿ اًمٞمنى، ًمٚمٙمػ ًم٘مٛم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م اًمريم٦ٌم: هٙمذا وإٟمام يمذًمؽ إُمر ًمٞمس

 يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ يتقرك اًمذي ٕن اًمتنميع: طمٙمٛم٦م مت٤مم ُمـ وهذا قمٚمٞمف، وٟمٕمتٛمد

 ضمٜمٌف قمغم اًمذي ص٤مطمٌف قمغم يٛمٞمؾ ُمثكم اجلًؿ سمديـ يم٤من أو سم٤مًمتقرك قمٝمد طمدي٨م

 سم٥ًٌم ضمٚمًتف ذم ويًت٘مٞمؿ اعمّمكم هذا ًمٞم٘مقم اًمًٜم٦م هذه ومج٤مءت ومٞمْم٤مي٘مف، إجٛمـ

 .اًمٞمنى سمٙمٗمف اًمريم٦ٌم وشمٚم٘مٞمؿ إجٛمـ ؾم٤مقمده قمغم اقمتامده

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سم٢مذن اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى سمف، اًمتذيمػم أردت ُم٤م هذا

 (11:11:37/ 6 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 
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 آفساش؟ أم التقرك الثـائقة يف التشفد يف السـة هؾ

 اًمتِمٝمد ذم اًمًٜم٦م أن ،شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم ذيمرت! ؿمٞمخ :مداخؾة

 ُمـ اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م أو اعمٖمرب ُمـ اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم.. اًمثالصمٞم٦م ذم إٓ آومؽماش

 أٓ ،شآومؽماش اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م ُمـ: »قمٛمر اسمـ حلدي٨م اؾمتٜم٤مداً  ومٞمتقرك، اًمرسم٤مقمٞم٦م

 ُمٜمف اًمذي شمِمٝمده ذم يم٤من إذا يم٤من: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة يروي اًمّمح٤ميب ىمقل أن شمرى

ك، اًمتًٚمٞمؿ   ذاك؟ احلدي٨م ُمـ سم٤مٕظمذ أومم هذه أخٞمس شَمَقرَّ

 ذًمؽ؟ ظمالف ىمٚمٜم٤م ٟمحـ وهؾ: الشقخ

 سمٕمده ُمـ هذا اًمّمٌح شمِمٝمد ذم.. اًمّمٌح ذم ُمثالً  اًمريمٕمتلم ذم: يٕمٜمل :مداخؾة

 .شمًٚمٞمؿ

 .ٟمٕمؿ: الشقخ

 يٗمؽمش؟ أم يتقرك :مداخؾة

 .يٕمٜمل صمٜم٤مئٞم٦م شمٕمٜمل أن٧م إذاً  يٗمؽمش، هٜم٤م ٓ،: الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 همػم طمدي٨م قمٜمدك هؾ! ـمٞم٥م صمٜم٤مئٞم٦م؟ شمٕمٜمل أن اًم١ًمال ووح أن: الشقخ

داً  يم٤من وًمق ؾمالم يٚمٞمف شمِمٝمد يمؾ ذم يٙمقن اًمتقرك أن ًمؽ يقوح هذا  وطمٞمدًا؟ شَمَِمٝمُّ

 .اًمتدىمٞمؼ هذا ذم ُم٤م ٓ، :مداخؾة

 .واطمدة هذه اًمتدىمٞمؼ، هذا ذم ُم٤م! ـمٞم٥م: الشقخ

 ضم٤مءت؟ طمدي٨م أي ذم اجلٛمٚم٦م هذه :ثاكقاً 

 .محٞمد أيب طمدي٨م :مداخؾة

َؾ: مُحَْٞمد أيب ـمٞم٥م: الشقخ  صمؿ آومؽماش، ومٞمف وذيمر إول، اًمتِمٝمد ومذيمر وَمّمَّ

 .يمالُمل واوح اًمتٕمٛمٞمؿ؟ ُمٜمف ي١مظمذ ومٙمٞمػ اًمتقرك، ومٞمف وذيمر إظمػم، اًمتِمٝمد ذيمر
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ( 11: 41: 06/ 232/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثـائقة الصالة مـ التشفد يف اجلؾقس كقػقة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد ذم اعمّمكم جيٚمس يمٞمػ اعم١مًمػ يذيمر مل :فائدة

 اًمِم٤مومٕمل؟ ي٘مقل يمام يتقرك أم أمحد ي٘مقل يمام أجٗمؽمش يم٤مًمّمٌح

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتٞم٧م: ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ حلدي٨م إول قمٜمدي اًمّمقاب

 اًمٞمنى أوجع اًمريمٕمتلم ذم ضمٚمس وإذا. .. اًمّمالة اومتتح إذا يديف يرومع ومرأجتف

 وووع ًمٚمدقم٤مء إصٌٕمف وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع اًمٞمٛمٜمك وٟمّم٥م

 .صحٞمح سمًٜمد 073/  0 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. اًمٞمنى رضمٚمف قمغم اًمٞمنى يده

 واسمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م وي٘مقيف صمٜم٤مئٞم٦م يم٤مٟم٧م وصٗمٝم٤م اًمتل اًمّمالة أن ذم فم٤مهر ومٝمذا

 ىمٚمٜم٤م ُم٤م ومث٧ٌم اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس صٗم٦م ذم اعم١مًمػ قمٜمد شم٘مدُم٤م اًمٚمذيـ قمٛمر

 . هلل واحلٛمد

 ([223) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 الرباعقة أو الثالثقة يف إخر التشفد يف يؽقن إكام التقرك

ش. واًمتقرك اإلىمٕم٤مء قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »اجل٤مُمع صحٞمح ذم ضم٤مء :مداخؾة

 .إظمػم اًمتِمٝمد ذم إٓ قمٜمف ُمٜمٝمل واًمتقرك اإلىمٕم٤مء، ومنت: شمٕمٚمٞمؼ

 إٓ يٙمقن ٓ اًمتقرك أن قمٚمٞمف، ضمريٜم٤م ُم٤م وهذا ُمٜمٙمؿ، اًمًٜملم ظمالل قمرومٜم٤مه اًمذي

 أج٤مم ُمٜمذ ًمٙمٜمٜم٤م ومال، اًمثٜم٤مئٞم٦م أُم٤م ُمٜمٝم٤م، إظمػم اًمتِمٝمد وذم رسم٤مقمٞم٦م أو صمالصمٞم٦م صالة ذم

 .اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم شمتقّريمقن رأجٜم٤ميمؿ
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 .اًمِمٞمخ ُمريض هق :مداخؾة

ـ: الشقخ ًِّ  !!ؿم٤مسم٤مً  يزال ٓ شمٔمٜمف سمِمٞمخؽ، فمٜمؽ طَم

 ص٤مر اًمذي اإلُم٤ًمك وهبذا ؾمٜم٦م، ُمٜمذ وأتٕم٤مًم٩م ؿمديد اًمريم٥م ذم وضمع قمٜمدي

 .اًمقضمع ازداد اًمٌدن، مجٞمع ذم اًمقضمع اؿمتد ُمٕمل

يَم٥م، ذم اًمقضمع وازداد يمٚمف، سمدين أص٤مب اًمقضمع  أتقرك، أين أوٓمر أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمرُّ

 ٟمٗمز أضم٤مهد أطمٞم٤مًٟم٤م اًمتِمٝمد، يٓمٞمؾ سم٠منف ُمٜمف أقمرف إُم٤مم ظمٚمػ صٚمٞم٧م إذا ظم٤مص٦م

 .شمٕمٚمؿ يمام ُمؽمسمٕم٤مً  ُيَّمٚمِّـل يم٤مًمذي قمذرًا، زم أن اعم٘مّمقد اًم٘مٕمدة، هذه همػم وأضمٚمس

 ( 10: 01: 39/   079/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الثـائقة الصالة يف التقرك حؽؿ

ؾ ًمق ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ؾم١مازم :مداخؾة  ذم أو اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمتقرك ذم اًم٘مقل ًمٜم٤م شُمَٗمّمِّ

 اًمثٜم٤مئٞم٦م؟ اًمّمالة

 .صم٤مًم٨م هبام ُيْٚمَحؼ وىمد طمديثلم، اؾمتحْم٤مر يٜمٌٖمل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم: الشقخ

 ؾمٜم٦م إٟمام: »قمٜمٝمام اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىمقل: إول احلدي٨م

ضمؾ ٟمّم٥م اًمّمالة ضمؾ واومؽماش اًمُٞمْٛمٜمَك اًمرِّ  ش.اًمٞمنى اًمرِّ

 أن ومٞمف، اعمّمكم قمغم يٜمٌٖمل اًمّمالة ذم ضمٚمقس يمؾ أن ىم٤مقمدة، ُيْٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م هذا

ش ى َيْٗمؽَمِ  .اًمٞمٛمٜمك ويٜمّم٥م قمٚمٞمٝم٤م وي٘مٕمد اًمُٞمْنَ

 ـَمْرُده٤م جي٥م اًمٜمٌقي٦م، اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمٕمٛمقُم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد يمٙمؾ اًم٘م٤مقمدة وهذه

ص ٟمص جملء طم٤مًم٦م ذم إٓ واؾمتٕمامهل٤م،  سمّمٗم٤مت ُيَ٘مّٞمده أو اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا خُيَّمِّ

 .أظمرى

 ًمٜمٌٜمل طمديثٞم٦م: ٟم٤مطمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن ُأريد واًمٌٞم٤من، اًمنمح ذم ُأومِٞمض أن وىمٌؾ

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م
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 اًمنمقمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدات ُمـ قم٤ٌمدة أّي  ذم اًمّمح٤ميب ىمقل أن: هل احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 قمٚمؿ ذم َذيَمُروا هٙمذا اعمرومقع، احلدي٨م طمٙمؿ ذم اًمتٕمٌػم هذا يٙمقن يمذا، اًمًٜم٦م

 .احلدي٨م ُمّمٓمٚمح

 .اعمرومقع طمٙمؿ ذم ومٝمق يمذا، اًمًٜم٦م: اًمّمح٤ميب ىم٤مل إذا

 .اعمرومقع طمٙمؿ ًمف ومٚمٞمس دوٟمف، وَمَٛمـ اًمت٤مسمٕملُّ  ذًمؽ ىم٤مل إذا أُم٤م

 سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕمتؿ يمام هق آظمره، إمم..ش اًمّمالة ؾمٜم٦م إٟمام: »هٜم٤م واًم٘م٤مئؾ

 .قمٜمٝمام اهلل ريض اخلٓم٤مب

 ذم اجلٚمقس هذا يِمٛمؾ ضمٚمس، إذا اعمّمكم ذم اًم٘م٤مقمدة أن ُيِٗمٞمد اًمٜمص هذا: وم٢مذاً 

ء اًمث٤مين، اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس يِمٛمؾ إول، اًمتِمٝمد  ؾمالم، ذم ُم٤م أو ؾمالم ذم ؾمقا

 ضم٤مء إذا إٓ اًمًجدشملم، سملم اجلٚمقس يِمٛمؾ ؾمالم، ومٞمف اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد ويِمٛمؾ

ٌَلمِّ  آظمر ٟمص هٜم٤مك  .اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ذم شمدظمؾ ٓ أظمرى ُم٠ًمخ٦م أنف اًمٜمص هذا ذم ُي

 قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م: وهق اًمث٤مين، احلدي٨م دور ي٠ميت وهٜم٤م

ل، أصح٤مب ُمـ زُمرة ذم ضم٤مًم٤ًمً  يم٤من طمٞم٨م  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًمٜمٌَّ

 سمّمالشمف، ُمٜم٤م سم٠مقمٚمؿ ًم٧ًم: ىم٤مًمقا  ،شملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ًمٙمؿ ُأصكم أٓ: »هلؿ وم٘م٤مل

 .وم٤مقمرض: وم٘م٤مًمقا  سمغم،: ىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ رآه٤م اًمتل اًمّمالة يّمكم ومٌدأ

 ذم يم٤من وح٤م قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ذم هق يمام اومؽمش إول اًمتِمٝمد ذم يم٤من ومٚمام

ك، اًمًالم ىمٌؾ اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد  ِت٧م اًمٞمنى رضمٚمف وأدظمؾ اًمُٞمٛمٜمك ٟمّم٥م شَمَقرَّ

 .ومخذه قمغم وضمٚمس اًمٞمٛمٜمك، ؾم٤مىمف

. صدىم٧م: ًمف وم٘م٤مًمقا . يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م هٙمذا: طمديثف آظمر ذم وىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا

 ضمٝم٦م، ُمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ًمٕمٛمقم ُمقاوم٘م٦م ومٞمف محٞمد، أيب طمدي٨م احلدي٨م هذا: إذاً 

د يتٕمٚمؼ ُم٤م وذًمؽ  ًمٕمٛمقم ختّمٞمص أو شم٘مٞمٞمد ومٞمف خم٤مًمٗم٦م، أىمقل ُم٤م وومٞمف اًمقؾمط، سم٤مًمَتَِمٝمُّ
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 اومؽماش ومٞمف اًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم اًمًالم، ومٞمف اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد ٕنف قمٛمر: اسمـ طمدي٨م

 .هب٤م اًمتقرك وإٟمام اًمٞمنى

 احلديث٤من صم٤مًم٨م، طمدي٨م يتٚمقمه٤م وىمد طمديثلم اؾمتحْم٤مر يٜمٌٖمل إٟمف: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م

 اًمث٤مين، احلدي٨م آومؽماش، هق ضمٚم٦ًم، يمؾ ذم ُمٕمتؼمة ىم٤مقمدة أطمدمه٤م ووح٤م، أن

 ومٞمف اًمذي إظمػم اًمتِمٝمد وسملم اًمقؾمط، إول اًمتِمٝمد سملم شمٗمريؼ ومٞمف محٞمد أيب طمدي٨م

 .شمقرك ومٞمف إظمػم اًمتِمٝمد قمٛمر، اسمـ طمدي٨م يقاومؼ اًمقؾمط وم٤مًمتِمٝمد اًمًالم،

ب وٓ احلديثلم ُٟمٕمٛمؾ هبذا  اعمذاه٥م، سمٕمض ومٕمٚم٧م يمام سم٤مٔظمر أطمدمه٤م َٟمْيِ

 مل ُم٤م وهذا اًمتقرك، هل إٟمام اجلٚم٤ًمت يمؾ أثراً، ًمالومؽماش يٕمرف ٓ -ُمثالً - وم٤مح٤مًمٙمل

 .اًمًٜم٦م ذم دًمٞمالً  ًمف ٟمجد

 ومٝمذا آومؽماش، إٓ اًمّمالة ذم يٕمرف ٓ احلٜمٗمل، اعمذه٥م ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم

 .ـمرف ذم وذاك ـمرف ذم

ه اًمذي هق إطم٤مدي٨م سملم واجلٛمع  ذم اظمتالف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م قمغم اًمٕمٚمامء يمؾ يرا

 .اًمٗمروع

 أطم٤مدي٨م ٟميب وٓ سمٕمض، إمم سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م وؿ ومٞمٜمٌٖمل يم٘م٤مقمدة، أُم٤م

 .سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وصػ أنفش اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم وائؾ طمدي٨م: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م

 .ومٞمٝمام واومؽمش ريمٕمتلم صغم

 .اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ظمّمقص ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمٛمقم يقاومؼ ومٝمذا

 احلدي٨م طم٤ًمب قمغم ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  ُٟمَٕمٓمِّؾ وٓ يُمٚمَّٝم٤م إطم٤مدي٨م ُٟمْٕمِٛمؾ أن يٜمٌٖمل هٙمذا

 .أظمر

 . اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب هذا

 ( 11: 05: 37/ 247/واًمٜمقر اهلدى) 
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 القِّسى بالؽػ الركبة عذ التحامؾ

 .قمٚمٞمٝم٤م يتح٤مُمؾ ريمٌَتف: اًمٞمنى يَمٗمف ُيْٚمِ٘مؿُ  يم٤من و

 ([3/989) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التشفد جؾسة يف والػخذ القؿـك القد مرفؼ بني ادجافاة عدم

 رضمٚمف وم٤مومؽمش ضمٚمس صمؿ: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ طمجر سمـ وائؾ وقمـ

 ومخذه قمغم اًمٞمٛمٜمك ُمروم٘مف وطمد اًمٞمنى، ومخذه قمغم اًمٞمنى يده وووع اًمٞمنى،

جتف أصٌٕمف، رومع صمؿ طمٚم٘م٦م وطمٚمؼ صمٜمتلم، وىمٌض اًمٞمٛمٜمك،  أبق رواه. هب٤م يدقمق حيريمٝم٤م ومرأ

 .واًمدارُمل داود،

 أثٌتٜم٤مه وُم٤م وُمد،: إصؾ ذمش: اًمٞمٛمٜمك ُمروم٘مف وطمد» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 أيب وؾمٜمـ سمؽموُمٌقرغ، وُمٓمٌققم٦م اًمّمٌٞمح، اًمتٕمٚمٞمؼ وٟمًخ٦م احل٤ميمؿ، عمخٓمقـم٦م ُمقاومؼ

 قمـ ُمروم٘مف جي٤مذم ٓ يم٤من أنف اعمراد ويم٠من هن٤ميتف، أي ُمروم٘مف وطمد ،ش957» رىمؿ داود

 ش.اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم سمذًمؽ سح وىمد ضمٜمٌٞمف،

 [0/287 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]





 

 األخري التػَد يف الدعاٛ  
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 ومرشوعقة إخر التشفد يف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل عذ الصالة وجقب

 فقف الدعاء

 :074 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة اًمتِمٝمد هذا ذم قمٚمٞمف وجي٥م

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم اإلُم٤مم وىم٤مل

َـّ  َـّ  يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ومٞمف وؾم  هٜم٤مك ُم٣م وىمد. »إول اًمتِمٝمد ذم ذًمؽ ؾَم

 .شملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة صٗم٦م ذم اًمقاردة اًمّمٞمغ ذيمر

دِ  مل صالشمف: ذم يدقمق رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمع وىمد  اًمٜمٌل قمغم ُيَّمؾِّ  ومل شمٕم٤ممم، اهلل ُيَٛمجِّ

ٌَْدأْ  أطمديمؿ: صغم إذا: »ًمٖمػمه أو ًمف وم٘م٤مل دقم٤مه، صمؿش. هذا قَمِجَؾ : »وم٘م٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص  وَمْٚمَٞم

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغمش ًمٞمّمؾ: رواي٦م وذم» يّمكم صمؿ قمٚمٞمف، واًمثٜم٤مء وقمز، ضمؾ رسمف سمتحٛمٞمد

 .شؿم٤مء سمام سمٕمد يدقمق صمؿ
دَ  يّمكم، رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وؾمٛمع]  اًمٜمٌل قمغم وصغم ومحده، اهلل، وَمَٛمجَّ

 .ش[ شُمْٕمطَ  وؾَمْؾ: دُم٥َْم، ادُع:: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص

 ورواي٦مش. أو: »واًمٓمح٤موي داود، أيب رواي٦م ذم يمذا :شًمٖمػمه أو ًمف: »ىمقًمف

 :أظمريـ
 .سم٤مًمقاو :شوًمٖمػمه ًمف»

 واسمـ ظمزيٛم٦م، اسمـ رواه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م وهلش: »246» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ش.وهمػمهؿ واًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل، وأمحد، طم٤ٌمن،

 صغم: ُمّمؾ   أيَّ  أن: واعمٕمٜمك. ًمٚمت٘مًٞمؿ سمؾ ًمٚمتخٞمػم: ًمٞم٧ًم هٜم٤مش أو» و: »ىم٤مل

َٓ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام همػمه: أو هذا ذًمؽ، ومٚمٞم٘مؾ  ًمٞمس♂. يَمُٗمقًرا َأوْ  آصماًِم  ُِمٜمُْٝمؿْ  شُمٓمِعْ  َو

 .شهذا وإُم٤م هذا، إُم٤م شمٓمٕمف، ومال يم٤من: أُّيام أن: اعمٕمٜمك سمؾ اًمتخٞمػم: اعمراد
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 ُمقوع اًمّمالة ذم ًمٞمس أنف: سمدًمٞمؾ اًمتِمٝمَد: سمذًمؽ أراد :شقمٚمٞمف واًمثٜم٤مء: »ىمقًمف

 آظمر اًمتِمٝمد ذم إٓ اًمدقم٤مء صمؿ رؾمقًمف، قمغم اًمّمالة صمؿ شمٕم٤ممم، اهلل قمغم اًمثٜم٤مء ومٞمف ينمع

 ومٕمٚمؿ اشمٗم٤مىم٤ًم: اًمًجقد ذم وٓ اًمريمقع، ذم وٓ اًم٘مٞم٤مم، ذم ينمع ٓ ذًمؽ وم٢من اًمّمالة:

 ش. 242ش »اجلالء» ذم يمذا. اًمتِمٝمد ذم ضمٚمقؾمف طم٤مل اًمّمالة آظمر سمف أراد إٟمام أنف
 وم٤ممحدِ  وم٘مٕمدَت: صٚمٞم٧َم، إذا: »ِرؿْمديـ طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: ذًمؽ وي١ميد

 .احلدي٨م...ش اهلل

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صمؿ اهلل، قمغم سم٤مًمثٜم٤مء سمدأُت  ضمٚم٧ًُم: ومٚمام: ُمًٕمقد اسمـ وىمقل

 .ًمٜمٗمز دقمقت صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 .واًمٓمح٤موي داود، أبق رواه يمذاش يّمكم: »ىمقًمف

 .إُمر ٓم سمزي٤مدةش. ًمٞمّمؾِّ : »أظمرون وىم٤مل
 أُمره ٕن إظمػم: اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وضمقب قمغم سمف اؾمتدل وىمد

 .ًمٚمقضمقب ملسو هيلع هللا ىلص

 ،شقمٜمف اًمروايتلم آظمر ذم» أمحد ويمذا اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل ٟم٘مؾ وىمد. قمٜمٝمام رواي٦م ذم وإؾمح٤مق

 يّمؾ مل ُمـش: »405 صش »اًمنميٕم٦م» ذم أضمري ىم٤مل سمؾ» سمٕمدهؿ: وُمـ واًمت٤مسمٕملم

 ش. اًمّمالة إقم٤مدة قمٚمٞمف وضم٥م إظمػم: شمِمٝمده ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم
 - سمقضمقهب٤م ًم٘مقًمف اًمِمذوذ إمم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟم٥ًم ُمـ ىمقل يرد وذًمؽ

 .- وهمػمه يم٤مًمٓمح٤موي

 ُم٤م: واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمـ ذًمؽ ذم ورد ُم٤م وأصحش: »00/037» احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمٜمٌل قمغم يّمكم صمؿ اًمرضمؾ، يتِمٝمد: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ىمقي سمًٜمد احل٤ميمؿ أظمرضمف

 .ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٚمٛمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذيمر ُمًٕمقد اسمـ وم٢من ًمٚمِم٤مومٕمل: سمف حُيت٩م رء أىمقى وهذا

 .شؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ: »ىم٤مل وأنف اًمّمالة، ذم اًمتِمٝمد
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 قمغم اـمٚمع أنف قمغم دل اًمدقم٤مء: ىمٌؾ قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة إُمر ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم ومٚمام

 ُم٤م دومع ذم ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م متًؽ ُمـ طمج٦م واٟمدومٕم٧م واًمدقم٤مء، اًمتِمٝمد سملم زي٤مدة

 قمٚمٛمف اًمذي ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد وهذا: ىم٤مل قمٞم٤مض: ذيمر ُم٤م ُمثؾ اًمِم٤مومٕمل: إًمٞمف ذه٥م

 .قمٚمٞمف اًمّمالة ذيمر ومٞمف ًمٞمس :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمف
 ىمْمٞم٧م وم٘مد هذا: ىمٚم٧م إذا: ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م آظمر ذم إن: اخلٓم٤ميب ىمقل ويمذا

 .صالشمؽ

 أن قمغم ومتحٛمؾ صمٌقهت٤م: شم٘مدير وقمغم ُمدرضم٦م، اًمزي٤مدة هذه سم٠من قمٚمٞمف ُرد ًمٙمـ

 .اًمتِمٝمد شمٕمٚمٞمؿ سمٕمد وردت قمٚمٞمف اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م
 اًمًامء سملم ُمقىمقف اًمدقم٤مء: ُمقىمقوم٤مً  قمٛمر قمـ اًمؽمُمذي أظمرضمف سمام ذًمؽ ويت٘مقى

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ُيّمغم طمتك رء ُمٜمف َيِّمُؾ  ٓ وإرض:
. اًمرومع طمٙمؿ ًمف ومٞمٙمقن اًمرأي: ىمٌؾ ُمـ ي٘م٤مل ٓ هذا وُمثؾ: اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل

 .اٟمتٝمك

 .شقمروم٦م سمـ احلًـ ضمزء» ذم ُمرومقع ؿم٤مهد ًمف وورد
 شمٙمقن ٓ: ىم٤مل ضمٞمد سمًٜمد قمٛمر اسمـ قمـش وًمٞمٚم٦م يقم قمٛمؾ» ذم اعَمْٕمَٛمرّي  وأظمرج

 .قمكمَّ  وصالةٍ  وشمِمٝمد، سم٘مراءة، إٓ صالة

 يم٤ٌمر ُمـ وهق - اًمِمٕمٌل قمـ ىمقي سمًٜمدش اخلالومٞم٤مت» ذم اًمٌٞمٝم٘مل وأظمرج

 ىم٤مل صمؿ. صالشمف ومٚمُٞمِٕمدْ  اًمتِمٝمد: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمؾ مل ُمـ: ىم٤مل - اًمت٤مسمٕملم

ـُ  - اًمِم٤مومٕملَّ : يٕمٜمل - ًمف واؾمَتدل: »احل٤مومظ  سمـ وَمَْم٤مًم٦م سمحدي٨م شمٌٕمف وُمـ ظمزيٛم٦م اسم

 ش.هذا قُمٌٞمد

 .سمٚمٗمٔمف وم٢مٟمف ُمرومقع: ىمري٤ٌمً  اعمذيمقر ُمًٕمقد اسمـ ىمقل أن قمغم يدل مم٤م وهذا: »ىم٤مل
 يم٤من ًمق: وم٘م٤مل ًمٚمقضمقب: ومْم٤مًم٦م سمحدي٨م آؾمتدٓل ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ـمٕمـ وىمد

 .طمزم اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر ويمذاش. صالشمف اعمزء» أُمر يمام سم٤مإلقم٤مدة اعمّمكم ُُٕمر يمذًمؽ:
 سم٤مُٕمر اًمتٛمًؽ ويٙمٗمل ومراهمف، قمٜمد وىمع اًمقضمقب يٙمقن أن سم٤مطمتامل وُأضمٞم٥م
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 .شاًمقضمقب دقمقى ذم
 يم٤من هذا إنَّ ش: »237ش »اجلالء» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقُل  وأىمقى اجلقاب هذا ُمـ وظمػم

 ذم وَأَُمَره سم٤مإلقم٤مدة، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مُمره ومٚمؿ واضم٦ٌم: همػم أهن٤م ُمٕمت٘مداً  سمقضمقهب٤م، قم٤ممل همػم

 .وضمقهب٤م قمغم دًمٞمؾ اعمًت٘مٌؾ ذم سم٘مقهل٤م وم٠َمُْمُره. ي٘مقهل٤م أن اعمًت٘مٌؾ
 ي٠مُمر مل يمام وهذا اًمقضمقب، سمٕمدم اجل٤مهؾ يٕمذر أنف قمغم دًمٞمٌؾ  سم٤مإلقم٤مدةِ  أُمِره وشَمْركُ 

 ٓ أنف أظمؼم وىمد - اًمّمٚمقات ُمـ ُم٣م ُم٤م سم٢مقم٤مدة اًمّمالة ذمش اعمزء» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .سم٤مجلٝمؾ ًمف قمذراً  - اًمّمالة شمٚمؽ همػم حيًـ
 اًمقىم٧م ٕن: ىمٚمٜم٤م سم٤مجلٝمؾ؟ يٕمذره ومل اًمّمالة، شمٚمؽ يٕمٞمد أن أُمره ومٚمِؿَ : ىمٞمؾ وم٢من

 .هب٤م ي٠ميت أن قمٚمٞمف ومقضم٥م اًمّمالة: أريم٤من قمٚمؿ وىمد سم٤مق،

 ؟شاعمزء» أُمر يمام اًمّمالة، شمٚمؽ سم٢مقم٤مدة قمٚمٞمف اًمّمالة شم٤مرك أُمر ومٝمال: ىمٞمؾ وم٢من

 .اًمقضمقب ذم فم٤مهر حُمَْٙمؿٌ  ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص أُمُره: ىمٚمٜم٤م
 همػم ُمـ اإلقم٤مدة إمم سم٤مدر :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ إُمر ذًمؽ ؾمٛمع ح٤م اًمرضمؾ أن وحيتٛمؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مُمره أن
 .إقم٤مدهت٤م قمٚمٞمف دم٥م ٓ ٟمٗماًل: اًمّمالة شمٙمقن أن وحيتٛمؾ
 اعمِمتٌف هلذا - حمٙمؿ دًمٞمؾ وهق - إُمر ُمـ اًمٔم٤مهر يؽمك ومال ذًمؽ: همػم وحيتٛمؾ

 .شأقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. اعمحتٛمؾ
 وهمػمهش 2/71ش »ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم صم٧ٌم أنف اجلقاب هذا ىمقة قمغم يدًمؽ ومم٤م

ٞم٤مه واصُمٙمؾ: وم٘م٤مل اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ أنف: اًمًٚمٛمل احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ  ؿم٠منٙمؿ ُم٤م! أُمِّ

 .احلدي٨م.. .إزمَّ  شمٜمٔمرون
 إن: »سم٘مقًمف يًت٘مٌؾ ومٞمام اًمٙمالم ِتريؿ قمٚمٛمف وًمٙمـ سم٤مإلقم٤مدة، ملسو هيلع هللا ىلص ي٠مُمره ومٚمؿ

 وىمراءة واًمتٙمٌػم، اًمتًٌٞمح، هق إٟمام اًمٜم٤مس: يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه

 .شاًم٘مرآن
 صمؿ يمال،! ضم٤مئز؟ اًمّمالة ذم اًمٙمالم أن قمغم سم٤مإلقم٤مدة ًمف ملسو هيلع هللا ىلص أُمره قمدم أومٞمدل



ظمػم   560 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمدقم٤مء ذم اًمتِمٝمد ٕا

 ومٝمق احلدي٨م: هذا قمـ ىمقًمف ٟمحق ٟمح٤م ممـ وأُمث٤مًمف اًمؼم قمٌد اسمـ ضمقاب يٙمقن ومام يمال،

سمٜم٤م  .ومْم٤مًم٦م طمدي٨م قمـ ضمقا
 سمحٞم٨م اًمّمالة: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ريمٜمٞم٦م قمغم يدل ٓ احلدي٨م إن ٟمٕمؿ:

 ومتٜمٌف. شم٤مريمف ي٠مثؿ اًمذي وم٘مط اًمقضمقب قمغم يدل وإٟمام سمٓمالهُن٤م، شمريمٝم٤م ُمـ يٚمزم إٟمف

 .أقمٚمؿ واهلل. هلذا
 - 222» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اجلالء» يمت٤مب ومٚمػماضمع اًمٌح٨م: هذا ذم اًمتقؾمع أراد وُمـ

ئد ومٞمف ـمقيؾ، سمح٨م وم٢مٟمف :ش248  .يمت٤مب ذم دمده٤م ٓ ٟمٗمٞم٦ًم، ومقا
. اًمدقم٤مء ٓؾمتج٤مسم٦م ؾم٥ٌم اًمدقم٤مء: ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة أن احلدي٨م وذم

 .حمٛمد وآل حمٛمد قمغم ُيَّمغمَّ  طمتك حمجقب: دقم٤مء يمؾ: قمٜمف اهلل ريض قمكم ىم٤مل وىمد

 .شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه
 .-ش 01/061ش »اعمجٛمع» ذم يمام - صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 ،ش260 - 261ش »اجلالء» ُمـ ظم٤مص ومّمؾ ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أورده٤م آصم٤مر اًم٤ٌمب وذم

 .ىمري٤ٌمً  ُمًٕمقد اسمـ أثر ُمٜمٝم٤م شم٘مدم وىمد
 ([3/991) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

عاء قبؾ أربع مـ آشتعاذةِ  وجقب  الصحابة ذلؽ وتعؾقؿ الدُّ

 :075 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 قمذاب ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: »ومٞم٘مقل أرسمع ُمـ سم٤مهلل يًتٕمٞمذ أن[ جي٥م]و

 .شاًمدضم٤مل اعمًٞمح ومتٜم٦م ذ وُمـ واعمامت، اعمحٞم٤م ومتٜم٦م وُمـ اًم٘مؼم، قمذاب وُمـ ضمٝمٜمؿ،
 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ُمـ سم٤مهلل ومْٚمٞمًتٕمذش :[أظِمر] اًمتِمٝمد ُمـ أطمديمؿ ومرغ إذا: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ومتٜم٦م وُمـ اًم٘مؼم، قمذاب وُمـ ضمٝمٜمؿ، قمذاب ُمـ[ سمؽ أقمقذ إيِن مهللا: »ي٘مقل]أرسمع:
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 .[ شًمف سمدا سمام ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿش. ]اًمدضم٤مل اعمًٞمح[ ومتٜم٦م] ذ وُمـ واعمامت، اعمحٞم٤م
 .شمِمٝمده ذم سمف يدقمق يم٤من و
 .اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمّٚمٛمٝمؿ يمام قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م يٕمّٚمٛمف يم٤من و

 سم٤مًمتِمٝمد آؾمتٕم٤مذة هذه ُمنموقمٞم٦م شمٗمٞمد اًمزي٤مدة هذه[ش أظمر] اًمتِمٝمد: »ىمقًمف

 دىمٞمؼ اسمـ وشمٌٕمف ،ش3/270»ش اعمحغم» ذم طمزم ٓسمـ ظمالوم٤مً  إول: دون إظمػم

 إظمػم: اًمتِمٝمد ذم يدقمق يمام إول، اًمتِمٝمد ذم يدقمق أن اعمخت٤مر: »ىم٤مل طمٞم٨م اًمٕمٞمد:

 ... ش.أرسمع ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمتٕمقذ أطمديمؿ: شمِمٝمد إذا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ًمٕمٛمقم

 أيب قمـش اًمّمحٞمح» ذم سم٠منف وشمٕم٘م٥مش: »3/517ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ش.ومٚمٞمتٕمقذ إظمػم: اًمتِمٝمد ُمـ أطمديمؿ ومرغ إذا: »سمٚمٗمظ هريرة

 - إول اًمتِمٝمد: يٕمٜمل - ومٞمف يًتٕمٞمذ أجْم٤مً  يم٤من وٓش: »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 قمٛمقُم٤مت ُمـ ومٝمٛمف وم٢مٟمام ذًمؽ: اؾمتح٥م وُمـ. إًمخ... اًمٜم٤مر وقمذاب اًم٘مؼم قمذاب ُمـ

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل صمؿش. إظمػم سم٤مًمتِمٝمد وشم٘مٞمٞمده٤م ُمقوٕمٝم٤م، شمٌٞملم صح ىمد وإـمالىم٤مت

 سمٕمد آؾمتٕم٤مذة هذه شمٕمٞملم ومٞمف ومٝمذا: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 2/253ش »اًمٗمتح»

 أن ومٞمف اإلذن ورد وُم٤م إدقمٞم٦م، ُمـ همػمه قمغم ؾم٤مسم٘م٤مً  ومٞمٙمقن اًمتِمٝمد: ُمـ اًمٗمراغ

 .شاًمًالم وىمٌؾ آؾمتٕم٤مذة هذه سمٕمد يٙمقن ؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ يتخػم اعمّمكم

 ذم ٟمص -ش ًمف سمدا سمام ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿ» – احلدي٨م آظمر ذم اًمزي٤مدة وهذه: ىمٚم٧م

 .ذًمؽ
 اسمـ وُمٜمٝمؿ - اًمٔم٤مهر أهؾ سمٕمض سمف ىم٤مل وىمد اًمقضمقب، يٗمٞمد فم٤مهرهش ومٚمٞمًتٕمذ»

 قمدم قمغم اإلمج٤مع سمٕمْمٝمؿ وادقمكش: »2/256» احل٤مومظ ىم٤مل :-ش 3/270» طمزم

 قمغم يدل ُم٤م ـم٤موس قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمرزاق قمٌد أظمرج وم٘مد ٟمٔمر: وومٞمف. اًمقضمقب

: وم٘م٤مل اًمتِمٝمد؟ سمٕمد ىم٤مهل٤م هؾ: اسمٜمف ؾم٠مل أنف وذًمؽ آؾمتٕم٤مذة، هذه وضمقب يرى أنف

 .شاًمّمالة يٕمٞمد أن وم٠مُمره. ٓ
 ىم٤مل صمؿ. ـم٤موس قمـ سمالهم٤مً ش 2/94ش »صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ هذا روى وىمد: ىمٚم٧م
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 .أجْم٤مً  إول اًمتِمٝمد ذم سمقضمقهب٤م وم٘م٤مل طمزم: اسمـ وأومرط: »احل٤مومظ

 ًم٘مٚم٧م :شاًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ًمقٓ: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل

 .شسمقضمقهب٤م

 ضم٤مء اًمتخٞمػم أن سمدًمٞمؾ إرسمع: هذه ُمـ آؾمتٕم٤مذة يِمٛمؾ ٓ اًمتخٞمػم هذا: أىمقل

 .أقمٚمؿ واهلل. وضمقهب٤م وم٤محلؼ :- ؾمٌؼ يمام - إرسمع هذه ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد سمام ُم٘مٞمداً 
 ([3/998) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 وأكقاعف السالم، قبؾ الدعاء

 :076 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 مل وم٢من ـمٞم٥م، يمثػم وهق واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم صم٧ٌم مم٤م ًمف سمدا سمام ًمٜمٗمًف يدقمق صمؿ

 .دٟمٞم٤مه أو ديٜمف ذم يٜمٗمٕمف مم٤م ًمف شمٞمن سمام دقم٤م ُمٜمف، رء قمٜمده يٙمـ
 هبذا، شم٤مرة ُمتٜمققم٦م: سم٠مدقمٞم٦م صالشمف ذم يدقمق ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ..هل وه٤مك ،شؿم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م يتخػم أن اعمّمكم أُمر و»  أظمرى، أدقمٞم٦م وأىمرَّ  هبذا، وشم٤مرة
 وهل اًمّمالة، ُمـ إدقمٞم٦م هذه حمؾ شمٕمٞملم ي٠مت ملش صالشمف ذم يدقمق: »ىمقًمف

 ومٞمٝمام سم٤مًمدقم٤مء إُمر ورد وىمد واًمتِمٝمد، يم٤مًمًجقد، ًمٚمدقم٤مء: ص٤مًمح ُمقوع يمؾ شمِمٛمؾ

 ش. 2/253ش »اًم٤ٌمري ومتح» واٟمٔمر. - ؾمٌؼ يمام -
 اًمتِمٝمد؟ سمٕمد أدقمق سمامذا: ٕمحد ىمٚم٧م: »إثرم ىم٤ملش ؿم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م يتخػم: »ىمقًمف

 .اخلؼم ذم ضم٤مء يمام: ىم٤مل

: ىم٤مل ؟شؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمٞمتخػم صمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل أوًمٞمس: ًمف ىمٚم٧م

 .اخلؼم ذم ضم٤مء مم٤م يتخػم
 .اخلؼم ذم ُم٤م: وم٘م٤مل ومٕم٤مودشمف،

 واؾمتحًٜمف: ،ش69/208/0ش »جمٛمقع» -ٟم٘مٚم٧م ظمٓمف وُمـ- شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ٟم٘مٚمف
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 آظمر إممش. اًمدقم٤مء جلٜمس ًمٞمس اهلل حيٌف اًمذي ًمٚمدقم٤مءش اًمدقم٤مء» ذم اًمالم وم٢من: »ىم٤مل

 سمف وردت ُم٤م وهق اعمًٜمقن، اعمنموع سم٤مًمدقم٤مء إٓ: ي٘م٤مل أن وم٤مٕضمقد: »ىم٤مل صمؿ. يمالُمف

 .شٟم٤مومٕم٤مً  يم٤من وُم٤م إظم٤ٌمر،

 اًمٕمٚمؿ قمغم يتقىمػ اًمدقم٤مء ُمـ ٟم٤مومٕم٤مً  يم٤من ُم٤م ُمٕمروم٦م ًمٙمـ ىم٤مل: يمام وهق: ىمٚم٧م

 يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ اًمقارد: اًمدقم٤مء قمٜمد اًمقىمقف وم٤مٕومم سمف: ي٘مقم ُمـ ىمؾَّ  وهذا اًمّمحٞمح،

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمٓم٤مًم٥م ُمـ اًمداقمل يريده ُم٤م ومٞمف

 ([3/0112) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة يف ادلثقرة الدعاء صقغ مـ

 اًمدضم٤مل، اعمًٞمح ومتٜم٦م ُمـ سمؽ وأقمقذ اًم٘مؼم، قمذاب ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا»

 .شواعمٖمرم  اح٠مثؿ ُمـ سمؽ أقمقذ إين! مهللا. واعمامت اعمحٞم٤م ومتٜم٦م ُمـ سمؽ وأقمقذ
 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دقم٤مء: »اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤ملش: سمؽ أقمقذ إين: »ىمقًمف

 اهلل ظمقف ًمٞمٚمتزم ومٕمٚمف إٟمام وقُمِّمَؿ: ُمٜمٝم٤م قُمْقذِمَ  ىمد اًمتل إُمقر هذه ُمـ واؾمتٕم٤مذشمف

 واعمٝمؿ اًمدقم٤مء، صٗم٦م هلؿ وًمٞمٌلم أُمتف، سمف وًمت٘متدي إًمٞمف، وآومت٘م٤مر وإقمٔم٤مُمف، شمٕم٤ممم،

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم يمذاش. أقمٚمؿ واهلل. ُمٜمف

 وأيمثر اًمًٜم٦م، أهؾ ُمذه٥م وهق. وومتٜمتف اًم٘مؼم قمذاب إصم٤ٌمت ومٞمفش اًم٘مؼم قمذاب»

 .اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض يم٤مخلقارج، ٟمٗم٤مه: عمـ ظمالوم٤مً  اعمٕمتزًم٦م:
 ىم٤مل: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ذًمؽ صم٧ٌم سمؾ قمٚمٞمٝمؿ: شَمُردّ  يمثػم وأُمث٤مًمف احلدي٨م وهذا

ُقنَ  إِذِ  شَمَرى َوًَمقْ : ▬شمٕم٤ممم
ِ
 َأظْمِرضُمقا  َأجِْدُّيِؿْ  سَم٤مؾِمُٓمقا  َواعَممئَِٙم٦مُ  اعَمْقِت  هَمَٛمَراِت  ذِم  اًمٔم٤َّمعم

ُٙمؿُ  ًَ   قَمغَم  شَمُ٘مقًُمقنَ  يُمٜمُتؿْ  سماَِم  اهلُقنِ  قَمَذاَب  دُمَْزْونَ  اًمٞمَْقمَ  َأنُٗم
ِ
ـْ  َويُمٜمتُؿْ  احلَؼِّ  هَمػْمَ  اّللَّ  آَي٤مشمِفِ  قَم

ونَ  تَْٙمؼِمُ ًْ  ش. 93: 6♂ »شَم

ا قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُيْٕمَرُوقنَ  اًمٜم٤َّمرُ . اًمَٕمَذاِب  ؾُمقءُ  ومِْرقَمْقنَ  سمِآلِ  َوطَم٤مَق ▬: شمٕم٤ممم وىم٤مل  هُمُدوًّ

٤مقَم٦مُ  شَمُ٘مقمُ  َوَيْقمَ  َوقَمِِمٞم٤ًّم ًَّ  ش. 46: 41♂ »اًمَٕمَذاِب  َأؿَمدَّ  ومِْرقَمْقنَ  آَل  َأْدظِمُٚمقا  اًم
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 وذح وومنمه٤م، ،ش086 - 3/081ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أيتلم قمغم شمٙمٚمؿ وىمد

 اسمـ احل٤مومظ اؾمت٘مّم٤مئٝم٤م ذم وأـم٤مل اًم٤ٌمب، هذا ذم اًمٌخ٤مري ذيمره٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 ش. 538 - 2/530ش »شمٗمًػمه» ذم ومراضمٕمٝم٤م يمثػم:

 .وآظمت٤ٌمر آُمتح٤منش: اًمٗمتٜم٦م: »اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤ملش اعمًٞمح ومتٜم٦م»

 .شاًمٗمتح» ذم يمذا. يٙمره ُم٤م ًمٙمِمػ اًمٕمرف ذم واؾمتٕمامهل٤م: قمٞم٤مض ىم٤مل
 هل سمؾ ضمدًا: يمثػمة اًمزُم٤من آظمر ذم اًمدضم٤مل ظمروج ذم إطم٤مدي٨م أن واقمٚمؿ

 ٕن شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م: سمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م: شم٠مويؾ وٓ يمال، إٟمٙم٤مره٤م، قم٤مىمؾ عمٓمٚمع يٛمٙمـ ٓ ُمتقاشمرة،

 .سمٛمجٞمئف شم٘مٓمع إطم٤مدي٨م هذه جمٛمقع
ٌََّٝمف ىَمَٓمٌط، ؿم٤مب رضمؾ وإٟمف  اًمٕملم أقمقر وإٟمف ىَمَٓمـ، سمـ اًمُٕمّزى سمٕمٌد ملسو هيلع هللا ىلص ؿَم

 سملم خيرج وهق يم٤مشم٥م، وهمػم يم٤مشم٥م ُم١مُمـ: يمؾ ي٘مرؤهش يم٤مومر: »قمٞمٜمٞمف سملم ُمٙمتقب

ٌَُٕمفُ  واًمٕمراق، اًمِم٤مم ٌُْثف اًمٓمٞم٤مًم٦ًم، قمٚمٞمٝمؿ أخٗم٤ًم، ؾمٌٕمقن أصٗمٝم٤من ُّيقد ُمـ شَم  ذم ًَم

 يم٠مج٤مُمٜم٤م، أج٤مُمف وؾم٤مئر يمجٛمٕم٦م، ويقم يمِمٝمر، ويقم يمًٜم٦م، يقم يقُم٤ًم: أرسمٕمقن إرض

 ُمٙم٦م إٓ ؾمٞمٓم١مه، إٓ سمٚمد ُمـ وًمٞمس اًمريح، اؾمتدسمرشمف يم٤مًمٖمٞم٨م إرض ذم هقمتف

 وذًمؽ واًمٜم٤مر، اجلٜم٦م ُمثؾ وُمٕمف جيلء ومتٜم٧ٌم، وإرض ومتٛمٓمر، اًمًامء ي٠مُمر واعمديٜم٦م،

 ومال ًمٞمذسمحف، ي٠مظمذه صمؿ حيٞمٞمف، صمؿ سم٤معمٜمِم٤مر، ومٞمٜمنمه  رضمالً  وي٠مظمذ اًمٕملم، َرْأِي  ذم

 إمم ىمذومف أنام اًمٜم٤مس ومٞمح٥ًم سمف: ومٞم٘مذف ورضمٚمٞمف سمٞمديف ومٞم٠مظمذ ؾمٌٞماًل: إًمٞمف يًتٓمٞمع

 .اجلٜم٦م ذم أخ٘مل وإٟمام اًمٜم٤مر،
 دُمِمؼ: ذىمل اًمٌٞمْم٤مء اعمٜم٤مرة قمٜمد ومٞمٜمزل ُمريؿ، اسمـ اعمًٞمح شمٕم٤ممم اهلل يٌٕم٨م صمؿ

 .ومٞم٘متٚمف :شًُمد   سم٤مب» سمـ يدريمف طمتك اًمدضم٤مل ومٞمٓمٚم٥م
 ُمـ وهل ،شُمًٚمؿ» وش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم صم٤مسمت٦م صحٞمح٦م إظم٤ٌمر هذه يمؾ

 ومِٞمفِ  َرْي٥َم  َٓ  اًمِٙمَت٤مُب  َذًمَِؽ . امل: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام هب٤م: اإليامن جي٥م اًمتل اًمٖمٞمٌٞم٦م إُمقر

ْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  ُهًدى ـَ . ًمِّ ِذي  ♂. سم٤ِمًمَٖمٞم٥ِْم  ُي١ْمُِمٜمُقنَ  اًمَّ
 سم٠من - اًمٜمٌقة ادقمك يم٤من اًمذي اًم٘م٤مدي٤مين أمحد همالم ومٕمؾ يمام - شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م سمؾ شم٠مويٚمٝم٤م، وأُم٤م
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ون أو اًم٤ٌمـمٚم٦م، اعمًٞمحٞم٦م اًمدي٤مٟم٦م: سم٤مًمدضم٤مل اعمراد : وُمٜمٝم٤م يمتٌف، ُمـ يمثػم ذم يمام - هب٤م اعمٌنمِّ

 .سمٞم٤من إمم حيت٤مج ٓ اًمٌٓمالن، واوح ومذًمؽ :-ش 31 - 27 صش »اعمًٞمح إقمج٤مز»
 ذم اًمرضمٞمؿ سم٤مًمِمٞمٓم٤من اعمراد أن زقمٛمف: اعمخٌقل اًم٘م٤مدي٤مين هذا إقمج٤مز وُمـ

 هذا يٗمٝمؿ وٓش: »29» ىم٤مل :- اعمذيمقرة اًمدي٤مٟم٦م: يٕمٜمل - اًمدضم٤مل هذا هق آؾمتٕم٤مذة

 أن يٕمٚمؿ يمتٌف: قمغم وىمػ وُمـ إقمج٤مز ُمـ سمف وم٠ميْمؼِمْ ش  اًمقىم٤مدة اًم٘مرحي٦م ذو إٓ اًمرُمزَ 

 إمم شمًتٜمد ٓ اًمتل اًمٖم٤مًمٞم٦م، اًمّمقومٞم٦م اًمرُمزي٦م اًمٓمري٘م٦م هذه قمغم ضمٚمف أو يمٚمف شمٗمًػمه

 شمٗمًػمه أثٜم٤مء ذم وهق  اًمِمٞمٓم٤مين اًمقطمل أو اهلقى هل وإٟمام ذقمٞم٦م، أو ًمٖمقي٦م ىم٤مقمدة

 أت٤ٌمقمف وقمٜمد قمٜمده اجلـ وإٟمام وؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ، اجلـ وضمقد إٟمٙم٤مر إمم يِمػم ًمالؾمتٕم٤مذة

 سمٞمٜمل ضمرى ىمد ويم٤من أت٤ٌمقمف، سمٕمض سمذًمؽ زم سح يمام اًمٜم٤مس: زقمامء هؿ اًمْم٤مًملم

 أن ٟمتٞمجتٝم٤م يم٤من اًمٕمنم، شمٌٚمغ ضمٚم٤ًمت ذم اعمقوع هذا ذم ؿمٗمٝمٞم٦م ُمٜم٤مفمرة وسمٞمٜمف

 .ُمدطمقراً  ُمذُمقُم٤مً  ُمٜمٝم٤م اٟمًح٥م
 هلؿ، مجٕم٦م يقم يمؾ اضمتامقم٤مت قم٘مد صدد ذمش 66 ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن» أن وٟمحـ

 اًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمٜم٤مفمرة ذوط ًمقوع وذًمؽ ُمٜمػم: أمحد ٟمقر اهلٜمدي ُمٌنمهؿ وسمحْمقر

 ُمـ أيمثر ُم٣م ىمد وه٤م اًمِمٗمٝمٞم٦م، اعمٜم٤مفمرة ُمـ سم٤مشم٤مً  اُمتٜم٤مقم٤مً  اُمتٜمٕمقا  أن سمٕمد وسمٞمٜمٝمؿ، سمٞمٜمٜم٤م

 ذم هلؿ يمتٌٜم٤مه اًمذي إول اًم١ًمال قمـ اجلقاب ذم يراوهمقن وهؿ ضمٚم٤ًمت، أرسمع

ِي   ُمًتٕمدون أنتؿ هؾ: وظمالصتف سم٢مُمْم٤مءاهتؿ: -وىّمٕمٜم٤مه يمام- ووىّمٕمقه اًمٗمري٘ملم، َدوْمؽَمَ

 حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م سمٕمد ُمنمقملم همػم يمثػميـ أنٌٞم٤مء جملء ضمقاز اقمت٘م٤مديمؿ ذم ُمٕمٜم٤م ًمٚمٌح٨م

 اجلقاب سم٤مٟمتٔم٤مر وٟمحـ اًمٕم٘مٞمدة، هذه ذم اًمٌح٨م قمـ آُمتٜم٤مع أضمقسمتٝمؿ وفم٤مهر ؟ملسو هيلع هللا ىلص

 .اعمًتٕم٤من واهلل! قمٚمٞمف أطمّمؾ ُأراين وُم٤م ُمٜمٝمؿ، اًم٘م٤مـمع
 ًمٚمٛمّمدر ووٕم٤مً  ٟمٗمًف: اإلصمؿ هق أو اإلٟم٤ًمن، سمف ي٠مثؿ اًمذي إُمر هقش »اح٠مثؿ»

يـ: سمف ويريدش: اعمٖمرم» ويمذًمؽ آؾمؿ، ُمقوع  ىم٤مًم٧م: احلدي٨م مت٤مم سمدًمٞمؾ اًمدَّ

 اًمرضمؾ إن: »وم٘م٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م اعمٖمرم ُمـ شمًتٕمٞمذ ُم٤م أيمثر ُم٤م: ىم٤مئؾ ًمف وم٘م٤مل: قم٤مئِم٦م

ث همرم: إذا  .شوم٠مظمٚمػ ووقمد ومٙمذب، طمدَّ
 ([3/0113) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 لؾدعاء ثاكقة صقغة

 .[ شسمٕمد] أقمٛمؾ مل ُم٤م ذ وُمـ قمٛمٚم٧م، ُم٤م ذ ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا»

 احلًٜم٤مت، ُمـ شمريم٧م وُم٤م اًمًٞمئ٤مت، ُمـ ومٕمٚم٧م ُم٤م ذ ُمـ: أيش قمٛمٚم٧م ُم٤م ذ»

 .ؾمٜمدي. أوًٓ  يمًٌل سمف يتٕمٚمؼ ُم٤م يمؾ ذ ُمـ أو
 ([3/0117) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾدعاء ثالثة صقغة

 .شيًػماً  طم٤ًمسم٤مً  طم٤مؾمٌٜمل مهللا»

 ([3/0117) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾدعاء رابعة صقغة

 زم، ظمػماً  احلٞم٤مةَ  قَمٚمْٛم٧َم  ُم٤م َأطْمٞمٜمل اخلَْٚمؼ: قمغم وىمدرشمَؽ  اًمٖمٞم٥َم، سمِٕمٚمٛمَؽ  مهللا» -

 واًمِمٝم٤مدة، اًمٖمٞم٥م ذم ظمِمٞمَتَؽ  وأؾَم٠مخؽ مهللا. زم ظمػماً  اًمقوم٤مة يم٤مٟم٧م إذا وشمقومَّٜمل

 وأؾم٠مخؽ واًمرى، اًمٖمْم٥م ذم[ اًمٕمدل] وش احلٙمؿ: رواي٦م وذم» احلؼ يمٚمٛم٦م وأؾم٠مخؽ

 ٓ[ و شمٜمٗمد ٓ] قملم ىمّرة وأؾم٠مخؽ  َيٌِٞمد، ٓ ٟمٕمٞمامً  وأؾم٠مخؽ واًمٖمٜمك، اًمٗم٘مر ذم اًم٘مّمد

 ًمذة وأؾم٠مخؽ اعمقت، سمٕمد اًمٕمٞمش سمرد وأؾم٠مخؽ اًم٘مْم٤مء، سمٕمد اًمرى وأؾم٠مخؽ شمٜم٘مٓمع،

ء همػم ذم ًم٘م٤مئؽ: إمم اًمِمقق[ أؾم٠مخؽ] و وضمٝمؽ، إمم اًمٜمٔمر ا ة، رَضَّ  ومتٜم٦م وٓ ُُمِيَّ

 .شُمٝمتديـ هداة واضمٕمٚمٜم٤م اإليامن، سمزيٜم٦م َزيِّٜم٤م مهللا. ُُمْمٚم٦م
 ([3/0118) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 لؾدعاء خامسة صقغة

 ٟمٗمز فمٚمٛم٧م إين مهللا: »ي٘مقل أن قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م ملسو هيلع هللا ىلص وقَمّٚمؿَ 

 إٟمؽ وارمحٜمل: قمٜمدك، ُمـ ُمٖمٗمرة زم وم٤مهمٗمر أن٧م: إٓ اًمذٟمقب يٖمٗمر وٓ يمثػماً، فمٚمامً 

 .شاًمرطمٞمؿ اًمٖمٗمقر أن٧م
 ([3/0101) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾدعاء شادشة صقغة

 قم٤مضمٚمفِ ] يمٚمف: اخلػم ُمـ أؾم٠مُخؽ إين مهللا: »شم٘مقل أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وأُمر

 ُم٤م :[وآضمٚمفِ  قم٤مضمٚمف] يمٚمف: اًمنمِّ  ُمـ سمؽ وأقمقذُ . أقمٚمؿ مل وُم٤م ُمٜمف قمٚمٛم٧ُم  ُم٤م :[وآضمٚمفِ 

ب وُم٤م اجلٜم٦َم،ش أؾم٠َمخؽ إين مهللا: رواي٦م وذم» وأؾم٠مخؽ. أقمٚمؿ مل وُم٤م ُمٜمف قمٚمٛم٧ُم   ىمرَّ

ب وُم٤م اًمٜم٤مر، ُمـ سمؽ وأقمقذ قمٛمٍؾ، أو ىمقلٍ  ُمـ إًمٞمٝم٤م  .قمٛمؾ أو ىمقل ُمـ إًمٞمٝم٤م ىمرَّ

 قمٌدك ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم[ اًمـ] ُمـش أؾم٠مخؽ إين! مهللا: رواي٦م وذم» وأؾم٠مخؽ

 حمٛمد] ورؾمقًمؽ قمٌدك ُمٜمف اؾمتٕم٤مذك ُم٤م ذ ُمـ سمؽ وأقمقذ ،[ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد] ورؾمقًمؽ

 .ش رؿمداً [ زم] قم٤مىمٌتف دمٕمؾ أن أُمر ُمـ زم ىمْمٞم٧م ُم٤م[ وأؾم٠مخؽ[. ]ملسو هيلع هللا ىلص

 ([3/0102) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لؾدعاء شابعة صقغة

 .ش اًمّمالة؟ ذم شم٘مقل ُم٤م: »ًمرضمؾ ىم٤مل و
ـُ  ُم٤م واهلل أُم٤م اًمٜم٤مر، ُمـ سمف وأقمقذ اجلٜم٦م، اهلل أؾم٠مل صمؿ أتِمٝمد،: ىم٤مل ًِ  ُأطْم

 .شُٟمَدْٟمِدنُ  طمقهل٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل. ُمٕم٤مذ َدْٟمَدَٟم٦مَ  وٓ َدْٟمَدَٟمَتَؽ،

 اخلٗمٞم٦م، ُم٠ًمختؽ: أي. ومًٌٙمقهن٤م إومم: اًمٜمقن ؾمقى ُم٤م سمٗمتح٤مت،ش َدْٟمَدَٟمَتَؽ »
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 .اخلٗمل يمالُمؽ: أو
ش طمقهل٤م» ووٛمػم. يٗمٝمؿ وٓ ٟمٖمٛمتف شمًٛمع سمٙمالم اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ أنش: اًمدٟمدٟم٦م» و

 .يمالُمؽ ُمـ ىمري٥م يمالُمٜم٤م: أي ًمٚمٛم٘م٤مًم٦م:

 ([3/0104) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الثامـة الصقغة

ش سم٤مهلل: رواي٦م وذم» اهلل ي٤م أؾم٠مخؽ إين مهللا: »شمِمٝمده ذم ي٘مقل رضمالً  وؾمٛمع

 زم شمٖمٗمر أن أطمد يُمُٗمقاً  ًمف يٙمـ ومل يقًمد، ومل يٚمد مل اًمذي اًمّمٛمد: إطمد[ اًمقاطمد]

 .شًمف همٗمر ىمد ًمف، همٗمر ىمد ًمف، همٗمر ىمد: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤ملش. اًمرطمٞمؿ اًمٖمٗمقر أن٧م إٟمؽ ذٟمقيب:

 ([3/0105) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 تاشعة صقغة

 أن٧م: إٓ إل ٓ احلٛمد، ًمؽ سم٠من أؾم٠مخؽ إين مهللا: »شمِمٝمده ذم ي٘مقل آظمر وؾمٛمع

 اجلالل ذا ي٤م وإرض اًمًاموات سمديعَ [ ي٤م] ،[اعمٜم٤من] ،[ًمؽ ذيؽ ٓ وطمدك]

 [ ش. اًمٜم٤مر ُمـ سمؽ وأقمقذ اجلٜم٦م،[ ]أؾم٠مخؽ إين] 4 ىمٞمقم ي٤م طمل ي٤م واإليمرام

 .شدقم٤م؟ سمام شمدرون: »ٕصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل]
 . أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل: ىم٤مًمقا 

 ،شإقمٔمؿ: رواي٦م وذم» اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾمٛمف اهلل دقم٤م ًم٘مد سمٞمده ٟمٗمز واًمذي: »ىم٤مل

 .شأقمٓمك سمف: ؾمئؾ وإذا أضم٤مب، سمف: دقمل إذا اًمذي
 ؾمئؾ إذا أهنؿ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قم٤مدة ضمرتش: شمٜمٌٞمفش »أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل» :ىمقًمف

 أضم٤مب ٓ: أم ُمٕمرومتف قم٤مدة اًمٌنم سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م يم٤من ؾمقاء سمف، ًمف قمٚمؿ ٓ قمام أطمدهؿ

 .أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل: سم٘مقًمف
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 يمام - احلٞم٤مة ىمٞمد ذم وهق اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ يم٤من ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف سم٤مًمنمع: ضمٝمؾ وهذا

ؾْمتَْٙمَثْرُت  اًمَٖمٞم٥َْم  َأقْمَٚمؿُ  يُمٜم٧ُم  َوًَمقْ : ▬اًم٘مرآن ذم قمٜمف ذًمؽ شمٕم٤ممم اهلل طمٙمك ـَ  َٓ  اخلػَْمِ  ُِم

ٜمَِل  َوَُم٤م ًَّ قءُ  َُم ًُّ ! إقمغم؟ اًمرومٞمؼ إمم اٟمت٘مؾ أن سمٕمد ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص يٕمٚمؿ ومٙمٞمػ :-♂ اًم

 .أقمٚمؿ اهلل: ىمقًمف قمغم اجلقاب ذم ي٘متٍم أن اًمٞمقم وم٤مًمّمقاب
. أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل: سم٘مقهلؿ ملسو هيلع هللا ىلص جيٞمٌقٟمف قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م يم٤من وإٟمام

ٌََّئُٝمؿ وإٓ: ذًمؽ، قمٚمؿ وقمٜمده إٓ ؾم٠مخٝمؿ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف ًمٕمٚمٛمٝمؿ  .سمف ًمُٞمٜمَ

 . اًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ هلذا، ومتٜمٌف

 اهلل سم٠مؾمامء شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمتقؾمؾ ُمنموقمٞم٦م ومٞمفش اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾمٛمف اهلل دقم٤م: »ىمقًمف

 : ▬ىمقًمف ذم سمف شمٕم٤ممم اهلل أُمر ُم٤م وهق وصٗم٤مشمف، احلًٜمك شمٕم٤ممم
ِ
َّ
ِ
ٜمَك إؾَْماَمءُ  َوّلل ًْ  احلُ

 هلذا ذًمؽ: قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ وىمد. إقمٔمؿ آؾمؿ ؾمٞمام وٓ [08: إقمراف]♂ هِب٤َم وَم٤مْدقُمقهُ 

 .ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م احلدي٨م
 شمٙم٤مد ٓ - اخل٤مص٦م ُمـ يمثػم وومٞمٝمؿ - اًمٞمقم اًمٜم٤مس شمرى أن ًمف ي١مؾمػ مم٤م وإن

 يتقؾمٚمقن ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم إهنؿ سمؾ شمٕم٤ممم: اهلل سم٠مؾمامء يتقؾمؾ ُمٜمٝمؿ أطمداً  شمًٛمع

 أؾم٠مخؽ: يم٘مقهلؿ إئٛم٦م: ُمـ اًم٤ًمًمٗملم قمـ يٕمرف ومل ؾمٜم٦م، وٓ يمت٤مب سمف ي٠مت مل سمام

 هذا قمٛمٚمٝمؿ قمغم أوئلؽ حيت٩م وىمد ومالن، طمرُم٦م أو ومالن، ضم٤مه أو ومالن، سمحؼ

 اعمت٠مظمريـ، سمٕمض ومٞمف شمٙمٚمؿ وإن إقمٛمك، يمحدي٨م - صحٞمح سمٕمْمٝم٤م سم٠مطم٤مدي٨م

 اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء ذًمؽ سملم يمام - زقمٛمقه ُم٤م قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف ،- ىمٚمٜم٤مه ُم٤م وم٤مًمّمقاب

 ح٤م: »يمحدي٨م اعمقوققم٤مت: ُمـ يمثػم وومٞمٝم٤م يّمح، ٓ وٕمٞمػ أظمر واًمٌٕمض ،-

ش. زم همٗمرت إٓ حمٛمد سمحؼ أؾم٠مخؽ: »ىم٤مل وومٞمف ،. ..شواًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف آدم أذٟم٥م

ش  اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م» و] ،ش2/048ش »اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م يمام

 ش [. 25 رىمؿ»

 ديٜمف ذم اًمٌّمػم اعمًٚمؿ ٟمٔمر أخٗم٧م أن أردت وإٟمام أن، ذًمؽ ذم اًمتقؾمع أريد وٓ

 ؾمٞمد قمـ اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح قمـ اًمٜم٤مس سف ُمـ اًمديـ ذم اإلطمداث يٗمٕمٚمف ُم٤م إمم

 إٓ سمدقم٦م ُأطمدصم٧م ُم٤م: قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ىمقل ُمّمداق وذًمؽ اعمرؾمٚملم،
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 .ؾمٜم٦م وُأُمٞمت٧م
 خم٤مًمٗم٦م ٕطمدهؿ جيٞمزون ٓ اعمت٠مظمريـ قمٚمامئٜم٤م أيمثر أن ُمٜمف يتٕمج٥م مم٤م وإن

 اعمذه٥م خي٤مًمٗمقن هؿ صمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ سيح دًمٞمؾ ُمٕمف يم٤من وًمق اعمذه٥م،

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ سيح دًمٞمؾ أي سمدون اعمٌتدع اًمتقؾمؾ ًمذًمؽ سمتجقيزهؿ

 أيب قمـ سحي٦م ٟمّمقص ضم٤مءت ىمد ٕنف اعمذه٥م: خي٤مًمٗمقن إهنؿ: أىمقل اًمّمحٞمح٦م،

: قمٜمف اهلل ريض طمٜمٞمٗم٦م أبق وم٘م٤مل أضم٤مزوا: مم٤م اعمٜمع ذم وأصح٤مسمف شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م

: ي٘مقل أن وأيمره: »وزاد يقؾمػ، أبق ىم٤مل ويمذاش. سمف إٓ شمٕم٤ممم اهلل ي٠ًمل أن أيمره»

 .اعمٕمٜمك هبذا ُمٚمٞمئ٦م اعمتقن ويمت٥مش. ورؾمٚمؽ أنٌٞم٤مئؽ سمحؼ أو ومالن، سمحؼ
 .- قمٚمامئٜم٤م قمٜمد ُمٕمروف هق يمام - ًمٚمتحريؿ ومٝمل أـمٚم٘م٧م: إذا واًمٙمراه٦م

 ومال اخل٤مًمؼ: قمغم ًمٚمخٚمؼ طمؼ ٓ ٕنف دمقز: ٓ سمخٚم٘مف اعم٠ًمخ٦م: »اًمُ٘مُدوري وىم٤مل

 اًمٞمقم احلٜمٗمٞم٦م إمم اعمٜمتًٌلم سم٤مل ومام قمٚمامئٜم٤م، سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ اعم٤ًمًم٦م وم٢مذنش. ووم٤مىم٤مً  دمقز

 واًمًٜم٦م، ًمٚمٙمت٤مب اعمقاومؼ اًمّمحٞمح: اعمذه٥م هذا ذه٥م َُمـ إًم٘م٤مب سمِمتك يٜمٌزون

ْ  َوَُمـ: ▬اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وصدق! قمٜمٝمؿ؟ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وقمٛمؾ
ُ  جَيَْٕمؾِ  ملَّ  اّللَّ

 ♂ . ٟمُّقرٍ  ُِمـ ًَمفُ  وَماَم  ُٟمقًرا ًَمفُ 
 ([3/0107) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 عارشة صقغة

 وُم٤م ىَمّدُْم٧ُم، ُم٤م زم اهمٗمر مهللا» -: واًمتًٚمٞمؿ اًمتِمٝمد سملم ي٘مقل ُم٤م آظمر ُمـ ويم٤من

ْرُت، وُم٤م َأظّمْرُت، وْم٧ُم، وُم٤م َأقْمَٚمٜم٧ُْم، وُم٤م َأْهَ ُم، أن٧م ُمٜمل، سمف أقمٚمؿُ  أن٧َم  وُم٤م َأْهَ  اعم٘مدِّ

ُر، وأن٧م  .شأن٧م إٓ إل ٓ اعم١مظمِّ
 ([3/0120) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 الصالٗ مً التطلٔه
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 الصالة  مـ التسؾقؿ صقر تؾخقص

 .إجٛمـ ظمده سمٞم٤مض يرى طمتك ريمـ، وهق يٛمٞمٜمف، قمـ يًٚمؿ صمؿ

 اإلُم٤مم ويرومع - اجلٜم٤مزة صالة ذم وًمق إجن، ظمده سمٞم٤مض يرى طمتك ي٤ًمره وقمـ

 .اجلٜم٤مزة صالة ذم إٓ سم٤مًمًالم صقشمف

 : وضمقه قمغم وهق

 ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم. يٛمٞمٜمف قمـ وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: إول

 .ي٤ًمره قمـ اهلل،

 .وسمريم٤مشمف ىمقًمف دون ُمثٚمف،: الثاين

 .ي٤ًمره قمـ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم. يٛمٞمٜمف قمـ اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: الثالث

 .ىمٚمٞمال يٛمٞمٜمف إمم سمف يٛمٞمؾ وضمٝمف، شمٚم٘م٤مء واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ: الرابع

 [.081-077 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 الصالة مـ التسؾقؿ صقغ

 [:اإلمام قال]

 : وضمقه قمغم اًمّمالة ُمـ اخلروج ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف يم٤من ًم٘مد 

 . اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر: إول

 اًمًالم: ي٤ًمره وقمـ اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: يٛمٞمٜمف قمـ ي٘مقل أن: الثاين

 . قمٚمٞمٙمؿ

 ش. اهلل ورمح٦م: »أجْم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم يزيد أنف إٓ ىمٌٚمف اًمذي ُمثؾ: الثالث

 ش.وسمريم٤مشمف» إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم يزيد أنف إٓ ىمٌٚمف، اًمذي ُمثؾ: الرابع



 576   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم خمرضمٞمٝم٤م ذيمرت وىمد إطم٤مدي٨م، ذم صم٧ٌم ذًمؽ ويمؾ

 .راضمٕمف ؿم٤مء ومٛمـش ملسو هيلع هللا ىلص

 (.629/ 0/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلفتني يف اهلل ورمحة عؾقؽؿ بالسالم التسؾقؿ

 سمٞم٤مض ُيرى طمتك] ،شاهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ

 ظمده سمٞم٤مض ُيرى طمتك] ،شاهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ي٤ًمره وقمـ ،[إجٛمـ ظمده

 .[ شإجن
 ([3/0123) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 إوىل التسؾقؿة يف وبركاتف زيادة

 .شوسمريم٤مشمف: »إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم يزيد أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 ُمـ ٟمًختٜم٤م ذم وىمع ُم٤م قمغم سمٜم٤مء إومم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م اًمزي٤مدة هذه ىمٞمدت وإٟمام

ى ،شاًمًٜمـ»  مل وم٢مهن٤م اعمت٘مدُم٦م: ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًمٓمٞم٤مًمز سمرواي٦م قمٜمدي ذًمؽ وشم٘مقَّ

 ومٜمحـ وإٓ: اًمٙمت٤مب، ذم وذيمرٟم٤مه٤م هب٤م، ىمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م: صمٌت٧م وم٢من اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم شمذيمر

 .(0)اًمث٤مسم٧م اًمقارد قمٜمد واىمٗمقن
 أنف يمٚمٝم٤م ؿم١موٟمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف سمدراؾم٦م ُيٕمٜمك ُمـ قمٜمد اعمٕمروف سم٠من هذا ويت٠مجد

 ُمث٤مل وأىمرب واًمٕمٜم٤مي٦م، اًمتنميػ ُمـ سمٛمزيد اًمٞمٛمٜمك واجلٝم٦م اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد خيص يم٤من

 ذم واىمتّم٤مرهش. اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »سم٘مقًمف اًمٞمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص ختّمٞمّمف ذًمؽ قمغم

 ىم٤مل وىمد. إصؾ ذم سمٕمد ُمذيمقر هق يمامش. قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »قمغم اًمٞمنى اجلٝم٦م

 اًمٞمٛملم ٕهؾ شمنميٗم٤مً  :شاهلل ورمح٦م: »اًمٞمٛملم ذم يزيد أنف ُم٘متْم٤مه: »اهلل رمحف اًمًٜمدي

                                                           

 .[اًمٜم٤مذ.]هٜم٤مك يمالُمف وم٤مٟمٔمر ؿمذوذه٤م إممش 4/052» شداود أيب ؾمٜمـ صحٞمح» ذم اهلل رمحف اًمِمٞمخ ُم٤مل صمؿ  (0)



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

: زي٤مدة ضم٤مء وىمدش. قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ىمقًمف قمغم اًمٞم٤ًمر قمغم وي٘متٍم اًمؼم، سمٛمزيد

 .شأطمٞم٤مٟم٤مً  يؽمك يم٤من ومٚمٕمٚمف اًمٕمٛمؾ: وقمٚمٞمف. أجْم٤مً  اًمٞم٤ًمر ذمش اهلل ورمح٦م»
ش. وسمريم٤مشمف: »سمزي٤مدة اًمٞمٛمٜمك اجلٝم٦م ختّمٞمص ي٘متيض اعمٕمٜمك ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م وم٤مقمت٤ٌمر

 إثر: ضم٤مء إذا: »طمٞمٜمئذٍ  ي٘م٤مل وم٢مٟمف :- أذٟم٤م يمام - خي٤مًمٗمف ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح أن إٓ

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهللش. ُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل: هنر ضم٤مء إذا: »أوش. اًمٜمٔمر سمٓمؾ
 ([3/0124) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 فؼط إوىل التسؾقؿة يف يؽقن التسؾقؿ يف( وبركاتف) زيادة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومٙم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ وقمـ: »اًمًالم ذم ىمقًمف

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ؿمامًمف وقمـش وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ

م سمٚمقغ» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤ملش. وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م  سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق رواهش: اعمرا

 ش.صحٞمح

 ُمـ قمٚمٞمٝم٤م وىمٗم٧م اًمتل اًمٜمًخ ذم ًمٞمس ًمٙمـ اهلل رمحف احل٤مومظ ىم٤مل يمام هق: ىمٚم٧م

 إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم هل وإٟمام اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ذمش وسمريم٤مشمف: »زي٤مدةش داود أيب ؾمٜمـ»

 صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمد ُمقىمقوم٤م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٓمٞم٤مًمز أظمرضمف ويمذًمؽ وم٘مط

 اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم رضمح٧م وًمذًمؽ ُمرومققم٤م 01090ش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين

 .احلج٦م سمف شم٘مقم سمٓمريؼ شمث٧ٌم طمتك اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم اًمزي٤مدة هذه شمزاد ٓ أنش ملسو هيلع هللا ىلص

   905ش داود أيب صحٞمح» و 32 - 31/  2ش اإلرواء» ذم احلدي٨م ظمرضم٧م وىمد

 ([070) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 578   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 بدعة ٓ شـة الصالة مـ التسؾقؿ يف( وبركاتف) لػظة زيادة

: يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: ىم٤مل ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد وقمـ

 اًمًالم: »ي٤ًمره وقمـ إجٛمـ، ظمده سمٞم٤مض يرى طمتكش اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم»

 واًمٜم٤ًمئل، داود، أبق رواه. إجن ظمده سمٞم٤مض يرى طمتكش اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

 .ظمده سمٞم٤مض يرى طمتك: اًمؽمُمذي يذيمر ومل واًمؽمُمذي،

 رواه صمؿ صحٞمح، طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٞمح، إؾمٜم٤مده: إًم٤ٌمين ىم٤مل

ش وسمريم٤مشمف: »إومم اًمًٚمًٚم٦م ذم وزاد ُمرومققم٤ًم، طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ داود أبق

 واًمٜمقويش 56/2ق» أطمٙم٤مُمف ذم إؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد وصححف صحٞمح، وإؾمٜم٤مده

 ش.آسمتداع ُمْم٤مر» ذم صٜمػ ُمـ سمٕمض شمقهؿ يمام سمدقم٦م ٓ ؾمٜم٦م ومٝمل واًمٕمً٘مالين،

 ش0/311 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»

 أحقاًكا( عؾقؽؿ السالم) عذ القسار عـ آقتصار

 ىمقًمف قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  اىمتٍم :شاهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »يٛمٞمٜمف قمـ ىم٤مل إذا يم٤من و

 .شقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ي٤ًمره قمـ

 أيمثر وقمٚمٞمف. يم٤مٕومم ومٞمٝم٤مش اهلل ورمح٦م: »زي٤مدة ُمنموقمٞم٦م يٜم٤مذم ٓ وهذا

ًمف هم٤مًم٥م ذًمؽ سمؾ إطم٤مدي٨م،  .ملسو هيلع هللا ىلص أطمقا
 ([3/0127) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 واحدة تسؾقؿة عذ آقتصار

 إمم يٛمٞمؾ وضمٝمف: شمٚم٘م٤مء» ،شقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ يم٤من  وأطمٞم٤مٟم٤مً 

 .[ شىمٚمٞمالً : أو] ؿمٞمئ٤ًم، إجٛمـ اًمِمؼ



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  579 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 اسمـ ٟم٤مزع وىمد اًمقاطمدة، اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز ذم سيح ٟمص وم٤محلدي٨م

 ش: 94 - 0/93» ىم٤مل طمٞم٨م ذًمؽ: ذم اًم٘مٞمؿ
 شمٜمػ ومل هب٤م، يقىمٔمٝمؿ واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ يم٤من أنف أظمؼمت قم٤مئِم٦م إن»

 .شإظمرى
رىم٤مين وشمٕمّ٘مٌف. ىم٤مل يمذا  يّمح إٟمام هذا: »سم٘مقًمفش 7/336ش »اعمقاه٥م ذح» ذم اًمزُّ

 ومٝمق اًمّمقت: ًمرومع هم٤مي٦م ضمٕمٚمتف إٟمام وهل ًمٚمَقطْمَدة، هم٤مي٦م اإلي٘م٤مظ قم٤مئِم٦م ضمٕمٚم٧م ًمق

 اطمتامل ومرومٕم٧م ًمتًٚمٞمٛمف، صٗم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م ٕهن٤م واطمدة: قمغم آىمتّم٤مر ذم سيح

 .شاًمَقطمدة ذم ٟمص ومٝمق اعمج٤مز:
 ([3/0129) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الصالة مـ السالم صقر

: ىمٚم٧م اًمٞمٛملم قمغم أن٧م اًمّمالة ُمـ ؾمٚمٛم٧م ح٤م اًمّمالة ذم ؾمٞمدي،: السائؾ

 ذم، اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ىمٚم٧م اًمٞم٤ًمر وقمـ، وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم» سمـ يٙمتٗمل وسمٕمْمٝمؿ ذًمؽ، يٗمٕمؾ ُمـ إئٛم٦م سمٕمض اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم

  اًمّمالة؟ ذم إيمٛمؾ هق ومام اًمِمامل، وقمـ اًمٞمٛملم قمـش اهلل ورمح٦م

 اًمًالم ُمـ أنقاع ًمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل، ؾمٛمٕمتف اًمذي هق إيمٛمؾ: الشقخ

 مت٤مُم٤مً  اًمٞمٛملم قمغم وًمٞمس واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م وأجنه٤م وم٠مهقهن٤م، اًمّمالة ُمـ خيرج طمٞمٜمام

 . اًمّمالة واٟمتٝم٧م سمس قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: وي٘مقل ىمٚمٞمالً  سمرأؾمف يٜمحرف وإٟمام هٙمذا،

  اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: أطمٞم٤مٟم٤مً  يٗمٕمٚمٝم٤م اًمرؾمقل يم٤من اًمتل: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 اًمٞمٛملم ضمٝم٦م متٞمٞمز ذم اإلؾمالم أدب ُمـ وهذا، اهلل ورمح٦م هقن ومٞمف ُم٤م، قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 . اًمٞم٤ًمر ضمٝم٦م قمغم

 اًمٞمٛملم ذم اًمذيمر ٟمٗمس اعم٤ًمضمد يمؾ ذم سمتًٛمٕمقه٤م اًمتل هل: اًمث٤مًمث٦م اًمّمقرة

 . اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم واًمٞم٤ًمر



 581   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم:  اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمتل هل: وإظمػمة اًمراسمٕم٦م اًمّمقرة

 . أومٕمٚمٝم٤م هذه اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م

ٚمِّؿ شم٤مرةً  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن يمٚمف، اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمك ًَ  هٙمذا، وشم٤مرة هٙمذا، ُي

 . هٙمذا وشم٤مرة هٙمذا، وشم٤مرة

 . ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى ظمػم: ًمٜم٘مقل وٟمٕمقد

 ( 11: 15: 23/ 031/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ولػتة الصالة؟ مـ التسؾقؿ يف« وبركاتف» زيادة التزام حؽؿ

 هبا ملسو هيلع هللا ىلص الـبل التزام يرد مل التل الســ أن عذ الشقخ مـ هامة

 صالة كؾ يف التزامفا ٓ وتارة تارة تطبقؼفا يـبغل

 شمٙمقن هم٤مًم٤ٌمً  اًم٘م٤مقمدة وهذه ىم٤مقمدة، اًم٘مٞمؿ اسمـ ومٞمٙمؿ، اهلل سم٤مرك يذيمر :ادؾؼل

 .اًمّمالة

 هم٤مًم٤ًٌم؟: الشقخ

 ويم٤مٟم٧م أُمر اًمّمالة صٗم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ورد إذا أنف. اًمّمالة ذم :ادؾؼل

 ؾمٜم٦م يتخذ أن يٜمٌٖمل ٓ أنف إُمر هذا شمذيمر ومل هذا، ظمالف قمغم إطم٤مدي٨م هم٤مًم٥م

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة وصٗمقا  ممـ أظمرون ًمذيمره دائٛم٦م ؾمٜم٦م يم٤من ًمق ٕنف دائٛم٦م،

 اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ي٘مقل ظمٚمٗمف صٚمٞم٧م ُمـ يمؾ اعم٤ًمضمد ذم هٜم٤م ٓطمٔم٧م أن٤م

 دائٛم٦م؟ ؾمٜم٦م هل هؾ. اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم وسمريم٤مشمف،

 .ٓ: الشقخ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ه٤مه، :ادؾؼل

 .اًمتٜمقيع هق إٟمام: الشقخ



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  580 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 .ٟمٕمؿ :ادؾؼل

 اعماُلطَمظ؟ هق ُم٤م أظمرى سمالد ذم شمرى ؿمقي٦م، حلٔم٦م: الشقخ

 .اًمزي٤مدة قمدم. قمدُمٝم٤م اعمالطمظ :ادؾؼل

 .دائٛم٦م ؾمٜم٦م هل هؾ ـمٞم٥م،: الشقخ

 .سم٤محلدي٨م يٕمتٜمقن ممـ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم :ادؾؼل

ؿ: إذاً : الشقخ  .هبذا هذا سمٜمَٓمٕمِّ

 قمٚمٞمٝم٤م، اعمداوُم٦م اًمًٚمٗمٞملم إئٛم٦م ذم سم٤مًمٍماطم٦م اهلل أيمرُمف ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هق :مداخؾة

 .همػمٟم٤م ذم طمتك أثر هل٤م يم٤من أنف هلل واحلٛمد ُمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اعمداوُم٦م ومٕمؾ ُمـ ٓطمٔم٧م أن٤م

 .هذا سمد، ٓ هذا: الشقخ

 اًمتل اعم٤ًمضمد ذم إئٛم٦م ُمـ اًمٙمثػم ي٘مقهل٤م ص٤مر طمتك هلل، واحلٛمد اُمتدت :ادؾؼل

 .اًمًٜم٦م هذه ومٕمؾ قمٚمٞمٜم٤م أئٛمتٝم٤م يٜمٙمر يم٤من

 .ذًمؽ ُمـ وأيمثر: الشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :ادؾؼل

 اًمزي٤مدة هذه قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمدم قمغم ُم٤مر اإلُم٤مم ٟمًٛمع شم٘مقل، ح٤م شم٠مجٞمداً : الشقخ

 سم٥ًٌم هلل احلٛمد يٕمٜمل دًمٞمؾ أيمؼم وهذا وسمٞمزيده٤م خي٤مًمػ اعم٘متدي سمتالىمل أطمٞم٤مٟم٤مً  وًمق

 هذا ًمٙمـ اإلُم٤مم، خم٤مًمٗم٦م ٟم١ميد ٓ ٟمحـ. هذا ٟم١ميد ُم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  ًمٙمـ. اًمًٜم٦م اٟمتِم٤مر

 أظمقٟم٤م إًمٞمف رُمك ُم٤م هق آٟمت٤ٌمه مت٤مم ًمٙمـ هل٤م، يٜمتٌٝمقن اًمٜم٤مس سمدأ اًمزي٤مدة هذه أنف دًمٞمؾ

٦م، شمٕمديؾ أن يريد هق إٟمف اًمرمحـ قمٌد أبق  ٓ اًمذي اًم٘مديؿ قمغم ٟمٌ٘مك أن ٓ اًمَٙمٗمَّ

 اًمزي٤مدة هذه إىم٤مُم٦م أجْم٤مً  وٓ سمريم٤مت، ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م وسمريم٤مشمف، زي٤مدة قمغم يٕمؽمف

 .مت٤مُم٤مً  اًمًٜم٦م هل يمام اًمتٜمقيع يريد هق ُمٓمردة، ؾمٜم٦م واخت٤مذه٤م

م يٜمٌٖمل ؿمٌف اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد ذم أن أرى أن٤م ُمٝمٛم٦م، احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟم٘مٓم٦م ومٝمذه : اًمتزا

 إٟمف: اًم٘مداُمك اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ىمقل قمغم وُيْ٘م٣م اجلقاز، قمدم قمغم ُيْ٘م٣َم  طمتك وسمريم٤مشمف،
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 وشم٤مرة، شم٤مرة اًمٕم٤مُم٦م اعمجتٛمٕم٤مت ذم طمٞمٜمئذٍ  اًمًٜم٦م هذه[ شمٓمٌؼ] ومحٞمٜمام سمدقم٦م، زي٤مدة هذه

 .[23:اًمذاري٤مت] ♂شَمٜمٓمُِ٘مقنَ  َأنَُّٙمؿْ  َُم٤م ُِمثَْؾ  حَلَؼ   إِٟمَّفُ ▬ طمؼ، هذا

 الصالة مـ التسؾقؿ صقعة

 ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ يم٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 .صحٞمحش. 87» ُمًٚمؿ رواهش اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ي٤ًمره وقمـ اهلل

 ىمٞمس سمـ ُمقؾمك قمـش 997» داود أبق وم٠مظمرضمف طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م وأُم٤م

 اًمٜمٌك ُمع صٚمٞم٧م: »ىم٤مل أبٞمف قمـ وائؾ سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ احليُمك

 قمٚمٞمٙمؿ ؿمامًمف وقمـ، وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: يٛمٞمٜمف قمـ يًٚمؿ ومٙم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.اهلل ورمح٦م

 ذم احلؼ قمٌد صححف وىمد. اًمّمحٞمح رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 ذم طمجر اسمـ واحل٤مومظش 3/479ش »اعمجٛمقع» ذم واًمٜمقوىش 56/2 قش »إطمٙم٤مم»

م سمٚمقغ» ، ُمٜمٝمام وهؿ أذًمؽ أدرى ومال، اًمتًٚمٞمٛمتلم ذم اًمزي٤مدة ُمع أورداه ًمٙمٜمٝمامش، اعمرا

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعمٓمٌققم٤مت ُمـ وهمػمه٤م ٟمًختٜم٤م ذم اًمذى وم٢من اًمٜمًخ اظمتالف ُمـ هق أو

 اًمٓمٞم٤مًمًك ُمًٜمد ذم ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م اعمقاومؼ وهق، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم اًمزي٤مدة هذه

 .أقمٚمؿ واهلل، شم٘مدم يمام

ش. وسمريم٤مشمف: يزيد ٓ أن إومم» أن قمغم سم٤محلدي٨م اهلل رمحف اعم١مًمػ اطمت٩م :تـبقف

، اًمزي٤مدة هبذه اإلشمٞم٤من إومم أن ًمٚمٛمٜمّمػ يتٌلم اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م قمروم٧م وإذا

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم، إظمرى اًمًالم أطم٤مدي٨م ذم شمرد مل ٕهن٤م أطمٞم٤مٟم٤م وًمٙمـ

 .وشم٤مرة شم٤مرة وًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م يداوم مل

 ([326) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  583 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 الصالة ٓكؼضاء القاحدة التسؾقؿة مرشوعقة

 سمتًــــــــٚمٞمٛم٦م واًمــــــــقشمر اًمِمــــــــٗمع سمــــــــلم يٗمّمــــــــؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌــــــــك يمــــــــ٤من: »قمٛمــــــــر اسمـــــــــ ىمــــــــقل»

 .صحٞمحش. ًمٞمًٛمٕمٜم٤مه٤م

 .سمف قمٛمر اسمـ قمـ اًمّم٤مئغ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـش 2/76» أمحد رواه

 ؾم٠مخ٧م: »ىم٤مل أورم أبك سمـ زرارة يرويف ؿم٤مهد وًمف. صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 سمٕمد يّمغم صمؿ، اًمٕمِم٤مء يّمغم يم٤من: وم٘م٤مًم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ قم٤مئِم٦م

 وُم٤م اًمٙمت٤مب سمٗم٤مِت٦م ومٞمٝمـ ي٘مرأ  ريمٕم٤مت صمامن ومّمغم وم٘م٤مم شمقو٠م صمؿ. .. يٜم٤مم صمؿ ريمٕمتلم

 ذم إٓ ُمٜمٝمـ رء ذم ي٘مٕمد ومال، اًم٘مرآن ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م:  وىم٤مًم٧م، اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مء

 جيٚمس صمؿ، واطمدة ريمٕم٦م ومٞمّمغم، يًٚمؿ وٓ ي٘مقم صمؿ ومٞمتِمٝمد، ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد وم٢مٟمف اًمث٤مُمٜم٦م

 طمتك صقشمف هب٤م يرومع قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ صمؿ ويدقمق ومٞمتِمٝمد

 .احلدي٨مش يقىمٔمٜم٤م

 مج٤مقم٦م قمـ اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م صمٌت٧م وىمد[: ىم٤مل أن إمم اًمرواي٤مت اًمِمٞمخ ذيمر صمؿ]

 .ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ قمٜمٝمام رواه، قمٛمر واسمـ أنس ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 ([327) رىمؿ طمدي٨م ِت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 الصالة مـ السالم حال القديـ رفع عـ الـفل

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ٞمْٜم٤َم إَِذا يُمٜم٤َّم: ىَم٤مَل  ؾَمُٛمَرَة، سْم   َرؾُمقلِ  َُمعَ  َصٚمَّ
ِ
اَلمُ : ىُمْٚمٜم٤َم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًَّ  اًم

  َوَرمْح٦َمُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ 
ِ
اَلمُ  اهلل ًَّ ، َوَرمْح٦َمُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اًم

ِ
، إمَِم  سمَِٞمِدهِ  َوَأؿَم٤مرَ  اهلل ٌَلْمِ

 َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  اجْل٤َمٟمِ

 
ِ
٤َم سم٠َِمجِْديُٙمؿْ  شُمقُِمُئقنَ  قَماَلمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اَم  ْٛمٍس؟ؿُم  ظَمْٞمؾٍ  َأْذَٟم٤مُب  يَم٠َمهنَّ  َأنْ  َأطَمَديُمؿْ  َيْٙمِٗمل إِٟمَّ

ٚمِّؿُ  صُمؿَّ  وَمِخِذهِ  قَمغَم  َيَدهُ  َيَْمعَ  ًَ ـْ  َأظِمٞمفِ  قَمغَم  ُي  شَوؿِماَمًمِفِ  َيِٛمٞمٜمِِف، قَمغَم  َُم

 [:اإلمام قال]

 وشمتحرك شمْمٓمرب سمؾ شمًت٘مر ٓ اًمتل وهل ووٛمٝم٤م، اعمٞمؿ سم٢مؾمٙم٤من: ؿمٛمس ظمٞمؾ
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 سم٤مًمًالم ُمِمػميـ اًمًالم قمٜمد أجدُّيؿ رومع هق إٟمام اعمذيمقر سم٤مًمرومع واعمراد وأرضمٚمٝم٤م، سم٠مذٟم٤مهب٤م

 رومع رد قمغم احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض سمف ِتت٩م أن اعمّم٤مئ٥م ومٛمـ اًمًٞم٤مق، سيح هق يمام اجل٤مٟمٌلم ُمـ

 .اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم ُمتقاشمرا، ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ

 [88 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 التسؾقؿ عـد بالقد اإلصارة عـ الـفل

 اهلل رؾمقل ومرآهؿ اًمِمامل، وقمـ اًمٞمٛملم قمـ ؾمٚمٛمقا  إذا سم٠مجدُّيؿ يِمػمون يم٤مٟمقا  و

 ؾمٚمؿ إذا! ؿُمْٛمس؟ ظمٞمؾ أذٟم٤مب يم٠مهن٤م سم٠مجديٙمؿ شمِمػمون ؿم٠منٙمؿ ُم٤م: »وم٘م٤مل :ملسو هيلع هللا ىلص

 يٗمٕمٚمقا  مل أجْم٤ًم: ُمٕمف صٚمقا  ومٚمامش. ]سمٞمده يقُمئ وٓ ص٤مطمٌف، إمم ومٚمٞمتٗم٧م أطمديمؿ:

 أظمٞمف: قمغم يًٚمؿ صمؿ وَمِخِذه، قمغم يَده يْمعَ  أن أطمَديمؿ يٙمٗمل إٟمام: »رواي٦م وذم[. »ذًمؽ

 .شوؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمغم ُمـ
 شمْمٓمرب، سمؾ شمًت٘مر: ٓ اًمتل وهل. ووٛمٝم٤م اعمٞمؿ سم٢مؾمٙم٤من هقش سؿُمٛمُ »

 اًمًالم قمٜمد أجدُّيؿ رومُٕمٝمؿ: قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًمرومع واعمراد. وأرضمٚمٝم٤م سم٠مذٟم٤مهب٤م وشمتحرك

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا. اجل٤مٟمٌلم ُمـ اًمًالم إمم ُمِمػميـ
 ُم٣م وىمد. آٟمت٘م٤مٓت ذم اًمرومع ومٞمف سمام رومع، يمؾ قمغم احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض محٚمف وىمد

 .قمٚمٞمٝمؿ اًمرد
 ([3/0133) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التؽؾػ مـ الصالة مـ التسؾقؿ أثـاء ادـؽب حتريؽ

ك ح٤م: سمج٤مٟمٌف ًمٚمٛمّمكم يمالُمف ُمقضمٝم٤مً  اًمِمٞمخ ىم٤مل ّٚمؿ سمِدَّ ًَ  ِترك ٟمٗمًؽ، شمزقم٩م ٓ شُم

 هذا، شمٜمـزقم٩م أريدك ُم٤م وأن٤م طم٤مًمؽ ؾمتزقم٩م هٙمذا، أن٧م يمام، واًمٞم٤ًمر اًمٞمٛملم ُمٜمٙمٌؽ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شمٙمٚمػ

 ( 11: 53: 18/   397/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 مـ التسؾقؿ عـد الؼبؾة عـ وادـؽب بالصدر آكحراف خطل

 الصالة

 قمـ يٜمحرومقن سمّمدورهؿ، اًم٘مٌٚم٦م قمـ يٜمحرومقن اعم١مذٟملم ُمـ يمثػم: ٟم٘مقل: الشقخ

 .اًمًٜم٦م ظمالف وهذا إىم٤مُمتٝمؿ، وذم أذاهنؿ ذم سمّمدورهؿ اًم٘مٌٚم٦م

 احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م واًمقضمف سم٤مًمٗمؿ يٙمقن إٟمام واإلىم٤مُم٦م إذان أثٜم٤مء ذم آٟمحراف

 أي اًمّمالة ُمـ اخلروج طملم إُمر يٙمقن أن يٜمٌٖمل يمام مت٤مُم٤مً  واعمٜمٙم٥م، سم٤مًمّمدر وًمٞمس

 سمٞمّمكم قمؿ اعمّمٚملم، ُمـ يمثػم ذم ٟمِم٤مهده أجْم٤مً  اخلٓم٠م ومٝمذا ذًمؽ وُمع اًمًالم، طملم

 اًمّمدر اٟمحراف ُمـ قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اًمّمقرة هٜم٤م اًمِمٞمخ يّمقر»  قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: سمٞم٘مقل

 قمٚمٞمف يم٤من وإٟمام اًم٘مٌٚم٦م، ُمًت٘مٌالً  يم٤من يمام يتؿ اًمًالم ظمٓم٠م، هذا ،شاًم٘مٌٚم٦م قمـ واعمٜمٙم٥م

 ويمذًمؽ ظمٚمٗمف، ُمـ يم٤من ممـ ظمده ظمط سمٞم٤مض يرى طمتك سمرأؾمف يٛمٞمٜم٤مً  يٜمحرف اًمًالم

، ُم٤م هذول وم٤معمٜمٙمٌلم يٛمٞمٜم٤ًم،  يٚمتٗم٧م وم٢مذاً  إذان، ذم يمذًمؽ اًمًالم، ذم هذا سمٞمتحريمقا

 رأى أنف اًمًقائل ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام وهٙمذا، هٙمذا

 اهلل أيمؼمُ  اهلل أبدًا، ووٕمٜم٤م سمٜمحرك ُم٤م وم٢مذاً  سمٗمٛمف، وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  يٚمتٗم٧م رآه ي١مذن سمالًٓ 

 سمتٜمحرف ُم٤م مت٤مُم٤ًم، أن٧م يمام اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل: ىمقًمف قمٜمد أضمٞمٜم٤م أيمؼم،

 ذيمرى وهذه إذان، ؾمٜم٦م مت٤مم ُمـ إذان ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ٕن اًم٘مٌٚم٦م: قمـ سمّمدرك

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 ( 11: 34: 54/   532/  واًمٜمقر اهلدى) 

 التسؾقؿ وجقب

 .شاًمتًٚمٞمؿش اًمّمالة: يٕمٜمل» وِتٚمٞمٚمٝم٤م: »... ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 .إومٕم٤مل ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م طمؾ ُم٤م ِتٚمٞمؾ: أي :شِتٚمٞمٚمٝم٤م: »ىمقًمف

 مجٝمقر ىم٤مل وسمف. اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق. اًمتًٚمٞمؿ وضمقب قمغم يدل واحلدي٨م



 586   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 ذح» وش 0/480ش »اعمجٛمقع» ذم يمام. سمٕمدهؿ ومٛمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

 ُمـ اًمتحٚمؾ وحيّمؾ ؾمٜم٦م، هق: قمٜمف اهلل ريض طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل: »ىم٤مل ًمٚمٜمقوي،ش ُمًٚمؿ

. ذًمؽ همػم أو ىمٞم٤مم، أو طمدث، أو يمالم، أو ؾمالم، ُمـ يٜم٤مومٞمٝم٤م: رء سمٙمؾ اًمّمالة

: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنفش اًمٌخ٤مري» ذم وصم٧ٌم يًٚمؿ، يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اجلٛمٝمقر واطمت٩م

 وِتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم، ِتريٛمٝم٤م: »...أظمر وسم٤محلدي٨مش. أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »

 .شاًمتًٚمٞمؿ

 : أطم٤مدي٨م سمثالصم٦م طمٜمٞمٗم٦م ٕيب واطمُت٩مَّ 

 ش. صالشمف اعمزء» طمدي٨م: إول
 .ُم٘مٌقًم٦م وهل زي٤مدة، هذه وم٢من اًمقضمقب: يٜم٤مذم ٓ سم٠منف: وأضمٞم٥م

 إن صالشمؽ، ىمْمٞم٧م وم٘مد هذا: ىمٚم٧م إذا: »اًمتِمٝمد ذم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م: الثاين

 .شوم٤مىمٕمد شم٘مٕمد: أن ؿمئ٧م وإن وم٘مؿ، شم٘مقم: أن ؿمئ٧م
 .-[872 صش ]اًمتِمٝمد» ذم ؾمٌؼ يمام - يث٧ٌم ٓ طمدي٨م سم٠منف: قمٜمف وُأضمٞم٥م

 .شاحلٗم٤مظ وٕمٗمف»  ش: 2/257» احل٤مومظ وىم٤مل
 آظمر ذم ضمٚمس وىمد ،- اًمرضمؾ: يٕمٜمل - أطمدث إذا: »قمٛمرو اسمـ طمدي٨م: الثالث

 .شصالشمف ضم٤مزت وم٘مد يًٚمؿ: أن ىمٌؾ صالشمف

ش 2/260» واًمؽمُمذي ،ش2/076» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش0/010» داود أبق أظمرضمف

 سمـ وسمٙمرة راومع سمـ اًمرمحـ قمٌد أن: َأنُْٕمؿ سمـ زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ ًمف واًمٚمٗمظ

َدةَ  ه ؾَمَقا  .قمٜمف أظمؼما

 .وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا

 - زي٤مد سمـ اًمرمحـ وقمٌد. اًم٘مقي سمذاك إؾمٜم٤مده ًمٞمس طمدي٨م هذا: »اًمؽمُمذي ىم٤مل

 ش.احلدي٨م أهؾ سمٕمض وٕمٗمف: - وىمد اإلومري٘مل،: هق

 .شيّمح ٓ: »اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل



ـ اًمّمالة  ٚمٞمؿ ُم  587 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت

 واًمدارىمٓمٜملش 298»واًمٓمٞم٤مًمزش 062-0/060» اًمٓمح٤موي أجْم٤مً  أظمرضمف وىمد

 ش.سمف حيت٩م ٓ وٕمٞمػ،: زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد: »وىم٤ملش 046 - 045»

 اًمٜم٤مس شمٙمٚمؿ وىمد وٕمٞمػ، احلدي٨م هذاش: »0/075ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 .واًمتًٚمٞمؿ اًمتِمٝمد إجي٤مب ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م قم٤مروتف وىمد َٟمَ٘مَٚمتِف، سمٕمض ذم
 أن يرون ٓ اًمرأي أصح٤مب ٕن سمٔم٤مهره: ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمداً  أقمٚمؿ وٓ

 اسمـ قمـ رووا ُم٤م قمغم - اًمتِمٝمد سم٘مدر ذًمؽ يٙمقن طمتك اًم٘مٕمقد سمٜمٗمس مت٧م ىمد صالشمف

 .- ُمًٕمقد
 يم٤من أو اًمِمٛمس، قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م إذا: ىم٤مًمقا  ٕهنؿ ذًمؽ: ذم ىمقهلؿ ي٘مقدوا مل صمؿ

 .صالشمف ومًدت وم٘مد يًٚمؿ: أن ىمٌؾ اًمتِمٝمد ُم٘مدار ىمٕمد وىمد اح٤مء، ومرأى ُمتٞمٛمامً 

 صالشمف، يٗمًد ٓ ذًمؽ إن: اًمتِمٝمد ىمدر اجلٚمقس سمٕمد ىمٝم٘مف ومٞمٛمـ وىم٤مًمقا 

 صالة، ذم شمٙمقن أن إٓ اًمقوقء شمٜم٘مض ٓ اًم٘مٝم٘مٝم٦م أن: ُمذهٌٝمؿ وُمـ ويتقو٠م،

 .شسملّم  احلدي٨م وخم٤مًمٗمتٝم٤م إىم٤مويؾ هذه اظمتالف ذم وإُمر

ٜمِّٞم٦َّم قمغم سمف اطمتجقا  ُم٤م يمؾ أن شم٘مدم سمام ومتٌلم ًُّ  .يٜمٝمض ٓ اًم
 وًمٙمـ احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ اعمت٠مظمرون سمف ىم٤مل وىمد. يم٤مجلٛمٝمقر سم٤مًمقضمقب: اًم٘مقل: وم٤محلؼ

 .اًمٗمرض دون هق اًمذي قمٜمدهؿ: آصٓمالطمل سم٤مًمقضمقب

 ([3/0137) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 

 الصالٗ اىقضاٛ





 590 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اٟم٘مْم٤مء اًمّمالة 

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل صالة اكؼضاء ي عرف بف الذي التؽبر

 سم٤مًمتٙمٌػم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة اٟم٘مْم٤مء ٟمٕمرف يمٜم٤م: ي٘مقل ؿمٞمخ ي٤م أن :السمال

  ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمتٙمٌػم يمٞمٗمٞم٦م هل ُم٤م اًمتٙمٌػم يمٞمػ

 هذا احلدي٨م ،شاهلل إٓ إل ٓ: »اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء اًمذي إٓ هل ُم٤م :اجلقاب

 اهلل ؾمٌح٤من: »آظمر طمدي٨م ذم أجْم٤مً  هق يمام اًمٙمالم وظمػم اًمّمحٞمحلم، ذم ُمقضمقد

 ييك وٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،شأيمؼم واهلل اهلل إٓ إل وٓ هلل واحلٛمد

 . اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًمذي هق ومٝمذا ،شسمدأت سم٠مُّيـ

 (  11: 15: 41/  216/  واًمٜمقر اهلدى)

. .. اهلل إٓ إلف ٓ قال مـ: )حديث يف الرجؾ بثـل ادؼصقد ما

 (رجؾقف يثـل أن قبؾ

 اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح ذم صححتف وىمد أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم طمدي٨م هٜم٤مك :مداخؾة

 ُم٤مش رضمٚمٞمف يثٜمل أن ىمٌؾ.. .اهلل إٓ إل ٓ ىم٤مل ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل واًمؽمهٞم٥م،

 اح٠مُمقم؟ أو ًمإلُم٤مم وهذا اًمرضمٚملم، سمثٜمل اعم٘مّمقد

 اًمتِمٝمد، ضمٚم٦ًم يٖمػم أن ىمٌؾ: يٕمٜمل اًمثٜمل، ىمٌؾ اعم٘مّمقد.. .يمالمه٤م: الشقخ

 ووع ُمـ ؿمٞمًئ٤م يٖمػم ومال اًمٞمٛمٜمك، ويٜمّم٥م اًمٞمنى يٗمؽمش اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم أن ومٛمٕمٚمقم

 .اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت ُمـ يٗمرغ طمتك اجلٚم٦ًم

 (11:31:43/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 الصالة مـ آكتفاء بعد البعض لبعضفؿ ادصؾقن يؼقل ماذا

 ؟[اهلل يت٘مٌؾ أم يت٘مٌؾ اهلل أم اهلل شم٘مٌؾ: صالشمف سمٕمد ًمٚمٛمّمغم ي٘م٤مل هؾ]: السائؾ



 592   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اٟم٘مْم٤مء اًمّمالة

 أن أفمـ ُم٤م وًمٙمـ، ومرق ومال اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًم١ًمال يم٤من إذا: الشقخ

 اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هق أفمـ يمام اًم١ًمال يم٤من وإذا، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م يتٕمٚمؼ اًم١ًمال

 شم٘مٌؾ: اًم٘م٤مئؾ ىم٤مل إذا اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٕنف، اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمّمقر هذه ومٙمؾ

: اعمًٚمؿ ًمٚمٛمٞم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل يمام اح٤ميض ذم اهلل شم٘مٌؾ، اهلل يت٘مٌؾ ُمثؾ اهلل

 اهلل رطمؿ: ىم٤مل إذا يمذًمؽ، واطمد ُمٕمٜمك ذم ومٙمالمه٤م اهلل يرمحف: ي٘مقل أو اهلل رمحف

 ذم اًمثالصم٦م إًم٘م٤مب وًمذًمؽ، دقم٤مئٞم٦م مجٚم٦م هذه ٕن ومالٟم٤م: ارطمؿ مهللا سمٛمٕمٜمك ومالٟم٤ًم،

ٌُّؾ اًمدقم٤مء  . واطمدا همرو٤مً  شم١مدي يمٚمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمّمالة سمَِتَ٘م

 سم٤مًمٜم٤مس يّمكم وهق قم٤مؿمٝم٤م اًمتل اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمِْٞمَٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ

 ُم٤مش ُأَصٚمِّـل رأجتٛمقين يمام َصٚمُّقا : »مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام واًم٘م٤مئؾ اًمّمالة، ويٕمٚمٛمٝمؿ إُم٤مُم٤ًم،

 يت٘مٌؾ مهللا أو اهلل، يت٘مٌؾ أو اهلل، شم٘مٌؾ: ٕصح٤مسمف يقُم٤م ىم٤مل أنف إـمالىم٤مً  قمٜمف ضم٤مء

 . ُمٜمٙمؿ

 ًمف ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ أطمدا أن أي ُيٜمَْ٘مؾ، مل اًمٕمٙمس أن يمام

 .اًمثالصم٦م إًمٗم٤مظ هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 ُمـ شمقضمٞمٝم٤م وٓ أصح٤مسمف إمم ُمٜمف شمقضمٞمٝم٤مً  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ َيِرد مل ذًمؽ يمؾ

 .إًمٞمف أصح٤مسمف

 ظمػم» اًمٜم٤مس ذم سمف خيٓم٥م يم٤من اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى

 ُمـ اعمّمٚملم أطمد يٚمؼ مل ويم٤من اًمّمالة، ُمـ اٟمتٝمك إذا اعمّمكم أن وم٤مًمًٜم٦م: وًمذًمؽ

ٚمِّؿ أن اًمًٜم٦م ىمٌؾ، ًَ  .يّم٤مومحف وأن قمٚمٞمف ُي

: ًممظمر أطمدمه٤م ومٞم٘مقل سمٕمض، ُمع ظمرضمقا  صمؿ اعمًجد، وم٠ميمثر اصمٜم٤من دظمؾ أُم٤م

 . إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم يرد مل ىمٚمٜم٤م يمام ومٝمذا ُمٜمؽ، اهلل شم٘مٌؾ

  اًمٌدع؟ ُمـ شُمْٕمَتؼم هؾ يامرؾمٝم٤م أن قمغم إٟم٤ًمن َأَسَّ  إذا ؾمٞمدي ي٤م هؾ: السائؾ

ره يم٤من إذا ختتٚمػ، اعم٠ًمخ٦م واهلل: الشقخ ٌَٞمِّٜم٦م، ضم٤مءشمف أن سمٕمد إسا  ومٛمٕمٜمك اًم
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 .سمدقم٦م ؿمؽ وٓ ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم وشمٕمتؼم ُمٕم٤مٟمد، أنف: ذًمؽ

 - واُمٌم يدك ه٤ميت-  اًمٜم٤مس أيمثر يٕمٚمٛمقن، ٓ اًمٜم٤مس أيمثر أن شمٕمٚمؿ وأن٧م أُم٤م

 .سمٞم٘مقًمقه٤م اًمٙمٚمٛم٦م ه٤م سمٞم٘مقًمقا  اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ سمٞمِمقومقا  يٕمٜمل

 وسمّمقرة يمٚمٝم٤م، قم٤ٌمدشمف ذم وؾمٜمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هدي يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس وأيمثر

 قم٤مٟمدوا صمؿ هلؿ سُملمَّ  إذا ًمٙمـ ُيْٕمَذرون، ه١مٓء أن وم٤مٕصؾ: وًمذًمؽ صالشمف، ذم ظم٤مص٦م

 . ُمٌتدقمقن ٕهنؿ ي١ماظمذون إهنؿ ي٘م٤مل ومٝمٜم٤مك وأسوا،

 ( 11: 11: 29/ 031/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة مـ السالم بعد ادؽقث مدة

 أن ُم٘مدار إٓ يٛمٙم٨م ٓ يم٤من ؾَمٚمَّؿ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن قم٤مئِم٦م طمدي٨م: السائؾ

 ويمٜم٧م ،شواإليمرام اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم، وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا: »ي٘مقل

  هذا؟ ُمـ أيمثر متٙم٨م أنؽ ومرأج٧م اًمًٜم٦م،[ عمٕمروم٦م] ًمالؾمتٗم٤مدة صالشمؽ َأْرىُم٥م

 اًمّمٚمقات؟ يمؾ ذم: الشقخ

 .ُمٕمؽ صٚمٞم٧م ومٞمام... أقمٚمؿ ٓ: السائؾ

 وصالة اعمٖمرب صالة دسمر ُمرات قمنم ىم٤مل ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمدي صم٧ٌم: الشقخ

 قمغم وهق ويٛمٞم٧م حيٞمل احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إل ٓ: اًمٗمجر

 أرسمع» يٛمٙمـ أن ٟمًٞم٧مش. ويمذا يمذا ًمف يمت٥م رضمٚمٞمف يثٜمل أن ىمٌؾ ىمدير رء يمؾ

 ش.إضمر ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو رىم٤مب

 يمام وم٠مفَمؾ اًمٗمجر، صالة وذم اعمٖمرب صالة ذم إطمٞم٤من هم٤مًم٥م ذم هذا اًمتزم وم٠من٤م

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اًمٕمنم، اًمتٝمٚمٞمالت هذه وأىمرأ  أن٤م

 إٓ يٛمٙم٨م ٓ يم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صح اًمّمٚمقات ًمٌ٘مٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م وُمـ

 .ذيمرت يمام..ش اًمًالم أن٧م مهللا: »ي٘مقل ُم٤م سمٛم٘مدار
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 هبذا هق يمام ئمؾ يم٤من أنف وإٟمام ذًمؽ، سمٕمد ؿمٞمًئ٤م ي٘مقل ٓ أنف يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ

 إوراد سم٘مٞم٦م ي٘مرأ  وم٘مد أصح٤مسمف، إمم يٚمتٗم٧م أن أو داره إمم يٜمٍمف أن إُم٤م صمؿ اعم٘مدار،

ث ىمد أو  .يٜمٗمٕمٝمؿ سمام أصح٤مسمف حُيَدِّ

 شمٚمؽ أضمٚمس أنٜمل قمروم٧م إذا ومٞمام إؿمٙم٤مًمف، يزول هذا شم٤ًمؤًمؽ أن فمٜمل ومٗمل

٥م احلدي٨م ًمذاك شمٜمٗمٞمذاً  اجلٚم٦ًم  .اًمٕمنم سم٤مًمتٝمٚمٞمالت اعمُـَرهمِّ

 ( 11: 54: 45/   392/  واًمٜمقر اهلدى) 



 

 السجال ضتْاٛا

 الصالٗ صف٘ يف ّاليطاٛ





٤مء ذم صٗم٦م اًمّمالة   597 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اؾمتقاء اًمرضم٤مل واًمٜم

 الصالة صػة يف والـساء الرجال اشتقاء

 اًمًٜم٦م ذم يرد ومل واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل ومٞمف يًتقي ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف صٗم٦م ُمـ شم٘مدم ُم٤م يمؾ

 يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف قمٛمقم إن سمؾ ذًمؽ: سمٕمض ُمـ اًمٜم٤ًمء اؾمتثٜم٤مء ي٘متيض ُم٤م

 .شأصكم رأجتٛمقين
 يٗمٕمؾ يمام اًمّمالة ذم اعمرأة شمٗمٕمؾ: »ىم٤مل اًمٜمََّخٕمل: إسمراهٞمؿ ىمقل وهق يِمٛمٚمٝمـ،

 .شاًمرضمؾ
 .قمٜمف صحٞمح سمًٜمدش 0/75/2» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف
ة اٟمْمامم وطمدي٨م  ٓ ُمرؾمؾ يم٤مًمرضمؾ: ذًمؽ ذم ًمٞم٧ًم وأهن٤م اًمًجقد، ذم اعمرأ

 .ومٞمف طمج٦م
 خمرج وهق. طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـش 007/87ش »اعمراؾمٞمؾ» ذم داود أبق رواه

 ش [. 637 ص» واٟمٔمرش ]2652ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم

: قمٛمر اسمـ قمـش 70 صش »قمٜمف اهلل قمٌد اسمٜمف ُم٤ًمئؾ» ذم أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م وأُم٤م

 .اًمّمالة ذم يؽمسمٕمـ ٟم٤ًمءه ي٠مُمر يم٤من أنف
 .وٕمٞمػ وهق اًمٕمٛمري، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ومٞمف ٕن إؾمٜم٤مده: يّمح ومال

: اًمدرداء أم قمـ صحٞمح سمًٜمدش 95 صش »اًمّمٖمػم اًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري وروى

٦مَ  صالهت٤م ذم دمٚمس يم٤مٟم٧م أهن٤م ًَ  .وم٘مٞمٝم٦م ويم٤مٟم٧م. اًمرضمؾ ضِمْٚم
 ([3/0141) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بالرجال؟ خاص هق هؾ« أصيل رأيتؿقين كام صؾقا» حديث

 هؾ أصكم، رأجتٛمقين يمام صٚمقا : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل هٜم٤م ي٠ًمل :مداخؾة

 أطم٤مدي٨م هٜم٤مًمؽ ورد وهؾ اًمٜم٤ًمء؟ دون اًمرضم٤مل خيص احلدي٨م هبذا اعمٕمٜمك هذا
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 اًمٜم٤ًمء؟ صالة يمٞمٗمٞم٦م شمٌلم أظمرى

 يمام صٚمقا » واًمرضم٤مل، اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قم٤مم احلدي٨م هذا: اجلقاب: الشقخ

 اًمًٜم٦م ذم أو اًم٘مرآن ذم ظمٓم٤مب وأي اعم١مُمٜملم، جلٛمٞمع ظمٓم٤مب: صّٚمقا ش رأجتٛمقين

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ▬ اعم١مُمٜملم، ُمع اعم١مُمٜم٤مت يِمٛمؾ ومٝمق ُمذيمر سمخٓم٤مب أو سمْمٛمػم  َوآشُمقا  اًمّمَّ

يَم٤مةَ   اًمزيم٤مة، آشملم اًمّمالة أىمٛمـ اًمٜم٤ًمء أراد ًمق ُمذيمر، ظمٓم٤مب هذا[ 43:اًمٌ٘مرة♂]اًمزَّ

 قمٚمٞمف وم٘مقًمف وًمذًمؽ اًمٜم٤ًمء، وهق أٓ أظمر اجلٜمس يدظمؾ اخلٓم٤مب قمٛمقم ذم ًمٙمـ

 اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قمٛمقُمف أن طمٞم٨م ُمـ ،شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة

 سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف ومٝمق أجْم٤مً 

 .يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ومٞمف دظمؾ يٕمٜملش ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »إذاً ش هذا قم٤مُمل

 اعمًتثٜمٞم٤مت سمٕمض يقضمد احل٩م ذم اؾمُتثٜمل، ُم٤م إٓ يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ومح٩م وًمذًمؽ

 سم٤مضمتٝم٤مد صدرت آؾمتثٜم٤مءات سمٕمض هٜم٤مك ي٘م٤مل إـمالىم٤ًم، اؾمتثٜم٤مء ومال اًمّمالة ذم أُم٤م

 اعمتٕمٚم٘م٦م آؾمتثٜم٤مءات سمٕمض إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن سمٕمد اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن ىمٌؾ ذًمؽ وؾم٠مذيمر

َـّ : ▬ىم٤مل وضمؾ قمز رسمٜم٤م ُمثالً  اًمرضم٤مل، دون سم٤مًمٜم٤ًمء ِجدَ  ًَمَتْدظُمُٚم ًْ مَ  اعْمَ ُ  ؿَم٤مءَ  إِنْ  احْلََرا  اّللَّ

ٚمِِّ٘ملمَ  آُِمٜملِمَ  ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ي ِ  هؾ ًمٙمـ قم٤مم ظمٓم٤مب هذا أجْم٤مً [ 27:اًمٗمتح♂]َوُُمَ٘مٍمِّ

 طمٚمؼ اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس أنف اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ٕنف ح٤مذا؟ ٓ، اجلقاب اًمٜم٤ًمء؟ ومٞمف يدظمؾ

ة شم٘مص اًمت٘مّمػم، قمٚمٞمٝمـ إٟمام  هذا شمتحٚمؾ، وسمذًمؽ زوائده٤م، ُمـ رء ؿمٕمره٤م اعمرأ

 ذًمؽ ُمـ رؤوؾمٝمـ، حيٚم٘مـ أن هلـ جيقز ومال اًمرضم٤مل، قمـ ومٞمف اًمٜم٤ًمء اٟمٗمّمٚم٧م طمٙمؿ

 حيجقن طمٞمٜمام ُُّيٛمٚمقٟمف اًمٜم٤مس أيمثر ٕن شمٕمرومقه: أن ضمداً  رضوري طمٙمؿ وهذا ُمثالً 

 ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٞمض طمٞمٜمام اعمزدًمٗم٦م، ذم ُمزدًمٗم٦م أو قمروم٦م صٌح احل٤مج يّمكم أن وهق

 هٜم٤مك وي٤ٌمشمقن شم٠مظمػم مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم هٜم٤مك وجيٛمٕمقن اعمزدًمٗم٦م إمم قمروم٤مت

 مجع، ذم اًمٗمجر يّمٚمقا  طمتك هٜم٤مك يٌ٘مقا  أن ُمٜمف أوضم٥م وًمٙمـ واضم٥م، اًمٌٞم٤مت وهذا

 قمروم٤مت ُمـ اإلوم٤مو٦م سمٕمد ُمـ اًمٌٞم٤مت ريمـ، اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة اعمزدًمٗم٦م، ذم أي

 اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ح٤م وًمذًمؽ.. ريمـ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أُم٤م واضم٥م، اعمزدًمٗم٦م إمم

 إًمٞمؽ ضمئ٧م طمتك وم٤مشمٜمل ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م ـمل ضمٌؾ ُمـ ضمئ٧م أن٤م: ًمف وم٘م٤مل رضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ٓ؟ أم طمجف صح هؾ ي٠ًمخف ه٤مهٜم٤م،
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 اًمٗمجر، صالة أي ُمٕمٜم٤م، هذه صالشمٜم٤م سم٘مقًمف ويِمػمش ُمزدًمٗم٦م ذم أي مجع ذم ُمٕمٜم٤م هذه

ف شمؿ وم٘مد هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م ذم وىمػ ىمد ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من َٙمف وىم٣م طَمجُّ ًُ  .ُٟم

 ذم اًمٌٞم٤مت اًمقاضم٥م.. أظمر ُمـ أوضم٥م أطمدمه٤م اصمٜملم أُمريـ ُمـ سمد ٓ: إذاً 

 أجْم٤مً  قم٤مم، احلٙمؿ هذا هؾ ًمٙمـ ريمـ، ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصالة اًمّمٌح، إمم ُمزدًمٗم٦م

 أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ صح وم٘مد ٓ، أجْم٤مً  اًمٜم٤ًمء؟ يِمٛمؾ

 اًمٜم٤ًمء إذاً  اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن وًمٚمْمٕمٗم٦م ًمٚمٜم٤ًمء أذن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وُمـ اًمٌٞم٤مت، قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ أي اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن هلـ جيقز

 سمٕمض ذم آؾمتثٜم٤مء هذا قمرومٜم٤م إذا ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر صالة قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ أومم سم٤مب

: ىمقًمف قمٛمقم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يًتثـ مل اًمّمالة، إمم قمدٟم٤م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 . ًمٚمٜم٤ًمءش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »

ة إن: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض إٟمام اًمرضم٤مل، يمّمالة مت٤مُم٤مً  هل اًمٜم٤ًمء صالة: وم٢مذاً   اعمرأ

 ىم٤مًمقا  ح٤مذا هٙمذا، شمٜمْم٤مم وإٟمام إسمٓمٝم٤م، قمـ قَمُْمَده٤م شمرومع ٓ دم٤مذم، ٓ ؾمجدت إذا

 اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب سمؾ احلج٤مب قمـ اًمٜم٤ًمء وٟٓمٍماف اًمزُم٤من ًمٗم٤ًمد ذًمؽ هٙمذا؟

 ضم٤موم٧م أهن٤م وًمق ُمًتقرة يم٤مٟم٧م اعمًجد ذم ومٞمف صٚم٧م إذا اًمذي اًمقاؾمع اًمٗمْمٗم٤مض

: ىم٤مًمقا  اجلٚم٤ٌمب ذم اًمٜم٤ًمء سمٕمض شم٤ًمهؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض وضمد ح٤م إسمٓمٝم٤م، قمـ قمْمده٤م

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إُمر أن ٟمٕمت٘مد سمؾ ٟمرى ٟمحـ ًمٙمـ ؾمجقده٤م، ذم شمٜمْمؿ أن هل٤م إومْمؾ

ٞم٤ًّم َرسمَُّؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م▬
ًِ  إمم اًمٙم٤مُمؾ اإلؾمالم هبذا أوطمك اًمذي وضمؾ قمز رسمٜم٤م [64:ُمريؿ]♂َٟم

 ذم ذًمؽ ذيمرٟم٤م يمام سمتٌٚمٞمٖمف وضمؾ قمز اهلل أُمره ُم٤م يمؾ ًمٚمٜم٤مس سملم واًمذي ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف

 َوَُم٤م▬ احل٩م ذم ومٕمؾ يمام اًمّمالة ذم سمحٙمؿ اًمٜم٤ًمء خيص مل اًم٤ًمسم٘م٦م اعمح٤مرضات سمٕمض

ٞم٤ًّم َرسمَُّؽ  يَم٤منَ 
ًِ  رؾمقل ًمٌٞمٜمٝم٤م اًمّمالة ذم ًمٚمٜم٤ًمء ظمّمقصٞم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق [64:ُمريؿ]♂ َٟم

 يذيمره٤م اًمتل اخلّمقصٞم٦م هذه ُمـ رء ومال يٗمٕمؾ مل وم٢مذ احل٩م، ذم ومٕمؾ يمام اهلل قمـ اهلل

 ومٞمف وىمٕم٧م ظمٓم٠م يٕم٤مجلقا  أن أرادوا يم٤مٟمقا  وإذا اًمزُم٤من، آظمر ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٕمْمٝمؿ

..! ذقمٞم٤مً  ًمٞمس سمٞمقهتـ ُمـ ظمرضمـ إذا ًم٤ٌمؾمٝمـ أو ضمٚم٤ٌمهبـ أن طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٤ًمء سمٕمض

 سمخٓم٠م اخلٓم٠م يٕم٤مًم٩م وٓ يّمٚمح أن ومٞمج٥م ظمٓم٠م هذا آظمر، سمخٓم٠م اخلٓم٠م هذا يٕم٤مًم٩م ومال

: ىم٤مل اًمرؾمقل أن ُمع اًمرضم٤مل، جي٤مذم يمام دم٤مومقا  ٓ ي٘م٤مل أن أظمر؟ اخلٓم٠م هق ُم٤م آظمر،



 611   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اؾمتقاء اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم صٗم٦م اًمّمالة

 وإٟمام رء، ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس هذا سم٤مخلٓم٠م اخلٓم٠م ومٛمٕم٤مجل٦م أصكم، رأجتٛمقين يمام صٚمقا 

 ٟمقاس أبق ىم٤مل ُم٤مذا ٟمقاس، أيب ُمذه٥م قمغم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ذم أىمقل يمام ُمٕم٤مجل٦م هل

: ي٘مقل يم٤من ؟..آظمره إمم وو اجلقاري، وخي٤مًمط اخلٛمر يٕم٤مىمر يم٤من سم٠منف اعمٕمروف اح٤مضمـ

 ش.اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين»

 اًمٜمًقة شمٜمٌف وإٟمام إؾمالُمٞم٤ًم، جيقز ٓ هذا آظمر سمداء اخلٓم٠م هذا ومٛمٕم٤مجل٦م داء، وم٤مخلٓم٠م

 ظمػم وسمٞمقهتـ: ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٝمـ سم٘مقل قمٚمٛمٝمـ ُمع اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة قمغم حيرصـ اًماليت

 هٜم٤مك ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م حيّمٚمـ أن يردن قمٚمٛمٞم٦م ًمٗم٤مئدة اعمًجد إمم احلْمقر آصمرن وم٢مذا هلـ،

 اعم٤ًمضمد إمم سم٤مخلروج ٟم٤ًمؤيمؿ اؾمت٠مذٟمٙمؿ إذا: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن هذا: ُمـ ُم٤مٟمع

 ش.هلـ وم٠مذٟمقا 

 يرد هٜم٤مك ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمـ أن ظمروضمٝمـ وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من إذا ًمٙمـ

 عمٜمٕمٝمـ سمٕمده اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمؿ ًمق: قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىمقل

ٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب هذه اًمِمٗم٤موم٦م، اًمثٞم٤مب هذه اًمٜم٤ًمء أطمدصم٧م اعم٤ًمضمد، ة، اًمْمَّ  هذه اعمَ٘مٍمَّ

 ذم جيقز ٓ مم٤م هذا يمؾ ذًمؽ وٟمحق ،..اًمٓمريؼ ذم متٌم وهل شمٓم٘مٓمؼ اًمتل اًمٜمٕم٤مل

 . سم٤مخلٓم٠م اخلٓم٠م ٟمٕم٤مًم٩م وًمٞمس سم٤مًمّمقاب، اخلٓم٠م ومٜمٕم٤مًم٩م اإلؾمالم،

 (  11: 08: 20/ 706/واًمٜمقر اهلدى) 



 الصالٗ مً املسجْٗ الجنسٗ   

َا اخلػْع بقدز تكٌْ  ْافقت دٖ ّم  اليبْٖ لَل





ـ اًمّمالة   613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمثٛمرة اعمرضمقة ُم

 مع فقفا اخلشقع بؼدر تؽقن الصالة مـ ادرجقة الثؿرة

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هلدي مقافؼتفا

 :اًمّمالة صٗم٦م شمٚمخٞمص ظم٤ممت٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 سمذًمؽ حم٤موٓ» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م شمٚمخٞمص ُمـ زم شمٞمن ُم٤م هذا اعمًٚمؿ أظمل

. سمٕمٞمٜمؽ شمراه٤م ويم٠منام ذهٜمؽ، ذم ُم٤مصمٚم٦م ًمديؽ، واوح٦م شمٙمقن طمتك إًمٞمؽ، أىمرهب٤م أن

 أن شمٕم٤ممم اهلل ُمـ أرضمق وم٢مين ،ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ُمـ ًمؽ وصٗم٧م ُم٤م ٟمحق صٚمٞم٧م أن٧م وم٢مذا

 يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ومٕمال طم٘م٘م٧م ىمد شمٙمقن سمذًمؽ ٕنؽ ُمٜمؽ، يت٘مٌٚمٝم٤م

 .شأصكم رأجتٛمقين
 وم٢مٟمف ومٞمٝم٤م، واخلِمقع اًم٘مٚم٥م سم٤مؾمتحْم٤مر آهتامم شمٜمًك ٓ أن ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمؽ صمؿ

 ٟمٗمًؽ ذم ِت٘مؼ ُم٤م وسم٘مدر ومٞمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل يدي سملم اًمٕمٌد وىمقف ُمـ اًمٙمؼمى اًمٖم٤مي٦م هق

 ُمـ ًمؽ يٙمقن ،ملسو هيلع هللا ىلص سمّمالشمف وآطمتذاء اخلِمقع ُمـ ًمؽ وصٗم٧م اًمذي هذا ُمـ

الةَ  إِنَّ : ▬سم٘مقًمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اعمرضمقة اًمثٛمرة ـِ  شَمٜمَْٝمك اًمّمَّ  قَم

 
ِ
 .♂َواعْمُٜمَْٙمر اًْمَٗمْحَِم٤مء

 صمقاهب٤م ًمٜم٤م ويدظمر أقمامًمٜم٤م، وؾم٤مئر صالشمٜم٤م، ُمٜم٤م يت٘مٌؾ أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل وظمت٤مُم٤م،

َّٓ  سَمٜمُقنَ  َوٓ َُم٤مٌل  َيٜمَْٗمعُ  ٓ َيْقمَ ▬ ٟمٚم٘م٤مه يقم إمم ـْ  إِ َ  َأتَك َُم  هلل واحلٛمد♂. ؾَمٚمِٞمؿٍ  سمَِ٘مْٚم٥ٍم  اّللَّ

 .اًمٕم٤معملم رب

 [.32 ص اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 





 

 احملتْٓات عفَس





 617 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 5 ------------------------------------------- يمت٤مب اًم٘مراءة ذم اًمّمالة

 7 ------------------------------ وصٞمٖمتٝم٤م اًم٘مراءة ىمٌؾ سم٤مهلل آؾمتٕم٤مذة وضمقب

 9 ------------------------------------------ ًمالؾمتٕم٤مذة أظمرى صٞمٖم٦م

 01 ---------------------------- اًمّمالة ذم اًم٘مراءة ىمٌؾ ًمالؾمتٕم٤مذة اًمث٤مسمت٦م اًمّمٞمٖم٦م

 00 ------------------ اًمرضمٞمؿ ِمٞمٓم٤مناًم ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ سمّمٞمٖم٦م: آؾمتٕم٤مذة

 02 ------------------------------------ ريمٕم٦م يمؾ ذم آؾمتٕم٤مذة ُمنموقمٞم٦م

رسم٤مإله اًم٘مقل قمـ اًمِمٞمخ وشمراضمع اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ سم٤مًمت٠مُملم اجلٝمر اإلُم٤مم قمغم اًمت٠مُملم ووضمقب ا

 ------------------------------------------------------ 02 

 04 ----------------------------------------- هب٤م اجلٝمر وقمدم اًمًٌٛمٚم٦م

 06 ------------------------------------- رء سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم يث٧ٌم ٓ

 08 ----------------------- سيح صحٞمح طمدي٨م اًمّمالة ذم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر ذم ًمٞمس

 09 --------------------------------- ًمٚمًقرة واًمًٌٛمٚم٦م ًمٚمٗم٤مِت٦م اًمتٕمقذ طمٙمؿ

 22 ------------------------------------- ريمٕم٦م؟ يمؾ ُمع اًمتٕمقذ ينمع هؾ

ر اجلٝمر  22 ---------------------------------------- سم٤مًمًٌٛمٚم٦م واإلها

 24 -------------------- ًمألقم٤مضمؿ شمٕمٚمٛمٝم٤م ووضمقب ريمٕم٦م يمؾ ذم ووضمقهب٤م اًمٗم٤مِت٦م ريمٜمٞم٦م

 24 ----------------------------------------------- آي٦مً  آي٦مً  اًم٘مراءةُ 

 25 ----------------------------------------- اًمديـ( يقم )َُمٚمِؽ ىمراءة

 27 --------------------------------------- وومْم٤مئُٚمٝم٤م ♂اًمَٗم٤مِِت٦َم▬ ُريمٜمٞم٦مُ 

 33 -------------------------------------------- اًمٗم٤مِت٦م ومْم٤مئؾ ُمـ

 35 ----------------------------------------- اًمٗم٤مِت٦م ُمـ اًمًٌٛمٚم٦م هؾ

 37 -------------------------------------------- اًمٗم٤مِت٦م ومْم٤مئؾ ُمـ

 38 ------------------------------------- اًمٙمت٤مب وم٤مِت٦م جيٞمد ٓ ُمـ طمٙمؿ

 38 ------------------------------------ اًمٗم٤مِت٦م طمٗمظ يًتٓمع مل ُمـ طمٙمؿ

 41 --------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٗم٤مِت٦م ريمٜمٞم٦م سمٕمدم اًم٘مقل رد

 43 ------------------------------- اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م جيٞمد ٓ ُمـ اًمٗم٤مِت٦م ي٘مرأ  يمٞمػ

 47 ------------------------------------------- )(اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم

 49 ----------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة طمٙمؿ ظمالص٦م

ُخ  ًْ  49 ----------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم وراءَ  اًم٘مراءة َٟم

 54 ------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اًمٜمٝمل

 60 ------------------------------- سمف آئتامم مت٤مم ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اإلٟمّم٤مت

ءةِ  ُوضُمقُب  ٦مِ  ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمرا يَّ ِّ  67 ----------------------- اإلُم٤مم قمغم شمِمقيش سمدون اًمنِّ



 618   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 69 ----------------------- اًمّمالة ذم سمٕمض قمغم اًم٘مرآن ىم٤مرئل جيٝمر أن ـقم اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 69 --------------------------------------------- اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ ُمـ

 71 ----------------------------------------- سمف اإلُم٤ممِ  وضَمْٝمرُ  اًمت٠َّمُِملُم،

 70 ---------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اعم١ممتقن جيٝمر هؾ

 74 ------------------------------------- زي٤مدة دون اًمت٠مُملم قمغم آىمتّم٤مر

 75 ---------------------------------- اإلُم٤مم شم٠مُملم سُمٕمٞمد يٙمقن اح٠مُمقم شم٠مُملم

 77 ----------------------------------- ًمٚمٕمٌد آؾمتج٤مسم٦م اًمت٠مُملم ومْم٤مئؾ ُمـ

 77 -------------------------------------------- اًمت٠مُملم ومْم٤مئؾ ُمـ

 79 --------------------------------------------- اًم٘مراءة سمٕمد اًمٗم٤مِت٦م

ءشُمفُ   80 ---------------------- ًمٕم٤مرض واإلىمّم٤مر ومٞمٝم٤م واإلـم٤مًم٦م شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمدَ  ملسو هيلع هللا ىلص ىمرا

 80 ---------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م إظمػمشملم لماًمريمٕمت ذم اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ؾمقرة ىمراءة ؾمٜمٞم٦م

 82 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اعم٘مروءة اًمًقرة إيمامل

 84 ----------------------------------------- ريمٕمتلم ذم اًمًقرة شم٘مًٞمؿ

 84 ---------------------------------------- اًمريمٕمتلم ذم اًمًقرة شمٙمرار

 85 ------------------------------ اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م ذم وم٠ميمثر ؾمقرشملم سملم اجلٛمع

 85 ----------------------------- اًمّمالة يمؾ ذم ُمٕمٞمٜم٦م ؾمقرة ىمراءة قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 86 -------------------------------- اًمريمٕم٦م ذم وهمػمه٤م اًمٜمٔم٤مئر سَملْمَ  ملسو هيلع هللا ىلص مَجُْٕمفُ 

 88 --------------------- اًمّمالة؟ ذم اًمًقر مجع ذم اعمّمحػ شمرشمٞم٥م ُمراقم٤مة يتٕملم هؾ

 88 ----------------------------------- اًمٓمقال اًمًٌع ُمـ اًمًقر سملم اجلٛمع

 88 ---------------------------------------- اًم٘مٞم٤مم ـمقل اًمّمالة أومْمؾ

 89 -------------------------------- اح٠مُمقم دون ًمإلُم٤مم اًم٘مراءة أثٜم٤مء اًمتًٌٞمح

زُ   89 -------------------------------------- شاًمَٗم٤مِِت٦َم» قمغم آىمتَِّم٤مرِ  ضَمَقا

 91 ------------------- وراءه ُمـ قمغم يِمؼ ٕنف اًمًٜم٦م ذم ورد مم٤م سم٠ميمثر اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م طمرُم٦م

 90 ------------------------------ ؾمٜم٦م؟ أم ومرض اًمٗم٤مِت٦م  سمٕمد اًمًقرة ىمراءة هؾ

 90 ---------------------- اًمٗم٤مِت٦م؟ سمٕمد ؾمقرة ىمراءة وضمقب قمغم احلدي٨م هذا يدل هؾ

 92 ------------------------ اًم٘مرآن ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ي٘مرأ  أن اعمّمكم ٟمز إذا

 92 ريمٕم٦م؟ يمؾ ذم اًمٗم٤مِت٦م ُمع وم٘مط واطمدة آي٦م يردد أن ُمٜمٗمرًدا أو ُم٠مُمقًُم٤م أو يم٤من إُم٤مًُم٤م ًمٚمٛمٗمؽمض جيقز هؾ

 95 ------------------------------------- اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد اًمتل ًمٚمًقرة ًمًٌٛمٚم٦ما

 95 -------------------------- اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد اًمتل ًمٚمًقرة وآؾمتٕم٤مذة اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ

 95 ---------------------------------------- اًمّمالة ذم اًم٘مراءة شمٜمٙمٞمس

 96 --------------------------------------- اًمّمالة ذم سم٤مًمرواي٤مت اًم٘مراءة



 619 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 012 ---------------------------------اًمّمالة ذم اعمختٚمٗم٦م سم٤مًمرواي٤مت اًم٘مراءة

 015 -------------------------------------------- اًمتجقز ذم اًمّمالة

 017 -------------------------------------- ًمٕم٤مرض اًمّمالة ذم اًمتجّقز

 017 ---------------------- إدرايمف يريد سمٛم٠مُمقم أطمس إذا اًمريمقع اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م طمٙمؿ

ر  019 ------------------------------------ شمٚمخٞمص أطمٙم٤مم اجلٝمر واإلها

 019 -------------------------------------- ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس وهمػمه٤م 

رُ  اجلٝمرُ  أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص ٚمَقاِت  ذم واإلها ه٤م اخلَْٛمسِ  اًمّمَّ  000 ------------------- وهَمػْمِ

 002 ----------------- واًمٙمًقف وآؾمتً٘م٤مء واًمٕمٞمديـ اجلٛمٕم٦م صالة ذم سم٤مًم٘مراءة اجلٝمر

 002 ---------------------- واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ُمـ وإوًمٞملم واجلٛمٕم٦م اًمّمٌح ذم اجلٝمر

ر  004 ---------------------------------------- اًمٜمٝم٤مر صالة ذم اإلها

رُ  اجلَْٝمرُ  ءةِ  ذم واإلْها  004 ------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالةِ  ذم اًم٘مرا

 005 ------------------------------------ ُيِنّ  وأ اًمٜمٝم٤مر ٟمقاومؾ ذم جيٝمر هؾ

ر اجلٝمر سملم اًمتقؾمط  005 ----------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم واإلها

 005 -------------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمّمقت رومع

ر اجلٝمر سملم سم٤مًمتقؾمط إُمر  006 -------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم واإلها

 008 -------------------- سم٤مًمّمدىم٦م يم٤معمن سمف واعمن سم٤مًمّمدىم٦م يم٤مجل٤مهر سم٤مًم٘مرآن اجل٤مهر

 009 ------------------------------------ ذم يمؾ صالةملسو هيلع هللا ىلص ُم٤م يم٤من ي٘مرؤه  

 020 ------------------------- سم٤مظمتالومٝم٤م اًمّمٚمقات ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤منَ  ُم٤م اظمتالف

 020 ----------------------------------- اًمًقر سم٠مواظمر اًمّمالة ذم اًم٘مراءة

 022 ---------------------------------- اًمٗمجر صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤منَ  ُم٤م

 024 ---------------------------------- اًمٗمجر وؾمٜم٦م اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مراءة

 024 -------------------- ومال ًمف شمٕم٤ممم اهلل ؿمٝمقد أُم٤م صم٤مسم٧م اًمٗمجر ًم٘مرآن اعمالئٙم٦م ؿمٝمقد

 025 ------------------------- اًمٕمقارض ُمـ وٟمحقه اًمًٕم٤مل ًمٕم٤مرض اًم٘مراءة ىمٓمع

 026 ----------------------------------------- اجلٛمٕم٦م ومجر ذم اًم٘مراءة

 026 ---------------------- اًمث٤مٟمٞم٦م وشم٘مّمػم اًمٗمجر ُمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم اًم٘مراءة شمٓمقيؾ

 027 -------------------------- اإلؾمٗم٤مر ذم ُمٜمٝم٤م خيرج طمتك اًمٗمجر ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م

 029 ----------------------------------------- اًم٘مراءُة ذم ؾُمٜم٦َِّم اًمَٗمْجرِ    

 030 ------------------------------------- اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم اًم٘مراءة ختٗمٞمػ

 030 ----------------------------------- اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م

 032 ----------------------- أطمد( اهلل هق و)ىمؾ اًمٙم٤مومرون( ي٠مُّي٤م )ىمؾ ؾمقريت ومْمؾ

 032 ------------------------------- اًمٔمٝمر صالة ذم ًمٚم٘مراءة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إـم٤مًم٦م



 601   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 033 -------------------------------------- اًمٔمٝمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مرؤه يم٤من ُم٤م

 034 --------------- حلٞمتف سم٤موٓمراب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٘مراءة اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م

 034 -------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م اًمني٦م ذم ظمٚمٗمف عمـ أي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إؾمامع

 035 -------------- اًمٔمٝمر صالة ُمـ إظِمػَمشَملْمِ  اًمريمٕمتلم ذم شاًمَٗم٤مِِت٦َم» سمٕمدَ  آي٤مٍت  ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف

 035 --------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م وآىمتّم٤مر إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة

 038 ----------------------------------------- اًمٕمٍم صالة ذم اًم٘مراءة

 038 -------------------------------- اعمٗمّمؾ سم٘مّم٤مر اعمٖمرب صالة ذم اًم٘مراءة

 038 -------------------------- وأوؾم٤مـمف اعمٗمّمؾ سمٓمقال اعمٖمرب صالة ذم اًم٘مراءة

 040 ----------------------------------- اًمٓمقًمٞملم سمٓمقمم اعمٖمرب ذم اًم٘مراءة

 040 ---------------------------- ٦مُمٜمًقظم ًمٞم٧ًم اعمٖمرب ذم اًم٘مراءة ذم اًمتٓمقيؾ

 042 ----------------------------------------- اعمٖمرب ؾُمٜم٦َّم ذم اًم٘مراءة

 042 ----------------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة ذم اًم٘مراءة

 043 -------------------------------- اًمٕمِم٤مء صالة ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م قمـ اًمٜمٝمل

 045 -------------------------------- اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ذم اًم٘مراءة

 047 ----------------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة

 049 --------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمٓمقال سم٤مًمًٌع اًم٘مراءة

 049 -------- ُمٜمٝم٤م. سمًقرة ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و اًمٓمقال. اًمًٌع - َوضِمعٌ  وهق - ًمٞمٚم٦م وىمرأ 

 049 --------صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ واًمٜمٝمل ىمط ًمٞمٚم٦م ذم يمٚمف اًم٘مرآن ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنف قُمٚمِؿَ  ُم٤م

 052 ------------------------------------ آي٦م سمٛمئتل اًمٚمٞمؾ ذم اًمّمالة ومْمؾ

ئٞمؾ سمٌٜمل اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة  053 ------------------------------ واًمزُمر إها

 053 --------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم آي٦م سمٛمئ٦م اًمّمالة ومْمؾ

 053 --------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم ريمٕم٦م يمؾ ذم آي٦م مخًلم ىمدر ىمراءة

 053 ----------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اعمزُمؾ أُّي٤م ي٤م ىمراءة

 054 --------------------------------- ٟم٤مدراً  إٓ يمٚمَّف اًمٚمٞمؾ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ُم٤م

 055 ------------------------------- ّمٌحي طمتك وشمرديده٤م سمآج٦م اًمٚمٞمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم

 055 ----------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اإلظمالص ؾمقرة ىمراءة ومْمؾ

 056 ----------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم يٙمقن اًم٘مرآن ىمراءة أثٜم٤مء قمذاسم٦م ُمـ واًمتٕمقذ ومْمٚمف ُمـ اهلل ؾم١مال

 057 ----------------------------------- أي٤مت سمٕمض قمٜمد ي٘م٤مل ومٞمام ورد ُم٤م

 058 ------------------------------------------ اًمِقشْمرِ  صالة ذم اًم٘مراءة

 059 ------------------------------------- اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمتلم ذم اًم٘مراءة

 059 ---------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًم٘مراءة



 600 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 061 ---------------------------------------- اًمٕمٞمديـ صالة ذم اًم٘مراءة

 060 ---------------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اًم٘مراءة

 060 ------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمٗم٤مِت٦م سمٕمد ؾمقرة ىمراءة

 060 ------------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة

 063 -------------------------------- إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد شمٙمقن اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة

 064 ------------------------------- جيٝمر أم اجلٜم٤مزة صالة ذم سم٤مًمٗم٤مِت٦م ُين هؾ

 065 ----------------------------------- شمرشمٞمؾ اًم٘مراءة وِتًلم اًمّمقت هب٤م  

ءةِ  شَمْرشمٞمُؾ   067 --------------------------- ذًمؽ وومْمؾ هب٤م اًمّمقت وِتًلمُ  اًم٘مرا

 067 ------------------ اًم٘مراءة؟ يمثرة ُمع اًمنقم٦م أو: ٘مراءة،اًم وىمٚم٦م اًمؽمشمٞمؾ أومْمؾ: أُّيام

 068 --------------------------------------- اًم٘مراءة ذم اعمد طمروف ُمد

 068 ------------------------------------- أي٤مت رؤوس قمغم اًمقىمقف

 069 ------------------------------------ آي٦م يمؾ رأس قمغم اًمقىمقف اًمًٜم٦م

 069 ------------------------------------------- اًم٘مراءة ذم اًمؽمضمٞمع

 070 ------------------------------------ سم٤مًم٘مرآن اًمّمقت سمتحًلم إُمر

 070 ------------------------------------- سم٤مًم٘مرآن اًمّمقت ِتًلم ومْمؾ

 072 ------------------------------------ سم٤مًم٘مرآن صقشًم٤م اًمٜم٤مس أطمًـ ُِمـ

 072 ----------------------------------------- سم٤مًم٘مرآن سم٤مًمتٖمٜمل إُمر

ـ ًْ  075 ----------------------------------- إؿمٕمري ُمقؾمك أيب ىمراءة طُم

 077 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًمريمقع

 079 -- اًمتٙمٌػم وضمقب و اًمريمقع، ريمٜمٞم٦م وسمٞم٤من اًمريمقع، شمٙمٌػمة قمٜمد اًمٞمديـ ورومع اًمريمقع، ىمٌؾ اًمًٙمت٦م

 093 ---------------------------------------------- عاًمريمق صٗم٦م

 094 --------------------------------- اًمريمقع ذم اًمريمٌتلم ُمـ اًمٞمديـ متٙملم

 095 ---------------------------------- اًمريمقع طم٤مل اًمٞمديـ أص٤مسمع شمٗمري٩م

 095 ------------------------------- اًمريمقع طم٤مل اًم٤ًمىملم قمغم إص٤مسمع ضمٕمؾ

 095 --------------------------------------- ُمٜمًقخ اًمريمقع ذم اًمتٓمٌٞمؼ

 096 ----------------------------------------- اًمريمقع طم٤مل اعمج٤موم٤مة

 097 ------------------------------ اًمريمقع طم٤مل وشمًقيتف اًمٔمَّْٝمر سمًط وضمقب

 098 ---------------------------------- اًمريمقع طم٤مل ًمٚمٔمٝمر اًمرأس ُم٤ًمواة

 098 -------------------------------------- اًمريمقع ذم اًمٓمُّٛم٠منٞمٜم٦م وضمقُب 

 211 ------------------------------------ اًمريمقع ذم آـمٛمئٜم٤من شمرك طمٙمؿ

 211 --------------------------------- اًمريمقع ذم صٚمٌف ي٘مٞمؿ ٓ عمـ صالة ٓ



 602   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمحتقي٤متومٝمرس 

 210 ---------------------- سمنموط إٓ طمّمقًمف وقمدم اًمريمقع ذم آـمٛمئٜم٤من وضمقب

 212 ------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م سمٕمْمٝم٤م غمقم وآىمتّم٤مر أطمٞم٤مًٟم٤م سمٞمٜمٝم٤م واجلٛمع اًمريمقع أذيم٤مر

 213 ------------------------ ُمرات( )صمالث اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 214 ------------------------------ صمالث ُمـ أيمثر اًمٕمٔمٞمؿ( ريب )ؾمٌح٤من شمٙمرار

 215 ----------------------- )صمالصًم٤م( وسمحٛمده اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 215 ----------------------- واًمروح اعمالئٙم٦م رب ىمدوس ؾمٌقح اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 216 ------------------ زم اهمٗمر مهللا وسمحٛمدك، رسمٜم٤م مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 217 ---------------- أؾمٚمٛم٧م... وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ مهللا! اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 217 ------- شمقيمٚم٧م.. وقمٚمٞمؽ أؾمٚمٛم٧م، وًمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ مهللا اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 218 ----------------------- واعمٚمٙمقت... جلؼموتا ذي ؾمٌح٤من اًمريمقع: أذيم٤مر ُمـ

 218 ---------------------------------------------- اًمريمقع إـم٤مًم٦م

ءةِ  قمـ اًمٜمٝمل  218 ----------------------------------- اًمريمقع ذم اًم٘مرآنِ  ىمرا

 201 -------------------------------- اًمًٜم٦م ُمـ اًمٓمقل ذم إريم٤من سملم اًمتًقي٦م

 201 ------------------------- اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ اًمّمالة هن٤مي٦م ذم وذيمره اًمريمقع ٟمز ُمـ

 200 ----------------------------------------- اًمريمقع طم٤مل اًمٜمٔمر حمؾ

 200 --------------------------- ُمًتح٥م؟ أم واضم٥م أم ريمـ اًمّمالة ذم اًمتًٌٞمح

 203 ------------------------------------ آقمتدال ُمـ اًمريمقع وُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف

 205 ---------------------------------- ومٞمف ي٘مقُل  وُم٤م اًمريمقع، ُمـ آقمتدال

 208 ------------------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد سم٤محلٛمد إُمر شمٕمٚمٞمؾ

 209 ------------------------- احلٛمد صٞمغ وذيمر اًمريمقع ُمـ اًمرومع قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 221 ------------------------------------------ سم٤مًمتًٛمٞمع اإلُم٤مم ضمٝمر

 221 ----------------------------------- اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم اًمزي٤مدة

 223 ------------------------------- اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم أظمرى إو٤موم٦م

 223 ------------------------------- اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم أظمرى إو٤موم٦م

 224 ----------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم أظمرى إو٤موم٦م

 224 ----------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمريمقع سمٕمد احلٛمد صٞمغ ذم أظمرى إو٤موم٦م

 225 ------------------ ىمٞم٤مُمف إـم٤مًم٦م أراد عمـ اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم أذيم٤مر سملم اجلٛمع ُمنموقمٞم٦م

 226 ------------ اًمريمقع ُمـ اًمرومع أدقمٞم٦م ذم اًمثٚم٩م..( ُمـ ـمٝمرين )مهللا زي٤مدة ُمنموقمٞم٦م قمدم

 227 ------------------------------- ومٞمف آـمٛمئٜم٤من ووضمقُب  اًم٘مٞم٤مم، هذا إـم٤مًم٦مُ 

 228 --------------------- ذًمؽ شمرك ُمـ واًمتحذير وهٞمئتف اًمريمقع ذم سم٤مٓـمٛمئٜم٤من إُمر

 230 ------------------------- قمدم ُمنموقمٞم٦م ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ذم هذا اًم٘مٞم٤مم



 603 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 233 ----------------------- ٤مماًم٘مٞم هذا ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع ُمنموقمٞم٦م قمدم

 233 ----------- اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع قمغم احلدي٨م هبذا يًتدل هؾ

 234 -------------------- سمٕمده اًمذي دون اًمريمقع ىمٌؾ اًمذي اًم٘مٞم٤مم ذم اًم٘مٌض ُمنموقمٞم٦م

 اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع قمغم ُمٗم٤مصٚمٝم٤م إمم ٔم٤مماًمٕم شمرضمع طمتك سمحدي٨م: آؾمتدٓل يًت٘مٞمؿ هؾ

 239 ---------------------------------------------- اًمريمقع؟ ُمـ

 241 ------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع ُمنموقمٞم٦م قمدم

 241 --------قمٍمٟم٤م إمم اًمًٚمػ قمٜمد اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع صمٌقت قمدم

 240 --------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك سمقوع اًم٘مقل رد

 246 --------------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع

 249 ------------------------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمقوع

 254 ------------------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمٞمديـ ىمٌض طمٙمؿ

 258 -------------- سمدقم٦م قعاًمريم ُمـ اًمرومع قمٜمد اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع سم٠من اًم٘مقل طمقل

 261 ------------------- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع ُمنموقمٞم٦م قمدم

 260 ---------------------------- اًمٓمقل ذم اًمريمقع ُمع اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم شمًقي٦م

 263 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًمًجقد

 265 --------------------------------------- اًمًجقد ُمـ اإليمث٤مر ومْمؾ

 265 --------------------------------------------- اًمًجقد ريمٜمٞم٦م

 265 ------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م اًمًجقد إمم اهلقي قمٜمد اًمٞمديـ ورومع اًمتٙمٌػم

 270 --------------------------------------- اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم اًمٞمديـ

 273 ------------------------------------ اًمٞمديـ قمغم اًمًجقد إمم اخلرور

 276 -------------------------------- اًمًجقد ذم اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع

 قمغم واًمرد اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٞمديـ قمغم آقمتامد قمغم واًمٙمالم اًمريمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمريمٌتلم رومع

 278 --------------------------------------- اًمٕمجـ طمدي٨م وٕمػ ُمـ

 289 ----------------------------------- ًمٚمًجقد اًمٜمزول ذم اًمٞمديـ شم٘مديؿ

 296 -------------------------------------------- ًمٚمًجقد اًمٜمزول

 311 -------------------------------------- اًمٞمديـ قمغم ًمٚمًجقد اًمٜمزول

 310 -------------------------------------- اًمٞمديـ قمغم ًمٚمًجقد اًمٜمزول

 315 -------------------------------------اًمًجقد ذم اًمٞمديـ قمغم اًمٜمزول

 316 ------------------------- ًمٚمًجقد اهلقي ذم اًمريمٌتلم ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع اًمًٜم٦م

 317 ----------------------- ٞمديـاًم قمغم يٙمقن إٟمام ًمٚمًجقد اًمٜمزول أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 317 ----------------------------------------- ُم٘مدُمتف ذم اًمٌٕمػم ريمٌت٤م



 604   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 300 -----------------------------------------------صٗم٦م اًمًجقد

 303 -------------------------------------- واًمقضمف اًمٞمديـ قمغم اًمًجقد

 303 --------------------------------------- اًمٙمػ أخٞمتل قمغم اًمًجقد

 304 --------------------- اًمًجقد ذم اًم٘مٌٚم٦م إمم وشمقضمٞمٝمٝم٤م إص٤مسمع ووؿ اًمٙمػ سمًط

 304 ----------------------------- :90-89 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 304 -------------------------- اًمًجقد ذم إذٟملم أو اعمٜمٙمٌلم طمذو اًمٙمٗملم ضمٕمؾ

 305 ---------------- اًمًجقد ذم إرض ُمـ اًمًجقد أقمْم٤مء وسم٤مىمل واجلٌٝم٦م إنػ متٙملم

 306 ------------------------- وإنػ اجلٌٝم٦م قمغم يم٤من إذا إٓ اًمًجقد إضمزاء قمدم

 306 ---------------- ضمٜمٌٞمف قمـ امجم٤موم٤مهت ُمع إرض ُمـ ويديف وضمٌٝمتف أنٗمف متٙملم وضمقب

 307 ---------------- اًمرضمؾ ٟمّم٥م ُمع إص٤مسمع وأـمراف اًم٘مدُملم سمّمدور اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل

 307 ---------------------------- قداًمًج ذم اًمٕم٘مٌلم ورص اًم٘مدُملم أص٤مسمع ومتح

 307 ---------------------------------------- اًمًجقد ذم اًمٕمجٞمزة رومع

 308 ---------------------------------- قمٚمٞمٝم٤م ُيًجد اًمتل اًمًٌٕم٦م إقمْم٤مء

 308 ---------------------------- اًمًجقد ذم واطمد يمٕمْمق وإنػ اجلٌٝم٦م ضمٕمؾ

 320 ----------------------------------- اًمًجقد ذم إنػ ووع وضمقب

 320 ------------------------------------ اًمِمٕمر ُمٕم٘مقص اًمًجقد طمٙمؿ

 322 -------------------------------- اًمًجقد ذم اًمذراقملم اومؽماش قمـ اًمٜمٝمل

 322 ---------------------------- اًمًجقد ذم اجلٜمٌلم قمـ وُم٤ٌمقمدهتام اًمٞمديـ رومع

 324 ------------------------------------- اًمًجقد ذم اًمٗمخذيـ ُيْمؿ هؾ

 325 --------------------- اًمًجقد ذم سم٤مًمريم٥م آؾمتٕم٤مٟم٦م و اًمٞمديـ شمٗمري٩م شمرك طمدي٨م

 327 ----------------------- اًمريمٌتلم؟ وؿ سمف يٚمحؼ هؾ اًمًجقد طم٤مل اًم٘مدُملم وؿ

جقد ذم اًمٓمُّٛم٠منٞمٜم٦م ريمـ ًُّ  327 --------------------------------------- اًم

 327 --------------------------- :012 ،010 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

جقد أذيم٤مرُ  ًُّ  328 --------------------------------------------- اًم

جقد ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ اًمٜمٝمُل  ًُّ  331 -------------- ومٞمف اًمدقم٤مء ُمـ آؾمتٙمث٤مر واؾمتح٤ٌمب اًم

 331 ---------------------------- سم٤مًمدقم٤مء أم ٤مًمتًٌٞمحسم ؾمجقده ذم اعمّمكم يٌدأ هؾ

 330 ---------------------- اًمًجقد أدقمٞم٦م ذم شم٘مقاه٤م( ٟمٗمز اقمط )رب دقم٤مء ورد هؾ

 330 --------------------- اًمًجقد ذم .. وضمٝمكم ظمٓمٞمئتل زم اهمٗمر مهللا دقم٤مء: ورد هؾ

جقد إـم٤مًم٦مُ  ًُّ  332 ---------------------------------------------- اًم

٤ًٌم اًمًجقد ضمٕمؾ  333 ------------------------------- اًمٓمقل ذم اًمريمقع ُمـ ىمري

 333 --------------------------------------------- اًمًجقد ومْمؾ



 605 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 335 ------------------------------------------ اًمًجقد ومْم٤مئؾ ُمـ

جقدُ  ًُّ  335 ------------------------------------ واحلَِّمػم إرضِ  قمغم اًم

 336 -------------------------------- احلر ًمِمدة قمٚمٞمف واًمًجقد اًمثقب سمًط

 337 ----------------------------------------- وُم٤مء ـملم ذم اًمًجقد

 338 ------------------------------------- واحلّمػم اخلٛمرة قمغم اًمّمالة

 338 -------------------------- ُمتّمؾ طم٤مئؾ قمغم اًمًجقد ضمقاز قمدم قمغم دًمٞمؾ ٓ

د، ُمـ اٟمتٝمك ر اًمَتَِمٝمُّ  341 ---------------------- واطمدة ؾمجدةً  إٓ يًجد مل أنف وشَمَذيمَّ

 340 -------------------------------------------- اًمرومع ُمـ اًمًجقد

ومعُ  ـَ  اًمرَّ جقد ُِم ًُّ  343 ------------------------------- ومٞمف اًمتٙمٌػم ووضمقب اًم

 343 ---------------------------- اًمًجقد ُمـ ومعاًمر شمٙمٌػم ذم أطمٞم٤مًٟم٤م اًمٞمديـ رومع

 343 --------------------------- ُمؽمويم٦م ؾمٜم٦م اًمًجقد ُمـ اًمرومع قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 345 ----------------------------------------- اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم

ْجدشملم سمـ اإلىْمَٕم٤مءُ  أو آومؽماش ًَّ  347 ---------------------------------- اًم

 351 ------------------------------- اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء أو آومؽماش ؾمٜمٞم٦م

 352 ------------------- ُمنموقم٦م صم٤مسمت٦م وصقرة قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل صقرة صقرشم٤من: ًمف اإلىمٕم٤مء

 352 ----------------------------- اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح

 352 -------------------- اًمًجدشملم سملم إًمٞمتلم قمغم اًمٕم٘مٌلم ووع اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ

 353 ------------------------------ اًمًجقد ُمـ اًمرومع قمٜمد اًمٞمٛمٜمك ٟمّم٥م ؾمٜمٞم٦م

 353 ---------------------- اًمٕم٘مٌلم قمغم آٟمتّم٤مب وهق صم٤مسم٧م اًمًجدشملم سملم اإلىمٕم٤مء

 354 ------------------------------------ اًمًجدشملم سملم آـمٛمئٜم٤من ريمٜمٞم٦م

جدشملم سملم إذيم٤مر ًَّ  354 ----------------------------------------- اًم

 355 ------------------------------------------------ آظمر دقم٤مء

 357 ----------- اًمٗمرائض قمٚمٞمٝم٤م وي٘م٤مس اًمٚمٞمؾ صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقهل٤م يم٤من اًم٤ًمسم٘م٦م إذيم٤مر

 357 ---------------------------- اًمًجدة ُمـ ىمري٤ٌم اًمًجدشملم سملم اجلٚم٦ًم إـم٤مًم٦م

اًمّمالة؟ ذم اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس ذم اًمٞمديـ ووع يمٞمٗمٞم٦م ُمـ صحٞمح طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم هؾ

 ----------------------------------------------------- 357 

 358 ------------------------ٟمٗمٞم٤م أو إصم٤ٌمشم٤م اًمّمالة ذم اًمًجدشملم سملم اإلؿم٤مرة طمدي٨م

 368 ------------------------------ اًمًجدشملم؟ سملم اإلصٌع ِتريؽ ينمع هؾ

 369 ------------------------------- اًمًجدشملم سملم اإلصٌع ِتريؽ ينمع هؾ

 369 ----------------------------------- اًمًجدشملم سملم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة

 373 --------------------------------------- اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمرومع ُمٜمٝم٤م



 606   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 375 -------------------------------------- ُمٜمٝم٤م واًمرومع اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة

 377 ------------------------------ ضمٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م وهٞمئتٝم٤م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م

٦مُ  ًَ  379 ----------------------------- ومٞمٝم٤م اخلالف وذيمر وهٞمئتٝم٤م آؾْمؽِماطَم٦مِ  ضَمْٚم

 386 -------------------------------------- آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمنموقمٞم٦م

 387 ------------------------------- طمٙمٛمٝم٤م ذم وآظمتالف آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم

 390 ------------------------ اإلُم٤مم؟ ٤مقمٚمٞمٝم يت٤مسمع وهؾ ؾمٜم٦م؟ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم هؾ

 393 --------------- اًمًـ ويمؼم اعمرض ًمٕمٚم٦م ًمالؾمؽماطم٦م ضمٚمس إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اًم٘مقل رد

 394 ----------------------------------------- آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم صٗم٦م

 394 ------------------------------- آؾمؽماطم٦م جلٚم٦ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٙمٌػمة ُمقوع

 397 ------------------------------------------ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 399 --------------------- اًمٕم٤مضمـ هٞمئ٦م قمغم اًمريمٕم٦م إمم اًمٜمُّٝمقض ذم اًمٞمديـ قمغم آقمتامد

 399 ------------------------------------ ويمٞمٗمٞمتف اًمّمالة ذم اًمٕمجـ طمٙمؿ

 399 ----------------------------- اًمّمالة ذم اًمٜمٝمقض طم٤مل اًمٞمديـ قمغم آقمتامد

 411 ------------------------------ آقمتامد هق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م

 410 ----------------------- ًمث٤مٟمٞم٦ما اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد إرض قمغم آقمتامد صمٌقت

 413 --------- يديف قمغم يٕمتٛمد ٓ يم٤مًمًٝمؿ اًمًجدة ُمـ ي٘مقم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم ضم٤مء ُم٤م وٕمػ

 415 ----------------------------------------------- اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 417 ------------------------------ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ىمراءة قمدم

 417 ----------------------------- اًم٘مراءة ىمٌؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ؾمٙمت٦م هٜم٤مك هؾ

 419 ---------------------------------- إومم ُمـ أىمٍم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ضمٕمؾ

 419 ---------------------------------- ريمٕم٦مٍ  يُمؾِّ  ذم شاًمَٗم٤مِِت٦َم» ىمراءة وضمقُب 

 400 ---------------------------------------------- ضمٚم٦ًم اًمتِمٝمد

 403 ------------------ واًمرسم٤مقمٞم٦م اًمثالصمٞم٦م ُمـ إول واًمتِمٝمد اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ذم آومؽماش

 405 ----------------------------------------- اًمٙمٚم٥م إىمٕم٤مء قمـ اًمٜمٝمل

 406 --------------------------------- وهٞمئتٝم٤م اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم ذم اًمٞمد ُمقوع

 406 --------------------- اًمّمالة ذم اًمٞمنى اًمٞمد قمغم آقمتامد ُمع اجلٚمقس قمـ اًمٜمٝمل

 409 --------------------------- وِتريٙمٝم٤ماإلؿم٤مرة سم٤مإلصٌع ذم اًمتِمٝمد واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م 

ٌَعِ  اإلؿم٤مرة  420 -------------------------- وِتريٙمٝم٤م إًمٞمٝم٤م واًمٜمٔمر اًمتِمٝمد ذم سم٤مإلْص

 428 ------------------------- ؼاًمتحٚمٞم و اإلؿم٤مرة طم٤مل اًمقؾمٓمك قمغم اإلهب٤مم ووع

 431 ------------------------------------- اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع رومع ومْمؾ

 432 ------------------------- سمٕمض قمـ اًمدقم٤مء ذم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة اًمّمح٤مسم٦م أظمذ



 607 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 432 --------------------------------- مجٞمًٕم٤م اًمتِمٝمديـ ذم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة

 433 --------------------------------- مجٞمًٕم٤م سم٤مإلصٌٕملم اإلؿم٤مرة قمـ اًمٜمٝمل

 433 --------------------- سم٤مًمِمذوذ ائؾو طمدي٨م ذم اًمتحريؽ قمغم طمٙمؿ ُمـ قمغم اًمرد

 437 -------------------------------- اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع طمٜمل ُمنموقمٞم٦م قمدم

 437 ----------------------------- اًمتِمٝمد ذم يٙمقن وِتريٙمف سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة

 438 ----------------------- ىمداُم٦م؟ سمـ زائدة سمف شمٗمرد هؾ اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ

 440 ------------------------- اًمتِمٝمد ذم اًمتحريؽ ذم ىمداُم٦م سمـ زائدة زي٤مدة صح٦م

 442 ------------------------- ؿم٤مذة؟ اإلصٌع ِتريؽ ذم ىمداُم٦م سمـ زائدة زي٤مدة هؾ

 442 --------------------------------------- ؿم٤مذة؟ )حيريمٝم٤م( زي٤مدة هؾ

 446 ------------------------------ اًمتِمٝمد؟ ذم واًمتحريؽ اإلؿم٤مرة شمٙمقن ُمتك

 450 ------------------------ وم٘مط؟ اًمِمٝم٤مدة قمٜمد اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع رومع يت٘مٞمد هؾ

 450 ---------------- وي٤ًمًرا؟ يٛمٞمٜم٤ًم اًمتحريؽ وطمٙمؿ يمٚمف؟ اًمتِمٝمد ذم اًمتحريؽ يٙمقن هؾ

 453 --------------------------- اًمًالم ىمٌؾ إمم اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع رومع اؾمتٛمرار

 453 ---------------------------------- اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ اؾمتٛمرار

 454 ------------------------------------ اًمتِمٝمد ذم إصٌع ِتريؽ يمٞمٗمٞم٦م

 455 ------------------------------------ اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ يمٞمٗمٞم٦م

 455 ------------------------ سمِمدة؟ أم سمٚمٞمقٟم٦م يٙمقن اًمتِمٝمد ذم اإلصٌع ِتريؽ هؾ

 إمم سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة وظمٓم٠م اًمتِمٝمد ذم ًمإلصٌع ومٞمف اعم٤ٌمًمغ واًمرومع اخلٗمض ُمـ سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م

 457 ---------------------------------------------- إرض ادم٤مه

 458 -------------------------- وي٤ًمًرا يٛمٞمٜم٤ًم يٙمقن اًمتِمٝمد ذم إصٌع ِتريؽ هؾ

 459 ------------------------------------- ًمٚمخقف اإلصٌع ِتريؽ شمرك

 461 ------ وِتريٙمف سم٤مإلصٌع اإلؿم٤مرة صٗم٦م طمقل ويمٚمٛم٦م يتقىمػ؟ ُمتك اًمتِمٝمد ذم إصٌع ِتريؽ

 463 ---------------------------------------------- اًمتِمٝمد إول

  وُمنموقمٞم٦مُ  إول، اًمتِمٝمد وضمقُب 
ِ
ا  ويٙمقن اًمًٝمق، سمًجقد وضمؼمه ومٞمف، اًمدقم٤مء  465 -------- هًّ

 466 ---------------------------------- ًمف واجلٚمقس إول اًمتِمٝمد وضمقب

 467 -------------------------------------- ضمٚم٦ًم يمؾ ذم سم٤مًمتِمٝمد إُمر

 468 ---------------------------------------- اًمتِمٝمد اًمّمح٤مسم٦م شمٕمٚمٞمؿ

 468 ----------------------------------------------اًمتِمٝمد إظمٗم٤مء

 468 ---------------------------------------------- اًمتِمٝمد ِصَٞمغُ 

 470 -------------------- اهلل رؾمقل أين وأؿمٝمد اًمتِمٝمد: ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل يم٤من هؾ

 472 ------------------------------ُمقشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم



 608   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 474 -------------------------- ُمقشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم صٞمٖم٦م

 475 -------------------------- ُمقشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم صٞمٖم٦م

 476 --------------------------------- ِمٝمداًمت ومرض ىمٌؾ ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  ُم٤مذا

 477 ------------------------------------------- ًمٚمتِمٝمد صم٤مٟمٞم٦م صٞمٖم٦م

 477 ------------------------------------------- ًمٚمتِمٝمد صم٤مًمث٦م صٞمٖم٦م

 478 -------------------------------------------ًمٚمتِمٝمد راسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 478 ----------------------------------------- ًمٚمتِمٝمد ظم٤مُم٦ًم صٞمٖم٦م

 478 ----------------------------------------- ًمٚمتِمٝمد ؾم٤مدؾم٦م صٞمٖم٦م

 479 --------------------------- ُمٜمٝم٤م ؿم٤مء ُم٤م اًمتِمٝمدات هذه ُمـ خيت٤مر أن ًمٚمٛمّمكم

 479 --------------------------------- اًمتِمٝمد ذم )وُمٖمٗمرشمف( زي٤مدة صمٌت٧م هؾ

 481 ----------------------------- وِصَٞمُٖمٝم٤م وَُمْقِوُٕمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلِّ  قمغم اًمّمالةُ 

 488 ----------------- إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة زي٤مدة قمدم طمدي٨م وٕمػ

 488 -------------------------- إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 491 -------------------------- إول اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 491 --------------------- ذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ وشمقؾمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمغ يمثرة

 490 ---------------------------- ٕصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌلا قمٚمٛمٝم٤م اًمتل اًمّمالة صٞمغ

 495 ------------------------------------------------صم٤مٟمٞم٦م صٞمٖم٦م

 495 ----------------------------------------------- صم٤مًمث٦م صٞمٖم٦م

 495 ----------------------------------------------- راسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 496 ---------------------------------------------- ظم٤مُم٦ًم صٞمٖم٦م

 496 ---------------------------------------------- ؾم٤مدؾم٦م صٞمٖم٦م

 497 ----------------------------------------------- ؾم٤مسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 497 -------------------------------- اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمؽمطمؿ طمٙمؿ

ئدُ  ٦م وَمقا الةِ  ذم ُمٝمٛمَّ ٦م ٟمٌلِّ  قمغم اًمّمَّ  498 ------------------------------ ملسو هيلع هللا ىلص إُُمَّ

 511 --------------------------------- وردت يمام اًمّمالة صٞمغ إمت٤مم ُمـ سمد ٓ

 514 --------------------------- اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات ذم ؾمٞمدٟم٤م ًمٗمظ زي٤مدة طمٙمؿ

 500 ----------------------------- اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمّمٚمقات ذم اًمًٞم٤مدة زي٤مدة إٟمٙم٤مر

 500 -------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٤مت أومْمؾ

 ٓ وهمػمه٤م، واًمتِمٝمدات آؾمتٗمت٤مح، يم٠مدقمٞمفَ  أظمرى: وهبذه ُمرة، هبذه ي١مشمك أن اًمّمٚمقات هذه ذم اًمًٜم٦م

 502 ------------------------------------- واطمدة صالة ذم سمٞمٜمٝم٤م جيٛمع أن

 503 --------------- اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ورواة احلدي٨م أهؾ هؿ ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف صالة اعمًٚمٛملم أيمثر



 609 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 504 ------------------------- إول ِمٝمداًمت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م

 505 ----------------------------------------- اًمتِمٝمد هذا ذم اًمدقم٤مء

 506 ---------------------------------- إول اًمتِمٝمد ذم اًمدقم٤مء ُمنموقمٞم٦م

 506 --------------------------------------- اًمتِمٝمد ىمٌؾ اًمتًٛمٞم٦م طمٙمؿ

 508 ------------------------------------------- اًمتِمٝمد صٞمغ طمقل

 524 -------------------------- ووم٤مشمف سمٕمد اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم صٞمٖم٦م

 524 ---------------- اًمٜمٌل قمغم اًمًالم هل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد اًمتِمٝمد ذم اًمًالم صٞمٖم٦م

 524 ----------------------------------- اًمتِمٝمد؟ صٞمغ سملم اًمتٚمٗمٞمؼ طمٙمؿ

 525 ------------------------------- اًمّمالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم يمٞمٗمٞم٦م

 526 وظم٤مرضمٝم٤م؟ اًمّمالة ذم إُمر خيتٚمػ وهؾ اًمتًٚمٞمؿ؟ يّم٤مطمٌٝم٤م أن سمد ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة هؾ

 528 ------------------------------------- اًمتِمٝمد سمٕمد دقم٤مء ُمـ أيمثر مجع

 529 ------------------------------------ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م صمؿ اًمراسمٕم٦م

سمٕم٦م صمؿ اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم  530 ----------------------- ومٞمف اًمتٙمٌػم ووضمقب اًمرا

 530 ------------------------------------- اًمث٤مًمث٦م ًمٚمريمٕم٦م اًمٜمٝمقض يمٞمٗمٞم٦م

، اًم٘مٕمدة: ُمـ ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  533 ------------------------------- ىم٤مم صمؿ يمؼمَّ

 533 ------------------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م اًمتٙمٌػم ُمع اًمٞمديـ رومع

 533 ----------------------------------------- اًمراسمٕم٦م ًمٚمريمٕم٦م اًمتٙمٌػم

سمٕم٦م ًمٚمريمٕم٦م اًمتٙمٌػم ذم اًمٞمديـ رومع  534 --------------------------------- اًمرا

سمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م سملم آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم  534 ----------------------------- واًمرا

 534 ------------------------------- آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمـ اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمٕمجـ

سمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤مِت٦م ىمراءة  535 -------------------------------- واًمرا

 537 ---------------------------------------------- اًمتِمٝمد إظمػم

 539 ------------------------------------ اًمتِمٝمد وضمقب إظمػم اًمتِمٝمد

 539 -------------------------------------- إظمػم اًمتِمٝمد ضمٚمقس هٞمئ٦م

 539 ---------------------------- اًمتِمٝمديـ ذم اجلٚمقس صٗم٦م ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف

 544 ------------------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م وومرؿمٝم٤م اًمٞمٛمٜمك ٟمّم٥م

 544 ------------------------------ إوؾمط اًمتِمٝمد ذم اًمتقرك طمدي٨م وٕمػ

 545 -------------------------------------- يٙمقن؟ شمِمٝمد أي ذم اًمتقرك

 548 ------------------------ آومؽماش؟ أم اًمتقرك اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم اًمتِمٝمد ذم اًمًٜم٦م هؾ

 549 ----------------------------- اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ُمـ اًمتِمٝمد ذم اجلٚمقس يمٞمٗمٞم٦م

 549 ---------------------- اًمرسم٤مقمٞم٦م أو اًمثالصمٞم٦م ذم إظمػم اًمتِمٝمد ذم يٙمقن إٟمام اًمتقرك



 621   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 551 ------------------------------------ اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ذم اًمتقرك طمٙمؿ

 553 ---------------------------------- اًمٞمنى سم٤مًمٙمػ اًمريم٦ٌم قمغم اًمتح٤مُمؾ

 553 -------------------- اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم ذم واًمٗمخذ اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد ُمرومؼ سملم اعمج٤موم٤مة قمدم

 555 ---------------------------------------- اًمدقم٤مء ذم اًمتِمٝمد إظمػم  

 557 -------------- ومٞمف اًمدقم٤مء وُمنموقمٞم٦م إظمػم اًمتِمٝمد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وضمقب

قم٤مء ىمٌؾ أرسمع ُمـ ٤مذةِ آؾمتٕم وضمقب  560 ------------------- اًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ وشمٕمٚمٞمؿ اًمدُّ

 563 -------------------------------------- وأنقاقمف اًمًالم، ىمٌؾ اًمدقم٤مء

 564 ---------------------------------- اًمّمالة ذم اح٠مثقرة اًمدقم٤مء صٞمغ ُمـ

 567 ------------------------------------------- ًمٚمدقم٤مء صم٤مٟمٞم٦م صٞمٖم٦م

 567 ------------------------------------------- ًمٚمدقم٤مء صم٤مًمث٦م صٞمٖم٦م

 567 ------------------------------------------- ًمٚمدقم٤مء راسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 568 ------------------------------------------ ًمٚمدقم٤مء ظم٤مُم٦ًم صٞمٖم٦م

 568 ------------------------------------------ ًمٚمدقم٤مء ؾم٤مدؾم٦م صٞمٖم٦م

 568 ------------------------------------------ ًمٚمدقم٤مء ؾم٤مسمٕم٦م صٞمٖم٦م

 569 ---------------------------------------------- اًمث٤مُمٜم٦م اًمّمٞمٖم٦م

 569 ---------------------------------------------- شم٤مؾمٕم٦م صٞمٖم٦م

 570 ---------------------------------------------- قم٤مذة صٞمٖم٦م

 573 -------------------------------------------- اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمّمالة

 575 ---------------------------------- اًمّمالة  ُمـ اًمتًٚمٞمؿ صقر شمٚمخٞمص

 575 ---------------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ صٞمغ

 576 ---------------------------- اجلٝمتلم ذم اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًالم اًمتًٚمٞمؿ

 576 ------------------------------------ إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم وسمريم٤مشمف زي٤مدة

 577 ---------------------- وم٘مط إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم يٙمقن اًمتًٚمٞمؿ ذم )وسمريم٤مشمف( زي٤مدة

 578 ---------------------- سمدقم٦م ٓ ؾمٜم٦م اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ذم )وسمريم٤مشمف( ًمٗمٔم٦م زي٤مدة

 578 --------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م قمٚمٞمٙمؿ( )اًمًالم قمغم اًمٞم٤ًمر قمـ آىمتّم٤مر

 578 -------------------------------------- واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر

 579 ---------------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمًالم صقر

 يرد مل اًمتل اًمًٜمـ أن قمغم اًمِمٞمخ ُمـ ه٤مُم٦م ٗمت٦موًم اًمّمالة؟ ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ذم شوسمريم٤مشمف» زي٤مدة اًمتزام طمٙمؿ

 581 --------------- صالة يمؾ ذم اًمتزاُمٝم٤م ٓ وشم٤مرة شم٤مرة شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يٜمٌٖمل هب٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اًمتزام

 582 --------------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ صٞمٕم٦م

 583 ----------------------------- اًمّمالة ٟٓم٘مْم٤مء اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م ُمنموقمٞم٦م



 620 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 583 ---------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمًالم طم٤مل اًمٞمديـ رومع قمـ اًمٜمٝمل

 584 --------------------------------- اًمتًٚمٞمؿ قمٜمد سم٤مًمٞمد اإلؿم٤مرة قمـ اًمٜمٝمل

 584 ------------------------ اًمتٙمٚمػ ُمـ اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ أثٜم٤مء اعمٜمٙم٥م ِتريؽ

 585 --------------- اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ قمٜمد اًم٘مٌٚم٦م قمـ واعمٜمٙم٥م سم٤مًمّمدر آٟمحراف ظمٓم٠م

 585 -------------------------------------------- اًمتًٚمٞمؿ وضمقب

 589 ---------------------------------------------- اًمّمالة اٟم٘مْم٤مء

 590 --------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة اٟم٘مْم٤مء ُيٕمرف سمف اًمذي اًمتٙمٌػم

 590 -------- رضمٚمٞمف( يثٜمل أن ىمٌؾ .. اهلل. إٓ إل ٓ ىم٤مل )ُمـ طمدي٨م: ذم اًمرضمؾ سمثٜمل اعم٘مّمقد ُم٤م

 590 -------------------- اًمّمالة ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد اًمٌٕمض ًمٌٕمْمٝمؿ اعمّمٚمقن ي٘مقل ُم٤مذا

 593 --------------------------------- اًمّمالة ُمـ اًمًالم سمٕمد اعمٙمقث ُمدة

 595 -------------------------------- اؾمتقاء اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم صٗم٦م اًمّمالة

 597 ------------------------------- اًمّمالة صٗم٦م ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل اؾمتقاء

 597 -------------------- سم٤مًمرضم٤مل؟ ظم٤مص هق هؾ شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا » طمدي٨م

 610 -------------------------------------- اًمثٛمرة اعمرضمقة ُمـ اًمّمالة   

 613 -------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هلدي ُمقاوم٘متٝم٤م ُمع ومٞمٝم٤م اخلِمقع سم٘مدر شمٙمقن اًمّمالة ُمـ اعمرضمقة اًمثٛمرة

 615 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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 اجلماعة صالة كتاب

 (1)وأحكامها

                                                           

 ذم إًم٤ٌمين شمراث ضم٤مُمع) ُمـ اًم٤ًمدس اعمجٚمد ذم اًمٌدع أهؾ ُمـ إُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة سمحٙمؿ اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ مجٕم٧م ىمد يمٜم٧م (1)

 .اًمٙمت٤مب هلذا ُمتٛمًم  ذًمؽ وُيٕمد ،(اعمٜمٝم٩م
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  اجلامعة صالة وجقب

ٟمٜم٤م ُمـ سمٕمض: يٕمٜمل هقن، قمٜمدي: أؾمت٤مذي اًم٤ًمئؾ:  ُمٜمٝمؿ ـمٌٕم٤ًم، اًمًقق، ذم إظمقا

 اًمٌٕمض يم٤من اعمحالت، أصح٤مب ُمـ يٙمقن ُمـ وُمٜمٝمؿ اعمحالت، سمٕمض ذم يٕمٛمؾ ُمـ

ة ُمـ ًمٙمـ اجلمقم٦م، صالة إمم يذه٥م -أؾمت٤مذ– ُمٜمٝمؿ  ذيمرٟم٤م ومٙمٜم٤م َُمـَحّٚمف، ذم سمٞمّمكم ُُمدَّ

 إؿمٞم٤مء سمٌٕمض ُمٕمٝمؿ شمٙمٚمٛمٜم٤م ومٙمٜم٤م حمٚمؽ، ذم صالشمؽ ُمـ ظمػم اجلمقم٦م صالة أنف: هلؿ

 طمقل يمٚمٛم٦م أن اًمِمٞمخ ُمـ ٟمًٛمع ومّحٌٞمٜم٤م -ـمٌٕم٤مً – أن أُم٤م ومٞمٝم٤م، إدًم٦م وسمٕمض هذه،

 قمز- اهلل قمٜمد قم٘مقسم٦م هل٤م ذم وؿُمق اجلمقم٦م، صالة قمـ اًمتخٚمػ وطمقل اجلمقم٦م، صالة

 .-وضمؾ

 .أجقه اًمِمٞمخ:

 .أؾمت٤مذٟم٤م شمٗمْمؾ اًم٤ًمئؾ:

 اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن ٓ اجلمقم٦م صالة أن يٕمٚمؿ أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م اًمِمٞمخ:

ه٤م إذا إٓ -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- - اهلل ٕن وذًمؽ ُم٤ًمضمدهؿ، ذم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع َصالَّ

الةَ  َوَأِقوُموا﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل طمٞمٜمم -وضمؾ قمز  َيْٙمَتِػ  مل ،[34: اًمٌ٘مرة]﴾ الصَّ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: ىمقًمف قمغم قمٓمػ سمؾ سمذًمؽ، ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿: وم٘م٤مل ﴾اًمّمَّ  ﴾اًمرَّ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: شم٘مقل وأي٦م ،[34: اًمٌ٘مرة] يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ : اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 يم٤من إذا اًمزيم٤مة قمـ اًمّمالة سم٠مداء يٙمتٗمل وأن ي٘متٍم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ومٙمم ،[34

ل ٓ أن هلذا جيقز ٓ يمم همٜمٞم٤ًم،  يّمكم اًمذي هلذا جيقز ٓ يمذًمؽ ُيَّمكم، سمم ُمٙمتٗمٞم٤مً  ُيَزيمِّ

 ُمع اعمًجد ذم يّمكم أن قمٚمٞمف جي٥م وإٟمم آظمر، ُمٙم٤من أي ذم أو طم٤مٟمقشمف، ذم أو داره، ذم

ٟمف الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سيح هذا اعمًٚمٛملم، إظمقا يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ  اًمزَّ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا   هذا اعم٤ًمضمد، ذم اعمّمٚملم اًمرايمٕملم مج٤مقم٦م ُمع: أي. [34: اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 .رءٌ 
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 همػم ؾمٚمٞمؿ ُمًٚمؿ يُمؾَّ  ومٞمف، شم٤ًمهؾ وٓ هقادة ٓ أُمراً  ط اًمٜمٌل أُمر ىمد: صم٤منٍ  ورءٌ 

ده اعمًجد، ذم ُيَّمكمِّ  أن ُمريض،  ذم ضم٤مء يمم سمٞمتف، قمٚمٞمف طمّرق اعمًجد قمـ ختٚمَّػ إذا سم٠منف وَهدَّ

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وصحٞمح اًمٌخ٤مري صحٞمح

 صمؿ طمٓم٤ٌمً، ومٞمحٓمٌقا  رضم٤مًٓ  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمَُّمكمِّ  رضمالً  آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »ط اهلل

ق اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة َيَدقمقن أن٤مس إمم أظم٤مًمػ  حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مطمرِّ

 .اًمٕمِم٤مء صالة: يٕمٜملش ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده

 طمْمقر قمـ اعمتخٚمٗملم أوئلؽ سمٞمقَت  -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ُُيَّرق مل وإٟمم

 اجلمقم٦م، صالة قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ٓ ُمـ اًمٌٞمقت ذم ضمديق ٕنف اعمًجد: ذم اجلمقم٦م صالة

 .هلـ ظمػم سمٞمقَتـ ذم اًمٜم٤ًمء صالة ٕن اًمٙم٤ٌمر: واًمٜم٤ًمء سمؾ اًمّمٖم٤مر، يم٤مٕـمٗم٤مل

ذ ومل سمتحري٘مٝمؿ، اًمًالم قمٚمٞمف َهؿَّ : اًم٥ًٌم هلذا   اح٤مٟمع، ًمقضمقد قمٚمٞمف هؿّ  ُم٤م ُيٜمَٗمِّ

 .اًمّمٖم٤مر وإـمٗم٤مل اًمٜم٤ًمء اعمًجد، ذم اًمّمالة قمٚمٞمف دم٥م ٓ ُمـ وضمقد وهق

 إٓ اعمًٚمٛملم، ُم٤ًمضمد قمـ اعمتخٚمٗملم ه١مٓء وشمٕمٞمٞم٥م شمٕمٞمػم ذم هٜم٤مك يٙمـ مل وًمق

 قم٤مراً  هبؿ ًمٙمٗمك اعم٤ًمضمد، ذم وًمٞمس اًمٌٞمقت ذم يّمٚملم اًماليت سم٤مًمٜم٤ًمء يتِمٌٝمقن أهنؿ

 .اعمتخٚمٗملم ه١مٓء أُمث٤مل سمٞمقت سمتحريؼ ط اًمٜمٌل َهؿّ  وىمد ومٙمٞمػ وقمٞم٤ًٌم،

 أنف -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وًمذًمؽ 

 ش.اًمٜمٗم٤مق ُمٕمٚمقم ُمٜم٤مومؼ إٓ قمٜمٝم٤م يتخٚمػ ٓ أنف اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمٗملم ٟمٕمد يمٜم٤م: »ىم٤مل

 سم٠مُمقر آهتمم وإمه٤مهلؿ اًمدٟمٞم٤م، قمغم وشمٙم٤مًمٌٝمؿ اعمًٚمٛملم ضمِمع أن: واحل٘مٞم٘م٦م

 وأن اعم٤ًمضمد، ذم يّمٚمقا  ٓ أن ذم اًمٜم٤مس ه١مٓء ُيٛمؾ اًمذي اًم٥ًٌم هق اًمنميٕم٦م،

ٟمٞمتٝمؿ ذم اًمّمالة ذم ي٘مٜمٕمقا   .وديم٤ميمٞمٜمٝمؿ طمقا

 ُم٘مًقم، اًمرزق سم٠من ي١مُمـ ُمًٚمؿ يمؾ يمقن قمـ ضمدًا، يمٌػمة همٗمٚم٦م هذه أن واًمقاىمع 

 ىم٤مل وىمد اهلل، سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ُمـ اًمرزق ومٞمٓمٚمٌقن احل٘مٞم٘م٦م، هذه يتٜم٤مؾمقن أو يٜمًقن ومٝمؿ

 طمتك يٛمقت ًمـ أطمداً  إن اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمٙمالم هذا أظمتؿ وسمف اًمًالم، قمٚمٞمف

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمف، رزىمف، يًتٙمٛمؾ  ش.سم٤محلرا

 ( 1: 09: 32/ 02/واًمٜمقر اهلدى) 
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 اجلامعة صالة وجقب

 ؟[اعمًجد مج٤مقم٦م ذم يّمؾ ومل إذان ؾمٛمع ُمـ طمٙمؿ] ُمداظمٚم٦م:

 وٓ اًمّمقت، سمٛمٙمؼم ًمٞمس اًمٓمٌٞمٕمل إذان يًٛمٕمقن ممـ يم٤مٟمقا  إذا اًمِمٞمخ:

 .ؿمؽ سمال آصمٛمقن ومٝمؿ ًمف، يًتجٞمٌقن

 (22: 79: 77/ 197/واًمٜمقر اهلدى)

 كذلؽ؟ اجلامعة عؾقف جتب هؾ داكع يسؿع مل إذا ادسجد أذان

 هؾ اًمّمالة، إشمٞم٤من ًمقضمقب اًمٜمداء ؾممع عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمقىم٧م سمدظمقل اًمٕمٚمؿ وهق أٓ يتٕمدى، سم٠مُمر أم اًمٜمداء، سمًمع ُمِمؽمط

 ُمـ ىمري٥م اعمًجد يٙمقن -يمثػم هذه اًمًٕمقدي٦م ذم- احل٤مٓت ُمـ طم٤مًم٦م: يٕمٜمل 

 ؾممع ُمـ يٛمٜمٕمٜمل أصقات وذم ُمٙمٞمٗم٤مت ذم داظمؾ اًمٌٞم٧م ذم أن٤م ًمقوٕمل وًمٙمـ اًمٌٞم٧م،

 اًمقىم٧م؟ سمدظمقل أقمٚمؿ طمٞمٜمم قمكمَّ  جي٥م ومٝمؾ اًمٜمداء،

 ًمؽ شمتٞمن مل وم٢مذا شمذه٥م، ًمٙمل وؾمٞمٚم٦م إذان ٕن قمٚمٛم٧م، إذا ؿمؽ، سمال اًمِمٞمخ:

 طمّمؾ وم٘مد أظمرى، سمقؾمٞمٚم٦م وإٟمم سم٤مٕذان، اًمّمالة وىم٧م سمحْمقر اًمٕمٚمؿ وؾمٞمٚم٦م

 .اجلمقم٦م صالة إمم شمذه٥م أن قمٚمٞمؽ اعمقضم٥م اًم٥ًٌم

 (22: 79: 77/ 197/واًمٜمقر اهلدى)

 اجلامعة صالة وجقب أدلة مـ

 - ُمٜمف خيرج صمؿ هذا، ُمًجدي ذم أطمد اًمٜمداء يًٛمع ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ُمٜم٤مومؼ إٓ يرضمع ٓ صمؿ - حل٤مضم٦م إٓ
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 ومٞمف اعمذيمقر احلٙمؿ اظمتّم٤مص ًمٗمٔمف فم٤مهر احلدي٨م أن واقمٚمؿ [:اإلمام قال]

 ًمألطم٤مدي٨م اعم٤ًمضمد، ًمٙمؾ قم٤مم اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ وًمٙمٜمف ،ط اًمرؾمقل سمٛمًجد

 قمٚمٞمف يٗمقت اعمًجد ُمـ واخلروج. اجلمقم٦م صالة وضمقب قمغم اًمداًم٦م اًمٙمثػمة

 .ومتٜمٌف. اًمقاضم٥م

 (.77/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اجلامعة صالة حضقر وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .قمٚمٞمف دم٥م ٓ وُمـ[ اجلٛمٕم٦م أي] قمٚمٞمف دم٥م ُمـ وُمـ 

 اًمٔم٤ممل، احلٙمؿ ُمـ واعمختٗمل احلٌس، خي٤مف اًمذي اعمٕمن اعمديـ 6، 7: »ىمقًمف

 ومال جيٌف ومٚمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ومٕمـ

ش. ُمرض أو ظمقف: »ىم٤مل اًمٕمذر؟ وُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا ش. قمذر ُمـ إٓ ًمف صالة

 .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق رواه

 أن يٚمزُمف ويم٤منش اجلٛمٕم٦م» ذم هد إيراده قمغم اعم١مًمػ اىمتٍم احلدي٨م هذا: شمٜمٌٞمف

 يمم واحلدي٨م: ٟم٘مقل وقمٚمٞمف ُمٕم٤م يِمٛمٚمٝممش اًمٜمداء» ًمٗمظ ٕنش اجلمقم٦م» ذم أجْم٤م يقرده

 قمغم يدل هق ومٙمذًمؽ ًمٕمذر إٓ قمٜمٝم٤م اًمتخٚمػ جيقز ٓ وأنف اجلٛمٕم٦م وضمقب قمغم يدل

 اعم١مًمػ قمغم طمج٦م ومٝمق ًمٕمذر، إٓ شمريمٝم٤م جيقز ٓ وأنف اجلمقم٦م صالة طمْمقر وضمقب

 ٓ أنف سيح احلدي٨م أن ذًمؽ ووضمف ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م اجلمقم٦م صالة أن هٜم٤مك ذيمر طمٞم٨م

 اًمٌت٦م قمذر سمدون شمريمٝم٤م جيقز وم٢مٟمف اًمًٜم٦م ؿم٠من هذا وًمٞمس ًمٕمذر إٓ قمٜمٝم٤م اًمتخٚمػ جيقز

: ىمقًمف قمغم ًمألقمرايب ط اًمٜمٌل إىمرار ذًمؽ قمغم يدل يمم وم٘مط سم٤مًمٗمرائض سم٤مًم٘مٞم٤مم ايمتٗم٤مء

 شأن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ واهلل»

 أن ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌمش صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ: »أوش صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح: »وىمقًمف

 .هٜم٤مك سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمم احلؼ وهق ًمٕمذر إٓ شمريمٝم٤م جيقز ٓ واضم٦ٌم اجلمقم٦م صالة



   ٙم٤مُمٝم٤م)(يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وم٢من يم٤مُمٚم٦م: أيش ًمف صالة ومال: »احلدي٨م ذم ًم٘مقًمف اًمٕمٚممء سمٕمض شم٠مويؾ وأُم٤م

 :وضمٝملم ُمـ سم٤مـمؾ ومٝمق اًمٔم٤مهر هق يمم اًمقضمقب ٟمٗمل سمذًمؽ أرادوا

ول  .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمم اًمقاضم٥م همػم ذم ي٘م٤مل ٓ هذا وم٢منش قمذر ُمـ إٓ: »قم٘مٌف ىمقًمف: ٕا

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ طم٘م٘مف يمم اًمنمع ذم ُمٕمروف همػم اًمت٠مويؾ هذا أن: اًمث٤مين

 اًم٘مقاقمد» ذم اهلل رمحف ىم٤مل ٕمهٞمتف خمتٍما  يمالُمف أن٘مؾ أن ُمـ سم٠مس وٓ اهلل رمحف

 ش:06 ص اًمٜمقراٟمٞم٦م

 إٓ اعمًجد جل٤مر صالة ٓ: »يم٘مقًمف. ًمٚمٙممل ٟمٗمل هذا إن: اًمٜم٤مس ي٘مقًمف ُم٤م وأُم٤م»

 ًمٙمـ اًمٙممل  ًمٜمٗمل هق ٟمٕمؿ: ًمف ومٞم٘م٤مل. صم٤مسم٧م إؾمٜم٤مد ًمف ًمٞمس هذا: ىمٚم٧مش اعمًجد ذم

 اعمًتح٤ٌمت؟ يممل ًمٜمٗمل أو اًمقاضم٤ٌمت يممل ًمٜمٗمل

ول وم٠مُم٤م  ذم وٓ وضمؾ قمز اهلل يمالم ذم ذًمؽ ُمثؾ يقضمد ٓ وم٤ٌمـمؾ اًمث٤مين وأُم٤م ومحؼ ٕا

 !ٟمٗمٞمف؟ يّمح ومٙمٞمػ واضم٤ٌمشمف يمٛمٚم٧م إذا اًمٌمء وم٢من سمحؼ وًمٞمس ىمط اهلل رؾمقل يمالم

 اعمًتح٤ٌمت يممل ٕن وأظمريـ إوًملم قم٤مُم٦م صالة ٟمٗمل جل٤مز ضم٤مز ومٚمق وأجْم٤م

 .إُمقر أندر ُمـ

 سمٕمض ٟٓمتٗم٤مء هق وم٢مٟمم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم إقممل ٟمٗمل ُمـ ضم٤مء ومم هذا وقمغم

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف واضم٤ٌمشمف  .أي٦م ﴾سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  ُُيَٙمِّ

  آَُمٜم٤َّم َوَيُ٘مقًُمقنَ ﴿: وىمقًمف
ِ
ؾُمقلِ  سم٤ِمّللَّ ـْ  ُِمٜمُْٝمؿْ  وَمِريٌؼ  َيَتَقممَّ  صُمؿَّ  َوَأـَمْٕمٜم٤َم َوسم٤ِمًمرَّ  َذًمَِؽ  سَمْٕمدِ  ُِم

 .يمثػمة ذًمؽ وٟمٔم٤مئر ﴾سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ُأوئَلَِؽ  َوَُم٤م

ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ صالة ٓ» وش ًمف أُم٤مٟم٦م ٓ عمـ إيمن ٓ: »ط ىمقًمف ذًمؽ وُمـ

 ش.ًمف صالة ومال قمذر همػم ُمـ جي٥م مل صمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ» و

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ مج٤مقم٦م ذم اًمّمالة إمم اعمٜم٤مدي اعم١مذن إضم٤مسم٦م أن ي٘متيض هذا أن ري٥م وٓ

 أم اًمّمالة ُمـ ومٕمٚمف قمغم ويث٤مب قمٚمٞمف يٕم٤مىم٥م ومٝمؾ اًمقاضم٥م هذا شمرك إذا ًمٙمـ



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)(
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 يّمٚمٝم٤م؟ مل يم٠منف إقم٤مدَت٤م قمٚمٞمف سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة إن: ي٘م٤مل

 .ـها. اًمٕمٚممء سملم ٟمزاع ومٞمف هذا

 حلدي٨م قمدُمف واظمؽمٟم٤م اًمٌٓمالن اًمٙمت٤مب هذا همػم ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مر: ىمٚم٧م

 ُمت٤ٌمدر همػم وهق اعمٕمذور قمغم هق ومحٚمف. اجلمقم٦م صالة ذم سمٞمٜم٤م ُم٤م قمغم اًمتٗمْمٞمؾ

   .أقمٚمؿ واهلل. قمٜمدي

 [(407) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 بسـقتفا قال مـ عذ والرد اجلامعة صالة وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اجلمقم٦م صالة وُمـ 

 ش.ُم١ميمدة ؾمٜم٦م اجلمقم٦م صالة: »ىمقًمف

 قمٜمد ُم١ميمدة ؾمٜم٦م يمقهن٤م ُمٕمٜمك وم٢من احلٙمؿ هذا ذم اعم١مًمػ شم٤ًمهؾ ًم٘مد: ىمٚم٧م

 قمـ اعمتخٚمٗملم طمؼ ذم هذا يّمح ومٙمٞمػ شم٤مريمٝم٤م يٕم٤مىم٥م وٓ وم٤مقمٚمٝم٤م يث٤مب أنف اًمٗم٘مٝم٤مء

. اًمٙمت٤مب ذم اًمراسمع احلدي٨م ذم يمم قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقَتؿ سمحرق ط هؿ وىمد اجلمقم٦م صالة

 :اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وىمد

 ش.اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هق اجلمقم٦م ذم اًمّمالة ومؽمك صٖمػمة ُمرشمٙم٥م ًمٞمحرق يٙمـ ومل»

 أقمٛمك يمقٟمف ومقق أنف ُمعش أضم٥م: »ًمألقمٛمك ط ذم ىمقًمف ُمع هذا يّمح يمٞمػ سمؾ

 إؿمج٤مر ـمري٘مف وذم سمؾ اًمث٤مًم٨م احلدي٨م ذم يمم اعمًجد إمم ي٘مقده ىم٤مئد ًمف ًمٞمس

 اضمتٛمع طمٙمؿ هٜم٤مك ومٝمؾ احلدي٨م، ذم اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم يمم وإطمج٤مر

 !سمقاضم٥م؟ ًمٞمس هق: ي٘م٤مل ذًمؽ وُمع ًمٚمقضمقب اعم١ميمدة اًم٘مرائـ هذه ُمثؾ ومٞمف

... ش اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ ىمد إٓ: »... اًم٤ًمدس احلدي٨م ذم ىمقًمف ويمذًمؽ

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمع يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ سمؾ ؾمٜم٦م شمرك ُمـ إن إذ وضمقهب٤م قمغم إدًم٦م ُمـ ومٝمق



   يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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: إقمرايب طمدي٨م ذًمؽ إمم يِمػم يممش اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف اؾمتحقذ: »ومٞمف ي٘م٤مل ٓ اًمقاضم٤ٌمت

 .خيٗمك ٓ سملم وهذاش صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ»

 ٟمٞمؾ» ذم ىمرأه سمم ُمت٠مثرا  يم٤من اعم٠ًمخ٦م هذه يمت٥م طملم اعم١مًمػ أن فمٜمل قمغم ويٖمٚم٥م

 إطم٤مدي٨م قمـ أضم٤مب ىمد وقمٜمف قمٜمل اهلل قمٗم٤م وم٢مٟمف اًمٌح٨م هذا ذم ًمٚمِمقيم٤مينش إوـم٤مر

 شمٚمؽ ذم اًمٜمٔمر يٛمٕمـ ُمـ وًمٙمـ زقمٛمف ذم اًمٜمدب إمم شمٍمومٝم٤م سم٠مضمقسم٦م ًمٚمقضمقب اعم٘مٞمدة

 أدًم٦م يمؾ قمـ ًمإلضم٤مسم٦م يتٕمرض مل واًمِمقيم٤مين ؾمٞمم وٓ وشمٙمٚمٗمٝم٤م وٕمٗمٝم٤م يٕمٚمؿ إضمقسم٦م

 ومال جيٌف ومٚمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ: »طمدي٨م وُمٜمٝم٤م اًم٤ًمدس احلدي٨م ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمقضمقب

 يمٗم٤مي٦م ومٞمف سمم هٜم٤مك قمٚمٞمف وقمٚم٘م٧م اجلٛمٕم٦م ذم اعم١مًمػ أورده وىمدش قمذر ُمـ إٓ ًمف صالة

 ٕن: »ىم٤مل واإلىم٤مُم٦م إذان وضمقب قمغم دًمٞمؾ أنفش إذان أبقاب» ذم ؾمٚمؿ سمؾ

 ش.دمٜمٌف جي٥م اًمِمٞمٓم٤من اؾمتحقاذ ُمـ ٟمقع هق اًمذي اًمؽمك

: أيش اًمّمالة ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم ٓ: »سم٘مقًمف اعمراد أن قمغم شمدل داود أيب رواي٦م: ىمٚم٧م

 ُم٤م: »سمٚمٗمظ ًمف أمحد ًمرواي٦م قمٜمف ذيمرٟم٤مه ُم٤م احلدي٨م ُمـ ومٝمؿ واًمِمقيم٤مين اجلمقم٦م صالة

 وًمق اجلمقم٦م إٓ ُمٜمف أومٝمؿ ٓ وأن٤م... ش اًمّمالة ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم وٓ ي١مذٟمقن ٓ صمالصم٦م ُمـ

د أن ؾمٚمٛمٜم٤م  :ًمٚمِمقيم٤مين ومٜم٘مقلش  اًمخ... أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل» ب قمٜمٝم٤م اإلقمالم اعمرا

 قمغم دًمٞمؾ ومٝمق واإلىم٤مُم٦م إذان وضمقب قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م سم٠من ؾمٚمٛم٧م إذا

 ُمع يم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمجمقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم واإلىم٤مُم٦م إذان ٕن أومم سم٤مب ُمـ اجلمقم٦م وضمقب

 .ومت٠مُمؾ اًمٖم٤مي٦م دم٥م أن أومم سم٤مب ومٛمـ اًمقؾمٞمٚم٦م وضم٧ٌم وم٢مذا اًمٖم٤مي٦م

الةَ  هَلُؿُ  وَم٠َمىَمْٛم٧َم  ومِٞمِٝمؿْ  يُمٜم٧َْم  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمقضمقب أدًم٦م وُمـ  وَمْٚمتَُ٘مؿْ  اًمّمَّ

 :وضمٝملم ُمـ وذًمؽ. أي٦م ﴾... َُمَٕمَؽ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ـَم٤مئَِٗم٦مٌ 

 وضمقهب٤م قمغم دًمٞمؾ وذًمؽ اخلقف طم٤مل ذم ُمٕمف اجلمقم٦م سمّمالة أُمرهؿ أنف: أطمدمه٤م

 .إُمـ طم٤مل وضمقهب٤م قمغم إومم سمٓمريؼ يدل وهق اخلقف طم٤مل

 يم٤مؾمتدسم٤مر قمذر ًمٖمػم جيقز ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م وؾمقغ مج٤مقم٦م اخلقف صالة ؾمـ أنف: اًمث٤مين
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 ىمٌؾ اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م ويمذًمؽ سم٤مٓشمٗم٤مق، قمذر ًمٖمػم جيقز ٓ وم٢مٟمف اًمٙمثػم واًمٕمٛمؾ اًم٘مٌٚم٦م

 اعم١مظمر اًمّمػ يتخٚمػ يمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمـ اًمتخٚمػ ويمذًمؽ اجلٛمٝمقر، قمٜمد اًمًالم

 ًمق هب٤م اًمّمالة شمٌٓمؾ مم٤م إُمقر وهذه أُم٤مُمٝمؿ، اًمٕمدو يم٤من إذا اإلُم٤مم ُمع ريمققمف سمٕمد

 حمٔمقر ومٕمؾ اًمتزم  ىمد ًمٙم٤من ُمًتح٦ٌم سمؾ واضم٦ٌم اجلمقم٦م شمٙمـ مل ومٚمق قمذر ًمٖمػم ومٕمٚم٧م

 ىمد أنف ُمع! ُمًتح٥م ومٕمؾ ٕضمؾ اًمّمالة ذم اًمقاضم٦ٌم اعمت٤مسمٕم٦م وشمريم٧م ًمٚمّمالة ُمٌٓمؾ

 .واضم٦ٌم أهن٤م ومٕمٚمؿ شم٤مُم٦م صالة وطمداٟم٤م يّمٚمقا  أن اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ أظمرى أدًم٦م ذم اًمدًمٞمؾ هذا ذيمر

 وإمم إًمٞمٝم٤م ومٚمػمضمع اإليْم٤مح ُمـ اًمزي٤مدة ؿم٤مء ومٛمـ 469 - 464/  0ش اًمٗمت٤موى»

 .90 – 92 صش اح٤مرديٜمٞم٦م اعم٤ًمئؾ»

 صالة صح٦م ُمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض شمٗمٞمده ُم٤م سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل يٜم٤مذم ٓ أنف واقمٚمؿ

 صحٞمح٦م اعمٜمٗمرد صالة أن أوم٤مدا إذ اًمٙمت٤مب ذم واًمث٤مين إول احلدي٨م ُمثؾ اعمٜمٗمرد

 يٙمقن أن ـمٌٞمٕمتف ُمـ ياًمذ اًمقضمقب يٜم٤مذم ٓ هذا ٕن واطمدة درضم٦م ًمف ضمٕمال طمٞم٨م

 .واوح هق يمم. سمقاضم٥م ًمٞمس ُم٤م أضمر قمغم ُمْم٤مقمٗم٤م أضمره

 ([077) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الرضير عذ حتك اجلامعة صالة وجقب

 ش.وضمؾ قمز اهلل داقمل وم٠مضم٥م اًمٜمداء، ؾمٛمٕم٧م إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [.اًميير قمغم طمتك اجلمقم٦م صالة وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.339/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 البعقد ادسجد مـ الصقتقة بادؽزات إذان شامع يعتز هؾ

 الـداء لتؾبقة مقجبا

 طمتك اًمّمقت ُمـ شمرومع اعم٤ًمضمد، ذم اعمٞمٙمرومقٟم٤مت ًمقضمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم أن ُمداظمٚم٦م:

 إذان ؾممع و٤مسمط هق ومم] إذان يًٛمع اعمًٚمؿ اعمرء سمٕمٞمدًا، اعمًجد يم٤من ًمق

 ؟[اعمًجد مج٤مقم٦م ًمتٚمٌٞم٦م اعمقضم٥م

ره٤م اًمِمٞمخ:  .اجلقاب واوح ضمٝم٤مز، سمدون اًمٓمٌٞمٕمل اًمّمقت سمًمع ُٟمَ٘مدِّ

 .اجلقاب ُم٤مؾمٛمٕم٧م ُمداظمٚم٦م:

ر اًمٓمٌٞمٕمل، سم٤مًمّمقت يٙمقن اًمٌمء هذا شم٘مدير إن: اًمِمٞمخ ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:  يمؿ شُمَ٘مدِّ

ِٛمع اًمٓمٌٞمٕمل اًمّمقت ًْ ره ُي  .ذًمؽ وقء قمغم ومُتَ٘مدِّ

 ( 22: 77: 73/ 072/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلامعة عـ لؾتخؾػ ادبقحة إعذار

  اجلمقم٦م؟ قمـ اًمتخٚمػ شمٌٞمح اًمتل إقمذار هل ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 إمم يٕمقد أظمر واًمٌٕمض ُمٜمّمقص، سمٕمْمٝم٤م وًمٙمـ طمٍمه٤م، يٛمٙمـ ٓ اًمِمٞمخ:

 طمٞم٨م واًمثٚم٩م اًمِمديد، واًمؼمد واعمٓمر، اعمرض،: ُمثالً  قمٚمٞمف اعمٜمّمقص أُم٤م اعمُٙمٚمَّػ،

 ختتٚمػ ٕهن٤م وٌٓمٝم٤م: يٛمٙمـ ٓ أُمقر هٜم٤مك وًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق سم٤معمٓمر، يٚمح٘م٤من

 وهٜم٤م يٜمْمٌط، وٓ خيتٚمػ آظمر إمم إٟم٤ًمن ُمـ احلرج: احلرج: ُمثالً  اعمٙمٚمٗملم، سم٤مظمتالف

٤منُ  سَمؾِ ﴿: ي٘م٤مل ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  ُمثؾ قمـ اجلقاب يٛمٙمـ ُم٤م هذا [13:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 . اًم١ًمال هذا
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 آكشغال؟ حال اجلامعة ترك دم يرخص هؾ

 ،ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ومْم٤مًم٦م أبٞمف قمـ اًمٚمٞمثل ومْم٤مًم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ

 هذه إن: وم٘مٚم٧مش. اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم طم٤مومظ: »زم ىم٤مل أن قمٚمٛمٜمل ومٞمم ويم٤من

 قمغم طم٤مومظ: »ىم٤مل قمٜمل، أضمزأ  ومٕمٚمتف أن٤م إذا ضم٤مُمع سم٠مُمر ومٛمرين أؿمٖم٤مل، ومٞمٝم٤م زم ؾم٤مقم٤مت

 ش.همروهب٤م ىمٌؾ وصالة اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ صالة: اًمٕمٍميـ

 ضمقاز يقهؿ ٕنف إؿمٙم٤مل اعمتـ وذم  صحٞمح، احلدي٨م هذا: »احل٤مومظ وىم٤مل

 شمرك ذم ًمف رظمص ومٙم٠منف اجلمقم٦م، قمغم ُيٛمؾ أن ويٛمٙمـ اًمٕمٍميـ، قمغم آىمتّم٤مر

 ش.أصال شمريمٝم٤م قمغم ٓ اجلمقم٦م، ذم اًمّمٚمقات سمٕمض طمْمقر

 احلدي٨م ذم هق يمم ًمف ؿمٖمؾ أضمؾ ُمـ يم٤من إٟمم واًمؽمظمٞمص: ىمٚم٧م[: اإلمام قال]

 .أقمٚمؿ واهلل. ٟمٗمًف

 (.309-308/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 عـفا لؾتخؾػ ادبقحة وإعذار اجلامعة صالة وجقب

 اجلمقم٦م؟ صالة قمـ ًمٚمتخٚمػ اعمٌٞمح٦م وإقمذار اجلمقم٦م صالة طمٙمؿ ُمداظمٚم٦م:

٘مط اًمتل إقمذار هل ُمٕمروف اًمِمٞمخ: ًْ  .اجلمقم٦م صالة شُم

: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اجلمقم٦م صالة قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ اًمٜم٤ًمء، قم٤مُم٦م سمّمقرة :أوًٓ  

 ش.هلـ ظمػم وسمٞمقَتـ»

 قمغم ومٚمٞمس اجلمقم٦م، صالة قمٚمٞمٝمؿ جي٥م اًمذيـ اًمرضم٤مل ُمـ ُمريْم٤مً  يم٤من ُمـ :صم٤مٟمٞم٤مً 

 .طمرج اعمريض

ٛمع ُمـ قمغم اجلمقم٦م صالة دم٥م إٟمم :وأظمػماً  صم٤مًمث٤مً  ًْ  ُمـ سمٕمٞمداً  يم٤من ومٛمـ إذان، َي

 اجلمقم٦م، ُمع ُيّمكم أن ًمف إومْمؾ -ؿمؽ سمال- ومٝمق إذان يًٛمع ٓ سمحٞم٨م اعمًجد

 .إذان يًٛمع مل أنف دام ُم٤م ُيّمّؾ  مل إذا آصممً  يٙمقن ٓ وًمٙمـ

 ( 22: 37: 29/   419/  واًمٜمقر اهلدى)
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 مجاعة دم الصالة أداء عذ احلث

 واًمذي -اهلل ؿم٤مء إن- اعم٤ٌمرك اعمًجد هذا ضمقار ئُأَهٜم أن زم، يٌدو ُم٤م أول

س ىمد يٙمقن أن ٟمرضمق س ىمد اعمًجد يٙمقن وٓ اهلل، ُمـ شم٘مقى قمغم ُأؾمِّ  شم٘مقى قمغم ُأؾمِّ

 ؾُمٜم٦َّم ُمـ أن ذًمؽ :ط اهلل رؾمقل ؾُمٜم٦َّم قمغم يم٤من إذا إٓ -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ُمـ

ل  سمف سمدأ ُم٤م أول يم٤من اعمٜمقرة، اعمديٜم٦م إمم اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م ُمـ ه٤مضمر ُم٤م أول أنف ط اًمٜمٌَّ

َتٛمع ُم٠موى هل اعم٤ًمضمد ٕن ذًمؽ واًمًالم: اًمّمالة قمٚمٞمف ُمًجَده سَمٜمك أن هق  وُُمْ

 اهلل ذيٕم٦م شمٕمٚمٛمٝمؿ اًمتل اًمدروس ومٞمٝم٤م يتٚم٘مقن اًمتل ُمدرؾمُتٝمؿ هل سمؾ اعمًٚمٛملم،

 سمٜم٤مء قمغم اعمًٚمٛملم حَتض   اًمتل إطم٤مدي٨م يمثرت وًمذًمؽ :ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م

 ط اًمٜمٌل ًمذًمؽ ومٞمٝم٤م: ُمًجد ٓ اًمتل اعمحٚم٦م ذم أو إرض ذم وسمخ٤مص٦م اعم٤ًمضمد،

ن ٓ سمدو، ذم صمالصم٦م ُمـ ُم٤م: »ىم٤مل  قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ إٓ اًمّمالة ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم وٓ ومٞمٝمؿ، ُي١َمذَّ

 ش.اًم٘م٤مصٞم٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ اًمذئ٥م ي٠ميمؾ وم٢مٟمم سم٤مجلمقم٦م: ومٕمٚمٞمٙمؿ -هبؿ أطم٤مط: أي- اًمِمٞمٓم٤من

 اًمّمٚمقات أداء قمغم ُي٤مومظ أن ُمٙمٚمػ ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ

 أن قمٚمٞمف سمؾ ُمٕمٛمٚمف، ذم أو ديم٤مٟمف ذم أو داره ذم يّمكم أن وًمٞمس اعمًجد، ذم اخلٛمس

  يمؾ َيَدع
ٍ
: -ي٘مقل طمٞمٜمم اعم١مذن وهق أٓ- اهلل ًمداقمل آؾمتج٤مسم٦م قمـ ُيِْمٖمٚمف رء

 ُمـ اعمُٜمّٔمؿ إُمر هذا اعمًٚمؿ يًٛمع ومحٞمٜمم اًمٗمالح، قمغم طمل اًمّمالة، قمغم طَمّل 

 ذم قمذر ُمًٚمؿ ّٕي  يٙمقن ٓ ًمٙمل ذًمؽ ُمرات، مخس يقم يمؾ ذم ط اهلل رؾمقل

 ومل اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اجلمقم٦م، صالة قمـ اًمتخٚمػ

 اهلل ُمٜم٤مدي جيٞم٥م أن قمغم اعمًٚمؿ ُيض طمدي٨م هذا ،شًمف صالة ومال ًمف، قمذر وٓ جي٥م،

 .اًمٗمالح قمغم طَملَّ  اًمّمالة، قمغم طَملَّ : ي٘مقل طمٞمٜمم

َّٓ  سملم شمدور ومّمالشمف ذقمل، قمذر ًمف يٙمـ ومل يٗمٕمؾ، مل وم٢مذا  : أي ُمٓمٚم٘م٤ًم، شُمرومع أ

 .وإضمر اًمثقاب درضم٤مت أدٟمك ذم ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن أن وسملم ُم٘مٌقًم٦م، شمٙمقن أٓ

ـ اعمٕمٜمك ط اًمٜمٌل أيمد وًمذًمؽ  يًٛمع ُمـ يمؾ أُمر- احلدي٨م، هذا ذم اعمَُتَْمٛمِّ
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 وَمُٞمَّمكم رضمالً  آُُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ -جيٞم٥م أن اًمٜمداء

 ُمع اًمّمالة َيَدقمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ طَمَٓم٤ًٌم، ومٞمحٓم٥م رضمالً  آُُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس،

ق اجلمقم٦م،  ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 يتخٚمػ عمـ ضمداً  ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م هذا ذم ،شًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد

 ذم سم٤مًمٜم٤مر ُُيَّرق أن يًتحؼ أنف ذقمل، قمذر دون اعمًٚمٛملم ُمًجد ذم اًمّمالة قمـ

 آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »ؾمٛمٕمتؿ يمم ىم٤مل ىمد ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ أظمرة: ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م

 إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ: »ىم٤مل ي٠ميت، ُم٤م يٗمٕمؾ هق صمؿ قمٜمف، ٟمٞم٤مسم٦م: أيش سم٤مًمٜم٤مس ومٞمّمكم رضمالً 

ق اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة َيَدقمقن ُأن٤مس  يدقمقن أن٤مس إمم خي٤مًمػش سمٞمقَتؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 أن اعمتخٚمٗملم ه١مٓء ذم اعمٗمروض ٕن وأوم٤مضمئٝمؿ: أب٤مهمتٝمؿ: أي اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة

 ذم يّمكم ط اًمرؾمقل أن يٕمٚمٛمقن أهنؿ واعمٗمروض ىمٚمٜم٤م، يمم اهلل ُمٜم٤مدي جيٞمٌقا 

 أن رضمالً  ُيقيمِؾ أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف َهؿَّ  وًمٙمٜمف قم٤مدشمف، هل يمم إُم٤مُم٤ًم، اعمًجد

ق اعمًجد، ذم اًمّمالة قمـ اعمتخٚمٗملم ًمٞم٤ٌمهم٧م قمٜمف: ٟمٞم٤مسم٦م ُيَّمكم  .سمٞمقَتؿ قمٚمٞمٝمؿ ومُٞمَحرِّ

 اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػماً  يّمٞم٥م اًمذي اًمٌالء ُمٌٞمٜم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ

 ُمٝمم دٟمٞمقي ُٕمر اجلمقم٦م قمـ يتخٚمٗمقن أهنؿ هذا، يمزُم٤مٟمٜم٤م اًمزُم٤من آظمر ذم وسمخ٤مص٦م

 أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل طم٘مػماً، يم٤من

 أو اًمِم٤مة ىمدم أؾمٗمؾ ُمـ قمٔمٛمتلم: يٕمٜملش طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم جيد أنف

ي٦م،  دٟمٞمقي٦م وم٤مئدة اعمًجد ذم جيد أنف يٕمٚمؿ ًمق هل٤م، ىمٞمٛم٦م ٓ إرض ذم قم٤مدة شمرُمك اعمٕمزا

 .اًمٕمِم٤مء صالة: أي ،شًمِمٝمده٤م» اعمرُم٤مشملم يمٝم٤مشملم

 اإلُم٤مُم٤من أظمرضمف طمٞم٨م إطم٤مدي٨م أصح ُمـ وهق احلدي٨م، هذا يٜمتٝمل هٜم٤م إمم

 .صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 اًمّمالة قمٚمٞمف َهؿَّ  ح٤مذا: وهق أٓ قم٤مدةً  اًمٜم٤مس سمٕمض ظم٤مـمر ذم يرد ىمد ؾم١مال وهٜم٤م

 يٗمٕمؾ؟ ومل اجلمقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمحرق واًمًالم

رٟم٤م احلدي٨م هذا وًمذًمؽ ومٕمؾ، ُم٤م ًمٙمٜمفش مهٛم٧م ًم٘مد: »ىم٤مل  اًم٘مرآن ذم سمآج٦م ُيَذيمِّ

 سم٘مقًمف يٛمرون طمٞمٜمم اًمٙمريؿ، ًمٚم٘مرآن واًم٘م٤مرئلم اًمت٤مًملم سمٕمض ومٝمٛمٝم٤م يزء ىمد اًمٙمريؿ
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﴾ َرسمِّفِ  سُمْرَه٤منَ  َرَأى َأنْ  ًَمْقٓ هِب٤َم َوَهؿَّ  سمِفِ  مَه٧َّْم  َوًَمَ٘مدْ ﴿: يقؾمػ ؾمقرة ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 ُم٤م ي٘مًٛمقن وم٤مًمٕمٚممء اًمٗمٕمؾ، ُم٘مدُم٤مت ُمـ هق وإٟمم اًمٗمٕمؾ، يٕمٜمل ٓ وم٤مهلَؿّ  ،[03:يقؾمػ]

 :أىم٤ًمم إمم اًمٕمٛمؾ ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يٜمت٩م ُم٤م صمؿ اعمًٚمؿ، سم٤مل ذم خيٓمر

 يم٤من أو ظمػماً  يم٤من ؾمقاء- اإلٟم٤ًمن، سم٤مل ذم ختٓمر ظم٤مـمرة اخل٤مـمرة،: إول اًم٘مًؿ

٤م، ص٤مر اإلٟم٤ًمن سم٤مل ُمـ ُمٙم٤مهن٤م وأظمذت اخل٤مـمرة هذه ىمقي٧م وم٢مذا -ذاً   ىمقي٧م وم٢مذا مَهَّ

 سمٕمد وًمٞمس اًمٕمزم، ذًمؽ يكم اهلَّؿ، ُمرشم٦ٌم إمم ووصٚم٧م اخل٤مـمرة، هذه ىمقة وازدادت

َ  وَم٢مِنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ﴿: اًمٓمالق ُم٠ًمخ٦م ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ اًمٗمٕمؾ: إٓ اًمٕمزم  اّللَّ

 .[007:اًمٌ٘مرة]﴾ قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ 

 .اًمٗمٕمؾ إٓ سمٕمده وًمٞمس اًمٗمٕمؾ، ىمٌؾ اًمٕمزم أن: وم٤مًمِم٤مهد

 ؟-يٜمٗمذ مل أنف قمـ ومْمالً - ح٤مذا َيْٕمِزم، مل ومٝمق اًمتحريؼ قمغم ط اًمٜمٌل َهؿَّ  ومٚمم

 أول اجلمقم٦م، صالة قمٚمٞمف دم٥م ٓ ُمـ -شمٕمٚمٛمقن يمم- اًمٌٞمقت ذم أن :اجلواب

 اًمٌٞمقت ذم أجْم٤مً  يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ، ُمرشم٦ٌم ذم يدظمٚمقا  مل اًمذيـ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمٜم٤ًمء، ذًمؽ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طِمْٙمٛم٦م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ اعمٕمذوريـ: ُمـ وًمٙمٜمٝمؿ ُمٙمٚمٗملم، ٟم٤مس

 صالة طمْمقر قمغم احلض وسملم اعمّمٚمح٦م، حت٘مٞمؼ سملم مجع وم٘مد ُيٜمَّٗمذ، ومل أوقمد أن

 ذًمؽ ومٕمؾ ًمق ٕنف ومٞمٝم٤م: سمٛمـ اًمٌٞمقت حتريؼ قمدم وهق اعمٗمًدة ودومع اجلمقم٦م،

 .احلَْرق يًتحؼ ٓ ُمـ احلريؼ ٕص٤مب

 اجلمقم٦م صالة قمـ يتخٚمٗمقن اًمذيـ ٕوئلؽ ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م هذا ذم: إذاً 

 إٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ذم ُيْذيَمر أن يٛمٙمـ ُم٤م إقمذار ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس ذقمل، قمذر دون

 ًمف وهذا ُمنموقم٤ًم، أجْم٤مً  ٟمقُمف يٙمقن وأن ٟم٤مئًم، يٙمقن أن إٓ ُمريْم٤ًم، اًمرضمؾ يٙمقن أن

 .صدده ذم ٟمحـ ُم٤م قممَّ  ٟمخرج أن ظمِمٞم٦م ومٞمف: اخلقض أن أريد وٓ ـمقيؾ، سمح٨م

 وهق اعمًجد، هبذا اعمحٚم٦َّم هذه أهؾ قمغم اُمتـ ىمد وضمؾ قمز اهلل أن: وم٤مًمِم٤مهد

ٜم٦ّم، إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب ًُ  ومٞمف أرى وم٢مين اًمًٜم٦م: قمغم إٟمف -أىمقل ٓ آؾمٗم٤ًم،- أىمقل وٓ اًم

 إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب إٟمف: طمؼ يمٚمٛم٦م أىمقل وًمٙمٜمل شمٜمٌٖمل، يم٤مٟم٧م ُم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء سمٕمض
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 شمِمٞمٞمده٤م ؾمٌٞمؾ ذم وشمٜمٗمؼ اًمزُم٤من، هذا ذم شمٌٜمك اًمتل إظمرى ًمٚمٛم٤ًمضمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜم٦م،

 يمذًمؽ: ًمٞمس وإُمر اهلل، ؿمٕم٤مئر ُيَٕمٔمِّٛمقن أهنؿ زقمؿ ذم اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال وزظمرومتٝم٤م

 شمٚمٝمل زظم٤مرف ُمزظمروم٦م، ُمِمٞمدة اعم٤ًمضمد سمٌٜمٞم٤من ًمٞمس وضمؾ قمز اهلل ؿمٕم٤مئر شمٕمٔمٞمؿ ٕن

 .اًمٕم٤معملم رب قمغم صالَتؿ ذم اإلىم٤ٌمل قمـ اعمّمٚملم

 ريض- قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وصحٞمح اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد

 ًمرؾمقل ذيمرشم٤م احلٌِم٦م ُمـ طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م ُأم   َرضَمٕم٧م ح٤م: ىم٤مًم٧م -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، وشمّم٤موير طمًٜمٝم٤م ُمـ وذيمرشم٤م احلٌِم٦م، ذم رأت٤مه٤م يمٜمٞم٦ًم ط اهلل

 ُمًجداً  قمٚمٞمف سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ: »واًمًالم اًمّمالة

ر أوئلؽ اًمتّم٤موير، شمٚمؽ ومٞمف وَصّقروا  ش.-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  اًمٜمّم٤مرى،: أي أوئلؽ

روا أن إصمؿ قمغم إصممً  وزادوا ُمًجدًا، : سم٤مًمتّم٤موير هٜم٤م اعم٘مّمقد اًمتّم٤موير، شمٚمؽ َصقَّ

 .واًمزظم٤مرف اًمٜم٘مقش هل

 ُم٤م: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن: وهمػمه داود أيب ؾمٜمـ ذم أظمر احلدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 ُيت٤مضمٝم٤م اًمتل احل٤مضم٦م ومقق سمٜمٞم٤مهن٤م رومع: أي اعم٤ًمضمد شمِمٞمٞمد ،شاعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُِمرت

 .ومٞمٝم٤م اعمّمٚمقن

 يمم ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أبق رواه احلدي٨م هذا

 سمٕمد قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل ،شاعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُِمرت ُم٤م: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٛمٕمتؿ

 ش.واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمم ًَمُتَزظْمِروُمٜمَّٝم٤م: »ط قمٜمف احلدي٨م هذا روى أن

 هق قمٚمٞمف، ُمقىمقف إؾمٜم٤مده فم٤مهر ذم فم٤مهره ذم قم٤ٌمس اسمـ ُمـ اًمّم٤مدر اًم٘مقل هذا 

 طمٙمؿ ذم ُمقىمقف إٟمف: احلديثل اًمٕمٚمٛمل اًمتٕمٌػم ذم ومٞمف ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ يمالُمف، ُمـ

 ُمٛمقع ُمـ ومٝمٛمف إٟمف: إول ُيَ٘مؾ مل إن -ُمٜمف سمد ٓ وهذا- ي٘م٤مل، أن وإُم٤م اعمرومقع،

 ط اًمٜمٌل حتدث طمٞمٜمم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ ُمـ اًمّمدد، هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

روا ُمًجدًا، ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح، اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ: »وم٘م٤مل  وَصقَّ
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 ش.اًمتّم٤موير شمٚمؽ ومٞمف

 ذم اًمث٤مسم٧م ط ىمقًمف وُمـ احلدي٨م، هذا ُمثؾ ُمـ اًم٘مقل هذا أظمذ قم٤ٌمس اسمـ أن ومٞمٛمٙمـ

 ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح

: إذاً  ،شًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع، وذراقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ، يم٤من ُمـ

 ..ُمٕمٜم٤مه هذاش ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ( 22: 30: 02/ 708/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 22: 33: 03/ 708/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 22: 36: 74/ 708/ واًمٜمقر اهلدى)

 لؾؿسافر اجلامعة صالة

  ًمٚمٛم٤ًمومر؟ اجلمقم٦م صالة طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُمع اًمرضمؾ يم٤من وم٢مذا اعم٤ًمومريـ، ومج٤مقم٦م اإلىم٤مُم٦م، مج٤مقم٦م: مج٤مقمت٤من هٜم٤مك اًمِمٞمخ:

 شم٘م٤مم ـمٌٕم٤مً  ومٞمف سمٚمد ذم ٟمزًمقا  وًمق مج٤مقم٦ًم، يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ ومٞمج٥م ُم٤ًمومر ريم٥م

 . مجٕم٦م يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ومال اجلٛمٕم٤مت سمؾ اجلمقم٤مت

  جي٥م؟ ُمداظمٚم٦م:

 اعم٤ًمضمد، ذم: أي اجلمقم٦م قمـ ومْمالً  مجٕم٦م يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ومال اًمِمٞمخ:

 . سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ مج٤مقم٦م يّمٚمقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ ُم٤ًمومريـ مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا  إذا وًمٙمـ

  واطمدًا؟ ومرداً  يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

 . قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًمِمٞمخ:

  اجلمقم٦م؟ قمٚمٞمف دم٥م هؾ سمٚمد، ذم وٟمزل ُمداظمٚم٦م:
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 ومْمالً  ُم٤ًمومراً  دام ُم٤م اجلٛمٕم٦م قمٚمٞمف دم٥م ٓ: ؾمٚمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًمِمٞمخ:

 . اجلمقم٦م قمـ

  اًمدًمٞمؾ؟ ُمداظمٚم٦م:

  اجلٛمٕم٦م؟ ؾم٘مقط دًمٞمؾ شمٕمٚمؿ أٓ اًمِمٞمخ:

 . ٓ ُمداظمٚم٦م:

 . اعم٤ًمومر: مجٚمتٝمؿ وُمـش قمٚمٞمٝمؿ مجٕم٦م ٓ أرسمٕم٦مً  أن» احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمِمٞمخ:

 قمغم أجْم٤مً  يٜمٓمٌؼ أم يًػم: يٕمٜمل اًمذي اعم٤ًمومر: هبذا اعم٘مّمقد هؾ ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

  وَريْمٌف؟ ِرطم٤مًمف ووع ُمـ

 ومم قمروم٤مت ذم ٟم٤مزًٓ  يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن أجْم٤ًم: اًمٜم٤مزل اعم٤ًمومر قمغم اًمِمٞمخ:

 .اجلٛمٕم٦م صغم

 (22: 07: 01/ 079/  واًمٜمقر اهلدى)

 داكع الـداء يسؿع ٓ لؽـف لؾؿسجد جاًرا اإلكسان كان إذا

 ُمـ إٓ ًمف صالة ومال جي٥م ومٚمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ: »حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 احلدي٨م؟ هذا درضم٦م هل ُم٤مش قمذر

 .صحٞمح اًمِمٞمخ:

 ؾممع قمدم ُمِمٙمٚم٦م ٟمقاضمف أُمريٙم٤م ذم قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك ؿمٞمخ، ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمالة؟ وسم٤مًمت٤مزم اًمٜمداء، شمٚمٌٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٙمقن ومٙمٞمػ ًمٚمٜمداء،

 شمذيمػم ؿمؽ سمال هق ذقمٞمتف، وُمـ إذان هذا ُمـ اعم٘مّمقد أن خيٗمك ٓ اًمِمٞمخ:

 وًمذًمؽ اًمّمالة: وىم٧م اؾمتحْم٤مر أو طمْمقر قمـ هم٤مومٚملم يٙمقٟمقن ىمد اًمذيـ اًمٜم٤مس

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ـَ  َأهي  ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 اّللَّ

ٌَٞمْعَ  َوَذُروا  .[9:اجلٛمٕم٦م﴾ ]اًْم
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رت أن٧م اًمتل اًمّمقرة ومروٜم٤م وم٢مذا  اًمٌالد ذم يتح٘مؼ أن يٛمٙمـ وهذا -آٟمٗم٤مً – َصقَّ

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 ؾممع ُمـ يٛمٜمٕمف ومٞمٝم٤م أٓت دوي صٜم٤مقمٞم٦م، ُمٜمٓم٘م٦م ذم اإلٟم٤ًمن يٙمقن ىمد: ُمثالً 

 اًمتل أٓت أصقات ٕن اًمّمقت: سمٛمٙمؼم يم٤من وًمق سمج٤مٟمٌف، هق اًمذي اعمًجد أذان

ِ٘مط هذا هؾ طمٞمٜمئذ اًمّمقت، سمٛمٙمؼم وًمق إذان، ؾممع وسملم سمٞمٜمف حتقل سمٞمٜمٝم٤م يٕمٞمش ًْ  ُي

 صالة ُمـ آيمد وهل اجلٛمٕم٦م صالة قمٜمف يً٘مط هؾ وسم٤مَْٕومم اجلمقم٦م، صالة قمٜمف

 ؾمٛمع ُمـ قمغم اجلٛمٕم٦م: »اجلٛمٕم٦م صالة ذم ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اجلمقم٦م،

 ُمٗمٝمقُمف؟ هذا، اًمٜمداء يًٛمع مل ُمـ قمغم مجٕم٦م ٓ: ُمٗمٝمقُمفش اًمٜمداء

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ اعمٜمٓمقق هبذا ٟم٘مقل هؾ سمؾ. ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ اعمٗمٝمقم هبذا ٟم٘مقل ومٝمؾ

 هذا أن يٛمٙمـ ٕن ح٤مذا ُمٓمٚم٘م٤ًم: سم٤معمٜمٓمقق ٟم٘مقل ٓ. ٓ: اجلقاب يمالمه٤م :اجلواب

 إمم... أىمٓمٕم٤مً  يٙمقن أيمًٕم٤ًم، يٙمقن ُمريْم٤مً  يٙمقن ُمٕمذوراً  يٙمقن اًمٜمداء ؾمٛمع اًمذي

 .ُمٕمذور ومٝمق اجلٛمٕم٦م صالة يِمٝمد أن يًتٓمٞمع ومال آظمره،

 يًتثٜمك ًمٙمـ قم٤مم، أنف إصؾش اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ قمغم اجلٛمٕم٦م» اعمٜمٓمقق هذا: إذاً 

 اًمٜمداء يًٛمع مل ُمـ قمغم مجٕم٦م ٓ: »اعمٗمٝمقم ٟم٘مقل ٟم٠ميت احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قَمَذَره ُمـ ُمٜمف

 وؿمٛمقًمف؟ قمٛمقُمف، قمغم أجْم٤مً  هذا هؾش. اجلٛمٕم٦م يقم

رَُت٤م اًمتل ًمٚمّمقرة ٓ:: ٟم٘مقل أجْم٤مً   أن قمٚمٞمف جي٥م اًمذي يٙمقن -آٟمٗم٤مً – ًمؽ َصقَّ

 أٓت وقو٤مء صٜم٤مقمٞم٦م، ُمٜمٓم٘مف هذه ًمٙمـ اعمًجد، ضم٤مٟم٥م ذم اجلٛمٕم٦م صالة ُيي

 ومم اًمّمقت، ُمٙمؼم ُمٕمٜم٤م يم٤من إذا هذا اعم١مذن، صقت يًٛمع أن قمٚمٞمف ُيَْمٞمِّع وصقَُت٤م

 .اعمٙمؼم سمف ُم٘مروٟم٤مً  ًمٞمس ـمٌٞمٕمل اًمّمقت يم٤من إذا سم٤مًمؽ

 صالة ُيي أن اعمًجد ضم٤مر هق اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا قمـ يً٘مط هؾ: طمٞمٜمئذ

 صقرَت٤م؟ اًمتل اًمّمقرة ذم -ومٕمالً – يًٛمع ٓ ٕنف اجلمقم٦م: صالة سمؾ اجلٛمٕم٦م

ـ ُم٤م وؾمٞمٚم٦م يتخذ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف ٕنف ٓ: أن٤م أىمقل  وىم٧م ُمتك يٕمرف أن هب٤م ُيَتَٛمٙمَّ
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 سم٤مًمتجرسم٦م يٕمٚمؿ هق ًمٙمـ اعمًجد: ضم٤مر ٕنف قمٚمٞمف: جي٥م هذا أن إصؾ ٕن اًمّمالة:

 ًمٞمٕمرف وؾمٞمٚمف قمٜمده ًمٙمـ يًٛمع: ٓ أصؿ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم وهٌف اعمًجد، أذان يًٛمع ٓ أنف

 .-ىمٚمٜم٤م يمم- اجلمقم٦م صالة سمؾ اجلٛمٕم٦م، صالة طميت أنف

 ُمـ اعم٘مّمقد ٕن إذان: يًٛمع مل أنف ًمف قمذر وٓ اًمّمالة، ُيي أن قمٚمٞمف طمٞمٜمئذٍ 

 اًمتَّٜمٌَف وهذا اًمّمالة، وىم٧م حلْمقر ُمتٜمٌٝم٤مً  اإلٟم٤ًمن هذا يٙمقن أن هق إذان ؾممع

. اإلؿمٙم٤مل هذا ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ي٘مع -ُمثالً - وهذا أظمرى، أو سمقؾمٞمٚم٦م حتّمٞمٚمف ممٙمـ

 اًمٗمجر؟ صالة وشمّمكم سمت٘مقم، ُم٤م ًمٞمش

 يم٤من إذا ُمٜمٌف، ؾم٤مقم٦م قمٜمده ذم ًمٙمـ ص٤مدق، وهق إذان: أؾمٛمع ُم٤م صم٘مٞمؾ ٟمقُمل أن٤م واهلل

 سم٤مًمتج٤مرة يتٕم٤مُمؾ ًمٙمل ُمققمد وقمٜمده وم٤مؾمؼ، أو ٟمٍماين أو يم٤مومر واطمد ُمع ُمققمد قمٜمده

 سمػمن ُمٜمٌف، ؾم٤مقم٦م سم٤معمٜمٌف، ومٞمف يًتٞم٘مظ أن يريد اًمذي اًمقىم٧م ُُيَّدد ذًمؽ، وٟمحق واًمّمٜم٤مقم٦م

 .وضمؾ قمز اهلل أطمٙم٤مم حت٘مٞمؼ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ هذا يٙمقن أن وم٠مومم ويٗمز، اجلرس

 اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض ُمتخذاً  هق يٙمقن أن قمٚمٞمف أُمريٙم٤م، وهمػم أُمريٙم٤م ذم يم٤من ُمـ: وم٢مذاً 

ره اًمتل  ٟمًٛمع وهذا مج٤مقم٦م، هٜم٤مك يم٤من إذا هذا اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م طمْمقر سمقضمقب شُمَذيمِّ

 .ويمثرة ىمٚم٦م وخيتٚمٗمقن ُمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م هٜم٤مك أن

 آظمر، أو ًم٥ًٌم اعمًجد أذان صقت يًٛمع ٓ ًمٙمـ ُمًجد، هٜم٤مك يم٤من إذا اعمٝمؿ 

 خيِمك يم٤من وإذا ُيي، أن ومٕمٚمٞمف يًٛمع، اعمقاٟمع شمٚمؽ شمٙمـ مل ًمق أنف سمٛمث٤مسم٦م هق ويم٤من

 .ٟمٗمًف قمٜمد ُمـ ُمٜمٌٝم٤مً  هق ومٚمٞمتخذ اعمٜمٌف، وضمقد ًمٕمدم احلْمقر يٗمقشمف أن

 اجلقاب؟ واوح

 .ؿمٞمخٜم٤م ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مـمٚمف؟ صالشمف ذقمل، قمذر قمٜمده يٙمـ مل ُمـ أن احلدي٨م، هذا ُمـ ُيٗمٝمؿ هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ًمف، قمذر ٓ اًمذي سم٠من: ىمقًمف -اهلل رمحف- شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ ىمقل هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 هٜم٤مك اًمٕمٚممء، مج٤مهػم ًمرأي خم٤مًمٗمتف ُمع اًم٘مقل هذا ًمٙمـ احلدي٨م، هذا ًمٔم٤مهر سم٤مـمٚمف ومّمالشمف

 صح٦م: ٟمٗمل وًمٞمس يممل ٟمٗمل هق احلدي٨م هذا ذم اًمٜمٗمل سم٠من شمِمٕمرٟم٤م واًمٜمّمقص إدًم٦م سمٕمض
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 ذم ظم٤ًمرة وهذا درضم٦م، وقمنميـ ؾمٌٕم٦م قمٚمٞمف يٗمقت: أي يم٤مُمٚم٦م أيش ًمف صالة ٓ: »أي

ر اعمًٚمؿ يم٤من ًمق، يمٌػمة احل٘مٞم٘م٦م  .ىمدره٤م طَمّؼ  اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ُيَ٘مدِّ

ش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 هذا درضم٦م، وقمنميـ ؾمٌع ظم٤مه وًمٙمٜمف صحٞمح٦م، اًمٗمرد صالة أن إمم إؿم٤مرة ومٞمف

 .إول احلدي٨م ذم اًمرؾمقل ٟمٗم٤مه اًمذي اًمٙممل ُمع شمتٜم٤مرم اًمتل هل اخل٤ًمرة

 (22: 40: 33/ 087/واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد مجاعة صفقد تقجب التل ادسافة حتديد كستطقع هؾ

  ؟..سم٤معمؽم  اعم٤ًموم٦م، ٟمٕمرف يمٞمػ ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمتحديد، ُمداظمٚم٦م:

 .ُم٤مدي٦م طمدود هل٤م يقَوع أن يٛمٙمـ ٓ اعم٠ًمخ٦م ٕنف حتديدًا: وًمٞمس شم٘مري٤ٌمً  اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 يم٤من ُمـ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م خيتٚمػ ُمثالً  ًمؽ أضب وأن٤م دم٤موزه٤م، يٛمٙمـ ٓ اًمِمٞمخ:

 يّمٕمد أن ومٛمجرد إومم، اًمٕمٝمقد ذم يم٤مٟم٧م يمم ُمتقاوٕم٦م أبٜمٞمتٝم٤م شمزال ٓ سمٚمدة ذم

 .اًمدور ُمـ طمقًمف ُمـ يٌٚمغ ومّمقشمف وي١مذن، اعمًجد فمٝمر قمغم اعم١مذن

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 صقت يٌٚمغ ٓ ىمد اعمرشمٗمٕم٦م اًمِم٤مه٘م٦م اًمٌٞمقت هذه إمم اًمٞمقم ٟمٔمرٟم٤م إذا ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .اًمٓمٌٞمٕمل اعم١مذن

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .إومم اًمّمقرة ُمع اًمّمقرة هذه شمًتقي ومال اًمِمٞمخ:

 ؾمٗمح وذم سمٞمقت، وهٜم٤مك اجلٌؾ رأس قمغم اعمًجد صم٤مٟمٞم٦م صقرة ٟميب: ُمثالً  يمذًمؽ

 اعمقضمقدة يم٤مًمِمقارع ُمًت٘مٞممً  هٙمذا ـمري٘م٤مً  ًمٞمس اعمًجد إمم واًمٓمريؼ سمٞمقت، أجْم٤مً  اجلٌؾ
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 يمٞمػ ذًمؽ وٟمحق واًمٖمٜمؿ يم٤معمٕمز ُمثالً  احلٞمقاٟم٤مت يٓمرىمٝم٤م اًمتل اجل٤ٌمل ـمرق يمٛمثؾ وإٟمم اًمٞمقم،

ضم٦م، أهن٤م  هق اجلٌؾ رأس إمم يّمٕمد ًمريثم اجلٌؾ ؾمٗمح ذم يم٤من ُمـ إذان ؾمٛمع ومٛمـ ُُمتََٕمرِّ

 اًمّمقت ُمٜمٌع إمم يّمؾ أن يريد ًمق أُم٤م ُمًت٘مٞممً، يم٤مًمًٝمؿ يٛمٌم اًمّمقت ٕن اًمّمقت: ؾمٛمع

 .هٜم٤م إمم يّمؾ طمتك وهٙمذا هٙمذا يتٕمرج أن ومٞمج٥م

 اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ٟمْمع أن يٛمٙمـ ٓ أنف مت٤مُم٤مً  ًمٚم٤ًمُمٕملم ئمٝمر اًم٤ًمًمػ اعمث٤مل هبذا 

 .دم٤مهٚمٝم٤م أو دم٤موزه٤م يٛمٙمـ ٓ ُم٤مدي٦م طمدوداً 

 قمٜمف قمؼمَّ  واًمذيش اإلٟم٤ًمن وٛمػم»سمـ اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م إمم إُمر يٕمقد هٜم٤م: إذاً 

 يم٤من ُمـ: ومحٞمٜمئذ  ،شاعمٗمتقن أومت٤مك وإن ىمٚمٌؽ اؾمتٗم٧م: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 إمم اعم١مذن إضم٤مسم٦م ُمـ يتٛمٙمـ هؾ يدري ومٝمق اًمّمقت، سمِٛمَٙمؼمِّ  اعمًجد أذان يًٛمع

 .ومال وإٓ يًتجٞم٥م، سم٠من قمٚمٞمف واضم٥م هذا ومحٞمٜمئذ ُمِم٘م٦م، أّي  سمدون اعمًجد

 .أقمٚمؿ واهلل. اعم٠ًمخ٦م هذه عمثؾ يقَوع أن يٛمٙمـ ٓ اح٤مدي اًمتحديد: اًم٘مقل ظمالص٦م 

 ( 22: 02: 72/ 461/واًمٜمقر اهلدى) 

  ادحارضات جداول حتدد أن واددارس اجلامعات عذ جيب

 الصالة أوقات مع يتـاشب بام

 وم٢مذا اجل٤مُمٕم٦م، ـمرف ذم ُمًجد وومٞمف وُمٕم٤مهد، يمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕم٦م، ذم قمٜمدٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 اًمٓمالب ُمـ ىِمٚم٦َّم اخل٤مُم٦ًم، احلّم٦م وؾمط ذم اخل٤مُم٦ًم، احلّم٦م ذم مجٞمٕم٤مً  ٟمٙمقن أذن

 احلّم٦م ذم وٟمحـ اًمّمالة شم٘م٤مم صمؿ ُيـجٞمٌقه، وٓ اعم١مذن يًٛمٕمقا  أهنؿ ُمـ يتحرضمقن

 طمدة، قمغم يّمكم ُمٕمٝمد ويمؾ طِمدة، قمغم شمّمكم يمٚمٞم٦م يمؾ ٟمّمكم، اٟمتٝمٞمٜم٤م وإذا اخل٤مُم٦ًم،

 سم٠منٔمٛم٦م ُم٤ٌمًملم همػم احلّم٦م ُمـ وخيرضمقا  هذه ُمـ يتحرضمقا  ضُمٚم ٝمؿ أو اًمٓمالب ومٌٕمض

ؾمٝمؿ اًمذي وسم٤معمدرس اجل٤مُمٕم٦م ٌ قا  ُيَدرِّ  ذًمؽ؟ ذم ىمقًمٙمؿ ومم اًمٜمداء، ًمُٞمَٚم

 اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ُمٜم٤مه٩م شمٙمقن أن جيقز ٓ ظمٓم٠م، اعمٜمٝم٤مج أن ىمقزم اًمِمٞمخ:
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 سم٤مًمٜم٦ًٌم واىمٕم٦م مت٤مُم٤مً  إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م اًمتل اًمٔم٤مهرة هذه ٕن اًمٕمرسمٞم٦م: اًمدول يمٛمٜم٤مه٩م

 ٓ اًمٓمالب أن سمحٞم٨م ضم٤مُمٕم٦م، أو صم٤مٟمقي٦م أو اسمتدائٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء ًمٚمٛمدارس،

 ُمع يتٕم٤مرض اًمتدريس وىم٧م ٕن ح٤مذا؟ اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة ُييوا أن يًتٓمٞمٕمقن

د اًمّمالة ومقىم٧م اًمّمالة، وىم٧م  .ذقم٤مً  وُُم٘مٜمَـّ حمدَّ

 ومٚممذا اإلهلل، اعمٜمٝم٩م ُمع شمتّم٤مدم ٓ سمحٞم٨م اعمدارس، ُمٜم٤مه٩م شمقوع أن ومٞمٜمٌٖمل

 قمغم اًمٓمالب ُيريبِّ  اًمذي إؾمت٤مذ ٓ صمؿ اعمًجد؟ ذم ي١مذن واعم١مذن درس يقوع

 ىَمؾَّ  َُمـ إَّٓ  يًتجٞمٌقن سم٤مًمت٤مزم اًمٓمالب وٓ اعم١مذن، هلذا يًتجٞم٥م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 اًمّمالة، ُمقاىمٞم٧م ُمع شمتٜم٤مرم ٓ سمحٞم٨م اًمتدريًٞم٦م اعمٜم٤مه٩م شُمقوع أن ومٞمج٥م ُمٜمٝمؿ،

 .يٙمقن أن جي٥م هٙمذا

 (22: 07: 32/ 461/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم لؾصالة إضػال أخذ

 وصالة اًمٗمجر صالة اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ سمٕمد ًمألـمٗم٤مل سم٤مًمّمالة ًمألُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م

 .ٟمًتٓمٞمع اعمدارس وىم٧م ذم اًمٕمِم٤مء

 .اًمرومؼ اؾمتٕمٛمؾ: ىمٚمٜم٤م اًمِمٞمخ:

 ؟-ُمثالً – ٟمقىمٔمٝمؿ ٟمح٤مول ُمداظمٚم٦م:

 واعمٖمرب، واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سمّمالة ي٠مُمروهؿ أن أسم٤مء ٟم٘مٜمع أن ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 .اًمٗمجر ذم اًم١ًمال دور سمٞمجل هذا سم٤مخلط، يٛمِمقا  ح٤م ه١مٓء وسمٕمديـ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمِمٙمٚم٦م، ذم ُم٤م -يٕمٜمل- واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

: يٕمٜمل اًمٕم٤مذة، أو اًمت٤مؾمٕم٦م ؾمـ يٌٚمٖمقا  طمتك: يٕمٜمل ٟمٜمتٔمر، -يٕمٜمل– واًمٕمِم٤مء ًمٚمٗمجر

 أو؟ اًمّمالة قمغم ٟمحثٝمؿ طمتك

ًمديـ، سم٠مُمر ي٠ممتروا أن قمغم ُمتٕمقديـ ه١مٓء إن: وىمٚم٧م.. أضمٌتؽ أن٤م اًمِمٞمخ:  اًمقا
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 صالة إٓ إوٓد وسملم اًمقاًمديـ سملم سم٘مك وُم٤م واًمٕمِم٤مء، واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم

َتٕمِٛمؾ وُم٤م هبـ، أو هبؿ ُيؽَمومَّؼ: وم٠مىمقل اًمٗمجر، ًْ  ـمٌٞمٕم٦م- اًمقاىمع، ٕن اًمِمدة: ُمٕمٝمؿ َي

 .طَمِٙمٞممً  يٙمقن أن جي٥م ومٚمذًمؽ ،-ـمٌٕم٤مً - ًمٚمٙمٌػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم١موم أنف: -اًمقًمد

 يّمكم أنف سمحٞم٨م اًمٜمقم، ُمـ أنٗمف رهمؿ إي٘م٤مفمف درضم٦م إمم ٟمّمؾ أن ٟمريد ٓ ًمٙمـ 

ٌَؾ ُمـ ُمٕمذوراً  اًمدهر أبد يٕمٞمش ُٟمَخٚمِّٞمف أن -أجْم٤مً – وٓ ؾمٙمران، ويم٠منف صالة  ىِم

ًمديـ: ضمقا  -يٕمٜمل– يريدون ُم٤م ُم٤مذا؟ ٕنف اًمقا دوا أو قمٚمٞمف، ُُيَرِّ  شم٤مرةً  وإٟمم قمٚمٞمف، ُيَِمدِّ

ُم٤مً  ذًمؽ سملم ويم٤من» وشم٤مرة،  ش.ىمقا

 يد، ذم ومٝمذه اًمنمع، احلٙمٛم٦م ُمع طمٙمٞمًم، يٙمقن أن جي٥م اًمٌٞم٧م َرب  : اعمٝمؿ

 .أوٓده ًمؽمسمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتف ذم يٜمجح طمتك يد، ذم وإظمرى

 إذا -يٕمٜمل- يمالُمؽ سمٕمض ذم ؿمٞمَخٜم٤م شمٗمْمٚم٧م يمم ظمػماً، اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .سمِٞم٠ْمخػ اًمقًمد يٜم٤مديف اًمٌٞم٧م ذم صغم إذا.. اعمًجد إمم ذه٥م

 .واهلل إي اًمِمٞمخ:

ٌِّؼ اًمقًمد يّمػم اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:  -يٕمٜمل– أنف ُم٤م سمدون ُيَٓم

 .سمٞم٠مخػ اًمقًمد اومٕمؾ، ًمف ي٘مقل

 وأن٤م اًمؽمسمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمداً  ُمٝمٛم٦م ىمْمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر يٕمٞمد اهلل، ؿم٤مء ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ًمٞمس اعم٤ًمضمد أيمثر دمد هلذا ُمٝمٛمٚمقه٤م، اعمتديٜملم أسم٤مء أيمثر اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه أن أقمت٘مد

ـّ  ومج٤موزوا ؿم٤ٌمب هٜم٤مك يم٤من إن اًمٙم٤ٌمر، إٓ ومٞمٝم٤م  أُم٤م ـمقيٚم٦م، سمًٜملم قمنم اخل٤مُم٦ًم ؾِم

 ٟم٤مدراً  قمنم أبٜم٤مءش ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُُمُروا: »قمٜمٝمؿ ٟمحٙمل اًمذيـ ه١مٓء

ون أسم٤مء أن قمغم يدل هذا اعم٤ًمضمد، ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم دمدهؿ ُم٤م  ُمع ُُمَ٘مٍمِّ

 .ٟمٕمؿ ه١مٓء،

 اعمًجد، ذم ُمٕمل َصؾِّ  اسمٜمل ي٤م شمٕم٤مل اعمًجد، ذم يّمكم إب راح يمٚمم وإٓ

 أنف إٓ ذًمؽ سمٕمد يٛمٙمـ ٓ آظمره،... إمم وقمنميـ وؾمٌع وقمنميـ سمخٛمس، اًمّمالة

 ُييون أسم٤مء هؾ ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن أسم٤مء هؾ: شُمَرى ي٤م ًمٙمـ اخلػم، إمم ؾم٤ٌمىم٤مً  يٙمقن هق
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 اعمًجد؟ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات

 .اعمًجد ذم اًمذي -يٕمٜمل- سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمف، ُييون ُمداظمٚم٦م:

ن ح٤م إُم  ن سم٤مًمًٜم٦م ُمٜمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ يمم ُمرشمٗمع، سمّمقت شُم١َمذِّ  اًمّمالة وشُمَّمكمِّ  شُم١َمذِّ

 إوٓد طمتك: يمالُمؽ سمٕمض ذم ىمٚم٧م يمم أو اًمٌٞم٧م، ذم اًماليت اًمٌٜم٤مت وشمٜم٤مدي ضمٝمري٦م،

ٝمؿ ُمع ُيَّمّٚمقا  أن اًم٘مراءة ُيًٜمقن وٓ ذيمقر، هؿ اًمذي اًمّمٖم٤مر  ومٞمٙمقن مج٤مقم٦م، ُأُمِّ

 .هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ومٞمف أجْم٤مً  اًمٌٞم٧م

 ( 22: 30: 22/ 606/ واًمٜمقر اهلدى) 

  لؾؿسافر ادسجد مجاعة حضقر دم السخص

 جمؾسفؿ دم مجاعة فقصؾقن العؾؿ دجالس احلارضيـ ولؾؿؼقؿني

 اعمًقغ هق ُم٤م: ي٘مقل اهلل، وطمٗمٔمؽ ظمػًما، اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ذقمل ُمًقغ هق وهؾ ُمٜم٤م، وىمرهب٤م اعم٤ًمضمد يمثرة ُمع هٜم٤م اعمٖمرب صالة ٕدائٙمؿ

 اًمّمٚمقات ومٞمف شم١مدى اًمذي هق وهؾ اعم٘مّمقد، اعمًجد هق وُم٤م اعمًجد، شمرك يٌٞمح

  هق؟ ُم٤م أم اخلٛمس،

 واعم٠ًمخ٦م اعم٤ًمومريـ، ٟمحـ سمٜم٤م شمتٕمٚمؼ إومم اعم٠ًمخ٦م: ُم٠ًمخت٤من هٜم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمٌٚمد هذا ذم اعم٘مٞمٛملم ُمٕمنم أنتؿ سمٙمؿ شمتٕمٚمؼ إظمرى

 ٕهنؿ اعمًجد: ذم اجلمقم٦م طمْمقر قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ومال سم٤معم٤ًمومريـ، يتٕمٚمؼ ومٞمم أُم٤م

 أهنؿ ُمع قمٚمًم، هب٤م ُيٞمٓمقا  مل اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما  أن زم شمٌلم ُم٠ًمخ٦م وهذه ُم٤ًمومرون،

 قمغم دم٥م ٓ أهن٤م وقمرومقا  هذه، ُمـ أهؿ وهل وشمت٤مسمٕمٝم٤م شمْم٤مهٞمٝم٤م سمٛم٠ًمخ٦م أطم٤مـمقا 

 ومرض هل اجلٛمٕم٦م صالة أن اجلٛمٞمع قمغم خيٗمك وٓ اجلٛمٕم٦م، صالة وهل أٓ اعم٤ًمومريـ

 اجلٛمٕم٦م، صالة قمٚمٞمٝمؿ دم٥م ٓ أرسمٕم٦م أطمد ومٝمق اعم٤ًمومر أُم٤م ُم٘مٞمؿ، ُمّمؾ يمؾ قمغم قملم

 اجلٛمٕم٦م يقم يّمكم مل مجٕم٦م يقم ذًمؽ ويم٤من قمروم٤مت ذم ط اًمٜمٌل صغم ح٤م ومٚمذًمؽ
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 .مجٕم٦م صالة اعم٤ًمومر قمغم ومٚمٞمس فمٝمًرا، صاله٤م وإٟمم مجٕم٦م صالة

 صالة أن: وهل أظمرى ُمٕمروم٦م إًمٞمٙمؿ ًمديٙمؿ، ُمٕمرووم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م وإذا

 شمً٘مط أن وم٤ٌمٕومم اعم٤ًمومر قمغم ومروٞمتٝم٤م ؾم٘مٓم٧م وم٢مذا اجلمقم٦م، صالة ُمـ آيمد اجلٛمٕم٦م

 قمغم دم٥م ٓ اجلمقم٦م صالة أن يٕمٜمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ اعم٤ًمومر، قمـ اجلمقم٦م صالة ومروٞم٦م

 ح٤مًمؽ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف – آٟمًٗم٤م ومٕمٚمٜم٤مه ُم٤م وهذا – مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا  إذا اعم٤ًمومريـ

 ذيـه ط اًمٜمٌل وم٠مُمرش ؾمٜم٤ًم أيمؼميمم وًمٞم١مُمٙمم وم٠مذٟم٤م ؾم٤مومرمت٤م إذا: »احلقيرث اسمـ

 ؾمٜم٤ًم، أيمؼممه٤م ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم ويٙمقن مج٤مقم٦م، ي٘مٞمم وأن ي١مذٟم٤م أن ؾم٤مومرا  إذا اًمّمح٤مسمٞملم

 وإٓ ًمٚم٘مرآن، احلٗمظ ُمٕمروم٦م ذم واطمدة ٟم٦ًٌم ذم يم٤مٟم٤م أهنم احلدي٨م هذا أن واًمٔم٤مهر

 ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ط اًمٜمٌل ىمقل ُمٕمل شمذيمرون ًمٕمٚمٙمؿ

 ىم٤مل ًمذًمؽش ؾمٜم٤ًم وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من ًمٚمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة

 ش.أيمؼميمم وًمٞم١مُمٙمم: »اًمًالم قمٚمٞمف

 قمٚمٞمٝمؿ دم٥م دم٥م، وٓ دم٥م اعم٤ًمومريـ قمغم اجلمقم٦م صالة: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع: وم٢مذً َا

 ومروٞم٦م قمٜمٝمؿ أؾم٘مط اهلل ٕن اعمًجد: إمم احلْمقر قمٚمٞمٝمؿ جي٥م وٓ سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝمؿ

 .سم٤معم٤ًمومر يتٕمٚمؼ ومٞمم هذا اجلمقم٦م، ومروٞم٦م قمٜمٝمؿ شمً٘مط أن وم٤ٌمٕومم اجلٛمٕم٦م

 وأن جيٞمٌقه أن اعمًجد ذم اعم١مذن أذان ؾمٛمٕمقا  يمٚمم قمٚمٞمٝمؿ جي٥م أنف ؿمؽ ومال اعم٘مٞمؿ أُم٤م

الةَ  َوأىَمِٞمُٛمقا ﴿: اًمٕم٤معملم رب ًم٘مقل اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ًمٞمحيوا اعمًجد إمم ي٤ًمرقمقا   َوآشمُقا  اًمّمَّ

يَم٤مةَ  ايمِٕملِمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ ٘مرة﴾ ]اًمرَّ  أمحد اإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم قمـ صحٞمًح٤م أثًرا  هٜم٤مك أن إٓ [34:اًٌم

 ُمٕملم سمـ يمٞمحٞمك احلدي٨م ذم وأىمراهنؿ أصح٤مسمف يم٤ٌمر ُمـ ومٞمف قمٚمؿ ُمٚمس ذم يم٤من أنف اهلل رمحف

 إمم ذاك اًمٕمٚمؿ ُمٚمس ُمـ ي٘مقُمقا  أن إمم احل٤مضيـ سمٕمض أؿم٤مر اًمٔمٝمر ًمّمالة أذن ومٚمم وهمػمه،

 صدر إٟمم: أي مج٤مقم٦م هٜم٤م ومًٜمّمكم قمٚمؿ ُمٚمس ذم ٟمحـ سم٠منٜم٤م اهلل رمحف أمحد ومٓمٛمئٜمٝمؿ اًمّمالة

 أوئلؽ قمـ ُمٕمٚمقم هق يمم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب يقاومؼ وهق سم٤مًمٕمٚمؿ وأصح٤مسمف اؾمتٖمراسمف

 وإىم٤مُم٦م اعمًجد إمم اًمذه٤مب ًمٕمدم قمذًرا ذًمؽ اقمتؼم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب دراؾم٦م ومقاضم٥م...إئٛم٦م

 وٟمزًم٧م اعمالئٙم٦م طمٗمتٝمؿ وىمد اًمٕمٚمؿ، ومٞمف يتدارؾمقن يم٤مٟمقا  اًمذي اعمٙم٤من ذًمؽ ذم اًمّمالة

 .٦ماًمرمح وهمِمٞمتٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ
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 هلذه شمٌٞمح اًمتل إقمذار ُمـ أنف قمٚمؿ ُمٚمس ذم ويمٜم٤م ُم٘مٞمٛملم يمٜم٤م إذا ٟمرى هٜم٤م ُمـ

 إذا وسمخ٤مص٦م[ ومٞمف هؿ] اًمذي اعمٙم٤من ذم اجلمقم٦م صالة.. اًمّمالة ي٘مٞمٛمقا  أن اجلمقم٦م

 وهذا اعم٤ًمضمد، سمٕمض ُمـ أيمثر اًمٕمٚمؿ ومٞمف يدرس يم٤من اًمذي اعمٜمزل ذًمؽ ذم اجلٛمع يم٤من

 ُمثاًل  ىمٛمٜم٤م أنٜم٤م ومٚمق سمِمٕم٤مهب٤م، أدرى ُمٙم٦م أهؾ: ي٘م٤مل يمم طم٤مل يمؾ قمغم وأنتؿ أطمٞم٤مًٟم٤م، يتٗمؼ

 أم أيمثر هٜم٤مك اعمّمٚمقن أجٙمقن! شمرى إًمٞمٜم٤م ُمًجد أىمرب إمم واٟمٓمٚم٘مٜم٤م يمٛم٘مٞمٛملم مجٞمًٕم٤م

 ذم اجلمقم٦م صالة ٟم٘مٞمؿ أن ًمٜم٤م يًقغ يم٤مُمؾ قمذر هذا أن ؿمؽ ومال هٜم٤م يم٤من وم٢مذا هٜم٤م؟

 ُمـ إيمثر اجلمقم٦م وومْمٞمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ومْمٞمٚم٦م سملم مجٕمٜم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنٜم٤م هذه: ُمٜمزًمٜم٤م

 ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ صالة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اجلمقم٦م، شمٚمؽ

 إرسمٕم٦م صالة: وهٙمذاش اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالصم٦م وصالة وطمده، صالشمف

 .أومْمؾ يم٤من اًمٕمدد زاد ومٙمٚمم اًمثالصم٦م، ُمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد أزيمك

 هذا سمٛمثؾ حمّمقرة شمٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمّمقرة هذه أن أظمػًما  ٟمتٜمٌف أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ

 آؾمتج٤مسم٦م قمدم... أو ًمٚمتٙم٤مؾمؾ ذريٕم٦م ذًمؽ يتخذ ٓ طمتك ذيمرٟم٤مه اًمذي اعمقوع

 .ٟمٕمؿ اعم٤ًمضمد، ُمـ ُمًجد ذم ًمٚمٛم١مذن

 (22:07:49/ب30: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادسجد جلار صالة ٓ: قال أكف عـف اهلل ريض عيل عـ صح هؾ

 ادسجد؟ دم إٓ

 ذم إٓ اعمًجد جل٤مر صالة ٓ: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ صح هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اعمًجد؟

 وُمقىمقوًم٤م سمذاشمف قمكم قمـ أُم٤م يّمح، ومل ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققًم٤م روي هذا اًمِمٞمخ:

 .ومٞمف رء أن ُييين ومال قمٚمٞمف

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يّمح أجًْم٤م احلدي٨م ُمتـ هؾ! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م
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 إذا اًمٌٕمٞمد اعمًجد ذم اًمّمالة سمٓمالن يًتٚمزم ٕنف... صحٞمح همػم احلدي٨م ُمتـ اًمِمٞمخ:

 وذًمؽ اعم٤ًمضمد، شمتٌع قمـ يٜمٝمك طمدي٨م هٜم٤مك ًمٙمـ اًم٘مري٥م، اعمج٤مور اعمًجد ذم يّمؾ مل

 اًمٜمٝمل أن: ظمالصتف شمٗمّمٞمؾ، ًمف هذا أن إٓ اًم٘مري٥م، اعمًجد ذم يّمكم أن وٛمٜم٤ًم يًتٚمزم

 مم٤م ومٝمذا هذا، أضمؾ ُمـ اًمٌٕمٞمد ًمٚمٛمًجد[ اًمذه٤مب ذم..]كاخلُٓمَ  شمٙمثػم ىمّمد إذا ومٞمم يٜمّم٥م

 قمٚمؿ، ومٞمف ٕن سمٕمٞمد: ُمًجد ذم اًمّمالة ىمّمد إذا ُم٤م سمخالف اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك

 .اعم٤ًمضمد شمتٌع قمـ اًمٜمٝمل يدظمٚمف ٓ ومٝمذا ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ُمققمٔم٦م ومٞمف

 (22:34:16/أ42: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 آمتحان بعذر اجلامعة صالة حضقر عدم

 ذم ٕنف اخلروج يًتٓمٞمع وٓ اًمّمالة، وأىمٞمٛم٧م اُمتح٤من ذم يم٤من ـم٤مًم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ذقمل؟ قمذر يٕمتؼم هذا ومٝمؾ اُمتح٤من،

 احلْمقر؟ ًمٕمدم ذقمل، قمذر اًمِمٞمخ:

 ًمٚمّمالة احلْمقر قمدم ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م وم٢مذا اًمنميٕم٦م، قمـ ُمٜمحرف اًمٚمِّـل اعمٜمع سمٞمٙمقن ح٤م ُمث٤ميؾ ُمثٚمف هذا اًمِمٞمخ:

ه وإٓ اعمٜمٝم٩م هبذا ًمٚمٕمٛمؾ سمٞمٜمتٛمل  .اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ سمِّده طمٞمٜمئذٍ  يٚمتزُمف سمِد 

 أن وإُم٤م اعمٜمٝم٩م، هذا قمـ خترج أن إُم٤م: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ هٙمذا، واىمٕمف يم٤من وم٢مذا 

 .ُمٜمٗمردة وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ وإُم٤م مجٕم٤مً  إُم٤م وَمُتَّمٚمِّـل ًمؽ، ضورة هذا واىمٕمؽ شمٕمتؼم

 .ذًمؽ قمغم ي١مصمؿ: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م وًمذًمؽ ظمٓم٠م، ومٝمق ظمٓم٠م قمغم سُمٜمل وُم٤م ظمٓم٠م اعمٜمٝم٩م اعمٜمٝم٩م، طم٥ًم اًمِمٞمخ:

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  سمػموطمقه٤م اجلٛمٕم٦م صالة اعمٜم٤مه٩م، هذه سمٛمثؾ اًمٕمٛمؾ ٟمحـ ٟمِمجع

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 71: 73/ 132/ واًمٜمقر اهلدى)
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 العؿؾ لظروف اجلامعة مع يصيل وٓ مراقبة برج دم يعؿؾ رجؾ

ىم٦ٌم ذم يٕمٛمؾ رضمؾ: ي٘مقل! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  اًمدوام يٙمقن وأطمٞم٤مًٟم٤م اعمٓم٤مر، اعمرا

 ريم٤مب ُمـ عمئ٤مت[ سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ] ي٥ًٌم ىمد ًمٚمّمالة قمٛمٚمف شمرك ومٚمق اًمّمالة، وىم٧م

 .اجلمقم٦م صالة وىم٧م خيرج أنف اًمٕمٚمؿ ُمع احلؾ؟ ومم اًمٓم٤مئرة،

 هذا ُمثؾ ٟم٘مقل طمٞمٜمذاك واىمٕم٦م، صقرة هل اًمّمقرة هذه يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 أقمتؼمه٤م اًمتل اًمّمقرة هذه سمٛمثؾ[ يتٚمٌس] أن ىمٌؾ سمٕمٛمٚمف يتٝمٞم٠م أن جي٥م: اعمراىم٥م

 وٓ اًمّمالشملم سملم جيٛمع أنف سمحٞم٨م هل٤م يتٝمٞم٠م أن طم٘مٞم٘مٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا جي٥م ظمٞم٤مًمٞم٦م،

 اهلل وؾمع أُمر ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالشملم سملم وم٤مجلٛمع قمًٌث٤م، هٙمذا وىمتٝمم قمـ خيرضمٝمم

 مجع: »ىمقًمف ُمـ قمٜمٝمم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمم اعمًٚمٛملم قمغم ومٞمف

 ..ش.واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ط اهلل رؾمقل

 (22:36:18/ 12 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 البقت جلامعة إذان

 ؟[مج٤مقم٦م وٓ أذان سمال اًمٌٞم٧م ذم وم٘مط إىم٤مُم٦م ٟم٘مٞمؿ اًمّمالة وىم٧م قمٚمٛمٜم٤م إذا] :اعمٚم٘مل

 اعمًجد؟ أذان قمغم شمّمٚمقن يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ُمـ اعمئذٟم٦م ٟمرى سم٤مًمقىم٧م، وٟمِمٕمر اًمقىم٧م ُمٕمروف، اًمقىم٧م سمحٞم٨م ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 .إذان وىم٧م طم٤من أن أن ٟمرى سمٕمٞمد،

 إذان؟ شمًٛمٕمقن ُم٤م: إًذا اًمِمٞمخ:

 .اهلقاء طم٥ًم ىمٚمٞماًل، ٟمًٛمٕمف ٓ يٕمٜمل، ىمٚمٞماًل، ٟمًٛمٕمف، ٓ ٓ، :اعمٚم٘مل

 ،-إىمقال ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم- إذان شمًٛمٕمقا  أن سملم ومرق ذم ٕنف إيف، اًمِمٞمخ:
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 .ومرق ذم إذان، شمًٛمٕمقن ُم٤م وسملم

راً  أىمقل  ذم ُمٜمٝمجل ُمـ أن٤م ًمٙمـ» ومرق، ومال ُمٜمل، ؾمتًٛمٕمقن ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُُمٙمرِّ

 ش. ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م اًمٕمٚممء، أىمقال َأْهِدر ٓ أنٜمل واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ

 طَمّل  أذان: وم٘م٤مل أذان، سمدون اًمّمالة قمـ ؾُمئؾ أنف اًمًٚمػ، سمٕمض قمـ روي ًم٘مد

 -يمالُمؽ أول ذم ُمٜمؽ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً - ًمٙمؿ أتََرظّمص أن أردت ومٚمق يٙمٗمٞمٜم٤م،

 وًمذًمؽ ذم، ُم٤م احلل أذان طمتك شمٌلم سمٕمديـ ًمٙمـ يٙمٗمٞمٙمؿ، احلّل  أذان: أىمقل يمٜم٧م

 .اعم٠ًمخ٦م اظمتٚمٗم٧م

 ًمٙمؿ سمد ومال سمٞمتٙمؿ، ذم صٚمٞمتؿ ُم٤م وُٕمرٍ  إذان، شمًٛمٕمقن يمٜمتؿ ًمق: وم٠مىمقل أن٤م أُم٤م

 .سمّمالشمٙمؿ ظم٤مص   أذانٍ  ُمـ

 .ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  ًمٞمس ،شيٙمٗمٞمٜم٤م احلل أذان: »اًم٘م٤مئؾ وىمقل

 وأن ي١مذن أن ُمّمؾٍ  يمؾ ي٠مُمر -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمـ طمدي٨م قمٜمدٟم٤م: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .مج٤مقم٦مً  صٚمقا  إذا سم٤مًمٙمؿ ومم ُمٜمٗمردًا، صغم ًمق طمتك ي٘مٞمؿ،

 ش.صالشمف اعمزء» سمحدي٨م اًمٕمٚممء قمٜمد اعمِمٝمقر احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم:احلدي٨م ذًمؽ

 اًمٌخ٤مري رواه اًمذي هذاش صالشمف اعمزء: »طمدي٨م شمٕمرومقن مجٞمٕم٤مً  وأفمٜمٙمؿ

 ذم ُمٜمتٍح  ط اهلل ورؾمقل اعمًجد دظمؾ رضمالً  أن هريرة، أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ،

: ىم٤مل ،شاهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: »وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء صمؿ ومّمغم، ُمٜمف، ٟم٤مطمٞم٦م

 أن، اًمٙمالم ـمقل وسمالش ومرضمع، ،ششُمّمؾِّ  مل وم٢مٟمؽ ومّمؾِّ  ارضمع اًمًالم، وقمٚمٞمؽ»

 ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: اًمرؾمقل قمٜمد ويرضمع يّمكم ُمرات، صمالث وٞمؼ واًمقىم٧م

 ش.شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾ ارضمع اًمًالم، وقمٚمٞمؽ» اهلل، رؾمقل

 رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مئالً  وم٤مقمؽمف اًمّمالة، ُُيًـ ٓ أنف اًمث٤مًمث٦م اعمرة ذم اًمرضمؾ قمرف

 اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٕمٚمِّٛمٜمل، همػمه٤م، أطمًـ ٓ اهلل

 اريمع صمؿ اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن ُم٤م اىمرأ  صمؿ يمؼم صمؿ اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘مٌؾ صمؿ اهلل، أُمرك يمم ومتقو٠م

 ومٕمٚم٧م أن٧م وم٢مذا: » ىم٤مل آظمره، إمم ،شىم٤مئمً  شمٓمٛمئـ طمتك ارومع صمؿ رايمٕم٤ًم، شمٓمٛمئـ طمتك
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 هذا ،شصالشمؽ ُمـ أن٘مّم٧م وم٘مد ذًمؽ ُمـ أن٘مّم٧م أن٧م وإن صالشمؽ، مت٧َّم وم٘مد ذًمؽ

 .اًمّمحٞمح ذم احلدي٨م

 إذا: »ًمف ىم٤مل داود، أيب ؾمٜمـ ذم أظمرى وـمريؼ آظمر، صح٤ميب ـمريؼ ُمـ ضم٤مء ًمٙمـ

 آظمره، إمم يمؼم، صمؿ وأىمؿ أذن ،شيمؼم صمؿ وأىمؿ وأذن اًم٘مٌٚم٦م، وم٤مؾمت٘مٌؾ اًمّمالة إمم ىمٛم٧م

 .اعمًجد ذم وطمده يّمكم وهق واإلىم٤مُم٦م، سم٤مٕذان صالشمف اعمزء أُمر: وم٢مذاً 

 طمتك ُمّمؾ، أي سمف خيؾ أن يٜمٌٖمل ٓ واإلىم٤مُم٦م، إذان أن قمغم: احلدي٨م هذا ومدًمٜم٤م

 .مج٤مقم٦م اًمٜم٤ًمء صالة ذم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء،

 إرض ُمـ ومالة ذم يٙمقن عمـ ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م ومْمٞمٚم٦م صحٞمح طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 ٓ ُم٤م اهلل ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمٗمف صغم إٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وأىم٤مم وم٠مذن اًمّمالة ومحيشمف

 ش. ـَمَروم٤مه يرى

 دوٟمف، هق ه٤مًّمكم اًمث٤مين سم٤مإلقمالن أتٌٕمٝم٤م صمؿ أيمؼم، اهلل: اًمّمالة أقمٚمـ ٕنف ح٤مذا؟

 ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمٗمف صغم إٓ ه٤مًمّمحراء، ذم ه٤مًمؼمي٦م ذم ًمقطمده وًمق صغم صمؿ اإلىم٤مُم٦م، وهق

 .ـَمَروم٤مه يرى ٓ ُم٤م اهلل

 اًمّمالة، يدي سملم واإلىم٤مُم٦م إذان قمغم طمريّم٤مً  يٙمقن أن ُمًٚمؿ سمٙمؾ إذاً  ومحري  

 .وأومم أومم ومذًمؽ مج٤مقم٦ًم، يّمكم يم٤من ًمق سم٤مًمٙمؿ ومم ُمٜمٗمردًا، يم٤من وًمق

 ( 22: 18: 47/   744/  واًمٜمقر اهلدى) 

ص ففؾ عؾؿ جمؾس دم الـاس بعض كان إذا  ترك دم هلؿ يرخَّ

 مؽاهنؿ؟ دم مجاعة فقصؾقا ادسجد مجاعة

 هل٤م هؾ مج٤مقم٦م، وصٚمٞمٜم٤م -ُمثالً – هٜم٤م ُمثٚمٜم٤م اعمًجد، ظم٤مرج اجلمقم٦م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 يمجمقم٦م؟ اعمًجد ذم اًمّمالة أضمر
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 ذم رظمّم٦م ومٚمٝمؿ قمٚمٛمٞم٤مً  ضمقاً  يم٤من إذا اجلمقم٦م، ضَمقّ  سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا اًمِمٞمخ:

 ٓ وأن اعمجٚمس ذم ُيَّمّٚمقا  أن ذم رظمّم٦م ومٚمٝمؿ قِمْٚمِٛمّل، اجلق يم٤من إذا..يت٠مظمروا أن

 صالة قمـ يت٠مظمروا أن هلؿ جيقز ومال قم٤مدي، اجلق يم٤من إذا أُم٤م اعمًجد، إمم يذهٌقا 

 .ومٞمف ُمتٛمٕمقن هؿ اًمذي اعمٙم٤من ذم وُيَّمٚمِّقا  اجلمقم٦م،

 اعمًتح٥م، إو٤مقم٦م وسملم اًمٗمريْم٦م، إو٤مقم٦م سملم إُمر دار إذا: اًم٤ًمسمؼ يمالُمل 

 .اًمٗمريْم٦م قمغم وٟمح٤مومظ اعمًتح٥م ُٟمْمٞمِّع ٟمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا

روا أهنؿ قمغم مجٞمٕم٤مً  اشمٗم٘مقا  طم٤مرة، ذم ُمًجد ذم ٟم٤مس: ومروٜم٤م ًمق  اًمٕمِم٤مء صالة ُي١َمظمِّ

 ومْمٞمٚم٦م وسملم اجلمقم٦م، صالة ومْمٞمٚم٦م سملم اًمٗمْمٞمٚمتلم، سملم مجٕمقا  ومٞمٙمقٟمقا  وىمتٝم٤م، آظمر إمم

 .اًمّمٚمقات ًمٌ٘مٞم٦م ظمالوم٤مً  اًمقىم٧م، آظمر إمم اًمٕمِم٤مء صالة شم٠مظمػم

 .اجلقاب ُمـ قمٜمدي ُم٤م هذا

 أيمثر اعمًجد ذم أومْمؾ أضمر ًمف هؾ اعمًجد، ذم اجلمقم٦م أضمر قمـ أؾم٠مل ُمداظمٚم٦م:

 اًمٌٞم٧م؟ ُمـ

 سملم إُمر دار إذا: ًمؽ أىمقل أن٤م وارد، همػم اًم١ًمال هذا اهلل، ؾم٤محمؽ اًمِمٞمخ:

 ذم اًمّمالة: ًمؽ ىمٚمٜم٤م اعمًجد، ذم اًمّمالة وسملم اًمقىم٧م، آظمر ذم اًمٕمِم٤مء صالة ومْمؾ

 أضمر؟ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أنف شمٔمـ هؾ: يٕمٜمل ومريْم٦م، اعمًجد

 هؾ هٜم٤م، سمٕمض ُمع مج٤مقم٦م صٚمٞمٜم٤م أن ٟمحـ أنف سم١ًمازم، أىمّمده اًمذي أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 واًمرواي٦م درضم٦م، وقمنميـ مخس: ىمرأَت٤م روايتلم ذم أن٤م أقمرومف اًمذي اجلمقم٦م أضمر

 .درضم٦م وقمنميـ ؾمٌع: سمت٘مقل إظمرى

 قمغم درضم٦م وقمنميـ ؾمٌع أنف سم٤مًمٌدهٞم٤مت، ُمٜم٤م اًمقاطمد يًتٜمت٩م هذه احل٤مًم٦م ذم

 .ًمٜمٗمًؽ ُمٜمٗمرداً  شمّمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمّمالة

 ذم إضمر هؾ هٜم٤م، أن اًمّمالة وأىمٛمٜم٤م اعمًجد ظم٤مرج أنٜم٤م ـم٤مح٤م: أن أىمّمد

 ومٞمف؟ ٟمحـ اًمذي اعمٙم٤من ُمـ أومْمؾ ًمٚمّمالة، اعمخّمص اعمٙم٤من يمقٟمف اعمًجد
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: ًمؽ ىمٚمٜم٤م: صقرشملم أقمٓمٞمٜم٤مك ٟمحـ ًمٙمـ أظمل، ي٤م هذا هق قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤م وُيَّمّٚمقا  هٜم٤مك، اًمٗمريْم٦م َيَدقمقا  أن ومٚمٝمؿ قمٚمٛمّل، ُمٚمس اعمجٚمس يم٤من إذا

 ذم ٕهنؿ ومرو٤ًم: شمريمقا  ُم٤م: أوًٓ  اعمًجد، إمم يذهٌقا  مل إذا ه١مٓء أن: ُمٕمٜم٤مه وهذا

 إذا ًمٙمـ إضمر، طَمّّمٚمقا  وم٘مد مج٤مقم٦م، هٜم٤م وصٚمقا  ومرو٤ًم، شمريمقا  ُم٤م وإذا قمٚمؿ، ُمٚمس

 ىمد يٙمقٟمقا  وٓ مج٤مقم٦م، هٜم٤م وصٚمقا  ومرو٤ًم، َوٞمَّٕمقا  وم٘مد قمٚمؿ، ُمٚمس ًمٞمس اعمجٚمس يم٤من

 .هلؿ قمذر ٓ ٕنف اجلمقم٦م: شمٚمؽ ومْمٞمٚم٦م أدريمقا 

 اًمّمالة؟ قمغم اًمٕمٚمؿ ُمٚمس شم٘مديؿ قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ومٝمؿ قمغم اًم٘م٤مئؿ آضمتٝم٤مد هق وإٟمم ًمٚمذهـ، يت٤ٌمدر يمم دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .يمت٤مسمف ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف

قائل ضمحٞمٗم٦م أب٤م اًمّمح٤ميب أنش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم هٜم٤مك  ًّ  سمـ ًمٕمكم يقُم٤مً  ىم٤مل اًم

 ٓ،: »ىم٤مل ؟شاًمٜم٤مس دون سمٌمء ط اهلل رؾمقُل  اًمٌٞم٧م آل ظَمّّمٙمؿ هؾ: »ـم٤مًم٥م أيب

 ضمٗمـ ُمـ وأظمرجش هذا ؾمٞمٗمل ىمػماب ذم ُم٤م أو يمت٤مسمف، ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف ومٝممً  إٓ مهللا

 سم٤مًم٘مّم٤مص يتٕمٚمؼ طمدي٨م ومٞمٝم٤م ُمٙمتقب اًم٘مديٛم٦م إوراق ُمـ ورىم٦م سمٞمٜمف، ُمـ اًمًٞمػ،

 .ذًمؽ وٟمحق واجلراطم٤مت

 ش.يمت٤مسمف ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف ومٝممً  إٓ مهللا: »ىمقًمف اًمِم٤مهد

س يمٜم٤م ح٤م ٟمٗمز، قمـ أطمٙمل أن٤م ٟمٜم٤م قمغم ُٟمَدرِّ  أظمٞمٜم٤م سمٚمد طمٚم٥م وذم دُمِمؼ ذم إظمقا

 هٜم٤مك اًمدقمقة ُمريمز يم٤من ظمػم، -اهلل ضمزاه- سمٞمتف ذم ٟمٜمزل ويمٜم٤م اًمؽمُم٤مٟمٞمٜمل، ٟم٤مس حمٛمد

 .ُمٕمروف اًمٌٕمثٞملم وٖمط ًمٙمـ يزال، وٓ يقُمئذ

 ذم وٟمّمكم اعمجٚمس، ُمـ ٟمخرج إذان ٟمًٛمع ُم٤م ُمرد إُمر أول ذم يمٜم٤م اعمٝمؿ

 .ُمًجد أىمرب

 دراؾم٦م ذم أن ٟمحـ ُمٕمذوريـ، أنٜم٤م أؿمٕمر أن٤م: يٕمٜمل رء، اًمٜمٗمس ذم يم٤من ًمٙمـ 

 اعمًجد، ذم اًمّمالة شمرك ذم قمذراً  يٕمتؼم ىمد ومٝمذا ،ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب
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 ُمع أُمٌم ومٙمٜم٧م هبذا، ي٘مٜمٕمٜمل رء قمٜمدي ًمٞمس وًمٙمـ هٙمذا، ٟمٗمز ذم أىمقل يمٜم٧م

 طم٤مشمؿ أيب ٓسمـش واًمتٕمديؾ اجلرح» يمت٤مب ذم ىمرأت أن إمم اعم١مذن، إضم٤مسم٦م وهق إصؾ

 سمـ ُيٞمك ُمثؾ احلدي٨م، قمٚممء يم٤ٌمر ومٞمف قمٚمؿ، ُمٚمس ذم يم٤من أمحد اإلُم٤مم أن رواي٦م

ن اعمديٜمل، سمـ قمكم وُمثؾ ُمٕملم،  سم٠منف -ُمذيمراً  ُمٜمٌٝم٤مً -: أطمدهؿ وم٘م٤مل اًمٔمٝمر، ًمّمالة وم٠ُمذِّ

ن ىمد  .اًمّمالة قمغم طملَّ : ي٘مقل يم٠منف اًمٔمٝمر، ًمّمالة ُأذِّ

 سمم أو ،سم٤مًمٚمٗمظ صالة ًمٗمٔم٦م ىم٤مل يم٤من إذا أدري ٓ– أن ٟمحـ: أمحد اإلُم٤مم وم٘م٤مل 

 ومٝمق اعمًجد، ذم اجلمقم٦م صالة ًمؽمك قمذراً  اًمٕمٚمؿ ُمٚمس واقمتؼم -اعمٕمٜمك هذا ي١مدي

 .اًمٕمٚمؿ ُمٚمس وسملم ومٞمف هق اًمذي اعمٙم٤من ذم اجلمقم٦م صالة سملم جيٛمع

 وأصٌح٧م وـم٤مح، راح شم٤ًمؤل، ُمـ ٟمٗمز ذم جيري يم٤من اًمذي -يقُمئذ- ُمـ

 شمٚمؽ شمٙمقن إطمٞم٤من ُمـ يمثػم وذم اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م ُمع اًمدرس ُم٘مر ذم هٜم٤مك ُأَصكّم 

 .ُمٜم٤م اًم٘مري٥م اعمًجد مج٤مقم٦م ُمـ سمٙمثػم أيمثر اجلمقم٦م

 وهذه واعمٗم٤مؾمد، اعمّم٤مًمح ي٘م٤مسمؾ اإلُم٤مم هذا ،شيمت٤مسمف ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف ومٝممً : »اًمِم٤مهد

ٌِّٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمثؾ أُمقر هذه اًمٜم٤مس، يمؾ يًتٓمٞمٕمٝم٤م ٓ ُم٠ًمخ٦م
 ٓ يمٚمٝمؿ إـم٤ٌمء اًمدىمٞم٘م٦م، اًمٓمِ

 يدريمقه٤م، أن سم٤مًمٙم٤مد هؿ اًمٕمٚمؿ، ذاك ذم اعمتخّمّملم اًمٜمقاسمغ هؿ وإٟمم ُمٕمرومتٝم٤م، ذم يِمؽميمقن

 ٓ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، ُمـ يمثػم ذم أن٤م أىمقل يمم يتّمقروا ٓ أنف مجٞمٕم٤مً، إظمقاٟمٜم٤م ٟمٜمّمح ومٜمحـ وًمذًمؽ

 ذم خيٓمر واطمد يمؾ يمٞمػ وقمغم شمٗمّمٞمؾ، قمٚمٞمٝم٤م ُُمَٗمّّمؾ ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م يمؾ أن يتّمقروا

 إٓ: »ُمـ سمٜمروح ويـ هب٤م؟ أتٞمتؿ أجـ ُمـ: إذاً  ٟمص، ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٓ ٟمص، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه سم٤مًمف

 ىمقًمف: ُمـ سمٜمروح ويـ وهٜم٤م قمكّم، يمالم هذا طمدي٨م، ًمٞمس هذاش يمت٤مسمف ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف ومٝممً 

 ش.اًمديـ ذم يٗم٘مٝمف ظمػماً، سمف اهلل ُيِرد ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 ( 22: 47: 18/   160/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 32: 43/   160/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 مقدع صالة صؾقا: الصالة عـد إئؿة بعض ققل

ع صالة صٚمقا : »اًمّمالة قمٜمد إئٛم٦م ىمقل ُمداظمٚم٦م:  ؟شُُمَقدِّ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن يّمح ُم٤م هذا ٓ، هٜم٤م، إئٛم٦م سمٕمض ي٘مقهل٤م هذه اًمِمٞمخ:

 . صحٞمح طمدي٨م هق ًمٙمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه ىم٤مًمف أنف

 ش.  أمحد ُمًٜمد» ذم احلدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 إىم٤مُم٦م سمٕمد ي٘مقل يم٤من أنف إـمالىم٤مً  ورد ُم٤م ًمٙمـ  وهمػمه، أمحد ُمًٜمد ذم ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 شم٠ًمل يمٜمتؿ وإذا اًمّمحٞمح، وم٤محلدي٨م احلدي٨م صح٦م قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م إذا أُم٤م اًمّمالة،

 .ٓ: وم٤مجلقاب اعمٙم٤من هذا ذم اإلُم٤مم ُمـ ىمقًُمف ينمع هؾ

 (22: 18: 43/   016/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼراءة بطقل ادسجد مجاعة عـ تتؿقز الدار مجاعة كاكت إذا

 فرق هـاك وهؾ أفضؾ؟ الدار مجاعة أن يؼال ففؾ ذلؽ كحق أو

 ؟كالساويح الـافؾة ومجاعة الػريضة مجاعة بني

 اًمدار مج٤مقم٦م أن ٓؿمؽ اجلمقمتلم، سملم اعم٘م٤مسمٚم٦م جي٥م: ىمٚم٧م اًمدار، مج٤مقم٦م اًمِمٞمخ:

 اعمًجد، مج٤مقم٦م ُمـ أومْمؾ أجْم٤مً  اًمٙمؿ ورسمم إىمؾ، قمغم اًمٙمٞمػ طمٞم٨م ُمـ ؾمتٙمقن

  هٜم٤م؟ إمم واوح

 . واوح ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م: 

 ذم اًم٘م٤مرئ ي٘مرأ  اعمًجد ذم -ُمثالً – يٕمٜمل ٟمًٌٞم٦م، إومْمٚمٞم٦م هذه ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 -ُمثالً – آي٤مت أرسمع اًمدار مج٤مقم٦م ذم آي٤مت، صمالث ريمٕم٦م يمؾ ذم ومروٜم٤م ًمق اعمًجد،

الً  ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن أن يّمح هؾ اًمتٗم٤موؾ، ُمـ اًمٜم٦ًٌم هذه يٕمٜمل،  قمغم اًمدار جلمقم٦م ُُمَٗمْمِّ
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 . اعمًجد مج٤مقم٦م

٤م، -ُمث٤مًٓ – أن أضب ًً  اإلذاقم٦م ذم -اهلل ؿم٤مء ُم٤م- ىمراءة ؾمٛمٕمٜم٤م اًم٤ٌمرطم٦م ُمٕم٤ميم

 ُمـ أؾمٛمع ُم٤م ٟم٤مدراً  وىمراءة -أوٓدي أطمد أظمؼمين ومٞمم- اًمٜمٌقي اعمًجد ُمـ اًمًٕمقدي٦م

 اؾمتٛمرت اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م اًم٘مٚمقب، ذم شم٠مثػماً  -ُمثٚمٝم٤م– اإلذاقم٤مت ذم اعمٕمرووملم اًم٘مراء

 ؿمؽ أي سمدون- وشمتٛمٞمز شمتٗمّْمؾ اًم٘مراءة هذه ُمثؾ أن ٓؿمؽ دىم٤مئؼ، قمنم ُمٜمٝم٤م اًم٘مراءة

ٞمزة اًمٜم٦ًٌم ومٞمٝم٤م اًمتل اًمدار مج٤مقم٦م اجلمقم٦م، هذه -شمردد أو  مج٤مقم٦م قمغم اًم٘مراءة ُمـ اعمٛمَّ

  اًمٙمالم؟ ُمـ اعم٘مّمقد واوح اعمًجد،

٦ٌم اًمٜم٦ًٌم، دراؾم٦م ُمـ ٓسمد: إذاً  .. جي٥م ٕنف ح٤مذا؟ وشمٚمؽ، اجلمقم٦م هذه سملم اعمٗم٤موٚم٦م ًٟم

ُمقر هذه ُمقر دائم ٕا  ذم جيتٝمد اًمٗم٘مٞمف يريد ٕنف ح٤مذا؟ احل٘مٞم٘م٦م، ذم أىمدام ُمزاًمؼ آضمتمقمٞم٦م ٕا

 ودىمٞمؼ دىمٞمؼ ٟمٔمر إمم ُيت٤مج هذا قم٤مرض، ُٕمر سم٤مًمٜمص اًمٕمٛمؾ ُيقىمػ يريد يٕمٜمل اًمٜمص، ُمقرد

ر طمتك ضمداً، ُمر هلذا اًمٜمص إي٘م٤مف ًمف ُيؼَمّ  ُمقوقع ذم ؿمٞمئ٤من قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمٕم٤مرض، ٕا

 . اًم٘مٞم٤مم ٟم٤مومٚم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م مج٤مقم٦م وقمغم اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م

ذه٤من ذم اؾمت٘مر ىمد ٕنف ُمٜم٤مىمِم٦م، إمم ُيت٤مج ٓ أُمر اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م  أذه٤من ٕا

 شمرك جيقز ٓ: وم٢مذاً  واضم٦ٌم، أهن٤م اًمزُم٤من ىمديؿ ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمنمقمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م اعمث٘مٗملم اعمًٚمٛملم

ُمر هق ُم٤م ُمًتح٥م، ُٕمر واضم٥م  . آظمره وإمم اًم٘مراءة ُمع أنف اعمًتح٥م، ٕا

 شم٠متٞمٜم٤م اعمًجد، ذم اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُيِْمؽَمط اسمتداءً  ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ

 اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م: إول اًمٌمء: ؿمٞمئ٤من هٜم٤م قمٜمدٟم٤م يقضمد اًمٜم٤مومٚم٦م، مج٤مقم٦م

 ذم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اًم٘مٞم٤مم ٟم٤مومٚم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م، هذه أداء قمغم طمرصٝمؿ وهق أٓ ىمديًم،

 ذم شُمَّمٚمَّـك أن اًمٜمقاومؾ ذم إصؾ أن مجٞمٕم٤مً  أجْم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمم قمٚممً  وضمؾ، قمز اهلل سمٞمقت

 ظمّمقصٞم٦م، هل٤م أن اًمٜمٔمر ُيٚمٗم٧م مم٤م اًم٘م٤مقمدة، هذه قمـ اًمٜم٤مومٚم٦م هذه ومخرضم٧م اًمٌٞمقت،

 ذم مج٤مقم٦م ُيَّمّٚمقه٤م أن طمرصٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم محٚم٧م اًمتل هل اخلّمقصٞم٦م هذه

 ذم يمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ ي١ميمد صمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا اعم٤ًمضمد،

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق سمٛمٕمٜمك، صحٞمح سمًٜمدش اًمًٜمـ» ذم داود أيب طمدي٨م

 يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم صمؿ اإلُم٤مم، ُمع رُمْم٤من ذم اًمٕمِم٤مء صالة صغم ُمـ»



   صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)( يمت٤مب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ش. ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يُمت٥َِم  اإلُم٤مم،

 اًم٘مٞم٤مم، مج٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م أقمٜمل هٜم٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م ٟمخرج أن ٟمريد طمٞمٜمم أن

 أن ٟمريد طمٞمٜمم اًم٘مٞم٤مم، مج٤مقم٦م هل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م اًمٗمرض، مج٤مقم٦م إومم اجلمقم٦م قمغم

 إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م عمٛمٞمزات اًمدور ُمـ دار إمم اعمًجد ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م ٟمخرج

 صمؿ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أُم٤مم ًمقضمف وضمٝم٤مً  وىمٗمٜم٤م ؿمؽ سمال هٜم٤م -آٟمٗم٤مً – سمٕمْمٝم٤م

 إذا ومٞمم اًمٜمص هذا خم٤مًمٗم٦م ُمـ اخلالص يمٞمػ ،شاإلُم٤مم يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم

 . اإلُم٤مم ُمع وًمٞمس اًمدور ذم هذه اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أديٜم٤م

 (  22: 48: 08/   004/  واًمٜمقر اهلدى)

 مالبسف رائحة ٕن اجلامعة حضقر عـ الزبال ُيعػك هؾ

 ادالئؽة تمذي

 ُمالسمًف رائح٦م ٕن اجلمقم٦م طمْمقر قمـ اًمزسم٤مل ُيٕمٗمك هؾ ـمٞم٥م،. ٟمٕمؿ اًم١ًمال:

  اعمالئٙم٦م؟ شم١مذي

 جيقز ٓ اًم١ًمال، هذا ُمثؾ أؾمٛمع ُمرة وٕول وم٘مٝمل وذم فمٜمل ذم اعم٠ًمخ٦م هذه :اجلواب

 يمؾ زُمـ ذم يّمدر اًمقاىمع ذم اًم١ًمال هذا ُمثؾ ٕن ُمٓمٚم٘م٤مً، يٕمٗمك ٓ أو ُمٓمٚم٘م٤مً  يٕمٗمك سم٠منف اًم٘مقل

قممل ويمؾ اعمراومؼ ُمراض ُمـ حمٗمقفم٤مً  ويٙمقن ٟمٔمٞمٗم٤مً  ًمٞمٙمقن ًمٚمٛمجتٛمع ُمٜمٝم٤م ٓسمد اًمتل ٕا  ٕا

 . اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م يرقمك ٓ ذًمؽ، وٟمحق وإضمقاء

 اًمدوًم٦م شمٌع -ُمثالً – اًم٤ٌمص اًمًٞم٤مرة: ؾم٤مئؼ يٕمٗمك ي٤مشُمَرى هؾ: ىمٞمؾ يمم هذا

 أو ُيٕمٗمل -أجْم٤مً – ٟم٘مقل ٓ اجلمقم٦م، صالة طمْمقر ومروٞم٦م ُمـ ذًمؽ، وٟمحق واًم٘مٓم٤مر

 اًمٜم٘مص يٕم٤مًم٩م أن اًمٗمرد سم٢مُمٙم٤من أُمقر هٜم٤مك اًمقوع، شمدرس أن جي٥م وإٟمم يٕمٗمل، ٓ

ف اًم١ًمال هق يمم قمٛمٚمف سم٥ًم ُمٜمف ُيّمؾ أن يٛمٙمـ ىمد اًمذي سم٤َّمل، طمقل اعمقضمَّ  ومٝمذا اًمزَّ

 حتي أن شمريد طمٞمٜمم ٟمٔمٞمٗم٦م صمٞم٤مسم٤مً  وشمٚمٌس صمٞم٤مسمؽ ختٚمع أن: قمٚمٞمؽ سم٠من ًمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

َٛمح أن ومٞمٛمٙمـ ًمٚمثٞم٤مب اًمتجديد هذا ُمـ طمرج قمٚمٞمؽ يم٤من وإذا اًمّمالة، ًْ  ًمؽ ُي
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 . اًمّمالشملم سملم سم٤مجلٛمع

 هذا صالة، يمؾ ذم اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمثٞم٤مب يٚمٌس أن ومٕمٚمٞمف طمرج أّي  يٙمـ مل إذا أُم٤م

 إؾمالُمل ٟمٔم٤مم هٜم٤مك وًمٞمس -ُمثالً – اًم٘مٓم٤مر يًقق ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ًمٚمٗمرد، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أو اًمٓمريؼ ُمٜمتّمػ ذم اًم٤ٌمص أو إذان يم٤من طمٞم٨م اًم٘مٓم٤مر يقىمػ أنف سمحٞم٨م قم٤مم،

 اًمٌمء: ؿمٞمئلم ًمف ٟم٘مقل ومحٞمٜمذاك اًمٜمٔم٤مم هذا ُمثؾ يقضمد ٓ يم٤من وم٢مذا ذًمؽ، ٟمحق

 وأن٧م اًم١ًمال هذا شم٠ًمل دُم٧م ُم٤م هق اًمقىمتل أبدي،: أظمر واًمٌمء وىمتل،: إول

 مل إذا ومٞمم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع شمٜمقي وأن٧م ُمًػمشمؽ شمت٤مسمع أن ومٞمٛمٙمٜمؽ ُمقفمػ

 أُم٤م اًمقىمتل، اجلقاب هذا ًمقطمدك، أو اجلمقم٦م ُمع وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء ُمـ شمتٛمٙمـ

 .اًمنمقمٞم٦م سمقاضم٤ٌمشمف اًم٘مٞم٤مم ُمـ ومٞمف يتٛمٙمـ قمٛمؾ قمـ يٗمتش أن ومٝمق إبدي اجلقاب

 (22: 12: 77/ 029/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فصؾف مـ اخلقف بحجة اجلامعة ترك دم لؾعامؾ يرخص هؾ

 العؿؾ مـ

 ؾمٞمدٟم٤م ىم٤مل يمم: اجلمقم٦م ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٓمٕمؿ، ذم يِمتٖمؾ واطمد ُمداظمٚم٦م:

 هؾش اًمٜمٗم٤مق ُمٕمٚمقم ُمٜم٤مومؼ إٓ قمٜمٝم٤م ختٚمػ وُم٤م رأجتٛمقٟم٤م، ًم٘مد: »ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد

 مخس يقم يمؾ ٟمٖمٚمؼ أن ٟمًتٓمٞمع هؾ اعمٓم٤مقمؿ، -ُمثؾ– أقممل -ُمثالً – حتٙمٛمٜم٤م ٟمحـ

 اًمّمالة؟ إمم وٟمذه٥م ُمرات

 أن أؾمتٓمٞمع هؾ ومٞمف، أؿمتٖمؾ أن٤م: يٕمٜمل زم، ًمٞمس اعمٓمٕمؿ وهذا ُمٓمٕمؿ ذم أؿمتٖمؾ أن٤م

 .اًمٕمٛمؾ ُمـ ومّمكم إمم ي١مدي وهذا وىم٧م، يمؾ ذم اجلمقم٦م ذم اًمّمالة إمم أذه٥م

 همػمك، ؿمخص... ىم٤مل ًمق يمم شمًتٓمٞمع هؾ: شم٘مقل أن٧م ظمٓم٠م، ؾم١ماًمؽ اًمِمٞمخ:

 أن٧م يدريٜمل، ُم٤م: ًمف أىمقل ىم٤مئًم، أصكم أن أؾمتٓمٞمع هؾ أن٤م، ُمثكم: يٕمٜمل يمٌػم ؿمٞمخ هذا

 ...اعمًجد ذم وىم٧م يمؾ شمّمكم أن شمًتٓمٞمع هؾ: شم٘مقل وم٠من٧م سمٜمٗمًؽ، أدرى

 ..يًٛمح ٓ اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م ُمداظمٚم٦م:
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 شمًتٓمٞمع؟ ٓ أو شمًتٓمٞمع أن٧م ًمٙمـ يًٛمح، ٓ اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م اًمِمٞمخ:

 ...وًمٙمـ أؾمتٓمٞمع، أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤مذا أن٧م أقمرف أن٤م.. اًم١ًمال ذم ظمٓم٠م هذا أؾمتٓمٞمع؟ هؾ: شم٘مقل ًمِـؿَ : إذاً  اًمِمٞمخ:

رك أن أريد ؾم١ماًمؽ، قمـ أضمٞمٌؽ أن ىمٌؾ أن٤م ًمٙمـ شم٘مّمد،  وقمغم قمٚمٞمؽ يٜمٌٖمل أنف ُأذيمِّ

 -ـمٌٕم٤مً - اجلقاب ٕنف شمّمكم؟ أن شمًتٓمٞمع هؾ: ؾم١مال ًمٞمس اًم١ًمال، ُيًـ أن همػمك

 ٓ ومٚممذا آظمره،... ووإمم ومتقشمؽ وىمقة ؿم٤ٌمسمؽ، قمز ذم -اهلل ؿم٤مء ُم٤م- ؿم٤مب أن٧م

 ُمـ وىم٧م يمؾ ذم اًمّمالة إمم ذه٧ٌم إذا أن٧م: اًم١ًمال ًمٙمـ شمًتٓمٞمع أن٧م شمًتٓمٞمع؟

 قمٛمٚمؽ؟ ُمـ يٗمّمٚمؽ ُمٕمٚمٛمؽ اخلٛم٦ًم، إوىم٤مت

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ًمؽ جيقز ومالش اخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ: »أىمقل أومٕمؾ؟ وممذا اًمِمٞمخ:

 اخلٓم٦ٌم هذه ُمـ اًمققمٞمد ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م قمروم٧م وىمد اجلمقم٦م، صالة قمـ شمتخٚمػ أن

٦م اجلمقم٦م صالة قمـ شمتخٚمػ أن ًمؽ جيقز ٓ وهمػمه٤م،  قمـ يٗمّمٚمؽ ُمٕمٚمٛمؽ أن سمُِحجَّ

 ىم٤مل: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا ُمٕمٚمٛمؽ، قمغم وًمٞمس اهلل قمغم ورزىمؽ قمٛمٚمؽ،

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ ﴿ [0:اًمٓمالق] ﴾خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ َُيَْت

 .[4:اًمٓمالق]

 ذاك وًمق اعمًجد، ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات وصٚمٞم٧م رسمؽ أـمٕم٧م إذا أنؽ أمتٜمك

 إٟمف أم إي٤مه، ـم٤مقمتؽ قمغم ؾمٞمٕم٤مىمٌؽ رسمؽ أن شمٔمـ هؾ قمٛمٚمف، ُمـ ومّمٚمؽ اعمٕمٚمؿ

 أوئلؽ ُمـ أفمٜمؽ وُم٤م يمذًمؽ، إُمر أن ؿمؽ ٓ حتت٥ًم؟ ٓ طمٞم٨م ُمـ يرزىمؽ

يلم ! أظمل ي٤م ٓ.. شمٔمـ أظمرة، قمغم اًمدٟمٞم٤م ي١مصمرون واًمذيـ اًمدٟمٞم٤م، قمغم اعمتٝم٤مومتلم اَح٤مدِّ

ٜم٤م إؾم٤ٌمب، يتخذ ٓزم واطمد  ٟمٕمؿ،: ٟم٘مقل اًمٕم٤ٌمد، يرزق ذًمؽ سمٕمد وضمؾ قمز وَرسم 

م ُيٜم٤َمل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م: »ًمٙمـ م ،شسم٤محلرا  ذم اًمٕمٌد إـم٤مقم٦م همػمك وقمغم قمٚمٞمؽ ومحرا

 ًمؽ؟ ووح اًمرب، ُمٕمّمٞم٦م

 .ووح ُمداظمٚم٦م:
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 .ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 ( 22: 40: 27/   173/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامعة؟ عـ التلخر لؾصائؿ جيقز هؾ

 اإلطمرام؟ شمٙمٌػمة قمـ اًمت٠مظمر ًمف جيقز هؾ شمٓمقع اًمّم٤مئؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمتٓمقع؟ ومٝمٛم٧م ُم٤م يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 .ص٤مئؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمتٓمقع؟ ص٤مئؿ، اًمِمٞمخ:

 شمٙمٌػمة قمـ اًمت٠مظمر ًمف جيقز هؾ يمذا، أو ومخٞمس، اصمٜملم: يٕمٜمل ٟمقاومؾ ُمداظمٚم٦م:

 ؟...إيمؾ سمٕمذر اإلطمرام،

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز اعمٗمؽمض ًمٚمٛمٗمؽمض،  جيقز وهؾ اًمِمٞمخ:

 .أومم سم٤مب ُمـ: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ًمٚمٛمٗمؽمض؟ جيقز اًمِمٞمخ:

 .رُمْم٤من صٞم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 قمغم أظمل ي٤م ُمٝمؿ ُمش ُمتٓمقع، ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م سمقاطمدة، واطمدة هذه اًمِمٞمخ:

 اًمت٠مظمر؟ هذا ًمف جيقز اًمٗمرض ص٤مم اًمذي: يٕمٜمل... طم٤مل يمؾ

 .ًمف جيقز ٓ. ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ح٤مذا ًمٙمـ أومم، سم٤مب ُمـ جيقز ٓ ومذاك اًمٗمرض، ًمّم٤مئؿ جيقز ٓ يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 ش.إظمٌث٤من يداومٕمف هق وٓ اًمٓمٕم٤مم، سمحية صالة ٓ: »ي٘مقل واًمرؾمقل جيقز، ٓ

 ...يٕمٜمل يمٞمػ ُمداظمٚم٦م:
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 .سم٤مًمٓمٕم٤مم اٟمِمٖم٤مًمف سم٥ًٌم اجلمقم٦م صالة قمـ يت٠مظمر سمِّده هق: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 أم ويمذا، سم٤مًمٓمٕم٤مم يٜمِمٖمؾ أن: يٕمٜمل هٙمذا، يم٤من هؾ اًمٜمٌقي، اهلدي ُمداظمٚم٦م:

 يرضمع؟ صمؿ يّمكم، صمؿ رُم٘مف، يًد ُم٤م ي٠ميمؾ

 سملم سمٞمجٛمع إٟمف صحٞمح هذا ؿمؽ، سمال يٕمٜمل يممل هق اهلدي ىمْمٞم٦م. ٓ اًمِمٞمخ:

 يٙمتٗمل ٓ: يٕمٜمل يم٤من إذا ًمٙمـ قمِم٤مءه، ويتؿ يٕمقد، صمؿ يّمكم ويروح اًمتٛمر، ُمـ ًم٘مٞممت

 .ـمٕم٤مُمف ذم يًتٛمر أن ومٚمف سمذًمؽ،

 ي٘مقل أؾمت٤مذي داود، أيب ؾمٜمـ ذم احلدي٨م رواة أطمد ٟمٗمًف، احلدي٨م ذم ُمداظمٚم٦م:

وٍ   أبٞمؽ؟ يمٓمٕم٤مم ـمٕم٤مُمٝمؿ شمٔمـ وهؾ: ىم٤مل آظمر، ًمرا

 .يمذًمؽ ًمٞمس. ٓ اًمِمٞمخ:

 .أؾمت٤مذي ي٤م اًمٞمقم ـمٕم٤مُمٜم٤م أومم، سم٤مب وُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .ؿمٞمئلم ُمٜمف يٓمٚمع ُمٜمف، يٓمٚمع ُم٤مذا هذا ًمٙمـ صحٞمح، اًمِمٞمخ:

 .اًمّم٤مًمح سم٤مًمًٚمػ آىمتداء قمغم احل٨م وهق -اعمٝمؿ وهق-: إول اًمٌمء 

 ٕن ذاب، ذم أو ـمٕم٤مم ذم مَه ف يم٤من ُمـ قمغم جيري ٓ احلٙمؿ ذاك أن: اًمث٤مين واًمٌمء 

 يداومٕمف هق وٓ ـمٕم٤مم، سمحية صالة ٓ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م

 هدي قمـ ذيمرٟم٤م يمم هق اًمت٘مقى وشم٘مقى، ومتقى اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمم: يٕمٜملش إظمٌث٤من

 .ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ذم ُمِمٖمقل سم٤مًمف واطمد يم٤من إذا اًمٗمتقى ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 (22: 32: 22/ 146/ واًمٜمقر اهلدى) 

 آمتحان وقت مع اجلامعة صالة وقت تعارض إذا احلؽؿ ما

 آخف وقمغم اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل واحلٛمد اهلل سمًؿ: ُمداظمٚم٦م

 : سمٕمد أُم٤م وآه، وُمـ وأصح٤مسمف

 آُمتح٤من وىم٧م ُمع اجلمقم٦م صالة وىم٧م شمٕم٤مرض إذا: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل
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 ظمػًما؟ اهلل ضمزايمؿ اجلقاب ومم ُمٜمتّمٗمف، أو

 هذا وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل وُم٤م اًمنمع، قمغم ًمٞمس اعمٜمٝم٩م أصؾ أن :اجلواب اًمِمٞمخ:

 ومٌدهل اًمنميٕم٦م، أطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م يراع مل اعمٜم٤مه٩م ووٕم٧م اًمتل اعمدرؾم٦م هذه ُمثؾ دظمؾ اًمذي

 قم٤مُمل ُمثؾ أو طمٙمٛم٦م ومٝمٜم٤مك وًمذًمؽ ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٦م سم٤مًمت٤مزم أجًْم٤م اًمٕم٤مىم٦ٌم شمٙمقن أن ضمًدا

 يتٛمًؽ أن يريد وم٤مًمذي اًم٘مٌقر، سملم يٜم٤مم ومال ُمٙمرسم٦م ُمٜم٤مُم٤مت يرى أٓ يريد اًمذي: ي٘مقل ؿم٤مُمل

 ُمثؾ يرد ومال واٟمتٛمك ومٕمؾ إن وطمٞمٜمئذ اًمنميٕم٦م، خي٤مًمػ ُمٜمٝم٩م أو شمٕمٚمٞمؿ إمم يٜمتٛمل ٓ سم٤مًمنميٕم٦م

 اًمّمحٞمح: اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م قمغم ًمٚمٕمٚمؿ اًمٓمٚم٥م يٌتدئ أن اعمرء ومٕمغم وًمذًمؽ...اًم١ًمال هذا

 .وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل وُم٤م ص٤مًمح، ومٝمق ص٤مًمح قمغم سمٜمل ُم٤م ٕنف

 (1/22:27:24 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

ـقة اجلامعة مع اإلعادة مرشوعقة ـافؾة ب  العن أو الصبح بعد ولق ال

 صغم: ومٚمم ؿم٤مب، همالم وهق ط اهلل رؾمقل ُمع صغم أنف إؾمقد، سمـ يزيد قمـ

:  وم٘م٤مل.  ومرائُّمٝمم شُمْرقَمدُ  هبم ومجلء هبم، ومدقم٤م اعمًجد، ٟم٤مطمٞم٦م ذم يّمٚمٞم٤م مل رضمالن إذا

 صغم إذا شمٗمٕمٚمقا، ٓ: »وم٘م٤مل. رطم٤مًمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م ىمد: ىم٤مٓ!ش. ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمم ُم٤م»

: ومل آُم٤مم أدرك صمؿ رطمٚمف، ذم أطمديمؿ  ش. ٟم٤مومٚم٦م ًمف وم٢مٟمف ُمٕمف: ومٚمٞمّمؾ يّمؾِّ

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

: ىمٚم٧مش. »سمٛمٕمٜم٤مه... سمٛمٜمك اًمّمٌح ط اًمٜمٌل ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل قمٜمف رواي٦م وذم»

 ؾم٤مىمف وإٟمم ىمٌؾ: قمٚمٞمف واًمٙمالم خترجيف ؾمٌؼ واحلدي٨مش.  أجْم٤م صحٞمح إؾمٜم٤مده٤م

 هل اًمّمالة أن وهل ومٞمف: اًمتل اًمزي٤مدة هبذه ؿمٕم٦ٌم قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اعمّمٜمػ

 .وهمػمه احل٤ميمؿ قمٜمد صم٤مسمت٦م وهل ُمٜمك: وذم اًمّمٌح، صالة

 اًمٕمٍم: ويمذا اًمّمٌح سمٕمد وًمق ُمنموقم٦م: اجلمقم٦م ُمع اإلقم٤مدة أن قمغم دًٓم٦م وومٞمٝم٤م

 .وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذه٥م وإًمٞمف احلؼ وهق

 (100/ 4) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح
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 بدعة مجاعة دم الـقافؾ صالة اعتقاد

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اجلمقم٦م وأُم٤م اًمٗمرض ذم هذا: »اًم٤ًمسمؼ ىمقًمف قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد ىم٤مل صمؿ 

 ...ش.يمثر أو اجلٛمع ىمؾ ؾمقاء ُم٤ٌمطم٦م ومٝمل اًمٜمٗمؾ ذم

 شم٘مٞمٞمد ُمـ سمد ٓ أنف أرى وًمذًمؽ ُمٜمٗمردا يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من إٟمم ط شمٜمٗمٚمف قم٤مُم٦م ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 ط هلديف خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م اًمٜمٗمؾ ذم آضمتمع وم٤مقمتٞم٤مد وإٓ إطمٞم٤من سمٌٕمض اعمذيمقرة اإلسم٤مطم٦م

 .4 – 0/  0ش اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ طم٘م٘مف يمم اًمٖم٤مًم٥م

 ([077) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 لؾؿتـػؾني اجلامعة صالة

 أنف فمٜمف وهمٚم٥م آظمر، رضمؾ وضم٤مء راشم٦ٌم، ؾُمٜم٦م يّمكم رضمؾ يمذًمؽ ذم  اًم٤ًمئؾ:

ؿ وراح راشم٦ٌم، ؾمٜم٦م  يّمكم  ذًمؽ؟ ًمف يّمح ومٝمؾ مج٤مقم٦م، ُمٕمف يّمٚمٞمٝم٤م أنف سمٜمّٞم٦م ظمٚمٗمف ُيَتٛمِّ

  اعمّمكم؟ هذا يّمكم وأجـ

  يّمكم؟ أجـ اًمِمٞمخ:

 . هذا اعمًجد ذم يّمكم  اًم٤ًمئؾ:

 . سمٞمّمػم ُم٤م اًمِمٞمخ:

  اعمًجد؟ ظم٤مرج يم٤من وًمق  اًم٤ًمئؾ:

 . سمٞمّمػم اًمِمٞمخ:

  مج٤مقم٦م؟ سمٞمجقز ؾمٜم٦م، وراء ؾمٜم٦م أنف: يٕمٜمل سمٞمّمػم،  اًم٤ًمئؾ:

 .شمداقمل سمدون ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 42: 07/   763/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 مجاعة دم الـافؾة صالة حؽؿ

 هذه ذيمرت إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم مج٤مقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م اًم٤ًمئؾ:

 صمؿ مج٤مقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة سم٤مب اًمٌخ٤مري سمقب: ىم٤مل قمكم ومرد اإلظمقان ٕطمد اعم٠ًمخ٦م

 اًمٚمٞمؾ؟ صالة ومٞمف اًمذي احلدي٨م ذيمر

 .اًمٜمٝم٤مر وصالة،ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ؿمٞمخ ي٤م أن أؾمتٗمن أن٤م، ٓ اًم٤ًمئؾ:

 اجلمقم٦م صالة ينمع ٓ ٟم٘مقل، قمٚمٛمٞم٤م يٙمقن أن يٜمٌٖمل اجلقاب، شمًتٗمن اًمِمٞمخ:

 يمم اًمتداقمل ؾمٌٞمؾ قمغم يم٤من إذا اًمٜمٝم٤مر أو اًمٚمٞمؾ ذم ذًمؽ يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم

 هق هذا، مج٤مقم٦م يّمكم سمٕمْمٝمؿ، ؾمٜم٦م ًمّمالة اعمًجد دظمٚمقا ، آٟمٗم٤م ًمٙمؿ صقرت

 وطمدي٨م اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م وطمدي٨م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ذيمرَت  يمم ًمٙمـ، اًمتداقمل

، ط اًمٜمٌل وراء اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم صٚمقا  اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م هذه ُمًٕمقد اسمـ

 قمنمة إطمدى اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم صغم ط اًمٜمٌل أن روى أنف طمديثف ُمٕمروف  قم٤ٌمس اسمـ

 اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م وطمدي٨م، ريمٕم٦م قمنمة صمالث أظمرى رواي٦م هٜم٤مك يٙمقن ورسمم، ريمٕم٦م

 سمف وم٤مىمتدى، اًمٌ٘مرة سمًقرة اًمٚمٞمؾ ذم اًمّمالة اومتتح ط اًمٜمٌل أن ومٞمف ُمًٚمؿ صحٞمح ذم

 اًم٘مراءة طمذيٗم٦م وم٤مؾمتٓم٤مل آي٦م اح٤مئ٦م ىم٤مرب طمتك اًم٘مراءة أـم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمٜمف طمذيٗم٦م

: ىم٤مل يريمع اح٤مئ٦م رأس قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وصؾ إذا سم٠منف ٟمٗمًف قمٚمؾ ًمٙمٜمف و

 صمؿ، ظمتٛمٝم٤م طمتك اًمٜم٤ًمء ؾمقر ىمراءة ذم أظمذ صمؿ، يمٚمٝم٤م اًمٌ٘مرة ىمرأ  طمتك وُم٣م، ومٛم٣م

 شمرى و، واطمدة ريمٕم٦م ذم اح٤مئدة ؾمقرة ىمرأ  صمؿ، ظمتٛمٝم٤م طمتك قمٛمران آل ؾمقرة إمم رضمع

 اح٤مئ٦م رأس إمم وصؾ إذا اًمًالم قمٚمٞمف أنف إُمر أول ذم ٟمٗمًف قمٚمؾ ح٤م طمذيٗم٦م اًمرضمؾ

 سم٠من ٟمٗمًف يٕمٚمؾ يٕمد ومل ًمٚمقاىمع اؾمتًٚمؿ، ومٛم٣م صم٤مٟمٞم٦م ُم٤مئ٦م ىم٤مل رسمم ومٛم٣م ؾمػميمع

 ريمع صمؿ، واطمدة ريمٕم٦م ذم اًمٓمقال اًمًقر هبذه صغم طمتك، اًم٘مراءة ؾمٞمخٗمػ اًمرؾمقل

 ىمري٤ٌم ىمٞم٤مُمف ومٙم٤من اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ، ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري٤ٌم ريمققمف ومٙم٤من اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمًجدشملم سملم ضمٚمس صمؿ، اًمث٤مين ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري٤ٌم ؾمجقده ومٙم٤من ؾمجد صمؿ ريمققمف ُمـ

 طمذيٗم٦م وصغم ًمٞمؾ ىمٞم٤مم هذا، ريمٕم٦م صغم طمتك هٙمذا، ؾمجقده ُمـ ىمري٤ٌم ضمٚمقؾمف ومٙم٤من
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 اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد ىمّم٦م يمذًمؽ، اًمؽماويح يمّمالة يٙمـ مل هذا ًمٙمـ ظمٚمٗمف

 ُم٤مذا ىم٤مًمقا ، ؾمقء سم٠مُمر مهٛم٧م طمتك: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل وراء ًمٞمٚم٦م صٚمٞم٧م: ىم٤مل اًمذي قمٜمف

 سمّمدوم٦م شمداقمل سمٖمػم هذا، اًم٘مراءة ًمٓمقل، وأضمٚمس أدقمف أن مهٛم٧م: ىم٤مل مهٛم٧م؟

 أن قمـ وراءه ي٘متدي آظمر  وم٘م٤مم اًمٚمٞمؾ ذم يّمكم ىم٤مم إٟم٤ًمن ُمثال سملم ومٗمرق يٕمٜمل،

 إظمػم اًمٜمّمػ سمٕمد ٟم٘مقم اهلل ؿم٤مء وإن اًمٕمِم٤مء صٚمٞمٜم٤م أن ٟمحـ: وي٘مقل يتٕم٤مهدوا

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا مج٤مقم٦م وٟمّمكم اًمٚمٞمؾ ُمـ

 (3 ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 
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 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 اإلظمقة أطمد ي٠ًمل اعمًجد، ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شَمْٙمَرار ُم٠ًمخ٦م ذم: ؿمٞمخٜم٤م اًم١ًمال:

 قمٚمٞمف؟ اًمرد هق ُم٤م صحٞمحف، ذم اًمٌخ٤مري رواه اًمذي أنس أثر قمـ

 اجلقاب؟ هق ُم٤م شمريد أن٧م ـمٌٕم٤ًم، :اجلواب

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ذم إثر هذا أنّ  اًمٜمٔمر، ُأْخِٗم٧َم  أن ُأريد: أوًٓ  قمٚمٞمف، َٟمرد ٓ ٟمحـ أُم٤م اًمِمٞمخ:

ٜمد اًمّمحٞمح ظم٤مرج ذم ُأؾْمٜمِدَ  ًمٙمٜمف سمٛمًٜمد، وًمٞمس ُمٕمٚمؼ اًمٌخ٤مري صحٞمح ًَّ  سم٤مًم

 .أنس قمـ صم٤مسم٧م ومٝمق اًمّمحٞمح،

 ُمـ اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ح٤م اشم٤ٌمقم٤مً  شمٌٜمٞمٜم٤مه، اًمذي سم٤معمقوقع قمالىم٦م ًمف ًمٞمس ًمٙمـ

قا  اًمذيـ إرسمٕم٦م، إئٛم٦م ٕيمثر اشم٤ٌمقم٤مً  صمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م  شمٙمرار شُمنمع ٓ أنف قمغم َٟمّم 

 .اًمقاطمد اعمًجد ذم اجلمقم٦م

ع ٓ اًمذي  اعمًجد هذا: -أجْم٤مً - هلؿ شمٌٕم٤مً  ٟم٘مقل ًمٙمٜمٜم٤م   اجلمقم٦م، شمٙمرار ومٞمف شُمنْمَ

 هق اجلمقم٦م شمٙمرار ومٞمف شمنمع ٓ اًمذي اعمًجد ُمقاصٗم٤مت، ًمف وإٟمم ُمًجد، يمؾ ًمٞمس

 .راشم٥م ُم١مذن وًمف راشم٥م، إُم٤مم ًمف ُمًجد

 يمم ومرادى يّمٚمقن صغم ىمد اإلُم٤مم ووضمدوا مج٤مقم٦م إًمٞمف دظمؾ إذا اعمًجد هذا 

 ش.إم يمت٤مب» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل

 صالة ومٞمف شُمْٙمره ُمًجد يمؾ ًمٞمس أنف: ومحقامه٤م اًمٚمذيـ اًمنمـملم هذيـ قمرومٜم٤م إذا 

 .اًمنمـملم هبذيـ ُمًجد وإٟمم اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م

 إُم٤مم ًمف يم٤من اعمًجد هذا أن إثر هذا ذم ًمٞمس ُم٤مًمؽ، سمـ أنس أثر إمم ورضمٕمٜم٤م

 .إـمالىم٤مً  سم٤معمقوقع قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس: وطمٞمٜمئذٍ  راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م،

 شَمقومَّر ُمًجد ذم وإٟمم ُمًجد، يمؾ ذم اجلمقم٦م شمٙمرار سمٙمراه٦م ٟمحـ ٟم٘مقل ٓ ٕنٜم٤م 
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 .ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا اًمراشم٥م، واعم١مذن اًمراشم٥م، اإلُم٤مم: -ذيمراً – اًم٤ًمسم٘م٤من اًمنمـم٤من ومٞمف

 وًمف راشم٥م، إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم مج٤مقم٦م ي٘مٞمؿ أن ًمإلٟم٤ًمن ممٙمـ: أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ

 دُمِمؼ ُمـ ؾم٤مئراً  يمٜم٧م طمٞمٜمم ٟمٗمز ُمـ أقمرف أن٤م قمذر، ًمف يٙمقن ًمٙمـ راشم٥م، ُم١مذن

 ومٞمف اعمًجد، ٟمراىم٥م ُمًجدًا، ومٜمدظمؾ اًمٓمريؼ، ذم اًمّمالة شمدريمٜم٤م يم٤مٟم٧م طمٚم٥م، إمم

 وضمدٟم٤م وم٢من ،-احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م -ىمري٦م ذم واعمًجد- واٟمتٝمقا، صٚمقا  اًمٜم٤مس ٕن أطمد؟

 اعمحذور ٕن اعمًجد، ُمـ زاوي٦م ذم َصّٚمٞمٜم٤م ٟمجد مل وإن ومرادى، صٚمٞمٜم٤م هٜم٤مك ٟم٤مؾم٤مً 

 اعم١ممل، اًمقاىمع هذا يتح٘مؼ أن هق اجلمقم٦م، سمتٙمرار اًم٘مقل ُمـ ي٘مع أن ُيـخِمك اًمذي

 .وهٜم٤مك هٜم٤م اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم اعمقضمقد

 يمٜم٤م يُمٚمِّف، اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم اعم٤ًمضمد أيمؼم ُمـ دُمِمؼ، ذم أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد 

 قمٍم، صالة ُيَّمّٚمقن مج٤مقم٦مً  أن٤مؾم٤مً  وٟمجد اعمٖمرب، ُمـ ىمري٤ٌمً  اًمٕمٍم صالة سمٕمد ٟمدظمؾ

 جلمقم٦م شمٗمريؼ هذا ذم ،-اعمٖمرب سملم وُم٤م اًمٕمٍم سملم ُم٤م ُأىِمٞمٛم٧م مج٤مقم٦م يمؿ أقمٚمؿ اهلل-

 .اعمًٚمٛملم

 وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذقمٞم٦م قمدم ُمـ وم٤محِلْٙمَٛم٦م 

 هق يمم- اعمًٚمٛمقن شم٤ًمهؾ ُم٤م وم٢مذا إومم، اجلمقم٦م شمٙمثػم قمغم اعمح٤مومٔم٦م هق راشم٥م،

دوا اًمٞمقم، واىمع  متتٚمئ ٓ اعم٤ًمضمد دمد وًمذًمؽ إومم، اجلمقم٦م ىَمٚم٧َّم ،-اجلمقم٤مت قَمدَّ

 اجلٛمٕم٦م يّمٚمقن اعمًٚمٛملم ُمـ ثػماً يم ٕن اجلٛمٕم٦م يقم سمخالف اجلمقم٤مت ذم سم٤معمّمٚملم

تِٝم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم اجلمقم٦م يمثرة أؾم٤ٌمب ُمـ ًمٙمـ وم٘مط،  هق اخلٛمس، اًمّمٚمقات ذم وىِمٚمَّ

 وؾمد اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب ومٛمـ إومم، اجلمقم٦م سمٕمد ُمتٕمددة مج٤مقم٤مت ُيَّمّٚمقن أهنؿ

 .إول اإلُم٤مم سمٕمد صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦مٍ  قم٘مدُ  ُُمٜمِعَ  إومم، اجلمقم٦م شم٘مٚمٞمؾ

رَُت٤م اًمتل اًمّمقرة ُمثؾ ومٗمل  ٟمٕمٚمؿ ُمًجداً، ودظمٚمٜم٤م -ُمثالً – ُم٤ًمومريـ يمٜم٤م إذا: آٟمٗم٤مً  َصقَّ

 وٓ وٟمٜمٍمف، ٟمّمكم ومراح اعمًجد، ذم يقضمد أطمد ُم٤م ًمٙمـ راشم٤ٌمً، وُم١مذٟم٤مً  راشم٤ٌمً، إُم٤مُم٤مً  ًمف أن

 اًمتل اًمّمالة شمٚمؽ ذم أنس ووع يٙمقن أن ومٛمٛمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م هذه عمثؾ أثراً  هٜم٤مك ُٟمٌِْ٘مل

 .ذًمؽ همػم يٙمقن أن ويٛمٙمـ ٟمحـ، ٟمالطمٔمف ُم٤م ٓطمظ صاله٤م،
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 ًمذاك وصػ ومٞمف يقضمد ٓ إثر هذا أن -اطمتمل أىمّؾ  قمغم- ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمذي ًمٙمـ 

 ُمـ صم٧ٌم ُم٤م إثر، هبذا ُيٜمَْ٘مض ومال: وًمذًمؽ راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف يم٤من وأنف اعمًجد،

ومم، اًم٘مرون ذم اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ ومم اجلمقم٦م قمغم حم٤مومٔمتٝمؿ ذم ٕا  .ٕا

ر صمؿ  -اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ًمنمقمٞم٦م دًمٞمالً  ومٞمف أن ومروٜم٤م ًمق -إثر هذا يٜم٤مىمض سمم ُٟمَذيمِّ

 ظمرج أنف -قمٜمف اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد أثر اعمذيمقرة، اًمَٗمَروٞم٦م ُمع يٕم٤مروف

 ُمـ خيرضمقن سم٤مًمٜم٤مس وإذا أذيمر، ومٞمم اًمٔمٝمر ًمّمالة اعمًجد إمم ًمف ص٤مطمٌلم ُمع

 ذم ومّمغم رضمع وإٟمم اعمًجد، هبؿ دظمؾ ومم اجلمقم٦م، صالة وم٤مشم٧م: يٕمٜمل اعمًجد،

 إٓ سمٞمتف، ذم اعمرء صالة أومْمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقَل  ي٘مٞمٜم٤مً  يٕمٚمؿ وهق اًمدار،

 ٓ أنف يٕمٚمؿ مج٤مقم٦م؟ اعمًجد ذم ويّمكم اعمًجد يدظمؾ أن ُمٜمٕمف اًمذي ومم ،شاعمٙمتقسم٦م

 اًمدار، ذم مج٤مقم٦مً  يّمكم أن آصمر وًمذًمؽ اإلُم٤مم، ومٞمف صغم ُمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شمنمع

 -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾمٜم٦م ضمرت هٙمذا ٕنف اعمًجد، ذم مج٤مقم٦مً  يّمكم أن قمغم

 اعمًجد، دظمٚمقا  إذا ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: »اًمٌٍمي احلًـ ىم٤مل يمم واًمّمح٤مسم٦م،

 قمـ ىمقّي  سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه إثر وهذا ،شومرادى صٚمقا  صغم ىمد اإلُم٤مم ووضمدوا

ٚمَّٛم٦م، ىمْمٞم٦م سم٠منف ومذيمره اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم وشَمٌٜم٤ّمه  اًمٌٍمي، احلًـ ًَ  إدًم٦م ُمـ: وم٘م٤مل ُُم

 َصّٚمقا  صغم، ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦مٌ  دظمؾ إذا: »ىمقًمف هب٤م ُي١َميد اًمتل

 ىمد وَأن٤َّم: »ىم٤مل ،شاًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف: »ىم٤مل اًم٥ًٌم ذيمر صمؿ ،شومرادى

 ومرادى، ومَّمّٚمقا  اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦مً  أن: طمٗمٔمٜم٤م

ُٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد : مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرةً  اعمًجد ذم ُيـَجٛمِّ  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

ُٕمقا  أن يمرهقا   اعمٕمٜمك، سيح وهق اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم يمالم هذا ُمرشملم، ُمًجدٍ  ذم ُيـَجٛمِّ

 . اعمّمٜمػ ذم ؿمٞمٌف أيب اسمـ رواه اًمذي سم٤مٕثر آؾمتدٓل وسيح

 :..( 74: 77/  8/ واًمٜمقر اهلدى)
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 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 صٚمقا  ىمد ُمًجدا دظمؾ أنف أنس قمـ ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد إثرم روى: »... ىمقًمف 

 ش.مج٤مقم٦م هبؿ ومّمغم وأىم٤مم هبؿ وم٠مذن رضمال وم٠مُمر ومٞمف

 سمف يًتدل وىمد قمٜمف صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ووصٚمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف ىمد: ىمٚم٧م

 :ُٕمريـ ومٞمف طمج٦م وٓ اًمقاطمد اعمًجد ذم اجلمقم٦م صالة شمٕمدد ضمقاز قمغم سمٕمْمٝمؿ

 .ُمقىمقف أنف: األول

 اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وهق ُمٜمف أوم٘مف هق ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ظم٤مًمٗمف ىمد أنف: الثاين

ش اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين وقمٜمف 4884/  329/  0ش اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد ومروى قمٜمف

ٜمد 9482 ؾمقد قمٚم٘مٛم٦م أن إسمراهٞمؿ قمـ طمًـ سًم  اعمًجد إمم ُمًٕمقد اسمـ ُمع أىمٌال وٕا

 .هبم صغم صمؿ... اًمٌٞم٧م إمم هبم ومرضمع صٚمقا  وىمد اًمٜم٤مس وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمؿ

 اًمٌٞم٧م ذم ُمًٕمقد اسمـ مجع ح٤م ُمٓمٚم٘م٤م ضم٤مئزة اعمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمق

 .ُمٕمٚمقم هق يمم أومْمؾ اعمًجد ذم اًمٗمريْم٦م أن ُمع

 روى ُم٤م ًمف يِمٝمد وم٤مٟمف اعمرومقع طمٙمؿ ذم إثر هذا أن قمغم يدل ُم٤م وضمدت صمؿ

 أن أبٞمف قمـ سمٙمرة أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ سمؽمىمٞمٛمل - 3749ش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين

 إمم وممل صٚمقا  ىمد اًمٜم٤مس ومقضمد اًمّمالة يريد اعمديٜم٦م ٟمقاطمل ُمـ أىمٌؾ ط اهلل رؾمقل

 :وىم٤مل. هبؿ ومّمغم أهٚمف ومجٛمع ُمٜمزًمف

 ش.اإلؾمٜم٤مد هبذا إٓ سمٙمرة أيب قمـ يروى ٓ»

   :37/  0 اهلٞمثٛمل وىم٤مل طمًـ وهق: ىمٚم٧م

 ش.صم٘م٤مت ورضم٤مًمفش إوؾمط» وش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه» 

 إُم٤مم ًمف ًمٞمس ُمًجد ذم يم٤مٟم٧م قمٜمف اهلل ريض أنس أىم٤مُمٝم٤م اًمتل اجلمقم٦م وًمٕمؾ
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 يتٗمؼ وسمذًمؽ ي٠ميت ح٤م شمٙمره ٓ اعمًجد هذا ُمثؾ ذم إقم٤مدَت٤م وم٢من راشم٥م ُم١مذن وٓ راشم٥م

 .خيتٚمٗم٤من وٓ إثران

 اإلُم٤مم يمالم هق اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إئٛم٦م يمالم ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م وأطمًـ

 سمف ـم٤مل وًمق آظمتّم٤مر ُمـ رء ُمع ٟم٘مٚمف ُمـ سم٠مس وٓ قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل

 :146/  1ش إم» ذم قمٜمف اهلل ريض ىم٤مل قمٜمف اًمٜم٤مس أيمثر وهمٗمٚم٦م ٕمهٞمتف ٟمٔمرا  اًمتٕمٚمٞمؼ

 همػمه مج٤مقم٦م ُمًجد أتك وم٢من اًمّمالة ومٗم٤مشمتف ومٞمف جيٛمع ُمًجد ًمرضمؾ يم٤من وإن»

 إُم٤مم ًمٚمٛمًجد يم٤من وإذا ومحًـ، ُمٜمٗمردا ُمًجده ذم وصغم ي٠متف مل إن إزم أطم٥م يم٤من

 ومٞمف يّمٚمقا  أن أطم٥م وٓ ومرادى، صٚمقا  اًمّمالة ومٞمف رضم٤مٓ أو رضمال ومٗم٤مشم٧م راشم٥م

 ومٕمؾ مم٤م ًمٞمس ٕنف هلؿ ذًمؽ يمره٧م وإٟمم ومٞمف، اجلمقم٦م أضمزأَتؿ ومٕمٚمقا  وم٢من مج٤مقم٦م،

 يم٤من إٟمم ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يمره ُمـ يمراهٞم٦م وأطم٥ًم سمٕمْمٝمؿ، قم٤مسمف ىمد سمؾ ىمٌٚمٜم٤م اًمًٚمػ

 وُمـ هق ومٞمتخٚمػ اجلمقم٦م إُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة قمـ رضمؾ يرهم٥م وأن اًمٙمٚمٛم٦م ًمتٗمرىم٦م

 اظمتالف هبذا ومٞمٙمقن ومجٛمٕمقا  دظمٚمقا  ىمْمٞم٧م وم٢مذا اًمّمالة وىم٧م ذم اعمًجد قمـ أراد

 وم٠مُم٤م وُم١مذن، إُم٤مم ًمف ُمًجد يمؾ ذم هذا أيمره وإٟمم اعمٙمروه، وومٞمٝمم اًمٙمٚمٛم٦م وشمٗمرق

 إُم٤مم ًمف يٙمقن وٓ راشم٥م ُم١مذن ومٞمف ي١مذن ٓ ٟم٤مطمٞم٦م أو اًمٓمريؼ فمٝمر قمغم سمٜمل ُمًجد

 وصٗم٧م اًمذي اعمٕمٜمك ومٞمف ًمٞمس ٕنف ذًمؽ أيمره ومال ويًتٔمٚمقن اح٤مرة ومٞمف ويّمكم راشم٥م

 :ىم٤مل همػمه إُم٤مُم٤م ومٞمتخذون رضمؾ إُم٤مُم٦م قمـ رضم٤مل يرهم٥م وأن اًمٙمٚمٛم٦م شمٗمرق ُمـ

 سمح٤مل  مج٤مقم٦م قمغم ي٘مدر وهق وطمده دمقز ٓ اًمرضمؾ صالة: أىمقل أن ُمٜمٕمٜمل وإٟمم

 صالشمف، اعمٜمٗمرد دمزي ٓ: ي٘مؾ ومل اعمٜمٗمرد صالة قمغم اجلمقم٦م صالة ط اًمٜمٌل شمٗمْمٞمؾ

 يم٤مٟمقا  وىمد ُمٜمٗمرديـ سمٕمٚمٛمف ومّمٚمقا  اًمّمالة ُمٕمف رضم٤مٓ وم٤مشم٧م ىمد أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م

، أن قمغم ىم٤مدريـ  ومّمغم اعمًجد ومج٤مؤوا ىمقُم٤م اجلمقم٦م ذم اًمّمالة وم٤مشم٧م ىمد وأن جيٛمٕمقا

 واطمد يمؾ ومّمغم اعمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد ُمٜمٗمردا ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ

 ش.ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  ًمئال يمرهقا  وإٟمم ُمٜمٗمردا ُمٜمٝمؿ

 :ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ قمـ ُمقصقٓ ضم٤مء ىمد اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمِم٤مومٕمل قمٚم٘مف وُم٤م
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 ش.ومرادى صٚمقا  ومٞمف صكم وىمد اعمًجد دظمٚمقا  إذا ط حمٛمد أصح٤مب يم٤من»

 .004/  0 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 :طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 ش.راشم٥م إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم اجلمقم٦م إقم٤مدة جيقز ٓ»

 .ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم قمـش اعمدوٟم٦م» ذم وٟمحقه

 وهق اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط اعمًجد ذم اجلمقم٦م إقم٤مدة يمراه٦م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر وسم٤مجلٛمٚم٦م

ش ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »اعمِمٝمقر احلدي٨م هذا يٕم٤مرض وٓ احلؼ

 اجلمقم٦م ذم ط ُمٕمف صٚمقا  يم٤مٟمقا  اًمذيـ أطمد ط اًمرؾمقل طمض ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م وم٢من

 ذم هق إٟمم وسمحثٜم٤م ُمٗمؽمض وراء ُمتٜمٗمؾ صالة ومٝمل شمٓمققم٤م وراءه يّمكم أن إومم

 شمٚمؽ قمغم هذه ىمٞم٤مس جيقز وٓ إومم اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ اعمٗمؽمض وراء ُمٗمؽمض صالة

 :وضمقه ُمـ اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس ٕنف

ومم اًمّمقرة أن: األول  وضمقد ُمع شم٘مريرا  وٓ إذٟم٤م ٓ ط قمٜمف شمٜم٘مؾ مل ومٞمٝم٤م اعمختٚمػ ٕا

   .اًمٌٍمي احلًـ رواي٦م أوم٤مدشمف يمم ط قمٝمده ذم اعم٘مت٣م

 إذا اًمٜم٤مس ٕن اعمنموقم٦م إومم اجلمقم٦م شمٗمريؼ إمم شم١مدي اًمّمقرة هذه أن: الثاين 

 شمٗمقَتؿ ٓ أهن٤م قمٚمٛمقا  وإذا اجلمقم٦م ومتٙمثر يًتٕمجٚمقن اجلمقم٦م شمٗمقَتؿ أهنؿ قمٚمٛمقا 

 ذم اعمحذور هذا ُمـ رء وًمٞمس ُمٙمروه اجلمقم٦م وشم٘مٚمٞمؾ اجلمقم٦م ومت٘مؾ يت٠مظمرون

 قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل جيقز ومال اًمٗمرق ومث٧ٌم ط اهلل رؾمقل. أىمره٤م اًمتل اًمّمقرة

 .ط هديف ُمـ اعمت٘مرر ظمالف

 اًمٜمٞم٦م وذم اًمتٕمٚمٞمؼ هذا ًمف يتًع ٓ أوؾمع ذطم٤م يتٓمٚم٥م اًمٌح٨م هذا وم٢من... وسمٕمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ًمتحريره٤م أوومؼ أن ومٕمًك رؾم٤مًم٦م ذًمؽ ذم أمجع أن

 ([177) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 إوىل اجلامعة أدرك ممـ إمامفا كان إذا الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 هؾ ًمف، ُيؼ ومٝمؾ اٟمتٝم٧م، ىمد اًمّمالة ووضمد اعمًجد إمم رضمؾ ضم٤مء إذا ُمداظمٚم٦م:

 ش.هذا قمغم ومٞمتّمدق رضمؾ أٓ» :حلدي٨م سمٛمًٌقق ي٠متؿ أن جيقز

 اًمث٤مٟمٞم٦م، سم٤مجلمقم٦م قمالىمف ًمف إًمٞمف، أذت اًمذي احلدي٨م: طم٤مل يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 .سم٤معم٘متدي آىمتداء وهق ؾم١ماًمؽ، قمغم ُمٜمف اًمتٛمثؾ ويٛمٙمـ

 صغم ط اًمٜمٌل أن ُمٜم٤مؾمٌتفش ُمٕمف ومٞمّمكم هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »طمدي٨م

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل يّمكم، أن يريد اعمًجد دظمؾ رضمؾ ضم٤مء صغم، أن سمٕمد يقُم٤ًم،

 وذمش هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »ُمٕمف ُيَّمّٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ ٕصح٤مسمف واًمًالم

 ش.ُمٕمف وصغم رضمؾ وم٘م٤مم ُمٕمف، ومٞمّمكم هذا، قمغم يتجر: » رواي٦م

 ُمـ يمثػم ذم شُمٗمٕمؾ اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م ضمقاز يٗمٞمده سم٠منف اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يتقهؿ

ُمٝمؿ اًمراشم٥م، اإلُم٤مم صغم وىمد اعمًجد، يدظمٚمقن صمالصم٦م اصمٜملم اًمٞمقم، اعم٤ًمضمد  وَمَٞمت٘مدَّ

 .ويّمكم أطمُدهؿ

 اجلمقم٤مت شمتٕمدد وهٙمذا ويّمكم، واطمد يت٘مدُمٝمؿ -أجْم٤مً - صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م شم٠ميت صمؿ

ُتٝمؿ اًمقاطمد، اعمًجد ذم  هبذه إـمالىم٤مً  قمالىم٦م ًمف[ وًمٞمس] احلدي٨م، هذا ذًمؽ ذم طُمجَّ

  ح٤مذا؟ آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اجلمقم٤مت،

 سمؾ ُمٜمف، وسمٛمرأى اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم قُمِ٘مَدت اًمتل اجلمقم٦م ٕن

 اجلمقم٦م هذه آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م وأذٟم٤م اًمٞمقم، شم٘مع اًمتل اجلمقم٤مت هذه هل ًمٞمس ُمٜمف، سَمَحّض 

 هل اجلمقم٦م هذه اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع صغم يم٤من اًمذي سم٤مًمرضمؾ اٟمٕم٘مدت اًمتل

 وم٤مشمتف اًمذي اًمرضمؾ هبذا ُم٘متدي٤مً  صغم اًمذي ٕن ومريْم٦م: مج٤مقم٦م وًمٞم٧ًم ٟمٗمؾ، مج٤مقم٦م

 شمٙمقن وسم٤مًمت٤مزم ٟم٤مومٚم٦م، صالة ومّمالشمف اًمرضمؾ، ذاك ظمٚمػ يتٜمٗمؾ هذا اجلمقم٦م صالة

ده هذا يقوح واًمذي ٟم٤مومٚم٦م، مج٤مقم٦م اجلمقم٦م  هبذا آؾمتدٓل يّمح ٓ أنف وُي١َميمِّ

 رضمؾ هٜم٤مك ٕن سيح: احلدي٨م أن اًمٞمقم، شُمٗمٕمؾ اًمتل اجلمقم٤مت هذه قمغم احلدي٨م
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ق، ق ورضمؾ ُُمَتّمدِّ  هذان ومٞمٝم٤م ًمٞمس أن، شم٘م٤مم اًمتل اجلمقم٤مت قمٚمٞمف، ُمتّمدَّ

ق اًمقصٗم٤من، ق ُمتّمدِّ  رضمؾ أٓ» ط اًمرؾمقل يمٚمٛم٦م ُمـ ٟمٗمٝمؿ وٟمحـ قمٚمٞمف، وُمتّمدَّ

ق أن ،شُمٕمف؟ ومٞمّمكم هذا، قمغم يتّمدق ق وأن همٜمل، اعمَُتَّمدِّ  ومٛمـ وم٘مػم، قمٚمٞمف اعمَُتَّمدَّ

ق هق ق هق وُمـ اعمَُتّمدِّ  اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع صغم ىمد يم٤من اًمذي قمٚمٞمف؟ اعمَُتَّمدَّ

 ؿمؽ سمال هق درضم٦م، وقمنميـ ؾمٌٕم٤مً  أو وقمنميـ، مخ٤ًمً  اجلمقم٦م ومْمٞمٚم٦م وايمت٥ًم

 صغم ىمد قمٚمٞمف، شَمَّمّدق اًمذي ومٝمذا اًمٗم٘مػم، هق اجلمقم٦م هذه وم٤مشمتف اًمذي وهذا اًمٖمٜمل،

 .قمٚمٞمف اعمتّمَدق هق وم٢مذاً  اًمٗمريْم٦م، هذه وم٤مشمتف هذا اجلمقم٦م، ُمع اًمٗمريْم٦م

 ومت٘مدُمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم، اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ اعمًجد، إمم أرسمٕم٦م صمالصم٦م يدظمٚمقا  ًَمـّم : وم٤مٔن

ق َُمـ أطمدهؿ،  اجلمقم٦م، وم٤مشمتٝمؿ يمٚمٝمؿ ح٤مذا؟ وم٘مراء، يمٚمٝمؿ أطمد، ٓ قمٚمٞمٝمؿ؟ اعمَُتَّمدِّ

 .درضم٦م وقمنمون ؾمٌع وم٤مَتؿ

 اًمقاىمع ذم هذا اًمٞمقم، شم٘مع اًمتل اجلمقم٤مت هذه قمغم وشمٓمٌٞم٘مف احلدي٨م ضَمرّ : وم٢مذاً 

ق ُيالطمظ أن: هق رء وأووح يتحٛمؾ، ٓ ُم٤م احلدي٨م حتٛمٞمؾ ق ُُمَتَّمدِّ  وُُمَتَّمدَّ

 ُمٗمؽِمض يم٤من هٜم٤مك سمٞمٜمم ُُمْٗمؽِموقن، يمٚمٝمؿ ٕهنؿ اجلمقم٦م: هذه ذم يقضمد ٓ هذا قمٚمٞمف،

ؾ اإلُم٤مم، وهق ق وهق وُمتٜمٗمِّ  .قمٚمٞمف اعمُـَتَّمدِّ

 ىمد يم٤من ُمـ أنف: »وهمػُمه اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل يمم هق احلدي٨م، هبذا وم٤مؾمتدٓل هلذا

 ُمع اًمّمالة شمٚمؽ يٕمٞمد أن ًمف هؾ أظمرى، مج٤مقم٦م طمي صمؿ اجلمقم٦م، ُمع اًمَٗمرض صغم

 .اًمدًمٞمؾ هق وهذا. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  اعمنموقم٦م، اجلمقم٦م ؟شإظمرى اجلمقم٦م

. ٟمٕمؿ: اجلقاب اًمٗمريْم٦م، صٚمقا  ُم٤م مج٤مقم٦مً  َي١ُمم أن ًمف هؾ اًمٗمريْم٦م، صغم ُمـ أو

 ذم يمم– ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ يم٤من طمٞم٨م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع هذا ٕن

 إمم يذه٥م صمؿ ،ط اًمٜمٌل اءور أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يم٤من -اًمٌخ٤مري صحٞمح

 أنف يٕمرومقٟمف يم٤مٟمقا  اًمٕمِم٤مء، صالة ذم ي١مُمٝمؿ أي اًمّمالة، ٟمٗمس هبؿ ومٞمّمكم ىمٌٞمٚمتف،

 ط اًمٜمٌل ظمٚمػ يّمكم سم٠منف ضمٝم٦م ُمـ ومٞمٕمرومقن وَأىْمَقاهؿ، وأقمٚمٛمٝمؿ أوم٘مٝمٝمؿ

 .اًمٕمِم٤مء صالة هبؿ ومٞمّمكم إًمٞمٝمؿ، يٕمقد طمتك ومٞمٜمتٔمروٟمف
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 ًمف هل: »قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وهق احلدي٨م، راوي ىم٤مل

 .جيقز ومٝمذا وم٠مقم٤مده٤م، َصّٚمـك ىمد يم٤من ومٛمٕم٤مذ ،شومريْم٦م هلؿ وهل ٟم٤مومٚم٦م

 اًمّمالة شمٚمؽ ُمٕمٝمؿ يّمكم أظمرى، مج٤مقم٦م ومقضمد اًمٗمريْم٦م صغم عمـ جيقز يمذًمؽ 

 .ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن ًمٙمٜمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م،

 ،ط اًمٜمٌل أنش اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م أدًم٦م، اًمّمقرة هذه وقمغم 

 صالة صغم اعمٙم٤من، ذًمؽ ذم اًمٞمقم اعمٕمروف اخلػم ُمًجد ذم اًمقداع طمج٦م ذم صغم

 ذم يِمؽميم٤م مل أهنم قمغم َوْوُٕمٝمم يدل ٟم٤مطمٞم٦ًم، اٟمتحٞم٤م ىمد رضمٚملم وضمد ؾمٚمؿ ح٤م اًمٗمجر،

ٚمَِٛملم؟ أوًمًتم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلم وم٘م٤مل اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة ًْ  ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا  ُُم

 ذم صّٚمٞمٜم٤م يمٜم٤م إٟم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓ ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن يٛمٜمٕمٙمم ومم: ىم٤مل! اهلل رؾمقل

 وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ، ومٚمٞمّمكم اجلمقم٦م ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف، ذم أطمديمؿ صغم وم٢مذا: ىم٤مل ِرطَم٤مًمٜم٤م،

 ش. ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن

 أٓ: »ط اًمرؾمقل ًمِـَحّض  اؾمتج٤مسم٦م وىم٤مم اًمرؾمقل، ُمع صغم يم٤من اًمذي اًمّمح٤ميب ومٝمذا

 .ٟم٤مومٚم٦م اًمّمالة ٟمٗمس ُمٕمف صغمش ُمٕمف؟ ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ

– واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: ُمٜمٝم٤م ىمري٥م أو اًمّمقرة هذه قمغم إدًم٦م ُمـ يمذًمؽ

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل -اًمٖمٗم٤مري ذر أيب طمدي٨م ُمـ ،ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمم

رون رواي٦م وذم اًمّمالة، ُيِٛمٞمُتقن أُمراء قمٚمٞمٙمؿ ؾمٞمٙمقن»  وم٢مذا وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة ُي١َمظمِّ

 ش.ٟم٤مومٚم٦م ًمٙمؿ شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ صٚمقه٤م صمؿ وىمتٝم٤م، ذم اًمّمالة أنتؿ وَمَّمّٚمقا  ذًمؽ، رأجتؿ

 اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذقمٞم٦م قمغم -ُمٓمٚم٘م٤مً – يدل ٓش ُمٕمف؟ ومٞمّمكم هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ»

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل َأىمَّره٤م اًمتل اًمّمقرة قمـ صقرَت٤م ٓظمتالف واًمث٤مًمث٦م،

 : وهق اًم١ًمال، أصؾ إمم ٟمٜمت٘مؾ أن أُمٙمٜمٜم٤م: هذا قُمِرَف  إذا

 سمريمٕمتلم، أو سمريمٕم٦م ُمًٌقىم٤مً  يم٤من أطمدهؿ وىم٤مم اإلُم٤مم، ؾمٚمؿ وىمد اعمًجد، دظمؾ رضمؾ

  اعمًٌقق؟ هبذا ي٘متدي أن اًمداظمؾ هلذا ومٝمؾ

 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم شُمٕمرف ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أن واًم٥ًٌم ٓ، :اجلواب
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 . قمٜمف اجلقاب قمرومٜم٤م احلدي٨م وهذا

 :..(47: 03/   77/   واًمٜمقر اهلدى) 

 معف يدخؾ ففؾ إخر التشفد دم واإلمام ادسجد دخؾ رجؾ

 الثاكقة؟ اجلامعة يـتظر أم الصالة دم

د ذم واإلُم٤مم وضمئ٧م اعمًجد، إمم ذه٧ٌم ُمداظمٚم٦م:  ومٞمف وأفمـ إظمػم، اًمَتَِمٝم 

 اًمتِمٝمد ذم وهق اإلُم٤مم ُمع اًمتِمٝمد ذم أدظمؾ هؾ ؾمت٘مقم، مج٤مقم٦م ومٞمف آُمؾ أو.. مج٤مقم٦م

 مج٤مقم٦م؟ وُأَصكمِّ  مج٤مقم٦م أنتٔمر أم إظمػم،

 اجلمقم٦م هل ٕهن٤م اًم٘م٤مئٛم٦م: اجلمقم٦م هذه إمم وَمَتٜمَْْمؿ اعمًجد شم٠ميت طمٞمٜمم ٓ، اًمِمٞمخ:

 مج٤مقم٦م ًمٞم٧ًم ومٝمل اجلمقم٦م هذه شمتٌع اًمتل اجلمقم٤مت، ُمـ ذًمؽ ؾمقى وُم٤م اعمنموقم٦م،

 أتٞمتؿ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد إومم، اجلمقم٦م هل اعمنموقم٦م اجلمقم٦م ُمنموقم٦م،

 أدريمتؿ ومم شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر، اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م اًمّمالة،

،  ش.وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا

 مج٤مقم٦م، صالة ًمف ومٞمُْٙمَت٥م اًمًالم، ىمٌؾ وًمق اإلُم٤مم، صالة ُمـ أدرك ُمٝمم وم٤معمًٚمؿ 

 .ُمتٗم٤موشم٦م سمٜم٥ًم وًمٙمـ

 يدرك يم٤مًمذي وومْمٚمف ؿم٠منف ًمٞمس اإلطمرام، شمٙمٌػمة ُمع اجلمقم٦م صالة يدرك اًمذي 

 ُمـ يًتح٘مف ُم٤م وًمٙمؾٍ  اجلمقم٦م أدرك هق طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمـ اإلُم٤مم، ؾمالم ىمٌؾ اًمّمالة

 .إضمر

 شمٜمتٔمر وم٠من٧م شم٤مًمٞم٦م، جلمقم٦م اٟمتٔم٤مراً  اًم٘م٤مئٛم٦م، اجلمقم٦م هذه إمم آٟمْممم شمؽمك أن أُم٤م

 وُم٤مًمٙم٤مً  طمٜمٞمٗم٦م أب٤م -اإلُم٤مم أقمٜمل- إئٛم٦م مج٤مهػم اشمٗمؼ ىمد ٕنف ؾُمٜمِّٞم٦م: همػم مج٤مقم٦م

 ًمف اًمذي اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار يٙمره -أنف– قمٜمف رواي٦م ذم أمحد واإلُم٤مم واًمِم٤مومٕملَّ 

 .راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم
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 يم٤من: »ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم، أيب اسمـش ُمّمٜمّػ» ذم ضم٤مء وىمد 

 ش.وُمَرادى صٚمقا  اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 وأتٌٕمف ،شإم: »اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم وم٠مودقمف اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤ممُ  إثر هذا وأظمذ 

 ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من وىمد: »ي٘مقل ومٝمق قمٜمده، ُمـ سمجٛمٚم٦م

 .احلًـ ىم٤مل يممش ومرادى صٚمقا  اجلمقم٦م،

ٝم٤مً  قمٜمده ُمـ اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وزاد   ُمرة جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: »شَمَٗم٘م 

: مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى،  .ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 ًمٞمس أنف -اهلل رمحف- ُم٤مًمؽ ًمإلُم٤مم اعمٜمًقسم٦مش اعمدوٟم٦م» ذم ساطم٦م ضم٤مء وهٙمذا 

 .صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م هٜم٤مك

 طمًٌٙمؿ ًمٙمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٗمروع ذم ُمديد وظمالف ـمقيؾ،[ ذيؾ] ًمف سمح٨م وهذا

 .إثر هذا أن

 هذا؟ قمغم يتّمدق رضمؾ ُمـ أٓ: طمدي٨م هٜم٤مك ًمٙمـ ـمٌٕم٤مً  ُمداظمٚم٦م:

 اخلدري ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ ضم٤مء ٕنف ومٞمف: ؿمؽ ٓ صحٞمح هق اًمِمٞمخ:

 .آظمر وادٍ  ذم وٟمحـ وادٍ  ذم هذا احلدي٨م ًمٙمـ ُم٤مًمؽ سمـ وأنس

 اعمّمٚملم أن طمٞم٨م ُمـ إومم، يم٤مجلمقم٦م هل صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م قم٘مد ذم أن سمحُثٜم٤م ٟمحـ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م واجلمقم٦م إومم اجلمقم٦م اًمٗمريْم٦م، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ُيَّمّٚمقن مجٞمُٕمٝمؿ هؿ ومٞمٝم٤م

 سم٤مسمف: هذا ومٚمٞمس قمٜمف، شم٠ًمل اًمذي احلدي٨م أُم٤م اًمقىم٧م، ومريْم٦م يّمٚمقن يمٚمٝمؿ واًمث٤مًمث٦م

 هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »ي٘مقل طمٞم٨م صحٞمح، ذيمرت يمم احلدي٨م ٕن ذًمؽ

 اًمقىم٧م ذم سم٠منٜمل أؿمٕمر ًمٙمـ ـمقيؾ، سمح٨م هذا أن: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م واحل٘مٞم٘م٦مش ُمٕمف ومٞمّمكم

 .اهلل ؿم٤مء إن ظمػم ومٞمف طم٤مل، يمؾ قمغم ًمٙمـ إًمٞمف، ضُمررت ىمد ُمٜمف، اًمتٝمرب أردت اًمذي

 هبؿ ومّمغم َأطَمُدهؿ وَمَت٘مّدم صغم، ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد، مج٤مقم٦مٌ  دظمؾ إذا

ق ُمـ: أن زم ىمقًمقا  إُم٤مُم٤ًم، ق وُمـ اعمُـَتَّمدِّ  .أطمد ذم ُم٤م اجلمقم٦م؟ هذه ُمـ قمٚمٞمف اعمتّمدَّ
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 .اًمٗمريْم٦م وم٤مشمتٝمؿ ٕهنؿ وُم٤ًميملم: وم٘مراء يمٚمٝمؿ: إذاً  

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ اًمّمالة وم٤مشمتف وىمد ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ أُم٤م 

 هذاش أطمدهؿ وم٘م٤مم ُمٕمف، ويّمكم هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »طمقًمف عمـ واًمًالم

 اًمذي اًمرضمؾ ذاك أُم٤م همٜمل، ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اًمٗمرض صغم ىمد اًم٘م٤مئؿ

 هذا، قمغم يتّمدق اًمرؾمقل ظمٚمػ صغم اًمذي ومذاك وم٘مػم، ومٝمق وطمده يّمكم أن أراد

 اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ اًمذيـ واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ه١مٓء ًمٙمـ هذا، قمغم يتّمدق أن سم٢مُمٙم٤مٟمف

ق ُمـ أطمَدهؿ، ومت٘مديٛمٝمؿ ؾمقاء، يمٚمٝمؿ ق وُمـ اعمُـَتّمدِّ  هذا يقضمد ٓ قمٚمٞمف، اعمُـَتَّمدَّ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م ًمف قمالىم٦م ٓ هذا احلدي٨م: ًمذًمؽ أبدًا:

ـل أن يريد رضمالً  يرى صمؿ اجلمقم٦م، ُمع يّمكم اًمرضمؾ أن: صقرَت٤م هذه  ُيَّمٚمِّ

 ومرض، مج٤مقم٦م وًمٞم٧ًم ٟمٗمؾ، مج٤مقم٦م هذه ٕن هذا: ذم سم٠مس ٓ ُمٕمف، يّمكم ومٝمق وطمده،

: -ُمثالً – ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم اًمٜمٗمؾ، مج٤مقم٦م ذم وًمٞمس اًمٗمرض، مج٤مقم٦م ذم وسمحثٜم٤م

 ح٤م اخلٞمػ، ُمًجد ذم اًمّمٌح صالة صغم ط اًمٜمٌل أن اًمقداع، طمج٦م ذم وىمع يمم

 أوًمًتم: »هلم ىم٤مل اًمرؾمقل، ُمع يّمٚمٞم٤م مل أهنم ووٕمٝمم يقطمل رضمٚملم وضمد ؾَمٚمَّؿ

 رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓ ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمم ومم: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا  ُمًٚمٛملم؟

 ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف ذم أطمديمؿ صغم وم٢مذا: ىم٤مل رطم٤مًمٜم٤م، ذم صٚمٞمٜم٤م ىمد يمٜم٤م إٟم٤م! اهلل

 صاله٤م اًمتل اًمّمالة يمتٚمؽ ٟم٤مومٚم٦م ومٝمذهش ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ، ومٚمٞمّمؾ اجلمقم٦م

 هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُٕمر اؾمتج٤مب اًمذي اًمرضمؾ

 .اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ ٟم٤مومٚم٦م، مج٤مقم٦م اجلمقم٦م ٟم٤مومٚم٦م، ومٝمذهش ُمٕمف ومٞمّمكم

 ًمٞمجتٛمع راشم٥م، ُم١مذن وًمف راشم٥م، إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م 

 اًمٜم٘مؾ إمم يٕمقد ذًمؽ وؾم٥ٌم صم٤مٟمٞم٦م: مج٤مقم٦م ينمع ٓ اعمًجد، هذا ذم ًمُٞمَّمٚمَّقا  اًمٜم٤مس

 ذم وٓ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ي٘مع مل هذا ٕن إصؾ: هق واًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ

م اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد  .اًمٙمرا

سم٧َم  ىمد يمٜم٧م إذا ؾمٞمم ٓ- وَمّٙمرت إذا وم٢مٟمؽ: اًمًٚمٞمؿ واًمٜمٔمر اًمٕم٘مؾ أُم٤م  يمم ضَمرَّ

سم٧ُم   إومم: ًمٚمجمقم٦م سم٤مًمٜم٘مض يٕمقد اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م اًم٘مقل أن ومًتجد -أن٤م ضَمرَّ
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 إًمٞمٝمؿ ُأوطِمل إذا شم٘مري٤ًٌم، ؿمخص صمالصممئ٦م -ُمثالً – مج٤مقمتف ُمًجداً  اومؽموٜم٤م إذا ٕنٜم٤م

ٜمقا  ٌِّٕمقا  وًُم٘مِّ  ُمع اًمتٗم٘مٞمف هذا ُمٗمٕمقل ومًتجد وصم٤مًمث٦م، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م هٜم٤مك سم٠منف قمٚمًم، وؿُم

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م قمغم يتقايمٚمقن ٕهنؿ أىمؾ، إمم ُم٤مئتلم إمم اًمثالصممئ٦م قمدد يٕمقد اًمزُمـ

 ص٤مٟمٕم٤مً  ويمٜم٧م اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ذم ُمٌتدئ٤مً  يمٜم٧م طمٞمٜمم -أن٤م– سمٜمٗمز وىمع يم٤من ُم٤م وهذا

 ُمـ أنتٝمل طمتك: وم٠مىمقل إذان أؾمٛمع ومٙمٜم٧م سمج٤مٟمٌل، واعمًجد ًمٚم٤ًمقم٤مت ُمّمٚمح٤مً 

 ويٜمتٝمل ٟمٗمز ذم ٟم٘م٤مش يّمػم ويمذا، يمذا أريم٥م.. اًمٕم٘مرب هذا أريم٥م اًم٤ًمقم٦م هذه

 ُيَّمٚمِّـل أطمداً  وضمدت وُم٤م اعمًجد، ودظمٚم٧َم  اًمّمالة، اٟمتٝم٧م إذا: اًم٘مقل إمم اًمٜم٘م٤مش

 ومٕمالً  وهٙمذا،... سم٤مًمٜم٤مس َصؾِّ  أن٧م! ٟمٗمًؽ؟ شمٕمجٌؽ مل أن٧م.. قمٚمؿ ـم٤مًم٥م وم٠من٧م

ٜم٦م قمروم٧م قمٜمدُم٤م ًمٙمٜمل سم٤مإلضم٤مسم٦م، أب٤مزم وٓ أضمٞم٥م وٓ إذان أؾمٛمع يمٜم٧م  ً  اًم

 يمٜم٧م اعمج٤مل، هذا ذم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وؾُمٜم٦ّم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمّمحٞمح٦م

 .مج٤مقم٦م صالة شمٗمقشمٜمل ٓ -اهلل سمٗمْمؾ-

 وـم٤مطم٧م زاًم٧م إومم اجلمقم٦م قمـ سم٤مًمتٙم٤مؾمؾ إزمَّ  شمقطمل يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٗمٙمرة ٕن 

 :ؿمٞمئلم أطمد سملم أنؽ ٟمٗمز ذم وشم٘مرر ُمٜمثقرًا، ه٤ٌمءً  وأصٌح٧م

ِ٘مط: أوًٓ  طمتك اجلمقم٦م، هذه ُمع شمّمكم أن إُم٤م ًْ  قمٚمٞمؽ اهلل ومرض ُم٤م ٟمٗمًؽ قمـ شُم

الةَ  َوَأىِمٞمُٛمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  [.34:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمرَّ

 صح ومٚمم اًمٗمريْم٦م، هبذه اًم٘مٞم٤مم وختن اًمٗمْمٞمٚم٦م ومتخن وطمدك شمّمكم أن وإُم٤م

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد واؾمت٘م٤مُم٧م، قم٤ٌمديت َصّح٧م ًمٚمٛمقوقع ومٝمٛمل

 .( 1: 11.: 1/   82/   واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 إومم؟ اجلمقم٦م سمٕمد صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م قم٘مد طمٙمؿ هق ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾمػمة يتتٌع اًمذي.. يمثػماً  ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه اًمِمٞمخ:

 مج٤مقم٦م َيٕمرف ٓ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن جيد ووم٤مشمف، سمٕمد اًمٙمرام أصح٤مسمف وؾمػمة -اًمًالم

 .راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم صم٤مٟمٞم٦مً 
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 شمتٗمؼ يُمٚم ٝم٤م سمٕمْم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م يتٌع شمؽمى، اعمِمٝمقريـ إئٛم٦م أىمقال ضم٤مءت: وًمذًمؽ 

 ي٘مقل راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذقمٞم٦م قمدم قمغم

 اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد، مج٤مقم٦م دظمؾ وإذاش: »إم: »اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 صالَتؿ، وأضمزأَتؿ صالَتؿ صح٧م مج٤مقم٦مً  صٚمقا  وم٢منش وُمَرادى صٚمقا  صغم، ىمد

 مت٤مم ُمـ هذا - طمٗمٔمٜم٤م وىمد اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ذًمؽ: هلؿ أيمره وًمٙمٜمل

 ومقضمدوا اعمًجد، دظمٚمقا  ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن -اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمالم

 ُمرة اعمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: ىم٤مل ومرادى صٚمقا  صغم، ىمد اإلُم٤مم

: مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى،  ش.ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 .اعم٠ًمخ٦م هذه قمغم اجلقاب ظمالص٦م ومٝمذا

 :..( 46: 72/   81/   واًمٜمقر اهلدى) 

 مجاعة الثاكقة اجلامعة تعتز هؾ

 مج٤مقم٦م؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شمٕمتؼم هؾ ُمداظمٚم٦م:

 واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ هلؿ ًمٞمس اعمًٚمٛملم أن شم٠ميمٞمد وهذا إومم، هل إٟمم ٓ، اًمِمٞمخ:

 .يتٗمرىمقن ومال

 ( 22: 01: 34/   173/  واًمٜمقر اهلدى) 

 صالتني جلؿع كاكت إذا ادسجد دم الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 اجلٛمع، طم٤مل ذم اجلٛمع، ُمـ اًمّمالة اٟمتٝم٤مء سمٕمد اجلمقم٦م دظمقل طم٤مًم٦م ذم ُمداظمٚم٦م:

  جيٛمٕمقا؟ أهنؿ جيقز هؾ

ًٓ  اًمِمٞمخ:  يمؾ ذم دائمً  شم٘مع ُم٠ًمخ٦م قمغم ُمٌٜمّل  اجلقاب هذا أو اعم٠ًمخ٦م هذه: أو

 .اعم٤ًمضمد ذم وصم٤مًمث٦م صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م قم٘مد وهل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، احل٤مٓت وذم طم٤مل،

 ُمـ اعمُـَٙمّٚمػ اًمرؾمٛمل اإلُم٤مم ُيَّمٚمِّـل ُم٤م ُمرد ُمنموقم٦م، همػم اجلمقم٤مت هذه 
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 .أظمرى مج٤مقم٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس اجلمقم٦م، اٟمتٝم٧م اًمٜم٤مس ي١مم أن اًمدوًم٦م

 اإلُم٤مم وإذا ُم٤م، ُٕمرٍ  اجلمقم٦م هذه ُمع شمّمكم وىمّمُدك اعمًجد دظمٚم٧م إذا: سمٛمٕمٜمك 

 ًمٙمـ ٓ، مج٤مقم٦م، هبؿ شمّمكم ُمٕمؽ شمٚمٛمٚمٛمٝمؿ اصمٜملم واطمد شمرى وشمٚمتٗم٧م شمٜمتٔمر ٓ ؾَمٚمَّؿ،

 .وطمدك شمّمكم

 راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم وصم٤مًمث٦م صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م قم٘مد جيقز ومال 

 .اًمّمالة وىم٧م ذم اًمٜم٤مس جيٛمع

 ...جيقز ٓ ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م اجلقاب، يم٤من: هذا قمغم سمٜم٤مء 

 ومّمٚمقا  اًمٕمٍم، ويّمٚمقن اًمٔمٝمر ُمـ اٟمتٝمقا  وىمد اجلمقم٦م أدريمقا  وم٢مذا] ُمداظمٚم٦م:

  ؟[مج٤مقم٦م سمٕمده٤م اًمٕمٍم صالة ًمٚمٛمت٠مظمريـ جيقز هؾ اًمٔمٝمر، سمٜمٞم٦م ظمٚمٗمٝمؿ

 اًمٔمٝمر صٚمٞم٧م سمٕمدُم٤م اًمٕمٍم شمّمكم أن شم٘مدر أنؽ هق صم٤مين، ؾم١مال هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 . اجلمقم٦م ُمع

 . اجلمقم٦م اٟمتٝمقا  ُمداظمٚم٦م:

  ُمٗمرد؟ وإٓ مج٤مقم٦م ُمداظمٚم٦م:

 . اًمٕمٍم صالة حل٘م٧م: شم٘مقل أن٧م اًمِمٞمخ:

 . اًمٕمٍم يّمٚمقن وهؿ اًمٔمٝمر، صالة حل٘مٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م وأن٧م اًمٕمٍم، يّمكم واإلُم٤مم اًمٕمٍم، صالة حل٘م٧م: شم٘مقل أن٧م اًمِمٞمخ:

 . ُمت٠مظمراً  أتٞم٧م ٕنؽ اًمٔمٝمر صٚمٞم٧م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أخٞمس شم٘مديؿ، مجع اًمٕمٍم يّمكم اإلُم٤مم ويم٤من اعمًجد، دظمٚم٧م ومٚمم اًمِمٞمخ:

  يمذًمؽ؟

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ٚمِّؿ قمٜمدُم٤م احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٔمٝمر شمّمكم أن شمريد أن٧م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ: ًَ  اإلُم٤مم ُي
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 وم٠من٧م اًمٔمٝمر، صالة ُمـ اٟمتٝمٞم٧م أن٧م اًمٕمٍم، صالة ُمـ يٜمتٝمل هق أن٧م، ُمٕمف وشمًٚمؿ

 . دمٛمع أن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن

 . ُمٕمٝمؿ دمٛمع مج٤مقم٦م ذم وإٓ ُمٗمردًا، أمجع ُمداظمٚم٦م:

 ًمقطمده واطمد يمؾ يقضمد، ٓ أظمرى مج٤مقم٦م أظمرى، مج٤مقم٦م يقضمد ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ًمف ُمًجد ذم يٙمقن ٓ إُم٤مُملم يٕمٜمل، إئٛم٦م، شمٕمدد اعمقوقع ذم احلٙمٛم٦م ٕن يّمكم،

 . ًمقطمدك شمّمكم راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم

 .. أصكم ُمداظمٚم٦م:

 اًمٔمٝمر، صغم اإلُم٤مم وضمدت اًمٕم٤مدي٦م إج٤مم ذم دظمٚم٧م إذا -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمم اًمِمٞمخ:

 . اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ُمـ صالة أّي  أو ًمقطمدك، اًمٔمٝمر ومتّمكم

 ( 22: 12: 04/ 023/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة مرشوعقة عدم دم احلؽؿة

 اًمذي اعم١مذن وهذا اإلُم٤مم، هذا أن هق اًمتٙمرار ذقمٞم٦م قمدم ذم اًمن اًمِمٞمخ:

 اجلمقم٦م شمٗمريؼ أداة اًم٘مٞمؾ هذا ومًٞمٙمقن ذقم٤مً  ًمٚمٜم٤مس ىمٞمؾ إذا اعمًجد، ذم اًمٜم٤مس جيٛمع

 ًمٞمس أومراده٤م قمدد وىُمٚمِّؾ وُمّرىم٧م ىمد اجلمقم٦م وهذه سم٤مًمٙمؿ ومم قمدده٤م، وشم٘مٚمٞمؾ إومم

 ذًمؽ ُمع..! ُم٘مٚمد ُمـ ُمتٝمد، همػم ُمـ ُمت٠مظمر، اضمتٝم٤مدي سمرأي سمؾ ذقمل، سمٜمص

ق: هذا طمّمؾ  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة إىم٤مُم٦م شمًتٛمر اًمٙمٌػمة اعم٤ًمضمد ذم ٟمجد ٕنٜم٤م اًمتٗمر 

 ذم اًمٙمٌػم اعمًجد ذم ؿمخّمٞم٤مً  هذا أرى أن٤م ويمٜم٧م شمٚمٞمٝم٤م، اًمتل إمم اًمّمالة ُمـ واًمثالصم٦م

 ي١مذن ًمٚمٛمٖمرب واعم١مذن اًمٕمٍم صالة إىم٤مُم٦م شمًتٛمر أُمٞم٦م سمٜمل سمٛمًجد اعمٕمروف دُمِمؼ

 .اجلمقم٦م صالة ذم وهؿ

 اجلمقم٦م ذقمٞم٦م قمغم يدل ُم٤م ورود قمدم أن: ؾمٌؼ ُم٤م ٟمٚمخص أن ٟمًتٓمٞمع وم٢مذاً  

 اجلمقم٦م ذقمٞم٦م يٜم٤مذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شمنميع ٕن اًمذريٕم٦م: ؾمد سم٤مب ُمـ هق اًمث٤مٟمٞم٦م

 أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ إومم،

 ازداد ومٙمٚمم وهٙمذاش اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالصم٦م وصالة وطمده، صالشمف ُمـ

 يٙمقن اًمٕمٙمس هذا إمم ي١مدي ؾم٥ٌم وم٠مي سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس إضمر، شمْم٤مقمػ اًمٕمدد
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 .ُمنموع همػم

 قمغم سمٕمده٤م، ومم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م صالة طمقل سمف ٟمتحدث أن يٛمٙمـ ُم٤م ظمالص٦م هذا 

 .يمٗم٤مي٦م ومٞمف هذا ًمٕمؾ ًمٙمـ ًمٚمٛمزيد ُم٤مًٓ  هٜم٤مك أن

 :..وىم٤مل ُمت٠مظمراً، اًمرضمؾ دظمؾ قمٜمدُم٤م ًم٘مقًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م اًمرؾمقل وطمدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 ش.ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ» اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 وًمٞمس احلدي٨م، هذا قمـ اًم١ًمال شمرداد يمثرة ُمـ -واهلل– أتٕمّج٥م أن٤م اًمِمٞمخ:

 إمم ٟمٔمرٟم٤م ًمق احلدي٨م هذا اًمٕمٚمؿ، ُمِم٤مئخ ُمـ سمؾ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ وٓ اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ

 ىمٌؾ وًمٙمـ إـمالىم٤ًم، اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمٌح٨م ًمف قمالىم٦م ٓ أنف عمٕمروم٦م يم٤مومٞم٤مً  ًمٙم٤من وروده ؾم٥ٌم

ؾ وأن ٟمت٠مُمؾ أن أريد ذًمؽ ٌِّؼ أن ٕطمد يٛمٙمـ هؾ وومٙمرٟم٤م، قم٘مٚمٜم٤م ُٟمِمٖمِّ  هذا َٟمص ُيَٓم

 ذم رضمالن هٜم٤مش ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ» اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م ذم احلدي٨م

ق ُمتّمدق،: احل٤مدصم٦م هذه ق َُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذم.. قمٚمٞمف وُمتّمدَّ  وُمـ اعمُتّمدِّ

ق  أٓ: »اًمرؾمقل ىم٤مل اًمتل اجلمقم٦م شمٚمؽ ذم اًم١ًمال هذا ٟم٠ًمل أن ىمٌؾ أو قمٚمٞمف؟ اعمتّمدَّ

 َُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م إمم يٜمت٘مؾ سمٕمديـ رضمالن مه٤مش ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ

ق ق وُمـ اعمتّمدِّ  أن ؾممقم٤مً  يٙمٗمٞمٙمؿ أؿمقف ه٤مت اًمرضمٚملم؟ هذيـ ذم قمٚمٞمف اعمتّمدَّ

 رضمالن: اًم١ًمال هذا ضمقاب ذم شمرون ُم٤مذا ُمٜمٙمؿ أؾمٛمع واؾمتمقم٤ًم، ؾمٙمقشم٤مً  أن٤م يٙمٗمٞمٜمل

ق ُمـ سم٤مٔظمر أطمدمه٤م صغم ق وُمـ اعمتّمدِّ  احل٤مدصم٦م؟ شمٚمؽ ذم قمٚمٞمف اعمتّمدَّ

 .قمٚمٞمف ُمتّمدق اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمف ُمتّمدق اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف؟ ُمتّمدق اإلُم٤مم اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اجلقاب؟ هذا واوح ُمٕمف، ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ سمدًمٞمؾ اًمِمٞمخ:

ق وم٠مهيم اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ: اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال إمم ٟمٕمقد أن ق اعمتّمدِّ  واعمتّمدَّ

 أجْم٤ًم؟ اإلُم٤مم هق قمٚمٞمف،

 .ومٞمف ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

ق هٜم٤م ومٞمف ُم٤م اًمِمٞمخ: ق وٓ ُُمَتّمدِّ  واوح؟ قمٚمٞمف ُمتّمدَّ

 .يٓمٞمؼ ٓ ُم٤م حتٛمٞمٚمف اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ُمقوقع ذم احلدي٨م هذا طَمنْم  ًمذًمؽ 

 يمم- ي٘مقل احلدي٨م وروده، ؾم٥ٌم قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم يدل احلدي٨م هذا: احل٘مٞم٘م٦م

 سمـ أنس طمدي٨م وُمـ اخلدري، ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وهمػمه اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم ضم٤مء

 وح٤م اًمٕمٍم، صالة يقم ذات صغم ط اًمٜمٌل أن: -اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم أجْم٤مً  ُم٤مًمؽ

: ظمٚمٗمف صغم عمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل وطمده، يّمكم أن يريد رضمؾ دظمؾ ؾمٚمؿ

 .سمف واىمتدى رضمؾ وم٘م٤مم ُمٕمف؟ ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ

ق، اعم٘متِدى يم٤من ح٤مذا صحٞمح٤ًم، اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ضم٤مء هٜم٤م ُمـ   واعم٘متَدى  ُُمَتّمدِّ

ق سمف ق ضمدًا، مجٞمٚم٦م ٟمٙمت٦م هذه قمٚمٞمف؟ ُمتّمدَّ ق همٜمل اعمتّمدِّ  يمٞمػ؟ وم٘مػم، قمٚمٞمف واعمتّمدَّ

ق  سمًٌع اجلمقم٦م صالة ومْمٞمٚم٦م وم٤ميمت٥ًم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء صغم اعمتّمدِّ

 هذه وم٤مشمتف وم٘مػم هذا اًمرضمؾ أُم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمٌنم ؾمٞمد وراء صمؿ أوًٓ، درضم٦م وقمنميـ

 قمغم شمّمدق اًمذي هق وسم٤مٕضمر سم٤مخلػم اعمِمحقن اعمكمء هذا وم٢مذاً  اًمٙمثػمة، اخلػمات

 .اًمّمالة وم٤مشمتف اًمذي اعمًٙملم ذًمؽ

 (22: 06: 43/ 437/ واًمٜمقر اهلدى) 

  الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 يمؾ ذم إومم اجلمقم٦م سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م صالة طمٙمؿ ُم٤م: هٜم٤م ي٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

   يّمٚمقهن٤م؟ ومريْم٦م
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 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة وشم٘مٞمؿ أظمرى مج٤مقم٦م شم٠ميت صَمؿَّ  وُمـ اًمّمالة، يٜمٝمقا  ُمداظمٚم٦م:

 اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مر اًمتل اًمٕم٤مدات ُمـ -اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م- احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه اًمِمٞمخ:

 .اعمًٚمٛملم قمٚممء مج٤مهػم قمٜمد ُمنموقم٦م ًمٞم٧ًم وهل سمٕمٞمد، زُمـ ُمـ

 قمغم جي٥م واضم٦ٌم أو ومريْم٦م، اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد ذم اجلمقم٦م صالة أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م 

 قمغم طَملَّ  اًمّمالة قمغم طَملَّ : »ي٘مقل اعم١مذن ؾممقمف ومقر إًمٞمٝم٤م يًٕمك أن ُمًٚمؿ يمؾ

 ط اًمٜمٌل طم٨م مج٤مقمتٝمؿ ؾمقاد وشمٙمثػم قمٚمٞمٝم٤م احلٗم٤مظ ؾمٌٞمؾ ذم اًمقاضم٥م هذاش اًمٗمالح

 سمًٌعٍ » رواي٦م وذمش سمخٛمسٍ  اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: » وم٘م٤مل أدائٝم٤م قمغم

 ش.درضم٦م وقمنميـ

 يم٤من ًمذًمؽ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد أقمٔمؿ أضمُره٤م يم٤من يمٚمم اجلمقم٦م يمثرت يمٚمم صمؿ 

: أوًٓ  اجلمقم٦م، هذه قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلرص يمؾَّ  طمريّملم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمقاضم٥م ًمٞم٘مقُمقا   ذم ذًمؽ ذطمٜم٤م يمم[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿: ُمْم٧م حم٤مضة أو درس  اعمّمٚملم ُمع َصٚم قا : أي[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 اعم٤ًمضمد، ذم اًمّمالة وُييون ذًمؽ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمًٚمػ ُمـ ومحرص٤مً  اعم٤ًمضمد، ذم

َـّ  اًمذي ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ أبدًا، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م شم٘م٤مم ٓ ذًمؽ سمٕمد صمؿ  هذه ًمألُم٦م ؾَم

 .واطمدة ومريدة مج٤مقم٦مً  ضمٕمٚمٝم٤م اجلمقم٦م

 ذم أو سَمَٚمِده ذم يم٤مٟم٧م اًمتل إظمرى اعم٤ًمضمد يم٤ًمئر زُمٜمف ذم ط اًمٜمٌل ومٛمًجد 

 .اجلمقم٦م وطمدة قمغم ُي٤مومٔمقن اعمًٚمٛمقن يم٤من اإلؾمالم، دظمٚمٝم٤م اًمتل سمالد ُمـ همػمه

 صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف اًمذي احلدي٨م: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ 

 مهٛم٧م ًم٘مد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 ُأن٤مس إمم ُأظم٤مًمِػ صمؿ طَمَٓم٤ًٌم، ومٞمحٓمٌِقا  رضم٤مًٓ  آُُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمّمكم رضمالً  آُُمرَ  أن

ق اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة َيَدقُمقن  يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مطمرِّ

 .اًمٕمِم٤مء صالة: أيش ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ
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 أجـ ُمـ إومم، اجلمقم٦م إٓ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف قمغم يدل احلدي٨م ومٝمذا 

  اًمدًٓم٦م؟ هذه أظمذٟم٤م

ف ُِمـ  يم٤من ًمق وإٓ اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمٞمقت سمحرق اًمًالم قمٚمٞمف مَهِّ

 سمٞمقَتؿ، ذم اعمَُتَخٚمِّٗملم ٕوئلؽ واوح قمذر ذًمؽ ذم ًمٙم٤من وُمنموقم٦م صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م هٜم٤مك

، ًمق: ي٘مقًمقا  وأن أنٗمًٝمؿ، قمـ يٕمتذروا أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ ومٙم٤من  ُم٤م اًمرؾمقل ومٕمؾ قًم أو َهؿَّ

 أو اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ُمع ٟمّمكم ٟمحـ اهلل رؾمقل ي٤م: ًم٘م٤مًمقا  سم٤مًمٜم٤مر سمٞمقَتؿ حتريؼ ُمـ سمف َهؿَّ 

 ؿمخّمٞم٤مً  وأن٤م اعم٤ًمضمد، أو اًمٌالد سم٤مظمتالف هذا خيتٚمػ اًمرىمؿ، يمؿ أدري ُم٤م أو اًمث٤مًمث٦م

 اعمٖمرب آذان -أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد- اًمٙمٌػم اعمًجد وذم ُمرة ُمـ أيمثر ؿم٤مهدت دُمِمؼ ذم

ن روا اًمٕمٍم، صالة ُيَّمٚم قن اعمًجد ذم مج٤مقم٦م وهٜم٤مك ي١مذِّ  ُمـ أىمٞمٛم٧م مج٤مقم٦م يمؿ شمّمقَّ

 اجلمقم٦م هذه شمٙمرار همػم اًمٙمٌػم اعمًجد هذا ُم٤ًموئ ُمـ أن قمٚممً  إومم، اجلمقم٦م سمٕمد

 سمؾ إوىم٤مف، وزارة ذم هب٤م ُُمٕمؽمف مج٤مقم٤مت وأرسمٕم٦م حم٤مري٥م، أرسمٕم٦م ومٝمٜم٤مك اًمٓم٤مرئ٦م،

 ي٤ًمراً  اًمِم٤مومٕمل، يٛمٞمٜم٤مً  اًمقؾمط، ذم احلٜمٗمل اإلُم٤مم هق هذا إُم٤مُمف، حمراب وًمٙمؾ

 ٟمحـ مم٤م أؿمد يمراهتف سمؾ ُمنموقم٤ًم، ًمٞمس -ؿمؽ سمال- هذا هٙمذا اح٤مًمٙمل، صمؿ احلٜمٌكم،

 .اًمدوًم٦م ىِمٌؾ ُمـ رؾمٛمٞم٤مً  هب٤م ُمٕمؽمف أئٛم٦م ٕهن٤م ومٞمف: ٟمتحدث

 ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم وضم٤مء اًم٘مرآن، ذم ضم٤مء اًمذي اإلؾمالم أُم٤م 

ن، اعمٖمرب آذان آٟمٗم٤ًم، ًمٙمؿ ُمثَّْٚم٧ُم  يمم اًمٓم٤مرئ٦م، اجلمقم٤مت هبذه يٕمؽمف ٓ  وهٜم٤مك ي١َمذَّ

 صمالث سمؾ مج٤مقم٤مت، أرسمع ُمٜمٝم٤م وم٠منٙمر اًمٓم٤مرئ٦م، اجلمقم٦م هذه اًمٕمٍم، صالة شُمّمكم مج٤مقم٦م

 اعمًٚمؿ اًمِمٕم٥م أُمقال وشمٍمف رؾمٛمٞم٤ًم، هب٤م ُمٕمؽمف إومم اجلمقم٦م سمٕمد مج٤مقم٤مت

 .إومم اجلمقم٦م سمٕمد وهل اعمنموقم٦م، همػم اجلمقم٤مت هذه إلىم٤مُم٦م

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٘مقًمف اًم٘مرآن أُم٤م اًمًٜم٦م وخي٤مًمػ اًم٘مرآن خي٤مًمػ ؿمؽ سمال هذا 

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ﴿ يملَِم، ُِم ـَ  اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  ًَمَدهْيِؿْ  سمَِم  طِمْزٍب  يُمؾ   ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ

 .[40:اًمروم]﴾ وَمِرطُمقنَ 

ق اًمديـ ُمـ اًمّمالة أن ؿمؽ ٓ ق هق اًمّمالة هذه ذم وم٤مًمتٗمر   قمغم أدل وٓ اًمديـ، ذم شمٗمر 

ول، اإلُم٤مم ومٞمّمكم اًمّمالة شُمَ٘م٤مم ٟمِم٤مهد يمٜم٤م أنٜم٤م ُمـ ذًمؽ  ٓ ضمٚمقس ٟم٤مس ضمٚمقس، وهٜم٤مك ٕا
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 ًمٚمجمقم٦م اًمّمالة ُأىمٞمٛم٧م وم٢مذا سم٢مُم٤مُمٝمؿ، يّمٚمقا  أن يريدون ٕهنؿ ح٤مذا؟ يّمٚمقن ي٘مقُمقن

 إُم٤مُمٝمؿ: ُمع يّمٚمقا  أن يريدون ح٤مذا؟ ضمٚمقس، آظمرون ٟم٤مس هٜم٤مك اًمث٤مين ًمإلُم٤مم اًمث٤مٟمٞم٦م

ق وم٠مي   هٙمذا: واًمراسمع وم٤مًمث٤مًم٨م  !اًمتٗمرق؟ هذا ُمـ أؿمد شَمَٗمر 

 .اًمدوًم٦م ذم رؾمٛمٞم٤مً  سمف ُمٕمؽمف اًمتٗمرق هذا 

 أىمٞمٛم٧م ىمد: -اعمًجد ذم وهق- اعمتٕمّم٦ٌم ٕطمد ىمٚم٧م أن ُمرة زم وىمع وًم٘مد 

 طمٜمٗمل، ُمثالً  ُمذهٌف هق: يٕمٜمل ًمٜم٤م، شُمَ٘مؿْ  مل اًمّمالة هذه: ىم٤مل ًمٜمّمكم، ومٝمٞم٤م اًمّمالة

 .ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ُأىمٞمٛم٧م ُأىمٞمٛم٧م اًمتل واًمّمالة

 هذه اْوَٛمَحٚم٧َّم وم٘مد اًمزُم٤من هذا ذم أُم٤م ىمرون، ُمٜمذ شم٘مع يم٤مٟم٧م أُمقر هذه

 خت٤مًمػ ٕهن٤م اًمٜم٤مس: ُمـ يمثػم ُمـ شَمْْمَٛمِحؾ مل: أىمقل إؾمػ ُمع ًمٙمـ اًمٕمّمٌٞم٦م،

ق اإلؾمالم  أو إول اإلُم٤مم ُمع يّمكم ي٤ٌمزم ٓ ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد ٕن وإٟمم اًمديـ، وشُمَٗمرِّ

 مم٤م ومٝمل -رؾمٛمٞم٦م همػم يم٤مٟم٧م وًمق- اعم٤ًمضمد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار: اًمٙمالم ظمالص٦م اًمث٤مين،

ق ق إومم، اجلمقم٦م شُمَٗمرِّ  .قمٜمف ُمٜمٝمل اإلؾمالم ذم واًمتََّٗمر 

ع إمم سمح٤مضم٦م وًمًتؿ  ريمؿ وًمٙمٜمل اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم اًمتقؾم   ًمإلُم٤مم سمٙمٚمٛم٦مٍ  ُأَذيمِّ

 اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ وإذا: »ىم٤مل اعمٕمروف،ش إم» فيمت٤مسم ذم ىم٤مهل٤م -اهلل رمحف- اًمِم٤مومٕمل

 ش.ومرادى صٚمقا  صغم ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا

 (1: 19: 17/ 431/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ دم الشافعل مذهب

ح اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ:  َصٚم٧َّم سمٕمدُم٤م اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ إذا: سم٠منف َسَّ

 وًمٙمٜمل صالَُتؿ، أضمزأَتؿ مج٤مقم٦مً  َصٚم قا  وإن: ىم٤مل صمؿ وُمرادى، يّمٚمقن إومم، اجلمقم٦م

 أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦مً  أنَّ : طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤َّم اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ذًمؽ: هلؿ أيمره

 أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد وُمرادى، ومّمٚمقا  اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل

ٕمقا  : مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة ُيـَجٛمِّ  .ُمرشملم ُمًجد ذم جّيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا
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 اإلُم٤مم» أظمرضمف إثر وهذا اإلُم٤مم، هذا ُمـ اًم٘مقل هلذا يِمٝمد أثراً  ٟمجد صمؿ 

 قمٜمده يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ أجْم٤مً  ىمقي سم٢مؾمٜم٤مدش اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذمش اًمٓمؼماين

 وإذا اعمًجد، إمم هبم اٟمٓمٚمؼ اًمّمالة وىم٧م ومحي داره، ذم أصح٤مسمف ُمـ رضمالن

 .داره ذم إُم٤مُم٤مً  هبم وصغم هبم ومرضمع اعمًجد، ُمـ خيرضمقن سم٤مًمٜم٤مس

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اؾمتحْم٤مر ُمع اعمًجد ذم ُمنموقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمق 

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»

 إمم سمّم٤مطمٌٞمف وقم٤مد اعمًجد ذم يّمٚمٝم٤م مل ومٚمم اًمٗمريْم٦م، يّمكم أن يريد أنف دام ومم 

 .وم٠مُمٝمم اًمدار

ف ومٝمذا   ذم اجلمقم٦م إىم٤مُم٦م ذقمٞم٦م قمدم قمغم يدًمٜم٤م ُمًٕمقد اسمـ ُمـ قمٛمكم شَمٍَم 

 .صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م اعمًجد

 ذم ىم٤مل طمٞم٨م اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وم٘مف مت٤مم ُمـ وهق ذيمره ُمـ سمد ٓ ىمٞمد هٜم٤م ًمٙمـ 

 راشم٥م، ُم١مذن وٓ راشم٥م، إُم٤مم ًمف ًمٞمس ـمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم ُمًجد وأُم٤م: اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم

 يتح٘مؼ مل وإذا -دمقيزاً – اًمنمط هذا ذم واًمن: أىمقل ومٞمف، اجلمقم٦م شمٙمرار ومتجقز

 اًمٜم٤مس ي١مم راشم٥م وإُم٤مم إًمٞمف، اًمٜم٤مس يدقمق راشم٥م ُم١مذن ًمف ُمًجد يمؾ أن ُمٕمٜم٤مه اًمنمط

 .ٟمٕمؿ.. اعمًجد ذم جيتٛمٕمقن اًمذيـ

 (22: 17: 76/ 437/ واًمٜمقر اهلدى)

 ثاكقة مجاعة دم بادسبقق آئتامم

 -ُمثالً – اإلُم٤مم ووضمد صالة، ذم ُمت٠مظمًرا  أتك إٟم٤ًمن إذا: اًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 وصغم ُمًٌقق واطمد وأتك وريمٕمتلم، ريمٕم٦م، يٚمحؼ واطمد: ومٝمق اًمراسمٕم٦م، اًمريمٕم٦م ذم

 جيقز؟ هؾ ُمٕمف،

 .ٓ اًمِمٞمخ:

 .جيقز ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .ُمًجد ذم مج٤مقمتلم إىم٤مُم٦م ينمع ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 21: 12: 36/ 348/واًمٜمقر اهلدى) 
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 الغربقة؟ الدول دم الثاكقة اجلامعة دم يرخص هؾ

 ًمٞمّمٚمقا  اإلظمقة سمٕمض ضم٤مء صمؿ اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ اٟمتٝمٞم٧م ىمد يمٜم٧م اًم٤ًمئؾ:

ِّؿ ومٝمؾ شمٓمققم٤ًم، ُمٕمٝمؿ ُأصكمِّ  أن وم٠مردت اًمٕمِم٤مء،  اصمٜمتلم: ُأصكم أم اًمتٓمقع، سمٜمٞم٦م أرسمٕم٤مً  ُأمَت

 ؟شُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة: »ط اًمٜمٌل ًم٘مقل

 اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل اعم٠ًمخ٦م وًمٙمـ أرسمٕم٤ًم، ُمٕمٝمؿ ُيّمكمِّ  قم٤مرض، أُمر ذم هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 :وهل أظمرى، زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م

 .خيتٚمػ احلٙمؿ ٕن اعمًجد؟ همػم ذم أم اعمًجد، ذم صالشمف يم٤من هق هؾ

 .اجلمقم٦م شمٙمرار جيقز ومال اعمًجد، ذم يم٤من إن

 ذم صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦مً  َيْٕمِ٘مدون اًمذيـ ه١مٓء وراء هق ُيٕمٞمد أن جيقز ومال: هذا وقمغم

 .راشم٥م ُم١مذن وًمف راشم٥م، إُم٤مم ًمف ُمًجد

 ذم اًمٕمٛمؾ، حمؾ ذم اًمٕمراء، ذم اًمدار، ذم اعمًجد، ظم٤مرج ذًمؽ وىمع يم٤من إن أُم٤م

 .أرسمٕم٤مً  ُمٕمٝمؿ يّمكم إٟمف ىمٚمٜم٤م، يمم وم٤مجلقاب... آظمره إمم اًمتج٤مرة

 هٜم٤مك اًمٌمء، هذا طم٤مصؾ اعمًجد ذم طمتمً  أُمريٙم٤م، ذم ؿمٞمخ ي٤م يٛمٙمـ اًم٤ًمئؾ:

 اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م يّمٚمقا  ضم٤مؤوا اًمذي ه١مٓء ممٙمـ هٜم٤م، يمم أوىم٤مَتؿ يٛمٚمٙمقن ٓ اًمٜم٤مس

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ إومم اجلمقم٦م ُمع يّمٚمقا  ي٘مدروا ُم٤م

 ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 يمٚمٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ، سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م ووٕمٜم٤م قمـ خيتٚمػ هٜم٤مك، ووٕمٝمؿ سم٥ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 .هٜم٤مك قم٤مُمٚمقن

ر ٓ هذا سمس اًمِمٞمخ:  .اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار هلؿ يًقغ وٓ هلؿ، ُيؼَمِّ

 يت٤ًمهٚمقن رسمم  اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد سم٤مىمل وذم سمالدٟم٤م، ذم هٜم٤م قمٜمدٟم٤م ٕنف اًم٤ًمئؾ:
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 اًمًقق، ُم٤ًمضمد ذم ظم٤مص٦م وراسمٕم٦م، وصم٤مًمثف، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ٟمجد ي٘مقًمقن ويتٙم٤مؾمٚمقن،

 ؾم٤مقم٦م ذم يمذا، ذم قمٛمٚمٝمؿ يٜمتٝمل هٜم٤مك ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: يٜمٓمٌؼ اًمقوع أن أقمت٘مد ٓ ومٝمٜم٤مك

 -ُمثالً – ومرص٦م هلؿ ومٝمؾ هٜم٤مك، ضمداً  ىمٚمٞمٚم٦م وُم٤ًمضمد سمٕمٞمدة، ُم٤ًموم٤مت ذم وهٜم٤مك يمذا،

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ ًمٚمجمقم٦م

هؿ أن: أوًٓ  ذًمؽ: ُمٕمٜمك رظمّم٦م، هلؿ ىمٚمٜم٤م إذا قمكم، ؿمٞمخ ي٤م اًمِمٞمخ:  ذم ُٟم٘مرَّ

 .واطمدة هذه اًمٙم٤مومرة، اًمٌالد شمٚمؽ ذم إىم٤مُمتٝمؿ

هؿ أن: وإظمرى  سمٞمٜمم سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، وي٘مٜمٕمقا  اًم٘مٚمٞمٚم٦م، اعم٤ًمضمد قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم ُٟم٘مرَّ

 -إىمؾ قمغم- جيٛمٕمٝمؿ ُمًجد  ُمًٚمٛمقن، مج٤مقم٦م ومٞمٝم٤م حَمِٚم٦َّم يمؾ ذم يٙمقن أن اًمقاضم٥م

 أهؾ ومٞمف دمتٛمع ضم٤مُمع، ُمًجد أظمرى حَمِٚم٦َّم ذم يٙمقن وأن اخلٛمس، ًمٚمّمٚمقات

ت  .اجل٤مُمع اعمًجد ذم يمٚمٝم٤م اًمـَٛمِحالَّ

غ هذا سم٠منف: -مت٤مُم٤مً  وٟمٕمرومف ىمٚمتف، اًمذي وهذا- ىمٚمٜم٤م وم٢مذا روا أن هلؿ ُيًقِّ  ُيَٙمرِّ

 :اصمٜملم أُمريـ قمغم أىمررٟم٤مهؿ أنٜم٤م ذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمقاطمد، اعمًجد ذم اجلمقم٦م

 ُي٘مٞمٛمقا  أن -يمٗمر سمالد ٕهن٤م-  هلؿ شمًٛمح ٓ اًمتل اًمٌالد شمٚمؽ ذم إىم٤مُمتٝمؿ قمغم 

 .اإلؾمالم سمالد ذم يم٤مٟمقا  ًمق يمم اإلؾمالم، ؿمٕم٤مئر

 .جيقز ٓ وهذا هٜم٤مك، يًت٘مروا أن ُٟم٘مّرهؿ أن ُمٕمٜم٤مه: أوًٓ  هذا

 .جيقز ٓ وهذا اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ُمـ اإلىمالل قمغم ُٟمِ٘مّرهؿ أن: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .همػمه

 ( 22: 17: 36/ 349/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 ذيمر ُمع قمٜمٝم٤م واًمٜمٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمٚمجمقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اؾمتقوح أن أريد ُمداظمٚم٦م:

 ؟-ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- إَْومَم،
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 : سم٘مقًمٜم٤م اسمتدأن٤مه اًمذي اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م ُمٕمل شمتذيمر أن أريد: أوًٓ : ؿمؽ ٓ

 اًمٜمص ُمـ اجلزء هبذا اًمًٚمػ قمٛمؾ جير مل قم٤مم، ٟمص حت٧م شمدظمؾ قم٤ٌمدة يمؾ إن

 ؟-اهلل ؿم٤مء إن- اًمٌح٨م هذا شمذيمر. رء ذم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ًم٧ًم ومٝمل اًمٕم٤ٌمدة، ُمـ اًمٕم٤مم

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .أن ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب قمغم ي٤ًمقمدٟم٤م هذا

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًم٤ًمسمؼ، اجلقاب ذم ذيمرشمف اًمذي سم٤محلدي٨م قمالىم٦م ًمف ؾم١ماًمؽ

 وقمنميـ سمًٌع أو سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »واًمًالم اًمّمالة

 شُمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل يمٞمػ: احلدي٨م هذا ذم اجلمقم٦م: ٟمٚمٜمت٤ًمءل سمد وٓ ٟم٘مػ هٜم٤م ،شدرضم٦م

 اًمٚمٗمٔم٦م؟ هذا

 : ىمًٛملم إمم قمٜمدهؿ شمٜم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م، ذم ًمٚمتٕمريػش: أل» هٜم٤م،ش أل)

 وإٓ مج٤مقم٦م، يمؾ: اجلمقم٦م صالة: أي وآؾمتٖمراق، ًمٚمِمٛمقل وإُم٤م ًمٚمٕمٝمد، أهن٤م إُم٤م

  اًمنمع؟ ذم اعمٕمرووم٦م اعمٕمٝمقدة اجلمقم٦م: اجلمقم٦م صالة

 .شمٗمًػمه يٛمٙمـ اعمٕمٜمٞملم ُمـ يمؾ

 احلدي٨م هذا ذم يدظمؾ طمٞمٜمئذ واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق ال: اجلمقم٦م صالة: ي٘م٤مل

 أن يٛمٙمـ وم٘مٞمٝم٤م أفمـ ٓ واًمتل آٟمٗم٤ًم، ُمثالً  ضسم٧م اًمتل اجلمقم٦م وُمٜمٝم٤م صٚم٧م، مج٤مقم٦م أي

 . اعمث٤مل ُمٕمل شمذيمر ًمٕمٚمؽ سمنمقمٞمتٝم٤م، ي٘مقل

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

: ًمٗمٔم٦م قمٛمقم ذم أدظمٚمٜم٤مه ُم٤م ويمٜم٤م اعمث٤مل، هذا قمٜمد وىمٗمٜم٤م يمٜم٤م وم٢مذا آه، اًمِمٞمخ:

 اًمرؾمقل زُمـ ذم وُمِٕمٚم٧م ُم٤م اخل٤مص٦م اجلمقم٦م هذه إن: ىمٚمٜم٤م اًمدًمٞمؾ، وشمذيمرٟم٤م ،شاجلمقم٦م»

  واوح؟ ،شاجلمقم٦م صالة: »ىمقًمف قمٛمقم ذم شمدظمؾ مل إذاً  ومٝمل اًمًالم، قمٚمٞمف

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 سمؾ سمدقم٦م، إهن٤م: ي٘م٤مل أن اًمٕم٘مقل قمـ أبٕمد: وهق آظمر، ُمث٤مل إمم أن ٟم٠ميت اًمِمٞمخ:

 ىمٞم٤مم ُيَّمّٚمقا  أن أرادوا ٟم٤مؾم٤مً  أن ًمق، ُمنموقم٦م إهن٤م شم٘مقل أن إمم اًمٕم٘مقل سمٕمض متٞمؾ ىمد

 صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »سمحدي٨م ذًمؽ قمغم واؾمتدًمقا  مج٤مقم٦م، اًمٚمٞمؾ

  ٓ؟ أم صحٞمح هذا اؾمتدٓهلؿ هؾ اًمخ،...شاًمٗمذ

  شمرى؟ ُم٤مذا وم٠مىمقل اُمتح٤من، ضمقاب أن، اجلقاب

... وراءه اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض يّمغم ويم٤من يّمغم يم٤من... ًمٚمدًمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا :ادلقي

 .أقمٚمؿ واهلل اجلقاز، وم٠مرى

 إن» اًم١ًمال، قمـ جي٤موب يتٕمٚمؿ سمػميد اًمكم -طم٘مٞم٘م٦م– اإلٟم٤ًمن هق طمًٜم٤ًم، اًمِمٞمخ:

ه اخلٓم٠م هذا صمؿ ،شواطمد أضمر ًمف أظمٓم٠م وإن أضمران، ومٚمف أص٤مب  . سمد وٓ اًمّمقاب إمم ؾَمٞمُجر 

 وأطمًٜم٧م- اجلقاز قمغم هب٤م اؾمتدًمٚم٧م أن٧م اًمتل اجلزئٞم٤مت هؾ: ؾم١مال ي٠ميت أن

 شمٚمٙمؿ يم٤مٟم٧م هؾ: شمقوٞمحل ؾم١مال ،-أقمٚمؿ واهلل: سم٘مقًمؽ اجلقاب قمغم قم٘م٧ٌم طمٞمٜمم

  ؟-شمٕمٚمؿ ومٞمم- واشمٗم٤مىم٤مً  ُصدوم٦م يم٤مٟم٧م وٓ اًمَتَداقمل، ؾمٌٞمؾ قمغم اجلمقم٦م

 . واهلل أدري ٓ ُمداظمٚم٦م:

 . طمًٜم٤مً  شمدري، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .واشمٗم٤مىم٤مً  صدوم٦م يم٤مٟم٧م وإٟمم شمداقمٞم٤ًم، يٙمـ مل :اجلقاب

 . إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م اًمتل اًمرواي٤مت ٟمٗمس: واًمدًمٞمؾ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٘م٤مم ُمٞمٛمقٟم٦م، ظم٤مًمتل قمٜمد ًمٞمٚم٦مً  سم٧ِم  : »ىم٤مل: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: ُمثالً 

 قمٚمٞمف ومجذسمف ي٤ًمره، قمـ ووىمٗم٧م وشمقو٠مت، وم٘مٛم٧م يّمغم، وم٘م٤مم وشمقو٠م، اًمًالم

 ش. يٛمٞمٜمف قمـ وأوىمٗمف اًمًالم

 دقم٤مه، وم٤مًمرؾمقل ىم٤مم، يّمكم، ىم٤مم اًمرؾمقل ؿم٤مف ح٤م ًمٙمـ ٟم٤مئم، يم٤من قم٤ٌمس اسمـ

  اًمّمقرة؟ هذه واوح ُمٕمل، صغم شمٕم٤مل: ىم٤مل

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اىمتدى ُمًٕمقد، اسمـ ومرآه ُيَّمغّم  ًمٞمٚم٦مً  ط اهلل رؾمقل ىم٤مم: ُمثالً  يمذًمؽ ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 . شُمٓم٤مق ٓ ـمقيٚم٦م اًم٘مراءة ٕن ؾمقء، سم٠مُمر مهٛم٧م طمتك اًم٘مراءة، وم٠مـم٤مل: ىم٤مل، وراءه

 وم٤مومتتح اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اىمتدى ح٤م اًمٞممن، سمـ طمذيٗم٦م ىمّم٦م يمذًمؽ

، اًمٌ٘مرة، ؾمقرة ، وم٘مرأ  .وىمرأ  وىمرأ

 ٟمٗمًف ُيَٕمٚمِّؾ أظمذ ًمٙمـ طمذيٗم٦م، ٟمٗمس إمم يتنب اًمتٕم٥م أو يتنب اعمٚمؾ سمدأ

. يريمع آي٦م ُم٤مئ٦م ًمرأس يّمؾ سمس اًم٘مراءة، ُمـ أيمثر قمٜمدُم٤م ـمقهل٤م، قمٜمدُم٤م أن: ي٘مقل

ث هٙمذا يريمع، وأن يريمع أن. وُم٣م آي٦م اح٤مئ٦م ىمرأ  ومٛم٣م،: ىم٤مل  طمتك ٟمٗمًف ُُيَدِّ

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ؾمقرة أـمقل وهل يمٚمٝم٤م، اًمٌ٘مرة ؾمقرة ظمتؿ

 ًمألُمر اؾمتًٚمؿ قمٛمران، آل ؾمقرة اومتتح ومٛم٣م، سمػميمع، ُمٜمٝم٤م ٟمخٚمص سمس أن

 . وأن أن: قمـ وأُمًؽ اًمقاىمع

 إمم رضمع صمؿ اح٤مئدة ؾمقرة أومتتح صمؿ سمتمُمٝم٤م، قمٛمران آل ؾمقرة اًمرؾمقل ظّمٚمَّص

 .احلدي٨م اًمخ.. واطمدة ريمٕم٦م ذم ـمقال ؾمقرٍ  أرسمع وم٘مرأ  اًمٜم٤ًمء، ؾمقرة

 . قمٚمٞمٝم٤م واًمّمؼم اًمٕم٤ٌمدة قمـ ًمٌٕمدٟم٤م اًمٞمقم ٟمتّمقره ُم٤م ٟمحـ ـمقيؾ، طمدي٨م 

 . وم٘مط رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة: هق اًمتداقمل شمداقمل، قمـ يم٤من ُم٤م

 شمٕم٤مًمقا  أُم٤م ُمنموقم٦م، ومٝمل شمداقمل سمدون هٙمذا اًمٚمٞمؾ ذم مج٤مقم٦م صالة وىمٕم٧م وم٢مذا

 .ي٘مع مل ومٝمذا اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم ذم مج٤مقم٦م ُٟمَّمكّم  سمدٟم٤م مج٤مقم٦م؟ ي٤م

ع ٓ مج٤مقم٦م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم اعمٝمؿ،  مج٤مقم٦م، ٟمّمغم سمدٟم٤م مج٤مقم٦م ي٤م شمٕم٤مًمقا  أُم٤م اشمٗم٤مىم٤م، إٓ ُينْمَ

 هٜم٤مش أل» ،شاجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف ذًمؽ، وقمغم، اًمًٜم٦م ظمالف هذا

سم٤مً  قمٚمٞمٜم٤م ؾمتٗمتح ٕهن٤م واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق ًمٞم٧ًم  مل أيمثُره٤م إُمقر، حمدصم٤مت ُمـ أبقا

 اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜمـ صالة ذم اًمتجٛمع ذم اًم٤ًمسمؼ واعمث٤مل اًمٞمقم، طمتك هلل واحلٛمد ي٘مع

 اًمًٜم٦م قمغم ُي٤مومٔمقن  اًمًٜم٦م، قمغم ُي٤مومٔمقن يزاًمقن ٓ اعمًٚمٛمقن -هلل احلٛمد- واًمٌٕمدي٦م

 اًمًٜم٦م اجلمقم٦م، ومروف اًمٗمرض اًمٗمرض، قمغم اًمٗمرض قمغم وُي٤مومٔمقن اًمًٜم٦م، قمغم
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 . واوح؟ اإلومراد، ؾمٜمتٝم٤م

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . اًمنمقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه خم٤مًمٗم٦م ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هب٤م يتِم٨ٌم ؿمٌٝم٦م، هٜم٤مك اًمِمٞمخ:

 وٓ ُمًجده ذم ٓ- شم٘م٤مم قمٝمده ذم يٙمـ مل ط اًمٜمٌل أن: هل اًمنمقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة

 . اخلٛم٦ًم إوىم٤مت ُمـ وىم٧م ذم مج٤مقمت٤من -همػمه ُمًجد ذم

: وهق إرسمٕم٦م، اًمٗم٘مف أئٛم٦م أطمد ًمٜم٤م وطَمِٗمَٔمف اًمًٜم٦م، يمت٥م سمٕمض ذم ُمروي وهذا

 . -اهلل رمحف- اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

: ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ طمدي٨م ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ ذم ضم٤مء وم٘مد: اًمًٜم٦م أُم٤م

 . ومرادى صٚمقا  اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ إذا ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من

 ،شإم يمت٤مب» سمـ اعمِمٝمقر يمت٤مسمف ذم ومذيمر اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم اًمٜمص ًمٜم٤م طمٗمظ: ىمٚم٧م

 صٚمقا  وم٢من ومرادى، صٚمقا  صغم ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ وإذا: »ىم٤مل

 صمؿ ،شاًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ذًمؽ:ٕنف هلؿ أيمره وًمٙمٜمل صالَتؿ، أضمزأَتؿ مج٤مقم٦م

 اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وإٟم٤م: »ىم٤مل

 يٗمٕمٚمقا  مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة جُيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد ومرادى، ومّمٚمقا 

 ش. ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمراهٞم٦م

 .شمٕمٌػمه ذم اًمدىم٦م ُمٜمتٝمك ذم وم٘مٞمف إُم٤مم يمالم اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم يمالم هذا

 -ومحٞمٜمئذ– ُمٕمرووم٦م همػم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يم٤مٟم٧م إذا

 ش. اجلمقم٦م صالة» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يِمٛمٚمٝم٤م وٓ اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘م٤مقمدة ذم شمدظمؾ

 ضم٤مء: اًمٌٞم٤من وي٠ميت إـمالىم٤ًم، سمٛمقوققمٜم٤م قمالىم٦م ًمف ًمٞمس طمديثؽ: طمديثؽ إمم ٟمٕمقد

 ُم٤مًمؽ سمـ وأنس اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م واًمؽمُمذي داود أيب ؾمٜمـ ذم

 يّمغم أن يريد رضمؾ دظمؾ ؾمٚمؿ، وح٤م يقم، ذات صغم: »ط اًمٜمٌل أن -قمٜمٝمم ريض-

 يم٤مٟمقا  ممـ طمقًمف عمـ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٘م٤مل اٟمتٝم٧م، اجلمقم٦م ٕن وطمده،
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 صٚمقا  اًمذيـ ُمـ رضمؾ وم٘م٤مم ،شُمٕمف ومٞمّمغم هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »ظمٚمٗمف صٚمقا 

: ي٘مؾ ومل ،شُمٕمف صغم: »ي٘مقل احلدي٨م آٟمت٤ٌمه، وأرضمق ،شُمٕمف وصغم اًمرؾمقل ُمع

 . سمف صغم

 .ومٝمٛمف ي٤ًمء ىمد ُم٤م وسملم احلدي٨م سملم واوح ومرق ذم وأفمـ

 أن؟ ٟمًٛمٞمٝم٤م سمدٟم٤م اًمغم اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمّمالة هذه ذم اإلُم٤مم هق ُمـ: أي: ُمٕمف وصغم وم٘م٤مم

 . اًمداظمؾ :اعمٚم٘مل

 اًمذي أم اًمداظمؾ مج٤مقم٦م، اًمّمالة هذه ضمٕمؾ اًمذي ُمـ إذن،. اًمداظمؾ اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمف؟ شَمَّمّدق

 هذا قمٚمٞمف، ُمتّمدىًم٤م ظمٚمٗمف وصغم ُمٕمف، صغم اًمذي هق ٕنف قمٚمٞمف، شمّمدق اًمذي

 . احلدي٨م هق

 .واًمراسمٕم٦م واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م؟ سم٤مجلمقم٦م احلدي٨م هذا قمالىم٦م ُم٤م: ٟم٘مقل أن

- ؾمقري٤م ذم ُمًجد أيمؼم أدظمؾ يمٜم٧م اًمِم٤مم، دُمِمؼ ذم يمٜم٧م ح٤م: ضمٞمداً  أذيمر وأن٤م

 . أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد: -اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم طمتك ورسمم

 ىم٤مئٛم٦م مج٤مقم٦م وهٜم٤مك ًمٚمٛمٖمرب، اعم١مذن أذان وم٠مؾمٛمع اًمٕمٍم، صالة سمٕمد أدظمؾ

 . اًمٕمٍم صالة شمّمكم

 . إومم اجلمقم٦م سمٕمد ُأىمٞمٛم٧م مج٤مقم٦م يمؿ سم٘مك شَمَّمّقر

 اًمث٤مًمث٦م قمـ ومْمالً - اًمث٤مٟمٞم٦م، سم٤مجلمقم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً  قمالىم٦م احلدي٨م هلذا ًمٞمس: اًمِم٤مهد

  ح٤مذا؟ ،-واًمراسمٕم٦م

ومم، اجلمقم٦م شمِمٌف صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م: اًمٌح٨م ٕن  ومرض، ذم اإلُم٤مم أن طمٞم٨م ُمـ ٕا

  اًمرؾمقل؟ قمٝمد ذم وىمٕم٧م هذه هؾ ومريْم٦م، مج٤مقم٦م اجلمقم٦م هذه ُمٗمؽموقن، أجْم٤مً  واعم٘متدون

 قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم ؿمٞم٦ٌم، أيب اسمـ رواي٦م ُمـ -ؾم٤مسم٘م٤مً – قمرومٜم٤م
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، مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة جُيٛمٕمقا  أن  . ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 .وىمٕم٧م ُم٤م اجلمقم٦م هذه ُمثؾ: إًذا

 أن ُمٜمف ي١مظمذ احلدي٨م هذا ٟمٕمؿ،: ٟم٘مقل واًمؽمُمذي، داود أيب طمدي٨م قمٜمدٟم٤م أن

 قمٚمٞمف، ومٞمتٓمقع يّمغم أن يريد رضمؾ ودظمؾ اعمنموقم٦م، اجلمقم٦م ُمع صغم يم٤من ُمـ

 .ظمٚمٗمف يّمغم سم٠من قمٚمٞمف ويتّمدق قمٚمٞمف، ويتٗمْمؾ

 ُمـ وراء يٕمٞمده٤م أن اًمٗمريْم٦م صغم عمـ جيقز: سم٠منف دًمٞمؾ احلدي٨م هذا ذم: أي

 . ٟم٤مومٚم٦م ظمٚمٗمف يّمغم ًمٚمذي وسم٤مًمٜم٦ًٌم ومريْم٦م، إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗمريْم٦م، يّمغم

 ي١ميمد واًمذي ذًمؽ، ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس هذا سمف، وُم٘متديـ إُم٤مم إىم٤مُم٦م ذم: إًذا سمحثٜم٤م

 قمـ اًمٖمٗمٚم٦م سم٥ًٌم اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم ٟمِم٤مهده اًمذي اًمقاىمع هذا أن اٟمٔمروا: ًمٙمؿ

 أطمدهؿ، ومت٘مدُمٝمؿ اجلمقم٦م، صالة قمـ ُمت٠مظمريـ أرسمٕم٦م صمالصم٦م، دظمٚمقا  اًمّمحٞمح، اًمٕمٚمؿ

 . ظمٚمٗمف يّمٚمقن وأظمرون

ق هق ُمـ ق هق وُمـ اعمَُتّمدِّ  اًمتل اًمّمقرة ذم ٕن ح٤مذا؟ أطمد، ٓ قمٚمٞمف؟ اعمَُتَّمدَّ

ق: اًمرؾمقل زُمـ ذم وىمٕم٧م  اجلمع ُمع اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م يم٥ًم هذا اًمٖمٜمك، هق اعمتّمدِّ

 .أوًٓ  إومم،

 هذه وم٤مشمتف اًمكم هق اًمٗم٘مػم أُم٤م اًمٖمٜمك، هق هذا ،ط اًمرؾمقل وراء: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .يّمغم أن أراد اًمذي وهق اًمٗمْمٞمٚم٦م،

: وم٢مًذاش هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »ًمف وم٘م٤مل ظمٚمٗمف، يّمغم أن اًمرؾمقل طمثَّف اًمذي هذا أُم٤م

ق، ومٝمق سمف، اجلمقم٦م وم٤مٟمٕم٘مدت قمٚمٞمف، شمّمدق هق  . اإلُم٤مم ومٝمق اًمٗم٘مػم أُم٤م ُُمتََّمدِّ

ومم اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ ٕهنؿ وم٘مراء، ومٙمٚمٝمؿ شم٘مع، اًمتل -اًمٞمقم– اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أُم٤م  . ٕا

 . اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م سمٛمقوقع قمالىم٦م احلدي٨م هلذا ًمٞمس:سم٤مظمتّم٤مر

 ذم اجلمقم٦م شمٙمرار يٙمره أنف قمغم شمٜمص -ُمتقهن٤م وظم٤مص٦مً - اًمٗم٘مف، يمت٥م: وًمذًمؽ

 . إم ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمص وهذا راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف ُمًجد
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 . واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم ُم٤م اًمتل يم٤معم٤ًمضمد: اًمٓمرق قمغم شُمٌٜمك اًمتل اعم٤ًمضمد ذًمؽ ُمـ خيرج

 احل٤مل؟ ر ُم٤م قمٜمدهؿ، ُمـ سم٢مُم٤مم ومٞمٝم٤م يّمٚمقن اح٤مرة ُمـ مج٤مقم٦م ضم٤مء يمٚمٝم٤م هذه

 اًمّمالة، قمغم طمل: هلؿ ي٘مقل راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف: حَمِّٚم٦م ذم ُمًجد أُم٤م

 .سمٕمد ومٞمم سمٜمّمكم أظمل ي٤م قمٛمٚمف، ذم سمٞمتف، ذم يت٘م٤مقمس سمٕمْمٝمؿ صمؿ اًمٗمالح، قمغم طمل

 ُمـ إذان أؾمٛمع يمٜم٧م اًم٘مقل، هبذا ُمٌتغمً  يمٜم٧م ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌل أول ذم وأن٤م

 -ؾم٤مقم٤ميت–  أن٤م أيمقن ُمؽًما، مخًلم ُمـ أيمثر قمٜمك يٌٕمد ٓ سمج٤مٟمٌل، وهق اعمًجد،

: قم٘مكم وسملم سمٞمٜمل أن٤م ٟم٘م٤مش ذم سمٞمّمػم اًم٤ًمقم٦م، ظمٚمص سم٤م هف: أىمقل اًم٤ًمقم٤مت، أصٚمح

 ُأٓىمل ٓسمد صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م صكم سم٤م. اجلمقم٦م اٟمتٝم٧م يٙمقن اًم٤ًمقم٦م ختٚمص ُم٤م سملم أن٧م ًمؽ

 قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م أن٧م ٟمٗمًؽ، قم٤مضمٌؽ ُم٤م أن٧م: زم سمت٘مقل ٟمٗمز. إُم٤مم سمتالىمل ُم٤م ًمؽ. إُم٤مم

 . ومٕمالً  أومٕمؾ يمٜم٧م هٙمذا. إُم٤مم سمتّمكم أن٧م

 أيمؼم، اهلل: ي٘مقل اعم١مذن أؾمٛمع ُم٤م ُمرد يمٜم٧م، اًمًٜم٦م ظمالف هذا أن قمٚمٛم٧م ح٤م

 اعمِٞمَْم٠مة إمم ريمْم٤مَ  وأؾمٕمك وأىمقم أُم٤مُمل، أصٚمحٝم٤م قَمؿّ  ازمّ  اًم٤ًمقم٦م أطمط أيمؼم، اهلل

 .وأصغم أتقو٠م

 ومٝمذا واًمث٤مًمث٦م، اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذقمٞم٦م اعمًٚمٛملم أذه٤من ذم ىم٤مم إذا أنف: هبذا أقمٜمل

 . دًمٞمؾ أيمؼم واًمقاىمع قمدده٤م، وشم٘مٚمٞمؾ إومم، اجلمقم٦م قِمْ٘مد ومرط إمم ي١مدي

 يّمػم ُم٤م إذه٤من ذم ىم٤مئؿ اجلٛمٕم٦م اجلٛمٕم٦م؟ وصالة اجلمقم٦م صالة سملم اًمٗمرق ؿمق

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم يًٕمك اجلٛمٕم٦م يّمغم سمّده وًمذًمؽ شمٙمراره٤م:
ِ
 .﴾اّللَّ

 ذم أنف اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ٟمٗمقس ذم وُمًت٘مراً  ىم٤مئم يم٤من ح٤م: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم

 إومم، اجلمقم٦م قمـ سمٞمت٘م٤مقمًقا  اجلمقم٦م ُمع يّمٚمقا  سمِّدهؿ اًمكّم  ه٤م وصم٤مًمث٦م، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م

 . اًمًٜم٦م ظمالف وهل أذه٤مهنؿ، ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٗمٙمرة هذه سم٥ًٌم

 إمم اعمًٚمٛملم ُم٤ًمرقم٦م هق: صحٞمح٤مً  قمٚمٛمٞم٤مً  ومٝممً  اعم٠ًمخ٦م هذه ومٝمؿ طمّمٞمٚم٦م ومٞمٙمقن

 . اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة، قمغم طمل: اهلل ُمٜم٤مدي إضم٤مسم٦م
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 شمٕمرومقهنؿ، صممرهؿ ُمـ: اًمٙمت٥م سمٕمض ذم واعمروي٦م اعمٕمرووم٦م اًم٘مديٛم٦م احلٙمؿ وُمـ

سًم٤م يم٤مٟم٧م إذا اعم٠ًمخ٦م صمٛمرة شمٕمرف  . صمٛمرَت٤م ُمـ ظمٓمئٝم٤م ُمـ صقاهب٤م شمٕمرف ظمٓم٠ًم، أو صقا

 .وشمقزقم٧م إومم اجلمقم٦م شمٗمرىم٧م سمٕمده٤م، وُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م ىمٞمؾ إذا

 اجلمقم٦م إٓ درضم٦م وقمنميـ ؾمٌٕم٦م: »اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه شمٙم٥ًم مج٤مقم٦م ٓ ىمٞمؾ وإذا

 ش.اهلل ذيمر إمم يًٕمقن اعمًٚمٛمقن اٟمٓمٚمؼ إومم،

 راشم٥م، وُم١مذن، راشم٥م إُم٤مم ومٞمف اًمكّم  اعمًجد سملم وَمَرىّمتؿ مِلَ : ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق :اعمٚم٘مل

 ذم ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُم٤م راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل اعم٤ًمضمد وسملم

  اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م ىمٞم٤مم قمدم إٟمف: شمٗمري٘مٙمؿ

 . ًمٚمِم٤مومٕمل إم ٟمٗمس ذم ُمذيمقر وهذا اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 أُم٤م مج٤مقم٦م، ًمف يٕمٜمل راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف عمًجد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٞمخ:

 .مج٤مقم٦م هل٤م ًمٞمس راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم هل٤م ًمٞمس اًمتل اعم٤ًمضمد

 ًمف اًمذي اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار سمٕمٙمس ُيٗمرق، وٓ جَيَٛمع هٜم٤مك اجلمقم٦م ومتٙمرار

 وم٘مف ُمـ وهذا سمٞمٜمٝمم، ُم٤م ومِمت٤من جيٛمع، وٓ يٗمرق ومٝمق راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم

 . اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 ( 21: 22: 24/ 707/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 22: 36/ 708/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة

 اٟمتٝم٤مء سمٕمد اعمًجد إمم طميوا رضم٤مل، صمالصم٦م أو اصمٜملم طمٙمؿ هق ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ه١مٓء ُمٜمٗمرديـ أو مج٤مقم٦م، يّمٚمقا  أن يم٤مٟم٧م، ومريْم٦م أيَّ  أو اًمٕمٍم، أو اًمٔمٝمر، صالة

 آصمٜملم؟ أو اًمثالصم٦م



   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يم٤مإلُم٤مم إىمدُملم، اعمًٚمٛملم أئٛم٦م سمف ىم٤مل سمم -ضم٤مزُملم- ٟمٕمت٘مد ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 ًمٙمـ يمت٥م ًمف ًمٞمس يم٤من وإن- طمٜمٞمٗم٦م أبق ويمذًمؽ يمتٌٝمؿ، ُمـ ٟمّم٤مً  واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ

 راشم٥م إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار يٙمره أنف قمغم ُمتٛمٕمقن يمٚمٝمؿ -أصح٤مسمف يمت٥م

 .راشم٥م وُم١مذن

ق   يٙمقن ُم٤م أؿمٌف اًمٓمريؼ، ىم٤مرقم٦م قمغم ُمًجد سملم سمٗم٘مٝمٝمؿ، إئٛم٦م ه١مٓء ُيَٗمرِّ

 ومٞمّمٚمقن، ومٞمٝم٤م يدظمٚمقن اح٤مرة صٖمػمة ُم٤ًمضمد اعمديٜم٦م،... اعمديٜم٦م ـمريؼ ذم سم٤معم٤ًمضمد

 .ضم٤مئزة هٜم٤م وم٤مجلمقم٦م

ُره ًمف اعمًجد هذا حَمِٚم٦َّم، ُمًجد أُم٤م   ًمف.. ومٞمف واعمّمٚمقن وأصح٤مسُمف أهٚمف وًمف ضمقا

 اشّمٗمؼ اعم٤ًمضمد، هذه ومٛمثؾ ي١مُّمٝمؿ، إُم٤مم وًمف اًمّمالة، وىم٧م سمحْمقر خيؼمهؿ ُم١مذن

ٞمتٝمؿ اًمذيـ- إئٛم٦م ه١مٓء  صم٤مًمث٦م أو صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦مً  اًمّمالة ذقمٞم٦م سمٕمدم -آٟمٗم٤مً  ًمؽ ؾَمٛمَّ

 .يمتٌٝمؿ ذم -ىمٚم٧ُم  يمم- اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ذًمؽ قمغم وٟمص سمٕمده٤م، وُم٤م

 وٓ ُيي، مل ُمًجدٍ  إُم٤مم أن ًمق: »ىم٤مل أنف ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم قمـ ورد ُم٤م أهمرب وُمـ

 يُمٚمَّٝمؿ، َوطْمَدهؿ ُيَّمّٚمقن: ىم٤مل اجلمقم٦م، طمي صمؿ وطمده، ومّمغمَّ  اعم١مذن، إّٓ  أطمد طمي

 مل آظمر أو ًمٕمذر واإلُم٤مم اإلظم٤ٌمر، سمقاضم٥م ىم٤مم اعم١مذن ًمٙمـ مج٤مقم٦م، شم٘مؿ مل أنف ُمع

 يُمّٚمف هذا وُمراَدى، ُيَّمّٚمقن: ىم٤مل اجلمقم٦م ضم٤مءت صمؿ وطمده، اعم١مذن هذا وَمَّمغمَّ  ُيي،

 .اًمذريٕم٦م ؾَمدّ  سم٤مب ُمـ

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن٧م شم٘مقل ُم٤مذا! ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 ومٞمٝم٤م؟ رأجؽ هق ُم٤م هذه، اًمّمقرة سم٤مًمذات اعم٠ًمخ٦م هذه ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٕمٝم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 ...يٕمٜمل طمتك ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمّمقرة، هذه ذم طمتك اًمِمٞمخ:
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 .اًمذريٕم٦م ؾمد ُمداظمٚم٦م:

 .آٟمٗم٤مً  واوم٘متف اًمذي اعمًجد ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

ُٟمٜم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:  سُمْرَه٦مً  وأن٤م واًمث٤مٟمٞم٦م، إومم اجلمقم٦م ُمع أن٤م ىمّمتل يٕمرومقن إظمقا

٤مين– حمكم ويم٤من اًم٤ًمقم٤مت، ُُمّْمٚمِح ؾم٤مقم٤ميت، اًمدهر ُمـ ـمقيٚم٦م  اعمًجد، سمج٤مٟم٥م -ُديمَّ

 اعم٤ًمضمد ذم واعمَُِم٤مهد اًم٤ًمئد، سم٤مًمٗم٘مف ُمت٠مثراً  يمٜم٧م وًمٙمـ سمآذاين، إذان أؾمٛمع ومٙمٜم٧م

 .إظمرى سمٕمد اًمقاطمدة اجلمقم٦م شمٙمرار

٥م أن أريد اًم٤ًمقم٦م، ذم أؿمتٖمؾ: ُمثالً  وم٠من٤م  ٥م أن أريد أو سمرهمل، ُأَريمِّ  قم٘مرب، ُأَريمِّ

 وؾم٠مىمقم ُمٜمٝم٤م، أنتٝمل ُم٤م هقم٤من سمًٞمٓم٦م، ؿمٖمٚم٦م هذه أن ًمٜمٗمز وُأقَمٚمِّؾ إذان، أؾمٛمع

 إُمد، وـمقيٚم٦م صٕم٦ٌم سمًٞمٓم٦م، ًمٞم٧ًم أطمٞم٤مٟم٤مً  شُمّْمٌِح هذه اجلمقم٦م، صالة وُأدرك

شمؽ هذا أن ٟمٗمز، وسملم قم٘مكم وسملم سمٞمٜمل ٟم٘م٤مش ويّمٌح  اشمرك اجلمقم٦م، صالة ؾمتٗمقِّ

 يم٤من وًمق ٓ،: زم ؾمت٘مقل ٟمٗمز اجلمقم٦م، وأدرك واذه٥م أروٝم٤م، ذم ؾمتجده٤م اًم٤ًمقم٦م

 ومٞمٜم٤م، يّمكم إُم٤مُم٤مً  ٟمجد مل أنف اومرض: ي٘مقل قم٘مكم.. صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ؾمتجد اجلمقم٦م راطم٧م

 ..قمٚمؿ ـم٤مًم٥م أن٧م

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إىمؾ ومٕمغم.. 

ع ٓ اًمٕم٤مم اعمجتٛمع ذم أنف يمم أنف وم٤مىمتٜمٕم٧ُم    يمذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م، هق واطمد إُم٤مم إٓ ُينْمَ

ع ٓ -اعمًجد وهق- اخل٤مص، اعمجتٛمع ذم  .. هذا ذم اىمتٜمٕم٧م واطمد، إُم٤مم إٓ ُينْمَ

 واٟمٓمٚم٘م٧م أُم٤مُمل، اًمٓم٤موًم٦م قمغم ووٕمتٝم٤م سمٞمدي، اًم٤ًمقم٦م آىمتٜم٤مع، هذا سمٕمد

قم٤ًم،  شمٗمقشمٜمل أن اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة هذه ٟمٗمز ذم محٚم٧م سمٕمدُم٤م ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر ها

 .اجلمقم٦م صالة

 اجلمقم٦م ُمع اهلل ذيمر قمـ شَمُّمد   هل اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمجقاز وم٤مًم٘مقل: وًمذًمؽ 

 .داومع ُمـ ًمف ُم٤م واىمع أُمر هذا إومم،
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 حلْمقر اًمٕمٍم صالة سمٕمد أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد أدظمؾ ويمٜم٧م دُمِمؼ، ذم ُرسمِّٞم٧م وأن٤م 

 صالة ومج٤مقم٦م اعمٖمرب، أذان أؾمٛمع إطمٞم٤من سمٕمض ذم يمٜم٧م هٜم٤مك اًمدروس سمٕمض

ٚمِّؿ مل اًمٕمٍم ًَ  .سمٕمد شُم

 إول، اًمزُمـ ذم هذا.. احلٜمٗمل إول اإلُم٤مم صغم.. اجلمقم٤مت مجٚم٦م ُمـ: أي 

سمف ذم إول اإلُم٤مم صغم: ذًمؽ وسمٕمد اًمِم٤مومٕمل، هق إول اإلُم٤مم أصٌح ذًمؽ سمٕمد  حمرا

سمف ذم اًمث٤مين واإلُم٤مم  ُيَّمّٚمقن أئٛم٦م أرسمٕم٦م.. حم٤مري٥م أرسمٕم٦م.. واًمراسمع واًمث٤مًم٨م حمرا

 اجلمقم٤مت، شمًتٛمر ذًمؽ ُمع.. اًمٙمٌػم إُمقي اعمًجد ذم وٟمٔم٤مُمٞم٦م رؾمٛمٞم٦م، سمّمقرة

ن، اعمٖمرب وأذان اًمٕمٍم شُمّمكمِّ  مج٤مقم٦م ٟمدرك طمتك  اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمجقاز وم٤مًم٘مقل ُي١َمذَّ

 سمًٌع اًمٗمرد صالةَ  شَمْٗمُْمؾ اجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم حت٧م وإدظم٤مهل٤م

 .إومم اجلمقم٦م شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف هذاش درضم٦م وقمنميـ

 ..اجلمقم٦م وصالة اجلٛمٕم٦م صالة سملم اًمٗمرق ٟمجد أن: وًمذًمؽ

.. سم٤معمّمٚملم اعمًجد ومٞمٖمص شمٙمرار ٓ أن يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس ٕن: اجلٛمٕم٦م صالة 

 .. أوصٗملم صػ ومٞمٙمٛمٚمقا  شمتٙمرر، أهن٤م يٕمرومقن اًمٔمٝمر صالة

٦م اعمًٚمؿ ًمتٜمٌٞمف يم٤مومٞم٦م أصم٤مر هذه  ٓ أنف آٟمٗم٤ًم، ًمٙمؿ ٟم٘مٚمُتف اًمذي اًم٘مقل هذا سمِّمحَّ

 .راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م

ؿ اًم٘مقل وهذا   ُمًجده ذم يٙمـ مل ط اًمٜمٌل زُمـ ذم: أي اًمٕمٛمٚمٞم٦م، سم٤مًمًٜم٦م ُُمَدقمَّ

َتٜمٌْط وهذا واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ ًْ : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: ُمٜمٝم٤م ضمدًا، دىمٞم٘م٦م سم٤مؾمتٜم٤ٌْمـم٤مت ُي

ٌُقا  ِرضَم٤مًٓ  آُمرُ  صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمَُّمكمِّ  رضمالً  آُُمرَ  أن مهٛم٧م ًم٘مد»
 ُأظم٤مًمػ صمؿ طَمَٓم٤ًٌم، ومٞمحٓمِ

ق اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة َيَدقمقن ُأن٤مس إمم  حمٛمد ٟمٗمس واًمذي- سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 .اًمٕمِم٤مء صالة: أيش ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق -سمٞمده

 واطمداً  ُيقيمِؾ أن َهؿَّ  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: احلدي٨م ُمـ آؾمتٜم٤ٌمط وضمف

ق اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمٗملم ُيٖم٤مومؾ هق ويذه٥م قمٜمف، ٟمٞم٤مسم٦مً  يّمكم  اًمٌٞمقت وُُيَرِّ

 .اجلمقم٦م ومريْم٦م شمريمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟ قمٚمٞمٝمؿ،
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 ح٤مذا ؟شهٜم٤م شمٗمٕمٚمقن ُم٤مذا: »اًمرؾمقل ىم٤مل ًمق ٕنف صم٤مٟمٞم٦م: مج٤مقم٦م ٓ أنف: ُمٕمٜم٤مه وهذا 

 هٜم٤مك.. صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م هٜم٤مك: اهلل رؾمقل ي٤م ؾمٞم٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اجلمقم٦م؟ صالة حتيون ٓ

 .صم٤مًمث٦م مج٤مقم٦م

 ىم٤مئٛم٦م اًمرؾمقل وطمج٦م اًمرؾمقل، قمغم آطمتج٤مج ـمريؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمًدود ٓ،: ًمٙمـ 

٠ٌَّمهؿ ٕنف قمٚمٞمٝمؿ:  اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ضم٤مز وًمذًمؽ إومم: اجلمقم٦م إٓ مج٤مقم٦م ٓ أنف َٟم

ق إىمقام، أوئلؽ إمم خُي٤َمًمػ أن واًمًالم،  ًم٥ًٌم يٗمٕمؾ مل ًمٙمٜمف سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وُُيَرِّ

 اًمٜم٤ًمء ُمـ اجلمقم٦م صالةُ  قمٚمٞمٝمؿ دَم٥ِم ٓ ُمـ اًمٌٞمقت ذم أن وهق اًمٕمٚممء، قمٜمد ُمٕمروف

 .آظمره إمم... وإـمٗم٤مل

 اًمنمع، خم٤مًمٗم٦م ُمـ اًمؽمهٞم٥م ذم ط اهلل رؾمقل ُمـ ضمداً  رائع أؾمٚمقب وهذا 

 ًمٚمتحريؼ، اعمُْ٘مَتيض ُوضِمد.. اح٤مٟمع ىم٤مم ٕنف يٗمٕمؾ؟ مل ح٤مذا اًمٜم٤مر، سمتحريؼ اهلَؿّ  وهق

ذ، ومٚمؿ اح٤مٟمع ىم٤مم ًمٙمـ سمذًمؽ، وَمَٝمّددهؿ  .ضمداً  رائع أؾمٚمقب هذا ُيٜمٗمِّ

 .واطمد ُمًجد ذم مج٤مقمتلم يٕمرومقن اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٙمـ مل وضمذوره، احلدي٨م هلذا: إذاً 

 أصح٤مسمف ُمـ رضمالن قمٜمده يم٤من أنف ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد قمـ صح وًمذًمؽ 

 اٟمتٝم٧م ظم٤مرضمقن، اًمٜم٤مس وإذا اعمًجد، إمم وم٤مٟمٓمٚم٘مقا  قمٜمف، اًمٕمٚمؿ ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ اًمت٤مسمٕملم

 اعمرء صالة أومْمؾ: »ط ىمقًمف يٕمٚمؿ وهق مج٤مقم٦م هبؿ وصغم سمٞمتف إمم هبم ومٕم٤مد اًمّمالة،

 ىم٤مل يٕمٜمل اًمرؾمقل ٕن اًمٗمريْم٦م؟ وُيَّمكمِّ  اعمًجد يدظمؾ مل ومٚممذاش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

 .سمٞمتف ذم هبؿ ومَجَّع هبؿ رضمع صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ٓ يم٤من قمٜمدُم٤م ًمٙمـ اجلمقم٦م؟ صالة أومْمؾ

 ٟمّم٤مً  شمنمع ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مجلمقم٦م ًمذًمؽ: ضمداً  ويمثػمة يمثػمة وهل اًمٜم٘مقل، هذه وُمـ

ق ٕهن٤م وقم٘ماًل: ٟم٘مالً .. وقم٘مالً   واًمتٜم٤مومر ًمٚمت٤ٌمهمض وؾمٞمٚم٦م وشُمتَّخذ اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦مَ  شُمَٗمرِّ

 ..واًمتِم٤مطمـ

 ( 22: 02: 79/ 737/واًمٜمقر اهلدى) 
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 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٠ًمل،ش هذا قمغم يتّمدق ُمـ: »ط اًمٜمٌل حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 .اجلمقم٦م وم٤مشمتف اًمذي اًمرضمؾ َأمَّ  اجلمقم٦م ُمع صغم اًمذي اًمرضمؾ ًمإلُم٤مُم٦م،

 اجلمقم٦م؟ وم٤مشمتف اًمذي اًمِمٞمخ:

 شهذا قمغم يتّمدق ُمـ: »ط اًمرؾمقل ىمقل ُمٕمٜمك ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٕن اجلمقم٦م: صالة وم٤مشمتف اًمذي هق اإلُم٤مم أن شمٗمٝمؿ اعمٕمٜمك، هذا ومٝمٛمٜم٤م إذا هق، اًمِمٞمخ:

 َصغّم  أنفش ُمٕمف ومٞمَُّمكمِّ  هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »احلدي٨م هذا ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ط اًمرؾمقل

: ظمٚمٗمف َصّٚمقا  ًمٚمذيـ وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل ورآه اًمّمالة، وم٤مشمتف وىمد رضمؾ دظمؾ صمؿ سم٠مصح٤مسمف يقُم٤مً 

 ش.ُمٕمف ومٞمَُّمكمِّ  هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ»

 .أوًٓ  هذه ،شُمٕمف يّمكم» ىم٤مل سمف، ومٞمّمكم ىم٤مل ومم

ق قم٤مدة: صم٤مٟمٞم٤مً  ق اعمَُتَّمدِّ  وم٘مػم، وأظمر همٜمل   أطمدمه٤م أن ؿمؽ ٓ قمٚمٞمف، واعمَُتَّمدَّ

 اًمذي هق: هٜم٤م واًمٗم٘مػم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ظمٚمػ َصغّم  اًمذي هق: هٜم٤م وم٤مًمٖمٜمل

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اًمّمالة وم٤مشمتف

: أي قمٚمٞمف، ؾمٞمتّمدق اًمذي هق -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ظمٚمػ َصغمَّ  اًمذي: وم٢مذاً  

 .مج٤مقم٦م جيٕمٚمٝم٤م وطمده، وؾمٞمّمكم دظمؾ اًمذي هذا صالة وجيٕمؾ سمف، ي٘متدي

ق اًمٗم٘مػم وًمٞمس قمٚمٞمف، شمّمدق اًمذي هق: وم٢مذاً   .اًمٖمٜمل هذا قمغم َيَتَّمدَّ

 ...ُمٜمف، وأىمرأ  أوم٘مف يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٙمالم هذا وارداً  ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 قمغم حم٤مومظ: يٕمٜمل رضمالً  وقمرومٜم٤م اعمًجد، ذم يمٜم٤م ًمق: ُمنموع هذا هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٕمف يّمكم ي٘مقم واطمد اإلُم٤مم -ُمثالً – وىم٤مل يقُم٤ًم، ومت٠مظمر اًمٗمجر، صالة
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 .اًمٞمقم ُمنموع هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م إىم٤مُم٦م قمغم سمف ُيتجقن: ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمداظمٚم٦م:

ة ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، سم٤مجلمقم٦م قمالىم٦م ًمٚمحدي٨م وًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:  .هذا ذم أذـم٦م قِمدَّ

 ( 21: 03: 33/   794/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 أمحد أظمرضمف صحٞمحش.   ُمٕمف ومٞمّمغم ذا قمغم يتّمدق ُمـ: »ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م»

 واًمؽمُمذىش 1/418» اًمدارُمك ويمذاش 773» داود وأبقش 7/37و 4/63»

 واحل٤ميمؿش 168» اجل٤مرود واسمـش 0/64/0» ؿمٞم٦ٌم أبك واسمـش 308 ـ 1/307»

 106 صش »اًمّمٖمػم» رم واًمٓمؼماٟمكش 69/0 قش »ُمًٜمده» رم يٕمغم وأبقش 1/029»

 أبك قمـ اًمٜم٤مضمك ؾمٚمٞممن قمـش 3/048» طمزم واسمـش 4/69» واًمٌٞمٝم٘مكش 148و

 ط اهلل رؾمقل صغم وىمد، اعمًجد دظمؾ رضمالً  أن: »اخلدرى ؾمٕمٞمد أبك قمـ اعمتقيمؾ

 وم٘م٤مم: وهمػمه - ًمف واًمًٞم٤مق - أمحد زاد. ومذيمره: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، سم٠مصح٤مسمف

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ اجلمقم٦م ُمـ يم٤من اًمرضمؾ أن قمغم ٟمص ومٝمذاش.  ُمٕمف ومّمغم اًم٘مقم ُمـ رضمؾ

 احلًـ ُمرؾمؾ وي١ميده، إول اًمرضمؾ سمٕمد قمٚمٞمٝمؿ يدظمؾ ومل، ط اًمٜمٌك ُمع صٚمقا 

 ي٘مقم رضمؾ أٓ: وم٘م٤مل، ط اًمٜمٌك صغم وىمد اعمًجد دظمؾ رضمالً  أن: »سمٚمٗمظ اًمٌٍمى

 أظمرضمفش.  اًمّمالة شمٚمؽ صغم يم٤من وىمد، ُمٕمف ومّمغم سمٙمر أبق وم٘م٤مم، ُمٕمف ومٞمّمغم هذا إمم

 .صحٞمح احلًـ إمم وإؾمٜم٤مدهش 72 ـ 4/69» واًمٌٞمٝم٘مكش 0/36/1» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ

 ([747) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 ثاكقة مجاعة إقامة اإلمام اشتئذان

 ومٝمؾ يراه٤م، ٓ اعمًجد وإُم٤مم اعمًجد، ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يرى يم٤من ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 إلىم٤مُمتٝم٤م؟ اعمًجد إُم٤مم يًت٠مذن أن قمٚمٞمف جي٥م

 اًمنمقمٞم٦م، يرى ٓ وهق ُمنموع، أنف: ُمٕمٜم٤مه آؾمتئذان ٕن جيقز: ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 .ُمٜمف يًت٠مذٟمقا  أن يٓمٚم٥م ومٙمٞمػ

 ( 22: 31: 01/ 606/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة صالة

 يمؾ ذم إومم اجلمقم٦م سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م صالة طمٙمؿ ُم٤م هٜم٤م ي٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

 يّمٚمقن ومريْم٦م،

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 مج٤مقم٦م وشمّمغم اًمّمالة وشم٘مٞمؿ أظمرى مج٤مقم٦م شم٠ميت صَمؿَّ  وُمـ اًمّمالة، وُيٜمْٝمقا  ُمداظمٚم٦م:

 .صم٤مٟمٞم٦م

 اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مر اًمتل اًمٕم٤مدات ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م -احل٘مٞم٘م٦م ذم- هذه اًمِمٞمخ:

 أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م اعمًٚمٛملم، قمٚممء مج٤مهػم قمٜمد ُمنموقم٦م ًمٞم٧ًم وهل سمٕمٞمد، زُمـ ُمـ

 يًٕمك أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م واضم٦ٌم، أو ومريْم٦م اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد ذم اجلمقم٦م صالة

 ذم اًمقاضم٥م هذا اًمٗمالح، قمغم طَملَّ  اًمّمالة قمغم طَملَّ : ي٘مقل اعم١مذن ؾممقمف ومقر إًمٞمٝم٤م

 صالة: »وم٘م٤مل أدائٝم٤م قمغم ط اًمٜمٌل طَمّض  مج٤مقمتٝم٤م صمقاب وشمٙمثػم قمٚمٞمٝم٤م احلٗم٤مظ ؾمٌٞمؾ

 يمثرت يمٚمم صمؿش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع» رواي٦م وذمش سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م

 .-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل قمٜمد أقمٔمؿ أضمره٤م يم٤من يمٚمم اجلمقم٦م،

 هذه قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلرص يمؾ طمريّملم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يم٤من ًمذًمؽ 
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ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمقاضم٥م ًمٞم٘مقُمقا : أوًٓ  اجلمقم٦م،  يمم[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿ ُمْم٧م، وحم٤مضة أو درس ذم ذًمؽ ذطمٜم٤م : أي[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 وُييون ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمًٚمػ، ُمـ ومحرص٤مً  اعم٤ًمضمد، ذم اعمّمٚملم ُمع َصٚم قا 

 ،ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ أبدًا: صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م شم٘م٤مم ٓ ذًمؽ سمٕمد صمؿ اعم٤ًمضمد، ذم اًمّمالة

 ذم ط اًمٜمٌل ومٛمًجد واطمدة، ومريْم٦م مج٤مقم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اجلمقم٦م، هذه ًمألُم٦م ؾمـ اًمذي

 دظمٚمٝم٤م اًمتل اًمٌالد ُمـ همػمه٤م ذم أو سمٚمده ذم يم٤مٟم٧م اًمتل إظمرى اعم٤ًمضمد يم٤ًمئر زُمٜمف،

 .اجلمقم٦م وطمدة قمغم ُي٤مومٔمقن اعمًٚمٛمقن يم٤من اإلؾمالم،

 صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف اًمذي احلدي٨م: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ 

 آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 َيَدقمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ طمٓم٤ًٌم، ومٞمحٓمٌقا  رضم٤مًٓ  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمّمكم رضمالً 

 أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقَتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مطمرق اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة

 قمغم يدل احلدي٨م ومٝمذاش اًمٕمِم٤مء صالة أي ًمِمٝمده٤م، طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن

ًم٦م؟ هذه أظمذٟم٤م أجـ ُمـ إومم، اجلمقم٦م إٓ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف َٓ ف ُمـ اًمدِّ  مَهِّ

 مج٤مقم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق وإٓ اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمٞمقت سمحرق اًمًالم قمٚمٞمف

 ومٙم٤من سمٞمقَتؿ، ذم اعمتخٚمٗملم ٕوئلؽ واوٌح  قمذرٌ  ذًمؽ ذم ًمٙم٤من وُمنموقم٦م، صم٤مٟمٞم٦م

 سمف َهؿّ  ُم٤م اًمرؾمقل ومٕمؾ ًمق أو َهؿَّ  ًمق: ي٘مقًمقا  وأن أنٗمًٝمؿ، قمـ يٕمتذروا أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ

 أو اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ُمع ُٟمَّمكمِّ  ٟمحـ اهلل، رؾمقل ي٤م: ًم٘م٤مًمقا  سم٤مًمٜم٤مر، ذم سمٞمقَتؿ حتريؼ ُمـ

 ؿمخّمٞم٤مً  وأن٤م واعم٤ًمضمد، اًمٌالد سم٤مظمتالف هذا خيتٚمػ اًمرىمؿ، يمؿ أدري ُم٤م أو اًمث٤مًمث٦م

ة، ُمـ أيمثر ؿم٤مهدت دُمِمؼ ذم  أذان -أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد- اًمٙمٌػم اعمًجد وذم َُمرَّ

ن، اعمٖمرب روا اًمٕمٍم، صالة يّمٚمقن اعمًجد ذم مج٤مقم٦م وهٜم٤مك ُي١َمذَّ  مج٤مقم٦م يمم شَمَّمقَّ

 شمٙمرار همػم اًمٙمٌػم، اعمًجد هذه ُم٤ًموئ ُمـ أن قمٚممً  إومم، اجلمقم٦م سمٕمد ُمـ ُأىمٞمٛم٧م

 وزارة ذم هب٤م ُُمْٕمؽَمف مج٤مقم٤مت وأرسمٕم٦م حم٤مري٥م أرسمع ومٝمٜم٤مك اًمٓم٤مرئ٦م، اجلمقم٦م هذه

 اًمِم٤مومٕمل، يٛمٞمٜم٤مً  اًمقؾمط، ذم احلٜمٗمل اإلُم٤مم هق هذا إُم٤مُُمف، حمراب وًمٙمؾ سمؾ إوىم٤مف،

 مم٤م أؿمد يمراهٞمتف سمؾ ُمنموقم٤ًم، ًمٞمس ؿمؽ سمال هذا هٙمذا،.. اح٤مًمٙمل صمؿ احلٜمٌكم، ي٤ًمراً 

ٌَؾ ُمـ رؾمٛمٞم٤مً  ومٞمٝم٤م ُمٕمؽمف أئٛم٦م ٕهن٤م ومٞمف: ٟمتحدث ٟمحـ
 .اًمدوًم٦م ىمِ
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 ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم وضم٤مء اًم٘مرآن، ذم ضم٤مء اًمذي اإلؾمالم أُم٤م 

ن اعمٖمرب أذان.. آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ُمثٚم٧م يمم اًمٓم٤مرئ٦م اجلمقم٤مت هبذه يٕمؽمف ٓ  وهٜم٤مك ُي١َمذَّ

 سمؾ مج٤مقم٤مت، أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م وم٠منَْٙمر اًمٓم٤مرئ٦م، اجلمقم٦م هذه اًمٕمٍم، صالة شمّمكم مج٤مقم٦م

 اًمِمٕم٥م أُمقال وشُمٍمف رؾمٛمٞم٤ًم، هب٤م ُمٕمؽمف إومم اجلمقم٦م سمٕمد مج٤مقم٤مت صمالث

 ؿمؽ سمال هذا إومم، اجلمقم٦م سمٕمد وهل اعمنموقم٦م، همػم اجلمقم٤مت هذه إلىم٤مُم٦م اعمًٚمؿ

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٘مقًمف اًم٘مرآن أُم٤م اًمًٜم٦م، وخي٤مًمػ اًم٘مرآن، خي٤مًمػ  ُِم

يملِمَ  ـَ ﴿[ 41:اًمروم]﴾ اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  ًَمَدهْيِؿْ  سمَِم  طِمْزٍب  يُمؾ   ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ

 .[40:اًمروم]﴾ وَمِرطُمقنَ 

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ﴿ يملِمَ  ُِم ـَ ﴿[ 41:اًمروم]﴾ اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  ٓ[ 40:اًمروم]﴾ ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ

يـ، ُمـ اًمّمالة أن ؿمؽ ق اًمدِّ ق هق اًمّمالة هذه ذم وم٤مًمَتَٗمر   قمغم أدل وٓ اًمديـ، ذم شَمَٗمر 

 ٟم٤مس.. ضمٚمقس وهٜم٤مك إول اإلُم٤مم وَمٞمَُّمكم اًمّمالة شم٘م٤مم ٟمِم٤مهد يمٜم٤م أنٜم٤م ُمـ: ذًمؽ

 ُأىمٞمٛم٧م وم٢مذا سم٢مُم٤مُمٝمؿ، ُيَّمّٚمقا  أن يريدون ٕهنؿ ح٤مذا؟ يّمٚمقن، ي٘مقُمقن ٓ ضمٚمقس

 أن يريدون ح٤مذا؟ ضمٚمقس، آظمرون ٟم٤مس هٜم٤مك اًمث٤مين، ًمإلُم٤مم اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمٚمجمقم٦م اًمّمالة

 .هٙمذا.. واًمراسمع اًمث٤مًم٨م إُم٤مُمٝمؿ، ُمع يّمٚمقا 

 .اًمدوًم٦م ذم رؾمٛمٞم٤مً  سمف ُمٕمؽمف اًمتٗمرق هذا اًمتٗمرق؟ هذا ُمـ َأؿَمدّ  شمٗمرق وم٠مي   

ة زم وىمع وًم٘مد   اًمّمالة ُأىمٞمٛم٧م ىمد: اعمًجد ذم وهق اعمتٕمّم٦ٌم ٕطمد ىمٚم٧م أن َُمرَّ

 .ًمٜم٤م شَمُ٘مؿ مل.. ًمٜم٤م شم٘مؿ مل اًمّمالة هذه: ىم٤مل ًمٜمّمكم، ومٝمّٞم٤م

 هذه ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م، ُأىمٞمٛم٧م ُأىمٞمٛم٧م اًمتل واًمّمالة طمٜمٗمل -ُمثالً – ُمذهٌف هق: يٕمٜمل 

 ُمع- ًمٙمـ اًمٕمّمٌٞم٦م، اّوٛمحٚم٧م وم٘مد اًمزُم٤من هذا ذم أُم٤م ىمرون، ُمٜمذ شم٘مع يم٤مٟم٧م أُمقر

ق اإلؾمالم، خت٤مًمػ ٕهن٤م اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ُمـ شَمْْمَٛمِحؾ مل -أىمقل إؾمػ  وشُمَٗمرِّ

 .اًمث٤مين أو إول اإلُم٤مم ُمع يّمكم ي٤ٌمزم ٓ ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد ٕن وإٟمم اًمديـ،

 مم٤م ومٝمل رؾمٛمٞم٦م، همػم يم٤مٟم٧م وًمق اعم٤ًمضمد، ذم اجلمقم٦م شمٙمرار: اًمٙمالم ظمالص٦م 

ق إومم، اجلمقم٦م شمٗمرق  ذم شمقؾمع إمم سمح٤مضم٦م وًمًتؿ قمٜمف، ُمٜمٝمل   اإلؾمالم ذم واًمَتَٗمر 



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٞم٦ميمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟم
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ريمؿ وًمٙمٜمل اًم٘مْمٞم٦م، هذه  يمت٤مسمف ذم ىم٤مهل٤م -اهلل رمحف- اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم سمٙمٚمٛم٦م ُأَذيمِّ

 َصّٚمقا  َصغمَّ  ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ وإذا: ىم٤مل اعمٕمروفش إم»

 وَأن٤َّم: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ اًمًٚمػ، أهؾ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف: ىم٤مل ًمِـَؿ؟ ومرادى،

 وَمَّمّٚمقا  اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد

: مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة جُيَّٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد وُمرادى،  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وَأن٤َّم: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ُمرشملم، ُمًجد ذم جُيَّٛمٕمقا  أن يمرهقا 

 ُيَّمكّم  ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ.. ومرادى ومّمٚمقا  اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى ُمرة جُيَٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: -اهلل رمحف- اإلُم٤مم ىم٤مل ًمٜمٗمًف

: مل  .صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م يّمٚمقا  يٕمٜمل ُمرشملم، ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

ق واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ٕن ضمدًا: فم٤مهرة هذا ذم واحِلْٙمَٛم٦م   إومم، اجلمقم٦م شُمَٗمرِّ

 ُمـ اجلٛمٕم٦م، يقم سم٤معمّمٚملم يٖمّص  اعمًجد اجلٛمٕم٦م، يقم ظم٤مص٦مً  ُُمَِم٤مهد أُمر وهذا

 اعمًجد ذم يّمٚمقن ومٝمؿ وًمذًمؽ صم٤مٍن، إُم٤مم هٜم٤مك ُم٤م أنف يٕمٚمٛمقن أهنؿ: ذًمؽ أؾم٤ٌمب

 أن ومٚمق اًمزطم٤مم، ًمِمدة اعمًجد، ظم٤مرج ًمٚمّمالة يْمٓمرون وىمد يمٚمٝمؿ، اجلٛمٕم٦م يقم

– إومم اجلمقم٦م ُمع أدائٝم٤م قمغم ُيرصقن اجلمقم٦م ذم اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔملم اعمّمٚملم

 اجلمقم٦م أن أنٗمًٝمؿ ذم اؾمت٘مرّ  طمٞمٜمم وًمٙمـ اعمّمٚملم، هب١مٓء اعمًجد ًمَٖمّص  -أجْم٤مً 

 إذا سم٠مس ٓ طمتًم، ذقمٞم٦م همػم وهل سمِِٕمّٚم٦م، يتٕمٚمؾ واطمد ومٙمؾ واًمث٤مًمث٦م، ضم٤مئزة اًمث٤مٟمٞم٦م

 .وأظمرى وصم٤مًمث٦م صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ٟمّمٚمٞمٝم٤م إومم اجلمقم٦م وم٤مشمتٜم٤م

 ُمٝمٜم٦م، وص٤مطم٥م قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م يمٜم٧م أن٤م: أن٤م سمِمخيص ُمثالً  ًمٙمؿ أضب: وظمت٤مُم٤مً  

 ؾم٤مقم٦م يدي وذم إذان ؾمٛمٕم٧م إذا يمٜم٧م ضم٤مري، واعمًجد اًم٤ًمقم٤مت شمّمٚمٞمح وهق

 ومٞمّمػم وىمت٤ًم، اًمٕمٛمؾ ي٠مظمذ صمؿ أنتٝمل، وىمري٤ٌمً  ُمٜمٝم٤م، أنتٝمل طمتك ه٤مه أىمقل ُأْصٚمُِحٝم٤م

 وم٤مشمتٜمل إذا قمٚمٞمش، ُم٤م ىمؿ سمٕمديـ اًمّمالة، شمٗمقشمؽ راح.. ٟمٗمز وسملم قم٘مكم سملم ُمٜم٤مىمِم٦م

 اًمٕم٘مؾ سملم اعمٜم٤مىمِم٦م شمتؿ صمؿ.. ظمٚمٗمف وٟمّمكم سمٜم٤م يّمكم آظمر إُم٤مُم٤مً  أضمد أن سمد ومال اًمّمالة

 شمٕمج٥م أخ٧ًم أن٧م يٕمٜمل قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م أن٧م دمد مل وإن إُم٤مم، دمد ُم٤م رسمم واًمٜمٗمس،

 ،..اًمٜم٤مس شم١مم أن٧م إُم٤مًُم٤م وضمدت ُم٤م إن ضمٞمدًا، اًم٘مرآن وشم٘مرأ  اًمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥م سمح٤مًمؽ؟



   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .اًمَتَٕمٚم الت هذه سمٛمثؾ إومم، اجلمقم٦م صالة أوٞمع يمٜم٧م هٙمذا

ومٜمل -وضمؾ قمز- اهلل هداين ح٤م صمؿ   سمخ٤مص٦م، اًمًٜم٦م وهذه سمٕم٤مُّم٦م، ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م وقَمرَّ

ذان أؾمٛمع ُم٤م أول يمٜم٧م  قمغم أُم٤مُمل اًم٤ًمقم٦م أدع ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو قم٘مرب أَُريم٥ِّم سمِّدي وًمق ٕا

 .اًمّمالة سمٕمد اًمِمٖمؾ وأتؿ هل، يمم اًم٤ًمقم٦م وأضمد وُأَصكّم، وأىمقم اًمٓم٤موًم٦م،

ٚمٚمٝمؿ ذم مت٤مُم٤مً  ُِمْثكم اًمٜم٤مس ويمؾ ؿمخيص، ذم ُمث٤مل هذا   وقمدم إقمراوٝمؿ ذم شَمٕم 

ر ًمذًمؽ إومم، اجلمقم٦م قمغم طمرصٝمؿ  سميورة -اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى- ُأَذيمِّ

 صالشمؽ ٕن صم٤مٟمٞم٦م: مج٤مقم٦م شم٘مٞمٛمقا  وٓ إومم، اجلمقم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلرص

 .صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م صالشمؽ ُمـ أومْمؾ هذه واحل٤مًم٦م وطمدك

ر صمؿ  اجلمقم٦م ُمع اعمًجد ذم يّمكم أن سم٤مًمف ذم دائمً  اعمًٚمؿ يم٤من إذا.. ه٤مم سمٌمء ُأَذيمِّ

 اهلل ئمٚمٝمؿ ؾمٌٕم٦م» أّوًمف اًمذي احلدي٨م ذم ط اًمرؾمقل إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وهذا إومم،

 ىمٚمٌف ورضمؾ اهلل، ـم٤مقم٦م ذم ٟمِم٠م وؿم٤مب قم٤مدل، إُم٤مم: فمٚمف إٓ فمؾ ٓ يقم فمٚمف حت٧م

 ذم وًمٌف قم٘مٚمف: يٕمٜمل ؟شسم٤معم٤ًمضمد ُمٕمٚمؼ ىمٚمٌف رضمؾ: »ُمٕمٜمك ُم٤مش سم٤معم٤ًمضمد ُُمَٕمّٚمؼ

 إمم ويٜمٓمٚمؼ قمٛمؾ ُمـ رء يمؾَّ  َيَدع أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل يًٛمع ُم٤م ُمرد: أي اعمًجد،

ر صمؿ اجلمقم٦م، صالة قمغم طمريّم٤مً  -هٙمذا– اعمًٚمؿ يم٤من إذا اعمًجد،  َتٞم١مه سمف شم٠مظمَّ

 ووقءه ضَمّدد وسمٞمٜمم اٟمتٝمك، ومٌٞمٜمم احل٤مضم٦م، ًم٘مْم٤مء -ُمثالً – ذه٥م.. اجلمقم٦م ًمّمالة

: ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن اجلمقم٦م: صالة ًمف شُمٙمت٥م ومٝمذا ؾَمٚمَّؿ، اإلُم٤مم وإذا اعمًجد، ودظمؾ

 َصّٚمقا، ىمد ومقضمدهؿ اجلمقم٦م ُمًجد أتك صمؿ ووقءه، وأطمًـ سمٞمتف ذم شمقو٠م ُمـ»

 سم٤مرك- اعمٝمؿ: إذاً  ،شؿمٞمًئ٤م أضمقرهؿ ُمـ ُيٜمِْ٘مص أن دون صالَتؿ، أضمر ُمثؾ ًمف اهلل يمت٥م

 ُمٜمٙمؿ اهلل قمٚمؿ ومٛمتك إومم، اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة أداء قمغم حترصقا  أن -ومٞمٙمؿ اهلل

 إؿمخ٤مص أُم٤م اجلمقم٦م، أضمر ًمف يُمت٥م ُمرات أو ُمرة اجلمقم٦م وم٤مشمتف ًمق هذا طمرًص٤م،

 ٓ ه١مٓء.. مج٤مقم٦م صٚمقه٤م ُم٤م أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم ُمع مج٤مقم٦م َصّٚمقه٤م ي٤ٌمًمقن ٓ اًمذيـ

 ..إومم اجلمقم٦م ُمع ومٕمالً  أّدوه٤م إذا إٓ اجلمقم٦م، هلؿ شُمٙمت٥م

ٜمقا : إذاً  ًِّ ي٤ميمؿ، طَم  ُأضِمْرشمؿ وم٤مشمتٙمؿ وم٢مذا رسمٙمؿ، أُمريمؿ يمم اًمٕم٤ٌمدة شم١مدوا طمتك ٟمقا



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
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 .ٟمٕمؿ ٟمقاي٤ميمؿ، طمًـ قمغم

 (22: 22: 34/ 716/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة إقامة حؽؿ

 .مج٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة وطمدصم٧م اًمّمالة، اٟمتٝم٧م وىمد اعمًجد دظمؾ أطمدٌ  إذا :ادلقي

 .إومم اجلمقم٦م هل اعمنموقم٦م اًمّمالة ٕن وطمدك: شمّمكم اًمِمٞمخ:

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ ذم ضم٤مء وم٘مد ،ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م هٙمذا: أوًٓ 

 ط اًمٜمٌل ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا  ط اًمٜمٌل أصح٤مب أن: »اًمٌٍمي احلًـ قمـ

 ش.ومرادى صٚمقا  اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة: ىم٤مل أو

 شمٗم٘مٝم٤مً  وأتٌٕمف إم، يمت٤مسمف ذم إثر هذا اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وقَمٚمَّؼ اًمّمح٤مسم٦م، قمـ هذا 

: مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرةً  مج٤مقم٦مً  يّمٚمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: »سم٘مقًمف ُمٜمف  يٗمٕمٚمقا

 ش.ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ

ؾ قمٜمف اهلل ريض وم٘مٝمف ُمـ هق ًمٙمـ  ًمف ُمًجد ذم ظم٤مص٤مً  احلٙمؿ هذا ومٞمجٕمؾ ُيَٗمّمِّ

 .طمقًمف اًمٜم٤مس جيٛمع واإلُم٤مم يٕمٚمـ، اعم١مذن راشم٥م، وإُم٤مم راشم٥م، ُم١مذن

 مج٤مقم٦م دظمٚم٧م ومٙمٚمم راشم٥م، إُم٤مم وٓ ُم١مذن ًمف ًمٞمس ـمريؼ، ىم٤مرقم٦م ذم ُمًجد وأُم٤م

ق ًمٞمف ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ٓ مج٤مقم٦م صٚمقا   اًمتٗمريؼ؟ هذا اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم سمٞمٗمرِّ

 اعمًٚمٛملم، جلمقم٦م شمٗمريؼ وذم ًمٚمًٚمػ، خم٤مًمٗم٦م ذم إومم، احل٤مًم٦م ذم ٕنف: سمٞم٘مقل

 مج٤مقم٦م جيقز إٟمف اجلمقم٦م هلذه ىمٞمؾ وم٢مذا مج٤مقمتف، ًمف إُم٤مم وًمف ُم١مذن، ًمف ُمًجد: يٕمٜمل

ىم٧م وصم٤مًمث٦م صم٤مٟمٞم٦م  .اجلمقم٦م شمٗمرَّ

 صػ، ٟمص أو صػ سمتالىمل ٟمّمٗمف أو ضُمّٚمف أو يمٚمف ممتٚمئ اعمًجد يٙمقن ُم٤م ومٌدل

 ح٤مذا؟ أيمثر، أو أىمؾ أو

ىمقن يت٠مظمرون ٕهنؿ  .ُمتٕمددة مج٤مقم٤مت إمم إومم اجلمقم٦م وُيٗمرِّ



   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 جيقز: اجلمقم٦م هلذه ىمٞمؾ إذا راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ومٝمذا

 .اجلمقم٦م شمٗمرىم٧م اجلمقم٦م شمٕمداد ًمٙمؿ

 يٗمٝمٛمقا  أن ظمِمٞم٧م ًمٙمـ دُمِمؼ، أبٜم٤مء ُمـ: أىمقل أن يمدت -شمٕمٚمٛمقن يمم- أن٤م]

ًمٞمد ُمـ أنٜمل  ؾمٙم٤من ُمـ أن٤م: ىمقزم إمم اًم٘مقل هذا ُمـ قمدًم٧م وًمذًمؽ دُمِمؼ، ُمقا

 اهلل، رمحف واًمدي ُمع سمٚمدي ُمـ ه٤مضمرت ٕنٜمل» ـمقيٚم٦م: ؾمٜملم هٜم٤مك وقمِم٧م دُمِمؼ،

 ذم شمًتٛمر اًمٕمٍم، صالة مج٤مقم٤مت أرى يمٜم٧م[ أنٜمل أبداً  أنًك ومال ،شاًمت٤مؾمٕم٦م ذم وؾمٜمل

 ،-ُمٜمٙمؿ يمٌػم ىمًؿ يٛمٙمـ- وسمتٕمرومقا  اعمٖمرب، أذان إمم أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ُمًجد، أيمؼم

 واعمًٙمٞم٦م، واًمقزوري٦م، احلٛمدي٦م، ؾمقق: إؾمقاق وطمقًمف يمٌػم، أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ُمثؾ

 .أظمره إمم... وو

 قمغم  طمل اًمّمالة قمغم طمل: اعمٜم٤مدي ُمع يتج٤موسمقن يم٤مٟمقا  ًمق هذول ومتّمقروا

  اعمًجد؟ ذاك ذم اجلمقم٦م شمٙمقن يمؿ اًمٗمالح،

 سمٕمض اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م هلذه ويًتدل صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ذم: أذه٤مهنؿ ذم اؾمت٘مر ًمٙمـ

 صالة: »ط ىمقًمف سمٛمثؾ -قمٚمٛمٝمؿ ٟمحؽمم ُمـ ومٞمٝمؿ يٙمقن أن وي١مؾمٗمٜمل- اًمٜم٤مس

 ش.درضم٦م وقمنميـ سمًٌع: »رواي٦م وذم ،شسمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م

 ...إذاً  مج٤مقم٦م وهذه مج٤مقم٦م، هذه اجلمقم٦م، صالة: إذاً 

 اعمًتدل اؾمتدل ،-ضمداً  ضمداً  ُمٝمٛم٦م ٕهن٤م هل٤م شمٜمتٌٝمقا  أن أرضمقا -: قمٚمٛمٞم٦م وم٤مئدة هٜم٤م

 إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار ذقمٞم٦م قمغم ،شاجلمقم٦م صالة: »طمدي٨م ذم

 ذم اًمتٕمريػش أل» أن اًمٚمٖمقي سم٤مًمتٕمٌػم احلدي٨م ومٝمؿ ومٝمق راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م

 صالة: سمٛمٕمٜمك ومنه٤مش اجلمقم٦م صالة» واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق هق أو هلش اجلمقم٦م»

 .مج٤مقم٦م يمؾ

 ًمٚمٕمٛمقم إُم٤م: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ واًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من اًمٚمٖم٦م قمٚممء قمٜمد اًمتٕمريػش أل» ٕنف

 إذا ضمداً  واؾمع هذهش أل» وش أل» سملم وم٤مًمٗمرق اًمذهـ، ذم ه٤مًّمكم ًمٚمٕمٝمد، وإُم٤م واًمِمٛمقل،
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ؾمتدٓل صح واًمِمٛمقل، ًمٚمٕمٛمقم اجلمقم٦م ذم ال أن ومٝمٛم٧م  مج٤مقم٦م يمؾ:أنف قمغم سم٤محلدي٨م ٓا

 .درضم٦م وقمنمون ؾمٌع وصمقاهب٤م ُمنموقم٦م، مج٤مقم٦م ومٝمل ُمًجد أي ذم شُم٘م٤مم

 .ُُمٕمٞمٜم٦م سمجمقم٦م وخيتص اًمتٕمٛمٞمؿ هذا ومٞمٌٓمؾ اًمٕمٝمد، قمغم وُمٝمٛم٧م إذا أُم٤م

 هذا؟ ُمـ هذا متٞمٞمز ُيٛمٙمـ ويمٞمػ اًمّمحٞمح؟ هق ومم

 قمغم آؾمتدٓل صح واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراقش أل: »ىمٚمٜم٤م إذا ،شاجلمقم٦م صالة»

 .إومم اجلمقم٦م ُمع ُصّٚمٞم٧م اًمتل اًمٗمريْم٦م سمٕمد مج٤مقم٦م يمؾ ذقمٞم٦م

 سمجمقم٦م شمٜمحٍم واًمِمٛمقل ًمالؾمتٖمراق وًمٞم٧ًم ًمٚمٕمٝمد، سم٠مهن٤مش أل» وُمنت إذا أُم٤م

 .واطمدة

 يمٚمٙمؿ اًمذهـ، ذم واعمًت٘مرة ذقم٤ًم، اعمٕمرووم٦م هل اًمقاطمدة؟ اجلمقم٦م هل ُم٤م

 هبذا أصح٤مسمف ظم٤مـم٥م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن وهق أن ؾم٠مذيمره ُم٤م ُمٕمل يتّمقر

 ومحٞمٜمم واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ ُمًجده ذم ُمٜمف يٕمٝمدون ٓ أصح٤مسمف يم٤من وم٢مذا احلدي٨م،

 اعم٘مّمقدة اًمذهـ ذم سمٞمًت٘مر مج٤مقم٦م أّي  ،شاجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يًٛمٕمقن

 ذم خيٓمر ُم٤م اًم٤ٌمل، ذم خيٓمر ُم٤م هذا ٓ سمٕمد؟ خُتٚمؼ مل اًمتل اجلمقم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م؟ هبذه

 ًمٞم٧ًم و ًمٚمٕمٝمد، هلش أل» هذه: ي٘م٤مل وًمذًمؽ اعمٕمٝمقدة، اجلمقم٦م وإٟمم إـمالىم٤ًم، اًم٤ٌمل

 مج٤مقم٤مت شم٘م٤مم يم٤مٟم٧م أنف اومؽموٜم٤م إذا: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق

 صالة ٟمٗمس ذم سمٙمر، أبق ي١مُمٝمؿ شم٤مرة َي١ُمُمٝمؿ، هق شم٤مرة اًمًالم، قمٚمٞمف ُمًجده ذم قمديدة

: ىم٤مل طمٞمٜمم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل آظمره، إمم..اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب، اًمٕمٍم، اًمٔمٝمر، واطمدة،

 !اعمتٕمددة؟ اجلمقم٤مت هلذه ومٝمٛمٝمؿ؟ سمػموح ويـ إمم ،شاجلمقم٦م صالة»

ش أل» اٟمحٍمت: إذاً  واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف قمٚمٛمتؿ وم٢مذا

 .وًمٚمِمٛمقل ًمالؾمتٖمراق وًمٞم٧ًم ًمٚمٕمٝمد أهن٤م هٜم٤م

 أطم٤مدي٨م شمٗمًػم جي٥م أنف: وهل اهل٤مُم٦م، اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة إمم ٟم٠ميت ٟمحـ هٜم٤م ُمـ

 .اًمٕمٛمكم سم٤محلدي٨م ُيَٗمّن  اًم٘مقزم واحلدي٨م سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

: » اهل٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٚمخٞمص إمم ٟمٜمتٝمل ذًمؽ وسمٕمد طم٤ًمؾم٤ًم، ُمثالً  ًمٙمؿ أضب
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 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وي٘مقل ،ش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة

 ويمؾ ،-ُمثالً – اًمٔمٝمر صالة وىم٧م ذم اعمًجد دظمٚمٜم٤م  ،شاجلمقم٦م قمغم اهلل يد: »اًمًالم

 ٕطمدهؿ ومٌدا اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م إًمٞمٝم٤م يّمكم سمًؽمة ويتًؽم ٟم٤مطمٞم٦م، يٜمتحل ُمٜم٤م واطمد

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل مج٤مقم٦م، ًمتّمٚمقا  شمٕم٤مًمقا ! وطمديمؿ؟ سمتّمٚمقا  قمؿ ًمٞمف مج٤مقم٦م ي٤م: وص٤مح

 قمٚمٞمف ىم٤مل ،شدرضم٦م وقمنميـ سمًٌع اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »واًمًالم

 ًمٙمـ خمٓمئ، ًمف ؾم٠مىمقل أن٤م خمٓمئ؟ أم ُمّمٞم٥م هذا هؾ ،شاجلمقم٦م قمغم اهلل يد: »اًمًالم

 اًمٕم٤مدة ضمرت ًمق أُم٤م ،-اًمٕم٤مدة ضمرت ُم٤م ٕنف ُم١ماظمذة وٓ- خمٓمئ؟ شم٘مقًمقن ح٤مذا

 .إخ قمٜمٝم٤م سمٞم٠ًمل قمؿ اًمكّم  اجلمقم٦م ُمثؾ ه٤مجلمقم٦م ومحٙمؿ

 هذه أُم٤م هل٤م، ٟمٙمػم ومال ومٞمٝم٤م، اًمٕم٤مدة ضمرت هذه وصم٤مًمث٦م، صم٤مٟمٞم٦م ُمرة اًمٗمريْم٦م إقم٤مدة

 .ُمٜمٙمر هذا أن إمم وإومٝم٤مم إذه٤من شمت٤ٌمدر رأؾم٤مً  آٟمٗم٤ًم، ًمٙمؿ صقرَت٤م أن٤م اًمتل اًمّمقرة

 و ،شاجلمقم٦م صالة: »اًمٕم٤مُم٦م اًمدًٓم٦م ذم داظمؾ اعمٜمٙمر هذا أن: ُمٕمل ٓطمٔمقا  ًمٙمـ

 ًمالؾمتٖمراق ًمٞم٧ًم اجلمقم٦م اًم٤ًمسمؼ، اًمٗمٝمؿ إمم رضمٕمٜم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م ،شاجلمقم٦م قمغم اهلل يد»

 اًمًٜم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م مج٤مقم٦م اجلمقم٦م هذه: ًمٜم٘مقل أن ٟمرضمع ًمٚمٕمٝمد هل وإٟمم واًمِمٛمقل،

شم٦ٌم،  قمغم اهلل ويد اجلمقم٦م، صالة: ىم٤مل ُمـ قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م- ُمٕمٝمقدة هل هؾ اًمرا

 . ٓ: اجلقاب ؟-اجلمقم٦م

 .اًمٕمٛمقم هبذا اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٕمٛمؾ جَيْرِ  مل طمدي٨م سمٕمٛمقم ٟمًتدل أن جيقز ُم٤م: إذاً 

 ( 22: 07: 42/   744/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 سم٤مح٠مُمقم؟ آىمتداء جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 قمٝمد أي ذم وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ي٘مع مل ٕنف جيقز: ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ط اًمٜمٌل ظمروج ىمّم٦م ذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٝمقد ُمـ
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 اًمقوقء وىم٧م ضم٤مء ومٚمم ؿمٕم٦ٌم، سمـ اعمٖمػمة ُمٕمف ويم٤من احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء يقم ص٤ٌمح ذات

 يمم إُم٤مًُم٤م هبؿ ًمٞمّمكم اًمًالم قمٚمٞمف يٜمتٔمروٟمف اًمٜم٤مس ويم٤من ط اًمٜمٌل قمغم اعمٖمػمة ص٥م

 اعمٖمػمة ومج٤مء إُم٤مًُم٤م، هبؿ ومّمغم قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ىمدُمقا  اؾمت٠مظمروه ومٚمم قم٤مدشمف هل

 أن إًمٞمف وم٠مؿم٤مر ًمٞمت٠مظمر ط اًمرؾمقل سمٛمجلء اإلُم٤مم يٜمٌئ أن اعمٖمػمة ومٝمؿ ط اًمٜمٌل ُمع

 قمٌد ؾمٚمؿ صمؿ قمقف، سمـ اًمرمحـ سمٕمٌد واعمٖمػم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٤مىمتدى دقمف،

 قمٚمٞمف سم٤مًمرؾمقل اعمٖمػمة ي٘متدي ومٚمؿ وم٤مشمتٝمم، يم٤مٟم٧م اًمتل اًمريمٕم٦م وىمْمٞم٤م وىم٤مم اًمرمحـ

 أن٧م اًمتل اًمّمقرة ويمذًمؽ اًمٞمقم، اًمٌٕمض يٗمٕمؾ يمم اًمّمالة هذه مت٤مم ذم اًمًالم

 ومٚمؿ سمف، ومٞم٘متدي اعمًٌقىملم، سمٕمض ومٞمجد اإلُم٤مم ؾمٚمؿ وىمد رضمؾ ي٠ميت أن آٟمًٗم٤م ذيمرَت٤م

 .أبًدا اًمّمقرة هذه شم٘مع

 يمٚمٝمؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٕن شمنمع: ٓ اعمًجد ذم طم٤مل يمؾ قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م واجلمقم٦م

 اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل وىمد ومرادى، صٚمقا  اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا 

 ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م: إم يمت٤مسمف ذم

 مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد ومرادى ومّمٚمقا  اجلمقم٦م

:  .ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 (22:46:46( /6) راسمغ ومت٤موى) 

 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 وإذا اعمًجد؟ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م طمٙمؿ ُم٤م اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة وأصكم سمٞمتل إمم أقمقد ومٝمؾ إومم اجلمقم٦م اٟمتٝم٤مء سمٕمد وأتٞم٧م ُمٙمروه٦م يم٤مٟم٧م

 . اهلل أث٤مسمٙمؿ اًمتقوٞمح أرضمق اًمٌٞم٧م؟ ذم

 شم٤مسمٕمٝمؿ، ُمـ صمؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه اًمِمٞمخ:

 راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار سمٙمراه٦م اًم٘مقل قمغم وم٠ميمثرهؿ

 أُم٤م هبؿ، ويّمكم ي١مُمٝمؿ واإلُم٤مم اعمًجد، هذا ذم ًمٚمّمالة اًمٜم٤مس جيٛمع ي١مذن اعم١مذن

 اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ومتجقز راشم٥م ُم١مذن وٓ راشم٥م إُم٤مم ًمف ًمٞمس اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم ُمًجد

 اًمنمط هبذا ذًمؽ ذم طمرج ٓ مج٤مقم٦م اًمّمالة أىم٤مُم٧م مج٤مقم٦م دظمٚم٧م يمٚمم ومٞمف، سمٕمده٤م وُم٤م
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 ُمـ يم٤من إذا ُم٤م سمخالف راشم٥م ُم١مذن وٓ راشم٥م إُم٤مم ًمف يٙمقن ٓ أن: وهق اعمذيمقر

 أيب اإلُم٤مم ُمذه٥م هذا صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م قم٘مد شمٙمره ومحٞمٜمئذ اًمنمط هذا ُمثؾ ًمٚمٛمًجد

 .اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واإلُم٤مم طمٜمٞمٗم٦م

 اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار سمجقاز ي٘مقل أنف قمٜمف اعمِمٝمقرة وم٤مًمرواي٦م أمحد إُم٤مم أُم٤م

 داود أيب رواي٦م أمحد اإلُم٤مم سمٛم٤ًمئؾ اعمٕمروف يمت٤مسمف ذم وضمدت ًمٙمٜمل اًمقاطمد،

 أمحد اإلُم٤مم قمـ يروي وضمدشمف داود أيب سمًٜمـ اعمٕمروف اًمًٜمـ ص٤مطم٥م اًمًجًت٤مين

 ذم ومرأج٧م همػممه٤م، ُمـ أيمثر اًمنميٗملم احلرُملم ذم اجلمقم٦م صالة إقم٤مدة شمٙمره: ىم٤مل أنف

 يقاومؼ ُم٤م اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف ذم داود أبق ٟم٘مٚمف اًمذي اًمّمحٞمح اًمٜم٘مؾ هذا

 اعمِمٝمقر يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ويمالم آٟمٗم٤م، ذيمرَتؿ اًمذيـ اًمثالصم٦م إئٛم٦م أىمقال

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ضمًدا سيح سم٤مٕم: واعمًٛمك

 دظمؾ وإذا: اًم٘مرر اًمٕمريب سمٚم٤ًمٟمف ىم٤مل طمٞم٨م يمت٤مسمف همػم ُمـ شمٚمت٘مط ىمٚمم وم٤مئدة وومٞمف

 ضم٤مزت مج٤مقم٦م صٚمقا  وإن ومرادى، صٚمقا  صغم ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦م

 ُمًجد وأُم٤م: ىم٤مل صمؿ اًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ُمٜمٝمؿ: ذًمؽ أيمره وإٟمم صالَتؿ،

 .ومٞمف اجلمقم٦م شمٙمرار ومٞمجقز راشم٥م ُم١مذن وٓ راشم٥م إُم٤مم ًمف ًمٞمس ـمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم

 أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م: آٟمًٗم٤م إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمٕمزيزة اًمٗم٤مئدة هل وهذه ىم٤مل صمؿ

 ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد دظمٚمقا  اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 أظمرى ُمرة ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: ىم٤مل ومرادى صٚمقا  صغم

: مل وًمٙمٜمٝمؿ  احلٙمؿ هذا ذم واحلٙمٛم٦م ُمرشملم، ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 أن قمٜمف اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م شمٚمؽ ذم أمحد اإلُم٤مم وشمٌٕمٝمؿ اًمثالصم٦م إئٛم٦م شمٌٜم٤مه اًمذي

 وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم سمٕمده٤م وُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م إىم٤مُم٦م أن أو اًم٘مقل

 هل وم٢مهن٤م إومم، اجلمقم٦م شم٘مٚمٞمؾ إىمؾ وقمغم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م شمٗمريؼ إمم ي١مدي راشم٥م

 وذم - سمخٛمس اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »ط اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل

 إومم اجلمقم٦م هب٤م ختتص إٟمم اًمٗمْمٞمٚم٦م ومٝمذهش درضم٦م وقمنميـ - سمًٌع إظمرى اًمرواي٦م
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: أي اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا  ط اًمٜمٌل أصح٤مب أن اًمدًمٞمؾ ُمـ ؾمٌؼ ح٤م

: ذًمؽ ومرادى؟ صٚمقا  ومٚممذا ومرادى، صٚمقا  إومم ًٓ  آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمٗمْمٞمٚم٦م ٕن أو

 اًمًٚمػ قمٛمؾ ٕن: وصم٤مٟمًٞم٤م ًمتٕمقيْمٝم٤م، ُم٤مل ومال وم٤مشم٧م ىمد درضم٦م وقمنميـ سمًٌع أهن٤م

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل هل إومم وم٤مجلمقم٦م اجلمقم٦م، إقم٤مدة قمدم قمغم يم٤من

 أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمم ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ذم قمٚمٞمف وؾمالُمف

 رضماًل  آُمر أن مهٛم٧م وىمد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة

ًٓ  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمّمكم ٤ًٌم، ومٞمحٓمٌقا  رضم٤م  اًمّمالة يدقمقن أن٤مس إمم أظم٤مًمػ صمؿ طمٓم

 ط يم٤من وىمد ي٘مٞمٛمٝم٤م،] يم٤من اًمتل اجلمقم٦م: أي سم٤مًمٕمٝمد هٜم٤م اجلمقم٦مش اجلمقم٦م ُمع

 صالة: يٕمٜمل ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق»[: ي٘مقل

 ط اًمٜمٌل هؿ طمٞم٨م اًمِمديد اًمققمٞمد هذا ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا ذيمرٟم٤م وم٢مذاش اًمٕمِم٤مء

 طمٙمؿ وقمٔمٛم٦م أمهٞم٦م قمغم اًمدال اهلؿ هذا اجلمقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمٞمقت سمتحريؼ

 هذه قمـ اعمتخٚمٗملم سمتحريؼ َهؿَّ  ط اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا ومريْم٦م، أهن٤م وهل اجلمقم٦م صالة

 أجًْم٤م يتقضمف اًمِمديد اًمؽمهٞم٥م هذا ُمثؾ سم٠من ىم٤مئؾ ُمـ ومٝمؾ إومم، اجلمقم٦م هل اجلمقم٦م

 اًمٗم٘مف ُمـ ؿمٞمًئ٤م أويت قم٤مح٤مً  أتخٞمؾ ُم٤م إومم، اجلمقم٦م سمٕمد شم٘م٤مم اًمتل اجلمقم٤مت يمؾ إمم

 يٕم٤مىم٥م يمم سمٕمده٤م ومم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م قمـ اعمتخٚمػ يٕم٤مىم٥م سم٠منف ي٘مقل أن قمغم جيرؤ

 صالة قمـ ًمٚمٛمتخٚمػ اًمِمديد اًمققمٞمد هذا ذيمرٟم٤م إذا إومم، اجلمقم٦م قمـ اعمتخٚمػ

 قمغم اًمٕمٚممء اشمٗمؼ أظمرى مج٤مقم٦م ذم اًمققمٞمد هذا ُمثؾ ٟمذيمر أن ًمٜم٤م واًمذي إومم اجلمقم٦م

 .اجلٛمٕم٦م صالة مج٤مقم٦م وهل أٓ صم٤مٟمٞم٦م ُمرة إقم٤مدَت٤م ذم ينمع ٓ أنف

 هريرة، أيب قمـ سمٚمٗمٔمف أو سمٜمحقه اًمّمحٞمحلم ذم وهق احلدي٨م هذا ؾمٛمٕمتؿ يمم

 ًم٘مد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ٟمحقه ُمًٚمؿ صحٞمح ومٗمل

 اًمتخٚمػ اؿمؽماط شمرون ومحٞمٜممش اجلٛمٕم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمٞمقت أطمرق أن مهٛم٧م

 طمٙمٛمٝم٤م هل اجلٛمٕم٦م صالة همػم ذم أن شمٗمٝمٛمقن اجلمقم٦م صالة وقمـ اجلٛمٕم٦م صالة قمـ

 َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل يمم ومرض هل: أي اجلمقم٦م، صالة طمٙمؿ ُمثؾ

الةَ  يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  جيقز ٓ يمم أنف ٟمٗمٝمؿ يمذًمؽ[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 اًمقاطمد اعمًجد ذم اجلمقم٦م إقم٤مدة جيقز ٓ يمذًمؽ اًمقاطمد، اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م إقم٤مدة
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 راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف يٙمقن أن وهق هذا، يمالُمٜم٤م أول ذم اعمذيمقريـ سم٤مًمنمـملم

 .اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمِم٠من هق يمم

 (22:47:47/ب47: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 الثاكقة لؾجامعة آكتظار

 إذا: -اهلل رمحف- وم٠مضم٤مب اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م يٜمتٔمر رضمؾ قمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ؾمئؾ ُمداظمٚم٦م:

 ي٘مقل اإلؾمالم ؿمٞمخ أن ذًمؽ ُمـ ُيٗمٝمؿ ومٝمؾ ُمٕمٝمؿ، ًمٞمّمكم ومٚمٞمٜمتٔمر صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ىمٞم٤مم ُمـ شم٠ميمد

 ىَمْقًُمف؟ يّمح وهؾ اعمًجد، ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م سمجقاز

ه ُم٤م هذا رأجف أن اجلقاب، أن ؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ: سم٤مً  ٟمرا  اجلمقم٦م ومتجٛمٞمع...صقا

 اجلمقم٦م دمٛمٞمع قمغمش  سم٤معمًخ»  اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٕمقد سمٕمده٤م واًمٚمقايت اًمث٤مٟمٞم٦م،

ىم٧م يمٚمم إومم، اجلمقم٦م سمٕمد اجلمقم٤مت يمثرت يمٚمم إومم،  وىَمؾَّ  إومم اجلمقم٦م شمٗمرَّ

 .ُمِم٤مهد أُمر وهذا قمدده٤م،

 ٓ -وراءه٤م قمم ومْمالً – اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م هذه أن إًمٞمٜم٤م شمقطمل اًمتل إدًم٦م أُم٤م 

 ُمـ صحٞمحٝمم ذم وُمًٚمؿاًمٌخ٤مري  أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ٟمرى أنٜم٤م ومٝمق  شُمنْمع،

 آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أيب هريرة طمدي٨م

 إمم ُيْدقَمقن أن٤مس إمم أظمُٚمػ صمؿ طمٓم٤ًٌم، ومُٞمحيوا رضم٤مًٓ  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمّمكم رضمالً 

ق جيٞمٌقن، ٓ صمؿ اًمّمالة  يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 ومٝمذا اًمٕمِم٤مء، صالة: يٕمٜملش ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ

  يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م أظمرى، مج٤مقم٦م ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل سم٠منف يِمٕمرٟم٤م احلدي٨م

 اجلمقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم أوئلؽ قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمًالم قمٚمٞمف طمجتف شمٙمـ مل ُمقضمقدة،

  أو اًمث٤مًمث٦م أو اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ُمع ٟمّمكم ٟمحـ: ؾمٞم٘مقًمقن ٕهنؿ اًمًالم، قمٚمٞمف ظمٚمٗمف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف ضمدًا، ىمقي٤مً  ؿمٕمقراً  يِمٕمرٟم٤م احلدي٨م ًمٙمـ همػمه٤م،

 .قمٜمٝم٤م اعمتخٚمٗملم قمغم احلج٦م شم٘مقم وًمذًمؽ واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ اًمًالم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦ميمت٤مب 
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 قمـ اعمتخٚمٗملم قمغم اًمِمديد اًمققمٞمد ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م: احلدي٨م هذا إمم يْم٤مف

 ـمقيؾ، طمدي٨م وهق ُمًٚمؿ، صحٞمح ذماسمـ ُمًٕمقد  طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م اجلمقم٦م، صالة

 ،شاًمٜمٗم٤مق ُمٕمٚمقم ُمٜم٤مومؼ أنف اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمػ يرون يم٤مٟمقا  إهنؿ: »ومٞمف ي٘مقل

 ٓ: -طمٞمٜمئذٍ -و إومم، اجلمقم٦م قمغم حمٛمقل ذاك أو احلدي٨م هذا سم٠من واطمد يِمؽ ومال

  اًمرؾمقل ُمـ اًمِمديد اًمققمٞمد هذا ُمـ اعمٜمِمقد، اًمٖمرض حت٘مؼ وٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م دمقز

 .اجلمقم٦م صالة قمـ ًمٚمٛمتخٚمٗملم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف

 يًٛمع طمٞمٜمم اعمًجد إمم يٜمٓمٚمؼ سم٠من اعمّمكم، ي٠مُمر اًمذي احلدي٨م -ُمثالً – يمذًمؽ

اسمـ ُأم  قمٛمرو ضم٤مءه ح٤م...ش اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة، قمغم طَمّل : »ي٘مقل اهلل ُمٜم٤مدي

 إُمر أول ذم وم٠مضم٤مسمف اجلمقم٦م، صالة قمـ يتخٚمػ أن ذم رظمّم٦م ًمف هؾ ًمٞم٠ًمخفُمٙمتقم 

ه وأنف أقمٛمك، أنف قمرف طمٞمٜمم ذًمؽ، ًمف سم٠منف  ُم٤م آظمر إمم... وإؿمج٤مر إطمج٤مر شَمُيّ

 .احلدي٨م ذم إقمذار ُمـ ذيمر

 أتًٛمع: ًمف ىم٤مل ضمؼميؾ، سمقطمل إًمٞمف أوطمل ويم٠منف اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ 

 .وم٠مضم٥م: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمٜمداء؟

 سمٕمدم ُيٕمذر مل سمٌالهمتف، وصٗمٝم٤م اًمتل إقمذار شمٚمؽ وُمع اًميير، هذا يم٤من وم٢مذا

 اًمّمالة قمـ اعمتخٚمٗمقن ُيْٕمَذر ومٝمؾ اًمّمالة، قمغم طَملَّ : ي٘مقل طملم ًمٚمٛم١مذن آؾمتج٤مسم٦م

 .ُيْٕمَذرون ٓ أهنؿ ؿمؽ ٓ وأصح٤مء؟ أىمقي٤مء وهؿ

 ُم٤م ًمٞمتداريمقا  وقمذر، سم٤مب هلؿ أهن٤م: ذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م ىمٞمؾ وم٢مذا

 .اجلمقم٦م صالة قمـ اًمتخٚمػ ُمـ وم٤مَتؿ

 هٜم٤مك ٕن -زقمٛمل ذم- أظمرى خم٤مًمٗم٦م -اهلل رمحف- اإلؾمالم ؿمٞمخ ومتقى ذم صمؿ

 قمٚمٞمف سم٠منفُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ىمّم٦م ذم أوُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  قمـ داوود أيب ؾمٜمـ ذم طمديث٤مً 

 ش.اإلُم٤مم َيّْمٜمع ُم٤م اْصٜمَٕمقا : »ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمًالم

 طملم أنف: اًمًٜم٦م ذم ُمنموع هق مم٤م يم٤من اإلؾمالم، ذم احلٙمؿ هذا حتٙمٞمؿ ىمٌؾ ٕن 

 ريمٕم٦م أي  : ُيَّمكّم  اًمّمػ ذم يم٤من ُمـ ي٠ًمل اًمّمػ، ذم وي٘مػ اعمًجد داظمؾ يدظمؾ
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 صمؿ ًمقطمده، اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م يّمكم ومٝمق اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م هذه: اعمّمكم ًمف ي٘مقل هذه؟

ٚمِّؿ اإلُم٤مم إمم يٜمْمؿ ًَ َخ  صمؿ ُمٕمٝمؿ، وُي ًِ : شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة، سمٜمّمقص احلٙمؿ هذا ُٟم

  َوىُمقُُمقا ﴿
ِ
َّ
ِ
 احلٙمؿ وهذا يتٙمٚمؿ، أن يّمكم يم٤من عمـ جيقز ومال ،[048:اًمٌ٘مرة]﴾ ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل

َخ  ًِ  ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل وضمد اعمًجد، إممُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ُملء سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُٟم

  قمٚمٞمف ؾَمّٚمؿ ح٤م ىمٌٚمف، يم٤من َُمـ ي٠ًمل يم٤من يمم ؾم٠مل وُم٤م اًمّمالة، ذم ومدظمؾ اًمّمالة،

 يم٤من وم٢مذا اإلُم٤مم، يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمقا : »هلؿ ىم٤مل ُمٕم٤مذ ومٕمؾ ُم٤م وقمرف واًمًالم، اًمّمالة

، رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم  ش.وم٤مؾمجدوا ؾم٤مضمداً  يم٤من وإذا وم٤مريمٕمقا

 وم٠متقه٤م اًمّمالة أتٞمتؿ إذا: »اًمّمحٞمحلم ذم اعمٕمروف احلدي٨م إًمٞمف ويْم٤مف 

 وم٤مشمٙمؿ وُم٤م وَمَّمٚم قا  أدريمتؿ ومم شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر، اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ

 ومم: »احلدي٨م هذا قمغم سمٜم٤مء ومٕمٚمٞمف اًمتِمٝمد، ذم اإلُم٤ممَ  اعمًٌقُق   أدرك وم٢مذاش وم٠ممتّقا 

 .قمٜمف شم٠مظّمر وإن سم٤مإلُم٤مم ي٘متدي أنش وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ

 ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م ُمنموقم٦م، همػم وهل أُم٤م ُمنموقم٦م، اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يم٤مٟم٧م ًمق هذا 

 واإلُم٤مم اعمًجد، داظمؾ اعمًٌقق هلذا جيقز ٓ أن وأومم وم٠مومم أظمرى، أدًم٦م وُمـ أدًم٦م

 ومٞمٝم٤م هذه ٕن اإلُم٤مم، إمم يٜمْمؿ ٓ وأن يٗمٕمؾ، ٓ وأن يٜمتٔمر أن اًمتِمٝمد، ذم ضم٤مًمس

 .ًمإلُم٤مم سُي٦م خم٤مًمٗم٦م

 ط اًمٜمٌل أن اإلؾمالم، ذم شمنمع ٓ سمٕمده٤م، وُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م سم٠من يِمٕمرٟم٤م مم٤م صمؿ

 اًمٗم٘مٝم٤مء يًٛمٞمف اًمذي اإلُم٤مم وضمقد ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م إًمٞمف ُأوطمل ىمد يم٤من ًمق

 .وأومم أومم اخلقف صالة ذم اًمتنميع هذا ُم٤مل ًمٙم٤منش اًمراشم٥م سم٤مإلُم٤مم»

 اخلقف، صالة ذم ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت يمؾ ذم ٟمالطمظ وٟمحـ 

 صالة ذم اإلُم٤مم أن قمغم شمتٗمؼ ومجٞمٕمٝم٤م، ومٙمٚم ٝم٤م ذًمؽ وُمع يّمح، مل وُم٤م صح ُم٤م وومٞمٝم٤م

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمتٓمٚم٥م اخلقف صالة احلرب، صالة أن خيٗم٤ميمؿ ٓ وأنف واطمد، اخلقف

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اخلقف صالة أن ٟمالطمظ سمٞمٜمم اًمٜم٤مس، قمغم اًمتٞمًػم

ً، ريمٕمتلم سم٤مًمٜم٤مس يّمكم اعمديٜم٦م، ظم٤مرج يم٤من إذا أنف: ُمٜمٝم٤م صقر، ذم  ويّمكم ىمٍما



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 

126 

 .ريمٕم٦م ظمٚمٗمف شُمَّمكمِّ  مج٤مقم٦م يمؾ اًمَتَت٤مسُمع، قمغم مج٤مقمتلم ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس

 ُمـ صػ ظمٚمٗمف ومٞمَُّمكمِّ  اًمٕمدو، شُمـج٤مه ي٘مقم يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٤مًمرؾمقل 

 َصٚم قا  اًمذيـ ضمٚمس إومم، اًمريمٕم٦م صغم وم٢مذا طم٤مرؾم٤ًم، أظمر اًمّمػ ويٌ٘مك اًمٜم٤مس،

، صمؿ وؾَمّٚمٛمقا، اًمريمٕم٦م هذه ظمٚمٗمف  اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مئمً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وسم٘مل اٟمٍمومقا

ٚمِّؿ اًمًالم قمٚمٞمف سمف ومت٘متدي احلراؾم٦م ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اجلمقم٦م شمٕمقد طمتك اًمث٤مٟمٞم٦م، ًَ  هبؿ، ومُٞم

 .ريمٕم٦م ريمٕم٦م اجلمقمتلم ُمـ وًمٙمؾٍ  ريمٕمت٤من، ًمف ومٞمٙمقن

قن يم٤مٟمقا : أطمٞم٤مٟم٤مً   قمٚمٞمف اًمرؾمقل يراه سمحٞم٨م اًم٘مٌٚم٦م، ذم اًمٕمدو يم٤من إذا مجٞمٕم٤ًم، َيُّمٗم 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ريمع وم٢مذا احلراؾم٦م، قمغم ؿمديد طمرص ومٞمف ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًمًالم،

 ُيرؾمف، ىم٤مئمً  اًمث٤مين اًمّمػ وسم٘مل وؾمجد، إول اًمّمػ ُمٕمف ريمع وؾمجد، اًمًالم

 ىم٤مُمقا  صمؿ وؾمجدوا، ه١مٓء ريمع اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مم وم٢مذا

 .مجٞمٕم٤مً  هبؿ وؾمٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع واؿمؽميمقا 

 هذا اًمتْمٞمٞمؼ ؿم٤من ُمـ هذه؟ اًمٚمٌٙم٦م ه٤م ؿمق: اًمِم٤مُمل سم٤مًمتٕمٌػم ٟم٘مقل ومٜمحـ

سمٙمر  أب٤م وي٠مُمر ويٜمٍمف، مج٤مقم٦م ُمع -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل يّمكم ظَمٚمٞمِّف واًمتِمديد،

 اًمتِمديد، وهذا اًمتْمٞمٞمؼ هذا ومٞمف يٙمقن وُم٤م وهٙمذا،... اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م يّمكم همػَمه أو

 .اإلُم٤مم َوطْمدة قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم

 إمم إومم اجلمقم٦م ٟمٗمرق ٟمحـ ومٙمٞمػ! احلرب صالة ذم اخلقف، صالة ذم هذا 

 اعمٖمرب وأذان اًمٕمٍم، صالة شُمَّمٚمِّـل اجلمقم٤مت سمٕمض وٟمرى ومج٤مقم٤مت، مج٤مقم٤مت

ن،  سم٤معمًجد اعمٕمروف وهق دُمِمؼ، ذم إيمؼم اعمًجد ذم قمٜمدٟم٤م يم٤من هٙمذا ُي١َمذَّ

 .أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد أو إَُُمقّي،

رٟم٤م أن يٜمٌٖمل وهذا  ىمقًمف وهق أٓ ضَمٞمِّدًا، وَمْٝممً  ٟمٗمٝمٛمف وأن اعمٕمروف، سم٤محلدي٨م يذيمِّ

 رواي٦م وذم– درضم٦م وقمنميـ سمخٛمس اًمٗمذ صالةَ  شمٗمُْمؾ اجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف

 ش. وقمنميـ سمًٌع -أظمرى

 إدًم٦م، سمٌٕمض يًتدًمقن احل٘مٞم٘م٦م ذم هؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م ذقمٞم٦م إمم يذهٌقن اًمذيـ
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 قمٜمدهؿ، ًمٚمٕمٝمد ًمٞمس هقش ال» هٜم٤م اجلمقم٦مش ال» يٗمٝمٛمقن ومٝمؿ احلدي٨م، هذا: ُمٜمٝم٤م

 صالة: أيَّ  اجلمقم٦م صالة: »احلدي٨م يٗمٝمٛمقن يم٠مهنؿ واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق هق وإٟمم

 سمًٌع اًمٗمذ صالة شَمْٗمُْمؾ ومٝمل اًمٕم٤مذة، أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم، يم٤مٟم٧م ؾمقاء ،شمج٤مقم٦م يمؾ

 .درضم٦م وقمنميـ

 ًمالؾمتٖمراق وًمٞمس ًمٚمٕمٝمد، هل اجلمقم٦م، -هٜم٤م–ش ال» أن اًمّمقاب ًمٙمـ 

 اًمٜمٌقي٦م، وإىمقال اًمٜمّمقص شُمَٗمّن  َأن وهل ضمدًا، ُُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة وهذه واًمِمٛمقل،

 .اًمٜمٌقي سم٤مًمتٓمٌٞمؼ

 قمٚمٞمف ُمًجده ذم شم٘مع يم٤مٟم٧م ُمتٕمددة، مج٤مقم٤مت اًمٜمٌقي اًمٕمٝمد ذم هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا 

ه٤م وهق اًمًالم،  أن اًمٜم٤مس، ٕوئلؽ طُمؼَّ  -طمٞمٜمئذٍ - يٜمٙمره٤م، وٓ ويِم٤مهده٤م ُيِ٘مرِّ

 ؾمقاء مج٤مقم٦م، يمؾ شمِمٛمؾ سمحٞم٨م واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق اجلمقم٦م ذمش هٜم٤م أل» يٗمٝمٛمقا 

 .إظمرى أو إومم يم٤مٟم٧م

 ُمـ واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ ُمًجده ذم شَمُ٘مؿ  مل اًمًالم، قمٚمٞمف سم٠منف ٟم٘مٓمع أن٤ّم دام ُم٤م ًمٙمـ 

 .-آٟمٗم٤مً – ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إدًم٦م

اًمِم٤مومٕمل  اإلُم٤مم ذيمره ُم٤م -ُمثالً -: ُمٜمٝم٤م إومم، إدًم٦م شم١ميمد أظمرى أدًم٦م وهٜم٤مك 

 قمريب سمٚم٤ًمن ومٞم٘مقل اعم٠ًمخ٦م، هلذه يتٕمرض -ضمداً  ىَمّٞمؿ يمت٤مب وهق- ،شإم» يمت٤مسمف ذم

 َصّٚمقا  وإذا ومرادى، صٚمقا  صغم، ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦مٌ  دظمؾ إذا: »ُمٌلم

 هٜم٤مش اًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ذًمؽ، أيمره وًمٙمٜمل صالَتؿ، أضمزأَتؿ مج٤مقم٦م

 .اًمِم٤مهد

 وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل مج٤مقم٦م أن: طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م: »إظمرى اًمّمٗمح٦م ذم ي٘مقل صمؿ

ٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد وُمَرادى، ومّمٚمقا  اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة  أظمرى، ُمرة ُيـَجٛمِّ

، مل وًمٙمٜمٝمؿ  اًمرؾمقل وم٠مصح٤مبش ُمرشملم اعمًجد ذم ُيـَجّٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 يمؾ وإٟمم صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م يٕم٘مدون يم٤مٟمقا  ومم أقمذاُره، ًمف اإلٟم٤ًمن ٕن اجلمقم٦م، وم٤مشمتٝمؿ ٓسمد

 ش.إم» ذماًمِم٤مومٕمل  اإلُم٤مم ٟمص هذا وطمده، ُيَّمكمِّ  ومرد
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 ذمش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ احل٤مومظ» أؾمٜمده ىمد ؾمٜمد، سمٖمػم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  اًمّمح٤مسم٦م قمـ طمٙم٤مه وُم٤م 

 اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م سم٠من»احلًـ اًمٌٍمي:  قمـ ،شُُمَّمٜمّٗمف»

 ش.وُمَرادى صٚمقا 

 اًمٗمْمٞمٚم٦م، شمٚمؽ هل٤م وأن اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م ىمٞمؾ ًمق أنف: اعمٕمٜمك هذا وي١ميمد 

 ذًمؽ؟ ويمٞمػ إومم، ُمـ أومْمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ًمٕم٤مدت إومم، ًمٚمجمقم٦م اًمتل

 ذم شمقو٠م ُمـ: »ىم٤مل أنف ،ط قمٜمف» ىمقي سمًٜمدش ؾمٜمٜمف» ذمش اًمٜم٤ًمئل» اإلُم٤مم روى

، ىمد اًمٜم٤مس ومقضمد اجلمقم٦م، ُمًجد أتك صمؿ ووقَءه، وم٠مطمًـ سمٞمتف،  ًمف اهلل يَمَت٥م َصّٚمقا

 اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م هذا صغم وم٢مذاش رء أضمقرهؿ ُمـ َيٜمُْ٘مَص  أن دون صالَتؿ، أضمر ُمثؾ

 .قم٤مىمؾ سمف ي٘مقل ٓ وهذا صمقاسملم، ًمف ص٤مر إومم، اجلمقم٦م ًمف ويمت٧ٌم

 أن٤م قمٛمٚمٞم٤مً  ٟمٕمرف أنٜم٤م -اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمالُمٜم٤م أول ذم َأْخـَٛمْحٜم٤م يمم-: ٟم٘مقل وأظمػماً 

 ُمنموقم٦م، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦مً  هٜم٤مك أن اعمًٚمؿ، ذهـ ذم اؾمت٘مر ُم٤م إذا أنف -وهمػمي ؿمخّمٞم٤مً 

 يمٜم٧م ٕنٜمل ظمٌػماً: سمف واؾم٠مل إومم، ًمٚمجمقم٦م يتحٛمس ٓ أن إمم دومٕم٤مً  يدومٕمف ومذًمؽ

 سمج٤مٟمٌل، اعمًجد ويم٤من اعمٝمٜم٦م، ؾم٤مقم٤ميت ٟمِم٠مت أنٜمل ُمٕمروف وأن٤م ديم٤مين، ذم أضمٚمس

٥م سمٞمدي، واًم٤ًمقم٦م إذان أؾمٛمع ومٙمٜم٧م ٥م سُمرهم٦م، ُأَريمِّ  رء، أيَّ  أو قم٘مرب، ُأَريمِّ

٥م ًمق: وم٠مىمقل ٥م ًمق اًمؼمهم٦م، هذا ُأَريمِّ ث اًمٕم٘مؾ وسمٕمدُ  اًمٕم٘مرب، هذا ُأَريمِّ  إذا: ٟمٗمز ُيـَحدِّ

 ٟمٗمز شمرضمع اٟمتٝم٧م، اجلمقم٦م ووضمدت اعمًجد، ورطم٧م هذه، شمّمٚمٞمح ُمٕمؽ أمتٛم٧م

ين ريب أن ىمٌؾ ٟمٗمز ذم يم٤من ٕنف صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م شمالىمل يم٤من؟ أجـ قم٘مكم: شم٘مقل ٌٍَمِّ  سمًٜم٦م ُي

 .شم٘مري٤ٌمً  اعمذاه٥م يمت٥م سمٓمقن ذم اعم٘مرر هق وهذا صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ومٞمف أن ٟمٌٞمف

 دمد ٓ رسمم اعمًجد، إمم شمذه٥م ـَمٞم٥ِّم، واًمٜمٗمس، اًمٕم٘مؾ سملم اعمٜم٤مىمِم٦م ومتٕمقد 

 إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس شمّمكم أن٧م! قمٚمؿ ـم٤مًم٥م أن٧م ٟمٗمًؽ، قم٤مضمٌؽ ُم٤م أن٧م ـمٞم٥م، إُم٤مُم٤ًم،

 .اعمٜم٤مىمِم٤مت وهذه اًمَتَٕمٚم الت هبذه اًمّمالة، وم٤مشمتٜمل ُم٤م ومٙمثػماً  وهٙمذا،

 هذه شمٗمقشمٜمل أن ضمداً  ضمداً  ضمداً  ومٜم٤مدر صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ٓ أنف: ٟمٗمز ذم ىم٤مم ح٤م ًمٙمـ

 .إومم اجلمقم٦م راطم٧م ظم٤مه، سم٠منٜمل ٕؿمٕمر وطمدي صٚمٞم٧م وم٤مشمتٜمل، وإذا اجلمقم٦م،

 اعمًجد َيُٖمّص  ح٤مذا اجلٛمٕم٦م صالة ،-ُمثالً – اجلٛمٕم٦م صالة ذم ُمِم٤مهد وهذا 
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 ٟمحـ ُم٤م: أطمدمه٤م ًمٙمـ ؾم٤ٌٌمن، هٜم٤مك -ؿمؽ ٓ- ًمٙمـ هلؿ؟ يتًع ٓ طمتك سم٤معمّمٚملم،

 صالة يّمٚمقن اخلٛمس، اًمّمٚمقات يّمٚمقن ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس أن: أظمر اًم٥ًٌم ومٞمف،

 .ُمٕمروف هذا اجلٛمٕم٦م،

 اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم ُيرصقن اًمذيـ أن إؾم٤ٌمب، مجٚم٦م ُمـ -أجْم٤مً - ًمٙمـ 

 ًمٙمـ اجلمقم٦م، صالة شمٙمرار جيقز أنف: أنٗمًٝمؿ ذم ىم٤مم اجلٛمٕم٦م، صالة وقمغم اجلمقم٦م، ُمع

 اجلٛمٕم٦م، يقم سم٤معمّمٚملم اعمًجد َيُٖمّص  ذًمؽ أضمؾ ُمـ اجلٛمٕم٦م، صالة شمٙمرار جيقز ٓ

 .اجلمقم٦م هلذه شَمْٙمَرار ٓ أن: أنٗمًٝمؿ ذم ىم٤مم ٕنف

 يِمٌف آظمر، طمدي٨م إمم ورضمٕمٜم٤م اًمقاىمع، هب٤م يِمٝمد اًمتل احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمرومٜم٤م وإذا 

ُمًٚمؿ  اإلُم٤مم روى وم٘مدش إًمخ.. رضمالً  آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »إولأيب هريرة  طمدي٨م

 ًم٘مد: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريضقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  قمـ احلدي٨م، هذا ٟمحق صحٞمحف ذم

 قمـ يت٠مظمرون أن٤مس إمم أظم٤مًمػ صمؿ اجلُٛمٕم٦م، صالة سم٤مًمٜم٤مس ومٞمّمكم رضمالً  آُمر أن مهٛم٧م

ق اجلٛمٕم٦م، صالة  ظمالوم٤مً  هٜم٤م، إمم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م اٟمتٝمكش... سمٞمقَتؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 مج٤مقم٦م: اجلمقمتلم قمغم َيٜمّْم٥ّم  اًمققمٞمد أن هٜم٤م ٟمجد ومٜمحـ ،أيب هريرة حلدي٨م

 .اجلٛمٕم٦م ومج٤مقم٦م اخلٛمس، اًمّمٚمقات

 .اجلمقم٦م صالة قمـ اًمتخٚمػ جيقز ٓ يمذًمؽ اجلٛمٕم٦م، صالة قمـ اًمتََخّٚمػ جيقز ٓ ومٙمم 

 ُيرص اًمذي: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًم١ًمال، ذاك قمـ اجلقاب آظمر وهذا اًمٜمٝم٤مي٦م، ذم ومٜمحـ

 يمم وهذا شمٗمقشمف، أن ٟم٤مدراً  اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٤مًمٜمتٞمج٦م إومم، اجلمقم٦م ُمع اجلمقم٦م صالة أداء قمغم

 أن وم٢مُم٤م اجلمقم٦م، ًمّمالة ٟم٤مهب٤مً  يم٤من ٕنف أضمُره: ًمف يُمت٥َِم  وم٤مشمتف وم٢مذا همػمي، وُمع ُمٕمل وىمع

 اًمٗمريْم٦م، هذه ي١مدي أنف وطمًٌف اجلمقم٦م، سمّمالة ُم٤ٌملٍ  همػم يٙمقن أن أو هٙمذا، يٙمقن

 وٓ اًمٗمْمٞمٚم٦م، هذه ًمف ًمٞمس اًمٗمْمٞمٚم٦م، وهلذه ًمف ُم٤م ومٝمذا وطمده، اًمقىم٧م آظمر ذم وًمق

 .اجلقاب آظمر هذا اجلمقم٤مت، ُمـ قمديد صغم وًمق يدريمٝم٤م، أن يٛمٙمٜمف

 ذمش اعم٤ٌمريمٗمقري» يذيمر اًمٌٍمي، احلًـ أثر قمغم اًمٙمالم ُمٕمرض ذم ُمداظمٚم٦م:

 يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  إٟمم أهنؿ» إثر، هلذا زي٤مدة هٜم٤مك: ي٘مقلش اجلٜم٤من شمذيم٤مر: »اؾمٛمف ًمف يمت٤مب

 ئمٝمر ٓ ًمٙمل مج٤مقم٦م يّمٚمقن يم٤مٟمقا  ومم اًمٗمتٜم٦م، ظمقفش اًمًٚمٓم٤من ُمـ ظمقوم٤مً  ذًمؽ،
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 اًمٙمالم؟ هذه صح٦م ُمدى أدري ومم وُمَرادى، يّمٚمقن يم٤مٟمقا  وإٟمم أُمرهؿ،

ا  يب َُمّرت ويم٠مهن٤م هب٤م، زم قمٚمؿ ٓ أن٤م زي٤مدة، هذه طم٤مل، يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:  هيٕم٤ًم، َُمرًّ

رٟم٤م هذا ًمٞمف؟ ًمٜم٤م، طمج٦م هذه: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا إؾمٜم٤مده٤م؟ أجـ ًمٙمـ  سم٤محلدي٨م ُيَذيمِّ

رون ُأَُمراء قمٚمٞمٙمؿ ؾمٞمٙمقن»ُمًٚمؿ:  صحٞمح ذم اعمٕمروف – وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ُي١َمظمِّ

 ًمقىمتٝم٤م، اًمّمالة أنتؿ ومَّمٚم قا  أدريمتٛمقهؿ وم٢مذا وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة ُيِٛمٞمُتقن -:رواي٦م وذم

 ش.ٟم٤مومٚم٦م ًمٙمؿ شمٙمـ ُمٕمٝمؿ، َصٚم قه٤م صمؿ

 ُمٗم٤مرىم٦م قمدم قمغم اًمِمديد -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل طمرص احلدي٨م، هذا ومٗمل 

رون اًمّمالة، يٛمٞمتقن فمٚمٛم٦م، أُمراء مج٤مقم٦م اجلمقم٦م هذه يم٤مٟم٧م وًمق اجلمقم٦م،  ُي١َمظمِّ

 َصٚم قه٤م صمؿ ًمقطمديمؿ، -ـمٌٕم٤مً – اًمّمالة أنتؿ صٚمقا : »هلؿ ومٞم٘مقل وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة

 وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء: إومم اًمٗمْمٞمٚم٦م: ومْمٞمٚمتلم سملم مجٕمتؿ ىمد ومتٙمقٟمقا ش اجلمقم٦م ُمع

 يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  ه١مٓء أن ومٝم٥م اجلمقم٦م، صالة ومْمٞمٚم٦م: إظمرى واًمٗمْمٞمٚم٦م إول،

٘مقن ومٝمؿ يمذًمؽ،  .ذقمٞم٤مً  َهَدوم٤مً  ُيــَح٘مِّ

 وإذ وحده، فصذ اجلامعة صالة بعد ادسجد دخؾ رجؾ

 بف لقلتؿ جاء بلحدهؿ

 .. ظمٚمّم٧م إومم اجلمقم٦م ويم٤مٟم٧م دظمٚم٧م ًمق ُمداظمٚم٦م:

 . صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ومٞمف ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ومٞمف ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 . ٓ اًمِمٞمخ:

 . ٟمٗمز ُمع أصكم أضمؾ ُمـ اًمّمالة، وأىمٛم٧م أذٟم٧م ًمق ُمداظمٚم٦م:

 . وطمدك صؾِّ  اًمِمٞمخ:

 َي٠ْمتؿ أؾم٤مس قمغم سمج٤مٟمٌل وىمػ اًمّمالة، ذم دظمٚم٧م سمٕمدُم٤م واطمد وضم٤مء ُمداظمٚم٦م:
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  ُمٕمف؟ أومٕمؾ ُم٤مذا يب،

 . اسمٕمد اسمٕمد، إؿم٤مرة هٞمؽ شمٕمٛمؾ اًمِمٞمخ:

 (22: 28: 22/   003/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم لؾؿسبقق السفق شجقد

 ..ًمٚمًٝمق ؾمجد اإلُم٤مم ؾمٚمؿ ح٤َّم اًمّمالة ذم ُمًٌقق رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ؟ اًمِمٞمخ:

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا وم٤معمًٌقق ًمٚمًٝمق، ؾمجد اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 .طمتمً  يت٤مسمٕمف اًمِمٞمخ:

 .ًمٚمًٝمق يًجد ُمداظمٚم٦م:

 .يًٚمؿ ٓ طمتك ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ؾَمٚمَّؿ اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 جيقز اًمقضمٝم٤من، جيقز وم٢مٟمف ؾمجد صمؿ ؾَمٚمَّؿ اإلُم٤مم إذا ًمٙمٜمف ُمٕمف، يًٚمؿ اًمِمٞمخ:

 ومٛمٕمٜمك ؾمٚمؿ اإلُم٤مم وم٢مذا اًمًالم، وىمٌؾ اًمًالم سمٕمد اًمًٝمق ؾمجديت يًجد أن ًمإلُم٤مم

 قمٚمٞمف وأن ؾمٝم٤م، اإلُم٤مم أن يٕمٚمؿ يم٤من إذا اعم٘متدي ومٝمق اًمنمع، خي٤مًمػ مل أنف ذًمؽ

 سم٤مب ُمـ وًمٙمـ اعمت٤مسمٕم٦م، قمٚمٞمف جي٥م آٟمٗم٤ًم، ىمٚمتف ُم٤م يرد هٜم٤م -احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م- اًمًجقد

 اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم سم٤مٓىمتّم٤مر يؽمظمّمقن ٓ اًمٞمقم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أن وسمخ٤مص٦م آطمتٞم٤مط،

ٚمِّؿ إُم٤مُم٤مً  أن ٟمٕمٚمؿ ٓ: أي أطمٞم٤مٟم٤ًم، اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م هق يمم اًمقاطمدة، ًَ  واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م ُي

 اإلُم٤مم يًٚمؿ ُم٤م ُمرد يٜمٝمض وٓ يؽمي٨م أن اعم٘متدي قمغم وم٤مًمقاضم٥م ذًمؽ وقمغم

 يًجد اإلُم٤مم أن طمتمً  ًمف ؾمٞمٌدو ومٝمٜم٤م إظمرى، شمًٚمٞمٛمتف يٜمتٔمر طمتك إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م

 .يًجد ٓ أو اًمًٝمق ؾمجديت
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 اًمّمالة، ُمـ ظمروضمف شَمؿَّ  سمذًمؽ ٕنف هنض: اًمتًٚمٞمٛمتلم اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿَ  إن سم٤مظمتّم٤مر

 هذا ومٝمٙمذا اًمتًٚمٞمٛمتلم، سملم يًجد أن يريد ًمٕمٚمف يٜمٝمض، ٓ واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م ؾَمٚمَّؿ وإن

 قمٚمٞمف اًمذي ًمإلُم٤مم وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٌقق سم٤مًمٜم٦ًٌم ُيراقَمك أن يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمتٗمّمٞمؾ

 .اًمًٝمق ؾمجقد

 ( 22: 48: 22/ 040/ واًمٜمقر اهلدى) 

 القاحد؟ ادسجد دم اجلامعة تؽرار مـ الصقرة هذه ُتعد هؾ

 اعم٘مٞمؿ اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمديٜم٦م، ذم ُمًجًدا ُم٤ًمومرون دظمؾ اًمت٤مزم اًم١ًمال اًم٤ًمئؾ:

 أن أرادوا اًمّمالة اٟم٘مْم٤مء سمٕمد صمؿ اًمٔمٝمر، صالة ذم ُمٕمف  ومدظمٚمقا   اًمٔمٝمر صالة ذم

 ذًمؽ ذم مج٤مقم٦م اًمٕمٍم صالة أداء هلؿ  ينمع هؾ هق اًم١ًمال اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم جيٛمٕمقا 

 راشم٥م؟ وإُم٤مم راشم٥م ُم١مذن ًمف اًمذي اعمًجد

 أن ظمِمٞم٦م جيقز ومال سم٤معمّمٚملم: قم٤مُمًرا  يزال ٓ اعمًجد يم٤من إن اجلقاب: الشوخ

 ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إمم اٟمتحقا  إذا ًمٙمـ ومرادى، ومٞمّمٚمقن ُمنموع سم٠منف ُمنموقًم٤م ًمٞمس ُم٤م يٗمٝمٛمقا 

 أن وسمخ٤مص٦م هٙمذا اإلقمالن أُم٤م اعمنموع، هق ومٝمذا أطمد يراهؿ ٓ طمٞم٨م اعمًجد زواي٤م

 وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار أن يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس أيمثر

 ىم٤مل يمم ُمنموقم٦م، همػم ومٝمل واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م اًمّمالة هذه أن يٕمرومقن ٓ راشم٥م

 ويًتدل اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ يتحدث وهقش إم»  يمت٤مسمف ذم ىم٤مل، وهمػمه اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م: »وم٘م٤مل سم٤مٕثر وشم٤مرة سم٤مًمٜمٔمر شم٤مرة هل٤م

ٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد ومرادى، ومّمٚمقا  اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ  ُمرة جيٛمِّ

ٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا  مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى  اًمٜم٤مس وم٠ميمثر ،شُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمِّ

 اًمٜمٔم٤مُمل اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اعم٤ًمضمد: يمؾ ذم شمروٟمف ح٤م احلٙمؿ هذا يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم

 شم٘م٤مم إٓ هذا يٜمتٝمل يٙم٤مد وٓ هٜم٤م، اًمّمالة وشم٘م٤مم إٓ يًٚمِّؿ يٙم٤مد ٓ اًمراشم٥م اًمرؾمٛمل

َٓ ﴿: ىم٤مل طملم اًمٕم٤معملم رب قمٜمف هنك اًمذي اًمديـ ذم اًمتٗمرق ُمـ هذا، أظمرى صالة  َو

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  يملِمَ  ُِم ـَ  ، اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  ًَمَدهْيِؿْ  سمَِم  طِمْزٍب  يُمؾ   ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ
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 .[40-41: اًمروم] ﴾وَمِرطُمقنَ 

 يم٤من ُم٤م ؾمقاء طمقهل٤م ضم٤مءت اًمتل سم٤مًمٜمّمقص اعم٘مّمقدة هل إومم اجلمقم٦م صالة

اَلةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: وضمؾ قمز يم٘مقًمف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُمٜمٝم٤م يَم٤مةَ  َوَآشُمقا  اًمّمَّ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ

ايمِِٕملمَ  : اًمًالم قمٚمٞمف ويم٘مقًمف إومم اجلمقم٦م إٓ أي٦م هبذه ي٘مّمد ٓ ،[34: اًمٌ٘مرة] ﴾اًمرَّ

 اجلمقم٦م هلش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع أو سمخٛمس اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة»

 :ذيمرمه٤م ؾمٌؼ اًمٚمذيـ ًمٚمًٌٌلم ينمع ٓ ومٝمذا آظمره وإمم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أُم٤م إومم،

 .اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل أنف: األول

 .ُمٕمٚمقم هق يمم اإلؾمالم أريم٤من ُمـ ؿمؽ سمال واًمّمالة ًمٚمديـ شمٗمريً٘م٤م ومٞمف أن: والثاين

 وم٤مشمتٝمؿ وم٢مذا إومم، اجلمقم٦م اجلمقم٦م صالة قمغم ُيرصقا  أن مجٞمًٕم٤م اعمًٚمٛملم ومٕمغم

 ًمٕمذرٍ  يم٤من وم٢من قمذر: ًمٖمػم يٙمقن أن وإُم٤م ًمٕمذرٍ  يٙمقن أن إُم٤م اًمٗمقت هذا أن ؿمؽ ومال

 ُمًجد أتك صمؿ ووقءه وم٠مطمًـ سمٞمتف ذم شمقو٠م ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد

 دون - صالَتؿ أضمر ُمثؾ أو- صالَتؿ ُمثؾ ًمف اهلل يمت٥م صٚمقا  ىمد ومقضمدهؿ اجلمقم٦م

 اجلمقم٦م ًمتٙمرار ًمف ُمًقغ ومال ُمٕمذوًرا يم٤من إذا هذاش، رء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن

 ،ًمف طمّمؾ ىمد إضمر ٕن اًمث٤مٟمٞم٦م

ئف سمٌٞمٕمف سمتج٤مرشمف إومم اجلمقم٦م قمـ اٟمِمٖمؾ وإٟمم ُمٕمذور همػم يم٤من وإن  أو سمنما

 إُمر شمٜمٗمٞمذ ُمـ وم٤مشمف ُم٤م سمؾ إضمر ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يًتدرك أن أراد صمؿ قمٜمٝم٤م سمتٙم٤مؾمٚمف

 .اإلؾمتدراك هذا عمثؾ ًمف ُم٤مل ٓ هٞمٝم٤مت ومٝمٞمٝم٤مت

 (01 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 الراتب اإلمام مجاعة قبؾ مجاعة صالة حؽؿ

 اإلىم٤مُم٦م وىم٧م ىمٌؾ اعمًجد ذم مج٤مقم٦م يٕم٘مدون اًمٓمالب ُمـ ُمٛمققم٦م] اًم١ًمال:

 ؟[ذًمؽ طمٙمؿ ومم اًمدوام، ًمٞمدريمقا 
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 قمٜمدك صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م سمٕمدك صٚمقا  إذا ه١مٓء ُمـ اًمّمالة سمحٙمؿ قمٚمؿ قمٜمدك اًمِمٞمخ:

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م هذه طمٙمؿ ُم٤م قمٚمؿ

 .ىمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م ىمرأت ُمداظمٚم٦م:

 .يم٤مًمٕم٤مدة اًم٘مٚمٞمؾ هذا اًمِمٞمخ:

 .ؾم٤مئٚمقن ٟمحـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًم٤ًمئؾ أن٤م اًم٤ًمئؾ، أن٧م يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 سمٕمد اًمتل اجلمقم٤مت أو إومم، اجلمقم٦م سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذم احلٙمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .إومم اجلمقم٦م

 وم٢من طمٙمؿ، إمم طمٙمؿ ُمـ يٜم٘مٚمؽ ؾم١مال حتريري، ؾم١مال أؾم٠مخؽ ٓ أن٤م اًمِمٞمخ:

 هق؟ ُم٤م ـمٞم٥م، شمٕمٚمؿ، ٓ شمٕمٚمؿ ٓ أقمٚمؿ،: ىمؾ شمٕمٚمؿ يمٜم٧م

 .اًمٓمريؼ ُمًجد ذم إٓ دمقز ٓ أنف ُمداظمٚم٦م:

َتْٕمُدون ٕهنؿ سم٤مًمٙمراه٦م، أومم هذول ومجمقم٦مش اًمٓمريؼ» ُمًجد اًمِمٞمخ: ًْ  َي

 .اًمرؾمٛمل اإلُم٤مم قمغم ويت٘مدُمقن

 اًمٓمٚم٦ٌم؟ ه١مٓء يٗمٕمؾ ُم٤مذا: إذاً  ُمداظمٚم٦م:

 .اجلمقم٦م ُمع يّمٚمقا  أهنؿ سمٜمٌٖمل ه١مٓء اًمِمٞمخ:

ٜمقن ٓ هؿ ُمداظمٚم٦م:  .َيَتَٛمٙمَّ

 .اًمٜمٔم٤مم ووم٤ًمد اعمجتٛمع، ًمٗم٤ًمد هذا اًمِمٞمخ:

 اًمدوام؟ يٜمتٝمل طمتك يؽميمقن: إذاً  يتٛمٙمٜمقن، ٓ هؿ ُمداظمٚم٦م:

 سمم ي٠متقا  أن يًتٚمزم ٓ ذًمؽ اعمنموع، قمغم اعمح٤مومٔم٦م يًتٓمٞمٕمقن ٓ يمقهنؿ اًمِمٞمخ:

 .ُمنموع همػم هق

ر ٓ اًمٖم٤مي٦م: يٕمٜمل   سمخٓمئف قمٚممً  يٕمؽمف اًمذي أنف: ومقائده ُمـ وهذا اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمِّ
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 صمؿ يٕمرف اًمذي أُم٤م اًمّمقاب، إمم اًمٕمقدة ًمف يرضمك ُم٤م يقُم٤مً  قمٛماًل، ذًمؽ ويٚمتزم

راً  يٜمحرف ومف، ُُمؼَمِّ  .ُمٜمحروم٤مً  ؾمٞمٕمٞمش اًمزُمـ ُمع ٟٓمحرا

 أُم٤م خم٤مًمٗمقن، أهنؿ ؿم٤مقمريـ ُمش هذا، وؿم٠منَـٝمؿ شُمريمقا  إذا اًمتالُمذة ه١مٓء: يٕمٜمل 

 طمريّملم يٙمقٟمقا  اعمدرؾم٦م ظم٤مرج يٙمقٟمقن طمٞمٜمم إىمؾ قمغم خم٤مًمٗمقن، سم٠مهنؿ ؿمٕمروا إذا

 شمريمٜم٤مهؿ يمٜم٤م إذا أُم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ، ذم ُمتث٧ٌم هذا ٕن اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة أداء قمغم

 وهؿ زُمٜمٝمؿ ؾمٞمٛميض اًمدراؾم٦م، ُمٜمٝم٩م وم٤ًمد وهق قمذرًا، هلؿ أن سم٤مقمت٤ٌمر وؿم٠مهنؿ،

 .اًمنميٕم٦م قمـ قمٛمٚمٞم٤مً  ُمٜمحرومقن

ٕمقا  أن يٜمٌٖمل ٓ: اخلالصة  ذقمٞم٦م عمٕم٤مجل٦موم٤م – يم٤من وإذا اإلُم٤مم، يدي سملم ُيـَجٛمِّ

ؾ أن ًمإلُم٤مم اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من إذا -أن  وسُمَٕمٞمد هق، قم٤مدشمف ىمٌٞمؾ اًمّمالة سم٠مداء ُيَٕمجِّ

 مج٤مقم٦م ُمّمٚمح٦م ُمّمٚمحتلم، سملم مجع يٙمقن أومم، هذا يٙمقن هل١مٓء ُمراقم٤مة إذان،

 .اًمٓمٚم٦ٌم مج٤مقم٦م وسملم -هٜم٤مك اًمقوع أدري ٓ أن٤م ـمالسم٤ًم، يٙمقٟمقن ورسمم- اعمًجد،

 .:..( 0: 37/ 07/ واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾحاجة الراتبة اجلامعة وقبؾ إذان بعد مجاعة إقامة

 ًميورة؟ اًمراشم٥م اإلُم٤مم ىمٌؾ اجلمقم٦م ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال

ومم اجلمقم٦م أن ؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ:  اًمراشم٥م، اإلُم٤مم قمغم اقمتداء اًم١ًمال هذا ذم شمٕمتؼم ٕا

 .ظَمْٚمٗمف ؾَمٞمَُّمّٚمقن واًمذيـ اإلُم٤مم وسملم اجلمقم٦م، هذه سملم وٟمزاع، ظمالف ُمث٤مر وهذا

 ٟمٗمًٝم٤م، شمٗمرض ضورة هٜم٤مك أن أتّمقر ٓ أن٤م اًمذي اًمقىم٧م ومٗمل: وًمذًمؽ 

شم٦ٌم، اجلمقم٦م همػم مج٤مقم٦م إىم٤مُم٦م وشمقضم٥م  هذه ُمثؾ أتّمقر ٓ أين ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمرا

 أن اإلُم٤مم، يًت٠مذٟمقا  أن ُيَّمّٚمقا  أن يريدون اًمذيـ أن ُوضِمَدت، إن: أرى وم٠من٤م اًميورة،

 ؾم١ماًمؽ؟ ذم ذيمرَت٤م أن٧م اًمتل اًميورة هل ُم٤م: ىمٚمٞمالً  ًمٜم٘مػ ًمٙمـ اإلُم٤مم، إذن ي٠مظمذوا

 هذه يدريمقا  طمتك ومٞمّمٚمقا، حم٤مضات، اجل٤مُمٕم٦م ذم قمٜمدٟم٤م يقضمد ُمداظمٚم٦م:



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 

116 

 .اعمح٤مضة

 اعمًجد؟ ذم شم٘م٤مم اًمتل واًمّمالة اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمقىم٧م هذا ُمثؾ ذم اإلُم٤مم ُمع ُيتََّٗمؼ ٓ ح٤مذا احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م إذان، وسمٕمد اًمِمٞمخ:

  شمٗمقَتؿ؟ وٓ اعمح٤مضة، يدريمقا  اًمٓمالب ؿم٤من ُمـ اًمّمالة، أداء ذم يًتٕمجؾ

 إٓ داء، اهلل أنزل ُم٤م: »اعمج٤مل هذا همػم ذم اًمًالم، قمٚمٞمف ىم٤مل يمم: أوًٓ : يٕمٜمل

 .سم٠مظمرى أو سمّمقرة شُمَٕم٤مًَم٩م أن اًم٘مْمٞم٦م هذه ومٞمٛمٙمـش دواء ًمف وأنزل

 اعمًٚمؿ، قمغم قَملمٍ  ومرُض  ٟمتّمقره٤م، أن ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع ٓ ؾَمتُٚم٘مك، اًمتل اعمح٤مضة: صم٤مٟمٞم٤مً  

ت ىمد أنف وسمخ٤مص٦م ُييه٤م، أن قمٚمٞمف جي٥م  [.اٟم٘مٓم٤مع] حم٤مضات ٟمٗمًف قمغم ُيَٗمقِّ

 .:..( 0.: 8/ 77/ واًمٜمقر اهلدى) 



 

 

 خمف الكزاءة كتاب

 اإلمام
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119 

 اإلمام خؾػ الؼراءة حؽؿ خالصة

 اجلٝمري٦م وذم اًمني٦م، ذم اإلُم٤مم وراء[ اًمٗم٤محت٦م أي] ي٘مرأه٤م أن اعم٘متدي قمغم وجي٥م 

 ومٞمٝم٤م ًمٞمتٛمٙمـ ؾمٙمت٦م ُمٜمٝم٤م ومراهمف سمٕمد هذا ؾمٙم٧م أو اإلُم٤مم، ىمراءة يًٛمع مل إن أجْم٤م

 .اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل اًمًٙمقت هذا أن ٟمرى يمٜم٤م وإن ىمراءَت٤م، ُمـ اعم٘متدي
 [.73 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 اجلفرية دم اإلمام وراءَ  الؼراءةِ  َكْسُخ 

 اجلٝمري٦م: اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء هب٤م ي٘مرؤوا أن ًمٚمٛم١ممتلم أضم٤مز ىمد ط ويم٤من  

، اًمٗمجر، صالة ذم يم٤من طمٞم٨م  ًمٕمٚمٙمؿ: »ىم٤مل ومرغ: ومٚمم اًم٘مراءة، قمٚمٞمف ومث٘مٚم٧م وم٘مرأ

 أن] إٓ شمٗمٕمٚمقا: ٓ: »ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م هّذاً  ٟمٕمؿ:: ىمٚمٜم٤مش. إُم٤مُمٙمؿ؟ ظمٚمػ شم٘مرؤون

 ش.هب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف :شاًمٙمت٤مب وم٤محت٦م»سمـ[ أطمديمؿ ي٘مرأ 

ا  .وشمٜمقيٜمٝم٤م اًمّذال سمتِمديد: هذًّ

 هقم٦م ذم وُمداريمتٝم٤م اًم٘مراءة، هد: واهلذّ ش: »1/027» اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 .شواؾمتٕمج٤مل

 قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم طمج٦م واحلدي٨م   

 .- ىمري٤ٌمً  سمٞم٤مٟمف ي٠ميت يمم - اإلسم٤مطم٦م قمغم سمؾ اًمقضمقب:
ش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م» ىمراءة سم٠من ٟمص احلدي٨م هذاش: »1/027ش »اعمٕم٤ممل»  ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 ىم٤مل صمؿش. هب٤م ظم٤موم٧م أو سم٤مًم٘مراءة، اإلُم٤مم ضمٝمر ؾمقاء اإلُم٤مم، ظمٚمػ صغم ُمـ قمغم واضم٦ٌم

 أوضمٌقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ومروي اعم٠ًمخ٦م: هذه ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وىمدش: »026»

 قمغم ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء واومؽمق. ي٘مرؤون ٓ يم٤مٟمقا  أهنؿ آظمريـ قمـ وروي. اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة
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وزاقمل ُمٙمحقل ومٙم٤من: أىم٤مويؾ صمالصم٦م  ي٘مرأ  أن ُمـ سمد ٓ: ي٘مقًمقن صمقر وأبق واًمِم٤مومٕمل وٕا

 ش.جيٝمر ٓ وومٞمم سمف، جيٝمر ومٞمم اإلُم٤مم ظمٚمػ

 أه ومٞمم ي٘مرأ : وإؾمح٤مق طمٜمٌؾ سمـ وأمحد اعم٤ٌمرك واسمـ وُم٤مًمؽ اًمزهري وىم٤مل 

 .(1) سمف ضمٝمر ومٞمم ي٘مرأ  وٓ ومٞمف، اإلُم٤مم

 اإلُم٤مم ضَمَٝمرَ  اإلُم٤مم: ظمٚمػ أطمد ي٘مرأ  ٓ: اًمرأي وأصح٤مب اًمثقري ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل 

 يم٤من ُمـ: »ط اًمٜمٌل قمـ ُمرؾمالً  ؿمداد سمـ اهلل قمٌد رواه سمحدي٨م واطمتجقا . َأَهَّ  أو

 .اٟمتٝمكش. ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف
 ُمـ اعمٜمع قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف :- ؾمٞم٠ميت يمم - صحٞمح اعمرؾمؾ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م    

 ًمق إٟمف سمحٞم٨م اعم١مشمؿ، ىمراءة قمـ شمٖمٜمل اإلُم٤مم ىمراءة أن قمغم يدل وإٟمم! قمٚممؤٟم٤م صٜمع يمم اًم٘مراءة

 .أظمرى أطم٤مدي٨م ُمـ ي١مظمذ وم٢مٟمم هق: ىمراءشمف طمٙمؿ وأُم٤م. صالشمف ضم٤مزت ي٘مرأ: مل
 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمقل وهق أوؾمٓمٝم٤م،: اًمّمقاب إمم وأىمرهب٤م اًمثالصم٦م، اعمذاه٥م هذه وأقمدل

 .- وهمػممه٤مش 413 - 4/414ش »ذطمف» وش اعمٝمذب» ذم يمم - اًم٘مديؿ ذم اهلل رمحف

 سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م وإٓ احلدي٨م، هذا إٓ دًمٞمؾ: سم٤مًمقضمقب اًم٘م٤مئٚملم ُمع وًمٞمس

 .ُم٣م وىمدش. اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًمّم٤مُم٧م
: ٟمٔمر سمّمدده ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هبذا ذًمؽ قمغم آؾمتدٓل وذم  ٕنف وذًمؽ سملمِّ

 وٓ ومح٥ًم، ٟم٘مٞمْمف قمغم يدل طمٙمؿ ُمـ آؾمتثٜم٤مء أن: إصقل يمت٥م ذم شم٘مرر ىمد

 ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ هنل :ششمٗمٕمٚمقا  ٓ: »ط وم٘مقًمف. طمٙمؿ زي٤مدة قمغم ًمف دًٓم٦م

: يٕمٜمل  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» ىمراءة قمـ اًمٜمٝمل قمدم قمغم يدلش اًمَٗم٤محِت٦َم» ىمراءة واؾمتثٜم٤مؤه اجلٝمري٦م،

 أوش اًمَٗم٤محِت٦َم» ريمٜمٞم٦م قمغم اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ومٞمف دًٓم٦م وٓ. وطمرُمتِٝم٤م يمراهتٝم٤م قمدم

                                                           

 رواي٦م ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ وحمٛمدٌ  اًم٘مديؿ، ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤ممُ  اجلٝمري٦م دون اًمني٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد(:  وم٤مئدة) (1)

ؾ، سـم وأمحد اعم٤ٌمرك، واسـم وُم٤مًمؽ، اًمزهري، اإلُم٤مم ىمقل وهق اعمذه٥م، ُمِم٤ميخ وسمٕمض اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ اظمت٤مره٤م قمٜمف  ُمـ ومج٤مقم٦م طمٌٜم

 .[ُمٜمف.]شمٞمٛمٞم٦م اسـم اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق وهمػمهؿ، اعمحدصملم
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 إصم٤ٌمت ُمـ ُمٜمف راُمقا  ُم٤م قمغم ومٞمف دًٓم٦م ومال وإٓ: ومذاك، آظمر: سمدًمٞمؾ صم٧ٌم وم٢من وضمقهب٤م،

 .اًمريمٜمٞم٦م أو اًمقضمقب

 َٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: وٟمٔمػمه: احلٜمٗمٞملم اعمح٘م٘ملم ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ىم٤مل 

َـّ  قِمُدوُه ا  شُمَقا َّٓ  ِهًّ
ًٓ  شَمُ٘مقًُمقا  َأن إِ ْٕمُرووًم٤م ىَمْق  شمٍميح قمـ وضمؾ قمز اهلل ومٜمٝمك :﴾ُمَّ

ة، ذم اعمقاقمدة  مل سم٤مٓؾمتثٜم٤مء واًمٙمٜم٤مي٦م وم٤مًمتٕمريض. واًمٙمٜم٤مي٦م اًمتٕمريض ُمٜمف واؾمتثٜمك اًمِٕمدَّ

ُم٤ًم: يٌؼ  .اًمٙمراه٦م ُمـ ىمري٤ٌمً  يٙمقن أن يٌٕمد وٓ واضم٤ًٌم، أو ومرو٤مً  ص٤مر أنف ٓ طمرا

َٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ُٛمقا  َو تُؿ شُمٜمِْٗمُ٘مقنَ  ُِمٜمْفُ  اخلٌَِٞم٨َم  شَمٞمَٛمَّ ًْ َّٓ  سمِآظِمِذيفِ  َوًَم  شُمْٖمِٛمُْمقا  َأنْ  إِ

 اًم٘مذى قمغم إهمْم٤مء هق إٟمم! أطمد؟ قمٜمد واضم٥م واعم٤ًمحم٦م اإلهممض هذا ومٝمؾ :﴾ومِٞمفِ 

 .إذى قمغم اًمذيؾ وؾمح٥م
 واًمريمٜمٞم٦م، اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ اًمٜمٝمل سمٕمد آؾمتثٜم٤مء أن: آؾمتثٜم٤مء هذا ُمـ ومث٧ٌم

 ومال اسمتداًء: ٓ طم٤مدٍث: ؾم٥ٌٍم  قمغم اإلسم٤مطم٦م هذه وردت إذا ؾمٞمم ٓ اإلسم٤مطم٦م: يٗمٞمد وإٟمم

 ُم٤م: ذًمؽ قمغم ويدل ُمروٞم٦م، وٓ ُمًتحًٜم٦م همػم ُمرضمقطم٦م إسم٤مطم٦م أهن٤م ذم ري٦ٌم يٌ٘مك

 ظمٚمػ شم٘مرؤون هؾ: »ٕصح٤مسمف ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن: ُمرؾمالً  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 ش.إُم٤مُمٙمؿ؟

 أطمديمؿ ومٚمٞم٘مرأ  وم٤مقمٚملم: سمدَّ  ٓ يمٜمتؿ إن: »وم٘م٤مل. ٓ: سمٕمض وىم٤مل. ٟمٕمؿ: سمٕمض ىم٤مل 

 .شٟمٗمًف ذمش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ
 ىمقل وزان ووزاٟمف -ش وم٤مقمٚملم يمٜمتؿ إن: »ىم٤مل صمؿ. سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمره مل ٓ:: ىم٤مل ومٛمـ

ٞم٤َّمَرةِ  سَمْٕمُض  َيْٚمَتِ٘مْٓمفُ  اجل٥ُمِّ  هَمٞم٤َمسَم٦مِ  ذِم  َوَأْخُ٘مقهُ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ًَّ  صمؿ ،- ﴾وَم٤مقِمٚملِمَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًم

 .آؾمتٖمراق ًمٖمػم ،شأطمديمؿ: »ومٚمٗمظُ  :ش أطمديمؿ ومٚمٞم٘مرأ : »ىم٤مل
 ذم وصػ سمٞم٤من ومٝمق :شاًم٘مرآن سم٠مم ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف: » ط ىمقًمف وأُم٤م

 يًتٚمزم ٓ واًمقصػ هٜم٤م، ه٤م أن سمف طمٙمؿ ٓ يمذا، وصٗمٝم٤م ُمـ وأهن٤م  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم»

 .سم٤مإلسم٤مطم٦م إٓ ُيٙمؿ ومل ُيٙمؿ، مل ُم٤م احلٙمؿ
 اعم٘متدي ًمٖمػم صم٤مٟمٞم٤مً  هٜم٤م ؾمٌؼ صمؿ اعم٘متدي، ًمٖمػم إذن وهق ؾم٤مسم٘م٤ًم، طمٙممً  يٙمقن ٟمٕمؿ:
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 يم٘مقًمٜم٤م وهق! يٜمٌٖمل يمم وًمٞمس أن، طمٙممً  ومجٕمٚمقه  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» ذم وصػ سمٞم٤من أنف قمغم

ٌْعٍ  ٓسمـ :: ؾَم  ؾمٌع اسمـ قمغم سمقاضم٦ٌم ًمٞم٧ًم وم٤مًمّمالة. ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ وم٢مٟمف صؾِّ

 اًمّمالة ؿم٠من يم٤من ح٤م: يٕمٜمل. ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ وم٢مٟمف: سم٘مقًمف قمٚمٚمف وًمٙمـ سم٤مإلمج٤مع:

 همػم ُمـ. صؾ: ؾمٌع ٓسمـ ي٘م٤مل أن صح :- ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ سم٠منف - هٙمذا

 .اومؽماض وٓ وضمقب
 ٓؾمتثٜم٤مء قمٚمؾ صمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م، طمٙمؿ :شاًم٘مرآن أم: سمـ إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »ط ىمقًمف ومٙمذا

 هٙمذاش اًمَٗم٤محِت٦َم» ؿم٠من يم٤من ح٤م: يٕمٜمل ،شهب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف» : سم٘مقًمفش اًمَٗم٤محِت٦َم»

 ذم اًمِم٠من وٛمػم وًمٕمؾ اًمٜمٝمل، ُمـ اؾمتثٜم٤مؤه٤م صح :- هب٤م إٓ صالة ٓ أنف وهق -

 .اعمح٘مؼ هذا يمالم. ـها  هبذا أخٞمؼ. إًمخ... ش. صالة ٓ وم٢مٟمف: » ىمقًمف
 قمغم سمف ُيت٩م أن اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد ٕطمد ُم٤مًٓ  يدع ٓ اًمتح٘مٞمؼ، ذم هم٤مي٦م وهق

 .اًمقضمقب
ُؼ  اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك هلذا شمٜمٌف وم٘مد وًمذًمؽ:  هذه فم٤مهر: وم٘م٤مل اًمًٜمدي، اعمح٘مِّ

 إن: ي٘مقل قمٜمٝم٤م يٛمٜمع ُمـ ومٚمٕمؾ. اإلُم٤مم ضمٝمر وًمق  ،﴾اًمَٗم٤محِت٦َم﴿: سمـ اًم٘مراءة إسم٤مطم٦م اًمرواي٦م

 ُمٗم٘مقدة: اًمن طم٤مل اعمٕم٤مرو٦م أن خيٗمك وٓ. اًمتٕم٤مرض قمٜمد اإلسم٤مطم٦م قمغم ُم٘مدم اًمٜمٝمل

ش اًمَٗم٤محِت٦َم» ىمراءة إمم وهمػمهؿ اعمِم٤ميخ وسمٕمض حمٛمد ُم٤مل وهلذا فم٤مهر: همػم طمٞمٜمئذٍ  وم٤معمٜمع

 .ـها. إطمقط أنف ورأى ،شحمٛمد ُمقـم٠م ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم ورضمحف اًمن، طم٤مل
 اإلسم٤مطم٦م سمؾ اإلسم٤مطم٦م: قمغم سمؾ - اًمقضمقب قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن صم٧ٌم وإذ

 اًمث٤مٟمٞم٦م طمجتٝمؿ وهق - قم٤ٌمدة طمدي٨م أن قمغم ذًمؽ سمٕمد هق دل :- اعمرضمقطم٦م

 واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم - سمٖمػمه ظم٤مص هق سمؾ اعم٘متدي: يِمٛمؾ ٓ - اًمقضمقب قمغم وإظمػمة

 وإٟمم سم٘مراءَت٤م، ًمف اًمرظمّم٦م ُمع قمٚمٞمف:ش اًمَٗم٤محِت٦َم» إجي٤مب ُمـ اعم١مشمؿ اؾمتثٜمك ىمد ٕنف :-

 ارشمٗمٕم٧م: أهن٤م ًمٜم٤م واًمٔم٤مهر ارشمٗمٕم٧م؟ أم سم٤مىمٞم٦م فمٚم٧م هؾ اًمرظمّم٦م: هذه ذم اًمٜمٔمر يٌ٘مك

 ًمديٜم٤م ٟمص ٓ أنف ٟمٕمؽمف يمٜم٤م وإن وٟمحـ اًمٙمت٤مب، ذم هذا سمٕمد اًمذي احلدي٨م سمدًمٞمؾ

 وم٢من قمٚمٞمف: اًمتٕمٚمٞمؼ سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هذا قمـ اًمقرود ُمت٠مظمر أنف قمغم يدل

 قمٚمٞمف يٙمقن أن اعمٕم٘مقل ُمـ ًمٞمس ٕنف ذًمؽ: ي٘متيض اًمرضمٞمح واًمرأي اًمّمحٞمح، اًمٜمٔمر

 خي٤مًمٗمقٟمف: صمؿ إُمر، اسمتداء ذم وراءه اًم٘مراءة قمـ اًمّمح٤مسم٦م هنك واًمًالم اًمّمالة
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 وهؿ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ يّمدر أن ضمداً  سمٕمٞمد هذا! وهمػمه٤مش اًمَٗم٤محِت٦َم» وراءه ومٞم٘مرؤون

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يتٚمقن ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

 .﴾َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب 
 قمٚممئٜم٤م ىمقل وضمف هق هذا وًمٕمؾ اًمرظمّم٦م، سمٕمد يم٤من اًمٜمٝمل أن سمذًمؽ ومث٧ٌم  

 ،- ٟمًخف شمقضمٞمف ذم يمالُمٝمؿ ُمـ رء قمغم أىمػ مل يمٜم٧م وإن - احلدي٨م هذا سمٜمًخ

 أوًٓ  ومٜمٝم٤مهؿ سمذًمؽ: يٗم٤مضمئٝمؿ ومل اًمٜمٝمل، ذم شمدرج ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ويٙمقن

 ىمقًمف سمٛم٘مت٣م وذًمؽ يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة قمـ هن٤مهؿ صمؿ  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم: »سمـ إٓ وراءه اًم٘مراءة قمـ

 .﴾شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم

 وي١ميدش. ظم٤مص٦م شمًٛمع اًمتل اًم٘مراءة قمغم قمٜمدٟم٤م ومٝمذا: »اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل 

 ىمراءة ومًٛمع اًمّمالة، ذم ي٘مرأ  اهلل رؾمقل يم٤من: ُم٤مهد ىم٤مل يمم أي٦م: ٟمزول ؾم٥ٌم ذًمؽ

 .﴾َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: ومٜمزًم٧م إنّم٤مر: ُمـ ومتك
 .وهمػمهش 0/177» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف
ىمقال، ُمـ ذًمؽ همػم ٟمزوهل٤م ؾم٥ٌم ذم ىمٞمؾ وىمد  أبق سمٞمٜمف يمم أرضمُحٝم٤م: ذيمرٟم٤م ُم٤م وًمٙمـ ٕا

ط وىمدش. 121 - 77 صش »اًمٙمالم إُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت  اًمٙمت٤مب هذا ذم اًم٘مقل سًم

 187» ومراضمٕمف .يمت٤مب ذم دمده ٓ سمم إٟمّم٤مف: ُمع ًمٗم٘مٝمف، وحت٘مٞم٘م٤مً  خترجي٤ًم، احلدي٨م هذا قمغم

 ش.011 -
 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذم وُمثٚمف. اًمٌح٨م هذا ذم ذيمرٟم٤م ُم٤م سمٕمض ُمٜمف اؾمتٗمدٟم٤م وىمد

 صحٞمح قمغم اًم٤ٌمري ومٞمض» يمت٤مسمف ذم ًمٙمِمٛمػمي ا أنقر حمٛمد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ذم هم٤مي٦م وم٢مٟمف يمالُمف: ًمٜم٘مٚم٧م اًمٌح٨م: يٓمقل أن وًمقٓ  ،ش082 - 0/071ش »اًمٌخ٤مري

ه ٓ ضمديد رء وومٞمف اًمتح٘مٞمؼ،  ذًمؽ قمـ ذيمرٟم٤مه ومٞمم ًمٙمـ اعمٕمرووم٦م، اًمٙمت٥م ذم شمرا

 اًمٙمِمٛمػمي هق وأفمٜمف هذا، اًمٙمِمٛمػمي يمالم ظمالص٦م يم٤من ويمالُمف يمٗم٤مي٦م، اعمح٘مؼ

 همػم إًمٞمف ُمٜمًقسم٤مً  اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت سمٕمض ذم قمٜمدي ُمٕمٚم٘م٤مً  يمالُمف وضمدت ًمٙمٜمل ٟمٗمًف،

. أقمٚمؿ واهلل. اعمذيمقر هذا يمت٤مسمف ذم أنف فمٜمل وهم٤مًم٥م ُمّمدره، أن أذيمر وٓ ُمًٛمك،

 .أدًمتٝم٤م ذيمر ىمري٤ٌمً  ومٞم٠ميت إظمرى: اعمذاه٥م وأُم٤م
 ([1/407) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 اإلمام خؾػ الؼراءة عـ الـفل

 صالةٍ  ُمـ اٟمٍمف» طمٞمٜمم وذًمؽ اجلٝمري٦م، ذم يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة قمـ ط هن٤مهؿ صمؿ 

 أطمد ُمٜمٙمؿ ُمٕمل ىمرأ  هؾ: »وم٘م٤مل  ،شاًمّمٌح صالة أهن٤م: رواي٦م وذم» سم٤مًم٘مراءة ومٞمٝم٤م ضمٝمرَ 

 .!شآٟمٗم٤ًم؟
 .!شُأن٤مَزع؟ زم ُم٤م: أىمقل إين: »وم٘م٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م أن٤م ٟمٕمؿ:: رضمؾ وم٘م٤مل

 ومٞمف ضمٝمر ومٞمم ط اهلل رؾمقل ُمع اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك:[ هريرة أبق ىم٤مل]

ءة ط اهلل رؾمقل  أنٗمًٝمؿ ذم وىمرؤوا] ،ط اهلل رؾمقل ُمـ ذًمؽ ؾمٛمٕمقا  طملم سم٤مًم٘مرا

 .[اإلُم٤مم ومٞمف جيٝمر ٓ ومٞمم ّهاً 

 وىمد. قمٚمٞمٝم٤م وُأهَم٤مًَم٥ُم  اًم٘مراءة ذم ُأَداظَمُؾ : ُمٕمٜم٤مه: »اخلٓم٤ميب ىم٤ملش: ُأن٤مزع:» ىمقًمف

 .شاًمٜمِّدام ذم اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزقم٦م وُمٜمف واعمٜم٤موسم٦م: اعمِم٤مريم٦م سمٛمٕمٜمك اعمٜم٤مزقم٦م شمٙمقن
 اٟمتٝم٤مئٝمؿ سمدًمٞمؾ اعمِم٤مريم٦م: وهق أظمر، اعمٕمٜمك: اعم٘م٤مم هذا ذم وإن٥ًم: ىمٚم٧م

 .وم٘مط اعمداظمٚم٦م قمـ ٟٓمتٝمقا  إول: اعمٕمٜمك أنف ومٝمٛمقا  يم٤مٟمقا  وًمق. اًم٘مراءة قمـ
 مجٝمقر وهؿ اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ُمٜمع إمم ذه٥م ُمـ سم٤محلدي٨م اطمت٩م

 احلدي٨م: أصح٤مب أيمثر اظمتٞم٤مر وهق ،- ؾمٌؼ يمم - وهمػمهؿ اًمثالصم٦م، يم٤مٕئٛم٦م اًمٕمٚممء:

 ٕن ذًمؽ: قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مل هق ذيمر ًمٙمـ اًمؽمُمذي، ىم٤مل يمم

 وراء ﴾اًمَٗم٤محِت٦َم﴿ ىمراءة ذم ؾمئؾ أنف قمٜمف صح ىمد احلدي٨م هذا روى اًمذي هريرة أب٤م

 .ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ : وم٘م٤مل اإلُم٤مم؟

 قمغم دآً  يم٤من أو صم٤مسمت٤ًم، احلدي٨م يم٤من ومٚمق. وهمػمه  ،ش12 - 0/9» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ذًمؽ سمخالف أومتك ح٤م اعمٜمع:
 اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜمـ ُمـ يمثػم رد ُمٜمٝم٤م ًمٚمزم صحٞمح٦م: احلج٦م هذه يم٤مٟم٧م ًمق: ىمٚم٧م

 اًمٌّمػم قمغم خيٗمك ٓ يمم اعمٙم٤من، هذا ذم أوردوه٤م اًمذيـ هؿ خي٤مًمٗمٝم٤م ُمـ أول وًمٙم٤من
 قمٜمف صح وم٘مد: ذًمؽ قمغم ُمث٤مًٓ  وإًمٞمؽ. اظمتالومٝمؿ قمغم اًمٕمٚممء قمٜمد آؾمتدٓل سمٓمرق



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف     يمت٤مب اًم٘مرا
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ىْمف، أطمديمؿ: إٟم٤مء ذم اًمٙمٚم٥م وًمغ إذا: »ىم٤مل أنف ط  .شُمرات ؾمٌع ًمٞمٖمًٚمف صمؿ ومٚمػُمِ
 .وهمػممه٤م واًمٜم٤ًمئل، ُمًٚمؿ، أظمرضمف
 ُمـ سم٤مًمٖمًؾ يٗمتل يم٤من أنف قمٜمف صم٧ٌم صمؿ هريرة، أبق احلدي٨م هذا روى وممـ

 اسمـ شمٕم٘م٥م وًمذًمؽ ًم٘مقاقمدهؿ، خم٤مًمػ ٕنف اجلٛمٝمقر: سمف ي٠مظمذ ومٚمؿ صمالصم٤ًم، وًمقهمف

 روى إذا اًمراوي أن: واعمحدصملم اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م:» سم٘مقًمف هٜم٤م اًمٌٞمٝم٘مل اًمؽميممين

 ذم ضمرطم٤مً  رأجف يٙمقن وٓ رأى، ح٤م ٓ روى، ح٤م اًمٕمؼمة يم٤من ظم٤مًمػ: صمؿ طمديث٤مً 

 .اٟمتٝمك!ش. اعمرومقع؟ طمديثف وٕمػ قمغم دًمٞمالً  هريرة أيب ومتقى شمٙمقن ومٙمٞمػ احلدي٨م:
 اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م قمغم ىمقي اقمؽماض أنف يمم قمٚمٞمف، هلؿ ضمقاب ٓ ىمقي اقمؽماض وهذا

 ذًمؽ قمغم ومٞمٚمزمش. سمٛمرويف ٓ اًمراوي سمرأي اًمٕمؼمة: » وم٘م٤مًمقا  اًم٘م٤مقمدة: هذه ذم اجلٛمٝمقر ظم٤مًمٗمقا 

 .سمف وي٠مظمذوا ،- ذيمرٟم٤م يمم - سمخالومف هريرة أيب إلومت٤مء سم٤محلدي٨م: آطمتج٤مج َيَدقمقا  أن
: هريرة أيب ىمقل ُيٛمؾ سم٠من -ش 107» احلًٜم٤مت أبق صٜمع يمم - ذًمؽ قمـ اجلقاب وأُم٤م

 ومٚمٞمس: سمف إًمزام وٓ وُمرويف، رأجف سملم شمٕم٤مرض ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اًمني٦م، قمغم. ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ 

 ؾم٠مخف اًم٤ًمئؾ أنش 0/166ش »اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» و  ،ش8ش »اًمٌخ٤مري ضمزء» ذم صم٧ٌم ٕنف سمٌمء:

 إذا أصٜمع يمٞمػ! هريرة أب٤م ي٤م: ىمٚم٧م: اًمٕمالء أبق اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل: سمٚمٗمظ اجلٝمري٦م اًمّمالة قمـ

 .شم٘مدم سمم وم٠مضم٤مسمف سم٤مًم٘مراءة؟ ضمٝمر وىمد اإلُم٤مم، ُمع يمٜم٧م

 ذم ًمٞمس إذ هريرة، أيب سم٤مل قمغم خيٓمر ٓ ومٌمء اإلُم٤مم: ؾمٙمت٤مت قمغم محٚمف وأُم٤م
 .اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  ذًمؽ سمٞم٤من وي٠ميتش. اًمَٗم٤محِت٦َم» ًم٘مراءة شمتًع ؾمٙمت٤مت اًمًٜم٦م

 وذم ىمقاقمدهؿ ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٕمٚممء اوٓمراب أفمٝمر ىمد احلدي٨م هذا وم٢من وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 ومٙم٤من ىمقاقمدهؿ: قمغم وًمٞمس سم٤محلدي٨م، أظمذوا وم٤محلٜمٗمٞم٦م عمذاهٌٝمؿ: شم٠مجٞمداً  ومروقمٝمؿ:

ًمقا  أن: أو ،- وهمػمه اًمقًمقغ طمدي٨م ردوا يمم - يردوه أن: إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ  هذه ُيَٕمدِّ

 .احلؼ هق ح٤م اًم٘م٤مقمدة

 .- طمًٜم٤مشمف ُمـ وهل - احلًٜم٤مت أبق ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد
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 ًم٘م٤مقمدَتؿ، خم٤مًمػ هق سمم قمٜمف وأضم٤مسمقا  سمف، ي٠مظمذوا ومٚمؿ ذًمؽ: قمٙمًقا  واًمِم٤مومٕمٞم٦م

 وي٠مظمذوا هب٤م، ُمتٛمًٙملم ئمٚمقا : أو ضمقاهبؿ، ًمٞمّمحَّ  َيَدقمقه٤م أن: إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٤من

ـْ  ًَمِذيْمَرى َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ ﴿: و. اًمّمقاب وهق سم٤محلدي٨م، َ
ِ
 .﴾ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  عم

 وىمد - ٟمزوهل٤م وؾم٥ٌم اًمذيمر، اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م هذا ُمذهٌٝمؿ اجلٛمٝمقر وأجد هذا،

 قمـ اؾمتٗم٤مض إٟمفش: »134 - 0/130ش »اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وىم٤مل ،- آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 ذم ٟمزًم٧م أهن٤م قمغم اإلمج٤مع أمحد اإلُم٤مم وذيمر اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم ٟمزًم٧م أهن٤م اًمًٚمػ

 .شاجلٝمر طم٤مل اح٠مُمقم قمغم اًم٘مراءة دم٥م ٓ أنف قمغم اإلمج٤مع وذيمر ذًمؽ،
 .﴾شمُْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوأَنِّمتُقا  ًَمفُ  وم٤َمؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىمُِرَئ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: ٟم٘مقل صمؿ
 .يٕمٛمٝمم أو اًمّمالة، همػم ذم اًم٘مراءة ذم أو اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم خيتص أن وم٢مُم٤م قم٤مم، ًمٗمظ

 ظم٤مرج آؾمتمع جي٥ُم  أنف اعمًٚمٛملم، ُمـ أطمد ي٘مؾ مل ٕنف ىمٓمٕم٤ًم: سم٤مـمؾ واًمث٤مين

 سمف، ي٠متؿ اًمذي اإلُم٤مم ىمراءة إمم اعمًتٛمع اؾمتمع وٕن. اًمّمالة ذم جي٥م وٓ اًمّمالة،

[ وذًمؽ] اًمّمالة، ظم٤مرج ي٘مرأ  ُمـ ىمراءة إمم اؾمتمقمف ُمـ أومم ُمت٤مسمٕمتف: قمٚمٞمف وجي٥م

 اًمت٘مديريـ: وقمغم. اًمٕمٛمقم ؾمٌٞمؾ قمغم وإُم٤م اخلّمقص، ؾمٌٞمؾ قمغم إُِم٤م: أي٦م ذم داظمؾ
 ذم إٓ سمذًمؽ يًٚمؿ واعمٜم٤مزع اإلُم٤مم، ًم٘مراءة سم٤مإلٟمّم٤مت اح٠مُمقم أُمر قمغم داًم٦م وم٤مٔي٦م

 وهل اًم٘مرآن، أمش: اًمَٗم٤محِت٦َم» و اًم٘مرآن، ىمرئ إذا سم٤مإلٟمّم٤مت أُمرت وأي٦م  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم»

 ذم يٜمزل مل اًمتل وهل اًم٘مرآن، ؾمقر أومْمؾ وهل صالة، يمؾ ذم ىمراءَت٤م ُمـ سمد ٓ اًمتل

 يٙمقن أن ومٞمٛمتٜمع ُمثٚمٝم٤م: اًمٗمرىم٤من ذم وٓ اًمزسمقر، ذم وٓ اإلٟمجٞمؾ، ذم وٓ اًمتقراة،

 ىمراءَت٤م أن ُمع وقمٛمقُمٝم٤م، أي٦م ًمٗمظ إـمالق ُمع دوهن٤م، همػمه٤م إمم آؾمتمع سم٤مٔي٦م اعمراد

 .وأؿمٝمر أيمثر
 آؾمتمع، ُمـ أومْمؾ ىمراءَت٤م ًمٙمقن يٕمدل إٟمم ىمراءَت٤م، إمم اؾمتمقمٝم٤م قمـ واًمٕم٤مدل

 دون سم٤مٓؾمتمع اعم١مشمؿ أُمرت واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وم٢من واإلمج٤مع: ًمٚمٜمص خم٤مًمػ همٚمط وهذا

 زاد ُم٤م ىمراءة ُمـ أومْمؾش اًمَٗم٤محِت٦َم» قمغم زاد ح٤م اؾمتمقمف أن قمغم ُمتٗم٘م٦م وإُم٦م اًم٘مراءة،

 ىمراءة ًمٙم٤من ًم٘مراءشمف: آؾمتمع ُمـ أومْمؾ اإلُم٤مم ي٘مرؤه ح٤م اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م ومٚمق. قمٚمٞمٝم٤م
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 ش.اًمَٗم٤محِت٦َم» قمغم زاد ح٤م ىمراءشمف ُمـ أومْمؾ اح٠مُمقم
 قمغم واضم٦ٌم أهن٤م ًمٔمٜمف :شاًمَٗم٤محِت٦َم» ذم ٟم٤مزع ُمـ ٟم٤مزع وإٟمم أطمد، ي٘مٚمف مل وهذا

 .ُمًتح٦ٌم أو اح٠مُمقم،

سمف:  ُمٜمٝم٤م: أومْمؾ هق ُم٤م سم٤مٓؾمتمع ُيّمؾ سم٤مًم٘مراءة ًمف احل٤مصٚم٦م اعمّمٚمح٦م أن وضمقا

 ُمـ أومْمؾ هق ُم٤م سم٤مٓؾمتمع ًمف ُيّمؾ أنف ومٚمقٓ  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» قمغم زاد ح٤م اؾمتمقمف سمدًمٞمؾ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب دلَّ  ومٚمم. اًم٘مراءة: وهق إُمريـ أومْمؾ يٗمٕمؾ أن إومم ًمٙم٤من اًم٘مراءة:

 أومْمؾ ًمف ُيّمؾ اعمًتٛمع أن قمغم[ دل] اًم٘مراءة: ُمـ أومْمؾ آؾمتمع أن قمغم واإلمج٤مع

 أن جيقز ومال وطمٞمٜمئذٍ  وهمػمه٤م،ش اًمَٗم٤محِت٦َم» ذم ُمقضمقد اعمٕمٜمك وهذا ًمٚم٘م٤مرئ، ُيّمؾ مم٤م

 يمم ىمراءة: ًمف اإلُم٤مم ىمراءة احل٤مل هذه ذم أنف وصم٧ٌم إقمغم، قمـ وُيٜمٝمك سم٤مٕدٟمك، ي١مُمر

 ذًمؽ وذم سم٢مطم٤ًمن، هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ واخلٚمػ اًمًٚمػ مج٤مهػم ذًمؽ ىم٤مل

 .شىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ اعمٕمروف احلدي٨م
 ُمرؾمالً  رووه اًمث٘م٤مت إئٛم٦م أيمثر وًمٙمـ وُمًٜمدًا، ُمرؾمالً  روي احلدي٨م وهذا

 ُمًٜمدًا، ُم٤مضمف اسمـ ورواه سمٕمْمٝمؿ، وأؾمٜمده ،ط اًمٜمٌل قمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ مج٤مهػم سمف وىم٤مل واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن فم٤مهر قمْمده ىمد اعمرؾمؾ وهذا

 سم٤مشمٗم٤مق سمف ُيت٩م اعمرؾمؾ هذا وُمثؾ اًمت٤مسمٕملم، أيم٤مسمر ُمـ وُمرؾِمٚمف واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م

 .وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م
 .اعمرؾمؾ هذا سمٛمثؾ آطمتج٤مج ضمقاز قمغم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وىمد
 هذا وٕن ىم٤مـمٕم٦م، دًٓم٦م اًم٘مرآن قمٚمٞمف دل أُمر اإلُم٤مم ىمراءة إمم آؾمتمع أن ومتٌلم

 سمف ُيّمؾ سمم اًم٘مرآن ذم سمٞم٤مهن٤م ومٙم٤من إُم٦م: إًمٞمٝم٤م حتت٤مج اًمتل اًمٔم٤مهرة إُمقر ُمـ

 .اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م وضم٤مءت اعم٘مّمقد،
 ُم٤م سمٜمحق إي٤مه شمْمٕمٞمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل قمغم ورد وىمقاه، قمٚمٞمف، ٟمتٙمٚمؿ اًمذي احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ

: ىم٤مل صمؿ ،-  هٜم٤مك قمٚمٞمف يمالُمف وؾمٜمٕمٚمؼ - سمٕمده أيت احلدي٨م أجْم٤مً  ؾم٤مق صمؿ آٟمٗم٤مً، ذيمرٟم٤م

 ُمع ي٘مرأ  أن إُم٤م: أُمريـ أطمد ًمٚمزم اح٠مُمقم: قمغم واضم٦ٌم اجلٝمر ذم اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م ومٚمق: وأجْم٤مً »
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 ٓ أنف اًمٕمٚممء سملم ٟمزاقم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ومل. ي٘مرأ  طمتك ًمف يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم جي٥م أن وإُم٤م اإلُم٤مم،

 قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل ُمٕمف وىمراءشمف همػمه٤م، وٓش اًمَٗم٤محِت٦َم» اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم جي٥م

 ىمراءة يم٤من ًمق: ٟم٘مقل سمؾ اجلٝمر: طم٤مل ذم ُمٕمف اًم٘مراءة قمٚمٞمف دم٥م ٓ أنف ومث٧ٌم واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب

 يًتح٥م وٓ اح٠مُمقم، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م أن ًمإلُم٤مم ٓؾمتح٥م ُمًتح٦ٌم: اجلٝمر طم٤مل ذم اح٠مُمقم

 وأمحد، طمٜمٞمٗم٦م، وأيب ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م وهذا اًمٕمٚممء، مج٤مهػم قمٜمد اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  اًمًٙمقت ًمإلُم٤مم

 أطمد ٟم٘مؾ وٓ اح٠مُمقُمقن، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م يٙمـ مل ط اًمٜمٌل أن ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ وهمػمهؿ،

ومتت٤مح شمٙمٌػمة سمٕمد ؾمٙمقشمفش اًمّمحٞمح» ذم قمٜمف صم٧ٌم سمؾ قمٜمف: هذا  .ٓا
 اًم٘مراءة، سمٕمد وؾمٙمت٦م اًم٘مراءة، أول ذم ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من ًمف يم٤مٟم٧م أنفش: اًمًٜمـ» وذم

 سمٕمد يم٤مٟم٧م اًمًٙمت٦م هذه أن روي وىمد  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» ًم٘مراءة شمتًع ٓ ًمٚمٗمّمؾ: ًمٓمٞمٗم٦م وهل

 ومٛمـ ؾمٙمت٤مت، أرسمع وٓ ؾمٙمت٤مت، صمالث ًمف يم٤من أنف ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ومل  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم»

 ُمـ أطمد قمٜمف يٜم٘مٚمف مل ىمقًٓ  ىم٤مل وم٘مد أرسمٕم٤ًم: أو ؾمٙمت٤مت، صمالث ط اًمٜمٌل قمـ ٟم٘مؾ

َٓ ﴿: ىمقًمف قم٘م٥م اًمتل واًمًٙمت٦م اعمًٚمٛملم، ٤مًمِّلمَ  َو  اًمتل اًمًٙمت٤مت ضمٜمس ُمـ. ﴾اًمْمَّ

 ذم ي٘مرأ  أنف اًمٕمٚممء ُمـ أطمد ي٘مؾ ومل ؾمٙمقشم٤ًم، يًٛمك ٓ هذا وُمثؾ أي، رؤوس قمٜمد

 .هذا ُمثؾ
 أي، رؤوس قمٜمد اًمًٙمقت قم٘م٥م ي٘مرأ  أصح٤مسمٜم٤م ُمـ أدريمٜم٤م ُمـ سمٕمض ويم٤من

  احلَْٛمدُ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 .﴾اًمَٕم٤معَم

  احلَْٛمدُ ﴿: ىم٤مل 
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ٌُدُ  إِي٤َّمكَ ﴿: ىم٤مل وم٢مذا. ﴾اًمَٕم٤معَم تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  .﴾َٟم

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ ﴿: ىم٤مل  تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  .اًمٕمٚممء ُمـ أطمد ي٘مٚمف مل وهذا. ﴾َٟم

 وإن أي، رؤوس قمغم اًمقىمقف جي٥م ٓ أنف: وهق ؾمٌؼ: ُم٤م هذا قمغم َوَيِردُ : ىمٚم٧م

 سمٕمض ذم شمرظمّم٤مً  إُم٤م ذًمؽ: اإلُم٤مم يٗمٕمؾ ٓ ىمد وًمٙمـ ؾمٌؼ، ح٤م ُمًتح٤ًٌم: يم٤من

 طمتك ،- اًمزُم٤من هذا أئٛم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م هق يمم - إن٤مم ظمػم سمًٜم٦م ضمٝمالً  وإُم٤م إطمٞم٤من،

 سمٕمْمٝم٤م ي٘مع أن سمد ومال سمتمُمٝم٤م، ومٞمٝم٤م أي٦م ًم٘مراءة اًمًٙمت٦م هذه شمتًع ٓ ؾمٙم٧م: وًمق

 .اًم٘مرآين اًمٜمص خم٤مًمٗم٦م ذم اًمقىمقع ُمـ ُمٜم٤مص ومال ي٘مرأ: واإلُم٤مم
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 احلًـ ؾممع وذم. ؾمٛمرة قمـ اًمٌٍمي احلًـ رواي٦م ُمـ هق اًمًٙمتتلم وطمدي٨م

 ؾمٛمرة: قمـ سم٤محلًـ ُيت٩م وُمـش: »1/73ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ظمالف: ُمٜمف

 .شهبذا ُيت٩م

 ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل وىمد. إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمٜمف ؾمٛمع أنف واًمراضمح

 :-ش 108» احلدي٨م هذا
 طمدي٨م وهق واطمدًا، طمديث٤مً  ُمٜمف ؾمٛمع وىمد ؾمٛمرة، ُمـ ؾممقمف ذم خمتٚمػ احلًـ»

 .شاًمٕم٘مٞم٘م٦م
 واإلرؾم٤مل: سم٤مًمتدًمٞمس ُمِمٝمقر: - اًمٕمٚمؿ ذم وُمٜمزًمتف ضمالًمتف قمغم - واحلًـ: ىمٚم٧م

 سمم إٓ وهمػمه، ؾمٛمرة قمـ طمديثف ُمـ سمٌمء ُيت٩م ٓ أن شم٘متيض احلديثٞم٦م وم٤مًم٘مقاقمد وًمذًمؽ

 اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ ًمدي ومٞمم - احلدي٨م هذا ـمرق مجٞمع شم٠مُمٚم٧م وىمد سم٤مًمتحدي٨م، ومٞمف سح

مقمف ُمٍمح همػم ُمٕمٜمٕمٜم٤ًم: إٓ أضمده ومٚمؿ :- اعمٓمٝمرة  ًمف أضمد أن ضمٝمدت وىمد ؾمٛمرة، ُمـ ًمف سًم

 - طمًٜمف وإن قمٜمدي، طمج٦م همػم ومٝمق وًمذًمؽ. أضمد ومٚمؿ :- وٕمػ ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد وًمق - ؿم٤مهداً 

دت وًمذًمؽ! وهمػمه اًمؽمُمذي  حمؾ ذم ومٞمف اوٓمرب ىمد احلدي٨م أن قمغم ُمٜمف، اًمٙمت٤مب ضمرَّ

 اقمٚمؿ: سم٤مظمتّم٤مر ذًمؽ شمقوٞمح وإًمٞمؽ ،- ذًمؽ إمم اإلؾمالم ؿمٞمخ أؿم٤مر يمم - اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م

 وأؿمٕم٨م وىمت٤مدة، قُمٌٞمد، سمـ يقٟمُس: وهؿ اًمث٘م٤مت: ُمـ أرسمٕم٦م احلًـ قمـ رواه احلدي٨م أن

 أن إٓ اًمريمقع، ىمٌؾ اًم٘مراءة: سمٕمد حمٚمٝم٤م أن قمغم مجٞمٕم٤مً  اشمٗم٘مقا  وىمد اًمٓمقيؾ، ومُحٞمد احلُْٛمراين،

 .اًمريمقع ىمٌؾ إهن٤م: قمٜمٝمم وم٘مٞمؾ ذًمؽ: ذم قمٚمٞمٝمم اظمتٚمػ وىمت٤مدة يقٟمس
 مل اًمتل ومحٞمد أؿمٕم٨م رواي٦م أن ؿمؽ وٓ. اًمًقرة ىمٌؾ :شاًمَٗم٤محِت٦َم» سمٕمد إهن٤م: وىمٞمؾ

 .ذًمؽ قمغم رواي٦م ذم أظمران واوم٘مٝمم وىمد ؾمٞمم ٓ وأومم: أصح ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمم خيتٚمػ
 شمٕمٚمٞم٘م٤مشمٜم٤م» و اًم٘مٞمؿ، ٓسمـش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ُمراضمٕم٦م ومٕمٚمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ: ؿم٤مء وُمـ

 .شاعمٕم٤مد زاد» يمت٤مسمف قمغمش اجلٞم٤مد

 شمتًع ؾمٙمت٦مً  يًٙم٧م يم٤من ًمق ط اًمٜمٌل أن وُمٕمٚمقم: »اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل صمؿ

ومر مم٤م هذا ًمٙم٤من :شاًمَٗم٤محِت٦َم» ًم٘مراءة  هذا يٜم٘مؾ مل ومٚمم ٟم٘مٚمف، قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقا
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 إُم٤م ظمٚمٗمف:ش اًمَٗم٤محِت٦َم» ي٘مرؤون يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م يم٤من ومٚمق وأجْم٤مً  يٙمـ، مل أنف قُمٚمؿ أطمد:

ومر مم٤م هذا ًمٙم٤من اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم وإُم٤م إومم، اًمًٙمت٦م ذم  ٟم٘مٚمف: قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقا

 ي٘مرؤون اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م ذم يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ أطمد يٜم٘مؾ ومل ومٙمٞمػ

 وقمٛمٚمف: سمٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس أطمؼ اًمّمح٤مسم٦م ًمٙم٤من ُمنموقم٤ًم: يم٤من ًمق ذًمؽ أن ُمع! ؟شاًمَٗم٤محِت٦َم»

 .سمدقم٦م أنف ومُٕمٚمؿ
ٜمقن وهلذا اح٠مُمقُملم: اؾمتمع: سم٤مجلٝمر وم٤معم٘مّمقد وأجْم٤ًم:  ذم اإلُم٤مم ىمراءة قمغم ي١مُمِّ

 ٓ ىمقم قمغم ي٘مرأ  أن ُأُِمرَ  وم٘مد سم٤مًم٘مراءة، قمٜمف ُمِمٖمقًملم يم٤مٟمقا  وم٢مذا اًمن، دون اجلٝمر

 ٓ ُمـ وخيُٓم٥م حلديثف، يًتٛمع ٓ ُمـ ُيدث ُمـ سمٛمٜمزًم٦م وهق ًم٘مراءشمف، يًتٛمٕمقن

 اًمذي ُمثؾ: »احلدي٨م ذم ُروي وهلذا اًمنميٕم٦م: قمٜمف شمتٜمزه ؾَمَٗمفٌ  وهذا خلٓمٌتف، يًتٛمع

 ي٘مرأ  يم٤من إذا ومٝمٙمذاش »*ش. أؾمٗم٤مراً  ُيٛمؾ احلمر يمٛمثؾ خيٓم٥م: واإلُم٤مم يتٙمٚمؿ،

 .سم٤مظمتّم٤مر اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ـهاش. قمٚمٞمف ي٘مرأ  واإلُم٤مم
 .اهلل رمحف واعمٕم٘مقل اعمٜم٘مقل قمٚمؿ ذم يمٕمٌف قمٚمق قمغم يدل مم٤م وهق

 قمـ اًمٜمٝمل قمغم اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م آطمتج٤مج قمٚممئٜم٤م سملم اؿمتٝمر ىمد أنف واقمٚمؿ

ش: 1/031ش »اًمٗمتح» ذم اهلَُمم اسمـ ىم٤مل اًمني٦م: ذم طمتك اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة شمرك

 سمٙمؾ ومٞمٕمٛمؾ. واًمًٙمقت آؾمتمع،: أُمران اعمٓمٚمقب أن سم٤مٔي٦م آؾمتدٓل وطمّمؾ»

 اًمًٙمقت ومٞمج٥م إـمالىمف، قمغم ومٞمجري ٓ:: واًمث٤مين اجلٝمري٦م، خيص: وإول ُمٜمٝمم،

 .شُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مراءة قمٜمد
 إُمر أن وهق ٟمٔمر: وومٞمفش: 123» سم٘مقًمف اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق شمٕم٘مٌف وىمد

 هق سمؾ ،- فم٤مهر هق يمم - ُمٕمٚمؾ همػم شمٕمٌدي٤مً  أُمراً  ًمٞمس واًمًٙمقت اًم٘مرآن سم٤مؾمتمع

 واًم٘مراءة اخلٓم٦ٌم، قمٜمد اًمًٙمقت يمقضمقب واعمٕمٚمٚملم: اًم٘م٤مئًلم سم٢ممج٤مع ُمٕمٚمؾ طمٙمؿ

 اًم٘مرآن يمقن إٓ :- اًمت٠مُمؾ سمٕمد وًمق - قمٚم٦م ًمف شمٔمٝمر وٓ ذًمؽ، وٟمحق اًمّمالة، ظم٤مرج

 أن  اعمٕمٚمقم وُمـ. واإلٟمّم٤مت آؾمتمع سمدون ُيّمؾ ٓ وهق واًمت٠مُمؾ، ًمٚمتدسمر ُمٜمزًٓ 

 ومٞمج٥م اًمتدسمر: اعم٘متديـ قمغم ومٞمٚمزم ضمٝمراً، اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  اًمتل سم٤مجلٝمري٦م: ظم٤مص هذا

 .اإلٟمّم٤مت قمٚمٞمٝمؿ
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ً، إٓ ي٘مرأ  ٓ وم٤مإلُم٤مم اًمني٦م: ذم وأُم٤م  ومال اعم٘متديـ: ِصمخ ي٘مرع ٓ سمحٞم٨م ها

 ًمقضمقب ئمٝمر ومال :- ُمٜمّمتلم يم٤مٟمقا  وإن - ومٞمٝم٤م هلؿ اًمتدسمر ُيّمؾ أن يٛمٙمـ

 .سمف ُمٕمتد وضمف ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمقت

 اعمٕم٘مقل، سم٤مًمدًمٞمؾ ُمٓم٤مًم٥م: ُمٕم٘مقل همػم شمٕمٌدي أُمر اًمًٙمقت وضمقب سم٠من واًم٘مقل

 اظمتّم٤مصٝم٤م وقمدم اعمذيمقرة، أي٦م سمٕمٛمقم أظمذوا وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمثػماً  أن قمغم

قمقا  طمتك اح٠مثقرة: سم٤معمقارد  - اًمّمالة ظم٤مرج وًمق - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مرآن ؾممع يمقن قمٚمٞمف وَمرَّ

 ذم إول واًمًٙمقت: آؾمتمع، - أُمريـ ومٞمٝم٤م اح٠مُمقر يم٤من ومٚمق يمٗم٤مي٦م، أو قملم ومرض

 ظم٤مرج قمٜمده اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ ؾمٙمقت سمقضمقب ي٘م٤مل أن ًمزم :- اًمن ذم واًمث٤مين اجلٝمر،

ً: اًمّمالة  .ـها. ٟمزاع سمال اإلمج٤مع ظمالف وهق قمٞمٜم٤ًم، أو يمٗم٤مي٦م ها

ُمر سمٕمد سم٤مٓؾمتمع شمٕم٤ممم أُمر وإٟمم  .وأؾمٛمع أىمرأ : ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد ٕنف سم٤مإلٟمّم٤مت: ٕا
 سم٤مًمًٌح٦م، اهلل يذيمرون شمراهؿ وم٢مٟمؽ اجلٛمٕم٦م: ظمٓم٦ٌم ذم اعمتزهديـ سمٕمض يٗمٕمٚمف يمم

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م﴿: و! وٟم٘مرأ  ٟمًٛمع ٟمحـ: ًم٘م٤مًمقا  ؾم٠مختٝمؿ: وًمق ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ  ذِم  ىَمْٚمٌلَْمِ  ُمِّ

 .﴾ضَمْقومِفِ 
. زم فمٝمر ُم٤م هذا. سم٤مإلٟمّم٤مت إُمرَ  سم٤مٓؾمتمعِ  إُمرَ  ُيْتٌعَ  أن احلٙمٛم٦م ُمـ ومٙم٤من

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([1/446) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بف آئتامم متام مـ اإلمام لؼراءة اإلكصات

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »وم٘م٤مل سمف: آئتمم مت٤مم ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اإلٟمّم٤مت وضمٕمؾ 

 ش.وم٠منّمتقا  ىمرأ: وإذا ومٙمؼموا، يمؼم: وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ
 وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ: »وم٘م٤مل وراءه: اًم٘مراءة قمـ ُُمْٖمٜمَِٞم٤مً  ًمف آؾمتمع ضمٕمؾ يمم

 .اجلٝمري٦م ذم هذا  ،شىمراءة ًمف اإلُم٤مم
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 ًم٘مراءة آؾمتمع وضمقب قمغم اًمدًٓم٦م ذم ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمذيمقرة يم٤مٔي٦م احلدي٨م وهذا     

 سمٕمٛمقُمف يِمٛمؾ - يمٝمل - وهق ،- خيٗمك ٓ يمم - ُمٜمٝم٤م أقمؿ وًمٙمٜمف اإلُم٤مم، ُمـ اًم٘مرآن

ش. اًمَٗم٤محِت٦َم» قمدا سمم ذيمرهؿ ؾمٌؼ ممـ وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ظمّمف وىمد وهمػمه٤م،ش اًمَٗم٤محِت٦َم»

 قمغم سمف اطمتجقا  اًمذي احلدي٨م أن ؾمٌؼ ومٞمم ذيمرٟم٤م وىمد ىمراءَت٤م، سمقضمقب وىم٤مًمقا 

 سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ يمم - اعمرضمقطم٦م واإلسم٤مطم٦مِ  اإلسم٤مطم٦ِم، قمغم سمؾ ذًمؽ: قمغم يدل ٓ اًمقضمقب

 .- اًمٙمِمٛمػمي قمـ

 ىمراءة سمجقاز خيّمص وم٢مٟمم اًمتخّمٞمص: إمم اعمّمػم ُمـ سمد ٓ يم٤من وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ 

زاً ش اًمَٗم٤محِت٦َم»  اًمٜمٝمل وسملم اجلقاز هذا سملم وم٤مًمت٤ٌميـ وطمٞمٜمئذٍ  سمقضمقهب٤م، ٓ ُمرضمقطم٤ًم: ضمقا

 وهذا ًمإلُم٤مم، وآؾمتمع اًم٘مراءة شمرك اًمٜمتٞمج٦م ٕن يًػٌم: واحلدي٨م أي٦م ُمـ اعمًتٗم٤مد

 .اعمٓمٚمقب هق
 اجلقاز طمدي٨م أن سمٞمٜم٤م ىمد وًمٙمٜمٜم٤م اجلٛمع، ُمذه٥م ٟمذه٥م أن أردٟم٤م إن ي٘م٤مل: هذا

 أن اإلؾمالم ؿمٞمخ أجْم٤مً  وسملم أي٦م، ٟمزول وسم٥ًٌم هريرة أيب سمحدي٨م ُمٜمًقخ

 صدد ذم ٟمحـ اًمذي - احلدي٨م قمـ ومٞم٘م٤مل قمٛمقُمٝم٤م: قمغم أي٦م سم٘م٤مء قمغم يدل آقمت٤ٌمر

 .ومٞمٝم٤م ىمٞمؾ ُم٤م - قمٜمف اًمٙمالم
 طمٙمٛم٦م يٌلم وهذا: »ىم٤مل سم٤محلدي٨م: اعمتٕمٚمؼ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم سم٘مٞم٦م أن وإًمٞمؽ

 إومٕم٤مل، ذم طمتك همػمه٤م قمغم ُم٘مدُم٦م إلُم٤مُمف ُمت٤مسمٕمتف وأن اح٠مُمقم، قمـ اًم٘مراءة ؾم٘مقط

 اًمقشمر، قم٘م٥م شمِمٝمد صالشمف: ُمـ وشمر ذم أدريمف وإذا ُمٕمف، ؾمجد ؾم٤مضمدًا: أدريمف وم٢مذا

 سمف جي٥م آئتمم أن قمغم ومدل آئتمم: ٕضمؾ ومٕمٚمف وإٟمم جيز، مل ُمٜمٗمردًا: ومٕمٚمف ًمق وهذا

 [ش.اعمٜمٗمرد قمغم جي٥م ُم٤م سمف ويً٘مط] اعمٜمٗمرد، قمغم جي٥م ٓ ُم٤م

 سم٤مٓؾمتمع أنف ُمع ًم٘مراءشمف، يًتٛمع ٓ ومٙمٞمػش: 0/310» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل 

 .اًم٘م٤مرئ أضمر ُمثؾ ًمف اعمًتٛمع وم٢من! اًم٘مراءة؟ ُمّمٚمح٦م ًمف ُيّمؾ

 ضمٝمر، إذا :شاًمَٗم٤محِت٦َم» قمغم زاد ومٞمم ُمٕمف ي٘مرأ  ٓ أنف قمغم يمٚمٝمؿ اشمٗم٤مىُمُٝمؿ هذا يٌلم ومم٤م

 اؾمتمقمف ُمـ أومْمؾ ًمٜمٗمًف ىمراءشمف ًمٙم٤مٟم٧م ًمف: سم٢مٟمّم٤مشمف اًم٘مراءة أضمر ًمف ُيّمؾ أنف ومٚمقٓ
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َت٩ْم  مل اًم٘م٤مرئ: أضمر سم٤مإلٟمّم٤مت ًمف ُيّمؾ يم٤من وإذا ًمإلُم٤مم،  يٙمقن ومال ىمراءشمف، إمم َُيْ

 .سمف اح٠مُمقر آؾمتمع قمـ ؿمٖمٚمتف ُمية ومٞمٝم٤م سمؾ ُمٜمٗمٕم٦م، ومٞمٝم٤م
 اح٠مُمقم، ًمٌٕمد أو خم٤مومت٦م، صالة اًمّمالة ًمٙمقن اإلُم٤مم: يًٛمع مل إذا شمٜم٤مزقمقا  وىمد

، أن ًمف إومم هؾ ذًمؽ: ٟمحق أو ًمٓمرؿمف، أو  إومم أن: واًمّمحٞمح يًٙم٧م؟ أو ي٘مرأ

 وم٢مذا. اًم٘مراءة ُم٘مّمقد هب٤م ًمف ُيّمؾ ىمراءة يًتٛمع ٓ ٕنف أنٗمع: وأنف ٟمٗمًف، ذم ي٘مرأ  أن

 وُمـ ُمًتٛمٕم٤ًم، وٓ ىم٤مرئ٤مً  ٓ ؾم٤ميمت٤ًم، سم٘مل وإٓ: اًم٘مراءة، أضمر ًمف طمّمؾ ًمٜمٗمًف: ىمرأ 

 مجٞمع سمؾ حمٛمقدًا: وٓ سمذًمؽ ُم٠مضمقراً  يٙمـ مل اًمّمالة: ذم ىم٤مرئ وٓ ُمًتٛمع همػم ؾمٙم٧م

 آؾمتمع أو واًمدقم٤مء واًمتًٌٞمح يم٤مًم٘مراءة شمٕم٤ممم: اهلل ذيمر ُمـ ومٞمٝم٤م سمد ٓ اًمّمالة أومٕم٤مل

 وأنٗمع ًمف، أيمٛمؾ ًمٜمٗمًف وم٘مراءشمف اًم٘مراءة: ومرض قمٜمف ُيٛمؾ اإلُم٤مم سم٠من ىمٞمؾ وإذا ًمٚمذيمر،

 وم٠مُم٤م اجلٝمر، طم٤مل إٓ سمف ي١مُمر ٓ واإلٟمّم٤مت. رسمف قمٜمد ًمف وأرومع ًم٘مٚمٌف، وأصٚمح ًمف،

 .ـها. ًمف يٜمّم٧م طمتك ُمًٛمقع صقت ومٞمف ومٚمٞمس اعمخ٤مومت٦م: طم٤مل
 وشمٜمقب شمٙمٗمٞمف، اإلُم٤مم ىمراءة إن: ُمٕمٜم٤مه أن احلدي٨م ُمـ يت٤ٌمدر واًمذي [:وم٤مئدة]

 ُمًٜمد ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وذطمف. قمٚمٞمف دم٥م ومال اعم١مشمؿ:: أي ىمراءشمف: قمـ

 أن ًمف جيقز وٓ ىمراءة، اح٠مُمقم قمغم جي٥م ومال: أي: »سم٘مقًمفش 172 صش »طمٜمٞمٗم٦م أيب

 .ـهاش. اجلٝمري٦م أو اًمني٦م اًمّمالة ذم يم٤من ؾمقاء: يٕمٜمل اإلـمالق، وفم٤مهره وراءه، ي٘مرأ 

 اًمِمٞمخ وضمٝمف وىمد فم٤مهر، سُمْٕمدٌ  وراءه اًم٘مراءة جيقز ٓ أنف قمغم احلدي٨م دًٓم٦م وذم

 ىمراءة اإلُم٤مم ىمراءة وم٢من ذقم٤ًم: اعم٘متدي ُمـ صم٤مسمت٦م اًم٘مراءة إنش: »049» سم٘مقًمف اهلَُمم اسمـ

: ومٚمق ًمف،  أبق قمٚمٞمف رد وىمدش. ُمنموع همػم وهق واطمدة، صالة ذم ىمراءشم٤من ًمف ًمٙم٤من ىمرأ

 وٓ قمروم٤مً  ٓ طم٘مٞم٘م٦م: اح٠مُمقم سم٘مراءة ًمٞم٧ًم اإلُم٤مم ىمراءة إنش: »138» سم٘مقًمف احلًٜم٤مت

: ىمراءشم٤من ًمف شمٙمقن أن إٓ يٚمزم ٓ اعم١مشمؿ: ىمرأ  ومٚمق طمٙمًم، ًمف ىمراءة هل وإٟمم ذقم٤ًم،

 ىمٌح قمغم يدل دًمٞمؾ وٓ اضمتمقمٝمم، ذم قم٤مئ٦ٌم وٓ. طمٙمٛمٞم٦م  وصم٤مٟمٞمٝمم طم٘مٞم٘مٞم٦م، إطمدامه٤م

 .شاضمتمقمٝمم
 -: ىم٤مل يمم - وم٢مٟمف ومراضمٕمف: ،شاًمٖممم همٞم٨م: »اعمًمة طم٤مؿمٞمتف ذم ذًمؽ أووح وىمد
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 .اًمٜمٗم٤مئس ُمـ
 أهنؿ :إول: أىمقال قمغم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم اظمتٚمٗمقا  ىمد قمٚممءٟم٤م أن واقمٚمؿ

 .طمرُمقه أو يمرهقه سم٠من جيٞمزوه: مل أهنؿ ٓ اًم٘مراءة، شمرك اظمت٤مروا

 ممـ يمثػمٌ  وشمٌٕمف اهلمم، اسمـ اظمت٤مره اًمذي وهق. حتريؿ يمراه٦م ُمٙمروه٦م أهن٤م :اًمث٤مين

 .ىمٌٚمف ممـ مجعٌ  سح وسمف سمٕمده،
 قمـ رواي٦م ذم اجلٝمري٦م ذم وُمٙمروه٦م اًمني٦م، ذم ُمًتح٦ٌم اًمَٗم٤محِت٦َم ىمراءة أن :اًمث٤مًم٨م

 أيب قمـ رواي٦م وهق ،- وهمػممه٤مش اًمذظمػمة» وش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م ذيمره يمم - حمٛمد

 - اًمٙمٌػم طمٗمص أبق اظمت٤مره اًمذي وهق ،-ش اعمجتٌك» ذم اًمزاهدي ذيمره يمم - طمٜمٞمٗم٦م

 .احلٜمٗمٞم٦م ُمـ وهمػمه ،- حمٛمد اإلُم٤مم شمالُمذة يم٤ٌمر ُمـ

 .اًمٙمٞمداين ذيمره يمم واضم٥م: اإلٟمّم٤مت أن :واًمراسمع
م اًمّمالة ذم واضم٥م يمؾ شمرك أن: اعمحرُم٤مت سمح٨م ذم وذيمر  أنف ُمٜمف ومٞمٕمٚمؿ. طمرا

 .اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة سمحرُم٦م ىم٤مئؾ

 ذم ٟم٘مٚمف يمم - وم٤مؾم٘م٤مً  ويٙمقن اإلُم٤مم، ظمٚمػ سم٤مًم٘مراءة شمٗمًد اًمّمالة أن :واخل٤مُمس

 .-ش قم٤مسمديـ اسمـ سمح٤مؿمٞم٦م - 1/728ش »اًمدر»
ش 09 - 01 صش »اإلُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق إىمقال هذه ذيمر وىمد

 أىمقال مخ٦ًم ومٝمذه: »ىم٤مل صمؿ احلٜمٗمٞم٦م، يمت٥م ُمـ اعمِمٝمقرة ُمّم٤مدره٤م إمم ُمٕمزوة

 اًم٘مقل: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمقاىمٕم٦م إىمقال مجٞمع أوهـ سمؾ وأوهٜمٝم٤م: أوٕمٗمٝم٤م ٕصح٤مسمٜم٤م،

 رومع أن: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اعمروي٦م اًمِم٤مذة اًمدُمِم٘مل ُمٙمحقل رواي٦م ٟمٔمػم وهق. ساخل٤مُم

 ضمقاز قَمَدمَ  قمٚمٞمٝم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض وسمٜم٤مءُ  ًمٚمّمالة، ُمٗمًد وهمػمه اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ

 ًمٚم٘مدح إٓ ذيمره٤م ُيؾ ٓ اًمتل اعمردودة إىمقال ُمـ ويمالمه٤م سم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م، آىمتداء

 ذم ذًمؽ أووح٧م وىمد احلٜمٗمٞم٦م، ٕصح٤مسمٜم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ُمـ يمثػم ذم ُذيمرا  وإن ومٞمٝم٤م:

 قم٤مىمؾ ي٘مقل هؾ ؿمٕمري وًمٞم٧م ومٚمتٓم٤مًمع، :شاحلٜمٗمٞم٦م شمراضمؿ ذم اًمٌٝمٞم٦م اًمٗمقائد» رؾم٤مًمتل

 ومروٜم٤م وًمق! أصح٤مسمف؟ أيم٤مسمر ُمـ ومج٤مقم٦م ط اًمٜمٌل قمـ ومٕمٚمف صم٧ٌم سمم اًمّمالة سمٗم٤ًمد
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 أن ومٖم٤ميتف ُمٜمًقظم٤ًم: وص٤مر صم٧ٌم أو أصح٤مسمف، ُمـ وٓ ط اًمٜمٌل ُمـ ٓ يث٧ٌم: مل أنف

 سمف، اًمّمالة وم٤ًمد يًتٚمزم ٓ وهق حتريًم، أو شمٜمزهي٤ًم، ُمٙمروه٤مً  أو اًمًٜم٦م، ظمالف يٙمقن

م أنف ومروٜم٤م ًمق سمؾ  ارشمٙم٤مب ومٚمٞمس أجْم٤ًم: اًمّمالة وم٤ًمد ُمٜمف يٚمزم ٓ ىمٓمٕمٞم٦م: طمرُم٦م طمرا

 ىمراءة أن اعمٕمٚمقم وُمـ ًمٚمّمالة، ُمٜم٤مومٞم٤مً  يٙمـ مل ُم٤م هل٤م، ُمٗمًداً  اًمّمالة ذم طمرام يمؾ

 واًمتًٌٞمح اًمذيمر إٓ ًمٞم٧ًم اًمّمالة سمؾ ًمٚمّمالة: سمٛمٜم٤مومٞم٦م ًمٞم٧ًم ٟمٗمًٝم٤م ذم اًم٘مرآن

 ش.واًم٘مراءة

ُم٤مً  أو ُمٙمروه٤مً  ذًمؽ ويمقن هب٤م، اًمّمالة سمٗم٤ًمد احلٙمؿ يّمح ومٙمٞمػ: »ىم٤مل   سمم طمرا

 صٜمٞمع ُمـ ؿمديد شمٕمج٥م ًمٗمل - واهلل - وإين! ذًمؽ؟ يًتٚمزم ٓ اًمدٓئؾ ُمـ ٓح

 ُمردودًا، همٚمٓم٤مً  سمٙمقٟمف ُيٙمٛمقا  ومل قمٚمٞمف، ؾم٤ميمتلم يمتٌٝمؿ ذم اًم٘مقل هذا ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ

 .أصح اًمٗم٤ًمد قمدم إن: ىم٤مًمقا  ُم٤م وهم٤مي٦م
 اؾمتدل ُم٤م وهم٤مي٦م سُي٤ًم، همٚمٓم٤مً  خي٤مًمٗمف ُم٤م ويمقن صحٞمح٤ًم، سمٙمقٟمف ُيٙمٛمقا  ومل

 ومال اإلُم٤مم: ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ: »يم٠مثر اًمّمح٤مسم٦م: آصم٤مر سمٕمض اًمقاهل اًم٘مقل هذا أصح٤مب

 .(1)شًمف صالة
ظْمِز  ذيمره وُم٤م. سمف آؾمتدٓل يًت٘مٞمؿ وٓ سمف، ُيت٩م ُٓ  مم٤م أنف وؾمتٕمرف َ  اًمنَّ

 ىم٤مل صح٤ميب أي: ًمف ي٘م٤مل. (0)  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمدة ُمذه٥ُم  اًمّمالة وم٤ًمد أن: شمٌٕمف وُمـ

                                                           

٤من اسـم أظمرضمف  (1) ٚمٞممن قمكم سـم أمحد ومٞمف واَتؿ ـمري٘مف، ُمـ اجلقزي واسـم ،شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم طم  وىم٤مل ،( 97) ش اًمدراي٦م » ذم يمذا. سمًٜم

خ٤مري  [ُمٜمف.]ش يّمح ٓ » :(6)اًٌم

٤مًمٖم٦م هذه وُمثؾ (0)  يمؾ ًمٞمٕمج٥م اعمٜمّمػ اًمٕم٤مىمؾ وإن. ش اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وقمٚمٞمف اإلُم٤مم، ظمٚمػ اعم١مشمؿ ي٘مرأ  وٓ » :ش اهلداي٦م » ص٤مطم٥م ىمقل اعم

٤مًمٖم٤مت اًمٕم٤ٌمرات هَذه ُمثؾ ُمـ اًمٕمج٥م ول :ؿمٞمئلم أطمد قمغم شمدل وم٢مهن٤م! واعم  سمٙمت٥م اجلٝمؾ: واًمث٤مين.ويّمؿ يٕمٛمل اًمذي اًمتٕمّم٥م: ٕا

ؿمتٖم٤مل وقمدم احلدي٨م، ٞم٦م: احلدي٨م يمت٥م ُمـ يم٤مٟم٧م وًمق طمتك سمٛمٓم٤مًمٕمتٝم٤م، ٓا صم٤مر ُمٕم٤مين ذح » يمٙمت٤مب اعمذه  ذيمر ىمد وم٢مٟمف ًمٚمٓمح٤موي: ش ا

٠مخ٦م  هذه ذم اًمّمح٤مسم٦م سملم اخلالف ومٞمف  !اعمٗم٤مًمٞمس صٜمٕم٦م احلدي٨م قمٚمؿ: ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ىمقل ُمٜمِم٠م هق ذًمؽ وًمٕمؾ! اعم

ُمرـي وأي ٦ًٌم قمٔمٞمؿ ومٝمق يم٤من: ٕا ئٛم٦م هل١مٓء سم٤مًمٜم  ذح اًمٕمٜم٤مي٦م » ص٤مطم٥م ىمقل اًمٖمراسم٦م ذم ذًمؽ وُمثؾ. سمٕمدهؿ عمـ اًم٘مدوة هؿ اًمذـي ٕا

 أيمثر إمج٤مع سمف اعمراد سم٠من وأضُِمٞم٥َم  .{اًمَٗم٤محِت٦َم} ىمراءة سمقضمقب ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ٕن ٟمٔمر: ومٞمف: ىمٞمؾ. ش اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وقمٚمٞمف »: وىمقًمف » :ش اهلداي٦م

 اعم٘مدار هذا ٕن سمٌمء: وًمٞمس » :ىم٤مل صمؿ. » اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اعم٘متدي ُمٜمع اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُمـ ٟمٗمراً  صممٟملم قمـ روي وم٢مٟمف اًمّمح٤مسم٦م:

= 
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 هق أصح٤مسمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمؽ ايت اعم٤ًمًمؽ أىمقى أن اًمٔمٝمقر طمؼَّ  فمٝمر وم٢مذن:»  !هبذا؟

 واظمت٤مره٤م احلًـ، سمـ حمٛمد قمـ رواي٦م هق يمم اًمني٦م، ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ًمن ُمًٚمؽ

 ش.اًمزُمـ وم٘مٝم٤مء ُمـ مجع

 وُمـ ،- اًمديـ يقم اهلل ضمزاهؿ - اعمحدصملم ُمـ مج٤مقم٦م ُمذه٥م هق وهذا: »ىم٤مل 

 ُيًٚمِّؿ آقمت٤ًمف: ُمتجٜم٤ٌمً  وإصقل، اًمٗم٘مف سمح٤مر ذم وهم٤مص اإلٟمّم٤مف، سمٜمٔمر ٟمٔمر

 ومٛمذه٥م ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚممء اظمتٚمػ اًمتل وإصٚمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ أيمثر أن ي٘مٞمٜمٞم٤مً  شمًٚمٞممً 

                                                           

ًتٜمد: ًمف ًمٞمس سمم اًمٕمدد هذا شمٕمٞملم اًمٖمراسم٦م وُمقوع. اًمّمح٤مسم٦م أيمثر ًمٞمس  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمدد هبذا اشمّمؾ اًمذي وُمـ! سمذًمؽ؟ اًمٜمص وم٠مـج ُم

 .ش! ذًمؽ؟ ذم رأهيؿ قمـ وم٠مظمؼموه

ٜم٤مت أبق ىم٤مل. وهمػمه اًمٕمٞمٜمل أجْم٤مً  اًم٘مقل هذا ٟم٘مؾ وىمد قا  أيمثرهؿ ًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء: يم٤ٌمر ذيمره وإن وأُمث٤مًمف، وهذا »: (162) احل  سمٛمحدصملم، ًمًٞم

ٜمدوه٤م ومل ـ، ذم ُمٕمتؼمة سم٠مؾم٤مٟمٞمد ي : اعمخرضملم إمم قَمَزْوه٤م وٓ اًمدي ٤مت ذم سمف يٓمٛمـئ ومٙمٞمػ اعمٕمتؼمـي ؟ أُمقر ُمـ أُمر إصم  .ـها. ش! اًمدـي

 ُمـ مجٕم٦م آظمر ذم اًمٗمرائض ُمـ صالة ىم٣م ُمـ »: طمدي٨م »: (87 ص) ش ُمقوققم٤مشمف » ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء أُمث٤مل وذم

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أن قمغم ًمإلمج٤مع، ُمٜم٤مىمض ٕنف ىم٤مـمٕم٤مً: سم٤مـمؾ. ش ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم إمم قمٛمره ذم وم٤مشمتف صالة ًمٙمؾ ضم٤مسمراً  ذًمؽ يم٤من رُمْم٤من: ؿمٝمر

قا  وم٢مهنؿ. ش اهلداي٦م » ذاح سم٘مٞم٦م وٓ ،ش اًمٜمٝم٤مي٦م » سمٜم٘مؾ قمؼمة ٓ صمؿ. ؾمٜمقات وم٤مئت٦م ُم٘م٤مم ي٘مقم ٓ اًمٕم٤ٌمدات  أؾمٜمدوا وٓ اعمحدصملم، ُمـ ًمًٞم

ضملم ُمـ أطمد إمم احلدي٨م  .ش اعمخرِّ

ج وأي ج خمرِّ ٌتف وُمرد! هذا؟  ٍروى راو وأي! هذا؟ ظمرَّ ٚمًؾ ؾمٜمد دون ُمـ - قمٜمف طم٤مؿم٤مهؿ - إًمٞمٝمؿ ًٟم  !سمف يٕمتد ٓ مم٤م سمرواشمف حمت٩م ُم

 ُمثؾ ٓإ - يذيمره وٓ سمؾ - خيت٤مره وٓ وشمٕمٚمٞمؾ، دًمٞمؾ ُمـ سمد ٓ دقمقى ُمرد وم٢مٟمف اًم٘مراءة: شمرك ووضمقب احلرُم٦م، ىمقل: اًم٘مقل هذا ُمـ وىمري٥م

 اًمٕم٤ٌمرة شمزيلم »: رؾم٤مًمتف ذم اعمٙمل اًم٘م٤مري قمكم قمٚمٞمف رد وىمد! اعمحرُم٤مت ُمـ اًمتِمٝمد ذم اإلؿم٤مرة قمد اًمذي اًمٙمٞمداين

قت وطم٘مؼ سمٚمٞمٖم٤مً، رداً  ش سم٤مًمتدهلم اًمتزيلم »: ورؾم٤مًم٦م ش اإلؿم٤مرة سمتحًلم  .اًمقاوح٤مت سم٤مًمدٓئؾ - ؾمٜمٞمتٝم٤م سمؾ – اإلؿم٤مرة صٌم

 قمٚمٞمٝم٤م: وُم٤م هل٤م ُم٤م ُمع ذيمره٤م، ؾمٞم٠ميت سمدٓئؾ قمٚمٞمٝم٤م واؾمتدًمقا  احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ همٗمػمة مج٤مقم٦م إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي ومٝمق اًمتحريٛمٞم٦م: سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل وأُم٤م

ّف سمحٞم٨م  .اًمٙم٤مُمؾ اًمٗم٤موؾ َوَيٜمَِْمطُ  اجل٤مهؾ، يتٌٜم

ىمقال هذه وأطمًـ  .ش - قمٚمٞمف ؾمت٘مػ يمم - دراي٦م ىمقي – ًمٙمٜمف رواي٦م: وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من وإن - وهق اًمث٤مًم٨م، اًم٘مقل هق: ٕا

 وأىمقاه٤م قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م هل٤م ُم٤م وسملم وٟم٤مىمِمٝم٤م، ،( 179 - 73 ص) ذًمؽ ذم أدًمتٝمؿ ذيمر صمؿ

ٔي٦م سمٕمد - ؾمٜمداً   صمؿ ،ش وم٠منّمتقا  ىمرأ: وإذا »: طمديثف صمؿ اعمٜم٤مزقم٦م، ذم هريرة أيب طمدي٨ُم { َوأَنِّمتُقا  ًَمفُ  وم٤َمؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: }اًمٙمريٛم٦م ا

 ٓإ اًمني٦م: ذم اًم٘مراءة ُمـ اعمٜمع قمغم يدل ٓ ذًمؽ يمؾ أن أجْم٤مً  قمٜمف وٟم٘مٚمٜم٤م سمٞمٜم٤م وىمد - قمٚمٞمف اًمٙمالم سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هذا

طم٤مدي٨م سم٘مٞم٦م صمؿ ،- وشمِمقيش ختٚمٞمط ومٞمٝم٤م يم٤من إن ؾم٤مٟمٞمد: وٕمٞمٗم٦م وأيمثره٤م - ٕا  :ىم٤مل صمؿ. - احلرام قمغم شمدل ٓ يمٚمَّٝم٤م أهن٤م ُمع ٕا

 ذم اإلُم٤مم ىمراءة ُمع اًم٘مراءة سمٙمراه٦م ىمقهلؿ ويمذا اًم٘مقة، هم٤مي٦م ذم ًمٚمٛم٠مُمقم اًم٘مراءة اومؽماض وقمدم اإلُم٤مم، ىمراءة سمٙمٗم٤مي٦م أصح٤مسمٜم٤م ىمقل أن ومٔمٝمر »

ؾمتمع، خيؾ سمحٞم٨م  اجلٝمر:  .[ُمٜمف.]ش اًمقصم٤مىم٦م هن٤مي٦م ذم ذًمؽ، قمٜمد اًمًٙمقت ووضمقب سم٤محلرُم٦م، أو سم٤ٓم
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147 

 أضمد آظمتالف: ؿمٕم٥م ذم أؾمػم يمٚمم وإين. همػمهؿ ُمذاه٥م ُمـ أىمقى ومٞمٝم٤م اعمحدصملم

 وهؿ ٓ، يمٞمػ ؿمٙمرهؿ وقمٚمٞمف درهؿ ومٚمٚمف اإلٟمّم٤مف، ُمـ ىمري٤ٌمً  ومٞمف اعمحدصملم ىمقل

اُب  طم٘م٤ًم، ط اًمٜمٌل ورصم٦م  قمغم وأُم٤مشمٜم٤م زُمرَتؿ، ذم اهلل طمنمٟم٤م صدىم٤ًم، ذقمف وُٟمقَّ

 .ـهاش. وؾمػمَتؿ طمٌٝمؿ
 ([1/439) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ةِ  دم الػاحتة قراءةِ  ُوُجقُب  يَّ ر  اإلمام عذ تشقيش بدون الِّسر

 اًمٔمٝمر ذم ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: »ضم٤مسمر وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، اًم٘مراءة قمغم أىمرهؿ وم٘مد اًمني٦م: ذم وأُم٤م

 وذم وؾمقرة،ش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ واًمٕمٍم

 .شاًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ إظمريلم
 أج ٙمؿ: »وم٘م٤مل سم٠مصح٤مسمف: اًمٔمٝمر صغم  طملم وذًمؽ هب٤م، قمٚمٞمف اًمتِمقيش أنٙمر وإٟمم

ٌِِّح ﴿: ىمرأ   .ش ؟﴾إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 رضمالً  أن قمروم٧م ىمد: »ط وم٘م٤مل[. اخلػم إٓ هب٤م ُأِردْ  ومل] أن٤م،: رضمؾ وم٘م٤مل

 .شظَم٤مجَلَٜمِْٞمٝم٤م
: وم٘م٤مل  ،[سمف ومٞمجٝمرون] ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ ي٘مرؤون يم٤مٟمقا : »آظمر طمدي٨م وذم

 .ش شاًم٘مرآن قمكمَّ  ظمٚمٓمتؿ»
ش: اخلَْٚم٩م» وأصؾ. ٟم٤مَزقَمٜمِٞمٝم٤م: أي :شظم٤مجلٜمٞمٝم٤م: »- قمٛمران طمدي٨م ذم - ىمقًمف

 .-ش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمم - واًمٜمزع اجلذب

 شمداظمٚم٧م طمتك اًمًقرة، ىمراءة ذم حم٤مذاشمف قمٚمٞمف أنٙمر وإٟمم: »اخلٓم٤ميب وىم٤مل 

 ش.ودم٤مَذسَمت٤م اًم٘مراءشم٤من

 ضمٝمره، ذم قمٚمٞمف اإلٟمٙم٤مر: اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمكش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  أهنؿ ومٞمف سمؾ اًم٘مراءة: أصؾ قمـ ٓ همػمه، أؾمٛمع سمحٞم٨م صقشمف، رومع أو
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 .واح٠مُمقم ًمإلُم٤مم اًمٔمٝمر ذم اًمًقرة ىمراءة إصم٤ٌمت وومٞمف اًمني٦م، اًمّمالة ذم سم٤مًمًقرة
 ذم اًمًقرة اح٠مُمقم ي٘مرأ  ٓ أنف: وٕمٞمػ ؿم٤مذ وضمف وًمٜم٤م قمٜمدٟم٤م، احلٙمؿ وهٙمذا

 سم٤مإلٟمّم٤مت، ي١مُمر اجلٝمري٦م ذم ٕنف همٚمط: وهذا اجلٝمري٦م، ذم ي٘مرؤه٤م ٓ يمم اًمني٦م،

 قمـ سمٕمٞمداً  اجلٝمري٦م ذم يم٤من وًمق اؾمتمع، همػم ُمـ ًمًٙمقشمف ُمٕمٜمك ومال يًٛمع: ٓ وهٜم٤م

 .ـهاش. ذيمرٟم٤مه ح٤م اًمًقرة: ي٘مرأ  أنف وم٤مٕصح ىمراءشمف: يًٛمع ٓ اإلُم٤مم
 قمغم ومدلَّ  هي٦م: وهل اًمّمالة، هذه ذم اًم٘مراءة قمغم أىمرهؿ ط أنف ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم

 ُمـ طمروم٤مً  ىمرأ  ُمـ: »ط ىمقًمف اًمٗمْمؾ ُمـ وومٞمٝم٤م. اإلُم٤مم وراء اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب

ش أخػ» وًمٙمـ طمرف،ش امل: »أىمقل ٓ أُمث٤مهل٤م، سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م، سمف ومٚمف اهلل: يمت٤مب

 .شطمرفش ُمٞمؿ» و طمرف،ش ٓم» و طمرف،

 ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمقؾمك سمـ أجقب ـمريؼ ُمـش 172 - 0/139» اًمؽمُمذي أظمرضمف

. ُمرومققم٤مً  ومذيمره:... ي٘مقل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمُ٘مَرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد

 .شصحٞمح طمًـ: »وىم٤مل

 اسمـ قمـ اًمقضمف هذا همػم ُمـ ويروى: »ىم٤مل صمؿ. ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 .شسمٕمْمٝمؿ ووىمٗمف سمٕمْمٝمؿ، رومٕمف ُمًٕمقد: اسمـ قمـ إطمقص أبق ورواه. ُمًٕمقد
 سمـ قمٓم٤مء قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 0/309» اًمدارُمل اًمقضمف هذا ُمـ رواه: ىمٚم٧م

 .ُمقىمقوم٤مً  سمف إطمقص أيب قمـ اًم٤ًمئ٥م

ول، اًمٓمريؼ همػم ـمريؼ ُمـ ٕنف ُمقىمقوم٤مً: يمقٟمف يي وٓ أجْم٤ًم، صحٞمح وإؾمٜم٤مده  سمؾ ٕا

 شش.662ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق. »- خيٗمك ٓ يمم - ًمف ىمقة هق

 .أومم سم٤مب ُمـ هل٤م وؿمٛمقًمف وظم٤مرضمٝم٤م، اًمّمالة ذم اًم٘مراءة يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص وهق

 صمؿ اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمْمؾ هذا ومٞمٝم٤م يٜم٤مل ومرص٦م ًمٚمٛمّمكم شمتًٜمك أن إذن اعمٕم٘مقل ُمـ ومٚمٞمس

 .وضمالهل٤م سم٤مًمّمالة شمٚمٞمؼ ٓ سم٠مُمقر سم٤مًمتٗمٙمػم سم٤مًمف ويِمٖمؾ يْمٞمٕمٝم٤م،

 ذم وسمٞم٤مٟمف ومٛمقوقع،ش ٟم٤مراً  ومقه ُُمٚمَئ  اإلُم٤مم: ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ: »طمدي٨م وأُم٤م»
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 شش.769ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م»

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ىمقل: ًمٚمٛم٘متدي اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل ومم٤م

: سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض

 ش.اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ إظمريلم وذم وؾمقرة،ش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م»

: اعمزي ىم٤ملش: اًمزوائد» ذم: »اًمًٜمدي ىم٤ملش. 1/078» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مد هذا: ىم٤مل صمؿ. ُمقىمقف

 ذًمؽ أظمذوا أهنؿ يٛمٙمـ: ي٘م٤مل أن إٓ اًمرومع، طمٙمٛمف اًم٤ٌمب هذا ذم اعمقىمقف: ي٘م٤مل وىمد

 .ـها. اًمرومع قمغم ىمراءَتؿ شمدل ومال اًم٤ٌمب: ذم اًمقاردة اًمٕمٛمقُم٤مت ُمـ

 ([1/467) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلفرية دم اإلمام خؾػ الؼراءة حؽؿ

سم٤مً  ومقه ُمغمء اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مرأ  اًمذى أن وددت: »ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل» - ش. شمرا

 .ُمقىمقف

 ُمـش 106» ؾمٜمٜمف ذم واًمدارىمٓمٜمكش 7 ص» ضمزئف ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  اًمٌخ٤مرى وروى

 أبٞمف قمـ ًمٞمغم أبك سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمخت٤مر قمـ إصٌٝم٤مٟمك اسمـ قمـ ص٤مًمح سمـ قمغم ـمريؼ

 وهذاش.   اًمٗمٓمرة أظمٓم٠م وم٘مد اإلُم٤مم ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ، »قمٜمف اهلل رى قمغم ىم٤مل: ىم٤مل

 دون اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمغم محٚمف يٜمٌٖمك قمٜمف اهلل رى قمغم ُمـ اًم٘مقل

 :ُٕمريـ وذًمؽ، اًمني٦م

 اًمٌت٦م يٕم٘مؾ ٓ ٕنف اًمٗمٓمرة ُمع يتٜم٤مرم اًمذى هق ظمٚمٗمف اجلٝمري٦م ذم اًم٘مراءة أن: األول

 هلذا شمٜمٌف وىمد، إًمٞمف وآؾمتمع اإلصٖم٤مء قمـ سم٤مًم٘مراءة اح٠مُمقم ويٜمِمٖمؾ، اإلُم٤مم جيٝمر أن

 يٛمٙمـ ٓ ذًمؽ أن وضمدوا وح٤م، اإلُم٤مم ؾمٙمت٤مت ذم سم٤مًم٘مراءة وم٘م٤مًمقا  وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 سم٘مدر اًمٗم٤محت٦م قم٘م٥م اًمٓمقيٚم٦م سم٤مًمًٙمت٦م ىم٤مًمقا ، اًم٘مراءة ذم اًمتدسمر ُمـ اًمٖمرض ُيّمؾ وٓ
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 وٕمٞمػ اًمًٙمت٦م طمدي٨م ٕن اًمنمع ذم ًمف أصؾ ٓ أنف ُمع وهذا، اعم١مشمؿ ي٘مرؤه٤م ُم٤م

 !اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه ومٞمف ومٚمٞمس ؾمٞم٠متك يمم وُمْمٓمرب

 اسمـ روى وم٘مد، اًمني٦م ذم ي٘مرأ  يم٤من أنف قمٜمف اهلل رى قمغم قمـ صح ىمد أنف: الثاين

 واًمٚمٗمظش 0/168» اًمٌٞمٝم٘مك ويمذاش 100 ص» واًمدارىمٓمٜمكش 1/138/0» ؿمٞم٦ٌم أبك

 ي٘مرأ  أن ُي٨م أو ي٠مُمر يم٤من: »أنف قمغم قمـ راومع أبك سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اًمزهرى قمـ ًمف

 ورم، وؾمقرة اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: »اًمدارىمٓمٜمك وىم٤ملش.  اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إظمريلم اًمريمٕمتلم

 يمم اًمٌخ٤مرى قمٚم٘مف ويمذًمؽش. قمغم قمـ أبٞمف قمـ: »ومٞمف اًمرواة سمٕمض وزاد: ىمٚم٧م

 قمـ راومع أبك سمـ اهلل قمٌٞمد وؾممع، إومم اًمرواي٦م إصح: »اًمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل ًمٙمـ. شم٘مدم

 ش.ًمف يم٤مشم٤ٌمً  ويم٤من، صم٤مسم٧م قمٜمف اهلل رى قمغم

 اًم٘مقل إًمٞمف يٜم٥ًم أن جيقز ومال، قمٜمف اهلل رى قمغم قمـ إُمر هذا صم٧ٌم وم٢مذا: ىمٚم٧م

 اعمت٘مدم ىمقًمف قمغم سمٜم٤مء، اجلٝمري٦م أو اًمني٦م ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م سمٜمٗمك

 ُم٤م قمغمش اًمتٛمٝمٞمد» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ صٜمع يممش اًمٗمٓمرة أظمٓم٠م وم٘مد اإلُم٤مم ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ»

 هذا يتخذ أن جيقز ٓ يمم عمذهٌف، شمٌٕم٤مً  ـمٌٕم٤مً  وأىمرهش 0/169» قمٜمف اًمؽميممٟمك اسمـ ٟم٘مٚمف

 ممٙمـ اجلٛمع ٕن، اًمٌٞمٝم٘مك ومٕمؾ يمم، اعمذيمقر ىمقًمف وٕمػ قمغم دًمٞمالً  قمٜمف اًمث٤مسم٧م إُمر

 اًمني٦م ذم اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م ذم سيح اعمت٘مدم وإُمر، ؾمٌؼ يمم اجلٝمري٦م قمغم سمحٛمٚمف

 .اعمقومؼ واهلل. خيتٚمٗم٤م ومل وم٤مشمٗم٘م٤م، اجلٝمري٦م دون

 ( [724) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 (خداج فصالتف اإلمام خؾػ يؼرأ مل مـ) حديث ضعػ

ـْ »  ش.اإلُم٤مم» سمذيمر ُمقوقعش. ظِمَداٌج  وَمَّمالشُمفُ  اإلُم٤مِم: ظَمْٚمَػ  َيْ٘مَرأْ  مَلْ  َُم

 أظمرضمفش. اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» :سمٚمٗمظ خمتٍماً  صح وإٟمم

 سم٤مًمٚمٗمظ صح وًمق  ،ش782ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػممه٤م، اًمِمٞمخ٤من
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 اًمٕمالُم٦م سمٞمٜمف يمم اجلقاز وإٟمم ًمٚمٗم٤محت٦م، اعم١مشمؿ ىمراءة وضمقب قمغم يدل ٓ ومٝمق إول:

 ش.029 صش »اإلُم٤مم ظمٚمػ سم٤مًمٗم٤محت٦م سم٤مًم٘مراءة يتٕمٚمؼ ومٞمم اًمٙمالم إُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي

 أظمرضمفش. اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ شمٗمٕمٚمقا: ومال: »سمٚمٗمظ َصحَّ  أنف ذًمؽ وي١ميمد

 ،شاًم٘مراءة ضمزء» ذم واًمٌخ٤مري  ،ش312/  7» وأمحد  ،ش108/  0ش »اًمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد

 وقمغم. صحٞمح وإؾمٜم٤مده. وىمّقاهش 142 - 109/  161ش»اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 اعمرضمقح اجلقاز سمؾ اجلقاز: قمغم ودًٓمتفش اًمّمالة صٗم٦م» يمت٤ميب ذم اقمتٛمدت اًمٚمٗمظ هذا

ول اًمٚمٗمظ ُمـ أووح  اقمت٤ٌمره إذن يّمح ومال ،...شأن إٓ: »ىمقًمف ًمقطمظ إذا فم٤مهر: هق يمم ٕا

 احلدي٨م صح ًمق ٟمٕمؿ: قمٜمدهؿ، وم٘مف ٓ ممـ سمٕمْمٝمؿ يتقمهف ىمد يمم اًمؽممج٦م حلدي٨م ؿم٤مهداً 

يت  .  ؾم٠مبٞمٜمف ُم٤م ومٞمف ًمٙمـ ًمف: ىمقي٤م ؿم٤مهداً  ًمٙم٤من سمٕمده ٔا

 (.17/ 10/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اإلمام خؾػ الؼراءة

 ومٚمؿ اًم٘مرآن سم٠مم ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل ريمٕم٦م صغم ُمـ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػش. اإلُم٤مم وراء إٓ يّمؾ،

 [:اإلمام قال]

 ٓ: »ط ىمقًمف ًمف يِمٝمدش اإلُم٤مم وراء إٓ: »ىمقًمف سمدون صحٞمح واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 ط وىمقًمف اًمّم٤مُم٧م، سمـ قم٤ٌمدة قمـ اًمِمٞمخ٤من رواه» اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة

 ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿ: »إومم اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة أُمره أن سمٕمدش صالشمف اعمزءش ًمـ

ش اإلُم٤مم وراء إٓ: »اًمزي٤مدة هذه ُمٕمٜمك ذم ًمٙمـ. وهمػمه اًمٌخ٤مري رواهش يمٚمٝم٤م صالشمؽ

 ش.ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم ًمف يم٤من ُمـ: »ط ىمقًمف

 صمؿش 11 - 6/  0» اًمزيٚمٕمل ؾم٤مىمٝم٤م وىمد ضمدا يمثػمة ـمرق ًمف قمٜمدٟم٤م صحٞمح طمدي٨م وهق

 وٕمػ وًمٙمٜمف وٕمػ، ختٚمقُمـ ٓ يم٤مٟم٧م وإن وهل  ،ش394» رىمؿش اإلرواء» ذم ظمرضمتٝم٤م
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 طمج٦م ومٝمق ُمتّمال ضم٤مء إذا واعمرؾمؾ ُمرؾمال، ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ إؾمٜم٤مده صح وىمد ُمٜمجؼم،

 خي٤مًمٗمقه ٓ أن أرادوا إذا احلدي٨م هبذا ي٠مظمذوا أن سم٠مت٤ٌمقمف وم٤مًمالئؼ وهمػمه اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمٜمد

 سم٤مجلٝمري٦م خيّمّمف وًمٙمٜمف اًمّم٤مُم٧م، سمـ قم٤ٌمدة حلدي٨م اعمخّمّم٤مت ُمـ وهق أصقًمف، ذم

 ومال يًٛمٕمقهن٤م ٓ أهنؿ إذ ظمٚمٗمف، عمـ ىمراءة شمٙمقن ٓ ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم ىمراءة ٕن اًمني٦م، ذم ٓ وم٘مط،

 ٟمرد وٓ سم٤محلديثلم قم٤مُمٚملم ٟمٙمقن وسمذًمؽ اًمني٦م، اًم٘مراءة ُمـ هلؿ ومالسمد سم٘مراءشمف، يٜمتٗمٕمقن

. اجلٝمري٦م دون ُمنموقم٦م ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة أن وهمػممه٤م وأمحد ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق. سم٤مٔظمر أطمدمه٤م

ىمقال أقمدل وهق  اًمتٗمّمٞمؾ أراد وُمـش اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمم ٕا

 .إًمٞمٝم٤م ومٚمػمضمع

 (.78-77/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اإلمام خؾػ الؼراءة

 [:اإلمام قال]

ه اًمذي  ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمقاب إمم أىمرب ٟمرا

 مل سيح طمدي٨م هٜم٤مك وًمٞمس اإلُم٤مم، ؾمٙمت٤مت وضمد إن إٓ اجلٝمري٦م، دون اًمني٦م

 .اجلٝمري٦م ذم اًم٘مراءة يقضم٥م اًمتخّمٞمص يدظمٚمف

 (.302/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أرس إذا يؼرأ أن اإلمام خؾػ الؼراءة مسللة دم إققال أعدل

 جفر إذا ويـصت

 سمٗم٤محت٦م ومٞمٝمم اًم٘مراءة وم٤مهمتٜمٛمقا  ؾمٙمتت٤من، ًمإلُم٤مم[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمرومققم٤م ًمف أصؾ ٓش. اًمٙمت٤مب

 ؾمٚمٛم٦م أيب قمـش 44 صش »اًم٘مراءة ضمزء» ذم اًمٌخ٤مري رواه وإٟمم [:اإلمام قال]

 رواه صمؿ. طمًـ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. قمٚمٞمف ُمقىمقوم٤م ومذيمره: ىم٤مل قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ
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 إمم دقم٤مين واًمذي.  (1)أجْم٤م طمًـ وؾمٜمده قمٚمٞمف، ُمقىمقوم٤م هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ

 ذم اًمٜمقوي ىمقل قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مٚمف ُم٤م رأج٧م أنٜمل رومٕمف سمٓمالن قمغم اًمتٜمٌٞمف

 اًمت٠مُملم سمٕمد يًٙم٧م أن اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم ًمإلُم٤مم يًتح٥م إٟمفش: »64 صش »إذيم٤مر»

 طمًلم حمٛمد اًمِمٞمخ وهق قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ وم٘م٤ملش. اًمٗم٤محت٦م اح٠مُمقم ي٘مرأ  سمحٞم٨م ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م

 قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب طمدي٨م اًمًٙمت٦م هذه شمٓمقيؾ اؾمتح٤ٌمب دًمٞمؾ: احل٤مومظ ىم٤مل: »أمحد

ش اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة» يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف.... ؾمٙمتتلم ًمإلُم٤مم أن اًمرمحـ

 سمٜمل ي٤م: »ىم٤مل اًمزسمػم سمـ قمروة وقمـ. هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ أجْم٤م ومٞمف وأظمرضمف

 سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف ضمٝمر، إذا واؾمٙمتقا  اإلُم٤مم، ؾمٙم٧م إذا اىمرؤوا

 اًمٜمٌل إمم ُمرومقع طمدي٨م أنف يمٌػم إهي٤مم ومٞمف....ش ؾمٚمٛم٦م أيب طمدي٨م: »وم٘مقًمفش. اًمٙمت٤مب

 أضمؾ ُمـ وراضمٕمٜمل اإلـمالق، قمٜمد اعمت٤ٌمدر هق يمم ط ىمقًمف ُمـ اًمٚمٗمظ وأن ط

 وإٟمم ،ط يمالُمف ُمـ هق ًمٞمس احلدي٨م أن ًمف ومٌٞمٜم٧م! سمف حمتج٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض ذًمؽ

 ُمرؾمؾ ٕنف وٕمٞمٗم٤م ًمٙم٤من ُمرومققم٤م وًمقيم٤من طمتك ؾمٚمٛم٦م، أيب قمغم ُمقىمقف ُم٘مٓمقع هق

 يمٞمػ؟ ىم٤مل قمٚمٞمٙمؿ، هق سمؾ ًمٙمؿ طمج٦م يم٤من ح٤م ط قمٜمف وًمقصح: ىمٚم٧م صمؿ. شم٤مسمٕمل

 سمٕمد وؾمٙمت٦م آومتت٤مح ؾمٙمت٦م ومه٤مش اًمًٙمتتلم ذم اًم٘مراءة وم٤مهمتٜمٛمقا : »ي٘مقل ٕنف: ىمٚم٧م

 اسمـ ٟم٘مؾ ٟمٕمؿ! إومم اًمًٙمت٦م ذم سمٕمْمٝم٤م أو اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة شم٘مقًمقن ٓ وأنتؿ اًم٘مراءة،

 اًمٗم٤محت٦م، ومٞمٝم٤م اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  إومم اًمًٙمت٦م اإلُم٤مم ؾمٙمقت ؾم٥ٌم أن اًمِم٤مومٕمل قمـ سمٓم٤مل

 همػم أصٚمف ُمـ اًمٜم٘مؾ وهذا: »سم٘مقًمفش 180/  0ش »اًمٗمتح» ذم شمٕم٘مٌف احل٤مومظ ًمٙمـ

 إنش: اإلطمٞم٤مء» ذم ىم٤مل اًمٖمزازم أن إٓ أصح٤مسمف، قمـ وٓ اًمِم٤مومٕمل، قمـ ُمٕمروف

 أـمٚمؼ سمؾ ذًمؽ، ذم وظمقًمػ آومتت٤مح سمدقم٤مء اإلُم٤مم اؿمتٖمؾ إذا اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  اح٠مُمقم

 قمروة ىمقل ويمذًمؽش. اإلُم٤مم قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة اح٠مُمقم شم٘مديؿ يمراهٞم٦م وهمػمه اعمتقزم

 هق وهذا. اإلُم٤مم ضمٝمر إذا سم٤مًمًٙمقت اعم١مشمؿ ي٠مُمر ٕنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م، قمغم طمج٦م اعمت٘مدم

                                                           

. ه٤مُم٦م وم٤مئدة وهذه. وضمدت إن اإلُم٤مم ؾمٙمت٤مت ذم ىمراءَت٤م يٕمٜمل إٟممش وم٤مرد ي٤م ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ »:شُمًٚمؿ» ذم هريرة أيب قمغم دًمٞمؾ ومٞمف: ىمٚم٧م (1)

 [.ُمٜمف.]شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤ميمرا  ومخذه٤م
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 إذا ويٜمّم٧م اإلُم٤مم، أه إذا ي٘مرأ  أن اإلُم٤مم، وراء اًم٘مراءة ُم٠ًمخ٦م ذم إىمقال أقمدل

 ختري٩م ذم ومٞمٝم٤م اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومجٕم٧م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد. ضمٝمر

 ش.ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» أطم٤مدي٨م

 (.07-03/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؼرأ ما بؼدر لإلمام السؽقت اشتحب دـ حجة ٓ

 الػاحتة ادلمقم

 طملم ؾمٙمت٦م ؾمٙمتت٤من، ط ًمٚمٜمٌل يم٤من: »ُمرومققًم٤م ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ روي

 . وٕمٞمػش. ىمراءشمف ُمـ يٗمرغ طملم وؾمٙمت٦م يٙمؼم،

. طمًٜمف ُمـ ىمقل إمم اعمٜمّمػ يٚمتٗم٧م ٓ احلدي٨م قمٚم٦م ُمٕمروم٦م ومٌٕمد [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ًمإلُم٤مم اًمًٙمقت اؾمتح٤ٌمهبؿ قمغم احلدي٨م هذا ذم ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م طمج٦م ومال هذا قمروم٧م وإذا

: اًمث٤مين. احلدي٨م ؾمٜمد وٕمػ: إول: ًمقضمقه وذًمؽ اًمٗم٤محت٦م، اح٠مُمقم ي٘مرأ  ُم٤م سم٘مدر

 سمٕمد اًمريمقع ىمٌؾ أهن٤م ومٞمف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م ذم اًمّمقاب أن: اًمث٤مًم٨م. ُمتٜمف اوٓمراب

 أقمٜمل أهن٤م اومؽماض قمغم: اًمراسمع. اًمٗم٤محت٦م ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ٓ يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ

 ىمراءة ُمـ اعم٘متدي يتٛمٙمـ ُم٤م سمٛم٘مدار ـمقيٚم٦م أهن٤م ومٞمف ومٚمٞمس اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد اًمًٙمت٦م

 ؿمٞمخ وم٘م٤مل سمدقم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه سم٠من اعمح٘م٘ملم سمٕمض سح وهلذا اًمٗم٤محت٦م،

 يًٙم٧م أن أمحد يًتح٥م وملش: »137 - 136/  0ش»اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 ط اًمٜمٌل أن وُمٕمٚمقم ذًمؽ، اؾمتح٥م أصح٤مسمف سمٕمض وًمٙمـ اح٠مُمقم، ًم٘مراءة اإلُم٤مم

 قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقومر مم٤م هذا ًمٙم٤من اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة شمتًع ؾمٙمت٦م يًٙم٧م ًمقيم٤من

 ي٘مرؤون يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ومٚمقيم٤من وأجْم٤م يٙمـ، مل أنف قمٚمؿ أطمد، هذا يٜم٘مؾ مل ومٚمم ٟم٘مٚمف،

 اهلٛمؿ شمتقومر مم٤م هذا ًمٙم٤من اًمث٤مٟمٞم٦م ذم وإُم٤م إومم اًمًٙمت٦م ذم إُم٤م ،ط ظمٚمٗمف اًمٗم٤محت٦م

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م ذم يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد يٜم٘مؾ ومل ومٙمٞمػ ٟم٘مٚمف قمغم واًمدواقمل

 ومٕمٚمؿ سمٕمٚمٛمف، اًمٜم٤مس أطمؼ اًمّمح٤مسم٦م ًمٙم٤من ذقم٤م ًمقيم٤من ذًمؽ أن ُمع اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرءون
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 هريرة أيب ىمقل اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م شمٚمؽ ط ؾمٙمقشمف قمدم ي١ميد ومم٤م: ىمٚم٧مش. سمدقم٦م أنف

 رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م هٜمٞم٦م، ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يمؼم إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٜمف اهلل ريض

 سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م اهلل

 سمٕمد اًمًٙمت٦م شمٚمؽ يًٙم٧م ط اهلل رؾمقل يم٤من ومٚمق احلدي٨م....ش ظمٓم٤مي٤مي وسملم

 . هذه قمـ ؾم٠مخقه يمم قمٜمٝم٤م ًم٠ًمخقه سمٛم٘مداره٤م اًمٗم٤محت٦م

 (.06/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 كاًرا فقه ُمؾئ اإلمام خؾػ قرأ مـ: حديث حال

 .ُمقوقعش. ٟم٤مرا ومقه ُمٚمئ اإلُم٤مم ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 اهلروي أمحد سمـ ُم٠مُمقن ومٞمف: »وىم٤ملش 94 صش »اًمتذيمرة» ذم ـم٤مهر اسمـ أورده

 ش.اعمقوققم٤مت يروي دضم٤مل

 ذم طم٤ٌمن اسمـ رواه واحلدي٨م. ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم شمرمجتف ؾمٌ٘م٧م وىمد: ىمٚم٧م

 احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض سم٤محلدي٨م اهمؽم وىمد ـم٤مُم٤مشمف، ُمـ اًمذهٌل وقمده ،شاًمْمٕمٗم٤مء» ُمـ شمرمجتف

 ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل ُمٓمٚم٘م٤م، اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة حتريؿ قمغم سمف وم٤مطمت٩م

 وهمػمهش اًمٜمٝم٤مي٦م» ص٤مطم٥م ذيمرهش: »99 صش »حمٛمد ُمقـم٠م قمغم اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ»

 طمدي٨م ذم يرد مل: »ذًمؽ ىمٌٞمؾ وىم٤ملش. ًمف أصؾ وٓش مجرة ومٞمف ومٗمل» سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م

 إُم٤م ومٞمف، ُمرومققم٤م ذيمروه ُم٤م ويمؾ اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة قمـ اًمٜمٝمل صحٞمح ُمرومقع

 اظمتٚمػ وىمد هذا. ذًمؽ قمغم ُمث٤مٓ سمٚمٗمٔمٞمف احلدي٨م ذيمر صمؿش. يّمح ٓ وإُم٤م ًمف أصؾ ٓ

 : صمالصم٦م أىمقال قمغم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ذم وطمديث٤م ىمديم اًمٕمٚممء

 . واًمني٦م اجلٝمري٦م ذم اًم٘مراءة وضمقب إول:

 .ومٞمٝمم اًمًٙمقت وضمقب اًمث٤مين:

 إمم وأىمرهب٤م إىمقال أقمدل إظمػم وهذا. اجلٝمري٦م دون اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اًمث٤مًم٨م:
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 وأمحد، ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق ُمٜمٝم٤م رء يرد ٓ سمحٞم٨م إدًم٦م مجٞمع دمتٛمع وسمف اًمّمقاب

 آٟمٗم٤م، اعمذيمقر يمت٤مسمف ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق ُمٜمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م، سمٕمض رضمحف اًمذي وهق

 قمغم اًمٓمٕمـ ذم اًمدضم٤مل هذا ُمقوققم٤مت وُمـ هذا. اًمتح٘مٞمؼ ؿم٤مء ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع

 أض إدريس سمـ حمٛمد ًمف ي٘م٤مل رضمؾ أُمتل ذم يٙمقن»-: ؿمخّمف ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

ج هق طمٜمٞمٗم٦م أبق ًمف ي٘م٤مل رضمؾ أُمتل ذم ويٙمقن إسمٚمٞمس، ُمـ أُمتل قمغم ش. أُمتل ها

 سمـ ُم٠مُمقن ـمريؼ ُمـش 377/  1ش »اعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ أورده. ُمقوقع

 إزدي ُمٕمدان سمـ اهلل قمٌد أن٠ٌمن٤م: اجلقي٤ٌمري اهلل قمٌد سمـ أمحد طمدصمٜم٤م: اًمًٚمٛمل أمحد

 ذم احل٤ميمؿ وذيمر اجلقي٤ٌمري، أو ُم٠مُمقن ووٕمف ُمقوقع،: »وىم٤مل ُمرومققم٤م أنس قمـ

 إمم أمحد طمدصمٜم٤م: وم٘م٤مل شمٌٕمف؟ وُمـ اًمِم٤مومٕمل إمم شمرى أٓ: ًمف ىمٞمؾ ُم٠مُمقٟم٤م أنش اعمدظمؾ»

 وُمثؾ: احل٤ميمؿ ىم٤مل صمؿش: »اًمٚم٤ًمن» ذم وزاد: ىمٚم٧م ،شًمف اًمقاوع أنف هبذا وم٤ٌمن آظمره،

 اهلل رؾمقل قمغم ُمقوققم٦م سم٠مهن٤م ُمٕمروم٦م أدٟمك اهلل رزىمف ُمـ يِمٝمد إطم٤مدي٨م هذه

 ش. ط

 طمٜمٞمٗم٦م ٕيب اًمتٕمّم٥م ذم اهلٚمٙمك إٓ هب٤م يٗمرح ٓ أظمرى، ـمرق وًمٚمحدي٨م: ىمٚم٧م

 سمٕمض قمغم ُمداره٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٓمرق وم٢من ،ط اهلل رؾمقل قمغم اًمٙمذب سمرواي٦م وًمق

 احلدي٨م شم٘مقي٦م إمم اًمٕمٞمٜمل اًمٕمالُم٦م يٛمٞمؾ أن ضمدا اًمٖمري٥م ومٛمـ. واعمجٝمقًملم اًمٙمذاسملم

 ذم سم٢مهمراىمف ُمِمٝمقر وم٢مٟمف ذًمؽ، ذم ُمٜمف قمج٥م وٓ اًمٙمقصمري، اًمِمٞمخ ًمف يٜمتٍم وأن هب٤م،

 وإٟمم أظمريـ، إئٛم٦م ذم اًمٓمٕمـ طم٤ًمب قمغم وًمق اهلل، رمحف ًمإلُم٤مم اًمتٕمّم٥م

 اًمٓمرق قمغم وشمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝمم، رد وىمد سمذًمؽ، ُمِمٝمقر همػم وم٢مٟمف اًمٕمٞمٜمل، ُمـ اًمٕمج٥م

ه ٓ سمم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر  اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذم اًمٞممين اعمٕمٚمٛمل اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م يمت٤مب ذم ُمٛمققم٤م شمرا

 - 339 - 336 ،02/  1 جش »إب٤مـمٞمؾ ُمـ اًمٙمقصمري شم٠منٞم٥م ذم سمم اًمتٜمٙمٞمؾ»

 ش.سمتح٘مٞم٘مل

 (.0/31) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 اجلفرية؟ الصالة دم اإلمام مع الػاحتة، ُتؼرأ هؾ

 ؟اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ُمع اًمٗم٤محت٦م، شُم٘مرأ  هؾ اًم٤ًمئؾ:

 .ذًمؽ ٟمرى ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 22: 40: 46/ 308/واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾػ لؾؿلمقم الػاحتة قراءة

 ظمٚمػ] اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  اح٠مُمقم أن داقمل ذم ُم٤م: ي٘مقل اإلظمقان سمٕمض ذم ُمداظمٚم٦م:

 .ُم٤مل ًمف جيٕمؾ ُم٤م و ،[اإلُم٤مم

 يمؾ يِمٛمؾ ومٕمالً  قم٤مم، طمدي٨مش  اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م اًمِمٞمخ:

 ٟمّمقص ي٘م٤مسمٚمف ًمٙمـ إُم٤مم، صالة أو ُم٘متد، صالة أو ُمٜمٗمرد، صالة يم٤مٟم٧م ؾمقاء ىمراءة،

َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن ﴿: أي٦م إمم سمٜمٗمًؽ آٟمٗم٤مً  أذت وأن٧م قم٤مُم٦م، ٟمّمقص هل -أجْم٤مً –

 أي٦م هذه ذم ي٘م٤مل -أجْم٤مً - ،[023:إقمراف]﴾ َفاْشتَِمُعوا َلُه َوَأىِصتُوا َلَعلَُّكْم ُتْرََحُونَ 

: يٕمٜمل اًمٜم٘مؾ، هذا قمـ اعم١ًمول أن٧م ـمٌٕم٤مً  وهذا إزهر، قمٚممء قمـ أن٧م ٟم٘مٚم٧م ُمثٚمم

، أجش ٟمدري ُم٤م ٟمحـ قُمٝمدشمؽ، قمغم  ُمٓمٚمؼ احلدي٨م هذا إن: ىم٤مًمقا  أهنؿ ٟمٕمؿ، أي ىم٤مًمقا

َفاْشتَِمُعوا َلُه ﴿: شمًٛمع يمم أي٦م سمِّدك ًممي٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل يمذًمؽ ُم٘مٞمد، هق ُم٤م

 .[023:إقمراف] ﴾َوَأىِصتُوا

 اًمّمالة، داظمؾ وٓ اًمّمالة، ظم٤مرج ٓ اًمّمالة، ظم٤مرج ذم وٓ اًمّمالة ذم ٓ: ىم٤مل ُم٤م 

ي٦م ذم: ىم٤مل ُم٤م: رء صم٤مين واطمدة، أول هذه ٔي٦م وإٟمم اجلٝمري٦م، دون اًمِنّ  .ُمٓمٚم٘م٦م ا

 دىم٤مئؼ ُمـ هذا وخُيَّّمّمف؟ أظمر ي٘مٞمد اًمٜمّملم وم٠مي   ُمٓمٚم٘ملم، ٟمّملم ذم ص٤مر ومٝمٜم٤م 

 .اًمٗم٘مف أصقل سمٕمٚمؿ ُيًٛمك اًمذي اًمٗم٘مف، قمٚمؿ

 أٓ ُم٘مٞمد، همػم ُُمْٓمَٚمؼ أجْم٤مً  وهق وصحٞمح، سيح طمدي٨م أي٦م إمم يْم٤مف صمؿ
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وا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق  ىمرأ  وإذا ومَٙمؼمِّ

ق ُم٤م ،شوم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا» ،شوم٠منّمتقا   وإٟمم ضمٝمر، وسملم ه وسملم ُم٘متدي، سملم ومرَّ

 ش.وم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم أو احلدي٨م هذا ذم ؾمقاء ،شأنّمتقا : »يمٚمٛم٦م أن ضمداً  وواوح 

 .ُمًٛمققم٦م ىمراءة هٜم٤مك يم٤من إذاش اؾمٙمتقا  أن: »شمٕمٜمل

 أَّٓ  اعم٘متدي قمغم شمقضم٥م وؿمٛمقهلم، سمٕمٛمقُمٝمم احلدي٨م ُمع أي٦م يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ 

 .سم٤مًم٘مراءة جيٝمر اًمذي اإلُم٤مم وراء ي٘مرأ 

 ي٘مرأ  أن اعم٘متدي قمغم يقضمٌقن -إظمرى اعمذاه٥م سم٘مٞم٦م دون- اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م

 سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م ذم وي٘مقًمقن سم٤مًم٘مراءة، جيٝمر هق يم٤من وًمق اًمٗم٤محت٦م،

 .ضمٝمري٦م دون هي٦م سمّمالة ُم٘مٞمد هق ُم٤م قم٤مم أو ُمٓمٚمؼ، ،شاًمٙمت٤مب

 إمم ُمْمٓمريـ أنٗمًٝمؿ وضمدوا اًمٕمٚمؿ، وحتّرر اًمزُمـ ُمرور ُمع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٟمٗمس ًمٙمـ

قا  أن  واإلُم٤مم اعم٘متدي ي٘مرأ  أن ُينمع ٓ سم٠منف ي٘مقًمقن اًمذيـ اجلمهػم، ُمذه٥م إمم يٜمْمٛم 

 .صقشمف يرومع

 ًمق سم٤مهلل، إٓ صؼمك وُم٤م اصؼم،: ًمؽ ىمٚمٜم٤م ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- زم اؾمٛمح اًمِمٞمخ:

 .قمكمّ  صؼمت حلٔم٦مً  أنؽ

 يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم ومروقا  سم٠من ٕنٗمًٝمؿ، خمرضم٤مً  أوضمدوا ًمذًمؽ: ًمؽ ىمٚم٧م

 ح٤مذا؟ اًمًٙمت٦م، شمٚمؽ

: وم٘م٤مًمقا  جيٝمر، واإلُم٤مم ي٘مرأ  اعم٘متدي أن أظمذوا ُم٤م اجلٛمٝمقر، ُمع أظمذوا ُم٤م ٕهنؿ

 ًم٘مراءة اعم٘متدي ًمٞمتٗمرغ اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمٕمد يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم سم٠من ٟم٘مقل ٟمحـ إذاً 

 .سمٜمٗمًف اًمٗم٤محت٦م

 اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ًمق إٓ خمرضم٤ًم، يٙمقن أن يّمح ٓ اعمخرج هذا: أن ٟم٘مقل ٟمحـ

 ذم ويُن  اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم جيٝمر ويم٤من ؾمٜم٦م، قمنميـ ُمـ أيمثر ُأُمتف[ أمّ  ط ٕنف]

 ظمٚمٗمف َُمـ ًمٞمتٛمٙمـ اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  أن سمٕمد ؾمٙم٧م ومٝمؾ اًمني٦م، اًمّمالة
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 اًمٗم٤محت٦م؟ ىمراءة ُمـ

 .ٓ :اجلواب

 ذم ُمقضمقد إلجي٤مده٤م اعم٘متيض يم٤من ٕنٗمًٜم٤م؟ خم٤مرج ُٟمقضِمد ٟمحـ ح٤مذا -وم٠مجْم٤مً -

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 وَمْٝمؿ ظمٓم٠م ُمـ ضم٤مء اعمخرج هذا اعمخرج، هذا اًمرؾمقل أوضمد ُم٤م ذًمؽ ُمع 

 اخلٓم٠م؟ ضم٤مء أجـ ُمـ اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي طمتك يِمٛمؾ قم٤مم سم٠منف ًمٚمحدي٨م،

ٌ ف قمدم ُمـ  اإلُم٤مم ىمراءة» -صحتف ذم ؿمؽ ٓ-: ىمٚم٧م أن٧م اًمذي ًمٚمحدي٨م اًمَتٜمَ

 ش.ظمٚمٗمف عمـ ىمراءة

ً، ي٘مرأ  طمٞمٜمم اإلُم٤مم: إذاً  ، ُم٤م شمدسمر وأن٧م شمًٛمع، وأن٧م ضمٝمرا  ًمؽ طمّمؾ ي٘مرأ

 ؿمٞمئ٤ًم، ُأٓطمظ أن٤م سمؾ  ؾم٤ميم٧م، واإلُم٤مم ىمرأت ًمق ًمٜمٗمًؽ ىمراءشمؽ ُمـ اعم٘مّمقد

ف، اًم٘م٤مرئ ُمـ أيمثر يتدسمر أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف ًمٚمتالوة اعمًتٛمع ًِ  ٓ؟ أو صحٞمح، َٟمٗم

 .صحٞمح ُمداظمٚم٦م:

 وم٘مد ًم٘مراءشمف، شمّمٖمل وأن٧م اإلُم٤مم ي٘مرأ  ومحٞمٜمم يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 .وزي٤مدة اًم٘مراءة ًمؽ طمّمؾ

ل أن: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء وًمذًمؽ   مه٤م أصح٤مسمف، ٕطمد ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

ة روايت٤من، ة ُمًٕمقد، ٓسمـ َُمرَّ  أىمرأ : ىم٤مل اًم٘مرآن، قمكمّ  اىمرأ : »ىم٤مل يمٕم٥م، سمـ ُٕيَبّ  وَُمرَّ

 ش.همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥م وم٢مين اىمرأ،: ىم٤مل! ُأنزل؟ وقمٚمٞمؽ اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ

ٜم٤م: وم٢مذاً   ًمتالوة اًم٤ًمُمٕملم اعم٘متديـ قمغم اإلٟمّم٤مت أوضم٥م طمٞمٜمم وضمؾ قمز َرسم 

 اًم٤ًمُمع هذا يًتٛمع أن وهق اهلل، قمٜمد سمف ُمرهمقب ُٕمر ذًمؽ أوضم٥م إٟمم اًم٘مرآن،

، ومٞمم ويتدسمر اإلُم٤مم، ًم٘مراءة سّمر أن شمًتٓمع ُم٤م ي٘مرأ، واإلُم٤مم ىمرأت أن٧م ًمق أُم٤م ي٘مرأ  ُم٤م شَمدَّ

َما َجَعَل ﴿: ي٘مقل واهلل سم٤مًم٘مراءة، وُمِمٖمقل ًمإلصٖم٤مء، ُمِمٖمقل أن٧م ٕنؽ أبدًا: شم٘مرأ 

 شَمٜمَْتٌِف أن إُم٤م: آصمٜمتلم ُمـ واطمدة وم٠من٧م ،[3:إطمزاب]﴾ اَّللَُّ لَِرُجٍل ِمْن َقْلبَْْيِ ِِف َجْوفِهِ 
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سّمر و اإلُم٤مم ًم٘مراءة  .ٟمٗمًؽ ذم أن٧م شم٘مرأ  ح٤م شمٜمتٌف أن وإُم٤م ومٞمٝم٤م، شَمدَّ

 اجلٝمري٦م: ذم وُيٜمِّْم٧م اًمني٦م، ذم ي٘مرأ  اعم٘متدي أن: اًمثالصم٦م اعمذاه٥م يم٤مٟم٧م هلذا

 .اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص دمتٛمع وسمذًمؽ

ىم٦م، ُمـ رء ومٞمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤م  صالة ٓ: »إول احلدي٨م: اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمدِّ

 إن: ىم٤مًمقا  سم٠مهنؿ إزهر، قمٚممء قمـ أن٧م شمٜم٘مؾ طمٞمٜمم ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ

 ختّمٞمص دظمٚمف وم٘مد إـمالىمف، قمغم ًمٞمس احلدي٨م هذا: ٟم٘مقل ٟمحـ ُمٓمٚمؼ، احلدي٨م

 .أنٗمًٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وُمٜمٝمؿ اعمًٚمٛملم، قمٚممء مج٤مهػم سم٤مشمٗم٤مق

 ُمٕمف، وريمٕم٧م سمف واىمتدي٧م رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم ووضمدت اعمًجد، دظمٚم٧م إذا أن أن٧م

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ىمقًمف ذم ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمريمٕم٦م، أدريم٧م ٓ؟ أم اًمريمٕم٦م أدريم٧َم 

 ؟شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

: احلدي٨م ُمٕمٜمك ومّم٤مر واًمتخّمٞمص، اًمت٘مٞمِّٞمد دظمٚمف قمٛمقُمف، قمغم احلدي٨م يٌَؼ  مل

 ُمـ صقرة ذم اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن يًتٓمع مل عمـ إٓ اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ

 اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أن يًتٓمٞمع ومال رايمٕم٤ًم، اإلُم٤مم ومٞمجد اعمًجد، ي٠ميت أن: ُمٜمٝم٤م اًمّمقر

 .إـمالىمف قمغم ًمٞمس هذا وم٤محلدي٨م: إذاً  اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ  ُم٤م أنف سمم اًمريمٕم٦م، ًمف وحمًقسم٦م

 شمٕم٤مرو٧م إطم٤مدي٨م إذا: اًمِم٤مومٕمٞم٦م سملم دار ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم شَمَٙمّرُم٧م، إذا ُمداظمٚم٦م:

 اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ : ي٘مقل ُمـ قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م طم٤مل وهق سمٞمٜمٝم٤م، اًمتقومٞمؼ إومْمؾ أخٞمس: يٕمٜمل

 .اعمتٕم٤مرو٦م إطم٤مدي٨م سملم ووّم٘مقا  أهنؿ ؾمٙمتتف، ذم اإلُم٤مم سمٕمد

ً، اًمِمٞمخ:  يٙمقن ُم٤م إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ ىمٚمٜم٤م، ُم٤م ٟمًٞمٜم٤م أنٜم٤م اًمٔم٤مهر قمٗمقا

 طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: -آٟمٗم٤مً - ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤ًم، ذيمرت وم٘مد اًمًٜم٦م، سمٛمخ٤مًمٗم٦م

 .يًٙم٧م يم٤من ُم٤م اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم سم٤مًمٜم٤مس يّمكم يم٤من طمٞمٜمم اعم٤ٌمريم٦م،

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م خي٤مًمػ طَمالًّ  ٟمٕمٓمل ٟمحـ سم٠من إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع يٙمقن ومم 

 يمٜم٧م اًمذي وهذا إطم٤مدي٨م، ٟمٗمس ُمـ سمحؾ ٟم٠ميت ٟمحـ اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اًمًالم

 صالة ٓ: »طمدي٨م أن ذيمرت -ُم٤م ُٕمر -: ىمٚم٧م ٕين احلؾ، سمٞم٤من -إمت٤مم- صدد ذم أن٤م

 اًمّمقر، سمٕمض ذم ُُمَ٘مٞمّد هق وإٟمم اًمٕمٚممء، قمـ ٟم٘مٚم٧م يمم ُمٓمٚم٘م٤ًم، ًمٞمسش ي٘مرأ  مل عمـ
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171 

 رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم ووضمد اعمًجد، دظمؾ إذا: وهل اًمٕمٚممء سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ صقرة ذيمرت

 .اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل أنف ُمع صحٞمح٦م ومّمالشمف ُمٕمف، وريمع ومٞمف اىمتدى

 .وإـمالىمف وؿمٛمقًمف قمٛمقُمف قمغم يٌؼ مل احلدي٨م هذا: إذاً 

 سمدون -قمٗمقاً – ؾمٞم٠متٞمؽ يم٤من وهق إظمػم، ؾم١ماًمؽ ضمقاب ي٠ميت أن سم٘مك هٜم٤م

م قم٤مم، ُمٜمٝمم يمؾ قم٤مُم٤من، طمديث٤من شمٕم٤مرض إذا: ُمٜمؽ ـمٚم٥م ٚمَّط وم٠مهي  ًَ  أظمر قمغم ُي

 وخيّمّمف؟

لم أطمد يم٤من إذا: اًمٕمٚممء ىم٤مل  سمحٞم٨م ختّمٞمص، أو شم٘مٞمٞمد دظمٚمف اًمٕم٤مُملم، اًمٜمَّمَّ

ٚمَّط اًمذي ومٝمق وإـمالىمف، قمٛمقُُمف َوُٕمػ ًَ  قمٛمقُمف قمغم سم٘مل اًمذي اًمٕم٤مم، اًمٜمص قمٚمٞمف ُي

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمداً  ضمداً  ُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة هذه شَم٘مّٞمٞمد، وٓ ختّمٞمص يدظمٚمف ومل وؿمٛمقًمف

َوَأىِصتُوا َلَعلَُّكْم َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْشتَِمُعوا َلُه ﴿: َوَوح٧م أن.... اًمٗم٘مٝمٞم٦م،

 أن وجيقز اإلٟم٤ًمن، يًٛمع ٓ احل٤مٓت ُمـ طم٤مًم٦م هٜم٤مك هؾ ،[023:إقمراف]﴾ ُتْرََحُونَ 

 .أبداً  يتغم؟ واًم٘مرآن يٚمٝمق

 وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤ممُ  ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف يمذًمؽ

 .مت٤مُم٤مً  أي٦م ُمع ُم٤مر ٕنف شم٘مٞمٞمد: دظمٚمف ُم٤م ،شوم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا ومٙمؼموا، يمؼم

َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن ﴿: وقمٛمقم ،شصالة ٓ: »قمٛمقم شمٕم٤مرو٤م، قمٛمقُم٤من هٜم٤م: إذاً 

 .اعمَُ٘مّٞمد همػم سم٤مًمٕم٤مم اعم٘مٞمد، اًمٕم٤مم ومُٞمَ٘مّٞمد ،[023:إقمراف]﴾ َفاْشتَِمُعوا َلُه َوَأىِصتُوا

 :..(03: 33/   74/   واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة

 ؟[اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال: ]طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 ٕن ذًمؽ ًمٚمٛم٘متديـ: سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب قمغم يدل ٓ ُمتٜمف اًمِمٞمخ:

 يٗمٞمد قمٜمف اًمٜمٝمل سمٕمد سم٤مًمٌمء إُمر وإٟمم وضمقسمف يًتٚمزم ٓ قمٜمف اًمٜمٝمل سمٕمد سم٤مًمٌمء إُمر
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 قمٚمقم ذم وُمذيمقرة ُمٕمرووم٦م اًم٘مرآن ذم ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م وضمقسمف وًمٞمس ضمقازه وم٘مط

 .اعمذاه٥م اظمتالف قمغم إصقل قمٚمؿ.. إصقل

 رومع هق هٜم٤م سم٤مًمّمٞمد وم٠مُمره[ 0:اح٤مئدة]﴾ وَم٤مْصَٓم٤مُدوا طَمَٚمْٚمُتؿْ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثالً 

 ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يمذًمؽ يّمٓم٤مد، ٓ أنف ًمٚمٛمحرم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٛمحٔمقر

الةُ  وا اًمّمَّ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 سم٤مٟٓمتِم٤مر إُمر ومٝمذا[ 12:اجلٛمٕم٦م]﴾ اّللَّ

: وضمؾ قمز سم٘مقًمف ُمًٌقق ٕنف ضمقازه: يٕمٜمل وإٟمم وضمقسمف يٕمٜمل ٓ اًمّمالة اٟم٘مْم٤مء سمٕمد

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا﴿ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  ومٝمذا[ 9:اجلٛمٕم٦م]﴾ اًْم

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف رومٕمف ضم٤مء اًمٕمٛمؾ شمرك يٗمٞمد اًمذي إُمر وا اًمّمَّ  وَم٤مٟمتنَِمُ

 احلدي٨م إمم ورضمٕمٜم٤م إصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه اؾمتخدُمٜم٤م وم٢مذا[ 12:اجلٛمٕم٦م]﴾ إَْرضِ  ذِم 

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال اًمٚمٗمظ سمذاك صحتف ومرض قمغم

 وٓ اإلسم٤مطم٦م يٗمٞمد اًمٜمٝمل ُمـ اؾمتثٜم٤مء اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ هنل شمٗمٕمٚمقا  ومال اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م

 .اًمقضمقب يٗمٞمد

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهل ذًمؽ سمٕمد اًمتل اجلٛمٚم٦م أُم٤م

 احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمؾ ومٝمق واضم٤ٌمً  احلٙمؿ يم٤من وم٢من احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م مجٚم٦م هلش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 اجلقاز احلٙمؿ يم٤من وإن اعمًتح٥م، احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمؾ ومٝمق ُمًتح٤ٌمً  احلٙمؿ يم٤من وإن اًمقاضم٥م،

 قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن ضمداً  واوح٤مً  يم٤من هذا قمرف وم٢مذا اجل٤مئز، احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمؾ أجْم٤مً  ومٝمق

 .اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء ًمٚمٛم٘متدي اًم٘مراءة وضمقب

 ىمد اًمٕمٚم٦م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا أن أووحٝم٤م أُمقر هذا ي١ميمد مم٤م وم٢من

 اجلقاز سمؾ اًمقضمقب يٕمٜمل ٓ إُمر هذا أن ي١ميمد سمٚمٗمظ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم ضم٤مء

: وم٘مقًمفش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال: »ًمٗمٔمف يم٤من طمٞم٨م اعمرضمقح،

، أن إٓ  ٕن اًمٙمت٤مب: سمٗم٤محت٦م ومٚمٞم٘مرأ  ي٘مرأ  يريد ُمٜمٙمؿ واطمد سمد وٓ إن: يٕمٜمل ي٘مرأ

 .اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ أن ومٞمٝم٤م إصؾ

 قمغم وشمٌٕمف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اًمراضمح يم٤من هلذا

 وأن اًمني٦م ذم ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف جي٥م اعم٘متدي أن ُمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ
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 وسمذًمؽ اإلُم٤مم، ُمـ اًم٘مرآن شمالوة يًٛمع أنف دام ُم٤م ي٘مرأ  وٓ اجلٝمري٦م ذم يّمٛم٧م

 ذم دًمٞمؾ يمؾ ٟمْمع طمٞمٜمم اًمتٕم٤مرض ُمـ وشمًٚمؿ سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض يٌدو اًمتل إدًم٦م شمتجٛمع

 يمم اًمٜمّمقص سملم اًمتقومٞمؼ طمٞمٜمذاك ومٞمٜمٌٖمل يٕم٤مروف ىمد ُم٤م ُمالطمٔم٦م ُمع اعمٜم٤مؾم٥م ُمٙم٤مٟمف

 .أجْم٤مً  احلدي٨م وأصقل اًمٗم٘مف أصقل.. إصقل قمٚمؿ ىمقاقمد ُمـ ُمٕمٚمقم هق

 ىمًؿ ذم اًمّمالح اسمـ ُم٘مدُم٦م قمغم ذطمف ذم اهلل رمحف اًمٕمراىمل احل٤مومظ ذيمر وم٘مد

 اًمتقومٞمؼ وضم٥م اًمٔم٤مهر ذم ُمتٕم٤مرو٤من خمتٚمٗم٤من طمديث٤من ضم٤مء إذا أنف اعمختٚمػ احلدي٨م

 ه٤مم أُمر وهذا وأيمثر، وضمف ُم٤مئ٦م ضم٤موزت اًمتل اًمٙمثػمة اًمتقصمٞمؼ وضمقه ُمـ سمقضمف سمٞمٜمٝمم

 .سمٞمص طمٞمص ذم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م وىمع وإٓ ضمداً 

َُم٧ْم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟم٘مرأ  ُمثالً  ومٜمحـ مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ  وىمٗمٜم٤م وم٢مذا[ 4:اح٤مئدة]﴾ َواًمدَّ

د اًمٌحر ُمٞمت٦م إسم٤مطم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م سمف ضم٤مءت سمم ٟم٠مظمذ ومل أي٦م هذه قمٜمد  طمرُمٜم٤م واجلرا

َُم٧ْم ﴿: يِمٛمٚمٝمم اًم٘مرآين اًمٜمص ٕن أيمٚمٝمم: مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ  هذه: إذاً  [4:اح٤مئدة]﴾ َواًمدَّ

 وم٢مذا واخل٤مص، سم٤مًمٕم٤مم قمٜم٤م يٕمؼم اًمتل وهل اًمٜمّمقص، سملم اًمتقومٞمؼ ىمقاقمد ُمـ ىم٤مقمدة

 .اخل٤مص سم٤مًمٜمص اًمٕم٤مم اًمٜمص ظمّمص اًمٕم٤مم اًمٜمص يٕم٤مرض ظم٤مص ٟمص ضم٤مء

 اًمٕم٤مم اًمٜمص ختّمٞمص جيقز ٓ أنف ُمـ اعمذاه٥م سمٕمض ي٘مقًمف ُم٤م ه٤مهٜم٤م يِمؽمط وٓ

شمر أو اًم٘م٤مـمع  سمٕمْمٝمؿ يذيمره يم٤من وإن ذـم٤مً  ًمٞمس هذا أطم٤مد، اخل٤مص سم٤مًمٜمص اعمتقا

 وذم اًمتٗمريٕم٤مت سمٕمض ذم أصقهلؿ خي٤مًمٗمقن ذًمؽ ُمع ٟمراهؿ وًمٙمٜمٜم٤م إصقًمٞم٦م يمتٌٝمؿ ذم

 .أن ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٗمروع سمٕمض

 ذًمؽ ُمـ واًم٘مرآن صمٌقشمف اعم٘مٓمقع اًمٕم٤مم ختّمٞمص جيقز ٓ: ىم٤مًمقه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة

 ُمٞمت٦م إسم٤مطم٦م قمغم اعمًٚمٛملم مجٝمقر واوم٘مقا  ذًمؽ ُمع اًمثٌقت، اًمٔمٜمل أطم٤مد سم٤محلدي٨م

د اًمًٛمؽ ً، ًمٞمس أنف: ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ ذًمؽ ذم احلدي٨م أن ُمع واجلرا شمرا  وىمد ُمتقا

 .صمٌقشمف سم٤معمْمٛمقن صمٌقشمف اعم٘مٓمقع ظمّمّمقا 

 َوإَِذا﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م ومٕمٜمدٟم٤م اعمتٕم٤مرو٦م، اًمٜمّمقص سملم اًمتقومٞمؼ جي٥م هذا قمغم

 يٕم٤مروف قم٤مم ٟمص[ 023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ 
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 وم٠مجـ شمٕم٤مرو٤م قمٛمقُم٤من ومٝمٜم٤مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »أظمر اًمٕم٤مم اًمٜمص

 سملم قمٜمدٟم٤م ومرق ٓ احلديثل؟ اًمٕم٤مم أم اًم٘مرآن ًمٕم٤مما أظمر، اًمٕم٤مم قمغم يًٚمط اًمٕم٤مُملم

 مم٤م شم٘م٤مل اًمتل واًمٗمٚمًٗم٦م ُمٜمٝمم، سمٙمؾ اًمٕمٛمؾ وضمقب طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م وسملم اًم٘مرآن

 اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ اًمقاوٕملم قمٜمد طمتك سمؾ اًمٕمٚممء مج٤مهػم قمٜمد هب٤م يٕمتد ٓ هذه آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 هذه ًمتٓمٌٞمؼ خم٤مًمٗمتٝمؿ ُمـ شمٗمرقم٧م اًمتل إظمرى إُمقر ُمـ يمثػم ذم ظم٤مًمٗمقه٤م وطمٞم٨م

 ُمٜمٝمم، سمٙمؾ اًمٕمٚمؿ وضمقب طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م وسملم أي٦م سملم قمٜمدٟم٤م ومرق ومال اًم٘م٤مقمدة،

 إُمر؟ ذم دىم٦م...أظمر خيّمص وم٠مهيم شمٕم٤مرو٤م قمٛمقُم٤من هٜم٤م وًمٙمـ

 وقمٙمس..سم٤مًم٘مرآن احلدي٨م ظمّمّمقا  احلٜمٗمٞم٦م: ىمٚمٜم٤م اعمذاه٥م إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا

 ُمـ: مت٤مُم٤مً  خمتٚمٗم٦م احلّمٞمٚم٦م وشمٙمقن سم٤محلدي٨م اًم٘مرآن ٟمخّمص ٟمحـ: وم٘م٤مًمقا  أظمرون

 وراء اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذم إٓ ًمف وم٤مؾمتٛمٕمقا : يم٤مًمت٤مزم ومٛمٕمٜم٤مه٤م سم٤محلدي٨م أي٦م خيّمص

 يم٤من ُمـ إٓش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ٟم٘مقل ذًمؽ قمٙمس ومٛمـ اإلُم٤مم،

ٞمَٝم٤م ُهقَ  ِوضْمَٝم٦مٌ  َوًمُِٙمؾ  ﴿: واًمًٙمقت اًمّمٛم٧م ومٕمٚمٞمف اإلُم٤مم ُمـ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة يًٛمع  ُُمَقًمِّ

 اعمذهٌلم أطمد شمرضمٞمح ذم اًمدىمٞمؼ إُمر إذاً  ًم٘مْمٞم٦م وإٟمم[ 138:اًمٌ٘مرة]﴾ اخْلػَْمَاِت  وَم٤مؾْمَتٌُِ٘مقا 

 .أظمر قمغم

 اًمٜمص سمف خيّمص طمٞمٜمئذٍ  ُم٤م ختّمٞمص قمٚمٞمف يٓمرأ [ اًمذي اًمٜمص أن] رأجٜم٤مه واًمذي

 اًمٜمص ُمٓمٚم٘م٤مً  خيّمص مل اًمذي اًمٕم٤مم اًمتخّمٞمص يزول وٓ ًمٖمػمه اعمخّمص اًمٕم٤مم

 .ًمٖمػمه ظمّمص اًمذي اًمٕم٤مم

 أجديٜم٤م سملم أن اعمث٤مل هق: سمٛمث٤مل شمقوح إمم ُيت٤مج ىمد ًمٙمـ ضمداً  دىمٞمؼ يمالم هذا

 ىمٌٞمؾ: اًمثالصم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ شمٜمٝمك اًمتل إطم٤مدي٨م إمم ٟم٠ميت ذًمؽ ىمٌؾ ًمٙمـ

 اًمٜمّمقص هذه اًمٖمروب، قمٜمد و اًمًمء، وؾمط ذم اؾمتقائٝم٤م وقمٜمد اًمِمٛمس، ـمٚمقع

 هذه ذم اًمّمٚمقات سمٕمض جلقاز سمٞم٤من ومٞمٝم٤م أظمرى صقرة شمٕم٤مروٝم٤م ىمد ؿمؽ وٓ قم٤مُم٦م

 .إوىم٤مت

 يقم ذات ؾمٚمؿ ح٤م ط اًمٜمٌل أن وهمػمه اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم ضم٤مء اًمذي احلدي٨م ُمثالً 

 ي٤م: ىم٤مل اًمرضمؾ ؾمٚمؿ ح٤م ُمٕم٤ًم؟ أصالشم٤من: »ًمف وم٘م٤مل يّمكم، رضمؾ ىم٤مم اًمٗمجر صالة ُمـ



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف     يمت٤مب اًم٘مرا
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 اًمٗمجر ريمٕمتل صٚمٞم٧م ىمد أيمـ ومل اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد اعمًجد دظمٚم٧م اهلل، رؾمقل

 ومل اعمًجد دظمؾ ُمـ أن اًمًٜم٦م ُمـ ومّم٤مر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مىمرهش ه٤مشم٤من ومٝمم

 أىمٞمٛم٧م وىمد اًمًٜم٦م صالة يًت٠منػ أن ًمف ينمع ٓ أنف ومٛمٕمٚمقم اًمًٜم٦م صغم ىمد يٙمـ

 ًمف جيقز ومٝمؾش اعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمّمالة

 .اجلقاز قمغم دل احلدي٨م هذا اًمٗمريْم٦م؟ سمٕمد يّمكم أن

 ـمرأ ش اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: إذاً 

 .اًمتخّمٞمص هذا قمٚمٞمف

 طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثالً  يمذًمؽ

 قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م خيّمص احلدي٨م هذا أجْم٤مً ش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م

 .اًمثالصم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة

 ذم مجٕمٝم٤م ىمد اهلٜمد ذم احلدي٨م قمٚممء أطمد يم٤من يمثػمة اًمّمدد هذا ذم وإطم٤مدي٨م

 سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٍم أهؾ إقمالم: وهق أٓ سمف واًمتٗم٘مف سم٘مراءشمف أنّمح ىمٞمؿ يمت٤مب ومٝمق يمت٤مب

 قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م ختّمص ضم٤مءت اًمتل اًمٜمّمقص شمتٌع هٜم٤مك اًمٗمجر، ؾمٜم٦م ريمٕمتل

 .ٟمٕمؿ آسم٤مدي، اًمٕمٔمٞمؿ اًمديـ ؿمٛمس اؾمٛمف اًمثالصم٦م، إوىم٤مت ذم اًمّمالة

 أن يتٗمؼ ُم٤م يمثػماً  اعمًجد، حتٞم٦م ُم٠ًمخ٦م اًم٘م٤مقمدة هبذه يٕم٤مرض أن شمٞمٛمٞم٦م وم٤مسمـ

 ذم أومٞمّمٚمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م، اًمّمالة اعمٜمٝمل إوىم٤مت هذه ُمـ وىم٧م ذم اعمًجد يدظمؾ أطمدٟم٤م

 اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن وئمٝمر يّمٚمٞمٝم٤م؟ ٓ أم قم٤مُم٦م، سمّمقرة[ اًمقىم٧م] ذًمؽ

 اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم يم٤من وًمق يّمكم يمٞمػ جيٚمس، وٓ يّمكم ٓ سم٠منف ىم٤مل اًمذي اهلل رمحف

 يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن ح٤مذا؟

 قم٤مم، ٟمص هذا: ي٘مقلش ًمٞمجٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ: »إظمرى اًمرواي٦م وذمش ريمٕمتلم

 هذا ًمٙمـ اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل وهق سمآظمر اًمٕم٤مم اًمٜمص قم٤مروف ىمد

 ضمقاٟم٥م ُمـ ختّمٞمص دظمٚمف ىمد اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اًمٜمص

 ومٞمٍمف إـمالىم٤مً  ختّمٞمص يدظمٚمف مل اعمًجد سمتحٞم٦م إُمر سمٞمٜمم قمٛمقُمف ومْمٕمػ يمثػمة



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم    اًمٗم٘مف ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم   يمت٤مب اًم٘مرا
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 .وؿمٛمقًمف قمٛمقُمف قمغم أظمر اًمٜمص ومٞمٔمؾ وٕمٗم٤مً  اًمٕم٤مم اًمٜمص ومٞمزداد اًمٕم٤مم اًمٜمص قمغم

 أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م شمٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  ًمٕمٚمٙمؿ: آظمر سم٤مؾمتٜم٤ٌمط ذًمؽ وٟم١ميمد

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومجٚمس اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ دظمؾ صمؿ مجٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من ط اًمٜمٌل

 ومّمؾ ىمؿ: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل أصٚمٞم٧م؟ ومالن، ي٤م: »احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ظمٓمٌتف ىمٓمع واًمًالم،

 اعمًجد سمتحٞم٦م اهتؿ ىمد ط اًمٜمٌل أن ٟمجد ي٠ميت، ح٤م ًمٌالل ىمٚمٞمالً  ٟم٘مػ هٜم٤م إممش ريمٕمتلم

 ضمٚمقؾمف سمٕمد يٜمٝمض سم٠من اجل٤مًمس ذًمؽ وأُمر ظمٓمٌتف ىمٓمع طمٞم٨م سم٤مًمٖم٤مً  اهتمُم٤مً 

 .ريمٕمتلم ويّمكم

 يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا: »وم٘م٤مل ًمٚمج٤مًمًلم ظمٓم٤مسمف ُمقضمٝم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل 

 اجلٛمٕم٦م يقم داظمؾ ًمٙمؾ ظمٓم٤مب هذاش ومٞمٝمم وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ي١ميمد وهق رء قمغم يدًمٜم٤م هذا خيٓم٥م، اخلٓمٞم٥م يم٤من وًمق جيٚمس أٓ

 .اعمخّمص همػم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص اعمخّمص اًمٕم٤مم اًمٜمص ختّمٞمص ُمـ

 إُمر قمـ هنك سمٞمٜمم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ريمٕمتلم سمّمالة إُمر أيمد ط اًمٜمٌل أن... 

 إذا: »اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م شمٕمٚمٛمقن يمم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف

 أنّم٧م: اًم٘م٤مئؾ وم٘مقلش ًمٖمقت وم٘مد أنّم٧م خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م

 سمٞمٜمم ذًمؽ قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك سم٤معمٕمروف، أُمر هق خيٓم٥م واإلُم٤مم

 ُم١ميمدة إىمؾ قمغم وهل قمٜمدٟم٤م اًمراضمح قمغم واضم٦ٌم اًمتحٞم٦م سم٠من ي١ميمد ومٝمذا سم٤مًمتحٞم٦م أُمر

 جيقز ٓ ٕنف ذًمؽ اًمٙمالم: ذم اًمِم٤مهد هٜم٤م اًمّمالة يمراه٦م وىم٧م ذم وًمق ُم١ميمدة ؾمٜم٦م

 إذا اعمًجد حتٞم٦م وًمق طمتك اخلٓمٞم٥م يت٤مسمع: يٕمٜمل ومٚمٞمتٜمٗمؾ خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م ىم٤مم إذا ٕطمد

 قمٚمٞمف ٕنف اًمّمالة: هذه شمّمح ٓ ومحٞمٜمئذٍ  يّمكم أن يريد ىم٤مم صمؿ قم٤مُمداً  ضمٚمس يم٤من

 أومم ًمٚمٜم٤مومؾ دوٟمف ومم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر قمـ هنك واًمًالم اًمّمالة

 حتٞم٦م أُم٤م ذًمؽ، ومٚمف اًمتٜمٗمؾ يٙمره ٓ اًمذي اًمقىم٧م هذا ذم اعمًجد سمتحٞم٦م أُمر وم٢من سم٤مًمٜمٝمل،

 .إظمرى ًمٚمٜمقاطمل ظمالوم٤مً  اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم شمٙمره اعمًجد

: ىم٤مًمقا  طمٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل دمٛمٕمٝم٤م سمٕم٤ٌمرة اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚممء ضم٤مء هٜم٤م ُمـ

 :ىمًمن اًمٜمقاومؾ
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 إول اًم٘مًؿ ُمـ يم٤من ومم أؾم٤ٌمب، هل٤م ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٦م وٟمقاومؾ أؾم٤ٌمب، ذوات

 ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م، سمٗمقات يٗمقت شمريمٝم٤م ٕن اعمٙمروه٦م: إوىم٤مت ذم وًمق[ اًمّمالة ومتجقز]

 إوىم٤مت هذه همػم ذم يتٜمٗمؾ أن يًتٓمٞمع وم٤مإلٟم٤ًمن اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ يم٤من ُم٤م وأُم٤م

 .قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل

 اًْمُ٘مْرآنُ  ىمُِرَئ  َوإَِذا﴿.. اجلقاب هذا ٟمٕمرف أن اًمّمٕم٥م ُمـ: وهق اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م إمم ٟمٕمقد

 ٟمصش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ.. »قم٤مم ٟمص[ 023:إقمراف]﴾ َوأَنِّمتُقا  ًَمفُ  وم٤َمؾْمتَِٛمُٕمقا 

ول اًمٜمص وضمدٟم٤م قم٤مم،  اًمتخّمٞمص دظمٚمف ىمد أظمر اًمٜمص وضمدٟم٤م.. ختّمٞمص يدظمٚمف مل ٕا

 إمج٤مقم٤مً  أىمقى وهق اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ضم٤مء ُمـ إًمٞمٜم٤م إمج٤مقم٤مً  يٙمقن يٙم٤مد اًمتخّمٞمص هذا ُمـ رء

 ُمع رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك سمف وم٤مىمتدى رايمع واإلُم٤مم ضم٤مء ُمـ أن سمذًمؽ أقمٜمل اًمّمح٤مسم٦م، قمٝمد ذم

 اًمتخّمٞمص قمٚمٞمف أدظمٚمٜم٤م أجْم٤مً  صالة؟ ٓ سم٤محلدي٨م ومٕمٚمٜم٤م ُم٤مذا إذاً  اًمٙمت٤مب، وم٤محت٦م ي٘مرأ  مل أنف

 اًمٗم٤محت٦م ىمراءة جيقز اًمتل اًمني٦م اًمّمالة ذم طمتكش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »وم٘مٚمٜم٤م

 أدرك وم٘مد رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك إذا سمّمدده، ٟمحـ ُم٤م وومٞمٝم٤م اجلٝمري٦م اًمّمالة قمـ ومْمالً  ومٞمٝم٤م

 عمـ صالة ٓ: »احل٤مًم٦م هذه سمٛمثؾ خمّمّم٤مً  احلدي٨م ومٞمٙمقن إقم٤مدَت٤م قمٚمٞمف جي٥م ومال يمٚمٝم٤م اًمريمٕم٦م

 رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم إدراك سمٛمثؾ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ متٙمٜمف قمدم طم٤مًم٦م ذم إٓش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل

 .اًمريمٕم٦م ًمف ومتح٥ًم ومػميمع

 وٕمػ ومٞمف سمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم ُمٜمٝم٤م روي٧م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ومٞمف هذا

 سمٛمجلء ذًمؽ شم٠ميمد صمؿ اًمٙمت٥م، سمٕمض ذم ذًمؽ ذيمرت ىمد ىمقة ومٞمف آظمر سم٢مؾمٜم٤مد وروي

 قمـ ذًمؽ صم٧ٌم أنف ًمٚمريمٕم٦م ُمدرك اإلُم٤مم وراء اًمريمقع ُمدرك أن ُمـ احلدي٨م شمْمٛمٜمف ُم٤م

 قمٌد صمؿ اًمّمديؼ سمٙمر أبق رأؾمٝمؿ قمغم خم٤مًمػ هلؿ يٕمرف أن دون اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م

 آظمرون ُمقاوم٘مقن يٙمقن وىمد قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد صمؿ صم٤مسم٧م، سمـ زيد صمؿ ُمًٕمقد، سمـ اهلل

 يمم صحٞمح٦م إًمٞمٝمؿ سمذًمؽ أؾم٤مٟمٞمد ُمـ أيمثرهؿ وه١مٓء أن، همػمهؿ أؾمتحي ٓ

 ختري٩م ذم اًمٖمٚمٞمؾ إرواء: أذيمر ومٞمم وُمٜمٝم٤م اعم١مًمٗم٤مت سمٕمض ذم ذًمؽ ذيمرت يمٜم٧م

 .اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر أطم٤مدي٨م

صش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: وم٢مذاً   خمّمَّ
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 ًمٚمحدي٨م ختّمٞمّمٝمؿ ومٙم٤من أي٦م خيّمص احلدي٨م هذا سم٠من ي٘مقًمقن اًمذيـ قمٜمد طمتك

 ذم ىمٚم٧م يمم اًمراضمح اًم٘مقل ومٞمٙمقن آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل[ اًمّمقرة] هذه ظمالف هب٤م

 إصؾ هق ذًمؽ قمغم واوم٘مٝمم وُمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًمًٜم٦م إُم٤مم ذه٥م ُم٤م اًمٙمالم هذا أول

 .ومٞمف واًمتٗم٘مف سم٤محلٗمظ وإومم

 خمرضم٤مً  ًمف جيد ٓ اعمًٚمؿ شم٠مُمٚمٝم٤م إذا ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ُمِم٤ميمؾ ُمـ ٟمٜمجق وسمذًمؽ

 ىمراءة يدرك مل وإذا ضمٝمراً  ي٘مرأ  يم٤من إذا اإلُم٤مم وراء اًمًٙمقت وهق اًمرأي هذا سمتٌٜمل إٓ

 .ًمٚمريمقع ُمدريم٤مً  يٙمقن رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك وإٟمم اًمٗم٤محت٦م

 اجلٝمري٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة إجي٤مب شمٌٜمقا  اًمذي اًمٕمٚممء أوئلؽ ُمـ يمثػم يم٤من وح٤م 

: أي٦م[ يقاضمٝمقن] ٕهنؿ احلٙمؿ: هذا ذم شمردداً  ؿمؽ وٓ أنٗمًٝمؿ ذم جيدون يم٤مٟمقا 

 ضمٕمؾ إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ قمـ ومْمالً [ 023:إقمراف]﴾ َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ﴿

 ؿمٞمئ٤مً  أنٗمًٝمؿ ذم جيدون يم٤مٟمقا  صمؿش وم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 اًمًٜم٦م ذم أثراً  ًمف ٟمجد ٓ ؿمٞمئ٤مً  أوضمدوا سم٠من خمرضم٤مً  هلؿ أوضمدوا احلٙمؿ هلذا اًمؽمدد ُمـ

 اًمٗم٤محت٦م ىمراءشمف ُمـ ومراهمف سمٕمد ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م يًٙم٧م أن إُم٤مم يمؾ ُمـ ـمٚمٌقا  أهنؿ وهق

 ٟمِمٕمر يمم ٕنف وذًمؽ اًمٗم٤محت٦م: ىمراءة وهق أٓ سمٗمروف اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعم٘متدي يتٛمٙمـ ًمٙمل

 يم٤من ُم٤م وإٓ أقمت٘مد يمم[ شمٌٜمقه اًمذي اًمرأي سم٥ًٌم هذا ذم وىمٕمقا  أهنؿ] احل٘مٞم٘م٦م مجٞمٕم٤مً 

 اعم٘متدي ي٘مرأ  ُمتك اًمًٜم٦م، ذم وارداً  وًمٞمس اعمخرج هذا ٕنٗمًٝمؿ يقضمدوا أن هلؿ يٜمٌٖمل

 وُم٤م هب٤م، اجلٝمر ومٚمؿ ًمٚمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ىمراءة ُمع اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  سم٠منف: ىمٞمؾ إن اًمٗم٤محت٦م؟

: ًمإلُم٤مم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ي٘مقل أن اإلؾمالم ذم ًمف وضمقد ٓ هذا ذًمؽ؟ ُمـ[ اًمٗم٤مئدة]

 ُم٤م سمٕمده٤م، هاً  اىمرأ  أو واؾمٙم٧م اًمّمٚمقات سمٕمض ذم اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة صقشمؽ ارومع

ره وسملم ًمّمقشمف رومٕمف سملم طمٞمٜمئذٍ  اًمٗمرق  أن جي٥م طم٤مل يمؾ قمغم واعم٘متدي سمّمقشمف، إها

 .ًمٚمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ىمراءة طملم اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ 

 أو آي٤مت سم٘مراءة ويٌدأ ىمراءَت٤م ُمـ اإلُم٤مم يٗمرغ أن سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  إٟمم: ىمٞمؾ وإن

 هؿ ًمٙمـ سمف اعم٘متديـ هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمٝمراً، أي٤مت هبذه اًم٘م٤مئٚمقن ي٘م٤مسمؾ طمٞمٜمئذٍ  ؾمقرة،

 أن وسملم ٕنٗمًٝمؿ اًمٗم٤محت٦م ي٘مرؤوا أن سملم جيٛمٕمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ قمٜمف، ُمِمٖمقًمقن

 جيدوا مل اعمِم٤ميمؾ هذه وضمدوا ح٤م إُم٤مُمٝمؿ، ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمٝمؿ يتغم اًمذي اًم٘مرآن يتدسمروا

سم٤مً   اإلُم٤مم أهي٤م اؾمٙم٧م.. اعمخرج ذًمؽ هلؿ وم٠موضمدوا قمٚمٞمف اعم١مُمٜم٦م اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ ضمقا
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 .اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اعم٘متدون يتٛمٙمـ طمتك

: وُم٤م ؾمٙمتقا  ذًمؽ سمٕمد ذيمروا مم٤م  سمحٞم٨م يًٙم٧م إُم٤مُم٤مً  دمد ًمـ ٕنؽ ؾمٙمتقا

 اعمٞمن اًمًٝمؾ اًمًٛمح اإلؾمالم ذم هذا سمٛمثؾ وضمد ُم٤م اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أن اعم٘متدي يًتٓمٞمع

 ذم وأوؾمٓمٝم٤م اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمم اعمذاه٥م أقمج٥م يم٤من ًمذًمؽ اًمٜم٤مس: ًمٙمؾ

 اًمني٦م، ذم وي٘مرأ  اجلٝمري٦م ذم ي٘مرأ  ٓ: أمحد اإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه

ه] اًمذي وهذا  .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؿم٤مء إن[ ٟمرا

 .إصؾ ذم اًمٜم٘م٤مش سم٤مىمل ويراضمع اًمتًجٞمؾ ًمرداءة سم٤مظمتّم٤مر

 (22:43:11/ب 27: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة

 أن  ؾمٌؼ، اهلل رؾمــقل قمغم واًمًـالم واًمّمـالة هلل واحلٛمد اهلل سمًؿ اًم٤ًمئؾ:

 سم٤مهلل أقمـقذ: وضمـؾ قمـز اهلل ىمقل سملم ٟمـقومؼ يمٞمػ أن أـمـرطمف اًمذي هذا قمــ حتدصم٧م

 رؾمقل وطمـدي٨م ﴾َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ﴿: اًمرضمٞمؿ اًمِمـٞمٓمـ٤من ُمـ

 ش صـالة ٓ: »ط اهلل

 .ي٘مرأ  مل عمـ اًمِمٞمخ:

 اإلُمـ٤مم ؾمـٙمقت قمـدم طم٤مل ذم ط ىم٤مل يمـم أوش  اًمٙمـت٤مب سمٗم٤مشمـح٦م ي٘مرأ  مل ًمـٛمـ»  اًم٤ًمئؾ:

 .صالشمف طمـٙمؿ ومـم ىمراءشمـٝم٤م شمتـؿ مل وإذا، رأى طمٞم٨م ُمـقوٕمـٝم٤م وأجـ

ًـ١مال هذا قمغم اإلضمـ٤مسم٦م ىمٌؾ اًمِمٞمخ: ٌـف أن قمكم ًمزاُمـ٤م أرى اًم  يمـثػم ُمـ ؿمـ٤مئع ظمـٓم٠م قمغم أن

 أطمـدهؿ وأراد قمـٚمؿ ُمـجٚمس ذم يمـ٤مٟمقا  إذا أنـٝمؿ وـهق أٓ وهمٞمـرهؿ اًمٕمـٚمؿ ـمـالب ُمـ

 اًمـتقومٞمـؼ يٜمٌٖمل قمـم أو دًٓمتـٝم٤م قمـ ي٠ًمل أن أراد أو سمـٝم٤م يًـتدل وأن سمآج٦م يـٜمزع أن 

 اًمِمـٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمــقذ: وضمؾ قمـز اهلل ىم٤مل: اًمًــ٤مئؾ ي٘مقل ُمـ٤م طمدي٨م وسملم سمٞمـٜمٝم٤م

 .- ُمـثال- ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآنُ  ﴿ اًمرضمٞمـؿ
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  اًمرضمـٞمؿ اًمِمـٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمــقذ سمـٕمد: شمـٕم٤ممم اهلل ىم٤مل:ىم٤مل أو

 يـ٘مّمده ٓ اهلل إمم رء ٟم٦ًٌم ومٞمف ُمـحض ظمـٓم٠م هذا إىمقال ُمـ ذًمؽ وٟمـحق

ش  ُمـٜمف ُيٕمـتذر وُمــ٤م إيـ٤مك: » ط اًمٜمٌل ىمقل ُمـخ٤مًمٗم٦م ذم ومٞم٘مع سمـٚمٗمٔمف ُيدان وًمـٙمٜمف اًمـ٘م٤مئؾ

 ُمـ سم٤مهلل أقمـقذ اهلل ىم٤مل أجـ: »ًمـٝمؿ ومٜم٘مقل اًمٜمـ٤مس سمـٕمض قمغم ٟمًتدرك طمـٞمٜمم ومـٜمـحـ

 إـمـالىم٤م، هذا ُمـ رء يـقضمد ٓش ًمف وم٤مؾمـتٛمٕمقا  اًم٘مرآن ىُمرئ وم٢مذا اًمرضمــٞمؿ اًمِمـٞمٓم٤من

 اًمًـ٤مئؾ هذا أو اعمـًتدل هذا أو اًم٘م٤مرئ هذا إن ُمٜمٙمؿ ومرد يمـؾ يدري يمـم أدري ًمـٙمٜمل

 ُمٜمـف شمـٓمٌٞم٘م٤م أو ُمٜمـف إقمــمٓ أي٦م يدي سملم آؾمـتٕم٤مذة هذه ويـذيمر اًمٙمـٚمٛم٦م هذه ي٘مقل إٟمــم

 ٟمـٕمؽمض طمـٞمٜمـم يـ٘مقًمقن هٙمذا ﴾ وَم٢ِمَذا ىَمَرأَْت اًْمُ٘مْرآَن وَم٤مؾْمتَِٕمْذ سم٤ِمّلل ﴿:وشمٕم٤ممم ًم٘مقًمف

ـرا  قمــٚمٞمٝمؿ  يمذا سمـٕمد اهلل ىم٤مل: ىمقًمؽ ٕن، يمذًمؽ  يٙمقن أن يـٜمٌٖمل ٓ  هذا سم٠من ًمـٝمؿ ُُمذيمِّ

 ﴾َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ﴿ اًمرضمـٞمؿ اًمِمـٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمـقذ: ىم٤مل اهلل أن يٕمٜمل

 شم٤ٌمرك سم٤مهلل شمتٕمٚمؼ وٓ سمـف شمتٕمـٚمؼ إٟمـم اًمٌـٕمدي٦م هذه يمذا، سمـٕمد اهلل ىم٤مل: ىمـٞمؾ إذا وسمـخ٤مص٦م

 اًم١ًمال يريد أو سمـٝم٤م اإلؾمتدٓل يريد آي٦م ؾم٤مق ُمـ ًمٙمؾ ومٞمٜمٌٖمل ذًمؽ وقمغم وشمٕم٤ممم،

: اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل: ي٘مقل وٓ ُم٤ٌمذة يتٚمقه٤م أن قمـٜمٝم٤م

: ومٞم٘مقل يذيمره٤م رأؾم٤م وإٟمم سم٤مهلل، أقمـقذ سمـٕمد اهلل ىم٤مل يـ٘مقل وٓ ،﴾َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآنُ ﴿

، يمذا طمدي٨م وسملم ﴾وَم٢ِمَذا ىَمَرأَْت اًْمُ٘مْرآَن وَم٤مؾْمتَِٕمْذ سم٤ِمّلل﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سملم اًمتقومٞمؼ ُمـ٤م

 اًمًالم قمٚمـٞمف اًمرؾمقل ىمقل خم٤مًمٗم٦م ُمـ١ماظمذة ذم شمـ٘مٕمقا  ٓ طمتك شمٜمتٌٝمـقا  أن جي٥م هٙمذا

 ش. اًمٜم٤مس قمـٜمد سمف شمٕمتذر سمٙمالم شمٙمٚمٛمـ ٓ ُمٜمف ُيٕمتذر وُمـ٤م إي٤مك»

 يـٕمرومٝم٤م ٓ ىمٚمٌؽ ذم ىمّمد أظمل يـ٤م ،يمذا ىمّمدت أنـ٤م واهلل: ي٘مقًمقن اًمٜمـ٤مس دائٛمـ٤م

ـ ًمٙمـ رسمؽ إٓ ًِ  قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمـ٤من إن شمًٛمٕمقا  أخؿ سمٚمٗمٔمؽ، ىمّمدك قمـ اًمتٕمٌػم أطم

 ًمُٞمٔمٝمر وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل ُمـ ُمققمـٔم٦م ؾمٛمع اًمذي اًمّمح٤ميب ذًمؽ قمغم اًمِمديد اًمًالم

 يمـ٤من ومـمذاش اهلل رؾمقل ي٤م وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُمـ٤م» سم٘مقًمف ًمٚمٜمٌل وإـم٤مقمتف واشم٤ٌمقمف ظمْمققمف

 ش.وطمده اهلل ؿم٤مء ُمـ٤م ىمؾ ٟمِدا؟ هلل أضمٕمٚمتٜمل: »ىم٤مل اًمًالم؟ قمٚمٞمف ُمقىمٗمف

 يـجٕمٚمف أن وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُمـ٤م ًمٜمٌٞمف ُمـخ٤مـم٤ٌم سم٘مقًمف ىمّمد اًمّمح٤ميب هذا سم٠من أتـرون

 سم٤مًمغ ًمـمذا إذن، اًمنمك ُمـ ومرارا إٓ ي٘مٞمٜم٤م اهلل سمرؾمقل آُمـ ُمـ٤م اهلل؟ ُمع ذيٙمـ٤م
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 ىمؾ ٟمـدا؟ هلل أضمٕمٚمتٜمل: »اًمِمديدة اًمٕم٤ٌمرة هبذه قمٚمٞمف اإلٟمٙمــ٤مر ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ش. وطمده اهلل ؿم٤مء ُمـ٤م

همقا  أن يٜمٌٖمل ٓ إذن قِّ ًَ  يّمقب ٓ هذا اًم٘مٚمٌل سمّمقاسمٙمؿ اًمٚمٗمٔمٞم٦م أظمـٓم٤مءيمؿ شُم

 يـٙمقن ٓ وأن ىمّمدٟم٤م ًمـحًـ ُُمٓمـ٤مسم٘م٤م يمالُمٜم٤م يٙمقن أن سمٙمالم شمٙمـٚمٛمٜم٤م إذا ومٕمٚمٞمٜم٤م ذاك

 .اًم٘مٚم٥م ذم ُمـ٤م اًمٚمٗمظ ُيٓمـ٤مسمؼ أن جي٥م سمؾ طمًٜم٤م وىمـّمدٟم٤م ؾمٞمئ٤م يمالُمـٜم٤م

 .اهلل ؿم٤مء إن اعمـ١مُمٜملم شمٜمٗمع وهذه شمذيمرة هذه 

 أن ُمـ٤مل ومال اجلـقاٟم٥م ُُمتـِمٕم٥م اًمذيؾ ـمـقيؾ اًمًـ٤مئؾ قمــٜمف ؾم٠مل اًمذي واًمٌح٨م

سم٤م اًم١ًمال هذا ُمـثؾ ذم ًمإلوم٤موـ٦م  ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمـف: أىمقل وًمـٙمٜمل ،قمـٚمٞمف ضمـقا

 ؾمقاء ،ُُمـّمؾٍ  يمـؾ ويـِمٛمؾ صالة يمؾ يِمٛمـؾ قمـ٤ممش  اًمٙمت٤مب سمٗم٤محتـ٦م ي٘مرأ  مل عمـ صـالة

 ي٘مـرأ  ومل اًمريمـقع ُيدرك مل أو اًمريمـقع أدرك يمـ٤من ؾمقاء ،ُمٜمٗمردا أو ُم٠مُمـقُم٤م أو إُمـ٤مُم٤م يمـ٤من

 .ًمف صالة ومال اًمٗم٤محتـ٦م

 قمـٜمٝم٤م ؾم٠مل اًمتل أي٦م قمـٛمقم يمـٛمثؾ قمـٛمقُمف قمغم سمـ٤مىمٞم٤م يزال ٓ اًمٕمـٛمقم هذا ومـٝمؾ

  ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ  ﴿ اًمًـ٤مئؾ

 طمـ٤مًم٦م أي ذم ًمـٛمًٚمؿ جيـقز ومال قمـٛمقُمـٝم٤م قمغم شمـزال ٓ أي٦م أن ري٥م وٓ ؿمـؽ ٓ

 .اًمٙمـريؿ اًم٘مرآن ًمتالوة ُيٜمّمـ٧م وأن يـًٙم٧م أن ُيٜمّمــ٧م أن إٓ يمـ٤من

 وسم٤محلـدي٨م اًمٕمـٚممء ضمـمهػم قمـٜمد ُمٜمـف سمد ٓ شمـخّمٞمص دظمٚمف وم٘مد احلـدي٨م أُمـ٤م

 وُمـ اعمـجتٝمديـ وإئٛم٦م واًمتـ٤مسمٕمـلم اًمّمحـ٤مسم٦م ُمـ اًمٕمـٚممء ضمــمهػم أن طمٞم٨م اًمّمحـٞمح

 اًمريمقع ذم ومـِم٤مريمـف ،رايمـٕم٤م اإلُمـ٤مم ومقضمـد اعمـًجد إمم اعمـًٚمؿ دظمـؾ إذا: ىم٤مًمقا  سمٕمدـهؿ

 ذم أن وًم٧ًُم  أدًمتـف ًمف وهذا، اًمٙمـت٤مب وم٤محتـ٦م ي٘مرأ  مل أنف ُمـع اًمريمٕم٦م هذه أدرك وم٘مد

 احلـدي٨م هذا طمـٙمؿ يـٙمقن ومـمذا ،آظمـر ُمـٚمس ذم ذًمؽ ذيمرت أنٜمل أؿمـرت ًمـم صددـه٤م

 اًمتـخّمٞمص؟ دظمــٚمف ىمد أم ىم٤مئٛمــ٤م يـزال ٓ قمـٛمقُمف ـهؾ ًمـٕمٛمقُمف؟ سم٤مًمٜمًـ٦ٌم

ش اًمٙمـت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صـالة ٓ» احلـدي٨م ُمـٕمٜمك صـ٤مر سم٤مإلجيـ٤مز :اجلـواب
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 ىمراءة وضمـقب ومًـ٘مط اًمٗمـ٤محت٦م ىمراءة ُمـ يتٛمـٙمـ ومل رايمٕم٤م اإلُمـ٤مم أدرك ًمـٛمـ إٓ

 صالة ٓ اًمٕمـٛمقم هذا ،اإلُمـ٤مم وراء ًمٚمريمـقع سم٢مدرايمف اًمريمـٕم٦م وأدرك قمـٜمف اًمٗم٤مشمـح٦م

 .ؿمـ٤مُمال اًمٕمـٛمقم هذا يٌؼ ومٚمؿ اًمريمـقع أدرك سمٛمــ ُم٘مٞمدا أصـٌح

 قمغم احلـدي٨م وسملم أي٦م سملم اخلـالف ٟمٜمّمـ٥م طمٞمٜمئذ وم٘مط اًمٜمـ٘مٓم٦م هذه ٓطمـٔمٜمـ٤م إذا

 وإٟمـم واطمـدة ُمـِمٙم٤مة ُمـ يٜمٌٕمـ٤من ٕنـٝمٛمـ٤م واحلـدي٨م أي٦م سملم ظمـالف ٓ: اًمتـ٤مزم اًمًقر

 قمـٛمقُمـ٤من شمـٕم٤مرض إذا وم٤مٔن احلديـ٨م، وقمـٛمقم أي٦م قمـٛمقم اًمٕمـٛمقُملم سملم اخلـالف

 .سمٞمـٜمٝمٛمـ٤م اًمتـقومٞمؼ ومٙمـٞمػ

 ىمد اًمٕمـٚممء سم٠منش اعمـّمٓمٚمح ُمـ٘مدُم٦م» قمغم ذطمف ذم اًمٕمـراىمل احلـ٤مومظ ذيمر ًم٘مـد 

 شمـٚمؽ ُمـ أو اعمـختٚمٗم٦م إطمـ٤مدي٨م سملم اًمـتقومٞمؼ وضمـقه ُمـ وضمف ُمـ٤مئ٦م ُمـ أيمـثر ذيمـروا

 اًمٕمـ٤مم صـرف ُُم٘مٞمـد قمـ٤مم وأظمـر ُمـٓمٚمؼ قمـ٤مم أطمـدـهم قمـ٤مُم٤من شمـٕم٤مرض إذا: اًمـقضمـقه

 . اعمـ٘مٞمد اًمٕمـ٤مم قمغم اعمـٓمٚمؼ

 ُمـ٤م ذًمؽ ُمـ ضمدا رائع اًمٕمـٚمؿ ُمـ سم٤مسمـ٤م اًمٕمـٚمؿ ًمـٓمالب شمٗمتـح اًم٘م٤مقمـدة هذه ُمـالطمـٔم٦م

 ىمد اًمٕمـراىمل احلـ٤مومظ يمـ٤من وإن ًمٖمٞمـره ذًمؽ رأجـ٧م وُمـ٤م شمٞمـٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمـالم ؿمٞمخ ـمٌ٘مف

 .اهلل رمحف شمـٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمـ اىمتـًٌـف وًمٕمـٚمف ذًمؽ إمم أؿمـ٤مر

 ُيِمـٙمؾ ُمـ٤م ويمـثػما  ُمــتٕم٤مروـ٤من اًمرؾمـقل أطمـ٤مدي٨م ُمـ قمـٛمقُملم ًمٙمـؿ ٟمـٕمرض أن

 .اًمٕمـٚمؿ ـمالب قمــ ومْمال اًمٕمـٚمؿ أـهؾ سمـٕمض قمغم إُمـر

 صـالة وٓ اًمِمـٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمـجر سمٕمد صـالة ٓ»  واًمًـالم اًمّمالة قمـٚمٞمف ىم٤مل

 دظمـؾ إذا» اًمًالم قمـٚمٞمف ىم٤مل قمـ٤مم ٟمـص ـهذا ،ش اًمِمـٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمـٍم سمـٕمد

 ش.  ريمـٕمتلم يّمكم طمـتك يـجٚمس ومال اعمـجٚمس أطمـديمؿ

 يمـٞمػ ،شمـّمؾ طمتك دمـٚمس ٓ يـ٘مقل وـهذا شمـّمؾ ٓ ي٘مقل ذاك شمـٕم٤مرو٤م قمـٛمقُملم

 اًمتـقومٞمؼ؟

 قمـ٤مم اًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة وٓ اًمٗمجــر سمـٕمد صالة ٓ طمدي٨م: شمـٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل

 .إدًم٦م ُمـ سمـٙمثػم ُمـخّمص
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 وـهق أٓ اهلـٜمد ذم احلـدي٨م قمـٚمـمء ٕطمـد ضمـدا ـهـ٤مُم٤م يمـت٤مسمـ٤م ـهٜم٤مك سم٠من:  أىمقل وأنـ٤م 

 اًمٕمـٍم أـهؾ إقمـالم» ـهق أخـٗمف اًمذي اًمٙمتــ٤مبش إب٤مدي اًمٕمـٔمٞمؿ اًمديـ ؿمـٛمس»

 اًمٙمـثػمة اعمـخّمّم٤مت اًمٙمــت٤مب هذا ذم ذيمــر ًمـ٘مدش اًمٗمـجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمـٙمـ٤مم

 ىمقًمف ُمـثال ذًمؽ ُمـش اًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة وٓ اًمـٗمجـر سمٕمـد صـالة ٓ» إول ًمٚمحـدي٨م

 إٟمـ٤ًمنش يذيمرـه٤م طمـلم ومٚمٞمـّمٚمٝمـ٤م قمـٜمٝم٤م ٟمـ٤مم أو صـالة ٟمـز ُمـ» واًمـًالم اًمـّمالة قمـٚمٞمف

 سم٘مقًمف ومٕمـٚمٜمـ٤م ُمـ٤مذا اًمتـذيمر وىم٧م يّمـٚمٞمٝمـ٤م أن ومـٕمٚمٞمف اًمٗمـجر صغم أن سمٕمد ُمـ٤م صالة شمـذيمر

 اإلُمـ٤مم ومقضمد اعمـًجد دظمـؾ رضمـؾ احلـدي٨م سمـٝمذا ظمـّمّمٜم٤مه شاًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة ٓ»

 وضمـ٤مء ىم٤مم اإلُمـ٤مم ُمع ؾمـٚمؿ وم٢مذا اًمٗمـجر ؾمـٜم٦م سمـٕمد صغم ىمد يٙمــ مل وـهق اًمّمالة داظمـؾ

 سمٕمد صـالة ٓ» اًمًالم قمٚمٞمـف ىمقًمف ظمـالف هذا اًمٗمـجر سمـٕمد، اًمٗمـجر ؾمـٜم٦م سمـريمٕمتل

 ومقضمـدهؿ آظمـر ُمًـجدا ضمـ٤مء صمـؿ ُمـًجد ذم اًمٗمرض اًمٗمـجر صغم ىمد يمـ٤من رضمـؾ شاًمٗمـجر

 ذم صـالة ٓ» اًمـًالم قمـٚمٞمف ىمقًمف وـهق ًمٚمٗمـريْم٦م شمـٙمرار ومٞمـف يـّمكم أن ومٕمـٚمٞمف ُيّمـٚمقن

 وم٢مذا اخلـ٤مص قمغم اًمٕمـ٤مم إقمـمل يـجري وـهٙمذا، ظمـّمص قمــ٤مم ـهذاش ُمـرشملم يـقم

 قمـٚمٞمف يـتـًٚمط وطمـٞمٜمئذ قمـٛمقُمف طمـٞم٨م ُمــ دًٓمتف وـٕمػ ُمـ٤م قمـٛمقم ظمـّمص

 .شمـخّمٞمص قمـٚمٞمف يـ٘مع ًمـؿ اًمذي اًمٕمـ٤مم سم٤مًمتـخّمٞمـص

:  وم٘مـ٤مل اهلل رطمـٛمف شمـٞمٛمٞم٦م اسمـ أضمـ٤مب اجلـٛمع هبـذا اعمـًجد سمتـحٞمـ٦م يـتٕمٚمؼ ومٞمـم ـمٞم٥م

 سمـٙمثػم ظمـّمص ىمد قمـ٤مم شاًمٗمـجر سمـٕمد» أوش اًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة ٓ: »اًمـًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 يـخ٤مًمػ آظمـر قمـ٤مم طمـدي٨م ي٠ميت ومحـٞمٜمم ،آٟمـٗم٤م سمـٕمْمـٝم٤م إمم وأؿمـرت اعمـخّمّم٤مت ُمـ

 ومال اعمـجٚمس أطمـديمؿ دظمـؾ إذا:  »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمـف وـهق أٓ اًمـٛمٓمٚمؼ اًمٕمـ٤مم ـهذا

 ش.ًمٞمـجٚمس صمؿ ريمـٕمتــلم ومـٚمٞمـّمؾ: »أظمـرى رواي٦م وذمش  ريمـٕمتلم يّمكم طمـتك يـجٚمس

 وسمـٕمد اًمٕمـٍم سمـٕمد صالة ٓ طمديـ٨م خيـّمص احلـدي٨م هذا: شمـٞمٛمٞم٦م اسمـ يـ٘مقل

 :ٟمـ٤مطمٞمتلم ُمـ وؿمـٛمقًمف قمـٛمقُمف قمغم سم٘مل سمؾ يـخّمص ًمـؿ هذا ٕن اًمٗمـجر

  قمٚمٞمـف قمـ٤مم طمدي٨م سمتـًٚمٞمـط ختـّمٞمص قمٚمــٞمف يـجر مل أنـف:  إومم  اًمٜمـ٤مطمٞمـ٦م

 :ضمدا ـه٤مُم٦م وهل إظمـرى واًمٜمـ٤مطمٞمـ٦م
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 طمـٞمٜمم قمـٛمقُمف قمغم اًمٕمـٛمقم هذا سمـ٘م٤مء إمم اعمـًٚمٛملم ٟمـٔمر ًمٗم٧م ىمد ط اًمٜمٌل أن 

 اجلـ٤مًمس ي٠مُمـر أن خيٓم٥م واخلـٓمٞم٥م يـجقز ٓ طمـٞم٨م اجلـٛمٕم٦م يقم خيـٓم٥م اخلـٓمٞم٥م يـٙمقن

 ط اًمٜمٌل قمــ ضمـ٤مء وم٘مد ذًمؽ ُمـع ُمٜمـٙمر، قمــ يٜمـٝمك أو سمٛمـٕمروف ظمـٓمٌتف يًـٛمع اًمذي

ش ومٞمـٝمم وًمٞمـتجقز ريمـٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واإلُمـ٤مم اجلـٛمٕم٦م يقم أطمـديمؿ ضمـ٤مء إذا» ىمقًمف

 اًمقىم٧م ذم يـخـٓم٥م واخلـٓمٞم٥م اعمــًجد شمـحٞم٦م اًمريمـٕمتلم هبـ٤مشملم اًمًـالم قمـٚمٞمف أُمـر ًم٘مد

 يـخٓم٥م واخلـٓمٞم٥م واضم٥م وـهق  اعمـٜمٙمر قمــ واًمٜمـٝمل سم٤معمـٕمروف إُمـر يـجقز ٓ اًمذي

  يتـٙمٚمؿ ًمـٛمـ شمـ٘مقل أن قمـ وٟمـٝمك خيـٓم٥م واإلُمـ٤مم اعمـًجد سمتحـٞم٦م أُمـر وم٢من ،يـجقز ٓ

 إذا» اًمًـالم قمٚمٞمـف ىمقًمف أن ي١ميمـد هذا وم٢مذنش، ًمـٖمقت وم٘مد» وىم٤مل خيـٓم٥م واخلـٓمٞم٥م

 إظمرى اًمرواي٦م ذم أوش ريمـٕمتلم يـّمكم طمتك يـجٚمس ومال اعمـًجد أطمديمؿ دظمـؾ

 ؿمـٛمقًمف قمـغم يـزال ٓ اًمٕمـٛمقم هذا أن قمغم دًمـٞمؾش ًمٞمـجٚمس صمـؿ ريمـٕمتلم ومٚمٞمـّمؾ»

 سمٕمد صـالة ٓ» وـهق اعمـخّمص اًمٕمـٛمقم قمغم اًمٕمـٛمقم هذا يـًٚمَّط ذاك طمـلم وإـمـالىمف

 ش.اًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة ٓ اًمٗمـجر

 سمـٕمض سملم اًمتـقومٞمؼ أُمـ٤مم واإلؿمـٙم٤مٓت اًمٕمـ٘م٤ٌمت شمـزيؾ ضمـدا ُمـٝمٛم٦م ىمـ٤مقمدة هذه

 .اًمتـٕم٤مرض ُمٜمـٝم٤م يٌدو اًمتل إطمـ٤مدي٨م

َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٞمــ يقومؼ اعمـٜمقال ـهذا قمغم 

 ٓ: »اًمًـالم قمـٚمٞمف ىمقًمف وسمٞمــ ختّمـٞمص يدظمـٚمف مل ُمـٓمٚمؼ قمـ٤مم ٟمـص ﴾ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ 

، اجلـٛمٝمقر قمـٚممء سم٢مضمـمع اًمتـخّمٞمص دظمـٚمف وم٘مدش اًمٙمـت٤مب سمـٗم٤مشمـح٦م يـ٘مرأ  مل ًمـٛمـ صـالة

 يمـ٤من ًمق اًمًـٜم٦م ُمـ أدًم٦م اجلـٛمٝمقر ُمـع ًمـٙمـ ىمـ٤مـم٦ٌم اعمـًٚمـٛملم قمـٚممء سم٢مضمـمع أىمقل ٓ

 وصحـٞمح صـريـح احلـدي٨م ٕن ُمـخ٤مًمٗمتـٝمؿ إمم اًمتـٗمتٜم٤م ًمـم إدًم٦م هلذه ُمـخ٤مًمٗم٤م اجلـٛمٝمـقر

 وم٘مد رايمـٕم٤م ومقضمده رايمـٕم٤م اإلُمـ٤مم ومقضمد اعمـًجد ضمـ٤مء ُمـ أن وٕمـٗمف يـٔمـ ًمـٛمـ ظمـالوم٤م

 يدرك ومٚمـؿ ؾمـ٤مضمدا اإلُمـ٤مم أدرك وإٟمـم اًمريمـقع يـدرك مل إذا ُمـ٤م سمخـالف اًمريمــٕم٦م أدرك

 قمـٜمف اهلل ريض سمـٙمر أيب ُمـ سمـدًءا صحـٞمح٦م ؾمٚمٗمٞم٦م آصمـ٤مر ُمـع يـخّمص ومـٝمذا اًمريمـٕم٦م

ش اًمريمـٕم٦م أدرك وم٘مد اإلُمـ٤مم ُمـع اًمريمـقع أدرك ُمـ: »ىمـ٤مًمقا  أنـٝمؿ قمـٛمر اسمـ إمم واٟمتـٝم٤مء

ش اًمٙمـت٤مب سمـٗم٤مشمـح٦م يـ٘مرأ  مل ًمـٛمـ صـالة ٓ» اًمًـالم قمـٚمٞمف ىمقًمف قمـٛمقم ٟمـخّمص ومحٞمٜمئذ
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167 

 احلـّمٞمٚم٦م وشمـٙمقن ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا  ﴿ شمـٕم٤ممم ىمقًمف سمـٕمٛمـقم

 : ي٠ميت يمـم اًمٜمـتٞمج٦م وشمـٙمقن

 صالة ومٚمـف رايمـٕم٤م اإلُمـ٤مم أدرك ُمـ إٓش اًمٙمـت٤مب سمـٗم٤مشمـح٦م يـ٘مرأ  مل ًمـٛمـ صـالة ٓ»

 .اًمّمـالة ًمـّمح٦م اعمثٌت٦م إدًم٦م رأجـٜم٤م ٕنٜمـ٤م ًمـمذا؟

 اإلُمــ٤مم ُمـ ؾمــٛمٕمـٝم٤م ًمـٛمـ إٓش اًمٙمـت٤مب سمـٗم٤مشمـح٦م يـ٘مرأ  مل ًمـٛمـ صـالة ٓ: »وأجـْم٤م

 ضمـٕمؾ إٟمـم: »ي٘مـقل اًمًـالم قمـٚمٞمف اًمرؾمـقل وٕن ،﴾قا تُ ِّم نْ أَ وَ  ﴿:يـ٘مقل شمٕم٤ممم ٕنـف ًمـمذا؟

 ش.وم٠منـّمتقا  ىمـرأ  وإذا ومـٙمؼموا يمـؼم وم٢مذا سمف ًمٞم١مشمـؿ اإلُمـ٤مم

 سم٤محلـدي٨م أي٦م ٟمـخّمص:  ومـٜم٘مقل اًم٘مـْمٞم٦م ٟمـٕمٙمـس ٟمـحـ يـ٘مقًمقن اًمٕمـٚممء سمـٕمض 

 :-ظمـٓم٠م ًمـٙمٜمف-يم٤مًمتـ٤مزم قمـٜمدـهؿ واحلـّمٞمٚم٦م

 ُمـ وٓسمد اًمٗم٤مشمـح٦م ىمراءة ذم إٓ ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  ﴿: شمـٕم٤ممم اهلل ىم٤مل 

 .يـًتٛمـع مل وًمق يـٜمّم٧م ومل وًمق ىمـراءشمـٝم٤م

 ًمـم ىمٚم٥م ـهذا ًمـٙمـ آٟمـٗم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ٤م ظمـالف قمغم سم٤محلـدي٨م أي٦م يـخّمّمقن أي 

 أن يـجقز ٓ ظُمّمص إذا اًمٕمـ٤مم اًمٜمـص أن واًمٗم٘مـف احلديـ٨م ًمٕمـٚممء شمٌلم ممـ٤م آٟمــٗم٤م ذيمرٟمـ٤م

 ُمـ آٟمـٗم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ٤م وم٤مًمّمـقاب ومـٚمذًمؽ يـخّمص ًمـؿ اًمذي اًمٕمـ٤مم اًمٜمـص سمـف يـخّمص

 . سم٤محلـدي٨م أي٦م شمـخّمٞمص وًمٞمس سم٤مٔي٦م احلـدي٨م شمـخّمٞمص

 اعمـ٠ًمخ٦م هلـذا سم٤مًمٜمـ٦ًٌم يمـٗم٤مي٦م اًم٘مدر وسمـٝمذا

 (13 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 اجلفرية دم لؾؿلمقم الػاحتة قراءة حؽؿ

 اجلٝمري٦م؟ اًمّمالة ذم ًمٚمٛم١مشمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ضمقاز أرى ٓ ؿمخّمًٞم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:
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 :اصمٜمتلم طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م ذم إٓ

 أو سمٕمٞمًدا، ًمٙمقٟمف إُم٤م شمًٛمع ٓ اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ىمراءة شمٙمقن أن: إومم احل٤مًم٦م

 اإلُم٤مم ي٘مرأ  ُم٤م يًٛمع ٓ أو صٛمؿ، اهلل ؾمٛمح ٓ أو وٕمػ، ؾمٛمٕمف ذم اًم٤ًمُمع ًمٙمقن

 .اًم٘مراءة ُمـ ًمف سمد ٓ طمٞمٜمذاك

 أوئلؽ ُمـ اإلُم٤مم يم٤من إذا: اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن ًمٚمٛم٘متدي جيقز اًمتل إظمرى واحل٤مًم٦م

 اعم٘متدي: أي ومٝمق اًمٗم٤محت٦م، ُمـ ومراهمٝمؿ سمٕمد ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦مً  يًٙمتقن اًمذيـ إئٛم٦م

 هذه ذقمٞم٦م أقمت٘مد أنٜمل يٕمٜمل ٓ وهذا اًمٗم٤محت٦م، ومٞمٝم٤م ًمٞم٘مرأ  ومرص٦م هيتٌٚمٝم٤م هذه واحل٤مًم٦م

طم٦م أىمقهل٤م ؾمٙمت٦م هذه اًمًٙمت٦م،  ُمذهٌٝمؿ ىمقل ذم ٟمٔمروا ٕهنؿ ؿم٤مومٕمٞم٦م: سمدقم٦م: سمٍما

 :اًمٜمٔمر وُمع اًمٜمص ُمع وم٤مصٓمدُمقا  اعم٘متدي، ُمـ طمتك اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمريمٜمٞم٦م

 ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم وم٘مقًمف: اًمٜمص أُم٤م

 .[023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ 

 اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد ٔي٤مت اإلُم٤مم شمالوة يًٛمع سم٢مٟم٤ًمن يٚمٞمؼ ومٙمٞمػ: اًمٜمٔمر أُم٤م

 ٓ اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمًئ٤م يًٛمع أن إمم يٙمقن ُم٤م أطمقج هق اعم٘متدي،: أقمٜمل أطمقج هق

 ًمٚم٘مرآن، طمٗم٤مفًم٤م ًمٞمًقا  اًمٜم٤مس أيمثر ٕن اًمٗم٤محت٦م: ُيٗمظ يمم ُيٗمٔمف ٓ إىمؾ قمغم.. ُيٗمٔمف

 يًٛمٕمقه٤م أن إمم سمح٤مضم٦م هؿ ظمٚمٗمف اعمّمٚملم ُمـ أيمثر آي٤مت اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ي٘مرأ  وم٤مإلُم٤مم

 يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ اًمٗم٤محت٦م، وي٘مرأ  سمٜمٗمًف هق يِمتٖمؾ اًم٤ًمقم٦م هذه ذم ومٞمٝم٤م، يتدسمروا أن وإمم

 ًمإلُم٤مم: وم٘م٤مًمقا  خمرضًم٤م، هلؿ أوضمدوا ومٚمذًمؽ احل٘مٞم٘م٦م هبذه ؿمٕمروا وهؿ يٕم٘مؾ، ٓ هذا؟

 .اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة ظمٚمٗمؽ ُمـ يتٗمرغ طمتك وم٤مؾمٙم٧م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومرهم٧م إذا

 ٟم٤مدر اًمًٙمت٦م، هذه وضمدت أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٖم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ يًٙمتقن أهنؿ ًمٞم٧م صمؿ

 أن٤م اًمٗم٤محت٦م، اعم٘متدي ي٘مرأ  اًمذي سمٛم٘مدار يًٙم٧م ُمـ اعمًجد هذا ذم طمتك ضمًدا ضمًدا

 سمدأ إٓ اًمٜمّمػ إمم أصؾ أيم٤مد ومال اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة وأبدأ اًمٗمرص٦م هذه أهمتٜمؿ ؿمخّمًٞم٤م

 ٓ وإٓ اًمٗم٤محت٦م، ًم٘مراءة شمتًع شم٤مُم٦م ؾمٙمت٦م شمًٙم٧م أن إُم٤م: وم٢مًذا أي٤مت، سمٕمض سم٘مراءة

 سمـ ؾمٛمرة سمحدي٨م اًمًٙمت٦م هلذه آؾمتدٓل ُي٤مول ومٌٕمْمٝمؿ اًمًٜم٦م، هق يمم شمًٙم٧م
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 قمٜمد ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من ًمف يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: يمٕم٥م سمـ وأيب ضمٜمدب

 .اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد وؾمٙمت٦م إومم، اًمّمالة شمٙمٌػمة.. اًمّمالة

 احلدي٨م رووا اًمذيـ: سم٤مًمرواة أقمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًٙمت٦م هذه حتديد ذم اًمرواة اظمتٚمػ

 اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ ومرغ إذا: ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ؾمٛمرة، قمـ اًمٌٍمي احلًـ ـمريؼ ُمـ

 اًمٓمرق يمثرة طمٞم٨م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م وهذه يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة ُمـ ومرغ إذا: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 رضمحقا  هؿ وًمذًمؽ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد سم٤مًمًٙمت٦م اًم٘م٤مئٚملم شمٜم٤مؾم٥م ٓ هذه ًمٙمـ إصح، هل

 .اًمٗم٤محت٦م سمٕمد: شم٘مقل اًمتل إظمرى اًمرواي٦م هذه ٟمٔمرًي٤م

 سمٕمٜمٕمٜم٦م اعمٕمْمقل احلدي٨م إن: ومٜم٘مقل احلدي٨م إمم ومٜمٕمقد سمذًمؽ هلؿ ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق

٤م، يم٤من ىمدره ضمالًم٦م ُمع اًمٌٍمي احلًـ وم٢من ؾمٛمرة، قمـ اًمٌٍمي احلًـ ًً  يم٤من ُمدًم

 واًمراضمح يمثػًما، اظمتالوًم٤م ومٞمف اظمتٚمٗمقا  وًمذًمؽ ُمٜمف، يًٛمع مل ُم٤م ُمٜمف ؾمٛمع قمٛمـ يروي

 ذم ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ طم٤مومظ صم٘م٦م قمدل ٕنف طمج٦م: ومٝمق سم٤مًمتحدي٨م ومٞمف سح ُم٤م أن

 مل ُم٤م ًم٘مٞمف قمٛمـ يروي أنف: اًمٕم٤مدة هذه ًمف ًمٙمـ قمٔمٞمؿ، وزاهد يمٌػم إُم٤مم أنف ُمع ذًمؽ،

 .ُمٜمف يًٛمع

 ُمـ وىمؾ قمٚمٞمٝم٤م، أطمد يٜمٌف ُمـ ىمؾ ضمًدا ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م إمم أقمرج أن ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م

 ُمدًمس اًمٌٍمي يم٤محلًـ ومالًٟم٤م إن ىمرؤوا أو ؾمٛمٕمقا  إذا اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م إن سمؾ هل٤م، يتٜمٌف

 ٟمٕمٚمؿ أن ومٞمج٥م ومٞمف، ُمٓمٕمقن رضمؾ أنف ومٞمٝم٤م وأخ٘مل اًمقصػ هذا ُمـ ىمٚمقهبؿ اؿمٛم٠مزت

 ُمٓمٕمـ ومٞمف ًمٞمس صدده ذم أن ٟمحـ اًمذي اًمٜمقع هذا ًمٙمـ يمثػمة، أنقاع اًمتدًمٞمس أن

  اًمتدًمٞمس؟ هذا ُمٕمٜمك ُم٤م اًمتدًمٞمس، ُمـ اًمٜمقع هذا يتٕم٤مـمك يم٤من ومٞمٛمـ

وم٤موؾ اًمٕمٚممء سمٕمض ُمع اًمت٘مٞم٧م أن٤م: ُمثاًل   اهلل طمٗمٔمف سم٤مز اسمـ وسمخ٤مص٦م وشمٙمراًرا ُمراًرا ٕا

 ؿم٤مسمف ُم٤م أو طمٙمٛم٦م أو ُمققمٔم٦م أو يمٚمٛم٦م سمٚمٖمتٜمل وم٢مذا يمٚممت، ُمٜمف ومًٛمٕم٧م اجل٤مُمٕم٦م، ذم يمٜم٤م ح٤م

 قمٜمف ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م هذا ذم وم٘مٚم٧م ىمٌؾ ُمـ ُمٜمف أؾمٛمٕمٝم٤م ومل ُم٤م إٟم٤ًمن سمقاؾمٓم٦م قمٜمف ذًمؽ

 اًمٕمريب؟ اًمٚمٗمظ هذا اؾمتٕمٛمؾ وح٤مذا اصٓمالطًم٤م، ُمدًمس أن٤م ُمدًمس، وم٠من٤م سم٤مز اسمـ ىم٤مل سم٤مًمقاؾمٓم٦م،

 أين ًمق.. سم٤مز اسمـ ؾمٛمٕم٧م: أىمؾ مل أن٤م ًمٙمٜمل اًمٙمالم، هذا ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م أنٜمل اًم٤ًمُمٕملم يقهؿ ٕنف
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: أىمؾ مل ح٤م ًمٙمـ وسمٙمالُمل، سمٜم٘مكم آطمتج٤مج وؾم٘مط اًمٙمذاسملم زُمرة ذم طمنمت يمذًمؽ ىمٚم٧م

 وسمٞمٜمف؟ سمٞمٜمل اًمقاؾمٓم٦م هل ُم٤م ًمٙمـ سم٤مز، اسمـ ىم٤مل صحٞمح، ومٝمذا سم٤مز اسمـ ىم٤مل: وىمٚم٧م ؾمٛمٕم٧م،

 أن٤م اًمٙمالم هذا أن واًمتح٘مٞمؼ اًمٌح٨م ُمع ومٞمتٌلم ُمٜمف، ؾمٛمٕمتف ُم٤م مجٚم٦م ُمـ هذا أن اًم٤ًمُمع يتقهؿ

 أطمًـ سم٤مز، اسمـ قمـ طمدصم٧م أو سم٤مز، اسمـ قمـ سمٚمٖمٜمل: ي٘مقل أن اًمِمٞمخ قمغم يم٤من ُمٜمف، ؾمٛمٕمتف ُم٤م

 .اًمتدًمٞمس ُمٕمٜمك هق هذا ُمٜمف، شمٚم٘مٞمتف مم٤م هذا أن اًمٜم٤مس يقهؿ سم٤مز اسمـ ىم٤مل: ي٘مقل ُم٤م

 ُمـ اًمٜمقع هذا اعمدًمس يدًمس ح٤مذا: هذا إمم يْمؿ أن يٜمٌٖمل آظمر رء صمؿ

 ٟمحـ ُم٤م سمخالف قمداًمتف وشمً٘مط سم٤معمدًمس يٓمٕمـ ىمد أظمرى أنقاع هٜم٤مك ٕن اًمتدًمٞمس؟

 هٜم٤مك يم٤مٟم٧م اًمتدًمٞمس؟ هذا يدًمس ح٤مذا اًمتدًمٞمس، ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ سمّمدده أن

 اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ طمتك اًمرواة سمٕمض قمغم يٜم٘مؿ اًمقٓة سمٕمض يم٤من ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، فمروف

 اعمٚمؽ أو احل٤ميمؿ إًمٞمف يٜمٔمر اًمذي اًمّمح٤ميب ذاك قمـ اًمرواي٦م ذم اًمت٤مسمٕمل ومٞمتحٗمظ

 ُم٤م صٚم٦م ًمف سم٠من ٟمٗمًف يِمٝمر أن اًمراوي هذا يريد ومال قمداء، ٟمٔمرة اًمقازم أو اخلٚمٞمٗم٦م أو

 ُمٜمف، ؾمٛمع ىمد ويٙمقن ومالن طمدصمٜمل: ي٘مقل ومال اًمقازم، ذاك قمٜمد... اًمّمح٤ميب سمذًمؽ

: ىم٤مل إذا أُم٤م سمف، اشمّم٤مًمف يث٧ٌم مل ومالن، ىم٤مل: ىم٤مل إذا ٕنف ومالن: ىم٤مل: ي٘مقل وإٟمم

 هذا ذم ي٘مع أٓ يتح٤مؿمك هق احل٤مًم٦م هذه ومٗمل سمف، اشمّم٤مًمف أث٧ٌم وم٘مد ومالن، طمدصمٜمل

 .سم٤مًمتحدي٨م سح ًمق ومٞمم يّمٞمٌف ىمد اًمذي اًمي دومع أضمؾ ُمـ اًمتٗمريؼ

 شمْمٓمر ؾمٞم٤مؾمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ؿمخّمٞم٦م وفمروف ٕؾم٤ٌمب اًمٜمقع هذا ُمـ اًمتدًمٞمس: إًذا

 احلدي٨م قمٚممء يتقىمػ هذا ومٛمثؾ سم٤مًمتحدي٨م، يٍمح وٓ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م يروي أن اًمراوي

 وهٜم٤م ُم٤ٌمذة، ُمٜمف ؾمٛمٕمف يٙمقن أن إُم٤م هلؿ، يتٌلم طمتك سمحديثف آطمتج٤مج قمـ

 صحٞمًح٤م، طمديثف وص٤مر شمدًمٞمًف، وم٠مُمٜم٤م أظمرى رواي٦م ذم سم٤مًمتحدي٨م سح ىمد: ي٘مقًمقن

 طمٞمٜمئذ ومٞمٔمٝمر... اًمّمح٤ميب قمٜمف اعمروي ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف واؾمٓم٦م يقضمد أنف ئمٝمر وأطمٞم٤مًٟم٤م

 ٓ: وم٢مًذا اًمّمح٤ميب، قمـ صم٘م٦م قمـ صم٘م٦م يروى ٕنف طمديثف: صح صم٘م٦م يم٤من إن سم٤مًمقؾم٤مـم٦م

 ذهٜمف إمم يت٤ًمسمؼ ٓ يدًمس، ومالًٟم٤م إن: ُم٤م حم٤مضة ذم يًٛمع طملم أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدرن

 ذم ًمدىمتٝمؿ احلدي٨م قمٚممء قمٜمد اصٓمالح هذا وإٟمم ٓ قمداًمتف، ذم.. ومٞمف ـمٕمـ هذا أن

 .سم٤مًمتحدي٨م سح إذا إٓ اًمتدًمٞمس ُمـ اًمٜمقع هبذا قمرف قمٛمـ ي١مظمذ ٓ أن اًمرواي٦م
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 ؾمٛمرة قمـ اًمٌٍمي احلًـ ومرواي٦م: اًمًٙمتتلم طمدي٨م إمم ورضمٕمٜم٤م هذا قمرومٜم٤م إذا

 هذه هل سمقاؾمٓم٦م قمٜمف شمٚم٘م٤مه أو ُم٤ٌمذة قمٜمف احلدي٨م ؾمٛمع يم٤من إذا ٟمدري وٓ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م،

 ىم٤مئؿ يمٚمف وهذا اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م زُمرة ذم احلدي٨م ومٞمٌ٘مك ُمٝمقًم٦م قمٜمدٟم٤م اًمقاؾمٓم٦م

 اًمٗم٤محت٦م، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف ومراهمف سمٕمد يم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م أن رواي٦م شمرضمٞمح أؾم٤مس قمغم

 قمٌٞمد سمـ يقٟمس وهق اًمٌٍمي، احلًـ قمـ اًمراوي قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمرواي٤مت وأيمثر

 ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد سمًٙمت٦م ؾمٛمرة قمـ احلًـ قمـ يقٟمس قمـ ضم٤مءت اًمرواي٤مت أيمثر

 احلًـ أن صم٧ٌم وًمق طمتك احلدي٨م هبذا آطمتج٤مج يً٘مط طمٞمٜمئذ يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة

 .ًمف وضمقد ٓ مم٤م وهذا ضمٜمدب، سمـ ؾمٛمرة ُمـ ؾمٛمٕمف اًمٌٍمي

 هدي ذم اعمٕم٤مد زاد يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مًمف ُم٤م هٜم٤م أذيمر: أظمػًما 

 هٜم٤مك يم٤من ًمق: ي٘مقل اًمًٜم٦م، ذم صمٌقَت٤م قمدم وسملم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يٌح٨م وهق ىم٤مل اًمٕم٤ٌمد، ظمػم

 اًمًٙمت٦م هذه ًمٜم٘مؾ اًمدواقمل ًمتقومرت ضمٝمًرا  اًمٗم٤محت٦م ىمراءشمف ُمـ ومراهمف سمٕمد ؾمٙمت٦م ط ًمٚمٜمٌل

ومم، اًمًٙمت٦م ًمٜم٘مؾ اًمدواقمل شمقومرت يمم ًمٓمقهل٤م،  أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء وم٘مد ٕا

 واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م اهلل، رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا : »ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض هريرة

ش واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا

ؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ذم اعمٕمروف اًمدقم٤مء آظمر إمم  .ٓا

 ذاك مت٤مًُم٤م يِمٌف اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ىمٌؾ اعمٙم٤من هذا ذم اًمًٙمقت هذا: اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل

 قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾم٠مخقا  أهنؿ ومٙمم اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمٕمد اعمدقمك اًمًٙمقت

 اًمٜمٔمر، يٚمٗم٧م رء هذا.. أيمؼم اهلل: اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه ذم شم٘مقل ُم٤مذا: إومم ؾمٙمتتف

 ذم صم٤مٟمٞم٦م ؾمٙمت٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق: إًذا آؾمتٗمت٤مح، دقم٤مء ي٘مرأ  أنف هلؿ شمٌلم ؾم٠مخقه، وًمذًمؽ

 ُم٤مذا أو.. ح٤مذا: ًم٠ًمخقه أجًْم٤م اًمٗم٤محت٦م ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد إومم اًمًٙمت٦م هذه شمِمٌف ـمقهل٤م

 ًمٙمٜمل ؿمٞمًئ٤م، أىمقل ٓ: اًمٞمقم اًم٘مراء ُمـ يمثػم ؿم٠من هق يمم ؾمٞم٘مقل اهلل؟ رؾمقل ي٤م شم٘مقل

 أؾمٙم٧م، ٓ أن٤م: اًم٘مراء سمٕمض أجًْم٤م يٗمٕمؾ يمم أو اًمٗم٤محت٦م، ظمٚمٗمل ُمـ ًم٘مراءة أؾمٙم٧م

 اًمٗم٤محت٦م سمٛم٘مدار ًها  أوهل٤م أىمرأ  اًمٗم٤محت٦م سمٕمد أىمرأه٤م أن أريد اًمتل اًمًقرة ُمـ أىمرأ  ًمٙمـ

 دًمٞمؾ اًمٌمء هلذا اًمقىمقع ومٕمدم ي٘مع، مل هذا يمؾ سم٤مجلٝمر، أبدأ صمؿ ظمٚمٗمل ُمـ ي٘مرؤه٤م اًمتل
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 .هل٤م أصؾ ٓ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اعمدقم٤مة هذه اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م أن

 (21:28:28( /6) ضمدة ومت٤موى) 

 إمامف وراء لؾػاحتة ادلمقم قراءة

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة يرون اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما  سم٠من أىمقل اًم٤ًمئؾ:

 سمحدي٨م ذًمؽ قمغم ويًتدًمقن  اح٠مُمقم، قمغم واضم٦ٌم أهن٤م ضمٝمري٦م يم٤مٟم٧م أم هي٦م صالشمف

 اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل ُمـ» وش.   اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ»  ط اًمرؾمقل

 ُم٤م أوم٤مد ُم٤م سم٤محلدي٨م ًمٜم٤م شمذيمػمك ذم وًمٕمؾ ٟمٕمرف وٟمحـش....   ظمداج ظمداج ومّمالشمف

ٟمٜم٤م سمٕمض يم٤من وم٤مئدة ش.   وم٠منّمتقا  اإلُم٤مم ىمرأ  وإذا: » ط ىمقًمف وهق جيٝمٚمقهن٤م رسمم إظمقا

 ىمراءة ُمـ اح٠مُمقم يتٛمٙمـ طمتك يٜمّم٧م أن اإلُم٤مم قمغم سم٠من ىمقهلؿ ه١مٓء طمج٦م وًمٙمـ

 ىمراءة ُمـ اح٠مُمقم يٛمٙمـ اًمذي اإلٟمّم٤مت يٜمّم٧م أن سمٕمد اإلُم٤مم وراء ُمـ اًمٗم٤محت٦م

 اعمٙم٤من هذا همػم وذم هٜم٤م اإلظمقان ٕن سم٤مًمذات اعم٠ًمخ٦م هلذه شمقوٞمح٤م ومٜمريد اًمٗم٤محت٦م:

 هذه سمٛمثؾ أطمدهؿ قمغم ُيت٩م أو أطمدهؿ قمغم يٕمؽمض رسمم احل٤مضيـ اإلظمقان ُمـ

 قمغم ًمٞمس شمٗمًػمه٤م أو شم٠مويٚمٝم٤م يٙمقن رسمم وًمٙمـ وٓؿمؽ: صحٞمح٦م وهل إطم٤مدي٨م

 اعم٤ًمئؾ ُمـ وهل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م هلذه شمقوٞمح٤م ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ومٜمزيد صقاب:

 .  ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك  اًمّمحٞمح، وضمٝمٝم٤م قمغم يٕمرومٝم٤م ُمـ ىمؾ اًمتل اًمدىمٞم٘م٦م

 اًمدىمٞم٘م٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه إن احل٘مٞم٘م٦م  ظمػم، اهلل ضمزاك أطمًٜم٧م اًمِمٞمخ:

 سمقضمقب ي٘مقل ُمـ وإئٛم٦م اعمذاه٥م ُمـ وهٜم٤مك ىمديؿ ُمٜمذ اخلالف ومٞمٝم٤م فمٝمر اًمتل

 هذا وي٘م٤مسمؾ هي٦م: أو ضمٝمري٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء صالة يمؾ ذم اإلُم٤مم وراء سم٤مًمٗم٤محت٦م اًم٘مراءة

 وراء اًمًٙمقت سمقضمقب ي٘مقل  مت٤مُم٤م، قمٙمًف قمغم آظمر ىمقل اًم٘مقل وهذا اعمذه٥م

 اًم٘مقًملم هذيـ وسملم ضمٝمري٦م: أو هي٦م اًمّمالة هذه يم٤مٟم٧م ؾمقاء صالة يمؾ ذم اإلُم٤مم

 ي٘مرأ  أن وهق وأصقهب٤م أقمدهل٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ي٘مقل يمم وهق صم٤مًم٨م ىمقل

 وٓؿمؽ ُمٓمٚم٘م٤م: ؿمٞمئ٤م ي٘مرأ  وٓ اجلٝمري٦م ذم يٜمّم٧م وأن اًمني٦م ذم اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي

 رء ومٞمف يٙمقن ورسمم ـمقيال وىمت٤م شم٠مظمذ اعم٠ًمخ٦م إن هذه اًمثالصم٦م إىمقال أدًم٦م ذيمر أن
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 ٟمرى وًمذًمؽ اًمٗم٘مف: أصقل قمٚمؿ ُمـ ؿمٞمئ٤م درس ُمـ هٜم٤مك يٙمقن أن وُيت٤مج اًمدىم٦م ُمـ

 وأىمرهب٤م إىمقال أقمدل اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل يم٤من إٟمم ومٜم٘مقل ـمريؼ أىمرب ُمـ اعم٠ًمخ٦م ٟم٠ميت أن

 إدًم٦م دمتٛمع ذًمؽ ذم ٕنف اجلٝمري٦م: ذم ويًٙم٧م اًمني٦م ذم ي٘مرأ  أن وهق ًمٚمّمقاب

 شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل أُم٤مُمٜم٤م ٟمجد ذًمؽ أول اعم٠ًمخ٦م: هذه ذم اعمختٚمٗمقن اًمٕمٚممء شمٜم٤مزقمٝم٤م اًمتل

 .  ٟمٕمؿ. ﴾ ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ َوإَِذا  ﴿:  وشمٕم٤ممم

 .  وإذا :اًمٓم٤مًم٥م

 ومٝمذه ٟمٕمؿ.  ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ  ﴿ اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمف أن يتغم اًم٘مرآن يًٛمع ُمـ يمؾ قمغم أن قمٛمقُمٝم٤م دًٓم٦م طمٞم٨م ُمـ سيح ٟمص أي٦م

 اإلٟمّم٤مت قمـ يٖمٜمل ٓ ًمف اؾمتٛمٕمقا .  ﴾وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ﴿ واإلٟمّم٤مت آؾمتمع

 ٓ» اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م آطمتج٤مج أُم٤م اًمٞمقم: اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ ضمٝمر ُمـ ٟمجد ٕنٜم٤م

 اعم٠ًمخ٦م ذم اًمدىم٦م وهٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم: اطمتج٤مج ومٝمقش.  اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة

 اًمٗم٤محت٦م: وشمِمٛمؾ اًمّمالة شمِمٛمؾ سمٕمٛمقُمٝم٤م أي٦م  احل٘مٞم٘م٦م، ذم هل٤م اًمتٕمرض ُمـ وٓسمد

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» صالة يمؾ يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف احلدي٨م  اًم٘مرآن، أم هل سمؾ ىمرآن ٕهن٤م

 اًمٕمٚممء سمٕمض ي٘مقل هٜم٤م وخيّمّمف: أظمر قمغم يًٚمط اًمٕمٛمقُملم وم٠ميش. اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 قمٛمقُمف ذم أىمقى هق ختّمٞمص يدظمٚمف ومل وؿمٛمقًمف قمٛمقُمف قمغم سم٘مل اًمذي اًمٕم٤مم

 اًمٕم٤مم قمغم إقمؿ اًمٕم٤مم يًٚمط وطمٞمٜمذاك ختّمٞمص: دظمٚمف اًمذي اًمٕم٤مم ُمـ وؿمٛمقًمف

 سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» طمدي٨م سم٠من اًم٤ًمسمؼ طمديثٜم٤م ذم ذيمرٟم٤م وىمد اعمخّمص:

 اًمذي اعمًٌقق ذًمؽ ُمـ ذيمرٟم٤م  اًمٗمروع، سمٕمض ُمٜمف واؾمتثٜمل ظمّمص ىمدش.   اًمٙمت٤مب

 ومٕمؾ وممذا اًمٗم٤محت٦م: ىمرأ  ُم٤م أنف ُمع اًمريمٕم٦م أدرك ىمد يٕمتؼم إٟمف وم٘مٚمٜم٤م رايمٕم٤م اإلُم٤مم أدرك

 أدرك عمـ إٓ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ ىم٤مًمقا ش.  صالة ٓ» سمحدي٨م اًمٕمٚممء

 أؾمٚمؿ اًمذي طمدي٨م ُمثال يمذًمؽ قمٛمقُمف: وٕمػ أي خمّمقص قم٤مم رايمٕم٤م اإلُم٤مم

 اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء هذا أجْم٤م ذيمرٟم٤م يمم يًٌح ًمٙمـ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُيًـ ٓ طمديث٤م

 ٓ» ي٘م٤مل وممذا اًمٙمت٤مب: سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل أنف ُمـ اًمرهمؿ قمغم أجْم٤م صحٞمح٦م صالشمف ومتٙمقن

 أي٦م أُم٤مش اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُيًـ ٓ اًمذي إقمجٛمل إٓ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة
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170 

 اًمتالوة يًٛمع يم٤من ُمـ احلدي٨م ُمـ يًتثٜمك طمٞمٜمئذ إـمالىم٤م: ختّمٞمص أي يدظمٚمٝم٤م ومٚمؿ

 ًمٚمٗمريؼ ووح ىمد اعمذه٥م هذا أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ ًمٚمحدي٨م: وختّمٞمّم٤م ًممي٦م إقممٓ

 أن اعم٘مٌقل ُمـ ًمٞمس أنف ًمف وشمٌلم اجلٝمري٦م ذم طمتك اًم٘مراءة سمقضمقب ىم٤مل اًمذي إول

 أوضمدوا أو ٕنٗمًٝمؿ وضمدوا وًمذًمؽ اإلُم٤مم: ىمراءة يًٛمع وهق اعم٘متدي ي٘مرأ 

 ذم ومٝمذا اعم٘متدي: ًم٘مراءة ًمٞمتٗمرغ اإلُم٤مم يًٙم٧م وم٘م٤مًمقا  وخمرضم٤م ُمتٜمٗم٤ًم ٕنٗمًٝمؿ

 قم٘مٚمف اؾمتٕمٛمؾ هق ح٤مذا؟ش اعمٞمزراب حت٧م وص٤مر اعمٓمر حت٧م يم٤من» ي٘م٤مل يمم احل٘مٞم٘م٦م

 ومٕمٚمقا؟ وممذا اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع وهق اعم٘متدي ي٘مرأ  أن ُمٝمْمقم همػم وضمد  وطمٙمٛمتف،

 ًمقفمٞمٗم٦م ىمٚم٥م هذا  اعم٘متدي، ًمٞم٘مرأ  أنّم٧م  اعم٘متدي، وىمٚمد ُم٘متدي٤م اٟم٘مٚم٥م ًمإلُم٤مم ىم٤مًمقا 

 يًٙمتقن هؿ  إئٛم٦م، سمٕمض ُمـ يّمدر ُم٤م قمج٤مئ٥م ُمـ هل اًمًٙمت٦م هذه صمؿ اإلُم٤مم:

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمم ط اًمٜمٌل ٕن اًمّمالة: ذم اًمنمع ذم ؾمٙمقت وٓ

 وؾمٙمت٦م اًمّمالة اؾمتٗمت٤مح قمٜمد ؾمٙمت٦م يًٙمتٝمم ؾمٙمتت٤من ط اهلل ًمرؾمقل يم٤من» وُمًٚمؿ

 اًمًٙمت٦م إٓ اًمًٙمتتلم سملم ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م هٜم٤مك يٙمـ وملش.  اًم٘مرآن ىمراءة ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد

 يم٤من: »ىم٤مل هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء وًمذًمؽ إومم:

 سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م وم٘مٚمٜم٤م هٜمٞم٦م ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يمؼم إذا ط اهلل رؾمقل

 سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا» أىمقل ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة اًمتٙمٌػمة

 شمتًع ـمقيٚم٦م أظمرى ؾمٙمت٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م ًمق اًمدقم٤مء: آظمر إمم....ش واعمٖمرب اعمنمق سملم

 ًمف ىم٤مًمقا   إومم، اًمًٙمت٦م ذم ؾم٠مخقه يمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًم٠ًمخقا  اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة

 اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق أضم٤مهبؿ: شم٘مقل؟ ُم٤مذا اًم٘مراءة وسملم اإلطمرام شمٙمٌػمة سملم شمًٙم٧م ٟمراك

 ومٚممذا؟ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ىمٌؾ شمًٙم٧م وأجْم٤م شمٚمؽ سمٛم٘مدار ـمقيٚم٦م أظمرى ؾمٙمت٦م يًٙم٧م ط

 هلؿ أوضمدوا آٟمٗم٤م ىمٚمٜم٤م يمم ومٝمؿ إـمالىم٤م: هذا ُمـ رء يٙمـ مل اعم٘متدي: ًمٞم٘مرأ  ُمثال ومٞم٘مقل

 ذع اهلل أن ُمٝمْمقم ُمش ُمٕم٘مقل ُمش  اًمداظمكم، اًم٘مٚمٌل اًمٜم٘م٤مش هذا ُمـ خمرضم٤م

 ي٘م٤مل أن ُمٕمٜمك ومم اعم٘متدي: ًمٞمًٛمع ح٤مذا؟ ضمٝمرا  اًمّمٚمقات سمٕمض ذم ي٘مرأ  أن ًمإلُم٤مم

 ُم٤مذا إذا هذا: ُم٘مٌقل ُمش  سمٜمٗمًؽ، شم٘مرأ  أن إمم آؾمتمع قمـ اٟمٍمف ًمٚمٛم٘متدي

 ُمـ يمثػم  اًمتزُمقه٤م، ُم٤م اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه ذًمؽ ُمع ـمقيٚم٦م: ؾمٙمت٦م ٟمقضمد ٟمٗمٕمؾ؟

 وإذا اًمٗم٤محت٦م ٟمّمػ ي٘مرأ  اًمقاطمد يٙم٤مد ٓ ؾمٙمت٦م ٟمّمػ سمًٙمتقا  يًٙمتقن اًمذيـ ه١مٓء
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 وهذا سم٤مًم٘مراءة: اُمٌم ي٤م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  طمتك سم٤معمرة اؾمٙم٧م ي٤م سم٤مًم٘مراءة، سمدأ سمف

 إلىمٜم٤مع يٙمٗمل إطمداث ومٝمذا اإلٟم٤ًمن، ُمع سمتٙمٛمؾ ُم٤م اًمديـ ذم إطمداث ـمٌٞمٕم٦م

 اًمذيـ أمحد واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمذه٥م هق اًمّمقاب اعمذه٥م أن اًمٜم٤مس مج٤مهػم

 إدًم٦م سمف دمتٛمع اًمذي اًمّمقاب هق هذا  اًمني٦م، ذم واىمرأ  اجلٝمري٦م ذم أنّم٧م ىم٤مًمقا 

 ُمـ ختّمٞمص دظمٚمف أنف قمرومٜم٤م وىمدش صالة ٓ» طمدي٨م إٓ طمج٦م قمٜمدهؿ ًمٞمس  مت٤مُم٤م،

 يًٛمع ٓ يم٤من إذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» ي٘م٤مل أجْم٤م وهٜم٤م ٟمقاطمل قمدة

 سم٤مًمٜمٔمر ُم٘مٌقل وهذاش ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة» اإلُم٤مم ىمراءة ؾمٛمع إذا أُم٤م اإلُم٤مم: ىمراءة

 أن اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم ىمد سمؾ ًمٜمٗمًف ىمرأ  يم٠منف همػمه ُمـ سمًٛمع ح٤م اإلٟم٤ًمن أن اًمًٚمٞمؿ

 اىمرأ : »ىم٤مل يمٕم٥م سمـ ٕيب وأظمرى ُمًٕمقد ٓسمـ ُمرة أصح٤مسمف ٕطمد ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥م وم٢مين اىمرأ  ىم٤مل أنزل؟ وقمٚمٞمؽ اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ ىمرأ  ىم٤مل  اًم٘مرآن، قمكم

 ُمـ ًمف أنٗمع يٙمقن ىمد ومٝمذا اإلُم٤مم: ُمـ اًم٘مرآن يًٛمع اًمذي اعم٘متدي هق وم٢مذاش.  همػمي

 هق ومٝمذا همػمه: يًٛمع صقشمف يرومع اًمذي وذاك  سمٜمٗمًف، اًم٘مرآن سم٘مراءة هق يٜمِمٖمؾ أن

 اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤م ي٘مرأ  ومال اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع يم٤من إذا اعم٘متدي أن اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب

 ىمراءة شمٌٚمٖمف ٓ اإلُم٤مم قمـ ُمثال سمٕمٞمد يم٤من أو هي٦م اًمّمالة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م اًمٗم٤محت٦م: وٓ

 اظمتٚمػ ح٤م مجٞمٕم٤م هيديٜم٤م أن قمزوضمؾ اهلل وٟم٠ًمل ي٘مرأ: أن ٓسمد احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اإلُم٤مم

 ...   وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سم٢مذٟمف احلؼ ُمـ ومٞمف

 .(1:..: 09/   77/   واًمٜمقر اهلدى)

  اإلمام خؾػ اجلفرية الصالة دم الػاحتة قراءة حؽؿ

 سم٠من ذيمرت اإلُم٤مم ظمٚمػ اجلٝمريف اًمّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ اًم١ًمال: 

 شمقوٞمح٤ًم؟ وم٠مريد وُمٜمًقخ ٟم٤مؾمخ احلدي٨م

 صمؿ جيٝمر، اًمذي اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ضم٤مئزاً  يم٤من سم٠منف ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

ج  هريرة أيب حلدي٨م ُمٓمٚم٘م٤ًم، هنٞم٤مً  سم٤مجلٝمري٦م ظمٚمٗمف اًم٘مراءة قمـ ومٜمٝمك ط اًمٜمٌل شَمَدرَّ
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 ط اًمٜمٌل ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك هريرة أبق ىم٤مل ظم٤مجلٜمٞمٝم٤م ىمد: »ىم٤مل طمٞمٜمم

 وذم وصٚمٝم٤م ذم اظمُتٚمػ اًمزي٤مدة هذه سم٠من أدري أن٤م ،شط اًمٜمٌل ومٞمف جيٝمر يم٤من ومٞمم

 .ومٞمف اًمٙمالم يٓمقل سمم ذًمؽ قمـ وأضمٌٜم٤م إرؾم٤مهل٤م،

 وإصؾ اًم٘مرآين إصؾ ُمع دم٤موب اًمزي٤مدة هبذه احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك أن طمًٌٜم٤م وًمٙمـ 

 ٟمص ،[023:إقمراف]﴾ تُْرََحُونَ َوإَِذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاْشتَِمُعوا َلُه َوأَىِصتُوا َلَعلَُّكْم ﴿ وهق اًمٜمٌقي

 يمؼم وم٢مذا سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» سمرواي٦م ُمًٚمؿ صححف صحٞمح٤مً  احلدي٨م ضم٤مء صمؿ ُمٓمٚمؼ،

 اإلُم٤مم أدرك ُمـ أن اًمٕمٚممء مجٝمقر قمٜمد اًمراضمح سم٤مًم٘مقل ذًمؽ وشم٠مجد ،شوم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا يمؼموا،

 .اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل يمقٟمف رهمؿ ًمٚمريمٕم٦م ُمدرك ومٝمق رايمٕم٤مً 

ول ذم ىمٚمتٝم٤م اًمتل ًمٚم٘م٤مقمدة ٟمرضمع ؾمقف اًم١ًمال:  .اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ًم٘مْمٞم٦م ٟمٕمقد صمؿ ٕا

 .َأمْحدُ  اًمٕمقد وًمٕمؾ اًمِمٞمخ:

 قُمِرف إذا ًمٚم٘مقل ص٤مروم٦م ىمريٜم٦م يٙمقن اًمٗمٕمؾ إن: ىمٚم٧م طميشمؽ اًم٘م٤مقمدة اًم١ًمال:

 اجلٛمع قمٜمد أُم٤م اًمٜمًخ، ذم شمٙمقن -إصقل أهؾ ي٘مقل يمم- اًمت٤مريخ وُمٕمروم٦م اًمت٤مريخ،

 هٜم٤مك: ي٘مقًمقن سمؾ اًمت٤مريخ ُمٕمروم٦م -أقمٚمؿ ومٞمم- إصقل أهؾ ُمـ يمثػم يِمؽمط ومال

 واجلٛمع احلديثلم، أطمد ـمرح ُمـ أومم سم٤محلديثلم اًمٕمٛمؾ: يْمٕمقهن٤م قمٜمدهؿ ىم٤مقمدة

 اًمتحريؿ أو اًمٜمدب إمم ًمإلجي٤مب ص٤مرومف اًم٘مريٜم٦م ضمٕمؾ ذم اًمت٤مريخ اؿمؽماط ومٝمؾ أومم،

 اًمٜمًخ؟ سم٤مب ُمـ يٕمتؼم هذا هؾ اًمتٜمزيف، إمم

 يًٛمك؟ ُم٤مذا اًمًٚمػ، قمٜمد اخل٤مص اًمٜمص ٟمًٞم٧م، شمٙمقن ىمد سمم ُأَذيمِّرك أن٤م ـمٌٕم٤مً  اًمِمٞمخ:

 .ُمٜمًقخ يًٛمك اًم١ًمال:

 .اخل٤مص اًمِمٞمخ:

 .ٟم٤مؾمخ يًٛمك اًم١ًمال:

 .ٟم٤مؾمخ اخل٤مص وم٢مذاً  اًمِمٞمخ:

 .إصقل قمٚممء ُمـ اعمت٠مظمريـ قمٜمد اًمٜمًخ وًمٙمـ اًمًٚمػ، قمٜمد اًم١ًمال:
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رشمٜمل ُم٤م اًمِمٞمخ: رشُمؽ أن٤م يمم ؿمٞمئ٤مً  َذيمَّ  هق ُم٤م ذيمرت ذيمرت، ُم٤م أول ٕنؽ َذيمَّ

رك أن وم٠مطم٧ٌٌم اعمت٠مظمريـ، قمٜمد ُمٕمروف  وأن اعمت٘مدُملم، قمٜمد ُمٕمروف هق ُم٤م ُأَذيمِّ

رك هذا ُمـ اًمٖمرض  .اًمٜمًخ ُمـ ٟمقع هق اًمتخّمٞمص أن ُٕذيمِّ

 اًمت٤مريخ؟ ُمٕمروم٦م اًمتخّمٞمص ذم ويِمؽمط اًم١ًمال:

 اًمٜمص ُمـ ضمزءاً  يرومع ٕنف اًمٜمًخ، ُمـ ٟمقع اًمتخّمٞمص ؿمقي، اصؼم اًمِمٞمخ:

 ٓ؟ وآ صح أصٚمف، ُمـ اًمٜمص يرومع اًمٜم٤مؾمخ سمٞمٜمم اًمٕم٤مم،

 .ٟمٕمؿ اًم١ًمال:

 اًم٘مقل، ُٟمٕمٓمِّؾ ٓ طمتك احل٤مًم٦م هذه ذم واعمٌٞمح احل٤مفمر سملم اًمتقومٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم اًمِمٞمخ:

م اًم٘مقل ٟم٘مقل ح٤مذا هذا، اؿمؽمـمٜم٤م طملم ٟمحـ ٕن٤ّم  احل٤مفمر ٟم٘مقل وح٤مذا اًمٗمٕمؾ؟ قمغم ُُم٘مدَّ

م  سمٗمٕمؾ وطم٤مفمره، اًمرؾمقل ىمقل ُٟمٕمٓمِّؾ ٓ ومٚمٙمل ضمدًا، قمديدة ًمقضمقه اعمٌُٞمح قمـ ُُم٘مدَّ

 يٙمقن أن وُيتٛمؾ إصٚمٞم٦م، اًمدواقمل وهق إصؾ، قمغم يٙمقن أن ُيتٛمؾ ُمٜمف وىمع

ه إذا واًمدًمٞمؾ خلّمقصٞم٦م، يٙمقن أن أظمػماً  وُيتٛمؾ ًمٕمذر،  سمف ؾم٘مط آطمتمل ـمرأ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس واًمٗم٘مٝم٤مء، اًمٕمٚممء أصح٤مسمؽ ي٘مقل يمم آؾمتدٓل

 ىمقًمف ُٟمٜمْزل أن ٟمريد ٓ اًمثالث، آطمتمٓت هذه ُمـ واطمداً  اًمٗمٕمؾ ُيتٛمؾ دام ُم٤م

 ذم وًمذًمؽ ىمقي٦م، سمٗمروٞم٦م إٓ اًمٔم٤مهرة دًٓمتف قمـ قم٤مم شمنميع هق اًمذي اًمًالم، قمٚمٞمف

 سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف...اًم٘مقل قمـ ُمت٠مظمر اًمٗمٕمؾ هذا إن: ٟم٘مقل أن سمد ٓ احل٤مًم٦م هذه

 ُمع ضم٤مء واًمٗمٕمؾ إصؾ، ظمالف قمغم ضم٤مء احل٤مفمر وم٢مذاً  اًمتٜمزيف، قمغم حمٛمقٌل  ىمقًمف

 .طم٤مًمف إمم يمٌؾ  ُم٤مر وهذا إصؾ،

 ىمد، ومٞمف اًمذي ُمـ أىمقى ىمد ومٞمف ًمٞمس واًمذي وىمد، ىمد اًمٗمٕمؾ قم٤مُم٦م، ذيٕم٦م اًم٘مقل

 ُمٝمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة وهذه سمف، ٟمحتٗمظ أن يٜمٌٖمل اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف يٌ٘مك يمذًمؽ؟، أخٞمس

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروع ُمـ يمثػم ذم قمالىم٦م وهل٤م ضمدًا،

 أو سمٌقلٍ  اًم٘مٌٚم٦م شمًت٘مٌٚمقا  ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضمٞمداً  -اهلل ؿم٤مء إن- شمٕمرف: ُمثالً  
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ىمقا  وًمٙمـ هم٤مئط، سمقا  أو ذِّ  احلدي٨م، هذا قمٛمقم شُمٕمٓمِّؾ اًم٤ًمسمؼ ُمٜمٓم٘مؽ قمغم أن٧م ،شهمرِّ

 ٓ؟ أو اعمًٚمؿ فمـ فمٜمل ومٝمؾ

 ..ي٘مقًمقن، ٟمٕمؿ اًم١ًمال:

 .شم٘مقل أن٧م ىمكم ي٘مقًمقن، شم٘مقل ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 سم٠من ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٕمٚممء... أن أقمت٘مد اًمٗم٘مف ٕهؾ اًم٘مراءة سم٤مب ُمـ أن٤م اًم١ًمال:

 .اًمّمحراء ذم ضم٤مئز وهمػم اًمٌٜم٤مي٤مت ذم ضم٤مئز وآؾمتدسم٤مر آؾمت٘م٤ٌمل

 سمحدي٨م اًمٕم٤مم احلدي٨م شمٕمٓمؾ أن٧م أفمٜمؽ ىمٚم٧م أن٤م ؾمدًا، ٟمٗمًؽ أتٕم٧ٌم اًمِمٞمخ:

 ٓ، وآ صح اعم١مُمـ، فمـ فمٜمؽ صدىم٧م ٟمٗمًؽ، ًمؽميح شم٘مقل يٜمٌٖمل يم٤من اًمٗمٕمؾ،

 راوي اًم٘م٤مقمدة، هذه أمهٞم٦م اٟمٔمر أن ٟمرُيؽ، أن ٟمريد وٟمحـ ٟمٗمًؽ أتٕم٧ٌم وًمٙمـ

 أجقب أبقش همرسمقا  أو ذىمقا  ًمٙمـ هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م شمًت٘مٌٚمقا  ٓ» احلدي٨م

 .إنّم٤مري

 أدرى احلدي٨م راوي إن: شم٘مقل اًمتل وهل ُمٕمل شمذيمره٤م ًمٕمٚمؽ ىم٤مقمدة وهٜم٤مك 

 صح؟ همػمه، ُمـ سمٛمرويف

 .صح اًم١ًمال:

 اًمِم٤مم إمم ذهٌٜم٤م ومٚمم: ىم٤مل احلدي٨م هذا راوي إنّم٤مري أجقب أبق مجٞمؾ، اًمِمٞمخ:

 اهلل يًتٖمٗمر ـمٞم٥م، اهلل، وٟمًتٖمٗمر ومٜمٜمحرف اًمٙمٕم٦ٌم، هب٤م اؾمُتْ٘مٌؾ ىمد اًمُٙمٜمُػ ومقضمدٟم٤م

 اجل٤مئز؟ إُمر ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ

 .ط اًمٜمٌل خم٤مًمٗم٦م ُمـ اًم١ًمال:

 هذا؟ قمـ ضمقاسمؽ أجش اجل٤مئز، إُمر ُمـ اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٚممء ي٘مقًمف اًمذي اجلقاب اًم١ًمال:

 اشمٜم٤مىمش ؿم٤من ُمـ اًمٕمٚممء ُمع أؿمتٌؽ أن أطمت٤مج ٕين أن٧م، زم ىمؾ ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 شم٘مقل؟ أجش أن٧م ومٝم٤مِت  سمٓم٤مئٚمٝمؿ، وًم٧ًُم  ُمٕمٝمؿ
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 ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م يٌٚمٖمف مل أجقب أب٤م ًمٕمؾ يمالُمٝمؿ ُمـ أتذيمره ُم٤م اًم١ًمال:

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م يٌٚمٖمف مل وًمٕمٚمف إصٗمر، ُمروان طمدي٨م ذم راطمٚمتف، إٟم٤مظم٦م ذم قمٜمف اهلل

 قمٜمٝمؿ هم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ويمثػم ومقضمده، طمٗمّم٦م سمٞم٧م قمغم رىمك ح٤م

 .ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م قمٜمٝمم هم٤مسم٧م ىمد وقمٛمر سمٙمر أبق طمتك ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م

 ُمـ ؾمٜم٦م ختٗمك ىمد: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل يمم أنف ومٞمٝم٤م ٟم٘م٤مش ٓ طم٘مٞم٘م٦م يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 وإمم قمٛمر ومٕمؾ إمم أطمٚمتٜم٤م دام ُم٤م أن اعم٠ًمخ٦م ًمٙمـ اًمٜم٤مس، قمغم ط اهلل رؾمقل ؾمٜمـ

 اشمٗم٤مىمٞم٦م؟ أم ظمالومٞم٦م اعم٤ًمًم٦م هؾ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ يمثػم

 .قمٜمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م سملم ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م اًم١ًمال:

ٞمَٚمٜم٤م أن يٗمٞمدٟم٤م ُم٤م: إذاً  اًمِمٞمخ:  ؾمتٕم٤مرض ٕنؽ إصح٤مب سمٕمض ومٕمؾ إمم حُتِ

 .آظمريـ سم٠مصح٤مب

ؿ أن يٜمٌٖمل ٟمحـ: إذاً    هذا ُم٘مدُم٦م ذم ذيمرٟم٤مه٤م أن ؾمٌؼ اًمتل أي٦م أن ُٟمحٙمِّ

ُشولِ ﴿ اعمجٚمس،  َفُردُّوُه إََِل اَّللَِّ َوالرَّ
ٍ
ء  ُم٠ًمخ٦م يمقن ،[79:اًمٜم٤ًمء]﴾ َفٌِْن َتنَاَزْعتُْم ِِف ََشْ

 هق قمٛمر اسمـ أثر ذيمرت وم٤مٔن اًمًٚمػ، ُمـ ىم٤مئؾ ىمقل ًمٙمؾ اًمدم وظمروج اعمرأه ًمٌس

 ُمرومقع؟ وآ ُمقىمقف

 ..اصمر هذا اًم١ًمال:

 .طم٤مًمؽ شمريح ؿم٤من ُمـ ودل، ىمؾ ُم٤م اًمٙمالم ظمػم اًمِمٞمخ:

ٌَؾ ُمـ ي٘م٤مل ٓ أنف قمغم شمدل ىمريٜم٦م ومٞمف وًمٙمـ ُمقىمقف هق اًم١ًمال:  .اًمرأي ىِم

 .وهق اًمِمٞمخ:

 .قمٛمر ومٝمؿ قمغم يدل ومٝمذا ،..وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمل إن: وم٘م٤مل اًمراطمٚم٦م قمٛمر أن٤مخ طملم اًم١ًمال:

 .اعمرومقع طمٙمؿ ذم أنف اًم٘مريٜم٦م ُم٤م ًمٙمـ هذا، ومٞمف أن٤مىمش ُم٤م أن٤م ومٝمٛمف هذا اًمِمٞمخ:

 قمٛمر ُمـ اًم٘مقل هذا إن: -شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م- اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل هٙمذا اًم١ًمال:
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 .اًمرأي ىمٌؾ ُمـ ي٘م٤مل ُم٤م اٟمف قمغم ىمريٜم٦م

 هذا اعمٝمؿ -اهلل رمح٦م- سم٤مًمٜمقوي قمكمّ  حتت٩م وح٤مذا ٟمقوي٤ًم، أفمٜمؽ ُم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 إًمٞمف؟ أذت اًمذي قمٛمر اسمـ قمـ هق ُم٤م اعمرومقع، احلدي٨م إمم ًمٜمٕمد ُمقىمقف،

 طم٤مضمتف قمغم ط اهلل رؾمقل ومقضمدت طمٗمّم٦م ؾمٓمح قمغم رىمٞم٧م اًم١ًمال:

 ش.اعم٘مدس سمٞم٧م ُمًت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم ُمًتدسمر»

 ىمّمد؟ دون أم ىمّمداً، قمٛمر اسمـ ُمـ وىمٕم٧م احل٤مدصم٦م هذه سم٠من شمٔمـ هؾ شمرى اًمِمٞمخ:

 .سم٤مٓشمٗم٤مق ىمّمد، دون اًم١ًمال:

 أجقب؟ أيب طمدي٨م يٌ٘مك ُم٤مذا ًمف، اشمٗمؼ وُم٤م صٕمد ُم٤م أنف قمغم ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 ...قمٛمقُمف قمغم يٌ٘مك اًم١ًمال:

ً، أو ُمًت٘مٌالً  اًمرؾمقل ايمتِمػ طمٞمٜمم وهق قمٛمقُمف، قمغم يٌ٘مك اًمِمٞمخ:  هؾ ُمًتدسمرا

 ح٤مذا؟ يٕمٚمؿ

 .ٓ اًم١ًمال:

 ح٤مذا؟ شمٕمٚمؿ أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ٓ اًم١ًمال:

 شمٔمٝمر ىمد ُم٠ًمخ٦م إمم ُمٜمٝم٤م اًمٌح٨م يٜمت٘مؾ أن. رء هذا اًم٘مقل إمم رضمٕمٜم٤م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 جيقز؟ اًم٘مٌٚم٦م، دم٤مه يٌّمؼ ومٞمٛمـ رأجؽ ايش ومٞمف، ٟمحـ سمم هل٤م صٚم٦م ٓ مم٤م أهن٤م اًمرأي سم٤مدئ

 .ذقم٤مً  جيقز ٓ اًم١ًمال:

 واًمٖم٤مئط؟ اًمٌقل أم اًم٘مٌٚم٦م، دم٤مه ذ اًمٌّمؼ ظمػماً، اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ:

 .واًمٖم٤مئط اًمٌقل اًم١ًمال:

 ضم٤مئز واًمٖم٤مئط اًمٌقل وٟم٘مقل اًمّمحٞمح اإلؾمالم ُمٜمٓمؼ ٟمحـ ٟمٕمٙمس ومٚممذا اًمِمٞمخ:

 هذا جيقز، ٓ ٟم٘مقل واًمٖم٤مئط، يم٤مًمٌقل وًمٞمس ـم٤مهر هق اًمذي واًمٌّمؼ اًمٌٜمٞم٤من، سم٥ًٌم
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ق ٓ اإلؾمالم أن: اًمٕمٚمؿ أهؾ يمالم ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ مت٤مُم٤ًم، ُمتٜم٤مومر ُمٜمٓمؼ  سملم يٗمرِّ

 .اعمتٗمرىم٤مت سملم جيٛمع وٓ اعمتمصمالت

 ذم أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل ذم ٟمص هٜم٤مك يم٤من ًمق إوًمقي اًم٘مٞم٤مس هٜم٤م أن 

 اًمٌّمؼ أن اًم٘مٞم٤مس ًم٘مٚمٜم٤م اًمتٖمقط، أو اًمٌٜمٞم٤من ذم اًمٌقل ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إذن

 .أومم سم٤مب ُمـ جيقز

 هذا جيقز، واًمٖم٤مئط واًمٌقل جيقز ٓ اًمٌّمؼ مت٤مُم٤ًم، ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م هٜم٤م ًمٙمـ 

 ُمـ احلٙمٛم٦م ُم٤م صمؿ اًمتٜم٤مىمض، هذا ُمثؾ اإلٟم٤ًمن ًمٞمت٘مٌؾ أظمرى ٟمققمٞم٦م ُمـ قم٘مؾ إمم ُيت٤مج

 ذم ٟمًت٘مٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٝم٦م اطمؽمام طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ أنف ُمع اًمٌٜمٞم٤من، ذم آؾمت٘م٤ٌمل إسم٤مطم٦م

 أخًٜم٤م اًمٌٞمقت ذم أو اعم٤ًمضمد ذم ٟمّمكم ٟمحـ ومحٞمٜمم واًمٌٜمٞم٤من، اًمّمحراء سملم صالشمٜم٤م،

 يزال ٓ آطمؽمام هذا أن ومٙمم إًمٞمٝم٤م، سم٤مًمتقضمف أُمرٟم٤م ٕنٜم٤م هل٤م اطمؽماُم٤مً  اًمٙمٕم٦ٌم ٟمًت٘مٌؾ

 واًمٌٜمٞم٤من اًمّمحراء سملم ذًمؽ ذم ومرق وٓ اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ وذـم٤مً  ىم٤مئمً 

 ذم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، أومم سم٤مب ُمـ اًمّمالة ظم٤مرج ىم٤مئمً  آطمؽمام هذا ئمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل

 إًمٞمٝم٤م يّمكم اًمتل اجلٝم٦م شمٚمؽ إمم سمف شمتقضمف أن اعم١مُمٜم٦م اًمٜمٗمس ُمٜمف شمًتٜمٙمػ مم٤م رء

ر اعمًٚمٛمقن  وهذه همروم٦م، هذه اًمدور ُمـ يمثػم ذم ؿم٤مهدٟم٤مه وهذا أن ُمٕمل شمّمقَّ

 وذاك سمّمالشمف اجلٝم٦م يًت٘مٌؾ هذا اًمٙمٕم٦ٌم إمم ُمقضمف ُمرطم٤مض مح٤مم وهٜم٤مك اًمٙمٕم٦ٌم

 ٟمٜمّمح ومٜمحـ ومٚمذًمؽ أبدًا، اإلؾمالم ذم ُمٕم٘مقل ُمش هذا وهم٤مئٓمف، سمٌقًمف يًت٘مٌٚمٝم٤م

 وم٠من٧م اًمْمٞم٘م٦م، اعمذهٌٞم٦م قمـ ُمتجرديـ اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ يدرؾمقا  أن اًمٕمٚمؿ ـمالب

 قمغم ٟمِم٤م أظمر رضمؾ هٜم٤مك يٙمقن وىمد ُمثاًل، ٟمقوي وم٠من٧م اًمِم٤مومٕمل، اعمذه٥م قمغم ٟمِم٠مت

 جيٛمٕمٝمؿ؟ اًمذي ومم ُمتٗمرىملم، اعمًٚمٛمقن ئمؾ وهٙمذا زيٚمٕمٞم٤مً  ومٞمٙمقن احلٜمٗمل اعمذه٥م

 ...اهلل يمت٤مب اًم١ًمال:

 .ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ،..اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ:

 ودراؾمتل ؿم٤مومٕمل أن٤م ي٘مقل ٓ أن سم٤مًمتجرد، إٓ يتح٘مؼ ٓ اجلٛمع هذا ًمٙمـ 

ف ؿم٤مومٕمٞمف  دراؾمتل أن٤م أىمقل واٟم٠م ُمذهٌل، يقاومؼ ُم٤م إمم يمٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص وُأوضمِّ
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182 

 قم٘مقًمٜم٤م ىمٞم٤مدة ُٟمًٚمِّؿ أن يٜمٌٖمل ٓ احلٜمٗمل ُمذهٌل يقاومؼ ُم٤م إمم يمٚمٝم٤م إدًم٦م وأوضمف طمٜمٗمٞم٦م

 أن يٛمٙمـ وسمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل وحلدي٨م اهلل ًمٙمت٤مب إٓ يمٚمٝم٤م وأومٙم٤مرٟم٤م وأخ٤ٌمسمٜم٤م

 .ؾمقاء يمٚمٛم٦م قمغم اعمًٚمٛمقن يٚمت٘مل

 ( 22: 71: 29/   322/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلفرية الصالة دم ادلمقم قراءة حؽؿ

 اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة: اًمت٠ميمٞمد ذم زي٤مدة ًمٙمـ ؾمٛمٕم٧م أن٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ُمداظمٚم٦م:

 أو ضم٤مئز، همػم أنف أن٧م ذيمرت أنف ؾمٛمٕمٜم٤م يمم طمٙمٛمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم

 ًمٚمٛم٠مُمقم؟ ىمراءة هل اإلُم٤مم ىمراءة أنف

 يم٤من ُمـ: اًمِمٞمٓم٤من يٓمرد واًمٌٞم٤من اًمتقوٞمح أضمؾ ُمـ: ٟم٘مقل ٟمحـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ىمراءة، ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع أنف دام ومم اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ يّمكم

 ؾمٛمح ٓ أو اإلُم٤مم، صقت ذم ظَمْٗم٧م أو اإلُم٤مم صقت قمـ ًمٌٕمده يًٛمع ٓ يم٤من إذا أُم٤م

 وم٘مراءة يًٛمع أنف دام ُم٤م ًمٙمـ ي٘مرأ، ومحٞمٜمئذ اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي أذن ذم صمَِ٘مؾ اهلل

 .ىمراءة ًمف اإلُم٤مم

 اًمٖمػم ُمـ اًم٘مراءة إمم آؾمتمع أن إمم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط اًمٜمٌل أؿم٤مر وىمد 

 قمٌد أُمر طمٞمٜمم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ ًمٜمٗمًف، سمٜمٗمًف اًمِمخص ي٘مرأ  أن ُمـ أنٗمع

)اقرأ عيل القرآن. قال: اقرأ علوك وعلوك أىزل. : ًمف ىم٤مل ي٘مرأ  أن ُمًٕمقد سمـ اهلل

 ًمٞمس اإلُم٤مم ىمراءة اعم٘متدي يًٛمع ومحٞمٜممقال: اقرأ فٌين أحب أن أشمعه من غري( 

 اإلُم٤مم سم٘مراءة ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ُمـ وسمخ٤مص٦م ًمف، ظمػم هل سمؾ ًمف، ىمراءة وم٘مط ذًمؽ

 أن: أوهلم حمٔمقريـ ُمـ حمٔمقر طمّمقل ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م سم٤مًم٘مراءة، صقشمف يرومع واإلُم٤مم

 اعم٘متديـ سمٕمد دمد وًمذًمؽ واىمع، وهذا صقشمف، يرومع ٕنف اعم٘متدي: قمغم اإلُم٤مم يِمقش

 مل وم٢من وًمذًمؽ صقشمف، سمػمومع سمدوره هق قمٚمٞمف اجلٝمري٦م اإلُم٤مم ىمراءة ُمـ اًمتِمقيش ًمدومع

 قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠ميت وهٜم٤م طمقًمف، ُمـ قمغم أو اإلُم٤مم قمغم هق ؿمقش وم٘مد قمٚمٞمف اإلُم٤مم يِمقش
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 وم٘مراءة يًٛمع يم٤من إن: وم٢مذاً )مايل أىازع ِف القرآن خلطتم عيل القراءة( : اًمًالم

 .ومٞم٘مرأ  يًٛمع ٓ يم٤من إن ىمراءة، ًمف اإلُم٤مم

 ( 22: 17: 00/ 407/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلفرية دم اإلمام خؾػ الؼراءة

 ش.ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤مسمؽ ذم ذيمرت ُمداظمٚم٦م:

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:

 ط اهلل رؾمقل أن طمتك ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ ُمداظمٚم٦م:

ا اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا  إُم٤مُمٙمؿ؟ ظمٚمػ شم٘مرؤون ًمٕمٚمٙمؿ: »ؾم٠مخٝمؿ  ..سمنقم٦م يٕمٜملش َهذًّ

 أن إٓ إُم٤مُمف، ظمٚمػ أطمديمؿ ي٘مرأ  ٓ: »ىم٤مل ظمٚمٗمف، ي٘مرؤوا يم٤مٟمقا  إهنؿ طمتك ٟمٕمؿ،

خ٧م سم٠منف ىُمْٚم٧َم  صَمؿَّ  وُِمـش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م شمٙمقن ًِ  ذم ًمٕمٚمف ط واًمرؾمقل اًم٘مراءة هذه ُٟم

- هريرة أبق ي٘مقل ومٌٕمده٤مش اًم٘مرآن ُأن٤مَزع زم ُم٤م: »وم٘م٤مل ي١مُمٝمؿ، يم٤من اًمّمٌح صالة

 هذا ومٝمؾ ،ط اهلل رؾمقل سمف ضمٝمر ومٞمم اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك: -قمٜمف اهلل ريض

 اًمٜمًخ؟ قمغم دًمٞمؾ

 اًمٜم٤مس؟ وم٤مٟمتٝمك: ُمٕمٜمك وُم٤م اًمِمٞمخ:

 يٗمٕمٚمقٟمف؟ يم٤مٟمقا  رء قمـ اٟمتٝمقا  يٕمٜمل

 اًمٜمًخ؟ سمف يث٧ٌم وهؾ ط اهلل رؾمقل ُمـ أُمر آظمر هذا يم٤من هؾ ُمداظمٚم٦م:

 أخٞمس اًمٜم٤مس، وم٤مٟمتٝمك: ىم٤مل وم٢مذا ي٘مرؤون، يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ: ًمؽ أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 يٗمٕمٚمقن؟ يم٤مٟمقا  ُم٤م شمريمقا : ُمٕمٜم٤مه٤م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اعمٕمٜمك؟ هذا همػم اًمٜمًخ وم٤مهؿ أن٧م أم هذا؟ همػم اًمٜمًخ يٙمقن وُم٤مذا اًمِمٞمخ:
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 .ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم ذيمرشمف ومٞمم اًمٜمًخ يث٧ٌم هؾ اعمٕمٜمك، هذا ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 يث٧ٌم ٓ يم٤من ًمق أدري ٓ يمت٤مب، ذم طم٤مـمَّف رء قمـ شم٠ًمخٜمل أظمل ي٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

َخ؟ أنف ادقمٞمٜم٤م ومٚممذا هبذا، اًمٜمًخ ًِ  ُٟم

 .رء قمـ اًمت٤ًمؤل إمم شمدومٕمؽ اًمتل هل طمتك شمٌٞمّٜمٝم٤م، أن٧م ممٙمـ ؿمٌٝم٦م قمٜمدك أن٧م ًمٙمـ

 ..ُمثالً  أو إضم٤مسم٦م قمٜمدك يٙمقن رسمم يمذا، أو اًمٜمًخ ذم دًمٞمؾ هذا سم٠من ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُمثالً؟ آظمر اطمتمل هٜم٤مك يٙمقن أنف شمتّمقر؟ ُم٤مذا هٙمذا، همػم إضم٤مسم٦م قمٜمدي ُم٤مٓ  اًمِمٞمخ:

 اًم٘مقل هذا ذم ؾمٌ٘مؽ يٕمٜمل اًمٕمٚممء أو اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ هٜم٤مك هؾ: أىمّمد ُمداظمٚم٦م:

َخ٧م، سم٠مهن٤م وىم٤مل ًِ  يمذا؟ أو اًمدًمٞمؾ هذا ويم٤من ٟمًخ٧م، سم٠مهن٤م ىمقل هٜم٤مك هؾ ُٟم

 اًم٘مراءة ُم٠ًمخ٦م ذم ُمذاه٥م صمالصم٦م هٜم٤مك سم٠من قمٚمؿ قمغم أنؽ أتّمقر أؾمت٤مذ ي٤م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلُم٤مم وراء ي٘مرأ  ٓ اعم٘متدي إن -ُمثالً – يم٤محلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن وم٤مًمذيـ اإلُم٤مم، وراء

 اًمٙمت٤مب؟ سمٗم٤محت٦م شم٘مرأوا أن إٓ» ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م قمغم جي٤موسمقن يمٞمػ ه١مٓء اًمِمٞمخ:

 اإلُم٤مم وراء ىمراءة ٓ سم٠منف ي٘مقًمقا  أن هلؿ ضم٤مز يمٞمػ وإٓ ُم٤م، يقُم٤مً  يم٤من هذا أن يرون أخٞمًقا 

ىمقن اًمذيـ إمم ُمرشم٦ٌم ٟمٜمت٘مؾ يمذًمؽ اجلٝمري٦م، ذم وٓ اًمني٦م ذم ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً،  اًمني٦م اًم٘مراءة سملم ُيَٗمرِّ

 ُم٤مذا اجلٝمري٦م، دون اًمني٦م ذم ي٘مرأ  أنف اًمّمقاب، وهق وأمحد يممًمؽ اجلٝمري٦م، واًم٘مراءة

 شم٘مرأوا أن إٓ: »اًمرؾمقل ىمقل وقمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اًمّمح٤مسم٦م ىمراءة قمـ ي٘مقًمقن

  خي٤مًمٗمقٟمف؟ ح٤مذا ُمٜمًقخ همػم هذا يم٤من إذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 .هبذا ي٘مقل أطمد وٓ صحٞمح، همػم احلدي٨م إن ي٘م٤مل أن إٓ طمٞمٚم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس

 صمؿ اًمزُمـ ُمـ سمره٦م يم٤من هذا ٕن سمف؟ شمٕمٛمٚمقن ٓ ح٤مذا؟ صحٞمح، احلدي٨م: إذاً 

 ومٞمم ط اًمرؾمقل وراء اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك: »هريرة أيب طمدي٨م سمدًمٞمؾ شُمرك،

 ش.ط اهلل رؾمقل سمف جيٝمر يم٤من

 إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: »قمكم طمدي٨م مت٤مُم٤مً  يِمٌف هذا سم٤مًمٜمًخ، سيح ٟمص ومٝمذا

 اًمٜمًخ؟ قمغم يدل أٓ هذاش سمٕمد شمرك صمؿ ىم٤مم، ضمٜم٤مزة سمف ُمرت

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 وراء اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس اٟمتٝمك ٕنف أومم: سم٤مب ُمـ اًمٜمًخ قمغم يدل ومذًمؽ اًمِمٞمخ:

 . ط اًمرؾمقل

 .شمٗمْمؾ

رة اًم٘م٤مقمدة هل يمم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُمداظمٚم٦م:  ًمٚمجٛمع إُمٙم٤من هٜم٤مك دام ُم٤م أنف: اعمَُ٘مرَّ

 .آظمر سمٜمص اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء اًم٘مراءة، قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك اًمٜمًخ، إمم ُيّم٤مر ومال

 ممٙمـ؟ ٟمِمقف، وٟمّمٞمٌٜم٤م طمٔمٜم٤م ٓ، أو سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م ٟمجرب ممٙمـ اًمِمٞمخ:

 .أؾم٠مخؽ أن٤م أؾمت٤مذ، ي٤م واهلل ُمداظمٚم٦م:

 ومٚممذا اًمٜمّملم، سملم ًمٚمجٛمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م هٜم٤مك أن ـم٤مح٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ىمّمده ُمداظمٚم٦م:

 ...ُمقضمقدة؟ واإلُمٙم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٜمًخ، ٟم٘مقل

 اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م؟ هل ُم٤م إول يٌلم ظَمٚمِّٞمف اًمِمٞمخ:

 اًمٙمت٤مب؟ وم٤محت٦م إٓ اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك: ٟم٘مقل أن ُمداظمٚم٦م:

 آؾمتثٜم٤مء؟ أتك أجـ ُمـ اًمِمٞمخ:

 .ىمٌٚمف اًمذي اًمٜمص ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .وهق اًمِمٞمخ:

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م... أن٤مزع زم ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ش.اًم٘مرآن أن٤مزع زم ُم٤م» اًمِمٞمخ:

 .اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: ىم٤مل ُمداظمٚم٦م:

 .هق هذا اًمِمٞمخ:

 يٕمٓمل؟ ُم٤مذا اًمٜمص هذا

 ..ىمراءة يمؾ قمـ اًمّمٛم٧م يٕمٓمل ُمداظمٚم٦م:
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 اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ىمراءة أن يٕمٜمل هؾ اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م إٓ شم٘مرؤوا ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 آٟمتٝم٤مء؟ ُمـ ٟمًتثٜمٞمٝم٤م طمتك واضم٦ٌم

 ش.اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ» ًمٚمقضمقب، أنف أؾمت٤مذي ي٤م اًمٔم٤مهر ُمداظمٚم٦م:

. اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر سمٕمد اًمٜمٝمل أن سمدًمٞمؾ اًمقضمقب: يٗمٞمد ٓ هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

  ٓ؟ أو صحٞمح،

 شمٜمؿ ٓ: ًمؽ ىم٤مل ًمق -اهلل ؿم٤مء إن- طمٙم٤ميتؽ ُمثؾ ومّمٞمح قمريب ىم٤مئؾ ًمؽ ىم٤مل ًمق

 واضم٥م؟ اًم٘مٞمٚمقًم٦م ذم اًمٜمقم أن شمٗمٝمؿ هؾ شمٗمٝمؿ، ُم٤مذا. اًم٘مٞمٚمقًم٦م ذم إٓ اًمٜمٝم٤مر، ذم

 .اإلسم٤مطم٦م أومٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 وهذا؟ هذا سملم اًمٗمرق وُم٤مذا اًمِمٞمخ:

 .اًمٌمء ٟمٗمس ُمداظمٚم٦م:

 قمغم اًمدًٓم٦م ذمش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »اعمِمٝمقر اًمٜمص هذا ُمـ وأهؿ اًمِمٞمخ:

 .ىمرأ  إذا سم٠مسٓ  يٕمٜمل ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ» اًمقضمقب، قمدم

 طمتك إًمٞمٝم٤م: ُمٜمدومع يمٜم٧م أن٧م اًمذي آؾمتثٜم٤مء ىمقة أجـ هذا، ُمٕمٜم٤مه يم٤من وم٢مذا

قمك آؾمتثٜم٤مء دقمقى قمغم شم٤ًمقمدك  قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك: »هريرة أيب ىمقل ُمـ اعمُدَّ

 قمٚمٞمف، اًم٘مراءة ذم اًمتِمقيش سف ٟمتٞمج٦م هق آٟمتٝم٤مء هذا أن وسمخ٤مص٦مش اًم٘مراءة

 .اًمٗم٤محت٦م سمٖمػم أو سم٤مًمٗم٤محت٦م يم٤من ؾمقاء طم٤مصؾ واًمتِمقيش

 اعم٘متدي ؾممع ُمع اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م سمقضمقب اًم٘مقل يِمٌف ُم٤م اًمنميٕم٦م ذم قمٜمدٟم٤م ًمٞمس

 وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: اًمٕم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م ُم٤ٌمدئ قمـ همري٦ٌم يٕمٜمل اإلُم٤مم، ًم٘مراءة

 .[023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ 

 اًمٗم٤محت٦م: ىمراءة ُمـ ومراهمف سمٕمد اإلُم٤مم ىمراءة وىم٧م ذم -أبداً – اعمٕم٘مقل ُمـ ومٚمٞمس

ه ح٤م ًمإلصٖم٤مء ُمتٗمرهملم اًمٜم٤مس يٙمقن أن يٜمٌٖمل طمٞم٨م  ًمٕمٚمف اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اإلُم٤مم ي٘مرأ

 آؾمتمع، قمـ واٟمٍمف اإلصٖم٤مء، قمـ اٟمٍمف: ًمف ي٘م٤مل اًمقىم٧م هذا ذم ُيٗمظ
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 .اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذم سمٜمٗمًؽ واؿمتٖمؾ

 اٟمتٝم٤مء سمٕمد وأبداً  دائمً  ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  إذا اًمّمح٤مسم٦م، قمرف يمٞمػ ؿمٕمري ًمٞم٧م

ٌِِّح ﴿: ىمرأ  أنف يٗمٝمٛمقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ ىمراءَت٤م، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 ُمِمٖمقًمقن وهؿ ُمٜمٝم٤م، وإـمقل اًم٘مّمػمة اًمًقر ُمـ ذًمؽ وٟمحق.. [1:إقمغم]﴾ إقَْمغَم 

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م﴿ اًمٗم٤محت٦م، سمتالوة ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ  .[3:إطمزاب]﴾ ضَمْقومِفِ  ذِم  ىَمْٚمٌلَْمِ  ُِم

 وٓ سم٘مراءَت٤م، أن٧م وم٤مسمدأ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك إذا: ًمٚمٛم٘متدي ي٘م٤مل أن

 ىمٞمؾ إذا أنف سمحٞم٨م أن اًمزُم٤من آظمر ذم ظم٤مص٦م اًمثالصم٦م، أو أيتلم أو أي٦م إمم شمّمغ

ه اًمذي ُم٤م ًمؽ  أدري، ٓ واهلل: دمٞم٥م واًمث٤مٟمٞم٦م، إومم اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اإلُم٤مم ىمرأ

 .اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة ُمِمٖمقل يمٜم٧م أن٤م

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمم اًمِمٕمر يمٝمذّ  هذّ  ٕنف ؾمقاء، هل٤م وشمريمف وىمراءشمف اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أو 

 .اًمرواي٤مت

 يمٞمػ واصغ، اىمرأ  اعمتٜم٤مومرة، اعمتٜم٤مسمذة إواُمر هذه ُمثؾ اًمنمع ذم يقضمد ٓ

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم أُمران اًم٘مرآن ذم ضم٤مء ًمذًمؽ جيتٛمٕم٤من،

... اًمًٌح٦م ُيٛمٚمقن اًمذيـ ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اجل٤مًمًلم ُمـ يمثػم خيٓمئ وًمذًمؽ

 ُمـ واطمدة ؿمٞمئ٤ًم، يذيمر ُم٤م أو ؿمٞمئ٤مً  يٗمٝمؿ ُم٤م اخلٓمٞم٥م، خلٓم٦ٌم يًتٛمع وهق ويًٌح

 وإن اخلٓمٞم٥م، ظمٓم٦ٌم ُمع ًمٞمس قم٘مٚمف: وم٢مذاً  وشمًٌٞمحف، ومٙمره ذم قم٘مٚمف يم٤من إن: آصمٜمتلم

 أُم٤مم سمف يتٔم٤مهر اًمذي اًمذيمر ُمع ًمٞمس ومٕم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م، ظمٓم٦ٌم ُمع قم٘مٚمف اًمٕمٙمس يم٤من

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م﴿ اًمٜم٤مس، ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ  اًمنمع ذم ي٠ميت ومٙمٞمػ ،[3:إطمزاب] ﴾ضَمْقومِفِ  ذِم  ىَمْٚمٌلَْمِ  ُِم

 وهق اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًم٘مرآن ُمـ ُي٘مرأ  ُم٤م وشَمَٕمٚم ؿ واإلٟمّم٤مت اإلصٖم٤مء وضمقب وىم٧م ذم سم٠منف

، اًمذي هذا ُمثؾ يتٕمٚمؿ أن يٙمقن ُم٤م أطمقج  .اًمٗم٤محت٦م اىمرأ : ًمف ي٘م٤مل احل٤مًم٦م هذه ذم ُيْ٘مرأ

 .وىمقاقمده٤م اًمنميٕم٦م ُم٤ٌمدئ ُمع أبداً  هذا يٚمت٘مل ٓ

 (22: 23: 34/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾػاحتة ادلمقم قراءة

 ًمإلُم٤مم هذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

د ومم ًمٚمٛم٘متديـ يم٤من وإن ًمٚمٛم٘متديـ، أو يٓمٚمؼ  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: اًمٙمريٛم٦م سم٤مٔي٦م اعمرا

 ؟[023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا 

سًم٤م: اًمِمٞمخ  سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »طمقل ؾم٠مل اًمذي إخ ؾم١مال قمـ ضمقا

 واًمذي ـمقيؾ، ُمديد ظمالف.. اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ظمالف ومٞمف احلدي٨م هذا: ٟم٘مقلش اًمٙمت٤مب

 قم٤مم أنف: اجلقاب ظمالص٦م احلدي٨م هذا اًم١ًمال، قمـ سم٤مجلقاب يتٕمٚمؼ ُم٤م أن هيٛمٜم٤م

 ًمإلُم٤مم اعم٘متدي وقمغم اعمٜمٗمرد وقمغم اإلُم٤مم قمغم يقضم٥م أنف يٕمٜمل وذًمؽ خمّمقص،

 يمؾ قمغم جي٥م قمٜمديمؿ، ُمـ إؾم٤ٌمب ومنوا وأنتؿ ًم٥ًٌم، اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع ٓ اًمذي

 ُم٘متدًي٤م يم٤من ُمـ أُم٤م سم٤مـمٚم٦م، صالَتؿ يم٤مٟم٧م يٗمٕمٚمقا  مل وم٢مذا اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرؤوا أن ه١مٓء

 يٙمقن طملم اإلُم٤مم وراء ي٘مرأ  أن هذه واحل٤مًم٦م ًمف جيقز ومال اإلُم٤مم ىمراءة ويًٛمع سم٤مإلُم٤مم

 اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اًمًٙمت٦م يمٝمذه ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م ًمإلُم٤مم يم٤من إذا أُم٤م ىم٤مرًئ٤م، اإلُم٤مم

 ظمٚمٗمف ُمـ اعم٘متدون ًمٞم٘مرأ  اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد اإلُم٤مم يًٙم٧م سمحٞم٨م اعمتٛمذهٌلم

 قمغم ي٘مرأ  يم٤من أو ومٞمٝم٤م، اًمٗم٤محت٦م وىمرأ  اؾمتٖمٚمٝم٤م اًمًٙمت٦م هذه اعم٘متدي وضمد إذا اًمٗم٤محت٦م،

  احْلَْٛمدُ ﴿: آي٦م آي٦م اًمٗم٤محت٦م ي٘مٓمع اًمًٜم٦م،
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
.. ٟمٗمس ي٠مظمذ[ 0:اًمٗم٤محت٦م]﴾ اًْمَٕم٤معَم

ـِ ﴿ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  أن يًتٓمٞمع هق يم٤من إن اًمًٙمت٤مت هذه ذم.. ٟمٗمس ي٠مظمذ[ 4:اًمٗم٤محت٦م]﴾ اًمرَّ

سمٜم٤م هذا ىمراءة، ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة وإٓ ىمرأه٤م اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ   .اًم١ًمال ذاك قمـ ضمقا

 .ومذيمرين رء وم٤مشمٜمل إن وإٓ ومٌٝم٤م، اًم١ًمال قمـ سم٤مإلضم٤مسم٦م أطمٓم٧م ىمد يم٤من وم٢من

 .ًمإلُم٤مم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد صالشمف ذم دظمؾ إذا ُمداظمٚم٦م:

 .ًمٚمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ىمراءة سمٕمد اًمِمٞمخ:

 ..اًمًٙمت٦م وسمٕمد ُمداظمٚم٦م:

 ..ُم٣م اٟمتٝمك اًمِمٞمخ:
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 اًمٗم٤محت٦م؟ ي٘مرأ  ُمتك ُمداظمٚم٦م:

 ؾم١ماًمف ؾمٛمٕمتؿ ًمٕمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمف أصٕم٥م اًم١ًمال هذا: اًمِمٞمخ

 ُم٤م ومذيمرين، رء وم٤مشمٜمل وإن ومٌٝم٤م، ؾم١ماًمؽ قمـ أضم٧ٌم يمٜم٧م إن: ًمف ىمٚم٧م أن٤م إظمػم،

ًٓ  يم٤من إن أدري  ضم٤مء إذا أنف: أن ي٘مقل أنف: اعمٝمؿ وم٤مشمٜمل سمم يذيمرين أو آظمر ؾم١ما

 ومٞمٝم٤م وىمرأ  ؾمٙم٧م يدظمؾ يم٤من وإن اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  وىمد اًمًقرة، ُمـ ي٘مرأ  واإلُم٤مم اعمًٌقق

 هذا ُمـ أصٕم٥م يٗمٕمؾ؟ وممذا أي٤مت، سمٕمض ي٘مرأ  واإلُم٤مم ضم٤مء هق ًمٙمـ ىمرأ، ُمـ

 ُمٓمٚمً٘م٤م اًم٘مراءة ُمـ ؿمٞمًئ٤م أدرك ُم٤م هذا رايمًٕم٤م، اإلُم٤مم وجيد اعمًجد ي٠ميت اًمذي اًم١ًمال

سمٜم٤م اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد ُم٤م وٓ اًمٗم٤محت٦م ٓ  اًمريمٕم٦م، أدرك وم٘مد اًمريمقع أدرك ُمـ أن هق: ومجقا

 ُمـ هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »إول احلدي٨م هذا سم٠من: اسمتداء وىمٚم٧م

 مه٤م؟ ُم٤م أن ًمٙمؿ فمٝمر: اصمٜمتلم سم٘مْمٞمتلم خمّمص اعمخّمقص، اًمٕم٤مم

 اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  ومال ىمراءة ًمف وم٘مراءشمف اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع يم٤من إذا أنف: إومم اًم٘مْمٞم٦م

 .قمٜمف ريمٜمٞمتٝم٤م ؾم٘مٓم٧م واًمٗم٤محت٦م

 ضم٤مء إذا..ش: صالة ٓ: »إول احلدي٨م قمٛمقم ُمـ شمًتثٜمك اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م واحل٤مًم٦م

 جي٥م اًمتل اًمني٦م اًمّمالة ذم وًمق اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن يٛمٙمٜمف ٓ سمحٞم٨م رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ووضمد

 إطم٤مدي٨م ٟمقادر ُمـ وهق اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وم٘مد اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف

 قمنمات ُمـ اعمٗم٘مقدة أؾم٤مٟمٞمده سمٕمض ٓيمتِم٤مف وضمؾ قمز اهلل ووم٘مٜم٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م

 إؾمح٤مق اإلُم٤مم عم٤ًمئؾ خمٓمقـم٦م ذم وضمدٟم٤مه٤م واعمخٓمقـم٦م اعمٓمٌققم٦م اًمٙمت٥م ُمئ٤مت سمؾ

 ذم احلدي٨م هٜم٤مك ضم٤مء راهقيف، سمـ إؾمح٤مق واإلُم٤مم أمحد ًمإلُم٤مم اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ

 ومٚمػميمع رايمع واإلُم٤مم ضم٤مء ُمـ أن: ط اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اعم٤ًمئؾ هذه

 اًمذي: وم٢مًذا سم٤مًمريمٕم٦م، يٕمتد وٓ ومٚمٞمًجد ؾم٤مضمد واإلُم٤مم ضم٤مء وُمـ سم٤مًمريمٕم٦م، وًمٞمٕمتد

 ؾم٘مٓم٧م وم٘مد أي٤مت سمٕمض ىمراءة ذم وذع اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك وىمد ضم٤مء

 .ظمٚمٗمف عمـ ىمراءة اإلُم٤مم ىمراءة ٕن اًمٗم٤محت٦م: ريمٜمٞم٦م قمٜمف

 يٜم٤مزقمقٟمف يم٤مٟمقا  قمٜمدُم٤م أنف ط اًمرؾمقل طمدي٨م ذم ىمقًمؽ ُم٤م! ؿمٞمخ: ُمداظمٚم٦م
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 ش.اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »احلدي٨م آظمر ذم وم٘م٤مل اًم٘مراءة،

 هذا: اًم١ًمال هلذا أثر ٟمٗمًف ذم يٙمقن ىمد وُمـ ًمٚم٤ًمئؾ إجي٤مًزا أىمقل اًمِمٞمخ:

 ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م اعم١مشمؿ، قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب يٗمٞمد أنف اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ئمـ احلدي٨م

: أي شمٗمٕمٚمقا، ٓش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »اًمٗم٘مف أصقل سمٕمٚمؿ قمالىم٦م هل٤م دىم٦م ومٞمٝم٤م

 هذا اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م إٓ آؾمتثٜم٤مء ضم٤مء صمؿ هنل، هٜم٤م اًم٘مرآن، ُمـ ؿمٞمًئ٤م شم٘مرؤوا ٓ

 ُمـ اعمًتثٜمك ٕن اًمٗم٤محت٦م: ىمراءة وضمقب وًمٞمس اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ضمقاز يٗمٞمد آؾمتثٜم٤مء

 يّمٓم٤مد، اًمٕمٛمرة أو سم٤محل٩م اعمحرم قمغم حمرم اًمقضمقب، يٗمٞمد وٓ اإلسم٤مطم٦م يٗمٞمد اًمٜمٝمل

 يٗمٞمد ٓ إُمر هذا[ 0:اح٤مئدة]﴾ وَم٤مْصَٓم٤مُدوا طَمَٚمْٚمتُؿْ  َوإَِذا﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ومٚمم

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثٚمف اعمحرم، قمغم اًمّمٞمد حتريؿ وهق اًم٤ًمسمؼ، احلي يرومع وإٟمم اًمقضمقب

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا﴿ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  َذًمُِٙمؿْ  اًْم

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا*  شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِنْ  وا اًمّمَّ : وم٘مقًمف[ 12 - 9: اجلٛمٕم٦م]﴾إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ

وا﴿ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 قمٚمٞمٝمؿ ومرض أنف يٕمٜمل ٓ[ 12:اجلٛمٕم٦م]﴾ اّللَّ

: سم٘مقًمف آٟمتِم٤مر قمٚمٞمٙمؿ طمرُم٧م أن سمٕمد آٟمتِم٤مر ًمٙمؿ ضم٤مز: يٕمٜمل وإٟمم آٟمتِم٤مر

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ﴿
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  وضمقب آؾمتثٜم٤مء هذا يٕمٜمل ٓ: وم٢مًذا[ 9:اجلٛمٕم٦م]﴾ اًْم

 وإٟمم اًمقضمقب يٕمٜمل ٓ اًمٜمٝمل ُمـ وم٤مٓؾمتثٜم٤مء اًمٜمٝمل، ُمـ آؾمتثٜم٤مء هذا ٕن اًمٗم٤محت٦م:

 .اإلسم٤مطم٦م يٕمٜمل

 أن إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال: »أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم احلدي٨م ًمٗمظ اًمدىمٞمؼ اعمٕمٜمك هذا ي١ميمد واًمذي

 اًمرواي٦م.. اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال.. خيتٚمػ اًمتٕمٌػم اٟمٔمرش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ 

 قمدم قمغم شمدل أطم٤مدي٨م أو احلدي٨م ضم٤مء وم٢مذا اًمقضمقب يٗمٞمد ومال شم٘مرؤوا أن إٓ: اًمث٤مٟمٞم٦م

 هذه قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م سملم.. سمٞمٜمٝم٤م ُمٜم٤موم٤مة ومال اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم وراء اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب

 قمغم ؾمٞمم ٓش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال: »اًمِم٤مهد ذيمره اًمذي احلدي٨م وسملم إطم٤مدي٨م

 ش.اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ: »أمحد اإلُم٤مم رواي٦م

 (22:38:27( /0) ـه1328 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات) 
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 اإلمام وراء ادلمقم قراءة

 أٓ اًمت٤مزم، سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ي٘مقٓن اًمًٜم٦م إُم٤مم أمحد واإلُم٤مم[  ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم] اًمِمٞمخ:

ي٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة: وهق  ومقفمٞمٗم٦م اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة دون اًمِنّ

 اجلٝمري٦م اًمّمٚمقات ُمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر طمٞمٜمم اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي

 اإلُم٤مم، ىمراءة يًٛمع وهق وم٤معم٘متدي اًمٗمجر، وصالة اعمٖمرب وصالة اًمٕمِم٤مء يمّمالة

 مت٤مم ُمـ ٕن اإلُم٤مم: ًم٘مراءة اإلصٖم٤مء قمـ ًمٜمٗمًف سم٤مًم٘مراءة ٟمٗمًف ُيِْمِٖمؾ أن ًمف جيقز ومال

 طم٤مًم٦م وذم سم٤مًم٘مراءة، اإلُم٤مم ضمٝمر طم٤مًم٦م ذم-: أقمٜمل احل٤مًم٦م، هذه ذم سم٤مإلُم٤مم آىمتداء

: شمٕم٤ممم ىمقًمف مت٤مم ُمـ وذًمؽ واإلٟمّم٤مت: اًمًٙمقت -اًم٘مراءة هلذه اعم٘متدي اؾمتمع

 اًمٜمٌل وأيمد ،[023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿

 يَمؼمَّ  وم٢مذا سمف، ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »سم٘مقًمف احل٤مًم٦م، هذه ذم أي٦م هذه قمٛمقم ط

وا،  يمٜم٧ُم  إذا ؿمٞمئ٤ًم، شمًٛمع أنؽ يًتٚمزم: اإلٟمّم٤مت ُمٕمٜمك ،شوم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا ومٙمؼمِّ

،: أىمقل أن زم جيقز ومال ص٤مُمت٤مً   ىمد اهلل، ٟمذيمر ىمد ٟمٜمّم٧م ح٤مذا: اًم٘م٤مئؾ ومٞم٘مقل أنّمتقا

 ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: اإلهلل إُمر ي٠ميت ومٝمٜم٤م اًم٘مراءة ؾمٛمٕمتؿ إذا ًمٙمـ اهلل؟ رؾمقل قمغم ٟمّمكم

 :اصمٜم٤من أُمران[ 023:إقمراف]﴾ َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ 

 .اًم٘مرآن ُمـ قمٚمٞمٙمؿ ُيْتغم ح٤م آٟمت٤ٌمه وهق آؾمتمع: :إول إُمر

 .اًمًٙمقت اًمّمٛم٧م، :اًمث٤مين إُمر

 يٜمٌٖمل ٓ وأمحد، ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق اًمث٤مًم٨م اعمذه٥م هذا قمغم يٜمٌٖمل ومال

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يتْمٛمٜمف اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم ذًمؽ ذم واًمن ؿمٞمئ٤ًم: ي٘مرأ  أن ًمٚمٛم٘متدي

 شمًٛمٕمقن طمٞمٜمم اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم وم٘مراءة ،شىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم ًمف يم٤من ُمـ»

 .قمٜمٙمؿ ىمراءة ومٝمل ىمراءشمف

 وأمحد ُم٤مًمؽ آصمٜملم إئٛم٦م ٟمٔمر ِوضْمَٝم٦م وقمرومتؿ اًمثالصم٦م، إىمقال هذه قمرومتؿ إذا

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًمقؾمط، اعمذه٥م هق اعمذه٥م هذا يٙمقن ،-مجٞمٕم٤مً  اهلل رمحٝمم-

٦مً  ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمؿْ  َويَمَذًمَِؽ ﴿  اًمّمالة ذم وذًمؽ اإلُم٤مم ىمراءة شمًٛمع ٓ ،[134:اًمٌ٘مرة]﴾ َوؾَمًٓم٤م ُأُمَّ

 اعم٘متدي ؾَمْٛمع يٙمقن وىمد ظم٤مومت٤ًم، اإلُم٤مم صقت يٙمقن ىمد أظمرى طم٤مًم٦م ذم أو اجلٝمري٦م،
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 ي٘مرأ، احل٤مًم٦م هذه ذم جيٝمر أنف وًمق اإلُم٤مم، ىمراءة يًٛمع ُم٤م هق اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يٙمقن ظمٗمٞمٗم٤ًم،

 ًمإلُم٤مم ؾممقمؽ أن٧م، ىمراءشمؽ قمـ يٖمٜمٞمؽ ومًمقمؽ اإلُم٤مم ىمراءة شمًٛمع وأن٧م أُم٤م

 ح٤مذا؟ أن٧م، ىمراءشمؽ قمـ يٖمٜمٞمؽ

 ذم ضم٤مء وًمذًمؽ ًمٜمٗمًؽ: ىمراءشمؽ ُمـ ًمؽ أنٗمع اإلُم٤مم ًم٘مراءة إٟمّم٤مشمؽ ذم ٕنؽ

 إطمدامه٤م وىمّمت٤من، طمديث٤من مه٤م- يقم، ذات ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن: اًمٌخ٤مري صحٞمح

 .-قمٜمٝمم اهلل ومريض- ُمًٕمقد، سمـ اهلل سمٕمٌد شمتٕمٚمؼ وإظمرى يمٕم٥م، سمـ سم٠ُميَبّ  شمتٕمٚمؼ

 اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ أىمرأ ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًم٘مرآن، قمكمّ  اىمرأ : »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل

 اًمذي اهلل، رؾمقل هذا ،شهمػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن ُأطِم٥م   إين ٟمٕمؿ،: ىم٤مل! ُأنزل؟ وقمٚمٞمؽ

 وقمٚمٞمؽ قمٚمٞمؽ اىمرأ : ىم٤مل اًم٘مرآن، قمكمّ  اىمرأ : »اًمّمح٤مسم٦م ٕطمد ي٘مقل اًم٘مرآن، قمٚمٞمف ُأنْزل

 ش.همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥ّم  إين ٟمٕمؿ:: ىم٤مل! أنزل

 .ًمٜمٗمًؽ ىمراءشمؽ ُمـ ًمؽ أنٗمع اإلُم٤مم ًم٘مراءة اعم٘متدي أهي٤م ؾممقمؽ: وم٢مذاً 

 أوؾمٓمٝم٤م ُمذاه٥م صمالصم٦م اعم٠ًمخ٦م، هذه ظمّمقص ذم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م ظمالص٦م هذا

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا اجلٝمري٦م، ذم وشمًتٛمع شُمٜمّْم٧م اًمني٦م، ذم شم٘مرأ : وهق وأصقهب٤م، أقمدهل٤م

 ( 22: 33: 43/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة حؽؿ

 وم٘مرأ، اًمٗمجر، صالة ذم ط اًمٜمٌل ظمٚمػ يمٜم٤م: ىم٤مل اًمّم٤مُم٧م، سمـ قم٤ٌمدة قمـ

 ي٤م ٟمٕمؿ: ىمٚمٜم٤م ؟شإُم٤مُمٙمؿ ظمٚمػ شم٘مرؤون ًمٕمٚمٙمؿ: »ىم٤مل ومرغ، ومٚمم اًم٘مراءة، قمٚمٞمف ومث٘مٚم٧م

 .اهلل رؾمقل

 ش. هب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »ىم٤مل

 وأن٤م: »ىم٤مل داود، ٕيب رواي٦م وذم ُمٕمٜم٤مه، وًمٚمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي، داود، أبق رواه 

 ش.اًم٘مرآن سم٠مم إٓ ضمٝمرت إذا اًم٘مرآن ُمـ سمٌمء شم٘مرؤوا ومال اًم٘مرآن؟ يٜم٤مزقمٜمل ُم٤مزم أىمقل
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 قمغم سمؾ ئمـ، يمم اإلُم٤مم، وراء اًمٗم٤محت٦م وضمقب قمغم يدل ٓ هذا: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ذم أُمثٚم٦م وًمف اجلقاز، إٓ يٗمٞمد ٓ وذًمؽ اًمٜمٝمل، سمٕمد ضم٤مء آؾمتثٜم٤مء ٕن اجلقاز:

 إمم ومٚمػمضمع اًمتح٘مٞمؼ ؿم٤مء ومٛمـ اعم٘م٤مم، هل٤م يتًع ٓ ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مرآين، آؾمتٕممل

 ذم صم٤مسمت٦م رواي٦م ذم ُم٤م ًمذًمؽ ويِمٝمد اًمٙمِمٛمػمي، أنقر ًمٚمِمٞمخش اًم٘مدير ومٞمض» يمت٤مب

 قمدم قمغم يم٤مًمٜمص ومٝمذا اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  ان إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: سمٚمٗمظ احلدي٨م

 .ومت٠مُمؾ اًمقضمقب،

 (1/072 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة) 

 عؾقفا يستب وما الػاحتة قراءة بعد السؽتف حؽؿ

 اًمقارد احلدي٨م وأن ؾمٙمتف، ذم ُم٤م اإلُم٤مم أن اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة ذم ىمرأت :اًم٤ًمئؾ

 طمتك سمًٞمٓم٦مً  ومؽمة -ُمثالً – أؾمٙم٧م أريد: ًمؽ ي٘مؾ يًٙم٧م إئٛم٦م ومٌٕمض وٕمٞمػ، ومٞمٝم٤م

 ؟...اًمًٙمت٦م قمغم دًمٞمؾ ومٞمش ُم٤م أنف سمم ي٠مثؿ، ومٝمؾ اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرؤوا أن ًمٚمٛم٠مُمقُملم أتٞمح

 ىمٜم٤مقمتف إمم يٕمقد ي٠مثؿ ٓ أو ي٠مثؿ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- قمٚمٞمف اجلقاب هذا  :اًمِمٞمخ

 أو اًمٜم٤مس، ومٞمف اظمتٚمػ مم٤م احلؼ ُمٕمروم٦م ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ـمريؼ ؾمٚمؽ إذا اًمِمخّمٞم٦م،

 أن أُم٤م قمٚمٞمف، إصمؿ ومال ومتقاهؿ ومتٌٜمك وم٠مومتقه اًمٕمٚمؿ أهؾ سم١ًمال اًمٕمٚمؿ أهؾ ـمريؼ ؾمٚمؽ

ه يتٌَّع وأن رأؾمف َيْريم٥م  وصؾ أو ُمتٝمدًا، يٙمقن أن إُم٤م أنف: يمالُمل وهذا آصمؿ، ومٝمق هقا

 وهق اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ اعم٘متدون ومٞمٝم٤م يتٛمٙمـ اًمتل اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه إمم اضمتٝم٤مده سمف

 وآضمتٝم٤مد، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ًمٞمس يٙمقن أن وإُم٤م طم٤مل، سمٙمؾ ُم٠مضمقر ومٝمق سمآثؿ ًمٞمس

 سمٜم٤مء ومٝمق وردت، اًمًٙمت٦م هذه سم٠من وم٠مومتقه اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ ئمـ ُمـ سمٕمض ؾم٠مل هق وإٟمم

 .قمٚمٞمف إصمؿ ٓ: وم٠مجْم٤مً  يًٙم٧م، ذًمؽ قمغم

ٌع إذا ومٞمم اعمٙمٚمػ قمغم يؽمشم٥م إٟمم اإلصمؿ  ه اشمَّ ف وأومتك هقا ًَ  . قمٚمؿ سمٖمػم همػَمه أو ٟمٗم

 ( 22: 47: 19/  191/  واًمٜمقر اهلدى)
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 السؽتة وقت اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة

 وإن طمتك اح٠مُمقم ي٘مرأ  ٓ..ًمٚمٛم٠مُمقم ًمٚمٗم٤محت٦م اًم٘مراءة قمـ اًمقارد اًمٜمٝمل اًم١ًمال:

 قمـ اًمٜمٝمل أم ًمٚمٗم٤محت٦م، اإلُم٤مم ؾمٙم٧م وإن طمتك اح٠مُمقم ي٘مرأ  ٓ هؾ اإلُم٤مم، ؾمٙم٧م

 اإلُم٤مم؟ ىمراءة أثٜم٤مء اًم٘مراءة

٦م ذم ٟمٗمٙمر أن دون اًم١ًمال، قمـ ُٟمجٞم٥م أن أردٟم٤م إذا اًمِمٞمخ:  .اًم١ًمال ِصحَّ

، ومٞمٝم٤م يًٙم٧م ًمإلُم٤مم ؾمٙمت٤مت هٜم٤مك يم٤من إذا :فاجلواب  هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ ومٞم٘مرأ

 ريمـ أهن٤م ومٞمٝم٤م إصؾ اًمتل اًمٗم٤محت٦م، إىمؾ قمغم ومٞمٝم٤م، ي٘مرأ  أن اعم٘متدي سم٢مُمٙم٤من ؾمٙمت٤مت

 اًمّمالة؟ أريم٤من ُمـ

 ُم٤م ٟمٕمؿ، وم٤مجلقاب اًم١ًمال قمـ ٟمجٞم٥م أن أردٟم٤م إذا: ىمقزم ذم إًمٞمف أذت ُم٤م هذا

 اعمنموقم٦م؟ اًمًٙمت٤مت هذه أجـ ًمٙمـ ومٞم٘مرأ، ؾمٙمت٤مت هٜم٤مك دام

تٓمٞمع ٓ سم٠منٜم٤م: سمٜمٗمز أومٕمٚمف ُم٤م وهذا أىمقل، أن٤م ًمٙمٜمل  يمؾ- اًمٜم٤مس ُمٗم٤مهٞمؿ ُٟمَّمّحح أن ًٟم

 .اًمٜم٤مس ومٞمف اظمتٚمػ ومٞمم اًمرأي، ُمـ اًمّمقاب يًٛمٕمقا  مل اًمذيـ وسمخ٤مص٦م -اًمٜم٤مس

 ومرص٦م أهتٌؾ وم٠من٤م ؿم٤مومٕمل، ُمذهٌف ٕن ح٤مذا؟ يًٙم٧م، سمف وإذا إُم٤مم، وراء ومٜمّمكم

 ًمٞمس سمٓم٤مقم٦م ٟمٗمز أؿمٖمٚم٧م:أوًٓ  ٕنف، ص٤مُمت٤ًم: أتؿ أن ُمـ ظمػم ذًمؽ وأىمرأ، ؾمٙمقشمف

 .قمٜمٝم٤م ُيٜمْٝمك ُم٤م هٜم٤مك

 .اًمديـ ذم ًمالطمتٞم٤مط سم٤مسًم٤م يٗمتح اًمذي اًم٥ًٌم وضمد طمٞمٜمم سم٤مٕطمقط، أظمذت: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 مل ط اًمٜمٌل أن يٕمٚمؿ وهق اًمًٜم٦م، يتٌع إُم٤مم ُمـ اًمًٙمت٦م، هذه ُمثؾ يٙمـ مل إذا أُم٤م

 سمٕمد يًٙم٧م يٙمـ مل اعمٕم٤مد، زاد ذم -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ذح يمم يًٙم٧م يٙمـ

 .ظمٚمٗمف اعم٘متديـ ُمـ اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة شمتًع أهن٤م سمحٞم٨م ـمقيٚم٦م، ؾمٙمت٦م اًمٗم٤محت٦م ىمراءشمف

 ذم ًمف ىمٞمؾ يمم ًمف ًم٘مٞمؾ اًمٓمقيٚم٦م، اًمًٙمت٦م هذه يًٙم٧م يم٤من ًمق ط اًمٜمٌل ٕن

 أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمم اإلطمرام، شمٙمٌػمة سمٕمد إومم، اًمًٙمت٦م
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 ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يَمؼمَّ  إذا: »ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة

 ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل: »ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م هٜمٞمٝم٦م،

 .سمتمُمف اًمدقم٤مء وذيمر ،شواعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمم

ٕنٔم٤مر، شُمٚمٗم٧م اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م: إذاً  ز ا  وًمذًمؽ اًمًٙمت٦م، هذه وراء ُم٤م ًمتٕمرف اهلٛمؿ وحُتَٗمِّ

ٝمقا  ؾمتٗمت٤مح دقم٤مء أىمرأ  سم٠مين وم٠مضم٤مب -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل إمم سم٤مًم١ًمال شَمَقضمَّ  .ٓا

 اًمٗم٤محت٦م ىمراءشمف سمٕمد اًمًٙمت٦م، هذه أظم٧م -أجْم٤مً – يًٙم٧م اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق

 اًم٘مراءة، ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م: ًمف ي٘مقًمقن أجْم٤مً  يم٤مٟمقا  قمٚمٞمٝم٤م، واًمت٠مُملم

 .إـمالىم٤مً  هذا ُمـ رء يقضمد ٓ ًمٙمـ شم٘مقل؟ ُم٤مذا اًمريمقع، ىمٌؾ أو

 أن إنٔم٤مر، شُمٚمٗم٧م ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م وىمٕم٧م ًمق أنف: إصؾ أنف ُمـ اًمرهمؿ ومٕمغم

 .شُمٜمْ٘مؾ مل أهن٤م ُمع اًمًٙمت٦م، هذه ًمٜم٘مؾ شمتقومر اًمدواقمل

 .اإلطمرام شمٙمٌػمة سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٙمتتف قمغم وم٘مٞم٤مؾم٤مً 

 .اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه يًٙم٧م يم٤من ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف أنف دًمٞمؾ هذا إن: ٟم٘مقل

 أن يرى سم٢مُم٤مم اسمُتٚمٞمٜم٤م إذا: طم٤مًم٦م ذم إٓ قمٛمكم، هق ُم٤م ٟمٔمري اًم١ًمال أن: اخلالص٦م

 ؾمٙمتقا، إذ وًمٞمتٝمؿ اًمٗم٤محت٦م، وٟم٘مرأ  ومرص٦م، هنتٌٚمٝم٤م ٟمحـ: طمٞمٜمئذٍ  ُمنموقم٦م، اًمًٙمت٦م هذه

 أذيمر ُم٤م ًمٙمـ سمتمُمٝم٤م، اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اعم٘متدي يتٛمٙمـ سمحٞم٨م ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م ؾمٙمتقا 

 .يًٙمتقن وٓ يًٙمتقن، هؿ: وم٢مذاً  سمتمُمٝم٤م، اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ متٙمٜم٧م أنٜمل أبداً 

 (. 22: 42: 29/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)

 الػاحتة مـ آكتفاء بعد السؽتة حؽؿ

 ظمٚمٗمف اًمذي طمتك يٜمّم٧م أن اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد اإلُم٤مم قمغم جي٥م هؾ ُمداظمٚم٦م:

 اًم٘مراءة؟ يٌتدئ ذًمؽ وسمٕمد ي٘مرأ،
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 : اصمٜملم ًمًٌٌلم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد اًمًٙمقت ًمإلُم٤مم جيقز ٓ اًمِمٞمخ:

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا أن :إول اًم٥ًٌم

 هؿ واعم١ممتقن ُم١ممت٤مً  هٜم٤م يّمٌح اإلُم٤مم ٕن اًم٘مدوة: عمٌدأ ىمٚم٥م أنف :اًمث٤مين اًم٥ًٌم

 .ظمٚمٗمف ُمـ أضمؾ ُمـ يًٙم٧م اعم٘متدون، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م هق اإلُم٤مم،

 سمٞمٜمم ُمٕمف، يٛمِمقن ظمٚمٗمف ُمـ ويٙمقن سمف، ي٘متدى: أي اإلُم٤مم وُمٕمٜمك اإلُم٤مم، هق

 .أضمٚمٝمؿ ُمـ ويًٙم٧م يراقمٞمٝمؿ، هق هٜم٤م

 :إىمؾ قمغم ظمٓمآن ومٗمٞمف 

: اًم٘م٤مئؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل ُم٤م اًمّمالة ذم ُيـْحِدث أنف :إول

 ش.أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا »

 اًمٜم٤مس، ىمدوة هق اًمذي اإلُم٤مم ومٞمجٕمؾ اًم٘مدوة، ٟمٔم٤مم ي٘مٚم٥م أنف أظمر واًمٌمء 

 أنف إُم٤م رضمٚملم، أطمد يٗمٕمٚمف إٟمم اًمٗمٕمؾ وهذا جيقز، ٓ وهذا سم٤مًمٜم٤مس، ُم٘متدي٤مً  ٟمٗمًف جيٕمؾ

 ذم يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمقضمقب ي٘مقل اًمذي اًمِم٤مومٕمل سم٤معمذه٥م ُمتٛمذه٥م

 سمـ ؾمٛمرة طمدي٨م أن -اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ وهق- يتقهؿ رضمؾ أنف أو اًمني٦م، أو اجلٝمري٦م

 يَمؼمَّ  إذا ؾمٙمت٦م يًٙمتٝمم، ؾمٙمتت٤من ط اهلل ًمرؾمقل يم٤من: »أنف يمٕم٥م، سمـ وُأيَبّ  ضمٜمدب

 يّمح: ٓ اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ احلدي٨م وهذاش اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد وؾمٙمت٦م ًمٚمّمالة،

 اًمتل اًمٓمرق ويمؾ سمذًمؽ، ُمٕمروف ُمدًمس وهق اًمٌٍمي، احلًـ رواي٦م ُمـ ٕنف

ٌَْٞمد سمـ يقٟمس وهق احلًـ قمـ اًمراوي إمم ضم٤مءت  وٓ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م شمذيمره٤م اًمٓمرق يمؾ قُم

 ٓ وُأيب، ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أنف وٕمٞمٗم٤مً  واهٞم٤مً  يم٤من وًمق ُم٤م ـمريؼ ذم يقضمد

ح رواي٦م يقضمد  .سم٤مًمًمع شُمٍَمّ

 أن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم سمف آطمتج٤مج صالطمٞم٦م وقمدم احلدي٨م وٕمػ ي١ميمد مم٤م :صم٤مٟمٞم٤مً 

 وذم اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م سمٕمْمٝم٤م ومٗمل قمجٞم٤ًٌم، اظمتالوم٤مً  اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٤مت

 اًمرواي٤مت أيمثر طمٞم٨م ُمـ إصح وهق ىمراءة وذم اًم٘مراءة، ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد سمٕمْمٝم٤م

 .اًمريمقع ىمٌؾ: أي يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م،
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 ًمتًٚمٞمؽ وضمدت اًمتل اعمٌتدقم٦م سم٤مًمًٙمت٦م قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس احلدي٨م صح ًمق وطمٞمٜمئذٍ 

 .اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اعم٘متديـ قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمقضمقب اًم٘مقل

 ذم ًمٚمٛم٘متدي اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمقضمقب اًم٘مقل إمم ذهٌقا  اًمذيـ إن: قِمؼْمة هٜم٤م واحل٘مٞم٘م٦م

 اٟمّم٧م: ي٘م٤مل أن اًمٗم٘مف ذم ُمٕم٘مقل همػم أنف ٟمٗمقؾمٝمؿ، ذوات ذم ؿمٕمروا يم٠مهنؿ اجلٝمري٦م،

 سمدل أن٧م، اؾمٙم٧م ًمإلُم٤مم وىم٤مًمقا  اعمِمٙمٚم٦م، طَمّٚمقا  وًمذًمؽ ضمدًا، همري٤ٌمً  وضمدوه. واىمرأ 

 رء ىمراءة قمـ أن٧م اؾمٙم٧م ًمإلُم٤مم ىمٞمؾ اإلُم٤مم، ًم٘مراءة إصٖم٤مء يًٙمتقا  اعم٘متديـ ُم٤م

 .اًم٘مدوة ًمٜمٔم٤مم ىمٚم٥م هذا ًم٘مراءَت٤م، اعم٘متدون يتٗمرغ طمتك اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد

: اهلل رمحف اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ سمف، إظمذ جيقز ٓ وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م

 ُمـ اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة اًمًٙمت٦م هذه شمتًع ًمٚمٗم٤محت٦م، اإلُم٤مم ىمراءة سمٕمد ؾمٙمت٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق إٟمف

 ي٠ًمخقه أن إمم اًمرؾمقل وراء ُيَّمّٚمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس شمدومع ومجقة هٜم٤مك ًمٙم٤من اعم٘متديـ،

 ؾمٛمرة طمدي٨م إومم، ًمٚمًٙمت٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٕمٚمقا  يمم ومٞمٝم٤م؟ شمٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمًٙمت٦م هذه أن

 وٕمٞمػ ؾمٛمرة طمدي٨م ًمٙمـ ؾمٙمتتلم، أجْم٤مً  ذيمر هريرة أيب وطمدي٨م ؾمٙمتتلم، ؾمٙم٧م

: ىم٤مل ٟمّمف، وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح هريرة أيب طمدي٨م احلًـ، قمٜمٕمٜم٦م سم٥ًٌم

 أرأج٧م اهلل، رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م ُهٜمَّٞم٦م، ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يمؼم إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من»

 وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة، اًمتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ

 أصح وهق اعمٕمروف، اًمدقم٤مء آظمر إمم..ش واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي

 .آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م

 ُمٕمٝمقدة همػم ؾمٙمت٦م اإلطمرام شمٙمٌػمة سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ُوضِمدَ  هٜم٤مك: إذاً 

 ي٘مقًمقا  أن إمم اًمّمح٤مسم٦م شمدومع اًمدواومع، وُمـ اًمدواقمل ُمـ اًمًٙمقت هذا ومٙم٤من قمٜمف،

 أظم٧م يًٙم٧م ط اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق ويمذا، يمذا أىمقل: ىم٤مل اًمًٙمت٦م، هذه ُمٕمٜمك ُم٤م: ًمف

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هق ؾم٠مل يمم همػمه، أو هق ؾم٠مخف أجْم٤مً  هق يم٤من اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمٕمد هذه اًمًٙمت٦م

 ..ش.ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: »أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا: ىم٤مل إومم، ًمٚمًٙمت٦م

 .اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه ذم اهلل رؾمقل ي٤م شمًٙم٧م ح٤مذا: أطمد ي٠ًمخف مل وهٜم٤م
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 .شمٗمْمؾ. اًم١ًمال ضم٤مء ُم٤م وًمذًمؽ ؾمٙمقت، هٜم٤مك يٙمـ مل: إذاً 

 احلٙمؿ يٕمرف ُمنموقم٤ًم، ًمٞمس اًمًٙمقت هذا أن يٕمٚمؿ اإلُم٤مم أن ه٥م ُمداظمٚم٦م:

سمقا  ىمقُم٤مً  أتك وًمٙمٜمف ضمٞمدًا،  سمحٙمٛم٦م وأراد ويمذا، واًمٌدع اعمذهٌٞم٦م طم٥م ىمٚمقهبؿ ذم ُأْذِ

 قمغم اهلل وم٠مقم٤مٟمف اًمٌدع، هذه ُمثؾ قمغم اًم٘مْم٤مء قمغم اهلل يٕمٞمٜمف طمتك يتدرج أن اًمدقمقة

 ُم٤م ُمتك أو اًم٘مري٥م ذم أنف ٟمٞمتف ذم ويٜمقي هذه، وسم٘مٞم٧م أُمث٤مهل٤م، ُمـ يمثػم قمغم اًم٘مْم٤مء

 اًمٙمثػمة، اًمٌدع هذه ُمثؾ يديف قمغم اهلل أهنك يمم شمٜمتٝمل -وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف- اهلل ين

ب سم٠منف قمٚممً  ذيمرت، ُم٤م واحل٤مل يٕمٛمؾ، وممذا ٥ٌَّم وطم٤مول ضَمرَّ  .يم٤مدت أو ومتٜم٦م هذا وؾَم

٤منُ  سَمؾِ ﴿: طمٞمٜمذاك وٟم٘مقل قمٚمٞمف، اجلقاب يٛمٙمـ ٓ هذا اًمِمٞمخ: ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  َٟمْٗم

 .[13:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ 

 همػم ُمـ ي٘مع سمٕمْمٝم٤م أن وسمخ٤مص٦م أُمقرًا، يتٓمٚم٥م اًمقاىمع ذم اًمتدرج أن أقمت٘مد ًمٙمـ

 .اعمتدرج

 وٟمتٕمج٥م اًمًٙمت٦م، هذه ُمذهٌٝمؿ ُمـ اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م أئٛم٦م سمٕمض ٟمجد ٟمحـ

 ي٘مرأ  أن أضمؾ ُمـ ي٘مقًمقه٤م اًمًٙمت٦م هذه ىم٤مرئلم، هؿ وٓ ؾم٤ميمتلم هؿ ٓ ُمٜمٝمؿ،

 سمٕمد إظمرى اًمًقرة سم٘مراءة سمدأ هق يٙمقن إٓ اًمٗم٤محت٦م، ٟمص ي٘مرأ  يٙم٤مد وٓ اعم٘متدي،

 .آي٤مت سمٕمض أو اًمٗم٤محت٦م

 .اًمٜم٤مس ُمثؾ ىمراءة أو اًمٜم٤مس، ُمثؾ ؾمٙمقت ي٤م: إذاً 

هل٤م ٓ: اعمتدرج اعمتًٜمـ ُمـ إًمٞمف أذت اًمذي هلذا أن أىمقل أن٤م  .يٓمقِّ

 ...يٓمقهل٤م ٓ يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .رء قمٜمدي زال ُم٤م يمخٓمقة، هذه ٟمٌغ، ُم٤م ذًمؽ اًمِمٞمخ:

 ٟمٗم٤ًمً  شم٠مظمذ ُم٤م سمٛم٘مدار أنف اًمٜم٤مس قمٜمد ُمٕمت٤مداً  يّمٌح وىم٧م ي٠ميت طمتك يٓمقهل٤م، ُم٤م أنف

 .احل٤مل ويٛمٌم شمٚمٞمٝم٤م، اًمتل اًمًقرة ىمراءة ذم ذقم٧م سمؽ وإذا يم٤مُماًل،

ٟمٜم٤م، ي٤م أصؾ هل٤م ًمٞمس اًمًٙمت٦م هذه أن اًمدٟمدٟم٦م جي٥م: اًمث٤مين اًمٌمء  ٓ هذه إظمقا

 مجٝمقريلم مج٤مقم٦م أرايمؿ أن٤م وأنتؿ إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م ُمـ واطمد ُمذه٥م إٓ هب٤م ي٘مقل
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 .ؾمٙمت٦م هٜم٤مك ًمٞمس هٜم٤م واًمٙمثرة اًمٙمثرة، ُمع متِمقا  أن حتٌقا 

 قمٚمٞمف، يثقرون ٟم٤مؾم٤مً  جيد اًمًٜم٦م، يٓمٌؼ أن ُي٤مول -ُمثالً – إطمٞم٤من سمٕمض ُمداظمٚم٦م:

 اًمًٜم٦م، شمٓمٌٞمؼ قمغم ىم٤مدر همػم هق واعمج٤مل، إُمر يؽمك هؾ إُمر، هذا ذم اًمٕمٛمؾ هق ومم

 ...اعمًجد هذا يؽمك

 ش.وىم٤مرسمقا  ؾمددوا» اًمِمٞمخ:

 يٕمٜمل واًمٜم٤مر، سم٤محلديد سَمّده طمٙمؿ يرى قمٜمدُم٤م اعمِم٤مهديـ اإلظمقة سمٕمض ُمداظمٚم٦م:

 .أطمًـ إمم دء وُمـ ؾمٜم٦م إمم سمدقم٦م ُمـ احل٤مل يٖمػم واٟمت٤ٌمهتٝم٤م، قملم همٛمْم٦م سملم

 .احل٘مٞم٘م٦م اًمًٝمقًم٦م هبذه ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 ...ًمٞمتٝمؿ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .وم٘مط واطمدة ؾمٙمت٦م يقضمد اًم٘مراءة ذم ُمداظمٚم٦م:

 .شمٕمٜمل ىمراءة أي اًمِمٞمخ:

 أص٧ٌم ُم٤م يم٠مين أو ؾمٛمٕمتؽ ٕين هريرة: أيب طمدي٨م اًمّمالة، سمداي٦م ُمداظمٚم٦م:

 اًمًٙمت٦م وذطم٧م ؾمٙمتتلم، ومٞمف هريرة أيب طمدي٨م ىمٚم٧م، ؾمٙمتتلم ذيمرت أنؽ اًمًمع،

 ..اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م شمذيمر ومل إومم،

 إومم، اًمًٙمت٦م إٓ هريرة أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمتٙمٚمؿ ٓ ٕنٜم٤م ـمٌٕم٤ًم: اًمِمٞمخ:

 .اًمريمقع قمٜمد هل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م

 .اًمريمقع ىمٌؾ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اًمٜمََّٗمس َرد ؾمٙمت٦م ُمداظمٚم٦م:

 اًمًٙمتتلم، طمٞم٨م ُمـ هريرة أيب طمدي٨م ُمع ُمتٗمؼ ؾمٛمرة طمدي٨م ؾمٙمتت٤من، اًمِمٞمخ:

 .يُمٚمِّٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد أنف إصح ؾمٛمرة طمدي٨م ًمٙمـ

 ( 22: 08: 13/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اجلفرية دم الػاحتة قراءة بعد اإلمام شؽقت حؽؿ

 اإلُم٤مم ظمٚمػ ًمٚمٛم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة شمتؿ ُمتك: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اهلل، أث٤مسمٙمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ؾمٙمقت وهؾ اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد اًمًٙمت٦م ي٘مّمد اإلُم٤مم يٜمّم٧م مل إذا اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم

 واضم٥م؟ أم ؾمٜم٦م اإلُم٤مم

 ذم أصؾ ًمف ًمٞمس اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومراهمٝمؿ سمٕمد إئٛم٦م سمٕمض ؾمٙمقت اًمِمٞمخ:

 اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  طمٞمٜمم اإلُم٤مم أظمذ ُم٤م اًمقىم٧م ُمـ ي٠مظمذ ـمقيالً  ؾمٙمقشم٤مً  وٟمٕمٜمل إـمالىم٤ًم، اًمًٜم٦م

 هذا أن اًمًٜم٦م ذم يقضمد ومال دىمٞم٘متلم ُمثالً  حتتقي ًمٚمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ىمراءة: أي اًمقىم٧م ُمـ

 ُم٤م يمؾ ًمٚمٗم٤محت٦م، اعم١ممتلم ًم٘مراءة.. دىمٞمتلم سمٛم٘مدار اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد يًٙم٧م اإلُم٤مم

 ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من ًمف يم٤من ط اًمٜمٌل أن هق إٟمم صمٌقشمف ذم آظمتالف قمغم اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء

 احلًـ طمدي٨م هق وذًمؽ اًم٘مراءة، ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد وؾمٙمت٦م ًمٚمّمالة اإلطمرام قمٜمد

 اًمرواة اظمتالف ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م هذه يمٕم٥م، سمـ وأيب ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ اًمٌٍمي

 سمٕمْمٝمؿ – آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م ح٤م صم٤مًم٨م ُمث٤مل وهذا -: وم٘م٤مل أـمٚمؼ ُمـ ُمٜمٝمؿ طمٞم٨م وٌٓمٝم٤م ذم

: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمريمقع، ىمٌؾ: يٕمٜمل يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة: يٕمٜمل اًم٘مراءة، ُمـ ومرغ إذا: أـمٚمؼ

 ُمٓمٚم٘م٦م واطمدة صقرشملم ه٤مشملم ٟم٘مقل أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمٜم٤م اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ ومرغ إذا

 رواي٦م شمرضمٞمح ذم احلدي٨م قمٚمؿ يتدظمؾ هٜم٤م وإٟمم واطمدة، اًمرواي٦م ٕن ُم٘مٞمدة: وواطمدة

 أن ومذيمر اعمٕم٤مد، زاد: يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ومٕمؾ وىمد أظمرى، قمغم

 ُمـ ومرغ إذا: ىم٤مًمقا  اًمذيـ ُمـ وأيمثر أوصمؼ يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ ومرغ إذا: ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمرواة

 يمم احلًـ ـمريؼ قمـ وردت إٟمم شمرد مل اًمٗم٤محت٦م سمٕمد هذه اًمًٙمت٦م: وم٢مذاً  اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة

 ـمٌٞمٕمٞم٦م ؾمٙمت٦م اًمًٙمت٦م هذه: اًم٘مٞمؿ اسمـ وي٘مقل اًمريمقع، ىمٌؾ وأيب ؾمٛمرة قمـ ىمٚمٜم٤م

 ُمـ هٜم٤مك ُم٤م آظمر إمم يًجد وأن يريمع أن يريد أنف سمحٞم٨م وروطمف ٟمٗمًف ًمٞمًؽمضمع

 .اًمّمالة أقممل

رضمح أن صم٧ٌم ًمق صمؿ  قمٚمٞمف اًمرؾمقل هق يم٤من واًمذي اإلُم٤مم أن: أي ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمٙمس ٕا

 اًمٓمقل ذًمؽ اًمًٙمت٦م هذه ذم ًمٞمس أجْم٤مً  اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد يًٙم٧م يم٤من اًمًالم



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف     يمت٤مب اًم٘مرا
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 ط اًمٜمٌل يم٤من ًمق: سم٘مقًمف اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم وي١ميمد ًمٚمٗم٤محت٦م، اعم١مشمؿ ًم٘مراءة يتًع اًمذي

 اًمًٙمت٦م هذه ًمٜم٘مؾ اًمدواقمل ًمتقومرت اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومراهمف سمٕمد ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م يًٙم٧م

ومم، اًمًٙمت٦م ذم ضم٤مء يمم اًمًٙمت٦م، هذه قمـ ؾم١ماًمف قمـ ط اًمٜمٌل إمم وًمٚمتقضمف  أظمرج وم٘مد ٕا

 يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اًمِمٞمخ٤من

 سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م هٜمٞمئ٦م، ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يمؼم إذا ط اهلل رؾمقل

 سملم سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم

 وهمػمه اًمّمالة صٗم٦م ذم وُمذيمقر اًمّمحٞمحلم، ذم اعمذيمقر اًمدقم٤مء آظمر إممش واعمٖمرب اعمنمق

ذيم٤مر يمت٥م ُمـ  .ٕا

 ومتقضمٝمقا  اًمّمح٤مسم٦م اٟمت٤ٌمه اؾمؽمقمك اًمدقم٤مء هلذا اشمًٕم٧م اًمتل اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م ومٝمذه

 أظمذت يًٙم٧م ط اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق وم٠مضم٤مهبؿ، شم٘مقل؟ ُم٤مذا: اًمًالم قمٚمٞمف سم١ًماًمف

 اعم٘متدي ًمٞم٘مرأ  أؾمٙم٧م: وٕضم٤مهبؿ أجْم٤مً  ًم٠ًمخقه اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد اًمًٙمت٦م هذه

 قمغم ومدل ي٘مع مل ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ًمٙمـ اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ ٕنف اًمٗم٤محت٦م:

 ىمراءة ُمـ يٓمٞمؾ أن يريد قمٜمدُم٤م اإلُم٤مم ٕن ـمٌٞمٕمٞم٦م: ؾمٙمت٦م يم٤مٟم٧م اًمًٙمت٦م هذه أن

 ًمٞم٧ًم مت٤مُم٤مً  قم٤مدي٦م ؾمٙمت٦م ومٝمذه شمٚمٞمٝم٤م، اًمتل اًم٘مراءة ًمٞم٘مرأ  ٟمٗمس ي٠مظمذ أن يريد اًمٗم٤محت٦م

 .اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ي٘مرأ  أن ًمٚمٛم٘متدي اًمقىم٧م إلجي٤مد ـمقيٚم٦م شمٕمٌدي٦م ؾمٙمت٦مً 

 يرون اًمذي إئٛم٦م ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس أوئلؽ قمغم إن: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 همػم وهق ذًمؽ يرون يم٤مٟمقا  إذا اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد اًمًٙمت٦م هذه ذقمٞم٦م

 رأج٤مً  هؿ شمٌٜمقا  رأج٤مً  اًمٜم٤مس قمغم ٟمٗمرض أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٟمحـ ًمٙمـ ذطمٜم٤م، يمم صم٤مسم٧م

 قمغم فمؾ وُمـ شمٌٜم٤مه ؿم٤مء ُمـ صمؿ اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ًمٚمٜم٤مس ٟمٌلم أن قمٚمٞمٜم٤م ًمٙمـ ٕنٗمًٝمؿ

 ذقمٞم٦م شمرى اإلُم٤مم أهي٤م وم٠من٧م شمٌٜم٤مه، يمم يثٌتف أن ومٕمٚمٞمف ؿمٞمئ٤مً  شمٌٜمك إذا ًمٙمـ شمٌٜم٤مه، يم٤من ُم٤م

 هذه شمًٙم٧م ٓ ًمٙمٜمؽ ىمراءَت٤م، ُمـ اعم٘متدي يتٛمٙمـ أن أضمؾ ُمـ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ؾمٙمقشمؽ

 ٟمّمػ ُمـ أىمؾ ي٘مرأ  ذاك أو اإلُم٤مم هذا ظمٚمػ اًم٘م٤مرئ يٙم٤مد ٓ اًمٓمقيٚم٦م، اًمًٙمت٦م

 اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمؽ سمٕمد اًم٘مراءة شمت٤مسمع أن إُم٤م: وم٢مذاً  ًمٚمريمقع يمؼم هق يٙمقن إٓ اًمٗم٤محت٦م

 ظمٚمٗمؽ ُمـ اعم٘متدون ي٘مرأ  سمٛم٘مدار شمٓمٞمٚمٝم٤م أن وإُم٤م اًمٓمقيٚم٦م، اعم٘مّمقدة اًمًٙمت٦م دون

 .ٟمٕمؿ اًمٗم٤محت٦م، ؾمقرة اعم٤ٌمريم٦م اًمًقرة هذه

 (22:40:47/أ04: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 ركـ أم واجب الِّسية دم اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة

  ريمـ؟ أم واضم٦ٌم هل هؾ اًمني٦م ذم اًمٗم٤محت٦م طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

ي٦م ذم اًمِمٞمخ:  . واضم٦ٌم اًمِنّ

 :..( 77: 07/   70/   واًمٜمقر اهلدى) 

 هقى وقد الِّسية دم الػاحتة مـ اكتفك قد ادلمقم يؽـ مل إذا

 لؾركقع اإلمام

 ذم يٕمٜمل- إظمريتلم اًمريمٕمتلم ذم ظمّمقص٤م ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم، ظمػم اهلل ضمزاك اًم٤ًمئؾ:

 وهٜم٤م اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ ُم٤م اح٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ذم ينع إئٛم٦م سمٕمض دمد -اًمني٦م

 إمم ه٤موي واإلُم٤مم اًمٗم٤محت٦م أصؾ ذم وم٠من٧م اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ي٘مرأ  أن اح٠مُمقم قمغم يتقضم٥م يٕمٜمل

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أو يتؿ هؾ احل٤مل هذا ذم اح٠مُمقم يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمريمقع

 ويراقمقن ُمراقم٤مشمف يٜمٌٖمل ُم٤م يراقمقن ٓ إُم٦م ُمـ يمثػًما  أن ًمقاىمع ُمٗمٝمقم، اًمِمٞمخ:

 اًمّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد يًٙم٧م أن ُي٤مول سمٕمْمٝمؿ إن ُمراقم٤مشمف، يٜمٌٖمل ٓ ُم٤م

 ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمًٙمت٦م هذه أن وُمع ؾمٙمقشمف، ذم ىمراءَت٤م ُمـ اعم٘متدي ًمٞمتٛمٙمـ اجلٝمري٦م

 يًٙم٧م أن يرون اعمت٠مظمريـ سمٕمض ٔراء اشم٤ٌمقًم٤م إئٛم٦م ُمـ ومٙمثػم اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م

 ذم أو - ؾمٙمت٤مت ذم ىمراءَت٤م ُمـ اعم٘متدي ًمٞمتٛمٙمـ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومراهمف سمٕمد اإلُم٤مم

 ومٞمٝم٤م اًمٙمالم أـمٞمؾ ومال ُمرة، ُمـ أيمثر ـمرطمٜم٤مه٤م أجًْم٤م ُم٠ًمخ٦م وهذه، اإلُم٤مم -ؾمٙمت٦م

 أٓ أنٗم٤م ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اًم١ًمال قمـ ًمإلضم٤مسم٦م ُم٘مدُم٦م أو سمٞم٤مًٟم٤م ضمٕمٚمتٝم٤م وًمٙمٜمل أجًْم٤م

 أراد وم٢مذا واطمد، سمٜمٗمس ي٘مرؤه٤م وًمٕمٚمف سمنقم٦م اًمٗم٤محت٦م اًمني٦م ذم ي٘مرأ  اإلُم٤مم: وهق

، ي٘مرأ  اإلُم٤مم أن سم٤مقمت٤ٌمر قمٚمٞمف واضم٦ٌم ٕهن٤م هٜم٤م اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن اعم٘متدي اإلٟم٤ًمن  ومال ًها

 ي٘مرأ  اعم٘متدي يٙم٤مد ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم يمٚمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة قمغم اإلشمٞم٤من ُمـ يتٛمٙمـ

 اعم٘متدي؟ هذا يٗمٕمؾ ُم٤مذا: يم٤من وم٤مًم١ًمال. ريمع ىمد اإلُم٤مم ويٙمقن إٓ اًمٗم٤محت٦م ٟمّمػ
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 ي٤ٌمًمٞمف ٓ أم اًمريمقع؟ ذم اإلُم٤مم ًمٞمت٤مسمع اًمٗم٤محت٦م ُمـ وصؾ قمٜمدُم٤م وي٘مػ اًم٘مراءة أج٘مٓمع

 ُمـ رء ُمـ ًمٚمٛم٘متدي ٓسمد: اجلقاب اًمٗم٤محت٦م؟ ىمراءة ُمـ يٗمرغ طمتك يت٤مسمٕمف وٓ

 أتؿ  إذا أنف ذهٜمف ذم دار أنف ًمٜمٗمؽمض ُي٘مّدر، أن آضمتٝم٤مد ُمـ رء ُمـ أو اًمتحري

 ُمـ يتٛمٙمـ ُم٤م ي٘مرأ  أن ًمف يٜمٌٖمل احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اإلُم٤مم، ُمع اًمريمقع وم٤مشمف ًمٚمٗم٤محت٦م ىمراءشمف

 ُيٗمّقت ٓ اًمذي وم٤معم٘مدار اًمريمقع، ذم اإلُم٤مم ُمِم٤مريم٦م ُمـ أجًْم٤م يتٛمٙمـ ًمٙمل اًمٗم٤محت٦م سم٘مٞم٦م

 أنف فمٜمف قمغم قمٚمٞمف يٖمٚم٥م يم٤من وم٢من اًمٗم٤محت٦م، ُمـ ي٘مرأ  اًمريمقع ذم اإلُم٤مم ُمِم٤مريم٦م قمٚمٞمف

 اٟمتٝمك وإٓ أمتٝم٤م، اًمريمقع ُمـ رأؾمف اإلُم٤مم يرومع أن ىمٌؾ يمٚمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ

 ذم خمتٚمػ سمريمـ ٟمٗمًف قمغم ريمٜم٤ًم يٗمقت ٓ طمتك ومٞمت٤مسمٕمف اإلُم٤مم يريمع طمٞمٜمم ىمرأ  قمٜمدُم٤م

 ىمراءة أُم٤م صالشمف شمّمح مل يريمع مل وإذا اعمًٚمٛملم، قمٚممء سم٤مشمٗم٤مق ريمـ وم٤مًمريمقع ريمٜمٞمتف،

 ىمراءَت٤م اعم٘متدي قمغم دم٥م ٓ اًمٗم٤محت٦م أن اخلالف هذا وُمـ يمثػم ظمالف ومٗمٞمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م

 وراء يًٙم٧م يّمٛم٧م اعم٘متدي: ي٘مقل ُمثالً  احلٜمٗمل وم٤معمذه٥م اًمني٦م، اًمّمالة ذم طمتك

 يمٜم٤م وإن اعمذه٥م وهذا اًمٗم٤محت٦م، همػم وٓ اًمٗم٤محت٦م ٓ اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمًئ٤م ي٘مرأ  وٓ اإلُم٤مم

٤ًٌم ٟمراه  ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ:»واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم أىمقل وأن٤م، ُمرضمقطًم٤م ُمذه

 وؿمٛمقًمف إـمالىمف قمغم ًمٞمس احلدي٨م هذا سم٠من: ٟم٘مقل ذًمؽ ُمع وًمٙمٜمٜم٤مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 أن، رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدرك ُمـ أن اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ وُمقىمقوًم٤م ُمرومققًم٤م صم٧ٌم ىمد ٕنف

 مل أنف وًمق صالشمف ُمـ وحت٥ًم اًمريمٕم٦م هذه ًمف شمٕمتؼم رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدرك إذا اعمًٌقق

 ُمـ آؾمتٗم٤مدة ومٞمٛمٙمـ اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ احلدي٨م هذا ومٞمٌ٘مك، اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ي٘مرأ 

 ريمع اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا، ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م صدد ذم ٟمحـ اًمتل ُم٠ًمختٜم٤م ذم اًمتخّمٞمص هذا

 يٙمٛمٚمٝم٤م أن سم٢مُمٙم٤مٟمف يم٤من إن يتحرى ومٝمق اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اعم٘متدي يٜمتٝمل أن ىمٌؾ

 أنف فمٜمف قمغم همٚم٥م وإن رايمًٕم٤م، اإلُم٤مم ؾمٞمدرك أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م أنف ُم٤مدام أيمٛمٚمٝم٤م

 اًمريمقع ذم اإلُم٤مم يِم٤مرك احل٤مًمف هذه ومٗمل اًمريمٕم٦م ومتٗمقشمف اإلُم٤مم ريمقع ُمـ ريمٕم٦م شمٗمقشمف

 ُمـ ٓسمد وًمٙمٜمل اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب هق هذا. اًمٗم٤محت٦م مت٤مم قمغم ي٠مت مل أنف وًمق

 ٟمًٛمع إىمؾ، قمغم سمٕمْمٝمؿ إمم أو اعم٤ًمضمد أئٛم٦م إمم اًمتٜمٌٞمف هذا يتقضمف رء قمغم اًمتٜمٌٞمف

 صالة ُمـ ُمثالً  إوًملم اًمريمٕمتلم ذم ضمٝمًرا  ي٘مرأ  يٙمقن طمٞمٜمم -إئٛم٦م سمٕمض-سمٕمْمٝمؿ



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم    اًمٗم٘مف ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم   يمت٤مب اًم٘مرا
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 اًْمُ٘مْرآَنَ  َوَرشمِّؾِ ﴿:اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل ويمم أنزل يمم اًم٘مرآن ي٘مرأ  اًمٕمِم٤مء صالة أو اعمٖمرب

 سمحٞم٨م إًمٞمف، اخلِمقع دمٚم٥م ٕهن٤م اًم٘مراءة هذه سمٛمثؾ اعمّمكم وُين. [3: اعمزُمؾ]﴾ شَمْرشمِٞماًل 

 اعمرة سمدل ُمرشملم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن يريد ظمٚمٗمف ُمـ يم٤من ًمق

 وضم٤مءت اجلٝمر ُمـ اٟمتٝمك ُم٤م وم٢مذا شمرشمٞمال، ويرشمٚمٝم٤م شمالوشمف ذم يت٠منك ٕنف ح٤مذا؟ اًمقاطمدة

ه ومٝمٜم٤مك اًمن ريمٕم٦م  أن طمٞم٨م اعمِمٙمٚم٦م هذه ومت٠ميت ضمًدا، هيٕم٦م سمّمقرة اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  شمرا

 هذا ٕن سمتمُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ي٠متقا  أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ ظمٚمٗمف اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأوا أن يريدون اًمذيـ

 قمغم أنٌف وم٠من٤م وًمذًمؽ ضمًدا، وهمري٦ٌم همري٦ٌم ُم٤ًمرقم٦م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذم ؾم٤مرع ىمد اإلُم٤مم

 أن أظمِمك ُم٤م وأظمِمك ومٞمف، اًمٙمالم آٟمٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ آظمر ظمٓم٠م ُمـ ُمٜمف يٜمت٩م ح٤م اخلٓم٠م هذا

 ضمٝمًرا  ىمرأ  إذا ومٝمق اًمري٤مء، ُمـ سمٌمء اَت٤مُمف إمم اًم٤ًمُمٕملم يْمٓمر يم٠منف ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ

 شمٖمٜمك سم٤مًم٘مراءة ضمٝمر إذا ومٝمقش سم٤مًم٘مرآن يتٖمـ مل ُمـ ُمٜم٤م ًمٞمس» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ي٘مرأ 

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمم ومٝمق ًها  اًم٘مرآن ىمرأ  إذا أُم٤م، اًمتجقيد قمٚمؿ ىمقاقمد طمدود ذم سم٤مًم٘مرآن

ا هيذه أصم٤مر  سم٠من إئٛم٦م ُأذيّمر وم٠من٤م اًم٤ًمسم٘م٦م، اعمِمٙمٚم٦م ومت٘مع ومٞمف وي٤ًمرع اًمِمٕمر يمٝمذ هذًّ

 اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن أجًْم٤م ومٕمٚمٞمف شمرشمٞمالً  اجلٝمري٦م ذم اًم٘مرآن هق ي٘مرأ  ومٙمم اًم٘مْمٞم٦م هذه يراقمقا 

 آي٦م آي٦م ي٘مٓمٕمٝم٤م أن قمٚمٞمف ومٙمذًمؽ اجلٝمري٦م ذم آي٦م آي٦م اًمٗم٤محت٦م ي٘مٓمع أنف يمم شمرشمٞماًل، اًمن ذم

 واًمذيمرى ذيمرى وهذه اًمني٦م وذم اجلٝمري٦م ذم ىمراءشمف سملم خي٤مًمػ وٓ اًمني٦م، ذم

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 قراءة لف اإلمام فؼراءة إمام لف كان مـ

 صح٦م ُمدى ُم٤مش ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم، ًمف يم٤من ُمـ: »طمدي٨م هٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:

 احلدي٨م؟ هذا

 قمٚممء شمٕمٌػم وذم أوًٓ، ٟم٘مدٟم٤م ذم -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- احلدي٨م هذا ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .ًمٖمػمه صحٞمح صم٤مٟمٞم٤ًم، احلدي٨م
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 يمثػمة، أؾم٤مٟمٞمد ًمف وًمٙمـ ًمذاشمف، صحٞمح ؾمٜمد ًمف ًمٞمس: أي ًمٖمػمه، صحٞمح وُمٕمٜمك

 .ىمقة ًمٚمحدي٨م أقمٓم٧م اًمٙمثػمة إؾم٤مٟمٞمد هذه

- ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ صحٞمح سمًٜمد ُمروي احلدي٨م اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ وسمٌمء 

ش ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم ًمف يم٤من ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ،-شم٤مسمٕمل وهق

 .اًمّمح٤ميب يذيمر مل يٕمٜمل ُمرؾمؾ، صحٞمح هذا

 ىم٤مل: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ سمٕمْمٝمؿ ذيمر اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ًمٙمـ 

 وٕمٞمػ، سمًٜمد ُمقصقًٓ  ضم٤مء ومٝمق وٕمػ، ومٞمف اًمٌٕمض هذا ًمٙمـ... ط اهلل رؾمقل

 أنف صحٞمح أجْم٤ًم، ُمقصقًم٦م أظمرى ـمرق ًمف ضم٤مءت صمؿ صحٞمح، سمًٜمد ُمرؾمالً  وضم٤مء

 ًمإلؾمٜم٤مد شُمْٕمٓمِل اعمقصقًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إؾم٤مٟمٞمد ُمـ اعمجٛمققم٦م هذه ًمٙمـ َوٕمػ، ومٞمٝم٤م

 .ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح٤مً : أي ًمٖمػمه، صحٞمح٤مً  احلدي٨م ومٞمّمٌح ىمقة، اعمُـْرؾَمؾ

ِ٘مط تلاًم إدًم٦م مجٚم٦م ُمـ وم٤محلدي٨م وًمذًمؽ ًْ  اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي ىمراءة ومروٞم٦م شُم

 ش.ىمراءة ًمف اإلُم٤مم ىمراءة» ٕن اجلٝمري٦م: اًمّمالة ذم

 ٕنف احلدي٨م، هذا ُمٕمٜمك شمّمحٞمح قمغم ي٤ًمقمد واًمٕمٚمٛمل اًمٗم٘مٝمل وآؾمتٜم٤ٌمط

 ش.ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة: »ي٘مقل

 ُمـ آؾمتٗم٤مدة وُمـ شمدسمره ُمـ يتٛمٙمـ ًمٚم٘مرآن اعمًتٛمع أن سم٤مًمتجرسم٦م، ُمٕمروف

 ط اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري طمدي٨م ذًمؽ قمغم ويدل سمٜمٗمًف، ًمٜمٗمًف اًمت٤مزم ُمـ أيمثر شمالوشمف،

 أنزل؟ قمٚمٞمؽ و اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ أأىمرأ : ىم٤مل قمكمّ  اىمرأ : »ُمًٕمقد سمـ اهلل ًمٕمٌد يقُم٤مً  ىم٤مل

 ش.همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥م وم٢مين اىمرأ : ىم٤مل

ـك ًمق مم٤م أيمثر وًمٚمتدسمر ًمالؾمتمع يتٗمرغ اإلٟم٤ًمن ٕن  أىمؾ ٕنف سمٜمٗمًف، اًم٘مراءة شمقًمَّ

 اًمتالوة أصقل سمٛم٘مت٣م اًمّمحٞمح، اًمقضمف قمغم: أوًٓ  أي٦م، سم٠مداء هيتؿ إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤م

 هذا ُمـ ُمًؽميح اعمًتٛمع هذا سمٞمٜمم شمالوَت٤م، ذم خيٓمئ أو آي٦م شمٗمقت وقمٜمده٤م اًمنمقمٞم٦م،

ف اجل٤مٟم٥م،  جيٝمر اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا اًمتالوة، ُمـ يًٛمع ُم٤م يتدسمر أن يمٚمف ضمٝمَده وُُمَقضمِّ

 .ًمٜمٗمًؽ أن٧م ىمراءشمؽ ُمـ أطمًـ سمؾ ىمراءة، ًمؽ وم٘مراءشمف شمًٛمع، وأن٧م سم٤مًم٘مراءة
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 ىُمّقشمف: ىمٚمٜم٤م يمم يمقٟمف ُمعش ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم، ًمف يم٤من ُمـ: »احلدي٨م هذا

 ي٠مظمذش همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن ُأطِم٥م   إين: »طمدي٨م ًمٙمـ إؾم٤مٟمٞمد، سمٛمجٛمقع ضم٤مءت

 اًم٘مرآن شمالوة يًٛمع اًمذي أن قمغم دًمٞمؾ ومٝمق وًمذًمؽ وي٘مقيف: اعمٕمٜمك هذا سمٕمُْمد

 .ىمراءة ًمف اإلُم٤مم ىمراءة ٕنف قمٜمف: ؾم٤مىمٓم٦م اًمٗم٤محت٦م

 ( 22: 37: 38/   160/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إدلة؟ بني مجعاً  الػاحتة إٓ اإلمام خؾػ ُيؼرأ ٓ أكف يؼال هؾ

 ىمقًمف: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ أخٞمس اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ذم واًمٕم٤مم اخل٤مص ًمٚمذيمر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 وم٤مٟمتٝمك: »احلدي٨م ٟمٗمس ذم -قمٜمف اهلل ريض- هريرة أيب وىمقلش اًم٘مران ُأن٤مزع زم ُم٤م: »ط

 هؾش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ» أظمر احلدي٨م صمؿش اإلُم٤مم سمف ضمٝمر ومٞمم اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس

 ؟شاًمٗم٤محت٦م إٓ اإلُم٤مم ومٞمف ضمٝمر ُم٤م ومٞمم اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس اٟمتٝمك: »ي٘مقل أن ًمف

 ًمٚمٛم١مشمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف ذًمؽ، ًمف ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع اًمذي

 اإلُم٤مم ُمـ اًم٘مراءة يًٛمع اًمذي اعم٘متدي قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب قمغم دًمٞمؾ ٓ 

 .اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم

 ش.وم٠منّمتقا  ىمرأ  إذا» طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ًمف وم٤مؾمتٛمٕمقا  اًم٘مران ىمرئ وإذا: »اًمٙمريٛم٦م أي٦م -ٟمٕمؿ– ُمٜمٝم٤م آه، اًمِمٞمخ:

 .هذا هق ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب يٕمٜمل اعمٝمؿ،ش وأنّمتقا 

 اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلٟمّم٤مت شمقضم٥م اًمتل إدًم٦م ذيمر صدد ذم أن وًمًٜم٤م 

 .همػمه٤م وذم اًمٗم٤محت٦م ذم ؾمقاء ُمٓمٚمً٘م٤م،

 ( 22: 37: 02/ 181/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 عذ والؽالم الركقع، قبقؾ اإلمام أدرك دـ الػاحتة قراءة حؽؿ

 اجلالس اإلمام خؾػ الصالة مسللة

ي٦م صالة ذم اعمًجد دظمٚمٜم٤م اًم٤ًمئؾ:  ىم٤َمئًم، اإلُم٤مم أدريمٜم٤م -اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر- ِهّ

 اًمٗم٤محت٦م؟ ٟمتؿ أن ًمٜم٤م جيقز هؾ اإلُم٤مم، سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ٟمٜمتف مل وًمٙمٜمٜم٤م

 ُمٜمٝم٤م ي٘مرأ  اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ اٟمتٝمك ىمد اعم٘متدي يٙمـ َوًَمـّم  اإلُم٤مم ريمع إذا اًمِمٞمخ:

 .ؾمٞمِم٤مريمف هق وإٟمم اًمريمقع، ُمـ رأؾمف يرومع ٓ ؾمقف اإلُم٤مم أن فمٜمف قمغم همٚم٥م ُم٤م

 ذم اإلُم٤مم يِم٤مرك صمؿ يُمٚمَّٝم٤م، اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف سم٠منف اعم٘متدي فمـ قمغم همٚم٥م ومٚمق 

ط ٓ اًمذي سم٤معم٘مدار ومٞم٘مرأ  وإٓ أمتؿ، اًمريمقع  .رايمٕم٤م اإلُم٤مم إدراك ٟمٗمًف قمغم سمف ُيَٗمرِّ

ف، ومٞمف ًمٙمـ ٟمص، ومٞمف ًمٞمس -ـمٌٕم٤م– وهذا   أدرك اًمذي أن -ؿمؽ سمال- ٕنف شَمَٗم٘م 

 صمؿ اإلطمرام شمٙمٌػمة ومٙمؼم رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك اًمذي ذاك ُمـ ظمػم هق اًمٗم٤محت٦م، ُمـ ؿمٞمئ٤م

 ُمدرك أن -اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م وهق- صم٧ٌم يم٤من وم٢مذا ذاك، دون هذا اًمريمقع، شمٙمٌػمة

 اًمريمقع ُمع اًمٗم٤محت٦م ُمـ ىمًمً  أدرك ُمـ أن أومم سم٤مب ومٛمـ ًمٚمريمٕم٦م، ُمدركٌ  اًمريمقع

 .أومم سم٤مب ُمـ ًمٚمريمٕم٦م ُمدرك

ضْم٧ُم  ىمد ومٙمٜم٧م   ذم ًمٚمريمٕم٦م ُمدرك اًمريمقع ُمدرك سم٠من اًمٍميح احلدي٨م ظَمرَّ

 يٕمرومف واحلدي٨م اًمث٤مًم٨م، اعمجٚمد ذم أنف فمٜمل ذمش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م»

 ًملمِّ ش داود أيب ؾمٜمـ» ذم وإؾمٜم٤مدهش داوود أيب ؾمٜمـ» ُمـ احلدي٨م سمٕمٚمؿ اعمِمتٖمٚمقن

ٕمػ، ذًمؽ ومٞمف ًمٞمس سم٢مؾمٜم٤مدٍ ش اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم ًمٙمٜمف وٕمٞمػ،  أن وُيْٛمِٙمـ اًمْمَّ

ح  .آطمتمل ُمع هذا ًمٙمـ  ،-ُيٛمٙمـ– ُيَّمحَّ

 اسمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد احلدي٨م روى اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم سم٠من ذًمؽ 

 رايمع وهق اإلُم٤مم أتٞمتؿ إذا: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن إنّم٤مر، ُمـ رضمؾ قمـ ُرومٞمع،

،  شمٕمتدوا وٓ وم٤مؾمجدوا ؾم٤مضمد وهق اإلُم٤مم أتٞمتؿ وإذا سم٤مًمريمٕم٦م، واقمَتّدوا وم٤مريمٕمقا
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 .سم٤مًمريمٕم٦م

 ذم ظمالف ٓ ًمٙمـ اًمِمٞمخلم، رضم٤مل ُمـ صم٘م٦م وهق شم٤مسمٕمل، ُرومٞمع اسمـ اًمٕمزيز قمٌد 

 يم٤من إن إنّم٤مر ُمـ اًمرضمؾ هذاش إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ: »ي٘مقل سمٞمٜمٝمؿ، ذًمؽ

 اًمتٍميح اًمًٜمد ذم ًمٞمس ًمٙمـ صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل رواي٦م ُمـ ٕنف اًمًٜمد َصحَّ  صح٤ميب

 هذا ُمـ ي٠ميت آطمتمل وهذا صحٞمح٤ًم، يٙمقن أن ُيـحتٛمؾ: ىمٚم٧م ًمذًمؽ صح٤ميب، سم٠منف

 يم٤من وإن صحٞمح٤ًم، اًمًٜمد يم٤من صح٤ميب يم٤من إن: إنّم٤مر ُمـ اًمرضمؾ هذا سمٞمَّٜمتف، اًمذي

 .ُمرؾمالً  يم٤من شم٤مسمٕمٞم٤م

 يٙمقن أن ُيْٗمؽَمض ٕنف ًمِـَم؟ إئٛم٦م، قمٜمد وزن وًمف ىمدر ًمف اعمرؾمؾ هذا ُمثؾ ًمٙمـ 

 إؾمٜم٤مد همػم وهق اإلؾمٜم٤مد، هذا قم٤مجلٜم٤م هٙمذا صح٤ميب، يٙمـ مل إن هذا يمٌػماً، شم٤مسمٕمٞم٤مً 

 أن ًمديٜم٤م وصم٧ٌم آطمتمل، وـم٤مح اإلؿمٙم٤مل زال صمؿش داوود أيب ؾمٜمـ» ذم احلدي٨م

 قمـش اعمروزي ُم٤ًمئؾ» ذم صحٞمح سمًٜمد احلدي٨م وضمدُت  ٕنٜمل صح٤ميب: هق اًمرضمؾ

ا ىمديٛم٦م خمٓمقـم٦م- راهقيف سمـ وإؾمح٤مق أمحد اإلُم٤مم  اًم٘مرن إمم شم٤مرخيٝم٤م يٕمقد رسمم ضمدًّ

 ـمريؼ ُمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اعمروزي يرويش اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم» ذم حمٗمقفم٦م -اًمث٤مًم٨م

 ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧ُم : ىم٤مل إنّم٤مر ُمـ رضمؾ طمدصمٜمل: ىم٤مل ُروَمْٞمع، سمـ اًمٕمزيز قمٌد

د اإلؿمٙم٤مل ومٓم٤مح ي٘مقل،  .اإلؾمٜم٤مد واشمّمؾ احلدي٨م شمّمحٞمح ذم ٟمؽمدد يمٜم٤م اًمذي واًمؽمد 

 اؾمؿ ضمٝمؾ يُي   وٓ قمدول يمٚمٝمؿ -اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد- اًمّمح٤مسم٦م سم٠من: ذًمؽ

 وم٘مد رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك ُمـ أن إلصم٤ٌمت يم٤مومٞم٤مً  اًمّمحٞمح اًمًٜمد هذا ومٙم٤من اًمّمح٤ميب،

ًّم٤م ُيٕمتؼم إطم٤مدي٨م، سملم سم٤مًمتقومٞمؼ ويٕمتؼم اًمريمٕم٦م، أدرك  قمٚمٞمف  ىمقًمف ًمٕمٛمقم خمّمِّ

 ظمداج، ومّمالشمف  ظِمداج، ومّمالشمفش »اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًمًالم

 ُمـ وهقش ؾمٜمٜمف» ذم داود أيب اإلُم٤مم ـمريؼ ذًمؽ إمم اٟمْمؿ وم٢مذاش ظمداج ومّمالشمف

 داود أيب إؾمٜم٤مد -ؾمٞمم ٓ- سم٤مٔظمر أطمُدمه٤م إٟمدقمؿ آظمر، صح٤ميب هريرة أيب قمـ روايتف

ى اًمٚملم، ذاك ومٞمف اًمذي  هذا سمذاشمف، صحٞمح هق اًمذي اعمروزي سم٢مؾمٜم٤مد ؿمؽ سمال يت٘مقَّ

 رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك صمؿ اًمٗم٤محت٦م، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اإلُم٤مم وراء أدرك ُمـ أن ؾم٠مخ٧م، ُم٤م ضمقاب

٧م وم٘مد  . صالشُمف َصحَّ
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 أريم٤من؟ قمدة ذم اإلُم٤مم قمـ يت٠مظمروا ممٙمـ إهنؿ ىم٤مًمقا  اًم٤ًمئؾ:

 إٟمم»  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف: ُمٜمٝم٤م يمثػمة قمديدة ًمٜمّمقص خم٤مًمٗم٦م ومٞمف هذا اًمِمٞمخ:

 أنس طمدي٨م ذم  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف: وُمٜمٝم٤مش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ 

، ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ُم٤مًمؽ اسمـ  ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚم قا  ضم٤مًم٤ًمً  صٚمَّـك وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚم قا 

 سم٠من قمٚممً  سمف  ٍأخؿَّ  عمرض ضم٤مًم٤ًمً  اإلُم٤مم صغمَّ  ًمق طمتك اإلُم٤مم، خي٤مًمػ أن ًمٚمٛم٘متدي جيقز ٓ 

 .سمف إٓ اًمّمالة شمّمح   ٓ اًمّمالة أريم٤من  ُمـ ريمـ اًمًٚمٞمؿ ًمٚمّمحٞمح سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مم

ـَ  هذا أؾم٘مط ىمد  ط  اهلل رؾمقل احلدي٨م هذا ذم ٟمرى ومٜمحـ   مجٞمع قمـ اًمريم

 صالشمف، صقرة ذم خي٤مًمٗمقه وٓ هٞمئتف ذم يِم٤مريمقه ًمٙمل ظمٚمٗمف، ُمـ اًمًٚمٞمٛملم  اعمّمٚملم

 ٟم٘مقل اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أن يًتٓمع مل سم٠منف اإلُم٤مم ظمٚمػ يّمكم اًمذي  اإلٟم٤ًمن يتٕمٚمَّؾ ومٙمٞمػ

 .هٜم٤م يمذًمؽ اعمت٤مسمٕم٦م، ًمتح٘مٞمؼ اًمًالم قمٚمٞمف وأؾم٘مٓمف ريمـ، واًم٘مٞم٤مم ريمـ هذا

 ُمت٤مسمٕم٦م[ ي٘مٓمع] وٓ يًتٓمٞمع ُم٤م اًمٗم٤محت٦م ُمـ ي٘مرأ  -آٟمٗم٤م– ومٞمٝم٤م يمٜم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م ذم 

 يًتٓمٞمع ُم٤م ي٘مرأ  طمٞمٜمم وهٜم٤م أظمرى، خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع ٕنف اإلُم٤مم،

 ُمـ ِذيْمُره ؾمٌؼ اًمذي اًمٜمحق قمغم ؿمٞمئ٤مً  خي٤مًمػ وٓ اًمريمقع ذم ذم اإلُم٤مم ويِم٤مرك

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م وُمـ ًمٚمريمٕم٦م، ُمدرك اًمريمقع ُمدرك» أن

 ومّمٚمقا  ىم٤مقمداً  أو ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤م، ومّمٚمقا  ىم٤مئم صغم وم٢مذا» ىمقًمف إممش سمف ًمٞم١مشمؿ

 ش. أمجٕملم ىمٕمقداً  أو ضمٚمقؾم٤م

 صغم ُمرض طملم طمٞم٤مشمف، آظمر ذم سمٗمٕمٚمف ُمٜمًقظم٤م يم٤من إٟمف: ي٘مقًمقن ؿمٞمخ، ي٤م اًم٤ًمئؾ:

 ىمٞم٤مُم٤مً َ؟ وهؿ ضم٤مًم٤ًمً 

 ذًمؽ صحتف، قمغم اًمدًمٞمؾ يٜمٝمض ٓ وًمٙمٜمف اًمٕمٚممء، سمٕمض ي٘مقًمف ومٕمالً  هذا اًمِمٞمخ:

خ ٓ اًم٘مقل سم٠من ًَ : إصقل قمٚممء ي٘مقل وهلذا اًمٗمٕمؾ، ُمـ أىمقى دائم اًم٘مقل سم٤مًمٗمٕمؾ، ُيٜمْ
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٤من شمٕم٤مرض إذا إٟمف  ىمقًمف، ُمـ وأظمر اًمًالم، قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ أطمدمه٤م صحٞمح٤من، َٟمّمَّ

 قمٚمٞمف، واقمُتٛمد اًم٘مقل، إمم صػم سمٞمٜمٝمم، اًمتقومٞمؼ وضمقه ُمـ سمقضمف اًمتقومٞمؼ ُيْٛمِٙمـ ومل

 شمنميع ىمٌؾ يٙمقن أن أو ًمٕمذر، ذًمؽ يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م ُوضُمقًه٤م ُيتٛمؾ ٕنف اًمٗمٕمؾ، وشُمرك

 ظمّمقصٞم٤مت ُمـ ظمّمقصٞم٦م ذًمؽ يٙمقن أو اًم٘مقزم احلدي٨م ذم اًم٘مقل، ذم ضم٤مء ُم٤م

 .اًمرؾمقل

 سم٤مًم٘مقل، ُيٞمط ٓ ُم٤م آطمتمٓت ُمـ هب٤م وُيٞمط يٕمؽمهي٤م  -اًمًالم قمٚمٞمف-  وم٠مومٕم٤مًمف 

 .ًمألُم٦م قم٤مم شمنميع  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ٕن

 أن ومٝمٞمٝم٤مت ذًمؽ يث٧ٌم مل وإذا اًم٘مقل، قمـ ُمت٠مظمرا  يم٤من اًمٗمٕمؾ أن صم٧ٌم إذا وهذا 

 .سم٤مًمٗمٕمؾ اًم٘مقل ٟمًخ ُيْٛمِٙمـ

 قمـ  اًمًالم قمٚمٞمف  ومٕمُٚمف شم٠مظمر ًمق سمٗمٕمؾ، ىمقل ٟمًخ يٛمٙمـ ٓ: آظمر رء وهٜم٤مك 

ٌَؾ ٓ سمٕمٚم٦مٍ  ُُمَٕمٚمٌَّؾ  اًم٘مقل ذًمؽ دام ُم٤م ىمقًمف،  .اًمٜمًخ شَمْ٘م

ش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚم قا  ضم٤مًم٤ًم، صغم وإذا» -اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ- اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف 

  ط  اًمٜمٌلَّ  أن إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر رواي٦مِ  ُمـش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم شمٕمٚمٞمُٚمف ضم٤مء

 وصغم اًمٔمٝمر صالة ومحيت أيمحٚمف، ذم وم٠ُمِصٞم٥م سمف، ومجحِم٧م داسمَتف يقُم٤مً  رايم٤ٌمً  يم٤من

، اضمٚمًقا  أن: إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس ومّمغم ضم٤مًم٤ًًم،  قمٚمٞمف  ىم٤مل صمؿ ومجٚمًقا

 ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م، وم٤مرَس  ومٕمَؾ  شمٗمٕمٚمقن آٟمٗم٤م يمدشمؿ إن» صالشمف ىم٣م أن سمٕمد  اًمًالم

 صغمَّ  وإذا: »هن٤ميتف إمم احلدي٨م وذيمرش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم ُمٚمقيمٝمؿ، رؤوس قمغم

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚم قا  ضم٤مًم٤ًم

 ظمٚمٗمف اًم٘م٤مئٛملم أُمر إٟمم  ط  اًمٜمٌل أُمر أن وهل ه٤مُم٦م، وم٤مئدة احلدي٨م هذا ذم

، أن سمف واعم١ممتلم  يمٗمرة سمٕمض ُمـ شمٔمٝمر اًمتل اًمقصمٜمٞم٦م، اًمٔم٤مهرة هذه إلـمٗم٤مء جيٚمًقا

 اهلٞمئ٦م هذه وسملم اًمٔم٤مهرة شمٚمؽ سملم ضمداً  يمٌػماً  وم٤مرىم٤مً  صمٛم٦م أن: قمٚممً  اعمنميملم، اعمٚمقك

 .-اهلل ؿم٤مء إن- واوح أُمر وذًمؽ  ،ط  اًمٜمٌل ظمٚمػ ًمٚمّمح٤مسم٦م وىمٕم٧م اًمتل

 وي٘مقم جيٚمس طمٞمٜمم -اجل٤ٌمسمرة ُمـ وأُمث٤مًُمف- يمنى: اًمتذيمػم ُمـ سم٠مس ٓ ًمٙمـ 
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٤ًٌم جيٚمس ومٝمق ىمٞم٤مُم٤م، طَمْقًمِف ُمـ واًمٕمٔممء اًمقزراء  ُمـ ي٘مقُمقن وأوئلؽ ًمتٕمٔمٞمٛمف، ـَمٚم

ً، ضمٚمس  ط  اهلل رؾمقل سمٞمٜمم ًمرهمٌتف، حت٘مٞم٘م٤مً  طمقًمف  قمٚمٞمف اهلل أنزل اًمذي وهق ُمْمٓمرا

 اهلل يٙمٚمػ ٓ» ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مم، سمٗمروٞم٦م اًمٕم٤معملم أول ومٝمقش ىم٤مٟمتلم هلل وىمقُمقا : »وضمؾ قمز

 ش.وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًم

 وم٠مجْم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م أُم٤م وأُمث٤مًمف: يمنى ضمٚمقس جيٚمس مل ُمْمٓمراً، ضَمَٚمس: إذاً  ومٝمق 

 سم٤مل ذم خيٓمر وٓ- ىم٤مُمقا  ُم٤مش ىم٤مٟمتلم هلل وىمقُمقا : »اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م حت٘مٞم٘م٤مً  ظمٚمٗمف ىم٤مُمقا 

 ربِّ  هلل ىم٤مم هق سمٞمٜمم ،ط اهلل ًمرؾمقل شمٕمٔمٞممً  -ي٘مقم أن اًمّمالة ذم وظم٤مص٦مً  أطمدهؿ

 ومٙمٞمػ اًمّمالة، ظم٤مرج اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ي٘مقُمقا  أن سم٤مهلؿ ذم ًمٞمخٓمر يم٤من ُم٤م اًمٕم٤معملم،

-  ُم٤مًمؽ اسمـ أنس ظم٤مدُمف طمدصمٜم٤م يمم يٕمٚمٛمقن وهؿ! اًمّمالة؟ َوؾَمطِ  ذم ًمف ي٘مقُمقن هبؿ

 ًمإلُم٤ممش اعمٗمرد إدب» ذم واعمروي اًمّمحٞمح اًمِمٝمػم طمديثف ذم -قمٜمف اهلل ريض

: ُم٤مًمؽ اسمـ أنس قمـ ُمًٚمؿ ذط قمغم اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمدش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ»و اًمٌخ٤مري

 َأطَم٥ّم  ؿمخص يم٤من ُم٤م» رواي٦م ذم ويم٤من  ،ط  رؾمقل ُمـ إًمٞمف أطم٥ّم  ؿمخص يم٤من ُم٤م

 يمراهٞمتف ُمـ يٕمٚمٛمقن ًمِـَٛمـ٤م ًمف، ي٘مقُمقن ٓ ويم٤مٟمقا  رؤي٦ًم، ط اهلل رؾمقل ُمـ إًمٞمف

 ش.ًمذًمؽ

 أنف اعمٕمروف وشمقاوٕمف وظُمُٚم٘مف  اًمًالم قمٚمٞمف  أدسمف ُمـ يم٤من اعمجٚمس دظمؾ إذا 

 -يٕمٔمٛمقٟمف ٓ- ٕهنؿ ح٤مذا؟ أطمٌد، ًمف ي٘مقم وٓ اعمجٚمس، سمف اٟمتٝمك طمٞم٨م جيٚمس

 أقمرف و ًمٜمٌٞمٝمؿ، شمٕمٔمٞممً  اًمٜم٤مسِ  أؿمد ومٝمؿ اًمٙمريؿ، اًم٘مران ٟمص ذم وشمقىمروه ًمتٕمزروه

: اًمًالم قمٚمٞمف  ٕنف اهلل، ذع ُم٤م طمدود ذم وًمٙمـ  اًمًالم قمٚمٞمف  سمِ٘مِدره مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس

هبؿ َرسم٤َّمهؿ  .إرض وضمف قمغم يٙمقن أن يٛمٙمـ شم٠مدي٥م ظمػم قمغم وَأدَّ

 قمٚمٞمٝمؿ دظمؾ إذا شمٕمٔمٞمم ًمف ي٘مقُمقا  أن سم٤مهلؿ ذم خيٓمر ٓ اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء يم٤من وم٢مذا 

 اًمٜمٌل ظمٚمػ ي٘مقم أن أطمدهؿ سم٤مل ذم خيٓمر ومل خيٓمر ومٚمـ اًمّمالة، ذم ًمٞمس اعمجٚمس ذم

 واًمّمح٤مسم٦م، اًمٜمٌل ُمـ اًمّمقرة سملم اعمٗم٤مرىم٦م هذه ُمع ًمف، شمٕمٔمٞمًم  ضم٤مًم٤ًم يّمكم وهق

 وم٤مرس ومٕمؾ شمٗمٕمٚمقن -آٟمٗم٤م- يمدشمؿ إن: »وأصح٤مسمف يمنى ُمـ اًمّمقرة وشمٚمؽ
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 ش.ُمٚمقيمٝمؿ رؤوس قمغم ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م،

ٜم٤م احلدي٨م وهذا  سمٕمض وومٞمٝمؿ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػماً  ٟمرى ه٤مم، رء قمغم يدًم 

 يت٘مّمد اًمذي هق: اًمنمع ذم واعمٛمٜمقع اعمحٔمقر اًمتِمٌف أن يتقمهقن أهنؿ اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم

 ومٞمٝم٤م ُيٜمَْٔمر ٓ -صقرة- فم٤مهرة هل اًمتِمٌف يمذًمؽ، إُمر ًمٞمس سم٤مًمٙم٤مومر، اًمتِمٌف اعمًٚمؿ

 .قمٛمٚمف إمم وإٟمم اعمتِمٌف، هذا ىمٚم٥م ذم ُم٤م إمم

  ﴿ اًمّمالة ذم هؿ صدده، ذم أن ٟمحـ ُم٤م ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ وأيمؼم 
ِ
َّ
ِ
َوىُمقُُمقا ّلل

 إن:»هلؿ ىم٤مل ذًمؽ ُمع اًم٘مٞم٤مم، هبذا اًمرؾمقل ُيَٕمٔمِّؿ أن أطمدهؿ سم٤مل ذم خيٓمر ٓ ﴾ ىَم٤مٟمِتلِمَ 

 ش.ُمٚمقيمٝمؿ رؤوس قمغم ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م، وم٤مرس ومٕمؾ شمٗمٕمٚمقن آٟمٗم٤م يمدشمؿ

 ُمرض إذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمٚمػ ذًمؽ سمٕمد ي٘مقُمقا  أن هلؿ جيقز ومٝمؾ 

 صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤م،  ومّمٚمقا  ىم٤مئم صغم إذا: »ىم٤مل ًمذًمؽ ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن ٓ ضم٤مًم٤ًًم، وصغم

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤م ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًم

 طمٙمؿ ٟمًخ يٛمٙمـ ٓ ًمٙمـ طمٙمؿ ٟمًخ ممٙمـ سمٕمٚم٦م، ُُمَٕمّٚمؾ طمٙمؿ هذا أن اًمِم٤مهد 

 .اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ وهذا اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم ُمًتٛمرة اًمٕمٚم٦م وهذه سمٕمٚم٦م، ُمٕمٚمؾ سمٕمٚم٦م ُُمَٕمّٚمؾ

٧ٌََم  إِنْ : ًمذًمؽ   هذه أطم٤مدي٨م ذم احل٘مٞم٘م٦م- ُمقشمف ُمرض ذم  ط  اًمٜمٌل صالة َأنَّ  صَم

 اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم احلدي٨م، قمٚممء ومٞمٝم٤م يٕمؽمض ضمًدا يمثػمة ومرائؼ اًمّمالة،

 ظمٚمٗمف يّمكم يم٤من واًمٜمٌل -قمٜمف اهلل ريض- اًمّمديؼ سمٙمر أبق هق يم٤من اإلُم٤مم أن ؾمٜمداً 

  اًمرؾمقل يم٤من اإلُم٤مم أن صحٞمح٦م، أجْم٤مً  أظمرى رواي٦م وذم صاله٤م، صالة آظمر ذم هذا

ِٛمع يم٤من سمٙمر أب٤م وأن  اًمًالم قمٚمٞمف ًْ  إن آومؽماض هذا ُمع......ظمٚمٗمف ىم٤مم ُمـ شمٙمٌػمه ُي

سم٤من ومٝمٜم٤مك ىم٤مئٛملم، ظمٚمٗمف صٚمقا  اًمٜم٤مس وأن إُم٤مُم٤ًم، يم٤من ط اًمٜمٌل وأن -ؾُمٚمِّؿ  ضمقا

 .اصمٜم٤من

 طمدي٨م وسملم احل٤مدصم٦م هذه سملم شمقومٞم٘م٤مً  أمحد، اإلُم٤مم قمـ ُمروي: إول اجلقاب 

 صالة- احل٤مدصم٦م هذه أن: أؾم٤مسِ  قمغم ىم٤مئؿ اًمتقومٞمؼ وهذاش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤م صٚمقا »

 ضمٚمقؾم٤م صٚمقا : »ىمقًمف سمٕمد يم٤مٟم٧م -ىمٞم٤مُم٤مً  ظمٚمٗمف واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًمً   اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل
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ٜم٦م إُم٤مم- أمحد اإلُم٤مم ي٘مقلش أمجٕملم ًّ  إذا» اًم٘مقزم احلدي٨م احلديثلم، سملم اًمتقومٞمؼ -اًم

 اًمّمالة اسمتدأ إذا أُم٤م ُمٕمف، ضمٚمقؾم٤م ُيَّمٚم قا  أن اًمٜم٤مس ومٕمغمش ضم٤مًم٤ًمً  صالشمف اإلُم٤مم اسمتدأ

 اًمٜم٤مس َئَمؾَّ  أن ُم٤مٟمع ومال واًم٘مٕمقد، اجلٚمقس إمم وم٤موٓمر قم٤مرض ًمف اقمؽمض صمؿ ىم٤مئم،

 .ىمٞم٤مُم٤م ظمٚمٗمف يّمٚمقن

ط اىمتْم٤مء» يمت٤مسمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمـ واؾمتٗمدشمف: اًمث٤مين اًمتقومٞمؼ   اًمٍما

 إن احل٤مدصم٦م هبذه احلدي٨م ٟمًخ يٛمٙمـ ٓ: »ىم٤ملش اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ

 إول، ذيمر. اًمقضمٝملم سم٠مطمد سمٞمٜمٝمم ُيـْجَٛمع وإٟمم احلدي٨م، سمٕمد يم٤مٟم٧م أهن٤م صم٧ٌم

 يم٤من وإذا ًمالؾمتح٤ٌمب، هق وإٟمم ًمٚمقضمقب، ًمٞمس إُمر أن يٌلم احلدي٨م أن: وأظمر

: اعمذاه٥م سمٕمض شم٘مقل يمم[ ٟم٘مقل أن] أُم٤م شمريمف، وضم٤مز ومٕمٚمف ضم٤مز ًمالؾمتح٤ٌمب إُمر

 إمم ؾمٌٞمؾ ٓ ومٝمذا ضم٤مًم٤ًم، اجل٤مًمس واإلُم٤مم اًمٌٜمٞم٦م صحٞمح اًمًٚمٞمؿ صالة جيقز ٓ إٟمف»

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم هذاش سمف اًم٘مقل

 ُمرؾمٚم٦م، رواي٦مً  اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظش اًم٤ٌمري ومتح» يمت٤مب ذم وضمدت صمؿ 

 ـم٤مووس، وإُم٤م قمٓم٤مء، إُم٤م: رضمٚملم أطمد ًمٙمٜمف  -سمٕمٞمد اًمٕمٝمد ٕن- أن أذيمر ُم٤م

ش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤م ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم إذا: »ىم٤مل  ط  اًمٜمٌل سم٠من قمٜمف اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد

 .ُمقشمف ُمرض ذم صالشمف ذم

 ُم٤م هذا ىمٞم٤مُم٤م، ظمٚمٗمف واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًم صغم اًمرؾمقل  أن يروى ُم٤م هق اعمٜمًقخ: إذاً  

 .اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل اًمتحدث ُمـ قمٜمدي

 (22.: 3: 30/ 92/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ركع حتك الػاحتة اإلمام كيس إذا

 ذًمؽ يتذيمر ومل ريمٕم٦م، ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ٟمز ُمًجد إُم٤مم: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اًم١ًمال:

 اإلُم٤مم؟ هذا يتٍمف يمٞمػ رايمٕم٤ًم، إٓ
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 اًمّمالة، يت٤مسمع صمؿ سم٤مًمٗم٤محت٦م، وي٠ميت اًم٘مٞم٤مم إمم ويٜمٝمض اًمريمقع، يٚمٖمل :اجلواب

: يٕمٜمل ُمٜمٝم٤م، سمٕمْم٤مً  يم٤من إن صمؿ اًمٗم٤محت٦م، وي٘مرأ  ومقراً  ي٘مقم اًمريمقع، ي٘مٓمع اًمريمقع يٚمٖمل

 .اًمّمالة ويت٤مسمع يريمع صمؿ ؾمقرة، سمٕمض أو سمًقرة ي٠ميت واًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمريمٕم٦م يم٤مٟم٧م إن

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اعم١ممتقن ُمداظمٚم٦م:

 .ومٕمٚمف يٗمٕمٚمقن اًمِمٞمخ:

 يت٤مسمٕمقٟمف؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» اًمِمٞمخ:

 ( 21: 29: 78/   192/  واًمٜمقر اهلدى) 



 

 

 االصطفاف كتاب

 وأحكامه
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 اجلامعة دم الصػقف اتصال وجقب

 سمّمالة شمّمٚملم ٓ: »طمجرَت٤م ذم يّمٚملم يمـ ًمٜم٤ًمء ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أن: »طمدي٨م -

 ش.طمج٤مب رم دوٟمف وم٢مٟمٙمـ اإلُم٤مم

 . أضمده مل [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 طم٤مئط اًم٘مقم وسملم اإلُم٤مم سملم يم٤من إذا سم٤مب» صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مرى ىم٤مل وىمد

 ي٠متؿ: ُمٚمز أبق وىم٤مل، هنر وسمٞمٜمف وسمٞمٜمؽ شمّمغم أن سم٠مس ٓ: احلًـ وىم٤مل، ؾمؽمة أو

 ش. اإلُم٤مم شمٙمٌػم ؾمٛمع إذا ضمدار أو ـمريؼ سمٞمٜمٝمم يم٤من وإن اإلُم٤مم

 هؾ أىش: »0/178» اًمٌخ٤مرى يمالم ُمـ إومم ًمٚمجٛمٚم٦م ذطمف ذم احل٤مومظ ىم٤مل

، اح٤مًمٙمٞم٦م إًمٞمف ذه٥م يمم يي ٓ أنف، شمٍمومف ُمـ واًمٔم٤مهر ٓ؟ أو سم٤مٓىمتداء ذًمؽ يي

 ش.وهمػمه اعمًجد سملم ومرق ُمـ وُمٜمٝمؿ، ؿمٝمػم ظمالف ذات واعم٠ًمخ٦م

 ُمـ اعمٜمع ذم آصم٤مراً ش 0 ـ 0/07/1» اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ روى وىمد: ىمٚم٧م

 اعمًجد يمْمٞمؼ ًمٕمذر ذًمؽ وًمٕمؾ، وأصح أيمثر وهذه ومٞمف اًمرظمّم٦م رم وأظمرى، ذًمؽ

 اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ومم، اًمّمٗمقف ووصؾ اعمًجد رم اًمّمالة وم٤مًمقاضم٥م وإٓ، ٟمحقه أو

 قمدم ُمع احلرام اعمًجد طمقل اًمتك اًمٖمرف ذم اًمّمالة ُمـ احل٩م ُمقؾمؿ ذم اًمٞمقم

 .اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ضم٤مئزاً  أراه ومال ومٞمف اًمّمٗمقف اشمّم٤مل

 ([734) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 مسوكة شـة الصػقف تسقية

 :إطمٞم٤مؤه٤م جي٥م ُمؽمويم٦م ؾمٜم٦م [:اإلمام قال]

ُمر ذم ط اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م اؾمتٗم٤مو٧م  وشمًقيتٝم٤م، اًمّمٗمقف سم٢مىم٤مُم٦م ٕا

 قمغم خيٗمك رسمم وًمٙمـ ؿمٞمقظمف، قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ أطمد قمغم ختٗمك أن يٜمدر سمحٞم٨م
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 ؾمٛمٕمٜم٤م ًم٘مد سمؾ سم٤معمٜم٤ميم٥م، وم٘مط وًمٞمس سم٤مٕىمدام، شمًقيتف اًمّمػ إىم٤مُم٦م ُمـ أن ُمٜمٝمؿ يمثػميـ

 هل إٟمم ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م أن قمغم اًمتٜمٌٞمف -سم٤مًمتًقي٦م ي٤مُمرون طملم– اعم٤ًمضمد أئٛم٦م سمٕمض ُمـ ُمراًرا

 سمد ٓ أنف رأج٧م اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ظمالف ذًمؽ يم٤من وح٤م! إىمدام دون سم٤معمٜم٤ميم٥م

 ُمٖمؽم همػم اًمًٜم٦م، ُمـ صح سمم يٕمٛمؾ أن أراد عمـ شمذيمػًما  احلدي٨م، ُمـ ومٞمف ورد ُم٤م ذيمر ُمـ

ُم٦م ذم اًمٗم٤مؿمٞم٦م واًمت٘م٤مًمٞمد سم٤مًمٕم٤مدات  .ٕا

 :طمديث٤من ذًمؽ ذم صح ًم٘مد وم٠مىمقل

 .أنس طمدي٨م ُمـ: األول

 .قمٜمٝمم اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕممن طمدي٨م ُمـ: والثاين

 ش.فمٝمري وراء ُمـ أرايمؿ وم٢مين وشمراصقا، صٗمقومٙمؿ أىمٞمٛمقا : »ومٝمق أنس طمدي٨م أُم٤م

 أو صٗمقومٙمؿ ًمت٘مٞمٛمـ واهلل صمالصم٤م، صٗمقومٙمؿ أىمٞمٛمقا : »ومٝمق اًمٜمٕممن طمدي٨م وأُم٤م

 ش. ىمٚمقسمٙمؿ سملم ًمٞمخ٤مًمٗمـ

 وشمًقيتٝم٤م اًمّمٗمقف إىم٤مُم٦م وضمقب: إومم: ه٤مُم٦م ومقائد احلديثلم هذيـ وذم

 ذم ُم٘مرر هق يمم ًم٘مريٜم٦م، إٓ اًمقضمقب ومٞمف وإصؾ سمذًمؽ، ًمألُمر ومٞمٝم٤م، واًمؽماص

 سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو: »ط ىمقًمف وهق اًمقضمقب شم١ميمد هٜم٤م واًم٘مريٜم٦م إصقل،

 أن: اًمث٤مٟمٞم٦م. خيٗمك ٓ يمم سمقاضم٥م، ًمٞمس ومٞمم ي٘م٤مل ٓ اًمتٝمديد هذا ُمثؾ وم٢منش. ىمٚمقسمٙمؿ

 هذا ٕن سم٤مًم٘مدم، اًم٘مدم وطم٤موم٦م سم٤معمٜمٙم٥م، اعمٜمٙم٥م سمٚمّمؼ شمٙمقن إٟمم اعمذيمقرة اًمتًقي٦م

 وهلذاش 1/70» اًمّمٗمقف سم٢مىم٤مُم٦م أُمروا طملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ومٕمٚمف اًمذي هق

 ىمقل ُمـ إول احلدي٨م ذم أوردَت٤م اًمتل اًمزي٤مدة ؾم٤مق أن سمٕمدش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 يتؿ وهبذا ،ط اًمٜمٌل زُمـ ذم يم٤من اعمذيمقر اًمٗمٕمؾ أن اًمتٍميح هذا وأوم٤مد: »أنس

 اًمًٜم٦م هذه أن اعم١مؾمػ وُمـش. وشمًقيتف اًمّمػ سم٢مىم٤مُم٦م اعمراد سمٞم٤من قمغم سمف آطمتج٤مج

 قمٜمد أره٤م مل وم٢مين ُمٜمٝمؿ، اًم٘مٚمٞمؾ إٓ أو٤مقمقه٤م سمؾ اعمًٚمٛمقن، هب٤م َت٤مون ىمد اًمتًقي٦م ُمـ

 قمغم طمريّملمش 1468» ؾمٜم٦م ُمٙم٦م ذم رأجتٝمؿ وم٢مين احلدي٨م، أهؾ إٓ ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م

 ُمـ همػمهؿ سمخالف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اعمّمٓمٗمك ؾمٜمـ ُمـ يمٖمػمه٤م هب٤م اًمتٛمًؽ
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 اًمًٜم٦م هذه ص٤مرت وم٘مد - احلٜم٤مسمٚم٦م طمتك ُمٜمٝمؿ أؾمتثٜمل ٓ - إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أت٤ٌمع

 أيمثر ٕن ذًمؽ قمٜمٝم٤م، واإلقمراض هجره٤م قمغم شمت٤مسمٕمقا  إهنؿ سمؾ ُمٜمًٞم٤م، ٟمًٞم٤م قمٜمدهؿ

 وم٢من أص٤مسمع، أرسمع سم٘مدر اًم٘مدُملم سملم اًمتٗمري٩م اًم٘مٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م أن قمغم ٟمّم٧م ُمذاهٌٝمؿ

 واًمت٘مدير  ،ش027/  1ش »إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمغم اًمٗم٘مف» ذم ُمٗمّمال ضم٤مء يمم يمره، زاد

 سم٤مإلُم٤مم شم٘مٞمٞمده ًمقضم٥م صح وًمق رأي، ُمرد هق وإٟمم اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ اعمذيمقر

. إصقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد شم٘متْمٞمف يمم اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م هذه سمف يٕم٤مرض ٓ طمتك واعمٜمٗمرد

 قمغم احلريّملم - اعم٤ًمضمد أئٛم٦م وظم٤مص٦م - سم٤معمًٚمٛملم أهٞم٥م إٟمٜمل: اًم٘مقل وظمالص٦م

 قمٚمٞمٝم٤م، وُيرصقا  اًمًٜم٦م هبذه يٕمٛمٚمقا  أن ط ؾمٜمتف إطمٞم٤مء ومْمٞمٚم٦م وايمت٤ًمب ط اشم٤ٌمقمف

 أو» َتديد ُمـ يٜمجقن وسمذًمؽ. مجٞمٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م جيتٛمٕمقا  طمتك إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس، ويدقمقا 

 ش.ىمٚمقسمٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ

 هذه ؿم٠من ُمـ هيقن أنف اًمدقم٤مة أطمد قمـ سمٚمٖمٜمل ًم٘مد: وم٠مىمقل اًمٓمٌٕم٦م هذه ذم وأزيد

 يٙمـ مل أنف إمم ويٚمٛمح ،ط اًمٜمٌل وأىمرهؿ اًمّمح٤مسم٦م، قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 وأنف أوٓ، ُمٜمٝمؿ ومٝمؿ ذًمؽ أن إمم – أقمٚمؿ واهلل – يٜمتٌف ومل إي٤مهؿ، ط شمٕمٚمٞمٛمف ُمـ

 ٕن ذًمؽ، ذقمٞم٦م إصم٤ٌمت ذم اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد يم٤مف وذًمؽ صم٤مٟمًٞم٤م، قمٚمٞمف أىمرهؿ ىمد ط

 .ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمتٌع يِم٘مك ٓ اًم٘مقم وهؿ اًمٖم٤مئ٥م، يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد

 [:ىم٤مل أن إمم]

 ىم٤مُم٧م ىمد» اعم١مذن ىمقل قمٜمد اإلطمرام شمٙمٌػمة ذم اإلُم٤مم ذوع أن: اخل٤مُم٦ًم

 ٓؾمٞمم احلديث٤من، هذان ذًمؽ قمغم يدل يمم اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م سمدقم٦م،ش اًمّمالة

 اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف يٜمٌٖمل واضم٤ٌم اًمّمالة إىم٤مُم٦م سمٕمد اإلُم٤مم قمغم أن يٗمٞمدان وم٢مهنم ُمٜمٝمم، إول

 ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ: »قمٜمٝمؿ ُم١ًمول وم٢مٟمف هب٤م، هلؿ ُمذيمرا  سم٤مًمتًقي٦م اًمٜم٤مس أُمر وهق سمف،

 ...ش. رقمٞمتف قمـ ُم١ًمول

 (73-1/1/72) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 وإصالحفا الصػقف إقامة عذ اإلمام حث

 أدار اًمّمالة أىمٞمٛم٧م ح٤م اعمٖمرب، صغم اًمذي اإلُم٤مم قمغم ٓطمٔم٧م أين ُمع اًم٤ًمئؾ:

 قمنميـ يٛمٙمـ اعمح٤مضة، ُمـ مجٚم٦م وأقمٓمك اإلطمرام، شمٙمٌػمة ىمٌؾ ًمٚمٛمّمٚملم وضمٝم٦م

 .أدري ُم٤م هذا اؾمتٖمرسم٧م وم٠من٤م اًمّمٗمقف، شمًقي٦م يمذا، أو يمٚمٛم٦م

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك هذا، اؾمتٖمرسم٧م ًمٞمف اًمِمٞمخ:

 .أدري ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

  ُمـ يمثػم شمريمٝم٤م اًمتل اًمًٜمـ ُمـ اًمقاىمع ذم هذا ـَمٞم٥ِّم، رء هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 اًمّمالة شُمَ٘م٤مم أن سمٕمد ُيَٙمؼمِّ  ٓ يم٤من  اًمٜمٌل أن» اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم وم٘مد اًمٜم٤مس،

ي أن سمٕمد إٓ قِّ ًَ ى يمم اًمّمٗمقف ُي قَّ ًَ  اًمرُم٤مح، قميص هل اًمِ٘مداح؟ شمٕمرف اًمِ٘مداح، شُم

 ؾمقوا: »وي٘مقل شم٘مدم،: ًمف ي٘مقل ُمت٠مظمر وآظمر شم٠مظمر،: ًمف ي٘مقل ُمت٘مدُم٤مً  رضمؾ ومػمى

ـ ُمـ: »رواي٦م وذم ،شاًمّمالة مت٤مم ُمـ اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من صٗمقومٙمؿ، ًْ  ،شاًمّمالة طُم

 ش.وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ ًمتًقون: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وي٘مقل

 شمًقي٦م ٕن اإلطمرام: شمٙمٌػمة ُيَٙمؼمِّ  أن ىمٌؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤مدة يم٤مٟم٧م هذه

ي٧م وم٢من اًمّمالة، واضم٤ٌمت ُمـ اًمّمٗمقف  وإن يم٤مُمٚم٦م، اًمّمالة يم٤مٟم٧م اًمّمٗمقف ؾُمقِّ

ضم٧م  ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ٟم٤مىمّم٤ًم، أضمره٤م ويم٤من ُمٕمقضم٦م، اًمّمالة يم٤مٟم٧م قُمقِّ

 أو قُمنْمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م وُم٤م اًمّمالة ًمُٞمَّمكم اًمرضمؾ إن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م

 اًمرؾمقل وىمػش ٟمِّمٗمٝم٤م أو ُرسمٕمٝم٤م أو مُخًٝم٤م أو ؾُمدؾمٝم٤م أو ؾُمٌٕمٝم٤م أو صُمٛمٜمٝم٤م أو شُمًٕمٝم٤م

 اًمّمالة ذم ُم٤مئ٦م سم٤مح٤مئ٦م اًمٙممل حت٘مٞمؼ صٕم٥م رء هذا ٕن يمٚمٝم٤م: ىم٤مل ُم٤م اًمٜمّمػ، قمٜمد

 صغم صمؿ ووقءه، وأطمًـ شمقو٠م ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ ضمدًا، صٕم٥م هذا

 أوش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر -وهمرسم٤مً  ذىم٤مً  ذهٜمف ينمد ٓ- ومٞمٝمم يًٝمق ٓ ريمٕمتلم

ش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »وُمِمٝمقر ُمٕمرووم٤مً  أظمر واحلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم

صم٧م اًمذي اإلُم٤مم ومٝمذا: وًمذًمؽ  حمٛمد أُم٦م وأن سمخػم، يٌنمٟم٤م اًمقاىمع ذم هذا قمٜمف، طَمدَّ

 ذم رأجتف اًمذي هذا شمرى ٓ اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم  يم٤من وإن ظمػم، ذم شمزال ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف
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 همػمه٤م، يمٚمٛم٦م ي٘مقل وىمد اًمّمػ، سمتًقي٦م هيتؿ ُمـ إئٛم٦م ُمـ وىمٚمٞمؾ اعمًجد،

 رؾمقل قمـ ًمف أصؾ ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه طمديث٤مً   َيذيُمر -ُيذيَمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء- وسمٕمْمٝمؿ

 اًمّمػ إمم يٜمٔمر ٓ اهلل وم٢من: »سمٞم٘مٚمٝمؿ اًمّمػ سمتًقي٦م ي٠مُمرهؿ سمٕمدُم٤م ط اهلل

ْٕمَقضم٦م سمٚمٖمتٝمؿ ي٘مقًمقن وىمدش إقمقج
ِ
ْٕمَقج،: اعم

ِ
 أصؾ ٓ طمدي٨م هذا اعمٕمقج اًمّمػ اعم

 .إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م يمت٥م ذم ًمف

 اًمّمحٞمح٦م اًمٙمت٥م ذم هل ىمٌؾ ُمـ ذيمرَُت٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٙمـ ًمف، أصؾ ٓ هذا

 .وُمًٚمؿ يم٤مًمٌخ٤مري

 زُمـ ذم وهذا- يم٤مٟمقا  اعمرؾمٚملم ؾمٞمد ؾمٜم٦م اشم٤ٌمع ذم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وٓهتمم 

 اًمٜم٤مس ٕن اًمٜمٌقي: اعمًجد ذم اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م ؿمخّم٤مً  ويمٚمقا  -سم٤مًمْمٌط قمثمن

 ُيقؾمع أن إمم اًمٜمٌقي اعمًجد شمٕمرومقا  اعمًجد ذم سم٘مل ُم٤م اخلٚمٗم٤مء، زُمـ ذم يمثروا

 سمـ قمٛمر شمقؾمٕم٦م اًمٜمٌقي اعمًجد قمغم ُأدظمٚم٧م شمقؾمٕم٦م وم٠مول احل٤مضم٦م، طم٥ًم وُيقؾمع

 يمثر ومٚمم قمٗم٤من، سمـ قمثمن شمقؾمٕم٦م صمؿ ُمٕمرووم٦م، اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك أن وإمم اخلٓم٤مب،

 اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م ؿمخص ُويمؾ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمٝمد ذم شمٙمـ مل يمثرةً  اًمٜم٤مس

 سم٠من اًمقيمٞمؾ ذًمؽ ي٘مقل طمتك يٙمؼم ٓ -وأرو٤مه قمٜمف اهلل ريض- قمثمن ومٙم٤من

 اًمّمٗمقف، اؾمتقت أظمر، إمم إول ُمـ صٗم٤مً  صٗم٤مً  يٛمر يٕمٜمل مت٧م، ىمد اًمّمٗمقف

 ضمدًا، ٟم٤مدر -إؾمػ ُمع- أن آهتمم هذا أيمؼم، اهلل: -قمثمن وهق- اإلُم٤مم ي٘مقل

 .ظمػم ومٞمف رأجتف اًمذي ومٝمذا

 يرمحٙمؿ اؾمت٘مٞمٛمقا : وي٘مقل يٛمٞمٜم٤مً  يٚمتٗم٧م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا ٓطمٔم٧م أن٤م اًم٤ًمئؾ:

، اؾمتقوا، او اهلل  ًمِٕمٜمْد وضمٝمف يدير ُم٤م همػم ُمـ اخلٚمؾ، ؾمدوا صٗمقومٙمؿ، ؾمقوا اقمتدًمقا

 . اعمّمٚملم ًمِٕمٜمْد وضمٝمف دائمً  يم٤من اًمرؾمقل هؾ أدري ُم٤م اعمّمٚملم،

 سمٛمٕمٜمك اعمّمٚمح٦م، طم٥ًم هذا وإٟمم هذا، وٓ هذا ٓ اًمًٜم٦م، ذم ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 إذا أُم٤م اًم٘مدر، هبذا ايمتٗمك وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  يٚمتٗم٧م أن ويٙمٗمل ىِمّٚم٦م ومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس يم٤من إذا

 أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م واًمث٤مًم٨م، اًمث٤مين اًمّمػ قمغم يٜمٔمر أن إمم سمح٤مضم٦م وهق يمثرًة، يم٤مٟمقا 
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 .اًمّمٗمقف سمتًقي٦م مجٞمٕم٤مً  وي٠مُمرهؿ اًمٜم٤مس، إمم يٚمتٗم٧م

 ...واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اًمّمػ حمجقسم٦م يٚمٞم٦م اًمذي اًمّمػ يٕمرف ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ اًم٤ًمئؾ:

 ٓ هق صحٞمح اًمٌمء، سمٕمض يتٌلم اعمٜم٤ميم٥م، وُمـ اًمرؤوس ُمـ يتٌلم اًمِمٞمخ:

 .يتٛمٞمز اًمٌمء سمٕمض ًمٙمـ إؿمٙم٤مل، ومٞمف ُم٤م هذا إول اًمّمػ يرى يمم يراهؿ

ًمتٗم٤مت هذا طم٤مل: يمؾ ومٕمغم   . ٟمٕمؿ أي رء، ومٞمٝم٤م ُم٤م واعمّمٚمح٦م احل٤مضم٦م اىمتْمتف إذا ٓا

 (22: 48: 10/ 066/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػقف فرج شد فضؾ

 ش.درضم٦م هب٤م ورومٕمف اجلٜم٦م ذم سمٞمت٤م ًمف اهلل سمٜمك ومرضم٦م ؾمد ُمـ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .اًمّمٗمقف ومرج ؾمد ومْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.717/ 3/ اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 فقف فرجة لسد إمامل لؾصػ آكتؼال

 ومرضم٦م ذم يم٤من إذا إول اًمّمػ إمم اًمث٤مين، اًمّمػ ُمـ اًمتحرك صح٦م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .. يٕمٜمل؟

 ومرضم٦م؟ ًمٞمًد اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ واضم٥م، هذا اًمِمٞمخ:

 .:..(1: 43/   79/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 الُػرج شد بؼصد بجقاره دـ ادصيل تؼريب

 قمٜمل واسمتٕمد سمجقاري، أو ظمٚمٗمل إظمقاين ويّمكم اعمًجد، ذم أين ًمق ُمداظمٚم٦م:

 َأؾْمَحٌف؟ أن يّمح هؾ ىمٚمٞماًل،

 أجـ؟ إمم شمًحٌف اًمِمٞمخ:

 .يمثػماً  قمٜمل يٌتٕمد وًمٙمـ يٛمٞمٜمل، قمـ يّمكم هق ُمداظمٚم٦م:

 .جيقز ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ( 22: 38: 02/   131/  واًمٜمقر اهلدى) 

 التؽبر قبؾ الصػقف بتسقية ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أمر اشتػاضة

 .وٕمٞمػش. يمؼم اًمّمالة: ىم٤مُم٧م ىمد: سمالل ىم٤مل إذا يم٤من»

 ُمـ  ط قمٜمف اؾمتٗم٤مض ُم٤م عمٜم٤موم٤مشمف قمٜمدي: ُمٜمٙمر واحلدي٨م: ىمٚم٧م [:اإلمام قال] 

 اًمّمالة، ي٘مٞمؿ واعم١مذن ذًمؽ يٙمقن أن ويٌٕمد اًمتٙمٌػم، ىمٌؾ اًمّمٗمقف سمتًقي٦م إُمر

 خيرج طمتك ي٘مٞمؿ ٓ يم٤من قمٜمف اهلل ريض سمالًٓ  أن: وهمػمهش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم صم٧ٌم وىمد

 ىم٤مُم٧م ىمد: »ىمقًمف طملم يمؼم وم٢مذا. يراه طملم اًمّمالة أىم٤مم ظمرج وم٢مذا ، ط اًمٜمٌل

 سمٕمد اًمتٙمٌػم اًمًٜم٦م أن ومث٧ٌم وشمٕمديٚمٝم٤م، اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م وىم٧م هٜم٤مك يٌؼ مل :شاًمّمالة

 .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ،

 (003/ 9/اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

  ؟(إعقج الصػ إىل يـظر ٓ اهلل إن: )حديث حال ما

 ش.إقمقج اًمّمػ إمم يٜمٔمر ٓ اهلل إن: »ي٘مقل اًمذي احلدي٨م طم٤مل ُم٤م ُمداظمٚم٦م:
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 .ًمف أصؾ ٓ: أي ُمًت٘مٞمؿ، همػم أقمقج طمدي٨م هذا اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 يدرؾمقن ٓ اًمذيـ إئٛم٦م سمٕمض سملم إؾمػ ُمع ؿمٝمرشمف قمغم ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .إؾمػ ُمع اًمًٜم٦م

 (22: 17: 77/ 021/ واًمٜمقر اهلدى) 

 !؟الصػ ضقل يؽقن كؿ

 ؟..أرسمٕم٦م صمالصم٦م يٙمقن، يمؿ اًمّمػ طمد ُمداظمٚم٦م:

 اعمًجد؟ ذم أو اًمٕمراء، ذم اًمّمػ ـمقل قمـ شم٠ًمل يم٠منؽ اًمِمٞمخ:

 .اعمًجد وذم اًمٕمراء ذم ُمداظمٚم٦م:

 هق اًمّمػ؟ سمٓمقل شمٕمٜمل ُم٤مذا أدري ُم٤م اجِلَداريـ، سملم اعمحّمقر هق اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤م إمم هٜم٤م ُمـ: أي ضمداريـ، سملم حمّمقر

 صم٤مين؟ صػ يّمٗمقا  أن جيقز ومٝمؾ واجلدار اجلدار سملم ايمتٛمؾ ُم٤م -ُمثالً - إذا ُمداظمٚم٦م:

 .يُمٚمَّف اًمٗمراغ يًد ُم٤م إٓ جيقز، ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .شمٗمْمؾ. وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 22: 42: 11/ 641/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يريد مـ عذ يؿتـع فال الصػ دم لقـًا ادصيل كقن اشتحباب

 الصػقف بني الدخقل

 الصػقف دم ادـاكب تالصؼ وأمهقة

 ظمٓمقة ُمـ وُم٤م اًمّمالة، ذم ُمٜم٤ميم٥م أخٞمٜمٙمؿ ظمٞم٤مريمؿ» [:ط اهلل رسول قال]

 ش.ومًده٤م اًمّمػ ذم ومرضم٦م إمم رضمؾ ُمِم٤مه٤م ظمٓمقة ُمـ أضمرا  أقمٔمؿ

: ىمٚم٧مش: »443/  1ش »اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل: (فائدة[: )اإلمام قال]

 ُي٤مك وٓ يٚمتٗم٧م ٓ ومٞمٝم٤م، واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اًمّمالة ذم اًمًٙمٞمٜم٦م ًمزومش: اعمٜمٙم٥م ًملم» ُمٕمٜمك

 يريد ُمـ قمغم يٛمتٜمع ٓ أن وهق آظمر، وضمف ومٞمف يٙمقن وىمد ص٤مطمٌف، ُمٜمٙم٥م سمٛمٜمٙمٌف

 يدومٕمف وٓ ذًمؽ، ُمـ يٛمٙمٜمف سمؾ. اعمٙم٤من ًمْمٞمؼ أو اخلٚمؾ ًمٞمًد اًمّمٗمقف سملم اًمدظمقل

 اعمت٤ٌمدر هق اًمث٤مين اعمٕمٜمك هذا: ىمٚم٧مش. اجلٛمقع ويتٙم٤مشمػ اًمّمٗمقف، ًمتؽماص سمٛمٜمٙمٌف

 ذًمؽ ي١ميد مم٤م وإن. شم٠مُمٚمف عمـ ؾمٞم٤مىمف قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمد إول واعمٕمٜمك احلدي٨م، ُمـ

 وطم٤مذوا. اًمّمٗمقف أىمٞمٛمقا : »ُمرومققم٤مش 666» داود أيب قمٜمد قمٛمر اسمـ طمدي٨م ًمٗمظ

 وُمـ ًمٚمِمٞمٓم٤من، ومرضم٤مت شمذروا وٓ إظمقاٟمٙمؿ، سم٠مجدي وًمٞمٜمقا  اخلٚمؾ وؾمدوا سم٤معمٜم٤ميم٥م

  اًمٜمقوي، ىم٤مل يمم صحٞمح وإؾمٜم٤مدهش. اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤م ىمٓمع وُمـ اهلل وصٚمف صٗم٤م وصؾ

 أبق ىم٤مل وًمذًمؽ اًمّمٗمقف، ووصؾ اًمٗمرج، ًمًد هق إٟمم سم٤مًمٚملم إُمر أن يقوح وم٢مٟمف

 ومذه٥م اًمّمػ إمم رضمؾ ضم٤مء إذاش: إظمقاٟمٙمؿ سم٠مجدي ًمٞمٜمقا » وُمٕمٜمك: »قم٘مٌف داود

 وًمذًمؽش. اًمّمػ ذم يدظمؾ طمتك ُمٜمٙمٌف رضمؾ يمؾ ًمف يٚملم أن ومٞمٜمٌٖمل ومٞمف يدظمؾ

 يريد عمـ يٗمًح أن يًتح٥م» أنف قمغمش 421/  3ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي سمف اؾمتدل

: اخلٓم٤ميب ىمقل أن هب٤م قم٤مرف ًمٚمًٜم٦م حم٥م يمؾ قمغم خيٗمك وًمٞمس..ش. اًمّمػ إمم اًمدظمقل

 طملم ط اًمٜمٌل أصح٤مب يٗمٕمٚمف يم٤من ح٤م خم٤مًمػش ص٤مطمٌف سمٛمٜمٙم٥م ُمٜمٙمٌف ُي٤مك وٓ»

 ُمـ أرايمؿ وم٢مين صٗمقومٙمؿ، أىمٞمٛمقا : »ط ًم٘مقًمف ُمٜمٝمؿ شمٜمٗمٞمذا وذًمؽ ظمٚمٗمف، يّمٚمقن

 ُمٜمٙمٌف يٚمزق أطمدٟم٤م ويم٤من: »أنس ىم٤مل أنس، قمـش 707» اًمٌخ٤مري رواهش. ورائل
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 ومه٤م سمِمػم، سمـ اًمٜمٕممن طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمفش. سم٘مدُمف وىمدُمف ص٤مطمٌف، سمٛمٜمٙم٥م

 احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٙم٤مشمٌلم سمٕمض أنٙمر وىمدش. 668ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرضم٤من

 أن وزقمؿ اًمًٜم٦م، شمٓمٌٞمؼ ذم إيٖم٤مل ومٞمٝم٤م اًمقارد، قمغم زائدة هٞمئ٦م أنف وزقمؿ اإلًمزاق، هذا

د  ًمألطمٙم٤مم شمٕمٓمٞمؾ وهذا اإلًمزاق، طم٘مٞم٘م٦م ٓ اخلٚمؾ ؾمد قمغم احل٨م سم٤مإلًمزاق اعمرا

 يتحدث اًمراوي ٕن ُمٜمف أؾمقأ  هذا سمؾ اإلهلٞم٦م، اًمّمٗم٤مت شمٕمٓمٞمؾ مت٤مُم٤م يِمٌف اًمٕمٛمٚمٞم٦م،

د ًمٞمس: ىم٤مل ذًمؽ وُمع. اإلًمزاق وهق سمٕمٞمٜمف رآه ُمِمٝمقد أُمر قمـ  اإلًمزاق، طم٘مٞم٘م٦م اعمرا

 اعمدقمق اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمئ٤مت ُمْمٕمػ صٜمع ُم٤م ُمٜمف وأؾمقأ . اعمًتٕم٤من وم٤مهلل

 ُمـ.. أنس قمـ اعمذيمقرة اًمٌخ٤مري رواي٦م إؾم٘م٤مط شمٕمٛمد وم٢مٟمف  ،شاعمٜم٤من قمٌد طم٤ًمن»

 قمغم دًمس سمؾ وم٘مط، هذا وًمٞمسش 846/  426 صش »اًمّم٤محللم ري٤مض» ًمـ ـمٌٕمتف

 طمتكش 704» سمرىمؿ اًمٌخ٤مري إمم اعمرومقع اًمٌخ٤مري طمدي٨م ُمـ أب٘مل ُم٤م وم٠مطم٤مل اًم٘مراء،

 ُمٜمل اعمت٘مدم هق اًمّمحٞمح واًمرىمؿ! اعمذيمقر أنس ىمقل جيدوا مل إًمٞمف اًم٘مراء رضمع إذا

 رء قمغم ٟمٌٝم٧م وىمد ُيَم، وٓ يٕمد ٓ ُم٤م ًمٚمٕمٚمؿ اًمٙمتؿ هذا ُمثؾ ُمـ وًمف  ،ش707»

 ُمـش 14» رىمؿ آؾمتدراك اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم وم٤مٟمٔمر  ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ُم٤م همػم ذم ذًمؽ ُمـ

 .اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م  اًمًٚمًٚم٦م، هذه ُمـ إول اعمجٚمد

 (.77-76/ 1/ 6 اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ادتؼدم الصػ مـ ادصؾني أحد جذب مرشوعقة عدم

 معؽ لقصػ

 ومٚمٞمجٌذ شمؿ، وىمد اًمّمػ إمم أطمديمؿ اٟمتٝمك إذا[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 . وٕمٞمػش. ضمٜمٌف إمم ي٘مٞمٛمف رضمال إًمٞمف

 ًمف وم٘م٤مل وطمده، اًمّمػ ظمٚمػ صغم رضمال أن: »ُمٕمٌد سمـ واسمّم٦م قمـ قمـ وروي

ش. صالشمؽ أقمد! ُمٕمؽ؟ صغم رضمال ضمذسم٧م أو اًمّمػ، ذم دظمٚم٧م أٓ: »ط اًمٜمٌل

 (. ضمدا وٕمٞمػ)
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 اًم٘مقل طمٞمٜمئذ يّمح ومال احلدي٨م وٕمػ صم٧ٌم إذا: (فائدة[: )اإلمام قال]

 صحٞمح، ٟمص سمدون شمنميع ٕنف ُمٕمف، ًمٞمّمػ اًمّمػ ُمـ اًمرضمؾ ضمذب سمٛمنموقمٞم٦م

 وصالشمف وطمده، صغم وإٓ أُمٙمـ إذا اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن اًمقاضم٥م سمؾ جيقز، ٓ وهذا

 حمٛمقل سم٤مإلقم٤مدة إُمر وطمدي٨م  ،شوؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗمس اهلل يٙمٚمػ ٓ» ٕنف صحٞمح٦م،

 جيد مل إذا وأُم٤م اًمٗمرج وؾمد اًمّمػ ذم اإلٟمْممم وهق اًمقاضم٥م ذم ىمٍم إذا ُم٤م قمغم

 وهذا احل٤مًم٦م، هذه ذم سم٤مًمٌٓمالن صالشمف قمغم ُيٙمؿ أن يٕم٘مؾ ومال سمٛم٘مٍم، ومٚمٞمس ومرضم٦م،

 صالة وشمّمحش: »30 ص» آظمتٞم٤مرات ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر هق

 ي٘مػ أن وم٤مٕومْمؾ اًمّمػ، ظمٚمػ ُمقىمٗم٤م إٓ جيد مل وإذا احلٜمٗمٞم٦م، وىم٤مًمف ًمٕمذر، اًمٗمذ

 يم٤من وم٢من اعمجذوب، ذم اًمتٍمف ُمـ اجلذب ذم ح٤م يّم٤مومف، ُمـ جيذب وٓ وطمده

 أو ومرضم٦م، سم٘م٤مء ُمع آصٓمٗم٤مف وًمٚمٛمجذوب؟ ًمف أومْمؾ وم٠مهيم يٓمٞمٕمف، اعمجذوب

 أومْمؾ وم٠مهيم ومرضم٦م، اًمّمػ وذم اصمٜم٤من، طمي ًمق ويمذًمؽ وطمده؟ اعمت٠مظمر وىمقف

 سم٘م٤مء ُمع آصٓمٗم٤مف اًمراضمح أظمر؟ ويٜمٗمرد اًمٗمرضم٦م، أطمدمه٤م أوؾمد مجٞمٕم٤م وىمقومٝمم

 ؾمد يٙمقن يمٞمػ: ىمٚم٧مش. واضم٥م وآصٓمٗم٤مف ُمًتح٥م، اًمٗمرضم٦م ؾمد ٕن اًمٗمرضم٦م،

 صٗم٤م وصؾ ُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل وم٘مط، ُمًتح٤ٌم اًمٗمرج

 وإٓ أُمٙمـ، ُم٤م واضم٥م اًمٗمرج ؾمد أن وم٤محلؼش  اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤م ىمٓمع وُمـ اهلل، وصٚمف

 .أقمٚمؿ واهلل. ؾمٌؼ ح٤م وطمده وىمػ

 (.404-400/ 0/ اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اجلامعة صالة دم والصبقان والغؾامن الـساء صػ مقضع

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمرضم٤مل جيٛمؾ ط اهلل رؾمقل يم٤من: اًمرضم٤مل ُمـ واًمٜم٤ًمء اًمّمٌٞم٤من ُمقىمػ: »ىمقًمف

 ش.داود وأبق أمحد رواه. اًمٖمٚممن ظمٚمػ واًمٜم٤ًمء ظمٚمٗمٝمؿ واًمٖمٚممن اًمٖمٚممن ىمدام

 صػ وذم. ُمرة همػم ؾمٌؼ يمم وٕمٞمػ وهق ؿمٝمر ومٞمف وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مدمه٤م: ىمٚم٧م
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 ومٚمؿ وراءهؿ اًمّمٌٞم٤من ضمٕمؾ وأُم٤م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اًمرضم٤مل وراء ًمقطمدهؿ اًمٜم٤ًمء

 ُمع اًمّمٌٞم٤من وىمقف ُمـ سم٠مؾم٤م أرى ومال طمج٦م سمف شم٘مقم وٓ احلدي٨م هذا ؾمقى ومٞمف أضمد

   .ذًمؽ ذم طمج٦م ط وراءه أنس ُمع اًمٞمتٞمؿ وصالة ُمتًع اًمّمػ ذم يم٤من إذا اًمرضم٤مل

 ([083) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اخلؾػ دم الغؾامن صػ حديث ثبقت عدم

:  إؿمٕمرى ُم٤مًمؽ أبق ىم٤مل: ىم٤مل همٜمْؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ طمْقؿم٥م سمـ ؿمٝمر قمـ

 اًمِٖمْٚممن وصػ اًمرضم٤مل، ومّمػ اًمّمالة، وم٠مىم٤مم: ىم٤مل ط اًمٜمٌل سمّمالة أطمدصمٙمؿ أٓ

 ٓ: إقمغم قمٌد ىم٤مل -صالة هٙمذا:  »ىم٤مل صمؿ صالشمف، ومذيمر هبؿ، صغم صمؿ ظمٚمٗمٝمؿ،

 وٕمٞمػ: طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ٕن وٕمٞمػ: إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧مش.  »ُأُمتل -:ىم٤مل إٓ أطمًٌف

 هلذا أضمد ًمٕمكمِّ  يمثػماً: اًمًٜم٦م يمت٥م ومتِم٧م وىمد ذًمؽ:ش.  أوه٤مُمف ويمثرة طمٗمٔمف ًمًقء

 ذم سمؾ!  أوومؼ ومٚمؿ أظمر: اًمٙمت٤مب إمم هٜم٤م ُمـ سمف أن٘مٚمف ؿم٤مهداً  أو ُمت٤مسمٕم٤مً  احلدي٨م

 .ط اًمٜمٌل وراء واطمداً  صٗم٤مً  وىمٗم٤م يتٞممً  وهمالُم٤مً  أن٤ًمً  أنش: اًمّمحٞمحلم»

ة ًمٞمس اًمّمٌل أن يدل ومٝمذا  ًمف سمؾ اًمرضم٤مل، وراء -وطمده٤م وًمق -وىمقومٝم٤م ذم يم٤معمرأ

 .اًمرضمؾ ُمع ي٘مػ أن

 مل وًمق واطمدًا، صٗم٤مً  اًمّمٌٞم٤من ي٘مػ أن يًـ ومٝمؾ واًمّمٌٞم٤من: اًمرضم٤مل يمثر إذا أُم٤م

 ومل اًم٤ٌمب، طمدي٨م صمٌقت قمغم يتقىمػ ومٝمذا! يت٘مدُمٝمؿ؟ اًمذي اًمرضم٤مل صػ يٙمُٛمْؾ 

 .أقمٚمؿ واهلل. -قمروم٧م يمم -يث٧ٌم

 (047/ 9 داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ) 
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 الصػ دم الصبقان تلخر

 اًمٙم٤ٌمر اإلظمقة أطمد رأج٧م.. اًمّمالة قمغم إىم٤ٌمًمٜم٤م ذم وٟمحـ رأج٧م ىمد ُمداظمٚم٦م:

 ذًمؽ؟ ذم اًمنمع طمٙمؿ ومم يمٌػماً، أظم٤مً  وُيَ٘مّدم همالُم٤ًم، أو صٌٞم٤مً  ي١مظمر

 أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م هٜم٤مك اعمت٘مدُم٦م، إضمقسم٦م سمٌٕمض صٚم٦م ًمف اجلقاب اًمِمٞمخ:

 صمؿ ظمٚمٗمٝمؿ، ُمـ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمرضم٤مل ىَمّدم ُيَّمكّم، ىم٤مم إذا يم٤من: ط اًمٜمٌل أن داود

 ُمـ وٕمػ ومٞمف رضمؾ وهذا طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر إؾمٜم٤مده ذم احلدي٨م هذا ًمٙمـ اًمٜم٤ًمء،

ٌَؾ  احلدي٨م هذا شمٓم٤مسمؼ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ًمٙمـ طمٗمٔمف، ىِم

 قمٛمٚمٞم٤ًم، شُمَٗمّّمؾ اًمتل احلديثٞم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض ٟمجد أن ٟمٕمدم ٓ صمؿ إؾمٜم٤مده، اًمْمٕمٞمػ

 ًمَِٞمٚمَٞمٜمل: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمّمحٞمح، احلدي٨م قمٛمٚمٞم٤مً  شمٓمٌٞم٘م٤مً  أو

 أهنؿ يٗمٝمؿ أطمد ٓ اًمّمٖم٤مر اًمّمٌٞم٦م أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤مش واًمٜمٝمك إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ

 اًمرضم٤مل احلدي٨م هذا يِمٛمؾ ٓ سمؾش واًمٜمٝمك إطمالم أخقا : »احلدي٨م هذا يِمٛمٚمٝمؿ ممـ

 احلدي٨م ومٝمذا أظمريـ، قمغم وقم٘مٚمٝمؿ ووم٘مٝمٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ ُمتٛمٞمزيـ يٙمقٟمقا  مل إذا اًمٙم٤ٌمر،

 .اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ًمٜم٤م رواه اًمذي اًمتّمٜمٞمػ ذًمؽ إمم ىَمِقّي  شمٚمٛمٞمح ومٞمف

ٌَّؼ صمؿ : سمف أقمٜمل وومْمٚمٝمؿ، سمٕمٚمٛمٝمؿ اعمٕمرووملم إصح٤مب أطمد احلدي٨م هذا ـَم

م يقُم٤ًم، اًمّمالة ُأىِمٞمٛم٧م طمٞم٨م -قمٜمف اهلل ريض- يمٕم٥م سمـ ُأيَب   إول، اًمّمػ إمم ومت٘مدَّ

ره -مت٤مُم٤مً  اًمٚمٗمظ أذيمر أقمد مل- همالُم٤مً  أو هٜم٤مك يم٤من صٌٞم٤مً  وَأظّمر ٥م أظمَّ  ٟمٗمًف وَٟمّمَّ

م ويم٠منف اًمٖمالم، هذا إمم اًمتٗم٧م اًمّمالة وسمٕمد ُمٙم٤مٟمف،  ُمٕمف، ومٕمؾ قمم قمذراً  إًمٞمف ُيَ٘مدِّ

 إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ ًمِٞمَٚمَِٞمٜمل: ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل أن: »احلدي٨م هذا ًمف وروى

 سمحدي٨م ائتمراً  ومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م وأن٤م ه١مٓء، ُمـ ًم٧ًَم  أن٧م: ًمٚمٖمالم ومٞم٘مقلش واًمٜم ٝمك

 .ط اهلل رؾمقل

 .اًم١ًمال ضمقاب هق ومٝمذا

 ؾم٤مسم٘م٤ًم؟ هذا خي٤مًمػ ومْمٞمٚمتٙمؿ رأي يم٤من هؾ ُمداظمٚم٦م:
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: ؾمقري٤م ذم ي٘مقًمقن يمم ٟمحـ ؾمٝمؾ، اخلٓم٥م وًمٙمـ رأجل، اظمتٚمػ أنف أذيمر ٓ اًمِمٞمخ:

 جيٛمد، ٓ واعمًٚمؿ وأظمرى، ؾم٤مقم٦م سملم ُم٤م خيتٚمػ ىمد اًم٤ًمقم٦م، هذه ذم قمٚمٛمٜم٤م هذا اًمٞمقم، أوٓ

 ـم٤محل٤مً، ومٞمّمػم ص٤محل٤مً  يٙمقن وىمد ص٤محل٤ًم، ومٞمّمػم ـم٤محل٤مً  يٙمقن ىمد ويتٌدل، يتٖمػم هق وإٟمم

 اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ضم٤مء ويمم هيٛمٜم٤م، ومم يم٤من ُم٤مذا أُم٤م ظمػم، إمم يتٖمػم أن اعمٝمؿ

 همػم ضمقاسمؽ يم٤من اًم٘م٤مسمؾ سم٤مًمٕم٤مم أن٧م: ًمف وم٘مٞمؾ ومًئؾ إرث ُم٠ًمخ٦م قمـ ؾمئؾ أنف -قمٜمف شمٕم٤ممم

 .أن ٟم٘مقل ُم٤م قمغم وهذا ىمٚمٜم٤م، ُم٤م قمغم ذاك: ىم٤مل هذا،

 ُمٜمٗمّمؾ صػ ذم اًمّمٌٞم٤من ٟمجٕمؾ هؾ -اهلل ؿم٤مء إن- ًمٚمٗم٤مئدة شمتٛم٦م ُمداظمٚم٦م:

 إول؟ اًمّمػ يٙمتٛمؾ مل وإن أن،

 يم٤من إذا: أىمقل أن٤م إُمر، قمٚمٞمؽ اؿمتٌف أن أن٧م اًمذي هذا يٛمٙمـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 اًمّمالة هذه اًمٕمِم٤مء، صالة أو اًمٗمجر، صالة ُمثؾ ذم ظم٤مص٦م قمريض ُمًجد هٜم٤مك

 ومج٤مء -قم٤مدةً – إول اًمّمػ يٙمتٛمؾ ٓ اعمٜم٤موم٘ملم، قمغم اًمّمالة أث٘مؾ هل اًمتل وشمٚمؽ

ٌِْٕمدون ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف ٟم١مظمرهؿ: ٓ إول اًمّمػ ذم واصٓمّٗمقا  اًمّمٌٞم٦م سمٕمض  ُي

 هذا ومٞم١َُمظّمرون، صٗمقف هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م إول، اًمّمػ وهق ُمٜمزًمتٝمؿ، قمـ اًمرضم٤مل

 .رأجل هق يزال وٓ يم٤من

 (22: 04: 76/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  22: 09: 26/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 

 لؾسـة ادخالػ اإلمام متابعة

 يم٤من، وًمق طمتك رء، يمؾ ذم ٟمقاوم٘مف ومٝمؾ اعمتٌّٕم٦م، اعمذاه٥م أطمد ُمـ اإلُم٤مم اًم٤ًمئؾ:

 اإلؾمدال؟ ذم أجْم٤م وم٠مت٤مسمع اح٤مًمٙمٞم٦م، قمٜمد اإلؾمدال ُمثؾ ٟمص، ومٞمٝم٤م ُم٤م أنف أرى اعم٠ًمخ٦م

 يٙمقن أن أو قم٤مح٤م، يٙمقن أن إُم٤م اإلُم٤مم اإلُم٤مم، سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا: اًمِمٞمخ

ًدا، يٙمقن أن أو ُُمّتٌٕم٤م،  يٛمٙمـ -ًم١ًماًمؽ ٟمرضمع- إُم٤م اًمثالصم٦م، إصٜم٤مف هذه صمؿ ُُمَ٘مٚمِّ

 ٓ ه١مٓء هل٤م، يٜمّم٤مقمقا  مل صمؿ هلؿ، وشمٌّٞمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ، احلج٦م أىمٞمٛم٧م احلج٦م، إىم٤مُم٦م إول
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 يمالم ًمٜم٤م ًمٞمس ٟمحـ هذا إذاً  إُم٤مُمف، ُمذه٥م ومٛمذهٌف قم٤مح٤م، ًمٞمس اعم٘مٚمد ٕن هلؿ، طمرُم٦م

 اؾمتٕمداد قمٜمده ذم: يٕمٜمل ُمٜمف، أرىمك هق اًمذي اًمت٤مسمع، قمٚمٛمف ُمـ َيتٌَّع إٟمم ٕنف ُمٕمف،

 .آظمره... إمم إًمٞمف ي٘مدم مم٤م دًمٞمالً  -ُمثال– ًمٞمٗمٝمؿ

 ٟم٘مٞمؿ ٓ ٟمحـ -أجْم٤م– اًمًٜم٦م هلذه خيْمع مل صمؿ اًمًٜم٦م، قمغم اًمدال اًمدًمٞمؾ وَمِٝمؿ وم٢مذا 

 .قم٤ممل أنف: أي وُمٕمٜمًك، اؾمًم  اإلُم٤مم إمم ٟمّمؾ طمتك وهٙمذا وزٟم٤م، ًمف

 اًمقوع هذا سم٠من رضمؾ ي٘متٜمع ٓ ىمد -ُمثال– اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع ُم٠ًمخ٦م: ُمثؾ 

 اًمِمٞمخ رأؾمٝمؿ وقمغم ُمِم٤مخيٝمؿ، ُمـ يمثػم ُمثؾ ؾمٜم٦م سم٠منف آظمر ي٘متٜمع وىمد ُمثكم، ؾمٜم٦م هق

 ظمٚمٗمف صٚمٞم٧م رُمْم٤من ذم اًمٓم٤مئػ، ذم زرشمف ُمرة آظمر أذيمر وأن٤م -اهلل طمٗمٔمف- سم٤مز اسمـ

 رأجل، ظمالف هذا أنف ُمع وم٘مٌْم٧م ٟمًٞم٧م واهلل -اًمّمٌح أو أفمـ ومٞمم- اًمٕمِم٤مء صالة

ه، يّتٌع ٓ وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ اًمرضمؾ أن أرى ًمٙمٜمل – وم٠مضمد ًمف، سمدا اًمذي وهذا هقا

 ذم ُمٜمًك ذم ُيَّمكمِّ  قمثمن يم٤من طمٞمٜمم قمٗم٤من، اسمـ قمثمن ُمع ُمًٕمقد يم٤مسمـ ٟمٗمز -طمٞمٜمئذ

 اًمٕم٤مروملم أصح٤مسمف سمٕمض ًمف ومٞم٘مقل شم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد ويّمكم شم٤مُم٤ًم، احل٩م

 ومٝمذا ذ، اخلالف ذ، اخلالف: ومٞم٘مقل شُمتِؿ، أن٧م ومٙمٞمػ اًم٘مٍم، اًمًٜم٦م إن سمرأجف

 .ؾم٠مخ٧م  قمّم  ضمقايب

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك اًم٤ًمئؾ:

 أهؾ اإلظمقان سمٕمض أظمل ي٤م يم٤من إذا: وم٢مذاً  -اهلل ؿم٤مء إن- وإي٤مك اًمِمٞمخ: 

 ًمٞمس هذا سم٤مز اسمـ ُمثال أو ُمثكم، ؿمخص خي٤مًمٗمقن ىمد ًمٚمًٚمػ اعمتٌٕملم أو احلدي٨م،

 .قمٚمٞمف احلج٦م ُأىِمٞمٛم٧م وم٘مد اًمٕمٚمؿ سمٚمٖمف ومٛمـ اًمٕمٚمؿ، هق اعمٕمٞم٤مر ُمٕمٞم٤مر،

 إذا: اطم٦مآؾمؽم ضمٚم٦ًم قمـ اًمٗمت٤موى ذم شَمَٙمّٚمؿ -اهلل رمحف- اإلؾمالم ؿمٞمخ اًم٤ًمئؾ:

ر: ىم٤مل جيٚمًٝم٤م، ٓ اإلُم٤مم يم٤من  .اًمًالم قمـ يم٤مًمت٠مظم 

  يٕمٜمل؟ يمٞمػ، اًمًالم، قمـ يم٤مًمت٠مظمر اًمِمٞمخ:

 اًمٜم٤مس سمٕمض: ومٛمثال اإلُم٤مم، قمـ سمًٞمٓم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  شم٠مظمرت ًمق: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:
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 .اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم هذا...يت٠مظمر

 اخلالومٞم٦م؟ اعم٤ًمئؾ ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م ي٘مقل أنف اًمٗمت٤موى، ذم ىمرأت هؾ اًمِمٞمخ:

 .هذا ذيمر اًم٤ًمئؾ:

 واًمٗمرع؟ إصؾ سملم اًمتقومٞمؼ ومٙمٞمػ اًمِمٞمخ:

 .اًمٗمرع قمغم إصؾ ىمدم اًم٤ًمئؾ:

 اًمٗمت٤موى وهق ؿمٞمئ٤م، ُيالطمٔمقا  أن: اًمٕمٚمؿ ـمالب قمغم يٜمٌٖمل صمؿ هق، هذا اًمِمٞمخ:

 طم٘مٞم٘م٦مً  -مت٤مُم٤م– ُمٕمل شمًتحيوا ؿمؽ ٓ شمٞمٛمٞم٦م، ٓسمـ اًمٗمت٤موى ُمٛمقع ذم اعمذيمقرة

 قمنمات ُمٛمقع هل اًمٗمت٤موى هذه أن ذهٜمٞم٦م، ىم٤مئٛم٦م طم٘مٞم٘م٦م دمٕمٚمقهن٤م ُم٤م ًمٙمـ زُمٜمٞم٦ًم،

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ طمٞم٤مة ُمـ اًمًٜملم

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ي٘مع اًمذي هذا سم٠من يذيمره، ُم٤م سمٜمٗمًف يِمٕمر اًم٘مقي اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .سمٙمثػم ُمٜمف أقمٚمؿ هؿ ممـ ىمٌٚمف، عمـ وىمع ىمد ًمف

 ودراؾمتف قمٚمٛمف سمُِرىمِّل اًمٕم٤ممل رأي يتٓمقر ٟمٗمز، قمـ أن أتٙمٚمؿ وأن٤م: أي 

 ذم يمثػًما  ُمٜمل ي٘مع يمم مت٤مُم٤م، رأجف يتٖمػم صمؿ ُم٣م، ومٞمم رأي ًمف يٙمقن وم٘مد وُمٓم٤مًمٕم٤مشمف،

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم وىمٚمٞماًل  وشمْمٕمٞمٗم٤م، شمّمحٞمح٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض

ح٧م يمٜم٧ُم ش سمآُملم» اعم٘متدي ضَمْٝمر -آٟمٗم٤م– ومٞمٝم٤م يمٜم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م   ُمٜمذ- ىمديم َرضمَّ

ر، -ؾمٜم٦م قمنميـ ٟمحق  جيٝمرون اعم٘متديـ أن: ؾمٜملم سمْمع ُمٜمذ أظمػًما  زم سمدا صمؿ اإلها

 اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم يم٤من هٜم٤م ُمـ رأي، قمغم يث٧ٌم ٓ يتٓمقر، وم٤مإلٟم٤ًمن اإلُم٤مم، ُمع

 اًمًٜم٦م إلُم٤مم سمؾ طمٜمٞمٗم٦م، ٕيب يم٤من هٜم٤م وُمـ ضمديد، وُمذه٥م ىمديؿ، ُمذه٥م: ُمذه٤ٌمن

 يمم ُمتٜم٤مىمض أنف يٕمٜمل ٓ هذا اًمقاطمدة، اعم٠ًمخ٦م ذم إىمقال ُمـ  قمديًدا أمحد، اإلُم٤مم

 خيجؾ ٓ صمؿ اًمٕمٚمؿ، ذم ويت٘مدم اًمٕمٚمؿ، ذم َيؽَمىمك أنف: يٕمٜمل وإٟمم اجلٝمٚم٦م، سمٕمض يزقمؿ

 هذا هٙمذا، ي٘مقل وص٤مر هٙمذا، ي٘مقل اًمِمٞمخ يم٤من -اهللو– ي٘مقًمقا  أن اًمٜم٤مس ُمـ
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 .إطمؼ هق احلؼ اشّم٤ٌمع أن يٕمرف ٕنف: خيجؾ ٓ ضم٤مهؾ،

َتٜمَْٙمرا  ًمٞمس ومت٤مواه، ذم شمٞمٛمٞم٦م وم٤مسمـ  ًْ  أن ومْمال ُمتٜم٤مىمْملم، ىمقًملم ومٞمٝم٤م دمد أن أبًدا ُُم

 ًمف ومتقى ىمرأتؿ يمٜمتؿ إذا أدري ُم٤م وهٙمذا، خمتٚمٗم٤من، ًمٙمٜمٝمم ُمت٘م٤مرسملم ىمقًملم دمد

ز، وأنف اًمًالم قمٚمٞمف سم٤مًمرؾمقل اًمتقؾمؾ ؾم١مال قمـ سمجقاب  اًمٗمتقى؟ هذه ىمرأتؿ جُيَقِّ

 .ىمرأَت٤م اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .يمت٤مب ذم اًمٗمت٤موى، ذم ُمقضمقدة اًم٤ًمئؾ:

 .شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ ذم ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة» يٜم٤مىمض هذا اًمِمٞمخ:

 .اًمٌمء هذا قمغم رد اعمخٓمقـم٤مت، قمغم ـُمٌِع ذًمؽ سمٕمد ضمديد يمت٤مب ًمف ذم اًم٤ًمئؾ:

: أىمقل ىمّمدي وم٠من٤م اًمٗمت٤موى، ٟمٗمس ذم ُمقضمقدةش ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة» ًمؽ أىمقل اًمِمٞمخ:

 ذم ُذيمر ُم٤م ُمرد: إذاً  ٟم٘مقل ومال اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٟمِم٠متف أول ُم٣م، ومٞمم ًمف رأي يم٤من هذا إن

 رأجف يٙمقن وممٙمـ قمٚمٞمف، وُم٤مت رأجف هذا يٙمقن يٛمٙمـ رأجف، هذا أن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى

 اعمرضمقح ُمـ اًمراضمح ُمٕمروم٦م ذم ضمدا يٗمٞمدٟم٤م هذا وهٙمذا، همػمه، إمم قمٜمف طم٤مد صمؿ ىمديم

 اعم٘متدي أن -ًمٖمػمه أره مل وهذا-: ي٘مقل ومت٤مواه ذم أن ضَمّٞمًدا أذيمر وأن٤م إئٛم٦م، أىمقل ُمـ

 وم٢من قمٚمٞمٝم٤م، ٟمٔمري وىمع ُم٤م اجلزئٞم٦م هذه اًمٕمٚممء، ومٞمف اظمتٚمػ ومٞمم اإلُم٤مم ُيَت٤مسمع أن قمٚمٞمف

د أن ىمٌؾ يٙمقن أن يٛمٙمـ ومٝمذا -آٟمٗم٤م– ىمٞمؾ يمم اًمٜم٘مؾ صح  أن وىمٌؾ اًم٘م٤مقمدة، شمٚمؽ ُيَ٘مٕمِّ

 يمؾ ويمم: يٕمٜمل أنتؿ، يمم سم٤مًمًٜم٦م ي٠ميت إٟمف: ي٘مقل أن إصؾ ومٝمق إصؾ، ذًمؽ يْمع

 إصؾ هذا أن ًمف شمٌلم  ُم٤م وم٢مذا اًمًٜم٦م، قمغم يث٧ٌم اإلٟم٤ًمن إصؾ، هٙمذا... اًمٜم٤مس

 -قمٜمف اهلل ريض- قمٗم٤من اسمـ قمثمن إُم٤مُم٦م  ُمع ُمًٕمقد اسمـ ومٕمؾ يمم قمٜمف، اخلروج يٜمٌٖمل

 .ًمألصؾ شمٌٕم٤م اًمٗمرع ذم اًمرأي يتٖمػّم  طمٞمٜمئذ

 ( 22: 16: 22/ 779/واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة دم الرجال صػقف مع الصبقان اصطػاف حؽؿ

  اًمّمالة؟ ذم اًمرضم٤مل صٗمقف ُمع اًمّمٌٞم٤من اصٓمٗم٤مف طمٙمؿ ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 .ذًمؽ قمـ َيٜمَْٝمك ٟمص يقضمد ٓ ٕنف طمرضم٤ًم: ذًمؽ ذم ٟمجد ُم٤م اًمِمٞمخ:

ُمر ذم ُم٤م يمؾ   سمٜم٧م أؾممء رواي٦م ُمـ طمديث٤ًم، أمحد اإلُم٤مم وُمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم أنف: ٕا

 .وم٤مًمٜم٤ًمء وم٤مًمّمٌٞم٤من، اًمرضم٤مل، ط اًمرؾمقل قمٝمد ذم شُمَرشم٥َّم يم٤مٟم٧م اًمّمٗمقف أن: سمٙمر أيب

 وٕمٞمػ وهق طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر اؾمٛمف رضمؾ إؾمٜم٤مده ذم احلدي٨م هذا ًمٙمـ 

 .طمٗمٔمف ًمًقء

 .احلدي٨م هذا سمف ضم٤مء اًمذي واًمؽمشمٞم٥م اًمتٜمٔمٞمؿ، هذا ًمتٌٜمل سم٤معمُْٚمِزم هق ًمٞمس 

  إمم يِمػم ُم٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم هٜم٤مك أنف إٓ 
ٍ
 ىمقًمف وهق أٓ ومٞمف، ضم٤مء مم٤م رء

ٌِّؼ وىمد ،شواًمٜمُٝمك إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ ًمَِٞمٚمَِٞمٜمِّل»: اًمًالم قمٚمٞمف  ُمـ احلدي٨م هذا ـُم

 أىمٞمٛم٧م وىمد يقُم٤مً  ضم٤مء قمٜمف اهلل ريض- يمٕم٥م سمـ ُأيَبّ  أنّ  سمحٞم٨م اًمًٚمػ، سمٕمض

رَ  اًمّمالة،  ًمٙمـ اًمِم٤مب، اٟمزقم٩م ـمٌٕم٤مً  ،-ؿم٤مسم٤مً  يم٤من ًمٕمٚمف- اإلُم٤مم، ظمٚمػ ُمـ رضمالً  وم٠مظمَّ

ح ُم٤م هق  إن: ًمف وىم٤مل إًمٞمف، اًمتٗم٧م اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة، سمٕمد إٓ إُمر أول ذم ًمف َووَّ

 إطمالم أوزم همػم ومت٠مظمػم ،شواًمٜم ٝمك إطمالم أوًمق ُمٜمٙمؿ ًمَِٞمٚمَِٞمٜمِّل»: ًمٜم٤م ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 .سمف ُم٘مٓمقع أُمر هذا اإلُم٤مم، وراء اًمّمػ قمـ واًمٜم ٝمك،

 .اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذاك إٓ -ىمٚمٜم٤م يمم- قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اًمّمٗمقف، ًمتٜمٔمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ 

 أو -ُمثالً – إول اًمّمػ ذم إـمٗم٤مل َصػِّ  وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من إذا: ًمٙمـ 

 ذم ي٘مػ صٖمػم ـمٗمؾ ي٠ميت إطمٞم٤من، سمٕمض ذم واىمع وهذا اإلظمالل، ُمـ رء اًمث٤مين

 اًمّمالة ومٞمْمّٞمع سمٚمٌٚمتف، قمٚمٞمف شمتًٚمط ُم٤م هقم٤من رضمؾ، اعمٙم٤من هذا ومُٞمْحَرم اًمّمػ،

 .ويٚمٕم٥م ويٕم٨ٌم وخيرج

 أو  اًمتٜمٔمٞمؿ، ُمـ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م يمذا، وسم٘م٤مءه٤م اًمّمٗمقف اؾمت٘م٤مُم٦م ومن أضمؾ ومٛمـ
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 ًمٚمحدي٨م ًمٞمس طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر طمدي٨م ذم ُم٤م اًمتزام ُمـ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م: أووح سمٛمٕمٜمك

 ًمٙمـ هب٤م، اإلظمالل وقمدم اًمّمٗمقف، شمٜمٔمٞمؿ سم٤مب ُمـ وإٟمم -صم٤مسم٧م همػم طمدي٨م ٕنف-

ره: أن يٛمٙمـ هذا دائمً  ُمش  ذم إول اًمّمػ -ُمثالً – اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ٕنف ُٟمَّمقِّ

 ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م صٌٞم٤مٌن، يُمٚمَّف اًمٗمراغ أو اًمٗمراغ، هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ُمأل وم٤مذا يتؿ، ٓ اًمٗمجر صالة

 .اًمّمػ ذم ًمٚمرضم٤مل أُم٤ميمـ ُيَٕمٓمِّٚمقا  راح ُم٤م ٕنف

 اًمذي اإلُم٤مم إمم شمٕمقد -اعم٠ًمخ٦م ذم رأي إًمٞمف يٜمتٝمل ومٞمم- احل٘مٞم٘م٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 أـمٗم٤مًٓ  وضمد إذا ُيَرشمٌِّٝمؿ، ومٝمق ىمٚم٦م، وإٓ يُمثر ظمٚمٗمف، ُمـ وسم٤معمّمٚملم سمزسم٤مئٜمف، أقمرف هق

 إُم٤ميمـ هذه حتتؾ اًمرضم٤مل ممٙمـ أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م أُم٤ميمـ حمتٚملم -ُمثالً –

رهؿ، م ُُمَٙمّٚمٗملم ومٚمًٜم٤م ذًمؽ، ُمـ رء يٙمـ مل إذا أُم٤م ومٚمٞم١مظمِّ  اًمتٜمٔمٞمؿ، هبذا سم٤مًٓمتزا

 ٟمٔم٤مم ومذًمؽ سم٤مًمٜم٤ًمء، اخل٤مص اًمث٤مًم٨م اًمّمػ سمخالف طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر سمف ضم٤مء اًمذي

ه٤م َأَوهُل٤م، اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمًتٛمر،  آظمُره٤م، وَذ 

ه٤م آظمره٤م، اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم   .شأوهل٤م وَذ 

 أن هلـ جيقز ومال رضمالن، اإلُم٤مم وراء يم٤من وًمق يت٠مظمرن، أن ُمـ سمد ٓ اًمٜم٤ًمء: إذاً 

 اًمذي اًمتحديد، هذا ُمثؾ ومٞمف ومٚمٞمس اًمّمٌٞم٤من أُم٤م اًمٗمراغ، هلذا ُمألً  وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  ي٘مٗمـ

 هل٤م ُيْقَوع وٓ اًمقاىمع، طمدود قمغم شُمٕم٤مًم٩م ُم٠ًمختٝمؿ، ومتٌ٘مك اًمٜم٤ًمء، سمخّمقص ضم٤مء

  .صم٤مسم٧م ٟمٔم٤مم

  .شواًمٜم ٝمك إطمالم أوًمقا  ًَمِٞمٚمِٞمٜمِّل أو ًَمِٞمٚمٜمِل» شمٕمريػ اًم٤ًمئؾ:

  .يمالمه٤م اًمِمٞمخ:

  اًمٕم٘مؾ؟ ويممل اًمٗمٓمٜم٦م مت٤مم ُمـ هق أو سمٚمغ، ُمـ هق هؾش واًمٜمٝمك إطمالم أوزم» اًم٤ًمئؾ:

  .ذيمرت ُم٤م زايد سمٚمقغ، هق ٓ، اًمِمٞمخ:

  .ذيمرت ُم٤م زايد اًم٤ًمئؾ:

  .ذط اًمٌٚمقغ يٕمٜمل اًمٕم٘مؾ، يممل ذيمرت اًمكم ؿمقف، اًمِمٞمخ:
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  اًمٌٚمقغ؟ ذط اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 سمٕمد، اًمٌٚمقغ ٟمٗمًف ذم جيد مل وًمٙمٜمف ممٞمز، ـم٤مًم٥م -ُمثالً – شمتقومر هٜم٤مك أم اًم٤ًمئؾ:

  ًمف؟ طمٚمؿ هذا ومٝمؾ اًم٤ٌمًمغ؟ يٗمٝمٛمف ٓ ُم٤م اًمديـ، أُمر ُمـ ويٗمٝمؿ يٕم٘مؾ وًمٙمٜمف

 واًمٕمٜم٤مي٦م واًمذيم٤مء احلٚمؿ زائد سم٤مًمغ: ىمٚم٧م إن سمد ٓ واجلقاب ؾم١ماًمؽ، أقمد اًمِمٞمخ:

  .ذًمؽ وٟمحق وُمٕمرومتٝم٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م، واًمت٘م٤مط سم٤مًمّمالة،

  اًم٤ًمسمٕم٦م؟ دون وهق اعمًٚمٛملم، َأمَّ  اًمذي سم٤مًمٖمالم اًم٤ًمئؾ:

  .صحٞمح اًمِمٞمخ:

  ظمٚمٗمف؟ َُمـ ظمٚمٗمف ويم٤من اًم٤ًمسمٕم٦م، ذم هق أو اًم٤ًمئؾ:

 ُمٕملم؟ ؾمـ ذم يٙمقن أن اإلُم٤مم، ذم قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م ٟمص قمٜمدٟم٤م هؾ طمًٜم٤ًم، اًمِمٞمخ:

  .شواًمٜم ٝمك إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ ًمَِٞمٚمَِٞمٜمِّل»: ٟمص قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ًمٙمـ ٓ،: اجلقاب

  يٕمٜمل؟ ٟمٕمرومٝم٤م، ذًمؽ، ذم طِمَٙمٛم٦م ُمـ هؾ اًم٤ًمئؾ:

 أقممل اًمت٘م٤مط: وهل آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت يمم وهق واوح٦ٌم، طِمَٙمٛم٦م هذه اًمِمٞمخ:

  .ذًمؽ سملم وُم٤م وؾمجقده، ريمققمف ويمٞمٗمٞم٦م اإلُم٤مم، ىمراءة واًمت٘م٤مط اًمّمالة،

  .ظمٚمٗمف عمـ ىمدوة اإلُم٤مم اًم٤ًمئؾ:

  .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

  ُمت٠مظمراً؟ رضمؾ ضم٤مء إن اًمّمٌل، شم٠مظمػم جيقز هؾ اًم٤ًمئؾ:

ض أن سمدون اًمث٤مين، اًمّمػ إمم جيقز اًمِمٞمخ:   .يٕمٜمل سمرومؼ، ًمٚمٗم٤ًمد، اًمٓمٗمؾ صالة ُيَٕمرِّ

  إـمٗم٤مل؟ صػ ُمع أم اًمرضم٤مل، صػ ُمع اًمٕم٘مؾ، ذاه٥م رضمؾ اًم٤ًمئؾ:

  .اًمرضم٤مل صػ إصؾ، ُمع يٛمٌم اًمِمٞمخ:

 :..( 17: 37/  10/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 فرًدا يصيل أم معفؿ يصيل هؾ الثاكقة اجلامعة أدرك مـ

 ومردا؟ ُأَصكمِّ  أم ُأَصكّم، هؾ صم٤مٟمٞم٦م، شم٘م٤مم إومم، اجلمقم٦مَ  ُأْدِرك مل إن اًم٤ًمئؾ:

 َوطْمَده، اعمًجد ذم ُيَّمكم أن إُم٤م َٟمَٔمَرْيـ: ظمػم ذم هق وإٟمم صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م يّمكم ٓ اًمِمٞمخ:

 ٕن أومْمؾ ومذًمؽ اعمحؾ، أهؾ ُمع مج٤مقم٦مً  ومٞمف ُيَّمٚمِّـل آظمر ُمٙم٤من أو داره، إمم يذه٥م أن وإُم٤م

ُمر  أىمقال شمت٤مسمٕم٧م وسمذًمؽ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٝمد وذم ،ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ذًمؽ قمغم يم٤من ٕا

 وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف ٕن اعمًجد، ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م دمٛمٞمع يمراه٦م قمغم اًمتٜمّمٞمص ذم إئٛم٦م

 .َُمَْم٧م َُمّرات ذم سمتٗم٤مصٞمؾ هذا ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م وىمد راشم٥م،

 :..(70: 79/  16/   واًمٜمقر اهلدى) 

 أم إول: أوىل صػ وأي الصالة، دم الصبل يصػ شـ أي دم

 الثاين؟

ول: أومم صػ وأي اًمّمالة، ذم اًمّمٌل يّمػ ؾمـ أي ذم: ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م  اًمث٤مين؟ أم ٕا

 اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر وًمٙمـ قمٜمف، اعم١ًمول سم٤مًمًـ يٍمح ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 اًمّمالة قمغم ُي٤مومٔمقن: أي ممٞمزيـ، يم٤مٟمقا  إذا اًمرضم٤مل ُمع ي٘مٗمقن اًمّمٌٞم٤من أن ي٘متيض

 شمراه طمٞم٨م وىمٞمٛمتٝم٤م اًمّمالة ىمدر يٕمرومقن ٓ اًمذيـ اًمّمٖم٤مر ُمـ وًمٞمًقا  اًمّمػ ذم وهؿ

 ذم ومراهم٤مً  ومٞمقضمد صٖمػم، ـمٗمؾ وًمد ٕنف إدسم٤مر: يقزم حلٔم٤مت سمٕمد صمؿ اًمّمػ ذم أن

 .جيقز ٓ وهذا ومٞمف، وظمٚمالً  اًمّمػ

 اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٕمد يٌٚمٖمقا  مل أهنؿ وًمق اًمٗمٝمؿ و اًمٕم٘مؾ ذوي ُمـ اًمّمٌٞم٤من يم٤من وم٢مذا 

 يًـ مل ط اًمٜمٌل ٕن وذًمؽ اًمرضم٤مل: ُمع اًمّمػ ذم ي٘مٗمقا  أن هلؿ يًٛمح وم٢مٟمف

 ضم٤مء يم٤من وإن ُمٕمٞمٜم٦م، ؾمٜم٤مً  واًمّمٌٞم٤من سم٤مًمرضم٤مل اعمتٕمٚم٘م٦م اًمّمٗمقف شمًقي٦م ذم ًمٚمٛمًٚمٛملم

 صمؿ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمرضم٤مل يّمػ يم٤من ط اًمٜمٌل أن داود أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م هٜم٤مك
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 أُم٤م سمف، ُم٘مٓمقع صحٞمح هذا اًمرضم٤مل قمـ ًمت٠مظمرهـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜم٤ًمء وصػ اًمٜم٤ًمء،

 ذم داود أبق يرويف واطمد طمدي٨م ومٞمف وم٢مٟمم اًمٜم٤ًمء وسملم اًمرضم٤مل سملم اًمّمٌٞم٤من صػ

 وٕمٞمػ.. احلٗمظ وٕمٞمػ رضمؾ ؾمٜمده ذم وًمٙمـ اعمًٜمد، ذم أمحد واإلُم٤مم اًمًٜمـ

 يٙمقن سمف هق وشمٗمرد ُم٤م طمدي٨م ذم وضمد إذا هذا طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر اؾمٛمف اًمذايمرة

 صػ اًمًٜم٦م سم٠من ًم٘مٚمٜم٤م اًمًٜمد هبذا احلدي٨م هذا صح ًمق يّمح، ٓ وٕمٞمٗم٤مً  طمديثف

 وقمغم سمف، اًمٕمٛمؾ جير ومٚمؿ احلدي٨م هذا يّمح مل وًمٙمـ اًمٜم٤ًمء، صمؿ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمرضم٤مل

 اًمٖم٤مًم٥م ذم وهؿ اعم٤ًمضمد، ُييون اًمذيـ اًمّمٌٞم٤من ذم اًمٜمٔمر إقممل ُمـ سمد ٓ هذا

 ذم وهدوئٝمؿ سم٤مؾمت٘م٤مُمتٝمؿ أو اًمرضم٤مل، ظمٚمػ ومٞمّمٗمقن اًمّمالة ذم سمٕمٌثٝمؿ يٕمرومقن

ًمف ُمـ يم٤من اًمتل اًمّمالة هذه قمغم يتٛمرٟمقا  طمتك اًمرضم٤مل ُمع ومٞمّمٗمقن اًمّمالة  قمٚمٞمف أىمقا

 واضسمقهؿ ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُمروا: »ىمقًمف سم٤مًمتٛمريـ واًمًالم اًمّمالة

 ش.اعمْم٤مضمع ذم سمٞمٜمٝمؿ وومرىمقا  قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م

 ه١مٓء أن ؿمؽ ٓش قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 ىمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ جير مل ومٝمؿ ذًمؽ ُمع وًمٙمـ ممٞمزيـ، قم٤مدةً  يٙمقٟمقن اًمٕمنم أبٜم٤مء إبٜم٤مء

 اًمّمالة قمٚمٞمف أُمر اًمّم٤محل٦م إقممل وقمغم اخلػم قمغم اًمتٛمريـ سم٤مب ُمـ ًمٙمـ اًمتٙمٚمٞمػ

 ُمروا: »وم٘م٤مل أفمٗم٤مرهؿ ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ إوٓد سمؽمسمٞم٦م يٕمٜمقا  أن وإُمٝم٤مت أسم٤مء واًمًالم

 إذا اًمٖم٤مًم٥م ومٗملش قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ

 ذم وىمػ إذا اًمّمالة وآداب اًمّمالة سم٠مطمٙم٤مم وقمٚمؿ اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًـ ذم اًمقًمد يم٤من

 قمدم ُمـ ذيمرٟم٤م يمم اًمّمػ ظمٚمػ جيٕمؾ ومٝمذا وإٓ واًمًٙمقت، اهلدوء اًمتزم اًمّمػ

 يٜمٌٖمل ومٝمذا سمآداهب٤م اًمّمالة يٚمتزم وهق اًمٕم٤مذة اًمًـ سمٚمغ ُمـ أُم٤م سم٤مًمّمػ، اإلظمالل

 .اًمرضم٤مل ُمع يّمػ أن

 ُم٠ًمخ٦م ذم اًمْم٤مسمط هق هذا ومٞم١مظمر، وهلق وقم٨ٌم طمريم٤مت ذا يزال ٓ يم٤من إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ اًمرضم٤مل، ظمٚمػ وشم٤مرةً  اًمرضم٤مل ُمع شم٤مرةً  اًمّمٌٞم٤من أو إوٓد شمّمٗمٞمػ

 اإلُم٤مم، ظمٚمػ يّمػ هؾ اًمٌٕمض يت٤ًمءل ىمد: اًم١ًمال هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مً : ُمداظمٚم٦م

 اًمّمػ؟ أـمراف ذم أم
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 صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك اإلُم٤مم ظمٚمػ ٕن ـمٌٕم٤ًم: اًمّمػ أـمراف ذم هق اًمِمٞمخ:

 سمـ أيب ُمرة احلدي٨م هذا ـمٌؼ وىمدش واًمٜمٝمك إطمالم أخقا  ُمٜمٙمؿ ًمٞمٚمٞمٜمل: »ط ىم٤مل

 اإلُم٤مم ظمٚمػ همالُم٤مً  ومقضمد اعمًجد دظمؾ اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم يمم قمٜمف اهلل ريض يمٕم٥م

 أنف آوٓمراب ُمـ رء أص٤مسمف أنف ٓطمظ وىمد ُمٙم٤مٟمف، ٟمٗمًف وأنزل وأظمره وم٠مظمذه

 ُأيب ًمف ىم٤مل اًمّمالة سمٕمد اإلٟم٤ًمن، هذا ُمٙم٤من ذم ُيؾ اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب هذا يمٞمػ

 ومال: أيش واًمٜمٝمك إطمالم أخقا  ُمٜمٙمؿ ًمٞمٚمٞمٜمل: »ي٘مقل ط اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م: ًمف ُم١ماٟم٤ًمً 

 شمٜمٗمٞمذ وإٟمم ًمؽ شمٜم٘مٞمّم٤مً  ًمٞمس هذا ومٕمٚم٧م إٟمم ٕين اًمٙمراه٦م: ُمـ رء ٟمٗمًؽ ذم يٚم٘مك

 ي٘مٗمقن وم٤مًمذيـش واًمٜمٝمك إطمالم أخقا  ُمٜمٙمؿ ًمٞمٚمٞمٜمل: »اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هلذا ُمٜمل

 اعمٙم٤من هذا ُيتٚمقا  أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٙم٤ٌمر اًمرضم٤مٓت ُمـ يم٤مٟمقا  وًمق طمتك اًمّمػ وراء

 ؾمٞمتٚمزم رء اإلُم٤مم هلذا يٕمرض وم٘مد واًمٗمْمؾ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤مٟمقا  إذا اإلُم٤مم ظمٚمػ

 يٕمرف ٓ ىمد اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م ُمـ ظمٚمٗمف ىم٤مم اًمذي يم٤من وم٢مذا ُمٜم٤مسمف، يٜمقب رضمالً  ٟم٘مدم أن

 هذا ذم يمم واًمٜمٝمك إطمالم أخقا  إٓ ُيتٚمف أن يٜمٌٖمل ٓ اعمٙم٤من ومٝمذا اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة يت٘مـ

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م

 (22:27:24/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 هؾ الرجؾ بجاكب فققػت الصالة دم ادرأة تعدت إذا

 صالتف؟ تػسد

 يٕمٜمل. اهلل أظمرهـ طمٞم٨م ُمـ أظمروهـ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

ش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد. ُمرومققم٤م ًمف أصؾ ٓش. اًمٜم٤ًمء

ش 1ش »اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم وهق. ُمرومققم٤م همري٥م طمدي٨م: سم٘مقًمفش 46/  0»

 قمـ إسمراهٞمؿ قمـ إقمٛمش قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من أظمؼمٟم٤م: وم٘م٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقف

ئٞمؾ سمٜمل ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل يم٤من: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ُمٕمٛمر أيب  مجٞمٕم٤م، يّمٚمقن إها

ة ومٙم٤مٟم٧م  وم٠مخ٘مل خلٚمٞمٚمٝم٤م، هبم شم٘مقل قمٚمٞمٝمم، ومت٘مقم اًم٘م٤مًمٌلم شمٚمٌسش اخلٚمٞمؾ هل٤م» اعمرأ
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 ومم: ىمٞمؾ. اهلل أظمرهـ طمٞم٨م ُمـ أظمروهـ: ي٘مقل ُمًٕمقد اسمـ ومٙم٤من احلٞمض، قمٚمٞمٝمـ

 وُمـ اعم٤ًمضمد، ذم اًمرضم٤مل يتنمومـ اًمٜم٤ًمء يتخذه٤م ظمِم٥م ُمـ أرضمؾ: ىم٤مل اًم٘م٤مًم٤ٌمن؟

 اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين ورواه: ىمٚم٧مش. ُمٕمجٛمف» ذم اًمٓمؼماين رواه اًمرزاق قمٌد ـمريؼ

 أب٤م يذيمر مل أنف إٓ سمف، إقمٛمش قمـ أجْم٤م زائدة ـمريؼ ُمـش 0/  46/  4ش »اًمٙمٌػم

 يٕمزوه يم٤من احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـش يمذا» اجلٝم٤مل سمٕمض أن اًمزيٚمٕمل ذيمر صمؿ. ؾمٜمده ذم ُمٕمٛمر

 ٓ ومٞمف أضمده ومٚمؿ شمتٌٕمتف وىمد: »ىم٤مل. ًمٚمٌٞمٝم٘ملش اًمٜمٌقة دٓئؾ»وش رزيـ ُمًٜمد» إمم

ه سمٕمْمٝمؿ أن اخلٓم٠م هذا ُمـ وأومحشش. ُمقىمقوم٤م وٓ ُمرومققم٤م  ٟمٌف يمم ًمٚمّمحٞمحلم قمزا

 ذم اًم٘م٤مريء قمكم اًمِمٞمخ وٟم٘مؾ قمٜمف، وهمػمهش 31» اًمًخ٤موي وٟم٘مٚمف اًمزريمٌم، قمٚمٞمف

 قمـ ومْمال رومٕمف، يث٧ٌم ٓش: اهلداي٦م ذح ذم ىم٤مل أنف اهلمم اسمـ قمـش اعمقوققم٤مت»

ش. 67/  1ش»اخلٗم٤مء يمِمػ» ذم يمم ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقف أنف واًمّمحٞمح ؿمٝمرشمف،

 ُمـ اًم٘مّم٦م أن واًمٔم٤مهر ًمقىمٗمف، سمف ُيت٩م ٓ وًمٙمـ اإلؾمٜم٤مد، صحٞمح واعمقىمقف: ىمٚم٧م

ئٞمٚمٞم٤مت  وم٘مٝمٞم٦م ٦مُم٠ًمخ احلدي٨م هذا قمغم أىم٤مُمقا  احلٜمٗمٞم٦م أن اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ. اإلها

ة إن: وم٘م٤مًمقا  اًمٕمٚممء، مج٤مهػم ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٗمقا   شم٘مدُم٧م أو اًمرضمؾ سمج٤مٟم٥م وىمٗم٧م إذا اعمرأ

ة وأُم٤م صالشمف، قمٚمٞمف أومًدت اًمّمالة ذم قمٚمٞمف  هل أهن٤م ُمع صحٞمح٦م، ومّمالَت٤م اعمرأ

 ًمف، حم٤مذي٦م ومقىمف اًمًدة قمغم يم٤مٟم٧م وًمق اًمّمالة إسمٓم٤مل إمم سمٕمْمٝمؿ ذه٥م سمؾ! اعمٕمتدي٦م

 إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل وٓ سمت٠مظمػمهـ، احلدي٨م هذا ذم سم٤مُٕمر ذًمؽ قمغم اؾمتدًمقا  وىمد

 أن: صم٤مٟمٞم٤م. ؾمٌؼ يمم ومٞمف طمج٦م ومال ُمقىمقف احلدي٨م أن: أوٓ: وضمقه ُمـ وذًمؽ اًمٌت٦م،

 قمـ ؾمٞم٠ميت يمم اإلصمؿ سمؾ اًمّمالة، وم٤ًمد ي٘متيض ٓ ومٝمق اًمقضمقب يٗمٞمد يم٤من وإن إُمر

 ي١مظمر ومل إُمر اًمرضمؾ ظم٤مًمػ إذا ذًمؽ وم٢مٟمم اًمّمالة وم٤ًمد اىمت٣م ًمق أنف: صم٤مًمث٤م. احل٤مومظ

ة اقمتدت صمؿ اًمّمالة ذم دظمؾ إذا أُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، يت٘مدم أومل اعمرأة  أو سمج٤مٟمٌف، ووىمٗم٧م اعمرأ

 سمٌٓمالن ىمٞمؾ ًمق سمؾ اًمقضمقه، ُمـ سمقضمف صالشمف سمٓمالن قمغم يدل ومال قمٚمٞمف، شم٘مدُم٧م

 ٓ ومٝمؿ ذًمؽ وُمع احلدي٨م، رومع صح ًمقيم٤من يٌٕمد، مل احل٤مًم٦م هذه ذم اعمرأة صالة

 أثر ًمّمحتٝم٤م يِمٝمد ٓ اًمتل احلٜمٗمٞم٦م أىمقال همرائ٥م ُمـ وهذا! صالَت٤م سمٌٓمالن ي٘مقًمقن

ة شمت٠مظمر أن اًمًٜم٦م ُمـ ٟمٕمؿ! ٟمٔمر وٓ  اًمٌخ٤مري روى يمم اًمرضم٤مل قمـ اًمّمالة ذم اعمرأ

 ظمٚمػ سمٞمتٜم٤م ذم ويتٞمؿ أن٤م ، ط اًمٜمٌل ظمٚمػ صٚمٞم٧م: »ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ وهمػمه
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 أن وومٞمفش: »177/  0ش »ذطمف» ذم احل٤مومظ ىم٤ملش. ظمٚمٗمٜم٤م ؾمٚمٞمؿ أم وأُمل ط اًمٜمٌل

ة  أضمزأت ظم٤مًمٗم٧م وم٢مذا هب٤م، آومتت٤من ُمـ خيِمك ُم٤م وأصٚمف اًمرضمؾ، ُمع شمّمػ ٓ اعمرأ

 قمجٞم٥م، وهق اعمرأة، دون اًمرضمؾ صالة شمٗمًد: احلٜمٗمٞم٦م وقمـ. اجلٛمٝمقر قمٜمد صالَت٤م

 وإُمر هذا، ُمًٕمقد اسمـ ىمقل دًمٞمٚمف ىم٤مئٚمٝمؿ، ىم٤مل طمٞم٨م شمٕمًػ، شمقضمٞمٝمف وذم

 وم٢مذا اًمّمالة، ُمٙم٤من إٓ ومٞمف شم٠مظمرهـ جي٥م ُمٙم٤من وٓ ُمٙم٤من، فمرف وطمٞم٨م ًمٚمقضمقب،

 هذا وطمٙم٤مي٦م! شم٠مظمػمه٤م ُمـ سمف أُمر ُم٤م شمرك ٕنف اًمرضمؾ، صالة ومًدت اًمرضمؾ طم٤مذت

سمف شمٙمٚمػ قمـ شمٖمٜمل  اًمثقب ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل صم٧ٌم وم٘مد اعمًتٕم٤من، واهلل. ضمقا

 وأضمزأتف أثؿ يٜمزقمف ومل ومٞمف ومّمغم ظم٤مًمػ ومٚمق يٜمزقمف، أن ٓسمًف وأُمر اعمٖمّمقب،

 ًم٤ٌمب يم٤من ًمق ُمٜمف وأووح ذًمؽ، اعمرأة طم٤مذشمف اًمذي اًمرضمؾ ذم ي٘م٤مل ٓ ومٚمؿ صالشمف،

 إمم قمٜمٝم٤م يٜمت٘مؾ أن قمغم اىمتداره ُمع إذٟمف سمٖمػم ؿمخص ومٞمٝم٤م ومّمغم ممٚمقيم٦م صٗم٦م اعمًجد

 اًمتل اعمرأة ُمع اًمرضمؾ ويمذًمؽ وأثؿ، صالشمف صح٧م واطمدة سمخٓمقة اعمًجد أرض

 ش. سمجٜمٌف ومّمٚم٧م اًمّمالة ذم دظمؾ أن سمٕمد ضم٤مءت إن وٓؾمٞمم طم٤مذشمف،

 (419/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فضقؾة؟ هلا الصػقف مقامـ دم الصالة هؾ

 ُم٤م اًمّمٗمقف، ُمٞم٤مُمـ قمغم يّمٚمقن اعمالئٙم٦م إن: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

 قمـ[ اًمّمالة أن ٟم٘مقل] أن سمحٞم٨م اًمٗمْمؾ درضم٦م شمّمؾ وهؾ احلدي٨م، هذا ىمقة ُمدى

 ُمثاًل؟ اًمِممل ُمـ أومْمؾ اًمّمػ يٛملم

 ومال ذًمؽ وقمغم وٕمػ، ومٞمف احلدي٨م هذا أن ٟم٤مؾمًٞم٤م أيمـ مل إن أذيمره اًمذي اًمِمٞمخ:

 ىمٞمؾ إذا ٕنف اًمّمحٞمح٦م: إطم٤مدي٨م سمٕمض قمغم يرد ُمثٚمف يم٤من وإن اإلؿمٙم٤مل، هذا يرد

 يمم إول، اًمّمػ ذم ُمثٚمف ضم٤مء أو هذا ضم٤مء وم٘مد واظمتٚمٗمقا؟ اًمٜم٤مس شمزاطمؿ إذا يمٞمػ

 قمغم يرد وممش قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا  إول اًمّمػ ذم ُم٤م اًمٜم٤مس قمٚمؿ ًمق: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 .أذيمر ومٞمم وٕمٞمػ أنف ذيمرت اًمذي ذاك قمغم يرد اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا
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ش قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا : »اًمّمحٞمح وم٤محلدي٨م: وم٤مجلقاب اخلالف هذا ُمثؾ وىمع ًمق: إًذا

 ذم مجٞمًٕم٤م ًمٞمًقا  اًمٜم٤مس ٕن أثًرا  ًمف[ ًمٞمس] ٓ واىمًٕم٤م؟ هذا ُمثؾ دمدون هؾ ًمٙمـ

 وًمذًمؽ هيتؿ، ٓ وسمٕمْمٝمؿ هيتؿ ومٌٕمْمٝمؿ ؾمقاء، إقممل سمٗمْم٤مئؾ اًمٕمٛمؾ قمغم احلرص

 ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم خت٤مصؿ أي يّمػم ٓ أنف ومْماًل  اًمتزاطمؿ طمقل ظمالف أي يّمػم ٓ

 يّمػم أٓ وم٤ٌمٕومم صحٞمح، طمدي٨م ُم٤م سمٖمػم قمٚمٞمف احلض صح اًمذي إول اًمّمػ

سمف احلدي٨م صح وم٢من اًمّمٗمقف، ُمٞم٤مُمـ ذم اًمّمالة ذم ظمالف اخلالف هذا ُمثؾ  ومجقا

 أفمـ يمم يّمح مل وإن إول، اًمّمػ قمغم احلض ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م قمـ يم٤من ُم٤م

 .أهقن وم٤مُٕمر

 (  22:06:21/ 12 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 آصطػاف وكقػقة زائدة فضقؾة الصػقف دقؿـة هؾ

 اإلمام خؾػ

 ظم٤مص؟ ومْمؾ ومٞمٝم٤م هؾ اًمّمٗمقف، عمٞمٛمٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم ذيمره٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك يقضمد، ٓ صحٞمح٤ًم، طمديث٤مً  ٟمٕمٚمؿ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 صحٞمح، رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ اًمّمػ، ذم اًمَتَٞم٤مُُمـ شمٗمْمٞمؾ ذمش اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذر اسمـ

 .آؾمتٜم٤ٌمط إمم ذًمؽ ذم يرضمع إٟمم

 ؿممل شمٕمٓمٞمؾ إمم ي١مدي اًمّمػ ُمٞمٛمٜم٦م شمٗمْمٞمؾ أن -أقمٚمؿ واهلل- أراه واًمذي 

٤ٌّمر، ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ُمـ ٟمٕمرومف واًمذي اًمّمػ،  ضم٤مء طمٞمٜمم وضَم

٤ٌَّمر ضم٤مء صمؿ يٛمٞمٜمف، قمـ اًمًالم، قمٚمٞمف سمف واىمتدى ضم٤مسمر  ومدومٕمٝمم ي٤ًمره، قمـ ومقىمػ ضَم

 أنف احلدي٨م، هذا ُمـ ومٜم٠مظمذ ظمٚمٗمف، ُمـ صٗم٤مً  وضمٕمٚمٝمم هٙمذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ذًمؽ صم٧ٌم يمم طمقًمف، ُيـَجٜمُِّحقن ومال إُم٤مُم٤ًم، هبؿ يّمكم أطمدهؿ وشم٘مدم صمالصم٦م، وضمد إذا

٤ٌَّمر ضم٤مسمر طمدي٨م قمٚمٞمف دلَّ  ُم٤م اؾمت٘مر صمؿ يم٤من، أُمر هذا ُمًٕمقد، اسمـ قمـ  .وضَم
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 إردن ذم هٜم٤مك ظم٤مص٦م اعمّمٚملم، ُمـ يمثػم هيٛمٚمف ؿمٞمئ٤مً  احلدي٨م هذا ُمـ ومٜمٗمٝمؿ 

 ًمف، سمدا طمٞم٨م ومٞمّمٓمػ شمؿ، ىمد إول ذم اًمّمػ ومٞمجد أطمدهؿ ي٠ميت ؾمقري٤م، وذم

 يمم اًمٜم٤مس دمد صمؿ اًمقؾمط، ذم هٜم٤م واإلُم٤مم اًمنمىمل، أو اًمٖمريب اجلدار ُمع هٜم٤مك يٛمٙمـ

 اًمٞمٛملم، ذم صػ ذاك جيد اًمث٤مين يدظمؾ واُمش، يدك ه٤مت: سمالدٟم٤م ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن

 اًمّمػ ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ يقضمد وٓ اًمّمالة، شمٜمتٝمل وهٙمذا ُمٕمف، ويّمػ ومٞمذه٥م

 .واطمد، ؿمخص وٓ اًمث٤مين

٤ٌَّمر ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ومٜمٗمٝمؿ   اًمّمػ يٌدأ أن يٜمٌٖمل إول، اًمّمػ سمدأ يمم أنف وضَم

 ومرضم٦م جيد ٓ صمؿ شم٤مُم٤ًم، يديف سملم اًمذي إول اًمّمػ ومٞمجد ي٠ميت اًمذي: أي اًمث٤مين،

ّده٤م، ومٞمٝم٤م ًمٞمدظمؾ ًُ  وهٜم٤م يٛمٞمٜمف، ومٕمـ صم٤منٍ  ضم٤مء وم٢مذا ويّمكم، اإلُم٤مم وراء هذا ومٞم٘مػ وَي

.. ي٤ًمر.. يٛملم اًمٕمًٙمري يم٤مًمٜمٔم٤مم وهٙمذا ي٤ًمره، قمـ اًمث٤مًم٨م ضم٤مء أن، اًمِم٤مهد

 .اًمّمػ يٙمتٛمؾ طمتك ي٤ًمر،.. يٛملم.. ي٤ًمر.. يٛملم

ؾ أن أُم٤م  هذا ٕن ذًمؽ: ٟمٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذا اًمِممل، ومٜمٕمٓمؾ اًمٞمٛملم ُٟمَٗمْمِّ

٤ٌّمر ضم٤مسمر طمدي٨م ظمالف ف احلٙمؿ هذا ٟمًتٜمٌط أن ٟمًتٓمٞمع صمؿ ضمٝم٦م، ُمـ وضَم ًَ  ُمـ ٟمٗم

 َُمـ سمٙمؿ وًمٞم٠متؿ يب، ائتٛمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم آظمر طمدي٨م

 وهٙمذا سم٤مًمث٤مين، اًمت٤مزم واًمّمػ إول، سم٤مًمّمػ ي٘متدي اًمث٤مين اًمّمػ: أيش سمٕمديمؿ

 .دواًمٞمؽ

ة يٛملم، َُمّرة هٙمذا وإٟمم اًمٞمٛملم، شمٗمْمٞمؾ هٜم٤م ًمٞمس: وم٢مذاً    .ي٤ًمر وَُمرَّ

ط ُمداظمٚم٦م:  صم٤مسم٧م؟ هق ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م اإلُم٤مم شَمَقؾم 

ط طمدي٨م اًمِمٞمخ:  أن إٓ داود، أيب وٕمٞمػ ذم وهق اًمًٜمد، وٕمٞمػ اإلُم٤مم شَمَقؾم 

 .ٟمٕمؿ اعمٕمٜمك، هذا ي١ميمد اعمًٚمٛملم سملم اًمٕمٛمؾ ضمري٤من

 :..(32: 79/  79/    واًمٜمقر اهلدى) 
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 الؽعب؟ أم إقدام برؤؤس تؽقن هؾ الصػقف تسقية

 أص٤مسمع سمرؤوس شمٙمقن هؾ ط اًمرؾمقل طمدي٨م ذم[ اًمّمٗمقف شمًقي٦م] :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمٙمٕم٥م أم إىمدام

 .سم٤مًمٙمٕم٥م :اًمِمٞمخ

 (22:36:20( /3) راسمغ ومت٤موى) 

 الصػ دم وإقدام ادـاكب تالصؼ أن قال مـ ققل رد

 السـة مـ لقس

 طمدي٨م، إمم سمٕمْمٝمؿ يتٓمرق اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ قمـ احلدي٨م ُمٕمرض ذم :ُمداظمٚم٦م

 إىمدام وإًمّم٤مق اًمّمٗمقف، َرص سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمِمديد آهتمم اًمٜم٤مس سمٕمض ومٕمؾ إمم أو

 سمـ اًمٜمٕممن قمـ اًمٌخ٤مري ذم احلدي٨م احلدي٨م، ذم ٟمٔمرت: وم٘م٤مل واعمٜم٤ميم٥م سم٤مٕىمدام،

ٜم٦م أن ومرأج٧م -أفمـ سمِمػم  ً  سم٤معمٜمٙم٥م، اعمٜمٙم٥م إًمّم٤مق أُم٤م اًمّمػ، شمًقي٦م هل اًم

 يٚمّمؼ َرَأجُتٜم٤م يُمٜم٤َّم: سمِمػم سمـ اًمٜمٕممن ىمقل ُمـ وإٟمم ؾمٜم٦م، ًمٞم٧ًم ومٝمل سم٤مًم٘مدم، واًم٘مدم

 اإلًمّم٤مق، وًمٞم٧ًم اًمتًقي٦م، اًمًٜم٦م أن ومقضمدت احلدي٨م شم٠مُمٚم٧م: وم٘م٤مل.. أطمُدٟم٤م

 سم٢مًمّم٤مق ٤مسواًمٜم -ي٘مقًمقن يمم- أنٗمًٝمؿ إؿمٖم٤مل قمٛمٚمٞم٦م قمغم ُيرصقن اًمذيـ ومٞمٙمقن

 قمٚمٞمف؟ شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ومم.. اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس سمٌمء يتٛمًٙمقن وإىمدام اعمٜم٤ميم٥م

 .اًمراوي قمغم واًمٕمٝمدة ٟم٘مٚم٧م مم٤م يٌدو اًمرضمؾ أن قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مل :اًمِمٞمخ

 .سم٤مُُٕذن ؾمٛمٕمٜم٤مه ُم٤م إٓ ٟمٜم٘مؾ ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 طمدي٨م ضم٤مء إذا واًمٗم٘مف، احلدي٨م سم٠مصقل قمٜمده قمٚمؿ ٓ اًمرضمؾ أن، مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

 وإٟمم ،ط ًمٚمٜمٌل يمالُم٤مً  ًمٞمس اًمٙمٚمٛم٦م؟ هذه اًمرضمؾ هذا َيٗمٝمؿ يمٞمػ يمذا، اًمًٜم٦م ُمـ ومٞمف

 قمٚمؿ إمم رضمٕمٜم٤م إذا اًمٙمالم؟ هذا ُيٗمٝمؿ يمٞمػ( يمذا اًمًٜم٦م ُمـ) ي٘مقل صح٤ميب يمالم
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 .اعمرومقع طمٙمؿ ذم يمذا اًمًٜم٦م ُمـ -ظم٤مص٦م– اًمّمح٤ميب ىمقل: ي٘مقًمقن اعمّمٓمٚمح

 اًمّمحٞمح٦م، اًمرواي٤مت هذه ُمثؾ ُمـ شم١مظمذ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم وهٜم٤مك

 سمٕمض قمـ ٟم٘مؾ ُمرد هق وإٟمم ذًمؽ، ٟمحق أو ومٕمؾ أو أُمر أنف ًمٚمرؾمقل ذيمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 اًمرضمؾ هذا يم٤من وم٢مذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤من اًمذي ًمٚمقاىمع اًمّمح٤مسم٦م

 ٓ يم٤من وإذا قمٜمف، ٟم٘مٚم٧َم  ُم٤م ي٘مقل طمٞمٜمم اخلٓم٠م أؿمد خمٓمئ٤مً  ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ، هبذا يٕمؽمف

 .ًمٞمتٕمٚمؿ ًمف ومٜم٘مقل! يٕمٚمؿ ٓ أو يٕمؽمف

 .اًميورة ذم اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ أن ؿمٞمخ ي٤م ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع :ُمداظمٚم٦م

 طمٞمٜمم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وُمٕمَؾ  اًمذي هذا شُمرى: آظمر ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن أردت.. :اًمِمٞمخ

  ضمٝمؾ؟ أم ُمٜمٝمؿ ومٝمؿ هذا اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ي٠مُمرهؿ ط اًمٜمٌل يم٤من

 .ٟمٕمؿ ومٝمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٗمٝمؿ هذا أن ٟمٗمؽمض أن إُم٤م صم٤مٟمٞم٦م، ُم٘مدُم٦م أومم، ُم٘مدُم٦م هذه -ؿمؽ ٓ- :اًمِمٞمخ

 ُُمَ٘مدُم٤مً  اخلٚمػ ٟمحـ ومٝمٛمٜم٤م أجٙمقن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اـمٚمع ُم٤م سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اعم٘مؽمن

  اًمّمقاب؟ هق اًمٕمٙمس أم اًمًٚمػ، أوئلؽ ومٝمؿ قمغم

 .ومٝمٛمٝمؿ ي٘مدم ُم٘مدم، ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمٜمٜم٤م ذًمؽ، قمغم يّٓمٚمع مل ط اًمٜمٌل أن اومؽماض قمغم هذا ـمٞم٥م، ومٝمٛمٝمؿ، :اًمِمٞمخ

 ط اًمٜمٌل أن ط اًمٜمٌل ظمٚمػ ومٕمٚمقه اًمذي اًمٗمٕمؾ هذا أن اطمتٛمؾ إذا: آظمر ىمقًٓ  ؾمٜم٘مقل

  يّٓمٚمع؟ مل أم اـّمٚمع أىمقى؟ آطمتمًملم وم٠مي   قمٚمٞمف، يّٓمٚمع مل أنف واطمتٛمؾ قمٚمٞمف، اـّمٚمع

 .اـّمٚمع :ُمداظمٚم٦م

 أفمٜمف احل٘مٞم٘م٦م؟ هذه ذم ٟم٘مٚم٧م ُم٤م قمٜمف ٟم٘مٚم٧م اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا جي٤مدل هؾ ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .أن٧م قمٚمٞمؽ واًمٕمٝمدة أىمقل، أن٤م هٙمذا سم٤مًمًٜم٦م، قمٜمده قمٚمؿ ٓ ٕنف ذًمؽ جي٤مدل،

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 قمٚمؿ قمٜمده يم٤من ُمـ قمغم سم٤مًمتجرسم٦م أقمرف أن٤م سم٤مًمًٜم٦م قمٚمؿ قمٜمده يم٤من ًمق ٕنف اًمِمٞمخ:

 سمٗم٘مٝمٝم٤م ُمتِمٌع ًمٙمٜمف آظمره، وإمم.. وأخٗم٤مفمٝم٤م رواي٤مَت٤م ٟمز ىمد يم٤من وًمق سم٤مًمًٜم٦م،

سم٤ًم، هل٤م هيٞمئ أن إمم واوٓمر ٟم٤مزًم٦م سمف ٟمزًم٧م ُم٤م وم٢مذا وومٝمٛمٝم٤م،  ذم اإلهلل اًمٙمٛمٌٞمقشمر ضمقا

 ُيَٓمٚمِّع سمف وإذا دراؾمتٝم٤م، ذم ودهره طمٞم٤مشمف ىم٣م اًمتل اًمًٜم٦م جيٛمع حلٔم٤مت ذم ذهٜمف

ومر اًمذي اجلٝم٤مز هذا ُمـ خيرج يمم اجلقاب  ـمقيٚم٦م ؾمٜمقات وذم اًمٕمٚممء أخقف قمٚمٞمف شمقا

 ومٝمق اًمٕم٤معملم رب صٜمع هذا ًمٙمـ حلٔم٤مت: ذم اجلقاب هيٞمئ ؿم٠من ُمـ ضمداً  وـمقيٚم٦م

 .آظمره وإمم وأىمدر أىمقى

 رء يمؾ أن أوًٓ  ًمٕمرف ًمٚمًٜم٦م دارؾم٤مً  يم٤من ًمق اإلٟم٤ًمن هذا: أىمقل أن٤م وًمذًمؽ

 ومحٙمٛمف ُمٜمف، ضمديد شمنميع أو إٟمٙم٤مر ي٠مت مل و اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع

 .اًمّمالة ذم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م إي٤مه ورؤيتف إىمراره طمٙمؿ

 .ظمٚمٗمف ُمـ يراهؿ ُمداظمٚم٦م:

د أن أردت اًمذي هذا اًمِمٞمخ:  قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وسمخ٤مص٦م إًمٞمف، ًمٚمقصقل ُأَُمٝمِّ

 هذا إن: ي٘م٤مل هؾ ـمٞم٥م، ،شأُم٤مُمل ُمـ أرايمؿ يمم ظمٚمٗمل ُمـ أرايمؿ إين: »ىم٤مل اًمًالم

 ..ؾمٚمٗمٞم٤مً  يم٤من إن -اهلل ؾم٤محمف اهلل، ؾم٤محمف- اًمّمح٤ميب ُمـ قمٛمؾ

 (22: 44: 14/ 047/  واًمٜمقر اهلدى) 

 عشقائقة بصقرة اإلمام خؾػ آصطػاف حؽؿ

 سمِمٙمؾ اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مػ اعمًجد إمم اعمّمكم يدظمؾ قمٜمدُم٤م أطمٞم٤مٟم٤م] ُمداظمٚم٦م:

 ؟[ذًمؽ طمٙمؿ ومم هٜم٤مك، وُمٛمققم٦م هٜم٤م ُمٛمققم٦م ذم يٙمقن اًمّمؼ، يٜمتٔمؿ ومال قمِمقائل

 يقضمد يم٤من إذا أُم٤م اًمّمالة، إقم٤مدة وقمٚمٞمف سم٤مـمؾ، ومّمالشمف وطمده يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 ومٝم١مٓء اًمّمػ يٌدأ هٜم٤مك ُمـ: يٕمٜمل ىمٚم٧م، يمم اإلُم٤مم وراء واجلمقم٦م هٜم٤م، وصمالصم٦م اصمٜملم

 . اًمٗمرق واوح اًمَّمػ، َيِّمُٚمقا  مل أهنؿ طمٞم٨م ُمـ آصمٛمقن وًمٙمـ صحٞمح٦م، صالَتؿ

 ( 22: 09: 30/   147/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصػ خؾػ ادـػرد صالة

 ؟[يٗمٕمؾ ُم٤مذا ُمٙمتٛمؾ أُم٤مُمف واًمّمػ اعمّمغم ضم٤مء إذا] ُمداظمٚم٦م:

 قمـ اومّمؾ: يٕمٜمل يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن ُي٤مول سمٕمدُم٤م اًمِمٞمخ:

 اًمتل اًمّمقرة واؾمتحي ي٤ًمر، أو يٛملم قمـ واىمػ ذاك أن هذه، اًمّمقرة ذهٜمؽ

 سمٕمض ي٘مقل يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ُمٕمف، يّمكم أطمداً  جيد مل يّمكم أن يريد واطمد ي٠ميت شم٘مع،

 .صحٞمح همػم طمدي٨م اجلر ذم اًمقارد احلدي٨م هذا اًمّمػ، ُمـ واطمداً  َيـُجر إٟمف: اًمٜم٤مس

 ُمـ يمثػم وذم ًمٚمّمػ، ٟمٗمًف يْمؿ هق ٟمٗمًف، جير ُي٤مول ًمٙمـ جير، ٓ هق: وم٢مذاً  

 ظمالف قمغم اًمّمػ يم٤من وم٢من يمثػماً، اًمّمػ ذم ومراهم٤مً  اإلٟم٤ًمن جيد اًمقاىمع ذم إطمٞم٤من

 ظمٚمٗمف يّمكم طمٞمٜمئذٍ  ًمٞمٜمْمؿ، ُم٤ًمهم٤مً  جيد ٓ سمحٞم٨م ُمؽماص،: يٕمٜمل اًمًٜم٦م، وقمغم اًمٕم٤مدة

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿: ٕنف صحٞمح٦م: صالشمف وشمٙمقن اإلُم٤مم، ظمٚمػ وطمده، ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  إِ

 . [086:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م

 ( 22: 09: 30/   147/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾػ آثـني ادلمقَمني وققف السـة

ـْ  ِهٞمَؿ، قَم ـِ  إسِْمَرا َؾْمَقِد، قَم ْٕ َٓ  َوقَمْٚمَ٘مَٛم٦َم، ا ٌْدَ  َأتَْٞمٜم٤َم: ىَم٤م   قَم
ِ
ـَ  اهلل ُٕمقدٍ  سْم ًْ  َداِرِه، ذِم  َُم

  غمَّ َأَص : وَمَ٘م٤مَل 
ِ
ء َٓ ،: وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ظَمْٚمَٗمُٙمْؿ؟ َه١ُم ، وَمُ٘مقُُمقا : ىَم٤مَل  َٓ َٓ  سم٠َِمَذانٍ  َي٠ْمُُمْرَٟم٤م وَمَٚمؿْ  وَمَّمٚم قا  َو

ٌْٜم٤َم ىَم٤مَل  إىَِم٤مَُم٦ٍم، ـْ  َأطَمَدَٟم٤م وَمَجَٕمَؾ  سم٠َِمجِْديٜم٤َم وَم٠َمظَمذَ  ظَمْٚمَٗمُف، ًمِٜمَُ٘مقمَ  َوَذَه ظَمرَ  َيِٛمٞمٜمِفِ  قَم ْٔ ـْ  َوا  قَم

َب : ىَم٤مَل  ُريَمٌِٜم٤َم، قَمغَم  َأجِْدَيٜم٤َم َوَوْٕمٜم٤َم َريَمعَ  وَمَٚممَّ : ىَم٤مَل  ؿِمَمًمِِف، ٌََّؼ  َأجِْدَيٜم٤َم وَمَيَ ْٞمِف، سَملْمَ  َوـَم  يَمٗمَّ

، وَمَٚممَّ : ىَم٤مَل  وَمِخَذْيِف، سَملْمَ  َأْدظَمَٚمُٝمَم  صُمؿَّ  ءُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ؾَمَتُٙمقنُ  إِٟمَّفُ : »ىَم٤مَل  َصغمَّ ُرونَ  ُأَُمَرا  ُي١َمظمِّ

اَلةَ  ـْ  اًمّمَّ ٜمُ٘مُ  ُِمٞمَ٘م٤مَِت٤َم، قَم ِق  إمَِم  قهَن٤َمَوخَيْ  َذًمَِؽ، وَمَٕمُٚمقا  ىَمدْ  َرَأجُْتُٛمقُهؿْ  وَم٢ِمَذا اعْمَْقشَمك، َذَ

اَلةَ  وَمَّمٚم قا  ٞمَ٘م٤مَِت٤َم، اًمّمَّ
ِ ِ
ٌَْح٦ًم، َُمَٕمُٝمؿْ  َصاَلشَمُٙمؿْ  َواضْمَٕمُٚمقا  عم  وَمَّمٚم قا  صَماَلصَم٦مً  يُمٜمُْتؿْ  َوإَِذا ؾُم

ـْ  َأيْمَثرَ  يُمٜمُْتؿْ  َذاَوإِ  مَجِٞمًٕم٤م، ُٙمؿْ  َذًمَِؽ، ُِم  ِذَراقَمٞمْفِ  وَمْٚمُٞمْٗمِرْش  َأطَمُديُمؿْ  َريَمعَ  َوإَِذا َأطَمُديُمْؿ، وَمْٚمَٞم١ُمُمَّ
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ٌِّْؼ  َوًْمَٞمْجٜم٠َْم، وَمِخَذْيِف، قَمغَم  ْٞمِف، سَملْمَ  َوًْمُٞمَٓم   َرؾُمقلِ  َأَص٤مسمِعِ  اظْمتاَِلِف  إمَِم  َأنُْٔمرُ  وَمَٚمَٙم٠َمينِّ  يَمٗمَّ
ِ
 اهلل

 ش.وَم٠َمَراُهؿْ  ط
 إمم واإلو٤موم٦م ًمٚمٖمروب، اًمِمٛمس دٟم٧م أن إمم أي: اعمقشمك ذق [:اإلمام قال]

 ُمـ يٌؼ ومل يّمٚمقهن٤م أهنؿ أراد أو اعم٘م٤مسمر، قمغم ؾم٤مىمٓم٤مً  ذًمؽ قمٜمد وقئٝم٤م ًمٙمقن اعمقشمك

 .همص أي سمري٘مف ذق إذا اعمحتي ٟمٗمس ُمـ يٌ٘مك ُم٤م سم٘مدر إٓ اًمٜمٝم٤مر

 :سمٞم٤مهن٤م ومقضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ط اًمٜمٌل قمٛمؾ يًتٛمر مل أُمقرا احلدي٨م هذا ذم أن واقمٚمؿ

 حلدي٨م ظمٚمٗمف ي٘مٗم٤م أن واًمًٜم٦م وي٤ًمره اإلُم٤مم يٛملم قمـ آصمٜملم وىمقف: إول

 .اًمٗمْم٤مئؾ يمت٤مب ذم أيت ضم٤مسمر

 .أيت اًم٤ٌمب ذم يمم سم٤مًمريم٥م إظمذ واًمًٜم٦م: اًمتٓمٌٞمؼ: اًمث٤مين

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم سمٞمٜم٧م وم٘مد. اًمٜمداء ؾمٛمع عمـ واإلىم٤مُم٦م إذان: اًمث٤مًم٨م

 .هبم ط أُمره أنف صالشمف اعمًئ

 [84 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 خؾػف وادلمقمني اإلمام يؿني عـ القاحد ادلمقم

 .  مج٤مقم٦م يمقٟمقا  ٟمٗمريـ يقضمد ُمداظمٚم٦م:

 مج٤مقم٦م؟ يَمّقٟمقا  ٟمٗمريـ اًمِمٞمخ:

 يّمٜمع؟ يمٞمػ اًمث٤مًم٨م، دظمؾ.. وم٘مط اًمٗمجر صٚمقا  ُمداظمٚم٦م:

 ذم يّمٚمٞم٤من رضمٚملم أن: ؾم١ماًمؽ ومٝمٛم٧م أين وأفمـ شم٠ًمل أن٧م أن اًمِمٞمخ:

 ؾم١ماًمؽ؟ هذا أخٞمس صم٤مًم٨م، رضمؾ ودظمؾ سمف، ُم٘متدٍ  وسمج٤مٟمٌف اإلُم٤مم اعمًجد،

سمف هذا   يم٤من وإن اإلُم٤مم، وراء ومٞم٘مػ وم٘مٞمٝم٤مً  يم٤من إن اًمرضمؾ هذا ي٠ميت اًمًٜم٦م، ذم ضمقا

 قمٛمٚمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، أتك وم٘مٞمٝم٤مً  اإلُم٤مم يم٤من وم٢من اإلُم٤مم، ي٤ًمر قمـ ي٘مػ ضم٤مهالً  هم٤مومالً 
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 .واطمداً  صٗم٤مً  هٙمذا وصٚمقا  اًمًٜم٦م، يمٚمٝمؿ ظم٤مًمٗمقا  ُمثٚمٝمؿ وإن ظمٚمٗمف، وضمٕمٚمٝمؿ هٙمذا،

 وراء ي٘مػ اًمث٤مًم٨م اًمث٤مًم٨م، اًمرضمؾ دظمؾ ُمّمٍؾ، يٛمٞمٜمف قمـ سمج٤مٟمٌف اإلُم٤مم: ىمٚمٜم٤م يمم

 إُم٤م اإلُم٤مم، يٛملم قمـ يم٤من َُمـ اإلُم٤مم، وراء ي٘مػ  اًمث٤مًم٨م، هذا ي٘متدي ومحٞمٜمم.. اإلُم٤مم

 ومٞمحًـ ُيس ٓ يم٤من وإن اإلُم٤مم، وراء ويّمٗم٤من سمدوره هق ومٞمت٠مظمر سمذًمؽ ُيس أن

 .إًمٞمف ومٞمٜمْمؿ يٜمٌٝمف أن دظمؾ سم٤مًمذي

 :..( 36: 06/   122/   واًمٜمقر اهلدى) 

 لف حماذًيا يؿقـف عـ وقػ برجؾ ائتؿ إذا الرجؾ

:  وم٘م٤مل وؾمٛمـ سمتٛمر وم٠متٞمٜم٤مه طمرام، أم أتك ط اهلل رؾمقل أن: ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم ىم٤مم صمؿ: ىم٤ملش.  ص٤مئؿ وم٢مين ؾم٘م٤مئف ذم وهذا وقم٤مئف ذم هذا ردوا»

م أم وم٠مىم٤مم شمٓمققم٤م،  - صم٤مسم٧م ُي٥ًم ومٞمم - يٛمٞمٜمف، قمـ وأىم٤مُمٜمل ظمٚمٗمٜم٤م، ؾمٚمٞمؿ وأم طمرا

: ظمقيّم٦م زم إن: ؾمٚمٞمؿ أم ىم٤مًم٧م صالشمف، ىم٣م ومٚمم سم٤ًمط، قمغم شمٓمققم٤م سمٜم٤م ومّمغم: ىم٤مل

 زم دقم٤م إٓ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ظمػما  يقُمئذ شمرك ومم ًمف، اهلل ادع أنس، ظمقيدُمؽ

 ىمد أين اسمٜمتل وم٠مظمؼمشمٜمل: أنس ىم٤مل ومٞمف، ًمف وسم٤مرك ووًمده ُم٤مًمف أيمثر مهللا: »ىم٤مل صمؿ سمف

 صمؿ ُم٤مٓ، ُمٜمل أيمثر رضمؾ إنّم٤مر ذم أصٌح وُم٤م وشمًٕملم، سمْمٕم٤م صٚمٌل ُمـ رزىم٧م

 ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمرش. ]ظم٤ممتل إٓ سمٞمْم٤مء وٓ صٗمراء أُمٚمؽ ُم٤م صم٤مسم٧م، ي٤م: أنس ىم٤مل

 ي٘مػ أنف واًمٔم٤مهر اإلُم٤مم، يٛملم قمـ وىمػ سم٤مًمرضمؾ ائتؿ إذا اًمرضمؾ أن -[: احلدي٨م

 اًمراوي، ًمٜم٘مٚمف ذًمؽ ُمـ رء وىمع يم٤من ًمق ٕنف يت٠مظمر، وٓ قمٚمٞمف يت٘مدم ٓ ًمف حم٤مذي٤م

 اسمـ قمـ اًم٤ٌمب ذم وم٢من شمٙمرر، ىمد اًمّمح٤مسم٦م أومراد ُمـ ط سمف آىمتداء وأن ٓؾمٞمم

ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم طمديثٞمٝمم ظمرضم٧م وىمد ُمًٚمؿ ذم ضم٤مسمر وقمـ اًمّمحٞمحلم ذم قم٤ٌمس

 اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مقم سم٤مب: »سم٘مقًمف قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م اًمٌخ٤مري شمرضمؿ وىمد  ،ش744»

 ؾمقاء: ىمقًمفش: »162/  0ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤ملش. اصمٜملم يم٤مٟم٤م إذا ؾمقاء، سمحذائف

 قمـ ـمرىمف سمٕمض ذم وىمع ُم٤م إمم سمذًمؽ أؿم٤مر اعمّمٜمػ ويم٠من يت٠مظمر، وٓ يت٘مدم ٓ أي»
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 . اعم٤ًمواة وفم٤مهرةش ضمٜمٌف إمم وم٘مٛم٧م: »ومٚمٗمظ قم٤ٌمس اسمـ

 اًمرضمؾ ُمع يّمكم اًمرضمؾ: ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد وروى

 يٗمقت ٓ ُمٕمف يّمػ طمتك سمف أجح٤مذي: ىمٚم٧م إجٛمـ، ؿم٘مف إمم: ىم٤مل ُمٜمف؟ يٙمقن أجـ

: ىم٤مل ومرضم٦م؟ سمٞمٜمٝمم شمٙمقن ٓ طمتك ي٤ًمويف أن أتح٥م: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ: ىم٤مل أظمر؟ أطمدمه٤م

 اسمـ قمٛمر قمغم دظمٚم٧م: ىم٤مل ُمًٕمقد سمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد قمـش اعمقـم٠م» وذم. ٟمٕمؿ

 قمـ طمذاءه ضمٕمٚمٜمل طمتك وم٘مرسمٜمل وراءه، وم٘مٛم٧م يًٌح، ومقضمدشمف سم٤مهل٤مضمرة اخلٓم٤مب

 قمٛمر قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 40/  173/  1ش »اعمقـم٠م» ذم إثر وهذا: ىمٚم٧م. يٛمٞمٜمف

 اعمذيمقرة، اعم٤ًمواة قمغم ىمقي٦م طمج٦م اعمذيمقرة إطم٤مدي٨م ُمع ومٝمق قمٜمف، اهلل ريض

 اعمذاه٥م سمٕمض ذم ضم٤مء يمم ىمٚمٞمال، اإلُم٤مم دون اح٠مُمقم ي٘مػ أن سم٤مؾمتح٤ٌمب وم٤مًم٘مقل

 ًمٔمقاهر خم٤مًمػ ومٝمق اًمًٜم٦م، ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م أنف ُمع - ًمٌٕمْمٝم٤م ذًمؽ ذم شمٗمّمٞمؾ قمغم

 اجلٚمٞمؾ اًمت٤مسمٕمل اإلُم٤مم وهق اعمذيمقر، قمٓم٤مء وىمقل هذا، قمٛمر وأثر إطم٤مدي٨م، هذه

 ٕصح٤مهب٤م، يدقمٝم٤م أن سم٤معم١مُمـ وم٤مٕطمرى يمذًمؽ إىمقال ُمـ يم٤من وُم٤م رسم٤مح، أيب اسمـ

 يتٌع أن هق وقمٚمٞمف احلؼ، إمم ىم٤مصديـ اضمتٝمدوا ٕهنؿ قمٚمٞمٝم٤م، ُم٠مضمقرون أهنؿ ُمٕمت٘مدا

 .ط حمٛمد هدي اهلدي ظمػم وم٢من اًمًٜم٦م، ذم صم٧ٌم ُم٤م

 (072/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؿقـف عـ حذاءه وقػ وحدهؿ إمامف مع الرجؾ صذ إذا

 ظمٚمٗمف، ومّمٚمٞم٧م اًمٚمٞمؾ، آظمر ُمـ ط اهلل رؾمقل أتٞم٧م: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 صالشمف قمغم ط اهلل رؾمقل أىمٌؾ ومٚمم طمذاءه، ومجٕمٚمٜمل ومجرين، سمٞمدي، وم٠مظمذ

 طمذائل أضمٕمٚمؽ ؿم٠مين ُم٤م: »زم ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمم ،ط اهلل رؾمقل ومّمغم ظمٜم٧ًم،

 يّمكم أن ٕطمد يٜمٌٖمل أو اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ،ش ومتخٜمس؟ش اًمّمالة ذم يٕمٜمل»

 يزيدين أن زم اهلل ومدقم٤م وم٠مقمجٌتف،: ىم٤مل اهلل؟ أقمٓم٤مك اًمذي اهلل رؾمقل وأن٧م طمذاءك

 سمالل، أت٤مه صمؿ سمٜمٗمخ، ؾمٛمٕمتف طمتك ٟم٤مم ط اهلل رؾمقل رأج٧م صمؿ: ىم٤مل. وومٝمم قمٚمم

 ش.ووقءا أقم٤مد ُم٤م ومّمغم وم٘م٤مم اًمّمالة، اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل
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039 

 اىمتدى إذا اًمقاطمد، اًمرضمؾ أن اًمًٜم٦م أن اًمٗم٘مف ُمـ احلدي٨م وذم [:اإلمام قال]

 ذم يمم احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهق يت٠مظمر وٓ قمٜمف يت٘مدم ٓ يٛمٞمٜمف قمـ طمذاءه وىمػ سم٤مإلُم٤مم

 ي٘مقم سم٤مبش: »صحٞمحف» ذم وم٘م٤مل اًمٌخ٤مري، ضمٜمح وإًمٞمف  ،ش108/  1ش »اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر»

 ش.اصمٜملم يم٤مٟم٤م إذا ؾمقاء سمحذائف اإلُم٤مم يٛملم قمـ

 (.159/ 0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 غر بحذائف يؿقـف عـ اإلمام مع ادصيل يؼتدي أن السـة

 عؾقف متؼدم

[ اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ يّمكم وهق] ط اهلل رؾمقل أتٞم٧م: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 قمغم ط اهلل رؾمقل أىمٌؾ ومٚمم طمذاءه، ومجٕمٚمٜمل ومجرين سمٞمدي وم٠مظمذ ظمٚمٗمف، ومّمٚمٞم٧م

: رواي٦م وذم» ؿم٠مين ُم٤م»: زم ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمم ،ط اهلل رؾمقل ومّمغم ظمٜم٧ًم، صالشمف

 !ش.ومتخٜمس؟ طمذائل أضمٕمٚمؽش ًمؽ ُم٤م

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٙمت٥م ُمـ يمثػم ذم شمقضمد ٓ ىمد ه٤مُم٦م، وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة وومٞمف [:اإلمام قال]

 يٛمٞمٜمف قمـ اإلُم٤مم ُمع اعمّمكم ي٘متدي أن اًمًٜم٦م أن: وهل خي٤مًمٗمٝم٤م، ُم٤م سمٕمْمٝم٤م ذم سمؾ

 أن يٜمٌٖمل أنف اعمذاه٥م سمٕمض ذم ح٤م ظمالوم٤م قمٜمف، ُمت٠مظمر وٓ قمٚمٞمف، ُمت٘مدم همػم وطمذاءه،

 ٟمحقه، أو اإلُم٤مم، قم٘مٌل طمذاء رضمٚمف أص٤مسمع جيٕمؾ سمحٞم٨م ىمٚمٞمال اإلُم٤مم قمـ يت٠مظمر

 روى وم٘مد اًمًٚمػ، سمٕمض قمٛمؾ وسمف اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا ظمالف شمرى يمم وهذا

 سمـ اهلل قمٌد وراء ىمٛم٧م: »ىم٤مل أنف ٟم٤مومع قمـش 173/  1ش »ُمقـمئف» ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم

 ومجٕمٚمٜمل سمٞمده، اهلل قمٌد ومخ٤مًمػ همػمي، أطمد ُمٕمف وًمٞمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة ذم قمٛمر

: ىم٤مل أنف قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد قمـش 172 - 169/  1» روى صمؿش. طمذاءه

 طمتك وم٘مرسمٜمل وراءه، وم٘مٛم٧م  يًٌح، ومقضمدشمف سم٤مهل٤مضمرة، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم دظمٚم٧م

 .وراءه ومّمٗمٗمٜم٤م شم٠مظمرتش يروم٠م» ضم٤مء ومٚمم يٛمٞمٜمف، قمـ طمذاءه ضمٕمٚمٜمل
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 ووم٤مشمف ُمرض ىمّم٦م ذم ط ومٕمٚمف ُمـ ذًمؽ صح ىمد سمؾ. أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 خمتٍم» ي٤ًمره، قمـ طمذاءه ط ومجٚمس اًمٜم٤مس، يّمكم اًمّمديؼ سمٙمر وأبق ظمرج طملم

 سمحذائف اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مقم سم٤مب - 77» اًمٌخ٤مري شمراضمؿ وُمـ  ،ش466/  اًمٌخ٤مري

 .قمٚمٞمف واًمتٕمٚمٞمؼش إذان يمت٤مب - 12» اعمختٍم اٟمٔمرش. اصمٜملم يم٤مٟم٤م إذا ؾمقاء

 (.176-173/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

!بحذائف؟ تؼػ هؾ اإلمام مع وحدها ادرأة صؾت إذا  

  ،[مخرشمف قمغم] اًمٚمٞمؾ ُمـ ومٞمّمكمِّ  ي٘مقم يم٤من: »ُمرومققم٤مً  ط اًمٜمٌل زوج ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ

 رؾمقل ُمًجد سمحذاء ُمٗمؽمؿم٦م] ضمٜمٌف، إمم ٟم٤مئٛم٦م وأن٤م: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ُمٞمٛمقٟم٦م ىم٤مًم٧م

 ش.طم٤مئض وأن٤م صمقسمف[ ـمرف] أص٤مسمٜمل ؾمجد وم٢مذا  ،[ط اهلل

ٟمٜم٤م، سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ [:اإلمام قال]  ُمـ إزم أرؾمٚمف ًمف ظمٓم٤مب ذم وشم٤ًمءل إظمقا

ة شم٘مػ أن ُمٜمف يٗمٝمؿ هؾ» :ومٞمف شم٤ًمءلش ـه0/6/1316» سمت٤مريخ اًمري٤مض  ُمع اعمرأ

 قمٜمقان أوم٤مد -رسمم -يمم اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم اجلمقم٦م صالة ذم واطمد صػ ذم اًمرضمؾ اإلُم٤مم

 !ش.؟...شمّمكم ٓ ضم٤مًم٦ًم يم٤مٟم٧م أهن٤م يٗمٝمؿ أم! ؟شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ىمٌٚمف وُم٤م احلدي٨م

 قمغم -احلدي٨م قمـ ضمداً  سمٕمٞمد إول إُمر أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن: ىمٚم٧م

 إطم٤مدي٨م ُمـ اعمٕمروف ظمالف وهق طمذاءه: أصكم وأن٤م: ومٞمف ًمٞمس ٕنف :-اظمتّم٤مره

. ًمٚمرضمؾ ظمالوم٤مً  وطمده٤م، يم٤مٟم٧م وًمق اإلُم٤مم ظمٚمػ شم٘مػ اعمرأة أن إظمرى اًمّمحٞمح٦م

ة سم٤مب» ش:صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري أبقاب وُمـ  ؾم٤مق صمؿ ش.صٗم٤مً  شمٙمقن وطمده٤م اعمرأ

 سمٞمتٜم٤م ذم ويتٞمؿ أن٤م صٚمٞم٧م :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨مش 707» حتتف

ش اًمًٜمـ» وأصح٤مب أجْم٤ًم، ُمًٚمؿ ورواه .ظمٚمٗمٜم٤م -ؾُمٚمٞمؿ أم -وأُمل ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ

 وطمده٤م اعمرأة: »طمدي٨م وأُم٤م ش.442 -0/409ش »اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمهؿ،

ه وىمد اًمؼم، قمٌد اسمـ ىم٤مل يمم ومٛمقوقع، :شصػ  أن دونش 0/010» احل٤مومظ إًمٞمف قمزا

 ومدومٕم٤مً : أىمقل ش.6608» شاًمْمٕمٞمٗم٦م» اٟمٔمر أجْم٤ًم، قمٜمف وؾم٤ميمت٤مً  اعمقوع، قمٜمف ُيٙمل



   يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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سم٤مً  اإلؿمٙم٤مل ًمذاك  وؾم٘متف وزوائده، احلدي٨م أـمراف مجٕم٧م اعمت٤ًمئؾ: ذاك قمـ وضمقا

 وإٟمم ضم٤مًم٦ًم، شمٙمـ مل أهن٤م وًمٌٞم٤من سم٤مإلؿمٙم٤مل، ًمإلـم٤مطم٦م ؾمٝماًل: ؾمٛمًح٤م واطمدً  ؾمٞم٤مىم٤مً 

 - ط - ُمًجده سمحذاء ومراؿمٝم٤م يم٤من وإٟمم! طم٤مئض وهل سمؾ سمٛمّمٚمٞم٦م وٓ ٟم٤مئٛم٦م،

 . اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. ُمّماله: أي

 (.1247-1243/ 7/0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 تلخر أو تؼدم دون اإلمام بحذاء يؼػ القاحد ادلمقم

 ي٤ًمره قمـ وىمٗم٤م ح٤م يٛمٞمٜمف إمم وضم٤مسمراً  قم٤ٌمس اسمـ أدار ط أنف: »طمدي٨م» - 

 .ُمًٚمؿ رواه»

 .صحٞمح 

 قمـ ي٘مػ اًمقاطمد اًمرضمؾ أن قمغم سم٤محلديثلم اهلل رمحف اعمّمٜمػ اطمت٩م( فائدة)

 اًمٌخ٤مرى سمقب مم٤م وهق، قمٜمف ُمت٠مظمر وٓ قمٚمٞمف ُمت٘مدم همػم يٕمٜمك، ًمف حم٤مذي٤مً  اإلُم٤مم يٛملم

 يم٤مٟم٤م إذا، ؾمقاء سمحذائف اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مقم سم٤مب: »وم٘م٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمغم

ش، 0/162ش »اًم٤ٌمرى ومتح» ومراضمع، اًمًٚمػ سمٕمض ذًمؽ ومٕمؾ وىمدش اصمٜملم

 ش.626» وش 131 رىمؿ» ًمٜم٤مش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م» أو

 [(542) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 اإلمام تقشقط عذ الدلقؾ هق ما

 [اإلُم٤مم؟ شمقؾمٞمط قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م] ُمداظمٚم٦م:

 ذم وسيح صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من وإن أقمٚمؿ واهلل اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ومٛمثاًل  إطم٤مدي٨م، سمٕمض ُمـ يًتٜمٌط أن ممٙمـ وًمٙمٜمف ذًمؽ،

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ومج٤مء ُمرةً  يّمكم يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري
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 ي٤ًمره، قمـ ومقىمػ ضم٤مسمر ضم٤مء صمؿ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف يٛمٞمٜمف قمـ ومقىمػ ضم٤ٌمر اؾمٛمف

 صح٦م ٟمٗمٝمؿ أن أُمٙمٜمٜم٤م احلدي٨م هذا ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا ظمٚمٗمف، هٙمذا ط اًمٜمٌل ومدومٕمٝمم

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق ُمٌٜم٤مه، طمٞم٨م ُمـ وٕمٞمًٗم٤م يم٤من وإن ُمٕمٜم٤مه، طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م ذًمؽ

 إذا احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك أن طمٞمٜمذاك ؿمؽ ومالش اإلُم٤مم وؾمٓمقا : »واًمًالم اًمّمالة

ًٓ  دًٓمتف طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هذا ُمٗمٝمقم يٌ٘مك وضم٤ٌمر ضم٤مسمر طمدي٨م ٓطمٔمٜم٤م  .سمف ُمٕمٛمق

 أن اًمؽمهمٞم٥م ذم اعمٜمذري احل٤مومظ ذيمره اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ طمدي٨م ضم٤مء وىمد

 أطمٗمٔمٝم٤م ٓ مجٚم٦مً  ومذيمر زاد ىمد اًمّمػ ُمـ إجٛمـ اجل٤مٟم٥م أن يقم ذات رأى طاًمٜمٌل

 يقضمد ٓ أنف احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ إجن اجل٤مٟم٥م ذم ًمٞمّمكم ضم٤مء ُمـ قمغم اًمؽمطمؿ ُمثؾ أن

 .ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اؾمتٜم٤ٌمـمف يٛمٙمـ ُم٤م إٓ إُمر هذا ذم سيح طمدي٨م

 (22:21:47/أ48: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 السقاري بني الصػ

 ُيت٤مر اإلٟم٤ًمن وأطمٞم٤مٟم٤مً  يمثػماً  ي٘مع يٕمٜمل ؾم١مال، أؾم٠مل سَمّدي يمٜم٧م ؿمٞمخ، ي٤م اًم٤ًمئؾ:

 إمم وصؾ إٟم٤ًمن إذا اعم٘مٓمققم٦م، اًمّمٗمقف ىمْمٞم٦م هق يٕمٜمل وُيْنه، سم٤ًمـمتف قمغم

 اًمّمػ ذم يّمكم ومٝمؾ ىَمِدم صمؿ ُم٤مل، ومٞمف يٕمٜمل شم٤مم، همػم ُم٘مٓمققم٤مً  صٗم٤مً  ووضمد اعمًجد

ه ٓ أم اعم٘مٓمقع  اجلديد؟ اًمّمػ هذا هق ًمٞمٗمتتح صػ ذم ُمٜمٗمرداً  ويّمكم صٗم٤ًم، َيُٕمد 

 وم٤مرهم٤ًم، ُم٤مزال ومٞمف اعم٘مٓمقع اًمّمػ يم٤من إذا ومٞمم خيتٚمػ هذا، ذم أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 إذا قمم خيتٚمػ سمٕمد، وم٤مرغ اًمث٤مين واًمٜمّمػ ممتٚمئ اًمٜمّمػ اًم٤ًمريتلم سملم ُم٤م يٕمٜمل ومراغ

 أو يٛمٞمٜم٤مً  إُم٤م اًم٤ًمريتلم إطمدى ضم٤مٟم٥م قمغم ؾمٞمّمػ هق صمؿ ممتٚمئ، اًم٤ًمريتلم سملم ُم٤م يم٤من

 ذم أُم٤م ًمقطمدة، صٗم٤مً  يِمٙمؾ وإٟمم يّمػ، ٓ ىمٓمٕم٤مً : اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة هذه ذم ي٤ًمرًا،

 ٓ اًمٗمراغ هذا ومٞمف اًمذي اًمّمػ هذا أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إن يٜمٔمر: إومم احل٤مًم٦م

 ومٞمٖمٚم٥م حمّمقريـ، واًمزسم٤مئـ واًمْمٞمقف -ُمثالً - صٌح٤مً  اًمقىم٧م يٙمقن يم٠من يٙمتٛمؾ،

 سمٞمّمػ أو سمٞمٙمٛمؾ ُهقن ومٝمق سم٤معمّمٚملم، يٙمتٛمؾ ٓ ؾمقف اًمٗمراغ هذا أن فمٜمف قمغم

 وُمٕم٘مقًمٞم٦م اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقل أنف اًمث٤مين، اًمّمػ قمـ اًمٜمٝمل قمغم ٟمٜمٔمر ٟمحـ ٕنف ُمٕمٝمؿ:
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 اًمّمػ ىمٓمع يّمػم راح ُم٤م هل احل٤مًم٦م ذم هقن اًمّمػ، ىمٓمع ُمـ ُيّمؾ ُم٤م هق اعمٕمٜمك

 . إومم احل٤مًم٦م قمٙمس

 (22: 24: 37/ 064/واًمٜمقر اهلدى) 

 تؽبرة ادسبقق فؽز راكع واإلمام ادسبقق دخؾ إذا

 وركع واحدة

 ؟[وريمع واطمدة شمٙمٌػمة اعمًٌقق ومٙمؼم رايمع واإلُم٤مم اعمًٌقق دظمؾ إذا] اًم٤ًمئؾ:

٧م ريمع صمؿ ىم٤مئمً  يمؼم يم٤من إن: اجلواب  وإن اًمقاضم٥م، وٞمَّع ًمٙمـ صالشمف، صحَّ

 هق وهذا يمٚمٝم٤م، اًمّمالة ووٞمع ريمٜم٤ًم، ووٞمع سم٤مًمقاضم٥م أتك وم٘مد يريمع وهق يمؼم يم٤من

 اًم٘مّمد يم٤من إذا ٕنف ىمّمده يم٤من إذا: ٟم٘مقل أن يٙمٗمل ٓ هٜم٤م وًمذًمؽ اًمٞمقم اًمٜم٤مس واىمع

 .اًمٗم٤مؾمد اًمٕمٛمؾ احلًـ، اًم٘مّمد يٜمٗمع ُم٤م وم٤مؾمد، اًمٕمٛمؾ وًمٙمـ ـمٞم٦ٌم، سمٜمٞم٦م

  

 (22: 46: 76/ 067/واًمٜمقر اهلدى) 

 السقاري بني الصػ

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل: اإلمام قال يْمَرى وَم٢ِمنَّ  َوَذيمِّ  وإن ،[77:اًمذاري٤مت﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 إىمؾ قمغم أو جلٝمٚمف، اًمٜم٤مس مج٤مهػم سمف اسمُتكم ُم٤م هق إٟمم سمف، اًمتذيمػم جي٥م ُم٤م أهؿ ُمـ

 قمـ ُمٝمقًٓ  يم٤من ُم٤م هق إٟمم رء يمؾ ىمٌؾ سمف سم٤مًمتذيمػم آقمتٜم٤مء يٜمٌٖمل اًمذي قمٜمف، سم٤مًمٖمٗمٚم٦م

 سمٜمٞم٧م، يقم سُمٜمِٞم٧م اًم٘مديٛم٦م اعم٤ًمضمد أيمثر أن قمٜمف، هم٤مومٚملم يم٤مٟمقا  أو اًمٜم٤مس، مج٤مهػم

 ؾَمَقاري، ودون أقمٛمدة دون ُمًجد سمٜم٤مء قمغم ؾم٤مقمدَتؿ ىمد شمٙمـ مل اعمٕممري٦م واهلٜمدؾم٦م

 وهذه واًمًقاري، إقمٛمدة ُمـ قمديد ومٞمف يٙمقن أن ُمـ خيٚمق ُمًجد يٙم٤مد ومال وًمذًمؽ
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 أن إىمؾ قمغم أو سم٤مإلؾمالم، وم٘مٞمف ُمٝمٜمدس ُمـ اًمتخٓمٞمط دون سمٜمٞم٧م سُمٜمل، يقم إقمٛمدة

 اًمٙمٚمٛم٦م ذم إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اًمٕمٚمقم أن: احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًمٕمٚممء: ُمـ قم٤ممل ُمع يتٕم٤مون

 أومراد ُمـ ومرد هب٤م يٜمٝمض أن أو يٜمقَء، أن يًتٓمٞمع ٓ -اًمٙمٗم٤مئٞم٦م اًمٕمٚمقم وهل- اًم٤ًمسم٘م٦م

 ٓ وًمٙمـ اًمٙمٗم٤مئٞم٦م، اًمٗمروض هذه ُمـ سمٗمرض ُمٜمٝمؿ ومرد يُمؾ   ي٘مقم وإٟمم اًمٕمٚممء،

 قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمم ُمتٕم٤موٟملم، يم٤مٟمقا  إذا إٓ اًمٗمروض هذه شمٗمٞمدهؿ

 .[0:اح٤مئدة] ﴾َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِّ 

ٌْٜمَك طملم يٜمٌٖمل يم٤من  سمٜم٤مء ذم اًمٕمٚممء سمآراء اعمٝمٜمدؾمقن يًتٕملم أن اعم٤ًمضمد، شُم

ٞمف دقمٜم٤م اعمًجد، ٛمِّ ًَ ٜمِّل اعمًجد ُٟم  ً ٚمٗمل، أو اًم ًَّ  وهٜم٤مك ؾَمٚمٗمل، ؿمخص هٜم٤مك اًم

 َٟمَ٘مَٚمْتٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمًٜم٦م، قمغم: أي -أجْم٤مً – ؾمٚمٗمل ُمًجد

 .إًمٞمٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م

 ذًمؽ أن ُمع اًمٞمقم طمتك شمٓمٌٞمُ٘مٝم٤م ُأمْهؾ اًمتل اًمٖمري٦ٌم اًمٕمجٞم٦ٌم إطم٤مدي٨م ُمـ إن 

 .اعمٞمًقر ُمـ

ّٛمك سم٤مب ُمًجد يمؾ ذم هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل: أقمٜمل..  ًَ  ٓ: أي اًمٜم٤ًمء، سم٤ٌمب ُي

 ُم٤م سم٤مًمرضم٤مل، اخل٤مص٦م إبقاب أو سم٤مًمرضم٤مل اخل٤مص اًم٤ٌمب أن يمم اًمٜم٤ًمء، إٓ يدظمٚمف

 .إبقاب شمٚمؽ ُمـ سم٤مب ُمـ اعمًجد شمدظمؾ أن ًمٚمٜم٤ًمء يٜمٌٖمل

 سمـ اهلل قمٌد ُمقمم ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـش ؾمٜمٜمف» ذمش داود أبق رواه» طمدي٨م ُمـ ُم٠مظمقذ ذًمؽ 

 إمم يقُم٤مً  ط اًمٜمٌل ُمع دظمؾ أنف قمٛمر، اسمـ قمـ: ٟم٤مومع ىم٤مل قمٜمٝمم، اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ىم٤ملش. ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل -اًمٜمٌقي اعمًجد- اعمًجد،

 ٕن إـمالىم٤ًم: اًم٤ٌمب هذا ُمـ اعمًجد ذًمؽ سمٕمد قمٛمر اسمـ دظمؾ ومم: قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع

 ش.ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 ومٝمٜم٤مك اًمٜمٌقي، اعمًجد إمم قمٛمرة، أو طم٩م ذم ُمٜمٙمؿ ذه٥م ُمـ اًمٞمقم، وشَمٕمٚمٛمقن

 .ؾمٚمػ قمـ ظمٚمٗم٤مً  ُمتقارث هذاش اًمٜم٤ًمء سم٤مب» اؾمٛمف سم٤مب
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077 

 هٜم٤مك، اًمٌالد سمٕمَض  وزرُت  ُمٍم، إمم اًمذه٤مب زم أُتِٞمح يم٤من أنف -ضمٞمداً – ٕذيمر وإين 

ٞم٧م همػمه٤م، أو ؾُمقه٤مج ًمٕمٚمٝم٤م  ُيٌْٜمَك ُمًجد إمم هٜم٤مك أصح٤ميب سمٕمض وم٠مظمذين اؾمٛمٝم٤م، ًٟم

 سم٤مب وأجـ: هلؿ ىمٚم٧م زم، سم٤مب وهٜم٤م اعمرطم٤مض، وهٜم٤م اعمٞمَْم٠مَة ؾمٞمٙمقن هٜم٤م: زم وم٘م٤مًمقا  ضمديدًا،

 .ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مب ُمٜمف ُيتََخذ ُمٙم٤مٟم٤مً  ومقوٕمقا  ظمػماً، اهلل ضمزاك: ىم٤مًمقا  اًمٜم٤ًمء؟

 ٓ يم٤من اًمذي اًمّمٕم٥م اًمٌمء ًمٙمـ همٗمٚم٦م، ذم وم٤مًمٜم٤مس ذًمؽ ُمع ؾمٝمؾ، أُمر هذا 

 ٕن أقمٛمدة: دون واؾمع، يمٌػمٌ  ُمٝمؿ ُمًجد ُيٌٜمك أن اًمزُم٤من، هذا ذم إٓ حت٘مٞم٘مف يٛمٙمـ

 وإٟمم واًمٗم٤ًمد، ًمٚمٌٓمالن أىمقل ٓ اعمّمٚملم، صالة ًمتٕمريض ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن إقمٛمدة هذه

 .اًمثقاب ُمـ ًمٚمٜم٘مص إىمؾ قمغم

ل قمـ ضم٤مء ىمد ٕنف ذًمؽ  سمـ أنس طمدي٨م ُمـ: أطمُدمه٤م اصمٜم٤من، طمديث٤من ط اًمٜمٌَّ

َقاري سملم اًمّمػ قمـ ُٟمْٓمَرد يمٜم٤م: ىم٤مل -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُم٤مًمؽ ًَّ  قمٝمد ذم ـمرداً  اًم

قا  ٓ: »أظمر واحلدي٨م ،ط اًمٜمٌل قاري سملم شَمُّمٗم  ًَّ  ش.اًم

 سملم صٗم٤مً  ومقضمدٟم٤م اعمًجد، أن دظمٚمٜم٤م أنٜم٤م: اًمٙمٚمٛم٦م هبذه إزمَّ  أوطمك اًمذي

ْخَٛم٦م، إقمٛمدة  هٜم٤مك ًمٕمؾ ُأٓطمظ ٕين ُمٜم٘مٓمع: صػ ذم ُأَصكمِّ  أن أتقرط ويمِْدت اًمْمَّ

ه، أن وَمَٝمَٛمْٛم٧م ومراهم٤مً  ومقضمدت سمٕمد، يٙمتٛمؾ ح٤م صػ  ُمٜم٘مٓمع صػ هق وإذا َأؾُمدَّ

 ش.اًمًقاري سملم شمّمٗمقا  ٓ: »ُمالطمٔمتٝم٤م يٜمٌٖمل واطمدة ومٝمذه اًمًقاري، سم٥ًٌم

 قمـ ُيْٓمَردون يم٤مٟمقا  وأُمُره، وومٕمٚمف ،ط ٟمٌٞمٙمؿ يمالم وإٟمم يمالُمل، ًمٞمس هذا 

قاري سملم اًمّمػ ًَّ  .ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ـَمرداً  اًم

َُصّػ  شم٠مظمرت أنٜمل: اًمث٤مين اًمٌمء  هلل، واحلٛمد ومقضمدشمف ُمٜم٘مٓمع، همػم َصّػ  ذم ِٕ

 خم٤مًمٗم٦م ذم وىمع اًمًقاري سملم آصٓمٗم٤مف حَت٤مؿمك اًمذي ٟمٔمري، ًَمَٗم٧م اًمذي اًمٌمء ًمٙمـ

 .سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ أو اًمٖمٗمٚم٦م هق واًم٥ًٌم أظمرى،

 يتخٚمٚمف اًمذي وهق يديف، سملم اًمذي اًمّمػ قمـ ضمداً  سمٕمٞمداً  اًمّمػ هذا يم٤من: أي 

قمٛمدة  وهل اًمزُم٤من، هذا ذم اعم٤ًمضمد هب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل اًمٌدقم٦م هذه واًم٥ًٌم واًمًقاري: ٕا

 .آظمره إمم.. سمٕمْمٝم٤م أؾمالك، سمٕمْمٝم٤م سم٤محلؼم، ظمط سمٕمْمٝم٤م اعمًجد ذم مُتَد   اًمتل اخلٓمقط
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 سمٕمْم٤ًم، سمٕمُْمف جير يمالم ؿمجقن، ذو: ي٘م٤مل يمم واًمٙمالم يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

ون اًمٜم٤مس ٕن ذًمؽ اعمنموقم٦م: إُمقر ُمـ هق اخلٓمقط هذه َُمدَّ  أن ق  ًَ  اًمّمٗمقف ُي

 ىم٤مقمدشم٤من، هٜم٤مك: وهق ضمدًا، ه٤مم قمٚمٛمل أصقزم سمح٨م ومٞمف اًمقاىمع ذم وهذا قمٚمٞمٝم٤م،

 يمؾ: »ىمقًمف وهق اًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقص: إطمدامه٤م

 يمثػم وُمقىمػ احلدي٨م، هذا ذم اخلقض أريد وٓش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م

 ذم احلدي٨م وضسمقا  قمٛمقُمف، قَمٓمَّٚمقا  أهنؿ طمٞم٨م احلدي٨م، هذا دم٤مه اًمٞمقم اًمٕمٚممء ُمـ

 .والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس: وم٘م٤مًمقا  صدره،

 سمدقم٦م يمؾ: »ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ًمف، واعمٕم٤ميم٦ًم ط وًمٚمرؾمقل هلل اعمِم٤مىم٦َّم هذه

 .والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس ٓ،: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ه١مٓءش والًم٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف- اعمٕمّمقم يمالم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة يٙمٗمٞمٙمؿ هٜم٤م، اخلقض أريد ٓ 

 .-اًمًالم

ر أن أريد ًمٙمـ   أظمذاً  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أدًم٦م ُمـ ُأظمذت أظمرى، سم٘م٤مقمدة ُأَذيمِّ

 اًم٘م٤مقمدة وهل إومم، اًم٘م٤مقمدة ذم اًمِم٠من هق يمم سيح، َٟمص   قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس واؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم،

د ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمتل ًَ  سمف، إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م» وُمثٚمٝم٤مش اًمذرائع ؾَمدّ » ىم٤مقمدة اًمذرائع، سمِ

 اعم٤ًمضمد، ذم اخلٞمقط هذه ُمد أن ئمٜمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: أن ٟم٘مػ هٜم٤مش واضم٥م ومٝمق

 ومٝمق سمف، إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م» ذيمرٟم٤م ُم٤م: ُمٜمٝم٤م اًمتل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سم٤مب ُمـ هق

 إـمالىمٝم٤م؟ قمغم-ؿمؽ وٓ صحٞمح٦م وهل- اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ىم٤مقمدة ومٝمؾش واضم٥م

ه أن وأرضمق: اًمٌح٨م هٜم٤م  هب٤م، إظمذ جي٥م اًم٘م٤مقمدة هذه اؾمتٓمٕم٧م، ُم٤م أظْمَتٍِمَ

 .اًمًٜم٦م خت٤مًمػ ٓ أن: واطمد سمنمط ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، أوؾمع ذم وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م

 أن -ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ- وشم٘مرير، وومٕمؾ ىمقل: أىم٤ًمم صمالصم٦م شمٕمٚمٛمقن يمم واًمًٜم٦م 

ٟمٜم٤م  إُم٤مُم٤مً  اًمّمالة ذم ُيَٙمؼمِّ  ٓ يم٤من: ط اًمٜمٌل أن َيْٕمَٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  احل٤مضيـ إظمقا

 إمم.. شم٠مظمر وآظمر شم٘مدم،: ًمزيد ي٘مقل وأن اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ي٠مُمر أن سمٕمد إٓ سم٤مًمٜم٤مس،

ّقى يم٤من طمتك آظمره، ًَ ّقى يمم اًمّمٗمقف ُي ًَ  -اًمًالم قمٚمٞمف- ويم٤من اًمرُم٤مح، ىِمَداح شُم

د  صٗمقوَمٙمؿ، ًمُتًقونَّ : » ي٘مقل يم٤من طمتك اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م إُمر وي١ميمد ضمدًا، ُيَِمدِّ
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 ش. وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو

 .. وشم٠مظمر شم٘مدم،: وي٘مقل اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م سم٤مُٕمر ُيْٕمٜمَك يم٤من اهلل رؾمقل: وم٢مذاً 

 يم٤من! أيمثره وُم٤م -يقُمئذ– اًمٜمخٞمؾ ظمٞمٓم٤من ُمـ ظمٞمط ُمد اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من هؾ شُمرى

 !سمداه٦م اجلقاب ٓ؟ أم ذًمؽ، يٗمٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف يٛمٙمٜمف

 ذًمؽ؟ اًمرؾمقل ومٕمؾ هؾ: إذاً 

 .ٓ :اجلواب

 ذًمؽ؟ ٟمٗمٕمؾ أن ٟمحـ ًمٜم٤م جيقز هؾ: إذاً 

 ومل اًمرؾمقل، قمٝمد ذم أُمر إلطمداث ىم٤مئًم، اعم٘متيض يم٤من ُم٤م: ٕنف ٓ: :اجلواب

 اًمٌدع ُمـ هق إي٤مه، إجي٤مده وقمدم اًمزُم٤من، ذاك ذم اعم٘متيض وضمقد ُمع ًمف وم٢مطمداصمٜم٤م يٗمٕمٚمف،

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »-اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ- اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم اًمداظمٚم٦م

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م

 ُم٤ًمضمد ذم اًمٞمقم ؿم٤مقم٧م اًمتل واًمٌدقم٦م اعمحدصم٦م هبذه آهمؽمار جيقز ٓ: إذاً 

، أطمالمه٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق ذوقُمٝم٤م وؾم٥ٌم اعمًٚمٛملم،  اًمٗم٘مف قمـ اًمٕمٚممء همٗمٚم٦م ُُمرَّ

َت٘مك اًمّمحٞمح ًْ  سمتٕمٚمٞمؿ ُيْٕمٜمقن ٓ هؿ -همٗمٚمتٝمؿ قمدم ُمع- أو واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اعمُ

 .اعمًٚمٛملم إظمقاهنؿ

٧م اًمٌدقم٦م هذه ٟمِم٠مت ًمذًمؽ   خَيُُٓمقن اًمذيـ: أظمرى ُمِمٙمٚم٦م صَمؿَّ  اعم٤ًمضمد، وقَمٛمَّ

 ًمق ظَمٓم٤ًم، دمد اًمٌح٨م، ذم أن اًمِم٤مهد وهٜم٤م سمٕمٚممء، ًمٞمًقا  -أجْم٤مً – اخلٓمقط هذه

روا اخلط، هذا ظَمَٓمَٓمتؿ ح٤مذا سمرأؾمف، اًمٕمٛمقد يٜمٓمح اعمّمكم قمٜمده وىمػ  ىمٚمٞماًل: سمف شم٠مظمَّ

 .ُم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس اًمًجقد، هلؿ يٜمٌٖمل يمم ًمرهبؿ يًجدوا أن اعمّمٚمقن يتٛمٙمـ طمتك

 .ؾمًدى اعمٙم٤من ذًمؽ وو٤مع ؾمًدى اخلط ذه٥م ح٤مذا؟ اخلط هذا: إذاً 

 ح٤م اًمٜم٤مس، ومقىمػ اًمٚمٞمٚم٦م، ؿم٤مهدشمف اًمذي وهذا وراءه، اًمث٤مين اخلط ضم٤مء ٟمِم٠م؟ ُم٤مذا

 هذا وسملم اًمٕمٛمقد سملم صم٤مين صػ إدظم٤مل ممٙمـ يٛمتٚمئ، يٙم٤مد اًمّمػ يم٤مد ٟمحـ وىمٗمٜم٤م
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 ودون شمٗمٙمػم دون اخلٓمقط هذه ظَمّٓمقا  اًمذيـ ُمـ ٟمِم٠م؟ أجـ ُمـ اخلٓم٠م ًمٙمـ اًمّمػ،

 هٜم٤م هؾ سمٕمٞمدة، ُم٤ًموم٦م اًم٤ًمري٦م وسملم سمٞمٜمل وضمدت ًمٚمّمػ، اٟمَْمْٛمَٛم٧م ومٚمم وقمل،

 هٜم٤مش اًمّمٗمقف سملم ىم٤مرسمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل ًمٚمنميٕم٦م؟ خم٤مًمٗم٦م

 .اًمّمٗمقف سملم ُم٤م ُم٤ٌمقمدةً  ص٤مر

 يًتٓمٞمع ٓ اعمّمكم وىمػ إذا اًمذي إول، اًمّمػ هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل يم٤من: إذاً 

 اًمّمػ وسم٤مًمت٤مزم اًمّمػ، ومٞم٘مػ ؿمؼميـ، ُم٘مدار ظمط يت٠مظمر اًم٤ًمري٤مت، وراء يًجد أن

 .هٙمذا. وراءه اًمث٤مين

 ذم اًمٞمقم اعمٜمتنمة اخلٓمقط هل اًمٌدقم٦م هذه ضمداً، ويمثػمة يمثػمة سمدع ضمرت، سمدقم٦م: إذاً 

 .اًمّمٗمقف شمًقي٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م يتقايمٚمقن اًمٜم٤مس ٕن شمٙمقن: أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذه اعمًجد،

ٜم٦م هذه ذم: أن اعمث٤مل وظمذوا   ً  هذه ذم -وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ- ؿم٤مقم٧م اًمتل اًم

ٌْؾ، ُمـ ُأُِمٞمت٧م يم٤مٟم٧م وىمد -إردن ذم- اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اعمت٠مظمرة، اًمًٜملم : هل ىَم

 ظمٓمقط هٜم٤مك وًمٞمس قم٤مدي٦م، أرض اعمّمغم ذم اعمّمغم، ذم اًمٕمٞمديـ صالة إىم٤مُم٦م ؾمٜم٦م

قن ٓ اًمٜم٤مس ٕن ذًمؽ صٗمقف، ُمـ شمرى ُم٤م أؾمقأ  ُمـ اًمّمٗمقف ومتجد ممدودة،  َيُّمٗم 

 .ظمٞمط يقضمد ٓ هٜم٤م اخلٞمط، قمغم إٓ

 هذه اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م آهتمم قمدم إمم أدى اًمذي ُم٤م اعمٜم٤مفمر، أومًد ُمـ ُمٜمٔمر

: -واًمٗمٕمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م- اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م وخت٤مًمػ اعمًجد ذم مُتَد   اًمتل اخلٓمقط

 أئٛم٦م اؾمؽماح شم٠مظمر، شم٘مدم، ،شاًمّمالة مت٤مم ُمـ اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من صٗمقومٙمؿ: ؾَمّقوا»

 .اخلٞمط هذا ذًمؽ ُمـ أراطمٝمؿ اًمقاضم٥م، هبذا اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعم٤ًمضمد

ر وم٠من٤م: وًمذًمؽ   اًمٕمٛمقد، ُمـ ىمري٥م هق اًمذي اخلط هذا ؿم٤مهدشمف، اًمذي هبذا ُأَذيمِّ

ر أن جي٥م  ُم٤م وطمتك اًمًجقد، ُمـ اًمٕمٛمقد وراء وىمػ َُمـ يتٛمٙمـ طمتك ىمٚمٞماًل، ُي١َمظمَّ

 سملم اًمذي اًمّمػ قمـ سمٕمٞمداً  اًمًقاري، سملم يّمػ أن يريد ُم٤م اًمذي اًمّمػ يٙمقن

  ح٤مذا؟ اًمًقاري، سملم اًمذي اًمّمػ هذا صمؿ يديف،

 هٜم٤م، ي٘مٗمقن ُم٤م هٜم٤م، اخلٞمط يٙمقن اًمّمػ ومٚمٞمٙمـ اًمًقاري، أُم٤مم اًمّمػ ومٚمٞمٙمـ
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 اًمِم٤مهد وًمٞمٌٚمغ» َذيّمرشمٙمؿ، ىمد أن٤م وه٤م ُُمَذيّمر، إمم حتت٤مج وًمٙمٜمٝم٤م ضمدًا، ؾمٝمٚم٦م واعم٠ًمخ٦م

 ش. اًمٖم٤مئ٥م

 (22: 22: 31/ 644/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ؟ يؼطع هؾ الصػ دم صبقان وجقد

 ؟ُم٘مٓمققم٤مً  اًمّمػ يٙمقن هؾ اًمّمػ، ذم اًمّمٌٞم٤من وضمقد طم٤مل ذم ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمػ، ذم سم٘م٤مئٝمؿ قمغم إوٓد طم٤مومظ ُم٤م إذا ُم٘مٓمققم٤مً  اًمّمػ يٙمقن ٓ اًمِمٞمخ:

 .وؾمـ ؾمـ ُمـ خيتٚمػ اعمٕمروف وًمٙمـ

 .اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ ذم ُمداظمٚم٦م:

 أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٕنٜم٤م شمرسمٞم٦م، إمم شمرسمٞم٦م وُمـ ؾمـ، إمم ؾمـ ُمـ خيتٚمػ اًمِمٞمخ:

ي أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، وًمق أوًٓ، ُمٕمٞمٜم٦م، ؾمـ ذم إـمٗم٤مل ٟمٜمتخ٥م قِّ ًَ  سملم ُٟم

 .صم٤مٟمٞم٤مً  وصالطمٝم٤م، اًمؽمسمٞم٦م صح٦م ُمـ إؾمٜم٤من هذه أصح٤مب

 ؾمٌع، ؾِمٜمّف ممـ اًمّمػ هذا ذم يٙمقن وم٘مد واىمع، أُمر قمـ ٟمتٙمٚمؿ أن ٟمريد ومٜمحـ 

 ُمـ آظمتالف، أؿمد خمتٚمٗملم يٙمقٟمقا  ىمد صمؿ صٌٞم٤من، أيمثر، ؾمٜمف وَُمـ أىمؾ، ؾمٜمف وَُمـ

 .اعم٤ًمضمد سمآداب واًمتذيمػم واًمت٠مدي٥م اًمؽمسمٞم٦م طمٞم٨م

 ي٤ًميرون أهنؿ إوٓد ه١مٓء قم٤مدة ُمـ يم٤من إذا: ومٜم٘مقل قم٤مُم٤ًم، يمالُم٤مً  ٟمتٙمٚمؿ ًمٙمـ 

 ومٞمٜم٘مٓمع أطمدهؿ، هيرب وٓ يٗمؾ ٓ أنف سمحٞم٨م آظمره٤م، إمم أوهل٤م ُمـ اًمّمالة ُمت٤مسمٕم٦م قمغم

 .اٟم٘مٓمع اًمّمػ سم٠من ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ أنٜم٤م ؿمؽ ٓ اًمّمػ،

 سمٕمد ًمٙمـ ُمٕمؽ، أن هق إوٓد ه١مٓء ُمـ يمثػماً  أن اًمقاىمع اًمقاىمع، هق ُم٤م ًمٙمـ 

 .ي٤ٌمل ومل ومخرج واًمقًمدٟم٦م اًمّمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف همٚم٧ٌم ىمٚمٞمؾ

 ُم٤م إذا طمتك اًمرضم٤مل، ظمٚمػ اًمّمٌٞم٤من صػ جيٕمٚمقا  أن اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ُمـ يم٤من ًمذًمؽ 

 ؾمٜمـ ذم طمدي٨م هذا وذم اًمرضم٤مل، سمّمػ أظَمّؾ  يٙمقن ُم٤م دسمره، وومّم  صٌٞم٤مٟمٞمتف ريمٌف أطمدهؿ
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ّٛمك وهق ومٞمف، اًمٕمٚممء اظمتٚمػ رضمؾ ومٞمف ًمٙمـ وهمػِممه٤م، أمحد وُمًٜمد داود أيب ًَ  سمـ سمِمٝمر: اعمُ

ـ ُمٜمٝمؿ واًم٘مٚمٞمؾ طمديثف، شمْمٕمٞمػ قمغم وم٤مجلٛمٝمقر طمقؿم٥م، ًّ  هق واًمّمقاب طمديثف، ُُيَ

 .احلدي٨م هذا ُمع يتمؿمك اعمًٚمٛملم قمٛمؾ وًمٙمـ اجلٛمٝمقر، ُمذه٥م

 :..(61: 70/ 668/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السقاري بني الصالة

ٟمٜم٤م ي٤م شم٠مظمروا :ادصلني لبعض كالمه موجًها الشوخ  ٓ.. اًمًقاري سملم إظمقا

ٟمٜم٤م ي٤م هذه إقمٛمدة، سملم اًمّمػ جيقز  ومٞمٝم٤م خي٤مًمػ اًمتل إُمقر ُمـ -أجْم٤مً – إظمقا

 وهذه اًمٕمٛمقد هذا.. اصمٜم٤من طمديث٤من هٜم٤مك.. اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م اعمًٚمٛمقن

 سملم شمّمٗمقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ؾمقاري،.. ؾم٤مري٦م.. ؾم٤مري٦م اؾمٛمٝم٤م اًمرؾمقل ًمٖم٦م ذم

 وهذا أىم٤ًمم، صمالصم٦م جيٕمٚمف.. اًمّمػ ي٘مٓمع اًمًقاري سملم اًمّمػ ٕن ح٤مذا؟ش اًمًقاري

 وًمذًمؽ وىمٚمقهبؿ: سمقاـمٜمٝمؿ شمتقطمد طمتك اعمًٚمٛملم، فمقاهر سمتقطمٞمد اإلؾمالم قمٜم٤مي٦م ُمـ

 شمًقي٦م ذم اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من أو اًمًالم، قمٚمٞمف ىم٤مل

ّقون: »اًمّمٗمقف ًَ  ىمٚمقسمٙمؿ،: أيش وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ، ًمُت

 اًمٔم٤مهر: يٕمٜمل اًم٘مٚمقب، ذم آظمتالف ذم ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن اًمّمػ شمًقي٦م ذم وم٤مٓظمتالف

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس يمذًمؽ اًم٤ٌمـمـ يٙمقن اًمنمع قمغم اًمٔم٤مهر يم٤من إن.. اًم٤ٌمـمـ قمٜمقان

 .طمدي٨م هذاش اًمًقاري سملم شَمُّمٗم قا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمػ وطمدة قمغم ومٛمح٤مومٔم٦م

 ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يمٜم٤م: »-قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُم٤مًمؽ سمـ أنس ي٘مقل: أظمر احلدي٨م

 أن يمٌػم ظمٓم٠م هذا ٕن ح٤مذا؟ سم٘مقة، شم٠مظمروا.. ـمردش ـمرداً  اًمًقاري سملم اًمّمػ قمـ ُٟمْٓمَرد

 وىمٓمٕم٦م واجلدار، اًم٤ًمري٦م سملم ىمٓمٕم٦م أو اًم٤ًمريتلم، سملم ىمٓمٕم٦م ي٘م٤مم أن سم٥ًٌم اًمّمػ، ي٘مٓمع

 .واجلدار إظمرى اًم٤ًمري٦م سملم

 ذم ُم٤م إذا شمت٠مظمروا أن إُم٤م وإٟمم اًمًقاري، سملم شم٘مٗمقا  أن يٜمٌٖمل ٓ.. هلذا وم٤مٟمتٌٝمقا 

 شمّمٌح سمحٞم٨م شمت٘مدُمقا  أن إُم٤م: ؿمٞمئلم وم٠مطمد سم٤مًمت٘مدم أن اًمقوع قم٤مجلٜم٤م يمم ُم٤مل
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 سملم ومراغ هٜم٤مك يٙمقن سمحٞم٨م اًمًقاري، ظمٚمػ شمت٠مظمروا أن أو ظمٚمٗمٙمؿ، اًمًقاري

 ُم٤م سمٛم٘مدار يٙمقن قم٤مدةً  اًمذي اًمّمػ ُمـ أيمثر وسمٞمٜمٙمؿ أجديٙمؿ، سملم اًمذي اًمّمػ

 .قمٚمٞمف حت٤مومٔمقن اهلل ؿم٤مء إن هذا سم٤مًمراطم٦م، اًمًجقد ُمـ اعمّمكم يتٛمٙمـ

 (22: 07: 07/   733/  واًمٜمقر اهلدى) 

 السقاري بني الصػ حؽؿ

٤م وصؾ ُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م اًمِمٞمخ: ٤م ىمٓمع وُمـ اهلل، وصٚمف َصٗمًّ  ىمٓمٕمف َصٗمًّ

: يٕمٜمل ؾمٛمٕم٧م ويمم اًمّمػ، ي٘مٓمع ُمـ طمٙمؿ طمٙمٛمف اًمّمػ سم٘مٓمع يت٥ًٌم ومٛمـش اهلل

 هنل ومٞمقضمد اًمًقاري، سملم ًمٚمّمالة ضورة يقضمد وٓ ؾمٕم٦م ومٞمف اعمًجد يٙمقن قمٜمدُم٤م

 ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل طمتك اًمًقاري، سملم اًمّمالة قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ

 ش.ـَمْرًدا اًمًقاري سملم اًمّمالة قمـ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُٟمْٓمَرد يمٜم٤م: »قمٜمف اهلل

 إمم يٜم٘مٓمع طمٞم٨م ُمـ اًمًقاري، سملم اًمّمػ ذم ي٘مػ ومال ؾمٕم٦م اعمًجد ذم يم٤من وم٢مذا 

 .اعمًجد ذم اًمقاىمع ُم٤مذا؟ طم٥ًم قمغم يت٠مظمر، أو ىمٚمٞمالً  يت٘مدم وإٟمم ىمٓمع، أرسمع أو صمالث

 ًمق أُم٤م اًمّمٗمقف، شمًتقي هب٤م ٕن اجلمقم٦م: صالة ذم هق إٟمم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهذا

 مج٤مقم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق سمؾ رء، يقضمد ٓ قمٛمقديـ أو ؾم٤مريتلم سملم ًمقطمده صغم واطمد

 اًمّمػ أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م ٓ أنف سمحٞم٨م اًم٤ًمريتلم، سملم ووىمٗمقا  قم٤مدًة، اًمٕمدد حمدودة

 واوح٦م اًمٕمٚم٦م ٕن ُم٤مٟمع: يقضمد ٓ أجْم٤مً  ي٤ًمرًا، أو يٛمٞمٜم٤مً  اًم٤ًمري٦م سمٕمد سمم ؾمٞمتّمؾ

 ضمداً  يمٌػمة همٗمٚم٦م ذم اًمِمديد إؾمػ ُمع واًمٜم٤مس ًمٚمت٘مٓمع، اًمّمػ يتٕمرض أّٓ : وهق

 .اًمقاضم٤ٌمت وقمـ سمؾ اًمًٜمـ، قمـ

 (  22: 06: 23/   147/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ٓ؟ أم كتابعف ففؾ شاهقاً  اخلامسة إىل اإلمام قام إذا

  ذلؽ؟ دم اإلشالم صقخ فتقى هل وما

 ذم أومتك اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦َّم اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذم ـمٞم٥م،. ظمػماً  اهلل ضمزاك اًم٤ًمئؾ:

 هذا ومٝمؾ يتٌَُِّٕمقٟمف، ٓ اح٠مُمقُملم أن اخل٤مُم٦ًم ًمٚمريمٕم٦م ىم٤مم إذا اإلُم٤مم أن اًمٗمت٤موى ُمٛمقع

 مخ٤ًًم؟ اًمٔمٝمر َصغمَّ  ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم ذم ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م ُمٕم٤مرض

 اًمٕمٚممء، ُمـ يمثػم سمف يٗمتل اًمرأي هذا أن ٟمٕمرف وٟمحـ ذًمؽ، ذم أؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ:

 ٟمجد مل قمٚمٛم٧م ومٞمم وًمٙمـ وزٟم٤م، ًمف ٟم٘مٞمؿ طمتك اًمرأي هلذا دًمٞمالً  ٟمًٛمع أن ٟمتٛمٜمك ٟمحـ

 ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ إًمٞمف أذت ُم٤م وهق اًمٕمٙمس وضمدٟم٤م سمؾ دًمٞمال، ًمف

 طمدي٨م يت٠موًمقن اًمرأي سمذاك اًم٘م٤مئٚملم سمٕمض أقمٚمؿ وم٠من٤م ذًمؽ وُمع قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض

 يتٌلم طمتك ُمًٕمقد سمـ سمحدي٨م احل٤مضيـ ٟمذيمر أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ وًمٕمٚمف ُمًٕمقد اسمـ

 .ُمٛمالً  يم٤من اًم١ًمال ٕن اعمقوقع: هلؿ

 سم٠مصح٤مسمف يقم ذات صغم ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم ذم يمم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

ش ٓ: »ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم أِزْيد اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  ؾمٚمَّؿ وح٤م مخ٤ًم، هبؿ ومّمغم اًمٔمٝمر،

 قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ ؾمّٚمؿ، صمؿ اًمًٝمق ؾمجديت ط اهلل رؾمقل ومًجد مخ٤ًم، صٚمٞم٧م: ىم٤مًمقا 

روين ٟمًٞم٧م وم٢مذا شمٜمًقن، يمم أنًك ُمثٚمٙمؿ سمنم أن٤م إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة ش. ومَذيمِّ

 .هٜم٤م إمم اًم٘مّم٦م اٟمتٝم٧م

 هذه إن: ي٘مقًمقن يت٤مسمع، ٓ اخل٤مُم٦ًم إمم ىم٤مم إذا اإلُم٤مم سم٠من ي٘مقًمقن واًمذيـ

سم٤مً  ٟم٘مقل وٟمحـ سمٕمد، اًمتنميع ومٞمف يتؿ مل وىم٧م ذم يم٤مٟم٧م احل٤مدصم٦م  اإلؿمٙم٤مل هذا قمـ ضمقا

ٌَلمَّ  يمذًمؽ يم٤من إُمر أن ًمق: ٟم٘مقل اجلقاب، هذا أو  إذا اعم٠ًمخ٦م هذه طمٙمؿ ط اًمٜمٌل ًَم

 ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول سمٕمد أي اًمتنميع، مت٤مم سمٕمد وىمٕم٧م ُم٤م

ؾْماَلمَ  ًَمُٙمؿُ  َوَرِوٞم٧ُم  ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم   . [4:اح٤مئدة﴾ ]ِديٜم٤ًم اإْلِ

 ضمديد سمٌمء ي٠ميت أن دون إقمغم اًمرومٞمؼ إمم وارشمٗمع ُم٤مت ىمد ط واًمٜمٌل أُم٤م
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064 

ل  قمـ آٟمٗم٤مً  طمٙمٞمٜم٤مه اًمذي وم٤مجلقاب واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٕمف أصح٤مسمف ومٕمؾ ُم٤م يٕمدِّ

 رؾمقل ومٞمف ي٠مُمرٟم٤م قم٤مم دًمٞمؾ ًمديٜم٤م يقضمد أنف وسمخ٤مص٦م ُمرومقض ُمردود اًمٜم٤مس أوئلؽ

 أٓ أظمٓم٠م، أم أص٤مب ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٜم٤م وٓ يم٤مُمٚم٦ًم، شم٤مُم٦مً  ُمت٤مسمٕم٦مً  إُم٤مم ٟمت٤مسمع أن ط اهلل

: أظمرى رواي٦م وذم ،شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 يمؼم وم٢مذا: »ُمٕمروف مت٤مُمف واحلدي٨مش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم»

 احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا، ريمع وإذا ومٙمؼموا،

[ ضم٤مًم٤ًمً  أو] ىم٤مقمداً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا

 ش.أمجٕملم[ ضمٚمقؾم٤مً  أو] ىمٕمقداً  ومّمٚمقا 

 أن سم٤مإلُم٤مم اإلئتمم مت٤مم ُمـ ضمٕمؾ ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم ٟمالطمظ ومٜمحـ

 اًم٘مٞم٤مم وهق أٓ سم٤مـمٚم٦م، صالشمف يم٤مٟم٧م وإٓ سمف يتح٘مؼ أن أصالً  قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م اعم١مشمؿ يدع

 احلدي٨م هذا ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومقضمدٟم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم، ًمٚمٛمًتٓمٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ُمٜمف اًم٘مدوة ًمتمم حت٘مٞم٘م٤مً  إٓ ًمٌمء ٓ ًمف اعمًتٓمٞمع قمـ اًمريمـ هذا  أؾم٘مط ىمد اًمّمحٞمح

 . سمٛمخ٤مًمٗمتف قمٚمٞمف اًمتٔم٤مهر وقمدم سم٢مُم٤مُمف،

 ؾم٤مهٞم٤مً  اإلُم٤مم ىم٤مم إذا أنف ضمدًا، قمٔمٞمم شمٜمٌٞمٝم٤مً  هذا ُمـ ٟم٠مظمذ ومٜمحـ يمذًمؽ إُمر وإذ

 ُمـ أن وهق إصؾ، إمم يرضمٕمقن ٕهنؿ! ٟمت٤مسمٕمف؟ ٓ ٟم٘مقل ومٚممذا اخل٤مُم٦ًم، اًمريمٕم٦م إمم

: اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘مقًمقن يمم ٕنف ذًمؽ صالشمف، سمٓمٚم٧م وم٘مد ذايمر وهق اخل٤مُم٦ًم إمم ىم٤مم

 صغم وُمـ سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف قم٤مُمداً  ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم ومٛمـش اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزايد»

 .سم٤مـمٚم٦م صالشمف وم٠مجْم٤مً  مخ٤ًمً  اًمرسم٤مقمٞم٦م صغم وُمـ سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف قم٤مُمداً  صمالصم٤مً  اًمّمٌح

 . يت٤مسمٕمف أن يٜمٌٖمل ومال ذايمر، واعم٘متدي اخل٤مُم٦ًم إمم ؾم٤مهٞم٤مً  اإلُم٤مم ىم٤مم إذا: ي٘مقًمقن ومٝمؿ 

 اًمًٜم٦ّم، هق يمم قمٚمٞمف يٗمتح وأن يذيمره، أن سمٕمد يت٤مسمٕمف أن قمٚمٞمف سمؾ ٓ،: ٟم٘مقل ٟمحـ

 ٟمت٤مسمٕمف ن أ قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٜمٌٖمل يرضمع، ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ومٝمق اخل٤مُم٦ًم ذم أنف اإلُم٤مم يتٌلم مل وم٢مذا

 اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ وشمرك اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ًمريمـ ُمٜم٤م شمرك هق ومٞمم شم٤مسمٕمٜم٤مه يمم

 رومع اًمذي وًمٙمـ ًمٚمّمالة، ُمٌٓمؾ أجْم٤مً  قمٛمداً  ًمٚمخ٤مُم٦ًم واًم٘مٞم٤مم ًمٚمّمالة، ُمٌٓمؾ
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 اًم٘مْمٞم٦م ذم أجْم٤مً  اإلسمٓم٤مل يرومع اًمذي هق إومم[ اًمّمقرة أو] اًم٘مْمٞم٦م ذم اإلسمٓم٤مل

 ًمٙمٜمٜم٤م شمٞمٛمٞم٦َّم، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ إلُم٤مُمٜم٤م رٟم٤موشم٘مدي اطمؽماُمٜم٤م ومٛمع وًمذًمؽ إظمرى،

 ُمـ ًمٙمٜم٧م ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م شمٞمٛمٞملم ٟمٙمقن أن أردٟم٤م وًمق شمٞمٛمٞملم ًمًٜم٤م إٟمٜم٤م: سمٍماطم٦م ٟم٘مقل

ٌِّٝمٜم٤م ح٤م وًمٙمٜمٜم٤م ُمذهٌٞملم، يم٤مٟمقا  يمذًمؽ وأضمدادي آسم٤مئل أن ظم٤مص٦م احلٜمٗمٞملم،  سمٗمْمؾ ُٟم

 اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم أطمد ىمقل ي١مصمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ سمؾ جي٥م ٓ أنف قمغم اًمًٜم٦م

 .طم٤مل يمؾ قمغم ُم٠مضمقر أنف ُمٕمت٘مديـ ًمف، شمٞمٛمٞم٦َّم اسمـ رأي ٟمدع ًمذًمؽ واًمًٜم٦م،

 ًمٗمتٜم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمـ ٟمٕمرض وأن ٟم٘مٚمده أن طم٤مل سم٠مي ًمٜم٤م جيقز ٓ ًمٙمـ 

 . سمٕمْمٝم٤م إمم آٟمٗم٤مً  اًمٜمٔمر

 .ًمؽ اهلل وؿمٙمر قمٜمدي ُم٤م هذا

 لرضورة إٓ السقاري بني الصػ ترك وجقب

 قمٝمد قمغم اًمًقاري سملم ٟمّمػ أن ٟمٜمٝمك يمٜم٤م: »ىم٤مل أبٞمف قمـ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ

 ش.ـمردا قمٜمٝم٤م وٟمٓمرد ،ط اهلل رؾمقل

 اًمًقاري، سملم اًمّمػ شمرك ذم سيح ٟمص احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م [:اإلمام قال]

 .يت٠مظمر أو يت٘مدم أن اًمقاضم٥م وأن

 ذم َأنس طمدي٨م ُمـ وؿم٤مهَده احلدي٨َم  هذا وّٕمَػ  ًم٘مد [:كذلك اإلمام وقال]

 ذمش اعمٜم٤من قمٌد طم٤ًمن» اعمدقمق - اًمٙمثػمةِ  اًمّمحٞمح٦مِ  إطَم٤مدي٨ِم  ُمـ وّٕمَػ  ُم٤م مجٚم٦مِ 

 ومٞمٝم٤م ذه٥َم  ،شاًمًقاري سملم اًمّمالةِ  ُم٠ًمخ٦مِ  ذم إًَم٤ٌمٟمٞملّم  ُمٜم٤مىمِم٦م» أؾممه٤م ًمف رؾم٤مًم٦مٍ 

زِ  إمِم ًمٖمػِمه ُمٜمف شم٘مٚمٞمًدا  وهذا واعمٜمٗمرِد، اإِلُم٤ممِ  قمغم ىمٞم٤مؾًم٤م قمذٍر، ًمٖمػمِ  سمٞمٜمٝم٤م اًمّمالةِ  ضمقا

، ذي ًمٙمؾِّ  سمداه٦مً  فم٤مهرٌ  هق يمم إَرِض، وضمف قمغم ىمٞم٤مسٍ  َأبٓمؾِ  ُمـ  سم٤مِب  ُمـ وم٢ِمّٟمف ًُم٥م 

 اًمذي واًم٘مٓمعُ  ٓ: يمٞمَػ  -اًمًٜم٦ّمَ  يٕم٤مرض مل ًمق هذا- اعمٕمذور قمغم اعمٕمذور همػم ىمٞم٤مس

 أـمٜم٥م صمؿ! ]سمٞمٜمٝم٤م؟ اعمٜمٗمردِ  سمّمالةِ  ُيّمُؾ  ٓ اًمًقاري، سملم اجلمقم٦مِ  سمّمالةِ  ُيّمُؾ 

 [. احلدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم اإلُم٤مم
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 (.946/ 1/0)و ،(676/ 1/0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصػ قطع دم السارية حؽؿ حؽؿف الطقيؾ ادـز

٤مري٦م، طمٙمؿ وذم [:اإلمام قال]   ي٘مٓمع وم٢مٟمف اًمٙمثػمة، اًمدرضم٤مت ذي اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم اًًم

ول، اًمّمػ  ي٘مٓمع اعمٜمؼم إنش: »149/  0ش »اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم ىم٤مل أجْم٤م، اًمث٤مين وشم٤مرة ٕا

ول اًمّمػ وإٟمم اًمّمٗمقف، سمٕمض  ـمرومٞمف قمغم وُم٤م اعمٜمؼم، ومٜم٤مء ذم اًمذي اعمتّمؾ اًمقاطمد ٕا

ول، اًمّمػ: ي٘مقل اًمثقري ويم٤من ُم٘مٓمقع،  ٕنف ُمتجف وهق اعمٜمؼم، يدي سملم اخل٤مرج هق ٕا

 يم٤من إذا اًمّمػ اعمٜمؼم ي٘مٓمع وإٟمم: ىمٚم٧مش. ُمٜمف ويًٛمع اخلٓمٞم٥م ي٘م٤مسمؾ ومٞمف اجل٤مًمس وٕن ُمتّمؾ،

ل عمٜمؼم خم٤مًمٗم٤م  ي٘مػ اإلُم٤مم ٕن سمٛمثٚمف، اًمّمػ يٜم٘مٓمع ومال درضم٤مت، صمالث ًمف يم٤من وم٢مٟمف ط اًمٌٜم

ٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ؿم١مم ُمـ ومٙم٤من. ُمٜمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م اًمدرضم٦م سمج٤مٟم٥م  هذا ذم اًمذي اًمٜمٝمل ذم اًمقىمقع اعمٜمؼم ذم اًم

 ُمٜمف يؽمشم٥م ووٕم٤م اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم شمقوع اًمتل اعمداومئ اًمّمػ ىمٓمع ذم ذًمؽ وُمثؾ. احلدي٨م

 اًمٜم٤مس ًمٌٕمد ومٞمف اعمّمٚملم ُمـ أطمد أو اعمًجد إُم٤مم اعمحذور هلذا يٜمتٌف أن دون اًمّمػ، ىمٓمع

٤مَٓتؿ ًمٕمدم وصم٤مٟمٞم٤م اًمديـ، ذم اًمتٗم٘مف قمـ أوٓ سمتٕم٤مد ُم  ويٜمٌٖمل. ويمرهف اًمِم٤مرع قمٜمف هنك قمم سم٤م

 شم٘مٓمع اًمتل اعمدومئ٦م يْمع أو ًمٚمّمٗمقف ىم٤مـمع ـمقيؾ ُمٜمؼم ووع إمم يًٕمك ُمـ يمؾ أن يٕمٚمؿ أن

ش. اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤م ىمٓمع وُمـ: »... ط ىمقًمف ُمـ واومر ٟمّمٞم٥م يٚمح٘مف أن خيِمك وم٢مٟمف اًمّمػ،

ٜمد داود أبق أظمرضمف  ش.670 رىمؿش »داود أيب صحٞمح» ذم سمٞمٜمتف يمم صحٞمح سًم

 (.657/ 1/0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اإلمام عذ ادلمقمني تؼدم حؽؿ

 ُمـ آٓف سمْمع أو ُمئ٤مت سمْمع اًمّمالة سمخّمقص اًمِمٞمخ: ومْمٞمٚم٦م ُمداظمٚم٦م:

 يّمٚمقن اًمّمٚمقات أهمٚم٥م: يٕمٜمل إٟمف سمحٞم٨م اًمًالم، سم٤مب أُم٤مم احلرم، أُم٤مم اعمّمٚملم

 صحٞمح٦م صالَتؿ ذًمؽ، ذم -ومْمٚمٙمؿ دام- رأجٙمؿ ُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلٝم٦م ذم اإلُم٤مم أُم٤مم

 رء؟ قمٚمٞمٝم٤م أو
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 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن اًمِمٞمخ:

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقممًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌُده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 : سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مَت٤م، إُمقر وَذَّ  ،ط حمٛمد هدُي  اهلدي وظمػمَ  اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػمَ  وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾَّ  والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾَّ  سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾَّ 

 يدي سملم شم٘مدُمٝمؿ ذم آصمٛمقن أصح٤مهب٤م أن أقمٜمل وإٟمم شمّمح، ٓ أقمٜمل وٓ دمقز، ٓ

 .اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمرضم٤مل ىمٞم٤مم ًمٜمٔم٤مم اشم٤ٌمقمٝمؿ وقمدم اإلُم٤مم

 ُيٛمٙمـ ٟمص -قمٚمٛمٜم٤م ومٞمم- ًمديٜم٤م يقضمد ٓ: اًمنمقمل احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ وًمٙمـ

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اإلُم٤مم، يدي سملم  اًمذيـ ه١مٓء صالة سمٓمالن قمغم سمف آؾمتدٓل

 أُم٤م ُمرومقع، وم٤مٓصمؿ ًمٕمذر، اإلُم٤مم يدي سملم صالَتؿ يم٤مٟم٧م إذا: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم َأقْمت٘مده اًمذي هذا ىم٤مئؿ، وم٤مإلصمؿ إلمه٤مل يم٤من إن

 ( 22: 27: 43/   462/  واًمٜمقر اهلدى) 

 واضطر اجلامع امتأل إذا اإلمام عذ تؼدم مـ صالة تصح هؾ

 اجلامع خارج لؾصالة ادصؾقن

 اعمًجد؟ ظم٤مرج اإلُم٤مم قمـ ٟم٤مس ومٞمت٘مدم أطمٞم٤مٟم٤ًم، اعمًجد يْمٞمؼ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٜمٌقي اعمًجد ذم وىمع يمم ضم٤مئز اًمِمٞمخ:

 ضم٤مئز؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ضورةً  اًمِمٞمخ:

 :..( 18: 39/ 07/ واًمٜمقر اهلدى) 



   يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 شاجًدا فبؼل السجقد مـ ققامف عـد اإلمام تؽبر يسؿع مل رجؾ

 التالقة الركعة دم الػاحتة قراءة مـ اإلمام اكتفك حتك

 طمتك ؾم٤مضمًدا ومٌ٘مل اًمًجقد ُمـ ىمٞم٤مُمف قمٜمد اإلُم٤مم شمٙمٌػم يًٛمع مل رضمؾ] اًم٤ًمئؾ:

 [:اًمت٤مًمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك

 ًمٙمـ اإلُم٤مُم، اًمٗم٤محت٦مَ  ظمتؿ طمتك اهلل، ؿم٤مء ُم٤م ؾم٤مضمداً  سم٘مل: أىمقل...ومٝمٛم٧م اًمِمٞمخ:

 اًمٓمقيؾ، ؾمجقده ُمـ رأؾمف رومع ح٤م اعمًٌقق، هذا رأؾمف رومع أن سمٕمد ىم٤مم ح٤م: أؾم٠مل أن٤م

 ومّمالشمف اًمريمقع، ذم اإلُم٤مم ؿم٤مرك صمؿ اًم٘مٞم٤مم، إمم يم٤من وم٢من اًمريمقع، إمم أم اًم٘مٞم٤مم إمم ىم٤مم

 .سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف اًمريمقع إمم اًمًجقد ُمـ ىم٤مم يم٤من إن أُم٤م ُم٤مؿمٞم٦م،

 .اًم٘مٞم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 آصمًم، يم٤من يمذًمؽ ىم٤مم إن وهق واضم٤ًٌم، شمرك ومٝمق يمؼم، ُم٤م ىم٤مم ومروٜم٤م ًمق...اًمِمٞمخ:

 واًمريمقع، اًم٘مٞم٤مم ًمٞمدرك ىمٚمٞماًل، وًمق ي٘مػ: يٕمٜمل ٕنف شمّمح: اًمّمالة أن اعمٝمؿ ًمٙمـ

 جي٥م أنف ُمـ احل٤مًم٦م هذه ذم سمد ومال ًمٚمّمالة، إسمٓم٤مل اًم٘مٞم٤مم شمرك أُم٤م إصمؿ، ًمٚمتٙمٌػم ومؽميمف

 .اًمريمقع إمم اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .صالشمف شمٌٓمؾ ٓ، اًمِمٞمخ:

 يمٚمٝم٤م؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:

 .:..( 8: 01/   09/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادزدحؿ الصػ دم السجقد دم العضديـ جمافاة

 همػم صٍػ  ذم أو ًمقطمده يّمكم طمٞمٜمم اعمّمكم ُمٜمٝم٤م يتٛمٙمـ اعمَُج٤موم٤مه اًمِمٞمخ:

 قمـ اًمذراع رومع ُمـ شم٠ميت اًمتل اعمج٤موم٤مة يٛمٙمٜمف ُم٤م اعمزدطمؿ اًمّمػ ذم أُم٤م ُمزدطمؿ،

 ًمٚمذراع سمًٓمف يم٤من وم٢مذا إرض، قمـ ذراقمف يرومع أن اًمقاضم٥م هق هذا و إرض،

 ضمٝمؾ، قمـ أو همٗمٚم٦م قمـ ٟم٤مدم٤مً  يم٤من وإن سمف، سم٠مس ٓ ومٝمذا اًمّمػ شمراص سم٥ًٌم ٟم٤مشم٩م

رَ  أن ومٞمج٥م  .وُيَٕمٚمَّؿَ  ُيّذيمَّ

 ( 22: 01: 19/   068/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بجاكب مـ يمذي اجلامعة دم الصػ داخؾ التقرك كان إذا

 ادتقرك

يم٧م إذا اًمّمػ ذم وأن٤م ُمداظمٚم٦م:  .سمج٤مٟمٌل ُمـ ُي١ْمِذي شَمَقرَّ

ك، قمٝمد طمدي٨م يم٤من ُمـ إٓ ي١مذي ٓ اًمِمٞمخ: ـ ٓ أو سم٤مًمَتَقر  ًِ  .اًمتقرك ُيـْح

 .ؿمخّملم ُم٤ًموم٦م وي٠مظمذ هٞمؽ، يٗمرؿمخ أنف اًمتقرك ُمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف 

 .أبداً  أظمريـ ُيَْم٤ميِؼ ٓ يم٤مٓومؽماش هق قمٚمٞمف، اقمت٤مدوا ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتقرك 

ـ ٓ اًمذي  ًِ ك ُيـْح ٌْٕمد اًمَتَقر   ومٕماًل، ومُٞمَْم٤ميؼ إجن سمِم٘مف ويٛمٞمؾ ومخذي٦م سملم ُي

 .أبداً  ُيَْم٤ميؼ ٓ اًمتقرك قمغم مترن اًمذي ًمٙمـ

 ي٤ًمره، قمـ اًمذيـ ظم٤مص٦م ضمػماٟمف، يْم٤ميؼ أنف شمٔمـ اًمذي هذا: ًمف ٟم٘مقل وًمذًمؽ 

 سملم ظمالف هٜم٤مك يٌ٘مك سم٠منف شمِمٕمر ٓ طمتك رضمٚمٞمؽ، أقمّم٤مب وًَملّم  اًمتقرك، قمغم مَتَّرن

 .اًمّمالة ذم شَمَقّريمؽ وسملم اومؽماؿمؽ

 شمّمقرك ذم اعمْم٤مي٘م٦م هذه شم٠ميت أجـ ُمـ ُمْم٤مي٘م٦م، ذم أنف أن شمّمقر قمٜمدُم٤م وم٠من٧م 
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 .اعمْم٤مي٘م٦م شم٠ميت أجـ ُمـ شمقرك إذا أن٧م،

 .اًمٞمٛمٜمك اًم٘مدم حت٧م شمدظمؾ قمٜمدُم٤م اًمُٞمْنى اًم٘مدم ُمداظمٚم٦م:

 هٙمذا؟ شم٘مّمد يٛمٞمٜمف، قمـ اًمذي وشمٜم٘مر خترج أهن٤م أن٧م شم٘مّمد يٛمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م اًمٞمٛمٜمك، اًم٤ًمق حت٧م اًمُٞمْنى اًم٤ًمق شمْمع قمٜمدُم٤م أظمل، ي٤م همٚمط هذا اًمِمٞمخ:

 .ُمٜمٗمرضم٦م زاوي٦م شمِمٙمؾ وإٟمم ىم٤مئٛم٦م، زاوي٦م اًمٞمٛمٜمك اًم٤ًمق ُمع اًمٞمنى ًمٚم٤ًمق سمتِمٙمؾ

 ضمٞمٌٝم٤م... هذه ؿمقف أُم٤م يٛمٞمٜمف، قمـ ُمـ ٟمٕمرف هٙمذا هٙمذا، سملم ومرق هٜم٤مك

 .اعمٜمّمقسم٦م اًمٞمٛمٜمك اًم٘مدم قمٜمد شم٠ميت طمتك وشم٘مٍم شم٘مٍم، اعم٤ًموم٦م هذه يمٚمم هٙمذا،

ٌّؼ رء أىمؾ ؾمٜم٦م، مخًلم ًمٜم٤م ص٤مر وٟمحـ   سمٛمْم٤مي٘م٦م ٟمِمٕمر وٓ اًمًٜم٦م، هذه وُٟمَٓم

ٟمٜم٤م،  .ي٤ًمرٟم٤م قمـ يم٤من ُمـ وٓ يٛمٞمٜمٜم٤م قمـ يم٤من ُمـ ٓ جلػما

ـ ٓ هق اًمٙمالم، أول ذم ًمؽ ىمٚم٧م ُمثٚمم هذا ًمٙمـ  ًِ  ي١مذي سم٠منف ومٞمِمٕمر اًمتقرك، ُُيْ

 .اهلل ؿم٤مء إن يتقرك يمٞمػ قَمٚمِّٛمف هٙمذا، إٟم٤ًمٟم٤مً  رأج٧م إذا وم٠من٧م ص٤مطمٌف،

 ( 22: 49: 48/ 037/واًمٜمقر اهلدى) 

 وإعؼاب ادـاكب مالصؼة يشؿؾ الصػقف برص إمر

 داود أبق ورواه. اًمّمالة إىم٤مُم٦م ُمـ اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من: ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م ذم

قا : ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن: وًمٗمٔمف  سم٤مٕقمٜم٤مق، وطم٤مذوا سمٞمٜمٝم٤م، وىم٤مرسمقا  صٗمقومٙمؿ، ُرص 

 رواه. احلذف يم٠مهن٤م اًمّمػ ظمٚمؾ ُمـ يدظمؾ اًمِمٞمٓم٤من ٕرى إين: سمٞمده ٟمٗمًك اًمذى ومق

 .داود أبك رواي٦م ٟمحق صحٞمحٞمٝمم ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًمئل

 إذا: رص٤مً  يرصف اًمٌٜم٤مء، رص: ي٘م٤مل اًمرص، ُمـش[: رصقا » ذح ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل]

ُْؿ سُمٜمٞم٤َمٌن َُمْرُصقٌص  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف سمٌٕمض، سمٕمْمف أخّمؼ  شمْم٤مُمقا  وُمٕمٜم٤مه ﴾ يَم٠َمهنَّ
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 .يٜم٘مٓمع وٓ سمٞمٜمٙمؿ ُم٤م يتّمؾ طمتك وشمالص٘مقا 

.. ص٤مطمٌف سمٙمٕم٥م ويمٕمٌف ص٤مطمٌف، سمٛمٜمٙم٥م ُمٜمٙمٌف اًمرضمؾ يٚمّمؼ سم٠من وذًمؽ: ىمٚم٧م

 إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ًمف ومراضمع ،ط اًمٜمٌل وراء اًمّمح٤مسم٦م قمـ ذًمؽ صم٧ٌم يمم

 سمـ اًمٜمٕممن طمدي٨م وُمثٚمف ىمري٤ًٌم، أيت ُم٤مًمؽ سمـ أنس وطمدي٨مش 40ش »اًمّمحٞمح٦م

 ش.7/سم٤مب-40» أيت سمِمػم

 هذه ذم اًمًٚمػ هدي قمـ طم٤مد سمٛمـ اًم٘م٤مرئ أظمل شمٖمؽم ومال: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 هذه شم٠مول وم٢مٟمف اًمًٜم٦م، شمٓمٌٞمؼ ذم إيٖم٤مل ومٞمٝم٤م اًمقارد، قمغم زائدة هٞمئ٦م أهن٤م وزقمؿ اعم٠ًمخ٦م،

 قمغم ودَٓٓت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمّمقص اًمٙمالم قمٚممء شم٠مول يمم وقمٓمٚمٝم٤م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمّمقص

 اٟمٔمر[. ومٞمٝم٤م] ي٘مع مل أنف وددٟم٤م وم٤موؾ، قم٤ممل زًم٦م أو همٗمٚم٦م هذه و وقمٓمٚمقه٤م، اإلصم٤ٌمت

 ش.6/77ش »اًمّمحٞمح٦م»

 (1/041 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م) 

 السؾػ هدي مـ كان الصػقف دم والركب ادـاكب مالصؼة

 اخلؾػ ضقعف الذي

 اًمٜم٤مس قمغم ط اهلل رؾمقل أىمٌؾ: صحٞمحف ذم طم٤ٌمن واسمـ داود ٕيب رواي٦م ذم

 اًمرضمؾ ومرأج٧م ىم٤مل. ىمٚمقسمٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ، أىمٞمٛمقا : وم٘م٤مل سمقضمٝمف

 شصحٞمح. »سمٙمٕمٌف ويمٕمٌف ص٤مطمٌف، سمريم٦ٌم وريمٌتف ص٤مطمٌف، سمٛمٜمٙم٥م ُمٜمٙمٌف يٚمزق

 اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ وم٠ممهٚمقه، اخلٚمػ وأُم٤م اًمًٚمػ، ومٕمؾ هذا: ىمٚم٧م[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 اسمتداع ذم ذ ويمؾ ؾمٚمػ، ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ: ىمقهلؿ قمٚمٞمف اعمتٗمؼ وُمـ شمٕم٤ممم،

 .ظمٚمػ ُمـ

 (1/047 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م) 



 

 

 صالة حكم كتاب

 الصف خمف املهفزد
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 فرجة جيد مل إذا الصػ خؾػ ادـػرد صالة صحة

، صالشمف شمّمح ومٝمؾ، وطمده ومّمغم، اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن اًمرضمؾ يًتٓمع مل إذا (:فائدة)

رضمح ٟمْممم سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم يًتٓمع مل ُمـ قمغم حمٛمقل سم٤مإلقم٤مدة وإُمر، اًمّمح٦م ٕا  وهبذا. ا

 .اًمٕم٤مذة اح٤مئ٦مش اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» رم سمٞمٜمتف يمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 [731 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة حؽؿ

 .ُوطْمَده اًمّمػ ذم ُيَّمكمِّ  ٓ أن احلرص، يمؾ ُيرص أن جي٥م اعمًٚمؿ اًمِمٞمخ:

 اًمّمػ يم٤من ؾمقاء يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم َيٜمَْْمؿّ  أن ضمٝمده يٙمقن: يٕمٜمل 

 ظمٚمػ ُيَّمٚمِّـل رضمالً  -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل رأى» وم٘مد همػمه، أو اًمث٤مين، أو إول،

 ٓ: »إول:احلدي٨م ُمٕمٜمك ي١ميمد ٟمص ومٝمذاش صالشمؽ أقمد: »ًمف وم٘م٤مل َوطْمَده اًمّمػ

 اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم اعم١مذٟملم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس، ُمـ أنقاقم٤مً  يِمٛمؾ وهذاش عمـ صالة

ّدة، ذم يّمٚمقن طمٞم٨م  ً  .اجلمقم٦م يِم٤مريمقن وٓ ظم٤مص، ُمٙم٤من ذم اًم

 ومٌٞم٘مػ اًمريمقع، ُمـ رأؾمف اإلُم٤مم يرومع أن وخيِمك اعمًجد، يدظمؾ ُمـ يمذًمؽ

 جي٥م ًمٙمـ ًمف، صالة ٓ هذا ظم٤مزم، وي٤ًمره اًمّمػ يٛملم قمـ سمٞمٜمم وطمده، اًمّمػ وراء

 ٓ﴿: وهل اًمٕم٤مُم٦م، اًمنميٕم٦م ىمقاقمد طمدود ذم ُيْٗمَٝمؿ أن أو احلدي٨م، هذا ُيـْحَٗمظ أن

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  اًمّمػ وضمد اعمًجد، اًمرضمؾ دظمؾ إذا ،[086:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 إمم هق َيٜمَْْمؿ طمتك اصمٜملم سملم ومراهم٤مً  جيد وٓ ضم٤مٟمٌٞمف، ُمـ ُمٙمتٛمالً  يديف سملم اًمذي

 اًمّمػ وراء ومّمغم أظمر، قمـ أطمدمه٤م سم٢مسمٕم٤مد اًمتٚمٓمػ، ُمـ سمٌمء وًمق اًمّمػ،

ُم٤ٌمٓة سم٥ًٌم َوطْمَده ُيَّمّؾ  مل ٕنف صحٞمح٦م: صالشُمف هذا وطمده،  آهتمم، وقمدم اًمالَّ

 .يديف سملم اًمذي اًمّمػ إمم َيٜمَْْمؿَّ  أن ُمـ يتٛمٙمـ مل ًمٙمٜمف قمٚمٞمف، جي٥م ُم٤م ومٕمؾ هق وإٟمم
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 اًمرؾمقل ومٜمٝم٤مه وطمده، اًمّمػ وراء صغم رضمالً  أن» اًمٙمت٥م سمٕمض ذم طمدي٨م ُيْذيَمر هٜم٤م

 ش.رضمالً  إًمٞمؽ اضمؽمرت َهاّل : وم٘م٤مل ُمٙم٤مٟم٤ًم، جيد مل سم٠منف: اًمرضمؾ وم٤مقمتذر اًمًالم، قمٚمٞمف

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمـ يّمح مل احلدي٨م، هذا ذم اجلر هق اًمذي آضمؽمار هذا 

ع أن جيقز ومال وًمذًمؽ إؾمٜم٤مده، طمٞم٨م ُمـ -اًمًالم  احلدي٨م ٕن طمٙمًم: سمف ُٟمنَمِّ

٧ٌُم ٓ اًمْمٕمٞمػ  إجي٤مد ورائف ُمـ يؽمشم٥م احلٙمؿ هذا يم٤من إذا ؾمٞمم ٓ طمٙمؿ، سمف َيْث

 .اًمّمػ ذم ظَمَٚمؾ إجي٤مد أو ُمٗمًدة،

 جيد ومٚمؿ ضم٤مء أو وطمده، اًمّمػ وراء ُيَّمكّم  أن يريد اًمذي هذا أن: خيٗمك ٓ وم٢مٟمف 

 هذا سم٘مل إن ظمٚمؾ، وهذا ومراغ، اًمّمػ ذم وىمع ؿمخّم٤ًم، إًمٞمف اضْمؽَمّ  إذا ُمٕمف، يّمكم ُمـ

ه: إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم وهذا اًمٗمراغ،  هذا سم٘مل إن قمٜمدهؿ، قمٚمؿ ٓ اًمٜم٤مس ٕن ٟمرا

 .يِمٖمٚمف ؿمٞمٓم٤من ومٞمف طَمّؾ  اًمٗمراغ ومٝمذا اًمٗمراغ،

اّص  اعمّمٚملم شم٠مُمر إطم٤مدي٨م ضم٤مءت وًمذًمؽ   َيَدقمقا  ٓ وأن اًمّمػ، ذم سم٤مًمؽَمَ

 ىم٤مل شَمَراّص، ومٞمف ُم٤م ًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ ُمت٘م٤مرسملم يم٤مٟمقا  ًمق طمتك ًمٚمِمٞمٓم٤من، ووُمْرضَم٦مً  ظمٚمالً 

- اًمٜم٤مس يرى ٓ ُم٤م يرى يم٤من اًمرؾمقل ٕن :شَيَتَخّٚمٚمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من أرى أن٤م» اًمرؾمقل

 .سمٙم٤مُمٚمف ؿمخص وُمْرضَم٦م وضمدت إذا سم٤مًمٙمؿ ومم -احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 يم٤من اًمذي اًمّمػ أومًد هق إٟم٤ًمٟم٤مً  أظمذ إذا اعمجؽم، هذا أطمدصمٝم٤م اًمتل اًمٗمرضم٦م هذه: وم٢مذاً  

 ذًمؽ ومٛمٕمٜمك وإصالطمف، شمداريمف اًمّمػ ذم اًم٘م٤مئٛمقن طم٤مول إذا اإلوم٤ًمد هذا صمؿ يديف، سملم

قا، سمدؤوا أهنؿ  يمؾ ومٕمغم ي٤ًمراً، أو يٛمٞمٜم٤مً  آظمر، ضم٤مٟم٥م إمم ؾمتٜمت٘مؾ اًمٗمرضم٦م هذه ًمٙمـ َيٜمَْْمٛم 

 هذا هق اإلظمالل؟ هلذا شم٥ًٌم اًمذي ُمـ ٟم٤مىمّم٤مً، اًمّمػ وسم٘مل ومرضم٦ًم، اًمٗمرضم٦م سم٘مٞم٧م طم٤مل

 وٕمٞمػ هذا احلدي٨م يم٤من وم٢من يديف، سملم يم٤من اًمذي اًمّمػ، ُمـ رضمالً  إًمٞمف ضمر اًمذي اعمٜمٗمرد

 ىم٤مم ىمد هٜم٤م اعمٜمٗمرد وم٤معمّمكم اًمّمػ، ذم ظمٚمؾ وإجي٤مد إوم٤ًمداً، شمٓمٌٞم٘مف ُمـ يؽمشم٥م صمؿ اًمًٜمد،

 وراء صغم عمـ صالة ٓ: »طمدي٨م قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ وٓ صحٞمح٦م، صالشمف وشمٙمقن سمقاضمٌف،

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم أوش َوطْمده اًمّمػ

 وقء قمغم -اًمٙمالم أول ذم ىمٚمتف يمم- ُيَٗمٝمؿ أن جي٥م دائمً  احلدي٨م، هذا ُمثؾ

 ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمالُمٜم٤م، ُمـ ُم٣م ُم٤م ومٞمم ذيمرٟم٤م ٟمحـ اًمٕم٤مُم٦م، اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد
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 ٓ اًمتل اًمّمالة سمٓمالن يٗمٞمد احلدي٨م هذا إن: وىمٚمٜم٤م ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة

حٜم٤م طم٤مًم٦م، ذيمرٟم٤م ًمٙمـ اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ومٞمٝم٤م ُي٘مرأ   ي٘مرأ  ومل ُيَّمٚمِّـل َُمـ صالة ومٞمٝم٤م َصحَّ

 .وٟمحقه سمٕمد، اًمٗم٤محت٦م ُيٗمظ ومل أؾمٚمؿ، اًمذي إقمجٛمل ذاك طم٤مل اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م

 ٟمّمحح صم٤مٟمٞم٦م طم٤مًم٦م ذم -سمٕمْم٤مً  سمٕمُْمف جير ىمقل ؿمجقن، ذو اًمٙمالم: ي٘م٤مل ويمم- أن

 صالة ذم رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم ومٞمجد اعمًجد، إمم ي٠ميت رضمؾ وهق اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل ُمـ صالة

٥م ومٝمؾ ومػمومع، -ُمثالً - اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر ًَ ٥ٌم ريمٕم٦م ًمف شُمـْح  ٓ؟ أم اًمريمقع، إدرايمف سًم

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ُمًتثٜمًك  هذا: ي٘م٤مل اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ  ُم٤م اًمريمقع، سم٢مدرايمف اًمريمٕم٦م أدرك أنف اًمّمحٞمح

 ي٘مرأ  يريد: إذاً  ي٘مرأ، أن يًتٓمٞمع ٓ ٕنف ح٤مذا؟ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًمًالم

 اإلُم٤ممُ  ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اإلُم٤مم، سمٛمت٤مسمٕم٦م أُمرٟم٤م وىمد اإلُم٤مم ؾمٞمخ٤مًمٗم٦م اًمٗم٤محت٦م،

وا، يَمؼّم  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ  ..احلدي٨م آظمر إممش وم٤مريمٕمقا  ريمع وإذا وم٠منّمتقا، ىمرأ  وإذا ومََٙمؼمِّ

 اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل ُمـ صالة وضمٕمٚمٜم٤م احلدي٨م، هذا سمٛمثؾ اؾْمُتْثٜمِل ومٙمم

 إًمٞمف، ًمٞمٜمْمؿ اًمّمػ ذم ومراهم٤مً  جيد ومل ضم٤مء اًمذي يمذًمؽ ُمٕمذور، ٕنف صحٞمح٦م

٤م  ﴿ ٕنف صحٞمح٦م: ومّمالشمف وطمده، اًمّمػ ذم اإلُم٤مم وراء وم٤مىمتدى ًً َٓ ُيَٙمٚمُِّػ اهلل َٟمْٗم

 .﴾إَِّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م

 .احلدي٨م هذا قمغم اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ هذا

 .:..( 9: 77/    77/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة حؽؿ

 اًمّمػ؟ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة طمٙمؿ اًم٤ًمئؾ:

 إذا أُم٤م اًمّمالة، يٕمٞمد ٓ ومٛمٕمذور ،[ًمٚميورة] اًمّمػ ظمٚمػ صغم إذا اًمِمٞمخ:

 يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن وهق اًمنمع، شمٓمٌٞمؼ ُمٝمٛمؾ اًمّمػ ظمٚمػ صغم

 . اإلقم٤مدة وقمٚمٞمف سم٤مـمٚم٦م، صالة ومٝمٜم٤م يٗمٕمؾ ومل ًمذًمؽ، ُمًتٓمٞمع ويم٤من

 (22: 47: 38/   92/ واًمٜمقر اهلدى) 



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب طمٙمؿ صالة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ

 

076 

 الصػ دم جمال وجقد مع الصػ خؾػ مـػرداً  الصالة

 ُمـ ٕيمثر ُم٤مل وضمقد ُمع اًمّمػ ظمٚمػ ُمٜمٗمرداً  ويّمكم ي٠ميت دائمً  رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 اًمرضمؾ؟ هذا ٟمحق اإلُم٤مم واضم٥م هق وُم٤م صالشمف، طمٙمؿ ُم٤م اًمّمػ، ذم واطمد

 يتٕمٛمد صمؿ اًمّمػ إمم ًمٞمٜمْمؿ ُمٙم٤من يديف سملم إن: شم٘مقل ُم٤م هٜم٤مك يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 ُمـ قمٚمٞمف ًمف ًمٞمس صمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف، شمٜمٌٞمٝمف اإلُم٤مم وواضم٥م سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف وطمده، يّمكم أن

ر أن إٓ ؾمٌٞمؾ ك ذًمؽ وسمٕمد صمالصم٤ًم، ُمرشملم ُمرةً  ُيَذيمِّ  .وؿم٠منف ُيؽْمَ

 السسة لطؾب ادسبقق مم

 طمٙمٛمف، ُم٤م أُم٤مُمف، ؾمؽمة يْمع أن أضمؾ ُمـ اًمّمالة أثٜم٤مء ًمٚمٛمٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 جيقز؟ ٓ أو جيقز هؾ

 قمـ شم٠ًمل أنؽ ذًمؽ، ذم سيح همػم يم٤من وإن ؾم١ماًمؽ، ُمـ أومٝمؿ أن٤م ـمٌٕم٤مً  اًمِمٞمخ:

 .اعمًٌقق قمـ اًمّمالة، اؾمت٠منػ اًمذي قمـ وًمٞمس اعمًٌقق،

 ي٘مقًمقا  اًمًؽمة يم٤مٟم٧م إذا أظمرى، قمـ ختتٚمػ طم٤مًم٦م ًمف اعمًٌقق هذا: أىمقل ومٚمذًمؽ

 .إُمر ًمتقوٞمح: يٕمٜمل. قمالوي٦م طمٜميهب٤م: قم٤ٌمرة سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م

 وسملم سمٞمٜمف أصٌح ؾَمٚمَّؿ، واإلُم٤مم إول، اًمّمػ ذم هق ويم٤من اًم٘مٌٚم٦م -ُمثالً – هذه

 .ظمٓمقشملم أو ظمٓمقة اًمًؽمة

 هذا اًمٜم٤مس، وىم٤مُمقا  اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ ح٤م اعمًجد، آظمر ذم واطمد: اًمث٤مٟمٞم٦م واًمّمقرة

 يم٠منف يٛمٌم أن يريد ذًمؽ اًمًؽمة، ُمع يّمػم ظمٓمقشملم، وٟمّمػ، ظمٓمقة ظمٓمقة، يٛمٌم

 .ُمٙم٤مٟمؽ اًمزم: ًمف ٟم٘مقل هذا اًمِم٤مرع، ذم ُم٤مش

 : ي٘مقل اًمِم٤مقمر ٕن ي٘م٤مل، يمم قمالوي٦م ضسم٧م وأن٤م

 .إؿمٞم٤مء شمتٌلم وسمْمده٤م
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 .ُمٝمْمقم همػم سمٕمٞمد وُمث٤مل ُم٘مٌقل، ىمري٥م سمٛمث٤مل ًمؽ وم٠متٞمٜم٤م

قر، إُمثٚم٦م ُمـ قمديد ذًمؽ سملم  يم٤من اًمذي اعمّمكم هذا أن ذًمؽ ذم اًمْم٤مسمط واًمّم 

 يزال ٓ اإلُم٤مم يم٤من ًمق يمم سم٤مإلُم٤مم، اعم٘متدي طمٙمؿ ذم ومٝمق ُمٙم٤مٟمف، ذم سم٘مل ًمق ُمًٌقىم٤ًم،

 قمٚمٞمف ًمٞمس اعمًجد، آظمر ذم وًمق ُمٙم٤مٟمف ذم فمؾ وم٢مذا اعم٘متدي، طمٙمؿ ذم ومٝمق اًمّمالة، ذم

 ُمٌم ًمق اعمًجد، آظمر يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مآ، ًمؽ ؾم٠مضب أن ًمٙمـ ُم١ًموًمٞم٦م،

 يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٕمٛمقد، أُم٤مُمف يّمٌح ي٤ًمرًا، أو يٛمٞمٜم٤مً  ظمٓمقة

 ٕنف ُم١ماظمذة: قمٚمٞمف ًمٞمس هذا حمٚمف ذم سم٘مل ًمق: ًمف ي٘م٤مل اعمًجد آظمر ذم اًمذي ومٝمذا

 واوح؟ هٜم٤م إمم. ظمٚمٗمف عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم وؾمؽمة سم٤مإلُم٤مم، اعم٘متدي طمٙمؿ ذم يزال ٓ

 .واوح ُمداظمٚم٦م:

 اًمًؽمة؟ اًمٙمريؿ ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ذع ح٤مذا ًمٙمـ واوح، اًمِمٞمخ:

 صغم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقص ًمٕمٚم٦م

 قمـ سمٕمٞمداً  يم٤من ُمـ: وم٤مٔن ،شصالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمَٞمْدنُ  أطمديمؿ

 اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم ُمـ يم٤من ؾمقاء اًمّمالة، قمٚمٞمف وي٘مٓمع أطمد ي٠ميت أن ُم٤مل هٜم٤مك اًمًؽمة،

 اإلٟمس ٕن دومٕمٝمؿ: يٛمٙمـ ٓ اًمذيـ اجلـ ؿمٞم٤مـملم ُمـ يم٤من أو دومٕمٝمؿ، يٛمٙمـ اًمذيـ

 واوح؟. يروهنؿ ٓ

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 قمـ واجلـ اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم إلسمٕم٤مد اًمنمقمٞم٦م: اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اخت٤مذ ومألضمؾ اًمِمٞمخ:

ٌْٓمؾ ٓ اًمتل اخلٓمقات هذه يت٘مدم أنف ُم٤مٟمٕم٤مً  ٟمحـ ٟمرى ٓ اعمّمكم، هذا  اعمٌم صالشمف، شُم

 هٜم٤م؟ إمم واوح يٕمٜمل، اًمٙمثػم

 اًمّمػ ذم اإلُم٤مم وراء يّمكم اعمّمكم يم٤من ًمق إظمػم، اًمٙمالم هق ًمٕمٚمف أىمرسمف

 ٓ اًمّمػ، يدي سملم يٛمر أن أطمد وأراد مجٞمٕم٤ًم، اعمّمٚملم ؾمؽمة وهق اًمث٤مين، أو إول

 أطمديمؿ ىم٤مم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل اًمنمقمل، احلٙمؿ يتٕم٤مـمك أن جيقز
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 ش.ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمم ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف: أبك وم٢من ومٚمٞمدومٕمف، يديف، سملم يٛمر أن أطمديمؿ وأراد ًمٞمّمكم

 .ؾمؽمشمف اإلُم٤مم ٕن هذا: ًمف ًمٞمس سم٤مإلُم٤مم ُم٘متدي هق اًمذي اًمّمػ يدي سملم ُم٤مر ُمر ومٚمق

 يٛمٜمٕمف يديف، سملم يٛمر أن رضمؾ وأراد ُمًٌقىم٤ًم، يم٤من اًمذي صدي٘مؽ إمم ٟمٕمقد أن

 طمٞم٨م ُمـ صحٞمح هق اإلُم٤مم، طم٘مٞم٘م٦مً  اًمًؽمة سمقفمٞمٗم٦م ي٘مقم اًمذي هذا ٕنف يٛمٜمٕمف: ٓ أو

 ٕنف قمٛمؾ: ًمف يٌؼ مل اًمٕمٛمكم طمٙمٛمف طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ صحٞمح، طمٙمٛمف اًمنمقمل احلٙمؿ

 .اًمّمالة ُمـ اٟمٍمف

 هذا ًمف جيقز ومٚمٙمل يديف، سملم يٛمر أن يريد اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا يدومع أن ًمف هق: إذاً 

ي٦م راومع يٙمقن أن سمد ٓ اًمدوم٤مع،  سملم إٟم٤ًمن أّي  ُمرور ُمـ أُم٤من ذم أنف اًمٌٞمْم٤مء، اًمرا

ي٦م، هذه رومع ىمد يم٤من وم٢مذا يديف، ي٦م اًمرا  أن إٟم٤ًمن أراد إذا ومحٞمٜمئذ هٜم٤م، اًمًؽمة هل واًمرا

ي٦م، هذه يتخذ مل يم٤من إذا أُم٤م يدومٕمف، أن ومٚمف يٛمر،  ًمف ومٚمٞمس اًمٕمالُم٦م، هذه ووع ُم٤م اًمرا

 سمقؾمٞمٚم٦م اًمٌٓمالن، ُمـ اعمّمكم صالة حتٗمظ أهن٤م اًمًؽمة أمهٞم٦م ئمٝمر وًمذًمؽ يدومٕمف، أن

 أؾمقد، يمٚم٥م يديف سملم ُمر يم٤من ًمق واًمٙمٚم٥م، واحلمر اعمرأة وهل اًمثالث، اًمقؾم٤مئؾ ُمـ

 يديف سملم ُمر سم٤مـمٚم٦م، صالشمف ؾمؽمة إمم يّمكم ٓ صحٞمح٦م، صالشمف ؾمؽمة إمم يّمكم وهق

 صالشمف؟ شمٌٓمؾ هؾ احلمر، هذا ومٛمر مح٤مر،

 .سم٤مـمٚم٦م صالشمف ومٌغم، ؾمؽمة همػم إمم يّمكم يم٤من وإذا ٓ، ؾمؽمة، إمم يّمكم يم٤من إذا :اجلقاب

ة: أظمػماً   سمخده٤م، ييهب٤م رأجؽ ُم٤م ؾمؽمة، إمم يّمكم وهق يديف سملم ُمرت سم٤مًمٖم٦م اُمرأ

 ؾمؽمة هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من إذا أُم٤م ًمّمالشمف، إسمٓم٤مًمف وسملم سمٞمٜمف طمج٤مب هذا ٓ، يٛمٜمٕمٝم٤م؟

 .أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً : ي٘م٤مل يمم صالشمف سمٓمٚم٧م

 أن٤م أظمل ي٤م: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ضمدًا، ويمؼمى يمؼمى، أمهٞم٦م هل٤م اًمًؽمة: وم٢مذاً 

ؾ اإلٟم٤ًمن وهذا أطمد، ومٞمف ًمٞمس ُمٙم٤من ذم أصكم  اًمذي اعمٙم٤من ذم ٕنف اًمٖمٗمٚم٦م: أؿمد ُُمَٖمٗمَّ

 يديف، سملم يٛمر يم٤من رء أي طمٞمقان، وًمد، ؿمخص، يدظمؾ..أطمد، يقضمد ٓ ي٘مقل هق

 أطمد هٜم٤مك يٙمقن ىمد ٕنف ًمٙمـ أطمد، هٜم٤مك ص٤مر أطمد، هٜم٤مك ًمٞمس ي٘مقل اًمذي وهذا

ه، ٓ وهق ـْ  َوىَمٌِٞمُٚمفُ  ُهقَ  َيَرايُمؿْ  إِٟمَّفُ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم رسمٜم٤م ىم٤مل اًمذي وهق يرا  طَمٞم٨ُْم  ُِم
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 .[07:إقمراف﴾ ]شَمَرْوهَنُؿْ  ٓ

 وًمذًمؽ أجْم٤ًم، ُيرى ٓ ُمـ وعمٕم٤مجل٦م سمؾ ُيرى، ُمـ عمٕم٤مجل٦م ًمٞم٧ًم اًمًؽمة: إذاً 

 يم٤من وم٢مذا ؿمقاذ، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ ًمٙمـ اعمّمكم، يدي سملم اًمًؽمة سمقوع آهتمم يٜمٌٖمل

 هذا: ىمٞمؾ إًمٞمف ُٟمٔمر إذا سمحٞم٨م يمثػمة، طمريم٤مت ُمٜمف ومٞمتٓمٚم٥م اًمًؽمة، قمـ سمٕمٞمداً  اًمرضمؾ

 صغم يم٤من ًمق ًمٙمـ سم٤مإلُم٤مم، اعم٘متدي طمٙمؿ ذم يزال ٓ وهق ُمٙم٤مٟمف، يٚمزم ومٝمذا يّمكم، ٓ

 يتحٛمؾ أن قمٚمٞمف ومٝمذا سم٤مًمًؽمة، ُمًتٝمؽم وهق اًمٗمرض، أو اًمًٜم٦م واطمده صالة

 سمٖمض طمتك ومٕمٚمف، ًمف جيقز ُمِمٞم٤مً  يم٤من إذا إٓ يٛمٌم، وٓ آؾمتٝمت٤مر، هذا ُم١ًموًمٞم٦م

 .اًمًؽمة هق ـمٚمٌف يٙمقن أن اًمٜمٔمر

 (22: 19: 78/ 083/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة

)ٓ صالة عمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ( : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ُمداظمٚم٦م:

: )صالُة اجلمقم٦ِم ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل إٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم شَمٕم٤مُرض ومٞمف هذا هؾ

 شمٗمُْمؾ قمغم صالة اًمٗمذ سمًٌع وقمنميـ درضم٦م(؟

 ذم وطمده يّمكم اًّمكم اًمٗمرد، سمّمالة اعم٘مّمقد أظمل، ي٤م اًمتٕم٤مرض ويـ اًمِمٞمخ:

 .اعمًجد ذم اجلمقم٦م صالة سمٞمحي وُم٤م اعمحؾ، ذم أو اًمٌٞم٧م

 صغم ًمٙمـ اجلمقم٦م، سمٞمحي اًمّمػ ظمٚمػ صغم واًمذي! ـمٞم٥م. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اًمّمػ ظمٚمػ

  اًمّمػ؟ ظمٚمػ صغم ًمٞمش اًمِمٞمخ:

 .أقمٚمؿ واهلل. ومرضم٦م: يٕمٜمل ومٞمف يم٤من ُم٤م ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذور؟ وطمده اًمّمػ ظمٚمػ صغم اًّمكم هذا أقمٚمؿ، واهلل إيف اًمِمٞمخ:
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 .احلدي٨م وم٘مف يدرك احلدي٨م، سمٞمتدارك ُمداظمٚم٦م:

 ومٝممن؟ ؿمق أن٧م أومٝمؿ سَمّدي أن٤م اًمِمٞمخ:

 .أصالً  سمٕمرف قم٤مرف، ُمش أن٤م... أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 .اًم١ًمال قمـ أضم٥م سمس سمتٕمرف، َهاّل  اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذور؟ همػم أم ُمٕمذور وطمده اًمّمػ ظمٚمػ صغم اًّمكم هذا اًمِمٞمخ:

 .حل٤مًمف ووىمػ إُم٤مُمل اًمّمػ اًمّمػ، ذم وُمْرضم٦م ومٞمف يم٤من ُمداظمٚم٦م:

 .ضمقاب أقمٓمٞمتٜمل ُم٤م وهيديؽ، هيديٜم٤م اهلل آُملم، ىمؾ هيديؽ اهلل اًمِمٞمخ:

 .ُمٕمذور ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .ُمٕمذور ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذور؟ ُمق اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذورًا؟ يٙمقن وُمتك اًمِمٞمخ:

 .إول اًمّمػ ذم أُم٤ميمـ ومٞمش ُم٤م يٙمقن ح٤م طمٞم٨م ُمداظمٚم٦م:

 .إول اًمّمػ ذم ُمٙم٤من ومٞمف ُم٤م ىمٚم٧م هٞمؽ وأن٧م اًمِمٞمخ:

 ...ُمٙم٤من أصالً  ومٞمش ُم٤م يٙمقن ح٤م ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمذور يٙمقن ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذور؟ ُمق وٓ ُمٕمذور وطمده اًمّمػ وراء يّمكم هؾ هذا أؾم٠مخؽ أن٤م ؿمٞمخ ي٤م اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ُمٕمذور ُمداظمٚم٦م:

 ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:
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 .إول اًمّمػ ذم ومرضم٦م ومٞمش ُم٤م ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 .ٓ وٓ ُمٕمذور ًمقطمده اًمٌٞم٧م ذم صغم واًمكم هذا، اطمٗمظ يمقيس اًمِمٞمخ:

 .قمذر ًمف ًمٞمس اًمٌٞم٧م ذم صغم اًمذي ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .قمذر ًمف ًمٞمس ُمداظمٚم٦م:

 .قمذر ًمف ًمٞمس وُمـ قمذر ًمف يم٤من ُمـ يًتقي هؾ: إذاً  اًمِمٞمخ:

 .يًتقي٤من ٓ ُمداظمٚم٦م:

 وهذا؟ هذا سملم ظمٚمٓم٧م يمٞمػ إذاً  اًمِمٞمخ:

 ... سمدي هذا ُمداظمٚم٦م:

 همػم اًمٗمذ صالة احلدي٨م هذا إٟمف قمروم٧م شم٘مّمده، يمٜم٧م اًمذي هال قمرومتؽ اًمِمٞمخ:

 صالة وسمٞمؽمك وطمده اًمٌٞم٧م ذم سمٞمّمكم اًمكم ومذاك وطمده، اًمّمػ وراء سمٞمّمكم اًمكم

 ُيي طم٤مًمف يمٚمػ اًمذي هذا أُم٤م اعمًجد، ُيي طم٤مًمف سمٞمٙمٚمػ وُم٤م اعمًجد ذم اجلمقم٦م

 وذاك ُمٕمذور، ومٝمذا وُمرصقص٤مً  ممتٚمئ٤مً  يديف سملم اًمّمػ وضمد اعمًجد ودظمؾ اعمًجد

 .سمٛمٕمذور ًمٞمس

 .اًمٞمف صالة ٓ ُمٕمٜمك ُم٤م. ًمف صالة ٓ: ط اًمرؾمقل وىمقل. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .هيديؽ اهلل اعمٕمذور ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اًمدرضم٦م ذم أىمؾ شمٙمقن وٓ ؿمٞمخ ي٤م صالة ُمٗمٞمش: يٕمٜمل. آه ُمداظمٚم٦م:

 وطمده وصغم ؾمده٤م وُم٤م ومرضم٦م اًمّمػ ذم هٜم٤مك يم٤من إذا صالة ًمف ُم٤م. ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف

 سم٤مـمٚم٦م؟ صالشمف ُمداظمٚم٦م:

 .أجقه اًمِمٞمخ:
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 .ظمػماً  اهلل ضمزاك أىمّمد يمٜم٧م ؿمٞمخ ي٤م هٞمؽ ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 72: 28/ 404/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة

 وًمق وطمده، صػ ذم ومّمغم إول اًمّمػ ذم ومرضم٦م جيد مل رضمؾ] ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمّمكم آظمر ُمّمؾ ي٠مت ومل ومرضم٦م، ومٞمف ؾمٞمحدث إول اًمّمػ ُمـ أطمًدا ؾمح٥م

 ؟[صالشمف طمٙمؿ ومم سمج٤مٟمٌف

: ٟم٘مقل هذه، اًمّمح٦م سمٞم٤من ذم ٟمٛميض أن ىمٌؾ ًمٙمـ صحٞمح٦م، اًمّمالة ـمٌٕم٤مً   اًمِمٞمخ:

ـْ   ًمف ًمٞمس هذا شم٠مظمر، ًمف وٟم٘مقل سمف وٟمتٚمٓمػ أُم٤مُمٜم٤م اًمذي إمم ٟم٠ميت سم٠من يَمَٚمٗمٜم٤م اًمَّذي َُم

 إًمٞمف ومٚمٞمجؽم: »ي٘مقل اًمذي احلدي٨م ٕن ُمٙم٤مٟمف، ذم ٟمؽميمف أن ومٞمج٥م اًمنمع، ذم أصؾ

 هذه ذم طمجٞمتف وقمدم وٕمٗمف قمرومٜم٤م وإذا صحٞمح، همػم طمدي٨م هذاش أُم٤مُمف رضمالً 

 يديف سملم اًمذي واًمّمػ دظمؾ اًمذي اًمِمخص، هذا إمم ٟم٠ميت -طمٞمٜمئذ- اًم٘مْمٞم٦م،

 ُمع- هذا واًمٞمقم يديؽ، سملم اًمذي اًمّمػ ذم صمٖمرة شمًد سم٠من اضمتٝمد: ًمف ومٜم٘مقل يم٤مُماًل،

ى ٓ ٕنف ُمتٞمن: -إؾمػ قَّ ًَ  اعمٜمٙم٥م، قمغم اعمٜمٙم٥م سمحٞم٨م اًمًٜم٦م، قمغم اًمّمٗمقف شُم

َن ُم٤ًمهم٤ًم، اعمٜمٗمرد هذا جيد ٓ أنف سمحٞم٨م اًم٘مدم، قمغم واًم٘مدم  اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ ِٕ

 شمٙمقن، ُم٤م ٟم٤مدراً  أظمرى صقرة ذم ويم٤من ًمف، يتٞمن مل وم٢من هذا، يٗمٕمؾ أن ومٕمٚمٞمف يديف، سملم

 سمٕمض ذم إٓ يٛمٙمـ، ٓ ٟم٤مدر وهذا سمج٤مٟمٌف، ويّمػ اإلُم٤مم إمم يّمؾ أن ممٙمـ

 إٓ شمقصٚمف مل واؾمتٓم٤مقمتف يًتٓمٞمع، سمم ىم٤مم ىمد اإلٟم٤ًمن هذا: ٟم٘مقل أن ومٞمٛمٙمـ اعم٤ًمضمد،

 يم٤مُمؾ، اًمّمػ أظمل ي٤م اًمّمػ، ذم َصؾِّ  ًمف؟ ٟم٘مقل ُم٤مذا -طمٞمٜمئذ- وطمده، يّمكم أن

 سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ي٠ميت هٜم٤م ىمٚمٜم٤م، هٙمذا اعمرصقص، يم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمّمػ

 شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، َصؾِّ  ؾم٤مسمؼ، سمح٨م ذم اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م،

 ىم٤مقمدًا، ومّمغم ىم٤مئمً  يّمكم أن يًتٓمع مل اًمذي هذا ضمٜم٥م، ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمدًا،

٧م ومٝمؾ اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ريمٜم٤مً  شمرك هذا  يًتٓمع مل ٕنف ٟمٕمؿ: اجلقاب صالشمف؟ َصحَّ

 .اًمريمـ هبذا اًم٘مٞم٤مم
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 ظم٤مرج ُمٜمٗمرداً  اإلٟم٤ًمن صالة وقمدم اًمّمػ إمم  آٟمْممم: ٟم٘مقل ٟمحـ وأن 

 .هذا ٟمٕمت٘مد: -وومٕمالً - اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ريمـ اًمّمػ،

 صالشمف شمٙمقن إًمٞمف، ًمالٟمْممم ُم٤مل ذم يديف وسملم وطمده، صغم رضمالً  أن ومٚمق 

 أن وم٤معمٗمروض اًم٘مٞم٤مم، شمرك هذا ؾمقاء، يمالمه٤م اًم٘مٞم٤مم شمرك اًمذي وذاك ومٝمذا سم٤مـمٚم٦م،

 اًمث٤مين ًمٙمـ سم٤مـمٚم٦م، صالشمف أن وم٤معمٗمروض آٟمْممم، شمرك وهذا سم٤مـمٚم٦م، صالشمف

 ومّمالشمف ىم٤مقمدًا، ومّمغم ىم٤مئًم، يّمكم أن يًتٓمع مل إول أن طمٞم٨م ُمـ يم٤مٕول،

 وطمده، ومّمغم اًمّمػ، إمم يٜمْمؿ أن يًتٓمع مل اًمذي أظمر ويمذًمؽ صحٞمح٦م،

 .وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً  يٙمٚمػ ٓ اهلل ٕن صحٞمح٦م: وم٤مًمّمالة

 :..( 40: 24/ 668/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة

 ُم٤م اجلمقم٦م، ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ: اًمٜمٌل طمدي٨م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

 ذم ُمٜمٗمرد اعمٜمٗمرد هذا ومٝمؾ اجلمقم٦م، ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ.. اًمّمحٞمح٦م ذم أدري

 اًمّمالة؟ ذم ُمٜمٗمرد أم اًمّمػ

 هق هؾ اعمٜمٗمرد، ُمٕمٜمك يٕمرف أن يريد هق.. يّمكم اًمذي اعمٜمٗمرد أن اًم١ًمال:

 اعم٘مّمقد هذا هؾ يّمكم، ىم٤مقمد وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا ُمثاًل  اًمذي ُمثاًل  اعمٜمٗمرد

 سم٤مجلمقم٦م؟ ُمٚمتحؼ وهق ُمٜمٗمرًدا اًمّمػ ظمٚمػ يّمكم اًمذي اعمٜمٗمرد أم سم٤محلدي٨م،

 وًمٙمٜمف ٟمٞمتٝمؿ، ذم.. صالَتؿ اجلمقم٦م يِم٤مرك اًمذي هق اعم٘مّمقد ـمًٌٕم٤م اًمِمٞمخ:

 وطمده، اًمّمػ ذم يّمكم ًمٙمـ اًم٘م٤مئٛم٦م اجلمقم٦م ُمع يّمكم ومٝمق صٗمقومٝمؿ، ذم يٗم٤مرىمٝمؿ

 .اعمٕمٜمك هذا همػم يتقهؿ أطمد ُم٤م ٕنف قمجٞم٥م: ؾم١مال وهذا اعم٘مّمقد، هق هذا

 اًمٕمٛمؾ؟ ُم٤م ُمٙمتٛمٚم٦م، واًمّمٗمقف اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة قمـ ُمت٠مظمر اإلٟم٤ًمن ًمق: ُمداظمٚم٦م

 ُمٙمتٛمٚم٦م، واًمّمٗمقف دظمؾ اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمٕمروف، ؾم١مال هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:
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 هذه ذم وسمخ٤مص٦م وهذا يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم ًمٞمٜمْمؿ اؾمتٓم٤مقمتف يٕمٛمؾ أن جي٥م

 أن اعمٛمٙمـ ُمـ اًمّمػ، ذم سم٤مًمؽماص آهتمم قمغم اًمٜم٤مس أيمثر ُيرص ٓ اًمتل إج٤مم

 أنف ممٙمـ سمٞمٜمٝمم، ومجقة شمقضمد اصمٜملم جيد ىمد أنف احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م وسمٚمٓمػ سمًٝمقًم٦م يٜمْمؿ

 ومروضم٤مت أنّم٤مف ومروضم٤مت وهٜم٤مك اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ قمـ ىمٚمٞماًل  ويٌٕمدهؿ هبم يتٚمٓمػ

 ذم واطمد ؿمخص ُمـ أيمثر يٜمزل أن ممٙمـ اًمٓمري٘م٦م وهبذه سمٕمض، إمم سمٕمْمٝمؿ ومًٞمٜمْمؿ

 .يديف سملم اًمذي اًمّمػ

 قمٚمٞمف وضم٥م إؿمخ٤مص سملم اعمٗمرغ اعمخٚمخؾ اًمّمػ هذا ُمثؾ وضمد إن: وم٠مىمقل

 ذم ٟمّمكم أنٜم٤م وٟمتّمقر ذًمؽ ًمف يتٞمن مل وم٢من يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن

 اًمًٜم٦م وضمف قمغم سمحذاومػمه٤م اًمّمالة أداء قمغم احلريّملم اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ يمٚمٝمؿ ُمًجد

 ٓ ُمرصقص سمٜمٞم٤من يديف سملم اًمذي اًمّمػ ومقضمد اًمداظمؾ هذا ودظمؾ اًمّمحٞمح٦م،

 إًمٞمف جيؽم وٓ وطمده يّمكم طمٞمٜمئذ آٟمًٗم٤م شمّمقرٟم٤م يمم اصمٜملم سملم يٜمدك أن أبًدا يٛمٙمـ

ًٓ  آضمؽمار هذا ٕن اًمّمػ: ُمـ ؿمخًّم٤م  طمدي٨م هق وإٟمم ط اًمٜمٌل قمـ يث٧ٌم مل أو

ًٓ  صمٌقشمف ًمٕمدم احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ ومٚمٝمذا وٕمٞمػ، سم٢مؾمٜم٤مد يٕمغم أبق رواه  .أو

 ٟمريد ٟمحـ اًمّمػ، ذم ظمٚمؾ إدظم٤مل اًمّمػ ُمـ اًمِمخص اضمؽمار ذم ٕن: وصم٤مٟمًٞم٤م

 إن اًمِمخص اضمؽمار وراء ُمـ يٜمٌثؼ اًمذي اإلظمالل وهذا ٟمٗمًد، سمٜم٤م وإذا ٟمّمٚمح أن

 ومًٞمٜمت٩م اًمٗمراغ هذا يًدوا أن جي٥م ومحٞمٜمئذ ذيمرٟم٤م يمم اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ اًمّمػ أهؾ يم٤من

 اإلٟم٤ًمن هذا أصٚمح ومم اًمٞمنى، اجلٝم٦م أو اًمٞمٛمٜمك اجلٝم٦م ُمـ إُم٤م ومراغ هذا اًمّمػ ذم

ًٓ  ٕنف اًمٕمٛمؾ: هبذا ٤ًٌم يم٤من ٕنف: وصم٤مٟمًٞم٤م ذيمرٟم٤م، يمم صحٞمح سمحدي٨م ي٠مت مل أو  إلجي٤مد ؾمٌ

 قمٜمدي ومرق ٓ هلذا ومرج: سم٢مجي٤مد وًمٞمس اًمٗمرج سمًد ُم٠مُمقرون وٟمحـ اًمّمػ، ذم ومرضم٦م

 ومال مت٤مًُم٤م ُمؽماًص٤م يديف سملم اًمذي اًمّمػ وجيد اعمًجد ي٠ميت اًمذي اًمرضمؾ هذا سملم أبًدا

 عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م هذا سملم ومرق ٓ ٕنف وطمده: يّمكم وطمده يّمكم أن إٓ يٛمٙمٜمف

 وُمعش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »طمدي٨م وسملمش وطمده اًمّمػ ذم صغم

 وم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمدون صالشمف وشمّمح اإلٟم٤ًمن يّمكم اًمّمقر سمٕمض ومت٠ميت ذًمؽ

 ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ وٓ اًمريمقع إمم ومٞمٜمْمؿ رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ومٞمجد اعمًجد يدظمؾ هذا ُمثاًل 
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 مل عمـ صالة ٓ: »حلدي٨م سمّمحٞمح٦م ًمٞم٧ًم أم صحٞمح٦م صالشمف أن: ي٘م٤مل ومٝمؾ اًمٗم٤محت٦م،

 خمّمقص قم٤مم احلدي٨م هذا ٕن صحٞمح٦م: صالشمف: اجلقاب ؟شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ 

 ىمد ٕنف ُمٕمف ومريمع رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ومقضمد اعمًجد دظمؾ ُمـ أن قمغم شمدل أظمرى سم٠مدًم٦م

 .اًمٗم٤محت٦م وم٤مشمتف أنف ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمريمٕم٦م أدرك

 ىم٤مئًم  يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ رضمؾش وم٘م٤مقمًدا شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، صؾ: »ُمثاًل  يمذًمؽ

 صالشمف ىم٤مقمًدا ومّمغم ىم٤مئًم  يّمكم أن يًتٓمٞمع رضمؾ.. صحٞمح٦م صالشمف ىم٤مقمًدا ومّمغم

 جيد ومل اعمًجد دظمؾ رضمؾ وسملم إطمٙم٤مم هذه سملم ومرق ٓ ـمًٌٕم٤م، اًمٗمريْم٦م ذم سم٤مـمٚم٦م

ًٓ  هٜم٤مك  وراء صغم عمـ صالة ٓ: »قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ٓ وطمده، ومّمغم اًمّمػ إمم ًمٞمٜمْمؿ ُم٤م

٤م اهلل يٙمٚمػ ٓ ٕنفش وطمده اًمّمػ ًً  .وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم

 (22:46:28/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 وحده؟ يصػ ففؾ الصػ دم فرجة جيد مل مسبقق رجؾ

 ظمٚمػ ًمٗمرد أو اًمّمػ، ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ.. أن ؿمٞمخ ي٤م يقضمد: ُمداظمٚم٦م

 يّمكم أو اإلُم٤مم ُمع يدظمؾ هؾ اًمّمػ،[ ذم ُمٙم٤مًٟم٤م جيد ومل] وطمده واطمد أتك اًمّمػ،

 .ظمػم اهلل ضمزاك واطمد، يًح٥م أو ظمٚمٗمف

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ اإلُم٤مم ُمع يدظمؾ اًمِمٞمخ:

 .اإلُم٤مم ُمع يّمكم يدظمؾ: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .يٕمٜمل اإلُم٤مم سمج٤مٟم٥م ُمداظمٚم٦م:

 إًمٞمف؟ يّمؾ أن يًتٓمٞمع اًمِمٞمخ:

 واضمٌف، ومٝمذا سم٤مًمّمٗمقف إظمالل سمدون إًمٞمف يّمؾ أن يًتٓمٞمع يم٤من إن أتّمقر أن٤م

 إوم٤ًمد هق اإلظمالل هذا ومحٞمٜمئذ ذيمرت يمم سم٤مًمّمٗمقف سم٤مإلظمالل إًمٞمف يّمؾ يم٤من وإن

 ٓ يمل حمتًج٤م سمٕمْمٝمؿ يذيمره اًمذي احلدي٨م اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ جيقز، وٓ إرض ذم
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 رضماًل  ومٚمٞمجؽم: ي٘مقل ُمًٜمده، ذم يٕمغم أبق رواه طمدي٨م ذم وطمده، اعمٜمٗمرد هذا يّمكم

 إوم٤ًمد ومٗمٞمف سمف، ُيت٩م ٓ وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده هذا احلدي٨م يمقن ومٛمع ُمٕمف، ًمٞمّمكم يديف سملم

 ُمـ يًتٓمٞمع ىمد اخلٚمؾ وهذا ظمٚماًل، ومٞمف ؾمٞمقضمد ٕنف يديف: سملم اًمذي ًمٚمّمػ أجًْم٤م

 ؾمٞمٔمؾ يمٚمٝمؿ شمت٤مسمٕمقا  ًمق اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ًمٙمـ يًده، أن واًمٗم٘مف اًمٞم٘مٔم٦م ُمـ رء قمٜمده يم٤من

 هذه ومٗمل ظمٚماًل  يقضمد أنف وُمع احلدي٨م، صح٦م قمدم ومٛمع اًمّمػ، ذم ُمقضمقًدا اخلٚمؾ

 ومٝمق إًمٞمٝم٤م يٜمْمؿ ومرضم٦م ًمٜمٗمًف جيد أن يًتٓمع مل إذا اعمٜمٗمرد هذا أن اقمت٘م٤مدي أن٤م احل٤مًم٦م

 .صحٞمح٦م وصالشمف وطمده يّمكم

 يقضمد أن يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م ًمٚمّمٗمقف سم٤مًمٜم٦ًٌم اقمت٘م٤مدي وذم

د سمؾ واطمد، ًمٗمرد ًمٞمس  يم٤من اًمذي اًمرص يؽماصقن ٓ اًمٜم٤مس ٕن يمثػميـ: ٕومرا

 اًمّمػ سمتًقي٦م ي٠مُمرهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من طمٞمٜمم يٗمٕمٚمقٟمف ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 ص٤مطمٌف سمٙمتػ يمتٗمف يٚمّمؼ أطمدٟم٤م ومٙم٤من: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل يمم

 اًمقصػ هذا ص٤مطمٌف، سمٙمٕم٥م يمٕمٌف أو ص٤مطمٌف، سم٘مدم وىمدُمف ص٤مطمٌف سم٤ًمق وؾم٤مىمف

 سمٙمؾ ؿمخّملم[ سملم يدظمؾ] اإلٟم٤ًمن أن ضمًدا اًمًٝمؾ ومٛمـ وًمذًمؽ ًمف، وضمقد ٓ اًمٞمقم

 اعمرصقص يم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمًٜم٦م قمغم صًٗم٤م شمّمقرٟم٤م إن أُم٤م وطمده، يّمكم ومال وًمٓمػ ين

 .صحٞمح٦م وصالشمف وطمده يّمكم طمٞمٜمئذ

 اًمّمالة هذه صح٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمٗمك وىمد صحٞمح٦م صالشمف شمٙمقن يمٞمػ

 رأي ذم ي٘مقًمقن اًمٕمٚممء سمٕمض ٕن هذا أىمقل وطمده؟ اًمّمػ ظمٚمػ صغم عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ًٓ ٤ًٌم ىمق  وٓ وىمقف ومٞمف اًم٘مقل هذا أن أقمت٘مد وم٠من٤م واىمًٗم٤م، هٙمذا ئمؾ يّمكم ٓ أنف: همري

 آؾمتٓم٤مقم٦م، سمتح٘مؼ ُمٜمقـم٦م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يمؾ ٕن ذًمؽ اًمٜمص: قمغم مجقد أىمقل

َ  وَم٤مشمَُّ٘مقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمٕم٤مم وم٤معمٌدأ  ي١ميمد اًمذي واحلدي٨م [16:اًمتٖم٤مسمـ﴾ ]اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م اّللَّ

ش وم٤مضمتٜمٌقه قمٜمف هنٞمتٙمؿ وُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ، ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  رء ُمـ أُمرشمٙمؿ ُم٤م: »اعمٕمٜمك هذا

 ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم وىمقًمف
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩م   اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل ـِ  اًْم  ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

ـْ  َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 عمـ صالة ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمف [97:قمٛمران آل﴾ ]اًْمَٕم٤معَم

 ومّمالشمف اًمٗمرض صالة ىم٤مقمًدا صغم ُمـ أن: اعمًٚمٛملم واشمٗم٤مقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل
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 اهلل يٙمٚمػ ٓ ٓ، اًمّمالة؟ يدع ومٝمؾ ىم٤مئًم  يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إذا ًمٙمٜمف سم٤مـمٚم٦م،

٤م ًً  ذم سًُي٤م ذًمؽ ضم٤مء يمم ضمٜم٥م ومٕمغم يًتٓمع مل وم٢من ىم٤مقمًدا يّمكم وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم

 .طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م

 رايمع واإلُم٤مم اعمًجد دظمؾ وىمد ضم٤مء ٕنف اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ي٘مرأ  أن يًتٓمع مل ومٛمـ

 يًتٓمع، مل ٕنف اًمٙمت٤مب: وم٤محت٦م ي٘مرأ  مل أنف وًمق ريمٕم٦م، ًمف ومتح٥ًم اإلُم٤مم ُمع يريمع ومٝمق

 أدريمتؿ ومم واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م اًمّمالة أتٞمتؿ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد

 ُمـ أن يمتٌل ذم ظمرضمٜم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وضم٤مءش وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا 

 .اًمريمٕم٦م أدرك وم٘مد رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدرك

 ىمراءة وهق أٓ ريمٜم٤ًم شمرك أنف ُمع ريمٕم٦م ًمف طم٧ًٌم اإلٟم٤ًمن هذا أن: اًمِم٤مهد

 ضم٤مء ًمق سمٞمٜمم يًتٓمع، مل ٕنف اًمريمـ؟ وم٤مشمف ىمد أنف ُمع اًمريمٕم٦م هذه ًمف طم٧ًٌم مل اًمٗم٤محت٦م،

 وىم٧م وم٤مت طمتك آظمره إمم ص٤مطمٌف ُمع يتٙمٚمؿ يٚمتٝمل وضمٚمس ىم٤مئؿ واإلُم٤مم اعمًجد

 ي٘مرأ  مل ٕنف ًمٚمريمٕم٦م: إدرايًم٤م هذا يٕمتؼم ومال اًمريمقع ذم اإلُم٤مم أدرك صمؿ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 إطمٙم٤مم ذم ُمٕمرووًم٤م هذا يم٤من إذا ي٘مرأه٤م، أن قمغم ىم٤مدًرا يم٤من وىمد اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 هٜم٤م ُمـ يٜمدك أو هٜم٤م ُمـ يٜمدك أن ومح٤مول اعمًجد، إمم ضم٤مء اًمذي ومٝمذا يمٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م

 ذم ومٞمّمكم اؾمتٓم٤مع ُم٤م إٓ وضمؾ قمز اهلل يٙمٚمٗمف ٓ هذا وم٢مذاً  اؾمتٓم٤مع وُم٤م آظمره، إمم

 قمٛمـ ؾم٘مط يمم ًمف، صالة ٓ سم٠منف اعمٕمروف احلٙمؿ قمٜمف ؾم٘مط ىمد ٕنف وطمده: اًمّمػ

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وهق ُمٕمروف وم٤محلٙمؿ اًمريمقع ذم ًمإلُم٤مم ُمدريًم٤م ضم٤مء

 .اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 (22:46:09( /3) راسمغ ومت٤موى) 

 الصػ؟ خؾػ ادـػرد صالة دم يدخؾ هؾ الصػ دون الركقع

 ؟[اًمّمػ دون اًمريمقع صٗم٦م] اًم٤ًمئؾ:
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 رومع رأؾمف اإلُم٤مم رومع وم٢من اًمريمقع، ذم اإلُم٤مم يِم٤مرك طمتك يدب ئمؾ اًمِمٞمخ:

 .اًمّمػ ذم يِم٤مرك طمتك يٛمٌم صمؿ ُمٕمف،

 اًمريمٕم٦م؟ وشُمـْحَت٥ًم اًم٤ًمئؾ:

 اًمتل اعمِمٙمٚم٦م هذه ويمؾ اًمتٕم٥م، هذا يمؾ وح٤مذا ُمٜمف، ُمٗمروغ أُمر هذا اًم٤ًمئؾ:

 .ريمٕم٦م سم٢مدراك هق اًمٜم٤مس، ًمٌٕمض ُمِمٙمٚم٦م شمٕمتؼم

 ش. اًمّمػ ظمٚمػ عمٜمٗمرد صاله ٓ» طمدي٨م ذم اًمّمقرة هذه شمدظمؾ ٓ اًم٤ًمئؾ:

 أظمر احلدي٨م احلدي٨م هبذا شَمُردَّ  أن شمريد هؾ يٕمٜمل، يمٞمػ يدظمؾ، ٓ هذا ٓ،  اًمِمٞمخ:

 صمؿ هق طمٞم٨م ريمع رايمٕم٤م اإلُم٤مم ووضمد اعمًجد ضم٤مء ُمـ أن طمٙمؿ، قمٚمٞمف سمٜمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمذي

،  ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ: »احلدي٨م هذا يٕم٤مرض هذا هؾ أن٧م، احلدي٨م هذا شمٕمرف َيُدبَّ

 هذا شم٘مقل ٓ -اهلل ؿم٤مء وإن- شم٘مقل أن شمريد هٙمذا، شمريد أنؽ يمالُمؽ ُمـ يٌدوش اًمّمػ

ص  ش.وطمده اًمّمػ ظمٚمػ صغم عمـ صالة ٓ» احلدي٨م ًمذاك ُُمـَخّمِّ

 إذا ومٝمذا إًمٞمف، يٜمْمؿ أن إول اًمّمػ ذم ُم٤مٓ وجيد وطمده، اًمث٤مين اًمّمػ يٕم٘مد 

 اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن احلرص يمؾ طمرص أنف ًمق ًمٙمـ سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف وطمده صغم

: اعمٝمؿ اًمٕم٤مذ، اًمّمػ وًمٞمٙمـ اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم إول اًمّمػ ذيمرٟم٤م وٟمحـ إول،

 ومّمغم ًمالٟمْممم ُم٤ًموم٦م جيد مل صمؿ  يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن قمغم طمرص أنف

 .صحٞمح٦م ومّمالشمف وطمده

 ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٞمس ًمٚمٛمٝمٛمؾ، سم٤مًمٜم٦ًٌم هق اعمٜمٗمرد، صالة صح٦م ٟمٗمك وم٤محلدي٨م 

 اًمتل اعمِمٙمٚم٦م أث٤مرت اًمتل هل هذه اًمٜم٘مٓم٦م وأفمـ اًمّمػ، إمم يٜمْمؿ أن يًتٓمٞمع ٓ

 أن وهق ذيمره، اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ شمرى أنؽ سمٛمٕمٜمك..يمذًمؽ إُمر ًمٕمؾ آٟمٗم٤م، قمروتٝم٤م

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» يمحدي٨م هقش وطمده اًمّمػ وراء صغم عمـ صالة ٓ» طمدي٨م

 ومٛمـ ُمًتثٜمك، هق سمؾ وؿمٛمقًمف، قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس وذاك ومٝمذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 صدده ذم ٟمحـ ُم٤مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» سمحدي٨م يتٕمٚمؼ ومٞمم آؾمتثٜم٤مء

 مل أم اًمريمٕم٦م وم٠مدرك اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ  يٙمـ ومل اإلُم٤مم، ُمع وريمع اًمّمػ، دظمؾ رضمؾ: أن
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 .اعمقوقع ذم اًمٕمٚممء ىمقزم أصح قمغم اًمريمٕم٦م أدرك يدرك؟

ّمٜم٤مه،ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل مل صالة ٓ» سمحدي٨م ومٕمٚمٜم٤م ُم٤مذا: إًذا   هذا: ىمٚمٜم٤م ظمّمَّ

ص قم٤مم  اعمٕمٜمك هق وممش اًمريمٕم٦م أدرك وم٘مد رايمٕم٤م، اإلُم٤مم أدرك ُمـ» سمحدي٨م خمّمَّ

 ٟمجٛمع -طمٞمٜمئذٍ -ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» حلدي٨م -طمٞمٜمئذٍ – اًمّمحٞمح

ّٓ  اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: ومٜم٘مقل واخل٤مص اًمٕم٤مم سملم  اإلُم٤مم أدرك عمـ إ

 ريمققمف إدرايمف سم٥ًٌم اًمٗم٤محت٦م  ريمٜمٞم٦م قمٜمف ومتً٘مط اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ ومل رايمٕم٤ًم،

 .اإلُم٤مم ُمع

 ُمـ -أجًْم٤م- هذاش ًمف صالة ومال وطمده اًمّمػ وراء صغم ُمـ: »إمم ٟمٕمقد أن 

ص اًمٕم٤مم  أطمٙم٤مم يمؾ أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ يمٞمػ؟ وؿمٛمقًمف، قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس اعمَُخّمَّ

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿ش ؾمٌٞمال إًمٞمف اؾمتٓم٤مع ُمـ» ىم٤مقمدة قمغم شمٌٜمك اًمنميٕم٦م ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم ﴾ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 .[086:اًمٌ٘مرة]

 أن يريد هق اًمذي اًمّمػ ذم ُمٕمف يّمكم أطمداً  جيد ومٚمؿ اعمًجد إمم ضم٤مء وم٤مًمذي

ه٤م ًمُٗمْرضَم٦م ُم٤مل هٜم٤مك هؾ يٜمٔمر، ومٝمق ومٞمف، يّمكم د  ًُ  ذًمؽ وُمع ومرضم٦م وضمد وم٢مذا ٓ، أم َي

 ومال وُمْرضَم٦مً  جيد مل وإذا احلدي٨م، قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ اًمذي هق ومٝمذا وطمده، اًمّمػ وراء صغم

 يّمكم يٕمٜمل أن ومٞمف، هق اًمذي هذا إٓ يًتٓمٞمع ٓ هذا ٕن سم٤مـمٚم٦م صالشمؽ ًمف ي٘م٤مل

 أجْم٤م؟ اًمث٤مين إُمر هذا واوح وطمده،

: ي٘مؾ ومٚمؿ قم٤مم، ط اًمرؾمقل يمالم اعمقوقع، هذا ذم صم٤مين ؾم١مال ذم سمس اًم٤ًمئؾ:

 .ومرضم٦م  جيد  مل عمـش اًمّمػ ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ» يٕمٜمل

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ي٘مؾ ومل قمٚمٞمف، اًمٙمالم ؾمٌؼ هذا اهلل، ؾم٤محمؽ اًمِمٞمخ:

 .هذا ىم٤مل ُم٤م ٓ، هذا؟ ىم٤ملش رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدرك ُمـ إٓ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 طمديثلم؟ سملم اجلٛمع يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 سملم اجلٛمع اًمث٤مين احلدي٨م ذم ىمّمدشمف، أن٤م اًمذي هق ىمّمدشمف، أن٧م اًمذي اًمِمٞمخ:
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ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿  اًم٘مرآن وسملم إطم٤مدي٨م وسملم احلدي٨م ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  .[086:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

  وطمده؟ اًمّمػ ذم يّمكم ٓ أن يًتٓمٞمع وطمده اًمّمػ ذم يّمكم أن يريد اًمذي هذا هؾ

  يًتٓمٞمع ٓ اًم٤ًمئؾ:

 .يٗمٕمؾ ُم٤مذا: إًذا اًمِمٞمخ:

 .أطمد يٜمتٔمر اًم٤ًمئؾ: 

 ُم٘مٞمد ذقمل طمٙمؿ يمؾ أظمل ي٤م! ؟-ُمثالً – يٌٕمثقن يقم إمم يٜمتٔمر اًمِمٞمخ:

 ىم٤مقًمدا، ومّمؾِ  شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، صؾِّ  فمٜمل، ذم هذا ذم شمِمؽ ٓ أن٧م سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م،

 صالة ٓ» أُم٤م وطمدك، صؾِّ ِ شمًتٓمع مل وم٢من اًمّمػ، ذم صؾ  ضمٜم٥م، ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من

 سمٕمض ذم اعم١َُمذٟملم وسمٕمض اًمٙم٤ًممم، سمٕمض يِمٛمؾ هذا وطمده، اًمّمػ وراء صغم عمـ

 قمثمٟمٞم٦م سمدقم٦م هذه اًمًدة، ومقق يّمٚمقن اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ُيَّمّٚمقن اًمذي اعم٤ًمضمد،

 سمٕمذر، ًمٞمس هذا ذًمؽ وُمع اًمّمقت، ُمٙمؼمات هٜم٤مك شمٙمـ مل يقم ىمديٛم٦م، شمريمٞم٦م

 سم٤مـمٚم٦م، صالشمف وطمده هٜم٤مك واطمد، صغم ًمق اًمّمٗمقف ومٞم٘مٓمٕمقن ومقق، هٜم٤مك ومٞمّمٚمقن

 وًمٙمٜمٝمؿ وطمدهؿ، صٚمقا  ُم٤م ٕهنؿ صحٞمح٦م، صالَتؿ ٟمراهؿ يمم مج٤مقم٦م صٚمقا  ًمق ًمٙمـ

 .اعمًٚمٛملم صٗمقف إمم اٟمْممُمٝمؿ قمدم سم٥ًٌم آصمٛمقن

 .ٓصمٜملم شمًع ومرضم٦م ويقضمد اصمٜملم، صٚمقا  ًمق ـمٞم٥م، اًم٤ًمئؾ:

 اًمٔم٤مهر وإٓ اًمٜمٌقي، اعمًجد ذم ًمٚمٛم١مذٟملم سم٤مًمٜم٦ًٌم أن اجلقاب، ؾمٌؼ اًمِمٞمخ:

ٕمفأُ  هقن سمٞمًجؾ طمد ذم ُمٕمٜم٤م يمٜم٧م ُم٤م  .اجلقاب ؾمٌؼ ىمّمدشمف، ازم ؾَمٛمِّ

 ًمقطمده رضمؾ صغم ًمق: ىمٚم٧م اًمًدة، قمغم اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ُيَّمٚم قن اًمذي: ىمٚم٧م 

 صحٞمح٦م، صالشمف مج٤مقم٦م سمٞمّمٚمقا  ح٤م ًمٙمـ اعمًجد، ذم ومًح٦م ذم ٕنف سم٤مـمٚم٦م، صالشُمف

 أن٤م ومخ٦ًم، أرسمٕم٦م سملم اًمثالصم٦م وسملم آصمٜملم سملم ومرق قمٜمدك ذم وم٤مٔن آصمٛمقن، ًمٙمٜمٝمؿ

 مخ٦ًم؟ وسملم صٚمقا  اصمٜملم سملم قمٜمدك ومرق ذم: ؾم١مال اؾم٠مخؽ

  ٓ اًم٤ًمئؾ:

، اًمكمِّ  آصمٜملم طمٙمؿ ؿمق اًمِمٞمخ:  وراء صٚمقا  اًمكمّ  اخلٛم٦ًم طمٙمؿ وؿمق صٚمقا
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 ىمٚمٜم٤مه، اًمذي هذا طمٙمٛمٝمؿ؟ ؿمق يدهيؿ، سملم اًمذي اًمّمػ ذم ومرضم٦م أُم٤مُمٝمؿ وذم اًمّمػ

 ؾمت٦م، اخلٛم٦ًم سم٥ًٌم -آٟمٗم٤م– ُمث٤مل ضسم٧م أن٤م اًمٗمرق سمس اجلقاب، ؾمٌؼ إٟمف: وىمٚمٜم٤م

 . صٚمقا  اصمٜملم إذا: شم٘مقل رضمٕم٧م أن٧م

 .اًمّمالة يٕمٞمد ـمٞم٥م، اًم٤ًمئؾ:

 .اإلصمؿ ُمع صحٞمح٦م اًمّمالة ٕن اًمّمالة، يٕمٞمد ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 الصػ دون الركقع وجقاز بالركقع الركعة إدراك

 وم٤مؾمجدوا ؾمجقد وٟمحـ، اًمّمالة إمم ضمئتؿ إذا: »ُمرومققم٤مً  هريرة أبك طمدي٨م» -

: ًمف ًمٗمظ ورم داود أبق رواهش. اًمّمالة أدرك وم٘مد ريمٕم٦م أدرك وُمـ، ؿمٞمئ٤مً  شمٕمدوه٤م وٓ

 .صحٞمحش.  اًمريمٕم٦م أدرك اًمريمقع أدرك ُمـ»

 :قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمٛمؾ ضمري٤من احلدي٨م ي٘مقى ومم٤م

ش.  اًمريمٕم٦م شمٚمؽ يدرك مل ريمٕم٤مً  اإلُم٤مم يدرك مل ُمـ: »ىم٤مل وم٘مد، ُمًٕمقد اسمـ :أوًٓ 

 ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م.  قمٜمف إطمقص أبك قمـ ـمري٘ملم ُمـش 0/92» اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف

 .صحٞمح

 ـ 1/041» واًمٓمح٤موىش 0 ـ 1/99/1ش »اعمّمٜمػ» رم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ وروى

: ىم٤مل وه٥م سمـ زيد قمـش 91 ـ 0/92» واًمٌٞمٝم٘مكش 4/40/1» واًمٓمؼماٟمكش 040

 ومٙمؼم، اإلُم٤مم ريمع اعمًجد شمقؾمٓمٜم٤م ومٚمم، اعمًجد إمم داره ُمـ اهلل قمٌد ُمع ظمرضم٧م

 رومع طمتك اًمّمػ إمم اٟمتٝمٞمٜم٤م طمتك رايمٕملم ُمِمٞمٜم٤م صمؿ، ُمٕمف وريمٕم٧م، ريمع صمؿ اهلل قمٌد

 وم٠مظمذ، أدرك مل أنك أرى وأن٤م ىمٛم٧م اًمّمالة اإلُم٤مم ىم٣م ومٚمم: ىم٤مل، رءوؾمٝمؿ اًم٘مقم

 ش.أدريم٧م ىمد إٟمؽ: وىم٤مل وم٠مضمٚمًٜمك، اهلل قمٌد سمٞمدى

 .أظمرى ـمرق اًمٓمؼماٟمك رم وًمف. صحٞمح وؾمٜمده: ىمٚم٧م

 قمغم يديؽ ومقوٕم٧م، رايمع واإلُم٤مم ضمئ٧م إذا:  »ىم٤مل، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد :صم٤مٟمٞم٤مً 
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 ـمريؼ ُمـش 1/93/1» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمفش.  أدريم٧م وم٘مد يرومع أن ىمٌؾ ريمٌتٞمؽ

 ضمري٩م اسمـ ُمع ىمرن أنف إٓ اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ.  قمٜمف ٟم٤مومع قمـ ضمري٩م اسمـ

 أدرك وم٘مد، رأؾمف اإلُم٤مم يرومع أن ىمٌؾ ومريمع، رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك ُمـ: »وًمٗمٔمف ُم٤مًمٙم٤مً 

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧مش. اًمريمٕم٦م شمٚمؽ

 وم٘مد رأؾمف اإلُم٤مم يرومع أن ىمٌؾ اًمريمٕم٦م أدرك ُمـ: »ي٘مقل يم٤من، صم٤مسم٧م سمـ زيد :صم٤مًمث٤مً 

 سمـ ويزيد قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن سمٚمٖمف أنف ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مك رواهش. اًمريمٕم٦م أدرك

 سمـ زيد سمـ ظم٤مرضم٦م قمـش 1/040» اًمٓمح٤موى وأظمرج.  ذًمؽ ي٘مقٓن يم٤مٟم٤م صم٤مسم٧م

 يٛمِمك صمؿ، اًم٘مٌٚم٦م إمم ووضمٝمف اعمًجد قمت٦ٌم قمغم يريمع يم٤من صم٤مسم٧م سمـ زيد أن. »صم٤مسم٧م

 ش.يّمؾ مل أو اًمّمػ إمم وصؾ إن هب٤م يٕمتد صمؿ، إجٛمـ ؿم٘مف قمغم ُمٕمؽمو٤مً 

 أظمرى ـمرق ُمـش 91و 0/92» واًمٌٞمٝم٘مك هق أظمرضمف وىمد، ضمٞمد وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 .ىمري٤ٌمً  إطمداه٤م وي٠متك ٟمحقه زيد قمـ

ؾمقد سمـ قمثمن ىم٤مل، اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد :راسمٕم٤مً  ، اعمًجد متٞمؿ سمـ وقمٛمرو أن٤م دظمٚم٧م:  »ٕا

 ىم٤مل، اًمّمالة ىمْمٞمٜم٤م ومٚمم، اًمّمػ دظمٚمٜم٤م طمتك، رايمٕملم وُمِمٞمٜم٤م وهق أن٤م ومريمٕم٧م اإلُم٤مم ومريمع

ش.  ومٕمٚمف اًمزسمػم اسمـ رأج٧م ىمد: ىم٤مل، ُم٤مهد ُمـ: ىمٚم٧م ؾمٛمٕمتف؟ ممـ آٟمٗم٤مً  صٜمٕم٧م اًمذى: قمٛمرو مم

 اسـم وذيمره طم٤مشمؿ أبك اسمـ ًمف سمٞمض متٞمؿ سمـ قمٛمرو همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمف

 ش.ٟمٔمر طمديثف رم: »اًمٌخ٤مرى وىم٤ملش اًمث٘م٤مت» رم طم٤ٌمن

 أن هِم٤مم سمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أبك قمـ. اًمّمديؼ سمٙمر أبق :ظم٤مُم٤ًمً 

 ومه٤م دسم٤م صمؿ، ومريمٕم٤م رايمع واإلُم٤مم اعمًجد دظمال صم٤مسم٧م سمـ وزيد اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م

 قمٌد سمـ سمٙمر أب٤م ًمٙمـ، طمًـ وإؾمٜم٤مده اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف.  سم٤مًمّمػ حل٘م٤م طمتك رايمٕم٤من

 قمـ شمٚم٘م٤مه يٙمقن أن ُيتٛمؾ أنف إٓ، ُمٜم٘مٓمع قمٜمف ومٝمق اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م يدرك مل اًمرمحـ

 سمٕمْمٝم٤م شم٘مدم أظمرى ـمرق قمٜمف ورد وم٢مٟمف، صم٤مسم٧م صحٞمح زيد قمـ وهق.  صم٤مسم٧م سمـ زيد

 ًمالطمتج٤مج يّمٚمح طمًـ أصم٤مر وهبذه، اعمرؾمؾ سمِم٤مهده احلدي٨م أن واخلالص٦م.  ىمري٤ٌمً 

 .  أقمٚمؿ واهلل، سمف



   يمت٤مب طمٙمؿ صالة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 :أُمريـ قمغم اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر هذه دًم٧م (:وم٤مئدة)

 .أوردٟم٤مه٤م ذًمؽ أضمؾ وُمـ، اًمريمقع سم٢مدراك شمدرك اًمريمٕم٦م أن :إول

ه ٓ مم٤م وهذا، اًمّمػ دون اًمريمقع ضمقاز :اًمث٤مٟمك ، سمٙمرة أبك حلدي٨م، ضم٤مئزاً  ٟمرا

 ىم٣م ومٚمم، اًمّمػ إمم ُمِمك صمؿ، اًمّمػ دون ومريمع رايمع ط اهلل ورؾمقل ضم٤مء أنف

 وم٘م٤مل اًمّمػ؟ إمم ُمِمك صمؿ اًمّمػ دون ريمع اًمذى أجٙمؿ: ىم٤مل، صالشمف ط اًمٜمٌك

 وهمػمه داود أبق أظمرضمف.  شمٕمد وٓ طمرص٤مً  اهلل زادك ط اًمٜمٌك وم٘م٤مل، أن٤م: سمٙمرة أبق

 أظمٍم اًمٌخ٤مرى قمٜمد وهقش 687» داود أبك صحٞمح» رم سمٞمٜمتف يمم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد

 قمغم دًمٞمؾ وذًمؽ، احلدي٨م هذا يٌٚمٖمٝمؿ مل اعمذيمقريـ اًمّمح٤مسم٦م أن وم٤مًمٔم٤مهر.  ُمٜمف

 إٓ قمٚمٞمف ورد رد إٓ أطمد ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: »وهمػمه ُم٤مًمؽ قمـ اعمِمٝمقر اًم٘مقل صدق

 حلدي٨م اًمّمح٤مسم٦م قمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم ذًمؽ قمـ رضمٕم٧م صمؿش.  ط اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م

 ؾمٚمًٚم٦م» رم سمٞمٜمتف يمم اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق، اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ أن رم اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد

 طمدصمٜم٤مش: 03 ص» اًم٘مراءة ضمزء رم اًمٌخ٤مرى روىش: شمٜمٌٞمفش.  »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

ٟم٦م أبق طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ُمٕم٘مؾ  إقمرج اًمرمحـ قمٌد قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ قمقا

 ؾمٜمد ومٝمذاش.  اًمريمٕم٦م سمتٚمؽ شمٕمتد مل ريمققم٤مً  اًم٘مقم أدريم٧م إذا: »ىم٤مل هريرة أبك قمـ

 وىم٤مل، طم٤ٌمن اسمـ همػم أطمد يقصم٘مف مل وم٢مٟمف، وُمٕم٘مؾ، إؾمح٤مق اسمـ قمٜمٕمٜم٦م أضمؾ ُمـ وٕمٞمػ

: وم٘م٤مل مج٤مقم٦م قمـش 14 ص» ُمٜمف آظمر ُمٙم٤من رم اًمٌخ٤مرى رواه ًمٙمـ.  ُمؽموك: إزدى

ٟم٦م أبق طمدصمٜم٤م: ىم٤مًمقا  ُم٤مًمؽ سمـ وُمٕم٘مؾ إؾممقمٞمؾ اسمـ وُمقؾمك ُمًدد طمدصمٜم٤م  ًمٙمـ سمف قمقا

 سمـ قمٌٞمد طمدصمٜم٤م: اًمٌخ٤مرى ىم٤مل صمؿش.  ىم٤مئمً  اإلُم٤مم شمدرك أن إٓ جيزئؽ ٓ: »سمٚمٗمظ

 سم٤مًمٚمٗمظ سمف إقمرج أظمؼمٟمك: ىم٤مل إؾمح٤مق[ اسمـ] طمدصمٜم٤م: ىم٤مل يقٟمس طمدصمٜم٤م: ىم٤مل يٕمٞمش

 ؿمٌٝم٦م ومزاًم٧م، سم٤مًمتحدي٨م إؾمح٤مق اسمـ ًمتٍميح هريرة أبك قمـ هذا صم٧ٌم وم٘مد. اًمث٤مٟمك

 ًمٚمجمقم٦م وخم٤مًمٗمتف سمف ُم٤مًمؽ سمـ ُمٕم٘مؾ ًمتٗمرد قمٜمف يّمح ومال إول اًمٚمٗمظ وأُم٤م. شمدًمٞمًف

ش.  107 صش »اًمتٚمخٞمص» رم قمٚمٞمف ؾمٙمقشمف احل٤مومظ ُمـ أؾمتحًـ مل وًمذًمؽ، ًمٗمٔمف رم

 اًمٚمٗمظ يٕمٓمٞمف ٓ آظمر ُمٕمٜمك يٕمٓمك اًمث٤مسم٧م اًمٚمٗمظ وم٢من اًمٚمٗمٔملم سملم واوح ومرق وصمٛم٦م

 يدرك أنف ريمع صمؿ حلٔمف وًمق ىم٤مئمً  اإلُم٤مم أدرك إذا أنف قمغم يدل ٕنف ذًمؽ، اًمْمٕمٞمػ
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 ىمراءة وضمقب إصم٤ٌمشمف صدد رم ؾم٤مىمف واًمٌخ٤مرى، اعمذيمقر اًمٚمٗمظ يٗمٞمده ُم٤م هذا، اًمريمٕم٦م

 هق يمم اًمٚمٗمظ هذا يتحٛمٚمف ٓ مم٤م وهذا، ي٘مرأه٤م مل إذا اًمريمٕم٦م يدرك ٓ وأنف اًمٗم٤محت٦م

 .أقمٚمؿ واهلل، فم٤مهر

 [ (496) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 حرًصا اهلل زادك: ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ومعـك لؾصػ الدخقل قبؾ الركقع

 تعد وٓ

 [:السنة فقه يف اهلل رمحه سابق سود الشوخ عذ تعقباته يف اإلمام قال]

ش: شمٕمد وٓ طمرص٤م اهلل زادك: »ط ًم٘مقًمف شمٗمًػما  اًمتٕمٚمٞمؼ ذم - 3 رىمؿ حت٧م ىم٤مل 

 اًمّمػ ذم دظمقًمؽ إمم شمٕمد ٓ: وىمٞمؾ اًمّمالة إمم اعمجلء شم٠مظمػم ذم شمٕمد ٓ: ىمٞمؾ»

 ش.ُمنقم٤م اًمّمالة إمم اإلشمٞم٤من إمم شمٕمد ٓ: وىمٞمؾ رايمع وأن٧م

 أتٞمتؿ إذا: »ط ًم٘مقًمف إظمػم اًم٘مقل اًمّمقاب إمم إىمقال هذه أىمرب: ىمٚم٧م

 وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومم شمًٕمقن وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ومٕمٚمٞمٙمؿ اًمّمالة

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. وم٠ممتقا 

 أيب سمـ قمٓم٤مء حلدي٨م خم٤مًمػ هق سمؾ ي١ميده ُم٤م يّمح ومال ىمٌٚمف اًمذي اًم٘مقل وأُم٤م

 اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا: ًمٚمٜم٤مس ي٘مقل اعمٜمؼم قمغم اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمع أنف ي٤ًمر

 ذًمؽ وم٢من اًمّمػ ذم يدظمؾ طمتك رايمٕم٤م ًمٞمدب صمؿ يدظمؾ طملم ومٚمػميمع ريمقع واًمٜم٤مس

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ هق رأجتف وىمد: قمٓم٤مء ىم٤مل اًمًٜم٦م

 وهق اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف واحل٤ميمؿ واًمٓمؼماين 1771 ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف

 وزيد سمٙمر يم٠ميب اًمًٚمػ قمٛمؾ قمٚمٞمف وضمرى 009ش اًمّمحٞمح٦م» ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم ىم٤مٓ يمم

 ًمف اعمخ٤مًمػ احلدي٨م وأُم٤م. هٜم٤مك ذًمؽ ذم آصم٤مرهؿ ظمرضم٧م وىمد ُمًٕمقد واسمـ صم٤مسم٧م سمـ

 سمؾ أمحد اإلُم٤مم سمف ي٠مظمذ مل وهلذا 977ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم سمٞمٜمتٝم٤م ظمٗمٞم٦م قمٚم٦م وًمف وٕمٞمػ ومٝمق
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 .ىمري٤ٌم ي٠ميت يمم اًمزسمػم اسمـ سمحدي٨م أظمذ

 ([087) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 وحديث الصػ قبؾ التؽبر دم بؽرة أيب حديث بني تعارض ٓ

 الصػ خؾػ مـػرًدا الصالة عـ الـفل

 [:السنة فقه يف اهلل رمحه سابق سود الشوخ عذ تعقباته يف اإلمام قال] 

 صمؿ اًمّمػ ظمٚمػ ًمٚمّمالة يمؼم ُمـ: اًمّمػ ظمٚمػ اعمٗمرد صالة: - 3 رىمؿ حت٧م ىمقًمف 

ُم٤مم ُمع اًمريمقع ومٞمف وأدرك دظمٚمف  ط اًمٜمٌل إمم اٟمتٝمك أنف سمٙمرة أيب ومٕمـ صالشمف، صح٧م ٓا

 طمرص٤م اهلل زادك: »وم٘م٤مل ط ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمر اًمّمػ، إمم يّمؾ أن ىمٌؾ ومريمع رايمع، وهق

 .واًمٜم٤ًمئل داود وأبق واًمٌخ٤مري أمحد رواهش  شمٕمدد وٓ

 .اًمٙمراه٦م ُمع صالشمف صح٦م يري اجلٛمٝمقر وم٢من اًمّمػ قمـ ُمٜمٗمردا صغم ُمـ وأُم٤م 

 واًمٜمخٕمل ص٤مًمح سمـ واحلًـ وويمٞمع ًمٞمغم أيب واسمـ وأمحد وإؾمح٤مق أمحد وىم٤مل 

 .صالشمف سمٓمٚم٧م اًمّمػ ظمٚمػ يم٤مُمٚم٦م ريمٕم٦م صغم ُمـ: اعمٜمذر واسمـ

 وم٠مُمره وطمده اًمّمػ ظمٚمػ يّمكم رضمال رأى ط اهلل رؾمقل أن: واسمّم٦م ومٕمـ 

 .اًمّمالة يٕمٞمد أن

 .اًمٜم٤ًمئل إٓ اخلٛم٦ًم رواه 

 وطمده؟ اًمّمػ ظمٚمػ صغم رضمؾ قمـ ط اهلل رؾمقل ؾمئؾ: ىم٤مل أمحد وًمٗمظ 

 .ضمٞمد أمحد وإؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي، احلدي٨م هذا وطمًـش اًمّمالة يٕمٞمد» وم٘م٤مل

 ومقىمػ اًمّمػ ظمٚمػ يّمكم رضمال رأى ط اهلل رؾمقل أن ؿمٞم٤ٌمن سمـ قمكم وقمـ 

 ش.اًمّمػ ظمٚمػ عمٗمرد صالة ومال صالشمؽ اؾمت٘مٌؾ: »ًمف وم٘م٤مل اًمرضمؾ اٟمٍمف طمتك

 ؾمٞمد اسمـ وىم٤مل طمًـ، طمدي٨م: أمحد ىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل، ُم٤مضمف واسمـ أمحد رواه 

 .ُمٕمروومقن صم٘م٤مت رواشمف: اًمٜم٤مس



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب طمٙمؿ صالة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ

 

096 

 اًمّمػ ظمٚمػ اًمّمالة سمٌٕمض أتك ٟٓمف ىم٤مًمقا  سمٙمرة أيب سمحدي٨م اجلٛمٝمقر ومتًؽ 

 ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م اًمٜمدب ضمٝم٦م قمغم سم٤مٓقم٤مدة آُمر ومٞمحٛمؾ سم٤مٓقم٤مدة ط اًمٜمٌل ي٠مُمره ومل

 .آومم هق ُم٤م قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 ؿمٞم٤ٌمن سمـ قمكم وطمدي٨م اًمٜمدب قمغم واسمّم٦م طمدي٨م أئٛمتٜم٤م ومحؾ: اهلمم اسمـ ىم٤مل 

وم٘م٤م اًمٙممل ٟمٗمل قمغم  ش.هب٤م أُمره ًمٕمدم اإلقم٤مدة ًمزوم قمدم فم٤مهره إذ سمٙمرة أيب طمدي٨م ًمٞمقا

 ُمـ سمٙمرة أيب وطمدي٨م ضمٝم٦م ُمـ احلديثلم سملم شمٕم٤مرض ٓ: ىمٚم٧م [:اإلمام قال] 

   أظمرى ضمٝم٦م

 ذم اعمذيمقر واًمرضمؾ سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمره ومٚمؿ وطمده اًمّمػ ذم يّمؾ مل سمٙمرة أب٤م ٕن 

 أمحد اإلُم٤مم مجع وهبذا ُمٕم٤مرو٦م ومال سم٤مإلقم٤مدة وم٠مُمره وطمده اًمّمػ وراء صغم احلديثلم

 ريمع رضمؾ قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م: »47 صش  ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وم٘م٤مل اهلل رمحف

 اًمّمػ؟ إمم يٜمتٝمل أن ىمٌؾ اإلُم٤مم رومع وىمد اًمّمػ دظمؾ طمتك ُمِمك صمؿ اًمّمػ دون

 ش.اًمّمالة أقم٤مد وطمده اًمّمػ ظمٚمػ صغم وإن ريمٕم٦م دمزئف: ىم٤مل

 ([087) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 

 

 اإلمام متابعة كتاب
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 مسابؼتف عـ والـفل اإلمام متابعة وجقب

 وإذا وم٤مرومٕمقا  رومٕم٧م وإذا وم٤مريمٕمقا  ريمٕم٧م وم٢مذا سمدٟم٧م، ىمد إين[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمًجقد إمم وٓ اًمريمقع إمم يًٌ٘مٜمل رضمال أخٗملم وٓ وم٤مؾمجدوا ؾمجدت

 [.ُم٤ًمسم٘متف قمـ واًمٜمٝمل اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.424/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 معني مذهب عذ يصيل الذي اإلمام متابعة

 اإلُم٤مم أو احلٜمٗمل اعمذه٥م ظمٚمػ يّمكم اًمذي إن: ىمٚم٧م أنؽ ؿمٞمخ ي٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم؟ ويتٌع يّمكم احلٜمٗمل

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 اًمّمدر، قمغم يديف يْمع ٓ أو يديف، يرومع ٓ أنف سم٤مٓشم٤ٌمع اعم٘مّمقد ومٝمؾ ُمداظمٚم٦م:

 اًمتِمٝمد؟ ذم أصٌٕمف ُيرك ٓ أو

 .احلٜمٗمل اإلُم٤مم يٗمٕمؾ يمم يٗمٕمؾ اًمِمٞمخ:

 هذا؟ قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م. ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» اًمِمٞمخ:

قمتدال واًمريمقع اًمتٙمٌػم قمغم ُمش احلدي٨م ذم ًمق وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:  ؟....و واًمت٠مُملم وٓا

 احلٍم: يٕمٜمل أنف، شمٗمٝمٛمف يٕمٜمل احلدي٨م أن: إظمػم هذا سم١ًماًمؽ شمٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 يمٜم٧م وإن واهؿ، وم٠من٧م هذا شمٕمٜمل يمٜم٧م إن وم٘مط؟ إُمقر هذه ذم اإلُم٤مم اشم٤ٌمع وم٘مط

 ُمٜمؽ؟ أومٝمؿ ومٚمٕمكم ذًمؽ همػم شمٕمٜمل

 هذا؟ أقمٜمل يمٜم٧م أن٤م ٓ ُمداظمٚم٦م:
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 .هذا يٕمٜمل ٓ ُمـ أول وم٠من٧م هذا، شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا ـمٞم٥م. هذا شمٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يمٞمػ ُمداظمٚم٦م:

 ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ي٘مقل احلدي٨م. أطمًٜم٧م اًمِمٞمخ:

، ريمع وإذا  ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا،

 وأيمدت ًمؽ، ىمٚم٧م يمم شمٕمٜمل يمٜم٧م وم٢مذا احلدي٨م، ذم ذيمره٤م أؿمٞم٤مء ؾم٧م هذه

 ىمٚم٧م وم٘مد احلدي٨م، ذم اعمذيمقرة إُمقر هذه ذم شمٙمقن اعمت٤مسمٕم٦م أن: شمٕمٜمل سم٠منؽ ىمقًمؽ

 :اجلقاب ي٠متٞمؽ أن يمٞمػ؟ ىمٚم٧م أن٧م، هق ىمٚم٧م ُم٤م خت٤مًمػ ُمـ أول ًمؽ:

 ٓ؟ أم شمت٤مسمٕمف اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م إمم وىم٤مم إول، اًمتِمٝمد قمـ ؾمٝم٤م اإلُم٤مم إذا

 .ٟمت٤مسمٕمف ُمداظمٚم٦م:

 .هذا احلدي٨م ذم ُمذيمقر ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة ذم ينع يم٤من اإلُم٤مم وإذا ـمٞم٥م. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ح٤م خم٤مًمػ أول أن٧م: ًمؽ ىمقزم ُمـ أردت أن٤م: يٕمٜمل واطمدة، واطمدة اًمِمٞمخ:

 اًمًٜم٦م: ٓشم٤ٌمع اعمتحٛمًلم ُمـ وأُمث٤مًمؽ أن٧م ٕنف ُمٜمٝم٤م: وٟمٜمٓمٚمؼ ىم٤مقمدة ٟمْمع أن ىمٚم٧م،

 اًمذي ًمٙمـ اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ هذا -يديف يرومع ُم٤م اًمذي احلٜمٗمل اإلُم٤مم اشم٤ٌمع أي- ٕنف

 يم٤من وم٢مذا ريمـ، اًم٘مٞم٤مم ٕن ًمٚمريمـ: خم٤مًمػ هق ُمٕمف ومٞمجٚمس ىم٤مقمداً  يّمكم اإلُم٤مم وضمد

 سم٤مشم٤ٌمع ي٠مُمرٟم٤م أن وأومم وم٠مومم ُمٕمذورًا، ًمٚمريمـ شمريمف ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م أُمرٟم٤م اًمرؾمقل

 اًمّمحٞمح، اجلقاب وأضم٧ٌم شمٕمرومف، سمٛمث٤مل وأتٞمتؽ ُمٕمذورًا، ذًمؽ دون رء ذم ُم٤مماإل

 وهذا اًمًٜم٦م، ُمـ وهذا شمتٌٕمف ىمٚم٧م اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م إمم وىم٤مم إول اًمتِمٝمد اإلُم٤مم ٟمز

 اجلقاب ذم اًمًٌٞمؾ ًمؽ َينَّ  يٕمٜمل اًمذي هق اًمٜمص هذا وًمٕمؾ سمف، ظم٤مص ٟمص ومٞمف

 قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس صدده٤م ذم ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ُمـ اعم٤ًمئؾ سمٕمض شم٠متٞمؽ ىمد أنف ُمع اًمّمحٞمح

 .سم٤معمت٤مسمٕم٦م ُمٙمٚمػ أن٧م ذًمؽ ُمع ٟمص،
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راً  قمٜمٝم٤م وؾُمئٚم٧م صقرة، ٟمٗمؽمض أن رًا، ُمرا  إول، اًمتِمٝمد ٟمز إُم٤مم وشمٙمرا

 شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ىم٤مم، أن سمٕمد اًمتِمٝمد إمم ومٕم٤مد ومذيمر

 إول؟ اًمتِمٝمد ذم ُمداظمٚم٦م:

 .إول ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 وقم٤مد؟. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ وقم٤مد، اًمِمٞمخ:

 :ُمٕمف أجْم٤م ٟمٕمقد ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .آيْم٤م ُمٕمف ٟمٕمقد اإلُم٤مم اشم٤ٌمع ُمداظمٚم٦م:

 أت٤مسمٕمف، أقمٞمد،: وشم٘مقل شمٗمٕمؾ أن إُم٤م أظمل، ي٤م اإلُم٤مم اشم٤ٌمع شم٘مقل ُم٤م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .أت٤مسمٕمف ٓ أو

 .ٟمت٤مسمٕمف ُمداظمٚم٦م:

 ىمٚم٧م؟ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .يٕمٜمل اإلُم٤مم، اشم٤ٌمع ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مٕؿمٞم٤مء ظم٤مص أنف فمٜمٜم٧م اًمذي احلدي٨م إمم ُمٕمٜم٤م رضمٕم٧م إذا آه، اًمِمٞمخ:

: ومٕمٚم٧م ُم٤مذا -اهلل ؿم٤مء إن- ُمّمٞم٥م ويمالٟم٤م ومٕمٚمتل، أن٧م ومٗمٕمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م، اعم٘مّمقر

 قمروم٧م؟ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم»

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 يٌٜمل أن يريد اًمديـ، ذم يتٗم٘مف أن يريد اًمذي اعمًٚمؿ سم٠من أن شمِمٕمر وم٠من٧م اًمِمٞمخ:

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» اًم٘م٤مقمدة؟ هل ُم٤م صدده٤م ذم ٟمحـ اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ىم٤مقمدة، قمغم

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال: »ضمداً  ُمٝمؿ آظمر طمدي٨م ذم

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 هق رء يمؾ ذم ٓ حمدودة ُم٤ًمئؾ ذم أجْم٤مً  ُم٤مذا؟ ذم قمٚمٞمف، ختتٚمٗمقا  ٓ آه، اًمِمٞمخ:

 هق وهذا اًمًٜم٦م، هق هذا أن ضمٝمؾ ُمع وإٟمم اؾمتٙم٤ٌمر، قمـ وًمٞمس قمٜم٤مد قمـ ًمٞمس يٗمٕمٚمف،

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم» أبدًا، إئٛم٦م ٟمخ٤مًمػ ُم٤م ٟمحـ. ٟمٕمؿ اًمّمقاب،

 مت٤مم ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل إضمزاء همػم يمثػمة، أضمزاء احلدي٨م هذا ُمـ اؾمتٗمدٟم٤م: إذاً 

 .احلدي٨م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 يمذًمؽ ًمٚمتٛمثٞمؾ، وإٟمم ًمٚمحٍم، ًمٞمس هق احلدي٨م ذم ُذيمر ُم٤م: ٟم٘مقل هذا وقمغم

 اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم مخ٤ًًم، اًمٔمٝمر صغم اإلُم٤مم إذا: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ُمـ أهؿ ؾم١مال ؾمٞم٠متٞمٜم٤م

 أن٧م؟ شمٗمٕمؾ ُم٤مذا اخل٤مُم٦ًم،

ره ُمداظمٚم٦م:  .ُٟمَذيمِّ

ره اًمِمٞمخ:  يتذيمر؟ مل وإن هب٤م، شمذيمر وم٢من شُمَذيمِّ

 .ٟمجٚمس ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ٟمجٚمس ُمداظمٚم٦م:

 شم٤مسمٕمتف؟ هؾ اًمِمٞمخ:

 .ٟمت٤مسمٕمف مل ُمداظمٚم٦م:



   يمت٤مب ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ًمِـَؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة قمـ زاد ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٝمقاً؟ وإٓ قمٛمداً  اًمّمالة قمـ زاد هق اًمِمٞمخ:

 .ؾمٝمقاً  ُمداظمٚم٦م:

رشمف أن٧م يمقٟمؽ اًمِمٞمخ:  شمذيمر؟ سم٠منف ىمٚمٌف قمـ ويمِمٗم٧م قمروم٧م هؾ َذيمَّ

 .أقمٚمؿ ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .َذيّمرشمف ًمٙمٜمل: ىمقًمؽ ويٗمٞمدين يٗمٞمدك ُم٤مذا: إذاً  اًمِمٞمخ:

رشمف طمٞمٜمم أنؽ شمٕمرف أن: اعمٝمؿ  ر َذيمَّ  ُيَت٤مسمع، ومال ُمٕم٤مٟمد ُمًٚمؿ هق وم٢من ُمٕمؽ، شَمَذيمَّ

 صقومٞم٦م، ًمًٜم٤م -ـمٌٕم٤مً - اًم٘مٚمقب؟ ذم ُم٤م قمغم آـمالع إمم يّمؾ أن ُمٜم٤م ًمقاطمد هؾ ًمٙمـ

 !اًم٘مٚمقب ذم ُم٤م يٙمِمٗمقا  اًمذي

ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ىمقًمف سمٛمٌدأ ُمتِمٌٝم٤مً  ًم٧ًم ٕنؽ ظم٤مًمٗمتف؟ ح٤مذا: إذاً 

 .واطمدة هذه

 هلذا اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض يم٤من وإن سم٤معمقوقع، وأُمس ٟمص وًمٕمٚمٝم٤م أظمرى وهٜم٤مك

 .قمٜمٝم٤م أضم٤مسمقا  اًمٜمص

: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم هٜم٤مك

 ذم أِزيدَ : اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىمٞمؾ ؾَمّٚمؿ، ومٚمم مخ٤ًًم، اًمٔمٝمر يقُم٤مً  ط اهلل رؾمقل صغم»

: ىم٤مل صمؿ ؾَمٚمَّؿ، صمؿ اًمًٝمق، ؾمجديت ومًجد مخ٤ًًم، صٚمٞم٧م: ًمف ىم٤مًمقا . ٓ: ىم٤مل اًمّمالة؟

روين ٟمًٞم٧م وم٢مذا شمٜمًقن، يمم أنًك ُمثٚمٙمؿ سمنم أن٤م إٟمم  ش.وَمَذيمِّ

 اشّمٌٕمقا  -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أصح٤مب ح٤مذا: وهق ؾم١مآً، ٟمقضمف ٟمحـ هٜم٤م

 اًمٔمٝمر؟ قمغم اخل٤مُم٦ًم وىمٕم٧م، اًمتل اًمزي٤مدة هذه ذم اًمرؾمقل

سم٤من هٜم٤مك قمٚمٛمل ذم   ُمـ ؾمٛمٕمقه ُم٤م ُمٜم٤م أيمثر يتٌٜمقن ٕهنؿ أن٤م: أتٌٜم٤مه اًمذي: ضمقا
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 ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »احلدي٨م آظمر ذمش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ُم٤ٌمذة ٟمٌٞمٝمؿ

 ًمق ومٞمم طمتك اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب احلدي٨م هذا ُمـ ومٝمٛمقا ش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا 

 اًم٘مٞم٤مم قمغم ىم٤مدر وهق ومريْم٦ًم، ضم٤مًم٤ًمً  يّمكم اًمذي ٕن اًمّمالة: سمٓمٚم٧م ىمّمداً  وىمع

 ُمًٚمؿ يمؾ يٗمٝمؿش ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل ومٚمم سم٤مـمٚم٦م، صالشمف

 اعمخ٤مًمػ اعمٙم٤مسمر اعمتٕمٜم٧م يرى ُم٤م ُمٕمذور،: يٕمٜمل أنف قمرسمٞم٦م ًمٖم٦م قمٜمده أو قمريب،

 شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، َصؾِّ : »اًمٕم٤مضمز: أي ًمٚمنميٕم٦م،

 ش.ضمٜم٥م ومٕمغم

 جي٥م أنف ًمٚمٜم٤مس، يٌلم أن اًمٙمريؿ ٟمٌٞمف إمم أوطمك احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن: ُمٜمف ومٝمٛمقا  ح٤م

ءً  ُمٓمٚم٘م٦ًم، ُمت٤مسمٕم٦مً  اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقا  أن اعم٘متديـ قمغم  سمٓمٚم٧م شمٕمٛمده ًمق ومٞمم أظمٓم٠م ؾمقا

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من وومقضمئقا  اًمٗم٘مف، هذا شمٗم٘مٝمقا  ح٤م ذًمؽ، دون يم٤من ومٞمم أو صالشمف،

 .ىمقل هذا شم٤مسمٕمقه، مخ٤ًمً  صغم اًمًالم

 ذم يم٤مٟمقا  ٕهنؿ شم٤مسمٕمقه:: ىم٤مًمقا  احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ُمرضمقح قمٜمدي وهذا: اًمث٤مين اًم٘مقل

 يٛمٙمـ أنف ذهٜمٝمؿ وذم ظَمَٚمِدهؿ، ذم َدارَ  يٙمقن أن يٛمٙمـ ومٝمؿ سمٕمد، اًمنمع يٜمتف ح٤م زُمـ

 مخ٤ًًم، ص٤مر يٙمقن أن ومٛمٛمٙمـ أرسمٕم٤ًم، يٕمرومقٟمف يم٤مٟمقا  وم٢مهنؿ ضمديد، ذع ُمثؾ يٙمقن أن

 .-اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل شم٤مسمٕمقا  وًمذًمؽ

 ذم ُم٤م اخل٤مـمرة هذه ٕن أرضمح: إول إُمر ًمٙمـ ي٘م٤مل، أن ممٙمـ احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا

 إُمر وهق-: وصم٤مٟمٞم٤مً  ٟمص، قمٜمدٟم٤م ذم إول إُمر سمٞمٜمم يٕمٜمل، سم٢مُمٙم٤مهن٤م اطمتمل إٓ قمٜمدٟم٤م

 ىمد سم٢مطم٤ًمن، شمٌٕمٝمؿ وُمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أصح٤مب وضمدٟم٤م ،-ضمداً  ضمداً  اهل٤مم

ٌَّ٘مقا   .مخ٤مؾمٞم٦م ُصٚمِّٞم٧م اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة ُمـ سمٙمثػم أظمٓمر ىمْمٞم٦م ذم اًمٕم٤مم اًمٜمص ـَم

 اًمقًمٞمد، سمـ قم٘م٦ٌم ًمٕمٚمف أُمٞم٦م، سمٜمل وٓة ُمـ واًمٞم٤مً  أنش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم

 .اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ُمٕمل؟ شمذيمرون

 .قم٘م٦ٌم سمـ اًمقًمٞمد ُمٕمٞمط، أيب اسمـ ُمداظمٚم٦م:

 قم٘م٦ٌم؟ سمـ اًمقًمٞمد اًمِمٞمخ:
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 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 صغم -واًمت٤مسمٕمقن اًمّمح٤مسم٦م وومٞمٝمؿ– سم٤مًمٜم٤مس صغم يمذًمؽ، يٙمقن يٛمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .... أزيديمؿ؟:  ىم٤مل ؾَمٚمَّؿ ح٤م صمؿ ريمٕم٤مت، أرسمع صمالصم٤ًم، ًمٞمس أرسمٕم٤ًم، اًمّمٌح

 .ظمػم اخلػم زي٤مدة ُمداظمٚم٦م:

: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن يمٞمػ؟ اًمّمالة أقم٤مد ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م أزيديمؿ؟. ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ؾمٝمق، قمـ يم٤من إن ومٞمٝم٤م، ي٘مع اًمتل إظمٓم٤مء ُم١ًموًمٞم٦م يتحٛمؾ ومٝمقش و٤مُمـ اإلُم٤مم»

 أجْم٤مً  ومٝمق ذًمؽ، يٕمٚمٛمقن ٓ اعم٘متديـ ًمٙمـ قمٛمد، قمـ يم٤من وإن اهلل، قمٜمد ُم١ماظمذ ومٝمق

 .و٤مُمـ

 سمؾ اًمًٜمـ، هذه ُمـ ٟمٕمت٘مده ُم٤م خي٤مًمػ وصٖمػم يمٌػم يمؾ ذم اإلُم٤مم ٟمّتٌع ٟمحـ: وم٢مذاً 

 .سم٤مًمّمالة اًمٜمٙم٤مل ي٘مّمد أنف ًمٜم٤م يتٌلم مل دام ُم٤م واًمقاضم٤ٌمت

 يمالم وٟمح٘مؼ وُمْرىَم٦م، اًمٗمرىم٦م ٟمزيد ٓ ومٜمحـ خمٓمئ، قمٜمدٟم٤م وهق ُمذهٌف، هذا أنف أُم٤م

 قمٜمدك؟ رء ذم. وأب٘مك ظمػم ذًمؽ سمٕم٤مُّم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ذم ُينقمقن احلٜمٗمل، اعمذه٥م قمغم ًمألهمٚم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمر، اًم١ًمال سم٘مل ُمداظمٚم٦م:

 اًمريمقع؟ سملم وٓ اًمًجدشملم سملم وٓ واًمًجقد، اًمريمقع يتؿ ٓ: يٕمٜمل اًمّمالة،

 .أظمل ي٤م ُمٕمف شمّمؾِّ  ٓ شمت٤مسمٕمف سمدك ُم٤م اجلقاب، أظمذت اًمِمٞمخ:

 هق ـم٤مح٤مش  شُمَّمؾِّ  مل وم٢مٟمؽ َصؾِّ : » صالشمف اعمزء هق اًمذي احلدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مـمٚم٦م؟ شمٙمقن ومّمالشمف اًمّمالة، ذم ينع

 هق هؾ ًمٙمـ َُمـحٚمِف، ذم اطمتج٤مج هق صالشمف اعمزء سمحدي٨م اطمتج٤مضمؽ اًمِمٞمخ:

 ذم سم٤مٓـمٛمئٜم٤من ٟمٙم٤مًٓ  اًمّمالة ذم يٓمٛمئـ ٓ: يٕمٜمل ظمٚمٗمف شُمَّمكم اًمذي اإلُم٤مم هذا

 ضم٤مئزة؟ اًمّمالة هذه أن ُم٘متٜمع هق وإٓ احلدي٨م، ذم يم٤من ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًمّمالة،

 .اًمّمالة ذم يٓمٛمئٜمقا  ٓ أهنؿ هٙمذا، زقمٛمقا  اًمذي هؿ ٓ، ُمداظمٚم٦م:
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 .اجلقاب ذم شمٓمؾ ٓ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ذم ٟمٙم٤مًٓ  ومٞمٝم٤م يٓمٛمئـ وٓ اًمّمالة ذم يدظمؾ هق هؾ: ًمؽ أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 ُمذهٌف؟ هذا وإٓ احلدي٨م،

 .ُمذهٌف هذا ُمداظمٚم٦م:

 .اجلقاب هذا سمس اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمقىم٧م قمٚمٞمٜم٤م شمْمٞمع شمٗمٙمر ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمًٜم٦م يٕمٚمؿ وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمقىم٧م قمٚمٞمٜم٤م شمْمٞمع ٓ هقن، هقن ي٠ًمل يريد همػمك ذم ٕنف اًمِمٞمخ:

 شمٜمٔمر أٓ شم٠مُمرك اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مقمدة، ُمّمدر اًم٘م٤مقمدة ومٝمٛم٧م اعمٓم٤مف، هن٤مي٦م: اعمٝمؿ

 خمٓمئ هق أم ُمتٕمٜم٧م، هق هؾ اإلُم٤مم رأي إمم شمٜمٔمر ًمٙمـ ًمؽ، اعمخ٤مًمػ اإلُم٤مم رأي إمم

 اًمرأي؟ هذا ذم

 .ُمت٠مول ُمداظمٚم٦م:

 إذا أُم٤م اًمّمالة، أؾم٤مء هق إذا ُم١ًموًمٞم٦م قمٚمٞمؽ ُم٤م أن٧م ُم٘متٜمع أنف قمروم٧م وم٢مذا اًمِمٞمخ:

 .ظمٚمٗمف شمّمؾِ  ٓ: ًمؽ ومٜم٘مقل قمٜمٝم٤م، وُيٞمد اًمًٜم٦م، ويٕمرف وُمٙم٤مسمر، ُمتٕمٜم٧م، أنف قمروم٧م

 ظم٤مًمػ أو ُمذه٥م قمغم صغم واإلُم٤مم يدظمؾ طملم سم٤مإلُم٤مم، آىمتداء ُمداظمٚم٦م:

 ُٟمٓم٤مًم٥م ومٜمحـ ،ط اًمرؾمقل ُمـ اًمّمالة ذم ضم٤مءت اًمتل إواُمر ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م،أو

 سم٤مٓىمتداء ُم٠مُمقرة إُم٦م ويمؾ واح٠مُمقُملم واإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مم، سم٤مٓىمتداء: إُمريـ سم٠مطمد

 .يّمكم يم٤من يمم ط سم٤مًمرؾمقل

 سم٠مؿمٞم٤مء وضم٤مء اًمّمالة، ذم ط اًمرؾمقل ومٕمٚمٝم٤م اًمتل اًمًٜمـ اإلُم٤مم ظم٤مًمػ إذا ومٝمؾ 



   يمت٤مب ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اح٠مُمقُملم؟ ي٘متيض صالشمف شمٌٓمؾ أن ممٙمـ

ّٓ  -اهلل ؾم٤محمؽ- اًمِمٞمخ:  اًم١ًمال؟ هذا ضمقاب أظمذت ُم٤م اًم٤ًمسمؼ، اًمٌح٨م شمٕمٞمد أ

 سم٠مؿمٞم٤مء؟ ي٠ميت اإلُم٤مم إن: أىمقل أن٤م ممٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 .أواٟمؽ هذا ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .أواٟمؽ هذا ًمٞمس ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ي٠ميت اإلُم٤مم إن: أىمقل أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 ذم اًم١ًمال هذا ضمقاب أظمذت ُم٤م أؾم٠مخؽ أن٤م شم٘مقل، قمم أؾم٠مخؽ ُم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 يرومع واطمد يمؾ أن، اًمقىم٧م يْمٞمع سمدأ ٕنف إخ: وسملم سمٞمٜمل ضمرى اًمذي احلدي٨م

 ومٞمف، اًمٌح٨م ضمرى اًمذي اًم١ًمال ٟمٗمس شم٠ًمل أن أن٧م ؾم١مآً، ي٠ًمل ويريد صٌٕمف

 .ُمٜمف واٟمتٝمٞمٜم٤م

 اعمًٚمٛملم يمؾ إن: شم٘مقل أن٧م آٟمٗم٤ًم؟ ؾمٛمٕمتف اًمذي اًمٙمالم ُمـ قمٚمٞمؽ أؿمٙمؾ ُم٤مذا

 ُم٤مذا؟ سم٤مشم٤ٌمع، ُم٠مُمقريـ

 .ط اًمرؾمقل ُمداظمٚم٦م:

 ظمالومف؟ ُمٜم٤م ؾمٛمٕم٧م هؾ صحٞمح، اًمٙمالم هذا اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ظمالومف؟ ُمٜم٤م ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ:

 .ط اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م ذم سم٤مإلُم٤مم ٟم٘متدي أنٜم٤م: رواي٦مً  ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ىمقًمف ذم اًمرؾمقل اشم٤ٌمع ذم اإلُم٤مم ٟمتٌع ٟمحـ أيمؼم، اهلل اًمِمٞمخ:

 .اهلل ؾم٤محمؽش سمف ًمٞم١مشمؿ
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: طاًمرؾمقل ًم٘مقل شمٓمٌٞم٘م٤مً  ؿمٞمئ٤ًم، ٟمز أو ريمٜم٤مً  شمرك واًمذي أظمٓم٠م اًمذي اإلُم٤مم ٟمتٌع ٟمحـ

 .إخ وسملم سمٞمٜمل ضمرى اًمذي اًمٌح٨م ؾم٠مقمٞمد وأنش  سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم» 

 ٓ؟ وإٓ أظمٓم٠م، إذا اإلُم٤مم شمتٌع أن٧م

 .ُيتٌَّع ٓ ىمٚم٧م أن٧م ُم٤م رء، أي ذم ُمداظمٚم٦م:

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  ذيمرت اًمتل إؿمٞم٤مء ذم اًمِمٞمخ:

 .ىمٚم٧م اًمذي هذا. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اخل٤مُم٦ًم إمم ىم٤مم إذا ُمداظمٚم٦م:

ل اًمِمٞمخ:  ظمٓم٠م؟ هق اًمًٝمق ىمٚمٞماًل، سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 .ظمٓم٠م ُمداظمٚم٦م:

 هق خمٓمئ، ومٞمف هق ُمذه٥م: يٕمٜمل قمٜمده ومٙمره، قمٜمده ذم واطمد وم٢مذا. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 صحٞمح٦م؟ همػم وإٓ صحٞمح٦م، صالشمف وضمؾ قمز اهلل قمٜمد

 .أقمٚمؿ اهلل ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يمٜم٧م إذا وفمٞمٗمتؽ هل ُم٤م شمدري، ُم٤م دام ُم٤م اًم١ًمال هذا اؾم٠مل. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 وفمٞمٗمتؽ؟ هل ُم٤م شمدري،

 .... قمـ شم٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

 وهق رأج٤مً  شمٌٜمك رضمؾ أنف: شمٕمٚمؿ أن أطمؼ هذا أخٞمس شم٠ًمل، ٓ ح٤مذا. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

ٌَّد ظمٓم٠م، اهلل قمٜمد  وآ وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م صالشُمف اخلٓم٠م، هذا قمغم اهلل َوشَمٕم

 خمتٚمٗملم؟ واًمّمح٤مسم٦م خمتٚمٗملم إئٛم٦م أن شمٕمرف ُم٤م أن٧م. أقمٚمؿ اهلل: سمت٘مقل ُمرومقو٦م؟

 شمٕمرف؟ ُم٤م وإٓ شمٕمرف

 اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »اعم٤ًمًم٦م هذه شمٗمٝمؿ طمتك قمديدة دروس إمم حتت٤مج أن٧م: إذاً 

 ي٘مقل وآظمر اًمقوقء، يٜم٘مض دم ظمرج إذا: ي٘مقل إئٛم٦م سمٕمض أن شمٕمرف ُم٤مش سمف ًمٞم١مشمؿ
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 صحٞمح؟ ووقؤه اًمدُم٤مء ُمـ سمحقر ظمرج إذا: ًمؽ

 .ذًمؽ أقمرف ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمقاب؟ هق ُم٤م. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 .يٌٓمؾ ٓ اًمقوقء أن: اًمّمقاب ُمداظمٚم٦م:

 ٓ؟ وإٓ اًمقوقء، يٜم٘مض اعمرأة وُمس. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 .اًمّمحٞمح أقمٚمؿ ٓ: ًمؽ أىمقل أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٓ؟ وإٓ اظمتٚمٗمقا  اًمّمحٞمح، شمٕمٚمؿ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اجلمع قمغم يمٜم٤مي٦م اعمس أنف أي٦م ومٝمؿ[ واطمد] اومؽمض اًمِمٞمخ:

 هٞمؽ صغم وذاك هٞمؽ، صغم هذا إذا ومٝمؾ فم٤مهره، قمغم اًمٚمٛمس أن ومٝمؿ: وأظمر

 سم٤مـمٚم٦م؟ واًمث٤مين اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م صالشمف ُمٜمٝمؿ واطمد: يٕمٜمل

 يّمٚمقن: »- ؾمٞمٜمتٝمل ُم٤م ٕنف اًمٙمالم هن٤مي٦م وهذا – ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صمؿ

 ش.وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ ١مواأظمٓم وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ

 ىمٌؾ؟ ُمـ احلدي٨م هذا ؾمٛمٕم٧م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ش وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من»  قمٜمدك، وم٘مٝمف ؿمق اًمِمٞمخ:

 واخلٓم٠م صحٞمح٦م صالشمٙمؿ: ُمٕمٜم٤مه أخٞمسش وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا وم٢من: »هذا ُمٕمٜمك ُم٤م

 قمٚمٞمٝمؿ؟

 ( 22: 11: 42/  190/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾسـة ادخالػ اإلمام بؿتابعة الؼقل عذ إيرادات

 ُمـ ؾمٜم٦م شمرك وإن اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب ىمقًمٙمؿ قمغم يٕمٚمؼ[ سمٕمْمٝمؿ] ُمداظمٚم٦م:

 ..أمهٝم٤م ُمـ هذا ىمقًمٙمؿ قمغم شمرد اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض ومٝمٜم٤مك ،ط اًمٜمٌل ؾمٜمـ

 .اىمرأ  اًمِمٞمخ:

ٝم٤م ُمـ ُمداظمٚم٦م: ٥ٌِّم اًم٘مقل هذا أن َأمهَّ ًَ  يمؾ يٚمزم أنف وذًمؽ يمٌػماً، طمرضم٤مً  ُي

ىم٦ٌم اعمّمٚملم  هذا ًم٘مقًمٙمؿ يٙمقن ٓ وإٓ ُمت٤مسمٕمتف، هلؿ ًمٞمتًٜمك اإلُم٤مم صالة يمٞمٗمٞم٦م سمٛمرا

- اًمِمٞمخ يٕمٚمؿ ويمم ُمٕمٜمًك، أّي  قمٜمٙمؿ ُُيٙمك اًمذي سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب ذم

 وشمٙمٚمٞمػ ُمذاهٌٝمؿ، ذم ٓظمتالومٝمؿ شمٌٕم٤مً  صٚمقاَتؿ ذم خيتٚمٗمقن إئٛم٦م أن -اهلل طمٗمٔمف

 شمٕمٚمٛمقن يمم واحلرج اإلُم٤مم، صالة صٗم٦م يرىمٌقا  أن يٚمزُمٝمؿ احلٙمؿ هبذا اعمّمٚملم

 أطمد سمف ي٘مؾ مل هذا ىمقًمٙمؿ إن صمؿ اًمٌٚمقى، سمف شمٕمؿ مم٤م هذا وٕن إُم٦م، هذه قمـ ُمرومقع

 اًمٗم٘مف يمت٥م شمٙمقن شمٙم٤مد اعم٠ًمخ٦م هذه سمؾ اعمح٘م٘ملم، اًمٕمٚممء وٓ اًم٤ًمسم٘ملم إئٛم٦م ُمـ

 .ظم٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م

 ُمـ سمٌمء -آٟمٗم٤مً – اعمذيمقرة اإلؿمٙم٤مٓت قمـ جيٞمٌٜم٤م أن اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ ومٜمرضمق 

 .ظُمَٓم٤ميمؿ ويًدد يقوم٘مٙمؿ واهلل ذًمؽ، يتحٛمؾ اعم٘م٤مم ٕن اًمتٗمّمٞمؾ،

، وارد همػم أصٚمف ُمـ اًم١ًمال اًمِمٞمخ:  وًمـ ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م ظمٓم٠ًم، وُمٝمؿ رأجل ٕنف قمكمَّ

 ٟمراىم٥م أن سمٌٕمْمف أو اًم٘مقل هبذا أىمقل اًمذي أن٤م قمكمَّ  جي٥م إٟمف: اعمٜم٤مم ذم وٓ طمتك أىمقل

 .هذا أىمقل ُم٤م أن٤م إئٛم٦م،

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اإلؿمٙم٤مل سمٕمض ذم ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .ىمقًمؽ قمغم إؿمٙم٤مل هذا ي٘مقل ًمٙمـ ىمقًمؽ هذا أن ي٘مقل ُم٤م هق ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٗمٝمؿ هذا قمغم ىم٤مئؿ اإلؿمٙم٤مل ٓ، اًمِمٞمخ:

 .هٙمذا ًمٞمس اًم١ًمال ٟمص ًمٙمـ يمٗمٝمؿ.. صحٞمح ـمٌٕم٤مً  إيف، ُمداظمٚم٦م:
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 ُمٜمف يٚمزم ٓ ٟم٘مٚمتف اًمذي هذا ىمقزم.. اًمتًجٞمؾ ؾمّٛمٕمٜم٤م اًم١ًمال هٙمذا هق ه٤م اًمِمٞمخ:

قمك، احلرج ذاك : طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مل ًمف ُم٤م ُمًجدٍ  ذم صغم إذا ُُمَّمؾِّ  يمؾ ٕن ذًمؽ اعمُدَّ

ة قمغم يديف يْمع هؾ -ُمثالً – اإلُم٤مم هذا يٕمرف أن إُم٤م َّ ة؟ حت٧م أم اًمن  َّ  ٓ أو اًمن 

 اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» عمٌدأ حت٘مٞم٘م٤مً  اإلُم٤مم يٕمٛمؾ سمم قمٛمؾ قمٚمؿ وم٢مذا ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمًئ٤م يٕمٚمؿ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمص هق إٟمم زم، رأج٤مً  وًمٞمس ىمقًٓ  ًمٞمس وهذاش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ

 إًمزام؟ وأي   هذا، ذم إؿمٙم٤مل وم٠مي   يٕمرومٝم٤م، اًمتل سم٤مًمًٜم٦م يٕمٛمؾ ومٝمق يٕمٚمؿ مل وإذا اًمًالم،

 -ُمثالً – اإلُم٤مم أن يٕمٚمؿ وهق اعمًجد دظمؾ إومم اًمّمقرة ذم صم٤منٍ  ورء رء، هذا

ة حت٧م يده يْمع  اًمًٜم٦م، اشم٤ٌمقمف قم٤مدة اًمٕم٤مدة وهمٚمٌتف ٟمز هق ًمٙمـ هذا، يٕمٚمؿ اًمُنَّ

 سمٛمت٤مسمٕم٦م أُمر اًمٜمص واشمٌع قم٤مد شمذيمر إذا ًمٙمـ هٙمذا، ُيَّمكمِّ  ومٝمق اًمًٜم٦م قمغم وصالشمف

 خم٤مًمٗم٦م قمٚمٞمف ُيٌٜمك أن يٛمٙمـ طمرج اًم٘مْمٞم٦م ومٚمٞم٧ًم قمٚمٞمف، آظمتالف وقمدم اإلُم٤مم

 ذيمرت وىمد اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ذم سمف إُمر وضم٤مء اًمتٜمّمٞمص ضم٤مء اًمذي إصؾ

 .سمٕمْمف آٟمٗم٤مً 

 ُمـ صحٞمح٦م هل هؾ يم٘م٤مقمدة، اعم٠ًمخ٦م سمح٨م يٜمٌٖمل وإٟمم إًمزام، هٜم٤مك ًمٞمس: وم٢مذاً  

 سم٠من اعمٙمٚمػ ُيٚمزم قمٚمٞمٝم٤م؟ دًمٞمؾ ٓ ٕنف ه٤مر، ضُمرف ؿمٗم٤م قمغم هل أم أدًمتٝم٤م؟ طمٞم٨م

 يمٚمٛم٦م سمٕمد ضم٤مء ُم٤م يمؾ أن ًمؽ يتٌلم أن أفمـ وارد، رء ومال اإلًمزام قمغم أُم٤م يتٌٜم٤مه٤م،

 واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ هؾ: ىمٞمؾ يمم ٕنف قمٚمٞمف، وسم٤مجلقاب سمف، ُمٚمزُملم ًمًٜم٤م أنف اإلًمزام

 شمٕمٚمؿ أن إُم٤م إًمزام، هٜم٤مك ًمٞمس أنف ًمؽ ووح أن سمٕمد أن قمٜمدك رء هٜم٤مك أقمقج؟

 .إًمزام وٓ طمرج ومال شمتذيمر، ٓ أو شمتذيمر أن إُم٤م شمٕمٚمؿ، ٓ أو

ئر ذم... ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:  صالَتؿ ذم ومٝمؿ اح٤مًمٙمٞم٦م، ُمـ إئٛم٦م أهمٚم٥م اجلزا

 ومٞمٝم٤م خي٤مًمٗمقن اًمّمالة أهمٚم٥م.. صالَتؿ ُمـ يمثػماً  ًمٚمًٜم٦م وخم٤مًمٗملم أجدهيؿ، خيذًمقن

 .اًمًٜم٦م أهؾ

 .يمذًمؽ وقمٜمدٟم٤م اًمِمٞمخ:

 يمٞمػ؟ وإٓ ٟمحـ، ٟمتٌٕمٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ظمٓم٠م ؾم١مال هذا.. ظمٓم٠م ؾم١مال هذا اًمِمٞمخ:
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 .سم٤مًمًٜم٦م قمٚمؿ هلؿ ًمٞمس.. سم٤مًمًٜم٦م يٕمٚمٛمقن ٓ هؿ ُمداظمٚم٦م:

: سمٛمٕمٜمك أصٚمٝم٤م، ُمـ اعم٠ًمخ٦م شَمْدُرس أن جي٥م ظمٓم٠م، هٜم٤م ُمـ آٟمٓمالق ٓ، اًمِمٞمخ:

 أم أظمٓم٠م ؾمقاء ٟمٕمؿ، اجلقاب ؾمٞمٙمقن -ـمٌٕم٤مً - اإلُم٤مم؟ سم٤مشم٤ٌمع ُمٙمٚمػ اعم٘متدي هؾ

 أم أظمٓم٠م، أم أص٤مب ؾمقاء وم٤مٟمتٌف قمٚمٞمف، شمْمٞمٞمؼ ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ىم٤مل يمٚمم ه٤مه أن أص٤مب؟

  أظمٓم٠م؟ ومٞمم ُيت٤مسمع وٓ أص٤مب ومٞمم وم٘مط

 .أظمٓم٠م أو أص٤مب ومٞمم ُمداظمٚم٦م:

 أظمٓم٠م؟ ومٞمم شمت٤مسمٕمف ح٤مذا ُمٕمٜم٤م، ست أن٧م ظمالص: إذاً  اًمِمٞمخ:

 .سم٤مإلُم٤مم ُم٘متدى ٕنٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ٕطمٙم٤مم سم٤مٓؾمتًالم خيٗم٤مك ٓ يمم شمٙمقن اًمٍماطم٦م أظمٓم٠م، هق ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 واىمٕمٝم٤م ًمٙمـ آشم٤ٌمع ـم٤مسمٕمٝم٤م شم٘م٤مًمٞمد شمٙمقن ىمد اًمت٘م٤مًمٞمد، ُمع اًمتج٤موب وقمدم اًمنمع،

 أطمد ُم٤م: أىمقل أن٤م احل٘مٞم٘م٦م: اًم٘مقل هبذا ىم٤مل اًمٕمٚممء ُمـ أطمد ُم٤م أنف ىمٚم٧م أن٧م آسمتداع،

 اًمٜمقاومؾ صالة اًمّمالة ومٞمٝم٤م شُمٙمره اًمتل اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ُمـ ىم٤مل اًمٕمٚممء ُمـ

 ي٘مقل طملم هق ًمٙمـ ي٘مقًمف، إًم٤ٌمين ًمٙمـ اًمٙمالم، هذا ىم٤مل أطمد ُم٤م خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م

 سملم -ـمٌٕم٤مً – اظمتالومٝمؿ قمغم ىم٤مًمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟! اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ وهذا خي٤مًمٗمٝمؿ، ُم٤م هذا

 يمالم، وٓ صالة ومال اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م صٕمد إذا ي٘مقًمقا  وم٤مٕطمٜم٤مف واًمِم٤مومٕمٞم٦م، احلٜمٗمٞم٦م

 .اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم ٓزم اعمًجد دظمؾ إذا: ي٘مقًمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ًمٙمـ

 هذا طمٍموا ُم٤م ًمٙمـ صالة ومٞمف ُم٤م: ي٘مقًمقا  أهنؿ ُم٤م، طمد إمم احلٜمٗمٞم٦م سم٘مقل ٟم٘مقل ٟمحـ: إذاً  

وىم٤مت ذم وىم٤مت اعمٙمروه٦م، ٕا  مخ٦ًم أظمريـ وقمٜمد صمالصم٦م، سمٕمْمٝمؿ قمٜمد اعمٙمروه٦م ٕا

وىم٤مت ًمٌٕمض شمٗمّمٞمؾ هذيـ واًمرىمٛملم  أىمقل أن٤م ًمٙمـ ؾمت٦م ىم٤مل أطمد ُم٤م ًمٙمـ اًمثالصم٦م، ُمـ ٕا

 .وومٙمراً  قم٘مٞمدة أظم٤مًمٗمٝمؿ ٓ ًمٙمـ أؾمٚمقسم٤مً  أظم٤مًمٗمٝمؿ أىمقل ح٤م ًمٙمـ ؾمت٦م،

 ظمالف أن وىمع ُم٤م يمثػماً ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم» سمحدي٨م يتٕمٚمؼ ومٞمم أن 

 ومٞمف اهلل، ؾمٌح٤من: ًمف ىم٤مًمقا  اًمتِمٝمد ٟمز اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم اإلُم٤مم

 إوؾمط اًمتِمٝمد شمٌع قمٗمقاً  أصاًل، يرضمع جيقز ُم٤م ي٘مقل ورء يرضمع ي٘مقًمقا  رضم٤مل

 اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ىم٤مم إذا إٟمف اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقًمقا 
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414 

ر إول اًمتِمٝمد وٟمز  اٟمت٘مؾ ٕنف: ىم٤مل ح٤مذا؟ صالشمف، سمٓمٚم٧م اًمتِمٝمد إمم ومرضمع ومُذيمِّ

 ..ريمـ إمم ريمـ ُمـ

 سمٕمض ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م سمخالف ىم٤مل وًمق احلقادث هذه إن ٟم٘مقل ٟمحـ اًمِم٤مهد.. آُملم اًمِمٞمخ:

 ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ىمدوشمٜم٤م، هؿ اًمّم٤مًمح واًمًٚمػ إُم٤مُمٜم٤م، هل اًمًٜم٦م ًمٙمـ اًمٜم٤مس،

 اعمِم٤ميمؾ سمٕمض وىمٕم٧م ىمد شم٘مع، ىمد ُمِم٤ميمؾ حلؾ هق إًمٞمف، اهلل ُمـ وطمٞم٤مً  احلدي٨م هذا ووع

ول اًمزُم٤من ذم  .اًمٗم٤مؾمد اًمزُم٤من هذا ذم شم٘مع أن سم٤مًمٜم٤م ذم ختٓمر ُم٤م يٛمٙمـ ٕا

 صحٞمح ذم يم٤ٌمر، قمٚممء -ؿمؽ سمال- وومٞمٝمؿ اعمّمٚمقن ومٕمؾ ُم٤مذا ًمٜمٜمٔمر ًمٙمـ 

 سمـ اًمقًمٞمد اًمٙمقوم٦م ذم يم٤من ًمٕمٚمف اًمقٓة ُمـ رضمالً  أن.. سمٕمٞمداً  سمٙمؿ ٟمذه٥م ُم٤م اًمٌخ٤مري

 اًمٙمقوم٦م؟ ذم قم٘م٦ٌم

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمٞمقم ريمٕم٤مت، أرسمع ريمٕم٦م؟ يمؿ اًمٗمجر صالة سم٤مًمٜم٤مس صغم اًمٙمقوم٦م، ذم اًمِمٞمخ:

 هب٤م ي٘مقل ٓ أنف وأجْم٤مً  إًم٤ٌمين، هب٤م ي٘مقل اًمتل اًم٘م٤مقمدة هبذه اإليمن قمدم قمغم سمٜم٤مًءا

 ٟمت٤مسمٕمف ٟمحـ ؾمٜمٕمٛمؾ؟ ُم٤مذا اًمٗمجر صالة ريمٕم٤مت أرسمع صغم اإلُم٤مم رأجٜم٤م إذا: أطمد

– ُمٕمٚمقم ٕنف -ـمٌٕم٤مً – ٟمت٤مسمٕمف ٓ ًمٚمٛمٗم٤مرىم٦م؟ ٟمدقمقا  وإٓ ٟمت٤مسمٕمف.. قم٤مُم٦م يمث٘م٤موم٦م يمقاىمع،

 ُم٤م اًمراسمٕم٦م ـمٞم٥م، ؾم٤مهٞم٤ًم، ريمٕم٦م صغم أظمل ي٤م ىم٤مم ريمٕمتلم، اًمٗمجر صالة ي٘مٞمٜم٤مً  -يٕمٜمل

 أزيديمؿ؟: هلؿ ىم٤مل وؾمٚمؿ ريمٕم٤مت أرسمع صغم ُم٤م سمٕمد اعمِمٙمٚم٦م، اٟمتٝم٧م ُم٤م يممن سم٤مهل٤م

 .. أتّمقر ُم٤م أن٤م اًمٞمقم؟ احل٤مدصم٦م هذه ُمثؾ وىمقع شمتّمقروا

 أوؿمئ؟ ؿم٤مرب يم٤من هق ُمداظمٚم٦م:

 احل٘مٞم٘م٦م أيمتؿ وُم٤م اًمّمالة، هذه أقم٤مد أطمد ُم٤م هذا، يٗمٕمؾ اًمِم٤مرب ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 جي٥م هؾ ًمٙمـ هذا، ممٙمـ اًمّمالة ويٕمٞمد اًمٌٞم٧م إمم يذه٥م اًمٜم٤مس سمٕمض ممٙمـ

 يمؼّم  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »ىم٤مل طمٞمٜمم اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟ ٓ، قمٚمٞمٝمؿ؟

 ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا» احلدي٨م آظمر إممش ومٙمؼموا

 ومتٜم٦م، ُمٕم٤ممل ـمٛمس هبذا ُيريدش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال» إظمرى اًمرواي٦م ذمش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً 

 هذه همػم ذم ُمٜمف شَمَٕمٚمَّٛمٜم٤م يمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اإلُم٤مم، خم٤مًمٗم٦م ضمراء ُمـ شم٘مع ىمد
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 اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ىم٤مقمدة هذه إصٖمر، سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم يدومع احل٤مدصم٦م،

 هٙمذا؟ يّمكم وهق أظمل ي٤م يمٞمػش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال» احلدي٨م هذا ُمٜمٝم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف

 سمٕمد يديف يْمع طمٞم٨م أنت٘مده، طمٞم٨م اًمًٕمقدي٦م ذم أئٛم٦م سمٕمض ظمٚمػ صٚمٞم٧م أن٤م واهلل

 ُم٤م أو شمّمدق ومٕمٚمتٝم٤م وىمد سمدقم٦م، هذه أىمقل أن٤م اًمّمدر، قمغم اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع

  سمٙمٞمٗمؽ؟ شمّمدق

 .أصدق ُمداظمٚم٦م:

 .شمراضمع اًمِمٞمخ إن ىم٤مًمقا  ُمداظمٚم٦م:

 وأنف وم٤موؾ، قم٤ممل هذا أن أقمت٘مد: اًم٘م٤مقمدة ُمـ ُمٜمدومٕم٤مً  هذا ومٕمٚم٧م أن٤م ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ذم سمف اىمتدائل ىمٞمٛم٦م أهدر ُم٤م وم٠من٤م ُمٜمل، أطمًـ رسمم أو ُمثكم، احلؼ ُمٕمروم٦م وراء يًٕمك

 ىمٚم٧م يمم هق هذا، ذم صقاب قمغم هق ٕنف ًمٞمس أت٤مسمٕمف، أن٤م اجلزئٞم٤مت، هذه ُمـ ضمزئٞم٦م

 ه١مٓء ًمق صمؿش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» عمٌدأ حت٘مٞم٘م٤مً  ح٤مذا؟ خمٓمئ، وهق شمتٌٕمف أن٧م

 أن أهل قم٤مىمٌتٝم٤م؟ ُم٤م شُمرى اًم٘مْمٞم٦م، هذه إمم اٟمتٌٝمقا  إًمٞمٝمؿ شُمِمػم أن٧م اًمذيـ إئٛم٦م

 ..اجلزئٞم٦م هلذه اًمٗم٤مئدة هذه شمٙمٗمل قمٜمٙمؿ؟ يٜمٗمروا أن أم ُمٜمٙمؿ، ي٘مؽمسمقا 

 هيٛمٜم٤م ُم٤م سمٕمديـش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» يم٘م٤مقمدة شُمٌح٨م أن جي٥م اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 وُم٤م صحٞمح، ومٝمق صحٞمح قمغم سُمٜمِل ومم صحٞمح، إصؾ دام ُم٤م ًمٜمت٤مئجٝم٤م ٟمًتًٚمؿ ٟمحـ

 يٙمٗمل؟ وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمِل

 [. وهمػمه اعمٙم٤مسمر اإلُم٤مم سملم شمٗمرىمقن أنٙمؿ وهل ؿمٞمخ ي٤م ضمزئٞم٦م سم٘مل] :آظمر ُمداظمؾ

رين اهلل قمٌد أبق إخ طم٤مل يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:  اعمقوقع، هبذا يتٕمٚمؼ سمم سمج٤مٟم٥م ُيَذيمِّ

 قمٚمٞمٜم٤م جي٥م سم٠منف ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ أنف اجلراطم٤مت، ًمٌٕمض سمٚمًؿ يٕمٜمل يٙمقن ىمد أنف وومٕمالً 

 ذم ًمٙمـ هذا وؾم٠مذح اإلـمالق، قمغم اًمًٜم٦م خُي٤مًمػ اًمذي اإلُم٤مم ٟمتٌع وأن ٟم٘مّٚمد أن

 جي٥م قم٤مد ُم٤م وظمالص سمّٞمٜم٤م ٟمحـ أن٤ّم: ٟم٘مقل أن اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس إٟمف: ٟم٘مقل ٟمٗمًف اًمقىم٧م

٤مؾم٦م ٟم٘مٓم٦م هذه -أجْم٤مً - ٕنف آشم٤ٌمع: قمٚمٞمٜم٤م ًّ  .سم٤معمقوقع طَم

 واًمرومع، اخلٗمض ؾمٜم٦م يتٌع سم٠من وٟمّمحتف ضمٞمدًا، شمٕمِرومف أن٧م إُم٤مُم٤مً  اومؽموٜم٤م إذا 

 أن٧م واىمتٜمٕم٧م هل٤م، ٟمٗمًف خُيْمع ومل هب٤م ي١مُمـ ومٚمؿ وسمٞمِّٜم٦م طمج٦م سمٙمؾ أي آي٦م، سمٙمؾ وأتٞمتف
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 .سمج٤مٟمٌف وٟم٠مى احلؼ ًمف شمٌلّم  رضمؾ سم٠منف ؿمخّمٞم٤مً 

 هبذه ٟم٘مقل طمٞمٜمم وٟمحـ ُمًتٙمؼم، هذا ٕنف اًم٤ًمسمؼ اعمقوقع ذم يرد ٓ: طمٞمٜمئذٍ  

 ٓ أن٤م.. دارس يمؾ يٕمرومف اًمذي اًمقاىمع ٕن اًمّمح٤مسم٦م ٟمتّمقر إئٛم٦م، ٟمتّمقر اًم٘م٤مقمدة

: أىمقل أن ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ أىمقل، ٓ اخلالف يمؾ.. إئٛم٦م قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اخلالف أىمقل

 قمـ واعمٜم٘مقًم٦م اعمتقارصم٦م اخلالوم٤مت ُمـ هل إئٛم٦م سملم يم٤مٟم٧م اًمتل اخلالوم٤مت سمٕمض إن

 .اًمّمح٤مسم٦م وهؿ أٓ إول اًمًٚمػ

 ُيَّمٚمِّـل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد يقُمئذ إُم٤مُمٜم٤م ٟمتّمقر أن ومٜمحـ: يمذًمؽ إُمر إذ 

 ُمتٕمّم٥م رضمؾ أنف ضم٤مهؾ، رضمؾ أنف ٟمتّمقر أن هٜم٤م ٟمًتٓمٞمع ٓ يديف، يرومع وٓ سم٤مًمٜم٤مس

 .ُم٘متٜمع هٙمذا هق ًمٙمـ ط اهلل رؾمقل همػم ُمتٌع قمٜمده ُم٤م ٕنف عمذه٥م:

 ومٜمحـ ٟمٔمره وضمٝم٦م وهذه وىمدوة، إُم٤مُم٤مً  ًمٜم٤م روٞمٜم٤مه اإلُم٤مم هذا ٟمحـ: ومحٞمٜمئذ 

 ٓ» ًمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل يمم مت٤مُم٤مً  وهذا إـمالىم٤ًم، رء أيَّ  صالشمٜم٤م ُمـ يٜم٘مص وٓ ٟمت٤مسمٕمف،

 سمٛمّم٤مدومتف اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم شمريمٜم٤م إذا أنٜم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يتقهؿش اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 اًمٞمقُملم أطمد صقم ىمْمٞم٦م ظمنٟم٤م أنٜم٤م ذًمؽ ٟمحق أو ،..قمروم٦م ًمٞمقم أو قم٤مؿمقراء، ًمٞمقم

 اًمرسمح رسمحلم، رسمحٜم٤م ٟمحـ ظمنٟم٤م، ُم٤م ٟمحـ ٓ،! اًم٧ًٌم يقم أطمدمه٤م ص٤مدف إن هذه

 ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: »ٟمٌٞمٜم٤م ًم٘مقل وٟمٗمقؾمٜم٤م ىمٚمقسمٜم٤م أظمْمٕمٜم٤م أن٤م: إول

 هذا اشمٌٕمٜم٤م: إذاً  ٟمحـش يٛمْمٖمف أن ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد مل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽُمض

 اؾمتثٜمك وإٟمم ومرو٤ًم، ًمٞمس قم٤مؿمقراء يقم وصٞم٤مم قمروم٦م يقم صٞم٤مم ٕنف احلدي٨م،

 اًمٗمرض ؾمقى ُم٤م ضم٤مز، اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف إذا اًمٗمرض صٞم٤مم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قم٤مؿمقراء؟ يقم صقم أو قمروم٦م يقم صقم ظمنٟم٤م اٟمتٝمٞمٜم٤م طمٞمٜمم شُمرى وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م، قمٜمف هُنٞمٜم٤م

 اًمرسمح ٟمًتح٘مف، ٓ اًمرأي سم٤مدئ يٌدوا ومٞمم اًمرسمح رسمحلم، رسمحٜم٤م ٟمحـ ٓ، ٟمحـ ٟم٘مقل

 ىمقًمف ُمثؾ ذم ُمْمٛمـ أظمر اًمرسمح ًمٙمـ صٛمٜم٤م ُم٤م اًمنمع اشّمٌٕمٜم٤م ٕنٜم٤م واوح أظمر

 قمروم٦م يقم صقم شمريمٜم٤م ومٜمحـش ُمٜمف ظمػماً  اهلل قَمّقوف هلل، ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 يٕمقوٜم٤م وم٤مهلل هلل، شمريمٜم٤مه ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ قمروم٦م، يقم صٞم٤مم ظمنٟم٤م ُم٤م اًم٧ًٌم يقم عمٓم٤مسم٘متف

 .قم٤مؿمقراء يقم صٞم٤مم قمـ أومم سم٤مب ُمـ ُي٘م٤مل يمذًمؽ. ُمٜمف ظمػماً 
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 ُمع اًمرومع ؾمٜم٦م أو اًمقوع ؾمٜم٦م وّٞمٕمٜم٤م اإلُم٤مم ٟمتٌع طمٞمٜمم ٟمحـ هٜم٤م: أجْم٤مً  

 ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» قمٚمٞمٜم٤م أوضم٥م هق ُم٤م اشمٌٕمٜم٤م ٟمحـ ٕن٤م وّٞمٕمٜم٤م ُم٤م.. اًمتٙمٌػمات

 صمقاب اًمثقاب ؾمٜم٦م، وّٞمٕمٜم٤م هٜم٤م؟ ومٕمٚمٜم٤م وُم٤مذا أُمراً  اشمٌٕمٜم٤م ٟمحـش  قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف،

 .اًمًٜم٦م صمقاب ُمـ سمٙمثػم قم٤مد اًمقاضم٥م

 ٟمٔمرٟم٤م، وضمٝم٦م ذم اًمًٜم٦م خي٤مًمػ اإلُم٤مم يم٤من ُمٝمم وأبدًا، دائمً  راسمحقن ٟمحـ: وم٢مذاً  

 -ُمثالً – قمٚم٘مٛم٦م إمم ُمًٕمقد اسمـ رأي اٟمت٘مؾ ُمًٕمقد اسمـ وهق أن قم٤مًمٞم٤مً  ُمث٤مًٓ  ضسم٧م

 رومع اًمّمالة دظمٚم٧م وىمد اًمرؾمقل رأى أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ احلدي٨م روى هق يٕمٜمل

 هذا ٟم٘مقل ُمٕمٜم٤مه يديف، رومع ُم٤م إُم٤مُم٤مً  سمٜم٤م صغم ُمًٕمقد اسمـ شمٚمٛمٞمذ قمٚم٘مٛم٦م يٕمد، مل صمؿ يديف

 ذم ٟمٙم٤مي٦م يديف يًٌؾ اإلُم٤مم هذا آظمره، إمم ،!..ًمٚمًٜم٦م ُمٕم٤مدي رضمؾ هذا! ضم٤مهؾ رضمؾ

 اإلُم٤مم، هذا صالة قمغم يّمكم ومٝمق هٙمذا، ي٘مقل إُم٤مُمف أن ُمٜمف ومه٤مً  وإٟمم ٓ اًمًٜم٦م؟

 .اًمٞمقم اعم٘مٚمديـ يمؾ ذًمؽ قمغم وىمس

 ًمذواَتؿ -سم٤مظمتّم٤مر– ٟمت٤مسمٕمٝمؿ ٓ إئٛم٦م، ه١مٓء ٟمت٤مسمع ٟمحـ ومحٞمٜمم 

 أقمٚمؿ أن٤م -طمتمً – اًمٞمقم وم٤محلٜمٗمل اًم٤ًمسم٘ملم، أئٛمتٝمؿ يٛمثٚمقن ٕهنؿ وإٟمم وأؿمخ٤مصٝمؿ،

 ذم ضمزئٞم٤مت ومٝمٜم٤مك اجلزئٞم٦م، هذه ذم ُمًٕمقد اسمـ يٛمثؾ طمٜمٞمٗم٦م وأبق طمٜمٗمٞم٦م، أب٤م ُيَٛمثِّؾ أنف

 .آظمره إمم اعمئ٤مت ذم اًمٕمنمات

 وأىمٛمٜم٤م اًمًٜم٦م ًمف سمّٞمٜم٤م أن سمٕمد ُمٙم٤مسمر ُمٕم٤مٟمد اإلُم٤مم هذا أن ًمٜم٤م شمٌلّم  إذا صقرة ذم هذا 

 إُم٤م ًمٙمـ مت٤مُم٤ًم، وَمِٝمؿ! اًمٕم٤مُم٦م ُمـ يمٙمثػم يٗمٝمؿ مل ًمٞمس وَمِٝمؿ، سم٠منف واىمتٜمٕمٜم٤م احلج٦م قمٚمٞمف

ةٍ إِىَّا َوَجْدَىا آَباَءَىا ﴿: ىم٤مل وىم٤مًمف، طم٤مًمف سمٚم٤ًمن وإُم٤م طم٤مًمف سمٚم٤ًمن [ 00:اًمزظمرف﴾ ]َعَذ ُأمَّ

 ُمًٕمقد اسمـ ٟمتّمقر ٓ وٟمحـ ُمٙم٤مسمر، قم٤ممل هق ٕنف صالشمف شمّمؾ وٓ صالشمؽ صؾ هٜم٤م

ه اهلل، قمٌد أبق أظمقٟم٤م إًمٞمف يِمػم اًمذي هذا! يمذًمؽ هق اشم٤ٌمقمف ذم شماله وُمـ  اهلل ضمزا

  احلج٦م؟ ي٘مٞمؿ اًمذي ُمـ ُمقوقع ذم اًمتدىمٞمؼ وأرضمق..ظمػماً 

 ..اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إىمقي٤مء ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 01: 09/ 011/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ( 22: 49: 07/ 011/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 34: 36/ 011/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم لؾحـػقة الشافعل متابعة قصة

 .واح٠مُمقم إلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمَخٜم٤م، ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .إئٛم٦م هم٤مًم٥م يذيمره٤م ُمِمتٝمرة ىمّم٦م قمـ -ؿمٞمخ ي٤م- اًم٤ٌمب ذم يٕمٜمل، ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 إمم ذه٥م قمٜمدُم٤م اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمّم٦م وهل اعم٠ًمخ٦م، هذه سمح٨م قمٜمد ُمداظمٚم٦م:

 أصؾ هل٤م يٕمٜمل ومٝمؾ يمذا، أو ًمف اطمؽماُم٤مً  ًمٚمٗمجر ي٘مٜم٧م ومٚمؿ طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم ُمًجد

 .صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم هذه ٓ، اًمِمٞمخ:

 أرضمٕمٝم٤م أؾمت٤مذي ويـ! صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم ُمداظمٚم٦م:

 أن٤م ي٘مٞمٜم٤مً  ًمٙمـ سمٖمداد، شم٤مريخ ذم ُمذيمقرة هل ذايمريت، ختٜمل مل إن أفمـ اًمِمٞمخ:

 .اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم ذايمره٤م

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .اهلل ؿم٤مء إن وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 (22: 29: 02/ 010/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام متابعة بقجقب الشقخ ققل عذ إيراد

– ي٘مقل ُمًٚمؿ ؿمخص -يٕمٜمل– يٕمؽمض يٛمٙمـ اإلُم٤مم، ُمت٤مسمٕم٦م ُم٠ًمخ٦م ُمداظمٚم٦م:
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 ذم إٟمم احلدي٨م ذم ذيمرت ُم٤م اًمّمالة، ذم اًمٞم٤ًمر قمغم اًمٞمٛملم ًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم -يٕمٜمل

 َرّدك؟ ُم٤م وم٤مؾمجدوا، ؾمجد أو وم٤مريمٕمقا  ريمع إذا: يٕمٜمل احلدي٨م، ُمٕمٜمك

 ومٝمٛم٧م؟ ُم٤م ُذيمر، ُم٤م يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 ؾمجد وإذا وم٤مريمٕمقا، ريمع وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» احلدي٨م ُمٕمٜمك يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ُمت٤مسمٕمتف ذم يٕمٜمل اًمِممل قمغم اًمٞمٛملم ووع ساطم٦م يٕمٜمل يذيمر وملش وم٤مؾمجدوا

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ٓ» ىمقًمف اًمِمٞمخ:

 ..اإلُم٤مم ووع يٕمٜمل اعم٠ًمخ٦م، حتديد سمس ُمداظمٚم٦م:

 ..اًمِمٞمخ اعمث٤مل ًمؽ ضب هق ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٞمٙمقن اجلقاب أن قم٤مرف ٕنف ؾم١مآً  -آٟمٗم٤مً – هٜم٤م إخ ؾم٠مخٜم٤م ٟمحـ اًمِمٞمخ:

سم٤ًم، ف أن صقا  أثٜم٤مء ذم ذيمرٟم٤م يمم ٟمز اإلُم٤مم.. أظمرى سمٓمري٘م٦م اًم١ًمال إًمٞمؽ ُيقضمَّ

 اًمتِمٝمد ٟمز أو اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م إمم وم٘م٤مم إول اًمتِمٝمد ٟمز اًم٤ًمسم٘م٦م إضمقسم٦م سمٕمض

 شمٗمٕمؾ؟ يمٜم٧م ُم٤مذا اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م إمم وم٘م٤مم اًمث٤مين

 .ٟمًٌح ُمداظمٚم٦م:

 احلدي٨م؟ ذم ُذيمر.. احلدي٨م ذم ُذيمر ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ُذيمر ُم٤م ٓ ُمداظمٚم٦م:

 مل اًمذي اًمقوع وسملم احلدي٨م، ذم ُيذيمر مل اًمذي هذا سملم ومرق ومٞمف ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .احلدي٨م ذم ُيذيمر

 اشم٤ٌمقم٤ًم، ظمٓمئف قمغم شم٤مسمٕمتف إذا أن٧م، يمِم٠منؽ ًمإلُم٤مم اشم٤ٌمقم٤مً  أؾمدًم٧م إذا أن٤م: سمٛمٕمٜمك 

 ذم ُمذيمقريـ أىمقل ًمٙمٜمل احلدي٨م، ذم ُمذيمقر همػم وذاك هذا أنف ُمع إُم٤مُمؽ، ٕنف

 احلٍم، ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس احلدي٨م شمتٛم٦مش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» ح٤مذا؟ احلدي٨م،

 أضب أظمرى ضمٝم٦م وُمـ هٜم٤م؟ إمم يمالُمل  واوح ضمٝم٦م، ُمـ اًمتٛمثٞمؾ ؾمٌٞمؾ قمغم وإٟمم

 وإذا: »ىم٤مل ومٝمق دوٟمف اًمذي اعمث٤مل أومم سم٤مب ُمـ شمٗمٝمؿ طمتك -إقمٔمؿ اعمث٤مل- ًمؽ
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 اًم٘مٞم٤مم أن شمٕمٚمؿ أن٧مش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم

 اًمذي ًمإلُم٤مم ُمت٤مسمٕمتؽ ًمتح٘مؼ اًمريمـ هذا قمٜمؽ وم٠مؾم٘مط اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ريمـ

 .ُمٕمذور همػم وأن٧م ُمٕمذور أنف قمٚممً  ضم٤مًم٤ًًم، صغم ضمٚمس

 ُمٕمذور؟ همػم ومٞمف وأن٧م ُمٕمذور، ومٞمف هق اجلٚمقس ذم شمِم٤مريمف سم٠من أُمرك ح٤مذا 

 ُمت٤مسمٕم٦م قمذرك قمذره، همػم قمذرك ًمٙمـ ُمٕمذور ومٞمف هق يمم ُمٕمذور ومٞمف أن٧م: أىمقل

 .َوَوح ُم٤مدي سمدين هق قمذره اإلُم٤مم،

 ( 22: 11: 48/ 010/ واًمٜمقر اهلدى)  

 بف لقمتؿ اإلمام جعؾ إكام

ر اًمِمٞمخ: ٟمٜم٤م ُٟمَذيمِّ  اعمًٚمٛملم ُمـ أىمقل وٓ اعمّمٚملم، ُمـ ي٘مع سمخٓم٠م احل٤مضيـ إظمقا

 قم٤مم اخلٓم٠م هذا أن ًمف، ُي١ْمؾَمػ ُم٤م وهذا اعمّمٚمقن، وهؿ أٓ اعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م ُمـ سمؾ

 خم٤مًمٗمتٝمؿ وهق أٓ هب٤م، طمٚمٚم٧م أو قمرومتٝم٤م اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد يمؾ ذم اعم٤ًمضمد ًمٙمؾ

 رؾمقل ووٕمف ُمٜمٝم٤مج هق: إول احلدي٨م: اصمٜملم حلديثلم أو اصمٜملم، ُٕمريـ اًمٍمُي٦م

 ضُمٕمؾ إٟمم» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ سم٠مئٛمتٝمؿ، صالَتؿ ذم ًمٚمٛم٘متديـ ط اهلل

، ريمع وإذا ومٙمؼّموا، يمؼّم  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا 

 ًمٚمٛم٘متديـ ىم٤مقمدة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمٕمٚمف اًمذي احلدي٨م هذاش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً 

 أو واضم٤ٌمَت٤م أو اًمّمالة أريم٤من ُمـ رء ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م قمدم: ظمالصتٝم٤م سم٤مٕئٛم٦م،

 وهل واطمدة، ُمٜمٝم٤م ضمزئٞم٦م قمغم اًمتٜمٌٞمف هق إٟمم اًم٘م٤مقمدة، هذه ُمـ يٕمٜمٞمٜمل واًمذي ؾمٜمٜمٝم٤م،

 ذًمؽ وُمع اًم٘م٤مقمدة، هلذه يمٛمث٤مل صحٞمح طمدي٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمّمٞمص ضم٤مء اًمتل

 اًمٖمٗمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م اًمذيـ اعمًٚمٛمقن هب٤م هيتؿ أن اخل٤مص٦م إطم٤مدي٨م ذم وم٤معمٗمروض

 اًمذي اخل٤مص احلدي٨م هلذا يٜمتٌٝمقا  أن ومٞمٝمؿ اعمٗمروض اًمٕم٤مُم٦م، اًم٘م٤مقمدة قمـ واًمًٝمق

 ىمقل احلدي٨م هبذا أقمٜمل اًمٕم٤مُم٦م، اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ أضمزاء ُمـ ضمزء إمم اًمٜمٔمر ًمٞمٚمٗم٧م ضم٤مء
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 ىمقًمف ُمٞمزان قمغم هذاش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات رؾمقًمٜم٤م

 قمغمش ومٙمؼموا يمؼّم  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »إول احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمت٠مُملم، ذم سمداه٦م هذا وُمٕمٜمكش وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا» أظمر احلدي٨م ضم٤مء اعمٞمزان هذا

 اهلل- ومْمؾ سمٞم٤من ومٞمف ٕن ضمدًا: ُمٝمؿ احلدي٨م مت٤مم ُمٕمف، أنتؿ وم٠مُّمٜمقا  هق أُّمـ إذا وإٟمم

 وضمؾ قمز اهلل أن سمحٞم٨م اًمٙمريؿ، ٟمٌٞمف ٕواُمر اعمُتـٌّٕملم اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمغم -وضمؾ قمز

 اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٙمريؿ، إُمر هذا طم٘مؼ ٕنف اعمّمكم هلذا يٖمٗمر

،  إمم اٟمٔمرواش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 إٓ يمٌػمةً  أو صٖمػمةً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م اعمت٘مدُم٦م، ذٟمقسمف يُمؾَّ  اعمّمكم هلذا يٖمٗمر أنف اهلل ومْمؾ

 ذم اإلُم٤مم شم٤مسمع: أي سُمَٕمٞمدة، وىم٤مل سمآُملم، اإلُم٤مم يًٌؼ مل ٕنف ح٤مذا؟ ذٟمقسمف، ًمف اهلل همٗمر

 ذٟمقسمف، ًمف اهلل يٖمٗمر أن اًمٙمريؿ، اًمرب ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ هذا ومٚمف يًٌ٘مف، وملش آُملم»

 إؾمػ ُمع- يقم يمؾ ذم وٟمًٛمٕمف اًمٞمقم ؾمٛمٕمٜم٤م يمم اًمٞمقم اعمّمٚملم طم٤مل هق ومم

 اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اإلُم٤مم، ي٤ًمسم٘مقا  أن اعم٘متديـ ه١مٓء أن سمد ٓ صالة يمؾ وذم -اًمِمديد

 وجيٝمر سم٤مًم٘مراءة، اإلُم٤مم جيٝمر طمٞم٨م اجلٝمري٦م، اًمّمالة قمـ يمالُمٜم٤م ٟمحـ احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م-

.. إـمالىم٤مً  ُمٕمٝمؿ يمالم ًمٜم٤م ومٚمٞمس خيٗمقهن٤م اًمذيـ أوئلؽ أُم٤م سمآُملم، ًمٚمًٜم٦م اعمتٌع اإلُم٤مم

َوال ﴿ ىمراءة ُمـ يٜمتٝمل -يٙم٤مد ٓ اإلُم٤مم أن وٟمِم٤مهد ٟمرى ًمٙمٜمٜم٤مش آُملم» ي٘مقل ومٝمق

الِّْيَ  ٤م ي٠مظمذ مل يزال ٓ وهق سمآُملم، يْم٩م واعمًجد إٓ[ 7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]الضَّ ًً  ًمٞمًؽميح َٟمَٗم

 سم٠مُمر ائتمراً : أوًٓ  إذًا، ٟمحـ ومٕمٚمٞمٜم٤م اًمٗم٤محت٦م، ؾمقرة اًمٓمٞم٦ٌم اعم٤ٌمريم٦م اًمًقرة ىمراءة ُمـ

: وصم٤مٟمٞم٤مً  قم٤مُم٤ًم، ُمٌدأً  ُم٤ًمسم٘متف وقمدم سمف سم٤مٓىمتداء ي٠مُمرٟم٤م اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اًمٕم٤معملم، رب سمٛمٖمٗمرة ٟمحٔمك ًمٙملش سمآُملم» اإلُم٤مم ٟم٤ًمسمؼ ٓ سم٠من ظم٤مص٤ًم، أُمراً  ي٠مُمرٟم٤م

َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن ﴿: اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ىم٤مل يمم ًمإلُم٤مم، ٟمٜمّم٧م ُم٤مذا؟ إذًا، ومٕمٚمٞمٜم٤م

 . [023:إقمراف﴾ ]َوَأىِصتُواَفاْشتَِمُعوا َلُه 

: اإلُم٤مم ي٘مقل طمٞمٜمم ٟمؽمي٨م أن ومٕمٚمٞمٜم٤م طم٘م٤ًم، ٟم٤مصتلم ويمٜم٤م ُمًتٛمٕملم يمٜم٤م إذا: إذاً 

آلِّْيَ ﴿ ٤م ٟم٠مظمذ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]َوال الضَّ ًً .... وذمش آ»سمـ يٌدأ ٟمًٛمٕمف صمؿ ـمقياًل، أو ىمّمػماً  َٟمَٗم

 ُمـ: أوًٓ  ٟمجقٟم٤م، ذًمؽ ومٕمٚمٜم٤م إذا آُملم، آُملم اإلُم٤مم سمٕمد وٟمٙمٛمٚمٝم٤مش آ» سمـ ٟمحـ ٟمٌدأ

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ اًمرب سمٛمٖمٗمرة: صم٤مٟمٞم٤مً  طمٔمٞمٜم٤م اًمٙمريؿ، اًمٜمٌقي إُمر خم٤مًمٗم٦م
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ريمؿ،: أجْم٤مً    جيٝمر إُم٤مم وراء اىمتديتؿ إذا أنٙمؿ اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيمِّ

 ُم٘متدي٤مً  واإلُم٤مم إُم٤مُم٤مً  أنٗمًٙمؿ دمٕمٚمقن اًم٘م٤مقمدة، ومت٘مٚمٌقا  سمآُملم، شم٤ًمسم٘مقه ومال سمآُملم،

 .اًمٕمٙمس هق اعمٗمروض سمٞمٜمم يٚمح٘مٙمؿ هق ٕنف سمٙمؿ:

 اؾمتحيوه٤م وأذه٤مٟمٙمؿ، آذاٟمٙمؿ واؾمتحيوا -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك-: إذاً  وم٤مصؼموا 

 .اإلُم٤مم وراء

، سمؾ سمآُملم شمًٌ٘مقه ٓ سمآُملم ضمٝمر ىمد اإلُم٤مم ؾمٛمٕمتؿ وم٢مذا   اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًم٘م٤مقمدة شمريثقا

٤م شم٠مظمذوا أن هل اعم٠ًمخ٦م هذه ًمٙمؿ شمْمٌط اًمتل ًً  هذا أظمذيمؿ ٕن سمٕمده، أو ُمٕمف َٟمَٗم

 شمٜمجقن وسمذًمؽ سمآُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ُمـ وؾمٞمٛمٜمٕمٙمؿ ؾمٞم١مظمريمؿ اًمذي هق اًمٜمََٗمس

- حتٔمقن  صمؿش وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا» احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م ُمـ

 احلدي٨م ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل طمٞم٨م مجٞمٕم٤ًم، اًمٕم٤معملم رب سمٛمٖمٗمرة -اهلل ؿم٤مء إن

، أُّمـ إذا» سم٤مًمت٠مُملم، وم٤مؾمٌ٘مقه أُّمـ إذا ًمٞمسش وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »اًم٤ًمسمؼ  وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ

 احلدي٨م هذا ذم ًمٚمٕمٚممء وم٢منش.. وم٠مُّمٜمقا » ًمتٗمًػم ٟمتٕمرض أن ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م 

 صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه يٕمٜمل اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق اًمّمحٞمح،

 ُمـ اٟمتٝمك أي: أُّمـ إذا: ىمقًملمش وم٠مُّمٜمقا  أُّمـ إذ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف شمٗمًػم ذم ىم٤مًمقا 

 ىمقًمف ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك إذا آُملم، ذم اًمٜمقن ؾمٙمقن ؾمٛمٕمتؿ: شمقوٞمحل سمٛمٕمٜمًك  اًمت٠مُملم،

 أن أظمػماً، ًمدّي  شمرضّمح اًمذي وهق: اًمث٤مين اًم٘مقل آُملم، سم٘مقًمٙمؿ أنتؿ شمٌدؤوا آُملم

 ُمـ يمؾٍ  قمغم شمرون وأنتؿ سمآُملم، أنتؿ وم٤مذقمقا  سمآُملم اإلُم٤مم ذع إذا: اعمٕمٜمك

 اًم٘مقل إول، اًم٘مقل وسمخ٤مص٦م اخلط ـمقل قمغم اًمتٗمًػميـ ٟمخ٤مًمػ أنٜم٤م اًمتٗمًػميـ

 ىمقل ؾمٛمٕمتؿ سمٛمٕمٜمك ىمٚمٞمالً  صؼمشمؿ إذا ٟم٘مقل ٟمحـ ُمٜم٤م، أيمثر ؿمقي٦م اًم٤ٌمل ـمقيؾ إول

 اًم٘مقل ًمٙمـ ؾم٤مسم٘متقه، ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف آُملم سمٕمده أنتؿ ىمقًمقا  آُملم أخػ.. آ اإلُم٤مم

ٌْط شمريد هذه آُملم، ُمـ ومرغ إذا إول  .شمرون يمم أيمثر ٟمٗمس َو

 اًمتل اعم٤ًمسم٘م٦م هذه داسمر ًم٘مٓمع ُمٌدئٞم٤مً  شمٌٜمٞمٜم٤مه إذا إول، اًم٘مقل هذا أن أرى وأن٤م 
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 ُم٤م ُمرد اإلُم٤مم قمـ ٟمت٠مظمر ومال اٟمتٝم٤مءاً  أُم٤م اسمتداءاً  أومم يٙمقن اعمّمٚملم، مج٤مهػم هب٤م اسمتكم

 أول ذم ىمٚمٜم٤م يمم هذه مت٤مُم٤ًم، ىم٤مًمف يمم آُملم وٟمٙمٛمؾش آ» سمٕمده ٟمحـ ٟم٘مقلش آ» ي٘مقل ٟمًٛمٕمف

ِمنِْيَ ﴿ سم٤مب ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًْ ْكَرى َتنَفُع ادُْ ْر َفٌِنَّ الذِّ  .[77:اًمذاري٤مت﴾ ]َوَذكِّ

ٌَٚمِّغ: »ظُمَٓمٌِف ُمـ يمثػم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وأىمقل   ومٚمٞمٌٚمغ اًمٖم٤مئ٥م، اًمِم٤مهد ومٚمُٞم

 إمم.. وقمٛمٚمف ًمداره يٜمٍمف ُمٜمٙمؿ واطمد ويمؾ هٜم٤م، ُمـ ُأَوزم أن٤م ٓ،ش اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد

 صمؿ اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه وٟمًٛمع اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم وٟمّمكم رء، ذهٜمٜم٤م ذم دظمؾ وُم٤م آظمره

 واًمرؾمقل ُمٜمٝم٤م، ٟمحّذرهؿ وٓ اًمٜم٤مس ٟمٌّٚمغ ٓ: رء صم٤مين رء، أول هذا ومٞمٝم٤م ٟمٔمؾ

ئٞمؾ سمٜمل قمـ وطمّدصمقا  آي٦م، وًمق قمٜمل سمّٚمٖمقا : »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  طمرج، وٓ إها

 ىمقًمف احلدي٨م هذا ُمـ واًمِم٤مهدش اًمٜم٤مر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ  ُمتٕمٛمداً  قمكمّ  يمذب وُمـ

 اًم٘مرآن، ُمـ آي٦م أي اًمٕم٤مم اًمٕمرذم اعمٕمٜمك هٜم٤م سم٤مٔي٦م اعم٘مّمقد ًمٞمسش آي٦م وًمق قمٜمل سمّٚمٖمقا »

 اجلٛمٚم٦م هل.. اجلٛمٚم٦م: هل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم أي٦م ُمٕمٜمك أصؾ أي٦م، أصؾ ٕن ٓ:

 مجٚم٦م أي آي٦م، سَمَٚمٖمتف ُمًٚمؿ يمؾ ي٠مُمر احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٝمٜم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م،

ٌَّٚمٖمٝم٤م أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ  اًمٕمٚمؿ يٜمتنم وسمذًمؽ ًمٚمٜم٤مس، ُي

 اًمٕمٚممء يم٤ٌمر ُمـ -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمم اًمٕمٚمؿ ٕن اًمّمحٞمح:

  اسمـ ي٘مقل يم٤من وؾمٚمقيم٤ًم، ووم٘مٝم٤مً  قم٘مٞمدةً  اًمّم٤مًمح سم٤مًمًٚمػ ي٘متدون اًمذيـ اًمًٚمٗمٞملم

 : -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ

ـال رســـوله ـال اهلل قــ  العلـــم قــ

 

ـه  ــ ـوه بال  و  ــ ـال الصـــيابة ل ــ  ق

ـ ا ةً   ـبك للفـالف س  ما العلـم ىص

 

ـه  ــ ـــني ر   فقو ـــول وب ـــني الرس  ب

ـا  ـ ات وى وهـ ــد الصـ ــال وج جي  ك

 

ـبوه  ــ ـــل وال ش ـــن ال علو ـــذراً م  ح

 اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل وإظمػمة، اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم ذم اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل، ىم٤مل: وم٤مًمٕمٚمؿ 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مًمف وُم٤م ٟمٌٞمف، ًم٤ًمن قمغم اهلل ىم٤مل ُم٤م إًمٞمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ هؿ ٕهنؿ

 .ٟمٌٞمٝم٤م وؾمٜم٦م سمٙمت٤مهب٤م اًمنميٕم٦م هذه إًمٞمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ هؿ إُمٜم٦م هؿ أطم٤مديثف، ُمـ سمٚمٗمٔمف

 اهلل رؾمقل وىم٤مل اهلل سم٘م٤مل وإٟمم وىم٤مل، ىمٞمؾ سمٜم٘مؾ ًمٞمس هنتؿ أن ومٞمج٥م: وًمذًمؽ 
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 ش. آي٦م وًمق قمٜمل سمّٚمٖمقا »

ٙمؿ: إومم: ُمقضمزشملم مجٚمتلم ذم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ظمالص٦م: إذاً   اعمّمٚمقن، أهي٤م شَمـُخّم 

٤مسمِ٘مقا  ٓ أن ًَ  اإلُم٤مم أُّمـ إذا» أُمره ذم اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ومتخ٤مًمٗمقا  سمآُملم، اإلُم٤مم شُم

ٌَّٚمٖمقن أنٙمؿ: وإظمػمة اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٚم٦م ،شوم٠مُّمٜمقا   احلدي٨م هذا ورائٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مس شُم

رًا، ُمراراً  ٟمٕمٞمده احلدي٨م؟ هذا هق ُم٤م.. ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م ٟمحق قمغم هلؿ وشمقوحقٟمف  وشمٙمرا

ر يم٤من اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمم أنف واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٜمتف ُمـ ٕن  ُيَٙمرِّ

 قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات وم٤مًمرؾمقل قمٜمف شُمٗمٝمؿ أي قمٜمف، شُمٕم٘مؾ طمتك صمالصم٤مً  اًمٙمٚمٛم٦م

، اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »ي٘مقل  ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى وهذهش ذٟمٌف

 ( 22: 19: 46/ 014/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 47: 27/ 014/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السـة فقف خالػ فقام باإلمام ادلمقم يؼتدي هؾ

 إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤مإلُم٤مم سم٤مٓىمتداء ًمٜم٤م ًمٗمتقاك سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 .احلدي٨م آظمر إمم...ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ

 سم٤مًم٘مٜمقت ىمٜم٧م إذا طمتك أومٕم٤مًمف، مجٞمع ذم سم٤مإلُم٤مم ٟم٘متدي أن ُمٜم٤م وـمٚم٧ٌم ًمٜم٤م، أومتٞم٧م

 ُم٤مًمٙمل عمذه٥م ُمتٕمّم٥م إُم٤مم سمٜم٤م صغم إذا ذًمؽ قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  ومٝمؾ ُمٕمف، ٟم٘مٜم٧م أن اًمٌدقمل

 ُمثٚمف؟ ٟمٗمٕمؾ هؾ ُم٤مًمٙمل، ُمثالً  يديف ويرظمل

 اًمتل اًمْمقاسمط طمدود ذم إٓ ختّمٞمص، هل٤م ًمٞمس قم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة. ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 :وهل ٟمذيمره٤م

ٌِّؼ اإلُم٤مم هذا يم٤من إذا  .اًمًٜم٦م واومؼ أو اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ ومٜمت٤مسمٕمف، سمف، اهلل يديـ ُم٤م ُيَٓم

 ُم٤ًميرة اًمًٜم٦م يؽمك ومٝمق ًمٚمًٜم٦م، ُمقاومؼ هق اًمذي اعمذه٥م خي٤مًمػ إُم٤مم يم٤من إذا أُم٤م
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 .ًمٚمٜم٤مس

 واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف يرومع ُم٤م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، جيٝمر اعمذه٥م ؿم٤مومٕمل إُم٤مم: ُمثالً : ُمث٤مًمف 

 إُم٤م وإٟمم قم٘مٞمدة، وقمـ شَمَدي ـ قمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ ٕنف ٟمخ٤مًمٗمف: هذا اًمّمالة، ذم يتقرك ُم٤م ُمٜمف،

 يديف: يرومع ُم٤م سمحٜمٗمل اىمتديٜم٤م ًمق: ُمثالً  سمخالف ًمٚمٜم٤مس، ُم٤ًميرشمف قمـ وإُم٤م وإمه٤مل، يمًؾ قمـ

 .ٟمرومع ُم٤م -حتريمً  وُمٙمروه- ُمٙمروه اًمٞمديـ رومع أن يرى ٕنف

ِدل ُم٤مًمٙمل: ُمث٤مًمؽ إمم ٟمّمؾ: أظمػماً  ًْ  ىمٜم٤مقم٦م قمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من إن يديف، ُي

 اىمتٜمٕمقا  اًمذي ُمذهٌٝمؿ يتٌٕمقن: أوًٓ  ٟم٤مس ذم ًمٙمـ ُم٤مؿمٞم٦م، اًم٘م٤مقمدة ومٙمذًمؽ ؿمخّمٞم٦م،

 .اهلل قمٜمد طم٤ًمسمف هذا ُمٕمذوريـ، همػم ُمٕمذوريـ سمف،

 أقمت٘مد إُم٤مم وراء صٚمٞم٧م إذا أن٤م: ُمثالً  يٕمٜمل اضمتٝم٤مد، وًمف رأجف ًمف يٙمقن ىمد: صم٤مٟمٞم٤مً 

 إُم٤مُم٤مً  أو ًمٜمٗمز أصكمِّ  ح٤م أنف ُمع ُمثٚمف، ؾم٠مومٕمؾ وم٠من٤م اًمريمقع، سمٕمد يديف ويْمع ُمتٝمد أنف

 ومٕمٚمٝمؿ: ُمثؾ أومٕمؾ ُم٤م ُمذه٥م، هلؿ ًمٞمس اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م -واهلل- ًمٙمـ ذًمؽ، أومٕمؾ ُم٤م

 .رأي ُم٤مذا؟ هلؿ ًمٞمس ٕنف

 :ي٠ميت سمم طمٍمه ممٙمـ و٤مسمٓمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة: وم٢مذاً 

ه، اًمذي وهذا ُمذهٌف، ذًمؽ شَمَدي ـ: يٕمٜمل قمـ قم٘مٞمدة قمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ: أوًٓ   وٓ يرا

 ُم٤م ٕنف ًمٚمًٜم٦م: أت٤ٌمقم٤مً  يّمػموا أو ُمتٝمديـ يّمػموا يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ٟمٙمٚمػ ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع

، اًمذي اجلق هلؿ ُيت٤مح اًمٜم٤مس يمؾ  .اًمًٜم٦م ُم٤مذا؟ يٗمٝمٛمقا

دل اًمذي هذا أنف: وهق: وإظمػم اًمث٤مين اًمٌمء ًْ  ُم٤م يقُم٤مً  يًٛمع مل: ُمثالً  يديف ُي

 .سمف ٟم٘متدي ومٝمذا احلج٦م، قمٚمٞمف شُم٘مؿ ومل إطم٤مدي٨م

٥م اًمرضمؾ أن فمٜمف قمغم وهمٚم٥م اًمًٜم٦م، سمٌٞم٤من احلج٦م قمٚمٞمف ُأىمِٞمٛم٧م إذا أُم٤م  قمغم شمٕمّمَّ

 .سمف ٟم٘متدي ٓ وم٠مجْم٤مً  سمٛمذهٌف، اًمًٜم٦م

 ( 22: 07: 20/ 434/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 السـة فقف خالػ فقام اإلمام اتباع حؽؿ

 يٗمٕمٚمٝم٤م، ٓ اًمذي اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمًٜمـ اح٠مُمقم ومٕمؾ ذم يمالم ًمٙمؿ ؿمٞمخ ي٤م اًم٤ًمئؾ:

 أظمرى؟ إمم ؾمٜم٦م ُمـ ختتٚمػ اًمًٜمـ هذه وهؾ

 اًمًٜمـ، ُمـ اإلُم٤مم يٗمٕمٚمف ُم٤م يمؾ ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م ُم٠مُمقر اعم٘متدي ٓ، اًمِمٞمخ:

 سمنمط يمذًمؽ، شمٙمـ مل أو ؾمٜم٦م اعم٘متدي رأي قمغم اًمًٜمـ هذه ُمـ ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء

 وًمٞمس اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ إلُم٤مم ُمتًٌٕم٤م اعم٘متدي سمف اىمتدى اًمذي اإلُم٤مم يٙمقن أن واطمد

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٕمٛمقم وذًمؽ اًمٜم٤مس سملم قم٤مدةٍ  أو هلقى ُمتًٌٕم٤م وًمٞمس ُمٌتدقًم٤م،

 ش. قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» واًمًالم

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 ركقع   مـ رأشف رفع إذا أحدكؿ خيشك أما»: حديث معـك

 «..محار   رأس رأشف اهلل جيعؾ أن اإلمام، قبؾ شجقد   أو

 رومع إذا أطمديمؿ خيِمك أُم٤م: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ

 اهلل جيٕمؾ أو مح٤مٍر، رأس رأؾمف اهلل جيٕمؾ أن اإلُم٤مم، ىمٌؾ ؾمجقدٍ  أو ريمقعٍ  ُمـ رأؾمف

 واسمـ واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي داود وأبق وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري رواهش. مح٤مرٍ  صقرة صقرشمف

 ش.صحٞمح. »ُم٤مضمف

 ش.. أطمديمؿ خيِمك أَُم٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

ًم٤ٌمين ىم٤مل  قمٚمٞمٝم٤م دظمٚم٧م اًمٜم٤مومٞم٦م وأصٚمٝم٤مش أٓ» ُمثؾ اؾمتٗمت٤مح، طمرف اعمٞمؿ، سمتخٗمٞمػ: ٕا

 هٜم٤م، اعمذيمقر اًمققمٞمد ُمٕمٜمك ذم اًمٕمٚممء واظمتٚمػ شمقسمٞمخ، اؾمتٗمٝم٤مم هٜم٤م ه٤م وهق آؾمتٗمٝم٤مم، مهزة

 هذا وم٤مؾمتٕمػم سم٤مًمٌالدة، ُمقصقف احلمر وم٢من ُمٕمٜمقي، أُمر إمم ذًمؽ يرضمع أن ُيتٛمؾ: وم٘مٞمؾ

 أن اعمج٤مز هذا ويرضمح اإلُم٤مم، وُمت٤مسمٕم٦م اًمّمالة، ومرض ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمم ًمٚمج٤مهؾ اعمٕمٜمك
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 سمد، وٓ ي٘مع ذًمؽ أن قمغم يدل ُم٤م ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م ًمٙمـ اًمٗم٤مقمٚملم، يمثرة ُمع ي٘مع مل اًمتحقيؾ

 وٓ اًمققمٞمد، ذًمؽ ومٞمف ي٘مع ٕن ممٙمٜم٤مً  ومٕمٚمف ويمقن ًمذًمؽ، ُمتٕمرو٤مً  وم٤مقمٚمف يمقن قمغم يدل وإٟمم

 .اًمٌمء ذًمؽ وىمقع ًمٚمٌمء اًمتٕمرض ُمـ يٚمزم

 (1/049 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م) 

 مـسقخ؟ الصالة دم جؾقشف دم اإلمام بؿتابعة إمر هؾ

ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 ُمٜمًقخ؟ هذا أن احلٛمٞمدي يذيمر ضم٤مًم٤ًًم، صغم إذا... سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ٟمًخف؟ اًمذي وُم٤م اًمِمٞمخ:

 .وىمقوم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م وصغم ضم٤مًم٤ًًم، صغم ط اًمٜمٌل أن ُمداظمٚم٦م:

 سم٠مؾم٤ٌمب وذًمؽ ُمردودة، دقمقى هذه سم٤مًمٗمٕمؾ؟ اًم٘مقل ٟمًخ يّمح وهؾ اًمِمٞمخ:

ًمف، ذم ُم٤م اًمتنميٕمٞم٦م اًم٘مقة ُمـ ومٞمف ًمٞمس اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمثػمة،  وم٠مومٕم٤مًمف أىمقا

 أومٕم٤مًمف اًمتٕمٌدي٦م، همػم أومٕم٤مًمف وإٟمم اعمنموقم٦م، همػم أىمقل ُم٤م أومٕم٤مًمف قمـ ومْمالً  اعمنموقم٦م

ًمف ُم٤م اًم٘مقة ُمـ هل٤م ًمٞمس اعمنموقم٦م  اًمٕمٚممء، سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر وهذا اًمتنميٕمٞم٦م، ٕىمقا

ًمف سم٠من ي٘مقًمقن طمٞم٨م  يٛمٙمـ وم٘مد وىمد، وم٘مد أومٕم٤مًمف أُم٤م قم٤مُم٦م، ذيٕم٦م اًمًالم قمٚمٞمف أىمقا

 ًَمَ٘مدْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ضم٤مء هذا وقمغم قم٤مُم٦م، ذيٕم٦م اًمًالم قمٚمٞمف أومٕم٤مًمف ُمـ ومٕمؾ يٙمقن أن

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ 
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّللَّ ًَ  قمٚمٞمف ومٕمٚمف يٙمقن ٓ ىمد ًمٙمـ ،[01:إطمزاب﴾ ]طَم

 .أيمثر أو ًم٥ًٌم قم٤مُم٦م ذيٕم٦م اًمًالم

 قمٚمٞمف، ذًمؽ أوضم٥م فمرف أو طم٤مضم٦م سمحٙمؿ ومٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ أن -ُمثالً – ذًمؽ ُمـ 

ًمف ُمـ ىمقل ُملء ىمٌؾ اعمٓمٚم٘م٦م اإلسم٤مطم٦م سمحٙمؿ ومٕمٚمف أو  وًمذًمؽ ومٕمٚمف، شمٕم٤مرض اًمتل أىمقا

م ومٕمٚمف ُمع اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا أنف إصقًمٞملم سمٕمض ذيمر  ومٕمٚمف، قمغم ىمقًمف ىُمدِّ

 .سمٞمٜمٝمم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ٓ ُمتٜم٤مومراً  شمٕم٤مرو٤مً  شمٕم٤مرو٤م إذا: أي
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 ومٕمٚمف: وسملم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سملم ٟمقومؼ ومحٞمٜمئذ ًمٚمتقومٞمؼ، ُم٤مل هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م

 اإلُم٤مم ظمٚمػ اعمّمٚمقن يّمكم سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ أُمر قمٜمدٟم٤م هٜم٤م وم٤مٔن

 سم٤مًمٜم٤مس صغم ُمقشمف ُمرض ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وقمٜمدٟم٤م ضم٤مًمًلم، اجل٤مًمس

 ُم٤م سم٤مٔظمر احلديثلم أطمد ٟميب ٓ أن وم٤مًم٘م٤مقمدة ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف يّمٚمقن واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًًم،

 ٓ؟ أم ًمٚمتقومٞمؼ ُم٤مل هٜم٤مك هؾ ًمٜمٜمٔمر وأن سمٞمٜمٝمم، ُٟمَقومِّؼ وإٟمم أُمٙمـ،

 يمؾ اجلقاز، قمغم أم اًمقضمقب قمغم يدل اًمٗمٕمؾ هؾ اعمقوقع، ًمٜم٤م يؼمز ُم٤م أول

 هذا قمغم جي٤موب أن يًتٓمٞمع اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ رء قمٜمده ُمٜمٙمؿ واطمد

 قمٚمٛمٙمؿ؟ ُم٤م اجلقاز، قمغم أم ومٕمؾ ُم٤م وضمقب قمغم ومٗمٕمٚمف قمٚمٞمف، ٟمٌٜمٞمف طمتك اًم١ًمال

 .اجلقاز قمغم ُمداظمٚم٦م:

 يدل؟ ُم٤مذا قمغمش أمجٕملم ىمٞم٤مُم٤مً  ومّمّٚمقا » ًمٙمـ اجلقاز، قمغم اًمِمٞمخ:

 .اًمقضمقب ُمداظمٚم٦م:

 .اًمقضمقب قمغم يدل اًمِمٞمخ:

 .أىمقى اًم٘مقل اًم٘مقل؟ أم دًٓم٦م أىمقى هٜم٤م اًمٗمٕمؾ أن: إذاً  طمًٜم٤ًم،

 ومٕمؾ اًمرؾمقل دام ُم٤م: ٟم٘مقل أيمٞمد، ٟم٘مقل وٓ إُمٙم٤من يٛمٙمـ سمٞمٜمٝمم، اجلٛمع يٛمٙمـ

 ىمريٜم٦م طمٞم٤مشمف آظمر ذم ومٕمٚمف ٟمٕمتؼم: إذاً  اعمٜمع: قمغم ومٞمدل ىم٤مل، ًمٙمٜمف اجلقاز، قمغم يدل ومٝمق

 اًمٗمٕمؾ هذا ٕن اًمٜمًخ: دقمقى ُمـ ظمٚمّمٜم٤م وهٙمذا. سم٤مًمقضمقب ًمٞمس إُمر أن قمغم

 يدل اًم٘مقة ُمـ رء ُمٕمف ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف هق اًمذي إُمر ٟمًخ ىمقة ُمٕمف ًمٞمس

 .ًمالؾمتح٤ٌمب وإٟمم ًمٚمقضمقب ًمٞمس إُمر هذا أن قمغم

 ظمٚمػ يّمٚمقا  أن ًمٚمٜم٤مس جيقز: -أتٌٜم٤مه وٓ– اجلٛمع هذا قمغم -طمٞمٜمئذ– ومٜم٘مقل

 ،ط اًمرؾمقل ُٕمر شمٜمٗمٞمذاً  ضم٤مًمًلم، يّمٚمقا  أن ْمؾإوم ًمٙمـ ىم٤مئٛملم، اجل٤مًمس اإلُم٤مم

 ُمٌٞمٜم٤مً  يمقٟمف ُمقىمػ ذم اًمرؾمقل ٕن ًمٚمجقاز: سمٞم٤مٟم٤مً  ٟمٗمذوه، ُم٤م وصح٤مسمتف اًمرؾمقل إذاً 

 يٗمٕمٚمف مم٤م أومْمؾ اًمتٌٚمٞمٖمل اًمقاضم٥م هبذا ىمٞم٤مُمف أثٜم٤مء ذم ًمف إومْمؾ اهلل، ًمنمع
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 .سمٞم٤مٟمف اعمًتح٥م إُمر ُمـ اعمًٚمٛمقن

 دقمقى إلسمٓم٤مل يمٚمٝم٤م ضمٝمقدٟم٤م ُمٙمرؾملم أن ٟمحـ اجلٛمع، وضمقه ُمـ وضمف هذا

 ومٕمٚمف؟ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل يٜمًخ ُم٤م سم٤مهلل، أقمقذ ٟم٘مقل: يٕمٜمل اًمٜمًخ،

 .ًمٚمقضمقب ًمٞمس إُمر أن يٌلم ومٕمٚمف ٓ،

 .ُمؼمُم٤مً  ىمْم٤مءً  اًمٜمًخ ىمقل قمغم اًم٘مْم٤مء قمغم شم٤ًمقمدٟم٤م أظمرى أؿمٞم٤مء ُمٕمٜم٤م زال ُم٤م ًمٙمـ

 سم٤مإلُم٤مم اعم٘متديـ صالة صقر ُمـ صقرة يمؾ يًتٚمزم اًمٜمًخ دقمقى: صم٤مين رء 

 احلٛمٞمدي وضمٕمٚمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمزُمـ وىمٕم٧م اًمتل اًمّمقرة سمٞمٜمم اجل٤مًمس،

: أقمٜمل ًمف، طمٙمؿ ٓ واًمٜم٤مدر ضمدًا، ومٜم٤مدر شمٙمررت وإن شمتٙمرر، ٓ ىمد صقرة ٟمًخ، دًمٞمؾ

ؾ اًمرؾمقل أن: اًمّمقرة  سمٙمر أبق صغم وومٕمالً  إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس يّمكم سم٠من سمٙمر أب٤م َويمَّ

 وم٠مبق سمٙمر، سم٠ميب ًمٞم٘متدي ومخرج ٟمِم٤مـم٤ًم، ٟمٗمًف ذم ط اهلل رؾمقل ومقضمد إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس

 سم٠من ؿمٕمر أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا ومرطم٤ًم، قم٘مٚمف ـم٤مر ظمرج اًمرؾمقل رأى ح٤م سمٙمر

 ضم٤مء وهذا يّمكم، أن يًتٓمٞمع ُم٤م ٕنف ويمٚمف: اًمرؾمقل ٕن ُمدَت٤م اٟمتٝم٧م شمٌٕمف اًمقيم٤مًم٦م

 رضمع أي ويمٞمٚمف، قمـ ٟمٞم٤مسم٦م اؾمتٚمؿ اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل شم٠مظمر، هلل، واحلٛمد يّمكم

 ٟم٘مدر اًمّمقرة ٕن شمتح٘مؼ، أن ٟم٤مدرة هذه اًمْمٞم٘م٦م، اًمّمقرة هذه هٜم٤م أصٚمف، إمم احلٙمؿ

 اىمتدوا اًمٜم٤مس احل٤مًم٦م هذه ذم ي٘مٕمده، ُم٤م ًمف قمرض صمؿ ىم٤مئًم، اًمّمالة اسمتدأ إُم٤مم ٟمٚمخّمٝم٤م،

 ىم٤مئؿ، سم٢مُم٤مم اًمّمالة اومتتح٧م ٕنف ىمٞم٤مُم٤ًم: صالَتؿ ذم يًتٛمروا أن ىم٤مئؿ، وهق سمف

 هذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس صغم ىم٤مئًم، يّمكم أن ي٘مدر وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمي

ق طمٜمٌؾ، سمـ أمحد اإلُم٤مم مجع  ي٘مٕمدوا أن سمد ٓ ىمٕمقد، ُمـ اًمّمالة يٌتدئ إُم٤مم سملم وَمٞمَُٗمرِّ

قن ي٘مٕمده ُم٤م ًمف قمرض صمؿ ىم٤مئؿ، وهق اًمّمالة اسمتدأ إذا أُم٤م ُمٕمف،  هذه ىمٞم٤مُم٤ًم، هؿ وَمُٞمتِٛم 

 ُمثٚمم ٟمٕمٛمؾ شمٙمررت إذا اًمّمقرة هذه إن ٟم٘مقل شم٘مٞمده، ًمٙمـ احلٙمؿ، شمٜمًخ ٓ اًمّمقرة

 .اصمٜملم رىمؿ هذاش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا ... »اعمٌدأ أُم٤م واًمّمح٤مسم٦م، اًمرؾمقل قمٛمؾ

 ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا » اًمنمقمل، احلٙمؿ هذا سمٜمًخ اًم٘مقل يٛمٙمـ ٓ: صمالصم٦م رىمؿ

خ، مل اًمدهر، أبد ىم٤مئٛم٦م سمٕمٚم٦م ُمٕمٚمَّالً  اًمنمع ذم ضم٤مء احلٙمؿ ٕن :شأمجٕملم ًَ  وم٤محلٙمؿ شُمٜمْ
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 ضم٤مء طمٞم٨م سم٤مًمٙمٗم٤مر، اًمتِمٌف اًمٕمٚم٦م؟ هل ُم٤م ُيٜمًْخ، أن يٛمٙمـ ٓ اًمٕمٚم٦م هبذه ُرسمِط اًمذي

 -اًمٕمْمد ذم قمرق– أيمحٚمف ذم وم٠ُمِصٞم٥م داسمتف رُمتف ط اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم

 أصح٤مسمف إمم وم٠مؿم٤مر ىم٤مقمدًا، غمومّم ىمٞم٤مُم٤ًم، اًمّمالة يًتٓمع ومٚمؿ اًمٔمٝمر صالة وطميت

، أن : هلؿ ىم٤مل واجلمقم٦م ىم٤مقمدًا، اًمّمالة اسمتدأ ٕنف شمٜمًخ، ٓ اًمتل اًمّمقرة هذه اضمٚمًقا

 قمغم ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م، وم٤مرس ومٕمؾ -آٟمٗم٤مً – شمٗمٕمٚمقا  أن يمدشمؿ: »هلؿ ىم٤مل اىمٕمدوا،

 وم٤مريمٕمقا، ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم ُمٚمقيمٝمؿ، رؤوس

 وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم

 شمٔمٝمر ٓ ًمٙمل هق ىمٞم٤مم ُمـ ظمٚمٗمف اعم٘متديـ اًمًالم قمٚمٞمف أُمره أن ضمداً  واوح احلدي٨م هذا

 واًمذـي وم٤مرس ُمٚمقك وسملم ظمٚمٗمف، اًم٘م٤مئٛملم وأصح٤مسمف ضمٝم٦م ُمـ اجل٤مًمس اًمرؾمقل سملم اعمِم٤مهب٦م

 .اىمٕمدوا: هلؿ ىم٤مل اًمقصمٜمٞم٦م، اًمٔم٤مهرة هلذه إسمٓم٤مًٓ  هلؿ، ُمٕمٔمٛملم ظمٚمٗمٝمؿ ي٘مٗمقن

 وهق اًمنمقمل، احلٙمؿ هذا سم٘م٤مء ُمع يتمر ٓ ُمٜمًقخ احلٙمؿ هذا أن وم٤مدقم٤مء

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف قمـ اًمٜمٝمل

قم٤مء: إذاً   .اًمّمقاب قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد احلدي٨م هذا ٟمًخ ادِّ

 ذم ط اًمٜمٌل أن أؾم٤مس قمغم ىم٤مئؿ يمٚمف اًمتقضمٞمف هذا أو يمٚمف، اًمتخري٩م هذا: وأظمػماً  صم٤مًمث٤مً 

 هٜم٤مك ًمٙمـ ظمٚمٗمف، اعمّمٚملم اجلٛمٝمقر ُمع سمف ُم٘متدي٤مً  يم٤من سمٙمر أب٤م وأن إُم٤مُم٤ًم، يم٤من احل٤مدصم٦م هذه

 يمثػماً  محؾ اًمذي إُمر سمف، اىمتدى واًمرؾمقل ٟمٗمًف، سمٙمر أبق يم٤من اإلُم٤مم سم٠من أظمرى: رواي٤مت

 أي ُمْمٓمرب، احلدي٨م سم٠من اًم٘مقل قمغم اًمّمحٞمحلم، ذم احلدي٨م يمقن ُمع احلدي٨م قمٚممء ُمـ

 .هٙمذا اًمرواي٤مت وسمٕمض هٙمذا اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ٕنف ُم٠مُمقُم٤ًم، يم٤من هؾ سمٕمدُ  قُمرف ُم٤م

رت، اًم٘مّم٦م أن وم٤مًمراضمح  .اح٠مُمقم هق يم٤من وُمرة اإلُم٤مم، هق يم٤من ومٛمرة شَمَٙمرَّ

 سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ ذم رواي٦م هٜم٤مك أنف ذًمؽ ذم ٟمًخ ٓ أنف أظمػماً  ويرضمح

 إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس صغم اًمتل احل٤مدصم٦م هذه ذم ،ط اًمٜمٌل أن ُمرؾماًل، ـم٤مووس قمـ صحٞمح

 آظمر إمم..ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »هلؿ ىم٤مل ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًًم،
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 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »احلدي٨م

 اإلُم٤مم ظمٚمػ ىم٤مئمً  اعم٘متدي صالة طمٙمؿ: ومٞم٘م٤مل اعمقوقع، يٜم٘مٚم٥م هٜم٤م أن

 ذم أنف اعمرؾمٚم٦م، ـم٤موس رواي٦م ذم اًمرؾمقل ُمـ صدر ُم٤م آظمر ٕنف اعمٜمًقخ: هق اجل٤مًمس

 ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم إذا وإٟمم هٙمذا، شمٗمٕمٚمقا  ٓ: هلؿ ىم٤مل طمٞم٤مشمف، آظمر ذم احل٤مدصم٦م هذه

 .أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً 

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمـ يقضمد هٜم٤م: ـمٌٕم٤مً   وم٘مد احلدي٨م، قمٚمؿ ذم ُمٕمٜم٤م ُمِم٤مريم٦م ًمف ُمـ إظمقا

 واحلدي٨م ُمرؾمؾ، واحلدي٨م ـم٤موس، رواي٦م ُمـ هذا أن شم٘مقل أن٧م اًم٤ٌمل ذم خيٓمر

 ومٞمف؟ حتت٩م ح٤مذا اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م أنقاع ُمـ اعمرؾمؾ

 ـم٤موس طمدي٨م حمٞمٜم٤م يٕمٜمل اؾمتئٜم٤مؾم٤ًم، سمف ٟمًت٠منس إٟمم سمف، ٟمحت٩م ٓ ٟمحـ: ٓ ٟم٘مقل

ة اًمقضمقد ُمـ  قمغم ىم٤مئٛم٦م طمجتٜم٤م قمٚمٞمف، ىم٤مئٛم٦م ًمٞم٧ًم طمجتٜم٤م ٕن ؿمٞمئ٤ًم، ظمنٟم٤م ُم٤م سم٤معَمرَّ

 ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًًم، صغم وإذا: »وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اًمرؾمقل، سمٗمٕمؾ ُمٜمًقخ احلدي٨م هذا إن ي٘مقل ُمـ ىمقل رد صدد ذم ًمٙمٜمٜم٤مش أمجٕملم

 صغم وإذا: »ىم٤مل احل٤مدصم٦م هذه ذم اًمرؾمقل أن مجٚمتٝم٤م وُمـ إضمقسم٦م، ُمـ سم٤مًمٕمديد أضمٌٜم٤م

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه اًمرواي٦م ٟمّمحح أن سمح٤مضم٦م وًمًٜم٤م ،شأمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًًم،

 ُمـ اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اشم ِٗمؼ وومٞمم هب٤م، آؾمتدٓل ٓ هب٤م، سم٤مٓؾمتِمٝم٤مد ٟمٙمتٗمل وإٟمم

 ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »وومٞمف اًمٙمالم، هذا أول ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي احلدي٨م صح٦م

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً 

 اًم٘مقاقمد قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد احلدي٨م هذا ٟمًخ -اهلل رمحف- احلٛمٞمدي ادقم٤مء: وم٢مذاً 

 .يمٌقات سمؾ يمٌقة: ضمقاد وًمٙمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 (22: 39: 71/ 072/ واًمٜمقر اهلدى)
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441 

 عذ جبفتف اإلمام يضع أن إىل ققاًما ادلمقمني بؼاء وجقب

 فقتبعقكف شاجداً  إرض

، ريمع وم٢مذا ،ط اهلل رؾمقل ُمع يّمٚمقن يم٤مٟمقا »  عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل وإذا ريمٕمقا

ًمقا  ملش محده  صمؿ إرض، ذمش ضمٌٝمتف: ًمٗمظ وذم» وضمٝمف ووع ىمد يروه طمتك ىمٞم٤مُم٤م يزا

 ش.يتٌٕمقٟمف

 .وُمٝمقل ُمؽموك واضم٥م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 خيٚمقن اعمّمٚملم مج٤مهػم أن: إول: ُٕمريـ هٜم٤م احلدي٨م أظمرضم٧م وإٟمم[: ىم٤مل صمؿ

 أؾمتثٜمل ٓ إرض، قمغم ضمٌٝمتف اإلُم٤مم يْمع طمتك سم٤مًمًجقد اًمت٠مظمر ُمـ شمْمٛمٜمف سمم

 قمٜمٝم٤م، اًمٖمٗمٚم٦م أو هب٤م ًمٚمجٝمؾ اًمًٜم٦م، اشم٤ٌمع قمغم طمريّم٤م ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ طمتك أطمدا ُمٜمٝمؿ

 احلدي٨م ذمش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل. هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل، ؿم٤مء ُمـ إٓ

 طمتك ًمٚمًجقد اح٠مُمقم يٜمحٜمل ٓ أن اًمًٜم٦م أن وهق اًمّمالة، آداب ُمـ إدب هذا

 ًمرومع احلد هذا إمم أظمر ًمق أنف طم٤مًمف ُمـ يٕمٚمؿ أن إٓ إرض قمغم ضمٌٝمتف اإلُم٤مم يْمع

 احلدي٨م هذا ذم: شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل. ؾمجقده ىمٌؾ اًمًجقد ُمـ اإلُم٤مم

 ذم ينمع سمحٞم٨م ىمٚمٞمال اإلُم٤مم قمـ اًمت٠مظمر ًمٚمٛم٠مُمقم اًمًٜم٦م أن ُمٛمققمف ي٘متيض ُم٤م وهمػمه

 [.أظمر إُمر اإلُم٤مم ذيمر صمؿ] ش.ُمٜمف ومراهمف وىمٌؾ ذوقمف، سمٕمد اًمريمـ

 (.007/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حلديث اجلالس اإلمام خؾػ ادلمقمني جؾقس حؽؿ كسخ هؾ

 ققام وهؿ مقتف مرض دم جالًسا بالـاس ط الـبل صالة

 وىمد ؾمٞمم ٓ اًم٘مقل، ًمٜمًخ يٜمٝمض ٓ واًمٗمٕمؾ اًمٜمًخ قمغم دًمٞمؾ ٓ[: اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 يمج٤مسمر اًم٘مقل روى ُمـ وُمٜمٝمؿ وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صؾ ووم٤مشمف سمٕمد سمف اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ

 .قمٜمف اهلل ريض

 (011/ 1) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 ؟لالشساحة جؾقشف عدم دم باإلمام يؼتدى هؾ

ي ُمداظمٚم٦م: : يٕمٜمل اًمّمالة، أوو٤مع ُمـ ووع ذم ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم: أؾم٠مل سمِدِّ

 ضمٚم٦ًم وهل سمًٞمٓم٦م ظمالومٞم٦م ٟم٘مٓم٦م هٜم٤مك  (سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: )ًمٚمحدي٨م شمٓمٌٞم٘م٤مً 

 إذا سم٤مإلُم٤مم أختزم ٓ يٕمٜمل، ُمٜمٝمؿ، واطمد وأن٤م اإلظمقة، ُمـ يمثػماً  ٟمرى آؾمؽماطم٦م،

– ُمقىمػ ومم أب٤مزم، وٓ -ُمثالً – آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم أضمٚمس وم٠من٤م جيٚمس، مل أو ضمٚمس

 ؟(سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم) احلدي٨م ُمـ اًمّمالة هذه -ُمثالً 

 .شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م اًمِمٞمخ:

ؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم جيٚمس ٓ اإلُم٤مم أنف وقم٤ممل ُمتذيمر أن٧م هؾ: أوًٓ   طم٤مًم٦م ومٗمل ٓ، أو ٓا

 سم٠مس ٓ إٟمف: ي٘مقل رأٌي  شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ هٜم٤م شمٕمٚمؿ، يمقٟمؽ طم٤مل وذم إؿمٙم٤مل، ومال شمٕمٚمؿ ٓ يمقٟمؽ

 .اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ُمع شمتٜم٤مرم ٓ ظمٗمٞمٗم٦م ضمٚم٦ًم ٕهن٤م آؾمؽماطم٦م: ضمٚم٦ًم اجلٚمقس ُمـ

 .يتذيمر عمـ اخلط ـمقل قمغم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ومٝمق اخل٤مص رأجل أُم٤م 

 يتخٚمػ ٓ ٕنف هب٤م: ي٠ميت ٓ اإلُم٤مم يم٤من وًمق هذه، سم٤مجلٚم٦ًم ي٠ميت أنف يرى شمٞمٛمٞم٦م اسمـ 

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: )زاوي٦م همػم أظمرى زاوي٦م ُمـ اعم٠ًمخ٦م إمم يٜمٔمر ومٝمق يمثػماً، اإلُم٤مم قمـ

 واوح؟(  سمف ًمٞم١مشمؿ

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 طم٤مًم٦م، ذم إٓ اإلُم٤مم، ُمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٜم٤م سمٞمقضم٥م احلدي٨م هذا قمٛمقم ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

ٌَٞمّٜم٧م ىمد اإلُم٤مم يٙمقن أن أُمٙمـ إذا: ٟمحـ ٟم٘مقل: يٕمٜمل  وٓ يٙم٤مسمر هق صمؿ اًمًٜم٦م، ًمف شَم

 .وخي٤مًمػ طمرُم٦م ًمف ًمٞمس ومٝمذا اًمٜم٤مس، يراقمل وإٟمم اًمًٜم٦م، يراقمل
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 ٕنٜم٤م ُيَ٘مّٚمده: أو يتٌٕمف هق اًمذي ًمإلُم٤مم اطمؽماُم٤مً  اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ومٞمم اإلُم٤مم سم٤مشم٤ٌمع ٟم٘مقل ٕنٜم٤م 

 اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ رومع يرى ٓ ومٝمق ،-ُمثالً – طمٜمٞمٗم٦م أيب وراء ٟمّمكم يمٜم٤م ًمق أنٜم٤م ٟمتّمقر

 أب٤م َيتٌِّٕمقن وم٤مًمذيـ ومٞمٝم٤م، اعمختٚمػ اعم٤ًمئؾ يمؾ ىمس وهٙمذا ذًمؽ؟ ذم ٟمٗمٕمؾ ومم ُمٜمف، واًمرومع

 ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٕم٤مُمٚمف ومٜمحـ طمٜمٞمٗم٦م، أبق قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ظمالف قمغم اًمًٜم٦م قمٜمدهؿ شمث٧ٌم ومل طمٜمٞمٗم٦م،

 ومٝمٜم٤م ًمف، شمٌٞمٜم٧م وىمد اًمًٜم٦م قمـ ُيٕمِرض وأنف ُمٙم٤مسمر، إٟم٤ًمن إٟمف ًمديٜم٤م صم٧ٌم ُم٤م وم٢مذا ٟمٗمًف، اإلُم٤مم

 .رء ومٞمف ُم٤م ُم٤ٌمٓة، ٟم٤ٌمًمٞمف وٓ ٟمخ٤مًمٗمف،

 (22: 13: 29/ 144/  واًمٜمقر اهلدى) 

 آشساحة؟ جؾسة عذ اإلمام يتابع هؾ

 [اإلُم٤مم؟ قمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمع وهؾ ؾمٜم٦م؟ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم هؾ] اًم٤ًمئؾ:

: أظمر واًمِمؼ ؾمٜم٦م؟ هل هؾ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم: ؿم٘م٤من ًمف ؾم١ماًمؽ إًذا اًمِمٞمخ:

 ٓ؟ أم هب٤م ي٠ميت اإلُم٤مم خي٤مًمػ هؾ

 سمٌح٨م يٖمؽم ٓ أن ويٜمٌٖمل ؾمٜم٦م، آؾمؽماطم٦م ومجٚم٦ًم إول اًمِمؼ قمـ اجلقاب أُم٤م

 طمٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕم٤ٌمد ظمػم هدي ذم زاد يمت٤مسمف ذم اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م

 وشمنميًٕم٤م شمًٜمٞمٜم٤ًم وًمٞمس ًمٚمح٤مضم٦م، ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن إمم ومٞمف يذه٥م

 محٞمد أب٤م أن همػمه، وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم ُم٤م ي٤ٌميـ اًم٘مقل هذا وم٢من ًمٚمٜم٤مس،

 صالة ًمٙمؿ أصكم أٓ: قمنمة ٟمحق ذم ضمٚمقس وهؿ يقًُم٤م ٕصح٤مسمف ىم٤مل اًم٤ًمقمدي

 ومقصػ وم٤مقمرض،: ىم٤مًمقا  سمغم،: ىم٤مل سمّمالشمف، سم٠مقمٚمٛمٜم٤م ًم٧ًم: ىم٤مًمقا  ؟ط اهلل رؾمقل

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ىم٤مم ومحٞمٜمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة هلؿ

 ضمقاب ومٙم٤من اًمًالم قمٚمٞمف ًمّمالشمف وصٗمف أتؿ صمؿ هنض، صمؿ اجلٚم٦ًم هذه ضمٚمس

 .ط اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م،: أظمريـ أصح٤مسمف

 أن: ي٘مقل احلقيرث، سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم طمدي٨م هٜم٤مك صمؿ
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 إؿمٕم٤مر ومٞمف ومٝمٜم٤م يديف، قمغم ُمٕمتٛمًدا ىم٤مم اًمّمالة ُمـ وشمر ذم يم٤من إذا يم٤من ط اًمٜمٌل

 أن يّمح يمٞمػ: ُمٜمف واًمِم٤مهد اًمتٍميح، ومٗمٞمف إول احلدي٨م أُم٤م آؾمؽماطم٦م، سمجٚم٦ًم

 يمم وإُمر أصح٤مسمف ُمٜمف وؿم٤مهده اًمّمالة ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ومٕمؾ ذم ي٘م٤مل

 يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم ذم آظمر طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 اًم٤ًمقمدي محٞمد أبق أُم٤م ىمرون، ؾمٌٕم٦م سمٕمد شمٕمٚمٞمؾ يٕمٚمؾ همػمه أو اًم٘مٞمؿ اسمـش اًمٖم٤مئ٥م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق أقمٞمٜمٝمؿ سم٠مم رأوه ُم٤م يّمٗمقن ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وأصح٤مسمف

 ذًمؽ خيػ مل اعمت٠مظمريـ سمٕمض ي٘مقل يمم وأؾمـ سمدن طمٞمٜمم ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم

 يم٠منف اًم٤ًمقمدي محٞمد وأبق ؾمٞمم ٓ اًمًالم، قمٚمٞمف ًمّمالشمف اعمِم٤مهديـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم

 ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ُمٜمٙمؿ، اًمرؾمقل سمّمالة أقمرف أن٤م: هلؿ ًمٞم٘مقل أصح٤مسمف يتحدى

 .ط اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م: ًمف ىم٤مًمقا  صدىمقه،

 ضمٚم٦ًم وومٞمٝم٤م اًمّمالة صٗم٦م ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  إذا اًمّمح٤مسم٦م أن سمٛمٙم٤من اًمقوقح ُمـ ومحٞمٜمئٍذ

 ُمـ أيمثر ذًمؽ ومٝمٛمقا  يم٤مٟمقا  ًمًـ ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ اًمرؾمقل يم٤من وًمق آؾمؽماطم٦م

 يمت٤مسمف ذم اًمٜمقوي اإلُم٤مم ي١ميمد ًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف صالشمف يِمٝمدوا مل اًمذيـ اعمت٠مظمريـ

 ًمثٌقَت٤م اًمًٜم٦م هذه قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م آقمتٜم٤مء يٜمٌٖمل أنف اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع: اًمٕمٔمٞمؿ

 .اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ قمـ ط اًمٜمٌل قمـ

 ضمٚم٦ًم سمًٜم٦م ي٠ميت ٓ يم٤من إذا اإلُم٤مم أن ومٝمق: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ أُم٤م

 واضم٤ٌمت ُمـ واضم٥م اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ٕن يت٤مسمٕمف: سمؾ قمٜمف اعم٘متدي يت٠مظمر ومم آؾمؽماطم٦م

 ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم اًمّمالة

، ريمع وإذا  وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

٤م صغم وإذا ىمٞم٤مًُم٤م، ومّمٚمقا  ىم٤مئًم  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد ًً  ضمٚمقؾًم٤م ومّمٚمقا  ضم٤مًم

 أظمؾ يم٤من وًمق ًمإلُم٤مم اعم٘متدي ُمت٤مسمٕم٦م شم٠ميمٞمد ذم ضمًدا قمٔمٞمؿ طمدي٨م وهذاش أمجٕملم

 رؾمقل ومٞمف أؾم٘مط ىمد احلدي٨م هذا وم٢من اًمًٜمـ ُمـ أوضم٥م اعمت٤مسمٕم٦م ٕن اًمًٜمـ: سمٌٕمض

 ذم وضمؾ قمز ىم٤مل يمم اًم٘مٞم٤مم وهق أٓ اًمّمالة أريم٤من  ُمـ ريمـ اعم٘متدي قمـ ط اهلل

  َوىُمقُُمقا ﴿: اًم٘مرآن
ِ
َّ
ِ
 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمم[ 048:اًمٌ٘مرة﴾ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل
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 ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمًدا، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، صؾ: »طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؾم٘مٓمف اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ هق اًمذي اًم٘مٞم٤مم هذاش ضمٜم٥م

 ؾمٜم٦م شمرك إذا ومٞمم يت٤مسمع أن وم٠مومم ًمإلُم٤مم، عمت٤مسمٕمتف إٓ ًمٌمء ٓ اعم٘متدي قمـ واًمًالم

 .اًمًٜمـ ُمـ

 .اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ضمقاب هذا

 ( 22:47:20/ 0 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 لالشساحة جيؾس ومل يديف أشدل إذا اإلمام متابعة حؽؿ

 هق هؾ :ش ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا سمِفِ  ًمُٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: » طمدي٨م ذم ي٘مقل اًم٤ًمئؾ:

 ًمالؾمؽماطم٦م؟ جيٚمس ومل يديف أؾمدل إذا سمف ًمالىمتداء سم٤مًمٜم٦ًٌم احلٙمؿ ٟمٗمس

 هذا ُمـ اعم٘مّمقد  اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ رء ُمـ ٓسمد وًمٙمـ  يمذًمؽ، إُمر هق اًمِمٞمخ:

ا، واوح احلدي٨م  قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ رواي٤مشمف: سمٕمض ذم اًم٘مّمد سمٞم٤من ضم٤مء وىمد  ضمدًّ

 احلدي٨م هذا ُم٘مّمقدش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف: ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة

 اإلُم٤مم خي٤مًمٗمقن ومال  اًمّمالة، وهل أٓ اًمٕمٔمٞمؿ اًمريمـ هذا ذم اعمًٚمٛملم وطمدة شمٔمٝمر أن

 اًمتٗمّمٞمؾ ي٠ميت ذاك وطملم ظمٚمٗمف يّمٚمقن طمٞمٜمم قمٚمٞمف ومٞمت٤مسمٕمقٟمف  رأٌي، ًمف اإلُم٤مم يم٤من إذا

 :اًمت٤مزم

 يم٤من ُمـ أُم٤م  ذًمؽ، قمغم ومُٞمَت٤مسَمع اًمًٜم٦م: هق هذا أن ُمٜمف اقمت٘م٤مًدا يديف يًدل يم٤من ُمـ

 ىمد اًمتل اهلٞمئ٤مت يمؾ شم٘م٤مس ذًمؽ وقمغم ُيت٤مسَمع، ومال ويمًالً  إمه٤مًٓ  يًدل ويم٤من يْمع ٓ

 ووع أو اًمٞمديـ يمرومع أو  ُمثاًل، آؾمؽماطم٦م يمجٚم٦ًم ُمٜمٝم٤م رء إئٛم٦م سمٕمض خي٤مًمػ

 هذا أن ُمٜمف اقمت٘م٤مًدا ومٞمٝم٤م خي٤مًمػ اإلُم٤مم يم٤من إن اهلٞمئ٤مت هذه يمؾ  اًمّمدر، قمغم اًمٞمديـ

 .يت٤مسمع ومال ُُمٝمٛمالً  يم٤من إذا أُم٤م  ذًمؽ، ذم ومٞمت٤مسمع اًمًٜم٦م هق

 أنف قمٜمف ٟمٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ يمثػًما  ُمثالً  ٟمرى ٟمحـ
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 ذقمٞم٦م إمم ذهٌقا  طمٞمٜمم اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  إلُم٤مُمٝمؿ شمًٌٕم٤م يمٚمٝمؿ واًمِم٤مومٕمٞم٦م  اعمذه٥م، ؿم٤مومٕمل

 قمٜمدهؿ اًمًٜم٦م ُمـ أن يمم  يرومٕمقن، ٓ وًمٙمٜمٝمؿ  ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 ُمـ  اًمًٜمـ، سم٠مداء هيتٛمقن ٓ ٕهنؿ ح٤مذا؟  يًؽمُيقن، ٓ آؾمؽماطم٦م: ضمٚم٦ًم اجلٚمقس

 ويمًاًل: مهالً  وإٟمم صقاب أنف يٕمت٘مد ح٤م اشم٤ٌمقًم٤م ًمٞمس ًمًٜمـ شمريمف ذم اعمث٤مسم٦م هبذه يم٤من

ٌٕمف اًمذي إُم٤مُمف رأي اطمؽمام أو رأجف اطمؽمام ذًمؽ ذم إصؾ ٕن يت٤مسمع: ٓ ومٝمٜم٤م  اشمَّ

 رأي خي٤مًمػ إُمقر ُمـ ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمؾ يم٤من ومٛمـ  يٗمٕمؾ، ومٞمم صقاب قمغم سم٠منف واىمتٜمع

 قمـ وًمٞمس ذًمؽ ومٕمؾ هيٛمؾ اإلُم٤مم يم٤من إذا إٓ ُمت٤مسمٕمتف ُمـ ًمٚمٛم٘متدي ومالسمد  اعم٘متدي،

 .إلُم٤مُمف ُمٜمف اشم٤ٌمعٌ 

 اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمٔمر أخٗم٧م أن أريد وًمٙمٜمل اًمقاىمع ذم يٓمقل سمح٨ٌم  وهذا

 ٟمز إذا اإلُم٤مم يت٤مسمع ٓ ُمٜم٤م ومٛمـ  أظمٓم٠م، ىمد أنف يٕمٚمٛمقن وهؿ اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م يًتٖمرسمقن

 إمم ىم٤مم طمٞمٜمم أظمٓم٠م سم٠منف يٕمت٘مد ظمٚمٗمف يم٤من ُمـ يمؾ اًمث٤مًمث٦م؟ اًمريمٕم٦م إمم وىم٤مم إوؾمط اًمتِمٝمد

 يتّمقر ٓ وهذا  إصمٌؿ، ومٝمق ىمّمٍد: قمـ يم٤من إن ًمٚمتِمٝمد ومؽميمف  اًمتِمٝمد، وشمرك اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م

 ؾمٝمق أو ظمٓم٠م قمـ يم٤من إن أُم٤م طم٤مًمف، ذم وٓ اًمزُم٤من ُم٤ميض ذم وىمع وٓ إُم٤مم ُمـ صدوره

 هٞمئ٦م ومٔمٝمقر هذا وقمغم  ،ط اًمٜمٌل قمـ سًُي٤م ذًمؽ ذم اًمٜمص ضم٤مء يمم  اشم٤ٌمقمف، ُمـ سمد ومال

 يت٘م٤مرب اعمًٚمٛملم جيٕمؾ مم٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه واطمد ُمٔمٝمر ذم اإلُم٤مم هذا وراء اًمّمالة

٤ًٌم ُم٤م يقًُم٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اعمذهٌٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م قمٜمٝمؿ وشمذه٥م سمٕمض، إمم سمٕمْمٝمؿ  ًمتٕمداد ؾمٌ

 أنف ؾمقى ًمٌمء ٓ  اعمًٚمؿ، سم٤مإلُم٤مم اىمتدائف قمـ اعمًٚمؿ وختٚمػ اًمقاطمد اعمًجد ذم إئٛم٦م

 قمـ  ؾمٜمٜمف، ذم داوود أيب اإلُم٤مم روى ُم٤م أطمًـ ُم٤م أظمػًما  أىمقل  اعمذه٥م، ذم ًمف خم٤مًمػ

  ُمٜمك، ذم قمثمن وراء قمثمن قمٝمد ذم صغم ح٤م أنف: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ قمٌداًمٚمف

 ىمًٍما  صغم إٟمم اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل أن يٕمٚمٛمقن ويمٚمٝمؿ  أرسمًٕم٤م، قمثمن صغم

 وىمد  أتَؿ، أرسمًٕم٤م صغم :- ذًمؽ سمٞم٤من صدد ذم أن وًمًٜم٤م – ُم٤م ُٕمر قمثمن ًمٙمـ  ريمٕمتلم،

 ومٕمج٥م  قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ قمٌداًمٚمف وُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمٚمٞمف ذًمؽ أنٙمر

 سم٠من شمذيمر وأن٧م ذًمؽ؟ يمٞمػ ًمف وم٘مٞمؾ  أرسمًٕم٤م، يّمكم رأوه طمٞم٨م ُمٜمف أصح٤مسمف سمٕمض

، ريمٕمتلم صغم ط اًمٜمٌل  أي :ش ٌذ  اخلالف: »-اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهذا -ضمقاسمف يم٤من  ىمًٍما

 طمٞمٜمم اًمِمخيص رأجف قمـ يتٜم٤مزل أن اعم٘متدي ومٕمغم  ٌذ، صالشمف صٗم٦م ذم اإلُم٤مم خم٤مًمٗم٦م
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 اًمتل سم٤مًمًٜمـ ضم٤مء إُم٤مًُم٤م سم٤مًمٜم٤مس صغم أو ًمقطمده هق صغم وم٢مذا  اإلُم٤مم، ذاك وراء يّمكم

 .ط اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م يراه٤م

 (06 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 قاعداً  صذ إذا اإلمام مع الؼعقد وكقػقة اإلمام متابعة

 ُمـ اًمّمالة أت٤مسمع أن أؾمتٓمٞمع ٓ إظمػمة، ُمروتل ذم إطمٞم٤من أهمٚم٥م ذم اًمِمٞمخ:

 ُمٕمل، ىمٛمتؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ىمٛم٧م رأجتٛمقين وم٢مذا ىمٞم٤مُم٤مً  اًمّمالة ؾم٠مبتدئ وأن ىمٞم٤مم

 آىمتداء شمٕمٚمٛمقن يمم ومقاضمٌٙمؿ ىمٕمقداً  اًمّمالة وشم٤مسمٕم٧م اًم٘مٞم٤مم أؾمتٓمع مل رأجتٛمقين وإذا

وا، يَمؼمَّ  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤مإلُم٤مم،  وَمَٙمؼمِّ

 ؾمجد وم٢مذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا  ريمع وإذا

 ش. أمجٕملم ىمٕمقداً  وَمَّمٚم قا  ىم٤مقمداً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئًم، صغم وإذا ؾمجدوا، وم٤م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمّمداق ىمٞم٤مم أو ىمٕمقد ُمـ اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٙمؿ: إذاً  أن

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى وهذهش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »واًمًالم

 يٙمقن ُمٕمل، ىمٕمقديمؿ يٙمقن ومٙمٞمػ ُمٕمل ًمٚم٘مٕمقد اوٓمررشمؿ إن ؾم١مال، يرد ىمد 

 ىمٕمدةً  ي٘مٕمد أن وإُم٤م اًمتِمٝمد، ذم ي٘مٕمد ُمثٚمم ي٘مٕمد أن إُم٤م ٕطمديمؿ، يتٞمن ُم٤م قمغم اًم٘مٕمقد

 .هب٤م يًؽميح أظمرى

ٝمؿ طمٞمٜمم سمٛمٕم٤مذ، ُمٕم٤مذ ىمقم ومٕمؾ يمم شمٗمٕمٚمقا  أن وإي٤َّميمؿ   هبؿ ومّمغم يقم ذات أُمَّ

 ىم٤مئًم، ًمٚمّمالة أوٓمر طمٞمٜمم أومٕمٚمف اًمذي وهذا رضمٚمٞمف أو اًم٘مٌٚم٦م إمم ِرضمٚمف وُمد ضم٤مًم٤ًمً 

وا يُمّٚمٝمؿ ظمٚمٗمف ُِمـ واجلمقم٦م إٓ ؿمٕمر وُم٤م : هلؿ ىم٤مل اًمّمالة سمٕمد اًم٘مٌٚم٦م إمم أرضمٚمٝمؿ َُمد 

 .عمرض هذا ومٕمٚم٧م أن٤م: ىم٤مل ومٗمٕمٚمٜم٤م، ومٕمٚم٧م رأجٜم٤مك: ىم٤مًمقا  هٙمذا؟ ومٕمٚمتؿ ًمِـؿَ 

 ذم هل إٟممش سمف ًمُٞم١ْمشَمؿَّ  اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن شمٜمٌٞمف ومٞمف 

 قم٤ٌمدات ُمـ ومٚمٞم٧ًم هٙمذا، اًمرضمؾ َُمدّ  أُم٤م اًمّمالة، ؿم٠من ُمـ هل اًمتل إقممل
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 . أظمرى أؿمٞم٤مء ذم ٟمتٌٕمف وٓ اًمّمالة أقممل ُمـ يم٤من إذا ومٞمم اإلُم٤مم يتٌع وإٟمم اًمّمالة،

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى، أجْم٤مً  هذه

 ( 22: 22: 07/   004/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلامسة الركعة إىل قام إذا اإلمام متابعة

 يتٌٕمقه؟ اعم١ممتلم هؾ ًمٚمخ٤مُم٦ًم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا عم٠ًمخ٦م شمقوٞمح ؿمٞمخ ي٤م ٟمريد ُمداظمٚم٦م:

 ..أظمٓم٠م أو أص٤مب أظمل ي٤مش.. سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» اًمٌح٨م، ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م هذا اًمِمٞمخ:

 اعمث٤مل، قمٚمٞمؽ سمٕمٙمس أن٤م أن ريمٕم٦م، ٟم٘مص يم٤مًمذي زائدة، سمريمٕم٦م ضم٤مء أظمٓم٠م، هذا

 طم٧ًٌم ؾمٚمٛم٧م، ُم٤م أن٧م رسم٤مقمٞم٦م، صالة ذم وهق اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م رأس قمغم اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ

رت رسمم اهلل، ؾمٌح٤من ًمف ىمٚم٧م ًمٙمـ ؿمقي، ٟمٗمًؽ  سمٕمض أن درضم٦م إمم اًمتًٌٞمح يمرَّ

 مل أن٧م: ًمف شم٘مقل أنؽ يٕمٜمل شمٙمرارك ٕن صالشمؽ: سَمُٓمَٚم٧م ًمؽ ؾمٞم٘مقًمقن اعمتٕمّم٦ٌم

 ؾمتٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا قمٚمٞمؽ، رد ُم٤م.. اهلل ؾمٌح٤من.. اهلل ؾمٌح٤من ًمؽ أىمقل أن٤م شمًٌٞمحل، شمٗمٝمؿ

ٚمِّؿ أن٤م ُمداظمٚم٦م: ًَ  .سَم

 .ًمٖمػمك؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم وآ  ًمؽ، سم٤مًمٜم٦ًٌم شمتٙمٚمؿ أن٧م اًمِمٞمخ:

 .زم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ، ُمداظمٚم٦م:

ٚمِّؿ وم٠من٧م اًمِمٞمخ: ًَ  وسم٘مل خمٓمئ أنف ي٘ملم قمغم يمٜم٧م ُم٤م ُمٕمف ؾمٚمٛم٧م ح٤م أن٧م ُمٕمف، شُم

 .ريمٕم٦م قمٚمٞمؽ

 .ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٚمٛم٧م؟ ح٤مذا اًمِمٞمخ:

 .ًمف ُمت٤مسمٕم٦مً  ُمداظمٚم٦م:

 .ؾمٞمٙمقن يمٞمػ اعمقىمػ... أن اًمِمٞمخ:
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 ُمع اًمٞمديـ ذو ومٕمؾ يمم ريمٕم٦م سم٘مل أنف -ُمثالً – أن٤م ًمف ُأبلَمِّ  أن٤م ُأؾَمٚمِّؿ ح٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ط اًمٜمٌل

 .أطمًٜم٧م اًمِمٞمخ:

 .صالة ذم وًمٙمٜمؽ اًمّمالة ظم٤مرج ست اًمّمالة، ذم ختِم٤مه يمٜم٧َم  اًمذي هذا: إذاً 

 .ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 ذم وهق اًمّمالة ظم٤مرج ذم هق ٟمذير، أتك وُم٤م ٟمذير أتك هذه، ُمثؾ هذه اًمِمٞمخ:

 مجٞمؾ يمالم هلؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘مٝم٤مء ًمٙمـ اًمّمالة؟ أثٜم٤مء ذم جيقز هذا احلدي٨م وإٓ صالة،

 اًمٙمٚممت طمٍموا وإي٤مهؿ، هيديٜم٤م اهلل صم٤مين اٟمحراف ذم وىمٕمقا  يم٤مٟمقا  وإن اًمّمالة، ذم

 .اًمّمالة سمٓمٚم٧م قمٚمٞمف زادوا وم٢مذا ؾمت٦م، مخ٦ًم ٟمًٞم٧م

 شمتٗم٤مهؿ أن٧م طمٞمٜمئذ شمًٚمؿ ُم٤م سمٕمد ،ط اًمرؾمقل ُٕمر حت٘مٞم٘م٤مً  شمت٤مسمٕمف وم٠من٧م: اعمٝمؿ

 ..اعمِمٙمٚم٦م واٟمتٝم٧م ُمٕمف

 ـمري٘م٦م أجْم٤مً  هٜم٤مك ٓ، وم٘مط، اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمدم سمٓمري٘م٦م شمٜمحؾ ٓ اعمِمٙمٚم٦م: إذاً 

 إلمت٤مم اًمرضمقع صمؿ واعمّم٤مرطم٦م، سم٤معمقاضمٝم٦م اخلٓم٠م سمٞم٤من صمؿ اإلُم٤مم، اشم٤ٌمع ـمري٘م٦م هل صم٤مٟمٞم٦م

 يٛمٞمٜم٤مً  وؾَمٚمَّؿ مخ٤ًًم، صغم ُمٕمف، ٟم٘مقم ريمٕم٤مت مخس صغم إذا هق يمذًمؽ اًمّمالة،

. واهلل ٟمٕمؿ مج٤مقم٦م؟ ي٤م صحٞمح. ريمٕم٤مت مخس صٚمٞم٧م أن٧م ؿمٞمخ ي٤م: ًمف ٟم٘مقل وي٤ًمرًا،

ٚمِّؿ ؾمجدشملم ومٞمًجد ًَ  .اًم٘مت٤مل ذ اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك شمًٚمٞمٛمتلم وُي

 ىمراءة ومٞمٝم٤م ٕن شمًجؾ: ُمٜمثقرًا، ه٤ٌمء شمذه٥م أهن٤م شمٔمـ ٓ ُمٕمف زدَت٤م اًمتل واًمريمٕم٦م

 وًمق وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٜمد أضمره٤م هل٤م هذه ُمـ واطمد يمؾ شمٙمٌػم، وومٞمٝم٤م شمًٌٞمح وومٞمٝم٤م

 .ظمٓم٠مً  أت٧م أهن٤م

 (22: 13: 27/ 070/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يتـبف مل ُكبف ودا لؾخامسة اإلمام قام إذا

 طمٙمؿ ومم راسمٕم٦م، أهن٤م فم٤مٟم٤مً  ظم٤مُم٦ًم سمريمٕم٦م وم٠متك ىم٤مم اًمّمالة ذم اإلُم٤مم اًم١ًمال:

ر صالشمف؟  ذم شم٤مسمٕمف َُمـ صالة وطمٙمؿ صالشمف، طمٙمؿ ومم جيٚمس، ومل اًمّمالة ذم ُذيمِّ

 اًمّمالة؟

 اًمًٝمق؟ ؾمجديت سمٕمد ومٞمم ؾمجد :اجلواب

 .ٟمٕمؿ.. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ر، ُمع يتج٤موب ومل ذيمر، إٟمف: وىمقًمؽ صحٞمح٦م، اًمّمالة :اجلواب  طم٤مًم٦م ًمف اعمَُذيمِّ

 يٕم٤مٟمد أن: وهل احل٤مًم٦م هبذه ُمتٛمًٙم٤مً  يٙمقن ُمًٚممً  أتّمقر ٓ: إطمدامه٤م طم٤مًمتلم، ُمـ

 سم٤مـمٚم٦م: صالشمف شمٙمقن ذًمؽ، ومٕمؾ أنف ومٚمق صالشمف، ذم ؾمٝمك أنف ٟمٗمًف قمغم ًمٞمًؽم ويٙم٤مسمر

 وأضمٌتٜمل ؾم٠مختؽ، أنٜمل دام ُم٤م ًمٙمـ اًمرسم٤مقمٞم٦م، اًمٗمريْم٦م قمغم ريمٕم٦م زاد ىمد يٙمقن ٕنف

ر طمٞمٜمم وأنف ؾم٤مهٞم٤ًم، يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ ومذًمؽ اًمًٝمق، ؾمجديت ؾمجد سم٠منف  هذه سم٠من ُذيمِّ

يمر سمٕمد ومٞمم وإٟمم يتذيمر، مل ظم٤مُم٦ًم ريمٕم٦م  صالشمف وم٢مذاً  اًمًٝمق، ؾمجديت ومًجد شَمذَّ

 .صحٞمح٦م هل يمذًمؽ ظمٚمٗمف اًمّمالة وسم٤مًمت٤مزم صحٞمح٦م،

 ( 22: 17: 17/   689/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلامسة إىل اإلمام قام إذا

 ُم٤م سمدل اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م ذم -رسم٤مقمٞم٦م صالة- اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر صالة ذم إُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اعمّمٚمقن، وٟمٌٝمف ىم٤مئمً، واؾمتقى ًمٚمخ٤مُم٦ًم هنض ًمٚمتِمٝمد، أو ًمٚمتحٞم٤مت جيٚمس

ٌَّف اعمٝمؿ اًمِمٞمخ: ٌَّف؟ مل أم شَمٜم  إذا أُم٤م ُمِمٙمٚم٦م، شمٕمد ٓ ُمِمٙمٚم٦م ومٞمف ُم٤م هذا شمٜمٌف ُم٤م إُم٤م َيَتٜمَ

 .يٕمقد أن ومٕمٚمٞمف شمٜمٌف

 .يٕمقد ُمداظمٚم٦م:
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 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ؾمٝمق؟ ؾمجقد قمٚمٞمف ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 .سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 اًمًالم؟ ىمٌؾ أم اًمًالم، سمٕمد يٙمقن ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 ىمٌؾ يًجد أن ص٤مطمٌف ومٞمف ُُمـَخػمَّ  ؾمٝمق ؾمجقد يمؾ وهذا، هذا سملم ُُمـَخػمَّ  اًمِمٞمخ:

 .اًمًالم سمٕمد أو اًمًالم

 جلؼم اًمًالم ىمٌؾ إٟمف احلٜم٤مسمٚم٦م، ظم٤مص٦م اًمٙمت٥م، سمٕمض ذم ُيذيمر اًمذي واًمتٗمّمٞمؾ 

 .ٟم٘مّم٤من جلؼم اًمًالم وسمٕمد زي٤مدة،

 أؾم٤مس؟ ًمف هذا ُمداظمٚم٦م:

 احلقادث سمٕمض ٓطمٔمقا  اًمتٗمّمٞمؾ، هذا ىم٤مًمقا  اًمكم أؾم٤مس، ًمف ُم٤م هذا اًمِمٞمخ:

 .اًمتٓمٌٞمؼ هذا شمٜم٘مض طمقادث ضم٤مءت ًمٙمـ اًمتٓمٌٞمؼ، هذا ُمثؾ قمٚمٞمٝم٤م يتٓمٌؼ

اً  اإلٟم٤ًمن ومٞمٙمقن: وًمذًمؽ  صمؿ ويًجد، يًٚمؿ ٓ وسملم ويًجد، يًٚمؿ أن سملم خمػمَّ

 .اًمّمالة ُمـ اخلروج شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ

 اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مم اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م هن٤مي٦م ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال ٟمٗمس ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 [.إول ًمٚمتِمٝمد] جيٚمس ومل

 ومٞمف احلٜمٗمل اعمذه٥م ىم٤مئًم، اؾمتتؿ إذا يٕمقد، أن جيقز ٓ ىم٤مئمً  اؾَمَتَتؿَّ  إذا اًمِمٞمخ:

 إمم أىمرب يم٤من وإذا يٕمقد، ٓ اًم٘مٞم٤مم إمم أىمرب يم٤من إذا: ًمؽ سمٞم٘مقل ظم٤مص٦م، ومٚمًٗم٦م قمٜمده

٧م اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا يٕمقد، اًم٘مٕمقد  وٓ ىم٤مئمً  ئمؾ ىم٤مئمً  اؾمتتؿ إن َصحَّ

  وشمِمٝمد ومرضمع ىم٤مئمً  يًتتؿ مل وإن اًمًٝمق، ؾمجقد يًجد أن ُمـ ًمف سمد وٓ يرضمع،

 .واوح... ؾمٝمق، ؾمجقد قمٚمٞمف ًمٞمس

ٌُٜمَْٞم٦م اًمًٚمٞمؿ اًمِم٤مب وم٤مإلٟم٤ًمن   اًمٕم٤مضمز سمخالف قمٛمقدي، سمٞمّمػم ح٤م ىم٤مئمً  يًتتؿ اًم
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 رء ومٙمؾ اؾمتتمُمف، هذا هٞمؽ، يقىمػ اًمّمالة ذم سمٞمقىمػ ُم٤م طم٤مًمف سمٓمٌٞمٕم٦م هق اًمكم

 هٞمؽ يقىمػ سمٞم٘مدر ُم٤م ُمثالً  صٚمٌف ذم ُمرض ُمريض، ويٙمقن ؿم٤مب يٙمقن ىمد سمحًٌف،

 .وهٙمذا ىم٤مئمً  اؾمتتؿ اؾمٛمف ومٝمذا اإلُم٤مم، إمم اعمٞمؾ ُمـ رء ُمع ًمٙمـ قمٛمقدي٤ًم،

 (22: 37: 71/ 144/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلامسة إىل ققامف دم اإلمام متابعة

 اًمريمٕم٦م ذم اإلُم٤مم اًمريمٕم٦م آظمر ذم اًمرسم٤مقمٞم٦م، اًمّمٚمقات إطمدى َصّٚمٞمٜم٤م اًم٤ًمئؾ:

سمٕم٦م  ومل واىمٗم٤مً  وفمؾ اهلل، ؾمٌح٤من: ىم٤مًمقا  وراءه واًّمذيـ اخل٤مُم٦ًم، ًمٚمريمٕم٦م ىم٤مم اًمرا

 صالشمف اًمذيـ ومٛمـ ُمَٕمف، وىمٗمقا  وٟم٤مس ضمٚمًقا  ٟم٤مس اعم١ممتلم ُمـ ومٛمٜمٝمؿ جيٚمس،

 ضم٤مًمًلم؟ صٚمقا  اًمذي أو وىمٗمقا  اًمذيـ صحٞمح٦م

 : ضم٤مٟم٤ٌمن هل٤م اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م اًمِمٞمخ:

 أن٧م اًمذي هق اجل٤مٟم٥م وهذا سم٤معم١ممتلم، يتٕمٚمؼ وضم٤مٟم٥م سم٤مإلُم٤مم، يتٕمٚمؼ ومج٤مٟم٥م

 وًمق سم٤مإلُم٤مم، اعمتٕمٚمؼ إول اجل٤مٟم٥م قمغم أثَٜمِّل صمؿ أوًٓ، قمٜمف ؾم٠متحدث وأن٤م قمٜمف، شم٠ًمل

 .قمٜمف ٟم٠ًمل هيٛمٜم٤م إُم٤مُمٜم٤م، صالح ومٞمف ٕنف قمٜمف: ٟم٠ًمل ٟمحـ ًمٙمـ قمٜمف، ؾم٠مخ٧م ُم٤م أن٧م

 ظمٓمئف ذم اإلُم٤مم ؿم٤مريمقا  واًمذيـ أظمٓم١موا، اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقا  ومل ىمٕمدوا اًمذيـ اعمٝمؿ

 .اعم٤ًمئؾ قمج٤مئ٥م ُمـ وهذا أص٤مسمقا،

 أظمٓم١موا، ظمٓمئف قمغم اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقا  ومل وضمٚمًقا  اإلُم٤مم قمـ شم٠مظمروا اًمذيـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن أص٤مسمقا: ظمٓمئف قمغم وواوم٘مقه اإلُم٤مم ُمع ىم٤مُمقا  واًمذيـ

 ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: »ي٘مقل أوًٓ  يم٤من واًمًالم

،  ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا،

 أؾم٘مط وًمق اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقا  أن اعم٘متديـ قمغم جي٥م احلدي٨م، هذا سمٜمص ومٞمج٥م
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 ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »احلدي٨م آظمر ذم ي٘مؾ أخؿ اًم٘مٞم٤مم، وهق ريمٜم٤م،

: احلدي٨م أول ذم ذيمره ح٤م ضم٤مًمس: وهق أنتؿ شم٘مقُمقا  وٓ ُمٕمف اىمٕمدوا: ُمٕمٜم٤مهش أمجٕملم

 اجل٤مًمس اإلُم٤مم هذا ٕن وُمٗمٝمقُمف: احلدي٨م، ٟمص هذاش سمف ًمٞم١مشمؿ اعم١مشمؿ ضمٕمؾ إٟمم»

 وهق ضمٚمس أنف ًمق اًم٘مٞم٤مم، اؾمتٓم٤مقمتف رهمؿ جيٚمس ومل ُمٕمذورًا، ضمٚمس ومٚمٙمقٟمف ُمٕمذور،

 اعمٗمروض اإلُم٤مم يٙمقن ح٤م سمخ٤مص٦م قم٤مدةً  ٕنف وإٟمم يمراُم٦م، وٓ ُيت٤مسمع ٓ اًم٘مٞم٤مم ُمًتٓمٞمع

 أت٘مك.. احل٤مضيـ أىمرأ  احل٤مضيـ، أقمٚمؿ يٙمقن أن -يمذًمؽ إُمر يٙمقن ٓ وىمد- ومٞمف

.. عمرض ُمٙمره٤ًم، ُمْمٓمراً، إٓ جيٚمس ٓ أنف ومٞمف وم٤معمٗمروض آظمره، إمم.. احل٤مضيـ

 .آظمره إمم.. ًمقضمع

 صٚمقا  سمجٚمقؾمف، وصٚمقا  اإلُم٤مم هذا شم٤مسمٕمقا  سمف، اعم٘متدون إصح٤مء أهي٤م: إذاً 

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل هٙمذا أمجٕملم، ضمٚمقؾم٤مً 

 ىمٞم٤مُمف ذم أنف ؿمؽ ٓ اخل٤مُم٦ًم، اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم ىم٤مم إؾم٤مد، عمقوققمٜم٤م ٟمٕمقد

 اًمنمع، ذم زي٤مدة يٗمٕمؾ ٓ: أي رء، أي أو.. خمٓمئ وإُم٤م ؾم٤مهل، أنف إُم٤م ُمٕمذور، هذا

 :اصمٜم٤من ؿمٞمئ٤من سمف اعم٘متديـ قمغم جي٥م ومحٞمٜمئذ

 ؾمٛمع، ُم٤م إُم٤م هق ًمٙمـ اهلل، ؾمٌح٤من: ًمف ىم٤مًمقا  أهنؿ -ذيمرشمف ًمٕمٚمؽ-: إول اًمٌمء

 ذم ي٘مقل اًمرؾمقل ٕن يت٤مسمٕمقه: أن قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مئًم، شمؿ آظمره، إمم.. اىمتٜمع وُم٤م ؾمٛمع أو

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمُٞم١ْمشَمؿَّ  اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »أظمرى رواي٦م

 ُمٕمف، ىم٤مُمقا  ٟم٤مس أن٧م، ىمٚم٧م ُمثٚمم أو ضم٤مًمًلم، واًمٜم٤مس ىم٤مئؿ اإلُم٤مم هٜم٤م وم٤مٔن

 أن وسمحٙمؿ أوًٓ، احلدي٨م هذا سمحٙمؿ ُيَت٤مسمع أن جي٥م إُم٤مم ومٝمذا قمٜمف، ختٚمَّٗمقا  وٟم٤مس

 ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد صم٤مٟمٞم٤ًم، ذًمؽ ٟمحق ًمف وىمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سم٠مصح٤مسمف يقم ذات صغم ط اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 .مخ٤ًمً  ُمٕمف صٚمقا ش مخ٤ًمً  اًمٔمٝمر

 ٓ،: ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم أزيد اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘م٤مًمقا  اًمًالم، قمٚمٞمف ؾمٚمؿ صمؿ» 

 ُمثٚمٙمؿ سمنم أن٤م إٟمم: اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل اًمًٝمق، ؾمجديت ومًجد مخ٤ًًم، صٚمٞم٧م: ىم٤مًمقا 
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 طمٙمٛم٦م وُمـ مخ٤ًًم، وصغم اًمًالم قمٚمٞمف ٟمزش ومذيمروين ٟمًٞم٧م وم٢مذا شمٜمًقن، يمم أنًك

 .اًم١ًمال هذا ضمقاب اًمٜمًٞم٤من هذا

 ٓ اح٠مُمقم إن ي٘م٤مل أٓ ًمف ؾمٌحقا  اًمذي اإلُم٤مم هذا اعم٠ًمخ٦م، ٟمٗمس ذم ُمداظمٚم٦م:

 ذًمؽ؟ ي٘م٤مل ٓ ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس سمم اًمّمالة ذم أتك ٕنف يت٤مسمٕمف:

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمتف ُم٤م ي٘م٤مل إٟمم ي٘م٤مل، ٓ اًمِمٞمخ:

 ىمٚمٜم٤م إطمدامه٤م، قمـ ؾم٠مل هق ىمْمٞمتلم، ذم هٜم٤م ىمٚمٜم٤م يمم ًمإلُم٤مم ؾمٜمرضمع أن اًمِمٞمخ:

 .قمٜمٝم٤م سم٤مجلقاب ٟمٌدأ ًمف

 أن٤م أذت اهلل، ؾمٌح٤من ًمف ىمٞمؾ طمٞمٜمم اإلُم٤مم هذا سم٤مإلُم٤مم، شمتٕمٚمؼ اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م

 .آظمره إمم أو أو ي٘متٜمع، ومل ؾمٛمع أو يًٛمع، مل إُم٤م أنف آٟمٗم٤مً 

 أنف اطمتمل هٜم٤مك اعم٘متديـ، شمًٌٞمح ؾمٛمع اإلُم٤مم هذا: وٟم٘مقل اًمٙمالم ٟمٗمّمؾ أن

 اًمراسمٕم٦م هل اعم٘متديـ، رأي ذم اخل٤مُم٦ًم هذه أن ئمـ ٟم٤مد، هق زال ُم٤م قمٚمٞمف، يٗمٝمؿ مل

 ٓ؟ أو أؾمت٤مذ، ي٤م هق ُمٕمذور يرضمع، مل وًمذًمؽ قمٜمده،

 .ُمٕمذور اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 .هذا ي٘مع أن ويٛمٙمـ ُمٕمذور، اًمِمٞمخ:

 .وارد هذا ُمداظمٚم٦م:

 ؿمٞمخل؟ ي٘مقم، سمٕمدُم٤م يرضمع ًمف ُيؼ ُمداظمٚم٦م:

سمف، أظمذت ؾم١ماًمؽ أن٧م سم٤مًمٙمالم، آشمٞمؽ اًمِمٞمخ:  ؾم٠مخ٧م أن٧م ًمؽ ىمٚم٧م وأن٤م ضمقا

 .زم اًمث٤مين اجل٤مٟم٥م هذا أظمر، اجل٤مٟم٥م وشمريم٧م ضم٤مٟم٥م قمـ

 يٙمقن، أن هذا ممٙمـ ؾمٝمقه، ذم يزال ٓ إٟمف: -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمم هق يٙمقن ممٙمـ ومٝمذا

 ٕنف رضمع: ُم٤م اإلُم٤مم هذا أن وقمرومقا  -يزقمٛمقن يمم- اًمٖمٓم٤مء هلؿ يمِمػ ًمق اعم٘متدون

 خي٤مًمٗمقٟمف؟ أم يت٤مسمٕمقٟمف ومٞمٝم٤م، هق اًمذي اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م هذه أن ؾمٝمقه قمٜمد هق زال ُم٤م

 .يت٤مسمٕمقٟمف ُمداظمٚم٦م:
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 ومٞمٗمؽمض اًمقهؿ، ُمـ ٟمٗمًف ذم ُم٤م ٓيمتِم٤مف وؾمٞمٚم٦م ٓ يم٤من وح٤م يت٤مسمٕمقن، اًمِمٞمخ:

 .اًمٔمـ طمًـ اعمًٚمؿ ذم

ٌَّح ح٤م رضمالً  أن: إول آطمتمل هذا  ذم أنف وفمـ اًمتًٌٞمح، هذا ومٝمؿ ُم٤م ًمف، ؾم

 .اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م

 .إُم٤مُمٝمؿ ٕنف يت٤مسمٕمقه: أن اجلمقم٦م قمغم: إذاً 

 اًمريمٕم٦م هل ومٕمالً  هذه أن شمذيمر أنف حمتٛمؾ يمثػماً، وؾمئٚمٜم٤م ي٘مع، وهذا حمتٛمؾ، 

 ىم٤مم أن سمٕمد اًمرضمقع جيقز ٓ أنف فمـ جلٝمٚمف، أو قمٚمٛمف ًمِمٌف أو ًمٕمٚمٛمف هق ًمٙمـ اخل٤مُم٦ًم،

 سمٚم٤ًمن شم٘مقًمقا  أنتؿ ُمٕمذور، أنف: أي يم٤مٕول، أجْم٤مً  هذا اًم٘مٞم٤مم، وهق سم٤مًمريمـ ُمتٚم٤ًٌمً 

 هٙمذا ًمٞمس اخل٤مُم٦ًم، اًمريمٕم٦م هل هذه أن اهلل، ؾمٌح٤من: ىم٤مًمٙمؿ سمٚم٤ًمن ُمٜمٌٝملم طم٤مًمٙمؿ،

 اًمراسمٕم٦م، اًمريمٕم٦م هل هذه أن فم٤مٟم٤مً  ومٞمف، هق ومٞمم ُم٣م آظمر أو ًم٥ًٌم هق ًمٙمـ ومٞمٝمؿ، ٟمٙم٤مي٦م

 ومٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ مل ُمٕمذور، طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمق اًمتِمٝمد، إمم يٕمقد أن ًمف جيقز ٓ أنف فمـ أو

 اعمًٚمؿ: ذم يتّمقر ٓ هذا ظم٤مُم٦ًم، أضمٕمٚمٝم٤م أن أريد أن٤م أرسمٕم٤ًم، ومرض اهلل أن سم٤مًمنمع ٟمٙم٤مي٦م

 إمم اًمراسمٕم٦م ُمـ وم٘م٤مم ؾمٝم٤م، اًمذي اإلُم٤مم هذا أن اًمّمقاب ًمٙمـ يت٤مسمع، أن يٜمٌٖمل ًمذًمؽ

ر إذا أنف اًمرسم٤مقمٞم٦م، اًمّمالة ذم اخل٤مُم٦ًم  يًجد وأن اًمتِمٝمد إمم ومقراً  يٕمقد أن وَمَتَذيمر ُذيمِّ

ٜم٦م ذم ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ اًمًالم، سمٕمد أو اًمًالم ىمٌؾ اًمًٝمق ؾمجديت  ً  .اًم

 ( 22: 41: 49/ 083/واًمٜمقر اهلدى) 

 بادؼقؿ ادسافر ائتامم

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اًمريمٕم٦م سمٕمد ومدظمؾ رسم٤مقمٞم٦م، صالة ذم اعمًجد ودظمؾ ُم٤ًمومراً  يم٤من رضمؾ اًم٤ًمئؾ:

 اعم٤ًمومر ي٘متدي أن يٜمٌٖمل ٕنف رسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة يتؿ أن ًمف سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمتِمٝمد آظمر ذم اًمّمالة أدرك أنف وًمق...سم٤معم٘مٞمؿ

 :..( 17.: 9/   84/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 قـقتف دم الػجر دم يؼـت الذي اإلمام متابعة حؽؿ

 هؾ، يمٚمٝم٤م ذم ًمٞمس اًمٗمجر صالة أيمثر ذم ي٘مٜم٧م اعمًجد إُم٤مم ومٞمف قمٜمدٟم٤م، ؿمٞمخ اًم٤ًمئؾ:

 ُمٕمف؟ ٟم٘مٜم٧م

 وم٢مذا اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ اًم٘مٜمقت هذه أن ًمف ًمٞمٌلم ُمٕمف اًمٌح٨م يٜمٌٖمل :اًمِمٞمخ

 .ومٞمت٤مسمع ي٘متٜمع مل إذا أُم٤م، يت٤مسمع ومال سم٤مًمٜم٤مس يّمكم ورضمع اىمتٜمع

 (3ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 التسؾقؿ دم اإلمام دتابعة الصحقحة الصػة

 سم٤مإلُم٤مم اعم٘متديـ أن اًمٌالد هذه ذم اعمٕمروف سم٤مًمًالم، يتٕمٚمؼ[ شمٜمٌٞمف هٜم٤م] اًمِمٞمخ:

 اًمتًٚمٞمٛم٦م ُمـ اإلُم٤مم يٜمتٝمل أن سمٕمد إٓ سم٤مًمًالم اًمّمالة ُمـ اخلروج ي٤ٌمذون ٓ

 ٕن ذًمؽ أىمقل: ُم٤م أقمٜمل ٕين يٌدو وأىمقل اًمًٜم٦م، ظمالف أنف زم يٌدو وهذا اًمث٤مٟمٞم٦م،

 اخل٤مص٦م، ُمع اًمٕم٤مُم٦م ُمٕمرومتٝم٤م ذم يِمؽمك سمحٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م، ُمٜمّمقص٤مً  شمٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمًٜم٦م

 هل وإٟمم واخل٤مص٦م، اًمٕم٤مُم٦م سملم ُمٕمرومتٝم٤م ذم أو ومٞمٝم٤م اؿمؽماك ٓ أظمرى أُمقر وهٜم٤مك

 يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ هذه وُم٠ًمختٜم٤م سم٤مخل٤مص٦م، ظم٤مص٦م

 ي٘متٍم يم٤من إطمٞم٤من سمٕمض ذم سم٠منف أجْم٤مً  صم٧ٌم وًمٙمـ وينة، يٛمٜم٦م شمًٚمٞمٛمتلم، يًٚمؿ

 ذقمل طمٙمؿ ذهٜمف ذم يتٗمتؼ ىمٌٚمٝم٤م واًمتل اًمًٜم٦م هذه قمرف وُمـ واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م قمغم

 .ٟمّم٤مً  وًمٞمس واىمت٤ٌمؾم٤مً  اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  هٙمذا اًمًٜم٦م ٟم٘مقل ذًمؽ وُمع قمٚمٞمف، ٟمص ٓ

ءً  اعمّمكم خيرج ُمتك هق؟ ُم٤م احلٙمؿ هذا  اًمّمالة، ُمـ ُم٘متدي٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقا

 أنف سمحٞم٨م اًمّمالة، ُمـ إومم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م خيرج أم ُمٕم٤ًم، وإظمرى إومم أب٤مًمتًٚمٞمٛم٦م

 صحٞمح٦م، صالشمف وشمٙمقن اًمّمالة، ُمـ اٟمتٝمك ىمد يٙمقن إظمرى اًمتًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ مل إذا

ٌَّؼ ىمد ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ويٙمقن  حتريٛمٝم٤م: »ىم٤مل طملم اًمّمالة ذم ط ٟمٌٞمف طمدي٨م ـم

 أم ُمرشملم اًمتًٚمٞمؿ هٜم٤م اًمتًٚمٞمؿ هؾ اًمتًٚمٞمؿ، حتٚمٞمٚمٝم٤م ،شاًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم،



   يمت٤مب ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 واطمدة؟ ُمرة اًمتًٚمٞمؿ

 شمًٚمٞمٛمتلم، يًٚمؿ شم٤مرةً  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف أنف وهق اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اجلقاب

 طم٤مًمؽ يمٞمػ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: ىم٤مل اعمّمكم وم٢مذا واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م ُيًٚمِّؿ يم٤من وشم٤مرة

َّٓ  صالشمف صح٧م  .سم٤مًمًالم اًمّمالة ُمـ ظمرج ٕنف ح٤مذا: صالشمف: صح٧م ٓ؟ وا

 اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘متٍم يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمث٤مين احلدي٨م ًمديٜم٤م يٙمـ مل ًمق أُم٤م 

 طم٤مًمؽ، يمٞمػ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: اًم٤ًمسمؼ اًمنمقمل احلٙمؿ يٜمٕمٙمس طمٞمٜمئذٍ  اًمقاطمدة

 ؾمٚمؿ ط اًمٜمٌل أن صح وىمد أُم٤م اًمّمالة، ُمـ سمٕمد ظمرضم٧م ُم٤م ٕنؽ صالشمؽ: سمٓمٚم٧م

 سمتحريٛمٝم٤م اًمّمالة واٟمتٝم٧م اًمّمالة، ُمـ ظمرضم٧م أن وم٠من٧م واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م

 .وحتٚمٞمٚمٝم٤م

 يٗمج١ميمؿ ىمد يٗمج١ميمؿ أىمقل ٓ ُمثكم سم٢مُم٤مم ُم٤م يقُم٤مً  واسمتٚمٞمتؿ يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا

 ملَ؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م شمٜمتٔمروا أنتق؟ سمتًقوا ؿمق وسمٞمًٙم٧م، قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: سم٘مقًمف

 وشمًٚمٞمٛمل، وشمٙمٌػمي اٟمت٘م٤مٓيت يٌٚمٖمٙمؿ يم٤من ومٞمٛمـ هذا ؿم٤مهدٟم٤م وأن اقمتدشمؿ، هٙمذا

 اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمٛم٧م أن٤م ُم٤م سمٕمد إٓ وينة يٛمٜم٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم سمدوره هق ي٘مؾ مل أنف طمٞم٨م

 ظمالف أنف اًمقاىمع هذا قمـ أنٌٝمٙمؿ أن قمكم ومقضم٥م اًمقاىمع، هبذا ذيمرين ومٝمق اًمث٤مٟمٞم٦م

 أنتؿ، ومتٌدؤون ُمٜمٝم٤م ويٜمتٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم ينمع طمتك اإلُم٤مم شمٜمتٔمروا ومال اًمًٜم٦م،

 ُمٕمف، سمٕمده أنتؿ ومثٜمقا  صمٜمك إذا صمؿ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: وم٘مقًمقا  قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ىم٤مل إذا ٓ:

 إٟمم: »سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىمٕمده أؾمًف اًمذي اًمٕم٤مم اعمٌدأ هذا ًمٙمؿ ي١ميمد ومم٤م

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ

ؾ، صمؿ ؾ صمؿ وَمّمَّ ، ريمٕمقا  وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا: »وم٘م٤مل شمٗمّمٞمالً  ًمٜم٤م وَمّمَّ  وم٤مريمٕمقا

 وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم

 وم٢مذا ٟمٕمقد ومٙمؼموا، يمؼم إذا: هق هذه سمٛم٠ًمختٜم٤م يتٕمٚمؼ ومٞمم احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد 

، إذاً  ومًٚمٛمقا  أم وم٤مٟمتٔمروا ؾمٚمؿ  اًمًالم: ىم٤مل طمٞمٜمم إُم٤مُم٤مً  أن ًمٖم٦م ٟمٗمٝمؿ ومٜمحـ ومًٚمٛمقا
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 هذا قمـ يٕمؼم أن سمٕمد اًمٕمجٛم٦م شمدظمٚمٝمؿ مل اًمذيـ إىمح٤مح اًمٕمرب أطمد وأراد قمٚمٞمٙمؿ،

: ي٘مقل اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م اٟمتٔم٤مريمؿ يٜمتٔمر وٓ اإلُم٤مم، ؾمٚمؿ: ي٘مقل هؾ ؾمٛمٕمف، اًمذي

 .اإلُم٤مم ؾمٚمؿ

 ؾمٚمؿ وإذا: ٟم٘مقل ذًمؽ قمغم ،شومٙمؼموا يمؼم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ِوَزان قمغم: إذاً  

، إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ وم٢مذا ومًٚمٛمقا، ، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ وإذا ومًٚمٛمقا  وإذا ومًٚمٛمقا

: ومال يًٚمؿ مل  اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م آىمتداء ُمٕمٜمك هق هذا ٕنف شمًٚمٛمقا

 زم يٌدو اًمٚم٘م٤مء هذا ُمثؾ زم شمٞمن ًمٕمدم أىمقل أن وآؾمػ يٕمٜمل وُمٕمذرة، ،شسمف ًمٞم١مشمؿ

 .ؿمجقن ذو واًمٙمالم يمالم سمٞمجر واًمٙمالم اًمقاىمع، هذا ُمـ أؾمتقطمٞمٝم٤م ظمقاـمر

، ريمع وإذا ويمؼموا، يمؼم وم٢مذا: »احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف : ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 هذا يٓمٌ٘مقن اًمٜم٤مس سمٕمض أن ،شاحلٛمد ًمؽ و رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محد، عمـ اهلل ؾمٛمع

 هؾ احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: هؿ ي٘مقًمقن محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىم٤مل إذا طمرومٞم٤ًم، احلدي٨م

سم٤ًم، ًمٞمس: ٟم٘مقل صقاب؟ هذا  ضم٤مء أظمرى ُم٠ًمخ٦م ي٤ًموي وهذا ظمٓم٠م هق سمؾ صقا

 هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق ومٞمٝم٤م، يمٝمذا اًمّمحٞمح احلدي٨م

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب   ش.آُملم: وم٘مقًمقا  ،[7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

 قمغم ُمٜمٝمؿ اقمتمداً  اإلُم٤مم، شم٠مُملم اًمًٜم٦م ُمـ يرون ٓ اح٤مًمٙمل اعمذه٥م قمٚممء سمٕمض 

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »إظمػم احلدي٨م هذا ﴾ اًمْمَّ

 ُمـ وم٠مظمذوا آُملم، وم٘مقًمقا  آُملم اإلُم٤مم وىم٤مل: ىم٤مل ُم٤م ،شآُملم: وم٘مقًمقا : »ىم٤مل ،[7:اًمٗم٤محت٦م]

 .ي١مُمـ ٓ اإلُم٤مم أن احلدي٨م هذا

 واطمدة، ُم٠ًمخ٦م ذم واطمد طمدي٨م قمغم آقمتمد جيقز وٓ ذاك، يِمٌف احلدي٨م هذا 

 وم٤مٕجٛمـ، إجٛمـ سمٛم٠ًمخ٦م يتٕمٚمؼ ومٞمم ومٕمٚمٜم٤م يمم مت٤مُم٤مً  إطم٤مدي٨م أـمراف مجع جي٥م وإٟمم

 ذم يمذًمؽ قم٘م٥م، قمغم رأؾم٤مً  اعمقوقع همػم اؾمتً٘مك، زي٤مدة قمغم وىمٗمٜم٤م ح٤م أنف يمٞمػ

 .احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا: اعم٠ًمختلم ه٤مشملم

 ٓ،: اجلقاب محده؟ عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك هؾ
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439 

 هذا ٟمٕمؿ: ىمٚمٜم٤م احلدي٨م هذا ؾمقى اعم٠ًمخ٦م هذه ذم َيِرد مل أنف ًمق: ٟم٘مقل! يمٞمػ؟ وسمغم،

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: أي اعمٕمٜمك، هق  ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٠مُمٞمٜم٤مً  هٜم٤مك أن سَملمَّ  آظمر طمدي٨م ضم٤مء ىمد وًمٙمـ آُملم،: ي٘مقًمقن وم٤معم٘متدون

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ ًمٚمٛم٘متديـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٘مط وًمٞمس أجْم٤مً  ًمإلُم٤مم

 ش.وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »شمقوٞمح أو سمٞم٤من إمم ُيت٤مج ٓ اًمذي اًمٍميح

ـ: إذا  ، اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  وإذا: »إول سم٤محلدي٨م ٟمٗمٕمؾ وممذا ًمإلُم٤مم، شم٠مُملم ذم إذاً  وم٠مُمِّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل  ٟمْمؿ ،شآُملم: وم٘مقًمقا  ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 احلديثلم سملم ٟمجٛمع أن أردٟم٤م ًمق أنف سمحٞم٨م إجي٤مسمٞم٦م سمٜمتٞمج٦م وٟمخرج اًمث٤مين، احلدي٨م إًمٞمف

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىمرأ  وإذا: إول احلدي٨م ذم ٟم٘مقل ﴾ اًمْمَّ

 ٓ يمٞمًٜم٤م، ُمـ ُمق هب٤م؟ أتٞمٜم٤م أجـ ُمـ ه٤مًمزي٤مدة ه٤مه آُملم،: وم٘مقًمقا  آُملم:: وىم٤مل ،[7:اًمٗم٤محت٦م]

 ش.وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اًمث٤مين ٟمٌٞمٜم٤م طمدي٨م ُمـ وإٟمم ضمٞمٌتٜم٤م، ُمـ

 وإذا: »احلدي٨م ذم ىم٤مل محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ُم٠ًمخ٦م وهٙمذا ي١مُمـ، اإلُم٤مم: إذاً  

 ي٘مقل ٓ أنف فم٤مهره هذا ،شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل

 ىمقًمف اًمًٜم٦م هذه إمم سم٤مإلو٤موم٦م شمدل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م وًمٙمـ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اعم٘متدي

 ش.أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »قم٤مُم٦م وىم٤مقمدة قم٤مم يمٛمٌدأ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 شمٕمٚمٛمقن يمم جيٛمع يم٤من ،ط اًمٜمٌل صالة يم٤مٟم٧م ومٙمٞمػ يمذًمؽ إُمر يم٤من: إذا 

 شمٕمٚمٛمقا  وُم٤م ي١مُمٝمؿ، سمٞمٜمٝمم جيٛمع طمٞمٜمم ويم٤من واطمدة، هذه واًمتحٛمٞمد، اًمتًٛمٞمع سملم

 ش.أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »هلؿ وم٘م٤مل هبؿ، إُم٤مُمتف ُمـ إٓ ط صالشمف صٗم٦م

 وم٢مذا إُم٤مُم٤ًم، أصكم رأجتٛمقين يمم ٟمٗمٝمٛمف هؾش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »شُمرى 

داً  يمٜمتؿ إذا أُم٤م رأجتٛمقين، يمم ومّمٚمقا  إُم٤مُم٤مً  صٚمٞم٧م  شمّمٚمقا  ومال ُم٘متديـ يمٜمتؿ أو أومرا

 يم٤من إذا: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا اًمٙمالم، هذا يٗمٝمؿ أطمد ُم٤م صاليت،

 يمؾ ومٕمغم سمٞمٜمٝمم جيٛمع احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل

 ٟمجٛمع يمذًمؽ اًمث٤مين، ًمٚمحدي٨م اإلُم٤مم: ُمع اًمت٠مُملم سملم مجٕمٜم٤م يمم سمٞمٜمٝمم، جيٛمع أن ُمّمؾٍ 
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 ذم وهق ،ط ومٕمٚمف ُمـ: إول احلدي٨م احلديثلم، هلذيـ واًمتحٛمٞمد اًمتًٛمٞمع سملم

 ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ اًمّمحٞمحلم

 ش.احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ىم٤مل اؾمت٘م٤مم وم٢مذا ،شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل اًمريمقع

 وي٘متٍم اًمتًٛمٞمع، سمًٜم٦م ُيـِخؾ وُمـ ،شأصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًمث٤مين احلدي٨م 

 أن أرضمق ٟم٘مٓم٦م وهذه اًمتحٛمٞمد، وهل أٓ أظمرى خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع اًمتحٛمٞمد ؾمٜم٦م قمغم

 ؾمٜم٦م: واًمتًٛمٞمع اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ وآقمتدال آٟمت٘م٤مل ؾمٜم٦م: اًمتحٛمٞمد هل٤م، شمٜمتٌٝمقا 

 ؾمٛمع ي٘مقل رايمع وهق اًمريمقع، ُمـ رأؾمف يرومع وهق اعمّمكم ي٘مقًمف اًمتحٛمٞمد اًم٘مٞم٤مم،

 يٙم٤مد ٓ يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا اًمٞمقم اًمٜم٤مس احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ىم٤مل اؾمت٘م٤مم محده، عمـ اهلل

 ًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقًمقن وهؿ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مئالً  اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع اإلُم٤مم

 اًمتحٛمٞمد ورد ٟم٘مٚمقا  قمٗمقاً  ُمٙم٤من، إمم اًمتحٛمٞمد ورد ومٜم٘مٚمقا  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م أو احلٛمد،

 أثٜم٤مء ذم حمٚمفش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اًمتًٛمٞمع ظمٚمط، وهذا اًمتًٛمٞمع، ورد ُمٙم٤من إمم

 ُمـ رأؾمف ومػمومع مت٤مُم٤مً  اًمرؾمقل يت٤مسمع أن أطمدهؿ أراد ومٚمق اًمريمقع، ُمـ اًمرأس رومع

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ؿمٞمئ٤ًم، يٗمٕمؾ ٓ واىمٗم٤مً  ي٘مػ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مئالً  اًمريمقع

 اًمذي اعمقوع ذم ُمٜمٝمم يمالً  وٟمْمع واًمتحٛمٞمد، اًمتًٛمٞمع سملم ٟمجٛمع أن جي٥م: وم٢مذاً  

 عمـ اهلل ؾمٛمع: ٟم٘مقل اًمريمقع ُمـ رأؾمٜم٤م ٟمرومع طمٞمٜمم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ووٕمف

ءٌ  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ىمٞم٤مم وٟمحـ محده،  .ُمٜمٗمرداً  أو ُم٘متدي٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقا

 ( 22: 74: 16/   740/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادلمقم لركقع اإلمام ركقع مساواة

 وم٠مىمٞمٛمقا  صٚمٞمتؿ إذا: » ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري، ُمقؾمك أيب قمـ

 وٓ قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب همػم: »ىم٤مل وإذ ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا أطمديمؿ، ًمٞم١مُمٙمؿ صمؿ صٗمقومٙمؿ،

، ومٙمؼموا وريمع، يمؼم وم٢مذا اهلل، جيٌٙمؿ آُملم،: وم٘مقًمقا ش اًمْم٤مًملم  اإلُم٤مم وم٢من واريمٕمقا

 ىم٤مل وإذا: »ىم٤ملش سمتٚمؽ ومتٚمؽ:  »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ىمٌٚمٙمؿ، ويرومع ىمٌٚمٙمؿ يريمع
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 .ُمًٚمؿ رواهش. ًمٙمؿ اهلل يًٛمع احلٛمد، ًمؽ رسمٜم٤م مهللا: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع

 ؾمٌ٘مٙمؿ اًمتل اًمٚمحٔم٦م ان ُمٕمٜم٤مه: اًمٜمقوي ىم٤ملش: سمتٚمؽ ومتٚمؽ» ذح ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ومتٚمؽ حلٔم٦م، رومٕمف سمٕمد اًمريمقع ذم سمت٠مظمػميمؿ شمٜمجؼم اًمريمقع إمم شم٘مدُمف ذم اإلُم٤مم هب٤م

 .ُمرىم٤مة أـه، ريمققمف، يم٘مدر ريمققمٙمؿ ىمدر وص٤مر اًمٚمحٔم٦م، سمتٚمؽ اًمٚمحٔم٦م

 (1/064 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة) 

 بلكف اإلمام متابعة بقجقب الشقخ ققل عذ إصؽال إيراد

 ذلؽ يطبؼ ٓ كػسف هق

 رأجٙمؿ مجٞمٕم٤مً  ًمٜم٤م ـمٌٕم٤مً  ُمٕمروف سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم، اإلُم٤مم عمت٤مسمٕم٦م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب ىمقًمف ُمع إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ: ىم٤مل اًمٜم٤مس، سمٕمض هٜم٤مك ًمٙمـ اعم٠ًمخ٦م ذم

 ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمد ي٘مٌض ٓ هق ،شاًمّمالة ذم يديف شمرك» اًمّمالة ذم ؾمدل إذا طمتك اإلُم٤مم

 ومم اعم٠ًمخ٦م ـمّرد ًمق اإلُم٤مم يت٤مسمع اعمٗمروض ومٙم٤من ي٘مٌض، اًمذي ظمٚمػ اًمث٤مين اًمريمقع

 .أن٘مؾ أن٤م شم٠مظمذين ٓ يٕمٜمل رأجٙمؿ؟

 إذا -ُمثالً – أن٤م: ذًمؽ قمغم وضمقايب يمثػمون، ٟم٤مس ىمٌٚمؽ ىم٤مًمف ىمد هذا ٓ، ٓ، اًمِمٞمخ:

 قمٜمدهؿ وم٘مف ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء وراء صٚمٞم٧م إذا ًمٙمـ أىمٌض سم٤مز اسمـ -ُمثالً – وراء صٚمٞم٧م

 .اًمًٜم٦م وم٠مختزم ًمدهيؿ ُمذه٥م وٓ

ٟمٜم٤م يٕمرومف اإلُم٤مم اشم٤ٌمع سمقضمقب هذا وىمقزم   اًم٘مقل هذا أن ًمٜم٤م، اعمالزُمقن إظمقا

 ٓ طمٞمٜمم -ُمثالً – احلٜمٗمل اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م جي٥م: ُمثالً  أىمقل وأن٤م قمٜمدي، إـمالىمف قمغم ًمٞمس

ٚمَّؿ إُم٤مم ي٘مٚمد ٕنف يديف، يرومع ًَ  هذا إمم يم٤من أن ُمٜمذ اعمًٚمٛملم مج٤مهػم ًمدى سم٢مُم٤مُمتف ُم

 قمٚمٞمف احلج٦م أىمٛمٜم٤م ىمد أنٜم٤م ًمٜم٤م وشمٌلّم  اإلُم٤مم هلذا اًمًٜم٦ّم سمٞم٤من ًمٜم٤م شمٞمن ُم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م اًمزُم٤من،

 .ًمف ُمٜم٤م ُمت٤مسمٕم٦م ومال اًمًٜم٦ّم قمغم اًمت٘مٚمٞمد إيث٤مر قمغم أسَّ  صمؿ

 ومٜمحـ أجدهيؿ يرومٕمقن وٓ ُيَّمٚم قن -ُمثالً – اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض: ٟم٘مقل ويمذًمؽ
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 وراء صٚمٞم٧م ًمق أنٜمل -ًمٚمٛمقوقع ومٝمٛمل ذم- اعمت٤مسمٕم٦م ُمٜم٤مط ٕن اإلُم٤مم: هذا ٟمخ٤مًمػ

ر وم٠من٤م طمٜمٞمٗم٦م أيب ر ويمذًمؽ ومٕمٚمف، وم٠مومٕمؾ واضمتٝم٤مده رأجف ُأىمدِّ  يتٌع ٕنف َيتٌَّٕمف َُمـ ُأىمدِّ

: اًمث٤مين اعمث٤مل ذم هق يمم ًمٚمٜم٤مس، ُم٤ًميرة ضمٝمالً  يمًالً  إُم٤مُمف ظم٤مًمػ ُمـ أُم٤م إُم٤مُم٤ًم،

 وخي٤مًمػ أوًٓ، اًمًٜم٦ّم خي٤مًمػ ٕنف ح٤مذا؟ يدي أرومع وم٠من٤م يده، يرومع ٓ اعمذه٥م، ؿم٤مومٕمل

 اىمتدي٧م إذا وم٠من٤م ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس قمغم احلٜمٗمل ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم واعم٠ًمخ٦م صم٤مٟمٞم٤ًم، إُم٤مُمف

 قمغم: أي ُمذهٌف، قمغم سمٜم٤مء يديف يرومع ٓ وأضمده وسمٞمٜمف، سمٞمٜمل ُمٜم٤مىمِم٦م وٓ أقمرومف ٓ سم٢مُم٤مم

 اإلُم٤مم شمٚمٛمٞمذ أو اإلُم٤مم، وراء صٚمٞم٧م -طمٞمٜمئذ– قمٜمدي ومرق ومال إلُم٤مُمف، اشّم٤ٌمقمف

 .اعمذه٥م ذاك قمغم اًمٞمقم هق شمٚمٛمٞمذ آظمر إمم أو ُم٤ٌمذة،

 وإٟمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب سم٢مـمالق ٟم٘مقل ٓ أنٜم٤م هق اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ اًمِم٤مهد

 أُم٤م اًم٘م٤مقمدة، أقمٛمؾ طمٞمٜمئذ وم٠من٤م اضمتٝم٤مده ًمف رأجف ًمف إُم٤مم وراء اىمتدي٧م وم٢مذا شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م

 أفمؾ وم٠من٤م قمٜمٝم٤م ظمرج ىمد أنف ًمٚم٘م٤مقمدة ومٝمؿ ُمـ قمٜمدي ومٞمم وضمدشمف سم٢مٟم٤ًمن اىمتدي٧م إذا

 اإلـمالق ًمذًمؽ شم٘مٞمٞمداً  اًمتٗمّمٞمؾ هذا ذم ًمٕمؾ. ظمٓمئف قمغم هق أت٤مسمٕمف وٓ ًمٚمًٜم٦م ُمت٤مسمٕم٤مً 

 .اإلؿمٙم٤مل ورد أؾم٤مؾمف قمغم اًمذي

 شمرك يٕمٜمك اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ هذا يٕمٜمك ًمٚمًدل، سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمَخٜم٤م ًمٙمـ اًم٤ًمئؾ:

ٗمقا  اح٤مًمٙمٞم٦م قمٚممء وسمٕمديـ اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ اًمقىمقف، ذم اًمٞمديـ  اسمـ رواي٦م وٕمَّ

 .اًم٘مٞم٤مم طم٤مل ذم اًمٞمديـ شمرك ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم قمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 قمٚممء أيم٤مسمر واؾمتٜمٙمره اعمذه٥م، إُم٤مم قمـ دًمٞمؾ ًمف ًمٞمس -يٕمٜمل– اًم٘مقل هذا: إذا 

 . اح٤مًمٙمٞم٦م

 .اعمقوقع قمـ ضم٤مٟمٌٞم٦م ُم٤ًمًم٦م هذه اًمِمٞمخ:

 ٓ ومٝمذا يديف، وشمرك ُم٤مًمٙمل أنف يزقمؿ إُم٤مم ظمٚمػ أن٤م صٚمٞم٧م ًمق يٕمٜمل ٓ، اًم٤ًمئؾ:

  يدّي؟ اشمرك ظمٚمٗمف؟ أومٕمؾ وممذا اشمٌع، ؾُمٜم٦َّم وٓ ىمٚمد إُم٤مُم٤مً 

 ًمٞمس ُمثالً  اعم٠ًمخ٦م يٙمقن ح٤م ًمٙمـ هٙمذا رأجؽ يٙمقن ح٤م شم٘مٌض أن٧م ٓ، اًمِمٞمخ:

 . آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه يمم شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م اًمٞمديـ رومع ذم ُمثالً  ضسمٜم٤م يمم يمذًمؽ
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474 

 اخلامسة إىل قام إذا اإلمام بؿتابعة الؼقل عذ إيراد

– ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م اؾمتدًٓمٙمؿ ذم يٕمٜمك اخل٤مُم٦ًم، إمم اإلُم٤مم ىمٞم٤مم اًم٤ًمئؾ:

ٌَّحقا  ُم٤م -قمٜمٝمؿ اهلل ريض- اًمّمح٤مسم٦م -يٕمٜمك  يٙمقن ىمد: يٕمٜمل اًمرؾمقل، ٟمٌٝمقا  ُم٤م ؾم

 وهٙمذا مخ٤مؾمٞم٦م إمم اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة سمتٖمػم   -يٕمٜمل– اًمقطمل ٟمزل يٙمقن شمنميع، وىم٧م

 .اٟمتٝمك اًمتنميع أن ًمٙمـ ٟمص، قمٜمٝم٤م  ورد إذا إظمرى اًمّمالة

 ومرق هٜم٤مك سم٠من َيْٕمَٚمؿ ط اًمٜمٌل يم٤من ًمق أظمل، ي٤م قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ هذا اًمِمٞمخ:

ٌَلمَّ  اًمتنميع سمٕمد وسَملْم  اًمتنميع، مت٤مم ىمٌؾ وىمع هق ُم٤م سَملْمَ  احلٙمؿ هذا ذم سملمِّ  : ذًمؽ ًَم

ٞم٤ًّم َرسم َؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿
ًِ : ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م سمٞمَّٜم٤م: واًمث٤مٟمٞم٦م واطمدة، هذه ،[63:ُمريؿ﴾ ]َٟم

 ش...  سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم»

 اًمّمالة أن ذم إصؾ اًمريمـ، إؾم٘م٤مط ـمٞم٥م ريمٜم٤ًم، أؾم٘مط اعمت٤مسمٕم٦م ًمتح٘مٞمؼ وم٘مٚمٜم٤م

 .سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة هذه سم٤مـمٚم٦م، اًمريمـ ُمٜمٝم٤م ؾم٘مط اًمتل

 اًمذي ومم سم٤مـمٚم٦م، صالة ومٝمذه اعمنموقم٦م اًمّمالة قمغم ريمٕم٦م يزيد اًمذي ىمٚمٜم٤م يمذًمؽ 

 صحٞمح٦م هٜم٤م اًمّمالة جيٕمؾ اًمذي هذا ريمـ؟ ؾم٘مقط ُمع صحٞمح٦م هٜم٤مك اًمّمالة ضمٕمؾ

 ُم٤م: إذاً  هذا؟ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م اًمّمالة يٌٓمؾ ًمريمـ واًمزي٤مدة اًمٜم٘مص ُمـ ويمؾ ريمـ زي٤مدة ُمع

 اجلقاب؟ ًمؽ ووح أن، اعمٝمؿ ُم٣م، ومٞمم ُمٝمؿ ُمش وهق وقمٞمتف

 .ووح ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:





 اإلمام مسابكة خطأ

 بالتأمني
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 التلمني دم اإلمام يرشع أن بعد يؽقن ادلمقمني تلمني

 ،شاًمْم٤مًملم وٓ قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب همػم: »اإلُم٤مم ىمرأ  إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

، اإلُم٤مم وم٠مُمـ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ دقم٤مئف، قمغم شم١مُمـ اعمالئٙم٦م وم٢من  وم٠مُمٜمقا

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر

 أظمؼمٟم٤م اًمٜم٤مىمد قمٛمرو طمدصمٜم٤مش: 1328/  3» يٕمغم أبق أظمرضمف[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

. ومذيمره: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمزهري قمـ ؾمٗمٞم٤من

 اًمٜم٤مىمد سمٙمػم سمـ حمٛمد اسمـ هق وقمٛمرو اًمِمٞمخلم، ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

  وهمػممه٤م، أظمرضم٤مه وىمد. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من سمف اطمت٩م طم٤مومظ، صم٘م٦م اًمٌٖمدادي، قمثمن أبق

، اإلُم٤مم أُمـ إذا: »سمٚمٗمظش 433ش »اإلرواء» ذم خمرج وهق ..ش واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا

ش: اًمْم٤مًملم وٓ» سمٕمد ىمقًمف وهل اًمزي٤مدة، ُمـ ومٞمف ح٤م اًمؽممج٦م سمٚمٗمظ أظمرضمتف وإٟمم. إًمخ

 ظمتٛمف سمٕمد ي١مُمـ اإلُم٤مم أن: إول: اصمٜملم سم٠مُمريـ سُي٦م وم٢مهن٤م ،شوم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم وم٠مُمـ»

 شمٗمًػم ذم ىمٞمؾ وىمد. اًمت٠مُملم ُمـ اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد ي١مُمـ اح٠مُمقم أن: وأظمر اًمٗم٤محت٦م،

 أن ُمٜمٝم٤م  ،ش019 - 018/  0»ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره٤م يمثػمة أىمقال اًمِمٞمخلم رواي٦م

 مل وإن ٟمجدا، سمٚمغ إذا أنجد: ي٘م٤مل يمم اًمت٠مُملم، ُمقوع سمٚمغ أُمـ، إذا: ىمقًمف ُمٕمٜمك

 ُم٤مز، وهذا: »اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤ملش. وذقم٤م ًمٖم٦م سمٕمٞمد هذا: »اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل. يٌٚمٖمٝم٤م

 ًمف اؾمتدًمقا : »احل٤مومظ ىم٤ملش. قمدُمف وم٤مٕصؾ وإٓ سمف، قمٛمؾ يرضمحف دًمٞمؾ وضمد وم٢من

: وم٘مقًمقا  ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ وَ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب سمرواي٦م

 ش.اعمج٤مز قمغم أُمـ إذا: ىمقًمف محؾ ي٘متيض اًمروايتلم سملم وم٤مجلٛمع: ىم٤مًمقا   ،ش آُملم»

ئد ي١مظمذ أن وهل أظمرى، سمٓمري٘م٦م اجلٛمع يٛمٙمـ: وأىمقل  ومٞمْمؿ اًمروايتلم ُمـ سم٤مًمزا

 إمم اًمزي٤مدة ومتْمؿ ،شوم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم ىمقًمف وهق إظمرى، إمم

 آُملم، ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ وَ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »هٙمذا احلدي٨م ومٞمّمػم ص٤مًمح أيب رواي٦م

 أنف: إول. ًمقضمقه وذًمؽ اعمذيمقر، اجلٛمع ُمـ أومم اجلٛمع وهذاش. آُملم وم٘مقًمقا 
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 ُمـ احلديثٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد ُمقاومؼ أنف: اًمث٤مين. سمذًمؽ اًمٍمُي٦م هذه، يٕمغم أيب ًمرواي٦م ُمٓم٤مسمؼ

 أؿم٤مر اًمذي إصؾ خم٤مًمٗم٦م قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م أنف: اًمث٤مًم٨م. اًمث٘م٦م ُمـ سم٤مًمزي٤مدة إظمذ وضمقب

 عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »ط ىمقًمف وزن قمغم أنف: اًمراسمع. اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ إًمٞمف

 شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م ىمقل ىمقًمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف احلٛمد، ًمؽ رسمٜم٤م مهللا: وم٘مقًمقا  محده،

 ذم خمرج وهق. أجْم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش. ذٟمٌف ُمـ

 سمٕمد اًمتحٛمٞمد ي٘مقل اعم٘متدي أن ذم ٟمص هذا أن ومٙممش. 793ش » داود أيب صحٞمح»

، أُمـ إذا ومٛمثٚمف اإلُم٤مم، شمًٛمٞمع  شم٠مُملم سمٕمد اعم٘متدي شم٠مُملم أن قمغم ٟمص ومٝمق وم٠مُمٜمقا

: ط ىمقًمف ُمثؾ ُمـ اعمًتٗم٤مد سم٤مإلُم٤مم آىمتداء ًمٜمٔم٤مم اعمقاومؼ هق أنف: اخل٤مُمس. اإلُم٤مم

 ريمع وإذا[ يٙمؼم طمتك شمٙمؼموا وٓ] يمؼموا يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم»

 اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف. احلدي٨م:...ش وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا 

 اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق وهمػممه٤م، هريرة وأيب قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م

 آئتمم ُم٘مت٣م ُمـ أن احلدي٨م دل ومٙمم. داود ٕيب واًمزي٤مدة  ،ش618 و 613»

. سم٤مًمت٠مُملم ُم٘م٤مرٟمتف قمدم ذًمؽ ومٛمـ ُمٕمف، ذيمر وُم٤م سم٤مًمتٙمٌػم، ُم٘م٤مرٟمتف قمدم سم٤مإلُم٤مم

 قمٜمد ُم٤م هم٤مي٦م إذ ُمٗم٘مقد، وهق سيح، دًمٞمؾ إمم ُيت٤مج اًمٜمٔم٤مم هذا ُمـ اًمت٠مُملم وإظمراج

 أنف اًمّمحٞمح سمؾ  ذًمؽ، ذم سُي٤م وًمٞمس اعمت٘مدم، ص٤مًمح أيب طمدي٨م هق إٟمم اعمخ٤مًمٗملم

 أن: اًم٤ًمدس. أقماله اعمذيمقر يٕمغم أيب ًمٗمظ قمغم ٓؾمٞمم هذه ؾمٕمٞمد رواي٦م قمغم حمٛمقل

 خم٤مًمٗم٦م ذم وىمٕمقا  وإٓ اعم١ممتلم، ُمـ ظم٤مص٦م وقمٜم٤مي٦م دىم٦م إمم حتت٤مج سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٘م٤مرٟم٦م

 ذم راىمٌتٝمؿ وم٘مد اعمّمٚملم، مج٤مهػم سمف اسمتكم مم٤م وهذا سم٤مًمت٠مُملم، ُم٤ًمسم٘متف وهل سُي٦م

: ىمقًمف ُمـ اإلُم٤مم يٜمتف وح٤م اًمت٠مُملم، إمم ي٤ٌمدرون ومقضمدَتؿ ـمٗمتٝم٤م، اًمتل اًمٌالد مجٞمع

 إًمٞمف يؽماد ُم٤م سم٘مدر ويًٙم٧م طمريم٤مت، ؾم٧م يٛمده٤م يم٤من إذا ٓؾمٞمم ،شاًمْم٤مًملم وٓ»

 ي٘متيض اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب أن خيٗمك وٓ! شم٠مُمٞمٜمٝمؿ سمٕمد شم٠مُمٞمٜمف ومٞم٘مع آُملم: ي٘مقل صمؿ ٟمٗمًف،

. اعمت٘مدُم٦م اًمقضمقه قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م وهذا اعم٤ًمسم٘م٦م، ظمِمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ُمنموقمٞم٦م قمدم شمرضمٞمح

 وم٢من ذًمؽ، ييٟم٤م ومال ىمٚم٦م، سمف اًم٘م٤مئٚمقن يم٤من وإن شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب وهق

 اًمتٛمًؽ اىمتْم٤مه ُم٤م ذًمؽ. اًمرضم٤مل شمٕمرف احلؼ وم٤مقمرف سم٤مًمرضم٤مل، يٕمرف ٓ احلؼ

 صمؿ. اًمزُمـ ُمـ ُمدة سمف وأذيمر سمف أقمٛمؾ يمٜم٧م ُم٤م وهق وآقمت٤ٌمر، اًمٜمٔمر سمٕمد سم٤مٕصؾ
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 سمـ عمروان ي١مذن يم٤من هريرة أب٤م أن راومع أيب قمـش 79/  0» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ُم٤م رأج٧م

 ىم٤مل إذا ويم٤من اًمّمػ، دظمؾ أنف يٕمٚمؿ طمتكش اًمْم٤مًملم» سمـ يًٌ٘مف ٓ أن وم٤مؿمؽمط احلٙمؿ،

 شم٠مُملم واومؼ إذا: وىم٤مل صقشمف، هب٤م يٛمد ،شآُملم: »هريرة أبق ىم٤ملش اًمْم٤مًملم وٓ: »ُمروان

 أب٤م أن ذم سيح ومٝمذا: ىمٚم٧م. صحٞمح وؾمٜمده. هلؿ همٗمر اًمًمء أهؾ إرض أهؾ

 اعم٘مرر ُمـ يم٤من وح٤مش. اًمْم٤مًملم وٓ: »اإلُم٤مم ىمقل سمٕمد ي١مُمـ يم٤من قمٜمف اهلل ريض هريرة

 شمٗمًػما  هذا هريرة أيب قمٛمؾ اقمتؼمت وم٘مد همػمه، ُمـ سمٛمرويف أقمٚمؿ احلدي٨م راوي أن

 ُمقوع سمٚمغ إذا: أي ،..شوم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا» ُمٕمٜمك أن وُمٌٞمٜم٤م اًمؽممج٦م، حلدي٨م

 آقمتمد ُمـ ومالسمد اًمٕمريب، اسمـ اؾمتٌٕمده يم٤من وإن وهق احل٤مومظ، قمـ شم٘مدم يمم اًمت٠مُملم

 وٓ اًمًٜم٦م، هلذه يٜمتٌٝمقا  سم٠من اعمّمٚملم مج٤مهػم شمٜمٌٞمف أيمرر وم٢مين وقمٚمٞمف. إثر هلذا قمٚمٞمف

 ؾمٛمٕمقا  إذا طمتك يؽميثقا  أن قمٚمٞمٝمؿ سمؾ سم٤مًمت٠مُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ذم أضمٚمٝم٤م ُمـ ي٘مٕمقا 

 إٟمف يم٤من طمٞمثم احلؼ ٓشم٤ٌمع يقوم٘مٜم٤م أن ٟم٠ًمل شمٕم٤ممم واهلل. ُمٕمف ىم٤مًمقه٤مش  آُملم» سم٠مخػ ٟمٓم٘مف

 مم٤م وذًمؽ  ،شآُملم» سمـ اعم١ممتلم ضمٝمر وهل أظمرى وم٤مئدة إثر هذا وذم. ُمٞم٥م ؾمٛمٞمع

 ٕيب وطمدي٨م اًمزسمػم، اسمـ قمـ صحٞمح آظمر ٕثر عمٓم٤مسم٘متف أظمر اًمٙمت٤مب ذم إًمٞمف ُمٚم٧م

 .ومراضمٕمفش 976» هٜم٤مك إؾمٜم٤مده قمغم شمٙمٚمٛم٧م ُمرومقع هريرة

 (.81-78/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بآمني لإلمام ادلمقمني مسابؼة خطل

ر أن واضمٌل ُمـ أرى ٟمٜمٍمف، أن ىمٌؾ اًمِمٞمخ: ٟمٜم٤م ُأذيمِّ  ي٘مع سمخٓم٠م اعمّمٚملم إظمقا

 يم٤من ط اًمٜمٌل أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿ سمآُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م وهق مج٤مهػمهؿ، ومٞمف

، اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ي٘مقل  شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا

 ش.ذٟمٌف ُمـ

 ذه٧ٌم اًمٗمّمحك اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م أن وًمق قمرب، هلل واحلٛمد وأنتؿ احلدي٨م وهذا

 ومٓمري٦م، سم٘مٞم٦م ذم هٜم٤مك يزال ٓ ًمٙمـ اًمٞمقم، اًمٕمرب اًمٜم٤مس ٕيمثر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمري٤مح أدراج
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ٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٟمٗم٘مف يمٕمرب ومٙمٚمٜم٤م  أطمد ٓش وم٠مُمِّ

 سمآُملم سمدأ إذا» يٗمٝمؿ ُم٤م أىمؾ يٗمٝمؿ وإٟمم سمآُملم، وم٤ًمسم٘مقه اإلُم٤مم أُمـ إذا أنف يٗمٝمؿ

 ش.سمآُملم أنتؿ وم٤مسمدؤوا

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمقًمف ُمـ يٜمتٝمل اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اعم٤ًمضمد يمؾ ذم اًمٞمقم ي٘مع اًمذي  ﴾ اًمْمَّ

ف ي٠مظمذ مل وهق ،شسمآُملم» ظمٚمٗمف ُمـ اعمًجد يْم٩م إٓ ،[7:اًمٗم٤محت٦م] ًَ  يٗمّمؾ طمتك سمٕمد َٟمَٗم

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ سملم  آي٦م آظمر شمٜمتٝمل اًمٗم٤محت٦م ذقم٤مً  ٕنف :شآُملم: »ىمقًمف وسملم [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ سمـ ُمٜمٝم٤م  قمٚمٞمف- اًمرؾمقل إن: شم٘مقل اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م وإذا ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 وٓ سمٜمََٗمًلم وٓ واطمد، سمٜمََٗمس اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  ٓ يٕمٜمل آي٦م، آي٦م اًم٘مرآن ي٘مرأ  يم٤من -اًمًالم

 .ٟمزًم٧م يمم آي٦م آي٦م وإٟمم سمثالصم٦م،

  احْلَْٛمدُ ﴿
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ـِ *  اًْمَٕم٤معَم مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  .آظمره إمم.. [4-0:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمرَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: سم٘مقل وسم٤مًمت٤مزم  .اًمًقرة اٟمتٝم٧م.. [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ُمثالً  ي٘مقل أن ًمإلُم٤مم جيقز ٓ هٜم٤م: إذاً   ٕنف آُملم:.. [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

ش ومآُملم» سمآج٦م، سمآج٦م ًمٞمس ُم٤م شمّمؾ أن أومم سم٤مب ومٛمـ سمآج٦م، أي٦م شمّمؾ أن اًمًٜم٦م ظمالف

 .اؾمتج٥م مهللا: وُمٕمٜم٤مه٤م دقم٤مئٞم٦م، مجٚم٦م هل إٟمم آي٦م، ًمٞم٧ًم

  احْلَْٛمدُ ﴿: شم٘مقل أن اًمًٜم٦م ظمالف يم٤من وم٢مذا
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ـِ *  اًْمَٕم٤معَم مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ ﴾ اًمرَّ

 آظمر شمٙمقن أن وأومم وم٠مومم طِمَدة، قمغم آي٦م يمؾ وإٟمم سمٕمض، ُمع شمنده٤م: أي [4-0:اًمٗم٤محت٦م]

 هذه ٓزم يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اإلُم٤مم: وم٢مذاً  اًمت٠مُملم، ُمـ سمٕمده٤م قمم ُمٗمّمقًم٦م اًمٗم٤محت٦م ذم آي٦م

: ؾمٞم٘مقل اإلُم٤مم شمّمٚمقهن٤م، ضمٝمري٦م صالة يمؾ ذم أنتؿ اًمّم٤مسمريـ ُمـ شمٙمقٟمقا  أن اعمٕم٤مين

٤مًمِّلمَ  َوٓ»  أو اًمتجقيد، قمٚمؿ ذم هق يمم طمريم٤مت ؾم٧م اعمد يٛمد أن إُم٤م ،[7:اًمٗم٤محت٦م]شاًمْمَّ

 اًمْم٤مًملم، وٓ أو اًمْم٤مًملم، وٓ ي٘مقهل٤م أن وم٢مُم٤م إىمقال، سمٕمض ذم طمريمتلم إىمؾ قمغم

 .طمريم٤مت سم٧ًم اًمْم٤مًملم وٓ أو

 طمٞمٜمم وسمخ٤مص٦م ًمٚمٗم٤محت٦م، اإلُم٤مم ىمراءة شمًٛمٕمقن قمٜمدُم٤م أنٗم٤مؾمٙمؿ ظمذوا أنتؿ: إذاً 

 شمؽميمقا  ٓ سمآُملم، شمٌدؤوا أنتؿ -طمٞمٜمئذ- سمآُملم، سمدأ شمًٛمٕمقٟمف قمٜمدُم٤م سمٜمٝم٤ميتٝم٤م، ي٠ميت
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 اًمٜم٤مس، ُمثؾ َٟمَٗم٤ًمً  ي٠مظمذ شمؽميمقٟمف أنٙمؿ ومْمالً  اًمٜم٤مس، ُمثؾ آُملم يٙمٛمؾ اإلُم٤مم

ن ومٞمف ظمٓم١مه وهذا ظمٓم٠م هذا سمآُملم، شمًٌ٘مقه ذًمؽ يمؾ ُمـ وم٤ٌمًمٕمٙمس  ٕن يمٌػم: ظمنا

ٚمقا  أؾم٤ٌمب هلؿ َينَّ  أنف اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده قمغم ومْمٚمف ُمـ اًمٕم٤معملم رب  ُمٖمٗمرة هب٤م ُيـَحّمِّ

 ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ، ومل يروم٨م ومل طم٩م ُمـ: »ط اًمرؾمقل ىمقل أن يٕمٜمل اهلل،

 ش.أُمف وًمدشمف يمٞمقم

 .آظمره إمم.. أُمقال أنٗمؼ ويمؿ هذا، شمٕم٥م يمؿ

ـ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل هٜم٤م ، اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ » اعمٙم٥ًم؟ هق ُم٤م..ش اعمالئٙم٦م شم٠مُملم

، ؾم٥ٌم وأُمث٤مًمف، احلدي٨م هذا ُمـ أتٕمج٥م أن٤م! اهلل ؾمٌح٤من  ذًمؽ وُمع ُمٞمنَّ

 ي٠متقا  اًمذيـ اجلٝمٚم٦م وظم٤مص٦م قمجٞم٦ٌم، قمٛمرة يٕمٛمٚمقا  سم٤مًمًٜم٦م يريمدوا قمٜمف، هم٤مومٚملم اًمٜم٤مس

 يً٘مط يٕمٜمل وراسمٕم٦م، صم٤مًمث٦م وسمٚمٖمٜمل صم٤مٟمٞم٦م، قمٛمرة يٕمٛمٚمقا  قم٤مئِم٦م ُمًجد يٓمٚمٕمقا  سمٕمٛمرة،

٦ٌَمٌ  قَم٤مُِمَٚم٦مٌ ﴿.. طم٘مٝمؿ ذم  .[3-4:اًمٖم٤مؿمٞم٦م] ﴾طَم٤مُِمٞم٦َمً  َٟم٤مًرا شَمّْمغَم *  َٟم٤مِص

 ىمقل واؾمٛمٕمقا  أنٗم٤مؾمٙمؿ، اوٌٓمقا  وم٘مط هٜم٤م سمٞمٜمم هذا، اًمًٕمل ُمـ وم٤مئدة هٜم٤مك ًمٞمس

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اإلُم٤مم  ..آُملم: ُمٕمف ىمقًمقا  آُملم، سمٜمٓمؼ يٌدأ أن وسمٛمجرد.. [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

ُمر هق يمؿ ، ٕا ضمر ووراءه ُُمٞمَنَّ يمؼم، ٕا  .وهمٗمٚمتٝمؿ ضمٝمٚمٝمؿ سم٥ًٌم اعمًٚمٛمقن ظمنه ٕا

 ( 22: 29: 33/   177/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بالتلمني اإلمام مسابؼة خطل

ر أن أريد :اًمِمٞمخ  سم٤مًمت٠مُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م هل: إومم اًم٘مْمٞم٦م سم٘مْمٞمتلم، ُأَذيمِّ

 .ظمٓم٠م وهذا

 .اًمٗم٤محت٦م ظم٤مص٦م وسمّمقرة آي٦م، آي٦مً  اًم٘مران ي٘مرأ  أن: اًمًٜم٦م ُمـ اإلُم٤مم أن شمٕمٚمٛمقن أنتؿ 
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 .أي٦م وم٤مٟمتٝم٧مش اًمْم٤مًملم وٓ» اًمٗم٤محت٦م ذم آي٦م آظمر أن شمٕمٚمٛمقن -أجْم٤م- ويمم 

 ي٠مظمذ أن ُمـ سمد ٓ اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ  اًمذي اإلُم٤مم هذا سم٠من ُمٕمل شمتّمقرون أنٙمؿ سمد ٓ 

٤م ًً  سمذًمؽ، ًمف شمًٛمحقن ٓ أنٙمؿ ي٘مع وم٤مًمذي اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد اًم٘مراءة ًمٞمًت٠منػ ؿمديدًا، َٟمَٗم

 .فمٚمؿ وهذا

 إذا: »ىم٤مل طمٞم٨م  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل حلدي٨م خم٤مًمٗم٦م أنف اًمٔمٚمؿ هذا ُمـ وأيمثر 

ٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ ش آُملم» ي٘مقل أن ًمٞمًتٓمٞمع يتٜمٗمس سم٠من ًمف شمًٛمحقن ٓ يمٜمتؿ وم٢مذاش وم٠مُمِّ

 وإن ؿم٤مئع، ظمٓم٠م هذا ؟شآُملم» هق ي٘مقل أن سمٕمدش آُملم» شم٘مقًمقا  أن يٛمٙمٜمٙمؿ ومٙمٞمػ

 وسم٤مشم٤ٌمع سم٤مًمًٜم٦م هيتٛمقن ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس مج٤مهػم سملم ؿم٤مئٕم٤م يٙمقن أن ُمًت٤ًمهم٤مً  يم٤من

 وؿم٤مئٕم٤م ؾم٤مري٤م اخلٓم٠م هذا يٙمقن أن أبًدا ُمًت٤ًمهم٤مً  ومٚمٞمس  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أواُمر

 .اًمًٜم٦م أهؾ سملم

ُم٤مً  وًمذًمؽ   ؾمٛمٕمتٛمقه إذا أنٙمؿ سم٤مجلٝمري٦م اإلُم٤مم وراء اىمتديتؿ إذا قمٚمٞمٙمؿ ومٚمزا

 ُم٤م سمٕمدُ  هق ٕنف سمآُملم، سم٤مًمٜمٓمؼ شمتنقمقا  ٓ َأنٗم٤مؾَمٙمؿ، وم٤مطمًٌقا ش اًمْم٤مًملم وٓ» ي٘مقل

: إومم اعمرطمٚم٦م ُمرطمٚمتلم، أنٗم٤مؾمٙمؿ حتًٌقا  أن ومٕمٚمٞمٙمؿش آُملم» ًمٞم٘مقل شمٜمٗمس ىمد

 اسمتداءه شمًٛمٕمقنش آ» ي٘مقل طملم: اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م ضمديدًا، َٟمَٗم٤ًم اإلُم٤مم ي٠مظمذ ُم٤م سمٛم٘مدار

 ش.آُملم» سمدوريمؿ أنتؿ شمٌدؤون طمٞمٜمذاكش آُملم» سم٠مخػ

 إذا: »وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم وهق اًمٍميح احلدي٨م هذا سيح ُمع اًمٕمجٞم٥م وُمـ 

ٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ  احلدي٨م هبذا ضمٝمٚمٝمؿ سم٥ًٌم أنٗمًٝمؿ قمغم يْمٞمِّٕمقن وم٤معمّمٚمقنش وم٠مُمِّ

 قمٛمر اعمًٚمؿ قم٤مش ًمق ضمًدا، ضمًدا قمٔمٞمًم  أضمًرا  احلدي٨م هذا ًمتٓمٌٞمؼ إمه٤مهلؿ سم٥ًٌم أو

 ُمٖمٗمرة وهق اًمٕمٔمٞمؿ، إضمر ذًمؽ شمٚم٘م٤مء سمخ٤ًم إٓ اًمثٛمـ يم٤من ح٤م  اًمًالم قمٚمٞمف  ٟمقح

 شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا» احلدي٨م مت٤مم ٕن وضمؾ، قمز اهلل

 أن أنٗم٤مؾمٙمؿ، حتًٌقا  سم٠من سممذا؟ش ذٟمٌف ُمـ ًمف همٗمرش »ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمر اعمالئٙم٦م

ف، إًمٞمف يؽماد طمتك اإلُم٤مم قمغم ىمٚمٞمال شمّمؼموا ًُ  ش.سمآُملم» يٌتدئ أن ُمـ ًمٞمتٛمٙمـ َٟمَٗم

 اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤م وُٕمر سمآُملم، سمٕمده أنتؿ سمدأتؿش آ» ىم٤مل ؾمٛمٕمتٛمقه وم٢مذا 
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 ش.سمآُملم» جيٝمر ٓ اإلُم٤مم سم٠من: وأُمث٤مهلؿ احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل يمم وًمٞمس سمآُملم، اإلُم٤مم جيٝمر أن

 صقشمف هب٤م ورومعش آُملم» ىم٤مل اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  إذا يم٤من  ط  اًمٜمٌل أن اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م 

 اهلل ُمٖمٗمرة- قمغم احلّمقل ُمـ اعم٘متدون ًمٞمتٛمٙمـ واوح٦م، ذًمؽ وراء ُمـ واحِلْٙمَٛم٦م

 وَمٞمْحٔمقن اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم يِم٤مريمقه أن آُملم اإلُم٤مم ىمقل سُمٕمٞمد ي٘مقًمقا  سم٠من -وضمؾ قمز

 .-وضمؾ قمز- اهلل ُمٖمٗمرة سمذًمؽ

 ُمـ اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد إٓش آُملم» اعم٘متدي ي٘مقل ٓ: اًمُ٘مداُمك اًمٕمٚممء سمٕمض ىم٤مل سمؾ 

 إن اًمدٟمٞم٤م، هذه يمؾ ذم اًمِم٤مئع آٟمٓمالق هذا ضِمـَمح يمٌح ذم أبٚمغ وهذاش آُملم» ىمقًمف

 ُمثٚمم- اًمٜم٤مس يمؾ اًم٘م٤مهرة، ذم صٚمٞم٧م وإن ُمٙم٦م، ذم صٚمٞم٧م وإن اعمديٜم٦م، ذم صٚمٞم٧م

 سمٞمٛمًٙمقا  ٟم٤مس ومٞمٝمؿ ُم٤م أبدا، سمٕمْمٝمؿ ُمثؾ يمٚمٝمؿ ]شمريمٞم٦م يمٚمٛم٦م[ -اًمؽميمل هذا ىم٤مل

 ش.سمآُملم» اإلُم٤مم يٌدأ أن سمٕمد إىمؾ قمغم ًمٞم٘مقًمقا  هذه، أنٗم٤مؾمٝمؿ

- اًمٕم٘مؾ ُمريمز هق اًم٘مٚم٥م ٕن قم٘مقًمٙمؿ، ذم أىمقل وٓ ىمٚمقسمٙمؿ، ذم أزرقمٝم٤م ومٝمذه 

ٌَٚمِّٖمقا  وأن ذًمؽ شمٗمٕمٚمقا  وأن شمتذيمروا أن ومٕمٚمٞمٙمؿ اإلؾمالم، ذم -ؿمؽ وٓ  ُمـ شُم

 :إظمرى اعم٠ًمخ٦م وراءيمؿ،

 يٗمرغ؟ طمتك آٟمتٔم٤مر أو آُملم ي٘مقل قمٜمدُم٤م ُمٕمف اًمٌدء أومْمؾ أهيم اًم٤ًمئؾ:

 .طمقهل٤م َدْٟمَدٟم٤َّم اًمتل إومم ٓ، :اًمِمٞمخ

 .آُملم وم٘مقًمقا ش اًمْم٤مًملم وٓ» ىم٤مل وم٢مذا إظمرى اًمرواي٦م ؿمٞمخ، ي٤م اًم٤ًمئؾ:

ش اًمْم٤مًملم وٓ» ىم٤مل إذا إظمرى، اًمرواي٦م ُمـ شمٗمٝمؿ ُم٤مذا هذه، شمٜم٤مذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ي٘مقل؟ ٓ أم آُملم، اإلُم٤مم ي٘مقل هؾ

 .ي٘مقهل٤م اًم٤ًمئؾ:

 طمديثؽ شُمَٗمنِّ : يٕمٜمل ؾمٛمٕمَتٝم٤م، اًمتل سم٤مًمٜمتٞمج٦م خترج هذا، إمم هذا ُوؿَّ  إذا :اًمِمٞمخ

 اًمداظمؾ ذم هٜم٤مك إطم٤مدي٨م، سملم ًمٚمجٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم -ىمٚمٜم٤م يمم وهذا- ومت٘مقل سمحديثل،

 صغم عمـ صالة ٓش »رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك ُمـ إٓ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ»
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 وٓ اإلُم٤مم ىم٤مل وإذاش اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن يًتٓمع مل عمـ إٓ وطمده اًمّمػ وراء

 آُملم اًمْم٤مًملم وٓ اإلُم٤مم ىم٤مل إذا»و شم٘مقل طمديثٜم٤م إًمٞمٝم٤م وؿ آُملم، وم٘مقًمقا  اًمّْم٤مًملم

 .خم٤مًمٗم٦م ومالش آُملم وم٘مقًمقا 

ـ؟ ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا ؿمٞمخ، ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:  ُي١مُمِّ

 جيٝمر أن اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤م حِلْٙمَٛم٦مٍ  واٟمتٝمٞمٜم٤م، ىمٚمٜم٤م ٟمحـ أن، ُمِمٙمٚم٦م ُمش :اًمِمٞمخ

 .سمآُملم اإلُم٤مم

 .هب٤م َيُن   هق يم٤من إذا أُم٤م شمًٌ٘مقه، ومالش سمآُملم» جيٝمر اإلُم٤مم يم٤من إذا ومٞمم أن ومٜمحـ

 هق ُمتك شمٕمرف أن ُيَٙمٚمِّٗمؽ ٓ ورسمؽ ىمٚمٌف، قمـ ؿم٘م٘م٧م ومٝمال احلٜمٗمٞم٦م قمـ ىمٚمٜم٤م يمم 

ا  ي٘مقل  .ِهً

 أنتؿ وم٘مقًمقا  سمآُملم، اإلُم٤مم ضمٝمر إذا: اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمكش اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »اعمٝمؿ 

 ذم أن٧م شم٘مقًمف هذا وًمف وممًمؽ ُمٓمٚم٘م٤م، ي٘مقهل٤م ٓ وىمد هب٤م، َيُنّ  اإلُم٤مم يم٤من إذا أُم٤م آُملم،

 . طم٤مل يمؾ قمغم ٟمٗمًؽ

 ( 22: 10: 11/ 184/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بالسجقد اإلمام مسابؼة خطل

 ظمالف -أجْم٤م– وهق اعمّمٚملم، سملم قم٤مم سمٌالء -أجْم٤م– يذيمر هٜم٤م، إخ اًمِمٞمخ:

 ٓ طاًمٜمٌل وراء صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م -قمٜمف اهلل ريض-  قم٤مزب اسمـ اًمؼماء ي٘مقل اًمًٜم٦م

 .إرض قمغم ضمٌٝمتف ووع ط اًمرؾمقل ٟمرى طمتك ٟمًجد

 ي٘مقلش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع» ىمقًمف سمٕمد اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ واًمٞمقم 

 ُرِؤَي  وم٢مذا أيمؼم، اهلل ي٘مقل هق ظمٓم٠م، هذا ؾم٤مضمديـ، ُمٕمف اًمٜم٤مس هقى إٓش أيمؼم اهلل»

 اًمذي اًمّمػ يٌدأ طمٞمٜمذاك إرض، قمغم ضمٌٝمتف وووع اًمًجقد إمم اهلقي ُمـ اٟمتٝمك

 .اًمًالم قمٚمٞمف  ُمٕمف سم٤مًمًجقد وراءه

 ( 22: 10: 11/ 184/ واًمٜمقر اهلدى) 
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: ققلف دم لإلمام ادلمقمني مشاركة عدم خطل

 (محده دـ اهلل شؿع)

 اعمٝمجقرة اًمًٜمـ ُمـ يذيمر، سم٤مًمٌمء واًمٌمء اعمٝمجقرة اًمًٜمـ ُمـ -أجْم٤م– هذا 

 ؾمٛمع ىمقًمف ذم اإلُم٤مم يِم٤مريمقن ٓ اعمّمٚملم، يمؾ ٟم٘مؾ مل إن اعمّمٚملم، ضُمؾَّ  أن -أجْم٤م–

 ُمقوع ذم ًمذيمر إو٤مقم٦م هذهش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م» سم٘مقهلؿ يٙمتٗمقن وإٟمم محده، عمـ اهلل

 وهٜم٤م اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ اٟمت٘م٤مل هٜم٤مك: أقمٜمل آظمر، ًمذيمر اعمقوع هذا ذم وظمٚمط

 ي٘مقل ُمتك -اعمٜمٗمرد أو أن اإلُم٤مم ؾمقاء- ي٘مقل ُمتكش محده عمـ اهلل ؾمٛمع» وهق ِوْرد

 ُمتك محده، عمـ اهلل ؾمٛمع رايمع هذا: أن ومٚمٜمٛمثؾ اًمرومع، أول محده؟ عمـ اهلل ؾمٛمع

 اًمٞمقم اعم٘متدون يٗمٕمؾ ُم٤مذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م ىم٤مئؿ، وهق احلٛمد؟ وًمؽ رسمٜم٤م ي٘مقل

: وم٠موًٓ  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م ي٘مقًمقن وهؿ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل اإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مم؟

 اهلل اإلُم٤مم ُمع ي٘مقًمقن يمم محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ُمع ي٘مقًمقا  أن اًمًٜم٦م َوٞمَّٕمقا 

 ذيمرى هذه أجْم٤م؟ هذه واوح٦م ُمٙم٤مهن٤م، همػم ذم إظمرى اًمًٜم٦م ووٕمقا  صمؿ أيمؼم،

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 ( 22: 10: 11/ 184/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (آمني)بـ اإلمام مسابؼة

ر اًمًٜم٦م، سمّمالة يٌدؤوا و اًمٜم٤مس َيٜمَْٗمّض  أن ىمٌؾ اًمِمٞمخ:  شمٜمٗمع واًمذيمرى ُٟمَذيمِّ

 اًمٕم٤ممل ذم واٟمتِم٤مره٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٙمثرة ٟمنمه، جي٥م اًمذي اًمٕمٚمؿ ُمـ وهذا اعم١مُمٜملم،

 اًمتل اعمخ٤مًمٗم٤مت قمج٤مئ٥م ُمـ هذا سمآُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م: وهق أٓ يُمٚمِّف، اإلؾمالُمل

 قمٚمٞمف- اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ي٘مقل اعمّمٚملم، قم٤مُم٦م ُمـ سمؾ اعمًٚمٛملم مجٝمقر ُمـ ًمٞمس شم٘مع،

 اًمٌخ٤مري اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم -اًمتًٚمٞمؿ وأتؿ اًمّمالة أومْمؾ
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ـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وُمًٚمؿ،  شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا، اإلُم٤مم أُمَّ

ٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمفش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م،  هقش وم٠مُمِّ

 ومٝمؾش ومٙمؼموا اإلُم٤مم يَمؼمَّ  إذا: »-أجْم٤مً  قمٚمٞمف اعمتٗمؼ- أظمر احلدي٨م ذم ىمقًمف وزان قمغم

 ىمٌؾ أطمُديمؿ ي١مُمـ هؾ ٓ،: -هلل واحلٛمد- اجلقاب اإلُم٤مم؟ شمٙمٌػم ىمٌؾ أطمُديمؿ ُيَٙمؼمِّ 

 وُأقِمٞمد ُأَذيّمر أن٤م اًمٜم٤مس، ًمٖمٗمٚم٦م ح٤مذا؟ سمغم،: -إؾمػ يمؾ ُمع- اجلقاب اإلُم٤مم؟ شم٠مُملم

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمتٙمرار يْمَرى وَم٢ِمنَّ  َوَذيمِّ  طمٞمٜمم ُمّمؾ يُمؾ[ 77:اًمذاري٤مت﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 وصؾ ُم٤م وم٢مذا اإلُم٤مم، ىمراءة يراىم٥م أن ومٕمٚمٞمف اًمّمالة، ذم وًمٌف وومٙمره قم٘مٚمف جيٛمع

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: ىمقًمف إمم اإلُم٤مم  أطمُديمؿ ومٚمٞمحٌس [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 اًمِم٤مرع طمٙمٛم٦م ُمـ وهذا سمآُملم، جيٝمر اإلُم٤مم ٕن اإلُم٤مم: شم٠مُملم يًٛمع طمتك َٟمَٗمًف،

 أوهل٤م ُمـ يمٚمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م، سم٘مراءة صقشمف رومع يمم سمآُملم، صقشمف يرومع اإلُم٤مم أن احلٙمٞمؿ،

 ي٘مع ٓ ًمٙمل وًمٙمـ مت٤مُمٝم٤م، ُمـ ًمٞم٧ًم وهل اًمٗم٤محت٦م مت٤مم ُمـ آُملم ومٙم٠من آظمره٤م إمم

ـ إذا: »احلدي٨م هذا خم٤مًمٗم٦م ذم سم٤مإلُم٤مم اعم٘متدون اعم١ممت قن ٜمقا  اإلُم٤مم َأُمَّ  يم٤مٟم٧مش وم٠مُمِّ

 شمًٌ٘مقه، ٓ ًمٙمل ح٤مذا؟ سمآُملم، اًمّمقت سمرومع اإلُم٤مم ي١مُمر أن: شم٘متيض اًمتنميع طمٙمٛم٦م

 :اصمٜملم أُمريـ طمّمٚمتؿ ذًمؽ ومٕمٚمتؿ وم٢مذا صم٤مٟمٞم٤ًم، ًمتت٤مسمٕمقه صمؿ أوًٓ،

ٌَّ٘متؿ: أوًٓ  : أبداً  خي٤مًمٗمف أن ٕطمد جيقز ٓ اًمذي -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أُمر ـَم

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿ ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  ُُيَٙمِّ ًِ  طَمَرضًم٤م َأنُٗم

ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم ًَ ٚمِٞمًم  َوُي ًْ  سمّمٛمٞمؿ شمتٕمٚمؼ وهل إظمرى، أي٦م ذم وىم٤مل[ 67:اًمٜم٤ًمء﴾ ]شَم

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿: إُمر ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ ﴾ َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

 ىمد شمٙمقٟمقن سمآُملم، اإلُم٤مم سمدءَ  شمًٛمٕمقا  طمتك َأنَْٗم٤مؾمٙمؿ طمًٌتؿ أنتؿ إذا: إذاً  [64:اًمٜمقر]

ٌَّ٘متؿ ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿: اعمخ٤مًمٗم٦م ؿم١مم ذم شم٘مٕمقا  ومل إُمر، هذا ـَم ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

ٌَُٝمؿْ   .[64:اًمٜمقر﴾ ]َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞم

 اًمذي -اًمًالم قمٚمٞمف- ٟمقح قمٛمر أطمدٟم٤م قم٤مش ًمق: ضمداً  قمٔمٞمؿ أُمر: اًمث٤مين إُمر

 ًمق قم٤مُم٤ًم، مخًلم إٓ ؾمٜم٦م أخػ يدقمقهؿ وم٘مط ىمقُمف ذم ًم٨ٌم ؾمٜم٦م، أخػ ُمـ أيمثر ًم٨ٌم

ؾ وم٘مط أطمدٟم٤م قم٤مش  سمخ٤ًمً  صمٛمٜم٤مً  ًمٙم٤من إُمر، هذا شمٜمٗمٞمذ ًم٘م٤مء اعمذيمقر إضمر ًمُٞمَحّمِّ
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ـ إذا: »ىم٤مل هق؟ ُم٤م ٟمًتحؼ، مم٤م سمٙمثػم أيمؼم رسّمٜم٤م ُمـ أضمرٟم٤م وًمٙم٤من رظمٞمّم٤ًم،  اإلُم٤مم أُمَّ

 شمريدون ُم٤مش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا،

ٌَّٙمؿ وأطميشمؿ اإلُم٤مم، صالة راىمٌتؿ إذا: وم٘مط إضمر؟ هذا ُمـ أيمثر أضمراً  - وىمٚمٌٙمؿ ًُم

 أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل ًمٙمؿ، اهلل همٗمر شمًٌ٘مقه، ومل آُملم، ذم شم٤مسمٕمتٛمقه صمؿ -ذيمرٟم٤م يمم

 .ط ٟمٌٞمٜم٤م وأواُمر ؾمٜم٦م ٓشم٤ٌمع وأبداً  دائمً  يقومِّ٘مٜم٤م وأن رؿمدٟم٤م، ُيْٚمِٝمَٛمٜم٤م

 ( 22: 31: 07/   690/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (آمني) ادلمقم يؼقل متك

 اإلُم٤مم ي٘مقل أن سمٕمد أنف ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد هؾ اإلُم٤مم، ظمٚمػ اًمت٠مُملم ُم٠ًمخ٦م ُمداظمٚم٦م:

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ي٘مقل أن سمٕمد أنتٔمر أم آُملم، وراءه أىمقل يم٤مُمٚم٦م،ش آُملم»  ؟[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

ٌِّ٘مف ٓ اًمذي -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف ذم ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:  ُمع اعمّمٚملم مج٤مهػم ُيَٓم

ـ إذا: »ىمقًمف وهق أٓ سُي٦م، خم٤مًمٗم٦م وخي٤مًمٗمقٟمف إؾمػ، : اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

ـ إذا» ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ٜمقا  اإلُم٤مم أُمَّ هش وم٠مُمِّ  وَمنَّ

 :اصمٜملم سمتٗمًػميـ اًمٕمٚممء

ـ إذا: »إول اًمتٗمًػم  .آُملم ذم ذع إذا: أيش أُمَّ

 .اٟمتٝمك إذا: اًمث٤مين اًمتٗمًػم

 .آُملم ذم اإلُم٤مم ي٤ًمسمؼ أن ًمٚمٛم٘متدي جيقز ٓ سم٠منف يٚمت٘مل، اًمتٗمًػميـ ُمـ ويمؾ

 .دىمٞم٘م٤مً  ؾم١مآً  شم٠ًمل أن٧م وم٤مٔن

ّٓ  رأجل أن٤م ح هؾ: اًمدىمٞمؼ اًم١ًمال هذا ُمثؾ ذم اًمٕمٍم هذا ذم ٟمدظمؾ أ  اًم٘مقل ُٟمَرضمِّ

عَ  إذا» إول عَ  مم٤م اٟمتٝمك» إذا أوش َذَ  ُمـ يمؾ ٕنف اًمتٗم٤مصٞمؾ: هذه ذم ٟمدظمؾ ٓ ؟شَذَ

َتٛمؾ اًم٘مقًملم  .حُمْ
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ل سمدك  .اصؼم شمتٙمٚمؿ، شمريد أنؽ شمتحٗمز أردت يٕمٜمل سم٤مًمؽ، شُمَٓمقِّ

َّٓ : وهق اًم٘مقًملم يمال قمٚمٞمف، اعمتٗمؼ أن ُيٗمٔمقا  اعمّمٚملم أن اعمٝمؿ  ي٤ًمسم٘مقا  أ

 .وًمذاك وممًمؽ هذا؟ و٤مُمـ أن٧م ومٝمؾ اإلُم٤مم،

 اعمقوقع ذم دظمؾ ًمٙمـ ظمالف، ٓ ومٞمٝم٤م، اخلالف اًمتل اجلزئٞم٤مت ذم اًمدظمقل سمٕمد

 -ي٘م٤مل يمم- اًمّمدر ذم ًمٚمحدي٨م ضب ًمٚمحدي٨م، ظمالف اخلالف، يمؾ ومٞمف اًمذي

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ اًمتٗمًػميـ ُمـ سمتٗمًػم احلدي٨م وَمّنوا اًمذيـ اًمٕمٚممء جلٛمٞمع وخم٤مًمٗم٦م

 شم٘مدم ُم٤م ًمإلٟم٤ًمن يٖمٗمر ٕنف ضمدًا، قمٔمٞمؿ احلدي٨م هذا أضمر! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمداظمٚم٦م:

ـ ح٤م إين طمتك ًمٜمٗمز، أؾم٠مل وم٠من٤م ذٟمٌف، ُمـ ح ُم٤مذا: يٕمٜمل ًمٜمٗمز، أؤُمِّ  ي٤م أن٧م شُمَرضمِّ

 يٕمٜمل؟ ؿمٞمخٜم٤م،

ح أن٤م اًمِمٞمخ:  اعمقوقع، هذا ذم ٟمتٙمٚمؿ دائمً  ٟمحـ وهذا، أن٧م، وم٤مسمدأ سمدأ إذا: ُأَرضمِّ

 وم٤مسمدأ هق سمدأ إذا: رأجل أن٤م أُم٤م ُمٝمؿ، يمثػم هذا ًمٞمس ًمٚمجٛمٝمقر، سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل أن٤م ًمٙمـ

 مِلَ؟ أن٧م،

ف ي٠مظمذ ؾمقفش آُملم» ي٘مقل ُم٤م ُمرد اإلُم٤مم ٕن ًَ  شمٌٜمَّْٞمٜم٤َم وم٢مذا اًم٘مراءة، ذم وينمع َٟمَٗم

 ىمراءة ذم ذع هق يٙمقنش آُملم» سمدأن٤م سمٕمديـ وٟمحـش آُملم» ىم٤مل هق: أي اًمث٤مين، اًم٘مقل

ح أن٤م وًمذًمؽ سمآُملم: ُمِمٖمقًمقن وٟمحـ اًم٘مرآن،  .إول اًم٘مقل هذا ُأَرضمِّ

 مج٤مهػم ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم صم٤مٟمقي أُمر هذا أن: اًمٜمٔمر ُأخِٗم٧م أن٤م ًمٙمـ

 .اعمّمٚملم

 اعمٗمرق، ذم ُمدقمقيـ يمٜم٤م ذًمؽ وىمٌؾ دار، ذم ُمدقمقيـ يمٜم٤م اًم٘مري٥م إُمس ذم ٟمحـ

 اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م اجلدران، ُمع شمتٙمٚمؿ ويم٠منؽ اًمٜمّمٞمح٦م، هذه ٟمٕمٓمل

 شمرك: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ي٘مقل يمم اًم٥ًٌمش اًمدهر أومًد ُم٤م اًمٕمٓم٤َّمر ُيّمٚمح هؾ: »اًم٥ًٌم

سمٙمؿ أن ٟمحـ.. اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اإلُم٤مم، ي٤ًمسم٘مقن أهنؿ اًمٜم٤مس اقمت٤مد قمداوة، اًمٕم٤مدة  وم٠منتؿ ُٟمَجرِّ

ُمتح٤من، حت٧م أن  سمٕمد يٜمتف ومٚمؿ سمآُملم، صقشمف ويرومع اًمٗم٤محت٦م وي٘مرأ  اإلُم٤مم ي١مم ؾمقف أن ٓا

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ُمـ  ش.سمآُملم» و٩م اعمًجد شمالىمل ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ
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ٜمقا  اإلُم٤مم َأُّمـ إذا: »اهلل رؾمقل أُمر ظم٤مًمٗمتؿ: أوًٓ ! اهلل اشم٘مقا : مج٤مقم٦م ي٤م  ش.وم٠مُمِّ

 ٓ اًمذي اًمٓمقيؾ، سمٕمٛمره اعمًٚمؿ إًمٞمٝم٤م شمقضمف ًمق اًمتل اهلل، ُمٖمٗمرة ظمنشمؿ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اهلل، سمٛمٖمٗمرة ُئمك يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- ٟمقح قمٛمر قم٤مش ًمق ٟمقح، سمٕمد إلٟم٤ًمن يتح٘مؼ

ـ إذا» اعمٖمٗمرة، هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم رظمٞمّم٦م احلٞم٤مة هذه ًمٙم٤مٟم٧م : اإلُم٤مم أُمَّ  ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

: أيش واومؼ إذا: »ُمٕمٜمك هق ُم٤م ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ

 أذه٤من ذم ىم٤مئٛم٦م ُم٘مدُم٦م اؾمتحْم٤مر ُمـ سمد ٓ هٜم٤م اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ أنف

: وهق اًمٕمٚممء، اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ أىمؾ أو ُمٜمٝمؿ، اًمٕمٚمؿ ـمالب إىمؾ قمغم أو قم٤مُم٦م، اعمًٚمٛملم

َ  َيْٕمُّمقنَ  ٓ﴿: سم٠مهنؿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم  ُمقصقومقن اعمالئٙم٦م  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك اعمًٚمٛملم، ُمع ُيَّمٚم قن ومٝمؿ ،[6:اًمتحريؿ﴾ ]ُي١ْمَُمُرونَ 

 سمٕمد يّمٕمدون اعمالئٙم٦م ُمـ ـم٤مئٗم٦م اعمالئٙم٦م، ُمـ ٟمقسمت٤من هٜم٤مك أنف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 صالة يِمٝمدون ومٝم١مٓء يت٤ٌمدًمقن، وهٙمذا.. أظمرى ـم٤مئٗم٦م وشمٜمزل اًمٕمٍم صالة

ٜمقن اعم٤ًمضمد ذم اجلمقم٦م  أوئلؽ أُم٤م ٟمٕميص، ٟمحـ ُمثٚمٜم٤م، يٗمٕمٚمقن شمرى اإلُم٤مم، ُمع ومُٞم١َمُمِّ

َ  َيْٕمُّمقنَ  ٓ﴿: اهلل ىم٤مل ومٙمم  .[6:اًمتحريؿ﴾ ]ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 قمـ شم٠مظمرٟم٤م ٟمحـ وم٢مذا اإلُم٤مم، قمـ يت٠مظمرون وإٟمم اإلُم٤مم، يًٌ٘مقن ٓ ومٝمؿ: إذاً  

  وم٢مذاً  اًمٕم٤معملم، رب ُمٖمٗمرة سمذًمؽ اؾمتح٘م٘مٜم٤م اًمت٠مُملم، ذم اعمالئٙم٦م ؿم٤مريمٜم٤م اإلُم٤مم،

 رؾمقل قمّمٞمٜم٤م أنٜم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م اهلل، ُمٖمٗمرة ٟمخن: وهل ضمدًا، ويمٌػمة يمٌػمة اخل٤ًمرة

 .اهلل أـم٤مع وم٘مد اًمرؾمقل أـم٤مع ُمـ أن يمم اهلل، قمَم وم٘مد اهلل رؾمقل قمَم وُمـ اهلل،

 ( 22: 40: 37/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (آمني)بـ اإلمام مسابؼة

ر أن أريد اًمِمٞمخ: : أوًٓ  ومٞمف اخلٓم٠م وهذا اعمّمٚملم، مج٤مهػم ُمـ ي٘مع سمخٓم٠م أن ُأَذيمِّ

 .ط اهلل رؾمقل ُٕمر خم٤مًمٗم٦م
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ّٓ : وهل ضمدًا، ويمٌػمة يمٌػمة ظم٤ًمرة ومٞمف: وصم٤مٟمٞم٤مً   وضمؾ، قمز اهلل سمٛمٖمٗمرة اعمًٚمؿ ُئمك أ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م سمٛمٖمٗمرة ًمٜمحٔمك إٓ وصٞم٤مُمٜم٤م، وىمٞم٤مُمٜم٤م سمّمالشمٜم٤م اهلل ٟمٕمٌد ُم٤م اًمذي

 إيمٟم٤مً  رُمْم٤من ص٤مم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف -ُمثالً – شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ

 ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  واطمت٤ًمسم٤ًم، إيمٟم٤مً  رُمْم٤من ىم٤مم وُمـ ذٟمٌف، ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  واطمت٤ًمسم٤ًم،

 ُم٤م ٟم٤مدراً  ُم٤م أن اؾمٛمٕمقا  ًمٙمـ وشمًٛمٕمقٟمف، شمٕمٚمٛمقٟمف يمٚمف هذا ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم

 ُم٤ًمُمٕمٙمؿ، قمغم ؾم٠مخ٘مٞمف اًمذي احلدي٨م هذا ؾمٛمَٕمف َيْٓمُرق مل أيمثريمؿ رسمم سمؾ شمًٛمٕمقٟمف،

 أظمرضمف ٕنف إطم٤مدي٨م: أصح ُمـ واحلدي٨م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ

 ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٝمم، ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

ـ إذا: »ط اهلل رؾمقل : اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م، شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

 اقمت٤مد ُمـ قمغم ضمداً  ضمداً  وصٕم٥م ضمدًا، ضمداً  ؾمٝمؾ سم٠مُمر سممذا؟ ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م

 ٓ أن٤م اًمٕمِم٤مء، صالة وأن اعمٖمرب صالة اعمًجد هذا ذم صٚمٞم٧م أن٤م أن اعمخ٤مًمٗم٦م،

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمراءيت ُمـ ىمقزم ُمـ أنتٝمل أيم٤مد ش سمآُملم» شمًٌ٘مقٟمٜمل وأنتؿ ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 أن٤م مج٤مقم٦م، ي٤م ىمٌكمش آُملم» شم٘مقًمقن أنتؿ أنتؿ؟ أم اعم٘متدي أن٤م أنتؿ؟ أم اإلُم٤مم أن٤م شُمرى

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اهلل ىمقل ُمـ أنتٝمل  هٜم٤م ٕنف َٟمَٗم٤ًًم: آظُمذَ  أن أريد آُملم، [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 اًمدٟمٞم٤م ذم ضمداً  ىمٚمٞمٚم٦م ُم٤ًمضمد إٓ اعم٤ًمضمد يمؾ هٜم٤م أىمقل ٓ سم٤معمًجد، وإذا آي٦م، ُمقىمػ

  سمآُملم، اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقن اعم٘متديـ إٓ يمٚمٝم٤م،

، اإلُم٤مم أُّمـ إذا: احلدي٨م هذا ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف  يم٘مقًمف هق وم٠مُّمٜمقا

 سملم صحتف قمغم ُمتٗمؼ أجْم٤مً  وهق اعمٕمروف أظمر احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

وا يَمؼمَّ  وم٢مذا سمف، ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مُملم  ريمع وإذا ومٙمؼمِّ

،  ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

ش.. أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا،

 قم٤ممل وٕنف ىم٤مرئ ٕنف اإلُم٤مُم٦م: يًتحؼ ًمٙمٜمف ُمرض، أو ًمٕمجز: أي ضم٤مًم٤ًًم، صغم إذا

 .. آظمره إمم... وو

 أنتؿ: إذاً ش سمف ًمُٞم١ْمشَمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد
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، أن جي٥م  ىمٌٚمف، شمريمٕمقن ٓ وم٘مط وٓ ىمٌٚمف، اإلطمرام شمٙمٌػمة شمٙمؼموا ٓ وم٘مط ًمٞمس شم٠ممتقا

ٜمقا  ٓ -أجْم٤مً – وإٟمم  إذا: »وهق أٓ آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي ًمٚمحدي٨م ح٤مذا؟ ىمٌٚمف، شُم١َمُمِّ

٤ٌمع وم٤مئدة ُم٤م ومٙمؼموا، يمؼّم  إذا وزن قمغمش وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ  إذا» اًمٜمٌقي إُمر هذا اشمِّ

 شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف: »احلدي٨م مت٤مم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ؟شوم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ

 ُٕمريـ شمٜمتٌٝمقا  أن جي٥م -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ًمذًمؽش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م،

 :همػمه٤م قمـ ومْمالً  اعم٠ًمخ٦م، هذه ظمّمقص ذم اصمٜملم

ءة شُمٜمِّْمتقا  أن: إول إُمر   وًمٞمس سم٘مٚمقسمٙمؿ ىمراءشمف ُمع شمٙمقٟمقا  أن اإلُم٤مم، ًم٘مرا

ءة اٟمتٌٝمتؿ ُم٤م وم٢مذا سم٠مضم٤ًمُمٙمؿ، وم٘مط ش اًمْمآخلم وٓ: »ىمقًمف إمم ووصقًمف اإلُم٤مم ًم٘مرا

ٙمؿ اطمًٌقا  ًَ  ُمـ اإلُم٤مم سمآُملم، اإلُم٤مم سمدء شمًٛمٕمقا  طمتك سم٤مًمت٠مُملم شمتنقمقا  ٓ َٟمَٗم

 سمًقرة ضمٝمر يممش سمآُملم» جيٝمر أنش سمآُملم» صقشمف يرومع أن ط اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م

 ٕن آُملم:: ُمٕمف ىمقًمقا  وم٠منتؿش سمآُملم» هق سمدأ ؾمٛمٕمتٛمقه وم٢مذاش آُملم: »ومٞم٘مقل اًمٗم٤محت٦م

ـ، اعمالئٙم٦م أجْم٤مً  آُملم، اإلُم٤مم ىمقل ُمع أو اإلُم٤مم ىمقل سمٕمد شم٘مقل اعمالئٙم٦م  ومٞم٘مقل شُم١َمُمِّ

 .ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف: ط اًمرؾمقل

ٟمٜم٤م ي٤م- اهلل ُمٖمٗمرة   اعمًٚمؿ، طمٞم٤مة ُمـ يُمٚمِّٝم٤م اًمٖم٤مي٤مت هم٤مي٦م هل -احل٤مضيـ إظمقا

َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ٟمٕمٞمش؟ ح٤مذا اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة هذه َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ ﴾ ًمِٞمَْٕم

 رء ًمٙمؾ وضمؾ قمز اهلل ضمٕمؾ وىمد سمٛمٖمٗمرشمف، ًمٜمحٔمك اهلل ٟمٕمٌد ومٜمحـ [76:اًمذاري٤مت]

 ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة أؾم٤ٌمسم٤مً  اهلل ُمٖمٗمرة قمغم ًمٚمحّمقل إؾم٤ٌمب ُمـ وضمٕمؾ ؾم٤ًٌٌم،

 أن يٜمٌٖمل أٓ يِمٙمرون، ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ اًمٜم٤مس وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ وذًمؽ

ًٌَتؿ أن عمجرد رسمٙمؿ، ُمـ ُمٖمٗمرة ًمٙمؿ يمت٥م أن رسمٙمؿ شمِمٙمروا  ىمرأ  أن سمٕمد أنَٗم٤مؾَمٙمؿ طَم

 ُمٖمٗمرة شمًتح٘مقن سمٙمؿ وإذا شم٤مسمٕمتٛمقه، سمؾش سمآُملم» شمًٌ٘مقه وملش اًمْمآخلم وٓ» اإلُم٤مم

ريمؿ اًمذي ومٝمذا اًمًٌٞمط، اًم٥ًٌم هذا عمجرد اهلل، ٜم قن وًمٕمٚمٙمؿ سمف، ُأَذيمِّ ًُ  طمًٜم٦مً  ؾمٜم٦مً  شَم

 ٓ -ُمٜمٝم٤م يمثػماً  ـمٗم٧ُم  وىمد- يمٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م سمالد ومح٥ًم، اًمٌٚمد هذا ذم ًمٞمس ُم٤ًمضمد ذم

ٜم قن اهلل ؿم٤مء إن ومٚمٕمٚمٙمؿ اًمًٜم٦م، هذه ُُيُٞمقن ُمًجداً  دمد ًُ  اًمٜمٌل ىم٤مل وىمد ـمٞم٦ٌم، ؾمٜم٦م شَم

ـّ  ُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط  ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦م، ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾَم
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 اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ رء، أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ

 ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ ووزر وزره٤م ومٕمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م، ؾمٜم٦م

ٜم قن اًمذيـ ُمـ جيٕمٚمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًملش رء أوزارهؿ ًُ  اًمًٜم٦م ًمٚمٜم٤مس َي

 .احلًٜم٦م

 ( 22: 74: 14/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 22: 34/   697/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اهتؿقه ادلمقمني ولؽـ السـة دم ورد ما الصالة دم اإلمام قرأ إذا

 عؾقف فثاروا بالتطقيؾ

ٌِّؼ سم٤مًمٜم٤مس، ٟمّمكم ُمداظمٚم٦م:  ُمـ ٟمقاضمف وًمٙمٜم٤ّم..هب٤م شمٙمٚمٛم٧م يمم اًمًٜم٦م هذه وُٟمَٓم

رون وأنٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م، شُمِٓمٞمٚمقن سم٠منٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م: اًمّمقت ورومع واًمّمد اإلقمراض اًمٜم٤مس  شُمٜمَٗمِّ

 ..اًمّمالة ُمـ

 ..اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمِمٞمخ:

 هٙمذا؟ ًمٜم٤م ي٘مقًمقن ودائمً  ُمداظمٚم٦م:

 إيمٟمؽ؟ ٟم٘مص اًم٘مقل، ُمـ وزٟمؽ ٟم٘مص ٟم٘مّم٧م ٟم٘مّم٧م؟ هؾ ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 ..آَت٤مم ُمقوع ذم يْمٕمقٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .أضمٌتٜمل ُم٤م أضمٌتؿ، ُم٤م.. ُم٤م.. ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .يٜم٘مص مل ٓ، ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 هذه ُمـ وأومْمؾ ُمٜمؽ، أومْمؾ هق ُمـ ذم ىمٞمؾ ًم٘مد هيٛمؽ؟ رء سم٠مّي : إذاً  اًمِمٞمخ:

، ومٞمؽ ي٘م٤مل مم٤م أؾمقأ  يمٚمٝم٤م، اًمٌنم  سملم طَمّل  أن٤م وه٤م أُم٤مشمقين ُمرة يمؿ: هذا شمٕمرف وذمَّ

ٟمٞمٙمؿ، ين ُم٤مذا فمٝمرا  ذًمؽ؟ َضّ



   ظمٓم٠م ُم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .رء ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ح٤م َتتؿ ٓ ًمذًمؽ يٜمٗمٕمؽ، يمذًمؽ يٜمٗمٕمٜمل، هذا سم٤مًمٕمٙمس رء، ييين ُم٤م اًمِمٞمخ:

٤مٟم٤م وضمؾ قمز رسمٜم٤م ي٘م٤مل، َّٓ  ًَمَؽ  ُيَ٘م٤مُل  َُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ًمف وم٘م٤مل رؾمقًمف، ؿمخص ذم ٟمحـ َرسمَّ  إِ

ؾُمؾِ  ىمِٞمَؾ  ىَمدْ  َُم٤م ـْ  ًمِٚمر  .. ُمٜمقن ىمٌٚمف؟ ُمـ ًمٚمرؾمؾ ىمٞمؾ ُم٤مذا ،[34:ومّمٚم٧م﴾ ]ىَمٌْٚمَِؽ  ُِم

 أنف سم٤مقمت٤ٌمر ومٞمف وىمٞمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمؼ ذم هذا ىمٞمؾ وىمد آظمره، إمم.. ؾم٤مطمر

 ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م اًمرؾمقل َضّ  ُم٤م ًمٙمـ ؿم٤مقمر، قمٜمف؟ ىمٞمؾ ؿمق ؾم٤مطمر وهمػم ُمٜمقن همػم قمريب

 .سم٤ٌمـمؾ

رك وأن٤م إـمالىم٤ًم، اًمٜم٤مس سمٙمالم َتتؿ وٓ ييك، ُم٤م: إذاً   إمم شمّمٖمل أن ُمـ ُأطَمذِّ

 اًمٌالد سمٕمض ذم شمًتٕمٛمؾ قم٤ٌمرة هٜم٤مك أروف، ُمـ وشمرومٕمف سمف، وَتتؿ ه١مٓء يمالم

 اشمريمف، اإلٟم٤ًمن هذا أو اًمٌمء، هذا ارم: ي٘مقًمقا  ُم٤م سمدل اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه شمٕمجٌٜمل اًمٕمرسمٞم٦م

 شمٕمرومقه٤م؟ اًمٙمٚمٛم٦م، ه٤م أفمـ شمٕمرومقه٤م ُم٤م ازسمٚمف، ي٘مقًمقا؟ ؿمق

 .أوًٓ  هذا أرو٤ًم، ارُمف ازسمٚمف اًمٙمالم، هذا ُمثؾ شمًٛمع ح٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ًمذًمؽ 

 ُمرى، ه١مٓء اًمثمٟملم، أبٚمغ ويمدت قمِمتٝم٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م ذم أظمل ي٤م ه١مٓء: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اعمرى، هب١مٓء اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ احل٤مذق اًمٓمٌٞم٥م ُمٕم٤مجل٦م إمم سمح٤مضم٦م هؿ ُمرى

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل هب٤م شَمَٙمٚمَّؿ اًمتل اًمٙمٚممت سمٕمض شم٠مظمذون أنتؿ: هلؿ ٟم٘مقل ه١مٓء

 ٟم٘مقهل٤م ىمد- وطم٥ًم قم٤مداشمٙمؿ، وطم٥ًم أهقائٙمؿ طم٥ًم شمٗمنوهن٤م صمؿ -اًمًالم

 ًمٞمف؟ إظمػم، ذم إٓ ٟم٘مقهل٤م ُم٤م هذه: إي ديٜمٙمؿ، ىمٚم٦م وطم٥ًم -إُمر يت٠مزم طملم أطمٞم٤مٟم٤مً 

 هلذا اًم٘م٤مئؾ ـمٞم٥م،ش ومٚمٞمخٗمػ اًمٜم٤مس َأمَّ  ُمـ: »اعمٕمروف احلدي٨م قمٛمدَتؿ كّم اًم ٕنف

 إٟم٤ًمن يمؾ ومقى ضمٕمٚمٝم٤م هؾ ًمٙمـ اًمٜم٤مس، ي١مم يم٤من ،ط اهلل رؾمقل هق احلؼ اًمٙمالم

ه، ًمف  وقاسمط هلذا ووع وٓ ومٚمٞمخٗمػ، َأمَّ  ُمـ: ًمؽ ي٘مقل هقس ًمف إٟم٤ًمن يمؾ هقا

 هل ُم٤م ،شومٚمٞمخٗمػ اًمٜم٤مس َأمّ  ُمـ: »هقًى  اًمديـ ص٤مر وإٓ ُمٜمف ٓسمد هذا ٟمٕمؿ؟ وىمٞمقد

 ضُمّٚمٙمؿ أو يمٚمٙمؿ أفمٜم ٙمؿ اًمٓمٞم٦ٌم؟ اجلٛمٚم٦م هلذه واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مهل٤م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 .ىمٌٞمٚمتف ذم ُمٕم٤مذ ظمٚمػ يّمكم يم٤من اًمذي إنّم٤مري ذًمؽ ىمّم٦م يذيمر
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 وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم أن -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمٕم٤مذ قم٤مدة ُمـ يم٤من 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م يٙم٥ًم أن ُمٜمف طمرص٤مً  ُمًجده: ذم ط اًمٜمٌل

 يّمكم يم٤من أجْم٤ًم، ويتٕمٚمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م اًمًالم،

 هبؿ ومٞمّمكم ىمقُمف إمم يذه٥م صمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة

 إنّم٤مري، اًمرضمؾ هذا ضم٤مء ومريْم٦م، هلؿ وهل ٟم٤مومٚم٦م ًمف هل اًمٕمِم٤مء، صالة ٟمٗمس

 يرسمٓمقن اًم٤ٌمدي٦م ذم ىمري٥م قمٝمد إمم يم٤مٟمقا  اًمذيـ اجلمقم٦م هق: اًمٜم٤موح سم٤مًمٜم٤موح، قم٤مُمؾ

 اًمدًمق يًح٥م هذا اجلٛمؾ ويدور سم٤مجلٛمؾ ؿمٗمتقه٤م ُم٤م إذا سم٠مظمرى، أو سمٓمري٘م٦م اًمدًمق ه٤م

  ُمٕم٤مذ، وراء ًمُٞمَّمكّم  إنّم٤مري هذا ضم٤مء ٟم٤موح، اؾمٛمف ومٝمذا صم٘مٞماًل، يم٤من ُمٝمم اًمٌػم ُمـ

 ٓ اًْمِٙمَت٤مُب  َذًمَِؽ ﴿*  [1:اًمٌ٘مرة﴾ ]امل﴿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: سمٕمديـ اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ 

 أن واًمٔم٤مهر ظم٤مف، اًمٌ٘مرة، ؾمقرة ىمراءة وىم٧م هذا ،[0:اًمٌ٘مرة﴾ ]ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  ُهًدى ومِٞمفِ  َرْي٥َم 

 ويقُمٝم٤م قم٤مدًة، يٓمٞمؾ وأنف  ُمٕم٤مذ، وراء صغم أنف ؾمٌؼ: سمٛمٕمٜمك أصؾ، ًمف هذا اخلقف

 إمم وذه٥م اًمّمالة، ىمٓمع يًتٓمٞمع، ُم٤م وهق يٓمٞمؾ أنف ومخ٤مف شمٕم٤ٌمن، هذا يم٤من يٛمٙمـ

 وٟم٘مٚمقا  اًمرضمؾ، قمٛمؾ ُم٤مذا اًمّمح٤مسم٦م أطمًقا  ـمٌٕم٤مً  ًمقطمده، صغم اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م

ٌّف ص٤مر ُمٕم٤مذ  ُمٕم٤مذ، إمم ىمّمتف ًُ  ًمف وهذا ُمٜم٤مومؼ، هذا: قمٜمف ي٘مقل ص٤مر يًتٖمٞمٌف، ص٤مر َي

 هذا ٕن ح٤مذا؟  ُمٕم٤مذ، إمم اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م ٟمٜم٥ًم: يٕمٜمل ُم٤م طمتك اًم٘مقل، ُمـ وضمف

 ومٝمق اجلمقم٦م ُمع يّمكم ٓ اًمذي ٕن ُمٜم٤مومؼ: هذا وطمده وصغم اعمًجد طمي اًمرضمؾ

 ؿمٙم٤مه ومذه٥م ًمف، ُمٕم٤مذ ُم٦ًٌم سمٚمٖمف اًمرضمؾ قمذره، يٕمرف مل أنف قمُذره ُمٕم٤مذ ًمٙمـ ُمٜم٤مومؼ،

 ذم وٟم٠ميت اًمٜمٝم٤مر ذم ٟمٕمٛمؾ ٟمقاوح أصح٤مب إٟمٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: »أنف :ط ًمٚمرؾمقل

 ي٤م أن٧م أومت٤َّمن: ًمف ىم٤مل ُمٕم٤مذ وراء وم٠مرؾمٚمقا  اًمّمالة، سمٜم٤م ومٞمٓمٞمؾ ُمٕم٤مذ وراء وٟمّمكم اًمٚمٞمؾ،

 وهذا- سمحًٌؽ ُمرات، صمالث ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م أومت٤من  ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م أومت٤من  ُمٕم٤مذ،

ٌِِّح ﴿: شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ -اًمِم٤مهد ْٛمسِ ﴿ ،[1:إقمغم﴾ ]إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم  َواًمِمَّ

 اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م اًمرؾمقل ذيمر وهٙمذا ،شاًمًقر ُمـ وٟمحقه٤م.. [1:اًمِمٛمس﴾ ]َوُوَح٤مَه٤م

 ،شاحل٤مضم٦م وذا واعمريض اًمٙمٌػم وراءه وم٢من ومٚمُٞمَخّٗمػ، أطمديمؿ َأمَّ  إذا: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هلذه

 يريد يمٞمٗممش ومٚمٞمخٗمػ» سمٕمد يٗمنوا ومّم٤مروا اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ُمـ احلدي٨م هذا وم٤مىمُتٓمع

 إًمٞمف ُمٕم٤مذاً  وؿمٙم٤م ًمٚمرؾمقل، قمذره وسَملمَّ  اًمٜمٝم٤مر، ذم ُمتٕم٥م يم٤من هذا ٓ، اعمًتٕمجؾ، هذا
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 شمٙمقن اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  ُمـ يٙمٗمل، أنف ُمع وم٘مط، اًمٗم٤محت٦م هبؿ اىمرأ : ًمف ي٘مؾ مل قمٚمٞمٜم٤م، يٓمٞمؾ إٟمف

 ىمّم٤مر ُمـ اًمًقر هذه اًمٗم٤محت٦م سمٕمد شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ: »ًمف ىم٤مل ًمٙمـ صحٞمح٦م، اًمّمالة

 ش.اعمٗمّمؾ

 اًمٗم٤محت٦م ىمرأت اًمٕمِم٤مء، ذم إُم٤مُم٤مً  أن٧م صٚمٞم٧م إٟم٤ًمًٟم٤م، شمّمقرٟم٤م إذا: إذاً 

ْٛمسِ ﴿و ٌِِّح ﴿ أو [1:اًمِمٛمس﴾ ]َوُوَح٤مَه٤م َواًمِمَّ  هذا ُم٤م [1:إقمغم﴾ ]إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

د قمٚمٞمٜم٤م شمث٘مؾ إٟمؽ ؿمٞمخ، ي٤م اًمتٓمقيؾ  ،شومٚمٞمخٗمػ َأمّ  ُمـ: »ىم٤مل واًمرؾمقل قمٚمٞمٜم٤م، وشُمَِمدِّ

 اًمتٓمقيؾ ؿمٙمك عمـ ىم٤مل اًمرؾمقل اًمتخٗمٞمػ، يمٞمٗمؽ قمغم ًمٞمس رويدك: ًمف شم٘مقل

: وشم٘مقل ُمٜمل شمِمتٙمل أن٧م ومٚممذا ىمرأَت٤م، أن٤م اًمتل اًمًقر هبذه ي٘مرأ  أنف ُمٕم٤مذاً  وأوص

ًم٧م ل مل أن٤م ٓ، قمٚمٞمٜم٤م؟ ـَمقَّ ٤مَءًُمقنَ  قَمؿَّ ﴿: -ُمثالً – هلؿ ىمرأت ًمق قمٚمٞمؽ، ُأـَمقِّ ًَ ﴾ َيَت

 قَمؿَّ ﴿ اًم٘مّمػمة، اًمًقر ُمـش سمحًٌؽ: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ـمقًم٧م: هٜم٤م [1:اًمٜم٠ٌم]

٤مَءًُمقنَ  ًَ ءة [1:اًمٜم٠ٌم﴾ ]َيَت ًم٧م، هٜم٤م ي٘مقل أن طمؼ ومٚمف ه١مٓء، ُمـ صمالصم٦م أو ؾمقرشملم سم٘مرا  ـَمقَّ

ل، شمٙمـ مل اًمًٜم٦م اًمتزُم٧م إذا أُم٤م  يّمكم أن يريد اًمّديـ، ظمٗمٞمػ رضمؾ هق ؾمٞمٙمقن ُُمَٓمقِّ

 .رء هذا آظمره إمم.. أوٓده ويرى ُمّمٚمحتف ويرى ؿمٖمٚمف ويرى هٜم٤م، ُمـ

 اًمٜم٤مس، يمٞمػ قمغم ًمٞمسش ومٚمٞمخٗمػ َأمَّ  ُمـ: »طمدي٨م أن: اًمٌمء هذا وظمالص٦م

 قمٛمر سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم طمدي٨م اعمٕمٜمك هذا ي١ميمد حمدد، هق وإٟمم

 وإن سم٤مًمتخٗمٞمػ، ًمٞم٠مُمرٟم٤م ط اهلل رؾمقل يم٤من إن: »ىم٤مل قمٜمٝمم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ

 أطمد أن ًمق ضمدًا، قمٔمٞمؿ طمدي٨م هذا ،شصٗم٤مً  سم٤مًمّم٤موم٤مت اًمٗمجر صالة ذم سمٜم٤م ًمٞمّمكم يم٤من

 هذه؟ ـمقل يمؿ صًٗم٤م، سم٤مًمّم٤موم٤مت وىمرأ  اًمٗمجر، ذم إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس صغم اًمٞمقم إئٛم٦م

ًم٧م أن٧م ؿمٞمخ ي٤م: ًمف وىم٤مًمقا   هذا ًمف شمروي خيٗمػ، إٟمف: ىم٤مل واًمرؾمقل قمٚمٞمٜم٤م، ـَمقَّ

 ًمٞم١مُمٜم٤م يم٤من وإن سم٤مًمتخٗمٞمػ، ًمٞم٠مُمرٟم٤م اهلل رؾمقل يم٤من إن: »ي٘مقل قمٛمر اسمـ احلدي٨م،

 ش.اًمٗمجر صالة ذم صٗم٤مً  سم٤مًمّم٤موم٤مت

ل يم٤من سم٤مًمتخٗمٞمػ ي٠مُمرٟم٤م يم٤من اًمذي هذا أن: احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك: إذاً   ذم قمٚمٞمٜم٤م ُيَٓمقِّ

 .اًمّمالة هذه همػم ذم قمٚمٞمٜم٤م يٓمقل ُم٤م أيمثر اًمٗمجر، صالة
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 يمم اهتدي٧م، إذا اًمٜم٤مس ي٘مقل ُم٤م ييك ٓ: اصمٜم٤من أُمران: -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك-: إذاً 

٤َم َي٤م﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ـَ  َأهي  ِذي ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًَ يُمؿْ  ٓ َأنُٗم ـْ  َيُي   إَِذا َوؾَّ  َُم

 .[127:اح٤مئدة﴾ ]اْهَتَدْيُتؿْ 

 ٓ إًمٞمٝمؿ، اًمًٜم٦م سمٜم٘مؾ وسم٤مًمٚمٓمػ سم٤مًمرومؼ ه١مٓء، ضمٝمؾ ُمٕم٤مجل٦م يٜمٌٖمل: اًمث٤مين إُمر

 اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ضمدًا، رهٞم٥م إُمر مج٤مقم٦م ي٤م ضم٤مهٚمٞم٦م، ذم يٕمٞمِمقن اًمٜم٤مس ه١مٓء أن ؿمؽ

 ًم٧ًم ٕين ومٞمف: ُأيَمّن  أن٤م ؿمٕمر سمٞم٧م ىمديمً  ىمٞمؾ ويمم اًمًٜم٦م، قمـ سمٕمٞمديـ هؿ اًمٕمٚممء سمؾ

 :اعمٕمٜمك ًمٙمـ سمِم٤مقمر،

ــدبف  ــارباً  ــت بال  إذا كــان رب البو

 

 فــع عــذ الســاكنني فوــه إج الــرق  

 خيٗمٗمقا  واًمٕمٚممء سم٤مًمًٜم٦م، ضم٤مهٚملم أنٗمًٝمؿ اًمٕمٚممء اًمٕمٚممء، ه١مٓء يم٤من وم٢مذا    

 اجلٛمٕم٦م صٌح اجلٛمٕم٦م، صٌح ذم وطمتك اًمٗمجر، صالة ذم طمتك ًمٚمٜم٤مس ُمرقم٤مة اًم٘مراءة

 ي٘مًٛمقه٤م ظمٚمٗمٝمؿ عمـ ُمٜمٝمؿ ُمراقم٤مة يمٚمٝم٤م، اًمًجدة ؾمقرة ي٘مرأ  أنف ينمع اًمذي

 هذا إظمرى، اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مين واًم٘مًؿ إومم، اًمريمٕم٦م ذم إول اًم٘مًؿ: ىمًٛملم

 اًمّمحٞمح سم٤مًمٕمٚمؿ ه١مٓء ُمٕم٤مجل٦م جي٥م ًمٙمـ ومٞمٝم٤م، شمٓمقل أن٧م أظمل ي٤م ًمٚمًٜم٦م، ظمالف

 .ٟمٕمؿ. واًمٚملم اًمرومؼ ُمع

 (22: 23: 26/ 720/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 27: 12/ 720/واًمٜمقر اهلدى) 

 بالتلمني اإلمام مسابؼة

 ..ُمقضمزشملم يمٚمٛمتلم وًمق ُٟمَّمكّم  أن ىمٌؾ اًمت٠مُملم قمغم ٟمٜمٌٝمٝمؿ ًمق ؿَمْٞمَخٜم٤َم، ُمداظمٚم٦م:

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمِمٞمخ: يْمَرى وَم٢ِمنَّ  َوَذيمِّ  ُمقوقع [77:اًمذاري٤مت﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 يم٠منف- اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ًم٘مقل اعمّمٚملم مج٤مهػم.. اعمّمٚملم خم٤مًمٗم٦م: اًمتذيمػم أو اًمذيمرى

ـ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ -قمٚمٞمف أمجٕمقا  أُمر ٜمقا  اإلُم٤مم أُمَّ  وم٢مٟمف وم٠مُمِّ
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 ذم ٟم٤مفمر يمؾ ُمٜمف َيْٕمج٥م مم٤مش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ

 ذيٕم٦م خي٤مًمٗمقن أهنؿ قم٤ٌمداَتؿ ذم.. ُمٕم٤مُمالَتؿ ذم.. قم٘مٞمدَتؿ ذم.. اعمًٚمٛملم أطمقال

 سم٠مؾم٤ٌمهب٤م ي٠مظمذوا مل اًمتل اإلرادة هذه ُمع صمؿ جي٤مهدوا، أن يريدون ذًمؽ ُمع صمؿ رهبؿ،

 قم٤ٌمده قمغم اؿمؽمط -وضمؾ قمز واهلل- اهلل، يٜمٍمهؿ أن يٓمٛمٕمقن اًميوري٦م،

هؿ  .أنٗمًٝمؿ ذوات ذم -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- يٜمٍموه أن قمدوهؿ قمغم ًمَِٞمٜمٍُْمَ

 وقمـ اهلل، يمت٤مب قمـ اًمٕم٘مٞمدة ذم اٟمحرومقا  اعمًٚمٛملم أن: آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ أنتؿ ومٝم٤م 

 .اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٝمؿ وإمج٤مع اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م

 أن: وهق -ـمقيالً  ومٞمف ٟمخقض أن أفمـ ومٞمم سمح٤مضم٦م ًمًتؿ- آظمر، أُمراً  شمٕمٚمٛمقن صمؿ

 أيمؼم ُمـ هق اًمذي سمؾ اعمحرم، سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمٚمقن إُمقال أهؾ ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أيمثر

 .اًمٙم٤ٌمئر

- اًمٕم٤معملم، رب هلل شمّمٚمقن أنٙمؿ اعمٗمروض! اعمّمٚملم ُمٕمنم أنتؿ ًمقضمف وضمٝم٤مً  أن

 رب هلل شمّمٚمقن أنٙمؿ واإلظمالص، واًمٜمٞم٦م، اًم٘مّمد، طمٞم٨م ُمـ -اهلل ؿم٤مء إن يمذًمؽ وهق

 ،ط اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمغم اهلل ذع ُم٤م همػم قمغم شُمَّمٚم قن إٟمٙمؿ: آؾمٗم٤مً  أىمقل وًمٙمـ اًمٕم٤معملم،

ُمثٚم٦م ُمثٚم٦م أقمٔمؿ ُمـ ًمٙمـ ضمداً، ويمثػمة يمثػمة وٕا  ُمٕمٚمٜم٦م فم٤مهرة ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م وشمذيمػماً، قمؼمةً  ٕا

 رسمف وسملم سمٞمٜمف أطمدهؿ ي٘مقم ىمد مم٤م وًمٞمس ُم٤ًمضمِدهؿ، ذم.. مج٤مقم٤مَِتؿ ذم أنٗمًٝمؿ اعمّمٚملم سملم

 -إُم٤مُم٤مً  أو ُم٘متديـ يمٜم٤م ؾمقاءً - طميٟم٤م ُمًجد أي ذم وم٤مٔن.. أظمرى قم٤ٌمدة ذم أو صالشمف ذم

ـ إذا» :-ذيمره اًم٤ًمسمؼ- اًمرؾمقل خي٤مًمٗمقن اعمّمٚملم مج٤مهػم ٜمقا  اإلُم٤مم َأُمَّ  سمٕمدُم٤م اإلُم٤ممش وم٠مُمِّ

 اعمخٚملم اًمٕم٤معملم رب هلل اعمخٚمّملم اعمّمٚملم ُمٕمنم أنتؿ وإذا اًمْم٤مًملم، وٓ ىمراءة ُمـ اٟمتٝمك

 سمٕمدُم٤م اإلُم٤مم يٙم٤مد ومال قم٘م٥م، قمغم رأؾم٤مً  احلدي٨م شم٘مٚمٌقن أنتؿ إذا اعمرؾمٚملم، ؾمٞمد ؾمٜم٦م سم٤مشم٤ٌمع

 أنتؿ وشمٜم٘مٚمٌقن سمٙمؿ ُم٘متدي٤مً  يّمٌح سمف وإذا سمآُملم، شمٌدؤوا أنتؿش اًمْمآخلم وٓ:  »ُمـ اٟمتٝمك

 يدل؟ ُم٤مذا قمغم هذا إُم٤مُمف،
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 ُمٕم٤ميم٦ًم وإُم٤م سم٤مإلؾمالم، اجلٝمؾ إُم٤م: ُمر أطمالمه٤م: ي٘م٤مل ويمم ؿمٞمئلم أطمد قمغم يدل

 هٜم٤مك هؾ.. سم٤مًمرسم٤م اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ومٞمم ضمداً  واوح٦م اعمٕم٤ميم٦ًم.. ُمر أطمالمه٤م.. اإلؾمالم

 .سم٤مًمرسم٤م اًمٞمقم اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمؾ ذًمؽ ُمع ٓ، اًمٙم٤ٌمئر؟ أيمؼم ُمـ اًمرسم٤م أن يٕمٚمؿ ٓ ُمًٚمؿ

: أي إظمرى ًمٞم٧ًم: أىمقل أن٤م ًمِـَؿ؟ اإلُم٤مم شم٤ًمسم٘مقن اعمًجد ذم أنتؿ هٜم٤م أن

 اجلٝمؾ.. ط اًمرؾمقل سم٠مىمقال اجلٝمؾ.. سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ وهل إومم هل وإٟمم ُمٕم٤ميم٦ًم،

 وذم اعمًجد هذا ذم أنتؿ: أىمقل ٓ أنتؿش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »قم٤مم يمٛمٌدأ يمٜمص

 اًمٌٕمض ذم آظمريـ ُمـ وؾممقم٤مً  سمٕمْمٝم٤م، ذم طمْمقراً  أوًٓ  يمٚمٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م سمالد ذم اًمٌٚمد هذا

 ذم وٓ اًمٜمٌقي، اعمًجد ذم وٓ احلرام، اعمًجد ذم ٓ ُمًجداً  طميت ُم٤م.. أظمر

ءً  أظمرى، سمالد ُمـ سمٚمد أي ذم وٓ إىمَم،  ومٞمٝم٤م همرسمٞم٦م، يم٤مٟم٧م أو إؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقا

 قمغم يدل رء أىمّؾ  هذا.. آُملم ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م قمغم أمجٕمقا  يمٚمٝمؿ إؾمالُمٞم٦م ضم٤مًمٞم٤مت

 .صالشمف وسمّمٗم٦م ط اًمرؾمقل سم٠مىمقال اجلٝمؾ

 آقمت٘م٤مد ذم اهلل خي٤مًمٗمقن وهؿ اهلل، ُمـ اًمٜمٍم شمريد أُم٦م ُمـ قمج٤ٌمً : ٕىمقل وم٠مقمقد

 .ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم ضم٤مءت اًمتل إظمرى إطمٙم٤مم ذم.. قم٤ٌمدشمف ذم.. شمقطمٞمده ذم

راً  ٟم٤مصح٤مً  أىمقل ًمذًمؽ يـ خمٚمّملم يمٜمتؿ إن: وُُمَذيمِّ  يٜمٍمٟم٤م أن ذم وص٤مدىملم، وضَم٤مدِّ

 إمم شمرضمٕمقا  أن ومٕمٚمٞمٙمؿ أروٜم٤م، اطمتّٚمقا  اًمذيـ وسمخ٤مص٦م أقمدائٜم٤م، قمغم -وضمؾ قمز- اهلل

 اًمٜم٤مومع سم٤مًمٕمٚمؿ.. اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م هذه شمٙمقن وًمـ ٟمّمقطم٤ًم، شمقسم٦مً  إًمٞمف شمتقسمقا  وأن رسمٜم٤م،

 .اًمّم٤مًمح واًمٕمٛمؾ

 وأول أقمدائٙمؿ، قمغم اهلل يٜمٍميمؿ هب٤م اقمٛمٚمقا  صمؿ ديٜمٙمؿ، أطمٙم٤مم ومَتٕمٚمَّٛمقا : إذاً  

 .أؿمخ٤مصٙمؿ ذم اًم٘م٤مئٛم٦م ٟمٗمقؾمٙمؿ هق ًمٙمؿ قَمّدو

ه: »ًمٗمظ وذمش ٟمٗمًف ضم٤مهد ُمـ اعمج٤مهد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ  هقا

 ممـ ٟمٙمقن وطمتك اجل٤مدة، قمغم ٟمًت٘مٞمؿ طمتك وضمؾ، قمز هلل أهقاءيمؿ ومج٤مهدواش هلل

 .اهلل ومٞمٜمٍمه اهلل يٜمٍم

 .ٟمًٛمع وسمم ٟم٘مقل سمم يٜمٗمٕمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل سمف، اًمتذيمػم أردت اًمذي هذا
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 سمآُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م سمؽمك يتٕمٚمؼ ومٞمم سمف، اًمتذيمػم ؾمٌؼ سمم اإلظمقان شمذيمػم ُأقِمٞمد

ر ـ إذا: »احلدي٨م هبذا يذيمرهؿ سم٠من مج٤مقمَتف، يت٤مسمع سم٠من هٜم٤م، اعمًجد إُم٤مم: أوًٓ  وُأَذيمِّ  أُمَّ

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم

ريمؿ َّٓ  وأرضمق صم٤مٟمٞم٦م، ُمرة ُأَذيمِّ  أـمٛمِئـ طمتك إومم، اعمرة ذم ؾمٛمٕمتٝم٤م يمم أؾمٛمٕمٝم٤م أ

 ٓ- إظمرى يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م وىمٚمقسمٙمؿ، وسم٠مخ٤ٌمسمٙمؿ سمؾ سم٠مبداٟمٙمؿ، وم٘مط ًمًتؿ ُمٕمل، أنٙمؿ

 وٓ ُمٜمٙمؿ أرو٤مه٤م ٓ سمؽممج٦م زم أنٗمًٙمؿ شمرمجتؿ أنٙمؿ ذًمؽ ومٛمٕمٜمك -اهلل ؾمٛمح

 .. زم ُمٜمٙمؿ شمروقهن٤م

ر سمآُملم، اإلُم٤مم شمًٌ٘مقا  ٓ: شمذيمػم هذا ٟمف، ُيَذيّمر أن اعمًجد إُم٤مم وُأَذيمِّ  وىمد إظمقا

 طمتك! هٜم٤م؟ اًمقوع يمٞمػ أدري ُم٤م صمالصم٦م، صٗملم صػ قم٤مدةً  يّمٚمقن اًمذيـ يٙمقن

 أظمرى، ىمرى إمم.. أظمرى ُم٤ًمضمد إمم اًمًٜم٦م هذه وشمٜمت٘مؾ اجل٤مدة، قمغم ُمٕمف يًت٘مٞمٛمقا 

 اًمًٜم٦م هذه أطمٞم٤م عمـ ومٞمٙمقن يُمٚمَّٝم٤م، -اهلل ؿم٤مء إن- اإلؾمالم سمالد اخلػم يٕمؿ طمتك

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم هق يمم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م

 (22: 16: 34/   733/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بالتلمني إلمامفؿ ادلمقمني مسابؼة

 أي] اخلٓم٠م هذا ووضمدت اًمًٕمقدي٦م، ذم ؿمٝمريـ إظمػمة اعمرة ـمٗم٧م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ إيف ُمٍم، ذم يمم ؾمقري٤م ذم يمم هٜم٤م، هق يمم[ سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م

 وهمٗمٚمتٝمؿ اًمٕمٚمؿ، أهؾ همٗمٚم٦م إمم يٕمقد أوٓ اًمٖمٗمٚم٦م هذه وؾم٥ٌم همٗمٚم٦م، ذم اًمٜم٤مس 

 شمٙمقن وشم٤مرة ُمزدوضم٦م، شمٙمقن شم٤مرة اًمٕمٚممء، همٗمٚم٦م إٟمف: وم٠مىمقل ُمزدوضم٦م، شمٙمقن ىمد

 درس ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من وإن اًمًٜم٦م، قمـ ُمرداً  اًمٗم٘مف درؾمقا  اًمٕمٚممء ُمـ ومٙمثػم ُمٜمٗمردة،

 وسَمَدهل اًمًٜم٦م، دراؾم٦م قمغم اًمٗم٘مف دراؾم٦م قمٚمٞمٝمؿ وم٤مًمٖم٤مًم٥م اًمًٜم٦م، سمدراؾم٦م ُم٘مروٟم٤مً  اًمٗم٘مف

 اٟمٗمّم٤مل ومال وإٓ اًمت٘مٚمٞمدي، اًمٗم٘مف ٟمٕمٜمل وم٢مٟمم ًمٚمًٜم٦م، ُم٘م٤مسمالً  اًمٗم٘مف ٟمذيمر طمٞمٜمم أنٜم٤م ضمداً 
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 .اًمّمحٞمح اًمٜمٌقي اًمٗم٘مف وسملم اًمًٜم٦م سملم

 وسمّمقرة ىمري٥م، ُمـ ومدرؾمقه٤م اًمًٜم٦م درؾمقا  إن اعمذهٌل اًمٗم٘مف يدرؾمقن وم٤مًمذيـ 

من ُيِرد اَّلل »: اعمٕمروف اًمّمحٞمح طمديثف ذم ط اًمرؾمقل أراده اًمذي اًمتٗم٘مف ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 ُمٕمرووم٦م أهن٤م ُمع اًمًٜمـ ُمـ يمثػم شمٗمقَتؿ وم٘مد ذًمؽ أضمؾ ُمـ «به خرًا يفقهه ِف الدين

 يمثػم وهذا اإلؾمالُمل، اًمٕم٤ممل واىمع ذم وُمٝمجقرة اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م وذم اًمًٜم٦م ذم

 اإلؾمالم، سمالد يمؾ ذم اعم٤ًمضمد يمؾ ذم اعمٜمتنمة اًمٔم٤مهرة هذه أن وطمًٌٜم٤م ضمدًا، ويمثػم

 اعم٘متديـ ومٛم٤ًمسم٘م٦م اًمٜمٌقي، اعمًجد وٓ احلرام اعمًجد وٓ طمتك ُمٜمٝم٤م أؾمتثٜمل ٓ

 اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وخم٤مًمٗم٦م ضمدًا، واوح٦م فم٤مهرة هذه سم٤مًمت٠مُملم، إلُم٤مُمٝمؿ

)إذا أمن اإلمام فيمنوا فٌىه من وافق تيمونه تيمْي ادالئكة ُغِفر له ما : آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 .تقدم من ذىبه(

 اإلُم٤مم، ظمٚمػ سم٤مًمت٠مُملم خمتٚمٗملم صقشملم ؾمٛمٕم٧م طمٞمٜمم ٟمٗمز ذم ُأْخِ٘مل وم٘مد وًمذًمؽ

 شمذيمػم ُمـ سمد ٓ أنف ٟمٗمز ذم ُأخ٘مل ًمٚمحدي٨م، ُمٓم٤مسم٘م٤مً  وصقشم٤مً  ًمٚمحدي٨م، خم٤مًمٗم٤مً  صقشم٤مً 

 ومٞمٜم٤م، همرسم٤مء ًمٞمس وًمٙمٜمٝمؿ اًمٌٚمد، هذا ذم همرسم٤مء إهنؿ -آٟمٗم٤مً – قمٜمٝمؿ ىمٚم٧م اًمذيـ اإلظمقان

 اعمرء أن إٓ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم -اهلل ؿم٤مء إن- مجٞمٕم٤مً  ٟمحـ ُمٜمٝمؿ، وٟمحـ ُمٜم٤م ومٝمؿ

ة واعم١مُمـ سم٠مظمٞمف، ىمقي  ُمـ يرى ٓ ىمد ُم٤م يٙمتِمػ أن قمغم ي٤ًمقمده ومٝمق اعم١مُمـ، ُمرآ

 ىمد شمٙمقٟمقن ىمد اًمذيـ أوًٓ  أنتؿ أنٙمؿ ٟمٗمز ذم أخ٘مل: أىمقل وًمذًمؽ قمٞمقسمف، أو قمٞمٌف

 شمٜمٌٝمقا  أن ىمٌؾ أنٗمًٙمؿ شمٕمقدوا أن اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم اجل٤مري٦م اًمٕم٤مدة هذه اقمتدشمؿ

 ُم٤ًمسم٘م٦م قمدم ذم ُمٕمت٤مدون أنتؿ يمم إُمر، هذا ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م قمدم قمغم همػميمؿ

 ٕن ذًمؽ اإلُم٤مم، ًم٘مراءة سم٤مٟٓمت٤ٌمه ؿمؽ سمال يٙمقن وذًمؽ إُمر، هذا همػم ذم اإلُم٤مم

 ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمِمٕمر، يمٝمذّ  َهّذاً  ي٘مرؤه٤م ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ًمٚمٗم٤محت٦م، ىمراءَتؿ ـمرائؼ ختتٚمػ إئٛم٦م

 وُمٜمٝمؿ [3:اعمزُمؾ﴾ ]شَمْرشمِٞماًل  اًْمُ٘مْرآنَ  َوَرشمِّؾِ  قَمَٚمٞمْفِ  ِزدْ  َأوْ ﴿: اهلل ىم٤مل يمم هل٤م ُُمرشمِّالً  ي٘مرؤه٤م

 . ذًمؽ سملم

 ُمد يٓمٞمٚمقا  إئٛم٦م سمٕمض أن: اإلمج٤مل هذا ذم شمدظمؾ اًمتل اًمتٗم٤مصٞمؾ سمٕمض ُمـ صمؿ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ ذم اًمٚملم  .ؾم٧م وُمٜمٝمؿ طمريم٤مت، أرسمع يٓمٞمؾ ُمـ وُمٜمٝمؿ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ
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ٌ ٝمؿ يٙمقن أن: وهق أٓ ضمدًا، ُمٝممً  ؿمٞمئ٤مً  اعم٘متديـ قمغم ي٘متيض هذا: وم٢مذاً   ٌُٝمؿ ًم  وىمٚم

 ُم٤م وم٢مذا أرسمٕم٤ًم، يٛمد ًمٕمٚمف ؾمت٤ًم، يٛمد ًمٕمٚمف طمريمتلم، يٛمد ًمٕمٚمف اإلُم٤مم، ىمراءة ُمع وقم٘مُٚمٝمؿ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك  جي٥م هٜم٤م ًمٚمٜمقن، إؾمٙم٤مٟمف وؾمٛمٕمتؿ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

، أن ًمٙمؿ يتٞمن مل إن شمتّمقروا، أن  ضَمْٝمرَ  شمًٛمٕمقا  أن ًمٙمؿ يتٞمن ٓ ُم٤م ويمثػماً  شمًٛمٕمقا

 اًمذيـ اعمذاه٥م سمٕمض ُمتٕمّم٦ٌم ُمـ اإلُم٤مم يٙمقن وم٘مد آظمر، أو ًم٥ًٌم سمآُملم، اإلُم٤مم

ر اًمًٜم٦م أن ويرون سمآُملم، اجلٝمر شمريمٝمؿ ذم اًمًٜم٦م خي٤مًمٗمقن  شمًٛمٕمقا  ومال هب٤م اإلها

 إذا اًم٤ًمسم٘م٦م، ًمٚمٛمالطمٔم٦م شمٜمتٌٝمقا  أن ومٞمٙمٗمٞمٙمؿ وطمٞمٜمئذ سمآُملم، اإلُم٤مم ضمٝمر هذه واحل٤مًم٦م

 هق ي٘مقل ُم٤م سمٛم٘مدار أنٗمًٙمؿ ذم َٟمَٗم٤ًمً  ظمذوا -طمٞمٜمئذ- ُٔملم، اإلُم٤مم إؾمٙم٤من ؾمٛمٕمتؿ

 ذم وم٤مًمٕمذر جيٝمر يم٤من إذا أُم٤م جيٝمر، ٓ يم٤من إذا هذا آُملم، ُمٕمف أنتؿ ىمقًمقا  صمؿ آُملم، هاً 

 قمغم ُمٕمف ٟمٛمٌم ٟمحـ اإلُم٤مم ُمـش آم» ٟمًٛمع ُم٤م أول احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنٜم٤م أبٕمد: اعمخ٤مًمٗم٦م

: سمٛمٕمٜمك آُملم، ىمقًمف ُمـ اإلُم٤مم ومراغ ٟمٜمتٔمر أن إومْمؾ أن إمم ذهٌقا  اًمٕمٚممء سمٕمض أن

 وٓ» ًمٜمقن اإلُم٤مم ضمزم ٟمًٛمع طمتك سمآُملم ٟمنمع ٓ ىمٚمٜم٤م يمم اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم

 سمآُملم اعم٘متدون ٟمحـ ٟمنمع ُم٤م: أي آُملم، وم٘مقًمقا  شمٗمًػم ذم اًمث٤مين اًم٘مقل قمغمش اًمْم٤مًملم

 قمـ اًمٌٕمد ذم أطمقط اًم٘مقل هذا إٟمف ؿمؽ ٓ آُملم، ًمٜمقن اإلُم٤مم إؾمٙم٤من ؾمٛمٕمٜم٤م إذا إٓ

: اإلُم٤مم ىمقل قمغم اًمًالم قمٚمٞمف رشمٌف اًمذي إُمر حت٘مٞمؼ وذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ذم اًمقىمقع

 .أطمقط هذا «وم٠مُمٜمقا  أُمـ إذا»

ر هذا ٟمت٠مظمر أن يٜمٌٖمل ُم٤م أنٜم٤م وإرضمح اًمٔم٤مهر ًمٙمـ   أَّٓ  اعمٝمؿ وإٟمم يمٚمف، اًمت٠مظم 

ٟم٤م وم٢مذا اًمٞمقم، اًمقاىمع هق يمم يٌدأ أن ىمٌؾ سمآُملم ٟمٌدأ سم٠من اإلُم٤مم ٟمًٌؼ  قمٛمٚمٞم٤مً  هذا قمغم مَتَرَّ

 اًمٜمحق هذا قمغم قمٛمٚمٞم٤مً  وشمٕمٚمٞممً  ًمٚمحدي٨م شمٌٚمٞمٖم٤مً  اًمًٜم٦م هذه ٟمٜم٘مؾ أن ًمٜم٤م ؾم٤مغ -طمٞمٜمئذ–

نوا فٌىه من وافق تيمونه تيمْي ادالئكة » أن، ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي ن اإلمام فَيمِّ إذا أمَّ

 .«ُغِفر له ما تقدم من ذىبه

 :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمٕمّمٞم٦م، هق اًمٜمٌقي إُمر خم٤مًمٗم٦م أن اقمت٘م٤مدي ذم خيٗم٤ميمؿ وًمٞمس

ِذيَن ُُيَالُِفوَن َعنْ ﴿ ﴾ َأْمِرِه َأْن ُتِصوبَُهْم فِتْنٌَة َأْو ُيِصوبَُهْم َعَذاٌب َألِومٌ  َفْلوَْحَذِر الَّ

 .[64:اًمٜمقر]
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 سم٠من ؿمٕمروا إذا ومٞمم يم٤مهتمُمٝمؿ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م هيتٛمقن ٓ ىمد اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ًمٙمـ 

 شم٤ٌمرك- اهلل عمٖمٗمرة اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ خينوا أن: وهل سم٤معمخ٤مًمٗم٦م يمؼمى ظم٤ًمرة هٜم٤مك

)إذا أمن اإلمام فيمنوا، فٌىه من وافق  سمآُملم، اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمغم اعمؽمشم٦ٌم -وشمٕم٤ممم

 تيمونه تيمْي ادالئكة غفر له ما تقدم من ذىبه(.

 وُييون اعم٤ًمضمد، ُييون اًمذيـ اعمالئٙم٦م أن: احلدي٨م هذا وُمٕمٜمك 

 اًمٌنم اعمٓمٌققملم، يم٤مًمٌنم ًمٞمًقا  هؿ ُمٕمروومتلم ٟمقسمتلم قمغم اخلٛمس اًمّمٚمقات

: سم٘مقًمف وصٗمٝمؿ وضمؾ قمز اهلل ٕن يمذًمؽ: ًمٞمًقا  وم٤معمالئٙم٦م اعمٕمّمٞم٦م، قمغم اعمٓمٌققملم

َ َُم٤م َأَُمَرُهْؿ َوَيْٗمَٕمُٚمقَن َُم٤م ُي١ْمَُمُرونَ ﴿  .[6:اًمتحريؿ﴾ ]ٓ َيْٕمُّمقَن اّللَّ

 اإلُم٤مم، شم٠مُملم ىمٌؾ آُملم ي٘مقًمقن ٓ ومٝمؿ اإلُم٤مم، ُي٤ًمسم٘مقن ٓ هؿ: ذًمؽ قمغم سمٜم٤مءً 

 اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمٝمؿ وواومؼ اعمالئٙم٦م، ومٕمؾ اعم٘متدون ومٕمؾ إذا أو ىم٤مم، إذا ومحٞمٜمئذ

 اًمرؾمقل إظم٤ٌمر ُمـ ًمٙمـ ٟمدريمف، وٓ سمف، ٟمحس ٓ ٟمحـ همٞمٌل، أُمر -ؿمؽ سمال- وهذا

 اإلُم٤مم ينمع أن سمٕمد ي٘مقًمقن اعمالئٙم٦م أن ٟمٕمٚمؿ احلدي٨م هذا ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ذًمؽ ُمـ يم٤من شم٠مُمٞمٜمٝمؿ، قمغم وواوم٘مٜم٤مهؿ ومٕمٚمٝمؿ، ومٕمٚمٜم٤م ٟمحـ وم٢مذا: ي٘مقًمقن هؿ سمآُملم

 يمم قم٤مش ًمق ضمدًا، ضمداً  قمٔمٞمؿ ُمٙم٥ًم وهذا ذٟمقسمٜم٤م، ًمٜم٤م اهلل يٖمٗمر أن اهلل قمٜمد أضمرٟم٤م

 هق اًمذي اًمًالم، قمٚمٞمف ٟمقح قمٛمر اعمًٚمؿ قم٤مش ًمق وسمٖمػمه٤م، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم أىمقل

 ؾمٜم٦م أخػ ُمـ أيمثر هق اًمذي ٟمقح قمٛمر قم٤مش ًمق قم٤مُم٤ًم، مخًلم إٓ ؾمٜم٦م أخػ ُمـ أيمثر

 إٟمم اعمٖمٗمرة هذه أن سم٤مًمؽ ومم اًمراسمح، هق ًمٙم٤من ًمف اهلل ًمٞمٖمٗمر وم٘مط قم٤مُم٤ًم، مخًلم إٓ

 هذا اسمتداء صمؿ ،شاًمْم٤مًملم وٓ» ىمقًمف وعمت٤مسمٕمتف اإلُم٤مم ًم٘مراءة سم٤مإلٟمت٤ٌمه وم٘مط اعمًٚمؿ يٜم٤مهل٤م

 اهلل، ؿم٤مء ُم٤م ًمف اهلل همٗمر يت٠مظمره، وٓ يت٘مدُمف ٓ سمآُملم ُمٕمف هق ومٞمٛمٌم سمآُملم، اإلُم٤مم

 .ضمداً  قمٔمٞمؿ ُمٙم٥ًم هذا

دوا اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد ًمٞمٌٚمغ ًمذًمؽ  ًمٞمٙمـ صمؿ اًمٜمٌقي، إُمر هذا شمٜمٗمٞمذ قمغم ُمٕمٜم٤م شمٕمقَّ

ٌَٚمِّٖمقا  أن سمٕمد ومٞمم مَه ٙمؿ  .وراءيمؿ ُم٤م شُم

 إٟمف اعمًٚمٛملم سمالد يمؾ ذم -صحٞمح– أراه٤م وأن٤م ضمدًا، ُمٝمٛم٦م أؿمٞم٤مء هذه ُمداظمٚم٦م:

 ذم اًمّمٖمػمة وم٤مٕؿمٞم٤مء ديٜمٜم٤م، ذم اًمّمٖمػمة إؿمٞم٤مء قمغم ًمٚمتٕمٚمؿ ٟمٙمقن ُم٤م أطمقج ٟمحـ
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 اعم٤ًمضمد ذم قمٜمدٟم٤م اًمِمٞمقخ ٟمرى ُمٜم٤م، اعمتٕمٚمٛملم اًمٜم٤مس طمتك مت٤مُم٤ًم، ٟمجٝمٚمٝم٤م ٟمحـ ديٜمٜم٤م

 أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ُمِمٙمٚم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م، ُمِمٙمٚم٦م قمـ يم٤مُمٚم٦م ظمٓم٦ٌم خيٓم٥م اًمقاطمد ي٘مػ

 هذه اًمٌقل، ُمـ اإلٟم٤ًمن يتؼمأ  يمٞمػ اًمٜم٤مس ُيٕمٚمِّؿ ُمٜمٝمؿ أطمداً  أن ٟمرى وٓ يمذا، ُمِمٙمٚم٦م

 .ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  اعمٝمٛم٦م إؿمٞم٤مء

 ذم هذه أن: وهق رء ُمالطمٔم٦م ُمع شم٘مقل يمم إُمر يٕمٜمل، طم٤مل، يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 ُم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أن اٟمٔمر يمٌػمة، اهلل قمٜمد وًمٙمٜمٝم٤م هٞمِّٜم٦م، سمٛمٕمٜمك صٖمػمة شمٙمقن ىمد اًمقاىمع

ة عذاب القز منه(.: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ىمٚم٧م هوا من البول فٌن عامَّ  )َتنَزَّ

 أو اًمٌدن يّمٞم٥م اًمٌقل ُمـ رؿم٤مش صٖمػم رء هذاش اًمٌقل ُمـ شمٜمزهقا : »إذاً  

 أب٤م ي٤م اًمٌٜمٓمٚمقن، سمٚم٤ٌمس اسمُتُٚمقا  اًمذيـ وظم٤مص٦م اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ومٞمف ي٘مع وهذا اًمثٞم٤مب،

ه قمغم ي٤ًمقمد ٓ اًمٌٜمٓمٚمقن هذا ٕنف اًمدهر: ُمّمٞم٦ٌم هذه اهلل قمٌد  هذه اًمٌقل ُمـ اًمتَّٜمَز 

 رواه إول ُمـ أصح وهق أظمر احلدي٨م ذم -أجْم٤مً – ىم٤مل يمم وًمذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م،

)أن النبي : قمٜمٝمم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ صٞمحٞمحٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

)بذ إىه  اًمِم٤مهد هٜم٤ممرَّ بقزين فقال: أما إهنام لوعذبان وما يعذبان ِف كبر(  ط

)ال يستس من البول، وأما  رواي٦م وذمكبر، أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول( 

 ُمـ سمٕمذق إًمٞمف ُي١مشمك أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمر صمؿاآلخر فكان يسعى بالنمومة( 

)لعل اَّلل أن : وم٘م٤مل هذا قمـ وم٠ًمخقه ؿم٘م٤ًم، ىمؼمٍ  يمؾ قمغم وووع ؿم٘ملم، ومِم٘مف ٟمخٞمؾ،

 .ُيفف عنهام ما داما رطبْي(

 ـمٕم٤مُمؽ قمـ اًمت٠مظمر سم٤مب ومتح٧م يٕمٜمل أن٧م اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ وهذا- وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم

 ُمـ يمثػم ئمـ -قمٚمٞمٝم٤م ويتٕمرومقا  يتٕمٚمٛمقه٤م اًمٜم٤مس ٓزم اًّمكم إؿمٞم٤مء يٕمٜمل سمًٌٌٝم٤م

 اًمٞمقم اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٕم٤مدة اًمٜم٤مس، ُمـ اخل٤مص٦م سمٕمض ُمـ اًمٔمـ هذا شمًٛمٕمقن وىمد اًمٜم٤مس

 يٜمٗمع هذا إن ُمٜمٝمؿ زقممً  اًم٘مٌقر، قمغم اًمرـم٦ٌم إهمّم٤من ووع ُمـ إقمٞم٤مد، ذم وسمخ٤مص٦م

 ُِمـ ظمٚمَّػ ُم٤م أو ص٤مًمح، قمٛمؾٍ  ُمـ ىمدم ُم٤م إٓ اعمٞم٧م يٜمٗمع ٓ هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت اعمٞم٧م،

ُموا َوآَثاَرُهمْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًمّم٤محل٦م، آصم٤مره ُمـ سمٕمده  ،[10:يس﴾ ]َوَىْكتُُب َما َقدَّ



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ظمٓم٠م ُم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم

 

483 

)إذا مات : رواي٦م وذم)إذا مات اإلىسان( : ىمقًمف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ وذح

ابن آدم اىقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح 

 وإٓ اًمّم٤مًمح قمٛمٚمف إٓ إـمالىم٤ًم، يٗمٞمده أن يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م اعمٞم٧م ُم٤مت وم٢مذايدعو له( 

 وإٓ واحلدي٨م، أي٦م شمدل يمم ص٤مًمح، ًمف ًمٕمٛمؾ آصم٤مرٍ  ُمـ سمٕمده ُمـ ظمٚمَّػ ُم٤م ىمٚمٜم٤م يمم

 يدقمق دقم٤مء وإٓ أذه٤مٟمٜم٤م، ذم ىم٤مئمً  هذا ئمؾ أن وجي٥م آظمر، اؾمتثٜم٤مء ٟمًتثٜمل أن سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م

 هذا وًمٙمـ اعمٞم٧م، ذًمؽ سمف ومٞمٜمتٗمع اًمدقم٤مء، هلذا اهلل ومٞمًتجٞم٥م ُمٞم٧م، عمًٚمؿ اعمًٚمؿ سمف

 ٟم١مُمؾ أن: سمٛمٕمٜمك ووم٤مشمٜم٤م، سمٕمد وٓ طمٞم٤مشمٜم٤م ذم ٓ قمٚمٞمف، ٟمتٙمؾ أن ًمٜم٤م جيقز ٓ همٞمٌل أُمر

 اًمٖمٞم٥م، قم٤ممل ذم هذا ًمٜم٤م اهلل ومٞمٖمٗمر ًمٜم٤م ومٞمدقمق ص٤مًمح رضمؾ سمٜم٤م يٛمر أن ُمتٜم٤م إذا أنٜم٤م

ُ ﴿: وم٢مذاً  اًمِمجرة، ذم قمنمة وٓ اًمٞمد ذم قمّمٗمقر: ي٘مقل اعمثؾ وًمذًمؽ ى اّللَّ َوؾَمػَمَ

ٌِّئُُٙمْؿ سمَِم يُمٜمتُْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  َٝم٤مَدِة وَمٞمُٜمَ وَن إمَِم قَم٤ممِلِ اًْمَٖمٞم٥ِْم َواًمِمَّ ﴾ قَمَٛمَٚمُٙمْؿ َوَرؾُمقًُمُف صُمؿَّ شُمَرد 

 ومٕمٚمف ُم٤م أُم٤م إـمالىم٤ًم، اعمٞم٧م يٗمٞمد ٓ اًمٜمدي اًمرـم٥م اًمٖمّمـ ومٝمذا ،[127و93:اًمتقسم٦م]

 صحٞمح ذم رواي٦م ذم ضم٤مء يمم اهلل ُمـ ويمراُم٦م ُمٕمجزة ومٝمذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 دام ُم٤م اعم٘مٌقر ذم ط اًمٜمٌل ؿمٗم٤مقم٦م ىمٌؾ وضمؾ قمز اهلل أن ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ

 .رـم٤ٌمً  اًمٖمّمـ

 قمغم اًمٖمّمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ووع اًمذي اعمٞم٧م اٟمتٗم٤مع قمٚم٦م: وم٢مذاً 

 دقم٤م ط اًمٜمٌل أن هق اًمٕمٚم٦م وإٟمم سم٤مًمٖمّمـ، اعمقضمقدة واًمٜمداوة اًمرـمقسم٦م هق ًمٞمس ىمؼمه

 اًمٖمّمـ دام ُم٤م وإٟمم يٌٕمثقن، يقم إمم ًمٞمس وًمٙمـ اعمٞم٧م، سمحؼ دقم٤مءه ُمٜمف اهلل وىمٌؾ

 ُمثؾ اعمًٚمؿ سمف هيتؿ ٓ اًمذي اًمٌمء أن ُمٜمف وٟمًتٗمٞمد احلدي٨م ُمٕمٜمك هق هذا وم٢مذاً  رـم٤ٌمً 

 ومذًمؽ اًمٌقل رؿم٤مش ُمـ سم٤مًمتٜمزه آهتمم قمدم أو اعمجٚمس، ذم اعمًٚمؿ أظمٞمف اؾمتٖم٤مسم٦م

 ُمـ وإي٤ميمؿ يٕمٞمذٟم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل اًم٘مؼم، ًمٕمذاب اعمقضم٦ٌم إؾم٤ٌمب ُمـ

 .اًم٘مؼم قمذاب

 ( 22: 22: 49/ 441/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 16: 24/ 441/واًمٜمقر اهلدى) 
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ٟمٜم٤م ي٤م ظمٓم٠م ذم اًمِمٞمخ:  ُم٤ًمضمد ًمٞمس اعم٤ًمضمد، ذم ُمٜمتنم اعمّمٚملم سمٕمض ُمـ إظمقا

 طمتك ذًمؽ ُمـ ٟمًتثٜمل ٓ -إؾمػ ُمع- يُمٚم ٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمؾ ُمٕمٞمَّٜم٦م، سمٚمدة

 إٓ هٜم٤مك يٙمـ مل وًمق سم٤مًمت٠مُملم، ًمإلُم٤مم اعم٘متديـ ُم٤ًمسم٘م٦م: وهل اًمنميٗملم، احلرُملم

 ختتٚمٗمقا  ومال سمف ًمٞم١مشمؿَّ  اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمٕم٤مم، احلٙمؿ

 ش.قمٚمٞمف

 يٙمقن أن: دًٓمتف ذم يٕمٜمل اًمذي اًمٕم٤مم احلدي٨م هذا إٓ اعمقوقع ذم يٙمـ مل ًمق 

 .قمٚمٞمف ُمت٘مدُم٤مً  أو ًمف، ؾم٤مسم٘م٤مً  وًمٞمس سم٤مإلُم٤مم، ُم٘متدي٤مً  اعم١مشمؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اعم٠ًمخ٦م، هبذه يتٕمٚمؼ ظم٤مص طمدي٨م وهٜم٤مك ومٙمٞمػ 

ـ إذا: »واًمًالم ٜمقا، اإلُم٤مم أُمَّ  شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

ـ إذا» ضمدًا، سيح احلدي٨م ومٝمذاش ذٟمٌف ُمـ ٜمقا  اإلُم٤مم أُمَّ  ش.وم٠مُمِّ

ـ أن ىمٌؾ أن  : ي٘مقًمقن سمف، اعمٙم٤من ُيَرج   قم٤ملٍ  سمّمقت يٓمٚمٕمقا  اعم٘متديـ اإلُم٤مم ُي١مُمِّ

 ش.اًمْم٤مًملم وٓ» ُمـ ظَمَٚمص ُم٤م زال ُم٤م ُمثكم ويٛمٙمـ آُملم،

ر وم٠من٤م وًمذًمؽ   يتٜمٌف أن: اجلمقم٦م صالة ذم ُُمَّمؾ   يمؾَّ  اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيمِّ

 .اًم٘مرآن ُمـ يًٛمع ُم٤م أوًٓ  يتدسمر وأن اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ُمـ اًم٘مرآن ًمتالوة

 َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: ىمقًمف إمم اإلُم٤مم وصؾ إذا َٟمَٗمًف ُيٌس أن: وصم٤مٟمٞم٤مً  

٤مًمِّلمَ  ك ٓ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ  ىمٌؾ ًمٞمس سمآُملم، اإلُم٤مم سمدءَ  يًٛمع أن ىمٌؾ سمآُملم ًم٤ًمٟمف ُيـَحرِّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم يٜمتٝمل أن  .[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 ىمقًمف خي٤مًمػ ٕنف رسمف: قمٜمد ي٠مثؿ أنف: وُمْحِِمف وُمـ ضمدًا، ضمداً  وم٤مطمش ظمٓم٠م هذا

ـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ٜمقا  َأُمَّ  ش.وم٠مُمِّ

 ٓ َٟمَٗمًؽ اطْمٌِس هق؟ ُم٤م ؾمٝمؾ، ؾمٛمٍح  سم٥ًٌٍم  رسمِّف ُمٖمٗمرة خيُن  أنف: وُمْحِِمف وُمـ
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 شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمؽ ـم٤مسمؼ» سمآُملم شمًٌ٘مف مل: أي ذًمؽ ومٕمٚم٧م إن وم٢مٟمؽ سمآُملم، اإلُم٤مم شمًٌؼ

 ش.اعمالئٙم٦م

 ممـ اعمًجد، ذم.. إرض ذم يم٤مٟمقا  ؾمقاء: هيٛمٜم٤م ٓ اعمالئٙم٦م؟ ه١مٓء أجـ 

 .شمٜمزل وٟمقسم٦م شمٓمٚمع ٟمقسم٦م اًمٕمٍم، صالة قمٜمد يت٤ٌمدًمقن ٟمقسمتلم، قمغم ُييون

 اًمًمء ُمالئٙم٦م وم٢من إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم وارد وهذا اًمًمء، ُمالئٙم٦م يم٤مٟمقا  أو 

 هذه: وم٢مذاً ش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ وم٢مذا» آُملم،: ي٘مقًمقن

 .ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م همٜمٞمٛم٦م

 اًمثٛمـ ًمٙم٤من اعمٖمٗمرة هبذه ًمٞمحٔمك اًمًالم، قمٚمٞمف ٟمقح طمٞم٤مة أطمُدٟم٤م قم٤مش ًمق 

 جيٝمر اًمذي اإلُم٤مم وراء ومِْٙمرٍ  مَجْع ُمـ أيمثر إمم حتت٤مج ٓ اًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمؽ؟ ومم سَمْخ٤ًًم،

ءشَمف وشُمَت٤مسمع وشُمَراىم٥م سم٤مًمّمالة،  يٌدأ ٓ طمٞمٜمئذٍ  اًمٗم٤محت٦م، آظمر إمم وصؾ وم٢مذا آي٦ًم، آي٦مً  ىمرا

ف اإلُم٤مم ينمع طمتك آُملم، سم٘مقل ًُ  .سمآُملم ٟمٗم

 اًمٜمٌقي إُمر هذا حت٘مٞمؼ حتّمٞمؾ: هق سمآُملم، اإلُم٤مم ضمٝمر ذقمٞم٦م ذم احلٙمٛم٦م وُمـ

 سمٕمض يٗمٕمؾ يمم- ًها  اإلُم٤مم ىم٤مل إذا وإٓ وضمؾ، قمز اهلل ُمٖمٗمرة إمم ي١مدي اًمذي

،ش آُملم: »ىم٤مل إذا -سمآُملم جيٝمرون وٓ اًمًٜم٦م خي٤مًمٗمقن ممـ إئٛم٦م  ُمـ: ىم٤مل ُم٤م أو ًها

 .يٛمٙمـ ٓ اإلُم٤مم؟ يًٌ٘مقن ٓ اًمذيـ اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمٜم٤م يقاومؼ ٟمتٛمٙمـ ٟم٘مدر أجـ

 .سمآُملم اإلُم٤مم ضمٝمر اًمًٜم٦م ُمـ ضُمِٕمؾ أن: اًمتنميع مت٤مم ُمـ ًمذًمؽ 

 ذم وًمق- سمذًمؽ ٟمٜم٤مل أن قمًك صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمٗم٤مئدة وهلذه أوًٓ، احلٙمؿ هلذا وم٤مٟمتٌٝمقا 

 .وشمٕم٤ممم  شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة -يقًُم٤م واطمدة صالة

 ( 22: 74: 02/ 443/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 بني ادلمقم مجع ووجقب بالتلمني، اإلمام مسابؼة حرمة

الركقع مـ الرفع بعد والتحؿقد التسؿقع  

 (22:22:47/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م) راضمع

 (آمني) بـ اإلمام مسابؼة خطل

 ظمٚمٗمف اًمت٠مُملم هؾش اًمْم٤مًملم ٓ»وش آُملم» ىم٤مل اإلُم٤مم يم٤من إذا اح٠مُمقم، اًم١ًمال:

  ؿمٞمخ؟ ي٤م صم٤مسم٧م هق هؾ ضمٝمراً،

 ضمٝمراً  يٙمقن اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم٘متديـ شم٠مُملم أن أظمػماً  ًمديٜم٤م شمرضمح ٟمٕمؿ، :اجلواب

 . اإلُم٤مم يمجٝمر

  ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمدًمٞمؾ ُم٤م اًم١ًمال:

  ٟمٕمؿ؟ :اجلواب

  اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م اًم١ًمال:

 ومٞمف دمد اًمث٤مين اعمجٚمد ذمش اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» راضمع اًمدًمٞمؾ :اجلواب

 . اًمِم٤مذم اًمٌٞم٤من

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك اًم١ًمال:

 . سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم وًمٙمـ وإي٤مك، :اجلواب

 . ويرو٤مه ُيٌف ح٤م وإي٤مك يقوم٘مٜم٤م اهلل ُمداظمٚم٦م:

ريمؿ، ًمٙمٜمل ظمػماً  اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ:  . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى أذيمِّ

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اعم٘متديـ أن هب٤م، وطمٚمٚم٧م ـمٗمتٝم٤م، اًمتل اًمٌالد يمؾ ذم اًمت٠مُملم قم٤مدة إن اًمِمٞمخ:

 .سمآُملم اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقن

ٌَّٝمقا، أن أُمث٤مًمٜم٤م همرسم٤مء يمٜمتؿ وإن شمتٜمٌٝمقا، أن اجلٛمٝمقر، هذا ُمـ يمٜمتؿ إن ومٞمٜمٌٖمل   ومٕمٚمٞمٙمؿ شُمٜمَ

 سمآُملم شمتٚمٗمٔمقا  ٓ وأن َأنَْٗم٤مؾَمٙمؿ حتًٌقا  أن ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ و  ﴿: ي٘مقل اإلُم٤مم ؾمٛمٕمتؿ إذا أنٙمؿ

 .هلل وم٤محلٛمد احلٙمؿ، هلذا ُمٜمتٌٝملم يمٜمتؿ وم٢مذا سمآُملم، سمدأ اإلُم٤مم شمًٛمٕمقا  طمتك

روا أن -آٟمٗم٤مً – ىمٚم٧م يمم وقمٚمٞمٙمؿ   إذا هذا يمالُمل وؾمتتذيمرون طمقًمٙمؿ، َُمـ شُمذيمِّ

 اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقن اًمٜم٤مس يمؾ أن ضمٝمري٦م، صالة ومٞمف شمّمٚمقن ُمًجد أي ذم اٟمتٌٝمتؿ ُم٤م

 . سمآُملم اعمًجد وَو٩ّم  إٓش اًمْم٤مًملم وٓ» ىمقًمف ُمـ يٜمتٝمل اإلُم٤مم يٙم٤مد ومال سمآُملم،

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 هؿ صمؿ سمآُملم، اإلُم٤مم اسمتداءً  يًٛمٕمقا  طمتك يؽميثقا  أن اعم٘متديـ قمغم: وم٢مذاً  اًمِمٞمخ:

، اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف قمٛمالً  ي١مُمٜمقن  واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 . اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ طمدي٨م ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (22: 79: 74/   027/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يؽقن؟ متك اإلمام خؾػ التلمني

 آُملم؟: ٟم٘مقل ُمتك آُملم،: وم٘مقًمقا  آُملم: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ُمداظمٚم٦م

 ذم شمٗمًػمه احلدي٨م هذا سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٝم٤م يٗمن ط اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م: اًمِمٞمخ

 وم٠مُمٜمقا، اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ط ىمقًمف وهق أٓ أجًْم٤م، قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق أظمر، احلدي٨م

، أُمـ إذاش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف  هق هذا وم٠مُمٜمقا

 سمدأ إذا اإلُم٤مم أن ذًمؽ وسمٞم٤من سم٤مًمت٠مُملم، يتٚمٗمٔمقا  أن اعم٘متديـ قمغم يٜمٌٖمل اًمذي اًمقىم٧م

 وُمـ قمٜمف، يت٠مظمرون وٓ يت٘مدُمقٟمف ٓ ذًمؽ، ذم يت٤مسمٕمقه أن اعم٘متديـ ومٕمغم آآُملم،: سم٘مقًمف
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 وصٚمٞم٧م أتٞمتٝم٤م اًمتل اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ُمٝمجقرة اًمًٜم٦م هذه أن إؾمػ ُمع اعمالطمظ

 اعمًجد و٩م إٓ اًمْم٤مًملم، وٓ: ىمقًمف ُمـ يٜمتٝمل يٙم٤مد ٓ اإلُم٤مم وم٢من أئٛمتٝم٤م، وراء

 .آُملم: سم٘مقهلؿ

 ٓزم وُمـ هم٤موماًل، يٙمقن وٓ ي٘مًٔم٤م يٙمقن أن قم٤مُم٦م سمّمقرة ُمّمؾ يمؾ قمغم جي٥م

 آُملم،: سم٘مقل اإلُم٤مم يًٌؼ أٓ: ذًمؽ ومٛمـ ُمقوٕمف، رء يمؾ يْمع أن اًمٞم٘مٔم٦م هذه

 ومٞمجٛمع آ،: اعمٛمدودة أًمػ سمٛمد ُمٌتدًئ٤م اإلُم٤مم ىمقل يًٛمع طمتك يٜمتٔمر أن ومٞمٜمٌٖمل

ًٓ  وإٓ آُملم، ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م اجلٛمع  أُمـ إذا: »اًمٍميح اًمٜمٌقي إُمر هذا ظم٤مًمٗمقا  أو

، ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وزان قمغم وم٢مٟمفش وم٠مُمٜمقا   وإذا وم٤مريمٕمقا

 .احلدي٨م آظمر إممش وم٤مؾمجدوا ؾمجد

 اًمّمالة قمٚمٞمف سمف وقمد اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ إضمر ذًمؽ ظمنوا اإلُم٤مم ؾم٤مسم٘مقا  إذا: وصم٤مٟمًٞم٤م

 إذاش.. »ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر: »وهق اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم١َمُمٜملم اعم١ْمُمٜملم واًمًالم

 ذيمرش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا، اإلُم٤مم أُمـ

 ٓ﴿: سمحؼ رهبؿ وصٗمٝمؿ يمم أهنؿ إمم ُمِمػًما  اعمالئٙم٦م هٜم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

َ  َيْٕمُّمقنَ   اعمالئٙم٦م أن ضمًدا ومٌدهل [6:اًمتحريؿ﴾ ]ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 سمٕمض يٗمٕمؾ يمم اإلُم٤مم يًٌ٘مقن ٓ اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اًمّمالة ُييون اًمذيـ اًمٙمرام

 .ذًمؽ سمٞم٤من صدد ذم ٟمحـ ويمم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمٚمػ اعمّمٚملم

 شم٠مُمٞمٜمف ي٘مع ًمإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘متف قمدم طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هبذا اعمًٚمؿ شم٘مٞمد إذا ومحٞمٜمئذ

٤ًٌم اعمقاوم٘م٦م هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ضمٕمؾ وم٘مد اعمالئٙم٦م، شم٤مُملم ُمع  ذقمٞم٤ًم ؾمٌ

 .ًمذٟمقسمف اهلل ُمٖمٗمرة اعم١مُمـ ًمتحّمٞمؾ

، سمّمٗمتٝمؿ اسمتالهؿ اًمذي اًمقىم٧م ذم أنف قم٤ٌمده قمغم وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ وُمـ  سمنًما

 ىمٚمٞمؾ أو يمثػم رء ذم ي٘مٕمقن سمد وٓ ومٝمؿ اهلقى، إمم اعمٞمؾ وسمٖمريزة سم٤مًمِمٝمقة اسمتالهؿ

 قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ إمم يِمػم يمم يم٤معمالئٙم٦م، اًمٕمّمٛم٦م قمغم يٗمٓمروا مل ٕهنؿ اعمخ٤مًمٗم٦م: ُمـ

 ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة
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 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع، وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن اًمٜمٔمر، وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ

 أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج اعمٌم، وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ – اعمّم٤مومح٦م: أي – اًمٌٓمش

 ش.يٙمذسمف

 اًمتل اعمٕم٤ميص ُمـ يمثػًما  أو ىمٚمٞماًل  يقاىمع أن سمد ٓ إٟم٤ًمًٟم٤م يمقٟمف سمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن: وم٢مًذا

٤ًٌم عمٕم٤مصٞمف ارشمٙم٤مسمف يم٤من اهلل يٖمٗمره٤م مل إن  سَمٜمُقنَ  َوٓ َُم٤مٌل  َيٜمَْٗمعُ  ٓ َيْقمَ ﴿: قمذاسمف ًمٜمٞمؾ ؾمٌ

 * َّٓ ـْ  إِ َ  َأتَك َُم  قمز اهلل ـمٌع اًمذي اًمٓمٌع هذا ُمع [89 - 88: اًمِمٕمراء﴾ ]ؾَمٚمِٞمؿٍ  سمَِ٘مْٚم٥ٍم  اّللَّ

 سمٕمض ذٟمقهبؿ، هب٤م هلؿ اهلل يٙمٗمر ذقمٞم٦م أؾم٤ٌمسًم٤م هلؿ ضمٕمؾ ىمد قم٤ٌمده ُمـ اًمٌنم وضمؾ

 قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ ضمٝمٞمد، ضمٝمد إمم ُمثاًل  حتت٤مج ُم٤م ُمٞمنة، اهلل ؾمٌح٤من إؾم٤ٌمب هذه

 ويم٘مقًمفش أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ: »اًمًالم

 يٖمتًؾ أطمديمؿ دار أُم٤مم همٛمر ضم٤مر هنر يمٛمثؾ اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمثؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 رؾمقل ي٤م ٓ: ىم٤مًمقا  رء؟ سمدٟمف قمغم درٟمف ُمـ يٌ٘مك أتروٟمف ُمرات، مخس يقم يمؾ ومٞمف

 ش.اخلٓم٤مي٤م هبـ اهلل يٙمٗمر اخلٛمس اًمّمٚمقات ومٙمذًمؽ: ىم٤مل! اهلل

 قمز اهلل ومْمؾ ُمـ ًمٙمـ آظمره، وإمم اؾمتٕمداد إمم.. ضمٝمد إمم حتت٤مج وم٤مًمّمٚمقات

٤ًٌم ضمٕمؾ أنف وضمؾ  اجلٝم٤مد أو اعمالطمٔم٦م ُمـ ىمٚمٞمؾ ُمع ُمٖمٗمرشمف، ًمٜمٞمؾ ضمًدا ُمٞمًنا  ؾمٌ

 طمتك ٟمٗمًؽ وحتٌس اًمْم٤مًملم، وٓ: اإلُم٤مم ىمقل شمراىم٥م أن وم٘مط هق؟ ُم٤م ًمٚمٜمٗمس،

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة اؾمتح٘م٘م٧م سمؽ وإذا أن٧م شم٤مسمٕمف: إًذا.. آآ: ومٞم٘مقل اإلُم٤مم ينمع

، اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اعمت٤مسمٕم٦م هذه حت٘مٞمؼ عمجرد  اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر

 دم٤موب ئمٝمر: وم٤مئدة وم٠مذيمر اًم١ًمال، قمـ اإلضم٤مسم٦م ُمـ اٟمتٝمٞم٧م وىمد ئمٝمر هٜم٤م وُمـ

 اإلُم٤مم ضمٝمر ذقمٞم٦م قمدم إمم يذهٌقن وم٤مًمذيـ سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم

 شمٓمٌٞمؼ ُمـ يتٛمٙمٜمقن ٓ ٕهنؿ اًمٗمْمٞمٚم٦م: هذه هلؿ خمًنا  هذا ُمذهٌٝمؿ يٙمقن سم٤مًمت٠مُملم

 اًم٘مقل اإلُم٤مم أت٤مسمع يدريمقن ٓ هؿش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هذا

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمراءشمف ُمـ اٟمتٝم٤مئف ومقر سمآُملم  ٓ هؿ صمؿ ذًمؽ، يدرون ٓ ؟[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اًمٚملم سمٛمد اًمتجقيد قمٚممء قمٜمد اعمًٛمك اعمد أـم٤مل يدرون [ 7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ
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 ٓ آُملم، ذم يت٤مسمٕمقه أن سمدورهؿ هؿ يتٛمٙمٜمقا  طمتك ؾم٧م، أم أرسمع أم طمريمتلم ُمده هؾ

 سم٥ًٌم اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه سمذًمؽ ومخنوا سمآُملم، جيٝمر ٓ اإلُم٤مم أن دام ُم٤م ذًمؽ يًتٓمٞمٕمقن

ن ومٞمف آظمر ظمٓم٠م ذم ومقىمٕمقا  إول، ظمٓمئٝمؿ  ًمذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمْمؾ هلذا يمٌػم ظمنا

 طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمم سمآُملم جيٝمر اإلُم٤مم أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ُمـ يم٤من

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمقًمف إمم وصؾ ح٤م ط اًمٜمٌل ؾمٛمع أنف: »قمٜمف اهلل ريض  [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 ش.صقشمف هب٤م ورومع آُملم،: ىم٤مل

 آٟمًٗم٤م، ذيمرشمف ُم٤م هق آظمر طمٙمؿ ورائٝم٤م ُمـ شمرشم٥م صقشمف، هب٤م رومع: ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م هذه

 إًذا اعمًٚمؿ ومٕمغم اًمٕم٤معملم، رب ُمـ اًمٙمٌػم اًمٗمْمؾ ذًمؽ أظمر احلٙمؿ هذا قمغم شمرشم٥م

: ىمقًمف ذم ذوقمف صمؿ اًمْم٤مًملم، وٓ: ىمقًمف ُمـ ومراهمف صمؿ سمٕم٤مُم٦م، اإلُم٤مم ىمراءة يالطمظ أن

 .ًمألضمر وُمًتحً٘م٤م ًمألُمر ُمتًٌٕم٤م ومٞمٙمقن يت٤مسمٕمف طمتك آُملم،

 (22:19:72( /11) ضمدة ومت٤موى) 

 بالتلمني إمام مسابؼة خطل

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: اًمِمٞمخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقممًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .. ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

٤َم َي٤م﴿ ـَ  أهَي  َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَِّذي َـّ  َوٓ شمَُ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوأَنْتُؿْ  إِ ًْ  .[120:قمٛمران آل﴾ ]ُُم

٤َم َي٤م﴿ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأهي   َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝمَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[1:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َرىمِٞم

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأهي  ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْمَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  . [71 - 72: إطمزاب﴾ ]قَمٔمِٞمًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ
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 :سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مَت٤م، إُمقر وذ ،ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يْمَرى وَم٢مِنَّ  َوَذيمِّ  ذم شمٜمٌٝم٧م وًم٘مد[ 77:اًمذاري٤مت﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 يمثػم ذم رأجتٝمم اصمٜمتلم عم٠ًمختلم واًمتذيمػم اًمتٜمٌٞمف إمم اهلل ؿم٤مء إن هذه اعم٤ٌمريم٦م ًمٞمٚمتٙمؿ

 :ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦مً  ومٞمٝم٤م ـمٗم٧م اًمتل اًمٌالد ُمـ

 .اًمٍميح اًمّمحٞمح احلدي٨م ٟمص خت٤مًمػ: إطمدامه٤م

 احلديث٦م اًمت٘م٤مًمٞمد سمٕمض ضمرت اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م أداب سمٕمض خت٤مًمػ: وإظمرى

 اعمّمٚملم مج٤مهػم أن ومٝمل إومم اعم٠ًمخ٦م أُم٤م هب٤م، آهتمم وقمدم هب٤م آؾمتٝمت٤مر قمغم

 ًمق يمم هل ىمْمٞم٦م ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ذم ي٘مٕمقن اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء اعم٘متديـ

 ُم٤ًمسم٘م٦م سمذًمؽ أقمٜمل اخلٓم٠م، ُمـ قمٚمٞمف هؿ ُم٤م قمغم قمٚمٞمٝمؿ ومروٝم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن

 اإلُم٤مم ينمع أن ىمٌؾ آُملم،: سم٘مقهلؿ اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم إلُم٤مُمٝمؿ اعمّمٚملم مج٤مهػم

 وٓ ٟمح٤مر ٓ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد أيمثر ذم إؾمػ ُمع رأجتٝم٤م ىمْمٞم٦م وهذه آُملم،: سم٘مقًمف

 قمـ سمؾ اًمًٜم٦م هذه قمـ اًمٜم٤مس وم٢من واعمديٜم٦م، يمٛمٙم٦م اعم٘مدؾم٦م اًمٌالد سمٕمض ُمٜمٝم٤م ٟمًتثٜمل

 أُمـ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ اًمٖم٤مومٚملم، ُمـ هؿ اًمٜمٌقي إُمر هذا

 هذاش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم

 هذا ُم٤ًمسم٘م٦م ضمقاز قمدم ذم ط اًمٜمٌل أصٚمف وأصؾ ًم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞم٘م٤مً  ضم٤مء احلدي٨م

: رواي٦م ذم زادش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ط ىمقًمف هق ذًمؽ اإلُم٤مم ًمذاك اح٠مُمقم

، ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال»  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا 

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم

 إممش ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »احلدي٨م هذا ذم ط ىم٤مل ومٙمم

 جيقز ٓ أنف ومٙممش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »إول احلدي٨م ذم ىم٤مل يمذًمؽ احلدي٨م، آظمر
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 ومٙمؼموا يمؼم إذا: »اًمث٤مين احلدي٨م ذم ذيمره ؾمٌؼ مم٤م رء ذم اإلُم٤مم ي٤ًمسمؼ أن ًمٚمٛم٘متدي

 آُملم،: سم٘مقهؿ اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقا  أن ًمٚمٛم٘متديـ جيقز ٓ يمذًمؽش وم٤مريمٕمقا  ريمع وإذا

 قم٤مُم٦م قمغم ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ رأجتٝم٤م: اًمتل اًمٌالد أيمثر ذم قم٤مُم٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم واًمٖمٗمٚم٦م

 :أن اعمّمٚملم

 قمـ اًمٖم٤مومٚملم ُمـ يٙمقٟمقا  وٓ اًمّمالة ذم وأخ٤ٌمهبؿ قم٘مقهلؿ يًتحيوا أن: أوًٓ 

 :..اصمٜمتلم ىمْمٞمتلم ُمـ شمٜمِم٠م آُملم ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م وم٢من ومٞمٝم٤م، اهلل ذيمر

 اًمنمقمل احلٙمؿ هبذا ضمٝمٚمٝمؿ وإظمرى صالَتؿ، ذم دٟمٞم٤مهؿ سم٠مُمقر[ إٟمِمٖم٤مهلؿ]

ح شمٙمٚمؿ ًم٘مدش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم اًمٍميح  احلدي٨م ذا

 :ُمٕمٜمٞم٤من ًمف وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: وم٘م٤مًمقا  احلدي٨م ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه ذم

 وم٤مذقمقا  آُملم ذم اإلُم٤مم ذع إذا: أقمٚمؿ واهلل اًمراضمح اعمٕمٜمك وهق إول اعمٕمٜمك

 .آُملم ذم سمدوريمؿ أنتؿ

 .آُملم: سم٘مقًمٙمؿ أنتؿ وم٤مسمدؤوا آُملم ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك إذا: اًمث٤مين واعمٕمٜمك

 اعم٘متدي أن ذم يٚمت٘مٞم٤من ومٝمم احلدي٨م هذا ذم اًمنمطملم أو اًمقضمٝملم ُمـ يمؾ ومٕمغم

 أن ُمّمؾ يمؾ قمغم ومٞمٜمٌٖمل هذا ومٕمغم سمآُملم، اًمنموع ذم اإلُم٤مم قمـ يت٠مظمر أن يٜمٌٖمل

 هَمػْمِ ﴿: ىمقًمف إمم اإلُم٤مم وصؾ وم٢مذا ُمٕمف، وًمٌف ىمٚمٌف يٙمقن وأن اإلُم٤مم ىمراءة يراىم٥م

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب   ُيٌس وإٟمم آُملم: ىمقًمف إمم اعم٘متدي ي٤ٌمدر ٓ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 هذا آُملم، ذم ينمع ذًمؽ سمٕمد ومٝمق سمآُملم اإلُم٤مم ذوع يًٛمع يٌدأ أن إمم ٟمٗمًف

 ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ اعم٘متديـ: مج٤مهػم ظم٤مًمٗمف اًمذي احلٙمؿ هذا ذم ضمداً  سيح احلدي٨م

 :اصمٜملم أُمريـ ذم ٟم٘مع ٓ طمتك ذًمؽ ُمالطمٔم٦م

 أطمٙم٤مم ُمـ ؿم٤مء سمم قم٤ٌمده هلل ًمتٕمٌد سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمؽ سمال إهؿ وهق إول، إُمر

 ش.وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف خم٤مًمٗم٦م ذم ٟم٘مع أٓ وهق أٓ ذيٕمتف

 اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم ُمًٚمؿ يمؾ إًمٞمف يًٕمك مم٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق أظمر، وإُمر
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: ىم٤مل طمٞم٨م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمرو٤مة ومٞمٝم٤م ًمٞمٙم٥ًم ومرص٦م ًمٞمٝمتٌٚمٝم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مضمٚم٦م

 يمم شمِمد قمٔمٞمؿ أضمر ومٝمذاش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ»

 اهلل ُمٖمٗمرة إمم اًمقصقل ؾمٌٞمؾ ذم اعمِم٤مق يمؾ يتٙمٌد: أي اًمرطم٤مل، إًمٞمف ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا 

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 طمدي٨م ُمـ ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ

 رؾمقل ي٤م: »وم٘م٤مًمقا  ىمدُم٤مه، شمٗمٓمرت طمتك ىم٤مم أنف أصح٤مسمف ُمـ وهمػمه ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة

 أومال: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمؽ اهلل همٗمر ىمد  اهلل

 اًم٘مٞم٤مم هذا ح٤مذا ىمدُم٤مه، شمٗمٓمرت طمتك ىم٤مم ط اًمٜمٌل أن: اًمِم٤مهدش ؿمٙمقراً  قمٌداً  أيمقن

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة ًمٞمٜم٤مل اعمِم٘م٦م؟ هذه وح٤مذا

 قمغم شمٗمْمؾ وضمؾ قمز أنف اعمحٛمدي٦م إُم٦م هذه قمغم وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ومٛمـ

 ُمـ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة قمغم ًمٚمحّمقل ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن ُمذًمٚم٦م ُمٞمنة سم٠مؾم٤ٌمب قم٤ٌمده

: سم٘مقًمف إُم٤مُمف اعم٘متدي ي٤ًمسمؼ ٓ أن اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ضم٤مء ُم٤م إؾم٤ٌمب هذه

 ىم٤مل وم٘مد آُملم،: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ينمع أن سمٕمد آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمم سم٤مًمت٠مُملم ي٠ميت وإٟمم آُملم،

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف وصٗمقا  اًمذيـ اعمالئٙم٦م إن: أيش اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ: »ط

َ  َيْٕمُّمقنَ  ٓ﴿  يمٝم١مٓء ًمٞمًقا  إهنؿ[ 6:اًمتحريؿ﴾ ]ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 يم٤من ومٛمـ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم قمٜمف يت٠مظمرون وإٟمم سمآُملم اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقن اًمذيـ اًمٜم٤مس

وم٘م٤مً  اًمٌنم ُمـ اعمّمٚملم ُمـ  سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ي٤ًمسمؼ مل: أي اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف ذم ُمقا

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف ووم٤مق ومٛمـ اعمالئٙم٦م شمت٠مظمر يمم قمٜمف شم٠مظمر وإٟمم

 يم٤مٟم٧م ُمٝمم اعمٖمٗمرة هذه وقمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه قمغم احلّمقل إمم اًمرطم٤مل شمِمد أومال ذٟمٌف،

 ُمـ رء إمم ُيت٤مج ٓ ُمذًمؾ ُمٞمن وإُمر ومٙمٞمػ.... ؿمؽ ٓ واعمِم٤مق؟ اًمّمٕم٤مب

 َوٓ ﴿: ىمراءشمف ُمـ اإلُم٤مم هذا اٟمتٝمك ُمـ إمم اًمٜمٗمس وطم٨م اإلُم٤مم ًم٘مراءة آٟمت٤ٌمه

٤مًمِّلمَ   اإلُم٤مم ينمع أن سمٕمد إٓ آُملم: ي٘مقل ومال ًمٗمٔمف ومرد يمؾ يٛمًؽ[ 7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 .إومم اعم٠ًمخ٦م هل هذه آُملم،

 قمغم اجلمهػم اقمت٤مد أن سمٕمد اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس أنف ؾمتِمٕمرون اخل٤مص٦م سمتجرسمتل وأن٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر خم٤مًمٗم٦م ذم وىمٕمتؿ اًم٘مْمٞم٦م هذه شمراىمٌقا  مل وم٢من واعم٤ًمسم٘م٦م اعمخ٤مًمٗم٦م شمٚمؽ
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 ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أراده٤م اًمتل[ اعمثقسم٦م] وظمنشمؿ أوًٓ، اًمًالم

 أن وم٠مرضمق اًمٕم٤معملم رب عمٖمٗمرة احلّمقل وهل أٓ اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هلذا ٓشم٤ٌمقمٝمؿ

 هل هذه ًمٙمؿ، يٖمٗمره٤م وضمؾ قمز اهلل ًمٕمؾ ٕظمٓم٤مئٙمؿ شمٜمتٌٝمقا  وأن أنٗمًٙمؿ شمالطمٔمقا 

 .إومم اعم٠ًمخ٦م

 (22:46:77/أ16: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 بالتلمني اإلمام مسابؼة حرمة

هَمػْمِ  ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أبك قمـ

٤مًمِّلمَ   اعمالئٙم٦م ىمقل ىمقًمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف. آُملم: وم٘مقًمقا  ،﴾ اعْمَْٖمُْمقِب قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

 داود وأبق وُمًٚمؿ ًمف، واًمٚمٗمظ واًمٌخ٤مري، ُم٤مًمؽ رواه. ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر

 شصحٞمح. »ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل

 ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد ي١مُمـ اعم١مشمؿ أن اًمرواي٦م هذه فم٤مهر[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمخالف قمٜمف، يت٠مظمر وٓ. اإلُم٤مم شم٠مُملم يٓم٤مسمؼ شم٠مُمٞمٜمف أن ٓزُمف وهذا ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ وَ ﴿

 إذا: »سمٚمٗمظش اًمدقمقات» ذم اًمٌخ٤مري ورواهش وم٠مُمٜمقا  اًم٘م٤مرئ أُمـ إذا: »اًمت٤مًمٞم٦م اًمرواي٦م

 ىم٤مل وهبذا. اإلُم٤مم شم٠مُملم قم٘م٥م ي٘مع اح٠مُمقم شم٠مُملم أن فم٤مهره ومٝمذاش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ

 شم٠مويؾ يٛمٙمـ ٕنف حمتٛمؾ، إُمريـ ُمـ ويمؾ إول، إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م سمٕمْمٝمؿ،

 إظمرى، اًمرواي٦م ًمتٍميح أُمـ،: أي ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ وَ ﴿: ىم٤مل إذا: ومٞم٘م٤مل إول

د سم٠من هذه شم٠مويؾ ويٛمٙمـ  وىمد وهمػمه، احل٤مومظ شم٠موًمف وسمف. ي١مُمـ أن أراد إذا اعمرا

 همػمه، قمـ ومْمالً  ٟمٗمًف، احلدي٨م راوي ومٕمؾ ُمـ اًمت٠مويؾ هذا يرضمح ُم٤م وضمدت

ش 970 رىمؿش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» ُمـ اًمث٤مين اعمجٚمد ذم أظمػماً  إًمٞمف ُمٚم٧م وًمذًمؽ

 وـم٤مح٤م مج٤مهػمهؿ، ذم ي٘مع يممش آُملم»سمـ اإلُم٤مم يًٌ٘مقا  ٓ أن اعمّمٚملم قمغم وًمٙمـ

 .شمذيمػمهؿ إئٛم٦م وقمغم ذًمؽ، ُمـ طمذرٟم٤مهؿ

 (1/046 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م) 





 متمبس إمام خمف الصالة

 شزعية مبخالفات
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 إزاره ادسبؾ اإلمام خؾػ الصالة

 -قمٜمف اهلل ريض- هريرة أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 أقمد: ًمف ىم٤مل اًمذي اعمًٌؾ اًمرضمؾ ومٞمف اًمذي ُمًٚمؿ، ذط قمغم داود أبق رواه اًمذي

ٌَؾ هؾ: ًمٚمٛمًٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ووقءك،   احلدي٨م؟ هذا ذم اًمّمح٦م وُم٤م ؿمٞمخ؟ ي٤م صالشمف شُمْ٘م

 . قمٚمٞمؽ سمف مهٛم٧م اًمذي اؾمتدرايمل قمكمّ  ىمٓمٕم٧م قمٚمٞمؽ، اؾمتدرايمل قمكمّ  ىمٓمٕم٧م اًمِمٞمخ:

 . اًمّمح٦م ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤م ٕنف رء: يمؾ ىمٌؾ اًمّمح٦م قمـ شم٠ًمل أن يٜمٌٖمل ومٙم٤من ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ش.اًمتّمحٞمح ومرع اًمت٠مويؾ» اًمٕمٚمؿ أهؾ

 صم٧ٌم إذا أُم٤م يدل، ُم٤مذا قمغم ٟمٜمٔمر وأن ومٞمف، ٟمتٗم٘مف أن يٜمٌٖمل احلدي٨م، صح إذا 

 اًمٕمزاء، هذا يًتحؼ ٓ اعمٞم٧م هذا: -اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمم-: ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذٍ  وٕمُٗمف،

 اعمقوقع ٟمًتٝمؾ وإٟمم ومٞمف، سم٤مًمتٗم٘مف أنٗمًٜم٤م ٟمِمٖمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م: أي

 .ُمٝمقل رضمؾ ومٞمف وٕمٞمػ، طمدي٨م سم٠منف: سم٤مًم٘مقل

 ًمٙمـ سم٤مًمذه٥م، يتختؿ يم٤مًمذي اإلصمؿ، َأؿَمدّ  آصمؿ هق إزاَره اعمًٌؾ: ٟم٘مقل وًمذًمؽ

 إسمٓم٤مل جيقز ٓ أنف: اًمٗم٘مف أصقل ُمـ شَمَٕمٚمَّٛمٜم٤م -أجْم٤مً - ٕنٜم٤م صحٞمح٦م: وصالشمف آصمؿ هق

 ظمٚمط سمؾ حمرُم٤مً  إصممً  ارشمٙم٥م أنف عمجرد وسمنموـمٝم٤م سم٠مريم٤مهن٤م ضم٤مء ُمًٚمؿ رضمؾ صالة

 .ؾمٞمئ٤مً  وآظمر ص٤محل٤ًم قمٛمال

ت ُيَّمٚمِّـل يم٤مًمذي سم٢مصمؿ، أتك وًمٙمٜمف صحٞمح٦ًم، صالةً  صغم  ة أُم٤مُمف وَُمرَّ  ومٜمٔمر اُمرأ

 -ًمٜم٤م جيٞمز سمؾ- يٚمزُمٜم٤م اًمنمع ذم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ًمٙمـ آصمؿ، ومٝمذا ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، ُمـ رء إمم

 .احلرام هذا ارشمٙم٥م أنف عمجرد سم٤مًمٌٓمالن صالشمف قمغم ٟمحٙمؿ أن

 سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ ٓ ًمٙمـ طمرام، واإلؾم٤ٌمل وٕمٞمػ، احلدي٨م: اًم٘مقل ظمالص٦م

ٌِؾ صالة ًْ   واوح؟ إزاره، اعمُ
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 . إًمٞمؽ اهلل أطمًـ ُمداظمٚم٦م:

 . وإًمٞمؽ اًمِمٞمخ:

  ظمٚمَٗمف؟ ُأَصٚمِّـل هؾ  ُمًٌؾ، اإلُم٤مم وهذا اعمًجد، دظمٚم٧م وإذا ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ! صحٞمح٦م؟ اًمّمالة سم٠من قمروم٧م أنؽ دام ُم٤م ظمٚمٗمف شمّمكم ٓ وح٤مذا اًمِمٞمخ:

ره وأن شَمٜمَّْمّحف، أن قمٚمٞمؽ ظمٚمٗمف، شمّمكم هؾ شم٠ًمل أن سمديؾ  أطمًـ، هل سم٤مًمتل شُمَذيمِّ

 يم٤من اًمذي إج٤مم شمٚمؽ سم٠مُمرائٝمؿ، يٗمٕمٚمقن ىمديمً  أصح٤مسمؽ يم٤من يمم شمٗمٕمؾ ُم٤م ًمٙمـ

ه اعمرأة، يمثقب وقم٤ٌمءشَمف إُمػم إمم يٜمٔمر اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ اً، إرض قمغم َيـُجر   ومٞم٠مظمذ ضَمرَّ

دة هذه عمثؾ ضورة شمقضمد ٓ وي٘مّمف، اعم٘مص  اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م ًمٙمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م، ذم اًمِمِّ

 اًمذي هذا قم٤ٌمءشمف، أو ضمٌتف أو صمقسمف يٓمٞمؾ ٓ سم٠من شمٜمّمحف، أن ومٕمٚمٞمؽ قمٛمٚمٝم٤م، شمٕمٛمؾ

 . سمف أنّمح

 ( 22: 07: 72/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 09: 36/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 العايص خؾػ آئتامم

 سم٤محلٙمؿ؟ قمٚمٛمف ُمع سم٤مًمذه٥م، وُمتزيـ ُمًٌٍؾ، إُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 طمؼ ذم ي٘مقل يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ٕن صحٞمح٦م: صالة اًمّمالة اًمِمٞمخ:

 ش.وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ يّمٚمقن: »إئٛم٦م

 طمتك اًم٘م٤مرئ، اًمٕم٤ممل اًمّم٤مًمح اإلُم٤مم وراء اًمّمالة خيت٤مر أن اعمًٚمؿ قمغم ًمٙمـ 

 ..شمٙمقن ُم٤م أىمرب صالشمف شمٙمقن

 ..إزاره وُمًٌؾ سم٤مًمذه٥م، ُمتزيـ سمس ىم٤مرئ ُمداظمٚم٦م:

: ٟم٘مقل اجلقاب سمٕمد أن ٟمحـ ًمٙمـ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اجلقاب أظمذت اًمِمٞمخ:

 اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمثؾ وراء صٚمَّـك وم٢مذا اًمت٘مل، اًمٕم٤ممل اًمّم٤مًمح اإلُم٤مم خيت٤مر أن قمٚمٞمف
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م سمم يتزّيـ  ذم وضمؾ قمز َرسّمٜم٤م ًم٘مقل ضمٜمٌف وقمغم ٟمٗمًف قمغم وإصمٛمف آصمؿ، ومٝمذا اهلل طمرَّ

 سمٛمثؾ قمالىم٦م هل٤م ومٚمٞمس اًمّمالة أُم٤م[ 163:إنٕم٤مم﴾ ]ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ﴿: يمت٤مسمف

 يّمكم أو -ُمثالً – اًمٚمحٞم٦م ُيٚمؼ اًمذي وم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم، هذا ُمـ اًمٕمّمٞم٤من هذا

 .ٟمٕمؿ رء، ُمـ ظَمْٚمَٗمف اعمّمٚملم قمغم وًمٞمس قمٚمٞمف، إصمٛمف ومٝمذا ذًمؽ، ٟمحق أو سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن،

 :..( 72: 13/   81/   واًمٜمقر اهلدى) 





 عمى األجزة أخذ

 اإلمامة
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 وغرها كاإلمامة الُؼَرب عذ إجرة أخذ

 سم٠مضمر؟ اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ذم وٓ اًمدٟمٞم٤م ذم ٓ أضمر ًمف ومٚمٞمس سم٠مضمر اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ أضمر، ًمف ًمٞمس اًمِمٞمخ:

ِٗمَؼ  اًمذي إضمر يًتحؼ ٓ: أقمٜمل أظمرة،  ًمِـَم  أظمرة، ذم ُم٠مضمقر هق وٓ قمٚمٞمف، ُمٕمف اشمَّ

- اهلل وضمف هب٤م ُي٘مّمد ٓ قم٤ٌمدة يمؾ أن: وظمّمقص٤مً  قمٛمقُم٤مً  اًمنميٕم٦م أدًم٦م ُمـ صم٧ٌم

 ىمقًمف ذًمؽ ُمـ َُم٠مزورًا، ص٤مطمٌٝم٤م يٙمقن سمؾ ُم٘مٌقًم٦م، سمٕم٤ٌمدة ًمٞم٧ًم ومٝمل -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م﴿: وضمؾ قمز ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ ي  هلل- وم٤مإلظمالص[ 7:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمدِّ

: وضمؾ قمز ىمقًمف ويمذًمؽ أي٦م، هذه قمٛمقم ذم يدظمؾ مم٤م هق اًم٘مراءة ذم -وضمؾ قمز

  إمَِم  َأْدقُمقا  ؾَمٌِٞمكِم  َهِذهِ  ىُمْؾ ﴿
ِ
ـِ  َأن٤َم سَمِّمػَمةٍ  قَمغَم  اّللَّ ٌَْح٤منَ  اشمٌَََّٕمٜمِل َوَُم   َوؾُم

ِ
ـَ  َأن٤َم َوَُم٤م اّللَّ  ُِم

يملِمَ  ك وُمـ[ 128:يقؾمػ﴾ ]اعْمنُْمِ   همػم وضمؾ قمز هلل اعمتٕمٌد ي٘مّمد أن: اًمٕم٤ٌمدة ذم اإلذا

 .اهلل وضمف

ـْ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  يمثػم واسمـ يم٤مًم٘مرـمٌل- اًمتٗمًػم قمٚممء ىم٤مل ،[112:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم

 :اصمٜملم سمنمـملم إٓ ص٤محل٤مً  يٙمقن ٓ اًمٕمٛمؾ أن شمٕمٓمٞمٜم٤م أي٦م هذه إن: -وهمػممه٤م

وم٘م٤مً  يٙمقن أن: إول اًمنمط  اًمٕمٛمؾ يٙمقن ٓ اًمّم٤مًمح، اًمٕمٛمؾ ومٝمق ًمٚمًٜم٦م، ُمقا

 .ًمٚمًٜم٦م ُمٓم٤مسم٘م٤مً  يم٤من إذا إٓ ص٤محل٤مً 

 قمز- هلل ومٞمف خمٚمّم٤مً  اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ هلذا اًمٕم٤مُمؾ يٙمقن أن: أظمر واًمنمط

 رسمف ًم٘م٤مء يرضمق يم٤من ومٛمـ» اًمدٟمٞم٤م، أُمقر ُمـ أُمراً  ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل ٓ -وضمؾ

: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء وىمدش أطمداً  رسمف سمٕم٤ٌمدة ينمك وٓ ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ومٚمٞمٕمٛمؾ

 أضمر يتٕمجٚمقنش يت٠مضمٚمقٟمف وٓ يتٕمجٚمقٟمف ىمقم ي٠ميت أن ىمٌؾ سمف، وشَمَٖمٜمّقا  اًم٘مرآن اىمرؤوا»

 .أظمرة ذم أضمؾ إضمر يٓمٚمٌقن ٓ: أي يت٠مضمٚمقن، وٓ واًمتالوة، اًم٘مراءة

 اًمدٟمٞمقي، سم٤مٕضمر اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف قمغم ىم٤مـمع دًمٞمؾ يمٚمف ومٝمذا
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 ُمـ: »ط ىمقًمف قمٜمف ضم٤مء اًمذي إظمروي، إضمر ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل أن قمٚمٞمف وإٟمم

 ٓم طمرف، أخػ سمؾ طمرف، أخؿ: أىمقل ٓ طمًٜم٤مت، قمنم طمرف سمٙمؾ ومٚمف اًم٘مرآن ىمرأ 

 ش.طمرف ُمٞمؿ طمرف،

  إذان؟ قمغم إضمر أظمذ طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 قم٤ٌمدة، واخلٓم٦ٌم قم٤ٌمدة، واإلُم٤مُم٦م قم٤ٌمدة، إذان اًم٤ًمسمؼ، اجلقاب ٟمٗمس اًمِمٞمخ:

ـْ ﴿: اًم٤ًمسمؼ يمالُمٜم٤م ذم شمدظمؾ إُمقر هذه يمؾ قم٤ٌمدة، اًمديـ وشمٕمٚمٞمؿ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  .[112:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم

 اًمراشم٥م وأظمذ رء، اًمٕم٤ٌمدة قمغم إضمر أظمذ: سمٞم٤مٟمف ُمـ سمد ٓ رء هٜم٤م وًمٙمـ

ٌف اًمراشم٥م اًمٕمٚمؿ، ـمالب قمغم إُمر خيتٚمط أَّٓ  ويٜمٌٖمل آظمر، رء  اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ ُيَرشمِّ

 ُرشم٥ِّم ُمـ ومٕمغم يم٤مجلٕم٤مًم٦م، هق اًمراشم٥م وهذا اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ سمٌٕمض ي٘مقم عمـ جيٕمٚمف

ّٓ  ذًمؽ ًمف  .ًمف دوًمتف ُمـ وراشم٤ٌمً  شمٕمقيْم٤مً  ي٠مظمذه وإٟمم قم٤ٌمدشمف، قمغم أضمراً  ي٠مظمذه أ

يؼ سمٙمر أب٤م أن: مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ دِّ  رؾمقل شمقذم طمٞمٜمم -قمٜمف اهلل ريض- اًمّمِّ

 اعمٜمّم٥م هبذا اؿمتٖم٤مًمف ذم ٕن راشم٤ًٌم: ًمف ضمٕمٚمقا  ًمٚمٛمًٚمٛملم، ظمٚمٞمٗم٦م وٟمّمٌقه ط اهلل

 هذا ىمٌؾ، ُمـ يٕمت٤مده٤م هق يم٤من اًمتل سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمرزق سمٓمٚم٥م اًم٘مٞم٤مم قمـ سوم٤مً  اًمٕمٔمٞمؿ

 رؾمقل سمٕمد وأت٘م٤مهؿ اًمٜم٤مس أومْمؾ هق -قمٜمف اهلل ريض- اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م أن ُمع

 راشمٌف: ذم يزيدوه أن ُمٜمٝمؿ ـمٚم٥م طمتك ىمٚمٞمٚم٦م أج٤مم إٓ قمٚمٞمف ُم٣م ُم٤م ذًمؽ ُمع ،ط اهلل

ً، ًمٞمس اًمراشم٥م ومٝمذا ومزادوه، يٙمٗمف مل ًمف ُرشم٥ِّم ُم٤م أن اًمٕمٛمكم، سم٤مًمتٓمٌٞمؼ ؿمٕمر ٕنف  أضمرا

 يم٠مضمر، أوًٓ  ي٠مظمذ ُم٤م ي٠مظمذ أن ُم١مذٟم٤ًم، يم٤من أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من إذا اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م يٜمٌٖمل ومال

 .ي١مضمر وٓ وي١مزر ُمٕمّمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدة قمغم إضمر أن قمٚمٛمتؿ وم٘مد

ٌَؾ ُمـ راشم٥م أنف قمغم ي٠مظمذه أن: وصم٤مٟمٞم٤مً   شمرشم٥م أن همٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمق وًمٚمدوًم٦م اًمدوًم٦م، ىِم

 قم٤ٌمدة ُم٘م٤مسمؾ ًمٞمس هذا وصٖمػمهؿ، يمٌػمهؿ اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ وُمٕم٤مؿم٤مً  راشم٤ٌمً 

 اًمتٗمرغ قمغم وعم٤ًمقمدَتؿ اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م قمغم اًمتٞمًػم ُمـ هذا إن سمؾ ومرد، يمؾ هب٤م ي٘مقم

 اًمٕم٤ممل وذاك قم٤ٌمدشمف، ذم اعمتٕمٌد ذاك ُم٤مًمف، ذم يمؾ وـم٤مقمتف، -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ًمٕم٤ٌمدة
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 .وهٙمذا ًمٚمٕمٚمؿ، ـمٚمٌف ذم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م وذاك شمٕمٚمٞمٛمف، ذم

 قمغم أظمذه جيقز ٓ اًمذي إضمر سملم ختٚمٓمقا  ٓ أن هق: اًمٙمالم هذا ُمـ واًمِم٤مهد

ب اعمرشم٥َّم اًمراشم٥م وسملم اًمٕم٤ٌمدة،  .اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمٕمٚمؿ ًمُٓمالَّ

 .:..( 7.: 6/  81/    واًمٜمقر اهلدى) 





 اإلمام عمى الفتح
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 ارتج إذا اإلمام عذ الػتح جقاز

 أيب؟ اًم٘مقم أذم: ىم٤مل صغم ومٚمم آي٦م، أهمٗمؾ ط اًمٜمٌل أن أبٞمف قمـ أبزى اسمـ قمـ

 ش.أنًٞمتٝم٤م سمؾ: »ىم٤مل ٟمًتٝم٤م؟ أم ٟمًخ٧م يمذا آي٦م: أيب وم٘م٤مل

 ارشم٩م إذا اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح ضمقاز قمغم واوح٦م دًٓم٦م احلدي٨م وذم[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يٜمٌٖمل إُم٤مُمف قمغم يٗمتح أن أراد إذا اعم٘متدي أن اعمذاه٥م سمٕمض ذم وُم٤م اًم٘مراءة، ذم قمٚمٞمف

 . رده قمـ طمٙم٤ميتف يٖمٜمل رأي ومٝمق اًم٘مراءة، يٜمقي أن قمٚمٞمف

 (.162-179/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الؼراءة دم أخطل إذا ومراجعتف اإلمام عذ الػتح

 ذم -قمٜمف اهلل ريض- ُأيب سمحدي٨م آؾمتدٓل يّمح هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:

: ي٘مقل وم٤محلدي٨م اًم٘مراءة، ذم ُُمَٕملمَّ  ُمقوع ذم أظمٓم٠م ُم٤م إذا ًمإلُم٤مم اح٠مُمقم ُمراضمٕم٦م قمدم

 ش. يم٤مف ؿم٤مف إٓ ُمٜمٝم٤م ًمٞمس: »ىم٤مل صمؿش أطمرف ؾمٌٕم٦م سمٚمغ طمتك»

 ش. يم٤مذم ؿم٤مذم إٓ» اًمِمٞمخ:

 مل ُم٤م طمٙمٞمًم، قمزيزاً  ىمٚم٧م وإن قمٚمٞمًم، ؾمٛمٞمٕم٤مً : ىمٚم٧م وم٢من يم٤مذم، ؿم٤مذم إٓ» ُمداظمٚم٦م:

 ش. سمٕمذاب رمح٦م آي٦م أو سمرمح٦م قمذاب آي٦م ختتؿ

  اًم١ًمال؟ قمكمَّ  أقمد اًمِمٞمخ:

 قمدم ذم -قمٜمف اهلل ريض- ُأيَبّ  سمحدي٨م آؾمتدٓل يّمح هؾ: ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٕملم ُمقوع ذم أظمٓم٠م ُم٤م إذا ًمإلُم٤مم اح٠مُمقم ُمراضمٕم٦م

ً، اًمِمٞمخ:  . ًمإلُم٤مم اح٠مُمقم اعمراضمٕم٦م ٟمٗمس قمٗمقا

 . ًمٚمٛم٠مُمقم اإلُم٤مم ُمراضمٕم٦م قمدم ذم ُمداظمٚم٦م:



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٗمتح قمغم اإلُم٤مم

 

310 

 سمٕمض ذم ي٠ميت اًمذي اًم٘مٚم٥م ُمـ هذا ىمٚمؿ، ؾمٌؼ ًمٕمٚمف! هذا؟ يٙمقن يمٞمػ اًمِمٞمخ:

– اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح: ي٘مّمد هق ًمإلُم٤مم، اح٠مُمقم ُمراضمٕم٦م: يٕمٜمل ُم٘مٚمقب إطم٤مدي٨م،

  هم٤مئ٥م؟ اًم٤ًمئؾ -أجْم٤مً 

 . هم٤مئ٥م ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف، يٗمتح أن: أي ًمإلُم٤مم اح٠مُمقم ُمراضمٕم٦م ي٘مّمد اًمٔم٤مهر هم٤مئ٥م، أجْم٤مً  اًمِمٞمخ:

 . اًم١ًمال ذم ُم٤م اٟمٔمر! ـمٞم٥م

 طمتك: »ي٘مقل وم٤محلدي٨م اًم٘مراءة، ذم ُمٕملم ُمقوع ذم أظمٓم٠م ُم٤م إذا: ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 وإن قمٚمٞمًم، ؾمٛمٞمٕم٤مً : ىمٚم٧م إن» ،شيم٤مف ؿم٤مف ُمٜمٝم٤م ًمٞمس: »ىم٤مل صمؿش أطمرف ؾمٌٕم٦م سمٚمغ

 ش. سمٕمذاب رمح٦م آي٦م أو سمرمح٦م، قمذاب آي٦م ختتؿ مل ُم٤م طمٙمٞمًم، قمزيزاً : ىمٚم٧م

 إذا أنف: اًم٤ًمئؾ وي٘مّمد هذا، اًم٘مٚم٥م شمّمحٞمح سمٕمد اًم١ًمال ُمٗمٝمقم ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 آي٦م جيٕمؾ مل أي٦م، عمٕمٜمك ُمٖمػمِّ  همػم ظمٓم١مه ومٙم٤من اًم٘مرآن، شمالوشمف أثٜم٤مء ذم اإلُم٤مم أظمٓم٠م

 وٟمحق ؾمٛمٞمٕم٤مً  قمٚمٞممً  ُمٙم٤من سمّمػماً، ؾمٛمٞمٕم٤مً  ُمٙم٤من ضمٕمؾ إُم٤م قمذاب، آي٦م ُمٙم٤من رمح٦م

 اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م إذا أنف: اجلقاب قمٚمٞمف؟ يٗمتح ٓ أو قمٚمٞمف يٗمتح احل٤مًم٦م، هذه ومٗمل ذًمؽ،

 ـمٌٞمٕم٦م ومٗمل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمث٤مسمت٦م اًم٘مراءات ُمـ ىمراءة اإلُم٤مم ىمرأه٤م اًمتل

ه، اًمذي هذا... قمٚمٞمف ومٞمٗمتح وظمٓم٠مً  ومه٤مً  يم٤من إن أُم٤م ُيٗمتح، ٓ احل٤مل  . أقمٚمؿ واهلل ٟمرا

 :..(73: 47/   122/   واًمٜمقر اهلدى)
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317 

 والعن الظفر دم خؾػف دـ أية اإلمام إشامع

 أي٦م يًٛمٕمٝمؿ يم٤من ط أنف اًمّمحٞمح ذم اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م[ ُمـ][: اإلمام قال]

 .واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة ذم أطمٞم٤مًٟم٤م

 (1077/ 6/0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 !لإلمامة وجًفا إحسـ تؼديؿ حقل

 اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ ومٚمٞم١مُمٝمؿ صمالصم٦م يم٤مٟمقا  إذا[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 وم٠مطمًٜمٝمؿ ؾمقاء اًمًـ ذم يم٤مٟمقا  وم٢من ؾمٜم٤م، وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء، اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من

 .ًمف أصؾ ٓ ُمٜمٙمرش. وضمٝم٤م

 صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن[: ُمٜمٝم٤م وذيمر احلدي٨م قمغم اعم١ماظمذات اإلُم٤مم ذيمر]

 أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ُمرومققم٤م اًمٌدري ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ُمثؾ سم٤مإلُم٤مُم٦م إطمؼ شمٌلم

 ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب

 وًمٞمس. وهمػمه ُمًٚمؿ رواهش. ؾمٜم٤م وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء اهلجرة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من هجرة، وم٠مىمدُمٝمؿ

 إئٛم٦م طمٙمؿ صح٦م قمغم إدًم٦م ُمـ ومٝمذا. وضمٝم٤م ًمألطمًـ ذيمر همػمه ذم وٓ ومٞمف

 اًم٘مقة، ُمـ اعمٜم٤موي ًمف أراده ُم٤م ًمٚمحدي٨م وم٠منك. سم٤مإلٟمٙم٤مر احلدي٨م هذا قمغم اعمذيمقريـ

 ذم آؾمتقاء سمٕمد وضمٝم٤م إطمًـ شم٘مديؿ إمم اعمذاه٥م سمٕمض ذه٧ٌم وىمد. أقمٚمؿ واهلل

 وم٤مٕطمًـ: »وم٘م٤مًم٧م سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمٖم٧م سمؾ. اعمٜمٙمر احلدي٨م هبذا قمٛمال إظمرى اًمنموط

 ش. قمْمقا  وم٠مصٖمرهؿ رأؾم٤م، وم٠ميمؼمهؿ قمٗمتف، ًمِمدة زوضم٦م

 (.77/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 لؾصحقح ادعذور إمامة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ُمٌتغم عمٕمذور وٓ ًمّمحٞمح ُمٕمذور إُم٤مُم٦م شمّمح ٓ»: إُم٤مُمتٝمؿ شمّمح ٓ ومٞمٛمـ ىمقًمف

 اًمٕمٚممء مجٝمقر قمٜمد قمذر سمٖمػم

 ش.اًمٙمراه٦م ُمع ًمٚمّمحٞمح إُم٤مُمتف شمّمح: اح٤مًمٙمٞم٦م وىم٤مًم٧م

 سم٤مإلُم٤مُم٦م إطمؼ ذوط ومٞمف شمقومرت إذا اًمّمح٦م قمدم سمٚمف ًمٚمٙمراه٦م وضمف ٓ: ىمٚم٧م

 اًمٌّمػم اطمؽماز اًمٌقل ُمـ آطمؽماز يٛمٙمٜمف ٓ اًمذي إقمٛمك وسملم سمٞمٜمف ومرىم٤م ٟمرى وٓ

 ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿ و يًتٓمٞمع ُم٤م ومٕمؾ ىمد ُمٜمٝمم يمال ٕن ريمـ وهق اًم٘مٞم٤مم قمـ اًمٕم٤مضمز واًم٘م٤مقمد

 ُ َّٓ  َٟمْٗم٤ًمً  اّللَّ  .﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 اًم٤ٌمًمغ همػم واًمّمٌل اًمٗم٤مؾمؼ اعمًٚمؿ وراء اًمّمالة صح٦م ذم ه٤مم سمح٨م اًمِمقيم٤مين وًمإلُم٤مم

 وم٢مٟمف 077 - 037/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» يمت٤مسمف ذم ومراضمٕمف وهمػمهؿ واًمٓمٝم٤مرة اًمّمالة وٟم٤مىمص

 .ضمدا ٟمٗمٞمس

 ([082) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 السـة هق إكام عدمف مـ الصالة دم الؼراءة اإلمام إضالة ضابط

 الـاس أهقاء ٓ

 أين أقمرف ؟ويمٞمػ[اًم٘مراءة يٓمٞمؾ طمتك اح٠مُمقُملم اإلُم٤مم يًتِمػم هؾ] ُمداظمٚم٦م:

 ٓ؟ أم أـمٚم٧م

ٜم٦م اٟمٔمر اًمِمٞمخ:  ً  شمّمكم أن وشمريد ضمٌؾ، سمـ يمٛمٕم٤مذ أومؽمض قمٜمدٟم٤م أظمل، ي٤م اًم

 آنِ رْ ٘مُ اًمْ وَ  ،ق﴿ ؾمقرة أو اًمٌ٘مرة ؾمقرة ُمـ هلؿ وىمرأت اًمٕمِم٤مء، صالة سم٤مًمٜم٤مس

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمقضمٞمف اشمٌٕم٧م هؾ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، صٗمح٦م أظمرى ؾمقرة أي أو ،﴾ٞمدجِ ٛمَ ـاًمْ 
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 ..اًمًالم؟

 أن٧م: ًمؽ ٟم٘مقل ٟمحـ إجي٤مسم٤ًم، وٓ ؾمٚم٤ٌمً  ٓ اًمٜم٤مس أهقاء ٟمراقمل ُم٤م أنف اعم٘مّمقد

 ٟم٘مقل اًمٗمجر صالة ذم ىمرأَت٤م ًمق اًم٘مراءة هذه ًمٙمـ اًمٕمِم٤مء، صالة ذم اًم٘مراءة ـمقًم٧م

 أفمـ سمٚمغ ُم٤م أن٧م ىمرأت واًمذي آي٦م، صمالصملم ي٘مرأ  يم٤من اًمرؾمقل ٕن ىمٍمَت٤م،: ًمؽ

 شمراقمل ٟمريدك ٓ، اًمٜم٤مس، راع أظمل ي٤م: ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ طمٞمٜمذاك اعمٝمؿ آي٦م، صمالصملم

 .همْمٌقا  أم اًمٜم٤مس ريض اًمًٜم٦م ُمراقم٤مة هل إصؾ: وم٤مًمِم٤مهد اًمًٜم٦م، راقمل اًمًٜم٦م،

ل اإلُم٤مم هذا أن[: اًمقزير إمم] اقمؽماض يٌٕمثقا  [اعمّمٚمقن أطمٞم٤مٟم٤م]  قمٚمٞمٜم٤م، ُيَٓمقِّ

 يراقمل ُم٤م ًمٙمـ اًمقزير، ًمؽ ي٘مقل هٙمذا وَمْٚمُٞمَخٗمِّػ، َأمَّ  ُمـ: أظمل ي٤م إُمر، ي٠متٞمؽ

 أثٜم٤مء أىمقل أن٤م!! اًمٜم٤مس رهم٤ٌمت طم٥ًم وَمْٚمُٞمَخٗمِّػ َأمَّ  ُمـ: اًمتخٗمٞمػ ذم اًم٘م٤مقمدة

 اًمٗم٤محت٦م ىمرأت إذا أظمل ي٤م: ي٘مقل يقم ي٠ميت أنف أظمِم٤مه ُم٤م أظمِمك أن٤م هذا احلدي٨م

٧م  اعمخ٤مًمػ ًمٞمس ُم١ميد، وشمالىمل اعم٠ًمخ٦م، واٟمتٝم٧م واريمع اًمٗم٤محت٦م وم٤مىمرأ  اًمّمالة، َصحَّ

 .اعمقفمٗملم ٟمٗمس ُمـ

 .وشمٍمف سم٤مظمتّم٤مر( 22: 02: 43/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 

 عؾقف عرضت ممـ اإلمامة رد حؽؿ

 إصمؿ؟ قمٚمٞمف واقمتذر، ي١مم أن قمٚمٞمف قُمِرض إذا ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال

 .إصمؿ قمٚمٞمف ومٞمف ي١مم، ُمـ ومٞمف ُم٤م إذا اًمِمٞمخ:

 يٕمرف؟ سَمّده ويمٞمػ ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 .ُمقوٕمل ؾم١مال هذا ذقمل، ؾم١مال هق ُم٤م ٟمٕمرف يمٞمػ ُم١ماظمذة، وٓ هذا، اًمِمٞمخ:

 أوٓ؟ ىم٤مدر أن٤م إين ٟمٗمز أن٤م أؾمتٗمتل: إذاً  ُمداظمٚم٦م:

 ومٞمٝمؿ اًمٕمٚممء ه١مٓء أن شمٔمـ شم٘مدر، سَمّدك ًمٙمـ ٟمٗمًؽ، شمٕمرف أن٧م ٓ، اًمِمٞمخ:
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م، ومٞمٝمؿ ُم٤م أن فمٜمؽ قمغم همٚم٥م إذا شمت٘مدم، ٓ ومٞمٝمؿ أن فمٜمؽ قمغم همٚم٥م وم٢مذا ىمراء،  شَمَ٘مدَّ

 هَمَٚم٦ٌم إمم حتت٤مج ي٘ملم، إمم حتت٤مج ُم٤م إُمقر ُمـ يمثػم: يٕمٜمل إؿمٙم٤مل، ومٞمٝم٤م ُم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م

 .وسمس فمـ

 ( 22: 47: 26/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يرى ادقجقديـ وأحد بلهؾ لقس مـ لإلمامة تؼدم إذا

 إهؾقة كػسف دم

 ىمراء وومٞمف ىم٤مرئ، أنؽ ٟمٗمًؽ شمٕمرف وأن٧م سم٘م٤مرئ، ًمٞمس رضمؾ شم٘مدم إذا: ؾم١مال

مَ : يٕمٜمل اعمقىمػ، ُم٤م ُمٕمؽ،  هذا؟ ًمقطمده شَمَ٘مدَّ

 أهاًل؟ ًمٞمس أنف شمٕمرومف اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ومٕمٚم٧م شمٜمّمحف أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ يم٤من إن اًمِمٞمخ:

 .ومتٜم٦م أقمٛمؾ ُم٤م: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .أدري ُم٤م اعمًجد، ذم سم٤مًمقوع أدرى أن٧م اًمِمٞمخ:

سمف قَمٚمَّؼ اًمِمٞمخ ُمداظمٚم٦م:  .شمًتٓمٞمع إذا سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م، شمٕمٛمؾ ضمقا

ر اًمذي أن٧م اًمِمٞمخ:  .اًمٔمرف شُمَ٘مدِّ

 الِّساق مراقبة بعذر ادسجد آخر دم رجالن صػ إذا

زرق اعمًجد اؾمٛمف ُمًجد ذم صٚمٞم٧م اؾمٓمٜمٌقل ذم ؾم١مال:  أج٤مصقومٞم٤م، سمج٤مٟم٥م اًمذي ٕا

 اًمٕمرسمٞم٦م، يتٙمٚمؿ شمريمل إُم٤مم وراء واطمد صػ يم٤من صٚمٞمٜم٤م ومٕمٜمدُم٤م -اؾمٓمٜمٌقل راح أطمد إذا-

 ه١مٓء اعمًجد، آظمر ذم وطمدهؿ ُمٜمّم٦م هلؿ سم٤مصمٜملم وإذ ورائل اًمتٗم٧م   اًمّمالة أهنٞمٜم٤م وسمٕمدُم٤م
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319 

 اإلُم٤مم ؾم٠مخ٧م اعمًجد، آظمر ذم ًمقطمدهؿ َصٚمقا  ه١مٓء ح٤مذا أؾم٠مل طمٌٞم٧م وم٠من٤م وراءٟم٤م، صٚمقا 

 صػ يمؾ اإلُم٤مم، وراء شمٙمقن اًمّمٗمقف يمؾ أن إصؾ واطمٜم٤م إردن، ُمـ أتٞمٜم٤م ٟمحـ أؾم٠مخف

صمٜملم ه١مٓء ومٚممذا سم٤مٔظمر، ي٠متؿ  وطمدهؿ؟ يّمٚمقا  ا

ُمٞم٦م، أضمؾ ُمـ ه١مٓء: ىم٤مل ىملم احلرا ا ىمٌقا  ه١مٓء: ىم٤مل يٕمٜمل، اًمنَّ  اعمّمٚملم يرا

 يّمح؟ هذا ومٝمؾ اًمّمالة، أثٜم٤مء

 .يّمح ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 ٓ؟ أم اًميورة سم٤مب ُمـ دمل يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 اًم٤ًمرق؟ هذا ينق ُم٤مذا ضورة، ومٞمف ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 شمريمف ذم ؾم٤ٌٌمً  يم٤مٟم٧م طمتك ضمدًا، يمثػم أطمذي٦م قمٚمٞمف هىم٧م أطمدهؿ ُمداظمٚم٦م:

 .قمٚمٞمف هىمقه ضمديد طمذاء اؿمؽمي٧م يمٚمم: ي٘مقل ٕن اجل٤مُمع،

 أو ضمٝم٦م، ُمـ اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّم٤مًمح يتٕمٚمؼ ح٤م ُمث٤مًٓ  شمّمٚمح هذه اًم٘مّم٦م هذه اًمِمٞمخ:

 واحلٞمؾ، إؾم٤ٌمب ٕدٟمك ىمٌؾ ُمـ يٙمـ مل ُم٤م شمًقيغ يًقغ ٓ وأنف والًم٦م، سمدقم٦م سمٙمؾ

 ذم اًمتقاوع إمم اًمرضمقع قمغم اعمًٚمٛملم حلٛمؾ ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن أن جي٥م هذه احلقادث، هذه

٤مدة يْمٕمقا  ُم٤م سمدل: يٕمٜمل اًم٤ًمرىملم، أقملم شمٜم٘مٓمع طمتك اعم٤ًمضمد،  اًم٤ًمرىملم شمٓمٛمع ؾمجَّ

 اًمرؾمقل هدي قمـ وم٤مخلروج إُمر، واٟمتٝمك طمّمػماً، يٛمدوا سم٤ًمـم٤ًم، يٛمدوا سمنىمتٝم٤م،

 ووضمقد ه١مٓء، اًم٤ًمرىملم أوضمد سم٤مًمٗمرش طمتك اعم٤ًمضمد زظمروم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

اس أوضمد اًم٤ًمرىملم ه١مٓء  سمٕمض، سمرىم٤مب آظمذ سمٕمْمٝم٤م ومًٚمًٚم٦م اًمّمالة، ذم وهؿ احلُرَّ

 .اًمًٜم٦م قمـ اخلروج ؾمٌٌٝم٤م

 (22: 46: 14/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 

م هؾ  بالسـة؟ مـف أعؾؿ هق مـ ُوجد ولق لإلمامة إقرأ ُيَؼدَّ

 ؾمٜمـ سمٕمض يٓمٌؼ ٓ وًمٙمٜمف ًمٚم٘مرآن طم٤مومظ رضمؾ ًمٚمّمالة ي٘مدم هؾ: ُمداظمٚم٦م
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 ىمراءة؟ ُمٜمف أىمؾ وًمٙمٜمف اًمًٜم٦م يٓمٌؼ ُمـ همػمه وضمد وإن اًمّمالة،

 إُمس ذم ذيمرٟم٤م يمم ذًمؽ إمم وسم٤مإلو٤موم٦م آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمم قمٚمٞمف إىمرأ  ي٘مدم: اًمِمٞمخ

 ومٚمٙمؿ أظمٓمئقا  وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٠من سمٙمؿ يّمٚمقن: »ط ىمقًمف ُمـ اًم٘مري٥م

 .ٟمٕمؿ اًمًٜمـ، سمٌٕمض خيؾ يم٤من وإن إىمرأ  طم٤مل يمؾ قمغم ومٞم٘مدمش وقمٚمٞمٝمؿ

 (22:41:14/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 أعجؿًقا كان ولق حتك لإلمامة إقرأ ُيؼدم هؾ

 [أقمجٛمٞم٤ًم؟ يم٤من وًمق طمتك ًمإلُم٤مُم٦م إىمرأ  ُي٘مدم هؾ] ُمداظمٚم٦م:

 ىمدُمف هب٤م اًمتل اًمّمٗم٦م أن دام ُم٤م قمجٛمل وٓ قمريب سملم ومرق ٓ هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 إقمجٛمل يم٤من وم٢مذاش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ومٞمف حت٘م٘م٧م ط اهلل رؾمقل

 إقمجٛمل أن ضمداً  ومقاوح اًم٘مراءة ذم دوٟمف اًمٕمريب ويم٤من اًمٕمريب، ُمـ اهلل ًمٙمت٤مب أىمرأ 

 إمم شمٕمقد ىمْمٞم٦م ومٝمذه ي٘مرأ  ُم٤م يٗم٘مف ٓ ؿمخّمٞم٤مً  يمقٟمف أُم٤م اًمٕمريب، وًمٞمس ي٘مدم اًمذي هق

 اًم٘مراءة ُمع أجْم٤مً َ جيتٛمع أن يٜمٌٖمل اًمث٘م٤موم٦م سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مؾ ومل اًمث٘م٤موم٦م،

 يتٕمٚمؼ ُم٤م إمم ٟمزل ذًمؽ سمٕمدش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ىم٤مل وًمذًمؽ إطمًـ،

 ..إقمجٛمل هذاش سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من: »ىم٤مل طملم سم٤مًمث٘م٤موم٦م

 ..ؿمٞمخ ي٤م ُمراشم٥م هٜم٤م يٙمقن ُمداظمٚم٦م:

 إمم اًم١ًمال يتقضمف ح٤م وطمٞمٜمئذٍ  اًمراشم٥م سم٤مإلُم٤مم خمّمقص٤مً  ًمٞمس اًم١ًمال ٓ،: اًمِمٞمخ

 اعمًئقل احل٤ميمؿ ٟمّمٌف اًمذي اًمراشم٥م اإلُم٤مم: مت٤مُم٤مً  اعمقوقع ومٞمختٚمػ اًمراشم٥م اإلُم٤مم

 ُمتٛمٞمزاً  احل٘مٞم٘م٦م ذم يم٤من وًمق أطمد قمٚمٞمف يت٘مدم ٓ ومحٞمٜمذاك اعم٤ًمضمد ذم إئٛم٦م شمٜمٔمٞمؿ قمـ

 اًمت٘مٞمٞمد، وقمدم اإلـمالق هق اًم١ًمال ُمـ ومٝمٛم٧م اًمذي ًمٙمـ وسم٤مًمًٜم٦م، سم٤مًم٘مراءة قمٚمٞمف

 وهذاش سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اًمِم٤مهد هذا

 اعمرشم٦ٌم ذم ضم٤مءت إقمٚمٛمٞم٦م ٕن إقمٚمؿ: هق سم٤مٕىمرأ  اعم٘مّمقد ًمٞمس أنف ًمٜم٤م يقوح

 ش.سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمث٤مٟمٞم٦م،

 قمٛمرو رواي٦م ُمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم ضم٤مء ُم٤م اعمٕمٜمك هذا ي١ميمد ومم٤م
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 اًمتل إظم٤ٌمر يتٚم٘مػ صٖمػم همالم وهق اعمديٜم٦م ذم يم٤من اعمدين، إنّم٤مري ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ

 اعمديٜم٦م، إمم هي٤مضمر أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ذم يقُمئذٍ  وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أظم٤ٌمر ُمـ شم٠متٞمٝمؿ

 ُيٗمٔمف اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ؿمٞمئ٤مً  ؾمٛمع يمٚمم ومٙم٤من قمجٞم٤ًٌم، طمٗمٔم٤مً  أويت ىمد اًمٖمالم هذا يم٤من

 ط اًمٜمٌل إمم اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ وومد ذم ؾم٤مومر واًمده أن وم٘مدر اًمرضم٤مل سمذًمؽ وم٤مق طمتك

 وهق أٓ ضمديد طمٙمؿ وُمٕمٝمؿ رضمٕمقا  اًمقومد رضمع ومٚمم اهلجرة، ىمٌؾ ُمٙم٦م ذم وهق

 ومٚمؿ ومٜمٔمروا: اًمٖمالم هذا ىم٤ملش  اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م

 .إُم٤مُم٤مً  هبؿ أصكم وم٘مدُمقين ًمٚم٘مرآن ُمٜمل أطمٗمظ اعمديٜم٦م ذم جيدوا

 قمٛمره يٙمقن سم٤مًمٙمثػم: يٕمٜمل ؾمٜملم، شمًع أو ؾمٜملم ؾمٌع قمٛمره إن: اًمراوي وي٘مقل

 ومٚمم اًمرضم٤مل ظمٚمػ واًمٜم٤ًمء ظمٚمٗمف اًمرضم٤مل صغم صالة، أول هبؿ ومّمغم ؾمٜملم، شمًع

 قمٜم٤م شمًؽمون أٓ: اًمٜم٤ًمء صٗمقف ُمـ اًمٜم٤ًمء إطمدى ٟم٤مدت اًمّمالة ُمـ اًمٖمالم ؾمٚمؿ

 يم٘مٓمٕم٦م يٌ٘مك وإٟمم يٜمثٜمل ٓ همٚمٞمظ صمقب ؿمٛمٚم٦م، قمٚمٞمف يم٤من ذًمؽ؟ يمٞمػ إُم٤مُمٙمؿ، إؾم٧م

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض قملم وىمع وم٤مًمٔم٤مهر ىمّمػم وهق اًمثقب ارشمٗمع ؾمجد إذا يم٤من ومٝمق ضم٤مُمدة،

 إؾم٧م قمٜم٤م شمًؽمون أٓ: ومٜم٤مدت اعمٕمرووم٦م ساطمتٝمؿ قمغم ويم٤مٟمقا  اًمٕمقرة، ومرأت

 ..اًمثقب هبذا يمٗمرطمل سمٌمء ومرطم٧م ومم صمقسم٤مً  زم وم٤مؿمؽموا: اًمٖمالم ىم٤مل إُم٤مُمٙمؿ؟

 ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »هٙمذا احلدي٨م أن: اًمِم٤مهد

 .آظمره إممش سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة

 (22:44:33/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 الصالة؟ إمامة يشؿؾ هؾ قريش مـ إئؿة حديث

 اعمّمٜمػ اؾمتدل( شمٜمٌٞمف[: )اإلُم٤مم ىم٤مل] .صحٞمح(. ىمريش ُمـ إئٛم٦م: )طمدي٨م-

 اإلُم٤مُم٦م ذم ُم٘مدم هق يمم، همػمه قمغم اًمّمالة إُم٤مُم٦م ذم ُم٘مدم اًم٘مرر أن قمغم سم٤محلدي٨م

 ٓ ورواي٤مشمف أخٗم٤مفمف سمٛمجٛمقع احلدي٨م ٕن، قمٜمدي ٟمٔمر آؾمتدٓل هذا ورم، اًمٙمؼمى

 ُم٤م: سمثالث ومٞمٙمؿ قمٛمٚمقا  ُم٤م: وهمػمه أنس طمدي٨م ذم وم٢من، اًمٙمؼمى اإلُم٤مُم٦م قمغم إٓ يدل

 اإلُم٤مُم٦م ذم ٟمص ومٝمذا.  طمٙمٛمقا  إذا وقمدًمقا ، ىمًٛمقا  إذا وأىمًٓمقا ، اؾمؽممحقا  إذا رمحقا 
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 أن وهمػمه اًمٌخ٤مري ذم ورد وىمد ٓؾمٞمم اًمّمٖمرى اإلُم٤مُم٦م ومٞمف شمدظمؾ ومال، اًمٙمؼمى

.  ىمريش ُمـ مج٤مقم٦م ووراءه اًمّمالة إُم٤مُم٦م ذم طمذيٗم٦م أبك ُمقمم ؾم٤مح٤مً  ىمدم ط اًمٜمٌل

 اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]. أقمٚمؿ واهلل، اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر ىمٌٚمف اًمذى احلدي٨م ٟمٕمؿ

 ([702) رىمؿ طمدي٨م حت٧م

 حافظاً  كان إذا الغالم إمامة صحة

 اسمـ وىم٤مل(، احلدود قمٚمٞمف دم٥م طمتك اًمٖمالم ي١مُمـ ٓ: )ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل -

 ُمـ همػممه٤م قمـ يٜم٘مؾ ومل، إثرم روامه٤م(، ُيتٚمؿ طمتك اًمٖمالم ي١مُمـ ٓ: )قم٤ٌمس

 إثريـ هذيـ خي٤مًمػ ًمٙمـ.  إؾمٜم٤مدمه٤م قمغم أىمػ مل[: اإلُم٤مم ىم٤مل...]ظمالومف اًمّمح٤مسم٦م

 اًمٜمٌل قمٜمد ُمـ رضمٕمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمقومد أم أنف وومٞمف، ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو طمدي٨م

 رد هذا ومٗملش، 012» احلدي٨م ذم شم٘مدم يمم ؾمٜملم ؾمٌع أو ؾم٧م يقُمئذ وقمٛمره ط

 ُمـ مج٤مقم٦م ومٝم١مٓء! ظمالومف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػممه٤م قمـ يٜم٘مؾ ومل: اعمّمٜمػ ًم٘مقل

 يٕمٚمؿ ٓ أنف طمزم اسمـ ٟم٘مؾ وىمد: احل٤مومظ ىم٤مل، آطمتالم ىمٌؾ سم٤مًمٖمالم اىمتدوا اًمّمح٤مسم٦م

 طم٤مل يمؾ وقمغم، إثريـ هذيـ شمْمٕمٞمػ إمم إؿم٤مرة ومٗمٞمف.  ُمٜمٝمؿ خم٤مًمػ ذًمؽ ذم هلؿ

 وأجْم٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ وٕنف، سمّمحتف ًمٚم٘مٓمع أومم قمٛمرو سمحدي٨م وم٤مٕظمذ

 قمغم ط اًمٜمٌل يٓمٚمع ومل سم٤مضمتٝم٤مدهؿ ذًمؽ ومٕمٚمقا  سم٠مهنؿ واًم٘مقل، اعمرومقع طمٙمؿ ذم ومٝمق

 اًمت٘مرير ي٘مع ٓ اًمقطمل زُمـ وٕن، ٟمٗمل ؿمٝم٤مدة ـ احل٤مومظ ىم٤مل يمم ـ ٕهن٤م، ُمردود ذًمؽ

 قمٝمد قمغم ومٕمٚمقه سمٙمقهنؿ اًمٕمزل جلقاز وضم٤مسمر ؾمٕمٞمد أبق اؾمتدل يمم جيقز ٓ ُم٤م قمغم ومٞمف

ش اًم٤ٌمري ومتح» اٟمٔمر، اًمًٜم٦م أو اًم٘مرآن ذم قمٜمف ًمٜمٝمل قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤م يم٤من وًمق، ط اًمٜمٌل

 ش.8/19و 176 ـ 0/177»

 ([740) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 التؾػقؼ وحؽؿ الصؾقات دم خمتؾػة بؼراءات اإلمام قراءة

 القاحدة الصالة دم ادختؾػة الؼراءات بني

 ي٘مرأ  أن اًم٘مرآن ًم٘م٤مرئ جيقز هؾ: سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ًمٜم٤م سَملمِّ  شمٙمرُم٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م اًم١ًمال:

 قمغم واًمدًمٞمؾ اًمّمالة، ظم٤مرج أو اًمّمالة داظمؾ إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء اًمرواي٦م سم٤مظمتالف

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك اإلجي٤مز،

ّملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ شمٚم٘م٤مه٤م ىمد هب٤م َيْ٘مرأ  اًمتل اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:  اعمَُتَخّمِّ

: ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن هب٤م: ي٘مرأ  أن ًمف ومٞمجقز ط اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م سم٤مًم٘مراءات

 أوضمف هل إطمرف أن اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم وَمنَّ  وىمدش أطمرٍف  ؾمٌٕم٦م قمغم اًم٘مرآن ُأنزل»

 يمثػمة أطم٤مدي٨م وضم٤مءت طمٞم٤مشمف، ذم هب٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مرأ  يم٤من اًمتل اًم٘مراءة

ٌَلمِّ   ط اًمٜمٌل ُمـ يًٛمٕمٝم٤م مل ىمراءةً  آظمر ُمـ يًٛمع يم٤من طمٞمٜمم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن شُم

 إمم اًم٘مراءة ذم ًمف اعمخ٤مًمػ ص٤مطمٌف ُمع ويذه٥م يتث٧ٌم وًمٙمٜمف إٟمٙم٤مره٤م، إمم ي٤ٌمدر ويم٤من

 ُمـ يٕمرومٝم٤م ٓ يم٤من هق اًمتل اًم٘مراءة ُمـ ص٤مطمٌف ُمـ ؾمٛمع ُم٤م قمٚمٞمف ومٞمٕمرض ،ط اًمٜمٌل

 .أنزًم٧م هٙمذا: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞم٘مقل ىمٌؾ،

 اًمّمحٞمح٦م، اًم٘مراءات ُمـ ذاك أو اإلُم٤مم هذا ي٘مرؤه٤م اًمتل اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 .وُمنموع ضم٤مئز أُمر ومٝمق سم٤مًم٘مراءات، آظمتّم٤مص أهؾ ُمـ واعمتٚم٘م٤مة

 ُمِمٝمقرة شمٙمـ مل إذا اًمّمحٞمح٦م، اًم٘مراءة هذه سم٠من ؿمخّمٞم٦م ُمالطمٔم٦م قمٜمدي وًمٙمـ 

 إذا أُم٤م قم٤مداه، ؿمٞمئ٤مً  ضمٝمؾ ُمـ ٕن هب٤م، يٗمج٠مهؿ أن ًمإلُم٤مم يٜمٌٖمل ومال اًمٜم٤مس، سمٕمض سملم

 سم٘مراءة ي٘مرأ  أنف ويٕمرومقن ويٕمرومٝمؿ، يٕمرومقٟمف ٟم٤مؾم٤مً  ي١مم يم٤من أو ظم٤مصٍ  ُمٚمس ذم يم٤من

 هلذا ُمّم٤مطمٌتٝمؿ سمحٙمؿ ًمٙمٜمٝمؿ ًمدهيؿ، ُمٕمرووم٦م همػم يم٤مٟم٧م أهن٤م وًمق صحٞمح٦م، أظمرى

 ُمِمٝمقرة همػم يم٤مٟم٧م وإن صحٞمح٦م، سم٘مراءة ي٘مرأ  أنف ُمٜمف قمرومقا  اًم٘م٤مرئ هلذا أو اإلُم٤مم

 وأخقان، أؿمٙم٤مل وومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس أمَّ  إذا أُم٤م ذًمؽ، ي٘مرأ  أن ًمف احل٤مًم٦م هذه ذم ًمدهيؿ، ؾم٤مسم٘م٤مً 

 شمٚم٘مٞمٜم٤مه اًمذي إدب سم٤مب ُمـ وهذا يٕمرومقهن٤م، ٓ اًمتل سم٤مًم٘مراءة يٗمج٠مهؿ أن يٜمٌٖمل ومال
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 ٟمحق أوش قم٘مقهلؿ ىمدر قمغم اًمٜم٤مس ظم٤مـمٌقا : »ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ

 ش.ورؾمقًمف اهلل يٙمذب أن أتريدون» اعمٕمٜمك، ُمـ ذًمؽ

 ي٘مدم أن ُمـ وٓسمد يًتٜمٙمروٟمف، سمٌمء اًمٜم٤مس يٗمج٠م أن ًمإلُم٤مم أو ًمٚمٕم٤ممل يٜمٌٖمل ومم

 .شمتٞمن ٓ وىمد إطمٞم٤من سمٕمض ذم شمتٞمن ىمد اعم٘مدُم٦م وهذه ُم٘مدُم٦م، إًمٞمٝمؿ

 وم٠منزل واًمٕمٛمرة، احل٩م إمم أؾم٤مومر يمٜم٧م ُم٤م يمثػماً  أنٜمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ًمٙمؿ أذيمر وأن٤م

ٟمٜم٤م، سمٕمض ُمـ هٜم٤مك ٟمٕمرف ممـ اًم٘مرى أو اًمٌالد سمٕمض ذم ُمقٟمٜمل إظمقا  إُم٤مُم٤ًم، ومُٞمَ٘مدِّ

 أن قمٚمٞمف اعم٤ًمومر وأن ُم٤ًمومر، أن٤م أين شمٕمرف أن٧م أظمل ي٤م: أىمقل زم، ًمٚمٛم٘مدم وم٠مىمقل

 يريدون ُم٘مٞمٛملم ه١مٓء ُمٕمت٤مديـ، همػم واًمٜم٤مس وأىمٍم، ؾم٠مصكم وم٠من٤م وضمقسم٤ًم، ي٘مٍم

 زم ومٞم٘مقل ريمٕمتلم، أصكم أريد أن٤م ريمٕم٤مت أرسمع يّمٚمقا  ظمٚمٗمل -ُمثالً – اًمٕمٍم يّمٚمقن

، ظَمٚمِّٞمُٝمؿ أظمل، ي٤م قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م: اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمغم وهق  صحٞمح، يمالم وهذا يتٕمٚمٛمقا

ت ُم٤م أين ُمـ سم٤مًمرهمؿ وىمع ظمِمٞم٧م اًمذي وومٕمالً   وأن٤م حم٤مضة قمٛمٚم٧م أن سمٕمد إٓ يمؼمَّ

 سمًٜم٦م أىمتدي وأن٤م أؤُمٙمؿ أنقمكم  ي٘مؽمح أن إُم٤مم أن٤م وأين اًمًٜم٦م، هلؿ وسمٞمٜم٧م واىمػ،

 يٛمٞمٜمل قمـ أؾمٚمؿ ٓ ؾمقف وأن٤م ريمٕمتلم، وم٠ًمصكم وًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ً، أؾمٚمؿ ُمٕمل، شمًٚمٛمقا  ُم٤م طمتك هاً  ؾم٠مؾمٚمؿ شمًٛمٕمقٟمف، شمًٚمٞممً   سمٚم٤ًمن وأظم٤مـمٌٙمؿ ها

: وأىمقل ي٤ًمراً  أختٗم٧م صمؿ ،شؾمٗمر ىمقمٌ  وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا : »ًمٙمؿ وم٠مىمقل ُمٌلم قمريب

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 وؾَمٚمَّٛمقا  أظمٓم١موا ٟم٤مس ؾمٚمٛم٧م، ُم٤م سمٕمد اًمٕمريْم٦م اًمٓمقيٚم٦م اعمح٤مضة ُمـ سم٤مًمرهمؿ

، أص٤مسمقا  وٟم٤مس ُمٕمل، ُمٜمل ًمٚمذي ىم٤مُمقا  ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا ًمٙمـ وىم٤مُمقا  ح٤مذا! أظمل ي٤م: ىمدَّ

 .إًمخ.. وو ؿمقذة قمٚمٞمٜم٤م قمٛمؾ اًمرضمؾ هذا ًمٜم٤م ىمدُم٧م

ة اعمرة سمٕمد اعمرة ُم٤ًمُمٕمٝمؿ شمٓمرق أن جي٥م اًمّمالة هذه ُمثؾ -احل٘مٞم٘م٦م– وم٤مًمٜم٤مس  واًمَٙمرَّ

ة سمٕمد  أن قمرومقا  ؾمٚمؿ وم٢مذا ريمٕمتلم، يّمكم اعم٤ًمومر اإلُم٤مم أن أذه٤مهنؿ ذم يرؾمخ طمتك اًمَٙمرَّ

 ضسم٤مً  هٙمذا وييهبؿ اًمٜم٤مس يٗمج٠م أن احلٙمٞمؿ ًمٚمٕم٤ممل يٜمٌٖمل ومال صالَتؿ، يتٛمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ

د أن جي٥م وإٟمم طم٘م٤ًم، يم٤مٟم٧م وًمق سم٤مُٕمقر  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل آداب ُمـ وهذا متٝمٞمداً، هل٤م ُيَٛمٝمِّ

 .ط اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ذم فمٝمرت اًمتل
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ر أن جي٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مسم٤مً  ًمٜم٤م يٗمتح اًمقاىمع ذم وهذا  قمٚمٞمف جي٥م اًمٕم٤ممل أن وهق سمف، ُٟمَذيمِّ

رهؿ، وأن ُيْرؿمدهؿ وأن اًمٜم٤مس يٜمّمح أن ومٕمالً  ْر َفٌِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم ُيَذيمِّ َوَذكِّ

ِمنِْيَ  ًْ ْكَرى َتنَفُع ادُْ د أن قمٚمٞمف وًمٙمـ [77:اًمذاري٤مت﴾ ]الذِّ  .ًمذًمؽ ُيَٛمٝمِّ

 أن -قمٜمٝم٤م اهلل ريض-قم٤مئِم٦م  طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿاًمٌخ٤مري ش اًمّمحٞمحلم» ذم ضم٤مء ًم٘مد

 وم٠مرادت ظمرج، صمؿ ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م وصغم اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ وم٤محت٤مً  ُمٙم٦م دظمؾ ح٤م ط اًمٜمٌل

 ذم وشمّمكم ،ط وٟمٌٞمٝم٤م سمزوضمٝم٤م شم٘متدي أن -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- اعم١مُمٜملم أُم  قم٤مئِم٦م  اًمًٞمدة

 ضمقف إمم اًمدظمقل يٛمٙمـ ٓ اًمزُم٤من ذاك ذم يم٤من يمم أن اًمٙمٕم٦ٌم أن وشمٕمٚمٛمقن اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف

ٚمَّؿ، إٓ اًمٙمٕم٦ٌم ًُ  ًمق سمؾ اُمرأة أرادت ومٚمق اًمٕم٤مزم، اًم٤ٌمب هبذا اًمٙمٕم٦ٌم اعمًٚمٛمقن ورث وهٙمذا سم

 وم٘م٤مل يّمٕمد، أن يًتٓمٞمع طمتك وُيتِْٕمٌَٝم٤م ٟمٗمًف جُيْٝمد أن ومٞمج٥م اًمٙمٕم٦ٌم يدظمؾ أن رضمؾ أراد

 ىمٍمت اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمقا  ح٤م ىمقَُمؽ وإن اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ وم٢مٟمف احِلجر ذم َصكمِّ قم٤مئِم٦م!  ي٤مقم٤مئِم٦م:  ًمٚمًٞمدة

 ضمقومٝم٤م ذم ويٙمقن اًمٙمٕم٦ٌم يٌٜمقا  أن اؾمتٓم٤مقمقا  وُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ احلجر أظمَرضُمقا : أي اًمٜمٗم٘م٦م، هبؿ

 قمٝمد طمديثق ىمقُمؽ أن وًمقٓ: »طمديثف مت٤مم ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن واًمِم٤مهد احلجر،

 احلجر ٕدظمؾ: أي-ش. اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، هلدُم٧م سم٤مًمنمك

 ش.ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مسم٤مً  ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مسم٤مً  إرض، ُمع سم٤مسملم ًمف وجلٕمٚم٧م» -اًمٙمٕم٦ٌم إمم

 اًمٙمٕم٦ٌمِ  َهْدمُ  ُيـْحِدث أن ظمٌم ح٤مذا؟ هذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُم٤م

ر إيمهنؿ، شم٘مقي٦م إمم سمح٤مضم٦م يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض ىمٚمقب ذم َوْٕمَْمٕم٦مً   اًمرؾمقل وم٠مظمَّ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يريده وىم٧م وإمم أُمر إمم إُمر هذا اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمٙمٕم٦ٌم وهلذه احلرام، اًمٌٞم٧م هلذا اهلل ىمٞمَّض طمٞم٨م -إؾمػ ُمع- شمتٛم٦م وًمٚم٘مّم٦م

ذ ُمـ اعمنموم٦م  ،اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد وهق أٓ زُمٜمف، ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رهم٦ٌم َٟمٗمَّ

٦م قمٚمٞمف، يم٤من ُم٤م إمم اًمٌٞم٧م أقم٤مدت اًمٖم٤مؿمٛم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـ  ومٕمؾ اًمذي هذا أن سمُحجَّ

 ىمد يٙمـ مل قمٚمٞمف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمف اًمذي اًمٌٞم٧مظمٚمػ  إُمر هذا وأطمدث

 أُمف ،اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد أظمتٝم٤م اسمـ هققم٤مئِم٦م  طمدي٨م ٟمٗمذ واًمذي ،قم٤مئِم٦م طمدي٨م سمٚمٖمف

 هذا ُمـ متٙمـ ح٤ماًمزسمػم  سمـ اهلل ومٕمٌد ،قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أظم٧مسمٙمر  أيب سمٜم٧م أؾممء

 وسمّمقرة إُمقيلم، وسملم سمٞمٜمف ىم٤مُم٧م ومتٜم٦م ذم ذًمؽ يم٤من ًمٙمـ ومٕماًل، ٟمٗمذه اإلصالح
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.. احلج٤مج وصٚمٌف ىمتؾ أنف إؾمػ ُمع اًمٗمتٜم٦م هن٤مي٦م ويم٤من ُمروان، سمـ اعمٚمؽ قمٌد ظم٤مص٦م

 .هٜم٤مًمؽ ُم٤م إًمخ

ُمر اؾمتقـمـ ومٚمم  .اجل٤مهٚمٞم٦م زُمـ ذم قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ُم٤م إمم اًمٙمٕم٦ٌم سم٢مقم٤مدة أُمر اعمٚمؽ ًمٕمٌد ٕا

ض -ُمٚمًف ذم- ه٤مدئ ُمٚمس وذم  شمٌٚمٞمٖم٤مً  احل٤مضيـ وم٠مطمد اًم٘مْمٞم٦م، هلذه شمٕمرَّ

ث ُم٤م هقاًمزسمػم  سمـ اهلل قمٌد ومٕمٚمف ُم٤م إن! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمف ىم٤مل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألُم٤مٟم٦م  طَمدَّ

 يمم ًمؽميمتف ذًمؽ قمٚمٛم٧م ًمق: اعمٚمؽ قمٌد وم٘م٤مل اًم٘مّم٦م، هذه وذيمر ًمٕم٤مئِم٦م ط اًمٜمٌل سمف

 .-اًمِمديد إؾمػ ُمع- ومٕمؾ

 وذم اًمٜم٤مس إرؿم٤مد ذم اإلٟم٤ًمن يتٚمٓمػ أن اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ أن: اًمِم٤مهد

 اًمٕمٚمؿ سمٙمتمن اًمٜم٤مس ُم٤ًميرة -أبداً – هبذا ٟمٕمٜمل وٓ  أؾم٤مًمٞم٥م، ُمـ يًتٓمٞمع سمم هدايتٝمؿ

 وشمٗمريط، إومراط سملم ُم٤م اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس أن وم٤مًمقاىمع آظمر، رء هذا احل٘مٞم٘م٦م، ويمتمن

 يتخذون ٓ اًمذيـ واعمٖم٤مًمقن اًمٜمّمٞمح٦م، وإو٤مقم٦م اًمٕمٚمؿ إو٤مقم٦م وهق أيمثر واًمتٗمريط

َوَكاَن ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم احلؼ وًمذًمؽ شمٌٚمٞمٖمٝمؿ، وذم اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ ذم احلٙمٞمٛم٦م إؾم٤مًمٞم٥م

 يٜمٗمذ وٓ اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ يٙمتؿ ٓ: يٕمٜمل ،[67:اًمٗمرىم٤من﴾ ]َذلَِك َقَواًماَبْْيَ 

ْكَمِة ﴿ ٓ،ش آي٦م وًمق -ُمثالً - اًمٜم٤مس سمٚمٖمقا » سم٤مؾمؿ سم٤مًم٘مقة اًمٕمٚمؿ اْدُع إََِل َشبِوِل َربَِّك بِاْْلِ

 .[107:اًمٜمحؾ﴾ ]َوادَْْوِعَظِة اْْلََسنَِة َوَجادِْْلُْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ 

 أنف إصؾ اعمتخّمّملم، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وُمتٚم٘م٤مة صم٤مسمت٦م ىمراءة اإلُم٤مم ىمرأ  إذا: وم٢مذاً 

د وأن يٕمٚمٛمقن، ٓ سمم اًمٜم٤مس يٗم٤مضمئ ٓ أن جي٥م وًمٙمـ ذًمؽ، ذم رء ٓ  يريد ح٤م ُيَٛمٝمِّ

 .سمف ُيْٕمٚمَِٛمٝمؿ أن

 (22: 09: 74/ 062/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اًمّمح٤مسم٦م أو ط اًمرؾمقل سم٠من ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك يٕمٜمل، اعمقوقع ٟمٗمس اًم١ًمال:

م  .اًمرواي٦م سمخٚمط ىمرؤوا سم٠مهنؿ قمٜمٝمؿ ًمٜم٤م ُيٜمَْ٘مؾ مل -قمٜمٝمؿ اهلل ريض- اًمٙمرا

 اًمرواي٦م؟ ظمٚمط اًمِمٞمخ:

 ىمراءة أو اًمرواي٦م، ظمٚمط سمدقم٦م، إُمر هذا أن ومٞمٕمتؼموا اًمرواي٦م، ظمٚمط اًم٤ًمئؾ:
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 حلٗمص، شم٘مرأ  هٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمثالً  أظمرى ُمالطمٔم٦م همػمه٤م ذم آظمر سم٤مب ُمـ اًمرواي٦م

 .هذا يٜمٙمرون أجْم٤مً  اخلٚمط دون يم٤مُمٚم٦م رواي٦م ذم سمقرش هلؿ ىمرأت وم٢مذا

 سملم اخلٚمط وهق صم٤مين، ؾم١مال يمالُمؽ ومٗمل أن أُم٤م قمٜمف، أضم٧ٌم اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 .واطمد آن ذم ىمراءشملم

 أو سم٤مخلٚمط ىمرأ  أنف ط اًمرؾمقل قمـ ورد وُم٤م سمدقم٦م، هذه إن: ي٘مقًمقا  اًم٤ًمئؾ:

م اًمّمح٤مسم٦م  .اًمٙمرا

ٌٝم٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م: قمٜمف اجلقاب يٜمٌٖمل هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:  آقمؽماض هذا أو اًمِم 

 ذم اعمَُ٘مٚمِّدة ؿم٠من ؿم٠مهنؿ هؿ سمدقم٦م، هذا: ي٘مقًمقن اًمذيـ ىمديؿ، ُمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؾمٛمٕمتف

 واعمِم٤ميخ اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُم٦م اًمٞمقم، ًمٚمٛمذاه٥م اعم٘مٚمديـ أن يمم: أي إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م

 اعمذاه٥م هذه ُمـ واطمد سمٛمذه٥م يتٛمذهٌقا  أن اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م قمغم يقضمٌقن اعمٕمرووملم

 صم٧ٌم صمؿ ،أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمذه٥م يتٛمذهٌقن أىمقام سملم -ُمثالً – قم٤مش اعمًٚمؿ وم٢مذا إرسمٕم٦م،

رة ًمٞم٧ًم ُم٠ًمخ٦م ًمديف  ُمثاًل،ُم٤مًمؽ  أو يم٤مًمِم٤مومٕمل همػمه ُمذه٥م ذم وإٟمم ُمذهٌف ذم ُُمَ٘مرَّ

 أظمر، اعمذه٥م ذم صم٧ٌم سمم يٕمٛمؾ أن ًمف جيٞمزون وٓ اعمذه٥م اًمتزام قمٚمٞمف يقضمٌقن ومٝمؿ

ه ٟمحـ وهذا ه أطمٞم٤مٟم٤ًم، ظمٓم٠م ٟمرا سم٤مً  وٟمرا  يٙمقن شم٤مرة اإلٟمٙم٤مر هذا: أي أظمرى، أطمٞم٤مٟم٤مً  صقا

سم٤ًم، يٙمقن وشم٤مرة ظمٓم٠م  ذم رأج٤مً  اشمٌع اعمٕملم سم٤معمذه٥م اعمتٛمذه٥م يم٤من إذا ظمٓم٠م يٙمقن صقا

ه، اشم٤ٌمقم٤مً  آظمر ُمذه٥م  قمٚمٞمف، ُيٜمَْٙمر هذا ًمٚمرظمص، شمتٌٕم٤مً : واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚممء ي٘مقل ويمم هلقا

ٍي  أظمذ إذا أُم٤م  وُمـ قمٚمٞمف، اًمقاضم٥م هق ومٝمذا وسمدًمٞمٚمف، سمف اىمتٜمع ٕنف آظَمر ُمذه٥م ذم سمرأ

 .خمٓمئ٤مً  يٙمقن قمٚمٞمف يٜمٙمر

د وًمٙمـ ـمقيؾ، سمح٨م إمم ُيت٤مج وهذا اجلقاب، ظمالص٦م -ـمٌٕم٤مً – هذا  ًمإلضم٤مسم٦م سمف أَُمٝمِّ

 ُمـ قمٜمده شمرضمح سمم ي٠مظمذ إُم٤مم يمؾ إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أن يمم: وم٠مىمقل اًم٘مراءات، سملم اخلٚمط قمـ

 ذم اخلٓم٠م ُم٤مل سم٠من قمٚممً  ًمديف، صم٧ٌم سمم ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ يمؾ اًمٕمنمة أو اًمًٌٕم٦م اًم٘مراء يمذًمؽ اًمٕمٚمؿ،

 ٕن ذًمؽ ي٘مقًمقن، يمم اعمتقاشمرة أو اعمتقارصم٦م اًم٘مراءات ذم اخلٓم٠م ُمـ أيمثر اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ
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 ومٞم١مضمر ظمٓم٠م ذم اعمجتٝمد ي٘مع أن ومٞمٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مس، يدظمٚمٝم٤م آضمتٝم٤مد، يدظمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 .وم٘مط اًمٜم٘مؾ قمغم ُمًتٜمدة ومٝمل اًم٘مراءات أُم٤م قمٚمٞمف،

 صم٧ٌم ،طمٗمص ىمراءة قمغم اًم٘م٤مرئ هذا يم٤من إذا -ومحٞمٜمئذٍ – ُمٕمرووم٤مً  هذا يم٤من إذا 

 وىمراءة آي٦م ذمطمٗمص  ىمراءة سملم واطمدة ىمراءة ذم ومجٛمع ُم٤م، آي٦م ذم ورش ىمراءة ًمديف

 ذم واًمتٛمذه٥م احلٜمٗمل سم٤معمذه٥م اًمتٛمذه٥م سملم مجع يم٤مًمذي هذا أظمرى، آي٦م ذم ورش

 هذا أن وم٘مقهلؿ ًمديف، صم٧ٌم ذًمؽ ٕن :اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م ذم أظمرى أو واطمدة ُم٠ًمخ٦م

 يمٛمٜمٌع هق اًم٘مراء أئٛم٦م ُمٜمٌع أن قمـ همٗمٚم٦م -ٟمٔمري وضمٝم٦م طم٥ًم- اًمقاىمع ذم هق سمدقم٦م

 آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق ُمع اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هق إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م أئٛم٦م

 إٓ ومٞمف ُم٤م اًم٘مراءة ذم أُم٤م واًمرأي، سم٤مٓضمتٝم٤مد ىمقًٓ  ي٘مقًمقا  أن يٛمٙمـ اًمٗم٘م٦م ذم إئٛم٦م أن

 سم٘مراءة وىمرأ  أيمٞمد،طمٗمص  سم٘مراءة ىمرأ  اًمرؾمقل أن إُمر هٜم٤م ومٞمٙمقن واًمٜم٘مؾ، اًمتٚم٘مل

 دًمٞمؾ، -أبداً – اًم٘مراء قمٜمد وًمٞمس وهبذه، هبذه اإلٟم٤ًمن ي٘مرأ  أن اح٤مٟمع ومم أيمٞمد، ورش

 ىمرأ  أظمرى وشم٤مرة أطمٞم٤مٟم٤ًم،طمٗمص  سم٘مراءة ىمرأ  اًمرؾمقل أن يٙمقن أن ُمًتحٞمؾ وهذا

 هذا، ُمـ رء يقضمد ٓ اعمٕمرووم٦م، اًم٘مراءات ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م آظمر وإمم ورش، سم٘مراءة

 هبذا، ي٘مرأ  ويم٤من هبذا، ي٘مرأ  يم٤من اًمرؾمقل أن: أي ًمديف، صم٧ٌم سمم أظمذ واطمد يمؾ ًمٙمـ

 .هبذا ي٘مرأ  ويم٤من

 ومٞمم ُمتقاشمرشم٤من ىمراءشم٤من ومٞمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م،: يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمٝم٤م ممٙمـ اًمتل إؿمٞم٤مء أؿمٝمر ُمـ

ـِ اًمدِّ  مِ قْ يَ  ِؽ ٤مًمِ ُمَ ﴿ب يتٕمٚمؼ ـِ اًمدِّ  مِ قْ يَ  ِؽ ٚمِ ُمَ ﴿و ﴾ي  ُمرة ي٘مرأ  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ،﴾ي

 :طمٗمص ُمذه٥م قمغم سمٕمده ُم٤م ي٘مرأ  ومٝمقُم٤مًمؽ  ىمرأ  إذا أنف يٚمتزم يم٤من ُم٤م ًمٙمـ ُمٚمؽ، وُمرةُم٤مًمؽ 

 ُم٤م هذا ؿم٤مومٕمٞم٤مً، يم٤من أو طمٜمٗمٞم٤مً  يم٤من اًمرؾمقل أن -اجلٝمٚم٦م سمٕمض يتقهؿ يمم- ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  ٕنف

 اًمٕمٙمس ًمٞمس ُمٜمف يتٚم٘مقن ومٝمؿ ،ط اهلل رؾمقل قمـ ُمت٠مظمرة اعمذاه٥م ٕن إٟم٤ًمن: ي٘مقًمف

 هبذه، ي٘مرأ  وأن هبذه ي٘مرأ  أن ًمٚم٘م٤مرئ ومٞمجقز اًم٘مراءات، ُمـ ىمراءة صم٧ٌم إذا اعمٝمؿ: ًمذًمؽ مت٤مُم٤مً،

 يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا : ًمف ٟم٘مقل أن طمًٌٜم٤م سمدقم٦م، هذا ي٘مقل واًمذي ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع وٓ

 .ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم يًتٓمٞمع وٓ ص٤مدىملم،

 (22: 37: 27/ 062/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 عـف مـفل غره دون الصالة دم لـػسف اإلمام دعاء هؾ

 َيْدقِمل ٓزم أنف قمـ طمدي٨م ومٞمف اًمّمالة، ذم اإلُم٤مم دقم٤مء ًمٚمدقم٤مء، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال:

 ًمٖمػمه؟

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ اًمدقم٤مء أم اًم٘مٜمقت، شم٘مّمد اًمِمٞمخ:

 ش.ظم٤مهنؿ وم٘مد سم٤مًمدقم٤مء ٟمٗمًف ظمص ُمـ: »طمدي٨م أىمّمد ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .هذا وٕمٞمػ طمدي٨م اًمِمٞمخ:

 يدقمل طمٞمٜمم اًمٜم٤مس ي١مم اًمذي اإلُم٤مم سم٠من يتٕمٚمؼ اًم٤ٌمب هذا ذم رء أّي  ُمداظمٚم٦م:

   وهلؿ؟ ًمف َيْدقمل أن جي٥م اًمّمالة ذم

 أدقمٞم٦م ومٛمـ اإلومراد، سمّمٞمٖم٦م يم٤مٟم٧م ط اًمرؾمقل أدقمٞم٦م أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي، وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف أنف آؾمتٗمت٤مح

 يم٤من اًمًالم ىمٌؾ اإلومراد، سمّمٞمٖم٦م يُمٚم ٝم٤م إًمخ.. اهمًٚمٜمل.. ٟم٘مٜملش واعمٖمرب اعمنمق سملم

ُم٧م ُم٤م زم اهمٗمر مهللا: ي٘مقل ُم٤م آظمر ُمـ رت، وُم٤م ىَمدَّ  وُم٤م أقمٚمٜم٧م، وُم٤م أهرت وُم٤م أظمَّ

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ي٘مقل أن يٛمٙمـ ومٙمٞمػ اإلومراد، سمّمٞمغ يمٚمٝم٤م إًمخ،.. ُمٜمل سمف أقمٚمؿ أن٧م

 .ظم٤من وم٘مد سم٤مًمدقم٤مء ٟمٗمًف ظَمّص  ُمـ: -اًمًالم

أيب هريرة  قمـش وُمًٚمؿاًمٌخ٤مري  صحٞمح» ذم ضم٤مء ٕنف اجلٝمري٦م، ذم اجلٝمر، ذم

 ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م ُهٜمَٞم٦ّم، ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يَمؼّم  إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض

 مهللا: »أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة، اًمتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م اهلل، رؾمقل

 ش.ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد

 هذاش. أظمرت وُم٤م ىمدُم٧م ُم٤م زم اهمٗمر مهللا: »ًمٙمؿ ذيمرشُمف اًمذي اًمث٤مين احلدي٨م صمؿ

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن ُيٙمل أجْم٤مً ش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ـمقيؾ طمدي٨مقمكم  طمدي٨م

 اًمًموات ومٓمر ًمٚمذي وضمٝمل وضمٝم٧م: »وىم٤مل يمؼم اًمّمالة إمم ىم٤مم إذا يم٤من -اًمًالم
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 ُم٤م آظمر يم٤من صمؿش إًمخ.. وٟمًٙمل صاليت وإن اعمنميملم، ُمـ أن٤م وُم٤م طمٜمٞمٗم٤مً  وإرض

 ش.إًمخ.. أظمرت وُم٤م ىمدُم٧م ُم٤م زم اهمٗمر مهللا: »صالشمف آظمر ذم يدقمق

 دقم٤مء؟ ُمـ ُيًٛمع ومٞمم ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 قم٤مم، اًم١ًمال يم٤من إول ذم: يٕمٜمل ؾم١ماًمؽ، قمـ ىمٚمٞمالً  ٟمزًم٧م أن٧م: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ُم٤م: صم٤مٟمٞم٤مً  صحٞمح، ًمٞمسش ظم٤مهنؿ وم٘مد: »احلدي٨م إصؾ، ومٗمل ختّمٞمص، دظمٚمف أن

 ضمٝمراً  دقم٤م إذا سم٤مًمدقم٤مء ٟمٗمًف خيص ُم٤م يدقمق يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمغم َيُدًّمٜم٤م ُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٞمف

 إذا إُمريـ، ُمـ يُمؾ   ذم ُم٤مٟمع قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ أن، ؾم١ماًمؽ هق يمم

 ذم اإلُم٤مم ومٞمف جيٝمر ُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٞمف ومم اًمٜمقازل، يم٘مٜمقت ُم٤م، ُٕمر اًمدقم٤مء ذم اإلُم٤مم ضمٝمر

 اًمدقم٤مء هق إٟمم اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح اًم٘مٜمقت ودقم٤مء اًم٘مٜمقت، دقم٤مء ؾمقى اًمّمالة

 يم٤من وًمذًمؽ ًمٚمجمقم٦م، اًمدقم٤مء يٙمقن أن طمٞمٜمذاك وسَمَدهل سم٤معمًٚمٛملم، ٟمزًم٧م ًمٜم٤مزًم٦م

 اعمًٚمٛملم، ًمْمٕمٗم٤مء يدقمق أنفش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم ضم٤مء يمم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

 .اًمٙم٤مومريـ قمغم ويدقمق

ع ُم٤م اًمّمالة ذم ًمٞمس: وم٢مذاً   ىمٜمقت اًم٘مٜمقت، دقم٤مء إٓ ضمٝمراً  اًمدقم٤مء ومٞمف ُينْمَ

 وإٟمم ًمٚمٗمرد، ًمٞمس اًمدقم٤مء يٙمقن أن يٗمرض اًمذي هق وم٤مًمقاىمع -وطمٞمٜمذاك- اًمٜم٤مزًم٦م،

 .مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٛمًٚمٛملم

 اًمدقم٤مء، ذم اعمًٚمٛملم َيُٕمؿّ  أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ إٟمف ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ يمٚمف، هذا وُمع 

ٜمٝم٤م اًمتل اًمِمديدة اًمٕم٘مقسم٦م يًتحؼ ٓ ًمٜمٗمًف، دقم٤م إذا اعمًٚمؿ إن: ٟم٘مقل ًمٙمـ  ذاك شَمَْمٛمَّ

 .اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م

 همػمه؟ دًمٞمؾ وٓ ذم ُم٤م همػمه، طمدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمد ًمٙمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م، ذم أظمرضمٜم٤مه طمدي٨م ومٞمف ًمٙمـ يقضمد، ٓ اًمّمحٞمح ذم اًمِمٞمخ:

 أقمؿ، أقمؿ: ًمف وم٘م٤مل ًمٜمٗمًف، يدقمق  ً رضمال -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾمٛمع أنف يٜمنم، مل

 .طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ ضمدًا، واهٍ  طمدي٨م هذا ًمٙمـ يٕمٜمل، قَمّٛمؿ

 ( 22: 48: 02/ 133/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة أثـاء وضقؤه اكتؼض إذا اإلمام يػعؾ ماذا

 اًمريمٕم٦م ذم و ريمٕم٤مت، أرسمع -ُمثالً – واًمّمالة مج٤مقم٦م، هٜم٤مك يم٤من إذا اًم٤ًمئؾ:

 صالة شمٌٓمؾ احل٤مًم٦م؟ هذه ذم اإلُم٤مم يتٍمف ومٙمٞمػ اإلُم٤مم، ووقء سمٓمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م

 اح٠مُمقُملم؟

 : ـمري٘ملم ُمـ سمٓمريؼ إُمر ُمٕم٤مجل٦م يٛمٙمـ هٜم٤م شمٌٓمؾ ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 ُمـ واطمد سمٞم٘مدم هق أنف رء أجن شمٙمقن أن يٛمٙمـ اًمتل وهل: إومم اعمٕم٤مجل٦م

 هذا سمٜمٗمس وي٘متدي ويتقو٠م، يقصؾ وهق سم٤مجلٛمٝمقر، اًمّمالة شمتٛم٦م ًمٞمت٤مسمع ظمٚمٗمف اًمِّكم

 .ويمٚمف اًمذي اًمقيمٞمؾ

 -اعم٤ًمضمد هذه ذم شمتٞمن ٓ ٕهن٤م شمتح٘مؼ: ُم٤م ٟم٤مدراً  هذه ًمٙمـ-: صم٤مٟمٞم٦م صقرة وذم 

 يمم أن اجلمقم٦م إمم يِمػم اإلُم٤مم أن وهق اًم٘مْمٞم٦م هذه وىمٕم٧م إذا اًمدور سمٕمض ذم ممٙمـ

ر يم٤من إن أنتؿ، ع هؿ ىم٤مئٛملم، سمٞمٔمٚمقا  ىمٞم٤مم وهؿ شَمَذيمَّ د هؿ رايمٕملم، سمٞمٔمٚمقا  ُريمَّ  ؾُمجَّ

 أُمرهؿ، يمم يٜمتٔمروٟمف اًمٜم٤مس وجيد ويرضمع، ويتقو٠م هق وي٘مقم ؾم٤مضمديـ، سمٞمٔمٚمقا 

 ٟمحـ ًمٙمـ ظمٞم٤مًمٞم٦م صقرة يم٠مهن٤م هل اًمّمقرة هذه ؿم٤ميٗملم واٟمتؿ اًمّمالة، هبؿ ويت٤مسمع

 .سم٤مًمٓمٌع قمٚمٞمٜم٤م يمثػم هل ُم٤م ُمره ُمـ أيمثر رسمم هذه ومٕمٚمٜم٤مه٤م

 ( 22: 38: 70/ 067/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الدار ٕهؾ الزائر إمامة

 ي١مُمٝمؿ، ومال ىمقُم٤مً  أطمديمؿ زار إذا» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل اًم١ًمال:

 سم٤مإلذن؟ هذا ُم٘مٞمد ،شُمٜمٝمؿ رضمؾ وًمٞم١مُمٝمؿ

 .سم٢مذٟمف إٓ اًمِمٞمخ:

 .سم٤مإلذن ُم٘مٞمد ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 37: 06/ 320/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 فقف قدحاً  ادصؾني إمامة عـ اإلمام تـحقة هؾ

 اًمذيـ ُم٘مٚمديف أو أت٤ٌمقمف أطمد أنف اًمِمٞمخ هذا ًمٜمٗمس أظمرى ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:

 هذا، ُمٜمٝمؿ فمٝمر ومٚمم ُمًجد، ذم راشم٥م يم٢مُم٤مم ي١مم يم٤من ـمٌٕم٤مً  ـمري٘متف، يٜمتحٚمقن

 يت٘مدم ويم٤من ي٠مبك ومٙم٤من آظمر، راشم٤ٌمً  إُم٤مُم٤مً  وُيٕملمِّ  يٜمحٞمف أن طم٤مول اعمًجد ص٤مطم٥م

 يٙمرهقن أهنؿ يٕمٚمؿ وهق ظمٚمٗمف، اًمّمالة يٙمرهقن يم٤مٟمقا  اًمٙمؾ أن سمرهمؿ قمٜمقة ًمإلُم٤مُم٦م

 ُمًجد ُمٕمف يٙمقن طمتك ؿمٞمخف، ومتقى سمٛم٘مت٣م ذًمؽ قمغم أس ًمٙمـ ظمٚمٗمف، اًمّمالة

 .ظمالًمف ُمـ عمٜمٝمجف يدقمق أن يًتٓمٞمع

 .اهلل ؾمٌح٤من اًمِمٞمخ:

 .ذم شم٘مدطمقن أنٙمؿ اإلُم٤مُم٦م قمـ شمٜمحقٟمٜمل أنٙمؿ ُمٕمٜمك ومٞم٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ اًمِمٞمخ:

٥م رضمالً  أن ًمق ومٕمالً  ومٝمؾ يؽمك، ومٚمؿ ُمداظمٚم٦م:  ص٤مطم٥م وم٠مراد راشم٤ًٌم، إُم٤مُم٤مً  َٟمّمَّ

 جيقز وهؾ ومٞمف، اًم٘مدح ُمـ يٕمتؼم هذا أن رضماًل، ُمٙم٤مٟمف جيٕمؾ وأن يٜمحٞمف، أن اعمًجد

 ًمف؟ اًمٜم٤مس يمراهٞم٦م ُمع سم٤مإلُم٤مُم٦م يتٛمًؽ أن ًمف

 ًمف وهؿ اًمٜم٤مس ي١مم أن ًمف جيقز وٓ أوًٓ، ومٞمف ىمدطم٤مً  ذًمؽ يٕمتؼم ٓ اًمِمٞمخ:

 إهقاء هل وًمٙمٜمٝم٤م اعمٜم٤مىمِم٦م، ي٘مٌؾ ٓ وسيح صحٞمح ذًمؽ ذم واحلدي٨م يم٤مرهقن،

 يٙمقن أن اًمرضمؾ هذا ٟمٜمّمح وٟمحـ اًمًٜم٦م، إمم اًمدقم٤مة ذم طمتك وشمتجًد شمتٜمقع اًمتل

 اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمًٚمٓم٤من، ًمف اعمًجد وص٤مطم٥م ًمرأجف، اًمتٕمّم٥م قمـ سمٕمٞمداً 

 يم٤من وإذا ي١مم، أن احلؼ ًمف اعمًجد ص٤مطم٥م ومٝمذاش ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم اًمرضمؾ ُي١َممّ  ٓ: »ي٘مقل

 ومٝمق وًمذًمؽ سم٤محلؼ، اقمؽماومف وُمـ ومْمٚمف ُمـ يٙمقن ومذًمؽ ًمإلُم٤مُم٦م، أهالً  ًمٞمس أنف يرى

 يِم٤مء، ُمـ يقزم أن ذم اًمًٚمٓم٤من ومٚمف اعمًجد، هذا ذم اًمٜم٤مس ي١مم أن همػمه ويٜمٞم٥م يقيمؾ

 ذيٕم٦م ٟمٗمًف طمد ذم هق أجْم٤مً  يٚمتزم أن قمٚمٞمف واًمقاضم٥م -ؿمؽ ٓ- يِم٤مء ُمـ يٌٕمد وأن

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وإٟمم ضم٤مهاًل، إُم٤مُم٤مً  وٓ ُمٌتدقم٤مً  إُم٤مُم٤مً  اعمًجد هلذا يٜمّم٥م ومال اهلل،
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 وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »اًمًالم

 أىمرؤهؿ هق ُمـ يٕمرومٝمؿ اًمذيـ سملم ُمـ خيت٤مر ومٝمق احلدي٨م، آظمر إمم..ش سم٤مًمًٜم٦م

٥م وأن اإلُم٤مم، هذا يٕمزل أن ذم احلؼ إذاً  ومٚمف سم٤مًمًٜم٦م، وأقمرومٝمؿ  أنف يرى ممـ سمديٚمف ُيٜمّمِّ

 سم٥ًٌم أصٌح اًمذي اإلُم٤مم ذاك قمـ صم٤مٟمٞم٤مً  واًم٘م٤مل اًم٘مٞمؾ وًمدومع أوًٓ، ًمإلُم٤مُم٦م أهؾ

 .رأجل هذا. صٚمقاَتؿ ذم ي١مُمٝمؿ هق اًمذيـ مج٤مقمتف قمٜمد ُمٙمروه٤مً  وشمٕمٜمتف شمٕمّمٌف

ٟمٜم٤م، ىمٚمقب ًمت٠مخٞمػ هلل اشمريمٝم٤م ًمف ىمٞمؾ ح٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م وي٘مقل ُمداظمٚم٦م:  أن٤م: ىم٤مل إظمقا

 وضمف؟ هذا ومٝمؾ هلل، أجْم٤مً  هب٤م أمتًؽ

 .ذًمؽ ذم وضمف ٓ اًمِمٞمخ:

 .ًمف وضمف ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .أبداً  اًمِمٞمخ:

 ( 22: 26: 46/ 328/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حسـًا لقس صقتف أو متؼـة غر قراءتف قرآًكا الؼقم أكثر كان إذا

 لإلمامة؟ كذلؽ يؼدم ففؾ

 ىمراءشمف ًمٙمـ ُيٗمظ اًمرضمؾ يٙمقن وم٘مدش أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ط ىمقًمف ُمداظمٚم٦م:

: يٕمٜمل أىمرؤهؿ ُمٕمٜمك ومٝمؾ ذًمؽ، ٟمحق أو يْم٤ميؼ يٕمٜمل ضمش، صقشمف أو ضمٞمدة همػم

 أطمٗمٔمٝمؿ؟

 أطمٗمٔمٝمؿ اًمنمقمل، سم٤معمٕمٜمك ًمٙمـ أطمٗمٔمٝمؿ، اعم٘مّمقد يمذًمؽ، هق ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 آداب ومٞمٝم٤م يٚمتزم وًمٞمس ومٞمٚم٘مٞمٝم٤م ُمثالً  ىمّمٞمدة ُيٗمظ يمٛمـ وًمٞمس أنزل، يمم اهلل ًمٙمت٤مب

 ومٚمٞمس ويمالُُمف، وضمؾ قمز اهلل يمت٤مب وم٤مًم٘مرآن اًمٚمٖم٦م، شمٗمروٝم٤م اًمتل واًمٚمقازم اًمٚمٖم٦م،

ه أن وم٘مط سمحٗمٔمف اعم٘مّمقد  .ُأنزل يمم يتٚمقه أن وإٟمم اشم ٗمؼ، يمٞمٗمم ي٘مرأ



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م

 

343 

 ٟمّمٗمف ُيٗمظ آظمر ورضمؾ يمٚمَّف، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُيٗمظ رضمؾ ًمق هبذا يٗمٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 مجٞمؾ، وصقشمف إول، ُمـ أومْمؾ إًمٗم٤مظ ي٘مٞمؿ اًمٜمّمػ ُيٗمظ اًمذي ًمٙمـ ُمثاًل،

 ُمـ سمد ٓ أو أومم هذا ومٞمٙمقن ىمراءشمف، ذم ويت٠مُمؾ ؾممقمف ُمـ يٛمؾ ٓ اًم٤ًمُمع أن سمحٞم٨م

 إطمٗمظ؟ شم٘مديؿ

 اًمٜم٤مس ي١مم أن قمغم ي٤ًمقمده ُم٤م اًم٘مرآن ُمـ ُيٗمظ أنف دام ُم٤م هذا ي٘مدم ٓ، اًمِمٞمخ:

ح اًمّمٚمقات، يمؾ ذم  أن وهق أٓ ؾم٤مسم٘م٤ًم، سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي وسم٤معمرضمِّ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف ُمـ ًمٜمزوًمف ُمقاوم٘م٦م يٙمقن ُم٤م أىمرب اًم٘مرآن ي٘مرأ 

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 22: 12: 33/ 328/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أكف أو وضقء غر عذ أكف الصالة دم تذكر الذي اإلمام حؽؿ 

 الصالة وضقء أفسد

 ومم اًمّمالة، ووقء أومًد أنف أو ووقء همػم قمغم أنف يتذيمر اًمذي اًمرضمؾ اًم١ًمال:

 أن؟ قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ

 .اًمّمالة ذم وهق اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

ؾ ظمٚمٗمف، ُمـ أطمداً  ُيٜمٞم٥م أن قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:  يذه٥م وهق اًمّمالة، هبؿ وُيٙمٛمِّ

 .وطمده صغم وإٓ اإلُم٤مم، هبذا اىمتدى اًمّمالة أدرك وم٢من ويتقو٠م،

 اإلُم٤مُم٦م؟ هبؿ يٙمٛمؾ صمؿ ويتقو٠م يذه٥م أن ًمف جيقز هؾ اًم١ًمال:

 قمٚمٞمف يٗمٝمٛمقن أصح٤مسمف يم٤من وإذا ُمٜمف، ىمري٤ٌمً  اعمٞمْم٠مة يم٤مٟم٧م إذا ـمٌٕم٤ًم، جيقز اًمِمٞمخ:
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 .ُمٙم٤مٟمٙمؿ أي هٙمذا، هلؿ ي٘مقل طمٞمٜمم

 ( 22: 16: 76/ 306/ واًمٜمقر اهلدى) 

 

 يـنف أم الصالة مـ الػراغ بعد اإلمام جيؾس هؾ

 طمتك اعمّمٚملم أُم٤مم جيٚمس هؾ اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم ومراغ قمٜمد ُمداظمٚم٦م:

 يٜمٍمف؟ أم اًمّمالة اعمّمٚمقن خيتؿ

 ٕن اًمّمالة: خلتؿ جيٚمس ٓ وًمٙمـ ضمٚمس، ؿم٤مء وإن اٟمٍمف، ؿم٤مء إن اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: سم٘مقًمف اٟمختٛم٧م اًمّمالة

 .ظمػم اهلل ضمزاك شمقوحٝم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ظمٚمٗمف وَُمـ هق جيتٛمع وأن اًمّمالة، سمٕمد اإلُم٤مم جيٚمس أن اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس اًمِمٞمخ:

ءً  سم٤مٕوراد، اإلشمٞم٤من قمغم  صمؿ سمٕمْمٝم٤م، ذم أو إذيم٤مر يمؾ ذم واطمد سمّمقت أو أومراداً  ؾمقا

 .اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا اًمّمالة، سمٕمد اًمٞمديـ ورومع سم٤مًمدقم٤مء ذًمؽ خيتؿ

، اإلُم٤مم  أو يٛمٞمٜم٤مً  يٜمٍمف أن ىمٌؾ ُمٙم٤مٟمف ذم ًم٨ٌم اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء يمم ؿم٤مء إن خُمَػمَّ

 اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم، وُمٜمؽ اًمًالم، أن٧م مهللا: ي٘مقل ُم٤م سم٘مدر ي٤ًمراً 

 إوراد ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م وىمرأ  ضمٚمس، ؿم٤مء إن أو ؿم٤مء، إن يٜمٍمف صمؿ واإليمرام،

ه، هق مم٤م سمٌمء طمقًمف ُمـ ُيٚمزم أن دون اًمّمالة، دسمر اعمٕمرووم٦م وإذيم٤مر  يمٌؾ  وإٟمم ي٘مرأ

 .ومٞمف ؿمؽ ٓ هذا. ًمف يتٞمن سمم

 دقم٤م إن طمقًمف، ُمـ هؿ اًمذيـ ًمٚمجٛمٝمقر وٓ ًمٜمٗمًف ٓ سم٤مًمدقم٤مء اًمّمالة خيتؿ ٓ صمؿ

ـ ٓ اًمّمالة ظم٤مرج اًمّمالة ُدسمر اًمدقم٤مء ٕن واٟمٍمف، يًػمات يمٚممت دقم٤م ًَ  ُي

ـ هق يدقمق أن ظم٤مص٦م وسمّمقرة قم٤مرض، ُٕمر إٓ قم٤مُم٦م، سمّمقرة  قمغم اعم٘متدون وُي١َمُمِّ

 وإٟمم ًمف، أصؾ ٓ اخلتؿ هذا اًمّمالة، سمختؿ اعمت٠مظمريـ قمٜمد يٕمرف ُم٤م وهذا دقم٤مئف،
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 أن٧م مهللا: »سمٛم٘مدار ضمٚمس صمؿ اًمٞم٤ًمر، وقمـ اًمٞمٛملم قمـ ؾَمٚمَّؿ هق أصؾ ًمف اًمذي

 ؿم٤مء ُم٤م وي٘مرأ  ضمٚمس ؿم٤مء وم٢من ،شواإليمرام اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم

 ي٠ميت ُمٜمٝمؿ يمٌؾ  اعم٘متديـ، ُمـ شم٠مظمر ُمـ وشم٠مظمر اٟمٍمف ؿم٤مء وإن ذيمرٟم٤م، يمم إوراد ُمـ

 . وإذيم٤مر إوراد ُمـ ًمف شمٞمن سمم

 (22: 23: 77/ 043/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم شجدة آخر مـ الرفع عـد لؾتؽبر اإلمام مد حؽؿ

  الصالة مـ السالم مد وحؽؿ إخر، التشفد إىل

 اًمتٙمٌػم؟ ُيٓمٞمؾ يٕمٜمل إظمػم، اجلٚمقس قمٜمد اإلُم٤مم ُمـ اًمتٙمٌػم ُمد طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .يٗمٕمٚمقن ُم٤م وأؿمد اعمحٛمدي٦م، اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ ؿم٤مومٕمٞم٦م، سمدقم٦م اًمِمٞمخ:

ٞم٤مً  أصٌح٧م ه٤مهٜم٤م رأجتٝم٤م ًمٙمٜمل  ًْ ّٞم٤م َٟم ًِ  ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمم هلل، واحلٛمد َُمٜمْ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ُمٜمٝم٤م يٜمٝمض أن ويريد إوزم، اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة

 ومٝمق اؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم قمٜمدهؿ ذم اًمٌدقم٦م، هبذه ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد وهٜم٤م 

  ٓزم آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم  راح اًمكم اًمقىم٧م هذا يمؾ أيمؼم، اهلل ومٞم٘مقل رأؾمف، يرومع

 .ىم٤مئمً  يّمٌح أن إمم يٛمده،

 ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  اًمٜم٤مس سمٕمض وفمٜمف أصم٤مر، سمٕمض ذم ضم٤مء اًمذي اًمتٙمٌػم

 .سمحدي٨م وًمٞمس أثر ضمزمٌ  اًمتٙمٌػم ضمزٌم، اًمتٙمٌػم هق؟ ُم٤م ًمف أصؾ وٓ

 شمًٛمٕمقٟمف اًمٞمقم، اًمًٕمقدي إذان شمًٛمٕمقن يمم أي يتقمهقن، يمم ًمٞمس: وُمٕمٜم٤مه 

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا أيمؼم، اهلل أيمؼم، اهلل هٙمذا،

ن أنُمًٚمؿ  صحٞمح ذم ن ح٤م اعمُــ١َمذِّ  قمغمقمٛمر  و اجلٛمٕم٦م، يقم همػم أو اجلٛمٕم٦م يقم َأذَّ

 .شأيمؼم اهلل أيمؼم، اهلل » : قمٛمر:ىم٤مل اعمٜمؼم
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 حمٚمٝم٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م اعمْمٛمقُم٦م: اًمراء سمتحريؽ سم٤مٕظمرى، إومم اًمتٙمٌػمة وصٚم٧م أي

 .إقمراب ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ُأُمرٟم٤م ىمد وٟمحـ اعم١مذن، ي٘مقل هٙمذا أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل

 ش.ي٘مقل ُمثٚمم وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا: »واًمًالم

ع، اعم١مذن ي٘مقل ُم٤مذا  اًمٞمقم اعم١مذن دام ُم٤م يٕم٤مروٜمل جي٤موسمٜمل أطمد ُم٤م اعمُـَتنَمِّ

 .ُمتنمع همػم هذا ٓ ُمثٚمف، ٟم٘مقل أيمؼم، اهلل ي٘مقل سم٤مًمًٕمقدي٦م

 إومم اًمتٙمٌػم وصؾ اًمًٜم٦م إذان ضمزم، اًمتٙمٌػم ًمف، أصؾ ٓ سمحدي٨م قم٤مُمؾ هذا

 .اإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل سم٤مٕظمرى،

 وُمـ سم٤محلدي٨م، ضمٝم٦م ُمـ هلؿ قمٚمؿ ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس، سمٕمض قمغم هذا أؿمٙمؾ ًمٙمـ

 .سم٤مًمٚمٖم٦م قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ أظمرى ضمٝم٦م

 وًمٞمس ٟمٌقي٤مً  طمديث٤مً  فمٜمقهش ضمزم اًمتٙمٌػم» اجلٛمٚم٦م هذه أن ومٔمٜمقا : إومم اجلٝم٦م أُم٤م

  ضمزم، اًمتٙمٌػم: ىم٤مل اًمت٤مسمٕملم، قمٚممء ُمـ هذا اًمٜمخٕمل، ًمـ٢مسمراهٞمؿ أثر هق وإٟمم يمذًمؽ،

 ....أيمؼم اهلل شم٘مقل وإٟمم اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ًمٚمٌدقم٦م ٟمرضمع أيمؼم، اهلل شم٘مقل ٓ أن يٕمٜمل وهق

 طمذف اًمًٜم٦م ُمـ»أيب هريرة:  قمـاًمؽمُمذي(  ؾمٜمـ» ذم طمدي٨م إثر هذا ُمٕمٜمك وذم

 ذم ي٘مع ظمٓم٠م وهذا شمَـْٛمٓمِٞمٓمف، وقمدم اظمتّم٤مره: أيش اًمًالم طمذف اًمًٜم٦م ُمـ» ،شاًمًالم

 .اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم اإلُم٤مم ي٘مقل طمٞم٨م اعم٤ًمضمد، أئٛم٦م ُمـ يمثػماً  خم٤مًمٗمتف

 ٕن اعم١مشمؿ: وضمٝمؾ اإلُم٤مم ضمٝمؾ ُمـ هذا اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ هذاك يٙمقن

 أي اًمًالم، طمذف اًمًٜم٦م ُمـ طمذومف، اًمًالم ذم اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م، هذه ضمٝمؾ اإلُم٤مم

 .اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم متٓمٞمٓمف، وقمدم اظمتّم٤مره

 ضُمـِٕمَؾ  إٟمم: » اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٕمٚمٛمقن ٓ طمٞم٨م اعم٘متديـ، أظمريـ ُمـ وضمٝمؾ

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 :ٕنف قمٚمٞمٝمؿ، أقمت٥م ٓ أن٤م واهلل ًمٙمـ
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ـارباً  فا  ـ بب البوــت بالــدب ـان ر   إذا كـ

 

ــرق   ـه إج ال ـاكنني فوـ ــذ السـ ــع ع  ف

 أنف واعمٗمروض ورائف، ُمـ اعم٘متدون يٗمٕمؾ وممذا اًمًٜم٦م، خي٤مًمػ هق اإلُم٤مم يم٤من إذا 

 اًمًالم، َيُٛمد اجل٤مهؾ اإلُم٤مم يِمقف ح٤م اعم٘متدي هذا إن: ٟم٘مقل ٟمحـ: وم٢مذاً  ُمٜمٝمؿ، أقمٚمؿ

ف، ُيٗمظ أجش؟ يٛمٚمؽ ًُ ل َٟمَٗم  ٟمٗمًف هق يٗمرغ ُم٤م ًمٖم٤مي٦م اإلُم٤مم، قمغم ؿمقي٦م سم٤مًمف ُيَٓمقِّ

ٚمِّؿ يٌدأ سمٕمديـ اإلُم٤مم، ًَ  .ُي

 يم٤من وإن اًمٜمتٞمج٦م، ذم يًٌ٘مف راح ُمٕمٜم٤مه ومقرًا، يٌدأ هق قمٚمٞمؽ، اًمًالم: ىم٤مل هق أُم٤م

 .اعم١ًمول هق اإلُم٤مم

 .أيمؼم اهلل وإٟمم أيمؼم، اهلل ي٘م٤مل ٓ ُيَٛمدّ  ومال ظمٓمٗم٤مً  أي ضمزُم٤ًم، اًمتٙمٌػم اًمِم٤مهد

 شم٘مقل ُم٤م حتريؽ، سمدون يٕمٜمل اجلزم شمٙمٌػم أن وطمديث٤مً  ىمديمً  اًمٜم٤مس سمٕمض ومٔمـ

 .أيمؼمْ  اهلل أيمؼْم، اهلل: شم٘مقل وإٟمم أيمؼم، اهلل أيمؼمُ  اهلل

 اًمقىمقف جيقز ٓ اًمٚمٖم٦م طمٞم٨م ُمـ ٕنف اًمٚمٖم٦م، ذم وظمٓم٠م ًمٚمًٜم٦م، ظمٓم٠م ظمٓم٠م، هذا

 .ُمتحرك قمغم

 ُم٤م ُمتحريم٤مً  هق  يم٤من وإذا شمقصٚمف، ُم٤م وىمٗم٧م إذا ؾم٤ميمـ قمغم شم٘مػ أن شُمريد إذا 

 .سمٕمده سمم وشمقصٚمف حتريمف وإٟمم دمزُمف،

 ًمٙمـ ُمتحريم٦م، ُمثالً  آظمره٤م شمٙمقن أي٦م اًم٘مراء ُمـ يمثػم اًم٘مراء ُمـ ويمثػم

 شمٙمقن وهل ؾم٤ميمٜم٦م، ويٜمٓم٘مٝم٤م سمٕمده٤م سمم ومُٞمقصٚمٝم٤م ؾم٤ميمٜم٦م، شمٙمقن آي٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م

 اًمث٤مين واخلٓم٠م قمٜمده٤م، يقىمػ آي٦م يمؾ أن إول، اخلٓم٠م ظمٓم٠مجـ ظمٓم٠م، وهذا ُمتحريم٦م،

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ؾم٤ميمٜم٦م، وًمٞم٧ًم أي٦م ُمتحريم٦م شُمْقصٚمٝم٤م ومالزم وصٚمتٝم٤م إذا

ٚم٧م، يمم احلدي٨م صح إذا ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:  يٕمٜمل سم٤مجلزم، اًمتٙمٌػم: ىمٚم٧م وَمّمَّ

ٜم٧م يَمؼّمت وم٢مذا اًمًٙمقن، هق اجلزم  قمغم أو اًم٘م٤مرئ قمغم جي٥م وم٤مًمقىمػ وىمٗم٧م، إذا ؾَمٙمَّ

ك ٓ أن وىمػ إذا اعمتٙمٚمؿ  .ُيـَحرِّ

 .أظمٓم٠مت اًمِمٞمخ:

 .. اًمذي اًمٚمٗمظ ذم طَمّريمف أي أوصٚمف، سمٕمده ُم٤م إمم اًمٙمالم أدرج إذا وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 أظمٓم٠مت أن٧م أُم٤م قمٜمٝم٤م، ؾم٠مختؽ اًمتل وهذه إظمػمة، اجلٛمٚم٦م ُمع ُمتٗمؼ أن٤م اًمِمٞمخ:
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رْ ﴿: اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ ًمٙمـ طمديث٤ًم، ًمٞمس هذا أىمقل أن٤م يمالم، أول ذم ْكَرى َفٌِنَّ  َوَذكِّ  الذِّ

ِمنِْيَ  َتنَفعُ  ًْ  .[77:اًمذاري٤مت﴾ ]ادُْ

 .طمديث٤مً  ًمٞمس: أوًٓ 

 ىمٌؾ قمريٌض، واحلدي٨م اصٓمالطمل، أُمر هق إًمٞمف جل٠مت أن٧م اًمذي اعمٕمٜمك: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ...سم٤مًمًٙمقن سم٤مجلزم، يٕمٜمل ضمزم وًمٞمس يٕمٜمل، ظمٓمػ: ضمزم اصٓمالطمٞم٤ًم، يٙمقن أن

 اًمٕمروٞم٦م، اجلٛمٚم٦م هذه قمغم اًمٜمحقي اًمٕمرذم آصٓمالح ُيَٓمٌّ٘مقا  اًمذيـ اجلمقم٦م وجلٕمؾ

 يزيد سمـ إسمراهٞمؿ ٟمٓمؼ وهب٤م اًمٕمرب، ًمٖم٦م ذم ضمزم اًمتٙمٌػم: اًمِم٤مهد يمذًمؽ، ًمٞم٧ًم وهل

 .اًمٜمحقي آصٓمالح هق يمم شمًٙملم يٕمٜمل ًمٞمس ظمٓمػ، يٕمٜمل اًمٜمخٕمل

 ( 22: 42: 47/ 009/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 41: 07/ 009/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 43: 12/ 009/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادلمقمقن كبفف ودا وشؾؿ ركعتني ادغرب فصذ كيس إمام

 جديد مـ الصالة أعاد

 ُمًجد اؾمٛمف ُمًجد ذم قمٜمدٟم٤م ىمْمٞم٦م طمّمٚم٧م احلٌٞم٥م أظمل ي٤م! ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 أفمـ اًم٤ٌميمًت٤من ُمـ اإلُم٤مم ظمٚمػ يّمٚمقا  اإلظمقة سمٕمض يم٤منش شمقرٟمتق» ذم قمٜمدٟم٤م اًمٜمقر

 ٟمز، ومًٚمؿ إوؾمط ًمٚمتِمٝمد وضمٚمس ريمٕمتلم ومّمغم اعمٖمرب، صالة ذم أقمٚمؿ واهلل

 ُمـ واطمد أطمدهؿ ًمف وم٘م٤مل يٗمٕمؾ، ُم٤مذا يٕمرف مل وم٤مإلُم٤مم اهلل، ؾمٌح٤من ىم٤مًمقا  وم٤مإلظمقة

 أن فمٜمقا  اإلُم٤مم وم٘م٤مم ؾمٚمٛمقا  وُم٤م ضمٚمًقا  وم٤مًمكم اًمّمالة، أقمد ُمٕمٜم٤مه اًم٘مقم سمٚمٖم٦م اعمّمٚملم

 يٌدأ سمف وإذا سمف، وم٤مىمتدوا اًمًٝمق ؾمجقد يًجد صمؿ اًمث٤مًمث٦م سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت يمل ىم٤مم اإلُم٤مم

 اجلقاب، احل٘مٞم٘م٦م قمرومٜم٤م ومم وؾم٠مخقا  اشمّمٚمقا  يٗمٕمٚمقا؟ أن قمٚمٞمٝمؿ وممذا ضمديدة، صالة

 يٗمٕمٚمقا؟ أن قمٚمٞمٝمؿ ُم٤مذا

 سمٞمت٤مسمٕمقا  اًم٤ًمقم٦م ذيؽ ذم شمذيمر أو قمٚمؿ قمٜمدهؿ يم٤من ًمق ؾم٤مقم٦م هق ُم٤م اًمِمٞمخ:
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 .اعمٗم٤مرىم٦م سمٞمٜمقوا هؿ سمٞمٕمٞمد سم٤مقمت٤ٌمره اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمريمٕم٦م هق ىم٤مم وم٢مذا ُمٕمف اًمريمٕم٦م

 .جيٚمًقا  أم يًٚمٛمقا  ُمداظمٚم٦م:

 ريمٕمتلم ريمٕم٤مت، صمالث صٚمقا  سمٞمٙمقٟمقا  سمٞمتِمٝمدوا جيٚمًقا  ٟمٞم٦مً  اعمٗم٤مرىم٦م ٓ، اًمِمٞمخ:

 أجش قم٤مد اًمذي اإلُم٤مم ٟمٗمس ُمع اًمث٤مًمث٦م واًمريمٕم٦م ؾمٚمؿ، اًمكم اًم٤ًمهل اإلُم٤مم ُمع

 .يم٤مُمٚم٦م اًمّمالة هلؿ يمت٥م اهلل وسمٞمٙمقن ظمٓم٠مً  أجْم٤مً  اًمٗمريْم٦م

 صالشمف؟ يٜمٝمل طمتك اإلُم٤مم يٜمتٔمروا أم يًٚمٛمقا  هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .يٜمتٔمرون ُم٤م. ٓ اًمِمٞمخ:

 .يًٚمٛمقا  ُمداظمٚم٦م:

 يٙمٛمٚمقا  وهؿ وؿم٠منف اإلُم٤مم يؽميمقا : اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقون ُمٕمٜمك اعمٗم٤مرىم٦م، يٜمقون اًمِمٞمخ:

 .صالَتؿ

 ( 22: 31: 23/ 407/واًمٜمقر اهلدى) 

 يتـبف مل ُكبرف ودا الصالة دم ركـًا اإلمام كيس إذا

ٌَّٝمف اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة يًجد ومل صغم إُم٤مم ُمداظمٚم٦م:  َيُرد، مل وًمٙمـ ظمٚمٗمف، َُمـ وَٟم

  صالشمف؟ ذم واؾمتٛمر

  اًم١ًمال؟ أيمٛمٚم٧م اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

  ؾَمٚمَّؿ؟ أن سمٕمد ومٕمؾ وُم٤مذا ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 . ًمٚمًٝمق ؾمجد ُمداظمٚم٦م:

 . سم٤مًمًجدة وي٠ميت اًمريمٕم٦م، يٕمٞمد ٓزم. يٙمٗمل ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

  سم٤مًمًجدة؟ ي٠ميت ُمداظمٚم٦م:
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 . اًمًٝمق ؾمجديت يًجد ذًمؽ سمٕمد ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

  ٓهمٞمف؟ اًمريمٕم٦م شمٕمتؼم ُمداظمٚم٦م:

 . ٓهمٞمف اًمريمٕم٦م شُمٕمَتؼم اًمِمٞمخ:

 اعمّمٚملم، ُمـ واطمد شمؼمع اعمّمٚملم، ُمـ واطمد ي٘مقم: وىم٤مل واطمد، شمٙمٚمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . اخلٚمػ ُمـ ييسمف واطمد أو ريمٕم٦م، ٟمًٞم٧م ًم٘مد ؿمٞمخ ي٤م: وي٘مقل

  ُمـ؟ ييب اًمِمٞمخ:

ٌِّٝمف: يٕمٜمل: اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:  . ؾمجدة ٟمًٞم٧م أنؽ ُيٜمَ

  اًمّمالة؟ سمٕمد أو اًمّمالة، ذم اًمِمٞمخ:

 . اًمّمالة أثٜم٤مء ٓ، ُمداظمٚم٦م:

ٌِّٝمف؟ يٕمٜمل يمٞمػ، اًمِمٞمخ:   ُيٜمَ

 . فمٝمره ذم خيُِزه يٕمٜمل ورائف، ُمـ واطمد يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

  ظمٓم٠مه؟ اًمقظمز ُمـ ؾمٞمٗمٝمؿ هق ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 . اعمّمٚملم أضمؾ ُمـ صالشمف يٌٓمؾ: يٕمٜمل أنف يتؼمع واطمد: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 . جيقز ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 .جيقز ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

م اًمِمٞمخ:  . طمرا

 ( 22: 32: 72/ 447/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 القاحد، الصػ دم ادصؾني أحجام دم تبايـ هـاك كان إذا

 الصػ دم التساوي يتؽؾػقا ففؾ

ٜم٤م اإلُم٤مم ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م أن٤م ىمّمتل ُمثؾ: يٕمٜمل إضم٤ًمم سمٕمض ذم ُمداظمٚم٦م:  َيُّمٗم 

 ومذاك اخلٞمط، رأس قمغم أىمداُمٜم٤م أص٤مسمع يٕمٜمل يْمع اخلٞمط قمغم اعمًجد ذم اًمّمػ قمغم

 .اعمّمٚملم قمغم فم٤مهراً  يٌدو اًمتِمٝمد قمٜمد يمٌػم ُمثكم اجلًؿ

 سم٤مرزًا؟ ووٕمل قمغم أب٘مك أو ُمٕمٝمؿ، أت٤ًموى طمتك أرضمع أن يٚمزُمٜمل هؾ 

 ..ظمٚمػ سم٤مرزاً  ؾمتٙمقن أُم٤مم، سم٤مرزاً  شمٙمقن ٓ طمتك ٓ، اًمِمٞمخ:

 .هق هذا ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .رسُمؽ ظمٚم٘مؽ. أن٧م يمم ظمٚمٞمؽ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 27: 74/ 449/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مسبقًقا كان دـ اإلمام تؼديؿ

 قمذر، ًمإلُم٤مم طمدث اجلمقم٦م، هلذه ُمت٠مظمر رضمؾ ومج٤مء ي٘مقم مج٤مقم٦م يّمكم رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم اجلمقم٦م قمـ اعمت٠مظمر اًمرضمؾ ومٝمذا اجلمقم٦م، قمـ اعمت٠مظمر اًمرضمؾ وم٘مّدم اًمّمالة، ُمـ ظمرج

م، ىَمّدُمف،  طمؼ ذم اًمقاضم٥م ُم٤م إُم٤مم، شم٘مدم اًمث٤مًمث٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم هؿ يٕمٚمؿ ٓ وهق شم٘مدَّ

 . اجلمقم٦م أول طميوا اًمذيـ ىَمّدم ُم٤م وىَمّدُمف يٕمٚمؿ ٓ واإلُم٤مم اح٠مُمقُملم

  مل؟ شمدري ظمٞم٤مًمٞم٦م، يم٠مهن٤م اًمّمقرة هذه أرى أن٤م: أوًٓ . ٟمٕمؿ إي اًمِمٞمخ:

 ُم٤م أىمرب وهذا واطمد، صػ اجلمقم٦م أن ٟمتّمقر: واىمٕمٞم٦م اًمّمقرة أن إُم٤م ٕنف

 . واىمٕمٞم٦م اًمّمقرة قمٚمٞمف شمٙمقن أن يٛمٙمـ

 .صح ُمداظمٚم٦م:
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 سمريمٕم٦م وًمق اعمًٌقق أن ٟمتّمقر يمٞمػ صٗمقف، اجلمقم٦م أن شمّمقرٟم٤م إذا أُم٤م اًمِمٞمخ:

 هذا اإلُم٤مم؟ ووراء إول، اًمّمػ ذم ووىمػ وضم٤مء اًمّمٗمقف، هذه ختٓمك دم٤موز،

 .حمض ظمٞم٤مل

 . واطمد صػ ٟمتّمقر واطمد، صػ أنف: إومم اًمّمقرة ٟم٠مظمذ سم٘مل ًمٙمٜمل

 يم٤من: اعم٠ًمخ٦م قمـ ؾمئٚم٧م ،-ؿمٞمخٜم٤م يٙمرُمؽ اهلل- ؿمٞمخ ي٤م زم اؾمٛمح ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٗمر إٓ اإلُم٤مم ُمع يّمغم ٓ اعم٤ًمضمد سمٕمض ؿمٞمخٜم٤م ُمقضمقدًا، زي٤مد أظمقٟم٤م

 ٟمتّمقر ممٙمـ ٟمتّمقر،:أىمقل قمؿّ  ضم٤ميٞمؽ، أن٤م هال، ضم٤ميٞمؽ أن٤م قمٚمٞمف، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . واطمد صػ

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أن وأراد اإلُم٤مم، ووقء واٟمت٘مض اإلُم٤مم، ُمـ ىمري٤ٌمً  ووىمػ اًمرضمؾ هذا ومج٤مء اًمِمٞمخ:

 .اًمث٤مين اًمٗمرد هذا سمٞمٕمٛمؾ ؿمق ُمق اجلمقم٦م؟ سمٞمٕمٛمٚمقا  ؿمق ىمٚم٧م وأن٧م ومًحٌف، يٜمٍمف

رٟم٤م إذا يٕمٜمل  واطمد ومج٤مء وسمج٤مٟمٌف، اإلُم٤مم يّمكم، يم٤من واطمد إٟمف: اعمقوقع َصٖمَّ

 يم٤من أضم٤م اًمكم سمس وشم٠مظمروا، اًمًٜم٦م، طم٥ًم هٞمؽ قمٛمٚمٝمؿ اإلُم٤مم، سمج٤مٟم٥م ومقىمػ صم٤مين

 . ريمٕم٦م ُمـ سم٠ميمثر أو سمريمٕم٦م ُمًٌقق

 ُمرة يمؾ أيمثر، أرسمٕم٦م صمالصم٦م يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م اعمقوقع، ُيتّمقر يٛمٙمـ رء أىمرب هذا

 .ظمٞم٤مًمٞم٦م ٟمٔمري٦م وشمّمٌح اًم٘مّمٞم٦م شمّمٕم٥م

 هذا إن هذا، ُمثؾ وىمع إذا -طمٞمٜمذاك– أرى اًم٘مْمٞم٦م، هذه وىمٕم٧م أنف ه٥م؟ ًمٙمـ

 أوهل٤م، ُمـ اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة أدرك يم٤من اًمذي أُم٤م صالشمف، ًُمٞمتؿّ  احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ي٘مقم اعمًٌقق

 ُيتؿ أن وإُم٤م صالشمف، شمتؿ هب٤م اًمتل اًمريمٕم٦م رأس قمغم وُمٞمًٚمِّؿ اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقى أن إُم٤م: اخلٞم٤مر ًمف ومٝمق

 .هذا سمٕمض، ُمع وخيرضم٤م اًمقيمٞمؾ اإلُم٤مم ذاك يًٚمؿ طمتك ضم٤مًم٤ًمً  ويٌ٘مك

 (22: 36: 29/ 707/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الِّسية الصالة دم لؾؿلمقمني أيات بعض اإلمام إشامع

ِٛمع يم٤من ط اًمٜمٌل أن ورد اًمًٜم٦م، ذم ؾمٛمٕمٜم٤م ُمداظمٚم٦م: ًْ ِٛمَٕمف أي٦م، سمٕمض ُي ًَ  َُمـ ُي

، إذا ظَمْٚمَٗمف ِٛمع أن ًمٚمٛم٠مُمقم ُينمع ومٝمؾ اًمني٦م، اًمّمالة قمغم يدل هذا ىمرأ ًْ  هق ُمـ ُي

 أي٤مت؟ سمٕمض سمج٤مٟمٌف

 ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 .أن٤م أؾم٠مل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ: ًمؽ أىمؾ ح٤مذا سمّٞمٜم٧م إذا جيقز ًمٙمـ ٓ،: أىمقل أن٤م شم٠ًمل، أن٧م اًمِمٞمخ:

 وهمػِمهؿ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ يقضمد ٕنف ؿمٞمَخٜم٤م،.... ًمٚمتٕمٚمٞمؿ يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ ﴿: ُمثالً  ي٘مقًمقا  ٟمًٛمٕمٝمؿ تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ طَ ﴿.. [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]َٟم ا ـَ  ِسَ ِذي  َأنَْٕمْٛم٧َم  اًمَّ

 .[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]قَمَٚمٞمِْٝمؿْ 

 .جيقز ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ..ًمإلُم٤مم ُمنموقم٦م هذه يم٤مٟم٧م إن ُمداظمٚم٦م:

 .ًمٚمٛم٠مُمقم ُمنموقم٦م همػم ومٝمل ًمإلُم٤مم، ُمنموقم٦م يم٤مٟم٧م إن ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (22: 49: 76/ 736/واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلؿع؟ أم اإلفراد بصقغة يؽقن لإلمام آشتػتاح دعاء هؾ

 ومدقم٤مء  سم٤مؾمٛمٝمؿ، أو اح٠مُمقُملم قمغم ٟمٞم٤مسم٦م ي١مم سمّمٗمتف ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

  اجلٛمع؟ سمّمٞمٖم٦م أم اعمٗمرد سمّمٞمٖم٦م سمٞمٙمقن آؾمتٗمت٤مح



   ُمـ أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 صالة؟ أيِّ  ذم: اًمِمٞمخ

 . ي٘مرأ  اإلُم٤مم ح٤م اجلمقم٦م، صالة ذم اًم٤ًمئؾ:

  شمٕمٜمٞمف؟ اًمذي آؾمتٗمت٤مح  دقم٤مء هق ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . اًمّمالة ذم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء أقمٜمل اًم٤ًمئؾ:

  هق؟ ُم٤م اًمِمٞمخ:

ك، وشمٕم٤ممم اؾمٛمؽ، وشم٤ٌمرك وسمحٛمدك، مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ ُمثالً  اًم٤ًمئؾ:  إهل وٓ ضَمد 

 . واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي، وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أو همػُمك،

 . اًمدقم٤مء هق هذا مجٞمؾ، هذا أجقه اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 هذا ذقمٞم٦م قمٚمٛم٧م هؾ  ؾم١ماًمؽ، ومٝمٛم٧م أن٤م -هيديؽ اهلل- اؾمٛمع اؾمٛمع اًمِمٞمخ:

  اجلٛمع؟ أم اإلومراد، سمٚمٗمظ اًمدقم٤مء

د اًم٤ًمئؾ:  . اإلومرا

 اإلومراد، سمٚمٗمظ يدقمق يم٤من يدقمق، يم٤من أنف قمروم٧م اًمذي واًمرؾمقل: ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

  اجلٛمع؟ أم

 . سم٤مإلومراد ٓ، اًم٤ًمئؾ:

  اًم١ًمال؟ هذا[ وضمف ُم٤م: ]إذاً  اًمِمٞمخ:

 .اخلػم جيزيؽ اهلل اًم٤ًمئؾ:

 ( 22: 21: 71/   763/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة دم اإلمام بؽاء

 .اإلُم٤مم يٌٙمل[ يم٤من إذا احلٙمؿ] ُمداظمٚم٦م:

 .ظمػماً  اهلل ومجزاه ظمِمققم٤مً، يٌٙمل يم٤من إذا رأجل؟ ُم٤م واهلل يت٤ٌميمك؟ أم يٌٙمل اًمِمٞمخ:

 ...ظمِمققم٤مً  هق ُمداظمٚم٦م:

 . هلل وم٤محلٛمد اًمِمٞمخ:

 .. طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .إئٛم٦م وُمـ اًم٘مراء ُمـ يمثػم ُمـ اًمٞمقم ٟمٗم٘مده ُم٤م ذًمؽ اًمِمٞمخ:

 ًمف يم٠من: »اًمراوي ي٘مقل يّمكم، ىم٤مم وإذا اًم٘مرآن، ىمرأ  إذا اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من وىمد 

 .يرُمل ح٤م اعمرضمؾ يم٠مزيز أزيز وًمّمقشمف يٌٙمل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمفش اعمرضمؾ يم٠مزيز أزيز

 .إًمٞمف سمح٤مضم٦م ٟمحـ ُم٤م ومذًمؽ ظمِمققم٤ًم، يٌٙمل اإلُم٤مم هذا يم٤من وم٢مذا 

 يت٤ٌميمك؟ أم يٌٙمل: ىمٚم٧م هلذا يمٌػمة، ُمِمٙمٚم٦م هذه ري٤مءً  اهلل ؾمٛمح ٓ يم٤من إذا أُم٤م

 .ًمف ومٝمٜمٞمئ٤مً  يٌٙمل يم٤من وم٢مذا

 :..(07: 32/   77/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسبقققن؟ لقدركف الركقع دم اإلضالة تعؿد لإلمام جيقز هؾ

 يدريمف طمتك اًمريمقع ذم يت٠منك أو اًمريمقع ي١مظمر أن ط هديف ُمـ يم٤من ُمداظمٚم٦م:

 ي٠ميت، رضمؾ صقت ؾمٛمع أو درسمٙم٦م، ومًٛمع اًمريمقع، ذم يم٤من: ُمثالً  اًمّمالة، ذم اعمت٠مظمر

 يدريمف أن ًمٚمٛمت٠مظمر اعمج٤مل يٗمتح طمتك اًمريمقع ذم يت٠مظمر أن ط هديف ُمـ يم٤من ومٝمؾ

 اًمريمٕم٦م؟ ويدرك

 يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن إؾمٜم٤مده يّمح ٓ ًمٙمـ طمدي٨م، يقضمد هق اًمِمٞمخ:
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، أن ٕضمؾ اًمريمقع: أـم٤مل إىمدام ضب وؾمٛمع رايمٕم٤مً  يم٤من إذا  هذا ًمٙمـ ُيدريمقا

 .اإلؾمٜم٤مد صحٞمح هق ُم٤م احلدي٨م

 ومّمؾ يم٤من صح ًمق ٕنف ومٞمٝم٤م: احلدي٨م صح٦م قمدم سمٕمد وم٤معم٠ًمخ٦م: وًمذًمؽ 

 اًمٌح٨م ُمقوقع ذم اعم٠ًمخ٦م ومتدظمؾ يّمح مل أنف دام ُم٤م ًمٙمـ ًمٚمٜمزاع، وراومٕم٤مً  اخلٓم٤مب،

 .وآضمتٝم٤مد

 .ُمٜمٙمر وُمـ ُُمـِجٞمز، ومٛمـ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ وىمد 

 قمز اهلل ـم٤مقم٦م قمغم اًمداظمؾ هلذا إقم٤مٟم٦م ذًمؽ ذم أن هق اعمجٞمز يالطمٔمف اًمذي 

 . ظمػم ؿمؽ سمال وهذا وضمؾ،

 سم٠من اعمٓمٚمقب وضمؾ، قمز اهلل ًمٖمػم ُمالطمٔم٦م ومٞمف هٜم٤م أنف ومٞمالطمٔمقن اح٤مٟمٕمقن أُم٤م

 اهلل قمغم سمٙمٚمٞمتف ُم٘مٌالً  يٙمقن ٕنف اعمٕم٤مين: هذه ُمثؾ إمم يٚمتٗم٧م ُم٤م اًمّمالة ذم يٙمقن ُمـ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 أن خيِمك ومٝمٜم٤م هق، ُمـ اًمداظمؾ يٕمٚمؿ اإلُم٤مم يم٤من إن: سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ىم٤مئؾٍ  وُمـ 

 اًمؼم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب ذم ومٞمدظمؾ يٕمٚمؿ، ٓ يم٤من وإن اًمري٤مء، سم٤مب ذم اعمقوقع يدظمؾ

 .اًمٗم٘مف يمت٥م ذم ىمٞمٚم٧م أىمقال هذه واًمت٘مقى،

 همػم أو ًمديف ُمٕمرووم٤مً  اًمداظمؾ يم٤من ؾمقاء ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف أراه واًمذي 

 .اًمٓم٤مقم٦م قمغم اًمداظمؾ هلذا اإلقم٤مٟم٦م وضمؾ قمز هلل ىمّمده يم٤من إذا ُمٕمروف،

 اهلل، قمغم ُم٘مٌالً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل اعمّمكم أن سمحج٦م سم٤معمٜمع اًم٘م٤مئٚملم سمٕمض سمف يتٕمٚمؾ ُم٤م أُم٤م

 ط اًمٜمٌل أن ُمثالً  ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ اًمًٜم٦م، ٟمّمقص ُمـ يمثػم ُمع يتٗمؼ وٓ يٜمًجؿ ٓ اًمٙمالم هذا

ةً  ويمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل سمٜم٧م زيٜم٥م سمٜم٧م ُأُم٤مُم٦م قم٤مشم٘مف وقمغم اًمّمالة يدظمؾ يم٤من  أـم٤مل َُمرَّ

 ذم ُأخ٘مل طمتك ىمٌؾ، ُمـ أصح٤مسمف يٕمرومٝم٤م ٓ إـم٤مًم٦م اًمٕمٍم صالة ريمٕم٤مت سمٕمض ذم اًمًجقد

 وًمذًمؽ ؾم٤مضمد، وهق ُم٤مت اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٕمؾ ظمٚمٗمف ُمـ ُيَّمٚم قن اًمذيـ سمٕمض ذهـ

 يرى قمجٞم٤ٌمً، ُمٜمٔمراً  يرى سمف وإذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم ًمٞمٓمؾ اًمًجقد ُمـ رأؾمف ومرومع
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 يم٤من ًمق ٕنف ُمٞم٧م: هق ُم٤م اًمرؾمقل وم٤مـمٛم٠من واحلًلم، احلًـ قمٚمٞمف ورايم٥م ؾم٤مضمد اًمرؾمقل

 ًم٘مد! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا  اًمًالم قمٚمٞمف صغم ُم٤م سمٕمد ؾمجقده إمم ومٕم٤مد ارختك، يم٤من ُمٞم٧م

: واحلًلم احلًـ إمم ُيِِمػم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل. أـمٚمتٝم٤م ؾمجدة صالشمؽ فمٝمراين سملم ؾمجدت

 ومٙمره٧م ارحتٚمٜمل، ىمد يم٤من هذا اسمٜمل إن» راطمٚم٦م، اختذه: يٕمٜملش. ارحتٚمٜمل ىمد يم٤من هذا اسمٜمْل  إن»

 أجش طمتك هذا اًمقًمد قمغم سمٜمّمٌٝم٤م واًمٖمالفم٦م احلمؿم٦م يمؾ اًمٞمقم، سمٜمًقي ُم٤م ٟمحـش ُأقْمِجَٚمف أن

 قمؿ أن أن٧م إٟمف آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمرأي ُمع يٚمت٘مل اًمزقمؿ هذا أنف سمزقمؿ فمٝمرٟم٤م، قمغم ٟمٜمزًمف

 سمٕمض يٕمٜمل هٞمؽ اًمّمٌل، أو احلٗمٞمد، أو اًمقًمد، ريمقب شمتحٛمؾ ؿمٚمقن هلل، ؾم٤مضمد سمتّمكم

 . ط حمٛمد هدى اهلدى ظمػم ًمٙمـ سمٞم١موًمقا، اًمٜم٤مس

 .اًمٓمٗمؾ هبذا روم٘م٤مً  اًمًجقد إـم٤مًم٦م شمٕمٛمد اًمًالم قمٚمٞمف هق: وم٢مذاً 

 ًمف اًمٌمء هذا وًمٞمس ُمّمٚمح٦م، ومٞمف ؿمٞمئ٤مً  ٓطمظ إذا اعمّمكم أن: سمٜمتٞمج٦م ٟمخرج: إذاً  

 أو اًمّمالة، ُمـ ذًمؽ اًمّمالة، ُمـ ذًمؽ ٟم٘مقل أن ومٜمًتٓمٞمع اًمّمالة، ذم سم٤مًمٕم٨ٌم قمالىم٦م

 أصح٤مسمف ُمـ رضمالً  أن: اًمٌخ٤مري صحٞمح وذم اًمّمالة، يٜم٤مذم ٓ ذًمؽ: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ

 اًمٗمرس أن واًمٔم٤مهر اًمٗمرس، ُم٘مقاد وسمٞمده اعمٙم٤من، هذا ُمثؾ ذم يّمكم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف

 ومٙم٤مٟم٧م يده، ذم َرؾَمَؾ  واعم٘مقد هق يّمكم ومٙم٤من ه٤مدئ٦م، هل ُم٤م: يٕمٜمل ؿمٛمقؾم٤ًم،  يم٤مٟم٧م

 ُمٕمٝم٤م يٛمٌم وهق يٕمٜمل، هل٤م ومػمظمل ُمٕمٝم٤م، يٛمٌم ومٝمق يٕمٜمل، دمره شمٖم٤مًمٌف، أجش هل

 . اًمّمالة أهنك طمتك

 ًمٕمؾ سمؾ اًمّمالة، يٜم٤مذم ٓ هذا اًمّمالة أثٜم٤مء ذم اعمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح ُمراقم٤مة: وم٢مذاً 

 .اًمّمالة مت٤مم ُمـ ذًمؽ

 اًمريمٕم٦م اًمداظمؾ ًمٞمدرك اًمريمقع: ُيٓمٞمؾ أن ًمإلُم٤مم جيقز أنف: اًمت٤مًمٞم٦م هل اًمٜمتٞمج٦م

 . اًمريمقع سم٢مدرايمف

 احلًلم أو احلًـ أنف: ط اًمرؾمقل سمحدي٨م اؾمتِمٝم٤مداً  أنف ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 حتٛمؾ أنؽ اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ هؾ يٌٙمل، وـمٗمٚمؽ اًمٌٞم٧م، ذم شمّمكم يمٜم٧م إن: ُمثالً  ارحتٚمف،

ٌْٓمِؾ هؾ: يٕمٜمل اًمّمالة، ذم وأن٧م اسمٜمؽ  اسمٜمؽ محٚم٧م ًمق همٔم٤مفم٦م ومٞمٝم٤م هؾ أو صالشمؽ، ُي
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 ُمثاًل؟ ُمِمٖمقًم٦م وأُمف يّمكم، وهق

 وىمٕمقدًا، ىمٞم٤مُم٤مً  طمْمٜمٝم٤م ذم واًمقًمد ُيَّمٚم قا  إوٓد ذوات سمٜم٤مشمٜم٤م ٟمحـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ح٤م وصمٞمؼ سمحٌؾ يتّمؾ هذا ٕن يمذًمؽ، ضم٤مًم٦ًم وهل طمْمٜمٝم٤م، ذم واًمقًمد ىم٤مئٛم٦م، وهل

 .إطم٤مدي٨م ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 (22: 20: 12/ 144/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 12: 18/ 144/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلؿع؟ أم اإلفراد بصقغة يؽقن الصالة دم اإلمام دعاء هؾ

 اإلمام دعاء عذ التلمني دم( أصفد) ادلمقمني ققل وحؽؿ

 الؼـقت دم

 ظمٚمٗمف، اح٠مُمقُملم ُمـ ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن اًمدقم٤مء أن ُم٤مٟمع ومٞمف هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ..أظمرٟم٤م وُم٤م ىمدُمٜم٤م ُم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر مهللا: اًمّمالة ذم اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م

 أجـ؟ اًمِمٞمخ:

 .اًمتِمٝمد قم٘م٥م اًمّمالة ُدسُمر ذم وهٙمذا  اًمًجقد، ذم ُمداظمٚم٦م:

 ٓ اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اًمٜمص يم٤من إذا اًمٜمص، ومٞمٝم٤م ُيٚمتزم واردة أدقمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 .ُيـجٛمع ٓ اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يم٤من وإن ُيْٗمَرد،

 .وًمٖمػمه ًمف ومٞمدقمق ٟمٗمًف قمٜمد ُمـ دقم٤مءً  يم٤من وإن 

 .سمآُملم يرد اح٠مُمقم اًم٘مٜمقت، اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم؟ ضمٝمر إذا اًمِمٞمخ:

 .أؿمٝمد وسمٕمْمٝمؿ آُملم، ي٘مقًمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمًٛمع ُمداظمٚم٦م:
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 ُمع- طمٞمٜمم اًمٌدقم٦م، هبذه دارٟم٤م قم٘مر ذم هُمِزيٜم٤م هذه، ومٚمًٓمٞمٜمٞم٦م سمدقم٦مش أؿمٝمد» هل اًمِمٞمخ:

ؾمػ  سمجٜمٌل ٟم٤مس وُمقضِمئ٧ْم دُمِمؼ، ذم ؾمقري٤م إمم وضم٤مؤوا اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم، ـمردوا اًمٞمٝمقد -ٕا

 .قمٜمدهؿ سمدقم٦م هذه أن زم سمدا صمؿ أؿمٝمد،ش أؿمٝمد» وي٤ًمري يٛمٞمٜمل قمـ

 . ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٛمؽ، ُمٌٚمغ هذا ُمداظمٚم٦م:

 أومٞمدوٟم٤م؟ همػمهؿ قمـ يم٤من إذا قمٚمٛمل، ُمٌٚمغ هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ُمٍم، رطمٜم٤م اًمًٕمقدي٦م، اًمٌالد شمريمٜم٤م إذا اًمٌالد، سمٕمض ـمٗمٜم٤م يٕمٜمل ؾمٛمٕمٜم٤م، ُم٤م ٕن٤م

 .ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء هذه إًمخ، وشمريمٞم٤م إًم٤ٌمٟمٞم٦م، وسمالدٟم٤م اعمٖمرب رطمٜم٤م

 (22: 34: 30/ 137/ واًمٜمقر اهلدى) 

 لإلمام بالبسؿؾة اجلفر

 هب٤م؟ جيٝمر هؾ ًمإلُم٤مم، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤محت٦م ذم ُمرشمٗمع سمّمقت اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

ر: اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م سمؾ اًمًٜم٦م، ذم يث٧ٌم مل اًمِمٞمخ:  .اجلٝمر وقمدم هب٤م اإلها

 (  22: 27: 29/  190/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الثالثقة مـ إخر التشفد دم يتقرك ٓ اإلمام كان إذا

 ُيتابع؟ هؾ والرباعقة

 ؾمٜمـ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذقمٞم٦م أو سمقضمقب يرون وطمديث٤مً  ىمديمً  اًمٕمٚممء سمٕمض اًمِمٞمخ:

 ذم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٚممء ُمـ آظمر ـمرف وهٜم٤مك هب٤م، ي٠ميت ٓ يم٤من اإلُم٤مم وًمق اًمّمالة،

 .ُمٕمذوراً  يٗمٕمٚمف ُم٤م يمؾ

ك: يٕمرف ٓ ُمثالً  اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا اًمرأي، هذا أتٌٜمك وأن٤م  طمٜمٗمل ٕنف اًمَتَقر 

 ضُمِٕمؾ إٟمم» اًمٕم٤مم، اًمٜمص أن سمٞمٝمٛمٜم٤م يمثػمة، ٕدًم٦م ٟمخ٤مًمٗمف: ٓ ٟمتقرك ٓ ٟمحـ اعمذه٥م،
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 ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أن إمم...ش ويمؼموا يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم،

 يمم ريمـ وهق ًمٚم٘مٞم٤مم اعمًتٓمٞمع أُمر ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم ٟمجد ومٜمحـ 

 هق ؾمٜم٦م سمؽمك ي٠مُمره ومألن اإلُم٤مم، ُيـَخ٤مًمػ ٓ ًمٙمل اًم٘مٞم٤مم: هذا َيَدع أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ

 وًمق صحٞمح٦م، اًمّمالة قمٛمدًا، وشمريمٝم٤م يراه٤م يم٤من وًمق يراه٤م، ٓ واإلُم٤مم يٕمت٘مده٤م

ٙم٤مً  اإلُم٤مم ومٕمٚمٝم٤م ًّ َ  صالشمف صح٧م ؾمٜم٦م أهن٤م يٕمٚمؿ وهق اعم٘متدي وظم٤مًمٗمف سم٤مًمًٜم٦م، مَت

 اإلُم٤مم ظم٤مًمػ إذا شمرك أو اإلُم٤مم ومٕمؾ ؾمقاء آصمؿ ومٝمق ًمإلُم٤مم، خم٤مًمٗمتف ذم أثؿ ًمٙمـ أجْم٤ًم،

 .شمريم٤مً  أو ومٕمالً 

ك ذم اًمٌح٨م أن   هذا اجلٚمقس يرون ٓ ُمثاًل، يم٤مٕطمٜم٤مف اإلُم٤مم يم٤من إذا: اًمَتَقر 

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ٟمٗمٕمٚمف: ٓ ومٜمحـ شمقرك،

 أوًٓ، هذا ٟمٔمرك، وضمٝم٦م ذم خمٓمئ اإلُم٤مم أظمل خمٓمئ، اإلُم٤مم أن ؿمٌٝم٦م شمرد هٜم٤م 

 طم٤مًم٦م ذم إٓ اطمؽماُمف، وًمف طمٙمٛمف ًمف واعمٕمذور ُمٕمذور، ومٝمق خمٓمئ٤مً  يم٤من إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 وٓ- اإلُم٤مم ُيـَخ٤مًمػ طمٞمٜمئذٍ  اًمًٜم٦م، أهؾ ويٕم٤مدي اًمًٜم٦م ُي٤مرب وُُمَٕم٤مٟمدة، ُمٙم٤مسمرة

 .-ي٘م٤مل يمم يمراُم٦م

ك، هذا ُمثالً  يرى ٓ اعمذه٥م وهذا ُمذه٥م، قمغم ٟمِم٠م اإلُم٤مم يم٤من إذا ًمٙمـ  اًمَتَقر 

: ىم٤مقمدة وهذه اإلُم٤مم، خي٤مًمػ ٕنف اإلُم٤مم: وراء يتقرك أن يتقرك ًمٚمذي يٜمٌٖمل ومال

 وَٟمِز  اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم ُمثالً  إذا اإلُم٤مم سم٠من شَمرى أٓش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم»

 .شُمَت٤مسمِٕمف؟ ح٤مذا خمٓمئ، أنف ي٘ملم قمغم وأن٧م شُمَت٤مسمِٕمف أن٧م ًمٙمـ خمٓمئ، ومٝمق اًمتِمٝمد

 اًمذي هذا ،شسمف ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »ًمؽ ي٘مقل احلدي٨م وهٙمذا اًمًٜم٦م هٙمذا 

 .شمتقرك ٓ أن٧م يتقرك ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا ًمف، أىمقل أن أردت أن٤م

 ( 22: 49: 48/ 037/واًمٜمقر اهلدى) 
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 السـة فقف خالػ فقام اإلمام متابعة

 ...رضمٚمٞمف قمغم يٜمزل يم٤من يديف، قمغم يٜمزل يم٤من ُم٤م إذا اإلُم٤مم ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 يم٤مًمداسم٦م، ريمٌف قمغم يٜمزل يديف قمغم يٜمزل ٓ سمٛمت٤مسمٕمف، هٙمذا، رء يمؾ اًمِمٞمخ:

 ذم وهق ومٞمٝم٤م، ُيَت٤مسَمع إُمقر هذه يمؾ يديف، يرومع ٓ أو هشمف، حت٧م يديف يْمٞمع أو

 ُمـ ؾمٜم٦م ٟمؽمك طمٞمٜمم ٕنٜم٤م اًمٜم٤مس: ُمـ يمثػماً  يتقمهف ح٤م ظمالوم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ٟمخن ٓ ًمف ُمت٤مسمٕمتٜم٤م

 ٓ اًمذي اإلُم٤مم إول، اإلُم٤مم ٓشم٤ٌمع: أوًٓ  ذًمؽ ٟمٗمٕمؾ إٟمم ًمإلُم٤مم، اشم٤ٌمقم٤مً  اًمًٜمـ هذه

 .قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م وهق ًمف، صم٤مين

الً  وًمٞمس يمًالً  ًمٞمس اًمًٜم٦م هذه شمريمٜم٤م ٟمحـ: صم٤مٟمٞم٤مً   ُمداهٜم٦م وٓ ري٤مءً  وًمٞمس مَهَ

 .هلل اًمًٜم٦م هذه شمريمٜم٤م ومٜمحـ اهلل، رؾمقل اشمٌٕمٜم٤م دام ُم٤م هلل، اًمًٜم٦م هذه شمريمٜم٤م وإٟمم.. وٓ

 شمرك ُمـ: »قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل ُمٕمٜم٤م شمًتحيوا أن يٜمٌٖمل وهٜم٤م 

وف هلل، ؿمٞمئ٤مً   ش.ُمٜمف ظمػماً  اهلل قَمقَّ

 ش..اعمٕمروف ذم اًمٓم٤مقم٦م إٟمم: »طمدي٨م ذم هق ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 شمتٛمف؟ ًمف وإٓ احلدي٨م، مت٤مم هذا اًمِمٞمخ:

 .أذيمر ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .آظمره إٓ احلدي٨م ُمـ حتٗمظ ٓ اًمِمٞمخ:

 .ٟمًٞمتف أن٤م. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 إٟمم اخل٤مًمؼ، ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ: »احلدي٨م أول! اهلل ؾمٌح٤من ي٤م اًمِمٞمخ:

 صح؟ ذقم٤ًم، اعمٕمروف يٕمٜملش اعمٕمروف ذم اًمٓم٤مقم٦م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أظمٓم٠م إذا اإلُم٤مم أن ذقم٤مً  اعمٕمروف هؾ اعمٕمروف، ذم سَمْحُثٜم٤م أن ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 اعمٕمروف؟ هق ُم٤م ٟمت٤مسمٕمف؟ أو هلل، ٟمّمكم وٟمحـ وٟمخ٤مصٛمف، سمدأبف دأبٜم٤م ٟمحط
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 .ط سم٤مًمرؾمقل ٟم٘متدي أنٜم٤م اعمٕمروف ُمداظمٚم٦م:

 يقضم٥م ُم٤م سم٤مًمرؾمقل آىمتداء إُم٤مم، وراء ٟمّمكم أن ٟمحـ طَمْٞمدة، هذه اًمِمٞمخ:

 ٟمخ٤مًمٗمف؟ وإٓ ٟمت٤مسمٕمف اإلُم٤مم أظمٓم٠م إذا أنف قمٚمٞمٜم٤م؟

 .ٟمت٤مسمٕمف ُمداظمٚم٦م:

 .اعمٕمروف هق هذا: وم٢مذاً  اًمِمٞمخ:

 .وسم٤مٕدًم٦م هبذه، خمٓمئ سم٠منف ًمإلُم٤مم َوّوح٧م ًمق طمتك ُمداظمٚم٦م:

ح شمتٕمٚمؼ ٓ اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م اًمِمٞمخ: ، سم٤معمَُقوِّ ٌَلمِّ ح شمتٕمٚمؼ واعمُ ٌَلمَّ  سم٤معمَُقوَّ  ًمف، واعمُ

 .احل٤مض قمٍمٟم٤م ذم ضمداً  ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م وهذه: اصمٜملم ًمًٌٌلم وذًمؽ

ٜم٤م: إول اًم٥ًٌم  ٤ٌمع يمدقم٤مة ٟمحـ هَيُٛم   اًمًٜم٦م أهؾ أومراد ُمـ ومرد يمؾ أن اًمًٜم٦م، ٓشمِّ

 يزال ٓ يمذًمؽ، إُمر وًمٞمس ومٞمٝم٤م، إُم٤مُم٤مً  ص٤مر أنف ٟمٗمًف ئمـ ُم٠ًمخ٦م، شمٕمٚمؿ إذا اًمٞمقم

 أن يريد اًمذي اعم٠ًمخ٦م هذه ؾمقى ؿمٞمئ٤ًم، يٕمٚمؿ ٓ ضم٤مهالً  أُمٞم٤ًم، ىمٌؾ ُمـ يم٤من يمم هق

 .ومٞمٝم٤م يٌح٨م

 يٓمٌ٘مٝم٤م، وسمدأ هب٤م واىمتٜمع اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ سمٙمر ُمـ زيد ُمـ ؾمٛمٕمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه

 شمتٕمٚمؼ اًمٜم٤مطمٞم٦م ومٝمذه اًمًٜم٦م، اشمٌَّع ُم٤م اإلُم٤مم وهذا اًمًٜم٦م، أظمل ي٤م ًمف سَملّم  أنف ٟمٔمـ ٓ ًمٙمـ

، ٌَلمِّ  أن: أقمٜمل سم٤معمُـٌلِمِّ  قمغم احلج٦م ُي٘مٞمؿ أن يًتٓمٞمع ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم اعمُ

 ٟم٤مدر..ىمقي٤مً  قمٚممً  واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ أهؾ ٕن زُم٤مٟمٜم٤م: ذم ظم٤مص٦م اعمخ٤مًمػ،

ٌِّ٘مقهن٤م، واًمٜم٤مس ُم٤مؿمٞم٦م، اًمًٜم٦م دقمقة هلل احلٛمد ًمٙمـ ضمدًا،  اًمٜم٤مس يمؾ ًمٞمس ًمٙمـ ُيَٓم

 .سم٤معمٌلمِّ  يتٕمٚمؼ ومٞمم هذا ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمٗملم أظمريـ قمغم احلج٦م ُيِ٘مٞمؿ أنف أهؾ

 أن شمّمقر أن ٟمًتٓمٞمع ٓ وم٤موؾ قم٤ممل سمرضمؾ اسْمتكُم أنف شمّمقر ًمف اعمٌُلَمَّ  ًمف، ًمٚمُٛمٌلَمَّ  َٟمْرضِمع 

 يٕم٤مجلف ُم٤م سم٠مول ًمٞمس ُمرض ُمثؾ: يٕمٜمل ضمداً، ىمديٛم٦م رواؾم٥م ذم ٕنف اىمتٜمع: ًمف اعمٌلم هذا أن

 يِمٗمك أنف وسم٤مًمٙم٤مد اعمٕم٤مجل٦م، ذم اؾمتٛمراره ُيت٤مج ُمًت٠مصؾ، ٕنف قمٚمٞمف، اًم٘مْم٤مء ممٙمـ اًمٓمٌٞم٥م

 .ٟمٌٞمٝمؿ ًمًٜم٦م خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم ىمٚمقهبؿ ذم اعمرى ُمثؾ هذا ويٓمٞم٥م،

ٌَلّم  إىم٤مُم٦م سمٛمجرد إذاً  ومٚمٞمس   ٟمتّمقر ٓزم اًمٕم٤ممل، اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م ُمش سمحؼ احلج٦م اعمُ
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ٌَلمَّ  قمغم احلج٦م ىم٤مُم٧م أنف ٌَلمَّ  هذا يم٤من إذا ظم٤مص٦م أدق، صقرة وهذه ظم٤مص٦م ًمف، اعمُـ  اعمُـ

ي قمٚمٞمؽ طمدا ُم٤م اؿمتدي، أرض ي٤م: ي٘مقل طم٤مًمف ًم٤ًمن ًمف  وم٘مٞمف، ورضمؾ قم٤ممل رضمؾ.. َأدِّ

ٟمٜم٤م ُمـ واطمد وي٠ميت اًمٜم٤مس، يٗمتل ويٛمٙمـ  ظم٤مًمٗم٧م: ًمف ي٘مقل اعم٤ًميملم اًمْمٕمٗم٤مء إظمقا

 ذقمٞم٦م، وأدًم٦م ظمٚمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن يمم قمٜمده ًمٞمس ًمٙمـ صحٞمح، يمالُمف يمذا، اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م،

ٌَّٞمٜمٝم٤م ي٠ميت أنف  .ُمرطم٤مً  إرض ذم يٛمٌم وُمتٙمؼم سمٕمٚمٛمف ُمٖمؽم اًمذي اًمٕم٤ممل اًمرضمؾ هلذا ُي

 ظمٓم٠مه، ًمف وسَملمَّ  ُمذهٌل ُمع ؾمٚمٗمل ؾمٜمل اًمت٘مك ُم٤م ُمرد أن ٟمتّمقر أن يٜمٌٖمل ومال 

 .ظمٓم٠م هذا احلج٦م، ُأىمٞمٛم٧م ظمالص

ٌَلمِّ  أن إطمًـ ًمٙمـ  : ـمٞم٦ٌم يمٚمٛم٦م اعمٕم٤مسيـ اًمدقم٤مة سمٕمض ىم٤مل ويمم احلج٦م، ُٟم

 . واُمش يمٚمٛمتؽ أخِؼ 

ٟمٞم٘مف، ُمـ متًٙمف شم٘مٕمد ٓ  هيقدي رضمؾ ًم٘مل اًمٙمردي ذًمؽ قمـ ُيٙمقا  ُمثٚمم إٓ ظمقا

د اًمٓمريؼ، ذم  ًم٘مل هٜم٤م، اخلٜمجر ىمري٥م، قمٝمد إمم يتًٚمحقا  يم٤مٟمقا  هٜم٤مك سمالدٟم٤م ذم وإيمرا

ده، اخلٜمجر ؾمح٥م اًمٞمٝمقدي اًمٙمردي اعمًٚمؿ هذا  أىمتٚمؽ؟ أو أؾمٚمؿ: ًمف وي٘مقل وَهدَّ

 يٚم٘مٜمف يمٞمػ اعمًٙملم يدري ُم٤م. أدري ُم٤م واهلل: ًمف ىم٤مل أىمقل، ُم٤مذا دظمٞمٚمؽ: ًمف ىم٤مل

 .آظمره إمم.. اهلل إٓ إهل ٓ ؿمٝم٤مدة

ٟمٞمؼ ٟمٛمًؽ ٓ ومٜمحـ  اْدعُ ﴿: أظمل ي٤م. يمذا شمٗمٕمؾ ُم٤م إٓ: هلؿ وٟم٘مقل اًمٜم٤مس، سمخقا

ْٙمَٛم٦مِ  َرسمَِّؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّتِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ ًَ  .[107:اًمٜمحؾ﴾ ]َأطْم

 (22: 17: 47/ 037/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 49: 48/ 037/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادنوع إمامة

ٜم٤م إٟم٤ًمن: اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اًم٤ًمئؾ:  وهق اعمرض ُمـ ٟمققًم٤م ُمٕمٓمٞمف -وضمؾ قمز- َرسم 

 طم٤مًمف جيد اًم٘مرآن، ُمـ شَمَٞمنَّ  ُم٤م وي٘مرأ  -وضمؾ قمز- اهلل يدي سملم ي٘مػ ومحٞمٜمم اًمٍمع،

 إمم اًمرضمؾ هذا ذه٥م إج٤مم، ُمـ ومٞمقم إرادة، دون ُمـ -يٕمٜمل- ومخذيف، قمغم يٜمٔمر أنف

ه -ُمٚمتحل اًمرضمؾ ومٓمٌٕم٤مً - اعم٤ًمضمد، أطمد  وسمٕمد -سم٤مجلمقم٦م ُمٚمتزم- ظمػماً  اهلل وضمزا
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ُمقا  ذًمؽ  ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا  هٜم٤مك اًمتل وم٤مجلمقم٦م...قمٜمف، ؿمٞمئ٤مً  يٕمٚمٛمقن ٓ اًمرضمؾ، هذا ىَمدَّ

م -ظمػماً  اهلل ضمزاك- ؿمٞمخ ٜم٤م، أضمؾ ُمـ ٟمٗمًؽ ىَمدِّ  -ـمٌٕم٤مً - أمَّ  طمٞمٜمم هذا وم٤مًمرضمؾ شم١مُمَّ

، ُم٤م وىمرأ   ُمـ يديف أو رضمٚمٞمف قمغم أو صدره قمغم ضب اًمًجقد أو اًمريمقع قمٜمد شَمَٞمنَّ

 أظمل ي٤م: ىم٤مًمقا  -ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ- اعمّمٚملم سمٕمض ذم أهنك، ومٌٕمدُم٤م  إرادة، دون

 .اسمُتكم اًمرضمؾ إرادة، همػم ُمـ هذه: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ وذم سم٤مـمٚم٦م، اًمّمالة

 ُمـ هذا اًمٌمء يٕمٛمؾ ٕنف ُسع، قمٜمده أنف شمٕمٚمؿ يمم هذا ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: وم٤مٔن 

 اعمٕمٜمك؟ هبذا -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ومج٤موسمقٟم٤م إرادة، همػم

 قمـ هم٤مب ُم٤م ًمٙمٜمف ذيمرشمف، اًمذي اًميب هذا قمٜمد إُمر وىمػ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ُرؿْمده؟

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ُمٕمف قم٘مٚمف يم٤من إذا اًم٘مٞمد، هبذا صحٞمح٦م ومّمالشمف يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 يمًٌف ُمـ رء ودون أنٗمف، رهمؿ هذه احلريم٦م يم٤مٟم٧م ًمٙمـ ي٘مرأ  وُم٤م ي٘مقل ُم٤م ويدري

 .قمٚمٞمف ُيٜمٙمروا أن سمف ًمٚمٛم٘متديـ وًمٞمس صحٞمح٦م، ومّمالشمف وإرادشمف،

 ( 22: 40: 30/ 731/واًمٜمقر اهلدى) 

 بؾبؾة ُُيدث ٓ حتك الصالة أتؿ ولؽـف مسافًرا اإلمام كان إذا

 وم٠مراد ُمًجدًا، ومدظمؾ واضم٥م، اًمًٗمر صالة ذم اًم٘مٍم سم٠من يٕمٚمؿ رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ ُمٕمٔمٛمٝمؿ وضمد: ٟمٔمر ومٝمق اًمٕمٍم، صالة هبؿ َي١ُممَّ  أن اًمرضمؾ هذا ُمـ اعمَّمٚم قن

ٌَّؼ إذا وظم٤مف اًمٕمقام، دة، هٜم٤مك يٙمقن أن اًمًٜم٦م هذه ـَم ًَ وا َُمْٗم  إُم٤مُم٤مً  ُيَّمكمِّ  أن وم٠مس 

 ي٠مثؿ؟ وهؾ سم٤مـمٚم٦م،: أوًٓ  صالشُمف ومٝمؾ أرسمٕم٤ًم، وَمَّمغمَّ  هبؿ،

 .أطمًٜم٧م اًمِمٞمخ:

 أن سمٕمد ريمٕمتلم يّمكم صمؿ ٟم٤مومٚم٦م، ُيَّمكمِّ  أن ًمف جيقز هؾ: اًمث٤مًم٨م واًم١ًمال ُمداظمٚم٦م:
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ٚمِّؿ، ًَ  ظمػماً؟ اهلل وضمزاك ُي

 اًمّمالة؟ هل ُم٤م أوًٓ  اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٍم صالة ُمداظمٚم٦م:

 سمٌٓمالهن٤م: ٟمحٙمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ وصالشُمف مت٤مُم٤ًم، َصغمَّ  إذا ي٠مثؿ أنف اجلقاب اًمِمٞمخ:

ز اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ يمثػماً  ٕن  .ذًمؽ ضَمقَّ

 أن، أُم٤مُمؽ هق اًمذي اعم١ًمول ومٕمؾ يمم يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل يم٤من أنف: أرى وًمٙمٜمل 

 ذم إًمٞمٝم٤م أذت أن٧م اًمتل واًمٌٚمٌٚم٦م اًم٘مٚم٘مٚم٦م ظمِمٞم٦م يٕمتذر أن: أوًٓ  ُمرة، ُمـ أيمثر ذم

وا وم٢مذا ؾم١ماًمؽ، َٛمٝمؿ حم٤مضة قمٚمٞمٝمؿ يٚم٘مل أن ومٕمٚمٞمف َأَس   اًمقاضم٥م اًمًٜم٦م أن ُيَٗمٝمِّ

 .احلََي  ذم يم٤مًمَ٘مٍْم  اًمًٗمر ذم اًمتََّمم وأن اًم٘مٍم، هل اشّم٤ٌمقُمٝم٤م

 ريمٕمتلم، هبؿ ؾمٞمّمكم ومٝمق اًمًٜم٦م، هذه ُمـ يٕمٚمٛمف اًمذي هذا قمغم سمٜم٤مء هق وأنف 

ٚمًِّم، اًمّمالة ُمـ خيرج طمٞمٜمم اًمّمالة، ظم٤ممت٦م ذم وأنف ًَ ٚمِّؿ ومٝمق ُُم ًَ  وٓ ٟمٗمًف، ذم ِهاً  ُي

ٚمِّٛمقن قم٤مدَُتؿ قمٚمٞمٝمؿ شمٖمٚم٥م أن ظمِمٞم٦م ؾمالَُمف، يًٛمٕمٝمؿ ًَ  هلؿ ؾمٞم٘مقل ومحٞمٜمئذ ُمٕمف، ومُٞم

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اخلؼم صح يمم ؾُمْٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ: أمتّقا : ضَمُٝمقِري سمّمقت

 هبؿ يّمكم ومٙم٤من ظمٚمٞمٗم٦م، وهق ُمٙم٦م، ذم اًمٜم٤مَس  َي١ُمم يم٤من طمٞمٜمم قمٜمف -شمٕم٤ممم اهلل ريض-

 ش.ؾُمُٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشَمٙمؿ، َأمِت قا : »هلؿ وي٘مقل ريمٕمتلم،

ٝم٤م ومٕمغم» ُُمِْمِٙمٚم٦م، قمٚمٞمف قَمِٛمٚمقا  صمؿ سم٢مُم٤مُمتف روقا  إذا: اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمد ًِ  ضَمٜم٧َم ٟمٗم

م ىمد: هق ويٙمقنش سمراىمش  .ٟمٌٖمل ُم٤م ومذًمؽ احل٤مل ُمِمك وإذا اًمٕمذر، إًمٞمٝمؿ ىَمدَّ

 أن ًمف جيقز: ٟم٘مقل يتٜمٗمؾ؟ أن ًمف جيقز هؾ: وهق اًمث٤مًم٨م، اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م 

ؾ، ومٞمف جيقز وىم٧ٌم  اًمقىم٧م أن دام ُم٤م يتٜمٗمؾ  ُيَٕمٚمِّؿ أن سمف إَْومَم  أن: أرى ًمٙمٜمل اًمَتٜمَٗم 

 يٜمتٝمل وسمذًمؽ ومٕمٚم٧م، يمم صم٤مٟمٞم٤ًم، ومٕمالً  صمؿ ذطم٧م، يمم أوًٓ،  ىمقًٓ  اًمًٜم٦مَ  اًمٜم٤مس

 .ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب

 ( 21: 02: 71/   794/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾؿؼقؿني ادسافر إمامة

 ُم٤ًمومراً  اإلُم٤مم يٙمقن طمٞمٜممش سمف ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »طمدي٨م  ُمداظمٚم٦م:

،ً  إُم٤مُُمٙمؿ: وي٘مقل ريمٕمتلم، يّمكم أطمٞم٤مٟم٤م ومٜمجده ومٞم١ُمُمٝمؿ اجلمقم٦م ُمع وي٠ميت ىم٤مسا

 .اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح اًمٗمٕمؾ هق هذا هؾ. ذًمؽ ٟمحق أو وم٠ممتقا  ىم٤مس

 وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ: أمتقا : ي٘مقل أن اعم٘مٞمٛملم، أمَّ  إذا أنف قمٚمٞمف جي٥م هق ٟمٕمؿ،  اًمِمٞمخ:

 .ؾُمٗمر ىمقم

 اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ وصح وٕمػ، ومٞمف سمًٜمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء هٙمذا

 ش.ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا :  »اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 هذا وًمٙمـ اًمًالم، سمٕمد إٓ اًمٙمالم، هذا سمٛمثؾ يتٙمٚمؿ أن ًمف جيقز ٓ وًمٙمـ 

 أن وآؾمتٜم٤ٌمط اًمٗم٘مف هق وإٟمم سيح، ٟمص قمغم ومٞمف أقمتٛمد أن دون أن٤م أرى اًمًالم

ً، يٙمقن ؼ وذًمؽ ها  إن ٕنفش اًمتًٚمٞمؿ حتٚمٞمٚمٝم٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمف ًمُٞمَح٘مَّ

ٚمِّمً  ظمرج إذا أُم٤م صالشمف، سمٓمٚم٧م يمالم، ومٝمذاش أمتقا : »ىم٤مل ًَ ً، وًمق صالشمف َصّح٧م ُُم  ها

 يمم اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ يٙمقن اإلىم٤مُم٦م، طم٤مًم٦م ذم َأَهَّ  إذا ًمٙمـ اإلىم٤مُم٦م، طم٤مًم٦م ذم يم٤من وًمق طمتك

ً، يَمؼمَّ  ًمق  ؾمالُمف يٙمقن أن -آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمم- وم٠مرى عم٘مٞمٛملم إُم٤مُم٤مً  يٙمقن طمٞمٜمم ًمٙمـ ها

:ً  قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م اًمٖم٤مًم٥م، قمغم اًمذيـ -إؾمػ وُمع- اعمّمٚمقن سمف يتقرط ٓ طمتك ها

ٚمِّؿ اًمٖمٗمٚم٦م ًَ  يًٛمٕمقن طمٞمٜمم اإلمت٤مم قمٚمٞمٝمؿ أن ُمتٜمٌٝملم همػم ُمٕمف يًٚمٛمقن اإلُم٤مم، ُي

 أيمثر[ ذًمؽ رأج٧م] سم٠مين -أجْم٤مً  أىمقل- ًمٕمٚمٝمؿش ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا : »ىمقًمف

ٚمِّٛمقن دمدهؿ اًمتٍميح هذا ُمع ُمرة، ُمـ ًَ  .همٗمٚمتٝمؿ سم٤مًمغ ُمـ ُمٕمف ُي

 .اًمّمالة إمم اًمدظمقل ىمٌؾ اإلُم٤مم ي٘مقل ًمق  ُمداظمٚم٦م:

رشمٜمل اهلل وؾمٌح٤من هق، هذا  اًمِمٞمخ:  ُمـ رطمٚم٦م ذم شمٌقك، ذم وأن٤م وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م َذيمَّ

 .طم٩م أو قمٛمرة هل أذيمر ٓ رطماليت
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 صالة ومٗمل داره، ُمـ ىمري٥م ُمًجد وًمف قمٚمٞمف، ٟمجقل يمٜم٤م صديؼ هٜم٤مك ًمٜم٤م يم٤من 

ُمٜمل، اعمًجد إمم ظمرضمٜم٤م اًمٕمِم٤مء  همػم اجلمقم٦م رضمؾ ي٤م: ىمٚم٧م إًمٞمف، وم٠مهرت وَمَ٘مدَّ

 وي٘مقل ريمٕمتلم هبؿ اإلُم٤مم يّمكم أن -زقمٛمٝمؿ ذم- هذه ُمثؾ سمدقم٦م يروا أن ُمٕمت٤مديـ

 .همري٥م أُمر هذا صالشمٙمؿ، أمت قا  هلؿ

 .اًمًٜم٦م ؾمٜمَُٕمٚمِّٛمٝمؿ هيٛمؽ، ٓ أظمل ي٤م: ىم٤مل 

 .قمٚمٞمؽ ٓ: ىم٤مل ُمِمٙمٚم٦م، ُمٕمٜم٤م يٕمٛمؾ ىمد أنف أرى ًمٙمـ ُمثٚمؽ، طمريص أن٤م واهلل: ىمٚم٧م 

 سمٕمد ؿمقذة ىم٤مُم٧م ذًمؽ ُمع أبديتٝم٤م، اًمتل اعمالطمٔم٦م هذه طمقل حم٤مضةً  ومٕمِٛمٚم٧م 

 شمٙمٚمٛمٜم٤م.. ؿمقذة قمٚمٞمٜم٤م ويٕمٛمؾ آظمره، إمم.. ويمذا اًمٖمري٥م اًمرضمؾ هذا يّمكم ح٤مذا اًمّمالة،

 ىمقُم٤مً  َأمَّ  إذا يم٤من» ط واًمرؾمقل هٙمذا، اًمًٜم٦م أظمل ي٤م هذا، أظمقٟم٤م ًمٙمالم شم٠مجٞمداً  أظمٞمٜم٤م ي٤م يمٚمٛم٦م

 سمـ قمٛمر قمـ ذًمؽ َصحَّ  ًمٙمـ -آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمم- قمٜمف ورويش ىمٍماً  يّمكم يم٤من وإٟمم ُيتؿ ومال

 اعمًٚمٛملم ظمٚمٞمٗم٦م هق ومٙم٤من آوم٤مىمٞمقن وهؿ ُم٘مٞمٛمقن َُمّٙم٦م وأهؾ ُمٙم٦م، ذم يم٤من أنف» اخلٓم٤مب

 إًمقف، وهٜم٤مك ،شؾُمْٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشَمٙمؿ أمتقا : »هلؿ وي٘مقل ىمٍماً  ومٞمَُّمكّم  إُم٤مُم٤مً، هبؿ يّمكم

 .اًمًٜم٦م اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ ؾمٌٞمؾ ذم ي٤ٌمًمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م اعم١مًمٗم٦م

 (22: 20: 23/ 607/ واًمٜمقر اهلدى) 

م هؾ  متبـطاًل؟ كان ولق حتك لإلمامة إقرأ ُيَؼدَّ

 إىمرأ  ًمٙمـ أىمرأ، ورضمؾ ىم٤مرئ، رضمؾ رضمالن اإلُم٤مُم٦م، طمقل ُم٤ًمئؾ اًم٤ًمئؾ:

 ًمإلُم٤مُم٦م؟ ُيَ٘مّدم أهيم ُمتٌٜمٓمؾ،

 سم٤مًمّمٗم٤مت شمتٕمٚمؼ أُمقر هٜم٤مك ٕن ذًمؽ طم٤مل، يمؾ قمغم إىمرأ  أىمقل اًمِمٞمخ:

ح٤م شُمْٕمَتؼم اًمتل اًمنمقمٞم٦م  صٗم٤مت وهٜم٤مك اإلُم٤مُم٦م، طمٞم٨م ُمـ آظمر قمغم ًمِمخص ُُمَرضمِّ

 وإٟمم اإلُم٤مُم٦م، وهق أٓ اجل٤مٟم٥م سمذًمؽ يتٕمٚمؼ ومٞمم ًمٞمس ُمًٚمؿ، سمٙمؾ شمتٕمٚمؼ أظمرى

 ومٝمذا أت٘مك، وأهيم -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل قمٜمد أىمرب أهّيم ذاشمف، سم٤مًمِمخص شمتٕمٚمؼ

 اهلل، قمٜمد أت٘مك اإلُم٤مم  يٙمقن وم٘مد إول، اجل٤مٟم٥م قمغم يٓمٖمك أن يٜمٌٖمل ٓ اجل٤مٟم٥م
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 ممـ يقضمد اًمٜم٤مس، ي١مم اًمذي اإلُم٤مم يٙمقن ىمد ومٞمٝم٤م، ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ طم٘مٞم٘م٦م وهذه

 اًمت٤مريخ ذم  واىمع هذا حتَم، وٓ شُمٕمد ٓ سمٛمراطمؾ ُمٜمف أت٘مك هق ُمـ ظمٚمٗمف ُيَّمكّم 

 .وإـمٝمر وإنقر إول اإلؾمالُمل

 ومٞمٝم٤م، يِمؽ أن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م هق إىمؾ قمغم أو قم٤ممل، عمًٚمؿ يٛمٙمـ ٓ احل٘مٞم٘م٦م هذه 

 .ومٞمٝم٤م يؽمدد أن أو

 هق سمٛمـ اعمتٕمٚمؼ: إول إُمريـ، ُمـ ًمٙمؾ -سم٤مًمٜم٦ًٌم– ُمٜمٝم٩م أُم٤مم ٟمحـ ومحٞمٜمئذ 

 هذا أُم٤م -وضمؾ قمز- اهلل قمٜمد أت٘مك هق سمٛمـ اعمتٕمٚمؼ: وأظمر سم٤مإلُم٤مُم٦م، إطمؼ

 واًمدظمقل اًمنمح إمم سمح٤مضم٦م هق وٓ طمديثٜم٤م، ُمقوقع: أوٓ هق ومم اًمث٤مين، اجل٤مٟم٥م

 إُمر ًمٙمـ -وضمؾ قمز- اهلل قمٜمد أت٘مك يم٤من هلل أـمقع يم٤من ُم٤م يمؾ اعمًٚمؿ ٕن ومٞمف،

 .أضمٚمف ُمـ اًم١ًمال ضم٤مء اًمذي هق إول

 يمم- ومٝمق اًمت٘مقى، ذم دوٟمف وهق أىمرأ  وهٜم٤مك وأت٘مك، ىم٤مرئ هٜم٤مك: أن أىمقل وم٠من٤م 

... وىمد وىمد سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ وىمد اًمٚمحٞم٦م، طِمٚمِّٞمؼ يٙمقن وىمد -ُمتٌٜمٓمؾ ُمثال آٟمٗم٤م ضسم٧م

 قمٚمٞمف  ىم٤مل ي٘مدم؟ ومٛمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م، إطمؼ هق ًمٙمٜمف ًمٚمدُم٤مء، ؾَمّٗم٤مك يٙمقن وىمد آظمره، إمم

 ُمتٛمٛم٦م شمٕمتؼم أظمرى أطم٤مدي٨م احلدي٨م وهلذا- اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم  واًمًالم اًمّمالة

 ٟمذيمر أن اخل٤مص اًم١ًمال عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم أن طمًٌٜم٤م ًمٙمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمألطم٤مدي٨م

 اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ىم٤مل أنف  ط  اًمٜمٌل قمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ سمحدي٨م

 ؾِمٜم٤َّم، وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من

 .سم٤مًمًٜم٦م أقمٚمؿ يم٤من ُمـ قمغم إىمرأ  ىَمّدم: إذاً ش هجرة وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقاء اًمًـ ذم يم٤مٟمقا  وإن

 ُمثاًل  ًمٜميب إىمؾ، قمغم أطمِده٤م ذيمر ُمـ سمد ٓ اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م ُمـ صمؿ 

 اإلُم٤مم وهق اًمًٚمٓم٤من هذا: أي ؾمٚمٓم٤مٟمف، ذم اًمرضمؾ ُي١َمم ٓ إول، اإلؾمالم شم٤مريخ ُمـ

 احلدي٨م هذا ؾمٚمٓم٤مٟمف، ذم اإلُم٤مم هذا ُي١َمم ٓ ٟم٤مئٌف، وإُم٤م ظمٚمٞمٗم٦م، يٕمٜمل إول اإلُم٤مم إُم٤م

ص يم٤معمَُ٘مّٞمد يٙمقن  وسمف اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م هق وهذا- وًمذًمؽ إول، ًمٚمحدي٨م واعمَُخّمِّ

 وراء يّمٚمقن ومْمالءهؿ أو اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ٟمجد يمٜم٤م -ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب يٜمتٝمل
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 اًمذي- اخلٓم٤مب قمٛمر اسمـ اهلل قمٌد ظمٚمٗمف يّمكم ومٙم٤من احلج٤مج، وهق اعمٌُػم اًمٔم٤ممل

 -ظمٚمٗمف يّمكم يم٤من أت٘م٤مهؿ وُمـ وُزّه٤مدهؿ اًمّمح٤مسم٦م ومْمالء ُمـ سم٠منف اعمثؾ سمف ُييب

 اسمـ اهلل قمٌد وآ هذا اعمٌػم احلج٤مج اًمٔم٤ممل هذا إقمٚمؿ هق ُمـ إىمرأ، هق ُمـ شُمَرى

 .سمٞمٜمٝمم ُم٤م ؿمت٤من ٓ، اخلٓم٤مب؟ قمٛمر

م: إذاً   ، ُيَ٘مدَّ ه، َصاَلطِمف إمم يٜمٔمر وٓ إىمرأ  قمٚمٞمف  سم٘مقًمف اجلقاب ٟمختؿ وهٜم٤م وشم٘مقا

 أظمٓم١موا وإن وهلؿ ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ، ُيَّمّٚمقن» إئٛم٦م طمؼ ذم  واًمًالم اًمّمالة

ـ إول، احلدي٨م إمم رضمٕمٜم٤م إذا أنٜم٤م: احلدي٨م هذا وم٘مف ُمـش  وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ  أن اعمَُتَْمٛمِّ

 وُم٤م اًمّمالة، أطمٙم٤مم ُيًـ ٓ وىمد أىمرأ، يٙمقن وم٘مد سم٤مًمًٜم٦م، إقمٚمؿ قمغم ُيَ٘مّدم إىمرأ 

ده٤م مم٤م ًمف يٕمرض ىمد ًِ ُمف ذًمؽ ُمع يٜم٘مّمٝم٤م، أو ُيْٗم  سمٕمد ـمّٛمـ صمؿ  -اًمًالم قمٚمٞمف-  ىَمدَّ

 أص٤مسمقا  وم٢من: »ي٘مقل سم٤مًمًٜم٦م، سم٠مقمٚمؿ وًمٞمس أىمرأ، هق اًمذي اإلُم٤مم هذا ظمٚمػ اعم٘متديـ

 .اجلقاب يٜمتٝمل وهبذاش. وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١مو وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ

 ( 22: 73: 22/ 786/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم ُوجد ولق حتك لإلمامة الراتب اإلمام يؼدم هؾ

 مـف أقرأ هق مـ

 ذم راشم٥م إُم٤مم رضمالن: وهق اًم١ًمال، هلذا شم٤مسمع رء ذم: ؿمٞمَخٜم٤م اًم٤ًمئؾ:

 سم٤مإلُم٤مُم٦م؟ أومم هق ُمـ ُمٜمف أىمرأ  ورضمؾ ُمًجده،

 ش.ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم اًمرضمُؾ  ي١مم ٓ» اجلقاب ؾمٌؼ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 28: 01/ 786/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادذكقرة الصقرة دم اإلمام بجاكب الصػ حؽؿ

– أنؽ أرضمق صقرة أج٤مم ىمٌؾ ُمٕمل ص٤مر -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ؿَمْٞمَخٜم٤م اًم٤ًمئؾ:



   ُمـ أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ومٞمٝم٤م ًمٚمّمقاب شمٜمٌٝمٜمل -يٕمٜمل

 وىمد اًمّمالة، ي٘مٞمؿ اعم١مذن أظم٤مٟم٤م وأُمرت اعمًجد، قمغم دظمٚمٜم٤م ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك 

ّقي٧م إول، اًمّمػ ذم اًمٜم٤مومٚم٦م يّمكم رضمؾ اًم٘مقم ذم يم٤من ًَ  ذم ومنمقم٧م اًمّمٗمقف، وَم

روا أهنؿ اعمّمٚملم أُمرت أن سمٕمد اإلطمرام شمٙمٌػمة ٙمِّ ًَ  اعمَُّمكمِّ  هذا يم٤من ٕنف اخلََٚمؾ، ُي

 أىمرأ، وأظمذت إول، اًمّمػ أُم٤مم هق وم٠مصٌح سم٘مٚمٞمؾ، إول اًمّمػ قمغم ُمت٘مدم

 ومج٤مء -جيقز ٓ أنف وفمـ خمرضم٤م جيد مل يم٠منف- ًمٞمخرج اًمرضمؾ ومج٤مء اًم٘مراءة، ذم ذقم٧م

- هٙمذا سمٞمدي وم٠مذت يب، ي٠متؿ طمتك ىمٚمٞمال هٙمذا يمتٗمل قمغم وضسمٜمل ضم٤مٟمٌل إمم

– ىم٤مل اًمّمالة ىمْمٞمٜم٤م أن ومٌٕمد اًمرضمؾ، ومخرج إظمرى، اًمّمٗمقف إمم اظمرج -يٕمٜمل

٧ٌٌَّم أن٧م: -يٕمٜمل  -يٕمٜمل- اإلظمقة اًمّمٗمقف، سملم ُمـ أـمٚمع ضمئ٧م أول طمرضم٤ًم، زم ؾَم

ريـ ٙمِّ ًَ  أنؽ قمٚمٞمؽ جي٥م أنف: ومٌٞمَّٜم٧م هذا؟ ُم٤م رومْم٧م، أن٧م ومٞمؽ وأتؿ وضمئ٧م مت٤مُم٤م، ُُم

 .ُمٕمٞمَّٜم٦م أظمٓم٤مء هٜم٤مك ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ومِمٞمَخٜم٤م قمٚمٞمؽ، طمرج وٓ اًمّمٗمقف شمتخٓمك

 ُمٕمٞمٜم٦م؟ أظمٓم٤مء هٜم٤مك ذم ذيمرَُت٤م، اًمتل هذه اًمّمقرة ذم

 شمٜمٌف أن يٜمٌٖمل يم٤من أنف -اًم٘مّم٦م هذه سمذيمر سمدأت ح٤م-: هق زم سمدا اًمذي اًمِمٞمخ:

 أن قمٚمٞمؽ ومٙم٤من يتٜمٗمؾ، يم٤من أنف اًمراوي قمغم واًمُٕمٝمدة -ىمٚم٧م يمم- أنف دام ُم٤م اًمرضمؾ

 هذه وشمزول سم٤مًمّمالة، أن٧م حُتِْرم أن ىمٌؾ اًمّمػ، إمم يٜمَْمؿ وأن اًمّمالة، سم٘مٓمع  شم٠مُمره

 .وضمذره٤م أصٚمٝم٤م ُمـ اعمِمٙمٚم٦م

 .ؿمٞمخ ي٤م أطمٞم٤مٟم٤م هذا أصٜمع اًم٤ًمئؾ:

 ٕن ىم٤مـمٕم٤م ؾم٤ٌٌم يٙمقن وهذا هٙمذا، شمٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل يم٤من أن، ومٞمٝم٤م ٟمحٙمل ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 اًمذي: ومٜم٘مقل -راضمٕمقن اهلل إمم إٟم٤م- يٙمقن أن ظمٗم٧م ىمد ُم٤م يم٤من وىمد أُم٤م وىمع، ُم٤م ُمثؾ ي٘مع

 قمٚمٞمؽ يٕمت٥م أن أو قمٚمٞمؽ، يٜمٙمر أن اًمرضمؾ هلذا وًمٞمس إًمٞمف إٓ ؾمٌٞمؾ ٟمجد ٓ اًمذي هق ومٕمٚمتف

 اًمذي اعمٙم٤من ذم ُمٙم٤مٟمف ويتخذ اًمّمػ، خيرق سم٠من ُمٗمٝمقُم٦م إؿم٤مرةً  إًمٞمف أذت أنؽ دام ُم٤م

 .ومرضم٦م جيد ىمد أو إظمػم، اًمّمػ ذم إُم٤م ًمف، يتٞمن

 ذًمؽ ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ -اًمِمديد إؾمػ ُمع- اًمٞمقم اًمّمٗمقف أن أقمت٘مد وأن٤م 
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 ذم ًمٚمقىمقف ؾمٌٞمال جيد ىمد سمؾ ًمٚمٛمرور، ؾمٌٞمال وم٘مط ًمٞمس جيد ٓ اًمذي اًمؽماّص،

 سمد ومال احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع أُمر يمم ُمؽماص٦م يمٚمٝم٤م اًمّمٗمقف هذه أن ومروٜم٤م ومٚمق....ُمٙم٤مٟمف

 .إظمػم اًمّمػ إمم يّمؾ وأن اًمّمٗمقف خيؽمق أن ُمـ

 ومٕمٚمٞمٝمؿ يمٝمذا، ؿمخّم٤م جيدون قمٜمدُم٤م اًمّمػ ذم ًمٚم٘م٤مئٛملم سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمالطمٔم٦م وهٜم٤م 

 اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م اعمتٕمٚمؼ  -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-  اًمرؾمقل ىمقل يتذيمروا أن

 اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف -سمذًمؽ أقمٜمل- اًمّمٗمقف هذه يٕمؽمض ىمد وُم٤م: ذًمؽ قمغم وأزيد

 قمـ ُمـ رضمؾ إمم رضمكم وو٤مُمؿ -ُمثال- واىمػ أن٤مش إظمقاٟمٙمؿ سم٠مجدي ًمِْٞمٜمُقا » واًمًالم

 هذا، أضمد ومحٞمٜمم اعمرصقص يم٤مًمٌٜمٞم٤من ه١مٓء ُمع صٗمل ومت٤مم ي٤ًمري، وقمـ يٛمٞمٜمل

 .ًمف اعمٜم٤مؾم٥م اعمٙم٤من إمم يّمؾ أن اعمج٤مل ًمف ٕومًح وأنْمؿ، أنزوي

 ( 22: 28: 38/ 786/واًمٜمقر اهلدى) 

 جالساً  اإلمام صالة جقاز ضابط

 ًمق: ُمثال أطمٞم٤مٟم٤م، اإلُم٤مم يقاضمٝمٝم٤م صقرة -أجْم٤م– هٜم٤مك ؿمٞمَخٜم٤م ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:

٤م، سم٤مًمٜم٤مس ُيَّمكمِّ  ُمريض اإلُم٤مم يم٤من ًً  وُمريض، شمٕم٤ٌمن يٕمٜمل اإلُم٤مم هذا وًمٙمـ ضم٤مًم

 ُمرة جيٚمس، أن ًمإلُم٤مم يًٛمح ُمتك ُيَٕملّم  و٤مسمط هٜم٤مك ومٝمؾ اًمقىمقف، قمغم وي٘مقى

 وًمٙمٜمل ؿمٞمخ، ي٤م اًم٘مٞم٤مم أؾمتٓمٞمع وًمٙمٜمل اًمٜم٤مس، ُأقمٚمؿ طمتك ُمتٕم٤ٌمً  ويمٜم٧م هذا ومٕمٚم٧م

 يّمكم؟ طمتك أظمر، قمغم شمٕم٤ٌمن يٙمقن اًمقاطمد ٓزم يٕمٜمل و٤مسمط هٜم٤مك ومٗمل ُمتٕم٥م،

 .ؾم١ماًمؽ ذم اًمْم٤مسمط اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

: ىمقًمؽ وهق يمالُمؽ، قمغم اؾمتدرايم٤م ؾم١ماًمؽ ذم ضم٤مء ؾم١ماًمؽ ذم اًمْم٤مسمط اًمِمٞمخ:

 شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئم، صّؾ »  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ظم٤مًمٗم٧م إذاً  اًم٘مٞم٤مم أؾمتٓمٞمع وًمٙمٜمل

 .ضمٜم٥م قمغم هبؿ شمّمكم يقم ي٠ميت أن وقم٤ًمكش ضمٜم٥م ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمدا،
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 ذم أنٙمروه اًمٗمٕمؾ، هذا ُمـ اٟمًٌٓمقا  اإلظمقة أجْم٤م: ؿمٞمخ ي٤م شمّمدق اًم٤ًمئؾ:

 سم٤مًمّمالة يٕمٜمل يمثػما، ومرطمقا  هبذا اعمتٕمٚمؼ ط اًمٜمٌل طمدي٨م ؾمٛمٕمقا  وح٤م اًمٌداي٦م،

 .اًمًٜم٦م هذه يتٕمٚمٛمقا  طمتك ضمٚمقس،

 ٓ -اهلل ؿم٤مء وإن- هذا قمرف هق -ـمٌٕم٤م– اعم٘م٤مم هذا همػم ذم ًمٙمٜمف ُمداظمٚم٦م:

 .أظمرى َُمّرة يٗمٕمٚمف

 هذه سم٠مطمٙم٤مم، اجلمهػم ُمٗم٤مضم٠مة يٜمٌٖمل ٓ أنف: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أرى أن٤م سمس ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ 

 .ؾمٞمئ٦م آصم٤مر ًمف هذا قمٛمٚمٞم٤م، اإلُم٤مم ومٞمٗم٤مضمئٝمؿ ُُمٓمْٚمً٘م٤م، أؾممقَمٝمؿ شمٓمرق مل إطمٙم٤مم

 أن ذًمؽ ىمٌؾ ومٕمٚمٞمف قمٛمٚمٞم٤م، يٓمٌ٘مٝم٤م وأن اًمًٜم٦م، يٜمنم أن يريد إُم٤ممٍ  وم٠مي  : وًمذًمؽ

، يٜمنمه٤م ًٓ  ىمٌؾ وم٢مٟمف اًمّمدد، هذا ذم ُمث٤مل ظمػم ُم٤مًمؽ أيب إُم٤مُمٜم٤م ذم دمدون وًمٕمٚمٙمؿ ىمق

 ُمـ وهذا يٗم٤مضمئٝمؿ، ٓ طمتك اهلدم هلذا يٛمٝمد ُمثال، اعمٜمؼم هبدم اًمٜم٤مس  يٗم٤مضمئ أن

 ًمقٓ قم٤مئِم٦م، ي٤م: »قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة ىمقًمف ذم متثٚم٧م اًمتل -اًمًالم قمٚمٞمف-  اًمرؾمقل ؾمٞم٤مؾم٦م

 قمٚمٞمف-  إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، هلدُم٧م سم٤مًمنمك، قمٝمد طمديثقا  ىمقُِمؽ أن

 ُم٤مش ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مب ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مب إرض، ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م  -اًمًالم

 وأن ٟمٚمتزُمٝم٤م، أن اًمٕمٚمؿ ـمالب ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ هذه ذًمؽ ومٕمؾ

 .هب٤م ٟمتٛمًؽ

 ( 22: 17: 21/ 786/واًمٜمقر اهلدى) 

 شاجد وهق القضقء غر عذ أكف اإلمام تذكر إذا

 أنف شمذيمر ؾم٤مضمد، وهق اًمقوقء همػم قمغم أنف اإلُم٤مم شمذيمر إذا! ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

- أطمُدهؿ، يت٘مدم أن ويٓمٚم٥م شمٙمٌػم، سمدون يرومع هؾ ؾم٤مضمد، وهق ووقء همػم قمغم

 اح٠مُمقم يتٗم٤مضم٠م وىمد وضمؾ، قمز هلل إت٘مك هق ًمٕمٚمف ًمٙمـ صٕم٤ًٌم، أنف أفمـ قمٛمٚمٞم٤مً  -ـمٌٕم٤مً 

  هبذا؟ رأجٙمؿ ُم٤م طم٤مل، يمؾ قمغم يمذا، أو
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 هٜم٤م اًمتٙمٌػم ٕن اًمتٙمٌػم: ُمع اًمًجقد ُمـ رأؾمف يرومع ٓ -ـمٌٕم٤مً - ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 إًمٞمف أذت اًمذي ًمٚمٛمحٔمقر دومٕم٤مً  وًمٙمـ اًمّمالة، هٞمئ٤مت ُمـ: اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمم

ٌِّح يّمكم، وهق رء ٟم٤مسمف ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هٜم٤م يًتحي ًَ  صقشمف ومٚمػمومعش ومٚمُٞم

 اًمتًٌٞمح، هبذا ؾمُٞمْٗمَج١مون -ؿمؽ سمال- اًمذيـ اًم٤ًمضمديـ إمم ويِمػمش اهلل سمًٌح٤من»

 ومٝمٛمقا  وؾمقاء ؾم٤مضمديـ، ئمٚمقا  أن -طمٞمٜمذاك– إًمٞمٝمؿ ومٞمِمػم رؤوؾمٝمؿ، وؾمػمومٕمقن

 .يٗمٝمٛمقا  مل أو قمٚمٞمف،

 وإُم٤م ؾم٤مضمديـ إُم٤م ؾمٞمٔمٚمقن ُمٜمٝمؿ، أراد ُم٤مذا ُمٜمف ومٝمٛمقا  اًمذيـ أن: اعمٝمؿ 

 يم٤مٟم٧م إذا ُمٞمْم٠متف: أي اعمٙم٤من، يم٤من إذا اًمٓمٝم٤مرة أقم٤مد وىمد ي٠متٞمٝمؿ طمتك ضم٤مًمًلم،

 . ؿمخّم٤مً  قمٜمف يٜمٞم٥م أن ُمـ سمد ٓ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل وإٓ ُمٜمف، ىمري٦ٌم

 . إًمٞمٝمؿ؟ وقم٤مد شمقو٠م إذا ُمداظمٚم٦م:

 . اًمّمالة هبؿ ُيْٙمِٛمؾ اًمِمٞمخ:

  هب٤م؟ يٗمٕمؾ ُم٤م ريمٕمت٤من أو ريمٕم٦م، قمٚمٞمف شمٌ٘مك اًمّمالة، هبؿ يٙمٛمؾ ُمداظمٚم٦م:

  اًمّمالة؟ يٙمٛمؾ ُمٕمٜمك ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . -ُمثالً – اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم هؿ إذ ُمداظمٚم٦م:

 . أظمل ي٤م اًمّمالة، يٙمٛمؾ اًمِمٞمخ:

 . آظمره٤م قمغم أوهل٤م يٜمٌٜمل  اًمّمالة أخٞمس ُمداظمٚم٦م:

 .وزٟم٤مً  هل٤م ٟم٘مٞمؿ ٓ ٟمحـ اعمٜم٤مىمِم٦م؟ هذه أُم٤م اًمِمٞمخ:

 دًمٞمٚمف؟ ُم٤م.. اًمٙمالم هذا وضمف ُم٤م اإلٟم٤ًمن ي٠ًمل أن اًمّمحٞمح اعمٜمٝم٩م وإٟمم 

 ضم٤مء إذا: »ىمٞمؾ يمم وأنف واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م قمغم ُمٕمٜم٤م يم٤من ُمـ أن ٟمٕمت٘مد ٕنٜم٤م 

 يٜمٝم٤مر اًمٜمص يٕمرف ُم٤م سمٛمجردش ُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل هنر ضم٤مء إذا»وش اًمٜمٔمر سمٓمؾ إثر

 .اًمٗمٚمًٗم٦م هذه شمٜمٝم٤مر ٟم٘مؾ مل إن اًمٙمالم، هذا

 أمحد اإلُم٤مم وُمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م قمغم سمٜم٤مءً  سمف، أضمٌٜم٤م سمم أضمٌٜم٤م ومٜمحـ
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 صالة يقُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس َصغّم : »ط اًمٜمٌل أن -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- سمٙمرة أيب قمـ

 ُم٤مء، ي٘مٓمر ورأؾمف وضم٤مء احلُْجَرة، ودظمؾ ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن: أخٞمٝمؿ أؿم٤مر صمؿ ويمؼم، اًمٗمجر،

 ٟمحـ وهلذا ىم٤مئٛملم، فمٚمقا  وهؿ اًمّمالة، هبؿ أتؿ أيش: هبؿ ومّمغم: »ومٛمٕمٜمكش هبؿ ومّمغم

ٚمٜم٤م  .اًم١ًمال ذم اًمقارد اًمتٗمّمٞمؾ ذاك وَمّمَّ

 اًمّمالة ذم دظمؾ اًمًالم قمٚمٞمف ومٝمق صحٞمح٤ًم، -آٟمٗم٤مً – اعمذيمقر ىمقًمؽ يم٤من ومٚمق

 هذه ُمثؾ شمٕمتؼم اًمٕمٚممء أيمثر ومٕمٜمد ـمٝم٤مرة، قمغم يٙمـ مل ًمٙمٜمف ـمٝم٤مرة، قمغم أنف ئمـ وهق

 احلدي٨م هذا.. اًمٜمص هذا ًمٙمـ ـمٝم٤مرة، قمغم يٙمـ مل ٕنف أصٚمٝم٤م: ُمـ سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة

ره٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة ي١ميمد  قمـ ُوِوع: »اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م ط اهلل رؾمقل ىَمرَّ

 .اًمثالصم٦م إُمقر هذه ذم اًم٘م٤مقمدة هل هذهش قمٚمٞمف اؾمُتٙمرهقا  وُم٤م واًمٜمًٞم٤من، اخلٓم٠م أُمتل

 سمٕمض هٜم٤مك ٕن ح٤مذا؟ ؿمقاذ، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ إن ي٘م٤مل ُم٤م يٜم٤مومٞمف ٓ هذا ـمٌٕم٤مً  

 ُوِوعَ : »ضم٤مهالً  -ُمثالً – يم٤من وًمق.. ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من وًمق اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمٝم٤م ي١ماظمذ إطمٙم٤مم،

 هل ُم٤م ًمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم، ي١ماظمذ ىمد واًمٜمًٞم٤من أطمٞم٤مٟم٤ًم، سم٤مخلٓم٠م ي١ماظمذ ىمدش اخلٓم٠م أُمتل قمـ

 .ٟمص ُمـ سمد ومال اًم٘م٤مقمدة قمـ اخلروج أردٟم٤م وم٢مذا ي١ماظمذ، ٓ أن اًم٘م٤مقمدة؟

ل اًمٜم٤مد، قمـ اعم١ماظمذة رومٕم٧م أنف: اًم٘م٤مقمدة ي١ميد مم٤م هل احل٤مدصم٦م هذه   ط وم٤مًمٜمٌَّ

 ؾَمّٚمؿ طمٞمٜمم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٕنف ـمٝم٤مرة: همػم قمغم وهق اًمٗمجر صالة ذم دظمؾ طمٞمٜمم

ٞم٧م ضمٜم٤ٌمً  يمٜم٧م إين: »هبؿ ًِ  ورأؾمف رضمع ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن: إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر طمٞمٜمم وًمذًمؽش وَمٜمَ

 .اهمتًؾ أنف: أي ُم٤مءً  ي٘مٓمر

 .ومٕمٚمف اًمذي اًمٗمٕمؾ هلذا شمٕمٚمٞمؾ: أوٓش ومٜمًٞم٧م ضمٜم٤ٌمً  يمٜم٧م إين: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 ىمٞمؾ وىمد- ىمٞمؾ ومٚمق اًم٘م٤مقمدة، ذم داظمؾ اجلزء هذا أو اًم٘مْمٞم٦م، هذه أن سمٞم٤من: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .اًمّمالة ذم دظمؾ يم٤من ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من -ومٕمالً 

سمٜم٤م  قمقا  اًمذيـ ه١مٓء أن: وضمقا  ذم هريرة أيب سمحدي٨م اطمتجقا  اًمدقمقى، هذه ادَّ

 قمغم أنف ومتذيمر ًمٞمّمكم، اًمٗمجر صالة ذم يقُم٤مً  ىم٤مم ط اًمٜمٌل أن: »اًمٌخ٤مري صحٞمح

 روايت٤من مه٤م: ٟم٘مقل ومٜمحـش اهمتًؾ وىمد وضم٤مء ذه٥م صمؿ ُمٙم٤مٟمٙمؿ،: هلؿ وم٘م٤مل ضمٜم٤مسم٦م،
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 اًم٘مقل: أو اإلؿم٤مرة طمٞم٨م وُمـ اًمٌدء، طمٞم٨م ُمـ مت٤مُم٤ًم، خمتٚمٗمت٤من وىمْمٞمت٤من صحٞمحت٤من،

، سم٠منف اًمتٍميح -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- اًمث٘مٗمل سمٙمرة أيب طمدي٨م ذم أن ذًمؽ  ذم أُم٤م يَمؼمَّ

 أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر سمٙمرة أيب طمدي٨م ذم صمؿ ىم٤مم، وإٟمم ذًمؽ، ُمـ رء ٓ هريرة أيب طمدي٨م

 ذم أو اًمّمالة، ذم يم٤من عمـ جيقز وٓ صالة، ذم ٕنف ُمٙم٤مٟمٙمؿ؟ ي٘مؾ مل ح٤مذا ُمٙم٤مٟمٙمؿ،

 أيب ىمّم٦م ذم سمٞمٜمم اًمٙمالم، ذًمؽ وُمـ ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ سمٌمء يٜمِمٖمؾ أن اعمّمكم طمٙمؿ

 مل سمٙمرة، أيب طمدي٨م شمٗمّمٞمؾ قمرومٜم٤م إذا ومٚمذًمؽ صالة، ذم يٙمـ مل ٕنف هلؿ: ىم٤مل هريرة

 . -اهلل ؿم٤مء إن- ُمٕمل وشمًؽميح وأؾمؽميح اًم٤ًمسمؼ، اًمٙمالم يرد

 ذم اإلُم٤مم ظمروج سملم ومرق هٜم٤مك أن شمرى أٓ! ؿمٞمخ ي٤م قمٗمقاً ! ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

  إظمػمة؟ اًمريمٕم٦م ذم اخلروج وسملم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

  اإلُم٤مم؟ ظمروج سملم اًمِمٞمخ:

 إومم، اًمريمٕم٦م ذم اإلُم٤مم ظمروج سملم ومرق هٜم٤مك أن شمرى أٓ: أىمقل ُمداظمٚم٦م:

 . ُمثالً  إظمػمة اًمريمٕم٦م ذم وظمروضمف

  اعمذيمقرشملم؟ احل٤مدصمتلم طمقل شمتحدث أو ُمٕمٞمٜم٦م، طم٤مدصم٦م: شمٕمٜمل أن٧م هؾ اًمِمٞمخ:

 . -قمٜمف اهلل ريض- سمٙمرة أيب طمدي٨م طمقل أتحدث ُمداظمٚم٦م:

  سمٙمرة؟ أيب طمدي٨م ذم ريمٕم٤مت شمقضمد اًمِمٞمخ:

 . ط اًمرؾمقل أن ُمداظمٚم٦م:

  سمٙمرة؟ أيب طمدي٨م ذم ريمٕم٤مت شمقضمد اًمِمٞمخ:

 . ريمٕم٤مت يقضمد ٓ ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 . يقضمد ٓ ُمداظمٚم٦م:

 . ضمئ٧م أجـ ُمـ وأن٧م اًمِمٞمخ:
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 . ؾم١مآً  أؾم٠مل وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 . ؾم١مازم شمٗمٝمؿ أن أرضمق ؾم١ماًمؽ، ومٝمٛم٧م يمم ًمٙمـ ؾم١ماًمؽ، ومٝمٛم٧م أن٤م سم٠مس ٓ، اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م أو إومم اًمريمٕم٦م سملم اًمتٗمريؼ سم٤مًمريمٕم٤مت؟ ضمئ٧م أجـ ُمـ اًمِمٞمخ:

  أجـ؟ ُمـ

– إظمػمة اًمريمٕم٦م ذم! ؿمٞمخ ي٤م اإلُم٤مم ظمرج إذا ٕنف أؾمتٗمٞمد: أن أطم٧ٌٌم ُمداظمٚم٦م:

 سم٘مٞم٧م اًمتل اًمريمٕم٦م هذه ُيتؿ هؾ ُمٙم٤مٟمف، ذم ورضمع اح٠مُمقُملم إمم وقم٤مد وشمقو٠م -ُمثالً 

  ضمديد؟ ُمـ اًمّمالة يًت٠منػ أم قمٚمٞمف،

ؾمتئٜم٤مف أظمل ي٤م اًمِمٞمخ:  . هذا شمٕمٚمؿ وأفمٜمؽ أوهل٤م، ُمـ اًمّمالة سمٓمالن قمغم ىم٤مئؿ ٓا

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمٜمًٞم٤من، ُمٕمذور ٕنف سم٤مـمٚم٦م: ًمٞم٧ًم اًمّمالة أول أن: ٟمث٧ٌم أن وٟمحـ اًمِمٞمخ:

 . واًمراسمٕم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمريمٕم٦م سملم ومرق ومال

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 وُمـش  اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم، حتريٛمٝم٤م: ط اًمٜمٌل ىمقل شمٕمٚمؿ أن٧م اًمِمٞمخ:

 اًمتٙمٌػم، ريمٜمٞم٦م أو اًمتٙمٌػم ذـمٞم٦م إُم٤م قمغم يدل احلدي٨م هذا أن شمٕمٚمؿ أنؽ اًمٕمٚمؿ مت٤مم

 يم٤مًمريمـ اًمنمط ٕن ضمقهري٤ًم: ًمٞمس اخلالف وهذا اًمٕمٚممء، سملم ظمالف ُمقوع وهذا

 ٟمتٞمجت٦م ريمٜم٤مً  أو ذـم٤مً  اإلطمرام شمٙمٌػمة وم٤مقمت٤ٌمر شمّمح، ومل اًمّمالة اظمتٚم٧م اظمتؾ إذا

  صحٞمح؟ صالة، ًمف ومٚمٞمس ُُمَٙمؼّماً  اًمّمالة ذم يدظمؾ مل ومٛمـ واطمدة،

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمريمٕم٤مت،.. اًمًجقد.. اًمريمقع.. اًم٘مٞم٤مم اإلطمرام شمٙمٌػمة قمغم ىمس ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 اًمٗمرق ومم صحٞمح٤مً  ُم٤م طم٤مدصم٦م ذم اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمٜم٤مً  اقمتؼم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع وم٢مذا
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 .إـمالىم٤مً  ومرق هٜم٤مك ًمٞمس واًمراسمع؟ واًمث٤مًم٨م واًمث٤مين اًمريمـ هذا سملم طمٞمٜمذاك

 رسم٤مقمٞم٦م صالةش: قمالوي٦م ٟميهب٤م: »-ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمم- دقمٜم٤م: هذا قمغم 

 اًمراسمٕم٦م ًمٚمريمٕم٦م ىم٤مم طمٞمٜمم ـمٝم٤مرة، همػم قمغم وهق ريمٕم٤مت، صمالث صغم ريمٕم٤مت، أرسمع

 طمٞم٨م يٕمقد صمؿ ويتقو٠م يذه٥م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م يٗمٕمؾ؟ وممذا شَمَذيّمر،

 يم٤من إَُول اًمثالث اًمريمٕم٤مت ٕن ح٤مذا؟ اًمراسمٕم٦م، سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت: أي اًمّمالة ومُٞمتِؿ شمذيمر

 ذم شمذيمر ..اًمراسمٕم٦م ذم شمذيمر :وم٢مذاً  ،اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م سمخالف سم٤مًمٜمًٞم٤من ومٞمٝم٤م ُمٕمذوراً 

 ش.سمرسمر هٌز» :اًمؽميمل ذاك ُم٤م ُمثؾ يمٚمف إومم، ذم ..اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ..اًمث٤مًمث٦م

 (22: 02: 30/ 823/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ولؽ ربـا: وققلف والسجقد الركقع دم اجلفر لإلمام جيقز هؾ

 هبا؟ جيفر هؾ احلؿد

 احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وىمقًمف واًمًجقد اًمريمقع ذم اجلٝمر ًمإلُم٤مم جيقز هؾ: ُمداظمٚم٦م

 هب٤م؟ جيٝمر هؾ

 .ومٌغم يمتٕمٚمٞمؿ أُم٤م ومال، يمًٜم٦م أُم٤م: اًمِمٞمخ

 إطمقال؟ مجٞمع ذم: ُمداظمٚم٦م

 سم٤مب ُمـ سمف اجلٝمر جيقز اًمن ومٞمف إصؾ رء يمؾ إطمقال، مجٞمع ذم: اًمِمٞمخ

 .اًمًٜمـ سمٌٕمض وشمذيمػمهؿ اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ

 (22:49:39( /03) ضمدة ومت٤موى) 
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 الصالة بعد حؼفا دم آكناف هؾ بالـساء ادرأة صؾت إذا

 كالرجال؟

 يٗمٕمؾ يمم اعمّمٚمٞم٤مت ادم٤مه ذم صالَت٤م ُمـ اعمرأة اٟمٍماف طمٙمؿ ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 اًمٞم٤ًمر؟ أم اًمٞمٛملم إمم آٟمٍماف ذم إرضمح وأهيم ،ط اًمرؾمقل

 ومٝمٛمتٝم٤م؟ ُم٤م إومم اًمٕم٤ٌمرة هل ُم٤م: اًمِمٞمخ

ة، اٟمٍماف طمٙمؿ ُم٤م: ُمداظمٚم٦م  دم٤مه صالَت٤م ُمـ اًمتًٚمٞمؿ، سمٕمد: يٕمٜمل اعمرأ

 .إُم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م إذا: يٕمٜمل سم٤مًمقضمف، شمًت٘مٌٚمٝمـ أن ،ط اًمرؾمقل يٗمٕمؾ يمم اعمّمٚمٞم٤مت

 قمٛمقم ذم هق يمم احلٙمؿ أن ؿمؽ ٓ اًمذيمقر، ٟمٗمس اإلُم٤مُم٦م؟ شم٘مّمد أن: اًمِمٞمخ

 وم٢من سم٤مًمٜم٤ًمء إُم٤مُم٦م اعمرأة صٚم٧م وم٢مذاش اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 .ومٕمٚمف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ذًمؽ يمؾ ي٤ًمًرا أو يٛمٞمٜم٤ًم اٟمٍموم٧م ؿم٤مءت

 اًمٞم٤ًمر؟ إمم أم اًمٞمٛملم إمم آٟمٍماف ذم إرضمح وم٠مهيم: وىمقًمف: ُمداظمٚم٦م

 اًم٤ٌمب أن ُمثاًل  ومروٜم٤م ًمق ُم٘مّمقد، رء هٜم٤مك ًمٞمس اعم٘مّمد، طم٥ًم قمغم: اًمِمٞمخ

 قمغم اًم٤ٌمب أو يٛمٞمٜمٝم٤م، قمـ ومتٜمٍمف اًم٤ٌمب هذا ُمـ خترج أن شمريد وهل اًمٞمٛملم قمغم

 .وؾمٝمٚم٦م ؾمٛمح٦م اعم٠ًمخ٦م آظمره، إمم وشمدور شمٚمػ شمتٙمٚمػ ومال اًمٞم٤ًمر

 (22:42:34/ب09: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 مـ بالسالم جيفر هؾ بؿؼقؿني يصيل الذي ادسافر اإلمام

 ٓ أكف يؼال وهؾ الصالة؟ يتؿقا أن ادلمقمني تـبقف قبؾ الصالة

 مبارشة؟ يـبففؿ بؾ أصالً  يسؾؿ

 ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ سم٤مًمًالم جيٝمر هؾ سمٛم٘مٞمٛملم يّمكم اًمذي اعم٤ًمومر اإلُم٤مم] اًم٤ًمئؾ:

 [ُم٤ٌمذة؟ يٜمٌٝمٝمؿ سمؾ أصالً  يًٚمؿ ٓ أنف ي٘م٤مل وهؾ اًمّمالة؟ يتٛمقا  أن اح٠مُمقُملم شمٜمٌٞمف

 سمـ قمٛمر أو  ط اًمٜمٌل أن اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وذم اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 صالشمٙمؿ أمتقا : هلؿ ىم٤مل ىمٍماً  هبؿ وصغم ُمٙم٦م أهؾ أم ح٤م أنف قمٜمف أظمذ اًمذي اخلٓم٤مب

 اًمًالم: »ىم٤مل أنف ذيمر اًمراوي أن اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه ذم ٟمجد ٓ ؾمٗمر، ىمقم وم٢مٟم٤م

 اإلُم٤مم أن[ هق اًمّمقاب] طمٞمٜمئذٍ ش ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا  اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

 اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م ٟمص[ ذم يمم] اًمّمالة ُمـ خيرج وسمذًمؽ ٟمٗمًف يًٛمع ؾمالُم٤مً  يًٚمؿ

 أمتقا : »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ وروي اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر قمـ صم٧ٌم سمم صقشمف ويرومع

 أن اًمٜم٤مس ٕوئلؽ شمٜمٌٞمف سم٤مخلٗمض اًمًالم سمٕمد اًمٕم٤ٌمرة ومٝمذهش ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ

 أن٤م اًمذي هذا ُم٘مٞمٛمقن، ٕهنؿ ُمٕمف: سم٤مًمتًٚمٞمؿ اًمّمالة ُمـ وخيرضمقا  اإلُم٤مم يِم٤مريمقا  ٓ

 أن أقمت٘مد ُم٤م ومٝمذا قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ُمٙم٤من ذًمؽ ويٕمد صالشمٙمؿ أمتقا : ي٘مقل أن أُم٤م أراه

 اًمًالم يٙمقن أن سملم ًمٙمـ اًمًالم ُمـ سمد ٓ اًمٗم٤مطمش، اخلٓم٠م هذا ُمثؾ ذم ي٘مع أطمداً 

 اعم٘م٤مم، هذا ُمثؾ ذم أرى يمم هاً  يٙمقن أن وسملم ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم إصؾ هق يمم ضمٝمراً 

 إُمر؟ ًمؽ ووح ًمٕمٚمف

 (22:04:22/أ13: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 يؼن وٓ يتؿ أن بؿؼقؿ اقتدى إذا ادسافر دم السـة

 وإذا أرسمٕم٤م، صٚمٞمٜم٤م ُمٕمٙمؿ يمٜم٤م إذا إٟم٤م: وم٘مٚم٧م سمٛمٙم٦م، قم٤ٌمس اسمـ ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل ُمقؾمك قمـ

 ش.ط اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمٜم٦م شمٚمؽ: »ىم٤مل ريمٕمتلم؟ صٚمٞمٜم٤م رطم٤مًمٜم٤م إمم رضمٕمٜم٤م
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 .اعم٘مٞمؿ وراء اعم٤ًمومر إمت٤مم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 أنف سمٛم٘مٞمؿ اىمتدى إذا اعم٤ًمومر ذم اًمًٜم٦م أن قمغم سُي٦م دًٓم٦م احلدي٨م وذم: ىم٤مل صمؿ

 ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم طمٙمك سمؾ وهمػمهؿ، إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمذه٥م وهق ي٘مٍم، وٓ يتؿ

 ذم قمٜمف طمجر اسمـ احل٤مومظ وٟم٘مٚمف ذًمؽ، قمغم اًمٕمٚممء قم٤مُم٦م إمج٤معش 179/  1ش »إم»

 ذم ُم٤مًمؽ ومروى اًمًٚمػ، قمٛمؾ ضمرى ذًمؽ وقمغم وأىمره،ش 367/  0ش »اًمٗمتح»

 إٓ اًمّمالة، ي٘مٍم ًمٞم٤مل قمنم سمٛمٙم٦م أىم٤مم قمٛمر اسمـ أن: ٟم٤مومع قمـش 163/  1ش »اعمقـم٠م»

 .سمّمالشمف ومٞمّمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم ُمع يّمٚمٞمٝم٤م أن

 وم٢مذا أرسمٕم٤م، سمٛمٜمك اإلُم٤مم وراء يّمكم يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن: قمٜمف رواي٦م وذم

 أظمرى ـمريؼ ُمـش 973ش »صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه. ريمٕمتلم صغم ًمٜمٗمًف صغم

 ُم٤مًمؽ، ـمريؼ ُمـش 033/  1ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي وأظمرضمف. قمٛمر اسمـ قمـ

 يم٤من إذا ٟم٠مظمذ وهبذا: »وىم٤ملش 108 - 107 صش »ُمقـمئف» ذم حمٛمد اإلُم٤مم ىمٌٚمف وُمـ

 اإلُم٤مم يم٤من إذا: »وىمقًمفش. اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ُم٤ًمومر، واًمرضمؾ ُم٘مٞمم اإلُم٤مم

 ُم٤ًمومر يم٤من إذا اإلُم٤مم أن -! قمٜمدهؿ ُمٕمتؼمة اعمِم٤ميخ وُمٗم٤مهٞمؿ - ُمٗمٝمقُمف...ش ُم٘مٞمم

 وهذا يتؿ، وٓ ي٘مٍم ظمٚمٗمف اعم٘متدي اعم٤ًمومر أن ،- اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض يٗمٕمؾ يمم - وم٠متؿ

 ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ همػمه ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف قمٜمٝمم، اهلل ريض قمٛمر اسمـ ومٕمٚمف ُم٤م ظمالف

ًمف هم٤مًم٥م احلٜمٗمٞم٦م يتٌٜمك اًمذي - ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد  قمغم يٜمٙمر يم٤من يمقٟمف ُمع وم٢مٟمف - أىمقا

 ،شاًمّمحٞمحلم» ذم يمم قمٚمٞمف ذًمؽ ويٕمٞم٥م ُمٜمك، ذم اًمّمالة إمت٤مُمف قمٜمف اهلل ريض قمثمن

ش 133/  4ش »اًمٌٞمٝم٘مل» وش 1962ش »داود أيب ؾمٜمـ» ذم يمم أرسمٕم٤م صغم ذًمؽ ُمع وم٢مٟمف

 قم٧ٌم: ًمف وم٘مٞمؾ: ىم٤مل أرسمٕم٤م، صغم اهلل قمٌد أن أؿمٞم٤مظمف قمـ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م ـمريؼ ُمـ

 أرسمٕم٤م صاله٤م أنف ُيتٛمؾ وهذا. ذ اخلالف: ىم٤مل! أرسمٕم٤م؟ صٚمٞم٧م صمؿ قمثمن قمغم

 ومدًٓمتٝم٤م ذًمؽ، ذم سُي٦م اًمٌٞمٝم٘مل ورواي٦م قمثمن، ظمٚمػ صاله٤م أنف وُيتٛمؾ وطمده،

 روى وم٘مد اًمٗم٤مرد، ؾمٚممن وُمٜمٝمؿ. اًمٕمٚممء قمغم خيٗمك ٓ يمم أوًمقي٦م، دًٓم٦م اعمراد قمغم

 ذم ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمال قمنم صمالصم٦م ذم ؾمٚممن ظمرج: »ىم٤مل اًمٙمٜمدي يٕمغم أبق

ة،  ُم٤م: وم٘م٤مل! اهلل قمٌد أب٤م ي٤م شم٘مدم: وم٘م٤مًمقا  اًمّمالة، وم٠مىمٞمٛم٧م أؾمٜمٝمؿ، ؾمٚممن ويم٤من همزا
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 سمٕمض ومت٘مدم سمٕمْمٙمؿ، ومٚمٞمت٘مدم ،ط اًمٜمٌل وُمٜمٙمؿ اًمٕمرب، أنتؿ أت٘مدم، سم٤مًمذي أن٤م

 إٟمم  وًمٚمٛمرسمٕم٦م، ًمٜم٤م ُم٤م: ؾمٚممن ىم٤مل اًمّمالة، ىم٣م ومٚمم ريمٕم٤مت، أرسمع ومّمغم اًم٘مقم،

ش 338/  0» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 3084» اًمرزاق قمٌد أظمرضمفش. اعمرسمٕم٦م ٟمّمػ يٙمٗمٞمٜم٤م

 إؾمح٤مق أيب قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف أن وًمقٓ صم٘م٤مت، رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مدش 030/  1» واًمٓمح٤موي

 ذم قمٜمف اًمٖممري اهلل قمٌد اًمِمٞمخ ومًٙمقت إؾمٜم٤مده، ًمّمحح٧م واظمتالـمف اًمًٌٞمٕمل

 ذم ؾمٚممن إمم سمٜمًٌتف ضمزم وىمد ٓؾمٞمم سمجٞمد، ًمٞمسش 42 صش »اًم٘مقيؿ اًمرأي» رؾم٤مًمتف

 طمزم اسمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ؿمذ وًم٘مد هذاش 30 صش »اًم٤ًمومر اًمّمٌح» إظمرى رؾم٤مًمتف

 واطمت٩م اعم٘مٞمؿ، وراء اعم٤ًمومر ىمٍم وضمقب إمم ذه٥م وم٘مد همػمه٤م، يمثػم ذم يمٕم٤مدشمف

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمم ريمٕمت٤من، اعم٤ًمومر صالة سم٠من اًم٘م٤موٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مٕدًم٦م

 طمدي٨م ٕن ومٞمف، ٟمحـ ومٞمم يٗمٞمد ٓ ذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم سمخ٤مف وًمٞمس. صحٞمح٦م

 اعمٗمٝمقم، سمدًٓم٦م سمٕمْمٝم٤م رواي٤مشمف، سمٛمختٚمػ اًمٕم٤مُم٦م، إطم٤مدي٨م شمٚمؽ خيّمص اًمؽممج٦م

 اًمٕم٤مم شم٘مديؿ أو سم٤مًمٕم٤مم، اخل٤مص اًمدًمٞمؾ ضب جيقز وٓ. اعمٜمٓمقق سمدًٓم٦م وسمٕمْمٝم٤م

 وًمٞمس. اعمتٛمذه٦ٌم ًمٌٕمض ظمالوم٤م اًمًٜم٦م، ذم أو اًمٙمت٤مب ذم يم٤مٟم٤م ؾمقاء اخل٤مص، قمغم

 هذا يًتحي مل أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م وم٤مًمذي اهلل، رمحف طمزم اسمـ ُمذه٥م ُمـ ذًمؽ

 قمغم اًمداًم٦م اًمرواي٤مت قمغم يٓمٚمع مل إىمؾ قمغم أو اعم٠ًمخ٦م، هذه قمغم شمٙمٚمؿ طملم احلدي٨م

 ومٛمـ ُمًٚمؿ رواي٦م وأُم٤م شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن خي٤مًمٗمٝم٤م مل وإٓ اعمٜمٓمقق، سمدًٓم٦م ظمالومف

 وًمٞمس اعمٗمٝمقم، سمٓمريؼ ًمدًٓمتٝم٤م طمج٦م يره٤م مل وًمٙمٜمف قمٚمٞمٝم٤م اـمٚمع ىمد يٙمقن أن اعمٛمٙمـ

 قمٚمؿ ذم ُمٌلم هق يمم اًمّمقاب هق وُمذهٌٝمؿ ًمٚمجٛمٝمقر، ظمالوم٤م قمٜمده طمج٦م هق

سمف ُمع يذيمره٤م أن قمٚمٞمف ومٙم٤من قمٚمٞمٝم٤م اـمٚمع ىمد يم٤من وم٢من إصقل،  ًمٞمٙمقن قمٜمٝم٤م، ضمقا

ئٌف ُمـ وإن. إُمر ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اًم٘م٤مرئ  قمٌد قمـ ٟم٘مٚمف سمم إًمٞمف ذه٥م ح٤م اؾمتِمٝمد أنف همرا

: ىم٤مل قم٤مصؿ أيب سمـ داود ـمريؼ ُمـ -ش 719/  0ش »ُمّمٜمٗمف» ذم وهق - اًمرزاق

 وٟمحـ شمرى يمٞمػ: ىمٚم٧م. ريمٕمت٤من: وم٘م٤مل اًمًٗمر؟ ذم اًمّمالة قمـ قمٛمر اسمـ ؾم٠مخ٧م»

 وم٢مٟمف: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م سمف؟ وآُمٜم٧م ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وُيؽ: ىم٤مل سمٛمٜمك؟ هد

 وىم٤مل صحٞمح، وؾمٜمده: ىمٚم٧مش. دع أو ؿمئ٧م إن ريمٕمتلم ومّمؾ. ريمٕمتلم يّمكم يم٤من

ش. وم٘مط ريمٕمتلم اعم٘مٞمؿ ظمٚمػ يّمكم أن اعم٤ًمومر قمٛمر اسمـ سم٠مُمر ضمكم سمٞم٤من وهذا: »قم٘مٌف
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 اًمٚمٌٞم٥م، اإلُم٤مم هذا ُمثؾ ُمـ همري٥م، اًمٗمٝمؿ ذم واوٓمراب قمجٞم٥م، ومٝمؿ وهذا: ىمٚم٧م

 أم ُم٤ًمومرا  يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م، ًمإلُم٤مم ذيمر اًمرواي٦م هذه ذم ًمٞمس أنف ُمٕمل شمرى وم٢مٟمؽ

 اًمًٗمر ذم اًمّمالة أن قمٛمر اسمـ ُمـ ؾمٛمع أن سمٕمد قم٤مصؿ أيب اسمـ أن ومٞمف ُم٤م وهم٤مي٦م. ُم٘مٞمم

 هؾ: ُمٜمك ذم - احلج٤مج يٕمٜمل - وهؿ اًمّمالة قمـ ُمٜمف يًتقوح أن أراد ريمٕمت٤من،

 يمؾ هذا. ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م يّمكم يم٤من ط اًمٜمٌل وأن سم٤مإلجي٤مب، وم٠مضم٤مسمف أجْم٤م؟ ي٘مٍمون

 اًمرزاق قمٌد وم٠مورده٤م ظمرضمٝم٤م، ُمـ ومٝمٛمف اًمذي وهق اًمرواي٦م، هذه ُمـ ومٝمٛمف يٛمٙمـ ُم٤م

 أيب اسمـ أورده ويمذًمؽ اًم٘مٍم، ذم وآصم٤مر أطم٤مدي٨م مجٚم٦م ذمش اًمًٗمر ذم اًمّمالة سم٤مب» ذم

 أيب سمـ وداودش. 371/  0ش »ُمّمٜمٗمف» ُمـش اًمّمالة ي٘مٍم يم٤من ُمـ» سم٤مب ذم ؿمٞم٦ٌم

 ُمٙمٞم٤م، يمقٟمف ضمٝم٦م ُمـ ؿمٌٝم٦م ًمف قمرو٧م أنف اعمحتٛمؾ ومٛمـ ُمٙمل، ـم٤مئٗمل هذا قم٤مصؿ

 ط اًمٜمٌل أن يٕمٜمل ويم٠منف شم٘مدم، سمم قمٛمر اسمـ وم٠مضم٤مسمف ىمّمػمة، ُمٜمك وسملم سمٞمٜمٝم٤م واعم٤ًموم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل. احلج٤مج اعمٙمٞملم ُمـ ُمٕمف يم٤من وُمـ هق ُمٜمك ذم ىمٍم

 قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م اًمٗمٝمؿ ذًمؽ ذم طمزم اسمـ ظمٓم٠م ي١ميمد مم٤م وإن

 صغم اإلُم٤مم وراء صغم وإذا ىمٍم، ًمٜمٗمًف وُمٜمك ُمٙم٦م ذم صغم إذا يم٤من أنف قمٛمر اسمـ

 ارشمْم٤مه اًمذي هبذا ٕومت٤مه اعم٘مٞمؿ، وراء اعم٤ًمومر صالة قمـ داود ؾم١مال يم٤من ومٚمق. أرسمٕم٤م

ه خت٤مًمػ أن يٕم٘مؾ ٓ أنف ضورة احل٤مًم٦م، هذه ذم اإلمت٤مم ُمـ ًمٜمٗمًف  وي١ميد ىمقًمف، ومتقا

ش 3481/  730/  0» اًمرزاق قمٌد ومروى همػمه، سمذًمؽ أومتك أنف قمٜمف صح ىمد أنف هذا

 اعم٘مٞمٛملم صالة ُمـ ريمٕم٦م أدريم٧م: قمٛمر ٓسمـ ىمٚم٧م: ىم٤مل ُمٚمز أيب قمـ صحٞمح سمًٜمد

ش. اعم٘مٞمٛملم صالة ذم يدظمؾ اعم٤ًمومر سم٤مب» ذم أورده. سمّمالَتؿ صؾ: ىم٤مل ُم٤ًمومر؟ وأن٤م

 ذم وم٘م٤مل ومّمؾ، سمٕمْمٝمؿ أن إٓ سمٛمٕمٜم٤مه، اًمت٤مسمٕملم سمٕمض قمـ أظمرى آصم٤مرا ومٞمف وذيمر

 أدريمٝمؿ وإن صمالصم٤م، إًمٞمٝم٤م يزيد: اًمٔمٝمر ذم اعم٘مٞمٛملم صالة ُمـ ريمٕم٦م يدرك اعم٤ًمومر

 يمم طم٤مل يمؾ قمغم ريمٕمتلم قمغم آىمتّم٤مر ُمٜمٝمؿ أطمد قمـ يرو ومل. ريمٕمتلم صغم ضمٚمقؾم٤م

 قمٌد قمـ ُم٘مًؿ سمـ اعمٖمػمة قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ ذيمره ُم٤م وأُم٤م! طمزم اسمـ ىمقل هق

 ُم٤ًمومر وهق ريمٕم٦م اعم٘مٞمؿ صالة ُمـ أدرك إذا أيب يم٤من: »ىم٤مل طمذمل سمـ متٞمؿ سمـ اًمرمحـ

 ُمـ طمذمل سمـ متٞمؿ: »طمزم اسمـ وىم٤مل ،شاضمتزأمه٤م ريمٕمتلم أدرك وإذا أظمرى، إًمٞمٝم٤م صغم
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 يمؾ قمـ ؿمذوذه ُمع وًمٙمٜمف ٟمٕمؿ،: ىمٚم٧مش. قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أصح٤مب يم٤ٌمر

 ًمٞمس اًمرمحـ قمٌد اسمٜمف وم٢من سمٕمْمٝم٤م، وذيمرٟم٤م اًم٤ٌمب ذم إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمرواي٤مت

 طم٤مشمؿ أيب واسمـش 067/  1/  4ش »اًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري أورده وم٘مد سم٤مًمرواي٦م، ُمِمٝمقرا

 قمٜمف روى أنف طم٤مشمؿ أيب اسمـ وذيمر شمٕمديال، وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمرا  وملش 018/  0/  0»

. اعمٖمػمة سمرواي٦مش  68/  7ش »اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره أجْم٤م، اهلٛمداين إؾمح٤مق أبق

 سمـ ُمٓمر ـمريؼ ُمـ أجْم٤م وذيمرش. يدًمس يم٤منش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ومٞمف ىم٤مل وهذا

ش. هبم اقمتد ريمٕمتلم اعم٘مٞمؿ صالة ُمـ وم٠مدرك ُم٤ًمومرا  يم٤من إذا: »ىم٤مل اًمِمٕمٌل قمـ ومٞمؾ

 ُمـ أدرك ُم٤ًمومر قمـ وؾم٠مختف ـم٤مووؾم٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم وقمـ. يٕمرف ٓ هذا وُمٓمر

 ؿمٕم٦ٌم إمم إؾمٜم٤مده ؾمٚمؿ إن صحٞمح وهذا: ىمٚم٧مش. دمزي٤مٟمف: »ىم٤مل ريمٕمتلم؟ اعم٘مٞمؿ صالة

 قمـ وأُمث٤مًمف هذا صح إن أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م. ومٞمف ًمٜمٜمٔمر يً٘مف مل طمزم اسمـ وم٢من قمٚم٦م، ُمـ

 اسمـ وأثر اًمؽممج٦م حلدي٨م عمٓم٤مسم٘متٝم٤م أومم هلؿ اعمخ٤مًمٗم٦م سم٤مٔصم٤مر وم٤مٕظمذ وهمػمه، ـم٤مووس

 .أقمٚمؿ واهلل. وهمػمه قمٛمر

 (.490-486/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العربقة كطؼ ُُيسـ ٓ الذي اإلمام خؾػ الصالة حؽؿ

 اًمٗم٤محت٦م ىمراءة جيٞمد ٓ اًم٤ٌميمًت٤من ُمـ إُم٤مم ظمٚمػ اًمٞمقم اًمٕمِم٤مء صٚمٞم٧م: ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ قمغم وىمس رهٞمؿ،: ي٘مقل اًمرطمٞمؿ ويمذًمؽ اًمرمحـ، سمدل اًمرمهـ: ي٘مقل ومٛمثالً 

 مل إن دم٤مهف قمكم جي٥م وُم٤مذا صحٞمح٦م، ظمٚمٗمف اًمذيـ وصالة صالشمف هؾ أي٤مت، سم٤مىمل

 ظمٚمٗمف؟ صاليت شمّمح

 ُمـ إئٛم٦م سمٕمض طمتك اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ُمٚمحقفم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمخ:

م اًمٕمرب  عمـ جيقز ومال أقمجٛمٞم٤مً  أو قمرسمٞم٤مً  يم٤من ومًقاء اًم٘مرآن، ىمراءة ُيًٜمقن ٓ يم٤مًمٕمقا

 هبؿ يّمكم وأن اًمٜم٤مس يت٘مدم أن يٜمٌٖمل يمم اًم٘مرآن شمالوة ُيًـ ٓ أنف ٟمٗمًف ُمـ يٕمرف

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وىمد هق، صالشمف يٗمًد ىمد ُم٤م ُمًئقًمٞم٦م يتحٛمؾ ٕنف إُم٤مُم٤ًم:

 وم٤مإلُم٤ممش ُم١ممتـ واعم١مذن و٤مُمـ، اإلُم٤مم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًمّمحٞمح٦م
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 سمؾ صالشمف قمـ وم٘مط ًمٞمس ُمًئقًٓ  يم٤من قمٚمٞمٝمؿ أومًده٤م وم٢مذا اعم٘متدي، ًمّمح٦م و٤مُمـ

 .قمٚمٞمٝمؿ أومًده٤م اًمتل سمف اعم٘متديـ صالة قمـ

سم٤مً  يٙمقن أن يّمٚمح ُم٤م صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى وىمد  هذه ُمثؾ قمـ ضمقا

 وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ يّمٚمقن: »إئٛم٦م طمؼ ذم ط ىمقًمف وهق أٓ اًم١ًمال

 صحٞمح٦م ومٝمل صحٞمح٦م صالشمف يم٤مٟم٧م إذا اإلُم٤مم: وم٢مذاً ش وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم٠موا وإن

 صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم صالشمف يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ظمٚمٗمف، ًمٚمٛم٘متديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم وصحٞمح٦م إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 احلدي٨م ذم ذيمرٟم٤م يمم إضمر ذم ٟم٤مىمّم٦م شمٙمقن أن وإُم٤م ضمذري٤ًم، سم٤مـمٚم٦م شمٙمقن أن إُم٤م

 احلدي٨م، آظمر إممش قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م وُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن: »اًم٤ًمسمؼ

 ًمٚمٛم٘متدي سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ًمإلُم٤مم، سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ ومٝمل ٟم٤مىمّم٦م أو سم٤مـمٚم٦م صالشمف يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 .ضمزئٞم٤مً َ إظمالًٓ  وإُم٤م يمٚمٞم٤ًم، إظمالًٓ  إُم٤م هب٤م أظمؾ اإلُم٤مم يم٤من وًمق صحٞمح٦م ومٝمل

 إذا: ي٘مقًمقن اًمٗم٘مٝم٤مء ٕن اًمّمحٞمح، هق وهذا اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م شم٠ميت هٜم٤م وُمـ

 :ُمذه٤ٌمن اإلُم٤مم؟ سمرأي أم اعم٘متدي سمرأي اًمٕمؼمة هؾ ُم٤م سم٢مُم٤مم اعم٘متدي اىمتدى

 .اعم٘متدي سمرأي اًمٕمؼمة أن وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م اجلٛمٝمقر ُمذه٥م

 ومٝمل اإلُم٤مم صالة صح٧م وم٢مذا اإلُم٤مم، سمرأي اًمٕمؼمة أن وهمػمهؿ اح٤مًمٙمٞم٦م ورأي

 يّمكم واًمذي دم، ُمٜمف ظمرج وىمد سم٤مًمٜم٤مس يّمكم إُم٤مم: ُمث٤مًمف ،..اعم٘متدي صالة شمّمحح

 ُمٜمف ظمرج اإلُم٤مم وهذا اًمقوقء، يٜم٘مض اًمدم ظمروج أن ويرى اعمذه٥م، طمٜمٗمل ظمٚمٗمف

 صحٞمح٦م، عمذهٌف سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلُم٤مم هذا ومّمالة إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس وصغم اًمقوقء قم٤مد وُم٤م دم

 اًمّمالة هذه قمغم احلٙمؿ.. اًمرأي ومٝمذا سم٤مـمٚم٦م، صالشمف سمف اعم٘متدي ًمٚمحٜمٗمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ

 احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتٛمقه اجلقاب اعم٘متدي؟ ُمذه٥م قمغم أو اإلُم٤مم ُمذه٥م قمغم

 ًمذًمؽش وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم٠موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ يّمٚمقن: »اًمّمحٞمح

 :ُمالطمٔمتٝمم ُمـ سمد ٓ أُمران ومٝمٜم٤م

 ومال ظمٚمٗمف، يّمكم اًمذي اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر ُيًـ أن اعمّمكم قمغم أن: إول إُمر

 اًمٕملم ي٘مٚم٥م أو ُمٕمجٛم٦م، ظم٤مء إمم اعمٝمٛمٚم٦م احل٤مء ي٘مٚم٥م اًمذي إقمجٛمل هذا ُمثؾ يّمكم
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 وم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم هذا ُمثؾ إٓ ًمف يتٞمن مل وم٢مذا ضمدًا، يمثػم وهٙمذا إجـ إًمػ إمم

 سمرأي إذاً  وم٤مًمٕمؼمة صالشمف، يٌٓمؾ ُم٤م ُمٜمف وىمٕم٧م إن اًمّمالة سمٓمالن ُم١ًموًمٞم٦م يتحٛمؾ

 .اعم٘متدي سمرأي وًمٞمس اإلُم٤مم

 (22:04:17/ب04: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 اجلامعة لـػس اإلمام تغقر حؽؿ

 يٌدل اًمٜم٤مس ه١مٓء أُمػم ومٞم٘مقل يقُملم عمدة رطمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس سمٕمض يٙمقن ُمداظمٚم٦م:

 ذم وي١مُمٝمؿ رضمؾ اًمٔمٝمر اًمٜم٤مس ه١مٓء ي١مم ومٛمثالً  ؿمتك ًمٗمقائد وذًمؽ إئٛم٦م: ذم

 ي١مم: »ط اهلل رؾمقل أُمر ُمع يتٜم٤مرم هذا ومٝمؾ اًمّمٚمقات، سم٘مٞم٦م وهٙمذا همػمه، اًمٕمٍم

 .احلدي٨مش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم

 ي٠ميت أن ٕطمد جيقز ومال وًمذًمؽ اعمذيمقر: احلدي٨م خي٤مًمػ هذا أن ؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ:

 .ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ظمالف قمغم اًمتمريـ هبذه

 شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مس ٟمريب أن أردٟم٤م إذا أنٜم٤م: وهق ه٤مم سمٌمء يذيمرٟم٤م هذا أن واحل٘مٞم٘م٦م

 هذا ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من وم٢مذا اًمًٜم٦م، ظمالف قمغم اًمؽمسمٞم٦م هذه شمٙمقن أن جيقز ومال إؾمالُمٞم٦م

 اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »اًم١ًمال ذم ُمٜمف إول اًمٓمرف ذيمر اًمذي احلدي٨م

 ؾمٜم٤ًم، وم٠ميمٛمٚمٝمؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من

 ىمٕمده٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هق هذا يم٤من إذاش هجرة وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقاء اًمًـ ذم يم٤مٟمقا  وإن

 ٟمتخذ أن جيقز ومٙمٞمػ سم٤مإلُم٤مُم٦م إطمؼ هق ومٞمٛمـ ط اهلل رؾمقل وأصٚمٝم٤م وأؾمًٝم٤م

.. واًمتٛمريـ اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مب ُمـ: ىمٞمؾ اًم٘م٤مقمدة، هذه ظمالف واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وؾم٤مئؾ ُمـ

 ىم٤مل يمم إٓ اًم٘مقم ي١مم ومال اًمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م طم٤ًمب قمغم يٙمقن أٓ جي٥م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ

 اعم٤ٌمذ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٕمقيض ومٞمٛمٙمـش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ذم أو اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمًٜم٦م خي٤مًمػ أٓ ومٕمٚمٞمف خمتٚمٗم٦م، ٟمقسم٤مت قمغم ي٘مدُمٝمؿ اًمذيـ هل١مٓء

.. اًمٙمٗم٤مر قمٜمد اًمِم٠من هق يمم اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م ٕن واًمتٕمٚمٞمؿ: اًمؽمسمٞم٦م سم٤مؾمؿ همػمه٤م
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 اهلل: أطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م خي٤مًمٗمقن ُم٤م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ ومٞمتخذون اًمٙمٗم٤مر قمٜمد اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م

 اًم٘م٤مقمدة أن سم٤مًمٜم٤م ذم دائمً  يٙمقن وأن هبؿ ٟمتِمٌف أن يٜمٌٖمل ُم٤م ومٜمحـ يمٗم٤مر، ٕهنؿ

 هق آٟمٗم٤مً  قمرو٧م اًمتل اًمّمقرة هذه ُمثؾ ذم اًمٖم٤مي٦م اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م: اًمّمحٞمح٦م

 :ىمٞمؾ يمم إُمر ًمٙمـ هبؿ، واًمّمالة اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م قمغم وشمِمجٞمٕمٝمؿ إئٛم٦م ه١مٓء متريـ

ـ  ل ـا ســـعد وســـعد مشــ   ورد ــ

 

ــل  ــورد اإلب ــعد ت ـا س ــذا  ـ ـا  ا  مـ

 .ط اهلل رؾمقل ًمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ أؾم٤مس قمغم واًمتٛمريـ اًمتٕمٚمٞمؿ يٙمقن هٙمذا ُم٤م 

 (22:13:79/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 بادرأة الرجؾ إمامة كقػقة

 سم٤معمرأة؟ اًمرضمؾ إُم٤مُم٦م شمٙمقن يمٞمػ اًم١ًمال:

ة شمٕمٜمل اًمِمٞمخ:  اًمزوضم٦م؟ شمٕمٜمل أم إضمٜمٌٞم٦م، اعمرأ

 .اًمزوضم٦م اًم٤ًمئؾ:

 ومٞمٜمٌٖمل اًمّمػ، طمٞم٨م ُمـ إضمٜمٌٞم٦م يم٤معمرأة هل اًمزوضم٦م طم٤مل، يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 شم٘مػ أن هل٤م جيقز ٓ وطمده٤م هل يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمزوج،ظمٚمػ  اًمرضمؾظمٚمػ  شم٘مػ أن

 سم٤مب وُمـ مت٤مُم٤ًم، اًمزوجظمٚمػ  شم٘مػ وإٟمم ٓ، ًمف، زوضم٦م أهن٤م سمحج٦م زوضمٝم٤م سمج٤مٟم٥م

 وًمق ظمٚمقة وضمقد قمدم ُمع ـمٌٕم٤مً  قمٜمف، أضمٜمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا يمذًمؽ وىمقومٝم٤م يٙمقن أن أومم

 .اًمّمالة أثٜم٤مء ذم

 ( 22: 09: 02/   393/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ففؾ ادذهب دم دخالػتف إلمامفؿ كارهني ادلمقمقن كان إذا

 كارهقن؟ لف هؿ ققما أمّ  دـ القعقد يؾحؼف

 ومقق صالَتؿ هلؿ شمرومع ٓ صمالصم٦م: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس، اسمـ وقمـ

ة يم٤مرهقن، ًمف وهؿ ىمقُم٤مً  أم رضمؾ: ؿمؼماً  رؤوؾمٝمؿ  قمٚمٞمٝم٤م وزوضمٝم٤م سم٤مشم٧م واُمرأ

 .ُم٤مضمف اسمـ رواهش. ُمتّم٤مرُم٤من وأظمقان ؾم٤مظمط،

قال األلباين: لعدم قوامه بيق اإلمامة، فال  دخل فوه ما إذا كان السبب 

 تعصبهم دذ بهم.

 (1/474 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة) 





 املأمومني أحكام مو
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 بآمني ادؼتديـ جفر شـقة

 يمم رء قمغم ُيًدوٟمٜم٤م ٓ وإهنؿ طمًد ىمقم اًمٞمٝمقد إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش ش.آُملم» وقمغم اًمًالم قمغم ُيًدوٟم٤م

 ش.واًمت٠مُملم اًمًالم قمغم ًمٞمحًدوٟمٙمؿ اًمٞمٝمقد إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ضمٝمر ؾمٜمٞم٦م إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا ذم: فائدة[: اإلمام قال]

 وُيٛمٚمٝمؿ اًمٞمٝمقد طمٗمٞمٔم٦م يثػم اًمذي هق سمف اجلٝمر ٕن اإلُم٤مم، وراءش آُملم»سمـ اعم٘متديـ

 .ومت٠مُمؾ فم٤مهر، هق يمم سم٤مًمًالم يم٤مجلٝمر احلًد، قمغم

 (327/ 0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 (آمني)بـ ادممتني جفر

٤مًمِّلمَ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب  ﴿ شمال إذا يم٤من»  ُمـ يًٛمع طمتك آُملم،: ىم٤مل ﴾ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

 .وٕمٞمػش ش. اعمًجد هب٤م ومػمشم٩م» إول اًمّمػ ُمـ يٚمٞمف

 ًمف، واًمزي٤مدةش 081/  1» ُم٤مضمف واسمـ ًمف واًمًٞم٤مقش 138/  1» داود أبق أظمرضمف 

 هريرة أيب قمـ هريرة أيب قمؿ سمـ اهلل قمٌد أيب قمـ راومع سمـ سمنم ـمريؼ ُمـ يمالمه٤م

 ـمرح» ذم اًمٕمراىمل اسمـ زرقم٦م أبق احل٤مومظ وىمقل وٕمٞمػ، ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م. ُمرومققم٤م

 اًمٜمّمقص، ُمـ ي٠متٞمؽ ُم٤م يٌٞمٜمف ضمٞمد، همػم شضمٞمد وإؾمٜم٤مدهش: »068/  0ش »اًمتثري٥م

 هريرة، أيب قمؿ واسمـ وٕمٞمػ، راومع سمـ وسمنمش: »92ش»اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل

ش: 1/  76 ق» شاًمزوائد» ذم اًمٌقصػمي وىم٤ملش. طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف وىمد يٕمرف، ٓ: ىمٞمؾ

 اسمـ وىم٤مل أمحد، وٕمٗمف وسمنم طم٤مًمف، يٕمرف ٓ اهلل قمٌد أبق وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مد هذا»

 يم٤من يم٠منفش: »179/  1» طم٤ٌمن اسمـ يمالم ومت٤مم: ىمٚم٧مش. اعمقوققم٤مت يروي: طم٤ٌمن

 ذيمره أن سمٕمد احلدي٨م هذا ذم ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين أوه٤مم وُمـش. هل٤م اعمتٕمٛمد

 أظمرضمف: »اًمِمقيم٤مين ىم٤ملش 188/  0» ُم٤مضمف اسمـ وًمٗمظ داود أيب سمٚمٗمظ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اعمجد
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ش ذـمٝمم قمغم صحٞمح: وىم٤مل واحل٤ميمؿ، طمًـ، إؾمٜم٤مده: وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل، أجْم٤م

 احلدي٨م ُمـ إول اًمِمٓمر أظمرضمقا  إٟمم وه١مٓء صحٞمح، طمًـ: وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل

 شمًٛمٞمع ومٞمف ومٚمٞمس ،شآُملم: وم٘م٤مل صقشمف رومع اًم٘مرآن أم ىمراءة ُمـ ومرغ إذا يم٤من: »سمٚمٗمظ

 شم٠مُملم ُمـ ُم٤مضمف اسمـ ًمٗمظ ُيتٛمٚمف ُم٤م ُيتٛمؾ ٓ اًمٚمٗمظ ومٝمذا اًمخ،.... اًمّمػ ُمـ يٚمٞمف ُمـ

 إول قمزو جيز ومل اًمٚمٗمٔملم، سملم اًمٗمرق ومث٧ٌم اعمًجد، هب٤م يرشم٩م طمتك أجْم٤م اعم١ممتلم

 .فم٤مهر هق يمم أظمر، أظمرج ُمـ إمم ُمٜمٝمم

 سمـ إؾمح٤مق مجٞمٕم٤م قمٜمدهؿ ومٞمف وم٢من أجْم٤م، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده اًمٚمٗمظ هذا أن قمغم

: طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل وٕمٞمػ، وهق زسمريؼ سم٤مسمـ اعمٕمروف وهق اًمزسمٞمدي اًمٕمالء سمـ إسمراهٞمؿ

 وىم٤ملش. سمث٘م٦م ًمٞمس: »اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل ظمػما، ُمٕملم اسمـ قمٚمٞمف وأثٜمكش سمف سم٠مس ٓ ؿمٞمخ»

 ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٗمظ هذا ًمٙمـش. يٙمذب زسمريؼ سمـ إؾمح٤مق أن أؿمؽ ُم٤م: »قمقف سمـ حمٛمد

 إول اًمٚمٗمظ وأُم٤م. صحٞمح سمًٜمد طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا ًمف وم٢من صحٞمح،

 أظمؼمٟم٤مش: 76/  1ش»ُمًٜمده» ذم اًمِم٤مومٕمل رواه ُم٤م إٓ اًمًٜم٦م ُمـ ًمف يِمٝمد ُم٤م أقمرف ومال

 اًمزسمػم اسمـ وذيمر إئٛم٦م أؾمٛمع يمٜم٧م: »ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ

 ؾمٙم٧مش. ًمٚمج٦م ًمٚمٛمًجد أن طمتك آُملم، ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ وي٘مقل آُملم، ي٘مقًمقن سمٕمده وُمـ

 وهق ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ وٕمػ: إومم: قمٚمت٤من وومٞمف ىمري٤ٌم، ؾمٌؼ يمم احل٤مومظ قمٚمٞمف

 يم٤من وم٢مٟمف ضمري٩م، اسمـ قمٜمٕمٜم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦مش. إوه٤مم يمثػم صدوق،: احل٤مومظ ىم٤مل اًمزٟمجل،

 أدريم٧م: »سمٚمٗمظ قمٓم٤مء قمـ رواه وم٘مد أنقف أيب سمـ ظم٤مل قمـ شمٚم٘م٤مه وًمٕمٚمف ُمدًم٤ًم،

م يٕمٜمل» اعمًجد هذا ذم ط اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ ُم٤مئتلم  اإلُم٤مم ىم٤مل إذاش احلرا

 أظمرضمفش. سمآُملم رضم٦م هلؿ ؾمٛمٕم٧مش: رواي٦م وذم» سمآُملم، أصقاَتؿ رومٕمقا ش اًمْم٤مًملم وٓ

 وظم٤مًمد. ًمف إظمرى واًمرواي٦مش 79/  0» واًمٌٞمٝم٘ملش 73/  0ش »اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ

 شمٕمديال، وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمر وملش 476 - 477/  0/  1» طم٤مشمؿ أيب اسمـ شمرمجف هذا

 ومٞمف طم٤ٌمن اسمـ وشمقصمٞمؼ إثر، هذا ًمف ؾم٤مق شمرمجتف وذمش اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وأورده

 أظمذه ضمري٩م اسمـ يم٤من وم٢من روايتف، ًمّمح٦م ُمٓمٛمئـ همػم وم٢مين وًمذًمؽ ُمٕمروف، شم٤ًمهؾ

 اإلُم٤مم أن ويٌدو ضمري٩م، اسمـ شمٚم٘م٤مه قمٛمـ ٟمدري ومال وإٓ واطمدة، وم٤مًمٓمريؼ قمٜمف

 ذم ىم٤مل ظمالومٝم٤م، إمم ذه٥م وم٘مد هذه، روايتف ًمّمح٦م أجْم٤م يٓمٛمئـ مل ٟمٗمًف اًمِم٤مومٕمل
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 صقشمف، هب٤م ورومع آُملم، ىم٤مل اًم٘مرآن أم ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومرغ وم٢مذاش: »97/  1ش »إم»

 جيٝمروا أن أطم٥م وٓ أنٗمًٝمؿ، وأؾمٛمٕمقا  ىم٤مًمقه٤م ىم٤مهل٤م وم٢مذا ظمٚمٗمف، يم٤من ُمـ سمف ًمٞم٘متدي

 ظمالف أطم٥م ح٤م اًمِم٤مومٕمل قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ قمـ صم٤مسم٧م إثر هذا أن ومٚمقش. هب٤م

 إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمقاب إمم وم٤مٕىمرب وًمذًمؽ اهلل ؿم٤مء إن ومٕمٚمٝمؿ

 أثر قمٚمؼ ىمد اًمٌخ٤مري رأج٧م صمؿ. أقمٚمؿ واهلل. اعم١ممتلم دون اإلُم٤مم جيٝمر أن اًمِم٤مومٕمل

 قمٌد وصٚمفش: »028/  0ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل اجلزم، سمّمٞمٖم٦م اعمذيمقر اًمزسمػم اسمـ

 اًمزسمػم اسمـ أيم٤من: ًمف ىمٚم٧م ضمري٩م، اسمـ ويٕمٜمل ىم٤مل قمٓم٤مء، قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ اًمرزاق

 صمؿ ًمٚمج٦م، ًمٚمٛمًجد أن طمتك وراءه ُمـ وي١مُمـ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًم٘مرآن؟ أم أثر قمغم ي١مُمـ

 وُمـش 0 ج 0632» سمرىمؿش اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم وهق: ىمٚم٧مش. دقم٤مء آُملم إٟمم: ىم٤مل

 أنف اًمرواي٦م هذه ذم ضمري٩م اسمـ سح وم٘مدش. 463/  4ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ـمري٘مف

 اسمـ قمـ إثر هذا سمذًمؽ وصم٧ٌم شمدًمٞمًف، سمذًمؽ وم٠مُمٜم٤م ُم٤ٌمذة، قمٓم٤مء قمـ ذًمؽ شمٚم٘مك

 ي١مذن يم٤من هريرة أب٤م إن: »راومع أبق وم٘م٤مل هريرة، أيب قمـ ٟمحقه صح وىمد اًمزسمػم،

 اًمّمػ، دظمؾ ىمد أنف يٕمٚمؿ طمتكش اًمْم٤مًملم» سمـ يًٌ٘مف ٓ أن وم٤مؿمؽمط احلٙمؿ، سمـ عمروان

 إذا: وىم٤مل صقشمف، هب٤م يٛمد آُملم: هريرة أبق ىم٤ملش اًمْم٤مًملم وٓ: »ُمروان ىم٤مل إذا ومٙم٤من

ش 79/  0» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمفش. هلؿ همٗمر اًمًمء أهؾ شم٠مُملم إرض أهؾ شم٠مُملم واومؼ

 ظمالف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمزسمػم واسمـ هريرة أيب همػم قمـ يث٧ٌم مل وم٢مذا. صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 أثرا  أن أقمٚمؿ وٓ أجْم٤م، سمذًمؽ ًمألظمذ يٓمٛمئـ وم٤مًم٘مٚم٥م قمٜمٝمم، صح اًمذي اجلٝمر

 .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ، خي٤مًمػ

 (469-467/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادسجد خارج هق دـ باإلمام آقتداء جيقز متك

 [:السنة فقه يف اهلل رمحه سابق سود الشوخ عذ تعقباته يف اإلمام قال] 

 ُم٘متدي٤م وظم٤مرضمف اعمًجد فمٝمر قمغم اًمّمالة ذم أصم٤مر سمٕمض ذيمر أن سمٕمد ىمقًمف
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 ش.اعمٜمع دًمٞمؾ ي٘مقم طمتك اجلقاز إصؾ: »سم٤مإلُم٤مم

   .اًمِمقيم٤مين قمـ ٟم٘مٚمف

 أيب اسمـ قمٜمد وإسمراهٞمؿ واًمِمٕمٌل قمٛمر قمـ أظمرى آصم٤مر أصم٤مر هذه ي٘م٤مسمؾ: وأىمقل 

 وسملم سمٞمٜمف يم٤من إذا ذًمؽ ًمف ًمٞمس أنف: 80 - 81/  4 اًمرزاق وقمٌد 004/  0 ؿمٞم٦ٌم

 اعمًجد يم٤مُمتالء اًمٕمذر قمغم حمٛمقل إومم أصم٤مر ذم ُم٤م وًمٕمؾ. وٟمحقه ـمريؼ اإلُم٤مم

 سمّمالة ومّمٚمٞمٜم٤م اُمتأل ىمد اعمًجد ومقضمدٟم٤م ُمرة وأيب أن٤م ضمئ٧م: »قمروة سمـ هِم٤مم ىم٤مل يمم

 ش.ـمريؼ سمٞمٜمٝمم اعمًجد قمٜمد دار ذم اإلُم٤مم

 .قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 80/  4 اًمرزاق قمٌد رواه

 أُمرة إطم٤مدي٨م يٜم٤مذم سم٤مجلقاز اًم٘مقل إـمالق أن اًمٗم٘مٞمف قمغم سمخ٤مف وًمٞمس

 ىم٤مل وهلذا ًمٕمذر إٓ هب٤م واًمٕمٛمؾ اًمتزاُمٝم٤م ُمـ سمد ومال اًمٗمرج وؾمد اًمّمٗمقف سمقصؾ

 :312/  04ش اًمٗمت٤موى ُمٛمقع» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ

 اؾمتحؼ ذًمؽ ومٕمؾ وُمـ اعمًجد، ظمٚمق ُمع واحلقاٟمٞم٧م اًمٓمرىم٤مت ذم يّمػ وٓ»

 طمرُم٦م ٓ هذا وم٢من اعمت٘مدُم٦م اًمّمٗمقف ًمتٙمٛمٞمؾ ويدظمؾ ختٓمٞمف سمٕمده ضم٤مء وعمـ اًمت٠مدي٥م

 اًمّمٗمقف اشمّمٚم٧م وم٢مذا اعمًجد ظم٤مرج صٗمقا  سم٤مًمّمٗمقف اعمًجد اُمتأل وم٢من: ىم٤مل. ًمف

 .صالَتؿ صح٧م وإؾمقاق اًمٓمرىم٤مت ذم طمٞمٜمئذ

 شمّمح مل ومٞمف اًمٜم٤مس يٛمٌم ـمريؼ أظمر اًمّمػ وسملم وسمٞمٜمٝمؿ صٗمقا  إذا وأُم٤م

 .اًمٕمٚممء ىمقزم أفمٝمر ذم صالَتؿ

 وًمٙمـ اًمّمٗمقف يرون ٓ سمحٞم٨م طم٤مئط اًمّمٗمقف وسملم سمٞمٜمٝمؿ يم٤من إذا ويمذًمؽ

 صغم ُمـ ويمذًمؽ إفمٝمر، ذم صالَتؿ شمّمح ٓ وم٢مٟمف طم٤مضم٦م همػم ُمـ اًمتٙمٌػم يًٛمٕمقن

 ويٜمتٔمر احل٤مٟمقت ذم ي٘مٕمد أن ًمف وًمٞمس صالشمف شمّمح مل ظم٤مل واًمٓمريؼ طم٤مٟمقشمف ذم

   ش.وم٤مٕول وم٤مٕول إول ومٞمًد اعمًجد إمم يذه٥م أن قمٚمٞمف سمؾ سمف اًمّمٗمقف اشمّم٤مل

 ([081) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 العشاء يصيل بؿـ ادغرب فاتتف مـ ائتامم

 سمدأ ىمد اإلُم٤مم ومقضمد اعمًجد،  ودظمؾ اعمٖمرب، صالة قمـ شم٠مظمر رضمؾ اًم٤ًمئؾ:

 دظمؾ و اعمٖمرب، يّمؾ مل واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب سملم اجلٛمع طم٤مًم٦م ذم أو اًمٕمِم٤مء، سمّمالة

 يًتٛمر هؾ اعمٖمرب، صالة اعمّمكم ُيٜمْٝمل يمٞمػ اًمٕمِم٤مء، صالة اإلُم٤مم سمدأ وىمد اعمًجد

   يٗم٤مرق؟ أو اإلُم٤مم ُمع

 ًمٙمـ اًمٕمِم٤مء، ومريْم٦م يّمكم اًمذي اإلُم٤مم وراء يٌتدي احل٤مًم٦م هذه ذم أنف :اجلواب

 .اًمّمالشملم سملم ًمٚمت٘مديؿ ُمراقم٤مة اعمٖمرب، ومريْم٦م يٜمقي هق

 رأس قمغم وضمٚمس اعمٗم٤مرىم٦م، هق ٟمقى اًمراسمٕم٦م، اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا وًمٙمٜمف 

 صالة يّمكم يزال ٓ اًمذي اإلُم٤مم وراء وٟمقى ىم٤مم صمؿ وؾَمّٚمؿ، وشَمَِمّٝمد اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م

: اعمٝمؿ -اًمريمقع سمٕمد أو اًمريمقع ىمٌؾ أدريمف  ؾمقاء- اًمٕمِم٤مء صالة هق يٜمقي اًمٕمِم٤مء،

 اعمٖمرب صالة صغم أن سمٕمد سمف ظم٤مص٦م اًمٕمِم٤مء صالة اإلُم٤مم وراء ومٞمّمكم يٜمْمؿ أن

  ٟمٕمؿ ُمٕمف،

 .اًمث٤مًمث٦م سمٕمد سمٞمٗم٤مرىمف يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 :..(37: 40/ 18/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 فلدرك الؼقام، صالة دم الـاس يمم واإلمام ادسجد، رجؾ دخؾ

 وأتك قام اإلمام َشّؾؿ دا ثؿ العشاء، صالة بـّقة الثاكقة الركعة معف

 َشؾَّؿ ثؿ إخريني، الركعتني دم اإلمام تابع ثؿ أخرى، بركعة

 صحقحة صالتف ففؾ اإلمام، مع

 ُمٕمف وم٠مدرك اًم٘مٞم٤مم، صالة ذم اًمٜم٤مس ي١مم واإلُم٤مم اعمًجد، رضمؾ دظمؾ ُمداظمٚم٦م:

 شم٤مسمع صمؿ أظمرى، سمريمٕم٦م وأتك ىم٤مم اإلُم٤مم ؾَمّٚمؿ ح٤م صمؿ اًمٕمِم٤مء، صالة سمٜمّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

  صحٞمح٦م؟ صالشمف ومٝمؾ اإلُم٤مم، ُمع ؾَمٚمَّؿ صمؿ إظمريلم، اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم

 هَمػمَّ  اٟمف: ُمٕمٜم٤مه٤م ه٤مي ٕنف، ًمقطمده ريمٕم٤مت صمالث يّمكم ٓزم يم٤من، ٓ اًمِمٞمخ:

 . ًمٚمّمالة ُمٌٓمؾ وهذا اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم ٟمٞمتف

  اإلقم٤مدة؟ قمٚمٞمف جي٥م: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:

 . إًمٞمؽ اهلل أطمًـ: ُمداظمٚم٦م

 . وإًمٞمؽ اًمِمٞمخ:

 :..( 72: 19/   70/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادلمقمني عـ اإلمام صقت اكؼطاع

: أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلُم٤مم، قمـ اح٠مُمقُملم سمتٌٚمٞمغ شم٘مقم اًمتل اًمّمقت ُمٙمؼمات قمٜمدٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 شمٙمٌػمات يًٛمٕمقن ٓ اًمذيـ اعمّمٚمقن يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم اًمٙمٝمرسم٤مء شُمْ٘مَٓمع

 اإلُم٤مم؟

 .اعمٗم٤مرىم٦م قمٚمٞمٝمؿ آٟمٗمّم٤مل، قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمخ:

 إُم٤مم؟ يت٘مدُمٝمؿ أو ومرادى، ُيَّمٚم قن هؾ ُمداظمٚم٦م:
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 .وُمَرادى اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م واطمد يت٘مدُمٝمؿ ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .مج٤مقمتلم يّمػموا أطمد، يت٘مدُمٝمؿ ٓ. ٓ اًمِمٞمخ:

 :..(17: 33/ 07/ واًمٜمقر اهلدى) 

 قبؾة إىل يتّجف ٓ إمام خؾػ الصالة

 ادم٤مه قمغم ًمٞمس يّمكم ٟمٗمًف اإلُم٤مم أن اح٠مُمقم يٕمٚمؿ قمٜمدُم٤م جيقز هؾ اًم١ًمال:

 ذًمؽ، يٕمرف واإلُم٤مم اًمنمىمل، اًمِممل ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م، ؿممل ٟمحق يّمكم: ويٕمٜمل اًم٘مٌٚم٦م،

 ًمٚمٛم٠مُمقم جيقز ومٝمؾ ٟمٗمًف، اعمٌٜمك أو اًمٗمرش، ُم٤ًمطم٦م سم٥ًٌم -شم٘مري٤ٌمً – سم٥ًٌم وًمٙمـ

 وراءه؟ يّمكم أن

ره اًمذي اإلُم٤مم هذا يّمكم أجـ اًمِمٞمخ:  هٜم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ سمٕمٞمداً  اًمّمقرة، هبذه شمّمقِّ

 .-ُمثالً –

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ي٘مقل اًمِمٞمخ:

 اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م هل وهذه اًمٙمٕم٦ٌم، هل أُم٤مُمل هل اًمتل اًمٜم٤مومذة هذه اومؽموٜم٤م إذا: أيش ىِمٌَٚم٦م

.. هٙمذا... هٙمذا.. هٙمذا أصكم وإٟمم هٙمذا، أو هٙمذا ُأصكم ٓ دُم٧م ومم إزم، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اجلٜمقب، أؾمت٘مٌؾ وم٠من٤م اجلٜمقب، ُمـ: -ُمثالً - اجِلٝم٦م، ُمًت٘مٌالً  أي.. وهٙمذا.. وهٙمذا

 ُمٕمٜمك وهذا صحٞمح٦م، ومّمالشمف أراه٤م، وٓ أؿم٤مهده٤م ٓ ٕين اًمٙمٕم٦ٌم: قملم أؾمت٘مٌؾ وٓ

 ش.ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 احلديث٦م أٓت سمٕمض سمقاؾمٓم٦م قمٜمده ُمـ سمٕمٚمؿ أو سمٕمٞمٜمف، اًمٙمٕم٦ٌم يرى يم٤من إذا أُم٤م 

 سمٕمٞمٜمٝم٤م، اًمٙمٕم٦ٌم هل -ُمثالً – اًمٜم٤مومذة هذه أن ويٕمت٘مد سمذًمؽ ُي١مُمـ هق اًمٞمقم، اعمٕمرووم٦م

 يٕم٤مٟمد دام ُم٤م ظمٚمٗمف، ُيَّمٚمَّـك أن يٜمٌٖمل وٓ سم٤مـمٚم٦م، صالشمف ومتٙمقن قمٜمٝم٤م، يٜمحرف صمؿ
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 اًمّمالة سم٠من احلٙمؿ يٛمٙمـ ٓ قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل أن٧م اًمتل اًمّمقرة أن اقمت٘م٤مدي وذم ويٙم٤مسمر،

 ومّمالشمف صغم، ضمٝم٦م أّي  وإمم اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ سمٕمٞمداً  يّمكم أنف دام ُم٤م سم٤مـمٚم٦م، اإلُم٤مم وراء

 .آؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر يتحرى أن قمٚمٞمف ًمٙمـ صحٞمح٦م،

 :..( 02: 43/   94/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ذلؽ وعؾة الصػ خؾػ ادـػرد صالة حؽؿ

ف، ٟمحـ: إذاً  ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:  صغم عمـش صالشمؽ أقمد» همػم قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ ٟمَتٗم٘مَّ

 شم٠ًمخٜمل ُم٤مذا؟ قمـ شم٠ًمخٜمل أن وم٠من٧م هٙمذا، إٓ قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ وطمده، اًمّمػ وراء

 أن ٟمريد ٟمحـ أن قمٚمٞمٝم٤م، ُمٜمّمقص قمٚم٦م احلدي٨م ذم يقضمد ٓ: أىمقل اًمٕمٚم٦م، قمـ

ف،  يقضمد صحٞمح؟ ومرضم٦م، يقضمد أنف ٟمٗمؽمض: ؾمٌؼ قمم سمزي٤مدة ٟمتٗم٘مف دقمٜم٤م: وم٤مٔن َٟمَتٗم٘مَّ

ّده٤م، مل وهق ومرضم٦م، ًُ دّ  ٟمحـ ُم٠مُمقرون ٕنٜم٤م آصمؿ: يٙمقن: أوًٓ  هذا َي ًَ  ـمٞم٥م، اًمُٗمَرج، سمِ

، اًمرضمؾ هذا ٕن إُمر يم٤من إٟمم ضمدًا، واوح احلدي٨م طمٞمٜمئذٍ   ـمٞم٥م، صحٞمح؟ ىَمٍمَّ

: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ذًمؽ وُمع ومرضم٦م، هٜم٤مك يٙمـ مل أنف: مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس ٟمٗمؽمض أن

 .اًمّمالة؟ سم٢مقم٤مدة ي٠مُمره ح٤مذاش صالشمؽ أقِمد»

 مل أو ومرضم٦م، شمقضمد يم٤من أنف ُمٜمّمقص٦م، قِمّٚم٦م قمٜمدٟم٤م شمقضمد ٓ ٕنف اًمتٗم٘مف:: إذاً  هٜم٤م 

 ومرضم٦م ذم ومروٜم٤م: آومؽماولم ُمـ يُمؾ   قمغم ٟمحـ اعمقوقع وٟمٕم٤مًم٩م ومرضم٦م، شمقضمد شمٙمـ

 .مت٤مُم٤مً  ـمٌٞمٕمٞم٦م ُم٤مؿمٞم٦م واعم٠ًمخ٦م اجلقاب، وقمرومٜم٤م

: ًمف ىم٤مل اًمرؾمقل أن اًمٗمروٞم٦م هذه قمغم ٟمٌٜمل صمؿ هٜم٤م، ومرضم٦م ٓ أنف ٟمٗمؽمض: أن 

  شمٗمّمٞمؾ؟ هٜم٤مك هؾ اًمّمالة؟ سم٢مقم٤مدة أُمره ح٤مذا ،شصالشمؽ أقمد»

 .  ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ٕنف سمف: ىم٤مم وُم٤م اًمّمالة، أريم٤من ُمـ سمريمـ ُأُِمرَ  اعمًٚمؿ يم٤من وم٢مذا ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 أن ٟمٗمؽمض أن ومٜمحـ صحٞمح٦م، صالشُمف هذا أن -آٟمٗم٤مً – ذطمٜم٤م ىمد ُمًتٓمٞمع، همػم

: اًمّمالة ذوط ُمـش اًمّمػ وراء صغم عمـ صالة وٓ صالشمؽ، أقمد: »اًمرؾمقل ىمقل
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 يٕمٓمٞمٜم٤مش صالشمؽ أقمد: »اًم٘مقل هذا وطمده، يّمكم وٓ اًمّمػ، ذم اإلٟم٤ًمن يّمكم أن

  هذا؟ ُمـ أيمثر

ُمر يم٤من إذا  إمم يٜمْمؿ أن يًتٓمٞمع وٓ اعمًجد يدظمؾ اًمذي هذا سملم اًمٗمرق ومم يمذًمؽ، ٕا

 ىمٞم٤مم؟ ُمـ يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ اًمذي وسملم سمٞمٜمف اًمٗمرق ُم٤م سم٤مإلُم٤مم، يٚمتحؼ أن وٓ... اًمّمػ

 ومرق؟ هٜم٤مك هؾ آؾمتٓم٤مقم٦م: وهق اعمٙمٚمػ، اعمٜم٤مط وضمقد قمدم..طمٞم٨م ُمـ

ف سم٤مب ُمـ: »ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ   أن قمٚمٞمف اعمًجد دظمؾ اًمذي هذا إن: ٟم٘مقلش اًمَتَٗم٘م 

َتَٓم٤مع، يٕمٛمؾ ًْ  يًتٓمع مل إن: صم٤مٟمٞم٤مً  ومٌٝم٤م، اؾمتٓم٤مع إن اًمّمػ، إمم يٜمْمؿ أن: أوًٓ  اعمُ

 ٓ يّمٚمقن؟ وهؿ اًمٜم٤مس إمم اٟمٔمر: ًمف ي٘م٤مل يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا يًتٓمع، مل سم٤مإلُم٤مم، يٚمتحؼ

 .أبداً  احلٙمؿ هذا ُمثؾ اإلؾمالم ذم يقضمد

 أن ذم ٟمِمؽ ٓ ٟمحـ: وهلذا اًم٘م٤مقمدة، هق يمم اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م اهلل اشمؼ: ي٘م٤مل إٟمم 

 وضمد وًمق- اًمّمػ وراء اًمّمالة إن: ي٘م٤مل أن أُم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا هق إىمقال أقمدل

 إطم٤مدي٨م ظمالف هذا سم٤مًمثقاب، أو سم٤مُٕمر خمؾ وًمٙمـ صحٞمح٦م، ومّمالشمف -ومرضم٦م

ٚمِّؿ طمتك هٙمذا ىم٤مئمً  شمٌ٘مك: مت٤مُم٤مً  هذا ُمـ اًمٕمٙمس قمغم ي٘م٤مل أن أُم٤م اًمّمحٞمح٦م، ًَ  ُي

ٚمِّؿ، أن يٙم٤مد أو اإلُم٤مم ًَ  ُم٤م صؾ: ي٘م٤مل أن وم٢مُم٤م إـمالىم٤ًم، اًمٗم٘مف ُمـ ُمًتٜمد ًمف ًمٞمس هذا ُي

 . همػمه أبدًا، وم٘مٞمف ي٘مقًمف ٓ وهذا شمّمكم، ٓ: ي٘م٤مل أو اؾمتٓمٕم٧م،

 اًمّمػ؟ ُمـ واطمد ؾمح٥م يِرد ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م قمٗمقاً  ُمداظمٚم٦م:

 اعمًجد، إمم ضم٤مء عمـ إُمر ومٞمف اًمذي يٕمغم أيب طمدي٨م صح ًمق... هذا اًمِمٞمخ:

 طمالً  يم٤من احلدي٨م هذا صح ًمق يديؽ، سملم رضمالً  ضُمرّ : ًمف ىم٤مل ممتٚمئ٤مً  اًمّمػ ووضمد

ف، واًمتٗمّمٞمؾ اًمٌٞم٤من هذا ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م يمٜم٤م وُم٤م ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م،  احلدي٨م ًمٙمـ واًمَتَٗم٘م 

 .إؾمٜم٤مده طمٞم٨م ُمـ هذا ذقمل، طمٙمؿ سمف يًتٜمد وٓ طمج٦م، سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ

 رضماًل؟ إًمٞمٜم٤م ضمررٟم٤م طمٞمٜمم ٟمحـ صٜمٕمٜم٤م ُم٤مذا ُمِمٙمٚم٦م، قمٚمٞمف هٜم٤مك يٌ٘مك ًمٙمـ 

 أن يمدٟم٤م.. -دىمٞم٘ملم ٟمٙمقن طمتك- ٟمٗمًد أن يمدٟم٤م -سمزقمٛمٜم٤م– صالشمٜم٤م أصٚمحٜم٤م.. صٜمٕمٜم٤م

د ًِ  سمّمالة إىمؾ قمغم أظمٚمٚمٜم٤م ٟمحـ صالشمٜم٤م، إصالح ؾمٌٞمؾ ذم أجديٜم٤م سملم ُمـ صالة ُٟمْٗم
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 إن اًمٗمرضم٦م هذه ومرضم٦م، أوضمدٟم٤م اإلظمالل؟ هق ُم٤م ُم١ماظمذيـ، همػم وهؿ أجديٜم٤م سملم ُمـ

ّده٤م مل ًُ  أطم٤مدي٨م ذم سمف ُمٍمح هق يمم ؿمٞمٓم٤من، سمٞمٜمٝمم طَمّؾ  وي٤ًمره٤م يٛمٞمٜمٝم٤م قمـ ُمـ َي

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سمد، وٓ ي٤ًمر أو يٛملم اًمٗمرضم٦م شمٌ٘مك ًمٙمـ ؾُمدت، اًمٗمرضم٦م أن: اومؽموٜم٤م وإذا 

 ظمٚماًل، اخلٚمؾ هبذا ًمٜمتدارك ح٤مذا؟ اًمّمػ ذم ظَمَٚمالً  أوضمدٟم٤م وم٘مد طم٤مل يمؾ ومٕمغم يٕمٜمل،

 ٟمقضمد وٓ اؾمتٓمٕمٜم٤م، ُم٤م اهلل ٟمت٘مل وٟمحـ ظَمَٚمؾ، سمدون إول اًمّمػ اشمرك! أظمل ي٤م ٓ

 .أجديٜم٤م سملم اًمذي اًمّمػ ذم ظمٚمالً 

 :..( 48: 02/   122/   واًمٜمقر اهلدى) 

 العشاء يصيل مـ خؾػ ادغرب ادلمقم صالة

 واجلمقم٦م ؿمت٤مء، واًمدٟمٞم٤م ُيَّمٚمِّـل، اعمًجد دظمؾ إٟم٤ًمن ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

، يريدون  وم٠متك اعمٖمرب ظَمّٚمّمقا  شم٘مديؿ، مجع ٟم٤مويلم اعمٖمرب ُُمَّمٚمِّلم يم٤مٟمقا  َيـْجَٛمٕمقا

 ح٤م هق شم٘مديؿ، مجع اًمٕمِم٤مء ًمّمالة يًتٕمدوا يريدون ومٙم٤مٟمقا  يّمكم، يريد اعمت٠مظمر هذا

 ح٤م اعمٖمرب، ًمّمالة يٜمقي ومٝمق شم٘مديؿ،  مجع اًمٕمِم٤مء ٟمّمكم ٟمريد ٟمحـ: ىم٤مًمقا  ؾم٠مخٝمؿ

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم هذا اًمراسمٕم٦م ًمٚمريمٕم٦م ي٘مقم اإلُم٤مم

 .ويًٚمؿ ًمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم إظمػم اًمتِمٝمد ويتِمٝمد اعمٗم٤مرىم٦م، يٜمقي اًمِمٞمخ:

 .اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .شم٘مديؿ مجع اًمٕمِم٤مء ُمٕمٝمؿ ويّمكم ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 22: 77: 43/   131/  واًمٜمقر اهلدى)
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 الصالة عؼب بإذكار الصقت رفع

 اًمّمقت رومع هؾ اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝم٤مء سمٕمد إذيم٤مر ذم ـمٞم٥م، اًم١ًمال:

  صم٤مسم٧م؟ هق هؾ واًمتٙمٌػم، واًمتحٛمٞمد سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ

 . اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٞم٤مة ُمـ سمره٦مً  يم٤من :اجلواب

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ي٘مقل يمم :اجلواب

 يم٤من ًمٚمّمقت اًمرومع هذا إن اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ي٘مقل اًمتٙمٌػم، ذم اًمّمقت سمرومعش اٟم٘مٓم٤مع»

ر اإلظمٗم٤مت ومٞمٝم٤م إصؾ إذيم٤مر ٕن هذا، ىم٤مل وإٟمم اًمتٕمٚمٞمؿ، أضمؾ ُمـ  وقمدم واإلها

 يمؾ اعمّمٚملم، يٚمزم ُم٤م: أوًٓ  هٜم٤مك، ًمٞمس إٟمف طمٞم٨م اًمّمٚمقات، دسمر ذم ظم٤مص٦م اجلٝمر

ه ُم٤م اًمقرد ُمـ ي٘مرأ  سم٠من أومرادهؿ ُمـ ومرد  . أظمرون ي٘مرأ

: آظمر ي٘مقل وىمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ: اًمّمالة دسمر إٟم٤ًمن ي٘مقل وم٘مد

: صم٤مًم٨م ي٘مقل وىمد واإليمرام، اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم، وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا

 إوراد هلذه شمرشمٞم٥م هٜم٤مك ومٚمٞمس قم٤ٌمدشمؽ، وطمًـ وؿمٙمرك ذيمرك قمغم أقمٜمل مهللا

 . هب٤م صقَتؿ مجٞمٕم٤مً  اجلٛمٝمقر يرومع طمتك

 اهلل، إٓ إهل سمال صقشمف سمٕمْمٝمؿ رومع إذا اًمتِمقيش، طمّمؾ يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا

 . آظمره إمم... ذيمرك قمغم أقِمٜمّل مهللا: سم٘مقًمف وصم٤مًم٨م اًمًالم، أن٧م سم٤مًمٚمٝمؿ صقشمف وآظمر

 وهق اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمم جيقز ٓ ًمٚمٛمًٚمٛملم وإيذاءً  قمٜمف، ُمٜمٝمل واًمتِمقيش

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

صؾ ًمذًمؽ ،شاعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة ذيم٤مر ذم ٕا  ذم ومرق ٓ إذيم٤مر، يمؾ اًمّمٚمقات سمٕمد ٕا

 واًمتحٛمٞمد اًمتًٌٞمح وسملم ذًمؽ، وهمػمش اًمًالم أن٧م مهللا» ودقم٤مء واًمتٙمٌػم اًمتٝمٚمٞمؾ سملم ذًمؽ
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، ذًمؽ يمؾ واًمتٙمٌػم، ٌِّح ويدقمق اهلل يذيمر ومرد يمؾ ِهّ ًَ  صقشمف، يرومع أن ُمٚمزم همػم يِم٤مء سمم وُي

 . طمقًمف ُمـ هؿ اًمذيـ اجلمقم٦م سمّمقشمف يتٌع سم٠من سمٛمٚمزم هق وٓ

 (  22: 20: 22/  026/  واًمٜمقر اهلدى) 

 آكناف دم اإلمام مسابؼة عـ الـفل معـك ما

 اًمًجقد ذم وٓ اًمريمقع ذم شمًٌ٘مقين ٓ: »ط اًمرؾمقل ىمقل ؿمٞمخ، ي٤م اًم١ًمال:

 ش. آٟمٍماف ذم وٓ

  ومٝمٛمتٜمل؟ سم٤مًمًالم، آٟمٍماف أي :اجلواب

 . ٓ ؿمٞمخ ي٤م ٓ، اًم١ًمال:

ٚمِّٛمقا  ٓ: أي سم٤مًمًالم، سم٤مٟٓمٍماف شمًٌ٘مقين ٓ :اجلواب ًَ  ُأؾَمٚمِّؿ، أن ىمٌؾ شُم

 أن اًمٜم٤مس قمغم جي٥م أنف ؾمٚمؿ إذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ذًمؽ ُمٕمٜمك وًمٞمس

 وإٟمم اًمقاضم٥م، سم٤مُٕمر ًمٞمس هذا واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقم طمتك جيٚمًقا 

 اًمذيمر، ذًمؽ قمغم اعمؽمشم٥م إضمر اهلل ؿم٤مء إن وطمّمؾ سم٤مٕذيم٤مر وأتك ضمٚمس ؿم٤مء إن

قم٤من شمذيمره٤م، ًمٕمٚمؽ اًمٞمديـ، ذي ىمّم٦م ذم اًمٜم٤مس هقم٤من ومٕمؾ يمم ومٕمؾ ؿم٤مء وإن  َهَ

  ؾم٤مهٞم٤ًم؟ اًمريمٕمتلم رأس قمغم -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾَمٚمَّؿ أن ُمرد اًمٜم٤مس،

 . ٟمٕمؿ اًم١ًمال:

 . اعمًجد ُمـ وظمرضمقا  ُمٕمف، اًمٜم٤مس ؾَمٚمَّؿ :اجلواب

ٚمِّؿ أن سمٕمد ظمرج ُمـ قمؾ ٟمٜمٙمر ٓ يٕمٜمل، اًم١ًمال: ًَ   اإلُم٤مم؟ ُي

 . -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اعم٘مّمقد هق هذا ٟمٕمؿ، :اجلواب

 (  22: 26: 09/  026/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 السفق، شجد ثؿ الصالة، مـ اإلمام شؾؿ إذا

 ؟[متابعتف ادسبقق عذ ففؾ

 ؟[ُمت٤مسمٕمتف اعمًٌقق قمغم ومٝمؾ اًمًٝمق، ؾمجد صمؿ اًمّمالة، ُمـ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا] ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف ُم٤م وم٤معمًٌقق اًمّمالة، هٜم٤م اٟمتٝم٧م.. اًمّمالة اٟمتٝم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾَمٚمَّؿ اًمِمٞمخ:

 ط اًمٜمٌل ظمٚمػ صغم ح٤م -قمٜمف اهلل ريض- اًمٞمديـ ذي ىمّم٦م ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ٕن٤م هٜم٤م: رء

 اعمًجد، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م واٟمتحك وؾَمٚمَّؿ، ريمٕمتلم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وصاله٤م اًمٕمٍم صالة

ظمرى قمغم رضمٚمٞمف إطمدى ومقوع  أىمٍمت: اًمٞمديـ ذو ىم٤مل وامجقن، ؾم٤ميمتقن واًمٜم٤مس ٕا

 وقمٛمر سمٙمر أبق وومٞمٝمؿ أصح٤مسمف، إمم ومٜمٔمر سمغم،: ىم٤مل يٙمـ مل ذًمؽ يمؾ: ىم٤مل ٟمًٞمتٝم٤م؟ أم اًمّمالة

 ظمرج: اًمِم٤مهد اًمّمالة، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمّٚمؿ ح٤م. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  اًمٞمديـ؟ ذو َأَصَدق

قم٤من  واٟمتٝمك اًمّمالة، ىمٍَمَّ  اهلل اًمّمالة، ظمٗمٗم٧م ًمٕمٚمف سَمّدهؿ؟ ؿمق اعمًجد ُمـ اًمٜم٤مس َهَ

ُمر،  اًمٜم٤مس ُمـ اجلٛمٝمقر أصح٤مسمف، وسملم اًمرؾمقل سملم اعمٜم٤مىمِم٦م أو اعمٜم٤مفمرة هذه ودمري سمٞمٜمم ٕا

 احل٤مضيـ ُمـ اؾمتقصمؼ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٚمم رء، قمغم َيٚمُقون ٓ ظمرضمقا  اعمنقملم

 ؾمجدة ؾمجد صمؿ سمريمٕمتلم، وأتك ُمٙم٤مٟمف، إمم ومرضمع ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  اًمٞمديـ؟ ذو أَصَدق: سم٘مقًمف

 .وؾَمٚمَّؿ اًمًٝمق

 ظمرضمقا  ًمٚمذيـ ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن إـمالىم٤مً  ورد ُم٤م سمؾ صم٧ٌم، ُم٤م: هٜم٤م اًمِم٤مهد 

 .ريمٕمتلم دمٞمٌقا  أو اًمّمالة، شُمِٕمٞمدوا أن إُم٤م قمٚمٞمٙمؿ إن: هقم٤مٟم٤مً 

 (22: 31: 03/ 049/  واًمٜمقر اهلدى) 

 كافؾة يصيل وصخص ادػروضة الصالة أققؿت إذا

 يتٜمٗمؾ؟ واًمرضمؾ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا ؿمٞمخ ي٤م :ؾم١مال

 .اًمّمالة ي٘مٓمع اًمِمٞمخ:
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 .هن٤ميتٝم٤م يم٤مٟم٧م وإن طمتك ُمداظمٚم٦م:

 . ي٘مٓمٕمٝم٤م وإٓ ُيتِٛمٝم٤م، اإلطمرام شمٙمٌػمة ُيدرك يم٤من إذا شمٗمّمٞمؾ، ومٞمٝم٤م هذه اًمِمٞمخ:

 ( 22: 77: 36/ 077/  واًمٜمقر اهلدى) 

: اإلمام قال إذا( احلؿد ولؽ ربـا: )بؼقل ادمتؿ يؽتػل هؾ

 (محده دـ اهلل شؿع)

 إذا يمٜم٤م: ىم٤مل أنف اًمدارىمٓمٜمل رواه اًمذيأيب هريرة  طمدي٨م صح٦م ُمدى ُم٤م اًم١ًمال:

 وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ٟم٘مقل محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 متًٙم٤مً  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل اح٠مُمقم إن: اًم٘م٤مئٚملم ىمقل قمـ ُيـج٤مب ويمٞمػ احلٛمد،

أيب  ىمقل وأن ،شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وم٢مذا: »طمدي٨م سمٔم٤مهر

 ُمٜمف؟ اضمتٝم٤مد قمٜمف اهلل ريضهريرة 

 ُمٕمل وصؼماً  قمٜمف، شم٠ًمل اًمذي احلدي٨م هذا ؾمٜمد أؾمتحي ٓ أوًٓ  أن٤م اًمِمٞمخ:

 يّمؾ ىمري٥م وَمَٕممَّ  هٜم٤م، قمٜمدي اًمدارىمٓمٜمل وهذا وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  شمٜمٔمر أراك ٕين ىمٚمٞماًل:

 سمرأي قُمقِرَض  طمٞمٜمم احلدي٨م وم٘مف قمـ أو احلدي٨م ُمْمٛمقن قمـ أضمٞم٥م ًمٙمٜمل إًمٞمؽ،

 .احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل اعم٘متدي إن: اًم٘م٤مئٚملم

 اإلُم٤مم يِم٤مرك أجْم٤مً  اعم٘متدي سم٠من ىمٚمٜم٤مش ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» أخَّْٗمٜم٤م أن ُمٜمذ ٟمحـ 

ش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »ط ىمقًمف ًمٕمٛمقم إقممًٓ  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىمقًمف ذم

 هق هذا وم٘مط احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: اعم٘متدي ىمقل أن قمغم يدل ٟمص وضمقد قمدم ُمع

 هذا، ذم ٟمص يقضمد ٓ اًمتًٛمٞمع، اًم٘مقل هذا ُمع ينمك أن ًمف جيقز ٓ وأنف واضم٥م،

 وٓ ٟمخ٤مًمٗمف وٓش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ُٟمٕمٛمؾ ومحٞمٜمئذٍ 

: ي٘مقًمقن وهؿ آٟمٗم٤ًم؟ ذيمرشمف ُم٤م ُم١َمّداه ُم٤م ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٕمٚممء سمٕمض سم٠مىمقال ٟمٕم٤مروف

ٜم٤م: »ي٘مقل أن اعم٘متدي ووفمٞمٗم٦م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل أن اإلُم٤مم وفمٞمٗم٦م  وًمؽ َرسمَّ
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 وم٘مط ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أن ومٙمم ًمٜمص، إٓ اح٠مُمقم ووفمٞمٗم٦م اإلُم٤مم وفمٞمٗم٦م: أىمقل ،شاحلٛمد

 احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مط ي٘مقل ٓ اعم٘متدي يمذًمؽ سمٞمٜمٝمم، جيٛمع سمؾ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع

 .سمٞمٜمٝمم جيٛمع وإٟمم

 وإٓ اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف اعم١ُْمشَمؿ وسملم اإلُم٤مم سملم اجلزئٞم٦م هذه ذم اًمتٗمريؼ اّدقمك وُمـ

 ويمم ،شأصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمٕم٤مم ًمٚمٜمص خم٤مًمٗم٤مً  يٙمقن

 اعمًجد ذم وصٚمٞم٧م اًمري٤مض، ضمئ٧م طمٞمٜمم ُمرة ٕول أنف أنَس  ومٚمـ َأنَْس  إن: ي٘م٤مل

 ُمـ رضمع اًمذي اًمًٕمقدي اًمٗمقج ُمع يمٜم٧م يقُمئذٍ  وأن٤م اإلُم٤مم، وراء هٜم٤مك اًمٙمٌػم

 هذا أن اًم٘مقم سملم يم٤مًمَٕمَٚمؿ ودمٕمٚمٜمل متٞمزين سمدًم٦م ٓسمس ويمٜم٧م هلؿ، يمٛمرؿمد ومٚمًٓملم

 اهلل ؾمٛمع: أن٤م ىمٚم٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ىم٤مل ومٚمم ظم٤مذم، ًم٤ٌمس همري٥م، اًمرضمؾ

ٜم٤م محده عمـ  أن٧م: ي٘مقل ؾِمٜم٤ًم، ُمٜمل أيمؼم يقُمئذٍ  يم٤من رضمؾ اًمّمالة سمٕمد احلٛمد، وًمؽ َرسمَّ

 اًمًٜم٦م، هٙمذا: ًمف ىمٚم٧م ح٤مذا؟ش محده عمـ اهلل ؾمٛمع» اإلُم٤مم ي٘مقل يمم اًمّمالة، ذم شم٘مقل

 سمـ حمٛمد  هٙمذا: ىم٤مل ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي ٓ،: ىم٤مل

 يمم صٚمقا : ي٘مقل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد ًمؽ ىمٚم٧م أن٤م ًمٙمـ: ىمٚم٧م ي٘مقل، اًمقه٤مب قمٌد

 ومٞمف ومم احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: يمٚمٞمٝمم ي٘مقل يم٤من وهق أصكم، رأجتٛمقين

ص ُم٤م قمٜمدٟم٤م  هذا، قمغم أزال ٓ وأن٤م اعم٘متدي، دون سم٤مإلُم٤مم إُمريـ سملم اجلٛمع ُيـَخّمِّ

 وإن اعمقوقع، ذم ٟمص ومٝمق صح إن احلدي٨م ومٝمذا اًمّمالة، صٗم٦م ذم ؾَمٓمَّرشمف وًمذًمؽ

 .يٕمٜمل ؿمٞمئ٤مً  ٟمخن ومم يّمح مل

 

 ( 22: 27: 00/ 096/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فقفا صحة رشط أو الصالة أركان مـ ركـا ادلمقم كيس إذا

 أو يم٤مًمٗم٤محت٦م اًمريمٕم٦م صح٦م ذم ذط هق ُم٤م اًمّمالة ذم اح٠مُمقم ٟمز إذا اًم١ًمال:

 اًمًٝمق؟ ؾمجقد يٙمٗمل أو يم٤مُمٚم٦م، سمريمٕم٦م شُمـْجؼَم  ومٝمؾ اًمًجقد، أو اًمريمقع
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 إمم اعمٜمز اًمريمـ إمم يٕمقد أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من إذا ضمؼمه٤م، ُمـ ٓسمد ٓ، اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة شم٤مسمع صمؿ ذًمؽ إمم قم٤مد اًمريمقع أو اًمًجقد

ة يمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:  سمٕمض ،قمٛمر ُمًجد ُمًجدٟم٤م ذم طمّمٚم٧م طم٤مدصم٦م طمقل أؾمت٤مذٟم٤م ُمرَّ

 اًمٗم٤محت٦م، ُيْٙمِٛمٚمقا  هلؿ شَمَٞمّن  ُم٤م اعمًجد ذم اًمذيـ ُمـ ومٙمثػم اًم٘مراءة، ذم اؾمتٕمجؾ إئٛم٦م

 ومٙمٜم٧م اًمٗم٤محت٦م، يتٛمقا  ومل ومريمٕمقا  اًمريمٕم٦م، أول وُمـ اًمّمالة أول ُمـ ُمٕمف أهنؿ ُمع

 أظمرى صقرة أو هذا وُمثؾ هلؿ، يْمٛمـ ومٝمق و٤مُمـ اإلُم٤مم سم٠من يقُمٝم٤م أضم٧ٌم أؾمت٤مذي

 صٕم٥م يٙمقن همػمه أو اًمًجقد شمرك ؿمٖمٚم٦م: يٕمٜمل ؾمٝم٤م، إٟم٤ًمن: قمٜمٝم٤م اجلقاب أرضمق

 ُم٤م -ُمثالً – اًمتحٞم٤مت ىمرأ  اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  ُم٤م سمدل وؿمؽ ؾمٝم٤م إٟم٤ًمن ًمٙمـ اًمتّمقر، ذم ىمٚمٞمؾ

ر  ٟمٗمًف؟ اجلقاب قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ هذا ومٝمؾ يريمع، سَمّده ح٤م إٓ شَمَذيمَّ

 .ىم٤مئؿ وهق اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  يرضمع ٓزم اًمِمٞمخ:

 .ضمديدة سمريمٕم٦م ي٠ميت: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 .اًمٗم٤محت٦م أتؿ ُم٤م اًمذي ًمذًمؽ وسم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 .و٤مُمـ اإلُم٤مم ُم٘متٍد، ذًمؽ اًمِمٞمخ:

 .يمٚمٝم٤م اًمّمقر ذم اعم٘متدي قمـ اًمٙمالم ُمداظمٚم٦م:

 .أفمـ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اح٠مُمقم ٟمز إذا ُم٠مُمقم، ي٘مقل إخ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمريمٕم٦م صح٦م ذم ذط هق ُم٤م اًمّمالة ذم اح٠مُمقم ٟمز إذا: ىمٚم٧م أن٤م اًم٤ًمئؾ:

 .اح٠مُمقم قمـ اًمٙمالم ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ؟ ويًجد، يريمع أُم٤مُمف اإلُم٤مم يتّمقر يمٞمػ اًمِمٞمخ:

– سم٠من -ُمثالً – ٟمًٞم٤من قمٚمٞمٝم٤م يٓمرأ  اًمًجقد أو اًمريمقع صقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:
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 رء، يت٠مُمؾ أو رء ذم يتٗمٙمر سم٠من يًٝمق صمؿ إومم اًمًجدة يًجد اًمًجقد ذم -ُمثالً 

 .سم٤مًمتِمٝمد اإلُم٤مم وإذا رأؾمف ومػمومع اإلُم٤مم، شمٙمٌػم يًٛمع ومٚمؿ

 .يٕمٜمل طمدث وهذا اًمِمٞمخ:

 .ؾمٜمقات قمنم ُمٜمذ ًمٕمٚمف ُمرة، زم وىمع ًمٕمٚمف احل٘مٞم٘م٦م اًم٤ًمئؾ:

 ُم٘متدي؟ وأن٧م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 .ُم٘متدي وأن٤م ٟمٕمؿ، أي اًم٤ًمئؾ:

 يٕمقد ُم٤م ٓسمد اجلقاب، ٟمٗمس ُم٘متدي٤ًم، يم٤من وًمق -ـمٌٕم٤مً – اجلقاب ٟمٗمس هق اًمِمٞمخ:

 .اًمريمـ إمم

 .يم٤مُمٚم٦م سمريمٕم٦م ي٠ميت يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 37: 74/ 422/ واًمٜمقر اهلدى) 

 إوىل التسؾقؿة اإلمام يسؾؿ أن بعد ادلمقم يسؾؿ هؾ

 الثاكقة التسؾقؿة يسؾؿ حتك يـتظر أو

 اًمٞمٛملم اًمتًٚمٞمؿ اإلُم٤مم وراء أؾمٚمؿ أين جيقز هؾ اًمّمالة ذم اًمتًٚمٞمؿ أثٜم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 اًمتًٚمٛمتلم؟ خيٚمص ٕن اٟمتٔمر وٓ اًمٞم٤ًمر صمؿ

 سم٤مًمّمالة اخلروج ٕن اًمث٤مٟمٞم٦م: شمًٚمٞمٛمتف شمٜمتٔمر أن يٜمٌٖمل وُم٤م ـمٞم٥م، ؾم١مال هذا اًمِمٞمخ:

ومم، اًمتًٚمٞمٛم٦م هل إٟمم اًمتًٚمٛمٞمتلم ُمـ اًمريمـ: أي. إومم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م يٙمقن  اًمتًٚمٞمٛم٦م أُم٤م ٕا

 اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم ُمٕمف وايمتٗمٞم٧م شمًٚمؿ، مل يًٚمؿ مل وإن ؾمٚمٛم٧م، ؾمٚمؿ وم٢من ؾمٜم٦م، ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م

ومم،  صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ُمـ وَمَرغَ  يًٛمٕمقه طمتك اإلُم٤مم اٟمتٔم٤مر ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف وُم٤م ٕا

ومم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م يت٤مسمٕمقٟمف  .اعم٠ًمخ٦م ذم اًمراضمح ظمالف هذا واًمث٤مٟمٞم٦م، ٕا

 ( 22: 71: 28/ 408/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ورفع اإلمام فركع اإلمام خؾػ الؼقام أضال مـ حؽؿ

 ادلمقم يركع ومل

 رومع ومٝمق وشم٠مظمرت، شم٘مرأ  فَمّٚمٞم٧م وأن٧م ريمع، اإلُم٤مم[ إذا] اًمنمع طمٙمؿ اًم١ًمال:

 ٓ؟ أم اًمريمٕم٦م قمٚمٞمؽ ُيّْمٞمَّع هذا هؾ ويمّٛمٚم٧م، ريمٕم٧م أن٧م[ صمؿ]  اًمريمقع، ُمـ

 .اًمريمٕم٦م قمٚمٞمؽ وم٤مشم٧م  اًمِمٞمخ:

 .اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة، أول ُمـ ُمٕمف أن٧م أنؽ وًمق اًم٤ًمئؾ:

 .اًمريمقع ومٗم٤مشمؽ اًمريمقع، ذم اإلُم٤مم ؿم٤مريم٧م ُم٤م ًمٙمـ قم٤مرف، أن٤م اًمِمٞمخ:

 محده عمـ اهلل ؾمٛمع:هق  ريمٕم٧م،: أن٧م أيمؼم اهلل رايمع، واإلُم٤مم ضمئ٧م ًمق يمم

 .هب٤م شم٠ميت أن ومٕمٚمٞمؽ اًمريمٕم٦م، أدريم٧م ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًمريمقع، أدريم٧م ُم٤م راومٕم٤ًم،

 (22: 48: 72/ 371/واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾؿسبقق اإلحرام تؽبرة

 ُيّٙمؼّم  أن قمٚمٞمف ومٝمؾ اًمريمقع، ذم اًمٜم٤مس ووضمد اًمّمالة إمم رضمؾ ضم٤مء إذا اًم٤ًمئؾ:

 واطمدة؟ أم اًمريمقع، إمم اًمٜمزول وشمٙمٌػمة اإلطمرام، شمٙمٌػمة: شمٙمٌػمشملم

 .شمٙمٌػمشم٤من اًمِمٞمخ:

 ( 22: 43: 74/ 308/واًمٜمقر اهلدى) 

 ُكبرف ثؿ الصالة فؼطع صالتف إلمتام ادسبقق يؼؿ مل إذا

 اإلُم٤مم، ُمع ؾمٚمؿ صمؿ ريمٕمتلم، وم٤مشمتف وىمد ُمت٠مظمراً، اًمّمالة إمم اًمرضمؾ، طمي إذا اًم٤ًمئؾ:

 وم٤مشمف؟ ُم٤م يتؿ أم يٕمٞمده٤م، أن قمٚمٞمف ومٝمؾ صالشمؽ، شمتؿ مل إٟمؽ: ًمف ىمٞمؾ صمؿ وشمٙمٚمؿ،

 .اًمًٝمق ؾمجديت ويًجد يتٛمٝم٤م، اًمِمٞمخ:

 (22: 47: 29/ 308/واًمٜمقر اهلدى) 
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 صذ ومـ وقتفا، عـ الصالة ُيؼدم إمام وراء الصالة حؽؿ 

 يعقدها؟ ففؾ صالتف دم يطؿئـ ٓ إمام خؾػ

  اًمقىم٧م، وم٠مص٤مب اًمٜم٤مس أمَّ  ُمـ: »ي٘مقل -ؿمٞمخ ي٤م- طمدي٨م هٜم٤مك: ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

م إُم٤مم ُمع صغم ُمـ أن احلدي٨م، هذا ُمـ ٟمٗمٝمؿ ومٝمؾ آظمره، إممش.. وهلؿ ومٚمف  اًمّمالة ُيَ٘مدِّ

 اًمّمالة؟ يٕمٞمد ٓ اح٠مُمقم أن وىمتٝم٤م، قمـ

 قمٚمٞمف ىمقًمف يرد ومٝمٜم٤م يٕمٚمؿ، يم٤من إذا أُم٤م اح٠مُمقم، يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إذا هذا اًمِمٞمخ:

ء ؾَمَٞمٚمِْٞمُٙمؿ: »اًمًالم  صمؿ وىمتٝم٤م، ذم أنتؿ ومّمٚم قه٤م وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة ي١مظمرون ُأُمرا

 ش.ٟم٤مومٚم٦م ًمٙمؿ شمٙمقن ُمٕمٝمؿ صٚم قه٤م

 أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ ُيَّمٚم قن: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم أظمر يم٤محلدي٨م احلدي٨م هذا

 ش.وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم٠موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ

 صحٞمح٦م: اًمّمالة هذه إن: ٟم٘مقل ٓ ـمٝم٤مرة، سمدون يّمكم رضمالً  أن قمٚمٛمٜم٤م ًمق أُم٤م

 .شمٕمٚمؿ يمم اًمّمالة، ذوط ُمـ اًمقىم٧م يمذًمؽ اًمنمط، ُي١َمدِ  مل أنف قمٚمٛمٜم٤م ٕنٜم٤م

 ي٘مٞمؿ ٓ صالشمف، ذم ينع إُم٤مم وراء صغم اًمذي اإلٟم٤ًمن: ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 قمغم ُيٕمٞمد ٓ ومٝمذا اًمًجدشملم، سملم واجلٚمقس اًمريمقع ُمـ اًمرومع ذم وظم٤مص٦م إريم٤من،

 اًمٌخ٤مري؟ ذم اًمذي احلدي٨م

 .يمذًمؽ هق اًمِمٞمخ:

 يمذًمؽ؟ ُمداظمٚم٦م:

 .يمذًمؽ هق اًمِمٞمخ:

 اًمقىم٧م؟ همػم ذم صغم ًمق ُيٕمٞمد أنف وسملم هذا، سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ: ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 شمٕمرف- اًمّمالة ذم آـمٛمئٜم٤من ٕن :-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- إُمر خيتٚمػ اًمِمٞمخ:
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 وُم٤م ٟمتٌٜم٤مه، اًمذي وهذا ريمـ، ي٘مقل ُمـ سملم ُم٤م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ومٞمٝم٤م إىمقال -أن٧م

 .وم٘مط ؾمٜم٦م إٟمف: ىم٤مئؾ سملم وُم٤م واضم٥م، إٟمف: ىم٤مئؾ سملم وُم٤م ومرض، سم٠منف ىم٤مئؾ سملم

 ٓ ُم٠ًمخ٦م قمغم -وطمديث٤مً  ىمديمً - اًمٕمٚممء سملم ظمالف ومٞمف طمٙممً  ٟمٕم٤مُمؾ أن يّمح ومال

 .ريمٜم٤مً  أو ذـم٤مً  يمقهن٤م قمغم وُمـُْجَٛمعٌ  ومٞمٝم٤م، ظمالف

 (22: 79: 22/ 348/واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼراءة دم يؾحـ مـ خؾػ الصالة 

طَ ﴿: ي٘مقل أن سمدل اًمٗم٤محت٦م، ذم َيْٚمَحـ ُمـ ظمٚمػ اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م: ا َ  اًمٍمِّ

َتِ٘مٞمؿَ  ًْ ُ  .سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م اعمًت٘مٞمؿ: ي٘مقل ،[6:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اعْم

 ومّمالشمؽ يتٞمن مل وإن سمف، ومٕمٚمٞمؽ ُمٜمف وأىمرأ  ظمػم هق ُمـ ًمؽ شَمَٞمنَّ  إذا اًمِمٞمخ:

 طمؼ ذم- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ٟمٗمًف: قمٚمٞمف حلٜمف ووزر صحٞمح٦م، ظمٚمٗمف ُمـ

 ش.وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم٠موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ، ُيَّمٚم قن: »-إئٛم٦م

 (22: 44: 29/ 826/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام كقة عـ ادلمقم كقة اختالف

 ُيّمّٚمقن وهؿ ىمري٦م سم٠مهؾ ومٛمرّ  اًمٕمِم٤مء، وىم٧م طمتك ُم٤ًمومر رضمؾ:  قول سائل

 يّمٚمقن أهنؿ ًمٔمٜمف اعمٖمرب سمٜمٞم٦َّم ُمٕمٝمؿ صغم اًم٘مري٦م أهؾ ُمـ آظمر ورضمؾ اًمٕمِم٤مء،

 وضمزايمؿ إدًم٦م ذيمر ُمع ذًمؽ، ذم أومتقٟم٤م اًمرضمٚملم، هذيـ ُمـ يُمّؾ  طم٤مل ومم اعمٖمرب،

 ظمػماً؟ اهلل

 .وآه وُمـ وصحٌف وآخف اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل، احلٛمد اًمِمٞمخ:

 وإٟمم قمٜمٝم٤م، اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ أنف: احل٘مٞم٘م٦م

 .وآضمتٝم٤مد آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ رء سمٓمريؼ شم١مظمذ
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 ٟمٞم٦م قمـ اعم٘متدي ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م، اظمتالف أن اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ إٟمف: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .اًم٘مدوة وصح٦م اًمّمالة، صح٦م ذم شم١مصمر ٓ اإلُم٤مم

 صالشمف صمؿ ط اًمٜمٌل وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ -صالة ُمثالً - ومٝمٜم٤مك

 وراءه وعمـ ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن أهن٤م: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ويمم سم٘مقُمف، إي٤مه٤م

 ش.ومريْم٦م

 يمٞمٗمٞم٤مت ُمـ يمٞمٗمٞم٦م ذم ضم٤مءت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك أن يمم

 .اخلقف صالة سم٠مصح٤مسمف ط اًمٜمٌل صالة

 ه١مٓء ومٞمٜمٓمٚمؼ هبؿ، يًٚمؿ صمؿ إومم سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م ريمٕمتلم يّمكم يم٤من أنف: ذًمؽ ومٛمـ

- ومتٙمقن اًمريمٕمتلم، ط اًمٜمٌل وراء وشمّمكم ًمت٠ميت إظمرى، اًمٓم٤مئٗم٦م ُمّم٤مّف  إمم

 اًمٗمريْم٦م، هل -اًمًالم قمٚمٞمف- ًمٚمرؾمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إوًمٞم٤من اًمريمٕمت٤من -احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 .ٟم٤مومٚم٦م هل إٟمم إظمرى سم٤مجلمقم٦م إظمري٤من واًمريمٕمت٤من

 .أن أؾمتحيه٤م ٓ أظمرى أُمثٚم٦م شمقضمد رسمم: وهٙمذا

 ذم سم٤مًمٜمقاوح يٕمٛمؾ يم٤من اًمذي إقمرايب، ذًمؽ طم٤مدصم٦م هٜم٤م ٟمذيمر أن ٓسمد: يمذًمؽ

 ذات سمف اىمتدى ومٚمم ،-قمٜمف اهلل ريض- ُمٕم٤مذ ظمٚمػ ًمٞمّمكم ُم٤ًمءً  وي٠ميت اًمٜمٝم٤مر، أثٜم٤مء

 أن ٟمٗمًف ذم ُأخ٘مل أو ومٔمـ اًمٌ٘مرة، ؾمقرة اسمتدأ ىمد وؾمٛمٕمف أظمرة، اًمٕمِم٤مء صالة يقم

 ُمـ اًمّمالة ىمٓمع وًمذًمؽ إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ؾمتٙمقن اًم٘مراءة هذه

 .ًمقطمده وصغم ُمٕم٤مذ ظمٚمػ

 هذا صالة سم٠من:ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع -طمٞمٜمئذ– اًمٜمّمقص هذه إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا

ف اًمٕمِم٤مء، صالة يّمكم وهق سم٤مإلُم٤مم، اىمتدى اًمذي اعم٘مٞمؿ ذاك أو اعم٤ًمومر،  يمٌؾ  ويتقمهَّ

 ذم ومٝمق اًمٕمِم٤مء، صالة يّمكم يم٤من إٟمم أنف ًمف ومٞمتٌلم اعمٖمرب، صالة يّمكم إٟمم أنف ُمٜمٝمم

سمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم يٜمٝمض ومحٞمٜمم ريمٕم٦م، أول ذم اإلُم٤مم أدرك إذا احل٤مًم٦م، هذه  اًمرا

 قمغم إظمػم اًمتِمٝمد ذم ًمٞمجٚمس سم٤مإلُم٤مم اًم٘مدوة وي٘مٓمع آٟمٗمّم٤مل، يٜمقي ُمٜمٝمم يمؾ

 صالة ُمـ أدرك ُم٤م سم٤مإلُم٤مم وي٘متدي يٜمٝمض صمؿ ومٞمًٚمؿ، -إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم- اًمثالث رأس
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 .اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ذم زم يٌدو ُم٤م هذا ًمف، اًمٕمِم٤مء

 اعمٖمرب أظمر وهق اًمٕمِم٤مء، يّمكم اإلُم٤مم ذاك أن يٕمٚمؿ اعم٤ًمومر اًمرضمؾ اًم٤ًمئؾ:

 اعمٖمرب؟ سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ يدظمؾ اجلمقم٦م، ُمع ومدظمؾ

 سمف، ي٘متدي وإٟمم اًمٕمِم٤مء، صالة قمـ اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم جيقز ٓ ـمٌٕم٤ًم، اًمِمٞمخ:

سمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم يٜمٝمض طمٞمٜمم -آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمم- اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي صمؿ  .اًمرا

 ٟم٤مومٚم٦م اًمٕمِم٤مء ُمٕمٝمؿ يّمكم اًمٜم٤مومٚم٦م، سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ يدظمؾ: ىم٤مل اًمٕمٚممء سمٕمض اًم٤ًمئؾ:

 .اًمٕمِم٤مء صمؿ اعمٖمرب، يّمكم صمؿ ًمف،

 ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 اًم٘مقل؟ هذا صح٦م ومم أدري، ٓ اًم٤ًمئؾ:

ُم٧م اًمذي هذا اًمِمٞمخ:  اظمتالف أن ُٕبلمِّ  هق أدًم٦م، ُمـ ىمدُم٧م ُم٤م ىمدُم٧م، ًمف، ىَمدَّ

 .اًمّمالة صح٦م ذم شَمّيه ٓ اإلُم٤مم ٟمٞم٦م قمـ اعم٘متدي ٟمٞم٦م

 اًمّمالة هذه شمٙمقن أن وم٠مومم: اًمٕمِم٤مء يّمكم واإلُم٤مم اعمٖمرب، يّمكم هق يم٤من وم٢مذا

 أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ صحٞمح٦م، اعمتٜمٗمؾ وراء اعمٗمؽمولم صالة شمٙمقن أن ُمـ صحٞمح٦م،

 .اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي أن وهق اعمقوقع، ذم واؾمٓم٦م إمم ُيت٤مج

 ( 22: 47: 32/   397/  واًمٜمقر اهلدى) 

 العشاء يصيل بؿـ ادغرب يصيل مـ إئتامم 

 وضم٤مء اعمٓمر، -ُمثالً – ًمٕمذر واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع اإلُم٤مم يم٤من إذا: ـمٞم٥م :ادلقي

 يٕمٛمؾ؟ ومٙمٞمػ اعمٖمرب: يّمؾ ومل اًمٕمِم٤مء صالة سم٠منف يٕمٚمؿ مل أم قمٚمؿ ؾمقاء  رضمؾ،

 .اًمٕمِم٤مء يّمكم اًمذي وراء اعمٖمرب يّمكم اًمِمٞمخ:

 .اإلُم٤مم يّمكم هق ريمٕم٤مت، أرسمع :ادلقي
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 .صمالصم٤مً  يّمكم، هق ٓ، اًمِمٞمخ:

 صالة وم٠مدرك اًمٕمِم٤مء، صالة ُأىمٞمٛم٧م وىمد ضم٤مء أنف اعمقوقع، ٟمتّمقر هٜم٤م: يٕمٜمل

 أن ومٕمٚمٞمف اعمٖمرب، يّمؾ مل سمٕمدُ  وهق اًمٕمِم٤مء يّمكم أن ًمف جيقز ٓ ومٝمق أوهل٤م، ُمـ اًمٕمِم٤مء

 إِنَّ ﴿: ٕنف اعمٖمرب: صالة يٜمقي هق ًمٙمـ اًمٕمِم٤مء، يّمكم اًمذي اإلُم٤مم هبذا ي٘متدي

الةَ   .[124:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 سم٢مُم٤مم اىمتدى وًمق جيقز ٓ- يمذًمؽ اًمّمالة، وي١مظمر ي٘مدم أن قم٤مدةً  ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ويمم

 وإٟمم اعمٖمرب، صالة ومٞمّمكم ُيثَٜمِّل صمؿ اًمٕمِم٤مء يّمكم أن ًمف جيقز ٓ ،-اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم

 .اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم اًمذي اإلُم٤مم هذا وراء اعمٖمرب سمّمالة اًمّمالة يٌتدئ

 إمم اإلُم٤مم ىم٤مم ُم٤م وم٢مذا اًمّمالة، أول ذم اإلُم٤مم ُمع اىمتدى أنف: اومؽموٜم٤م وٟمحـ

 قمغم زي٤مدة ٕنف :-اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م ٟمقى- اعمٗم٤مرىم٦م وٟمقى هق ضمٚمس اًمراسمٕم٦م، اًمريمٕم٦م

 أو أرسمٕم٤مً  اًمّمٌح صغم يمٛمـ ُيٌٓمٚمٝم٤م، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  اعمٖمرب صالة ذم ريمٕم٤مت صمالث

 اًمّمقر هذه يمؾ ذم ومرق ٓ اصمٜمتلم، أو صمالصم٤مً  اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر أو اًمٕمِم٤مء صغم أو صمالصم٤ًم،

 .ٟم٘مّم٤مً  أو زي٤مدة اًمّمالة سمٓمالن ذم

 سمثالث ي٠ميت أن إمم ُمْمٓمر ٕنف اإلُم٤مم: ُمٗم٤مرىم٦م يٜمقي أن خمرج، ومٚمف: وهلذا

 طمٞم٨م سم٤مإلُم٤مم، وي٘متدي ومٞم٘مقم هق ؾمٚمؿ وم٢مذا اًمراسمٕم٦م، ذم يت٤مسمٕمف وٓ اعمٖمرب، ريمٕم٤مت

 .…اًمذي هذا اًمًالم، ىمٌؾ أدريمف وًمق ُمٕمف، اًمٕمِم٤مء صالة يًت٠منػ يم٠منف

 يمٞمػ؟ هذه، اعمٗم٤مرىم٦م ٟمٞم٦م اإلُم٤مم، ىمٌؾ يًٚمؿ أنف: ؿمٞمخ ي٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع ُم٤م :ادلقي

 اعمخ٤مًمٗمتلم أي   ٕنف ُمٜمٝم٤م: سمد ٓ هذه ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م، هذا ُمْمٓمر ُمْمٓمر، اًمِمٞمخ:

 اهلل ريض- ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ وراء ُم٘متدي٤مً  دظمؾ اًمذي إنّم٤مري أذاك:أقمذر ص٤مطمٌٝم٤م

 اًمّمالة ىمٓمع اًمٌ٘مرة ؾمقرة اومتتح ومٚمم أظمرة، اًمٕمِم٤مء صالة سم٘مقُمف يّمكم وهق ،-قمٜمف

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه اًمذي أم هذا: أقمذر اًمرضمٚملم أي وطمده، يّمكم واٟمٍمف

 قمٚمٞمف اهلل ومروٝم٤م اًمتل اًمّمالة يّمحح أن يريد ٕنف أقمذر: إول أن ؿمؽ ٓ
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 اًمّمالة يٜمقي أن اًمنمقمل، اًمتقىمٞم٧م يٕمٙمس أن اًمٕمذر ُمـ وًمٞمس أرسمٕم٤ًم، وًمٞمس صمالصم٤مً 

 . اعمٖمرب يّمكم ذًمؽ وسمٕمد أرسمٕم٤ًم، اإلُم٤مم وراء

 أرسمع يّمكم اإلُم٤مم، هذا وراء اًمٜم٤مومٚم٦م يٜمقي: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

 اًمؽمشمٞم٥م قمغم اًمّمالة يًت٠منػ ذًمؽ سمٕمد صمؿ ٟم٤مومٚم٦م، يٜمقهي٤م ًمٙمـ اإلُم٤مم، ُمع ريمٕم٤مت

 .اًمٕمِم٤مء ريمٕم٤مت أرسمع صمؿ اعمٖمرب، ريمٕم٤مت صمالث يّمكم اعمٕمروف،

 اًمٗمتقى هبذه يٗمتل ُمـ هل٤م يتٜمٌف ٓ يمٞمػ أدري وُم٤م أظمرى، خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع هٜم٤م ًمٙمـ 

 ،شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهل، أٓ إظمػمة،

 اًمّمقر هذه يمؾ أن ؿمؽ ٓ ومريْم٦م، يّمٚمقن واًمٜم٤مس ٟم٤مومٚم٦م يّمكم أن إلٟم٤ًمن جيقز ومم

 :ي٘م٤مل يمم احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ خم٤مًمٗم٦م، ُمـ ختٚمق ٓ

 .سمٕمض ُمـ أهقن اًمنم سمٕمض طمٜم٤مٟمٞمؽ

يـ، سملم اعمًٚمؿ وىمع إذا: اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل ويمم  ًمف سمد وٓ خم٤مًمٗمتلم، سملم:أن ًمٜم٘مؾ أو َذَّ

م، ومٚمٞمخؽم إطمدامه٤م، ُمـ  .اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يٕمرومف أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمٗم٘مف ُمـ وهذا أظمَٗمٝمَّ

 .أظمػ هل إظمػمة احل٤مًم٦م أن:ؿمٞمخٜم٤م اًمٔم٤مهر سمس :ادلقي

 وهل؟ اًمِمٞمخ:

 ُمٕمٝمؿ، اًمٕمِم٤مء يّمكم يٕمٜمل ،شاعمٙمتقسم٦م إٓ» ٕنف اًمٜم٤مومٚم٦م: سمٜمٞم٦م يّمكم أنف :ادلقي

 .…اعمٖمرب يّمكم اًمٕمِم٤مء صغم ُم٤م إومم اًمّمقرة وذم

 اعمٙمتقسم٦م؟ هق صغم ُم٤م سمس اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمِم٤مء اعمٙمتقسم٦م اعمٙمتقسم٦م، إومم وًمٙمـ :ادلقي

 أّي  ذم ٟمتٜم٤مىمش ٟمحـ أن ًمٙمـ خم٤مًمٗم٦م، ُمـ سمد ٓ:ىمٚم٧م أن٤م ُمٕمٚمٞمش، اًمِمٞمخ:

 .أىمؾ اعمخ٤مًمٗمتلم

 وًمق- ُمٙمتقسم٦م، صغم أنف ومٞمف يّمح اًمٕمِم٤مء يّمكم ُمـ وراء اعمٖمرب صغم اًمذي هذا

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دظمؾ ح٤م: ىم٤مل ح٤م -ُمثالً – يٕمٜمل ،-اعمٙمتقسم٦م ذيؽ همػم هل أهن٤م
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 آخّمٌح: »ًمف ىم٤مل اًمّمالة، أىمٞمٛم٧م وىمد اًمٗمجر ؾمٜم٦م يّمكم رضمالً  ورأى اًمٗمجر صالة ذم

 صمالث يّمكم اًمذي هذا أُم٤م اًمٗمريْم٦م، قمغم ٟم٤مومٚم٦م زاد ٕنف :شأرسمٕم٤مً  آخّمٌح أرسمٕم٤ًم،

 وًمذًمؽ شمٚمؽ، قمـ ختتٚمػ يمٞمٗمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م وإن ُمٙمتقسم٦ًم، صغم هذا اًمٗمرض، ريمٕم٤مت

 .اعمٗم٤مرىم٦م ُمـ سمد ٓ إٟمف: ىمٚمٜم٤م

 خُتٗمِّػ ومٝمل إظمرى، اًمّمقر سمٕمض ذم صم٤مسمت٦م يٕمٜمل -أجْم٤مً – اعمٗم٤مرىم٦م أصؾ سمٕمديـ

 .صدده ذم ٟمحـ ومٞمم اعمخ٤مًمٗم٦م ؿم١مم ُمـ

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػماً  ًمٕمؾ  ُم٤م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل اخلقف صالة أن يٕمٚمٛمقن احل٤مضيـ إظمقا

 صقر هل٤م هذه اخلقف ومّمالة اًمزُم٤من، هذا ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمٗمتٜم٦م هذه ذم أطمٞمٞم٧م أفمٜمٝم٤م

 وذًمؽ ريمٕم٦م، ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾٍ  اجلمقم٦م ًمٙمـ ًمٜمٗمًف، ريمٕمتلم يّمكم اإلُم٤مم أن: ُمٜمٝم٤م قمديدة،

 .ـم٤مئٗمتلم أو صٗملم ًمٚمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسمقن يٜم٘مًؿ سم٠من

 أن سمٞمٝمٛمٜم٤م إزم ه٤م ًمٙمـ اجلديد، اًمٗم٘مف ُمـ رء إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م: احل٘مٞم٘م٦م أن 

 صالة اًمٙمرام سم٠مصح٤مسمف صغم يم٤من اًمزُم٤من ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

 ي٘مقل ًمٙمـ يمٞمٗمٞم٦م، قمنمة مخس اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ سمٚمٖم٧م ضمدًا، قمديدة صقر ذم اخلقف

 .وم٘مط يمٞمٗمٞم٤مت ؾمٌع إٓ يّمح ٓ: -اهلل رمحف- اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ

 اًمٕمدو يٙمقن وىمد اًم٘مٌٚم٦م، يًت٘مٌؾ اإلُم٤مم، يٜمتّم٥م: اًمّمحٞمح٦م اًمٙمٞمٗمٞم٤مت هذه ُمـ

و اًمِممل، يًت٘مٌؾ أن اإلُم٤مم يًتٓمٞمع ومال اًمِممل،: سمٛمٕمٜمك اًم٘مٌٚم٦م، ُدسُمر ذم  يًت٘مٌؾ سمِد 

 ومٙم٤من وًمذًمؽ اعمنميمقن، سمف َيْٖمُدر أن ممٙمـ أصح٤مسمف، سمجٛمٞمع صغم ًمق ومٝمق اجلٜمقب،

 ،-اًمًالم قمٚمٞمف- ظمٚمٗمف سمٞمّمكم وىمًؿ اًمٕمدو، وضمف ذم ىمًؿ: ىمًٛملم اًمّمح٤مسم٦م ي٘مًؿ

 جيٚمًقن اعمٗم٤مرىم٦م، اًمرؾمقل ظمٚمػ اًمذي اًمّمػ ومٞمٜمقي إومم، اًمريمٕم٦م ومٞمّمكم

 .اًمٕمدو دُم٤َمه يم٤مٟم٧م اًمتل اجلمقم٦م َُمَّم٤مّف  وي٠مظمذون ويذهٌقن، ويًٚمٛمقن، ويتِمٝمدون

 اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمٚمريمٕم٦م ىم٤مئمً  يٜمتٔمرهؿ وهق اًمرؾمقل، ُمع وشم٘متدي اجلمقم٦م هذه شم٠ميت صمؿ

 ُمٕم٤مين ُمـ وهذا واطمدة، ريمٕم٦م ًمٚمجمقم٦م ويٙمقن ريمٕمت٤من، ًمٚمرؾمقل ومتٙمقن هبؿ، ومٞمًٚمؿ

 .ريمٕم٦م اخلقف صالةش ريمٕم٦م اخلقف صالة: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف
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 ومٜمحـ اًمنمع، ذم أصؾ ًمف ومٝمذا ذقمل، قمذر أضمؾ ُمـ اعمٗم٤مرىم٦م ومٜمٞم٦م: إذاً  

 ذم ومٜم٘مع اًمٗمريْم٦م، أىمٞمٛم٧م وىمد اًمٜم٤مومٚم٦م يّمكم: ٟم٘مقل أن ُمـ أيمثر هذا، إمم ٟمًؽموح

 أُم٤م ،شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمخ٤مًمٗم٦م صٚم٥م

 .وأظمػماً  أوًٓ  ذيمرُت  ح٤م شمٚمؽ: ُمـ -ؿمؽ سمال- أهقن ومٝمذه اعمٗم٤مرىم٦م

 ( 22: 24: 18/   744/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 12: 12/   744/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام إضالة عـد الصالة قطع مرشوعقة

 ش.ُمٕم٤مذ ىمّم٦م: »طمدي٨م» -

 .صحٞمح

 [:القصة روا ات ختر ج بعد اإلمام قال]

 اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م يٜمقى أن ًمٚمٛم٠مُمقم يّمح أنف قمغم اًم٘مّم٦م هبذه اعم١مًمػ اؾمتدل :شمٜمٌٞمف

ُم٤م أن اًم٘مّم٦م رواي٤مت ُمـ اًمٔم٤مهر وم٢من، ٟمٔمر ذًمؽ ورم، اجلمقم٦م شمرك يٌٞمح ًمٕمذر  طمرا

: اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م رم يمم، ضمديد ُمـ وطمده اًمّمالة واؾمت٠منػ ُمٕم٤مذ وراء اًمّمالة ىمٓمع

، ذيمرٟم٤م اًمذى اًم٘مٓمع دًمٞمؾ آٟمٍماف وم٢منش اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م رم ومّمغم اًمرضمؾ وم٤مٟمٍمف»

 أو اًمّمالة ىمٓمع يٙمقن أن ُيتٛمؾ وهذاش: »0/160ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ وىمقل

 إمم اعمذيمقر آٟمٍماف ًمف يؼمر ُم٤م هٜم٤مك يم٤من ح٤م اًم٘مدوة أراد ًمق ٕنف، سمٕمد ومٞمفش اًم٘مدوة

 يمم سمف اًمّمالة شمٌٓمؾ يمثػما  قمٛمال يتْمٛمـ ٕنف اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م

 صمؿ، ومًٚمؿ اًمرضمؾ وم٤مٟمحرف، ُمًٚمؿ ذم ًمٙمـ: »وم٘م٤مل اؾمتدرك احل٤مومظ أن قمغم، خيٗمك ٓ

 .أقمٚمؿ واهلل، ذيمرٟم٤م ومٞمم ٟمص ومٝمذاش وطمده صغم

 ([097) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 لؾجامعة مدرًكا يؽقن ففؾ اإلمام مع السفق شجقد أدرك مـ

 ؾمجقد ذم واإلُم٤مم اعمًجد، دظمؾ رضمالً  أن ًمق: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: إول أُم٤م :ادلقي

 اًمًٝمق، ؾمجقد اإلُم٤مم ؾمجد صمؿ اًمٗمريْم٦م، ُمـ ريمٕم٤مت إرسمع ُمـ اًمًالم سمٕمد اًمًٝمق

 مج٤مقم٦م؟ ًمف حت٥ًم اًمًٝمق ؾمجقد ذم اإلُم٤مم أدرك وم٢مذا

 .ذًمؽ ىمٌؾ أو وؾمٓمٝم٤م، أو أوهل٤م، ُمـ أدريمٝم٤م ًمق يمم ًمٞمس وًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ( 22: 31: 48/   679/  واًمٜمقر اهلدى) 

  الػجر شـة صالة بـقة الػجر صالة دم اإلمام مع الدخقل

 ومٕمٜمد اًمٗمجر،[ صالة] ُمٞمٕم٤مد ىمٌؾ ي١مذٟمقن أهنؿ شمٕمٚمٛمقا  أنتؿ ؿمٞمخٜم٤م، ُمداظمٚم٦م:

 ريمٕمتلم سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ أصكم أنزل وم٠من٤م اًمّم٤مدق، اًمٗمجر أذان ُمققمد: يٕمٜمل يٙمقن اإلىم٤مُم٦م

 اًمٗمريْم٦م، اًمّمالة زوضمل ُمع وأصكم اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتلم أصكم وم٠مرضمع شمٓمقع: يٕمٜمل

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ جيقز؟ هؾ

 أىمٞمٛم٧م إذا: »-إهؿ وهق- إول،: ًمًٌٌلم -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- جيقز ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة

 ومرض: يٕمٜمل ُأىمٞمٛم٧م اًمتل اًمّمالة شُمَّمكم أن جي٥م شمٓمقع، أن جيقز ُم٤م وم٠من٧م

 ُم٤مر؟ اًمٗمجر،

 .ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ٓ اًمًٜم٦م هذه إذان، ىمٌؾ وىمٕم٧م أهن٤م سم٥ًٌم وم٤مشمتؽ اًمتل اًمًٜم٦م: اًمث٤مين اًم٥ًٌم

 حتٞم٦م َصٚمِّٝم٤م وإٟمم طم٤من، ُم٤م اًمٗمجر وىم٧م ٕن اًمٗمجر: ؾمٜم٦م أهن٤م أؾم٤مس قمغم شمّمٚمٝم٤م
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 ُم٤مر؟ اعمًجد،

 أو اعمًجد ذم ؾمقاءً - اًمٗمجر ؾمٜم٦م شمّمكم اإلُم٤مم، ُمع شمّمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمٗمريْم٦م سمٕمد صمؿ

 شمّمكم أن ىمٌؾ ومتٕمقد شمٕمقد، طمتك يّمٚمقن ُم٤م اًمدار ذم أهنؿ شمٕمٚمؿ يمٜم٧م وإذا -اًمدار ذم

ً، اًمدار ذم شمّمٚمٞمٝم٤م اعمًجد، ذم اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمٗمجر ؾمٜم٦م  سمؽ يّمٚمقن وهؿ ضمٝمرا

 واوح؟ ٟم٤مومٚم٦م ًمؽ وهل اًمٗمريْم٦م

 .واوح ُمداظمٚم٦م:

 .ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 (22: 77: 23/ 728/واًمٜمقر اهلدى) 

 أحد عؾقف فتح وإذا الػاحتة؟ مـ بدًٓ  التشفد اإلمام قرأ إذا

 ذلؽ؟ حؽؿ فام( الػاحتة: )فؼال ادلمقمني

 يٕمٜمل اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  ُم٤م سمدل اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م ذم -ُمثالً - اإلُم٤مم يم٤من ؿمٞمخ، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .وريمعش أيمؼم اهلل ُمٞمد، محٞمد إٟمؽ: »ىم٤مل إٓ اًمٜم٤مس شمذيمر ُم٤م

 شمذيمر؟ ُمتك اًمِمٞمخ:

 .ريمققمف أثٜم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 .آه اًمِمٞمخ:

 .اًمٗم٤محت٦م ُم٤مذا؟ ي٘مرأ  ُم٤م سمدل اًمتحٞم٤مت اًمتِمٝمد، ىمرأ  أنف اًمٜم٤مس قمٚمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ويت٤مسمع اًمٗم٤محت٦م، وي٘مرأ  اًم٘مٞم٤مم، إمم يٕمقد يتذيمر ؾم٤مقم٦م ؿمؽ سمال هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ُمـ سمد ٓ صمؿ قم٤مدة، يتٛمٝم٤م يمم اًمّمالة ويتؿ ويًجد يريمع آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمم اًمّمالة

 .اًمًٝمق ؾمجديت

 اًمٗم٤محت٦م؟ ىمرأ  ُم٤م ٕنف شمذيمره اًمٗم٤محت٦م،: ًمف شم٘مقل أنؽ جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:
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 ُمٕمٜم٤مه٤م، شُمٗمٝمؿ يمٚمٛم٦م ًمإلُم٤مم ي٘مقل أن اعم٘متدي أو ًمٚمٛمّمكم جيقز ًمٞمس .ٓ اًمِمٞمخ:

ٌِّح، رء ٟم٤مسمف ُمـ: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وإٟمم ًَ : ي٘مقل ومٚمُٞم

 ًمٚمريمٕم٦م ي٘مقُمقن إئٛم٦م ُمـ يمثػم شمٜمٌف، ُم٤م أو شمٜمٌف أنف قمٚمٞمؽ ٓ أن٧م صمؿش اهلل ؾمٌح٤من

 ٓ وهق هٜم٤مك، ُمـش اهلل ؾمٌح٤من» هقن ُمـش اهلل ؾمٌح٤من» ظمٚمٗمٝمؿ واًمذيـ اخل٤مُم٦ًم،

 أو إُمر، ومٞمتدارك مخ٤ًمً  صٚمٞم٧م: ًمف ي٘م٤مل يًٚمؿ ح٤م سمٕمديـ ًمٙمـ رء، قمغم يرضمع

 إٟمم سمٙمالم يتٙمٚمؿ أن ًمٚمٛم٘متدي جيقز ومال وهٙمذا،... سم٤مًمراسمٕم٦م ي٠ميت ي٘مقم صمالصم٤ًم، صٚمٞم٧م

 .اهلل ؾمٌح٤من: ي٘مقل

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمالة شمٌٓمؾ ُمداظمٚم٦م:

 صالة؟ أي اًمِمٞمخ:

 اعمتٙمٚمؿ؟ هذا صالة شمٌٓمؾ ُمداظمٚم٦م:

 اجل٤مهؾ ويمالم اًمٜم٤مد يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء، سملم اعمٕمروف اخلالف ي٠ميت هٜم٤م آه، اًمِمٞمخ:

 وهق – اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م اًمّمالة، يٌٓمؾ احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م: ُمذه٤ٌمن ٓ؟ أم اًمّمالة يٌٓمؾ

 .يٌٓمٚمٝم٤م ٓ – اًمّمقاب

ٚمٛمل احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م حلدي٨م   ً ٧م اًمذي اًم : ًمف وىم٤مل سمج٤مٟمٌف، قمٓمس ُمـ ؿَمٛمَّ

 ص٤مح أقمٞمٜمٝمؿ، سم٠مـمراف إًمٞمف يٜمٔمرون ص٤مروا هٞمؽ ُمـ أؿمٙمؾ إُمر وهذا. اهلل يرمحؽ

؟ شمٜمٔمرون ُم٤مًمٙمؿ أُمٞم٤مه، واصمٙمؾ: صقشمف سم٠مقمغم  هذا أن اًمّمح٤مسم٦م قمرف ومحٞمٜمئذٍ  إزمَّ

 وم٠مظمذوا اًمّمالة، ذم جيقز ٓ وُم٤م جيقز ُم٤م يٕمرف ُم٤م سم٤مإلؾمالم، قمٝمد طمدي٨م اًمرضمؾ

تقٟمف، أومخ٤مذهؿ قمغم ضسم٤مً  ٙمِّ ًَ  ظم٤مف إًمٞمف أىمٌؾ ح٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل وسمٕمديـ ُي

: سمحؼ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل وصػ ُمـ! شمٕمٚمٛمقن يمم ًمٙمـ يٜمٝمره، أن

 ىَمَٝمرين ُم٤م ومقاهلل ،ط اهلل رؾمقل إزمَّ  وم٠مىمٌؾ: »ىم٤مل[ 3:اًم٘مٚمؿ﴾ ]قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإِٟمََّؽ ﴿

سمٜمل وٓ يَمَٝمرين وٓ  رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه إن: زم ىم٤مل وإٟمم ؿمتٛمٜمل، وٓ َضَ

 سم٢مقم٤مدة أُمره ُم٤مش اًم٘مرآن وشمالوة وحتٛمٞمد، وشمٙمٌػم، شمًٌٞمح، هل إٟمم اًمٜم٤مس، يمالم ُمـ

 جيقز ٓ أنف ُٟمَذيّمر ٟمحـ ًمٙمـ صالشمف، شمٌٓمؾ ٓ واًمٜم٤مد وم٤مجل٤مهؾ. ضم٤مهؾ ٕنف اًمّمالة،

 ظمٓم٠م يم٤من إذا هذا ،شاهلل ؾمٌح٤من» سمٛمثؾ إٓ يذيمره أن اإلُم٤مم ُمـ ظمٓم٠م يرى ًمٚمذي
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 .ومٕمكمّ 

 هٙمذا. اًمّمقاب وضمف قمغم أي٦م ُيٛمًٙمف أي٦م، ومُٞمٚم٘مٜمف اًم٘مرآن ذم ظمٓم٠م يم٤من إذا أُم٤م

 .سم٤مًمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م إطمٙم٤مم

 (22: 70: 48/ 711/واًمٜمقر اهلدى) 

 بادسبقق آقتداء

 ىمد اإلُم٤مم ويٙمقن ُمًٌقىم٤مً   ويٙمقن ًمٚمٛمًجد يدظمؾ قمٜمدُم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض اًم٤ًمئؾ:

 سم٤معمًٌقق ومٞم٘متدي -آظمر ُمًٌقق- آظمر يدظمؾ اعمًٌقىملم اًمٜم٤مس ومٌٕمض اًمّمالة أهنك

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمالة شمٌٓمؾ هؾ اًمٕمٛمؾ؟ هذا طمٙمؿ ومم إول،

  ٟمٕمؿ ،،، هب٤م، اهلل إمم ٟمت٘مرب ُم٤م ًمٙمـ شمٌٓمؾ، ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 ( 22: 37: 13/ 067/ واًمٜمقر اهلدى) 

 العشاء يصيل مـ خؾػ ادغرب فاتتف مـ صالة

 صٚمقا  ؾمٗمر قمغم يم٤مٟمقا  مج٤مقم٦م ذم اجلمقم٦م، صالة اًمٞمقم اعمٖمرب، صالة سمٕمد اًم٤ًمئؾ:

 يّمٚمقا  ومَٔمٜم قهؿ اًمٜم٤مس ُمـ مج٤مقم٦مٌ  ومدظمؾ شم٘مديؿ، مَجْعَ  ُيَّمّٚمقا  وىم٤مُمقا  ُمٕمٜم٤م، اعمٖمرب

 مجع اًمٕمِم٤مء صالة ذم هبؿ َأمَّ  اًمذي إخ اًمٕمِم٤مء، صالة ُمٕمٝمؿ ومّمٚم قا  اعمٖمرب صالة

 أم يت٤مسمع هؾ اعمٖمرب سمٜمٞم٦م دظمؾ ُمـ: هذه احل٤مًم٦م ذم أرسمٕم٤ًم، صغمَّ  وإٟمم ي٘مٍم، مل شم٘مديؿ

ٚمِّؿ؟ صمالث، قمغم ي٘مٍم ًَ   وُي

 . اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي اًمِمٞمخ:

  اإلُم٤مم؟ ُمت٤مسمٕم٦م طمٙمؿ قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 . ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 .خمتًٍما ( 22: 37: 33/   763/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ما، لظرف واحدة شجدة شقى ادلمقم يسجد مل إذا

 فؼط؟ بسجقد أم اإلمام، تسؾقؿ بعد واحدة بركعة يليت هؾ

 سمريمٕم٦م ي٠ميت هؾ ُم٤م، ًمٔمرف واطمدة ؾمجدة ؾمقى اح٠مُمقم يًجد مل إذا ُمداظمٚم٦م:

 وم٘مط؟ سمًجقد أم اإلُم٤مم، شمًٚمٞمؿ سمٕمد واطمدة

 ويتؿ، هب٤م ي٠ميت ريمٕم٦م، آظمر ذم يم٤مٟم٧م إن أؾم٘مٓمٝم٤م، اًمتل اًمًجدة طم٥ًم اًمِمٞمخ:

 .سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت ذًمؽ ىمٌؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م وإن

 .اإلُم٤مم وراء ىمراءَت٤م جي٥م ُمٙم٤من ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ٟمز وإذا ُمداظمٚم٦م:

 .اجلقاب ٟمٗمس اًمِمٞمخ:

 .مجٞمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 39: 74/   798/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الركقع مـ اعتدالف عـد ادلمقم يؼقل ماذا

 اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل اًمريمقع إمم ىم٤مم إذا اإلُم٤مم ىمقل أو اح٠مُمقم، ىمقل ـَمّٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 سمرسمٜم٤م يٙمتٗمل أو اإلُم٤مم، ي٘مقل ُمثٚمم ي٘مقل هؾ واح٠مُمقمش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ

 احلٛمد؟ ًمؽ

 قم٤مُم٤مً  ٟمّم٤مً  صالشمف، يمؾ ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل سم٤مشم٤ٌمع ُم٠مُمقر هق ٓ، اًمِمٞمخ:

ص دًمٞمالً  يتٓمٚم٥م وآؾمتثٜم٤مء واًمتخّمٞمص ُمٕمٚمقم، هق يمم  ٓ وهذا يًتثٜمل، أو خُيَّمِّ

 ُمٙم٤من، ًمف واًمتًٌٞمح اًمتحٛمٞمد ُمـ يمالً  أن: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا ُمٜمف، رء

 ي٘مقل طمٞمٜمم: أي ُمٙم٤مٟمف، ًمف واًمتحٛمٞمد ُمٙم٤مٟمف، ًمف اًمتًٛمٞمع اًمتحٛمٞمد، همػم اًمتًٛمٞمع

 ُمتك محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل طمٞمٜمم ُمٜمٗمرد، أو إُم٤مم هق هؾ أن هيٛمٜم٤م ٓ.. اعمّمكم
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 رسمٜم٤م: ي٘مقل ُمتك محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع أثٜم٤مء: ي٘مقًمف

 .ىم٤مئؿ وهق ُمًت٘مٞمؿ، وهق احلٛمد؟ وًمؽ

 ُمـ ويمٜم٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم وم٘م٤مل اإلُم٤مم، وراء شمّمكم يمٜم٧م إذا: إذاً 

 أطمد سملم أن٧م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل سم٠من اعم٘متدي يٙمتٗمل: ي٘مقًمقن اًمذيـ أوئلؽ

 أن أو ُمقوٕمٝم٤م، همػم ذم اًمًٜم٦م شمْمع أن إُم٤م ُمر، أطمالمه٤م: ي٘م٤مل يمم أو ويمالمه٤م أُمريـ،

 وهذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: رأؾمؽ شمرومع وأن٧م شم٘مقل أن إُم٤م ُمر، وأطمالمه٤م شُمَْمّٞمٕمٝم٤م

 رسمٜم٤م: ىمٚم٧م اؾمت٘مٛم٧م ُم٤م إذا صمؿ ص٤مُمت٤ًم، اًمريمقع ُمـ رأؾمؽ شمرومع أن وإُم٤م اًمًٜم٦م، ظمالف

 ومقرد آقمتدال، ِوْردَ  واوح، آقمتدال، ِوْردَ  هذه واحل٤مًم٦م ومْمّٞمٕم٧م احلٛمد وًمؽ

 عمـ اهلل ؾمٛمع: شم٘مقل اًمرومع أثٜم٤مء وذم رايمع، أن٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: آقمتدال

 شمٗمٕمؾ أن إُم٤م اإلُم٤مم وراء وم٠من٧م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: شم٘مقل واقمتدًم٧م اؾمت٘مٛم٧م محده،

 وًمؽ رسمٜم٤م: شم٘مقل أن وإُم٤م آقمتدال، ورد ومْمٞمَّٕم٧م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وشم٘مقل هٙمذا

 صمؿ أوًٓ، اًمًٜم٦م ظمالف وهذا وهذا وهٙمذا، اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم سمٕمد ورد ومْمّٞمٕم٧م احلٛمد

 ىمد اًمذي احلدي٨م أُم٤م ،شُأَصكمِّ  رأجتٛمقين يمم َصٚم قا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ظمالف

 ،شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »اًمٌٕمض سمف ُيت٩م

 ىمقل سمٕمد ي٘مقل أن يٕمٜمل وإٟمم محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن يٕمٜمل ٓ ومٝمذا

 احلدي٨م واًمؽمشمٞم٥م اًمتٜمٔمٞمؿ طمٞم٨م ُمـ مت٤مُم٤مً  يِمٌف وهذا اإلُم٤مم، يت٤مسمع أن: يٕمٜمل اإلُم٤مم،

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »ي٘مقل اًمذي أظمر ﴾ اًمْمَّ

 أن سمدًمٞمؾش آُملم» ي٘مقل ٓ سمف اعم٘متدى أن يٕمٜمل ٓ ومٝمذا ،شآُملم: وم٘مقًمقا  ،[7:اًمٗم٤محت٦م]

ـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف سيح احلدي٨م ، اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

 شم٠مُملم يم٤من وإن ذاك، َيْ٘مُرب احلدي٨م هذا ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم

 اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ اإلُم٤مم، وراء اعم٘متدي حتٛمٞمد ُمـ دًمٞمٚمف طمٞم٨م ُمـ أىمقى ه٤مهٜم٤م اعم٘متدي

 .واطمدة اًمنمقمل احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ

 (22: 04: 22/ 810/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الركقع مـ الرفع أثـاء ادلمقم يؼقل ماذا

 شمٕمٚمٞمؿ أو صالشمف، اعمزء طمدي٨م قمغم آطمتج٤مج اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ىمد ُمداظمٚم٦م:

 عمـ اهلل ؾمٛمع: وم٘مؾ يمذا... اًمريمقع ُمـ رومٕم٧م وم٢مذا: »صالشمف اعمزء ط اًمٜمٌل

وا، يَمؼمَّ  إذا: اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م: »وطمدي٨م ُمٜمٗمرد، صالشمف اعمزء ويم٤من ،شمحده  وإذا ومَٙمؼمِّ

 سمٕمدم اًم٘مقل ُمع اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ىمد ،شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ ؾمٛمع: ىم٤مل

 ٕن احلٛمد: وًمؽ رسمٜم٤م: اح٠مُمقم ي٘مقل ٕن طمج٦م هذا أن احلَٞمَّٕمٚمتلم ذم اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م

 ًمٚمٛمٜمٗمرد، أُمر وهذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا : ًمٚمٛم٠مُمقم أُمر سم٠منف سمف ُيتجقن هذا

 ذًمؽ؟ ذم -اًمٕمٛمر اهلل أـم٤مل- ٟمٔمريمؿ وضمٝم٦م ومم ؾمقاء، طم٤مل ذم واإلُم٤مم واعمٜمٗمرد

 سم٤مًمٙمالم، اًمرسمط هق ُم٤م: إول ًمٙمـ زم، ووح إظمػم يمالُمؽ ٟمص اًمِمٞمخ:

 اعمزء أُمر ط اًمٜمٌل سم٠من: ىمٚم٧م أن٧م صالشمف، اعمزء سمحدي٨م اعمتٕمٚمؼ إول واًم٘مًؿ

 شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع» اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقل سم٠من صالشمف،

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 احلٛمد؟ وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل ٓ اعمٜمٗمرد سم٠من: ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك هؾ أن ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .ذم ُم٤م ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 اعمزء أُمريـ، سملم جيٛمع اعمزء ُم٤مدام اعمزء طمدي٨م قمالىم٦م ُم٤م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 أن ُمع اًمتحٛمٞمد، وسملم اًمتًٛمٞمع سملم جيٛمع اعمٜمٗمرد: صحٞمح٦م سمٕم٤ٌمرة ًمٜم٘مؾ أو صالشمف

 ضمقاب قمٜمده ُم٤م يم٤من وإذا ،شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع ىمؾ: »صالشمف ًمٚمٛمزء ىم٤مل اًمرؾمقل

 ُمٜمؽ؟ ٟمًٛمع

 .اًمتًٛمٞمع سمٖمػم اعمٜمٗمرد ُي١ْمَُمر مل سم٠منف: ي٘م٤مل ىمد ُمداظمٚم٦م:

واُمر هؾ مجٞمؾ، اًمِمٞمخ:  هٜم٤مك يٙمقن ممٙمـ أو صالشمف، اعمزء سمحدي٨م حمّمقرة ٕا

 ُٟمٚمِْٖمل هؾ صالشمف، اعمزء طمدي٨م ذم ُيذيمر مل أُمر ضم٤مء إذا: أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو أظمرى، أواُمر
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ُمر: هذا ىمٞمٛم٦م  ىمٓمرة شمٜمزل ُم٤م إطمٙم٤مم -ٟمٕمٚمؿ يمم- أم صالشمف، اعمزء طمدي٨م ذم يرد مل ٕنف ٕا

 ..هذا صالشمف اعمزء طمدي٨م ذم ُيذيمر مل أُمر ضم٤مء وم٢مذا شمؽمى، وإٟمم

 صالشمف اعمزء طمدي٨م قمغم وم٘مط شمتقىمػ مل اًمّمالة أن اًمّمحٞمح، هق ُمداظمٚم٦م:

 .أظمرى أواُمر هٜم٤مك سمؾ وم٘مط،

 عمـ اهلل ؾمٛمع: ىمؾ صالشمف، ًمٚمٛمزء اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل إذا: إذاً  طمًٜم٤ًم، اًمِمٞمخ:

 يمٜم٤م إذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ذًمؽ قمغم زي٤مدة اًمٞمقم اعمٜمٗمرد ي٘مقل أن يٜمٗمل ٓ ومٝمذا محده،

 طمدي٨م -إذاً - قمالىم٦م ُم٤م: اًم١ًمال ومٞمٕمقد -اهلل ؿم٤مء إن- ُمتٗم٘مقن أنٜم٤م فمٜمل وذم ُمتٗم٘ملم،

 اًم١ًمال؟ ُمـ اًمث٤مين سم٤مًمِمٓمر أو سمٛمقوققمٜم٤م، صالشمف، اعمزء

 .إذان ُمقوقع ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

ّٓ  أومتٞمتؿ يٕمٜمل ضمٕمٚمتؿ أنتؿ ح٤مذا: ي٘مقل هبذا، ُيت٩م ىمد ُمداظمٚم٦م:  -ُمثالً – ي٘مقل أ

 .واًمتًٛمٞمع اًمتحٛمٞمد... ٓسمد هٜم٤م واحلقىمٚم٦م، اًمّمالة، قمغم طَمّل 

 إقممل سملم اعم٠ًمختلم، ُمـ يمؾ ذم مجٕمٜم٤م ٟمحـ ًمٜم٤م، طمج٦م اًم٘مْمٞم٦م أن أرى أن٤م اًمِمٞمخ:

 يمم َصّٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمم: يٕمٜمل اخل٤مص، اًمٜمص وإقممل اًمٕم٤مم، اًمٜمص

 صح؟ ًمٚمٛمٜمٗمرد، سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕم٤مم اًمٜمص أقمٛمٚمٜم٤مش ُأَصكمِّ  رأجتٛمقين

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 وًمؽ رسمٜم٤م: ٟم٘مقل ُمٜمٝمؿ، ٟمحـ يٙمقن وم٘مد اًمٙم٤مصمرة، اًمٙمثرة شم٘مري٤ٌمً  أن ُمداظمٚم٦م:

ٌْٓمؾ هذا ومٝمؾ احلٛمد،  ..يٕمٜمل أنف أو ريمـ ُمثؾ ُي

 ٟمحـ: ُمًٚمؿ ساطم٦م سمٙمؾ: شم٘مقل وأن٧م -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ؾمٜم٦م ىمٚم٧م أن٤م اًمِمٞمخ:

 أن سمٕمد أم اًمريمقع، ُمـ رأؾمؽ شمرومع طمٞمٜمم هؾ شمٗمٕمٚمف، اًمذي هذا أن يمذا، ٟمٗمٕمؾ

َتتِؿّ  ًْ  .اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗم٧م ومٕمٚم٧م؟ رء وم٠مي رايمٕم٤ًم، شَم

 .احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ىمؾش محده عمـ اهلل ؾمٛمع» اإلُم٤مم ىم٤مل إذا ُمداظمٚم٦م:
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 .ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 .اًمرومع أثٜم٤مء وذم اًمريمقع، ُمـ أرومع سمٕمدُم٤م راومع وأن٤م...ُمداظمٚم٦م:

 محداً  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل اإلُم٤مم صمؿ اًمرومع، أثٜم٤مء ذم ـمٞم٥م، اًمرومع، أثٜم٤مء وذم اًمِمٞمخ:

 .ص٤مُم٧م وأن٧م. ويرى رسمٜم٤م ُي٥م يمم قمٚمٞمف، ُم٤ٌمريم٤مً  ومٞمف، ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً 

 .يمٚمف هذا أىمقل أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 .شم٘مقًمف ُم٤م أن٧م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .أؾم٘مٓمتف اًمذي سمس أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 هذا؟ شم٘مقل ُم٤م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .هذا ىمٚم٧م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 قمـ اإلٟم٤ًمن يّمٛم٧م اًمّمالة ذم ُمٙم٤من هٜم٤مك وهؾ شمّمٛم٧م، يمٞمػ ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 اهلل؟ ًمذيمر ُمٙم٤من وهق اهلل، ذيمر

 .هذهش..... احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا : »هق اًمذي اًم٘مقل طم٥ًم قمغم ُمداظمٚم٦م:

 اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم هذا وذم صم٤مٍن، ىمٞم٤مم قمٜمدٟم٤م أن ُمٜمف، اٟمتٝمٞمٜم٤م هذا ؿمٞمخ ي٤م اًمِمٞمخ:

 اًمذي اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم هذا ومٗمل صم٤مٍن، ىمٞم٤مم ٕنف ح٤مذا؟ شمٕمرومقه، اًمذي اًمقوع ذح سمٕمْمٝمؿ

 ..وًمق هذا شمّمٛم٧م شم٘مقل ُم٤مذا اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع سمٕمْمٝمؿ

 .اعمذيمقرة إدقمٞم٦م صٞمغ ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 .ؿمٞمخ ي٤م اإلُم٤مم وراء اًمِمٞمخ:

 ..آظمره إممش ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  يمثػماً  ـمٞم٤ٌمً  محداً ش »احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م» سمٕمد اإلُم٤مم ظمٚمػ ُمداظمٚم٦م:

 واًمتحٛمٞمد؟ اًمتًٛمٞمع سملم مجٕم٧م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 رسمٜم٤م: ىمٚمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل اإلُم٤مم محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:
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 .اًم٘مقًم٦م شمٚمؽ قمغم سمٜم٤مء ـمٞم٤ًٌم، يمثػماً  محداً  احلٛمد، وًمؽ

.. وم٠مىمقل أطمدمه٤م، ُمـ ٓسمد ومٝمًم، أو ؾمٛمٕم٤مً  أؾم٠مت يٛمٙمـ أن٤م: إذاً  مجٞمؾ، اًمِمٞمخ:

 .طمقًمف أدٟمدن وهذا رء ٓ ومٕمٚم٧م؟ ُم٤مذا هٙمذا، اًمريمقع ُمـ رأؾمؽ رومٕم٧م ح٤م: أىمقل

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م حلٔم٦م، ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ذم اًمِمٞمخ يمالم هذا رومٕمل، أثٜم٤مء ذم محده عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ىم٤مل ح٤م ُمداظمٚم٦م:

 احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ىمٚم٧م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ىمقًم٦م ؾمٛمٕم٧م سمٕمدُم٤م رومٕمل أثٜم٤مء

 .إدقمٞم٦م ذم واؾمتٛمري٧م

 ٓ؟ أو وطمده، أطمٞم٤مٟم٤مً  يّمكم يم٤من اًمرؾمقل: يٕمٜمل اًمًٜم٦م، ظمالف هذا اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ٓ؟ أم إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس ويّمكم يٗمٕمؾ يم٤من ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .مت٤مُم٤مً  ُمداظمٚم٦م:

 مت٤مُم٤ًم؟ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل؟ ُم٤مذا اًمريمقع، ُمـ رأؾمف يرومع يم٤من طمٞمٜمم ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 ومتْمع اًمًٜم٦م، هذه خت٤مًمػ أن أن٧م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل ىم٤مئؿ، وهق صمؿ محده،

 .آظمر ورد ُمٙم٤من ورداً 

 اًمّمالة؟ ُمـ ؿمٞمًئ٤م شمٌٓمؾ ريمٜم٤ًم، شمٌٓمؾ ؿمٞمخ، ي٤م اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمداظمٚم٦م:

 .صم٤من ُمقوقع هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 ..ٕن ُمداظمٚم٦م:

ي يمٞمػ يٕمٜمل أن سمحثٜم٤م ٟمحـ ٓ، ٓ، اًمِمٞمخ:  أواُمر ٟمح٘مؼ أو اًمًٜم٦م، ُٟم١مدِّ
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 شم٘مٞمٞمده٤م قمغم أم وؿمٛمقًمِـٝم٤م، وقمٛمقُِمٝم٤م إـمالىِمٝم٤م قمغم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

 هل ُم٤م صحٞمح٦م، ٟم٤مىمّم٦م، صالة: أنف اعمقوقع أُم٤م اعمقوقع، هق هذا وختّمٞمّمٝم٤م،

 اًمٙمٞمٗمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ٟم٘مقل أن يٙمٗمٞمٜم٤م أن ٟمحـ -ؿمؽ سمال- آظمر ُمقوقع هذا صحٞمح٦م،

 اًمتًٛمٞمع سملم ٟمجٛمع اإلُم٤مم، وراء اىمتديٜم٤م إذا اًمرؾمقل، ومٕمؾ يمم ٟمٗمٕمؾ أنف ٟمتٌٜم٤مه٤م، اًمتل

 ٓ اًمذيـ ًممظمريـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمتٌٜم٤مه٤م، ٟمحـ اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا واًمتحٛمٞمد،

 .صحٞمح٦م صالَتؿ ؿمؽ سمال: ٟم٘مقل اإلُم٤مم، وراء اًمتًٛمٞمع يتٌٜمقن

: احلدي٨م أن: ُمٜمٝمؿ وأن٤م احلدي٨م، أن ومٝمٛمقا  هذا، احلدي٨م ومٝمؿ هق ُمداظمٚم٦م:

 وم٘مط، سم٤مًم٘مقل أُمر أنفش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل إذا: وم٘مقًمقا »

 ..اإلُم٤مم ظمٚمػ احلٛمد، وًمؽ سمرسمٜم٤م

 .أظمل ي٤م صحٞمح اًمِمٞمخ:

 .اًمتًٛمٞمع سمدون ُمداظمٚم٦م:

 ..ومٞمؽ اهلل سم٤مرك صحٞمح اًمِمٞمخ:

 .واإلُم٤مم ًمٚمٛمٜمٗمرد طمٙمؿ واًمتًٛمٞمع ًمٚمٛم٠مُمقم طمٙمؿ هذا وم٘مٚمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٓ اًمٌمء ذيمر: »اًمٕمٚممء ىَمْقًَم٦م شمٕمٚمٛمقن أنتؿ -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ًمٙمـ سمغم، اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ؟ اًمٙمالم، هذا ُمٗمٝمقم ،شقمداه ُم٤م يٜمٗمل

 سم٠من احلدي٨م هذا ذم اعم٘متدي أُمر اًمرؾمقل ومٙمقن قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء ذيمر

 هذا ًمٙمؿ وىَمّرسم٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: شم٘مؾ وٓ: يٕمٜمل ٓ احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »اًمت٠مُملم سمحدي٨م  ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

ـ، ٓ اإلُم٤مم أن يٕمٜمل ٓ هذا ،شآُملم: وم٘مقًمقا   هق وهذا قمٜمف، ُمًٙمقت أُمر هذا ُي١َمُمِّ

 رمحف- طمزم اسمـ ي٘مقل يمم وهذا قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء ذيمر: اًمٕمٚممء ًمٙمالم شمٓمٌٞمؼ

ئد ٟم٠مظمذ دائمً  إٟمٜم٤م: اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم -اهلل ئد سم٤مًمزا  ٟميب وٓ إطمٙم٤مم، ُمـ وم٤مًمزا

 وٟمجٛمع طمدي٨م ُمـ وطمٙمؿ طمدي٨م ُمـ طمٙمؿ ٟم٠مظمذ سمٕمض: ذم سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م
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ٌِّ٘مٝم٤م، سمٞمٜمٝم٤م  أن يٛمٙمـ يم٤من ومٞمف، ٟمحـ ومٞمم اًمتّم٤مدم شمّم٤مدم، هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ وُٟمَٓم

 ٓ أو وم٘مط احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: يٙمقن

 هبذا أُمر وهق أُم٤م يم٤مٟم٧م، قمرسمٞم٦م قم٤ٌمرة سم٠مي طمٍم أداة: يٕمٜمل احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: شم٘مقًمقا 

 .أبد قمداه ُم٤م يٜمٗمل ٓ سم٤مًمٌمء إُمر قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ ومٝمذا

 سمٞمٜمٝم٤م؟ وٟمجٛمع سم٤مهلل، إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ.. اًمّمالة قمغم طَمّل  ذم ٟمٓمٌ٘مٝم٤مٓ  ًمِـؿَ  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمرضمع.. ٟمٕمٛمؾ واطمد، سمحدي٨م ٟمٕمٛمؾ ُمش هبذا ٟمٕمٛمؾ يٕمٜمل اجلٛمع ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 ذيمر: يٕمٜمل ٓ ًمٙمـ سم٤مٔظمر، أطمدمه٤م ضسمٜم٤م ُم٤م سم٤مًمٜمّملم قمٛمٚمٜم٤م اًم٘مٌض، ىمْمٞم٦م إمم

 ذم ضم٤مء سمم َٟمْٕمَٛمؾ أن وإٟمم اًمنمع، ذم يٙمـ مل ؿمٞمئ٤مً  ُٟمْحِدث أن قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء

 ٓ قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء ذيمر قمٜمده، ٟم٘مػ ٟمحـ اًمذي اًمٜمص همػم ٟمص ذم اًمنمع،

 اًمٌمء ذيمر: أي قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء ذيمر ًمٙمـ اًمديـ، ذم آسمتداع يٜمٗمل ٓ: يٕمٜمل

 .سمف اعم٘مّمقد هق هذا آظمر، طمدي٨م ذم آظمر سمٌمء اًمٕمٛمؾ يٜمٗمل ٓ ُم٤م، طمدي٨م ذم

 (22: 48: 27/ 810/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السـ كؽز لعذر اإلمام متابعة عـ ادلمقم تلخر حؽؿ

 إمم يٜمزل أن يريد وهق اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمقع ُمـ ؿمٞمخ ي٤م اًمًـ يم٤ٌمر سمٕمض اًم١ًمال:

 ًمًف ٟمٗمًف، ويرومع يًجد أن اإلُم٤مم يًتٓمٞمع ومم اًمًجقد إمم ُيَٙمؼّم  وم٤مإلُم٤مم اًمًجقد،

 .طمّمؾ وهذا إرض، وصؾ ُم٤م: يٕمٜمل يٜمزل، ذًمؽ يٙمقن

ٌُطء وًمق اإلُم٤مم يت٤مسمع اًمِمٞمخ:  .اجلقاب أظمذت. سمِ

٤مئؾ: جد، مل وذًمؽ ورومع ؾمجد ُمثالً  اإلُم٤مم يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م، ٟمٕمؿ اًم جد؟ أن قمٚمٞمف ًي  ًي

 .يت٤مسمع اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، أي اًم٤ًمئؾ:

 اإلُم٤مم وهق ؾم٤مسم٘مف، يٙمقن اإلُم٤مم ىمٌؾ هقى إن طمٞمٚم٦م، قمٜمده ُم٤م ٕنف اًمِمٞمخ:
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 .اإلُم٤مم وراء اًمٕمٛمؾ ومٞمت٤مسمع ُمٕمذور، ومٝمذا قمٜمف شم٠مظمر وإن ُمْمٓمر،

 ( 22: 72: 79/ 422/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الزحام لشدة الركقع دم اإلمام متابعة يستطقع ٓ الذي ادصيل

 يٙمقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  احلرام، اعمًجد ذم يٙمقن يم٠من اًمريمقع وسملم اعمّمكم سملم طمٞمؾ إذا اًم١ًمال:

 اعمًٌقق؟ ُمٕم٤مُمٚم٦م يٕم٤مُمؾ هؾ اًمريمقع وسملم اإلٟم٤ًمن سملم ومٞمُح٤مل زطم٤مم ومٞمف

 اعمًٌقق؟ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمِمٞمخ:

 وم٤مشمتف؟ اًمتل سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .إيمءً  وًمق آؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر يًجد ٓ، اًمِمٞمخ:

 .يمذًمؽ واًمريمقع اًم٤ًمئؾ:

 .اًمريمقع قمـ ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤م يًجد ىمٚم٧م أن٧م ٟمٕمؿ، اًمريمقع قمـ اًم٤ًمئؾ:

 إذًا؟ اًمِمٞمخ:

 ..ىمٚم٧م أن٤م اًم٤ًمئؾ:

 اعمًجد ذم أنف أن٤م ومٝمٛمتف اًمذي اجلقاب، ٟمّمحح ي٤م اًم١ًمال ٟمّمحح ي٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمريمقع ُمـ يتٛمٙمـ ٓ اًمزطم٤مم ًمِمدة احلرام

 ...ؿمٞمخٜم٤م ومقج ي٠ميت ىمد اًم٤ًمئؾ:

 اًمًجقد؟ أم اًمريمقع ذيمرت وم٠من٧م هٙمذا، أن٤م ومٝمٛمتف اًمذي اًمِمٞمخ:

 .اًمريمقع اًم٤ًمئؾ:

 ٕنف هب٤م ومٞم٠ميت ُمًٌقىم٤مً  ٟمٗمًف يٕمتؼم ًمٞمس ؾمٛمٕم٧م، يمم وم٤مجلقاب ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 سمرأؾمف، إيمء وًمق اًمريمقع صٗم٤مت ُمـ صٗم٦م أي ذم يريمع أن قمٚمٞمف وإٟمم اًمريمقع، وم٤مت
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 .واوح وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ُيقل أن أطمد يًتٓمٞمع ٓ وهذا

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك واوح اًم٤ًمئؾ:

 (22: 47: 03/ 371/واًمٜمقر اهلدى) 

 إمامفؿ غر آخر إمام تؽبرة مع السجقد مـ ادؼتدون رفع إذا

ٟمٜم٤م اًم١ًمال:  ؾمجقداً  ومٙم٤مٟمقا  ُمٕمٜم٤م، اًمٕمٍم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اعمج٤مور اعمخٞمؿ ذم إظمقا

 طمٙمؿ ومم أظمرى، ومًجدوا ؾم٤مضمد، اإلُم٤مم وم٢مذا رؤوؾمٝمؿ ومرومٕمقا  هٜم٤م، شمٙمٌػمةً  ومًٛمٕمقا 

 سمٞمٜمم ؾم٤مضمد، اإلُم٤مم ومقضمدوا ُمٙمؼم، قمٜمده اإلُم٤مم أن شمٙمٌػم فمٜمقا  يٕمٜمل صالَتؿ؟

 .هٜم٤م يم٤من اًمًجقد

 هٜم٤م؟ اًمذي اإلُم٤مم همػم هلؿ إُم٤مم هٜم٤مك أن فمٜمقا  هؿ يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ًمػمومٕمقا  يمؼم إُم٤مُمٝمؿ أن ومٔمٜمقا  هٜم٤م، اًمتٙمٌػم ومًٛمٕمقا  ؾمجقداً  يم٤مٟمقا  يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ؾم٤مضمد اإلُم٤مم وم٢مذا رؤوؾمٝمؿ ومرومٕمقا  اًمًجقد، ُمـ رؤوؾمٝمؿ

 .اخل٤مص إُم٤مُمٝمؿ اًمِمٞمخ:

 .ؾم٤مضمد اخل٤مص إُم٤مُمٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .إُم٤مُمٝمؿ شمٙمٌػم أنف ومٔمٜمقا  هٜم٤م، شمٙمٌػمٟم٤م ؾمٛمٕمقا  هؿ يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 رومٕمقا  إُم٤مُمٝمؿ شمٙمٌػم أنف ومٔمٜمقا  هٜم٤م، ُمـ اًمتٙمٌػم ؾمٛمٕمقا  ح٤م ومٝمؿ اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمٝمؿ رء ومال اًمًجقد، ذم اإلُم٤مم ومِم٤مريمقا  إُمر شمداريمقا  صمؿ رؤوؾمٝمؿ،

 ( 22: 73: 21/ 487/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يديف ويرفع الػجر دم يؼـت الذي إمامف ادلمقم يتابع هؾ

 أنف قم٤مروم٤مً  يم٤من واح٠مُمقم يده، ورومع اًمٗمجر صالة ذم ىمٜم٧م اإلُم٤مم إذا ُمداظمٚم٦م:

 اًمرومع؟ ذم اإلُم٤مم ًمُٞمَت٤مسمع يديف يرومع ٓزم وم٤مح٠مُمقم اًمٗمجر، صالة ذم ي٘مٜم٧م

ٜم٤مً  ذًمؽ، يٗمٕمؾ اإلُم٤مم يم٤من إذا. ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:  ُمت٤مسمٕمتف ومٞمٜمٌٖمل شمٕمّم٤ٌمً  وًمٞمس شَمَدي 

 احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٢مٟمف دىم٦م، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م طم٘مٞم٘م٦مً  وهذه اًم٤ًمسمؼ، ًمٚمحدي٨م

 ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ إُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم» ُمٜمف إول ـمرومف ذيمرٟم٤م اًمذي اًم٤ًمسمؼ

، ىمرأ  وإذا ، ريمع وإذا وم٠منّمتقا  رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

  ً ضم٤مًم٤ًم صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا 

 ُمٜمف ًمزم ًمق طمتك اإلُم٤مم، يت٤مسمع أن اعمّمكم قمغم أن ذم ضمداً  قمٔمٞمؿ ٟمص احلدي٨م هذا

 ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م ؾمٜم٦م: أو، واضم٥م ًمٞمس وم٘مط سمريمـ ًمٞمس ريمـ قمٚمٞمف، واضم٤ٌمً  ريمٜم٤مً  يؽمك أن

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًم٘مٞم٤مم هب٤م، إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ اًمتل اًمّمالة أريم٤من ُمـ أن مجٞمٕم٤مً 

  َوىُمقُُمقا ﴿
ِ
َّ
ِ
 .[048:اًمٌ٘مرة﴾ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل

 وم٘مد اًمٜم٤مومٚم٦م سمخالف سم٤مـمٚمف، صالشمف اًم٘مٞم٤مم، يًتٓمٞمع وهق ضم٤مًم٤ًمً  ومرو٤مً  صغم رضمالً  أن ًمق

 .اًم٘م٤مئؿ صالة ُمـ اًمٜمّمػ أضمره٤م ضمٕمؾ ًمٙمـ ىم٤مقمداً، اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ذم اًمِم٤مرع أذن

 .سم٤مـمٚم٦م وم٤مًمّمالة قمذر، وٓ ُمرض سمٖمػم اًمٗمريْم٦م ذم اجلٚمقس أُم٤م 

 أن يمٚمٝمؿ أصح٤مء وهؿ ظمٚمٗمف ُمـ ومٕمغم عمرض، ضم٤مًم٤ًمً  اإلُم٤مم صغم إذا: ذًمؽ ُمع 

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» اًمٕم٤مم اعمٌدأ هلذا حت٘مٞم٘م٤مً  ُمٕمف، ضم٤مًمًلم ُيَّمٚم قا 

 قمٜمٝم٤م، ومقىمع ًمف داسم٦مً  رايم٤ٌمً  يقُم٤مً  يم٤من ،ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا وُمٜم٤مؾم٦ٌم 

ة ُمـ ضم٤مًم٤ًًم، هبؿ ومّمغم اًمٔمٝمر، صالة وطم٤مٟم٧م قمْمده ذم أيمحٚمف، ذم وم٠ُمصٞم٥م  ؿِمدَّ

 .ىم٤مئمً  يّمكم أن اًمًالم قمٚمٞمف يًتٓمع مل اًمّمدُم٦م
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 هق هذا ٕن ىمٞم٤مُم٤ًم: يّمٚمقن ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس أن اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومالطمظ 

 إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر ىمٞم٤مُم٤ًم، دائمً  اًمًالم قمٚمٞمف ظمٚمٗمف يّمٚمقن أهنؿ واعمٕمٝمقد أوًٓ، اعمٗمروض

، أن اًمّمالة ذم وهق ، اضمٚمًقا  أن آٟمٗم٤مً  يمدشمؿ إن: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صغم وح٤م ومجٚمًقا

 سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمـَٕمؾ إٟمم ُمٚمقيمٝمؿ: رأس قمغم ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م، وم٤مرس ؿم٠من شمٗمٕمٚمقا 

 .احلدي٨م آظمر إممش ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا

: أن إصح٤مء إىمقي٤مء أصح٤مسمف أُمر ،ط اًمٜمٌل أن هٜم٤م ٟمالطمظ ومٜمحـ  جيٚمًقا

 أن يًتٓمٞمٕمقن اعم٘متديـ ًمٙمـ ُمٕمذور، ومٝمق ي٘مقم أن يًتٓمٞمع ٓ هق ضم٤مًمس، ٕنف

:  ًمإلُم٤مم اشم٤ٌمقم٤مً  ىمٞم٤مُم٤ًم، يّمٚمقا  ٓ أن ذم ُمٕمذوريـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اقمتؼمهؿ ًمٙمـ ي٘مقُمقا

 .ُمٕمذوراً  ضم٤مًم٤ًمً  يّمكم اًمذي

، ريمع إذا: »ىمقًمف  ذيمر ح٤م ،ط اًمٜمٌل إن: ٟم٘مقل وهلذا   ؾمجد وإذا وم٤مريمٕمقا

 ؾمٌٞمؾ قمغم هذا يم٤من وإٟمم سمف، ًمإلئتمم اًمتحديد ؾمٌٞمؾ قمغم هذا يٙمـ مل ،شوم٤مؾمجدوا

 ذيمره٤م يم٠مُمثٚم٦م: يٕمٜمل متثٞماًل، يٙمقن أن وسملم حتديداً  ذًمؽ يٙمقن أن سملم ووَمْرٌق  اًمتٛمثٞمؾ،

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» ُمٌدأ ًمت٠ميمٞمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قمغم اعم٘متديـ ومٕمغم وم٘م٤مم، إول اًمتِمٝمد َٟمِز  إذا اإلُم٤مم أن ُمثالً  ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

ٌِّٝمف، أن سمٕمْمٝمؿ  ًمف وهذا- رضمع شمذيمر وم٢من! اهلل ؾمٌح٤من سمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمف يٗمتح أن ُيٜمَ

 اًمتِمٝمد، هٜم٤م شمرك وم٘مد ىم٤مئًم، اؾمتٛمر ُم٣م يتذيمر مل وإن -ىمري٤ٌمً  أذيمره ًمٕمكم شمٗمّمٞمؾ

 .ُمٕمذور ٕنف اخلٓم٠م: هذا ذم ٟمت٤مسمٕمف ٟمحـ ظمٓم٠ًم، اًمتِمٝمد وىمراءة اًمتِمٝمد ضمٚمقس

د وهٙمذا  يّمكم اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا إئٛم٦م، سملم وىمٕم٧م اًمتل اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ يمؾ ـمرِّ

 .ٟمخ٤مًمٗمف ٓ ومٜمحـ اًمًٜم٦م قمغم أنف يٕمت٘مد وهق اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م خي٤مًمػ صالة

 وٓ ًمٚمًٜم٦م ُمتٌع ٓ ٕنف سمف: آىمتداء يرد ومال مهالً  اًمًٜم٦م شمرك إذا آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمم أُم٤م

 ُمتٙم٤مؾمؾ ُمتٝم٤مون ومٝمق إُم٤مُمف، وظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ٕنف ٟمخ٤مًمٗمف: هٜم٤م ًمإلُم٤مم، ُمتٌع

 .ُمٕمذوراً  ًمٞمس

 :..(07: 41/   77/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾؿلمقم الركقع مـ الرفع بعد التسؿقع

 اإلُم٤مم وراء اًمريمقع ُمـ رأؾمؽ شمرومع ح٤م يم٠منؽ سمٙمم، أصكم وأن٤م اٟمتٌٝم٧م اًمِمٞمخ:

 اٟمت٤ٌمهل. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: شم٘مقل ٓ: أي احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: شم٘مقل

 !صحٞمح؟ هذا

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أن مجٞمٕم٤مً  أُمث٤مًمٜم٤م اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ اعمّمٚملم مجٞمع ًمدى اعمٕمٚمقم ُمـ اًمِمٞمخ:

 أو اؾمت٘م٤مم وم٢مذاش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من ط اًمٜمٌل

 هٜم٤مك أن اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمم يٕمٜمل وهذاش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ىم٤مل ىم٤مئمً  اؾمت٘مر

 اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل ورد. اًم٘مٞم٤مم وورد اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل ِوْرد ِوْرَديـ

 وًمؽ رسمٜم٤م: »أىمقل ٓ اًمريمقع ُمـ رأد أرومع أن أريد ومحٞمٜمم رايمع أن٤م ومٝم٤م اًم٘مٞم٤مم إمم

 عمـ اهلل ؾمٛمع: »أىمقل وإٟممش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »هٙمذا أىمقل -أجْم٤مً - وٓش. احلٛمد

 ش.احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده،

 .واعمٜمٗمرد سم٤مإلُم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمم اًمٕمٚممء سملم -أقمٚمؿ ومٞمم- قمٚمٞمف وُمتٗمؼ وُمٕمروف واوح هذا

 ٓ أو محده عمـ اهلل ؾمٛمع: اعم٘متدي ي٘مقل هؾ سم٤معم٘متدي، يتٕمٚمؼ ومٞمم ظمالف وهٜم٤مك

 اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن وأُمث٤مهلؿ احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد اعمٕمروف اًم٘مقل: ىمقٓن: ي٘مقل

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمقل أن أقمٚمؿ واهلل ٟمراه واًمذي سمٞمٜمٝمم، جيٛمع ومٝمق ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ظمالوم٤مً  محده، عمـ

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم أصح: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم

 ِوْرد: ِوْرَديـ هٜم٤مك أن ط اًمٜمٌل قمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمم اًمًٜم٦م أن :إول اًم٥ًٌم

 . اًم٘مٞم٤مم وورد اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل

 يمم صٚمقا : »اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم هق يمم ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن :اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 أو ُم٘متدي٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يمٜم٤م ؾمقاءً  صالشمف، ُمثؾ ٟمّمكم أن يٜمٌٖمل ٟمحـ وم٢مذاً ش أصكم رأجتٛمقين

 ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا اًمّمحٞمح، ذم اعمٕمروف احلدي٨م وذاك هذا يٜم٤مذم وٓ ُمٜمٗمردًا،
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 ُمـ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ُم٤م احلدي٨م هذا يٜم٤مذم ٓش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »وم٘مقًمقا ش محده عمـ اهلل

 احلدي٨م هذا ٕن ذًمؽ :شأصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًم٘مقًمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م، اًمًٜم٦م

 اعم٘متدي ىمقل أن هل٤م آؾمتًالم ُمـ سمد وٓ ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مص ٓ اًمتل اًمدًٓم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م يمؾ

 عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ي٘مقل أن سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل ي٘مٞمٜم٤مً  احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل إٟمم

 .احلدي٨م هذا قمٚمٞمف يٜمص ُم٤م يمؾ هذاش. محده

 ( 22: 41: 06/ 684/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بالتلمني اإلمام مسابؼة خطل

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »-أجْم٤مً - صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك اًمِمٞمخ:   ﴾اًمْمَّ

 اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد إٓ آُملم: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن يٕمٜمل -أجْم٤مً - هذا ﴾آُملم رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا 

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ُمـ  آُملم:: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ إيف، ،[7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

: اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- ًم٘مقًمف  واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 قمٚمؿ ُمـ اعمٕمٚمقم هق يمم طمٞمٜمئذٍ  ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف

ئد اًمٜمّمقص ُمـ ي١مظمذ دائمً  أن إصقل ئد، اًمزا  ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٘مقًمف وم٤مًمزا

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »إظمرى اعم٠ًمخ٦م ذم إول احلدي٨م  ،[7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: إًمٞمٝم٤م ٟمْمؿش آُملم رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا   آُملم: [7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

 إمم اًمّمحٞمح أظمر احلدي٨م ذم وردت اًمتل اًمزي٤مدة وٛمٛمٜم٤م ٕنٜم٤م آُملم:: أنتؿ وم٘مقًمقا 

: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: وهل اًمت٤مًمٞم٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٜمخرج إول، احلدي٨م

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿  اًمٌالد ذم اًمِم٤مئع اخلٓم٠م ومٛمـ وطمٞمٜمئذٍ . آُملم: وم٘مقًمقا  آُملم: [7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

 سمـ اإلُم٤مم يًٌ٘مقن مجٞمٕمٝمؿ اعم٘متديـ أن وقمٚمٛمل اـمالقمل طمدود ذم يمٚمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 اًمْم٤مًملم ُمـ أنتٝمل أيم٤مد ٓ أنٜمل -ذيمرى وهل ُم١ماظمذة، وٓ- ٓطمٔم٧م ىمد وأن٤م آُملم،

 يب، ُم٘متدي٤مً  هق يٙمقن أن سمدًٓ  سمف ُم٘متدي٤مً  أن٤م وم٠ميمقن آُملم، سمـ يًٌ٘مٜمل ظمٚمٗمل وَُمـ إٓ

 هذا اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذهش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ُمٌدأ وم٤مٟم٘مٚم٥م

 يمٚمم ٕنٜمل اًمٖم٤مئ٥م: اًمِم٤مهد ومٚمٞمٌٚمغ ظمٚمٗمف، ُمـ إمم هذا يٜم٘مؾ ُمـ ظمػم وأن٧م. أوًٓ 

 ذم سمد، ٓ اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه أرى أن ُمـ سمد ٓ ُمًجد ذم صٚمٞم٧م أو ؾم٤مومرت أو طميت

 صٚمٞم٧م أن٤م ُم٤م طم٥ًم يمٚمٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م ُم٤ًمضمد ذم اًمٜمٌقي، اعمًجد ذم احلرام، اعمًجد
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 يٓمٌؼ ُمـ وظمػم يٌٚمغ، ُمـ ظمػم وم٠من٧م وًمذًمؽ ُم٤مؿمٞم٦م، خم٤مًمٗم٦م ومٝمذه سمٚمٖمٜمل، ُم٤م وطم٥ًم

َـّ  ىمد ويٙمقن  .ظمػماً  اهلل وضمزاك ٟمٌٖمٞمف ُم٤م ذًمؽ طمًٜم٦م، ؾُمٜم٦َّم ًمٚمٜم٤مس ؾَم

 .شمٕم٤ممم اهلل سم٢مذن سمذًمؽ ؾمٜمٕمٛمؾ ظمػماً، اهلل ضمزايمؿ :ادلقي

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ:

 ( 22: 41: 06/ 684/ واًمٜمقر اهلدى) 

 شــ مـ يسكف فقام اإلمام متابعة

 ذيمرشمؿش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »ط اًمٜمٌل ىمقل: ًم٘مقًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ادلقي

 آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم جيٚمس مل إن اإلُم٤مم أن ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك

 ... جيٚمس ٓ أن اح٠مُمقم ومٕمغم

 .يت٤مسمٕمف اًمِمٞمخ:

 ُمت٤مسمٕم٦م اعم٘مّمقد أم ط اًمٜمٌل سمٛمت٤مسمٕم٦م اعم٘مّمقد أن يٕمٜمل هذا ومٝمؾ ٟمٕمؿ، :ادلقي

 رومع اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ أن -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- شمٕمٚمٛمقن اًمّمالة، ؾمٜمـ ُم٠ًمخ٦م ذم اإلُم٤مم

 ومٛمـ ُمًتح٦ٌم، آؾمؽماطم٦م وضمٚم٦ًم اح٠مُمقم، ُمثالً  يٗمٕمٚمٝم٤م اإلُم٤مم يٗمٕمٚمٝم٤م مل وم٢من اًمٞمديـ،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أن شم٘مقًمقٟمف ُم٤م اًم٘مقل هذا خي٤مًمػ أٓ ط اًمٜمٌل ومٕمؾ وُمت٤مسمٕم٦م اًمًٜمـ سم٤مب

 اًمّمالة؟ ذم اًمًٜمـ ًمت٠ميمٞمد

 أجـ. قمٜمٝم٤م شم٠ًمخقن أو قمٜمف شم٠ًمخقن أنتؿ اًمتل اعمخ٤مًمٗم٦م سمقضمف ؿمٕمرت ُم٤م اًمِمٞمخ:

 اعمخ٤مًمٗم٦م؟

 .آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم جيٚمس مل إذا اإلُم٤مم ُمثالً  أن اعمخ٤مًمٗم٦م :ادلقي

 اإلُم٤مم ومٕمغم ،شأصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »ي٘مقل ط اًمٜمٌل طمدي٨م اًم٘م٤مقمدة

ٚمَّمً  هذا ،ط اًمٜمٌل سمّمالة ي٘متدي أن واعم٘متدي ًَ  .سمف ُُم
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 .آه اًمِمٞمخ:

- شمٕمٚمٛمقن آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمثؾ اًمًٜمـ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أظمٗمك اإلُم٤مم إذا ًمٙمـ :ادلقي

 وأن اًمٜم٤مس، سملم ُمٕمرووم٦م ًمٞم٧ًم اجلٚم٦ًم هذه[ اًمٌالد سمٕمض] ذم أن -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك

 .يٗمٕمٚمقهن٤م ٓ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أيمثر

 يٗمٕمٚمقهن٤م؟ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ُمٕمٜم٤مَت٤م سم٘مقًمٙمؿ اإلُم٤مم ظم٤مًمٗمٜم٤م وم٢مذا اًمًٜم٦م، هذه أظمٗمٞمٜم٤م سم٤مإلُم٤مم اىمتديٜم٤م وم٢من :ادلقي

 .آظمر وضمف ُمـ اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗمٜم٤م أنٜم٤م

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .شمٜمّمحقٟمٜم٤م وممذا :ادلقي

 أضمٚم٦ًم وؾمٜم٦مً  وذقم٤مً  وم٘مٝم٤مً  أىمقى اجلٚمًتلم أي: أن ًمؽ أىمقل أن٤م آه، اًمِمٞمخ:

 .اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم ؿمؽ ٓ اًمتِمٝمد؟ ضمٚم٦ًم أم آؾمؽماطم٦م

 اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم جيٚمس أن وسمدل أظمٓم٠م اإلُم٤مم إذا ـمٞم٥م، 

 شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا

 .ُأت٤مسمٕمف أىمقم، :ادلقي

 .واضم٤ٌمً  شمريم٧م وم٘مط، ؾمٜم٦م ًمٞمس شمريم٧م أن٧م ملَ؟ شمت٤مسمٕمف اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ واضم٤ٌمً  :ادلقي

 شم٤مسمٕمتف؟ ح٤مذا ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .ًمإلُم٤مم واضم٦ٌم اًم٤ٌمب هذا ذم اعمت٤مسمٕم٦م ٕن :ادلقي

 .. واؾمع؟ سم٤مب هق أم. شم٘مقل ُم٤م شمٕمٜمل اًم٤ٌمب هذا ذم وىمقًمؽ ضمدًا، مجٞمؾ اًمِمٞمخ:

 هذا اًم٤ٌمب أنف أن ُمٕمؽ ٟمٛمٌم ظمٚمٞمٜم٤م اإلُم٤مم أن ًمق ؿمقي٦م، واؾمع اًم٤ٌمب هذا ًمٕمٚمف

 ىمٗمز: ُمثالً  آظمر، ٟمقع ُمـ ظمٓم٠مً  أظمٓم٠م اإلُم٤مم أن ًمق اعم٠ًمخ٦م، هلذه إٓ يتًع ٓ ضمداً  وٞمؼ
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 ظمٓم٠م، هذا أنف ؿمؽ ٓ ُمٕمؽ، دم٤موب ُم٤م ًمٙمٜمف قمٚمٞمف، ومتح٧م وم٠من٧م ي٘مرأ، وهق آي٦م ومٜمز

 ذم طمٍمه٤م يٛمٙمـ ٓ ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم خيٓمئ ىمد اًمتل اعم٤ًمئؾ إذاً  شمت٤مسمٕمف، شمت٤مسمٕمف شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا

: ىمًٛملم إمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب أو اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ٟم٘مًؿ أن يٛمٙمـ ٓ سم٤مًمت٤مزم ُم٠ًمخ٦م،

 .ُمت٤مسمٕمتف جي٥م ٓ وىمًؿ ُمت٤مسمٕمتف، جي٥م ىمًؿ

 وأؾمتحي -اًمًالم قمٚمٞمف- ًمٚمرؾمقل وىمٕم٧م اًمتل اًمّمقرة أن٤م أن أضمٞم٥م راح 

 مخس اًمٔمٝمر صغم ويقم ريمٕمتلم، اًمٕمٍم صغم يقم صقرة ُمٜمٝم٤م، صقر صمالث أن

 .ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم ويقم ريمٕم٤مت،

َقر هذه يمؾ ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أصح٤مب   يمم ضَمـَٛمدوا وُم٤م شم٤مسمٕمقه اًمّم 

 سمتؿ أن٤م ًمٚمخ٤مُم٦ًم ىم٤مم أظمٓم٠م هذا سم٤مإلُم٤مم سَمّدي ؿمق: ي٘مقل طم٤مهلؿ ًم٤ًمن اًمٌٕمض، يٗمٕمؾ

 إمم ىم٤مم وإٟمم هٙمذا، اًمرؾمقل أصح٤مب ومٕمؾ ُم٤م ٓ سمتحرك، ُم٤م سم٤مـمقن ص٦ٌم طم٤مزم ص٤مسم٥م

 سم٤مب ُمـ ـمٌٕم٤مً  هذا -اًمًالم قمٚمٞمف- ؾمٚمؿ أن سمٕمد ومتٌٕمقه، اًمٔمٝمر صالة ذم اخل٤مُم٦ًم

 .ٟمٕمؿ هذه، شمٕمٚمٛمقن أنتؿ وآ اًمتذيمػم

 .حمٚمٝم٤م ذم وم٤مئدة هذه ُمداظمٚم٦م:

 شمٜمًقن، يمم أنًك ُمثٚمٙمؿ سمنم أن٤م إٟمم: »هلؿ وم٘م٤مل ظمػم، اهلل ضمزاك إيف، اًمِمٞمخ:

روين ٟمًٞم٧م وم٢مذا  ش.وَمَذيمِّ

 صالشمٜم٤م، سمٓمٚم٧م ومت٤مسمٕمٜم٤مه ًمٚمخ٤مُم٦ًم ىم٤مم إذا ٓ: اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل هٜم٤م

 ىمقًمف سمٕمد ٟمزل يم٤من ُم٤م اًمنمع وأنف وشمنميع، شمٕمٚمٞمؿ زُمـ يم٤من اًمزُمـ ذاك سم٠من وُيتجقن

 .[4:اح٤مئدة] ﴾دِيٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿: شمٕم٤ممم

سم٤مً  أىمقل أن٤م  ٓ أنف يٕمٜمل ٓ هذا وًمٙمـ يمذًمؽ، إُمر هق ٟمٕمؿ: اًمِمٌٝم٦م هذه قمـ ضمقا

ٌِّف أن سمٕمد اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م ذم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م جيقز ٓ أنف يٕمٜمل ٓ أنف قمـ ومْمالً  جي٥م  ُٟم

ٌَّف، ومل  اًمنمقمل احلٙمؿ أن ًمٚمٜم٤مس يٌلم أن أراد ًمق ط اًمٜمٌل ٕن مِلَ؟ يٕمٜمل: ٓ َيَتٜمَ

 ووم٤مة سمٕمد واًمرؾمقل اًمّمح٤مسم٦م سملم وىمع اًمذي احلٙمؿ قمـ خيتٚمػ اًمّمقرة هبذه اعمتٕمٚمؼ

 وىم٤مم اإلُم٤مم ؾمٝم٤م إذا: ُمثالً  ُمٕمٜم٤مه ُم٤م يم٤من، إذا: ي٘مقل: ومٞم٘مقل احلٙمؿ يٌلم يم٤من اًمرؾمقل
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 .شمتٌٕمقه ومال اخل٤مُم٦ًم إمم

ٞم٤ًّم َرسم َؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ 
ًِ  وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م» ،[63:ُمريؿ] ﴾َٟم

 وىمّم٦م ريمٕمتلم اًمٕمٍم هبؿ صغم اًمث٤مٟمٞم٦م، اعم٠ًمخ٦م أضم٧م ىمٌؾ هذه ومروٜم٤م إذا ه٤مه، ،شسمف

ت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ُمٕمرووم٦م اًمٞمديـ ذي  مل ذًمؽ يمؾ»: ىم٤مل ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة َأىُمٍِمَ

 أصدق: »وقمٛمر سمٙمر أبق ومٞمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م إمم اهلل رؾمقل ومٜمٔمر يم٤من، ىمد سمغم: ىم٤مل «يٙمـ

 رضمٚمٞمف إطمدى وووع اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك ىمد ويم٤من ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  ،شاًمٞمديـ؟ ذو

 وٓ ُم٘م٤مُمف إمم ىم٤مم ريمٕمتلم صغم أنف ًمف شمٌلم ومٚمم ،-اًمًالم قمٚمٞمف- يًؽميح إظمرى قمغم

سمف: إمم أىمقل  واعمٕمٜمك آصٓمالطمل، سم٤معمٕمٜمك حمراب هٜم٤مك يٙمـ مل ٕنف حمرا

ٟمٞم٦م أي٦م ُمٕمٜمك ُيرف اًمذي آصٓمالطمل : اعمحراب رأس قمغم شمقوع طمٞمٜمم اًم٘مرآ

ْحَراَب  َزيَمِري٤َّم قَمَٚمٞمَْٝم٤م َدظَمَؾ  يُمٚمََّم ﴿
ِ
 يمذب وهذا اعمحراب، هذا يٕمٜمل [47:قمٛمران آل] ﴾اعْم

 اًمٕم٤ٌمدة، ُمٙم٤من اًمٕم٤ٌمدة، ُمٙم٤من هٜم٤م اعمحراب شمٕمٚمٛمقن يمم وإٟمم أي٦م، قمغم واومؽماء

 .اًمًٝمق ؾمجديت وؾمجد وؾمٚمؿ سم٤مًمريمٕمتلم وم٠متك ُم٘م٤مُمف إمم اًمرؾمقل ومٕم٤مد اًمِم٤مهد

 ذم -أجْم٤مً - وىمع ُم٤م هٜم٤م ووىمع أهمرب، ىمّم٦م وهذه ريمٕمتلم، اعمٖمرب صغم يمذًمؽ 

قم٤من ظَمَرَج  طمٞم٨م ريمٕمتلم، اًمٕمٍم صالة ، سمِّدهـ ُم٤م اًمٜم٤مس، َهَ  سمِّدهـ وٓ يًٌحقا

 اعمٖمرب صالة ذم هٜم٤م اهلل ي٤م هقن ُمـ اًمرؾمقل ؾمٚمؿ صدىمقا  ُم٤م يٙمؼموا، وٓ ُيٛمدوا

ٌِّف  وضم٤مء ضمديد، ُمـ اًمّمالة سم٢مىم٤مُم٦م وم٠مُمر ريمٕمتلم، صٚمٞم٧م أنف -اًمًالم قمٚمٞمف- ُٟم

 .ؾمجدشملم ؾمجد صمؿ اعمٜمًٞم٦م أو اًمٗم٤مئت٦م سم٤مًمريمٕم٦م

ٌَٞمَّٜمف اًمرؾمقل ووم٤مة سمٕمد ضمديد طمٙمؿ هٜم٤م يم٤من ًمق: وم٢مذاً    ذم إىمؾ قمغم اًمرؾمقل ًَم

 أن ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ هب٤م، أقمٚمؿ واهلل إظمػمة أنف يٗمؽمض اًمتل احلقادث هذه ُمـ طم٤مدصم٦م

ٞم٤ًّم َرسم َؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ يٌلم
ًِ ٤َم َي٤م﴿ و ،[63:ُمريؿ] ﴾َٟم ؾُمقُل  َأهي  ـْ  إًَِمٞمَْؽ  ُأنِزَل  َُم٤م سَمٚمِّغْ  اًمرَّ  َرسمَِّؽ  ُِم

ُ  ِرؾَم٤مًَمتَفُ  سَمٚمَّْٖم٧َم  وَمَم  شَمْٗمَٕمْؾ  مَلْ  َوإِنْ  ـَ  َيْٕمِّمُٛمَؽ  َواّللَّ  اًم٘مْمٞم٦م هذه إذاً  ،[67:اح٤مئدة] ﴾اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

 ومٞمٝم٤م أظمٓم٠م ُم٠ًمخ٦م يمؾ ومٞمف وأدظمٚمٜم٤م وؾمٕمٜم٤مه، إذا إٓ وم٘مط، واطمد سم٤مب ُمـ هل ُم٤م

 احل٘مٞم٘م٦م ذم واإلٟم٤ًمن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ُييين. اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  اإلُم٤مم،

 سمٞمٜمف ُمٕم٤مُمالشمف ذم ٕطمٙم٤مُمف إصداره ذم يٜمٓمٚمؼ ضمداً  ُمٝمٛم٦م ٟم٤مطمٞم٦م وهذه شمٕمٚمٛمقن يمم
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 قمـ ٟم٘مقل ومٜمحـ شمٌٕمف، اعمٜمٝم٩م طمدود ذم آظمره إمم ص٤مطمٌف صدي٘مف وسملم سمٞمٜمف رسمف، وسملم

 ومٝمؿ قمغم سمحقادصمٝمؿ وٟمًتٕملم اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ إمم ٟمٜمٔمر: أي ؾمٚمٗمٞمقن ٟمحـ: أنٗمًٜم٤م

 هذا شمرىش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: »احلدي٨م هذا ُمثؾ اًم٘مقاقمد أو اعم٤ٌمدئ سمٕمض

َّٓ  قم٤مم إُمر َّٓ  صٖمػم وٞمؼ سم٤مب ُمـ ظم٤مص وا   يمٌػم؟ واؾمع سم٤مب وا

ٞم٧م اًمقٓة أطمد أن صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى  قم٘م٦ٌم أو اًمقًمٞمد اؾمٛمف ًمٕمٚمف ًٟم

 .قم٘م٦ٌم سمـ اًمقًمٞمد ُمداظمٚم٦م:

 .ه٤مه اًمِمٞمخ:

 .ُمٕمٞمط أيب سمـ قم٘م٦ٌم سمـ اًمقًمٞمد ُمداظمٚم٦م:

 وهق اًمّمٌح صغم إُمػم، وهق إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس صغم قم٘م٦ٌم سمـ اًمقًمٞمد. ه٤مه اًمِمٞمخ:

 ُم٤م سمٕمد صمؿ ريمٕم٤مت، أرسمع اًمّمٌح أؾمت٤مذ، ي٤م ريمٕم٤مت أرسمع هبؿ اًمّمٌح صغم خمٛمقر،

 ٓ ظمٚمٗمف، اعم٘متديـ ذم احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم اعمٗمروض ؿمق أزيديمؿ؟ أزيديمؿ؟: ىم٤مل ؾمٚمؿ

 ي٤م شم٤مسمٕمقه يت٤مسمٕمقه، ُم٤م يممن واًمراسمٕم٦م يت٤مسمٕمقه، ُم٤م اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م سمٞم٘مقُمقا  ح٤م أنف سمد

 ضُمٕمؾ إٟمم»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ىمقل أن قمٛمكم دًمٞمؾ هذا ًمٞمف؟ ؾمٞمدي،

 .قم٤مم ٟمص قم٤مم، ٟمص شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 وم٢مذا: »وهق قم٤مُم٦م، اعمت٤مسمٕم٦م أن ضمداً  قمٔمٞمؿ شمٜمٌٞمف ومٞمف مت٤مُمف ذم ٟمٗمًف، احلدي٨م هذا صمؿ

، ريمع  ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمح: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ،شأمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا،

 ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ اًمّمالة أريم٤من ريمـ إؾم٘م٤مط ذم هٜم٤م

 .اعمت٤مسمٕم٦م ُمداظمٚم٦م:

ٞمف ُم٤م يدظمؾ هٜم٤م اعمت٤مسمٕم٦م، اًمِمٞمخ:  سم٤مًم٘مٞم٤مس -ُمٕمٚمقم هق يمم- اًمٗم٘مٝم٤مء ُيًٛمِّ

ء] ﴾ُأف   هَلَُم  شَمُ٘مْؾ  وَمال﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل طملم إَْوًَمِقي،  شميهبم ٓ: أومم سم٤مب ُمـ [04:اإلها

 وضمدوا إذا اعم٘متديـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أُمر يم٤من إذا: أوًمقي ىمٞم٤مس سمٙمػ،
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  َوىُمقُُمقا ﴿: ويـ إيف ُمٕمف، دمٚمس ضَمَٚمس اإلُم٤مم
ِ
َّ
ِ
 طم٤مًم٦م ذم هذه آه، [048:اًمٌ٘مرة] ﴾ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل

 .احل٤مًم٦م هذه همػم

 ضمٚم٦ًم شمرى أؾم٘مٓمف، ريمـ يم٤من وم٢مذا اعمت٤مسمٕم٦م، ًمتح٘مٞمؼ اًمريمـ أؾم٘مط هٜم٤م: إذاً  

 اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء إمم احلدي٨م هذا جيرٟم٤م هٜم٤م سمٞمً٘مٓمٝم٤م، سمٞمً٘مٓمٝم٤م؟ ُم٤م آؾمؽماطم٦م

ر أىمقل أن وىمٌؾ وم٠مىمقل، اًم٤ًمسمؼ، اإلمج٤مل ي٘متْمٞمف اًمذي  إٟمم» احلدي٨م هذا سم٠من ُأَذيمِّ

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ىم٤مل اًمدًٓم٦م ذم أبٚمغ صحٞمح سمٚمٗمظ ضم٤مءش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ

 يدي، سمرومع أن٤م يديف، سمػمومع ُم٤م وم٤مإلُم٤مم قمٚمٞمف، ختتٚمٗمقا  ٓ ،شقمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ

 وهٙمذا قمٜمف، أت٠مظمر أضمٚمس أن٤م اؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم جيٚمس ٓ اإلُم٤مم قمٚمٞمف، اظمتالف هذا

 اإلُم٤مم: وم٠مىمقل وأقمٙمس هٜم٤م، ُمذهٌل أن٤م ه٤مه، هٜم٤م، يديف يْمع اإلُم٤مم وم٘مس، ذًمؽ قمغم

 .اًم٘م٤مقمدة هذه آظمره، إمم أت٤مسمٕمف سَمّدي أن٤م هٜم٤م، يْمع احلٜمٗمل

ٌَلم ؿمٞمئ٤مً  ؾم٠مىمقل ىمٚم٧م ًمٙمـ   دظمٚم٧م أن٤م هٙمذا، إصؾ: وم٠مىمقل ؾم٤مسم٘م٤مً  أمجٚمتف ُم٤م ُي

ٌَلمَّ  ًمٙمٜمل إُم٤مُمف، أقمرف وٓ ُمًجداً   هق أنف ىمٌؾ، ُمـ أو اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ ذم إُم٤م زم شَم

 وم٤موؾ إُم٤مم رضمٚملم أطمد اإلُم٤مم اًمٌح٨م يم٤من يمم ُمثالً  هب٤م، اهلل يديـ اًمتل اًمًٜم٦م خي٤مًمػ

 هذه أنف اىمتٜمع ُم٤م ؿم٤ميػ، قمٜمديمؿ، احلٜم٤مسمٚم٦م يمٖم٤مًم٥م اىمتٜمع ُم٤م هق ًمٙمـ ًمٚمًٜم٦م، وُُمـح٥م

ـ هذا إٟمف اعمٕم٤مد زاد ذم -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم وإٟمم صالة ؾمٜم٦م ًِّ  ؾِمـ، ًمٚم

 أنف ُمع صم٘مٞمؾ يم٤من ي٘م٤مل، ُم٤م أؾمقأ  ُمـ وهذا صم٘مٞمؾ، هق يم٤من..-اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

 .ص٥ٌم ُمـ يٜمّم٥م ومٙم٠منم ُمِمك إذا يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

ؾمؽماطم٦م ومٕمٚمَّٚمقا    ؾمٜمـ ُمـ ًمٞم٧ًم هذه سم٠منف قمٚمَّٚمقه٤م ًمرده٤م ُم٤مل ٓ ُمرد ٓ اًمتل ٓا

 .ويٜمٝمض يٕمتٛمد هٙمذا.... يم٤من ًمذًمؽ سمدٟمف، وصم٘مؾ -اًمًالم قمٚمٞمف- سَمدن ح٤م ًمٙمـ اًمّمالة،

 ىمٜم٤مقمتف هل ًمٙمـ هلل، طم٤مؿم٤م! ضم٤مهؾ؟ ومٞمف ٟم٘مقل ُم٤مذا اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم اىمتٜمع هٙمذا 

 إُم٤م خي٤مًمػ، وٓ يتٌع، اًمذي ومٝمذا هذا، ذم ًمف شم٤مسمٕمقن قمٚممء وهٜم٤مك ـمٞم٥م اخل٤مص٦م،

ٌَلمِّ  ًمٚمٛمذه٥م، ُمتٕمّم٥م رضمؾ  ًمٚمٛمذه٥م ومٞمتٕمّم٥م اًمًٜم٦م، هذه ًمف وشمٌٞمٜم٧م اًمًٜم٦م ًمف سمِْت

 وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم أرى وأن٤م هذا، زم فمٝمر ُم٤م أن٤م واهلل: سمٞم٘مقل ُمش اًمًٜم٦م، قمغم

 ُيـَخٓمِّئ اعمُت٤مسمِع يم٤من وًمق ومٞمت٤مسمع، ُم٘متٜمع هٙمذا أنف قمٚمٛمٜم٤م ُمـ اًمٗمرق، إذاً  ومٝمٜم٤م آظمره، إمم
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 .اًمٗم٤مقمؾ هذا

 ٟم٘مٞمؿ وٓ ٟمخ٤مًمٗمف وزٟم٤ًم، ًمف ٟم٘مٞمؿ ٓ اًمًٜم٦م وود اًمًٜم٦م قمغم يتٕمّم٥م أنف قمٚمٛمٜم٤م ُمـ 

 .وزٟم٤مً  ًمف

 اًمّمالة، ذم طمتك ـمٌٕم٤مً  خمتٚمٗمقن وهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ه١مٓء ُمـ إُم٤مم أتّمقر أن٤م 

 سم٘مدر ُم٤م أن٤م اًمنة، حت٧م يديف ويْمع إُم٤مُم٤مً  يّمكم ي٘مػش طمٜمٞمٗم٦م أبق» اإلُم٤مم ـمٞم٥م،

 سمـ حمٛمد»و ،شيقؾمػ أبق»و ُمتٕمّم٥م، قمٜمف أىمقل سم٘مدر وٓ ضم٤مهؾ، قمٜمف أىمقل

 اًمرضمؾ يم٤من وم٢مذا اًمزُم٤من، هلذا وصٚمٜم٤م طمتك ؿمئ٧م ُم٤م وقمد ،شزومر» واإلُم٤مم ،شاحلًـ

ٌَلمَّ  إذا أُم٤م ومٜمت٤مسمٕمف، اًمًٜم٦م هٙمذا سم٠منف وُم٘متٜمع قم٤ممل  اعم٤ًمضمد أئٛم٦م سمٕمض ذم ٟمرى يمم ًمٜم٤م شَم

٥م  سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ هلؿ طمرُم٦م ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحـ ٕنٜم٤م هلؿ: طمرُم٦م ٓ ومٝم١مٓء اًمًٜم٦م، ود شَمَٕمّم 

ٌَلمَّ  إذا ًمٙمـ ٕئٛمتٝمؿ،  .هلؿ ىمٞمٛم٦م ومال اًمًٜم٦م قمغم اشم٤ٌمقمٝمؿ ُي١مصمرون يتٌٕمقهنؿ أهنؿ شَم

 سمٕمد اًمقوع إن: اًمّمالة صٗم٦م ذم ىمٚم٧م أن٤م أنف -ؿمؽ سمال- شمٕمٚمؿ وأن٧م أذيمر أن٤م

 أذيمر سمس أيمثر أو سم٤مز اسمـ وراء صٚمَّٞم٧م ُمرة أذيمر ًمٙمـ سمدقم٦م، اًمقوع سمدقم٦م، هذا اًم٘مٞم٤مم

 ٕنف اًمًٜم٦م: ُمـ ًمٞمس هذا أنف ٟمّمّم٧م أين ُمع اًم٘مٞم٤مم، سمٕمد يدي ووٕم٧م وم٠من٤م ُمرة،

٦ٌم واجلٝمٚم٦م اعمُ٘مٚمِّدة ه١مٓء ُمثؾ ُمق يدي سملم اًمذي أنف ٟمٔمرت  آظمره، إمم واعمَُتَٕمّمِّ

 .سم٤مًمؽ أقمط ٟمدرة، ه١مٓء ًمٙمـ أومٕمؾ، وهٙمذا ذًمؽ، ُمثؾ ومٗمٕمٚم٧م

 .اهلل ؾمٌح٤من ُمداظمٚم٦م:

 .آظمره إمم وو وُمتٕمّم٦ٌم ضَمَٝمٚم٦م إئٛم٦م أيمثر ٕن ُٟمدَرة: ه١مٓء اًمِمٞمخ:

 ذم ُُمـخٓمِئ٤مً  يم٤من وًمق صالشمف ذم اإلُم٤مم ٟمتٌع ٟمحـ سم٠منٜم٤م ىم٤مقمدة ٟم٠مظمذه٤م إذاً  هذا قمغم 

 .اخلٓم٠م هذا ذم ُمٕمذوراً  قمٜمدي يٙمقن ُمٕمذورًا، يٙمقن ًمٙمـ ٟمٔمري، وضمٝم٦م

 .وزٟم٤مً  ًمف أىمٞمؿ ومال اًمًٜم٦م، قمغم ُمتٕمّم٤ٌمً  يٙمقن أن أُم٤م

 ًمٜم٤م؟ يتٌلم ويمٞمػ :ادلقي

 ..سم٤مًمتجرسم٦م هذا اًمِمٞمخ:
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 هذا؟ ذم ٟم٘مقل ُم٤مذا إئٛم٦م، ٕطمد ُم٘مٚمداً  ُمثالً  يم٤من وإذا :ادلقي

ُم٤مً  شَمتٌَّٕمف اًمِمٞمخ:  . هذا ُمٕمذور هذا ٕنف ًمإلُم٤مم: اطمؽما

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ادلقي

َّٓ  ُمٕمذور أنف أقمتؼم أن٤م اًمِمٞمخ:  ٔظمر، ؿمخص ُمـ خيتٚمػ واًمٕمذر ُمٕمذور، همػم وا

 واًمتالُمذة، طمٜمٞمٗم٦م سم٠ميب ُمثالً  ًمؽ وضسم٧م ُمٕمذور، اًمٕم٤ممل ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م

٦ٌم سمٕمض ذم ذًمؽ قمٙم٧ًم صمؿ  .اعمتٕمّمِّ

: هلؿ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٕنٜم٤م :-أجْم٤مً - ُمٕمذورون ه١مٓء ًمٚمٕم٤مُم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم أن 

 ُم٤م اًمرضمؾ هذا ًمٙمـ أن٧م، قم٤مح٤مً  يمٜم٧م ُمٝمم ٕنف هٙمذا: اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م، واقمرومقا  اضمتٝمدوا

 .إلُم٤مُمف اشم٤ٌمقمف ذم ُمٕمذوراً  يٙمقن هق وًمذًمؽ يٕمرومؽ،

 وضمقداً  اًمٕمٚم٦م ُمع يدور احلٙمؿ: إصقل ذم ي٘م٤مل يمم شَمُدور اًم٘مْمٞم٦م أن اعمٝمؿ 

 يٙمقن وىمد ٟمٔمرك، سمقضمف اىمتٜمع ُم٤م قم٤ممل أنف قمذره يٙمقن وم٘مد اًمٕمذر، هٜم٤م وم٤مًمٕمٚم٦م وقمدُم٤ًم،

 ومٞمف يتٌع وذاك ومٝمذا ٟمٔمرك، سمقضمٝم٦م اىمتٜمع وُم٤م إلُم٤مم ُُمتٌَّع هق إٟمم سمٕم٤ممل، ًمٞمس أنف قمذره

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُمـ سمخالف اًمّمالة، ذم

  سم٤مًمًٜم٦م؟ ي٘مقم ٓ وًمٙمـ اًمًٜم٦م، يٕمرف هق يم٤من وإذا :ادلقي

 .ًمف يمراُم٦م ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 41: 06/ 684/ واًمٜمقر اهلدى) 

 آعتدال وعـد الركقع مـ الرفع أثـاء ادلمقم يؼقل ماذا

 اهلل ؾمٛمع ـمٌٕم٤مً  ومٞم٘مقل وراءه واح٠مُمقُملم يريمع قمٜمدُم٤م ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 .محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقًمقا  وراءه اح٠مُمقُملم محده، عمـ

 .ُمثٚمف ي٘مقًمقن اًمِمٞمخ:
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 احلٛمد؟ ًمؽ رسمٜم٤م ـمقل قمغم ي٘مقًمقن أم ُمداظمٚم٦م:

 يمم صٚمقا : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ اإلُم٤مم ُمثؾ ي٘مقًمقن اًمِمٞمخ:

 ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمم اًمرايمع اًمتقوٞمح ُمـ رء إمم ُيت٤مج إُمر ًمٙمـ أصكم، رأجتٛمقين

 :اصمٜملم سمريمٜملم ي٠ميت اًمريمقع

 ُمـ رأؾمف رومع أنف ومٚمق.. اًم٘مٞم٤مم صمؿ اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل: أطمدمه٤م 

 رايمع اعمّمكم: وم٢مذاً  اًمث٤مين، ًمٚم٘مٞم٤مم يٓمٛمئـ مل ٕنف ًمف: صالة ٓ هقى صمؿ هٙمذا اًمريمقع

 ورد ُم٤م ورده، وًمف آظمر قمٛمؾ ومٝمذا ىم٤مئمً  يًت٘مر وطمٞمٜمم ورده وًمف قمٛمؾ هذا ي٘مقم ومحلم

 أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء هذا؟ ورد وُم٤م هذا

 ىم٤مئمً  اؾمت٘مر وم٢مذا محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل رأؾمف ومرومع رايمٕم٤مً  يم٤من إذا يم٤من ط اًمٜمٌل

 اًمًٜم٦م واومؼ وم٘مد اًمّمقرة هذه ذم هبم أتك ومٛمـ وردان هٜم٤م إذاً  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ىم٤مل

: وم٘م٤مل رايمٕم٤مً  يم٤من ضمٞمدًا، واٟمتٌٝمقا  وهق ي٠ميت ُم٤م ومٕمؾ رضمالً  أن ًمق.. ظم٤مًمٗمٝم٤م وم٘مد وإٓ

 رايمٕم٤مً  يم٤من ىم٤مئؿ، وهق سم٤مًمقرديـ ضم٤مء ومٕمؾ؟ ُم٤مذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع

 ٕنف ح٤مذا؟ اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: وىم٤مل رأؾمف ومرومع

 آٟمت٘م٤مل ورد ظمٚمط ٟمًٛمٞمف ظمٚمٞمٜم٤م أو اًم٘مٞم٤مم، ذم آؾمتٛمرار ورد ُمع اًم٘مٞم٤مم ورد ظمٚمط

 ُمـ رأؾمف يرومع وهق يٜمٌٖمل اًمرايمع وم٢مذاً  اًمًٜم٦م، ظمالف هذا اًم٘مٞم٤مم، ورد ُمع اًمريمقع ُمـ

 .احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل ىم٤مئؿ وهق محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل اًمريمقع

 عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ي٘مقل هٙمذا، يٗمٕمٚمقن اعمّمٚملم أيمثر اعمّمٚملم، أيمثر اًمٞمقم

 اًمذي ومٕمؾ ُم٤م قمٙمس ومٕمؾ ومٕمؾ؟ ُم٤مذا هذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقًمقن وهؿ محده،

 يٗمٕمٚمقن اعمّمٚمقن اًمٞمقم ىم٤مئؿ، وهق هبم أتك ًمٙمـ اًمقرديـ، سملم مجع آٟمٗم٤ًم، صقرشمف

 اًمريمقع، ُمـ رأؾمٝمؿ يرومٕمقن وهؿ ىم٤مئًم، ي٘مقًمف أن يٜمٌٖمل اًمذي سم٤مًمقرد ي٠متقن ُم٤مذا؟

 هٜم٤م ـمٞم٥م ص٤مُمتلم، ي٘مقُمقن اًمًٜم٦م قمغم وحم٤مومظ إُم٤مم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ي٘مقُمقن ومحٞمٜمم

 جيٛمع اًمذي هق اإلُم٤مم أن فمٜمٝمؿ سم٥ًٌم اًمقرد هذا وم٠مو٤مقمقا  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: حمؾ

 عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع اًمقرديـ، سملم
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 سملم ومرق ٓ واعم٘متدي واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم ظمٓم٠م، هذا احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل إٟمم محده:

 اهلل ؾمٛمع وهق اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل ورد ورديـ هٜم٤مك أن ذم اًمثالصم٦م ه١مٓء

 وًمؽ رسمٜم٤م: ـمقيٚم٦م أوراد هٜم٤مك ظم٤مص٦م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وهق اًم٘مٞم٤مم وورد محده، عمـ

 وًمؽ رسمٜم٤م أو ويرى، رسمٜم٤م ُي٥م يمم قمٚمٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً  محداً  احلٛمد

 رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م.. سمٞمٜمٝمم ُم٤م وُمؾء آظمره، إمم.. إرض وُمؾء اًمًموات ُمؾء احلٛمد

 أقمٓمٞم٧م ح٤م ُم٤مٟمع ٓ مهللا قمٌد، ًمؽ ويمٚمٜم٤م اًمٕمٌد ىم٤مل ُم٤م أطمؼ واعمجد اًمثٜم٤مء أهؾ سمٕمد

 ورد هق ُم٤م اًم٘مٞم٤مم، ورد هذا اجلد، ُمٜمؽ اجلد ذا يٜمٗمع وٓ ُمٜمٕم٧م ح٤م ُمٕمٓمل وٓ

 سمقرد وي٠متقن اًمقرد، هذا يْمٞمٕمقن اعم٘متديـ مج٤مهػم محده، عمـ اهلل ؾمٛمع آٟمت٘م٤مل؟

 ًمذًمؽ ضمدًا، واوح ظمٓم٠م وهذا اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل سمقرد اًم٘مٞم٤مم سمقرد اًم٘مٞم٤مم

 ُمـ رأؾمف رومع إذا ُم٘متدي٤ًم، يم٤من أو ُمٜمٗمرداً  يم٤من أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء ُمّمؾ يمؾ قمغم

 وإن احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل أن ىم٤مئمً  اؾمتتؿ إذا محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل أن اًمريمقع

 .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا ًمف، اهلل زاد زاد

 .ظمػم اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 77: 37/ 721/واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 22: 31/ 720/واًمٜمقر اهلدى) 

  لؾؿؼتدي والتحؿقد التسؿقع بني اجلؿع مرشوعقة

 واًمتحٛمٞمد؟ اًمتًٛمٞمع سملم جيٛمع أن ًمٚمٛم٘متدي ينمع ومٝمؾ: ىمٞمؾ وم٢من

 :اًمت٤مًمٞم٦م ًمألؾم٤ٌمب وذًمؽ ٟمٕمؿ:: وم٠مىمقل

: ي٘مقل يم٤من: »أنف َأجًْْم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ط اًمٜمٌل قمـ صح ىمد أنف: إول

 وًمؽ رسمٜم٤م: »ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل صمؿ اًمريمٕم٦م، ُمـ صٚمٌف يرومع طملمش محده عمـ اهلل ؾمٛمع»

ضم٤مً  شمراه يمم وهمػمهؿ: قمقاٟم٦م وأبق اًمِمٞمخ٤من رواه. احلدي٨مش...ش احلٛمد رَّ  ذم خُمَ

 وُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات، يمؾ ذم ط سمف ٟم٘متدي أن ُم٠مُمقريـ يمٜم٤م وح٤مش. 46/  0ش »اإلرواء»
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 اًمِمٞمخ٤من رواهش. أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اعمِمٝمقر احلدي٨م ذم يمم اًمّمالة

 احلدي٨م هذا ومٕمٛمقمش. 014/  007/  1» َأجًْْم٤مش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػممه٤م،

: اًمت٤مزم وي١ميده. فم٤مهر هق يمم ىمٌٚمف، اًمذي هريرة أيب طمدي٨م ذم سمم اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م

/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى وإئٛم٦م: اًمًٚمػ سمٕمض ُمـ سمف اًمٕمٛمؾ صم٧ٌم أنف: اًمث٤مين

 سم٤مًمًٜمدش 96/  0» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ  ،ش7/  437/  1» واًمدارىمٓمٜمل  ،ش074

 قمٚم٘مف وىمد. سمتمُمف اًمؽممج٦م طمدي٨م ُمثؾ ومذيمر:... ىم٤مل ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ اًمّمحٞمح

 اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وسمف: »وىم٤مل وهمػمه، ؾمػميـ اسمـ قمـش 76/  0ش»ؾمٜمٜمف» ذم اًمؽمُمذي

 سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ  ،ش0917/  167/  0» اًمرزاق قمٌد وروىش. وإؾمح٤مق

 اًمّمالة ذم اًمٜم٤مس إُم٤مم وهق هريرة ب٤مأ ؾمٛمع أنف: ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمف

 .َُمًٕم٤م وشم٤مسمٕمف صقشمف سمذًمؽ يرومعش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م مهللا محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: »ي٘مقل

 قمـ وروي: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ. ٟمحقه قمٓم٤مء قمـش 0919» اًمرزاق قمٌد روى صمؿ

 وىم٤ملش. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مقل يم٤من أنف ُمقؾمك أيب سمـ سمردة أيب

، أطم٥م جيٛمٕمٝمم: قمٓم٤مء ش. اخلالف ذم ظمرضمتٝمم ىمد وٕمٞمٗم٤من طمديث٤من ومٞمف وروي إزَِمَّ

 ذم وٕمٗمٝمم إمم احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد. سمٕمده أيت سمريدة وطمدي٨م هذا يٕمٜمل أنف أفمـ: ىمٚم٧م

: اًمؽمُمذي قمـ شم٘مدم ُم٤م ُمثؾ اًمِم٤مومٕمل قمـ ذيمر أن سمٕمد ىم٤مل وم٢مٟمف :ش083/  0ش »اًمٗمتح»

 اٟمٗمرد اًمِم٤مومٕمل إن: ىم٤مل أنف اعمٜمذر اسمـ قمـ يث٧ٌم ومل. رء ذًمؽ ذم يّمح مل ًمٙمـ»

 سم٤مجلٛمع اًم٘مقل وهمػممه٤م ؾمػميـ واسمـ قمٓم٤مء قمـش اإلذاف» ذم ٟم٘مؾ ىمد ٕنف سمذًمؽ:

 وهق اًمريمـ، هذا ذم اًمٗمٕمٚمٞم٦م ط ؾمٜمتف إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا أنٜم٤م: اًمث٤مًم٨مش. ًمٚمٛم٠مُمقم سمٞمٜمٝمم

 أن ًمقضمدٟم٤م :- ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م - اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م َوْقء قمغم اًمريمقع، ُمـ اًمرومع

 اؾمتتؿ إذا اًمتحٛمٞمد حمؾ وأن اًمريمقع، ُمـ آقمتدال أثٜم٤مء ذم هق إٟممش اًمتًٛمٞمع» حمؾ

 ٓ اصمٜمت٤من خم٤مًمٗمت٤من ُمٜمف ًمزم :شاًمتًٛمٞمع» ي٘مقل أن ًمٚمٛم١مشمؿ ينمع ٓ إٟمف: ىمٞمؾ وم٢مذا ىَم٤مِئًم،

 حمؾش اًمتحٛمٞمد» إطمالل: وإظمرى. ورده ُمـ اعمحّٚملم أطمد شمٕمٓمٞمؾ: إومم: ُمٜمٝمم سمد

 رسمٜم٤م: »ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ ُُمَِم٤مَهد: هق يمم اعمّمٚملم، مج٤مهػم ومٞمف ي٘مع مم٤م وهقش ! اًمتًٛمٞمع»

 وهذا! ورده قمـ قَمٓمَّاَل  سمٕمده ىمٞم٤مُمٝمؿ ويٌ٘مك اًمريمقع، ُمـ رومٕمٝمؿ أثٜم٤مء ذمش احلٛمد وًمؽ

 سملم يم٤مجلٚمقس اًمذيمر، ُمـ ؿم٤مهمر ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م ًمٞمس وم٢مٟمف اًمّمالة: ٟمٔم٤مم ظمالف
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 . شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُمٗمٞمد وم٢مٟمف هذا: ومٞمت٠مُمؾ. همػمه قمـ وَمْْماًل  اًمًجدشملم

 (.977-973/ 0/ 10) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 دم بام مصؾ كؾ عذ واجب الركقع مـ الرفع عـد التسؿقع

 ادلمقمني ذلؽ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ُمـ اًمرومع قمٜمد ي٘مقل أن ُمٜمٗمردا أو ُم٠مُمقُم٤م أو إُم٤مُم٤م ًمٚمٛمّمكم يًتح٥م: »ىم٤مل صمؿ

 يم٤من ط اًمٜمٌل أن هريرة أيب ومٕمـ... ىم٤مئم اؾمتقى وم٢مذا محده عمـ اهلل ؾمٛمع: اًمريمقع

 رسمٜم٤م: »ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل صمؿ اًمريمٕم٦م ُمـ صٚمٌف يرومع طملمش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ي٘مقل

 ش.واًمِمٞمخ٤من أمحد رواهش. احلٛمد وًمؽ

 .اعمّم٤مدر ذم يمثػمة سمزي٤مدة 441ش اإلرواء» ذم خمرج وهر: ىمٚم٧م

 هذا ذم أن اًمقاوح ُمـ: أىمقل ًمٚمٛم٠مُمقم آؾمتح٤ٌمب ؿمٛمقل ُمـ ذيمره ح٤م وشم٠ميمٞمدا

 .اًمريمقع ُمـ اقمتداًمف ذمش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىمقًمف: أطمدمه٤م: اصمٜملم ذيمريـ احلدي٨م

   .ىم٤مئم اؾمتقى إذاش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ىمقًمف: وأظمر

 أُمر وهذا آؾمتقاء ذيمر ُمٙم٤مٟمف ومًٞم٘مقل آقمتدال ذيمر اعم٘متدي ي٘مؾ مل وم٢مذا 

 إٓش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ُمٜمف يًٛمٕمقن يٙم٤مدون ُم٤م وم٢مهنؿ اعمّمٚملم مج٤مهػم ُمـ ُمِم٤مهد

 طم٤مول وم٢من ًمٚمحدي٨م سُي٦م خم٤مًمٗم٦م هذا وذم احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: سم٘مقهلؿ وؾمٌ٘مقه

 ومٞمف اعمنموع اًمذيمر ُمـ آقمتدال إظمالء وهل أظمرى خم٤مًمٗم٦م ذم وىمع دمٜمٌٝم٤م أطمدهؿ

 .طمج٦م سمٖمػم

 ذم اًمذيمر قمـ يٗمؽم ٓ أن قمغم ُمٌٜمٞم٦م اًمّمالة وٕن: »302/  4 اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

قمتدال اًمرومع ذم سم٤مًمذيمريـ ي٘مؾ مل وم٢من ُمٜمٝم٤م رء  ش.اًمذيمر قمـ ظم٤مًمٞم٤م احل٤مًملم أطمد سم٘مل وٓا
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 ذم ذًمؽ ًمثٌقت ُمّمؾ يمؾ قمغم واضم٥م آقمتدال ذم اًمتًٛمٞمع إن: أىمقل إٟمٜمل سمؾ

 يًٌغ طمتك أطمديمؿ صالة شمتؿ ٓ إهن٤م: »ومٞمف ط ىم٤مل وم٘مد صالشمف اعمًئ طمدي٨م

 صمؿ وشمًؽمظمل ُمٗم٤مصٚمف شمٓمٛمئـ طمتك ويريمع... يٙمؼم صمؿ... اهلل أُمره يمم اًمقوقء

 .احلدي٨م...ش صٚمٌف ي٘مٞمؿ طمتك ىم٤مئم يًتقي صمؿ محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل

 ذم خمرج وهق. صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤م ًمف واًمًٞم٤مق واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .823ش داود أيب صحٞمح»

   !ُمّمؾ؟ يمؾ قمغم جي٥م ٓ اًمتًٛمٞمع سم٠من ي٘مقل أن هذا سمٕمد ٕطمد جيقز ومٝمؾ

 ([192) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

  اإلمام بجقار مـ شحب

 ُمـ إول اًمِمؼ اإلُم٤مم، ُمع اصمٜم٤من صغم إذا: ؿم٘ملم قمغم اًم١ًمال هذا ُمداظمٚم٦م:

ً، اًمث٤مين أتك صمؿ أوًٓ، ُمٕمف واطمدٌ  يم٤من إذا ومٞمف، اًم١ًمال  ي٘مدُم٤من يٗمٕمالن، ومٙمٞمػ ُمت٠مظمرا

 اًم١ًمال؟ ُمـ إول اًمِمؼ هذا إوَل، أظمرُ  اًمرضمؾ يًح٥م أو اإلُم٤مم،

 ي٘متدي اًمذي ُي١ْمَُمر وإٟمم ُي١ْمَُمر، ٓ إُم٤مم وم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم، ي٘مدم: ي٘م٤مل أن أُم٤م اًمِمٞمخ:

ُم٤من يمٚمٛم٦م قمغم شمٕمٚمٞمؼ هذا سم٤مإلُم٤مم،  .اإلُم٤مم ُيَ٘مدِّ

 سمف اىمتدى أنف: »-قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ضم٤مء يمم اجلقاب ًمٙمـ 

 ي٤ًمره، قمـ ومقىمػ آظمر ومج٤مء -اًمًالم قمٚمٞمف- يٛمٞمٜمف قمغم ومقىمػ أصح٤مسمف، ُمـ رضمؾ

 ش.ورائف ُمـ ظمٓم٤ًّم ومجٕمٚمٝمم ظمٚمٗمف، إمم هبم طم٤مد ومٝمٙمذا

 ي٘مقل يمم ىمٚمٞمالً  اإلُم٤مم قمـ يت٠مظمر ٓ حم٤مذي٤ًم، اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مػ اًمٗمرد: إذاً 

ر هذا ٕن اعمت٠مظمريـ: اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ: أوًٓ  اًمت٠مظم   ً  هق: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًم

 أوىمػ طمٞم٨م: »اًمٌخ٤مري ذم احلدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م سمؾ  اًمٗم٤مروق، قمٛمر قمـ ضم٤مء ُم٤م ظمالف

 احلدي٨م ذم ضم٤مء هٙمذا ،شطمذاءه اًم٘مٞم٤مم صالة ذم قم٤ٌمس اسمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم اح٠مُمقُملم

 

732 

 -أجْم٤مً – وىمػ اًمذي ُمع قمٛمر، ُمـ ضم٤مء وهٙمذا  قم٤ٌمس، اسمـ ُمع اًمرؾمقل أن ُمـ

 .سمج٤مٟمٌف

: وم٘م٤مل اًمٌخ٤مري ذم يم٠منف ومٕم٤مشمٌف، ظمٓمقة ىمٚمٞماًل، قمٜمف شم٠مظمر أنف احلدي٨م ذم ُمداظمٚم٦م:

 .اهلل رؾمقل سمٛمح٤مذاة أىمػ أن زم يم٤من ُم٤م

 سمٙمر؟ أيب ىمّم٦م ىمّم٦م: أّي  ذم هذا اًمِمٞمخ:

 .اًمٚمٞمؾ ُمـ ىم٤مم طملم قم٤ٌمس اسمـ ىمّم٦م ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 .طمذاءه أوىمٗمف اًم٘مّم٦م ذم ٟمٕمؿ اعمٝمؿ يٛمٙمـ، اًمِمٞمخ:

 ...زم يم٤من ُم٤م: وم٘م٤مل طمذائل، ذم أضمٕمٚمؽ زم ُم٤م: ًمف وم٘م٤مل ظمٓمقة، ىمٚمٞمالً  شم٠مظمر سمس...ُمداظمٚم٦م:

 وهذا  قم٤ٌمس، اسمـ شمٕمٚمٞمؿ ومٝمذا طمذاءه، وىمػ؟ أجـ سم٤مٕظمػم، ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .طمذاءه أوىمٗمف أنف اًمًٜم٦م ًمٙمـ يٕمٜمل، أدسمف ُمـ

 .احلدي٨م قمٜمده اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم: ىمٚم٧م أن٧م ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمرضمؾ طمذاء اًمرضمؾ ي٘مػ: سم٤مب اًمِمٞمخ:

 ..ٟمٗمس ُمداظمٚم٦م:

 وطمذاءه، اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مػ اًمٗمرد إن: أىمقًمف أن أريد وم٤مًمذي ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 وم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم، ي٤ًمر قمـ ومقىمػ -احلٙمؿ إُمر سمٓمٌٞمٕم٦م يٕمرف وٓ- آظمر ضم٤مء وم٢مذا

رمه٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- سم٤مًمرؾمقل ي٘متدي  .ظمٚمٗمف ُمـ وُي١َمظمِّ

٤م آصمٜم٤من ي٘مػ أن إُمر أن ويٕمرف وم٘مٞمٝم٤ًم، اًمث٤مين يم٤من إذا أُم٤م   اإلُم٤مم، وراء َصٗمًّ

 اإلُم٤مم أُم٤م إًمٞمف، اإلُم٤مم يٛملم قمـ يم٤من ُمـ سمَِجرّ  ويتٚمٓمػ اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مػ ومٝمق

 .ٟمٕمؿ. يت٘مدم أن ي١مُمر وٓ ُمٙم٤مٟمتف، قمغم ومٞمح٤مومظ

 .اهلل أث٤مسمٙمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ٕنف ُمٜمٙمؿ، ذيمريمؿ ُمٕمرض ذم قمٜمف أضمٌتؿ ىمد اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر ُمداظمٚم٦م:
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 ..وأُّمٝمؿ هؿ، صمالصم٦م اصمٜم٤من أتك يم٤من إذا: اًمث٤مين اًمِمٓمر ي٘مقل

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ي٘متدون اًمذيـ أن اعمٕم٤مسيـ، ُمـ وهق وىمرأتف، اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ومذيمر ُمداظمٚم٦م:

 .ي٤ًمره قمـ وأظمر يٛمٞمٜمف، قمـ واطمد يٙمقن: ي٘مقل سمف،

 اًمتل اًمًٜم٦م أُم٤م اًمزُمـ، ُمـ سمره٦مً  هذا يم٤من  ُمًٕمقد، اسمـ ُمذه٥م هذا اًمِمٞمخ:

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ أنف إمم اإلؿم٤مرة ُمع ذيمرٟم٤مه، ُم٤م هق إُمر، قمٚمٞمٝم٤م اؾمت٘مر

 . -قمٜمٝمم اهلل ريض- إنّم٤مري

 ( 22: 11: 72/ 810/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة؟ أم إوىل اإلمام تسؾقؿة بعد ادلمقم ُيسؾرؿ هؾ

  ًمإلُم٤مم؟ إومم اٟمتٝم٤مء سمٕمد أم اًمث٤مٟمٞم٦م اٟمتٝم٤مء سمٕمد هؾ اح٠مُمقن؟ يًٚمؿ ُمتك: ُمداظمٚم٦م

 يم٤من ط اًمٜمٌل أن صمٌت٧م اًمًٜم٦م ٕن إومم: اًمتًٚمٞمٛم٦م سمٕمد ٟمٕمت٘مده اًمذي: اًمِمٞمخ

 يًٚمؿ يم٤من إطمٞم٤من أيمثر وذم اًمقاطمدة، اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم ي٘متٍم إطمٞم٤من سمٕمض ذم

: هق إٟممش اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف واعم٘مّمقد شمًٚمٞمٛمتلم

 وم٢من اًمّمالة، ُمـ ظمرج وم٘مد إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ إذا اعمّمكم إن: أي إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م

 ضم٤مئز، ومٝمق إومم قمغم اىمتٍم وإن اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م ومٞمًٚمؿ إومْمؾ اًمًٜم٦م أراد

.... يت٤مسمٕمف أن اعم٘متدي ومٕمغم إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم ظمرج وم٢مذا وًمذًمؽ

 اًمتًٚمٞمٛم٦م همػم طمٙمٛمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ٕن وذًمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م..يٜمتٔمر ومال

 ُمذه٥م قمغم هب٤م إٓ اًمّمالة شمّمح مل اًمّمالة ُمـ ـريم هل إومم أن وقمرومٜم٤م إومم،

 أُم٤م واضم٦ٌم، إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م سم٠من يٕمت٘مدون وم٢مهنؿ ًمٚمحٜمٗمٞم٦م ظمالوًم٤م اًمٕمٚممء مجٝمقر

 . ؾمٜم٦م ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م

 (22:20:27/ب37: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 ٓ؟ أم يؼقهلا ففؾ آمني، اإلمام ققل ادلمقم يسؿع مل إذا

 ٓ؟ أم ي٘مقهل٤م ومٝمؾ آُملم، اإلُم٤مم ىمقل اح٠مُمقم يًٛمع مل إذا: ُمداظمٚم٦م

 إذا يًتٕمجؾ ٓ: اًم٘مري٥م إُمس ذم ٟمٌٝمٜم٤م يمم وًمٙمـ ي٘مقهل٤م، ٟمٕمؿ: اجلقاب: اًمِمٞمخ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ اإلُم٤مم ُمـ اًمٜمقن ؾمٙمقن ؾمٛمع  هق يم٤من ًمق يمم اعم٘متدي ي٠مظمذ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 ُم٤م ظمالف اإلُم٤مم يًٌؼ مل يٙمقن احل٤مًم٦م وهبذه آُملم،: ي٘مقل صمؿ ٟمٗم٤ًمً  ي٠مظمذ.. اًم٘م٤مرئ

 أن طمٞمٜمذاك اًميوري ُمـ وًمٞمسش وم٠مُمٜمقا  أُمـ إذا» اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم ٟمِم٤مهده

ر ُمذهٌٝمؿ يٙمقن إئٛم٦م ُمـ يمثػماً  ٕن يًٛمع:  وسمخ٤مص٦م اًمٌالد سمٕمض ذم سمآُملم اإلها

 احلٜمٗمل، سم٤معمذه٥م اًمتٛمًؽ قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م اًمذيـ يم٤مٕتراك إقم٤مضمؿ سمٕمض سمالد

 اًمًٜم٦م ظمالف وهذا ين، وإٟمم سمآُملم جيٝمر ٓ اإلُم٤مم أن يرى احلٜمٗمل وم٤معمذه٥م

 اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: ىم٤مل إذا يم٤من: »ط اًمٜمٌل سم٠من سطم٧م اًمًٜم٦م ٕن اًمّمحٞمح٦م:

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ   سم٤مٓىمتداء اعمّمكم اسمتكم وم٢مذاش صقشمف هب٤م ورومع آُملم: ىم٤مل [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 ٓ ُمت٤ميمًؾ وًمٙمٜمف يرى هق أو سمآُملم، اجلٝمر ؾمٜمٞم٦م يرى ٓ ُمثالً  اعمذه٥م طمٜمٗمل سم٢مُم٤مم

 آُملم،: ىمقًمف وسملم اعم٘متدي سملم ُيقل ٓ ومذًمؽ سمآُملم جيٝمر ومال سم٤مًمًٜم٦م سم٤مًمتٛمًؽ هيتؿ

 .اًم٘مري٥م إُمس ذم ذًمؽ ذيمرٟم٤م يمم هب٤م يًتٕمجؾ ٓ أن قمٚمٞمف وًمٙمـ

 (22:03:40/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 محده دـ اهلل شؿع اإلمام يؼقل عـدما ادلمقم يؼقل ماذا

 ذم اًم٘مقل وُم٤م  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ي٘مقل قمٜمدُم٤م اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 احلٛمد؟ وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وم٢مذا احلدي٨م

  هل٤م، يتٜمٌٝمقا  أن اإلُم٤مم وراء اعم٘متديـ اعمّمٚملم قم٤مُم٦م قمغم جي٥م ُم٠ًمخ٦مٌ  هذه: اًمِمٞمخ

 رسمٜم٤م» وم٘مقًمقا ش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »– اإلُم٤مم يٕمٜمل - ىم٤مل وإذا: احلدي٨م هذا ٕن

 ومٞمف طمٙمؿ هذا أن - همػمهؿ قمـ ومْمالً  - اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ومٝمؿ ىمد  ،شاحلٛمد وًمؽ
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 :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا  ،ًمٚمٛم٠مُمقم يٜمٌٖمل وُم٤م ًمإلُم٤مم يٜمٌٖمل ُم٤م  ،شم٘مًٞمؿ

 ش.احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »اعم٘متديـ ُمٕمنم نتؿأ وم٘مقًمقا 

 ًمٞمس أنف يمم احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أن احلدي٨م هذا ُمـ اعم٘مّمقد ًمٞمس 

 ىمقل ي٠ميت أن اعم٘مّمقد وإٟمم محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أنَّ  اعم٘مّمقد

 ومٝمذا ،شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ي٘مقل أن سمٕمدش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »اعم٘متدي

 وأظمر احلدي٨م، ٟمص أطمدمه٤م أثٜملم أُمريـ ُمالطمٔم٦مِ  قمغم شمٗمًػمه يٜمٌٖمل احلدي٨م

 قمٚمٞمف - ىمقًمف قمٛمقم ومٝمق إول احلدي٨م أُم٤م  ومٞمف، اًمٜمٔمر وإُمٕم٤من آظمر طمدي٨م ذم اًمتٗم٘مف

 ط اًمٜمٌل صالة قم٤مُم٦م أن وٓؿمؽش  أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : » -واًمًالم اًمّمالة

 قمٚمٞمف ىم٤مل وم٢مذا  اًمٗمريْم٦م، صالة يم٤مٟم٧م إٟمم ُمٜمٝمؿ ُمًٛمع وقمغم اًمٜم٤مس ُمـ ُمرأى قمغم

 سملم ومرق ٓ أنف يٕمٜمل وم٢مٟممش اصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م واًمًالم اًمّمالة

 ه١مٓء ومٙمؾ ُمٜمٗمرًدا يٙمقن أن أو ُم٘متدًي٤م، يٙمقن أن أو إُم٤مًُم٤م يٙمقن أن اعمُخ٤مـمٌلم

 اخلٓم٤مب ٕن  ،ط اًمٜمٌل يمّمالة صالَتؿ شمٙمقن أن قمٚمٞمٝمؿ وه١مٓء وه١مٓء

 اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ يم٤من وم٢مذا  مجٞمًٕم٤م، يِمٛمٚمٝمؿش اصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : » اعمذيمقر

 - قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ- اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمم - اًمّمحٞمح٦م

 أي ىم٤مم وم٢مذا محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن

 ومٞمف اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل اًمذي اًمث٤مين اعمقوع هق وهذا احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ىم٤مل ىم٤مئًم  اؾمتتؿ

 رسمٜم٤م  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اًمذيمريـ هذيـ سملم اجلٛمع ذم ط ومًٜمتف  ومٞمف، واًمت٠مُمؾ

 ط ىمقًمف وهق إول آظمرى، طم٤مًم٦مٍ  ذم وأظمر طم٤مًم٦مٍ  ذم أطمدمه٤م أن احلٛمد: وًمؽ

 اهلل ؾمٛمع اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع أثٜم٤مء ذم اإلُم٤مم اقمتدال أثٜم٤مء ذم: محده عمـ اهلل ؾمٛمع

 ٓ، احلٛمد: وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل صمؿ رأؾمف يرومع ٓ  محده، عمـ

 ضم٤مء ىم٤مئًم  اؾمتتؿ ُم٤م وم٢مذا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع وهق وإٟمم

 أن - ُم٘متدًي٤م يم٤من وًمق - ُمّمؾٍ  يمؾ قمغم يمذًمؽ  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م اًمث٤مين اًمقرد ُمقوع

  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع:اًمريمقع ُمـ رأؾمف راومع وهق ي٘مقل أن اًمًالم قمٚمٞمف يمٗمٕمٚمف يٗمٕمؾ

 وسم٘مقًمف رأؾمف سمرومع - إىمؾ قمغم - سمدأ اإلُم٤مم يٙمقن أن سمٕمد احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هذا ويٙمقن
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 ومقرد  آظمر، ورًدا اًمث٤مين وًمٚم٘مٞم٤مم ورًدا ًمالقمتدال أن اعم٘مّمقد  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع

 يٜمٌٖمل هذا قمغم  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم وورد  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: آقمتدال

 .إُمريـ سملم جيٛمع أن ُم٘متدًي٤م يم٤من وًمق اعمّمكم قمغم

 رسمٜم٤م ىمقًمف قمغم ي٘متٍم طملم اعم٘متدي ٕن مت٤مًُم٤م: ذًمؽ ظمالف ومٕمغم اًمٞمقم اًمقاىمع أُّم٤م

 وهذا ذيمرٍ  ودون وردٍ  دون ىم٤مئًم  ومًٞمٔمؾ رأؾمف يرومع وهق ذًمؽ ىم٤مل إن احلٛمد وًمؽ

 وًمؽ رسمٜم٤م ىم٤مل صمؿ ؿمٞمًئ٤م يذيمر أن دون ىم٤مئًم  اؾمتتؿ طمتك رأؾمف رومع وإن اًمًٜم٦م، ظمالف

 طم٤مل ذم إول اًمقرد ٟمٗمًف قمغم وأو٤مع ىمٞم٤مُمف طم٤مل ذم اًمث٤مين سم٤مًمقرد ضم٤مء وم٘مد  احلٛمد،

 ىمقًمف وهق احلدي٨م أُم٤م اعم٘متدي، يالطمٔمف أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذا  اًمريمقع، ُمـ رأؾمف رومع

ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .اإلُم٤مم ي٘مقل يمم محده عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ح٤م يٕمٜمل ومال

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم أجًْم٤م وهق آظمر طمدي٨م مت٤مًُم٤م هذا ويِمٌف

 اعمٖمْمقب همػم ىم٤مل وم٢مذا سمف ًمٞم٠متؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: » إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم واًمًالم

 إمم وذهٌٜم٤م  وطمده، قمٜمده وىمٗمٜم٤م إذا احلدي٨م هذاش  آُملم وم٘مقًمقا  اًمْم٤مًملم: وٓ قمٚمٞمٝمؿ

 ىمديًم  اح٤مًمٙمٞم٦م ُمـ يمثػم ي٘مقُل  وهبذا  آُملم، ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أن ُمٜمف أظمذٟم٤م فم٤مهره

هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب  ﴿ اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ىم٤مل ٕنف احلدي٨م فم٤مهر قمغم ُمٜمٝمؿ مجقًدا وطمديًث٤م

٤مًمِّلمَ  قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب  ﴿: ىم٤مل إذا ىم٤مل وإٟمم  آُملم، ي٘مؾ مل ﴾ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ   شم٠مُملم طمٙمؿ احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ  آُملم، أنتؿ وم٘مقًمقا  ﴾اًمْمَّ

٤ًٌم اإلُم٤مم  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ آظمرى رواي٦مً  سمف ٟمرسمط أن يٜمٌٖمل وإٟمم  إجي٤مسًم٤م، أو ؾمٚم

ـّ  إذا: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ وهق ايًْم٤م  وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّم

 إومم وم٤مًمرواي٦م وطمٞمٜمئذٍ ش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف

٤مًمِّلمَ  ﴿ ىم٤مل وإذا  زي٤مدة إًمٞمٝم٤م ٟمْمؿ أن جي٥م :شآُملم ﴾ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب  ﴿ اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: شمٗمًػمه٤م ذم ومٜم٘مقل أظمرى اًمرواي٦م

٤مًمِّلمَ   يتٌلم وسمذًمؽ إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ـمري٘م٦م هٙمذا  آُملم، أنتؿ وم٘مقًمقا  آُملم ﴾ اًمْمَّ

 احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ُمع ي٘مقل اعم٘متدي أن: ظمالصتف ُم٤م ًمٜم٤م
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 ذم اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقن إٟمم اعم٘متديـ وًمٙمـ  اعم٘متديـ، ي٘مقًمقا  يمم آُملم ي٘مقُل  اإلُم٤مم ويمذًمؽ

 .ذًمؽ ُمـ رء ذم ي٤ًمسم٘مقٟمف وٓ واٟمت٘م٤مٓشمف وأذيم٤مره أوراده يمؾ

 ]...[:ؾم٤مئؾ

 فم٤مهر  ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م واجلقاب - اهلل هداك - إول اًم١ًمال ُمٕمٜمك وايش اًمِمٞمخ:

 .اًمقضمقب هق آُملم وم٘مقًمقا : اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف إُمر

 قم٤مىمؾٍ  إٟم٤ًمن أي  ًمالؾمتح٤ٌمب، إُمر هذا يم٤من ًمق طمتك قم٤مىمؾ إٟم٤ًمن أُي  صمؿ

 وشمٕم٥م ٟمّم٥ٍم  وأدٟمك ضمٝمد سم٠مىمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة قمغم احلّمقل قمغم طمريصٍ 

 اإلُم٤مم ىمقل سمٕمد ي٘مقَل  أن عمجرد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف ُمٖمٗمرة إمم اًمقصقل قمـ ُيٕمرض

ـّ  إذا: »ؾمٛمٕمتؿ يمم ىم٤مل ط وم٤مًمرؾمقل آُملم،ش آُملم»  واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُم

 طمتك ـمقيٚم٦م طمٞم٤مة ىم٣م اعمًٚمؿ أن ومٚمقش  ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمف

 ًمٙم٤من وضمؾ: قمز اهلل ُمٖمٗمرة إمم اًمقصقل ؾمٌٞمؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح طمٞم٤مة يم٤مٟم٧م ًمق

٤م، اًمثٛمـ ًً  اعمئ٦م هذه ذم وم٢مذا ؾمٜم٦م اعمئ٦م جي٤موز ومال قم٤مش ُمٝمم ُمٜم٤م واإلٟم٤ًمن ومٙمٞمػ سمخ

 يمؾ ٟمٜمّمح هلذا يًػًما، إٓ صمٛمٜمف يٙمقن ومم وضمؾ قمز اهلل ُمٖمٗمرة ًمٞمٜم٤مل َوشَمِٕم٥َم  ضَمِٝمدَ  ؾمٜم٦م

 ىمقًمف ذم شمٌٕمف هق أُّمـ وم٢مذا ًمٚمٗم٤محت٦م، اإلُم٤مم ىمراءة ُمت٤مسمٕم٦م قمغم طمريًّم٤م يٙمقن أن ُمًٚمؿ

 .إظمػم ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم ُي٘م٤مل ُم٤م هذا آُملم،

 (06 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 إوىل؟ التسؾقؿة بعد أم اإلمام، تسؾقؿتل بعد ادلمقم يسؾؿ هؾ

 اإلُم٤مم يًٚمؿ ُم٤م سمٕمد أن قمٜمدي يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٕمٚمقُم٦م... ؿمٞمخ: ُمداظمٚم٦م

 ؟...رأجتؽ أقمٚمؿ واهلل وًمٙمـ يًٚمؿ، اح٠مُمقم اًمتًٚمٞمٛمتلم

 ذًمؽ: ظمالف شمقضم٥م إدًم٦م فم٤مهر سمؾ أبًدا، اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا: اًمِمٞمخ

 ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ي٘مقل ط اًمرؾمقل ٕن

،  احلدي٨م، آظمر إممش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا
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 وأنتؿ أفمٜمٙمؿ ٓ؟ أم اإلُم٤مم ؾمٚمؿ: ومٞم٘م٤مل ًمٖم٦مً  إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا ومٝمٜم٤م

 أنف إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا اعمٕمٜمك أن قمغم أقمجٛمل وأن٤م ؾمتقاوم٘مقٟمٜمل اًمٕمرب

 ؾمٌؼ ُم٤م ىمٞم٤مس وقمغم سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: ٟم٘مقل ٓ ح٤مذا ومحٞمٜمئذ اإلُم٤مم، ؾمٚمؿ

د ًمٌٕمض اًمرؾمقل ذيمر ُمـ  عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا ومٙمؼموا، يمؼم إذا... »اًمّمالة أومرا

 ؾمٜم٦م هٜم٤مك أن ؾمٞمم ٓ ومًٚمٛمقا؟ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا: ٟم٘مقل ٓ ح٤مذا آظمره، إمم..ش محده

 أن اعمذاه٥م، سمٌٕمض اعمتٛمذهٌلم هم٤مًم٥م قمٜمد ُمٝمقًًم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد ُمٕمرووم٦م

 .واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م قمغم أطمٞم٤مًٟم٤م ي٘متٍم يم٤من ط اًمٜمٌل

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم وم٘مٚم٧م اًمًٜم٦م، هذه ُمٕمٙمؿ أطمٞمل أن وأردت ُمثاًل  أممتٙمؿ أن٤م ومٚمق

 ؾمٚمؿ إذا» هذا؟ قمغم اًمدًمٞمؾ أجـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م شمٜمتٔمرون ُم٤مذا؟ شمٜمتٔمرون وؾمٙم٧م

 أن رأجٜم٤م ُمـ يم٤من ًمق ومٞمم ي٘م٤مل وأن يتٌٜمك أن يّمح إٟمم آٟمتٔم٤مر هذاش ومًٚمٛمقا  اإلُم٤مم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل سمٛمٕمٜمك اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ أو ذط هق اًمتًٚمٞمٛمتلم ُمـ يماًل 

 أم سم٤مًمتًٚمٞمٛمتلم ٟمٗمنه هؾ هٜم٤م اًمتًٚمٞمؿش اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم حتريٛمٝم٤م: »اًمًالم

 ذيمرٟم٤م ُم٤م وقء قمغم اًمّمقاب هق اًمث٤مين اًمتٗمًػم أن ؿمؽ ٓ إومم؟ سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م ٟمٗمنه

 اًمتًٚمٞمٛم٦م أن دام ومم اًمقاطمدة، اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم أطمٞم٤مًٟم٤م ي٘متٍم يم٤من ط اًمٜمٌل أن ُمـ

 وم٢مذا إومم، اًمتًٚمٞمٛم٦م هق إٟمم اًمنمط إٟمم ُمٙمٛمٚم٦م، ؾمٜم٦م هل وإٟمم ذـًم٤م ًمٞم٧ًم اًمث٤مٟمٞم٦م

: اجلقاب اًمّمالة؟ ُمـ اعمّمكم ظمروج سمذًمؽ طمؾ هؾ إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم ؾمٚمؿ

 قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: إًذا اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا إول، اًمتًٚمٞمؿ: أي اًمتًٚمٞمؿ، حتٚمٞمٚمٝم٤م: إًذا ٟمٕمؿ،

 هق يمم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م أتك أنف ذًمؽ إمم اٟمْمؿ وم٢من قمٜمف، ٟمتخٚمػ وٓ ٟمت٤مسمٕمف ومٜمحـ

 يٙمقن اعم٘متدي ُمـ اًمتًٚمٞمؿ أن شمٌٜمٞمٜم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م ذًمؽ، ذم أجًْم٤م ٟمت٤مسمٕمف إئٛم٦م قم٤مُم٦م قمٛمؾ

 وىمٗمٜم٤م رسمم ذيمرٟم٤م ح٤م اعمخ٤مًمٗم٦م إمم سم٤مإلو٤موم٦م ومرسمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم يًٚمؿ أن سمٕمد

 .يٗمٕمؾ ٓ وؾمقف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم شمًٚمٞمٛم٦م ٟمٜمتٔمر هٙمذا

، إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ إذا: ٟمحـ ٟم٘مقل وذاك هلذا  إن: أىمقل – ؾمٚمؿ وإن ومًٚمٛمقا

، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م –  ُم٤م هذا ٓ،! اعمٜمتٔمريـ ُمـ ُمٕمٙمؿ إٟم٤م وم٤مٟمتٔمروا يًٚمؿ مل وإن ومًٚمٛمقا

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد قمٜمدي

 (22:40:24/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 



 لممأموم السرتة





ؽمة ًمٚمٛم٠مُمقم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًًم
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 لطؾبفا ادم وحؽؿ لؾؿلمقم شسة اإلمام شسة

 اإلُم٤مم ؾمؽمة: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ًمٚمٛم٠مُمقم هل

 أوٓ؟ اًمًؽمة، ىم٤مئٛم٦م شمٌ٘مك هؾ اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم اٟمٍمف إذا. ـمٞم٥م

 قمـ سمٕمٞمدة يم٤مٟم٧م إذا ؾمؽمة يتخذ أن ًمف جيقز هؾ اإلُم٤مم، اٟمٍمف إذا: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ؟...يًػم هؾ ُمؽماً، قمنم صمالصم٦م أو أُمت٤مر قمنمة ُم٤ًموم٦م ؾمجقده

 ذم ضم٤مء اًمذي سم٤مًمٚمٗمظ اح٠مثقرة اجلٛمٚم٦م: أن إمم اًمتٜمٌٞمف ُمـ ٓسمد ذًمؽ ىمٌؾ :اجلواب

 يّمح ٓ وًمٙمٜمف ٟمٌقي٤ًم، طمديث٤مً  ضم٤مء هذاش ًمٚمٛمّمٚملم ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة: »اًم٤ًمئؾ ؾم١مال

 اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف ضمرى مم٤م اعمتـ ُمٕمٜمك ٕن ُمتٜمف: صحٞمح٤مً  يم٤من وإن إؾمٜم٤مده، طمٞم٨م ُمـ

 .شمالهؿ َُمـ صمؿ إوًمقن،

ن أدظمؾ اجلٛمٚم٦م، هلذه اًمتحرير وهذا اًمتقوٞمح هذا سمٕمد  إذا: وم٠مىمقل اإلضم٤مسم٦م صٚم٥م ذم ٔا

 هق ىم٤مم ًمف، ؾمؽمة ومٕمالً  هق يم٤من وىمد اإلُم٤مم، ؾّمٚمَّؿ ومٚمم أيمثر، أو سمريمٕم٦م ُمًٌقىم٤مً  اعم٘متدي يم٤من

 ُيَٕمؼمَّ  اًمذي احلٙمؿ ذًمؽ آظمذ هق يزال ٓ: ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م اًمريمٕم٤مت، ُمـ سمف ؾُمٌؼ ُم٤م وًمٞم٘ميض ًمٞمتؿ

 .يمٛم٘متد سمف يتٕمٚمؼ ومٞمم هذاش ظمٚمٗمف عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة» سم٠من قمٜمف

 ذم ي٘مع يمم وظم٤مص٦مً  اًمٖم٤مومٚملم، ُمـ يديف سملم ًمٚمٛمرور أطمد يتٕمرض ٓ ًمٙمل وًمٙمـ 

 أن ٟمّم٤مً  وًمٞمس واؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  اضمتٝم٤مداً  هٜم٤م ومٞمحًـ اعمدين، اعمًجد ذم صمؿ اعمٙمل اعمًجد

 عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمرئٞم٦م همػم وهل طُمْٙمِٛمٞم٦َّم، هل اًمًؽمة شمٚمؽ ٕن ضمديد: ُمـ اًمًؽمة يتخذ

َّٓ  أضمؾ ومٛمـ صالشمف، ًم٘مٓمع يتٕمروقن ىمد  ُمـ ٓسمد صالشمف، ًم٘مٓمع أطمد يتٕمرض أ

 :اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ٓسمد هٜم٤م ُمٚمٛمقؾم٦م، ُمِم٤مهدة ُم٤مدي٦م، ؾمؽمة واخت٤مذ ووع

 يتٓمٚم٥م سمحٞم٨م -آٟمٗم٤مً – اًم٤ًمئؾ ذيمر اًمذي اًمٜمحق قمغم قمٜمف سمٕمٞمدة اًمًؽمة يم٤مٟم٧م إذا

 .أن٧م طمٞم٨م شُمَّمكمِّ  سم٠من ايمتِػ : ٟم٘مقل هٜم٤م اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ ُمٜمف
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 ومال سمخٓمقات إًمٞمٝم٤م ؾمٚمؽ وًمق ىمري٥م، ُمـ ؾمؽمة يتخذ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف يم٤من إذا أُم٤م

 .اعمخ٤مًمٗم٦م وي٘مٌؾ اعمٜم٤مىمِم٦م، ي٘مٌؾ واضمتٝم٤مد اؾمتٜم٤ٌمط يُمّٚمف اًمٌح٨م ومٝمذا ذًمؽ، ُمـ سم٠مس

ه اًمذي ًمٙمـ   َُمِْمٞم٤مً  ُمٜمف شمتٓمٚم٥م قمٜمف، سمٕمٞمدة اًمًؽمة يم٤مٟم٧م إذا: سم٢مجي٤مز هٙمذا ٟمرا

 إًمٞمٝم٤م ومٞمٛمٌم ُمٜمف، ىمري٦ٌم ؾمؽمة يتخذ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف يم٤من وإذا هق، طمٞم٨م ومٞمّمكم يمثػماً،

 .سمخٓمقات

ه اًمذي هذا سملم: أي وذاك، هذا سملم واًمٗم٤مرق   اًمتل وشمٚمؽ اخلٓمقات، ُمـ ٟمرا

 يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُيَّمٚمِّـل، ٓ هذا: ىمٞمؾ يٛمٌم واطمد إذا أنف: هق اًمٙمثػمة اخلٓمقات ُمـ ٟمراه٤م

 ىمٚمٞمٚم٦م ظمٓمقات يم٤مٟم٧م وإذا يٗمٕمؾ، أن يٜمٌٖمل ٓ أنف طمٙمٛمف يٙمقن يمثػمة، ظمٓمقات

 هل٤م يتٕمرض ىمد اًمتل اعمٗمًدة دومع وهل اعمّمٚمح٦م، شمٚمؽ حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم ذًمؽ ومٚمٞمٗمٕمؾ

 .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقايب هذا اعمّمكم، هذا

 يمثػمة؟ ظمٓمقات ُمِمك إذا يمثػمة ظمٓمقات اًمّمٚمقات، شمٌٓمؾ ومٝمؾ ُمداظمٚم٦م:

 قمٛمؾ ٕنف سمتجٜمٌٝم٤م؟ أوصٞمٜم٤م ٟمحـ ح٤مذا اًمٙمثػمة، اخلٓمقات: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٤م اًمِمٞمخ:

ٌْٓمِؾ اًمذي اًمٕمٛمؾ ذم يمثػماً  اظمتالوم٤مً  اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وىمد يمثػم، : ىم٤مئؾ ومٛمـ اًمّمالة، ُي

 سمحريم٤مت، حتديده يٛمٙمـ ٓ ذًمؽ سم٠من: ىم٤مئؾ وُمـ اًمّمالة، شمٌٓمؾ طمريم٤مت صمالث سم٠منف

 اًمرائل َيِْمَٖمؾ اعمّمكم سمف ي٠ميت اًمذي اًمٕمٛمؾ يم٤من وم٢مذا اًمٕمٛمؾ، سمٜمققمٞم٦م اًمتحديد وإٟمم

 دون وُم٤م اًمّمالة، يٌٓمؾ اًمذي هق اًمٕمٛمؾ ومٝمذا صالة، ذم ًمٞمس ٕنف إًمٞمف: واًمٜم٤مفمر

 .ومال ذًمؽ

 ًمٚمٛمّمٚملم، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقىمقع وٟم٤مدر ومجٞمالً  ـمريٗم٤ًم، -ُمثالً - ضب سمٕمْمٝمؿ أن أذيمر

 وخيٞمط يّمكم وهق أطمد رئل ًمق: ىم٤مل اًمٙمثػم، اًمٕمٛمؾ ُم٠ًمخ٦م دمٚمٞم٦م: ومٞمف اعم٘مّمقد ًمٙمـ

ه وم٤مًمذي ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو صمقب ذم ومتؼ أو زر  ُم٤م صالة؟ ذم هق ومٞمف ي٘مقل، ُم٤مذا يرا

 .صالة ذم ي٘مقل
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 اعمث٤مل صٚم٥م ذم ُمث٤مًٓ  أضب أن وأن٤م اًمّمالة، ُيٌْٓمِؾ اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٜمقع هذا: إذاً  

 اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمم وُمًٌقىم٤مً  صالة، ذم يم٤من إٟم٤ًمٟم٤مً  رأجٜم٤م إذا اخلٓمقات: وهل اًم٤ًمسمؼ،

 .أطمدٓ  يّمكم؟ هذا إن ي٘مقل ُمـ أن، أُمثؾ هٙمذا أن٤م اًمٕمًٙمري٦م اعمِمٞم٦م يٛمٌم واجلقاب،

 قمٜمٝم٤م، أبٕمد صقرة إمم اًمّمقرة هذه ُمـ ىمٚمٞمالً  ٟمٜمزل صالشمف، يٌٓمؾ قمٛمؾ هذا: إذاً  

 أن ويٛمٙمـ اًمّمالة، شمٌٓمؾ قمٜمٝم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ: يٕمٜمل اعمتِم٤مهب٤مت ُمـ شمٙمقن أن يٛمٙمـ

 يٛمٌم ًمٙمـ ٟمٔم٤مُمٞم٤ًم، قمًٙمري٤مً  اعمٌم ًمٞمس هق يٛمٌم اًمّمالة، شمٌٓمؾ ٓ قمٜمٝم٤م ي٘م٤مل

 طمٞمٜمم اًمّمقر وشمٕمدد إُمثٚم٦م، شمتٕمدد وهٙمذا صالة، ذم هذا إن ي٘مقل اًمذي ُمـ سمنقم٦م،

ز: ي٘م٤مل ومٝمٜم٤م صالة، ذم ًمٞمس إٟمف: ومٞمف ي٘م٤مل أن قمـ خيرج اعمٌم ُمـ صقرة إمم ٟم٠ميت  سمجقا

 ُم٤م شمقوٞمح شم٘مري٤ٌمً  هذا إًمٞمٝم٤م، أذٟم٤م اًمتل اعمّمٚمح٦م شمٚمؽ حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم اعمٌم هذا

 : وهق رء، اًم٤ٌمل ذم خيٓمر أن ًمٙمـ قمٜمف، ؾم٠مخ٧م

 يٙمقن أن جي٥م سمؾ ُمٜمف، ٓسمد وهذا وم٘مٞمٝم٤ًم، وم٘مط ًمٞمس يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمؿ أن

 طمٞم٨م قمٚمٞمف، وؾمالُمف اهلل صٚمقات سمٜمٌٞمف ُمٜمف اىمتداءً  وم٘مٝمف وذم دقمقشمف، ذم طمٙمٞممً : أجْم٤مً 

 سمٜمٌٞمٝم٤م اىمتداءً  ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م شمّمكم وأن اًمٙمٕم٦ٌم شمدظمؾ أن أرادت طمٞمٜمم ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل

 ىمقُمؽ أن وًمقٓ اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ وم٢مٟمف احلجر ذم َصكمِّ : »هل٤م وم٘م٤مل ط حمٛمد وسمزوضمٝم٤م

 اًمًالم، قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، هلدُم٧م سم٤مًمنمك قمٝمد طمديثق

 قم٤مري، واطمد سم٤مب اًمٞمقم هق يمم قم٤مريلم سم٤مسملم هق ُم٤مش إرض ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أىمقل، اًمٞمقم ومٞمف، يدظمؾ أن يٚمٞمؼ ٓ ُمـ إٓ ُمٜمف اًمٙمٕم٦ٌم إمم يدظمؾ ٓ

 ش.ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مسم٤مً  ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مسم٤مً  إرض ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م»

 ؾمػم؟ شمٜمٔمٞمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ؾمػم شمٜمٔمٞمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ُم٤م ط اًمرؾمقل ًمٙمـ -اهلل ؿم٤مء ُم٤م- ؾمػم شمٜمٔمٞمؿ ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اإلصالح وهذا اًمتجديد هذا وراء ُمـ شمؽمشم٥م ىمد اًمتل اعمٗمًدة ظمٌم ح٤مذا؟



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة ًمٚمٛم٠مُمقم

 

770 

 ٟمحـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٓشم٤ٌمع يمدقم٤مة أن ٟمحـ

 اًمدقمقة، ذم احلًـ وإؾمٚمقب اًمٕمٚمؿ سملم دقمقشمٜم٤م ذم ٟمجٛمع أن ومٞمٜمٌٖمل إصالح، دقم٤مة

ْكَمِة َوادَْْوِعَظِة اْْلََسنَِة َوَجاِدْْلُْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ ﴿ ﴾ اْدُع إََِل َشبِوِل َربَِّك بِاْْلِ

 .[107:اًمٜمحؾ]

 واًمًٜم٦م اًمٌدقم٦م أهٚمف أؾممع ـمرق ُمًجد ذم اعمًٌقق يم٤من إذا: ىمقلٕ شمقـمئ٦م هذه

 اًمٜمٌقي٦م، احل٘م٤مئؼ هذه يٕمرومقن ٓ ُمذهٌٞملم وًمٞمًقا  آظمره، وإمم اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل

 اًمذي اًمث٤مًم٨م أو اًمث٤مين أو إول اعمٌم ذاك ًمٞمس ًمٙمـ ـمقياًل، ُمِمٞم٤مً  وُمِمك ومت٘مدم

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٕمرومقن ٓ ُمًجد ذم يم٤من إذا أُم٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ، يّمكم، ٓ هذا أن اًمٜم٤مس ُيقهؿ

 ظمٓمقات صمالث ُمِمك إذا هق ؿمؽ سمال اًمّمالة، شمٌٓمؾ ظمٓمقات صمالث يٕمرومقن اًمًٜم٦م،

 يثػمه٤م ٓ ومحٞمٜمئذ إصم٤مرَت٤م، قمـ همٜمك ذم هق يم٤من ُمِمٙمٚم٦م وؾمت٘مع قمٚمٞمف، اًمٜم٤مس ؾمٞمثقر

 أن ظمِمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، سمٜمٞم٤من قمغم ًمٚمٙمٕم٦ٌم شمريمف ذم ط سمٜمٌٞمف اىمتداءً  ًمّمالشمف اإلصالح هبذا

 هلدُم٧م سم٤مًمنمك قمٝمد طمديثقا  ىمقُمؽ أن ًمقٓ  قم٤مئِم٦م، ي٤م» ىمقُمف، ذم ُمٗمًدة هٜم٤مك ي٘مع

 ش.اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم،

 يٌٓمؾ؟ وًمٙمـ صالشمف، شمٌٓمؾ ٓ اعمّمكم ُمِمك إذا إٟمف ؿمٞمخ، ي٤م َُمثَؾ هذا: ىم٤مل ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٙمالم هذا ٟمٓمرق ٓ اًمِمٞمخ:

 ....شمٗمًػمات ُمع ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٟمٕمؿ اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞمد اًمٙمالم هذا ٟمٓمٚمؼ ٓ: إذاً  ي٘مٞمده٤م، أّي  قمٚمٞمؽ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة يٗمًد

 (22: 42: 42/ 028/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 41: 21/ 028/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اإلمام شالم بعد لؾؿسبقق السسة عـ البحث

 اإلُم٤مم شمًٚمٞمؿ سمٕمد اًمّمالة ذم اعمٌم طمٙمؿ ُم٤م: سمٕمده اًمذي اًم١ًمال ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 اًمًؽمة؟ قمـ سم٤مطمث٤مً 

 يٕمٜمل؟ ًمٚمٛمًٌقق، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال هذا إن: شم٘مقل أن شمريد يم٠منؽ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 اعمًٌقق؟ شمذيمر ومل اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ صدده ذم هق قمم َيِْمَٖمٚمف اًمٌح٨م هذا يم٤من إذا اًم٤ًمُمع، سمٗمٝمؿ ايمتٗمٞم٧م اًمِمٞمخ:

 يم٠من يمثػماً، ؿمٞمئ٤مً  ُيَٙمٚمِّٗمف ٓ اًمٌح٨م هذا يم٤من وإذا ُمٙم٤مٟمف، ومٚمٞمّمؾ صالشمف قمغم اإلىم٤ٌمل

 هذا ٕن ذًمؽ: ذم سم٠مس ومال ظمٓمقشملم، أو ظمٓمقة يت٘مدم أو ي٤ًمره، أو يٛمٞمٜمف ي٠مظمذ

 أنف ؿمؽ ٓ وًمٙمـ ظمٚمٗمف، عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم وؾمؽمة اعم٘متدي، طمٙمؿ ذم يزال ٓ اعمًٌقق

 ٓ ًمٙمـ يديف، سملم يٛمر ىمد ُمـ ًمدومع ًمف أيمٛمؾ ومذًمؽ ًمّمالشمف إمت٤مُمف ذم سمًؽمة شمًؽم إذا

ومٜم٤م طم٤ًمب قمغم اًمًؽمة هذه ٟمح٘مؼ أن ٟمريد  .صالشمٜم٤م قمـ واٟمِمٖم٤مًمٜم٤م اٟمٍما

 ( 22: 77: 43/ 040/ واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾسسة ادسبقق ضؾب

 يت٘مدم أن ًمف اًمّمالة، اإلُم٤مم وأهنك اإلُم٤مم، ظمٚمػ ضم٤مء اًمذي اعمّمكم ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمالة؟ سمف شمٌٓمؾ ٓ طمتك ًمف اعمًٛمقح ُم٤م اًمًؽمة، ٓخت٤مذ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 يت٘مدم؟ أن ًمف اعمًٛمقح ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اعم٤ًموم٦م؟ هل ُم٤م شم٘مّمد يم٠منؽ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اضمتٝم٤مدي٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه ٕن اًم٘مْمٞم٦م: هذه ذم ُمذيمقرة ُم٤ًموم٦م هٜم٤مك ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 ئمؾ هؾ يٗمٕمؾ، وممذا اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ إذا اعمًٌقق أن سمٛمٕمٜمك ٟمص، قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس واؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م،

 ًمٞمس هذه ضمديد، ُمـ ؾمؽمة ًمف يتخذ أن ُي٤مول أم قمٜمف، سمٕمٞمدة واًمًؽمة ؾمؽمة سمدون ُمٙم٤مٟمف

 ضم٤مدًمٜم٤م، رضمالً  أن ًمق سمٛمٕمٜمك اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م، ىمْمٞم٦م هذه -آٟمٗم٤مً – ىمٚم٧م يمم وإٟمم ٟمص، قمٚمٞمٝم٤م

 وشمت٠مظمروا شمت٘مدُمقا  وأنتؿ ُمٙم٤مين، ذم أصكم أن وأريد ُمًٌقق أن٤م أظمل ي٤م: ًمٜم٤م وىم٤مل وقم٤مروٜم٤م،

 .اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس رء وهذا آظمره، وإمم.. وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً 

 أصؾ ًمف ًمٞمس رء يمؾ ًمٞمس وًمٙمـ اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس صدىم٧م،: ًمف ٟم٘مقل

 ُمٜمّمقص هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٕن اًمنمع، ذم طمٙمؿ ًمف ًمٞمس اًمًٜم٦م، ذم

 قمٚمٞمف، ُمٜمّمقص ًمٞمس: شم٘مقل يٕمٜمل اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ هذا شم٘مقل طمٞمٜمم وم٠من٧م قمٚمٞمف،

 إُمقر سمٕمض ذم جيتٝمد أن اإلٟم٤ًمن ممٙمـ وًمٙمـ اًمٙمالم، هذا قمغم ُمٕمؽ واوم٘مٜم٤م ًمذًمؽ

 .اًمّمقاب إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب يٙمقن طمٙممً  هل٤م ًمُٞمقضمد اًمٓم٤مرئ٦م

 سمف، ؾُمٌؼ سمم ي٠ميت وىم٤مم اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ إذا اعمًٌقق إن: ًمٜم٘مقل ٟمٜمٓمٚمؼ ٟمحـ هٜم٤م وُمـ 

م اًمًؽمة ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من إن  ذم يزال ٓ هق سمؾ ؾمؽمة، إمم يّمكم ًمٞمس ًمٙمقٟمف ٓ إًمٞمٝم٤م، شَمَ٘مدَّ

 يديف، سملم يٛمر ىمد ممـ ًمٖمػمه سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ سم٤مإلُم٤مم، ُم٠مُمقُم٤مً  يم٤من سم٤مقمت٤ٌمره اعمتًؽم، طمٙمؿ

 يديٜم٤م سملم يٛمر أن يريد ُمـ ٟم٘م٤مشمؾ أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٠مُمرٟم٤م ذقمل طمٙمؿ ذم ومٝمٜم٤م

 وم٢مٟمم وم٘م٤مشمٚمف: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أبك وم٢من هٙمذا، سم٤مًمٞمد ٟمٛمٜمٕمف سم٠من وأُمرٟم٤م ٟمّمكم، وٟمحـ

 ش.ؿمٞمٓم٤من هق

 هذه اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م قمٜمدُم٤م اًمًؽمة، ُمـ سمد ٓ: ٟم٘مقل أن ٟمحـ احلٙمؿ، هذا ًمتٓمٌٞمؼ

 مخ٦ًم اعم٤ًموم٦م ٟم٘مقل أن اعمٛمٙمـ ُمـ ومٚمٞمس أن، ُأبلَمِّ  يمم آؾمتٜم٤ٌمط سمٓمري٘م٦م شم١مظمذ هل

 هذا إمم شمٕمقد ىمْمٞم٦م هذه وإٟمم أيمثر، أو ذًمؽ ُمـ أىمؾ أو أُمت٤مر، قمنمة أو أُمت٤مر،

ر وم٢مذا شم٘مديره، وإمم اعمًٌقق ؾ ظمٓمقات ُمِمك إذا سم٠منف ىمدَّ ض وٓ اًمًؽمة، طَمّمَّ  ُيَٕمرِّ
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ٌْٓمؾ اًمذي هق اًمٙمثػم واعمٌم يمثػماً، ُمِمك ٕنف يّمكم: ٓ إٟمف ًمٞم٘م٤مل ٟمٗمًف  اًمّمالة، ُي

 .إُمر ويٜمتٝمل اخلٓمقات هذه يٛمٌم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل

 إذا هذا أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م أنف سمحٞم٨م ضمدًا، وسمٕمٞمدة سمٕمٞمدة اعم٤ًموم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م

 .ًمٚمٌٓمالن صالشمف قمرض ومحٞمٜمئذ يّمكم، سم٠منف أطمد ي٘مقل ٓ ُمِمك

 يمٝمذه، اضمتٝم٤مدي٦م ُم٤ًمئؾ ذم دىمٞم٘م٦م حتديدات ي٠مظمذ أن أطمد يٓمٛمٕمـ ٓ: سم٤مظمتّم٤مر

 يّمكم يم٤من إذا وم٤مإلٟم٤ًمن ،شوىم٤مرسمقا  ؾمددوا: »قم٤مم يمٛمٌدأ اًمًالم، قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وإٟمم

 يتًؽم ظمٓمقشملم يٛمٌم أو ي٤ًمرًا، ي٠مظمذ أو يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ ؾمؽمة، هٜم٤م ًمٙمـ هٜم٤م، واجلدار هٜم٤م

 سمد ٓ هٜم٤مك إمم يٛمٌم أن أراد وإذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو اهلل يذيمر ضم٤مًمس أو اعمّمكم، هبم

 وهٙمذا صمالصم٦م، ظمٓمقشملم صمؿ ي٘مرأ، وهق ىمٚمٞمالً  ووىمػ صمالصم٤ًم، أو ظمٓمقشملم يٛمٌم أن

رٟم٤مه اًمذي اعمحذور ذم ي٘مع ٓ أنف سمحٞم٨م  أطمد رآه إذا طمتك ُم٤مؿمٞم٤مً  ئمؾ أنف -آٟمٗم٤مً – َصقَّ

 .اًمّمالة يٌٓمؾ اًمذي هق اعمٌم هذا يّمكم، ٓ إٟمف: ي٘مقل

 أُم٤مُمف؟ يْمٕمٝم٤م أن ممٙمـ ُمثالً  ىمٚمٜمًقة ُمٕمف ًمق آظمر، طمؾ هٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:

سم٤مً  ًمؽ أىمقل أن٤م ـمٌٕم٤مً  اًمِمٞمخ:  ٕن ؿمٞمئ٤ًم: يٗمٞمد ٓ ًمٙمـ ممٙمـ، ؾم١ماًمؽ قمغم ضمقا

رة سم٤مرشمٗم٤مع شمٙمقن أن جي٥م اًمًؽمة رة اًمرطمؾ، ُُم١مظمِّ  ؿمؼماً  ؿمؼماً  شمٙمقن اًمرطمؾ ُُم١َمظمِّ

 .يٕمٜمل دراويش ىمٚمٜمًقة يم٤مٟم٧م إذا إٓ ؿمؼميـ، وٟمّمػ

 ( 22: 74: 40/ 074/واًمٜمقر اهلدى) 

 ًمٚمٛمًٌقق السسة لطؾب ادم مؼدار

 ؟[ًمٚمٛمًٌقق اًمًؽمة ًمٓمٚم٥م اجل٤مئز اعمٌم ُم٘مدار هق ُم٤م] اًم١ًمال:

 ٕن..يّمكم ٓ هذا: ي٘مقل أطمد ٓ ُرئل إذا أنف سمحٞم٨م ظمٓمقات يٛمٌم اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة يٌٓمؾ اًمذي هق اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ

 (21: 21: 40/ 092/واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾسسة ادسبقق ضؾب

 أم اًمًؽمة ُمـ يدٟمق هؾ اإلُم٤مم، ؾّمٚمَّؿ إذا اًمّمالة ذم ًمٚمٛمًٌقق سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 ُمٙم٤مٟمف؟ ذم يٌ٘مك

 يمثػماً، قمٛمالً  ُيَٙمٚمِّٗمف ٓ ُمٜمٝم٤م اىمؽماسمف أن سمحٞم٨م اًمًؽمة، ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

م ذم يم٤من ؾمقاء  ٓ ٕنف هق، طمٞم٨م ومٞمٔمؾ وإٓ ومٕمؾ، ي٤ًمراً  أو يٛمٞمٜم٤مً  أو إَُم٤مم إمم اًمت٘مد 

 .سم٤مإلُم٤مم اعم٘متدي طمٙمؿ ذم يزال

 اخلٚمػ؟ إمم اًمت٘مٝم٘مر.. اخلٚمػ وإمم ُمداظمٚم٦م:

 اًمت٘مدم، ُمـ أيمثر اًمّمالة يٜم٤مذم قمٛمؾ اًمَتَ٘مْٝمُ٘مر أن: سمٛمٕمٜمك اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ٟمٗمس اًمِمٞمخ:

 يٙمقن أنف سمحٞم٨م ىمٚمٞمالً  شم٘مٝم٘مر اجلقاب، ومٜمٗمس يمثػماً  قمٛمالً  شَمَ٘مْٝمُ٘مره يتٓمٚم٥م ٓ يم٤من وم٢مذا

 .ُمٙم٤مٟمف فمؾ وإٓ اًمًؽمة، وراء

، ىمٚمٞمالً  يم٤من وم٢من اًم٘مٚمٞمؾ، أو اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ: اعمقوقع ذم اًمْم٤مسمط: يٕمٜمل ؽمَّ ًَ  وإٓ شَم

 .هق طمٞم٨م فمؾ

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م اعم٘متدي، طمٙمؿ ذم أنف ذيمرشمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ..سم٤مإلُم٤مم اىمتدى ٕنف اًمِمٞمخ:

 اإلُم٤مم؟ ؾمالم سمٕمد طمتك ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مٓمع ومال أُم٤مُمف ُمـ اًمٜم٤مس أطمد َُمرّ  إذا: إذاً  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمنمط يتًؽم أن سم٢مُمٙم٤مٟمف[  يم٤من إن] طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمّمالة، قمٚمٞمف ي٘مٓمع ٓ اًمِمٞمخ:

 .اًم٤ًمسمؼ

 ُمرور هذا يٕمتؼم ومٝمؾ ؾمؽمة، ًمف يٙمقن يمل أُم٤مُمف وضمٚمس رضمؾ، ضم٤مء إذا ُمداظمٚم٦م:

 اعمّمكم؟ أُم٤مم ُمـ



ؽمة ًمٚمٛم٠مُمقم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًًم
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 ُمـ ـمٞم٥م أُمر ومٝمذا ُمر، أنف يٕمتؼم ٓ ؾمؽمة ًمف ًمٞمٙمقن ضمٚمس اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 .اخلػم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب

 (22: 19: 17/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 02: 21/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 02: 30/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 01: 26/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام بتسؾقؿ تـتفل أم باققة، شستف تظؾ ادستقر هؾ

 اإلُم٤مم؟ سمتًٚمٞمؿ شمٜمتٝمل أم سم٤مىمٞم٦م ؾمؽمشمف شمٔمؾ اعمًتقر هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .ضمديد ُمـ ؾمؽمة إخت٤مذ ًمف يتٞمن مل إذا سم٤مىمٞم٦م، شمٔمؾ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 27: 34/ 400/واًمٜمقر اهلدى) 





 الزكعة إدراك





 الركعة أدرك فؼد اإلمام مع الركقع أدرك مـ

 ومٚمػميمع، ريمقع، واًمٜم٤مس اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمًٜم٦م ذًمؽ وم٢من اًمّمػ، ذم يدظمؾ طمتك رايمٕم٤م يدب صمؿ يدظمؾ طملم

 ُمٜمٝمؿ ،ط اًمٜمٌل سمٕمد ُمـ سمف اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ًمّمحتف يِمٝمد ومم٤م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

/  0» اًمٌٞمٝم٘مل روى - 1. ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد صم٤مسم٧م، سمـ وزيد اًمّمديؼ، سمٙمر أبق

 هِم٤مم، سمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أيب قمـش 92

 دٟمٞم٤م صمؿ ومريمٕم٤م، رايمع، واإلُم٤مم اعمًجد دظمال صم٤مسم٧م سمـ وزيد اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م أن

 قمٜمٕمٜمف ىمد ُمٙمحقٓ أن وًمقٓ صم٘م٤مت، ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م. سم٤مًمّمػ حل٘م٤م طمتك رايمٕم٤من ومه٤م

 قمـ - 0. ي٠ميت يمم صحٞمح صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ وًمٙمٜمف حلًٜمتف، احل٤مرث سمـ سمٙمر أيب قمـ

 رايمع واإلُم٤مم اعمًجد دظمؾ صم٤مسم٧م سمـ زيد رأى أنف طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م أيب

 طمتك رايمع وهق دب صمؿ ومريمع يمؼم رايمع وهق اًمّمػ يّمؾ أن أُمٙمٜمف طمتك ومٛمِمك

 سمـ زيد قمـ - 4. صحٞمح وؾمٜمدهش 126/  4 ،92/  0» اًمٌٞمٝم٘مل رواه. اًمّمػ وصؾ

 ومٚمم اعمًجد، إمم داره ُمـ - ُمًٕمقد اسمـ يٕمٜمل اهلل، قمٌد ُمع ظمرضم٧م: »ىم٤مل وه٥م

 رايمٕملم ُمِمٞمٜم٤م صمؿ ُمٕمف، وريمٕم٧م وريمع، اهلل قمٌد ومٙمؼم اإلُم٤مم، ريمع اعمًجد شمقؾمٓمٜم٤م

 وأن٤م ىمٛم٧م اًمّمالة اإلُم٤مم ىم٣م ومٚمم رؤوؾمٝمؿ، اًم٘مقم رومع طملم اًمّمػ إمم اٟمتٝمٞمٜم٤م طمتك

 أظمرضمفش. أدريم٧م ىمد إٟمؽ: ىم٤مل صمؿ وأضمٚمًٜمل سمٞمدي اهلل قمٌد وم٠مظمذ أدرك، مل أين أرى

/  1ش »اعمٕم٤مٟمك ذح» ذم واًمٓمح٤مويش 0 - 1/  99/  1ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 0ش »ؾمٜمٜمف» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش 1/  40/  4ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماينش 040 - 041

 .أظمرى ـمرق اًمٓمؼماين قمٜمد وًمف. صحٞمح سمًٜمدش 91 - 92/ 

 أدرك ُمـ أن وهق. قمٚمٞمف احلدي٨م دل ُم٤م همػم آظمر رء قمغم شمدل أصم٤مر وهذه

 قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ ىمقل ُمـ ذًمؽ صم٧ٌم وىمد اًمريمٕم٦م، أدرك وم٘مد اإلُم٤مم ُمع اًمريمقع

 وومٞمفش 119 رىمؿش »اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ظمرضمتٝمم وىمد قمٜمٝمم، صحٞمحلم سم٢مؾمٜم٤مديـ

 ضمزء» ذم اًمٌخ٤مري رواه ُم٤م وأُم٤م. هٜم٤مك ظمرضمتف هريرة أيب قمـ ُمرومقع طمًـ طمدي٨م
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ٟم٦م أبق طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ُمٕم٘مؾ قمـش 03 صش »اًم٘مراءة  إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ قمقا

 سمتٚمؽ شمٕمتد مل ريمققم٤م اًم٘مقم أدريم٧م إذا: »ىم٤مل هريرة أيب قمـ إقمرج اًمرمحـ قمٌد قمـ

 مل وم٢مٟمف هذا، ُمٕم٘مؾ أضمؾ ُمـ اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ أصم٤مر ًمتٚمؽ خم٤مًمٗمتف ُمع وم٢مٟمفش. اًمريمٕم٦م

 وهق إؾمح٤مق اسمـ قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف إن صمؿ ُمؽموك،: إزدي وىم٤مل: طم٤ٌمن اسمـ همػم يقصم٘مف

 اًمٌخ٤مري رواه ٟمٕمؿ. ضمٞمد همػمش 107ش »اًمتٚمخٞمص» ذم قمٚمٞمف احل٤مومظ ومًٙمقت: ُمدًمس

 إٓ جيزئؽ ٓ: »سمٚمٗمظ ًمٙمٜمف سمف إقمرج طمدصمٜمل: ىم٤مل إؾمح٤مق اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ

 يقاوم٘مٝم٤م سمؾ اعمت٘مدُم٦م أصم٤مر خي٤مًمػ ٓ وهذا طمًـ، إؾمٜم٤مد وهذاش. ىم٤مئم اإلُم٤مم شمدرك أن

 ًمف ٟمرى وٓ هريرة، أيب قمٜمد ُمـ وهذا ىم٤مئم، اإلُم٤مم إدراك يِمؽمط أنف إٓ اًمٔم٤مهر ذم

 هٜم٤مك: ىمٞمؾ وم٢من. مجٞمٕم٤م قمٜمٝمؿ اهلل وريض وأيمثر، ُمٜمف أوم٘مف ظم٤مًمٗمقه واًمذيـ وضمٝم٤م،

 طمرص٤م، اهلل زادك: »وهق احلدي٨م هذا سمٔم٤مهره خي٤مًمػ صحٞمح آظمر طمدي٨م

 ش.شمٕمد وٓ

 أنف سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ طمزم واسمـ واًمٌٞمٝم٘مل وأمحد واًمٓمح٤موي داود أبق رواه  

 ىم٣م ومٚمم اًمّمػ، إمم ُمِمك صمؿ اًمّمػ، دون ومريمع رايمع، ط اهلل ورؾمقل ضم٤مء

 وم٘م٤مل اًمّمػ؟ إمم ُمِمك صمؿ اًمّمػ دون ريمع اًمذي أجٙمؿ: ىم٤مل صالشمف، ط اًمٜمٌل

 ُمًٚمؿ، ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. ومذيمره: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل أن٤م: سمٙمرة أبق

ش. 687 ،683 رىمؿش »اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ظمرضمتف وىمدش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وأصٚمف

 اعمٌم صمؿ اًمّمػ دون اًمريمقع جيقز ٓ أنف قمغم يدل فم٤مهره أن هٜم٤م ذيمره ُمـ واًم٘مّمد

 هذا إن: وم٠مىمقل سمٞمٜمٝمم؟ اًمتقومٞمؼ ومٙمٞمػ اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م ظمالف قمغم إًمٞمف،

 ٓ: »ط ىمقًمف وم٢من اًمٜمص، ٓ آؾمتٜم٤ٌمط سمٓمريؼ إٓ ذيمر، ُم٤م قمغم يدل ٓ احلدي٨م

 أهن٤م اًمتتٌع سمٕمد ًمٜم٤م شمٌلم وىمد احل٤مدصم٦م، هذه ذم أنف صم٧ٌم ُم٤م يمؾ قمـ هن٤مه أنف ُيتٛمؾش شمٕمد

. وم٘مط ريمققمٝم٤م ُمٜمٝم٤م أدرك إٟمم اًمتل سم٤مًمريمٕم٦م اقمتداده: إول: أُمقر صمالصم٦م شمتْمٛمـ

قمف: اًمث٤مين  أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 30/  7» ٕمحد رواي٦م ذم يمم اعمٌم، ذم إها

 ُيي وهق سمٙمرة أيب ٟمٕمؾ صقت ط اًمٜمٌل ومًٛمع رايمع، ط واًمٜمٌل ضم٤مء أنف سمٙمرة

 ىم٤مل اًم٤ًمقمل؟ ُمـ: ىم٤مل ط اًمٜمٌل اٟمٍمف ومٚمم اًمريمٕم٦م، يدرك أن يريدش يٕمدو أي»

 ذم اًمًٙمـ اسمـ رواه وىمد اعمت٤مسمٕم٤مت، ذم طمًـ وإؾمٜم٤مده ومذيمره: ىم٤مل. أن٤م: سمٙمرة أبق
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 ُمـ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل وأن...ش أؾمٕمك اٟمٓمٚم٘م٧م: »ىمقًمف وومٞمف ٟمحقهش صحٞمحف»

 ضمئ٧م. »سمٚمٗمظ إومم اًمٓمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي رواي٦م اًمرواي٦م هلذه ويِمٝمد...ش اًم٤ًمقمل

 .احلدي٨م..ش اًمّمػ دون ومريمٕم٧م اًمٜمٗمس طمٗمزين وىمد رايمع، ط اهلل ورؾمقل

 احل٨م وهق احلٗمز ُمـ اؿمتد، ُمٕمٜم٤مهش اًمٜمٗمس طمٗمزين» ىمقًمف وم٢من صحٞمح، وإؾمٜم٤مده

 وإذا. إًمٞمف ُمِمٞمف صمؿ اًمّمػ دون ريمققمف: اًمث٤مًم٨م. اًمٕمدو قمـ يمٜم٤مي٦م وذًمؽ واإلقمج٤مل،

 قمـ أم مجٞمٕمٝم٤م اًمثالصم٦م إُمقر هذه قمـ هنلش شمٕمد ٓ: »ط ىمقًمف ومٝمؾ ؾمٌؼ، ُم٤م ًمٜم٤م شمٌلم

 إول، إُمر أُم٤م: وم٠مىمقل قمٚمٞمف اًمٙمالم وحت٘مٞمؼ ومٞمف اًمٌح٨م أريد ُم٤م ذًمؽ. سمٕمْمٝم٤م

 ًمٙمقهن٤م اًمّمالة سم٢مقم٤مدة ُٕمره قمٜمف هن٤مه يم٤من ًمق ٕنف اًمٜمٝمل، ذم يدظمؾ ٓ أنف وم٤مًمٔم٤مهر

 اًمٜمٝمل ؿمٛمقل قمدم وقمغم صحتٝم٤م، قمغم دل سمذًمؽ ي٠مُمره مل وم٢مذ اًمريمٕم٦م، ٟم٤مىمّم٦م ظمداضم٤م

ش: 04/  0ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين وىمقل ريمققمٝم٤م، سم٢مدراك سم٤مًمريمٕم٦م آقمتداد

 صم٧ٌم ىمد إذ ضمدا، ومٌٕمٞمدش. قمذر واجلٝمؾ ًمٚمحٙمؿ، ضم٤مهال يم٤من ٕنف ي٠مُمره مل ط ًمٕمٚمف»

 صمالث سم٢مقم٤مدَت٤م صالشمف ًمٚمٛمزء ط أُمره هريرة أيب طمدي٨م ُمـش اًمّمحٞمحلم» ذم

 صالشمف ُمـ ريمٕم٦م يٗمقت مل وهق سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمره ومٙمٞمػ أجْم٤م ضم٤مهال يم٤من أنف ُمع ُمرات

 ًمق ريمٕم٦م، ٟمٗمًف قمغم ومقت وىمد اًمّمالة سم٢مقم٤مدة سمٙمرة أب٤م ي٠مُمر وٓ ومٞمٝم٤م، آـمٛمئٜم٤من وإٟمم

 يم٤ٌمر ومٕمٚمف وىمد ُمٜمٝمٞم٤م ذًمؽ يٙمقن أن يٕم٘مؾ يمٞمػ صمؿ سم٤مًمريمقع، شمدرك ٓ يم٤مٟم٧م

 ٓ إول إُمر هذا أن ٟم٘مٓمع وم٢مٟمٜم٤م ومٚمذًمؽ ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم شم٘مدم يمم اًمّمح٤مسم٦م،

 ح٤م اًمٜمٝمل ذم دظمقًمف ذم ٟمِمؽ ومال اًمث٤مين، إُمر وأُم٤مش. شمٕمد ٓ» ط ىمقًمف ذم يدظمؾ

 أيب طمدي٨م وهق ًمف، يِمٝمد ُم٤م هٜم٤مك سمؾ ًمف، ُمٕم٤مرض ٓ وٕنف اًمرواي٤مت ُمـ ذيمره ؾمٌؼ

 اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وأتقه٤م شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م ومال اًمّمالة أتٞمؿ إذا: »ُمرومققم٤م هريرة

 وذًمؽ وشم٠مُمؾ، ٟمٔمر ُمقوع ومٝمق اًمث٤مًم٨م، إُمر وأُم٤م. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ احلدي٨مش واًمقىم٤مر

 اًمّمػ، إمم ُمِمك صمؿ اًمّمػ، دون ريمع اًمذي أجٙمؿ: »هذه داود أيب رواي٦م فم٤مهر ٕن

 ٟمّم٤م ًمٞمس يم٤من وإن إُمر، هذا يِمٛمؾ ىمد أنف قمغم سم٢مـمالىمف يدل ،ششمٕمد ٓ: »ًمف ىمقًمف ُمع

 ُم٤م يمؾ قمـ هنٞمف يٕمٜمل وًمٞمس ومٕمؾ، مم٤م هذا همػم آظمر ؿمٞمئ٤م يٕمٜمل أنف ٓطمتمل ذًمؽ ذم

 هذا يٕمـ مل أنف ُيتٛمؾ ومٙمذًمؽ. شم٘مريره ؾمٌؼ يمم إول إُمر يٕمـ مل أنف سمدًمٞمؾ ومٕمؾ،
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 يْمٓمرون ُم٤م يمثػما  اًمٕمٚممء وم٢من اًمٔم٤مهر، ظمالف يم٤من وإن وهذا. أجْم٤م اًمث٤مًم٨م إُمر

 شمرك ُمثؾ ىم٤مـمع، ٟمص دًٓمتف ذم هق آظمر ًمٜمص عمخ٤مًمٗمتف اًمٜمص فم٤مهر قمٚمٞمف دل ُم٤م ًمؽمك

 ُم٤م أن أرى وأن٤م ذًمؽ، وٟمحق ًمٚمخ٤مص، اًمٕم٤مم وشمرك آظمر، ٟمص عمٜمٓمقق اًمٜمص ُمٗمٝمقم

 دون ًمٚمريمقع ؿمٛمقًمف طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هذا فم٤مهر وم٢من اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ أن ومٞمف ٟمحـ

 ىم٤مـمٕم٦م، سُي٦م دًٓم٦م اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م خلّمقص خم٤مًمػ اًمّمػ

 يِمؽ وٓ أظمر، قمغم اًمدًمٞمٚملم أطمد شمرضمٞمح ُمـ طمٞمٜمئذ ومالسمد يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا

 دًٓمتف هذا ٕن ُم٤م، ٟمص فم٤مهر دًٓم٦م ُمـ اًمتٕم٤مرض قمٜمد أرضمح اًمٍميح اًمٜمص أن قم٤ممل

 إطم٤مدي٨م سملم اًمؽمضمٞمح وضمقه ذم ذيمروا وىمد ىمٌٚمف، اًمذي سمخالف آطمتمل وضمف قمغم

 أظمر احلدي٨م شمْمٛمٜمف وُم٤م سمف ُمٜمٓمقىم٤م احلديثلم أطمد شمْمٛمٜمف اًمذي احلٙمؿ يٙمقن أن

 ًمٞم٧ًم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلدي٨م هذا دًٓم٦م أن أجْم٤م ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م. حمتٛمال يٙمقن

 ىم٤مـمٕم٦م، قمٚمٞمٝم٤م دًٓمتف وم٢من اعمت٘مدم اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م دًٓم٦م سمخالف حمتٛمٚم٦م، سمؾ ىم٤مـمٕم٦م

 شم١ميمد أظمرى أؾم٤ٌمب وصمٛم٦م. احلدي٨م هذا قمغم شمرضمٞمحف أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ومٙم٤من

 خيٓم٥م مجع أيمؼم ذم اعمٜمؼم قمغم سمحديثف اًمزسمػم اسمـ ظمٓم٦ٌم: أوٓ: اعمذيمقر اًمؽمضمٞمح

. أطمد يٕم٤مروف أن دون اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ أن قمٚمٞمف وإقمالٟمف احلرام اعمًجد ذم قمٚمٞمٝمؿ

 شم٘مدم يمم صم٤مسم٧م سمـ وزيد ُمًٕمقد واسمـ سمٙمر يم٠ميب سمف اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر قمٛمؾ: صم٤مٟمٞم٤م

 احلدي٨م هذا سمخالف. إصقل قمٚمؿ ذم اعمٕمرووم٦م اعمرضمح٤مت ُمـ ومذًمؽ. وهمػمهؿ

 ومٙم٤من اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم فم٤مهره قمٚمٞمف دل سمم ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ ٓ وم٢مٟمٜم٤م

 اًمراضمح هق اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م وأن ُمرضمقطم٦م، ومٞمٝم٤م دًٓمتف أن قمغم ىمقي٤م دًمٞمال يمٚمف ذًمؽ

 هذا قم٘م٥م ذم ضمري٩م اسمـ ىمقل سمٕمد اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وىمد. أقمٚمؿ واهلل. قمٚمٞمٝم٤م اًمدًٓم٦م ذم

 ويم٠منف. ىمٚم٧مش: »03/  0» اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤ملش. ذًمؽ يّمٜمع قمٓم٤مء رأج٧م وىمد: »احلدي٨م

 طمرص٤م اهلل زادك أي اإلقم٤مدة ُمـ اًمٗمقىمٞم٦م، اعمثٜم٤مة سمْمؿ» شمٕمد وٓش ًمٗمظ أن قمغم ُمٌٜمل

 ُمـ اعمٝمٛمٚم٦م اًمٕملم سمًٙمقن وروي صحٞمح٦م وم٢مهن٤م صالشمؽ شمٕمد وٓ اخلػم ـمٚم٥م قمغم

 ٟمحقه٤م ؾمٌؼ وىمد ؾم٤مىمٝم٤م، صمؿ» سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمًٙمـ اسمـ رواي٦م وشم١ميده اًمٕمدو،

 رواي٦م أن وإىمربش ىم٤مل صمؿ هذه، اًمًٙمـ اسمـ رواي٦م إمم اإلؿم٤مرة ُمع أمحد رواي٦م ُمـ

 ًمٞمس وم٢مٟمف اًمّمػ، وصقًمؽ ىمٌؾ اًمدظمقل إمم ؾم٤مقمٞم٤م شمٕمد ٓ أي اًمٕمقد ُمـش شمٕمد ٓ»
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 اهلل زادك» ىمقًمف سمؾ يٕمٞمده٤م، ٓ سم٠من ط يٗمتٞمف طمتك صالشمف سمٗم٤ًمد يِمػم ُم٤م اًمٙمالم ذم

 ش.  اًمٕمدو» ُمـش شمٕمد ٓ» أو سم٠مضمزائٝم٤م، يِمٕمرش طمرص٤م

 قمـ اًمٜمٝمل ذم ظم٤مص٦م طمٞمٜمئذ احلدي٨م دًٓم٦م ًمٙم٤مٟم٧م اًمٚمٗمظ هذا صح ًمق: ىمٚم٧م

ع  وسملم سمٞمٜمف شمٕم٤مرض أي سم٤مًمت٤مزم يقضمد ومل اًمّمػ، ظم٤مرج اًمريمقع ومٞمف دظمؾ وح٤م اإلها

 صحٞمح» ذم وىمع وم٘مد يث٧ٌم، مل اًمٚمٗمظ هذا أن اًمٔم٤مهر وًمٙمـ اًمزسمػم، اسمـ طمدي٨م

 ش. شمٕمد ٓ: »اعمِمٝمقر سم٤مًمٚمٗمظ وهمػمه» اًمٌخ٤مري

 أوًمف سمٗمتح اًمرواي٤مت مجٞمع ذم وٌٓمٜم٤مهش: »013/  0ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 إن ومراضمٕمف اًمٌخ٤مري ذم ُم٤م رضمح وًمٙمٜمف اًمٚمٗمظ، هذا ذيمر صمؿش. اًمٕمقد ُمـ اًمٕملم ووؿ

 دون اًمريمقع وٓ سم٤مًمريمٕم٦م آقمتداد يِمٛمؾ ٓ اًمٜمٝمل هذا أن شم٘مدم مم٤م ويتٚمخص. ؿمئ٧م

ع ظم٤مص هق وإٟمم اًمّمػ  سمذًمؽ اًمتٍميح شم٘مدم يمم واًمقىم٤مر ًمٚمًٙمٞمٜم٦م عمٜم٤موم٤مشمف سم٤مإلها

. شمٕمد ٓ: ىمقًمف: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ومنه وهبذا هريرة، أيب طمدي٨م ُمـ

 ش.شمًٕمقن اًمّمالة شم٠متقا  ٓ: ىمقًمف يِمٌف

 احلدي٨م ؿمٛمقل ي١ميد ُم٤م ورد ىمد: ىمٞمؾ وم٢منش. 92/  0ش »ؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره

ع طم٦م اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م وخي٤مًمػ ًمإلها  إذا. »ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م وهق سا

 ًمٙمٜمف: ىمٚمٜم٤مش. اًمّمػ ُمـ ُمٙم٤مٟمف ي٠مظمذ طمتك اًمّمػ دون يريمع ومال اًمّمالة أطمديمؿ أتك

 إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ومراضمع سمٞم٤مهن٤م، ُمٙم٤من هذا وًمٞمس ظمٗمٞم٦م، سمٕمٚم٦م ُمٕمٚمقل طمدي٨م

 اًمرظمّم٦م سم٤مب: »سم٘مقًمف ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف شمرضمؿ احلدي٨م إن صمؿش. 981 رىمؿش »اًمْمٕمٞمٗم٦م

 سم٤مًمّمػ يتّمؾ طمتك رايمًٕم٤م ودسمٞمٌف سم٤مًمّمػ، اشمّم٤مًمف ىمٌؾ اح٠مُمقم ريمقع ذم

 ش.ريمققمف ذم

 راوي ىمقلِ  ُمـ اًمؽممج٦مَ  هذه ي١ميدُ  ُم٤م وضمدُت  صمؿَّ [: اعمٚمحؼ ذم اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 ٓش شمٕمد ٓ: »ومٞمف اًمٜمٝمل َأنّ  ي١ميّمدُ  يمم قمٜمف، اهلل رى اًمث٘مٗمّل  سمٙمرة َأيب ٟمٗمًف: احلدي٨م

، دون اًمريمقع يٕمٜمل  قمكم روى وم٘مد سم٤مًمريمٕم٦ِم: آقمتدادَ  يِمٛمُؾ  وٓ إًِمٞمف، واعمٌم اًمّمػِّ

 محٞمٌد، طمدصمٜم٤م: اعمدين ضمٕمٗمر سمـ إؾِممقمٞمُؾ  طمّدصمٜم٤مش: 1/17/1ش »طمديثف» ذم طمجر سمـ
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 سمٞمتِف ُمـ خيرُج  يم٤منَ  أنّف -صح٦ٌمٌ  ًمف يم٤مٟم٧م رضمؾ- سمٙمرةَ  َأيب قمـ رسمٞمٕم٦َم، سمـ اًم٘م٤مؾمؿِ  قمـ

، ىمد اًمٜم٤مَس  ومٞمجدُ  ، ذم يدظمَؾ  طمّتك رايمًٕم٤م يدرُج  صمؿَّ  ُمٕمٝمؿ، ومػميمعُ  ريمٕمقا  صمؿَّ  اًمّمػِّ

 .هب٤م يٕمتد  

 اعم٘مّمقدَ  َأنَّ  ىمقّي٦مٌ  طمّج٦مٌ  وومٞمف صم٘م٤مت، يمٚم ٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح، إؾِمٜم٤مدٌ  وهذا: ىمٚم٧م

عُ  هق إِّٟمم سم٤مًمٜمٝمل  وٓ همػِمه، ُمـ سمٛمرويِّف َأدرى احلدي٨ِم  راوي ٕنّ  اعمٌم: ذم اإِلها

 اعمٓمقِٓت  ذم دمده٤م ٓ ىمد قمزيزةٌ  وم٢ِمهّن٤م ومخذه٤م: سم٤مًمٜمٝمل، اعمخ٤مـم٥َم  هق يم٤منَ  إِذا ؾمٞمم

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل واًمتخري٩م، احلدي٨ِم  يمت٥ِم  ُمـ

 (.906/ 1/0) و( 361-374/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الركقع بندراك الركعة إدراك

 وم٤مريمٕمقا  رايمٕم٤م أو وم٤مؾمجدوا ؾم٤مضمدا اإلُم٤مم وضمدشمؿ إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمريمٕم٦م شمدريمقا  مل إذا سم٤مًمًجقد شمٕمدوا وٓ وم٘مقُمقا  ىم٤مئم أو

 [اًمريمقع سم٢مدراك اًمريمٕم٦م إدراك: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (185/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بالػاحتة؟ أم بالركقع الركعة تدرك هؾ

  اًمٗم٤محت٦م؟ سم٘مراءة أم أب٤مًمتٙمٌػمة اًمريمٕم٦م، اعمّمكم يدرك ُمتك :ُمداظمٚم٦م

  اًمريمقع؟ شمٙمٌػمة: يٕمٜمل اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة أم سم٤مًمتٙمٌػمة :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وهمػمهؿ، اعمحدصملم ُمـ اًمٕمٚممء سمٕمض سملم ىمديؿ ظمالف ومٞمٝم٤م يم٤من اعم٠ًمخ٦م :اًمِمٞمخ

 اًمريمٕم٦م، أدرك وم٘مد اإلُم٤مم ُمع اًمريمقع أدرك ُمـ أن قمغم إرسمٕم٦م إئٛم٦م اشمٗمؼ وىمد

 اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اعمخ٤مًمٗملم ُمـ آظمرون وذه٥م
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 وم٤محت٦م ىمرأ  إذا إٓ اًمريمٕم٦م يدرك ٓ اًمريمقع ُمدرك أن إمم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمٚمجٛمٝمقر

 قمٜمف اهلل ريض اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة قمـ اًمًت٦م إئٛم٦م قمٜمد اعمروي ًمٚمحدي٨م اًمٙمت٤مب

 أدرك اًمذي وهذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 يدرك مل اجلٛمٝمقر عمذه٥م اعمخ٤مًمػ هذا قمٜمد وإًذا اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ي٘مرأ  مل رايمًٕم٤م اإلُم٤مم

 ًمٌٕمض وذًمؽ اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م هق اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمقاب ًمٙمـ اًمريمٕم٦م،

 .اًمٙم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ اًمّمحٞمح٦م وأصم٤مر إطم٤مدي٨م

 أيب طمدي٨م ُمـ وهق وًملم، وٕمػ ؾمٜمده ذم داود أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م ضم٤مء ىمد

 وإذا سم٤مًمريمٕم٦م، واقمتدوا وم٤مريمٕمقا  رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدريمتؿ إذا: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن هريرة

 طمٞم٨م ُمـ ىمٚمٜم٤م يمم احلدي٨م هذاش سم٤مًمريمٕم٦م شمٕمتدوا وٓ وم٤مؾمجدوا ؾم٤مضمًدا اإلُم٤مم أدريمتؿ

 قمـ احلدي٨م ضم٤مء ىمد وًمٙمـ ًمقطمده، سمف ُيت٩م ٓ وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مده ًمف داود أيب رواي٦م

 ذم صحٞمح٦م أظمرى ـمريؼ ُمـ وضمدشمف صمؿ اًمٙمؼمى، اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ذم اًمٓمريؼ هذا همػم

 هذا قمـ شمٙمٚمٛم٧م وىمد اًمٔم٤مهري٦م، اعمٙمت٦ٌم ذم واعمقضمقدة اعمخٓمقـم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض

 سمٌٕمض احلدي٨م هذا شم٠مجد صمؿ اعمٓمٌققم٦م، ُم١مًمٗم٤ميت سمٕمض ذم ظم٤مص٦م سمّمقرة احلدي٨م

 أيب قمـ وهمػممه٤م ًمٚمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى واًمًٜمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ ذم اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر

 يم٤مٟمقا  أهنؿ قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد صم٤مسم٧م سمـ وزيد ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد اًمّمديؼ سمٙمر

 ُمذه٥م قمٜمدي شمرضمح إدًم٦م هذه اًمريمٕم٦م، أدرك وم٘مد اًمريمقع أدرك ُمـ أن: ي٘مقًمقن

 أئٛم٦م سمٕمض وشمٌٕمف اًمٌخ٤مري إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم إرسمٕم٦م إئٛم٦م وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚممء، مج٤مهػم

 أن ٟم٠ًمخف وضمؾ قمز واهلل يتٌع أن أطمؼ واحلؼ اًمِمقيم٤مين، يم٤مإلُم٤مم واًمًٜم٦م احلدي٨م

 .. طمً٘م٤م احلؼ يريٜم٤م

 (22:32:23/ب44: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 بالركقع الركعة إدراك

 اًمذي رايمع اإلُم٤مم ًمٚمريمٕم٦م، ُمدريًم٤م ًمٚمريمقع ُمٜم٤ّم اعمدرك يٙمقن ُمتك اًم٤ًمئؾ:
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 ًمٚمريمٕم٦م؟ ُمدريملم ٟمٙمقن هؾ اًمريمقع ُمـ أدريمٜم٤مه

 وذم إئٛم٦م مجٝمقر إئٛم٦م، وسمٕمض إئٛم٦م مجٝمقر سملم ظمالومٞم٦م ُم٠ًمخ٦م هذه :اًمِمٞمخ

 يم٤مإلُم٤مم إئٛم٦م سمٕمض ًمٚمريمٕم٦م، ُمدِركٌ  اًمريمقع ُُمدِرك أن قمغم إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُم٘مدُمتٝمؿ

ٚمػ ُمـ اًمٌخ٤مري ًّ  -يمثػم سمٞمٜمٝمم وُم٤م – يرون اًمّم٤مًمح اخلٚمػ ُمـ اًمِمقيم٤مين واإلُم٤مم اًم

 وهق أٓ اًمريمـ ىمراءة وم٤مشمف ىمد ٕنف اًمريمٕم٦م: سمتٚمؽ يٕمتد   ٓ اًمريمقع ُُمدِرك أنَّ  يرون

 وإن اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اًمّمقاب هق اجلٛمٝمقر ُمذه٥م إول اعمذه٥م أن وأرى اًمٗم٤محت٦م،

 ُمع يم٤من ُم٤م طمٞم٨م احلؼ أتٌّع أن٤م وإٟمم مجٝمقري٤ًّم ًم٧ًم اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمقن يمم يمٜم٧ُم 

 اًمذي احلدي٨م ًمدي صم٧ٌم ىمد أنّف أمّهٝم٤م وهق ُمٜمٝم٤م ٕؾم٤ٌمب وذًمؽ اًم٘مٚمٞمؾ، أو اًمٙمثػم

يمٕم٦م، وًمٞمٕمتدّ  ومٚمػميمع رايمع وهق اإلُم٤مم أتك ُمـ أن: »ؾمٜمٜمف ذم داوود أبق رواه  وإذا سم٤مًمرَّ

 اًمريمقع ُمدرك أن هذا ُمـ وم٠ُمظمذ ،شسم٤مًمريمٕم٦م يٕمتد وٓ ومٚمٞمًجد ؾم٤مضمًدا اإلُم٤مم َوضمد

 هذا يم٤من وإن فم٤مهر وٕمٌػ  ومٞمف ؿمؽ سمال داود أيب طمدي٨م ًمٙمـ ًمٚمريمٕم٦م، ُمدركٌ 

 ُمدارمه٤م آظمَريـ سم٢مؾمٜم٤مديـ قمٜمف ٓؾمتٖمٜمٞمٜم٤م ؿمديًدا يم٤من وًمق سمؾ ؿمديًدا، ًمٞمس اًمْمٕمػ

 سم٢مؾمٜم٤مَديـ أقمٜمل وٓ أظمرضمٝمم، ُمـ سم٤مقمت٤ٌمر سم٢مؾمٜم٤مَدْيـ وأقمٜمل إنّم٤مر، ُمـ رضمؾٍ  قمغم

 أن أقمٜمل وإٟمم ٓ، صم٤مين، سم٢مؾمٜم٤مد آظمر رواه صمؿ أوًٓ  سم٢مؾمٜم٤مد رواه اعمخرضملم ُمـ يمؾ

 سم٢مؾمٜم٤مد]...[  داود أيب ؾمٜمـ ذم اًمذي احلدي٨م هلذا روى -اهلل رمحف- اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم

 أن إنّم٤مر ُمـ رضمؾٍ  قمـ رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد ـمريؼ ُمـ إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ ىمقّي 

 ذم اإلؾمٜم٤مد هذا قمٚم٦م آٟمٗم٤م، ًمٙمؿ ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م ُمٕمٜمك ومذيمر: ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 يم٤من وإن صح٤ميب، أم شم٤مسمٕمل أهق إنّم٤مري اًمرضمؾ هذا أنّ  ٟمٕمٚمؿ مل أنّٜم٤م اًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م

 سمـ اًمٕمزيز قمٌد وهق ُمٕمروف شم٤مسمٕمل قمٜمف اًمراوَي  ٕنَّ  صح٤ميب أنف اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر

٤م ًمٞمس اًمتالزم هذا أنَّ  ي٘متْمٞمٜم٤م اإلٟمّم٤مف وًمٙمـ رومٞمع،  يٚمزم ٓ أي إؾم٤مٟمٞمد ذم ضوريًّ

 اًمرضمؾ هذا يٙمقن أن اعمٝم٤مضمريـ ُمـ رضمؾ أو إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ شم٤مسمٕمل   رواي٦م ُمـ

ًرا وىمٗمٜم٤م ىمد وٕنَّف ضمٝم٦م، ُمـ صح٤ميب اسمـ يٙمقن أن ٓطمتمل صح٤مسمٞم٤ًّم، ذاك أو  ُمرا

ًرا  اسمـ احل٤مومظ وذيمر صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل قمـ اًمّت٤مسمٕمل يرويف إؾم٤مٟمٞمد سمٕمض قمغم وشمٙمرا

 أرسمٕم٦م واًمّمح٤ميب إول اًمت٤مسمٕمل سملم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أن شمٌلّم  سم٤مٓؾمت٘مراء أنف طمجر

 شم٤مسمٕمل اًمّمح٤ميب ذًمؽ سمٕمد ي٠ميت صمؿ اًمتًٚمًؾ قمغم شم٤مسمٕملم مخ٦ًم أي آظمريـ، اًمت٤مسمٕملم ُمـ
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 شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ ومْمالً  اًمّمح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ

 قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ ومْمالً  صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ

 رضمؾ قمـ شم٤مسمٕمل رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد اًمرواي٦م هذه ُمثؾ ٟمجد ومحٞمٜمم وهٙمذا، صح٤ميب

 هذا أنّ  هلل واحلٛمد وضمدٟم٤م صمؿ ُيتٛمؾ، شم٤مسمٕمل؟ أم صح٤ميب هذا شُمرى إنّم٤مر ُمـ

 سمـ إلؾمح٤مق اعم٤ًمئؾ يمت٤مب ذم ضم٤مء وم٘مد رضمٕم٦م، ٓ طمٞم٨م إمم وراَح  ـم٤مَح  آطمتمل

 هذا اعمروزي روى راهقيف، سمـ إؾمح٤مق وقمـ أمحد اإلُم٤مم قمـ اعمروزي ُمٜمّمقر

 أصح٤مب ُمـ إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده

 أن ُيتٛمؾ يم٤من أن سمٕمد ُمقصقًٓ  اإلؾمٜم٤مدَ  وضمٕمؾ اعمقوقع همٓمك ومٝمذا ،ط اًمٜمٌّل 

 يم٤ٌمر قمـ آصم٤مر ذًمؽ إمم ُيْم٤مف احلُّج٦م، وىم٤مُم٧م احلدي٨م صّح  وسمذًمؽ ُمرؾمالً  يٙمقن

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ؾمٜم٤ًّم وآظمرهؿ اًمّمديؼ سمٙمر أبق رأؾمٝمؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م

 ُمع اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وم٤مشمٗم٘م٧م ًمٚمريمٕم٦م، ُمدركٌ  اًمريمقع ُمدرك سم٠من ىم٤مًمقا  يمٚمٝمؿ

 قمغم اجلٛمٝمقر ُمذه٥م أرضمحّٞم٦م سمذًمؽ وصم٧ٌَم  هلل واحلٛمد اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا

 سم٠منّ  يٗمُتقن يزاًمقن ٓ هذا زُمٜمٜم٤م إمم سم٤محلدي٨م اًمٕم٤مُمٚملم سمٕمض يم٤من وإن ،اعمخ٤مًمٗملم

 أهؾ ُمـ هق يم٤من وإن اًمٖممرّيلم أطمد أن وأذيمر ًمٚمريمٕم٦م ُمدريًم٤م ًمٞمس اًمريمقع ُمدرك

 ومٞمٝم٤م ي١ميمد رؾم٤مًم٦مً  أّخػ اًمًٜم٦م قمـ هب٤م اٟمحرومقا  ـمرق هلؿ اًمذيـ اًمّمقومٞم٦م وُمـ إهقاء

 ذًمؽ ذم ؿم٠منف هق أنف واًمقاىمع ًمٚمريمٕم٦م، ُمدريًم٤م ًمٞمس اًمريمقع ُُمدِرك أنَّ  اًمّمقاب أنّ 

 شمزال ٓ اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه وم٤مشمتٝمؿ اهلٜمد ذم احلدي٨م أهؾ سمٕمض ؿم٠من

 ٕنف اًمٜمقادر ُمـ خمٓمقط اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم اًمٕمزيز اًمٜم٤مدر اعمخٓمقط ذاك ذم ُمقضمقدةً 

 سمـ وإؾمح٤مق طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مُملم ُمـ اًم٘مري٥م اًمٕمٝمد إمم يمت٤مسمتف شم٤مريخ يٕمقد

 اًمرأي شم٠مجٞمد ُمـ ٟمٔمرهؿ وضمٝم٦م ٟٓم٘مٚم٧ٌم اًمرواي٦م هذه قمغم وىمٗمقا  أهنؿ ًمق. راهقيف

 قمٚمٞمٝمؿ خَيٗمك ٓ وهؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اجلٛمٝمقر رأي شم٠مجٞمد إمم ًمٚمجٛمٝمقر اعمخ٤مًمػ

 أن اعمًٚمؿ قمغم يٜمٌٖمل اًمتل اًم٘م٤مقمدة يٓمٌ٘مقن وًمٙمٜمّٝمؿ إىمؾ قمغم أصم٤مر شمٚمؽ سمٕمض

 سم٤مٕثر، إظمذ يٜمٌٖمل ومال سم٤مضمتٝم٤مد وًمق ًمٚمٜمّص  خم٤مًمًٗم٤م ضم٤مء إذا إثر أن وهل يٚمتزُمٝم٤م

 مج٤مقم٦م وسمٞمٜمٝمم قمٛمر اسمـ وقمـ سمٙمر أيب قمـ إثر ُمـ آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذت ُم٤م هٜم٤م سم٤مٕثر أقمٜمل
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 شمرون يمم وهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م وهؿ ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد صم٤مسم٧م سمـ يمزيد آظمرون

 ي٠مظمذوا مل ومٝمؿ ًمٚمريمٕم٦م، ُمدرك اًمريمقع ُمدرك سم٠من وسطمقا  رأوا اًمّمح٤مسم٦م أيم٤مسمر ُمـ

 سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خم٤مًمٗم٦م أهن٤م ًمتقمهٝمؿ أصم٤مر هبذه

 همػم ذم ذيمرٟم٤مه ح٤م يِمٛمٚمف ٓ اجلزء هلذا اًمِم٤مُمؾ اًمٕمٛمقم هذا أن ٟمرى وٟمحـش اًمٙمت٤مب

 قمـ اجلقاب يٜمتٝمل وسمذًمؽ اًمّمحٞمح احلدي٨م وهلذا ُمرة ُمـ أيمثر اجلٚم٦ًم هذه

 .اًم١ًمال هذا

 (40 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 لؾصالة؟ إدراًكا ُيَعد   التشفد دم اإلمام إدراك هؾ

 يٕمٜمل هؾ إظمػم اجلٚمقس إدراك اعمًٌقق، صالة ذم ُم٠ًمخ٦م، هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة؟ إدراك

 اًمّمالة أتٞمتؿ إذا»: ط ًم٘مقًمف أدرك، وم٘مد اًمًالم ىمٌؾ اإلُم٤مم أدرك ًمق :اًمِمٞمخ

 وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومم شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م

 ومٛمـ ُمراشم٥م، ًمف اإلدراك أن قمٚمٞمؽ ـمرأ  اًمذي اإلؿمٙم٤مل يٛمٙمـ ًمٙمـ «وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ

 ىمٌؾ أدريمف يم٤مًمذي ًمٞمس هذا أن ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ اإلطمرام شمٙمٌػمة ذم اإلُم٤مم أدرك

 أدرك ُمـ ومروٜم٤م ومٚمق إطمّم٤مؤه٤م، اًمّمٕم٥م ُمـ درضم٤مت وهذا هذا وسملم اًمًالم،

  احْلَْٛمدُ ﴿ ذم ذع ح٤م اإلُم٤مم
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 اًمذي ُمثٚمف ًمٞمس ريمٕم٦م، أول ذم [0:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًْمَٕم٤معَم

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ ﴿: ُمثاًل  ي٘مقل وهق وم٠مدريمف سمٚمحٔم٤مت سمٕمده ُمـ ضم٤مء تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ ﴾ َٟم

 حتريٛم٦م أدرك وهق سم٠مقماله٤م أتٞمتؽ وم٘مد إُمثٚم٦م، ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م أن٧م إًذا ومّمؾ [7:اًمٗم٤محت٦م]

 هذا سملم اًمًالم، ىمٌؾ اإلُم٤مم وأدرك ضم٤مء أنف وهق سم٠مدٟم٤مه٤م وأتٞمتؽ اإلُم٤مم، ُمع اًمّمالة

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ٓ درضم٤مت وهذا

 (22:13:37/أ32: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 بالتشفد؟ اجلامعة تدَرك هؾ

 سم٤مًمتِمٝمد؟ اجلمقم٦م شمدرك هؾ :ُمداظمٚم٦م

 وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ُم٤م: »آٟمًٗم٤م احلدي٨م ؾمٛمٕمتؿ درضم٤مت، اجلمقم٦م :اًمِمٞمخ

 أدرك أنف إٓ وم٤مشم٧م اًمريمٕم٤مت يمؾ.. يتٛمٝم٤م ريمٕمتلم.. يتٛمٝم٤م ريمٕم٦م وم٤مشمتف وم٢مذاش وم٠ممتقا 

 اًمّمالة ُمـ أدرك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٙمـ إمت٤مُمٝم٤م، ومٕمٚمٞمف اًمًالم ىمٌؾ اإلُم٤مم

 .درضم٤مت هق وإٓ يٕمٜمل، اًمٙم٤مُمؾ اإلدراك: يٕمٜملش أدرك وم٘مد ريمٕم٦م

 (22:49:04( /6) راسمغ ومت٤موى) 

 لؾجامعة؟ مدرًكا يؽقن هؾ اإلمام مع السفق شجقد أدرك مـ

 اًمًٝمق؟ ؾمجقد ُمٕمف ؾمجد قمٜمدُم٤م اإلُم٤مم ُمع اجلمقم٦م يدرك اح٠مُمقم هؾ :ُمداظمٚم٦م

  اجلمقم٦م؟ أدرك هؾ: شمٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٙمٌػمة ُمع اجلمقم٦م يدرك اًمذي سمحًٌف يمٚمف ًمٙمـ اجلمقم٦م، أدرك ـمًٌٕم٤م :اًمِمٞمخ

 يًتقي٤من، ٓ وذاك هذا أن ؿمؽ ٓ اإلُم٤مم، ؾمالم ىمٌؾ اجلمقم٦م يدرك واًمذي إومم،

 يٙمقن أن سملم ًمٙمـ ًمٚمجمقم٦م، ُمدرك ُمٜمٝمم ومٙمؾ ٟمٕمؿ، ومٝمٛمتٜمل؟ درضم٤مت، وسمٞمٜمٝمم

 ذم ىم٤مل ىمد اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل ٔظمره٤م، ُمدريًم٤م يٙمقن أن وسملم ٕوهل٤م ُمدريًم٤م

 واًمقىم٤مر، اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م اًمّمالة أتٞمتؿ إذا: »قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًمّمحٞمح احلدي٨م

 ش.وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومم

 (22:27:41/ 6 – ضمدة ومت٤موى) 
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 لؾؿسبقق الصػ قبؾ الركقع حؽؿ

 صمؿ رايمًٕم٤م، اإلُم٤مم يم٤من إذا اًمّمػ ىمٌؾ اًمريمقع يّمح هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ؟..اًمدًمٞمؾ ُمع رايمًٕم٤م، يدريمف

 شَمؿَّ  صمؿ هق طمٞم٨م ومريمع رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ومقضمد اعمًجد إمم اعمّمكم دظمؾ إذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ريمققمف ذم اإلُم٤مم ؿم٤مرك أنف دام ُم٤م ًمٚمريمٕم٦م ُمدريًم٤م سمذًمؽ ويٙمقن اًمّمػ إمم يٜمْمؿ طمتك راومًٕم٤م

 اهلل ريض اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ صم٧ٌم ُم٤م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ اًمّمػ، ظم٤مرج يم٤من وًمق

 صم٧ٌم وُم٤م اًمّمػ، إمم ويٜمْمؿ يريمع أن رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ومقضمد اعمًجد دظمؾ عمـ اًمًٜم٦م أن قمٜمف

 قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌد صم٤مسم٧م، سمـ وزيد ُمًٕمقد، سمـ اهلل وقمٌد سمٙمر يم٠ميب اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر قمـ ُمثٚمف

 ..اًمريمقع سم٢مدراك اًمريمٕم٦م إدراك ضمقاز ه١مٓء قمـ صم٧ٌم وم٘مد

 (22:10:40/ب41: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 باملكربات الصالة إعالى حكم

 اإلمام صالة تبميغ وحكم  
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 الصقت؟ بؿؽز وصالتف قراءتف ُتعؾـ أن لإلمام يرشع هؾ

 ًمإلُم٤مم جيقز ٓ أنف سمجدة ًمٙمؿ اعمًجٚم٦م إذـم٦م سمٕمض ذم ٟمًٛمٕمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم اعمٞمٙمرومقن ذم... ي٘مرأ  أن اعمًٚمؿ

 إقمالن جيقز ٓ: اصمٜملم ؿمٞمئلم ىمٚم٧م دىم٦م، ومٞمف يمالُمل! هٙمذا أىمؾ مل أن٤م :اًمِمٞمخ

 اعمًجد، ٕهؾ إقمالن اإلىم٤مُم٦م ٕن اعمًجد: ظم٤مرج يًٛمع سمحٞم٨م سم٤معمذي٤مع اإلىم٤مُم٦م

 أدب هٜم٤مك ٕنف اعمًجد: ظم٤مرج إمم اًمّمقت سمٛمٙمؼم اإلُم٤مم ىمراءة إذاقم٦م جيقز ٓ يمذًمؽ

 اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمـ ُم٠مظمقذ اًمٞمقم ُم٤مًمًٜم٤م سمٕمض ذم ذيمرٟم٤مه

 ذم ًمٞمًقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس ومٛمٗم٤مضم٠مة [023:إقمراف﴾ ]شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا 

 اًم٘مرآن سم٘مراءة وسمٞمقَتؿ دورهؿ ذم وهؿ أقممهلؿ، ذم وهؿ اعمًجد ذم ًمٞمًقا .. صالة

 :أُمريـ أطمد سملم ومٝمؿ احلرج ذم ًمٚمٜم٤مس إي٘م٤مع ومٞمف اعمًجد ظم٤مرج ضمٝمراً 

 ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ًمتح٘مٞمؼ يتٗمرهمقا  أن ٕضمؾ أقممهلؿ يٕمٓمٚمقا  أن إُم٤م

 اًم٥ًٌم ويٙمقن اإلهلل إُمر هذا شمٓمٌٞمؼ قمـ يٕمروقا  أن وإُم٤م [023:إقمراف﴾ ]َوَأنِّمُتقا 

 شمًٛمٞمع هق وم٤مًمقاضم٥م اًمقاضم٥م، طمدود قمـ ظمرضم٧م اًمتل اإلذاقم٦م هذه هق ذًمؽ ذم

 يم٤من ؾمقاء يًٛمٕمٝمؿ أن اإلُم٤مم ُمٙمٚمٗم٤مً  ومٚمٞمس اعمًجد ظم٤مرج أُم٤م اعمًجد ذم اعمّمٚملم

 ووقمظ درس هٜم٤مك يم٤من ًمق أُم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم أو اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اإلؾممع هذا

 .ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال ضمداً  ٟم٤مدراً  إٓ اًم٘مرآن شمالوة ومٞمف وًمٞمس

 اًم٘مرآن ىمراءة ذم اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أن جيقز ٓ: ىمٚم٧م أنٜمل اًم٤ًمئؾ ىمقل: وم٢مذاً 

 إذان ذم ٕنف: يقُمئذٍ  ىمٚم٧م وىمد احل٤مضم٦م، سمح٥ًم يًتٕمٛمٚمف.. إـمالىمف قمغم ًمٞمس

 أُم٤م ومٞمف، ضر ٓ ومٝمذا اعمًجد قمـ ضمداً  ضمداً  سمٕمد ُمـ وًمٞمًٛمع اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ومٝمذا يًٙم٧م وأن يٜمّم٧م وأن ُمٕمف يت٠مدب أن جي٥م اًمذي اًم٘مرآن

 .اعمًجد ذم اعمقضمقديـ طمدود
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 اًمداقمل ومم أدري، ٓ صمالصم٦م أو صٗملم ومٞمف يم٤من اًمٞمقم ومٞمف صٚمٞمٜم٤م اًمذي اعمًجد هذا: ُمثالً 

 .سم٤معمًجد اعمحٞمٓم٦م[ اعمٜمٓم٘م٦م] ويِمٛمؾ يمٚمف اعمًجد يِمٛمؾ اعم١مذن صقت... أن إمم

 .اعم١مذن وًمٞمس اًم٘م٤مرئ :ُمداظمٚم٦م

 سمحٞم٨م اعمًجد ذم سم٤مًم٘مرآن اًمّمقت رومع يٜمٌٖمل ٓ اعم٘مٞمؿ، أو اًم٘م٤مرئ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ ًمألذان، ًمٚم٤ًمُمٕملم سم٤مًمٜم٦ًٌم احلرج ُمـ ومٞمف ح٤م اعمًجد دائرة قمـ خيرج

 أصؾ طمدي٨م ذم ٟمجد وًمذًمؽ اعمًجد:[ ظم٤مرج] يم٤من ُمـ شمًٛمٞمع إمم أبداً  ضورة ٓ

 ذم اعمًٚمٛملم أن ىمرأمتقه٤م أو ؾمٛمٕمتٛمقه٤م أنٙمؿ سمد ٓ اًمتل اًمرؤي٤م ىمّم٦م ذم إذان شمنميع

 اًمّمالة ًمٙمٚمٛم٦م سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ يٜمٌف يم٤من وإٟمم ُمنموقم٤مً  إذان يقُمئذٍ  يٙمـ مل إُمر أول

 ذقمٞم٦م وسمٕمد اًمٞمقم طمتك اعمًٚمٛملم سمٕمض يٗمٕمؾ يمم ذًمؽ ٟمحق أو  اًمّمالة طميت أو

 .اًمٓمقيٚم٦م اًمًٜملم هبذه إذان

 سمقؾمٞمٚم٦م ُمٕمٝمؿ ًمٞمتِم٤مور اظمت٤مرهؿ أصح٤مسمف ُمـ ٟم٤مؾم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومجٛمع

 سملم ومم ذًمؽ ذم أراء وم٤مظمتٚمٗم٧م اًمّمالة وىم٧م سمحْمقر اًمٜم٤مس إلقمالن يتخذوهن٤م

 وم٠مبك اًمّمالة وىم٧م حلْمقر هب٤م يٜمتٌٝمقن اًمٜم٤مس أنٔم٤مر شمٚمٗم٧م قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مر سم٤مخت٤مذ ىم٤مئؾ

 سم٤مًمٌقق، قمٚمٞمف ٟميب: آظمر وىم٤مل اعمجقس، ؿمٕم٤مر هذا: »وىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ

 ؿمٕم٤مر هذا: ىم٤مل سم٤مًمٜم٤مىمقس، قمٚمٞمف ٟميب: صم٤مًم٨م ىم٤مل اًمٞمٝمقد، ؿمٕم٤مر هذا: ىم٤مل

 يٛمٌم يم٠منف اعمٜم٤مم ذم رأى أطمدهؿ رأج٤ًم، يتخذوا مل وسمٕمد اعمجٚمس واٟمٗمضش اًمٜمّم٤مرى

 ي٤م اًمٜم٤مىمقس هذا أتٌٞمٕمٜمل: ًمف ىم٤مل ٟم٤مىمقس، يده ذم رضمالً  ومرأى اعمديٜم٦م ـمرق سمٕمض ذم

 هق ُم٤م قمغم أدًمؽ أٓ: ىم٤مل اًمّمالة، أوىم٤مت ذم قمٚمٞمف ًمٜميب: ىم٤مل مل؟: ىم٤مل اهلل؟ قمٌد

 أصؾ: ًمف وسم٘مل اهندم ضمدار يم٤من هٜم٤مك: أي.. ضمدر ضمذم قمغم وم٘م٤مم ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم

 هذا وم٘م٤مم اًمٌمء، سمٕمض إرض قمـ ُمرشمٗمع أصؾ ًمف يٌ٘مك يٜمٝمدم ح٤م اجلدار...ٕن

 هذا وم٠مذن أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف وووع اجلدار ُمـ إصؾ: أي اجلذم، هذا قمغم اًمِمخص

 إٓ إهل ٓ: ىم٤مل أن إمم أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل: هلل واحلٛمد اًمٞمقم طمتك اعمٕمروف إذان

 وسملم إذان سملم ومرىم٤مً  هٜم٤م ومٜمجد اًمّمالة، وأىم٤مم إرض إمم اجلدر ُمـ ٟمزل اهلل،

 وم٤مإلىم٤مُم٦م إُمر، ٕول واإلىم٤مُم٦م إذان ذقمٞم٦م ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا أصؾ ذم اإلىم٤مُم٦م

 أىمٞمٛم٧م، ىمد اًمّمالة سم٠من اعمًجد أهؾ ٕقمالم واًمٗم٘مف احلدي٨م يمت٥م ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمم
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: هل٤م ومتٝمٞمئقا  وىمتٝم٤م طمي ىمد اًمّمالة وأن اعمًجد ظم٤مرج يم٤من ُمـ إلقمالم إذان أُم٤م

 وإٟمم اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: هٜم٤مك اعم١مذن ي٘مقل ٓ اًمّمالة، قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل

 .اعمًجد أهؾ هؿ إٟمم اإلىم٤مُم٦م اعمخ٤مـم٥م ٕن اعمًجد: ذم ذًمؽ ي٘مقل

 قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م ٟمٕمٛم٦م اًمقاىمع ذم وهل سمحٙمٛم٦م اًمّمقت ُمٙمؼم اؾمتٕممل يٜمٌٖمل: وم٢مذاً 

 وٟم٘مٚمف اًمٕمٚمؿ شمًٝمٞمؾ شمٞمن اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه ًمٜم٤م ظمٚمؼ يمم احل٤مض اًمٕمٍم هذا ذم وضمؾ

 أن جي٥م وًمٙمـ ٟمٕمٛم٦م هق اًمّمقت وُمٙمؼم هذا اعمذي٤مع يمذًمؽ ووؾمٞمٚم٦م، ضمٝمد سم٠مدٟمك

 اًم٘مرآن وىمراءة اعمًجد، ذم إٓ شمذاع ٓ واإلىم٤مُم٦م يذاع وم٤مٕذان حمٚمف ذم رء يمؾ يقوع

 .اعمًجد خل٤مرج وًمٞمس اعمًجد ذم ًمإلُم٤مم أجْم٤مً 

 شم٘مديؿ مجع اًمٕمِم٤مء صٚمٞمٜم٤م قمٜمدُم٤م اعمِمٙمٚم٦م ٟمٗمس واضمٝم٧م أن٧م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 أن٧م يم٢مُم٤مم وقمٚمٞمؽ قمٚمٞمٜم٤م يٚمٌس صقشمف ويم٤من اعمٖمرب يّمكم اإلُم٤مم يم٤من اعمٖمرب، سمٕمد

 شمذيمرون؟ اًمّمالة، ذم

 .أذيمر ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 ..مجع اًمٕمِم٤مء ٟمّمكم وٟمحـ اعمٖمرب، ي٘مرأ  اإلُم٤مم يم٤من..اًمٕمِم٤مء صٚمٞمٜم٤م قمٜمدُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 أهؾ قمغم أجْم٤مً  شمِمقش اإلذاقم٦م هذه أن ي١ميمد مم٤م وهذا صحٞمح، ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 أو اعمًجد ُيين أن قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ أيت اًمٜم٤ًمء ُمـ إُم٤م يٙمقٟمقن هؿ اًمذيـ اًمٌٞمقت

 ُييوا أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ٓ اعم٤ًمومريـ ُمـ هٜم٤م مج٤مل إخ يذيمرٟم٤م يمم ُمثٚمٜم٤م يم٤من ُمـ

 أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م اعم٤ًمومريـ اًم٘مقم ه١مٓء.. مج٤مقم٦م يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ًمٙمـ اعمًجد

 ومٙم٤معم٤ًمومريـ اعمًجد مج٤مقم٦م طميوا وم٢من اعمًجد، مج٤مقم٦م ًمٞمس ًمٙمـ مج٤مقم٦م يّمٚمقا 

 ؾم٘مٓم٧م وم٘مد قمٚمٞمٝمؿ واضم٦ٌم همػم وهل اجلٛمٕم٦م صٚمقا  إذا أو اجلٛمٕم٦م، يّمٚمقن اًمذيـ

 ذم.. رطم٤مهلؿ ذم مج٤مقم٦مً  يّمٚمقه٤م أن ومٕمٚمٞمٝمؿ يّمٚمقه٤م مل وإن اًمٔمٝمر، ومريْم٦م قمٜمٝمؿ

 .اًمّمالة أدريمتٝمؿ آظمر ُمٙم٤من أي ذم.. ُمٜمزهلؿ

 ىمراءة إذاقم٦م ضر ًمٙمؿ وي١ميمد ًمٙمؿ ًمٞمٙمِمػ آٟمٗم٤مً  سمف يذيمرٟم٤م آظمر ُمث٤مل هذا: وم٢مذاً 

 .ٟمٕمؿ اعمًجد، ظم٤مرج إمم اًمّمالة ذم اإلُم٤مم

 (22:47:12/أ27: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 الصالة إذاعة وحؽؿ اإلمام، خؾػ ادمذن تبؾقغ حؽؿ

 إذان كنذاعة

 شمٙمٗمل ىمد: يٕمٜمل صٖمػمة ُم٤ًمضمد ومٞمف شمتٗم٤موت: اعم٤ًمضمد: ًمإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مقل ُمداظمٚم٦م:

،: يٕمٜمل سمدون  اإلىم٤مُم٦م،  إذا: يٕمٜمل -واعمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمًجديـ- اًمٙم٤ٌمر اعم٤ًمضمد ُمثؾ ًمٙمـ ُُمَٙمؼمِّ

 .يًٛمٕمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر يٕمٜمل- يًٛمع ُم٤م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م سمدون ُأىمٞمؿ

 ٓ أن هق اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ همروٜم٤م ٟمحـ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك قمٚمٞمش ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اإلىم٤مُم٦م وإذاقم٦م إذان إذاقم٦م سملم ٟمًقي

رين اًمٞمقم اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م إن   .اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم١مذن شمٌٚمٞمغ: وهل ىمديٛم٦م: سمٌدقم٦م يذيمِّ

 ومٞمف واوح وهذا اًمٙمٌػمة، اعم٤ًمضمد ذم إٓ اًمتٌٚمٞمغ ٟمٕمرف ٓ ؾمقري٤م ذم وٟمحـ يمٜم٤م

 ضمدًا، صٖمػماً  اعمًجد يٙمقن رُمْم٤من ذم ًمٙمـ اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم وأصٚمف ضمدًا،

 وهق اإلُم٤مم، صقت شمٙمٌػمَ  ُم٤مذا؟ ُيٌٚمِّغ ُُمٌٚمِّغ ُمـ سمد ٓ اًمؽماويح، سم٤مًمٜم٤مس اإلُم٤مم ومٞمّمكم

 ًمف: طم٤مضم٦م ذم ُم٤م هذا ؿمؽ ٓ اًمتٌٚمٞمغ؟ هذا ومٚممذا ًمّمٖمره، اعمًجد ومراغ يٌٚمغ صقشمف

ع اًمتٌٚمٞمغ ٕن  ًمقطمده، اإلُم٤مم سمّمقت طم٤مصؾ اًمتًٛمٞمع وهٜم٤م اًمتًٛمٞمع، أضمؾ ُمـ ُذِ

 .يم٤مذم ومٝمق

 إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمّمٖمػمة واعم٤ًمضمد اًمٙمٌػمة اعم٤ًمضمد سملم اًمتٗمريؼ إمم ٟمٕمقد أن

ه اًمديمتقر  .ظمػماً  اهلل ضمزا

 يٗمرىمقن اًمّمقت ُمٙمؼم ومٞمف ُمًجداً  أن أترون ًمٙمـ طمٙمٛمف، ُمًجد ًمٙمؾ: أىمقل

 .أبداً  وصٖمػم؟ يمٌػم ُمًجد سملم

  ٓ ُمداظمٚم٦م:
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ُمر ٟمٕم٤مًم٩م أن ٟمريد طمٞمٜمم ًمٙمٜمٜم٤م اًمِمٞمخ: : ٟم٘مقل وأطمٙم٤مُمٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م واعمراقم٤مة سم٤محلٙمٛم٦م ٕا

 إذاقم٦م طم٤مضم٦م طمدود ذم وًمٞمس احل٤مضم٦م، طمدود ذم اًمّمقت ُمٙمؼم ومٞمف ُيًتٕمٛمؾ اًمٙمٌػم اعمًجد

ذان، ذان وم٢مذاقم٦م ٕا  .اعمًجد قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد يم٤من ُمـ يِمٛمؾ أن يٜمٌٖمل ٕا

 .اعمًجد هذا ذم اًم٘م٤مئٛم٦م احل٤مضم٦م ذم ومٞمٙمقن اًمٙمٌػم اعمًجد ذم اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م أُم٤م

 ُمٓمَّردة، ىم٤مقمدة ٟمجٕمٚمٝم٤م أن أبداً  يًتٚمزم ٓ ذًمؽ ًمٙمـ ُمٜمف، سمد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا 

 اًم٘مرآن ىمراءة أجْم٤مً  ٟمٕمٚمـ واإلىم٤مُم٦م إذان ٟمٕمٚمـ ويمم اإلىم٤مُم٦م ُٟمٕمٚمـ إذان ُٟمٕمٚمـ ومٙمم

 .اإلُم٤مم ُمـ

رين ًم٘مد  ذِم  ؾِمػُموا ىُمْؾ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف طِمْٙمٛم٦م ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا احلٙمؿ هبذا َذيمَّ

 .[30:اًمروم﴾ ]إَْرضِ 

 ذم اًمتٓمقاف زم وأتٞمح اًمٕمٛمرة، ٕداء ؿمٝمقر ىمٌؾ هٜم٤م يمٜم٧م أنٜمل قمرومتؿ أنٙمؿ سمد ٓ 

 -اهلل ؿم٤مء إن- هذا وراء ُمـ وطمّمؾ طمٞم٤ميت، ذم ُمرة ٕول ؿمٝمريـ، ٟمحق اًمًٕمقدي٦م

 .يمثػم ظمػم

 ُمـ ًمٜم٤م اعمّم٤مطمٌلم إظمقاٟمٜم٤م ُمـ ٟم٤مس وُمٕمل اعمٖمرب، ٕذان ُأذِّن ح٤م اًمٓم٤مئػ ذم يمٜم٧م

ّم٧م ُمٕمل، ُم٤ًمومرون وهؿ اًمٌالد سمٕمض ظمَّ  إُم٤مُم٤مً، اًمدار ذم وصٚمٞم٧م اعمًجد، إمم أنزل ومل ومؽَمَ

 ي٘مرأ  اإلُم٤مم أجْم٤مً، ي٘مرأ  واإلُم٤مم أىمرأ  أن٤م اعمٗم٤مضم٠مة، هذه ُمثؾ زم يًٌؼ مل سمٌمء أوم٤مضم٠م يب وإذا

ش ومٝمق ُمذاع، يم٤مٕذان وصقشمف  ُمـ همػمي قمغم ومٞمِمقش قمكم يِمقش ٓ يم٤من إن قمكم، ُيِمقِّ

 ش.هلـ ظمػم سمٞمقَتـ: »ط اًمرؾمقل قمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمِّكم واحلريؿ اًمٜم٤ًمء

 اًمّمالة إذاقم٦م جيقز ٓ أنف أتٜمٌف أن يٜمٌٖمل هذا: وىمٚم٧م اعمقوقع هلذا اٟمتٌٝم٧م ؾم٤مقمتٝم٤م: إذاً  

 اًمتٜمٌف هذا سمّمقاب إيمٟم٤مً  ازددت ومٙمرت ويمٚمم أٓطمظ أجْم٤مً  وسمدأت إذان، ُم٤مذا؟ ٟمذيع يمم

 يمٌػماً، خمٞممً  ًمٜم٤م وم٠مىم٤مُمقا  اإلطم٤ًمء،..وإمم اًمنمىمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمٌالد سمٕمض إمم ذهٌٜم٤م وم٘مد واًمتٜمٌٞمف،

 .اعمٖمرب أذان إمم اًمٕمٍم ُمـ اًمٙمٚممت سمٕمض وأخ٘مٞمٜم٤م

 ىمٌؾ إُم٤مُم٤ًم، هٜم٤مك وصٚمٞمٜم٤م اًمقىم٧م، ذًمؽ ذم ُمًجد أي ُمـ أيمثر ٟم٤مس ومٞمف اعمخٞمؿ 
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 يمثػمة -هلل واحلٛمد- هٜم٤مك ُم٤ًمضمد هٜم٤م، ُمـ وأذاٟم٤مً  هٜم٤م، ُمـ أذاٟم٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤م اًمّمالة

 اًمّمقت، سمٛمٙمؼم اًمّمالة أذيٕم٧م ُم٤م وهقم٤من اًمّمقت، سمٛمٙمؼم إذان يذاع صمؿ يٕمٜمل،

 شمِمقيش أجش؟ ومٞمف يّمػم إُم٤مم: ىمراءة ه٤مهٜم٤م ُمـ وشمًٛمع إُم٤مم، ىمراءة ه٤مهٜم٤م ُمـ ومتًٛمع

 . اًمتِمقيش ُمـ همػمٟم٤م أص٤مب ُم٤م أص٤مسمٜم٤م صٚمٞمٜم٤م ح٤م أجْم٤مً  ٟمحـ صمؿ اًمٌٕمض، سمٕمْمٜم٤م قمغم

 دىم٦م ُمراقم٤مة ُمع شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُٟمـحًـ وأن اًمنمقمٞم٦م، اًم٘مقاقمد ٟمالطمظ أن يٜمٌٖمل: وم٢مذاً 

 ًمٜم٤م جيٞمز ٓ واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اعمٕمروف وم٤مًمتٗمريؼ اإلؾمالم: ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 هذا سمف ُيالطمظ وًمٞمس واىمع -إؾمػ ُمع- اًمٞمقم ُم٤مهق وهذا اإلذاقم٦م، ذم اًمتًقي٦م

 .اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مٝمل اعمٕمٜمك

 (22: 11: 46/ 461/واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامعة حضقر يقجب الذي الـداء شامع ضابط هق ما

 ؾمٛمع ُمـ: »-ُمٕمروف طمدي٨م ذم- ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل اًمِمٞمخ:

 اًمًمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٕمٜملش قمذر ُمـ إٓ ًمف صالة ومال جي٥م ومٚمؿ اًمٜمداء

 .ُمٕمف يتج٤موب يًتٓمٞمع صمؿ اإلٟم٤ًمن، يًتٓمٞمع اًمذي اًمٓمٌٞمٕمل

: هلذا ضمدًا، وسمٕمٞمدة سمٕمٞمدة يمٞمٚمقه٤مت ُيًٛمع ومٝمق اًمّمقت ُمٙمؼم سمقاؾمٓم٦م إذان أُم٤م

 ـمٌٞمٕم٤مً  أذاٟم٤مً  يم٤من ًمق إذان يًٛمع هق ُمٙم٤من ذم اجلمقم٦م ُمع سم٤مًمّمالة اعمَُٙمٚمَّػ يم٤من إذا

 صح إذا- اًمّمٜم٤مقمل أو اًمٓمٌٞمٕمل إذان ؾمٛمع ؾمقاء احلْمقر، قمٚمٞمف جي٥م اًمذي ومٝمق

ٕمٜم٤م وم٢مذا وإٓ، -اًمتٕمٌػم  .يٓمٞم٘مقن ٓ ُم٤م اًمٜم٤مس يمٚمٗمٜم٤م اًمدائرة َوؾمَّ

 (22: 11: 46/ 461/واًمٜمقر اهلدى) 



 مو الكزآى قزاءة

 املصحف
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 ٓ اًمّمالة، ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن ىمراءة قمـ ؾُمِئٚم٧م ؾم٤مقم٤مت ُمٜمذ[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمذهـ، ُمـ يًتحيه مم٤م أيمثر اًم٘مرآن ُمـ ي٘مرأ  ومٝمق رء، ومٞمٝم٤م أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر

 دمد اًمٕمٛمؾ، هذا ُمـ يٙمثرون رُمْم٤من ذم أهنؿ اًمدي٤مر هذه أو اًمدار هذه ذم أن٤م وأقمٚمؿ

 ٓؾمتٖمٜمل طمٗمٔم٤ًم، أويت ممـ يم٤من ًمق وأنف ُيٗمظ، ٓ ٕنف ح٤مذا؟ اعمّمحػ ُم٤مؾمؽ اإلُم٤مم

 .اًمٕمٛمؾ هذا قم٤مىم٦ٌم ويتدسمر يتذيمر ُمـ ىَمؾَّ  اعمّمحػ، شمرك قمـ

: اعمِمٝمقر اًمّمحٞمح سمحديثف ط اًمرؾمقل إًمٞمف رُمك ُم٤م ظمالف اًمٕمٛمؾ هذا قم٤مىم٦ٌم

 شمٗمٚمًت٤م أؿمد إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف، وشمٖمٜمقا  سمف، وشمٕم٤مهدوا اًم٘مرآن هذا اىمرؤوا»

 ش.قُمُ٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ

 ذم َيْرؾَمخ طمتك سمتٙمراره، اًمٕمٜم٤مي٦م: أي اًم٘مرآن، سمتٕم٤مهد أُمر احلدي٨م هذا وذم 

ت٤مً  أؿمد اًم٘مرآن هذا أن ي١ميمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اًمّمدر:  اًمرضمؾ صدور ُمـ شَمَٗمٚم 

 .قُمُ٘مٚمِٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ

 ه٤مُم٦م أصقًمٞم٦م ىم٤مقمدة وهذه اًمذرائع، ؾمد سم٤مب اؾمٛمف رء اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف ذم

 اًمًٜم٦م ذم سيح ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أطمٙم٤مم ُمـ يمثػم ُمٕمروم٦م إمم اإلٟم٤ًمن ُمٜمٝم٤م يٜمٗمذ ضمدًا،

: ي٘مقل واًمرؾمقل وىمرأ، اعمّمحػ ومتح إذا ومٞمٝم٤م إيش ُمثاًل، هذه ُمثؾ اًم٘مرآن، ذم أو

 وطمرف أخػ سمؾ طمرف، امل أىمقل ٓ طمًٜم٤مت، قمنم طمرف سمٙمؾ ومٚمف اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ»

 .«طمرف وُمٞمؿ طمرف وٓم

 ًمٙمـ طم٤مومٔمتف، ُمـ ي٘مرأ  يًتٓمٞمع مم٤م أيمثر ُم٤ٌمذة اعمّمحػ ُمـ ي٘مرأ  يًتٓمٞمع: إذاً 

شمٞمؿ إقممل إٟمم: »اًمذيمر اًم٤ًمًمٗم٦م اًم٘م٤مقمدة ًمٜم٤م شمٕمقد أجْم٤مً   ومتح ي١مدي أجـ إمم ،شسم٤مخلقا

٤مفم٤ًم: ٟمجد ٓ أن اعم٤ًمضمد، أئٛم٦م ُمـ اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة سم٤مب  ه١مٓء ٕن طُمٗمَّ

 .رء هذا ُم٤ٌمذة، اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن ىمراءة قمغم ؾمٞمٕمتٛمدون

 صالَتؿ، ذم اعمّمحػ ُمـ ي٘مرؤون اًمذيـ إئٛم٦م ه١مٓء أن: اًمث٤مين واًمٌمء 
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 .اًمّمالة سمّمٗم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمم اًمقاضم٤ٌمت ٟم٘مؾ مل إن اًمًٜمـ، ُمـ يمثػماً  ؾمُٞمَْمٞمِّٕمقن

 قمٚمٞمف، َوؿَمدَّ  إسمٓم٤مه حت٧م ووٕمف اعمّمحػ، ىمراءة ُمـ اٟمتٝمك سمٕمدُم٤م أطمَدهؿ دمد 

 .اعمّمحػ وىمع يده ُمد إذا ٕنف ريمع، إذا شمِمقومف يمٞمػ

 يم٤من يًجد، أن أراد إذا هذا ُمـ وأيمثر اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ هٙمذا قمٛمؾ إذا هق: وم٢مذاً  

 أن هبٞمٛم٦م أرادت ًمق طمتك وضم٤مٟمٌٞمف، قمْمده سملم ضم٤مرم ؾمجد إذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .يً٘مط ٓ طمتك اعمّمحػ قمغم قم٤موداً  يٌ٘مك أن سمد ٓ... هذا سمًٝمقًم٦م، عمرت متر

ً، وهيدم ىمٍماً  يٌٜمل ُمـ يمٛمثؾ -ُمثٚمف يٙمقن هذا ًمٞم٧م وي٤م– ُمثٚمف ومٝمذا   ًمٙمـ ُمٍما

 ُمـ اًم٘مراءة قمغم ويتقايمؾ اًم٘مرآن، سمحٗمظ اًمٕمٜم٤مي٦م ذم اًمًٜم٦م خي٤مًمػ سمؾ ؿمٞمئ٤ًم، يٌٜمل ٓ هذا

 .اعمّمحػ

 يم٤من ُمـ ظم٤مص٦م اإلٟم٤ًمن، قمغم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة هذه ٟمحـ ٟمرى ٓ ًمذًمؽ

 قمٜم٤مي٦مً  ُيْٕمٜمَك وأن اًمراشم٥م، هذا سمقاضم٥م ي٘مقم أن اإلُم٤مُم٦م، وفمٞمٗم٦م أداء ذم راشم٤ٌمً  ي٠مظمذ

ـ طمتك اًم٘مرآن، سمحٗمظ ظم٤مص٦مً  ًِ  ؿمٝمر.. اًم٘مٞم٤مم ؿمٝمر ذم ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م ُيـْح

 .اعم٤ٌمرك رُمْم٤من

 اًمتالوة سمٕمد ضمٞمٌف ذم صٖمػماً  ُمّمحٗم٤مً  ويْمع وُمٜمٗمرد، طم٤مومظ همػم يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

 ُمثال؟

 .حتٗمظ ٓ يمٜم٧م إن: ًمف ي٘م٤مل هذا خيتٚمػ، ٓ احلٙمؿ: ٟمٗمس اًمِمٞمخ:

 صحٞمح٦م؟ صالشمف يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمالة صحٞمح٦م، اًمّمالة سمٜمحٙمل ُم٤م وٟمحـ صحٞمح٦م، اًمّمالة ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

ه؟ وإٓ إيمٛمؾ هذا ًمٙمـ صحٞمح٦م، ه وإٓ إومْمؾ هذا ؾمقا  .ؾمقا

 .ؿمؽ ذم ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ..ٟمٌح٨م أن ٟمحـ ٓ، هق، هذا اًمِمٞمخ:

 احلٙمؿ؟ هبذا ضم٤مؤوا أجـ ومٛمـ اًمّمالة، ُيٌْٓمِؾ هذا أن إطمٜم٤مف قمٜمد يم٠منف ُمداظمٚم٦م:
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 ...اًمّمالة شمٌٓمؾ.. طمريم٤مت اًمثالث أن طمريم٤مت،» ُمـ طمٙمٛمف ي٠ميت هذا اًمِمٞمخ:

دون أهنؿ قمٜمٝمؿ اعمٕمروف ًمٙمـ قمٜمٝمؿ، أقمرومف ُم٤م هذا  ذم احلريم٤مت ذم ضمداً  ُُمَتَِمدِّ

ٌْٓمِؾ ُمتت٤مسمٕم٦م طمريم٤مت صمالث ومٞم٘مقًمقن اًمّمالة،  .اًمّمالة شُم

 طم٤مومٔم٦م، قمٜمدك اؾمتٕمداد، قمٜمدك يم٤من إن: ًمف ي٘م٤مل قمٜمف، ؾم٠مخ٧م اًمذي وم٤معمٜمٗمرد 

 وم٤مومٕمؾ اؾمتٕمداد، قمٜمدك يٙمـ مل وإذا ُمٜمؽ، يتٗمٚم٧م ٓ طمتك وشمٕم٤مهده، اًم٘مرآن وم٤مطمٗمظ

 ي١مم إنّم٤مر ُمـ رضمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمٜم٤مس ي١مم يم٤من اًمذي يمذاك

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿: ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  ومٙم٤من رُمْم٤من، ذم ًمٞمس اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اًمٜم٤مس  اّللَّ

 اًمّمالة سمٕمد ىمّمتف، هٙمذا... إُم٤مم هذا أن ط اًمرؾمقل إمم ؿمٙمقه ،[1:اإلظمالص﴾ ]َأطَمدٌ 

 همػمي، قمـ اسمحثقا  وإٓ أؤُمٙمؿ ومًقف هذا، أقمجٌٙمؿ إن! مج٤مقم٦م ي٤م: هلؿ ي٘مقل يم٤من

. ُأطمٌٝم٤م إين اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل ًمف، ىم٤مًمقا  ُم٤م ًمف ذيمر اًمّمالة، سمٕمد ًمٚمرؾمقل وَمَِمَٙمْقه

ٌ ؽ: »ىم٤مل  ش.اجلٜم٦م أدظمٚمؽ إي٤مه٤م طُم

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿ ُيٗمظ ٓ أنف يتّمقر ٓ قم٤مُمل وم٠مي   ره٤م، ،[1:اإلظمالص﴾ ]َأطَمدٌ  اّللَّ  ومُٞمَٙمرِّ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ  ﴿: » اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد  ش. اًم٘مرآن صمٚم٨م شمٕمدل ﴾َأطَمدٌ  اّللَّ

 ي٘مرأ  أن يٕمجز أجٙمؿ: »هلؿ ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م، قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمرج وُمرةً 

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿ ىمرأ  ُمـ: ىم٤مل. يمٚمٜم٤م: ىم٤مًمقا  ًمٞمٚم٦م؟ يمؾ ذم اًم٘مرآن  صمالث [1:اإلظمالص﴾ ]َأطَمدٌ  اّللَّ

 ش. يمٚمف اًم٘مرآن ىمرأ  ومٙم٠منم ُمرات

، إُمر: وم٢مًذا  همٗمٚمتٝمؿ سم٥ًٌم اعمًٚمٛملم: ُمـ يمثػم قمٜمف وؾ اًمتٞمًػم هذا ًمٙمـ ُُمَٞمنَّ

. أظمرى ضمٝم٦مٍ  ُمـ أهقاءهؿ واشّم٤ٌمقمٝمؿ رؤوؾمٝمؿ ريمقهبؿ وسم٥ًٌم ضمٝم٦م، ُمـ ديٜمٝمؿ قمـ

 .اعمًتٕم٤من واهلل

 /..:..:..(  90/   واًمٜمقر اهلدى) 
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ً؟ ي٘مرأ  أم اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن[ محؾ] جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:  طم٤مضا

 .سمنمقمٞمتف ي٘مقل أطمداً  أن أفمـ ُم٤م وم٠مُمر اعمٙمتقسم٦م، ذم أُم٤م اًمِمٞمخ:

 ىمٞم٤مم ذم وإٟمم ٟم٤مومٚم٦م، يمؾ ذم وًمٞمس سمؾ اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم هق إٟمم اعمٕمروف اخلالف وإٟمم 

 رُمْم٤من، ذم ظم٤مص٦م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم هق وإٟمم اًمٚمٞمؾ، ُمـ ىمٞم٤مم يمؾ ذم وًمٞمس سمؾ اًمٚمٞمؾ،

 ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م وجيٞمزه ذًمؽ يرى ُمـ ومٛمٜمٝمؿ وم٘مط، اعمقـمـ هذا ذم اخلالف

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم ه١مٓء ُمع وأن٤م ذًمؽ، ذقمٞم٦م يرى ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ اًم٘مرآن، ُمـ يمثػماً  ُيٗمظ

 طمٞمٜمم أىمقل ُم٤م أقمٜمل وأن٤م اًمًٚمػ، قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل أنف: إول اًم٥ًٌم

 أطمد يٕمؽموـ ومال اضمتمقمٞم٦م، ديٜمٞم٦م يمٔم٤مهرة: أي اًمًٚمػ، قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل أىمقل

ٝم٤م يم٤من قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م قمٌداً  أن رواي٦م هٜم٤مك سم٠من سم٘مقًمف  اعمّمحػ، ُمـ َي١ُمُم 

 ذم ي٘مع اًمٌمء يمقن ٕن آٟمٗم٤ًم: ًمٙمؿ ىمٚمتف ُم٤م خت٤مًمػ ٓ صحتٝم٤م ُمع اًمرواي٦م هذه وم٢من

 يٜمٙمر أطمد ٓ صمؿ مجٞمٕم٤ًم، اعمأل قمغم ُيْٕمَٚمـ رء وسملم أرسمع، ضمدران سملم حمّمقر ُمٙم٤من

 ش.ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ: »آٟمٗم٤مً  ىمقًمٜم٤م قمٛمقم ذم وٟمدظمٚمف ٟم٘مقًمف اًمذي ومٝمذا ذًمؽ،

 أي سمٞمٜمٝمؿ يٙمقن أن دون اًمًٚمػ، سملم ومٕمٚمف اؿمتٝمر قمٛمؾ هٜم٤مك يم٤من إذا: أي

ٚمِّؿ ٟمتٌٕمف ٟمحـ ومٝمذا ظمالف، ًَ  .ًمف وٟم

 ُمـ قمٌده٤م ي١مُمٝم٤م يم٤من قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن أن، صدده ذم ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ذم أُم٤م 

 .وُمالسم٤ًمَت٤م أؾم٤ٌمهب٤م هل٤م شمٙمقن ىمد ظم٤مص٦م ىمْمٞم٦م ومٝمذه يديف، سملم اعمٗمتقح اعمّمحػ

 هق يمم اًمًٚمػ، قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل أنف: وظمالصتف إول، اًم٥ًٌم هق هذا

 دمدون اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ومٗمل اخلٚمػ، قمٝمد ذم اًمٞمقم اعمٕمروف

 ومٞمٛمـ إـمالىم٤مً  شمٙمـ مل فم٤مهرة هذه ُمٜمف، ي٘مرأ  وهق اًمٓم٤موًم٦م هذه ُمثؾ ذم ووع ىمد اإلُم٤مم

 :ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م وًمذًمؽ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمـ ُم٣م

 .ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ
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 .إول إُمر هق هذا

 ُمٜمف يٚمزم سمنمقمٞمتف اًم٘مقل قمـ ومْمالً  اًمٕمٛمؾ هذا سمجقاز اًم٘مقل أن: أظمر إُمر

٦م ًَ  احلض طمقل يمٚمٝم٤م شمدور وهل يمريٛم٦م، ٟمٌقي٦م شمقضمٞمٝم٤مت خم٤مًمٗم٦م إىمؾ قمغم أو ُمٕم٤ميَم

 .اًمٜم٤مس سم٢مُم٤مُم٦م يٕمتٜمل اًمذي ًمٚمٛمًٚمؿ

 إول اًم٥ًٌم هق ذًمؽ ٕن ًمٚم٘مرآن: طمٗمٔمف ذم ُمتٛمٞمزاً  يٙمقن أن شمًتٚمزم واإلُم٤مُم٦م 

 ي١مم: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمم اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م ذم إوًمقي٦م طمؼ ًمٚمح٤مومظ جيٕمؾ اًمذي

 ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء، اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم

 ش.ؾمٜم٤مً  وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء، اهلجرة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من هجرة، وم٠مىمَدُُمٝمؿ ؾمقاء، اًمًٜم٦م

 .اًم٘مرآن طمٗمظ هق اإلُم٤مُمٞم٦م هب٤م اعمتّمػ يًتحؼ هب٤م اًمتل إومم اعمرشم٦ٌم: إذاً 

 ُمـ سمره٦م طمٗمٔمف قمغم شمٕم٥م ُم٤م احل٤مومظ ُمـ يذه٥م وٓ يٗمٚم٧م ٓ ًمٙمل احلٗمظ ومٝمذا 

 ٟمٗمس ومقاًمذي سمف، وشَمَٖمٜمَّقا  اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمزُم٤من،

 ش.قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ شمٗمٚمت٤مً  أؿمد إٟمف سمٞمده، حمٛمد

 أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً  اًمٞمقم ي٘م٤مل يمم يٍمومف اعمّمحػ ُمـ اإلُم٤مم ُمـ اًم٘مراءة دمقيز سم٤مب ومٗمتح

ُمر شمٜمٗمٞمذ قمـ  ُمـ ي٘مرأ  أن ًمف جيٞمزون اًمٕمٚممء وه٤مهؿ اًم٘مرآن، يتٕم٤مهد ح٤مذا شمٕم٤مهدوا، اًمٜمٌقي ٕا

 ُمـ اًم٘مراءة سمجقاز اًم٘مقل سم٤مب أتك: أي ُمٜمف، سمد ٓ أُمر هذا يديف، سملم اعمٗمتقح اًم٘مرآن

هتمم قمدم اًمًٞمئ٦م آصم٤مره ُمـ اإلُم٤مم، ُمـ اعمّمحػ  أو آصم٤مر ًمف يٙمقن ىمد ًمٙمـ اًم٘مرآن، سمحٗمظ ٓا

 .آظمر إمم إُم٤مم ُمـ خيتٚمػ وذًمؽ ؾمٞمئ٦م، أظمرى خمٚمٗم٤مت

 وراء أصكم أن زم يُمت٥ِم طمٞمٜمم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ه٤مشملم سمٕمٞمٜمل رأجتف ُم٤م أذيمر وأن٤م 

 اًمؽماويح صالة ذم ي٘مرأ  يم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء، اًمٕمٚممء اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم وسمحية إُم٤مم

 وأفمٜمٙمؿ رأجتف أن٤م وم٤مٔن إسمٓمف، حت٧م اعمّمحػ ووع ريمع وم٢مذا اعمّمحػ، ُمـ

 ٕن هٙمذا: يديف يرومع أن يًتٓمٞمع ٓ ٕنف ذًمؽ ُُمَٖمٚمَّؾ، ؿمٌف أنف ُمٕمل شمتّمقرون

 يمم يده يرومع ومال اعمّمحػ ُمـ شم٠مبٓمف ُم٤م ؾَمُٞمَداري هق: وم٢مذاً  ُمٜمف، ؾمٞم٘مع اعمّمحػ

 وم٘مط؟ اًمقوع هذا إمم اعمحٔمقر وإثر اعمحٔمقر ي٘مػ وهؾ يٜمٌٖمل،
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 قمـ قمْمديف جي٤مذم أن ويًتٓمٞمع إُم٤مم، وهق يًجد طمٞمٜمم أؿمٙمؾ، اًمقوع ٓ 

 سم٤مٕظمرى: جي٤مذم وٓ يديف سم٢مطمدى جي٤مذم يم٤معمريض إٓ جي٤مذم، أن يًتٓمٞمع ٓ إسمٓمٞمف،

 .ُمٜمف ي٘مرأ  يم٤من اًمذي اعمّمحػ شم٠مبط ٕنف

 ضم٤مئز؟ أُمر هذا سم٠من ي٘مقل ُمـ

 ومٞمْمٕمقن ىم٤مقمدة، ُٟمُّم٤ٌمً  َأُم٤مُمٝمؿ ٟمّمٌقا  اًمٌدقم٦م، هذه سمٕمْمٝمؿ اسمتدع ًمذًمؽ

 .ُمْم٤مي٘م٤مت وٓ طمريم٤مت هٜم٤مك يٙمقن وٓ اعمّمحػ

 إئٛم٦م ٟم٠مُمر أن قمٚمٞمٜم٤م يٜمٌٖمل إصؾ ذم ٟمحـ وًمذًمؽ اًمديـ، ذم شمٙمٚمػ هذا يمؾ

 ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ومٜم٘مقل يتٞمن مل إذا صمؿش اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا: »ٟمٌٞمٜم٤م سم٠مُمر

 سملم أطمد يت٘مدم أن يٜمٌٖمل ومال ُم١ًمول، ُمقفمػ أي راشم٥م، إُم٤مم هٜم٤مك يم٤من إن صمؿش اهلل

 إطمؼ سم٤مب ُمـ وإٟمم واًمًٛمٕم٦م، اًمري٤مء سم٤مب ُمـ ُم١ماصمرة وًمٞمس آصمره، هق إذا إٓ يديف

ُمف، ُمٜمف أطمٗمظ أنف يٕمٚمؿ يم٤من إذا سم٤مإلُم٤مُم٦م  شمٕمٚمٛمقن يممش ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم اًمرضمؾ ُي١َمم ٓ» ومٞم٘مدِّ

 ًمٙمـ ي١مم، أن ًممظمر ضم٤مز هق أذن وم٢مذاش سم٢مذٟمف إٓ» اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم

َتح٥م ًْ  رضمالً  هٜم٤مك وضمد وم٢مذا اًمٜم٤مس، ُمٜم٤مزل ُيراقمل أن ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم ي١مم اًمذي هذا ذم ُي

ُمف، أن ومٕمٚمٞمف ُمٜمف، وأقمٚمؿ ُمٜمف أىمرأ  ت وم٢من ُي٘مدِّ  اإلُم٤مم هلذا ىمٚمٜم٤م طمٞمٜمئذ يمٚمٝم٤م إبقاب ؾُمدَّ

َ  َما َفاْقَرُءوا﴿: اًم٘مرآن ُمـ ىمٚمٞمالً  ؿمٞمئ٤مً  إٓ ُيٗمظ ٓ اًمذي  ،[02:اعمزُمؾ﴾ ]اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َتوَّسَّ

 .إُمر واٟمتٝمك

 .اًمتّمٜمع وهذا اًمتٙمٚمػ هذا عمثؾ داع هٜم٤مك ًمٞمس

 وسمّمقرة اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم ذم اخل٤مص٦م واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م، طمقل يدٟمدن يمٚمف هذا يمالُمل

 .اهلل ؿم٤مء إن سمذًمؽ ي٘مقل أطمد ومال اًمٗمريْم٦م ذم أُم٤م رُمْم٤من، ذم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم أظمص

 (22: 16: 37/ 618/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 

791 

 

 7 -------------------------------------------- يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 7 ------------------------------------------------ اجلمقم٦م صالة وضمقب

 9 ------------------------------------------------ اجلمقم٦م صالة وضمقب

 9 -------------------------- يمذًمؽ؟ اجلمقم٦م قمٚمٞمف دم٥م هؾ ح٤مٟمع يًٛمع مل إذا اعمًجد أذان

 9 ------------------------------------------- اجلمقم٦م صالة وضمقب أدًم٦م ُمـ

 12 ------------------------------------------ اجلمقم٦م صالة طمْمقر وضمقب

 10 -------------------------------- سمًٜمٞمتٝم٤م ىم٤مل ُمـ قمغم واًمرد اجلمقم٦م صالة وضمقب

 13 ------------------------------------- اًميير قمغم طمتك اجلمقم٦م صالة وضمقب

 17 --------------- اًمٜمداء ًمتٚمٌٞم٦م ُمقضم٤ٌم اًمٌٕمٞمد اعمًجد ُمـ اًمّمقشمٞم٦م سم٤معمٙمؼمات إذان ؾممع يٕمتؼم هؾ

 17 --------------------------------------- اجلمقم٦م قمـ ًمٚمتخٚمػ اعمٌٞمح٦م إقمذار

 16 ----------------------------------- آٟمِمٖم٤مل؟ طم٤مل اجلمقم٦م شمرك ذم يرظمص هؾ

 16 ----------------------------- قمٜمٝم٤م ًمٚمتخٚمػ اعمٌٞمح٦م وإقمذار اجلمقم٦م صالة وضمقب

 17 ------------------------------------------ مج٤مقم٦م ذم اًمّمالة أداء قمغم احل٨م

 01 ---------------------------------------------- ًمٚمٛم٤ًمومر اجلمقم٦م صالة

 00 --------------------------- ح٤مٟمع اًمٜمداء يًٛمع ٓ ًمٙمٜمف ًمٚمٛمًجد ضم٤مًرا اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا

 07 -------------------------- اعمًجد مج٤مقم٦م ؿمٝمقد شمقضم٥م اًمتل اعم٤ًموم٦م حتديد ٟمًتٓمٞمع هؾ
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 07 ----------------------------------------- اعمًجد ذم ًمٚمّمالة إـمٗم٤مل أظمذ
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 40 ------------------------------------ آُمتح٤من سمٕمذر اجلمقم٦م صالة طمْمقر قمدم
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ىم٦ٌم سمرج ذم يٕمٛمؾ رضمؾ  44 ------------------------- اًمٕمٛمؾ ًمٔمروف اجلمقم٦م ُمع يّمكم وٓ ُمرا

 44 ------------------------------------------------- اًمٌٞم٧م جلمقم٦م إذان
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 31 --------------------- اعمالئٙم٦م شم١مذي ُمالسمًف رائح٦م ٕن اجلمقم٦م طمْمقر قمـ اًمزسم٤مل ُيٕمٗمك هؾ
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 33 --------------------------------------- اجلمقم٦م؟ قمـ اًمت٠مظمر ًمٚمّم٤مئؿ جيقز هؾ
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شم٦ٌم اجلمقم٦م وىمٌؾ إذان سمٕمد مج٤مقم٦م إىم٤مُم٦م  117 ----------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م اًمرا

 117--------------------------------------------- يمت٤مب اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم

 119 --------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة طمٙمؿ ظمالص٦م

ُخ  ًْ ءةِ  َٟم  119 --------------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم وراءَ  اًم٘مرا



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 

793 

 103 ------------------------------------------ اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اًمٜمٝمل

 141 ------------------------------------ سمف ئتممآ مت٤مم ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اإلٟمّم٤مت

ءةِ  ُوضُمقُب  ٦مِ  ذم اًمٗم٤محت٦م ىمرا يَّ ِّ  147 --------------------------- اإلُم٤مم قمغم شمِمقيش سمدون اًمنِّ

 149 -------------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة طمٙمؿ

 132 ---------------------------- ظمداج( ومّمالشمف اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مرأ  مل )ُمـ طمدي٨م وٕمػ

 131 ----------------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة

 130 ----------------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة

 130 ---------------- ضمٝمر إذا ويٜمّم٧م أه إذا ي٘مرأ  أن اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ُم٠ًمخ٦م ذم إىمقال أقمدل

 133 ---------------------- اًمٗم٤محت٦م اح٠مُمقم ي٘مرأ  ُم٤م سم٘مدر ًمإلُم٤مم اًمًٙمقت اؾمتح٥م عمـ طمج٦م ٓ

 137 -------------------------------- ٟم٤مًرا ومقه ُُمٚمئ اإلُم٤مم ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ طمدي٨م: طم٤مل

 137 --------------------------------- اجلٝمري٦م؟ اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ُمع اًمٗم٤محت٦م، شُم٘مرأ  هؾ

 137 --------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ ًمٚمٛم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 171 -------------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 179 -------------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 167 ------------------------------------- اجلٝمري٦م ذم ًمٚمٛم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 172 ----------------------------------------- إُم٤مُمف وراء ًمٚمٗم٤محت٦م اح٠مُمقم ىمراءة

 174 ------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 182 -------------------------------------- اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اح٠مُمقم ىمراءة طمٙمؿ

 181 ----------------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة

 186 ----------------------------------------------- ًمٚمٗم٤محت٦م اح٠مُمقم ىمراءة

 189 --------------------------------------------- اإلُم٤مم وراء اح٠مُمقم ىمراءة

 192 ----------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 191 -------------------------------- قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد اًمًٙمتف طمٙمؿ
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 190 ------------------------------------ اًمًٙمت٦م وىم٧م اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 194 -------------------------------------- اًمٗم٤محت٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد اًمًٙمت٦م طمٙمؿ

 198 ------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد اإلُم٤مم ؾمٙمقت طمٙمؿ

 022 ------------------------------ ريمـ أم واضم٥م اًمني٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 022 ------------------ ًمٚمريمقع اإلُم٤مم هقى وىمد اًمني٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ُمـ اٟمتٝمك ىمد اح٠مُمقم يٙمـ مل إذا

 020 -------------------------------------- ىمراءة ًمف إلُم٤مما وم٘مراءة إُم٤مم ًمف يم٤من ُمـ

 023 ------------------------- إدًم٦م؟ سملم مجٕم٤مً  اًمٗم٤محت٦م إٓ اإلُم٤مم ظمٚمػ ُي٘مرأ  ٓ أنف ي٘م٤مل هؾ

 027 ---- اجل٤مًمس اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة ُم٠ًمخ٦م قمغم واًمٙمالم اًمريمقع، ىمٌٞمؾ اإلُم٤مم أدرك عمـ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 011 ---------------------------------------- ريمع طمتك اًمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ٟمز إذا

 014-------------------------------------------- يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف

 017 -------------------------------------- اجلمقم٦م ذم اًمّمٗمقف اشمّم٤مل وضمقب

 017 ------------------------------------------ ُمؽمويم٦م ؾمٜم٦م اًمّمٗمقف شمًقي٦م

 018 ---------------------------------- وإصالطمٝم٤م اًمّمٗمقف إىم٤مُم٦م قمغم اإلُم٤مم طم٨م

 002 -------------------------------------------- اًمّمٗمقف ومرج ؾمد ومْمؾ

 002 ------------------------------------ ومٞمف ومرضم٦م ًمًد إُم٤مُمل ًمٚمّمػ آٟمت٘م٤مل

 001 ---------------------------------- اًمُٗمرج ؾمد سم٘مّمد سمجقاره عمـ اعمّمكم شم٘مري٥م

 001 ---------------------------- اًمتٙمٌػم ىمٌؾ اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ط اًمٜمٌل أُمر اؾمتٗم٤مو٦م

 001 ---------------------------- إقمقج(؟ اًمّمػ إمم يٜمٔمر ٓ اهلل )إن طمدي٨م: طم٤مل ُم٤م

 000 -------------------------------------------- اًمّمػ؟! ـمقل يٙمقن يمؿ

 004 ------------ اًمّمٗمقف سملم اًمدظمقل يريد ُمـ قمغم يٛمتٜمع ومال اًمّمػ ذم ًمٞمٜم٤ًم اعمّمكم يمقن اؾمتح٤ٌمب

 003 -------------------- ُمٕمؽ ًمٞمّمػ اعمت٘مدم اًمّمػ ُمـ اعمّمٚملم أطمد ضمذب ُمنموقمٞم٦م قمدم

 007 --------------------------- اجلمقم٦م صالة ذم واًمّمٌٞم٤من واًمٖمٚممن اًمٜم٤ًمء صػ ُمقوع
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 006 ----------------------------------- اخلٚمػ ذم اًمٖمٚممن صػ طمدي٨م صمٌقت قمدم

 007 --------------------------------------------- اًمّمػ ذم اًمّمٌٞم٤من شم٠مظمػم

 040 ---------------------------- اًمّمالة ذم اًمرضم٤مل صٗمقف ُمع اًمّمٌٞم٤من اصٓمٗم٤مف طمٙمؿ

 047 ----------------------------- ومرًدا يّمكم أم ُمٕمٝمؿ يّمكم هؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أدرك ُمـ

 047 -------------------- اًمث٤مين؟ أم إول أومم: صػ وأي اًمّمالة، ذم اًمّمٌل يّمػ ؾمـ أي ذم

 047 --------------------- صالشمف؟ شمٗمًد هؾ اًمرضمؾ سمج٤مٟم٥م ومقىمٗم٧م اًمّمالة ذم اعمرأة شمٕمدت إذا

 049 ----------------------------------- ومْمٞمٚم٦م؟ هل٤م اًمّمٗمقف ُمٞم٤مُمـ ذم اًمّمالة هؾ

 032 ---------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ آصٓمٗم٤مف ويمٞمٗمٞم٦م زائدة ومْمٞمٚم٦م اًمّمٗمقف عمٞمٛمٜم٦م هؾ

 030 ---------------------------- اًمٙمٕم٥م؟ أم إىمدام سمرؤؤس شمٙمقن هؾ اًمّمٗمقف شمًقي٦م

 030 -------------------- اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس اًمّمػ ذم وإىمدام اعمٜم٤ميم٥م شمالصؼ أن ىم٤مل ُمـ ىمقل رد

ئٞم٦مقمِمق سمّمقرة اإلُم٤مم ظمٚمػ آصٓمٗم٤مف طمٙمؿ  033 -------------------------------- ا

 037 ------------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة

 037 ---------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ آصمٜملم اح٠مُمقَُملم وىمقف اًمًٜم٦م

 036 ------------------------------- ظمٚمٗمف واح٠مُمقُملم اإلُم٤مم يٛملم قمـ اًمقاطمد اح٠مُمقم

 037 --------------------------------- ًمف حم٤مذًي٤م يٛمٞمٜمف قمـ وىمػ سمرضمؾ ائتؿ إذا اًمرضمؾ

 038 --------------------------- يٛمٞمٜمف قمـ طمذاءه وىمػ وطمدهؿ إُم٤مُمف ُمع اًمرضمؾ صغم إذا

 039 ---------------------- قمٚمٞمف ُمت٘مدم همػم ئفسمحذا يٛمٞمٜمف قمـ اإلُم٤مم ُمع اعمّمكم ي٘متدي أن اًمًٜم٦م

 072 ----------------------------- سمحذائف؟! شم٘مػ هؾ اإلُم٤مم ُمع وطمده٤م اعمرأة صٚم٧م إذا

 071 ----------------------------- شم٠مظمر أو شم٘مدم دون اإلُم٤مم سمحذاء ي٘مػ اًمقاطمد اح٠مُمقم

 071 ----------------------------------------- اإلُم٤مم شمقؾمٞمط قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م

 070 ----------------------------------------------- اًمًقاري سملم اًمّمػ

 074 ---------------------- وريمع واطمدة شمٙمٌػمة اعمًٌقق ومٙمؼم رايمع واإلُم٤مم اعمًٌقق دظمؾ إذا

 074 ----------------------------------------------- اًمًقاري سملم اًمّمػ
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 079 ---------------------------------- اًمّمػ؟ ي٘مٓمع هؾ اًمّمػ ذم صٌٞم٤من وضمقد

 062 ---------------------------------------------- اًمًقاري سملم اًمّمالة

 061 ------------------------------------------- اًمًقاري سملم اًمّمػ طمٙمؿ

 060 --------- ذًمؽ؟ ذم ماإلؾمال ؿمٞمخ ومتقى هل وُم٤م ٓ؟ أم ٟمت٤مسمٕمف ومٝمؾ ؾم٤مهٞم٤مً  اخل٤مُم٦ًم إمم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا

 063 -------------------------------- ًميورة إٓ اًمًقاري سملم اًمّمػ شمرك وضمقب

 067 ------------------------------ اًمّمػ ىمٓمع ذم اًم٤ًمري٦م طمٙمؿ طمٙمٛمف اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم

 067 ---------------------------------------- اإلُم٤مم قمغم اح٠مُمقُملم شم٘مدم طمٙمؿ

 066 ------- اجل٤مُمع ظم٤مرج ًمٚمّمالة اعمّمٚمقن واوٓمر اجل٤مُمع اُمتأل إذا اإلُم٤مم قمغم شم٘مدم ُمـ صالة شمّمح هؾ

 اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك طمتك ؾم٤مضمًدا ومٌ٘مل اًمًجقد ُمـ ىمٞم٤مُمف قمٜمد اإلُم٤مم ٙمٌػمشم يًٛمع مل رضمؾ

 067 ------------------------------------------------------- اًمت٤مًمٞم٦م

 068 -------------------------------- اعمزدطمؿ اًمّمػ ذم اًمًجقد ذم اًمٕمْمديـ ُم٤موم٤مة

 068 ---------------------- تقركاعم سمج٤مٟم٥م ُمـ ي١مذي اجلمقم٦م ذم اًمّمػ داظمؾ اًمتقرك يم٤من إذا

 069 -------------------------- وإقم٘م٤مب اعمٜم٤ميم٥م ُمالص٘م٦م يِمٛمؾ اًمّمٗمقف سمرص إُمر

 072 ------------- اخلٚمػ وٞمٕمف اًمذي اًمًٚمػ هدي ُمـ يم٤من اًمّمٗمقف ذم واًمريم٥م اعمٜم٤ميم٥م ُمالص٘م٦م

 071-------------------------------------- يمت٤مب طمٙمؿ صالة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ

 074 ------------------------------- ومرضم٦م جيد مل إذا اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة صح٦م

 074 ---------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة طمٙمؿ

 077 ---------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة طمٙمؿ

 076 ---------------------------- اًمّمػ ذم ُم٤مل وضمقد ُمع اًمّمػ ظمٚمػ ُمٜمٗمرداً  اًمّمالة

 076 ------------------------------------------- اًمًؽمة ًمٓمٚم٥م اعمًٌقق ُمٌم

 079 ------------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة

 080 ------------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة
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 084 ------------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة

 087 ---------------------------- وطمده؟ يّمػ ومٝمؾ اًمّمػ ذم ومرضم٦م جيد مل ُمًٌقق رضمؾ

 087 ------------------------ اًمّمػ؟ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة ذم يدظمؾ هؾ اًمّمػ دون اًمريمقع

 091 ------------------------------- اًمّمػ دون اًمريمقع وضمقاز سم٤مًمريمقع اًمريمٕم٦م إدراك

 093 ------------------ شمٕمد وٓ طمرًص٤م اهلل زادك :ط ىمقًمف وُمٕمٜمك ًمٚمّمػ اًمدظمقل ىمٌؾ اًمريمقع

 097 -- اًمّمػ ظمٚمػ ُمٜمٗمرًدا اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل وطمدي٨م اًمّمػ ىمٌؾ اًمتٙمٌػم ذم سمٙمرة أيب طمدي٨م سملم شمٕم٤مرض ٓ

 097 ------------------------------------------------- ٤مسمٕم٦م اإلُم٤مميمت٤مب ُمت

 099 ----------------------------------- ُم٤ًمسم٘متف قمـ واًمٜمٝمل اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب

 099 ----------------------------------- ُمٕملم ُمذه٥م قمغم يّمكم اًمذي اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 412 ------------------------------- ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمػ اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م اًم٘مقل قمغم إيرادات

 417 -------------------------------------اًمّمالة ذم ًمٚمحٜمٗمٞم٦م اًمِم٤مومٕمل ُمت٤مسمٕم٦م ىمّم٦م

 417 ---------------------------------- اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب اًمِمٞمخ ىمقل قمغم إيراد

 419 --------------------------------------------- سمف ًمٞم١مشمؿ ٤مماإلُم ضمٕمؾ إٟمم

 404 --------------------------------- اًمًٜم٦م ومٞمف ظم٤مًمػ ومٞمم سم٤مإلُم٤مم اح٠مُمقم ي٘متدي هؾ

 407 ------------------------------------- اًمًٜم٦م ومٞمف ظم٤مًمػ ومٞمم اإلُم٤مم اشم٤ٌمع طمٙمؿ

شمح٤مٍر.. رأس رأؾمف اهلل جيٕمؾ أن اإلُم٤مم، ىمٌؾ ؾمجقدٍ  أو ريمقعٍ  ُمـ رأؾمف رومع إذا أطمديمؿ خيِمك أُم٤م» طمدي٨م: ُمٕمٜمك

 ----------------------------------------------------------- 407 

 406 ---------------------------- ُمٜمًقخ؟ اًمّمالة ذم ضمٚمقؾمف ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م إُمر هؾ

 441 ------------- ومٞمتٌٕمقٟمف ؾم٤مضمداً  إرض قمغم ضمٌٝمتف اإلُم٤مم يْمع أن إمم ىمٞم٤مًُم٤م اح٠مُمقُملم سم٘م٤مء وضمقب

٤م سم٤مًمٜم٤مس ط اًمٜمٌل صالة حلدي٨م اجل٤مًمس اإلُم٤مم ظمٚمػ اح٠مُمقُملم ضمٚمقس طمٙمؿ ٟمًخ هؾ ًً  ُمقشمف ُمرض ذم ضم٤مًم

 441 ----------------------------------------------------- ىمٞم٤مم وهؿ

 440 -------------------------------- ًمالؾمؽماطم٦م؟ ضمٚمقؾمف قمدم ذم سم٤مإلُم٤مم ي٘متدى هؾ

 444 ------------------------------------- آؾمؽماطم٦م؟ ضمٚم٦ًم قمغم اإلُم٤مم يت٤مسمع هؾ
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 447 --------------------------- ًمالؾمؽماطم٦م جيٚمس ومل يديف أؾمدل إذا اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م طمٙمؿ

 447 ----------------------------- ىم٤مقمداً  غمص إذا اإلُم٤مم ُمع اًم٘مٕمقد ويمٞمٗمٞم٦م اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 448 ------------------------------------ اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم إذا اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 432 ------------------------------------- يتٜمٌف مل ُٟمٌف وح٤م ًمٚمخ٤مُم٦ًم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا

 432 -------------------------------------------- اخل٤مُم٦ًم إمم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا

 430 ---------------------------------------- اخل٤مُم٦ًم إمم ىمٞم٤مُمف ذم اإلُم٤مم ت٤مسمٕم٦مُم

 437 ----------------------------------------------- سم٤معم٘مٞمؿ اعم٤ًمومر ائتمم

 436 ------------------------------- ىمٜمقشمف ذم اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م طمٙمؿ

 436 ----------------------------------- اًمتًٚمٞمؿ ذم اإلُم٤مم عمت٤مسمٕم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمّمٗم٦م

 472 -------------------------------------- اح٠مُمقم ًمريمقع اإلُم٤مم ريمقع ُم٤ًمواة

 471 -------------- ذًمؽ يٓمٌؼ ٓ ٟمٗمًف هق سم٠منف اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب اًمِمٞمخ ىمقل قمغم إؿمٙم٤مل إيراد

 474 ------------------------------- اخل٤مُم٦ًم إمم ىم٤مم إذا اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م اًم٘مقل قمغم إيراد

 477--------------------------------------------- ظمٓم٠م ُم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم

 477 ----------------------------- اًمت٠مُملم ذم اإلُم٤مم ينمع أن سمٕمد يٙمقن اح٠مُمقُملم شم٠مُملم

 479 -------------------------------------- سمآُملم ًمإلُم٤مم اح٠مُمقُملم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 461 ------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 463 ------------------------------------------ سم٤مًمًجقد اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 467 --------------------- محده( عمـ اهلل )ؾمٛمع ىمقًمف: ذم ًمإلُم٤مم اح٠مُمقُملم ُمِم٤مريم٦م قمدم ظمٓم٠م

 467 ---------------------------------------------- سمـ)آُملم( ٤مماإلُم ُم٤ًمسم٘م٦م

 467 -------------------------------------------- )آُملم( اح٠مُمقم ي٘مقل ُمتك

 469 ---------------------------------------------- سمـ)آُملم( اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م

 470 ----------- قمٚمٞمف ومث٤مروا سم٤مًمتٓمقيؾ اَتٛمقه اح٠مُمقُملم وًمٙمـ اًمًٜم٦م ذم ورد ُم٤م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ىمرأ  إذا
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 476 ---------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م

 479 --------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم إلُم٤مُمٝمؿ اح٠مُمقُملم ُم٤ًمسم٘م٦م

 487 ---------------------------------------------- سمـ٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م

 487 ----- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد واًمتحٛمٞمد اًمتًٛمٞمع سملم اح٠مُمقم مجع ووضمقب سم٤مًمت٠مُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م طمرُم٦م

 487 ------------------------------------------- )آُملم( سمـ اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 488 ---------------------------------------- يٙمقن؟ ُمتك اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمت٠مُملم

 491 ------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم إُم٤مم ٦مُم٤ًمسم٘م ظمٓم٠م

 497 ------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م طمرُم٦م

 497 ----------------------------------- اًمّمالة ظمٚمػ إُم٤مم ُمتٚمٌس سمٛمخ٤مًمٗم٤مت ذقمٞم٦م

 499 ---------------------------------------- إزاره اعمًٌؾ اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة

 322 ---------------------------------------------- اًمٕم٤ميص ظمٚمػ آئتمم

 324 ---------------------------------------------- أظمذ إضمرة قمغم اإلُم٤مُم٦م

 327 ------------------------------------ وهمػمه٤م يم٤مإلُم٤مُم٦م اًمُ٘مَرب قمغم إضمرة أظمذ

 329 -------------------------------------------------- اًمٗمتح قمغم اإلُم٤مم

 311 ----------------------------------------- ارشم٩م إذا اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح ضمقاز

 311 --------------------------------- اًم٘مراءة ذم أظمٓم٠م إذا وُمراضمٕمتف اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح

 314 ------------------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م

 317 --------------------------------- واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ظمٚمٗمف عمـ أي٦م اإلُم٤مم إؾممع

 317 -------------------------------------- ًمإلُم٤مُم٦م! وضمًٝم٤م إطمًـ شم٘مديؿ طمقل

 316 --------------------------------------------- ًمٚمّمحٞمح اعمٕمذور إُم٤مُم٦م

 316 ---------------- اًمٜم٤مس أهقاء ٓ اًمًٜم٦م هق إٟمم قمدُمف ُمـ اًمّمالة ذم اًم٘مراءة اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م و٤مسمط

 317 --------------------------------------- قمٚمٞمف و٧مقمر ممـ اإلُم٤مُم٦م رد طمٙمؿ

 318 ------------------- إهٚمٞم٦م ٟمٗمًف ذم يرى اعمقضمقديـ وأطمد سم٠مهؾ ًمٞمس ُمـ ًمإلُم٤مُم٦م شم٘مدم إذا
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ىم٦ٌم سمٕمذر اعمًجد آظمر ذم رضمالن صػ إذا  318 ----------------------------- اًمناق ُمرا

م هؾ  319 -------------------------- سم٤مًمًٜم٦م؟ ُمٜمف أقمٚمؿ هق ُمـ ُوضمد وًمق ًمإلُم٤مُم٦م إىمرأ  ُيَ٘مدَّ

 302 ---------------------------------أقمجٛمًٞم٤م يم٤من وًمق طمتك ًمإلُم٤مُم٦م إىمرأ  ُي٘مدم هؾ

 301 ------------------------------ اًمّمالة؟ إُم٤مُم٦م يِمٛمؾ هؾ ىمريش ُمـ إئٛم٦م طمدي٨م

 300 --------------------------------------- طم٤مومٔم٤مً  يم٤من إذا اًمٖمالم إُم٤مُم٦م صح٦م

 304 --- اًمقاطمدة اًمّمالة ذم اعمختٚمٗم٦م اًم٘مراءات سملم اًمتٚمٗمٞمؼ وطمٙمؿ اًمّمٚمقات ذم خمتٚمٗم٦م سم٘مراءات اإلُم٤مم ىمراءة

 309 ----------------------------- قمٜمف ُمٜمٝمل همػمه دون اًمّمالة ذم ًمٜمٗمًف اإلُم٤مم دقم٤مء هؾ

 341 ------------------------------- اًمّمالة أثٜم٤مء ووقؤه اٟمت٘مض إذا اإلُم٤مم يٗمٕمؾ ُم٤مذا

 341 --------------------------------------------- اًمدار ٕهؾ اًمزائر إُم٤مُم٦م

 340 --------------------------------- ومٞمف ىمدطم٤مً  اعمّمٚملم إُم٤مُم٦م قمـ اإلُم٤مم شمٜمحٞم٦م هؾ

ًٟم٤م اًم٘مقم أيمثر يم٤من إذا  344 --------- ًمإلُم٤مُم٦م؟ يمذًمؽ ي٘مدم ومٝمؾ طمًٜم٤ًم ًمٞمس صقشمف أو ُمت٘مٜم٦م همػم ىمراءشمف ىمرآ

 343 -------------- اًمّمالة ووقء أومًد أنف أو ووقء همػم قمغم أنف اًمّمالة ذم شمذيمر اًمذي اإلُم٤مم طمٙمؿ

 347 ------------------------------ يٜمٍمف أم اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اإلُم٤مم جيٚمس هؾ

اًمّمالة ُمـ اًمًالم ُمد وطمٙمؿ إظمػم، اًمتِمٝمد إمم ّمالةاًم ذم ؾمجدة آظمر ُمـ اًمرومع قمٜمد ًمٚمتٙمٌػم اإلُم٤مم ُمد طمٙمؿ

 ---------------------------------------------------------- 346 

 349 ------------- ضمديد ُمـ اًمّمالة أقم٤مد اح٠مُمقُمقن ٟمٌٝمف وح٤م وؾمٚمؿ ريمٕمتلم اعمٖمرب ومّمغم ٟمز إُم٤مم

ٌِّف وح٤م اًمّمالة ذم ريمٜم٤ًم اإلُم٤مم ٟمز إذا  332 ---------------------------------- يتٜمٌف مل ُٟم

 330 -------- اًمّمػ ذم اًمت٤ًموي يتٙمٚمٗمقا  ومٝمؾ اًمقاطمد، اًمّمػ ذم اعمّمٚملم أطمج٤مم ذم شم٤ٌميـ هٜم٤مك يم٤من إذا

 330 ------------------------------------------ ُمًٌقىًم٤م يم٤من عمـ اإلُم٤مم شم٘مديؿ

 333 --------------------------- اًمني٦م اًمّمالة ذم ًمٚمٛم٠مُمقُملم أي٤مت سمٕمض اإلُم٤مم إؾممع

 333 ------------------------- اجلٛمع؟ أم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يٙمقن ًمإلُم٤مم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء هؾ

 336 ---------------------------------------------- اًمّمالة ذم اإلُم٤مم سمٙم٤مء
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 336 ------------------------- اعمًٌقىمقن؟ ًمٞمدريمف اًمريمقع ذم اإلـم٤مًم٦م شمٕمٛمد ًمإلُم٤مم جيقز هؾ

 دقم٤مء قمغم اًمت٠مُملم ذم )أؿمٝمد( اح٠مُمقُملم ىمقل وطمٙمؿ اجلٛمع؟ أم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يٙمقن اًمّمالة ذم اإلُم٤مم دقم٤مء هؾ

 339 ------------------------------------------------- اًم٘مٜمقت ذم اإلُم٤مم

 372 ---------------------------------------------- ًمإلُم٤مم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر

 372 ----------------- ُيت٤مسمع؟ هؾ واًمرسم٤مقمٞم٦م اًمثالصمٞم٦م ُمـ إظمػم اًمتِمٝمد ذم يتقرك ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا

 370 ---------------------------------------- اًمًٜم٦م ومٞمف ظم٤مًمػ ومٞمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 373 -------------------------------------------------- اعمٍموع إُم٤مُم٦م

 377 ------------------------- سمٚمٌٚم٦م ُُيدث ٓ طمتك اًمّمالة أتؿ وًمٙمٜمف ُم٤ًمومًرا  اإلُم٤مم يم٤من إذا

 377 ---------------------------------------------- ًمٚمٛم٘مٞمٛملم اعم٤ًمومر إُم٤مُم٦م

م هؾ  378 -------------------------------- ُمتٌٜمٓماًل؟ يم٤من وًمق طمتك ًمإلُم٤مُم٦م إىمرأ  ُيَ٘مدَّ

 362 ------------------ ُمٜمف أىمرأ  هق ُمـ اعمًجد ذم ُوضمد وًمق طمتك ًمإلُم٤مُم٦م اًمراشم٥م اإلُم٤مم ي٘مدم هؾ

 362 -------------------------------- اعمذيمقرة اًمّمقرة ذم اإلُم٤مم سمج٤مٟم٥م اًمّمػ طمٙمؿ

 360 ---------------------------------------- ضم٤مًم٤ًمً  اإلُم٤مم صالة ضمقاز و٤مسمط

 364 -------------------------------- ؾم٤مضمد وهق اًمقوقء همػم قمغم أنف اإلُم٤مم شمذيمر إذا

 368 -------------- هب٤م؟ جيٝمر هؾ احلٛمد وًمؽ ٤مرسمٜم وىمقًمف: واًمًجقد اًمريمقع ذم اجلٝمر ًمإلُم٤مم جيقز هؾ

 369 -------------------- يم٤مًمرضم٤مل؟ اًمّمالة سمٕمد طم٘مٝم٤م ذم آٟمٍماف هؾ سم٤مًمٜم٤ًمء اعمرأة صٚم٧م إذا

 وهؾ اًمّمالة؟ يتٛمقا  أن اح٠مُمقُملم شمٜمٌٞمف ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ سم٤مًمًالم جيٝمر هؾ سمٛم٘مٞمٛملم يّمكم اًمذي اعم٤ًمومر اإلُم٤مم

 372 ----------------------------------- ُم٤ٌمذة؟ يٜمٌٝمٝمؿ سمؾ أصالً  يًٚمؿ ٓ أنف ي٘م٤مل

 372 ------------------------------- ي٘مٍم وٓ يتؿ أن سمٛم٘مٞمؿ اىمتدى إذا اعم٤ًمومر ذم اًمًٜم٦م

 373 ----------------------------- اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٓمؼ ُُيًـ ٓ اًمذي اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة طمٙمؿ

 376 ----------------------------------------- اجلمقم٦م ًمٜمٗمس اإلُم٤مم شمٖمٞمػم طمٙمؿ

 377 --------------------------------------------- سم٤معمرأة اًمرضمؾ إُم٤مُم٦م يمٞمٗمٞم٦م

 379 --يم٤مرهقن؟ ًمف هؿ ىمقُم٤م أمّ  عمـ داًمققمٞم يٚمح٘مف ومٝمؾ اعمذه٥م ذم عمخ٤مًمٗمتف إلُم٤مُمٝمؿ يم٤مرهلم اح٠مُمقُمقن يم٤من إذا



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ومٝمرس اعمحتقي٤مت

 

624 

 381------------------------------------------------ ُمـ أطمٙم٤مم اح٠مُمقُملم

 384 -------------------------------------------- سمآُملم اعم٘متديـ ضمٝمر ؾمٜمٞم٦م

 384 ---------------------------------------------- سمـ)آُملم( اعم١ممتلم ضمٝمر

 387 ------------------------------- اعمًجد ظم٤مرج هق عمـ سم٤مإلُم٤مم آىمتداء جيقز ُمتك

 387 ------------------------------------ اًمٕمِم٤مء يّمكم سمٛمـ اعمٖمرب وم٤مشمتف ُمـ ائتمم

 ؾَمّٚمؿ ح٤م صمؿ اًمٕمِم٤مء، صالة سمٜمّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ُمٕمف وم٠مدرك اًم٘مٞم٤مم، صالة ذم اًمٜم٤مس ي١مم واإلُم٤مم اعمًجد، رضمؾ دظمؾ

صحٞمح٦م صالشمف ومٝمؾ ،اإلُم٤مم ُمع ؾَمٚمَّؿ صمؿ إظمريلم، اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم شم٤مسمع صمؿ أظمرى، سمريمٕم٦م وأتك ىم٤مم اإلُم٤مم

 ---------------------------------------------------------- 388 

 388 -------------------------------------- اح٠مُمقُملم قمـ اإلُم٤مم صقت اٟم٘مٓم٤مع

 389 --------------------------------------- ىمٌٚم٦م إمم يتّجف ٓ إُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة

 392 --------------------------------- ذًمؽ وقمٚم٦م اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة طمٙمؿ

 390 --------------------------------- اًمٕمِم٤مء يّمكم ُمـ ظمٚمػ اعمٖمرب اح٠مُمقم صالة

 394 -------------------------------------- اًمّمالة قم٘م٥م سم٤مٕذيم٤مر اًمّمقت رومع

 393 -------------------------------- آٟمٍماف ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمٜمك ُم٤م

 397 ----------------- ُمت٤مسمٕمتف[؟ اعمًٌقق قمغم ومٝمؾ اًمًٝمق، ؾمجد صمؿ اًمّمالة، ُمـ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا

 397 ------------------------------ ٟم٤مومٚم٦م يّمكم وؿمخص اعمٗمروو٦م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا

 396 -------------- محده( عمـ اهلل )ؾمٛمع اإلُم٤مم: ىم٤مل إذا احلٛمد( وًمؽ )رسمٜم٤م سم٘مقل: اعم١مشمؿ يٙمتٗمل هؾ

 397 -------------------------- ومٞمٝم٤م صح٦م ذط أو اًمّمالة أريم٤من ُمـ ٤مريمٜم اح٠مُمقم ٟمز إذا

 399 -------- اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ طمتك يٜمتٔمر أو إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم يًٚمؿ أن سمٕمد اح٠مُمقم يًٚمؿ هؾ

 722 ------------------- اح٠مُمقم يريمع ومل ورومع اإلُم٤مم ومريمع اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مٞم٤مم أـم٤مل ُمـ طمٙمؿ

 722 -------------------------------------------- ًمٚمٛمًٌقق اإلطمرام شمٙمٌػمة

ٌِّف صمؿ اًمّمالة وم٘مٓمع صالشمف إلمت٤مم اعمًٌقق ي٘مؿ مل إذا  722 ----------------------------- ُٟم
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 721 - يٕمٞمده٤م؟ ومٝمؾ صالشمف ذم يٓمٛمئـ ٓ إُم٤مم ظمٚمػ صغم وُمـ وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة ُي٘مدم إُم٤مم وراء اًمّمالة طمٙمؿ

 720 ---------------------------------------- اًم٘مراءة ذم يٚمحـ ُمـ ظمٚمػ الةاًمّم

 720 ---------------------------------------- اإلُم٤مم ٟمٞم٦م قمـ اح٠مُمقم ٟمٞم٦م اظمتالف

 723 ------------------------------------ اًمٕمِم٤مء يّمكم سمٛمـ اعمٖمرب يّمكم ُمـ إئتمم

 728 ------------------------------------- اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م قمٜمد اًمّمالة ىمٓمع ُمنموقمٞم٦م

 729 ------------------------- ًمٚمجمقم٦م ُمدريًم٤م يٙمقن ومٝمؾ اإلُم٤مم ُمع اًمًٝمق ؾمجقد أدرك ُمـ

 729 ---------------------------- اًمٗمجر ؾمٜم٦م صالة سمٜمٞم٦م اًمٗمجر صالة ذم اإلُم٤مم ُمع اًمدظمقل

 712 --- ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومم )اًمٗم٤محت٦م( وم٘م٤مل: اح٠مُمقُملم أطمد قمٚمٞمف ومتح وإذا اًمٗم٤محت٦م؟ ُمـ سمدًٓ  اًمتِمٝمد اإلُم٤مم ىمرأ  إذا

 710 ------------------------------------------------- سم٤معمًٌقق آىمتداء

 710 --------------------------------- اًمٕمِم٤مء يّمكم ُمـ ظمٚمػ اعمٖمرب وم٤مشمتف ُمـ صالة

وم٘مط؟ سمًجقد أم اإلُم٤مم، شمًٚمٞمؿ سمٕمد واطمدة سمريمٕم٦م ي٠ميت هؾ ُم٤م، ًمٔمرف واطمدة ؾمجدة ؾمقى اح٠مُمقم يًجد مل إذا

 ----------------------------------------------------------- 714 

 714 ------------------------------------ اًمريمقع ُمـ اقمتداًمف قمٜمد اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 717 ------------------------------------ اًمريمقع ُمـ اًمرومع أثٜم٤مء اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 702 ----------------------------- اًمًـ يمٙمؼم ًمٕمذر اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمـ اح٠مُمقم شم٠مظمر طمٙمؿ

 701 ------------------------- اًمزطم٤مم ًمِمدة اًمريمقع ذم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اعمّمكم

 700 ------------------------- إُم٤مُمٝمؿ همػم آظمر إُم٤مم شمٙمٌػمة ُمع اًمًجقد ُمـ اعم٘متدون رومع إذا

 704 ---------------------------- يديف ويرومع اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي إُم٤مُمف اح٠مُمقم يت٤مسمع هؾ

 707 ------------------------------------- ًمٚمٛم٠مُمقم اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمتًٛمٞمع

 706 ------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 707 ----------------------------------------- ؾمٜمـ ُمـ يؽميمف ومٞمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 743 ---------------------------- آقمتدال وقمٜمد اًمريمقع ُمـ اًمرومع أثٜم٤مء اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 746 ------------------------------- ًمٚمٛم٘متدي واًمتحٛمٞمد اًمتًٛمٞمع سملم اجلٛمع ُمنموقمٞم٦م
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 748 ----------------- اح٠مُمقُملم ذًمؽ ذم سمم ُمّمؾ يمؾ قمغم واضم٥م اًمريمقع ـُم اًمرومع قمٜمد اًمتًٛمٞمع

 749 -------------------------------------------- اإلُم٤مم سمجقار ُمـ ؾمح٥م

 731 ---------------------------- اًمث٤مٟمٞم٦م؟ أم إومم اإلُم٤مم شمًٚمٞمٛم٦م سمٕمد اح٠مُمقم ُيًٚمِّؿ هؾ

 730 ---------------------------- ٓ؟ أم ي٘مقهل٤م ومٝمؾ آُملم، اإلُم٤مم ىمقل اح٠مُمقم يًٛمع مل إذا

 730 --------------------------- محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ي٘مقل قمٜمدُم٤م اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 737 ----------------------- إومم؟ اًمتًٚمٞمٛم٦م سمٕمد أم اإلُم٤مم، شمًٚمٞمٛمتل سمٕمد اح٠مُمقم يًٚمؿ هؾ

 737--------------------------------------------------- اًمًؽمة ًمٚمٛم٠مُمقم

 739 -------------------------------- ًمٓمٚمٌٝم٤م اعمٌم وطمٙمؿ ًمٚمٛم٠مُمقم ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة

 774 --------------------------------- اإلُم٤مم ؾمالم سمٕمد ًمٚمٛمًٌقق اًمًؽمة قمـ اًمٌح٨م

 774 ---------------------------------------------- ًمٚمًؽمة اعمًٌقق ـمٚم٥م

 777 -------------------------------------- ًمٚمٛمًٌقق اًمًؽمة ًمٓمٚم٥م اعمٌم ُم٘مدار

 776 ---------------------------------------------- ًمٚمًؽمة اعمًٌقق ـمٚم٥م

 777 ----------------------------- اإلُم٤مم سمتًٚمٞمؿ شمٜمتٝمل أم سم٤مىمٞم٦م، ؾمؽمشمف شمٔمؾ اعمًتقر هؾ

 779---------------------------------------------------- إدراك اًمريمٕم٦م

 761 --------------------------------- اًمريمٕم٦م أدرك وم٘مد اإلُم٤مم ُمع اًمريمقع أدرك ُمـ

 766 ------------------------------------------ اًمريمقع سم٢مدراك اًمريمٕم٦م إدراك

 766 ------------------------------------- سم٤مًمٗم٤محت٦م؟ أم سم٤مًمريمقع اًمريمٕم٦م شمدرك هؾ

 767 ---------------------------------------------- سم٤مًمريمقع اًمريمٕم٦م إدراك

 772 ------------------------------- ًمٚمّمالة؟ إدرايًم٤م ُيَٕمد   اًمتِمٝمد ذم اإلُم٤مم إدراك هؾ

 771 ------------------------------------------- سم٤مًمتِمٝمد؟ اجلمقم٦م شمدَرك هؾ

 771 ------------------------ ًمٚمجمقم٦م؟ ُمدريًم٤م يٙمقن هؾ اإلُم٤مم ُمع اًمًٝمق ؾمجقد أدرك ُمـ

 770 -------------------------------------- ًمٚمٛمًٌقق اًمّمػ ىمٌؾ اًمريمقع طمٙمؿ
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 774 ------------------------------------------ طمٙمؿ إقمالن اًمّمالة سم٤معمٙمؼمات

 777 -------------------------- اًمّمقت؟ سمٛمٙمؼم وصالشمف ىمراءشمف شُمٕمٚمـ أن ًمإلُم٤مم ينمع هؾ

 778 -------------------- إذان يم٢مذاقم٦م الةاًمّم إذاقم٦م وطمٙمؿ اإلُم٤مم، ظمٚمػ اعم١مذن شمٌٚمٞمغ طمٙمؿ

 781 --------------------------------------------- ىمراءة اًم٘مرآن ُمـ اعمّمحػ

 784 -------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن ىمراءة

 786 ----------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة

 789 ------------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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 اجلمعٕ كتاب





 اجلمعٕ صالٔ حكم





 9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  طمٙمؿ صالة اجلٛمٕم٦م 

 اجلؿعة صالة حؽم

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼ شاًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 حمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٦ٌم ُمٙمٚمػ يمؾ قمغم طمؼ اجلٛمٕم٦م: (1)اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 شم٤مريمٝم٤م قمغم اًمِمديد وسم٤مًمققمٞمد ُمٙمٚمػ يمؾ قمغم طمؼ اجلٛمٕم٦م سم٠من اعمٍمطم٦م سم٤مٕدًم٦م

 .(2)قمٜمٝم٤م اعمتخٚمٗملم سم٢مطمراق ملسو هيلع هللا ىلص وهبٛمف

٤َم َي٤م: ▬ممشمٕم٤م ىمقًمف ذم ومرد ًمٙمؾ اعمتٜم٤مول اًم٘مرآين إُمر سمٕمد وًمٞمس ـَ  َأُّيه ِذي  آَُمٜمُقا  اًمَّ

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾَمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
. واوح٦م سمٞمٜم٦م طمج٦م [9 اجلٛمٕم٦م]♂ اّللَّ

 طمؼ اجلٛمٕم٦م: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق طمدي٨م ُمـ داود أبق أظمرج وىمد

ة أو ٚمقكمم قمٌد أرسمٕم٦م إٓ (3)مج٤مقم٦م ذم ُمًٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م ش. ُمريض أو صٌل أو اُمرأ

 .إئٛم٦م ُمـ واطمد همػم صححف وىمد

 [.43 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 «أهؾه إػ افؾقل آواه من ظذ اجلؿعة»: حديث معـى

 ش.أهٚمف إمم اًمٚمٞمؾ آواه ُمـ قمغم اجلٛمٕم٦م»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ،هريرة أيب وقمـ

   .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده طمدي٨م هذا: وىم٤مل ،اًمؽمُمذي رواه

                                                           

 [ُمٜمف].ووٕمل ُمـ هل وإٟمام اعم١مًمػ ُمـ ًمٞم٧ًم قمٜم٤مويـ ُمـ يٚمٞمف وُم٤م اًمٕمٜمقان هذا (1)

 قمغم أجْم٤م واضم٦ٌم ومٝمل أجْم٤م اجلامقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم ذم اًمققمٞمد هذا ُمثؾ اًمّمحٞمحلم ذم ورد ىمد: ىمٚم٧م (2)

 وآًمتٝم٤مء اًمتٙم٤مؾمؾ جيقز وٓ هب٤م آهتامم ومٞمج٥م وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذم اًمراضمح وهق... إقمٞم٤من

 [ُمٜمف].قمٜمٝم٤م

 اًمروو٦م ذم اعم١مًمػ ذيمره وهٙمذا 1667 داود أيب قمٜمد صم٤مسمت٦م وهل اعمققمٔم٦م إصؾ ُمـ اًمزي٤مدة هذه ؾم٘مٓم٧م (3)

 [ُمٜمف].3 اعم٠ًمخ٦م ذم اًمزي٤مدة هذه أمهٞم٦م وؾمتٕمٚمؿ اًمزي٤مدة هبذه داود أيب ـمريؼ ُمـ 1/134



 16  طمٙمؿ صالة اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أُمٙمٜمف إًمٞمٝم٤م أتك ًمق سمٛمحؾ يم٤من ُمـ يمؾ قمغم واضم٦ٌم اجلٛمٕم٦م أي: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 .اًمٚمٞمؾ دظمقل ىمٌؾ وـمٜمف إمم سمٕمده٤م اًمرضمقع

 (1/434 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة)



 اجلمعٕ غسن





 13 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  همًؾ اجلٛمٕم٦م 

 ؾقه افـاس وتساهل واجب اجلؿعة ؽسل

 .شسمديٜم٤مر يم٠مؾم٤م وًمق اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًٚمقا [: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع

 اجلٛمٕم٦م يقم سم٤مًمٖمًؾ إُمر ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م قمٜمف ويٖمٜمل [:اإلمام ؿال]

 وهق وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه شحمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمقاضم٥م هبذا اًمٜم٤مس أيمثر شم٤ًمهؾ وىمد ش143 رىمؿش »اإلرواء» ذم خمرج

 ؼطم ُمـ ٕنف ٓ ،ًمٚمٜمٔم٤موم٦م هق وم٢مٟمام ومٞمف اهمتًؾ وُمـ ،اًمٞمقم هلذا ُمٜمٝمؿ يٖمتًؾ ُمـ وم٘مؾ

  .اعمًتٕم٤من وم٤مهلل ،اجلٛمٕم٦م

 (.292: 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 واجب اجلؿعة ؽسل

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ؾَمٗمَرةَ  قمـ ـِ  ،وٟمِْٕمَٛم٧ْم  ومٌٝم٤م :شمقو٠م َُم  :اهمتًؾ وَُم

 ش.طمًـ طمدي٨م: ىمٚم٧م» .شأومْمؾ ومٝمق

 .[اجلٛمٕم٦م يقم اًمٖمًؾ شمرك ذم اًمرظمّم٦م: سم٘مقًمف داود أبق ًمف سمقب]

 أن: ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م ٕن :اعمّمٜمػ ًمف سمقب ومٞمام ّّم٤مً ٟم ًمٞمس احلدي٨م ًمٙمـ :اإلُم٤مم ىم٤مل

: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد ،ومٞمف ٓؿمؽَّ  مم٤م وهذا ،أومْمؾ اًمٖمًؾ وأن ،اًمٕمٛمُؾ  ٟمِْٕمؿَ  اًمقوقء

 ش.هلؿ ظمػما  ًمٙم٤من اًمٙمت٤مب أهُؾ  آُمـ وًمق»

 واًمت٘مقى اإليامن أن قمغم اًمٚمٗمظ هذا دل ومٝمؾش: »2/14» اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل

 .ش!هذا ُمـ هلل طم٤مؿم٤م! ومرو٤ًم؟ ًمٞمس

 :ومرو٤مً  ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ أن قمغم ٟمص   إطم٤مدي٨م هذه مجٞمع ذم يم٤من ًمق صمؿ» :ىم٤مل

وم٘م٤مً  يٙمقن يم٤من ذًمؽ ٕن :طمج٦م ذًمؽ ذم يم٤من ح٤م  قمٚمٞمف ىمقًمف ىمٌؾ قمٚمٞمف إُمر يم٤من ح٤م ُمقا

 اًم٘مقل وهذا. شُمًٚمؿ يمؾ قمغم» و. شحمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م يقم همًؾ اًمًالم



ًؾ اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   14  هم

 وٓ ،ومٞمف ؿمؽ ٓ سمٞم٘ملم إومم ًمٚمح٤مًم٦م ٟم٤مؾمخ زائد وطمٙمؿ ،وارد ذع اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف

 :واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ أن واحلؼ: ىمٚم٧م .شسم٤معمٜمًقخ وإظمذ سمٞم٘ملم اًمٜم٤مؾمخ شمرك حيؾ

 سمتٙمٚمػ إٓ اًمت٠مويؾ شم٘مٌؾ ٓ ذًمؽ ذم سحي٦م ىمٌٚمف اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ٕن

 اًمذي اًمقاضم٥م أدى وم٘مد :اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًؾ ومٛمـ ،اًمنمـمٞم٦م شمٗمٞمد ٓ ًمٙمٜمٝم٤م :واوح

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. صحٞمح٦م اجلٛمٕم٦م ةصال ًمٙمـ :أثؿ وم٘مد شمريمف وُمـ ،قمٚمٞمف

 (192/ 2) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 اجلؿعة ؽسل حؽم

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م[: ظم٤من طمًـ ًمّمديؼ شاًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 اًمٖمًؾ سمقضمقب ىم٤موٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ـمريؼ ُمـ وهمػممه٤مش ًمّمحٞمحلما»

 ي٘مقيش اًمًٜمـ» أصح٤مب قمٜمد أجْم٤م اًمقضمقب قمدم قمغم يدل ُم٤م ورد وًمٙمٜمف ًمٚمجٛمٕم٦م،

د أن قمغم شم٠مويٚمف ومقضم٥م سمٕمْم٤م سمٕمْمف  سملم مجٕم٤م اعمنموقمٞم٦م شم٠ميمٞمدش اًمقضمقب» ب اعمرا

 قمغم يدل ُم٤م ورد إذا إٓ ُمٕمٜم٤مه قمـ يٍمف ٓش واضم٥م» ًمٗمظ يم٤من وإن إطم٤مدي٨م

 .سمٕمٞمد سمقضمف يم٤من وًمق اًمؽمضمٞمح قمغم ُمت٘مدم اجلٛمع ًمٙمـ سمّمدده ٟمحـ يمام سومف

 اجلٛمع وًمٙمـ ،اًمؽمضمٞمح قمغم ُم٘مدم اجلٛمع أن ؿمؽ ٓ ىمٚم٧م [:ُمٕمٚم٘م٤مً  اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وٟمٔمرت إًمٞمف اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ مل احلديثلم سملم اعم١مًمػ سمف مجع اًمذي يمٝمذا سمٕمٞمدا يم٤من إذا

 إئٛم٦م ًمٌٕمض يمالُم٤م ىمديام ىمرأت يمٜم٧م وىمد ٤منآـمٛمئٜم إمم أىمرب هق ُم٤م دمد ًمٕمٚمٝم٤م

 ُم٤م يتٌع صمؿ ومٞمف ًمٞمت٠مُمؾ اًم٘م٤مرئ إمم أن٘مٚمف أن٤م ومٝم٤م ىمٚمٌل ًمف واٟمنمح ٟمٗمز إًمٞمف اـمٛم٠من٧م

: طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد 2/14 اعمحغم ذم طمزم اسمـ ىم٤مل :اجلٛمٕملم ُمـ ٟمٗمًف ًمف اـمٛم٠من٧م

 مم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م شأومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ اهمتًؾ وُمـ وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م اجلٛمٕم٦م يقم شمقو٠م ُمـ»

 ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ أن قمغم دًمٞمؾ وٓ ٟمص ومٞمٝم٤م يٙمـ مل صح٧م ًمق: اعمّمٜمػ إًمٞمف أؿم٤مر

 وىمد ومٞمف ؿمؽ ٓ وهذا أومْمؾ اًمٖمًؾ وأن اًمٕمٛمؾ ٟمٕمؿ اًمقوقء أن ومٞمٝم٤م وإٟمام سمقاضم٥م

ـَ  َوًَمقْ ▬ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل  أن قمغم اًمٚمٗمظ هذا دل ومٝمؾ ♂هَلُؿْ  ظَمػْماً  ًَمَٙم٤منَ  اًْمِٙمَت٤مِب  َأْهُؾ  آَُم



 15 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  همًؾ اجلٛمٕم٦م 

 إطم٤مدي٨م هذه مجع ذم يم٤من ًمق صمؿ هذا ُمـ اهلل طم٤مؿم٤م ومرو٤م؟ ًمٞمس ىواًمت٘مق اإليامن

 يٙمقن يم٤من ذًمؽ ٕن طمج٦م ذًمؽ ذم يم٤من ح٤م ومرو٤م ًمٞمس اجلٛمٕم٦م همًؾ أن قمغم ٟمص

وم٘م٤م  يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م يقم همًؾ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ىمٌؾ إُمر قمٚمٞمف يم٤من ح٤م ُمقا

 ؿمؽ ٓ سمٞم٘ملم ٕومما ًمٚمح٤مًم٦م ٟم٤مؾمخ زائد طمٙمؿ اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف اًم٘مقل وهذا شحمتٚمؿ

 .سم٤معمٜمًقخ وإظمذ سمٞم٘ملم اًمٜم٤مؾمخ شمرك حيؾ وٓ ومٞمف

ش ومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م إمم أطمديمؿ ضم٤مء إذا» طمدي٨م أن واقمٚمؿ[: ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 ؾمقاء سم٤معمنموقمٞم٦م ئمٗمر مل ًمٖمػمه٤م ومٕمٚمف ُمـ وأن اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اًمٖمًؾ أن قمغم يدل

 واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف ُم٤م هذا وي١ميد. آظمره ذم أو وؾمٓمف ذم أو اًمٞمقم أول ذم ومٕمٚمف

 اسمـ زادش ومٚمٞمٖمتًؾ واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »ُمرومققم٤م وهمػممه٤م طم٤ٌمن

 ًمٙمـ: ُمٚمخّمف ي٘مقل[: ُمٕمٚم٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤ملش. ]همًؾ قمٚمٞمف ومٚمٞمس ي٠مهت٤م مل وُمـ: »ظمزيٛم٦م

 رواه يمام سمدوهن٤م واعمحٗمقظ يّمح ٓ ؿم٤مذ – ومٞمف اًمٜم٤ًمء وذيمر اًمزي٤مدة هبذه احلدي٨م

 .3958 اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ذًمؽ طم٘م٘م٧م وىمد وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من

 [.51 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 ؿبل افوضوء ظؾقه جيب هل فؾجؿعة اإلكسان يغتسل أن بعد

 افصالة؟

 طمتك يتقو٠م أن اإلٟم٤ًمن اهمتًؾ إذا اجلٛمٕم٦م يقم اًميوري ُمـ هؾ :مداخؾة

 يّمكم؟

 .اًميوري ُمـ ًمٞمس ٓ، همًٚمف، اٟمت٘مض ُم٤م إذا :اجلواب

 :.. (46: 31/  2/ واًمٜمقر اهلدى)



ًؾ اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   16  هم

  اجلؿعة ُؽسل حؽم

 ٓ؟ أم واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ هؾ :مداخؾة

 .واضم٥م :افشقخ

.. صحٞمح؟ش يٙمٗمل وم٤مًمقوقء اًمقوقء وأطمًـ شمقو٠م ُمـ: »طمدي٨م :مداخؾة

 اجلٛمٕم٦م يقم طمدي٨مش.. وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م يٙمٗمل وم٤مًمقوقء اًمقوقء، وأطمًـ شمقو٠م ُمـ»

 صحٞمح؟

 هبذا؟ شم٘مّمد ُم٤مذا :افشقخ

 وٟمٕمٛم٧م، ومٌٝم٤م يٙمٗمل اًمقوقء إن ًمقا ي٘مق ُمِم٤مئخٜم٤م سمٕمض هٜم٤مك يٕمٜمل :مداخؾة

 احلدي٨م؟ هذا صح٦م ُم٤م طمدي٨م، يقضمد

 هق؟ ُم٤م احلدي٨م ومت٤مم :افشقخ

 .إومْمٚمٞم٦م سمٕمدش أومْمؾ واًمٖمًؾ» :مداخؾة

 اًمقاضم٥م؟ ومٞمف يدظمؾ وإٓ سم٤مًمٜمٗمؾ ظم٤مص٦مش أومْمؾ يمٚمٛم٦م.. »ـَمٞم٥ِّم :افشقخ

 .واًمٜمٗمؾ اًمقاضم٥م :مداخؾة

 .أجْم٤مً  اًمقاضم٥م ومٞمف يدظمؾ :مداخؾة

٧م ًمق اٟمٔمر، :افشقخ  ؾم١مازم؟ هق ُم٤م ضمقاب، سم٠مىمؾ ؾمتج٤موب ٟمٗمًؽ، َرحيَّ

 اًمقاضم٥م يدظمؾ شم٘مقل أن٧م أجْم٤ًم؟ واًمقاضم٥م وإٓ وم٘مط اًمٜمٗمؾ ومٞمف يدظمؾش أومْمؾ»

ٛمقك ُم٤مذا أو شمٗمٝمؿ، ُم٤مذا أو شم٘مقل، ُم٤مذا اًمقاضم٥م يدظمؾ ٓ أو واًمٜمٗمؾ،  ُمِم٤مئخؽ، وَمٝمَّ

 قمٜمٝمؿ؟ يرى اهلل

 .أجْم٤مً  واًمقاضم٥م اًمٜمٗمؾ يدظمؾش إومْمؾ» :مداخؾة

 .أطمًٜم٧م أجْم٤مً  اًمقاضم٥م يدظمؾ ه؟ه٤م :افشقخ

 اًمقاضم٥م؟ ومٞمف يدظمؾ دام ُم٤م واضم٥م، اًمٖمًؾ يمقن يٜمٗمل هؾ: وم٢مذاً 



 17 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  همًؾ اجلٛمٕم٦م 

 .اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ومٕمؾ ًمٙمـ يٜمٗمل، ٓ :مداخؾة

 .أن احلدي٨م قمـ ظمرضم٧م ٓ، :افشقخ

 ش.وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م» طمدي٨م :مداخؾة

 ًمٚمّمح٤مسم٦م ٟمرضمع سمٕمده٤م احلدي٨م ذم سمحثؽ أن٧م أن، احلدي٨م ذم ظَمٚمِّٞمؽ :افشقخ

 ُم٤م ح٤مذا؟ ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م قمغم يدل ٓ اًمٙمالم ُمٕمٜمك ذم إذاً  احلدي٨م وُأؾمقشمٜم٤م، ىمدوشمٜم٤م وهؿ

 اجلٛمٕم٦م؟ آي٦م هل

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 َوَذُروا اّللَّ

ٌَٞمْعَ  ♂:  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  َذًمُِٙمؿْ  ▬ [9:اجلٛمٕم٦م♂ ]شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِنْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  َذًمُِٙمؿْ ▬ ُم٤مذا؟♂ اًْم

 اجلٛمٕم٦م يقم اعمٜم٤مدي إضم٤مسم٦م جي٥م ٓ أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك هؾ ،أومْمؾ يٕمٜمل شمٗمْمٞمؾ اؾمؿ هذا

 اعمًجد؟ إمم ًمٚمذه٤مب

 ًمٞمس اًمٖمًؾ أن يٕمٜمل ٓش أومْمؾ وم٤مًمٖمًؾ» ىم٤مل ح٤م احلدي٨م، يمذًمؽ ٓ، :اجلواب

 واضم٤ٌمً  اًمٖمًؾ هذا يٙمقن ىمد أي ُمٓمٚم٘م٦م، أومْمٚمٞم٦م يٕمٜمٞمف اًمذي احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ سمقاضم٥م،

 .واضم٥م همػم يٙمقن وىمد

 دًمٞمؾ هٜم٤مك يم٤من إذا ًمٙمـ اًمقضمقب، ُمٜمف ُي١ْمظَمذ ٓ احلدي٨م هذا: أىمقل أن ُأريد

 واوح؟ ومٞمف، ويدظمؾ ُيٕم٤مروف ومال اًمقضمقب قمغم يدل

 ومٝمق: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل قمـ وأضم٧ٌَم  اجلٛمٕم٦م همًؾ وضمقب قمـ ؾم٠مخ٧ُم  :مداخؾة

 أو ٟمِْٕمؿ ًمٗمظ أن اًمٚمٖم٦م ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـش وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م: »ًمٗمٔم٦م ممإ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـش أومْمؾ

 ومٕمٚمف؟ جيقز ٓ وهق ؿمٞمئ٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٛمدح ومٙمٞمػ اعمدح، يٗمٞمد ٟمٕمٛم٧م

 اهلل ىم٤مل، اًمذي ُمـ ومٕمٚمف؟ جيقز ٓ ًمؽ ىم٤مل اًمذي ُمـ. اهلل ؾم٤محمؽ :افشقخ

 .اًمقوقء أنف زم شمنمح يمامن. ُّيديؽ

 شمٗمٝمؿ أن٧م أنؽ إُم٤م: ؿمٞمئلم طمدأ شمتقهؿ ٕنؽ اخلٓم٠م، أؿمد شم٘مقل ومٞمام خمٓمئ أن٧م

 أهنؿ اًمٜم٤مس سمٕمض إمم هذا شمٕمزو أنؽ أو اًم٤ًمسمؼ، اجلقاب ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م ممـ هٙمذا

  اًمٙمالم؟ هذا ُمٜمل ؾمٛمٕم٧م. اًمٙمالم هذا ي٘مقل أطمد وٓ ظمٓم٠م، اًمقوقء إن ي٘مقًمقن



ًؾ اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   18  هم

 اًمٙمالم؟ هذا شم٘مقل أجـ ُمـ: إذاً 

 .ضم٥موا اًمٖمًؾ أن دام ُم٤م يٕمٜمل يدل هذا واضم٥م، إٟمف ىمقًمف ُمـ ومٝمٛم٧م :مداخؾة

 اًمقوقء؟ ذم واضم٥م يمؿ: أن أؾم٠مخؽ أن٤م :افشقخ

 .واضم٤ٌمت قمدة :مداخؾة

ة ىم٤مم إذا :افشقخ ٤ًٌم وشمرك واضم٤ٌمت سمِٕمدِّ  أظمٓم٠م؟ يٙمقن يٕمٜمل واضم

 .أظمٓم٠م :مداخؾة

 .أقمٜمل؟ اًمقاضم٤ٌمت، إشمٞم٤مٟمف ذم أظمٓم٠م :افشقخ

 ٓ :مداخؾة

 ومٝمٛمتٜمل؟ أن٧م، ُمثٚمؽ هذا :افشقخ

 .اجلَّٞمد سم٤مًمِمٙمؾ أومٝمؿ مل :مداخؾة

 واطمدة إٓ يمٚمٝم٤م هب٤م ومج٤مء يمٚمٝم٤م، هب٤م اإلشمٞم٤من جي٥م واضم٤ٌمت ومٞمف اًمقوقء :افشقخ

 أطمده٤م؟ شمريمف ذم أظمٓم٠م أم يمٚمٝم٤م إشمٞم٤مهن٤م ذم أظمٓم٠م هؾ ُمٜمٝم٤م،

 .شمريمف ذم :مداخؾة

 أظمٓم٠م؟ اجلٛمٕم٦م يقم سم٤مًمقوقء ضم٤مء وم٤مًمذي. ُمثٚمؽ هذا :افشقخ

 .ٓ :مداخؾة

 .سمقاضم٥م ضم٤مء هق إؿمٙم٤مًمؽ؟ ُم٤م: وم٢مذاً  :افشقخ

 (  66 :61: 34 /213/ واًمٜمقر اهلدى)

 .اعمًٛمقع إصؾ ذم شمتٛم٦م وًمٚمٜم٘م٤مش واظمتّم٤مر سمتٍمف( 66 :19: 54/  216/  واًمٜمقر اهلدى)



  اجلمعٕ سهٕ
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 ةاجلؿع يوم افزوال ؿبل افصالة جواز

 :اًمٌخ٤مري قمٜمد ؾمٚمامن طمدي٨م

 أو دهـ ُمـ ويدهـ ـمٝمر ُمـ اؾمتٓم٤مع ُم٤م ويتٓمٝمر اجلٛمٕم٦م يقم رضمؾ يٖمتًؾ ٓ»

 يٜمّم٧م صمؿ ًمف، يمت٥م ُم٤م يّمكم صمؿ اصمٜملم، سملم يٗمرق ومال خيرج صمؿ سمٞمتف، ـمٞم٥م ُمـ يٛمس

 اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمفش. إظمرى اجلٛمٕم٦م وسملم سمٞمٜمف ُم٤م ًمف همٗمر إٓ اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ إذا

 إمم اًمداظمؾ وفمٞمٗم٦م سمجالء يٌلم احلدي٨م ومٝمذا: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل. ]واًمدارُمل

 سمدا ٤مُم: آظمر طمدي٨م وذم ًمف ىمدر ُم٤م يّمكم أن هل يم٤من وىم٧م أي ذم اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد

 اًمّمالة ضمقاز قمغم يم٤مًمٍميح أو سيح دًمٞمؾ ومٝمق ًمف ومٞمٜمّم٧م اإلُم٤مم خيرج طمتك ًمف

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ سمٞمٜمف يمام اًمٞمقم هذا ظمّمقصٞم٤مت ُمـ وذًمؽ اجلٛمٕم٦م يقم اًمزوال ىمٌؾ

 ًمف يمت٥م ُم٤م صالة إمم ومٜمدسمف: »قم٘مٌف وم٘م٤مل احلدي٨م هبذا ًمف واطمت٩مش 1/143» اًمزاد ذم

 اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م ذيمر صمؿش. اًمٜمٝم٤مر ٟٓمتّم٤مف إلُم٤مما ظمروج وىم٧م ذم إٓ قمٜمٝم٤م يٛمٜمٕمف ومل

 :اًمزوال ىمٌؾ اًمّمالة ذم

 وىم٧م أنف واًمث٤مًم٨م ُمٓمٚم٘م٤م، وُمٙمروه وهمػمه، اجلٛمٕم٦م يقم ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤ٌمح: صمالصم٦م وهل

 ُمـ مج٤مقم٦م اظمت٤مره اًمذي احلؼ وهق اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق اجلٛمٕم٦م يقم إٓ يمراه٦م

 ذم اعمّمحح اعمٕمتٛمد قوه اهلل رمحف يقؾمػ أيب اإلُم٤مم ىمقل وهق وهمػمهؿ احلٜمٗمٞملم

 ُمراىمل قمغم اًمٓمحٓم٤موي ذم يمام اًمٗمتقى وقمٚمٞمف واًمٜمٔم٤مئر إؿم٤ٌمه ذم يمام اعمذه٥م

 ذم ؾمٕمد اسمـ ومروى قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ضمرى هذا وقمغم. (1)اًمٗمالح

 رأج٧م: »ىم٤مًم٧م ص٤مومٞم٦م قمـ ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 8/366» اًمٓمٌ٘م٤مت

 أرسمٕم٤م صٚم٧م» ُمٕم٤موي٦م وٓي٦م ذم ُم٤مشم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج ُمـ وهل طمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م

 :اعمٜمذر اسمـ ىم٤ملش اًمزاد» وذمش. ريمٕمتلم اإلُم٤مم ُمع اجلٛمٕم٦م وصٚم٧م اإلُم٤مم ظمروج ىمٌؾ

 أنف قم٤ٌمس اسمـ وقمـ ريمٕم٦م قمنمة اصمٜمتل اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ رويٜم٤م

                                                           

 اًمٕمٔمععععععٞمؿ احلععععععؼ ًمِمععععععٛمس اًمٗمجععععععر ريمٕمتععععععل سم٠مطمٙمعععععع٤مم رعٕمّمععععععاًم أهععععععؾ إقمععععععالم ذم ذًمععععععؽ ذم اًم٘مععععععقل حت٘مٞمععععععؼ وراضمععععععع (1)

 [.ُمٜمف.]آسم٤مدي
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 اعمٓمٚمؼ اًمتٓمقع سم٤مب ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من ذًمؽ أن قمغم دًمٞمؾ وهذا ريمٕم٤مت، صمامن يّمكم يم٤من

 قمـ وروي: »اجل٤مُمع ذم اًمؽمُمذي وىم٤مل ذًمؽ ذم قمٜمٝمؿ اعمروي اًمٕمدد ظمتٚمػا وًمذًمؽ

 اعم٤ٌمرك اسمـ ذه٥م وإًمٞمف أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ

 ش.واًمثقري

 اعمروي اًمٕمدد اظمتٚمػ وًمذًمؽ: »اعمذيمقر ٟم٘مؾ أن سمٕمدش 76 ص» ؿم٤مُم٦م أبق وىم٤مل

 ودظمقل إذان ىمٌؾ ُمٕمٔمٛمف أو ٜمٝمؿُم ي٘مع يم٤من ذًمؽ وًمٕمؾ ُمٗمتقح اًمتٓمقع وسم٤مب قمٜمٝمؿ

 ذًمؽ ُمثؾ ومٕمٚمقا  وىمد اإلُم٤مم، خيرج طمتك ويّمٚمقن يٌٙمرون يم٤مٟمقا  ٕهنؿ اجلٛمٕم٦م وىم٧م

 ارشمٗم٤مع سمٕمد يّمٚمقن ويم٤مٟمقا  هل٤م ؾمٜم٦م، ٓ اًمٕمٞمد صالة أن ىمٓمٕم٤م قمٚمؿ وىمد اًمٕمٞمد صالة ذم

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ذًمؽ روى اًمٕمٞمد، يّمٚمقن صمؿ اًمٌٞمقت وذم اعمّمغم ذم اًمِمٛمس

 اًمٜمٌل أن ذًمؽ صح٦م قمغم اًمدًمٞمؾ صمؿ ؾمٜمٜمف، ذم سم٤مسم٤م اًمٌٞمٝم٘مل احل٤مومظ ًمف وسمقب ٕملمواًمت٤مسم

 اًمٜمٌل أظمذ ومرغ وم٢مذا اعم١مذن ي١مذن صمؿ ُمٜمؼمه ومٞمّمٕمد اجلٛمٕم٦م يقم سمٞمتف ُمـ خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 وومٕمٚمٝم٤م اًمًٜم٦م سمّمالة إذان سمٕمد ُٕمرهؿ ىمٌٚمٝم٤م ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م يم٤من وًمق ظمٓمٌتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 إمم اح٤مًمٙمٞم٦م ُمذه٥م ذًمؽ وقمغم إذان هذا همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زُمـ ذم يٙمـ ومل ملسو هيلع هللا ىلص هق

 اجلٛمٕم٦م أطمديمؿ صغم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ىمٌٚمٝم٤م ًمٚمجٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ٓ أنف إمم يِمػم وىمدش. أن

 اًمًٜم٦م ُمع احلدي٨م هذا ذم ًمذيمره٤م ؾمٜم٦م ىمٌٚمٝم٤م يم٤من ًمق وم٢مٟمف. (1)شأرسمٕم٤م سمٕمده٤م ومٚمٞمّمؾ

                                                           

 1132 ُم٤مضمف واسمـ 1/37 واًمدارُمل 466 – 2/399 واًمؽمُمذي 216 واًمٜم٤ًمئل 17 – 3/16 ُمًٚمؿ رواه (1)

 وإؾمامء اًمٙمٜمك ذم واًمدوٓيب 2466 اًمٓمٞم٤مًمز ويمذا 499و 442و 2/249 وأمحد 2/246 واًمٌٞمٝم٘مل

 ُمـ 14/28و 8/85و 2/138 سمٖمداد شم٤مريخ ذم واخلٓمٞم٥م 7/334 ءإوًمٞم٤م طمٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق 1/169

 :اًمؽمُمذي وىم٤مل ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمؾ قمـ يمٚمٝمؿ ؾمٗمٞم٤من ُمٜمٝم٤م يمثػمة ـمريؼ

 .أرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمّمٚمٞم٤م ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ: وًمٗمٔمف صحٞمح طمًـ طمدي٨م

 .عمًٚمؿ رواي٦م وهق

 :سمٚمٗمظ سمف ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمؾ قمـ أب٤من سمـ أبٞمض قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد ورواه

د ".أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م أرسمٕم٤م ىمٌٚمٝم٤م ومٚمٞمّمؾ  .ىمٌٚمٝم٤م إرسمع ومزا

 إُم٤مزم ُمـ جم٤مًمس ؾمت٦م ذم اًمرزاز ضمٕمٗمر وأبق 167/2 ق طمدي٨م ُمـ اًمراسمع ُمـ إول ذم اًمًامك اسمـ أظمرضمف

 :وزاد سمف قمٌٞمد قمـ 232/1 ق

 ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ: "ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ ؾمٝمؾ قمـ طمدصمٜمل اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إن ٕبٞمض ىمٚم٧م قمٌٞمد ىم٤مل

 !.أن٤م ؾمٛمٕم٧م يمام وهذا ؾمٗمٞم٤من ؾمٛمع يمام ذاك: أبٞمض ىم٤مل" أرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمّمٚمٞم٤م

 ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل يمام سم٤مًم٘مقي ًمٞمس وهق هب٤م أب٤من اسمـ ًمتٗمرد اًمزي٤مدة هذه سمٓمالن ذم طمديثل يِمؽ وٓ ىمٚم٧م

= 
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 .ًمذيمره٤م ُمٙم٤من أخٞمؼ ومٝمق اًمٌٕمدي٦م

 جيٚمس أن وىم٧م أي ذم ٛمٕم٦ماجل يقم اعمًجد دظمؾ عمـ اعمًتح٥م أن: واخلالص٦م

 جيٚمس أن أُم٤م اإلُم٤مم خيرج طمتك سمقىم٧م ُمقىم٧م وٓ سمٕمدد ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م ٟمٗمال ؿم٤مء ُم٤م

 اًمٜم٤مس ىم٤مم إول سم٤مٕذان اعم١مذن أذن وم٢مذا ىمٌٚمٝم٤م أو اًمتحٞم٦م صالة سمٕمد اًمدظمقل قمٜمد

. ُمٕمروف وطمٙمٛمف حمدث أُمر هق سمؾ اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ ومٛمام ريمٕم٤مت أرسمع يّمٚمقن

 ُمـ وأن قمثامن قمٝمد قمغم ُمٕمرووم٤م يم٤من واًمّمالة اًم٘مٞم٤مم هذا أن ؿُمتقه يتقهؿ وىمد

 اًمث٤مين إذان وسملم سمٞمٜمف اًمقىم٧م ُمـ ومًح٦م إجي٤مد هق إول سم٤مٕذان أُمره أؾم٤ٌمب

 ٓ واًمٔمـ فمـ جمرد هق وإٟمام قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م أنف ُمع وهذا اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمتٛمٙمٜمقا 

 وىمققمف يٌٕمد ُم٤م اًم٤ًمسمؼ اًم٤ًمئ٥م ٨مطمدي ذم وم٢من يٜم٘مؾ، مل أنف وُمع ؿمٞمئ٤م، احلؼ ُمـ يٖمٜمل

 ذم سمؾ قم٤مدة اًمًقق ذم شمٙمقن ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمًقق ذم يم٤من إول إذان أن ومٗمٞمف

 ح٤م هِم٤مُم٤م أن أجْم٤م يٜم٘مؾ مل إٟمف صمؿ طمٞمٜمئذ، يّمكم طمتك يًٛمٕمف ٓ ومٞمف يم٤من وُمـ اعمًجد

 ؾداظم إمم اًمٜمٌقي إذان وٟم٘مؾ اعمًجد سم٤مب إمم اًمزوراء ُمـ اًمٕمثامين إذان ٟم٘مؾ

 ذًمؽ ذم يم٤من ح٤م ومٕمٚمقا  وًمق إذاٟملم سملم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ يٜم٘مؾ مل شم٘مدم يمام اعمًجد

 وٓ ديٜم٤م اًمٞمقم يٙمقن ٓ ديٜم٤م يقُمئذ يٙمـ مل وُم٤م اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد اٟم٘مراض سمٕمد ٕنف طمج٦م

. شمٕم٤ممم اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىم٤مل يمام أوهل٤م سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح

 ُمـ أطمدصمقه قمام اًمٜم٤مس ويٜمٝملش: »2/239» اعمدظمؾ ذم احل٤مج اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 اهلل روقان اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ح٤م خم٤مًمػ ٕنف ًمٚمجٛمٕم٦م إول إذان سمٕمد اًمريمقع

 يزال وٓ اعمًجد دظمقًمف طملم يريمع يم٤من ُمـ ومٛمٜمٝمؿ: ىمًٛملم قمغم يم٤مٟمقا  ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ

 يريمع ٤منيم ُمـ وُمٜمٝمؿ شمٜمٗمٚمٝمؿ، ىمٓمٕمقا  قمٚمٞمف ضمٚمس وم٢مذا اعمٜمؼم اإلُم٤مم يّمٕمد طمتك يمذًمؽ

 اعمتٜمٗمؾ ومال همػمه وٓ إول إذان سمٕمد ريمققم٤م حيدصمقا  ومل اجلٛمٕم٦م، يّمكم طمتك وجيٚمس

 اًمٞمقم هؿ ُم٤م سمخالف وهذا اعمتٜمٗمؾ، قمغم يٕمٞم٥م اجل٤مًمس وٓ اجل٤مًمس قمغم يٕمٞم٥م

                                                           

 ضمرم ومال إًمٞمٝمؿ أذٟم٤م اًمذيـ اًمث٘م٤مت ُمـ ُمٕمف ُمـو ؾمٗمٞم٤من ظم٤مًمػ وٕنف أبٞمف قمـ 1/1/312 واًمتٕمديؾ اجلرح

 .صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ قمـ ومْمال وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب قمٜمٝم٤م أقمرض

 اًمزي٤مدة هبذه 1/134 أورده طمٞم٨م وم٤مطمِم٤م ومه٤م احلدي٨م هذا ذم اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمغم اًم٤ٌمضمقري وهؿ وًم٘مد

 .أرسمع ٕمده٤موسم أرسمع ىمٌٚمٝم٤م ومٞمًـ: ىم٤مل يم٤مًمٔمٝمر اجلٛمٕم٦م أن قمغم سمف واؾمتدل عمًٚمؿ ُمٕمزوا اًم٤ٌمـمٚم٦م
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 هذا: ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من (1)ًمٚمريمقع ىم٤مُمقا  اعم١مذن أذن إذا طمتك جيٚمًقن وم٢مهنؿ يٗمٕمٚمقٟمف

 قمٜمف اهلل ريض اعمٖمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌخ٤مري روى وم٘مد اًمريمقع ومٞمف جيقز وىم٧م

 عمـ: »اًمث٤مًمث٦م ذم وىم٤مل صمالصم٤م ىم٤مهل٤م شصالة أذاٟملم يمؾ سملم: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 يًٕمٜم٤م ومام سم٤معم٘م٤مل وأقمرف سم٤محل٤مل أوم٘مف قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان اًمًٚمػ أن وم٤مجلقابش ؿم٤مء

 اًمتًٚمٞمؿ أوهؿ فٕن ؿم٤مف وٓ يم٤مف همػم اجلقاب وهذا: ىمٚم٧مش. ومٕمٚمقه ومٞمام أت٤ٌمقمٝمؿ إٓ

 وًمٞمس اًمٜمٌقي وإذان قمثامن أذان سملم اًمّمالة ىمّمد ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل احلدي٨م سم٠من

 ُمٕمٜمك ٕن اًمٌت٦م ذًمؽ قمغم يدل ٓ احلدي٨م إن: وم٠مىمقل ذًمؽ شمقوٞمح ُمـ سمد ومال. يمذًمؽ

 ُمـ هذا أن قمغم اًمنماح ضمرى وىمد: احل٤مومظ ىم٤مل وإىم٤مُم٦م أذان أيش أذاٟملم: »ومٞمف ىمقًمف

 قمغم أـمٚمؼ يٙمقن أن وحيتٛمؾ واًم٘مٛمر ًمٚمِمٛمسش اًم٘مٛمريـ» يم٘مقهلؿ اًمتٖمٚمٞم٥م سم٤مب

 .اًمقىم٧م سمدظمقل إقمالم إذان أن يمام اًمّمالة ومٕمؾ سمحْمقر إقمالن ٕهن٤م أذان اإلىم٤مُم٦م

 وم٢مذا واطمدا ىمقٓ اإلىم٤مُم٦م ومٞمف اًمث٤مين سم٤مٕذان وم٤معمراد ذاك أو هذا يم٤من وؾمقاء: ىمٚم٧م

 احلدي٨م أن ومروٜم٤م ٜم٤مإٟم صمؿ. اعمذيمقر اًم٘م٤مئؾ إًمٞمف ذه٥م ح٤م يّمٚمح ومال يمذًمؽ إُمر يم٤من

 إٓ دل ح٤م - اشمٗم٤مىم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم يٙمـ مل أنف ُمع قمثامن أذان يِمٛمؾ وإٟمف فم٤مهره قمغم

 ذم هق وإٟمام ذًمؽ ذم اًمٌح٨م وًمٞمس سمٕمدد ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م صالة اؾمتح٤ٌمب قمغم

 هذا ٓ دًمٞمؾ سمّمحتف ي٘مقم ٓ مم٤م ومٝمذا ريمٕم٤مت أرسمع يمقهن٤م وذم ُم١ميمدة راشم٦ٌم ؾمٜم٦م يمقهن٤م

 .ُمٗمّمال سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام همػمه وٓ احلدي٨م

 صالة ؾمٜمٞم٦م قمغم اعمذيمقر سم٤محلدي٨م يًتدل مل اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا أن ذيمرشمف ُم٤م وي١ميد

 ىم٤مًمقا  ُم٤م هم٤مي٦م سمؾ وإىم٤مُمتف اعمٖمرب أذان وظم٤مص٦م إذاٟملم سملم حمدودة سمريمٕم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م

 إُمر ومٚمٞمٙمـ اًمريمٕم٤مت حمدودة همػم ُمٓمٚم٘م٦م صالة وقمغم وم٘مط اًمٜمدب قمغم يدل أنف

 احلدي٨م أن احلؼ وًمٙمـ أنّمػ عمـ فم٤مهر وهذا ذيمرٟم٤م اًمذي رضاًمٗم قمغم هٜم٤م يمذًمؽ

 اًمٌح٨م أول ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اجلٛمٕم٦م أذاين سملم إـمالىم٤م اًمتٜمٗمؾ ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل ٓ

 دظمقل قم٘م٥م اًمًٜم٦م شمّمغم وهؾ: »اًمٗم٘مرة هذه ذم اًم٤ًمئؾ ىمقل وأُم٤م هذا. اعمٕمتٛمد ومٝمق

                                                           

 ًمٚمًٜم٦م شم٤مرك أنف زاقمٛملم اجل٤مًمس قمغم يٜمٙمرون إهنؿ طمٞم٨م قمٚمٞمف اًمٞمقم هؿ ُم٤م سمخالف وهذا ىمٚم٧م اًمّمالة يٕمٜمل (1)

 .[ُمٜمف].وقمٚمٞمٝمؿ ُمٕمف واًمًٜم٦م
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 شأذان؟ سمال اًمقىم٧م

 اًمًٜم٦م هذه ُمنموقمٞم٦م إمم يذهٌقن ًمذيـا هذا قمـ اإلضم٤مسم٦م يتقمم أن جي٥م: ومٜم٘مقل

 يمٚمٛم٦م ٟم٘مقل وإٟمام قمٚمٞمٜم٤م وارد همػم وم٤مًم١ًمال ُمنموقمٞمتٝم٤م ٟمرى ٓ اًمذيـ ٟمحـ وأُم٤م

 :اعمت٘مدم اًمٌح٨م هلذا يم٤مخلالص٦م وهق ُمقضمزة

 وىمٌؾ إذان ىمٌؾ اًمّمالة هق اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف ضمرى واًمذي اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م إن

 ومٚمٞم٘متد، ومٌٝمداهؿ ُم٘متدي٤م يم٤من ـومٛم سمٕمدد، وٓ سمقىم٧م ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م صالة اًمقىم٧م

 والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ حمٛمد هدي اهلدي ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ

 [.46-34 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 ويف أربًعا ادسجد يف اجلؿعة شـة بلن افؼائل افتػصقل ضعف

 اثـتغ افبقت

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف سمؼؾم٤م ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذم صغم إن: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مل: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل: »اًمٌٕمدي٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ذم ىمقًمف

 ش.ريمٕمتلم صغم سمٞمتف ذم صغم وإن أرسمٕم٤م صغم اعمًجد

 اسمـ طمدي٨م ُمـ ؾمٞمذيمره ُم٤م إٓ اًمًٜم٦م ذم أصال ًمف أقمرف ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا: ىمٚم٧م

 ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ: »اعمت٘مدم اًمّمحٞمح دي٨ماحل ذم وىمقًمف ومٞمف ُم٤م سمٞم٤من ىمري٤ٌم وي٠ميت قمٛمر

 ٓ 625 شاإلرواء» ذم وهق وهمػمه ُمًٚمؿ. رواهش. أرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمّمٚمٞم٤م

 اعمرء صالة أومْمؾ: »اعمٕمروف اًمّمحٞمح واحلدي٨م اعمًجد ذم إرسمع أن قمغم ومٞمف دًمٞمؾ

 ذم أو ضم٤مز اعمًجد ذم أرسمٕم٤م أو ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م سمٕمد صغم وم٢مذاش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هلذا أومْمؾ ومٝمق اًمٌٞم٧م

[ إذا] أنف قمٛمر اسمـ قمـ داود أبق ذيمر وىمد: »اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم مت٤مم ذم ىمقًمف

 ش.ريمٕمتلم صغم سمٞمتف ذم صغم وإذا أرسمٕم٤م[ صغم] اعمًجد ذم صغم
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 خمال اظمتّم٤مراً  اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اظمتٍمه٤م إثر هذا ُمـ إومم اجلٛمٚم٦م: ىمٚم٧م

سم٦م وٓ اعم١مًمػ قمغم أُمره واٟمٓمغم سم٤معمٕمٜمك  إمم اًمرضمقع قمدم قم٤مدشمف ُمـ وم٢من ذًمؽ ذم همرا

 طم٘مؼ» أنف وزقمؿش اعمٕم٤مد زاد» قمغم قمٚمؼ ُمـ قمغم ذًمؽ خيٗمك أن اًمٖمري٥م وإٟمام إصقل

 أبق رواه: »446/  1 احلدي٨م هذا ختري٩م ذم ىم٤مل وم٢مٟمف...ش! أطم٤مديثف وظمرج ٟمّمقصف

 ش.اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمّمالة سم٤مب: اًمّمالة ذم 1136 داود

 يم٤من إذا يم٤من: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ: »إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اعمٙم٤من ذم ًمٗمٔمف وم٢من

 صغم سم٤معمديٜم٦م يم٤من وإذا أرسمٕم٤م ومّمغم شم٘مدم صمؿ ريمٕمتلم ومّمغم شم٘مدم اجلٛمٕم٦م ومّمغم سمٛمٙم٦م

 يم٤من: وم٘م٤مل ًمف؟ وم٘مٞمؾ اعمًجد ذم يّمؾ ومل ريمٕمتلم ومّمغم سمٞمتف إمم رضمع صمؿ اجلٛمٕم٦م

 ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .1635ش داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق 241 - 246/  3 لاًمٌٞمٝم٘م رواه وهٙمذا

 :وضمٝملم ُمـ اًم٘مٞمؿ اسمـ إًمٞمف قمزاه قمام ختتٚمػ داود أيب رواي٦م أن شمرى وم٠من٧م

 !أرسمٕم٤م: ي٘مقل وهق ريمٕم٤مت ؾم٧م يّمكم يم٤من أنف ومٞمٝم٤م أن :إول

: ىم٤مل اًم٘مٞمؿ واسمـ احلرام اعمًجد يٕمٜمل وهق ُمٙم٦م ذم يم٤من ذًمؽ أن ومٞمٝم٤م :افثاين

 ٕن اعمديٜم٦م ذم يٕمٜملش سمٞمتف ذم صغم وإذا» سمٕمده ُم٤م سمدًمٞمؾ اًمٜمٌقي ًجداعم أيش اعمًجد»

 .ُمٕمٚمقم هق يمام ُمدين قمٛمر اسمـ

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ادقم٤مه اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ قمغم شمدل ٓ هذه داود أيب ومراويف هذا قمروم٧م وم٢مذا

 :ُٕمقر وذًمؽ قمٚمٞمف يدل احلدي٨م أن اًم٘مٞمؿ اسمـ وزقمؿ

 .ؾمت٤م يّمغم أنف اًمدقمقى أن :إول

م سم٤معمًجد صظم٤م أنف :افثاين  .قم٤مُم٦م واًمدقمقى احلرا

 أو سمف يتٕمٚمؼ ُٕمر ذًمؽ ومٕمؾ أنف اعمحتٛمؾ وُمـ سمحج٦م ومٚمٞمس ُمقىمقف أنف :افثافث

  .239/  3ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ًمٖمػم

 ([341) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 إول وإذان فؾجؿعة افؼبؾقة افسـة

 ؾمٜم٦م ريمٕمتلم شمّمكم دمل ـمٌٕم٤مً  اعم١مذن، ني١مذ اجلٛمٕم٦م، ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسائل

  ٓ؟ أم ضم٤مئز هق هؾ اجلٛمٕم٦م،

 هق؟ ُم٤مش  ضم٤مئز؟ هق هؾ»  :افشقخ

 ...اًمريمٕمتلم :افسائل

 ُمـ يمثػم قمٜمد اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م ه٤مي اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م أظمل، ي٤م مجٕم٦م ؾمٜم٦م ومٞمف ُم٤م :افشقخ

 ًمٞمش؟ اًمًٜم٦م، ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمٜم٤مس

 سم٢مؾمٜم٤مده ع اهلل يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب أصح ع اًمٌخ٤مري صحٞمح ُمـ طمديًث٤م ًمؽ سَمْروي أن٤م

 إول إذان ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم إذان يم٤من: ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ اًمّمحٞمح

ن اعمٜمؼم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صٕمد إذا وم٘مط ن َأذَّ  إذان ُمـ اعم١مذن اٟمتٝمك إذا، اعم١َُمذِّ

 إن ٦مشمتٛم ًمف واحلدي٨م، اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ًمّمالة ُمٙم٤من ومٞمف ُم٤م خيٓم٥م، اًمرؾمقل ىم٤مم

 :قمٚمٞمٝم٤م حي٤مومظ اعمًٚمؿ ٓزم اًمتل اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٜم٦م، ىمري٤ٌمً  قمٚمٞمٝم٤م ٟم٠ميت اهلل ؿم٤مء

ٌِْٙمػم :أوٓ ر يمٚمام اعمًجد، إمم سم٤مًمذه٤مب اًمَت : » ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف أطمًـ، يم٤من يمٚمام سَمٙمَّ

َب  ومٙم٠منام إومم اًم٤ًمقم٦م ذم راح ُمـ  اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ ع مجؾ: يٕمٜمل سمدٟم٦م. سمدٟم٦مً  ىَمرَّ

َب  ومٙم٠منام اًمث٤مًمث٦م اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ، سم٘مرةً  َب ىَمرَّ  ومٙم٠منام اًمث٤مٟمٞم٦م  ذم راح وُمـ، يمٌِم٤مً  ىَمرَّ

سمٕم٦م اًم٤ًمقم٦م َب  ومٙم٠منام اًمرا َب  ومٙم٠منام اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ، دضم٤مضم٦م ىَمرَّ  سمٞمْم٦م ىَمرَّ

 ش اًمّمحػ شُمْٓمَقى صمؿ

ر ومٙمٚمام راً  اعمًجد دظمؾ أطمًـ، يم٤من سَمٙمَّ ٌَٙمِّ راً  أو ُُم  ًمف شمٞمن ُم٤م سمٞمّمكم ُُمَت٠مظمِّ

 ؾمٜم٦م ُمش ٟم٤مومٚم٦م،: اؾمٛمٝم٤م ه٤مي ٕن طم٤ًمب، سمدون صمامٟمٞم٦م، ؾمت٦م، أرسمٕم٦م، ريمٕمتلم،

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ ٓ، واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف سم٤ٌمًمف اًمرؾمقل طمدده٤م

ؾ ُمـ: » اًمّمحٞمح احلدي٨م ًَّ ر واهمًؾ، اجلٛمٕم٦م يقم هَم  سمدا ُم٤م صغم صمؿ واسمتٙمر، وسَمٙمَّ

 ش. شمٚمٞمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م لموسم سمٞمٜمف ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  إٓ واؾمتٛمع اإلُم٤مم ُمـ دٟم٤م صمؿ ًمف،
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 .ووىمتف هق وٟمِم٤مـمف، هق ًمف سمدا ُم٤م يّمكم اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد سمٞمدظمؾ ه٤مًمٚمّعل: إًذا

 وىمع، ه٤مًمكم أبدًا، إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ومٝمذا اًمٞمقم، ي٘مع اًمذي هذا أُم٤م

  أذاٟملم؟ ومٞمف ص٤مر يمٞمػ

 اًمرؾمقل ره٤مضم ُم٤م أول اعمديٜم٦م سمًٙم٤مهن٤م، اعمديٜم٦م اشمًٕم٧م قمٗم٤من سمـ قمثامن زُمـ ذم

، اًمّمح٤مسم٦م سمدؤوا اإلؾمالم اٟمتنم ـمٌٕم٤ًم، ىمري٦م ؿمٌف يم٤مٟم٧م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ي٠متقا

،  ص٤مرت – ظمالومتف: يٕمٜمل – قمٜمف يرى اهلل قمثامن زُمـ ذم ؿمقي، ؿمقي، يًتقـمٜمقا

 وٟمٕمٛم٧م- ومٙمرة ًمف سمدا ومٝمق اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م قم٤مصٛم٦م سمٚمدة، اهلل ؿم٤مء ُم٤م اعمديٜم٦م

 اعمًجد ذم إٓ شمّمغم ٓ اجلٛمٕم٦م - شمٕمٚمٛمقن يمام – ًمٞمقما إمم طمتك أنف سم٤مقمت٤ٌمر -اًمٗمٙمرة

 اشم٤ًمع: سم٥ًٌم ًمٙمـ، وقمثامن وقمٛمر سمٙمر وأبق اًمرؾمقل زُمـ ذم يمذًمؽ يم٤مٟمقا  ،اًمٜمٌقي

اتسمَ  اًمكم اًمٜم٤مس ص٤مر اعمديٜم٦م ذم اًمٌٜمٞم٤من  يًٛمٕمقا  ُم٤م ع اًمزوراء اؾمٛمف ع ؾمقق وذم اعمديٜم٦م رَّ

 ش. صم٤مين أذان»  ٛمٞمفومٚمٜمً هذا هٜم٤مك، أذان ضمٕمؾ ومٝمق اًمٜمٌقي اعمًجد ذم إذان

ول إذان أن: سم٤مقمت٤ٌمر صم٤مين، أذان: اًمقاىمع ذم هذا ًمٙمـ  قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف ضم٤مء اًمٚمِّعل هق ٕا

ول سمٕمد قمثامن سمف ضم٤مء ٕنف ش صم٤مين أذان: » اؾمٛمف هذا اًمًالم،  إٓ سمف ضم٤مء ُم٤م هق ًمٙمـ، ٕا

 ويـ ة،اًمّمال قمغم طمل ي٤مهلل اجلٛمٕم٦م صالة طميت أنف اًمًقق ذم هؿ اًمكم اًمٜم٤مس ًمتًٛمٞمع

ذان قمثامن ضمٕمؾ  .اًمزوراء: احلدي٨م يمت٥م ذم ُمٕمروف وُمٙم٤من اًمًقق ذم اًمث٤مين؟ ٕا

 يٜم٘مؾ أنف ًمف سمدا ومٝمق إَُُمقي، اعمٚمؽ قمٌد سمـ هِم٤مم قمٝمد إمم هٙمذا إُمر اؾمتٛمر

 .اًمقوع اظمتٚمػ يقُمٝم٤م ُمـ، اعمًجد إمم اًمزوراء ُمـ إذان

 اجلٛمٕم٦م سمًٜم٦م ٛمقٟمفيً سمام اًمٜم٤مس ؿمٖمٚمقه إذاٟملم سملم ومًح٦م ومٞمف ص٤مر اًمزُمـ وُمع

 ٕن – اًمٜمحقيقن ي٘مقل يمام – اإلقمراب ُمـ هل٤م حمؾ ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م وؾمٜم٦م، اًم٘مٌٚمٞم٦م

 يٓمٚمع سمٞمتف ُمـ خيرج يم٤من نفأ: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم – ًمٙمؿ ىمٚمٜم٤م يمام – زُم٤مٟمف ذم اًمرؾمقل

 ًمّمالة ُمٙم٤من يم٤من ومٞمف ومام سم٤مخلٓم٦ٌم، ينمع إذان ُمـ سمالل يٜمتٝمل سمالل ي١مذن اعمٜمؼم

 اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد ي٠ميت عمـ اًمٓمريؼ هق هذا، ريمٕم٤مت أرسمع قمـ ومْمالً  ريمٕمتلم اًمًٜم٦م

 .وسمس أنّم٧م، اإلُم٤مم صٕمد وم٢مذا ًمف، سمدا ُم٤م يّمكم أن

 .(.:16 :54/  3/ واًمٜمقر اهلدى)
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 وظذ افبعدية، اجلؿعة شـة ظذ وافؽالم ؿبؾقة؟ شـة فؾجؿعة هل

 اجلؿعة ؽسل

 ؟[ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م هؾ] :شمال

 وم٢من ؾمٜم٦م، ًمٗمٔمؽ ذم ُمٕمؽ دىمٞمؼ أيمقن أن سمدي يمٜم٧م إذا اجلٛمٕم٦م صالة :افشقخ

 هم٤مًم٥م ذم أو دائامً  يٗمٕمٚمٝم٤م اًمرؾمقل يم٤من اًمتل اًمٕم٤ٌمدة وهل وم٘مٝمٞم٦م، دًٓم٦م هل٤م اًمًٜم٦م

 ىمٌٚمٞم٦م، ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م ًمٞمس: أىمقل اًمًٜم٦م سمٚمٗمٔم٦م ُم٘مّمقدك هذا يم٤من إذا ومحٞمٜمئذٍ  إطمٞم٤من،

 أو ريمٕمتلم يّمٚمٞمٝم٤م أن سملم اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م خمػم اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م هذه سمٕمدي٦م، ؾمٜم٦م هل٤م ًمٙمـ

 واًمٌٞم٧م اًمٌٞم٧م ذم أو اعمًجد ذم إرسمع أو اًمريمٕمتلم يّمٚمٞمٝم٤م أن سملم خمػم وهق أرسمٕم٤ًم،

 ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من سمٞمقشمٙمؿ، ذم اًمٜم٤مس أُّي٤م ومّمٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومْمؾ،

 ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٗم٘مٝمل سم٤معمٕمٜمك ؾمٜم٦م ومٞمف ُم٤م اجلٛمٕم٦م صالة وم٘مٌؾش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف

 أن قمٚمٞمف اعمًجد اجلٛمٕم٦م يقم دظمؾ ُمـ ًمٙمؾ ُمٜمدوب ومٞمف ُمرهمقب أُمر هٜم٤مك ًمٙمـ

. ًمف سمدا ُم٤م: آظمر طمدي٨م ذم. ًمف اهلل يمت٥م ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ًمف شمٞمن ُم٤م يّمكم

 ومحٜمٞمئذٍ  اعمٜمؼم، قمغم اخلٓمٞم٥م يّمٕمد أن إمم قمنمة، صمامٟمٞم٦م، ؾمت٦م، أرسمٕم٦م، ريمٕمتلم، يّمكم

 .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا واإلصٖم٤مء، ًمإلٟمّم٤مت ويتٝمٞم٠م اًمّمالة شمٜمتٝمل

 اعمٓمٚمؼ؟ سم٤مًمٜمٗمؾ يًٛمقٟمف :شمال

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمث٤مين أذان سمٕمد ي٠ميت ُمـ ُمٜمٝمؿ اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم :شمال

 إذان ىمٌؾ ُمثالً  أتك يمٛمـ اجلٛمٕم٦م ًمف يٙمت٥م هذا هؾ اخلٓم٦ٌم، هن٤مي٦م ذم طمتك ي٠ميت

 إول؟

 اجلٛمٕم٦م، صالة ركأد يٙمقن ريمٕم٦م اجلٛمٕم٦م صالة ُمـ يدرك اًمذي ٟمٕمؿ، :افشقخ

 .فمٝمراً  شمٜم٘مٚم٥م ريمٕم٦م يدرك ٓ واًمذي

 ...:مداخؾة
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 ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم إومم، اًمريمٕم٦م أدرك ُم٤م ريمٕم٦م ُيْدرك اًمذي ٕن ضم٤موسمتؽ: أن٤م :افشقخ

 أدرك وم٘مد ريمٕم٦م اجلٛمٕم٦م صالة ُمـ أدرك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اخلٓم٦ٌم، أدرك

 ش.اجلٛمٕم٦م

 .وأذه٥م اجلٛمٕم٦م ريمٕمتل أصكم اخلٓم٦ٌم، أؾمٛمع أن أريد ٓ ضمئ٧م أن٤م :مداخؾة

 أظمل هذا اهلل، ؿم٤مء إن ًمٚمجٛمٞمع هذه دقمقة ٕهن٤م آُملم: ىمؾ اهلل، ؾم٤محمؽ :افشقخ

 ختتٚمػ، أطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات سملم ُمـ ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمّمالة اًمٗم٘مف، ُمـ سم٤مسم٤مً  ًمٜم٤م يٗمتح

 إٓ سم٤مـمٚم٦م شمٙمقن شمّمح ٓ اًمٕم٤ٌمدة أن واًمريمـ اًمنمط وـمٌٞمٕم٦م ريمـ، أو ذط سمٕمْمٝم٤م

 وٓ ذط شمٙمقن ُم٤م اًمّمالة هل اًمتل اًمٕم٤ٌمدة ُمـ إضمزاء أو اتاًمٕم٤ٌمد هذه سمٕمض هبام،

 .ـمقل قمغم ذط شمٙمقن ريمـ،

 اًمقاضم٥م أو اًمٗمرض إو٤مقم٦م ُمـ يٚمزم ٓ أنف هق واًمقاضم٥م اًمٗمرض سملم اًمٗمرق

ٜم٤م ومٞمف، ٟمحـ سمام ُمثالً  ٟمحـ ٟميب أن يمٚمٝم٤م، اًمٕم٤ٌمدة وٞم٤مع ٤َم َي٤م: ▬ىم٤مل َرسمه ـَ  َأُّيه ِذي  اًمَّ

الةِ ًمِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  ـْ  ٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  .[9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

ء سمٞمع ؿمٞمئ٤ًم، يٕمٛمؾ أن إذان يًٛمع ُم٤م جمرد ًمإلٟم٤ًمن جيقز ومام  ٓ سم٤مـمؾ يٙمقن ذا

 أنف يٕمٜمل ٓ ًمٙمـ قمٚمٞمف، واضم٥م هذه اخلٓم٦ٌم، ًمًامع: يٕمٜمل اهلل ًمذيمر ويذه٥م يٜمٕم٘مد،

 قمروم٧م اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ريمـ هق ُم٤م ٕنف اًمّمالة، سمٓمٚم٧م اًمقاضم٥م اهذ وم٤مشمف إذا

 يمٞمػ؟

 ذم ٟمٙمقن ُم٤م أطمقج وٟمحـ ؾمٞمام ٓ اخلٓم٦ٌم، سمًامع هنتؿ سم٤مٔي٦م أظمذٟم٤م ٟمحـ: وم٢مًذا

 .وشمٕمٚمٞمامً  شَمَٕمٚمهامً  اًمٕمٚمؿ قمـ وؿمٞمقظم٤مً  ؿم٤ٌمسم٤مً  اًمٜم٤مس مه٦م ٟٓمٍماف اًمزُم٤من، هذا

 اًمّمالة أوىم٤مت ُمـ وىم٧م أيِّ  ذم ٟمدظمؾ دُمِمؼ ذم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم أدريم٧م أن٤م

س اًمِمٞمخ هذا اعمًجد أـمراف ذم ُمٜمٕم٘مدة طمٚم٘م٤مت ومٜمجد  اًمٓمالب ه١مٓء قمغم ُيَدرِّ

 .إًمخ ًمٖم٦م ٟمحق يدرس هذا وم٘مف، ُيَدّرس هذا شمٗمًػم، ُيَدّرس هذا طمدي٨م،

 اًمتل اعمٕم٤مجل٤مت يمامن وسمتجل قمروؿمٝم٤م، قمغم ظم٤موي٦م يمٚمٝم٤م اعم٤ًمضمد أصٌح٧م أن

 سم٤مًمتل وداوين: ٟمقاس أيب ُمٕم٤مجل٦م ـمري٘م٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م هل إوىم٤مف وزارة ُمـ شمّمدر
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روا اًمّمالة اٟمتٝم٧م اًمداء، هل يم٤مٟم٧م هل  قمغم اًمٜم٤مس ٟمحض ٟم٠ميت ُم٤م سمدل إبقاب، ؾَمٙمَّ

 اًمّمالة اعمًٚمؿ يٜمتٔمر أن اًمرسم٤مط ُمـ ضمٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اعم٤ًمضمد، يٚمزُمقا  أن

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة إمم اًمّمالة ُمـ

 سم٘مل ومِمق اًمٌٕمد، يمؾ اإلؾمالُمٞم٦م ٞم٤مةاحل قمـ سمٕمٞمديـ أصٌحٜم٤م اًمٞمقم ٟمحـ: اًمِم٤مهد

: شم٘مقل وم٠من٧م اجلٛمٕم٦م، وظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م صالة ُمٜمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، ٓسمد أؿمٞم٤مء قمٜمدٟم٤م سم٘مل قمٜمدٟم٤م؟

 اجلٛمٕم٦م صالة ًمتّمحٞمح رضورة ومٞمف ُم٤م اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم ٟمحي أن رضورة ومٞمف ُم٤م إذا

: ؼاًم٤ًمسم اهلل ُٕمر شمٜمٗمٞمذاً  ُمٜمٝم٤م، ٓسمد حل٤مهل٤م ُمٜمٗمردة ُمًت٘مٚم٦م رضورة هل ًمٙمـ ،ومروٞمتٝم٤م

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ▬
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  سمف وأقمٜمل أن، ؿمٞمًئ٤م ًمٙمؿ أىمقل وم٠من٤م. [9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

ٜم٤م اًمذي اًمٓمقيؾ اًمٕمٛمر هذا ذم سمتجرسمتل أقمت٘مد واضم٥م إمم اًمٜم٤مس سمٕمض شمٜمٌٞمف  قمز َرسمه

ـّ  وضمؾ : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمقاضم٥م، هبذا ي٘مقُمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر: قمكمَّ  سمف اُمت

 ش.حمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م ًؾهمُ »

 أنف اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد ُمـ ٓسمد اجلٛمٕم٦م، ًمٞمٚم٦م زوضمتف ُمـ وـمره ىم٣م اًمرضمؾ إذا

 ٕن اًمقاضم٥م: هذا شمرك ًمٙمـ صحٞمح٦م، صالشمف اهمتًؾ ُم٤م إذا ًمٙمـ ًمٚمجٛمٕم٦م، يٖمتًؾ

 يِمٕمر وهذا اجلٛمٕم٦م، سمٞمقم ُمتٕمٚمؼ هق وإٟمام سم٤مًمّمالة، ُمتٕمٚم٘م٤مً  واضم٤ٌمً  ًمٞمس اًمقاضم٥م هذا

 اًمذي اًمزُمـ هذا ذم ظم٤مص٦م إؿمٝمر، سمٕمض أج٤مم سمٕمض ذم احلٙمؿ هذا ٞم٦مسم٠ممه اإلٟم٤ًمن

 وىمد اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد إمم أطمدهؿ ومٞم٠ميت اًمٜم٤ميٚمقن، اجلقارب سمٚمٌس اًمٜم٤مس سمف اسمُتكم

ل يٙمقن  رائح٦م شمِمؿ أُم٤مُمؽ ؾم٤مضمد هق ويٙمقن شمًجد ح٤م ظم٤مص٦م ومتًٛمع ؿَمّٖم٤مل قَمامَّ

 شمقو٠م اًمّمٌح صالة يٛمٙمـ أقمٚمؿ واهلل اهمتًؾ، ُم٤م هذا أن رأؾم٤مً  أطمٙمؿ أن٤م ضمدًا، ُمٜمتٜم٦م

 إًمخ وهم٤ٌمر صٞمػ واًمدٟمٞم٤م وُمِمٞمف ؿمٖمٚمف ُمـ وهق اًمقوقء هبذا اجلٛمٕم٦م يّمكم وضم٤مء

 يمحٞم٤مة اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع شمقضمٞمٝم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٙمرُّي٦م، اًمرائح٦م هذه شمٓمٚمع

 قمٚمٞمف ىم٤مل هٙمذا اجلٛمٕم٦م، ًمٞمقم اعمًٚمؿ يٖمتًؾ أن وهق اًمًٜم٦م أج٤مم يمؾ قمغم شمًتٛمر

: يٕمٜمل: حمتٚمؿ ُمٕمٜمكش حمتٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ: »ُمٌلم يبقمر سمٚم٤ًمن اًمًالم

 .ُمٙمٚمػ سم٤مًمغ

 اًمٜمٔم٤موم٦م، سم٤مب ُمـ يٖمتًؾ آهمت٤ًمل، هذا يٖمتًٚمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم اًمٞمقم
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 .اجلٛمٕم٦م سمٞمقم ظم٤مص٤مً  همًالً  يٕمٜمل أن جي٥م ًمٙمـ ُمٜمف، ُم٤مٟمع ٓ وهذا

 وهق سمٞمتف ذم اسمٜمف قمغم دظمؾ إنّم٤مري ىمت٤مدة أب٤م أنش احل٤ميمؿ ُمًتدرك» ذم ضم٤مء وم٘مد

 همًؾ إًمٞمف أوػ: ىم٤مل اجلٜم٤مسم٦م، همًؾ هذا: ىم٤مل اًمٖمًؾ؟ هذا ُم٤م: وم٘م٤مل يٖمتًؾ،

 .احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ اجلٛمٕم٦م،

 صحٞمح٦م، اجلٛمٕم٦م صالة ًمٙمـ إصماًم، ارشمٙم٥م اهمتًؾ ُم٤م إذا واطمد إذا أنف: اًمِم٤مهد

 اعمٕمٜمك؟ هذا ًمؽ ووح اجلٛمٕم٦م، صالة صح٦م ذوط ُمـ ذـم٤مً  ًمٞمس هذا ٕن

ة إج٤مم شمٚمؽ ذم يم٤مٟمقا  احل٤مرض، اًمقىم٧م هذا ذم اًمٞمقم اإلٟم٤ًمن...:مداخؾة  صم٤مين َُمرَّ

، يتحٛمٛمقا  مجٕم٦م  يٖمتًؾ؟ اًمّمٌح يقم يمؾ اًمٞمقم ويٖمتًٚمقا

 .ٟمٗمًؽ قمـ حتٙمل اًمٔم٤مهر أن٧م هذا :افشقخ

  يٙمٗمٞمٜمل :مداخؾة

 .قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ي٘مٞمس :افشقخ

 طمالًمف أتك واطمد: ي٘مقل اًمذي ُمذه٥م قمغم ُمذهٌؽ ظمي، أب٤م ي٤م اًمٔم٤مهر :افشقخ

 ـم٤مهر، ـمٚمع وـمٚمع، اًمٌحر ذم ووىمع اًم٘مدم سمف زًم٧م اًمٌحر، ؾم٤مطمؾ قمغم يتٜمزه وظمرج

 ..اًمٔم٤مهر ُمذهٌؽ هذا

 قمغم أُم٤م اهمتًؾ، ُمذهٌؽ قمغم اجلٜم٤مسم٦م، همًؾ هذا اهمتًؾ هؾ صدد ذم ٟمحـ

 اهمتًؾ، ُم٤م هذاش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت، إقمامل إٟمام: »اًم٘م٤مئؾ ُمذه٥م

 أن٧م هذا ًمؽ، ىمٚم٧م ُمثٚمام ٟمًٞم٦م ٞم٦مىمْم هل ومروٞم٦م وشمٗمرض شم٘مقل أن٧م ح٤م وًمذًمؽ

 .أقمٚمؿ اهلل صمالصم٦م، ُمرشملم إؾمٌقع ذم سمتٖمتًؾ

 ُمرشملم يٖمتًؾ شم٘مقل، يمام هق إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ه٥م اًمٕمٛمؾ، هذا هلؿ يتٞمن ٓ اًمٜم٤مس ًمٙمـ

 .اًمرؾمقل سم٠مُمر آئتامر أضمؾ ُمـ اهمتًؾ ُم٤م هذا ًمٙمـ إؾمٌقع، ذم صمالصم٦م

 [: اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م قمغم ًمٚمحدي٨م قمقدة]

 اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ومام ىمٌٚمٞم٦م، ًمٚمجٛمٕم٦م ؾمٜم٦م ومٞمف ُم٤م أنف اجلقاب، ؼؾمٌ هذا :افشقخ
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 أن ىمٌؾ ريمٕمتلم، إىمؾ قمغم ومٚمُٞمَّمؾِّ  اعمًجد دظمؾ إذا اًمًٜم٦م ٕن اًمًٜم٦م: ظمالف هذا

 يّمٕمد طمتك يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ آٟمٗم٤مً  ذطمٜم٤م يمام يزيد أن ؿم٤مء وم٢من ُمًجد، حتٞم٦م هذه جيٚمس

 اٟمتٝمك إول إذان يًٛمع ح٤م ٤مًمذاتوسم اًمتحٞم٦م يّمكم يدظمؾ أن أُم٤م اعمٜمؼم، قمغم اإلُم٤مم

 ذم وٓ اًمٜمٌقة، زُمـ ذم اًمًٜم٦م هذه شمٙمـ مل وهذه اعمزقمقُم٦م، اًمًٜم٦م هل هذه يّمكم ي٘مقم

 مل وهمػمه، اًمٜمٌقي اعمًجد ذم واطمد أذان إٓ يقُمئذٍ  يٙمـ مل ٕنف اًمراؿمدة، اخلالوم٦م زُمـ

 اجلٛمٕم٦م ًٜم٦مسم شمًٛمك ؾمٜم٦م ًمّمالة ومراغ ومٞمف أذاٟملم هٜم٤مك يٙمـ ومٚمؿ واطمد، أذان إٓ يٙمـ

 .اًم٘مٌٚمٞم٦م

: ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم احلدي٨م ضم٤مء

 يتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمريبش واطمداً  أذاٟم٤مً  وقمٛمر سمٙمر أيب قمٝمد وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم إذان يم٤من»

 يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م ي٘مقل، هق صم٤مين، أذان ومٞمف أن٧م شم٘مقل طمتك سم٤مًٕم٤ٌمين ًمٞمس واطمد، أذاٟم٤مً 

 وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع أهٚمف سمف طم٩م: ي٘مقل ٕنف اهلل، ـم٤مقم٦م ذم اًمٜم٤مؿمئ٦م ٦ماًمِمٌٞمٌ ُمـ صح٤ميب

 إذان يم٤من: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هبذا حيدصمٜم٤م هق ؾمٜملم، ؾمٌع سمـ ا طم٩م ؾمٜملم، ؾمٌع اسمـ

ن واطمدًا، أذاٟم٤مً  وقمٛمر سمٙمر أيب قمٝمد وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم  صٕمد إذا اعم١مذن ُي١َمذِّ

 ش.اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م

ٝم٤م  شمًٛمٞمف أن٧م أذان، يًٛمك وهق أذان اؾمٛمف ٤مئؼ،احل٘م ُّيٛمٜمل أن٤م ؿمئ٧م، ُم٤م ؾَمٛمِّ

 .ُمٕمٚمٞمش ٓ ُمٕمٚمٞمش ٓ ٟمداء،

 هذا قمغم إُمر واؾمتٛمر اعمٜمؼم، قمغم اخلٓمٞم٥م صٕمد إذا واطمداً  أذاٟم٤مً  إذان يم٤من

 ي٘مقل اعمديٜم٦م، ظم٤مرج اًمزوراء اؾمٛمف ُمٙم٤من قمغم آظمر أذاٟم٤مً  قمٗم٤من سمـ قمثامن ضمٕمؾ طمتك

 واشمًع اجلٛمٕم٦م، يقم هٜم٤مك جيتٛمٕمقن ر،ًمٚمتج٤م وُمث٤مسم٤مً  ُمقئالً  اعمٙم٤من هذا يم٤من: اًمٕمٚمامء

 ذم هٜم٤مك اًمٜم٤مس ُم٤ًمُمع يٌٚمغ ٓ اًمٜمٌقي اعمًجد أذان وم٠مصٌح قمثامن قمٝمد ذم اًمٌٜمٞم٤من

 مل هق ًمٙمـ شمنميٕمف، زُمـ سم٤مقمت٤ٌمر صم٤مين أذان اؾمٛمف هذا اًمث٤مين، إذان ومجٕمؾ اًمزوراء،

 اميم ريمٕم٤مت رسمع أ قمـ ومْمالً  ريمٕمتلم ٟمّمكم أنف سمحٞم٨م إذاٟملم سملم وم٤مصؾ هٜم٤مك يٙمـ

 اًمٌدقم٦م؟ هذه وضمدت ُمتك ًمٙمـ ٓ، اًمٞمقم، يٗمٕمٚمقن

 زُمـ ذم وسم٤مًمْمٌط أُمٞم٦م، سمٜمل دوًم٦م قمٝمد إمم اًمٕمثامين إذان قمغم اعمًٚمٛمقن اؾمتٛمر
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 اعمًجد، إمم اًمث٤مين إذان أدظمؾ اعمًٚمٛملم ظمٚمٞمٗم٦م هق ص٤مر ح٤م اعمٚمؽ، قمٌد سمـ هِم٤مم

 قمثامن فمٚمٛمقه، ،قمثامين أذان هق أوًٓ  اًمث٤مين إذان هذا أن جلٝمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ومٞمتقهؿ

 يم٤من اًمّمقت ُمٙمؼمات قمثامن زُمـ ذم يم٤من ًمق: سمٛمٕمٜمك اًمزوراء، ذم إذان ضمٕمؾ

 .واٟمتٝمك صقت، وُُمَٙمؼمِّ  ؾمٚمؽ يًح٥م اًمث٤مين، إذان هذا قمـ يًتٖمٜمل

 وهذا ومراغ، وىم٧م ذم إذاٟملم سملم أنف يتقمهقا : صم٤مٟمٞم٤مً  قمثامين، أذان هذا أن ومٞمتقمهقا 

 قمٌد سمـ هِم٤مم هق اعمًجد أدظمٚمف اًمذي عمًجد،ا ذم يم٤من أنف يتقمهقا : صم٤مًمث٤مً  ظمٓم٠م،

 ظمٓم٦ٌم ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ي١مُمٜمقن هلل واحلٛمد يزاًمقن ٓ اعمًٚمٛمقن يم٤من وإذا اعمٚمؽ،

 أن اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م: إذاً ش ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى وظمػم: »همػمه٤م وذم اجلٛمٕم٦م

 : اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل ويمام اًمًالم، قمٚمٞمف ؾمٜمتف إمم يٕمقدوا

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 ُم٤م اعمٜمؼم، قمغم اخلٓمٞم٥م يرى طمٞمٜمام ي١مذن واعم١مذن واطمد، أذان اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ومٝمذه

 ُم٤م يّمكم إومم اًم٤ًمقم٦م ذم ُمٌٙمراً  اعمًجد إمم إٟم٤ًمن دظمؾ إذا إذان، هذا همػم ومٞمف

 ىملسم٤م ُم٤م اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م صٕمد وم٢مذا اًمًالم، قمٚمٞمف ٟمٌٞمف قمغم يّمكم ىمرآن، ي٘مرأ  ؿم٤مء،

 .أمحد ؾمٞمد ي٤م أضمٌتؽ ًمٕمكم إـمالىم٤ًم، صالة

 . (:..8 :13/ 54/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؼبؾقة اجلؿعة شـة حؽم

ىمقا  احلدي٨م وم٠مثٜم٤مء اًمدرس ذم اجلٛمٕم٦م، يقم ُم٣م اًمذي إؾمٌقع ذم :مداخؾة  شَمَٓمرَّ

 وسمٕمديـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ يمالًُم٤م ضم٤مب ومٙم٤من ٟمٕمؿ، أي اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾُمٜم٦َّم قمغم

 .ُمًتح٦ٌم ؾمٜم٦م هل ُمٜمف فمٝمر اًمذي: يٕمٜمل آؾمتح٤ٌمب سم٤مب ُمـ يمٚمٝم٤م: يم٤من ُمفيمال آظمر

 حيت٩م وهق هذا، ذم ىمقل ًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ: احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ُّيديف، أن اهلل ٟم٠ًمل :افشقخ

 ش.صالة أذاٟملم يمؾ سملم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمٛمقم يًتدل: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف

 هذا ـمٌؼش صالة أذاٟملم يمؾ سملم»  ُمٜمؽ، شمٕمٚمٛمٜم٤م ٟمحـ طمٞم٤مً  يم٤من ًمق ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ
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 أذان سملم وُمْرضم٦م ذم يم٤من وٓ يقُمئٍذ، أذاٟملم ذم يم٤من ُم٤م ومٞمف، ُمًتدل أن٧م اًمذي اًمٕمٛمقم

 .احلدي٨م هذا ُمـ اًمٕمٛمقم هذا ُم٤مذا؟ ُٟمٓمٌؼ ٟم٠ميت طمتك اًمٜمٌقي: وإذان قمثامن

 ؿمٞمخ يمٌقات ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وهذا يمٌقات، سمؾ يمٌقة، ضمقاد ًمٙمؾ يٕمٜمل اهلل، ومًٌح٤من

 ٓ أنف: احلدي٨م هبذا اًمًٜم٦م أهؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض يٗمتل هٜم٤م وُمـ ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 .ويمذا يمذا ىم٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ هذا أنف اًمٜم٤مس قمغم شُمَْمٞمِّ٘مقا 

 (  66 :51 :11/ 197/واًمٜمقر اهلدى)

 افؼبؾقة اجلؿعة شـة حؽم

 اًمٜم٤مس ُمٕمٔمؿ اجلٛمٕم٦م صالة ذم ٟمالطمظ ٟمحـ يٕمٜمل إردن ذم هٜم٤م :مداخؾة

 اًمٕمٚمامء ُمـ وإرؿم٤مد وقمظ هٜم٤مك يٙمقن ٓ ح٤مذا إذاٟملم، سملم يّمٚمقن ي٘مقُمقن

ٛمقهؿ  ؿمٞمخ؟ ي٤م هذا طمٙمٛمٝم٤م ُم٤م أو اًمًٜم٦م، ُمـ ًمٞم٧ًم هذه أن ُيَٗمٝمِّ

 قمـ طمٙمك ٕنف قمدٟم٤من، أيب قمٜمد ومٝمق إول اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م :افشقخ

 .ي٘مقًمقن وُم٤مذا آٟمٗم٤مً  اًمٕمامئؿ أصح٤مب

 ومٞمف ُم٤م أيب، سمٞم٧م قمٜمد إذومٞم٦م ذم ُمًجد ذم صٚمٞم٧م أن٤م اًمٞمقم ًمٙمـ... :مداخؾة

٤م سم٘مٞم٧م أن٤م ضم٤مًمس، فَمّٚمٞم٧م أن٤م إٓ ىم٤مم ُم٤م واطمد ًً  أن٤م صالة، صغم يمٚمف اًم٤ٌمىمل ضم٤مًم

 ىم٤مُمقا  يمٚمٝمؿ أذن قمٜمدُم٤م وضمٚم٧ًم، اجلٛمٕم٦م، ىمٌؾ اًمّمالة يٕمٜمل...ريمٕم٤مت ؾم٧م صٚمٞم٧م

 .ُمٜمل شَمَٕمّجٌقا : يٕمٜمل أن٤م، إٓ صٚمقا 

 يمثػًما  يٛمٜمع اجلق ٕن ح٤مذا؟ ؾم١ماًمؽ ًمٙمـ سم٤مًمٖمرسم٤مء، ُأخح٘م٧م اهلل ؿم٤مء إن :افشقخ

 ُمـ ظمرضم٧م ُم٤م إٓ أفمٜمؽ ُم٤م وأن٧م اعم٤ًمضمد، ذم قمٚمٜم٤مً  هٙمذا يتحدصمقا  أن اًمٜم٤مس ُمـ

 أيب أظمٞمٜم٤م ُمـ -آٟمٗم٤مً – إًمٞمف اعمقُمك ُم٤ًمقمل سمٚمٖمؽ وٓسمد هٜم٤م، ُم٘مٞمؿ أن٧م اًمٌٚمد، هذا

 هذا ذم حتدث سم٠منف اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم قمـ ظمؼم يٌٚمٖمف سمس أنف يمٞمػ قمدٟم٤من

ر اًمٌٚمد، قمـ همري٤ٌمً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م سم٠مُمث٤مًمف، أو اعمقوقع  ُم٤م اًمٌٚمد، ُمـ إظمراضمف ُيَ٘مرَّ

 إظم٤ٌمر؟ هذه سمٚمٖمؽ
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 .اًمٜم٘مٓم٦م هذه أصؾ أن ُأريد وأن٤م :مداخؾة

ٚمُتؽ وم٠من٤م :افشقخ  .إذاً  َوصَّ

 (  66 :38 :65/ 253/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾجؿعة افَؼبؾِّقة افسـة

 .[ًمٚمجٛمٕم٦م] اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م :افسائل

 .أصؾ هل٤م ًمٞمس :افشقخ

 ( 66 :44 :34/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 ادزظومة اجلؿعة شـة

 .سم٤مـمؾ .شسمٞمٜمٝمـ يٗمّمؾ ٓ أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م ،أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يريمع يم٤من»

 ُمٌنم قمـ ،اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م قمـ ش3/172/1ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين رواه

 اسمـ ورواه .ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٕمقذم قمٓمٞم٦م قمـ أرـم٤مة سمـ احلج٤مج قمـ قمٌٞمد اسمـ

 اًمزيٚمٕمل وىم٤ملش أرسمٕم٤م وسمٕمده٤م» :ىمقًمف دون اًمقضمف هذا ُمـ ش1/347» ؾمٜمٜمف ذم ُم٤مضمف

 ،اًمقو٤مقملم ذم ُمٕمدود قمٌٞمد سمـ ومٛمٌنم ،ضمدا واه ؾمٜمده ش:2/266ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم

 إؾمٜم٤مد هذا ش:72/1 قش »اًمزوائد» ذم اًمٌقصػمي وىم٤مل. وٕمٞمٗم٤من وقمٓمٞم٦م وطمج٤مج

 ٌٞمدقم سمـ وُمٌنم ،ُمدًمس وطمج٤مج ،شمْمٕمٞمٗمف قمغم ُمتٗمؼ قمٓمٞم٦م ،سم٤مًمْمٕمٗم٤مء ُمًٚمًؾ

 واإلىم٤مُم٦م إذان سملم ملسو هيلع هللا ىلص وصالشمف ،اًمتًقي٦م شمدًمٞمس يدًمس اًمقًمٞمد سمـ وسم٘مٞم٦م ،يمذاب

 إطمداث سمٕمد ٟمٕمؿ ،سمٞمٜمٝمام طمٞمٜمئذ صالة ومال ،اخلٓم٦ٌم سمٞمٜمٝمام يم٤من ٕنف :ُمتٕمذر اجلٛمٕم٦م يقم

 .ًمٚمخٓم٦ٌم اإلُم٤مم ظمروج ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م يّمكم أن يٛمٙمـ ،اًمزوراء قمغم ًمألذان قمثامن

 ريمٕم٤مت أرسمع ًمّمالة وىم٧م واخلٓم٦ٌم قمثامن أذان سملم يم٤من أنف إـمالىم٤م يرد مل وًمٙمٜمف: ىمٚم٧م

 ،قمٜمف اهلل ريض قمٝمده ذم يّمٚمقهن٤م يم٤مٟمقا  أهنؿ أجْم٤م ورد وٓ ،اعمزقمقُم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 قمغم ذًمؽ يدل مل ،اًمقىم٧م هذا ُمثؾ وضمقد ًمقصم٧ٌم أنف قمغم ،اعمذيمقر آطمتامل ومٌٓمؾ
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 يم٤من وم٢مٟمف ،ًمألذان قمثامن إطمداث سمخالف ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم شمٙمـ مل قم٤ٌمدة إطمداث ضمقاز

 قمـ اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م رؾم٤مًمتٜم٤م ذم يمٚمف ذًمؽ طم٘م٘م٧م يمام ،اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سم٤مب ُمـ

 اعم٤ًمئؾ ُمـ ًمٙمثػم حت٘مٞم٘م٤م ومٞمٝم٤م وم٢من ،ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م ،اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد جلٜم٦م أؾمئٚم٦م

 احلدي٨م هذا قمغم إئٛم٦م سمٕمض طمٙمؿ ذيمره ؾمٌؼ ح٤م ويم٠منف ،اجلٛمٕم٦م سمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م

 ىم٤مل :واه ؾمٜمده ش:2/341ش »اًم٤ٌمري ومتح» ذم جرطم اسمـ احل٤مومظ وم٘م٤مل ،سم٤مًمٌٓمالن

 :اخلالص٦م ذم اًمٜمقوي

 ومٞمف احلدي٨م هذاش: 1/176ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل .سم٤مـمؾ طمدي٨م إٟمف

 اًمٕمٚمؾ ُمـ اًمٌقصػمي قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م ظمالصتف سمام ذًمؽ سمٞم٤من ذم أـم٤مل صمؿ ،سمالي٤م قمدة

 .إرسمع

 (.46-45/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

  ادزظومة قةافؼبؾ اجلؿعة شـة

 .ُمٜمٙمر .شأرسمٕم٤م وسمٕمده٤م ،أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من»

 [:اإلمام ؿال]

 اجلٛمٕم٦م سمًٜم٦م يًٛمقٟمف ُم٤م ُمنموقمٞم٦م قمغم ومٞمف دًمٞمؾ ومال احلدي٨م وٕمػ وُمع

 .اًم٘مٌٚمٞم٦م

 (.84/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾجؿعة ؿبؾقة شـة ٓ

 سمٕمد أرسمٕم٤مً  يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد قمـ

 أن وم٠ُمطم٥م ،اًمًامء أبقاب ومٞمٝم٤م شمٗمتح ؾم٤مقم٦م إهن٤م: وىم٤مل ،اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمِمٛمس شمزول أن

 .همري٥م طمًـ طمدي٨م: وىم٤مل واًمؽمُمذي أمحد رواه. ص٤مًمٌح  قمٛمؾ ومٞمٝم٤م زم يّمٕمد

 ش.صحٞمح»
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 اًمتل اعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ وهق ،اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمٚمٞمٝم٤م ٓ يم٤من أنف ُمٗمٝمقُمف: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 دون ومقراً  اعمٜمؼم قمغم ضمٚمس اعمًجد إمم ظمرج ذاإ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ًمثٌقت ،هب٤م إظمذ جي٥م

 ومٚمٞمس ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ظمٓم٥م ُمٜمف اٟمتٝمك وم٢مذا ،سمالل أذن ضمٚمس إذا صمؿ ،ومّمؾ

 يٕمرومقا  أن ًمٚمٛم٘مٚمدة آن ومٝمؾ ،اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ذم أرسمٕم٤مً  سمٚمف ،ريمٕمتلم ًمّمالة وىم٧م هٜم٤مك

 هذا شمٗمّمٞمكم اٟمٔمر واًمزوال؟ إذان ىمٌؾ ُمنموقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمّمالة وأن احل٘مٞم٘م٦م؟ هذه

 .شاًمٜم٤مومٕم٦م آضمقسم٦م» رؾم٤مًمتل ذم اإلمج٤مل

 (1/266واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 تؽون؟ وأين رـعة ـم اجلؿعة يوم افبعدية افسـة

 أم اعمًجد ذم هل هؾ شمٙمقن، وأجـ ريمٕم٦م يمؿ اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمًٜم٦م :مداخؾة

 اًمٌٞم٧م؟ ذم

 أن ؿمؽ وٓ أرسمٕم٤ًم، أو ريمٕمتلم يّمكم أن إُم٤م ظمٞم٤مر ًمف اجلٛمٕم٦م سمٕمد اعمّمكم :افشقخ

 ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وذًمؽ اًمريمٕمتلم: ُمـ أومْمؾ إرسمع

 ُمـ أومْمؾ وم٤مٕرسمع واًمٕمدد اًمٙمؿ طمٞم٨م ُمـ هذاش أرسمٕم٤مً  ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمّمٚمٞم٤مً 

 ذم صمٌتت٤م ىمد اًمريمٕمت٤من أُم٤م آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقر سم٤محلدي٨م ذقمٞمتٝم٤م صمٌت٧م وإرسمع اًمريمٕمتلم،

 صغم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف اًمذي قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م ريمٕمتلم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومّمالةش سمٞمتف ذم ريمٕمتلم صغم اجلٛمٕم٦م سمٕمد

 ؾمٜم٦م ريمٕمت٤من ُمًتح٦ٌم ومٝمل أرسمٕم٤مً  اعمجٛمقع يٙمقن سمحٞم٨م أظمريلم ريمٕمتلم زي٤مدة أُم٤م

 .ُمًتح٦ٌم وريمٕمت٤من

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ومٛمٕمروف ٤مناعمٙم طمٞم٨م ُمـ أُم٤م ذيمرٟم٤م، يمام اًمٙمؿ طمٞم٨م ُمـ هذا

 يمؾش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ: »ًمٚمٜمقاومؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قم٤مُم٦م يم٘م٤مقمدة واًمًالم

ء سمٞمتف ذم اعمًٚمؿ يّمٚمٞمٝم٤م أن إومْمؾ اًمرواشم٥م اًمًٜمـ  أو ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقا

 شمٞمن[ وم٢مذا] إومْمؾ، هق وإٟمام اًمالزم اًمقاضم٥م سم٤مُٕمر ًمٞمس هذا ًمٙمـ سمٕمدي٦م، ؾمٜم٦م

 ومًقاء وطمٞمٜمئذٍ  ضم٤مئز ومٝمق اعمًجد ذم صاله٤م إذا ًمٙمـ سمف، يتٛمًؽ أن ومٕمٚمٞمف ٕومْمؾا
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 أُم٤م ضم٤مئز، اعمًجد ذم وصالهت٤م اًمٌٞم٧م ذم ومّمالهت٤م أرسمٕم٤مً  أو اجلٛمٕم٦م سمٕمد ريمٕمتلم صغم

 ذم صاله٤م أرسمٕم٤مً  صغم إن أنف ظمالصتف اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ي٘مقًمف ُم٤م

 إـمالىم٤مً  ًمف ُمًتٜمد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا.. ًمٌٞم٧ما ذم صاله٤م ريمٕمتلم صاله٤م وإن اعمًجد

 صغم اجلٛمٕم٦م سمٕمد صغم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ سمحدي٨م اًمتٛمًؽ ؾمقى

 ذم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم صغم إذا أنف آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ سمٞمتف، ذم ريمٕمتلم

 .اًمٌٕمدي٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م صغم ُم٤م أنف اعمًجد

 صغم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة ٞمفقمٚم ىمقًمف يمذًمؽ أومْمؾ، اًمٌٞم٧م ذم صالشمٜم٤م ٟمٕمؿ

 ومٕمؾ إن وإٟمام ُم٤ٌمذة، اعمًجد ذم ومٚمٞمّمٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل ٓش أرسمٕم٤مً  ومٚمٞمّمؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمٜمٙمؿ

 هذه ومّمالة أرسمٕم٤مً  اًمٌٞم٧م ذم وصاله٤م اًمٌٞم٧م إمم ذه٥م وإن يم٤مًمريمٕمتلم، ضم٤مز ذًمؽ

 .اًمريمٕمتلم صالة ُمـ أومْمؾ إرسمع

 ذم صالهتام ٕومْمؾوا اعمًجد ذم صالهتام جيقز وإرسمع اًمريمٕمتلم أن اعمٝمؿ

 .قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومٝمذا اعمًجد ذم وإرسمع اًمٌٞم٧م ومٗمل اًمريمٕمتلم سملم اًمتٗمّمٞمؾ أُم٤م اًمٌٞم٧م،

 (66:38:65/ب16: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اجلؿعة صالة بعد افسـة 

 أو ،دقم٤مء هٜم٤مك وهؾ ،اصمٜمتلم أم ،أرسمع: ريمٕم٤مهت٤م قمدد ،اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمًٜم٦م :افسمال

 ُمٕمٞمٜم٦م؟ آي٤مت

ٌّٕمِدّي٦م اًمًٜم٦م :افشقخ  ،أرسمع وسملم ريمٕمتلم سملم ،اجلٛمٕم٦م سمٕمد اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م خمػم اًم

 ريمٕمتلم صغم وإذا ،اعمًجد ومٗمل أرسمٕم٤مً  صغم إذا أنف:سمٕمْمٝمؿ يذيمره اًمذي واًمتٗمّمٞمؾ

 .اًمٌٞم٧م ومٗمل

 ُمـ أومْمؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمٜمقاومؾ صالة: قمٛمقُم٤مً  ًمٙمـ ،ًمف أصؾ ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا

 ذم إومْمؾ اًمًٌٞمؾ ٚمؽيً أن أراد ًمٚمجٛمٕم٦م اًمعُٛمّمكمِّ  يم٤من وم٢مذا ،اعمًجد ذم صالهت٤م

 ؾمٌٞمؾ قمغم ُيّمكم أن أراد وإن ،اًمٌٞم٧م ومٗمل أرسمًٕم٤م أو ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُم٤م صالة
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 .اعمًجد ومٗمل اجلقاز

 ذم ًمف أصؾ ٓ ومٝمذا اعمًجد ذم وأرسمع اًمٌٞم٧م ذم ريمٕمتلم سملم اًمتٗمريؼ هذا أُم٤م

 .اًمًٜم٦م

 ؟يمالمه٤م ،وارد وآصمٜمتلم وارد إرسمع :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 (  66: 64: 62/ 484/ واًمٜمقر اهلدى)



 اجلمعٕ َقت





 43 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  وىم٧م اجلٛمٕم٦م 

 بعده وتارة افزوال ؿبل تارة اجلؿعة صالة

 سمٕمد وشم٤مرة اًمزوال ىمٌؾ شم٤مرة[ اجلٛمٕم٦م] يّمٚمقن –وصح٤مسمتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أي– يم٤مٟمقا 

 .اًمزوال

 [595 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]





 العثمانْ َاألذاى اجلمعٕ أذاى





ذان اًمٕمثامين   47 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 ؾؼاً؟مط ظـه اهلل ريض ظثامن بلذان يؼتدى هل

 [:ومٞمٝم٤م ضم٤مء اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد جلٜم٦م ُمـ إًم٤ٌمين ًمٚمٕمالُم٦م أؾمئٚم٦م وضمٝم٧م]

 اًمث٤مين إذان ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم قمٜمف اهلل ريض قمثامن ومٕمٚمف سمام آىمتداء شمرون هؾ -1

 ىمد اًمٜم٤مس رأى ح٤م ًمذًمؽ، قمثامن ؾمٞمدٟم٤م دقم٤م اًمذي اًم٥ًٌم يتقومر قمٜمدُم٤م وم٘مط أم إـمالىًم٤م

 !اعمٕم٤مش؟ ـمٚم٥م ذم واٟمٖمٛمًقا  يمثروا

 إُم٤مم ًمف وًمٞمس ؾمقق، وٓ ُمٜمف، ىمري٥م طمل ٓ ُمًجد، وضمد إذا: أظمرى ٤ٌمرةسمٕم أو

 ومٞمف جيرى أن شمرون ومٝمؾ احلٛمٞمدي٦م، اًمثٙمٜم٦م داظمؾ اًمذي يم٤معمًجد! ُمئذٟم٦م وٓ راشم٥م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٝمد ذم احل٤مل هق يمام واطمد سم٠مذان يٙمتٗمك أو قمثامن، ؾمٞمدٟم٤م ؾمٜم٦م قمكم

 وص٤مطمٌٞمف؟

 يٖمػم هذا شمرون ومٝمؾ سم٤معمذي٤مع يمقراعمذ اعمًجد ُمـ وإذان اخلٓم٦ٌم أذيٕم٧م إذا -2

 قمـ اًمٌٕمٞمد اعمًجد هذا ُمثؾ ذم إًمٞمف طم٤مضم٦م ٓ قمثامن أذان إن ي٘م٤مل يم٠من ؿمٞمئ٤ًم؟ إُمر ذم

 أذان سم٢مذاقم٦م اإلقمالم صٗم٦م إًمٞمف شمٕمٞمد إذان إذاقم٦م أن سمام وًمٙمـ وإؾمقاق، اًمٌٞمقت

 ًممظمر؟ طم٤مضم٦م ومال واطمد

 [:جمٞم٤ٌمً  اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًميوري سمؾ اعمٗمٞمد ُمـ أرى اإلضم٤مسم٦م ذم اًمنموع ىمٌؾ إين: أؾمتٕملم وسم٤مهلل أىمقل

 ذم اًمٙمالم حمقر ؾمٞمٙمقن ٕنف إول قمثامن أذان ذم اًمقارد احلدي٨م هٜم٤م أؾمقق أن

 شمقضمد ٓ ىمد زي٤مدات ومٞمف اعمذيمقر احلدي٨م يم٤من ح٤م إٟمف صمؿ ؾمؽمى، يمام أشمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 ٗم٧موىم زي٤مدة يمؾ أوٞمػ أن ًمٚمٗم٤مئدة شمتٛمٞمام رأج٧م ًمٚمحدي٨م اعمخرضملم سمٕمض قمٜمد

 واًمزي٤مدات احلدي٨م أظمرج ُمـ أبلم صمؿ][  ُمٕمٙمقومتلم طم٤مسشملم سملم سمجٕمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اًمزهري اإلُم٤مم ىم٤مل: قمثامن أذان طمدي٨م: ٟمّمف وه٤مك احلدي٨م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم وإئٛم٦م

 يم٤من[ اًم٘مرآن ذم اهلل ذيمره اًمذي] إذان أن: يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م أظمؼمين: شمٕم٤ممم اهلل رمحف

 سم٤مب قمغم] اجلٛمٕم٦م يقم[ اًمّمالة ىم٤مُم٧م وإذا] ٜمؼماعم قمغم اإلُم٤مم جيٚمس طملم أوًمف

 اًمٜم٤مس ويمثر قمثامن ظمالوم٦م يم٤من ومٚمام وقمٛمر، سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم[ اعمًجد



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   48  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 وذم إول: رواي٦م وذم» اًمث٤مًم٨م سم٤مٕذان اجلٛمٕم٦م يقم قمثامن أُمر[ اعمٜم٤مزل وشم٤ٌمقمدت]

 اًمزوراء قمغم سمف وم٠مذن[ اًمزوراء هل٤م ي٘م٤مل اًمًقق ذم[ ًمف] دار قمغمش ]صم٤مًم٨م سم٠مذان: أظمرى

 يٕم٥م ومٚمؿ] ذًمؽ قمغم إُمر ومث٧ٌم[ طميت ىمد اجلٛمٕم٦م أن اًمٜم٤مس ًمٞمٕمٚمؿ ظمروضمف ىمٌؾ]

 شم٘مدم ُم٤م قمٚمٛم٧م إذا (1)[سمٛمٜمك اًمّمالة أتؿ طملم قمٚمٞمف قم٤مسمقا  وىمد قمٚمٞمف ذًمؽ اًمٜم٤مس

 :ومٜم٘مقل اجلقاب ذم أن ومٚمٜمنمع

 وم٘مد ىمٞمد ودون اإلـمالق قمغم قمٜمف اهلل ريض قمثامن ومٕمٚمف سمام آىمتداء ٟمرى ٓ - 1

 وشم٤ٌمقمد اًمٜم٤مس يمثرة وهل ُمٕم٘مقًم٦م ًمٕمٚم٦م إول إذان زاد إٟمام أنف شم٘مدم مم٤م قمٚمٛمٜم٤م

 قمثامن سم٠مذان ومتًؽ اًمٕمٚم٦م هذه قمـ اًمٜمٔمر سف ومٛمـ اًمٜمٌقي، اعمًجد قمـ ُمٜم٤مزهلؿ

 آقمت٤ٌمر سمٕملم يٜمٔمر مل طمٞم٨م ًمف خم٤مًمػ هق سمؾ قمٜمف اهلل ريض سمف ُم٘متدي٤م يٙمقن ٓ ُمٓمٚم٘م٤م

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٜمتف قمغم يزيد أن ًمٕمثامن نيم٤م ح٤م ًمقٓه٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م شمٚمؽ إمم

 .سمٕمده ُمـ اخلٚمٞمٗمتلم وؾمٜم٦م

 اًمٕمثامين؟ إذان ينمع ُمتك

 ُمـ اًمذي اًم٥ًٌم يتح٘مؼ قمٜمدُم٤م طم٘م٤م قمٜمف اهلل ريض سمف آىمتداء يٙمقن إٟمام وم٢مذن

 يمام اعمًجد قمـ ُمٜم٤مزهلؿ وشم٤ٌمقمد اًمٜم٤مس يمثرة» وهق إول إذان قمثامن زاد أضمٚمف

                                                           

 2/392 واًمؽمُمذي 1/267 واًمٜم٤ًمئل ًمف واًمًٞم٤مق 1/171 وأبق 317و 316و 2/314 اًمٌخ٤مري أظمرضمف (1)

 واًمٌٞمٝم٘مل 148 ص اعمٜمت٘مك ذم اجل٤مرود واسمـ 1/173 مإ ذم واًمِم٤مومٕمل 1/228 ُم٤مضمف واسمـ وصححف

 3/136/1773 صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م واسمـ راهقيف سمـ وإؾمح٤مق 456و 3/449 وأمحد 265و 2/192

 .ُمردويف واسمـ اعمٜمذر واسمـ محٞمد سمـ وقمٌد واًمٓمؼماين

 . وهمػممه٤م ظمزيٛم٦م واسمـ راهقيف ٓسمـ: إومم واًمزي٤مدة

 .واًمٌٞمٝم٘مل اجل٤مرود ٓسمـ: واًمث٤مٟمٞم٦م

 .واًمٓمؼماين داود ٕيب: ًمث٤مًمث٦موا

سمٕم٦م  .قمزو دون 3/233 اًمٕمٛمدة ذم اًمٕمٞمٜمل وذيمره٤م ُمردويف واسمـ اعمٜمذر واسمـ محٞمد ٓسمـ: واًمرا

 .ًمٚمٓمؼماين ومٞمٝم٤م واًمزي٤مدة ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف ٓسمـ: واخل٤مُم٦ًم

 .ًمف: واًم٤ًمدؾم٦م

 .ُمردويف واسمـ اعمٜمذر واسمـ محٞمد ٓسمـ إظمػمة وهل: واًم٤ًمسمٕم٦م

 .ظمزيٛم٦م واسمـ ٕمحد ومٝمل إول سم٤مٕذان: ٞم٦ماًمث٤مٟم اًمرواي٦م وأُم٤م

 .واًمِم٤مومٕمل ًمٚمٌخ٤مري: واًمث٤مًمث٦م

ي٦م وٟمّم٥م احلٌػم واًمتٚمخٞمص اًم٤ٌمري ومتح واٟمٔمر  .[ُمٜمف.]اعمٜمثقر واًمدرر اًمرا



ذان اًم   49 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕمثامينأذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 .شم٘مدم

: سم٘مقًمف أوم٤مده ُم٤م وهل اًمٙمثرة إمم أظمرى قمٚم٦م إو٤موم٦م ُمـ اًم١ًمال ذم ضم٤مء ُم٤م وأُم٤م

 أي قمٚمٞمٝم٤م يٌٜمل أن جيقز ومال هل٤م أصؾ ٓ اًمزي٤مدة ومٝمذهش اعمٕم٤مش ـمٚم٥م ذم واٟمٖمٛمًقا »

 . (1)اًم٘مت٤مد ظمرط ذًمؽ ودون إصم٤ٌمهت٤م سمٕمد إٓ طمٙمؿ

 يمٌػمة سمٚمدة ُمثؾ ذم وذًمؽ ٟم٤مدرا إٓ هذا قمٍمٟم٤م ذم يتح٘مؼ يٙم٤مد ٓ اًم٥ًٌم وهذا

 واطمد ُمًجد إٓ ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم احل٤مل يم٤من يمام رطمٌٝم٤م قمغم ٤مًمٜم٤مسسم شمٖمص

 اًمذي اعم١مذن صقت يٌٚمٖمٝمؿ ومال قمٜمف ُمٜم٤مزهلؿ ًمٙمثرهتؿ سمٕمدت وىمد ومٞمف اًمٜم٤مس جيٛمع

 يٙم٤مد ٓ ُمثال دُمِمؼ يمٛمديٜم٦م يمثػمة ضمقاُمع ومٞمٝم٤م سمٚمدة وأُم٤م اعمًجد، سم٤مب قمغم ي١مذن

 وىمد اعمٜم٤مرات قمغم ُمـ ًمٚمجٛمٕم٦م نإذا يًٛمع طمتك ظمٓمقات إٓ ومٞمٝم٤م يٛمٌم اعمرء

 اعم٘مّمقد سمذًمؽ ومحّمؾ ًمألصقات اعمٙمؼمة أٓت ُمٜمٝم٤م يمثػم أو سمٕمْمٝم٤م قمغم ووع

 طميت ىمد اجلٛمٕم٦م صالة أن: اًمٜم٤مس إقمالم وهق أٓ إذان قمثامن زاد أضمٚمف ُمـ اًمذي

 قمـش 18/166» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل ٟم٘مٚمف ُم٤م وهق: اعمت٘مدم احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام

 اخلٓم٦ٌم حلْمقر اًمٜم٤مس ًمٞمت٠مه٥م قمثامن ومٕمٚمف ومٛمحدث إول إذان ٠مُم٤موم: »اح٤موردي

 ُمـ قمثامن سم٠مذان طمٞمٜمئذ وم٤مٕظمذ يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا أهٚمٝم٤م، ويمثرة اعمديٜم٦م اشم٤ًمع قمٜمد

 قمغم اًمتزيد ومٞمف اًمذي اعمقوع هذا ُمثؾ ذم ؾمٞمام ٓ جيقز ٓ وهذا طم٤مصؾ حتّمٞمؾ ىمٌٞمؾ

 ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم يم٤من ًمذًمؽ ويم٠منف ُمؼمر، ؾم٥ٌم دون ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذيٕم٦م

ش. اًم٘مرـمٌل» ذم يمام قمثامن سمزي٤مدة ي٠مظمذ وٓ اًمًٜم٦م قمغم ي٘متٍم سم٤مًمٙمقوم٦م وهق قمٜمف اهلل

 ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومرغ وم٢مذا سمالل أذن اعمٜمؼم صٕمد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من إٟمام: »قمٛمر اسمـ وىم٤مل

 ورىم٦مش »ومقائده» ذم اعمخٚمص ـم٤مهر أبق رواهش. سمدقم٦م اًمقل وإذان اًمّمالة أىم٤مم ظمٓمٌتف

 ش.2 – 229/1

 اإلُم٤مم ظمروج قمٜمد يٙمقن وأن اعمحٛمدي سم٤مٕذان يٙمتٗمك أن ٟمرى أنٜم٤م: واخلالص٦م

 وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمًٜم٦م واشم٤ٌمقم٤م قمثامن ًمزي٤مدة اعمؼمر اًم٥ًٌم ًمزوال اعمٜمؼم قمغم وصٕمقده

                                                           

 .[ُمٜمف. ]اعمًتحٞمؾ ًمألُمر ييب ُمثؾ (1)



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   56  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 ىم٤مل ذيمرٟم٤م ُم٤م وسمٜمحق. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (1)شُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ: »اًم٘م٤مئؾ

 يٙمقن أن وأطم٥م: »ٟمّمف ُم٤مش 173 – 1/172ش »إم» يمت٤مسمف ومٗمل اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 أظمذ ومٕمؾ وم٢مذا اعمٜمؼم قمغم وجيٚمس اعمًجد اإلُم٤مم يدظمؾ طملم اجلٛمٕم٦م يقم إذان

 اعمت٘مدم اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م ذيمر صمؿش. قمٚمٞمف يزيد ٓ ومخٓم٥م ىم٤مم ومرغ وم٢مذا إذان ذم اعم١مذن

 اموأُّي (2)ُمٕم٤موي٦م أطمدصمف: وي٘مقل أطمدصمف قمثامن يٙمقن أن يٜمٙمر قمٓم٤مء يم٤من وىمد: »ىم٤مل صمؿ

 ُمـ مج٤مقم٦م أذن وم٢من إزم، أطم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم يم٤من اًمذي وم٤مُٕمر يم٤من

 قمغم اإلُم٤مم ضمٚمس إذا اعم١مذٟملم أذان ىمٌؾ ي١مذن يمام وأذن اعمٜمؼم قمغم واإلُم٤مم اعم١مذٟملم

 اًمقارد اعمًجد ذم ٟم٘مقل ويمذًمؽش. صالشمف ُمٜمف رء يٗمًد وٓ ًمف ذًمؽ يمره٧م اعمٜمؼم

 وذًمؽ قمثامن ؾمٜم٦م قمغم ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٜم٦م قمغم ٞمفوم جيري أن يٜمٌٖمل إٟمف: اًم١ًمال ذم ذيمره

 :ُٕمريـ

 ذم ضم٤مء يمام ًمٌٕمده٤م اًمٌٞمقت ؾمٙم٤من ُمـ يًٛمع ٓ ومٞمف إذان أن :إول إمر

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمثٙمٜم٦م يكم اًمذي اًمٓمريؼ ذم اح٤مرة ُمـ طمتك يًٛمع وٓ سمؾ اًم١ًمال،

 قمثامن سمف ه٤مأراد اًمتل اًمٖم٤مي٦م حيّمؾ ٓ قمثامن سم٠مذان طمٞمٜمئذ وم٤مٕظمذ واجلٜمقسمٞم٦م، اًمنمىمٞم٦م

 .اعمًٚمؿ قمٜمف يٜمزه اًمنمع ذم قمٌث٤م ومٞمٙمقن

 ُم٤ًموم٤مت ُمـ وًمق ىمّمدا ي٘مّمدوٟمف إٟمام اعمًجد هذا إمم ي٠متقن اًمذيـ أن :افثاين إمر

ذان ؾمٛمٕمقا  أهنؿ ومرض وًمق ومٝم١مٓء ؿم٤مؾمٕم٦م  يدريمقن وجيٕمٚمٝمؿ جيٚمٌٝمؿ اًمذي هق ومٚمٞمس - ٕا

ذان ىمٌؾ خيرضمقا  أن ُمـ هلؿ سمد ٓ - اعمًجد وسملم سمٞمٜمٝمؿ اعم٤ًموم٦م ًمٌٕمد - وم٢مٟمف واًمّمالة اخلٓم٦ٌم  ٕا

                                                           

شمٞم٥م ذم اًمٙمت٤مين احلل قمٌد اًمِمٞمخ وٟم٘مؾ (1)  اًمِمٞمخ ُمٜم٤مىم٥م ذم اًمٌّم٤مئر إٟم٤مرة يمت٤مب قمـ 81 – 1/86 اإلداري٦م اًمؽما

 :ٟمّمف ُم٤م إيم٤مسمر اهلداة وطمزسمف ٟم٤مس اسمـ

 اإلىم٤مُم٦م همػم واطمد وأذان واطمد ُم١مذن قمغم اجلٛمٕم٦م يقم ي٘متٍم – ٟم٤مس سمـ حمٛمد ؾمٞمدي اًمِمٞمخ يٕمٜمل – يم٤من

 ُمـ وصدر إؿمٝمر هق ُم٤م قمغم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب زُمـ ذم وٓ زُمٜمف ذم يٙمـ مل إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل أؾمقة

 ذم يمام واعمٕمتٛمد اًمّمحٞمح هق هذا واطمد ُم١مذن إٓ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف زُمٜمف ذم ي١مذن ٓ ويم٤من قمثامن ظمالوم٦م

 أقمٜمل زُمٜمف طمتك اعمٖمرب ذم اؾمتٛمر اًمًٜم٦م هبذه اًمٕمٛمؾ أن 2/327 احل٤مومظ ذيمر وًم٘مد. ـها وإيب اًم٤ٌمري ومتح

 .[ُمٜمف.]اًمث٤مُمـ اًم٘مرن أي طمجر اسمـ

 2/3238 احل٤مومظ ىم٤مل يمام اعمٕمتٛمد ومٝمق زاده اًمذي هق ثامنقم أن اًمرواي٤مت شمقاردت وم٘مد اإلٟمٙم٤مر هلذا وضمف ٓ: ىمٚم٧م (2)

 .[ُمٜمف.]إؾمٜم٤مدا ًمف أقمرف ٓ ومٛمام إي٤مه ُمٕم٤موي٦م إطمداث وأُم٤م ًمٙمٗمك اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م إٓ ومٞمف يٙمـ مل وًمق
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 ذم ؿم٠مهنؿ ذًمؽ ذم ؿم٠مهنؿ ،اًمّمالة يدريمقا  طمتك وىمٍما  ـمقٓ اعم٤ًموم٦م سم٤مظمتالف ختتٚمػ سمٛمدة

 ٓ ٟمٕمؿ. اًمقىم٧م سمدظمقل إقمالم وٓ أذان هل٤م ينمع ٓ اًمتل اعمًجد أو اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة

ذان هذا ُمـ ُم٤مٟمٕم٤م ٟمرى  قمغم اح٤مرة يًٛمع ٕنف ٤مرضملاخل اًمثٙمٜم٦م سم٤مب قمٜمد ضمٕمؾ إذا اًمٕمثامين ٕا

 ُمـ يًٛمع ىمد يمام ،ومٞمف ويّمٚمقن ومٞم١مُمقٟمف اًمّمالة ومٞمف شم٘م٤مم ُمًجدا اًمثٙمٜم٦م ذم أن ويٕمٚمٛمٝمؿ اجل٤مدة

ٞمقت ذم يٙمقن ذاٟملم سملم يٗمّمؾ ٓ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ (1)اجل٤مدة ُمـ اًم٘مري٦ٌم اًم  ىمٚمٞمؾ سمقىم٧م إٓ ٕا

ٜم٦م ٕن ذان سمٕمد اًمزوال أول اخلٓم٦ٌم ذم اًمنموع اًًم  احلدي٨م ذم ىمقًمف ذًمؽ ممإ يِمػم يمام ٕا

ذان أن: »اًم٤ًمسمؼ  ؾمٌٌٝم٤م ىم٤مم أيش اًمّمالة ىم٤مُم٧م وإذا اعمٜمؼم قمغم اإلُم٤مم جيٚمس طملم أوًمف يم٤من ٕا

 اًمٗم٘مرة قمـ اجلقاب قمٜمد ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت هذا ُمـ أسح أظمرى أطم٤مدي٨م وذم ،اًمزوال وهق

ذان يذع مل إذا هق إٟمام إًمٞمف ذهٌٜم٤م اًمذي هذا إن: أىمقل أن يٗمقشمٜمل وٓ .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمراسمٕم٦م  ٕا

 طم٤مصؾ حتّمٞمؾ طمٞمٜمئذ ٕنف ضمقازه ٟمرى ومال وإٓ اًمّمقت ُمٙمؼم أو سم٤معمذي٤مع اعمًجد سم٤مب قمٜمد

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام

 :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٘مرة قمـ اجلقاب

ذان إذاقم٦م إن - 2  ؾمٌؼ ح٤م ؿمٞمئ٤م اعم٠ًمخ٦م طمٙمؿ ُمـ يٖمػم ٓ سم٤معمذي٤مع اعمذيمقر اعمًجد ُمـ ٕا

ذان زاد إٟمام قمٜمف اهلل ريض قمثامن أن ُم٣م ىمد :ومٜم٘مقل هٜم٤م وٟمزيد ىمري٤ٌم سمٞم٤مٟمف ول ٕا  ًمٞمٕمٚمؿ: »ٕا

ذان أذيع وم٢مذاش طميت ىمد اجلٛمٕم٦م أن اًمٜم٤مس  اًمتل اًمٖم٤مي٦م طمّمٚم٧م وم٘مد سم٤معمذي٤مع اعمحٛمدي ٕا

 اؾمتٕمامًمف ضمقاز يرى ويم٤من قمثامن قمٝمد ذم اعمذي٤مع هذا يم٤من ًمق أنف وأقمت٘مد سم٠مذاٟمف قمثامن إًمٞمٝم٤م رُمك

ذان سم٢مذاقم٦م ٗمكايمت قمٜمف اهلل ريض ًمٙم٤من ٟمٕمت٘مد يمام  .زي٤مدشمف قمـ وأهمٜم٤مه اعمحٛمدي ٕا

 [14-8ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

                                                           

 قمغم ي١مذٟمقن ٓ اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ومٞمام ُمٙم٦م أهؾ ويم٤من :11 ص ىم٤مل ًمٚمٗم٤ميمٝمل ُمٙم٦م شم٤مريخ ذم ضم٤مء ُم٤م هذا وٟمحق (1)

م اعمًجد ذم إذان ٤منيم وإٟمام اجل٤ٌمل رؤوس  ومج٤مج ذم ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ اًمّمالة شمٗمقهتؿ اًمٜم٤مس ومٙم٤من وطمده احلرا

ئف ُمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد وم٘مدم ه٤مرون اعم١مُمٜملم أُمػم زُمـ ذم يم٤من طمتك اعمًجد قمـ وهم٤مئ٤ٌم ُمٙم٦م  ٟمٔمرا

 ٦مُمٙم ومج٤مج قمغم شمنمف ُمٜم٤مرات اجل٤مل رؤوس قمغم شمتخذ أن وم٠مُمر إذان يًٛمع ومل اًمّمالة ومٗم٤مشمتف ُمٙم٦م

 ذًمؽ ومؽمك قمٜمٝمؿ ذًمؽ ىمٓمع صمؿ... أرزاىم٤م ذًمؽ ذم اعم١مذٟملم قمغم وأضمرى ًمٚمّمالة ومٞمٝم٤م ي١مذن وؿمٕم٤مهب٤م

 .[ُمٜمف.]سمٕمدهؿ
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 هل ظذ افؽالم وؾقه ،وافعثامين افـبوي إذان موضع حتؼقق

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص زمـه يف ادـارة ـاكت

 [:ومٞمٝم٤م ضم٤مء اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد جلٜم٦م ُمـ إًم٤ٌمين ًمٚمٕمالُم٦م أؾمئٚم٦م وضمٝم٧م]

 سم٤مب قمغم أم اعمٜمؼم مأُم٤م ُمقوٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذقمف اًمذي اًمث٤مين إذان هؾ -3

 قمغم ُمقوٕمف ومٝمؾ – قمثامن أذان – آظمر أذان هٜم٤مك يم٤من وإذا ًمٚمٛمٜمؼم؟ اعمقاضمف اعمًجد

 اًم٤ٌمب؟

 [:اإلمام ؿال]

 :واًمٕمثامين اًمٜمٌقي إذان ُمقوع حت٘مٞمؼ: اًمث٤مًمث٦م اًمٗم٘مرة قمـ اجلقاب

 قمٝمد ذم إذان أن: »احلدي٨م ذم شم٘مدم مم٤م اًمٗم٘مرة هذه قمـ اجلقاب يٗمٝمؿ - 3

ش. اًمزوراء قمغم يم٤من قمثامن أذان وأن اعمًجد سم٤مب قمغم يم٤من وقمٛمر سمٙمر يبوأ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمٙم٤من ذم ذم ووع شمٗمّمٞمٚمف شم٘مدم طمًٌام سم٠مذاٟمف ًمألظمذ اعم٘متيض اًم٥ًٌم وضمد وم٢من

 اعمٜمؼم قمٜمد اعمًجد ذم وٓ اًمٜمٌقي إذان ُمقوع وم٢مٟمف اًم٤ٌمب قمغم ٓ واعمّمٚمح٦م احل٤مضم٦م

 اإلقمالم وهق إذان ُمـ عم٘مّمقدا ًمٚمٛمٕمٜمك حم٘مؼ همػم وهق ي٠ميت يمام أُمقي٦م سمدقم٦م وم٢مٟمف

 أيش اًم٘مديؿ إُمر ُمـ ًمٞمس اإلُم٤مم يدي سملم إذان إن: »ُم٤مًمؽ قمـ اًمؼم قمٌد اسمـ وٟم٘مؾ

 ذم احل٤مج واسمـش 1/362ش »احل٤مؿمٞم٦م» ذم قم٤مسمديـ اسمـ سمذًمؽ سح وىمد. سمدقم٦م إٟمف

 ذم اًمِم٤مـمٌل ىم٤مل ُمٜمٝمام وأقمٚمؿ أىمدم هق ممـ وهمػممه٤مش 2/268ش »اعمدظمؾ»

 :ُمٚمخّمف ُم٤مش 147 – 2/146ش »آقمتّم٤مم»

 ُمـ وأول حمدث ٕنف ُمٙمروه اجلٛمٕم٦م ذم اإلُم٤مم يدي سملم إذان: »رؿمد اسمـ ىم٤مل

 وٟم٘مؾ اعمنموم٦م إمم سم٤مًمزوراء يم٤من اًمذي إذان ٟم٘مؾ وم٢مٟمف اعمٚمؽ قمٌد سمـ هِم٤مم أطمدصمف

 هذا زُم٤مٟمٜم٤م إمم اخلٚمٗم٤مء سمٕمده ُمـ ذًمؽ قمغم وشمال يديف سملم سم٤معمنموم٦م يم٤من اًمذي إذان

. اًمًٜم٦م هق سمٕمده اًمراؿمدون واخلٚمٗم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٕمٚمف واًمذي ،سمدقم٦م وهق: ىم٤مل

 قمثامن زُم٤من ذم سم٤مىمٞم٤م يم٤من اعمٜمؼم قمغم اإلُم٤مم صٕمقد قمٜمد إذان أن طمٌٞم٥م اسمـ وذيمر
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 ىمٌٚمف يم٤من ُم٤م قمغم يزد مل قمثامن وإن اًمّمحٞمح اًمٜم٘مؾ أرسم٤مب ٟم٘مٚمف ح٤م ُمقاومؼ قمٜمف اهلل ريض

 يديف سملم ُم٤م إمم اعمٜم٤مرة ذم اعمنموع انإذ هِم٤مم ٟم٘مؾ إذن ومّم٤مر اًمزوراء قمغم إذان إٓ

 سملم يم٤من اًمٜمٌقي إذان أن اًمٌت٦م يٜم٘مؾ مل أنف: يٕمٚمؿ أن ويٜمٌٖمل ش.اعمنموع ذًمؽ ذم سمدقم٦م

 داظمؾ إذان هذا يمقن قمغم أضمد ومل: (1)اًمٙمِمٛمػمي اًمٕمالُم٦م ىم٤مل ،ُمٜمف ىمري٤ٌم اعمٜمؼم يدي

 اًمتقارث سمف ضمرى إٟمف» اهلداي٦م ص٤مطم٥م ىم٤مل ُم٤م إٓ إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمٜمد دًمٞمال اعمًجد

 ص٤مطم٥م ىم٤مًمف ُم٤م همػم دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ًمٞمس أهنؿ ُمٜمف ومٗمٝمٛم٧م أجْم٤م أظمرون ٟم٘مٚمف صمؿ

 عمثؾ ىمٞمٛم٦م ٓ أنف اًمٌّمػم قمغم خيٗمك وًمٞمس: ىمٚم٧م شاًمتقارث إمم يٚمج١مون وًمذاش اهلداي٦م»

 : ُٕمريـ اًمتقارث هذا

 .سمٕمده ُمـ اًمراؿمدون واخلٚمٗم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمًٜم٦م خم٤مًمػ أنف :إول

 ىم٤مل وىمد قمروم٧م يمام اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمـ ٓ هِم٤مم قمٝمد ُمـ تداءهاسم أن :وأخر

 ٕن اًمٜمص ظم٤مًمػ إذا احل٤مدث سم٤مًمٕمرف قمؼمة وٓش: »1/769» احل٤مؿمٞم٦م ذم قم٤مسمديـ اسمـ

 يمام واعمجتٝمديـ اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمـ قم٤مُم٤م يم٤من إذا احلؾ قمغم دًمٞمال يّمٚمح إٟمام اًمتٕم٤مرف

 اعمحٛمدي وإذان ٤ٌمباًم قمغم اًمٕمثامين إذان ضمٕمؾ أن ؾمٚمػ مم٤م ومتٌلم ش.سمف سطمقا 

 اًمٜمٌل ًمًٜم٦م إطمٞم٤مء اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد ُمـ إزاًمتٝم٤م ومٞمج٥م اشم٤ٌمقمٝم٤م جيقز ٓ سمدقم٦م اعمًجد ذم

 ٟم٘مؾ وُمـ اًمِم٤مـمٌل يمالم ذم ُم٣م وىمد هذا ؟ملسو هيلع هللا ىلص زُمٜمف ذم اعمٜم٤مرة يم٤مٟم٧م هؾ. ملسو هيلع هللا ىلص

 احل٤مج اسمـ سمذًمؽ سح وىمد ش.اعمٜم٤مرة قمغم اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من اًمٜمٌقي إذان أن: »قمٜمٝمؿ

 قمغم اإلُم٤مم صٕمد إذا اجلٛمٕم٦م أذان ذم اًمًٜم٦م إن» :خمتٍمه ُم٤م وم٘م٤ملش اعمدظمؾ» ذم أجْم٤م

 وقمٛمر سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد قمغم يم٤من يمذًمؽ اعمٜم٤مرة قمغم اعم١مذن يٙمقن أن اعمٜمؼم

 وأب٘مك اًمٜم٤مس يمثر ح٤م سم٤مًمزوراء آظمر أذاٟم٤م قمثامن زاد صمؿ قمثامن ظمالوم٦م ُمـ وصدرا

 ش.ذاك إذ اعمٜمؼم قمغم خلٓمٞم٥موا اعمٜم٤مرة قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم يم٤من اًمذي إذان

 .اًمِم٤مـمٌل قمـ ٟم٘مٚمف شم٘مدم ُم٤م ٟمحق ًمألذان هِم٤مم ٟم٘مؾ ىمّم٦م ذيمر صمؿ

 قمغم يم٤من اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜمٌقي إذان أن ساطم٦م يدل ُم٤م قمغم أىمػ ومل: ىمٚم٧م

                                                           

 وًمق احلدي٨م يتٌع وهق اهلٜمد ذم سم٤محلدي٨م اعمِمتٖمٚملم احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ وهق 2/335 اًم٤ٌمري ومٞمض ذم (1)

 .[ُمٜمف].شمٕم٤ممم اهلل رمحف ـه1352 ؾمٜم٦م شمقذم إطمٞم٤من سمٕمض ذم اعمذه٥م ظم٤مًمػ



ذان اًمٕمثامين   55 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 ؾمٓمحف قمغم أنف فم٤مهره وم٢من اعمًجد سم٤مب قمغم يم٤من أنف احلدي٨م ذم شم٘مدم ُم٤م إٓ اعمٜم٤مرة

 اجلٛمٕم٦م يقم ي١مذن يم٤من اًمذي وهق - ًمٌالل أنف فاعمٕمرو ُمـ أن هذا وي١ميد اًم٤ٌمب قمٜمد

 قمـش 4/116ش »اًمٌخ٤مري صحٞمح» ومٗملش صحٞمح» اعم١مذن قمٚمٞمف يرىمك رء -

 رؾمقل وم٘م٤مل سمٚمٞمؾ ي١مذن يم٤من سمالٓ إن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 ش.اًمٗمجر يٓمٚمع طمتك ي١مذن ٓ وم٢مٟمف ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا  يمٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .شذا ويٜمزل هذا يرىمك أن إٓ أذاهنام سملم يٙمـ ومل: »٤مؾمؿاًم٘م ىم٤مل

 يِمٝمد وىمد سم٤معمٜم٤مرة يِمٌف ُمرشمٗمع رء اًمًٓمح قمغم اًم٤ٌمب قمٜمد هٜم٤مك يم٤من ومٚمٕمٚمف

 صم٤مسم٧م سمـ زيد أم قمـ سم٢مؾمٜم٤مدهش 8/367ش »اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف ُم٤م هلذا

 إمم ذنأ ُم٤م أول ُمـ ومقىمف ي١مذن سمالل ومٙم٤من اعمًجد طمقل سمٞم٧م أـمقل سمٞمتل يم٤من: ىم٤مًم٧م

 رء ًمف رومع وىمد اعمًجد فمٝمر قمغم سمٕمد ي١مذن ومٙم٤من ُمًجده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜمك أن

: ىمقًمف دون طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد وهمػمه داود أبق رواه وىمد. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده ًمٙمـ. فمٝمره ومقق

 اعمقوقع هذا ذم قمٜمدي شمٚمخص واًمذي. أقمٚمؿ واهللش فمٝمره ومقق رء ًمف رومع وىمد»

 اعم٘مٓمقع ُمـ وًمٙمـ (1)ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم ٕمرووم٦مُم يم٤مٟم٧م اعمًجد ذم اعمٜم٤مرة أن يث٧ٌم مل أنف

 وُمـ شم٘مدم، يمام إًمٞمف يرىمك اعمًجد قمغم ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم طمٞمٜمذاك يم٤من إذان أن سمف

 إمم أنف اعمحتٛمؾ وُمـ (2)وم٘مط اعمًجد فمٝمر إمم هق إٟمام اعمذيمقر اًمرىمل أن اعمحتٛمؾ

 وم٤مًمذي ذاك أو هذا اًمقاىمع يم٤من وؾمقاء زيد، أم طمدي٨م ذم يمام فمٝمره ومقق يم٤من رء

 اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك أن همػم رء ذم اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞم٧ًم اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م اعمٜم٤مرة أن سمف زمٟمج

 ومٝمل هب٤م إٓ حيّمؾ ٓ اًمتٌٚمٞمغ يم٤من وم٢مذا ري٥م سمال ُمنموع أُمر - اًمتٌٚمٞمغ وهق - ُمٜمٝم٤م

 واضم٥م ومٝمق سمف إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م أن: إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر ح٤م ُمنموقم٦م طمٞمٜمئذ

                                                           

 :اًمت٤مسمٕمل ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ىمقل هذا يٜم٤مذم وٓ (1)

 ."يٗمٕمٚمف اهلل قمٌد ويم٤من اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مرة ذم إذان اًمًٜم٦م ُمـ"

 ُمـ: اًمت٤مسمٕمل ىمقل أن إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر ح٤م وذًمؽ قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 1/86/1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف

 .[ُمٜمف.]اعمرومقع طمٙمؿ ذم وم٢مٟمف صح٤ميب ًمؽذ ىم٤مل إذا ُم٤م سمخالف اعمرومقع طمٙمؿ ذم ًمٞمس يمذا اًمًٜم٦م

 أيب اسمـ أظمرضمف اًمٙمٕم٦ٌم ومقق اًمٗمتح يقم ي١مذن أن سمالٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر: ىم٤مل اًمزسمػم سمـ قمروة طمدي٨م ذم يمام (2)

 .[ُمٜمف.]ُمرؾمؾ أنف إٓ قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 1/86/1 ؿمٞم٦ٌم



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   56  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 اًمٞمقم ًمٚمّمقت اعمٙمؼمة أٓت وضمقد أن رأجل ـُم أن همػم. احل٤مضم٦م سم٘مدر شمرومع وًمٙمـ

 ومٌٜم٤مؤه٤م اًمٓم٤مئٚم٦م، اعم٤ٌمًمغ شمٙمٚمػ وهل ؾمٞمام ٓ ًمٚمتٌٚمٞمغ يم٠مداة اح٠مذٟم٦م اخت٤مذ قمـ يٖمٜمل

 إهاف ُمـ ومٞمف ح٤م ُمنموع همػم - قمٜمف يٖمٜمل ُم٤م ووضمقد - سمدقم٦م يمقٟمف ُمع هذه واحل٤مًم٦م

 أن ًمٗم٤مئدةا قمديٛم٦م اًمٞمقم ص٤مرت أهن٤م قمغم ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م يدل ومم٤م ًمٚمامل، وشمْمٞمٞمع

 إذان أن ٟمٕمت٘مد ًمٙمٜمٜم٤م. اًمّمقت سمٛمٙمؼم قمٜمٝم٤م ُمًتٖمٜملم اًمٌت٦م إًمٞمٝم٤م يّمٕمدون ٓ اعم١مذٟملم

 اًمت٤مًملم ُمـ ومٞمف ُمـ قمغم اًمتِمقيش ُمٜمٝم٤م ُٕمقر ينمع ٓ اعمٙمؼم أُم٤مم اعمًجد ذم

 هذا مت٤مم ُمـ ذًمؽ وم٢من سمجًٛمف اعم١مذن فمٝمقر قمدم وُمٜمٝم٤م واًمذايمريـ، واعمّمٚملم

 قمغم اًمؼموز ُمـ ًمٚمٛم١مذن ٓسمد أنف ٟمرى ًمذًمؽش. انإذ» اًمٕمٔمٞمؿ اإلؾمالُمل اًمِمٕم٤مر

 اخت٤مذ ي٘متيض اًمتح٘مٞمؼ وهذا اعمّمٚمحتلم، سملم ومٞمجٛمع اعمٙمؼم، أُم٤مم واًمت٠مذيـ اعمًجد

 وهق أُم٤مُمف ومٞم١مذن اًمّمقت ُمٙمؼم إًمٞمف ويقصؾ إًمٞمف يّمٕمد اعمًجد ومقق ظم٤مص ُمٙم٤من

 .ًمٚمٜم٤مس فم٤مهر

 وشمٌٚمٞمٖمف أذاٟمف قمغم اعم١مذن ويًتٛمر اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًم٘مقة شمٜم٘مٓمع ىمد أنف ذًمؽ وم٤مئدة وُمـ

 ٓسمد سم٠منف هٜم٤م اًمتذيمػم ُمـ سمد وٓ فم٤مهر، هق يمام اعمًجد ومقق ُمـ اًمٜم٤مس إمم إي٤مه

 أن يم٤مدوا وم٢مهنؿ احلٞمٕمٚمتلم قمٜمد وينة يٛمٜم٦م آًمتٗم٤مف ؾمٜم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمـ ًمٚمٛم١مذٟملم

 ووع ٟم٘مؽمح وًمذًمؽ اًمّمقت ٓىمط سم٤مؾمت٘م٤ٌمل ُمٜمٝمؿ شم٘مٞمدا اًمًٜم٦م هذه شمرك قمغم يٓمٌ٘مقا 

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمًٜم٦م حت٘مٞمؼ سملم جيٛمع سمحٞم٨م ىمٚمٞمال اًمٞم٤ًمر وقمغم ٞمٛملماًم قمغم ٓىمٓملم

 ومال وطمٞمٜمئذ وم٘مط اًمتٌٚمٞمغ هق آًمتٗم٤مف ُمـ اًم٘مّمد إن: ي٘م٤مل وٓ. اًمٙم٤مُمؾ واًمتٌٚمٞمغ

 ذم يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ ٓ إٟمف: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م اعمٙمؼم وضمقد ُمع إًمٞمف داقمل

 يمؾ قمغم اًمًٜم٦م هذه قمغم ح٤مومٔم٦ماعم وم٤مٕومم اًمٜم٤مس قمغم ختٗمك ىمد أظمرى ُم٘م٤مصد إُمر

 .طم٤مل

 [19-14ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 ؿبؾقة شـة فؾجؿعة وهل اجلؿعة أذان وؿت

 [:ومٞمٝم٤م ضم٤مء اجل٤مُمٕم٦م ُمًجد جلٜم٦م ُمـ إًم٤ٌمين ًمٚمٕمالُم٦م أؾمئٚم٦م وضمٝم٧م]



ذان اًمٕمثامين   57 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 ُم٤مذا، أم اًمٔمٝمر وىم٧م أول هق هؾ وىمتف؟ ومٛمتك وم٘مط واطمد أذان هٜم٤مك يم٤من إذا -4

 صمٌت٧م؟ إذا اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م شمّمغم ومٛمتك اخلٓمٞم٥م دصٕمق قمٜمد وىمتف ويم٤من يمذًمؽ يم٤من وإذا

 أم اعم١مذن وي١مذن اخلٓمٞم٥م يّمٕمد صمؿ أذان سمال اًمقىم٧م دظمقل قم٘م٥م اًمًٜم٦م شمّمغم وهؾ

 ُم٤مذا؟

 [:جمٞم٤ٌم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :وىمتلم ًمٚمجٛمٕم٦م أن حت٘مٞمؼ: اًمراسمٕم٦م اًمٗم٘مرة قمـ اجلقاب

 :وىمت٤من اعمحٛمدي ًمألذان - 4

 .اخلٓمٞم٥م صٕمقد وقمٜمد ُم٤ٌمذة اًمزوال سمٕمد :إول

 طمٜمٌؾ سمـ أمحد ُمذه٥م وهذا أجْم٤م اخلٓمٞم٥م صٕمقد قمٜمد اًمزوال ىمٌؾ :وأخر

 .وهمػمه اهلل رمحف

 ضمٚمس طملم أوًمف يم٤من إذان أن: »اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م ذم شم٘مدم ُم٤م ومدًمٞمٚمف :إول أما

 ؾم٥ٌم ىمٞم٤مم طملم يم٤من إذان أن ذم سيح ومٝمذاش. اًمّمالة ىم٤مُم٧م وإذا اعمٜمؼم قمغم

 اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اعمٜمؼم قمغم اإلُم٤مم ٚمقسضم ُمع شم٘مدم يمام اًمِمٛمس زوال وهق اًمّمالة

 :أطم٤مدي٨م هلذا ويِمٝمد

 قمٝمد قمغم اجلٛمٕم٦م يقم ي١مذن يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُم١مذن اًم٘مرظ ؾمٕمد قمـ» – أ

ك ُمثؾ اًمٗملء يم٤من إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ش 342»/  ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف. (1)شاًمنما

 ش.3/667» واحل٤ميمؿ

 اًم٤ًمقم٦م دسمٕم اإلُم٤مم ظمروج أن: اًمٜم٤ًمئل ذم: (2)طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل» – ب

                                                           

 .[ُمٜمف.]٤مضمفُم اسمـ قمغم اًمًٜمدي احلًـ أبق ىم٤مًمف اعمراد وهق اًمِمٛمس زوال ئمٝمر ُم٤م أول يٙمقن وذًمؽ (1)

 همًؾ اجلٛمٕم٦م يقم اهمتًؾ ُمـ: "ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م إمم سمذًمؽ يِمػم وهق 4/586 احلٌػم اًمتٚمخٞمص ذم (2)

 اإلُم٤مم ظمرج وم٢مذا سمٞمْم٦م ىمرب ومٙم٠منام اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ: "وومٞمف.. " سمدٟم٦م ىمرب ومٙم٠منام راح صمؿ اجلٜم٤مسم٦م

 ".اًمذيمر يًتٛمٕمقن اعمالئٙم٦م طميت

" اجلٛمٕم٦م وىم٧م: "سم٘مقًمف ًمف شمرضمؿ ٕنف وطمده ًمٚمٜم٤ًمئل إي٤مه احل٤مومظ قمزو ًمٕمؾو أجْم٤م اًمّمحٞمحلم ذم وهق

 .ذًمؽ وٟمحقه اجلٛمٕم٦م ومْمؾ ذم أورده إٟمام وأظمرون

= 



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   58  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 ومٗمٞمف أظمر اًمقىم٧م وأُم٤م أظمر اًمقىم٧م ذم إطم٤مدي٨مش. اًمزوال أول وهق اًم٤ًمدؾم٦م

 :أطم٤مدي٨م

 زاًم٧م إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع (1)ٟمجٛمع يمٜم٤م: »ىم٤مل إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ - أ

 ذم ؿمٞم٦ٌم واسمـ وهمػممه٤م وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمفش. اًمٗملء ٟمتتٌع ٟمرضمع صمؿ اًمِمٛمس

 ش.1/267/1» اعمّمٜمػ

 رواه اًمِمٛمس متٞمؾ طملم اجلٛمٕم٦م يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرؾمق أن أنس قمـ - ب

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري

 صغم اًمِمٛمس زاًم٧م إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ - ج

 اًمدًٓم٦م فم٤مهرة إطم٤مدي٨م وهذه. طمًـ وإؾمٜم٤مده إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواهش. اجلٛمٕم٦م

 ي٘مرأ  ٌتلمظمٓم اًمّمالة ىمٌؾ خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف اعمٕمٚمقم ُمـ أنف وذًمؽ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم

 ومٗمل♂ اعْمَِجٞمدِ  َواًْمُ٘مْرآنِ  ق▬ ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  أطمٞم٤مٟم٤م يم٤من طمتك اًمٜم٤مس ويذيمر اًم٘مرآن ومٞمٝمام

 أظمذت ُم٤م: »ىم٤مًم٧م اًمٜمٕمامن اسمـ طم٤مرصم٦م سمٜم٧م هِم٤مم أم قمـش 3/139» ُمًٚمؿ صحٞمح

 اعمٜمؼم قمغم مجٕم٦م يقم يمؾ ي٘مرأه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمـ إٓ♂ اعْمَِجٞمدِ  َواًْمُ٘مْرآنِ  ق▬

 صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه سمراءة ؾمقرة ومٞمٝم٤م ىمرأ  أنف قمٜمف وصحش. اًمٜم٤مس ظمٓم٥م إذا

 ىمٌؾ يم٤من إذان أن قمٚمٛمٜم٤م هذا شمذيمرٟم٤م وم٢مذا وهمػمه اًمذهٌل وواوم٘مف صححف واحل٤ميمؿ

 خيٗمك ٓ سملم وهذا اًمزوال طملم يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن ـم٤مح٤م اخلٓم٦ٌم ويمذا طمتام اًمزوال

 ضم٤مسمر طمدي٨م قباعمٓمٚم قمغم اًمدًٓم٦م ذم إطم٤مدي٨م هذه ُمـ وأسح. هلل واحلٛمد

 :وهق أظمر

 ومٜمرحيٝم٤م مج٤مًمٜم٤م إمم ٟمذه٥م صمؿ اجلٛمٕم٦م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل وقمٜمف» – د

 واًمٜم٤ًمئلش 9 – 3/8» ُمًٚمؿ أظمرضمفش. اًمٜمقاوح يٕمٜمل اًمِمٛمس شمزول طملم
                                                           

 زوال أن خيٗمك وٓ: وم٘م٤مل اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م سمٕمد اإلُم٤مم ظمروج أن احل٤مومظ ذيمره ُم٤م اًمًٜمدي ٟم٤مىمش وىمد

 اًم٤ًمقم٦م أول قمٜمد خيرج اإلُم٤مم أن دي٨ماحل وُم٘مت٣م اًم٤ًمسمٕم٦م اًم٤ًمقم٦م وأول اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م آظمر ذم اًمِمٛمس

 .ومٚمٞمت٠مُمؾ اًمزوال ىمٌؾ اإلُم٤مم ظمروج يٙمقن أن ُمٜمف ويٚمزم اًم٤ًمدؾم٦م

ه سمام احل٤مومظ هذا قمـ أضم٤مب وىمد  [.ُمٜمف.]يِم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف 2/294 اًم٤ٌمري ومتح يمت٤مسمف ذم ُمنموطم٤م شمرا

 .[ُمٜمف.]اجلٛمٕم٦م ٟمّمغم أي (1)



ذان اًمٕمثامين   59 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 3/331» وأمحدش 3/196» واًمٌٞمٝم٘ملش 1/266»

 سم٤مخلٓم٦ٌم ومٙمٞمػ اًمزوال ىمٌؾ يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن ذم سيح ومٝمذاش. 1/267/1»

 ٟمذيمر اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ُمـ آصم٤مر ًمذًمؽ ويِمٝمد: أظمر اًمقىم٧م ذم أصم٤مر وإذان؟

 :هب٤م ًمالؾمتِمٝم٤مد سمٕمْمٝم٤م

 اًمّمديؼ سمٙمر أيب ُمع اجلٛمٕم٦م ؿمٝمدت: »ىم٤مل اًمًٚمٛمل ؾمٞمدان سمـ اهلل قمٌد قمـ - أ

 وصالشمف ظمٓمٌتف ومٙم٤مٟم٧م قمٛمر ؿمٝمدٟم٤م صمؿ اًمٜمٝم٤مر، ٟمّمػ ىمٌؾ وصالشمف ظمٓمٌتف ومٙم٤مٟم٧م

 أن إمم وصالشمف ظمٓمٌتف ومٙم٤مٟم٧م قمثامن ُمع ؿمٝمدٟم٤م صمؿ اًمٜمٝم٤مر، اٟمتّمػ: ىمقلأ أن إمم

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواهش. أنٙمره وٓ ذًمؽ قم٤مب أطمدا رأج٧م ومام اًمٜمٝم٤مر زال: أىمقل

 ش.169» واًمدارىمٓمٜملش 1/266/2»

 يم٤مسمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض ـمري٘م٦م قمغم طمًـ هق سمؾ ًمٚمتحًلم حمتٛمؾ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل ؾمٞمدان سمـ اهلل قمٌد همػم صم٘م٤مت رضم٤مًمف وم٢من وهمػمه رضم٥م

 ش.اًمٕمداًم٦م ُمٕمروف همػم أنف إٓ يمٌػم شم٤مسمٕملش: »2/321»

 سمرىم٤من سمـ وضمٕمٗمر احلج٤مج سمـ صم٤مسم٧م وهؿ اًمث٘م٤مت ُمـ أرسمٕم٦م قمٜمف روى ىمد: ىمٚم٧م

 يمام ُمرزوق أيب سمـ وطمٌٞم٥م ُمٝمران سمـ وُمٞمٛمقنش 2/2/86» واًمتٕمديؾ اجلرح ذم يمام

 وىم٤مل: »إثر هذا ًمف ؾم٤مق أن سمٕمد حل٤مومظا وىمقلش. 32 – 5/31» طم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت ذم

 صحٞمح٦م آصم٤مرا ذيمر صمؿش. ُمٜمف أىمقى هق ُم٤م قم٤مروف سمؾ طمديثف قمغم يت٤مسمع ٓ: اًمٌخ٤مري

 .اًمزوال سمٕمد اًمتجٛمٞمع ذم وقمٛمر سمٙمر أيب قمـ

 ًمف اعمقاوم٘م٦م إطم٤مدي٨م سملم شمٕم٤مرض ٓ يمام إثر هذا وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٕم٤مرض ٓ: وم٠مىمقل

 - ومٙم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ إُمريـ شمٚم٘مقا  ٤مسم٦موم٤مًمّمح هل٤م اعمقاوم٘م٦م إطم٤مدي٨م وسملم

 .هذا وشم٤مرة هذا شم٤مرة يٗمٕمٚمقن - اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من يمام

 وىم٤مل وحك اجلٛمٕم٦م اهلل قمٌد سمٜم٤م صغم: »ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ - ب

 سمـ اهلل قمٌد همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ىمٚم٧م. ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمفش. احلر قمٚمٞمٙمؿ ظمِمٞم٧م

 ش.يمؼم ح٤م شمٖمػم ممـ أنف إٓ صدوق: »اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م

 مم٤م همػمه قمـ روايتف ذم أو احلدي٨م رومع ذم اخلٓم٠م ُمٜمف خيِمك إٟمام وُمثٚمف: ىمٚم٧م



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   66  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 عمخ٤مًمٗمتٝم٤م همري٦ٌم اًمقاىمع ذم وهل سمٜمٗمًف ؿم٤مهده٤م طم٤مدصم٦م يروي هٜم٤م وهق يِم٤مهد

 ؿم٤مهد ح٤م طمٗمٔمف يرضمح مم٤م إُمقر هذه وم٤مضمتامع اًمزوال سمٕمد اًمّمالة ُمـ ًمٚمٛمٕمٝمقد

 وم٘م٤مل أمحد اإلُم٤مم سمف اطمت٩م ذيمرٟم٤م ُم٤م أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف صحٞمح إثر هذا أن وم٤مٕرضمح

 إن: ىم٤مل اجلٛمٕم٦م؟ صالة وىم٧م قمـ ؾمئؾش: »112 ص» قمٜمف ُم٤ًمئٚمف ذم اهلل قمٌد اسمٜمف

 اهلل قمٌد أن: ؾمٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو طمدي٨م سم٠مس، ومال اًمزوال ىمٌؾ صغم

 جلٛمٕم٦ما سمٕمد وٟمتٖمدى ٟمّمكم يمٜم٤م: ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ وطمدي٨م. وحك اجلٛمٕم٦م هبؿ صغم

 ش.اًمزوال ىمٌؾ أنف قمغم يدل يم٠منف

 أيب اسمـ رواهش. وحك اجلٛمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م سمٜم٤م صغم: »ىم٤مل ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ - ج

 . قمٜمف ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ ؿمٞم٦ٌم

 طم٤ٌمن اسمـ ذيمره ذًمؽ وُمع هذا قمٛمرو همػم راوي٤م ًمف يذيمروا مل هذا وؾمٕمٞمد: ىمٚم٧م

 ش.1/62» شاًمث٘م٤مت» ذم

 سمٕمْمٝمؿ: ومري٘م٤من واًمٜم٤مس اجلٛمٕم٦م ٤مسسم٤مًمٜم صغم قمامرا أن: »اًمٕمٌز سمالل قمـ - د

 صحٞمح سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواهش. شمزل مل: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ اًمِمٛمس زاًم٧م: ي٘مقل

 ٓ وأطمٞم٤مٟم٤م ومٞمئ٤م ٟمجد وم٠مطمٞم٤مٟم٤م اجلٛمٕم٦م قمكم ُمع ٟمّمكم يمٜم٤م: »ىم٤مل رزيـ أيب قمـ - ـه

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواهش. ٟمجده

 هق يمام سمٕمده واًمّمالة اًمزوال ىمٌؾ ًمّمالةا إُمريـ عمنموقمٞم٦م يدل وهذا: ىمٚم٧م

 صالة ضمقاز إمم يذه٥م اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم يم٤من وأصم٤مر إطم٤مدي٨م وهلذه. (1)فم٤مهر

 ذم اًم٘مقل وشمٗمّمٞمؾ وهمػمه اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام احلؼ وهق ؾمٌؼ يمام اًمزوال ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م

 واًمًٞمؾش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ك اعمٓمقٓت ذم ومٚمؽماضمع اًمٕمج٤مًم٦م هذه حتتٛمٚمف ٓ اعم٠ًمخ٦م هذه

 .وهمػمه 297 – 1/296 اجلرار

                                                           

 :احل٤مومظ ىمقل وأُم٤م (1)

 يِم٤مهدوٟمف يم٤مٟمقا  قمام خيؼم رزيـ أب٤م وم٢من سمٕمده خيٗمك ومال ىمٚمٞمال اًمت٠مظمػم أو اًمزوال قمٜمد اعم٤ٌمدرة قمغم حمٛمقل وهذا"

 .[ُمٜمف.]وإذان اخلٓم٦ٌم ؾمٌ٘مٝم٤م أنف اًمٕمٚمؿ ُمع اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمٗملء جيدون ٓ يم٤مٟمقا  إهنؿ ومٞم٘مقل



ذان اًمٕمثامين   61 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 شمث٧ٌم: ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 :اًمراسمٕم٦م اًمٗم٘مرة ذم اًمقارد اًمث٤مين اًم١ًمال قمـ اجلقاب شمٕمٚمؿ ؾمٌؼ ومم٤م

 اًمًٜم٦م ذم اًمًٜم٦م هلذه أصؾ ٓ أنف وهقش. صمٌت٧م؟ إذا اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م شمّمغم ومٛمتك»

 وم٤مٕذان اًمزوال أن اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٛم٧م وم٘مد ومٞمٝم٤م، هل٤م ُمٙم٤من وٓ اًمّمحٞمح٦م

 اًمًٜم٦م؟ هذه وىم٧م وم٠مجـ سمٕمض سمرىم٤مب سمٕمْمٝم٤م آظمذ ُمتّمٚم٦م ؾمٚمًٚم٦م وم٤مًمّمالة وم٤مخلٓم٦ٌم

 ىمٌؾ يّمكم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ مل: »اًمٕمراىمل احل٤مومظ يمالم يِمػم اعمٕمٜمك وهلذا

 اعمٕمٜمك هلذا اٟمتٌف وىمد. (1)شخيٓم٥م صمؿ يديف سمٞملم ومٞم١مذن إًمٞمٝم٤م خيرج يم٤من ٕنف اجلٛمٕم٦م

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمٌٞمع وشمرك اًمًٕمل جي٥م إٟمام أنف إمم ذهٌقا  طملم ٦ماحلٜمٗمٞم قمٚمامء سمٕمض

 اعمذه٥م ذم اًمّمحٞمح هق إٟمف وىم٤مًمقا  اخلٓمٞم٥م صٕمقد ىمٌؾ يٙمقن اًمذي إول سم٤مٕذان

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا▬ أي٦م ٟمزول زُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زُمـ ذم يٙمـ مل أنف قمٚمٛمٝمؿ ُمع ـْ  ًمِٚمّمَّ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾَمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  قمٜمد اًمذي إذان ذم ٟمزًم٧م وأهن٤م أي٦م♂ اًْم

 يٙمتٗمقا  ومل اًمًٜم٦م، يمت٥م ذم ًمِمٝمرشمف يمٚمف هذا قمٚمٛمقا  شم٘مدم يمام اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م صٕمقد

 إذان إن: سم٘مقًمف اًمًٜم٦م ذم ُم٤م واومؼ اًمذي ُمٜمٝمؿ اًمٓمح٤موي ىمقل ووٕمقا  سمؾ سمذًمؽ

 ذم اقمتؼم ًمق ٕنف: »وم٘م٤مًمقا  ٞم٥ماخلٓم صٕمقد قمٜمد اًمذي هق إٟمام اًمٌٞمع شمرك سمف جي٥م اًمذي

 . (2)شاًمخ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ يتٛمٙمـ مل اًمًٕمل وضمقب

 اًمٜمٌقي اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل اعمزقمقُم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م سم٠من وٛمٜمل اقمؽماف ومٝمذا

 أدائٝم٤م ُمـ ومٞمف يتٛمٙمٜمقن اًمذي اًمقىم٧م آٟمئذ يٙمـ مل ٕنف يّمٚمقهن٤م ٓ يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م وأن

: اًمٕم٤ٌمد ظمػم هدي ذم اعمٕم٤مد زاد ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ ـاسم ىم٤مل وًمذًمؽ صحٞمح، أُمر وهذا

 أضمٝمؾ ومٝمق ريمٕمتلم ومريمٕمقا  يمٚمٝمؿ ىم٤مُمقا  إذان ُمـ سمالل ومرغ إذا يم٤مٟمقا  أهنؿ فمـ وُمـ»

 ٟم٘مؾ أن سمٕمد وم٘م٤ملش 1/422» اًم٘مدير ومتح ذم اهلامم اسمـ اًمٙمامل وشمٕم٘مٌفش. سم٤مًمًٜم٦م اًمٜم٤مس

 اًمزوال سمٕمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ظمروضمف سم٠من ُمدومقع وهذا: »إًمٞمف يٕمزوه أن دون يمالُمف ُمٕمٜمك

 ح٤م اعمجقز هذا سمقىمقع احلٙمؿ وجي٥م إرسمع يّمكم سمٕمدُم٤م يمقٟمف ومٞمجقز سم٤مًميورة

                                                           

 .[ُمٜمف.]59 – 58 ص يمالُمف ٟمص وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤مه 2/341 اًمٗمتح ذم وًمٚمح٤مومظ 3/216 إوـم٤مر ٟمٞمؾ (1)

 .[ُمٜمف.]1/421 اهلداي٦م قمغم واًمٕمٜم٤مي٦م 2/168 اًمرائؼ حراًمٌ (2)



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   62  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 هذه: »وي٘مقل أرسمٕم٤م اًمِمٛمس زاًم٧م إذا يّمكم يم٤من أنف قمٛمقم ُمـ اًمٜمقاومؾ سم٤مب ذم ىمدُمٜم٤م

 ذم جي٥م ويمذاش ص٤مًمح قمٛمؾ ومٞمٝم٤م زم يّمٕمد أن وم٠مطم٥م اًمًامء أبقاب ومٞمٝم٤م شمٗمتح ؾم٤مقم٦م

 ش.اًمزوال يٕمٚمٛمقن أجْم٤م ٕهنؿ طم٘مٝمؿ

 :وضمقه ُمـ ُمردود وهق حتتف ـم٤مئؾ ٓ اًمتٕم٘م٥م وهذا: ىمٚم٧م

 قمغم يمذًمؽ وًمٞمس سم٤مًميورة اًمزوال سمٕمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ظمروضمف أن قمغم سمٜم٤مه أنف :أوٓ

 .شم٘مدم يمام اًمزوال ىمٌؾ أطمٞم٤مٟم٤م خيرج يم٤من سمؾ اإلـمالق

 وم٠مجـ ُم٤ٌمذة اًمزوال قم٘م٥م اعمٜمؼم قمغم اًمّمٕمقد إمم ي٤ٌمدر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف شم٘مدم :ثاكقاً 

 اعمجقز؟ إُمر هلذا يتًع ًمذيا اًمقىم٧م

 ًمٜم٘مؾ إذان وىمٌؾ اًمزوال سمٕمد ريمٕم٤مت أرسمع يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ًمق :ثافثا

 اًمّمالة وهق اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم ُمثٚمف ُمٕمٝمقد همػم همري٤ٌم أُمرا  ومٞمف وأن ؾمٞمام ٓ قمٜمف ذًمؽ

 اجل٤مُمع اعمًجد ذم واطمد وىم٧م ذم اًمًٜم٦م هلذه مجٞمٕم٤م اًمّمح٤مسم٦م صالة وُمثٚمف إذان ىمٌؾ

ومر مم٤م يمٚمف اهذ وم٢من  مل وم٢مذا طمٙم٤ميتف، قمغم اًمرواي٤مت وشمتْم٤مومر ٟم٘مٚمف قمغم اًمدواقمل شمتقا

 قمغم اًم٤ٌمقم٨م: »يمت٤مسم٦م ذم ؿم٤مُم٦م أبق ىم٤مل وىمد. ي٘مع مل أنف قمغم دل ذًمؽ ُمـ رء يٜم٘مؾ

 اًمِمٛمس زوال سمٕمد سمٞمتف ذم اًمًٜم٦م صغم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٕمٚمف ىمٚم٧م وم٢منش: »واحلقادث اًمٌدع إٟمٙم٤مر

 ؾم٤مئر ٟم٘مٚمـ يمام قمٜمٝمـ اهلل ريض أزواضمف ًمٜم٘مٚمف ذًمؽ ضمرى ًمق: ىمٚم٧م ظمرج؟ صمؿ

 ذًمؽ ُمـ رء يٜم٘مؾ مل وطمٞم٨م سم٤مًمٚمٞمؾ وىمٞم٤مُمف هتجده ويمٞمٗمٞم٦م وهن٤مرا ًمٞمال سمٞمتف ذم صٚمقاشمف

 ش.ُمنموع همػم وأنف ي٘مع مل أنف قمغم ودل قمدُمف وم٤مٕصؾ

 ذم ي٤مه سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمٌد احلًـ أبق رواه اًمذي احلدي٨م وأُم٤م: ىمٚم٧م

 صمٜم٤م أب٤من صمٜم٤م إدريس سمـ إؾمح٤مق قمـش 168» يٕم٘مقب سمـ قمكم اًم٘م٤مؾمؿ أيب طمدي٨م

 ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قم٤مئِم٦م قمـ ٟم٤مومع قمـ إطمقل قم٤مصؿ

 ش.أهٚمف ذم

: ُمٕملم اسمـ ىم٤مل اًمٌٍمي إؾمقاري وهق هذا إؾمح٤مق وآومتف ُمقوقع سم٤مـمؾ ومٝمق

 ش.احلدي٨م يْمع يمذاب»



ذان اًمٕمثامين   63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

د: ىمٚم٧م  صدق قمغم اًمٔم٤مهرة إدًم٦م ُمـ احلدي٨م هذا سمرواي٦م اًمٙمذاب هذا وشمٗمره

 اًمث٘م٤مت ًمٜم٘مٚمف وىمع ًمق ٕنف وذًمؽ أزواضمف، ًمٜم٘مٚمف ذًمؽ ضمرى ًمق أنف: ؿم٤مُم٦م أيب ىمقل

 هذا أُمث٤مل سمف وخيص ٟم٘مٚمف قمـ اهلل يٍمومٝمؿ أن يٕم٘مؾ وٓ احلج٦م، هبؿ شم٘مقم اًمذيـ

 .ًمف أصؾ ٓ وأنف احلدي٨م هلذا اظمتالىمف قمغم دًمٞمؾ ومذًمؽ اًمٙمذاب

 قمٜمد صحٞمح همػم ًمٞمفإ أؿم٤مر اًمذي احلدي٨م ذم ادقم٤مه اًمذي اًمٕمٛمقم أن :رابعا

 ضمره وإٟمام اًمٔمٝمر، سمّمالة ظم٤مص هق سمؾ اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م يمت٥م ذم اًمقارد ٟمّمف ذم اًمت٠مُمؾ

 وأطم٤مل إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اعمٙم٤من ذم احلدي٨م ٟم٘مؾ ذم ًمف وىمع آظمر ظمٓم٠م اخلٓم٠م هذا إمم

 أيب قمـ اًمِمامئؾ ذم واًمؽمُمذي ؾمٜمٜمف ذم داود أبق أظمرجش: 1/317» ومٞمف ىم٤مل وم٘مد قمٚمٞمف

 أبقاب هلـ شمٗمتح شمًٚمٞمؿ ومٞمٝمـ ًمٞمس اًمٔمٝمر ىمٌؾ أرسمع: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ٜمفقم إنّم٤مري أجقب

 ذم احلًـ سمـ حمٛمد ىم٤مل آظمر ـمريؼ وًمف. اًمْمٌل ُمٕمت٥م سمـ سمٕمٌٞمدة ووٕمػش. اًمًامء

 إنّم٤مري أجقب أيب قمـ واًمِمٕمٌل إسمراهٞمؿ قمـ اًمٌجكم قم٤مُمر اسمـ سمٙمر طمدصمٜم٤م: »اعمقـم٠م

 إن: وم٘م٤مل ذًمؽ قمـ أجقب أبق وم٠ًمخف اًمِمٛمس، زاًم٧م إذا أرسمٕم٤م يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف

 يمٚمٝمـ أذم: ىمٚم٧م ظمػم، اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم زم يٕمد أن وم٠مطم٥م اًم٤ًمقم٦م هذه ذم شمٗمتح اًمًامء

 أؿم٤مر أن ؾمٌؼ اًمذي واًمٕمٛمقمش. ٓ: ىم٤مل سمًالم؟ سمٞمٜمٝمـ أجٗمّمؾ: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ىم٤مل ىمراءة؟

 وأنف قمٛمقم هذا أن وصحٞمحش اًمِمٛمس زاًم٧م إذا أرسمٕم٤م يّمكم يم٤من: »ىمقًمف هق إًمٞمف

 اًمٚمٗمظ هبذا ٟم٘مٚمف صحٞمح٤م ًمٞمس وًمٙمـ. اًمٔمٝمر زوال يِمٛمؾ يمام اجلٛمٕم٦م زوال يِمٛمؾ

 إذا أرسمٕم٤م اًمٔمٝمر ىمٌؾ يّمكم يم٤من: »هٙمذاش 158 ص» حمٛمد ُمقـم٠م ذم ؾمٞم٤مىمف وم٢من اًمِم٤مُمؾ

 .احلدي٨مش اًمِمٛمس زاًم٧م

 إمم احلدي٨م قم٤مد وم٘مد اعمقـم٠م قمـش 2/142» اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم اًمزيٚمٕمل ٟم٘مٚمف وهٙمذا

 سمؾ احلدي٨م هذا وُمثؾ. ًمف ٓ قمٚمٞمف طمج٦م رضمع يمام وزواًمف اًمٔمٝمر سمّمالة ظم٤مص أنف

 أن سمٕمد أرسمٕم٤م يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: »اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمٜمف أسح

 يّمٕمد أن وأطم٥م اًمًامء أبقاب ومٞمٝم٤م شمٗمتح ؾم٤مقم٦م إهن٤م: وىم٤مل اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمِمٛمس شمزول

 وطمًٜمفش 2/343» واًمؽمُمذيش 3/411» أمحد أظمرضمفش. ص٤مًمح قمٛمؾ ومٞمٝم٤م زم

 قم٘م٥مش اًمٔمٝمر ىمٌؾ: »ىمقًمف ذم اًمٜمٙمت٦م إمم ٟمٔمروم٤م. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 اًمٔمٝمر ىمٌؾ يٙمقن إٟمام اًمزوال أن يٕمٚمؿ أطمد يمؾ وم٢منش اًمِمٛمس شمزول أن سمٕمد: »ىمقًمف



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   64  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 آب وم٘مد اجلٛمٕم٦م صالةش اًمِمٛمس شمزول أن سمٕمد: »قمٛمقم ُمـ ًمٞمخرج سمذًمؽ ىمٞمده وم٢مٟمام

 .اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ًمًٜم٦م اًمٜم٤مومٞم٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ُمع ُمتٗم٘م٤م احلدي٨م

 سمدًمٞمؾ اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ سم٠منف ًم٘مٚمٜم٤مش احلدي٨م قمٛمقُمٞم٦م» سمع ٚمٛمٜم٤مؾم ًمق :خامسا

 شم٘متيضش اًمخ.... ؾم٤مقم٦م إهن٤م: »ومٞمف اعمذيمقرة اًمٕمٚم٦م أن ي٘م٤مل ٓ وهلذا اعمت٘مدُم٦م اًمٜمّمقص

 إًمٞمٝم٤م، اعمِم٤مر إدًم٦م ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع: ٟم٘مقل ٕن٤م أجْم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف

 ص٤مًمح قمٛمؾ اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم ًمف ٕمديّم أن ملسو هيلع هللا ىلص حمٌتف اًمٕمٚم٦م هذه شمٗمٞمده ُم٤م هم٤مي٦م أن قمغم

 ذًمؽ إج٤مم، ُمـ همػمه ُمـ أيمثر اجلٛمٕم٦م يقم ملسو هيلع هللا ىلص ًمف طم٤مصال يم٤من ذًمؽ أن ذم ٟمِمؽ وٓ

 ويذيمرهؿ اًمٜم٤مس يٕمظ ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ اًمتل اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم خيٓم٥م يم٤من اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم ٕنف

 سمف ظم٤مص٦م وم٤مئدهت٤م ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ًمف أومْمؾ ومذًمؽ ديٜمٝمؿ أُمقر ويٕمٚمٛمٝمؿ سمرهبؿ

 .أومْمؾ ومٙم٤مٟم٧م اعمجٛمقع قمغم قم٤مئدة وم٤مئدهت٤م شمٚمؽ سمٞمٜمام

 ُمع صٚمٞم٧م: »ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـش 1/394» اًمٌخ٤مري روىش صحٞمح» :شادشا

 اجلٛمٕم٦م سمٕمد وريمٕمتلم اًمٔمٝمر سمٕمد وريمٕمتلم اًمٔمٝمر ىمٌؾ ريمٕمتلم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.اًمٕمِم٤مء سمٕمد وريمٕمتلم اعمٖمرب سمٕمد وريمٕمتلم

 ُمع ومّمٚمٞم٧م واجلٛمٕم٦م واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وم٠مُم٤م:»وزادش 2/162» ُمًٚمؿ ورواه

 ذم ٓ ؿمٞمئ٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يّمكم ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم يم٤مًمٜمص ومٝمذاش. سمٞمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 يمام قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ ًمٜم٤م ًمٜم٘مٚمف ذًمؽ ُمـ رء يم٤من ًمق إذ اعمًجد ذم وٓ اًمٌٞم٧م

 دًمٞمؾ أيمؼم اجلٛمٕم٦م دون ًمٚمٔمٝمر اًمًٜم٦م هذه ومذيمر اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٔمٝمر وؾمٜم٦م اًمٌٕمدي٦م ؾمٜمتٝم٤م ٟم٘مؾ

 دقمقى سمف يٌٓمؾ يمام اعمجقز هذا وىمقع دقمقى سمذًمؽ ومٌٓمؾ ىمٌٚمٞم٦م، ؾمٜم٦م هل٤م ًمٞمس أنف قمغم

 ومث٧ٌم: اًم٘مٌٚمٞم٦م سم٤مًمًٜم٦م إئٛم٦م ُمـ أطمد ي٘مؾ مل. اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٔمٝمر قمغم اجلٛمٕم٦م ىمٞم٤مس

 سمٕمد اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ ريمٕم٤مت أرسمع ؾمٜمٞم٦م قمغم أجقب أيب طمدي٨م ذم دًمٞمؾ ٓ أن شم٘مدم مم٤م

 سمقىم٧م ُمقىمت٦م ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ ًمٞمس أنف قمغم ُمتٗم٘ملم إئٛم٦م مج٤مهػم وهلذا» اًمزوال

 ؿمٞمئ٤م ذًمؽ ذم يًـ مل وهق ،ومٕمٚمف أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٘مقل يث٧ٌم إٟمام ذًمؽ ٕن سمٕمدد ُم٘مدرة

 ُمذه٥م ذم اعمِمٝمقر وهق أصح٤مسمف وأيمثر اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهذا سمٗمٕمٚمف وٓ سم٘مقًمف ٓ



ذان اًمٕمثامين   65 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 . (1)شأمحد

 . (2)شىمٌٚمٝم٤م ؾمٜم٦م ٟمدب اًمثالصم٦م ًمألئٛم٦م أر ومل: »اًمٕمراىمل وىم٤مل

 يم٤من: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ش1/347» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 ضمدا وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مده ش.ُمٜمٝمـ رء ذم يٗمّمؾ ٓ أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ يريمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

ش 4/626» اًمتٚمخٞمص ذم طمجر واسمـش 2/266» اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم اًمزيٚمٕمل ىم٤مل يمام

 زاد ذم يراضمع وٕمٗمف ذم اًم٘مقل وشمٗمّمٞمؾ .سم٤مـمؾ طمدي٨م إٟمف :اخلالص٦م ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 رىمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م وؾمٚمًٚم٦مش. 75 ص» واًم٤ٌمقم٨مش 171 – 1/176» ٕم٤مداعم

 اًم٤ٌمب ذم أن قمٜم٤م يٖمٞم٥م وٓ .هلل واحلٛمد طمديث٤م صدر وىمد اًمث٤مًم٨م اعمجٚمد ُمـ 1661

 قمغم ُمداره٤م وم٢من أجْم٤م وٕمٞمٗم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م وًمٙمـ قم٤ٌمس اسمـ همػم قمـ أظمرى أطم٤مدي٨م

 .ؿمئ٧م إن وم٤مىمّمدهش 2/341» اًمٗمتح ذم احل٤مومظ يمٚمٝم٤م وٕمٗمٝم٤م وىمد وجم٤مهٞمؾ وٕمٗم٤مء

 ذم هريرة أيب وطمدي٨م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م قمغم ُمٗمّمٚم٦م ظم٤مص٦م سمّمقرة شمٙمٚمٛم٧م صمؿ

 .1617و 1616 سمرىمؿ آٟمٗم٤م اعمذيمقر اعمجٚمد

 إمم ُمٜمٝم٤م سمٌمء آطمتج٤مج قمـ يٜمٍمف ؾمٌؼ ومٞمام اهلامم اسمـ رأج٧م وًمذًمؽ

 ذًمؽ ٟمحق إمم ؾمٌ٘مف وىمد ،سم٤مًم٤ٌمب قمالىم٦م ًمف ًمٞمس وًمٙمـ ؾمٜمده صح سمام آطمتج٤مج

 ُم٤م وهق دًٓمتف ذم سيح همػم ًمٙمٜمف صحٞمح آظمر سمحدي٨م وم٤مطمت٩م اهلل فرمح اًمٜمقوي

 أجقب قمـ اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده ؾمٜمٜمف ذمش صحٞمح» داود أبق أظمرضمف

 سمٞمتف ذم ريمٕمتلم سمٕمده٤م ويّمكم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّمالة يٓمٞمؾ قمٛمر اسمـ يم٤من: »ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ

 ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن وحيدث

 واًمّمالة اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّمالة إُمريـ ُمـ يمال يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف فم٤مهره ومٝمذا

                                                           

 2/167 ًمف اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ وجمٛمققم٦م 1/136 اًمٗمت٤موى ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمديـ شم٘مل اًمٕم٤ٌمس أبق اإلؾمالم ؿمٞمخ (1)

 .[ُمٜمف..]168 –

 اعم٤ًمئؾ ذم وٓ اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم إم يمت٤مب ذم ذيمر اعمزقمقُم٦م اًمًٜم٦م هلذه يرد مل وًمذًمؽ اًم٘مدير ومٞمض ذم اعمٜم٤موي (2)

 :أىمقل وم٢مين وهلذا قمٚمٛم٧م ومٞمام اعمت٘مدُملم إئٛم٦م ُمـ همػممه٤م قمٜمد وٓ أمحد ًمإلُم٤مم

 ُمثٚمٝمؿ هؿ اًمذيـ اعمت٠مظمريـ ىمٚمدوا سمؾ ىمٚمدوا إئٛم٦م وٓ اشمٌٕمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٓ اًمًٜم٦م هذه يّمٚمقن اًمذيـ إن

  .[ُمٜمف!!!]ُم٘مٚمدا ي٘مٚمد عم٘مٚمد وم٤مقمج٥م جمتٝمديـ همػم ُم٘مٚمديـ يمقهنؿ ذم



 66  ذان اًمٕمثامينأذان اجلٛمٕم٦م وٕا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمٞمٜمتف ويمام قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم ؾمٌؼ يمام ُمراد همػم إول وًمٙمـ سمٕمده٤م

 قمغم اخلالص٦م ذم اًمٜمقوي سمف اطمت٩مش: »2/341» اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل أظمرى رواي٦م

: ىمقًمف قمغم ئدقم٤م شذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من: »ىمقًمف سم٠من وشمٕم٘م٥م ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م إصم٤ٌمت

 اهلل قمٌد قمـ ٟم٤مومع قمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م قمٚمٞمف ويدلش سمٞمتف ذم ريمٕمتلم اجلٛمٕم٦م سمٕمد ويّمكم»

 اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل صمؿ سمٞمتف ذم ؾمجدشملم ومًجد اٟمٍمف اجلٛمٕم٦م صغم إذا يم٤من» أنف

 :احل٤مومظ ىم٤مل ُمًٚمؿ أظمرضمفش. ذًمؽ يّمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص

 ومال اًمقىم٧م ظمقلد سمٕمد اعمراد يم٤من وم٢من اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمّمالة يٓمٞمؾ يم٤من: »ىمقًمف وأُم٤م

 صمؿ سم٤مخلٓم٦ٌم ومٞمِمتٖمؾ اًمِمٛمس زاًم٧م إذا خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ُمرومققم٤م يٙمقن أن يّمح

 راشم٦ٌم صالة ٓ ٟم٤مومٚم٦م ُمٓمٚمؼ ومذًمؽ اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ اعمراد يم٤من وإن اجلٛمٕم٦م، سمّمالة

 يمام ومٞمف اًمؽمهمٞم٥م ورد وىمد ُمٓمٚمؼ ٟمٗمؾ هق سمؾ ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م ًمًٜم٦م ومٞمف طمج٦م ومال

 .شًمف يمت٥م ُم٤م صغم صمؿ: ومٞمف ىم٤مل ٞم٨مطم وهمػمه ؾمٚمامن طمدي٨م ذم شم٘مدم

 [33-19ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 اجلؿعة أذان أحؽام فبعض تؾخقص

 :هق قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف وضمرى اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًمذي 

 .اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م صٕمقد قمٜمد اًمقاطمد سم٤مٕذان آيمتٗم٤مء :أوٓ

 .ُمرشمٗمع ُمٙم٤من قمغم اعمًجد ظم٤مرج يٙمقن أن :ثاكقاً 

 اًمذي اعمٙم٤من ذم أجْم٤م اعمًجد ظم٤مرج ومٛمحٚمف قمثامن أذان إمم اطمتٞم٩م إذا فأن :ثافثا

 .أيمثر اًمتًٛمٞمع سمف وحيّمؾ اعمّمٚمح٦م شم٘مْمٞمف

 سمٕمد وىمتلم اجلٛمٕم٦م ًمّمالة وأن طم٤مل، يمؾ قمغم سمدقم٦م اعمًجد ذم إذان أن :رابعا

 .وىمٌٚمف اًمزوال

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ٟمٗمال صغم إذان ىمٌؾ اعمًجد دظمؾ ُمـ أن :خامسا

 .اًمريمٕم٤مت



ذان اًمٕمثامين   67 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أذان اجلٛمٕم٦م وٕا

 اًمتل شمٚمؽ اعمحدث وإذان اعمنموع إذان سملم اًمّمالة ىمّمد أن :شادشا

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد هب٤م ي٘مؾ ومل اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م يًٛمقهن٤م

 .وإئٛم٦م

 [.46ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م] 

 افعؿل حيرم افذي اجلؿعة أذان

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع .شاًمٕمٛمؾ طمرم اجلٛمٕم٦م يقم اعم١مذن أذن إذا»

 [:اإلمام ؿال]

 إذا آُمٜمقا  اًمذيـ أُّي٤م ي٤م» :وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقًمف احلدي٨م هذا قمـ ويٖمٜمل: ىمٚم٧م

 .أي٦مش ..اًمٌٞمع وذروا اهلل ذيمر إمم وم٤مؾمٕمقا  اجلٛمٕم٦م يقم ُمـ ًمٚمّمالة ٟمقدي

 أنف واًمّمقاب أظمر؟ أم إول أهق: ًمٚمٕمٛمؾ اعمحرم إذان ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد

 يّمح ومٙمٞمػ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زُمـ ذم همػمه يٙمـ مل ٕنف ،اعمٜمؼم قمغم واإلُم٤مم يٙمقن اًمذي

 اًم٘مقل سمًٓم٧م وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد إٓ يقضمد ومل يٙمـ مل اًمذي إذان قمغم أي٦م محؾ

  .ومراضمٕمٝم٤م ،شاًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م» :رؾم٤مًمتل ذم ذًمؽ ذم

 (.231-236/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إول ذانإ ؽر أخرى صقغة ظـه اهلل ريض ظثامن خيس مل داذا

 اجلؿعة يوم يف افـاس فتـبقه

 ؾم٠مقمٞمد ٕين زم: صدرك شمقؾمع أنؽ[ أرضمق! ]ؿمٞمخ ي٤م ؾمٛمح٧م ًمق :مداخؾة

 إذان ذم قمٜمف اهلل ريض قمثامن صٜمٞمع قمـ وهق[ إًمٞمٝم٤م] أذت يمٜم٧م ؾم١مال ذم ٟم٘مٓم٦م

 سم٘مل ًمٙمـ يمٌػم، طمد إمم ؿم٤مومٞم٦م يم٤مٟم٧م هلل احلٛمد سم٢مضم٤مسم٦م وأضمٌتؿ اجلٛمٕم٦م، يقم إول



ٕذان اًمٕمثامين   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   68  أذان اجلٛمٕم٦م وا

 ومٕمؾ قمٜمف اهلل ريض قمثامن أن ذيمرشمؿ يمام إُمر يم٤من إذا وهق: طمدوا إؿمٙم٤مل أُم٤مُمل

 اًمذي اًمتقؾمع ٟمتٞمج٦م اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اعمتحتٛم٦م اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م سم٤مب ُمـ ذًمؽ

 اعمقضمقدة اًمّمٞمٖم٦م هبذه أذان هٜم٤مك يٙمقن أن دون هذا يٙمقن أن يٛمٙمـ أٓ طمّمؾ،

 هذه ذم أذان نيٙمق أن دون اجلٛمٕم٦م إمم اًمذه٥م قمغم وطمثٝمؿ اًمٜم٤مس أُمر أو اًمتٜمٌٞمف ُمثؾ

 اعمٕمرووم٦م؟ اًمّمٞمٖم٦م

 ؾمٞمٙمقن هذا ٕن هٙمذا: أذاٟم٤مً  جيٕمٚمف قمٜمف اهلل ريض قمثامن ح٤مذا: اإلؿمٙم٤مل ًمٙمـ

 .اًمّمٜمٞمع هذا ُمثؾ اطمتج٤مج ذم ًمٚمٛمٌتدقم٦م[ طمج٦م]

 ؿمئ، يمٌػم وراؤه ًمٞمس اإلقمالم صٞمٖم٦م ذم اًمتدىمٞمؼ أن: (1)اًمِمٞمخ ضمقاب ظمالص٦م]

 ُمـ ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م ًمٜم٘مقل ؾمٜمٕمقد أظمرى، سمّمٞمٖم٦م اًمٜم٤مس أقمٚمؿ أنف ىمٚمٜم٤م إن ٕنف

 سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمٜم٤مس ُيْٕمٚمِؿ أن قمثامن رأى ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م ًمٙمقٟمف إُمر ومٕم٤مد اًمنمع؟

 [.إذان صٞمٖم٦م وهل اعمٕمرووم٦م، اًمنمقمٞم٦م

 (66:14:22/أ12: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

                                                           

 .ءيدر اح٤مدة شمًجٞمؾ (1)



 اجلمعٕ إقامٕ شسَط





 71 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ذوط إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م 

 اجلامظات شائر به تـعؼد بام اجلؿعة صالة تـعؼد

 صالة ًمّمح٦م يِمؽمط اًمذي اًمٕمدد ذم يمثػماً  اًمٕمٚمامء أىمقال اظمتٚمٗم٧م ًم٘مد [:اإلمام ؿال]

ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ىم٤مل ،ىمقٓ قمنم مخ٦ًم إمم سمٚمٖم٧م طمتك اجلٛمٕم٦م

 مج٤مقم٦م شمٜمٕم٘مد إهن٤م: ىم٤مل ُمـ ىمقل إٓ ،ىمط سمف يًتدل دًمٞمؾ ُمٜمٝم٤م رء قمغم وًمٞمسش: »1/298»

  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اباًمّمق هق وهذا: ىمٚم٧م .شاجلامقم٤مت ؾم٤مئر سمف شمٜمٕم٘مد سمام اجلٛمٕم٦م

 (.349/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة به تـعؼد افذي افعدد

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومام آصمٜم٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وم٠ميمثر سم٤مصمٜملم شمّمح: اجلٛمٕم٦م سمف شمٜمٕم٘مد اًمذي اًمٕمدد ذم ىمقًمف

 ش.مج٤مقم٦م ومقىمٝمام

 و 489ش اإلرواء» ذم سمٞمٜمتف يمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صمٌقشمف ًمٕمدم فسم آؾمتدٓل يّمح ٓ: ىمٚم٧م

 ًمف وراضمع. اًمِمقيم٤مين قمـ سمٕمد اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م قمغم وم٤مٓقمتامد 1681ش اعمِمٙم٤مة»

  .همػمه ذم دمده ٓ ىمد ه٤مم سمح٨م وم٢مٟمف 298 - 297/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ»

 ([331) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اجلؿعة يف افعدد

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 ُمـ ة صال هل اجلٛمٕم٦م وصالة اإلُم٤مم، ُمع سمقاطمد صح٧م ىمد اجلامقم٦م صالة

 دًمٞمؾ، وٓ اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف اجلامقم٦م سمف شمٜمٕم٘مد ُم٤م قمغم زي٤مدة ومٞمٝم٤م اؿمؽمط ومٛمـ اًمّمٚمقات،

 قمغم ًمٞمس ىمقٓ قمنم مخ٦ًم إمم سمٚمٖم٧م طمتك اًمٕمدد شم٘مدير ذم إىمقال يمثرة ُمـ واًمٕمج٥م



 72  ذوط إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمف شمٜمٕم٘مد سمام اجلٛمٕم٦م مج٤مقم٦م شمٜمٕم٘مد إهن٤م: ىم٤مل ُمـ ىمقل إٓ ىمط سمف يًتدل دًمٞمؾ ُمٜمٝم٤م رء

 قمٜمد اعمنموط اٟمٕمدام قمغم شمدل ظم٤مص٦م سم٠مدًم٦م شمث٧ٌم إٟمام واًمنموط يمٞمػ اجلامقم٦م، ؾم٤مئر

 يٙمقن أن قمـ ومْمال أصال سمدًمٞمؾ ًمٞمس سمام اًمنموط هذه ُمثؾ وم٢مصم٤ٌمت ذـمف، اٟمٕمدام

ة سم٤مًمٖم٦م جم٤مزوم٦م اًمنمـمٞم٦م قمغم ًمٞمالد  وقمغم ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف وقمغم اهلل قمغم اًمت٘مقل قمغم وضمرأ

 يمت٥م ذم وشمّمديره ًمٚمٛمّمٜمٗملم هذا ُمثؾ وىمقع ُمـ اًمتٕمج٥م أيمثر أزال ٓ. ذيٕمتف

 ومل ه٤مر، ضمرف ؿمٗم٤م قمغم وهق سمف واًمٕمٛمؾ سم٤مقمت٘م٤مده واعم٘مٍميـ اًمٕمقام وأُمر اهلداي٦م

 سمؾ اًمٕمّمقر ُمـ سمٕمٍم وٓ ىمٓم٤مرإ ُمـ سم٘مٓمر وٓ اعمذاه٥م ُمـ سمٛمذه٥م هذا خيتص

 ؿمٕمري ًمٞم٧م ومٞم٤م. ظمراوم٦م طمدي٨م وهق اًمٙمت٤مب أم قمـ أظمذه يم٠منف إول أظمر ومٞمف شمٌع

 ٓ سم٠مُمقر وأريم٤من وومروض ذوط هل٤م شمث٧ٌم اًمٕم٤ٌمدات سملم ُمـ اًمٕم٤ٌمدة هذه سم٤مل ُم٤م

 قمـ ومْمال وُمٜمدوسم٤مت ؾمٜمٜم٤م أيمثره٤م جيٕمؾ أن آؾمتدٓل سمٙمٞمٗمٞم٦م اعمح٘مؼ اًمٕم٤ممل يًتحؾ

ئط؟ قمـ ومْمال ٤متوواضمٌ ومرائض  ومرائض ُمـ ومريْم٦م اجلٛمٕم٦م هذه أن واحلؼ! ذا

 يٕمتؼم أنف زقمؿ ومٛمـ اًمّمٚمقات ُمـ وصالة اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ وؿمٕم٤مر ؾمٌح٤مٟمف اهلل

 ذم يٙمـ مل وم٢مذا. سمدًمٞمؾ إٓ ذًمؽ ُمٜمف يًٛمع مل اًمّمٚمقات ُمـ همػمه٤م ذم يٕمتؼم ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م

 وم٘مد] ومّمٚمٞم٤م ٤مُم٤مىم صمؿ أظمر ًمف واؾمتٛمع خيٓم٥م أطمدمه٤م ىم٤مم رضمالن إٓ اعمٙم٤من

 (2)اًمٗمريْم٦م هذه ًمت٠مدي٦م ص٤محل٦م إُمٙمٜم٦م مجٞمع أن واحل٤مصؾ. اجلٛمٕم٦م صالة (1)[صٚمٞم٤م

 قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م إن: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق سمؾ اجلامقم٤مت يم٤ًمئر ُمًٚمامن رضمالن ومٞمٝم٤م ؾمٙمـ إذا

 .(3)اًمّمقاب قمـ سمٕمٞمدا يٙمـ مل - اجلٛمٕم٦م ًمّمالة ؿم٤مُمٚم٦م اعمٜمٗمرد صالة صح٦م

 3[.44 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

                                                           

 .[ُمٜمف].اًمًٞم٤مق ي٘متْمٞمٝم٤م إصؾ قمغم زي٤مدة (1)

 .اًمٜمزه٦م وُمقاـمـ واعمّم٤ميػ واًمتالع واًمٌقادي اًم٘مرى إُمٙمٜم٦م هذه وُمـ: ىمٚم٧م (2)

 .يمٜمتؿ طمٞمثام مجٕمقا : ومٙمت٥م اجلٛمٕم٦م قمـ ي٠ًمخقٟمف قمٛمر إمم يمتٌقا  أهنؿ هريرة أيب قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد

 :ىم٤مل ُم٤مًمؽ وقمـ صحٞمح وؾمٜمده

 .[ُمٜمف].جيٛمٕمقن واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم اعمٞم٤مه هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب يم٤من

 ذم شم٘مدم اًمذي ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق طمدي٨م ذم" مج٤مقم٦م ذم: "ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف شمٜمٌف عمـ يتٌلم فم٤مهر ٟمٔمر هذا ذم ىمٚم٧م (3)

 يمالُمف ٟمحق ذيمر أن سمٕمد 134 وم٘م٤مل اًمروو٦م أظمر يمت٤مسمف ذم شمٕم٤ممم رمحف اعم١مًمػ ًمف شمٜمٌف وىمد إومم اعم٠ًمخ٦م

 :قمٚمٞمف ٘م٤ٌمُمٕم ىم٤مل إقمغم ذم اعمذيمقر

= 
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 فؾجؿعة إظظم اإلمام يشسط هل

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 هق سمٛمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص سمف - إىم٤مُمتٝم٤م جمرد يم٤من وًمق ًمٚمجٛمٕم٦م إقمٔمؿ اإلُم٤مم يِمؽمط ٓ

 ؾم٤مئر ذم ذـم٤م إقمٔمؿ اإلُم٤مم ًمٙم٤من ومٞمٝم٤م إقمٔمؿ اإلُم٤مم اؿمؽماط يًتٚمزم - ضمٝمتف ُمـ

 سم٤مـمؾ واًمالزم سمذًمؽ ي٠مُمره سمٛمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص قمٍمه ذم سمف إٓ شم٘مؿ مل ٕهن٤م اًمّمٚمقات

 .ُمثٚمف وم٤معمٚمزوم

 ذم يروى ُم٤م يّمح مل سمؾ قمٚمؿ، ُمـ أث٤مرة آؿمؽماط هذا قمغم ًمٞمس أنف واحل٤مصؾ

ل وُمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ رء ومٞمف يّمح أن قمـ ومْمال اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ذًمؽ  ـَمقَّ

 .(1)ىمط سمٓم٤مئؾ ي٠مت ومٚمؿ اعم٘م٤مم هذا ذم اعم٘م٤مل

 [.42 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 افرجال من دجؿوظة اخلالء، يف اجلؿعة صالة إؿامة حؽم

 أـثر أو ظؼة أو مخسة ظددهم

 ذم اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م طمٙمؿ هق ُم٤م: ي٘مقل ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :حسن ظع افشقخ

                                                           

 قمدم وُمـ مج٤مقم٦م ذم سمٙمقٟمف ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقضمقب شم٘مٞمٞمد ُمـ ىمري٤ٌم اعمذيمقر ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق طمدي٨م وًمقٓ"

 .[ُمٜمف]".اًمّمٚمقات ُمـ يمٖمػمه٤م جمزئ٤م ومرادى ومٕمٚمٝم٤م ًمٙم٤من مج٤مقم٦م همػم ذم زُمٜمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص إىم٤مُمتٝم٤م

 .فسم ٟم٘مٓمع اًمذي اًمّمقاب وهق ُمٕمف ذيمر وُم٤م ـم٤مرق احلدي٨م ومرادى دمزئ ٓ أهن٤م ُمٜمف ٟمص ومٝمذا

 ؾمٌؼ يمام ىمٚمٛمف ُمـ احلدي٨م ُمـ" مج٤مقم٦م ذم" يمٚمٛم٦م ؾم٘مقط هق إٟمام ذيمرٟم٤م ح٤م هٜم٤م اعم١مًمػ شمٜمٌف قمدم ؾم٥ٌم وًمٕمؾ

 .أقمٚمؿ واهلل يذيمره ُم٤م احل٤مومٔم٦م ذم وٓ يٜمٌٝمف ُم٤م اًمٙمت٤مب ذم يٙمـ ومٚمؿ هٜم٤مك قمٚمٞمف ٟمٌٝمٜم٤م أن

 :2/74 اًمًالم ؾمٌٞمؾ ذم ذيمر ىمد اهلل رمحف اًمّمٜمٕم٤مين رأج٧م صمؿ

 .[ُمٜمف]".إمج٤مقم٤م مج٤مقم٦م إٓ شمّمح ٓ اجلٛمٕم٦م صالة إن"

 .[ُمٜمف].أجْم٤م اًمٕمٞمديـ صالة ذم اعمذيمقر اًمنمط ىمٞمٛم٦م شمٕمرف شم٘مدم ومم٤م ىمٚم٧م (1)
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 اخلٓم٦ٌم طمٙمؿ هق وُم٤م أيمثر، أو قمنمة أو مخ٦ًم قمددهؿ اًمرضم٤مل ُمـ عمجٛمققم٦م اخلالء،

 أجْم٤ًم؟ ومٞمٝم٤م

 اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وإمم اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وإمم اهلل يمت٤مب إمم رضمٕمٜم٤م ُم٤م إذا :افشقخ

٤َم َي٤م: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ضم٤مء ُم٤م وم٤مجلقاب ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا 
ِ
ٌَٞمْعَ ا َوَذُروا اّللَّ  .[9:اجلٛمٕم٦م♂ ]ًْم

 اًمٗم٘مٝم٤مء، يمت٥م ذم شمذيمر اًمتل اًمنموط شمٚمؽ ُمـ ذط أيَّ  شمِمؽمط ٓ أي٦م ومٝمذه

 وهق واطمداً  ذـم٤مً  شمذيمر إٟمام ؿمديد، ظمالف ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م وقمغم اعمت٠مظمرة، ُمٜمٝم٤م وسمخ٤مص٦م

 ش.اًمٌٞمع وذروا» أوًٓ،ش اهلل ذيمر إمم وم٤مؾمٕمقا » اجلامقم٦م،

 وآٟمٓمالق اًمدٟمٞمقي٦م، اعمٕم٤مُمالت شمرك ؾمقى شمِمؽمط مل اًمتل أي٦م هذه قمغم وسمٜم٤مءً 

 يم٤مخلٚمٞمٗم٦م اًمٙم٤ٌمر إئٛم٦م سمٕمض قمـ أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء واًمّمالة، اخلٓم٦ٌم اهلل ذيمر إمم

 ذم اًمٜم٤مزًملم اًمٕمرب إمم ظمالومتف ذم يمت٥م أنف قمٜمف اهلل ريض اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر اخل٤مُمس

 .اجلٛمٕم٦م صالة ي٘مٞمٛمقا  أن اًمٌقادي ذم ظمٞم٤مُمٝمؿ

 طمٞم٨م ُمـ اجلامقم٦م صالة وسملم اجلٛمٕم٦م صالة سملم قُٟمَٗمرِّ  ٓ: ٟمحـ هذا وقمغم

 اًمتل اجلامقم٦م ذـمٞم٦م ؾمقى ذط أيَّ  سمدون يم٤من، ُمٙم٤من أي ذم ذقمٞمتٝم٤م أو ذقمٞمتٝم٤م،

 صالة ذم اجلامقم٦م سمخالف اًمنمـمٞم٦م، هذه إصم٤ٌمت قمغم قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام اعمًٚمٛملم قمٚمامء اشمٗمؼ

 إهن٤م ي٘مقل ُمـ سملم سمٞمٜمٝمؿ اخلالف وإٟمام ذـم٤ًم، ًمٞم٧ًم أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر اجلامقم٦م،

 .ُم١ميمدة ؾمٜم٦م إهن٤م ي٘مقل ُمـ وسملم ٟمتٌٜم٤مه اًمذي وهذا ومرض

 اجلامقم٦م وم٤مشمتف ومٛمـ اجلٛمٕم٦م، صالة ذوط ُمـ ومٝمل اجلٛمٕم٦م صالة ذم اجلامقم٦م أُم٤م

 أطمٞمٞمٜم٤مه٤م يمٜم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا ريمٕم٤مت، أرسمع فمٝمراً  اجلٛمٕم٦م صغم

.. … هذه يم٤مٟم٧م وىمد ومٞمٝم٤م، ٤مسمٕمٚمٛمٜم ًمٌثٜم٤م اًمتل دُمِمؼ قمـ ومْمالً  ٟمزًمٜم٤مه ُمٙم٤من يمؾ ذم

 اجل٤مُمٕم٦م ذم ًمٚمحدي٨م أؾمت٤مذاً  يمٜم٧م ح٤م قمكمَّ  ُأظِمذت اًمتل اعم٤ًمئؾ مجٚم٦م ُمـ اعم٠ًمخ٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمع أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمخرج يمٜم٤م وم٘مد اإلؾمالُمٞم٦م،  وم٘مد اعمديٜم٦م ظم٤مرج إمم اًمٓمالب إظمقا

 اجلٛمٕم٦م، صالة ومٜمّمكم اجلٛمٕم٦م، يقم ذًمؽ ويٙمقن وهمػمه، اًمٌحر ؿمط إمم ٟمّمؾ

 ُم٤م ؾم٘مػ ذم ُم٤م سمٜمٞم٤من يم٤من وإذا سمٜمٞم٤من، ذم يٙمقن أنف يِمؽمط ُمـ ٤مكوهٜم ومٞمٝمؿ، وٟمخٓم٥م
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 وجيد ُمٜمٝم٤م، ويتٕمج٥م اعمًٚمؿ يٚمحٔمٝم٤م ضمداً  ضمداً  قمجٞم٦ٌم أؿمٞم٤مء اجلٛمٕم٦م، صالة سمتّمح

 اًمرؾمقل صالة واىمع ُمـ ُأظمذت اًمنموط هذه أن ومٞمف واًمتٕمٛمؼ واًمتٗمٙمػم اًمٌح٨م سمٕمد

 ًمف يم٤من اعمًجد هذا عمًجدا سمٜمك اعمديٜم٦م ضم٤مء ُم٤م أول ُمثالً  ومٝمق ًمٚمجٛمٕم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف

 حتدصمٜم٤م ح٤م اًم٘مري٥م إُمس ذم اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م ذـم٤ًم، ُيعْجَٕمؾ اًمقاىمع هذا قمجٞم٥م، ؾم٘مػ،

سم٤مً   اجلقرسملم قمغم اعمًح ذوط ىمرأ  ح٤م اجلقرسملم، قمغم اعمًح قمـ اًم٤ًمئؾ ذًمؽ قمـ ضمقا

 ُمـ ٕنف اجلقرسملم: قمغم يٛمًح اًمرضمؾ سَمٓمَّؾ إرسمٕم٦م اعم٤ًمئؾ اعمذاه٥م قمغم اًمٗم٘مف ذم

 .اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م ظم٤مص٦م اجلقارب، قمغم اًمنموط شمٚمؽ حت٘مٞمؼ ضمداً  ٕم٥ماًمّم

سمٜم٤م ومٙم٤من  إٓ قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ ىمٚمٜم٤م ويـ، اًمٜمٙمت٦م ًمٙمـ اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ سمٌمء هٜم٤مك ضمقا

 وٟمت٤ًمءل، ٟمتٕمٛمؼ أن ًمٜم٤م ومٝمؾ اًمٜمٕمٚملم، قمغم وُمًح اجلقرسملم، قمغم ُمًح اًمرؾمقل أن

 و٠من صقومٝمام ُم٤م ًمقهنام، ُم٤م: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمٝمام ُمًح اًمٚمِّعل اجلقرسملم شُمَرى

 آظمره؟ إمم إسمؾ سم٘مر ُمٕمز

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن اًمقاىمع ًمٙمـ ـمقياًل، هذا ذم وشمٙمٚمٛمٜم٤م اًمديـ، ذم اًمتٜمٓمع هق هذا

٤َم َي٤م: ▬سمٞمٜمف يم٤من هلذا، ذط هٜم٤مك يم٤من وًمق اجلقرسملم، قمغم ُمًح اًمًالم ؾُمقُل  َأُّيه  اًمرَّ

ـْ  إًَِمٞمَْؽ  ُأنِزَل  َُم٤م سَمٚمِّغْ  ُ  ِرؾَم٤مًَمَتفُ  سَمٚمَّْٖم٧َم  وَماَم  شَمْٗمَٕمْؾ  مَلْ  َوإِنْ  َرسمَِّؽ  ُِم ـَ  َيْٕمِّمُٛمَؽ  َواّللَّ ♂ اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

 .[67:اح٤مئدة]

 إؿم٤مرة هذا اعمًجد، سمٜمك اعمديٜم٦م ضم٤مء ُم٤م أول اجلٛمٕم٦م صغم اًمرؾمقل: ٟم٘مقل وهٙمذا

٤من قمغم جي٥م أنف  ًمتجٛمٞمع ومقراً  اعمًجد سمٜم٤مء ُمـ سمد ٓ يًتقـمٜمقٟمف، ُم٤م ُمٙم٤من ؾُمٙمَّ

 ُمـ سمٞمٙمقن اًمٌٜم٤مء ح٤م اًمٌالد هذه ذم ظم٤مص٦م أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مع يمام إذا ًمٙمـ ومٞمف، اعمًٚمٛملم

 هذا ذم ُيَّمٚمِّعك أنف اح٤مٟمع ؿمق اًمً٘مػ، رومع ُم٤م ًمًف آظمره، وإمم وإؾمٛمٜم٧م اًم٤ٌمـمقن

 اًمذيـ أوئلؽ اخلٞم٤مم أصح٤مب ُمثؾ يم٤مٟمقا  إذا اًمٕمراء ذم يّمغم أنف اح٤مٟمع ُم٤م: سمؾ اعمٙم٤من،

 .اًمّمالة ذم اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ُمـ. … أومتقا 

ٌِّؼ ٟمحـ يمٜم٤م ذاومٝمٙم  مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ ويم٤من احلج٤مز، ذم هٜم٤مك اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ُٟمَٓم

 .سمًٌٌٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض ٟم٘مؿ ٟم٘مٛمٝم٤م، َيْٕمٜمل اًمتل اعم٤ًمئؾ

 وسم٠مي صٞمٖم٦م يٕمٜمل سم٠مّي  شمّمح واخلٓم٦ٌم ُمٙم٤من، أيِّ  ذم اجلٛمٕم٦م صالة شمّمح: وم٢مذاً 
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 .اًمٕمرب ُمـ ًمٞمًقا  اًم٘مقم يم٤من إذا ًمٖم٦م

ًَ  اًمذي اًمًٚمٗمل اًمٗم٘مف وًمذًمؽ ٞمفُٟم ل هق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ واعمًتٜمٌط ٛمِّ  طَمالَّ

 .اًمٕمٍمي٦م اعمِم٤ميمؾ

ر  اًمدقمقة، ؾمٌٞمؾ ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وُمٜمٝم٤م إضمٜمٌٞم٦م اًمٌالد سمٕمض إمم أذه٥م أن زم ىُمدِّ

 وسم٤ميمًت٤مٟمٞملم وأتراك وقمجؿ قمرب ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمثػمة اجل٤مًمٞم٤مت ُمع هٜم٤مك واشمّمٚمٜم٤م

 ُم٘مت٤ًٌمً  وىمٚم٧م هٜم٤مك، اً ضمد قمجٞم٦ٌم فم٤مهرة ومرأج٧م اعمًٚمٛملم، ُمـ ذًمؽ وٟمحق وهٜمقد

ون أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ  ذم اجلٜم٦م إمم ُيعَجره

 ُمتٕمّمٌلم وضمدت اًمٔم٤مهرة، شمٚمؽ ُمـ احلدي٨م هذا ُمـ وم٤مىمت٧ًٌم ،شاًمًالؾمؾ

 اًمٙمٗمر، دور ُمـ داراً  اؾمت٠مضمروا واًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم، واهلٜمقد إتراك ُمـ احلٜمٗمل ًمٚمٛمذه٥م

ًمقه٤م  ٕهن٤م شمّمح، ٓ اعمذاه٥م سم٤مشمٗم٤مق اًمّمالة وهذه اجلٛمٕم٦م، ومٞمٝم٤م ٚمهقنُيَّم  ُمّمغمً  وطَمقَّ

 آراء ُمـ رأي قمغم اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم إُم٤مم ويـ اإلُم٤مم، ُِمـ إذن ذم ُم٤م اًمٙمٗمر، دار ذم

 قم٤موم٤مٟم٤م ًمٙمـ ُمًٚمؿ، طم٤ميمؿ ذم ُم٤م ٕنف إؾمالُمل: سمٚمد أي ذم مجٕم٦م صالة شمّمح ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء

واضُم  ه١مٓء: وم٘مٚم٧م سم٤مًمًٜم٦م، إىمقال هذه ُمـ اهلل  ذم سم٠مؾم٤ٌمهب٤م إظمذ إمم اجلٜم٦م إمم ره

 اعمًٚمٛملم أنف ضمداً  ُمٕم٘مقًٓ  وضمدوه ُم٤م ٕنف ُمذهٌٝمؿ: وظم٤مًمٗمقا  أنقومٝمؿ رهمؿ اًمًالؾمؾ

 واطمدة، ُمرة إؾمٌقع ذم اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م قمـ وُيْٕمِروقن اًمٙمٗمر سمالد إمم ي٠متقن

وا  دقم٤مةاًم أيمثر يٗمٕمؾ وهٙمذا اًمًٚمٗمل، اًمٗم٘مف ذم ضم٤مء سمام ي٠مظمذوا أن إمم وم٤موُٓمره

 اًمٕمٚمؿ ٕن وًمٞمس ُمّمٚمح٦م، ومٞمف يرون ُم٤م وم٘مٝمٜم٤م ُمـ ي٠مظمذون اًمٞمقم، اإلؾمالُمٞملم

اهؿ اًمّمحٞمح  :هٜم٤م ىمٞمؾ ويمام. اًمٗم٘مف هذا إمم أدَّ

 يٜمْمح ومٞمف سمام إٟم٤مء ويمؾ   سمٞمٜمٜم٤م اًمتٗم٤موت هذا ومحًٌٙمؿ

 .اًم١ًمال قمـ اجلقاب ومٝمذا

 (  66 :26: 22/ 536/ واًمٜمقر اهلدى)
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 يثبت حديث اجلؿعة إؿامة ظدد يف هل

 ش.وومٓمر وأوحك مجٕم٦م ومقق ومام أرسمٕملم يمؾ رم أن اًمًٜم٦م ُمْم٧م»: ضم٤مسمر طمدي٨م

 .ضمداً  وٕمٞمػ[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يّمح ٓ ُمٕمٚمقًم٦م ويمٚمٝم٤م ،وأىمؾ اًمٕمدد هذا ُمـ سم٠ميمثر أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب ورم

 .قمٚمٚمٝم٤م وسمٞمٜم٤م وهمػممه٤م واحل٤مومظ واًمٌٞمٝم٘مك اًمدارىمٓمٜمك ؾم٤مىمٝم٤م وىمد ،رء ُمٜمٝم٤م

 وهق اعمت٘مدم ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م طمدي٨م ػمهم صم٤مسم٧م طمدي٨م إرسمٕملم قمدد رم وًمٞمس

 ومٞمف اًمٌح٨م مت٤مم ومراضمع اًمِمقيم٤مٟمك ىم٤مل يمام قملم واىمٕم٦م ٕهن٤م ذـمٞمتف قمغم يدل ٓ

 .ـها ش.3/167»

 ([663) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افؼرى يف اجلؿعة إؿامة

 ٓش. ضم٤مُمع ُمٍم ذم إٓ شمنميؼ وٓ مجٕم٦م ٓ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

ش: 296» رىمؿ ًمفش أصم٤مر يمت٤مب» ذم يقؾمػ أيب ىمقل إٓ. قمٚمٛم٧م امومٞم ُمرومققم٤م ًمف أصؾ

 ،وهؿ وهذا ،ُمرومققم٤م ومذيمرهش ....ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ سمٚمٖمف أنف طمٜمٞمٗم٦م أبق وزقمؿ»

 وىمد ،ُمٕمْمؾ أنف قمغم ،إُم٤مم أنف ُمعش طمٜمٞمٗم٦م أبق وزقمؿ» :سم٘مقًمف يقؾمػ أبق أؿم٤مر وإًمٞمف

 همري٥مش: »159/  2» قًمفسم٘مش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم أؿم٤مر

 وم٘م٤مل ،ُمرومقع أنف طمجر اسمـ احل٤مومظ وأوهؿ. شقمكم قمغم ُمقىمقوم٤م وضمدٟم٤مه وإٟمام ،ُمرومققم٤م

 وٕمٗمف ،ُمٍم ذم إٓ شمنميؼ وٓ مجٕم٦م ٓ: قمكم طمدي٨مش ش132ش »اًمتٚمخٞمص» ذم

 ومل ،ىم٤مٓ يمذا. شضمدا وٕمٞمػش: »488/  4ش»اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل. شأمحد

 أن ذًمؽ ي١ميد ومم٤م ،ُمٜمٝمام ومه٤م إٓ أفمٜمف وُم٤م ،ومٞمف ٞمٜمٔمرًم إؾمٜم٤مده وٓ ،ظمرضمف ُمـ يذيمرا 

 أنف أقمت٘مد وٓ ،ذيمره ومام اعمرومقع وأُم٤م ،قمكم قمغم اعمقىمقف وٕمػ إٟمام أمحد اإلُم٤مم

 . سمف ؾمٛمع
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ش: 219 صش »أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل

 مل إقمٛمش: لىم٤م ؟شضم٤مُمع ُمٍم ذم إٓ شمنميؼ وٓ مجٕم٦م ٓ» :قمكم ىمقل ًمف ذيمرت»

 ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف وىمد ،قمٌٞمدة اسمـ هق هذا ؾمٕمد: ىمٚم٧م .شؾمٕمد ُمـ يًٛمٕمف

 قمٌٞمدة سمـ ؾمٕمد قمـ إقمٛمش قمـ ُمٕم٤موي٦م أبق أظمؼمٟم٤مش: »1/  264/  1ش»اعمّمٜمػ»

 ذم اجلقهري اجلٕمد سمـ قمكم ورواه. ومذيمره: ىم٤مل قمكم قمـ اًمًٚمٛمل اًمرمحـ قمٌد أيب قمـ

 وأقمٚمف ،سمف إقمٛمش قمـ اًمرازي ضمٕمٗمر أيب ـمريؼ ُمـ ش1/  178/  12ش»طمديثف»

 سمؾ ،إقمٛمش سمف يتٗمرد مل ًمٙمـ: ىمٚم٧م. قمٌٞمدة سمـ وؾمٕمد إقمٛمش سملم سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع أمحد

 ذم اًمٓمح٤موي قمٜمد اًمٞم٤مُمل وزسمٞمد ،ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ُمٍمف اسمـ وهق ـمٚمح٦م شم٤مسمٕمف

 ؾمٕمد قمـ يمالمه٤م ش179/  3ش»اًمًٜمـ» ذم أجْم٤م واًمٌٞمٝم٘مل ش54/  2ش»أصم٤مر ُمِمٙمؾ»

 اًمًٚمٛمل اًمرمحـ قمٌد أبق وُمثٚمف ،اًمًت٦م رضم٤مل ُمـ صم٘م٦م قمٌٞمدة سمـ وؾمٕمد. فسم قمٌٞمدة سمـ

 ُم٘مت٣م وهق ش53/  5ش»اعمحغم» ذم طمزم اسمـ وصححف ،ُمقىمقوم٤م صحٞمح وم٤مًمًٜمد

 ُمثٚمف يم٤من إذ ،رأج٤م قمٜمف اهلل ريض قمكم ي٘مٚمف مل» :ىم٤مل وًمٙمٜمف ،اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أيب يمالم

 ،واوح ٟمٔمر وومٞمف ،ىم٤مل يمذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ سمتقىمٞمػ ىم٤مًمف وإٟمام ،سم٤مًمرأي ي٘م٤مل ٓ

 ُمقارد ُمـ اعم٠ًمخ٦م فمٚم٧م وًمذًمؽ ،وآضمتٝم٤مد سم٤مًمرأي ي٘م٤مل ذًمؽ أن يِمٝمد اًم٘مٚم٥م وم٢من

 هق أنف ُمع أجْم٤م شمقىمٞمػ إٟمف: أومٞم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ظمالومف صح وىمد ،اًمٜمزاع

 ُمـ ،وهمػمه٤م اًم٘مرى ذم اجلٛمٕم٦م يرى يم٤من ُمـ سم٤مب ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى !اًمّمقاب؟

 :ومٙمت٥م ،اجلٛمٕم٦م قمـ ي٠ًمخقٟمف قمٛمر إمم يمتٌقا  أهنؿ هريرة أيب قمـ راومع أيب ـمريؼ

  .شيمٜمتؿ طمٞمثام مجٕمقا »

 راومع سمـ ٟمٗمٞمع اؾمٛمف هذا راومع وأبق ،اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 وأول» :وزاد قمكم أثر شمْمٕمٞمػ قمغم أمحد اإلُم٤مم إثر هبذا واطمت٩م ،اعمدين اًمّم٤مئغ

 ويم٤مٟمقا  ،ومٙمٗمتٝمؿ ،ؿم٤مة هلؿ ومذسمح ،قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م هبؿ مجع ،سم٤معمديٜم٦م مجٕم٧م مجٕم٦م

 ذم شمرى أخٞمس: ًمف ىمٚم٧م» :اعمروزي إؾمح٤مق ىم٤مل. شدمري أطمٙم٤مم صمؿ وًمٞمس ،أرسمٕملم

 سمًٜمد ش2/  264/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى صمؿ. شٟمٕمؿ: ىم٤مل مجٕمقا؟ ًمق ُمرو ىمرى

 واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم اعمٞم٤مه هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب يم٤من» :ىم٤مل ُم٤مًمؽ قمـ صحٞمح

 وهمػممه٤م ش1668» داود وأبق شاًمٗمتح سمنمح 316/  2» اًمٌخ٤مري وروى. شجيٛمٕمقن
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: رواي٦م وذم ،اًمٌحريـ ىمرى ُمـ ىمري٦م ،شضمقصم٤مء» سمع مجٕم٧م جلٛمٕم٦م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 ذم اجلٛمٕم٦م سم٤مب» سمع داود وأبق اًمٌخ٤مري ًمف وشمرضمؿ. شاًم٘مٞمس قمٌد ىمرى ُمـ ىمري٦م

 سم٠مُمر إٓ قا جيٛمٕم مل اًم٘مٞمس قمٌد أن اًمٔم٤مهر أن ُمٜمف اًمدًٓم٦م ووضمف» :احل٤مومظ ىم٤مل .شاًم٘مرى

 زُمـ ذم اًمنمقمٞم٦م سم٤مُٕمقر آؾمتٌداد قمدم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قم٤مدة ُمـ قمرف ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وأبق ضم٤مسمر اؾمتدل يمام ،اًم٘مرآن ومٞمف ًمٜمزل جيقز ٓ ذًمؽ ًمقيم٤من وٕنف ،اًمقطمل ٟمزول

 هذه وذم: ىمٚم٧م .شاقمٜمف يٜمٝمق ومٚمؿ ،يٜمزل واًم٘مرآن ومٕمٚمقه سم٠مهنؿ اًمٕمزل ضمقاز قمغم ؾمٕمٞمد

 اًمِمٕمػمة هبذه اًمالئؼ اًمٕمٔمٞمؿ آهتامم ُمـ وأمحد ٤مًمؽوُم قمٛمر قمـ اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر

 ذم طمتك قمٚمٞمٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م سم٠مدائٝم٤م أُمروا طمٞم٨م اجلٛمٕم٦م صالة: اخل٤مًمدة اإلؾمالُمٞم٦م

 ُمع يتٗمؼ اًمذي هق - قمكم أثر دون - وهذا ،اًمتجٛمع أُم٤ميمـ ُمـ دوهن٤م وُم٤م اًم٘مرى

 ،ُمٕمرووم٦م وهل شمريمٝم٤م ُمـ اًمتحذير وسم٤مًمغ ،وإـمالىمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص قمٛمقُم٤مت

 يقم ُمـ ًمٚمّمالة ٟمقدي إذا آُمٜمقا  اًمذيـ أُّي٤م ي٤م»: اًم٘مرآن ُمـ سمآج٦م أذيمر أن أن وطمًٌل

 وم٢مذا»: مت٤مُمٝم٤م يٜم٤مذم سمٕمده٤م اًمٔمٝمر وصالة ،شاًمٌٞمع وذروا اهلل ذيمر إمم وم٤مؾمٕمقا  اجلٛمٕم٦م

 رُمْم٤من ذم ؾم٤مومرت وح٤مش. اهلل ومْمؾ ُمـ واسمتٖمقا  إرض ذم وم٤مٟمتنموا اًمّمالة ىمْمٞم٧م

 صالة ي٘مٞمٛمقن ًمٜمدن ذم اعمًٚمٛملم رأج٧م أنٜمل ضمدا ينه سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم 1396 ؾمٜم٦م

 اؾمت٠مضمروه٤م أو اؿمؽموه٤م سمٞمقت ذم اجلٛمٕم٦م يّمٚمقن وسمٕمْمٝمؿ ،أجْم٤م واًمٕمٞمد اجلٛمٕم٦م

: ٟمٗمز ذم وم٘مٚم٧م ،واجلٛمٕم٤مت اخلٛمس اًمّمٚمقات ومٞمٝم٤م يّمٚمقن شُمّمٚمٞم٤مت» وضمٕمٚمقه٤م

 وًمق ،اًمٙمٗمر سمالد ذم هٜم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م ه١مٓء أطمًـ ًم٘مد

 سم٠منف ي٘مٞمٜم٤م وم٤مزددت ،فمٝمرا  وصٚمقه٤م ًمٕمٓمٚمقه٤م - احلٜمٗمٞم٦م ُمـ وضمٚمٝمؿ عمذهٌٝمؿ ٌقا شمٕمّم

 ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ًمٜمّمقص سم٤مٓؾمتًالم إٓ قمٚمٞمف واعمح٤مومٔم٦م اإلؾمالم ٟمنم إمم ؾمٌٞمؾ ٓ

 دائرة ومًٞمح إمم اعمذهٌل اجلٛمقد قمـ اخلروج اعمًتٚمزم ،اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ واشم٤ٌمع

 سم٤مًمتٕمّم٥م وًمٞمس ،وُمٙم٤من زُم٤من ؾًمٙم يّمٚمح شمٌغم ٓ اًمتل سمٜمّمقصف اًمذي ،اإلؾمالم

 .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل ،اعمذهٌل

 (.319-317/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 صفود يؾزمه ومن اجلؿعة وصالة خطبة إلؿامة ادطؾوبة افؼوط

 اجلؿعة

 دام ُم٤م اعمًجد إمم ٟمٜمٓمٚمؼ أن ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ٓ اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ :افشقخ

 ؿم٤مء إن واًمؼميم٦م ومٞمٙمؿ واخلػم- ٟمحـ: ٤مٟمٞم٤مً صم اًمٓمٌٞمٕمل، اًمًامع أذاٟمف ٟمًٛمع ٓ اعمًجد

ؾ -اهلل  يِمؽمط يمام ُمً٘مقوم٤مً  ًمٞمس ُمٙم٤من ذم وًمق اجلٛمٕم٦م ٟمّمكم أن وٟمًتٓمٞمع مجٕم٤مً  ُٟمَِمٙمِّ

 ٓ اًمنمط هذا ُمًجد، يٕمٜمل يٕمٜمل، ُمً٘مقوًم٤م ُمٙم٤مًٟم٤م يٙمقن أن جي٥م أنف اًمٕمٚمامء سمٕمض

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ظمالف هق سمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم وٓ اهلل يمت٤مب ذم ًمف وضمقد

▬ ٌَ  َوَذُروا اًْم
ِ
ـْ َيْقِم اجْلُُٛمَٕم٦ِم وَم٤مؾْمَٕمْقا إمَِم ذيِْمِر اّللَّ الِة ُِم ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ُٟمقدَِي ًمِٚمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ♂ ٞمْعَ َي٤م َأُّيه

 .أي٦م آظمر إمم[ 9:اجلٛمٕم٦م]

 واًمٕمِم٥م اًمٙمأل ُمقاـمـ يتتٌٕمقن اًمذيـ واًمٌدو إقمراب أن قمٜمدٟم٤م صم٧ٌم وىمد

 .اجلٛمٕم٦م ويّمٚمقن إُم٤ميمـ شمٚمؽ ذم يٜمزًمقن يم٤مٟمقا  واعمٞم٤مه،

 اًمنموط أُم٤م وم٘مط، اجلامقم٦م إٓ اجلٛمٕم٦م صالة ًمّمح٦م ُيِْمؽَمط ومال: وًمذًمؽ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ أدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس اضمتٝم٤مدي٦م، يمٚمٝم٤م ومٝمل إظمرى

 اعمًجد يم٤من إذا ظمػًما  اهلل ضمزاك اجلٛمٕم٦م، إذان ...سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 اعمًجد؟ إمم احلْمقر قمكمّ  ُمقواضم٥م ـمٌٞمٕمًٞم٤م، ؾمامقًم٤م ذانإ ٟمًٛمع ومل اًمٌٞم٧م قمـ سمٕمٞمد

 أن جيقز ٓ أنف ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس.. جيقز ٓ أنف ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ جي٥م، ٓ :افشقخ

 .جي٥م ٓ مجٕم٦م: ٟمّمكم

 .أرسمٕم٤مً  يّمكم أن ومٕمٚمٞمف اجلٛمٕم٦م ُيَّمؾِّ  مل وإذا: وطمٞمٜمئذٍ 

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك.. ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ.. ٟمٕمؿ :افشقخ

 ..واصؾ وأيمقن دىم٤مئؼ مخس اًمًٞم٤مرة اًمداسم٦م شَمَقومَّرت نوإ :مداخؾة
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سمف :افشقخ  ه٤مه؟ جي٥م؟ اًمٓم٤مئرة شَمَقومَّرت وإن اًمًٞم٤مرة، شَمَقومَّرت وإن: ضمقا

 .سمس.. جي٥م ٓ :مداخؾة

 .ُأُذٟمؽ إمم ومٛمؽ ُمـ اجلقاب :افشقخ

 ...واًمًٞم٤مرة اًمٓم٤مئرات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم شمٙمـ مل :مداخؾة

 أن ؿمٕمرت يم٠مين ًمٙمـ اًمتٗمّمٞمؾ، ُُم١ْمَٟم٦م تٜملويمٗمٞم اجلقاب أقمٓمٞم٧م أن٧م :افشقخ

 ُمـ ي٘ملم وًمٞمس ؿمٕمقر هذا ًمٙمـ ومٕماًل، وٕمٞمًٗم٤م يم٤من وم٢مذا ىمٚمٞمؾ، وٕمٞمػ ضمقاسمؽ

 ٓ ُمًؽميح، وم٠من٤م ي٘مٞمٜم٤مً  هذا اًمْمٕمػ دمٕمؾ أن إُم٤م ُمٜمؽ، اعمدد أـمٚم٥م: ُمٕمٜم٤مه قمٜمدي،

 .سمٕمد وُأيْمِٛمؾ ؾم٠مرضمع وم٠من٤م وٕمٞمًٗم٤م ضمقاسمؽ سم٠من ؿمٕمرت يمام ومٕمالً  شمٙمقن

 رأجؽ؟ ؿمق :مداخؾة

 ُم٤م اًمٓمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م، ُم٤م اًمًٞم٤مرة اًمرؾمقل، قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م اًمداسم٦م يٕمٜمل :افشقخ

سًم٤م أضمٌتؽ وم٠من٤م يم٤مٟم٧م،  شمريمٜم٤م ؾمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م وإن وٛمٜمل، ضمقاب هذا: اؾمٛمف وٛمٜمًٞم٤م ضمقا

 ُمؽم يمٞمٚمق قمنمة اعمًجد وسملم سمٞمٜمف اًمذي يٕمٜمل ؾمٞم٤مرة؟ يم٤مٟم٧م وإن ُمٕمٜمك ُم٤م اًمداسم٦م،

 جي٥م؟ هؾ ًمؽ، اًم١ًمال يٕمقد جي٥م؟ هؾ ؾمٞم٤مرة، قمٜمده ًمٙمـ

 .جي٥م ٓ :مداخؾة

 شم٘مقل؟ ُم٤مذا اًمرؾمقل، قمٝمد ذم اًمًٞم٤مرة يم٤مٟم٧م ُم٤م :افشقخ

 .جي٥م ٓ :مداخؾة

 وسملم سمٞمٜمف ٟمٕمؿ، إول، قمٙمس أقمرومف أن٤م ي٘مٞمٜمل ضمقاب أن.. أطمًٜم٧م :افشقخ

 جي٥م؟ ـم٤مئرة، وقمٜمدي يمٞمٚمق مخًلم اجلٛمٕم٦م صالة ومٞمف شُمَ٘م٤مم اًمذي اعمًجد

 .اجلقاب ٟمٗمس :مداخؾة

 (  66 :55: 47 /213/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلؿعة صالة يف ادعتزة افؼوط

 ومام همػمه٤م، أو اجلٛمٕم٦م صالة: ًمٚمّمٚمقات ذوط قمـ اًمٗم٘مف يمت٥م ذم ٟم٘مرأ  :مداخؾة

 اجلٛمٕم٦م؟ صالة ذم اعمٕمتؼمة اًمنموط هل

 ُم٤م قمغم اًم٤ًمسم٘ملم إئٛم٦م ُمـ - ـمٌٕم٤مً  سم٤مضمتٝم٤مد - ُوِوعَ  ىمد أنف احل٘مٞم٘م٦م :افشقخ

 ذوط اجلٛمٕم٦م ًمّمالة ُوِوَٕم٧م ووٕمقه٤م، لاًمت اًمنموط شمٚمؽ ذم اظمتالف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ

َٚمؿُ  ٓ وًمٙمـ يمثػمة، ًْ َٚمؿُ  ٓ - أيمثُره٤م – ُمٜمٝم٤م َي ًْ ُّي٤م ُمـ إىمؾ قمغم أو اًمٜم٘مد ُمـ َي  شَمَٕمرِّ

 .سمنمـمٞمتٝم٤م اعمُْٚمِزم اًمدًمٞمؾ قمـ

 ُيِْمؽَمط أنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمت٠مظمري قمٜمد ُمٕمروف: وهق ىمري٤ٌمً  ذًمؽ قمغم ُمثالً  ظمذوا

د قمدم  شُمَّمٚمَّعك أن اًمنمط: أي يمثػمة، ُم٤ًمضمد ذم - ٛمٕم٦ماجل صالة - اجلامقم٦م شَمَٕمده

 صالة شمٙمقن يمثػمة، ُم٤ًمضمد ذم اجلُُٛمٕم٦م شمٕمددت وم٢مذا واطمد، ُمًجد ذم اجلٛمٕم٦م

 .همػمه٤م ىمٌؾ اًمّمالة ذم إُم٤مُمٝم٤م دظمؾ اًمتل إومم اجلامقم٦م إٓ سم٤مـمٚم٦م يمٚمٝم٤م اجلامقم٤مت

 يٕمٚمٛمقن هؿ – اًمزُم٤من هذا ذم وطمتك سمؾ اًمزُم٤من ذاك ذم وسمخ٤مص٦م – يٕمٚمٛمقن وهؿ

 ُمـ يٕمرومقا  أن اًمًالم، سمٕمد وًمق واجلامقم٦م سمؾ اإلُم٤مم يتٛمٙمـ أن اعمٛمٙمـ ُمـ ًمٞمس أنف

 سم٤مـمٚم٦م صالهتؿ واعمًٌقىملم اًمّمحٞمح٦م هل ه١مٓء صالة سم٠من ُيعْحَٙمؿ طمتك اًم٤ًمسمؼ

 .اإلقم٤مدة ومٕمٚمٞمٝمؿ

 اًمتل اًمٙمثػمة اًمقؾم٤مئؾ ومٞمف ُوضِمَدت اًمتل هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم طمتك ممٙمـ همػم هذا يم٤من ح٤م

ب  هل ُمـ اجلامقم٦م يٕمرف أن يٛمٙمـ ومال ذًمؽ، وٟمحق اعمجٝمقل ْٔمِٝمروشمُ  اًمٌٕمٞمد شُمَ٘مرِّ

 .إومم اجلامقم٦م

 اجلُُٛمٕم٦م صالة إقم٤مدة وهق أٓ ضمداً  ظمٓمػم طمٙمؿ قمٜمدهؿ ذًمؽ وراء ُمـ ويؽمشم٥م

ً، يٕمٞمدوه٤م أن قمٚمٞمٝمؿ اجلُُٛمٕم٦م صالة ُمتٕمددة ُم٤ًمضمد ذم َصّٚمقا  اًمذيـ ومٙمؾ فمٝمراً،  فمٝمرا

 .ؿُمٜمٝم اًم٤ًمسمؼ هق ُمـ يٕمرومقا  مل ٕهنؿ ح٤مذا؟

 اإلُم٤مم سمف ىم٤مل ىمد – اجلٛمٕم٦م صالة ذم اجلامقم٦م وطمدة ذط أي – اًمنمط ومٝمذا
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 ومٞمٝم٤م َوُوضِمدَ  اًمٌٚمدة اشمًٕم٧م إذا أنف آظمر رأي هٜم٤مك يم٤من وإن اهلل، رمحف اًمِم٤مومٕمل

د ومٞمجقز يمٌػمان، ُمًجدان  .ومٞمٝمام اًمتََّٕمده

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم ُمٜمف سمد ٓ اًم٘مقل وهذا

ٜمَّ  ذم يقضمد ٓ أنف: إول اًم٥ًٌم ًه  اًمنمط هذا ُمثؾ سمٞم٤من اًمٙمت٤مب قمـ ومْمالً  ٦ماًم

د قمدم وهق  .اجلٛمٕم٦م شَمَٕمده

 اًمٕمٚمؿ ـمالب يمؾ قمٜمد ُمٕمٚمقم هق يمام قم٤مُم٦م يم٘م٤مقمدة شمٕم٤ممم ىمقًمف: هق اًمث٤مين اًمٌمء

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف هل ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  [.286:اًمٌ٘مرة♂ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 اعمًجد ذم اًمقاطمدة ًمٌٚمدةا ذم اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس جيتٛمع أن سَمَداه٦مً  يٛمٙمـ ومال

 اعماليلم ومٞمٝم٤م يٙمقن أن ومْمالً  اعم١َُمًمَّٗم٦م إًمقف ومٞمف واؾمٕم٤ًم، اًمٌٚمد يٙمقن طمٞمٜمام اًمقاطمد

 .اعمٛمٚمٞمٜم٦م

 اًمَتَ٘مٞمهد ويم٤من اًمنمط هذا ُمثؾ قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم دًمٞمؾ يقضمد ٓ يم٤من وم٢مذا

 شُمرى ي٤م: طمػمة ذم سَمْٞمص، طَمْٞمص ذم: ي٘م٤مل ويمام احلََرج ذم اًمٜم٤مس ُيْقىِمع اًمنمط هذا سمٛمثؾ

٧م ٧م ُم٤م أو صالشُمٜم٤م َصحَّ  صالشمٜم٤م؟ َصحَّ

ٜم٤م ىمقل أصقهل٤م ُمـ اًمتل اًمنميٕم٦م ذم ُيْٕمَرف ٓ هذا ُمثؾ  ُيِريدُ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك َرسمِّ

 ُ  [.185:اًمٌ٘مرة♂ ]اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

 سمؾ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اجلٛمٕم٦م ذم اجلامقم٦م وطمدة وم٤مؿمؽماط: ًمذًمؽ

 .احلََرج ذم اًمٜم٤مس إي٘م٤مع ُمـ ومٞمف ح٤م واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب ود هق

 ذًمؽ ذـمٞم٦م إمم ذه٥م طمٞمٜمام اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ُمًتٜمد هق ُم٤م وًمٙمـ

 آٟمٗم٤ًم؟ ذطم٧م ومٞمام اعمرضمقح اًمنمط

 أن ذًمؽ ذم ُمٚمحٔمف اًمنمـمٞم٦م، شمٚمؽ يتْمٛمـ ٓ وًمٙمـ وضم٤مه٦م، ًمف ُُمْٚمَحٔم٤مً  ًمف إن

د اجلٛمٕم٦م شمٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ذم وطمٞمدة اجلٛمٕم٦م صالة يم٤مٟم٧م وىمد زُم٤مٟمف، ذم شَمَتَٕمدَّ

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٕمقازم أهؾ اًم٘مرى، أهؾ اًم٘مرى أصح٤مب يم٤من وىمد اًمًالم قمٚمٞمف ُمًجده

 اهلل صغم اًمٜمٌقي اعمًجد إمم اجلٛمٕم٦م يقم يٜمزًمقن يم٤مٟمقا  اعمديٜم٦م وطمقل اعمديٜم٦م ظم٤مرج
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ًف قمغم  .ٟمٕمؿ. قمٚمٞمف وؾَمٚمَّؿ ُُم١َمؾمِّ

 يم٤مٟم٧م ُم٤م اجلٛمٕم٦م صالة ذم اجلامقم٦م صالة أن اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ومالطمظ: وم٤مًمِم٤مهد

 .ذـم٤مً  ذًمؽ وم٤مختذ شمتٕمدد

 اإلُم٤مم -ٟمج٤مري– ٟم٤ًمري وأن ذط، سم٠منف قمٜمف ُٟمَٕمؼمِّ  أن أردٟم٤م إذا ُيٛمٙمـ هذا ًمٙمـ

 .صح٦م ذط وًمٞمس يمامل ذط هل: ٟم٘مقل أن اًمقطمدة هذه سمنمـمٞم٦م ىمقًمف ذم اًمِم٤مومٕمل

ـ ٓ: ٟم٘مقل هذا وقمغم ًُ  صالة ومٞمف شم٘م٤مم ُمًجد يمؾ ذم اجلامقم٤مت شمٕمداد َيعْح

 يٜمٌٖمل اًمذي هق اجل٤مُمع وم٤معمًجد اجلقاُمع، وسملم اعم٤ًمضمد سملم اًمتٗمريؼ ومٞمج٥م اجلامقم٦م،

 وذم احل٤مرات ذم ًمٚمٜم٤مس ُُمَٝمّٞم٠مة اًمتل اًمّمٖمػمة اعم٤ًمضمد أُم٤م اجلٛمٕم٦م، صالة ذم ُيْ٘مَّمد أن

 شمٗمريؼ – ىمقلأ – جيقز وٓ اجلامقم٦م، ًمّمالة شُمؽْمك ومٝمذه اجلامقم٦م، ًمّمالة اعمحالت

 صالة سم٢مىم٤مُم٦م شمٗمري٘مٝم٤م جيقز ٓ اجلقاُمع، اعم٤ًمضمد ذم وشمتٙمتؾ شمتجٛمع اًمتل اجلامقم٤مت

 اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م اًمّمٖمػمة اعم٤ًمضمد ٕن اًمّمٖمػمة: اعم٤ًمضمد هذه ذم اجلٛمٕم٦م

 وراء اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يم٤من قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذاً  أن شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ، اًمًالم قمٚمٞمف

ٝمؿ،ومٞم١مُ  ىمقُمف ي٠ميت صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  هلؿ وهل ٟم٤مومٚم٦م ًمف هل اًمٕمِم٤مء، صالة هبؿ ُيَّمٚمِّعل ُمه

 .مج٤مقم٦م

 اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م اجلامقم٦م صالة ومٞمٝم٤م شم٘م٤مم اًمتل اعم٤ًمضمد ومتٕمدد

 . اعمًٚمٛملم قمغم شمقؾمٕم٦م ؿمؽ سمال ذًمؽ وذم اًمًالم، قمٚمٞمف

د أُم٤م  .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقدة شمٙمـ مل اجلقاُمع شَمَٕمده

ٌُْٓمؾ اًمّمالة سم٠من وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم ٓطمٔمف اًمذي هق اًمقاىمع ومٝمذا  شَمٕمّدد إذا شَم

 .ًمف ىمقل ذم هذا. يمٌػمة ُم٤ًمضمد ذم وًمق

ق اجلديدة، وسمٖمداد اًم٘مديٛم٦م سمٖمداد ُوضِمَدت ح٤م: أظمر اًم٘مقل ذم  هنر سمٞمٜمٝمام ووَمرَّ

 ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م ظمالص٦م هذا. اًم٘مًٛملم ُمـ يمؾ ذم مجٕمتلم إىم٤مُم٦م جيقز: ىم٤مل دضمٚم٦م

 .اًمنمط ذاهل سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ُمٓمٚمع ذم إًمٞمف أذٟم٤م قمامَّ  وٟمخرج يٓمقل ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م ًمٙمـ أظمرى، ذوط وهٜم٤مك
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 .هذه يمٚمٛمتٜم٤م

 اعمًٚمٛملم قمغم ُيقضِم٥م ُم٤م اًمنمع ذم يقضمد ٓ أنف: وهل ضم٤مُمٕم٦ًم، يمٚمٛم٦مً  ٟمذيمر وًمٙمٜمٜم٤م

٤َم َي٤م: ▬اًمٙمريٛم٦م أي٦م إٓ اجلٛمٕم٦م صالة صح٦م ذم يٚمتزُمقه أن ـَ  َأُّيه ِذي  َي ُٟمقدِ  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ

الةِ  ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا▬ ـْ  ًمِٚمّمَّ  ؾمٛمٕمتؿ ُمٙم٤من أيِّ  ذم: أي[ 9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا . ▬اإلضم٤مسم٦م ومٕمٚمٞمٙمؿ اجلٛمٕم٦م يقم إذان هذا
ِ
 [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

 .إظمرى إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ومٚمُٞمِج٥م اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ قمغم: إذاً 

 اعم٤ًمومر وقمغم اعمرأة قمغم دم٥م ٓ اجلٛمٕم٦م: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًمث٤مين اًمنمط

 .ٟمٕمؿ. مج٤مقم٦م ذم اعمٝمؿ. أن أذيمره ُم٤م راسمع رء ذم ويٛمٙمـش اًمٕمٌد وقمغم

 .اًم٤ٌمدي٦م أهؾ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اًم٤ٌمدي٦م أهؾ :مداخؾة

: أن أذيمر اًمذي إٓ مج٤مقم٦م ذم واضم٦ٌم اجلٛمٕم٦م صالة مج٤مقم٦م، ذم اعمٝمؿ. ٓ :افشقخ

ة  .واًمٕمٌد اعمرأ

 .واعم٤ًمومر :مداخؾة

 .واعم٤ًمومر ُم٤مذا؟ :افشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م واعمريض :مداخؾة

 .واعمريض ضمٌتٝم٤م، أن. ٟمٕمؿ :افشقخ

 رء أيه  يقضمد ومال اًمثالصم٦م، ه١مٓء قمغم إٓ مج٤مقم٦م ذم دم٥م اجلٛمٕم٦م صالة: وم٢مذاً 

 مج٤مقم٦م، ذم ويٙمقن إًمٞمف يٜم٤مدى ُمٙم٤من ذم شمٙمقن أن إٓ اجلٛمٕم٦م صالة صح٦م ذم ِْمؽَمطيُ 

 .صحٞمح٦م وم٤مًمّمالة ظمٚمٗمف واصمٜم٤من واطمداً  اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا ومّم٤مقمدًا، اصمٜم٤من واجلامقم٦م
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 ٓ اًمٌقادي أهؾ سم٠من ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء ُمـ ومٙمثػم – آٟمٗم٤مً  ذيمر يمام – ًمٚم٤ٌمدي٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم

 .فمٝمراً  ُيَّمٚمهقه٤م أن ٞمٝمؿقمٚم وإٟمام اجلٛمٕم٦م، صالة قمٚمٞمٝمؿ دم٥م

د، قمدم ذط ذم آٟمٗم٤مً  ىمٞمؾ ُم٤م ومٞمف ي٘م٤مل هذا  ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم دًمٞمؾ ٓ: أي اًمَتَٕمده

 يم٠مهؾ طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م هلؿ اًمٌقادي أهؾ قمٚمٞمٝمؿ، مجٕم٦م ٓ اًمٌقادي أهؾ أن قمغم اًمًٜم٦م

 .ُم٘مٞمٛملم فم٤مقمٜملم يٙمقٟمقا  أن أو ُم٤ًمومريـ يٙمقٟمقا  أن إُم٤م: واًم٘مرى اعمدن

 اعمدن، يم٠مهؾ اعم٤ًمومريـ وسملم يم٤مًم٤ٌمدي٦م سمٞمٜمٝمؿ ومرق ومال ومريـُم٤ًم يم٤مٟمقا  وم٢من

 . مجٕم٦م قمٚمٞمف ُم٤مذا؟ ًمٞمس - اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام - ُمٓمٚم٘م٤مً  وم٤معم٤ًمومر

 سمٕمض ي٘مقل يمام ومرض هذا ٕن اجلٛمٕم٦م: إىم٤مُم٦م ومٕمٚمٞمٝمؿ ُم٘مٞمٛملم يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م

 ذًمؽ وٟمحق روُيَذيمِّ  يٕمظ اجلٛمٕم٦م، سمخٓم٦ٌم شمتٛمٞمز ٕهن٤م اًمٔمٝمر، صالة قمـ سمديؾ: اًمٗم٘مٝم٤مء

 .اًمٕمٚمؿ ُمـ

 سمٕمْمٝمؿ قمـ ُمٜم٘مقًٓ  يم٤من وإن هذا اجلٛمٕم٦م، يّمٚمقن ٓ اًمٌقادي أهؾ سم٠من وم٤مًم٘مقل

 .أوًٓ  قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ وًمٙمـ

 ُم٤م وهق أٓ ٟم٘مقًمف، اًمذي هذا شم١ميمد اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر سمٕمض ضم٤مءت ىمد صمؿ

 أجْم٤مً  وًمٕمٚمف قمٜمف، اهلل ريض اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمـش ُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 هؿ طمٞم٨م اًمّمالة ي٘مٞمٛمقا  أن اًمٌقادي أهؾ إمم يمت٥م أنف: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ

 .ُم٘مٞمٛمقن

 ؾمقى ذط ويمؾ يم٤مٟمقا، طمٞمثام اجلٛمٕم٦م صالة يّمٚمقا  أن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمغم: وم٢مذاً 

 سم٤مـمؾ، ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ومٝمق آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م

 ش.ذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق

٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتقؾمٕم٦م هذه قمغم اًم٘مْمٞم٦م هذه ووَمْٝمؿُ   ذم وسمخ٤مص٦م ضمداً  ضمداً  ُُمِٝمٛمَّ

ٌْٓمِؾ ُم٤م اًمنموط ُمـ هٜم٤مك وم٢من احل٤مرض، قمٍمٟم٤م  ُمـ إًمقف ُمـ يمثػم صالة ُي

 شمٙمقن إٟمام اهلجرة ٕن ه٤مضمروا، ُم٤م ٕهنؿ ه٤مضمروا،: أىمقل وٓ ؾم٤مومروا اًمذيـ اعمًٚمٛملم

 إمم اإلؾمالم سمالد ُمـ ؾم٤مومروا إٟمام إًمٞمٝمؿ أؿمػم واًمذيـ اإلؾمالم، دار إمم اًمٙمٗمر دار ُمـ
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 ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ىمٚم٥م هذا. ُمٝم٤مضمرون سم٠مهنؿ أنٗمًٝمؿ يًٛمقن ومٝمؿ ذًمؽ وُمع اًمٙمٗمر، دار

 .اًمنمقمٞم٦م

 اهلل سمالد ظمػم هل اًمتل ُمٙم٦م ُمـ ه٤مضمروا – شمٕمٚمٛمقن يمام – إوًمقن وم٤معمٝم٤مضمرون

 إًمٞمٝم٤م اًمتٗم٧م ُمٜمٝم٤م ه٤مضمر ح٤م طمٞم٨م اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمف إمم صمؿ اهلل إمم اهلل سمالد وأطم٥م

 ش.ظمرضم٧م ُم٤م ُمٜمِؽ  أظمرضمقين ىمقُمِؽ  أن وًمقٓ: »هل٤م وىم٤مل

 ه١مٓء اعمديٜم٦م، إمم ُمٙم٦م ُمـ ه٤مضمروا اعمٗمْمٚم٦م، هذه سمالدهؿ شمريمقا  اًمذيـ ه١مٓء

 أهؾ قم٘مٞمدة قمـ سمٕم٘مٞمدهتؿ وٟمجقا  سمديٜمٝمؿ هرسمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟ طم٘م٤ًم، اعمٝم٤مضمرون هؿ

 .اعمٜمقرة اعمديٜم٦م وهل اهلجرة دار إمم واًمْمالل اًمنمك

 سمالد إمم اإلؾمالم سمالد ُمـ ه٤مضمروا طمٞمٜمام احل٘مٞم٘م٦م ىمٚمٌقا  ومٝمؿ ًٚمٛمقناعم ه١مٓء أُم٤م

 . هجرة ًمٞم٧ًم ومٝمذه اًمٙمٗمر

 اًمنمع ًمٖم٦م ذم اهلجرة ص٤مرت ًمٙمـ اًمؽمك، وهق اهلَْجر ُمـ ُمِمت٘م٦م اهلجرة صحٞمح

 .اهلجرة هل ومتٚمؽ اإلؾمالم، سمالد إمم اًمٙمٗمر سمالد ُمـ سم٤مًمًٗمر ظم٤مص٦م

 ُمـ سم٤مًمًٗمر اًمٞمقم اسْمُتٚمقا  اًمذيـ ٛملماعمًٚم ُمـ يمثػماً  أن: اًمٙمالم هذا ُمـ واًمِم٤مهد

 ٓ اجلٛمٕم٦م، صالة اًمٌالد شمٚمؽ ذم صالهتؿ شمّمح ٓ اًمٙمٗمر، سمالد إمم اإلؾمالم سمالد

 ح٤مذا؟ صالهتؿ شمّمح

 سم٢مذن شم٘م٤مم طمٞمٜمام اجلٛمٕم٦م صالة يٙمقن أن احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم ذـم٤مً  هٜم٤مك ٕن

 أن سم٤مًمٙم٤مد الماإلؾم دار قم٘مر ذم طمتك اًمٞمقم؟ اعمًٚمٛمقن احلٙم٤مم وأجـ اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ

 .اًمٞمٝمقدي؟ أو اًمّمٚمٞمٌل اًمٙم٤مومر حيٙمٛمٝم٤م سمٌالد ومٙمٞمػ اهلل، أنزل سمام حيٙمؿ طم٤ميمامً  دمد

 ومٞمٝم٤م شمّمح ٓ اًمرأي هذا ذم ومٚمًٓملم سمٕمٞمدًا، سمٙمؿ ٟمذه٥م ٓ -ُمثالً - ومٚمًٓملم أن

 .اإلىم٤مُم٦م ذم ًمف أذن ىمد ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ هٜم٤مك وًمٞمس ُيِ٘مْٞمٛمقهن٤م ٕهنؿ ح٤مذا؟ اجلٛمٕم٦م، صالة

رت وًم٘مد ر طمٞمٜمام طَمِزٟم٧م ُم٤م ٘مدرسم ُهِ  هٜم٤مك واًمت٘مٞم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم أؾم٤مومر أن زم ىُمدِّ

ّٛمقن إهنؿ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ممـ يمثػم ُمع ًَ  اًم٤ٌميمًت٤مين وومٞمٝمؿ اًمٕمريب ومٗمٞمٝمؿ سم٤معمٝم٤مضمريـ، ُي

 ًمٜمدن، ذم سمٕمْمٝمؿ سمريٓم٤مٟمٞم٤م، سمالد ذم ُم٘مٞمٛمقن يمٚمٝمؿ آظمره، إمم و و اًمؽميمل وومٞمٝمؿ
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 .ضمداً  همري٦ٌم أؾمامؤه٤م أدري، ُم٤م سمالد ذم سمٕمْمٝمؿ

 هٜم٤مك اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مًمٞم٤مت ُمع واشمّمٚم٧م سمٕمْمٝم٤م، ذم أـمقف أن زم ُينِّ  وم٠من٤م

 ُمـ اًمٗم١ماد، شُمعْحِزن أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٙمـ اًم٘مٚم٥م، شُمْٗمِرح يٕمٜمل طمريم٦م ومٞمٝمؿ ومقضمدت

 أن إمم يْمٓمرهؿ واًمقاىمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء سمٕمض يٕمت٘مدون اعمًٚمٛمقن يًتٛمر يمٞمػ ضمٝم٦م

  خي٤مًمٗمقه٤م؟

 هؿ ظم٤مص٦م احلٜمٗمل ًمٚمٛمذه٥م شمٕمّم٤ٌمً  اًمٜم٤مس ؿمدأ أن: اخل٤مص٦م سمتجرسمتل أقمٚمؿ أن٤م

 وٟمحـ ؿمقاذ هٜم٤مك ـمٌٕم٤مً . آظمره إمم و، و وإتراك إًم٤ٌمن ٟمحـ أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ إقم٤مضمؿ

 .ؿمؽ سمال أوئلؽ ُمـ

٤ٌمً  اعمًٚمٛملم أؿمد إقم٤مضمؿ ومٝم١مٓء  هؿ إقم٤مضمؿ وه١مٓء احلٜمٗمل، ًمٚمٛمذه٥م شَمَٕمّمه

 .أن قمٜمٝم٤م أتحدث أن٤م اًمتل اًمٙم٤مومرة اًمٌالد شمٚمؽ ذم اعم٘مٞمٛملم اًمٖم٤مًم٦ٌم اًمٙم٤مصمرة اًمٙمثرة

ين اًمذي وم٤مًمٌمء  ضم٤مهزة دوراً  يِمؽموا أن إُم٤م اعمًٚمٛملم ه١مٓء رأج٧م أنٜمل ضمداً  َهَّ

 ُُمَّمٚمَّٞم٤مت ويتخذوهن٤م اًمؼميٓم٤مٟمٞملم اإلٟمجٚمٞمز ؾمٙم٤مهن٤م ُمـ يًت٠مضمروه٤م إىمؾ قمغم أو

 طمٙمؿ حت٧م يٕمٞمِمقن وهؿ اعمًٚمؿ ُمـ اإلذن ذط أجـ: وم٘مٚمٜم٤م اجلٛمٕم٦م، ًمّمالة طمتك

 ذم يِمؽمط سمٕمْمٝمؿ إن طمتك ُمًجد، ذم إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة أن اًمنمط ـأج اًمٙم٤مومر؟

 ضمدران ًمف أن وًمق ًمف ؾم٘مػ ٓ.... هٙمذا يم٤من وم٢مذا ُمً٘مقوم٤ًم، يٙمقن أن اعمًجد هذا

 .ومٞمف اجلٛمٕم٦م صالة شمّمح وٓ ُمًجداً  ًمٞمس ومٝمذا أرسمٕم٦م،

ة، ٟمٌذَ  يٜمٌذوه٤م أن اعمًٚمٛملم ه١مٓء اوٓمر اًمقاىمع اًمنموط هذه ُمثؾ  وأن اًمٜمقا

٤َم َي٤م: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمٓمٚمؼ يٕمٛمٚمقا  ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

ٞمف اًمذي اًمٗم٘مف وم٤مئدة ُمـ هذا ٛمِّ ًَ  اًمٙمت٤مب قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمًٚمٗمل سم٤مًمٗم٘مف اًمٞمقم ٟمحـ ُٟم

ٞمف اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم واًمًٜم٦م ٛمِّ ًَ  اًمتٕمٌػم ذم شم٤ًمهؾ يٕمٜمل قمغم سمٕمْمٝمؿ وُي

 يرو٤مه ٓ ىمد سمٛمذه٥م متذه٤ٌمً  ومٞمف ٕن اًمًٚمٗمل سم٤مًمٗم٘مف يًٛمقٟمف ٓ اعم٘م٤مرن، سم٤مًمٗم٘مف

 ظمٚمٗمل، ذم وٓ ؾمٚمٗمل ذم ٓ اعم٘م٤مرن وم٤مًمٗم٘مف اؾمٛمف، سمٖمػم يًٛمقٟمف وًمٙمٜمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ،

 .مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس أرى ُم٤م اًمٙمالم وظمػم
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 هؾ. ـمٞم٥م سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م اعمذاه٥م أدًم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمف؟ ٘مّمقداعم ُم٤م اعم٘م٤مرن اًمٗم٘مف

  يٙمٗمل؟ هذا

 ح٤مذا؟ يّمكم، وٓ يتقو٠م ُمـ يمٛمثؾ ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ُمثؾ ٕن سمداه٦ًم: يٙمٗمل ٓ هذا

 سملم ىم٤مرن ُمـ ُمثؾ ومٛمثٚمف ُيَّمؾِّ  ومل شمقو٠م وم٢مذا هل٤م، ُُمَ٘مّدُم٦م ًمٚمّمالة وؾمٞمٚم٦م اًمقوقء ٕن

 .اعم٘م٤مرٟم٦م هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  تٗم٤مداؾم ُم٤م اعمذه٥م، قمغم يزل مل هق صمؿ وُمذه٥م، ُمذه٥م

 طمٜمٗمل قمٛمره ُمـ دهراً  ُمثالً  قم٤مش اًمرضمؾ يٙمقن أن: هق سم٤معم٘م٤مرٟم٦م اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م أُم٤م

ٌَلمَّ  صمؿ اعمذه٥م،  اًمِم٤مومٕمل اًمٗمالين اعمذه٥م أن سم٠مدًمتٝم٤م اعم٤ًمئؾ ًمٌٕمض اعم٘م٤مرٟم٦م سمٕمد ًمف شَم

 .طمٜمٗمل همػم ومٞمٝم٤م ومّم٤مر ُم٤م، ُم٠ًمخ٦م ذم أرضمح احلٜمٌكم أو اح٤مًمٙمل أو

 إؾمػ ُمع ًمٙمـ اعم٘م٤مرن، اًمٗم٘مف اًمٞمقم يًٛمقٟمف اًمذي اًمٗم٘مف دراؾم٦م ُمـ اًمثٛمرة هذه

رة اح٤مدة هذه أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمِمديد  اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمض ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت ذم ُُمَ٘مرَّ

 اًمٕم٤مئرة يم٤مًمِم٤مة هق يدري ٓ طمػمان، يٕمٜمل اًمٙمٚمٞم٤مت هذه ُمـ اعمتخرج دمد اإلؾمالُمٞم٦م،

 .شمٚمؽ ُمع أو هذه ُمع متٌم شمدري ُم٤م

 وُمٜمٝم٩م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم أوًٓ  يم٤مٟم٧م إذا إٓ اًمدراؾم٦م هذه ُمـ وم٤مئدة ذم ُم٤م: إذاً 

٤ٌمع ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد يٙمقن أن صمؿ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ  .احلؼ أنف ًمف شمٌلم ح٤م آشمِّ

 ( 66 :64: 49/  313/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة إؿامة هل ادسجد ظن بعقدين احلرض يف مجًعا ـاكوا إذا

 افوجوب؟ ظذ ظؾقفم

 اجلقاز؟ طمٞم٨م ُمـ أم وضمقسم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هؾ أن، جمتٛمٕملم ـٟمح :مداخؾة

 ي٘مقل يمام ًمٞمس اجلٛمٕم٦م يقم.. اجلٛمٕم٦م يقم ذم.. ٓ يمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ جي٥م :افشقخ

 سمديالً  ًمٞم٧ًم اجلٛمٕم٦م صالة اجلٛمٕم٦م يقم - اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض أىمقل وٓ - اعمتٗم٘مٝم٦م سمٕمض

 وم٤مشمتف ـعم ريمٕم٤مت أرسمع صالة هق اًمٌديؾ ًمٙمـ إصٞمؾ، اًمقاضم٥م هق سمؾ اًمٔمٝمر، قمـ
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 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل يمام أدرك ُم٤م ًمٙمٜمف هن٤ميتٝم٤م ذم ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م أدرك أو اجلٛمٕم٦م

 .أرسمٕم٤مً  يّمكم سم٠من وُأُِمر

 واوح؟ إصؾ، هل اجلٛمٕم٦م يقم اجلٛمٕم٦م ومّمالة

 .ـمٞم٥م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 66 :66: 34/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

 عيص أن ظؾقه ؾإحوط اجلؿعة صذ من أن افشاؾعقة ؿول

 دفقل؟ ظؾقه هل افظفر

 ُم٤م ،اًمٔمٝمر يّمكم أن قمٚمٞمف وم٤مٕطمقط اجلٛمٕم٦م صغم ُمـ أن ًمِم٤مومٕمٞم٦ما ىمقل :افسائل

 ذًمؽ؟ قمغم دًمٞمؾ هلؿ وهؾ سمذًمؽ؟ اؾمتدٓهلؿ وضمف

 اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ اًمتل اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء آراء ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه :افشقخ

ٜم٦َّم ًه  ،- زقمٛمقا  - اطمتٞم٤مـًم٤م اجلٛمٕم٦م دسمٕم اًمٔمٝمر سمّمالة اًم٘مقل إمم ذهٌقا  هؿ وإٟمام ،واًم

 .اجلٛمٕم٦م صالة صح٦م ذم ذيمروه٤م ذوـًم٤م هلؿ ٕن وذًمؽ

 وًمذًمؽ حت٘م٘مٝم٤م ُيٕمرف أن اعمٛمٙمـ ُمـ ًمٞمس اًمنموط هذه ُمثؾ أن يرون يم٤مٟمقا  وّح٤م

 إذا واًمرأي ،رأٌي  ومٝمذا فمٝمًرا  يٕمٞمدوه٤م أن ًمٚمجٛمٕم٦م اعمّمٚملم ي٠مُمروا أن إمم يذهٌقن ومٝمؿ

 ،ُمًتٛمرة ذيٕم٦م يّمٌح أن جيقز ٓ ومٝمق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ُُمٚمزًُم٤م دًمٞمؾ قمٚمٞمف ُيَ٘مؿ مل

 شم٤ٌمرك ىمقًمف هق إٟمام: إول اًمٌمء ،إصمٜملم ؿمٞمئلم خي٤مًمػ اًمرأي وهذا ومٙمٞمػ

٤َم َي٤م▬:وشمٕم٤ممم ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾَمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 اّللَّ

ٌَٞمْعَ  َوَذُروا الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا ،شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  ًمُِٙمؿْ ذَ  اًْم وا اًمّمَّ  ذِم  وَم٤مْٟمتنَِمُ

َْرضِ  ْٕ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  ا   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 ذم وم٤مٟمتنموا اًمّمالة ىمْمٞم٧م وم٢مذا وضمؾ قمز وم٘مقًمف♂ اّللَّ

 رءٌ  اعمّمٚملم قمغم جي٥م ومال اجلٛمٕم٦م ومريْم٦م اٟمتٝم٧م إذا أنف قمغم سيٌح  ٟمٌص  إرض
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وا▬: ىم٤مل وًمذًمؽ ،٤ٌمداتاًمٕم ُمـ َْرضِ  ذِم  وَم٤مْٟمتنَِمُ ْٕ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  ا   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 هذا ♂اّللَّ

 يرون اًمذيـ ه١مٓء ُمـ ُُمَّمؾٍ  ذم اًمت٠مُمؾ ُمـ ي٠ميت وهق أظمر واًمٌمء ،إول اًمٌمء

 ٟمٞمتف ذم يٙمقن أن إُم٤م ،اجلٛمٕم٦م صالة ويٜمقي اًم٘مٌٚم٦م إمم ويتقضمف ي٘مقمُ  طمٞمٜمام ،اًمرأي هذا

 احل٤مًم٦م ومٗمل ،سمٌٓمالهن٤م ضم٤مزًُم٤م يم٤من إذا قمام ومْمالً  ،ومٞمٝم٤م ؿم٤ميًم٤م أو صالشمف سمّمح٦م ضم٤مزًُم٤م

 إن شمٕمٚمٛمقن يمام اًم٘مٚم٥م ذم واًمٜمٞم٦م - ٟمقى إذا أي ،صحٞمح٦م صالشمف شمٙمقن وم٘مط إومم

 اهلل أُمر يمام هب٤م أتك صمؿ اًمّمالة هذه سمّمح٦م ضم٤مزًُم٤م اجلٛمٕم٦م صالة يّمكم أن - اهلل ؿم٤مء

 صالة ٟمقى طمٞمٜمام يم٤من إذا ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم وًمٙمٜمف ،صحٞمح٦م ومّمالشمف وضمؾ قمز

 هذه ذم اًمّمالة ومٝمذه سمٌٓمالهن٤م ضم٤مزًُم٤م يم٤من إذا قمام ومْمالً  صحتٝم٤م ذم ؿم٤ميًم٤م اجلٛمٕم٦م

 ؿم٤ميًم٤م ُم٤م صالة ذم يدظمؾ ُُمَّمؾٍ  أي ٕن ،سم٤مـمٚم٦م صالةً  شمٙمقن وإظمرى إومم احل٤مًم٦م

 طمٞمٜمام يمٜمتؿ إن اًمِم٤مومٕمٞم٦م هل١مٓء ي٘م٤مل وًمذًمؽ ،اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف صحتٝم٤م ذم

 ،فمٝمرا  إلقم٤مدهت٤م وضمف ومال اًمّمالة سمّمح٦م ضم٤مزُملم أيمؼم اهلل شم٘مقًمقن سم٤مًمّمالة ُمقنحتر

 ،فمٝمرا  شمّمٚمقه٤م أن قمٚمٞمٙمؿ سمؾ مجٕم٦م ًمّمالهت٤م وضمف ومال صحتٝم٤م ذم ؿم٤ميملم يمٜمتؿ وإن

: اًمٙمريٛم٦م أي٦م قمرومتؿ وىمد ،ًمٚمنمع خم٤مًمػ هذا ومٕمٛمٚمٝمؿ ذهٌقا  ويمٞمٗمام ُم٤مًمقا  ومٙمٞمٗمام

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا▬ و اًمّمَّ َْرضِ  ذِم  اوَم٤مْٟمتنَِمُ ْٕ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  ا   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 ٟمًٗم٤مآ أذت وىمد♂ اّللَّ

 ي٘مقم مل اًمتل أراء سمٕمض هل إٟمام فمٝمًرا  اًمّمالة إقم٤مدة قمغم حيٛمٚمٝمؿ اًمذي اًم٥ًٌم إمم

  .ذقمّل  دًمٞمٌؾ  قمٚمٞمٝم٤م

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 ذوط حول وـؾؿة مستلَجر، ظؼار يف اجلؿعة إؿامة تصح هل

 عةاجلؿ

 أو اًمٙمٗمر سمالد ذم يم٤من ؾمقاء اًمقٓي٤مت هذه ذم أو يٕمٜمل اًمٌالد هذه ذم :مداخؾة

 ُمريمز هٜم٤مك يٕمٛمٚمقن ُمثالً  وم٠مطمٞم٤مٟم٤مً  ُمًٚمٛمقن، أهٚمٝم٤م سمالد أو إؾمالُمٞم٦م، سمالد ُمثالً 

 اًمّمٚمقات، سم٤مىمل ويمذًمؽ اجلٛمٕم٦م صالة ومٞمٝم٤م ويٙمقن يمذا، أو يمٌػمة ىِمّٚم٦م ذم إؾمالُمل

 أو ُمًت٠مضمرة ومٞمال ذم اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م جيقز هذا ومٝمؾ يمذا، أو ُمًت٠مضمرة ومٞمال ُمثالً  وهل



 92  ذوط إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ؟..رء

 ىمديامً  اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ يمثػم ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمنموط ٕن جيقز: ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

ض وآضمتٝم٤مد إئٛم٦م، سمٕمض سم٤مضمتٝم٤مدات ىمٞمٚم٧م أهن٤م أطمقاهل٤م أطمًـ هل وطمديث٤مً   ُُمَٕمرَّ

 اضمتٝم٤مداً  أصح٤مهب٤م ُمـ صدرت اًمتل إطمٙم٤مم هذه ُمثؾ أضمؾ وُمـ وًمٚمخٓم٠م، ًمٚمّمقاب

 .واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػمه  شمتٖمػم إطمٙم٤مم: اًمٗم٘مف قمٚمامء ىم٤مل ٟمص، قمغم اقمتامداً  وًمٞمس

 أو شمتٖمػم أن جيقز ٓ ومٝمذه اًمًٜم٦م، ذم أو اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمٝم٤م ُيٜمَّص  اًمتل إطمٙم٤مم أُم٤م

 .وإُم٤ميمـ إزُم٤من شمٖمػمت ُمٝمام شمتٌدل أن

 سمٞم٤من هل ًمتلا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم وٓ سمؾ اهلل، يمت٤مب ذم ٟمجد ٓ وٟمحـ

 ويمٚمٜم٤م اجلامقم٦م، إٓ اجلٛمٕم٦م صالة ًمّمح٦م ذـم٤مً  ٟمجد ٓ ُمٕمٚمقم، هق يمام اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن

٤َم َي٤م: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ويًٛمع ي٘مرأ  ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  .أي٦م آظمر إمم. .[9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

 ومٕمالً  أن٤م رأج٧م ٕين اؿمؽُمي٧م: أو اؾمت١مضمرت ىمٚم٧م يمام اًمٗمٞمال هذه أو اًمدار ومٝمذه

 سمٕمْمٝم٤م ذم رأج٧م سمؾ واجلامقم٦م، اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اؾمت١مضمرت اًمدور ُمـ يمثػم سمريٓم٤مٟمٞم٤م، ذم

ًمقه٤م اعمًٚمٛمقن اؿمؽماه٤م وخٛم٦م يمٜمٞم٦ًم  هذه أو اًمدار هذه أن دام ومام ُمًجدًا، وطَمقَّ

ن اًمٗمٞمال  اهلل عمٜم٤مدي يًتجٞم٥م أن ُمًٚمؿ يمؾ ومٕمغم اجلامقم٦م، أو اجلٛمٕم٦م ًمّمالة هل٤م ُي١َمذَّ

 قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمٗم٘مف أمهٞم٦م زم يٜمٙمِمػ وهٜم٤م اجلٛمٕم٦م، صالة حيي وأن وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك

 سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم رأج٧م وم٘مد اجل٤مُمد، اعمذهٌل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٗم٘مف قمغم وَُمِزّيتف واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب

 شمٚمؽ إمم ذهٌقا  يمٚمٝمؿ وأتراك، وقمرب دوهٜمق سم٤ميمًت٤مٟمٞملم خمتٚمٗم٦م، إؾمالُمٞم٦م ضم٤مًمٞم٤مت

 يتٛمًٙمقا  أن قمغم طمريّمقن ومٝمؿ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًم٘مقت، ًمٙم٥ًم إؾمػ ُمع اًمٌالد

 أو احلٜمٗمل اعمًجد ذم ُم٤ًمضمد، وإمم ُُمَّمّٚمٞم٤مت إمم وطمقًمقه٤م اًمدور وم٤مؿمؽموا سمديٜمٝمؿ،

 اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ سم٢مذن إٓ ومٞمف اًمّمالة شمّمح ٓ إطمٜم٤مف ومٞمف يّمكم اًمذي اعمًجد ذم

 .ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ يقضمد ٓ سمريٓم٤مٟمٞم٤م؟ ذم اعمًٚمؿ ٤ميمؿاحل ويـ

 اًمٙمٗمر سمالد وذم اًمّمالة قمغم اضمتامقمٝمؿ سميورة ؿمٕمروا اعمًٚمٛمقن ه١مٓء ًمٙمـ

 سم٠من اعمًٚمٛمقن يِمٕمر أن اهلل آي٤مت ُمـ آي٦م هذه اهلل، ؾمٌح٤من: ىمٚمٜم٤م اًمٙمٗم٤مر، حيٙمٛمٝم٤م
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هؿ ٓ هذا اعمذهٌل اًمٗم٘مف  صدر ٕنف سمديٜمٝمؿ: يتٛمًٙمقا  أن قمغم ي٤ًمقمدهؿ وٓ ُيِٛمده

 هذه ذم اجلٛمٕم٦م صالة يّمٚمقن إطمٜم٤مف ه١مٓء ٟمرى ومٙمٜم٤م وُمقوٕمٞم٦م، زُمٜمٞم٦م ًمٔمروف

 ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم يقضمد ٓ أنف اهلل ومٜمحٛمد اًمٙمٗم٤مر، ُمـ اؾمت٠مضمروه٤م اًمتل اًمٌٞمقت

 اًمٌٞمقت هذه ُمـ سمٌمء اجلامقم٦م صالة قمـ ومْمالً  اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م ُمـ يٛمٜمع ُم٤م اًمًٜم٦م

 .اًمٙمٗم٤مر ُمـ هب٤مأصح٤م ُمـ اؿمؽُمي٧م اًمتل أو اعمًت٠مضمرة،

 (  61 :61: 45/ 463/ واًمٜمقر اهلدى)

  ادسجد خارج اجلؿعة صالة  

 دمقز؟ اعمًجد ظم٤مرج اجلٛمٕم٦م صالة ؿمٞمخ، ي٤م.. :مداخؾة

 .دمقز ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 ( 66: 48: 23/ 245/واًمٜمقر اهلدى)





 تسك يف لٌ ِسخص مو

 اجلمعٕ





ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   97 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

ص هل  ؟اجلؿعة صالة ترك يف اجلؿعة يوم كزهة خرج دن ُيرخَّ

 ُمثٚمؽ مجٕم٦م يمؾ سمٞمخرضمقا  اًمكم سمًٗمر ًمٞم٧ًم: اًمِمٞمخ هذه ًمٚمٗمتٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسمال

 ؾمٗمر؟ هذا يًٛمك هؾ ٦م،سمرطمٚم أهٚمؽ أو

 .ٓ :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م صالة يؽمك أن جيقز ُم٤م: إذاً  :افسمال

 أهنؿ قمروم٧م دام ُم٤م اًم١ًمال هذا حمؾ هق ُم٤م هٜم٤م، ًمف حمؾ ٓ اًم١ًمال هذا :افشقخ

 .اعم٘مٞمٛملم طمٙمؿ طمٙمٛمٝمؿ

 .:.. (1: 17/ 25/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد؟ يف اجلؿعة صالة ادرأة ظذ جيب هل

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم اعمًجد ذم اعمرأة صالة وضمقب قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ :مداخؾة

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ :افشقخ

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 66 :57: 23/ 132/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿرأة اجلؿعة صالة حؽم

 سمٕمض ىمقل ي١ميمد ُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٜم٦مؾم ُمـ هؾ :مداخؾة

 شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م وجي٥م دمقز، ٓ: ي٘مقًمقن اجلٛمٕم٦م، يقم اعمرأة صالة إن اًمٕمٍم ُمِم٤ميخ

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ رء ومٞمف هذا هؾ فمٝمراً،



ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   98  ُم

ة أبدًا، :افشقخ  اجلٛمٕم٦م، صالة قمٚمٞمف جي٥م ٓ يمالمه٤م يم٤معم٤ًمومر اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اعمرأ

ه٤م إن وًمٙمـ  اجلقاب؟ واوح قمٜمف، ًمقىم٧ما ومرض ؾم٘مط َصالَّ

 إذا ًمٙمـ اًمٔمٝمر، يّمكم أن قمٚمٞمف اجلٛمٕم٦م، صالة يّمكم قمٚمٞمف جي٥م ٓ اعم٤ًمومر أي

 .اًمٔمٝمر ومرض قمٜمف ؾم٘مط اجلٛمٕم٦م صغم

ة  جي٥م وإٟمام اعمًجد، ذم اجلٛمٕم٦م صالة شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ يمذًمؽ واعمرأ

 .اًمٔمٝمر ومرض قمٜمٝم٤م ؾم٘مط اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م َصٚم٧َّم وم٢مذا اًمٔمٝمر، قمٚمٞمٝم٤م

 قمٚمٞمف جي٥م إٟمام اعم٤ًمومر أن ذًمؽ اعم٤ًمومر، وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومرىم٤مً  هٜم٤مك أن طمٔم٦مُمال ُمع

 سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مًمٙمٚمٗم٦م ُمٜمل، حتٗمظ هٜم٤مك ٕن أىمقل: اًمٔم٤مهر ذم ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مًمٙمٚمٗم٦م ريمٕمت٤من،

 هٜم٤مك ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ ريمٕمتلم، يمٚمٝم٤م اجلٛمٕم٦م صغم أو اًمٔمٝمر صغم إن ًمٚمٛم٤ًمومر

 هذه ومٗمل أرسمٕم٤ًم، صٚم٧م اًمٔمٝمر ٚم٧مص وإن ريمٕمتلم، ومتّمكم اجلٛمٕم٦م صٚم٧م إن ومرق،

 .ريمٕمتلم َوومَّرت هل احل٤مًم٦م

 :اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ هٜم٤م ًمٙمـ

 سملم قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤مً  ًمٞمس اًمقاضم٥م هذا ًمٙمـ ريمٕمت٤من، قمٚمٞمف اًمقاضم٥م اعم٤ًمومر صحٞمح

 اإلمت٤مم سمح٘مف ًمٙمـ اًم٘مٍم ًمف جيقز سم٠منف ي٘مقل ُمثالً  اًمِم٤مومٕمل وم٤معمذه٥م اعمًٚمٛملم، قمٚمامء

 .إومْمؾ هق

ة ُمع اعم٤ًمومر طمٞمٜمئذ يِمؽمك اعمذه٥م ذاهل وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم  .اعمرأ

 ًم٘مقل قمٚمٞمٝمام، يزيد وٓ ريمٕمتلم يّمكم أن قمٚمٞمف جي٥م اعم٤ًمومر أن اًمّمحٞمح ًمٙمـ

 قمٌد ىم٤مل ًمذيمره٤م، أن جم٤مل ٓ اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ وٕدًم٦م إصح٤مب سمٕمض

َٗمر ذم اعمُعتِؿه : »قمقف سمـ اًمرمحـ ًَّ  ش.احلي ذم َيْ٘مٍُم  يم٤مًمذي اًم

. أرسمٕم٤مً  اًمٔمٝمر يّمكم اعم٤ًمومر ُمثؾ ُمثٚمف ريمٕمتلم اًمٔمٝمر يّمكم احلي ذم ي٘مٍم اًمذي

 اًمِمديد؟ احلٙمؿ هذا ح٤مذا

 اًمّمالة وُمِرَو٧م: »قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م يمام ريمٕمتلم، اعم٤ًمومر قمغم ومرض اهلل ٕن

ت ريمٕمتلم، ريمٕمتلم  هذه ذم احلٙمؿ هٙمذاش. احلي ذم وِزْيَدت اًمًٗمر، ذم وم٠ُمىِمرَّ



ـ يرظمص ًمف ذم شمرك اجلٛمٕم٦م   99 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 .اهلل ؿم٤مء إن ووح٧م. اعم٠ًمخ٦م

 ( 66 :21: 58/  279/  واًمٜمقر دىاهل)

 يصؾون هل خيطب من يوجد ومل اجلؿعة يوم مجاظة توجد مل إذا

 ؟طفًرا

 ُمـ ُيقضَمد ومل اجلامقم٦م شُمقضمد مل إن ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م، هق اجلٛمٕم٦م يقم إصؾ :افشقخ

 .فمٝمراً  ومٞمّمٚمقن ومٞمٝمؿ خيٓم٥م

 . (:..8 :26/ 25/ واًمٜمقر اهلدى)

 خياف أو ظقال ذو ـوكه بحجة واجلامظة اجلؿعة ظن ادرء ختؾف

 اجلامعة من افطرد

 ُمـ ُأـْمَرد أن وأظم٤مف وأوٓد أـمٗم٤مل ًمَديَّ  أن٤م: ي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض هٜم٤مك :مداخؾة

 ذًمؽ ُمـ وم٤ٌمًمرهمؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم، اجل٤مُمٕم٦م ُمـ ُيْٓمَرد أن وخيِمك خي٤مف اًمٓم٤مًم٥م يمذًمؽ اًمٕمٛمؾ،

 ؟[اجلٛمٕم٦م] حيي أن جي٥م هؾ

ـْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل ًٚمٛملماعم هل١مٓء ٟم٘مقل ٕنٜم٤م ذًمؽ: يمؾ ُمع ٟمٕمؿ، :افشقخ  َيتَِّؼ  َوَُم

 َ ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ،خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  اجلقاب هذا[ 3:اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

  َوذِم : ▬ي٘مقل وضمؾ قمز وم٤مهلل وأـمٗم٤مل، قمٞم٤مل رب إٟمف ي٘مقل عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم
ِ
اَمء ًَّ  ِرْزىُمُٙمؿْ  اًم

َـّ  َٚمْ٘م٧ُم ظَم  َوَُم٤م.. ▬[22:اًمذاري٤مت♂ ]شُمققَمُدونَ  َوَُم٤م َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ  ُأِريدُ  َُم٤م ،ًمِٞمَْٕم

ـْ  ُِمٜمُْٝمؿْ  َ  إِنَّ  ،ُيْٓمِٕمُٛمقنِ  َأنْ  ُأِريدُ  َوَُم٤م ِرْزٍق  ُِم اُق  ُهقَ  اّللَّ زَّ ةِ  ُذو اًمرَّ ♂ اعْمَتلِمُ  اًْمُ٘مقَّ

 وأن يت٘م٤مقمس أن طم٘م٤مً  أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ عمًٚمؿ جيقز ومال[ 58:اًمذاري٤مت]

 وراء اًمًٕمل يريد أنف سمحج٦م اًمّمٚمقات ُمـ قمٚمٞمف اهلل ومرض سمام ٤مماًم٘مٞم قمـ يت٠مظمر

: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام رسمف، اشم٘مك إذا وسمخ٤مص٦م رزىمف ًمف و٤مُمـ وم٤مهلل اًمرزق،
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ـْ ▬ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ،خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا [3:اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

 .٤مئٚم٦ماًمٕم ًمرب

 اجل٤مُمٕم٦م، ُمـ ُيْٓمَردوا أن خيِمقن أهنؿ قمٜمٝمؿ ذيمرت اًمذيـ ًمٚمٓمالب سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

ل ُمع وم٠من٤م  درؾم٤مً  حيي مل إذا اًمٙمٗمر سمالد ذم وًمق اعمًٚمؿ أن اًمدقمقى، هذه صح٦م ذم ؿَمٙمِّ

 ُمع اجل٤مُمٕم٦م، ُمـ يٓمرد اهلل ُمع ودم٤موسم٤مً  وضمؾ قمز هلل ُمٜمف اشم٘م٤مء اجل٤مُمٕم٦م ذم اجلٛمٕم٦م يقم

ل  ومرو٤مً  ًمٞمس اًمٕمٚمؿ هلذا ـمٚمٌف أن اًمدقمقى صح٧م إن: ومجقايب ىاًمدقمق هذه ذم ؿَمٙمِّ

 ُمثالً  حيجقن يم٤مًمذيـ ُمثٚمف، آظمر سمٗمرض ُيَْمٞمِّع أن جيقز ومال قمٞمٜمٞم٤ًم، ومرو٤مً  يم٤من وًمق قمٞمٜمٞم٤مً 

 ُمـ يمثػماً  احلرام اهلل سمٞم٧م إمم اًمٓمريؼ ذم وًمق ومُٞمَْمٞمِّٕمقن احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم

 ُمـ هلؿ ظمػم اخلٛمس اًمّمٚمقات غمقم حي٤مومٔمقن سمٞمقهتؿ ذم سم٘م٤مؤهؿ ومٝم١مٓء اًمّمٚمقات،

 ًمذًمؽ اعمٗمروو٦م، اًمّمٚمقات هذه ُمـ يمثػماً  ُيَْمٞمِّٕمقن وهؿ احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م

 هلذا حتّمٞمٚمٝمؿ سم٥ًٌم يْمٞمٕمقا  أن هلؿ جيز مل قمٞمٜمٞم٤ًم، ومرو٤مً  ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌٝمؿ يم٤من ًمق: أىمقل

 ٘مٞم٤مماًم سملم أو سم٤مًم٘مٞم٤مم جيٛمٕمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م سمؾ أظمرى، قمٞمٜمٞم٦م ومروو٤مً  اًمٕمٞمٜمل اًمٗمرض

 وسم٤مًمٙم٤مد قمٞمٜمٞم٤ًم، ومرو٤مً  ًمٞمس هذا وقمٚمٛمٝمؿ ومٙمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ، وضمؾ قمز اهلل ومرض ُم٤م ًمٙمؾ

 اًمٞمقم يٓمٚمٌقهن٤م اًمتل اًمٕمٚمقم هذه ُمـ يمثػم يٙمقن أن أظمِمك وأن٤م يمٗم٤مئٞم٤ًم، ومرو٤مً  يٙمقن أن

 ومٙمٞمػ حتّمٞمٚمٝم٤م، ؾمٌٞمؾ ذم وىمتٝمؿ ُيَْمٞمِّٕمقا  أن هلؿ جيقز وٓ يٓمٚمٌقه٤م، أن هلؿ جيقز ٓ

 همػمه؟ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ومرائض ُمـ ومريْم٦مً  سمًٌٌٝم٤م قا ُيَْمٞمِّٕم أن هلؿ جيقز

 ( 66 :11 :18/ 322/واًمٜمقر اهلدى)

 يف صالها من حؽم ؾام فؾؿساؾر رخصة اجلؿعة ـاكت إذا

 بدظة؟ هذا أن يؼال هل افسػر،

 ش. مجٕم٦م اعم٤ًمومر قمغم ًمٞمس» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسائل

 اجلٛمٕم٦م طميت اعم٤ًمومر إن صمؿ مجٕم٦م، قمٚمٞمف ًمٞمس اعم٤ًمومر أن ي٘متيض احلدي٨م ومٝمذا

 ومال اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ» رضمؾ وم٘م٤مل طمّمٚم٧م، هذه مجٕم٦م، قمكمَّ  ًمٞمس أن٤م ي٘مقل ضم٤مًمس وهق
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 هذا ُمـ وم٠مظمرضم٧م ُم٤ًمومر أن٤م وم٠مُم٤م مجٕم٦م، قمٚمٞمف ومٞمٛمـ هذا ًمف ىم٤ملش قمذر ُمـ إٓ ًمف صالة

 .احلٙمؿ

 .مج٤مقم٦م قمٚمٞمف ُم٤مذا؟ قمٚمٞمف ًمٙمـ مجٕم٦م، قمٚمٞمف ًمٞمس اًمرأي، هذا هق :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م :فسائلا

 .مج٤مقم٦م ُمٕمف يم٤من إذا وهذا اجلامقم٦م، صالة قمٚمٞمف مج٤مقم٦م اجلٛمٕم٦م، ُمش ٓ :افشقخ

 .مج٤مقم٦م ُمٕمف هق :افسائل

 .مج٤مقم٦مً  فمٝمراً  يّمكم أن ومٕمٚمٞمف مج٤مقم٦م، ُمٕمف :افشقخ

 اًمٌدع؟ ُمـ هذه شُمَٕمده  هؾ ؿمٞمخ؟ ي٤م رأجؽ ومام مجٕم٦م اًمًٗمر ذم صغم ُمـ :افسائل

 .اًمٗمرض قمٜمف ؾم٘مط يٕمٜمل ٔمٝمر،اًم ُمـ قمٚمٞمف وضم٥م ُم٤م قمٜمف ؾم٘مط :افشقخ

 ..ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل اجلٛمٕم٦م سمّمالة وضمؾ قمز هلل يتٕمٌد هق ًمٙمـ :افسائل

 .ًمٚمنمقمٞم٦م ٟمٗمٌل  وًمٞمس ًمٗمروٞم٦م، ٟمٗمٌل  ًمٞمس :افشقخ

 . اًمًٗمر ذم اجلٛمٕم٦م صغم أنف قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل :افسائل

 ُمـ أن اًمًالم، قمٚمٞمف همػمه ذم اًمٌح٨م هذا، ذم اًمٌح٨م ًمٞمس ُمٕمؽ، وأن٤م :افشقخ

 أُم٤م يً٘مط،: اجلقاب ٓ، أم اًمقىم٧م ومرض قمٜمف يً٘مط هؾ اجلٛمٕم٦م، وصغم راً ُم٤ًموم يم٤من

 ُمٜمف يٚمزم] وٓ اًمقضمقب يٜمٗمل ومٝمذا مجٕم٦م اعم٤ًمومر قمغم ًمٞمس ي٘مقل احلدي٨م إن ي٘م٤مل أن

 .اًمنمقمٞم٦م[ ٟمٗمل

 (  66 :52: 59/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 واجلؿعة افعقد اجتامع

ص: يٕمٜمل يمٚمٞم٦ًم، طشمً٘م ومٝمؾ قمٞمد، يقم ذم ضم٤مءت إذا اجلٛمٕم٦م صالة :مداخؾة  ُيَرظمَّ

 اعمًٚمؿ؟ يّمٚمٞمٝم٤م ٓ سم٠من
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 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .ُمثالً  اًمٔمٝمر: يٕمٜمل ؿمٞمًئ٤م، ُمٙم٤مهن٤م يّمكم وٓ :مداخؾة

 .جيٛمع أن ًمف سمد ٓ ًمإلُم٤مم، إٟمام. ٓ :افشقخ

 اجلٛمٕم٦م؟ يّمكم :مداخؾة

 .اإلُم٤مم :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .صغم ءؿم٤م وُمـ شمرك ؿم٤مء ُمـ سم٤مخلٞم٤مر ومٝمؿ اًمٕمٞمد صٚمقا  اًمذيـ أُم٤م :افشقخ

 اجلٛمٕم٦م؟ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ إيف :افشقخ

 اجلٛمٕم٦م؟ ُيَّمؾِّ  مل إن اًمٔمٝمر يّمكم أن ًمف هؾ :مداخؾة

 اجلٛمٕم٦م صالة ؾم٘مٓم٧م إذا قمٗمقاً ... وم٤ٌمًمت٤مزم اًمٔمٝمر صالة ؾم٘مٓم٧م إذا. ٓ :افشقخ

 .اًمٔمٝمر صالة شمً٘مط أن وم٤ٌمًمت٤مزم

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :مداخؾة

 .وإي٤مك :افشقخ

 . ( :.45 :.9/   29/  واًمٜمقر اهلدى)

 مثالً  افبادية إػ رحؾة خرجوا دن اجلؿعة صالة

 ًمٚمٖمقر، ظمرضمٜم٤م أو هٜم٤م، ُمـ ظمرضمٜم٤م سم٤مدي٦م أو رطمٚم٦م ذم اجلٛمٕم٦م صالة ذم :افسائل

  مجٕم٦م؟ ٟمّمكم قمنمة إطمٜم٤م ٟمّمكم ًمٜم٤م جيقز هؾ

 اًمنموط سمٕمض ٕن واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب أدًم٦م ذم ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع ُم٤م أرى ٓ :افشقخ

 يمت٤مب ُمـ ٟمص ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اضمتٝم٤مدي٦م، ذوط له إٟمام إئٛم٦م سمٕمض ووٕمٝم٤م اًمتل
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 .ؾمٜم٦م أو

 سمٕمض قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م خُي٤َمًمِػ أراء سمٕمض هٜم٤مك أن أضمد هذا إمم سم٤مإلو٤موم٦م وأضمد

 ذم ومٛمذيمقر اًمّم٤محللم، وظمٚمٗم٤مئٝمؿ اًمًٚمػ أئٛم٦م ُمـ سمؾ اًمًٚمػ، قمٚمامء ُمـ اًمٗمت٤موى

ؾ اًمٌدو أن اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ يمثػم طمَّ  .مجٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس اًمره

 .ُمًتقـمـ ٟمٗمًف قمغم ي٘مقل ُمًتقـمـ :افسائل

ػ ُمًجد ذم إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ أنف اجلٛمٕم٦م ذوط ُمـ :افشقخ ٘مَّ ًَ  مل وم٢مذا ُُم

 .وآضمتٝم٤مدات أراء[ هذه] سمع ضم٤مؤوا أجـ ُمـ اًمّمالة، صح٧م ومام ؾم٘مػ ًمف يٙمـ

 أن ذقم٤م ٟمحـ ُٟمَٙمٚمَّػ ٓ اًمتل آراءهؿ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٜمٙمر ؿمخّمٞم٤م، قمٚمٞمٝمؿ ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ

 .ٟمٚمتزُمٝم٤م

 اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕمزيز قمٌد اسمـ قمٛمر قمـ َصحَّ  وم٘مد: سمٕمٞمدا سمٙمؿ أذه٥م ُم٤م طمتك اًمِم٤مهد

 أىمٞمٛمقا  أن ًمٚمرقمل ُمٙم٤من ذم أو وادٍ  ذم ٟمزًم٧م اًمتل اًم٘م٤ٌمئؾ سمٕمض إمم يمت٥م أنف اًمراؿمد

٤َم َي٤م▬ شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ُيَ٘مٞمِّد ٟمص وضمقد قمدم وإمم هذا إمم وم٤ٌمإلو٤موم٦م اجلٛمٕم٦م،  َأُّيه

ـَ  ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ ♂ اًْم

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا ▬ [9:اجلٛمٕم٦م] ـْ  ًمِٚمّمَّ  ♂.اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم

ن وم٢مذا   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ▬ شمٕم٤ممم ىم٤مل اجلٛمٕم٦م، ًمٞمقم يم٤من ُمٙم٤من ٕيِّ  ُم١مذن َأذَّ
ِ
♂ اّللَّ

 ذم واجلامقم٦م اجلامقم٦م، إٓ اًمًٜم٦م ذم وٓ سمؾ أي٦م، ذم ذط أي اؿمؽمط ُم٤م [9:اجلٛمٕم٦م]

 .اجلامقم٦م ذم ُمٜمٝم٤م أؿمدّ  اجلٛمٕم٦م

 اجلامقم٦م قمٚمٞمف دم٥م ُمـ صغم إذا ومٞمام اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ ًمٙمـ واضم٦ٌم، اجلامقم٦م صالة

 سم٤مـمٚم٦م؟ صالشمف أو ٟم٤مىمّم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م صحٞمح٦م صالشُمف هؾ ومرًدا صغم إذا اجلامقم٦م صالة ذم

 أضمره ويٙمقن آصمام، يٙمقن فًمٙمٜم صحٞمحف اًمّمالة أن قمغم وظمٚمٗم٤م ؾمٚمٗم٤م اًمٕمٚمامء مج٤مهػم

 اًمٗمرد صالة شَمْٗمُْمؾ اجلامقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف مج٤مقم٦م: يّمكم ُمـ أضمر ُمـ أىمؾ

 ش.درضم٦م وقمنميـ سمًٌع» صحٞمح٦م ويمٚمت٤ممه٤م إظمرى اًمرواي٦م ذمش سمخٛمس

 إذا إي٤مه٤م شمريمف ذم ًمف قمذر وٓ اجلامقم٦م ُمع اعمّمكم صالة أن يٕمتؼم: أظمر اًم٘مقل
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 .ٚم٦مسم٤مـم ومّمالشمف ُمٜمٗمردا صغم

 .رأجف شمٌٜمل ُيْٚمِزُمٜم٤م دًمٞمال إًمٞمف ذه٥م ومٞمام ٟمجد مل ًمٙمٜمٜم٤م اًمٕمٚمؿ، أهؾ سمٕمض ي٘مقًمف هذا

 اجلٛمٕم٦م ومّمالة اجلٛمٕم٦م، صالة وسملم اجلامقم٦م صالة سملم اًمٗمرق يٌ٘مك هذا وقمغم

 ذط وًمٞمس مت٤مم، ومنمط اجلامقم٦م صالة ذم اجلامقم٦م أُم٤م صح٦م، ذط ومٞمٝم٤م اجلامقم٦م

 .اجلامقم٦م ةسمّمال يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمتٗمّمٞمؾ قمروم٧م وىمد صح٦م

 يم٤من وىمد اًم٤ٌمدي٦م، إمم اًمّمحراء إمم اًمٕمراء إمم اًمٌٚمد ُمـ اًمٜم٤مس ظمرج إذا: هذا قمغم

 ودمديد اًمؽمويح سم٤مب ُمـ إطمٞم٤من سمٕمض ذم اًمتالع إمم يٌدو أن حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م واًمٕمٞمش احلٞم٤مة

ِٗمَؼ  وم٢مذا  اعم٤ًمومر نٕ ُم٤ًمومريـ: ؾمٗمرا  خيرضمقا  ومل اًمٌٚمد ظم٤مرج ظمرضمقا  مج٤مقم٦مً  أن اشمه

 سمٚمد ذم يّمٚمقا  أن جي٥م أنف دًمٞمؾ ٓ ٕنف اجلٛمٕم٦م: يّمٚمقا  أن ومٚمٝمؿ مجٕم٦م، قمٚمٞمف ًمٞمس

 .اإلىم٤مُم٦م

 صالة ًمّمح٦م يِمؽمط ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ضمدا وقمجٞم٦ٌم همري٦ٌم شمٗم٤مصٞمؾ ذم وهٜم٤م

 اًمتل اًمٌالد هذه ذم يٕمٜمل قم٤مصٛم٦م، ذم يٕمٜمل ضم٤مُمع، ُمٍم ذم شمٙمقن أن إٓ اجلٛمٕم٦م

 .ضم٤مُمع ُمٍم ذم إٓ اجلٛمٕم٦م صالة شمّمح ٓ اعمذه٥م هذا قمغم قم٤مصٛم٦م، طمقهل٤م

 ُمع هقم٤من وًمٙمٜمف اًمنمقمٞم٦م، احلدود ذم شُمَ٘م٤مم أن اًمنمط هذا إمم أو٤مف سمٕمْمٝمؿ

٤مم سمٕمض وضمدوا طمٞمٜمام اًمنمط، هذا قمـ اًمتٜم٤مزل إمم اوٓمروا إؾمػ  اعمًٚمٛملم احلُٙمَّ

ٌْٓمٚمقن ومٝمؾ اًمنمقمٞم٦م، احلدود إىم٤مُم٦م ذم شم٤ًمهٚمقا   هذا ٕن اجلٛمٕم٦م؟ صالة إىم٤مُم٦م ُي

 اصٓمالطمل وم٘مٝمل شمٕمٌػم وهذا اعمذه٥م، ذم اعمجتٝمديـ سمٕمض وم٘م٤مل ارشمٗمع، اًمنمط

 إىم٤مُم٦م ًمف شمٞمن ًمق احل٤ميمؿ يٙمقن أن يٙمٗمل: اعمذه٥م ذم اعمجتٝمديـ سمٕمض ىم٤مل ُمت٠مظمر،

 .ًمف شمٞمن ًمق وإٟمام سم٤مًمٗمٕمؾ إىم٤مُمتٝم٤م يِمؽمـمقن ٓ يٕمٜمل أىم٤مُمٝم٤م، احلدود

ر ُمع شمتٓمقر اًمٗمتقى أصٌح٧م اًمِمديد إؾمػ ُمع صمؿ  سمد ٓ: ٘م٤مًمقا وم اًمزُمـ، شَمَٓمقه

ن ُمًٚمؿ، سمٚمد ذم يٙمقن أن  .اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م سم٤مإلىم٤مُم٦م وَأذَّ

 ٓ يمٜمٝم٤مره٤م ًمٞمٚمٝم٤م ٟم٘مٞم٦م، سمٞمْم٤مء قمغم شمريمتٙمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام !اهلل وؾمٌح٤من
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 ش.ه٤مًمؽ إٓ قمٜمٝم٤م يْمؾ

ٝم٦م أىمؾ مل إن اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء أصٌح  ُمع ويٛمِمقن أنقومٝمؿ رهمؿ يتٓمقرون اعمُعَتَٗم٘مِّ

 ًمٙمـ اًمًٜم٦م، قمغم إٓ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم إلىم٤مُم٦م هلؿ ؾمٌٞمؾ ٓ أهنؿ وضمدوا هنؿٕ اًمًٜم٦م:

 ي٘مٞمٛمٝم٤م أن اًمًٜم٦م، سم٢مىم٤مُم٦م آومتخ٤مر ضم٤مز إن اًمٗمخر سمٞمٜمامش اًمٌٍمة ظمراب سمٕمد» ىمٞمؾ يمام

 إذا أُم٤م اإلىم٤مُم٦م، هل هذه إؾمالُمف، وسمٜمل ىمقُمف وسمٜمل ضمٜمًف سمٜمل سملم همري٥م وهق اعمًٚمؿ

 .ذًمؽ ذم ومخر ومال اوٓمر

 اًمٙم٤مومرة اًمٌالد سمٕمض أـمقف أن ؾمٜم٦م قمنميـ ٟمحق ُمٜمذ زم ُأتٞمح نٜملٕ هذا: أىمقل

 عمذهٌٝمؿ، اعمتٕمّمٌلم سم٤محلٜمٗمٞملم وإذا آظمره، إمم.. سمريٓم٤مٟمٞم٤م أخامٟمٞم٤م ُمثال أوروسم٤م، ذم

َت٠مضمر سمٞم٧م ذم: وصم٤مٟمٞم٤م يم٤مومر، سمٚمد ذم أوًٓ  اًمّمالة ي٘مٞمٛمقن ًْ  هذه أجـ ُمًجد، ذم ًمٞمس ُُم

 إذا اًمُٖمْرسم٦م سمالد ذم ؿمٕمروا ٕهنؿ ح٤مذا: اًمري٤مح، أدراج وذه٧ٌم راطم٧م اًمنموط؟

 يم٠مهنؿ أؾمٌقع، يمؾ ذم شمٕمٚمٛمقن يمام إؾمٌققمل اًمٕمٞمد وهق اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة شمريمقا 

 ُمع وسمخ٤مص٦مٍ  ُمٕم٘مقًٓ  ًمٞمس رء هذا واهلل وىمٚمقهبؿ، وٛمػمهؿ داظمؾ ذم واؿمٕمر

٤َم َي٤م▬ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ساطم٦م ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  ْقمِ يَ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اًْم

 وحؽم اجلؿعة، أذان ؿبل رحؾة يف اخلروج أو افسػر حؽم

 احلال هذه يف آؽتسال

 ومتٕمٚمؿ سم٤ًمقم٦م اًمٗمجر ىمٌؾ رطمٚم٦م إمم اًمذه٤مب قمغم قمزُمقا  اًمِم٤ٌمب سمٕمض :مداخؾة

 رأجؽ ومام جي٥م، آهمت٤ًمل سم٠من شمٌٜمك ُمع ٤ًملآهمت يٗمقت وهذا اجلٛمٕم٦م يقاومؼ هذا أن

، قمٜمف ٟم٘مقل ُم٤م أم ؾمٗمًرا  اًمذه٤مب يٙمـ مل إذا  شم٘مقل؟ ومامذا ؾمٗمًرا

 أن ومٚمٝمؿ ُمٕمٚمقم، هق يمام اجلٛمٕم٦م أذان ىمٌؾ اًمًٗمر ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: أىمقل :افشقخ

 ُمٓمٚم٘م٤مً  يٖمتًٚمقا  ٓ أن ٟمًٛمح ٓ وًمٙمـ ُمنموقم٦م، ضم٤مئزة رطمٚمتٝمؿ داُم٧م ُم٤م يٜمٓمٚم٘مقا 

 ُم٤مٟمع ومال اجلٛمٕم٦م همًؾ يٖمتًٚمقا  أن هلؿ يتٞمن ومل اًمٗمجر ىمٌؾ ا ظمرضمق إذا: ٟم٘مقل وإٟمام
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 ٟم٘مقل ٓ اًمنميٕم٦م، ىمقاقمد ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمام ومٞمف احلرج ُمرومقع إُمر ٕن ذًمؽ: ُمـ

 وإٟمام اًمًٗمر ىمٌؾ ُمثالً  سمٞمقهتؿ ُمـ ظمرضمقا  ٕهنؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم: هٙمذا يٖمتًٚمقا  ٓ أن هلؿ

 .ُمرومقع احلرج نٕ ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ومال آهمت٤ًمل هلؿ يتٞمن مل إذا: ٟم٘مقل

 (  66 :57: 43/ 336/ واًمٜمقر اهلدى)



 اخلطبٕ أحكام
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 اجلؿعة خطبة حؽم

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜمٌل أن اًم٘مٓمع يٗمٞمد صمٌقشم٤م صم٧ٌم ىمد [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 اهلل أُمر وىمد. وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ذقمٝم٤م اًمتل ٕم٦ماجلٛم صالة ذم اخلٓم٦ٌم شمرك ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل، ذيمر ُمـ اخلٓم٦ٌمو وضمؾ قمز اهلل ذيمر إمم سم٤مًمًٕمل اًمٕمزيز يمت٤مسمف ذم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 . ومريْم٦م ٓ ؾمٜم٦م وم٤مخلٓم٦ٌم سم٤مًمذيمر، اعمرادة هل شمٙمـ مل إذا

 اًمًٜم٦م ذم هذا ُمـ طمروم٤م ٟمجد مل وم٢مٟم٤م ومال اًمّمالة ذوط ُمـ ذـم٤م يمقهن٤م وأُم٤م

 ومْمال اًمقضمقب ُمٜمف يًتٗم٤مد اًمذي هب٤م إُمر قمغم يِمتٛمؾ ىمقٓ ومٞمٝم٤م ٟمجد مل سمؾ اعمٓمٝمرة

 وىم٤مل ظمٓم٥م أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ حمٙمٞم٦م أومٕم٤مل جمرد إٓ هٜم٤مك وًمٞمس اًمنمـمٞم٦م قمـ

 ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم شمٙمقن أن ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م وهذا. يمذا وىمرأ  يمذا ظمٓمٌتف ذم

 اًمذي واًمٗمٕمؾ. ًمٚمّمالة ٤مذـم شمٙمقن أن قمـ ومْمال واضم٦ٌم ٓ اعم١ميمدة اًمًٜمـ ُمـ

 اًمًٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م أنف ُمٜمف يًتٗم٤مد سمؾ اًمقضمقب ُمٜمف يًتٗم٤مد ٓ قمٚمٞمف اعمداوُم٦م وىمٕم٧م

 مل اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ وؿمٕم٤مر اعم١ميمدة اًمًٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م ذم وم٤مخلٓم٦ٌم. اعم١ميمدة

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص ُمقشمف إمم ذقم٧م ُمٜمذ شمؽمك

 1[.52 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

                                                           

 :وم٠مىمقل سمٞم٤مٟمف ُمـ سمد ٓ اًمّمقاب قمـ واًمٌٕمد اًمتٜم٤مىمض ُمـ رء اًمٙمالم هذا ذم: ىمٚم٧م[: ُمٕمٚم٘م٤م اإلُم٤مم ىم٤مل] (1)

 .سم٤مًمذيمر اعمرادة هل شمٙمـ مل إذا اهلل رذيم ُمـ هل واخلٓم٦ٌم اهلل ذيمر إمم سم٤مًمًٕمل أُمر اهلل أن اًمٌح٨م أول ذم ذيمر

 إُمر وصمٌقت اًمًٜم٦م ذم وروده قمـ ذًمؽ وم٠مهمٜمك اهلل يمت٤مب ذم هب٤م إُمر صم٧ٌم وم٘مد يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م

 اعمتقؾمؾ وضم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م وضم٧ٌم وم٢مذا إًمٞمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م اًمًٕمل ٕن أومم سم٤مب ُمـ هب٤م إُمر يتْمٛمـ إًمٞمٝم٤م سم٤مًمًٕمل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صح وم٘مد اًمٕمٞمديـ صالة وضمقب قمغم ٟمٗمًف اعمّمٜمػ فسم اؾمتدل مم٤م اًمدًمٞمؾ وهذا سم٤مٕطمرى إًمٞمف

 ًمف ذرقم ٓ عمـ سم٤مًمّمالة إُمر يًتٚمزم سم٤مخلروج وإُمر :42 اعم١مًمػ وم٘م٤مل اًمٕمٞمد صالة إمم سم٤مخلروج أُمر

 .إًمٞمف اعمتقؾمؾ وضمقب يًتٚمزم اًمقؾمٞمٚم٦م ووضمقب إًمٞمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م اخلروج ٕن اخلٓم٤مب سمٗمحقى

 اًمذي اعمٕمٜمك هلذا شمٜمٌف اهلل رمحف اعم١مًمػ ويم٠من سمٞمٜم٤م؟ ُم٤م قمغم سم٤مًمًٕمل ُمرإ ذم هذا ُمثؾ ي٘م٤مل ٓ ومٚمامذا ىمٚم٧م

 وضم٥م ح٤م إٟمف: ىمٞمؾ وم٢من :137 وم٘م٤مل سمذًمؽ يِمٕمر ؾم١مآ ٟمٗمًف قمغم هق أورد وًمذًمؽ اًمروو٦م يمت٤مسمف ذم أوردٟم٤م

 وضم٥م ُم٤م وُمٕمٔمؿ اًمّمالة وإمم إًمٞمٝم٤م سمؾ اخلٓم٦ٌم عمجرد اًمًٕمل ًمٞمس: ومٞم٘م٤مل سم٤مٕومم واضم٦ٌم يم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م اًمًٕمل

 .إوًمقي٦م هذه شمتؿ ومال اًمّمالة هق ٕضمٚمف ًمًٕملا

= 
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  اخلطبة صػة

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م ٤ًمئؾاعم شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 وشمرهٞمٌٝمؿ اًمٜم٤مس شمرهمٞم٥م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص يٕمت٤مده يم٤من ُم٤م هل اعمنموقم٦م اخلٓم٦ٌم أن اقمٚمؿ

 .ذقم٧م ٕضمٚمف اًمذي اخلٓم٦ٌم روح هق احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمذا

 اًم٘مرآن ُمـ رء راءةىم أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة أو هلل احلٛمد اؿمؽماط وأُم٤م

 ظمٓمٌف ذم ذًمؽ ُمثؾ واشمٗم٤مق اخلٓم٦ٌم، ذقمٞم٦م ُمـ اعم٘مّمقد ُمٕمٔمؿ قمـ ظم٤مرج ومجٛمٞمٕمف

 ُمٕمٔمؿ أن ُمٜمّمػ يِمؽ وٓ ٓزم، وذط ُمتحتؿ ُم٘مّمقد أنف قمغم يدل ٓ ملسو هيلع هللا ىلص

 قمرف يم٤من وىمد. ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف واًمّمالة احلٛمد ُمـ ىمٌٚمف ي٘مع ُم٤م دون اًمققمظ هق اعم٘مّمقد

 اهلل قمغم سم٤مًمثٜم٤مء ذع ُم٘م٤مٓ وي٘مقل ُم٘م٤مُم٤م مي٘مق أن أراد إذا أطمدهؿ أن اعمًتٛمر اًمٕمرب

 ُم٤م اعم٘مّمقد سمؾ اعم٘مّمقد هق ًمٞمس وًمٙمـ وأوٓه هذا أطمًـ وُم٤م رؾمقًمف قمغم واًمّمالة

                                                           

 أهن٤م يٜمٗمل ٓ وم٢مٟمف اهلل سمذيمر اعمراد هل اخلٓم٦ٌم أن ُمـ اعم٠ًمخ٦م أول ذم إًمٞمف ُم٤مل ح٤م خم٤مًمٗم٤م يمقٟمف ُمع وهذا ىمٚم٧م

 يم٤من وإذا ًمٚمخٓم٦ٌم ؿم٤مُمال يزال ٓ اًمذيمر إمم سم٤مًمًٕمل وم٤مُٕمر وقمٚمٞمف اًمّمالة درضم٦م دون سمدرضم٦م وًمق سمف ُمرادة

 إن ذيمره اًمذي اجلقاب ويْمٕمػ سم٤مٕومم واضم٦ٌم يم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م اًمًٕمل وضم٥م إذا أنف ذيمره ُم٤م ومػمد يمذًمؽ إُمر

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 اًمذي ؾمٞمام وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ أن اؾمتحْم٤مر وهل اخلٓم٦ٌم وضمقب إلصم٤ٌمت أظمرى ـمري٘م٦م هٜم٤مك أن قمغم

 ُمـ اًمٜمقع اوهذ اًمٗمٕمؾ هذا وضمقب قمغم دًمٞمؾ ومٝمق ٟمٌقي أو ىمرآين ُٕمر سمٞم٤مٟم٤م صدر يم٤من إذا قمٚمٞمف اؾمتٛمر

 وم٘مد شمٕم٤ممم اهلل رمحف ٟمٗمًف اعم١مًمػ وُمٜمٝمؿ اًمٗمحقل اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمروف إصقل قمٚمؿ ذم ُم٘مرر آؾمتدٓل

 سمٕمد وم٘م٤مل ٟمٗمًٝم٤م اخلٓم٦ٌم ٓ اخلٓم٦ٌم صٗم٤مت سمٌٕمض شمتٕمٚمؼ أظمرى ُم٠ًمخ٦م وضمقب قمغم ذاشمف اًمدًمٞمؾ هبذا اؾمتدل

 اًمت٤مًمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م آظمر ذم ي٠ميت ُم٤م ًمخا.....اإلؾمالم ىمقاقمد ظمٓمٌتف ذم أصح٤مسمف يٕمٚمؿ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذيمر أن

 .166 – 99 ص

 ىم٤مل وىمد اجلٛمٕم٦م أج٦م ذم أمجؾ ح٤م سمٞم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ٕن ذًمؽ وضمقب اخلٓم٦ٌم ذم ذيمر ُم٤م قمغم حم٤مومٔمتف وفم٤مهر

 ."أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا " ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم خيٗمك ٓ يمام وأطمرى أومم سمف هق سمؾ ،سمغم ٟمٗمًٝم٤م؟ اخلٓم٦ٌم وضمقب قمغم سمٕمٞمٜمف اًمدًمٞمؾ هذا يدل أومال ىمٚم٧م

 .اًمٜمٝمل أوزم

ر اًمًٞمؾ ذم هبذا سح ىمد اًمِمقيم٤مين رأج٧م صمؿ  :ىم٤مل صمؿ. 1/298 اجلرا

 .[ُمٜمف]".ومال اجلٛمٕم٦م ذوط ُمـ ذـم٤م يمقهن٤م وأُم٤م"



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أطمٙم٤مم اخلٓم٦ٌم 

 وم٘مد اخلٓمٞم٥م ومٕمٚمف وم٢مذا احلدي٨م ي٤ًمق إًمٞمف اًمذي هق اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم واًمققمظ. سمٕمده

 ذم اؾمتٓمرد وأ رؾمقًمف قمغم واًمّمالة اهلل قمغم اًمثٜم٤مء ىمدم إذا أنف إٓ اعمنموع اًمٗمٕمؾ ومٕمؾ

ٟمٞم٦م اًم٘مقارع وقمٔمف  قمغم اًمنمـمٞم٦م سمؾ اًمقضمقب ىمٍم وأُم٤م وأطمًـ، أتؿ يم٤من اًم٘مرآ

 وإظمراضمف اًمٙمالم ىمٚم٥م ومٛمـ وم٘مط اعمٜمدوسم٦م إُمقر ُمـ اًمققمظ وضمٕمؾ واًمّمالة احلٛمد

 .إقمالم شم٘مٌٚمف اًمذي إؾمٚمقب قمـ

 رؾمقل ويم٤من. همػمه أو ىمرآن ُمـ احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م هق اخلٓم٦ٌم روح أن: واحل٤مصؾ

 سم٤مًمِمٝم٤مدشملم (1)ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف قمغم واًمّمالة شمٕم٤ممم هلل سم٤محلٛمد ظمٓمٌتف ذم ي٠ميت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

د سم٤مًم٘مرآن اعمققمٔم٦م واعم٘مّمقد يم٤مُمٚم٦م سمًقرة  ٓ وذًمؽ زواضمره ُمـ يٛمٙمـ ُم٤م وإيرا

 اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وقمـ. يم٤مُمٚم٦م سمًقرة خيتص

: ي٘مقل ضمٞمش ُمٜمذر ٠منفيم طمتك همْمٌف واؿمتد صقشمف وقمال قمٞمٜم٤مه امحرت ظمٓم٥م إذا ملسو هيلع هللا ىلص

 هدي اهلدي وظمػم اهلل يمت٤مب احلدي٨م ظمػم وم٢من: سمٕمد أُم٤م: »وي٘مقل وُم٤ًميمؿ صٌحٙمؿ

: ًمف رواي٦م وذم ُمًٚمؿ أظمرضمفش. والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد

 ذًمؽ أثر قمغم ي٘مقل صمؿ قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل حيٛمد اجلٛمٕم٦م يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م»

 .شصقشمف قمال وىمد

. (2)شًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيد ُمـش: »ًمف أظمرى وذم»

ش. والًمف سمدقم٦م يمؾ: »ىمقًمف سمٕمد أي (3)شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ: »ضم٤مسمر قمـ وًمٚمٜم٤ًمئل

. ص٤مطمٌٝم٤مش والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ: »سم٘مقًمف واعمرادش. والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »سم٘مقًمف واعمراد

د ُمث٤مل، همػم قمغم قمٛمؾ ُم٤م ًمٖم٦م واًمٌدقم٦م  ذقمٞم٦م ًمف ؾمٌؼ أن دون ُمـ قمٛمؾ ُم٤م هٜم٤م واعمرا

 ًمٞمس هذا ىمقًمف أن وقمغم سمدقم٦م يمؾ والًم٦م قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم. ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ

                                                           

ر اًمًٞمؾ ذم اًمِمقيم٤مين اعم١مًمػ شمٌع ىمٚم٧م (1)  اؾمٛمف يذيمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمٕمروف ًمٙمـ 299/ 1 اجلرا

 واٟمٔمر سيح طمدي٨م ذم أقمرومف ٓ ومٛمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف ةسم٤مًمّمال ي٠ميت يم٤من أنف وأُم٤م اخلٓم٦ٌم ذم اًمِمٝم٤مدة ذم اًمنميػ

 .[ُمٜمف].اًمِمقيم٤مين سمنمح 3/224 اعمٜمت٘مك

 وظم٤مص٦م ظمٓم٦ٌم يمؾ يدي سملم شمنمع واًمتل أصح٤مسمف يٕمٚمٛمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ُمـ ىمٓمٕم٦م هذه ىمٚم٧م (2)

 .[ُمٜمف].ُمٓمٌققم٦م ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ذم وزم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم

 .[ُمٜمف].واًمّمٗم٤مت إؾمامء ذم ٌٞمٝم٘ملاًم رواه ويمذًمؽ صحٞمح وإؾمٜم٤مده ىمٚم٧م (3)



 112  أطمٙم٤مم اخلٓم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يرومع أن ًمٚمخٓمٞم٥م يًتح٥م أنف قمغم دًمٞمؾ وومٞمف. سمٕمْمٝمؿ زقمؿ يمام خمّمقص٤م قم٤مُم٤م

 وي٠ميت. واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ سمجقاُمع وي٠ميت يمالُمف وجيزل صقشمف سم٤مخلٓم٦ٌم

 احلٛمد سمٕمد وذًمؽ. ظمٓمٌف مجٞمع ذم يالزُمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أنف وفم٤مهرهش. سمٕمد أُم٤م: »سم٘مقل

 وومٞمف. اًمخش ًمف رواي٦م وذم: »سم٘مقًمف إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمرواي٦م شمٗمٞمده٤م يمام واًمتِمٝمد واًمثٜم٤مء

 مجٞمع ذم اًمخش احلدي٨م ظمػم وم٢من سمٕمد أُم٤م: »ىمقًمف يالزم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من أنف إمم إؿم٤مرة

  .(2)شاجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد ومٝمل شمِمٝمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس ظمٓم٦ٌم يمؾ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف وصم٧ٌم. (1)ظمٓمٌف

ئٕمف اإلؾمالم ىمقاقمد ظمٓمٌتف ذم أصح٤مسمف يٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  ويٜمٝم٤مهؿ وي٠مُمرهؿ وذا

 ريمٕمتلم يّمكم أن خيٓم٥م وهق اًمداظمؾ أُمر يمام هنل، أو أُمر قمرض إذا ظمٓمٌتف ذم

ئع ُمٕم٤ممل ويذيمر  ُمـ وحيذر اهلل سمت٘مقى ومٞم٠مُمر واعمٕم٤مد واًمٜم٤مر واجلٜم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اًمنما

 يم٤من: »ُمًٚمؿ طمدي٨م ومٗمل آي٦م ةىمراء ورد وىمد رو٤مه، ُمقضم٤ٌمت ذم ويرهم٥م همْمٌف

 وفم٤مهرش. وحيذر اًمٜم٤مس ويذيمر اًم٘مرآن ي٘مرأ  سمٞمٜمٝمام جيٚمس ظمٓمٌت٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل

 وىمد اجلٛمٕم٦م آي٦م ذم أمجؾ ح٤م سمٞم٤من ومٕمٚمف ٕن ذًمؽ وضمقب اخلٓم٦ٌم ذم ذيمر ُم٤م قمغم حم٤مومٔمتف

 . (3)شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل

 ىم٤مل. اًمقضمقب دًمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل. اًمِم٤مومٕمل هذا إمم ذه٥م وىمد

 .(4)أقمٚمؿ واهللش. إفمٝمر وهق» ش:اًمتامم اًمٌدر» ذم

 [.53 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

                                                           

 واعمرؿمديـ واعمدرؾملم اخلٓم٤ٌمء ُمـ أطمد ومال ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤م اًمٞمقم أصٌح ىمد احلدي٨م هذا أن ًمف ي١مؾمػ ومم٤م ىمٚم٧م (1)

 وم٠من٤م هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ ودرؾمف ظمٓمٌتف يدي سملم ي٘مقًمف وهمػمه٤م واحلج٤مز وُمٍم ؾمقري٤م ذم

 ؾمٌ٘م٧م اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم سمٕمْمٝمؿ أطمٞمك يمام اًمًٜم٦م هذه طمٞم٤مءإ إمم وأدقمقهؿ♂ ىرَ يمْ اًمذِّ  نَّ ٢مِ ومَ ▬ هبذا أذيمرهؿ

 .[ُمٜمف] .اعمقومؼ واهلل إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة

 .[ُمٜمف] .169 رىمؿ اًمّمحٞمح٦م ذم وهق وأمحد داود أبق رواه (2)

 .[ُمٜمف] .وأمحد اًمٌخ٤مري رواه (3)

 اًمذي اًمدًمٞمؾ وهذا واضم٦ٌم همػم أصٚمٝم٤م ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم أن إمم ذه٤مسمف ذم اعم١مًمػ قمغم طمج٦م قمغم طمج٦م ومٞمف وم٢من هذا شم٠مُمؾ: ىمٚم٧م (4)

ٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام احلؼ وهق وضمقهب٤م قمغم يدل هٜم٤م ذيمره ٠مخ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سم ٤مسم٘م٦م اعم  .[ُمٜمف].92 ص اًم



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  أطمٙم٤مم اخلٓم٦ٌم 

 افصالة وإضافة اخلطبة ؿك

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 صالة ـمقل إن: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٧مؾمٛمٕم: ىم٤مل ي٤مه سمـ قمامر وقمـ

 ويمؾ. اًمرضمؾ وم٘مف سمف يٕمرف مم٤م أي. ُمًٚمؿ رواهش. وم٘مٝمف ُمـ ُمئٜم٦م ظمٓمٌتف وىمٍم اًمرضمؾ

 هق اًمٗم٘مٞمف ٕن ذًمؽ قمغم قمالُم٦م اخلٓم٦ٌم ىمٍم يم٤من وإٟمام. ًمف ُمئٜم٦م ومٝمق رء قمغم دل رء

 اجلزًم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمرة اًمتٕمٌػم ُمـ ومٞمتٛمٙمـ إًمٗم٤مظ وضمقاُمع اعمٕم٤مين طم٘م٤مئؼ قمغم اعمٓمٚمع

 اخلٓم٦ٌم واىمٍموا اًمّمالة وم٠مـمٞمٚمقا : »احلدي٨م هذا رواي٦م مت٤مم ُمـ يم٤من وًمذًمؽ اعمٗمٞمدة

 حت٧م وم٤مقمٚمف يدظمؾ ٓ اًمذي اًمٓمقل اًمّمالة ـمقل ُمـ واعمرادش. ًمًحرا  اًمٌٞم٤من ُمـ وإن

 اسمـ قمـ ُمًٚمؿ قمٜمد يمامش اعمٜم٤موم٘ملم»وش اجلٛمٕم٦م» ب اجلٛمٕم٦م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من وىمد اًمٜمٝمل

 اجلٛمٕم٦م وذم اًمٕمٞمديـ ذم ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: »ٜمفقم اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن وقمـ قم٤ٌمس

ٌِِّح ▬ ب قَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم ْٕ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وذًمؽ (1)♂اًْمَٖم٤مؿِمٞم٦َمِ  طَمِدي٨ُم  َأت٤َمكَ  َهْؾ ▬ و♂ ا

 ُم٤م: »ىم٤مًم٧م اًمٜمٕمامن سمـ طم٤مرصم٦م سمٜم٧م هِم٤مم أم وقمـ. قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًمٓمقل وًمٞمس ظمٓمٌتف

 قمغم مجٕم٦م يمؾ ي٘مرؤه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًم٤ًمن ُمـ إٓ♂ اعْمَِجٞمدِ  َواًْمُ٘مْرآنِ  ق▬ أظمذت

 أو ؾمقرة ىمراءة ُمنموقمٞم٦م قمغم دًمٞمؾ وومٞمف. ُمًٚمؿ رواهش. اًمٜم٤مس ظمٓم٥م إذا اعمٜمؼم

 هق ح٤م ُمٜمف اظمتٞم٤مرا اًمًقرة هذه قمغم ملسو هيلع هللا ىلص حم٤مومٔمتف ويم٤من. مجٕم٦م يمؾ اخلٓم٦ٌم ذم سمٕمْمٝم٤م

 .اخلٓم٦ٌم ذم اًمققمظ شمرديد قمغم دًٓم٦م وومٞمف واًمتذيمػم، اًمققمظ ذم أطمًـ

 [.57ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 فؾخطبة متػرؿة حؽامأ

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

                                                           

 .[ُمٜمف].داود وأبق ُمًٚمؿ رواه (1)
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 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 وأضم٤مب احل٤مضم٦م وىم٣م ظمٓمٌتف ىمٓمع ؾم٤مئؾ ؾم٠مخف أو طم٤مضم٦م ًمف قمرو٧م إذا ويم٤من

 وطمرض سم٤مًمتّمدق رأُم طم٤مضم٦م ذا أو وم٘مػما  اجلامقم٦م ذم رأى إذا ويم٤من. أمتٝم٤م صمؿ اًم٤ًمئؾ

 .سم٤مًم٤ًٌمسم٦م أؿم٤مر شمٕم٤ممم اهلل ذيمر إذا ويم٤من. ذًمؽ قمغم

 اعمٜمؼم قمغم ُمروان سمـ سمنم رأى أنف رؤي٦ٌم سمـ قمامرة طمدي٨م إمم يِمػم يم٠منف: ىمٚم٧م

 أن قمغم يزيد ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م ًم٘مد اًمٞمديـ ه٤مشملم اهلل ىمٌح وم٘م٤مل يديف راومٕم٤م

 .اعمًٌح٦م سم٢مصٌٕمف وأؿم٤مر هٙمذا، سمٞمده ي٘مقل

 ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف وهمػمه 3/13 ُمًٚمؿ رواه

. طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق رواه. سم٤مإلهب٤مم اًمقؾمٓمك وقم٘مد سم٤مًم٤ًٌمسم٦م وأؿم٤مر: وىم٤مل ٟمحقه

 ومل وطمده ًمٚمخٓم٦ٌم ظمرج اجلامقم٦م اضمتٛمٕم٧م إذا ويم٤من. 3/77 اإلرواء ذم خمرضم٤من ومه٤م

 وٓ ٞمٚم٤ًمناًمٓم وٓ اًمٓمرطم٦م ًمٌس قم٤مدشمف ُمـ يٙمـ ومل ظم٤مدم وٓ طم٤مضم٥م يديف سملم يٙمـ

 صٕمد وإذا ًمديف احل٤مرضيـ قمغم ؾمٚمؿ اعمًجد دظمؾ إذا ويم٤من. اعمٕمت٤مد إؾمقد اًمثقب

 .(1)ىمٕمد صمؿ صم٤مٟمٞم٤م وؾمٚمؿ اجلامقم٦م إمم وضمٝمف أدار اعمٜمؼم

 [.58 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 احلاجة خطبة كص

 وُمـ أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره ٟمًتٕمٞمٜمف و ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن

 إهل ٓ أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ .أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت

٤َم َي٤م. ▬ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ ـَ  َأُّيه ِذي  آَُمٜمُقا  اًمَّ

َ  اشمَُّ٘مقا  َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ ٤َم َي٤م♂. ▬ُُم  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  قا اشمَّ٘مُ  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه
                                                           

 رأجتٝم٤م صمؿ اًمّمٕمقد سمٕمد واًمًالم اًمدظمقل قمٜمد اًمًالم سملم اجلٛمع وهل اًمًٜم٦م ذم أقمرومف ٓ مم٤م اهلٞمئ٦م هذه ىمٚم٧م (1)

 اًمث٤مين اعمٕمروف وإٟمام 4194 سمرىمؿ واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم ظمرضمتف وٕمٞمػ طمدي٨م ذم

 ذم اًمنموع ىمٌؾ احل٤مرضيـ قمغم اًمتًٚمٞمؿ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف وروى: 24 ص آظمر ُمٙم٤من ذم اعم١مًمػ ىم٤مل وىمد وم٘مط

 .[ُمٜمف.]سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقى ـمرق ُمـ اخلٓم٦ٌم
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ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  ٤مءً  يَمثػِماً  ِرضَم٤مًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ  اّللَّ

٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ْٕ َ  إِنَّ  َوا ٤َم َي٤م♂. ▬َرىمِٞم٤ٌمً  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّللَّ ـَ  َأُّيه ِذي  اشمَُّ٘مقا  ٜمُقا آُمَ  اًمَّ

 َ ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح  ،ؾَمِديداً  ىَمْقًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  اّللَّ

 .طم٤مضمتف يذيمر صمؿ: سمٕمد أُم٤م♂ قَمٔمِٞمامً  وَمْقزاً  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ 

 إومٕم٤مل خالفسم اعمٗمرد اعمتٙمٚمؿ سمّمٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ أن هٜم٤م يالطمظش: وأؿمٝمد: »ىمقًمف

 ذًمؽ ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أبدى وىمد اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م ومٝمل اعمت٘مدُم٦م

: وم٘م٤مل 54/  3ش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ شمٚمٛمٞمذه قمٜمف ٟم٘مٚمٝم٤م ًمٓمٞمٗم٦م طمٙمٛم٦م

 سم٤مًمٜمقنش سمف ٟمٕمقذ»وش ٟمًتٖمٗمرهش »ٟمًتٕمٞمٜمف: »أن قمغم ُمتٗم٘م٦م يمٚمٝم٤م وإطم٤مدي٨م

 ىم٤ملش. ورؾمقًمف قمٌده حمٛمد أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: »سم٤مإلومراد واًمِمٝم٤مدشملم

 شم٘مٌؾ وٓ أطمد قمـ أطمد يتحٛمٚمٝم٤م ٓ اًمِمٝم٤مدة يمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م ح٤م: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 شم٘مٌؾ وآؾمتٖمٗم٤مر وآؾمتٕم٤مذة آؾمتٕم٤مٟم٦م يم٤مٟم٧م وح٤م هب٤م اًمِمٝم٤مدة أومرد سمح٤مل اًمذ٤مسم٦م

 اجلٛمع سمٚمٗمظ ومٞمٝم٤م أتك ًمف سم٤مهلل ويًتٕمٞمذ ًمف اهلل ويًتٕملم ًمٖمػمه اًمرضمؾ ومٞمًتٖمٗمر ذًمؽ

 ومٞمف وًمٞمس ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم ذًمؽ ىم٤مل ًمٜم٤م واهمٗمر وأقمذٟم٤م أقمٜم٤م مهللا: ي٘مقل وهلذا

 قمـ أطمد يتحٛمٚمف ٓ احلٛمد أن ُمع سم٤مًمٜمقنش ٟمحٛمده» قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وذمش ٟمحٛمده»

 وآؾمتٖمٗم٤مر وآؾمتٕم٤مذة آؾمتٕم٤مٟم٦م أن وهق آظمر ُمٕمٜمك وومٞمف. اًمذ٤مسم٦م ي٘مٌؾ وٓ أطمد

ٟمف ًمٜمٗمًف يٓمٚمٌف أن ٚمٓم٤مًم٥مًم ومٞمًتح٥م وإٟمِم٤مء ـمٚم٥م  اًمِمٝم٤مدة وأُم٤م اعم١مُمٜملم وإلظمقا

 اًم٘مٚم٥م قم٘مد يٓم٤مسمؼ ظمؼم وهل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وًمٜمٌٞمف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م هلل ؿمٝم٤مدشمف قمـ إظم٤ٌمر ومٝمل

 همػمه قمـ إظم٤ٌمره سمخالف سمح٤مًمف ًمٕمٚمٛمف ٟمٗمًف قمـ اإلٟم٤ًمن سمف خيؼم إٟمام وهذا وشمّمدي٘مف

 ش.أقمٚمؿ واهلل. ىمٚمٌف قم٘مد قمـ ٓ وٟمٓم٘مف ىمقًمف قمـ خيؼم وم٢مٟمف

 ي٠ميت يمام ـمري٘ملم ُمـ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم وردت ىمدش ٟمحٛمده: »ًمٗمٔم٦م إن: ٚم٧مىم

 .ي٠ميت يمام وهمػمهش ُمًٚمؿ» قمٜمد قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ووردت

 [8-6 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم]
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 احلاجة خطبة ختريج

 .ش35-9ص» شاحل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم» يمت٤مب ذم سمتقؾمع خترجيٝم٤م يراضمع

 بافـؽاح خاصة وفقست اخلطب مجقع هبا تػتح اخلطبة هذه

 جمٛمقع ُمـ ًمٜم٤م شمٌلم ىمد[: احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم طمدي٨م ـمرق ختري٩م سمٕمد اإلُم٤مم ٤ملىم]

 أو ٟمٙم٤مح ظمٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م ؾمقاء اخلٓم٥م مجٞمع هب٤م شمٗمتح اخلٓم٦ٌم هذه أن اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م

 ـمرق سمٕمض وذم ُئمـ، ىمد يمام (1)سم٤مًمٜمٙم٤مح ظم٤مص٦م ومٚمٞم٧ًم همػمه٤م، أو مجٕم٦م ظمٓم٦ٌم

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٛمؾ ذًمؽ أجد وىمد شم٘مدم، يمام سمذًمؽ اًمتٍميح ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 اهلل رمحف اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق اإلُم٤مم صٜمع يمام اخلٓم٦ٌم هبذه يمتٌٝمؿ يٗمتتحقن ومٙم٤مٟمقا 

 ىمد مم٤م احل٤مضم٦م سم٤مسمتداء ملسو هيلع هللا ىلص أُمر سمام وأبتدئش: أصم٤مر ُمِمٙمؾ» يمت٤مسمف ُم٘مدُم٦م ذم ىم٤مل طمٞم٨م

 ...ش.هلل احلٛمد إن: اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ سمٕمد أذيمره٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمٜمف روي

 اسمـ اًمٕم٤ٌمس أبق اإلؾمالم ؿمٞمخ اًمٜمٝم٩م هذا قمغم ضمرى وىمد. سمتامُمٝم٤م ومذيمره٤م: ىمٚم٧م

 وىمد. هب٤م قمٜم٤مي٦م ًمف ُمـ قمغم خيٗمك ٓ يمام ُم١مًمٗم٤مشمف ذم ذًمؽ ُمـ يٙمثر ومٝمق اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 واًمتِمٝمد: »احلدي٨م ذم ىمقًمف ذح ذمش اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي اعمح٘مؼ ىم٤مل

 ومٞمٜمٌٖمل ًمرواي٤متا سمٕمض وي١ميده وهمػمه ًمٚمٜمٙم٤مح احل٤مضم٦م قمٛمقم واًمٔم٤مهرش: احل٤مضم٦م ذم

 اخلٓم٦ٌم: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وًمذًمؽ ومت٤مُمٝم٤م ىمْم٤مئٝم٤م قمغم سمف يًتٕملم هبذا اإلٟم٤ًمن ي٠ميت أن

 وحيتٛمؾ إًمٞمٝم٤م إؿم٤مرة شاحل٤مضم٦م»و وهمػمه٤م واًمٜمٙم٤مح اًمٌٞمع ىمٌؾ يمٚمٝم٤م اًمٕم٘مقد أول ذم ؾمٜم٦م

د أن  احل٤مضم٤مت ؾم٤مئر دون اخلٓم٦ٌم ومٞمف شمٕم٤مرف اًمذي هق إذ اًمٜمٙم٤محش احل٤مضم٦م» ب اعمرا

 ش.ُم٤مضمف اسمـ قمغم فطم٤مؿمٞمتش ذم ويمذا»

                                                           

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ظمٓم٧ٌم: ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمٜمل ُمـ رضمؾ قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ رواه اًمذي احلدي٨م وأُم٤م: شمٜمٌٞمف (1)

 أضمؾ ُمـ وٕمٞمػ ومٝمق واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق أظمرضمف. يتِمٝمد أن همػم ُمـ وم٠منٙمحٜمل اعمٓمٚم٥م قمٌد سمٜم٧م أُم٤مُم٦م

 صح وًمق. وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مل سملم يمام ومٞمف قمٚمٞمف اوٓمرب ىمد إٟمف صمؿ". اًمت٘مري٥م" ذم يمام جمٝمقل وم٢مٟمف هذا إؾمامقمٞمؾ

 [.ُمٜمف]ُمٓمٚم٘م٤م نموقمٞم٦ماعم قمدم قمغم ٓ أطمٞم٤مٟم٤م اًمؽمك ضمقاز قمغم ًمدل
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 همػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت سم٤مـمؾ سمؾ وٕمٞمػ اًمث٤مين آطمتامل هذا: ىمٚم٧م

 ًمٙمـ. ومتٜمٌف. ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ويمام قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم وامد ىمّم٦م ذم يمام اًمٜمٙم٤مح

 ٕنف ذًمؽ سَملّم  ٟمٔمر ومٞمف وٟمحقه٤م يم٢مضم٤مرة وٟمحقه اًمٌٞمع ذم اخلٓم٦ٌم هذه سمٛمنموقمٞم٦م اًم٘مقل

 حمدث أُمر هق سمؾ ُمًٚمَّؿ همػم وهق ومٞمٝم٤م واًم٘مٌقل ٤مباإلجي سمقضمقب اًم٘مقل قمغم ُمٌٜمل

 سمال إؿمٞم٤مء هذه ذم يتٕم٤مىمدون زاًمقا  ُم٤م هذا يقُمٜم٤م وإمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمدن ُمـ اًمٜم٤مس ٕن

 وأُمرا  سمدقم٦م ومٞمٝم٤م اخلٓم٦ٌم شمٙمقن أن وم٤ٌمٕطمرى (1)اعم٘مّمقد قمغم اًمدال سم٤مًمٗمٕمؾ سمؾ ًمٗمظ

 واًمِمٝمرة اًمٙمثرة ُمـ اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م يمت٥م ذم وردت اًمتل وقم٘مقده ملسو هيلع هللا ىلص وسمٞمققمف. حمدصم٤م

 اإلجي٤مب ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس اًمٕمج٤مًم٦م هذه ذم سمٕمْمٝم٤م ٟم٘مؾ قمـ ذًمؽ يٖمٜمل سمحٞم٨م

 .ومٞمٝم٤م اخلٓم٦ٌم سمٚمف واًم٘مٌقل

 شمٍمحيل أن أقمتؼم سمؾ هداهؿ قمغم إي٤مهؿ واشم٤ٌمقمل ًمألئٛم٦م اطمؽماُمل ُمع هذا أىمقل

طم٦م اًمرأي طمري٦م قمٚمٛمقٟم٤م اًمذيـ هؿ اهلل رمحف ٕهنؿ هلؿ آشم٤ٌمع ُمـ هق هذا  ذم واًمٍما

 إٓ أطمد ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: »اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىم٤مل يمام ٕهنؿ شم٘مٚمٞمدهؿ قمـ طمتك ٘مقلاًم

 .ظمػماً  قمٜم٤م شمٕم٤ممم اهلل ومجزاهؿش اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف رد أو رد

 [46-36 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم]

 اخلطب يف هبا افبدء شـقة وبقان احلاجة خطبة كؼ أمهقة

 [:احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم يمت٤مسمف ظم٤ممت٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أن اًمٜم٤مس يم٤مد اًمتل اًمًٜم٦م هذه ٟمنم هق اًمرؾم٤مًم٦م هذه مجع ُمـ اًم٘مّمد إن: أىمقل

 رضورة إمم وهمػمهؿ واعمدرؾملم واًمققم٤مظ اخلٓم٤ٌمء أنٔم٤مر وم٠مخٗم٧م شمريمٝم٤م قمغم يٓمٌ٘مقا 

                                                           

 طمقل - ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمام - اعمٜمٗمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ىم٤مقمدة ًمٌٞم٤من قم٘مده ًمف ومّمؾ ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ُمـ (1)

 سمؾ ُمٕملم سمٚمٗمظ ومٞمٝم٤م يت٘مٞمد ٓ أنف: إمم ومٞمف ذه٥م ومٞمٝم٤م اعمٕم٤مـم٤مة وذم اًمٕم٘مقد ذم واًم٘مٌقل اإلجي٤مب وهق اعم٠ًمخ٦م هذه

 واًمٚمٖم٦م واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب ذًمؽ قمغم واطمت٩م اعم٘مّمقد قمغم اًمدال ٤مًمٗمٕمؾوسم ًمٗمظ سم٠مي شمّمح وإهن٤م اًمٌدع ُمـ هذا

ئد ُمـ ذًمؽ شمْم٤مقمٞمػ وذم  ،267/  3 " اًمٗمت٤موى" وم٤مٟمٔمر همػمه قمٜمد قمٚمٞمٝم٤م شم٘مػ ٓ ُم٤م واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٗمقا

 .[ُمٜمف.]274
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 حي٘مؼ أن شمٕم٤ممم اهلل قمًك هب٤م ودروؾمٝمؿ وُم٘م٤مٓهتؿ ظمٓمٌٝمؿ واومتت٤مطمٝمؿ هل٤م طمٗمٔمٝمؿ

 .سمًٌٌٝم٤م أهمراوٝمؿ

 أضمر ُمثؾ ًمف يمت٥م سمٕمده هب٤م ومٕمٛمؾ طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد

 هب٤م ومٕمٛمؾ ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ رء، أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص وٓ هب٤م قمٛمؾ ُمـ

 ذم ُمًٚمؿ رواهش. رء أوزارهؿ ُمـ يٜم٘مص وٓ هب٤م قمٛمؾ ُمـ وزر ُمثؾ قمٚمٞمف يمت٥م سمٕمده

 .قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد اسمـ ضمرير طمدي٨م ُمـ61/  8ش صحٞمحف»

 [.46 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم]

 ظذ وافرد وجوهبا ٓ احلاجة خطبة بؿؼوظقة افشقخ يؼول إكام

 اخلطب مجقع يف مطؾؼا مؼوظقتفا أكؽر من

 [:احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمٕمض ذم ُأمهٚم٧م يم٤مٟم٧م وىمد أصح٤مسمف يٕمٚمٛمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمتل اخلٓم٦ٌم وهل

 واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم وؿمٞمخ اًمٓمح٤موي يم٤مإلُم٤مم إئٛم٦م سمٕمض وم٠مطمٞم٤مه٤م اًمًٜملم

 – دورٟم٤م ومج٤مء اعمت٠مظمرة اًم٘مرون ذم أمهٚم٧م صمؿ .وهمػمهؿ – اهلل رمحٝمؿ – اجلقزي٦م ًم٘مٞمؿا

 اهلل وٟمٗمع –ش احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم» – اعمٕمرووم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م وم٠مخٗم٧م إطمٞم٤مئٝم٤م ذم – احلٛمد وهلل

 ظمٓم٥م وذم واًمرؾم٤مئؾ اًمٙمت٥م صدور ذم هب٤م اًمٕمٛمؾ واٟمتنم اًمًٜم٦م حمٌل ُمـ ؿم٤مء ُمـ هب٤م

 اًمٗمْمالء سمٕمض ـمري٘مٝم٤م ذم ي٘مػ أن اًمٕمج٤مئ٥م ومٛمـ .- اعمٜم٦م ومٚمٚمف- وهمػمه٤م اجلٛمع

 ذم: »ُمٚمخّمف ُم٤م ومٞم٘مقل، 454 صش اًمدقم٤مء شمّمحٞمح» اًمٜم٤مومع يمت٤مسمف ذم يمٚمٛم٦م ومٞمٙمت٥م

 طمدي٨م ذم اًمقاردة احل٤مضم٦م سمخٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم اومتت٤مح اًمتزام: ُمٜمٝم٤م حمدصم٤مت اخلٓم٦ٌم

 أصح٤مب رواه هذا ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م أن واًمٕمج٥م – قمٜمف اهلل ريض – ُمًٕمقد اسمـ

 ذم – أجْم٤م – ًمف شمرضمؿ وم٘مد ئلاًمٜم٤ًم ؾمقيش اًمٜمٙم٤مح» يمت٤مب ذم ًمف ُمؽممجلمش ًمًٜمـا»

م ومٞمف ير مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هدى شمتٌع وُمـش اًمّمٚمقات»  … سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ظمٓمٌف اومتت٤مح اًمتزا

م – قمٜمٝمؿ اهلل ريض – ًمّمح٤مسمتف اًمراشم٥م اهلدي وذم ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ذم ٟمر ومل  هذه اًمتزا
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 شمراهؿ ٓ اإلؾمالم قمٚمامء ُمـ ناعم١مًمٗمق أُمقرهؿ، وه١مٓء واومتت٤مح ظمٓمٌٝمؿ ذم اًمّمٞمٖم٦م

 يٗمتتح وومت٤مويف يمتٌف ذم وم٢مٟمف – شمٕم٤ممم اهلل رمحف – شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وُمٜمٝمؿ يمذًمؽ

 :– اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل -: وم٠مىمقل ش.…أظمرى شم٤مرة وسمٖمػمه٤م شم٤مرة هب٤م

 وهق إصقب هق اًمٕمٙمس يٙمقن ىمد سمؾ شمؽمك ٓ طمتك ومرو٤م ًمٞم٧ًم هل :أوًٓ 

 ظمِمٞم٧م أين: »رُمْم٤من ىمٞم٤مم طمدي٨م ذم يمام ومروٞمتٝم٤م أطمد تقهؿي ٓ طمتك أطمٞم٤مٟم٤م شمريمٝم٤م

 مل أنٜمل: - احلٛمد وهلل – ضمٞمدا ًمذًمؽ ُمدريمقن أنٜم٤م قمغم يدًمؾ ومم٤مش. قمٚمٞمٙمؿ شمٙمت٥م أن

 ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـش اإليامن» يمت٤مب ُمثؾ اخلٓم٦ٌم هبذه وحت٘مٞم٘م٤ميت ُم١مًمٗم٤ميت ُمـ قمددا اومتتح

 آداب»و ًمث٤مٟمٞم٦ما اًمٓمٌٕم٦مش اعمٜم٦م مت٤مم» و إومم اًمٓمٌٕم٦م»اعمًٚمٛم٦م  اعمرأة طمج٤مب»و

 إول اعمجٚمد ُمـ اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م قمغم ُم٘مدُمتل ذًمؽ آظمر وُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦مش اًمزوم٤مف

 .يمثػم ذًمؽ وهمػمش اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م» ُمـ

 يمت٤مسم٤م اومتتح أره مل وم٢مين! ُمٓمٚم٘م٤م؟ إمه٤مهل٤م ذم احلٙمؿ ومام سمدقم٦م آًمتزام يم٤من إذا :ثاكقاً 

: سم٤مب ُمـ هذا أخٞمس! ٟمٗمًف هق ٝم٤ميٜمِمئ سمخٓم٥م قمٜمٝم٤م ُمًتٗمٞمْم٤م اعم٤ٌمريم٦م اخلٓم٦ٌم هبذه ًمف

ٌِْدًُمقنَ ▬ َت ًْ  !؟♂ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 ؿمٞمخ ومت٤موى إمم يمت٤مسمف طم٤مؿمٞم٦م ُمـ اعمقوع هذا ذم إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗم٤موؾ قمزا  :ثافثاً 

 وُمـ ُمٝمؿ ٟمٕمؿ وم٠مىمقلش ُمٝمؿ: »سم٘مقًمف إًمٞمف ُمِمػما  287 – 18/286 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 ًمٙمؾ ظمٓم٦ٌم هل وإٟمام اًمٜمٙم٤مح خيص مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وم٢من هللا رمحف فىمقًم أمهف

 يمقن ُمـ اعمذيمقر اًمٗم٤موؾ شمٕمج٥م ىمٞمٛم٦م ومام سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ اًمٕم٤ٌمد خم٤مـم٦ٌم ذم طم٤مضم٦م

 ذم ىمقًمف ذم إُمر ويمذًمؽ! اًمٜمٙم٤مح؟ يمت٤مب ذم احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم رووا اًمًٜمـ أصح٤مب

 شمرمج٦م ذم – ممشمٕم٤م اهلل رمحٝمؿ –ش اًمًٜمـ» أصح٤مب وم٘مف شمٕمٚمؿ اًمت٘مرير هبذا: »سمحثف آظمر

 وُمـ !!اًمزواج قم٘مد سملم سمٛمنموقمٞمتٝم٤م اًمٕمٚمامء وشم٘مرير اًمٜمٙم٤مح يمت٤مب ذم احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم

 إًمٞمف قمزا  اًمذي اًمٗمت٤موى جمٚمد ذم احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم شمرد أن ؾمٌح٤مٟمف اعمقمم شم٘مدير قمٔمٞمؿ

 216، 18/76 اهلل رمحف اإلؾمالم ًمِمٞمخ رؾم٤مًمتلم ُم٘مدُم٦م ذم اعمذيمقر اًمٗم٤موؾ

 هذه قمـ شمٗمْمٞمال ومٞمف شمٙمٚمؿ واًمذي قمٚمٞمف طم٤مصم٤م إًمٞمف قه أؿم٤مر ذياًم اعمقوع ذاك سمخالف

 اسمـ اإلُم٤مم وُمثٚمف إظمرى يمتٌف أو ُمٜمف اعمجٚمدان قمـ ومْمال هذا اعم٤ٌمريم٦م اًمٜمٌقي٦م اخلٓم٦ٌم
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 – هبام ومٞمت٠مؾمك اًمٗم٤موؾ هلذا ىمدوة اإلُم٤مُم٤من هذان يم٤من ومٝمال. اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ

 احل٤مضم٦م. سمخٓم٦ٌم ًمف يمت٤مسم٤م ومٞمٗمتتح – ُمرة وًمق

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ص٤مًمح قمٛمؾ يمؾ يدي سملم ُمنموقمٞمتٝم٤م قمٛمقم ١ميمدي مم٤م :رابعا

 اخلٓم٦ٌم هذه ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذيمر وومٞمف ُمٙم٦م وامد ىمدوم ىمّم٦م ذم ُمًٚمؿ رواه اًمذي

 .زواج قم٘مد وٓ ٟمٙم٤مح صمٛم٦م يٙمـ ومٚمؿ ؾمامقمٝم٤م سمٕمد أؾمٚمؿ وامدا وأن اعم٤ٌمريم٦م

 إمه٤مل وىمقع إمم يمالم سمٕمض ذم يِمػم – اهلل رمحف – اإلؾمالم ؿمٞمخ ويم٠من :خامسا

 خم٤مـم٦ٌم ذم وومٕمٚم٧م اؾمتحٞم٧م وهلذه: »اهلل رمحف وم٘م٤مل إًمٞمف أذت يمام اخلٓم٦ٌم هذه ذم

 وُمققمٔم٦م ذًمؽ ذم واًمٗم٘مف واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب شمٕمٚمٞمؿ ُمـ وظمّمقص٤م قمٛمقُم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس

 ؿمٞمقخ قمٚمٞمف اًمذي ويم٤من. اًمٜمٌقي٦م اًمنمقمٞم٦م اخلٓم٦ٌم هبذه يٗمتتح أن وجم٤مدًمتٝمؿ اًمٜم٤مس

 ذم اًمٗم٘مف أو اًمتٗمًػم جم٤مًمس يٗمتتحقن هؿوهمػم قمٜمٝمؿ وأظمذٟم٤م أدريمٜم٤مهؿ اًمذيـ زُم٤مٟمٜم٤م

 ىمقُم٤م رأج٧م يمام: »اهلل رمحف ىم٤مل أن إمم...ش. أظمرى سمخٓم٦ٌم وهمػمه٤م واعمدارس اجلقاُمع

 ....ش.أظمريـ همػم ٟمزع هلؿ ىمقم ويمؾ اعمنموقم٦م اخلٓم٦ٌم سمٖمػم ًمٚمٜمٙم٤مح خيٓمٌقن

 احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم سمٖمػم جم٤مًمًٝمؿ اًمِمٞمقخ اومتت٤مح سملم اهلل رمحف ُم٘م٤مسمٚمتف ومت٠مُمؾ: أىمقل

 ًمؽ ئمٝمر اعمنموقم٦م اخلٓم٦ٌم سمٖمػم ًمٚمٜمٙم٤مح خيٓمٌقن اًمذيـ اًم٘مقم يٗمٕمٚمف ُم٤م ويمذا اًمنمقمٞم٦م

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد.... ارشمٞم٤مب سمال اًمّمقاب أُم٤مُمؽ ويٜمٙمِمػ احلؼ

 [.اهل٤مُمش ذم 44-46 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم]

 احلاجة خطبة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أمحد رواهش. اجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد ؿمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل اخلٓم٦ٌم: »رواي٦م وذم: »فىمقًم

 ش.ؿمٝم٤مدة سمدل شمِمٝمد: وىم٤مل واًمؽمُمذي داود وأبق

 طمدي٨م: »وىم٤مل أصح وهل اًمؽمُمذي رواي٦م ُمثؾ 4841 داود أيب رواي٦م: ىمٚم٧م

 .شهمري٥م صحٞمح طمًـ
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 .343و 362/  2ش أمحد ُمًٜمد» ذم وهق صحٞمح وؾمٜمده

 اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ُمـ يمت٤مسمف اعم١مًمػ خيكم ٓ أن أود ويمٜم٧م هذا

 وهمػمه احلدي٨م هذا ذم إًمٞمف اعمِم٤مر اًمتِمٝمد ٟمص وومٞمٝم٤م ؾمٞمام وٓ أصح٤مسمف يٕمٚمٛمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 اجلٛمٕم٦م يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر يمحدي٨م

 .11/  3 ُمًٚمؿ رواه...ش. ذًمؽ إصمر قمغم ي٘مقل صمؿ قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل حيٛمد

 ي٠ميت ومٞمٝم٤م ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ذم مجٕمتٝم٤م يمٜم٧م أطم٤مدي٨م قمدة ذم ضم٤مء يمام اخلٓم٦ٌم وٟمص

 ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: »اهلل ؿم٤مء إن إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة

 .ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أنٗمًٜم٤م ذور

  .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد ًمف يؽذ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  ♂.ُُم

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

٤مءً  يَمثػِماً  ِرضَم٤مًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ْٕ َ  إِنَّ  َوا  يَم٤منَ  اّللَّ

 ♂.َرىمِٞم٤ٌمً  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ 

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح  ،ؾَمِديداً  ىَمْقًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  ♂.قَمٔمِٞمامً  وَمْقزاً  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 ..سمٕمد أُم٤م

 .اًمثالث أي٤مت هذه يذيمر ٓ أطمٞم٤مٟم٤م ويم٤من

 اهلل يمت٤مب احلدي٨م ظمػم وم٢منش: »سمٕمد أُم٤م: »ىمقًمف سمٕمد أطمٞم٤مٟم٤م ي٘مقل أن ويٜمٌٖمل

 والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م إُمقر وذ حمٛمد هدى اهلدي وظمػم

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ

 .668ش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 ([334) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 احلاجة خطبة حول ـؾؿة

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :افشقخ

 ٓ أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، وؾمٞمئ٤مت

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  آل♂ ]ُُم

 .[162:قمٛمران

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  ِذياًمَّ  َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[1:اًمٜم٤ًمء♂ ]َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأُّيه ِذي َ  ُ٘مقا اشمَّ  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[71:إطمزاب♂ ]قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 :سمٕمد أُم٤م

 ٤مهت٤م،حمدصم إُمقر وذ ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ

 اجلٛمٕم٦م يقم وسمخ٤مص٦م يمٚمٝم٤م ظمٓمٌف هب٤م يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من مم٤م اخلٓم٦ٌم هذه

 خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ويذيمر

 شمًٛمك واًمتل يمٚمٝم٤م خلٓمٌف آومتت٤مطمٞم٦م هلذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمٙمرار أن اجلحٞمؿ، أصح٤مب

 أن هل٤م اًمتٙمرار هبذا رُمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمٙمراره٤م ذم احلٙمٛم٦م ُمـ يم٤من احل٤مضم٦م، سمخٓم٦ٌم

 ٓ اًمتل اًمٙمٚمٞم٦م اهل٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ىم٤مقمدة أصح٤مسمف ىمٚمقب ُمـ يٛمٙمـ

 ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهل أٓ ومٞمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمثؾ أن اهلل رمحف ٦مشمٞمٛمٞم اسمـ ي١ميمدش اًمٜم٤مر

 ومذًمؽ آظمر وسمحدي٨م ُم٤م، ختّمٞمّم٤مً  ومٞمٝم٤م يدظمؾ أن دون أصح٤مسمف ُم٤ًمُمع قمغم يٙمرره٤م
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 وضمؾ قمز هلل يِمٝمد عم١مُمـ جيقز ومال وؿمٛمقًمف إـمالىمف قمغم هق اًمٕمٛمقم هذا أن ي١ميمد مم٤م

 والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس: ومٞم٘مقل اًمٙمٚمٞم٦م هذه يٕم٤مرض أن سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وًمٜمٌٞمف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م

 ختّمٞمص ُمـ هل٤م سمد ٓ اًمٕم٤مُم٦م اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمثؾ ٕن: أوًٓ  اًمٜم٤مر، ذم والًم٦م يمؾ وًمٞمس

 مجٕم٦م يمؾ ذم يٙمرره٤م يم٤من آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن: وصم٤مٟمٞم٤مً  ختّمٞمص، هل٤م وًمٞمس

 يقُم٤مً  هب٤م يتٌع ٓ صمؿ أصح٤مسمف ُم٤ًمُمع قمغم اًمٙمٚمٞم٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٙمرر أن أبداً  يٕم٘مؾ ومال

 وؿمٛمقهل٤م يمٚمٞمتٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه سم٘م٤مء قمغم ىمريٜم٦م سمٕمده٤م ُم٤م ىمريٜم٦م هذا ُم٤م، ختّمٞمّم٤مً 

 روى يمام إظمرى يمتٌف سمٕمض ذم يمرره٤م ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وسمخ٤مص٦م وقمٛمقُمٝم٤م،

 اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ومٝمل ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل هذه احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم أن اًمًٜمـ أصح٤مب

 اإلُم٤مم رواي٦م ـُم هلش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ: »زي٤مدة أن إٓ ُمًٚمؿ صحٞمح وذم قمٜمف

 .هلل واحلٛمد صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤م اًمّمٖمرى ؾمٜمٜمف ذم اًمٜم٤ًمئل

 أظمرضمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م همػم ذم اًمٙمٚمٞم٦م هذه يمرر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن صمؿ

 اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م ُمـ وصححف واًمؽمُمذي داود أبق ُم٘مدُمتٝمؿ وذم اًمًٜمـ أصح٤مب

 ُمٜمٝم٤م ٚم٧موضم ُمققمٔم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وقمٔمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ؾم٤مري٦م سمـ

 سم٤مًمًٛمع أوصٞمٙمؿ: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م أوصٜم٤م: وم٘مٚمٜم٤م اًمٕمٞمقن ُمٜمٝم٤م وذروم٧م اًم٘مٚمقب

 يمثػماً  اظمتالوم٤مً  ومًػمى ُمٜمٙمؿ يٕمش ُمـ وإٟمف طمٌٌم، قمٌد قمٚمٞمٙمؿ وزم وإن واًمٓم٤مقم٦م

 سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م قمْمقا  سمٕمدي ُمـ اعمٝمديلم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م سمًٜمتل ومٕمٚمٞمٙمؿ

 ش.والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ

 ىمّم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه يمرر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وشمًٛمٕمقن شمرون أنتؿ ومٝم٤م

: ىم٤مل اًمٕمرسم٤مض أن رواي٦م ذم ضم٤مء طمتك ملسو هيلع هللا ىلص أصح٤مسمف قمغم أخ٘م٤مه٤م وُمققمٔم٦م أظمرى

 أبدًا، سمٕمدك أطمد إمم ٟمحت٤مج ٓ وصٞم٦مً  وم٠موصٜم٤م ُمقدع وصٞم٦م يم٠مهن٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚمٜم٤م»

 وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ: »ىم٤مل أن إممش اهلل سمت٘مقى أوصٞمٙمؿ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل

 ش.والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر

 أُمره٤م يم٤من ُمٝمام والًم٦م هل إٟمام سمدقم٦م يمؾ ذم إُمر وأن يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا

 اًمتحًلم ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ ُمـ واوح ظمٓم٠م ومذًمؽ ومٞمٝم٤م احلًـ اًمٜم٤مس سمٕمض وئمـ
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 اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض اًمٙمٚمٞم٦م هذه أيمد وًم٘مد والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف

 اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ صح وم٘مد إؿم٤مرة، أو شمٚمٛمٞمح٤مً  وسمٕمْمٝمؿ شمٍمحي٤مً  سمٕمْمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 .طمًٜم٦م اًمٜم٤مس رآه٤م وإن والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم

 قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىمقل: آٟمٗم٤مً  أخٛمح٧م يمام هذا إمم يِمػم ُم٤م وضم٤مء

 ضمداً  واوح هذا ذم واًم٥ًٌم سمدقم٦م، ذم اضمتٝم٤مد ُمـ ظمػم ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد: أجْم٤مً  ُمقىمقوم٤مً 

 ذًمؽ ذم يم٤من إذا ُم٠مضمقر سمٕمْمٝم٤م ذم سم٤مإلُمٙم٤من اًمًٜم٦م ذم اعم٘متّمد ٕن اًمٕمٚمؿ: أهؾ قمـ

 اًمديـ ذم آسمتداع ذم يمذًمؽ وًمٞمس ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد خمٚمّم٤مً 

 هذا أُمرٟم٤م ذم ثأطمد ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ص٤مطمٌف قمغم ُمردود ومذًمؽ

  .شرد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م

 طمٞم٨م احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م ُمٜمتٝمك وذم احلٙمٛم٦م ُمٜمتٝمك ذم ُمًٕمقد اسمـ ىمقل يم٤من ًمذًمؽ

 أن قمـ ُمٜمٝمل اعمًٚمؿ أن يٕمٜمل وهذا سمدقم٦م، ذم اضمتٝم٤مد ُمـ ظمػم ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد: ىم٤مل

 ومٞمٕمٛمؾ طمًـ هق هؾ جيتٝمد صمؿ ُمٜمف يٙمـ مل ُم٤م اًمديـ ذم حيدث سم٠من وومٙمره قم٘مٚمف يِمٖمؾ

 هذه اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف ضم٤مء ُم٤م ٕن ذًمؽ إمم[ يتجف] أطمد ُم٤م ٓ ومٞمف،

 اإلُم٤مم روى اًمذي واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف داود يم٤من وًمق اًمٜم٤مس أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدات

 قمٚمٞمف داود يم٤من ومٚمقش اًمٌنم أقمٌد داود يم٤من: » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري

 هب٤م ضم٤مء اًمتل ٤مداتاًمٕمٌ سمٙمؾ يٜمٝمض أن يًتٓمع مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُم٦م ُمـ واًمًالم اًمّمالة

 :اصمٜملم طمديثلم ذم ضم٤مء ح٤م شم٠ميمٞمداً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ُم٤م: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف ُم٤م: إول احلدي٨م

 ش.هلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م سمخػم أُمتف ي٠مُمر أن قمٚمٞمف طم٘م٤مً  يم٤من إٓ ٟمٌل ُمـ اهلل سمٕم٨م

 واًمًالم اًمّمالة فقمٚمٞم ىم٤مل طمٞم٨م ذاشمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمِمخص يتٕمٚمؼ اًمث٤مين واحلدي٨م

 ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وهمػمه ًمًٜمٜمف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم رواه ومٞمام

 اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ

: ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ صح ًمذًمؽش قمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ

 يمٗمٞمتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا .. اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد تدقمقا شمٌ وٓ اشمٌٕمقا 
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.. آشم٤ٌمع إٓ قمٚمٞمٙمؿ ومام قمٚمٞمٙمؿ، ويزيد يٙمٗمٞمٙمؿ ُم٤م اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ًمٙمؿ ذع ىمد: أي

 .اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا 

 ًٕمقدُم اسمـ ُمٜمف شمٓمٌٞمؼ ومٞمٝم٤م ضمداً  رائٕم٦م ىمّم٦م أجْم٤مً  ُمًٕمقد اسمـ قمـ ضم٤مء وًمذًمؽ

 اإلُم٤مم أظمرضمف ُم٤م ذًمؽ اعمقىمقوم٦م وأصم٤مر إطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م شمٓمٌٞمؼ ومٞمف.. أقمٜمل

 ضم٤مء قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م أن اًمّمحٞمح سمًٜمده ؾمٜمٜمف ذم اًمدارُمل

 أظمرج: ُمت٤ًمئالً  هلؿ وم٘م٤مل[ ُمتحٚم٘ملم] اًمٜم٤مس ومقضمد داره ذم ُمًٕمقد اسمـ إمم يقم ص٤ٌمح

 اًمرمحـ؟ قمٌد أبق أظمرج.. اًمرمحـ قمٌد أبق ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م.. اًمرمحـ قمٌد أبق

 رأج٧م ًم٘مد اًمرمحـ، قمٌد أب٤م ي٤م: ُمقؾمك أبق وم٘م٤مل ظمرج أن إمم يٜمتٔمره ومجٚمس ٓ،: ىم٤مًمقا 

 سملم اجلٛمع إمم آٟمت٤ٌمه أرضمقا .. ظمػماً  إٓ أر مل هلل واحلٛمد أنٙمرشمف ؿمٞمئ٤مً  آٟمٗم٤مً  اعمًجد ذم

[ حمَدث] ٕنف اخلػم؟ يٜمٙمر يمٞمػ نٙمرشمف،أ: ىم٤مل ًمٙمـ ظمػماً، إٓ أر مل هلل واحلٛمد ىمقًمف

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًم٘مّم٦م مت٤مم ذم اًمٌٞم٤من ؾمٞم٠متٞمٙمؿ يمام

 طمٚم٘م٤مً  اعمًجد ذم رأج٧م ومًؽماه، قمِم٧م إن: ىم٤مل رأج٧م؟ وُم٤مذا: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل

 قمدد،: أي يمذا ؾمٌحقا : طمقًمف عمـ ي٘مقل رضمؾ ُمٜمٝم٤م طمٚم٘م٦م يمؾ وؾمط وذم طمٚم٘م٤مً 

 واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف يٕمد طمَم ُمٜمٝمؿ ؾرضم يمؾ وأُم٤مم يمذا، ويمؼموا يمذا وامحدوا

 اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر ٓ: ىم٤مل قمٚمٞمٝمؿ، أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل واًمتحٛمٞمد،

 احلٚم٘م٤مت قمغم وىمػ طمتك يٕمرف ٓ ُمت٘مٜمٕم٤مً  وظمرج داره إمم ُمًٕمقد اسمـ ومٕم٤مد رأجؽ،

 وحيٙمؿ: وىم٤مل واًم٘مٜم٤مع اًمٚمث٤مم وضمٝمف قمـ يمِمػ ًمف ىمٞمؾ يمام رآهؿ ومٚمام ًمف، وصٗم٧م اًمتل

 طمَم اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٤ميب أن٤م شمّمٜمٕمقن؟ اًمذي هذا ُم٤م

 ُمـ يْمٞمع أٓ اًمْم٤مُمـ وأن٤م ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ قمدوا: ىم٤مل واًمتحٛمٞمد، واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف ٟمٕمد

 شمٙمن، مل آٟمٞمتف وهذه شمٌؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص صمٞم٤مسمف هذه هٚمٙمتٙمؿ أهع ُم٤م وحيٙمؿ رء، طمًٜم٤مشمٙمؿ

 سمزُمـ ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو ملسو هيلع هللا ىلص دحمٛم أُم٦م ُمـ ٕهدى وم٢مٟمٙمؿ سمٞمده ٟمٗمز واًمذي

 .والًم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ أهدى يٙمقن أن ُمًتحٞمٚم٦م إومم اًم٘مْمٞم٦م أن ؿمؽ ٓ

 إٓ أردٟم٤م ُم٤م! اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا  والًم٦م، سمزُم٤مم ُمتٛمًٙمقن أهنؿ إٓ يٌؼ ومٚمؿ
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 ؾمتًٛمٕمقن يمام ؿم٠مهنؿ وًمٙمـ اخلػم إٓ يريدون ُم٤م مجٞمٕمٝمؿ اعمٌتدقم٦م ًم٤ًمن وهذا اخلػم،

 :احلٙمٛم٦م ُمٜمتٝمك ذم هق اًمذي ُمًٕمقد اسمـ يمالم ُمـ

 :اًمِم٤مقمر ىم٤مل يمام يّمٞمٌف، ٓ ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: ىم٤مل

 اًمٞمٌس قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن   ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق

ُم٤مً  إن: »طمدصمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمداً  إن يّمٞمٌف، ٓ ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ  اًم٘مرآن ي٘مرءون أىمقا

 اًمًٝمؿ يٛمرق يمام اًمديـ ُمـ يٛمرىمقن» ىمٚمقهبؿ ممإ يّمؾ ٓ: أيش طمٜم٤مضمرهؿ جي٤موز ٓ

 ش.اًمرُمٞم٦م ُمـ

: أي إىمقام، أوئلؽ رأجٜم٤م ومٚم٘مد: اًمٕمؼمة ُمٜمتٝمك وهٜم٤م اًم٘مّم٦م هذه راوي ىم٤مل

 اًمذيـ اخلقارج ُمـ أصٌحقا : أي اًمٜمٝمروان، يقم ي٘م٤مشمٚمقٟمٜم٤م اًمذيمر، طمٚم٘م٤مت أصح٤مب

 .اًمّمح٤مسم٦م سم٘مٞم٦م وقمـ قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ظمرضمقا 

 اًمٙم٤ٌمئر، سمريد اًمّمٖم٤مئر: اًمٕمٚمامء ىمقل قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  وم٤مئدة هٜم٤م ُمـ وم٤مؾمتٜمٌٓم٧م

 اًمٌدع، ُمـ اًمٙم٤ٌمئر سمريد اًمٌدع صٖم٤مئر: وم٘مٚم٧م ىمقهلؿ ٟمحق اًم٘مّم٦م هذه ُمـ اؾمتٜمٌٓم٧م

 أو.. اًم٘مّم٦م هذه وذم اعمقىمقوم٦م وأصم٤مر اعمرومققم٦م إطم٤مدي٨م هذه ُمـ وم٤مًمٕمؼمة وًمذًمؽ

 ومٞمٝم٤م؟ ُم٤م: ي٘مقل ُم٤م سمدقم٦م اعمًٚمؿ حيت٘مرن ٓ أن هق ظم٤مص٦م سمّمقرة اًم٘مّم٦م هذه ُمـ

 مل ُم٤م اهلل ديـ ذم حتدصمقا  وٓ اهلل اشم٘مقا : هلؿ وٟم٘مقل ٟمٜم٤مىمِمٝمؿ طمٞمٜمام اعمٌتدقم٦م ي٘مقل هٙمذا

.. اًمٌدع يًتّمٖمرون ومٞمٝم٤م؟ ُم٤م: ُمثالً  ومٞم٘مقًمقن إطم٤مدي٨م، سمٕمض هلؿ ٟمذيمر و يٙمـ

 ُمـ[ ؿمٕم٦ٌم] ذم ي٘مٕمقن أهنؿ أبداً  يِمٕمرون ومال يًتحًٜمقه٤م.. سمٕم٘مقهلؿ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمرون

 ىمقهلؿ هق طم٘م٤مً  واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ومٞمف ظم٤مًمٗمقا  مم٤م اعمٕمتزًم٦م ٕن ذًمؽ آقمتزال:

 هبذه ويٕمٜمقن اعمٕمتزًم٦م،[ إمم] اًمٕمٚمامء[ يٜمًٌف] هذا اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم

 اعمٕمتزًم٦م أن: يٕمٜمقن اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم ي٘مقًمقن اعمٕمتزًم٦م إن: أي اجلٛمٚم٦م،

 أُم٤م ىمٌٞمح، ومٝمق سم٘مٌحف اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ وُم٤م طمًـ، ومٝمق سمحًٜمف ٕم٘مؾاًم طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقًمقن

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمًٜمف ُم٤م احلًـ: ومٞم٘مقًمقن سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف دون يمٚمٝمؿ اًمًٜم٦م أهؾ

 [.اًمنمع] ذم اًمٕم٘مؾ إلدظم٤مل جم٤مل ومال احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع ىمٌحف ُم٤م واًم٘مٌٞمح

 (66:22:45/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 بخطبة مجقعا نيبدؤو هل متحدث من أـثر افـدوة يف اصسك إذا

 احلاجة؟

 هؾ ُمِم٤مريملم صمالصم٦م ُمـ شمتٙمقن ٟمدوة أو قمٚمؿٍ  جمٚمس اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :افسمال

 ؟احل٤مضم٦م سمخٓم٦ٌم ُمِم٤مريمتف ذم أو طمديثف ذم يٌدأ أن ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ ُينمع

 أنف، اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمكمَّ  ُيٓمرح ُمرة وٕول أقمٚمؿ واهلل زم يٌدو اًمذي :افشقخ

 ُم٤ٌمريم٦م ظمٓم٦ٌم ٕهن٤م ،احل٤مضم٦م سمخٓم٦ٌم طمديثف ئيٌتد أن اًمثالصم٦م ُمـ واطمد ًمٙمؾ ٓسمد

 ويمؾ اخلٓم٦ٌم هبذه يمالُمف اومتتح وىمد اعمتٙمٚمؿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمُٞمقومِّؼ ذقمٞم٦م ووؾمٞمٚم٦م

 أن إٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمج٤مًمس ذم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م شمٙمقن ٓ احل٤مضم٦م وهذه ،طم٤مضم٦م ًمف ُمتٙمٚمؿ

 اًمذي ؿاًمٕمٚم سمذًمؽ اًمٜم٤مس يٜمتٗمع وأن اًمٜم٤مس ىمٚمقب إمم ومٞمٝم٤م اعمتٙمٚمؿ يمالم يّمؾ

 .اًمثالصم٦م شمِمٛمؾ هذه اًمنمقمٞم٦م سم٠من أؿمؽ ومال، ؾمُٞمٚم٘مٞمف

 (21 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 هلا أصل ٓ احلاجة خطبة يف( وكستفديه) زيادة

 :اإلُم٤مم ىم٤مل

 اًمقىم٧م ذم وٟمحـ ،شوٟمًتٝمديف»: ىمقًمف هٜم٤م يزيد اخلٓم٤ٌمء ُمـ واطمد ُم٤م همػم ؾمٛمٕم٧ُم 

ًُم٤م ٟمرى ،ودروؾمٝمؿ ظمٓمٌٝمؿ ذم اخلٓم٦ٌم هلذه إطمٞم٤مئٝمؿ قمغم ٟمِمٙمرهؿ اًمذي  أن قمٚمٞمٜم٤م ًمزا

 ،احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم :اخلٓم٦ٌم هذه ـمرق ُمـ رء ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمزي٤مدة هذه سم٠من ٟمذيمرهؿ

يْمَرى▬ و ،ُمٕمرووم٦م ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ذم مجٕمتٝم٤م يمٜم٧ُم  اًمتل  ♂.اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَْٗمعُ  اًمذِّ

 (.1/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 اجلؿعة يوم اخلطبة وجوب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمفشمٕم٘م٤ٌم ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤مًمٔم٤مهر: »اًمِمقيم٤مين قمـ ٟم٘مال اخلٓم٦ٌم طمٙمؿ سمح٨م آظمر ذم ىمقًمف

 ش.وم٘مط ُمٜمدوسم٦م اخلٓم٦ٌم أن ُمـ واجلقيٜمل اًمٔم٤مهري وداود اًمٌٍمي احلًـ

 ٟمحقه ٟمح٤م وىمد ُمردود اًمِمقيم٤مين سمف أضم٤مب وُم٤م وضمقهب٤م اًمّمقاب سمؾ: ىمٚم٧م

 رؾم٤مًمتل ذم قمٚمٞمف ومرددتش احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» وذمش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ

 سمقضمقهب٤م اًم٘مقل قمغم إؿمٙم٤مٓ يدع ٓ سمامش اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م»

 .ضمدا ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومراضمٕمف

 ([332) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اجلذماء اخلطبة

 .شاجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد ومٝمل شمِمٝمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس ظمٓم٦ٌم يمؾ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:ىم٤مل صمؿ ،ُم٤مءاجلذ اخلٓم٦ٌم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 ُمـ ،اًمِمٝم٤مدشملم هٜم٤م سم٤مًمتِمٝمد وأراد» :شاًم٘مدير ومٞمض» ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل :ؾائدة

 سمٙمٚمٛم٦م اإلشمٞم٤من اًمتِمٝمد أصؾ: اًم٘م٤ميض ىم٤مل .اًمتحٞم٤مت ذم يمام ،اًمٙمؾ قمغم اجلزء إـمالق

 قمغم اًمثٜم٤مء ذم وم٤مؾمتٕمٛمؾ ،ومٞمف اشمًع صمؿ ،إي٤ممه٤م ًمتْمٛمٜمف شمِمٝمدا اًمتِمٝمد وؾمٛمل ،اًمِمٝم٤مدة

د أن أفمـ وأن٤م: ىمٚم٧م .شًمف واحلٛمد شمٕم٤ممم اهلل  هق إٟمام احلدي٨م هذا ذم سم٤مًمتِمٝمد اعمرا

 ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن»: أصح٤مسمف يٕمٚمٛمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم

 اهلل ُّيده ُمـ ،أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ ،وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف

 ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد ،ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ،ًمف ُمْمؾ ومال

 يم٤من» :سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ذًمؽ قمغم ودًمٞمكم .شورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد ،ًمف

 ُّيده ُمـ :وي٘مقل أهٚمف هق سمام قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل ومٞمحٛمد ومٞمخٓم٥م ي٘مقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش....اهلل يمت٤مب احلدي٨م ظمػم إن ،ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ،ًمف ُمْمؾ ومال اهلل
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 احلدي٨م أطمًـ إن: اًمتِمٝمد سمٕمد ظمٓمٌتف ذم ي٘مقل يم٤من» :سمٚمٗمظ قمٜمف رواي٦م وذم .احلدي٨م

 اًمٚمٗمظ ذم ُم٤م أن إمم اًمٚمٗمظ هذا ذم أؿم٤مر وم٘مد .وهمػمه أمحد رواه احلدي٨م ش..اهلل يمت٤مب

طم٦م ومٞمف يذيمر مل وإن وهق ،اًمتِمٝمد هق ش...احلدي٨م ظمػم إن» ىمٌٞمؾ إول  وم٘مد سا

 ظمٓم٦ٌم ذم أظمرى ٨مأطم٤مدي ذم شمٌلم وىمد شقمٚمٞمف ويثٜمل اهلل ومٞمحٛمد»: ومٞمف سم٘مقًمف إًمٞمف أؿم٤مر

 هذا ذم اًمتِمٝمد إن: ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ ،اًمِمٝم٤مدشملم يتْمٛمـ يم٤من شمٕم٤ممم قمٚمٞمف اًمثٜم٤مء أن احل٤مضم٦م

 ذم اًمث٤مين اًمٚمٗمظ ُمع يتٗمؼ ومٝمق ،احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اعمذيمقر اًمتِمٝمد إمم إؿم٤مرة احلدي٨م

 32 ص» شاحل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم» ذم قمٚمٞمف شمٙمٚمٛم٧م وىمد. ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ذم ضم٤مسمر طمدي٨م

 ،اعم٘مٓمققم٦م أي شاجلذُم٤مء يم٤مًمٞمد»: وىمقًمف .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ،شاإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع

 ومٝمل اهلل قمغم واًمثٜم٤مء سم٤محلٛمد ومٞمٝم٤م ي١مت مل ظمٓم٦ٌم يمؾ أن يٕمٜمل ،اًم٘مٓمع هقم٦م واجلذم

  .ُمٜم٤موي هب٤م وم٤مئدة ٓ اًمتل اعم٘مٓمققم٦م يم٤مًمٞمد

 ُمـ اًمٗم٤مئدة طمّمقل قمدم أؾم٤ٌمب ُمـ إىمؾ قمغم أو اًم٥ًٌم هق هذا وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 سم٤مًمتِمٝمد شمٗمتتح ٓ أهن٤م اًمٓمالب قمغم شمٚم٘مك اًمتل ح٤مرضاتواعم اًمدروس ُمـ يمثػم

 ذم ذطمتف يمام ،إي٤مه أصح٤مسمف شمٕمٚمٞمٛمف قمغم اًم٤ٌمًمغ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمرص ُمع ،اعمذيمقر

 إمه٤مهلؿ ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م سمتدارك اخلٓم٤ٌمء يذيمر احلدي٨م هذا ومٚمٕمؾ. إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م

  .٤موهمػمه اًمًٚمًٚم٦م هذه ُم٘مدُم٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌٝمٜم٤م ـم٤مح٤م اًمتل اًمًٜم٦م هلذه

 (.327-325/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾدظاء اجلؿعة يف افثاكقة اخلطبة جعل حؽم

 ؟[ًمٚمدقم٤مء] اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم[ خيّمص] اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم :مداخؾة

 إَِذا: ▬ىم٤مل يمام ًمٚمتذيمػم يمٚمٝم٤م وإومم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم سملم اًمًٜم٦م ذم ومرق ٓ :افشقخ

الةِ  ُٟمقدَِي  ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  ٤مؾْمَٕمْقا ومَ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 ًمٚمتذيمػم ومٙمٚمٝم٤م [9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم واًمّمالة ًمٚمدقم٤مء ُمٙم٤من إومم همػم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم وضمٕمؾ واًمتٕمٚمٞمؿ،

 .إُمقر حمدصم٤مت ُمـ ؿمؽ سمال هذا اًمًالم

 (66:43:67/أ19: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 اجلؿعة يوم ادـز ظذ افدظاء

 ورد وًمٙمـ سمدقم٦م، أنف ُمٕمروف اجلٛمٕم٦م، يقم ؼماعمٜم قمغم ًمٚمدقم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 سم٠مصٌٕمف يِمػم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤م أجْم٤مً  داود أيب قمٜمد اعمًٜمد ذم

 ُمٜمٝم٤م؟ ُيْٗمَٝمؿ ُم٤مذا أم اعمٜمؼم، قمغم اًمدقم٤مء ُمٜمٝم٤م ُيْٗمَٝمؿ أٓ دقم٤م إذا ًمٗمٔم٦م دقم٤م، إذا

 احلدي٨م؟ ًمٗمظ ُم٤م :افشقخ

 .دقم٤م إذا سم٠مصٌٕمف يِمػم يم٤من :مداخؾة

 احلدي٨م؟ ًمٗمظ هذا :افشقخ

 اؾمٛمف هٙمذا ،[رؤي٦ٌم سمـ] قمامرة اؾمٛمف ًمّمح٤ميب احلدي٨م هق ٟمٕمؿ، إيف :مداخؾة

 اًمٜمٌل وم٢من اًمٞمديـ شمٚمؽ اهلل ىمٌح: ىم٤مل يديف، راومًٕم٤م يدقمق اًمٜم٤مس أطمد رأى ح٤م: ي٘مقل

 .سم٢مصٌٕمف ُيِمػم إٓ دقم٤م إذا ي٘مقل ًمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 يم٤من ًالماًم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من سحي٤مً  ًمٞمس شمرى يمام: أوًٓ  هذا ٟمٕمؿ، :افشقخ

 .أوًٓ  هذا اخلٓم٦ٌم، ذم... قم٤مُم٤مً  يمالُم٤مً  يتٙمٚمؿ وإٟمام اخلٓم٦ٌم، ذم يدقمق

 يدقمق يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن احلدي٨م فم٤مهر هذا سم٠من ىمٚمٜم٤م إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 :اصمٜملم ؿمٞمئلم ٟمٜمٙمر وإٟمام اخلٓم٦ٌم، ذم اًمدقم٤مء ُمنموقمٞم٦م ٟمٜمٙمر ٓ ومٜمحـ سم٤مخلٓم٦ٌم،

م :أوٓ  .اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء اًمتزا

 .اًمٜم٤مس ظمٓم٦ٌم يًٛمقه٤م اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء جيٕمؾ أن: أظمر واًمٌمء

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هذا؟ ًمؽ ووح :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هذه ضمقاز ي٠ميت ٓ سمف، شُمِمػم اًمذي هذا قمامرة طمدي٨م... ذًمؽ أن سمٛمٕمٜمك :افشقخ

 .ذقمٞمتٝم٤م وقمدم ٟمٗمتٞمٝم٤م اًمتل إُمقر
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 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 .٤ميمؿوإي :افشقخ

 ًمف جيقز وىمًت٤م هل٤م ظمّمص ُم٤م يٕمٜمل اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء اخلٓمٞم٥م دقم٤م ًمق: إذاً  :مداخؾة

 ذًمؽ؟

... اًمرضمؾ ذاك ـمٚم٥م طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دقم٤م...ذًمؽ ًمف جيقز :افشقخ

 يديف ويرومع ومٞمدقمق اؾم٘مٜم٤م، مهللا اؾم٘مٜم٤م، مهللا: وىم٤مل إسمٓم٤مه، سم٤من طمتك يديف ورومع

 .ٟمٜمٙمره اًمذي ومٝمذا اخلٓم٦ٌم ُمـ ضمزًءا ذًمؽ اخت٤مذ أُم٤م حتتف، اًمٜم٤مس أجْم٤مً  ويرومع

 . (:.46 :.2/  29 / واًمٜمقر اهلدى)

 افدظاء بدظقة ظذ وافؽالم اجلؿعة خطبة يف افدظاء حؽم

 ادـابر ظذ فؾؿؾوك

 [.اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء طمٙمؿ] :مداخؾة

راً  ىمٚمٜم٤م اًمدقم٤مء :افشقخ راً  ُمرا قَم٧م اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم: وشمٙمرا  واًمتذيمػم، ًمٚمذيمر ُذِ

 .دقم٤مءًمٚم وًمٞمس

 وسملم ويمثػم، ُمٕمروف وهذا اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم يدقمق ظمٓمٞم٥م سملم قمٜمدي ومرق وٓ

 يدقمق أن سمدل أظمر، واخلٓمٞم٥م اخلٓمٞم٥م هذا سملم ُمٕمرووم٤مً  يّمٌح وىمد ُمٕمرووم٤مً  ًمٞمس ُم٤م

 ظمٓم٦ٌم قمغم ي٠ميت إًمخ،... وحيٛمد ويًٌح رؾمقًمف قمغم ويّمكم اهلل يذيمر اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم

 .ذيمر

قَم٧م هلذا ًمٞمس   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ▬ ،٦ماجلٛمٕم ظمٓم٦ٌم ُذِ
ِ
 [.9:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

ريمؿ ُم٤م: يٕمٜمل  وم٤مًمتزام خيٓمٌٙمؿ، اًمذي اخلٓمٞم٥م هذا وهق وضمؾ، قمز سم٤مهلل ُيَذيمِّ

 داظمؾ أم اًمّمالة ظم٤مرج اعمٕمرووم٦م إوراد ُمـ ِوْرد أي يم٤مًمتزام اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء

 .اًمّمالة
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ع إٟمام: ُِمَراراً  وىمٚم٧م  ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام قم٤مرض، ُٕمر اًمدقم٤مء ُينْمَ

 ُمـ رضمؾ دظمؾ إذ اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م هق سمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م

 ىمٚم٦م ُمـ واًمٕمٞم٤مل إُمقال هٚمٙم٧م: اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اعمًجد، أبقاب ُمـ سم٤مب

 اؾم٘مٜم٤م مهللا: »وىم٤مل إسمٓم٤مه، سم٤من طمتك يديف اًمًالم قمٚمٞمف ومرومع ًمٜم٤م، اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر،

 سم٤مُٕمٓم٤مر اًمًامء ضم٤مؿم٧م طمتك دقم٤مءه اًمًالم قمٚمٞمف أتؿ ومامش اؾم٘مٜم٤م مهللا اؾم٘مٜم٤م مهللا

ه  .يم٤مُمالً  أؾمٌققم٤مً  أي مجٕم٦م: أيش ؾمٌت٤مً  ومُٛمٓمِْرٟم٤م» :أنس ىم٤مل ،اًم٘مرب يم٠مومقا

 رؾمقل ي٤م: ي٘مقل همػمه أو هق اًمرضمؾ ضم٤مء خيٓم٥م، واًمرؾمقل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ذم

 مهللا: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمٜم٤م، اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر، يمثرة ُمـ إُمقال هٚمٙم٧م! اهلل

ًمٞمٜم٤م  اًمًامء وم٤مٟمٙمِمٗم٧مش اًمِمجر وُمٜم٤مسم٧م واًمٔمَراب أيم٤مم قمغم مهللا قمٚمٞمٜم٤م، وٓ طَمَقا

 ُٕمر ومٝمذا رء، اعمديٜم٦م يّمٞم٥م ٓ اعمديٜم٦م طمقل شُمعْٛمٓمر شمرس،: يٕمٜمل يم٤مجلقٟم٦م، ومٙم٤مٟم٧م

 مهللا اؾم٘مٜم٤م مهللا: »ُمقضمزات يمٚمامت دقم٤م صمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل دقم٤م قم٤مرض

ًمٞمٜم٤م مهللا اؾم٘مٜم٤م،  ش.واًمٔمراب أيم٤مم قمغم مهللا قمٚمٞمٜم٤م، وٓ طمقا

 صالة آؾمتً٘م٤مء، سمّمالة أنتؿ شمًٛمٕمقا  اًمٕمٚمامء، سمٕمض ومٞمف هذا، ؿمٌٝم٦م ومٞمف

 ذقمٞمتٝم٤م، يٜمٙمر إئٛم٦م ومٌٕمض ذقمٞمتٝم٤م، ذم اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ومٞمٝم٤م آؾمتً٘م٤مء

 هذا وومٕمالً  احلدي٨م، هبذا ويًتدًمقا  اًمدقم٤مء، إٓ آؾمتً٘م٤مء ذم ومٞمف ُم٤م: وي٘مقًمقا 

ْ٘مِٞم٦م ـمٚم٥م: يٕمٜمل ء،اؾمتً٘م٤م احلدي٨م ًُ  .اًم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء ُم٤م يتتٌٕمقن وإٟمام ًمٚمرأي، يتٕمّمٌقن ٓ اًمذيـ اًمٕمٚمامء أُم٤م

 هذا يمؾ ٕن صالة، سمٖمػم سمدقم٤مء ويٙمقن سمّمالة يٙمقن آؾمتً٘م٤مء: ومٞم٘مقًمقا  اًمًالم

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٧ٌم

ع أنف قمغم دًمٞمؾ أنف: اًم٤ًمسمؼ أنس طمدي٨م ُمـ اًمِم٤مهد  اجلٛمٕم٦م يقم ًمٚمخٓمٞم٥م ُينْمَ

 سمال ومٝمذا اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم ُمـ ضمزءاً  وجيٕمٚمٝم٤م ذًمؽ يٚمتزم أن أُم٤م قم٤مرض، ُٕمر يدقمق أن

 .إُمقر ُُمعْحَدصم٤مت ُمـ ؿمؽ

 اًمٜم٤مس، سمٕمض يتقهؿ ىمد يمام اجلديد سم٤مُٕمر هق ُم٤م ًمٚمٛمٚمقك اًمدقم٤مء أن واعم١ُْمؾمػ

 إَِذا اعْمُُٚمقكَ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام قم٤مدهتؿ هذه اعمٚمقك ٕن ىمرون: ُمـ ضمداً  ىمديؿ ومٝمق
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ُدوَه٤م ىَمْرَي٦مً  َدظَمُٚمقا  ًَ ةَ  َوضَمَٕمُٚمقا  َأوْم ٦مً  َأْهٚمَِٝم٤م َأقِمزَّ  ومٝمذه[ 34:اًمٜمٛمؾ♂ ]َيْٗمَٕمُٚمقنَ  َويَمَذًمَِؽ  َأِذًمَّ

 .اهلل ذيٕم٦م ويٚمتزُمقن اهلل خيِمقن اًمذيـ ُمٜمٝمؿ ضمداً  اًم٘مٚمٞمٚملم إٓ اعمٚمقك ىمْمٞم٦م

 ٤مًمتٜمّمٞمصسم هلل واحلٛمد ٟمحـ ؾمٌ٘مٜم٤م ىمديٛم٦م سمدقم٦م هذه ًمٚمٛمٚمقك اعمٜم٤مسمر قمغم وم٤مًمدقم٤مء

 ؾمٚمٗمٞمقن ٟمحـ وًمذًمؽ هلل، وم٤محلٛمد سمٌدقمٞمتٝم٤م، ىمقًمٜم٤م ذم ؾمٚمػ ًمٜم٤م ومٙم٤من سمدقمٞمتٝم٤م، قمغم

 .يمًٚمٗمٞملم وًمًٜم٤م

 (  66 :44: 16/ 144/ واًمٜمقر اهلدى)

تم بامذا  اجلؿعة يوم إوػ اخلطبة خُتْ

 اًمٜم٤مس سم٠مُمر إهن٤مؤه٤م جيقز وهؾ اجلٛمٕم٦م؟ يقم إومم اخلٓم٦ٌم خُتْتؿ سمامذا :مداخؾة

 سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر؟

ءً  اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم :افشقخ  ٟمٔم٤مم يٕمٜمل هل٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م، إظمرى أو إومم ذم ؾمقا

 .ٟمٕمؿ. ظم٤مص

م  طمدي٨م ذًمؽ ذم ضم٤مء صحٞمح٦م، ؾمٜم٦م هٜم٤مك ًمٞمس سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اخلٓم٦ٌم ظَمْتؿ واًمتزا

ٜم٦َّم، سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ وٕمٞمػ ًُ  ذم ذًمؽ ًمقرود سم٠مس، ٓ أطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ ومٕمؾ إن وًمٙمـ يَم

ماًمتز ذم أُم٤م. اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م  . اًمًٜم٦م ذم أصؾ هل٤م ومٚمٞمس ٓزُم٦م، يمًٜم٦م ذًمؽ ا

 ( 66 :55: 34/ 228/ واًمٜمقر اهلدى)

 يف افقدين رؾع وحؽم اجلؿعة خطبة يف افدظاء افتزام حؽم

  افتلمغ مع اجلؿعة يوم افدظاء

 ضم٤مئز؟ هق هؾ اًمت٠مُملم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع :مداخؾة

 ُمـ وٓ اإلُم٤مم ُمـ ٓ ذًمؽ، اًمًٜم٦م ُمـ سًمٞم اًمت٠مُملم، ُمع اجلٛمٕم٦م يقم ذم :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م يقم قم٤مرض ُٕمر اإلُم٤مم يدقمق أن أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمًٜم٦م ُمـ وإٟمام اعم١ممتلم،
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 أصؾ ًمف ًمٞمس اًمث٤مٟمٞم٦م، اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء هذا اًمتزام وسمخ٤مص٦مٍ  اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء

 ُمـ ي٘مّمد إومم ُمـ ي٘مّمد ُم٤م مت٤مُم٤ًم، يم٤مٕومم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم إـمالىم٤ًم، اًمًٜم٦م ذم

 .ٕظمرىا

 إومم سملم ومرق ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، اخلٓم٦ٌم ٟمٗمس يمذًمؽ واًمتٜمٌٞمف، اًمتذيمػم إومم ُمـ ي٘مّمد

 قمغم اخلٓمٞم٥م يدقمق أن ـم٤مرئ، قم٤مرض ُٕمر إُمر ًمزم إذا سملم ومرق وٓ وإظمرى،

 أن ؾمٜم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس أنف اًم٘مْمٞم٦م ٕن ومرق: ذم ُم٤م إظمرى، أو إومم اخلٓم٦ٌم ذم اعمٜمؼم،

 ًمَِٞمَتَخػمَّ  صمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام سم٤مًمتِمٝمد، َأطَمُدٟم٤م يدقمق ُمثالً  اإلٟم٤ًمن يدقمق

 ش.ؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ

 ُمؾء احلٛمد، ًمؽ رسمٜم٤م محد عمـ اهلل ؾمٛمع» اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمام ويدقمق

 .آظمره إممش سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء سمٞمٜمٝمام، ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًٛمقات

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم خيص يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ٌلاًمٜم أن إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم يرد مل ًمٙمـ

 .اًمزُم٤من هذا ذم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٤ٌمء يٗمٕمؾ يمام اًمدقم٤مء، ُمـ سمٌمء

ٜمِّل سملم واخلٚمٗمل، اًمًٚمٗمل سملم ٟمٗمرق ًمٙمـ أطمدًا، ُمٜمٝمؿ ٟمًتثٜمل ٓ ًه  واًمٌدقمل، اًم

 ٟم٤مطمٞم٦م؟ أي ُمـ

 سمخالف قمريض، دقم٤مء ذا يٙمقن أن يًتحؼ وٓ دقم٤مءه، جيٕمؾ ٓ ُمثالً  اًمًٜمل

 ودقم٤مء، ودقم٤مء دقم٤مء إٓ وم٤مئدة ُمٜمٝمؿ شمًٛمع ٓ شمٙم٤مد اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ريـ،أظم اخلٓم٤ٌمء

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا يمؾ سم٤مًمت٠مُملم، اعمًجد ويْم٩م

 ذم مت٤مُم٤مً  يم٤مًم٘مٜمقت قم٤مرض، ُٕمر إَّٓ  إـمالىم٤مً  دقم٤مءٌ  هٜم٤مك يٙمقن ٓ أن إصؾ

ع ٓ اخلٛمس، اًمّمٚمقات  .ٟمدر وًمق اخلٛمس، اًمّمٚمقات ُمـ صالة أيِّ  ذم اًم٘مٜمقت ُينْمَ

 آظمر ذم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م دقم٤م ُمّمٞم٦ٌم، وأص٤مسمتٝمؿ ٟم٤مزًم٦م، اعمًٚمٛملم ذم ٟمزًم٧م ذاإ ًمٙمـ

 ُمـ هق اًمذي اًم٘مٜمقت سمدقم٤مء وًمٞمس اًمٜم٤مزًم٦م، يٜم٤مؾم٥م سمام اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ ريمٕم٦م

 يٜم٤مؾم٥م سمام يدقمقا  ٓ،ش قم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ وقم٤مومٜم٤م هدي٧م، ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا» اًمقشمر، دقم٤مء

 .اًمٜم٤مزًم٦م
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ع ٓ اجلٛمٕم٦م، يقم اخلٓم٦ٌم يمذًمؽ  ويٚمتزم اخلٓمٞم٥م، يٚمتزُمف دقم٤مءً  ومٞمٝم٤م ُينْمَ

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا يمؾ ظمٚمٗمف، اًمت٠مُملم ًمدقم٤مئف اًم٤ًمُمٕمقن

 .ؿمٞمخ ي٤م وم٤مرىمتٜم٤م ُم٤م اًمٜم٤مزًم٦م قمٛمرٟم٤م ـمقل :مداخؾة

 هل اًمٜم٤مزًم٦م ٕن اًمٙمٚمٛم٦م: هذه ذم أتحٗمظ أو أص٧ٌم، ٟم٘مقل يٛمٙمـ هذا :افشقخ

 ُم٤م شم٘مقل أن٧م وم٤مًمٞمقم ومٞمٝم٤م، حيٞمقا  أن ؿم٠مهنؿ ُمـ وًمٞمس هب٤م، ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٝمد ٓ اًمتل

 .سم٤مًمٜم٤مزًم٦م اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس ًمٙمـ وم٤مرىمتٝمؿ ُم٤م صحٞمح وم٤مرىمتٝمؿ،

 وأرضمقا  اعم٤ًمضمد، أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم أن ًمق رأجؽ ُم٤م ضمدًا، واوح٤مً  ُمثالً  ٟميب أن

 ىمٜم٧م؟ إذا رأجؽ ُم٤م سم٠مؾم٤ٌمٟمٞم٤م، سم٤مٕندًمس، اعمًٚمٛملم عمّمٞم٦ٌم ىمٜم٧م إذا ٟمرى، ٓ أن

 .حمٚمف همػم ذم :مداخؾة

 .وًمذًمؽ ُمالزُم٦م؟ ُمّمٞم٦ٌم هذه ـًمٙم إيف، :افشقخ

 .ُمٜم٤م ومٞمٝم٤م أومم هؿ قمٝمدٟم٤م، سمٖمػم قمٝمًدا ًمزُم٧م :مداخؾة

 واعمًٚمٛمقن ٟمزًم٧م اًمتل سم٤معمّمٞم٦ٌم اعم٘مّمقد ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ًمذًمؽ :افشقخ

َٕمقن ًْ  ي٘مٜمتقن اعمٕمتديـ، ٤مًم٤ٌمهملمسم اعمًٚمٛملم، دي٤مر هقمج٧م ُمثالً  يم٤من إن إلزاًمتٝم٤م، َي

 ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اًمدقم٤مء، قمغم ُم٤مذا؟ قمغم وني٘متٍم سمس ُمش اًم٤ٌمهمل، هذا ًمٓمرد وخيرضمقن

 إًمٞمٝم٤م، ومٞمٚمج١مون وضمؾ، قمز اهلل إمم اًمٚمجقء إٓ وؾمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م هلؿ ًمٞمس ُمّمٞم٦ٌم ُمثالً  ذم

 صم٤مٟمٞم٦م، أندًمس ص٤مرت صم٤مٟمٞم٦م، ـم٤مُم٦م هٜم٤مك ص٤مرت طمٞم٤مهتؿ، ُمـ ضمزًءا ص٤مر إذا ًمٙمـ

 .اًمِمديد إؾمػ ُمع قمٜم٤م سمٌٕمٞمد ًمٞمس سم٘مل واًمٕمٝمد

 ُم٤م اًمٞمٝمقد، سمٌ٘م٤مء ٟمحـ روٞمٜم٤م اًمٞمٝمقد، ود ْ٘مٜم٧َميُ  قمٝمدًا، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م...... يٕمٜمل

 .قمٚمٞمٝم٤م اقمتدٟم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م، ُمـ ضمزًءا ُم٤مذا؟ ص٤مرت ًمٙمـ ـمٌٕم٤ًم، روٞمٜم٤م

 .ومٞمف اعم٘مّمقد هق هذا اجلديدة، اًمٓم٤مزة، اًمٜم٤مزًم٦م يٕمٜمل سم٤مًمٜم٤مزًم٦م اعم٘مّمقد: وًمذًمؽ

 (  66 :39: 54/ 229/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :43: 18/ 229/ واًمٜمقر اهلدى)
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 وبدظقة اخلطبة هناية يف اخلطقب من اجلؿعة ومي افدظاء حؽم

 اخلطبة آخر يف فؾؿؾوك افدظاء

 ذم اخلٓمٞم٥م ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء طمٙمؿ ُم٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 اخلٓم٦ٌم؟ هن٤مي٦م

م :افشقخ  .ًمٚمٛمٚمقك اًمدقم٤مء اًمٌدقم٦م هذه شمٙمقن ُم٤م وأؿمد. سمدقم٦م ذًمؽ اًمتزا

ر واًميورة أطمٙم٤مم، ًمٚميورة وًمٙمـ ره٤م واًميورة أوًٓ، َ٘مَدِره٤مسمِ  شُمَ٘مدَّ  ُيَ٘مدِّ

ه٤م يم٤مًمذي ًمٞمس اًمِٕمِصّ  ي٠ميمؾ واًمذي اعمٌتغم،  .َيُٕمده

 (  66 :16 :46/ 247/واًمٜمقر اهلدى)

 افثاكقة؟ اجلؿعة خطبة يف افدظاء يؼع هل

 ضم٤مئز؟ هق هؾ اًمت٠مُملم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع :مداخؾة

 ُمـ وٓ اإلُم٤مم ُمـ ٓ ذًمؽ، اًمًٜم٦م ُمـ سًمٞم اًمت٠مُملم، ُمع اجلٛمٕم٦م يقم ذم :افشقخ

 .اعم١ممتلم

 يقم اًمدقم٤مء اجلٛمٕم٦م، يقم قم٤مرض ُٕمر اإلُم٤مم يدقمق أن أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمًٜم٦م ُمـ وإٟمام

 إـمالىم٤ًم، اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس اًمث٤مٟمٞم٦م، اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء هذا اًمتزام وسمخ٤مص٦م اجلٛمٕم٦م

 .إظمرى ُمـ ُيْ٘مَّمد إومم ُمـ ُيْ٘مَّمد ُم٤م مت٤مُم٤ًم، يم٤مٕومم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم

 إومم سملم ومرق ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، اخلٓم٦ٌم ٟمٗمس يمذًمؽ واًمتٜمٌٞمف، اًمتذيمػم إومم ُمـ ُيْ٘مَّمد

 .وإظمرى

 ذم اعمٜمؼم، قمغم اخلٓمٞم٥م يدقمق أن ـم٤مرئ، قم٤مرض ُٕمر إُمر ًمزم إذا سملم ومرق وٓ

 .ومرق ذم ُم٤م إظمرى، أو إومم اخلٓم٦ٌم

 سم٤مًمتِمٝمد، أطمدٟم٤م يدقمق ُمثالً  اإلٟم٤ًمن يدقمق أن ؾمٜم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس أنف اًم٘مْمٞم٦م ٕن
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 ش.ؿم٤مء ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ ًمَِٞمَتَخػمَّ  صمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

ٜم٤م محد عمـ اهلل ؾمٛمع: اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمام ويدقمق  ُمؾء احلٛمد، ًمؽ َرسمَّ

 .أظمره إمم.. سمٕمد رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وُمؾء سمٞمٜمٝمام، ُم٤م وُمؾء إرض، وُمؾء اًمًٛمقات

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم خيص يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم َيِرد مل ٓ ًمٙمـ

 .اًمزُم٤من هذا ذم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٤ٌمء يٗمٕمؾ يمام اًمدقم٤مء، ُمـ سمٌمء

ق ًمٙمـ أطمدًا، ُمٜمٝمؿ ٟمًتثٜمل ٓ  واًمٌدقمل، اًمًٜمل سملم واخلََٚمِٗمل، اًمًٚمٗمل سملم ُٟمَٗمرِّ

 ٟم٤مطمٞم٦م؟ أيِّ  ُمـ

ٜمِّل ًُ  سمخالف يض،قمر دقم٤مء ذا يٙمقن أن يًتحؼ وٓ دقم٤مءه، جيٕمؾ ٓ ُمثالً  اًم

 ودقم٤مء، ودقم٤مء دقم٤مء إٓ وم٤مئدة ُمٜمٝمؿ شمًٛمع ٓ شمٙم٤مد اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم أظمريـ، اخلٓم٤ٌمء

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا يمؾ سم٤مًمت٠مُملم، اعمًجد ويْم٩م

 ذم مت٤مُم٤مً  يم٤مًم٘مٜمقت قم٤مرض، ُٕمر إٓ إـمالىم٤مً  دقم٤مء هٜم٤مك يٙمقن ٓ أن إصؾ

ع ٓ اخلٛمس، اًمّمٚمقات  .ٟمدر وًمق ٛمس،اخل اًمّمٚمقات ُمـ صالة أيَّ  ذم اًم٘مٜمقت ُينْمَ

 آظمر ذم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م دقم٤م ُمّمٞم٦ٌم، وأص٤مسمتٝمؿ ٟم٤مزًم٦م، اعمًٚمٛملم ذم ٟمزًم٧م إذا ًمٙمـ

 ُمـ هق اًمذي اًم٘مٜمقت سمدقم٤مء وًمٞمس اًمٜم٤مزًم٦م، ُيٜم٤َمؾم٥م سمام اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ ريمٕم٦م

 يٜم٤مؾم٥م سمام يدقمقا  ٓ ،شقم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ وقم٤مومٜم٤م هدي٧م، ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا» اًمقشمر، دقم٤مء

 .اًمٜم٤مزًم٦م

ع ٓ اجلٛمٕم٦م، ميق اخلٓم٦ٌم يمذًمؽ  ويٚمتزم اخلٓمٞم٥م، يٚمتزُمف دقم٤مء ومٞمٝم٤م ُينْمَ

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا يمؾ ظمٚمٗمف، اًمت٠مُملم ًمدقم٤مئف اًم٤ًمُمٕمقن

 (  66 :39: 54/ 229/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اهلل إن: ؿوهلم من اخلطبة آخر يف اخلطباء بغ اكتؼ ؾقام رأيؽم ما

 ..واإلحسان بافعدل يلمر

 اهلل إن: اخلٓم٦ٌم آظمر ذم اخلٓم٤ٌمء سملم اٟمتنم ومٞمام أجٙمؿر ُم٤م! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 ..واإلطم٤ًمن سم٤مًمٕمدل ي٠مُمر

 ومٞمام رء اًمتزام أن سمف اهلل وأديـ سمف، أضمزم أقمت٘مده اًمذي هذا، ُمٕمروف :افشقخ

 ٓ ُم٤م اًمتزام سم٤مب ُمـ هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م ضم٤مء اًمتل اًمٕم٤ٌمدات ُمـ سمٕم٤ٌمدة يتٕمٚمؼ

 أُم٤م: »سم٘مقًمف يمٚمٝم٤م ظمٓمٌف يٗمتتح أنف نميٗم٦ماًم قم٤مدشمف ُمـ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ جيقز:

 حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وذ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من: سمٕمد

 ظمٓم٥م شم٠ميت أن يٕم٘مؾ ومالش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ

 اًمتل اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم آظمر ذم أي٦م هذه شمالوة ُمثؾ ُمـ ظم٤مًمٞم٦م يمٚمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 يمت٥م سمٕمض ذم ضمداً  ىمديامً  ىمرأت يمٜم٧م زي٤مدة ومٝمذه اخلٓم٤ٌمء، ُمـ يمثػم ُمـ اًمٞمقم ٟمًٛمٕمٝم٤م

 قمٜمف اهلل ريض اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م هب٤م ضم٤مء إٟمام سم٠منف اًمت٤مريخ أو اًمٗم٘مف

 اهلل ريض ًمٕمكم واًم٥ًم اًمٜمٞمؾ ُمـ أُمٞم٦م سمٜمل طمٙم٤مم سمٕمض اسمتدقمف يم٤من ُم٤م سمديؾ هب٤م ضم٤مء

 .اًمًٞمئ٦م اًمٕم٤مدة ًمتٚمؽ يمٛمحق ٛمٚم٦ماجل هبذه هق ومج٤مء قمٜمف

 ُمـ يمٙمثػم ومٝمل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ هذا صح إذا: أىمقل اقمت٘م٤مدي ذم وأن٤م

 ذه٥م إذا زُمٜمٞم٦م ُمّمٚمح٦م ومٝمل اعمرؾمٚم٦م، اعمّمٚمح٦م سم٤مب ذم شمدظمؾ اًمتل إظمرى إُمقر

 هذه قمغم آؾمتٛمرار يٜمٌٖمل أنف أقمت٘مد وٓ سمذه٤مسمف هل ذه٧ٌم اىمتْم٤مه٤م اًمذي إُمر

 ُمـ واؾمع سم٤مب وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م ٤معمٜم٤موم٤مهت اًمزي٤مدة

 ..إومم اًم٘مرون ذم يٙمـ مل ُم٤م إحل٤مق وهق اًمديـ ذم آشم٤ٌمع

 طمديث٤مً  أو ُمٕمٞمٜم٦م آي٦م يٚمتزم أن أُم٤م آي٦م، سم٠مي ظمٓمٌتف اإلٟم٤ًمن خيتؿ أن ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ٓ أن٤م

 ٓ ذاوه اًمديـ، ذم اإلطمداث قملم هق ومٝمذا ظمٓمٌف ذم رشمٞم٦ٌم[ سمّمقرة] ُمٕمٞمٜم٤مً 

 يٚمتزُمف مل اًمتزام ومٙمؾ آظمتت٤مم، وسملم آظمتٓم٤مب اسمتداء سملم قمٜمدي ومرق ٓ يٕمٜمل..جيقز

 يٗمتتح..]اخلٓم٤ٌمء أيمثر سم٠من يذيمرين وهذا اإلطمداث، سم٤مب ُمـ أجْم٤مً  ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل
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 احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم قمـ وأقمروقا  اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م صم٘م٤مومتف أو قمٚمٛمف ُمع يتٜم٤مؾم٥م[ سمام اخلٓم٦ٌم

..ش وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: »واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف ىمقًمف هل اًمتل

 هق وهذا اًمًٜم٦م، هل ومٝمذه يٚمتزُمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من ُم٤م اإلٟم٤ًمن اًمتزم وم٢مذا آظمره٤م، إمم

 أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف قمٛمقم حت٧م[ يدظمؾ] اًمذي

 اًمتزم إذا أُم٤مش رء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر

 آًمتزام اعمٝمؿ سمٖمػمه٤م، أو أي٦م سمتٚمؽ اخلٓم٦ٌم يمختؿ ومٝمذا قمٜمده ُمـ اظمؽمقمٝم٤م اومتت٤مطمٞم٦م

 آًمتزام هذا أوهل٤م، ذم.. آظمره٤م ذم.. اخلٓم٦ٌم وؾمط ذم هق ُمٙم٤مٟمف قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض سمٌمء

 ًمف يم٤من وم٢مذا اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف يم٤من وًمق جيقز ٓ اًمنميٕم٦م أبقاب ُمـ[ سم٤مب أي] وذم

 وٟمحـ يٚمتزم أن أُم٤م اًمنميٕم٦م، شم٘متْمٞمف ُم٤م قمغم سمف ومٞمٕمٛمؾ اًمنميٕم٦م ذم أو اًمًٜم٦م ذم أصؾ

 سمدقم٦م يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ ومٝمذا يٚمتزُمف مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ٟمٕمٚمؿ

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

ه ُم٤م ٟمٜمٙمر طمٞمٜمام ُمثالً  ومٜمحـ  إذا اعمًٚمؿ أن قم٤مدهتؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ٟمرا

 هذا أن ؿمؽ ٓ اهلل، شم٘مٌؾ: ُمثالً  ًمف ىم٤مل صغم أو يتقو٠م رآه وىمد اعمًٚمؿ سم٠مظمٞمف ُمر

 احلٞمثٞم٦م ُمـ وًمٙمـ ضم٤مئز اًمدقم٤مء احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ اعمًٚمؿ، ًمألخ اًمدقم٤مء قمٛمقم ذم داظمؾ

 اًمًٚمػ قمٝمد ذم أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمٚمتزُم٤مً  يٙمـ مل ُم٤م اًمتزام وهل إظمرى

 اًمٜم٤مر، ذم والًم٦م يمؾو والًم٦م سمدقم٦م يمؾ إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٕمٛمقم ذم طمٞمٜمذاك يدظمؾ اًمّم٤مًمح

 ذًمؽ ٟمحق أو يمقصمر أو زُمزم: ًمف ىم٤مل أو اهلل شم٘مٌؾ: ٕظمٞمف ىم٤مل أطمٞم٤مٟم٤مً  اعمًٚمؿ ومٕمؾ وم٢مذا

 ديـ ذم إطمداث ٕنف اعمِمٙمؾ: هق آًمتزام هذا ًمٙمـ ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ إدقمٞم٦م ُمـ

 .اهلل

 أن ُمـ اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م أظمرى، إمم سمالد ُمـ ختتٚمػ[ اًمٕم٤مدات] ذًمؽ وُمع

 وإي٤ميمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وهمػمه احلدي٨م ذاك قمٛمقم ذم يدظمؾ أن ُمـ طمذراً  يٙمقن

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر، وحمدصم٤مت

 ىمًؿ وىمد سم٤مٓقمتّم٤مم، اعمٕمروف اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمت٤مب ذاك اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل ومٚمإلُم٤مم

 : ىمًٛملم إمم اًمٌدقم٦م
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 .اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدقم٦م: أظمر واًم٘مًؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م، اًمٌدقم٦م: إول اًم٘مًؿ

 اًم٘مرآن أو[ اًمًٜم٦م] ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  هل٤م أصؾ ٓ اًمتل هل اصٓمالطمف ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٌدقم٦م

 .ذًمؽ وٟمحق واجلؼم يم٤مٓقمتزال واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمـ اعمٜمحروم٦م يم٤مًمٕم٘م٤مئد اًمٙمريؿ،

 وضمدهت٤م ضم٤مٟم٥م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت إذا اًمتل ومٝمل اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدقم٦م وهل اًمث٤مين اًم٘مًؿ أُم٤م

 ذًمؽ قمغم وييب ُمنموقم٦م، همػم وضمدهت٤م آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ ًمٞمٝم٤مإ ٟمٔمرت وإذا ُمنموقم٦م،

 اًمٞمقم اعمٜمتنمة اًمٌدع أيمثر أن اًمقاىمع ذم ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اهل٤مُم٦م: اعم٠ًمخ٦م هلذه اعمقوح٦م إُمثٚم٦م سمٕمض

 وهل اًمٕمٚمؿ وٕمٗم٤مء هب٤م يٖمؽم وًمذًمؽ اًم٘مًؿ: هذا ُمـ هل اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم اًمٞمقم وىمٌؾ

 [.اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدع قمغم أُمثٚم٦م اًمِمٞمخ رضب صمؿ..]اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدقم٦م

 (66:46:32/ب13: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 وفؽم يل اهلل وأشتغػر: اخلطباء ؿول أصل

 اًمٗمتح يقم اًم٘مّمقاء راطمٚمتف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ـم٤مف: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ

 سمٓمـ إمم أظمرضم٧م طمتك اعمًجد ذم ُمٜم٤مظم٤م هل٤م وضمد وُم٤م سمٛمحجٜمف اًمريمـ واؾمتٚمؿ

 ىمد اهلل وم٢من ،اًمٜم٤مس أُّي٤م سمٕمد أُم٤م» :٤ملىم صمؿ ،قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل محد صمؿ ،وم٠منٞمخ٧م اًمقادي

 هلم ؿم٘مل ووم٤مضمر ،رسمف قمغم يمريؿ شم٘مل سمر :رضمالن اًمٜم٤مس ،اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌٞم٦م قمٜمٙمؿ أذه٥م

ـْ َذيَمٍر َوُأنَثك وَ ▬: شمال صمؿ ،رسمف قمغم ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِٟم٤َّم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم ٤ٌَمئَِؾ َي٤مَأُّيه ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسًم٤م َوىَم

  .شوًمٙمؿ زم اهلل وأؾمتٖمٗمر هذا أىمقل: ىم٤مل صمؿ ،أي٦م ىمرأ  طمتك♂ ًمَِتَٕم٤مَروُمقا 

 .وًمٙمؿ زم اهلل وأؾمتٖمٗمر: اخلٓم٤ٌمء ىمقل أصؾ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 (.719/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة خطبة آخر يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اًمٜم٤مس اخلٓم٦ٌم آظمر ذم اخلٓمٞم٥م أُمر ُم٠ًمخ٦م :افسائل

 .ُمٜمٝم٤م خيٚمق ُم٤ًمضمدٟم٤م ُمـ ُمًجد يٙم٤مد ٓ وهذه
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 اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة اعمًجد يْمح وإردن ري٤مؾمق ذم ُم٤ًمضمد ويمذًمؽ :افشقخ

 اًمٌدع ُمـ اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم ي٘مقل يمام ؿمؽ سمال هذا اخلٓمٞم٥م، ي٠مُمرهؿ طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام إقمامل، أومم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ٕن اإلو٤مومٞم٦م:

 ُمـ ذًمؽ ضمٕمؾ ًمٙمـش قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدة ُمرة قمكم صغم ُمـ: »اًمّمحٞمح

 ُمع طمقهل٤م، دائامً  ٟمدٟمدن ٟمحـ اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم يٚمتزُمقا  مل وهؿ واًمتزاُمٝم٤م، ٦ماخلٓمٌ مت٤مم

 وهذا همػمه٤م، وذم سمؾ وم٘مط اجلٛمٕم٦م ذم ًمٞمس ظمٓمٌف يمؾ ذم إي٤مه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل اًمتزام

ر سم٤مًمًٜم٦م اًمٕمٛمؾ إهدار اًمنمقمٞم٦م، ًمٚمح٘م٤مئؼ ىمٚم٥م  .سم٤مًمٌدقم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم واإلسا

 وهذه اًمٌالد هذه ذم قمٚمامئٙمؿ ٞمدسم واًمّمقًم٦م اًمدوًم٦م يزال وٓ ح٤مذا واهلل أدري وُم٤م

 يًتٕمٛمٚمقن ٓ ح٤مذا أظمرى، سمالد ومٞمٝم٤م يِم٤مريمٙمؿ أو ومٞمٝم٤م يِم٤مريمٝمؿ أفمـ ُم٤م ومْمٞمٚم٦م

 ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد وم٤مخلٓم٦ٌم يٗمٕمؾ؟ أن يٜمٌٖمل ٓ هذا سم٠من ومتقاهؿ جيٌقن وٓ ؾمٚمٓمتٝمؿ

 .يتٕمٚمٛمقه أن قمٚمٞمٝمؿ وجي٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم يٕمرض ىمد سمام واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتذيمػم اعمققمٔم٦م

 أن ًمٚمٛمٌتدقم٦م طمج٦م هٜم٤مك ؾمتٙمقن وإٓ إظمرى إُمثٚم٦م ُمـ ٌؼؾم ُم٤م يم٤مًمذي وهق

 سم٤مًمًٜم٦م، ًمٞمس هق يمذا أن شم٘مقل أن٧م: زم ي٘م٤مل ُمثالً  أن٤م.. اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٌدقم٦م هذه ي٘مقًمقا 

 اعمٛمٙمـ ُمـ هذا يم٤من سمٞمٛمٜم٤م آظمره، إمم ُمًجده ذم اًمرؾمقل ىمٌؾ هذا ُمٌٞمٜم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه

 أن اعم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير: يمت٤ميب ذم ىمديامً  أن٤م اىمؽمطم٧م يمٜم٧م يمذا

 اًمٜمٌقي، اعمًجد دمديد ىمٌؾ: يٕمٜمل طمٞمٜمام يم٤من ُم٤م إمم ويٕمقد اعمًجد قمـ اًم٘مؼم يٗمّمؾ

 هذا: قمٚمٞمٜم٤م طمج٦م هذا ويتخذون إُمر، واٟمتٝمك اعمًجد قمـ ُمٗمّمقًم٦م قم٤مئِم٦م طمجرة

 سمٕمد ومٞمام و سمٞمتف ذم دومـ اًمرؾمقل أن ومٞمف أن وأىمٜمٕمٝمؿ ومٝم٤مت ومٞمف، ىمؼمه اًمرؾمقل ُمًجد

 ٟمحق إمم ووؾمٕمقه[ إظمرى] اجلٝم٦م إمم يقؾمٕمقه أن قمٚمٞمٝمؿ يم٤من اعمًجد قا وؾمٕم قمٜمدُم٤م

 اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًمٜم٤مس: ٟم٘مٜمع طمتك ه٤مت اعمًجد، ذم اًم٘مؼم ودظمٚمقا  اًمٌ٘مٞمع

 .سم٤مًم٘مقل يت٠مثرون مم٤م أيمثر سم٤مًم٘م٤مئؿ سم٤مًمقاىمع يت٠مثرون

: أي٦م ويِمٛمٚمٝمؿ ودوًم٦م صقًم٦م قمٜمدهؿ يزاًمقن ٓ قمٜمديمؿ اًمٕمٚمامء: يٕمٜمل أدري ومام

َ  َأـمِٞمُٕمقا ▬ ؾُمقَل  َوَأـمِٞمُٕمقا  اّللَّ  ٓ ح٤مذا ومٝم١مٓء [59:اًمٜم٤ًمء♂ ]ُِمٜمُْٙمؿْ  إَُْمرِ  َوُأْوزِم  اًمرَّ

 ىمد ُمثالً  ُم٤ًمئؾ هٜم٤مك أن أقمرف ُم٤م هٜم٤مك أفمـ وُم٤م اًمٕمٚمٛمل ُمٜمّمٌٝمؿ يًتٖمٚمقن
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 قمالىم٦م هل٤م ُم٤م حمْم٦م ديٜمٞم٦م ىمْم٤مي٤م هذه ًمٙمـ اًمٕم٤مُم٦م اًمدوًم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ُمع شمتٕم٤مرض

 [. ُمٜمٝمؿ] شم٘مّمػم هذا أن أقمتؼم أن٤م ومٚمذًمؽ سم٤مًمًٞم٤مؾمٞم٦م،

 (66:68:67/أ23: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اجلؿعة خطبة يف( ق) شورة ؿراءة

 ُمع دوُم٤ًم، ًمٞمس ًمٙمـش ق» ؾمقرة ُمـ أىمرأ  اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم أن٤م ؿمٞمخ، ي٤م :افسمال

 .ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م فمـأ سم٤مًمديٛمقُم٦م، ُيِْمِٕمر احلدي٨م أن

 .شم٘مقًمف ُم٤م قمغم يدل ُم٤م احلدي٨م ًمٙمـ :افشقخ

 هذا؟ قمغم شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ومام. مجٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرؤه٤م يم٤من: ىم٤مل :ائلافس

 اًمٜمص؟ هٙمذا مجٕم٦م، يمؾ ذم ي٘مرؤه٤م يم٤من :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :افسائل

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمٓم٦ٌم ُمـ وإٓ :افشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م طمٗمٔمتٝم٤م اًمتل هل :مداخؾة

 .ذيمرشمف اًمذي اًمٜمص هذا حتٗمظ أن٧م اعمٝمؿ هٜم٤م، سمحثٜم٤م ًمٞمس :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :افسائل

 .مجٕم٦م ظمٓم٦ٌم يمؾ ذم ي٘مرؤه٤م يم٤من أنف :قخافش

 .ٟمٕمؿ :افسائل

 ُمـ طُمِٗمٔم٧م أهن٤م ذهٜمل ذم ىم٤مم اًمذي هذا، ذهٜمل ذم ىم٤مم اًمذي ًمٞمس أن٤م :افشقخ

: سم٘م٤مقمدة أمتًؽ أن٤م ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م، ظُمَٓم٥م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ؾُمِٛمع ُم٤م جمٛمقع

 .حيٗمظ مل ُمـ قمغم طمج٦م طمٗمظ ُمـ

 قمٜمف اهلل ريض قمكم أثر ٟمتٜم٤مؾمك أن يٕمٜمل ٓ ومذًمؽ هٙمذا، احلدي٨م يم٤من إذا: وم٠مىمقل
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ب أن أتريدون قم٘مقهلؿ، ىمدر قمغم اًمٜم٤مس ُٟمَٙمٚمِّؿ سم٠من ي٠مُمرٟم٤م اًمذي  ورؾمقًُمف، اهللُ  ُيَٙمذِّ

 وإٟمام اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م يتٙمٚمؿ أن يّمح ُم٤م ومٝمذا أقمجٛمل سمٚمد ذم قم٤ممل رضمؾ: ُمثالً : يٕمٜمل

ـْ  َأْرؾَمْٚمٜم٤َم َوَُم٤م▬ ىمقُمف، سمٚمٖم٦م خيٓمٌٝمؿ َّٓ  َرؾُمقلٍ  ُِم ٤منِ سمِ  إِ ًَ
َ  ىَمْقُِمفِ  ٚمِ  ♂هَلُؿْ  ًمِٞمٌُلَمِّ

 [.4:إسمراهٞمؿ]

 اًمٕمرب، ىمقُمف سملم يم٤من هقش ق» سمًقرة خيٓم٥م يم٤من ح٤م: أوًٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل

ة ذم اعمثؾ ُميب يزاًمقن وٓ يم٤مٟمقا  اًمٕمرب وه١مٓء  طم٤مومٔم٦م قمٜمدهؿ احل٤مومٔم٦م، ىُمقَّ

 آظمرون سمٞمٜمام اؾمُتْٕمِجُٛمقا، ٕهنؿ اًمٕمرب ذم اخلّمقصٞم٦م هذه دمد ُم٤م أن يم٤معمٖمٜم٤مـمٞمس،

ًٌَّقا  ُم٤م: يٕمٜمل قمرسم٤ًم، ص٤مروا ُم٤م أجْم٤مً  وًمٙمـ اؾمُتْٕمِرسمقا   هذه شَمَٕمٚمَّٛمقا  ًمٙمـ سم٠مظمالىمٝمؿ، شَمَٚم

 .ومتٕم٤مرومقا  اًمٚمٖم٦م

 هؾ رضماًل،: أىمقل أن أردت -أظمٓم٠مت قمٗمقاً - اُمرأة أن قمٜمدك هؾ: وم٤مًمِم٤مهد

 طمٗمٔم٧م يمام اًمًقرة هذه حيٗمظش ق» ؾمقرة أخ٘مك ًمق اخلٓمٞم٥م ُمـ حيٗمظ رضمؾ قمٜمدك

ة شمٚمؽ   ًمٗم٤موٚم٦م؟ا اعمرأ

 أن جي٥م اخلٓمٞم٥م أن هق يمٚمٝم٤م، اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمـ وهدذم ضمدًا، ضمداً  ٟم٤مدر هذا

 ُمـ وصم٘م٤مذم ٟمٗمز اؾمتٕمداد قمٜمدهؿ يم٤من وم٢من َيعْخُٓمٌٝمؿ، اًمذيـ اجلٛمٝمقر ووع يراقمل

ٜم٦َّم ُمـ أن شمٕمرف أن٧م ومٞم٘مرؤه٤م، يمٚمٝم٤م اًمًقرة ىمراءة ًه  ُمثالً  اجلٛمٕم٦م ومجر ذم ي٘مرأ  أن اًم

 اًمتٕمٌدي٦م اًمروح هذه قمٜمدهؿ ذم ُم٤م اًمٞمقم اجلامقم٤مت أيمثر ًمٙمـ واًمدهر، اًمًجدة ؾمقرة

 .اًمًقرشملم ه٤مشملم ـمقل ذم اًم٘مٞم٤مم قمغم اًمّم٤مسمرة

ُمر: وم٢مذاً  دوا: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ٕا  ش.وىم٤مرسمقا  ؾَمدِّ

 ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد: أىمقل أن يٗمقشمٜمل ٓ طم٤مل يمؾ وقمغم أؾمتحًـ، أن٤م: هذا ومٕمغم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٛمقاىمػ يتٕمٚمؼ ُم٤م اًمًقرة ُمـ شم٠ميت أنؽ هم٤مئ٥م وأن٤م حًـأؾمت أن٤م اًمٖم٤مئ٥م، يرى

 .ذًمؽ وٟمحق وشمرهٞم٥م شمرهمٞم٥م ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م

 أي٤مت سمٕمض إمم اًمٜمٔمر ًَمْٗم٧ِم  ُمع ًمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم، اًمًقرة هذه شم٘مرأ  أن ُم٤مٟمع وٓ

ٟمٜم٤م وسملم سمٞمٜمٜم٤م ص٤مرت اًمتل آشمّم٤مٓت سم٥ًٌم احل٘مٞم٘م٦م أن٤م ٕين وشمٗمًػمه٤م،  إظمقا

 يٗمٝمٛمقن هؿ ٓ: يٕمٜمل ُمٜمٝمؿ، اًمٙمثػم إمم شمتنب سمدأت اًمٕمجٛم٦م سم٠من أؿمٕمر اجلزائريلم،
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 اًمٌٞم٤من ُمـ رء إمم سمح٤مضم٦م سم٠مهنؿ وم٠مؿمٕمر إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم ُمٜمٝمؿ أومٝمؿ أن٤م وٓ ُمٜمل

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت ُمـ ُيْتغم ُم٤م سمٕمض ذم

 اجلٛمٕم٦م؟ ظمٓم٦ٌم ذم ق ؾمقرة شم٘مرأ  أنؽ ًم٘مقًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم أردت ومامذا! ـمٞم٥م

 .واًمتخٓملء اًمتّمقي٥م طمٞم٨م ُمـ هذا قمغم ٙمؿشمٕمٚمٞم٘م وم٘مط أردت :افسائل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 .ومٞمٙمؿ وسم٤مرك ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ :افسائل

 .وؾمٝمالً َ أهالً . سم٤مرك وومٞمٙمؿ :افشقخ

 ( 66 :18 :46/ 514/واًمٜمقر اهلدى)



        اجلمعٕ خطّب أحكام مو
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 إخرى مديـة من اجلؿعة خطقب ـون حؽم

 اعمديٜم٦م ٟمٗمس ذم اخلٓمٞم٥م يقضمد ٓ اعمًجد ذم ًمديٜم٤م هٜم٤م! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

ٌُْٕمد أظمرى، ُمديٜم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓمٞم٥م ي٠متٞمٜم٤م  أو ُمؽًما  يمٞمٚمق وقمنميـ مخ٦ًم شم٘مري٤ٌمً  قمٜم٤م شَم

 ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام أيمثر،

 يٕمرف وومٞمٙمؿ ُمٜمٙمؿ ظمٓمٞم٥م ًمديٙمؿ يٙمـ مل إذا ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ٓ :افشقخ

 إذا سمٙمؿ ويّمكم خيٓمٌٙمؿ ًٚمؿُم رضمؾ ي٠متٞمٙمؿ أن ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م وُمّم٤محلٙمؿ، طمقائجٙمؿ

 .سم٠مس ٓ ًمذًمؽ أهالً  يم٤من

 اًمٜم٤مس سمٕمض هٜم٤مك يقضمد ومٞمٝم٤م ٟمًٙمـ اًمتل اعمديٜم٦م ذم وًمٙمـ سم٠مس، ٓ :مداخؾة

 خيٓمٌقا؟ أن يٛمٙمـ

 خيٓمٌٙمؿ ُمـ قمٜمديمؿ يقضمد ٓ يم٤من إذا: ًمؽ سم٘مقل أن٤م اهلل، ؾم٤محمؽ :افشقخ

 شمدقمقن ٚمامذاوم يقضمد يم٤من وم٢مذا هذا، ؾمٚمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م سمِم١موٟمٙمؿ، أقمٚمؿ وهق سمٙمؿ ويّمكم

 أو ًم٥ًٌم قمٚمٞمٙمؿ ُمٗمروو٤مً  يم٤من إن أُم٤م اعم٤ًموم٦م؟ هذه ي٘مٓمع أن شمٙمٚمٗمقٟمف اًمٌٕمٞمد، اًمرضمؾ

 شمقوٞمحف إمم سمح٤مضم٦م أنؽ شمِمٕمر: يٕمٜمل رء هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا آظمر، رء ومٝمذا آظمر

 .ضمقاب ؾم١مال ومٚمٙمؾ

 ( 66 :16 :36/ 322/واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد حتقة يصع هل ادسجد دخل إذا اخلطقب

 اعمًجد؟ حتٞم٦م يّمكم هؾ اعمًجد دظمؾ إذا ٓمٞم٥ماخل :مداخؾة

 هذه وذم ومقراً  اعمٜمؼم ويّمٕمد اعمًجد يدظمؾ أن اخلٓمٞم٥م ذم اعمٗمروض :افشقخ

 اعمٜمؼم يّمٕمد ومل اعمًجد ذم وضمٚمس اعمًجد دظمؾ إن أُم٤م حتٞم٦م، صالة قمٚمٞمف ًمٞمس احل٤مًم٦م

 .اًمتحٞم٦م ُمـ ًمف سمد ومال

 (  66 :16: 45/ 338/ واًمٜمقر اهلدى)
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 خطبة، دون ادسؾؿون يصع ؾفل مسجد، يف اخلطقب ؽاب إذا

 افشديد احلرج يف وؿع وربام ذفك يستطقع ٓ من َيْصَعد أم

 دون اعمًٚمٛمقن يّمكم ومٝمؾ ُمًجد ذم اخلٓمٞم٥م هم٤مب إذا: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :افسمال

 اًمِمديد؟ احلرج ذم وىمع ورسمام ذًمؽ يًتٓمٞمع ٓ ُمـ يّمٕمد أم ظمٓم٦ٌم،

 وأن ذوط، هل٤م اخلٓم٦ٌم أن: وهق ظمٓم٠م، ومٝمؿ قمغم ىم٤مئؿ اًم١ًمال أن أفمـ :اجلواب

 .ُمث٘مػ قم٤ممل رضمؾ إٓ يًتٓمٞمٕمٝم٤م ٓ اخلٓم٦ٌم

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا: ▬اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام وشمذيمػم ُمققمٔم٦م قمـ قم٤ٌمرة اخلٓم٦ٌم ـْ  ًمِٚمّمَّ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  .أي٦م آظمر إمم[ 9:اجلٛمٕم٦م♂ ]...اًْم

 ظمٓمٞم٥م اخلٓمٞم٥م أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا سمٌمء، احل٤مرضيـ شمذيمػم: هق ٓم٦ٌمسم٤مخل اعم٘مّمقد

 وهذه احل٤مرضيـ ه١مٓء ذم يقضمد ٓ أنف واومؽموٜم٤م ُم٤م، ًم٥ًٌم حيي مل ُم٤م ُمًجدٍ 

رهؿ اعمٜمؼم قمغم يّمٕمد ُمـ: يمؼمى ُمّمٞم٦ٌم  أو اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اهلل آي٤مت ُمـ سمآج٦م وُيَذيمِّ

ٌّٝمق أو اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ سمحدي٨م  اًمتل إظمٓم٤مء ُمـ ظمٓم٠م قمغم نُيٜمَ

 اًمٜم٤مس؟ ومٞمٝم٤م ي٘مع

 أٓ ه١مٓء قمـ اًمقاضم٥م ؾم٘مط وم٘مد اًمقاضم٥م هبذا ي٘مقم واطمد ومٞمٝمؿ يقضمد مل إذا

 .ريمٕمتلم مجٕم٦م يّمٚمقن ومٝمؿ قمٜمٝمؿ، ؾم٘مٓم٧م ُم٤م اًمّمالة ًمٙمـ اخلٓم٦ٌم،: وهق

 اًمٜمٌقي، اهلدي قمـ اًمٌٕمد: آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت ُم٤م هق ُمِمٙمٚمتٜم٤م أن أتّمقر أن٤م ًمٙمٜمل

 ذم اًمديـ ُمـ ًمٞم٧ًم وهل اًمديـ، ُمـ ضمزًءا أصٌح٧م اًمتل واعمراؾمٞمؿ ًمٞمدًمٚمت٘م٤م واشم٤ٌمقمٜم٤م

 .رء

 أي٤مت قمنمات حيٗمظ اإلٟم٤ًمن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس ُمققمٔم٦م، هل وم٤مخلٓم٦ٌم

 اًمّمالة، ُمـ أـمقل اخلٓم٦ٌم شمٙمقن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس إطم٤مدي٨م، وقمنمات

 ٓ ذًمؽ، ُمـ أيمثر ورسمام ورسمع ؾم٤مقم٦م وصمٚم٨م ؾم٤مقم٦م رسمع واخلٓم٦ٌم دىم٤مئؼ مخس اًمّمالة

 ومٝمؾ وم٘مٞمف، وهق ظمػماً  اهلل ضمزاه دىم٤مئؼ مخس اًمّمالة وصغم وصمالصم٦م دىمٞم٘متلم ظمٓم٥م إذا
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 اًمٜم٤مس يٕمظ إٟم٤ًمن يقضمد ٓ قمٚمٞمف، اًم١ًمال ضم٤مء اًمذي اعمجتٛمع هذا ذم يقضمد ٓ

 سم٤مًمٜم٤مس؟ ويّمكم يٜمزل صمؿ دىمٞم٘متلم أو دىمٞم٘م٦م ذم سمٛمققمٔم٦م

 صالة ًمّمالةا ؾمقء، وًمٙمـ سمنمى: يٕمٜمل -إؾمػ ُمع - ومٝمذه ذًمؽ يقضمد مل إن

 َرىشمُ  ي٤م اإلُم٤مم اإلُم٤مم، وهذا هذا وراء يّمٚمقه٤م أن قمٜمٝمؿ، ومٕمٚمٞمٝمؿ شمً٘مط ٓ اجلٛمٕم٦م

 ٓ؟ أم سم٤مًمٜم٤مس إُم٤مُم٤مً  يّمكم أن حيًـ

 آيتلم أو آي٦م ًمف جيٞم٥م اخلٓم٦ٌم خيٓم٥م هق اإلُم٤مم هذا يقضمد، أن ٓسمد أنف أومؽمض

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك ؾمقرشملم، ُمـ ؾمقرة ُمـ

 .ٟمٕمؿ ومٞمف، صٕمقسم٦م وٓ طمرج وٓ ؾمٝمؾ وم٤مُٕمر

 اًمزرىم٤مء؟ خمٞمؿ ذم هٜم٤م ُمًجدٟم٤م ذم طمّمٚم٧م اًمّمقرة هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يمٞمػ؟ مجٞمؾ :افشقخ

 .ُمت٠مظمراً  ضمئ٧م أن٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

ءة ُيعحًـ وم٤مإلُم٤مم :مداخؾة  وًمٙمٜمف اًم٘مرآن، ُمـ يمثػماً  ؿمٞمئ٤مً  حيٗمظ: يٕمٜمل وهق اًم٘مرا

 آي٦م؟ يٗمن أن أو طمديث٤مً  ينمح أن أو اًمٜم٤مس يٕمظ أن يٕمرف ٓ

 .ـمٞم٥م :افشقخ

 يٕمٜمل أنٜمل طمتك ؿمديد طمرج ذم وىمع وًمٙمٜمف اعمٜمؼم، صٕمد يٕمرف واًمذي :مداخؾة

 طمرضمف؟ ؿمدة ُمـ أضمٚمف ُمـ اٟمزقمج٧م

 قمٚمٞمف؟ أؿمٗم٘م٧م: يٕمٜمل :افشقخ

 .قمٚمٞمف أؿمٗم٘م٧م ٟمٕمؿ، أي :مداخؾة

 ذم ٟمٗمًف يقىمع وًمٙمٜمف يًتٓمٞمع رسمام: يٕمٜمل وهق احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم أنف: وم٤مًم١ًمال

 اهلل ُمـ ويٓمٚم٥م اهلل، قمغم ويتقيمؾ اعمٜمؼم، يّمٕمد هؾ احل٤مًم٦م هذه ذم دًا،ضم ؿمديد طمرج

 اجلٛمٕم٦م؟ هبؿ ويّمكم يّمٕمد ٓ أو اًمٕمقن،
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شمٞمؿ إقمامل إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ضمقايب :افشقخ  هذا ظم٤ممتتف يم٤مٟم٧م ُم٤مش سم٤مخلقا

 ظمٓم٥م؟ ُم٤م وإٓ ظمٓم٥م اإلٟم٤ًمن

 .ظمٓم٥م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ ظمالص، :افشقخ

 ريمـ؟ أو واضم٦ٌم اخلٓم٦ٌم نأ ذًمؽ ُمـ ٟمٗمٝمؿ هؾ :افسمال

 .اًمّمالة سمٓمٚم٧م ريمٜم٤مً  يم٤مٟم٧م ًمق ـمٌٕم٤ًم، واضم٦ٌم واضم٦ٌم، ٓ، :اجلواب

 (66 :56: 55/  196/  واًمٜمقر اهلدى)

 وافسقاد آجتامظي اجلؿعة خطقب دور

 اعمٕم٤مهدات رائح٦م ُمـ َٟمُِمّٛمف وُم٤م أن، متر اًمتل اًمتل ًمألطمداث سم٤مًمٜم٦ًٌم :ادؾؼي

 اعمقوققم٤مت ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اخلٓمٞم٥م، ُمثكم، ُمًجد ٤ممإُم دور هق ُم٤م ويمذا، آؾمتًالُمٞم٦م

 يتٜم٤موهل٤م؟ اًمتل

 يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إن طمٙمٞماًم، يٙمقن أن يٕمٜمل جي٥م أنف هق سمٕمقٟمف، يٙمقن اهلل :افشقخ

 سمح٤مضم٦م احل٤مرضيـ أن يٕمٚمؿ ُم٤ًمئؾ ذم وًمٞمتٙمٚمؿ يٜم٤مومؼ، أَّٓ  أىمؾ ومال سم٤محلؼ َيّْمَدع أن

 هذاش شم٘مرب ٓ ضمٞمٌل ٟم٤مطمٞم٦م»: ىم٤مل ُمـ ىمقل طمد قمغم شم٘مرب ٓ اًمًٞم٤مؾم٦م وٟم٤مطمٞم٦م إًمٞمٝم٤م،

 .واوح يٕمٜمل خمرج سمٞمٙمقن

 ( 66 :34: 15/  495/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادـز ظذ من يؽون احلضور ظذ اخلطقب تسؾقم

 صٕمد وم٢مذا ،اجلٚمقس ُمـ قمٜمده ُمـ قمغم ؾمٚمؿ اجلٛمٕم٦م يقم ُمٜمؼمه ُمـ دٟم٤م إذا يم٤من»

 .وٕمٞمػش. ؾمٚمؿ صمؿ ،سمقضمٝمف اًمٜم٤مس اؾمت٘مٌؾ اعمٜمؼم

 [:اإلمام ؿال]



ـ أطمٙم٤مم ظمٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م   151 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 وم٢مٟمف :شاحلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» يمت٤مسمف ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٕمالُم٦م ظمٓم٠م شمٕمٚمؿ ٘مدمشم ومم٤م

 إذا صمؿ ،ًمديف احل٤مرضيـ قمغم اخلٓمٞم٥م شمًٚمٞمؿ ذقمٞم٦م ُمـ احلدي٨م شمْمٛمٜمف ُم٤م سمٜم٦ًٌم ضمزم

 ،اعمٜمؼم قمغم ضمٚمقؾمف قمٜمد شمًٚمٞمٛمف - ملسو هيلع هللا ىلص - قمٜمف صح وإٟمام ،أجْم٤مً  ؾمٚمؿ اعمٜمؼم صٕمد

ش 2676ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم سمٞمٜمتف يمام :سمٕمده ُمـ سمف اخلٚمٗم٤مء وقمٛمؾ ـمرىمف سمٛمجٛمقع وذًمؽ

 اًمٓمٌٕم٦م - 56 صش »اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م» رؾم٤مًمتل ذم اخلٓم٠م هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘مل واٟمٔمر

 ش. إومم

 (.267-266/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

  اجلؿعة صالة يف افـاس فقمم فغره اخلطقب تؼديم حؽم     

م أن ُمـ حمٔمقر ُمـ هؾ :افسائل  لم؟اعمّمٚم ذم يّمكم آظمر رضمالً  اخلٓمٞم٥م ُيَ٘مدِّ

 يٙمقن أن َيّْمُٚمح رضمال ٟمرى ؾمقري٦م، قم٤مصٛم٦م وذم ٟمرى يمٜم٤م ُم٤م يمثػًما  :افشقخ

ـ ٓ ًمٙمٜمف أظمريـ، ىمٚمقب سمٛمج٤مُمع ي٠مظمذ ظمٓمٞم٤ٌم ًِ ءة ُيعْح  .اًم٘مرا

 أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًم٘م٤مرئ وي١مم هذا خيٓم٥م أن ومٜمرى

 ش.اهلل ًمٙمت٤مب

ـ ظمٓم٤مسمتف إمم مجع ىمد اخلٓمٞم٥م يم٤من إذا ًمٙمـ ًْ م أن يٜمٌٖمل ومال وشمف،شمال طُم  ُيَ٘مدِّ

 شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف يٙمقن وٓ وؾمٛمٕم٦ًم، ري٤مءً  يٙمقن اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمت٘مديؿ هذا ٕن همػمه:

 .وشمٕم٤ممم

 اعمًجد ظمٓمٞم٥م ٕنف اخلٓمٞم٥م: ظمٓم٦ٌم ُمّمٚمح٦م: اعمّمٚمحتلم ًمتح٘مٞمؼ يم٤من إن أُم٤م

 وم٢مذا اًمٜم٤مس، ي١مم سم٠من اًمٜم٤مس أطمؼ ٕنف يّمكم: أن قمٜمف سم٤مًمذ٤مسم٦م اعمقيمؾ شمالوة وُمّمٚمح٦م

 .ضم٤مئز ومٝمق ذاك دون اًم٥ًٌم هلذا يم٤من

 (  66: 43: 63/ 767/واًمٜمقر اهلدى)



ـ    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   152  أطمٙم٤مم ظمٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦مُم

 أو بسورة افـاس إمامة من اجلؿعة خطباء بعض يػعؾه ما حؽم

 اخلطبة؟ موضوع ظن تتحدث آيات

 شمٙمقن ُمٕملم ُمقوقع طمقل ظمٓم٥م إذا اعم٤ًمضمد ظمٓم٤ٌمء سمٕمض هٜم٤مك :مداخؾة

 ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام طمقًمف، ظمٓم٥م اًمذي اعمقوقع هذا طمقل اجلٛمٕم٦م صالة ذم ىمراءشمف

م :افشقخ  سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٕمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م إذا أُم٤م اًمديـ، ذم إطمداث أجًْم٤م هذا اًمتزا

 .ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اًمتذيمػم

 (66:66:51/ب36: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 اجلمعٕ حضس مو أحكام مو

 (املستمعني)





ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  155 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 أم ادسجد يف بؿن خاص هو هل اخلطبة أثـاء افؽالم ظن افـفي

 ظام؟

 قمغم وم٘مط أنف أم خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم ٜم٤مسًمٚم اًمٙمالم جيقز هؾ :افسمال

 اعمًجد؟ ذم يم٤من ُمـ

 .اًمٜمٝمل يِمٛمٚمف ومال اعمًجد إمم اًمذاه٥م أُم٤م اعمًجد، ذم يم٤من عمـ وم٘مط اًمٜمٝمل :افشقخ

 . (:.47 :27/  57 / واًمٜمقر اهلدى)

 ظـفا آكشغال وظدم فؾخطبة واإلكصات آشتامع وجوب

 ُم٤مؾمؽ اعمتدروؿملم سمٕمض الىملسمت اخلٓمٞم٥م سمٞمخٓم٥م ح٤م اجلٛمٕم٦م يقم :افشقخ

ٌِّح، أنف سمزقمٛمف هب٤م يٕم٨ٌم اًمًٌح٦م ًَ  .ُمٜمّم٧م همػم ًمٙمٜمف ُمًتٛمع ومٝمق يًٛمع، وهق ُي

ٔي٦م ضم٤مءت: وًمذًمؽ  ومال سمٙمٚمٞمتف، اًمتالوة ُمـ يًٛمع ح٤م اعمًتٛمع يتٗمرغ طمتك سم٤مُٕمريـ، ا

 ،يٗمٞمده ٓ اًمًٛمع هذا ٕن أؾمٛمع: أن٤م ي٘مقل أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ سمف، اخل٤مص سم٤مًمذيمر ٟمٗمًف ُيْٚمِزم

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م: ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ طمزاب]♂ ضَمْقومِفِ  ذِم  ىمَٚمٌْلَْمِ  ُِم : شمٕم٤ممم وم٘م٤مل ،[4:ٕا

٥ٌم♂ وم٤َمؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوأَنِّمتُقا ًمََٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ ▬ ٛمٙمؿ سًم  .اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن وشَمَدسمهريمؿ شَمَٗمٝمه

 (  66 :23: 25/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :24: 37/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

 أصل هلا فقس فؼبؾقةا اجلؿعة شـة

 .اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمتل ًمٚمًٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :شمال

 .أصؾ هل٤م ًمٞمس هذه :افشقخ

 (  66 :23 :21/ 253/واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  156  ُم

 افسـن من اخلطبة حال بوجوهفم فؾخطقب افـاس اشتؼبال

 ادسوـة

 أىمٌٚمٜم٤م اعمٜمؼم صٕمد إذا يم٤من» :ُمرومققم٤م ضمده قمـ أبٞمف قمـ اًمٖمزال ُمٓمٞمع قمـ

 .شإًمٞمف سمقضمقهٜم٤م

 .اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ اخلٓمٞم٥م اؾمت٘م٤ٌمل: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ،اًم٘مقم اإلُم٤مم يًت٘مٌؾ سم٤مب» ذم احلدي٨م اًمٌخ٤مري أورد وىمد هذا :[ىم٤مل صمؿ

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض وأنس قمٛمر اسمـ واؾمت٘مٌؾ ،ظمٓم٥م إذا اإلُم٤مم اًمٜم٤مس واؾمت٘م٤ٌمل

 .شاإلُم٤مم

 ىمدو» ش:462/  2» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل. ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م حتتف أؾمٜمد صمؿ

 طمقًمف ضمٚمقؾمٝمؿ أن ُمٜمف اًمدًٓم٦م ووضمف ،اًمؽممج٦م ُم٘مّمقد احلدي٨م ُمـ اعمّمٜمػ اؾمتٜمٌط

 ذم اًم٘مٞم٤مم ُمـ شم٘مدم ُم٤م ذًمؽ قمغم يٕمٙمر وٓ ،هم٤مًم٤ٌم إًمٞمف ٟمٔمرهؿ ي٘متيض يمالُمف ًمًامع

 وهؿ قم٤مل ُمٙم٤من قمغم ضم٤مًمس وهق يتحدث يم٤من أنف قمغم حمٛمقل هذا ٕن اخلٓم٦ٌم

 ًمقرود ،أومم ظمٓم٦ٌم طم٤مل يم٤من ٦ٌماخلٓم طم٤مل همػم ذم ذًمؽ يم٤من وإذا ،ُمٜمف أؾمٗمؾ ضمٚمقس

 ًمًامع اًمتٝمٞم١م اؾمت٘م٤ٌمهلؿ طمٙمٛم٦م ُمـ»: ىم٤مل. شقمٜمده٤م واإلٟمّم٤مت ،هل٤م سم٤مٓؾمتامع إُمر

 قمٚمٞمف وأىمٌؾ سمقضمٝمف اؾمت٘مٌٚمف وم٢مذا ،يمالُمف اؾمتامع ذم ُمٕمف إدب وؾمٚمقك ،يمالُمف

 اًم٘مٞم٤مم ًمف ذع ومٞمام وُمقاوم٘متف ،ُمققمٔمتف ًمتٗمٝمؿ أدقمك يم٤من ذهٜمف وطمْمقر وسم٘مٚمٌف سمجًده

 .شٕضمٚمف

 (.117-116/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  157 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 اجلؿعة يف فؾخطقب ادصؾغ اشتؼبال: ادسوـة افسـن من

 بوجوهفم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اسمـ رواه: »سمقضمقهٝمؿ أصح٤مسمف اؾمت٘مٌٚمف اعمٜمؼم قمغم ىم٤مم إذا يم٤من: طمدي٨م ذم ىمقًمف

 ... ش.هذا قمغم اًمٕمٛمؾ: ىم٤مل اًمؽمُمذي أن إٓ ُم٘م٤مل ومٞمف يم٤من وإن وهق ُم٤مضمف

 ذم ظمرضمتٝم٤م وُمقىمقوم٦م ُمرومققم٦م ؿمقاهد ًمف ٕن صحٞمح احلدي٨م: وأىمقل

: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـش اًمّمحٞمحلم» ذم وأطمده٤م 2686 أجْم٤مش اًمّمحٞمح٦م»

 ش.طمقًمف وضمٚمًٜم٤م اعمٜمؼم قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضمٚمس»

 وسمٞم٤مهؿ شمٕم٤ممم اهلل طمٞم٤مهؿ إطمٞم٤مؤه٤م هل٤م اعمحٌلم ومٕمغم اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ وهذه

 .ويمرُمف سمٗمْمٚمف وُم٠مواهؿ ُم٠مواٟم٤م اجلٜم٦م وضمٕمؾ

 ([333) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 صعوده جمرد ٓ اجلؿعة يوم افؽالم يؼطع افذي هو اإلمام ـالم

 ادسجد حتقة يؿـع ٓ ظؾقه اإلمام وخروج ادـز ظذ

 .شيمالم وٓ صالة ومال ،اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م صٕمد إذا» [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ـمؾسم٤م

 ؾمٜمده وٕمػ ُمع ٕنف سم٤مًمٌٓمالن احلدي٨م قمغم طمٙمٛم٧م وإٟمام [:اإلمام ؿال]

 وىمد اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: إول: صحٞمحلم طمديثلم خي٤مًمػ

 ُمـش صحٞمحٞمٝمام» ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ اإلُم٤مم ظمرج

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ ضم٤مء: ىم٤مل قمٜمف أظمرى رواي٦م وذم ،ضم٤مسمر طمدي٨م

 ضم٤مء إذا» :ىم٤مل صمؿ ،شومٞمٝمام ودمقز ريمٕمتلم وم٤مريمع ىمؿ! ؾمٚمٞمؽ ي٤م» :ًمف وم٘م٤مل ،خيٓم٥م



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  158  ُم

 ُمًٚمؿ أظمرضمف ،شومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ومٚمػميمع خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ

 ىمقًمف: أظمرش. 1623ش»داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق ،وهمػمه ش15 - 14/  3»

 ُمتٗمؼ شًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م ُم٤ممواإل اجلٛمٕم٦م يقم ،أنّم٧م: ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا» :ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمريمٕمتلم أداء سمت٠ميمد سيح إول وم٤محلدي٨مش. 619ش»اإلرواء» ذم خمرج وهق ،قمٚمٞمف

 سمٕمض يٜمٝمل أن اًم٤ٌمًمغ اجلٝمؾ ومٛمـ! قمٜمٝمام يٜمٝمل اًم٤ٌمب طمدي٨م سمٞمٜمام ،اإلُم٤مم ظمروج سمٕمد

 وإين ،ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمره ظمالوم٤م خيٓم٥م واإلُم٤مم دظمؾ وىمد يّمٚمٞمٝمام أن أراد ُمـ قمٜمٝمام اخلٓم٤ٌمء

ًٌْدا إَِذا  ،َأَرَأج٧َْم اًمَِّذي َيٜمَْٝمك▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف وقمٞمد ذم يدظمؾ أن ُمثٚمف قمغم ٕظمِمك قَم

ـْ َأُْمِرِه َأْن ▬: وىمقًمف ♂َصغمَّ  ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب وَمْٚمٞمَْحَذِر اًمَِّذي شُمِّمٞم

 قم٤مح٤م أفمـ وٓ ،اًمت٠مويؾ إًمٞمف يتٓمرق ٓ ٟمص هذا: اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل وهلذا ♂َأخِٞمؿٌ 

 خيٓم٥م واإلُم٤مم: ىمقًمف سمٛمٗمٝمقم يدل أظمر واحلدي٨م .ومٞمخ٤مًمٗمف صحٞمح٤م ويٕمت٘مده يٌٚمٖمف

 قمٛمر قمٝمد ذم قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ضمري٤من وي١ميده ،ُمٜمف ُم٤مٟمع ٓ خيٓم٥م ٓ واإلُم٤مم اًمٙمالم أن

 سمـ قمٛمر جيٚمس طملم يتحدصمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ :ُم٤مًمؽ أيب سمـ صمٕمٚم٦ٌم ىم٤مل يمام ،قمٜمف اهلل ريض

 مل اعمٜمؼم قمغم قمٛمر ىم٤مم وم٢مذا ،اعم١مذن يًٙم٧م طمتك اعمٜمؼم قمغم قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب

 ش126/  1ش »ُمقـمئف» ذم ُم٤مًمؽ أظمرضمف ،يمٚمتٞمٝمام ظمٓمٌتٞمف ي٘ميض طمتك أطمد ؿيتٙمٚم

 ش261/  1ش »اًمٕمٚمؾ» ذم طم٤مشمؿ أيب واسمـ ،ًمف واًمًٞم٤مق ش217/  1» واًمٓمح٤موي

 جمرد ٓ ،اًمٙمالم ي٘مٓمع اًمذي هق اإلُم٤مم يمالم أن هبذا ومث٧ٌم .صحٞمح إوًملم وإؾمٜم٤مد

 طمدي٨م سمٓمالن ومٔمٝمر ،ًجداعم حتٞم٦م ُمـ يٛمٜمع ٓ قمٚمٞمف ظمروضمف وأن ،اعمٜمؼم قمغم صٕمقده

 .ًمٚمّمقاب اهل٤مدي هق شمٕم٤ممم واهلل ،اًم٤ٌمب

 (.262-199/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 (فه مجعة ؾال فغا من)بـ ادؼصود

 يٕمٜمل ،شًمف مجٕم٦م ومال ًمٖم٤م وُمـ» ومٞمف ضم٤مء اًمذي احلدي٨م خيص اًم١ًمال :افسائل

 أومٞمدوٟم٤م ُمٜمف؟ دًمٞمٚمؽ ومام احلدي٨م هذا صح وإذا احلدي٨م؟ هذا صح٦م ُم٤مذا: ؾم١مازم

 .ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  159 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 .سمس فمٝمر صالة ومْمٞمٚم٦م إمم اٟم٘مٚم٧ٌم اجلٛمٕم٦م صالة ومْمٞمٚم٦م أن ُمٜمف ُيْٗمَٝمؿ :افشقخ

 ( 66: 41: 63/ 442/ واًمٜمقر اهلدى)

 اخلطبة حال افسالم ورد افعاضس تشؿقت حؽم

، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم اًمرضمؾ قمٓمس إذا[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ـمري٘مف وُمـ ش،186/  1» شإم» ذم ٕملاًمِم٤موم أظمرضمف. ضمدا وٕمٞمػش. ومٞمِمٛمتف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ احلًـ قمـ هِم٤مم قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ أظمؼمٟم٤م ش:223/  3» اًمٌٞمٝم٘مل

 :اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل. سمف

 ذم ُمثٚمف يٙمٗمل وم٢مٟمام، ضمدا ىم٤مس إقمالل هذا: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤ملش. ]ُمرؾمؾ هذا»

 اسمـ وهق _ هذا حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ وم٢من، هٜم٤م يمذًمؽ إُمر وًمٞمس، صم٘م٤مت رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد

 وُمـش. ُمؽموك» :ومٞمف احل٤مومظ ىم٤مل وىمد، ضمدا وٕمٞمػ_  اعمدين إؾمٚمٛمل حيٞمك

 وًمق» :ىمٌٚمف وم٘م٤مل، طمٙمام احلدي٨م هذا قمغم سمٜمك اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أن: اًمٖمري٥م

 صمؿ شؾمٜم٦م اًمتِمٛمٞم٧م ٕن، يًٕمف أن رضمقت، رضمؾ ومِمٛمتف، اجلٛمٕم٦م يقم رضمؾ قمٓمس

 رضمؾ قمغم رضمؾ ؾمٚمؿ وًمق» :ؾمٌؼ ُم٤م ىمٌؾ ىم٤مل أنف ذًمؽ ُمـ وأهمرب ،احلدي٨م ؾم٤مق

 شومرض اًمًالم رد ٕن، سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف يرد أن ورأج٧م، ًمف ذًمؽ يمره٧م، اجلٛمٕم٦م يقم

 ُمع، أظمر دون إول ومٙمره، اًمٕم٤مـمس وشمِمٛمٞم٧م اًمًالم إًم٘م٤مء سملم هٜم٤م اإلُم٤مم ومٗمرق

 طمؼ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمٜمٝم٤م، اعمٕمرووم٦م ًمألطم٤مدي٨م، واضم٥م ٟم٘مؾ مل إن ؾمٜم٦م يمٚمٞمٝمام أهنام

 ..ش..ومِمٛمتف اهلل ومحٛمد قمٓمس وإذا ...قمٚمٞمف ومًٚمؿ ًم٘مٞمتف إذا: ؾم٧م اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ

 قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ دم٥م مخس» :رواي٦م وذم ش3/  7» شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه، احلدي٨م

 وم٢مُم٤م، قمٜمدي فم٤مهر همػم اعمذيمقر وم٤مًمتٗمريؼ..ش. .اًمٕم٤مـمس وشمِمٛمٞم٧م اًمًالم رد: أظمٞمف

 ؾم٤مق وىمد، ػاًمًٚم سمٕمض ىم٤مل ُمٜمٝمام وسمٙمؾ، سم٤مجلقاز أو ُمٜمٝمام يمؾ سمٙمراه٦م ي٘م٤مل أن

 واًمذيش. 228 - 226/  3» اًمرزاق وقمٌد ش،121 - 126/  2» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمٝمؿ

 يمام_  ًمٖمقا  شأنّم٧م» اًم٘م٤مئؾ ىمقل يم٤من إذا ٕنف، إول_  أقمٚمؿ واهلل_  قمٜمدي يؽمضمح

 وم٤ٌمٕومم_،  سم٤معمٕمروف إُمر ذم اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م ذم داظمؾ أنف ُمع، اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم



ـ أطمٙم٤مم ُـم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ًتٛمٕملم( ُم  166  طمي اجلٛمٕم٦م )اعم

 احل٤مرضيـ قمغم اًمتِمقيش ُمـ يؽمشم٥م ح٤م، اًمًالم ردي وٓ اًمٕم٤مـمس يِمٛم٧م ٓ أن

 أرى سمؾ .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن أطمد قمغم خيٗمك ٓ فم٤مهر وهذا. واًمتِمٛمٞم٧م اًمرد سم٥ًٌم

 اًمرد جيقز أنف يٕمٚمؿ ٓ أيمثرهؿ ٕن، ًمٚمذريٕم٦م ؾمدا اعمًتٛمٕملم قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء قمدم

 ُم٤م ٟمٗمًف ذم جيد ٓ ٕنف، سم٤مًمٚمٗمظ ومػمد_  اعمّمكم يٗمٕمؾ يمام_  اًمرأس أو سم٤مًمٞمد إؿم٤مرة

 إن سمؾ، اًمّمالة حلرُم٦م، يرد ٓ وم٢مٟمف، اًمّمالة ذم يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف، ذًمؽ ُمـ يٛمٜمٕمف

 يٓمرح ؾم١مال وهٜم٤م .ومت٠مُمؾ! اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ورود ُمع سم٤مإلؿم٤مرة وًمق ومٞمٝم٤م يرد ٓ أيمثرهؿ

 يرد ومٝمؾ، اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اًمداظمؾ ؾمٚمؿ وم٢من_: اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام_ ٟمٗمًف

، اًمداظمؾ ُمـ اًمًالم إًم٘م٤مء سم٤مب يٗمتح هذا اًمرد ٕن وذًمؽ. ٓ :أجْم٤م وم٠مىمقل إؿم٤مرة؟

 قمـ ش524 - 523/  4» ًمٚمٜمقوي شاعمجٛمقع» ذم رأج٧م صمؿ .سمٞمٜم٤م يمام ُمرضمقح وهذا

 يمالم اًمٕمٓم٤مس أضمؾ ُمـ واٟمٔمر، ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف، رضمحتف اًمذي يقاومؼ ُم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

  .قمٚمؿأ واهلل. ذيمرٟم٤م ُم٤م يقاومؼ وم٢مٟمف ش،666/  16» شاًمٗمتح» ذم دىمٞمؼ اسمـ

 (385-383/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة صالة يف افسالم ورد افعاضس تشؿقت حتريم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أن رضمقت رضمؾ ومِمٛمتف اجلٛمٕم٦م يقم رضمؾ قمٓمس ًمق: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل: »وىمقًمف

 قمٚمٞمف يرد أن ورأج٧م ذًمؽ ٧ميمره رضمؾ قمغم رضمؾ ؾمٚمؿ وًمق ؾمٜم٦م اًمتِمٛمٞم٧م ٕن يًٕمف

 ش.ومرض ورده ؾمٜم٦م اًمًالم ٕن

 اًمٌقيٓمل خمتٍم قمـ ٟم٘مال 232/  3ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره: ىمٚم٧م

 .138 /1ش اعمزين خمتٍم» وذم 175/  1 ًمٚمِم٤مومٕملش إم» ذم وهق

 إصؾ ذم طمٙمٛمٝمام إذ قمٜمدي فم٤مهر همػم اًمًالم ورد اًمتِمٛمٞم٧م سملم واًمتٗمريؼ

 ُمـ يمثػم قمٜمد اًمراضمح هق يمام اًمقضمقب أو اًمِم٤مومٕمل يمالم ذم يمام اًمًٜم٦م إُم٤م واطمد

 وضمقه صمالصم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد ذًمؽ وذم اجلقاز أو اعمٜمع ذم سمٞمٜمٝمام اًمتًقي٦م ومٞمٜمٌٖمل اًمٕمٚمامء



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  161 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 شمِمٛمٞم٧م حتريؿ اعمٜمّمقص اًمّمحٞمح: »وىم٤مل 524/  4ش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ذيمره٤م

 ش.اًمًالم يمرد اًمٕم٤مـمس

 .5665 احلدي٨م حت٧مش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم ذيمرشمف ح٤م إىمرب هق وهذا: ىمٚم٧م

 ([338) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

اخلطقب ذـره إذا ملسو هيلع هللا ىلص افرشول ظذ افصالة حؽم  

 إذان؟ قم٘مٞم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م :افسائل

 اًمتٗمّمٞمكم، اجلقاب هبذا أضمٌتؽ ًمذًمؽش إذان قم٘مٞم٥م» ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م :افشقخ

 :. إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب

 إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ؾمٜم٦م، وإُم٤م واضم٥م إُم٤م ومٝمق إذان يًٛمع عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 درضم٦م وم٢مهن٤م اًمقؾمٞمٚم٦م، زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ قمكم، صٚمقا  صمؿ ي٘مقل ُمثٚمام ا وم٘مقًمق اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ

 ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ هق، أن٤م أيمقن أن وأرضمق ًمرضمؾ، إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل

 صغم واطمدة ُمرة قمكم صغم ومٛمـ قمكم، ومّمٚمقا : »قمٜمل ذه٧ٌم قم٤ٌمرة احلدي٨م وذم

ً، هب٤م قمٚمٞمف اهلل  ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل ًمف طَمٚم٧َّم اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل وُمـ قمنما

 قمغم اًمّمالة أن ذم ؿمؽ ومال: اًمٞمقم واىمع هق ُم٤م وسمخ٤مص٦م ًمٚمٛم١مذن سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 سملم اًمتٗمريؼ جي٥م ذًمؽوًم اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ يٗمٕمٚمٝم٤م مل سمدقم٦م سم٠مهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اًمّمالة وضم٥م جمٚمس ذم ُذيمِرَ  إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ي٘مقًمقن ُمثالً  وم٤مًمٕمٚمامء وصالة، صالة

ة إىمؾ قمغم قمٚمٞمف  قمٚمٞمف ىم٤مل يمام قمٚمٞمف اًمّمالة ُذيمِرَ  يمٚمام إومْمؾ ًمٙمـ واطمدة، َُمرَّ

 نأ سمٞم٤من هذاش قمكم ُيَّمؾِّ  ومل قمٜمده ذيمرت ُمـ اًمٌخٞمؾ: »ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم اًمًالم

ة شمٙمقن ىمد ةاًمّمال  .هٙمذا ُمرة شمٙمقن وىمد هٙمذا َُمرَّ

 وم٠من٤م وصالة، صالة سملم خيٚمط وٓ ديٜمف، ذم سمّمػماً  يٙمقن أن جي٥م وم٤معمًٚمؿ وًمذًمؽ

 يمام وضمقسم٤مً  إُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن ومٕمٚمٞمف إذان يًٛمع اًمذي أن آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  162  ُم

 .اًمٕمٚمامء مجٝمقر رأي هق يمام اؾمتح٤ٌمسم٤مً  وإُم٤م احلدي٨م، فم٤مهر هق

: ُمثالً  ُمقاـمٜمٝم٤م، سم٤مظمتالف أطمٙم٤مُمٝم٤م ختتٚمػ اًمرؾمقل قمغم الةاًمّم: وم٠مىمقل

 ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤م سمٕمد ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل أطم٤مدي٨م، أو طمديث٤مً  روى اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م

 واخلٓمٞم٥م ٟمٌٞمٜم٤م قمغم ٟمّمكم أن ًمٜم٤م جيقز هؾ ويمذا، يمذا اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم اهلل

 ح٤مذا؟ ٓ،: ٟم٘مقل خيٓم٥م؟

: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىُمٚم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن

 يً٘مط اًمقاضم٥م إُمر هذا سمٛمٕمروف، أُمرش أنّم٧م: »ىمقًمؽش ًمٖمقت وم٘مد أنِّْم٧م،

 وٓ ُمٌتغمً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صغم وم٢مذا اجلٛمٕم٦م، يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م

 يٙم٤مد ٓ ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف حلدي٨م سمحٌف ُمٌتغم يم٤من إذا شمٕمٌػمي، ًتٜمٙمرواشم قمكمّ  شمًتٕمجٚمقا 

ٌُْٚمقيُمؿْ : ▬ي٘مقل اهلل ٕن ،ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف وُيْتٌِٕمٝم٤م إٓ سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ ِّ  َوَٟم ♂ ومِْتٜم٦َمً  َواخْلػَْمِ  سم٤ِمًمنمَّ

 [.35:إنٌٞم٤مء]

 ُمـ سم٤مإليمث٤مر إٟم٤ًمٟم٤مً  يٌتكم اهلل يم٤من وم٢مذا سم٤مًمنم، ويٙمقن سم٤مخلػم يٙمقن آسمتالء: إذاً 

 قمغم َصؾِّ  مهللا: اًمرؾمقل ُذيمِرَ  ويمٚمام اجلٛمٕم٦م، يقم ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م

 إذا: ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل طِمْٙمَٛم٦م سمذًمؽ وظم٤مًمٗمٜم٤م ومقى، اجلٛمٕم٦م يقم جمٚمس ص٤مر ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد،

 ش.ًمٖمقت وم٘مد» احلدي٨م إًمخ... أنّم٧م ىمٚم٧م

 إٟمام ٓ، ٟمّمكم، ٓ ٟمريد ُم٤م وُمتك ٟمّمكم ٟمريد ُم٤م ُمتك ٟمحـ يَمْٞمِٗمٜم٤َم قمغم ًمٞمس: ًمذًمؽ

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام هق  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  ًِ ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  [.65:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَم

ٜم٤م ذيٕم٦م ٟمٗمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ، سمحثٜم٤م ذم ىمٚمٜم٤م يمام ٟمٕمقد ومٜمحـ ٜم٤م يمت٤مب ُمـ َرسمِّ  وأطم٤مدي٨م َرسمِّ

 .ًمذًمؽ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وشمٓمٌٞمؼ ٟمٌٞمٜم٤م

هنؿ يم٤من اعمًٚمٛملم سملم قمٚمٞمف ٗمؼُمت هق يمام اًمّم٤مًمح وم٤مًمًٚمػ  إذان يٌتدئ ُُم١َمذِّ

 احلدي٨م ذم ىم٤مل يمام ٟمزوًمف سمٕمد ؿم٤مء إن ويٜمزل، اهلل إٓ إهل ٓ سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ويٜمٝمٞمف سم٤مًمتٙمٌػم

 صاليت ًمؽ أضمٕمؾ: إذاً : ىم٤ملش ؿمئ٧م ُم٤م: »ىم٤مل صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ يمؿ: اًمّمحٞمح

 .احلدي٨م ذم ءر أي أوش رزىمؽ» أجْم٤مً ش.. ذٟمٌؽ ًمؽ ُيْٖمَٗمر إذاً  :ىم٤مل يمٚمٝم٤م،



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  163 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ومٞمٙمثر أذاٟمف ُمٙم٤من أو ُمٜم٤مرشمف ُمـ اعم١مذن هذا يٜمزل ُم٤م سمٕمد: اًمِم٤مهد

 هذه ٓ سمدقم٦م، هذه ٓ: اعمًٚمٛملم سملم ظمالوم٤مً  وٟمقضمد ؿمٕمػمةً  ٟمجٕمٚمٝم٤م أن أُم٤م اًمّمالة،

ن يم٤من اًمّم٤مًمح، ؾمٚمٗمٜم٤م وؾمع ُم٤م ويًٕمٜم٤م إًمخ،.. ٓ ؾمٜم٦م،  سمال أذاٟمف ويٜمتٝمل أطمُدهؿ ُي١َمذِّ

 أو اهلل، ذيمرت أو ىمرآن، ىمرأت: ًمف ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد أطمد وٓ زل،ويٜم اهلل إٓ إهل

 .إـمالىم٤مً  سمف قمالىم٦م ًمف أطمد ُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم صٚمٞم٧م

 هذا ضمدًا، ظمٓمػمة وؿمٕمػمة إذان ُمع ؿمٕمػمة اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمٌح أن أُم٤م

 ُمٌٖمض هذا اًمرؾمقل قمغم يّمكم وٓ ي١مذن اًمذي هذا أُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل حم٥م

  هذا؟ ذم اعمًٚمٛملم أوىمع اًمذي ُم٤م أيمؼم، اهلل ًمًالم،ا قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ▬ اًمديـ، ذم آسمتداع ؿم١مم ُمـ هذا يملِمَ  ُِم ـَ  ،اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  وَمرَّ

 [.32 ،31:اًمروم♂ ]وَمِرطُمقنَ  ًَمَدُّْيِؿْ  سماَِم  طِمْزٍب  يُمؾه  ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ 

 أن همػمه٤م وذم ؾمقري٤م وذم هذا سمٚمدٟم٤م ذم ًمٜم٤مسا أيمثر أن اًمِمديد إؾمػ ُمع ٟمٕمٚمؿ

ٌِْٖمض هق وهذا اعمٌتدع هق هذا إذان سمٕمد اًمرؾمقل قمغم يّمكم ُم٤م اًمذي  ًمٚمرؾمقل اعمُ

 ش.واٟمًٚم٧م سمَِدائٝم٤م رُمتٜمل: »ىمٞمؾ يمام واحل٘مٞم٘م٦م اًمًالم، قمٚمٞمف

 ىم٤مل يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل َيّتٌع اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعمُعح٥م أن: احل٘مٞم٘م٦م

ٌهقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ىُمْؾ : ▬اًمٙمريؿ رآناًم٘م ذم شمٕم٤ممم
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  آل♂ ]اّللَّ

 :اًمِم٤مقمر ىم٤مل هٜم٤م وُمـ[ 31:قمٛمران

ٌَس قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن    ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق  اًمَٞم

 :أجْم٤مً  ىم٤مل وُم٤مذا

 سمديع اًم٘مٞم٤مس ذم ًمٕمٛمرك هذا  طمٌف شُمْٔمٝمر وأن٧م اإلهل شمٕمص

 ُمٓمٞمع حيععععععععععععععع٥م عمـ اعمح٥م إن   ٕـمٕمتف ص٤مدىم٤مً  طمٌؽ يم٤من قًم

 اُمرأة حي٥م واطمد اًمٜم٤مس، سملم هذا هذا؟ أجـ قمامه٤م، قمغم ُمٓمٞمع حي٥م عمـ اعمح٥م

 .ي٘مقًمقن يمام ورظمٞمص هم٤ملٍ  يمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم ومٞمٜمٗمؼ إًمخ،.. ىمذرة دٟم٦ًم ُمثالً 

قمل ٟمحـ ًمٙمـ  ٟمٗمقؾمٜم٤م مج٤مح ُمـ ٟمٙمٌح ٓ ح٤مذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طُم٥مَّ  َٟمدَّ



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  164  ُم

 دًمٞمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمح٥م أنٜم٤م مت٤مُم٤مً  ًمٜمث٧ٌم ٟمٌٞمٜم٤م، ؾمٜم٦م طمدود قمٜمد وٟمقىمٗمٝم٤م

ٌهقنَ  يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  ىُمْؾ : ▬آشم٤ٌمع
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  .[31:قمٛمران آل♂ ]اّللَّ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾم٠مخ٧م، ُم٤م قمغم ضمقايب هذا

 إحل٤مق أنش اًمٖمٛمر إٟم٤ٌمء» ذم طمجر اسمـ ٤مومظاحل ذيمر أؾمت٤مذي اعمقوقع ٟمٗمس :شمال

: ىم٤مل ـه،812 ؾمٜم٦م ذم إٓ شمٙمـ مل إذان سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 .اعمٕمروومقن اًمٕمٌٞمديقن هؿ اًمذيـ اًمٗم٤مـمٛمٞمقن اسمتدقمف ُمـ وأول

 .ُمٍم ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ ُمٕمروف، هذا صحٞمح :افشقخ

 اًمث٤مًم٨م، وٓ اًمث٤مين وٓ إول ٘مرناًم ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م مل ؾمٜم٦م صمامٟمامئ٦م وم٤مٟمٔمر :افسائل

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل وآىمتداء.. ضم٤مءت إٟمام ويمذا، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُم١مذٟمقا 

 .إول

 .آشم٤ٌمع يٚمٝمٛمٜم٤م أن اهلل ٟم٠ًمل صحٞمح، هذا :افشقخ

 (  66 :34: 43/ 294/ واًمٜمقر اهلدى)

 ملسو هيلع هللا ىلص فه اخلطقب ذـر ظـد ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة حؽم

 اًمٜمٌل ذيمر ًمق طمتك يتٙمٚمؿ اإلُم٤مم طمٞمٜمام أنف اخلٓم٥م إطمدى ذم ردو طمٞمٜمام :افسمال

 هذا هؾ: اًم١ًمال ذًمؽ، وُمثؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم أن ًمٚمٛم٠مُمقم جيقز ومال ملسو هيلع هللا ىلص

 أجـ؟ وُمـ صحٞمح، قمٚمٞمف آؾمتدٓل اًمٙمالم

 سمامذا؟ قمٚمٞمف آؾمتدٓل :افشقخ

 ُذيمر إذا ًمؽ جيقز ٓ إٟمف اًمٙمالم، هذا ي٘مقل اًمقاطمد طمتك دًمٞمٚمف،: يٕمٜمل :افسائل

 .اًمٜم٤مس يًٛمٕمؽ أن سمدون وًمق شمّمكم أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 دًمٞمٚمف؟ هق ُم٤م شم٘مقل: يٕمٜمل :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :افسائل
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ً؟: يٕمٜمل اًمٜم٤مس، يًٛمٕمؽ أن دون ُمـ شم٘مّمد :افشقخ  ها

ِٛمٕمف ٓ ٟمٕمؿ، :افسائل ًْ ِٛمٕمف وٓ ًمٜمٗمًؽ شُم ًْ  .ًمٖمػمك شُم

 .هاً  :افشقخ

ك: يٕمٜمل. ٟمٕمؿ :افسائل  .ؿمٗمتٞمؽ سمف شُمعَحرِّ

ً، هذا :افشقخ  ٟمص قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م اًم٘مٞمد هذا شمْمع ح٤م احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمًؽ، ذم ًمٞمس ها

 آٟمتٗم٤مع قمـ ُمِمٖمقًٓ  اًم٤ًمُمع ؾمٞمجٕمؾ اًم٤ٌمب هذا ومتح وًمٙمـ اعمقوقع، ذم سيح

 شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اهلل ُذيمر وإذا قمٚمٞمف، َصؾِّ  اًمرؾمقل ُذيمر إذا: ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م اخلٓمٞم٥م، سمخٓم٦ٌم

ٌِّحف، أن ُيَٕمٔمِّٛمف أن ٓسمد ًَ  سم٤مًمذيمر، اٟمِمٖم٤مل إمم ًمٚمخٓم٦ٌم قمفاؾمتام ؾمٞمٜم٘مٚم٥م طمٞمٜمئذٍ  ُي

 .اخلٓم٦ٌم وطمْمقر اخلٓم٦ٌم ُم٘م٤مصد ُمـ هذا وًمٞمس

 سم٤مًمني٦م ىُمٞمِّد دام ُم٤م اعمقوقع، ذم سيح ٟمص ُمـ ًمٞمس دًمٞمٚمٝم٤م ي١مظمذ اعم٠ًمخ٦م: وم٢مذاً 

 وم٘مد أنّم٧م،: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: »ٟم٘مقل يمٜم٤م وإٓ

 ذًمؽ قمغم ٟمًتدل أن ًمٜم٤م يّمح ُم٤م دور أظمذ ومٞمف ُم٤م ُمٙم٤معم٦م ومٞمف ُم٤م دام ُم٤م ًمٙمـش. ًمٖمقت

 .ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٜمحق قمغم اؾمتٜم٤ٌمـمل دًمٞمؾ هق اًمدًمٞمؾ وإٟمام احلدي٨م، هبذا

 وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف: وهق آظمر رء زم يٌدو أن

 .اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم ٟمزًم٧م أي٦م هذه سم٠من: ىم٤مًمقا  [264:إقمراف♂ ]َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ 

 دون أي٦م ُمـ اعمت٤ٌمدر اعمٕمٜمك هق اًمذي اًم٘مرآن شُمكم إذا ومٞمام وم٘مط ًمٞمس أنّمتقا : وم٢مذاً 

 .اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم ٟمزًم٧م أهن٤م اًمتٗمًػم قمٚمامء ذيمره ُم٤م إمم اًمٜمٔمر

 اًمذي ٕن ذًمؽ دًمٞماًل: اًمٜمزول ؾم٥ٌم: اًم٥ًٌم هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أن ٟمًتٓمٞمع طمٞمٜمذاك

 آؾمتامع، إول اًمقاضم٥م ،أن آٟمت٤ٌمه وأرضمق واضم٤ٌمن قمٚمٞمف اخلٓم٦ٌم ٓؾمتامع ضمٚمس

 هلل واًمتًٌٞمح هاً  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يٜم٤مذم واإلٟمّم٤مت اإلٟمّم٤مت، اًمث٤مين واًمقاضم٥م

،ً  اًمٜمزول ؾم٥ٌم يم٤من إذا أن أؾمتحي ٓ وًمٙمٜمل دًمٞمؾ، هذا ذم يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  ها

ٟمٜم٤م سمٕمض يم٤من وم٢مذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م هق اًمتٗمًػم يمت٥م ذم اعمذيمقر  ـمالسمٜم٤م ُمـ إظمقا

 .ومٜمًتٗمٞمده اًمّمدد هذا ذم ؿمٞمئ٤مً  ونيذيمر أُمث٤مًمٜم٤م

 ( 66 :29 :59/ 471/واًمٜمقر اهلدى)
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 اخلطبة أثـاء ادسجد حتقة

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 وىمد قم٤مُم٤م هنٞم٤م ٦ماخلٓمٌ طم٤مل قمٜمف ُمٜمٝمل اًمٙمالم أن إدًم٦م ُمـ يًتٗم٤مد ُم٤م طم٤مصؾ

 ودقم٤مء، وشمِمٝمد وشمًٌٞمح ىمراءة ُمـ اًمتحٞم٦م صالة ذم اًمٙمالم ُمـ ي٘مع سمام هذا ظمّمص

 طم٤مل اعمًجد دظمؾ عمـ حمٞمص ومال صحٞمح٦م، ذًمؽ عمثؾ اعمخّمّم٦م وإطم٤مدي٨م

 دًم٧م سمام واًمقوم٤مء اعم١ميمدة اًمًٜم٦م هبذه اًم٘مٞم٤مم أراد إن اًمتحٞم٦م ريمٕمتل صالة ُمـ اخلٓم٦ٌم

 وم٘مٕمد اخلٓم٦ٌم طم٤مل اعمًجد إمم وصؾ ح٤م اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمٙم٤م أُمر ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف إدًم٦م، قمٚمٞمف

 اعم١ميمدة اعمنموقم٤مت ُمـ ذًمؽ يمقن قمغم هذا ومدل ومٞمّمكم، ي٘مقم سم٠من اًمتحٞم٦م يّمؾ ومل

 ضم٤مء إذاش: »صحٞمح» طمدي٨م اًمتحٞم٦م صالة خمّمّم٤مت مجٚم٦م وُمـ. اًمقاضم٤ٌمت ُمـ سمؾ

 صحٞمح طمدي٨م وهق (1)شريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واإلُم٤مم[ اجلٛمٕم٦م يقم] أطمديمؿ

 .اًمٜمزاع حمؾ ذم ًمٚمٜمص ُمتْمٛمـ

 اًمّمالة ذم ًمٚمخٓمٞم٥م واعمت٤مسمٕم٦م وإدقمٞم٦م إذيم٤مر ُمـ اًمتحٞم٦م صالة قمدا ُم٤م وأُم٤م

 اًمّمالة ذم واعمت٤مسمٕم٦م. اًمٕمٛمقم ذًمؽ ُمـ ختّمٞمّمٝم٤م قمغم يدل ُم٤م ي٠مت ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 اًمٙمالم ُمٜمع أطم٤مدي٨م ُمـ أقمؿ ومٝمل سمٛمنموقمٞمتٝم٤م ىم٤موٞم٦م أدًم٦م هب٤م وردت وإن ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف

 اًمراضمح ذم ويٜمٔمر اًمٕمٛمقُم٤من ومٞمتٕم٤مرض وضمف، ُمـ ٝم٤مُمٜم وأظمص وضمف ُمـ اخلٓم٦ٌم طم٤مل

 مجٞمع يِمٛمؾ (2)ش ًمف مجٕم٦م ومال ًمٖم٤م وُمـ: »طمدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٚمٖمق يم٤من إذا وهذا ُمٜمٝمام،

 قمغم يدل مم٤م ومٚمٞمس ومٞمف وم٤مئدة ٓ ُم٤م وهق ُمٜمف سمٜمقع خمتّم٤م يم٤من إذا وأُم٤م اًمٙمالم، أنقاع

 ٟم٤مس حمٛمد خّمفُمٚم ي٘مقل. »ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة ذم واعمت٤مسمٕم٦م واًمدقم٤مء اًمذيمر ُمٜمع

 ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمدًمٞمؾ إول آطمتامًملم ُمـ وإرضمحش: اًمديـ

                                                           

 .[ُمٜمف]".ومٞمٝمام وًمٞمتجقز: "رواي٦م ذم ُمًٚمؿ وزاد ومٚمػميمع سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (1)

 وختٓمك ًمٖم٤م وُمـ: "سمٚمٗمظ آظمر طمدي٨م ذم شمٗمًػمه ضم٤مء وىمد هب٤م يت٘مقى يمثػمة ؿمقاهد وًمف داود بقوأ أمحد رواه (2)

 .[ُمٜمف]".فمٝمرا  ًمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس رىم٤مب
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 ىمقل وم٢من. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش ًمٖمقت وم٘مد أنّم٧م: اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم

 قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر سم٤مب ُمـ ٕنف اًمٚمٖمق ُمـ ًمٖم٦م يٕمد ٓ أنّم٧م: اًم٘م٤مئؾ

 سم٤مب ُمـ وذًمؽ جيقز ٓ ًمٖمقا : واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف ؾمامه وم٘مد ذًمؽ وُمع اعمٜمٙمر،

 ذم سم٤معمٕمروف إُمر وهق اعمٝمؿ قمغم اخلٓمٞم٥م عمققمٔم٦م اإلٟمّم٤مت وهق إهؿ شمرضمٞمح

 إذا ومٙمٞمػ سم٤معمٕمروف إُمر ُمرشم٦ٌم ذم يم٤من ُم٤م ومٙمؾ يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا اخلٓم٦ٌم، أثٜم٤مء

 .ذقم٤م اًمٚمٖمق ُمـ وهل وأطمرى أومم سم٤معمٜمع طمٞمٜمئذ أنف ؿمؽ ومال اًمرشم٦ٌم ذم دوٟمف يم٤من

 ذًمؽ إن: ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـش: 146» اًمروو٦م وذمش 27 ص» اعمّمٜمػ ىمقل وأُم٤م

 ًمٖمقا  يمالُمف ومٙم٤من. اعم٘م٤مًم٦م هذه ي٘مقل سم٠من اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ي١مُمر ملش أنّم٧م: »ىم٤مل اًمذي

 ش.احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ طم٘مٞم٘م٦م

 ذم هب٤م ي١مُمر مل مم٤م هل طمٙمٛمٝم٤م ذم اعم١مًمػ شمردد اًمتل إذيم٤مر ؿم٠من ويمذًمؽ وم٠مىمقل

 .أقمٚمؿ واهلل. أجْم٤م ًمٖمقا  ومٙم٤مٟم٧م اًمقىم٧م ذًمؽ

 [.59 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 يصع ثم إذان اكتفاء يـتظر هل اجلؿعة أذان وؿت دخل من

 إذان؟ ظؾقه يشوش ٓ حتى ادسجد حتقة

 اخلٓم٦ٌم ًمًامع يتٗمرغ يمل يّمكم وهق اًمٚمحٔم٦م هذه ذم هٜم٤م أؾمت٤مذٟم٤م، :افسمال

ن ن، واعم١َُمذِّ  ىمد اًمّمقت، قم٤مًمٞم٦م وهل قم٤متؾمام قمغم ي١مذن ُم٤ًمضمدٟم٤م ذم أن اعم١مذن ُي١َمذِّ

ش ؾ أن أومم سم٤مب ُمـ وم٠مخٞمس اعمّمكم، هذا قمغم ُيَِمقِّ  اعم١مذن يٜمتٝمل طمتك صالشمف ُي١َمضمِّ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أظمؼمٟم٤م يمام ويقضمز يّمكم، صمؿ

 ظمٓم٦ٌم، هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق صحٞمح سمّمحٞمح، وًمٞمس صحٞمح يمالم هذا :افشقخ

ش اخلٓمٞم٥م أخٞمس  يقم اعمًجد يمؿأطمد دظمؾ إذا: »ىم٤مل واًمرؾمقل أجْم٤ًم، قمٚمٞمف ؾَمُٞمَِمقِّ

ز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمّؾ  خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م  ش.ومٞمٝمام وًمَٞمَتَجقَّ

 .ذاك أومم سم٤مب ومٛمـ إًمٞمف، ُمٜمٔمقر همػم اًمتِمقيش هذا: إذاً 

 (  66 :66 :46/ 491/واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلؿعة يوم افرؿاب وخَتَطِّي ادرور

 .اجلٛمٕم٦م يقم اًمرىم٤مب وشَمعَخّٓمل اعمرور قمـ ؾم٤مئؾ ؾم٠مل :افسائل

 يقم خيٓم٥م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمـ صحٞمح طمدي٨م إمم اًم٤ًمئؾ يِمػم :افشقخ

 اًمٜم٤مس، رىم٤مب ويتخٓمك اًمٜم٤مس يتخٓمك وم٠مظمذ اعمًجد إمم رضمؾ دظمؾ طمٞمٜمام اجلٛمٕم٦م

 ش.وآذي٧م آٟمٞم٧م وم٘مد اضمٚمس،: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل

 سم٢ميذائؽ اًمّمٗمقف شمت٘مدم أن ذم ـمٛمٕم٧م صمؿ اعمجلء، ذم شم٠مظمرت: أي آٟمٞم٧م

 طمٞم٨م اضمٚمس: »ًمف ىم٤مل وًمذًمؽ جيقز، ٓ هذاو رىم٤مهبؿ، سمتخٓمٞمؽ اعمًٚمٛملم إلظمقاٟمؽ

 ش.رىم٤مهبؿ سمَِتَخٓمِّل اعمًٚمٛملم شُم١مذِ  وٓ أن٧م

 أن اخلٚمػ ذم يم٤من ُمـ يتخٓمك أن جيقز هؾ: أن آضمتامع هذا ُمثؾ اًم١ًمال ضم٤مء

 إومم؟ اًمّمٗمقف ذم اعمٙم٤من إمم ًمٞمّمؾ اعمت٘مدُملم: رىم٤مب سمتخٓمك

م هذا أن :اجلواب م يمذاك اًمَتَ٘مده ًء: احلٙمؿ ذم يمالمه٤م ٕم٦م،اجلٛم يقم اًمَتَ٘مده  ؾمقا

 يم٤من ؾمقاء جيقز، ٓ اعم١مُمٜملم وإيذاء اإليذاء، هل واًمٕمٚم٦م اًمٕمٚم٦م، ذم آؿمؽماك سمج٤مُمع

 ضم٤مُمع اضمتامع ذم أو اًمٕمٞمد ُمّمغم ُمثالً  اعمّمغم ذم اجلٛمٕم٦م، يقم همػم يم٤من أو اجلٛمٕم٦م يقم

 وذاك ذاه جيقز وإٟمام جيقز، ٓ ومٝمق ؾمقاء اإليذاء ذم يمالمه٤م وذاك هذا آضمتامع، يمٝمذا

ءً : أي اعمجٚمس ذم اجل٤مًمًقن يم٤من إذا  يمٛمجٚمس جمٚمس أّي  ذم أو اعمًجد ذم يم٤من ؾمقا

 .يمٝمذا ضم٤مُمع

ه وهذا إومم، اًمّمٗمقف ذم ومراغ هٜم٤مك يم٤من إذا  اعم٤ًمضمد، ُمـ يمثػم ذم يمثػماً  ٟمرا

م: جيقز احل٤مًم٦م هذه ومٗمل دِّ  اًمَتَ٘مده ًَ
 .إومم اًمّمٗمقف ذم اعمقضمقد اًمٗمراغ ًمِ

 . اعمجٚمس سمف اٟمتٝمك طمٞم٨م جيٚمس أن ومٞمٜمٌٖمل هٜم٤مك ومراغ ٓ يم٤من إذا أُم٤م

ءً  جيقز، ٓ اإليذاء أن: اجلقاب طم٤مل يمؾ وقمغم  همػم يم٤من أو اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من ؾمقا

 أن ومٞمجقز إومم، اًمّمٗمقف ذم اًمٗمراغ وشمريمٝمؿ اعمًتٛمٕملم هت٤مون طم٤مًم٦م ذم إٓ اجلٛمٕم٦م،

ومؼ ُمع رىم٤مهبؿ يتخٓمك دّ  ًمٙمل واًمت٠مين: اًمرِّ ًُ  أو إومم ًمّمٗمقفا سملم اعمقضمقد اًمٗمراغ َي
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م ذم  .اعمجٚمس ُُمَ٘مدَّ

 أي اعمًٚمٛملم إيذاء قمـ ومْمالً  اعمًٚمؿ إيذاء أن: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟمتذيمر أن وجي٥م

 .سم٤مًمٓم٤مقم٦م اعمًٚمؿ إيذاء جيقز ٓ اًمٓم٤مقم٤مت، سمٕمض ذم طمتك جيقز ٓ ُمٜمٝمؿ، اًمٙمثػميـ

 يمام وهل طُمْجَرشمف، ذم اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: ذًمؽ ُمث٤مل

شم٤مً  ومًٛمع ُمًجده، ىُمْرب نشمٕمٚمٛمق  قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًم٘مرآن، سمتالوة ُمرشمٗمٕم٦م اعمًجد ذم أصقا

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمَّف، يٜم٤مضمل يُمٚمهٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة

 ش.اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة

  ُمـ ومٞمف ح٤م سم٤مًمذيمر اًمّمقت سمرومع اجلٝمر جيقز ٓ: أي
ٍ
 وهذا اعمّمٚملم، ًمٌٕمض إيذاء

 ُمـ إلُم٤مُمٝم٤م شمٌٕم٤مً  أهٚمٝم٤م يٙمقن اًمتل اعم٤ًمضمد وسمخ٤مص٦م اًمٞمقم اعم٤ًمضمد أيمثر ذم ي٘مع إيذاءٌ 

 اًمّمقت سمرومع ضمداً  يمٌػم إيذاء ي٘مع اعم٤ًمضمد هذه ومٗمل اًمًٜم٦م، ُمٕمروم٦م قمـ اًمٜم٤مس أبٕمد

 وسمٕمد ُمثالً  اًمٗمجر صالة سمٕمد اًمٕمنم سم٤مًمتٝمٚمٞمالت أو سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اإلُم٤مم ؾمالم سمٕمد

 قمنم اًمتٝمٚمٞمؾ هذا ُمرات، قمنم ؾسم٤مًمتٝمٚمٞم أصقاهتؿ يرومٕمقن طمٞم٨م اعمٖمرب، صالة

 وًمٙمـ ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م ومْمٞمٚم٦م وقمٚمٞمٝم٤م اًمًٜم٦م، ُمـ اًمٗمجر وصالة اعمٖمرب صالة ُدسُمرَ  ُمرات

 يمٞمػ اعمّمٚملم ًمٌٕمض إيذاء اجلٝمر ذم ٕن سم٤مجلٝمر: وًمٞمس واًمن واخلٗم٧م سم٤مخلٗمض

 ذاك؟

 طم٥ًم سم٠ميمثر أو سمريمٕم٦م اعمًٌقىملم هؿ يٙمقٟمقا  اعمّمٚملم سمٕمض أن يتٗمؼ ُم٤م يمثػم

هَتؿ اإلُم٤مم ُمع ؾَمٚمَّٛمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس يرومع اموطمٞمٜم اًمّمالة،  ومٌذًمؽ سم٤مًمذيمر، أصقا

 اإليذاء يٙمقن أن وُيْٛمِٙمـ سمؾ اًمّمالة، ُمـ وم٤مشمف سمام ًمٞم٠ميت ىم٤مم ًمٚمذي اًمتِمقيش َيعْحُّمؾ

 ٓ رسمف، وسملم سمٞمٜمف سمف ي٠ميت أن يريد ِوْردٌ  ًمف ومٝمق اإلُم٤مم ُمع ؾَمٚمَّؿ ُمـ ٕن ذًمؽ، ُمـ أيمثر

ش أن يريد ً، وإذيم٤مر سم٤مٕوراد ٠ميتومٞم همػمه، قمغم ُيَِمقِّ  أصقاهتؿ يرومٕمقن وأوئلؽ ها

ؿمقن سم٤مًمذيمر  اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اإلٟم٤ًمن، هذا ُمثؾ ُمـ اإليذاء ومٞم٘مع قمٚمٞمٝمؿ وَمُٞمَِمقِّ

 ش.اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓ: »– آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ يمام – ىم٤مل ىمد

 اًمّمقت سمرومع وًمق ١مُمٜملماعم إيذاء قمـ اًمٍميح اًمٜمٝمل ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا وُمـ

ًمف أطمًـ هق سم٤مًمذيمر سم٤مًمّمقت اًمرومع هذا ٕن سم٤مًمذيمر:  سمٕمض ذم يٙمقن أن أطمقا
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ً، اعمٜم٤مؾم٤ٌمت  وضم٥م ُم٤م، عمًٚمؿٍ  ُم٤م إيذاءٌ  ورائف ُمـ شَمرشم٥َّم إذا اجل٤مئز هذا ًمٙمـ ضم٤مئزا

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ: »اًمٍميح احلدي٨م هلذا قمٜمف: آسمتٕم٤مد

 ش.سم٤مًم٘مراءة

 إيذاء حيّمؾ ُمثالً  اًمٕمنم اًمتٝمٚمٞمالت ذم مجٞمٕم٤مً  يِمؽميمقن اًمذيـ ٓءه١م طمتك

 اجلٛمٝمقر ُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ جيري يمٞمػ اإلٟم٤ًمن يت٠مُمؾ طمٞمٜمام ُياَلطَمظ وهذا ًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ

ؿ أن يًتٓمٞمع وٓ أطمدهؿ صقت ومٞمٜم٘مٓمع واطمد، سمّمقت  ومٞمّمػم اًمتٝمٚمٞمٚم٦م، مت٤مم ُيَتٛمِّ

ؿ أن يًتٓمٞمع وٓ شمِمقيش، قمٜمده  اجلامقم٦م، صقت دوي ُمـ ٕنف :ٟمٗمًف وسملم سمٞمٜمف ُيَتٛمِّ

ف هق طمٞمٜمذاك ومٞمّمٌح ًُ ف واٟم٘مٓمع ُمٕمٝمؿ يم٤من اًمّٚمعل ٟمٗم ًُ  سم٥ًٌم سم٤مإليذاء ُأصٞم٥م قمٜمٝمؿ َٟمَٗم

 .اجلٝمر هذا

ُف، شُمِركَ  ًمق أُم٤م ًُ ا  هدوء وقمغم روي٦َّم قمغم ي٘مرأ  ومٝمق وَٟمْٗم  واهلل رسمف، وسملم سمٞمٜمف ِهًّ

 .وأظمٗمك اًمن يٕمٚمؿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم يمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 إذا: ىم٤مًمقا  ضمدًا، قمٔمٞمؿ شمٜمٌٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء: احلدي٨م هذا ُمـ

 جيقز ومال همري٥م، اًمٓمريؼ ذم ُمٜم٘مٓمع ؿمٖم٤مل، شمٕم٤ٌمن ٟم٤مئؿ رضمؾ اعمًجد ذم هٜم٤مك يم٤من

ش ٓ طمتك سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع  ومام هلل، ذايمر ُمش ٟم٤مئؿ وهق اًمٜم٤مئؿ، هذا قمغم ُيَِمقِّ

 سم٤مًمذيمر، أصقاهتؿ اًمٜم٤مس ومػمومع اهلل يمت٤مب ُمـ ي٘مرأ  اهلل؟ يذيمر رضمؾ يم٤من إذا سم٤مًمٙمؿ

 ي٤م: »ىمقًمف وهق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اعمحذور هذا ي٘مع ومحٞمٜمئذٍ 

 ش.اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م

 َخٓمِّلسمِتَ  سم٤مًمٙمؿ ومام ىمرآن، شمالوة هٜم٤مك يم٤من وًمق طمتك جيقز ٓ اعم١مُمٜملم إيذاء: وم٢مذاً 

 .اًمٕم٤مُم٦م اعمج٤مًمس ذم أو ذيمرٟم٤م يمام اجلٛمٕم٦م يقم يم٤من ؾمقاء اًمرىم٤مب

 .ؾم١ماًمؽ قمٜمف ؾمٌؼ ُم٤م ضمقاب هق هذا

 (  66 :66: 36/ 226/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66 :65: 38/ 226/ واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  171 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 افساظة يف اجلؿعة جاء من: »حديث يف بافساظة ادؼصود

 ..(إوػ

 إومم، اًم٤ًمقم٦م ذم اجلٛمٕم٦م ضم٤مء ُمـ: »حلدي٨ما ذم سم٤مًم٤ًمقم٦م اعم٘مّمقد ُم٤م :مداخؾة

م ومٙم٠منام  ش..سمدٟم٦م ىَمدَّ

 .صم٤مٟمٞم٦م ؾمتلم دىمٞم٘م٦م ويمؾ دىمٞم٘م٦م، ؾمتلم هل اًمتل اًمزُمٜمٞم٦م، اًم٤ًمقم٦م هل :افشقخ

 .ؾم٤مقم٦م ذم يم٤من ُم٤م :مداخؾة

 ضمٖمراذم وإٓ شم٤مرخيل هذا؟ ٟمًٛمٞمف ؿمق ُمقوقع ذم ًمًٜم٤م ٟمحـ أن ٓ، :افشقخ

 اعمٕمٜمك، أقمٓمٞمتؽ اعمٕمٜمك، ؿمق شم٠ًمخٜمل ٧مأن أن، طمديثل ُمقوقع ذم ٟمحـ... وإٓ

 .ؾم٤مقم٦م قمنم اصمٜم٤م اًمٜمٝم٤مر أن ذم سمس.. ذم يم٤من ؾم٤مقم٦م هٞمؽ إٟمف أن٤م طمٙمٞم٧م ُم٤م ًمٙمـ

 ٓ؟ وإٓ هذا شمٕمرف ؾم٤مقم٦م، قمنم اصمٜم٤م ومٞمف اًمٞمقم

 ُمٜمٝم٤م ؾم٤مقم٦م آظمر ذم ؾم٤مقم٦م، قمنم اصمٜم٤م اجلٛمٕم٦م يقم ذم: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سمـ ضم٤مسمر رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًمئل رواي٦م ذم دي٨مواحل...ش ومٞمٝم٤م وضمؾ قمز اهلل دقم٤م ُمـ ؾم٤مقم٦م

 .إنّم٤مري اهلل قمٌد

 هذه ًمٞمس ىمديؿ، شم٘مًٞمؿ هذا ؾم٤مقم٦م، وقمنميـ أرسمع إمم واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ومت٘مًٞمؿ

ٛم٧م اًمتل اًمٕمٍمي٦م اًم٤ًمقم٦م ًّ  شمقارصمقا  هؿ ؾم٤مقم٦م، وقمنميـ أرسمٕم٦م إمم واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ىَم

 قمنم اصمٜم٤م ىمديؿ، ُمـ شمقارصمقه اًمذي اًمت٘مًٞمؿ ًمُتَٓم٤مسمؼ اًم٤ًمقم٦م وم٠موضمدوا هذا، اًمت٘مًٞمؿ

 .اًمٜمٝم٤مر ذم ؾم٤مقم٦م

 اهلل رمحف واًمدي ُمٜمٝم٤م اعمت٤مطمػ، سمٕمض ذم حمٗمقفم٦م شمٙمقن رسمام ىمديٛم٦م ؾم٤مقم٤مت ذم

 يم٤من دُمِمؼ، ذم ُمتقاوٕم٦م دار ذم قمٜمده يم٤من اًمٗمٚمؽ، سمٕمٚمؿ اًمٌمء سمٕمض قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤من

ْزَوًَم٦م، اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ سمٚمٖم٦م ُيًٛمك ُم٤م قمٜمده
ِ
 ُمـ اًمِمٛمس زاًم٧م يزول، زال ُمـ ُمِمت٘م٦م سم٤معم

 .اًمًامء وؾمط



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  172  ُم

ْزَوًم٦م
ِ
 ًمٙمـ طمديد، ُمًامر ومٞمٝم٤م ُمٖمروس ُرظَم٤مم، ُمـ ًمقطم٦م قمـ قم٤ٌمرة هذه اعم

 يًٛمقه٤م آخ٦م ذم اًمٜمج٤مريـ قمٜمد ضم٧ٌم ًمق قمٛمقدي٤ًم، ؿم٤مىمقًمٞم٤مً  سمِمٙمؾ هٜمدؾمٞم٦م سمٓمري٘م٦م

 إمم ُمٙم٤من ُمـ ٟم٘مٚمف ىمٍم، يمٚمام اًمِمٛمس ارشمٗمٕم٧م يمٚمام ًمٌٕمٞمد، فمؾ سمٞميب..اًمزاوي٦م

 هال اًمكم وم٤مًم٤ًمقم٤مت أيمثر، أو أىمؾ أو دىم٤مئؼ مخس سمٞمح٥ًم ي٤م سم٤مًمْمٌط أدري ُم٤م ُمٙم٤من،

ِول ذم ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م هل وسمجٞمقسمٜم٤م سم٠مجديٜم٤م ُمقضمقدة  إمم ُمٜمٝم٤م ُمقضمقد وهذه هذه، اعَمزا

 ذم ذًمؽ وٟمحق اًمرسم٤مط ذم ُمًجد ذم اعمٖمرب... ذم اًم٘مديٛم٦م اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم أن

 . اعمديٜم٦م

 .ىمديٛم٦م طمديث٦م، هل ُم٤م ٓ

 .ؿمٗمتٝم٤م رُمٚمٞم٦م ؾم٤مقم٦م ومٞمف وسمٕمديـ

ك: ًمرُمٚمٞم٦ما اًم٤ًمقم٦م هذه  حت٧م، إمم أظمرى ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ه٤مي اًمٙم٤مؾم٦م ُمثؾ شمتّمقر سمِدَّ

 ضمدًا، دىمٞمؼ سمٛمٞمزان ُمقوقع يٕمٜمل اًمرُمؾ هذا رُمؾ، ومٞمٝم٤م ضمدًا، خمٍمة خمٍمة، هقن

 حمدد ُمٕملم وىم٧م ي٠مظمذ إؾمٗمؾ، إمم سم٤مًمٜمزول اًمرُمؾ يٌدأ اجلٝم٤مز هذا ىَمٚم٧ٌَّم إذا سمحٞم٨م

د هذا ـمٌٕم٤مً  ٤م،إٟم٤ًمٟمً  خيّمّمقا  ىمديامً  ومٙم٤مٟمقا  دىم٤مئؼ، مخس أو سمدىمٞم٘م٦م  ًمٞمس حتديًدا سمُِٞمَحدِّ

 .اًم٤ًمقم٤مت هذه ُمثؾ سمدىمٞمؼ

 ٓ هذا ًمٙمـ سمدائٞم٦م، شمٙمقن ىمد سمٓمري٘م٦م اًم٤ًمقم٤مت يٕمرومقن يم٤مٟمقا  اًمٕمرب أن: اعمٝمؿ

 اًم٤ًمقم٦م ذم راح ُمـ: »سمٕمٞمداً  ٟمذه٥م ٓ طمتك اًمرؾمقل وم٘مقل يٕمرومقن، ٓ أهنؿ يٕمٜمل

 .يمذا وًمف يمذا ومٚمف اًمزُمٜمٞم٦م، اًم٤ًمقم٦م هلش إومم

 (  66 :39: 26/ 251/ قرواًمٜم اهلدى)



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  173 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 يديأ رؾع مع اجلؿعة يوم اخلطقب دظاء ظذ افـاس تلمغ حؽم

 وادلمومغ اإلمام

 واح٠مُمقُملم؟ اإلُم٤مم يدي ورومع اإلُم٤مم دقم٤مء قمغم اًمٜم٤مس شم٠مُملم :افسائل

 وٓ ويًٙمٜمقن يّمٛمتقن ،اًمًٜم٦م يٚمتزُمقن ه١مٓء ،طمٙمٛمف هلؿ ًمٞمس ه١مٓء :افشقخ

 .يرومٕمقن

 ي١مُمٜمقن؟ وٓ :مداخؾة

 .يرومٕمقن وٓ ويًٙمٜمقن يًٙمتقن :افشقخ

 .ظمػم اهلل ضمزاك :مداخؾة

 اًمتقؾمؾ ُمـ إن: شم٘مقًمقن أنتؿ: ي٘مقًمقن ،ٟمرى ح٤م اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض: أىمقل :افسائل

 ٓ ومٚمامذا ،دقم٤مئف قمغم اعمًٚمٛمقن وُي١َمُمـ ،اًمّمالح ومٞمف ُئمـ رضمؾ يدقمق أن اجل٤مئز

 ٟمرومع ٓ وح٤مذا ،اًمّمالح فومٞم ُئَمـ اًمذي اًمرضمؾ دقم٤مء قمغم اجلٛمٕم٦م يقم اًمت٠مُملم شم٘مٌٚمقن

 اعمقوع؟ هذا همػم ذم إجدي شمرومع أن واًمًٜم٦م ،إجدي

 أت٤ٌمع ومٜمحـ ،ذًمؽ ومٕمؾ ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن :واوح اجلقاب :افشقخ

 ُمـ رء إمم حيت٤مج ٓ اجلقاب ،جيقز ٓ اًمٕم٤ٌمدات ذم واًم٘مٞم٤مس ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .ومٕمٚمقا  ُم٤م اًمًٚمػ نٕ ،ومٕمؾ ُم٤م اًمرؾمقل ٕن ٟمٗمٕمؾ؟ ٓ ح٤مذا ،أبداً  اًمتٗمّمٞمؾ

 يٜمْمح ومٞمف سمام إٟم٤مء ويمؾ    سمٞمٜمٜم٤م اًمتٗم٤موت هذا ومحًٌٙمؿ

 ( 66 :24 :36/ 247/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :17 :28/ 247/واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  174  ُم

 اثـتغ؟ أم أربعا يؼيض ؾفل ،اجلؿعة صالة يف افتشفد أدرك

 ٤مأرسمٕم يّمكم ومٝمؾ ،ريمٕمت٤من وم٤مشمتف وىمد اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمتِمٝمد أدرك ُمـ :افسمال

 اصمٜمتلم؟ أم

 جلٜم٦م أؾمئٚم٦م قمـ اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م»: ُمٕمرووم٦م رؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ وسمٞم٤من ،أرسمٕم٤مً  :افشقخ

 .شاجل٤مُمٕم٦م ُمًجد

 ( 66: 15: 18/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة؟ يوم ادسجد فدخول بافـسبة إوػ افساظة تؽون متى

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم اعمًجد ًمدظمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إومم اًم٤ًمقم٦م ُمتك :مداخؾة

 ُمٜمًٞم٤مً  ٟمًٞم٤مً  إؾمػ ُمع أصٌح اًمذي اًمٕمريب اًمتقىمٞم٧م ذم اًمقاطمدة اًم٤ًمقم٦م :افشقخ

 هذه أرى أن ىمٚمٌل ذم واًمنور اًمٗمرح ويدظمؾ ينين مم٤م وإن اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٌالد أيمثر ذم

 قمرسمٞم٦م إطمداه٤م اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ؾم٤مقمتلم ومٜمجد اًمٌالد هذه ذم واوح٦م اًمٔم٤مهرة

 سمٞمٜمام اًمِمٛمس، سمٖمروب شمٙمقن نمقم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م اًمٕمريب اًمتقىمٞم٧م همرسمٞم٦م، وإظمرى

 يقم إومم وم٤مًم٤ًمقم٦م اًمزوال، وىم٧م ذم قمنم اصمٜم٤م اًم٤ًمقم٦م هذه شمٙمقن اًمٙم٤مومر اًمتقىمٞم٧م ذم

 .اًمقاطمدة اًم٤ًمقم٦م ذم شمٌدأ اجلٛمٕم٦م

 إممش سمدٟم٦م ىمرب ومٙم٠منام إومم اًم٤ًمقم٦م ذم راح ُمـ: »احلدي٨م يٗمٝمؿ أن يٛمٙمـ وهٜم٤م

 ؿم١مم ُمـ[ وهذا] يٛمٙمـ: ٓ إؾمػ ومٛمع اإلومرٟمجل اًمتقىمٞم٧م ذم أُم٤م احلدي٨م، آظمر

 .ٟمٕمؿ طمٞم٤مهتؿ، ذم ًمٚمٙم٤مومريـ اعمًٚمٛملم شم٘مٚمٞمد

 (66:36:67/ب16: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  175 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبي صالة بعدم ادسجد حتقة وجوب ظدم ظذ آشتدٓل

 اجلؿعة خطبة ؿبل هلا

 حتٞم٦م ريمٕمتل وضمقب طمدي٨م إن: ي٘مقل اًمٕمٚمامء ُمـ إئٛم٦م ـمٚم٦ٌم أطمد هٜم٤مك :ادؾؼي

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أن سمدًمٞمؾ اًمٜمدب، إمم اًمقضمقب قمـ ُمٍموف اعمًجد

 .ريمٕمتلم يّمكم أن سمدون اعمٜمؼم قمغم وي٘مٕمد اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم ذم ًمٚمخٓم٦ٌم، اعمًجد يدظمؾ

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م :افشقخ

 قمٚمٞمف؟ دمٞمٌقا  يٕمٜمل يمٞمػ هذا اًمٗمٝمؿ ومٝمذا أجقه، :ادؾؼي

 ...ؾم٤مومٚملم أؾمٗمؾ إمم وًمٙمـ قمٛمٞمؼ، ومٕمالً  ومٝمؿ ومٝمؿ، :افشقخ

 إُمر أن قمغم دًمٞمالً  هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُيتَّخذ أن ُمٙم٤من ذم اخلٓم٠م ُمـ

 ح٤مذا؟ ًمٚمقضمقب، ًمٞمس اًمتحٞم٦م ذم

 شَمَٞمنَّ  طمٞمٜمام اعمًجد ذم جيٚمس واًمذي اعمجٚمس إمم اًمداظمؾ ىمٞم٤مس يّمح ٓ :أوٓ

 قمغم ومرىم٤مً  ؾمتًٛمع ٕنف اخلٓمٞم٥م: أن أىمقل وٓ اًمرؾمقل، ىمٞم٤مس قمغم اجلٚمقس ًمف

 ٕين اعمًجد، أرض قمغم وًمٞمس اعمٜمؼم قمغم ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل ضمٚمقس ىمٞم٤مس

 دون ُمٜمؼمه إمم طُمْجرشمف ُمـ سمٞمتف ُمـ ظمرج طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل هؾ: اًم٤ًمئؾ هلذا ؾم٠مىمقل

 شم٠موًمف، هق وضمف أيِّ  قمغم شم٠موًمف، هق وضمف أي قمغم إُمر هلذا شم٤مريم٤مً  يم٤من هؾ جيٚمس، أن

 ُمرإ هذا: قمٜمده إطمقال أطمًـ ذم ًمٞم٘مؾ هق ًمٚمقضمقب، إُمر هذا: ٟم٘مقل ٟمحـ

 إمم ضمٝمٚمف، أىمؾ مل إن أُمره سمف يّمؾ أفمـ وُم٤م ًمٚمٛمٜمدوب، دوٟمف ًمٚمٛمًتح٥م، دوٟمف ًمٚمًٜم٦م

 هٙمذا؟ ُمٕمل شم٘مقل أٓ ًمإلسم٤مطم٦م، ي٘مقل أن

 أن ىمٌؾ وجيٚمس ُمٜمؼمه إمم سمٞمتف ُمـ خيرج يم٤من طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٝمذا ـمٞم٥م،

 اعمٜمدوب شمرك أي اًمتآويؾ، هذه ُمـ شم٠مويؾ سم٠مّي  إُمر شمرك ىمد يٙمقن اعمًجد ذم يتحٞم٤َّم

 سمف أطم٤مط ومٞمام اعم٤ًمضمد أئٛم٦م: أن ًمف ؾم٠مىمقل هٙمذا، ىم٤مل إن أن٤م رأجف، ذم إىمؾ قمغم

 سمج٤مٟم٥م دار هلؿ ًمٞمس أي اعمّمٚملم، قم٤مُم٦م يدظمؾ يمام اعمًجد يدظمٚمقن يمٚمٝمؿ قمٚمٛمل



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  176  ُم

 ٓ اعمٜمؼم، إمم ُم٤ٌمذة داره ُمـ يٜمٗمر أنف سمحٞم٨م اعمًجد، ُمـ اًمٖمريب أو اًمنمىمل اجلدار

ع هؾ اإلُم٤مم هذا قمٚمٛمٜم٤م، ومٞمام إرض، ضمفو قمغم اًمٞمقم اعمًجد هذا ُمثؾ يقضمد  ًمف ُينْمَ

 اعمًجد، سم٤مب ُمـ اًمداظمٚملم ُمع ويدظمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م يٗمٕمؾ أن

 اًمًالم؟ قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام ذًمؽ يٗمٕمؾ أن ًمف جيقز هؾ ومٞمجٚمس

 …اعمٜمؼم قمغم جيٚمس :ادؾؼي

 اجلٛمٕم٦م ميق اعمًجد ذم جيٚمس اًمذي هذا طمٙمؿ اظمتٚمػ: إذاً  جيٚمس، ٓ :افشقخ

 ورؾم٤مًمتف، ٟمٌقشمف صٗم٦م ذم اًمقطمٞمد ًمٞمس اًمقطمٞمد، اإلُم٤مم أن إمم هق اًمكّم  اإلُم٤مم ذاك قمـ

 اًمٞمقم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ومقرًا، اعمٜمؼم إمم اًمدار ُمـ ظمروضمف صٗم٦م ذم أجْم٤مً  وطمٞمد هق سمؾ

 ًمٙمٜمٝمؿ ُمٝمؿ، ُمش سم٠ميمثر سم٠مىمؾ ؾم٤مقم٦م سمرسمع دىم٤مئؼ سمٕمنم اًمقىم٧م ىمٌؾ اعمًجد يدظمٚمقن

 .اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م جيٚمس يمام اعمًجد ذم جيٚمًقن

ٌَلمِّ  اًمتٗمّمٞمؾ هذا: إذاً   يقم أوًٓ  اعمًجد إمم داظمؾ يمؾ ي٘م٤مس أن يّمح ٓ أنف ًمٜم٤م ُي

 .ُمٜمؼمه إمم سمٞمتف ُمـ اًمرؾمقل ظمروج قمغم إؾمٌقع، أج٤مم يمؾ ذم: وصم٤مٟمٞم٤مً  اجلٛمٕم٦م،

 يًتـ أن أراد إذا ًمٚمخٓمٞم٥م ظم٤مص طمٙمؿ ظم٤مص، طمٙمؿ هذا: سم٢مجي٤مز ومٞم٘م٤مل

 هذا قمٜمف يً٘مط ومٝمذا ُم٤ٌمذة، ُمٜمؼمه إمم سمٞمتف ُمـ خيرج اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف سم٤مًمرؾمقل

ءً  احلٙمؿ،  هٜم٤م إمم واوح ًمٚمٜمدب، أو آؾمتح٤ٌمب أو ًمٚمًٜمٞم٦م أو ًمٚمقضمقب سم٠منف ىمٞمؾ ؾمقا

 .اجلقاب

 يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ومروٜم٤م ًمق طمتك ُم٤مٟمع هٜم٤مك: صم٤مٟمٞم٤مً  اؾمٛمع، أوًٓ، هذا

 ئمؾ أجْم٤مً  ُم٤ٌمذة، اعمٜمؼم وصٕمد ودظمؾ اعمًجد، ظم٤مرج يم٤من ُمًجده، ضم٤مر ًمٞمس سمٞمتف

 اعمًجد دظمؾ أنف ومروٜم٤م ًمق طمتك: وأظمػمة صم٤مًمث٦م وصقرة ٟمٗمًف، اجلقاب هق اجلقاب

 وهٜم٤مك اًمتحٞم٦م، صغم وُم٤م وضمٚمس، سمدىم٤مئؼ ُمثالً  اًمقىم٧م ىمٌؾ اعمجٚمس دظمؾ وضمٚمس،

 دوٟمف ُم٤م إمم اًمقضمقب ُمـ إُمر ٟمٍمف أن جيقز ٓ: ٟم٘مقل ٓ طمٞمٜمئذٍ  اعمٕمروف إُمر

 اًمّمقر يمؾ ُمـ أدق هذه اًمتحٞم٦م، ُيَّمؾِّ  ومل ضمٚمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن إطمٙم٤مم: ُمـ

 ح٤مذا؟: واًم١ًمال آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م اًمتل

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا: شم٘مقل اًمتل وهل وم٘مٝمٞم٦م، ىم٤مقمدة أُم٤مم أنٜم٤م :اجلواب



ـ طمي اجلٛمٕم٦م )ا  ـ أطمٙم٤مم ُم ًتٛمٕملم(ُم  177 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  عم

 ومٕمٚمف وىمد، ىمد وومٕمٚمف قم٤مُم٦م ذيٕم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن ومٕمٚمف: قمغم ىمقًمف ىمدم ومٕمٚمف ُمع

 ىمدىمدة هٜم٤م ًمف، ًمٕمذر يٙمقن وىمد ًمف، ظمّمقصٞم٦م يٙمقن وىمد قم٤مُم٦م ذيٕم٦م يٙمقن ىمد

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة

م واًمٗمٕمؾ اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا إٟمف: ىم٤مًمقا  ذًمؽ أضمؾ ُمـ  وهلذا اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمدِّ

 ذم اًمًٞمقـمل ًمٚمح٤مومظ يمت٤مب هٜم٤مك اًمٜمٌقي٦م، اخلّم٤مئص جيٛمٕمٝم٤م ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أُمثٚم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن أؿمٝمره٤م ُمـش اًمٜمٌقي٦م اخلّم٤مئص» سمٕمٜمقان جمٚمدات صمالث

ٜم٤م ًمف أب٤مح تف أُم٤م اًمٜم٤ًمء، ُمـ ًمف ـم٤مب ُم٤م يٜمٙمح أن وضمؾ قمز َرسمه  أرسمٕم٤مً  وم٘مط هلؿ وم٠مب٤مح ُأُمَّ

 .اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ظمّمقصٞم٦م هذه سم٠من وم٘م٤مًمقا  ُمٜمٝمـ،

 وم٘م٤مل ٟمًقة، شمًع وحتتف أؾمٚمؿ وىمد إًمٞمف ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ ذًمؽ سم٘مّم٦م ذًمؽ وشم٠ميمد

 .شؾم٤مئرهـ وـمٚمؼ ُمٜمٝمـ، أرسمٕم٤مً  أُمًؽ: »ًمف

 قمّمٛمتف وحت٧م ُم٤مت اهلل، ؿم٤مء ُم٤م شمزوج اًمرؾمقل إيف: ي٘مقل أن إلٟم٤ًمن ومٚمٞمس

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ  ▬ ٟمتزوج، ُم٤م ًمٞمش: وم٢مذاً  ُمٜمٝمـ، شمًع
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّللَّ ًَ ♂ طَم

 [.21:إطمزاب]

م ىمقًمف :اجلواب  وم٢مذاش ؾم٤مئرهـ وـَمٚمَّؼ ُمٜمٝمـ، أرسمٕم٤مً  أُمًؽ» ومٕمٚمف، قمغم ُُمَ٘مدَّ

م اًمٗمٕمؾ ُمع اًم٘مقل شمٕم٤مرض  سملم ُٟمَقومِّؼ: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ُمتك اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمدِّ

: ٟم٘مقل اًمًالم؟ قمٚمٞمف سمٗمٕمٚمف اًمٌمء ًمٔم٤مهر اعمقضم٥م اًم٘مقل ومٜمٍمف واًمٗمٕمؾ، اًم٘مقل

راً  ضم٤مء ومٕمٚمف سم٠من دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م يم٤من إذا هذا  قمغم ُمت٘مدُم٤مً  يم٤من ىَمْقًَمف وأن ىمقًمِف، قمـ ُُمَت٠مظمِّ

 .ًمٚمقضمقب ًمٞمس وأنف هُٕمر سمٞم٤مٟم٤مً  طمٞمٜمذاك ومٕمٚمف ومٞمٙمقن ومٕمٚمف،

 ضم٤مءت إذا إٓ ًمٚمتحريؿ، أهن٤م اعمٜم٤مهل يمؾ ذم وم٤مٕصؾ اعمٜم٤مهل، ذم ُيَ٘م٤مل يمذًمؽ

ف ومٗمٕمٚمف اًمًالم، قمٚمٞمف ومٕمٚمف وًمق ىمريٜم٦م  .اًمٙمراه٦م إمم اًمتحريؿ قمـ اًمٜمٝمل َيٍْمِ

 إُمر قمـ ُمت٠مظمر ومٕمٚمف أن ٟمٕمرف أن ُمـ إُمر ذم يِمؽمط ُم٤م اًمٜمٝمل ذم ُيِْمؽَمط ًمٙمـ

 وومٕمٚمف، اًمٜمٝمل وسملم وومٕمٚمف إُمر سملم اجلٛمع قمغم وحيٛمٚمٜم٤م روم٤ًم،ص٤م يٙمقن طمتك واًمٜمٝمل،

 .هٜم٤م إمم واوح



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  178  ُم

 .واوح :ادؾؼي

 أن وضمقده، سمٌٕمٞمد ًمٞمس وهذا دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ُوضِمدَ  ًمق طمتك: أىمقل ـمٞم٥م، :افشقخ

 جيقز ٓ هٜم٤م طمتك: ٟم٘مقل ومٞمف، ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ذم إُمر سمٕمد يم٤من ومٕمٚمف أنف دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م

 ًمذاك ح٤مذا؟ اًمتٗمّمٞمؾ، ٟمٕمٞمد وٓ ذيمرٟم٤م، يمام دوٟمف ُم٤م إمم اًمقضمقب ُمـ إُمر سف

 اًمٖمٓمٗم٤مين ؾُمَٚمْٞمؽ وهق دظمؾ ح٤م اًمرضمؾ أن وهق اًمِمٞمخلم، سملم قمٚمٞمف اعمُتََّٗمؼ احلدي٨م

ه اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل  ٓ،: ىم٤مل ،شأصٚمٞم٧م ومالن ي٤م: »ًمف وم٘م٤مل ضمٚمس، ومرآ

 إذا: »هلؿ لوىم٤م يديف سملم اجل٤مًمس اجلٛمٝمقر إمم اًمتٗم٧م صمؿ ،شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ: »ىم٤مل

ز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء  ش.وًمٞمََتَجقَّ

 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر سم٠من -اهلل ؿم٤مء إن- مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

َىُمْٚمٝم٤م جيقز، ٓ اعمٜمؼم قمغم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ِٕ طم٦مً  و  واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر طمرام، سا

 اًمقاضم٥م هذا اعمٜمٙمر، قمـ ويٜمٝمك سم٤معمٕمروف ري٠مُم ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقاضم٤ٌمن اعمٜمٙمر قمـ

ُم٤ًم، ُيّْمٌِح سمٕم٤مُم٦م  .خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م أن سمخّمقص طمرا

 واخلٓمٞم٥م ريمٕمتلم، يّمكم سم٠من اعمًجد إمم اًمداظمؾ ي٠مُمر احلدي٨م ذاك ؾمٛمٕمٜم٤م وم٢مذا

: اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا» اًمٜمٝمل ذاك وسملم إُمر هذا سملم ومجٕمٜم٤م خيٓم٥م،

 طمرام وهق سم٤معمٕمروف أُمر أنّم٧م،: ًمؽوم٘مق ،شًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م واإلُم٤مم أنّم٧م،

 اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أن قمغم دل خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م سم٤مًمريمٕمتلم أُمر وم٢مذ خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م

 اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ٕن اعمٜمٙمر: قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمـ أهؿ

 هذا ي٘م٤مل يمٞمػ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م سمريمٕمتلم أُمر أنف دام ومام خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م ؾم٘مط

 !ُمًتح٥م؟

 .سم٤مًمريمٕمتلم أُمر اًمكم ،- اخلٓمٞم٥م – أُمر اًمٚمِّعل ُمـ :ؾؼياد

 ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا: »اًمرؾمقل :افشقخ

ز  ش.ومٞمٝمام وًمٞمََتَجقَّ

 سم٤مخلٓمٞم٥م طمتك خمتص هذا اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر... هق :ادؾؼي

  وٓ ي٘مقل، أنف ممٜمقع يٕمٜمل



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  179 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ُمـ؟ قمـ ٟمتٙمٚمؿ لأظم ي٤م أن ٟمحـ :افشقخ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ :ادؾؼي

 اخلٓمٞم٥م؟ ًمٞمًٛمع اًمداظمؾ أم اخلٓمٞم٥م، قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٓ، ٓ :افشقخ

 .اًمداظمؾ قمـ :ادؾؼي

 .ـمٞم٥م :افشقخ

م اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر أنف هذا أؿمٙمؾ أن٤م سمس ٓ، :ادؾؼي  .طمرا

 ىمٚم٧م إذا» س،اًمٜم٤م سملم ٓ اخلٓمٞم٥م، قمغم ُمش خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م :افشقخ

 قمـ ًمٞمس ُملم؟ قمـ اًمٌح٨مش خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م أنّم٧م،: اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ

سم٤مً  أن٤م ًمٙمـ اخلٓمٞم٥م،  ضمديداً  وم٘مٝم٤مً  اًم١ًمال هبذا أن٧م إزمَّ  أوطمٞم٧م أن ؾم١ماًمؽ قمغم ضمقا

 إصؾ اخلٓمٞم٥م يمٞمػ؟ ًمٚمقضمقب، هق سم٤مًمريمٕمتلم إُمر أن شم٠ميمٞمد وهق اعمقوقع، ذم

 اًمذي إمم ًمٞمتقضمف ظمٓمٌتف اخلٓمٞم٥م ي٘مٓمع وم٤مٔن ًمٚمٜم٤مس، قم٤مُم٦م ظمٓمٌتف شمٙمقن أن ومٞمف

 وجيٕمؾ اجلٛمٝمقر، قمـ ظمٓمٌتف ي٘مٓمع ومالن، ي٤م: ًمف وي٘مقل وضمٚمس، اعمًجد دظمؾ

 سمٞمٜمف اًمّمٚم٦م ومٞم٘مٓمع اًمريمٕمتلم، هل٤مشملم اًمت٤مرك اًمداظمؾ هذا إمم ُم٤ٌمذةً  ُمقضمًٝم٤م ظمٓم٤مسمف

ف اجلٛمٝمقر، وسملم  ىمؿ: »ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل أصٚمٞم٧م،: وي٠ًمخف اًمٗمرد، هذا إمم ظمٓم٤مسمف وُيَقضمِّ

َتح٥م ؿم٠من هذا هؾش ّمؾوم ًْ  يّمكم؟ ٓ أن وسملم ُيَّمٚمِّعل أن سملم اإلٟم٤ًمن ومٞمف اعمَُخػّم  اعمُ

ُم٧م ُم٤م دون وم٘مط اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ٓ،  اعمًٚمؿ يتٜمٌف أن شمٙمٗمل ًمألُمر، شمقضمٞمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ىَمدَّ

 ًمٚمقضمقب: هق أٓ أصٚمف، قمغم إُمر أن يٗمٝمؿ أن واًمت٘مٚمٞمد اهلقى قمـ اعمتجرد اًمَٞمِ٘مظ

 يمؾ إٟمف اًمٌنم ؾمٞمد وهق ؾمٞمام ٓ اخلٓمٞم٥م هذا سمٞمٝمتؿ ُم٤م ؾمتح٤ٌمبًمال إُمر يم٤من ًمق ٕنف

ف سمٕمديـش ريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ: »ًمف ي٘مقل ريمٕمتلم صغم وُم٤م دظمؾ واطمد ُم٤م  اخلٓم٤مب ُيَقضمِّ

 واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ومٞم٘مقل قم٤مُم٦م ذيٕم٦م وجيٕمٚمف يمٚمف، ًمٚمجٛمٝمقر

ز ريمٕمتلم، ومٚمٞمّمؾ اعمٜمؼم، قمغم  ش.ومٞمٝمام وًمٞمتجقَّ

رينُيذَ  وهذا  اعم٠ًمخ٦م ومري٘م٤من، اًم٘مّم٦م وشمٜم٤مزع سم٤مجلٛمٕم٦م قمالىم٦م هل٤م أظمرى سمٛم٠ًمخ٦م يمِّ

 ،شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف وسمخ٤مص٦م اجلٛمٕم٦م، يقم سمٖمًؾ شمتٕمٚمؼ



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  186  ُم

 سمـ قمٛمر وُمٜمٝمؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م رواه احلدي٨م هذا

 اعمٜمؼم، قمغم ٛمٕم٦ماجل يقم خيٓم٥م وهق إؿمٝم٤مد رؤوس قمغم أقمٚمٜمف وطمديثف اخلٓم٤مب،

 قمٛمر أجْم٤مً  وم٘مٓمع خيٓم٥م، وهق دظمؾ قمٗم٤من سمـ قمثامن هق رواي٦م وذم رضمؾ دظمؾ طمٞمٜمام

 قمـ سمتت٠مظمر يٕمٜمل آٓن؟: اًمداظمؾ هلذا ًمف، وىم٤مل ظمٓمٌتف، ىمٓمع سمٜمٌٞمف اىمتداءً  اخلٓم٤مب سمـ

 شمًٛمع أخؿ: وم٘م٤مل وشمقو٠مت، إذان ؾمٛمٕم٧م أن إٓ يم٤من ُم٤م: ًمف ىم٤مل اجلٛمٕم٦م صالة

 هذا شمٜم٤مزع هٜم٤م، إمم اعمٜم٤مىمِم٦م واٟمتٝم٧م ،شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

: صم٤مٟمٞم٤مً  اًمقضمقب، ومٞمف وإصؾ ي٠مُمر، أصٚمف ذم احلدي٨م ىم٤مًمقا  ـم٤مئٗم٦م ـم٤مئٗمت٤من، احلدي٨م

ٌَلمِّ  وطمٞمٜمام شم٠مظمر، ح٤مذا اإلٟم٤ًمن هذا وُيَٙمٚمِّؿ ظمٓمٌتف ي٘مٓمع اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر  أنف قمذره ُي

 ُم٤م وم٘مط، وشمقوٞم٧م إٓ ضمئ٧م ُم٤م يمامن: ًمف لىم٤م يتقو٠م، أن إٓ إذان وسملم سمٞمٜمف يم٤من ُم٤م

 هذا: ىم٤مًمقا  أظمريـ، ىم٤مًمقا  ؿمق ،شومٚمٞمٖمتًؾ اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »سمٞم٘مقل اًمرؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 ؿمقف ويٖمتًؾ، يٕمقد سم٠من ي٠مُمره مل قمٛمر ٕنف ح٤مذا؟ ًمٚمقضمقب: ًمٞمس إُمر إٟمف دًمٞمؾ

هوجَيُ  اعمٜمؼم ُمـ قمٛمر يٜمزل سم٘مك إٓ سم٘مك ُم٤م: اًم٘مقل هذا قمغم رداً  سم٘مقل أن٤م سم٘مك، ا  ره  إمم ضَمرًّ

 .قمٜمف اهلل ريض قمثامن يٖمتًؾ طمتك ويٜمتٔمر اًمٜم٤مس، قمـ ظمٓمٌتف وي٘مٓمع اًمٌٞم٧م

 أنف سمتٕمرف ُم٤م أجْم٤مً  وهذا إؿمٝم٤مد، رؤوس قمغم قَمَٚمٜم٤مً  اإلقمالن هذا يٙمٗمل أظمل ي٤م

 جيقز ٓ واضم٥م، أُمر هذا إٟمف إقمالن هذا سمٞمٙمٗمل ُم٤م ،شاجلٛمٕم٦م أتك ُمـ: »ىم٤مل اًمرؾمقل

 .سمف اًمتٝم٤مون

 ٓ اعمًجد، حتٞم٦م طمقل وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ُمقوقع درؾمٜم٤م إذا أنف: ؿم٤مهدي

 إمم سمٞمتف ُمـ خيرج يم٤من اًمرؾمقل أنف ذطمٜم٤مه٤م اًمتل اخلّمقصٞم٦م شمٚمؽ عمثؾ أبداً  جم٤مل

 هذا وم٘مٞمف، ي٘مقًمف ٓ هذا ًمٚمقضمقب، ًمٞم٧ًم هل يمٚمٝم٤م إواُمر هذه أن دًمٞمؾ هذا اعمٜمؼم،

 ٟم٤مؿمئ ًمٙمٚمٛم٦م،ا سمٛمٕمٜمك يمامن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمش واطمد ويٛمٙمـ قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م واطمد يٛمٙمـ

ٌِّف اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ذم ضمديد  ٟم٘مؾ مل إن اًم٤ٌمه٧م، آؾمتدٓل ذًمؽ ُمٜمف ومخرضمف إُمر ًمف ؿُم

 .اًم٤ًمىمط

 (  66: 32: 28/ 536/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66: 56: 36/ 536/ واًمٜمقر اهلدى)



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  181 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 فؾدظاء اخلطبة يف إيدي رؾع حؽم

 قمغم... :يٕمٜمل اجلٛمٕم٦م صالة ذم أجدُّيام واعمًتٛمع اخلٓمٞم٥م يرومع هؾ :مداخؾة

 اًمدروس؟ هن٤مي٦م ذم يمذًمؽ إُمر وهؾ اخلٓمٞم٥م، دقم٤مء

 يمام اًمًٜم٦م، ظمالف إٟمف ومٞمف ي٘م٤مل اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم أو اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء :افشقخ

ع إٟمام اخلٛمس، اًمّمٚمقات ذم اًم٘مٜمقت قمـ مت٤مُم٤مً  ىمٚمٜم٤م  صالة ذم واًم٘مٜمقت ًمٚمٜم٤مزًم٦م، ُينْمَ

 سم٤مب ُمـ جيقز وأنف م،اًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ يث٧ٌم ٓ إٟمف ىمٚمٜم٤م ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمٗمجر

 .اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م

ع ٓ: أي اجلٛمٕم٦م، يقم اخلٓمٞم٥م سمدقم٤مء يتٕمٚمؼ ومٞمام مت٤مُم٤مً  ي٘م٤مل اًمٙمالم ومٝمذا  ُينْمَ

 جيٕمٚمقن اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم اًمث٤مٟمٞم٦م، وسمخ٤مص٦م اًمدقم٤مء يٚمتزُمقا  أن اجلٛمٕم٦م يقم ًمٚمخٓم٤ٌمء

 ضمذري٦م، خم٤مًمٗم٦م اًمرؾمقل ٦مًمًٜم خم٤مًمػ أُمر ؿمؽ سمال وهذا ًمٚمدقم٤مء، اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم

 ًمٙمـ إومم، اخلٓم٦ٌم ذم ومٕمؾ يمام واًمٕمٚمؿ اعمققمٔم٦م ُمـ سمٌمء وَيعْخٚمُِٓمٝم٤م َيُِمقهُب٤م سمٕمْمٝمؿ

 مج٤مقم٦ًم، سم٤مًمدقم٤مء اًمّمالة يمختؿ: ٟم٘مقل أجْم٤مً  اخلتؿ هذا اًمدقم٤مء، ُمـ أجْم٤مً  سمٌمء خيتٛمٝم٤م

 .ًمف أصؾ ٓ وهذا ًمف أصؾ ٓ هذا

ٚمِّؿ أن سمٕمد اإلُم٤مم: أي سم٤مًمدقم٤مء، اًمّمالة ظمتؿ قمرومتؿ ًمٕمٚمٙمؿ ًَ  إمم يٚمتٗم٧م ُي

 يٕمٚمٛمقن وُم٤م أؾمٚمٛمقا  اًمٞمقم يم٠مهنؿ واًمتحٛمٞمد، واًمتٙمٌػم سم٤مًمتًٌٞمح ي٠مُمرهؿ وىمد اجلامقم٦م،

ٜمٝمؿ اًمٗمرض، سمٕمد يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا  ذًمؽ سمٕمد صمؿ ذقمٞمتٝم٤م، اعمٕمرووم٦م إؿمٞم٤مء هذه ومُٞمَٚم٘مِّ

ٜمقن سم٤مًمدقم٤مء صقشمف يرومع وىمد ويدقمق، يديف يرومع  أصؾ ٓ اهلٞمئ٦م هذه يمؾ.. قمٚمٞمف ومُٞم١َمُمِّ

 .اًمًٜم٦م ذم هل٤م

 .اخلتؿ هذا ُينمع ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ظمتؿ يمذًمؽ

 اًمًٜم٦م سمف ضَمَرت ُم٤م رء آًمتزام ٕن: آًمتزام قمـ أن أتٙمٚمؿ أن٤م.. آًمتزام

 ىمٚمٜم٤مه ُم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمدقم٤مء هذا ومٕمؾ قمغم َيِرد ىمد ًمٙمـ ؿمؽ، سمال سمدقم٦م هذه.. ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .ًمٚم٘مٜمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  182  ُم

 يم٤مخلٓم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ًمٞمجٕمؾ يتدرج أن ظمٓمٞم٥م يمؾ قمغم اًمقاضم٥م إن: وم٠مىمقل

 وًمًٞم٤مؾم٦م إطمٞم٤من سمٕمض ذم إٓ اًمدقم٤مء، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٞمٝم٤م خيٚمط ٓ: أي مت٤مُم٤ًم، إومم

ٜم٤م ىم٤مل اًمتل إومم ًمٚمخٓم٦ٌم مت٤مم هل اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم أن اًمٜم٤مس يتٕمٚمؿ طمتك ذقمٞم٦م:  قمز َرسمه

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا: ▬طم٘مٝم٤م ذم وضمؾ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  ُٛمَٕم٦مِ اجْلُ  َيْقمِ  ُِم
ِ
♂ اّللَّ

 .واًمٜمّمٞمح٦م واًمتذيمػم اعمققمٔم٦م أضمؾ ُمـ اخلٓم٦ٌم، هل هٜم٤م اهلل ومذيمر[ 9:اجلٛمٕم٦م]

ءً  اًمٞمديـ رومع أُم٤م  أجْم٤مً  يمٚمف ومٝمذا قمٚمٞمٝمؿ، اعمخٓمقب ُمـ أو اخلٓمٞم٥م ُمـ ؾمقا

 شُمنْمع: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ وم٘مط واطمد رء هٜم٤مك.. ُمٓمٚم٘م٤مً  أصؾ ًمف ًمٞمس.. اًمدقم٤مء يم٠مصؾ

 قم٤مرض، ُٕمر ظمٓمٌتف يًٛمٕمقن هؿ ممـ واًمت٠مُملم اخلٓمٞم٥م ُمـ واًمدقم٤مء إجدي رومع

 قمرض أو اًمدقم٤مء، هذا ُمثؾ إمم اعمًٚمٛملم سمح٤مضم٦م قمٚمؿ قمغم ومٝمؿ يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م قَمَرض إُم٤م

 وٕنف إُم٤مُمٝمؿ، ٕنف اًمٜم٤مس: ؾم٤مئر ُمـ أقمٚمؿ يٙمقن أن ومٞمف اعمٗمروض ومٝمق اخلٓمٞم٥م،

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ىمدوهتؿ

 ٟمزًم٧م اًمتل اًمٜم٤مزًم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م دقم٤مؤه يٙمقن أن ُم٤مماإل هلذا يٜمٌٖمل: طمٞمٜمئذٍ 

 . يدقمق أن ذقم٤مً  قمٚمٞمف شمقضم٥م واًمتل سم٤معمًٚمٛملم

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم وم٘مد ًمالؾمتً٘م٤مء، ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل دقم٤مء أصٚمف وهذا

 سمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وصحٞمح

 رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اعمًجد، أبقاب ـُم سم٤مب ُمـ يدظمؾ سمرضمؾ إذا مجٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من

 ًمٜم٤م، اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر، ىمٚم٦م ُمـ واًمٕمٞم٤مل إُمقال هٚمٙم٧م – خيٓم٥م اهلل ورؾمقل - اهلل

 ش.إسْمَٓم٤مه سم٤من طمتك يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرومع

 إٓ دقم٤مءه أتؿَّ  ومام اؾم٘مٜم٤م، مهللا.. اؾم٘مٜم٤م مهللا: »وىم٤مل اًمرومع ذم سم٤مًمغ: أي

ه سم٤مُٕمٓم٤مر اًمًامء وضم٤مؿم٧م : أي - ؾمٌت٤ًم، مُتْٓمر ومَٔمٚم٧َّم: أنس ىم٤مل اًمِ٘مَرب، يم٠مومقا

 أو اًمرضمؾ سمذاك وإذا خيٓم٥م، اهلل ورؾمقل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ضم٤مء أن إمم - يم٤مُمالً  أؾمٌققم٤مً 

 يمثرة ُمـ واًمٕمٞم٤مل إُمقال هٚمٙم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: ي٘مقل –أنس يِمؽ– همػمه

ًمٞمٜم٤م مهللا: »وم٘م٤مل ًمٜم٤م، اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر،  أـم٤ممو أضم٤مم قمغم مهللا.. قمٚمٞمٜم٤م وٓ طمقا

اب  قمٚمٞمٝم٤م اعمديٜم٦م شُمعْٛمٓمِر ومال - اًمًامء وم٤مٟمٙمِمٗم٧م: ىم٤ملش اًمِمجر وُمٜم٤مسم٧م واًمِيَ



ًتٛمٕملم(  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  183 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 .سم٤مُٕمٓم٤مر شمٖمذى طمقهل٤م وُم٤م يم٤مًمؽمس: يٕمٜمل يم٤مجلقٟم٦م،

 ومال اًمدقم٤مء، ذم آؾمتٛمرار أُم٤م سم٠مس، ٓ يدقمق ًمٚمخٓمٞم٥م يٕمرض قم٤مرض أُمر ومٝمذا

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ذًمؽ، ذم سمدقمٞم٦م ذم ؿمؽ

 ُم٤م: سم٤مًمدقم٤مء شمتٕمٚمؼ يمذًمؽ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل! ؾمٛمح٧م ًمق ٚمجقابًم شمتٛم٦م :مداخؾة

ك  شمقضمد إج٤مم هذه ذم ٕن دائؿ: سمِمٙمؾ اًمدقم٤مء سمٛمنموقمٞم٦م ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم َرده

 .اًمٞمقم إُم٦م طم٤مل قمٚمٞمف شمرى يمام ٟمقازل

 إمم واًمٌدقم٦م سمدقم٦م إمم اًمًٜم٦م ي٘مٚمٌقن يمٞمػ سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ أن اٟمٔمروا :افشقخ

 ًمٚمٜم٤مزًم٦م أن وم٤مًم٘مٜمقت اًم٘مٜمقت، هق ًمٚمٜمقازل اًمدقم٤مء ذم إصؾ: أىمقل أن أريد.. ؾمٜم٦م

 ..واضم٦ٌم ؾمٜم٦م يم٠منف قمٚمٞمف حم٤مومٔم٦م اًمّمٌح ذم واًم٘مٜمقت ُأُِمٞم٧م،

 هلذه جيقز اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء إن: ي٘مقل ُمـ ذم رأجؽ ُم٤م: ي٘مقل اًم١ًمال هٜم٤م أن

 اعمًٚمٛملم؟ ذم ٟمزًم٧م اًمتل اًمٜمقازل

 شمتٕمٚمؼ هل اخلٓم٤ٌمء ١مٓءه ُمـ اًمٞمقم ٟمًٛمٕمٝم٤م اًمتل إدقمٞم٦م هذه هؾ: أىمقل أن٤م

 سم٤معمًٚمٛملم؟ شمٜمزل اًمتل اًمٜم٤مزًم٦م سمٜمققمٞم٦م

 اًمدقم٤مء هذا أن سمزقمؿ يٗمٕمٚمقٟمف ُم٤م وشمًقيغ شمؼمير ُمٜمف ُيَراد هذا: إذاً  ٓ، :اجلواب

 .رء هذا ًمٚمٜم٤مزًم٦م،

ر أن ُأريد: اًمث٤مين واًمٌمء ٟمٜم٤م ي٤م اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ سم٤معم٘مّمقد ُأَذيمِّ  اًمتٛمثٞمؾ ذم وؾم٠مب٤مًمغ إظمقا

 اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم يدقمق ًمف قم٤مدة وم٤مختذ: ىم٤مئؿ ىم٤مم ًمق: اًم٘مري٥م اعمث٤مل ًمتٗمٝمٞمؿ اًمٌٕمٞمد

ٜم٤م ُُّيْٚمِؽ أن: اًمٗمجر ذم وم٘مط وًمٞمس  إندًمس اطمتٚمهقا  اًمذيـ اًمٜمّم٤مرى وضمؾ قمز َرسمه

 دقم٤مء هذا أن سمزقمؿ اًمدقم٤مء، هذا اعمًٚمٛمقن ٓؾمتٝمجـ اعمًٚمٛملم، إمم إندًمس وُيٕمٞمد

 اعمًٚمٛملم دي٤مر ذم طَمّٚم٧م ح٧مأصٌ هذه.. ٟم٤مزًم٦م ًمٞم٧ًم هذه أظمل، ي٤م.. ٟم٤مزًم٦م ىمٜمقت أو

 شمٕمرض اًمتل هؾ: اًمٜم٤مزًم٦م ُمٜمًٞم٤ًم، ٟمًٞم٤مً  اًم٘مْمٞم٦م ومّم٤مرت اعمًٚمٛملم قمغم وىميض

 اًمٜم٤مزًم٦م أن إؾمػ ُمع شمرون وم٠منتؿ.. قم٤مدة ص٤مرت إذا أُم٤م ىمري٥م، ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم

 هؾ ًمٗمٚمًٓملم، اًمٞمٝمقد اطمتالل هل ًمٚمٛمًٚمٛملم، واعمخزي٦م ضمداً  ضمداً  واًم٘مقي٦م اجلديدة



ًتٛمٕملم(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ طمي اجلٛمٕم٦م )اعم ـ أطمٙم٤مم ُم  184  ُم

 ومٚمًٓملم، ذم اًمٞمٝمقد قمغم اعمًٚمٛملم اهلل ًمٞمٜمٍم ويدقمق ذقمًٞم٤م ىمٜمقشًم٤م ي٘مٜم٧م إُم٤مُم٤مً  دمدون

 .هذا دمدون ٓ اخلٛمس؟ اًمّمٚمقات ىمٜمقت ذم

 اًمّمٚمقات ذم اًم٘مٜمقت ًمف ينمع هق اًمذي هذا قم٤مرض أُمر سم٤معمًٚمٛملم ٟمزل إذا: إذاً 

 أنف ُيْٕمَتؼَم  ٓ ومٝمذا اعمًٚمٛملم، طمٞم٤مة ُمـ ضمزًءا ص٤مر اًمٕم٤مرض إُمر هذا أُم٤م اخلٛمس،

 .اًمٜمقازل أضمؾ ُمـ اًم٘مٜمقت ًمف ينمع

 ( 66 :66: 53/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66: 64: 58/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66: 68: 62/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)



 اجلمعٕ يف متفسقات

  ًاأحكامَ





 187 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم اجلٛمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 بادديـة مجَّع من أول

 ٟم٘مٞمع ذم، اًمٜمٌٞم٧م هزم ذم زرارة سمـ أؾمٕمد سمٜم٤م مجع ُمـ أول»: ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م ىمقل

 ورم .طمًـ. شرضمال أرسمٕمقن: ىم٤مل يقُمئذ؟ أنتؿ يمؿ ىمٚم٧م، اخلْمامت ٘مٞمعٟم: ًمف ي٘م٤مل

 قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اعمٖمػمة ـمريؼ ُمـ اًمدارىمٓمٜمك وروى»: ش133» شاًمتٚمخٞمص»

 ىمٌؾ ،اجلٛمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أذن »: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اًمزهرى قمـ ُم٤مًمؽ

 وم٤مٟمٔمر سمٕمد ٤مأُم: قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م إمم ومٙمت٥م ،سمٛمٙم٦م جيٛمع أن يًتٓمع ومل ،ُّي٤مضمر أن

 قمـ اًمٜمٝم٤مر ُم٤مل وم٢مذا ،وأبٜم٤مءيمؿ ٟم٤ًمءيمؿ وم٤ممجٕمقا  ،سم٤مًمزسمقر اًمٞمٝمقد ومٞمف دمٝمر اًمذى اًمٞمقم

 مجع ُمـ أول ومٝمق ىم٤مل ،سمريمٕمتلم اهلل إمم ومت٘مرسمقا  ،اجلٛمٕم٦م يقم ُمـ اًمزوال قمٜمد ؿمٓمره

 ؾمٙم٧م. شذًمؽ وأفمٝمر ،اًمٔمٝمر ُمـ ،اًمزوال قمٜمد ومجٛمع ،اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمدم طمتك

 وإؾمٜم٤مده ،يمتٌف ُمـ همػمه ذم أنف وم٤مًمٔم٤مهر اًمدارىمٓمٜمك ؾمٜمـ ذم أره ومل ،احل٤مومظ قمٚمٞمف

 سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد اسمـ وهق ،اعمٖمػمة دون ممـ ؾمٚمؿ وإن ،طمًـ

 .يًػم يمالم وومٞمف اًمِمٞمخ٤من سمف اطمت٩م وىمد اعمخزوُمك ه٤مؿمؿ أبق قمٞم٤مش

 أبك سمـ ص٤مًمح ـمريؼ ُمـ ش1/51/2» إوؾمط ذم اًمٓمؼماٟمك سمٕمْمف وروى

 أبك قمـ هِم٤مم سمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أبك قمـ اًمزهرى قمـ إظمي

 وهق ،قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م اعمديٜم٦م اعمٝم٤مضمريـ ُمـ ىمدم ُمـ أول»: ىم٤مل إنّم٤مرى ُمًٕمقد

. شهبؿ ومّمغم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٘مدم أن ىمٌؾ مجٕمٝمؿ ،اجلٛمٕم٦م يقم هب٤م مجع ُمـ أول

 .شص٤مًمح إٓ اًمزهرى قمـ يروه مل»: وىم٤مل

 اعمذيمقر ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م طمدي٨م وسملم وسمٞمٜمف. حل٤مومظا ىم٤مل يمام وٕمٞمػ وهق: ىمٚم٧م

 سمٞمٜمٝمام احل٤مومظ ومجع ،هبؿ مجع ُمـ أول هق زرارة سمـ أؾمٕمد أن ومٞمف وم٢من خم٤مًمٗم٦م هذا ىمٌؾ

 .إُم٤مُم٤مً  ُمّمٕم٥م ويم٤من ،آُمراً  يم٤من أؾمٕمد سم٠من

 مجع ُمـ أول وأؾمٕمد ،ٟمٗمًٝم٤م اعمديٜم٦م ذم مجع ُمـ أول ُمّمٕم٤ٌمً  أن ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ: ىمٚم٧م

 .ـها. أقمٚمؿ واهلل اظمتالف ومال شم٘مدم يمام اعمديٜم٦م ُمـ ُمٞمؾ قمغم ىمري٦م وهك سمٞم٤مو٦م سمٜمك رم

 [(666) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]



 188  ُمتٗمرىم٤مت ذم اجلٛمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 واحدة مجعة إٓ وأصحابه ظؾقه اهلل صذ افـبي جيؿع مل

 .ُمتقاشمر صحٞمح .شواطمدة مجٕم٦م إٓ ي٘مٞمٛمقا  مل وظمٚمٗم٤مءه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»: طمدي٨م

شمر ويٕمٜمك ش52/1 ق» شاعمٜمػم اًمٌدر» ذم اعمٚم٘مـ اسمـ ىم٤مل يمذا[: اإلُم٤مم ىم٤مل]  اًمتقا

 هذا أن أراد اعم١مًمػ أفمـ وُم٤م ،اًمٚمٗمظ هبذا واطمدا طمديث٤م أقمرف ٓ وم٢مين وإٓ ،اعمٕمٜمقى

 ش132 ص» شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام سم٤مٓؾمت٘مراء ُم٠مظمقذ هق سمؾ ،وارد اًمٚمٗمظ

 اًمِم٤مومٕمل سح وهبذا ،اعمديٜم٦م ُمًجد إٓ ومٞمف جيٛمع ُمٙم٤من سم٤معمديٜم٦م يٙمـ ومٚمؿ: ىم٤مل

 وذًمؽ ،واطمد ُمًجد ذم إٓ ُم٤ًمضمد ذم وٓ ،قمٔمؿ وإن ُمٍم ذم جيٛمع وٓ»: وم٘م٤مل

 .شيمذًمؽ إٓ يٗمٕمٚمقا  مل سمٕمده واخلٚمٗم٤مء ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 إيمؼم اعمًجد ذم إٓ مجٕم٦م ٓ: ي٘مقل يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى

 يم٤من أنف إؿم٩م سمـ سمٙمػم قمـ اعمراؾمٞمؾ ذم داود أبق وروى ،اإلُم٤مم ومٞمف يّمغم اًمذى

 ذم ومٞمّمٚمقن سمالل شم٠مذيـ أهٚمٝم٤م يًٛمع ،ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجده ُمع ُم٤ًمضمد شمًٕم٦م ٦مسم٤معمديٜم

 شمٚمؽ ُمـ رء ذم يّمٚمقن يٙمقٟمقا  ومل: روايتف رم حيٞمك سمـ حيٞمك زاد. ُم٤ًمضمدهؿ

 صالة ًمف ويِمٝمد. شاعمٕمروم٦م» رم اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمًجد ذم إٓ اعم٤ًمضمد

 رواه يمام ُمٕمف ىم٤ٌم أهؾ وصالة، شاًمّمحٞمح» ذم يمام اجلٛمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًمٕمقامم أهؾ

: ىم٤مل أبٞمف قمـ ىم٤ٌم أهؾ ُمـ رضمؾ ـمريؼ ُمـ اًمؽمُمذى وأظمرج .ظمزيٛم٦م واسمـ ُم٤مضمف اسمـ

 .شىم٤ٌمء ُمـ اجلٛمٕم٦م ٟمِمٝمد أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمرٟم٤م

 ([626) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 اجلؿعة يوم مجاظة افصبح صالة ؾضل

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمّمٌح صالة اهلل قمٜمد اًمّمٚمقات أومْمؾ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شمج٤مقم٦م ذم

 .اجلٛمٕم٦م يقم مج٤مقم٦م اًمّمٌح صالة ومْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.91/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افواحد افبؾد يف اجلؿعة تعدد

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 ذم ُمتٕمددة مجع واطمد وىم٧م ذم شم٘م٤مم أن جيقز اتاًمّمٚمق ُمـ صالة اجلٛمٕم٦م صالة

 ظمالف زقمؿ وُمـ اًمقاطمد، اعمٍم ذم اًمّمٚمقات ؾم٤مئر مج٤مقم٤مت شم٘م٤مم يمام واطمد ُمٍم

 ُمًتٜمد يم٤من وإن أطمد، قمغم سمحج٦م ذًمؽ وًمٞمس اًمرأي جمرد زقمٛمف ُمًتٜمد يم٤من هذا

  رواي٦م، ومال اًمرواي٦م زقمٛمف

 صالة ذط ُمـ ًمٙمقن يم٤من إن واطمد ُمٍم ذم مجٕمتلم ُمـ اعمٜمع أن واحل٤مصؾ

 قمٚمٞمف؟ دل اًمذي وُم٤م هذا؟ أجـ ومٛمـ أيمثر أو واطمد ُمقوع ذم ُمثٚمٝم٤م ي٘مع ٓ أن اجلٛمٕم٦م

 ُمـ هب٤م يتّمؾ يم٤من وُم٤م اعمديٜم٦م ذم مجٕمتف همػم مجٕم٦م سم٢مىم٤مُم٦م ي٠مذن مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف جمرد وم٢من

 قمغم وٓ سمؾ ًمٚمٌٓمالن اعم٘متْمٞم٦م اًمنمـمٞم٦م قمغم آؾمتدٓل يّمح ٓ يمقٟمف ُمع ومٝمذا اًم٘مرى

 اًمّمٚمقات ؾم٤مئر ذم هٙمذا احلٙمؿ يٙمقن أن يًتٚمزم دوهن٤م هق اًمذي اًمقضمقب

 ومٞمف اجلامقم٦م سم٢مىم٤مُم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مذن مل ُمقوع ذم مج٤مقم٦م اًمّمالة شمّمح ومال (1)اخلٛمس

 .اًم٤ٌمـمالت أبٓمؾ ُمـ وهذا

 ُمع ويمٚمتٞمٝمام - قمٚمٛم٧م إن (2)اجلٛمٕمتلم ُمـ اعمت٠مظمرة سمٌٓمالن احلٙمؿ يم٤من وإن

 يمؾ ذم اًمتٕمٌدي٦م ٤ممإطمٙم صح٦م إصؾ وم٢من هق؟ ومام ُم٤مٟمع طمدوث ٕضمؾ - اًمٚمٌس

 .اًمٌت٦م رء ذًمؽ ُمـ هد وًمٞمس اعمٜمع قمغم اًمدًمٞمؾ يدل أن إٓ وزُم٤من ُمٙم٤من

 [:ُمٕمٚم٘م٤مً  اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

                                                           

م سمؾ اًمٕمٞمديـ صالة ويمذا: ىمٚم٧م (1)  اًمٕمٞمد يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يٙمـ مل أنف ُمـ ُمٕمٚمقم هق ح٤م أىمقى ومٞمٝم٤م اإلًمزا

 !.ومٞمٝم٤م اًمتٕمدد سمٛمٜمع ي٘مقًمقا  مل اهذ وُمع اعمّمغم وهق واطمد ُمٙم٤من ذم إٓ اعمديٜم٦م ذم

 اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ومال" ؾمٌؼ عمـ اجلٛمٕم٦م: "ىمقهلؿ وهق إزُمٜم٦م هذه ذم إًمًٜم٦م قمغم اؿمتٝمر ُم٤م وأُم٤م: ىمٚم٧م (2)

 اًم٘م٤مئٚملم ُمًتٜمد قمروم٧م وإذا ٟمٌقي٤م طمديث٤م قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ فمٜمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٌٕمض رأي هق وإٟمام سمحدي٨م وًمٞمس

ز سمٕمدم  سمٕمض يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٔمٝمر صالة طمٙمؿ طمٞمٜمئذ شمٕمرف قاطمداًم اًمٌٚمد ذم اجلٛمٕم٦م شمٕمدد ضمقا

 .اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم اًمٜم٤مس
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 صالة سملم قمٛمٚمٞم٤م ومرق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم ُمـ وًمٙمـ صحٞمح هذا: ىمٚم٧م

 صالة ومٞمٝم٤م شم٘م٤مم ُم٤ًمضمد قمدة اعمديٜم٦م ذم يم٤من أنف صم٧ٌم وم٢مٟمف اخلٛمس واًمّمٚمقات اجلٛمٕم٦م

 صالة يّمكم يم٤من قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ أن ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ ،اجلامقم٦م

 ًمف هل اًمٕمِم٤مء صالة إُم٤مُم٤م هبؿ ومٞمّمكم ىمقُمف إمم يذه٥م صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء اًمٕمِم٤مء

 إظمرى اعم٤ًمضمد أهؾ يم٤من سمؾ ،ًمتتٕمدد شمٙمـ ومٚمؿ اجلٛمٕم٦م وأُم٤م ،ومريْم٦م وهلؿ شمٓمقع

 سملم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف اًمٕمٛمكم اًمتٗمريؼ ومٝمذا ،ومٞمف ومٞمجٛمٕمقن ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجده إمم ي٠متقن يمٚمٝمؿ

 يم٤من وإن وهق آقمت٤ٌمر سمٕملم إًمٞمف اًمٜمٔمر ُمـ إذن سمد ومال ،قمٌث٤م يٙمـ مل واجلٛمٕم٦م اجلامقم٦م

 يدل إىمؾ قمغم وم٢مٟمف ٟمٗمٞمٝم٤م ذم يمٚمف يمالُمف اعم١مًمػ ص٥م اًمتل سم٤مًمنمـمٞم٦م احلٙمؿ ي٘متيض ٓ

 ومٞمٜمٌٖمل يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا ،اًمًٜم٦م ظمالف رضورة سمدون اجلٛمٕم٦م شمٕمدد أن قمغم

 ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اشم٤ٌمقم٤م أُمٙمـ ُم٤م شمقطمٞمده٤م قمغم واحلرص جلٛمعا شمٙمثػم دون احلٞمٚمقًم٦م

 وومقائده٤م اجلٛمٕم٦م صالة ُمنموقمٞم٦م ُمـ احلٙمٛم٦م شمتح٘مؼ وسمذًمؽ ،سمٕمده ُمـ وأصح٤مسمف

 يمٌػمه٤م اعم٤ًمضمد يمؾ ذم إىم٤مُمتٝم٤م سم٥ًٌم احل٤مصؾ اًمتٗمرق قمغم وي٘متيض حت٘مؼ أتؿ

 ٓ اًمذي إُمر اًمٌالد سمٕمض ذم ُمتالص٘م٤م يٙمقن أن ًمٞمٙم٤مد سمٕمْمٝم٤م إن وطمتك وصٖمػمه٤م

 .اًمّمحٞمح اًمٗم٘مف رائح٦م ؿمؿ ُمـ سمجقازه ي٘مقل ان ٛمٙمـي

 [.44 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 يصع؟ ماذا اجلؿعة ؾاتته من

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 ُمـ سمد ومال ًمٕمذر وم٤مشم٧م ذاوم٢م قم٤ٌمده قمغم ومروٝم٤م وضمؾ قمز اهلل ُمـ ومريْم٦م اجلٛمٕم٦م

 اًمريمٕمت٤من وم٤مشمتف وُمـ: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم اًمٔمٝمر صالة وضمقب قمغم يدل دًمٞمؾ

 .فمٝمرا  صغم اجلٛمٕم٦م وم٤مشمتف ُمـ أن قمغم دًمٞمؾ ومٝمذا. (1)شأرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ

                                                           

 أيب قمـ ـمريؼ ُمـ ًمف واًمٚمٗمظ 3/38/2 اًمٙمٌػم ذم واًمٓمؼماين 1/126/1 اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ىمٚم٧م (1)

= 
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 ُمـ ًمٌمء أصؾ ومال اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف ومقائد ُمـ اًمٗمروع أهؾ ذيمره ُم٤م وأُم٤م

 .ذًمؽ

 [.47 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 ؟اجلؿعة تدرك ابامذ

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 وم٘مد اجلٛمٕم٦م ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ: »سمٚمٗمظ هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٜم٤ًمئل أظمرج

 ش.اجلٛمٕم٦م أدرك

                                                           

 اؾمتدٓل وًمٕمؾ 2/192 اعمجٛمع ذم اهلٞمثٛمل وطمًٜمف صحٞمح ـمرىمف وسمٕمض ُمًٕمقد اسمـ قمـ إطمقص

 وُم١ميد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ خم٤مًمػ ًمف يٕمرف ٓ أنف سم٥ًٌم هق إٟمام ُمقىمقف أنف ُمع ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م ١مًمػاعم

 .ىمري٤ٌم أيت هريرة أيب طمدي٨م سمٛمٗمٝمقم

 :ىم٤مل ذؤي٥م أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ صحٞمح سمًٜمد 1/266/1 اعمّمٜمػ ذم ُم٤م ًمف ويِمٝمد

 .أرسمٕم٤م اجلٛمٕم٦م ومّمغم اجلٛمٕم٦م يقم خمرضم٤م اًمزسمػم ُمع ظمرضم٧م

 ذم يتٞمام يم٤من" :وىم٤مل 6/122 اًمث٘م٤مت ذم طم٤ٌمن اسمـ ذيمره ذؤي٥م أيب سمـ اهلل قمٌد اسمـ هق اهذ اًمرمحـ وقمٌد

 مل ُمـ قمغم اًمقاضم٦ٌم هل وأهن٤م إصؾ هل اًمٔمٝمر أن إمم إؿم٤مرة ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم "اًمٕمقام سمـ اًمزسمػم طمجر

 يقم نيّمٚمق يم٤مٟمقا  وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ي٘مٞمٜم٤م ُمٕمٚمقم هق ُم٤م: إول أُمقر ذًمؽ وي١ميد اجلٛمٕم٦م يّمؾ

 ًمّمٚمقه٤م اجلٛمٕم٦م صالة اجلٛمٕم٦م يقم إصؾ يم٤من ومٚمق ،ىمٍما  يّمٚمقهن٤م وًمٙمٜمٝمؿ ؾمٗمر ذم يم٤مٟمقا  إذا اًمٔمٝمر اجلٛمٕم٦م

  .مجٕم٦م

 ُمع اجلٛمٕم٦م يقم صٚمٞمتـ إذا" :ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد ًمٜم٤م ىم٤مل ىم٤مًم٧م ضمدشمف قمـ ُمٕمدان سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل: اًمث٤مين

 وإؾمٜم٤مده 1/267/2 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف "أرسمٕم٤م ومّمٚملم سمٞمقشمٙمـ ذم صٚمٞمتـ وإذا سمّمالشمف ومّمٚملم اإلُم٤مم

 ىمقل ًمف يِمٝمد ًمٙمـ صح٤مسمٞم٦م وًمٞم٧ًم شم٤مسمٕمٞم٦م أهن٤م واًمٔم٤مهر أقمرومٝم٤م ومٚمؿ هل وأُم٤م ُمٕمدان اسمـ ضمدة إمم صحٞمح

 :ىم٤مل قمٜمف رواي٦م وذم ذًمؽ وجيزُّي٤م اإلُم٤مم سمّمالة شمّمكم أهن٤م اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد حتي اعمرأة ذم احلًـ

 ".ـمٞم٥م ريح ُمٜمٙمـ يقضمد شمٗمالت إٓ خترضمـ ٓ: "٤ملي٘م ويم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع جيٛمٕمـ اًمٜم٤ًمء يمـ"

 ُمع اجلٛمٕم٦م يّمٚملم اعمٝم٤مضمريـ ٟم٤ًمء يمـ" :ىم٤مل احلًـ قمـ أؿمٕم٨م ـمريؼ ُمـ أظمرى وذم صحٞمح وإؾمٜم٤مدمه٤م

 ".اًمٔمٝمر ُمـ هب٤م حيتًٌـ صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ومريم٤معم٤ًم – قمٚمٞمف دم٥م مل أو وم٤مشمتف ُمـ وأن اجلٛمٕم٦م صالة هق إٟمام اجلٛمٕم٦م يقم إصؾ أن زقمؿ ومٛمـ: ىمٚم٧م

ة  2/74 ذيمر اًمّمٜمٝم٤مين رأج٧م صمؿ .طمج٦م سمدون اًمٜمّمقص هذه ظم٤مًمػ وم٘مد مجٕم٦م ريمٕمتلم يّمٚمقن إٟمام – واعمرأ

 .ُمًت٘مٚم٦م رؾم٤مًم٦م ذم طم٘م٘مٜم٤مه وىمد ىم٤مل ،قمٜمف اًمٌدل ومٝمل إمج٤مقم٤م اًمٔمٝمر وضم٥م وم٤مشم٧م إذا اجلٛمٕم٦م وأن هذا ٟمحق
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ش: اعمٜمػم اًمٌدر» ذم ىم٤مل. ٤مُمٜمٝم صمالصم٤م احل٤ميمؿ صحح ـمري٘م٤م قمنم اصمٜم٤م احلدي٨م وهلذا

 اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمفش. وٕم٤مف واًم٤ٌمىمل احلدي٨م هذا ـمرق أطمًـ اًمثالث اًمٓمرق هذه»

 ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل. ـمرق وًمف قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ واًمدارىمٓمٜمل ُم٤مضمف واسمـ

م سمٚمقغ»  إطم٤مدي٨م ومٝمذهش. إرؾم٤مًمف طم٤مشمؿ أبق(1) [ىمقى ًمٙمـ] صحٞمح إؾمٜم٤مدهش: »اعمرا

 .(2)شاحلج٦م هب٤م شم٘مقم

 [.48 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]

 افعقد يوم يف اجلؿعة حؽم

 سمام احلًٜم٦م اعمققمٔم٦م» رؾم٤مًم٦م ُمـ سم٤مجلٛمٕم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمٜمد أرىمؿ سمـ زيد طمدي٨م فم٤مهر[: ظم٤من طمًـ ًمّمديؼش اًمًٜم٦م ؿمٝمقر ذم سمف خيٓم٥م

 ذم رظمص صمؿ اًمٕمٞمد صغم ملسو هيلع هللا ىلص أنف: »سمٚمٗمظ ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود وأيب أمحد

 صالة سمٕمد شمّمػم اجلٛمٕم٦م أن قمغم يدلش. ومٚمٞمّمؾ يّمكم أن ؿم٤مء ُمـ: »وم٘م٤مل جلٛمٕم٦ما

 ومٕمٚمٝم٤م وإن سم٤مًمرظمّم٦م قمٛمٚمقا  وم٘مد مجٞمٕم٤م اًمٜم٤مس شمريمٝم٤م وم٢من (3)اًمٜم٤مس ًمٙمؾ رظمّم٦م اًمٕمٞمد

. وهمػمه اإلُم٤مم سملم ومرق همػم ُمـ قمٚمٞمف سمقاضم٦ٌم وًمٞم٧ًم إضمر اؾمتحؼ وم٘مد سمٕمْمٝمؿ

 أصح هق: اجلقزي اسمـ وىم٤مل .اًمٜمقوي وطمًٜمف اعمديٜمل اسمـ صححف ىمد احلدي٨م وهذا

: ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م قمـ واحل٤ميمؿ واًمٜم٤ًمئل داود أبق وأظمرج. (4)اًم٤ٌمب ذم ُم٤م

                                                           

م سمٚمقغ ُمـ صححتف ظمٓم٠م وهق" وأىمر" إصؾ (1)  .اعمرا

 شمّمح ٓ ذط اخلٓم٦ٌم ُمـ رء إدراك إن – اهل٤مدوي٦م وهؿ – اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل ُمـ قمغم اًمرد سمذًمؽ اعمّمٜمػ يريد (2)

 .اًمًالم ؾمٌؾ ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل يمام قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م احلدي٨م وهذا سمدوٟمف اجلٛمٕم٦م

 إٟمام ىم٤مل أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ طمدصم٧م :ىم٤مل يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ 1/126/1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م وأُم٤م

 يمثػم أيب سمـ حيٞمك سملم ُمٜم٘مٓمع ٕنف يّمح ومال أرسمٕم٤م ومٚمٞمّمؾ اخلٓم٦ٌم يدرك مل وم٢من ٕمتلماًمريم ُمٙم٤من اخلٓم٦ٌم ضمٕمٚم٧م

 .وقمٛمر

 .2/73 اًمّمٜمٕم٤مين ظمّمّمف وسمذًمؽ يّمٚمٝم٤م مل ُمـ دون اًمٕمٞمد صالة صٚمقا  اًمذيـ أي (3)

 وومٞمف قم٘مٌف أيت اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م ؿمقاهد وهمػمه إصؾ ذم ًمف ذيمر وم٘مد ؿمؽ سمال صحٞمح وهق ىمٚم٧م (4)

 اٟمٔمر اجلٛمٕم٦م صالة هب٤م شمً٘مط مل ذًمؽ وًمقٓ اجلٛمٕم٦م يمّمالة أجْم٤م واضم٦ٌم اًمٕمٞمد صالة أن وهل ُم٦مه٤م وم٤مئدة

 .43 إصؾ
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 ظمرج صمؿ اًمٜمٝم٤مر، شمٕم٤ممم طمتك اخلروج وم٠مظمر اًمزسمػم اسمـ قمٝمد قمغم قمٞمدان اضمتٛمع»

 ٓسمـ ذًمؽ ومذيمر اجلٛمٕم٦م يقُمئذ اًمٜم٤مس يّمؾ ومل ومّمغم ٟمزل صمؿ اخلٓم٦ٌم، وم٠مـم٤مل ومخٓم٥م

 وأظمرضمف. اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمفش. اًمًٜم٦م أص٤مب: ٘م٤ملوم قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس

. (1)اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف يمٞم٤ًمن اسمـ وه٥م ىم٤مل ُم٤م سمٜمحق قمٓم٤مء قمـ داود أبق أجْم٤م

 اسمـ شمريمٝم٤م وىمد أطمد ًمٙمؾ رظمّم٦م اًمٕمٞمد سمٕمد اجلٛمٕم٦م أن قمغم يدل ذيمرٟم٤مه ُم٤م ومجٞمع

 .ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف يٜمٙمر ومل شم٘مدم يمام ظمالومتف أج٤مم ذم اًمزسمػم

 [.49 ص ٜم٤مومٕم٦ماًم إضمقسم٦م]

 فه حتسب ؾنكام خيطب واإلمام اجلؿعة أتى من بلن افؼول خطل

 طفًرا

 ًمف يم٤مٟم٧م :خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 وٕمٞمػش. فمٝمراً 

 [:اإلمام ؿال]

 ومل. هذه قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م ُمـش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ذم اًمًٞمقـمل أورده :واحلدي٨م

 وم٤مشمتف أي» :وم٘م٤مل ،احلدي٨م صح٦م يقهؿ ذطم٤مً  ذطمف سمؾ ،سمٌمء اعمٜم٤موي يتٕم٘مٌف

 ،ًمٚمخٓم٦ٌم ؾمامقمف ُمـ ذـمٝم٤م ًمٗمقات :فمٝمراً  سمؾ :مجٕم٦م صاله ُم٤م يّمح ومال :اجلٛمٕم٦م

 قمغم وٓ ،اخلٓم٦ٌم ؾمامع ذـمٞم٦م قمغم اًمًٜم٦م ذم دًمٞمؾ وٓ ،شسمف إٓ اًمٕمدد يتؿ مل إذا وهذا

                                                           

 أظمرضمف وإٟمام إـمالىم٤م يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م ـمريؼ ُمـ داود أبق يره مل احلدي٨م وم٢من رء اًمتخري٩م هذا ذم وىمٚم٧م (1)

 :وًمٗمٔمف 1/296 واحل٤ميمؿ 1/236 اًمٜم٤ًمئل

 هذا ُمثؾ صٜمع قمٞمدان اضمتٛمع إذا اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر رأج٧م: وم٘م٤مل اًمزسمػم اسمـ ومٌٚمغ اًمًٜم٦م اًمزسمػم اسمـ أص٤مب وم٘م٤مل

 اًمذهٌل وواوم٘مف اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: وىم٤مل

 :سمٚمٗمظ زي٤مدة رسم٤مح أيب اسمـ وهق قمٓم٤مء ـمريؼ وذم وم٘مط ُمًٚمؿ ذط قمغم هق وإٟمام

 "وطمداٟم٤م ومّمٚمٞمٜم٤م إًمٞمٜم٤م خيرج ومٚمؿ اجلٛمٕم٦م إمم رطمٜم٤م صمؿ"

 .إقمٛمش قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف ًمٙمـ ػاعم١مًم ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف
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 .ومتٜمٌف :اجلامقم٦م صالة قمدد ُمـ أيمثر قمدد اؿمؽماط

 (.31/ 1/ 16) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة يوم إطػار ؿص يسن هل

 إمم اًمًقء ُمـ وىمل اجلٛمٕم٦م يقم أفمٗم٤مره ىمٚمؿ ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع .شُمثٚمٝم٤م

 [:اإلمام ؿال]

 ىمص ؾمٜمٞم٦م قمغم سمف آؾمتدٓل اًم٤ٌمًمغ اجلٝمؾ ومٛمـ ،احلدي٨م ووع قمروم٧م وإذا

 حت٧م وم٘م٤مل ،ش234 صش »اإلؾمالم شمٕم٤مًمٞمؿ» ص٤مطم٥م ومٕمؾ يمام ،اجلٛمٕم٦م يقم اًمٔمٗمر

 يقم واًمرضمٚملم اًمٞمديـ أفمٗم٤مر شم٘مٚمٞمؿ ش5» :شؾمٜم٦م قمنمة إطمدى اجلٛمٕم٦م ؾمٜمـ» :قمٜمقان

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ احلدي٨م روي وىمد. احلدي٨م ومذيمر»...ىمٚمؿ ُمـ: ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اجلٛمٕم٦م

 ش.2621» سمرىمؿ سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام ضمدا وٕمٞمػ وؾمٜمده ،سمٜمحقه ُمرومققم٤م

 (.295/ 4) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 شاظة آخر يف أهنا اجلؿعة يوم اإلجابة شاظة يف إحاديث أـثر

 افعك صالة بعد

 [:اإلمام ؿال]

 وُم٤م ،اًمٕمٍم صالة سمٕمد ؾم٤مقم٦م آظمر ذم أهن٤م: اإلضم٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م ذم إطم٤مدي٨م وأيمثر

 صحٞمح» ؿمئ٧م إن ومراضمع. رء ُمٜمٝم٤م يّمح ومال إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ خي٤مًمػ

 ش. 431-428»شاًمؽمهمٞم٥م وٕمٞمػ»و ،ش763-766ش »اًمؽمهمٞم٥م

 (.471/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 اجلؿعة يوم افدظوة اشتجابة شاظة يف افراجع

ِل َأْصَح٤مب ُمـ اًْمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض َوَرأى :اعمٜمذري ىم٤مل  َأن َوهَمػمهؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ

٤مقَم٦م ًَّ تِل اًم ْٛمس شمٖمرب َأن إمَِم  اًْمَٕمٍْم  سمٕمد شمرضمك اًمَّ  َوىَم٤مَل  َوإؾِْمَح٤مق َأمْحد َيُ٘مقل َوسمِف اًمِمَّ

ًَّ  ذِم  احلَِدي٨م َأيمثر َأمْحد تِل ٤مقَم٦ماًم ٤َم اًمدقْمَقة إضَِم٤مسَم٦م وِمٞمَٝم٤م شمرضمك اًمَّ  .اًْمَٕمٍْم  َصاَلة سمٕمد َأهنَّ

 شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ اؾمت٘مّم٤مه٤م أظمرى أىمقال وهٜم٤مك: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 اعم١مًمػ طمٙم٤مه اًمذي هذا إمم هق وُم٤مل ،ىمقًٓ  وأرسمٕملم صمالصم٤مً  ومٌٚمٖم٧م ش2/245-351»

 أيمثر ٕن :قمٜمدي ًمّمقابا وهق ،مجع وشمٌٕمٝمام ،وإؾمح٤مق أمحد اإلُم٤مم قمـ وهمػمه

 أيب طمدي٨م وأىمقاه٤م ،صحٞمح رء ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس ظم٤مًمٗمٝم٤م وُم٤م ،قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م

 .اًمّمحٞمحلم أطمد ذم سم٠منف اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م قمغم ومرضمحقه ،وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد ُمقؾمك

 إٟمام أطمدمه٤م او اًمّمحٞمحلم ذم سمام اًمؽمضمٞمح سم٠من إوًمقن وأضم٤مب»: احل٤مومظ ىم٤مل

 سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع أقمؾ وم٢مٟمف ،هذا ُمقؾمك أيب يمحدي٨م ٤مظاحلٗم اٟمت٘مده مم٤م يٙمقن ٓ طمٞم٨م هق

 أيب وٕمٞمػ» ذم أوردشمف آوٓمراب أضمؾ وُمـ ،ذًمؽ ذح صمؿ ش..وآوٓمراب

 جيقز ومال ،اجلٛمٕم٦م يقم ُمـ ؾم٤مقم٦م آظمر أهن٤م اًمّمح٤مسم٦م اشمٗم٤مق صح وىمد ش193» شداود

 .شاًمٗمتح» راضمع. خم٤مًمٗمتٝمؿ

 (1/321 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 جلؿعةا صالة يف افؾغو معـى

٠م ُمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرؾُمقل ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمفُ  اهلل َريِض  ُهَرْيَرة أيب قَمـ  وَم٠مطْمًـ شَمَقوَّ

ظُْمَرى اجْلُُٛمَٕم٦م َوسَملم سَمٞمٜمف َُم٤م ًَمفُ  همٗمر وأنّم٧م وم٤مؾمتٛمع اجْلُُٛمَٕم٦م َأتَك صمؿَّ  اًْمقُوقء ْٕ  َوِزَي٤مَدة ا

 .شًَمَٖم٤م وم٘مد احْلََّم٤م ُمس َوُمـ ،َأج٤َّمم صَماَلصَم٦م

ُِمِذّي  َداُود َأبُقوَ  ُُمًٚمؿ َرَواهُ  ْ  .َُم٤مضَمف َواسْمـ َواًمؽمِّ

ضمر ُمـ ظَم٤مَب : َُمْٕمٜم٤َمهُ  ىمٞمؾ ًَمَٖم٤م: اعمٜمذري ىم٤مل ْٕ  َص٤مَرت َوىمٞمؾ ،َأظمَٓم٠م: َوىمٞمؾ ،ا
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 .َذًمِؽ همػم َوىمٞمؾ ،فمٝمرا  مجٕمتف

-5» هٜم٤م أيت ًمٚمحدي٨م إظمػم اًم٘مقل اًمّمقاب وًمٕمؾ: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ُمـ ىمٌٚمف ُم٤م يٜم٤مذم ٓ هق صمؿ شاً فمٝمر ًمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس وختٓم٤م ًمٖمك وُمـ»: ش6/سم٤مب

 .فم٤مهر هق يمام إىمقال

 (1/313 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 اجلؿعة يوم افسػر من يؿـع ما افسـة يف فقس

 قمٚمٞمف دقم٧م اجلٛمٕم٦م يقم إىم٤مُمتف دار ُمـ ؾم٤مومر ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شؾمٗمره ذم يّمح٥م ٓ أن اعمالئٙم٦م

 ًمف شم٘م٣م وٓ ؾمٗمره ذم يّمح٥م ٓ أن ُمٚمٙم٤مه قمٚمٞمف ٤مدقم اجلٛمٕم٦م يقم ؾم٤مومر ُمـ»

 .ُمقوقع .شطم٤مضم٦م

 [:اإلمام ؿال]

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف روي سمؾ ،ُمٓمٚم٘م٤م اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٗمر ُمـ يٛمٜمع ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وًمٞمس

 اًمٌٞمٝم٘مل روى وىمد ،إلرؾم٤مًمف وٕمٞمػ وًمٙمٜمف ،اًمٜمٝم٤مر أول ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم ؾم٤مومر

 قمٜمف اهلل ريض خلٓم٤مبا سمـ قمٛمر أبٍم: ىم٤مل أبٞمف قمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد قمـ ش3/187»

 قمٛمر ىم٤مل خلرضم٧م مجٕم٦م يقم اًمٞمقم أن ًمقٓ: ي٘مقل ومًٛمٕمف اًمًٗمر هٞمئ٦م قمٚمٞمف رضمال

/  2» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ورواه ،ؾمٗمر قمـ حتٌس ٓ اجلٛمٕم٦م وم٢من اظمرج: قمٜمف اهلل ريض

 وصم٘مف إؾمقد واًمد وىمٞمس ،صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا ،خمتٍما  ش265/2

 إذ ىمٌٚمف اعمذيمقر ويمذا احلدي٨م هذا يْمٕمػ مم٤م إثر ومٝمذا ،طم٤ٌمن واسمـ اًمٜم٤ًمئل

 .صحٞمح٤م ًمقيم٤من قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم قمغم خيٗمك ٓ أنف إصؾ

 (.387-386/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ؟افسػر ظن اجلؿعة حتبس هل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٗمر وُمـ

 أنف قمٌٞمدة أيب قمـ وآظمر. ؾمٗمر قمـ حتٌس ٓ اجلٛمٕم٦م إن: قمٛمر قمـ: »أثرا  ذيمر

 ش.اجلٛمٕم٦م يقم ؾم٤مومر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمزهري قمـ وطمدي٨م. اجلٛمٕم٦م يقم ؾم٤مومر

/  3 اًمرزاق وقمٌد 166 - 165/  2 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ يمٚمٝم٤م أظمرضمٝم٤م وىمد: ىمٚم٧م

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم خمرج وهق صحٞمح أطمدمه٤م قمٜمف ـمري٘م٤من ًمف قمٛمر وأثر 251 - 256

 صحٞمح وُمٕمٜم٤مه ُمرؾمؾ اًمزهري وطمدي٨م. ُمٜم٘مٓمع قمٌٞمدة أيب وأثر.219 احلدي٨م حت٧م

  .أقمٚمؿ واهلل احلْمقر قمٚمٞمف وضم٥م ؾمٛمٕمف وم٢مذا اًمٜمداء يًٛمع مل ُم٤م

 ([326) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 ادـز اخلطقب صعود ؿبل افدرس إؿامة حؽم

 أجْم٤مً  أنف أومٝمؿ أن٤م اًمٜمٝمل أجْم٤مً [ اجلٛمٕم٦م يقم اًمتحٚمٞمؼ قمـ اًمٜمٝمل أي] هذا :افشقخ

 ومام اعم٠ًمخ٦م، هذه شُمْٓمَرح ح٤م دائامً  ذيمرٟم٤مه اًمذي هذا أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ ٜمك:اعمٕم ُمٕم٘مقل

 شم١مصمر ومام سم٤مًمًٜم٦م يتٛمًؽ ُمـ أُم٤م ومٞمٝم٤م، واإلوم٤مو٦م اعم٠ًمخ٦م ـمرح ًمٙمثرة اًمداقمل ؿمق أدري

 طمض أووح سمٛمٕمٜمك أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ اجلديدة، اًمِمٌٝم٤مت ومٞمف

 سمٕمدهؿ ُمـ ي٠متقن اًمذيـ و ًم٦مً أص٤م اًمٙمرام أصح٤مسمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

روا أن شمٌٕم٤ًم، ٌَٙمِّ  اًمٌخ٤مري طمدي٨م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اجلٛمٕم٦م، يقم اعمًجد إمم سم٤مًمذه٤مب ُي

 .احلدي٨م آظمر إمم..ش سمدٟمف ىمرب ومٙم٠منام إومم اًم٤ًمقم٦م ذم راح ُمـ» 

 ضمٚمس صمؿ ًمف، اهلل يمت٥م ُم٤م ًمف سمدا ُم٤م صغم صمؿ» ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م صمؿ

 اًمتل اجلٛمٕم٦م سملم وُم٤م مجٕمتف سملم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر وظمٓم٥م، ماإلُم٤م صٕمد إذا وأنّم٧م

٥م اًمتل إُمقر هذه سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ يمٞمػش شمٚمٞمٝم٤م  شمرهمٞم٤ٌمً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م َرهمَّ
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 يٛمٙمـ يمٞمػ صمؿ هذا، يٛمٙمـ يمٞمػ ظمٓمٌتف، ىمٌؾ اخلٓمٞم٥م شمدريس إضم٤مزة وسملم سم٤مًمٖم٤ًم،

 واًمًالم اًمّمالة فقمٚمٞم واًمرؾمقل اعمٜمؼم، شمٓمٚمع يٚمٞمف صمؿ اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ ُيْ٘مَرأ  درس شمتّمقر

 .اًمٌمء هذا قمٜمف ورد ُم٤م اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُمـ يٙمـ مل أنف ًمٙمٗم٤مٟم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ هنك يٙمـ مل ًمق

 يقم اعمًجد ذم ًمٚمداظمٚملم ووٕمف اًمذي سم٤مًمٜمٔم٤مم إظمالل ومٞمف صمؿ أوًٓ، واًمًالم اًمّمالة

 يمٞمػ احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام ًمف سمدا ُم٤م واًمّمالة سم٤مًمذيمر، وآٟمِمٖم٤مل اًمتٌٙمػم ُمـ اجلٛمٕم٦م

 ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اًمتدريس أي اجلٛمٕم٦م، يقم اًمَتَحٚمهؼ ضمقاز اًمتقومٞمؼ هذا يٛمٙمـ

 وًمٞمس اعمًجد ذم أصقات رومع يقُم٤مً  ؾمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٚمامً  ه١مٓء، قمغم اًمتِمقيش

 قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م: »وىم٤مل اًمًت٤مر وم٠مزاح مجٕم٦م، يقم

 اجلٛمٕم٦م يقم اعمّمٚملم مج٤مهػم إيذاء ُمـ أؿمد أذى وأيش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا ًم٘مراءةسم٤م سمٕمض

ش اًمذي سم٤مًمدرس  .ومٞمف احل٤مرضيـ قمغم ُيَِمقِّ

 . ( :.45 :42/  6/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة خطبة ؿبل موظظة أو درس إفؼاء حؽم

 قمٜمدٟم٤م اًمٜم٤مس أن قمٚمام اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ ُمققمٔم٦م أو درس إًم٘م٤مء طمٙمؿ ُم٤م :افسمال

ئراجل ذم  اجلٛمٕم٦م؟ يقم إٓ اعمققمٔم٦م هلذه احلْمقر ُمـ يتٛمٙمٜمقن ٓ زا

 هنك: »ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو حلدي٨م ُمنموقم٤م ذًمؽ ًمٞمس :افشقخ

 .أوًٓ  هذاش، اجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

د ُيٚم٘مك اًمذي اًمدرس هذا: وصم٤مٟمٞم٤مً  ًِ  ذم اًمث٤مسم٧م ٕن قم٤ٌمداهتؿ: اعمًجد أهؾ قمغم ُيْٗم

 اًمٕم٤ٌمدات ُمـ سمٕم٤ٌمدة ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ومٕمٚمٞمف اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد أتك ُمـ أن اًمًٜم٦م

 ريمٕمتلم إىمؾ قمغم يّمكم، ًمف يُمت٥ِم ُم٤م أو ًمف سَمدا ُم٤م يّمكم أن: ُمثالً  ذًمؽ ُمـ اعمنموقم٦م

ـْ ▬ ًمف اهلل زاد زاد وم٢من اعمًجد، حتٞم٦م عَ  وَمَٛم  صمؿ [184:اًمٌ٘مرة]♂ ًَمفُ  ظَمػْمٌ  وَمُٝمقَ  ظَمػْمًا  شَمَٓمقَّ

 اجلٛمٕم٦م يقم اًمٙمٝمػ ؾمقرة ىمرأ  ُمـ ٕن، ىمرأه٤م اًمٙمٝمػ رةًمًق طم٤مومٔم٤م يم٤من إن ضمٚمس
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 وإن، اًمٕمتٞمؼ اًمٌٞم٧م وسملم سمٞمٜمف ُم٤م أو شَمٚمِٞمٝم٤م، اًمتل اجلٛمٕم٦م وسملم سمٞمٜمف ُم٤م اًمٜمقر ُمـ ًمف يم٤من

ءة ُيعْحًـ ويم٤من همٞم٤ٌمً  اًمٙمٝمػ ؾمقرة حيٗمظ ٓ يم٤من  ي٠مظمذ طمْمقرًا، اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرا

 اهلل ومٚمٞمذيمر أُمٞم٤مً  يم٤من ٠منسم اًم٘مراءة حيًـ ٓ يم٤من وإن، اًمٙمٝمػ ؾمقرة وي٘مرأ  اعمّمحػ

 قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد أيمؼم، واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد اهلل ؾمٌح٤من وًمق حيٗمظ يمام

 اًم٘مرآن سمٕمد اًمٙمالم أومْمؾ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤ملش، متٜمك ُم٤م ٟم٤مل شم٠منّك ُمـ» واًمًالم اًمّمالة

 واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد اهلل ؾمٌح٤من: سمدأت سم٠مُّيـ ييك ٓ يمٚمامت أرسمع

٤ٌَمن وقَمٞم٤َّمن يمٚمٞمؾ ذهٜمف اإلٟم٤ًمن يم٤من ُمٝمامش، أيمؼم  هذه حيٗمظ أن ُمـ قمٚمٞمف أؾمٝمؾ ومام وشَمْٕم

 .أيمؼم واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد اهلل ؾمٌح٤من: إرسمع اجلَُٛمؾ

ٜمَح ومرص٦م وهذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمـ ُيْٙمثِر أن وقمٚمٞمف ًْ  اعمًجد ذم ًمف شُم

 وذم - شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من اجلٛمٕم٦م: يقم اًمّمالة ُمـ قمكمَّ  أيمثروا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف

سم٤مً  وست وسمٚمٞم٧م ومٜمٞم٧م يٕمٜمل أرُم٧م؟ وىمد ذاك يمٞمػ: ىم٤مًمقا ش قمكمّ  شُمْٕمَرض - ًمٗمظ  شمرا

 أن إرض قمغم طمرم اهلل إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، يمؾ ؿم٠من هق يمام

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ُم٘مدُمتٝمؿ وذم مجٞمٕم٤مً  ًمألنٌٞم٤مء ظمّمقصٞم٦م هذهش، إنٌٞم٤مء أضم٤ًمد شم٠ميمؾ

 . قمٚمٞمف وؾمالُمف

 قمغم ُمّمٚمٞم٤مً  أو ذايمرٍ  أو شم٤ملٍ  أو ُمّمؾٍ  سملم ُم٤م ومٝمق اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد ي٠ميت ُمـ: إذاً 

س اعمدرس يٙمقن طمٞمٜمام احل٤مًم٦م هذه وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ش اًمٜم٤مس ه١مٓء ُي١ْمِذي ُيَدرِّ  وُيَِمقِّ

 يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م» اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد قمٚمٞمٝمؿ،

 ًمٚمحدي٨م ًمذًمؽش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل

 ش.اجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ هنك» آٟمٗم٤م اعمذيمقر

س اعمدرس جيقز ٓ إدًم٦م ُمـ اعمجٛمققم٦م وهلذه  صالة ىمٌؾ اًمٜم٤مس قمغم ُيَدرِّ

 .اًمّمالة سمٕمد ذًمؽ ومٚمٞمٙمـ اًمتدريس ُمـ سمد وٓ يم٤من إن، اجلٛمٕم٦م

س مل إذا أنٜم٤م حيتجقن اًمٜم٤مس ُمـ ا يمثػم أن أقمٚمؿ وأن٤م  اْٟمَٗمضَّ  اًمّمالة ىمٌؾ ُٟمَدرِّ

 قمغم شمٗمروقا  أن شُمريدون أنتؿ إًذا: هلؿ ومٜم٘مقل أطمد، ُمٕمٜم٤م سم٘مل وُم٤م اًمّمالة سمٕمد اًمٜم٤مس

رين وهذا، جيقز ٓ وهذا، قمٜمٝمؿ همّم٤ٌمً  َدْرؾَمٙمؿ يًٛمٕمقا  أن اًمٜم٤مس  .أُمقي٦م سمٌدقم٦م ُيَذيمِّ
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، ًمٚمجٛمٕم٦م ظمالوم٤مً  اًمّمالة سمٕمد ٓم٦ٌماخل اًمٕمٞمد صالة ذم اًمًٜم٦م أن شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿ

 احلٙمؿ سمـ ُمروان وهق أُمٞم٦م سمٜمل ظمٚمٗم٤مء وم٠مطمد اخلٓم٦ٌم، سمٕمده٤م صمؿ شمّمغم اًمٕمٞمد صالة

 .اًمّمالة ىمٌؾ ظمٓم٥م قَمَٙمس،

 ىم٤ملش ُمروان ي٤م اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗم٧م: »ًمف ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أبق إًمٞمف وم٘م٤مم

، اعمًٙملم هذا تفطمج ؿمق، اًمرؾمقل سمقوم٤مة راطم٧م يٕمٜمل ،ُّٓيتؿ هٜم٤مك ُم٤م ذه٥م ىمد: ًمف

 ُم٤م ظمٓم٥م صمؿ - اًمٕمٞمد صالة - اًمّمالة صغم اًمًٜم٦م قمغم ُِمٌِم  هق إذا اًمٜم٤مس ٕنف: ىم٤مل

، احل٤مرضون ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد ظمٓم٦ٌم خيٓم٥م يم٤من ُم٤م ٕنف ًمٞمش؟ ًمف، يًٛمع سمٞم٘مٕمد أطمد

 واعمدرؾمقن اخلٓم٤ٌمء يٗمٕمؾ وهٙمذا أهقاءهؿ حيٙمٛمقن اًمذيـ إُمراء يٗمٕمؾ وهٙمذا

ٛمقن اًمذيـ  .أهقاءهؿ ُيعَحٙمِّ

 قمغم اًمٜم٤مس شُمْٙمِره ٓ وم٠من٧م اًمٜم٤مس شمٜمٗمع أن شمريد طم٘مٞم٘م٦مً  يمٜم٧م إذا اعمدرس أُّي٤م ٠من٧موم

هؿ، إٟمام ُمٜمؽ، يًٛمٕمقا  أن  ًمإليامن سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ هق ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مل رسمٜم٤م ظمػمِّ

ـْ ▬ ـْ  ؿَم٤مءَ  وَمَٛم ـْ  وَمْٚمٞم١ُْمُِم  كطَمتَّ  اًمٜم٤َّمَس  شُمْٙمِرهُ  َأوَم٠َمن٧َْم ▬ [29:اًمٙمٝمػ]♂ وَمْٚمٞمَْٙمُٗمرْ  ؿَم٤مءَ  َوَُم

 .ٓ [99:يقٟمس]♂ ُُم١ْمُِمٜملِمَ  َيُٙمقُٟمقا 

 اخلٓم٦ٌم آظمر ذم ًمٚمٜم٤مس ومٕمالً  اًمٗم٤مئدة يريد يم٤من إذا اعمدرس اخلٓمٞم٥م هذا: وم٢مذاً 

 سمٕمد قمٚمٞمٙمؿ ؾم٠مخ٘مٞمف، درس قمٜمدي، يمٚمٛم٦م قمٜمدي، ُمققمٔم٦م قمٜمدي اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: سمٞم٘مقل

 أن يٜمٌٖمل هٙمذا ومٚمٞمٜمٍمف، ؿم٤مء وُمـ يّمٖمل ضمٚمس ؿم٤مء ومٛمـ اًمٌٕمدي٦م اجلٛمٕم٦م ؾُمٜم٦َّم

 . إُمر نيٙمق

 ( 66 :47: 23/  136/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة بعد وأشئؾة ؾتاوى حؾؼة إؿامة

 وومت٤موى أؾمئٚم٦م طمٚم٘م٦م اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم سمٕمد هٜم٤مك يٙمقن أن ضم٤مئز هؾ :مداخؾة

 ؟...ًمٚمٛمًٚمٛملم

 اجلٛمٕم٦م؟ صالة سمٕمد :افشقخ
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 .قمٚمٞمٝم٤م يداوم ٟمٕمؿ :مداخؾة

 شمٚم٘مك اًمتل اجلامقم٤مت أو اًمٌٚمد سم٤مظمتالف ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م قمٚمٞمٝم٤م، اًمدوام :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمدروس هذه ُمثؾ ومٞمٝم٤م

 .ًمدرس أو عمققمٔم٦م وىم٧م حتديد ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  ٟمرى ٓ ٟمحـ إصؾ

 ذم ُمًت٘مراً  يٙمقن أن سمنمط ًمٜمص، أو ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م اًمتحديد هذا ذم ًمٞمس

 هذا ذم آضمتامع هذا أنف واًمدرس اعمققمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿ اعمُْٚمَ٘مك أو اعمَُح٤مرَضيـ أذه٤من

 ُمـ وم٤محل٤مرضيـ اًمقىم٧م، عمٜم٤مؾم٦ٌم وإٟمام اًمقىم٧م، هذا خلّمقص هق ًمٞمس ىم٧ماًمق

س س اعمَُدرِّ  ُمـ ُم٤مٟمع ومال ه١مٓء أذه٤من ذم ىم٤مئامً  اعمٕمٜمك هذا يم٤من إذا قمٚمٞمٝمؿ، واعمَُدرَّ

: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ي٘مقل يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن سمدقم٦م: شمًٛمٞمتف جيقز وٓ أبدًا، ذًمؽ

د ذًمؽ ذم ٕمقدُمً اسمـ ويم٤منش سم٤معمققمٔم٦م أصح٤مسمف يتخقل يم٤من»  يٚم٘م٤مهؿ يقُم٤مً  هلؿ حُيَدِّ

 .اخلٛمٞمس يقم سم٠منف ُمًٕمقد اسمـ قمـ أصم٤مر ذم اعمذيمقر أفمـ ومٞمف،

 هذا شمٕمٌدي، اًمتقىمٞم٧م هذا أن ُيْٗمَٝمؿ أن خُيَِْمك يم٤من إذا إٓ جيقز، اجلقاب: وم٢مذاً 

س طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م يٙمقن، ُم٤م أبٕمد سمٔمٜمل  طمتك وُمرشملم ُمرة احل٤مرضيـ ٟمٔمر يٚمٗم٧م اعمَُدرِّ

 شمٞمن ُم٤م إذا آظمر، يقم أي ذم يم٤مًمٚم٘م٤مء اًمٞمقم هذا ذم اًمٚم٘م٤مء هذا إٟمف أذه٤مهنؿ ذم يًت٘مر

 .احل٤مرضيـ جلٛمٞمع اًمقىم٧م وٟم٤مؾم٥م ذًمؽ

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا▬: سم٤مٔي٦م يًتدل اعمِم٤ميخ سمٕمض :مداخؾة وا اًمّمَّ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ

ـْ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ    وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 هذا ذم ىم٤مل وضمؾ قمز اهلل: يٕمٜمل ي٘مقل. [16:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

وا: ▬اًمقىم٧م ـْ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 .[16:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

 ُيعجٞمز أٓ اًمًٜم٦م، خي٤مًمٗمقن هؿ هٙمذا، ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  إذا اعمِم٤مئخ سمٕمض :افشقخ

 أن أفمـ ُم٤م اجلٛمٕم٦م، ومرض سمٕمد ريمٕم٤مت أرسمع اعمًٚمؿ يّمكم أن إًمٞمٝمؿ شمِمػم اًمذي ه١مٓء

 .ذًمؽ ذقمٞم٦م يٜمٙمر أطمداً 

 هذه صالة سمجقاز اقمؽماومف وسملم اؾمتدًٓمف سملم هذه واحل٤مًم٦م ُيَقومَّؼ يمٞمػ: وم٢مذاً 

 .أؾمٛمع أن أريد ؾمٌؼ؟ ومٞمام اًمٌح٨م هذا ـُمِرَق  هؾ اعمًجد، وذم اًمًٜم٦م
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 سمٕمد يم٤من اًمرؾمقل قمـ صم٧ٌم ُم٤م أن يًتدل هق: يٕمٜمل أدري ُم٤م واهلل :مداخؾة

 اجلٛمٕم٦م؟ صالة

 هذا اًمتقىمٞم٧م، هبذا يتٕمٌد أن اإلٟم٤ًمن ديري طمٞمٜمام ي٘م٤مل يمالم هذا أظمل ي٤م :افشقخ

 اسمتداع ؿمؽ سمال وهذا همػمه، ُمـ ذقم٤مً  أومْمؾ اًمقىم٧م هذا: ي٘مقل ًمقاطمد ي٘م٤مل اًمٙمالم

 .اهلل ديـ ذم

 ٟمحـ سمؾ واضمتامقمٝمؿ، ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمٜم٦ًٌم إن٥ًم هق اًمقىم٧م هذا إن: ىمٚمٜم٤م إذا ًمٙمـ

 يٗمروقن ؿأهن: وهل ومٕماًل، سمدقم٦م قمٜمدهؿ هٜم٤م اًمٌالد هذه ٕن سمف: ٟمٜمّمح اًمقىم٧م هذا

 صالة ىمٌؾ وصقهتؿ ودرؾمٝمؿ ؿمخّمٝمؿ اجلٛمٕم٦م ًمّمالة ضم٤مؤوا اًمذي اجلامهػم قمغم

 قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو سمحدي٨م قمٜمف ُمٜمٝمل وهذا اخلٓمٞم٥م، ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م

 .شاجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »ضمده

 لاًمت إظمرى اًمٜمّمقص ُمع مت٤مُم٤مً  يتج٤موب وهق سم٤مًمٖم٦م، طمٙمٛم٦م اًمٜمٝمل هذا وذم

 يمت٥م ُم٤م يّمكم أن قمغم واحلض إًمٞمف، واًمتٝمجػم اعمًجد، إمم اًمتٌٙمػم قمغم احلض ُمٜمٝم٤م

 .اإلُم٤مم خيرج طمتك ًمف اهلل

 أيمثروا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وُمٜمٝم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم اًمٙمٝمػ ؾمقرة ي٘مرأ  أن: وُمٜمٝم٤م

 وشمذيمػم، قمٚمؿٍ  وىم٧م ًمٞمس حمْم٦م، قم٤ٌمدة وىم٧م ومٝمذا ش.اجلٛمٕم٦م يقم اًمّمالة ُمـ قمكمَّ 

 ىمٌؾ يمٚمٛم٦م ومٞمٚم٘مقن اًمرؾمٛمٞمقن، اعمقفمٗمقن اعمدرؾمقن ه١مٓء درؾملم،اعم ه١مٓء ومٞم٠ميت

ؿمقن اًمّمالة، ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم  يًتٓمٞمع وٓ اًم٘م٤مرئلم، قمغم ويِمقؿمقن اعمّمكم، قمغم وَمُٞمَِمقِّ

 وضمقد زُمـ ذم وسمخ٤مص٦م اعمًجد، ذم يٚمٕمٚمع وصقشمف يّمكم يمٞمػ يٕمرف أن اإلٟم٤ًمن

 .اًمّمقت ُمٙمؼم

 ٕنف اًمٌدقم٦م: هق اًمت٘مرب ومٝمذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك هذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم يّمٚمقن اًمذيـ يٗمٕمؾ يمام قمٜمف، اهلل هنك اًمذي اًمت٘مرب اًمت٘مرب ذ

 وإوًمٞم٤مء اًم٘مٌقر قمغم ُم٤ًمضمد يتخذون اًمذيـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ وىمد اًم٘مٌقر، قمغم

 .واًمّم٤محللم

 ًمف اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمتدريس ًمٞمس: وم٢مذاً  اًمّمالة، سمٕمد يٙمقن اًمدرس هذا سمدل: ومٜم٘مقل



 263 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم اجلٛمٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 سم٠من احل٤مرضيـ ذهـ إمم يت٤ٌمدر أَّٓ  اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط وإٟمام إـمالىم٤ًم، سم٤مًمٌدقم٦م صٚم٦م

 وقمنميـ ؾمٌع ذم اًمّمٞم٤مم ينمقمقن ُمثالً  يم٤مًمذيـ ظم٤مص٦م، ومْمٞمٚم٦م ًمف اًمتقىمٞم٧م هذا

 .اًمّمٞم٤مم هذا قمـ ُٟمعِٝمل وىمد ؿمٕم٤ٌمن، ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م يمامن أجش ُمثاًل، رضم٥م

 .يمذا أو اًمٕمٞمد ًمٞمٚمتل صٞم٤مم :مداخؾة

 ٕهنؿ اًمديـ: ذم ؿمؽ سمال سمدع هذه اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ يمثػمة وأؿمٞم٤مء :خافشق

س اًمذي أُم٤م اًمزُمـ، وهذا اًمقىم٧م هذا سمخّمقص اهلل إمم اًمت٘مرب يريدون  سمٕمد ُيَدرِّ

 .اًم٤ٌمل ذم خيٓمر وٓ هذا ي٘مّمد ومال اجلٛمٕم٦م، صالة

 ( 66 :65: 66/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66 :69: 31/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة بلؿ ادوظظة

 وأن ُمٌتدع، أنف يٕمٜمل ٓ اًمٌدقم٦م ذم اًمٕم٤ممل وىمقع أن ُمـ آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ح٤م :افشقخ

م ارشمٙم٤مب ذم اًمٕم٤ممل وىمقع  هٜم٤م ُمٜمف اضمتٝم٤مدا رأى حمرم هق ُم٤م سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل ذم أي اعمَُحرَّ

ُم٤م ارشمٙم٥م أنف يٕمٜمل ٓ وهٜم٤مك، رَّ  .حُمَ

 اًمّمالة ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م ميق ي٘مقم يم٤من أنف قمغم يٜمص اًمذي هذا هريرة أيب أثر: وم٠مىمقل

رهؿ، اًمٜم٤مس يٕمظ  اًمرضمؾ ُمـ شم٘مع ىمد اًمٌدقم٦م سمٙمقن ص٤محل٤م ُمث٤مٓ يٙمقن أن يّمٚمح وُيَذيمِّ

 اجلقاب مت٤مم ذم اخلقض وىمٌؾ ُمٌتدقًم٤م، هق[ يٙمقن أن] ذًمؽ ُمٕمٜمك وًمٞمس اًمٕم٤ممل،

 سمدقم٦م يٌتدع اًمذي وًمٞمس اًمديـ، ذم آسمتداع قم٤مدشمف ُمـ اًمذي أوًٓ  هق اعمٌتدع: أىمقل

ّٛمك ٓ هذا ذًمؽ ُمع هقى، قمـ وإٟمام اضمتٝم٤مد قمـ ًمٞمس ومٕمالً  هق نيم٤م وًمق واطمدة، ًَ  ُي

 .ُمٌتدقًم٤م

 أطمٙم٤مُمف، سمٕمض ذم يٕمدل ىمد اًمٔم٤ممل احل٤ميمؿ أن: اعمث٤مل هذا ًمت٘مري٥م ُمث٤مل وأووح

 وهذا فم٤ممل، ومٞمف ي٘م٤مل ومال أطمٙم٤مُمف سمٕمض ذم ئمٚمؿ ىمد اًمٕم٤مدل أن يمام قم٤مدل، ومٞمف ي٘م٤مل ومال

د  .ذ أو ظمػم ُمـ قمٚمٞمف يٖمٚم٥م سمام اإلٟم٤ًمن أن اًمٗم٘مٝمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ُي١َميمِّ
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 .اعمٌتدع هق ُمـ قمرومٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمرومٜم٤م: إذا

 ُمتٌٕم٤م يٙمقن وإٟمام جمتٝمًدا يٙمقن أّٓ : إول ذـم٤من، إًذا اعمٌتدع ذم ومُٞمِْمؽَمط

 .ًمٚمٝمقى

 .َدْيدٟمف وُمـ قم٤مدشمف ُمـ ذًمؽ يٙمقن: اًمث٤مين أو اًمث٤مٟمٞم٦م

 يُمالَّ  أن قمرومٜم٤م آٟمٗم٤م، اعمذيمقر هريرة أيب أثر إمم وضمئٜم٤م اًمنمـملم هذيـ ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا

 ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ٕهن٤م سمدقم٦م: هذه ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل ٟمحـ هريرة، أيب ذم ُمتقومر همػم اًمنمـملم ُمـ

 .ُمٌتدع هريرة أب٤م إن ٟم٘مقل ُم٤م ًمٙمـ اًمٌٞم٤من، وؾمٞم٠ميت

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم أذه٤من قمـ هم٤مب هٜم٤م وُمـ  طمٞمٜمام اًمًٕمقدي٦م اًمدي٤مر ذم اًمًٜم٦م أهؾ إظمقا

 أن٧م يمٞمػ سمدقم٦م، اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٞمنى قمغم اًمُٞمٛمٜمك وعو سم٠من ىمقزم قمكمَّ  ٟم٘مْمقا 

 ُمٌتدقم٦م، قمٜمدي إًذا اًمٗمالين، واًمِمٞمخ ؾمٜم٦م هذا ي٘مقل اًمٗمالين واًمِمٞمخ سمدقم٦م شم٘مقل

 وذم ٟم٘مكم ذم إىمؾ قمغم ومٝمؿ هذا ًمٙمـ ُمٌتدقم٦م، ًمٞمًقا  ه١مٓء أنف أن؟ اجلقاب قمرومتؿ

 .سمدقم٦م هق ٟمٔمري وضمٝم٦م

 أن قمـ ومْمال ُيِْمِٕمر ُم٤م اًمٜمص ذم ًمٞمس ٟم٘مقل: أوٓ هريرة، أيب أثر إمم أن ٟمٕمقد

 أن يمام أي ي٘م٤مل، يمام وَهْدُيف َدْيَدُٟمف ذًمؽ ضمٕمؾ هريرة أب٤م أن قمغم يدل ُم٤م ومٞمف يٙمقن

 ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م يقم يدرؾمقن اًمٞمقم اعمدرؾملم أن ويمام اجلٛمٕم٦م، يقم خيٓمٌقن اخلٓم٤ٌمء

 .ًمف قم٤مدةً  ذًمؽ ضمٕمؾ يم٤من هريرة أب٤م أن قمغم َيُدل ُم٤م إثر ذم ًمٞمس اًمّمالة،

 ًمٞمٕمظ طم٤مضم٦م يرى ٕنف ذًمؽ: يٗمٕمؾ يم٤من أنف فمٜمل قمغم يٖمٚم٥م اًمذي هق وهذا سمؾ

ه ُم٤مًمؽ أيب ظمٓمٞمٌٜم٤م ُمثال اًمٞمقم شمرون أنتؿ يمام اًمٕم٤ممل ٕن اًمقىم٧م: هذا ذم اًمٜم٤مس  اهلل ضمزا

 يتٙمٚمؿ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم اًمّمالة، سمٕمد سمٙمٚمٛم٦م يتٙمٚمؿ ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ظمػًما 

 ُٕمر ومٝمذا اخلٓم٦ٌم، ذم ـمرىمٝم٤م اًمتل اًمٜم٘م٤مط سمٕمض يٙمٛمؾ ىمد أو اًمّمدىم٦م قمغم وحيض

 إذا إُمر هذا إن أُم٤م هريرة، أيب أثر قمغم يرد هذا يمؾ اسمتدع، إٟمف عمثٚمف ىم٤مل ومٚمق قم٤مرض،

 هذا أن أُم٤م اًمٞمقم، يٗمٕمٚمقن يمام اًمٜمّمٞمح٦م، وذم اعمققمٔم٦م ذم آؾمتٛمراري٦م ومٞمف شمّمقرٟم٤م

 ىمقل إن قًمقني٘م اًمٕمٚمؿ أهؾ: اًمٌٞم٤من وإًمٞمٙمؿ ذًمؽ، ذم ري٥م وٓ ؿمؽ ومال سمدقم٦م

 ُمـ ٕنف ذًمؽ يُمُثر: اعمٕم٤مروقن ومٝمٜم٤م ُمٕم٤مرض، ًمف يٙمـ مل إذا طمج٦م، ومٕمٚمف أو اًمّمح٤ميب
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 هلؿ سمدا ُم٤م صٚمقا  اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد دظمٚمقا  إذا يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب قمـ اًمث٤مسم٧م

 أُمر اًمذي هق ومٝمذا ريمٕم٤مت، صمامن يّمكم يم٤من أنف سمٕمْمٝمؿ قمـ روي طمتك ريمٕم٤مت ُمـ

 ُمـ» ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم قمٚمٞمف ّض وطَم  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سمف

ر واهمتًؾ، اجلٛمٕم٦م يقم همًؾ ش ًمف اهلل يمت٥م ُم٤م وصغم اإلُم٤مم ُمـ دٟم٤م صمؿ واسمتٙمر، وسَمٙمَّ

ر ُم٤م» رواي٦م وذم  ش.ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م وسملم سمٞمٜمف ُم٤م ًمف اهلل همٗمر إٓ ًمف ىُمدِّ

 ُمـ سمد ٓ ٤مءؿم ُمـ اًمِمخّمٞم٦م، ًمٚمٕم٤ٌمدة جمٚمس هق اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اعمًجد اجلٛمٕم٦م يقم: إًذا

 أو ًمف، اهلل يمت٥م ُم٤م اًمٜمقاومؾ ُمـ صغم اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض قمـ ذيمرٟم٤م يمام زاد ؿم٤مء ُمـ اًمتحٞم٦م

 قمكمَّ  أيمثروا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل طمٞمٜمام سمذًمؽ أُمر ٕنف : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم ضمٚمس

 اهلل إن: »ىم٤مل أرُم٧م؟ وىمد ذاك يمٞمػ: ىم٤مًمقا ش شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من اجلٛمٕم٦م، يقم اًمّمالة ُمـ

م نٌٞم٤مء أضم٤ًمد شم٠ميمؾ أن إرض قمغم طَمرَّ  ُمـ أجْم٤م هذا ٕن اًمٙمٝمػ: ؾمقرة ي٘مرأ  ضمٚمس أوش ٕا

 .ُمٕمٚمقم هق يمام اًمًٜم٦م

 يّمكم، هذا إٟمٗمرادي، ذيمر جمٚمس اعمًجد اجلٛمٕم٦م، يقم اخلٓمٞم٥م ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ إًذا

 اًمٜم٤مس ويٕمظ ي٘مقم وم٤مًمذي اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم يّمكم هذا اًم٘مرآن، ي٘مرأ  هذا

ش ُيِم٤مهم٥م ويٕمٚمٛمٝمؿ  سمؾ اًمًٜم٦م هذه ظمالف ؿمؽ سمال وهذا ه١مٓء، قمغم ويِمقِّ

ف، يٜم٤مضمل يُمٚمهٙمؿ اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وظمالف  جيٝمر ومال َرسمَّ

 ش.سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ

 ه١مٓء قمغم شمِمقيش ومٞمف اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم يدي سملم اًمققمظ أو اًمتدريس: إًذا وم٤مًمِم٤مهد

 ومٞمّمكم ىمٌؾ ُم٤م ي٠ميت ىمد ريمٕمتلم، يّمكم أن ومٞم٠مُمره خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م رضمؾ ي٠ميت ىمد اعمّمٚملم،

س واًمذي هٜم٤م، ُمـ وهذا هٜم٤م ُمـ هذا  .اعمّمٚملم قمغم يِمقش اًمديـ ذم اسمتداع ُيَدرِّ

 سمٕمض ذم آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة قمغم هريرة أيب أثر: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ

 اًمّمح٤مسم٦م أطمٗمظ اًمّمح٤مسم٦م حل٤مومظ ٟمٚمتٛمس ومٜمحـ ،شقمذًرا ٕظمٞمؽ اًمتٛمس» اعمٜم٤مؾم٤ٌمت

 قمقارض، ًمف يٌدو يم٤من ًمٕمٚمف ٟم٘مقل قمذرا، ًمف ٟمٚمتٛمس هريرة، أبق قلاًمرؾم حلدي٨م

ُم٤م، رشمٞم٤ٌمً  ذًمؽ وًمٞمس  .ذًمؽ ُمـ سمد ٓ وًمزا
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 ٟمتٌٕمف: وٓ قمٚمٞمف ُٟمَح٤مؾِمٌف ٓ ًمف رأٌي  هذا: ىمٚمٜم٤م اًمٕمذر، إلًمتامس اًمًٌؾ قمٚمٞمٜم٤م و٤مىم٧م وم٢من

 وأوصؾ إسمٓمف، إمم اح٤مء أوصؾ شمقو٠م إذا يم٤من أنف: ًمف أظمر اًمٌمء آظمر، ؿمٞمئ٤ًم مت٤مُم٤م ُيِْمٌِف ٕنف

 يم٤من رضمؾ ًمف ىم٤مل ح٤م طمتك ذًمؽ ذم اًمتًؽم حي٤مول ويم٤من ًمف، يم٤من رأي هذا ؾم٤مىمف، إمم اح٤مء

 .ُمراىم٥م هٜم٤مك ذم أن ئمـ يم٤من ُم٤مش ومروخ سمٜمل هٜم٤م أن٧م: »ىم٤مل ذًمؽ قمـ ؾم٠مخف يراىمٌف

 هديف ُمـ يم٤من وُم٤م ٟمتقو٠م، يمٞمػ قمٚمٛمٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: اًمِم٤مهد

 اسمتدع: أنف ٟم٘مقى ٓ ًمٙمـ ٟمتٌٕمف ومال ُمًٚمؿ صحٞمح ذم رةهري أيب قمـ صم٧ٌم ومٝمق اعم٤ٌمًمٖم٦م،

 اًمديـ ذم آسمتداع قم٤مدشمف ُمـ يٙمـ مل وهق آٟمٗم٤م، اعمذيمقران اًمنمـم٤من ومٞمف يتقومر مل ٕنف

 .اهلل ؿم٤مء إن واوح وًمٕمٚمف إثر، هذا قمـ اجلقاب هق هذا جمتٝمًدا، قم٤مح٤م يٙمقن وأٓ

 (  66 :32 :11/ 785/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :39 :16/ 785/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :41 :66/ 785/واًمٜمقر اهلدى)

 مـه باب

 قمٜمف، اهلل ريض هريرة أيب أثر ىمْمٞم٦م إومم، اًم٘مْمٞم٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمس :افسائل

 ىم٤مل اجلٛمٕم٦م، يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل َٟمعْٝمُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م إن: ىم٤مًمقا  ًمٙمـ

ؿ ًَّ  ـمٌٕم٤م وم٘م٤مًمقا  اًمّمالة، سمٕمد: وىم٤مل إذان، وأثٜم٤مء إذان، ىمٌؾ: أوىم٤مت صمالث إمم شُمَ٘م

ٛمقه اًمت٘مًٞمؿ هذا ًَّ  .يٕمٜمل أُمس، يقم ىَم

 .اًمتحٚمؼ طمدي٨م ضمٌٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ىمٗمزت، ح٤مذا ىمٗمزت، ح٤مذا أن٧م :افشقخ

 .اجلقاب قمغم يًتِمٝمد يريد أن، هذا ُمـ يٗمن سمِّده هق ٓ، :افسائل

 دًمٞمؾ ًمف ىمؾ ىمدُمٜم٤مه اًمذي ُّيديؽ، اهلل ُم٤مٟمع ؾدًمٞم ىمدُمٜم٤مه اًمذي أظمل، ي٤م :افشقخ

 اجلقاز؟ دًمٞمؾ أجـ وارد، همػم اًمَتَحٚمهؼ طمدي٨م أن ه٥م هذا؟ ُمـ اجلقاز أجـ ُم٤مٟمع،

ٌْٜم٤م ومٚمق هريرة، أيب أثر همػم يٕمٜمل هذا، ُمـ احلٙمؿ يًت٘مقا  يٕمٜمل هؿ :افسائل  هلؿ ضِم

 اًمتحٚمؼ، قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أجْم٤م اًم٤ٌمب هذا ُمـ ًمٜم٤م يٓمٚمٕمقا  يٛمٙمـ هريرة أيب أثر
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طمقن ضمٕمٚمٝمؿ اًمذي ُم٤م ُمثال أو ضم٤مئز، ةاًمّمال سمٕمد أنف قمغم اًمٜم٤مس أمجع ًمٙمـ  سمٕمد ُيٍَمِّ

 ىمٌٚمٝم٤م؟ ويٛمٜمٕمقن اًمّمالة

 قمٚمؿ؟ ـم٤مًم٥م قم٤ممل اًمٙمالم هذا ي٘مقل اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمـ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م :افسائل

 .احلدي٨م َٟمّص  هق ُم٤م اًمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥م ـمٞم٥م، :افشقخ

 .اجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك أنف ي٘مقل هق :افسائل

 .اًمّمالة ىمٌؾ :خافشق

ح إذا هذا، أقمرف ُم٤م ؟شاًمّمالة ىمٌؾ» شمٙمٛمٚم٦م ًمف احلدي٨م :افسائل  اٟمتٝم٧م هذا ُصحِّ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك اعمِمٙمٚم٦م اٟمتٝم٧مش اًمّمالة ىمٌؾ» احلدي٨م إذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م،

 ( 66 :49 :13/ 785/واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة يوم افتحؾُّق حؽم

 أو شمالوة طِمَٚمؼ يم٤مٟم٧م إن اجلٛمٕم٦م، يقم سم٤محِلَٚمؼ ُمتٕمٚمؼ هق اًمذي احلدي٨م :مداخؾة

ص أو ذيمر وهؾ ذيمر، طِمَٚمؼ  ذم وم٘مط ظم٤مص٦م هل احِلَٚمؼ هذه أن آظمر طمدي٨م ذم ظُمّمِّ

 ذم أم وسمٕمده٤م، اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ أم اجلٛمٕم٦م، دظمقل ذم اجلٛمٕم٦م صالة وىم٧م ذم اجلٛمٕم٦م صالة

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك يم٤مُماًل، اًمٞمقم

 ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م يقم اًمَتَحٚمهؼ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »اًمًٜمـ ذم احلدي٨م :افشقخ

 .ـمٞم٥م. واوحش. اًمّمالة

 ( 66: 24: 52/ 622/ واًمٜمقر اهلدى)
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 السنة خالف افػجر رـعتي ظذ اجلؿعة يوم افسجدة شورة تؼسقم

 أفمـ ريمٕمتلم، إمم اًمًجدة ؾمقرة شم٘مًٞمؿ ىمْمٞم٦م ِذيْمر سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 هذا سم٠من اعم٤ًمضمد، إصالح قمغم تٕمٚمٞمؼاًم ذم أو اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م ذم إُم٤م ٟمٌٝم٧م يمٜم٧م أن٧م

 .ي٘مرأه٤م ٓ أن أو سمتامُمٝم٤م ي٘مرأه٤م أن إُم٤م اسمتداع،

ٌَّف يمذًمؽ، وهق :افشقخ  اًمذيـ ُمٜم٤م، ىمٌؾ اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم قمٚمٞمٝم٤م وَٟم

 اًمًقرة اعم٘مّمقد هل ٓ، اًمًجدة، ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد أن ئمٜمقا  اًمًجدة ؾمقرة ي٘مرؤوا

 .قِمؼَم  ُمـ ومٞمٝم٤م سمام يمٚمٝم٤م

 ( 66 :29: 13/ 254/ اًمٜمقرو اهلدى)

 اجلؿعة ؾجر يف رـعتغ يف افسجدة شورة ؿراءة

 . اًمريمٕمتلم ذم اجلٛمٕم٦م؟ ومجر ذم ريمٕمتلم ذم اًمًجدة ؾمقرة ىمراءة جيقز هؾ :مداخؾة

ؿ: يٕمٜمل :افشقخ ًِّ  . ؾم١ماًمؽ اطمٗمظ اًمريمٕمتلم، قمغم اًمًقرة ُيَ٘م

 . طمًٜم٤مً  :مداخؾة

  ؾم١ماًمؽ؟ يم٤من ُم٤مذا شمٕمرف :افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

  هق؟ ُم٤م :فشقخا

 . ىمراءة جيقز هؾ :مداخؾة

 ًمٕمٚمؽ ًمٙمـ جيقز، ـمٌٕم٤مً  جيقز؟ هؾ ؾم١ماًمؽ يم٤من وم٢مذا ؾم١ماًمؽ، اطمٗمظ :افشقخ

  ٓ؟ أم سم٤مًمًٜم٦م ضم٤مء يٙمقن هؾ شُمِريد

  جيقز؟ ٟمٕمؿ، :مداخؾة
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 . اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞم٧ًم :افشقخ

  ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اجلقاز ُمع :مداخؾة

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 66: 23: 46/  793/  واًمٜمقر اهلدى)

 خاص ؾضل فه هل اجلؿعة يوم ادوت

 قمـ طمدي٨م ي٘م٤مل هٜم٤مك صحٞمح هؾ: اًم٘مؼم ًمٕمذاب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال :مداخؾة

ب ٓ اجلٛمٕم٦م يقم ُم٤مت ُمـ أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل  اًم٘مؼم؟ ذم ُيَٕمذَّ

: يمت٤ميب ذم ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ذيمرت وًمٕمكم اًمٕمذاب، قمٜمف ظُمٗمِّػ. ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 . (1)شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»

 ( 66 :27: 37/  317/  واًمٜمقر اهلدى)

 بادوظظة افـساء ختصقص

 سمٛمققمٔم٦م؟ ًمٞمخّمٝمـ اًمٜم٤ًمء إمم اًمرضم٤مل اخلٓمٞم٥م يتخٓمك وهؾ: ي٘مقل :مداخؾة

 أو سمتٜمٌٞمف أو سمٛمققمٔم٦م اًمٜم٤ًمء خيص أن ًمإلُم٤مم سمدا إذا اًمًٜم٦م، هق ذًمؽ :افشقخ

 ؿمٞمخ٤مً  يٙمقن أن اخلٓمٞم٥م هذا ذم ُيالطمظ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ ي٠متٞمٝمـ، أن ومٚمف ظم٤مص شمٕمٚمٞمؿ

ٜم٤ًّم ًِ  احلريم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف يثػم ىمد ُم٤م اًمٜم٤ًمء ُمـ آىمؽماب هذا ذم ٕن ؿم٤مسم٤ًم: يٙمقن وأٓ ُُم

 .سم٤معمًٚمؿ شمٚمٞمؼ ٓ اًمتل اًمٜمٗمًٞم٦م

 أن ومٞمف ُيالطمظ إٟمام سم٤معمققمٔم٦م، خيّمٝمـ اًمٜم٤ًمء إمم اخلٓمٞم٥م إشمٞم٤من أن: ذًمؽ وُمٕمٜمك

 ٟمالطمٔمف هذا اًمِمٞمخقظم٦م، ٟم٘مؾ مل إن اًمٙمٝمقًم٦م ؾمـ وظم٤مًمط اًمٗمتقة ؾمـ ضم٤موز ىمد يٙمقن

                                                           

 يقم يٛمقت ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»: ذًمؽ ومْمؾ ذم اإلُم٤مم صححف اًمذي واحلدي٨م ،(49 ص)شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»  (1)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]شاًم٘مؼم ومتٜم٦م اهلل وىم٤مه إٓ اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م أو اجلٛمٕم٦م
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 .اًمذرائع ؾمد سم٤مب ُمـ ي١مظمذ وإٟمام قًٓ،ُمٜم٘م وًمٞمس

 ( 66 :12: 57/  319/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادسؾؿة افدوفة يف افعطؾة يوم هو اجلؿعة يوم يؽون أن يـبغي ٓ

 ومٞمف يٕمٜمل وىمقًمٙمؿ اجل٤مُمٕم٦م شمٕمٓمٞمؾ ًمتخّمٞمص سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، :مداخؾة

 ذًمؽ؟ همػم أم اًمٕمٓمٚم٦م اؾمتٌدال شمرون ومٝمؾ ُمٕمروف،

 زُمٜمٞم٦م ُمّمٚمح٦م ُوضِمدت إن ًمٙمـ اًمِمٕم٥م، قمغم قمٓمٚم٦م ومرض أرى ٓ :افشقخ

 يقم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ذم اًمِمقرى وأهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ وارشمْم٤مه٤م

 ذًمؽ إطمد، يقم اًمٜمّم٤مرى وقمٓمٚم٦م اًم٧ًٌم يقم اًمٞمٝمقد سمٕمٓمٚم٦م شمِمٌٝم٤مً  ومٞمف ٕن اجلٛمٕم٦م:

 ُمٚم٦م صمالث عمٚمؾ أقمٞم٤مد أج٤مم هل وإطمد واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م اًمثالصم٦م إج٤مم هذه ٕن

 أج٤مم ذم ُيَٕمٞمِّدون واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمٜمّم٤مرى، وُمٚم٦م اًمٞمٝمقد وُمٚم٦م اإلؾمالم

 يقم ذم ومُٞمَٕمٞمِّدوا هبؿ يتِمٌٝمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم يٜمٌٖمل ومام وإطمد، اًم٧ًٌم أقمٞم٤مدهؿ

 .اجلٛمٕم٦م يقم قمٞمدهؿ

 ذم راطم٦م يقم ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم سمد ٓ أنف اًمِمقرى أهؾ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام رأى وم٢من

 .اجلٛمٕم٦م يقم همػم يٙمقن أن ذيٓم٦م ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ومال قم٤مرض ُٕمر إؾمٌقع

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 .يٕمٜمل ًمٚمٓم٤مىم٦م شمرؾمٞم٥م أؾمت٤مذ واجلٛمٕم٦م اخلٛمٞمس ضمٕمٚمقه إذا :مداخؾة

 .ٓ :افشقخ

 ٟمٗمز ُأَهٞملء أن وُأريد دم٤مري، يمٛمحؾ ُمثالً  أن٤م زم سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 قمغم اعمٕمروف اًم٘مّمد ُمثؾ ىمّمد ٞمٝم٤موم ُم٤م يٕمٜمل إوٓد، آظمذ صمؿ وُمـ اجلٛمٕم٦م، ًمّمالة

 هذا؟ ذم ؿمٞمخٜم٤م سم٠مس يقضمد ومٝمؾ اجلٛمٕم٦م، يقم...ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ طمتك أو اًمٜمّم٤مرى

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم همػم ذم اًمٕمٓمٚم٦م يقم دمٕمؾ ٓ ح٤مذا أن٧م: واًم٥ًٌم سم٠مس: ومٞمف :افشقخ
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 يقم أو اًم٧ًٌم يقم قمّٓمٚم٧م أن٧م وم٢مذا ومٕمٚمؽ، يٗمٕمٚمقن طمقًمؽ اًمذيـ مج٤مهػمك ٕن

 .دم٤مري٤مً  ظمنت اجلٛمٕم٦م همػم إؾمٌقع أج٤مم ُمـ يقم أو إطمد

 (  66: 27: 12/ 347/ واًمٜمقر اهلدى)

 فقايل من ؽرها مع أو بافؼقام اجلؿعة فقؾة ختصقص حؽم

 إشبوع

 ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم سمجقاز ٕت٤ٌمقمف أومتك اًمذي ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يتخٚمّمقا  طمتك سمٞمقهتؿ، ذم إؾمٌقع أج٤مم ُمـ ًمٞمٚم٦م أّي  ومرادى، وهؿ ىم٤مُمقا  إذا اجلٛمٕم٦م،

 ومٕماًل؟ اًمٜمٝمل ُمـ ًمٚمتخٚمص صحٞمح٦م ـمري٘م٦م هذه هؾ اًمٜمٝمل، هذا ُمـ

 هٜم٤م يٙمقن أن ُمـ أقمؿ هٜم٤م اًمتخّمٞمص ٕن إـمالىم٤ًم: سمّمحٞمح٦م ًمٞم٧ًم :افشقخ

 شم٘مقل إظمرى إطم٤مدي٨م وم٢من ؾم٤مئره٤م، ُمع أو ؾم٤مئره٤م دون اًمٚمٞمٚم٦م هذه ىمٞم٤مم ي٘مّمد

 اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا عمثؾ شمٕمٓمٞمؾ ومٝمذاش هن٤مره٤م صٞم٤مم وقمـ اجلٛمٕم٦م، ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم قمـ هنك»

 .أوًٓ 

 اًمنمقمٞم٦م، اًمٜمّمقص قمغم واإلشمٞم٤من واًمدوران اًمٚمَّػ جيقز ٓ أنف اعمٕمٚمقم ُمـ صمؿ

 يم٤من اًمذي اعمٜمٝم٩م قمغم سم٤مًمًٜم٦م ًمٚمتٛمًؽ وإي٤مه ُّيديٜم٤م أن اهلل وٟم٠ًمل - اًمرضمؾ هذا وم٠مُمر

 هذا وًٓ أ إؾمٌقع، ًمٞم٤مزم ي٘مقُمقا  سم٠من ٕصح٤مسمف اًمرضمؾ هذا وم٠مُمر -اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمف

 ُمـ هق ُمٕمٚمقم هق يمام اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم وإٟمام أت٤ٌمقمف، وقمغم أصح٤مسمف قمغم شمِمديد ومٞمف إُمر

ٝمؿ وإٟمام اًم٘مٞم٤مم، هذا أصح٤مسمف قمغم ُي١َميّمد أن ٕطمد جيقز ومال اًمٜم٤مومٚم٦م،  ذًمؽ قمغم َيعُحْمه

ٌٝمؿ َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُءوا: ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام شمٞمن، سمام ي٘مقم ُمٜمٝمؿ يمؾ صمؿ شمرهمٞم٤ًٌم، ومٞمف وُيَرهمِّ  شَمٞمَنَّ

ـَ   سمٜمٔم٤مم ُمرشمٌٓم٤مً  يٙمقن أن دون ًمف، يتٞمن سمام ي٘مقم ُمٜمٝمؿ يمؾ [26:اعمزُمؾ]♂ اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

 .قمٚمٞمف ؿمٞمخف يٗمروف

 .طَمّْمٝمؿ ٟمٕمؿ هق يٗمروف، مل هق :مداخؾة

 .هلؿ ُيٜمَٔمِّٛمف سمٛمٕمٜمك يٗمروف، أىمقل أن٤م :افشقخ
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 .يٜمٔمٛمف :مداخؾة

 ومٕمٚمف اإذ واًمذي اًمًٜم٦م، ومقق هق اًمذي اًمٗمرض سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 .اًمتٜمٔمٞمؿ ىمّمدت إٟمام هذا، ىمّمدت ُم٤م ٓ، قُمقىم٥م، شمريمف وإذا ُأثٞم٥م

 اهلل، ؿم٤مء إن اًمًٜم٦م قمغم أنف ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م أنٜمل ُمع اًمرضمؾ هذا يٙمقن وطمٞمٜمذاك

ـّ  ذم ذ ٟمذير هذا يٙمقن  ُيٜمَٔمِّٛمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمقومٞم٦م ُمِم٤مئخ ُمٜمٝم٩م قمغم ـمريؼ ؾَم

 ـمري٘م٦م قمغم إُمر سم٤مدئ يٚمتزُمقهن٤م ة،اًمٕم٤ٌمد ُمـ ُُمَٕمٞمَّٜم٦م وٟمامذج ـمرىم٤مً  ٕصح٤مهبؿ أجْم٤مً 

 قمغم حيرصقن ُمٚمتزُم٦م ـمري٘م٦م اًمزُمـ ُمع شمّمٌح صمؿ اًمٗمرض، ـمري٘م٦م قمغم وًمٞمس اًمتٜمٗمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ اًمقاردة سم٤مًمًٜم٦م اًمتٛمًؽ قمغم طمرصٝمؿ ُمـ أيمثر هب٤م اًمتٛمًؽ

 .خٞمُ ِْم ٛمَ اًمتَّ  وُمٌدأ اعمذاه٥م، وُمٌدأ اًمٓمرق ُمٌدأ هق وهذا واًمًالم،

 ًمف َيَتَٞمّن  سمام ي٘مقم إٟم٤ًمن يمؾ اعم٠ًمخ٦م، هذه َيَدع أن اًمرضمؾ ذاه أنّمح وم٠من٤م وًمذًمؽ

 اًمُّمَقر، ُمـ ُصقرةٍ  سم٠مي اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ي٘مقُمقا  ٓ أن قمغم اًمِمديد احلرص ُمع ىمٞم٤مم، ُمـ

 . هذا ؿَمْٞمُخٝمؿ أظمرى ُمرة أىمقل ومروف اًمذي اًمتٜمٔمٞمؿ هبذا يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

 (  66 :61: 23/ 468/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾقفا فغا دن راطف اجلؿعة اكؼالب

ِل َأن :قَمٜمفُ  اهلل َريِض  ُهَرْيَرة أيب قَمـ  اجْلُُٛمَٕم٦م َيْقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إِذا :ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ

َُم٤مم أنّم٧م  .ًمٖمقت وم٘مد خْيٓم٥م َواإْلِ

ٌَُخ٤مِرّي  َرَواهُ  ُِمِذّي  َداُود َوَأبُق َوُُمًٚمؿ اًم ْ ٤مِئّل  َواًمؽمِّ ًَ  ظُمَزْيَٛم٦م َواسْمـ َُم٤مضَمف َواسْمـ َواًمٜمَّ

 ،شمٙمٚمٛم٧م: وىمٞمؾ ،إضمر ُمـ ظم٧ٌم: ُمٕمٜم٤مه ىمٞمؾ: شًمٖمقت ىمقًمف: »اعمٜمذري ىم٤مل

: وىمٞمؾ ،فمٝمراً  مجٕمتؽ ص٤مرت: وىمٞمؾ ،مجٕمتؽ ومْمٞمٚم٦م سمٓمٚم٧م: وىمٞمؾ ،أظمٓم٠مت: وىمٞمؾ

 .ذًمؽ همػم

 اًمذي هق ،ىمٌٚمف اًمذي ُمٜمف وىمري٥م ،إظمػم اًم٘مقل وهذا: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ذم ىم٤مل أنف فقمٜم صمٌتف وىمد ،يمالُمف هق إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص طمديثف سمف ومن ُم٤م ظمػم ٕن ،ٟمٕمتٛمده
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 سمف ضمزم اًمذي وهق شفمٝمراً  ًمف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مس رىم٤مب وختٓم٤م ًمٖمك وُمـ»: ىمري٤ٌمً  ي٠ميت طمدي٨م

: سمٕمده أيت أيب ىمقل يٜم٤مومٞمف وٓ ش71-سم٤مب/3/155» صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م اسمـ اإلُم٤مم

 اعمٕمٜمك وم٢من شأيب صدق»: سم٘مقًمف إي٤مه ملسو هيلع هللا ىلص وشم٠مجٞمده شًمٖمقت ُم٤م إٓ صالشمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ»

 شقمكم إٓ ومتك ٓ»: ىمقهلؿ طمد قمغم ،أصٚمٝم٤م ُمـ اجلٛمٕم٦م لٟمٗم وًمٞمس ،اجلٛمٕم٦م ومْمٞمٚم٦م ٟمٗمل

 اًمٗمْمؾ ُمـ سم٘مل وُم٤م ،سمٕمْمٝم٤م ٟمٗمل وإٟمام ،أصٚمٝم٤م ُمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٗمل يًتٚمزم ٓ وذًمؽ

 ًمٖم٤م ومٞمٛمـ ذًمؽ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص وهق شفمٝمراً  ًمف يم٤مٟم٧م»: ًم٘مقًمف ،اًمٔمٝمر صالة ومْمٞمٚم٦م ي٤ًموي

 يمام ،أومم سم٤مب ُمـ فمٝمراً  ًمف يم٤مٟم٧م ،وم٘مط ًمٖم٤م ومٛمـ ش6» أيت احلدي٨م ذم يمام ختٓمك أو

 .شظمزيٛم٦م اسمـ ُمـ ،72- اًم٤ٌمب ًمف وراضمع ،هلل واحلٛمد ،خيٗمك ٓ فم٤مهر هق

 (1/327 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 ش.ؿمديد قمذاٌب  وهلؿ همْم٥م وقمٚمٞمٝمؿ رهبؿ قمٜمد داطمْم٦مٌ  طمجتٝمؿ»

 قمٍمٟم٤م ذم اعمٙمقس رأى ًمق ي٘مقل ومامذا ،زُم٤مٟمف ذم ىمقًمف هذا: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 .هذا؟

 (353/ واًمؽمهٞم٥م ًمؽمهمٞم٥ما قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)





 اجلمعٕ بدع





 217 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  سمدع اجلٛمٕم٦م 

 اجلؿعة بدع

 (1)اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٗمر سمؽمك اًمتٕمٌد - 1

 ش1/169اإلطمٞم٤مء» قمٓمٚم٦م يقم اخت٤مذه - 2

 واًمذه٥م احلرير وًمٌس اًمٚمحٞم٦م يمحٚمؼ اعمٕم٤ميص سمٌٕمض ًمف واًمتزيـ اًمتجٛمؾ - 3

 إمم ذه٤مهبؿ ىمٌؾ همػمه٤م أو اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد إمم ُمٗم٤مرش سمٕمْمٝمؿ شم٘مديؿ - 4

 ش.2/124ش اعمدظمؾ. » »(2)جداعمً

 ذم اإلسمداع»و 259 - 2/258ش اعمدظمؾ. » »سم٠منقاقمف اجلٛمٕم٦م يقم اًمتذيم٤مر - 5

 ش31/57شاعمٜم٤مر وجمٚم٦م»76 صش آسمتداع ُمْم٤مر

 ش2/268ش اعمدظمؾ» » اجلٛمٕم٦م يقم مج٤مقم٦م إذان - 6

. اعمًجد صحـ ذم اجلٛمٕم٦م يقم اًمراشم٥م اعم١مذن ُمع اعم١مذٟملم شم٠مذيـ - 7

 ش.22 ص شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخش ٕمٚمٛمٞم٦ماًم آظمتٞم٤مرات»

 قمغم ي١مذن صم٤من سمٛم١مذن ي١مشمك طمٞم٨م واطمد قمغم اًمث٤مين إذان هذا ذم اًمزي٤مدة - 8

 اعم١مذن صٕمقد - 9»2/268ش اعمدظمؾ»و 75ش اإلسمداع» » ًمألول يم٤معمجٞم٥م. اًمديم٦م

                                                           

 ذم ٛمٕم٦ماجل يقم ظمرج قمٌٞمدة أب٤م أن يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح قمـ 1/265/1 اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى وىمد (1)

 .ضمٞمد وإؾمٜم٤مده اجلٛمٕم٦م يٜمتٔمر ومل أؾمٗم٤مره سمٕمض

 :ىم٤مل أنف قمٛمر قمـ 3/187 واًمٌٞمٝم٘مل سمنمطمف 1/56 اًمٙمٌػم اًمًػم ذم احلًـ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم هق وروى

 .اًمًٚمػ مج٤مقم٦م قمـ ٟمحقه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى صمؿ صحٞمح وؾمٜمده ؾمٗمر ُمـ متٜمع ٓ اجلٛمٕم٦م

 إطم٤مدي٨م ذم سمٞمٜمتف يمام وٕمٞمػ ومٝمق.. " .ُمٚمٙم٤مه فقمٚمٞم دقم٤م اجلٛمٕم٦م يقم اًمٗمجر سمٕمد ؾم٤مومر ُمـ" طمدي٨م وأُم٤م

 .217و 216 اًمْمٕمٞمٗم٦م

 أهؾ ُمـ ًمٞمس أنف ؾمٞمام وٓ اًمٌت٦م ًمف وضمف ٓ ومٛمام صح ىمد سم٠منف 2/177 اإلىمٜم٤مع ذم اًمٌجػمُمل اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٤م

 أهؾ يمت٥م ُمـ ُمّمدره٤م سمج٤مٟمٌٝم٤م يذيمر مل اًمٌدع ُمـ ىمٚمٞمال اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ ؾمػمي شمٜمٌٞمف سمف يٖمؽم ومال احلدي٨م

 شم٘متيض وىمقاقمده٤م اًمٌدع أصقل وًمٙمـ سمدقمٞمتٝم٤م قمغم ٟمص ُمـ قمغم أىمػ مل أنٜمل إمم ُمٜمل إؿم٤مرة ومذًمؽ ؿاًمٕمٚم

 ومٚمٞمٙمـ إومم اًمٌدقم٦م هذه ذم ومٕمٚم٧م يمام ذًمؽ قمغم شمدل اًمتل اًمٜمّمقص سمٕمض اًمتٕمٚمٞمؼ ذم أذيمر وىمد سمدقمٞمتٝم٤م

 .[ُمٜمف].اًم٤ٌمل ذم هذا

 .[ُمٜمف] .سم٤مٓشمٗم٤مق فقمٜم ُمٜمٝمل ومٝمذا 2/39 اًمٗمت٤موى ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل (2)



 218  سمدع اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمدد وشمٙمٛمٞمؾ ًمٚمحْمقر اًم٘مري٦م أهؾ ًمٞمٜم٤مدي إول إذان سمٕمد اعمٜم٤مرة قمغم اجلٛمٕم٦م يقم

ئد اًمٌدع ُمـ اعم٤ًمضمد إصالح» » ٕملمإرسم  ش.ـمٌٕمتٜم٤م – 64ش واًمٕمقا

 ىم٤مم إذان قمٜمد يم٤من وم٢مذا اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اًمٜم٤مس اضمتامع طملم اًمرسمٕم٦م شمٗمريؼ - 16

 ش.2/223ش اعمدظمؾ. » »إضمزاء شمٚمؽ ُمـ ومرق ُم٤م ًمٞمجٛمع ومرىمٝم٤م اًمذي

 أنف سمدقمقى اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜم٤مس رىم٤مب سمتخٓمل اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اًمًامح - 11

 .سمف يتؼمك

 13»2/239ش »اعمدظمؾ» 51ش واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ» اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م صالة - 12

 .ش2/166ش اعمدظمؾش »اجلٛمٕم٦م يقم اعمٜمؼم درج ومرش -

 ش16/166ش اعمدظمؾ» » اخلٓم٦ٌم طم٤مل اعمٜمؼم قمغم اًمًقد إقمالم ضمٕمؾ - 14

 ش.53ش اًمًٜمـ. » »ًمٚمٛمٜم٤مسمر اًمًت٤مئر - 15

د ًمٌس قمغم اعمقافم٦ٌم - 16  1/162ش »اإلطمٞم٤مء. ]»اجلٛمٕم٦م ميق اإلُم٤مم ُمـ اًمًقا

 [146 صش اإلؾمالم ذقم٦م ذح»وش 2/266ش »اعمدظمؾ»وش 165 –

 .(1)وهمػمه٤م اجلٛمٕم٦م ًمّمالة آقمتامد ختّمٞمص - 17

 ش2/266ش اعمدظمؾ» » اجلٛمٕم٦م وصالة اخلٓم٦ٌم ٕضمؾ اخلٗملم ًمٌس - 18

َ  إِنَّ : ▬آي٦م شمالوة وهل اًمؽمىمٞم٦م - 19 ِلِّ  قَمغَم  ُيَّمٚمهقنَ  َوَُمالئَِٙمتَفُ  اّللَّ  ♂....اًمٜمٌَّ

 ظمروج قمٜمد اعم١مذٟمقن سمذًمؽ جيٝمر...ش ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: »طمدي٨م صمؿ - 26

ش اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذحش »2/266ش »اعمدظمؾ» » (2)اعمٜمؼم إمم يّمؾ طمتك اخلٓمٞم٥م

ش اًمًٜمـ» 75ش اإلسمداع» ،19/541 ،5/951ش اعمٜم٤مرش »4/323و 115و 1/114»

                                                           

 .127 رىمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ذم سمٞمٜمتف يمام رء يّمح ٓ سم٤مًمٕمامُم٦م اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م ىمٚم٧م (1)

 .[ُمٜمف]

 .[ُمٜمف] .48 ص آظمتٞم٤مرات ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2)

 .[ُمٜمف] .اشمٗم٤مىم٤م حمرم أو ُمٙمروه هق

 .قم٤ممل زًم٦م وم٢مهن٤م اًمٌدقم٦م هلذه 65 ص اًم٤ٌمقم٨م ص٤مطم٥م سم٤مؾمتح٤ًمن يٖمؽم ومال: ىمٚم٧م



 219 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  سمدع اجلٛمٕم٦م 

 .32 رىمؿ أشمٞم٦م اًمٗم٘مرة اٟمٔمر 24

 .(1)صمالث ُمـ أيمثر اعمٜمؼم رضم٤متد ضمٕمؾ - 21

 .يدقمق اعمٜمؼم أؾمٗمؾ قمٜمد اإلُم٤مم ىمٞم٤مم – 22

 ش.64ش اًم٤ٌمقم٨م. »اعمٜمؼم قمغم اًمٓمٚمقع ذم شم٤ٌمـم١مه - 23

. ىمٌٚمف أو اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م صٕمقد قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمدح ذم اًمِمٕمر إٟمِم٤مد - 24

 ش.31/474ش اعمٜم٤مر»

 64ش. ٨ماًم٤ٌمقم. »اعمٜمؼم درج قمغم ؾمٞمٗمف سم٠مؾمٗمؾ صٕمقده قمٜمد اخلٓمٞم٥م دق - 25

 ش.558 18ش اعمٜم٤مر» ـمٌٕمتٜم٤م 48ش اعم٤ًمضمد إصالح» 2/267ش اعمدظمؾ»

 اعمٜمؼم قمغم اخلٓمٞم٥م ييهب٤م رضسم٦م يمؾ قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اعم١مذٟملم صالة - 26

 ش.267و 2/256ش اعمدظمؾ»

: وىمقًمف دوٟمف جيٚمس يم٤من وإن اإلُم٤مم ُمع اعمٜمؼم قمغم اعم١مذٟملم رئٞمس صٕمقد - 27

 ش.2/268ش اعمدظمؾ..ش »قمٚمٞمف صؾ مهللا آُملم ي٘مقل عمـ اهلل همٗمر مهللا آُملم»

 قمغم اإلىم٤ٌمل ىمٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ اعمٜمؼم صٕمد إذا سم٤مًمدقم٤مء اإلُم٤مم اؿمتٖم٤مل - 28

 .قمٚمٞمٝمؿ واًمًالم اًمٜم٤مس

 .(2)ش18/558ش اعمٜم٤مر»و 48شاعم٤ًمضمد إصالح»2/267شاعمدظمؾ»64شاًم٤ٌمقم٨م»

 ش.22/166ش اعمدظمؾ. »قمٚمٞمٝمؿ ظمرج إذا اًمٜم٤مس قمغم اًمًالم اخلٓمٞم٥م شمرك - 29

 ًمٚمِم٤مـمٌلش آقمتّم٤مم. »اخلٓمٞم٥م يدي سملم اعمًجد داظمؾ اًمث٤مين إذان - 36

 ش.15 14ش اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م» 19/546ش اعمٜم٤مر» ،2/267268

                                                           

 اإلداري٦م اًمؽماشمٞم٥م ص٤مطم٥م ذيمره يمام ُمرىم٤مة قمنمة مخس اعمٜمؼم درضم٤مت سمٚمغ ُمـ أول هق ُمٕم٤موي٦م أن ُمـ ىمٞمؾ وُم٤م (1)

 .سمذًمؽ يِمٕمر مم٤م" ىمٞمؾ" سمع وشمّمديره يث٧ٌم ٓ ومٛمام 2/446

 ذًمؽ نيتٗم٤مودو وم٠مظمذوا اعم٤ًمضمد أئٛم٦م سمٕمض هلذا شمٜمٌف وىمد اًمّمٗمقف شم٘مٓمع أهن٤م اًمٌدقم٦م هذه ُمْم٤مر وُمـ

 [ُمٜمف] .ٓؾمؽماطمقا  اًمًٜم٦م اشمٌٕمقا  أهنؿ وًمق ذًمؽ وٟمحق اجلدار سمج٤مٟم٥م اًمدرج يمجٕمؾ حمدصم٦م سمٓمريؼ

 [ُمٜمف.]"ًمف أصؾ ٓ اعمٜمؼم صٕمقده سمٕمد اإلُم٤مم دقم٤مء": 48 آظمتٞم٤مرات ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل (2)



 226  سمدع اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أُم٤مم أطمدمه٤م ي٘مقم اجلقاُمع سمٕمض ذم اخلٓمٞم٥م يدي سملم ُم١مذٟملم وضمقد - 31

 ُمٜمف سمجٛمٚم٦م ٕولا ي٠ميت إذان أخٗم٤مظ اًمث٤مين إول يٚم٘مـ اًمٕمٚمٞم٤م اًمًدة قمغم واًمث٤مين اعمٜمؼم

 ش.143»واًمٕمقائد اًمٌدع قمـ اعم٤ًمضمد إصالح» اًمث٤مين هب٤م جيٝمر صمؿ ها 

 اًمٜم٤مس أُّي٤م: ًمٚمٜم٤مس سم٘مقًمف اخلٓم٦ٌم اخلٓمٞم٥م إرادة قمٜمد اعم١مذٟملم رئٞمس ٟمداء - 32

 اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صح

 ش.24ش اًمًٜمـ» 2/268 شاعمدظمؾ. »اهلل رمحٙمؿ أنّمتقا  ًمٖمقت وم٘مد أنّم٧م

 همٗمر: إومم اخلٓم٦ٌم ُمـ ضمٚمس إذا اخلٓمٞم٥م يدي سملم اعم١مذٟملم سمٕمض ىمقل - 33

ًمديؽ ًمؽ اهلل ًمديٜم٤م وًمٜم٤م وًمقا  1/129ششمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى. »واحل٤مرضيـ وًمقا

 ش.76ش اعم٤ًمضمد إصالح»و

 .(1)ش55ش اًمًٜمـ. » »اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمًٞمػ قمغم اخلٓمٞم٥م اقمتامد - 34

ش اعمٜم٤مر. »ًمالؾمتِمٗم٤مء اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ٜمؼماعم حت٧م اًم٘مٕمقد - 35

 ش.563 – 7/561

 وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن» احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم قمـ اخلٓم٤ٌمء إقمراض - 36

 ش.اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من سمٕمد أُم٤م» ظمٓمٌف ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وقمـ...ش وٟمًتٖمٗمره

 ٚمٞمفقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمقافم٦ٌم ُمع ظمٓمٌٝمؿ ذمش ق» سمًقرة اًمتذيمػم قمـ إقمراوٝمؿ - 37

 ش.57ش اًمًٜمـ» »

 دائام اخلٓم٦ٌم آظمر ذم طمدي٨م ىمراءة قمغم اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٤ٌمء ُمقافم٦ٌم - 38

 ش.56ش اًمًٜمـ. » »3شًمف ذٟم٥م ٓ يمٛمـ اًمذٟم٥م ُمـ اًمت٤مئ٥م» يمحدي٨م

 .إومم اخلٓم٦ٌم ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمٕمٍم هذا ذم اخلٓم٤ٌمء سمٕمض شمًٚمٞمؿ - 39

 ش. 56 اًمًٜمـ» » ٓمٌتلماخل سملم اجلٚمقس أثٜم٤مء صمالصم٤م اإلظمالص ؾمقرة ىمراءهتؿ -46
                                                           

 ًمف أصؾ ومال داود ٕيب اهوقمز اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر ذم وىمع يمام قمّم٤م أو ؾمٞمػ قمغم ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م وأُم٤م (1)

ه يمام" ىمقس أو قمّم٤م".. سمٚمٗمظ هق وإٟمام اًمًٞمػ سمذيمر همػمه قمٜمد وٓ قمٜمده  سمرىمؿ اًمٖمٚمٞمؾ إرواء ذم خمرضم٤م شمرا

 .[ُمٜمف] .3ج/616



 221 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  سمدع اجلٛمٕم٦م 

ش اعمٜم٤مر» » اًمتحٞم٦م يّمٚمقن اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء ذم احل٤مرضيـ سمٕمض ىمٞم٤مم - 41

 ش.51ش اًمًٜمـ» 18/559

. » اخلٓمٌتلم سملم اعمٜمؼم قمغم اإلُم٤مم ضمٚمقس قمٜمد اًمٞمديـ ورومع اًمٜم٤مس دقم٤مء - 42

 ش.18/559و 794 – 6/793 اعمٜم٤مر»

 اسمـ طم٤مؿمٞم٦م» » اًمٕمقد صمؿ ؾمٗمغم درضم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اخلٓمٞم٥م ٟمزول - 43

 ش.1/776ش قم٤مسمديـ

ع ذم ُم٤ٌمًمٖمتٝمؿ - 44  ش.18/858ش اعمٜم٤مر. » »اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم اإلها

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وقمٜمد وأهن٤ميمؿ آُمريمؿ: ىمقًمف قمٜمد وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م آًمتٗم٤مت - 45

 ،48ش اعم٤ًمضمد إصالح» ،1/759ش قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م» ،65ش اًم٤ٌمقم٨م» ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.18/558ش اعمٜم٤مر»

 اًمٗمراغ قمٜمد ٟمزوًمف صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة قمٜمد اعمٜمؼم ُمـ درضم٦م ارشم٘م٤مؤه - 46

 ش.65ش اًم٤ٌمقم٨م. »ُمٜمٝم٤م

 وظمٓمٌٝمؿ دواويٜمٝمؿ ذم واًمتخٛمٞمس واًمؽمسمٞمع واًمتثٚمٞم٨م اًمًجع اًمتزاُمٝمؿ - 47

 ش.75ش اًمًٜمـش. »اًمّمحٞمح» ذم قمٜمف اًمٜمٝمل ورد ىمد اًمًجع أن ُمع

 ُمـ ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم وضمؾ قمز هلل إن: »طمدي٨م إيراد ُمٜمٝمؿ يمثػميـ اًمتزام - 48

 ذمش ُم٣م ُمـ سمٕمدد اهلل أقمتؼ ًمٞمٚم٦م آظمر يم٤من وم٢مذا اًمٜم٤مر ُمـ قمتٞمؼ أخػ ؾمتامئ٦م رُمْم٤من

 .(1)سم٤مـمؾ طمدي٨م أنف ُمع اًمٗمٓمر قمٞمد ظمٓم٦ٌم ذم أو رُمْم٤من ُمـ مجٕم٦م ظمٓم٦ٌم آظمر

 طمزم ٓسمـش اعمحغم. »اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م واإلُم٤مم اعمًجد حتٞم٦م شمرك - 49

 ش.5/69

 حتٞم٦م ذم وذع اعمًجد دظمؾ ُمـ ًمٞم٠مُمروا ظمٓمٌتٝمؿ اخلٓم٤ٌمء سمٕمض ىمٓمع - 56

                                                           

 .[ُمٜمف] .ًمٚمًٞمقـمل اعمّمٜمققم٦م اًممزمء ذم يمام طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مًمف (1)



 222  سمدع اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .(1)هب٤م وأُمره ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل حلدي٨م ظمالوم٤م سمؽميمٝم٤م اعمًجد

 واًمؽمهمٞم٥م واًمتذيمػم واإلرؿم٤مد اًمققمظ ُمـ قم٤مري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ضمٕمؾ - 51

 ذم اًمٌٞم٤من ٟمقر» ،56ش اًمًٜمـ. » »واًمدقم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة وختّمٞمّمٝم٤م

 ش.445ش اًمزُم٤من آظمر سمدع قمـ اًمٙمِمػ

 ذم اعمٕمت٤مد ومقق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذم اًمّمقت رومع اخلٓمٞم٥م شمٙمٚمػ - 52

 ش.65ش اًم٤ٌمقم٨م. » »اخلٓم٦ٌم سم٤مىمل

 إِنَّ : ▬اخلٓمٞم٥م ىمراءة قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذم اًمّمقت سمرومع اعم٤ٌمًمٖم٦م - 53

 َ ِلِّ  قَمغَم  ُيَّمٚمهقنَ  َوَُمالئَِٙمَتفُ  اّللَّ  ش.2/189» سمجػمُمل♂ »اًمٜمٌَّ

ش اعمٜم٤مر» اًمّم٤محللم سمٕمض وأؾمامء اهلل سم٤مؾمؿ اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء ذم سمٕمْمٝمؿ صٞم٤مح - 54

 ش.18/559

 اعمٜمؼم قمغم وهق اخلٓمٞم٥م إمم إؾمٌقع أثٜم٤مء ذم أؾمٚمؿ اًمذي اًمٙم٤مومر إشمٞم٤من - 55

ش اعمدظمؾ» » سمًٌٌف اخلٓم٦ٌم اخلٓمٞم٥م وي٘مٓمع اًمٜم٤مس رؤوس قمغم سم٤مإلؾمالم يتٚمٗمظ طمتك

 ش.2/171

 اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ذم ـملمواًمًال واعمٚمقك اخلٚمٗم٤مء اخلٓم٤ٌمء ذيمر اًمتزام - 56

 18/365و 6/139ش اعمٜم٤مر» ،2/177و 18 17ش آقمتّم٤مم» » (2)سم٤مًمتٜمٖمٞمؿ

 ش.31/55و 558و

ة اخلٓمٞم٥م دقم٤مء - 57  ش.1/18ش آقمتّم٤مم. » »واعمراسمٓملم ًمٚمٖمزا

 واخلٓمٞم٥م ذًمؽ ذم وإـم٤مًمتٝمؿ ًمٚمًالـملم سم٤مًمدقم٤مء أصقاهتؿ اعم١مذٟملم رومع - 58

                                                           

 .[ُمٜمف] .اًمرؾم٤مًم٦م هذه ُمـ 164 ص اٟمٔمر (1)

 :ىم٤مل ًمٙمٜمف هذا ٟمحق 2/276 ؾاعمدظم ذم احل٤مج اسمـ ذيمر وىمد (2)

 .اًمٌدقم٦م سم٤مب ُمـ ٓ اعمٜمدوب سم٤مب ُمـ ومٝمذا

 .وهمػمهؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إُم٦م ؾمٚمػ ُمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ ٓ وم٢مٟمٜم٤م ذًمؽ ذم وهؿ وىمد

 .[ُمٜمف]



 223 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  سمدع اجلٛمٕم٦م 

 .ش25ش اًمًٜمـ» ،18/558ش اعمٜم٤مر» » (1)ظمٓمٌتف ذم ُمًؽمؾمؾ

 ذح» » اعم١مذٟمقن قمٚمٞمف ًمٞم١مُمـ اعمٜمؼم قمغم دقم٤مئف ذم اخلٓمٞم٥م ؾمٙمت٤مت - 59

 ش.3/323ش اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م

. سم٤مًمٜمٍم وًمٚمًٚمٓم٤من سم٤مًمرى ًمٚمّمح٤مسم٦م اخلٓمٞم٥م دقم٤مء قمٜمد اعم١مذٟملم شم٠مُملم - 66

 ش.3/323ش اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح»»

 ش.27ش آسمداع» اخلٓم٦ٌم ذم اًمؽمٟمؿ - 61

 .(2)اًمدقم٤مء ذم يديف ٓمٞم٥ماخل رومع - 62

 ش65و 64ش اًم٤ٌمقم٨م. » »(3)دقم٤مئف قمغم شم٠مُمٞمٜم٤م أجدُّيؿ اًم٘مقم رومع - 63

َ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اخلٓم٦ٌم ظمتؿ اًمتزام - 64 ٤منِ َواإْل  سم٤ِمًْمَٕمْدلِ  َي٠ْمُُمرُ  اّللَّ ًَ  أو♂. طْم

 ش57ش اًمًٜمـ»و 2/271ش اعمدظمؾ♂ »..يذيمريمؿ اهلل اذيمروا: ▬سم٘مقًمف

 .(4)اًمّمالة وىمٍم اخلٓم٦ٌم إـم٤مًم٦م - 65

 ،79ش. اإلسمداع. »اعمٜمؼم ُمـ ٟمزوًمف قمٜمد وفمٝمره اخلٓمٞم٥م سمٙمتػ اًمتٛمًح - 66

 ش.44ش اًمٌٞم٤من ٟمقر» ،54ش اًمًٜمـ» ،72ش اعم٤ًمضمد إصالح»

. اخلٓم٦ٌم ُمـ اخلٓمٞم٥م ومرغ إذا سمٞم٧م ذم يدظمٚمقٟمف اًمذي اًمٙمٌػم اعمٜمؼم - 67

 ش.2/212ش اعمدظمؾ»

 قمددهؿ سمٚمغ هؾ ًمٞمٜمٔمر ٛمٕم٦ماجل يقم اًمّمٖمػمة اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم اجلامقم٦م قمد - 68

                                                           

 .[ُمٜمف] .حتريؿ يمراه٦م يٕمٜمل ذًمؽ يمراه٦م قمغم 1/769 احل٤مؿمٞم٦م ذم قم٤مسمديـ اسمـ ٟمص (1)

 :48 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات ذم شمٞمٛمٞم٦م سمـا اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2)

 .[ُمٜمف] .دقم٤م إذا سم٢مصٌٕمٞمف يِمػم يم٤من إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اخلٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء طم٤مل رومع ًمإلُم٤مم ويٙمره

 .[ُمٜمف] .اًمّمحٞمح قمغم أثٛمقا  ذًمؽ ومٕمٚمقا  إذا أهنؿ 1/768 احل٤مؿمٞم٦م ذم قم٤مسمديـ اسمـ وذيمر ىمٚم٧م (3)

 اًمٞمقم اخلٓم٤ٌمء أيمثر قم٤مدة هق يمام ذًمؽ ومٕمٙمس 166 ص مشم٘مد يمام اخلٓم٦ٌم وىمٍم اًمّمالة إـم٤مًم٦م اًمًٜم٦م ٕن ىمٚم٧م (4)

 .[ُمٜمف] .سمدقم٦م يمقٟمف ذم ؿمؽ ٓ

 ـمقال ُمـ ؾمقرة ىمدر قمغم اجلٛمٕم٦م ظمٓمٌتل زي٤مدة وشمٙمره: ٟمّمف ُم٤م احل٤مؿمٞم٦م 1/758 اعمخت٤مر اًمدر ذم ضم٤مء وىمد

 .اًمٗمّمؾ



 224  سمدع اجلٛمٕم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .أرسمٕملم

 .(1)ش63ش اعم٤ًمضمد إصالح. » »اًمّمٖمػمة اعم٤ًمضمد ذم اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م - 69

 ش.166 – 99ش إصالح» » اًمّمٗمقف اؾمتقاء ىمٌؾ اًمّمالة ذم اإلُم٤مم دظمقل - 76

 ش.99ش اعم٤ًمضمد إصالح. » »سمٕمده٤م اًمٞمد شم٘مٌٞمؾ - 71

 .54ش اًمًٜمـ» .(2)وُمٜمٙمؿ ُمٜم٤م اهلل يت٘مٌؾ اجلٛمٕم٦م سمٕمد ىمقهلؿ – 72

ش اعم٤ًمضمد إصالح» – 123و 16ش اًمًٜمـ» » ش3»اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٔمٝمر صالة - 73

 ش.34/126و ،497 ،23/259 اعمٜم٤مرش »53 49»

 يزال ٓ هل٤م ـمٗمال حتٛمؾ اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد سم٤مب قمغم اًمٜم٤ًمء سمٕمض ىمٞم٤مم - 74

 أول ُمـ ىمٓمٕمف شمٓمٚم٥م صمؿ سمخٞمط، رضمٚمٞمف إهب٤مُمل سملم قم٘مدت ىمد يٛمٌم وٓ يزطمػ

 ُمـ أؾمٌققملم سمٕمد رضمٚمٞمف قمغم ويٛمٌم يٜمٓمٚمؼ اًمٓمٗمؾ أن يزقمٛمـ اعمًجد ـُم ظم٤مرج

 .اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه

 ُمـ اخل٤مرضمقن ومٞمف ًمٞمتٗمؾ ُم٤مء يم٠مس يده وقمغم اًم٤ٌمب قمغم سمٕمْمٝمؿ ىمٞم٤مم - 75

                                                           

 وًمٚمًٌٙمل شمٕمدده٤م سمٙمثرة ُمقوققمٝم٤م قمـ اجلٛمٕم٦م ظمروج ومٞمف سملم ضمدا ُمٝمؿ سمح٨م اهلل رمحف وًمٚم٘م٤مؾمٛمل ىمٚم٧م (1)

 :ومٞمٝم٤م ىم٤مل وىمد سمٚمد ذم مجٕمتلم إىم٤مُم٦م ُمـ إطمد سم٤مًمقاطمد آقمتّم٤مم سمٕمٜمقان اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رؾم٤مًم٦م

 اًمٗمت٤موى ُمـ( 196 ص 1ج) اإلؾمالم ديـ ذم سم٤مًميورة ُمٕمروف ُمٜمٙمر احل٤مضم٦م قمدم قمٜمد اجلٛمٕم٦م صالة شمٕمدد

 :يٜمٌٖمل أنف إمم سمحثف ذم اًم٘م٤مؾمٛمل اٟمتٝمك وىمد ًمف

 يًتٖمٜمل أجْم٤م يمٌػم ُمًجد ويمؾ اًمِمقارع ذم أو اًمٌٞمقت سملم يم٤من ؾمقاء صٖمػم ُمًجد يمؾ ذم اًمتجٛمٞمع يؽمك أن

 طمدة قمغم يم٘مري٦م يمؼمى حمٚم٦م يمؾ وًمتٗمرض إيمؼم ضم٤مُمٕمٝم٤م إمم يمؼمى حمٚم٦م أهؾ يمؾ يٜمْمؿ وأن سمٖمػمه قمٜمف

 ومٞمخرج طم٤مل أبدع ذم اجل٤مُمٕم٦م اجلقاُمع شمٚمؽ ذم اًمِمٕم٤مر وئمٝمر اعم٤ًمضمد زوائد ُمـ يمثػم قمـ سمذًمؽ ومٞمًتٖمٜمل

 .ٕمدداًمت قمٝمدة ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم واجلامقم٦م اجلٛمٕم٦م واىمع ذم وشم٠مُمؾ سم٤مًمًٜم٦م شمٗم٘مف ُمـ يمؾ يٗمٝمٛمف اًمذي احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 [ُمٜمف] .اعمقومؼ واهلل اجلٛمٕم٦م أطمٙم٤مم ُمـ 86 ص اعم٠ًمخ٦م هذه قمغم اًمٙمالم ذم قمٚمٞمف ٟمٌٝم٧م يمٜم٧م يمام

 ومريْم٦م وم٢مهن٤م وُمٜمؽ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ ومٚمٞم٘مؾ اجلٛمٕم٦م ُمـ آٟمٍماف قمٜمد أظم٤مه ًم٘مل ُمـ" طمدي٨م وأُم٤م: ىمٚم٧م (2)

 :111 ص وىم٤مل اعمقصققم٦م إطم٤مدي٨م ذيؾ ذم اًمًٞمقـمل أورد وم٘مد" رسمٙمؿ إمم أديتٛمقه٤م

 [ُمٜمف] .يمذاب وهق هنِمؾ ومٞمف

 ذم ٟمنمت اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٔمٝمر صالة ذم اًمٌدقم٦م اؾمٛمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟم٤مومٕم٦م رؾم٤مًم٦م اًمٖماليٞمٜمل ُمّمٓمٗمك وًمٚمِمٞمخ (3)

 .[ُمٜمف] .ُمًت٘مٚم٦م رؾم٤مًم٦م ذم أومردت وًمٕمٚمٝم٤م. 29 – 8/24و 948 – 7/941 وم٤مٟمٔمر دومٕم٤مت قمغم اعمٜم٤مر جمٚم٦م



 225 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  سمدع اجلٛمٕم٦م 

 .وآؾمتِمٗم٤مء ًمٚمؼميم٦م واطمد سمٕمد واطمدا اعمًجد

 اًمٌالد أطمد ذم اعمقطمد سم٤مٕذان اعم٤ًمضمد ُمئ٤مت ُمـ إذان ؿمٕمػمة شمٕمٓمٞمؾ – 76

 .وظمٚمٗم٤م ؾمٚمٗم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ؾم٤مئر إلمج٤مع ظمالوم٤م ٞم٦ماإلؾمالُم

 اًمٌالد سمٕمض ذم ذيط ذم ُمًجال سم٢مذاقمتف اعم١مذن أذان قمـ آؾمتٖمٜم٤مء – 77

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 [.75-61 ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م]





 العّدِو صالٔ كتاب





 العّد مصمٖ





 231 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 ذفك يف وإحاديث ادصذ يف افعقد صالة ظذ ملسو هيلع هللا ىلص مواطبته

 يم٤من اًمٕمٞمديـ صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف أن» اعمح٘م٘ملم احلٗم٤مظ ُمـ واطمد همػم ذيمر

 .(1)شدائام اعمّمغم ذم ومٕمٚمٝمام

 واًمًٜمـ اًمّمحٞمحلم ذم ذًمؽ ذم وردت اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م هذا وي١ميد

 اًمٕمج٤مًم٦م هذه ذم ُمٜمٝم٤م رء ذيمر ُمـ سمد ومال ضمدا يمثػمة ـمرق ُمـ وهمػمه٤م واعم٤ًمٟمٞمد

 :وم٠مىمقل ذيمرشمف ُم٤م صقاب اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ يتٌلم طمتك

 اهلل رؾمقل يم٤من»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :إول حلدي٨ما

 صمؿ اًمّمالة سمف يٌدأ رء وم٠مول، (2)اعمّمغم إمم وإوحك اًمٗمٓمر يقم خيرج ملسو هيلع هللا ىلص

 ويقصٞمٝمؿ ومٞمٕمٔمٝمؿ صٗمقومٝمؿ قمغم ضمٚمقس واًمٜم٤مس اًمٜم٤مس ُم٘م٤مسمؾ ومٞم٘مقم يٜمٍمف

 ىم٤مل يٜمٍمف صمؿ سمف أُمر سمٌمء ي٠مُمر أو (3)ىمٓمٕمف سمٕمث٤م ي٘مٓمع أن يريد يم٤من وم٢من وي٠مُمرهؿ

 ش266 – 259/  2» اًمٌخ٤مري رواه .ش...ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مس يزل ومٚمؿ: ؾمٕمٞمد أبق

 رىمؿ 2 ج» شاًمٕمٞمديـ يمت٤مب» ذم واعمح٤مُمكم ش1/234» واًمٜم٤ًمئل ش26/  3» وُمًٚمؿ

 ذم واًمٌٞمٝم٘مل ش2/  16/  2» شُمًتخرضمف» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق شسمخٓمل ٟمًختل ُمـ 86

 ش.286/  3» ؾمٜمٜمف

 إمم يٖمدو ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ :اًمث٤مين احلدي٨م

 يديف سملم ٟمّم٧ٌم اعمّمغم سمٚمغ وم٢مذا يديف سملم حتٛمؾ (4)واًمٕمٜمزة اًمٕمٞمد يقم ذم اعمّمغم

                                                           

 زاد خمتٍم" و. ىمري٤ٌم ذًمؽ ذم يمالُمف وؾمٞم٠ميت" 361/  2" "اًم٤ٌمري ومتح" و" 172/  1" "اعمٕم٤مد زاد" اٟمٔمر (1)

 [.ُمٜمف.]اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع اًمِم٤مويش زهػم حت٘مٞمؼ 44 صٗمح٦م اًمقه٤مب قمٌد سمـ حمٛمد ًمٚمِمٞمخ" اعمٕم٤مد

 اعمّمغم وهق: "اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل" ذراع أخػ اعمًجد سم٤مب وسملم سمٞمٜمف ُمٕمروف سم٤معمديٜم٦م ُمقوع هق: "احل٤مومظ ىم٤مل (2)

 ُم٘مؼمة ُمـ ىمري٤ٌم اًمٜمٌقي اعمًجد ُمـ اًمنمىمٞم٦م اجلٝم٦م إمم يم٤من وأنف ويٌد: ىمٚم٧م" احل٤مج حمٛمؾ ومٞمف يقوع اًمذي

 .[ُمٜمف.]أيت اًمث٤مًم٨م احلدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد يمام اًمٌ٘مٞمع

 حمّمقرة ًمٞم٧ًم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم أن إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة وومٞمف: ىمٚم٧م" ومتح. "اجلٝم٤مت ُمـ ضمٝم٦م إمم اجلٞمش ُمـ ـم٤مئٗم٦م خيرج أي (3)

 [.ُمٜمف.]إُم٦م ُمّم٤مًمح حت٘مٞمؼ ومٞمف ُم٤م يمؾ إمم واًمتقضمٞمف اًمتذيمػم شمِمٛمؾ اهنام سمؾ وم٘مط واإلرؿم٤مد اًمققمظ ذم

 ىمري٥م واًمٕمٙم٤مزة اًمرُمح ؾمٜم٤من ُمثؾ ؾمٜم٤من وومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م وأيمؼم اًمرُمح ٟمّمػ ُمثؾ اًمٕمٜمزة": "اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم (4)

 .[ٜمفُم".]ُمٜمٝم٤م



 232  ُمّمغم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمٌخ٤مري رواه .شسمف يًتؽم رء ومٞمف ًمٞمس ومْم٤مء يم٤من اعمّمغم أن وذًمؽ إًمٞمٝم٤م ومٞمّمكم

 واسمـ ش1/232» واًمٜم٤ًمئل ش1/169» داود وأبق ش55 ظ 2» وُمًٚمؿ ش1/354»

 صحٞمح وؾمٜمده أتؿ وهق ُم٤مضمف ٓسمـ واًمٚمٗمظ ش6296 رىمؿ» وأمحد ش392/  1» ضمفُم٤م

 شاًمٕمٞمد حتٗم٦م» ذم اًمِمح٤مُمل اًم٘م٤مؾمؿ وأبق ش36 – 26 رىمؿ 2» ذم اعمح٤مُمكم رواه ويمذًمؽ

 .ش285 – 284/  3» واًمٌٞمٝم٘مل شاسمٜمل سمخط ٟمًختل ُمـ 16 - 14 رىمؿ»

 إمم حكأو يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمرج»: ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ :اًمث٤مًم٨م احلدي٨م

 أول إن»: وىم٤مل سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ صمؿ ريمٕمتلم ومّمغم شاعمّمغم: رواي٦م وذم» اًمٌ٘مٞمع

 واومؼ وم٘مد. ذًمؽ ومٕمؾ ومٛمـ ومٜمٜمحر ٟمرضمع صمؿ سم٤مًمّمالة ٟمٌدأ أن هذا يقُمٜم٤م ذم (1)ٟمًٙمٜم٤م

 رواه .شرء ذم اًمٜمًؽ ُمـ ًمٞمس ٕهٚمف قمجٚمف رء هق وم٢مٟمام ذًمؽ ىمٌؾ ذسمح وُمـ ؾمٜمتٜم٤م

 ش96 ،96 رىمؿ 2» واعمح٤مُمكم ش.282/  4» وأمحد ًمف واًمًٞم٤مق ش372/  2» اًمٌخ٤مري

 .طمًـ سمًٜمد هلام إظمرى واًمرواي٦م

 ٟمٕمؿ: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًمٕمٞمد أؿمٝمدت: ًمف ىمٞمؾ قم٤ٌمس اسمـ قمـ :اًمراسمع احلدي٨م

 (2)اًمّمٚم٧م سمـ يمثػم دار قمٜمد اًمذي اًمٕمٚمؿ أتك طمتك ؿمٝمدشمف ُم٤م اًمّمٖمر ُمـ ُمٙم٤مين وًمقٓ

 سم٤مًمّمدىم٦م وأُمرهـ وذيمرهـ ومققمٔمٝمـ سمالل وُمٕمف اًمٜم٤ًمء أتك صمؿ ظمٓم٥م صمؿ ومّمغم

 أظمرضمف .سمٞمتف إمم وسمالل هق اٟمٓمٚمؼ صمؿ سمالل صمقب ذم ي٘مذومٜمف سم٠مجدُّيـ ُّيقيـ ومرأجتٝمـ

/  3/  2» ؿمٞمٌف أيب واسمـ ش19 – 18/  2» وُمًٚمؿ ًمف واًمًٞم٤مق ش373/  2» اًمٌخ٤مري

 شُمًتخرضمف» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ش93 ،85 رىمؿ» واًمٗمري٤ميب ش39 ،38 رىمؿ» واعمح٤مُمكم ش2

 قمغم أطم٘م٤م ًمٕمٓم٤مء: ىمٚم٧م: ضمري٩م اسمـ قمـ روايتف ذم ُمًٚمؿ زادو ش1/  9 - 2/  8/  2»

 حلؼ ذًمؽ إن ًمٕمٛمري إي: ىم٤مل ومٞمذيمرهـ؟ يٗمرغ طملم اًمٜم٤ًمء ي٠ميت أن أن اإلُم٤مم

 !ذًمؽ؟ يٗمٕمٚمقن ٓ هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ

 [.19-15 ص اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

                                                           

 [ُمٜمف".]هن٤مي٦م. "واًمٕم٤ٌمدة اًمٓم٤مقم٦م: اًمٜمًؽ (1)

 يمثػم ومدار وإٓ ًمٚم٤ًمُمع اًمت٘مري٥م ؾمٌٞمؾ قمغم اًمّمٚم٧م سمـ يمثػم دار قمٜمد سمٙمقٟمف سم٤معمّمغم اًمتٕمريػ: "احل٤مومظ ىم٤مل (2)

د وهق سمف يٕمرف ؿمٞمئ٤م عمّماله ضمٕمٚمقا  أهنؿ: احلدي٨م هذا ُمـ وفمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد حمدصم٦م اًمّمٚم٧م سمـ  اعمرا

 [ُمٜمف".]اًمِم٤مظمص اًمٌمء - سمٗمتحتلم وهق - سم٤مًمٕمٚمؿ



 233 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 ادصذ يف افصالة افسـة أن ظذ إحاديث دٓفة

 أن اًمٕمٞمديـ صالة ذم اًمًٜم٦م أن قمغم ىم٤مـمٕم٦م طمج٦م ومٝمل إطم٤مدي٨م هذه قمروم٧م إذا

 اًمًٜم٦م :اًمٌٖمقي ًمإلُم٤مم شاًمًٜم٦م ذح» ومٗمل اًمٕمٚمامء مجٝمقر ىم٤مل وسمذًمؽ اعمّمغم ذم شم١مدى

 داظمؾ ُمًجد: أي اعمًجد ذم ومٞمّمغم قمذر ُمـ إٓ اًمٕمٞمديـ ًمّمالة اإلُم٤مم خيرج أن

 احلدي٨م قمغم اًمٙمالم قمٜمد شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي اًمديـ حمٞمل اإلُم٤مم وىم٤مل .اًمٌٚمد

 ُمـ أومْمؾ وأنف اعمّمغم إمم اًمٕمٞمد ًمّمالة اخلروج سم٤مؾمتح٤ٌمب ىم٤مل عمـ دًمٞمؾ هذا :إول

 ومال ُمٙم٦م أهؾ وأُم٤م إُمّم٤مر ُمٕمٔمؿ ذم اًمٜم٤مس قمٛمؾ هذا وقمغم اعمًجد ذم ومٕمٚمٝم٤م

 :وضمٝم٤من وٕصح٤مسمٜم٤م إول اًمزُمـ ُمـ اعمًجد ذم إٓ يّمٚمقهن٤م

 .احلدي٨م هلذا أومْمؾ اًمّمحراء: أطمدمه٤م

 .يْمٞمؼ أن إٓ أومْمؾ اعمًجد: أيمثرهؿ قمٜمد إصح وهق ًمث٤مينوا

 اعمّمغم إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمرج وإٟمام ًمًٕمتف اعمًجد ذم ُمٙم٦م أهؾ صغم وإٟمام: ىم٤مًمقا 

 .شمًع إذا أومْمؾ اعمًجد أن قمغم ومدل اعمًجد ًمْمٞمؼ

 [.21-26 ص اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

 ادسجد ضقق بعؾة ادصذ يف افصالة تعؾقل رد

 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وافم٥م ح٤م ىم٤مًمقا  يمام إُمر يم٤من ًمق وم٢مٟمف سملم ٟمٔمر وومٞمف ىم٤مًمقا  يمذا

 ًمْمٞمؼ ذًمؽ ومٕمؾ إٟمام سم٠منف: واًم٘مقل .إومْمؾ قمغم إٓ يقافم٥م ٓ ٕنف اعمّمغم ذم أدائٝم٤م

 ويم٤من اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م يّمغم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف وي١ميده قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ دقمقى اعمًجد

 سملم ومرق أي ئمٝمر وٓ ومٞمف اجلٛمٕم٦م هبؿ غمومٞمّم وهمػمه٤م اعمديٜم٦م قمقازم ُمـ ي٠متقٟمف اًمٜم٤مس

: ي٘م٤مل طمتك اًمٕمٞمديـ حييون اًمذيـ وسملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م حييون اًمذيـ قمدد

 أظم٤مًمف وُم٤م اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ظمالف ادقمك وُمـ هل١مٓء يتًع وٓ ٕوئلؽ يتًع يم٤من

 ذم ُمٜمف أومْمؾ اعمًجد ذم اًمٕمٞمديـ صالة يم٤مٟم٧م ًمق أنف ذيمرٟم٤م ُم٤م وي١ميد .يًتٓمٞمٕمف



 234  ًمٕمٞمدُمّمغم ا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمٕمده ُمـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمض ومٕمؾ يمام شمقؾمٞمٕمف إمم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٤ٌمدر وٞم٘م٤م اعمًجد ويم٤من ّمغماعم

 يٛمٙمـ ٓ اًمتقؾمٞمع ملسو هيلع هللا ىلص ومؽميمف هل٤م يتًع ٓ يم٤من ًمق ُمٜمٝمؿ سمتقؾمٞمٕمف أومم ملسو هيلع هللا ىلص ومٝمق

 ُم٤مٟمع صمٛم٦م يم٤من أنف أطمد يدقمل أن إٓ مهللا اعمذيمقرة سم٤مٕومْمٚمٞم٦م اًمتًٚمٞمؿ ُمع شمّمقره

 اهلل سم٘مقل ٟم٤ٌمدره وم٢مٟم٤م أطمد ذًمؽ ومٕمؾ وًمئـ اًمدقمقى هذه قمغم جيرأ  قم٤مح٤م أفمـ وُم٤م

 .♂َص٤مِدىملِمَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ  َه٤مشُمقا  ىُمْؾ ▬ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 صالة أداء قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل اؾمتٛمرار ضمٕمٚمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ 

 جيٕمٚمقا  ومل واطمد سمٚمد ذم اجلٛمٕم٦م شمٕمدد ضمقاز قمدم قمغم دًمٞمال اًمقاطمد اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م

 اعمّمغم ذم أدائٝم٤م أومْمٚمٞم٦م قمغم دًمٞمال اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ الةًمّم أدائف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف

 ُمـ إول اًمقضمف ي١ميد يمٚمف وهذا شمرى؟ يمام واطمد اعم٠ًمختلم ودًمٞمؾ اعمًجد دون

 .اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٤ًمدة ُمذه٥م ذم اهلل فرمح اًمٜمقوي اإلُم٤مم ذيمرمه٤م اًمٚمذيـ اًمقضمٝملم

 اعمدن ُمـ ٤موٟمحقه دُمِمؼ ُمديٜم٦م ُمثؾ ذم قمٛمكم وهمػم ؿمٙمكم سمٞمٜمٝمام اخلالف أن قمغم

 يتًع سم٠من ُمنموـم٦م اعمًجد ذم اًمّمالة أومْمٚمٞم٦م سم٠من سح اًمث٤مين اًمقضمف أن إذ اًمٙمٌػمة

 ُمذه٥م هق يمام طمٞمٜمئذ اًمقضمٝم٤من ومٞمتٗمؼ ًمف وضمقد ٓ اعمًجد هذا وُمثؾ اعمّمٚملم جلٛمٞمع

 رمحف - اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمص وىمد اعمّمغم ذم اًمّمالة إومْمؾ أن قمغم اًمٕمٚمامء مج٤مهػم

 .ي٠ميت يمام وٞم٘مف طم٤مل ذم اعمًجد ذم ةاًمّمال يمراه٦م قمغم - اهلل

 حت٧م شاًمًٚمٗمٞم٦م – 456/  2» شاًمٗمتح» ذم اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 وأن اًمٕمٞمد ًمّمالة اًمّمحراء إمم اخلروج اؾمتح٤ٌمب قمغم واؾمتدل :إول احلدي٨م

 .ُمًجده ومْمؾ ُمع ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل عمقافم٦ٌم اعمًجد ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ ذًمؽ

 إمم اًمٕمٞمديـ ذم خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن سمٚمٖمٜم٤م: شإم» ذم اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 اًمٌٚمدان أهؾ قم٤مُم٦م ويمذًمؽ ٟمحقه أو ُمٓمر قمذر ُمـ إٓ سمٕمده ُمـ ويمذا سم٤معمديٜم٦م اعمّمغم

 .ُمٙم٦م أهؾ إٓ

 سمٚمد قمٛمر ومٚمق :ىم٤مل. ُمٙم٦م أـمراف ووٞمؼ اعمًجد ؾمٕم٦م ذًمؽ ؾم٥ٌم أن إمم أؿم٤مر صمؿ

 يمره٧م يًٕمٝمؿ ٓ يم٤من وم٢من ُمٜمف خيرضمقا  أن أر مل إقمٞم٤مد ذم يًٕمف أهٚمف ُمًجد ومٙم٤من
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 ًمذات ٓ واًمًٕم٦م اًمْمٞمؼ قمغم شمدور اًمٕمٚم٦م أن هذا وُم٘مت٣م .(1)إقم٤مدة وٓ ومٞمف اًمّمالة

 اعمًجد ذم طمّمؾ وم٢مذا آضمتامع قمٛمقم طمّمقل اعمٓمٚمقب ٕن اًمّمحراء إمم اخلروج

 :ش248/  3» سم٘مقًمف اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم شمٕم٘مٌف وىمد .أومم يم٤من أومْمٚمٞمتف ُمع

 سمف اًمت٠مد قمـ ًمالقمتذار يٜمٝمض ٓ ختٛملم جمرد ٦مواًمًٕم اًمْمٞمؼ اًمٕمٚم٦م يمقن أن وومٞمف

 .ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمٛمقافمٌتف آقمؽماف سمٕمد اجل٤ٌمٟم٦م إمم اخلروج ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٜمف ومٞمج٤مب ُمٙم٦م ُمًجد ذم اًمّمالة سمٗمٕمؾ اًمٕمٚم٦م هق ذًمؽ أن قمغم آؾمتدٓل وأُم٤م

 .ُمًجده٤م ذم ًمٚمًٕم٦م ٓ ُمٙم٦م أـمراف ًمْمٞمؼ اجل٤ٌمٟم٦م إمم اخلروج شمرك يٙمقن أن سم٤مطمتامل

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم إًمٞمف أؿم٤مر اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ذيمره اًمذي طمتاملآ وهذا: ىمٚم٧م

/  1» شإم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمالم وٟمص آٟمٗم٤م قمٜمف ٟم٘مٚمتف ومٞمام احل٤مومظ ىم٤مل يمام ٟمٗمًف

 سمٛمٙم٦م اًمٌٞمقت أـمراف ذم اًمًٕم٦م هذه هلؿ وًمٞمس يم٤من ىمد ٕنف: هذا ىمٚم٧م ٟمامإو :ش267

 ملسو هيلع هللا ىلص شمريمف شمٕمٚمٞمؾ أن - اهلل فرمح - اًمِمقيم٤مين إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ي١ميد ومٝمذا .يمٌػمة ؾمٕم٦م

 سمام اًمٕمٚم٦م ًمتٚمؽ حيت٩م وىمد .ىمٛملم سم٤مًمرومض ومٝمق ختٛملم جمرد سمْمٞم٘مف اعمًجد ذم اًمّمالة

 سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ ش316/  3» شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه

 قمغم قمثامن سمـ أب٤من أُم٤مرة ذم ُمٓمرٟم٤م :ىم٤مل اًمتٞمٛمل اًمرمحـ قمٌد سمـ قمثامن قمـ اًمرمحـ قمٌد

 اًمذي اعمّمغم إمم خيرج ومٚمؿ اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ومجٛمع اًمٗمٓمر ًمٞمٚم٦م ؿمديدا ُمٓمرا  ٦ماعمديٜم

 .وإوحك اًمٗمٓمر ومٞمف يّمغم

 اهلل قمٌد وم٘م٤مل أظمؼمشمٜمل ُم٤م اًمٜم٤مس وم٠مظمؼم ىمؿ. رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ اهلل ًمٕمٌد ىم٤مل صمؿ

 اًمٜم٤مس وم٤مُمتٜمع قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمٝمد قمغم ُمٓمروا اًمٜم٤مس إن: قم٤مُمر سمـ

 أُّي٤م ي٤م :وم٘م٤مل اعمٜمؼم قمغم ىم٤مم صمؿ .هبؿ ومّمغم اعمًجد ذم اًمٜم٤مس قمٛمر ومجٛمع اعمّمغم ُمـ

 هبؿ أرومؼ ٕنف هبؿ يّمكم اعمّمغم إمم سم٤مًمٜم٤مس خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن اًمٜم٤مس

 .أرومؼ وم٤معمًجد اعمٓمر هذا يم٤من وم٢مذا: ىم٤مل يًٕمٝمؿ ٓ يم٤من اعمًجد وأن قمٚمٞمٝمؿ وأوؾمع

 حمٛمد وهق هذا اًمٕمزيز قمٌد سمـ حمٛمد ٕن ضمدا وٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م هذه إن: واجلقاب

                                                           

 .[ُمٜمف".]33 ص" يمالُمف ٟمص وي٠ميت" 267/  1" إم (1)
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 ُمٜمٙمر»: اًمٌخ٤مري ىم٤مل. اًم٘م٤ميض قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمٛمر سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ

 ُمـ ش267/  1» شإم» ذم اًمِم٤مومٕمل أظمرضمٝم٤م وىمد شُمؽموك»: اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل شاحلدي٨م

 ؾمٜمده أن قمغم اعمقىمقف واًمتٕمٚمٞمؾ اعمرومقع احلدي٨م سمدون أب٤من قمـ أظمرى ـمريؼ

 سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ وهق اًمِم٤مومٕمل ؿمٞمخ إسمراهٞمؿ رواي٦م ُمـ ٕنف أجْم٤م ضمدا وٕمٞمػ

 ديٜمف ذم وٓ احلدي٨م ذم صم٘م٦م يٙمـ مل ُم٤مًمؽ وىم٤مل يمذاب وهق إؾمٚمٛمل حيٞمك أيب

 اًمتٕمٚمٞمؾ سمٓمالن شم٘مدم مم٤م ومث٧ٌم .شُمؽموك»: شاًمت٘مري٥م» ذم ومٞمف احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 ٜم٦ماًمً هل اعمّمغم ذم اًمّمالة سم٠من ضمزُمقا  اًمذيـ اًمٕمٚمامء أىمقال وشمرضمح اعمًجد سمْمٞمؼ

 - اعمًت٘مٚملم اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا أقمٚمؿ وٓ ًميورة إٓ وسمٚمد زُم٤من يمؾ ذم ُمنموع وأنف

 وؾمٜم٦م»: ش81/  5» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ وم٘م٤مل ذًمؽ ذم ظم٤مًمػ - هبؿ يٕمتد اًمذيـ

 ُمٜم٤مزهلؿ سمحية واؾمع ومْم٤مء إمم ُمديٜم٦م أو ىمري٦م يمؾ أهؾ يؼمز أن: اًمٕمٞمديـ صالة

 وإن»: ش86 ص» ىم٤مل صمؿ .شاًمتٓمقع زضمقا  اسمتداء وطملم اًمِمٛمس إسمٞمْم٤مض أثر وحقة

 :ش87 ص» ىم٤مل صمؿ شاجل٤مُمع ذم مج٤مقم٦م صٚمقا  اعمّمغم إمم اًمؼموز ذم ُمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ يم٤من

 عمٓمر اعمًجد ذم سم٤مًمٜم٤مس اًمٕمٞمد صٚمٞم٤م أهنام: قمٜمٝمام اهلل ريض وقمثامن قمٛمر قمـ رويٜم٤م وىمد

 أومْمؾ ومٝمذا اًمٕمٞمديـ ًمّمالة اعمّمغم إمم يؼمز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من اًمٕمٞمد يقم وىمع

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. أُمر ٓ ومٕمؾ ٕنف جيزيء ػمهوهم

 ٟم٤مومع ـمٞم٥م سمح٨م اعمِمٝمقر اعمحدث ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ وًمألؾمت٤مذ

 ُمـ ومٞمف ح٤م قمٜمف أن٘مٚمف أن رأج٧م إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء ظمروج وذم اعمّمغم ذم اًمٕمٞمد صالة ذم

 ممإ أؿم٤مر أن سمٕمد ش424 – 421/  2» اًمؽمُمذي قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم اهلل رمحف ىم٤مل اًمٗمقائد

 قمغم أطم٘م٤م»: اًمراسمع احلدي٨م ذم اعمت٘مدم ًمٕمٓم٤مء ضمري٩م اسمـ ىمقل وذيمر. إول احلدي٨م

 :أمحد اًمِمٞمخ ىم٤مل ش...اًمٕمٛمري أي: ىم٤مل ومٞمذيمرهـ؟ يٗمرغ طملم اًمٜم٤ًمء ي٠ميت أن اإلُم٤مم

 .ذًمؽ قمغم اًمٕمٚمامء أىمقال شمْم٤مومرت وىمد

 أيب طمدي٨م ُمـ يًتٜمٌط وهق شاًمٌخ٤مري ذح» ذم احلٜمٗمل اًمٕمٞمٜمل اًمٕمالُم٦م وم٘م٤مل

 وٓ إًمٞمف واخلروج اعمّمغم إمم اًمؼموز وومٞمف»: ىم٤مل ش281 – 286 ص 6 ج» دؾمٕمٞم

 .شرضورة قمـ إٓ اعمًجد ذم يّمكم
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 ومٗمل ُمٙم٦م ٕهؾ إٓ اجل٤ٌمٟم٦م إمم اخلروج اًمًٜم٦م»: ىم٤مل ُم٤مًمؽ قمـ زي٤مد اسمـ وروى

 اًمٕمٞمد صالة ذم اجل٤ٌمٟم٦م إمم اخلروج :ش118 ص 1 ج» اهلٜمدي٦م اًمٗمت٤موى وذم .شاعمًجد

 شاعمدوٟم٦م» وذم .اًمّمحٞمح وهق اعمِم٤ميخ هذا قمغم اجل٤مُمع اعمًجد ٝمؿيًٕم يم٤من وإن ؾمٜم٦م

 ُمقوٕملم ذم اًمٕمٞمديـ ذم يّمكم ٓ» :ُم٤مًمؽ ىم٤مل. ش171 ص 1 ج» ُم٤مًمؽ قمـ اعمروي٦م

 يقٟمس قمـ وه٥م اسمـ. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمرج يمام خيرضمقن وًمٙمـ ُمًجدهؿ ذم يّمٚمقن وٓ

 هؾأ سمذًمؽ اؾمتـ صمؿ اعمّمغم إمم خيرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ

 .شإُمّم٤مر

 يّمكم أن اًمًٜم٦م :ش236 – 229 ص 2 ج» اعمٖمٜمل ذم احلٜمٌكم ىمداُم٦م اسمـ وىم٤مل

 وأصح٤مب إوزاقمل واؾمتحًٜمف قمٜمف اهلل ريض قمكم سمذًمؽ أُمر اعمّمغم ذم اًمٕمٞمد

 واؾمٕم٤م اًمٌٚمد ُمًجد يم٤من إن: اًمِم٤مومٕمل قمـ وطمٙمل اعمٜمذر اسمـ ىمقل وهق اًمرأي

 اعمًجد ذم ُمٙم٦م أهؾ يّمكم ًمؽوًمذ وأـمٝمره٤م اًمٌ٘م٤مع ظمػم ٕنف أومم ومٞمف وم٤مًمّمالة

 سمٕمده اخلٚمٗم٤مء ويمذًمؽ ُمًجده ويدع اعمّمغم إمم خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وًمٜم٤م .احلرام

 ينمع وٓ سمٕمده ُمع اًمٜم٤مىمص ومٕمؾ ويتٙمٚمػ ىمرسمف ُمع إومْمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يؽمك وٓ

 يٙمقن أن جيقز وٓ سمف وآىمتداء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٤مشم٤ٌمع أُمرٟم٤م وٕنٜم٤م اًمٗمْم٤مئؾ شمرك ُٕمتف

 اًمٕمٞمد صغم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ ومل اًمٙم٤مُمؾ هق قمٜمف واعمٜمٝمل اًمٜم٤مىمص هق سمف اح٠مُمقر

 وُمٍم قمٍم يمؾ ذم اًمٜم٤مس وم٢من اعمًٚمٛملم إمج٤مع هذا وٕن قمذر ُمـ إٓ سمٛمًجده

 ُمع اعمّمغم ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٤من ووٞم٘مف اعمًجد ؾمٕم٦م ُمع اعمّمغم إمم خيرضمقن

 .ُمًجده ذف

 إٓ سمٛمًجده اًمٕمٞمد صغم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ ومل» ىمداُم٦م اسمـ ىمقل أن: وأىمقل

 أهنؿ»: ش295 ص 1 ج» ًمٚمح٤ميمؿ اعمًتدرك ذم هريرة أيب طمدي٨م إمم سمف يِمػم قمذر ُمـ

 هق وصححف شاعمًجد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هبؿ ومّمغم قمٞمد يقم ذم ُمٓمر أص٤مهبؿ

 .(1)واًمذهٌل

                                                           

 ؾمٛمع أنف ومروة أبك اسمـ إقمغم قمٌد سمـ قمٞمًك قمغم احل٤ميمؿ قمٜمد ُمداره وم٢من سملم ٟمٔمر اًمتّمحٞمح هذا وذم: ىمٚم٧م (1)

/  1" ُم٤مضمف واسمـ" 186/  1" داود أبق رواه ويمذًمؽ. سمف هريرة أيب قمـ حيدث اًمتٞمٛمل اهلل قمٌٞمد حيٞمك أب٤م

= 



 238  ُمّمغم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اهلل رؾمقل أن سمٚمٖمٜم٤م :ش267 ص 1 ج» اإلُم٤مم يمت٤مب ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وىم٤مل

 أهؾ وقم٤مُم٦م سمٕمده يم٤من ُمـ ويمذًمؽ سم٤معمديٜم٦م اعمّمغم إمم اًمٕمٞمديـ ذم خيرج يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمًجدهؿ ذم إٓ قمٞمدا هبؿ صغم اًمًٚمػ ُمـ أطمدا أن يٌٚمٖمٜم٤م مل وم٢مٟمف ُمٙم٦م إٓ اًمٌٚمدان

 أن حيٌقا  ومٚمؿ اًمدٟمٞم٤م سم٘م٤مع ظمػم احلرام اعمًجد ٕن - أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل - ذًمؽ وأطم٥ًم

 هذه هلؿ وًمٞم٧ًم يم٤من ىمد ٕنف هذا ىمٚم٧م وأنام أُمٙمٜمٝمؿ ُم٤م ومٞمف إٓ صالة هلؿ يٙمقن

 اؾمتً٘م٤مء وٓ ىمط قمٞمدا صٚمقا  أقمٚمٛمٝمؿ ومل يمٌػمة ؾمٕم٦م سمٛمٙم٦م اًمٌٞمقت أـمراف ذم اًمًٕم٦م

 وإن ُمٜمف خيرضمقن أهنؿ أر مل إقمٞم٤مد ذم يًٕمٝمؿ أهٚمف ُمًجد ومٙم٤من سمٚمد قمٛمر وم٢من ومٞمف إٓ

 وٓ ذًمؽ ًمف يمره٧م ومٞمف إُم٤مم هبؿ ومّمغم يًٕمٝمؿ ٓ يم٤من أنف وًمق .سم٠مس ومال ظمرضمقا 

 خيرج وٓ اعمًجد ذم يّمكم سم٠من أُمرشمف همػمه أو ُمٓمر ُمـ اًمٕمذر يم٤من وإذا. قمٚمٞمٝمؿ إقم٤مدة

 .اًمّمحراء إمم

 صالة ذم اح٤موٞم٦م واًمًٜم٦م :ش283» شاعمدظمؾ» ذم احل٤مج اسمـ اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

 ُمـ أومْمؾ هذا ُمًجدي ذم صالة» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اعمّمغم ذم شمٙمقن أن اًمٕمٞمديـ

ه ومٞمام صالة أخػ  ظمرج اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ُمع هق صمؿ .شاحلرام اعمًجد إٓ ؾمقا

 ًمّمالة اعمّمغم إمم اخلروج أُمر شم٠ميمد قمغم واوح دًمٞمؾ ومٝمذا وشمريمف اعمّمغم إمم ملسو هيلع هللا ىلص

 أن إٓ سمدقم٦م اهلل رمحف ُم٤مًمؽ ُمذه٥م قمغم اعمًجد ذم وصالهتام اًمًٜم٦م ومٝمل اًمٕمٞمديـ

 ُمـ أطمد وٓ يٗمٕمٚمٝم٤م مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن سمٌدقم٦م ومٚمٞمس ذًمؽ إمم داقمٞم٦م رضورة صمؿ شمٙمقن

 اًمٕمٞمديـ صالة إمم خيرضمـ أن اًمٜم٤ًمء أُمر اًمًالم قمٚمٞمف وٕنف سمٕمده اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء

 إطمداٟم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: إطمداهـ وم٘م٤مًم٧م إًمٞمٝمام سم٤مخلروج اخلدور ورسم٤مت احلٞمض وأُمر

                                                           

"  ًمت٘مري٥م"  ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام جمٝمقل هذا قمٞمًك. جمٝمقل وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد ومٝمذا". 216/  3" واًمٌٞمٝم٘مل" 394

 خمتٍم"  ذم اًمذهٌل وىم٤مل احل٤مل جمٝمقل ومٝمق ُمقه٥م سمـ اهلل قمٌد اسمـ اهلل قمٌٞمد وهق حيٞمك أبق ؿمٞمخف وُمثٚمف

 يٙم٤مد ٓ": "اعمٞمزان" ُمـ قمٜمف اوياًمر شمرمج٦م ذم وىم٤مل" وٕمٞمػ اهلل قمٌٞمد: "ىمٚم٧م/. 166/  1" " اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ

 ".ُمٜمٙمر طمدي٨م وهذا يٕمرف

وم٘متف: ىمٚم٧م  ٟمرضمقا  اًمتل ومٞمف اًمٙمثػمة أظمٓم٤مئف ُمـ"  اعمًتدرك شمٚمخٞمص"  ذم احلدي٨م شمّمحٞمح قمغم احل٤ميمؿ ومٛمقا

 إؾمٜم٤مده" أن" 99/  2" "اعمرام سمٚمقغ" وذم" 144 ص" " احلٌػم شمٚمخٞمص"  ذم احل٤مومظ ضمزم وهلذا شمٖمتٗمر أن

 أيب ؾمٙمقت قمغم اقمتٛمد ويم٠منف ضمٞمد همػم" ضمٞمد إؾمٜم٤مده": "5/  5" "اعمجٛمقع" ذم اًمٜمقوي وم٘مقل". وٕمٞمػ

 ذم ُمذيمقر هق يمام اًمْمٕمػ سملم هق ُم٤م قمغم يًٙم٧م ُم٤م يمثػما  داود أب٤م وم٤من سمٌمء ًمٞمس وهذا قمٚمٞمف داود

 .[ُمٜمف".]داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح" يمت٤ميب ذم وسمٞمٜمتف" اعمّمٓمٚمح"



 239 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 ًمتِمٝمد ضمٚم٤ٌمهب٤م ُمـ أظمتٝم٤م شمٕمػمه٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ضمٚم٤ٌمب هل٤م يٙمقن ٓ

 ذع اخلروج هلـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذع أن ومٚمام. شاعمًٚمٛملم ودقمقة اخلػم

 إطم٤مدي٨م ذم وردت اًمتل اًمٜمٌقي٦م وم٤مًمًٜم٦م .اإلؾمالم ؿمٕمػمة إلفمٝم٤مر اًمؼماح ذم اًمّمالة

. اًمٌٚمد ظم٤مرج ذم اًمّمحراء ذم اًمٕمٞمديـ يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمغم دًم٧م اًمّمحٞمح٦م

 اعم٤ًمضمد ذم اًمٕمٞمد يّمٚمقن يٙمقٟمقا  ومل إول اًمّمدر ذم ذًمؽ قمغم اًمٕمٛمؾ اؾمتٛمر وىمد

 أهؾ ُمـ وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمذه٥م وهذا وٟمحقه ُمٓمر ُمـ ورةرض يم٤مٟم٧م إذا إٓ

 اًمِم٤مومٕمل ىمقل إٓ ذًمؽ ظم٤مًمػ أطمدا أن أقمٚمؿ ٓ. قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان إئٛم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ

 ير مل وم٢مٟمف هذا وُمع اًمٌٚمد أهؾ يًع يم٤من إذا اعمًجد ذم اًمّمالة اظمتٞم٤مر ذم قمٜمف اهلل ريض

 يٙمره سم٠منف قمٜمف اهلل ريض سح دوىم اعمًجد وؾمٕمٝمؿ وان اًمّمحراء ذم سم٤مًمّمالة سم٠مؾم٤م

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ومٝمذه. اًمٌٚمد أهؾ يًع ٓ يم٤من إذا اعمًجد ذم اًمٕمٞمديـ صالة

 أن قمغم يدل أوئلؽ يمؾ اًمٕمٚمامء أىمقال صمؿ إول اًمّمدر ذم اًمٕمٛمؾ اؾمتٛمرار صمؿ وهمػمه٤م

 ُمًجد يقضمد ٓ ٕنف اًمِم٤مومٕمل ىمقل طمتك سمدقم٦م: اعم٤ًمضمد ذم أن اًمٕمٞمديـ صالة

 .ومٞمف هق اًمذي اًمٌٚمد أهؾ يًع ٟم٤مسمٚمد ذم واطمد

 [36-22 ص اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

 ادصذ يف افصالة حؽؿة

 أن: سم٤مًمٖم٦م قمٔمٞمٛم٦م طمٙمٛم٦م هل٤م - اًمّمحراء ذم اًمّمالة ؾمٜم٦م - اًمًٜم٦م هذه إن صمؿ

. وصٌٞم٤مٟم٤م وٟم٤ًمء رضم٤مٓ سمٚمدة يمؾ أهؾ ومٞمٝم٤م جيتٛمع اًمًٜم٦م ذم يقُم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم يٙمقن

 يٙمؼمون واطمد إُم٤مم ظمٚمػ ويّمٚمقن واطمدة يمٚمٛم٦م دمٛمٕمٝمؿ ؿسم٘مٚمقهب اهلل إمم يتقضمٝمقن

 سمٜمٕمٛم٦م ُمًتٌنميـ ومرطملم واطمد رضمؾ ىمٚم٥م قمغم يم٠مهنؿ خمٚمّملم اهلل ويدقمقن وُّيٚمٚمقن

 اًمٜم٤ًمء سمخروج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمر وىمد .قمٞمدا قمٜمدهؿ اًمٕمٞمد ومٞمٙمقن قمٚمٞمٝمؿ اهلل

 قمٜمده٤م يٙمـ مل عمـ يرظمص مل أنف طمتك أطمدا ُمٜمٝمـ يًتثـ ومل اًمٜم٤مس ُمع اًمٕمٞمد ًمّمالة

 يم٤من ُمـ أُمر أنف وطمتك همػمه٤م ُمـ صمقسم٤م شمًتٕمػم أن أُمر سمؾ ظمروضمٝم٤م ذم شمٚمٌس ُم٤م

 .شاعمًٚمٛملم ودقمقة اخلػم ًمٞمِمٝمدن» اعمّمغم إمم سم٤مخلروج اًمّمالة يٛمٜمٕمٝمـ قمذر قمٜمدهـ



 246  ُمّمغم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمٌالد ذم قمٜمٝمؿ اًمٜم٤مئٌقن وإُمراء سمٕمده ُمـ ظمٚمٗم٤مءه صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وىمد

 ديٜمٝمؿ ذم يٜمٗمٕمٝمؿ مم٤م ويٕمٚمٛمقهنؿ سمف ؿيٕمٔمقهن سمام خيٓمٌقهنؿ صمؿ اًمٕمٞمد سم٤مًمٜم٤مس يّمٚمقن

 اًمٗم٘مػم ويٗمرح اًمٗم٘مػم قمغم اًمٖمٜمل ومٞمٕمٓمػ اجلٛمع ذًمؽ ذم سم٤مًمّمدىم٦م وي٠مُمرهؿ ودٟمٞم٤مهؿ

 .واًمروقان اًمرمح٦م قمٚمٞمف شمتٜمزل اًمذي اعم٤ٌمرك احلٗمؾ هذا ذم ومْمٚمف ُمـ اهلل ي١مشمٞمف سمام

 هق اًمذي ديٜمٝمؿ ؿمٕم٤مئر وإلطمٞم٤مء ٟمٌٞمٝمؿ ؾمٜم٦م ٓشم٤ٌمع اعمًٚمٛمقن يًتجٞم٥م أن ومٕمًك

٤َم َي٤م▬. وومالطمٝمؿ قمزُمٝمؿ ٕم٘مدُم ـَ  َأُّيه ِذي ٌُقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ   اؾْمتَِجٞم
ِ
َّ
ِ
ؾُمقلِ  ّلل ٤م َدقَم٤ميُمؿْ  إَِذا َوًمِٚمرَّ َ

ِ
 ح

  .♂حُيِْٞمٞمُٙمؿْ 

 شاًمٕمٞمدان»: قمٜمقان حت٧م شاًم٤ٌمًمٖم٦م اهلل طمج٦م» ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم اًمِمٞمخ وىم٤مل

 ُمـ نوخيرضمق ومٞمف جيتٛمٕمقن يقم هلؿ ىمقم يمؾ أن ومٞمٝمام إصؾ :ش31 – 36 /2»

 وىمد. واًمٕمجؿ اًمٕمرب ـمقائػ ُمـ أطمد قمٜمٝم٤م يٜمٗمؽ ٓ قم٤مدة وشمٚمؽ سمزيٜمتٝمؿ سمالدهؿ

 يقم ُمٜمٝمام ظمػما  هبام اهلل أبدًمٙمؿ ىمد» :وم٘م٤مل ومٞمٝمام يٚمٕمٌقن يقُم٤من وهلؿ اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص صغم

 . (1)شاًمٗمٓمر ويقم إوحك

 إٓ اًمٜم٤مس ذم قمٞمد ُمـ ُم٤م ٕنف سمدٓ وإٟمام. شاعمٝمرضم٤من» و شاًمٜمػموز» مه٤م: ىمٞمؾ

 ذًمؽ يْم٤مهل مم٤م رء أو ُمذه٥م أئٛم٦م ُمقاوم٘م٦م أو ديـ سمِمٕم٤مئر شمٜمقيف ضمقدهو وؾم٥ٌم

 أو اجل٤مهٚمٞم٦م سمِمٕم٤مئر شمٜمقيف هٜم٤مك يٙمقن أن وقم٤مدهتؿ شمريمٝمؿ إن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومخٌم

 ُمع ووؿ احلٜمٞمٗمٞم٦م اعمٚم٦م سمِمٕم٤مئر شمٜمقيف ومٞمٝمام سمٞمقُملم وم٠مبدهلام أؾمالومٝم٤م ًمًٜم٦م شمروي٩م

سم٤م اهلل ذيمر ومٞمٝمام اًمتجٛمؾ  سمٛمحض اعمًٚمٛملم اضمتامع نيٙمق وًمئال اًمٓم٤مقم٦م ُمـ وأبقا

 .اهلل يمٚمٛم٦م إقمالء ُمـ ُمٜمٝمؿ اضمتامع خيٚمق وًمئال اًمٚمٕم٥م

 شاًمٓمٌٞمٕمل» اًمٗمرح وم٤مضمتٛمع. زيم٤مهتؿ ُمـ ٟمقع وأداء صٞم٤مُمٝمؿ ومٓمر يقم :أحدمها

 ىمٌؾ ُمـ شاًمٕم٘مكم»و. اًمّمدىم٤مت اًمٗم٘مػم وأظمذ قمٚمٞمٝمؿ يِمؼ قمام شمٗمرىمٝمؿ ىمٌؾ ُمـ

 إسم٘م٤مء ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وأؾمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض ُم٤م أداء شمقومٞمؼ ُمـ قمٚمٞمٝمؿ اهلل اٟمٕمؿ سمام آسمتٝم٤مج

 .أظمرى ؾمٜم٦م إمم واًمقًمد إهؾ رؤوس

                                                           

 .[ُمٜمف".]2621" سمرىمؿ"  اًمّمحٞمح٦م " ذم خمرج وهق صحٞمح سمًٜمد وهمػمه أمحد رواه ىمٚم٧م (1)



 241 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمّمغم اًمٕمٞمد 

 سم٠من قمٚمٞمٝمام اهلل وإٟمٕم٤مم اًمًالم قمٚمٞمٝمام إؾمامقمٞمؾ وًمده إسمراهٞمؿ ذسمح يقم :وافثاين

 اعمٝم٩م سمذل ذم هبؿ وآقمت٤ٌمر احلٜمٞمٗمٞم٦م اعمٚم٦م أئٛم٦م طم٤مل ذيمرشم ومٞمف إذ قمٔمٞمؿ سمذسمح ومداه

 ومٞمف هؿ ح٤م وؿمقق هبؿ وشمٜمقيف سم٤محل٤مج شمِمٌف وومٞمف اًمّمؼم وىمقة اهلل ـم٤مقم٦م ذم وإُمقال

وا: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق اًمتٙمٌػم ؾمـ وًمذًمؽ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  ؿمٙمرا  يٕمٜمل♂. َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

 شمرك واؾمتح٥م ُمٜمك أج٤مم سم٤مًمتٙمٌػم واجلٝمر إوحٞم٦م ؾمـ وًمذًمؽ ًمٚمّمٞم٤مم ووم٘مٙمؿ ح٤م

 سمٖمػم ضمتامعا ُمـ رء يٙمقن ًمئال واخلٓم٦ٌم اًمّمالة وؾمـ (1)اًمتْمحٞم٦م ىمّمد عمـ احلٚمؼ

 .اًمديـ سمِمٕم٤مئر وشمٜمقيف اهلل ذيمر

 : وهق اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد ُمـ آظمر ُم٘مّمدا ُمٕمف ووؿ

 يمثرهتؿ وشمٕمٚمؿ ؿمقيمتٝمؿ ًمتٔمٝمر أهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م وجيتٛمع قمرو٦م ُمـ هل٤م سمد ٓ أُم٦م يمؾ أن

 - واحلٞمض اخلدور وذوات واًمٜم٤ًمء اًمّمٌٞم٤من طمتك اجلٛمٞمع ظمروج اؾمتح٥م وًمذًمؽ

 اًمٓمريؼ ذم خي٤مًمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وًمذًمؽ .اعمًٚمٛملم دقمقة ويِمٝمدن اعمّمغم ويٕمتزًمـ

 اًمٕمٞمد أصؾ يم٤من وح٤م اعمًٚمٛملم ؿمقيم٦م قمغم اًمٓمري٘ملم يمٚمت٤م أهؾ ًمٞمٓمٚمع وإي٤مسم٤م ذه٤مسم٤م

 .اعمّمغم إمم واخلروج اًمٓمريؼ وخم٤مًمٗم٦م (2)واًمت٘مٚمٞمس اًمٚم٤ٌمس طمًـ اؾمتح٥م اًمزيٜم٦م

 [42-37 ص اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

                                                           

 ؿمٕمره قمـ ومٚمٞمٛمًؽ يْمحل أن أطمديمؿ وأراد احلج٦م ذي هالل أهؾ إذا: "ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف إمم يِمػم: ىمٚم٧م (1)

 رىمؿ ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم" يْمحل طمتك ؿمٞمئ٤م أفمٗم٤مره ُمـ وٓ ؿمٕمره ُمـ ي٠مظمذن ومال" رواي٦م وذم" وأفمٗم٤مره

 .وهمػمه 1251

 ومٞمحرم يْمحل طمتك اًمتْمحٞم٦م قمغم قمزم ُمـ قمغم واًمٔمٗمر اًمِمٕمر أظمذ شمرك وضمقب احلدي٨م وفم٤مهر: ىمٚم٧م

 ومٞمف ًمٚمٕمٞمد طمٚم٘مٝم٤م وم٢من اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اعمٌتٚمقن أوئلؽ هلذا ومٚمٞمتٜمٌف وهمػمه امحد اإلُم٤مم ىم٤مل وسمف اعمذيمقر إظمذ

 : ُمٕم٤ميص صمالث

 اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب" يمت٤ميب ذم سمٞمٜمتف يمام اهلل خلٚمؼ وشمٖمٞمػم سم٤مًمٙمٗم٤مر وشمِمٌف شم٠من٨م وم٢مٟمف ٟمٗمًف احلٚمؼ: إومم

 ".118: ص اًم٤ًمدؾم٦م اًمٓمٌٕم٦م" "ٝمرةاعمٓم

 !اهلل سمٛمٕمّمٞم٦م ًمٚمٕمٞمد اًمتزيـ: اًمث٤مٟمٞم٦م

 ُمـ ىمؾ اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه أن واحل٘مٞم٘م٦م يْمحل أن أراد عمـ اًمِمٕمر أظمذ حتريؿ ُمـ احلدي٨م هذا أوم٤مده ُم٤م: اًمث٤مًمث٦م

 [.ُمٜمف.]اًمًالُم٦م اهلل ٟم٠ًمل اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ُمـ طمتك ُمٜمٝم٤م يٜمجق

 .اهل٤مُمش ُمـ اٟمتٝمك اؾمت٘م٤ٌمهلؿ ؾمٌٞمؾ قمغم اعمٚمقك ىمدوم قمٜمد واًمٚمٕم٥م اًمدومقف رضب اًمت٘مٚمٞمس (2)

 اهلل قمٌد اسمـ وهق ذيؽ أطمدمه٤م ذم سم٢مؾمٜم٤مديـ وهمػمه" 391/  1" ُم٤مضمف اسمـ رواه طمدي٨م إمم يِمػم ىمٚم٧م

"  أصم٤مر ُمِمٙمؾ" ذم اًمٓمح٤موي وأقمٚمف اظمتٚمط ويم٤من اًمًٌٞمٕمل وهق اؾمح٤مق أبق أظمر وذم احلٗمظ ؾمٞمئ اًم٘م٤ميض

 .[ُمٜمف.]ؿمئ٧م إن ضمٕمفومرا . اًمقضمٝملم ُمـ" 216 - 269/  2"



 242  ُمّمغم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وجواهبا صبفة

 قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر وأنف اًمًٜم٦م هل اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة نأ: سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م

 يتح٘مؼ ٓ وطمٙمام ومقائد اعمّمغم ذم أدائٝم٤م ذم وأن اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقضمٝم٦م ُمـ إئٛم٦م سملم

 إمم يرضمٕمقا  أن اعمًٚمٛملم قمغم يٜمٌٖمل وًمذًمؽ اعمًجد أو اعم٤ًمضمد ذم أدائٝم٤م ذم أيمثره٤م

 يد وم٢من اًمدي٤مر هذه ذم ٦ماًمًٜم هذه إطمٞم٤مء إمم سم٤مدروا اًمذيـ ويِم٤مريمقن ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٝمؿ ؾمٜم٦م

 ذم إن: ي٘مقل أن سمٕم٤مىمؾ يٚمٞمؼ وٓ !هل٤م اعمخ٤مًمٗم٦م اجلامقم٦م ٓ اًمًٜم٦م مج٤مقم٦م اجلامقم٦م قمغم اهلل

 ذم اعم٤ًمضمد ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إذا وأهنؿ اعمًٚمٛملم جلامقم٦م شمٗمري٘م٤م اًمًٜم٦م هذه إطمٞم٤مء

 ضمديدة مج٤مقم٦م وإطمداث قمٜمٝمؿ ظمروضم٤م اعمّمغم ذم إىم٤مُمتٝم٤م ذم وم٢من ُمتٕمددة مج٤مقم٤مت

 إن :ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م .شمٙمثػمه٤م ٓ اجلامقم٤مت شمٚمؽ شم٘مٚمٞمؾ إمم طم٤مضم٦م وذم قمٜمٝم٤م همٜمك ذم ٟمحـ

 ي٘مّمده أن يتّمقر ٓ ُم٤م ـمٞمف ذم حيٛمؾ ٕنف ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ ي٘مقًمف أن يٚمٞمؼ ٓ اًم٘مقل هذا

 ًمتٗمريؼ ؾم٥ٌم ومّمٚمٜم٤م ُم٤م قمغم إئٛم٦م مجٞمع هب٤م ىم٤مل اًمتل اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ أن ُمٗم٤مده ٕن ُم١مُمـ

 احل٘مٞم٘م٦م سمؾ. اًم٘مقل هذا إلسمٓم٤مل وطمده يم٤مف اهذ وشمّمقر مج٤مقمتٝمؿ ومتزيؼ اعمًٚمٛملم

 إٓ صٗمقومٝمؿ وشمقطمٞمد اعمًٚمٛملم يمٚمٛم٦م مجع إمم ؾمٌٞمؾ ٓ أن: هب٤م اهلل ٟمديـ اًمتل

 طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل ُمٜمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وظم٤مص٦م اًمًٜم٦م إمم سم٤مًمرضمقع

 ُم٤م ومخذ ذًمؽ قمغم ىمري٤ٌم ُمث٤مٓ ؿمئ٧م وإن .سمٕمده ُمـ قمٚمٞمٝم٤م وظمٚمٗمٝمؿ أُمتف قمٚمٞمٝم٤م ووم٤مرق

 قمغم اًمّمالة هذه ذم شمٗمرىمقا  ىمد اًمٞمقم وم٤معمًٚمٛمقن. اعمّمغم ذم اًمّمالة ُمـ ومٞمف ٟمحـ

 ًمٜم٤م ؾمٌٞمؾ ومال واطمدة مج٤مقم٦م قمغم مجٕمٝمؿ أردٟم٤م وم٢مذا ؾمٌؼ يمام ًمٚمًٜم٦م ظمالوم٤م يمثػمة مج٤مقم٤مت

 هلؿ يتخذون ورضم٤مٓ ٟم٤ًمء اعمّمٚملم جلٛمٞمع شمتًع ومًٞمح٦م أرض إمم سم٤مخلروج إٓ إًمٞمٝم٤م

 اًمًٜم٦م سمف أُمرت ُم٤م وذًمؽ شاًمٕمٞمد صالة» اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه ومٞمف ي١مدون ُمّمغم

 !ًمٚمجامقم٦م؟ شمٗمري٘م٤م اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ إن: ذًمؽ سمٕمد ي٘م٤مل ومٙمٞمػ

 شمٚمؽ شمدع ضمديدة مج٤مقم٦م إجي٤مد ي٘متيض اًمًٜم٦م هذه إطمٞم٤مء أن ومٞمف ري٥م ٓ مم٤م إن. ٟمٕمؿ

 اجلامقم٦م هذه هم٤مي٦م يم٤من ح٤م وًمٙمـ اًمٙمثػمة اعم٤ًمضمد ذم اعمتٗمرىم٦م إظمرى اجلامقم٤مت

 وقمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم قمٚمٞمف إُمر يم٤من يمام واطمدة مج٤مقم٦م ذم اجلامقم٤مت ٚمؽشم مجع اجلديدة

 شم٘مقم ٓ اًمقاطمدة اجلامقم٦م ٕن اجلامقم٦م هذه وضمقد ُمـ سمد ٓ يم٤من اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء
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 ومٝمق سمف إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م أن: إصقل ذم اعمت٘مرر وُمـ. هبؿ إٓ شم٘مقم وٓ ـمٗمرة

 وهم٤ميتٝم٤م اًمًٜم٦م قمغم ٕهن٤م جلامقم٦ما هذه وضمقد سميورة آقمؽماف ي١ميمد ومٝمذا. واضم٥م

 ىمد: ىم٤مئؾ ي٘مقل وىمد. إظمرى اجلامقم٤مت شمٚمؽ سمخالف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٠موؾمع اجلامقم٦م حت٘مٞمؼ

 ُمـ وًمٙمـ اًمًٜم٦م هلؿ شمٌٞمٜم٧م أن سمٕمد اعمخٚمّملم ُمـ يمثػم اجلامقم٦م هلذه يًتجٞم٥م

 ًمٚمًٜم٦م ظمالوم٤م اعم٤ًمضمد ذم اًمتٗمرق قمغم ُمٍميـ يمثػمون ٟم٤مس ؾمٞمٌ٘مك أنف اعمٗمروض

 .اعمٜمِمقدة اًمقاطمدة اجلامقم٦م حت٘مؼ ٓ وهبذا اعمذاه٥م وجلٛمٞمع

 شم٘مع ٓ اعم١ًموًمٞم٦م أن طمٞمٜمئذ اًمقاوح ُمـ وًمٙمـ حيدث ىمد هذا أن احلؼ: أىمقل

 خم٤مًمٗمتٝم٤م قمغم أسوا اًمذيـ قمغم وإٟمام إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ودقمقا  اًمًٜم٦م هذه أطمٞمقا  اًمذيـ قمغم

 .قمٚمٞمٝمؿ يٜمّم٥م إٟمام وم٤مإلٟمٙم٤مر

 قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م قمغم ٤مٕهن اعمنموقم٦م هل ومجامقمتٝمؿ إومم اًمٓم٤مئٗم٦م وأُم٤م

 هل»: رواي٦م وذم اجلامقم٦م وهل: اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م صٗم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ُمٜمٝمؿ أيمثر يم٤مٟمقا  وان ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م طمٞمٜمئذ ييهؿ ومال. (1)شوأصح٤ميب قمٚمٞمف أن٤م ُم٤م

دا  ظمذهلؿ ُمـ ييهؿ ٓ احلؼ قمغم فم٤مهريـ أُمتل ُمـ ـم٤مئٗم٦م شمزال ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ؾمقا

 .(2)شيمذًمؽ وهؿ اهلل أُمر يتي٠م طمتك

 .اعمخ٤مًمٗملم يمثرة ييه وٓ اهلدى ـمريؼ قمغم اًم٤ًمًمٙملم ىمٚم٦م ُمـ يًتقطمش ٓ وم٤معم١مُمـ

: اخلٚمؼ ذم اهلل ؾمٜم٦م وهذه :12 - 11/  61 شآقمتّم٤مم» ذم اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم ىم٤مل

 ٧َم طَمَرْص  َوًَمقْ  اًمٜم٤َّمسِ  َأيْمَثرُ  َوَُم٤م▬: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ىمٚمٞمؾ اًم٤ٌمـمؾ أهؾ ضمٜم٥م ذم احلؼ أهؾ أن

ـْ  َوىَمٚمِٞمٌؾ : ▬وىمقًمف ♂.سمُِٛم١ْمُِمٜملِمَ  ٤ٌَمدَِي  ُِم ُٙمقرُ  قِم  ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف سمف وقمد ُم٤م اهلل وًمٞمٜمجز ،♂اًمِمَّ

 وذًمؽ ىمٚمتٝمؿ أو إهؾ وم٘مد ُمع إٓ شمٙمقن ٓ اًمٖمرسم٦م وم٢من (3)إًمٞمف اًمٖمرسم٦م وصػ قمقد ُمـ

                                                           

 ُمع خمرج وهق أنس قمـ وهمػمه واًمٓمؼماين قمٛمرو اسمـ قمـ وطمًٜمف اًمؽمُمذي رواه ًمٖمػمه طمًـ وإؾمٜم٤مده٤م: ىمٚم٧م (1)

  .[ُمٜمف".]264" رىمؿ" اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚم٦ًم" ذم - صحٞمح٦م وهل - إومم اًمرواي٦م

شمر صحٞمح طمدي٨م (2)  صحٞمح" و" 1695" رىمؿ" ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم" واٟمٔمر اعمذيمقر اعمّمدر ذم خمرج ُمتقا

 .[ُمٜمف".]7166" رىمؿ" اًمّمٖمػم اجل٤مُمع

 رواه" ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك همري٤ٌم سمدأ يمام همري٤ٌم وؾمٞمٕمقد همري٤ٌم اإلؾمالم سمدأ: "ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف إمم يِمػم اإلؾمالم يٕمٜمل (3)

 .[ُمٜمف".]1273" ،"اًمّمحٞمح٦م" ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ
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 ومٞم٘م٤مم ؾمٜم٦م واًمٌدقم٦م سمدقم٦م اًمًٜم٦م وشمّمػم ُمٕمرووم٤م واعمٜمٙمر ُمٜمٙمرا  اعمٕمروف يّمػم طملم

 ُمـ ـمٛمٕم٤م اًمٌدقم٦م أهؾ قمغم ي٘م٤مم أوٓ يم٤من يمام واًمتٕمٜمٞمػ سم٤مًمؽمي٨م ٦ماًمًٜم أهؾ قمغم

 دمتٛمع ومال اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم طمتك دمتٛمع أن اهلل وي٠مبك اًمْمالل يمٚمٛم٦م دمتٛمع أن اعمٌتدع

 أهؾ مج٤مقم٦م شمث٧ٌم أن سمد ٓ سمؾ وؾمٛمٕم٤م قم٤مدة اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م قمغم يمثرهت٤م قمغم يمٚمٝم٤م اًمٗمرق

 وشمٜم٤مصٌٝمؿ اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق ٤موؿمٝمؿشمٜم ُم٤م ًمٙمثرة أهنؿ همػم اهلل أُمر ي٠ميت طمتك اًمًٜم٦م

 وىمراع وُمداومٕم٦م وٟمزاع ضمٝم٤مد ذم يزاًمقن ٓ ُمقاوم٘متٝمؿ إمم اؾمتدقم٤مء واًمٌٖمْم٤مء اًمٕمداوة

. اًمٕمٔمٞمؿ اًمثقاب ويثٞمٌٝمؿ اجلزيؾ إضمر هلؿ اهلل يْم٤مقمػ وسمذًمؽ واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ أن٤مء

 .قمٚمٞمٝم٤م ويٛمٞمتٜم٤م اًمًٜم٦م قمغم يثٌتٜم٤م أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل

 [48-43 ص اًمًٜم٦م له اعمّمغم ذم اًمٕمٞمديـ صالة]

  افعقد مصذ ذوط

: أي اعمديٜم٦م، ظم٤مرج يٙمقن أن اًمٕمٞمد، ُمّمغم اعمّمغم ذوط ُمـ هؾ :افسائل

 ذم احلدائؼ يمٌٕمض اًمٕمٛمران، ُمـ وم٤مرهم٦م ؾم٤مطم٦م أّي  اقمت٤ٌمر ُيْٛمٙمـ أنف أم اعمديٜم٦م، طمدود

 ُمـ وٟمحقه٤م اًمٕمٞمديـ صالة ومٞمف شُمَ٘م٤مم ُُمَّمٚمَّعك اًمٙمرة وُمالقم٥م اًمٙمٌػمة، اعمدن

ى اًمتل اًمّمٚمقات  اعمّمغم؟ ذم شُم١َمدَّ

 ي٘مقل؟ أجش سم٤مًم٘مرى، يتٕمٚمؼ ُم٤م :افشقخ

 يٙمقن اًم٘مدم، ًمٙمرة ُمٚمٕم٥م ُمٙم٤من يمٌػم، ُمدرج ُمٙم٤من يٙمقن ُمثالً : يٕمٜمل :افسائل

 ُُمَّمًٚمعك؟

 وىمْمٞم٦م سم٤محلدائؼ، شمتٕمٚمؼ ىمْمٞم٦م وومٞمف اًم١ًمال، ُمـ إول اًمِمٓمر هذا :افشقخ

 .سم٤مًم٘مرى شمتٕمٚمؼ

 .يمرة :مداخؾة

 سم٤مًمٙمرة؟ ٕمٚمؼيت اًمذي ُم٤م آه،! يمرة :افشقخ

 اًمٕمٞمد؟ ذم ُُمَّمٚمَّعك ًمٚمٙمرة، ُمٚمٕم٤ٌمً  ٟمتخذ أن ًمٜم٤م جيقز هؾ :مداخؾة
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 شَمَٞمنَّ  وم٢من اًمًٜم٦م، هق هذا اًمٌٚمد، ظم٤مرج يٙمقن أن اًمٕمٞمد ُمّمغم ذم إصؾ :افشقخ

 شمتًع سمحٞم٨م اًم٤ًمطم٤مت، ُمـ ؾم٤مطم٦م ذم اًمّمالة وم٠مداء: يتٞمن مل وم٢من وٟمٕمٛم٧م، ومٌٝم٤م ذًمؽ

ىمقنَيَتٗمَ  اًمذيـ اعمّمٚملم ًمٙمؾ اًم٤ًمطم٦م هذه ىمٝمؿ ُمـ أومم ومٝمق اعم٤ًمضمد، ذم قم٤مدةً  رَّ  ذم شَمَٗمره

 اجلقاب؟ واوح اعم٤ًمضمد،

 يتٞمن مل وم٢من ذًمؽ، شمٞمن إن اًمٌٚمد، طمدود ظم٤مرج اًمٕمٞمد صالة شُمَّمٚمَّعك أن: إصؾ

 ُمـ اًمذيـ اعمّمٚملم جلٛمٞمع شمتًع اًمتل اًمقاؾمٕم٦م اًم٤ًمطم٤مت ُمـ ؾم٤مطم٦م ذم يّمٚمقن

 هٜم٤مك يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُم٤ًمضمدهؿ، ذم واجلٛمٕم٦م اجلامقم٦م صالة ذم يتٗمرىمقن أهنؿ قم٤مدهتؿ

 ومٞمجقز مجٞمٕم٤ًم، هلؿ شمتًع اًمٌٚمد داظمؾ ؾم٤مطم٦م ُوضِمَدت اًمٌٚمد، ظم٤مرج وم٘مداهن٤م سمٕمد ؾم٤مطم٦م

 .اعمٙم٤من هذا ذم يّمٚمقا  أن

 اعمالقم٥م هذه ذم هٜم٤مك يٙمـ مل وم٢مذا اًم٘مدم، يمرة ُمالقم٥م سم٤معمالقم٥م يتٕمٚمؼ ُم٤م أُم٤م

 طمٞم٨م اًمدوًمٞم٦م، القم٥ماعم ُمـ ُيْٕمَرض ُم٤م سمٕمض ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمِم٤مهده ُم٤م يمٛمثؾ فم٤مهر، ُمٜمٙمر

 ه٤مدوم٦م ًمٞم٧ًم اًمّمقرة هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م صقر وومٞمٝم٤م ٓومت٤مت شُمْقَوع

 ُمّمغمً  اخت٤مذه ضم٤مز ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٦م أيِّ  قمـ ظم٤مًمٞم٤مً  اعمٚمٕم٥م ويم٤من اعمٚمٕم٥م، ذم وُمًت٘مرة

 .ومال وإٓ

 . ( :..7 :.4/  57 / واًمٜمقر اهلدى)

 ادصذ يف تؽون أن افعقد صالة يف افسـة

 قمٚمٞمف حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م أنف اًمًٜم٦م ُمـ أنف سمٕمرف أن٤م سم٤مخلالء سمٞم٘مقًمقا  ؿمٗمتٝمؿ :مداخؾة

 اجلقاُمع ومٝمقن سم٤مًمٕمٞمد، يّمٚمقا  ُم٤م وىم٧م: يٕمٜمل سمٕمٞمد، ظمالءه يم٤من واًمًالم اًمّمالة

 أؾمت٤مذ؟ أن٧م رأجؽ هق ُم٤م سمٕمرف ومام يٕمٜمل، سمٕمٞمد ظمالء ومٞمش ُم٤م ىمري٦ٌم

 ذم يّمٚمقا : ٜمليٕم اعم٤ًمضمد ىمري٦ٌم يم٤مٟم٧م وإذا ىمري٦ٌم اعم٤ًمضمد إٟمف: ًمؽ أىمقل :افشقخ

  اعم٤ًمضمد؟

 ...ومٞمف اًمكم أُّيام إومْمؾ، أُّيام سمٕمرف ُم٤م :مداخؾة
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ومْمؾ :افشقخ  ذم اًمٕمٞمد صغم اًمرؾمقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف اًمذي ؿمؽ سمال ٕا

 .اعمديٜم٦م ورطم٧م اقمتٛمرت أنؽ سمد ٓ أن٧م ٓ، سمٕمٞمد، سمت٘مقل ُمثٚمام ًمٞمس ًمٙمـ ومٕمالً، اخلالء

 .رطم٧م ُم٤م واهلل ٓ، :مداخؾة

 .رطم٧م؟ ُم٤م :افشقخ

 ..سمس ٟمروح يمٜم٤م هذه اًمًٜم٦م يم٤من واهلل :مداخؾة

، :افشقخ  اعمًجد، شمِمقومقا  اعمديٜم٦م رطمتقا  أومؽمض: يٕمٜمل يمٜم٧م: ىمّمدي ظمػًما

 يم٤من اعمًجد وسملم اعم٘مؼمة سملم ُمٜمٝم٤م، ىمري٤ٌمً  اًمٌ٘مٞمع ومٛم٘مؼمة هٜم٤مك، اًمٌ٘مٞمع ُم٘مؼمة شمِمقومقا 

 .اعمًجد ـُم ىمري٥م وسمٞمتف اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞم٧م ُمـ ىمري٥م وذًمؽ اًمٕمٞمد، ُمّمغم

 اًمٕمراء، إمم اعمًجد اًمٌٜمٞم٤من ُمـ ومٞمٝم٤م اًمؼموز هق: اًمٕمٞمد صالة ذم واًمِم٤مهد

ؾ اًمٕمٞمد صالة ذم وُيالطمظ ًُ ْٚم ًَ  هٜم٤مك اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم سمٕمض ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع شَم

 اجلامقم٦م ٟم٦ًٌم آضمتامقم٤مت هذه ختتٚمػ اعمًٚمٛملم، سملم اضمتامقم٤مت أرسمٕم٦م ؾمٜم٦م يمؾ ذم

ره اضمتامع وم٠مول ويمثرة، ىِمٚم٦َّم ومٞمٝم٤م  اجلامقم٦م، صالة هل سمف وي٠مُمره احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُيَ٘مرِّ

 وآظمر اضمتامع وراسمع اًمٕمٞمديـ، صالة اضمتامع وصم٤مًم٨م اجلٛمٕم٦م، صالة اضمتامع وصم٤مين

 ًمٚمٛمًٚمٛملم، يتح٘مؼ اضمتامع أيمؼم وذًمؽ قمروم٤مت، ضمٌؾ ذم آضمتامع يمٚمٝم٤م آضمتامقم٤مت

 ،طمل ُمًجد ؾيم ذم شمنمع اجلامقم٦م، صالة إول آضمتامع يمٚمف، اًمٕم٤ممل ذم ًمٕمٚمف سمؾ

ع ٓ ًمٙمـ ،شطم٤مرة» طمل ُمًجد  ٓش ضم٤مُمع» ُمًجد ضم٤مُمع طمل يمؾ ذم يٙمقن أن ُينْمَ

ة طم٤مرات، قمدة جيٛمع يٙمقن سمِّده اجل٤مُمع اعمًجد وإٟمام ينمع،  طمتك أطمٞم٤مء، ؾمٙم٤من قِمدَّ

 هذه؟ اًمّمقرة واوح إول، آضمتامع ُمـ دائرة أوؾمع اًمت٤مزم آضمتامع يٙمقن

 اعم٤ًمضمد، ذم سمٞمجتٛمٕمقا  قم٤مدة اًمٚمِّعل امقم٤متاجل أهؾ اًمث٤مًم٨م، آضمتامع سمٞمجل ـمٞم٥م،

 وهذه اجلامقم٦م، هذه اجلٛمٕم٦م، هب٤م شمّمغم هل اًمكم سم٤مجلقاُمع، سمٞمجتٛمٕمقا  اًمٚمِّعل واجلامقم٤مت

 قمدة ومٞمف جيتٛمع اجلٛمٕم٦م يقمش اجل٤مُمع» ُمًجد: أي. اًمٕمراء ذم اًمٕمٞمديـ صالة ذم دمتٛمع

 اعم٤ًمضمد ذم ا سمٞمجتٛمٕمق اًمكم اجلامقم٤مت يمؾ اًمٕمٞمد ُمّمغم ذم أُم٤م حمالت، قمدة طم٤مرات

 .ومٞمٝم٤م جيتٛمٕمقا  ٓزم اجل٤مُمٕم٦م

 ( 66 :48 :38/ 322/واًمٜمقر اهلدى)
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 افعقد مصذ إػ افـساء خروج وجوب

 .شاًمٕمٞمديـ ذم يٕمٜمل. ٟمٓم٤مق ذات يمؾ قمغم اخلروج وضم٥م[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .[اًمٕمٞمد ُمّمغم إمم اًمٜم٤ًمء ظمروج وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.532/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعقد؟ دصذ حتقة يصذ هل

 هؾ اعمّمغم، ذم اًمٕمٞمد ريمٕمتل قمٚمامئٜم٤م، سمٕمض ومٞمٝم٤م أومتك أظمرى ُم٠ًمخ٦م :افسائل

 هذه؟ اًمريمٕمتلم صغم ُمٜمٝمؿ أطمًدا أن اًمّمح٤مسم٦م قمـ ورد

 ُم٤مذا؟ شم٘مّمد ريمٕمتلم، :افشقخ

 .اعمّمغم حتٞم٦م :افسائل

 اجلقاز وىم٧م دظمؾ يم٤من إذا إٟم٤ًمن ممٙمـ ًمٙمـ حتٞم٦م، ًمف ًمٞمس اعمّمغم ٓ، :افشقخ

 ُمًجد حتٞم٦م أُم٤م اًمْمحك، صالة ويّمكم يتٓمقع أن يٛمٙمـ اًمِمٛمس، ارشمٗمٕم٧م ٜمليٕم

 .حتٞم٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمح٤مسم٦م قمـ صم٧ٌم ُم٤م :افسائل

 .ٓ :افشقخ

 (  66 :36: 26/ 298/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادصذ يف بعدها وٓ افعقد صالة ؿبل صالة ٓ

 ىمٌٚمٝمام يّمؾ مل ريمٕمتلم ومّمغم اًمٗمٓمر يقم ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن»: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 .صحٞمح .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شسمٕمدمه٤م وٓ
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 ىمٌؾ يّمغم ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»: سمٚمٗمظ اخلدرى ؾمٕمٞمد أبك قمـ اًم٤ٌمب ورم

 شطمًـ».شريمٕمتلم صغم ُمٜمزًمف إمم رضمع وم٢مذا ،ؿمٞمئ٤مً  اًمٕمٞمد

 ،اًمٕمٞمد سمٕمد ًمٚمّمالة اًمٜم٤مومٞم٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م وسملم احلدي٨م هذا سملم واًمتقومٞمؼ

 ص» شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ أوم٤مد يمام ،اعمّمغم ذم ةاًمّمال قمغم وىمع إٟمام اًمٜمٗمك سم٠من

 .أقمٚمؿ واهلل ش،144

 ([631) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 



 العّد صالٔ
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 وافـساء افرجال ظذ افعقد صالة وجوب

ش. وأنثك ذيمر ُمـ طم٤ممل يمؾ قمغم واضم٤ٌمن اًمٕمٞمدان[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمقوقع

 :صحٞمح ومٛمٕمٜم٤مه :وإٓ ،اًمرواي٦م ٞم٨مطم ُمـ احلدي٨م طم٤مل وهذا [:اإلمام ؿال]

 ضمٚم٤ٌمب ٓ يم٤مٟم٧م وُمـ ،اعمّمغم إمم خيرضمـ أن اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص أُمره: ُمٜمٝم٤م ،أُمقر قمٚمٞمف يدل

 اخلػم ًمٞمِمٝمدن :سم٤مخلروج أُمرن ُمٜمٝمـ احلٞمض طمتك ،ضمٚم٤ٌمهب٤م ُمـ ضم٤مرهت٤م شمٕمػمه٤م هل٤م

 وإذا ،قمٚمٞمٝمـ اًمٕمٞمديـ صالة وضمقب قمغم إدًم٦م أىمقى ُمـ ومٝمذا. اعمًٚمٛملم ودقمقة

  !اًمرضم٤مل؟ ومٙمٞمػ :قمٚمٞمٝمـ احلٙمؿ قه هذا يم٤من

 (.421-426/ 8) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعقدين صالة وجوب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :اًمٕمٞمديـ صالة سم٤مب وُمـ

 أن واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل وأُمر قمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وافم٥م ُم١ميمدة ؾمٜم٦م وهل: »ىمقًمف

 ش.هل٤م خيرضمقا 

 اًمّمالة وضم٧ٌم اخلروج وضم٥م وإذا اًمقضمقب قمغم يدل عمذيمقرا وم٤مُٕمر: ىمٚم٧م

 أهن٤م ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ ومح٥ًم ؾمٜمٞمتٝم٤م ٓ وضمقهب٤م وم٤محلؼ خيٗمك ٓ يمام أومم سم٤مب ُمـ

 ًمٞمس وُم٤م ىمري٤ٌم اعم١مًمػ يمت٤مب ذم ؾمٌؼ يمام واطمد يقم ذم اشمٗم٘مت٤م إذا ًمٚمجٛمٕم٦م ُمً٘مٓم٦م

 هذا مت٤مم راضمعوش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل يمام واضم٤ٌم يً٘مط ٓ سمقاضم٥م

 .315/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» وذم ومٞمف اًمٌح٨م

 ([344) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 افعقد تؽبرات يف افقدين رؾع ُيسن ٓ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ش.شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمٞمديـ رومع... يًـ: »اًمٕمٞمديـ صالة ذم اًمتٙمٌػم ذم ىمقًمف

 روي ويمقٟمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ يث٧ٌم مل ٕنف ذًمؽ يًـ ٓ: ي٘م٤مل نأ اًمّمقاب: ىمٚم٧م

  شمٙمٌػمات ذم ىمقًمٜم٤م سمٛمثؾ ىم٤مل اعم١مًمػ أن شمرى أٓ ؾمٜم٦م جيٕمٚمف ٓ واسمٜمف قمٛمر قمـ

 يديف يرومع يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ صح ىمد أنف ُمع طمجتٜم٤م سمٛمثؾ واطمت٩م اجلٜم٤مئز

 اعمنموقمٞم٦م سمٕمدم ومٚمٞم٘مؾ وإٓ سمًٜمٞمتٝم٤م ومٚمٞم٘مؾ ؾمٜم٦م اًمتٙمٌػمات جيٕمؾ هذا يم٤من وم٢من ومٞمٝم٤م؟

 .شمّمح ٓ هد واسمٜمف قمٛمر رواي٦م أن ؾمٞمام وٓ احلؼ وهق اعمقوٕملم ذم

 .وٕمٞمػ سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ومرواه قمٛمر قمـ أُم٤م

 اٟمٔمرش. ؿمٞمئ٤م ومٞمف أؾمٛمع مل: »ُم٤مًمؽ ىم٤مل وىمد أن قمٚمٞمٝم٤م أىمػ ومٚمؿ اسمٜمف قمـ وأُم٤م

 .646ش اإلرواء»

 ([348) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افعقدين صالة حؽم

 اًمٕمٞمديـ، صالة طمٙمؿ ذم اًمراضمح طمٙمؿ قم٦م،اًم٤ًم طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 قملم؟ ومرض أو يمٗم٤مي٦م ومرض أو ُم١ميمدة ؾمٜم٦م هق هؾ اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ ذم اًمراضمح

 .آيمد أو مت٤مُم٤مً  اجلٛمٕم٦م يمّمالة قملم ومرض هق :افشقخ

 ( 66 :61: 37/  689/  واًمٜمقر اهلدى)

 افعقد صالة يف بافؼراءة اجلفر

 ش.وآؾمتً٘م٤مء اًمٕمٞمديـ ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من»: قمٛمر اسمـ ىم٤مل
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 .وٕمٞمػ

 ؿمديدة إطم٤مدي٨م ومٝمذه، وسم٤مجلٛمٚم٦م[: احلدي٨م ـمرق ختري٩م سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أن رووا اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م أطم٤مدي٨م قمٜمٝم٤م يٖمٜمك وًمٙمـ. سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م جيؼم ٓ ،اًمْمٕمػ

 اًمٜمٌل أن ُمٜمٝم٤م اًمٔم٤مهر وم٢من ش،اؾمؿ ؾمٌح»و شسم٤مًمٖم٤مؿمٞم٦م» اًمٕمٞمديـ ذم ي٘مرأ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .هبام ىمرأ  أنف قمرومقا  وًمذًمؽ ،هبام جيٝمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ([643) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افعقدين يف أربًعا افتؽبر

 سمٕمض طمدصمٜمل: ىم٤مل طمدصمف اًمرمحـ قمٌد أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ أن قمٓم٤مء سمـ اًمقولم قمـ

 صمؿ أرسمٕم٤م، أرسمٕم٤م ومٙمؼم قمٞمد، يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٜم٤م صغم: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب

 سم٠مص٤مسمٕمف، وأؿم٤مر. اجلٜم٤مئز يمتٙمٌػم شمٜمًقا، ٓ»: ىم٤مل اٟمٍمف، طملم سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ

 ش.اًمٕمٞمد صالة ذم يٕمٜمل. إهب٤مُمف وىمٌض

 ذم واؾمع إُمر أن واحلؼ[: ىم٤مل صمؿ ًمف شمِمٝمد اًمتل أصم٤مر سمٕمض اإلُم٤مم ؾم٤مق]

 ُمٕمف، اًمتل وأصم٤مر احلدي٨م هذا قمغم سمٜم٤مء أرسمٕم٤م أرسمٕم٤م يمؼم ؿم٤مء ومٛمـ اًمٕمٞمديـ، شمٙمٌػمات

 أؿم٤مر اًمذي اعمًٜمد احلدي٨م قمغم سمٜم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ومخ٤ًم إومم، ذم ؾمٌٕم٤م يمؼم ؿم٤مء وُمـ

 اًمّمح٦م، درضم٦م إمم سمٛمجٛمققمٝم٤م يرشم٘مل اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مجع قمـ ضم٤مء وىمد اًمٌٞمٝم٘مل، إًمٞمف

 ًمف، وضمف ٓ مم٤م هل٤م اًمٓمح٤موي ومتْمٕمٞمػش. 639» رىمؿش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم طم٘م٘متف يمام

 اًمًٜم٦م، أدى وم٘مد ومٕمؾ وم٠ٌمُّيام ضم٤مئز، ذًمؽ يمؾ أن واحلؼ هذه، ٕدًمتف خم٤مًمٗمٞمف يمتْمٕمٞمػ

 .أيمثر ٕنف إزم أطم٥م واخلٛمس اًمًٌع يم٤من وإن واًمٗمرىم٦م، ًمٚمتٕمّم٥م داقمل وٓ

 (.1263/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتؽبرات بغ افذـر

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 اًمٓمؼماين روى وًمٙمـ اًمتٙمٌػمات سملم ُمٕملم ذيمر ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف حيٗمظ ومل: »وىمقًمف

 قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل حيٛمد يم٤من أنف وومٕمٚمف ىمقًمف ُمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ ىمقي سمًٜمد ٞمٝم٘ملواًمٌ

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ويّمكم

 ؾمٜمد ذم ٕن ٟمٔمر قمٜمدي وومٞمفش اًمتٚمخٞمص» ذم ًمٚمح٤مومظ شمٌٕم٤م إؾمٜم٤مده ىمقى: ىمٚم٧م

 اًمؽميمامين اسمـ وم٠مقمٚمف اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مد وأُم٤مش اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل يمام اٟم٘مٓم٤مقم٤م اًمٓمؼماين

 ش.طم٤مًمف يمِمػ إمم حيت٤مج ُمـ ومٞمف: »سم٠منش اًمٜم٘مل اجلقهر» ذم

 مج٤مقم٦م اًمرواة وذم أقمرومف ومل أجقب سمـ حمٛمد هق إًمٞمف اعمِم٤مر اًمرضمؾ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 وهق ُمًٕمقد اسمـ قمـ إثر هذا وٕمػ إمم اًمزاد ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ أؿم٤مر وىمد آؾمؿ هبذا

 باًم٤ٌم ذم ُمًٕمقد اسمـ ىمقل اًمٌٞمٝم٘مل ذيمر ىمد: »أجْم٤م اًمؽميمامين اسمـ ىمقل وي٘مقيف إرضمح

 ذيمره ويمذا ذًمؽ ُمـ أيمثر ـمرق ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وذيمره ـمرق قمدة ُمـ هذا ىمٌؾ اًمذي

 وٓ ُمًٜمد طمدي٨م ذم ذًمؽ يرو ومل اًمتٙمٌػمات سملم ًمٚمذيمر ُمٜمٝم٤م رء ذم ذيمر وٓ همػممه٤م

 اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ

 وذم هذا سمٕمد اعمذيمقر ضم٤مسمر طمدي٨م وذم اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمٓمريؼ هذه ذم إٓ قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام

 ُم٤م: ه٤مرون سمـ يزيد ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ قمكم أجْم٤م وومٞمف طم٤مًمف ِمػيم إمم حيت٤مج ُمـ ؾمٜمده

 اًمًٚمػ أهمٗمٚمف وح٤م إًمٞمٜم٤م ًمٜم٘مؾ ُمنموقم٤م ذًمؽ يم٤من وًمق: ىم٤مل... سم٤مًمٙمذب ٟمٕمرومف زًمٜم٤م

 ش.قمٜمٝمؿ اهلل ريض

: يمت٤مب سمتح٘مٞمؼ ىمٛم٧م ح٤م أظمرى ـمريؼ قمغم هذا ُمًٕمقد اسمـ ٕثر وىمٗم٧م صمؿ

 إؾمٜم٤مده أن هٜم٤مك وذيمرت اًم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ ًمإلُم٤ممش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ»

ش اًمِمٗمٞمع احلٌٞم٥م قمغم اًمّمالة ذم اًمٌديع اًم٘مقل» ذم اًمًخ٤موي احل٤مومظ وصححف طمًـ

 اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 38/  37ش اًمّمالة ومْمؾ» وم٤مٟمٔمر هٜمدي٦م - 151 ص

 .642ش اإلرواء» واٟمٔمر

 ([349) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 افعقد تؽبرات مع إيدي رؾع حؽم

 شمٙمٌػماهت٤م؟ ُمع اًمٞمد رومع ُينمع هؾ زة،اجلٜم٤م وصالة اًمٕمٞمد صالة ذم :افسائل

 .ينمع ٓ ٓ، :افشقخ

 ( 66 :34 :23/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 أربًعا؟ أم رـعتغ يؼيض هل افعقد صالة ؾاتته من

 صغم اًمٕمٞمد صالة وم٤مشمتف ُمـ أن قمٓم٤مء قمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري قَمٚمَّؼ :افسائل

 صالة وم٤مشمتف ُمـ أن» :ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًم٤ٌمري ومتح ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وذيمر ريمٕمتلم،

 قمٜمديمؿ؟ اًمراضمح هق ومام ؾمٜمده، وصححش أرسمًٕم٤م سمٞمّمكم اًمٕمٞمد

 اعمٗمردات سمٕمض ُمـ ُأظِمَذت وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة هذه وم٤مشم٧م، يمام شُمْ٘م٣َم  اًمّمالة :افشقخ

 سمٕمذر وم٤مشمتف ومٛمـ ريمٕمت٤من اًمٕمٞمد ومّمالة وم٤مشم٧م، يمام شم٘ميض اًمّمالة اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜم٦م ُمـ

 ُم٤م ٟمجد وٓ رأي، ومذًمؽ أرسمع صالة أُم٤م اإلُم٤مم، صاله٤م يمام ريمٕمتلم صاله٤م ذقمل

 .اًمًٜم٦م ُمـ ًمف يِمٝمد

َٓ  :افسائل  قمـ اعمتخٚمػ ذم اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م ذم ذيمرمتقه ُم٤م هذا قمغم ُيِْمِٙمؾ َأ

 اجلٛمٕم٦م؟ وم٤مشمتف ُمـ أو اجلٛمٕم٦م صالة

 .ُيَ٘م٤مس وٓ اجلٛمٕم٦م ذم ظم٤مص َٟمّص  ذاك ٕن ُيِْمِٙمؾ: ٓ ٓ، :افشقخ

 .آصم٤مر اًمًٚمػ سمٕمض قمـ أجْم٤مً  :افسائل

 .هذا ذم ُمرومقع طمدي٨م ذم ُم٤م :افشقخ

 (  66: 16 :23/ 376/واًمٜمقر اهلدى)
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 أن وبقان ؿبؾفا اإلجزاء وظدم افصالة بعد إضحقة وجوب

 إضحقة يف جيوز ٓ ادعز من اجلذع

 أطمًٌف - ذسمح يم٤من ُمـ: »أوحك يقم ذم ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب قمـ

 .شذسمحتف ومٚمٞمٕمد اًمّمالة ىمٌؾ - ىم٤مل

 :اإلمام ؿال

 إذا اعمٕمز أوٓد ُمـ اًمّمٖمػم هق اًمٕمتقد ش:ضمذقم٤م قمتقدا»: ىمقًمف :هام وتـبقه ئدةؾا

 ذم دظمؾ ُم٤م اعمٕمز ُمـ شاجلذع» و ش.أقمتدة»: واجلٛمع ،طمقل قمٚمٞمف وأتك ورقمك ىمقي

 ومٗمل .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام ُمٜمٝم٤م أىمؾ وىمٞمؾ ،ؾمٜمتف ًمف مت٧م ُم٤م اًمْم٠من وُمـ ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٜم٦م

 : وم٤مئدشم٤من اًمِم٤مهد ضم٤مسمر طمدي٨م

 ُمـ وأن ،اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ يْمحل أن جيقز ٓ أنف اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم ُم٤م :إوػ

 . أظمرى أوحٞم٦م ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ومٕمؾ

 ُمـ اجلذع سمخالف وهذا ،إوحٞم٦م ذم جيقز ٓ اعمٕمز ُمـ اجلذع أن :وإخرى

 ذم سمٕمْمٝم٤م ظمرضم٧م ،سحي٦م ذًمؽ ذم وردت صحٞمح٦م ٕطم٤مدي٨م جيزي وم٢مٟمف ،اًمْم٠من

 طمدي٨م ذًمؽ قمغم يٕمٙمر وٓ. همػممه٤مو ش2494»  شداود أيب صحٞمح» و ،شاإلرواء»

 ُمـ ضمذقم٦م ومتذسمحقا  قمٚمٞمٙمؿ يٕمن أن إٓ ،ُمًٜم٦م إٓ شمذسمحقا  ٓ»: سمٚمٗمظ أظمر ضم٤مسمر

 ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس ،اًمٓمرق يمؾ ذم قمٜمف ُمٕمٜمٕمٜم٤م اًمزسمػم أيب رواي٦م ُمـ ٕنف ،شاًمْم٠من

 ذم سمٞمٜمتف يمٜم٧م يمام قمٜمف ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م رواي٦م ُمـ هق وٓ ،سم٤مًمتحدي٨م شمٍمحيف

 أيب وٕمٞمػ» ذم أظمػما  ذًمؽ وأيمدت ،ش1145»  شاإلرواء» ذم صمؿ ،ش65» شاًمْمٕمٞمٗم٦م»

 ش.485» شداود

 (.463/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 العّد خطبٕ
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 اخلطبة يف افؼعود جوز من ظذ افرد

 ومٞمٌدأ اًمٗمٓمر ويقم إوحك يقم خيرج يم٤من: » ُمرومققًم٤م اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 اًمٜم٤مس قمغم وم٠مىمٌؾ ،[رضمٚمٞمف قمغم[ ]ىم٤مئام]  ىم٤مم وؾمٚمؿ صالشمف صغم وم٢مذا سم٤مًمّمالة،

 يم٤مٟم٧م أو ًمٚمٜم٤مس، ذيمره سمٌٕم٨م طم٤مضم٦م ًمف يم٤من وم٢من ُمّمالهؿ، ذم ضمٚمقس وهؿ[ سمقضمٝمف]

 ويم٤منش. شمّمدىمقا  شمّمدىمقا  شمّمدىمقا : »ي٘مقل ويم٤من هب٤م، أُمرهؿ ذًمؽ سمٖمػم طم٤مضم٦م ًمف

 ش.يٜمٍمف صمؿ اًمٜم٤ًمء، يتّمدق ُمـ أيمثر

 قمغم» إمم احلٗم٤مظ سمٕمض قمغم شمّمحٗم٧مش رضمٚمٞمف قمغم» ًمٗمٔم٦م أن قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 [:ىم٤مل صمؿ سم٤مًمِمذوذ قمٚمٞمٝم٤م وطمٙمؿ اًمًٜم٦م، يمت٥م سمٕمض ذم وشمّمحٗم٧م ،شراطمٚمتف

 ُمـ خيٓم٥م أن جيقز أنف قمغم اًمِم٤مذ احلدي٨م هبذا شاعمٝمذب» ذم اًمِمػمازي اؾمتدل

 أن وسمخ٤مص٦م سمف، لآؾمتدٓ جيز مل ًمِمذوذه وٕمٞمػ احلدي٨م أن قمروم٧م وإذا! ىمٕمقد

 اًمٜمقوي أن اًمٖمري٥م وُمـ .اعمّمغم ذم ىم٤مئام ملسو هيلع هللا ىلص ظمٓمٌتف ذم سحي٦م إظمرى إطم٤مدي٨م

 أنف يمام ،ًمٕم٤مدشمف ظمالوم٤م ش23 - 22/  5» شاعمجٛمقع» ذم خيرضمف ومٚمؿ احلدي٨م قمـ ؾمٙم٧م

 اًم٘مقل رد قمغم سمف اؾمتدل اًمذي ًمٚمدًمٞمؾ خم٤مًمػ أنف ُمع! سم٤مجلقاز اًم٘مقل قمغم واوم٘مف

 اًمّمقاب سمؾ واًمّمحٞمح» ش:25/  5» قم٘مٌف وم٘م٤مل ،اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ سم٤مخلٓم٦ٌم سم٤مٓقمتداد

 سملم اًمٗمرق ُم٤م! اهلل ؾمٌح٤من ومٞم٤مش أصكم رأجتٛمقين يمام وصٚمقا : ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف هب٤م يٕمتد ٓ أنف

 !ًمٚمًٜم٦م؟ خم٤مًمػ ويمالمه٤م ،ومٞمٝم٤م اًم٘مٕمقد وسملم ،اًمّمالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم

 (.1143/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

حاديث ضعف وبقان مـز ظذ تؽون ٓ افعقد خطبة  ذفك ختافف افتي ٕا

 إوحك ويقم ،اًمٗمٓمر مويق ،اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من[: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن روي]

 .وٕمٞمػ .شاعمٜمؼم قمغم

 [:اإلمام ؿال]

 ُمـ وم٢من ،احلدي٨م هذا ُمثؾ روايتف [راويف وٕمػ أي] وٕمٗمف قمغم يدل ومم٤م: ىمٚم٧م
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وحك اًمٗمٓمر يّمكم يم٤من إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم  يرىمك ُمٜمؼم صمٛم٦م يٙمـ ومل ،اعمّمغم ذم وٕا

رض قمغم ىم٤مئامً  ٓمٌٝمؿخي يم٤من وإٟمام ،إًمٞمف اعمًجد ُمـ ،ُمٜمؼمه خيرج يم٤من وٓ ،قمٚمٞمف  صم٧ٌم يمام ،ٕا

 سمـ ُمروان اعمّمغم إمم اعمٜمؼم أظمرج ُمـ وأول ،ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم» ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من» :ىم٤مل قمٜمفش اًمّمحٞمحلم» ذم يمام اخلدري ؾمٕمٞمد أبق قمٚمٞمف وم٠منٙمر ،احلٙمؿ

 ُم٘م٤مسمؾ ومٞم٘مقم يٜمٍمف صمؿ ،اًمّمالة سمف يٌدأ رء وم٠مول ،سم٤معمّمغم إوحك ويقم اًمٗمٓمر يقم

 أوحك ذم اعمديٜم٦م أُمػم وهق ،ُمروان ُمع ظمرضم٧م طمتك ،ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مس يزل ومٚمؿ.... اًمٜم٤مس

 يرشم٘مٞمف أن يريد ُمروان وم٢مذا ُمروان وم٢مذا ،اًمّمٚم٧م سمـ يمثػم سمٜم٤مه ُمٜمؼم إذا اعمّمغم أتٞمٜم٤م ومٚمام ،ومٓمر أو

 احلدي٨م وأُم٤مش. 359/  2ش»اًم٤ٌمري ومتح» اٟمٔمر احلدي٨مش ...سمثقسمف ٧مسمومجذ ،يّمكم أن ىمٌؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ؿمٝمدت» :ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ طمٜمٓم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمٓمٚم٥م رواه اًمذي

وحك  اهلل رؾمقل ومذسمحف سمٙمٌش وم٠متك ،ُمٜمؼمه قمـ ٟمزل ظمٓمٌتف وىم٣م صغم ومٚمام ،سم٤معمّمغم ٕا

 أبق أظمرضمف. شأُمتل ُمـ يْمح مل وقمٛمـ ،قمٜمل هذا ،أيمؼم واهلل ،اهلل سمًؿ: وىم٤مل سمٞمده ملسو هيلع هللا ىلص

 سملم سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ُمٕمٚمقل ومٝمذا: ىمٚم٧مش. 362/  3» وأمحد ش544» واًمدارىمٓمٜمل ش5/  2» داود

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا يدرك ومل ضم٤مسمر ُمـ يًٛمع مل اعمٓمٚم٥م» :طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل وم٘مد ،وضم٤مسمر اعمٓمٚم٥م

 هذا صح وم٢من. ضم٤مسمرا  يٕمٜملش أدريمف أنف يِمٌف» :ُمرة وىم٤مل. شـمٌ٘متف ذم وُمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ إٓ

 .شواإلرؾم٤مل دًمٞمساًمت يمثػم صدوق» :احل٤مومظ ىم٤مل ُمدًمس وم٢مٟمف ،اعمٓمٚم٥م قمٜمٕمٜم٦م ومٕمٚمتف

 قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم واحلدي٨م ٓؾمٞمام سمف حيت٩م ٓ ومٛمثٚمف: ىمٚم٧م

 .شم٘مدم يمام اعمٜمؼم ذيمر ومٞمف وًمٞمس ضم٤مسمر

 (.386-379/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتي إحاديث ضعف وبقان مـز ظذ تؽون ٓ افعقد خطبة

 ذفك ختافف

 هبذه ًمف أصؾ ٓ .شٜمؼماعم قمغم وهق قمٚمٞمٝم٤م ومتقيم٠م قمّم٤م أظمذ خيٓم٥م ىم٤مم إذا يم٤من»

 .أقمٚمؿ ومٞمام. شاعمٜمؼم قمغم وهق»و اًمزي٤مدة
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 أيب رواي٦م ُمـ ش394/  7ش »اًمدٟمٞم٦م اعمقاه٥م ذح» ذم اًمزرىم٤مين هٙمذا أورده وىمد

 :سمٚمٗمظ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ روايتف ُمـ ش65/  2ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم واًمّمٜمٕم٤مين داود

 ش178/  1ش »داود يبأ ؾمٜمـ» ذم رأجتف واًمذي. شًمف قمٜمزة قمغم يٕمتٛمد ظمٓم٥م إذا يم٤من»

 ىمقؾم٤م اًمٕمٞمد يقم ٟمقول ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أبٞمف قمـ اًمؼماء سمـ يزيد قمـ ضمٜم٤مب أيب ـمريؼ ُمـ

 أيب واسمـ ش146 صش »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أظمالق» ذم اًمِمٞمخ أبق رواه ويمذا ،قمٚمٞمف ومخٓم٥م

 اسمـ وصححف اًمٓمؼماين ويمذا ُمٓمقٓ ش282/  4» أمحد ورواه ش158/  2» ؿمٞم٦ٌم

 واؾمٛمف ضمٜم٤مب أب٤م وم٢من ٟمٔمر وومٞمف ،ش137ش »ٚمخٞمصاًمت» ذم احل٤مومظ ذيمره ومٞمام اًمًٙمـ

 وم٠من٧م .ششمدًمٞمًف ًمٙمثرة وٕمٗمقه» :شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ،وٕمٞمػ طمٞم٦م أيب سمـ حيٞمك

 يقم ذم سيح هق سمؾ ،اجلٛمٕم٦م ويقم ،اعمٜمؼم قمغم يم٤من ذًمؽ أن احلدي٨م ذم ًمٞمس أنف شمرى

 .اعمّمغم ذم يّمكم يم٤من ٕنف ،اعمٜمؼم قمغم ومٞمف خيٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص يٙمـ ومل ،اعمٜمؼم دون اًمٕمٞمد

 (.2/386) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعقد خطبة اؾتتاح يف افتؽبر ُيسن هل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُم١مذن ؾمٕمٞمد قمـش ؾمٜمٜمف» ذم ُم٤مضمف اسمـ روى وإٟمام: »أجْم٤م اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ذم وىمقًمف

 ...ش.اخلٓم٦ٌم أوٕم٤مف سملم يٙمؼم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 إؾمٜم٤مده وم٢من سم٤مًمتٙمٌػم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم اومتت٤مح ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل ٓ أنف ُمعو: ىمٚم٧م

 ذم اًمتٙمٌػم ؾمٜمٞم٦م قمغم سمف آطمتج٤مج جيقز ومال جمٝمقل وآظمر وٕمٞمػ رضمؾ ومٞمف وٕمٞمػ

 .اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء

 ([351) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 خطبتان؟ أم خطبة هي هل افعقد خطبة

 ظمٓم٦ٌم ذيمر ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م إن: اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم سمٕمض ي٘مقل :مداخؾة
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 هل٤م ومٞمٙمقن اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم سم٠مصؾ ومُتْٚمَحؼ اخلٓمٌتلم، أو اخلٓم٦ٌم ذيمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمٕمٞمد،

 اًم٤ٌمب؟ ذم احلَؼَّ  هق وُم٤م صحٞمح، اًم٘مقل هذا ومٝمؾ ظمٓمٌت٤من،

 واًم٘مٞم٤مس اًم٘مٞم٤مس، سم٤مب ُمـ وهق ىمدياًم، اًمٕمٚمامء سمٕمض ذيمره اإلحل٤مق هذا :افشقخ

 قمٚمٞمف َٟمصَّ  ُم٤م وهذا اًميورة، طمدود ذم إٓ ُمنموقم٤مً  ٟمراه ٓ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم

 شمْمٓمر اًمتل اًميورة ُوضِمَدت وم٢من رضورة، اًمنميٕم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس أن اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 وإٓ ومٕمؾ، قمٚمٞمف ُمٜمّمقص طمٙمؿ قمغم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص همػم طمٙمامً  ي٘مٞمس أن إمم اإلٟم٤ًمن

 .سمذًمؽ ًمف طم٤مضم٦م ومال

ش اٟم٘مٓم٤مع» ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمتحدث يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد اًمٕمٞمد وظمٓم٦ٌم

 اجلٛمٕم٦م، يقم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ظمٓم٥م قمـ حتدصم٧م اًمتل اًمٜمّمقص دًٓم٦م قمٜمد أو ص،اًمٜم

 ظمٓم٦ٌم قمغم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ىمٞم٤مس إمم ُم٤م سميورة ٟمِمٕمر ٓ ٕنٜم٤م اًم٘مٞم٤مس: إمم ٟمٚمج٠م وأَّٓ 

 .اجلٛمٕم٦م

 ظمٓم٦ٌم ٟم٘مٞمس إٟمٜم٤م: ىم٤مل ومٛمـ طمد، قمٜمد سمف ُيقىمػ ٓ أنف: اًم٘مٞم٤مس ُمِم٤ميمؾ وُمـ

 همػم قمغم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ٟم٘مٞمس حـٟم ٓ،: ي٘مقل ومٚم٘م٤مئؾ اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم قمغم اًمٕمٞمديـ

 ُمثاًل، اخلًقف أو اًمٙمًقف صالة ظمٓم٦ٌم أو ُمثالً  آؾمتً٘م٤مء يمخٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم

 اًمتل اخلَُٓم٥م يمؾ ومًٜمخ٤مًمػ اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس سم٤مب وُمتَِح  إذا: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 وظمٓم٦ٌم اخلًقف أو اًمٙمًقف يمخٓم٦ٌم آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت مم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت

 ىم٤مئؾ ُمـ ومٝمؾ اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم قمغم اخلٓم٥م هذه شُم٘م٤مس: أجْم٤مً  ذًمؽ، وٟمحق آؾمتً٘م٤مء

 .هلل واحلٛمد سمذًمؽ ىم٤مئؾ ٓ سمذًمؽ؟

 .ذًمؽ قمغم ٟمزيد وُم٤م اًمقارد ٟمٚمتزم: وم٢مذاً 

 ( 66 :14: 36/  319/  واًمٜمقر اهلدى)



 العّد يف التكبري
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 افعقد يف ادصذ يليت حتى افطريق يف بافتؽبر اجلفر مؼوظقة

 ،اعمّمغم ي٠متك طمتك ومٞمٙمؼم اًمٗمٓمر يقم خيرج ملسو هيلع هللا ىلص ٤منيم[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمتٙمٌػم ىمٓمع اًمّمالة ىم٣م وم٢مذا ،اًمّمالة ي٘ميض وطمتك

 ُمـ اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م ُمنموقمٞم٦م قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم [:اإلمام ؿال]

 طمتك اًمًٜم٦م هبذه يت٤ًمهٚمقن سمدأوا ُمٜمٝمؿ يمثػم يم٤من وإن ،اعمّمغم إمم اًمٓمريؼ ذم ضمٝمرا  اًمتٙمٌػم

 اًمّمدع ُمـ وظمجٚمٝمؿ ،ُمٜمٝمؿ اًمديٜمل اًمقازع ًمْمٕمػ وذًمؽ ،يم٤من ظمؼم ذم شمّمٌح أن يم٤مدت

 اإلرؿم٤مد ومٙم٠من ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس إرؿم٤مد يتقمم ُمـ ومٞمٝمؿ أن اعم١مؾمػ وُمـ ،هب٤م واجلٝمر سم٤مًمًٜم٦م

 مم٤م ومذًمؽ ،ُمٕمرومتف إمم احل٤مضم٦م سم٠مُمس هؿ ُم٤م وأُم٤م ،!يٕمٚمٛمقن ُم٤م اًمٜم٤مس سمتٕمٚمٞمؿ حمّمقر قمٜمدهؿ

ُمقر ُمـ وقمٛمال ىمقٓ سمف واًمتذيمػم ومٞمف اًمٌح٨م يٕمتؼمون سمؾ ،إًمٞمف يٚمتٗمتقن ٓ  ٓ اًمتل اًمت٤مومٝم٦م ٕا

 .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م ،وشمٕمٚمٞمام قمٛمال هب٤م اًمٕمٜم٤مي٦م حيًـ

 (.331 ،329/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بافصوت ظؾقه آجتامع ؾقه يؼع ٓ افعقد يف بافتؽبر اجلفر

 وم٢مذا ،اًمّمالة ي٘ميض وطمتك ،اعمّمغم ي٠ميت طمتك ومٞمٙمؼم اًمٗمٓمر يقم خيرج ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»

 .شاًمتٙمٌػم ىمٓمع اًمّمالة ىم٣م

 ومٞمف ينمع ٓ هٜم٤م سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر أن ،اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه سمف اًمتذيمػم حيًـ ومم٤م [:اإلمام ؿال]

 أو اًمّمقت رومع ومٞمف ينمع ذيمر يمؾ ويمذًمؽ اًمٌٕمض يٗمٕمٚمف يمام واطمد سمّمقت قمٚمٞمف آضمتامع

 سمع دُمِمؼ ذم اعمٕمروف امقم٦ماجل ُمـ إذان وُمثٚمف ،اعمذيمقر آضمتامع ومٞمف ينمع ومال ،ينمع ٓ

 جيقز ٓ ُمٙم٤من ذم اجلٛمٚم٦م أو اًمٙمٚمٛم٦م ًم٘مٓمع ؾم٤ٌٌم آضمتامع هذا يٙمقن ُم٤م ويمثػما  ،شاجلقق أذان»

 ومٜمٙمـ .ُمرارا ذًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام ،واعمٖمرب اًمّمٌح ومرض هتٚمٞمؾ ذم شإهل ٓ» ُمثؾ ،قمٜمده اًمقىمػ

 .شحمٛمد هدي اهلدي وظمػم» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف دائام وًمٜمذيمر ذًمؽ ُمـ طمذر ذم

 (.331 ،329/ 1/1) ّمحٞمح٦ماًم اًمًٚمًٚم٦م
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 افعقد يف افتؽبر يف افسـة

 ذم اًمتٙمٌػم ذم اًمًٜم٦م هل ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: اًمٕمٞمد سمٞمقم ُمتٕمٚمؼ ؾم١مال :مداخؾة

 ذم هب٤م اًمّمقت رومع طمٙمؿ وُم٤م اًمتٙمٌػم، صٞمٖم٦م هل وُم٤م شمٜمتٝمل، وُمتك شمٌدأ ُمتك اًمٕمٞمد،

 شُمْٗمَتَتح هؾو اخلٓمٞم٥م، طَمّؼ  ذم اًمًٜم٦م هل وُم٤م ذًمؽ، قمغم اعمّمٚملم واضمتامع اعمًجد،

 وُم٤م سمٛمققمٔم٦م، ًمَِٞمُخّّمٝمـ اًمٜم٤ًمء إمم اًمرضم٤مل اخلٓمٞم٥م يتخٓمك وهؾ سم٤مًمتٙمٌػم، ظمٓمٌتف

 اًمٕمٞمد؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ

 .ؾم١مال ىمٌؾ ؾم١مآً  أن ه٤مت حم٤مرضة، إمم حتت٤مج أؾمئٚم٦م هذه اهلل ؿم٤مء ُم٤م :افشقخ

 له وُم٤م شمٜمتٝمل، وُمتك شمٌدأ ُمتك.. اًمٕمٞمد ذم اًمتٙمٌػم ذم اًمًٜم٦م هل ُم٤م :مداخؾة

 صٞمٖمتف؟

 وإٟمام َٟمّص  ًمف ًمٞمس هذا أن قمٚمامً  اًمٗمجر، صالة سمٕمد ُمـ يٌدأ هذا قمٞمدٟم٤م :افشقخ

ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

 .[185:اًمٌ٘مرة♂ ]شَمِْمُٙمُرونَ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ 

 .إومٓم٤مريمؿ يقم هذا: أي

ـّ  وًمذًمؽ ًَ  أومٓمر وىمد داره ُمـ خيرج أن همد، سمٕمد أو قمٞمداً  يم٤من إن همداً  ًمٚمٛمًٚمؿ ُي

د أن اعمّمغم إمم يذه٥م أن ىمٌؾ سمد ٓ مترات، قمغم  ومٞمف وذًمؽ سمتٛمرات: إومٓم٤مره ُي١َميمِّ

 ومٝمق وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك هلل ـم٤مقم٦مً  اًمٓمٕم٤مم قمـ أُمًؽ أنف يمام اعمًٚمؿ أن: مجٞمؾ ُمٕمٜمًك 

 اعمّمغم إمم سمؾ اعمًجد إمم ٜمٓمٚمؼي أن ىمٌؾ مترات قمغم ُيْٗمٓمِر ومٝمق ًمرظمّمتف، يًتجٞم٥م

 .اًمًٜم٦م هل يمام

ـّ  اعمّمغم إمم أو اعمًجد إمم داره ُمـ اٟمٓمالىمف ذم صمؿ ًَ ، أن طم٘مف ذم ُي  واًمتٙمٌػم ُيَٙمؼمِّ

َتَح٥ّم  اًمٕمٞمد، ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة هٜم٤م ًْ  سملم وُم٤م داره سملم ُم٤م صقشمف يرومع أن ًمٚمُٛمَٙمؼمِّ  ومُٞم

ـّ  ٓ وًمٙمـ ُمّماله، ًَ  ُمثاًل، سمٕمض ُمع يٛمِمقن مج٤مقم٦مً  يم٤مٟمقا  إذا اًمتٙمٌػم قمغم آضمتامع ُي

ع ومال ؾمٞم٤مرًة، رايمٌلم يم٤مٟمقا  أو  يمام وإٟمام واطمد، سمّمقت اًمتٙمٌػم يت٘مّمدوا أن هلؿ ُينْمَ
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 ذًمؽ ُمـ أيمثر أو صقشم٤من اًمت٘مك وم٢مذا ًمٜمٗمًف، ُيَٙمؼمِّ  واطمد ومٙمؾ احل٩م، ذم اًمِم٠من هق

دوا أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ ذًمؽ، ُمـ سم٠مس ومال سمٕمض ُمع وُمِمقا   قمز اهلل واُيَٙمؼمِّ  أن َيَتَ٘مّمَّ

 .واطمد سمّمقت مج٤مقم٦مً  وضمؾ

 هٜم٤مك وَمَٞمَٔمّؾ  ضمٚمس وم٢مذا ومٞمف، جيٚمس طمتك شمٙمٌػمه ذم اعمَُّمٚمَّعك إمم اعمُٜمَْٓمٚمِؼ يًتٛمر صمؿ

 .اإلُم٤مم ي٠ميت طمتك ُيَٙمؼمِّ 

ـّ  ومٚمٞمس ظمٓمٌتف ويٗمتتح اعمّمغم يدظمؾ طمٞمٜمام واإلُم٤مم ًَ  خيتص رء ظمٓمٌتف ذم ًمف ُي

 .سم٤مًمتٙمٌػم ظمٓمٌتٝمؿ يٗمتتحقن طمٞم٨م اخلٓم٤ٌمء،ـ ُم يمثػم قمٚمٞمف ضمرى ح٤م ظمالوم٤مً  اًمٕمٞمد، سمخٓم٦ٌم

 ذم ضم٤مء ُم٤م ويمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس سم٤مًمتٙمٌػم اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم اومتت٤مح وم٢منّ 

 شمْم٤مقمٞمػ ذم ُيَٙمؼمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنش: »ؾمٜمٜمف» ذم ُم٤مضمف اسمـ روى ُم٤م هق إٟمام اعمقوقع

٦ٌَم  أنف سمداه٦مً  يٕمٜمل ٓ ذاوه اًمتٙمٌػم، ظمٓمٌتف ذم ُيْدظِمؾ اخلٓم٦ٌم، أثٜم٤مء ذم: أيش اًمٕمٞمد ظُمْٓم

 .سم٤مًمتٙمٌػم ظمٓمٌتف يٗمتتح يم٤من

 إؾمٜم٤مدهش ُم٤مضمف اسمـ ؾمٜمـ» ُمـ آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ٟم٘مٚمُتف اًمذي احلدي٨م ومٝمذا: ذًمؽ وُمع

 .احلج٦م سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ

ٌَٞمَّٜم٧م وإذا ع وم٤مًمذي: احل٘مٞم٘م٦م هذه شَم ع اًمذي هق اًمٕمٞمد خلٓمٞم٥م ُينْمَ  خلٓمٞم٥م ُينْمَ

ٌَف يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سمام ظُمٓمٌتف يٗمتتح أن وهق ظمٓمٞم٥م، وًمٙمؾ اجلٛمٕم٦م  ظُمَٓم

 اعمٕمرووم٦م، اخلٓم٦ٌم آظمر إمم..ش وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم هلل واحلٛمد أطمٞم٤مه٤م واًمتل  اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم يٗمتتحقن طمٞم٨م اًمًٜم٦م، أهؾ إظمقا

ع اًمتل ٟمٗمًٝم٤م هل آومتت٤مطمٞم٦م، هبذه  .ؾمقاه٤م رء ٓ اًمٕمٞمد صالة ذم شُمنْمَ

 اعمجتٛمع ُم٘متْمٞم٤مت ومٞمٝم٤م ُيَراقمل أن يٜمٌٖمل اًمٕمٞمد يقم اخلٓمٞم٥م يٚم٘مٞمٝم٤م اًمتل واخلٓم٦ٌم

ر ومٞمٜمّمح ومٞمف، يٕمٞمش اًمذي  أن اخلٓمٞم٥م قمغم ُُمَٕمٞمَّٜم٤مً  ٟمٔم٤مُم٤مً  اًمٕمٞمد خلٓم٦ٌم ومٚمٞمس وُيَذيمِّ

 اعمٜمٓم٘م٦م شمٚمؽ أهؾ ُم٤م ُيالطمظ أن قمٚمٞمف ومٝمقش سمِمٕم٤مهب٤م أدرى ُمٙم٦م أهؾ: »ىمٞمؾ ومام يٚمتزُمف،

روا أن سمح٤مضم٦م  .َٕمٚمَّٛمقا يُ  أن أو سمف ُيَذيمِّ

 ( 66 :65: 16/  319/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ؾؼط افصؾوات بعد إضحى ظقد يف افتؽبر افتزام حؽم

 ذم شمٙمٌػم ذم ُم٤م اًمّمالة سمٕمد طمتك قمٜمدي اًمٕمٞمد، صالة ذم اًمتٙمٌػم :افسمال

 ُأثِر رواي٤مت ذم هٜم٤مك.. سمٕمْم٤ًم، سمٕمْمٝمؿ ُمع ي٘متتٚمقا  ٓ ًمٙمل اًمتٙمٌػم: ُمٜمٕم٧م أن٤م اعمًجد،

ٌِّ٘مقا  طمتك اًمتٙمٌػم هذا أُمٜمع ًمٙمـ اًمٕمٞمديـ، ذم اًمتٙمٌػم جيقز أنف  ظم٤مرج... اًمًٜم٦م ُيَٓم

 .اعمًجد

 اًمتٙمٌػم أظمر، قمـ أطمدمه٤م خيتٚمػ اًمٕمٞمديـ ذم اًمتٙمٌػم أن أقمرومف اًمذي :افشقخ

 ُمقوع إرسمع اًمٕمٞمد وم٠مج٤مم إوحك قمٞمد ذم اًمتٙمٌػم أُم٤م سم٤مًمّمالة، يٜمتٝمل اًمٗمٓمر قمٞمد ذم

 .ًمٚمتٙمٌػم

 اًمًٜم٦م أن طمٞم٨م إذيم٤مر، ذم اًمٖم٤مًم٦ٌم اًمًٜم٦م الفظم ومٞمف اًمًٜم٦م: اًمتٙمٌػم هذا صمؿ

ر هق إذيم٤مر ذم اًمٖم٤مًم٦ٌم  ومٞمٝم٤م اؾمُتْثٜمٞم٧م ُمقاـمـ هٜم٤مك وًمٙمـ اإلضمٝم٤مر، وًمٞمس اإلها

 .اًمنمع هق ومٞمٝم٤م اإلضمٝم٤مر ومُجِٕمؾ اًمًٜم٦م، هذه

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمتٗمريؼ سمٞم٤من ُمع اًمٕمٞمديـ، شمٙمٌػمات اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ

ً، وًمٞمس وضمٝمراً  إرسمٕم٦م، اًمٕمٞمد أج٤مم يمؾ ذم إوحك قمٞمد ذم اًمتٙمٌػم اعم٘مّمقد  ها

 ُمـ ؾم٤مقم٦م يمؾ وإٟمام اًمٕمٞمد، سمتٙمٌػم اًمّمٚمقات ُدسُمر ختّمٞمص اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ

ع إرسمٕم٦م اًمٕمٞمد أج٤مم ؾم٤مقم٤مت  .سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر ومٞمٝم٤م ُينْمَ

 .أصؾ ًمف ًمٞمس اًمذي ومٝمذا اًمّمالة، سمُِدسُمر اًمتخّمٞمص أُم٤م

 اًمتزُمقا  اًمٜم٤ًمء يم٤من إذا: أي ًمداء،سم٤م اًمداء ُٟمَٕم٤مًم٩م أن ٟمحـ يٜمٌٖمل ٓ: وطمٞمٜمذاك

 ٟمٜمٝم٤مهؿ: ُم٤م ومٜمحـ اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا وأن اًمّمٚمقات، دسمر وضمٝمراً  اًمتٙمٌػم

ّمقا  إوىم٤مت، يمؾ اًمتٙمٌػم قمـ أقمروقا  ٕهنؿ ٟمٜمٝم٤مهؿ وإٟمام اًمتزُمقا، ٕهنؿ  هذا وظَمّمَّ

 أصؾ، ًمف ًمٞمس اًمذي هق اًمتخّمٞمص هذا سم٤مًمتٙمٌػم، اًمّمالة دسمر هق اًمذي اًمقىم٧م

وا: هلؿ ومٜم٘مقل  سملم اًمّمالة، سمٕمد اًمّمالة، ىمٌؾ اًمٕمٞمد أج٤مم يمؾ ذم سم٤مًمتٙمٌػم واضمٝمروا يَمؼمِّ

 .وهٙمذا.. هن٤مراً  ًمٞمالً  اًمّمٚمقات،
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 .ؾم٠مخ٧م قمام اجلقاب هق هذا

؟ أن اًمّمالة ذم اإلىم٤مُم٦م ىمٌؾ طمتك هٜم٤م جيقز :مداخؾة  ُيَٙمؼمِّ

 فم٤مهرة هذه ٕن إوىم٤مت: يمؾ ُمٕملم، رء اًمتزام سمدون إوىم٤مت يمؾ :افشقخ

ً، هاً  ورد ُم٤م ومٞمف ُيتٌَّع ِذيْمر ومٙمؾ اًمًٜم٦م، أج٤مم يمؾ ذم ٟم٤مدرة الُمٞم٦مإؾم  .ضمٝمراً  ضمٝمراً  ها

 رومع وم٘مط وًمٞمس اًمّمقت، رومع هق ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م وسم٤مًمٕمٛمرة احل٩م ذم اًمتٚمٌٞم٦م: ُمثالً 

 .اًمّمقت رومع ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م سمؾ اًمّمقت،

 قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

قا طَم  طمٞمٜمام  سم٤مًمتٚمٌٞم٦م يٍمظمقن يم٤مٟمقا  ُم٤مًمؽ، سمـ أنس ي٘مقل يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع جه

ظم٤ًم، ٧م: »أظمرى رواي٦م ذم طمتك سا  هذاش اًمروطم٤مء إمم وصٚمقا  طمٞمٜمام أصقاهتؿ سُمحَّ

 .إصؾ ظمالف

ر هق يمٚمٝم٤م إذيم٤مر ذم إصؾ  ويمذًمؽ احل٩م ذم اًمتٚمٌٞم٦م ًمٙمـ واخلٗمض، اإلها

 طمٞمٜمام احل٩م ذم سم٤مًمتٚمٌٞم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام ضم٤مء وًمذًمؽ إصؾ: هذا ظمالف اًمٕمٞمد ذم اًمتٙمٌػم

 اًمذسمح هق: اًمث٩مش واًمٕم٩م اًمّث٩م احل٩م أومْمؾ: »ىم٤مل احل٩م أومْمؾ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمئؾ

 .اًمتٚمٌٞم٦م ذم اًمّمقت رومع هق اًمٕمجٞم٩م، هق: واًمٕم٩م واًمٜمحر،

 وم٘مط قمٚمٞمٝم٤م ُيْ٘مَتٍم ٓ اًمتٚمٌٞم٦م أن اًمٜمٔمر ُأْخِٗم٧م ي٘م٤مل، يمام يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء صمؿ

 يرومٕمقن وم٢مٟمام سم٤محل٩م َهّٚمٚمقا  إذا: وم٠مجْم٤مً  ُُّيَٚمِّٚمقن، أجْم٤مً  يم٤مٟمقا  وم٘مد سمؾ اًمُٕمٛمرة، أو احل٩م ذم

 .اًمٕمٛمرة وُمثٚمف سم٤محل٩م ظم٤مص هذا أصقاهتؿ،

 قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك أيب رواي٦م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ىمد وأنف

 أصقاهتؿ، رومٕمقا  ذوم٤مً  قمٚمقا  يمٚمام أصح٤مسمف ومٙم٤من ًمف، ؾمٗمر ُمـ ىم٤مومالً  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلؿ وم٘م٤مل أصقاهتؿ، رومٕمقا  وادي٤مً  ٓمقا هٌ وإذا

 إمم أىمرب شمدقمقن ُمـ إن هم٤مئ٥ٍم، وٓ سم٠مصؿَّ  ًمٞمس شمدقمقن ُمـ إن أنٗمًٙمؿ، قمغم أرسمٕمقا 

 ش.سمّمػماً  ؾمٛمٞمٕم٤مً  شمدقمقن إٟمام إًمٞمف، راطمٚمتف قُمٜمُؼ ُمـ أطمديمؿ

 سم٤مًمتًٌٞمح أصقاهتؿ رومَٕمٝمؿ اًمًٗمر هذا ذم قمٚمٞمٝمؿ أنٙمر اًمًالم قمٚمٞمف أنف: وم٤مًمِم٤مهد
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 أن إمم ٟمٔمَرهؿ ُيْٚمِٗم٧م ذوم٤ًم، قَمٚمقا  إذا واًمتٙمٌػم وادي٤ًم، هٌٓمقا  إذا اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم،

 شمدقمقن ُمـ إن سم٠منٗمًٙمؿ، ارسمٕمقا  سم٠منٗمًٙمؿ، اروم٘مقا »: وي٘مقل اًمرومع، قمدم هق إصؾ

ٌَّؼ ومٝمؾ احلدي٨م، آظمر إمم.. «هم٤مئ٥م وٓ سم٠مصؿّ  ًمٞمس  اًمٗمرع، ذاك ذم إصؾ هذا ُيَٓم

  واًمٕمٛمرة؟ احل٩م ذم ضمٝمراً  واًمتٝمٚمٞمؾ ضمٝمراً  ٌٞم٦ماًمتٚم وهق

٤ٌمع ُم٘مت٣م هق هذا ٓ، :اجلواب  ذم اًمنمك ؿمقائ٥م يمؾ ُمـ اًمًٚمٞمؿ اخل٤مًمص آشمِّ

، ًها  وسمٕمْمٝم٤م ضمٝمًرا  سمٕمْمٝم٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات ٟمّمكم يمام مت٤مُم٤مً  اًمرؾم٤مًم٦م،  أو وضمٝمًرا

، ضمٝمًرا  ٚمُِّٛمقا : ▬ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل ٕن وًها ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  .[65:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَم

 :ىمٞمؾ وًمذًمؽ آشم٤ٌمع، إٓ قمٚمٞمٜم٤م ومام وصٚمٜم٤م، وهٙمذا قمٚمٛمٜم٤م، هٙمذا

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ  ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 ( 66 :68: 69/ 618/ واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ اإلكسان ُيَؼدمه وهل افصؾوات، بعد ادُـَؼقَّد افتؽبر حؽم

 أوًٓ؟ بإذـار يبدأ أم ادؼوظة إذـار

 إذيم٤مر قمغم اإلٟم٤ًمن ُيَ٘مدُمف وهؾ اًمّمٚمقات، سمٕمد اعمُعَ٘مٞمَّد اًمتٙمٌػم طمٙمؿ :افسائل

 أوًٓ؟ سم٤مٕذيم٤مر يٌدأ أم اعمنموقم٦م

 ًمف ًمٞمس اًمٕمٞمد أج٤مم ذم اًمّمٚمقات دسمر اعمٕمت٤مد اًمتٙمٌػم -ٟمٕمٚمؿ ومٞمام- ًمٞمس :افشقخ

 شم٘مٞمٞمده٤م أن أقمت٘مد سمؾ» إج٤مم هذه ؿمٕم٤مر ُمـ هق اًمتٙمٌػم وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم حمدود وىم٧م

 اجلقاب يٙمقن ومٚمذًمؽ ،شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل طم٤مدث أُمر اًمّمٚمقات سمدسمر

ٜم٦م، هق اًمّمٚمقات ُدسُمر اعمٕمرووم٦م إذيم٤مر شم٘مديؿ أن: اًمٌدهل ًّ  ذم ًمف ومٞمجقز اًمتٙمٌػم أُم٤م اًم

 .وىم٧م يمؾ

 ( 66 :46: 27/  392/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افصؾوات بعد بام افتؼيق بليام افتؽبر يؼقد هل

 اًمّمٚمقات؟ سمٕمد سمام اًمتنميؼ ٠مج٤ممسم اًمتٙمٌػم ي٘مٞمد هؾ :مداخؾة

 أج٤مم ُمـ وىم٧م سمٙمؾ اًمتٙمٌػم إٟمام اًمٌدع، ُمـ شم٘مٞمٞمده سمؾ ُيَ٘مٞمَّد ٓ ٓ، :افشقخ

 .اًمتنميؼ

 اًمٕمنم؟ وأج٤مم :مداخؾة

 .يمذًمؽ اًمٕمنم وأج٤مم :افشقخ

 ( 66 :36: 12/ 416/ واًمٜمقر اهلدى)





 العّد أحكام مو متفسقات





ـ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد   275 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ُم

 افعقد يوم افؼبور زيارة

 اًمٕمٞمد؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل :مداخؾة

 ُمـ هؾ اجلٛمٕم٦م، قمٞمد يقم زي٤مرهت٤م يمحٙمؿ اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ :افشقخ

 اًمٜم٤مس أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ ٓ،: اجلقاب اجلٛمٕم٦م؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة يًتح٥م سم٠منف: ىم٤مئؾ

قه٤م قم٤مدةً  اقمت٤مدوا  لاًمت اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ٕن ذًمؽ سمٕمٞمٜمٝم٤م: اًمٌدقم٦م وهل ؾمٜم٦مً  وشَمَقمهَّ

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م إدًم٦م هذه أن واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب أدًم٦م قمٛمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يًتٗمٞمده٤م

ص، سمدًمٞمؾ إٓ ختّمٞمّمٝم٤م جيقز وٓ إـمالىمٝم٤م، قمغم إضمراؤه٤م وضم٥م ُمٓمٚم٘م٤مً   وٓ ُُمعَخّمَّ

 ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ُي٘مٞمده، ُم٤م ضم٤مء إذا إٓ اًمٜمّمقص ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  ضم٤مء ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز

 قمٜمف اًم٘مٞمد هذا ومؽ جيقز ومال سمٕمدد، أو ٙمٞمٗمٞم٦مسم أو سمّمٗم٦م ُُمَ٘مٞمَّد ٟمص ضم٤مء إذا: ذًمؽ

 .ًمٚمٜمّمقص خم٤مًمٗم٦م هذا يمؾ وإـمالىمف،

 ىمقًمف ُمـ اعمِمٝمقر احلدي٨م يمٛمثؾ ُمٓمٚم٘م٦ًم، اًم٘مٌقر سمزي٤مرة إُمر أدًم٦م يم٤مٟم٧م وح٤م

ريمؿ وم٢مهن٤م ومزوروه٤م، أٓ اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  شُمَذيمِّ

 ُمٓمٚمؼ، أجْم٤مً  همػمه وذم احلدي٨م، هذا ذمش وروه٤مومز أٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمفش أظمرة

 وٓ اًمنمع ذم سمف شم٘مٞمٞمده ي٠مت مل سمزُمـ شم٘مٞمٞمده جيقز وٓ إـمالىمف، قمغم إضمراؤه ومٞمٜمٌٖمل

 .سمٙمٞمٗمٞم٦م وٓ سمّمٗم٦م

 سم٤مب ُمـ يٙمقن اًم٘مٌقر سمزي٤مرة اًمٕمٞمديـ ختّمٞمص يم٤من: يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا

 ُمـ قمغم وُيعْخَِمك ٙمٞمؿ،احل اًمِم٤مرع قمغم اقمتداء وهذا ذقمل، َٟمّص  سمٖمػم اعمٓمٚمؼ شم٘مٞمٞمد

ٜم٤م إٟمٙم٤مر ذم يدظمؾ أن ذًمؽ يٗمٕمؾ  هَلُؿْ  َأمْ : ▬سم٘مقًمف اعمنميملم قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك َرسمِّ

يَم٤مءُ  قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[21:اًمِمقرى♂ ]اّللَّ

 .ظم٤مص٦مً  اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 ( 66 :17: 47/  319/  واًمٜمقر اهلدى)



ـ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   276  ُمتٗمرىم٤مت ُم

 بافعقد آحتػال

رك ُمثاًل؟ سم٤مًمٕمٞمد ٟمحتٗمؾ يٛمٙمـ يمٞمػ... :مداخؾة  طمدي٨م ذم اهلل ؿم٤مء إن ُأَذيمِّ

 ضم٤مريت٤من، يدُّي٤م وسملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ قمٜمدُم٤م قم٤مئِم٦م وطمدي٨م إطم٤ٌمش

 ...شمٖمٜمٞم٤من ويم٤مٟمت٤م

 اطمتٗم٤مل، هٜم٤مك ًمٞمس إؾمالُمٞم٤ًم، ًمٞمس شمٕمٌػًما : أوًٓ  سم٤مًمٕمٞمد آطمتٗم٤مل ٟمٕمؿ، :افشقخ

 ذم سمٙمر ٕيب اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام قمٞمد هٜم٤مك إٟمام اإلؾمالم، ذم دظمٞمؾ أُمر هذا ْم٤مً أج

 )دعهام يا أبا بكر؛ فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا(.: إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًم٘مّم٦م

ٜمقا  إذا اعمّمغم ذم اًمٕمٞمد صالة سم٠مداء ُّيتٛمقن رء يمؾ ىمٌؾ وم٤معمًٚمٛمقن  ُمـ مَتَٙمَّ

 .هلؿ شَمَٞمنَّ  ُم٤م طم٥ًم قمغم اعمًجد ذم يتٛمٙمٜمقا  مل وإذا ذًمؽ،

 وضمؾ قمز رسمٜم٤م وإٟمام ُمٙم٤من، يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم ُم٤ٌمطم٦م ومٝمل اعم٤ٌمطم٦م إؿمٞم٤مء أُم٤م

 يقم وذم اًمٕمرس ذم ؾمقاه رء ٓ وم٘مط، اًمدف قمغم اًميب أب٤مح اًم٤ٌمًمٖم٦م سمحٙمٛمتف

 .اًمٕمٞمد

 ذم ؿم٤مهدٟم٤مه يمام أو إوروسمٞمقن يٗمٕمؾ يمام اطمتٗم٤مٓت ٟمٕمٛمؾ أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا أُم٤م

 ويرىمّمقن ذًمؽ، وٟمحق وسم٤مًمٌقق سم٤معمقؾمٞم٘مك ي٠متقن اًمٕم٤مُم٦م، ًمسواعمج٤م اًم٤ًمطم٤مت

 .سم٤مإلؾمالم ذًمؽ ُمـ رء ٓ أظمره، إمم.. و.. و ويٓمرسمقن

 ذم ىمرأت أو رأج٧م يمام ومردي٦م، إسم٤مطم٦م هل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمٝم٤م اًمتل اإلسم٤مطم٦م هذه

 أن أردٟم٤م إذا اطمتٗمؾ، ُم٤م وقمٛمر اطمتٗمؾ، ُم٤م سمٙمر أبق اطمتٗمؾ، ُم٤م اًمرؾمقل اجل٤مريتلم طمدي٨م

طمتٗم٤مل، يمٚمٛم٦م اًمٙمٚمٛم٦م هذه ٟمًتٕمٛمؾ  قمغم شميب أن صٖمػمة ضم٤مري٦م ـمٗمٚم٦م أرادت إذا وإٟمام ٓا

 وىمع، اًمذي هذا ذًمؽ، ُيٜمْٙمروا أن اًمٙم٤ٌمر قمغم جيقز ٓ ؾمقاه، رء ٓ وم٘مط واًمدف اًمدف،

 واطمتٗم٤مٓت وىمّمقًرا، قمالزم ذًمؽ قمغم ٟمٌٜمل أن أُم٤م ُيٜمْٙمر، أن جيقز وٓ ُيَ٘مّر، اًمذي وهذا

ع ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق وُمقؾمٞم٘مك  .اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ُمنموع همػم شَمَقؾمه

 ( 66 :25 :11/ 322/واًمٜمقر اهلدى)



ـ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد   277 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ُم

 افعقد يف ومـك مـا اهلل تؼبل: ؿوهلم من أثار يف ورد ما حول

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: لىم٤م ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم قمـ: »ىمقًمف سم٤مًمٕمٞمد اًمتٝمٜمئ٦م اؾمتح٤ٌمب وذم

: احل٤مومظ ىم٤مل. وُمٜمؽ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ: ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل اًمٕمٞمد يقم اًمت٘مقا  إذا ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.طمًـ إؾمٜم٤مده

 هذا قمغم أىمػ ومل اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ اإلـمالق قمٜمدش احل٤مومظ» سمع اعمراد: ىمٚم٧م

 وصقل: »رؾم٤مًمتف ذم اًمًٞمقـمل ًمٚمح٤مومظ وضمدشمف وإٟمام يمتٌف ُمـ رء ذم اًمتحًلم

 وىمدش ًمٚمٗمت٤موي احل٤موي» ُمـ إول اجلزء ُمـ 169 صش اًمتٝم٤مين أصقل ذم إُم٤مين

 .اًمٗمريض أمحد وأيبش اًمٗمٓمر قمٞمد حتٗم٦م يمت٤مب» ذم ـم٤مهر سمـ ًمزاهر قمزاه

 يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مد 2/  129/  2ش اًمٕمٞمديـ صالة يمت٤مب» ذم اعمح٤مُمكم ورواه

 ٓمٜملاًمدارىم ىم٤مل يمام ٟمٌٞمؾ صم٘م٦م وهق حيٞمك سمـ اعمٝمٜمك ؿمٞمخف همػمش اًمتٝمذي٥م» رضم٤مل صم٘م٤مت

 ظم٤مًمٗمف ًمٙمـ صحٞمح وم٤مإلؾمٜم٤مد 268 - 266/  13ش سمٖمداد شم٤مريخ» ذم ُمؽمضمؿ وهق

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب إمم يرومٕمف ومٚمؿ إؾمٜم٤مده ذم اًمقًمٞمد سمـ طم٤مضم٥م

: ىم٤مل اًمًٙمًٙمل قمٛمرو سمـ صٗمقان قمـ احلٚمٌل إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٌنم طمدصمٜم٤م: وم٘م٤مل

 دانُمٕم سمـ وظم٤مًمد ٟمٗمػم سمـ وضمٌػم قم٤مئذ سمـ اًمرمحـ قمٌد سمنو سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م»

 ش.ًمٖمػمهؿ ذًمؽ وي٘مقًمقن. وُمٜمٙمؿ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ: إقمٞم٤مد أج٤مم ذم هلؿ ي٘م٤مل

 .42/1 - 2/  41 قش واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م» يمت٤مسمف ذم إصٌٝم٤مين اًم٘م٤مؾمؿ أبق أظمرضمف

 قمـ اًمٙمِمػ إمم حيت٤مج ُمـ إًمٞمف اًمٓمريؼ ذم وم٢من احل٤مضم٥م إمم هبذا اًمًٜمد صح وم٢من

 - هذا سمن سمـ اهلل قمٌد أن خ٤مص٦موسم وهذا هبذا طمدث إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٌنم ومٚمٕمؾ طم٤مًمف

 اعمذيمقرون واًمت٤مسمٕمقن هق ي٘مقل أن ومٞمٌٕمد صح٦ٌم وٕبٞمف صٖمػم صح٤ميب - اح٤مزين وهق

 ومٕمٚمقا  وم٤مًمّمح٤مسم٦م صحٞمحتلم اًمروايت٤من ومتٙمقن اًمّمح٤مسم٦م قمـ يتٚم٘مقه أن دون ؿمٞمئ٤م ُمٕمف

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. اعمذيمقرون اًمت٤مسمٕمقن قمٚمٞمف وم٤مشمٌٕمٝمؿ ذًمؽ



ـ أطمٙم٤مم اًمٕمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   278  ُمتٗمرىم٤مت ُم

 ُمـ 326/  3ش اًمٜم٘مل اجلقهر» ذم اًمؽميمامين اسمـ ذيمره ُم٤م وممإ اًمرواي٦م وي١ميد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ وهمػمه اًم٤ٌمهكم أُم٤مُم٦م أيب ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل زي٤مد سمـ حمٛمد رواي٦م

: طمٜمٌؾ سمـ أمحد ىم٤مل. وُمٜمؽ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ: ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل رضمٕمقا  إذا ومٙم٤مٟمقا 

 .ضمٞمد إؾمٜم٤مده

 سمـ حمٛمد قمـ طمًـ سمًٜمد أجْم٤م ًمزاهر اًمًٞمقـمل قمزاه وىمد رواه ُمـ يذيمر ومل

 ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ: ٕصح٤مسمف اًمٕمٞمد ذم ي٘مقل اًم٤ٌمهكم أُم٤مُم٦م أب٤م رأج٧م: ىم٤مل إهل٤مين زي٤مد

 .وُمٜمٙمؿ

ٟمٜم٤م سمٕمض يمت٥م صمؿ  ذم احل٤مومظ ىم٤مل سمؾ: وم٘م٤مل اعمت٘مدم ٟمٗمٞمل قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٓمالب إظمقا

 صمؿ...ش. ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم قمـ طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد اعمح٤مُمٚمٞم٤مت ذم ورويٜم٤م: »446/  2ش اًمٗمتح»

 .رهذيم

 ([354) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 بخر وأكتم ظام ـل: بؼوهلم بافعقد افتفـئة حؽم

 .سمخػم وأنتؿ قم٤مم يمؾ: وىم٤مل اًمِمٞمخ قمغم ؾَمٚمَّؿ احلْمقر أطمد

 ش.شمٕم٤ممم اهلل شم٘مٌؾ» ومحًٌؽ هل٤م، أصؾ ٓ اًمتتٛم٦م هذه :افشقخ ؾؼال

 ُمٜم٤م، همٗمٚم٦م ذم اعمًٚمٛملم ٟمحـ إًمٞمٜم٤م ص٤مرت اًمٙمٗم٤مر، حتٞم٦م هذه سمخػم، وأنتؿ قم٤مم يمؾ

يْمَرى شَمٜمَٗمُع اعْم١ُْمُِمٜملِمَ ▬ ْر وَم٢ِمنَّ اًمذِّ  .[55:اًمذاري٤مت]♂ َوَذيمِّ

 (  66 :59 :36/ 323/واًمٜمقر اهلدى)



 الصالتني بني اجلمع كتاب





 لصالتنيا بني اجلمع

 صُزٓ ال حكّكْ





ٓ صقري   283 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اجلٛمع سملم اًمّمالشملم طم٘مٞم٘مل 

 افصالتغ بغ احلؼقؼي اجلؿع أدفة

  .إدًم٦م أقمرف سمدي اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م :افسائل

 يمثػمة شم٤ًمضمٞمؾ قمٜمده وأفمـ ،ُمرة ُمـ أيمثر اعم٠ًمخ٦م هلذه وٜم٤مرَّ ٕمَ شمَ  ـٟمح :افشقخ

 ذم إُم٤م اجلٛمع إن :سم٢مجي٤مز ٟم٘مقل :اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمغم سم٤مإلضم٤مسم٦م قمتدٟم٤ما ويمام ،ضمداً  ويمثػمة

 ،اصمٜملم وضمٝملم قمغم سحي٦م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ذم :اًمًٗمر ذم اجلٛمع :رعاحلْم ذم وإُم٤م اًمًٗمر

 ٓ اًمت٘مديؿ مجع ،اًمّمقري اجلٛمع ومٞمف ّمقرتي ٓ وهذا اًمت٘مديؿ سمجٛمع يتٕمٚمؼ ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 .اًمّمقري اجلٛمع ومٞمف ّمقرتي

 ُم٤مًمؽ سمـ نسأ طمدي٨م ُمـ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ،اًمت٠مظمػم مجع :هق أظمر واجلٛمع

 ومجع اًمٕمٍم وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر رأظمَّ  :اًمًٗمر ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض

 .اًمًٗمر ذم ذاه ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع ذم وصحٞمح سيح ٟمص ومٝمذا :واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم

 وٓ ،اعمٓمر ُم٘م٤مم ي٘مقم ُم٤م أو اعمٓمر طم٤مًم٦م ذم إٓ مج٤مقم٦م اجلٛمع يتّمقر ٓ احلي ذم

 ٓ اعمٓمر وىم٧م ذم اجلٛمع ،يمثػمة شمًجٞمالت هٜم٤مك ،آٟمٗم٤مً  أذت يمام اًمتقؾمع أن أريد

 وم٘مد ُمٓمر هٜم٤مك يٙمـ ومل اًمٔمٝمر وىم٧م صٚمقا  إذا ٕنف :شم٘مديؿ مجع يٙمقن أن إٓ يتّمقر

 يٌ٘مك ومال اًمٕمٍم وىم٧م ذم اعمٓمر ٟمزل وإذا ،وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة اءأد ُمـ سم٤مًمقاضم٥م ىم٤مُمقا 

 يٛمٙمـ ٓ هٜم٤م اًمٔمٝمر وىم٧م ذم اعمٓمر ٟمزل وم٢مذا ،واعمٖمرب اًمٕمٍم سملم ًمٚمجٛمع جم٤مل هٜم٤مك

 سمحدي٨م يتٕمٚمؼ ُم٤م :أطمدمه٤م :صمٜملما أُمريـ إمم ٟمحـ ٟمٔمرٟم٤م وإذا ،شم٘مديؿ مجع إٓ اجلٛمع

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع» :ٝمامقمٜم اهلل ريض ىمقًمف وهق ،اًمّمحٞمح ذم هق اًمذي قم٤ٌمس اسمـ

 ؾمٗمر سمٖمػم ،ُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم

 اسمـ ذيمر ومٚمام شأُمتف حيرج أٓ أراد :ىم٤مل ؟اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا :ىم٤مًمقا  ،ُمٓمر وٓ

 ودون اًمًٗمر قمذر دون اعمديٜم٦م ذم اإلىم٤مُم٦م ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم قم٤ٌمس

 ُمٕمٝمقد هق يمام اعمٓمر سم٥ًٌم اجلٛمع قمٜمدهؿ ُمٕمٝمقد يم٤من أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك اعمٓمر قمذر

 شم٘مديؿ اجلٛمع يٙمقن أن إٓ يٛمٙمـ ٓ اعمٓمر سم٥ًٌم وم٤مجلٛمع اًمًٗمر سم٥ًٌم اجلٛمع قمٜمدهؿ

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ يمثػم قمـ أصم٤مر شمت٤مسمٕم٧م وًمذًمؽ إول إُمر هذا قمغم وًمذًمؽ



ٓ صقري   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   284  اجلٛمع سملم اًمّمالشملم طم٘مٞم٘مل 

 هق وإٟمام ،صقري مجع إـمالىم٤مً  ؾٛمتحي ٓ ًمٚمٛمٓمر واجلٛمع ًمٚمٛمٓمر جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  هنؿأ

 إومم اجلامقم٦م صالة سمٗمْمٞمٚم٦م اًمّمالشملم سملم اجل٤مُمٕمقن حئمك ًمٙمل ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع

 .ُمرة ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤مه ُم٤م ُمقضمز هذا ،إومم اًمّمالة وىم٧م إمم ىمدُم٧م اًمتل واًمث٤مٟمٞم٦م

 ( 66 :37: 57/  563/  واًمٜمقر اهلدى)

 احلؼقؼي دون افصوري باجلؿع يؼول من ظذ افرد

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :شقخاف

 أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 :سمٕمد أُم٤م

 سمحدي٨م يتٕمٚمؼ قمكم ـمرح ؾم١مال قمـ ضمقايب ذم اعمٖمرب أذان ىمٌٞمؾ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م وم٘مد

ْرُت  أنٜمل إمم واٟمتٝمك ؾمج٤مًٓ  احلدي٨م وضمرى احلي، ذم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع  َذيمَّ

 اهلل ريض قمٜمف صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م اًم٤ًمئؾ

 واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم

 وهل! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  اخلقف، اعمٓمر سمدل رواي٦م وذم ُمٓمر، وٓ ؾمٗمر دون ؾمٌٕم٤مً 

 اهلل رؾمقل أراد ُم٤مذا: أي سمذًمؽ، أراد ُم٤مذا! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م.. قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م

 .أُمتف حيرج أٓ أراد: ىم٤مل قمٜمف؟ ًمٜم٤م رويتف اًمذي اجلٛمع هبذا ملسو هيلع هللا ىلص

 ذم ضم٤مء اًمذي اجلٛمع طمقل احلدي٨م هلذا وروايتل ذيمري ىمٌؾ شمٙمٚمٛم٧م ويمٜم٧م

 هذا ٟمققمٞم٦م سمٞم٤من ومٞمف ًمٞمس ُمٓمٚمؼ مجع: أطمدمه٤م ٟمققم٤من أنف: ظمالصتف ُم٤م وذيمرت اًمًٜم٦م،

 اًمٜمقع هق اًمذي اجلٛمع هذا ي٘م٤مسمؾ طم٘مٞم٘مل مجع أنف سمٞم٤من ومٞمف أظمر واجلٛمع اجلٛمع،

 إمم سمٕم٤مُم٦م اًمزيدي٦م وسمٕمض سمخ٤مص٦م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء إًمٞمف يذه٥م ٟمقع هلام، صم٤مًم٨م وٓ اًمث٤مين

 ُمـ ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ُمٕم٤مرو٦م إمم ٞمذهٌقنوم احلٜمٗمٞم٦م أُم٤م صقري، مجع أنف

 طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمام وهق احل٘مٞم٘مل، اجلٛمع هق اًمذي اًمث٤مين اًمٜمقع
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 أظمر واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم اًمًٗمر ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض أنس

 طمتك اًمٔمٝمر صالة أظمر أنف: أي احل٘مٞم٘مل، اجلٛمع هق هذاش اًمٕمٍم وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر

 ىم٤مل صمؿ احل٘مٞم٘مل، اجلٛمع هذا اًمٕمٍم، صغم صمؿ اًمٔمٝمر ومّمغم اًمٕمٍم وىم٧م أول دظمؾ

 إمم اعمٖمرب أظمر مجٕم٤مً  واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صغم صمؿ: »قمٜمف اهلل ريض أنس

 طمدي٨م هذاش ُمٜمٝمام إظمرى ًمقىم٧م - طم٘مٞم٘مٞم٤مً  مجٕم٤مً  - سمٞمٜمٝمام ومجٛمع اًمٕمِم٤مء صالة أول

 .ذيمرٟم٤م يمام صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه

 إٟمف: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع وهق اًمّمقري سم٤مجلٛمع يًٛمك اًمذي اًمث٤مًم٨م اجلٛمع ُم٤مأ

 إطم٤مدي٨م ًمٌٕمض اعمت٠موًملم سمٕمض أذه٤من ذم إٓ ًمف وضمقد وٓ ًمف طم٘مٞم٘م٦م ٓ صقري

 احل٘مٞم٘مل اجلٛمع ذقمٞم٦م يٜمٙمرون اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م هؿ إطم٤مدي٨م هذه قمـ اًمٜم٤مس وأبٕمد

 ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ويت٠موًمقن وم٘مط ُمزدًمٗم٦م وذم قمروم٦م ذم إٓ مهللا اًمًٗمر ذم

 اًمًٗمر ذم مجع إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: سمذًمؽ ويٕمٜمقن اًمّمقري، اجلٛمع شم٠مويؾ سم٤مجلٛمع

 وىم٧م آظمر وإمم اًمٕمٍم وىم٧م ىمٌٞمؾ إمم اًمٕمٍم ُمع ُمثالً  يم٤مًمٔمٝمر إومم اًمّمالة أظمر

 ُمع اعمٖمرب وهٙمذا اًمٕمٍم، وىم٧م دظمؾ ويٙمقن إٓ اًمٔمٝمر يّمكم يٙم٤مد ومام اًمٔمٝمر،

 .اًمٕمِم٤مء

 قمـ ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ذم سحي٦م طم٘مٞم٘م٦مً  ًمف ٟمجد ٓ قرياًمّم اجلٛمع هذا

 :ىمًامن مه٤م إٟمام: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمام اًمّمٚمقات، سملم مجع أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .اجلٛمع هذا صقرة سمٞم٤من وًمٞمس اهلل رؾمقل مجع شم٘مقل أطم٤مدي٨م

 ذم ذيمره ؾمٌؼ يمام شم٠مظمػم مجع سمٕمْمٝم٤م اجلٛمع هذا طم٘مٞم٘م٦م شمٌلم إظمرى وإطم٤مدي٨م

 اًمذي قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم يمام شم٘مديؿ عمج وسمٕمْمٝم٤م أنس، طمدي٨م

 شمٌقك همزوة ذم ٟمزل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ؾمٜمٜمف ذم داود وأبق ُمقـمئف ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم أظمرضمف

 ُمع اًمٕمٍم صغم صمؿ اًمٔمٝمر ومّمغم ظمرج صمؿ وم٠مذن سم٤مٕذان أُمر اًمٔمٝمر صالة طميت ومٚمام

 وىم٧م ذم سمٞمٜمٝمام ومجع اًمٔمٝمر صالة وىم٧م إمم اًمٕمٍم صالة ىمدم شم٘مديؿ، مجع ومٝمذا اًمٔمٝمر

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمؾ يمذًمؽ صمؿ شم٘مديؿ، ومجع طم٘مٞم٘مل مجع هذا اًمٔمٝمر، صالة

 هذا شمٌقك، ُمـ رضمققمف ذم ٟم٤مزل وهق أجْم٤مً  مجٕمٝمام اًمٕمِم٤مء وصالة اعمٖمرب صالة ذم
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 .شم٘مديؿ مجع أجْم٤مً 

 مجع: ىمًامن وهذا ُم٘مٞمدًا، مجٕم٤مً  وإُم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  مجٕم٤مً  إُم٤م اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م اجلٛمع: وم٢مذاً 

 قمغم ٟمحٛمٚمف أن قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف طمدي٨م ضم٤مءٟم٤م ومٙمٚمام شم٘مديؿ، ومجع ٠مظمػمشم

 هٜم٤مك يٙمـ مل وإذ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ وقمٜمد إذان، ذم اًمث٤مسم٧م اعمٕمروف اجلٛمع

 طمدي٨م ي٠متٞمٜم٤م ومحٞمٜمام وشم٠مظمػماً  شم٘مديامً  آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ اًمقضمٝملم قمغم احل٘مٞم٘م٦م اجلٛمع إٓ

 اًمذي قم٤ٌمس اسمـ يمحدي٨م اجلٛمع هذا ٟمققمٞم٦م سمٞم٤من فومٞم وًمٞمس مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف

 ذم اعمٕمروف سم٤مًمتٗمًػم اجلٛمع هذا يٗمن أن وم٘مٞمف يمؾ قمغم طمٞمٜمذاك وضم٥م آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف

 أٓ اًمقاىمع ذم ًمف طم٘مٞم٘م٦م ٓ واًمذي إذه٤من سمٕمض ذم اًم٘م٤مئؿ اًمتٗمًػم ذم وًمٞمس اًمًٜم٦م

 .اًمّمقري اجلٛمع وهق

 اسمـ طمدي٨م روي٧م ح٤م لأنٜم اعمٖمرب ًمّمالة أذن طمٞمٜمام طمديثل اٟمتٝمك ىمد ويم٤من

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل مجع اًمذي سم٤مًم٥ًٌم راويف ومٞمف يٍمح احلدي٨م هذا إن: ىمٚم٧م هذا قم٤ٌمس

 ٕن اجلٛمع: ؾم٥ٌم قمـ ؾمٛمٕمتؿ يمام قم٤ٌمس اسمـ ؾمئؾ طمٞم٨م ُم٤ًمومر همػم ُم٘مٞمامً  اعمديٜم٦م

 ذم ُم٘مٞمؿ وهق مجع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٤مل ومام اًمًٗمر، ذم هق إٟمام اجلٛمع أن اعمٕمٝمقد

سمف يم٤من اعمديٜم٦م،  أٓ أراد: ىم٤مل طمٞم٨م قمٚمٞمف ضمقاب ٓ إسمٓم٤مًٓ  اًمّمقري اجلٛمع يٌٓمؾ: ضمقا

 .أُمتف حيرج

 أراد ًمق احل٘مٞم٘م٦م وأن صقري٤مً  مجٕم٤مً  يٙمـ مل اجلٛمع أن شمٍميح ومٞمف هذا وم٘مقًمف

 إذا اًمٕمِم٤مء ُمع اعمٖمرب.. اًمٕمٍم ُمع اًمٔمٝمر صالة اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن اإلٟم٤ًمن

 ُمـ يٜمتٝمل يٙم٤مد وُم٤م اًمٔمٝمر ومٞمّمكم اًمٔمٝمر وىم٧م إول اًمقىم٧م هن٤مي٦م وشمرىم٥م شمرسمص

 شم٠ميمٞمد ومٞمف سمؾ ًمٚمحرج رومع ومٞمف ًمٞمس هذا اًمٕمٍم وىم٧م دظمؾ يٙمقن إٓ اًمّمالة هذه

 اًمٜم٤مس: قمغم شمٞمًػم ومٝمق اًمًٗمر ذم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اجلٛمع ُمـ اعم٘مّمقد سمٞمٜمام احلرج

 يٍمح: هذا احلدي٨م يم٤من ومٚمام أظمرى، إمم صالة يْمٛمقا  أن إمم يمثػماً  حيت٤مضمقن ٕهنؿ

 طم٘مٞم٘مٞم٤مً  مجٕم٤مً  يم٤من اجلٛمع أن ي١ميمد إٟمام اًمتٕمٌػم ومٝمذا احلرج ًمرومع مجع امإٟم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 اعمت٠مظمريـ سمٕمض ومٕمؾ يمام احلدي٨م هذا حلٛمؾ وضمف ومال إطمدامه٤م، وىم٧م ذم صالشملم سملم

 ًمف ٟمجد ٓ اًمّمقري اجلٛمع ومٝمذا اًمّمقري اجلٛمع قمغم محٚمف أنف اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء ُمـ
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 يمام اًمرواة سمٕمض ذًمؽ فمـ يم٤من وإن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم أصالً 

 إمم إومم أظمر أنف أرى أن٤م اًمِمٕمث٤مء ٕيب ىمٞمؾ أنف اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ذًمؽ ضم٤مء

 إذا وًمٙمٜمٜم٤م ضمقع، ُمـ يٖمٜمل وٓ يًٛمـ ٓ فمٜمل هذا.. ذًمؽ أفمـ وأن٤م: وم٘م٤مل إظمرى

 قمرومٜم٤م واعمالطمٔم٦م اًمدىم٦م هبذه ؾمٌؼ يمام ُمًٚمؿ أظمرضمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م درؾمٜم٤م

 اًمتًٝمٞمؾ هبذا أُمتف حيرج أٓ أراد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجٕمف اًمذي اجلٛمع أن طمٞمٜمذاك

 ؾمقاء اًمٜم٤مس سمٕمض قمـ احلرج ًمػمومع اًمٕم٤معملم رب ُمـ سمف ضم٤مء اًمذي اًمنمع وهبذا

 إذا ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو داره ذم أو قمٛمٚمف ذم يمؾ ومرادى يم٤مٟمقا  أو ُمًجد، ذم مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا 

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمـ ٟمٕمٝمده٤م تلاًم اًمٗمروٞم٦م يٜمٗمل احلرج وضمقد طمٞمٜمذاك طمرضم٤مً  وضمد

الةَ  إِنَّ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف هب٤م إُمر ضم٤مء اًمتل اًمّمالة  يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مٟم٧َْم  اًمّمَّ

 .[163:اًمٜم٤ًمء] ♂َُمْقىُمقشًم٤م

 رب إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمتقىمٞم٧م هذا أن وسمٗمٕمٚمف سم٘مقًمف سملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٙمام

 سمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ إمم أو٤مف يمذًمؽ وىمتٝم٤م، ذم شمّمغم صالة يمؾ صٚمقات مخس هل اًمٕم٤معملم

 أنف ًمٚمٜم٤مس سملم أظمػماً  صمؿ شم٠مظمػم أو شم٘مديؿ مجع يم٤من ؾمقاء اًمًٗمر ذم اجلٛمع وم٠مب٤مح صم٤مٟمٞم٤مً 

 سملم اًمٗمرق هق وهذا شمرظمّم٤ًم، وًمٞمس طم٘مٞم٘م٤مً  مجٕم٤مً  اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن ًمٚمٛم٘مٞمؿ جيقز

 ًمٚمٛم٘مٞمؿ قزجي أنف أطمد يتقمهـ ٓ اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع وسملم اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع

ه قمغم  اعمنموع اًمتقىمٞم٧م قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم هٜم٤مك يم٤من ؾمقاء رأجف وقمغم يمٞمٗمف قمغم.. هقا

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م سمؾ يمذًمؽ إُمر ًمٞمس طمرج، اعمح٤مومٔم٦م ذم يٙمـ مل أو طمرج أصٚمف

 .طم٘مٞم٘مٞم٤مً  يم٤من اجلٛمع أن وهل آٟمٗم٤مً  ذيمرمه٤م ؾمٌؼ وم٤مئدشملم يٗمٞمدٟم٤م

 صالة ىمٌؾ سمدأتف اًمذي ي٨ماحلد أظمتؿ أن أردت اًمتل وهذه إظمرى واًمٗم٤مئدة

 اًمًٜم٦م يتٌٕمقن ممـ يمثػماً  أن اخل٤مص٦م دمرسمتل ُمـ أقمرف ٕنٜمل قمٚمٞمٝم٤م: سم٤مًمتٜمٌٞمف اعمٖمرب

 اًمًٜم٦م، يٕمرف ُمًٚمؿ يمؾ قمغم واضم٥م وهذا ًمألئٛم٦م شمٕمّم٥م دون ًمٚمحدي٨م ويتٕمّمٌقن

 طم٤مًم٦م ذم يم٤مجلٛمع طمٙمٛمف اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع أن إمم يذه٥م ُمـ ه١مٓء ُمـ أقمرف

 .اًمًٗمر

 احلرج، رومع ومٞمٝم٤م يالطمظ ٓ رظمّم٦م اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع ٕن ٓ: :اجلواب
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 أو ظمٞمٛم٦م حت٧م ُمٜمزًٓ  يم٤من ؾمقاء ًمف ُمٜمزل ذم ُم١مىمت٦م إىم٤مُم٦م أىم٤مم ُم٤ًمومراً َ أن ًمق: سمٛمٕمٜمك

 سملم ومٞمجٛمع يؽمظمص أن وم٠مراد اًمًٗمر طمٙمؿ ذم يزال ٓ ومٝمق وطمجر ُمدر ُمٜمزل

 ذم صالة يمؾ اءأد قمغم طم٤مومظ إذا ومٞمام ُم٤م طمرج صمٛم٦م يٙمـ مل وًمق ذًمؽ ومٚمف اًمّمالشملم

 إمم طم٤مومظ إذا ُم٤م طمرضم٤مً  وضمد إذا إٓ جيٛمع أن ًمف ومٚمٞمس اعم٘مٞمؿ أُم٤م اعم٤ًمومر، هذا وىمتٝم٤م،

 .احل٘مٞم٘مل اجلٛمع هذا ًمف جيقز ومحٞمٜمذاك وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء

 ًمف يم٤من ُمـ قمروٝم٤م يٛمٙمـ صقرة وأطمًـ ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ووىم٤مئع ٟمامذج هلذا

 أن يًتٓمٞمع ومال ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو طم٤مرؾم٤مً  أو ضمٜمدي٤مً  أو ذـمٞم٤مً  ُمثالً  يٙمقن يم٠من وفمٞمٗم٦م

 أن يًتٓمٞمع ٓ اًمتل اًمقفمٞمٗم٦م هذه سم٠مداء ُمٙمٚمػ ٕنف وىمتٝم٤م: ذم صالة يمؾ ي١مدي

 ي٠متٞمف، قمٜمف احلرج يرومع هق اجلٛمٕملم أي يٜمٔمر طمٞمٜمئذٍ  هب٤م اًم٘مٞم٤مم قمـ حيٞمد أو هب٤م يت٤ًمهؾ

 ٦ماًمقفمٞمٗم أن يٕمٚمؿ صمؿ اًمقفمٞمٗم٦م ظم٤مرج وهق اًمٔمٝمر صالة ُمثالً  أدريمتف يم٤مٟم٧م إن

 هبذه ُم٘مٞمد ٕنف اًمّمالة: هذه يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ وهق اًمٕمٍم صالة ىمٌؾ ؾمٞمًتٚمٛمٝم٤م

 ومٞمجٛمع ًمٜمٗمًف خيٗمػ هق: وم٢مذاً  اًمّمالة؟ هبذه يٗمٕمؾ ُم٤مذا احلرج جيد ومحٞمٜمئذٍ  اًمقفمٞمٗم٦م

 صالة إًمٞمٝم٤م يْمٞمػ صمؿ اعمًجد ذم اًمٔمٝمر يّمكم.. شم٘مديؿ مجع اًمّمقرة هذه ُمثؾ ذم

 سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس واًم٤ٌمل، اًمٗم١ماد ُمرشم٤مح ذُم٦ماًم سمريء يم٤من قمٛمٚمف إمم ذه٥م وم٢مذا اًمٕمٍم

 قمٛمٚمف ُمـ ـمٚمٞم٘م٤مً  ؾمٞمّمٌح أنف يٕمٚمؿ وًمٙمٜمف اًمٔمٝمر صالة وىم٧م ذم وفمٞمٗمتف ذم يم٤من ُمـ

 يّمكم ومال اًمٕمٍم صالة وىم٧م إمم اًمٔمٝمر صالة ي١مظمر أن ومٞمٜمقي سمٛمدة اًمٔمٝمر سمٕمد

 سمف اًمتذيمػم أردت ُم٤م هذا اًمٕمٍم، وىم٧م ذم اًمٔمٝمر صالة ُمـ ومراهمف سمٕمٞمد إمم اًمٕمٍم

 .اعمٖمرب صالة ىمٌؾ سمدأتف اًمذي احلدي٨م ذًمؽ ٦مسمٛمٜم٤مؾمٌ

 يٕمٜمل؟ ُمٕمٞمٜم٦م وفم٤مئػ ذم أو اًمقفم٤مئػ يمؾ قمغم يٜمٓمٌؼ :مداخؾة

 هٜم٤مك ٕن اًمقفم٤مئػ: يمؾ ًمٞمس.. واوح٤مً  يم٤من ضمقايب أن أفمـ أن٤م :افشقخ

 وإمم اًمدائرة ظم٤مرج ص٤مطمٌف ُمع ويٚمت٘مل وفمٞمٗمتف ُمـ ُم٤ٌمٓة سمال خيرج اإلٟم٤ًمن وفم٤مئػ

 يم٤من إذا ومٞمام أيمدت ًمٙمٜمل وىمتٝم٤م، ذم اًمّمالة ٕداء خيرج أن يًتٓمٞمع أن وم٤ٌمٕومم آظمره

 أن ًمف جيقز احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ويمررت قمٜمٝم٤م، حيٞمد أن يًتٓمٞمع ٓ وفمٞمٗم٦م قمٚمٞمف

 ومرض ومٕمٚمٞمٝمؿ اعمقفمٗملم ؾم٤مئر أُم٤م آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه اًمذي ًمٚمحرج دومٕم٤مً  اجلٛمع هذا جيٛمع
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 وذم اجلامقم٦م وُمع أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم.. اًمّمالة أداء قمغم حي٤مومٔمقا  أن ٓزم

 .آظمر ُمٙم٤من أي ذم أو ُمّمغم ذم وًمٞمس اعمًجد

 هذه سمٕمد صمؿ ومجٕم٤ًم، ىمٍماً  ومّمٚمٞم٧م اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم رضر يقضمد هؾ :مداخؾة

 هذا؟ ذم أومٕمؾ ُم٤مذا طم٤مدث زم طمدث اًمّمالة

 .طم٤مدث ًمؽ طمدث :افشقخ

 .وقمِم٤مء ُمٖمرب سملم ومجٕم٧م ىمٍمت أن سمٕمد ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ١مال؟اًمً هق ُم٤م! ـمٞم٥م :افشقخ

 .ؾم٤مومرت ُم٤م واجلٛمع اًم٘مٍم سمٕمد أؾم٤مومر ومٚمؿ هذه؟ ذم شمّمٜمع ُم٤مذا :مداخؾة

 .ُم٤ًمومراً  يمٜم٧م مجٕم٧م طمٞمٜمام أنؽ اعمٝمؿ :افشقخ

 .ؾمٗمر ُمققمد ٟمٕمؿ، :مداخؾة

ً؟ يمٜم٧م :افشقخ  !ُم٤ًمومرا

 .اًمًٗمر ٟمقى يٕمٜمل :مداخؾة

 ومٚمرسمام اًمًٗمر، ٟمقى: ي٘مقل اًمٙمالم، قمغم شمِمقيش يٕمٛمؾ واطمد هٜم٤م ٓ، :افشقخ

 اًمًٗمر؟ سم٤مذت وُم٤م اًمًٗمر ٟمقي٧م أن٧م أنؽ صحٞمح رام، همػم ُمـ ٦مرُمٞم هذه شمٙمقن

 ..اًمّمالة سمٕمد اًمًٗمر، هذا قمغم وصٚمٞم٧م اًمًٗمر ٟمقي٧م :مداخؾة

: صقرشم٤من هٜم٤م: ؾم١مازم هـ وأضمٌٜمل اومٝمٛمٜمل! ُّيديؽ اهلل أظمل ي٤م اؾمٛمع :افشقخ

 ُمـ يتحرك أن وىمٌؾ اًمًٞم٤مرة ذم وووٕمٝم٤م وأُمتٕمتف قمٗمِمف مجع اًمًٗمر قمغم قمزم إٟم٤ًمن

 ُمثالً  يمٜم٧م وإن جيقز، ٓ هذا ومٕمٚم٧م أن٧م يمٜم٧م وم٢من جيقز ٓ هذا وىمٍم مجع سمٚمدشمف

 ذم ومٜمزًم٧م متٌم واٟمٓمٚم٘م٧م سم٤مٕضمرة يم٤مٟم٧م أو ظم٤مصتؽ يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمًٞم٤مرة ريم٧ٌم

 هذه ذم طمدث، ُم٤م طمدث ذًمؽ سمٕمد صمؿ وىمٍمت ومجٛمٕم٧م اًمّمالة ومٞمف طميت ُمٙم٤من

 جيٛمع أن جيقز ُم٤م إومم اًمّمقرة ذم أُم٤م ضم٤مئز، هق ُم٤م ومٕمٚم٧م أن٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 .اًمٌٚمدة ُمـ سمٕمد خيرج وح٤م وي٘مٍم اإلٟم٤ًمن
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 .. سمٕمد واجلٛمع اًم٘مٍم يٙمقن: يٕمٜمل :مداخؾة

 .سمٚمدشمف ُمـ اخلروج سمٕمد :افشقخ

 (66:66:66/أ67: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 احلرج فرؾع افصالتغ بغ احلؼقؼي اجلؿع جواز

 ،واًمٕمٍم إومم سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع: ىم٤مل: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل: ىم٤مل

 يٕمٜمل. أُمتل حترج ٓ ًمٙمل هذا صٜمٕم٧م»: وم٘م٤مل ،ًمف وم٘مٞمؾ ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم

 .شاًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 ومٗمٞمف اًمّمقري ٓ احل٘مٞم٘مل سم٤مجلٛمع إُم٦م قمـ احلرج رومع[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 .طمرج

 [:ىم٤مل صمؿ]

 اجلٛمع هق إٟمام سم٤محلدي٨م اعم٘مّمقد أن إمم ذه٥م اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين أن واقمٚمؿ

 ُمٕمٜم٤مه وسف احلدي٨م شم٠مويؾ ذم وشمٙمٚمػ ،ضمدا ذًمؽ ذم اًمٌح٨م وأـم٤مل ،اًمّمقري

طم٦م اًمث٤مسم٧م احل٘مٞم٘مل اجلٛمع قمـ  واطمت٩م. اًمًٗمر ذم اجلٛمع أطم٤مدي٨م سمٕمض ذم سا

 مل أنف هق إٟمام إًمٞمف اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أريد واًمذي ،ضمدا قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم يٓمقل سم٠مُمقر ًمذًمؽ

 إٟمام احلرج رومع نٕ ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع ذم ٟمص شأُمتف حيرج ٓ يمل»: ىمقًمف أن إمم يتٜمٌف

 أطم٤مدي٨م ذم يمام شاًمٜمٝم٤مي٦م راضمع» واحلرام اإلصمؿ رومع اًمنمقمل آصٓمالح ذم يٕمٜمل

 ُمـ واجلامقم٦م اجلٛمٕم٦م صالة شمرك يمٛمثؾ ،احلرج ًمقٓ اعم١ماظمذة ومٞمٝم٤م إصؾ ،أظمرى

: ي٘مقل أن اجلٛمٕم٦م يقم اعم١مذن أُمر ح٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم يمام ،واًمؼمد اعمٓمر أضمؾ

 ومٕمٚمف هذا إن ،هذا أنٙمرشمؿ يم٠منٙمؿ»: وم٘م٤مل ،سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ٙمروم٠من ،شاًمرطم٤مل ذم اًمّمالة»

 رواه. شأطمرضمٙمؿ أن يمره٧م إين ،قمزُم٦م إهن٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٕمٜمل. ُمٜمل ظمػم هق ُمـ

/  2» روى صمؿ ،ٟمحقه ش153/  2» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ش961و 668 و 616» اًمٌخ٤مري

 وهق سم٤مرد يقم ذم سم٤مًمّمٌح ٟمقدي»: ىم٤مل اًمٜمح٤مم سمـ ٟمٕمٞمؿ وطمدي٨م .ُمٜمف اعمقىمقف ش234
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 اًمٜمٌل ُمٜم٤مدي ومٜم٤مدى ،شطمرج ومال ىمٕمد وُمـ»: ٟم٤مدى اعمٜم٤مدي ًمٞم٧م: وم٘م٤مل ،اُمرأتف ُمرط ذم

/  1» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد رواه. شطمرج ومال ىمٕمد وُمـ»: أذاٟمف آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 إؾمٜم٤مديف وأطمد ش323 و 398/  1» واًمٌٞمٝم٘مل ش326/  4» وأمحد ش1926/  561

 وُم٤م خترجيف ُم٣م وىمد ،زاقاًمر قمٌد إؾمٜم٤مد ش99 - 98/  2» احل٤مومظ وصحح ،صحٞمح

 ًمّمالة احلْمقر وضمقب اعمٕمٚمقم وُمـ ش.2665» سمرىمؿ اعمجٚمد هذا ذم ُمٜمف يًتٗم٤مد

 يم٤من. اعمٓمر ذم حيي مل ُمـ قمغم قمغم طمرج ٓ أنف اًمنمع ذم صم٧ٌم وم٢مذا ،واجلامقم٦م اجلٛمٕم٦م

. واًمِمٛمقل اًمٕمٛمقم ُمـ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م قمغم اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ سم٘مل ًمقٓه ضمديدا طمٙمام ذًمؽ

 اعمحدد وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ أداء وضمقب أجْم٤م اعمٕمٚمقم ُمـ يم٤من ح٤م: ٟم٘مقل ومٙمذًمؽ

 صمؿ ،شهذيـ سملم اًمقىم٧م»: وىمقًمف ،إي٤مه اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ وإُم٤مُم٦م ،ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمٕمٚمف ذقم٤م

 واوح٤م دًمٞمال ذًمؽ يم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص أُمتف قمـ احلرج ًمرومع ،اًمّمالشملم سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم

 اًمّمقري اجلٛمع قمغم ومحٛمٚمف ،طم٘مٞم٘مٞم٤م مجٕم٤م يم٤من ،اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص مجٕمف أن قمغم

 ذم طمرج ٓ إٟمف إذ ،اعمت٠مُمؾ ًمٚمٛمٜمّمػ فم٤مهر هق يمام ًمٚمحدي٨م شمٕمٓمٞمؾ هذه واحل٤مًم٦م

 محؾ ذم ىم٤مل طملم اهلل رمحف اًمٜمقوي اإلُم٤مم ي٤ٌمًمغ ومٚمؿ وًمذًمؽ ،أصال اًمّمقري اجلٛمع

 وإن. شحتتٛمؾ ٓ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٔم٤مهر خم٤مًمػ ٕنف ،سم٤مـمؾ إٟمف»: اًمّمقري اجلٛمع قمغم احلدي٨م

 ظمقف همػم ذم يم٤من اجلٛمع أن قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم إن: ولإ: أُمران ذًمؽ ي١ميمد مم٤م

 ،احل٤مرضيـ ًمدى ُمٕمرووم٤م يم٤من اعمٓمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص مجٕمف أن إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة ومٗمٞمف ،ُمٓمر وٓ

 قمٛمر اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع سمذًمؽ خيؼمٟم٤م .ٓ مهللا! أجْم٤م؟ صقري٤م اعمٓمر ذم اجلٛمع يم٤من ومٝمؾ

 أن ىمٌؾ سم٤مًمٕمِم٤مء ا وقمجٚمق ،سم٤معمٖمرب أبٓم٠موا ُمٓمػمة ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُمراؤٟم٤م يم٤مٟم٧م: ىم٤مل

 هق» اهلل قمٌٞمد ىم٤مل ،سم٠مؾم٤م سمذًمؽ يرى ٓ ُمٕمٝمؿ يّمكم قمٛمر اسمـ ومٙم٤من ،اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م

 أظمرضمف. اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ُمثؾ ذم ُمٕمٝمؿ يّمٚمٞم٤من وؾم٤مح٤م اًم٘م٤مؾمؿ ورأج٧م ش:ٟم٤مومع قمـ اًمراوي

 أن ىمٌؾ»: وم٘مقًمف: ىمٚم٧م. هم٤مي٦م صحٞمح سمًٜمدش 234/  2» شُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 وىم٧م آظمر اًمِمٗمؼ ُمٖمٞم٥م ٕن ،طم٘مٞم٘مٞم٤م مجٕم٤م يم٤من ٕمٝمؿمج أن ذم سيح شاًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م

 خمرج وهق ،وهمػمه ش165 - 164/  2»  ُمًٚمؿ قمٜمد قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ذم يمام اعمٖمرب

 ش.425» شداود أيب صحٞمح» ذم

 اًمًٗمر ذم اجلٛمع ذم أجْم٤م صم٧ٌم ىمد احلرج سمرومع اعمت٘مدم اًمتٕمٚمٞمؾ أن: أظمر وإُمر
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 اعمٖمرب وسملم ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم شمٌقك همزوة ذم ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل مجع: ُمٕم٤مذ طمدي٨م ُمـ

 حيرج ٓ أن أراد: وم٘م٤مل :ىم٤مل ذًمؽ؟ قمغم محٚمف ُم٤م: وم٘مٚم٧م: اًمٓمٗمٞمؾ أبق ىم٤مل. واًمٕمِم٤مء

 ذم خمرج وهق ،وهمػممه٤مش 966/  81/  2» ظمزيٛم٦م واسمـ ،ُمًٚمؿ أظمرضمف. أُمتف

 وشم٠مظمػما  ،شم٤مرة شم٘مديام يم٤من اجلٛمع أن :وهمػمه داود ٕيب رواي٦م وذم ش31/  3» شاإلرواء»

 أنس طمدي٨م ُمـ ٟمحقه وصم٧ٌم ش578» سمرىمؿ اعمذيمقر اعمّمدر ذم خمرج وهق. شم٤مرة

 أن اهلل ؿم٤مء إن شم٠ميمدت شم٘مدم ُم٤م قمروم٧م وإذا :ىمٚم٧م ش.579» هٜم٤مك خمرج وهق ،وهمػمه

 اًمّمقري اجلٛمع ٕن ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع هق إٟمام احلرج سمرومع اعمٕمٚمؾ اجلٛمع ذم اًمّمحٞمح

 اجلٛمٝمقر أدًم٦م ُمـ يم٤من ًمؽوًمذ احلي ذم وٓ اًمًٗمر ذم ٓ ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمف طمرج ٓ أصٚمف ذم

 اًمت٘مديؿ مجع ومٞمف صم٧ٌم أنف أجْم٤م اًمًٗمر ذم احل٘مٞم٘مل اجلٛمع جيٞمزون ٓ اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م قمغم

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم صم٧ٌم يمام اًمّمقري سم٤مجلٛمع اجلٛمع شم٠مويٚمٝمؿ يٌٓمؾ وهق ،أجْم٤م

 قمـ أنس يمحدي٨م ،شم٠مويٚمٝمؿ أجْم٤م يٌٓمؾ سيح سمٚمٗمظ اًمت٠مظمػم مجع آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 ،سمٞمٜمٝمام ومٞمجٛمع ،اًمٕمٍم وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر ي١مظمر اًمًٗمر قمٚمٞمف جؾقم إذا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وهبذه. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م طملم اًمٕمِم٤مء وسملم سمٞمٜمٝم٤م جيٛمع طمتك اعمٖمرب وي١مظمر

 إٟمام أنف - احلرج سمرومع قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم اجلٛمع شمٕمٚمٞمؾ ُمـ زم يٌدو: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 ،وفمروومٝمؿ إومراد ٤مظمتالفسم خيتٚمػ وهذا ،ومال وإٓ ،احلرج يم٤من طمٞم٨م اجلٛمع جيقز

 ٓ أن اؿمؽمـمقا  طملم ذيمرشمف ُم٤م إمم أؿم٤مروا اًمًٚمػ ُمـ ُمٓمٚم٘م٤م سمجقازه اًم٘م٤مئٚملم وًمٕمؾ

 أداء قمغم طمريّم٤م يم٤من عمـ إٓ ذًمؽ أتّمقر وٓ. اًمِمٞمٕم٦م شمٗمٕمؾ يمام قم٤مدة ذًمؽ يتخذ

  .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. اجلامقم٦م ُمع اعم٤ًمضمد وذم ،اخلٛم٦ًم أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات

 (.818-814/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 يف اجلمع ِصسع ين

 عرز؟ بدَى احلضس
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 أوؿات بلن ظذر بدون افصؾوات مجع جواز ظذ آشتدٓل

 ثالثة إصل يف افصالة

: اًمثالصم٦م هل إصؾ ذم اًمّمالة أوىم٤مت أن ؾمٛمٕم٧م: ي٘مقل هٜم٤م ؾم١مال :مداخؾة

 وًمٙمـ ،اًمٚمٞمؾ آظمر إمم اعمٖمرب وُمـ ،اعمٖمرب ؾٞمْ ٌَ ىمُ  إمم اًمٔمٝمر وُمـ ،اًمٗمجر قمٜمد

 ذم واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة إومْمؾ ُمـ أنف ؾّمَّ ومَ  ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 يٗمٕمؾ يمام وم٘مط اًمٞمقم ذم أوىم٤مت صمالث ذم اًمّمالة دمقز وأنف ،اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت

  ظمػم؟ اهلل ضمزايمؿ رديمؿ ومام: اًمِمٞمٕم٦م

 . أظمرى ُمرة قمكم أقمد :افشقخ

 ذم اًمّمالة أوىم٤مت أن ٛمٕم٧مؾم: ي٘مقل.. ٟم٤مىمص اًم١ًمال يم٠من هق واهلل :مداخؾة

 آظمر إمم اعمٖمرب وُمـ ،اعمٖمرب ىمٌٞمؾ إمم اًمٔمٝمر وُمـ ،اًمٗمجر قمٜمد: صمالصم٦م هل إصؾ

 واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة إومْمؾ ُمـ أنف ومّمؾ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وًمٙمـ ،اًمٚمٞمؾ

 يمام وم٘مط اًمٞمقم ذم أوىم٤مت صمالث ذم اًمّمالة دمقز وأنف ،اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت ذم واًمٕمِم٤مء

  يمؿ؟رده  ومام: اًمِمٞمٕم٦م يٗمٕمؾ

الةَ  َأىمِؿِ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل :افشقخ ْٛمسِ  ًمُِدًُمقكِ  اًمّمَّ ِؼ  إمَِم  اًمِمَّ ًَ  اًْمَٗمْجرِ  َوىُمْرآنَ  اًمٚمَّٞمْؾِ  هَم

ء] ♂َُمِْمُٝمقًدا يَم٤منَ  اًْمَٗمْجرِ  ىُمْرآنَ  إِنَّ   أهن٤م اًم٤ًمئؾ إًمٞمٝم٤م يِمػم اًمتل هل أي٦م هذه [78:اإلها

 إمَِم ▬ ،اًمًامء وؾمط قمـ هن٤موُمٞمال زواهل٤م: أي اًمِمٛمس قكًمُ دُ : صمالصم٦م أوىم٤مشم٤مً  شمْمٛمٜم٧م

ِؼ  ًَ  صمالصم٦م هذه ،اًمٗمجر صالة ♂اًْمَٗمْجرِ  ىُمْرآنَ ▬ ،اعمٖمرب ًمّمالة اًمٚمٞمؾ: ي٘مقل ♂اًمٚمَّٞمْؾِ  هَم

 .أوىم٤مت

ول اًمقىم٧م  وًمذًمؽ ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة ومٞمف يدظمؾ اًمِمٛمس سمدًمقك ىمٞمد اًمذي :ٕا

 .ورةًمٚمي احلي طم٤مًم٦م وذم ،يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ٕم٤مً ٓمْ ىمَ  اًمًٗمر ذم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع ضم٤مز

 أجْم٤مً  ًمذًمؽ ،اًمٕمِم٤مء وصالة اعمٖمرب صالة ومٞمف دظمؾ: اًمٚمٞمؾ فمالم.. اًمٚمٞمؾ همًؼ

 .احلرج ًمرومع احلي وذم ،إـمالىم٤مً  اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم سمٞمٜمٝمام اجلٛمع صم٧ٌم
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 .اًمٗمجر صالة: أي اًمٗمجر وىمرآن

 سم٤مًمًٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ىمد اًم٤ًمئؾ سمذًمؽ أؿمٕمر يمام ًمٙمـ ،ُمقاىمٞم٧م صمالصم٦م هذه

 يقُملم ذم اًمّمالة ُمقاىمٞم٧م وقمٚمٛمف قمٚمٞمف ٟمزل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمؼميؾ أن اعمتقاشمرة

 صالة ًمف صغم اًمث٤مين اًمٞمقم ذم ،اًمٖمٚمس ذم اًمٗمجر صالة ًمف صغم يقم أول ذم: اصمٜملم

 ُمٞمالن قمٜمد اًمٔمٝمر إول اًمٞمقم ذم وصغم ،شمٓمٚمع اًمِمٛمس وشمٙم٤مد اإلؾمٗم٤مر ُمع اًمٗمجر

 اًمٌمء فمؾ ص٤مر قمٜمدُم٤م اًمٔمٝمر ًمف صغم اًمث٤مين اًمٞمقم وذم ،اًمًامء وؾمط قمـ اًمِمٛمس

 .اًمٕمٍم وىم٧م يدظمؾ ويٙم٤مد ُمثٚمف

 اًمث٤مين اًمٞمقم ذم ،اًمٔمٝمر وىم٧م ظمرج أن سمٕمد إول اًمٞمقم ذم صاله٤م اًمٕمٍم صالة

 همروب سمٕمد اعمٖمرب صغم إول اًمٞمقم ذم ،اًمِمٛمس اصٗمرار ىمٌؾ اًمٕمٍم صغم

 اًمٞمقم ذم ،إمحر اًمِمٗمؼ همروب ىمٌٞمؾ قمٜمد اعمٖمرب صغم اًمث٤مين اًمٞمقم ذم ،اًمِمٛمس

 ذم اًمٕمِم٤مء صغم اًمث٤مين اًمٞمقم وذم ،اعمٖمرب وىم٧م دظمقل سمٕمد ٕمِم٤مءاًم صغم إول

 اهلل صٚمقات اًمرؾمقل اؾمتٛمر ًمذًمؽ ،ه٤مذيـ سملم اًمقىم٧م: ًمف وىم٤مل ،اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ

 ىمد وًمٙمٜمف ،أوىم٤مت مخ٦ًم ذم صٚمقات مخس ُمًجده ذم سم٤معمًٚمٛملم يّمكم قمٚمٞمف وؾمالُمف

 ؾمٗمر وٓ ظمقف همػم ُمـ اعمديٜم٦م ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة مجٞمٕم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يقم ذات صغم

 اسمـ ذًمؽ روى ،مجٕم٤مً  اعمٖمرب ُمع اًمٕمِم٤مء وصغم ،مجٕم٤مً  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صغم ،ُمٓمر وٓ

 ٓ أن أراد» سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا  ،اًمت٤مسمٕملم ٕصح٤مسمف قم٤ٌمس

 وٓ ُمٓمر هٜم٤مك وًمٞمس اعمديٜم٦م ذم هبؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع ح٤م: أي شأُمتف حيرج

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ح٤مذا: ىمٞمؾ إذاً  ،اجلٛمع شمٌٞمح اًمتل قمذارإ ُمـ ظمقف وٓ ؾمٗمر

 جيٛمع أن ًمٚمحرج دومٕم٤مً  ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمجقز شأُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل ذًمؽ؟ اًمًالم

 اًمّمٚمقات سملم يٗمّمؾ أن قم٤مدشمف يٙمقن أن: سمنمط ًمٙمـ احلي طم٤مًم٦م ذم اًمّمالشملم سملم

 أن يٜمٌٖمل هٙمذا ،اًمًٜم٦م ذم اعمٕمروف وىمتٝم٤م ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة يمؾ وي١مدي

 مجع طمٞم٨م وٟمجٛمع وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ ومٜمّمكم اًمرؾمقل ومرق طمٞم٨م ٟمٗمرق ٟمٗمٕمؾ

 . ًمٚمحرج رومٕم٤مً  أو شمرظمٞمّم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 . ( :.16 :58/  166 / واًمٜمقر اهلدى)
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 ظذر دون احلرض يف اجلؿع حؽم

 :سمٕمد أُم٤م اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة اهلل سمًؿ :افسائل

 اهلل ريض- قم٤مئِم٦م شمرويف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ طمدي٨م ياًمٌخ٤مر صحٞمح ذم ورد

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومٝمؾ ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر مجًٕم٤م احلي ذم صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل إن ،-قمٜمٝم٤م

 سمٚمده ذم اعم٘مٞمؿ ًمإلٟم٤ًمن جيقز هؾ -ؾمٗمر وٓ قم٤مئِم٦م شم٘مقل- قمذر دون صالشملم يّمكم

 ..أومٞمدوٟم٤م قمذر؟ دون اًمٕمٍم ُمع اًمٔمٝمر جيٛمع أن

- قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن وهق شمّمحٞمحف جي٥م ٠مٌ ظمٓم ومٞمف ًمٙمـ ُمٗمٝمقم اًم١ًمال :افشقخ

 صحٞمح ذم ًمٞمس ويمذًمؽ ،إـمالىًم٤م اعمٕمٜمك هذا ذم طمدي٨ٌم  هل٤م ًمٞمس -قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 طمدي٨م إمم شمِمػم أن٧م وإٟمام ،قم٤مئِم٦م همػم قمـ وًمق أجًْم٤م اعمٕمٜمك هبذا طمدي٨ٌم  اًمٌخ٤مري

 رؾمقل مجع»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ

 ،ُمٓمر وٓ ؾمٗمر دون واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا -قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م -اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا 

 اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم صالشملم سملم اجلٛمع جيقز أنف احلدي٨م ومٔم٤مهر شأُّمتف حيرَج  أّٓ  أراد: ىم٤مل

 اسمـ ي٘مقل وهٜم٤م ،صالشملم سملم اجلٛمع جيٞمز قملذ قمذرٌ  اعمٓمر ٕن :اعمٓمر قمذر وسمدون

 إًمٞمف ُوضّمف طمٞمٜمام ذًمؽ وأيّمد ،اعمٓمر قمذر دون ومجع ُم٘مٞماًم  مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من قم٤ٌمس

 وذم احلدي٨م هق هذا :شأُمتف حيرج أّٓ  أراد»: ىم٤مل ذًمؽ؟ ومٕمؾ ملَ : اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال

 سملم مجع احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك اًمٌخ٤مري ذم يقضمد ،اًمٌخ٤مري دون ُمًٚمؿ صحٞمح

 اإلُم٤مم رواه أو ذيمره اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ هذا ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ ،صمامٟمًٞم٤م اعمديٜم٦م ذم ٚمقاتاًمّم

سًم٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اهل٤مُم٦م اًمٜمٙمت٦م هذه وومٞمف قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمًٚمؿ  وهق أٓ اًم١ًمال ًمذاك ضمقا

 إمم وطمديًث٤م ىمدياًم  اًمٕمٚمامء سمٕمض ومٞمذه٥م شأُّمتف حيرج أّٓ  أراد»: قمٜمف اهلل ريض ىمقًمف

سًم٤م ذًمؽ أرى وٓ ،قمذرٍ  سمدون اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع هذا ضمقاز  راوي ٕن ذًمؽ :صقا

 اًمتنميع سم٤مب ُمـ آظمر سمٕمذرٍ  قمذرٍ  سمدون -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل مجع يٕمّٚمؾ احلدي٨م

 اًمّمالة قمٚمٞمف- شأُمتف حيرج أّٓ  أراد»: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل طمٞم٨م ،ًمٚمٜم٤ّمس واًمٌٞم٤من

 ،اجلٛمع قمدم ذم احلرج سمقضمقد اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع طمٙمؿ ىمٞمدُ  ذًمؽ وُمٕمٜمك ،-واًمًالم



 298  هؾ ينمع اجلٛمع ذم احلي سمدون قمذر؟   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ىمٞمتٝم٤م ذم اًمّمٚمقات إىم٤مُم٦م ذم احلرج ُوضِمد ومحٞم٨م  اًمذي ًمٚمحرج ومدومًٕم٤م ،اعمٕمرووم٦م ُمقا

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬:ىمقًمف ُمثؾ ذم -وضمؾ قمز- اهلل ٟمٗم٤مهُ  ي ـْ  اًمدِّ  [78:احل٩م] ♂طَمَرٍج  ُِم

 اًمّمٚمقات أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م َوضَم٥م طمٞمٜمذاك طمرج هٜم٤مك يٙمـ مل إذا أُم٤م ،اجلٛمع جيقز

 هٜم٤مك إذان وأؾمٛمع هٜم٤م ضم٤مًمس أن٤م ُمثالً  ،طمرج ٓ ٕنف :وىمتٝم٤م ذم ةصال يمؾ اخلٛمس

 أظمرج أن قمكمّ  احلرج ُمـ رء وًمٞمس اخلروج قمغم ىم٤مدر وأن٤م ُمٜمّل اًم٘مري٥م اعمًجد ذم

ٗمرة هذه ذم ضمئ٧م ح٤م ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ،اجلٛمع زم جيقز ومال ًَّ  هذا وضمدُت  اًم

 أهٌط أن ريمٌل ذم ًمقضمع شمرون يمام ضمًدا قمكمّ  يّمٕم٥م وأن٤م ُمتٕمٓمالً  اًمٙمٝمرسم٤مئل اعمّمٕمد

 ،اعمًجد إمم أظمرج ٓ اًمّمٚمقات سمٕمض قمكمّ  ومٛم٣م أصٕمد أن أو اًمًٚمؿ سمٓمريؼ وأنزل

ًُم٤م ص٤مر ،واًمٜمزول اًمٓمٚمقع صٕمقسم٦م قمكمّ  ومقوّمر اًمٙمٝمرسم٤مئل اعمّمٕمد ُصّٚمَح  ح٤م ًمٙمـ  قمكمّ  ًمزا

 طمٚمٚم٧ُم  ُم٤م أول وضمدشمف اًمذي احلرج ذاك أضمد ٓ ٕيّن  اعمًجد ذم صالة يمؾ أصكم أن

 .٤مهٜم ه٤م

 ُمتالزُم٤من أُمران ومٝمام مجعَ  ٓ طمرج ٓ ومحٞم٨م احلرج ًمدومع اجلٛمع جيقز إٟمام وم٢مَذن

 احلدي٨م هذا سملم اًمتقومٞمؼ ذم ي٘م٤مل ُم٤م أطمًـ وهذا :مجع ومٞمف طمرج ومٞمف ،مجع ٓ طمرج ٓ

طم٦م شم٠ميت اًمتل إطم٤مدي٨م وسملم اًمّمحٞمح  اإلًمتٝم٤مء جيقز ٓ وأنف ًمقىمتٝم٤م صالة سمٙمؾ ُمٍمِّ

 ،اجلامقم٦م ُمع اًمّّمالة قمـ اإلقمراض إطمقال أيمثر ذم زميًتٚم اجلٛمع أنّ  وسمخ٤مّص٦م قمٜمٝم٤م

 .ؾم٠مختف امقم ضمقاب هذا ،إومم طم٤مزم ًمٙمؿ وصٗم٧م يمام

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 يف لمحمع املبّحٕ األعراز

 احلضس





ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 افصؾوات بغ اجلؿع يبقح افذي احلرج هو ما

  ؟[قاتاًمّمٚم سملم اجلٛمع يٌٞمح اًمذي] احلرج هق ُم٤م :مداخؾة

 آشمٞمؽ اؾمتٓم٤مقم٦م قمٜمدي يقضمد ٓ ،ٟمٗمًف ذم اإلٟم٤ًمن جيده اًمذي احلرج :افشقخ

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬: اًم٘مرآن ذم ضم٤مء مم٤م أيمثر سمٌمء ي ـْ  اًمدِّ [ 78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج  ُِم

 ضَمَٕمَؾ  َُم٤م▬: احلرج هق ُم٤م ُمٜمٙمؿ ٟمتٕمٚمؿ ومٜمحـ ،أخ٤ٌمن وٟمحـ قمرب مج٤مقم٦م أنتؿ هق؟ ُم٤م

ـِ اًمدِّ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ـْ  ي  ومٞمف وىمع إذا اًمذي اًمٌمء: هق احلرج؟ هق ُم٤م[ 78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج  ُِم

 ُمـ أيمثر ًمؽ أىمقل ُم٤مذا ،صم٘مالً  ومٞمف جيد.. شمْم٤مي٘م٤مً  ومٞمف جيد.. ٤مً طمرضم ومٞمف جيد اإلٟم٤ًمن

  هذا؟

 ؟[احلرج هذا ذح هؾ احلرج ًمدومع اًمّمٚمقات مجع ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل] :مداخؾة

 سمـ اهلل قمٌد ومٝمق ومٕمٚمف إًمٞمٜم٤م ٟم٘مؾ ًمذيا ًمٜم٤م ًمٜم٘مٚمف سم٘مقًمف ذًمؽ ذح يم٤من ًمق :افشقخ

 ُمـ يمثػم ذم ًمٙمـ ،يمذًمؽ ومٕمٚم٧م اًمّمالة سمٕمد ىم٤مل اًمرؾمقل أن ي٘مؾ مل هق ًمٙمـ ،قم٤ٌمس

 ُمـ هذا احل٤مل ًم٤ًمن ،اعم٘م٤مل ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: اًمٕمٚمامء ي٘مقل يمام إطمٞم٤من

 يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد»: إُمثٚم٦م ذم ي٘م٤مل وًمذًمؽ ،يِم٤مهده اًمذي هق يدريف؟

 ،اًمٜمٌقي٦م إُمثٚم٦م ُمـ ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ صحٞمح٤مً  طمديث٤مً  ضم٤مء ىمد هذا سمؾ ،شاًمٖم٤مئ٥م

 حيرج أٓ أراد: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل أراد ُم٤مذا: ؾمئؾ وح٤م اجلٛمع هذا ؿم٤مهد قم٤ٌمس وم٤مسمـ

 اًمرؾمقل فم٤مهرة ُمـ هق ومٝمؿ ُم٤م وذيمر ومٕمٚمف ٟم٘مؾ وإٟمام اًمرؾمقل قمـ ىمقًٓ  ٟم٘مؾ ومام ،أُمتف

 .أُمتف قمـ احلرج دومع وهق اًمٗمٕمؾ هذا ُمـ

 . ( :..:.../ 166 / واًمٜمقر هلدىا)

 اجلؿع يبقح افذي احلرج وضابط اإلؿامة، حال اجلؿع

 قمـ صم٧ٌم... ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل! اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 ًمٙمـ ضم٤مسمر، وقمـش قمٚم٦م وٓ ظمقف همػم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص مجع: »قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اًمٓمح٤موي



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   362  ا

 يٙمت٥م هؾ اًمت٘مري٥م، ذم يمام ُّيؿ صدوق وهق اًمرواة أطمد هذا اإلؾمٜم٤مد طم٤مل ذم يٜمٔمر

 ظمػماً؟ اهلل وضمزاك ضم٤مسمر قمـ صم٤مسم٧م احلدي٨م أن

 وًمٙمـ إؾمٜم٤مده طم٤مل أن حييين ٓ ظم٤مص٦م ضم٤مسمر رواي٦م ُمـ احلدي٨م هذا :افشقخ

 ُم٘مقى ؿم٤مهداً  هذا يٕمتؼم أن ويٛمٙمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أظمرضمف ُم٤م قمٜمف يٖمٜمٞمٜم٤م

 .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده أن ومروٜم٤م ًمق طمتك ضم٤مسمر حلدي٨م

 قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده فيروي ُمًٚمؿ طمدي٨م

 سمٖمػم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع: »ىم٤مل

 أراد ُم٤مذا اًمٕم٤ٌمس، أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا ش ظمقف وٓ ؾمٗمر سمٖمػم: »رواي٦م وذمش ُمٓمر وٓ ؾمٗمر

 ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم اًمدًٓم٦م سيح احلدي٨م أُمتف، حيرج ٓ أن أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟

 اًمراوي٦م وذم أجْم٤ًم، ُمٓمر سمٖمػم وزاد ؾمٗمر، سمٖمػم سم٠منف ذًمؽ وأيمد ُم٘مٞمؿ وهق اعمديٜم٦م

 ًم٥ًٌم اجلٛمع يٙمقن أن ٟمٗمك وًمذًمؽ ُمٕمرووم٦م ؾمٜم٦م اعمٓمر ذم واجلٛمع اخلقف،: إظمرى

 ومٕمج٥م أجْم٤ًم، ُمٕمرووم٦م رظمّم٦م ومٞمف اجلٛمع وم٢من يم٤مًمًٗمر، ُمٕمروف أجْم٤مً  هق اًمذي اعمٓمر

 وم٘مط ًمٚمٛم٤ًمومر يٙمقن إٟمام اجلٛمع أن اعمٕمٝمقد ٕن هذا: ظمؼمه ُمـ احل٤مرضيـ سمٕمض

 سمٖمػم اعمديٜم٦م ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يروي ومٞمام ص٤مدق وهق قم٤ٌمس اسمـ يروي ومٙمٞمػ

 .ًمٚمجٛمع اعمًقهم٦م إقمذار ُمـ قمذر

 اسمـ... ضمقاب وم٠مضم٤مب قمٚم٦م، سمٖمػم مجع أنف ومٞمف اًمذي ضم٤مسمر طمدي٨م ُمع يٚمت٘مل وهٜم٤م

: ًمف ىم٤مًمقا  طملم احل٤مرضيـ سمٕمض سم٤مل ذم ورد اًمذي اإلؿمٙم٤مل قمـ قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس

 سمدون اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل مجع إٟمام: أي أُمتف، حيرج أٓ أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا

 أن هلؿ جيقز أنف اعم٘مٞمٛملم ًمٚمٜم٤مس ًمٞمًـ ُم٤ًمومر همػم ُم٘مٞمامً  يم٤من أنف قمـ ومْمالً  اعمٓمر قمذر

 ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يتقهؿ يمام اإلـمالق قمغم ًمٞمس اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اًمّمالشملم سملم جيٛمٕمقا 

 اعمٕمرووم٦م: إقمذار ُمـ قمذر سمٖمػم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمتٍميح ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا

 اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م اجلٛمٚم٦م هذه أُمتف، حيرج ٓ ًمٙمل: ىم٤مل مجع؟... ح٤مذا: اًم١ًمال ضم٤مء وًمذًمؽ

 ٟمٗمٝمؿ طمتك سم٤مًمٜم٤م ذم ُمتٛمٙمٜم٤مً  شمٌ٘مك أن وجي٥م هتدر أٓ جي٥م احلدي٨م راوي ُمـ اًمّم٤مدرة

 .شمٗمريط وٓ اطإومر ٓ ومٝمامً  احلٙمؿ هذا



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  363 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 سم٤مب ُمـ ومٞمجٛمع ُم٘مٞمؿ وهق اإلٟم٤ًمن يؽمظمص أن ومٝمق واعم٤ٌمًمٖم٦م اإلومراط أُم٤م

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م ًمقاضم٥م شمٓمٌٞمع هذا احلرج، رومع سم٤مب ُمـ وًمٞمس وم٘مط اًمرظمّم٦م

الةَ  إِنَّ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إوىم٤مت  .[163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 جيقز ٓ اجلٛمع أن: ي٘مقًمقن اًمذيـ ُمـ ومٝمق احلٙمؿ هذا إو٤مقم٦م وهق طاًمتٗمري أُم٤م

 طم٤مًم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع ىمد صحٞمح طمدي٨م وهذا اًمًٗمر، طم٤مًم٦م ذم إٓ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمام رظمّم٦م وًمٞمس اإلـمالق قمغم ًمٞمس اجلٛمع هذا ًمٙمـ اإلىم٤مُم٦م

 أن أراد ُم٤م ذاإ احلرج ذم ًمٚمقىمقع شمٕمرض ُمـ ومٙمؾ احلرج، رومع ًمٕمٚم٦م وإٟمام ًمٚمٛم٤ًمومر

 ُمرومقع احلرج... وىمتٝم٤م ذم اًمٕمٍم وصالة وىمتٝم٤م ذم ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة أداء قمغم حي٤مومظ

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م : ▬اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل طمٞم٨م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص ي ـْ  اًمدِّ  ُِم

 اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ضمقاز ومٝمٜم٤مك اًمٕمٚم٦م هذه شمقضمد ومحٞمٜمام [78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج 

 اًمًٗمر ذم اًمِم٠من هق يمام واًمؽمظمص اًمتِمٝمل هق وإٟمام طمرج هٜم٤مك ًمٞمس أُم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ،

 .اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم جيقز ٓ هذا

 جيقز، ٓ وشم٤مرة جيقز شم٤مرة اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع أن يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م هذا: إذاً 

 إذا ومٝمق اجلٛمع هذا ومٞمف جيقز ٓ اًمذي واًمقىم٧م احلرج ًمرومع هق ومٞمف جيقز اًمذي اًمقىم٧م

 .أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم طمرج هٜم٤مك يٙمـ مل

 .ًمٚمحرج أُمثٚم٦م... :مداخؾة

 إمم ؿمخص ُمـ ختتٚمػ وًمٙمٜمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م ٟم٘مدم أن ممٙمـ هذه ًمٚمحرج أُمثٚم٦م :افشقخ

 يٕمٚمؿ وهق ُمثالً  اًمًٞم٤مرة ذم آظمر سمٚمد إمم سمٚمده ُمـ ي٤ًمومر أن جي٥م إٟم٤ًمن: ُمثالً  آظمر،

 سمحٞم٨م شم٘مػ ٓ صمؿ ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر اًمّمالشملم سملم ُم٤م شم٤ًمومر اًمًٞم٤مرة هذه أن قم٤مدةً 

 يّمكم أن ومٚمف وؾمجقد وريمقع وىمٞم٤مم سمقوقء اعمنموقم٦م اًمّمالة يّمكم أن ُمـ يتٛمٙمـ

 مجع اًمٕمٍم صالة اًمٔمٝمر صالة إمم جيٛمع وأن اًمًٞم٤مرة يريم٥م أن ىمٌؾ سمٚمده ذم اًمٔمٝمر

 .صقرة هذه ُم٘مٞمؿ، وهق شم٘مديؿ

 سم٠مداء ُمٙمٚمٗم٤مً  يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمض هل٤م يتٕمرض مم٤م اًمّمقرة هذه ُمـ وأيمثر

 احلراؾم٦م يٗمٚم٧م أن يًتٓمٞمع ٓ وىم٧م إمم وىم٧م ُمـ طمراؾم٦م قمغم ىم٤مئؿ... يمٛمثالً  ٞمٗم٦ماًمقفم



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   364  ا

 هق ومحٞمٜمئذٍ  سمٕمده٤م، سمام أو ىمٌٚمٝم٤م سمام مجٕمٝم٤م يٛمٙمـ اًمتل اًمّمٚمقات ُمـ صالة وىم٧م ذم

 شم٠مظمػم، مجع أو اعم٤ًمومر صقرة ذم آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام شم٘مديؿ مجع جيٛمع أن وم٢مُم٤م اًمقوع ي٘مدر

 وطمده يّمكم أن إٓ اعمًجد ذم اًمّمالة ي١مدي أن ًمف يتٞمن ٓ اًمذي اًمٕمًٙمري وهٙمذا

 اًمّمالة يْمٞمػ صمؿ مج٤مقم٦م ُمع اعمًجد ذم اًمّمالشملم إطمدى يّمكم أن ًمف ومٞمجقز

 .شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ مجع إُم٤م إظمرى

 رء ذم سمقىمققمف ؿمٕمر ومٛمـ آظمر إمم ؿمخص ُمـ خيتٚمػ احلرج أن إُمر ومج٤مع

 أن أو احلرج، هق ُم٤م إٟم٤ًمن ًمٙمؾ يقصػ أن أُم٤م ومال، وإٓ اجلٛمع ًمف ضم٤مز طمرج ُمٜمف

 اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم هب٤م وٌٓم٧م اًمتل آؾمتٓم٤مقم٦م هل ُم٤م إٟم٤ًمن ًمٙمؾ يقصػ

 ومٙمؾ إُمقر هذه شم٘مدير ذم اًمٜم٤مس ٓظمتالف ذًمؽ إمم ؾمٌٞمؾ ٓ اعمح٤مل حتّمٞمؾ ومٝمذا

ه يتٌع ٓ دىمٞم٘م٤ًم، شمٓمٌٞم٘م٤مً  شمٓمٌٞم٘مف ذم اًمنمقمل احلٙمؿ ويالطمظ رسمف يت٘مل  ذم يتٜمٓمع وٓ هقا

 هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ: »واًمًالم اًمّمالة فقمٚمٞم ًم٘مقًمف ديٜمف

 .ٟمٕمؿش اعمتٜمٓمٕمقن

 (66:62:49/أ21: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 فؾحاجة افصالتغ بغ ادؼقم مجع مؼوظقة

 هذه ومٚمٞمّمؾ ومقشمف خيِمك إُمر أطمديمؿ طمي إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمّمالشملم سملم اجلٛمع يٕمٜمل». اًمّمالة

 [.ًمٚمح٤مضم٦م اًمّمالشملم سملم اعم٘مٞمؿ مجع ٞم٦مُمنموقم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.357/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾحرج يؽون إكام اإلؿامة يف اجلؿع

 ًمٙمل شاًمّمالشملم سملم اجلٛمع يٕمٜمل» هذا صٜمٕم٧م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شأُمتل حترج ٓ



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  365 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 أن» :قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اًم٤ٌمب هذا ذم واًمّمحٞمح[:اإلمام ؿال]

 ،ظمقف همػم ُمـ سم٤معمديٜم٦م ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أظمرضمف .شأُمتف حيرج ٓ أن أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد ُم٤م: قم٤ٌمس ٓسمـ ىمٞمؾ ،ُمٓمر وٓ

 .ُم٤مضمف اسمـ إٓ وإرسمٕم٦م ُمًٚمؿ

 ،احلرج ًمرومع اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع ضمقاز قمغم يدل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن واقمٚمؿ

 .ه٤مم وم٢مٟمف هلذا ومتٜمٌف ،ُمٓمٚم٘م٤م وًمٞمس

 (.358-357/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾحاجة اإلؿامة حال اجلؿع مؼوظقة

 واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل

 . ُمًٚمؿ روامه٤م. شؾمٗمر وٓ ظمقف همػم ُمـ رواي٦م وذم. ُمٓمر وٓ ظمقف همػم ُمـ سم٤معمديٜم٦م

 طمتك اًمٕمٍم سمٕمد ٤ميقُم سم٤مًمٌٍمة قم٤ٌمس اسمـ ظمٓمٌٜم٤م» :ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل

 ومج٤مءه: ىم٤مل ،اًمّمالة اًمّمالة ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس وضمٕمؾ ،اًمٜمجقم وسمدت اًمِمٛمس همرسم٧م

 أتٕمٚمٛمٜمل: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل ،اًمّمالة اًمّمالة: يٜمثٜمل وٓ يٗمؽم ٓ ،متٞمؿ سمٜمل ُمـ رضمؾ

 واعمٖمرب ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل صمؿ! ًمؽ؟ أم ٓ سم٤مًمًٜم٦م

 ،هريرة أب٤م وم٠متٞم٧م ،رء ذًمؽ ُمـ صدري ذم ومح٤مك: ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل. واًمٕمِم٤مء

ٟم٦م وأبق ش153 - 152/  2» ُمًٚمؿ أظمرضمف. شُم٘م٤مًمتف ومّمدق ،وم٠ًمختف  354/  2» قمقا

: قم٤ٌمس ٓسمـ رضمؾ ىم٤مل» :ىم٤مل قمٜمف رواي٦م وذم ش.2726» واًمٓمٞم٤مًمز ش355 -

 أم ٓ: ىم٤مل صمؿ ،ومًٙم٧م ،اًمّمالة: ىم٤مل صمؿ ،ومًٙم٧م اًمّمالة: ىم٤مل صمؿ ،ومًٙم٧م ،اًمّمالة

 اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم اًمّمالشملم سملم ٟمجٛمع ويمٜم٤م! سم٤مًمّمالة؟ ٕمٚمٛمٜم٤مشم ًمؽ

 شاًمًٗمر يٕمٜمل» :آظمره ذم وزاد ش1/  113/  2» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ُمًٚمؿ أظمرضمفش!؟ملسو هيلع هللا ىلص

 أفمٜمٝم٤م وُم٤م اًمتٗمًػم ؾمٌٞمؾ قمغم ٟمٗمًف ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمـ اًمزي٤مدة هذه أن واًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

سم٤م  وإٓ ،احلي ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ إمم اعمرومقع اجلٛمع أن اًمًٞم٤مق ُمـ اًمٔم٤مهر وم٢من ،صقا

 وم٢مهن٤م سم٤معمديٜم٦م رواي٦م وي١ميده ،فم٤مهر هق يمام اًمرضمؾ قمغم سمف قم٤ٌمس اسمـ اطمتج٤مج يّمح مل



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   366  ذم احلي ا

 .شم٘مدم يمام ذًمؽ ذم سحي٦م

 [(975) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افزد بعذر اجلؿع حؽم

 ،جيٛمع: ي٘مقل إئٛم٦م ومٌٕمض ،سم٤مرد شمٕمٚمؿ يمام اجلق هٜم٤م اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ي٤م :مداخؾة

  ضم٤مئز؟ احل٤مل هذا ذم ٛمعاجل ومٝمؾ

 اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمالة ذم ًمٚمٛمًجد احلْمقر ذم اًمٜم٤مس وجيد ؿمديداً  اًمؼمد يم٤من إذا :افشقخ

 . إُم٦م قمـ احلرج ًمرومع جيقز طمرضم٤مً 

 ذم طمتك جيٛمع وٓ يمٚمٝمؿ اعمّمٚملم خي٤مًمػ اعمًجد إُم٤مم قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اعمًجد يؽميمقن لمواعمّمٚم ،جيٛمع وٓ يٙمقن ضمداً  همزير ُمٓمر ذم ؾم٤مسم٘م٦م ؾمٜمقات: يٕمٜمل

 سم٠مىمقال ي٠مظمذ ٓ اإلُم٤مم وًمٙمـ ،آظمر ُمًجد إمم وإٟم٤ًمن ،سمٞمتف إمم إٟم٤ًمن يمؾ ويذه٥م

 . يم٤من إٟم٤ًمن أي

 . آظمر ُمًجد ذم يّمكم جيٛمع أن يريد واطمد يم٤من وم٢مذا ،ـمٞم٥م :افشقخ

 . اإلُم٤مم هذا ٟمؽمك: يٕمٜمل :مداخؾة

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

 (66 :17: 45/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)

 وضابطه دافز بعذر اجلؿع

 ًمٞمس اًمؼمد أضمؾ ُمـ اجلٛمع: وم٠مىمقل ،اًمؼمد أضمؾ ُمـ اجلٛمع قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م :افشقخ

 واضمتٝم٤مداً  اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف ىم٤مل وإٟمام اعمًٚمؿ سمف يٚمزم ،اًمنمع ذم ٟمص قمٚمٞمف

 .اًمّمالشملم سملم اجلٛمع غشمًقِّ  ٤موسم٠مهن ،هب٤م اًمٜمص ضم٤مء اًمتل إقمذار سمٕمض قمغم واقمتامداً 

 ي٠مت مل احلي، ذم اجلٛمع أن ثٜم٤مسمح وًمٙمـ ،اًمًٗمر ذم ٛمعاجل اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  367 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 . اخلقف أو اعمٓمر أضمؾ ُمـ إٓ ،احلي ذم اجلٛمع ضمقاز ذم ٟمص

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام وهذا

 ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  ،ُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م

 . شأُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد

 ،اعم٤ًمضمد ذم أي ،اجلامقمل سم٤مجلٛمع يتٕمٚمؼ :أطمدمه٤م :مجٕملم ذم يٗمٞمدٟم٤م احلدي٨م هٜم٤م

د يتٕمٚمؼ :وأظمر  .سم٤مجلامقم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م وٟم٤مدراً  ،سم٤مٕومرا

: ىم٤مل ٕنف :ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع ومٝمق ضمقازه احلدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد اًمذي إول اجلٛمع أُم٤م

 ًمدى ُمٕمروف اًمٕمذريـ هذيـ سم٠من يِمٕمرٟم٤م ،شاًمًٗمر وهمػم ُمٓمر سمٖمػم اًمرؾمقل مجع»

 مجع: ومٞم٘مقل ضمديداً  ؿمٞمئ٤مً  يٗمٞمدٟم٤م أن يريد ًمٙمـ ،اجلٛمع يًقهم٤من ٕهنام قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم

 أراد» اًمٜمص هذا ،شأُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل هق؟ ُم٤م ؾم٠مخقه ،اًمٕمذريـ هذيـ ًمٖمػم

 ُم٤م وُمٜمٝم٤م ،ٝم٤مقمٚمٞم ُمٜمّمقص همػم أظمرى أؾم٤ٌمب ومٞمف يدظمؾ أن يٛمٙمـ ،شأُمتف حيرج ٓ أن

 ؿمخّملم سملم خيتٚمػ ٟمًٌٞم٦م ىمْمٞم٦م اًمؼمد ،آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمام ،اًمؼمد وهق صدده ذم آٟمٗم٤مً  يمٜم٤م

 يتٕم٤مـمك ٟمِم٠م وم٠مطمدمه٤م اًمٜمِم٠مة وذم اًمؽمسمٞم٦م ذم ُمت٤ًمويلم ًمٞم٤ًم ًمٙمٜمٝمام اًمٕمٛمر ذم ُمت٤ًمويلم

 ذم ئِمِّ ٟمُ  هق إٟمام وأظمر واًمٜمّم٥م ًمٚمتٕم٥م واًم٘مر ًمٚمحر سمًٌٌٝم٤م يتٕمرض ُمٝمٜم٦م أو أقمامًٓ 

 ؾمـ ذم ىمٚمٜم٤م يمام ومه٤م أبدًا، ُمثالً  يًتقي٤من ومال ،اًمٜم٤مقمؿ اعمدًمؾ اًمقًمد شمرسمٞم٦م يبِّ رُ  ،احلٚمٞم٦م

 ُمت٤ٌميٜم٤مً  ُمث٤مًٓ  رضسمٜم٤م ُم٤م وم٢مذا ،ذاك إمم هذا ُمـ خيتٚمػ سم٤مًمؼمد اًمِمٕمقر ذًمؽ ُمع ،واطمد

 أو اًمٙمثػم سم٤مًمؼمد اًمِمٕمقر ؾمٞمختٚمػ أجْم٤مً  قمجقز ؿمٞمخ وسملم ؿم٤مب سملم اًمت٤ٌميـ يمؾ

 وم٢مذا ،ًمٜمٗمًف جيٛمع أن اإلٟم٤ًمن أراد إذا ومٞمام ٟمًٌٞم٦م ٞم٦مىمْم اًم٘مْمٞم٦م شمٌ٘مك ومٝمٜم٤م ،اخلٗمٞمػ

 أن ومٚمف جيٛمع ٓ أن ذم طمرضم٤مً  جيد أنف ويٕمرف ديٜمف ذم ُمتٗم٘مٝم٤مً  ويم٤من ًمرسمف ُمت٘مٞم٤مً  يم٤من

 . ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمنموط هبذه جيٛمع

 ذم اعمتٗم٤موشمقن اًمٜم٤مس وذم اًمٜم٤مس مَّ ١مُ يَ  أن يريد اًمذي اإلُم٤مم ذم أن اًمدىم٦م

 أن يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمٙمالم هذا ُمـ اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م.. وم٤مإلُم٤مم ،سم٤مًمؼمد اإلطم٤ًمس

 ذم ُمٕمف يّمٚمقا  أن يريدون اًمذيـ مج٤مقمتف إمم ٟمٔمر إذا أبداً  طمرضم٤مً  أرى وٓ ،ويْمع ي٘مدر

 ُمـ ٓ أضمٚمٝمؿ ُمـ جيٛمع أن إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم طمرضم٤مً  أرى ٓ ؿمٞمقظم٤مً  ومٞمٝمؿ ومقضمد ،ُمًجده



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   368  ا

 اًمٜمص هذا صم٧ٌم دام ُم٤م نفأ أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ شم٘مقى وإمم وم٘مف إمم حيت٤مج هذا ًمٙمـ ،أضمٚمف

 يداري ٓ شم٘مٞم٤مً  ويم٤من وم٘مٞمٝم٤مً  اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا شأُمتف حيرج ٓ أن أراد» قم٤ٌمس اسمـ ُمـ

 جيٛمع أن اجلامقم٦م ُمّمٚمح٦م ُمـ ومقضمد ذقمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ي٤ًميًٝمؿ هق وإٟمام سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس

 ضم٤مءت اًمتل اًمرظمّم٦م سمتٚمؽ وأظمذ وضمؾ قمز اهلل اشم٘مك أنف دام ُم٤م ذًمؽ ومٚمف ًمٚمؼمد هبؿ

 . هرُ يمْ ذِ  اًم٤ًمسمؼ قم٤ٌمس سمـا طمدي٨م ذم

 إجي٤مسم٤مً  أو ؾمٚم٤ٌمً  وضمؾ قمز اهلل يت٘مل أن قمٚمٞمف وإٓ ،وشم٘مٞم٤مً  وم٘مٞمٝم٤مً  اإلُم٤مم يم٤من إذا :أىمقل

 اًمرظمّم٦م طمٞم٨م يتِمدد وٓ رظمّم٦م ٓ طمٞم٨م جيٛمع ومال ،سم٤مًمٕمزيٛم٦م متًٙم٤مً  أو ّم٤مً ظمه رَ شمَ 

 أطمد وم٘مدُمقا  اًمراشم٥م اإلُم٤مم حيي مل ،هٜم٤مك ُمًجد ذم يقُملم ُمٜمذ وىمع يمام ،ىم٤مئٛم٦م

 اًمٕمٚمؿ ُمـ يم٤من وًمق قمٚمؿ ُمـ قمٜمده ُم٤م ُم٘مدار أقمٚمؿ ٓ وأن٤م ،اجلامقم٦م صالة قمغم قاـمٜملماعم

 ومقراً  اًمٔمٝمر صالة اإلُم٤مم صغم أن سمٕمد اعم١مذن أن وىمع اًمذي ًمٙمـ ،اعمذهٌل اًمت٘مٚمٞمدي

 ،اًمقاىمع إُمر حت٧م احل٤مرضيـ وسمٕمض اإلُم٤مم ضمٕمؾ سم٠منف ومِمٕمرت ،اًمّمالة أىم٤مم

ىمٌتل ُمـ اإلُم٤مم هذا سم٠من وأؿمٕمر  جيٞمزون ٓ وإطمٜم٤مف ،اعمذه٥م طمٜمٗمل أنف فًمّمالشم ُمرا

 أىمٞمٛم٧م ومٚمام ،ُمزدًمٗم٦م وذم قمروم٤مت ذم إٓ اًمًٗمر ذم وٓ سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً  احلي ذم اجلٛمع

 شم٠مؾمٗم٧م ًمٙمٜمل ؿمٞمئ٤مً  ومٝمٛم٧م ُم٤م ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م وهمقهم٤مء ووقو٤مء ؿمقذة ؾمٛمٕمٜم٤م اًمّمالة

 ًمق وقو٤مء اعمًجد ذم ص٤مر ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٞمقت ذم اًمٜم٤مس أدب ىمٚم٦م ُمـ يمثػماً 

 ذم هلؿ ومٙمٞمػ اًمْمقو٤مء أصح٤مب قمغم قم٤مراً  ًمٙم٤من ىمٝمقة ذم اًمْمقو٤مء هذه ىمٕم٧مو

 ،إصقات هذه طمرك اًمذي ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م ُم٤م وُٕمر ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٞمقت ُمـ سمٞم٧م

  اًمٙمالم؟ يم٤من ُم٤م قمغم ومٝمٛم٧م أن٧م صم٤مُمر يم٤من إذا أدري ُم٤م

 مجع واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل نإ وىم٤مل وىمػ اًمِم٤ٌمب أطمد ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٕمرف ٓ أنف يتٙمٚمؿ ص٤مر وم٤مًمرضمؾ ،اعمٓمر ذم اًمّمالشملم لمسم

 .. يم٤مٟم٧م يمٞمػ واًمًالم

 يم٤من اقمت٘م٤مدي ذم وهق ،اًمقاىمع إُمر حت٧م ص٤مر اإلُم٤مم أن ؿمٕمرت ،اعمٝمؿ :افشقخ

 ،ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع ضمقاز يٕمت٘مد ٓ طمٞم٨م وضمؾ قمز اهلل يت٘مل أن أراد إذا يًتٜمٙمر أن جي٥م

 ًمألُمر ظمْمع هق ًمٙمـ ،ُمٜمٙمؿ أطمد ومٚمٞمت٘مدم سم٤مجلقاز زم يًٛمح ٓ ُمذهٌل أن٤م: ي٘مقل أن



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  369 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 ؿمٕمرت أن٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م أي أومٝمٛمتٜمل اًمّمالة سمٕمد اًمت٤مًمٞم٦م اًمِمقذة ًمٙمـ ،وصغم اًمقاىمع

: ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل! ؿمٞمخ ي٤م: زم ي٘مقل أطمدهؿ ؾمٛمٕم٧م ،ىمٌؾ ُمـ هب٤م

 اعمتٙمٚمؿ هذا أن ومٝمٛم٧م ًمٙمـ احلدي٨م ُمتـ أؾمٛمع ومل ،شرظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 يم٠منف صمقرةً  صم٤مر اإلُم٤مم هذا همػم رأج٧م ُم٤م ،ُمنموع احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم اجلٛمع أن: ي٘مقل

 أن٧م ،اًمرؾمقل رأج٧م أن٧م: ًمف وي٘مقل ،ومذه٥م ىم٤مم صقشمف وُمـ اً،يم٤مومر رضمالً  ي٘م٤مشمؾ

 . قمٚمٞمٝمؿ ومٝمٛم٧م وُم٤م اًمٜم٤مس سملم اًمِمقذة وىم٤مُم٧م ،أيمؼم اهلل ،اًمرؾمقل رأج٧م

 اهلروب ،اٟمًالًٓ  واٟمًٚمٚم٧م اٟمتٝم٧م طمتك راد،وإو سم٤مٕذيم٤مر سمدأت يمٜم٧م أن٤م

 قمٜمدهؿ وٓ ،وقمل قمٜمدهؿ يم٤من ُم٤م اًمٜم٤مس ه١مٓء !اهلل ؾمٌح٤من ،اًمِمج٤مقم٦م ٟمّمػ

 . ضمٝمؾ قمغم يتٙمٚمٛمقا  ،أدب قمٜمدهؿ وٓ ،صم٘م٤موم٦م

 اًمرؾمقل؟ رأى هؾ يّمكم وهق ،ُمًٙملم ،اًمرؾمقل رأج٧م أن٧م: ي٘مقل اإلُم٤مم هذا

 ،يٗمٕمؾ ُم٤مذا شمرى ي٤م: ًمف ىمٞمؾ ومٚمق ،فًم يرضمع ًمٖمػمه يقضمٝمف اًمذي اًمٙمالم ،اًمرؾمقل رَ يَ  مل

 ي٤م أجـ إمم :اًمٜم٤مس سمٕمض ؾمٞم٘مقل ،ٛمقٟم٤مٚمَّ قمَ  اًمٕمٚمامء هٙمذا ،اًمٕمٚمامء هٙمذا: ي٘مقل ؾمقف

: ي٘مقًمقا  آظمرون أن٤مس ومٞمف ًمٙمـ ،ًمٚمٛمٓمر مجع يقضمد ٓ: ىم٤مًمقا  قمٚمامؤه أنف ،ُمذهٌف شمرى

 .اًمرؾمقل يروا مل اًمرؾمقل؟ ؿم٤مومقا  اًمرؾمقل؟ ؿم٤مومقا  ًمٚمٛمٓمر مجع ومٞمف: ىم٤مًمقا  ٟم٤مؤقمٚمام

 يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًم٘مْمٞم٦م هذه شمٜمٙمر ح٤مذا ،رواي٦م ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م :إذاً 

 أن ،ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتل اًمرواي٦م قمغم ىم٤مئؿ ي٘مقًمقن اًمٗم٘مٝم٤مء يمؾ إوًملم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ُمـ

 أن اإلٟم٤ًمن خيجؾ ،ضمداً  ؿمديد يٕمٜمل قمٛمٞمؼ ضمٝمؾ ،اًمرؾمقل ؿم٤مومقا  ُم٤م اًمرواة ه١مٓء

 . اًمٜم٤مس ًمٞم١مم ويت٘مدم ُمًٚمؿ قمـ حيٙمٞمف

 مت٤مم ُمـ اًمرؾمقل ًمٙمـ ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأجٜم٤م ُم٤م ٟمحـ صحٞمح

 يقم يمؾ شمتٙمرر اًمتل ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ؿمتك سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت ظم٤مـمٌٝمؿ أنف سم٠مُمتف ورمحتف رأومتف

 ،شاًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد ومٚمٞمٌٚمغ»: وىم٤مل ،شكمِّ َص أُ  رأجتٛمقين يمام صٚمقا »: ىم٤مل ،ُمرات مخس

 وٓ صقشمف ؾمٛمٕمقا  ُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٕمده ُمـ ؾمٞم٠متقن اًمذيـ أن يٕمٚمؿ ومٝمق

 ورأوا ؿم٤مهدوه اًمذيـ أصح٤مسمف سم٠من أجْم٤مً  يٕمٚمؿ ًمٙمٜمف ،وصالشمف قم٤ٌمدشمف ؿم٤مهدوا

 ومٚمٞمٌٚمغ »: وىم٤مل ،ذًمؽ قمغم ٝمؿْمَّ حَ ومَ  ،سمٕمده ُمـ ي٠متقن ُمـ إمم ؾمٞمٜم٘مٚمقهن٤م قم٤ٌمداشمف



قمذار اعمٞم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   316  ح٦م ًمٚمجٛمع ذم احليا

 قمـ وطمدصمقا  ،آي٦م وًمق قمٜمل ٖمقا سمٚمِّ » :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمتك ،شاًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد

ئٞمؾ سمٜمل  . شاًمٜم٤مر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ  ُمتٕمٛمداً  قمكم يمذب وُمـ ،طمرج وٓ إها

 ،آصٓمالطمل أي٦م سمٛمٕمٜمك ٝمؿٗمْ شمُ  ٓ أن يٜمٌٖمل اًمٚمٗمٔم٦م هذه ،شآي٦م وًمق قمٜمل سمٚمٖمقا »

 سمٚمٖمقا » مجٚم٦م هٜم٤م اعم٘مّمقد ،اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت ُمـ آي٦م :أي

 اًم٘مرآن ُمـ اجلٛمٚم٦م يِمٛمؾ ٕنف :صم٤مٟمٞم٤مً  ووم٘مٝمل ،أوًٓ  قمريب اعمٕمٜمك هذا ،شمجٚم٦م وًمق قمٜمل

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م وُمـ

 مجٚم٦م وًمق سمؾ وم٘مط اًم٘مرآن ُمـ آي٦م شمٌٚمٞمغ قمغم احلض احلدي٨م هبذا اعم٘مّمقد ٚمٞمسوم

 قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل قمٛمكم شمقضمٞمف وهذا ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ

 اًمتل قمديدة أطم٤مدي٨م ذم أُمتف ممإ ىمدُمٝم٤م اًمتل واًمٕم٘مٞمدة اًمٗمٙمرة إمم واًمًالم اًمّمالة

 هبام، متًٙمتؿ إن ُم٤م شمْمٚمقا  ًمـ أُمريـ ومٞمٙمؿ شمريم٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٜمٝم٤مُم

 ش.وؾمٜمتل اهلل يمت٤مب

 يٌٚمغ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومٙمذًمؽ اهلل يمت٤مب اًمٜم٤مس يٌٚمغ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومٙمام

 ،مظمرًم ُمتٛمؿ واحلدي٨م اًمٙمت٤مب ُمـ ُمٜمٝمام يمالًّ  ٕن :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م اًمٜم٤مس

َل ▬: ىمقًمف ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وهذا َ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟمزِّ ٌَلمِّ يْمَر ًمُِت َوَأنَزًْمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ اًمذِّ

 [. 44:اًمٜمحؾ♂ ]إًَِمٞمِْٝمْؿ 

 ،اًمت٤مسمٕمقن أدريمٝمؿ ذيـاًم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمٜمذ اإلؾمالُمل ٤مملاًمٕم أن وم٤مًمِم٤مهد

 وهق ،اعمٜمٝم٩م هذا ٤مسأؾم قمغم يٕمٞمِمقن اًمرؾمقل يدريمقا  مل اًمذيـ اًمت٤مسمٕمقن وه١مٓء

 يمٜمتؿ وإن ؿم٤مهدمتقين ومٙمام رأجتٛمقين أصح٤مسم٤مً  يمٜمتؿ إن شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »

 اًمّمالة قمٚمٞمف هذا أيمد وًمذًمؽ :ؿم٤مهدين ُمـ إًمٞمٙمؿ ٟم٘مؾ ومٙمام سمٕمدهؿ ُمـ أت٤ٌمقم٤مً 

 ش ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا »: ىم٤مل طمٞمٜمام اًمقداع طمج٦م ذم واًمًالم

  ُم٤مذا؟

 . ش أخ٘م٤ميمؿ ٓ » :مداخؾة

 يتٚم٘مقا  أن قمغم أصح٤مسمف طمض هق وم٢مذاً  ،ش أبداً  هذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ» :افشقخ

 إمم قمٜمف أظمذوا ُم٤م يٌٚمٖمقا  أن أُمرهؿ أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م ُمـ ُمٜمف ُم٤ٌمذة اًمٕمٚمؿ



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 يم٤من وًمذًمؽ ،شؾم٤مُمع ُمـ ًمف أوقمك غُمٌٚمِّ  برُ  »: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أنف وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس

 اًمٙمريؿ اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمد واؤضم٤م ذيـاًم اعم١مُمٜملم دهقم٤ٌم قمغم وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ُمـ

 ُمٌٚمغ رب»: إًمٞمف أذت اًمذي احلدي٨م ُمـ اًمِمٓمر هذا قمٚمٞمف َصَدَق  ُمـ ومٞمٝمؿ ُوضِمدَ  أن

 . ش ؾم٤مُمع ُمـ ًمف أوقمك

 اًمٕمٚمامء ًمٙمـ اعم١مًمٗم٦م سم٤مًٕمقف يٕمدون واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وأصح٤مب

 إمم قمددهؿ يرومٕمقا  أن واًمٗمحص اًمٌح٨م سمٕمد اًمٕمٚمؿ أهؾ اؾمتٓم٤مع ُم٤م يٕمٜمل ُمٜمٝمؿ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م أن هذا ُمـ ومٜمٗمٝمؿ ،ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء ،صمالصمامئ٦م

 قم٤مُم٦م سمؾ هلؿ ي٘مع سمام اًمٜم٤مس إلومت٤مء أنٗمًٝمؿ ٌقا ّمِّ ٜمَ يُ  أو يٜمتّمٌقا  أن هلؿ جيقز اًمذيـ

: اعمٕمرووم٦م أي٦م ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م قمٜمف أظمؼم اًمذي اًمث٤مين اًمِمٓمر ُمـ يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م

يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ وَم٤مؾْم ▬  يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م أيمثر[ 43:اًمٜمحؾ♂ ]٠َمُخقا َأْهَؾ اًمذِّ

 هذه أي٦م وشمِمٛمٚمٝمؿ ،يٕمٚمٛمقن ٓ اًمذيـ اًم٘مًؿ ُمـ يم٤مٟمقا  هؿ اعم١مًمٗم٦م سم٤مًٕمقف ونده ٕمَ يُ 

 ،قم٤ممل صمالصمامئ٦م سمٚمٖمقا  ُم٤م ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ وأهؾ ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٠ًمخقا  أن شم٠مُمرهؿ اًمتل

 ،اعم١مًمٗم٦م إًمقف سمٚمٖمقا  سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمت٤مسمٕملم ذم واؤضم٤م اًمذيـ اًمٕمٚمامء ،اهلل ءؿم٤م ُم٤م ًمٙمـ

 ،شؾم٤مُمع ُمـ ًمف أوقمك ُمٌٚمغ ومرب» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وُمّمداىم٤مً  شم٠ميمٞمداً 

 وذاك احلدي٨م هذا ،شآظمره ذم أم أوًمف ذم اخلػم رىدي ٓ يم٤معمٓمر أُمتل»: أظمر وًم٘مقًمف

 دوٓب يًتٛمر طمتك أطم٤مديثف وذم ؾمٜمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمٗمٝم٤م اًمتل اًمٌِم٤مئر ُمـ

 يمؾ روح ومت٘مٌض اًمٓمٞم٦ٌم اًمريح شمٚمؽ وضمؾ قمز اهلل يرؾمؾ يقم إمم وُمٜمٓمٚم٘م٤مً  دائراً  اًمٕمٚمؿ

ر إٓ إرض قمغم يٌ٘مك وٓ ُم١مُمـ  .اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم وقمٚمٞمٝمؿ ،اخلٚمؼ ذا

 هؾ: ومٞم٘مقل اًمٜم٤مس ًمٞم١مم يت٘مدم ُمـ خي٤مـم٥م أن اعمٙم٤من وضمٝم٤مًم٦م سمؾ اجلٝمؾ ُمـ :وم٢مذاً 

 ،ضمداً  اًمٖمْم٥م ُمـ ؿمديدة وسمح٤مًم٦م آؾمتٜمٙم٤مري وسم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم رؾمقل؟اًم رأج٧م أن٧م

 . قمٛمٞمؼ ضمٝمؾ قمغم يدل هذا ٕن

 .اًمرؾمقل واأر ُم٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ضم٤مء ُمـ يمؾ

 ،اًمٕم٤ٌمدات يمؾ يتٕمٌدون يمٞمػ يٕمرومقن ٓ ،يّمٚمقن يمٞمػ يٕمرومقن ٓ هؿ :إذاً 

 وهؿ أٓ اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف اهلل أخٝمؿ اًمذي سم٤مًمٓمريؼ هلل واحلٛمد ومقنيٕمرَّ 



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   312  ا

 أوًٓ  سمٕمٜم٤ميتٝمؿ اإلؾمالم هذا خلدُم٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؾمخرهؿ اًمذيـ احلدي٨م قمٚمامء

 إىمؾ قمغم إومم اًم٘مرون ُمر قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م جٛمعسم

 اًمٌالد خمتٚمػ ُمـ اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م مجٕمقا  ،سم٤مخلػمي٦م هلؿ اعمِمٝمقد اًمثالصم٦م اًم٘مرون

 مل ،سمٕمدهؿ وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م هذه ٦مٚمَ مَحَ  ٕن :واًمّمدور

 أن اًمٕمٚمؿ مجع قمغم احلريص اًمٕم٤ممل يتٛمٙمـ طمتك واطمدة سمٚمدة ذم ُمًت٘مريـ يٙمقٟمقا 

 وؿمامًٓ  وهمرسم٤مً  ذىم٤مً  اًمٌالد ذم شمٗمرىمقا  وإٟمام ،اًمقاطمد اعمٙم٤من ذاك ُمـ اًمًٜم٦م يتٚم٘مك

 ذم اًمٕمٚمامء خمتٚمػ ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمتٚم٘مل :اًمٌالد ذم ًمٚمًٞم٤مطم٦م يتٗمرغ أطمدهؿ ومٙم٤من ،وضمٜمقسم٤مً 

 .اًمٌالد شمٚمؽ يمؾ

 اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ًمٜم٤م مجٕمقا  طمتك اًمٕمٚمامء هل١مٓء وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ شمًخػم هذا

 .محٚمتٝم٤م سمتٗمرق اًمٌالد ذم شمٗمرىم٧م اًمتل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ُمٙم٦م ذم ىم٣م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن سمًٝمقًم٦م ُمٕمل شمتّمقرون وم٠منتؿ

 ي٠متقن يم٤مٟمقا  اعمديٜم٦م ذم ،اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم ؾمٜم٦م قمنم صمالصم٦م اًمدقمقة ٘مٞم٦موسم ،ؾمٜمقات قمنم

 وهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب هؿ اعمديٜم٦م وذم ُمٙم٦م ذم اًمرؾمقل إمم

 ذم اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء سم٠من أجْم٤مً  ضمٞمداً  ُمٕمل وشمٗم٘مٝمقن ،ؾمٛمٕمقه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م محٚم٦م

 يم٤من وم٘مد ،اًمٌالد ذم شمٗمرىمقا  ٤مشمفووم سمٕمد قمام ومْمالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف ىمٚم٥م

 خمتٚمػ ُمـ.. ُمـ ٟمجران ُمـ ضمدة ُمـ ،اإلؾمالم قمغم ًمٞم٤ٌميٕمف اعمديٜم٦م إمم اعمٙمل ي٠متٞمف

 ذم ضم٤مء يمام ،اًمٕمٚمؿ سمٕمض واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف محؾ وىمد سمٚمده إمم يٕمقد صمؿ اًمٌالد

 سمٕمض ُمع ضم٤مء أنف قمٜمف اهلل ريض احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح

 إمم اؿمت٘مٜم٤م صمؿ: ىم٤مل ،أذيمر ومٞمام يقُم٤مً  قمنميـ ٟمحق قمٜمده ومٛمٙم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ممإ أصح٤مسمف

 صٚمٞمتام إذا»: هلام وم٘م٤مل ٟمٜمٍمف أن ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٤مؾمت٠مذٟم٤م أه٤مًمٞمٜم٤م

 ،شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا » ح٤مًمؽ وىم٤مل ،شؾمٜم٤مً  أيمؼميمام ٙماموًمٞم١مُمه  أطمديمام ومٚمٞم١مذن

 احلدي٨م هذا ُمثؾ رواي٦م ُمـ يتٛمٙمـ اًمذي ُمـ ؾاًمرضم هذا وم٢مذاً  ،ىمٌٞمٚمتف إمم وم٤مٟمٓمٚمؼ

 اًم٘مٌٞمٚم٦م هذه وُمـ اًم٘مٌٞمٚم٦م هذه إمم يذه٥م أن يٜمٌٖمل وم٢مذاً  ،إًمٞمف يذه٥م اًمذي هق ،وذاك

 . وهٙمذا اًم٘مري٦م هذه إمم اًمٌٚمدة هذه إمم



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 خمتٚمػ إمم ًمػمطمٚمقا  احلدي٨م قمٚمامء ؾمخر أن وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ُمـ يم٤من ًمذًمؽ

 ،ُمٜمف ُم٤ٌمذة ًمٞمًٛمٕمقه واطمد، طمدي٨م وًمق قمٜمده أنف يٕمٚمٛمقن سمٛمـ ًمٞمجتٛمٕمقا  اًمٌالد

 قم٘م٦ٌم اؾمٛمف أطمدهؿ ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أصح٤مسمف سمٕمض ه١مٓء ذم يم٤من ًم٘مد طمتك

 ،ُمٍم ذم ويم٤من طمدي٨م قمٜمده اعمِمٝمقر إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمراً  أن سمٚمٖمف قم٤مُمر سمـ

 ياًمذ احلدي٨م ذاك ًمٞمًٛمع ح٤مذا؟ ،ُمٍم إمم اعمديٜم٦م ذم يم٤من يقُمئذ أفمٜمف سمٚمده ُمـ وم٤ًمومر

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ضم٤مسمر ؾمٛمٕمف ٟمفإ هلؿ ىمٞمؾ

 ،رء ُمٜمؽ أريد ُم٤م أن٤م: ىم٤مل ،أظمر أطمدمه٤م واطمتْمـ ،وشمٚم٘م٤مه ضم٤مسمر إًمٞمف ومخرج

 احلدي٨م صه وٟمَ  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ٤مً طمديث ؾمٛمٕم٧م أنؽ سمٚمٖمٜمل أنف إٓ

 يمام ىمرب ُمـ يًٛمٕمف تقَّم سمِ  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٜم٤مدي وضمؾ قمز اهلل أن» أن ُمٜمف أذيمر ومٞمام

 طم٘م٤مً  اًمًٜم٦م أهؾ هب٤م يتٛمًؽ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م وهذا ،شسَمُٕمد ُمـ يًٛمٕمف

 أو دي٦مييم٤مح٤مشمر اًمٕم٘مٞمدة ذم عمذه٥م يتٕمّمٌقن ٓ اًمذيـ احلدي٨م أهؾ هبؿ وأقمٜمل

 ،اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم عمذه٥م يتٕمّمٌقن ٓ أهنؿ يمام ،اجلؼمي٦م أو اعمٕمتزًم٦م أو إؿمٕمري٦م

 شمٌتٕمد أظمرى ُمذاه٥م قمـ ومْمالً  احلٜمٌكم أو اًمِم٤مومٕمل أو اح٤مًمٙمل وأ احلٜمٗمل ذه٥ماعم

 ٌقا ًِ ٟمُ  وًمذًمؽ ،ًمٚمحدي٨م إٓ يتٕمّمٌقن ٓ احلدي٨م أهؾ إومم اعمذاه٥م قمـ اًمٌٕمد يمؾ

 : ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل يمام ،إًمٞمف واٟمتٛمقا  إًمٞمف

  صحٌقا  أنٗم٤مؾمف ٟمٗمًف يّمحٌقا  مل  وإن اًمٜمٌل أهؾ هؿ احلدي٨م أهؾ

 ،اًمرؾمقل أدريمقا  ُم٤م ،اًمرؾمقل أدريم٧م أن٧م: ىم٤مل اًمذي اجل٤مهؾ هذا ضمقاب وهذا

 . ُمٕمف يٕمٞمِمقن هؿ يم٠منام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمحدي٨م يِمتٖمٚمقن اًمذيـ ًمٙمـ

  صحٌقا  أنٗم٤مؾمف ٟمٗمًف يّمحٌقا  مل وإن اًمٜمٌل أهؾ هؿ احلدي٨م أهؾ

 وُمٗمنيـ وم٘مٝم٤مء ٟمًتثٜمل وٓ ح٤مرٟمُ  ٓ يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٤مً  أصٌح وًمذًمؽ

 اهلل يَّ ٟمَ »: اًم٘م٤مئؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م قمٚمٞمف لد مم٤م: ىم٤مًمقا  يمٚمٝمؿ

 ُمٜمف أوم٘مف هق ُمـ إمم وم٘مف طم٤مُمؾ بَّ ومرُ  ،ؾمٛمٕمٝم٤م يمام وم٠مداه٤م ،ومققم٤مه٤م ُم٘م٤مًمتل ؾمٛمع اُمرءاً 

 . شؾم٤مُمع ُمـ ًمف أوقمك ٌٚمغُمُ  بَّ ورُ 

 سمٙمالم يِمتٖمٚمقن ٕهنؿ :احلدي٨م أهؾ ذم ةْي اًمٜمه  ٟمرى وًمذًمؽ: يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء ي٘مقل
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 : اًمٕم٤ممل اًمِم٤مقمر ذًمؽ ىمقل ومٞمٝمؿ ومّمدق ،هن٤مراً  ًمٞمالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

  صحٌقا  أنٗم٤مؾمف ٟمٗمًف يّمحٌقا  مل وإن اًمٜمٌل أهؾ هؿ احلدي٨م أهؾ

 ي٘مقل ُم٤م [رد ذم اًمًٜم٦م أهؾ سمف] يتٛمًؽ قم٤مُمر سمـ ًمٕم٘م٦ٌم ضم٤مسمر طمدي٨م احلدي٨م هذا

 سم٠منف يٕمٜمقن ،ٟمٗمز يمالم هق اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وُمٜمف اهلل يمالم نإ واح٤مشمريدي٦م إؿم٤مقمرة

 دقمقاهؿ يٌٓمؾ احلدي٨م هذا ،اعمًٛمقع سم٤مًمٙمالم ًمٞمس سم٠منف قنٜمُ ٕمْ يَ  اًمٚمٗمٔمل سم٤مًمٙمالم ًمٞمس

٤م ُيقطَمك▬: عمقؾمك وضمؾ قمز اهلل ىمقل وي١ميمد َ
ِ
ُ ▬[ * 13:ـمف♂ ]وَم٤مؾْمَتِٛمْع ح إِٟمَّٜمِل َأن٤َم اّللَّ

الَة ًمِِذيْمِري ٌُْديِن َوَأىمِِؿ اًمّمَّ َّٓ َأن٤َم وَم٤مقْم  [. 14:ـمف♂ ]ٓ إهَِلَ إِ

٤م ُيقطَمك▬ َ
ِ
 يمام ُمقؾمك يمٚمؿ طمٞمٜمام وضمؾ قمز رسمٜم٤م أن :ُمٕمٜم٤مه٤م[ 13:ـمف♂ ]وَم٤مؾْمَتِٛمْع ح

ُ ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم ▬ ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل  يًٛمع ُمقؾمك يم٤من[ 164:اًمٜم٤ًمء♂ ]َويَمٚمََّؿ اّللَّ

 .وضمؾ قمز اهلل يمالم

 وٕطم٤مدي٨م اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن شمٕمٓمٞمؾ ومٝمق ٟمٗمز يمالم سم٠منف اإلهلل اًمٙمالم شم٠مويؾ أُم٤م

 أطمد اًمرطمٚم٦م أضمٚمف ُمـ ؿمد اًمذي احلدي٨م هذا وُمٜمٝم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف رؾمقلاًم

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمف اًمذي اًمّمح٤ميب راويف إمم اًمّمح٤مسم٦م

 ومْمالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م ذم يتِمٙمؽ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ :إذاً 

 رأج٧م أن٧م: سم٘مقًمف اًمٕم٤مُم٦م ُمـ قا يم٤مٟم وًمق احلدي٨م أهؾ ؽٙمِّ َِم يُ  أن ًمف جيقز ٓ أنف قمـ

 سمقاؾمٓم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم سمٚمٖمٜم٤م وًمٙمٜمٜم٤م اًمرؾمقل رَ ٟمَ  مل! اًمرؾمقل

ُنِذَريُمْؿ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم ،اًمٕمٚمامء ُمـ اًمث٘م٤مت ِٕ ُن  َوُأوطِمَل إزَِمَّ َهَذا اًْمُ٘مْرآ

ـْ سَمَٚمغَ   ُم٤ٌمذة ًمٚم٘مرآن شمالويت ٤ًمُمٕملماًم ُمٕمنم ؿأنت ذريمؿنْ أُ [ 19:إنٕم٤مم♂ ]سمِِف َوَُم

 اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف اًم٘مرآن ؾمٛمع ُمـ قمغم ؾمقاء ىم٤مئٛم٦م وم٤مًمٜمذارة ،أجْم٤مً  اًم٘مرآن سمٚمٖمف وُمـ

 وهٙمذا ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمف ممـ ؾمٛمٕمف ُمـ أو ُم٤ٌمذة واًمًالم

 . دواًمٞمؽ

 أو ُّيقدي ُمـ إُم٦م هذه ُمـ رضمؾ ُمـ ُم٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل :وًمذًمؽ

 ٓ، لُمٜم وؾمٛمع ًم٘مٞمٜمل: ي٘مقل ٓ ،شاًمٜم٤مر دظمؾ إٓ يب ي١مُمـ ٓ صمؿ يب يًٛمع اينٟمٍم

 إن» ،اإلؾمالم دقمقة احلؼ دقمقة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمدقمقشمف ؾمٛمع: أي ،شيب ؾمٛمع»
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 . أبداً  ومٞمٝم٤م ظم٤مًمداً  اًمٜم٤مر ذم ومٝمق اًمدقمقة هذه وضمحد يمٗمر صمؿ شاإلؾمالم اهلل قمٜمد اًمديـ

  ( 66 :61: 64/ 263/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66 :33: 47/ 263/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿع فرخصة ادطر صدة تشسط ٓ

 ُمٜمٙمرش. رطم٤مًمٙمؿ ذم ومّمٚمقا  ،واسمؾ ُمٓمر يم٤من إذا[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .شواسمؾ» سمذيمر

 [:اإلمام ؿال]

 ذم أضمد ومل. اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذم يمام. اًم٘مٓمر اًمْمخؿ اًمِمديد اعمٓمر: اًمقاسمؾ :ؾائدة

 مل ُمٓمر وم٠مص٤مهبؿ» :سمٕمْمٝم٤م ذم سمؾ ،اًمنمط هذا اًمرطم٤مل ذم سم٤مًمّمالة اًمرظمّم٦م أطم٤مدي٨م

 وم٘مف قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اعمٜم٦م مت٤مم: »واٟمٔمر ش.969» داود أيب صحٞمح. شٟمٕم٤مهلؿ أؾمٗمؾ شمٌتؾ

 ش. 336 صش »اًمًٜم٦م

 (.186/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادطر؟ يوم يف وافعك افظفر صاليت مجع جيوز هل

 اعمٓمر؟ يقم ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صاليت مجع جيقز هؾ :مداخؾة

 سملم اجلٛمع وسملم ًمٚمٛمٓمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اجلٛمع سملم ومرق ٓ ٟمٕمؿ، :افشقخ

 .واطمد وم٤محلٙمؿ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 (66:67:52/أ25: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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ز افذي ادطر حد هو ما  اجلؿع؟ جيوِّ

 اجلٛمع؟ يٙمقن ُمتك اعمٓمر، أج٤مم ذم اًمّمٚمقات سملم اجلٛمع اًم١ًمال :مداخؾة

 .سم٤معمٓمر يم٤من ومٞمؽ سم٤مرك ؾم١مال هذا :افشقخ

 اح٤مـمر؟ اًمٞمقم ذم اجلٛمع ضم٤مئز يٙمقن ُمتك :مداخؾة

 اعمٓمر؟ رذاذ اجلٛمع جيٞمز: يٕمٜمل اًمرذاذ هؾ :مداخؾة

 وُمّم٤مًمح قم٤مدةً  اعمٕمت٤مد اًمًػم يٕمرىمؾ همزيراً  اعمٓمر يم٤من إذا: اجلقاب :افشقخ

 ٓ اًمّمقرة هذه وٌط أو وشم٘مدير سم٤مجلٛمع، يرظمص أو ينمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اًمٕم٤ٌمد،

 يٕمقد وإٟمام اعمًٚمٛملم، أومراد ُمـ ومرد يمؾ وٌٓمٝم٤م ذم يِمؽمك وأن ٓمٝم٤ميْمٌ أن يٛمٙمـ

 أن سمحٞم٨م شم٤ًمهؾ اإلُم٤مم هذا أن ومرض وًمق يٗمرق، أو جيٛمع هق اًمذي اإلُم٤مم إمم ذًمؽ

 وشمتٌخر هٜم٤م ُمـ إرض شمٌتؾ احل٤مرة اًمٌالد سمٕمض ذم وظم٤مص٦م سم٤معمٓمر اسمتٚم٧م إرض

 أن أردت ذًمؽ عُم سم٤مجلٛمع، اًمؽمظمٞمص يًتٚمزم طمرج أي ومٞمف ًمٞمس ومٝمذا هٜم٤م، ُمـ

 أُمر اعمٓمر سمٜمققمٞم٦م اًمتدىمٞمؼ ٕن ذًمؽ: ذم ومٞمتٌع اعمٓمر ًمٜمزول مجع ًمق اإلُم٤مم أن: أىمقل

 ًمق طمدي٨م هٜم٤مك أراء، ومٞمف شمتٗمؼ أن يٛمٙمـ مم٤م صمؿ أوًٓ، اًمٜم٤مس[ ومٞمف] خيتٚمػ مم٤م ًمٞمس

 سم٠من ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ[ يمذًمؽ] ًمٞمس وًمٙمٜمف اعمقوقع ذم واًم٘م٤مـمع اجلقاب، هق ًمٙم٤من صح

 اًمذي هق احلدي٨م ذًمؽ أراء، ومٞمف ختتٚمػ وىمد وآضمتٝم٤مد اًمٌح٨م ُمـ رء ومٞمف إُمر

 إرض أن جمرد اًمٜمٕم٤مل، اسمتٚم٧م إذاش اًمرطم٤مل ذم وم٤مًمّمالة اًمٜمٕم٤مل اسمتٚم٧م إذا: »ي٘مقل

 إمم[ اًمذه٤مب] اإلٟم٤ًمن يتٙمٚمػ سم٠مٓ يرظمص اًمٜمزول هذا اعمٓمر ُمـ رء ومٞمٝم٤م ٟمزل

 اًمٔمٝمر صالة ُمثالً  نيّمٚمق واًمٜم٤مس ٟمزًم٧م ىمد إُمٓم٤مر يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ وقمغم اعمًجد،

 صالة إًمٞمٝم٤م ومٞمجٛمٕمقن اعمٖمرب صالة يّمٚمقن أو اًمٕمٍم، صالة إًمٞمٝم٤م ومٞمجٛمٕمقن

.. يمٛمٞمتف أو اعمٓمر ٟم٦ًٌم ذم دىمٞمؼ ُمٞمزان قمٜمدٟم٤م يٙمقن أن أُم٤م وٟمزوًمف، اعمٓمر جمرد اًمٕمِم٤مء

 هق أظمػماً  هق وم٤محلٙمؿ إُمر، هذا ًمٜم٤م يٗمّمؾ ٟمص أي قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ومٝمذا وهمزارشمف يمث٤مومتف

 رظمص أن أنف يرضمح اًمذي ومٝمق وم٘مف، قمغم يٙمقن أن ومٞمف اعمٗمروض واإلُم٤مم اإلُم٤مم،

 .ٓ أم اجلٛمع ذم
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 حتديد ذم سيح ٟمص هٜم٤مك ومٚمٞمس وإٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه ذيمره يٛمٙمـ ُم٤م هذا

 .اعمذيمقر اًم١ًمال قمـ اجلقاب

  ؟..ُمثالً  أقمرف ومٙمٞمػ إُم٤مم يمٜم٧م ًمق :مداخؾة

 وصٚمٞمٜم٤م اعمًجد هق هذا: أن ىمٚم٧م أن٤م اًمتل احل٤مًم٦م: طم٤مًمتلم هٜم٤م اٟمٔمر :افشقخ

 وهل إومم اًمّمقرة هذه شمٜمزل، إُمٓم٤مر أن ومٜمدرك هٓمٚم٧م إُمٓم٤مر وإذا اًمٔمٝمر

 شمقىمٗم٧م صمؿ اًمّمالة، ىمٌؾ ٟمزًم٧م إُمٓم٤مر أن ه٥م ًمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م، إمم حتت٤مج ُم٤م واوح٦م

 ومٞمٝم٤م ُمثالً  ٟمحـ اًمتل إرض واىمع إمم ٟمٜمٔمر ومحٞمٜمئذٍ  أُمٓم٤مر، هٜم٤مك وًمٞمس اًمٔمٝمر وصٚمٞمٜم٤م

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة وهذه أن، ٟمزول ٓ ٕنف اعمٓمر: ٟمزول إمم ًمٞمس

 مل ومحٞمٜمذاك..  ُمرآة ذم متٌم يم٠منؽ اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم هل يمام إرايض يم٤مٟم٧م وإن

 زُمـ ذم إول اًمٕمٝمد ذم إُمر يم٤من يمام احل٤مل هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م ًمٚمجٛمع، قمذر هٜم٤مك يٌؼ

 سملم ًمٚمجٛمع ؾم٤ٌٌمً  واقمت٤ٌمره٤م إُمقر هذه شم٘مدير ومٞمٛمٙمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمّمالشملم

 شمٙمقن أهن٤م سمحٞم٨م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع حيدده٤م مل ُم٤ًمئؾ هٜم٤مك أن: اًم٘مقل ظمالص٦م

 وهذا اًمٜمٔمر، وإقمامل آضمتٝم٤مد ُمـ سمد ٓ ومٝمٜم٤م[ اًمٜمقاطمل] مجٞمع ُمـ اعمٕم٤ممل واوح٦م

 .ٓ أم أواٟمف آن اجلٛمع ي٘مدر اًمذي ومٝمق اإلُم٤مم رأي إمم آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام يٕمقد

 خيتٚمػ اًمؼمد اًمؼمد، أضمؾ ُمـ اجلٛمع: ٟمًٌٞم٦م ىمْمٞم٦م ٕنف أدق: وًمٕمٚمف مت٤مُم٤مً  هذا ُمثؾ

 اعمٞمزان[ ذم يم٤مٔظمر] هق ًمٞمس إٟم٤ًمن ومٙمؾ ويمثرًة، ىمٚم٦مً  سمف اًمت٠مثر طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٤مس

 اجلٛمٞمع، يي ومٝمذا يمذا، درضم٦م إمم وصؾ إذا أنف حيدد أنف سمحٞم٨م واًمؼمودة احلرارة

 .وهٙمذا اإلُم٤مم اعمقوقع؟ ي٘مدر اًمذي ُم٤م: وم٢مذاً 

 .اًمّمالة ىمٌؾ اجلٛمع ٟمٞم٦م ًمٚمٜمٞم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يٗمٕمؾ يمام يٕمٚمٛمٝمؿ يم٤مٟمقا  ُم٤م سم٤مًمّمح٤مسم٦م جيٛمع طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن جي٥م: ُم٤م :افشقخ

 ُمـ رء يٙمـ مل اجلٛمع، هذا ىمٚمقسمٙمؿ ذم وم٤مٟمقوا مجٕم٤مً  ؾم٠مصكم إظمقان ي٤م: اًمٞمقم إئٛم٦م سمٕمض

 هذا ُمثؾ سم٤مهلؿ ذم خيٓمر ٓ يم٤من طمٞم٨م ُمـ سم٤مجلٛمع يٗمج٠مهؿ يم٤من ىمد سمؾ اًمرؾمقل، قمٝمد ذم هذا
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ومم اًمّمالة ُمـ اسمتداءً  اًمٜمٞم٦م وم٤مؿمؽماط جلٛمع،ا  .ًمف أصؾ ٓ ومٝمذا سم٤مجلٛمع ٕا

 (66:14:36/أ25: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادطر يف اجلؿع جواز ظذ افدفقل

 ُم٤م إٓ اعمٓمر ذم اجلٛمع ذم سحي٤م طمديث٤م أقمٚمؿ ٓ أنٜمل احل٘مٞم٘م٦م [:اإلمام ؿال]

 ُمـ يم٤من سم٠منف ٗمٞمدي وم٢مٟمف ،شُمٓمر وٓ ظمقف همػم ُمـ »: اعمت٘مدم ُمًٚمؿ طمدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد

 ذم ورد يمام ،سمذًمؽ اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى وًمذًمؽ ،ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع ملسو هيلع هللا ىلص زُمٜمف ذم اعمٕمٝمقد

 يم٤مٟم٧م»: ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ ُمٜمٝم٤م ،شؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ» و شاًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم يمثػمة آصم٤مر

 ،اًمِمٗمؼ يٖمٞم٥م أن ىمٌؾ سم٤مًمٕمِم٤مء وقمجٚمقا  ،سم٤معمٖمرب أبٓم٠موا ُمٓمػمة ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُمراؤٟم٤م

 اًم٘م٤مؾمؿ ورأج٧م: اهلل قمٌٞمد ىم٤مل. سم٠مؾم٤م سمذًمؽ يرى ٓ ٝمؿُمٕم يّمكم قمٛمر اسمـ ومٙم٤من

 قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ٦ٌمؿمٞم أيب اسمـ رواه. شاًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ُمثؾ ذم ُمٕمٝمؿ يّمٚمٞم٤من وؾم٤مح٤م

 .اًمِمٞمخلم ذط

 (.6/1/699) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 خاص؟ فعذر فؾؿـػرد افصالتغ بغ اجلؿع جيوز هل

 :اًمٌح٨م هذا ذم ارشم٤ٌمط هلام ُم٠ًمخت٤من ،أؾمت٤مذي :مداخؾة

 اًمؼمد ـمٌٕم٤مً  أو سم٤معمًجد اجلٛمع ضم٤مز سمف اًمذي اعمٓمر قمذر ًمٖمػم اعمٜمٗمرد مجع: إومم

 قم٤ٌمس؟ اسمـ طمدي٨م سمٕمٛمقم.. .جيقز هؾ ،اعمًٚمٛمقن هل٤م عٛمَ جْ عيَ  اًمتل إقمذار: يٕمٜمل

 ؾم١ماًمؽ؟ أقمد :افشقخ

 ذم اًمٜم٤مس جيٛمع: يٕمٜمل اًمتل اًمؼمد ًمِمدة أو ،اعمٓمر قمذر سمٖمػم اعمٜمٗمرد مجع :مداخؾة

 .ٝمامسمًٌٌ اعم٤ًمضمد

 سمؽميد أن٧م ،ُمٗمٝمقم ىمّمدك يم٤من وإن ،كمّ قمَ  أؿمٙمؾ أن٤م ومٝمٛم٧م كماًمِّ  هذا :افشقخ
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 .قمذر همػم ًمٕمذر اعمٜمٗمرد مجع: شم٘مقل

 .هذا ومٚمٞمٙمـ إذاً  ،ومٝمٛم٧م إٟمؽ ـمٌٕم٤مً : يٕمٜمل :مداخؾة

 ؟يٕمٜمل هذا شمٕمٜمل أن٧م :افشقخ

 .سمٜمٗمًف ًمف ًمٕمذر ،اًمقاوح اًمٕمذر همػم ًمٕمذر ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ًمٕمذر ٟمحـ سمٜم٘مقل ُم٤م :افشقخ

 .صحٞمح ـمٌٕم٤مً  :داخؾةم

 اعم٘مّمقد هذا هق ـمٌٕم٤مً  ،اًم١ًمال قمكم أؿمٙمؾ اًمٕمذر ذيمرت ُم٤م ح٤م ٕنف :افشقخ

 إٟمف ىم٤مل ح٤م نفأ وومٞمؼ قمغم اقمؽمو٧م أن٤م وًمذًمؽ ،اعم٘مّمقد هذا هق ،قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م

 شم٠مظمػم ًمف يٌٞمح اًمذي اًمٕمذر هذا ًمٙمـ ،ًمٕمذر جيٛمع أن ًمٚمٛمٜمٗمرد جيقز ،احلرج ًمرومع

 ،ىمقي٤مً  قمذراً  يٙمقن أن سمد ٓ هذا ،وىمتٝم٤م قمـ إظمرى ؿشم٘مدي أو وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة

 إمه٤مل اًمٕمذر هذا جيٞمز راح أومم سم٤مب ومٛمـ ،ؿم٤ميػ اًمنمط إمه٤مل أضم٤مز نفأ سمحٞم٨م

 إذا: إذاً  ،اجلامقم٦م صالة وهل اًمقاضم٥م إمه٤مل: أقمٜمل ،ذط سمف ًمٞمس اًمذي اًمقاضم٥م

 هذا يم٤من صمؿ ،لماعمًٚمٛم ُم٤ًمضمد ذم اجلامقم٦م صالة يؽمك أن ذم قمذر ًمف إٟم٤ًمٟم٤مً  رٟم٤مقَّ َّم شمَ 

 أراد»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م ،اًمّمالشملم سملم جيٛمع سم٠من قمٚمٞمف قضم٥ميُ  اًمٕمذر

 .شأُمتف حيرج ٓ أن

 .عمرض ُمثالً  اعمًتح٤مو٦م ُمثالً .. .يمٛم٠ًمخ٦م ُمثالً  يم٤معمرض :مداخؾة

 اعمجٌقر يم٤مًمٕمًٙمري ،ُمثالً  اعمرور يمنمـمل ،أيمثر واىمٕمٞم٦م أُمثٚم٦م ضمٞم٥م ،ٓ :افشقخ

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم ،وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمكم أن اًمقىم٧م جيد ٓ اًمذي

 إمم يّمؾ اًمقاطمد ح٤م ؾم٤مقمتلم: يٕمٜمل يمذا أو اًم٘م٤مهرة ذم اعمقاصالت.. .:مداخؾة

 ىمري٦ٌم؟ واعم٤ًموم٦م سمٞمتف

 .ًمٚمٛمٜمٗمرديـ شم٘مع أُمقر يمثػم ٟمٕمؿ :افشقخ

 (  66 :34: 66/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   326  ا

 فؾحامل افصؾوات بغ اجلؿع

 ًمٕمذرٍ  اًمّمٚمقات سملم دمٛمع أن هل٤م زجيق هؾ ،ُمؾطم٤م اُمرأة: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :افسائل

 ُمثاًل؟

سمف هذا :افشقخ  ٓ يقضمد مل ،اجلٛمع وضمد احلرج ضمدوُ  إذا وهقا  ،اًمٕم٤مم أسم٤معمٌد ضمقا

 .يقضمد

 ( 66 :26 :36/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 افعؿل بحجة افصؾوات بغ جيؿع من

 رأج٧موم ،اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم ُمٕمٝمؿ وٟمتحدث ،قمامل ؿمٞمخ ي٤م قمٜمدٟم٤م :مداخؾة

: ًمف ىمٚم٧م ،أصكم يٕمٜمل أن٤م: زم وم٘م٤مل ،اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمِم٤من سمٜمّمحف اً يمٌػم رضمالً 

 اً فمٝمر أصكم اعمٖمرب قمٛمكم ُمـ أروح سمٕمدُم٤م أن٤م: وم٘م٤مل ،شمّمكم ٟمراك ُم٤م شمّمكم يمٞمػ

 طمتك ،أصكم وأىمقم قمٛمكم ػوأوىمِّ  أترك أين صٕم٥م يٕمٜمل أن٤م ٕن :مجٕم٤مً  ٤مً وُمٖمرسم اً وقمٍم

 ٤ًم،وُمٖمرسم اً وقمٍم اً فمٝمر اًمّمالة ؽمكي...صحٞمح٦م الةاًمّم هذه ومٝمؾ ،يزقمؾ ُم٤م اعمٕمٚمؿ

 إمم يذه٥م قمٜمدُم٤م يّمٚمٞمٝمؿ اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سمٕمد وأطمٞم٤مٟم٤مً  واطمدة ُمرة جيٛمٕمٝمؿ طمتك

 سمٞمتف؟

 .وأظِمرون إوًمقن جيٛمٕمف مل ُم٤م مجع قمٚمٞمف اهلل ؿم٤مء ُم٤م هذا :افشقخ

 ظمٚم٘مف اًمذي أُم٤م ،ُمٕمٚمٛمف أو اعمخٚمقق سمزقمؾ ُّيتؿ ويمٞمػ يٙمقن يمٞمػ ُمٕمل ٓطمظ

 سمف٤مهمْم٢مسم ُّيتؿ ُم٤م اًمنمقمل اًمتٕمٌػم ،اًمتٕمٌػم صح إذا ،يزقمٚمف أنف ُّيتؿ ُم٤م ٕمٚمٛمفُم وظمٚمؼ

 .أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ي١مصمرون أهنؿ: ُمٕمٜم٤مه٤م ومٝمذا ،اًمٕم٤معملم رب

 يٙمـ مل ،شم٤مئٝملم يم٤مٟمقا  اًمٞمقم ىمٌؾ ُم٤م أظمص وسمّمقرة اًمٞمقم اًمِم٤ٌمب أن: اعمِمٙمٚم٦م

ٌَ  دقم٤مة يٕمٜمل هٜم٤مك  ومٚمذًمؽ :يٗمٝمٛمقهؿ ديٜمٝمؿ قمغم قهويققمه  وهرُ ويٜمقِّ  اًمِمٕم٥م ونٍمِّ ي

 ويتٕمٌد اهلل إمم يت٘مرب ُمٜمٝمؿ؟ واطمد سم٤مل ذم خيٓمر اًمذي ُم٤م: يٕمٜمل ،يم٤مًمٕمج٤مئز أصٌحقا 



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  321 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ ▬: أُم٤م ،اهلل  قمغم خيٓمر ٓ هذا ،[43:اًمٜمحؾ♂ ]وَم٤مؾْم٠َمُخقا َأْهَؾ اًمذِّ

 يْمٞمع ُمـ طمؼ ذم ضم٤مء اًمذي اًمِمديد اًمققمٞمد أطمدهؿ سم٤مل ذم خيٓمر أن قمغم ومْمالً  ،سم٤مهلؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ ،ٜمًٞم٤مناًمو اًمٜمقم قمذر سمدون وىمتٝم٤م قمـ وخيرضمٝم٤م صالةً 

 احلدي٨م ذم ،شورؾمقًمف اهلل ذُم٦م ُمٜمف سمرئ٧م وم٘مد ُمتٕمٛمداً  صالة شمرك ُمـ »: واًمًالم

 ُمثؾ ُمثٚمف ،أهٚمؽ: يٕمٜمل رشمِ وُ  شوُم٤مًمف أهٚمف رَ شمِ وُ  وم٘مد اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ»: أظمر

 همٗمٚم٦م سم٘مك ومتّمقر ،وم٘مط اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ،وُم٤مل أهؾ ُمـ ومٞمف امسم سمٞمتف اطمؽمق اًمذي

 طمتك ٕؾمٞم٤مدهؿ ًمٞمٕمٛمٚمقا  خيٚم٘مٝمؿ ُم٤م اهلل ،رهبؿ قم٤ٌمدة وقمـ ديٜمٝمؿ قمـ اًمٜم٤مس ه١مٓء

 اًم٘مرآن سيح ذم ي٘مقل ورسمٜم٤م ،يٕمٜمل ؾمٞمده يزقمؾ ،ُمٕمٚمٛمف يزقمؾ أنف ويٕمتذر يتٕمٚمؾ

َّٓ ًمِٞمَٕمْ ▬: اًمٙمريؿ َـّ َواإِلٟمَس إِ ـْ ِرْزٍق َوَُم٤م ُأِريُد َأْن  ،ٌُُدونِ َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ َُم٤م ُأِريُد ُِمٜمُْٝمْؿ ُِم

 .[57 ،56:اًمذاري٤مت♂ ]ُيْٓمِٕمُٛمقنِ 

 وإؾم٤ٌمب ،ُّيٛمٚمقهن٤م ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمتل وم٤مٕؾم٤ٌمب ،اًمٜم٤مس قمٜمد احل٘م٤مئؼ اٟم٘مٚم٧ٌم

 ُم٘م٤مم وحيٚمقهن٤م يرومٕمقهن٤م هب٤م إظمذ ُمنموقم٦م هل ًمٙمـ ُمٜمٝم٤م سمد ٓ سم٤مب ُمـ ًمٞم٧ًم اًمتل

 وٓ ،اًمٗم٤مؾم٘ملم قمغم وحمرُم٦م اًمٙم٤مومريـ قمغم حمرُم٦م اجلٜم٦م إن ،ُمٜمٝم٤م دسم ٓ اًمتل إؾم٤ٌمب

 .اعم١مُمٜمقن إٓ يدظمٚمٝم٤م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أرؾمٚمف ح٤م قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أيب ُمٜم٤مداة ُمـ ويم٤من

 سم٠من أُمره ،اًمرؾمقل طمج٦م ىمٌؾ اًمذي احل٩م ُمقؾمؿ ذم ُمٙم٦م إمم ملسو هيلع هللا ىلص طمجتف ؾمٜم٦م يدي سملم

 سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف ٓ: أنف يزاًمقن ٓ اعمنميمقن ومٞمف فٕن :اعمقؾمؿ داظمؾ ذم إقمالٟم٤مت يٕمٚمـ

ةقمُ  يٓمقومقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ :قمري٤من  .ُم١مُمٜم٦م ٟمٗمس إٓ اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ وأنف ،را

 أن أضمؾ ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ ُم٤م ،يٕمٌدوه أن أضمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمد ظمٚمؼ وضمؾ قمز رسمٜم٤م وهٙمذا

ـْ ِرْزٍق ▬: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،سم٤مًمرزق ُّيتٛمقا  ♂ ُيْٓمِٕمُٛمقنِ  َوَُم٤م ُأِريُد َأنْ  َُم٤م ُأِريُد ُِمٜمُْٝمْؿ ُِم

 [.57:اًمذاري٤مت]

 وم٤مؾمتٓمٕمٛمقين أـمٕمٛمتف ُمـ إٓ ضم٤مئع يمٚمٙمؿ! قم٤ٌمدي ي٤م »: اًمّمحٞمح احلدي٨م وذم

 يمٚمٙمؿ قم٤ٌمدي ي٤م ،أيمًٙمؿ وم٤مؾمتٙمًقين يمًقشمف ُمـ إٓ قم٤مر يمٚمٙمؿ! قم٤ٌمدي ي٤م ،ٛمٙمؿٕمِ ـمْ أُ 

 .ش أهديمؿ -ُمٜمل اهلداي٦م اـمٚمٌقا : يٕمٜمل- وم٤مؾمتٝمدوين هديتف ُمـ إٓ و٤مل



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   322  ا

 يم٤من ُم٤م ظم٤مص٦م ،سم٤مٕؾم٤ٌمب إظمذ ُمٌدأ ومٞمٕمٙمًقا  ،داي٦ماهل اًمٜم٤مس ه١مٓء يٓمٚم٥م ُم٤م

 ،اًمرزق ي٠متٞمف ُم٤م اًمٌٞم٧م ذم ضمٚمس إذا أنف أطمدهؿ يتقهؿ ،اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب ُمـ ُمٜمٝم٤م

 اإليامن صمٛمٜمٝم٤م ،هم٤مًمٞم٦م صمٛمٜمٝم٤م اجلٜم٦م ٕن :اجلٜم٦م شم٠متٞمف ُم٤م رسمف قمَم إذا أنف يتّمقر ُم٤م ًمٙمـ

ـْ َأقْمَٓمك َواشمََّ٘مكوَم٠مَ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ :اًمّم٤مًمح واًمٕمٛمؾ ٤م َُم  ،ُمَّ

ٜمَك ًْ َق سم٤ِمحْلُ ى ،َوَصدَّ ُه ًمِْٚمٞمُْنَ ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ ـْ سَمِخَؾ ▬ ،اجلٜم٦م: أي[ 7 -5:اًمٚمٞمؾ♂ ]وَم ٤م َُم َوَأُمَّ

ٜمَك ،َواؾْمَتْٖمٜمَك ًْ َب سم٤ِمحْلُ ى ،َويَمذَّ ُه ًمِْٚمُٕمْنَ ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ  [.16-8:اًمٚمٞمؾ♂ ]وَم

 إمم شمٕمقد اًمّمالة قمغم ٤مومٔم٦ماعمح وأمهٞم٦م ،ضمداً  ه٤مم أُمر اًمّمالة قمغم وم٤معمح٤مومٔم٦م

 اإليامن سمٕمد ُمـ قم٤ٌمده وأُمر ،ًمٜمٕمٌده ظمٚم٘مٜم٤م اهلل أن: وهق أطمدمه٤م آٟمٗم٤مً  ذيمرت ،ؿمٞمئلم

 .اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔم٦م وهق اًمث٤مين اًمريمـ هق سم٤مهلل

 هذه وأوزار ذٟمقسمف آصم٤مر ُمـ ًمإلٟم٤ًمن شمٖمٗمر أهن٤م اًمّمٚمقات هلذه ومٕمٚمف أمهٞم٦م ًمٙمـ

 احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،هن٤مراً  ًمٞمالً  اإلٟم٤ًمن قمغم شمؽمايمؿ اًمتل اًمذٟمقب

 حتؽمىمقن صمؿ ،ذٟمقسمٙمؿ ًمٙمؿ رٗمَ ٖمْ ومتُ  اًمٔمٝمر شمّمٚمقن صمؿ حتؽمىمقن حتؽمىمقن»: اًمّمحٞمح

 واًمّمالة اًمّمالة سملم ُم٤م هٙمذا ،شذٟمقسمٙمؿ ًمٙمؿ ومتٖمٗمر اًمٕمٍم شمّمٚمقن صمؿ حتؽمىمقن

 ُمثؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أظمر اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ويمام ،ٕهٚمٝم٤م يمٗم٤مرات

 ،ُمرات مخس يقم يمؾ أطمديمؿ ومٞمف يٖمتًؾ همٛمر ضم٤مر هنر يمٛمثؾ اخلٛمس اتاًمّمٚمق

 يٖمتًؾ ُمرات مخس ،شاهلل رؾمقل ي٤م ٓ: ىم٤مًمقا  رء؟ درٟمف ُمـ سمدٟمف قمغم يٌ٘مك أتروٟمف

 ُمثؾ ومذًمؽ: ىم٤مل» ،رء سمدٟمف قمغم درٟمف ُمـ يٌ٘مك ٓ دوم٤مق ضم٤مري قمٛمٞمؼ هنر ذم

 .اخلٓم٤مي٤م هبـ اهلل ريٙمٗمِّ  اخلٛمس اًمّمٚمقات

 أو ىمٚمٞمالً  اًم٘مدم سمٜم٤م شمزل أن ُمـ سمد ومال ُمت٘ملم يمٜم٤م ُمٝمام لمص٤محل يمٜم٤م ُمٝمام ومٜمحـ

 ٦مىمقي قم٤مرُم٦م ؿمٝمقهتؿ شمٙمقن اًمذيـ اًمِم٤ٌمب ظم٤مص٦م ،طمًٌف قمغم إٟم٤ًمن يمؾ ،يمثػماً 

ش حم٤مًم٦م ٓ دريمفُمُ  ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ فطمٔمه  آدم اسمـ قمغم ٥متِ يمُ : »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ؿمديدة،

 يمت٥م» :...اًمًالم قمٚمٞمف قلاًمرؾم ذيمر يمام ،وُمراشم٥م درضم٤مت اًمزٟم٤م ٕن اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف

 وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم: حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم

 اًمتل اعمّم٤مومح٦م: أي ،اًمٚمٛمس: أي شاًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  323 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 سم٥ًٌم دظمٚمتٝم٤م وإٟمام ،اإلؾمالم سمالد ذم اًمٕم٤مدة هذه يم٤مٟم٧م وُم٤م ،قم٤مدي اًمٞمقم ص٤مرت

 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد» ،اإلؾمالم سمالد ذم ًمٙمٗم٤مرا اؾمتٕمامر

 صمٛمرة هق مم٤م يٜمجق اإلٟم٤ًمن ممٙمـ: يٕمٜملش  يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ قيّمدِّ  واًمٗمرج ،اعمٌم

 إنٌٞم٤مء ٟم٘مقل إٓ ُمٜمٝم٤م يٜمجق ٓ اًمٖم٤مدرة اًمٜمٔمرة أُم٤م ،اًمزٟم٤م وهق اعم٘مدُم٤مت هذه

 .وأُمث٤مهلؿ ي٘ملمدِّ واًمّمِّ 

 هٜم٤مك يٙمقن ىمد قمـ ومْمالً  صٖم٤مئر ُمـ اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل ٟمقباًمذ هذه: وم٢مذاً 

 يمٗم٤مرهت٤م؟ وُم٤م يٓمٝمره٤م اًمذي ُم٤م اًمٙم٤ٌمئر ُمـ رء

صمٞمؿ قمٚمٞمف شمؽمايمؿ ٕنف ،اهلالك ُمّمػمه ُمثٚمف ومٝمذا ،يتداوى ٓ اًمذي: ُم٤مدي٤مً   اجلرا

 .اهلالك أُمره ظم٤ممت٦م ومٞمٙمقن ،واعمٞمٙمروسم٤مت

 ذم همرىم٤من طمتامً  ومٝمق يّمكم ٓ اًمذي اعمًٚمؿ اًمروطمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يمذًمؽ

، أظمل ي٤م: ًمف ٟم٘مقل اًمِم٤ٌمب سمٕمض أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمًٛمع يمام وًمٞمس واًمذٟمقب، اعمٕم٤ميص  صؾِّ

 همري٥م، ُمٜمٓمؼ قمجٞم٥م رء ،اًمّمالة سمؽمك اًمِمٖمٚم٦م قم٤مد ،سم٤مًمّمالة اًمِمٖمٚم٦م ؿمق: ي٘مقل

 سم٤مًم٤ٌمـمؾ جم٤مدًم٦م هذا ومٛمٕمٜمك اًم٘مٚم٥م، ذم سمام[ اًمٕمؼمة: ]ًمؽ ي٘مقل[ جي٤مدل وسمٕمْمٝمؿ]

 احلدي٨م ذم ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اإلٟمس، ُمـ أوًمٞم٤مئف إمم اًمِمٞمٓم٤من أوطم٤مه٤م

 ومًدت وإذا يمٚمف، اجلًد صٚمح صٚمح٧م إذا ُمْمٖم٦م اجلًد ذم وإن أٓ: »اًمّمحٞمح

 ش.اًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف، اجلًد ومًد

 ،ىمٚمٌف ؿحِّ ٗمَ يُ  هق ٓ ،يّمكم ٓ وهق أبٞمض ىمٚمٌف ُمًٚمامً  ٟمتّمقر ٟمًتٓمٞمع ومٙمٞمػ

 اعمٗمتتـ اًمِم٤ٌمب هذا ًمؽ ومٌٞم٘مقل ،أبداً  وطمٞم٦ماًمر احلٞم٤مة هذه ذم يٜمٔمر ُم٤م وًمذًمؽ

 ذم اًمٙمٗم٤مر قمـ طمٙمك اهلل ٕن ،اًمّمالة! ؟ؿمٞم٥م ٟمٕمؿ ؟اًمّمالة! ؟ؿمٞم٥م: اعمًٙملم

ـَ  َٟمُؽ  مَلْ  ▬: ي٘مقل أطمدهؿ أن يتحنون طمٞمٜمام ضمٝمٜمؿ  ُٟمْٓمِٕمؿُ  َٟمُؽ  َومَلْ  ،اعْمَُّمٚمِّلمَ  ُِم

ِٙملمَ  ًْ
ِ
 [.45-43:اعمدصمر♂ ]اخْل٤َمئِِْملمَ  َُمعَ  َٟمُخقُض  َويُمٜم٤َّم ،اعْم

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم :ُمٜمٝم٤م ٓسمد اًمّمالة: وم٢مذاً 

 .هب٤م اهلل ٟمٕمٌد ومٜمحـ ،اهلل ومروٝم٤م ومريْم٦م أهن٤م :أوٓ



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   324  ا

 .ُمٜمٝم٤م وٓسمد ،سم٤مإلٟم٤ًمن حتٞمط اًمتل اًمذٟمقب هلذه دواء أهن٤م :ثاكقاً 

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤مه ُم٤م ويٙمٗمل اًمديـ ورأس اًمديـ قمٛمقد اًمّمالة

 مجع أُم٤م شورؾمقًمف اهلل ذُم٦م ُمٜمف ئ٧مرِ سمَ  ٘مدوم -واطمدة: يٕمٜمل– صالة شمرك ُمـ»

 أىمؾ يٕمٜمل اًمّمٚمقات هذه يٗمٕمؾ ٓ اًمذي ومٝمذا ،واطمد وىم٧م ذم اخلٛم٦ًم اًمّمٚمقات

 ،والًٓ  أىمؾ ًمٙمٜمف ،سم٤معمٝمتدي هق ُم٤م ـمٌٕم٤مً  ًمٙمـ ،ؾمٌٞمالً  أهدى: أىمقل أن يمدت والًٓ 

 يّمكم أنف ئمـ هذا ٕن ح٤مذا؟ :والًٓ  أؿمد ومٝمق اًمّمٚمقات هذه جيٛمع اًمذي أُم٤م

الةَ  إِنَّ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمّمالة ٕن ،يّمكم ٓ أنف ٘مٞم٘م٦مواحل  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 هذه: وم٢مذاً  ،أوىم٤مهت٤م ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات يّمكم ٓ ومٝمق .[163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م

 .سمّمالة ًمٞم٧ًم

 هَلُؿْ  َأمْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اهلل ينمقمف مل ُم٤م عنَمِّ يُ  ،اًمنمك ذم ومٞم٘مع عنَمِّ يُ  هق :ثاكقاً 

يَم٤مءُ  قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[21:اًمِمقرى♂ ]اّللَّ

 قمغم حي٤مومٔمقا  أن أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ي١مصمرون اًمذيـ اًمِم٤ٌمب ه١مٓء ومٕمغم

 ظمالف قمٚمٞمٝمؿ ويٗمرض َيُّمد رئٞمس أو ُمٕمٚمؿ ُمع يٕمٛمٚمقا  ٓ وأن ،أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات

 يٗم٤مضم٠م ومٚمام ،قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م ُمِمٞمخ٦م ،صالة قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م صالة: قمٚمٞمٝمؿ اهلل ومرض ُم٤م

 ويمؾ ،سم٤مـمؾ همػمه وذط ،أهؿ وضمؾ قمز اهلل ومنمط اًمنمط هذا سمٛمثؾ اعمًٚمؿ اًمِم٤مب

 ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ»: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ذط

 .شذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق سم٤مـمؾ

 .سمديٜمٝمؿ ومقا رَّ ٕمَ ويُ  روايمَّ ذَ ويُ  حقا َّم ٜمْ يُ  أن جي٥م ه١مٓء: إذاً 

 أطمديمؿ وم٢من ،اهلل اشم٘مقا ! اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 ٜم٤مليُ  ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من ،اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا  ،وأضمٚمف رزىمف يًتٙمٛمؾ طمتك يٛمقت ًمـ

م  ش.سم٤محلرا

م اًمرزق ًمٞمس ،احلالل اًمرزق وراء شمًٕمك أن قمٚمٞمؽ: ًمٚمِم٤مب ٟم٘مقل ٟمحـ  ،احلرا

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م يمثػمة آي٤مت ذم اًم٘مرآن ذم يمام ،اؿمتٖمؾ ،شمِمتٖمؾ ٓ: ًمف ٟم٘مقل وٓ ،احلالل اًمرزق

 ًمٚمٙمٗم٤مر ُمٜمٝمؿ وشم٘مٚمٞمداً  ظمٓم٠م اعمًٚمٛمقن ضمٕمٚمف اًمذي ،اجلٛمٕم٦م يقم وُمٜمٝم٤م ،إًمٞمٝم٤م أذت



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  325 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 اًمٞمقم ،اجلٛمٕم٦م يقم♂ اهلل ومْمؾ ُمـ واسمتٖمقا  إرض ذم وم٤مٟمتنموا اًمّمالة ىمْمٞم٧م وم٢مذا▬

 واًمٜمّم٤مرى ،اًمٞمٝمقد اًم٧ًٌم يقم قمٜمدهؿ ه١مٓء ،ٝمقدواًمٞم سم٤مًمٜمّم٤مرى شمِمٌٝم٤مً  قمٓمٚم٦م

 ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م واًمٜمّم٤مرى؟ اًمٞمٝمقد ُمثؾ يقم قمٜمدٟم٤م يٙمقن ٓ ٟمحـ ح٤مذا ،إطمد قمٜمدهؿ

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٍميح ي٘مقل رسمٜم٤م وا اًمّمَّ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ

ـْ    وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 اًمًٕمل قمغم طمْم٤مً  أي٦م هذه ُمـ أيمثر اعمًٚمؿ يدير ُم٤مذا[ 16:اجلٛمٕم٦م♂ ]اّللَّ

 أن ؿم٤من ُمـ اًمّمالة اشمرك ،سم٤محلرام اًمرزق ُاـمٚم٥م ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ ،اًمرزق وراء

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م وُمقوقع ،رء اًمرزق وراء اًمًٕمل ُمقوقع ،ٓ ،ُمٕمٚمٛمؽ شمريض

 .آظمر رء اًمرزق ؾم٥ٌم شمٕم٤مـمل أثٜم٤مء ذم واًمّمالة اًمٕم٤ٌمدات

 . ( 1 :.:.12/  53 / واًمٜمقر اهلدى)

 . (:..:.22/ 54/ واًمٜمقر اهلدى)



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   326  ا

 احلاجة فصاحب اجلؿع 

 احل٤مضم٦م؟ ًمّم٤مطم٥م اجلٛمع جيقز هؾ: ؾم١مال :مداخؾة

 .قم٤مدةً  ذًمؽ يتخذ مل إذا جيقز، :افشقخ

 ( 66: 21: 47/  689/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتجول مـع بعذر افصالتغ بغ اجلؿع

ٟمٜم٤م اًم١ًمال :افسائل  هؾ: إول اًم١ًمال: لمؾم١ماًم ي٠ًمخقن يقٟمس، ظم٤من ذم إلظمقا

 ُمٜمع طم٤مًم٦م ذم اعمٖمرب، ُمع اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب؟ ُمع اًمٕمِم٤مء أو اعمٖمرب جيٛمٕمقا  أن هلؿ جيقز

 شمًٕم٦م واًم٤ًمقم٦م خيرج، طمد ممٜمقع اًمت٤مؾمٕم٦م، اًم٤ًمقم٦م اًمتجقل ُمٜمع يٌدأ يٕمٜمل اًمتجقل،

 .. أقمت٘مد وقمنمة

 .اًمقىم٧م ٟمٗمس وقمنميـ، ومخ٦ًم شمًٕم٦م :مداخؾة

 ورسمع: ىمؾ شمًٕم٦م، :ادؾؼي

 .وقمنميـ ومخ٦ًم ًٕم٦مشم :مداخؾة

 .ًمٚمٕمِم٤مء ي١مذن :ادؾؼي

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

ٟمٜم٤م ًمٙمـ اخلقف، ًمقضمقد اجلٛمع سمجقاز ىم٤مل ؾمٛمػم أظمقٟم٤م ٟمٕمؿ، أي :ادؾؼي  إظمقا

 هذا شم٠ًمخف أن اًمِمٞمخ رأج٧م إذا ٟمرضمق: وم٘م٤مل قم٤ممل، ُمـ ي٠متٞمٜم٤م أن إمم ٟمتقىمػ: ىم٤مًمقا 

 .آظمر ؾم١مال وهٜم٤مك اًم١ًمال،

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 ب٘مٞمف؟أ :ادؾؼي



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  327 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

 ٓ: ي٘مقًمقا  سم٤مإلؾمالُمٞملم، يًٛمقا  ُم٤م همزة ذم اجل٤مُمٕم٦م أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم :مداخؾة

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ىمقًمؽ ومام اجلٛمع، جيقز ٓ: ي٘مقل اجلٛمع، جيقز

 اخلقف ٕن اخلقف: سمٕمٚم٦م ًمٞمس ًمٙمـ اجلٛمع، هذا سمجقاز أىمقل أن٤م :افشقخ

ًٓ  ظِمْٗمُتؿْ  وَم٢ِمنْ : ▬أي٦م ذم اعمذيمقر ٤ٌَمًٟم٤م َأوْ  وَمِرضَم٤م  اعم٘مّمقد ًمٞمس ،[239:ًمٌ٘مرةا♂ ]ُريْم

 ٓ اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ هذا قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م ٕنف احلرب: ذم اخلقف اعم٘مّمقد وإٟمام اخلقف، ُمٓمٚمؼ

 مجع: َٟمّّمف اًمذيش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمٜمف يٖمٜمٞمٜم٤م دًمٞماًل، ًمف ٟمجد

 ؾمٗمر سمدون واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أبق اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م- اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ا ىم٤مًمق ُمٓمر، وٓ

 ش.أُمتف حيرج ٓ أن أراد: »ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  -اًمٕم٤ٌمس

 اًمقىمتلم، سملم اًمٗمّمؾ وضم٥م طمرج ٓ وطمٞم٨م اجلٛمع، يم٤من احلرج يم٤من طمٞم٨م: وم٢مذاً 

 .اجلامقم٦م وُمع وىمتٝم٤م، ذم صالة يمؾ وأداء

 اًمٕمِم٤مء صالة اعمًٚمٛمقن يّمٚمقا  أن سملم إُمر يدور أنف: هلو أظمرى ىمْمٞم٦م ومٝمٜم٤م

 ُمع شم٘مديؿ مجع مجٕم٤مً  يّمٚمقه٤م أن وسملم اجلامقم٦م، صالة ومتٗمقهتؿ سمٞمتف ذم يمؾ أظمرة

ٚمقن وسمذًمؽ اعمٖمرب، صالة  .اجلامقم٦م حُيَّمِّ

َـّ  ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن هلل واحلٛمد وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمـ ومٛمٕمٚمقم  ُٕمتف ؾَم

 ُمٓمػمة ًمٞمٚم٦م ذم اعم١مذن أُمر أنف ُمٕمٚمقم هق يمام اًمرطم٤مل، ذم ًمّمالةوم٤م إُمٓم٤مر ٟمزًم٧م إذا أنف

 قمغم طَملَّ  اًمّمالة، قمغم طَملَّ  سمٕمد ي٘مقل أن: شم٘مقل رواي٦م: روايت٤من هٜم٤م: ي٘مقل أن

 طَملَّ  حمؾ أطمؾ أنف: شم٘مقل ورواي٦م ،شاًمرطم٤مل ذم اًمّمالة اًمرطم٤مل، ذم اًمّمالة: »اًمٗمالح

 اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا ،شاًمرطم٤مل ذم ّمالةاًم اًمرطم٤مل، ذم اًمّمالة: »اًمٗمالح طَملَّ  اًمّمالة قمغم

 هلؿ وي٠مذن اًمرطم٤مل، ذم وم٤مًمّمالة إُمٓم٤مر يم٤مٟم٧م إذا أنف سمٞمقهتؿ، ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم ي٠مذن ملسو هيلع هللا ىلص

 ٓ ىمد ٕهنؿ إُمٓم٤مر: هٜم٤مك يم٤مٟم٧م إذا شم٘مديؿ، مجع اًمّمالشملم سملم جيٛمٕمقا  أن

 أداء قمغم احلرص سم٤مب ومٛمـ ُمثاًل، إظمرى اًمّمالة وىم٧م ذم خيرضمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن

 ًمٕمذر اًمّمالشملم سملم جيٛمٕمقا  أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلؿ أذن اجلامقم٦م عُم اًمّمالة

 .اعمٓمر



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   328  ا

 ضم٤مء اًمتل إقمذار هذه ُمـ أىمقى هق -ؿمؽ سمال- آٟمٗم٤مً  طمٙمٞمتف اًمذي وم٤مًمٕمذر

طم٦م ومٞمٝم٤م اًمٜمص  قم٤ٌمس اسمـ شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ إمم يْم٤مف اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ذم سا

 قمذر أي سمدونش اعمديٜم٦م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع» قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض

: ي٘مقل هق ذًمؽ ُمع ًمٚمجٛمع، قمذر اعمٓمر ًمٚمجٛمع، قمذر اًمًٗمر: اعمٕمرووم٦م إقمذار ُمـ

 أراد: »ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا اًمًٗمر، وٓ اعمٓمر قمذر سمدون اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع

 ش.أُمتف حيرج ٓ أن

 قاباجل هق هذا اعمٖمرب، صالة ُمع شم٘مديؿ مجع اًمٕمِم٤مء صالة جيٛمٕمقا  أن هلؿ: إذاً 

 .ٟمٕمؿ. إول اًم١ًمال قمـ

 قم٤مدًة، ُيتَّخذ ٓ أن سمنمط اجلٛمع، جيقز: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ اعمقوقع، شَمْٙمِٛمَٚم٦م :ادؾؼي

 وىم٧م اؾمتٛمر إذا يٕمٜمل ؿمٝمريـ، ُمـ أيمثر اًمتجقل ُمٜمع اؾمتٛمر إذا ذًمؽ، قمغم ردك ومام

 اجلٛمع جيقز وي٘مقًمقن أؿمٝمر؟ أرسمٕم٦م أو صمالث ُمـ أيمثر اًمتجقل ُمٜمع ذم داظمؾ اًمٕمِم٤مء

 ظمػماً؟ اهلل ضمزاك ذًمؽ قمغم ضمقاسمؽ ومام قم٤مدًة: َيتَّخذه٤م ٓ نأ سمنمط

 ٓ أن: ي٘مقل ُمـ ىمقل ُمـ اعم٘مّمقد ٕن ومٞمؽ: اهلل سم٤مرك واوح اجلقاب :افشقخ

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمٔمروف ذم أي قم٤مدًة، ذًمؽ ُيتَّخذ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :ادؾؼي

 واوح؟ :افشقخ

 .واوح :ادؾؼي

 اختذ سم٠منف هذا يٕمٜمل وًمٞمس ىم٤مئؿ، وم٤مجلٛمع ىم٤مئٛم٦ًم، اًمٕمٚم٦م أو اًمٕمذر دام ومام :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي اًمٕم٤مدي٦م، اًمٔمروف ذم اًمٕم٤مدة اعم٘مّمقد ٕن قم٤مدة: اجلٛمع

ٟمٜم٤م :ادؾؼي  إظمقا

 ....ٟم٘م٤مط ذم :مداخؾة

 اعمقوقع؟ ٟمٗمس :ادؾؼي



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  329 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

  ي٘مقًمقن، اًمّمقري، سم٤مجلٛمع وحيتجقن ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ًمف أصؾ ٓ اًمّمقري اجلٛمع :افشقخ

 .ظمػًما  اهلل اكضمز ًمف، أصؾ ٓ :ادؾؼي

 وم٢مذا ويّمكم، وىمتٝم٤م ٔظمر اًمٔمٝمر ي١مظمر ي١مظمرون، أنف: اًمُّمقري سم٤مجلٛمع ي٘مقًمقن

 ..وىم٧م ذم يدظمؾ ؾمٚمؿ

 :أُمقر سمثالصم٦م وُيٜمٙمر وُيَٕمٓمَّؾ ُيْدومع اًمّمقري اجلٛمع :افشقخ

 إُمر واؾمتٜم٤ٌمط، اىمت٤ٌمس: اًمث٤مًم٨م وإُمر اًمنمع، ذم ُمٜمّمقص٤من ُمٜمٝمام أُمران

 صالة ي١مظمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم أنف: قمٚمٞمف اعمٜمّمقص إول

 صقري؟ اجلٛمع هذا اًمٕمٍم، صالة وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر

 .واهلل ٓ :مداخؾة

 اجلٛمع إسمٓم٤مل قمغم اًمدًٓم٦م ذم أىمقى وهق: اًمث٤مين إُمر طم٘مٞم٘مل، مجع هذا :افشقخ

م شم٘مديؿ، مجع مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم أنف اًمّمقري،  وىمدم اًمٕمٍم، إمم اًمٔمٝمر ىَمدَّ

 اًمّمقري؟ اجلٛمع ويـ اعمٖمرب، ممإ اًمٕمِم٤مء

 ! اهلل ؾمٌح٤من :مداخؾة

 أن قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ آٟمٗم٤مً  قمرومتؿ وم٘مد آؾمتٜم٤ٌمط، أُم٤م ٟمّم٤من، ه٤مدول :افشقخ

 اهلل رؾمقل مجع إٟمام: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل إٟمام ُمٓمر، وٓ ؾمٗمر وسمدون مجع ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .أُمتف حُيِْرج ٓ ًمٙمل ملسو هيلع هللا ىلص

 ٟمٕمؿ :مداخؾة

 !احلرج هق اًمّمقري اجلٛمع ذم أن :افشقخ

 .ٟمٕمؿ صحٞمح، :مداخؾة

 أن اًمٔمٝمر، يّمكم أن يريد ُمـ ي٠مُمر ٕنف احلرج: هق اًمّمقري اجلٛمع :افشقخ

ٌَٞمؾ إمم سمف يت٠مظمر  .اًمٕمٍم صالة ىُم



قمذار اعمٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   336  ا

 .وىمتٝم٤م آظمر :مداخؾة

ٚمِّؿ يٙم٤مد ومال :افشقخ ًَ  .اًمٕمٍم وىم٧م يدظمؾ إٓ هٜم٤م ُمـ ُي

 .طمرج :مداخؾة

 (66 :14: 59/  747/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصالتغ؟ بغ اجلؿع تبقح رةافصو هذه هل

 ،اًمًٗمر أو ،اعمٓمر قمذر سمٖمػم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م طمقل: ؾم١مازم :مداخؾة

: ُمثالً  اإلـمالق قمغم: يٕمٜمل سم٘مدره٤م شم٘مدر: يٕمٜمل ًمذًمؽ؟ اًميورة ىمْمٞم٦م ذم اًمْم٤مسمط ُم٤م

 وُم٘مت٣م ،ُمٙم٤من أي ذم أو اًمًٕمقدي٦م ذم آظمر إٟم٤ًمن ُمع ه٤مُم٦م سمٛمٙم٤معم٦م يتٙمٚمؿ إٟم٤ًمن

 اعمٖمرب سملم ُمثالً  اعمٙم٤معم٦م هلذه ـمقيالً  وىمت٤مً  شمريد: يٕمٜمل ًمف جيقز هؾ ،ه٤مُم٦م ٦ماعمٙم٤معم هذه

  ذًمؽ؟ ذم اًمٕمِم٤مء إمم اعمٖمرب جيٛمع أن: ُمثالً  ًمف جيقز هؾ ،واًمٕمِم٤مء

  يدريٜمل؟ ُم٤م :افشقخ

  ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

 هذه؟ اًم٘مْمٞم٦م سم٠ممهٞم٦م يدريٜمل ُم٤م :افشقخ

 . أمهٞمتٝم٤م درضم٦م قمغم: يٕمٜمل.. ىمدر إمم شمرضمع: يٕمٜمل :مداخؾة

  يٕمقوٝم٤م؟ أن يٛمٙمـ ٓ أنف يدريٜمل وُم٤م ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 . اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم اًمٕمِم٤مء ُمع جيٛمٕمٝم٤م أن يريد ًمٙمـ :مداخؾة

 . طمدت :افشقخ

  ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

 . طمدت :افشقخ

 . يًتٓمٞمع :مداخؾة



ٞمح٦م ًمٚمجٛمع ذم احلي  قمذار اعم  331 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٕا

: أضمٌتؽ أن٤م ،اًم١ًمال شمٙمرر رضمٕم٧م أو ،اعمقوقع قمـ طمدت: ًمؽ أىمقل :افشقخ

: يٕمٜمل أن يٛمٙمـ ٓ اًميورة هذه أن يدريٜمل ُم٤م صمؿ ،رضورة هذه أن يدريٜمل ُم٤م

 . أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم وم٤مئدهت٤م حيّمؾ

 يٛمٙمـ هؾ ،أمهٞم٦م وذات ،شم١مظمر ٓ سم٠مهن٤م قمٜمدهؿ يم٤مٟم٧م إن: يٕمٜمل ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

  جيٛمع؟ أن

سم هذا قمـ أقمٓمٞمؽ...ٓ! أظمل ي٤م :افشقخ  يمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل: أىمقل ٤ًم،ضمقا

: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ ًمٙمـ ،شأُمتف حيرج َّٓ أ أراد»: ىم٤مل مجع؟ ح٤مذا: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل

 يٜمٓمٚمؼ وهق ،وضمؾ قمز اهلل يت٘مل هٜم٤م وإٟمام ،اجلٛمع ًمف ومٞمجقز احلرج جيد اًمٜم٤مس ُمـ زيد

 ًمف جيقز سم٠منف يٗمتل أن يًتٓمٞمع ٓ اعمٗمتل أُم٤م ،ديـ ص٤مطم٥م يم٤من إن ديٜمف قمٚمٞمف يدًمف ُم٤م إمم

 . جيقز ٓ أو ُمٕمٞمٜم٦م ضمزئٞم٦م ذم

 (66 :62: 65/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)





 السفس يف اجلمع





ٗمر   335 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اجلٛمع ذم اًم

 بؿوضع كزوفه أثـاء فؾؿساؾر افصالتغ بغ اجلؿع

 ٟم٤مس اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م.. اًم١ًمال واوح٤مً  ًمٞمس وًمٙمـ إخ ي٘مقل هٜم٤م :مداخؾة

 وم٘مد ،اًمّمالشملم سملم جيٛمع يم٤من هؾ ،شمٌقك ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من أج٤مم ،اهلل ٟمٍمه اًمديـ

  اًمّمقاب؟ قمغم هؿ ومٝمؾ ،جيٛمٕمقن اًمًٗمر أثٜم٤مء سمٚمد ذم ًمٌثقا  إذا اإلظمقان وضمدٟم٤م

 ُمـ اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م ٕن :وم٤مئدة سمدون إـم٤مًم٦م ومٞمف ًمٙمـ ،ُمٗمٝمقم اًم١ًمال :افشقخ

 طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع هؾ: ئؾؾُم  إذا أُم٤م ،ُمٜمف إظمػم احلٙمؿ: هق اًم١ًمال

 أو ،يرد مل ٕنف :اًمقاىمع هق يمام أدري ٓ: ُمثالً  اجلقاب ومج٤مءه شمٌقك؟ ذم جيٚمس يم٤من

 أظمرى؟ طم٤مدصم٦م ذم صم٧ٌم يم٤من إذا اجلٛمع ُمـ يٛمٜمع ذًمؽ ومٝمؾ ،ٛمعجي مل أنف اومؽموٜم٤م ىمٚمٜم٤م

 ُمقـم٠م ذم ضم٤مء وم٘مد ،شمٌقك همزوة ذم سم٤مجلٛمع اًم١ًمال طمددت هٙمذا :إذاً  ،يٛمٜمع ٓ ـمٌٕم٤مً 

 يم٤من رسمام: ؿم٤ميم٤مً  أن أىمقل أن٤م ورسمام ،اًمًٗمر ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم

 .شمٌقك ؾمٗمرة ذم ذًمؽ

 ،شمٌقك همػم ذم أو شمٌقك ذم اًمقاىمٕم٦م يم٤مٟم٧م إن ٞم٦ماًمٗم٘مٝم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أن ُّيٛمٜم٤م وٓ

 نإ :قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ وهق احلدي٨م راوي ومٞم٘مقل ،ؾمٗمر ذم ذًمؽ يم٤من وإٟمام

 سملم مجٕم٤مً  وصغم سم٤مٕذان وم٠مُمر ظمٞمٛمتف ُمـ: يٕمٜمل ظمرج اًمٔمٝمر وىم٧م طم٤من ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وصغم وأىم٤مم وم٠مذن أجْم٤مً  ظمرج اعمٖمرب وىم٧م ص٤مر وح٤م ،دظمؾ صمؿ ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 هق أُم٤م ،ٟم٤مزل وهق ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم إذاً  اجلٛمع صم٧ٌم وم٘مد ،مجٕم٤مً  أجْم٤مً  واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 طمتك أجْم٤مً  اجلٛمع ضمقاز ٧ٌمثْ يُ  احلدي٨م هذا ًمٙمـ ،ظمالف ومٞمف ُم٤م هذا وُم٤مر ُمٜمٓمٚمؼ

 ضمقاز ذم ًمِمؽا يٜمٌٖمل ٓ ومٚمذًمؽ ،ؾمٗمره ُمراطمؾ ُمـ ُمرطمٚم٦م ذم اعم٤ًمومر ٟمزول طم٤مًم٦م ذم

 .اجلٛمع هذا ُمثؾ

 . ( :.51 :46/  166 / واًمٜمقر اهلدى)

 شائًرا؟ ٓ كازًٓ  وادساؾر افسػر يف اجلؿع جواز ظذ افدفقل ما 

 ؾم٤مئرا؟ ٓ ٟم٤مزٓ واعم٤ًمومر اًمًٗمر ذم اجلٛمع ضمقاز قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م: مداخؾة



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   336  اجلٛمع ذم اًم

 أظمرضمف اًمذي قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م هق اًمدًمٞمؾ :افشقخ

 شمٌقك همزوة ذم ٟم٤مزًٓ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »ؾمٜمٜمف ذم داود وأيب ُمقـمئف ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم

 ًمّمالة أذن ومٚمام دظمؾ، صمؿ اًمٕمٍم وصغم اًمٔمٝمر ومّمغم ومخرج اًمٔمٝمر ًمّمالة أذن ح٤م

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم سيح دًمٞمؾ وهذاش اًمٕمِم٤مء وصغم اعمٖمرب ومّمغم ظمرج اعمٖمرب

 .ؾمػمه ذم ضم٤مد همػم ٟم٤مزل وهق اًمّمالشملم سملم جيٛمع

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »قمٜمٝمام اهلل ريض اًمّمحٞمحلم ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ضم٤مء وُم٤م

 اًمًػم، سمف ضمد إذا إٓ جيٛمع ٓ يم٤من: ىم٤مل ًمق يمام ًمٞمس ومٝمذاش مجع اًمًػم سمف ضمد إذا يم٤من

 همػمه، أثٌتف ُم٤م اخلؼم هذا ذم يٜمٗمل وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف مجٕم٤مً  يث٧ٌم ومٝمق

 ذم يزال ٓ أنف دام ُم٤م ٟم٤مزًٓ  يم٤من أو ؾم٤مئراً  يم٤من ؾمقاء اجلٛمع ًمف جيقز وم٤معم٤ًمومر وًمذًمؽ

 أن آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م وم٘مد اجلٛمع، ُمـ أهؿ واًم٘مٍم اًم٘مٍم جيقز أنف ومٙمام اعم٤ًمومر، طمٙمؿ

 اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام اعمديٜم٦م ذم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أٓ أراد: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  ُمٓمر، وٓ ؾمٗمر سمٖمػم واًمٕمِم٤مء

 .ٟم٤مزًٓ  يم٤من وًمق اجلٛمع هذا سمٛمثؾ أومم وم٤معم٤ًمومر أُمتف، حيرج

 ٓ سم٠منف: ي٘مقًمقن اًمذيـ طمتك ىم٤مـم٦ٌمً  اعمًٚمٛملم قمٚمامء قمٚمٞمف اشمٗمؼ ُم٤م ذًمؽ إمم أوػ

 ضمقاز ذم اجلٛمٝمقر واوم٘مقا  وم٘مد يم٤محلٜمٗمٞم٦م ؾمػمه ذم ضم٤مداً  يم٤من وًمق اًمًٗمر ذم اجلٛمع جيقز

 طمدي٨م ذم ٟمحقه صم٧ٌم ىمد وم٢مذا ٟم٤مزل، وهق مجع وهذا اعمزدًمٗم٦م وذم قمروم٤مت ذم اجلٛمع

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ رظمّم٦م ومتٚمؽ ضمٌؾ ـسم ُمٕم٤مذ

 يمام: »إظمرى اًمرواي٦م وذمش قمزائٛمف شم١مشمك أن حي٥م يمام رظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 ش.ُمٕمّمٞمتف شم١مشمك أن يٙمره

 (66:68:46/ب21: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



ُافن الُتس صالٔ  َالدعاء َاله

 اجلمع حالٕ يف اإلقامٕ بعد





 339 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صالة اًمقشمر واًمٜمقاومؾ واًمدقم٤مء سمٕمد اإلىم٤مُم٦م ذم طم٤مًم٦م اجلٛمع 

 ادغرب وؿت يف تؼديم مجع وافعشاء ادغرب دساؾرا صذ إذا

 افوتر؟ يؽون ؾؿتى

 ذم شم٘مديؿ مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب اعم٤ًمومر صغم إذا: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل هٜم٤م :مداخؾة

 اًمقشمر؟ يٙمقن ومٛمتك اعمٖمرب وىم٧م

 اًمًٗمر سمرظمّم٦م وىمتف قمـ اًمٗمرض شم٘مديؿ ضم٤مز وم٢مذا سم٤مًمٕمِم٤مء، ُمٚمحؼ اًمقشمر :افشقخ

 .أومم سم٤مب ُمـ ؾمٜم٦م هق اًمذي اًمقشمر شم٘مديؿ ضم٤مز

 (66:14:58/ب31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 بغ اجلؿع تم وإذا ادجؿوظتغ، افصالتغ بغ افـواؾل حؽم

 اجلؿع بعد افوتر صالة تصح ؾفل تؼديم مجع وافعشاء ادغرب

 افعشاء؟ وؿت دخول يـتظر أم مباذة

 اعمٖمرب سملم جٛمععيُ  اًمؼمد ذم ،يمثػم اجلٛمع هٜم٤م أن ُمٕمروف اجلٛمع :مداخؾة

 اًمًٜمـ يّمكم أن جيقز ٓ: ي٘مقل اعمِم٤مئخ سمٕمض ومٗمل ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر وسملم ،واًمٕمِم٤مء

شم٦ٌم  .اًمّمالة سمٕمد اًمّمالشملم سملم ؾٗمَّ ٜمَ شمَ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم ُم٤م: ٕنف ،اًمرا

 ُم٤م ،يم٤مًمٕمِم٤مء يم٤مًمٕمٍم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة سمٕمد أُم٤م ،ؾمٜمـ ذم ُم٤م اًمّمالشملم سملم :افشقخ

 سملم اًمّمالة ُمـ ُمٜمع اًمذي هق اجلٛمع ٕن :هب٤م اإلشمٞم٤من ُمـ يٛمٜمع دًمٞمؾ هٜم٤مك ذم

 سملم احل٘مٞم٘مل اجلٛمع حيّمؾ مل ،اًمّمالشملم سملم اًمًٜم٦م صغم إذا ٕنف ،اًمّمالشملم

 سمٕمد يّمكم أن اإلٟم٤ًمن وأراد ،ُمثالً  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اجلٛمع اٟمتٝمك وم٢مذا ،اًمّمالشملم

 وصالة اعمٖمرب صالة اٟمتٝم٧م أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم يمام ريمٕمتلم اًمٕمٍم

 .اًمقشمر يّمكم أن يٛمٙمـ يمام اًمًٜم٦م يّمكم أن ممٙمـ ًمٕمِم٤مءا ومٌٕمد ،مجٕم٤مً  اًمٕمِم٤مء

 يّمكم؟ اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م أم اعمٖمرب ؾمٜم٦م :مداخؾة



 346  صالة اًمقشمر واًمٜمقاومؾ واًمدقم٤مء سمٕمد اإلىم٤مُم٦م ذم طم٤مًم٦م اجلٛمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمٌٕمدي٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ىمٚمٜم٤م :افشقخ

  ؟اعمٖمرب وؾمٜم٦م :مداخؾة

 سملم اًمًٜم٦م صغم إذا ٕنف ،اًمًٜمـ شمً٘مط ٗمريْمتلماًم سملم ُم٤م: ىمٚم٧ُم  :افشقخ

 .جيٛمع ومل اًمّمالشملم سملم ومرق ُمٕمٜم٤مه اًمٗمريْمتلم

 يّمكم أن وؿم٤مء ،يم٤مًمٕمِم٤مء وىمٚم٧م ،يم٤مًمٕمٍم ىمٚم٧م ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة اٟمتٝم٧م اإذ أُم٤م

 اًمٕمِم٤مء سمٕمد يّمكم أن ًمف أن يمام ذًمؽ، ومٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم يمام ،ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٕمد

 .اًمقشمر سمٕمده٤م يّمكم وأن ،ريمٕمتلم

 ؾم١مال هذا: ىمٚمٜم٤م اًمٕمِم٤مء؟ وىم٧م يدظمؾ وح٤م اًمقشمر يّمكم يمٞمػ: هٜم٤م ي٘م٤مل وٓ

 صالة ٘مدميُ  أن ُمنموع سمٕمذر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أضم٤مز ٢مذاوم ،ؾمٜم٦م اًمقشمر ٕن ،همري٥م

 أن جيقز أن أومم سم٤مب ومٛمـ اعمٖمرب ووىم٧م اعمٖمرب صالة إمم ومريْم٦م وهل اًمٕمِم٤مء

 اًمٕمِم٤مء ومريْم٦م سمٕمد يّمٚمٞمٝمام أن ومٚمف ،اعمٖمرب وىم٧م إمم اًمقشمر وؾمٜم٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ي٘مدم

 .اعمٖمرب وىم٧م ذم ٞم٧مٚمِّ ُص  اًمتل

 (  66 :15: 22/ 226/ واًمٜمقر اهلدى)



 الكصس َمسائن املسافس صالٔ 

 َاجلمع





٤مئؾ اًم٘مٍم واجلٛمع  ٤مومر وُم  343 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صالة اعم

 بتسوية وإمر ادجؿوظتغ فؾصالتغ افثاكقة اإلؿامة بعد افدظاء

 افصػوف

 سم٤مًمدقم٤مء ٟمدقمق هؾ اًمّمالشملم سملم احلي ذم أو اًمًٗمر ذم ٟمجٛمع قمٜمدُم٤م :افسائل

 اؾمتقوا ًمٚمٛمًٚمٛملم وٟم٘مقل ،اًمث٤مٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م ذم اًمدقمقة هذه رب مهللا :اإلىم٤مُم٦م سمٕمد

 اعمجٛمققم٦م؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة ذم ،شمراصقا 

 إن ،احل٤مضم٦م ومح٥ًم اًمّمٗمقف شمًقي٦م أُم٤م ،ىم٤مئٛم٦م شمزال ومال اإلضم٤مسم٦م أُم٤م :افشقخ

 رب هلل وم٤محلٛمد ُمًت٘مٞمٛملم يزاًمقن ٓ وضمدهتؿ وإن ،ُمتفقَّ ىمَ  اًمّمػ ذم اقمقضم٤مضم٤مً  رأج٧م

 .اًمٕم٤معملم

 اًمخ.. اًمت٤مُم٦م اًمدقمقة هذه رب مهللا ،اًمدقم٤مء :افسائل

 .ىم٤مئٛم٦م شمزال ٓ ضم٤مسم٦ماإل ،ىمٚمٜم٤م هق هذا ُم٤م :افشقخ

 (  66: 42: 66/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 يػصل ٓ أكه حقث من افسػر يف ـاجلؿع احلرض يف اجلؿع هل

 شـة؟ وٓ بذـر افػريضتغ بغ

 واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ذم ينمع أم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ينمع اعمٓمر سمٕمذر اجلٛمع وهؾ

 وم٘مط

 سملم يٗمّمؾ ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ اًمًٗمر ذم يم٤مجلٛمع احلي ذم اجلٛمع هؾ :مداخؾة

 ؾمٜم٦م؟ وٓ سمذيمر اًمٗمريْمتلم

 ـمقًرا، ي٠مظمذ طمٞمٜمذاك وم٤مُٕمر اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع هق سم٤مًمٗمّمؾ اعم٘مّمقد يم٤من إذا :افشقخ

 قمٚمٞمف ًمٞمس ومٝمذا اًمًٗمر ذم اعمجٛمققمتلم سملم اًمٗمّمؾ جيقز ٓ أنف اعم٘مّمقد يم٤من إذا أُم٤م

 سم٤مًمًٜم٦م ٤مىمّمدٟم إذا أُم٤م اإلىم٤مُم٦م، ذم ًمٚمجٛمع هق هق وم٤محلٙمؿ يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا دًمٞمؾ،



٤مئؾ اًم٘م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٤مومر وُم  344  ٍم واجلٛمعصالة اعم

 احلي ذم وأُم٤م سم٤مٕظمرى، إطمدامه٤م اعمجٛمققمتلم ىمرن إومم اًمًٗمر ومٗمل إومم هق ُم٤م

سًم٤م ُمرة ُمـ أيمثر ذيمرت وم٘مد  ًمٞمس اًمًٗمر ذم اجلٛمع ٕن اًم١ًمال: هذا ُمثؾ قمـ ضمقا

 يًتٚمزم احلرج دومع يم٤من وم٢مذا احلرج، دومع سم٘مٞمد زائد أُمر هق وإٟمام ُمٓمٚم٘م٦مً  رظمّم٦مً 

 ُمـ اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع ذم اًمؽمظمٞمص وهق أٓ احلٙمؿ هذا إمم إىمرب هق ومٝمذا اًمٗمّمؾ

 وم٢مًذا اعمٓمٚمقب، ومٝمق ُم٤ٌمذةً  سمٞمٜمٝمام سم٤مجلٛمع يرومع احلرج يم٤من إذا أُم٤م احلرج، دومع أضمؾ

 ُمـ وم٠ٌمي احلرج، رومع ُمالطمٔم٦م إمم يٕمقد اإلىم٤مُم٦م ذم اًمّمالشملم سملم واًمقصؾ اًمٗمّمؾ

 .اعمنموع ومٝمق احلرج رومع اًمٗمّمؾ أو اًمقصؾ

 ُم٤ٌمذة سمٞمٜمٝمام جيٛمع يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ وم٤معمٕمروف اًمًٗمر ذم أُم٤م

 جيقز ٓ سم٠منف ًمف: قمرو٧م طملم احل٤مضم٦م ىمّمد إن أنف يٕمٜمل ٓ ًمٙمـ أومْمؾ، ذًمؽ ومٞمٙمقن

 .أقمٚمؿ واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا جيقز، سمؾ: اجلقاب ذًمؽ، ًمف

 قمـ اًمقارد ٕن واًمٕمٍم؟ اًمٔمٝمر سملم ينمع هؾ اعمٓمر ٕضمؾ اجلٛمع :مداخؾة

 ...اعمًجد إمم اًمذه٤مب ًمّمٕمقسم٦م اًمٚمٞمؾ ذم وم٘مط خيّمف اًمٕمٚمامء سمٕمض

 ُمراقم٤مة هق وإٟمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ سمٜمص ًمٞمس ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمتخّمٞمص :افشقخ

 يم٤مٟم٧م إذا يٛمٜمع ُم٤م هٜم٤مك ومٚمٞمس وىمع، إذا ُمثٚمف ذقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ وىمع ىمد وُم٤م وىمع، ىمد ح٤م

 يتٕمٚمؼ آظمر طمٙمؿ هٜم٤مك أن اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ اعمٓمر، ٟمزول قمٚم٦م هل اًمٕمٚم٦م

 ُمٓمػم يقم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل وهق أٓ اعمٓمر ٟمزول عمجرد اًمٗمرائض ُمـ ومرض ٤مطسم٢مؾم٘م

 اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة: سمديٚمٝمام أو اًمٗمالح قمغم طمل أو اًمّمالة قمغم طمل سمٕمد ي٘مقل أن

 ذم يم٤من عمـ رظمص واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك اًمرطم٤مل، ذم اًمّمالة

 إمم اًمذه٤مب سم٠من قمٚماًم  اعمًجد إمم يذه٥م أٓ هتٓمؾ وإُمٓم٤مر سمٞمتف ذم.. داره ذم.. رطمٚم٦م

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مؾم٘مط ومرض، اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع واًمّمالة.. ومرض اعمًجد

 اًمذي اجلٛمع ُمـ اح٤مٟمع ومام سمٞمتف، ذم اعمٙمٚمػ ومٞمّمكم إُمٓم٤مر ٟمزول عمجرد اًمٗمرض هذا

 أن ُمـ اح٤مٟمع ُم٤م أظمرى، صالة وىم٧م ذم صالة وىم٧م إدظم٤مل ذم شمرظمٞمص أجًْم٤م هق

 اًمٜمٌل أن سيح ٟمص هٜم٤مك ي٠مت مل يم٤من وإن واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم ٛمعاجل جيقز: ي٘م٤مل

 وم٢مذا - أن ٟمتذيمر ُم٤م طمدود ذم إىمؾ قمغم أو[ وصٚمٜم٤م] ُم٤م طمدود ذم وهذا - ملسو هيلع هللا ىلص



٤مئؾ اًم٘مٍم واجلٛمع  ٤مومر وُم  345 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صالة اعم

 سم٥ًٌم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من سيح ٟمص إًمٞمٜم٤م ي٠مت مل أنف اومؽموٜم٤م

 اًم٤ٌمب ذم اًمّمالة ذم جلٛمعا قمٚم٦م أن يمام واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب سملم مجع سم٠منف ضم٤مء ًمٙمـ اعمٓمر،

 اًمِم٤مرع أن دام ُم٤م: ي٘م٤مل أن ُمـ اح٤مٟمع ومام اعمٓمر، هق اعمًجد إمم اًمذه٤مب قمدم هق

 يرد، مل ٕنف: ومٞم٘م٤مل اًمّمالشملم، سملم جيٛمٕمقا  أن ذم هلؿ ورظمص إُم٦م قمغم وؾمع احلٙمٞمؿ

 إظمرى اًمّمقرة يٜمٗمل ٓ ُمثٚمٝم٤م صقرة وورود سم٤مًمذات اًمّمقرة هذه ذًمؽ ورود قمدم

 .اعمٓمر [ذم ًمٚمجٛمع]

 أطمت٩م ومال ٟمزل اعمٓمر أن يّمدق ُم٤م جمرد دىمٞم٘م٦م، ُمٕمٚمقُم٤مت يٕمٓمٞمٜم٤م[ ٟمحت٤مج وٓ]

 ٓ طمدي٨م هذاش اًمرطم٤مل ذم وم٤مًمّمالة اًمٜمٕم٤مل اسمتٚم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل: سم٘مقهلؿ

 ذم اًمتٙمٚمػ اًمنمع ُمـ وًمٞمس: اًمٜم٤مس ًمٙمؾ ٟم٘مقل اعمٓمر ٟمزول وًمٙمـ صمٌقشًم٤م، ًمف ٟمٕمرف

 قمـ هنٞمٜم٤م: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ٕنف اعم٤ًمئؾ: هذه ذم اًمتدىمٞمؼ

 وأُمتل أن٤م: »اإلطمٞم٤مء أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم ىمدياًم  رأجتف يمٜم٧م آظمر ًمٗمظ وذمش اًمتٙمٚمػ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف احلدي٨م هذا قمـ أو ذًمؽ قمـ ويٖمٜملش اًمتٙمٚمػ ُمـ[ سمراء]

 ُمٙمٚمٗملم ومٚمًٜم٤مش اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ: »واًمًالم

 .اًم٘مْم٤مي٤م هذه ثؾُم ذم سم٤مًمتدىمٞمؼ

 (66:23:23/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 فًّا ِباح اليت املُاضع

 اجلمع





٤مح ومٞمٝم٤م اجلٛمع   349 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اعمقاوع اًمتل ي

 ؾقفام تؼام ٓ مسجد أو مصذ يف افصالتغ بغ اجلؿع حؽم

 ـؾفا افصؾوات

 ٓ ُمًجد ذم أو ،يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات ومٞمف شم٘م٤مم ٓ اًمذي اعمّمغم ذم جيقز هؾ :مداخؾة

 اًمّمالشملم؟ سملم اجلٛمع ،يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات ومٞمف شم٘م٤مم

 ُمثاًل؟ ُمٓمر ذم: ي٘مقل أن يريد اجلٛمع ح٤مذا :ىم٤مس أجْم٤مً  اًم١ًمال طمٞمٜمئذٍ  :فشقخا

 .ؾمٛمح٧م ًمق اعمٓمر ًمٕمذر يٕمٜمل ،قمذر ـمٌٕم٤مً  :مداخؾة

 جيتٛمع سمٛمٕمٜمك ،ُمًجد ُم٘م٤مم ي٘مقم هق اعمّمغم هذا يم٤من إذا :طمٞمٜمئذٍ  ،ـمٞم٥م :افشقخ

 اًمٕمذر هبذا اجلٛمع هلؿ جيقز ،طمقاٟمٞمتٝمؿ ُمـ أو سمٞمقهتؿ ُمـ وخيرضمقن ومٞمف اًمٜم٤مس

 ذم هٜم٤مك ويٙمقن ،ذيم٦م ذم يٙمقٟمقا  يمثػماً  قمٜمف اًم١ًمال ورد هذا يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م ،اًمنمقمل

 ٟمٕمؿ همروم٦م: يٕمٜمل ُمّمغم هٜم٤مك ويٙمقن ،اًمدوًم٦م دوائر ُمـ دائرة ذم أو ،همروم٦م اًمنميم٦م

 إمم اًمٖمروم٦م ُمـ يدظمؾ اًمذي ُمثؾ ه١مٓء ٕنف :ٓ: اجلقاب اجلٛمع؟ هلؿ جيقز هؾ ه١مٓء

 .اجلٛمع هذا ُمثؾ هلؿ ًمٞمس ه١مٓء ،اًمٖمروم٦م

 ُمـ اًمٜم٤مس ظمروج يتٓمٚم٥م -ُمًجداً  أو ُمّمغمً  يم٤من ؾمقاءً - اعمّمغم يم٤من إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ ،اجلٛمع هلؿ جيقز ومٝم١مٓء ،ديم٤ميمٞمٜمٝمؿ ُمـ سمٞمقهتؿ ُمـ أيمٜم٤مهنؿ

 ( 66: 43: 32/ 342/ واًمٜمقر اهلدى)

 واجلامعات اددارس يف ادوجودة ادصؾقات يف اجلؿع حؽم

 وادمشسات

 واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس ذم اعمقضمقدة ّمٚمٞم٤متاعم ذم اجلٛمع طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 واعم١مؾم٤ًمت؟

 .ٟمٕمؿ :افشقخ



 356  ٞمٝم٤م اجلٛمعاعمقاوع اًمتل ي٤مح وم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 جيٛمٕمقا  ويّمٚمقا  ُمًجداً  ًمٞمس اعمّمغم إمم دظمٚمقا  أهنؿ ؾم٥ٌم ٕىمؾ يٕمٜمل :مداخؾة

 .واًمٕمٍم اًمٔمٝمر... .اًمّمٚمقات سملم

 سم٤مًمٕمٛمؾ اعمٌتٚملم ه١مٓء ُمـ اهل٤مشمػ سمقاؾمٓم٦م إزمَّ  فشمقضمٞمٝمُ  يٙمثر اًم١ًمال هذا :افشقخ

 .اًمنميم٤مت ذم

 .أجْم٤مً  اًمرؾمٛمٞم٦م عم١مؾم٤ًمتوا :مداخؾة

 اعمجتٛمع ذم اًمقاضم٥م: اًم١ًمال هذا يِمٛمؾ قم٤مُم٤مً  يمالُم٤مً  ٟم٘مقل ومٜمحـ ،آه :افشقخ

 ومٞمج٥م ،اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمع يتٕم٤مرض وٓ يتٜم٤مرم ٓ شمٜمٔمٞمامً  اًمٕمٛمؾ شمٜمٔمٞمؿ اإلؾمالُمل

 ،اإلؾمالُمل اًمٌٚمد ذم اًمًػم يتقىمػ أن ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمٔمٝمر اًمّمالة ؾم٤مقم٦م ذم ُمثالً 

 ُمـ يٜم٤مدُّيؿ وهق اهلل ٜم٤مديعم اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ممـ اعمًٚمٛم٦م ػماجلامه ًتجٞم٥مشم وأن

 .اًمٗمالح قمغم طمل ،اًمّمالة قمغم طمل: رومٞمع ُمٙم٤من

 أي ذم اًمًػم ي٘مػ - طمٞمٜمام سمٕمٞمد همػم ىمري٤ٌمً  اًمٞمقم هذا ٟمرى أن وٟمرضمق - ومٕمالً  جي٥م

 طمل اًمّمالة قمغم طمل» ،وم٘مط ٟمداءً  وًمٞمس قمٛمالً  اإلؾمالم ؿمٕم٤مر ًمٞمٔمٝمر إؾمالُمل سمٚمد

 ،وفمٞمٗم٦م ُمـ وًمٞمس ىمٚم٥م ُمـ يٜم٤مدي يم٤من ًمق اعمٜم٤مدي هذا طم٤مل وًم٤ًمن شاًمٗمالح قمغم

 : ي٘مقل طم٤مًمف ًم٤ًمن

  شمٜم٤مدي عمـ طمٞم٤مة ٓ وًمٙمـ  طمٞمععععععع٤مً  ٟم٤مدي٧م ًمق أؾمٛمٕم٧م ًم٘مد

 رُم٤مد ذم شمٜمٗمخ أن٧م وًمٙمـ   أو٤مءت ٤مععععععهب ٟمٗمخ٧م ٟم٤مراً  وًمق

َّٓ  جي٥م اإلؾمالُمل اعمجتٛمع يتح٘مؼ ومحٞمٜمام  سيدرِّ  ُمدرؾم٦م صػ هٜم٤مك يٙمقن أ

 أن وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  ،وٟم٤ًمءً  رضم٤مًٓ  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م سمؾ ،ي١مذن واعم١مذن اعمٕمٚمٛم٦م أو ٚمؿاعمٕم

 ٓ وهذا ،اعمًجد إمم وإُم٤م ،اعمدرؾم٦م ذم ٚمٛمّمغمًم ًمٚمٛمًجد ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم إُم٤م يٜمٓمٚم٘مقا 

 .ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمف سمد

 سم٠مول هل اًمٔم٤مهرة هذه ًمٞمس شمٕمٚمٛمقن يمام إؾمػ ُمع وًمٙمـ ،اعمقفمٗملم يمذًمؽ

 اعمجتٛمع هذا يتح٘مؼ ًمريثام وًمٙمـ ،أظمرى ضمؼمي٦م خم٤مًمٗم٤مت ٝمٜم٤مكوم ،ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م

ر قمغم ظمػمه يٗمرض اًمذي اإلؾمالُمل  ًمقا دِّ ٕمَ يُ  أن إظمٞم٤مر ومٕمغم أنقومٝمؿ رهمؿ إذا



٤مح ومٞمٝم٤م اجلٛمع   351 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اعمقاوع اًمتل ي

 ٗمقه٤مٙمٞمِّ يُ  أن ٓ ،إطمٙم٤مم هذه ُمع يتٙمٞمٗمقا  وأن ،ديٜمٝمؿ ٕطمٙم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمقاىمٗمٝمؿ

 .ًمإلؾمالم اعمخ٤مًمٗم٦م إطمٙم٤مم ُمع ٗمٝمؿٞمه ٙمَ شمَ  طم٥ًم

 يم٤من عمـ جيقز هؾ: ئٚم٧مؾُم  وىمري٤ٌمً  ؾم٠ملأُ  ُم٤م ا يمثػمً  ،ُمثالً  ذيم٦م ذم ُمقفمٗم٤مً  يم٤من ومٛمـ

 اجلٛمٕم٦م؟ ًمّمالة يذه٥م سم٠من اًمنميم٦م ًمف شمًٛمح ٓ ذيم٦م ذم ُمقفمٗم٤مً 

 طمراً  يٙمقن أن سمنمط إٓ اًمنميم٦م هذه ُمثؾ ذم اًمٕمٛمؾ ًمف جيقز ٓ: سمداه٦مً  ًمف ىمٚم٧م

 .ًمديف ُمًجد ربأىم ذم اجلامقم٦م صالة أداء وذم سمؾ ،وم٘مط اجلٛمٕم٦م صالة أداء ذم ًمٞمس

 ًمٌٕمض ٚمفأومّمِّ  ُم٤م وهذا ،أطمٞم٤مٟم٤مً  شمتح٘مؼ صقرة ٟمٗمؽمض وًمٙمٜمٜم٤م ،دائامً  ٟم٘مقل هٙمذا

 ذم يٕمٛمؾ اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب سمٕمض يم٤من إذا: وهق ،أجْم٤مً  ذيمره ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م ،اًم٤ًمئٚملم

 يٜم٤مدي ُمًجد اًمنميم٦م هذه ُمـ ىمري٥م ذم وًمٞمس اًمنميم٦م ذم ُمّمغم وهٜم٤مك ذيم٦م

 سمؾ ،جيقز: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ ُمًجد هٜم٤مك يقضمد ٓ ،اًمّمالة إمم طمقًمف اًمذيـ اعمًٚمٛملم

 أن اًمنميم٦م ذم اعمقضمقد اًمّم٤مًمح اعم١مُمـ اًمِم٤ٌمب ه١مٓء مج٤مقم٦م يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م

 سمد ٓ ،اًمٕمٛمؾ ذم وهؿ اًمّمالة شمدريمٝمؿ اًمتل اًمّمٚمقات يمؾ ذم يتجٛمٕمقا  وأن يتٙمتٚمقا 

 .اعمّمغم هذا ُمثؾ ذم اًمّمالة ُمـ

 ُمًجد هٜم٤مك ًمٞمس اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞمد ذهه واحل٤مًم٦م هلؿ جيقز أنف ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م

 أو اعمٓمر طم٤مًم٦م ذم اًمّمالشملم سملم جيٛمٕمقا  أن هذه واحل٤مًم٦م هلؿ جيقز ،ُمّمالهؿ ُمـ ىمري٥م

 يم٤من إذا وإٓ ،اًمنميم٦م قمـ ُمٜمٗمّمالً  اعمّمغم يٙمقن أن سمنمط اًمِمديد اًمؼمد طم٤مًم٦م ذم

 يتٕم٤مرض ٓ ومٝمق ُمٜمٝم٤م همروم٦م ذم يٕمٛمؾ هق اًمتل اًمنميم٦م هذه ذم همروم٦م قمـ قم٤ٌمرة اعمّمغم

 سم٤مًمؽمظمٞمص اعم٘مّمقد ٕن :اجلٛمع ًمف جيقز ٓ هذا ،اعمّمغم هذا إمم ظمرج إذا ومٞمام سم٤معمٓمر

 كَِم ٛمْ يُ  آظمر ُمِمقاراً  اجلامقم٦م قمغم احلريّملم قمغم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع يقومر أن هق اجلٛمع ذم

 .اًمِمديد اعمٓمر أو اًمثٚم٩م أو اًمؼمد ذم

 وًمٞمس ،اعمًجد ذم يّمكم أٓ ذم ُمٕمذوراً  اإلٟم٤ًمن يٙمقن اًمدار ذم ُمثالً  يم٤من إذا أُم٤م

 واًمثٚم٩م اعمٓمر أذى قمـ خمٗمل وهق جيٛمع ح٤مذا ،اًمدار ذم اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن ًمف

 .آظمره إمم ،و و واًمؼمد

 جيقز ُمّمغم وهلؿ اًمنميم٤مت أو اًمدوائر سمٕمض ذم يٙمقٟمقن اًمذيـ ه١مٓء يمذًمؽ



 352  اعمقاوع اًمتل ي٤مح ومٞمٝم٤م اجلٛمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يم٤من إذا اجلٛمع هلؿ جيقز ومحٞمٜمئذٍ  ،ُمٜمف ىمري٥م ُمًجد وضمقد ًمٕمدم ومٞمف اًمتجٛمٞمع هلؿ

 .اًمنميم٦م قمـ ّمالً ُمٜمٗم اعمّمغم

 .اًمدوًم٦م دوائر سمٕمض ذم اًمِم٠من هق يمام همروم٦م قمـ قم٤ٌمرة يم٤من إذا أُم٤م

 .يمٚمٝم٤م :مداخؾة

 .هذه واحل٤مًم٦م اجلٛمع جيقز ٓ ومحٞمٜمئذٍ . ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 ( 66 :36: 33/  316/  واًمٜمقر اهلدى)



 أين مع اإلمام اختالف

 عدمٌ مو اجلمع يف املسحد





ـ قمدُمف   355 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اظمتالف اإلُم٤مم ُمع أهؾ اعمًجد ذم اجلٛمع ُم

 اجلؿع ظدم صؾغاد بعض ورأى اجلؿع اإلمام رأى إذا

 اًمّمٚمقات سملم جيٛمع أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ رأى اإلُم٤مم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا :افسمال

 هؾ ،ُمثالً  ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  ًمٞمس اجلق هذا ذم اجلٛمع أن اإلظمقة أطمد ورأى ،واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب

  ُمٕمف؟ جيٛمع ٓ اًمث٤مين واًمقىم٧م ،وىم٧م ُمٕمف يّمكم أن ًمف جيقز

 . سم٤مجلامقم٦م ٞمفومٕمٚم ضم٤مهالً  يم٤من وإذا ذًمؽ ًمف وم٘مٞمٝم٤مً  يم٤من إذا :اجلواب

  اًمنمـملم؟ هذيـ ومٞمف شمتقومر ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا :افسمال

  يمٞمػ؟ قمروم٧م :اجلواب

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 رومَّ قَ شمَ  يٕمٜمل ؾمقاء مدَّ ٘مَ شمَ  اإلُم٤مم ،آظمر ُمقوقع ذم يدظمؾ ؾمقف هذا ،ٓ :افشقخ

 شومرشمٜمتٝم٤م» اًمًقري سم٤مًمتٕمٌػم جيقز ٓ اجلامقم٦م أن ،ٓ أو اًمنموط ُمـ ذيمرٟم٤مه ُم٤م ومٞمف

 .اجلامقم٦م وًمٞم٦م١مُمً يتحٛمؾ هق اإلُم٤مم ومٝمذا ،دىمٞم٘مٝم٤مشم: يٕمٜمل

 ًمٞمس اجلٛمع هذا أن اإلُم٤مم ذًمؽ قمـ ظمؼمٟم٤مأُ  يمام ي٘مقل اًمذي أظمر ذاك ًمٙمـ

 وم٘مٝمف ُمع يتج٤موب أن ومٚمف ُم٘متٜمع واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمغم يم٤من إن ومٝمق ٤ًم،ُمنموقم

 ٤مرقيٗم أن ًمف جيقز ومال اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ يم٤من إذا ًمٙمـ ،ويٜمٍمف إومم اًمٗمريْم٦م يّمكم

  .اًمٜم٤مس

 (  66 :37: 34/ 263/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتؼديم مجع مؼوظقة ظذ افدفقل

 اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ضمقاز قمغم اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م: ؾم١مال ي٘مقل :مداخؾة

 يمثػم يٗمٕمٚمف يمام اًمت٠مظمػم مجع دون قمٚمٞمف آىمتّم٤مر طمٙمؿ هق ومام اًمدًمٞمؾ ورد وإذا شم٘مدياًم؟

 اًمٞمقم؟ اعمًٚمٛملم ُمـ



ـ قمدُمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  جد ذم اجلٛمع ُم  356  اظمتالف اإلُم٤مم ُمع أهؾ اعًم

 ،إطمقال أىمؾ قمغم اًم١ًمال أطمدد أو اًم١ًمال أصحح أن أريد :أوًٓ  :افشقخ

 جيٛمٕمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن ،اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن يٗمٕمٚمف يمام: ىمقًمف اًم١ًمال هن٤مي٦م ذم وهق

 مجع يٙمقن ٓ وأن ،شم٘مديؿ مجع اجلٛمع يٙمقن أن يٗمرض اًمذي هق اعمٓمر هذا ،ًمٚمٛمٓمر

 ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع أن يٕمٚمؿ ٓ أو جيٝمؾ اًم٤ًمئؾ يم٠من :وم٢مذاً .. شم٠مظمػم

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع» ىم٤مل: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ رواه اًمذي احلدي٨م

 ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  ،شُمٓمر وٓ ؾمٗمر ًمٖمػم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م

 ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا.. اًمٕم٤ٌمس أبق اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد

 ش.أُمتف حُيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م

 سم٠من إؿمٕم٤مر ومٝمٜم٤م شُمٓمر وٓ ؾمٗمر ًمٖمػم»: قم٤ٌمس اسمـ ىمقل احلدي٨م ُمـ اًمِم٤مهد

 سمٕمذر واجلٛمع اًمًٗمر سمٕمذر اجلٛمع أن ًمدُّيؿ وُمٕمرووم٤مً  قمٜمدهؿ ٘مرراً ُمُ  يم٤من ٌلم٤مـمَ خَ اعمُ 

 ..ًمدُّيؿ وُمِمٝمقر ُمٕمروف أُمر اعمٓمر

 وٓ ُم٘مٞمؿ وهق اعمديٜم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع هلؿ يٌلم أن أراد ح٤م :وًمذًمؽ

 أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ًمف وم٘م٤مًمقا ». إُم٦م قمـ احلرج ًمرومع عمَجَ  إٟمام أنف ،هٜم٤مك ُمٓمر

 .شأُمتف حيرج أٓ أراد: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟

 وضمرى ،همػمه ذم ورسمام احلدي٨م هذا ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص أُمر ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع: وم٢مذاً 

 .ورظمّم٦م ؾمٜم٦م هل سمؾ ،سمدقم٦م ًمٞمس ومٝمق ،وطمديث٤مً  ىمديامً  اعمًٚمٛملم سملم سمف اًمٕمٛمؾ

 وٓ ،شم٘مديؿ مجع اجلٛمعُ  يٙمقن أن ضمداً  ل  هِ دَ ٌَ ومَ  ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع يم٤من إذا :ومحٞمٜمئذٍ 

 .شم٠مظمػم مجع يٙمقن

 ظم٤مص٦م ًمٙمٜمٝم٤م ،ٟمٕمؿ: ومٜم٘مقل شم٘مديؿ؟ مجع اجلٛمع ذم أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك هؾ أُم٤م

 شم٘مديؿ مجع اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع ذم سيح طمدي٨م ًمديٜم٤م وًمٞمس ،اًمًٗمر ذم وردت أو

 ُمٖمرب صالة أو فمٝمر صالة واًمّمالة يٜمزل ُمٓمر يمؾ وهق ،ًمقاىمعا قضمٌفيُ  ُم٤م إٓ

 .سمٕمده٤م اًمتل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومٞمجٛمع

 (61 :62: 662/  215/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :66: 36/  216/  واًمٜمقر اهلدى)



ـ قمدُمف   357 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  اظمتالف اإلُم٤مم ُمع أهؾ اعمًجد ذم اجلٛمع ُم

 ظدمه من افصالة مجع يف ادسجد أهل اختؾف إذا

 يرى سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس، خيتٚمػ اًمّمالة جلٛمع قمذر ُوضمد إذا أطمٞم٤مًٟم٤م] :افسائل

ه، ٓ وسمٕمْمٝمؿ اجلٛمع  ؟[إومْمؾ هق ومام يرا

 .اجلامقم٦م ُمع يّمكم وأن ،اإلُم٤مم يتٌع أن إومْمؾ :افشقخ

 (  66 :22: 48/ 274/ واًمٜمقر اهلدى)





 مسألٕ يف متفسقٕ صُز

 الصالتني بني اجلمع





٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 اإلؿامة حال وافعشاء ادغرب بغ اجلؿع صالة ظن تلخر رجل

 ثم ادغرب يتم ؾفل ءافعشا صالة من رـعتغ إٓ يدرك ؾؾم

 مجع افـاس صذ وفو أكه ظذ وافتـبقه مـػرًدا؟ افعشاء يصع

 مل دن افثاكقة افصالة وؿت يف اجلامظة تؼام أن جيب أكه إٓ تؼديم

  اجلؿع يدرك

 صالة ُمع ضم٤مء.. وم٠مراد ُمت٠مظمراً  ضم٤مء إٟم٤ًمن ،اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م :مداخؾة

 ذم ضم٤مء ،اعمٖمرب صغم ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هق ،واًمٕمِم٤مء عمٖمربا سملم اًمت٘مديؿ مجع ذم ُمثالً  اًمٕمِم٤مء

 شمتٛم٦م اًمتل ريمٕم٦م يّمكم هدّ سمَ  فًَّ ًمِ  هق اًمّمالشملم ُمـ اإلُم٤مم وم٤مٟمتٝمك ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 .. .اعمٖمرب

 .سم٤مًمٕمِم٤مء اىمتدى هق: يٕمٜمل :افشقخ

 هؾ يٜمتٝمل ح٤م أن ،اعمٖمرب يٜمقي ـمٌٕم٤مً  ومٞمّمكم سم٤مًمٕمِم٤مء اىمتدى هق :مداخؾة

 ُمٗمردًا؟ اًمٕمِم٤مء جيٛمع أن ًمف جيقز

 .ٓ :افشقخ

 .جيقز ُم٤م :مداخؾة

 احلّمقل هق اعم٤ًمضمد وذم ،صالشملم سملم اجلٛمع شمرظمٞمص ُمـ اًمٖم٤مي٦م ٕن :افشقخ

 وىم٧م ذم اعمًجد حيي أن قمٚمٞمف وًمذًمؽ ،اجلامقم٦م ًمف ؾُّم حْ عَشم مل ومٝمذا ،اجلامقم٦م قمغم

 .اًمٕمِم٤مء صالة

 ًمٞم٧ًم عاجلٛم ذم اجلامقم٦م سم٠من اًم٘مْمٞم٦م هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مل ُمـ أؾمت٤مذ ـمٞم٥م :مداخؾة

 صحٞمح٦م؟ صالشمف ًمٙمـ ،أثؿ سم٤مجلٛمع ُمٜمٗمرداً  صغم ومٛمـ ،يٕمٜمل واضم٦ٌم وًمٙمٜمٝم٤م ،ذـم٤مً 

 ُمـ ذط أنف اجلٛمٞمع قمٜمد ُمٕمٚمقم اًمقىم٧م ،اعمقوقع ذم ُمٖم٤مًمٓم٦م ومٞمف :افشقخ



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   362  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 إٓ اًمنمط هذا يزول ٓ وأنف أذه٤مٟمٜم٤م ذم ئمؾ أن يٜمٌٖمل اًمنمط هذا ،اًمّمح٦م ذوط

: ُمٜمٝم٤م اًمّمقر سمٕمض ذم اًمنمط اهذ إًمٖم٤مء ذم اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ ضم٤مء ،ذقمل سمدًمٞمؾ

 اًمتل اًمّمقرة اجلٛمع هذا هؾ ،شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ مجع إُم٤م ،اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع

 سمٞمتف؟ ذم يّمكم اًمذي ًمٚمٛمٜمٗمرد جيقز آٟمٗم٤مً  ُمثٚمتٝم٤م

 .ه٤مٞمزُ جِ عُي: يٕمٜمل ،ٚمتٝم٤مُمثَّ  اًمتل اًمّمقرة هبذه ي٘مقل اًمذي ىمقل ٓزم هذا :مداخؾة

 وىم٧م أي ذم صغم ًمق يمام ،ًمف جيقز ٓ اجلٛمع أن دام ُم٤م جيٞمزه٤م يمٞمػ ـمٞم٥م :افشقخ

 ذقمل ؾم٥ٌم هٜم٤مك وًمٞمس ،طم٤مضم٦م هٜم٤مك ًمٞمس ،اًمّمالشملم سملم مجع إوىم٤مت ُمـ

 .آظمره إمم.. و.. و واًمًٗمر واخلقف ُمثالً  يم٤معمٓمر ًمٚمجٛمع ُمقضم٥م

 قمذر سمدون وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة إظمراج نأ اًمٕمٚمامء سملم اشمٗم٤مق هٜم٤مك نفأ ؿمؽ ٓ

 أداء ُمـ قمٚمٞمف طمرج ٓ هق يم٤من وم٢مذا ،اًمنمقمٞم٦م إقمذار ُمـ هق اجلٛمع وهذا ،ذقمل

 .وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ

 .يمذا أو ُمثالً .. .ضمٜم٥م اًمٌٞم٧م ذم يم٤من. .:مداخؾة

 ذـم٤مً  ًمٞم٧ًم هذا أن: ي٘م٤مل يمٞمػ مجع هق صمؿ ،إُمث٤مل ُمـ آظمره إمم :افشقخ

 إمم اًمت٘مرب أن يرى عٞمه َِم اًمتَّ  ُمـ رء قمٜمده ذم يم٤من إذا إٓ ،إًمٖم٤مء هذا ،ٓ إًمٞمف؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمًٜم٦م سم٠مهؾ ٟمٙم٤مًٓ  يمٚمٝم٤م اًمًٜم٦م أج٤مم ذم اًمّمالشملم سملم سم٤مجلٛمع هللا

 يْمٞم٘مٝم٤م عمـ قمكم إخ سمٞم٘مقل اًمكم اًمّمقرة ٟمٗمس ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمس :مداخؾة

 .ُمت٠مظمراً  ضم٤مء ُمـ ذم وحيٍمه٤م

 .اعمت٠مظمر ذم ضم٤مهب٤م هق ُم٤م :افشقخ

 .ؾم٠مرضمع...إمم: يٕمٜمل :مداخؾة

 .رضمعا :افشقخ

 هذا اإلُم٤مم أن ضمداً  وُمنور ومرح وهق ،ُمت٠مظمراً  ضم٤مء اًمذي هذا :مداخؾة

 ومٗم٤مشمف ىمٚمٞمالً  شم٠مظمر ومٝمق ،سم٤مًمرظمّم٦م ي٠مظمذ أن يريد: يٕمٜمل ،سم٤مًمرظمص وؾمٞم٠مظمذ ،ؾمٞمجٛمع

 ٦م؟اًمرظمّم هذه ُمـ مرَ حْ عُي اًمت٠مظمػم ومٌٝمذا ،إومم اًمّمالة



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   363 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 ذقم٧م؟ هل ح٤مذا ،اًمرظمّم٦م :افشقخ

 .احلرج ًمقىم٧م :مداخؾة

 .ٓ :افشقخ

 .شأُمتف حيرج ٓ أن أراد» :مداخؾة

 ،حمٚمف هذا ًمٞمس أن سمف شمًتدل أن٧م اًمذي هذا احلدي٨م ،ي٤ًمحمؽ هللا :افشقخ

 ًمف؟ جيقز سمٞمتف ذم جيٛمع أن رضمؾ أراد ًمق :آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ

 .جيقز ٓ ىمٚمٜم٤م :مداخؾة

 .ىمٚم٧ُم  َّٓ او ىمٚم٧َم  :افشقخ

 ...ىمٚمٜم٤م :مداخؾة

 .يمٚمف يمالُمؽ ؾم٘مط هٞمؽ كُمٕم ىمٚم٧م إذا هٞمؽ، ُمٕمك سمت٘مقل وم٠من٧م... :افشقخ

 ....اًم٘مري٥م اًمقىم٧م أتك ُم٤م ُمت٠مظمراً  ضم٤مء ومٞمٛمـ يٕمٜمل لأىمق أن٤م ،ٓ :مداخؾة

 يمالُمؽ؟ قمكمَّ  شمٕمٞمد ُم٤م :افشقخ

 ُمٜمٗمردًا؟ يٙمقن: يٕمٜمل :مداخؾة

 جيٛمع؟ أن ًمف هؾ ،سمٞمتف ذم صغم إذا :افشقخ

 .جيٛمع ٓ :مداخؾة

 ح٤مذا؟ :افشقخ

 ...آظمره إمم ُمقضمقد ءواًمٖمٓم٤م ممتٚمئ.. ..ًمديف طمرج ٓ ٕنف :مداخؾة

 ...ًمٚمحٙمؿ قمٚم٦م أن٧م سمت٘مقهل٤م اًمكم اجلٛمٚم٦م هذه :افشقخ

 ؟مجٚم٦م أي :مداخؾة

 ٟم٤مىمّم٦م؟ أم شم٤مُم٦م قمٚم٦م شطمرج ٓ» :افشقخ



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   364  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 ُم٤م قمغم ٟم٤مىمّم٦م قمٚم٦م ،ٟم٤مىمّم٦م: أىمقل ومٝمٛم٧م ُم٤م ،هذا أن٤م ومٝمٛم٧م رسمام :مداخؾة

 .ومٝمٛم٧م

 اًمنمقمل؟ سم٤محلٙمؿ شمًت٘مؾ اًمٜم٤مىمّم٦م وم٤مًمٕمٚم٦م ،اًمّمح قمغم :افشقخ

 .شمًت٘مؾ ٓ :مداخؾة

 .وم٢مذاً  :افشقخ

 أن ُمٜمل شمريد يمام: يٕمٜمل ومٝمٛم٧م اًمذي هذا :أن٤م أىمقل أن أريد ًمٙمٜمٜمل :مداخؾة

 .أومٝمؿ أن٤م أريد يمام أومٝمؿ أن أريد أن ًمٙمـ ،أومٝمؿ

 .شمٗمٝمؿ أن شمريد يمام شمٗمٝمؿ أن أريدك وأن٤م :افشقخ

 يم٤مُمٚم٦م؟ قمٚم٦م يٕمٜمل أهن٤م ٟم٘مقل ٓ ح٤مذا :مداخؾة

 .يم٤مُمٚم٦م قمٚم٦م أهن٤م شمٗمؽمض :افشقخ

 ؟اح٤مٟمع هق ُم٤م ٟمٗمؽمض ٓ ح٤مذا :مداخؾة

 ذم أو ًمقطمده سمٞمتف ذم يّمكم رضمؾ سملم شمٗمرق أنؽ سمدًمٞمؾ سم٢مُمٙم٤مٟمؽ ُم٤م :افشقخ

 ًمف جيقز اعمًجد ذم يّمكم اًمذي: ومت٘مقل ،اعمًجد ذم يّمكم رضمؾ وسملم ،طم٤مٟمقشمف

 .وم٢مذاً  ،اجلٛمع ًمف جيقز ٓ اًمٌٞم٧م ذم واًمذي ،اجلٛمع

 وهل اًمٕمٚم٦م قمغم يتحّمؾ مل اًمٌٞم٧م ذم ومٝمق ،شم٤مُم٦م قمٚم٦م أهن٤م سم٤مقمت٤ٌمر وهذا :مداخؾة

 .اًمّمالشملم سملم ومٞمجٛمع احلرج ذم ىمعقَ ومَ  اعم٤ًموم٦م هذه ُمِمك اعمًجد ذم واًمذي ،احلرج

 ذم يٙمقن ىمد اًمٌٞم٧م ذم ،اجلامقم٦م ومٞمف اعم٘مّمقد اعمًجد ذم اًمذيمر سمس ،ٓ :افشقخ

 .مج٤مقم٦م ذم يٙمقن وىمد اٟمٗمراد

 .اعمًجد يمجامقم٦م ًمٞم٧ًم وًمٙمٜمٝم٤م ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 عٛمَ جُمْ  أُمر اهذ ،وىمٚمٜم٤م ىمٚم٧م ومٞمف ومٚمٞمس ،اجلٛمٞمع ٤منهأذ ذم ُمًت٘مر هذا :افشقخ

 ذم وهق ىمٚمٞمالً  رشم٠مظمَّ  :آٟمٗم٤مً  اًم٘م٤مئؾ ىم٤مل ويمام ،وؾمٕمك اعمًجد ضم٤مء اًمذي ومٝمذا ،قمٚمٞمف

 رشم٠مظمه  آظمره إمم أجش أدري وُم٤م ذن١موسمٞم اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م سمٞمّمٚمقا  وإٓ ،يمثػماً  شم٠مظمر اًمقاىمع
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 ....يمثػماً  أم ىمٚمٞمالً  اعمٝمؿ ،يمثػماً 

 ....:مداخؾة

 مج٤مقم٦مً  اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ أدرك اموم ،طم٤مل يمؾ قمغم ٜم٘م٤مشاًم ُمقوقع ُم٤م :افشقخ

 .اجلامقم٦م أدرك إٟمف ي٘م٤مل أن يّمح سمحٞم٨م

 سملم ًمٚمجٛمع اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ذقم٧م ٕنف :ٟم٤مىمّم٦م اًمٕمٚم٦م ص٤مرت هٜم٤م: وم٢مذاً 

 إٓ يدرك مل اًمذي ومٝمذا ،إظمرى اجلامقم٦م وومْمٞمٚم٦م ،إومم اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م اًمٗمْمٞمٚمتلم

 أن- جيٛمع ُمـ ؿم٠من ،يم٤مُمٚم٦م ٦مإدرايم يٕمٜمل ٙمـي ومٚمؿ اًمٗمْمٞمٚمتلم يدرك مل إومم اجلامقم٦م

 يم٤من وإن يمذًمؽ ،جيٛمع أن ًمف يّمح ُم٤م هذا ،مج٤مقم٦م وًمق اًمّمالشملم سملم اًمٌٞم٧م ذم -ٟم٘مقل

سمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمّمػ ذاك ُمـ ظمػم هذا ًمٙمـ ،ذًمؽ ُمـ ظمػم هذا  أدرك ٕنف ،يٕمٜمل اًمثقا

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة ذم اجلامقم٦م أدرك وُم٤م ،إومم اًمّمالة ذم اجلامقم٦م

 اجلامقم٦م صالة ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يتدارك أن يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن هذا أن اًمٗمرق هذا طمّمٞمٚم٦م

 .سم٤مإلُمٙم٤من هذا ،اًمّمالة هذه وىم٧م ذم اعمًجد حيي أن ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمريْم٦م ذم

 .ذًمؽ يًتٓمٞمع :مداخؾة

 ًمق يمام وطمده اعمًجد ذم صغم إذا اًمرضمؾ هذا إن: صقرة ًمؽ سمجٞم٥م أن٤م :افشقخ

 .داره ذم يّمكم أن ًمف ومٞمجقز ،داره ذم وهق ىم٤مئامً ..ٓ أم صح وطمده اًمٌٞم٧م ذم صغم

ًه  ضم٤مء ىمد ويٙمقن :مداخؾة  .ٜم٦مسم٤مًم

ًه  ضم٤مء :افشقخ  إُمر ومٞمٔمؾ ،اًم٥ًٌم ذاك زال يم٤من وإن ،اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة ،ٜم٦مسم٤مًم

 اجلامقم٦م ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة أدرك ُم٤م هق ٕنف :ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمتقضمٝم٤مً  شاًمّمالة قمغم لَّ طَم »

 .اًمٗمريْمتلم سملم مجٕمقا  طمٞمٜمام اعمًٚمٛملم

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م ٛمٕمقنجْ عَي ُمـ صالة طمٙمؿ ُم٤م.. .:اخؾةمد

 اًمّمقرة؟ هبذه جيٛمٕمقن ُمـ :افشقخ

 .اًمّمقرة هبذه :مداخؾة
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 .جيٛمٕمقا  ُم٤م ٓزم ،ظمٓم٠م هذا ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 .اًمّمقرة هذه ُمثؾ قمغم ٚمٜم٤مئِ ؾُم  إذا ،ـمٞم٥م :مداخؾة

 .وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمّمالة صٚمقا  يٙمقٟمقا  :افشقخ

 .وىمتٝم٤م ذم دوهن٤مقِّ ومٞمٕمَ  :مداخؾة

 وذم اًمٌح٨م هذا طمتك ،اإلُم٤مم ُمع ويّمٚمقا  اعمًجد يٜمزًمقا  ٓزم ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ذم اجلامقم٦م ُمع ويّمكم ًمٚمٛمًجد يرضمع ٓزم هذا أن ًمف ذيمرت ح٤م اًمِمٞمِم٤مين قمكم ٜم٤مٞمأظم

 سملم سمٞمجٛمع ح٤م اإلُم٤مم ،ٓ: ًمف ىمٚم٧م. إُم٤مم ومٞمف ُم٤م: زم ىم٤مل ،اًمٕمِم٤مء صالة وىم٧م

 ذم يّمٚمقا  جي٥م ،مجٕم٤مً  صٚمقا  ُم٤م ٟم٤مس يم٤من إذا طمتك ،اًمقىم٧م ذم حيي ٓزم اًمّمالشملم

 شمٕمرف إُم٤مم وهق ،اًمٙمالم هذا ؾمٛمٕم٧م ُمرة أول هذه واهلل: زم ىم٤مل ،اعمنموع اًمقىم٧م

 اجلٛمٕم٦م صالة اضمتٛمع ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُم٤م ُمثؾ هذا: ًمف ىمٚم٧م ،أن٧م

 ومٛمـ قمٞمدان هذا يقُمٙمؿ ذم اضمتٛمع إٟمف»: وىم٤مل ،أوحك أو ومٓمر قمٞمد ذم اًمٕمٞمد وصالة

ٕمقن وإٟم٤م ومٚمٞمحي حيي أن ؿم٤مء  ٟمحـ: ًمؽ سمٞم٘مقل ومٝمق شحيي ومال ؿم٤مء وُمـ ُُمعَجٛمِّ

 ُم٤م ٟم٤مس رسمام ٕنف ذًمؽ؟ وراء احلٙمٛم٦م[ ُم٤م] اجلٛمٕم٦م صالة وىم٧م ذم اًمٜم٤مس ٟمجٛمع دٟم٤مسمِ 

 صالة وٓ قمٞمد صالة ومال ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع اًمٕمٞمد صالة اًمّمالة هذه أدريمقا 

 اًمقىم٧م ذم ٓزم ُم٤مماإل ٕنف ًمٚمٜم٤مس يٌلم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومالزم ،سمٞمّمػم ُم٤م مجٕم٦م

 ُمـ اعمحدد وىمتٝم٤م ذم اجلٛمٕم٦م صالة ذم حيي هدّ سمِ  أجش؟ يمامن صالشملم سملم سمٞمجٛمع كماًمِّ 

 .اجلٛمع هذا ُمثؾ وم٤مشمف اًمكم اًمرضمؾ يتدارك ؿم٠من

 .أجْم٤مً  هبؿ ويّمكم :مداخؾة

 .ٟم٤مومٚم٦م شمٙمقن هبؿ ويّمكم :افشقخ

 ًمٞم١مُمر إٟمام: يٕمٜمل واٟمتٝمك اجلٛمع هذا صغم ىمد اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .سم٤مإلقم٤مدة

 ذم اعمًٚمٛملم مجع أجش؟ سم٤مب ُمـ سم٤مإلقم٤مدة ي١مُمر -اًمًالم وقمٚمٞمؽ– ٟمٕمؿ :افشقخ

 اجلٛمع طمي إٟم٤ًمن يمؾ ًمٞمس سم٠منف ي٘مٓمع واطمد يمؾ ٕنف :اعمٕمٝمقدة اًمّمٚمقات وىم٤متأ
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 ٓ؟ أم وم٤مهؿ ،صالشملم سملم هذا

 .ومٝمٛم٧م ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 (  66 :19: 29/ 136/ واًمٜمقر اهلدى)

 وؿتفا يف افعشاء صالة حرض ثم افعشاءو ادغرب بغ مجع من

 فقل؟ ؿقام فه حتسب هل

 ومذه٥م اًمٕمِم٤مء وىم٧م وضم٤مء ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  حي٥ًم هؾ اًمتٓمقع هذا ،ىم٤مئٛم٦مً  اجلامقم٦م ُمٕمٝمؿ صغم عقَّ ٓمَ شمَ وَ  اعمًجد إمم

 قمنم صمالصم٦م أو ريمٕم٦م قمنم إطمدى قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل زاد ُم٤م» اًمذي سم٤محلدي٨م ؾمٛمٕمٜم٤م

 ريمٕم٦م؟ قمنم اًمثالصم٦م ُمـ ٥ًمحْ عشمُ  هؾ هذه ريمٕم٤مت إرسمع شاًمٕمِم٤مء سمٕمد ريمٕم٦م

 .ٓ :افشقخ

 أفمؾ ،ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة أن ٟمًٛمع ُمثٚمام أن٤م أيمقن ومٞمف وسمٕمديـ :مداخؾة

 اإلُم٤مم؟ وراء وأن٤م وريمٕمتلم ريمٕمتلم سملم أومّمؾ

 ُم٤مذا؟ أم صم٤مين ؾم١مال هذا :افشقخ

 .سمٕمْمف يِمٌؽ يمٚمف :مداخؾة

 هذا صم٤مين ؾم١مال: يٕمٜمل ٤ًم،وسمٞم٤مٟم ٤مً شمقوٞمح يريد اًمٕمٚمؿ ٕن ،شمِمٌؽ ٓ :افشقخ

 ٟمٕمتؼمه؟

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ٟم٤مومٚم٦م شمٕمتؼم هذه ،اعمًجد ذم اجلامقم٦م ُمع صم٤مٟمٞم٦م ةرَّ ُمَ  اًمٕمِم٤مء صغم اًمذي هذا :افشقخ

 قم٤مدة ًمف اًمرضمؾ هذا أن ًمق: سمٛمٕمٜمك ،اًمٚمٞمؾ سم٘مٞم٤مم قمالىم٦م هل٤م وًمٞمس ،ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٓمٚم٘م٦م

 ٟمِم٤مـمف طم٥ًم قمغم آظمر ذم أو وؾمٓمف ذم أو اًمٚمٞمؾ أول ذم إُم٤م ،سم٤مًمٚمٞمؾ يّمكم طمًٜم٦م

 اًمتل ريمٕم٤مت إرسمع حي٥ًم وٓ ،ريمٕم٦م قمنم إطمدى يّمكم يّمكم أن أراد وم٢مذا ،وومراهمف
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 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرة اًمٕمِم٤مء صالة اجلامقم٦م وراء صاله٤م

 ؾم١ماًمؽ ضمٞمداً  أومٝمؿ ُمًتٕمد أن إول اًم١ًمال قمـ اجلقاب ُمـ ّمٜم٤مٚمَ ظَم  إذا

  هق؟ ُم٤م ،اًمث٤مين

 ريمٕمتلم؟ ريمٕمتلم أم أرسمٕم٦م رسمٕم٦مأ يّمكم

 اًمّمالة دام وُم٤م ،ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة أن ٟمٕمرف ،اًمٚمٞمؾ صالة ـمٌٕم٤مً  :مداخؾة

 .ووح إول اًم١ًمال هق شم٘مري٤ٌمً 

 وهق ،ؾٗمُ ٜمَ اًمتَّ  دَّم ىمَ  هق: صم٤مٟمٞم٤مً  ،شسم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام» شمٕمٚمؿ يمام :أوًٓ  :افشقخ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اجلامقم٦م إدرايمف سم٥ًٌم

 قداعاًم طمج٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمج٦م ذم ىمّمتٝمام ٟمذيمر ذيـاًمٚم اًمرضمٚملم :ُمثالً 

 ؿٚمَّ ؾَم  وح٤م ،اخلٞمػ ُمًجد ُمٜمك ُمًجد ذم اًمٗمجر صالة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف صغم

: هلام وىم٤مل ومٜم٤مدامه٤م ،اعمًجد ُمـ سمٕمٞمدة ٟم٤مطمٞم٦م ذم رضمٚملم وضمد اًمٗمجر صالة ُمـ

 ًْ ُمُ  أوًمًتام»
: ىم٤مٓ ؟شُمٕمٜم٤م شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام ومام»: ىم٤مل ،اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مٓ ؟شلمٛمَ ٚمِ

 ُمًجد أتك صمؿ فٚمِ طْم رَ  ذم أطمديمؿ صغم إذا: ىم٤مل ،رطم٤مًمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م يمٜم٤م إٟم٤م اهلل رؾمقل ي٤م

 اًمتل اًمٗمريْم٦م اًمّمالة إقم٤مدة ،ٟم٤مومٚم٦م ومٝمذه شٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ ؾِّ َّم ومٚمٞمُ  اجلامقم٦م

 .ذًمؽيم ًمٞمس اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم سمٞمٜمام ،ُمٓمٚم٘م٦م ٟم٤مومٚم٦م شمٕمتؼم هذه ،اجلامقم٦م طمْمقره سم٥ًٌم صاله٤م

 ( 66 :62: 56/  141/  واًمٜمقر اهلدى)

 افزد بحجة افبقت يف افعشاءين بغ اجلؿع

 ،واًمِمت٤مء اًمؼمد أج٤مم ذم اًمٌٞم٧م ذم سمٞمتف ؾأه ذم جيٛمع اًمقاطمد أن جيقز هؾ :افسمال

 واًمٕمِم٤مء؟ اعمٖمرب سملم جيٛمع

 .ومال وإٓ ،ومٞمجقز سم٤معمًجد يّمكم واًمِمت٤مء اًمؼمد أج٤مم همػم ذم قم٤مدشمف ُمـ يم٤من إذا :افشقخ

 ( 66 :16: 31/  141/  واًمٜمقر اهلدى)



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   369 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 إٓ ُيدرك ؾؾم وافعشاء ادغرب بغ اجلؿع صالة ظن تلخر رجل

 جيؿع أن فه ؾفل ادغرب، بـقة صالها افعشاء من رـعات ثالث

 مـػردًا؟ افعشاء إفقفا

 ُمٕمٝمؿ وأدرك اًمٕمِم٤مء ذم ضم٤مء إذا اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م قمـ ي٠ًمل اإلظمقة أطمد :افسائل

 ؿٛمِّ تَ يُ  أن هق ُمٜمٗمردا يم٤من إذا جيقز ومٝمؾ ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٖمرب هلو ُمثال ريمٕم٤مت صمالث

 ؟قمِم٤مءً  اجلٛمع

 طمي دام ُم٤م سم٘مقل اًمٔم٤مهر هٙمذا ،اعمًجد طمي دام ُم٤م اًمٔم٤مهر هٙمذا :افشقخ

 .اعمًجد

 (  66 :51 :46/ 196/واًمٜمقر اهلدى)

 افصورة؟ هذه يف اجلؿع ـقػقة

 قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٝم٤مر ومٞمًتٛمر ،اًمٜمٝم٤مر ذم أُمريٙم٤م قمغم سم٤مًمٓم٤مئرة ٟمٓمٚمع أنٜم٤م اعمٕمروف :افسمال

 ومال ،شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر أصكم أن أريد ومٕمٜمدُم٤م ،اًمٚمٞمؾ ي٠ميت وٓ

 ُمرة قمكم ٟمٗمًف واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ،ٟمٗمًف اًمقىم٧م ٟمٗمس ومػمضمع ،قمِم٤مء وٓ ُمٖمرب قمكم ي٠ميت

 ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب قمٜمل شمً٘مط ومٝمؾ ،اًمٕمٍم اًمٔمٝمر يٕمٜمل ،سمقىمتٝم٤م اًمّمالة وم٠مصكم ،صم٤مٟمٞم٦م

 آظمر؟ طمؾ ٜم٤مكه أم

 أن٧م دام ومام شُمرشملم يقم ذم صالة ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل :افشقخ

 ذم أُمريٙم٤م ذم هٜم٤مك شمّمؾ ومال وقمٍمك، فمٝمرك اعمنموع قىم٧ماًم ذم ومروؽ صٚمٞم٧م

 أن٧م اًمذي اًمٌٚمد ُمقاىمٞم٧م ٌعشمت أن قمٚمٞمؽ وإٟمام واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر وىم٧م

 .ومٞمٝم٤م

 .ؾم٤مقمتل قمغم :مداخؾة



٠مخ٦م اجلٛمع سملم اًمّمالشملم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   376  صقر ُمتٗمرىم٦م ذم ُم

 اًمتقىمٞم٧م شمِمقف ٓزم ،أردٟمٞم٦م ؾم٤مقمتؽ ،أن٧م سم٤ًمقمتؽ شمريد ُم٤مذا ،ٓ :افشقخ

 .ومٞمٝم٤م طمٚمٚم٧م أن٧م اًمذي اًمٌٚمدي

 .سمٚمدي ذم اًمذي واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صالة قمٜمل شمً٘مط ،ُمٕمٜم٤مه٤م ،ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 :سمٚمدك ذم صٚمٞمتف اًمذي ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر قمٜمؽ ؾم٘مط ،رء قمٜمؽ ؾم٘مط ُم٤م :افشقخ

 شمرى وىم٧م ؾمٞم٠ميت ،واًمٕمٍم راًمٔمٝم وىم٧م وشمرى اًمٓم٤مئرة ذم ـمري٘مؽ شمت٤مسمع قمٜمدُم٤م ٕنف

 .واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 .ومٝمٛم٧م أن ،ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 (  66 :38: 26/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)



 لمسخص املبّح السفس ضابط 

  معّهٕ مبدٔ مكّدٔ السفس زخص َين





ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  373 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 افعرف إػ ؾقه ؾادرجع وافؼع افؾغة يف حد فه فقس افسػر

 ُمـ أدٟمك رم اًمّمالة شم٘مٍموا ٓ ُمٙم٦م أهؾ ي٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع .شقمًٗم٤من إمم ُمٙم٦م ُمـ سمرد أرسمٕم٦م

 [:اإلمام ؿال]

 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مًمف ُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف ٟمًٌتف وظمٓم٠م ،احلدي٨م هذا ووع قمغم يدل ومم٤م

ش: واعم٤ًمئؾ اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ُمـ 7 - 6/  2» اًمًٗمر أطمٙم٤مم ذم رؾم٤مًمتف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 إمم ُمرومققم٤م ًمف وهمػمه ظمزيٛم٦م اسمـ واي٦مور ،قم٤ٌمس اسمـ ىمقل ُمـ هق إٟمام احلدي٨م هذا

 ُمٙم٦م أهؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل خي٤مـم٥م ويمٞمػ ،احلدي٨م أئٛم٦م قمٜمد ؿمؽ سمال سم٤مـمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 طمده يمام طمدا ٕهٚمٝم٤م حيد ٓ ،سم٤معمديٜم٦م وهق يًػما  زُمٜم٤م اهلجرة سمٕمد ىم٤مم وإٟمام ،سم٤مًمتحديد

 ،وأجْم٤م !اعمًٚمٛملم؟ ُمـ همػمهؿ دون ُمٙم٦م ٕهؾ يٙمقن اًمتحديد سم٤مل وُم٤م ،ُمٙم٦م ٕهؾ

 ٓ أُمر وهذا ،إرض ُم٤ًمطم٦م ُم٘مدار ُمٕمروم٦م إمم حيت٤مج واًمٗمراؾمخ سم٤مُٕمٞم٤مل تحديدوم٤مًم

 مم٤م هق وًمٞمس ،شم٘مٚمٞمدا همػمه قمـ سمف خيؼم وم٢مٟمام ،ذيمره وُمـ ،اًمٜم٤مس ظم٤مص٦م إٓ يٕمٚمٛمف

 ُٕمتف اًمِم٤مرع ي٘مدر ومٙمٞمػ ،أصال سمٛم٤ًمطم٦م إرض ي٘مدر مل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل ،سمف ي٘مٓمع

 ُم٘مدار يٙمقن أن ومالسمد !اًمٜم٤مس؟ مجٞمع إمم ُمٌٕمقث وهق ،يمالُمف ذم ذيمر ًمف سمف جير مل طمدا

 سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًمّمحٞمح سم٤مًمٜم٘مؾ صم٧ٌم أنف أجْم٤م ذًمؽ وُمـ .قم٤مُم٤م قمٚمام ُمٕمٚمقُم٤م اًمًٗمر

 وذم ،وُمزدًمٗم٦م ،سمٕمروم٦م اًمّمالة ي٘مٍم يم٤من اًمقداع طمج٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن احلدي٨م قمٚمامء

 ي٠مُمروهؿ ومل ،ُمٙم٦م أهؾ ظمٚمٗمٝمؿ يّمكم ويم٤من ،سمٕمده وقمٛمر سمٙمر أبق ويمذًمؽ ،ُمٜمك أج٤مم

 يقم ٟمّمػ وهق ،سمريد وقمروم٦م ُمٙم٦م وسملم ،ؾمٗمر ذًمؽ أن قمغم هذا ومدل ،اًمّمالة سم٢ممت٤مم

 وم٤معمرضمع اًمنمع ذم وٓ اًمٚمٖم٦م ذم طمد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر أن واحلؼ .وإىمدام اإلسمؾ سمًػم

 اًمِم٤مرع سمف قمٚمؼ اًمذي اًمًٗمر ومٝمق ،اًمٜم٤مس قمرف ذم ؾمٗمرا  يم٤من ومام ،اًمٕمرف إمم ومٞمف

 ومراضمٕمٝم٤م ،آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رؾم٤مًم٦م ذم دمده اهل٤مم اًمٌح٨م هذا وحت٘مٞمؼ ،احلٙمؿ

ئد ومٞمٝم٤م وم٢من  .همػمه قمٜمد دمده٤م ٓ ه٤مُم٦م ومقا

 (.633-632/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   374  و٤مسمط اًم

 فؾؼك ادبقح افسػر حد

: وم٘م٤مل ،اًمّمالة ىمٍم قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أنس ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل اهلٜم٤مئك يزيد سمـ حيٞمك قمـ

 شاًمِم٤مك ؿمٕم٦ٌم» اؾمخومر صمالصم٦م أو أُمٞم٤مل صمالصم٦م ُمًػمة ظمرج إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»

 [.ُمًٚمؿ أظمرضمف. ]شريمٕمتلم صغم

 [:اإلمام ؿال]

 يم٤مٟم٧م إذا ُمٜمٝم٤م أىمؾ ذم اًم٘مٍم ضمقاز يٜمٗمك ٓ اعمذيمقرة اعمدة رم ملسو هيلع هللا ىلص ىمٍمه أن قمغم

 ُم٤ًموم٦م ُٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص حيد ومل»: شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ، اًمًٗمر ُمًٛمك ذم

 يمام ،إرض ذم واًميب اًمًٗمر ُمٓمٚمؼ ذم ذًمؽ هلؿ أـمٚمؼ سمؾ واًمٗمٓمر ًمٚم٘مٍم حمدودة

 اًمثالصم٦م أو واًمٞمقُملم سم٤مًمٞمقم اًمتحديد ُمـ يروى ُم٤م وأُم٤م. ؾمٗمر يمؾ ذم اًمتٞمٛمؿ هلؿ أـمٚمؼ

 . أقمٚمؿ واهلل شاًمٌت٦م رء ُمٜمٝم٤م قمٜمف يّمح ومٚمؿ

 [565 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افسػر معـى

 وذقم٤ًم؟ ًمٖم٦م اًمًٗمر ُمٕمٜمك :افسمال

 .ٝم٤مٜمُ ٙمُ ًْ يَ  اًمتل اًمٌٚمدة دي٤مر ُمـ اخلروج :ومٝمق ًمٖم٦مً  أُم٤م ،وذقم٤مً  ًمٖم٦م :اجلواب

ًَّ  ٟمٞم٦م سمف نؽَم ٘مْ يَ  ظمروج ؾه يمُ  ومٝمق :ذقم٤مً  أُم٤مو  همػم اؾمتٕمداداً  شمًتٚمزم اًمتل رٗمَ اًم

 .اعم٘مٞمؿ اؾمتٕمداد

 وأول ،اعم٘مٞمؿ اؾمتٕمداد وًمٞمس ،ًمًٗمره ظم٤مص٤مً  اؾمتٕمداداً  ؿمؽ سمال يًتٕمد اعم٤ًمومر

 هبذه اًمًٗمر ٟمقى ُمٜمٙمؿ أطمداً  أفمـ ُم٤م ،احل٤مزم واىمٕمٙمؿ ذم أن وأنتؿ ،اًمٜمٞم٦م ذًمؽ

 اؾمتٕمد هق وٓ ،اعم٤ًمومر يٗمٕمؾ يمام زوضم٦مً  أو ًمف وًمداً  عدَّ وَ  ُمٜمٙمؿ أطمد وٓ ،اًمرطمٚم٦م

 ُم٤م ومٝمذا ،طم٘مٞم٘م٦مً  اًمًٗمر ُمع اعمتالزُم٦م إُمقر ُمـ: يٕمٜمل رء وٓ ،اعم٤ًمومر اؾمتٕمداد

 .ذقم٤مً  ًمٚمًٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  375 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ،اًم٘مْمٞم٦م ٦مىمَّ دِ ًمِ  ،اًمٞمقم طمتك اًم٘مديؿ ُمٜمذ ضمداً  ـمقيؾ ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م سم٠من قمٚمامً 

 هذا ًمٙمـ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أدًم٦م ذم ًمٚمٜمزاع واًمراومع اًم٘م٤مـمع اًمتٗمًػم ذم اًمقوقح وقمدم

 .ذقم٤مً  اًمًٗمر حتديد ذم ًمديٜم٤م يؽمضمح اًمذي

 . (:.13 :24/ 25/ واًمٜمقر اهلدى)

 أن وبقان دفقل ظؾقه فقس أيام بلربعة افسػر يف افؼك مدة حتديد

 ؾنن اإلؿامة ظذ ساؾراد جُيؿع أٓ هو افسػر يف افؼك ضابط

 بؾد يف اإلؿامة أمجع إذا ادساؾر أن وبقان أتم، اإلؿامة ظذ أمجع

 افسخص فه ؾنن افوؿت يف افصالة من بحرج يشعر وفؽـه

 افؼك دون باجلؿع

 سمٕمد صمؿ ،ُمٕمٚمقُم٦م اعمدة يم٤مٟم٧م إذا أج٤مم أرسمٕم٦م اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب رأي... :مداخؾة

 .رأجؽ هق ُم٤م َّٓ او أتؿ أرسمٕم٦م ُمـ أيمثر ُمٙم٨م إذا ذًمؽ

 .طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ًمٞمس ،اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم رأي هق هذا :افشقخ

 .اإلىم٤مُم٦م عٛمِ جْ عيُ  مل أو اإلىم٤مُم٦م أمجع إذا ،اعم٤ًمومر سمٜمٞم٦م اًمٕمؼمة ،دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس :ثاكقاً 

 .أؾمٌققملم أو ٤مً أؾمٌققم اإلىم٤مُم٦م أمجع :مداخؾة

 .اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم أن ًمف سمد ٓ: إذاً  :افشقخ

 .أج٤مم أرسمٕم٦م.. أج٤مم مخ٦ًم ُم٦ماإلىم٤م أمجع :مداخؾة

 .سم٤مًمذ٤مت إقمامل ٕن :ُم٘مٞمامً  أصٌح :افشقخ

 إمم يذه٥م طمتك ،ُمٙم٦م ذم أج٤مم أرسمٕم٦م ٘مٞمؿيُ  أن اإلىم٤مُم٦م أمجع اًمرؾمقل :مداخؾة

 .اإلىم٤مُم٦م أمجع ،ُمٜمك
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 احل٩م؟ ذم شم٘مّمد :افشقخ

 .ٟمٕمؿ ،احل٩م ذم :مداخؾة

 ش...اٟم٘مٓم٤مع...»

 يمقٟمف ؿم٤مئ٦ٌم ومٞمف ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم نفٕ :ُم٘مٞم٤مؾم٤مً  [ًمٞمس] ذًمؽ ،ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم :افشقخ

 ...سمٛمٙم٦م سمٞمقهت٤م اشمّمٚم٧م ُمٜمك أن شمرى أن٧م أن يٕمٜمل ،اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ ٟمًؽ

 ..وطم٩م ُمٜمك ذم ُم٘مٞمؿ واطمد طمتك :مداخؾة

 .اً ُم٤ًمومر ًمٞمس هذا أن ُمع ،ـمٞم٥م :افشقخ

 ..ُم٘مٞمامً  يم٤من إذا :مداخؾة

 ،راً ُم٤ًموم ًمٞمس هذا اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة أظمذٟم٤م إذا ،ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا ،أىمقل :افشقخ

 وهق ،يمذا ُمٙم٦م ذم أىم٤مم اًمرؾمقل أن ،احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ٟمًؽ قمٜمدٟم٤م ذم يمقن ًمٙمـ

 مجٞمع ذم ٟمٓمرده أن ٟمًتٓمٞمع ٓ احلٙمؿ هذا... آظمره إمم قمروم٤مت وذم ُمٜمك وذم ،ي٘مٍم

 ومٝمق اإلىم٤مُم٦م قمغم يٕمزم مل أنف دام ومام سمٚمدة رضمؾ ؾَّ طَم  إذا: ٟم٘مقل هذا وقمغم ،إُم٤ميمـ

 .٤مً ؾمٜمٞمٜم أىم٤مم وًمق ،ُم٤ًمومر

 ،اًمٕمرسمٞم٦م اجلزيرة سمالد ُمـ ؾمٕمقدي٦م أفمٜمٝم٤م اُمرأة سم٤مُٕمس ؾم٠مختٜمل ائػاًمٓمر وُمـ

 ومٝمؾ ،ؾمٜمقات صمالث ٘مٞمؿٟمُ  أن وٟمٜمقي اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ُمـ هٜم٤م أتٞمٜم٤م ٟمحـ: شم٘مقل

  اعم٘مٞمؿ؟ صالة ٟمّمكم

 ...شمت٠ميمد أن شمريد ذًمؽ وُمع ،ؾمٜمقات صمالث

 .ياًمرأ  هذا يرى يرمحف اهلل اهلالزم اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ ،اًمرأي هذا اًمٔم٤مهر

 ...:مداخؾة

 .سمف يٗمتل ؾمٛمٕمتف قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد :مداخؾة

 اًمذي ص٤مطمٌف وقمـ ،اًمديـ شم٘مل قمـ هذا ٟمٕمرف ٟمحـ ًمٙمـ ،سمٕمٞمد ُمق :افشقخ

 ُمقوقع ُمٕمف سمحثٜم٤م ح٤م ،ـمٜمج٦م ذم اًمزُمزُمّل  حمٛمد اًمِمٞمخ ،سمٞمتف ذم ُمٕمف اضمتٛمٕمٜم٤م
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ـُ ▬ مْحَ  ... وشمٕمرف ،[5:ـمف♂ ]اؾْمَتَقى اًْمَٕمْرشِ  قَمغَم  اًمرَّ

 أن يرون ،اهلالزم اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ ًمف وىمرره٤م ،اعمٕمٜمك هذا ذم رؾم٤مًم٦م ًمف هذا

 يٕمقد طمتك ي٘مٍم يزال ٓ ومٝمق ،ؾمٜملم اًمٖمرسم٦م سمٚمد ذم أىم٤مم ًمق سمٚمده ُمـ ظمرج إذا اإلٟم٤ًمن

 .سمٞمتف إمم

 .قمجٞم٥م طمٙمؿ يٕمٜمل

 أنف ،ُمٙم٤من ذم ىم٦ماًمدِّ  ُمـ وهل ،اًمٙمٚمٛم٦م هذه اًمًٚمػ آصم٤مر ذم ٟمجد ٟمحـ: اًمِم٤مهد

 وم٤مرس سمالد ذم يم٤مٟمقا  ح٤م أصح٤مسمف ُمع قمٛمر اسمـ وم٘مّم٦م ،اإلىم٤مُم٦م عجٛمِ عيُ  مل أم اإلىم٤مُم٦م أمجع

 اًمرواي٦م ذم ذيمروا ،اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ تواٟمًدَّ  اًمثٚمقج قمٚمٞمٝمؿ وهٓمٚم٧م ،زُم٤مٟمف ذم

 ٕهنؿ ،اًمّمالة ي٘مٍمون وهؿ ،ؾمٜمتلم وٕمٞمٗم٦م أظمرى ورواي٦م ،أؿمٝمر ؾمت٦م اًمّمحٞمح٦م

 ويٕمقدوا ،ي٘مٝمؿـمر ُمـ شمزول اًمثٚمقج أن يتٛمٜمقا  ،اإلىم٤مُم٦م أمجٕمقا  وٓ ،اإلىم٤مُم٦م ٟمقوا ُم٤م

 .اًمًٚمٗمل اًم٘مقل هذا ُمثؾ ًم٘مقلٍ  ارحت٧م ُم٤م أن٤م وًمذًمؽ ،سمٚمدهؿ إمم

 ومل أمجع سملم اًمٗمرق جشأو ،اإلىم٤مُم٦م أمجع ُم٤م ،اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ ذم دظمؾ اإلىم٤مُم٦م أمجع

 ،وسمٙمرة اًمٞمقم ،قمٛمر اسمـ قمـ ذيمرٟم٤م ُمثٚمام يٕمٜمل عجٛمِ عيُ  مل ،واوح اإلىم٤مُم٦م أمجع ع؟جٛمِ عيُ 

 .اعم٤ًمومر طمٙمؿ ذم ومٝمق ،ضمداً  قيؾوـم ـمقيؾ زُمـ وأظمذت ،وسمٙمرة اًمٞمقم

 .ُم٘مٞمؿ ُمٕمٜم٤مه ،ؾمٜمقات صمالث... إذا :مداخؾة

 ... ُمدة أىمؾ :مداخؾة

 ،إرسمٕم٤مء يقم واًمرضمقع ،إطمد يقم هٜم٤م وصقل شمذيمرة أن٤م ىمٓمٕم٧م :مداخؾة

 ؟اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م ُمٕمٜم٤مه ،إرسمٕم٤مء يقم رضمعأو إرسمٕم٤مء يقم ُمٍم ذه٥مأو

 ،عجٛمِ عشمُ  ٓ وىمد عجٛمِ عشمُ  ىمد ش٤مًمذ٤متسم إقمامل إٟمام» ،سمٜمٗمًؽ أدرى أن٧م :افشقخ

 .ومٙمذًمؽ عجٛمِ عشمُ  مل وإن ،واوح احلٙمؿ أمجٕم٧م وم٢من

 وأرضمع إرسمٕم٤مء يقم ُمٍم إمم هٜم٤م ُمـ أن اًمتذيمرة ىمٓمٕم٧م أن٤م :مداخؾة

 أتؿ... هؾ ،أج٤مم ؾمٌٕم٦م ُمٍم ذم أىمٞمؿ أين اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م ،ؾم٠مىمٞمؿ ىمٓمٕم٤مً  يٕمٜمل ،إرسمٕم٤مء

 ؟أرضمع أن إمم
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 .زم ىمؾ أن٧م ،شمتؿ ٓ أو تؿشمُ  هؾ ًمؽ أىمقل ًمـ أن٤م :افشقخ

 .طم٤مضمز أن٤م أن :مداخؾة

 مل أم اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م: ؾم١مازم قمـ أضمٌٜمل ًمٙمـ ،ه٤مومٝمٛمٜم هذا قمٗمقاً  ،ٓ :افشقخ

 ع؟جٛمِ عشمُ 

 اإلىم٤مُم٦م؟ سم٠ممجٕم٧م اعم٘مّمقد ُم٤م :مداخؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعم٘مّمقد ًمؽ ىمٚمٜم٤م :افشقخ

 أىمٞمؿ أو ،أرضمع صمؿ طم٤مضم٤ميت ًم٘مْم٤مء هٜم٤م ؾم٠مىمٞمؿ يٕمٜمل ،اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م :مداخؾة

 .يمٛمًتقـمـ

 .ُمًتقـمـ ذط ًمٞمس ،ٓ :افشقخ

 ًمٜمٗمًؽ وطمددت أج٤مم صمالصم٦م شم٘مٞمؿ أن ٟمقي٧م هؾ يٕمٜمل ،أمجٕم٧م ُمٕمٜمك :مداخؾة

 .اعمدة هذه

 .سمتحدد اًمتذيمرة ٟمٗمس :مداخؾة

 ...ؿمٞمخ ي٤م قمٗمقاً  ،حتدد ٓ اًمتذيمر :مداخؾة

 اًمذي ٕؿمٞم٤مءا سمٕمض شمرى ُمثالً  اًمٌٚمد إمم شم٠ميت ُم٤م أول قمٚمٞمؽ يٓمرأ  ىمد اًمتذيمر ٕن

 ..اعمدة ُمـ أيمثر اًمٌ٘م٤مء إمم شمدقمقك

 .شم١مظمره٤م أو شم٘مدُمٝم٤م أو :مداخؾة

 ..اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مف :مداخؾة

 .واطمد ًمٞمقم وًمق ،ُم٘مٞمؿ وم٠من٧م اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م إذا :افشقخ

 إؿمٞم٤مء ،احلرج ُمقوقع ،اعمقوقع ذم آظمر رء يدظمؾ ٓ :مداخؾة

 ،سمٚمده ذم اًمذي اعم٘مٞمؿ ُمثؾ طمٙمٛمف يٙمقن ٓ اعم٤ًمومر هذا يٕمٜمل ،اعم٤ًمومر...... إظمرى

 سمٕمثتٝمؿ ،قمامن ُمـ ـمالب ؾمٞم٠متقن أن ،قمٜمدي ـمالب ؾمٞم٠متقن إٟم٤ًمن ُمثالً  يٕمٜمل
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 ويرضمٕمقا ... قمغم ويٓمٛمئٜمقا  اًمتًجٞمؾ ٕضمؾ ٤مً يقُم قمنم مخس أو أج٤مم قمنمة طمٙمقُمتٝمؿ

 إؾمٌققملم هذه ،هٜم٤م أؾمٌققملم ؾمٞمجٚمًقن أهنؿ فمروومٝمؿ يٕمرومقن يٕمٜمل ،وي٠مظمذوا

 ٕضمؾ صم٤مين رء يدظمؾ ومٝمذا ،أروف وذم ؾم٤ميمـ سمٞمتف ذم اًمذي طمٙمؿ ُمثؾ طمٙمٛمٝم٤م

 .اًمّمالة ي٘مٍم

 سم٤معم٘مٞمؿ يتٕمٚمؼ احلٙمؿ هذا سم٠من أخٛمح٧م -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أن٧م... :افشقخ

 .أص٤مًم٦مً 

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 ٓ ًمٙمـ ،جيٛمع ومٝمق اجلٛمع سمٕمدم طمرج ذم ؾمٞم٘مع يم٤من إذا أص٤مًم٦مً  اعم٘مٞمؿ :افشقخ

 .ي٘مٍم

 ٤مً طمرضم هٜم٤مك أن ؿمٕمر ُم٤م طم٤مًم٦م ومٗمل ،عأمج أنف وٟمٗمؽمض ،ُم٤ًمومر أصٚمف اًمذي ومٝمذا

 أن ًمف ًمٞمس ًمٙمـ ،أص٤مًم٦م يم٤معم٘مٞمؿ جيٛمع واضم٥م هذا ،وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمكم أنف

 .ي٘مٍم

 هذه حيدد شأُمتف حيرج أٓ أراد» قم٤ٌمس اسمـ قمـ احلدي٨م هذا... :مداخؾة

 .اًمًٗمر ُمٗمٝمقم حيدد هذا ،ضمداً  ٤مً دىمٞم٘م اً حتديد اًمّمقرة

 ...هٜم٤م اًمٜم٤مس :افشقخ

 .قمٛمرك ـم٤مل ،اًمًٗمر ُمٗمٝمقم حيدد يٕمٜمل :مداخؾة

 .٤مًمًٗمرسم احلرج قمالىم٦م ُم٤م :مداخؾة

 .هذه اإلىم٤مُم٦م ،ٓ ٓ ،ًمٚمًٗمر ُمش ،ٓ :افشقخ

 ىمٞمؾ شواًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم ،واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»

 ش.أُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا: ًمف

 .ظمقف وٓ ُمٓمر همػم ُمـ :مداخؾة

 دون أو ،اًمتتٛم٦م دون اًمٜم٤مس سمٕمض أظمذه احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ يأ :افشقخ
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 .ؾم٥ٌم سمدون مجع اًمرؾمقل أن ،اًمتٕمديؾ

 ذم إٓ يٙمقن ومال اًم٘مٍم وأُم٤م. أُمتف حيرج ٓ طمتك اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ذع وهق

 .اًمًٗمر

 ( 66 :58: 54/  179/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾرخصة ادبقح افسػر

 أمتٛم٧م؟ مِلَ  :مداخؾة

 .اًمًٗمر ٟمقي٧م ُم٤م ينٕ :افشقخ

 .شمقوٞمح٤مً  زدشمٜم٤م ًمق :مداخؾة

 ت؟ٍَم ىمَ  أن٧م ح٤مذا :افشقخ

 .ُمٜمؽ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ىمٍمت أن٤م :مداخؾة

 وهق؟ :افشقخ

 .ُم٤ًمومرون أنٜم٤م :مداخؾة

 ُم٤ًمومر ٟمفإ :ىمٚم٧م ُمٜمل ؾمٛمٕمتف اًمذي..  ُمٜمل؟ ؾمٛمٕم٧م ويـ ،اًمًٗمر ويـ :افشقخ

 هذه ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ًمٕمِم٥ما أو اًمٙمأل يٓمٚم٥م وهق ،آظمر إمم ُمٙم٤من ُمـ اٟمت٘مؾ دام ُم٤م

 ٓ أن٤م ومٝمٛمل ذم وم٤معم٠ًمخ٦م ،ُم٤ًمءً  ًمٜمٕمقد سمٚمدٟم٤م ُمـ ظمرضمٜم٤م ٟمحـ ،ومٞمف ٟمحـ ُم٤م همػم ُم٠ًمخ٦م

 وأظمر ،اًمٜمٞم٦م أؾم٤مؾمٝمام: اصمٜملم سمِمٞمئلم شمتٕمٚمؼ ُم٤م سم٘مدر ،حمدودة ُم٤ًموم٦م سم٘مٓمع شمتٕمٚمؼ

 .اًمٌٚمد ُمـ اخلروج

 سمٕمد ٜمٔمريُ  وٓ ،اًمًٗمر أطمٙم٤مم اٟمٓمٌ٘م٧م ،اًمٌٚمد ُمـ وظمرج ،اًمًٗمر ٟمٞم٦م دتضمِ وُ  وم٢مذا

 .ىمّمػمةً  أم ـمقيٚم٦مً  ي٘مٓمٕمٝم٤م اًمتل اعم٤ًموم٦م إمم ذًمؽ

 ُم٤ًموم٦مً  ىمٓمع وًمق ظمرج اًمذي هذا ومحٞمٜمئذ ،اًمٜمٞم٦م وهق ُمقضمقد همػم إصؾ أُم٤م

 شمرشمٌط اًمتل إطمٙم٤مم مجٚم٦م ُمـ اًمًٗمر ٕن :ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا ،أيمثر أو أىمؾ أو ـمقيٚم٦مً 



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  381 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 إقمامل إٟمام»: ماإلؾمال صمٚم٨م أنف اإلؾمالم قمٚمامء سمٕمض قمٜمف ىم٤مل اًمذي احلدي٨م هبذا

 .شٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام ،سم٤مًمذ٤مت

 أنٔم٤مر ومٞمٝم٤م اظمتٚمٗم٧م واًمتل ضمداً  اًمدىمٞم٘م٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ ُم٠ًمخ٦م هذه أن واحل٘مٞم٘م٦م

 : ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ يٛمٙمـ أنف سمحٞم٨م ،إـمالىم٤مً  واوح رء قمغم يتٗم٘مقا  ومل ،اًمٕمٚمامء

 اًمٓمريؼ ٤متٞمَّ ٜمَ سمُ  ـُم ومدقمٜمل  ظمٗم٤مء سمف ُم٤م احلؼ هق ومٝمذا

 .يمذا أظمت٤مر أن٤م: ي٘مقل أن ٙمٜمفيٛم ُم٤م يمؾ ًمٙمـ

 أطمٙم٤مم ذم ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ًمف ،اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رؾم٤مًم٦م ُمـ فومٝمٛمتُ  ُم٤م اظمؽمت وم٠من٤م

 أن اعمث٤مل هذا ُمـ اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م اًم٤ٌمطم٨م يٗمٝمؿ ،ضمداً  رائٕم٤مً  ُمثالً  رضب وم٢مٟمف ،اًمًٗمر

 قمالىم٦م ًمف ًمٞمس أنف أُم٤م ،ىمّمػمة ُم٤ًموم٦م دون ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م سم٘مٓمع قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اًمًٗمر

 اًمرؾمقل قمـ اًمث٤مسم٧م ُمـ ٕنف :ٟم٘م٤مش ُمقوع ًمٞمس هذا وم٠مفمـ ،ىمّمػمة ُم٤ًموم٦م سم٘مٓمع

 خيرج يم٤من ،يٕمقد صمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمًٚمؿ ،اًمٌ٘مٞمع إمم اعمديٜم٦م ُمـ خيرج يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف

 قمـ ظمرج أنف ُمع ُم٤ًمومراً  ٟمٗمًف يٕمتؼم ٓ ،يٕمقد صمؿ قمٚمٞمٝمؿ يًٚمؿ ،دطُم أُ  إمم اًمِمٝمداء إمم

 .اًمٌٚمد

 ىمٓمع سمٛمجرد يٕمٜمل ٓ ومذًمؽ ،ـمقيٚم٦مً  ُم٤ًموم٦مً  عىمٓم إذا أنف ،ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 ،ُمثكم دُمِم٘مل هق: يم٤مًمت٤مزم هق رضسمف اًمذي ؾثَ اعمَ  ،ُم٤ًمومراً  هب٤م ص٤مر أنف اعم٤ًموم٦م هذه

 أن ومٚمق: ىم٤مل ،سمدوُم٦م أن إمم رفٕمْ شمُ  ًمٌٚمدة ُمثالً  وميب ،ُمٕمرووم٦م ىمرى دُمِمؼ وطمقل

 هذه أن ؿمؽ ٓ ،يمٞمٚمق نَمَ قمَ  مخ٦ًمَ  ،ُم٦موْ دَ  إمم اًمّمٞمد يتٓمٚم٥م دُمِمؼ ُمـ ظمرج رضمالً 

 .ؾمٗمر ومٝمق اًمًٗمر ىمّمد وهق إؾم٤مد اًمنمط دَ ضمِ وُ  إذا ٟمحـ قمرومٜم٤م ذم ُم٤ًموم٦م

 ًمٙمـ ،ًمٞمٕمقد صمؿ ًمٞمّمٓم٤مد ظمرج ٕنف :ُم٤ًمومراً  ؼمتَ ٕمْ يُ  ٓ اًمرضمؾ هذا سم٠من: ي٘مقل

 ،وشم٤مسمع.. وشم٤مسمع ،اعمًػمة ومت٤مسمع ،يٌتٖمٞمف يم٤من اًمذي اًمّمٞمد دضَم وَ  ُم٤م سم٠منف وىمع اًمذي

 اًمٞمقم ُمؽم يمٞمٚمق أرسمٕمامئ٦م ٟمحق دُمِمؼو طمٚم٥م وسملم ،طمٚم٥م طمتك ًمقصؾ... وأظمذ

 ُم٤ًموم٦م ًمٞمس ًمٚمٛم٤ًمومر ُم٤ًموم٤مت ىمٓمع أنف ُمع ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا: ي٘مقل ،سم٤مًمًٞم٤مرة

 .اإلٟم٤ًمن هذا ُمـ يٙمـ مل اًمًٗمر ىمّمد وهق إول اًمنمط ٕن :واطمدة



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   382  و٤مسمط اًم

 إمم ُمثالً  قمامن ُمـ سمٙمرة قمغم سمٞمخرج ؾمٞم٤مرة ؾم٤مئؼ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هذا وقمغم

 ،اًمًٗمر يٜمقي ٓ قمٛمٚمف سمحٙمؿ ٕنف :ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا ،قمِمٞم٦م يرضمع ،اًمٕم٘م٦ٌم إمم ،ُمٕم٤من

 .ًمٞمٕمت٤مش اًمٕمٛمؾ هذا أداء يٜمقي إٟمام

 ،اًمٜمٞم٦م وهق إؾم٤مد اًمنمط اًمًٗمر ُمقوقع ذم ٟمالطمظ أن جي٥م: إذاً 

 أطمدمه٤م ًمٙمـ ،واطمدة ُم٤ًموم٦م ىمٓمٕم٤م ؿمخّملم طمٙمؿ خيتٚمػ اًمٜمٞم٦م هلذه وسمٛمالطمٔمتٜم٤م

 .ٟمٞمتٝمام ٓظمتالف ذًمؽ :ُم٤ًمومراً  يٕمتؼم ٓ وأظمر ُم٤ًمومر

 رضمالن ،اعم١مىمت٦م اإلىم٤مُم٦م: أي ،اإلىم٤مُم٦م سمحٙمؿ شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مم أجْم٤مً  تٓمرأ سم ذًمؽ سمٕمد

 ،ُم٤ًمومر إىم٤مُم٦م إىم٤مُمتف أطمدمه٤م أظمرى سمٚمدةٍ  ذم ٟمزٓ ،يمالمه٤م يـ٤ًمومرَ ُمُ  سمٚمدة ُمـ ظمرضم٤م

 ومٙمقن ،زوضم٦م إمم زوضم٦م ُمـ وهق ،هٜم٤مك أظمرى زوضم٦م ًمف ٕن ح٤مذا؟ ،ُم٘مٞمؿ هق أظمر

 :ص٤مطمٌف طمٙمؿ همػم طمٙمامً  أظمذ ،فًمَ زُ ٟمُ  ًمف ئوهتٞم ،ُم٠موى ًمف ودمٕمؾ حتّمٜمف زوضم٦م ًمف وضمد

 .صقره سمٕمض ذم إُمر اظمتٚمػ ٕنف

 ُمـ ختتٚمػ دىمتٝم٤م ُمع اًمًٗمر أطمٙم٤مم أن: وهل ،ضمداً  ُمٝمٛم٦م سمٜمتٞمج٦م ٟمخرج وًمذًمؽ

 ،يمذًمؽ أجْم٤مً  واًمٕمٙمس ،أظمر سمحٙمؿ إٟم٤ًمٟم٤مً  ٟمٙمٚمػ ومال وطمٞمٜمئذٍ  ،آظمر إمم ؿمخص

 ... ًمف شمٓمٛمئـ رأج٤مً  يتٌٜمك أن اعمٙمٚمػ قمغم وإٟمام

 ..اًمًٗمر ٟمقي ًمٚمذي ضمداً  رضوري هذا اًمٕمرف اً إذ هٜم٤م

 (  66 :65 :41/ 247/واًمٜمقر اهلدى)

 ثم اإلمتام كقة ؾعؼد مؼقم أكه يظن إمام خؾف ادساؾر صذ إذا

 افصورة؟ هذه يف يؼك أو يتم ؾفل مساؾر اإلمام أن فه تبغ

 ،شمّمكم مج٤مقم٦م ووضمد ،ُم٤ًمومراً  ويم٤من ُمٕملم ُمًجد إمم دظمؾ إٟم٤ًمن :مداخؾة

 سمف وم٤مئتؿ ،وُم٘مٞمامً  ،راشم٤ٌمً  إُم٤مُم٤مً  هبؿ يّمكم اًمذي اإلُم٤مم هذا أن ومٔمـ ،يٕمٜمل ـمريؼ ُمًجد

 صغم أن اإلُم٤مم ًم٨ٌم ومام ،ريمٕم٤مت أرسمع اًمٕمٍم ومرو٤مً  صالشمف يٙمٛمؾ أنف أؾم٤مس قمغم

 أرسمٕم٤مً  ٟمقى اًمذي اعم١مشمؿ هذا يٗمٕمؾ ومامذا. شرٗمْ ؾَم  ىمقم وم٢مٟم٤م أمتقا »: وىم٤مل ،وؾمٚمؿ ريمٕمتلم



ٞمح ًمٚمرظم  ٗمر اعم  383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  صو٤مسمط اًم

 يٗمٕمؾ؟ ومامذا ،ُم٤ًمومر اإلُم٤مم أن ًمف شمٌلم صمؿ ،سمٛم٘مٞمؿ ُم١مشمؿ أنف طمٙمؿ قمغم

 .ُم٤ًمومر وهق :افشقخ

 .ُم٤ًمومر يمالمه٤م ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اًمّمقاب إمم ومػمضمع ،٠مً ظمٓم يم٤من اًمٜمٞم٦م ًمف سمرر اًمذي ٕن :اإلُم٤مم ُمع يًٚمؿ :افشقخ

 (  66 :65 :41/ 247/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿساؾر افؼك مدة

سم٦م أضمؾ ُمـ ىم٤مدم ،يمٜمدا ُمـ ىم٤مدم أن٤م ،اًمًٗمر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة  أؾمٌقع ىمرا

 ،أضمٚمس أن ٟم٤موي أؾمٌقع ُمـ أىمؾ ُمش ًمٙمـ ،شمٜم٘مص أو ىمٚمٞمالً  شمزيد ،طم٤مضمتل ًم٘مْم٤مء

 اًمٗمؽمة؟ هذه ذم أىمٍم أن أؾمتٓمٞمع هؾ

 أجـ؟ ُمـ سمٚمدك أصؾ أن٧م :افشقخ

 .ومٚمًٓملم ُمـ أن٤م :مداخؾة

 يمٜمدا؟ إمم ومٚمًٓملم ُمـ وذه٧ٌم ،آه ومٚمًٓملم ُمـ :افشقخ

 .إردن ُمـ ُمروراً  :مداخؾة

 .يمذا أو أهؾ أو إىم٤مُم٦م هٜم٤م ًمؽ ًمٞمس ،إردن ُمـ ُمروراً  :افشقخ

 .ُمتزوج أظمقي زم :مداخؾة

 .ُمتزوج أظمقك :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .احل٤مضم٤مت سمٕمض ًم٘مْم٤مء ىمٚم٧م يمام ضمئ٧م وم٠من٧م :افشقخ

 طمٞمٜمام ؟اإلىم٤مُم٦م اإلٟم٤ًمن يٜمقي وُمتك ،اإلىم٤مُم٦م ٟمقي٧م يمٜم٧م إن ،سمؽ يتٕمٚمؼ إُمر

 .ًمٜمٗمًف ٤مً خمٓمٓم يٙمقن



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   384  و٤مسمط اًم

 يٙمـ مل إن أُم٤م ،خمتٍم سمجقاب اعم٘مٞمؿ صالة ويّمكم ُم٘مٞمامً  هق يٙمقن احل٤مًم٦م هذه ذم

 يٙمقن وذًمؽ ،اإلىم٤مُم٦م جيٛمع مل ىمديٛم٦م ؾمٚمٗمٞم٦م قمرسمٞم٦م وسمٕم٤ٌمرة ،اإلىم٤مُم٦م يٜمق مل أي ،يمذًمؽ

 ،صمالصم٦م يقُملم يدّ سمِ  احل٤مضم٤مت سمٕمض ًم٘مْم٤مء ضمئ٧م أن٤م ىم٤مل إذا: شمقوٞمحٞم٦م سمٕم٤ٌمرة

 ،ُم٘مٞمامً  وًمٞمس ُم٤ًمومر ومٝمذا مخ٦ًم أرسمٕم٦م اٟمتٝمٞم٧م ُم٤م ًمًف ٓ صمالصم٦م اًمٞمقُملم وظمٚمّمقا 

 شمًتٓمٞمع وم٠من٧م[ 14:اًم٘مٞم٤مُم٦م]«َبِل اإِلنَساُن َعََل َنْفِسِه َبِصرَيٌة  »: شمٕم٤ممم ىمقًمف ي٠ميت وطمٞمٜمئذٍ 

 واوح؟ ُم٤ًمومر أم ُم٘مٞمؿ أن٧م هؾ ٟمٗمًؽ قمغم حتٙمؿ أن

 همػمه؟

 ( 66 :11 :38/ 327/واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر يف افؼك يبقح افذي اإلؿامة إمجاع معـى

 ،ُم٤ًمومر وم٠من٧م اإلىم٤مُم٦م جٛمععشمُ  مل وإذا ،ُم٘مٞمؿ وم٠من٧م اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م إذا :افشقخ

 اإلىم٤مُم٦م جٛمععيُ  مل اًمذي ،شإؿمٞم٤مء شمتٌلم وسمْمده٤م»: ىم٤مل [يمام] هق: اإلىم٤مُم٦م إمج٤مع ُمٕمٜمك

 ومٝمذا اؾمت٘مر وم٢مذا ،ُمًت٘مر ًمٞمس وهٙمذا.. همد سمٕمد ،ٓ.. ؾم٠مؾم٤مومر همداً : ي٘مقل اًمذي هق

.. ؾمٞم٤ًمومر اًمٞمقم ُمؽمدداً  سم٘مل اإذ أُم٤م ،اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ ذم ودظمؾ اإلىم٤مُم٦م أمجع ُمٕمٜمك هق

 يزال ٓ يٙمقن ومٝمذا ،وهٙمذا ..همدٍ  سمٕمد أي.. همداً  اًمًٗمر ًمف تٞمني مل ٓ.. ؾمٞم٤ًمومر همدا

 .اعم٤ًمومر طمٙمؿ ذم

 سمِمٝمر؟ اًمؽمدد أهنك إذا :مداخؾة

 .ؿمٝمقر وًمق يم٤من ُمٝمام :افشقخ

 (  66 :12: 38/ 336/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾقفا يؼك ادساؾر يبؼى افتي اددة هي ما

 ُمدى ُم٤م: ومٜم٠ًمل ،ؾمٗمر قمغم أنٙمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُمع ،ريمٕم٤مت أرسمع قنٚمه َّم شمُ  :سائلاف

 ؟سم٤معم٤ًموم٦م هل أم ،أج٤مم صمالث أهن٤م سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل يمام ،سم٤معمدة هق هؾ ،قمٜمديمؿ اًم٘مٍم



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  385 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ واإليْم٤مح اًمتٗمّمٞمؾ أرضمق

 ٦مسمٛم٤ًموم شمت٘مٞمد ٓ اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م أن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم زم لمَّ ٌَ شمَ  اًمذي :إفباين افشقخ

 ُمـ يمٙمثػم اًمًٗمر ،أظمرى سمٚمدةً  ىم٤مصداً  سمٚمده ُمـ ظمرج اًمذي اعم٤ًمومر ي٘مٓمٕمٝم٤م حمدودة

 مل احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن دام ُم٤م.. .اًمٚمٖم٦م ذم اعمٕمرووم٦م اًمٚمٖمقي٦م ٤مدًٓمتٝم هل٤م إظمرى إًمٗم٤مظ

 سمّمٞم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمام ذيمر وضمؾ قمز رسمٜم٤م :ُمثالً . .ضمديداً  ىمٞمداً  أو شمٕمريٗم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُيدظمؾ

ـْ ▬ :رُمْم٤من ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ،[184:اًمٌ٘مرة] ♂ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 جي٥م يم٤من عمـ يّمح اًمذي ًمٚمٛمرض حتديد ٓ أنف ومٙمام ،اًمًٗمر أـمٚمؼ يمام اعمرض وم٠مـمٚمؼ

 أو ُمرو٤مً  سمف أن ومٞمف صح ُمـ ومٙمؾ ،اعمرض ـمٚمؼأُ  سمؾ ،رٓمِ ٗمْ يُ  أن رُمْم٤من ذم اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف

 ٟمفرَ ىمَ  اًمًٗمر يمذًمؽ ،أظمرى ٤مً أج٤مُم ي٘ميض وأن رُمْم٤من ذم يٗمٓمر أن ًمف ضم٤مز ُمريض أنف

ـْ ▬ ::وم٘م٤مل سم٤معمرض ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ♂ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 قمغم وومٝمٛمف ُمٓمٚمؼ هق إٟمام اًمنمع ذم ىمٞمقد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر يمذًمؽ ،[184:اًمٌ٘مرة]

 .اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم اًمٕم٤مم رفاًمٕمُ 

 يزال ومال ،ُم٤ًمومر أنف ًمٖم٦م ومٞمف ويّمح سمٚمده ُمـ اخل٤مرج خيرج ٤مقم٦مؾم ومٛمـ :هذا قمغم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام سمٚمده إمم يٕمقد طمتك اًمًٗمر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف وشمؽمشم٥م ،اعم٤ًمومر طمٙمؿ ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء يمام وم٢مٟمف ،اًمقداع طمج٦م ذم

 .ٕمتلمريم ريمٕمتلم يّمكم يزل مل إًمٞمٝم٤م رضمع طمتك اعمديٜم٦م ُمـ ظمروضمف ُمٜمذ

 ٤مهل ًمٞمس ،ومٞمف ٟمزل اًمذي اًمٌٚمد ذم اعم٤ًمومر ي٘مٞمٛمٝم٤م اًمتل اعم١مىمت٦م ًمإلىم٤مُم٦م ًمٞمس يمذًمؽ

 ذم ٟمزل اًمذي اإلٟم٤ًمن رفقمُ  إمم يٕمقد ذًمؽ أجْم٤مً  وإٟمام ُمٕمدودات سم٠مج٤مم طمد أو ىمٞمقد

 .قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمٕم٤مم رفاًمٕمُ  وإمم ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمٌٚمد ذًمؽ

 ٤مأُم اًمٕم٤مم اًمٕمرف إمم ومٝمٛمف قديٕم اًمًٗمر أن ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م سملم ومرق هٜم٤م: أىمقل

 صدد ذم أن٤م اًمذي ؾم١ماًمؽ ؾم٠مخ٧م طمٞمٜمام وم٠من٧م ،قم٤مم وقمرف ظم٤مص قمرف ومٝمٜم٤م هٜم٤م

 ٓ هذا ،يب اعمتٕمٚمؼ اخل٤مص اًمٕمرف ًمٙمـ ،وأصٌتف اًمٕم٤مم اًمٕمرف ٓطمٔم٧َم  ،قمٜمف اإلضم٤مسم٦م

 . ومٕمٚم٧م يمام سم٤مًم١ًمال إٓ ُمٕمرومتف يٛمٙمـ

 إطمدامه٤م ،زوضمت٤من فًم يم٤من ًمق اًمرضمؾ أن :قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقا  ُم٠ًمخ٦مً  يذيمرون اًمٕمٚمؿ أهؾ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   386  و٤مسمط اًم

 زوضمتف إمم إومم زوضمتف ُمـ ظمرج إذا ومٝمق ،أظمرى سمٚمدة ذم وإظمرى سمٚمدة ذم

 .ُمٜمٝمام يمؾ   قمٜمد ُم٘مٞمؿ وًمٙمٜمف ،ُم٤ًمومر سمٞمٜمٝمام ُم٤م ،إظمرى

 صمؿ ُم٤ًمومراً  ظمرج ُمـ يمذًمؽ أنف -ًمٚمخٓم٠م ضٕمرَّ ُمُ  واًمرأي- رأج٧م ذًمؽ ٟمحق قمغم

 وم٠من٤م ،أن٤م ؿم٠مين وهذا ،اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ ذم ومٝمق ،اًم٘مرار سمف واؾمت٘مر ،اسمٜمتف قمٜمد أو اسمٜمف قمٜمد ٟمزل

 قمٜمده ُمـ ظمرضم٧م ُم٤م وإذا ،ُم٘مٞمؿ وم٠من٤م سمٚمده وذم قمٜمده دُم٧م ومام ٤مممهَّ  صٝمري قمٜمد ٟم٤مزل

 .ؾم٠مختف ح٤م ضمقاب ذًمؽ ذم ًمٕمؾ. اًمًٗمر وهق اًمٕم٤مم احلٙمؿ ذم ودظمٚم٧م

 .يٙمرُمؽ اهلل :افسائل

 .يرومٕمؽ اهلل :افشقخ

 افسػر يف فؾؼك ادبقح احلد

 ُمـ ضم٤مي احللم أن٤م ُمثالً  ،إردن ذم ي٘مٞمؿ اًمذي ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم: اعمتّمؾ

 اًمّمالة؟ مجعأو ىمٍمأ هؾ ،ؿمٝمر عمدة ًمألردن رايح ،اًمٙمقي٧م

 أُمرك ومجٕم٧م ،اإلىم٤مُم٦م هذه قمغم ُم٧موقمز إردن ذم اإلىم٤مُم٦م ٟمقي٧م إذا :افشقخ

: سمٛمٕمٜمك اإلىم٤مُم٦م قمغم شمٕمزم مل يمٜم٧م إذا أُم٤م ،ُم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمؽ ومتٜم٘مٚم٥م ،قمٚمٞمٝم٤م

 احل٤مًم٦م هذه ذم وم٠من٧م أؾم٤مسمٞمع ُمدة راطم٧م سم٤ًمومر وسمٙمره ،سم٤ًمومر ماًمٞمق شم٘مقل أن٧م أنؽ

 .اعم٤ًمومر ةصال شمّمكم

 ؟صم٤مسم٧م سمٙمقن أنٜمل ُمت٠ميمد ُمش يٕمٜمل: اعمتّمؾ

 مجٕمتلم مجٕم٦م شم٘مٞمؿ أنؽ ىمٚمٌؽ ذم إُمر ومجٕم٧م ،اإلىم٤مُم٦م قمغم قمزُم٧م إذا :افشقخ

 سمٙمرة اًمٞمقم سمٙمره اًمٞمقم ٟمٗمًؽ ذم: سمت٘مقل ٟمٗمًؽ ذم شمؽمدد يمٜم٧م إذا إُم٤م ،ُم٘مٞمؿ وم٠من٧م

 .ُم٤ًمومر وم٠من٧م

 ( 66: 27: 67/ 442/ واًمٜمقر اهلدى)



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  387 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 افسػر يف وافؼك فؾجؿع ادبقح احلد

 ضمٞمٜم٤م إذا ُمثالً  يٕمٜمل ،سم٤مًمذات واًم٘مٍم اجلٛمع ُمٗمٝمقم ُم٤م ،واًم٘مٍم اجلٛمع :ادؾؼي

 ؟..وشم٘مٍم سمتجٛمع سمت٘مٍم الَّ هَ  حلتك ٟم٤مس ذم ،اًمٙمقي٧م ُمـ ضم٤ميلم اطمٜم٤م ،اًمًٗمر ُمـ

 .قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م :افشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ادؾؼي

 سمٚمده إمم ًمٞمٕمقد صمؿ طم٤مضم٦م ًمٞم٘ميض آظمر سمٚمد إمم سمٚمده ُمـ خيرج ؿمخص أي :افشقخ

 إج٤مم شمٜمٔمروا وٓ ،إج٤مم يم٤مٟم٧م ُمٝمام اإلىم٤مُم٦م ٟمقى يم٤من إذا ،طم٤مًمف ذم يٜمٔمر ومٝمذا ،إول

 ،إول سمٚمده ذم اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ طمٙمٛمف ص٤مر ،اًمٌٚمد ؽذًم ذم اإلىم٤مُم٦م يٜمقي أن جمرد إـمالىم٤مً 

 وهق ًمف وُمّم٤مًمح طم٤مضم٤مت ًمٞم٘ميض ضم٤مء ٕنف :اإلىم٤مُم٦م قٜمْ يَ  مل سمٚمد إمم ضم٤مء ًمق ُم٤م سمخالف

 سمٕمد سمٙمرة سمٙمرة اٟمتٝم٧م ،اًمٞمقم أؾم٤مومر اًمٞمقم اٟمتٝم٧م إن: ومٞم٘مقل ،شمٜمتٝمل ُمتك يدري ٓ

 .سمٚمده إمم يٕمقد طمتك وجيٛمع ي٘مٍم ئمؾ هذا ،وهٙمذا سمٙمرة

 ٤مأن أدري ُم٤م أن٧م ومٛمث٤مًمؽ ،ًمف سمٚمداً  ًمٞمس ومٞمف ٟمزل اًمذي اًمٌٚمد يم٤من إذا ومٞمام هذا

 ؾمٜم٦م هٜم٤مك وأىمٛم٧م اًمٙمقي٧م إمم ذه٧ٌم ًمٙمـ ،هٜم٤م ُم٘مٞمؿ إصؾ ذم وم٠من٧م ،زم سمدا هٙمذا

 أيمذًمؽ؟ ،سمٚمدك إمم رضمٕم٧م صمؿ..  ؾمٜمتلم

 .اًمٙمقي٧م ذم وقم٤ميش ،اًمٙمقي٧م ذم ُمقًمقد أصكم ،ٓ ٓ :ادؾؼي

 .سمٚمدك ُمش هذا :إذاً  :افشقخ

 .سمٚمدي اًمٙمقي٧م ،ٓ ٓ :ادؾؼي

 ُمـ يًتٗمٞمدون ٟم٤مس ذم سمٞمجقز ًمٙمـ ،ؾمٛمٕم٧م ُم٤م: اجلقاب ،طم٤مل يمؾ قمغم :افشقخ

 . قمٜمٝم٤م أتحدث أن أردت اًمتل إظمرى اًمّمقرة

 إمم رضمع صمؿ ،قمديدة ؾمٜملم اًمٙمقي٧م ذم وأىم٤مم ومٚمًٓمٞمٜمٞم٤مً  أو أردٟمٞم٤م ُمثالً  يم٤من ُمـ

 وم٤محلٙمؿ ،سمٚمده ًمٞمس يم٤من إذا أُم٤م ،سمٚمده هذا ٕنف :ُم٘مٞمامً  ص٤مر سمٚمده ذم ٥ّم يٓمُ  ُم٤م جمرد سمٚمده

 . آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م ُم٤م



ٗمر اعمٞمح    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   388  ًمٚمرظمصو٤مسمط اًم

 صالة يّمكم اإلٟم٤ًمن يّمػم ُمتك أنف ،اًمؽمدد ُمِم٤ميمؾ ُمـ ٟمخٚمص خ٦ماعم٠ًم هذه قمرومٜم٤م وإذا

 اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ ي١مظمذ اجلقاب ،اجلقاب ،اعم٤ًمومر صالة يّمكم يًتٛمر وُمتك ،اإلىم٤مُم٦م

 ىم٤مل ،اعم٠ًمخ٦م هذه وم٘مف سم٤مب ًمٜم٤م وشمٗمتح ،واجلٛمٞمٚم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتٕم٤مسمػم ُمـ وهذا ،اًمٙمريؿ

ـْ ▬: شمٕم٤ممم ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  ومََٛم ـْ  ومَٕمِدَّ  وٟمحـ ،[184:اًمٌ٘مرة]♂ أظَُمرَ  أَج٤َّممٍ  ُِم

 ُمـ ُم٤ًمومراً  ظمرج اًمذي اعم٤ًمومر ومٝمذا ،اًمًٗمر أقمذاره ُمـ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ

 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم ئمؾ أو ي٘مٍم ئمؾ سم٠منف آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م وىمٚمٜم٤م آظمر سمٚمد إمم سمٚمده

ٔي٦م سمٜمص ذًمؽ ومٚمف رُمْم٤من ذم يٗمٓمر أن وأراد ُم٤ًمومراً  يم٤من إذا ومٙمذًمؽ ،آٟمٗم٤مً  ٟم٤مهذيمر اًمذي  ا

ٔي٦م هذه ًمٙمـ ،اًم٘مرآٟمٞم٦م  ُمع اًمّمٞم٤مم ًمٙمـ ،سم٤مًمّمٞم٤مم ُمتٕمٚم٘م٦م هل وًمق اعم٠ًمخ٦م ومٝمؿ ُمٌدأ شمٕمٓمٞمٜم٤م ا

ـْ ▬: اهلل ي٘مقل ومٝمٜم٤م ،صٛم٧م أمتٛم٧م وإن ،أومٓمرت ىمٍمت إن ،وإجي٤مسم٤مً  ؾمٚم٤ٌمً  اًمّمالة  يَم٤منَ  ومََٛم

ن ٓطمٔمقا [ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  ًْم٤مَُمِري ُِمٜمُْٙمؿْ   اًمِمخص ♂ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ : ▬يمٚمٛم٦م ٔا

 ُمتك يدري ُم٤م ٕنف ،سمٙمرة سمٕمد َّٓ او سمٙمرة َّٓ او اًمٞمقم ي٤ًمومر أنف يؽمدد ويم٤من اًمٌٚمد، إمم ضم٤مء اًمذي

ُمر سمف واؾمت٘مر ضم٤مء ُمـ أُم٤م ،ؾمٗمر قمغم أنف مت٤مُم٤مً  قمٚمٞمف يّمدق هذا ،طم٤مضم٤مشمف شمٜمتٝمل  ًمف وهق ٕا

 يم٤مٕول ًمٞمس وهق ،ُمّم٤محلف شمٜمتٝمل ريثام اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ًمٙمـ ،اًمٕمقدة ٟم٤موي وهق ،ُمّم٤مًمح

تٓمٞمع ٓ ًمٖم٦م هذا ،آظمره إمم أو أو سمٙمرة أو اًمٞمقم ي٤ًمومر سملم يؽمدد  ،ؾمٗمر قمغم إٟمف قمٜمف ٟم٘مقل أن ًٟم

ول سمخالف  .ؾمٗمر قمغم ومٝمق ٕا

 .ؿم٤مء إن رُمْم٤من ويٗمٓمر وجيٛمع ي٘مٍم اًمذي وهق ،ؾمٗمر قمغم أنف قمٚمٞمف صدق ُمـ إذاً 

 قمـ خيتٚمػ ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر ٕن :ؿم٤مء إن اإلومٓم٤مر ذم: أىمقل

 ذم اإلومٓم٤مر يمذًمؽ ،رظمّم٦م ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع ،اجلٛمع ُمع ويٚمت٘مل ،اًم٘مٍم

 سملم مجٕمٜم٤م ومٚمٝمذا :ذًمؽ ُمـ ٓسمد ،ومٕمزيٛم٦م اًم٘مٍم أُم٤م ،رظمّم٦م ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم رُمْم٤من

 رظمّم٦م أي ًمف وًمٞمس ؾمٗمر قمغم ـيٙم مل ُمـ أُم٤م ،ؾمٗمر قمغم يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرظمّمتلم

 واإلمت٤مم ،اًمًٗمر ذم قمزيٛم٦م اًم٘مٍم ٕن :اًم٘مٍم ًمف ًمٞمس أنف مموْ ٤ٌمَٕ وم ،اًمرظمّمتلم ُمـ

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا ،اًمًٗمر ذم ومريْم٦م

 ( 66 :59: 66/  532/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :66: 42/  533/  واًمٜمقر اهلدى)



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  389 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ادساؾر ؾقفا يسخص افتي ادساؾة

 اًمّمقم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٚمٛم٤ًمومر اًمًٗمر سمرظمص ٤مً شم٤مرخي طمدد اًمنمع هؾ :مداخؾة

  اًمّمالة؟ وىمٍم

  شم٤مريخ؟ :افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

  شمٕمٜمل؟ ُم٤مذا :افشقخ

 . يٕمٜمل ُمدة :مداخؾة

 ىمديامً  سمٛمراطمؾ اًمتحديد أُم٤م ،اًمٕمرف إمم شمرضمع اًم٘مْمٞم٦م ،ٓ ،ٓ :افشقخ

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ماإلؾمال وًمِمٞمخ ،إـمالىم٤مً  اًمنمع ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ومٝمذا ،طمديث٤مً  ويمٞمٚمقُمؽمات

 أطمٙم٤مم ذم ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ،واعم٤ًمئؾ اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ذم اعمقوقع هذا ذم ضمٞمدة رؾم٤مًم٦م

 أو اًم٤ٌمرز هذا يتٝمٞم٠م آظمر سمٚمد إمم اًمٌٚمد ُمـ سمروز يمؾ سم٠من اًم٘مقل إمم ومٞمٝم٤م يٜمتٝمل اًمًٗمر

 ـم٤مًم٧م ؾمٗمر ومٝمق ،ؾمٗمر هذا أن اًمٌٚمد رفقمُ  ذم رفٕمْ ويُ  اخلروج هذا عمثؾ اخل٤مرج هذا

 .ىمٍمت أو اعم٤ًموم٦م

ـْ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمثؾ ديَّ ١مَ ُمُ  اًمقاىمع ذم وهذا  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

ةٌ  ـْ  وَمِٕمدَّ  ،دحدِّ عيُ  مل[ 185:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ ▬: هٜم٤م وم٠مـمٚمؼ[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]َأج٤َّممٍ  ُِم

 أهن٤م باًمٙمت٤م ذم اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص ُمـ يمثػم ذم ؿم٠مهن٤م هل يمام ،أجْم٤مً  اًمًٜم٦م ضم٤مءت وٓ

ـْ ▬: وم٘م٤مل ،شم٘مٞمده٤م ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  [.184:اًمٌ٘مرة♂ ]َأج٤َّممٍ  ُِم

 ختّمٞمص جيقز وٓ ،اًمًٜم٦م ذم أو اًم٘مرآن ذم ؾمقاء اًمِم٤مرع أـمٚم٘مف ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز وٓ

 .وآضمتٝم٤مد اًمرأي ٛمجردسم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ٟمص ذم وضمؾ قمز اهلل فٛمَّ قمَ  ُم٤م

 واعمٓمٚمؼ ،احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُمـ سمٜمص صّمَّ خَ عيُ  طمتك قمٛمقُمف قمغم يٌ٘مك ٤مموم٤مًمٕم

 .ه٘مٞمديُ  طمتك إـمالىمف قمغم يٌ٘مك

ـْ ▬: أي٦م وهذه  وم٤مًمًٗمر[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   396  و٤مسمط اًم

 ويمؾ ،رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر ًمف ضم٤مز ُمريْم٤مً  يم٤من ُمـ ومٙمؾ وًمذًمؽ ،مت٤مُم٤مً  يم٤معمرض ُمٓمٚمؼ

 رظمّم٦م ُمـ أو ،يم٤مًم٘مٍم قمزيٛم٦م ُمـ اعم٤ًمومر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف ضمرت ومراً ُم٤ًم يم٤من ُمـ

 .يم٤مجلٛمع

 ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع»: شمٗمًػمه ذم شاًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم» ذيمره ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ويٕمجٌٜمل

 وهق رُمْم٤من ذم يقُم٤مً  يؤِ رُ  أنف اجلٚمٞمؾ اًمت٤مسمٕمل ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ ذيمر ،شاًم٘مرآن

 ومٝمق ،ٓومػ إصٌٕمف ذم ُمقضمقع ..سم٢مصٌٕمف وم٠مؿم٤مر ،اعمرض آصم٤مر قمٚمٞمف يٌدو وٓ ُمٗمٓمر

 . إصٌٕمف ذم ُمريض

 ! أهنٞمتؿ؟ إن اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اًمٌح٨م ًمتامم! ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 . اٟمتٝمٞم٧م ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ىمْمٞم٦م ،اعم٤ًموم٦م ىمْمٞم٦م طمقل أؾمت٤مذي ومٞمف شمٗمْمٚمتؿ اًمذي اًمٙمالم هذا :مداخؾة

 !وقمدُمٝم٤م سم٤مإلىم٤مُم٦م وحتديده٤م ،اعم٤ًمومر يٛمٙمثٝم٤م اًمتل اعمدة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

ٟمٜم٤م سمٕمض ومٕمؾ ُمـ ،اإلظمقة سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ إؿمٙم٤مل ٜم٤مه :مداخؾة  اًمذيـ إظمقا

 سم٤مُٕم٦م ترَّ ُمَ  اًمتل واعمقاىمػ إطمداث قم٘م٥م اًمٙمقي٧م ُمـ اجلديدة هجرهتؿ ه٤مضمروا

 يرضمٕمقا  أن ُمت٠مُمٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ ،رء ويمؾ وأث٤مصم٤مً  سمٞمت٤مً  واؾمت٠مضمروا هٜم٤م واؤومج٤م ،اإلؾمالُمٞم٦م

 ذم إظمقاهنؿ سمٕمض هبؿ ؾاشمّم طمٞمٜمام يًػمة أج٤مم ىمٌؾ إمم اًمٙمقي٧م إمم حلٔم٦م يمؾ ذم

 ُمدة اًمٗمؽمة هذه ـمٞمٚم٦م ومٙم٤مٟمقا  ،اًمرضمقع ًمٙمؿ ُمًتحٞمؾ يٙمقن يٙم٤مد: أن ىم٤مًمقا  اًمٙمقي٧م

 :اعم٘مٞمٛملم سمحٙمؿ وأصٌحٜم٤م اـمٛم٠منٜم٤م أن ٟمحـ: ىم٤مًمقا  وأن ،ي٘مٍمون وٟمّمػ ؾمٜم٦م

 . ًمٚمرضمقع جم٤مل ٓ ٕنف

 . اًمّمقاب هق هذا أن أرى أن٤م :افشقخ

 ! ؾمالم ي٤م :مداخؾة

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

 . اًمّمقاب هق هذا أن أرى :قخافش



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  391 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 . ٟمٞمتف طم٥ًم قمغم ٜم٤مؿمٞمخَ  اًمّمقاب ،ـمٌٕم٤مً  :مداخؾة

 . فذيمرشمُ  اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم قمغم :افشقخ

 . اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم قمغم :مداخؾة

 . هق هذا :افشقخ

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 . ُم٤ًمومر ومٝمق اعمدة ـم٤مًم٧م وًمق اإلىم٤مُم٦م يٜمقِ  مل دام ُم٤م ٕنف :ٟمٕمؿ :افشقخ

ء اًمٌٞم٧م اؾمتئج٤مر! خٜم٤مؿمٞم :مداخؾة  . اعمقوقع ذم داظمؾ يمٚمف ،اًمٕمٗمش وذا

  يمٞمػ؟ :افشقخ

ء :مداخؾة  . اًمٕمٗمش ذا

 . ٖمػمِّ يُ  ٓ.. ُّيؿ ٓ :افشقخ

 إردن إمم ؾمقري٤م ُمـ اً زائر شم٠ميت يمٜم٧م قمٜمدُم٤م ،ًمٜم٤م ذيمرت يمٜم٧م امطمًٌ :مداخؾة

 دمٚمس أنؽ ُمع ،وضم٤مًمس ُمٓمٛمئـ أن٤م: وىمٚم٧َم  ،شمتؿ يمٜم٧م صٝمرك سمٞم٧م قمٜمد ومتٙم٨م

  هذا؟ همػم: يٕمٜمل هذا ومٝمؾ ،أج٤مم قمنمة.. أؾمٌقع

 . ـمٌٕم٤مً  ،هذا همػم :افشقخ

 . همػمه :مداخؾة

 ؾم٠مؾم٤مومر همداً  ُمؽمدد ،قم٤مزم ًمٞمس ،رء ويمؾ ٤مً ُمٓمٛمئٜم اإلىم٤مُم٦م ٟمقي٧م أن٤م :افشقخ

 . آظمره إمم همد سمٕمد

 . ؾمٗمره: يٕمٜمل :مداخؾة

 ،آظمره إمم همد سمٕمد همداً  اًمٞمقم ؾمٞم٤ًمومر أنف اعم٘مٞمؿ دده رَ شمَ  ىمْمٞم٦م هٜم٤م اًم٘مْمٞم٦م :افشقخ

ةً همُ  ظمرضمقا  طمٞمٜمام قمٛمر سمـ اهلل قمٌد: وُمٜمٝمؿ ،اًمّمح٤مسم٦م ًمٌٕمض وىمع يمام  سمالد إمم زا

 يم٤من ٕنف :ي٘مٍمون وهؿ أؿمٝمر ؾمت٦م ُمٙمثقا  ،ظمراؾم٤من ومٞمٝم٤م: يٕمٜمل أن ،أومٖم٤مٟمًت٤من



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   392  و٤مسمط اًم

 اًمثٚم٩م ؾمٞمزول همداً  اًمٞمقم: ومٞم٘مقًمقن ،اًمرضمٕم٦م ـمريؼ قمٚمٞمٝمؿ وؾمدت ،اًمثٚمقج ٟمزًم٧م

 شمقضمد ،صحٞمح٦م رواي٦م هذه ،أؿمٝمر ؾمت٦م وني٘مٍم ومٛمٙمثقا  ،آظمره وإمم إُمٓم٤مر وشمٜمزل

 . اًمًٜمد وٕمٞمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ؾمٜمتلم أظمرى رواي٦م

 . اعم٤ًمومريـ اًمٓمٚم٦ٌم ىمْمٞم٦م قمـ ًمٚم١ًمال يدومٕمٜم٤م هذا! ؿمٞمخ :مداخؾة

 . اإلىم٤مُم٦م ٟمقوا ه١مٓء ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 66 :48 :29/ 544/واًمٜمقر اهلدى)

ص اجلؿع بلن افؼول ظذ افرد  مجع هو إكام افسـة يف به ادرخَّ

 حؼقؼي ٓ يصور

 اًمٕمٚمامء هل١مٓء شمقضمف يمثػمة أؾمئٚم٦م قمغم إضم٤مسم٦م اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ ٟمًٛمع :مداخؾة

.. مجع يقضمد ٓ أنف اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ ٟمًٛمع ،واًمؼمد اعمٓمر ذم اجلٛمع طمقل ؾم١مال.. أنف

 ومٜمريد ،صقري مجع هٜم٤مك وًمٙمـ ًمٚمٕمٍم اًمٔمٝمر شم٘مدم أنؽ دمٛمٕمقه أنتؿ اًمذي اجلٛمع

 واًمرد اجلٛمع يمٞمٗمٞم٦م.. شم٘مدُمف اًمذي اًمٜم٤مس جيٛمٕمف ياًمذ اجلٛمع اًمًٜم٦م ذم هؾ ٟمٕمرف أن

 ُم٤م: ي٘مقل ،اًم١ًمال هذا ؾم٠مختف إذا يًخر ُمٜمٝمؿ واًمٌٕمض اجلٛمع ي٠مبقن اًمذي اًمٜم٤مس قمغم

 شمٙمقن ىمد اًمٌٞمقت أن ظمّمقص٤مً  ًمٚمجٛمع سمح٤مضم٦م اًمٜم٤مس أن ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ؾمٞمام وٓ ،مجع ذم

ٜم٦م هذه إطمٞم٤مء ذم ٟمٙمقن وًمٕمٚمٜم٤م ُمثالً  ؿمديد واعمٓمر ىمري٦ٌم شمٙمقن أو ،سمٕمٞمدة ًه  ٟم٠مظمذ اًم

 شقمزائٛمف شم١مشمك يمام رظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمف ىم٤مل اًمذي إضمر

 .ظمػم اهلل ومجزايمؿ

 ..صقري مجع إٓ مجع هٜم٤مك ًمٞمس ي٘مقًمقن اًمذيـ أؾمتقوح أن أريد :افشقخ

 .اعمٓمر ذم :مداخؾة

 .اًمًٗمر ذم أُم٤م ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ذًمؽ ي٘مرون اًمًٗمر ذم :مداخؾة



ٗمر اعم   393 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ٞمح ًمٚمرظمصو٤مسمط اًم

 .ذًمؽ قمغم ٞمؾاًمدًم ُم٤م :افشقخ

 .دًمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م :مداخؾة

 ..دًمٞمؾ ٓ ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اًم١ًمال أؤضمؾ أن أطم٥م يمٜم٧م وًمٙمـ :مداخؾة

 ُمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ُمـ سمف ي٘مقل ٓ اًمّمقري اجلٛمع: أوًٓ  ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ذم: ي٘مقًمقن سمؾ اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع هذا خيّمقن ٓ وهؿ احلٜمٗمٞم٦م إٓ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ

 يقضمد ٓ احل٘مٞم٘مل اجلٛمع سم٠من ويٍمطمقن طم٘مٞم٘مٞم٤مً  وًمٞمس صقري إٟمف ًٗمراًم ذم اجلٛمع

 سملم مجٕم٤مً  اعمزدًمٗم٦م وذم ،شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجٕم٤مً  قمروم٦م ذم ُمٙم٤مٟملم ذم إٓ

 قمٜمدهؿ ومٝمق اًمًٗمر ذم اجلٛمع ُمـ ذًمؽ ؾمقى وُم٤م ،شم٘مديؿ مجع أجْم٤مً  واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ضم٤مءت ٦ماحل٘مٞم٘م ٕنف اًمّمقري؟ سم٤مجلٛمع ي٘مقًمقن ح٤مذا ،صقري

 اًمٔمٝمر سملم مجع اًمرؾمقل أن ومٞمٝم٤م ،ُمتقاشمرة ومٕمالً  شمٙمـ مل إن ُمتقاشمرة شمٙمقن أن شمٙم٤مد

 هذه اجلٛمع أطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع طم٤موًمقا  ومٝمؿ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم ومجع واًمٕمٍم

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ ي١مدي أن اعمًٚمؿ قمغم شمقضم٥م اًمتل اًمٜمّمقص وسملم

ال إِنَّ ▬  اًمتقومٞمؼ طم٤موًمقا  ومٝمؿ[ 163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  ةَ اًمّمَّ

 اجلٛمع وم٠موًمقا  ،سم٤مجلٛمع شم٘مقل اًمتل إطم٤مدي٨م هذه وسملم ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمٜمص هذا سملم

 ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة أظمر اًمذي اعمًٚمؿ يٙمقن ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف :اًمّمقري سم٤مجلٛمع

 .وىمتٝم٤م قمـ اًمٔمٝمر صالة أظمرج ىمد يٙمقن ٓ اًمٕمٍم وىم٧م ىمٌٞمؾ إمم

 سم٤مٔي٦م؟ قمٛمٚمقا  ىمد يٙمقن ٓ ًمٙمـ :مداخؾة

 يمٞمػ؟ :افشقخ

الةَ  إِنَّ ▬ :مداخؾة  ..[163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مٟم٧َْم  اًمّمَّ

 يمٞمػ؟ ومٞمٝم٤م هذا يٙمقن :افشقخ

 .اًمقىم٧م آظمر إمم وىمتٝم٤م قمـ أظمروا هذا :مداخؾة

 ،هذا ذم واهؿ أن٧م ُمثاًل؟ هق ُم٤م ؾمئٚم٧م ًمق اًمٔمٝمر وىم٧م هق ُم٤م ،ـمٞم٥م :افشقخ
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 .اًمٕمٍم وىم٧م دظمقل أول إمم اًمِمٛمس زوال ُمـ اًمٔمٝمر وىم٧م

 .ممتد وىم٧م يٌ٘مك :مداخؾة

 اخلٛمس اًمّمٚمقات أوىم٤مت ُمـ وىم٧م يمؾ أن احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ،ـمٌٕم٤مً  هذا :افشقخ

 اًم٘مًؿ ومٞمف يٙمقن اعمقاىمٞم٧م هذه سمٕمض ورسمام ضمقاز ووىم٧م ومْمٞمٚم٦م وىم٧م إمم يٜم٘مًؿ

 اًمقىم٧م هق هذا أوهل٤م ذم اًمٕمٍم صالة وىم٧م: ُمثالً  ،اًميورة وىم٧م وهق ث٤مًم٨ماًم

 ىمٌؾ ُم٤م إمم أظمرت وم٢مذا ،اجلقاز وىم٧م ومٝمذا ؾم٤مقم٦م أو ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ أظمرت وم٢مذا إومْمؾ

 إومْمٚمٞم٦م وىم٧م: وىمتلم إٓ ومٞمف ًمٞمس اًمٔمٝمر ،اًميورة وىم٧م ومٝمذا اًمِمٛمس همروب

 وأذن هٜم٤م ُمـ ؾمٚمؿ أو ؼسمدىم٤مئ اًمٕمٍم ىمٌؾ اًمٔمٝمر صغم رضمالً  أن ومٚمق ،اجلقاز ووىم٧م

 إِنَّ ▬: اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م خم٤مًمػ همػم ويٙمقن وىمتٝم٤م ذم اًمٔمٝمر صغم ىمد يٙمقن هٜم٤م ُمـ اًمٕمٍم

الةَ   [.163:اًمٜم٤ًمء♂ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 هق أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم طمرصٝمؿ اًمّمقري سم٤مجلٛمع ىم٤مًمقا  اًمذيـ ومٝم١مٓء

 اًمّمقري اجلٛمع ذاهب اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم اًمقارد اجلٛمع شمٗمًػم قمغم ٚمٝمؿمَحَ  اًمذي

 ًمٚمجٛمع اًمت٠مويؾ هذا ُمثؾ سم٠من ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ يم٤من ،احل٘مٞم٘مل اجلٛمع وأنٙمروا ،اًمِمٙمكم

 :اجلٛمع هذا ـمريؼ ذم ي٘مٗم٤من ن٤مؿمٞمئ ًمقٓ ومٞمف ُمٕمذورون هؿ اًمّمقري اجلٛمع إمم

 إمم إومم وىم٧م شم٠مظمػم وهق اًمّمقري سم٤مجلٛمع ؾمٛمقه ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: إول اًمٌمء

 سمـ أنس طمدي٨م ُمـ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم طمدي٨م قمٚمٞمف ي٘ميض.. إظمرى وىم٧م ىمٌٞمؾ

 أظمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اًمًٗمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ

 :طم٘مٞم٘مل مجع هذا ،اًمّمقري اجلٛمع أبٓمؾ هذا شاًمٕمٍم صالة وىم٧م أول إمم اًمٔمٝمر

 ذم اًمٔمٝمر صغم يمثػماً  أظمر ُم٤م ًمٙمـ اًمٕمٍم وىم٧م دظمؾ أن إمم اًمٔمٝمر صالة أظمر ٕنف

 اًمت٠مويؾ ومٝمذا ،اًمّمقري سم٤مجلٛمع اًم٘م٤مئٚملم قمغم يرد ُم٤م أول ومٝمذا ،اًمٕمٍم وىم٧م أول

 .اًمّمحٞمح أنس طمدي٨م خي٤مًمػ ٕنف :سمف إظمذ جيقز ٓ سم٤مـمالً  طمٞمٜمئذٍ  يٌ٘مك

 ،اًمت٘مديؿ سمجٛمع يًٛمك مجٕم٤مً  هٜم٤مك أن: قمٚمٞمٝمؿ يرد ضمداً  ُمٝمؿ وهق أظمر واًمٌمء

: سمٛمٕمٜمك أنس طمدي٨م قمٙمس ُمٕمٜم٤مه هذا ٕن :اًمّمقري سم٤مجلٛمع يٚمفشم٠مو يٛمٙمـ ٓ وهذا

 اًمٔمٝمر وىم٧م إمم اًمٕمٍم ىمدم صمؿ اًمٔمٝمر وىم٧م ذم اًمٔمٝمر صغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن
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 سم٤مجلٛمع اًم٘مقل يٌ٘مك وم٠مجـ شم٘مديؿ مجع اؾمٛمف ومٝمذا اًمٔمٝمر وىم٧م ذم سمٞمٜمٝمام ومجٛمع

 ّمقصاًمٜم هذه يٕمٓمؾ أن ًمف جيقز ٓ اًمٜمّمقص هذه سمٚمٖمتف ُمـ أن ؿمؽ ٓ اًمّمقري؟

 سملم مجع.. إومم إطم٤مدي٨م قمغم وىمػ ُمٕمذور هق ىم٤مئؾ ُمـ ،ىمٞمؾ: ىمقل أضمؾ ُمـ

 وىم٧م إمم إومم وىم٧م شم٠مظمػم هق هؾ.. اجلٛمع شمٗمّمٞمؾ ومٞمف ًمٞمس واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 ي٘مػ أن سمٕمد أُم٤م ،ُمٕمذورون ومٝمؿ شم٠مظمػم مجع هق أو أنس طمدي٨م ذم ذيمرٟم٤م يمام إظمرى

 هذا ،احل٘مٞم٘مل سم٤مجلٛمع ي٘مقل أن إٓ ًمف جيقز ومال اًمٕم٤ممل قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمًٗمر ذم سم٤مجلٛمع يتٕمٚمؼ ومٞمام

 ذم صم٧ٌم احلي ذم اجلٛمع ،احلي ذم اجلٛمع اًم١ًمال أن اهلل سمٗمْمؾ ضمٞمداً  أذيمر وأن٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜمـ ورصمقا  اًمذيـ اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ وذم اًمًٜم٦م

 اعمٓمر ٟمزول سم٥ًٌم واجلٛمع ،اعمٓمر ٟمزول سم٥ًٌم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ وأت٤ٌمقمٝمؿ اًمًالم

 شم٠مظمػم مجع يٙمقن أن يتّمقر ٓ.. هذا يٛمٙمـ ٓ ،صقري مجع أنف يتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ

 .اًمًٌؼ ذم شم٘مديؿ مجع هق وإٟمام ،أبداً 

 أن: ُم٣م ُم٤م وظمالص٦م واعمذاه٥م واحل٘مٞم٘مل اًمّمقري اجلٛمع قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م

 ،ُمزدًمٗم٦م وذم قمروم٦م ذم احل٘مٞم٘مل وسم٤مجلٛمع اًمًٗمر ذم اًمّمقري سم٤مجلٛمع ي٘مقًمقن إطمٜم٤مف

 صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م يٌٓمٚمف اًمًٗمر ذم اًمّمقري سم٤مجلٛمع اًم٘مقل إمم ذه٤مهبؿ أن وذيمرٟم٤م

 أول إمم اًمٔمٝمر صالة أظمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٜمص سمٕمْمٝم٤م

 اًمًٗمر ذم اًمّمقري سم٤مجلٛمع ىمقهلؿ يٌٓمؾ أجْم٤مً  أنف إمم احلدي٨م سمٜم٤م ووصؾ اًمٕمٍم صالة

 شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه احل٤ميمؿ قمٜمد أجْم٤مً  صم٧ٌم أنف

 .اًمّمقري سم٤مجلٛمع شم٠مويٚمف يٛمٙمـ ٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام اًمت٘مديؿ ومجٛمع

 ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم أن ومٛمٕمٚمقم اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع إمم احلدي٨م سمٜم٤م وصؾ صمؿ

 اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  شُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم واًمٕمِم٤مء رباعمٖم وسملم واًمٕمٍم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  – قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م اًمٕم٤ٌمس أبق - اًمٕم٤ٌمس

: ىم٤مل اعمٓمر؟ قمذر وأجْم٤مً  اعمٕمروف اًمًٗمر قمذر سمٖمػم اعمديٜم٦م ذم اًمّمالشملم سملم مجع طمٞمٜمام
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 اًمرواي٦م صحٞمح.. اًمدًٓم٦م يحوس اًمرواي٦م صحٞمح ٟمص ومٝمذا ،أُمتف حيرج ٓ أن أراد

 ،احلرج ًمرومع ٕنف :اًمدًٓم٦م يحس.. اًمّمحٞمح وسم٤مًمًٜمد ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمروي

 سمٕمض ىمقل مت٤مُم٤مً  يِمٌف هذا ،احلرج هق اًمّمقري سم٤مجلٛمع اًمٜمص هذا ُمثؾ ومت٠مويؾ

 ويٙمقن.. يمذا سمثخ٤مٟم٦م يٙمقٟم٤م أن اجلقرسملم قمغم اعمًح جلقاز يِمؽمط سم٠منف اًمٕمٚمامء

 إمم وو خمرىملم يٙمقٟم٤م أٓ ويِمؽمط ،ويمذا يمذا اعم٤ًموم٦م ـمقل ..هبام ُم٤ًموم٦م ىمٓمع يًتٓم٤مع

 .آظمره

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إًمٞمٜم٤م هب٤م ضم٤مء رظمّم٦م ذم اًم٘مٞمقد وهذه اًمنموط هذه شمقوع طمٞمٜمام

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬: احلرج ذم إُم٦م إي٘م٤مع وإمم قمزيٛم٦م إمم اًمرظمّم٦م اٟم٘مٚم٧ٌم ي  اًمدِّ

ـْ   يم٤من اجلٛمع أن يٍمح أوًٓ  هذا قم٤ٌمس ـاسم طمدي٨م يم٤من وم٢مذا[ 78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج  ُِم

 وطمٞمٜمئذٍ  ،اعمٓمر قمذر وأظمر اًمًٗمر قمذر أطمدمه٤م ُمٕمرووملم قمذريـ سمدون اعمديٜم٦م ذم

 إذا - اًمِمت٤مء ومّمؾ ٟمّمػ – اًمٗمّمكم أن ووٕمٜم٤م يِمٌف ووع ذم شمتٕمٚم٘م٤من ؾمٜمت٤من قمٜمدٟم٤م

 هق يمام ؿم٤مء إن أذاٟمف ذم ومٞم٘مقل اًمٔمٝمر ًمّمالة ُمثالً  اعم١مذن وأذن سمٞمتف ذم اعمًٚمؿ يم٤من

: احلٞمٕمٚمتلم هب٤مشملم يٚمحؼ صمؿ.. ٗمالحاًم قمغم طمل.. اًمّمالة قمغم طمل: اعمٓمردة اًمًٜم٦م

 ي٘مقل ٓ ،احلٞمٕمٚمتلم سمدل اجلٛمٚم٦م هذه ي٘مٞمؿ أو ،اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة.. اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة

 ُم٘م٤مُمٝمام ي٘مٞمؿ وإٟمام واًمًٜم٦م اًمٕم٤مدة هق يمام اًمّمالة قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل: إذان ذم

 ومال شمتٜم٤مزل وإُمٓم٤مر رطمٚمف ذم يم٤من ُمـ طمٞمٜمئذٍ  ،اًمرطم٤مل ذم ةاًمّمال اًمرطم٤مل ذم اًمّمالة

 ُمـ ومرض إلؾم٘م٤مط ؾم٥ٌم ذقم٤مً  اعمٓمر إن: أي ،اعمًجد إمم احلْمقر قمٚمٞمف جي٥م

 .إومم اًمًٜم٦م هذه ،اجلامقم٦م صالة وهل أٓ اًمٗمرائض

ًمٞمٝمؿ ُمـ شمتٝم٤مـمؾ وإُمٓم٤مر اعمًجد ذم اعمّمٚمقن يم٤من إذا: إظمرى اًمًٜم٦م  طمقا

 وٓ سمؾ آٟمٗم٤مً  ومّمٚمٜم٤م يمام ٦مطم٘مٞم٘م مجع وًمق أوًٓ  شم٠مظمػم مجع يٙمقن أن يتّمقر ٓ ومٝمٜم٤م

 هٓمؾ اًمذيـ هل١مٓء ي٘م٤مل أن ٟمتّمقره اًمذي ُم٤م ٕنٜم٤م :صقري٤مً  مجٕم٤مً  يٙمقن أن يتّمقر

 ،اًمٕمٍم صالة ىمٌٞمؾ إمم اعمًجد ذم اٟمتٔمروا هلؿ ي٘م٤مل هؾ ،اًمٔمٝمر يّمٚمقن وهؿ اعمٓمر

 ٓ اعمٓمر أضمؾ ُمـ اجلٛمع أن هق اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى وم٤مًمذي وًمذًمؽ! ُمٕم٘مقل همػم هذا

 ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم احلدي٨م أهؾ أدًم٦م ُمـ وهذا ،شم٘مديؿ مجع يٙمقن أن إٓ أبداً  يتّمقر

 .اًمّمقري اجلٛمع ي٘مٌؾ ٓ اًمت٘مديؿ مجع هذا ٕن :اًمّمقري سم٤مجلٛمع
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 ومٞمف أوًٓ  اًمّمقري اجلٛمع أن آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ح٤م قمٚمٞمف اقمتٛمدٟم٤م اًمذي هق احلدي٨م ومٝمذا

 احل٘مٞم٘مل سم٤مجلٛمع طم٦ماعمٍمِّ  اًمًٗمر ذم :أوًٓ  اًمقاردة اًمٜمّمقص ُمع يتٜم٤مرم: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،طمرج

 اسمـ طمدي٨م احلدي٨م هذا ،يمذًمؽ اًمت٘مديؿ وسمجٛمع إظمرى وىم٧م إمم إومم شم٠مظمػم

 سم٥ًٌم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ اعمديٜم٦م أهؾ قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى آٟمٗم٤مً  أجْم٤مً  ىمٚم٧م ويمام قم٤ٌمس

 قمٜمدي ُم٤م هذا ،ُم١مظمراً  وًمٞمس ُم٤مً دَّ ٘مَ ُمُ  إٓ يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اجلٛمع وهذا ،اعمٓمر ٟمزول

سم٤مً   .اًم١ًمال ذاك قمغم ضمقا

 ٟمزول ذم ذط احلرج يٙمقن هؾ: ًمٚمٛمالطمٔم٦م شمتٛم٦م اً،ظمػم اهلل ضمزايمؿ :مداخؾة

 هؾ ،ؿمديد سمرد هٜم٤مك أن أو يمثٞمٗم٦م همٞمقم هٜم٤مك أن أو ٤مً ُمتقىمٕم اً ُمٓمر يٙمقن أو اعمٓمر

 اًمًٜم٦م؟ ذم اجلٛمع ذم ذط هٜم٤مك أو اجلٛمع يرى أن ًمإلُم٤مم

 ٟمٕمؿ؟ :افشقخ

 أن احلؼ ًمإلُم٤مم هؾ شأُمتف حيرج ٓ طمتك»: احلرج يذيمر دي٨ماحل: ىمٚم٧م :مداخؾة

 ٟم٤مزل ُمٓمر ذم جيٛمع أن ًمف أو ،ٟم٤مزل اعمٓمر يٙمقن أن اًمنمط يٙمقن هؾ.. اعمٓمر ذم جيٛمع

 اًمٖمٞمقم؟ يمث٤موم٦م أو اًمِمديد اًمؼمد أو ُمتقىمع ُمٓمر أو

 يمثػم إمم حتت٤مج وٓ قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقص اًمنمع ذم أؾم٤ٌمب هٜم٤مك: اجلقاب :افشقخ

! همٞمؿ هٜم٤مك.. و٤ٌمب هٜم٤مك أُم٤م ،ُمٓمر ُمٓمر ،ؾمٗمر ؾمٗمر آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام ،رواًمٜمٔم اًمرأي ُمـ

 ومٞمام ذيمرت وم٠من٧م ،شاحلرج» ًمٗمٔم٦م قمٜمد ٟم٘مػ طمٞمٜمذاك ،إـمالىم٤مً  ٟمص ومٞمٝم٤م ي٠مت مل هذه

 قمٜمدٟم٤م ًمٞمس يم٤من وإن اًمِمديد اًمؼمد أن أرى ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م ،اًمِمديد اًمؼمد آٟمٗم٤مً  ذيمرت

 هذه يقؾمع شأُمتف حيرج أٓ أراد» ًمٙمـ ،واعمٓمر اًمًٗمر إٓ ٟمص ُمٕمٜم٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ٟمص

 :اصمٜملم أُمريـ إمم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م إلطم٤ًمن حتت٤مج اًمدائرة هذه ًمٙمـ ،اًمدائرة

 قمز اهلل ًمت٘مقى أثر هق اًمذي اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ إمم: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ إمم :أوٓ

 .اهلقى قمـ وآسمتٕم٤مد وضمؾ

 يتٌٜم٤مه ذاه اًمِمديد اًمؼمد عمثؾ اعمًجد ذم يم٤من إن اجلٛمع أن: اًم٘مٞمقد هذه وظمالص٦م

 اعم٘متدون مجع.. اإلُم٤مم مجع وم٢مذا سم٤مإلُم٤مم اعم٘متديـ إومراد ُمـ ومرد أي وًمٞمس اإلُم٤مم

 ًمٙمـ إُم٤مم وًمف اعمًجد ذم يم٤من إذا هذا ،جيٛمٕمقا  أن ًممظمريـ جيقز ومال جيٛمع مل إذا ُمٕمف



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   398  و٤مسمط اًم

 وضمؾ قمز اهلل يت٘مل ومٝمق ُمٕملم فمرف ًمف إومراد ُمـ ومرد ،سم٤مٕومراد شمتٕمٚمؼ فمروف هٜم٤مك

 ُم٤م طمرج ومٞمف وىمتٝم٤م؟ ذم صالة يمؾ أدى إذا ومٞمام طمرج قمٚمٞمف كأهٜم٤م صحٞمح ويٜمٔمر

 .اجلٛمع ضمدوُ  احلرج ضمدوُ  طمٞم٨م اعم١مُمـ؟ ىمٚمٌف اؾمتٗمت٤مء

 : اصمٜم٤من أُمران اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م وُمـ

 سمذًمؽ؟ أراد ُم٤مذا.. واجلقاب اًم١ًمال دون قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يٗمٝمؿ أن :إول

 اًمٜمٔمر دون احلدي٨م ذم اعمذيمقر اجلٛمع يٗمٝمؿ أن اخلٓم٠م ُمـ شأُمتف حيرج ٓ أن أراد»: ىم٤مل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجٕمف اًمذي اجلٛمع أن :ُمٜمف يتٚمخص اًمذي اجلقاب أو اًم١ًمال إمم

 .احلرج ًمرومع يم٤من إٟمام اًمًالم

 وطمًٌام ،سمٞمٜمٝمام مجع وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ أدى ُم٤م إذا ،احلرج ذم وىمع إذا وم٤معمًٚمؿ

.. ٟمحـ اوهذ ،شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ مجع إُم٤م ،ُمٜمف يٗمر أن يريد اًمذي احلرج ي٘متْمٞمف

 اجلٜمد اعمقفمٗملم ًمٌٕمض شمٕمرض اًمتل اعمِم٤ميمؾ سمٕمض حلؾ احلدي٨م هذا ُمـ ٟمًتٗمٞمد

 وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمٚمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ ىمد وم٢مهنؿ ذًمؽ ٟمحق أو اًمنمـمل أو ُمثالً 

 مجع إُم٤م سمٞمٜمٝمام وم٤ممجٕمقا  وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء ذم طمرضم٤مً  وضمدشمؿ إذا: هلؿ ي٘م٤مل طمٞمٜمئذٍ 

 .إول ءاًمٌم هذا .شم٠مظمػم مجع أو شم٘مديؿ

 ذم ومقى يّمػم أن يٜمٌٖمل ٓ: اعمًجد ذم اجلٛمع ذم يتٕمٚمؼ ومٞمام :أخر افقء 

 هذا ووع ومٚمامذا جيٛمٕمقا  أن يريدون ٓ وأن٤مس جيٛمٕمقا  أن يريدون أن٤مس اعمًجد

 هذا ذم ظم٤مص٦م إئٛم٦م ُمـ اً يمثػم أن اًمِمديد إؾمػ ُمع صحٞمح ،سمف ى٘متدَ ًمٞمُ  اإلُم٤مم؟

 ي١مهٚمٝمؿ ُم٤م واًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف ُمـ قمٜمدهؿ ًمٞمس ٕهنؿ :أئٛم٦م ًمٞمٙمقٟمقا  أهالً  ًمٞمًقا  اًمزُم٤من

 :اًم٥ًٌم وضمقد ُمع جيٛمع ٓ وىمد ،إؾم٤ٌمب ٕتٗمف جيٛمع وم٘مد ،ُمًجد إُم٤مم ًمٞمٙمقٟمقا 

 .قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ٕنف ذًمؽ

 أجْم٤مً  اًمذي هذا ،اًمٗمقى هذه ًمدومع إجي٤مسم٤مً  أو ؾمٚم٤ٌمً  سمف ي٘متدى أن ومٞمٜمٌٖمل ذًمؽ ُمع

 .سمف أذيمر أن أطم٧ٌٌم

 هذا ـمردوا إطمٜم٤مف أجْم٤مً  ،احلي ذم ًمٚمجٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ ،ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 مجع اًمٕمراق ذم أو اعمديٜم٦م ذم صغم قمٜمدُم٤م قم٤ٌمس اسمـ: يٕمٜمل ،اًمًٗمر ذم دوهـمرَّ  يمام إُمر



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ..احلي ذم أجْم٤مً  اعمٜمٓمؼ هذا ُمـ ـمردوه وم٠مجْم٤مً  اًمٕمٍم وىمدم اًمٔمٝمر أظمر

 هذا؟ أجـ :افشقخ

 ..إطمٜم٤مف :مداخؾة

 ؟..يمذا ومٕمؾ قم٤ٌمس اسمـ شم٘مقل اًمذي احلدي٨م هذا أجـ :افشقخ

 ،اًمٕمٍم موىمدَّ  اًمٔمٝمر روم٠مظمَّ  اعمديٜم٦م ذم صغم قم٤ٌمس اسمـ ذيمر احلدي٨م :مداخؾة

 !اًمًٜم٦م؟ أتٕمٚمٛمٜمل ًمؽ أمَّ  ٓ: وم٘م٤مل ،اًمّمالة اًمّمالة: ىم٤مل رضمؾ وم٘م٤مم

 اًمّمقري؟ اجلٛمع احلدي٨م هذا ذم أن شمٕمٜمل أن٧م: أؾم٠مل أن٤م :افشقخ

 .. هؿ: ًمؽ أىمقل :مداخؾة

  اًمّمقري؟ اجلٛمع: زم ىمؾ ،زم ىمؾ: اًمِمٞمخ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اًمّمقري يٕمٓمل ٓ هذا :افشقخ

: يٕمٜمل ُم٤مًمؽ أبق إؾمت٤مذ.. ُم٤مًمؽ أبق أجْم٤مً .. ّمقرواشمَ  هؿ: ىمٚم٧م أن٤م :مداخؾة

 ..اًمٌمء هلذا شم٘مريره يم٤من واًمٞمقم ،اًمرأي هذا ُمتٌٜمل يم٠منف

 ؟اعمقوقع ذم يتٙمٚمؿ ؾمٛمٕمتف ُم٤م أن٤م ،ح٤مذا شم٘مريره :افشقخ

 .اًمٙمالم هذا ُمـ ئ٤مؿمٞم ذايمر ش٤مرياًمً إرؿم٤مد» ذم :مداخؾة

 .اًمّمقري سم٤مجلٛمع شمٍميح ومٞمف ًمٞمس قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: اعمٝمؿ :افشقخ

طم٦مً  أن أىمقهل٤م أن٤م اًمّمقري اجلٛمع أن واحل٘مٞم٘م٦م  ُمـ هق: ىمٌؾ ُمـ ىمٚمتٝم٤م ُم٤م سا

 اًمّمقري سم٤مجلٛمع اًمتٍميح طمدي٨م أي ذم اًمنمع ذم يقضمد ٓ ٕنف :احلٜمٗمٞم٦م سمدع

 .إـمالىم٤مً 

 اًمذي اًمٌٞم٤من هذا حتٗمٔمقا  أن وأرضمق قمٜمديمؿ ُمقضمقد نميطواًم آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٤م ًمٙمـ

 ًمٚمتقومٞمؼ ُمٜمٝمؿ حم٤موًم٦مً  إٓ اًمّمقري سم٤مجلٛمع ىم٤مًمقا  ُم٤م احلٜمٗمٞم٦م.. اإلضم٤مسم٦م يدي سملم ُمتفىمدَّ 



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   466  و٤مسمط اًم

 يم٤من اجلٛمع سم٠من شمٍمح مل واًمتل احل٘مٞم٘مل سم٤مجلٛمع حٍمِّ شمُ  مل اًمتل اجلٛمع أطم٤مدي٨م سملم

 .واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع وإٟمام ،شم٘مديؿ مجع

الةَ  إِنَّ ▬: آي٦م سملم ًمٚمتقومٞمؼ ُمٜمٝمؿ ومٛمح٤موًم٦مً  ♂ َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 اًمٕم٤ممل سم٠من ُمٕمٝمؿ وٟمحـ اًمت٠مويؾ هبذا واؤضم٤م ،اجلٛمع أطم٤مدي٨م وسملم[ 163:اًمٜم٤ًمء]

 .واًمتٜم٤مىمض اًمتٕم٤مرض فم٤مهرمه٤م ٟمّملم سملم ًمٚمتقومٞمؼ ٚمت٠مويؾًم ٟم٤مً ٤مأطمٞم يْمٓمر

 احلدي٨م ضم٤مء: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ىمٚم٧م يمام ،اًمت٠مويؾ ُم١مٟم٦م يٙمٗمٞمف ُم٤م هٜم٤مك يٙمـ مل إذا وًمٙمـ

 ،اًمٕمٍم صالة أول إمم اًمٔمٝمر صالة أظمر مجع ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن أنس قمـ

 صالة رظّم أَ : ي٘مقل اًمدٟمٞم٤م ذم طمدي٨م أي يقضمد وٓ ،اًمّمقري اجلٛمع إذاً  يٌٓمؾ هذا

 ومٝمذا اًمٕمٍم ىم٧مو أول إمم مجٕمٝم٤م أنف أُم٤م ،ىمٌؾ إمم.. اًمٕمٍم وىم٧م ىمٌؾ إمم اًمٔمٝمر

 .ذيمرٟم٤م يمام ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمقضمقد

 طمدي٨م ،اجلٛمع ٟمققمٞم٦م قمـ حٍمِّ يُ  ٓ ًمٙمـ ،سم٤مجلٛمع ي٘مقل هذا قم٤ٌمس اسمـ ومحدي٨م

 فذيمرشمَ  اًمذي احلدي٨م ،ٟمحـ طمديثٜم٤م همػم طمدي٨م هق أوًٓ  فذيمرشمَ  أن٧م اًمذي قم٤ٌمس اسمـ

 ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ذم سمؾ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم وًمٞمس شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم هق أن٧م

 اًمّمالة اًمّمالة ًمف ىم٤مل إٟمف ىمٚم٧م ُمـ وذيمره اًمٜمجقم سمدت طمتك خيٓم٥م يم٤من ومٝمق! ج٧مرأ

 احلدي٨م وذيمر. .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع ًم٘مد شاًمّمالة أتٕمٛمٚمٜمل» اًمٙمٚمٛم٦م سمتٚمؽ وهنره

 أٓ أراد» :ىم٤مل ؟سمذًمؽ أراد ُم٤مذا :ًمف ىمٞمؾ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم هل اًمتل اًمزي٤مدة سمدون

 ًمف ىم٤مل اًمِمٕمث٤مء أبق هق ًمرواةا أطمد طمديثف ذم وًمٞمس طمديثؽ ذم هٜم٤مك شأُمتف حيرج

 هٜم٤م ومٚمٞمس ،ذًمؽ أرى وأن٤م: ًمف ىم٤مل ،أن٧م ٟم٘مٚم٧م يمام هق اجلٛمع هذا أن أرى: أطمدهؿ

 إن اجلٛمع هذا صمؿ ،ي٘م٤مل ُم٤م ظمالص٦م هذا صقري مجع اجلٛمع أن قم٤ٌمس اسمـ ُمـ ٟمص

 واسمـ اعمٖمرب ًمّمالة أذن: سمٛمٕمٜمك ،اجلٛمع هذا ٤مً ُمٗمروو ًمٞمس عمالسم٦ًم ومٞم٘مع وىمع

 هذا ي٘مٓمع أن يريد ٓ ومٝمق ،ويًتٛمع حمتِمد أن اجلٛمع أن ووضمد ،خيٓم٥م قم٤ٌمس

 أن وىمٌؾ وىمتٝم٤م أول ذم اعمٖمرب صالة سم٠مداء اًمتٕمٚمٞمؾ أضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ وهذا ،اًمٌح٨م

 اعمققمٔم٦م أو اعمح٤مرضة ُمـ يٜمتٝمل أن يريد ،اًمًٜم٦م ذم اعمٕمروف هق يمام اًمٜمجقم شمتِم٤مسمؽ

 اٟمتٝم٧م وإن ،اعمٖمرب صغم اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌٞمؾ ُمٜمف اعمققمٔم٦م اٟمتٝم٧م وم٢من يٚم٘مٞمٝم٤م يم٤من اًمتل



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  461 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 إذا أنف قمٚمٞمف يٗمرض ٓ سم٠منف اًمٙمالم هذا ُمـ أريد ،اعمٖمرب صغم اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمققمٔم٦م

 يمام هذا ،إظمرى وىم٧م دظمقل ٌٞمؾىمُ  إمم إومم ظمر١مشم أن شمت٘مّمد أنؽ دمٛمع أن تدأر

 .طمرج ومٞمف ىمٚمٜم٤م

 اىمت٣م إذا.. ىمدُمٜم٤م اًمت٘مديؿ اىمت٣م إذا اجلٛمع هذا ،ُمِمٙمٚم٦م حلؾ هق اجلٛمع: وم٢مذاً 

 أن أُم٤م ،ُم٤مٟمع ذم ُم٤م إظمرى وىم٧م ىمٌٞمؾ إمم اًمت٠مظمػم اىمت٣م إذا.. رٟم٤مظمَّ أ طم٘مٞم٘م٦مً  ت٠مظمػماًم

 .سمذًمؽ يٚمزُمٜم٤م ُم٤م اًمًٜم٦م ذم قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام يقضمد ٓ ومٝمذا ،اعمًٚمؿ قمغم ومرو٤مً  ذًمؽ يٗمرض

 ( 66: 66 :44/ 546/واًمٜمقر اهلدى)

 (  66: 18 :52/ 546/واًمٜمقر اهلدى)

  ( 66: 22 :15/ 546/واًمٜمقر اهلدى)

 (  66: 28 :17/ 546/واًمٜمقر هلدىا)

 فؾؿساؾر بافـسبة وافؼك اجلؿع مدة

 ي٠ميت يم٠من اعم٤ًمومر ي٠ميت يم٠من ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٘مٍم ٛمعاجل ُمدة: أىمقل :ادؾؼي

 اجلٛمع؟ ًمف هؾ ،وٟمّمػ ؿمٝمر إمم ؿمٝمراً  اإلىم٤مُم٦م ويٜمقي ،قمامن إمم زائراً  ُم٤ًمومر

سم٤مً  ٟم٘مقل :افشقخ  رظمّم٦م هق إٟمام أظمل ي٤م اجلٛمع أوًٓ : اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

ءٌ  ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم  أُمر هق هب٤م واًمٕمٛمؾ ،إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م يٙمـ مل أو إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م يم٤من ؾمقا

 ،رظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ،-وضمؾ قمز- اهلل حيٌف

ءً  ،جيٛمع أن ومٚمف ،ومٕمالً  ُم٤ًمومر اًمرضمؾ يم٤من وم٢مذا شقمزائٛمف شم١مشمك أن حي٥م يمام  ذم يم٤من ؾمقا

 سم٤معم٤ًمومر ظم٤مص٤مً  ًمٞمس اجلٛمع ًمٙمـ اجلٛمع، إمم طم٤مضم٦م ذم يٙمـ مل أو اجلٛمع إمم طم٤مضم٦م

 سم٤مب ُمـ وإٟمام اًمؽمظمص سم٤مب ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ ،ًمٚمٛم٘مٞمؿ -أجْم٤مً - دمقز هل وإٟمام ،وم٘مط

 مجع»: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمام -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤ٌمس اسمـ ًم٘مقل :اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م

 ؾمٗمر سمدون واًمٕمِم٤مء عمٖمربا وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رؾمقل

َّٓ  أراد: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: ىم٤مًمقا  ،ُمٓمر وٓ  أن٤م ومٝمٜم٤م شأُمتف حيرج أ

 ٟمٕمقد صمؿ ،ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع وهل أٓ ،ضمداً [ دىمٞم٘م٦م] اعم٠ًمخ٦م هذه ٕن ،ىمٚمٞمالً  أىمػ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   462  و٤مسمط اًم

 ٓ▬: يم٘م٤مقمدة اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام اًمٜم٤مس أيمثر ٕن :ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع إمم

 ،ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع هذا يٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م مجٚم٦م وُمـ ،[187:إقمراف] ♂َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

 ومٞمجٕمؾ: أي ذط أي ًمف يِمؽمط ٓ ًمٙمٜمف ،جيقز ًمٚمٛم٘مٞمؿ اجلٛمع أن يٕمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ

 ش.ُمثالً  يًتقي٤من ٓ» ًمٚمٛم٤ًمومر يم٤مجلٛمع ًمٚمٛم٘مٞمؿ اجلٛمع

 ٤مً آٟمٗم ىمٚم٧م يمام ًمٚمٛم٤ًمومر اجلٛمع ،ًمٚمٛم٤ًمومر اجلٛمع قمـ ًمٚمٛم٘مٞمؿ اجلٛمع خيتٚمػ

 أطمد يًتٓمٞمع وٓ ،اًمرظمّم٦م هذه إمم ُمٚمح٦م طم٤مضم٦م ذم وٓ ،ُمْمٓمر يٕمٜمل هق ُم٤م ٦م،رظمّم

 يّمقر عمـ ظمالوم٤مً  ،اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع صم٧ٌم ٕنف ه:يٜمٙمر أن

ْقري اجلٛمع» سمع ويًٛمٞمف ،اًمًٗمر ذم اجلٛمع هذا َقري اجلٛمع: شم٘مقًمقن وأنتؿ ،شاًمّمه  ،اًمّمه

ْقري اجلٛمع هق إٟمام ،ًمٖم٦م إًمٞمف طم٤مضم٦م ٓ هذا  اًمّمالة شم٠مظمػم إُم٤م هق احل٘مٞم٘م٦م اجلٛمع ،اًمّمه

 ،اًمٕمٍم وىم٧م ذم ُمٕم٤مً  ومتّمٚمٞمٝمام ،يم٤مًمٕمٍم إظمرى اًمّمالة إمم ُمثالً  يم٤مًمٔمٝمر إومم

 ،إومم اًمّمالة إمم ومتْمٛمٝم٤م إظمرى اًمّمالة شم٘مدم أن وإُم٤م ،شم٠مظمػم مجع ويًٛمك

 ،صقري مجع شُم طم٘مٞم٘مل مجع هذا ،اًمت٘مديؿ مجع ومٞمًٛمك ،إومم وىم٧م ذم وشمّمٚمٞمٝمام

 ذم ِمؽمطيُ  ٓ ذط هٜم٤م ِمؽمطيُ  وًمٙمـ طم٘مٞم٘مل مجع ،اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع يمذًمؽ

 ذم ُم٤م يقُم٤مً  طمرضم٤مً  ومٞمجد ،اعمّمكم ؾمٌٞمؾ شمٕمؽمض اًمتل احل٤مضم٦م وهق أٓ ًمٚمٛم٤ًمومر اجلٛمع

 مجع أو شم٘مديؿ مجع سمٞمٜمٝمام ومٞمجٛمع ،وىمتٝم٤م ذم واًمٕمٍم وىمتٝم٤م ذم اًمٔمٝمر يّمكم أن ُم٤م وىم٧م

 قمرومٜم٤م إذا ،سم٤مًمرظمّم٦م متًٙم٤مً  وإٟمام ،ًمٚمحرج دومٕم٤مً  ُمش اًمًٗمر ذم ،ًمٚمحرج دومٕم٤مً  شم٠مظمػم

 ومٝمق اجلٛمع صقرة طمٞم٨م ُمـ وأهنام احلي ذم واجلٛمع اًمًٗمر ذم اجلٛمع ذم احل٘مٞم٘م٦م هذه

 ًمدومع احلي ذمو ًمٚمرظمّم٦م اًمًٗمر ومٗمل اجلٛمع ضمقاز طمٞم٨م ُمـ أُم٤م ،طم٘مٞم٘مل مجع

 أو ؿمٝمراً  ؾمٗمره ٚمدسم ذم اإلىم٤مُم٦م ٟمقى اًمذي هذا: ًمإلضم٤مسم٦م ٟمٕمقد هذا قمرومٜم٤م إذا ،احلرج

 أج٤مم اًمنمع ذم هل٤م ًمٞم٧ًم اإلىم٤مُم٦م هذه ،ذًمؽ ُمـ أيمثر أو ذًمؽ ُمـ أىمؾ أو ؿمٝمريـ

 أو ُمٜمٝم٤م أىمؾ أو إج٤مم شمٚمؽ أىم٤مم يم٤من وم٢من ،اعم٘مٞمؿ سمح٤مًم٦م شمتٕمٚمؼ هل وإٟمام ،ُمٕمدودات

 ،ُم٘مٞمامً  أصٌح ومٝمذا ،اعمٙم٤من ذًمؽ ذم ٟمزوًمف ذم واـمٛم٠من ،ومٕمالً  اإلىم٤مُم٦م ٟمقى وهق ،أيمثر

 اعم٤ًمومر قمغم اًم٘مٍم جي٥م طمٞم٨م اًم٘مٍم ًمف جيقز ومال ،ُم٘مٞمامً  أصٌح ،ٚمدهسم ًمٞمس أنف وًمق

 .احلرج ًمدومع آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام إٓ اجلٛمع ًمف جيقز ٓ أنف قمـ ومْمالً 

 أطمٙم٤مم قمٚمٞمف ومتجري ،ُم٘مٞمامً  أصٌح أيمثر أو أىمؾ أو اإلىم٤مُم٦م ٟمقى اًمذي هذا :أي



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  463 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 يريد ،ُمّم٤مًمح اًمٌٚمد هذا ذم ًمف إٟمام ،اإلىم٤مُم٦م يٜمق ومل ،سمٚمده همػم سمٚمد ذم ٟمزل ُمـ أُم٤م ،اعم٘مٞمؿ

 ،سمٚمده إمم أدراضمف قم٤مد اٟم٘مْم٧م إذا أهن٤م سمحٞم٨م ،شمٜم٘ميض ُمتك يدري ٓ ًمٙمٜمف ،ي٘مْمٞمٝم٤م أن

 إمم رضمٕم٧م طم٤مضمتل ىمْم٤مء ُمـ أنتٝمل ُمتك: ٟمٗمًف ذم ىم٤مل وإٟمام اإلىم٤مُم٦م يٜمق مل أنف دام ومام

 ،ؾم٤مومرٟم٤م هل ه٤مًمِمٖمٚم٦م ظمٚمّمٜم٤م واهلل: ي٘مقل اًمذي هذا وصقرة ،ُم٘مٞمؿ همػم ومٝمذا سمٚمدي

 ُم٤م سمتٜمتٝمل سمٙمرة ،اٟمتٝم٧م ُم٤م شمٜمتٝمل اًمٞمقم ه٤مه ٟمٗمًف وسمٞمٕمٚمؾ ،مخ٦ًم أرسمٕم٦م صمالصم٦م يقُملم

 .ُم٤ًمومر ومٝمق ،وؿمٝمقر سمؾ يم٤مٟم٧م ُمٝمام ـمقيٚم٦م أج٤مم راطم٧م ًمق ،اٟمتٝم٧م

 ٟمقى إذا ،وٟمٞمتف اعم١مىمت٦م اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اإلٟم٤ًمن سمقوع قمالىم٦م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م :وم٢مذاً 

 ُم٘مٞمؿ هق وإٟمام ،اإلىم٤مُم٦م قىٟم ُم٤م إذا ،ُم٘مٞمؿ ومٝمق ُمٕمدودات أج٤مُم٤مً  وآؾمت٘مرار اإلىم٤مُم٦م

 إمم يٕمقد ُمٜمٝم٤م اٟمتٝمك وم٢مذا ،إقمامل شمٚمؽ وُمت٤مسمٕم٦م ،اعمّم٤مًمح شمٚمؽ ًم٘مْم٤مء ُم١مىمت٦م إىم٤مُم٦م

 .اًم١ًمال ضمقاب هق هذا ٕج٤مم،ا ـم٤مًم٧م ُمٝمام ُم٤ًمومر ومٝمذا ،سمٚمده

 ( 66 :66 :45/ 678/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :63 :13/ 678/واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر برخص فسخصا تتقح افتي ادساؾة افشارع حيدد مل

 ُيٗمٓمر، أن سمف أصٞم٥م عمـ وضمؾ قمز اهلل أذن اًمذي اعمرض ٟمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل :افشقخ

د يمام ُم٤مدي٦م سم٠مُمقر اعمرض حتديد يٛمٙمـ ٓ اعمرض؟ هق ومام آظمر، يقُم٤مً  ي٘ميض وأن  شُمعَحدَّ

 ُمؽم يمٞمٚمق مخًلم ذم قمرومٜم٤م ُمثٚمام: شم٘مقًمقا  ُمثالً  ممٙمـ سم٤مًمٙمٞمٚمقُمؽمات، إروٞم٦م اعم٤ًموم٤مت

 قمـ ومْمالً  اًمقاطمد اًمِمخص شمّمٞم٥م أُمراض ُمـ ويمؿ يمؿ ًمٙمـ اًمٕم٘م٦ٌم، وسملم سمٞمٜمٝم٤م

 إُمراض شمّمٜمػ أن يٛمٙمـ ضمريدة، ظم٤مرـم٦م هلؿ يقوع أن يٛمٙمـ ٓ يمٚمٝمؿ، اًمٜم٤مس

غ أُمراض هذه آظمره، إمم 16 ،..5 ،..،1 ،2 ،3 رىمؿ ومٞم٘م٤مل قِّ ًَ  سمٌمء ُأِصٞم٥م عمـ شُم

 أصٞم٥م ومٛمـ أُمراض أهن٤م وًمق إظمرى وإُمراض ُمريْم٤ًم، يٙمقن ٕنف ُيْٗمٓمر: أن ُمٜمٝم٤م

 ويمام أبدًا، هذا ُمـ رء ٓ رُمْم٤من، ذم يٗمٓمر أن جيقز وٓ ًمف يًقغ ٓ ُمٜمٝم٤م سمٌمء

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم ▬ اًمًٞم٤مق سمٜمٗمس شمٕمٚمٛمقن ـَ  قَمغَم  يُمت٥َِم  يَماَم  اًمّمِّ ِذي ـْ  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  ىَم

 قمز رسمٜم٤م ي٘مقل إظمػم ذم[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]َُمْٕمُدوَداٍت  َأج٤َّمًُم٤م[ ▬183:اًمٌ٘مرة♂ ]شَمتَُّ٘مقنَ 



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   464  و٤مسمط اًم

ُ  ُيِريدُ ▬ وضمؾ ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا  اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  قَمغَم  اّللَّ

ُ  ُيِريدُ  [ ▬185:اًمٌ٘مرة♂ ]شَمِْمُٙمُرونَ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َهَدايُمؿْ  َُم٤م  ♂.اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

د وضمؾ قمز اهلل أن ومٚمق  ذم وسمخ٤مص٦م طمرج، ذم اًمٜم٤مس ًمقىمع اًمًٗمر وم٦مُم٤ًم طَمدَّ

 ذم يمذا ُمديٜم٦م إمم يمذا ُمديٜم٦م ُمـ خمٓمٓم٦م إرايض هٜم٤مك شمٙمـ مل طمٞم٨م إومم: إزُمٜم٦م

 .إـمالىم٤مً  رء هٜم٤مك يٙمـ مل يمٞمٚمقُمؽم، يمذا

د وضمؾ قمز اهلل أن ومٚمق  اًمٕمٜم٧م وٕص٤مهبؿ طمرج ذم اًمٜم٤مس ًمقىمع اًمًٗمر ُم٤ًموم٦م طَمدَّ

 يمام ُمِمٞمآتف ُمـ ُمِمٞمئ٦م حي٘مؼ أن يًتٓمٞمع يم٤من طمٞم٨م قم٤ٌمده قمغم شمٗمّْمؾ وضمؾ قمز واهلل

َوَُم٤م : ▬ىم٤مل ٓ يٕمٜمتٜم٤م؟ أن اهلل ؿم٤مء هؾ ًمٙمـ♂ قْمٜمَتَُٙمؿْ َوًَمْق ؿَم٤مَء اهلل َٕ ▬ وضمؾ قمز ىم٤مل

ـْ طَمَرٍج  ـِ ُِم ي  ♂.ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم اًمدِّ

 ؾمٞمد ًمتٌٚمٞمٖمف واصٓمٗمك ًمٚمٕم٤معملم، وضمؾ قمز اهلل اصٓمٗم٤مه اًمذي اًمديـ هذا ٕن: إذاً 

 قمٚمٞمٜم٤م ضمٕمؾ ُم٤م أيش  طمرج ُمـ اًمديـ ذم قمٚمٞمٙمؿ ضمٕمؾ وُم٤م»  ىم٤مقمدة قمغم سُمٜمِل اعمرؾمٚملم،

 .قمٜم٧م ُمـ

 اًمذيـ اًمٌدو ُمٜمٝمؿ أظمص وسمّمقرة إوًملم اًمٕمرب ظم٤مص٦م أراد ًمق يمٚمٗمٜم٤م أنف ومٚمق

 ىمٌٞمٚم٦م وُمـ خمٞمؿ إمم خمٞمؿ ُمـ يٜمت٘مؾ أن يريد واؾمٕم٦م اهلل وأرض اًمّمح٤مرى ذم يٕمٞمِمقن

 ٓ، اعمٙم٤من؟ وهذا اعمٙم٤من هذا سملم اعم٤ًموم٦م هل ُم٤م يٕمرف أن يريد يمٞمػ ىمٌٞمٚم٦م، إمم

 ه١مٓء قمرف اًمّمحراء، ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ إىمقام قمرف.. اًمٕمرف إمم يرضمع ًمذًمؽ

 اًمتل اعم٤ًموم٦م هذه أن اًمٕمرف طَمَٙمؿ ومام واًم٘مرى، اعمدن ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ إىمقام

 أن٤م رسمٓم٧م هذا أضمؾ ُمـ مت٤مُم٤ًم: اعمرض يمذًمؽ ومال، ٓ وُم٤م ؾمٗمر ومٝمق ؾمٗمر هق ي٘مٓمٕمٝم٤م

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم سمٞمٜمٝمام مجع وضمؾ قمز اهلل ٕن سم٤معمرض: اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م اعم٠ًمخ٦م

ه يٛمٙمـ ٓ اعمرض إن: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمام  ُمـ هذا ٟمقع سمامئ٦م وٓ ٟمقع سمخٛمًلم طَمٍْمُ

.. اعمرض ُمـ اًمقاطمد اًمٜمقع ىمقة ٟمحٍم أن اعمٛمٙمـ ُمـ ًمٞمس: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م،

 ويمٚمام حيٙمؿ، اًمذي ومٛمـ درضم٤مت، ومٝمذه طمرارة وارشمٗم٤مع ؾمخقٟم٦م قمٜمده واطمد ُمثالً 

 طمتك اعمرض، هذا وزن ويٕملم اًمٓمٌٞم٥م جيٞم٥م ٓزم ُم٤م ُمرض ُم٤م ٤مً ؿمخّم أص٤مب

 .ُمٜمف وإؾمالُُمٜم٤م ديٜمٜم٤م يتؼمأ  آظمر ًمَِٕمٜم٧ٍَم  شمٙمٚمٞمػ هذا رُمْم٤من؟ ذم سم٤مإلومٓم٤مر ًمف ُيًٛمح



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  465 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 أهؾ: ي٘م٤مل يمام وم٤مٔن سمًٗمر، ومٚمٞمس وإٓ ؾمٗمر ومٝمق ؾمٗمر أنف قُمرف ُم٤م اًمًٗمر: إذاً 

 إمم اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ أطمديمؿ ي٠ميت طمٞمٜمام ومٞمٝم٤م، سمام أدرى اًمدار وأصح٤مب سمِمٕم٤مهب٤م أدرى ُمٙم٦م

 ذم يم٤من عمـ ي٘مقل قُمرومٙمؿ يم٤من إذا ًمٙمـ أقمرف، ٓ أن٤م ُم٤ًمومر؟ إٟمف شم٘مقًمقن هؾ هٜم٤م،

 قمغم رايح أن٤م ٓ ىم٤مل وإذا ٓ، أو اعم٤ًموم٦م ـم٤مًم٧م ؾمٗمر ومٝمق اًمٙمقيرة، إمم ُم٤ًمومر أن٤م اًمٕم٘م٦ٌم

 وإٓ اعمقوقع ذم اًمْم٤مسمط هق هذا ؾمٗمراً، ًمٞمس ومٝمق اًمًٗمر، ًمٗمٔم٦م يًتٕمٛمؾ ٓ اًمٙمقيرة

 اجلقاب شمًتٓمٞمٕمقن ُم٤م ُم١ماظمذة، وٓ أنتؿ ًمٞمس.. شمًتٓمٞمٕمقن ُم٤م إؿمٙم٤مٓت ذم وىمٕمتؿ

سًم٤م ُيْٕمٓمٞمٙمؿ أن يًتٓمٞمع ُم٤م اًمدٟمٞم٤م ذم قم٤ممل أيمؼم قمٚمٞمٝم٤م،  سمٛم٤ًموم٤مت اًمًٗمر رسمٓمٜم٤م ُم٤م إذا ضمقا

 أن اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمرىم٤مت صحٞمح ُمثالً  يم٤مًمّمح٤مرى اًمٌالد سمٕمض ٕن يمٞمٚمقُمؽمات:

 ذم اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٌٚمدة أو اًم٘مري٦م ُمثالً  ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ٓومت٤مت أو طمج٤مرة وذم خمٓمٓم٦م

 هذه ذم ُم٤م اًم٤ٌمدي٦م ذم وخيرج اًمّمحراء ذم خيرج اإلٟم٤ًمن ح٤م ًمٙمـ يمٞمٚمقُمؽم، يمذا

 هذه ُمثؾ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن ه١مٓء يٗمٕمؾ ُم٤مذا إـمالىم٤ًم، اًم٘مٞم٤مؾم٤مت

 يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا أومري٘مٞم٤م جم٤مهٞمؾ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن يٗمٕمؾ ُم٤مذا سمؾ اًمّمح٤مرى؟

 ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ: » ىمقًمف ذم اهلل طمٙمٛم٦م هلؿ فمٝمرت اهلل ديـ ذم اهلل ين قمرومقا  إذا

 ُم٤م ُمٓمٚمؼ ؾمٗمر، ومٝمق ؾمٗمر ُيٕمرف ُم٤م ُمٓمٚمؼ اًمًٗمر ُمٓمٚمؼ أيش ؾمٗمر قمغم أو ُمريْم٤مً 

 .ُمرض ومٝمق ُمرض ُيٕمرف

 ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع» اًمتٗمًػم ص٤مطم٥م اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم أن اًمّمدد هبذا ويٕمجٌٜمل

 ذم هٜم٤م ذيمرش  ؾمٗمر قمغم أو ُمريْم٤مً  ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ» أي٦م هذه شمٗمًػم ذم ذيمرش اًم٘مرآن

 ُرئل سم٠منف اهلل، رمحف ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ رواي٦م وذيمر إـمالىمف، قمغم أنف اعمرض ًمٗمٔم٦م

 أطمدهؿ ومٚمام ُمريض، أنف وٓ ُم٤ًمومر أنف ٓ قمٚمٞمف يٌدو وٓ ُمٗمٓمر وهق رُمْم٤من ذم يقُم٤مً 

 .ُمريض إذاً  ومٝمق وراسمٓمٝم٤م جمروطم٦م إصٌٕمف.. إصٌٕمف وم٠مراه ُمٗمٓمر؟ أن٧م سم٤مًمؽ ُم٤م: ؾم٠مل

 اًمٙمريٛم٦م، أي٦م هذه ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمص اًمتل وضمؾ قمز اهلل سمرظمّم٦م شمرظّمص هق: وم٢مذاً 

 قمٚمامئٝمؿ وُمـ ُمٕمروف، هق يمام اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ وهق ؾمػميـ سمـ حمٛمد: إذاً 

ث قمـ اًمرواي٦م ُمـ اعمٙمثريـ وُمـ وومْمالئٝمؿ،  اهلل ريض هريرة أيب اًمّمح٤مسم٦م ُُمعَحدِّ

 .اًمرواي٦م ُمـ ضمداً  قمٜمف ُيٙمثر قمٜمف



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   466  و٤مسمط اًم

ش  ُمريْم٤مً  ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ»  أي٦م ومٝمؿ اجلٚمٞمؾ اعمحدث اًمراوي اًمٕم٤ممل اًمت٤مسمٕمل هذا

 .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر وأن يؽمظمص أن ًمف ومٞمجقز ُمريْم٤مً  يم٤من ُمـ ومٙمؾ اإلـمالق، قمغم

 .ًمٚمًٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل اًمٙمالم ٟمٗمس ذًمؽ وقمغم

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ :افشقخ

 (  66 :64 :16/ 761/واًمٜمقر اهلدى)

 أيام؟ أربعة افؼك مدة أؿل هل

 أج٤مم؟ أرسمع هل هؾ اًم٘مٍم، ٕج٤مم ُمدة أىمؾ هل ُم٤م :مداخؾة

 .قمدُمف أو اإلىم٤مُم٦م قمغم اًمٕمزم هق إٟمام أج٤مم، ذم ُم٤م :افشقخ

 (66:32:42( /1) ـه1468 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 يوماً؟ 91 أم يؼك يوما 91 مؽة يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي أؿام هل

. شريمٕمتلم يّمغم يقُم٤م قمنم شمًٕم٦م هب٤م أىم٤مم ٦مُمٙم ومتح ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف»: طمدي٨م

ٟم٦م أبك ـمريؼ ُمـ ش1/276» اًمٌخ٤مرى أظمرضمف .صحٞمح  قمـ وطمّملم قم٤مصؿ قمـ قمقا

 إذا ومٜمحـ ،ي٘مٍم يقُم٤م قمنم شمًٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أىم٤مم »: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م

 اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ. ش أمتٛمٜم٤م زدٟم٤م وإن ،ىمٍمٟم٤م قمنم شمًٕم٦م وم٠مىمٛمٜم٤م ؾم٤مومرٟم٤م

ٟم٦م أبك قمـ ـمرق ُمـ ش149» واًمدارىمٓمٜمك هق أظمرضمف صمؿ. سمف ش3/156»  أنف إٓ سمف قمقا

 ...شيقُم٤م قمنم ؾمٌٕم٦م »: وىم٤مل طمّمٞمٜم٤م يذيمر مل

ومم روى ُمـ سم٠من وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مك سمٞمٜمٝمام مجع وىمد [:اإلمام ؿال]  اًمدظمقل يقم قمدد ٕا

 .ٚمؿأقم واهلل. ُمتلم مجع وهق: احل٤مومظ وىم٤مل ،يٕمدمه٤م مل إظمرى روى وُمـ ،اخلروج ويقم

 ([575) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  467 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 اإلؿامة ضوابط هي وما حمددة مدة افسػر يف فؾؼك هل

ة ًمف هؾ يٕمٜمل اًمًٗمر، ذم اًم٘مٍم اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :افسائل  يٙمـ مل وإذا ُُمَٕمٞمَّٜم٦م، ُُمدَّ

 ُم٤م؟ سمٚمد ذم اإلىم٤مُم٦م و٤مسمط هق ُم٤م: ؾم١مازم يٕمٜمل

 إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم اًمٕمٛمؾ ُمٕمف ي٘مؽمن وىمد واًمٜمٞم٦م، اًم٘مّمد و٤مسمٓمٝم٤م :افشقخ

د اًمذي هق اًمقاىمع ذم اًمٜم٤مس وواىمع اًمٜمٞم٦م، هق إؾم٤مس ًمٙمـ  يم٤مٟمقا  إذا قمٚمٞمٝمؿ، حُيَدِّ

 .سمٚمدهؿ همػم هق سمٚمد ذم ٟمزوهلؿ طم٤مًم٦م ذم ُم٘مٞمٛملم أو ُم٤ًمومريـ

 اًمتل اًمدىم٦م ُمـ سمٌمء إُمقر هذه ُيالطمٔمقن يم٤مٟمقا  ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ اًمٗم٘مٝم٤مء

 واطمدة يمؾ زوضمت٤من ًمف يم٤من إذا اًمرضمؾ أن: اًمٗم٘مف ذم ومٛمٕمٚمقم اجلامهػم، قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ

 سملم ُم٤م ومٝمق إظمرى، اًمزوضم٦م سمٚمد إمم سمٚمده ُمـ ُم٤ًمومراً  ظمرج إذا ومٝمق سمٚمد ذم ُمٜمٝمام

 يٖم٤مدر إٟمام قم٤مدة اعم٤ًمومر ٕن ذًمؽ ُم٘مٞمؿ: هق اًمٌٚمديـ ُمـ يمؾ ذم ًمٙمٜمف ُم٤ًمومر، اًمٌٚمدشملم

 شُمْ٘م٣م ٦ماحل٤مضم هذه هؾ يدري ٓ ًمف، طم٤مضم٤مت ًم٘مْم٤مء آظمر ُمٙم٤من أو آظمر، سمٚمد إمم سمٚمده

 .أج٤مم أو يقم ذم أو ؾم٤مقم٦م ذم ًمف

 ُم٤ًمومر، ومٝمق احل٤مضم٤مت سمٕمض ًم٘مْم٤مء سمٚمداً  ٟمزل إذا اعم٤ًمومر إن: ي٘مقًمقن ًمذًمؽ

 وأؾم٤مومر وأقمامزم ُمّم٤محلل أهنل همداً  أن٤م: ومٞم٘مقل اإلىم٤مُم٦م، يٜمقي وٓ َيْٕمرف أٓ سمنمط

 ،وؿمٝمقراً  سمؾ أؾم٤مسمٞمع اهلل ؿم٤مء ُم٤م ي٘مٞمؿ وىمد وهٙمذا همد سمٕمد: إذاً : ي٘مقل شم٘م٣م، ومال

 .سمٚمده إمم يٕمقد أن يريد ٕنف سمٕمد: اإلىم٤مُم٦م يٜمقي َح٤َّم اًمؽمدد هذا ذم وهق

 قمز اهلل ىمقل شمٕمٌػماً  َأَدىمهٝم٤م ومقضمدت اًمنمقمٞم٦م، اًمٜمّمقص سمٕمض ذم شم٠مُمٚم٧م وىمد

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم : ▬ي٘مقل طمٞمٜمام اًمٌ٘مرة، ؾمقرة ذم وضمؾ ـَ  قَمغَم  يُمت٥َِم  يَماَم  اًمّمِّ ِذي ـْ  اًمَّ  ُِم

ٌْٚمُِٙمؿْ  ـْ : ▬ي٘مقل أن إمم أي٤مت، آظمر إمم[ 183:ةاًمٌ٘مر♂ ]ىَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

، يم٤من أو: ي٘مؾ مل هٜم٤م ىمّمدي[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  ش ؾمٗمر قمغم أو» إٟمام ُم٤ًمومًرا

ـْ ▬ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  [.184:اًمٌ٘مرة♂ ]ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 سم٤مًمزوضمتلم، ًمرضمؾ رضسمٜم٤م طمٞمٜمام اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل ذم ضمداً  اًمقاوح ُمـ يٙمقن وم٘مد

 اًمزوضم٦م قمٜمد أظمر اًمٌٚمد ذم يٓم٥م طمٞمٜمام ًمٙمـ ُم٤ًمومر، اًمٌٚمديـ سملم ُم٤م هق ىمٚمٜم٤م



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   468  و٤مسمط اًم

 وًمٞمس أومم، سم٤مب ُمـ ُم٤ًمومراً  يٙمقن ٓ: وسم٤مًمت٤مزم ؾمٗمر، قمغم يٙمقن ٓ هق إظمرى،

 شمٙمقن ُمتك يدري ٓ اًمٙمٗم٤مر جي٤مهد ُمت٤مضمراً: ظمرج أو جم٤مهداً  ُمثالً  ظمرج ُمـ يمذًمؽ

 ُمثالً  اعمراسمط طمٙمؿ خيرج هٜم٤م إٓ ُم٘مٞماًم، يزال ٓ اًمٌٚمد ذاك ذم ومٝمق سمٚمده، إمم اًمٕمقدة

ـْ : ▬شمٕم٤ممم وم٘مقًمف اإلىم٤مُم٦م، ٟم٤مو هٜم٤مك ُم٘مٞمؿ ومٝمق احلدود قمغم يمح٤مرس يقوع اًمذي  وَمَٛم

 أن جي٥م اًمتل هلش ؾمٗمر قمغم» يمٚمٛم٦م[ 184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ 

ىمٌٝم٤م  .إىم٤مُم٦م قمغم هق أم ؾمٗمر قمغم هق ومٝمؾ سمٚمد، ذم ٟمزل ُمـ يرا

 ؾمٗمر قمغم يٙمـ مل وإذا اعم٤ًمومر، طمٙمؿ ذم ومٝمق اعمدة ـم٤مًم٧م ُمٝمام ؾمٗمر، قمغم يم٤من وم٢من

 .اإلىم٤مُم٦م ٟمقى أنف ُم٤مدام إج٤مم هلذه طَمدَّ  وٓ اإلىم٤مُم٦م، وٟمقى

 أنف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ، سمٕمض قمـ َصحَّ  ُم٤م: إول ًمألُمر ويمٛمث٤مل

ةً  جم٤مهديـ يم٤مٟمقا  وأُمث٤مهل٤م أذرسمٞمج٤من ذم اًمٌالد هذه ٟمحق ذم يم٤من  اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم هُمَزا

 اًمثٚمقج زوال سم٤مٟمتٔم٤مر يم٤مٟمقا  ٕهنؿ ي٘مٍمون: وهؿ أؿمٝمر ؾمت٦م ومٌ٘مقا  اًمثٚمقج، ومٖمٚمٌتٝمؿ

 .سمٚمدهؿ إمم يٕمقدوا طمتك اًمٓمرق: واٟمٗمت٤مح

 أهنؿ ،اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ُمـ ٟمًٛمٕمف ُم٤م قمٚمٞمف ُيَ٘م٤مس أن يّمح هذا هؾ ًمٙمـ

 هذا يم٤من ؾمقاء آظمر، إمم سمٚمد ُمـ ي٤ًمومرون اًمذيـ اًمٓمالب ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘مقًمقن

 اًمٌالد سمٕمض ُمـ ُمثالً  اًمرضمؾ خيرج اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ؾمٌٞمؾ ذم ذيمٞم٤مً  أو إؾمالُمٞم٤مً  اًمٌٚمد

 ي٘مقل أيمثر، أو ؾمٜمقات أرسمع اًمٓمقال اًمًٜملم ومٞمٝم٤م ي٘مٞمؿ أُمريٙم٤م، أو أوروسم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م

 ُم٤ًمومر؟ هذا يمٞمػ !ُم٤ًمومر هذا سم٠من اًمٌٕمض هذا

 ٓ، اًمٌت٦م ؟[184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٚمٞمف َيّْمُدق هؾ: ٟم٘مقل هٜم٤م

 اإلىم٤مُم٦م، ٟمقى ُم٤م اًمٌٚمد ذًمؽ ذم ٟمزل ح٤م أنف اًمٓمرف همْمْمٜم٤م إذا يمٚمف هذا ُم٘مٞمؿ، هذا

 ذم سمٚمده زي٤مرة ًمف ُأتٞمح صمؿ يمٚمٝم٤م، اًمدراؾمٞم٦م اًمًٜم٦م إىمؾ قمغم اإلىم٤مُم٦م ٟمقى هق طم٘مٞم٘م٦مً  سمٞمٜمام

 .ومال وإٓ زار ٓمٚم٦ماًمٕم

 إن وضمده اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م شم٠مُمٚمف ُم٤م إذا ُمٕمٜمك أجْم٤مً  ومٞمٝم٤م ًمٙمـ ِدىم٦َّم، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م: إذاً 

 .واوح٤مً  سَمّٞمٜم٤مً  اهلل ؿم٤مء

 رضب ومٝمق سم٤مًمٜمٞم٦م، قمالىم٦م ًمف اًمًٗمر أن ًمٌٞم٤من اإلؾمالم، ؿمٞمخ يمالم ُمـ وأطمٗمظ
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 ٕمضسم إمم دُمِمؼ ُمـ ًمٚمّمٞمد ظمرج رضمالً  سم٠من زُم٤مٟمف، ذم دُمِمؼ ؾمٙم٤من ُمـ وهق ُمثاًل،

 دُمِمؼ قمـ وشمٌٕمد دوُم٦م، اؾمٛمٝم٤م هٜم٤مك شمٕمرف ُمثالً  ىمري٦م إمم ىمراه٤م، سمٕمض أو وقاطمٞمٝم٤م

 وهٙمذا يٛمٌم، وم٤مٟمٓمٚمؼ يٌتٖمٞمف، اًمذي اًمّمٞمد جيد ومٚمؿ: ىم٤مل ُمؽم، يمٞمٚمق قمنم مخ٦ًم ٟمحق

 وىمد إٓ ٟمٗمًف وضمد وُم٤م اًمّمٞمد، ـمٚم٥م ؾمٌٞمؾ ذم أظمرى إمم ىمري٦م ُمـ يتٜم٘مؾ يزل مل

 يمٞمٚمق أرسمٕمامئ٦م اًمٞمقم اًمٕمٍمي ٤مًم٘مٞم٤مسسم ُمراطمؾ، وطمٚم٥م دُمِمؼ وسملم طمٚم٥م، إمم وصؾ

: ًمٞمس ًمٙمٜمف ؾمٗمر، ُم٤ًموم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق هل ُم٤ًموم٦م ىمٓمع أنف وًمق هذا، ىم٤مل ُمؽم،  ٕنف ُم٤ًمومًرا

 .اًمًٗمر ٟمقى ُم٤م

 ي٘مقل اًمذي احلدي٨م إمم إُمر يٕمقد إلىم٤مُم٦م، ا طم٤مًم٦م أو اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم ؾمقاء: إذاً 

 إٟمام: »واًمًالم الةاًمّم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اإلؾمالم، صمٚم٨م إٟمف: اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمف

 اهلل، ؿم٤مء إن اعم٘مدار هبذا وٟمٙمتٗمل ،شٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت، إقمامل

 .سمخػم وأنتؿ ٟمٚم٘م٤ميمؿ أن وٟمرضمق

 اهلل ريض قمٛمر اسمـ أن ؿمٞمخ ي٤م أضم٧ٌم اًم١ًمال ٟمٗمس اهلل، طمٗمٔمٙمؿ :مداخؾة

 جيٛمع؟ مل مجع، ذيمرت ُم٤م ىمٍم، قمٜمٝمام

 يم٤مًم٘مٍم، ًمٞمس طُمْٙمُٛمف واجلٛمع ٘مٍم،اًم ومٞمٝم٤م اًمرواي٦م ٕن ذيمرت: ُم٤م ٓ، :افشقخ

 ظم٤مص٤مً  ًمٞمس واجلٛمع سم٤مًمًٗمر، ظم٤مص اًم٘مٍم صمؿ رظمّم٦م، اجلٛمع واضم٥م، اًم٘مٍم

 .سم٤مًمًٗمر

 (  66: 33: 38/ 869/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66: 46: 66/ 869/ واًمٜمقر اهلدى)

ة  واجلؿع بافؼك فؾؿساؾر تسؿح افتي ادُدَّ

ة هل ُم٤م: لي٘مق اًمًٗمر، أطمٙم٤مم ذم أؾمئٚم٦م أن ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة  شمًٛمح اًمتل اعمُدَّ

 ؿمٞمخ ي٤م أن قمٜمؽ يٜم٘مؾ.... رسمام اًم١ًمال هذا ٟمزل؟ إذا واجلٛمع، سم٤مًم٘مٍم ًمٚمٛم٤ًمومر

 ..أنؽ ىمٌؾ ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمٜم٤م اجلٛمٝمقر، رأي شمرى صم٤مٟمًٞم٤م، رأج٤ًم شمرى أنؽ
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ت أن٤م أُم٤م.. اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمَتَٖمػمه  هذا ٟمٗمز ُمـ قمروم٧م ُم٤م :افشقخ  ـمٌٕم٤ًم: شَمَٖمػمَّ

 .ًمف شمٌلم ُم٤م إذا اخلٓم٠م، قمغم جَيُْٛمد أن يٜمٌٖمل ٓ اإلٟم٤ًمن ٕن

 واًمت٘مقل، اًم٘مقل ُيٙمثرون اًمٜم٤مس ًمٙمـ» ضمديد رء قمٜمد ذم ُم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أُم٤م

 ومٝمق اًمقاىمع، وقمـ اًمّمقاب قمـ اًمٌٕمد ذم ُمٖمرىم٤مً  يم٤من ومٛمٝمامش أىمٚمف وٓ ُيٜم٘مؾ ىمقل ويمؿ

 وخاًم  ىمؼمه روُصقّ  وُدومـ ُم٤مت اًم٘م٤مئؾ سم٠من ٟم٘مٚمف، شمٙمرر اًمذي اًم٘مقل ُمـ سمٙمثػم أهقن

 .طمٞم٤مشمف ىمٞمد ذم ذًمؽ حي٤مرب وهق وقم٤مًمًٞم٤م

ءً  اًمًٗمر وأطمٙم٤مم اعمقوقع، ذم ضمديد رأي قمٜمدي ًمٞمس أن٤م: اعمٝمؿ  طمٞم٨م ُمـ ؾمقا

 طَمؾ أو ـَم٥م اًمذي اعم٤ًمومر هذا أو ٓ، أو ُم٤ًمومراً  يّمٌح ىمٓمٕمٝم٤م إذا اًمتل اعم٤ًموم٦م حتديد

 هذا يمؾ ُم٘مٞماًم، هب٤م يّمٌح اًمتل إج٤مم هل ومام ُمٕمدودات، أج٤مُم٤مً  ومٞمٝم٤م أىم٤مم صمؿ سمٚمد ذم

 سمٛمجرد هق ومٝمؾ ظمرج إذا ؾمقاء إُمريـ، حتديد ذم رأي قمٜمدي ًمٞمس أن٤م وذاك

 ُمتك اًمًٗمر سمٚمد ذم أىم٤مم إذا أو ٓ، أم ُم٤ًمومراً  ُيّْمٌح ُُمَٕمٞمَّٜم٦م عم٤ًموم٦م وىَمْٓمِٕمف ظمروضمف

 ..ُم٘مٞمامً  يّمٌح

 ..إمم هذا يٕمقد :مداخؾة

 .. اًمٕمرف إمم :افشقخ

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومٕمؾ يمام ُمٓمٛمئٜم٤ًم سمٌمء ٤مومٞمٝم شمٙمٚمؿ ُمـ أضمد مل اعم٠ًمخ٦م وهذه

 حت٧م جمٚمد ذم ُمٓمٌققم٦م وهل اًمًٗمر، أطمٙم٤مم ذم ًمف ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 رؿمٞمد اًمًٞمد ـمٌٕم٦م وُمـ قمٜمدي يم٤مٟم٧م هل ىمديامً ش واعم٤ًمئؾ اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م: »قمٜمقان

 .اهلل رمحف رو٤م

 .ًمديٙمؿ ُمٗمٝمقم اباجلق وًمٕمؾ قمٜمدي، ضمديد وٓ اًمٞمقم إمم ىمديامً  رأجل هذا: اعمٝمؿ

 ..اًمٌٚمد قمرف.. اًمٕمرف ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ :مداخؾة

 ..ومٞمٝم٤م هق اًمتل :افشقخ

 ..اًمٕمرف يٕمرف يمٞمػ.. ومٞمٝم٤م هق اًمذي :مداخؾة

 .وىمّمده ٟمٞمتف إمم يٕمقد اجلديد اًمٌٚمد ذم إىم٤مُمتف وُمـ أوًٓ، هذا :افشقخ
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 قمريب، سمٚمد ُمـ ُمثالً  أُمف اإلظمقة أطمد: شمقوٞمحل ؾم١مال! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 ومٞمف، هق اًمذي اًمٌٚمد هذا ذم اؾمت٘مرت ىمد وأُمف أُمف، سمٚمد إمم أهٚمف ُمع ٤مومريً وهق

ًمف أُمف، سمٚمد إمم ومٞمذه٥م  أهؾ يًتٜمٙمر وصؾ إذا: ومٞم٘مقل ُٕمف هٜم٤مك سمٞم٧م هلؿ يٙمقن أظمقا

 ُم٤ًمومًرا  ٟمٗمز أقمتؼم ٕين اًمًٗمر: ٟمٞمتل أن٤م: ومٞم٘مقل اًمّمالة أىمٍم أن٤م يمٞمػ اًمٌٚمد

 ؟ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ومام سمٞم٧م، قمٜمده٤م واًمدشمؽ: ومٞم٘مقًمقن

 قمٜمد ُمقضمقدة فمٜمل ذم وهل إذـم٦م، ُمـ يمثػم ذم ٟم٘مقل ٟمحـ.. هذا ٓ، :افشقخ

 ويمالمه٤م آظمر، سمٚمد ذم وٟمزٓ واطمد سمٚمد ُمـ ظمرضم٤م ًمرضمٚملم ُمثالً  أرضب ًمٞمغم، أبق إخ

 هٜم٤مك، زوضم٦م ًمف أظمر اًمٌٚمد ذم ٟمزٓ اًمٚمذيـ أطمد ًمٙمـ آقمت٤ٌمرات، يمؾ ُمـ ُم٤ًمومر

 ..أُمف سمٞم٧م ذم أو أبٞمف سمٌٞم٧م ٟمزل ويمذًمؽ ُم٤ًمومراً، ًمٞمس هذا

 .ؿمٞمخ ي٤م ُم٘مٞماًم  يٕمتؼم اًمقصقل طملم ُمـ :مداخؾة

 ..أو أُمف سمٚمد أو أبٞمف سمٚمد إمم وصقًمف طملم ُمـ ٟمٕمؿ، :افشقخ

شمف أو :مداخؾة  ..أظمقا

 سمٞم٧م ذم وٟمزوًمف سمٚمده، إمم وصقًمف طملم ُمـ ُمٜمؽ، ًمٞمس ُمٜمل اًمٕمٓمػ ٓ، :افشقخ

 إُمر ومٚمٞمس ًمف أخ سمٞم٧م ذم ٟمزل إذا أُم٤م ُم٘مٞمؿ، ومٝمق إظمرى زوضمتف أو أُمف أو أبٞمف

 اًمرؾمقل إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمٗم٘مف هق وهذا وم٘مف، اًمتٗمّمٞمؾ هذا ذم ُيالطمظ ٕنف يمذًمؽ:

ش اًمديـ ذم يٗم٘مف ظمػماً  سمف اهلل ُيِرد ُمـ: »اًمّمحٞمح اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 ذم يٙمقن اعم٤ًمومر هذا أن هق اًمًٗمر، ذم واجلٛمع اًم٘مٍم شمنميع طمٙمٛم٦م ذم ُيالطمظ

 يٜمزل اًمذي هذا ًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق طم٤مضم٤مشمف سم٘مْم٤مء سم٠مقمامًمف، طم٘م٤مً ُمال ُمٚمٝمقضم٤مً  اًمٖم٤مًم٥م

 ُمٜمف ظمرج اًمذي سمٞمتف سملم ومرق ٓ هذا أُمف سمٞم٧م ذم أو أبٞمف سمٞم٧م ذم أو زوضمتف سمٞم٧م ذم

 أظمٞمف، سمٞم٧م ذم ٟمزل إذا ومٞمام يمذًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ أظمر، اًمٌٚمد ذم ومٞمف ٟمزل اًمذي وسمٞمتف

َرُم٤مً  ًمٞم٧ًم ومزوضمتف  ..ًمف حَمْ

 ..قمثامن ٞمخ،ؿم إًمٞمؽ اهلل أطمًـ :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟ :افشقخ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   412  و٤مسمط اًم

 ويمذًمؽ: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف ومردش شم٠مهٚم٧م إن: »وم٘م٤مل هبذا اقمتذر ح٤م قمثامن :مداخؾة

 ش..شم٠مهؾ اهلل رؾمقل

 يّمح، ٓ طمدي٨م هذا ًمٙمـ هبذا، ٓطمتججٜم٤م ٟمحت٩م أن ًمٜم٤م ضم٤مز ًمق ٟمحـ :افشقخ

 إمت٤مُمف، ؾم٥ٌم شمٕمٚمٞمؾ يّمح مل ًمٙمـ ُمٜمك، ذم ُيتِؿ يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمثامن أن َصّح  وىمد

 وهذا هٜم٤مك، شمزوج أنف: إطمدامه٤م يّمح، ٓ يمٚمت٤ممه٤م روايت٤من اًمتٕمٚمٞمؾ هذه ذم ضم٤مء دوىم

 ومٝمق سمٚمد ذم اًمرضمؾ شمزوج إذا: ي٘مقل اًمرؾمقل إن ي٘مقل ٕنف ُمٜم٘مقًٓ: دًمٞمالً  يٙمقن يم٤من

 .يّمح ٓ وٕمٞمػ ٕنف اًمرؾمقل: ىم٤مل يمام: أىمقل وٓ احلدي٨م، ذم ىمٞمؾ يمام أو ُم٘مٞمؿ،

 وىمٞمؾ قمٚمٞمف، ُأنٙمر ح٤م أنف أيمثر، ُمٜمٓم٘مٞم٤مً  ٌقًٓ ُم٘م هذا يٙمقن ورسمام أظمر، واًمتٕمٚمٞمؾ

 ذم حيي أنف: سمجقاب وم٠مضم٤مب ىمٍم، وُم٤م اًمقداع طمج٦م ذم ُمٜمك ذم أىم٤مم اًمرؾمقل سم٠من: ًمف

 وي٘متدون قمٜمدهؿ وم٘مف ٓ اًمذيـ: يٕمٜمل إقمراب، ُمـ ٟم٤مس اعمٙم٤من هذا ذم اعمِمٕمر هذا

ً، يّمكم اخلٚمٞمٗم٦م رأوا وم٢مذا سمخٚمٞمٗمتٝمؿ، سم٢مُم٤مُمٝمؿ  وُمِرو٧م الةاًمّم أن يتقمهقن ىمٍما

 .اإلؾمٜم٤مد طمٞم٨م ُمـ أجْم٤مً  شمّمح ٓ رواي٦م هذه ُيتِؿ، يم٤من ومٝمق وًمذًمؽ هٙمذا:

 يٕمٚمؿ وهق ُمٜمك، ذم قمثامن إمت٤مم سم٥ًٌم أقمٚمؿ اهلل: ٟم٘مقل اًمقاىمع ذم ومٜمحـ وًمذًمؽ

 .ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م إٓ ضمقاب قمٜمدٟم٤م ومٚمٞمس أتؿ، ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن

  . (.:41 :../835/ واًمٜمقر اهلدى)

ص ؾرادسا يبدأ هل  ادطار؟ من افسػر برخص بافسخُّ

 آٟمتٝم٤مء سمٕمد اعمٓم٤مر! ؿمٞمخ ي٤م هؾ وىمٍم، مجع اًمًػم سمف ضمد إذا[ اعمرء] :مداخؾة

 ًمف جيقز وسم٤مًمت٤مزم اًمًػم، سمف ضَمدّ  هذا ُيْٕمَتؼم هؾ اًمٓم٤مئرة، ؾم٤مطم٦م ودظمقل اجلقاز قمٛمؾ ُمـ

 اًمٌٚمد؟ داظمؾ اًمقاىمع ذم اعمٓم٤مر، ذم وي٘مٍم جيٛمع أن

 اًمٌٚمدة ُمـ اخلروج هق اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمًٗمر هق ٓ، :افشقخ

 ذم يم٤من قمٚمٞمف شمٓمؾ دارٟم٤م.. ُمٓم٤مر قمٜمدٟم٤م قمامن ذم هٜم٤م ُمثالً  أن ومٞمختٚمػ اًمٌٜمٞم٤من، وُمـ

 اًمٓم٤مئرة اٟمٓمٚم٘م٧م إذا إٓ اًمًٗمر أطمٙم٤مم ذم ينمع أن ًمف جيقز ٓ ومٝمذا اًمٌٚمد، وؾمط



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  413 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ومٝمق اًمدوزم، قمامن ٓم٤مرُم ُيًٛمقٟمف اًمذي أن قمامن ُمٓم٤مر سمٞمٜمام قمامن، طمدود وضم٤موزت

 ويريمٌٝم٤م اًمٓم٤مئرة إمم ًمٞمذه٥م ُم٤م ؾمٞم٤مرة اؾمت٠مضمر أو ؾمٞم٤مرشمف ريم٥م وم٢مذا اًمٌٚمد، ظم٤مرج

 اًمٌٚمد، ظم٤مرج اعمٓم٤مر ٕن اًمًٗمر: أطمٙم٤مم طمٞمٜمذاك شمٌدأ قمامن، سمٜمٞم٤من قمـ وظمرج

 .وآظمر ُمٓم٤مر سملم إُمر ومٞمختٚمػ

 ٚمداًمٌ ظم٤مرج يم٤من وإذا واجلٛمع، اًم٘مٍم يٌدأ ومال اًمٌٚمد داظمؾ اعمٓم٤مر يم٤من إذا

 .ومٞمجقز

 . (.:49 :25/ 835/ واًمٜمقر اهلدى)

 يف افسـن صالة وحؽم افصالة؟ ومجع ؿك يف يرخص متى

 افسػر

٤ًٌم-: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل هٜم٤م :مداخؾة  ىمٍم -ؾمٌ٘م٧م اًمتل ًمٚمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٘مري

 ويمٞمػ؟ يٙمقن ُمتك اًمّمالة ومجع

 ُم٤ًمومًرا، أصٌح إذا ومذًمؽ ُمتك أُم٤م ويمٞمػ؟ ُمتك اًمّمالة ومجع ىمٍم :افشقخ

 أطمٞم٤مًٟم٤م جيقز ىمد اجلٛمع وًمٙمـ اجلٛمع، ًمف وجيقز اًم٘مٍم قمٚمٞمف جي٥م اًمذي هق ٤معم٤ًمومروم

ة اعم٤ًمومر، ًمٖمػم  هل٤م شمرظمص ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء وم٘مد ُمثاًل، اعمًتح٤مو٦م يم٤معمرأ

 ُمـ ًمٖمػمه٤م جيقز أنف يمام آؾمتح٤مو٦م، سمدم ُمٕمذورة ٕهن٤م اًمّمالشملم سملم دمٛمع أن

 أن اعمًٚمؿ أراد إذا ومٞمام احلرج يقضمد أن سمنمط ُم٦ماإلىم٤م طم٤مًم٦م ذم اجلٛمع واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء

 يم٤من وًمق اجلٛمع جيقز هٜم٤مك احلرج وضمد إذا وىمتٝم٤م، ذم يمؾ اًمّمالشملم أداء قمغم حي٤مومظ

 ريض قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم طمدي٨م حيٛمؾ هذا وقمغم ُم٘مٞماًم،

 عمٖمربا وسملم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع: ىم٤مل قمٜمف اهلل

 ُم٤مذا – قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م –! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  ُمٓمر، وٓ ظمقف سمٖمػم واًمٕمِم٤مء

 احلرج يم٤من طمٞم٨م: ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا أُمتف، حيرج أٓ أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أراد

 ًمف جيقز ٓ وم٤معم٘مٞمؿ اعم٤ًمومر، قمـ اعم٘مٞمؿ خيتٚمػ وهبذا ًمٚمٛم٘مٞمؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع ضم٤مز



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   414  و٤مسمط اًم

 احلرج، وضمد إذا إٓ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم اعمذيمقر اًمقصػ قمغم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 أن دون جيٛمع أن ًمف رظمص أو رظمّم٦م وم٢مٟمف ٓ أم احلرج وضمد قمٚمٞمف ومال اعم٤ًمومر أُم٤م

 .اعم٘مٞمؿ طمؼ ذم اؿمؽمط اًمذي احلرج طم٘مف ذم يِمؽمط

 أن اًمٌٕمض يٗمٝمٛمف يمام وًمٞمس قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م شمٗمًػم جي٥م اًمقضمف هذا قمغم

 ٓ هذا ؿم٤مء، ُمتك جيٛمع: يٕمٜمل ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم جلٛمعيم٤م هق ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع

 جيقز ٓ وأنف أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمالة أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م سمقضمقب اًم٘م٤مـمٕم٦م إدًم٦م ٕن جيقز:

 اًمٜمص إقمامل سم٤مب ُمـ هذا أجًْم٤م آؾمتثٜم٤مء، ضم٤مء ومٞمام إٓ ي١مظمره٤م أن أو ي٘مدُمٝم٤م أن

 .طمٙمٛمف ومٚمف اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ قمٛمقُمف طمدود ذم اًمٕم٤مم

 ُمـ اًمٓمرف هبذا يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ ًمٕمؾ جيٛمع؟ ويمٞمػ: وهق ًم١ًمالا ُمـ سم٘مل

 ذم جيٛمع ومٝمق وُمٜمٓمٚمؼ جمد وهق اعم٤ًمومر جيٛمع هؾ زم يٌدو اًمذي جيٛمع؟ يمٞمػ: اًم١ًمال

ًٓ  ٟمزل إذا أُم٤م ُمًػمه،  ُمـ أيمثر ورسمام واًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمّمالة وطميشمف ومٞمف وأىم٤مم ُمٜمز

 يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف جلقزي٦ما ىمٞمؿ اسمـ ذًمؽ إمم يذه٥م يمام ٟم٤مزل ٕنف جيٛمع: ومال ذًمؽ

 سملم جيٛمع سم٠مٓ اعم٤ًمومر اعمًٚمؿ يٚمزم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ شمٗمّمٞمؾ هذا: اجلقاب اًمزاد،

، يم٤من إذا إٓ اًمّمالشملم ًٓ  يم٤من إذا أُم٤م ُم٤ًمومًرا  .قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م هذا جيٛمع، ومال ٟم٤مز

 مجع، اًمًػم سمف ضمد إذا يم٤من أنف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ سمف حيت٩م اًمذي قمٛمر اسمـ وطمدي٨م

ًٓ  يم٤من إذا أنف يٜمٗمل ٓ هذا  ُمـ طم٤مًم٦م قمـ يتحدث قمٛمر اسمـ طمدي٨م وإٟمام جيٛمع، أن ٟم٤مز

 إذا جيٛمع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: وهل قمٚمٞمٝم٤م، اـمٚمع هق اًمتل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطمقال

 ظم٤مًمٗمف إذا إٓ سمف حيت٩م اعمٗمٝمقم أن: آٟمًٗم٤م ىمٚمٜم٤م ح٤م ص٤مًمح دًمٞمؾ هذا ًمٙمـ اًمًػم، سمف ضمد

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م هذا، قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه ًمٜمٕمٛمؾ: وم٤مٔن ُمٜمٓمقق،

 هذا جيٛمع، ٓ ومٙم٤من وُمٜمٓمٚمؼ اًمًٗمر ذم ضم٤مد همػم يم٤من إذا أنف: ُمٗمٝمقُمف سيح، ُمٜمٓمقق

 طمدي٨م ذم ضم٤مء ىمد أنف ًمقٓ وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ ومٕمؾ يمام سمف ي١مظمذ أن يٜمٌٖمل يم٤من اعمٗمٝمقم

 ًمٜمٌلا أن: همػمه ذم وهمػمه اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ أظمرج اًمذي قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ

ًٓ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص  ومحيت -ُمٜمل وم٤مًمِمؽ - شمٌقك ُمـ رضمققمف ذم أو شمٌقك، إمم ؾمٗمره ذم ٟم٤مز

 وسم٤مًمّمالة وم٠مذن، سم٤مٕذان وأُمر ظمٞمٛمتف ُمـ: أي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومخرج اًمٔمٝمر، صالة



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  415 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ظمرج اعمٖمرب وىم٧م ص٤مر ح٤م صمؿ دظمؾ، صمؿ شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ومّمغم وم٠مىمٞمٛم٧م

 .شم٘مديؿ مجع ٕمِم٤مءواًم اعمٖمرب ومّمغم واإلىم٤مُم٦م إذان وأُمر أجًْم٤م

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م إمم هذا ومٞمْمؿ ٟم٤مزل، وهق اجلٛمع ذم سيح احلدي٨م ومٝمذا

ًٓ  يم٤من ؾمقاء جيقز ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع أن سمٜمتٞمج٦م وٟمخرج  .ؾم٤مئًرا  يم٤من أو ٟم٤مز

 .قمٚمٞمف اجلقاب يريد اًم٤ًمئؾ أن ُمـ زم يٌدو ُم٤م هذا

 هٜم٤مك اًم٤ٌمردة، اًمٌالد أو أوروسمٞم٦م دول إمم ٟمخرج اًمّمٞمػ قمٓمٚم٦م ذم ُمثاًل  :مداخؾة

 أىمٍم أن أؾمتٓمٞمع اًمِمٝمريـ ـمقل أجًْم٤م ؿمٝمريـ، ومٞمف ؾم٠مضمٚمس أنٜمل حمدد أن٤م ُمثاًل 

 وأمجع؟

 اًمٖمرسم٦م سمٚمد ذم اًمٜم٤مزل يم٤من إذا: ي٠ميت يمام قمٚمٞمٝم٤م اجلقاب أظمرى ُم٠ًمخ٦م هذه :افشقخ

 اًمتل هل ًمٞم٧ًم وم٘مط اًمٜمٞم٦م ومٝمذه ؿمٝمريـ ُمـ ىمٚم٧م ُم٤م سمٛمثؾ حمددة إىم٤مُم٦م اإلىم٤مُم٦م ٟمقى

، يمقٟمف قمـ ضمفوختر ُم٘مٞماًم  دمٕمٚمف  هذه إمم أظمرى زاوي٦م ُمـ يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل وإٟمام ُم٤ًمومًرا

 وقمث٤مء ُمـ اًمٜمٞم٦م سمٛمجرد إىم٤مُمتف ص٤مرت هؾ اإلىم٤مُم٦م ٟمقى طمٞمٜمام هق وهل اعم١مىمت٦م، اًمٜمٞم٦م

 ُم٘مٞمؿ ومٝمذا يمذًمؽ إُمر يم٤من إن ذًمؽ، وٟمحق واًمٕمٛمؾ اإلىم٤مُم٦م ُمِم٤ميمؾ وُمـ اًمًٗمر

 اإلىم٤مُم٦م ٟمقى صحٞمح هق ..ذًمؽ ظمالف قمغم إُمر يم٤من إذا أُم٤م ُم٘مٞمؿ، صالة ويّمكم

 ًمٙمٜمف اعمدة هبذه إٓ شمٜمتٝمل ٓ أهن٤م ي٘مدر همػمه٤م أو اًمتج٤مري٦م أقمامًمف ٕن ح٤مذا؟ ؿمٝمريـ

 هذه اإلىم٤مُم٦م ٟمقى يم٤من وًمق ُم٤ًمومًرا  يزال ٓ هق ومحٞمٜمئذ إقمامل سمٙمثرة ُمالطمؼ

 .اعمحددة

 اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ صمٌت٧م اًمتل اًمرواي٦م ُمْم٧م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم أجًْم٤م ذيمرت يمٜم٧م

 وٓ سم٤مردة سمالد ذم ظمراؾم٤من ٟمحق إمم وضم٤مؤوا اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ٤مهديـجم ظمرضمقا  اًمذيـ

 قمٚمٞمٝمؿ وؾمدت سمٙمثرة اًمثٚمقج ومحّمٚم٧م اًمٌالد، شمٚمؽ وذم احلج٤مز ذم اًمٕمرب يٕمرومٝم٤م

 ٓ ؾمقف أهن٤م اإلٟم٤ًمن ي٘مدر اًمثٚمقج هذه أن ؿمؽ ٓ سمالدهؿ، إمم اًمرضمقع اًمٓمريؼ

 ـمقيٚم٦م ُمدة هٜم٤مك ي٘مٞمٛمقا  أن سمد ٓ أهنؿ ي٘مدرون ومٝمؿ ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م شمزول

 ذم سمالدهؿ إمم يٕمقدوا أن يقدون يم٤معمحّمقريـ، ُمًجقٟملم هؿ ًمٙمٜمٝمؿ ضمًدا، وـمقيٚم٦م

 يٕمٚمٛمقن وهؿ أؿمٝمر، ؾمت٦م اًمّمالة ُمـ ي٘مٍمون فمٚمقا  ومٝمؿ وًمذًمؽ ممٙمـ، وىم٧م أهع



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   416  و٤مسمط اًم

 .ؿمٝمريـ أو ؿمٝمر سملم ُم٤م يٕمقدوا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ سم٠مهنؿ

 ٟمقى اعم٤ًمومر سم٠من وم٘مط شمتٕمٚمؼ ٓ: وسم٤مظمتّم٤مر دىم٦م ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م أن: اخلالص٦م

 أم سمٚمده ذم يم٤من ًمق يمام ُمًؽميح هق يالطمظ أن يٜمٌٖمل وإٟمام أج٤مم أرسمٕم٦م ُمـ ٕيمثر اإلىم٤مُم٦م

 اعم٘مٞمؿ، طمٙمؿ ذم ومٝمق إول إُمر يم٤من وم٢من وٟمحقه٤م، اًمتج٤مري٦م أقمامًمف يت٤مسمع يزال ٓ هق

 .اعم٤ًمومر طمٙمؿ ذم ومٝمق أظمر إُمر يم٤من وإن

٤منُ  سَمؾِ : ▬أىمقل اعمٓم٤مف هن٤مي٦م وذم ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ : يٕمٜمل [14:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 يٛمٙمـ ومال وإٓ ُم٤ًمومر أو ُم٘مٞمؿ هق هؾ اًمتقوٞمح هذا سمٕمد ي٘مدر أن يٜمٌٖمل اًمذي هق

 .إومراد ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قم٤مم طمٙمؿ إقمٓم٤مء

 هذه ذم ٟمزل طمٞمٜمام وم٠مطمدمه٤م أظمرى إمم سمٚمدة ُمـ خيرضم٤من رضمالن: ُمثاًل  وُمث٤مًمف

 ومٞمٝم٤م اعم٘مٞمؿ سمٚمدشمف ُمـ اٟمت٘مؾ أظمر هذا ٕن مل؟ ٓ وأظمر ُم٤ًمومر، هق إظمرى اًمٌٚمدة

 إمم اإلىم٤مُم٦م سمٚمد ُمـ اٟمت٘مؾ إًذا ومٝمق أوٓد، ومٞمٝم٤م وًمف زوضم٦م ومٞمٝم٤م وًمف إظمرى اًمٌٚمدة إمم

 وأوًٓدا زوضم٦م هٜم٤مك ًمف أن هق إظمرى؟ اًمٌٚمدة ذم ُم٘مٞماًم  ضمٕمٚمف اًمذي ُم٤م اإلىم٤مُم٦م، سمٚمد

 أن٧م دام ُم٤م: ومٜم٘مقل واطمًدا ٤مُم٤ًمىمً  اًمرضمٚملم ٟمًقق أن جيقز ومال إول، اًمرضمؾ سمخالف

 سَمؾِ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وم٤مُٕمر ُم٤ًمومر، هق إظمرى اًمٌٚمدة ذم زوضم٦م ًمف اًمذي وم٢مًذا ُم٤ًمومر

٤منُ  ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  .[14:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 سمٕمض اطمت٩م ُمثاًل، اًمٌٚمدة ذم ًمٚمٛم٤ًمومر اًمًٜم٦م ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م هذا :مداخؾة

 ريمٕم٤مت صمامن صغم ُمٙم٦م ومتح ذم ه٤مٟمئ أم طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذًمؽ قمغم إئٛم٦م

 ًمؽ أومْمؾ أو اًمًٜم٦م شمّمكم أن إومْمؾ: يٕمٜمل اجلقاز، قمغم يدل ومٝمؾ اًمْمحك، صالة

 .اًمًٜم٦م شمّمكم ُم٤م

 أظمرى أطم٤مدي٨م وضمقد ُمع واطمد، طمدي٨م ُمـ ُم٤م طمٙمؿ أظمذ جيقز ٓ :افشقخ

 قمٞم٦مُمنمو يٕمٓمل هذا ه٤مٟمئ أم طمدي٨م يم٤من إذا صحٞمًح٤م، ومٝماًم  احلٙمؿ ومٝمؿ قمغم شم٤ًمقمد

 ٟمذه٥م أجـ ًمٙمـ طم٤مومٔمتٜم٤م، ذم وٟمقدقمف ٟمًتٗمٞمده ومٝمذا ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمْمحك صالة

 ُمـ ظمرج ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء اًمذي ُمثاًل  ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمحدي٨م

 يِمػم ومٝمذا إًمٞمٝم٤م، رضمع طمتك ريمٕمتلم ريمٕمتلم يّمكم يزل ومٚمؿ اًمقداع طمج٦م ذم اعمديٜم٦م



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  417 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن يمام اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ يّمكم يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م ذًمؽ، شم١ميمد

 ريمٕمت٤من صاليت ُمـ زم ًمٞم٧م: وي٘مقل اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ صالة يٜمٙمر يم٤من أنف

 .ُمت٘مٌٚمت٤من

 اًمرواشم٥م يّمكم ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٕمٓمٞمٜم٤م وأُمث٤مًمف أنس طمدي٨م أن: وم٤مًمِم٤مهد

 شمٕمٛمٞمؿ يٕمٜمل ٓ آؾمتثٜم٤مء هذا أن ومٙمام اًمقشمر، وؾمٜم٦م اًمٗمجر ؾمٜم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء راًمًٗم ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل صالة يٕمٜمل ٓ يمذًمؽ اًمًٜمـ، سم٘مٞم٦م قمغم اًمٗمجر وؾمٜم٦م اًمقشمر صالة طمٙمؿ

 اًمٍميح اًمٜمص ٕن اًمًٜمـ: سم٘مٞم٦م قمغم احلٙمؿ هذا شمٕمٛمٞمؿ ُمٙم٦م ومتح ذم اًمْمحك ًمّمالة

 ُمٜمف آؾمتٜم٤ٌمط يٛمٙمـ ٤مٟمئه أم ومحدي٨م آظمر، ٟمص ُمـ يًتٜمٌط ُم٤م قمغم ُم٘مدم دائاًم 

 أن ذم سيح وهمػمه أنس طمدي٨م ًمٙمـ ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜمـ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ضمقاز

 ُمٕمرووم٦م أظمرى ٟمّمقص ُمثاًل  ذًمؽ إمم ويْم٤مف اًمٗمرض إٓ يّمكم يم٤من ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .سمٞمٜمٝمام اًمتل اًمًٜم٦م يّمكم يم٤من ُم٤م اًمّمالشملم سملم جيٛمع يم٤من ح٤م أنف ُمـ

 (66:11:51/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افسػر يف افؼك مساؾة حتديد

 [.ومٞمف اًمّمالة ي٘مٍم ًمٙمل اًمًٗمر ذم اعم٤ًموم٦م حتديد]  :افسمال

 يؽمشم٥م اًمذي ًمٚمًٗمر حتديدٌ  اًمنمع ذم ي٠مت ومٚمؿ اعم٤ًموم٦م حتديد قمـ ٤مأُم :افشقخ

 ىمٞمد يمؾ ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  يم٤من اًمًٗمر ومٞمف ذيمر اًمذي اًمٜمّمقص فم٤مهر سمؾ اعم٤ًمومر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف

ـْ يَم٤مَن ▬ :ي٘مقل ضمؾ و قمز وم٤مهلل ،سم٤مًمّم٤مئؿ يتٕمٚمؼ ذياًم اعمرض ؿم٠من ذًمؽ ذم ؿم٠منف وَمَٛم

ـْ َأج٤َّمٍم ُأظَمرَ  ٌة ُِم  ذم اعمرض ًمٗمٔم٦م أـمٚمؼ أنف ومٙمام ،♂ُِمٜمُْٙمْؿ َُمِريْم٤ًم َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر وَمِٕمدَّ

ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُمِريْم٤ًم َأْو  ▬ ُم٤ًمومراً  يم٤من ومٞمٛمـ اًمًٗمر ًمٗمٔم٦م أـمٚمؼ يمذًمؽ شُمريْم٤مً » وَمَٛم

 طمٙم٤ممأ قمٚمٞمف شمرشم٥م وم٘مد اعمًٚمؿ سمف يتٚمٌس ؾمٗمر أي يٕمٜمل اإلـمالق ومٝمذا ،♂قَمغَم ؾَمَٗمرٍ 

 وُمـ اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ضمقاز وُمـ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم ومٞمف اإلومٓم٤مر ضمقاز ُمـ اًمًٗمر

 .اعمريض يمذًمؽ ُمدة ًمٚمًٗمر ضمؾ و قمز رسمٜم٤م حيدد ومٚمؿ اًم٘مٍم وضمقب



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   418  و٤مسمط اًم

 اًمتل سم٤مًمرظمّم٦م يتٛمتع أن يريد رُمْم٤من ذم ُمريض أي أن سمٛمٙم٤من اًمٌداه٦م وُمـ

 ي٠مظمذ أن ٤مضم٦مطم ُمـ سمف ًمٞمس أي٦م هذه ذم اعم١مُمٜملم ًمٕم٤ٌمده ضمؾ و قمز رسمٜم٤م ىمدُمٝم٤م

 ًم٧ًم أو ،اإلومٓم٤مر ًمؽ ومٞمجقز ُمريض أن٧م ًمف ًمٞم٘مقل ـمٌٞم٥م أي ُمـ رظمّم٦م شراؿمٞمتف»

 ٓ وأ ًمؽ جيقز ًمف ي٘مقل اًمذي ُمـ يٗمتٞمف اًمذي ُمـ إذاً  اإلومٓم٤مر قمٚمٞمؽ ومٞمحرم ُمريْم٤مً 

 جيري ـمٌٞم٥م أي ُمـ ُمريْم٤مً  سمٙمقٟمف أدرى ،سمٜمٗمًف أدرى اعمريض ٕن ٟمٗمًف هق ،جيقز

ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُمِريْم٤مً  ▬ رسمٜم٤م ىم٤مل طمٞمٜمام اً وم٢مذ ،دىمٞم٘م٤مً  يم٤من ُمٝمام ومحّمف قمٚمٞمف  هؾ ♂وَمَٛم

 سمف حيس وٓ ،أطمد يراه ٓ سم٤مـمٜم٤مً  ،ًمٚمٕمٞم٤من يٌدو فم٤مهراً ، ظمٗمٞمٗم٤مً  ؿمديداً  ٞمٜم٤مً ُمٕم ُمرو٤مً  يٕمٜمل

 ُم٤ًمومر ؾويم ،اإلومٓم٤مر رظمّمف ًمف ُمريض ومٙمؾش ُمريْم٤مً » :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اإلٟم٤ًمن ذاك إٓ

 .إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إظمرى إطمٙم٤مم وًمف اًمرظمّم٦م، هذه ًمف يمذًمؽ

 حتديد ذم ضمداً  ضمداً  واًمٙمثػم اًمٙمثػم آظمتالف سمٕمد شمرضمح اًمذي هق اًم٘مقل هذا

 وُمـ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ ،اعمًتٗم٤مد اإلـمالق هذ إمم أوٞمػ أن٤م صمؿ اًم٘مٍم ُم٤ًموم٦م

 ذم ضم٤مء وُم٤م ،ىمٍم ؾم٤مومر إذا يم٤من أنف ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 يٕمٜمل ٓ ومذًمؽ ،ُمثالً  ومراؾمخ يمذا ُم٤ًموم٦م ذم ىمٍم أنف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض

 اًمًالم قمٚمٞمف ًمف اشمٗمؼ أنف ومٚمق هل٤م، قمٛمقم ٓ قملمٍ  ٤مدصم٦مطم ٕهن٤م اعم٤ًموم٦م سمتٚمؽ اًمًٗمر شم٘مٞمٞمد

 ًمٞمس وم٤مًمًٗمر ،ُم٤ًمومراً  يٙمقن أخٞمس ،ُمثالً  ومرؾمخ سمرسمع اعم٤ًموم٦م شمٚمؽ دون ىمٍم سم٠منف

 اإلؾمالم ين ُمع يتٜم٤مرم شمٙمٚمٞمػ ٕنف اًمٙمٞمٚمقُمؽمات أو وإُمت٤مر سم٤مًمٗمراؾمخ ي٘م٤مس

 .إطمٙم٤مم ذم اإلؾمالم ٞمؾوشمًٝم

 جي٥م سم٠منف ىمٞمؾ ًمق ُم٤مذا سم٤مدي٦مٍ  ذم أو ىمري٦م ذم ٟم٤مطمٞم٦م يريد سمٚمدشمف ُمـ ظمرج رضمؾ أن قًم

 ُم٤م اًمٜم٤مس يمٚمػ اًمنمع ًمٙم٤من ،ُمٕمرووم٦م سمٛم٤ًموم٦م ي٘مٞمد اًمًٗمر ٕن اعم٤ًموم٦م يٕمرف أن قمٚمٞمف

 ىمقًمف ُمـ ُمٕمروف هق يمام اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمـ هلل واحلٛمد ُمٜمٗمل وهذا - سمف هلؿ ـم٤مىم٦م ٓ

 وسملم سمٞمٜمف سم٤معم٤ًموم٦م إٟم٤ًمن يمؾ سمٛمٕمروم٦م -أي٤مت آظمر إمم ♂..قُل ؾُم اًمرَّ  ـَ آُمَ ▬ :شمٕم٤ممم

 ًمق طمتك اإلٟم٤ًمن سمف يتح٘مؼ نأ يٛمٙمـ ٓ هذا ومٞمف، يٜمزل أن يريد اًمذي ُمٜمزًمف أو ُم٘مّمده

 ٤مُم ُم٤ًموم٦م ىمٌؾ ُمـ درس يٙمقن أن إٓ قاًمٓمر ُم٤ًموم٤مت سمٛمٕمروم٦م ظم٤مص٦م صم٘م٤موم٦م ًمف يم٤من

د إٓ سمف يٜمٝمض ٓ ذاوه سمف حتٞمط اًمتل اًمٌالد ويمؾ اًمٌٚمدة هذه سملم  ضمداً  قنىمٚمٞمٚم أومرا

 .ضمداً 



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 ٕن ذًمؽ يمٚمٞم٤مً  ٤مظمتالوما هذه قمـ ختتٚمػ ًمٙمٜمٝم٤م أظمرى ُم٠ًمخ٦م شمِمٌف اعم٠ًمخ٦م هذه

 سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م اًم٘م٤مئؾ سملم ُم٤م ُم٤ًموم٦م اًمًٗمر ذم اظمتالومٝمؿ قمغم ذيمروا ىمد اًمٕمٚمامء

 .اًمِم٤مومٕمل يمٛمذه٥م وًمٞمٚمف يقم اًم٘م٤مئؾ سملم ُم٤م ،احلٜمٗمل يم٤معمذه٥م

 اًمٙمثػم اح٤مء وهل ،هذه ُم٠ًمختٜم٤م ي٘مرب ُمثالً  هل٤م ؾم٠مرضب واًمتل اًمت٤مًمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أُم٤م

 جْم٤مً أ ُمٕمرووم٦م أىمقال ،اًمٙمثػم اح٤مء هذا هق ُم٤م ،ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م سمقىمقع يتٜمجس ٓ اًمذي

 ،قمنٍم  ذم قمنٌم  ُم٤ًمطمتف طمقض ذم ُم٤م اًمٙمثػم اح٤مء» :احلٜمٗمٞم٦م ىمقل ُمٜمٝم٤م ُّيٛمٜمل ًمٙمـ

 ي٘مقل أن ُم٤مء ومٞمف ُمٙم٤من قمغم سمحػمه غمقم وىمػ إذا أنف يًتٓمٞمع اًمذي ـُم قمنٍم  ذم قمنٌم 

 اًمٜم٤مس أىمؾ إٓ يًتٓمٞمع ٓ هذا ،ذراع ُمٜمٝم٤م شمٜم٘مص ٓ وأهن٤م قمنٍم  ذم قمنٌم  هذه أن

 هذا ىم٤مئؾ ي٘مقل أن يًتٓمٞمع طمتك ُمرسمٕم٤مً  ُمٙم٤من يِمٙمؾ ٓ اعمٙم٤من ذًمؽ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

 هتٓمؾ طمٞمٜمام سم٤معمِم٤مهدة شمٕمرومقن سمحػمة، ُمًتديراً  ُمثالً  يٙمقن يم٠من قمنم ذم قمنم ُمْمٚمع

 ٓ اعمًتٜم٘مٕم٤مت هومٝمذ ُمتٗمرىم٦م أُم٤ميمـ ذم اعمًتٜم٘مٕم٤مت هٜم٤مك شمتجٛمع سمٖمزارة إُمٓم٤مر

 يِمٌف ُم٤م أو دائرة يِمٙمؾ ىمد وإٟمام ،أُمت٤مر قمنمة وٚمع يمؾ أي هٜمدد سمِمٙمؾ شمٙمقن

 إذا يًتٓمٞمع اًمذي ذا ُمـ آظمره إمم ظم٤مرج أو داظمؾ ذم أو اعمٜمحٜمٞم٦م عمت٘م٤مسمٚم٦ما إىمقاس

 اعمّمٜمققم٦م اًمٌحػمات سمٕمض قمـ دقمؽ ،نٍم قم ذم قمنٌم  هذا ومٞم٘مقل اح٤مء هذا أُم٤مم وىمػ

 حيت٤مج هذا أن ٓؿمؽ إوالع ُمًدؾم٦م أو إوالع ُمثٛمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا ،هٜمدؾمٞم٤مً  صٜمٕم٤مً 

ر طمتك ُم٤مهر ظمري٧م ُمٝمٜمدس إمم  اهلل يٙمٚمػ أن يٕم٘مؾ ٓ ،قمنٍم  ذم قمنٌم  هذا هؾ ي٘مدِّ

 اًمٜمٌل أـمٚمؼ ُم٤م هق اًمّمحٞمح اعمذه٥م يم٤من ًمذًمؽ اًمتٙم٤مًمٞمػ هذه ُمثؾ ضمؾ و قمز قم٤ٌمده

ه دُم٧م ومام شرء يٜمجًف ٓ ـمٝمقر ٤مءاح:»ملسو هيلع هللا ىلص  دُم٧م وُم٤م ،ُمٓمٝمر ـم٤مهر ومٝمق  ً ُم٤مء شمرا

ه  ظمرج ومٞمف وىمٕم٧م سمٜمج٤مؾم٦م رحيف أو ـمٕمٛمف أو ًمقٟمف شمٖمػم ىمد ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم شمرا

 .اعمٓمٝمر اًمٓم٤مهر اح٤مء ذًمؽ يمقٟمف قمـ

 أن قمٜمده صم٘م٤موم٦م ٓ اًمذي اًمٌدوي يًتٓمٞمع قمٛمكم ؾمٝمؾ ديـ اإلؾمالم هٙمذا

 واومج٤مؤ اًمٕمٚمامء سمٕمض ضمتٝمدا ُم٤م إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا سمٞمٜمام ًمتٝم٤مًٝمقًم أطمٙم٤مُمف ُمع يتج٤موب

 قمغم دًم٦مإ ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمقن اًمًٗمر قمغم اًمٙمالم ذم آٟمٗم٤مً  ٤مىمٚمٜم يمام اًمًٜم٦م ذم شمث٧ٌم مل سم٘مٞمقد

 قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اعمٙمٚمػ هب٤م يٚمزم ٓ وذوط ضمتٝم٤مدي٦ما ىمٞمقد هل إٟمام اًم٘مٞمقد هذه أن

 ُم٤مئ٦م وًمقيم٤من سم٤مـمؾ ومٝمق هللا يمت٤مب ذم  ًٍمٞمس ذط يمؾ »:اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   426  و٤مسمط اًم

 .ش ذط

 ظمرضمٜم٤م آه ،شؾمٗمرٍ  قمغم أو ُمريْم٤مً  ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ: »ضمؾ و قمز اهلل ىم٤مل إذا وم٢مذاً 

 اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ضم٤مء ذًمؽ أؾم٤مس وقمغم ،اعم٤ًمومريـ سم٠مطمٙم٤مم شمٚمًٌٜم٤م ،ُم٤ًمومريـ

سْمتُْؿ ذِم إَْرِض وَمٚمَ :▬اًمٙمريؿ اَلةِ إِْن َوإَِذا رَضَ ـَ اًمّمَّ وا ُِم ٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ

ـَ يَمَٗمُروا ِذي  ؾمٗمر قمغم أو ُمريْم٤مً  يم٘مقًمف هق إرض ذم رضسمتؿ إذا♂ ظِمْٗمُتْؿ َأْن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ

 أجْم٤مً  هٜم٤م أـمٚمؼ ؾمٗمر قمغم هٜم٤مك ٚمؼُأـم ومٙمام اًمًٗمر قمـ يمٜم٤مي٦م إرض ذم اًميب ٕن

 اًمذي هق هذا اًم٘مّمػمة أو اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مٞمقد شمٚمؽ ُمـ سم٘مٞمد ي٘مٞمده ومل إرض ذم اًميب

 سمٞمن واًمالئؼ اعمتٜم٤مؾم٥م هقو اًمًٗمر ذم ىمٞمٚم٧م اًمتل اًمٙمثػمة إىمقال ُمـ ُيؽمضمح

 اًم٘مٍم هؾ وهق اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر قمـ أضمٞم٥م أن قمكمَّ  سم٘مل وؾمامطمتف اإلؾمالم

 .رظمّم٦م أم قمزيٛم٦م اًمًٗمر ذم

 (16 ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 رخصة أم ظزيؿة افسػر يف ؼكاف هل

  ؟[رظمّم٦م أم قمزيٛم٦م اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم هؾ] :افسمال

 اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ظمتٚمػا اًمتل اًمٙمثػمة اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه نأ ؿمؽ ٓ :افشقخ

 ؿم٤مء إن احل٤مرضيـ مجٞمع أن وٓؿمؽ ،رظمّم٦م إٟمف ىم٤مئؾ وُمـ قمزيٛم٦م إٟمف ىم٤مئؾ ومٛمـ أجْم٤مً 

 اًمٕمزيٛم٦م ،اًمرظمّم٦م وسملم اًمٕمزيٛم٦م سملم اًمٗمرق هق ُم٤م يٕمرومقن أو يٗمرىمقن يٕمرومقن اهلل

 ذم اعمًٚمؿ خيػم اًمتل هل ٦ماًمرظمّم و ذقم٧م يمام هب٤م ي٠ميت أن ُمـ ًمٚمٛمًٚمؿ ٓسمد اًمتل هل

 شمرضمٞمح ُمع وهذا هذا سملم خمػم ومٝمق ضم٤مز هب٤م ي٠مِت  مل وإن ضم٤مز سمف ضم٤مء وم٢من هب٤م إشمٞم٤مٟمف

 ًم٘مقًمف آؾمتح٤ٌمب ؾمٌٞمؾ قمغم وإٟمام اًمقضمقب ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس ًمٙمـ سم٤مًمرظمّم٦م شمٞم٤مناإل

 ،شقمزائٛمف شُم١مشمك أن حي٥م يمام رظمّمف شُم١مشمك أن حي٥م اهلل إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ومٝمل اًمٕمزيٛم٦م أُم٤م ،اًمرظمّم٦م طمٙمؿ هذاش ُمٕمّمٞمتف شم١مشمك أن يٙمره يمام» آظمر ي٨مدطم وذم

 .وُمٕمٜمك وزٟم٤مً  ومريْم٦م، قمزيٛم٦م ٗمريْم٦م،اًم ًمٗمٔم٦م شم٤ًموي



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  421 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 قمٚمٞمف جي٥م أي ،سمرظمّم٦م وًمٞمس قمزيٛم٦م هق اًمٕمٚمامء ىمقزم أرضمح ذم اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم

 ٤مٝمأمه ُمـ ،اًمّمدد هبذا ضم٤مءت يمثػمة ٕطم٤مدي٨م وذًمؽ اإلمت٤مم ًمف جيقز ومال ي٘مٍم أن

 ومرو٧م ،ريمٕمتلم اًمًٗمر ذم اًمّمالة ومرو٧م» قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ًٞمدةاًم ىمقل

 اعمٗمروض أصؾ وم٢مذاً  شاحلي ذم وزيدت اًمًٗمر ذم ىمرتوم٠مُ  ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمّمالة

 اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم رواي٦م ذم يمام اعمٖمرب صالة إٓ ،ريمٕمت٤من ريمٕمت٤من هق اًمّمٚمقات ُمـ

 أن إمم ضمداً  ىمقي ٌٞمفشمٜم ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمّمالة ومرو٧م وم٘مقهل٤م ،اهلل رمحف أمحد

 اًمٗمريْم٦م هذه أي اًمًٗمر ذم وم٠ُمىمرت سمٕمد ومٞمام ىم٤مًم٧م وم٢مذا صمٜم٤مئٞم٦م، ٤مأهن اًمّمالة ذم إصؾ

 .احلي ذم وزيدت اًمًٗمر ذم ىمرتأُ 

 ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه ُم٤م ًٗمراًم ذم اًم٘مٍم قمزيٛم٦م أو ومريْم٦م شم٠ميمٞمد قمغم يدل يمذًمؽ

 اهلل رؾمقل أدريم٧م أنٜمل ًمق قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر ىم٤مل رضمالً  أن صحٞمحف

 قمٚمٞمٙمؿ ًمٞمس » اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م شمٕم٤ممم ىمقًمف قمـ ىم٤مل شم٠ًمخف ُم٤ميمٜم٧م ًمف ىم٤مل ،ًم٠ًمختف ملسو هيلع هللا ىلص

 سم٤مًمٜم٤م ُم٤م وم٘مٚم٧م ،ش يمٗمروا اًمذيـ يٗمتٜمٙمؿ أن ظمٗمتؿ إن اًمّمالة ُمـ شم٘مٍموا أن ضمٜم٤مح

 سم٘مقًمف وم٠مضم٤مب اًم١ًمال هذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾم٠مختف ىمد ىم٤مل ،أُمٜم٤م وىمد ٟم٘مٍم

 ومخٗمػ قمٚمٞمٜم٤م شمّمدق اًمٙمريؿ رسمٜم٤م ،شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  ٙمؿقمٚمٞم هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م»

 جيقز ومٝمؾ ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم ومجٕمٚمٝم٤م اًمرسم٤مقمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم اعمٕمت٤مدة صالشمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م

 ُم٘مٌقًٓ  يٙمـ مل سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ سمنم سملم ًمقيم٤من هذا ؾمٞمده صدىم٦م ي٘مٌؾ ٓ أن ًمٚمٕمٌد

 ،وشمٕم٤ممم ٟمفؾمٌح٤م اخل٤مًمؼ صدىم٦م ىمٌقل قمـ اعمخٚمقق اًمٕمٌد ًتٜمٙمػي أن ي٘مٌؾ ومٙمٞمػ

 اعمٕمٜمك هذا ي١ميمد شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا » اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٙمـ ُمٕمٜمقي ؾمتٜم٤ٌمطا هذا

 ي٘متيض اًمذي سم٤مُٕمر ؾمتدٓلا هذا ٟمتؿ، وأٓ اًمّمالة ذم ٟم٘مٍم ان قمٚمٞمٜم٤م ويقضم٥م

 ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ٌمدئ سمٕمض إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا ومٞمام أجْم٤مً  ذًمؽ ي١ميمد اًمٜمٔمر صمؿ اًمقضمقب

 .أصح٤مسمف أذه٤من ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م ٕمٜمكُم يريمز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م

 طم٘مٞم٘م٦م وهذه ،ش ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُهدى اهلُدى وظمػم» ومٞم٘مقل اًمٜم٤مس قمغم خيٓم٥م طمٞمٜمام

 إٓ ؾمٗمراً  ؾم٤مومر ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٚمٛمٜم٤م وإذا هلل واحلٛمد ،ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛملم سملم ظمالف ٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ وهمػمه اًمدارىمٓمٜمل رواه وُم٤م ،يتؿ ومل وىمٍم

 يّمح ٓ اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م ومٝمذا شويٗمٓمر ويّمقم وي٘مٍم يتؿ يم٤من اًمًٗمر ذم»



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   422  صو٤مسمط اًم

 ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ذم يمام ي٘مٍم ؾم٤مومر إذا نويم٤م اعمٓمرد هديف ظم٤مًمػ أنف وسمخ٤مصف

 ي٘مٍم يزل مل ىم٤مل اًمقداع طمج٦م إمم اعمديٜم٦م ُمـ ظمرج ح٤م »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض

 سمجقاز ىمٞمؾ ومٚمق المواًمً اًمّمالة قمٚمٞمف هديف يم٤من هٙمذا ،شاعمديٜم٦م إمم رضمع طمتك

 قمغم ي٘متٍم آخذي إُمريـ، سمجقاز ىمٚمٜم٤م إذا أومْمؾ، يٙمقن أُّيام ،اًم٘مٍم وضمقاز اًمؽمسمٞمع

 أن اًمٗمروٞم٦م هذه قمغم أنف ري٥م وٓ ٓؿمؽ ،سمتامُمٝم٤م ي٠ميت اًمذي أم اًمٕم٤ٌمدة ٟمّمػ

 صمؿ اجلقاز ذم أوًٓ  اؿمؽمايمٝمام سمحٙمؿ اًمثٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ُمـ أومْمؾ نشمٙمق اًمرسم٤مقمٞم٦م ًمّمالةا

 رب هلل وذيمر وؾمجقد وريمقع وىمٞم٤مم ىمراءة وومٞمٝم٤م اًمريمٕمتلم قمغم يمٕمتلمر زي٤مدة سمحٙمؿ

 أم ٟمحـ ؿم٠منٜم٤م هق يمام ومٞمٝم٤م يٙمثر ٓ اًمٕم٤ٌمدة ذم زاهداً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من هؾ شمرى ،اًمٕم٤معملم

 شم٘مدم ُم٤م ًمؽ اهلل همٗمر ىمد اًمًالم قمٚمٞمف ًمف وىمٞمؾ ىمدُم٤مه شمٗمٓمرت طمتك اًمٚمٞمؾ ي٘مقم يم٤من

 وم٘مد قمٚمٞمٝم٤م وأؿمٗمؼ اهلل ؾمقلر ي٤م سمٜمٗمًؽ إرومؼ ي٘مقًمقن يم٠مهنؿ شم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م اهلل ًمؽ ًمٞمٖمٗمر ُمٌٞمٜم٤م ومتح٤مً  ًمؽ ومتحٜم٤م إٟم٤م» وهل رسمؽ ُمـ ُمرادك طمّمٚم٧م

سمف يٙمقن يم٤من ومامذا ششم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌؽ  قمٌداً  أيمقن أومال: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمقا

 مخس قمٚمٞمف ضاعمٗمرو يم٤من وم٢مذا ،قمٚمٞمف يٗمروف مل ومٞمام اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف يم٤من إذاش ؿمٙمقرا

 اًمرؾمقل حي٤مومظ ومٙمٞمػ اًم٘مٍم دون إمت٤مم إومْمؾ ويم٤من وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم قاتصٚم

 هذا قمٚمٞمٝمام يزيد وٓ ريمٕمتلم قمغم اًمٕم٤ٌمدة ذم اعمجتٝمديـ ؾمٞمد هق اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف

 ذاك طملم اًمزي٤مدة ًمٙم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة جيقز يم٤من ًمق ٕنف اًمريمٕمت٤من هق اًمقاضم٥م أن ي١ميمد

 ذم طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٢مقمراض ُمًتح٦ٌم أجْم٤مً  هل سمؾ ضم٤مئزة وم٘مط ًمٞمس

 هل اًمريمٕمتلم قمغم اًمًٗمر ذم اًمّمالة ذم اًمزي٤مدة سم٠من ًمٜم٘مقل يم٤مف دًمٞمؾ وطمده أؾمٗم٤مره

 .ُم٘مٌقل همػم زي٤مدة

 ُمرومققم٤مً  قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ؾمٜمٜمف ذم اًمٜم٤ًمئل اإلُم٤مم روى ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 قمٜمد حشمرضم ىمد ًمٙمـ ،احلي ذم ي٘مٍم يم٤مًمذي صالشمف اًمًٗمر ذم أتؿ ُمـ أن وُمقىمقوم٤مً 

 إمم رومٕمف يّمح وٓ قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد قمغم ُمقىمقف احلدي٨م هذا أن احلدي٨م قمٚمامء

 سم٠من ي٘مقل سم٤مجلٜم٦م اعمٌنميـ اًمٕمنمة أطمد أن ؾمتِمٝم٤مداً ا هذا يٙمٗمٞمٜم٤م أٓ وًمٙمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 جيقز ٓ يمالمه٤م ،احلي ذم ي٘مٍم يم٤مًمذي اعمٕمّمٞم٦م طمٞم٨م ُمـ ؿم٠منف اًمًٗمر ذم يتؿ اًمذي

 اًمٜمٌل ٕن يتؿ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ قمزيٛم٦م اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم سم٠من ٟم٘مٓمع ومٜمحـ وًمذًمؽ



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 .ؾم٤مومره ؾمٗمر أي ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  أبداً  يتؿ ومل اًم٘مٍم وٟمٗمذ سم٤مًم٘مٍم أُمر ملسو هيلع هللا ىلص

 (16ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 فؾرخص ادبقح افسػر ضابط هو ما

 ؟[اعم٤ًمومر شمٕملم ذم اًمْم٤مسمط ُم٤م] :افسمال

 أن ذًمؽ وُمٕمٜمك ،واًمٙمٞمٚمقُمؽمات اطمؾسم٤معمر حمدودة ُم٤ًموم٦م ًمف ًمٞمس اًمًٗمر :افشقخ

 ،اًم١ًمال هذا سمٕمْمٝمؿ ؾم٠مخ٧م وأن٤م ،اإلٟم٤ًمن ظمرج وم٢مذا سمٚمدةٍ  يمؾ قمرف إمم يٕمقد إُمر

 أو ضمٜم٤مظمر أو ؾم٤مومرٟم٤م ي٘مقًمقن اًمٕم٤مم قمرومٝمؿ ذم ومٝمؾ ضمدة إمم ُمٙم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن ظمرج إذا

 ي٘مقًمقن وٓ ذهٌٜم٤م أو ظمرضمٜم٤م ي٘مقًمقن أهنؿ ؾمتٕمامٓهتؿا ذم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وم٢مذا ذهٌٜم٤م،

 ٓ ضمدة إمم ُمٙم٦م ُمـ أيت يم٤من وم٢مذا ،اعم٠ًمخ٦م ذم احلٙمؿ اًمٕمرف ذاهل ومحٞمٜمئذ ؾم٤مومرٟم٤م

 اًم٘مٍم ًمف جيقز ٓ ذاك ومحلم ُم٤ًمومراً  يٕمتؼم ٓ ُمٙم٦م إمم هٜم٤م ُمـ ذاه٥م أو ؾمٗمراً  شمٕمتؼم

 ذم ىمٞمؾ ُم٤م أطمًـ هق هذا ًمٚمٛم٘مٞمؿ ُمٕمرووم٦م طمدود ذم إٓ سم٤مجلٛمع ًمف يرظمص وٓ

 يم٤من ومٛمـ » سم٤معمريض آٟمٗم٤مً  ذًمؽ ُمثٚمٜم٤م يمام ٗمرؾم نفأ اعمٕمروف هق أنف اعم٤ًمومر ُمقوقع

 شمٕمٞملم ذم اًمٜم٤مس سمٕمض اومؽمض وإذا ،ش ُاظمر أج٤مم ُمـ ومٕمدة ؾمٗمراً  قمغم أو ُمريْم٤مً  ُمٜمؽ

 اًم٘م٤مقمدة أن يٕمٜمل ٓ ومذًمؽ ؾمٗمر ًمٞمس أو ؾمٗمر هق هؾ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُمـ ٟمت٘م٤ملا

 رفاًمٕم ُمراقم٤مة ُمـ سمد ٓ ،ُمٜمٝم٤م أؾمٝمؾ ٓو ُمٜمٝم٤م ظمػماً  ٟمجد مل ٕنٜم٤م ،سمّمحٞمح٦م ًمٞم٧ًم

 سمٕمض جامنإ سم٤مب ذم يذيمرون اًمٗم٘مٝم٤مء طمٙم٤مم،إ ُمـ يمثػم ذم اًمٜم٤مس سملم اًمٕم٤مم

 ،ٓ أم حيٜم٨م ومٝمؾ اًمًٛمٙم٦م وم٠ميمؾ اًمٚمحؿ ي٠ميمؾ ٓ أن يٛمٞمٜم٤مً  طمٚمػ رضمالً  أن ًمق إطمٙم٤مم

 قمرف ذم يم٤من إذا وًمٙمـ ـمرٌي  وحلؿٌ  حلؿ هق اًم٘مرآن سمٜمص اًمًٛمؽ نأ ؿمؽ ٓ

 اًمًٛمؽ حلؿ ومٞمف يدظمؾ أنف اًمٚمحؿ ذيمروا إذا أذه٤مهنؿ ذم يت٤ٌمدر ٓ ُم٤م سمٚمدةٍ  ذم اعمتٙمٚمٛملم

 ٓ اًمًٛمؽ أيمؾ إذا ومحٞمٜمئذٍ  ُمٕمٝم٤م يٕمٞمِمقن اًمتل اعمقار حلؿ ومٞمف يدظمؾ وإٟمام أجْم٤مً 

 ذم يٕمٞمش ويم٤من اًمٚمحؿ يمؾي٠م ٓ أنف احل٤مًمػ يم٤من إذا مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس وقمغم يٛمٞمٜمف ذم حيٜم٨م

 ٚمؽشم ذم اعمقار حلؿ اًمًٛمؽ حلؿ إٓ اًمٚمحؿ ُمـ شمٕمرف ٓ اًمتل ًقاطمؾاًم سمٕمض

 سمٕمض حلؿ ومٞمٝم٤م اًمتل إيمٚم٦م ًمف شمٞمنت أو ُمثالً  ؾم٤مومر وم٠ميمؾ، ،شُمٕمرف ٓ اًمًقاطمؾ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   424  و٤مسمط اًم

 .يٕمٞمِمف اًمذي اًمٕمرف ذًمؽ ذم يراقمك أن ٓسمد حيٜم٨م ومٝمؾ اعمقار

 ومٝمذه ،واعمٙم٤من اًمزُم٤من ظمتالفسم٤م ختتٚمػ إطمٙم٤مم أن سمٕمْمٝمؿ ي٘مقًمقن طمٞمٜمام

 شمٕمٓمٞمؾ ًتٚمزمشم ٕهن٤م وؿمٛمقهل٤م وقمٛمقُمٝم٤م إـمالىمٝم٤م قمغم ٟم٠مظمذه٤م أن جيقز ٓ اجلٛمٚم٦م

 احلٙمؿ أن آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت ُم٤م ُمثؾ هب٤م اعم٘مّمقد وإٟمام ،ٟمّمقصٝم٤م ُمـ يمثػم ذم اًمنميٕم٦م

 شم٤ٌمرك اًمرمحـ طمٙمؿ سمتٖمػم وًمٞمس اإلٟم٤ًمن سمف يٜمٓمؼ ومٞمام اًمٕمرف أي اًمٌٚمد سمتٖمػم يتٖمػم

 .وشمٕم٤ممم

 ذيمرت ُم٤م وُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض قمٚمٞمف شمؽمشم٥م اًمٌٚمد ذم اًمٕمرف ُمٕمروم٦م وم٢مذاً 

 .واعم٤ًمومر سم٤مًمًٗمر تٕمٚمؼي ومٞمام ٟمٗم٤مً آ

 أطمٙم٤مم ُمٓمٌققم٦م وهل رؾم٤مًمتف ذم ذيمر اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أن وأذيمر

 ىمري٦م إمم دُمِمؼ ُمـ ظمرج رضمالً  أن ًمق دُمِم٘مل شمٕمٚمٛمقن يمام وهق رضمالً  نأ ًمق اعم٤ًمومر

 ظمرج ح٤مذا ،يمٞمٚمقُمؽم قمنم 15 سمٜمحق قمٜمٝم٤م شمٌٕمد دُمِمؼ ذىمل ىمري٦م دوُم٤م ىمري٦م ٤موُمد

 شمٌٕمد أظمرى سمٚمدة إمم وصؾ طمتك وُمِمك ومٛمِمك اًمّمٞمد ُمـ ٖمٞمتفسم حيّمؾ ومٚمؿ ًمٞمّمٓم٤مد

 وسم٢مجي٤مز واًمِم٤مهد وُمِمك ومٛمِمك اًمّمٞمد ُمـ سمٖمٞمتف طمّمؾ ومام يمٞمٚمقُمؽم 66 دُمِمؼ قمـ

 466 دُمِمؼ وسملم وسمٞمٜمٝم٤م ؾمقري٤م ؿمام وطمٚم٥م طمٚم٥م إمم وصؾ إمم ٟمٗمًف رأى ُم٤م

 ٦مُم٤ًموم ًمٞمس ًمٚمٛم٤ًمومر ُم٤ًموم٤مت شمٗم٤مقسم٤مٓ ىمٓمع أنف ُمع ُم٤ًمومراً  ًمٞمس هذا ي٘مقل ،يمٞمٚمقُمؽم

 .ُمّمٓم٤مداً  ظمرج هذا ُم٤ًمومراً  خيرج مل هذا ًمٙمـ ،واطمدة

 أن ضمداً  ىمقي٦م راضمح٦م سمٓمري٘م٦م يث٧ٌم ذًمؽ وقمغم ،اعمٕم٤مين هذه ُمراقم٤مة سمد ٓ إذاً 

 إمم راضمع ذًمؽ وإٟمام ُمؽمات يمٞمٚمق ُم٘مٓمققم٦م وُم٤ًموم٦م وطمدود طمد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمٕمرف

 (16ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 وظؽسه يؼك افذي ادؼقم طضاب

 أن أريد وأن٤م ،ُمٙم٤من أي سم٤مًم٘مّمٞمؿ هٜم٤م ُمثؾ أهكم ُمـ ُمِمٞم٧م يمٜم٧م إذا :مداخؾة



ٞمح ًمٚمرظمص  ٗمر اعم  425 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  و٤مسمط اًم

 أطمًٌٝم٤م هؾ ،أىمٞمٛمٝم٤م احلرم ذم أيمقن اًمذي اًمٕمنمة وم٤مًمٚمٞم٤مزم ،احلرم ذم اًمٕمنم آظمذ

 صالة أصكمو ُم٘مٞمامً  أطمًٌٝم٤م أو اًمّمالة ىمٍمت وطمدي صٚمٞم٧م وإن ،أتٜمٗمؾ ٓ اً ُم٤ًمومر

 .اًم١ًمال ُمٗمٝمقم ُم٘مٞمؿ؟

م ًمٚمٛمًجد شم٠ميت طمٞمٜمام ٟمؽإ: أىمقل وم٠من٤م ،ضمٞمداً  ُمٗمٝمقم :افشقخ  اًمٕمنم ًمتّمكم احلرا

 قمـ أضمٞم٥م أن٤م ،ؾمٗمر قمغم أم ُم٘مٞمامً  ٟمٗمًؽ شمٕمتؼم أن٧م هؾ ،سمقوٕمؽ أدرى وم٠من٧م ،هٜم٤مك

 شمّمكم أن ٟم٤موي: ىمقًمؽ ُمع يتٜم٤مؾم٥م ٓ ؾمٗمر قمغم ومٙمقٟمؽ ؾمٗمر قمغم يمٜم٧م إذا ،ٟمٗمز

 ،اعم٘مٞمؿ صالة ومتّمكم يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا ،هذه واحل٤مًم٦م ُم٘مٞمؿ وم٠من٧م ،هٜم٤مك اًمٕمنم

 أج٤مم اًمٕمنمة ُمٕمؽ ويًتٛمر ،أؾم٤مومر وهمداً  أؾم٤مومر اًمٞمقم: شم٘مقل ُمؽمدداً  يمٜم٧م إذا أُم٤م

 يمام اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م إذا أُم٤م ،اًمٜمقاومؾ شمّمكم وٓ وشم٘مٍم ُم٤ًمومر وم٠من٧م ،يقُم٤مً  واًمٕمنميـ

 ،حتديد سمدون أج٤مُم٤مً  اإلىم٤مُم٦م قمغم قمزُم٧م: أي ،اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م: يٕمؼمون اًمًٚمػ يم٤من

 ٓ يمٜم٧م وإن ،اعم٘مٞمؿ صالة ومتّمكم اإلىم٤مُم٦م أمجٕم٧م إذا ،اًم٘مٚم٥م ذم هق اعمحدد عمٝمؿا

ـْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ؾمٗمر قمغم شمزال ♂ ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

 ،همداً : ومٞم٘مقل ،اًمًٗمر اًمٞمقم ًمف يتٞمن ٓ ًمٙمـ ،ًمٚمًٗمر ئُمتٝمٞم هق: أي ،[184:اًمٌ٘مرة]

 ..وهٙمذا.. همدٍ  سمٕمد ومٞم٘مقل ،همداً  ًمف يتٞمن ٓ

 .أظمؼمك أن٤م :مداخؾة

 ومٝمذا اإلىم٤مُم٦م وأمجع قمزم وم٢مذا: ًمؽ أىمقل أن٤م ،أظمؼمشمٜمل قمام أضمٌتؽ أن٤م :افشقخ

 أن٤م: ي٘مقل ؾمٚمٗم٤مً  خيٓمط أو وهمداً  اًمٞمقم أؾم٤مومر أن٤م ي٘مقل ٓ ٕنف :ُم٤ًمومراً  يمقٟمف قمـ ظمرج

 .اًمٕمنم هٜم٤م ؾم٠مىمٞمؿ

 اجلزم ضم٤مزم ،اًمٕمٞمد ٌحص أو اًمٕمٞمد ًمٞمٚم٦م إٓ حوِّ رَ يُ  ُم٤م نفأ ضم٤مزم ،أبداً  :مداخؾة

 .اهلل سم٢مذن

 .اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم هذا :افشقخ

 ويتٜمٗمؾ؟ :مداخؾة

 .ويتٜمٗمؾ :افشقخ



ٗمر اعمٞمح ًمٚمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   426  و٤مسمط اًم

 ..اهلل ؿم٤مء إن ًمٙمـ ،هلذا ظمالف قمغم اإلظمقان سمٕمض :مداخؾة

ه اًمذي هذا ًمٙمـ ،ومٞمف خمتٚمػ أُمر هذا :افشقخ  .ٟمرا

 .اهلل ؿم٤مء إن يمالُمؽ هلؿ ؾم٠من٘مؾ :مداخؾة

 ومٝمق اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ومٛمـ ،شٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام ،سم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام» :افشقخ

 يدظمؾ طمتك أصٚمف قمغم اًمٌمء سم٘م٤مء وم٤مٕصؾ ،ُم٤ًمومر وأصٚمف اإلىم٤مُم٦م يٜمق مل وُمـ ،ُم٘مٞمؿ

 ومٝمق اإلىم٤مُم٦م ٟمقى أنف دام ومام ،اإلىم٤مُم٦م يٜمقي أن هق اجلديد احلٙمؿ هذا ،ضمديد طمٙمؿ ذم

 .ُم٘مٞمؿ

 وؽره افؼقام كاحقة من إـل ظذ افؼب أحؽام تـطبق هل

 اًم٘مٞم٤مم أو اجلٚمقس طمٞم٨م ُمـ ،يم٤مًمٓمٕم٤مم اًمنماب قمغم احلٙمؿ يٜمٓمٌؼ هؾ :افسمال

 همػمه؟ أو آشمٙم٤مء أو

.. ُمثالً  ىمٞم٤مم ُمـ اًمنمب أطمٙم٤مم اًمٓمٕم٤مم قمغم يٜمٓمٌؼ هؾ: شم٘مقل أن شمريد :افشقخ

 .ذًمؽ وٟمحق

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 سم٤مًمٜمٝمل اًمٜمص ضم٤مء يمام ،ىمٞم٤مُم٤مً  إيمؾ قمـ اًمٜمٝمل ذم ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس: أىمقل :افشقخ

 ح٤م أنف قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ وهق أثر هٜم٤مك وًمٙمـ ،ىم٤مئامً  باًمنم قمـ

: ىم٤مئؾ: ًمف ىم٤مل ،ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اعمجٚمس ذم طمقًمف يم٤من ُمـ طمدث

 .شذ هق»: ىم٤مل إيمؾ؟ أرأج٧م

 .سمف ٟمخ٤مًمٗمف رء ًمديٜم٤م يقضمد ٓ ٕنف :ٟمتٌٕمف أن يٜمٌٖمل هٜم٤م أىمقل ،اًمّمح٤ميب هذا

 ٕنف :جيقز ُم٤مؿمٞم٤مً  وم٤مٕيمؾ ،ُم٤مؿمٞم٤مً  إيمؾ وسملم ىم٤مئامً  إيمؾ سملم اًمتٗمريؼ ُمع ًمٙمـ

 إيمؾ أُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٛمِمقن وهؿ ي٠ميمٚمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمٍميح اًمٜمص ضم٤مء

 وإٟمام ،إجي٤مسم٤مً  وٓ ؾمٚم٤ٌمً  ٓ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ ٟمص ومٞمف ومٚمٞمس ىمٞم٤مم ُمـ



ٞمح   ٗمر اعم  427 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ًمٚمرظمصو٤مسمط اًم

 .ٟمٕمٛمؾ وسمف ،ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ اًمّمحٞمح ذم إثر هذا قمٜمدٟم٤م

 اًمٕمٍم هذا ذم سمٕمْمٙمؿ ٓطمظ رسمام هق أظمر اًمٌمء: آظمر رء ذًمؽ إمم يْم٤مف

 جيٚمًقن ٓ ًمٙمٜمٝمؿ ،ُمقضمقدة واًمٙمراد ىمٞم٤مُم٤مً  ي٠ميمٚمقا  أن اًمٙمٗم٤مر ُمقو٦م ُمـ ص٤مر أنف

 .ىمقة اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ يزداد طمٞمٜمئذ ًا،اؾمتٙم٤ٌمر قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمٙمٗم٤مر خم٤مًمٗم٦م :مداخؾة

 وٕن ،ٟمٕمٚمؿ ٓ ُم٤م ٕمٚمؿي أن٤ًمً  ٕن :أنس أثر ُمع ٟمحـ: ومٜم٘مقل ،أجقه :افشقخ

 .ٟمخ٤مًمٗمٝمؿ ومٜمحـ ،ىمٞم٤مُم٤مً  ي٠ميمٚمقن اعمًٚمٛملم ُمـ هبؿ يتِمٌٝمقن واًمذيـ اًمٞمقم اًمٙمٗم٤مر

 (  66 :33 :15/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :26 :66/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

  ( 66 :23 :45/ 246/واًمٜمقر اهلدى)





 بسخص الرتخص ِباح ين

 الصُز يرٍ يف السفس





ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  431 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 ـامل مع ٔخر مؽان من افتـؼل دوااظتا افذين افرحل افبدو

 افصالة يؼكو أن هلم هل وأمواهلم أرسهتم

 إمم ُمٙم٤من ُمـ ٟمٜمت٘مؾ أن ٟمريد أن اعمرات سمٕمض ومٞمحدث سم٤مدي٦م ٟمحـ :مداخؾة

 أهٚمقٟم٤مو ُمٕمٜم٤م وطمالًمٜم٤م، اًمٕمٍم وٟمٜمزل اًمّمٌح ٟمِمد... ُمؽم يمٞمٚمق 366 – 266 ُم٤ًموم٦م

 .اًمّمالة أىمٍم ،إًمٞمف وأتقب اهلل أؾمتٖمٗمر وأن٤م ،ُمٕمٜم٤م

 .شمًت٘مٞمؿ طمتك سمد وٓ شم٘مٍم ،ٟمٕمؿ أي :فشقخا

 .يٕم٤مروقٟمٜمل ٟم٤مس وذم ،اًمّمالة ي٘مٍموا أن أنّمحٝمؿ ُمٕمل وُمـ :مداخؾة

 ًمقىمٕم٧م أومٓمرت ُمٕمل وزوضمل وأومٓمرت رُمْم٤من ذم يمٜم٧م ًمق أنٜمل :اًمث٤مين اًمٌمء

 .قمٚمٞمٝم٤م

 .ُمريئ٤مً  هٜمٞمئ٤مً  :ًمؽ ٟم٘مقل وٟمحـ :افشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م اً ظمػم اهلل ضمزاك :مداخؾة

 ،يٜمزل وطمتك ،ئمٕمـ طمتك ُم٤ًمومر ومٝمق اًم٤ٌمدي يٜمت٘مٚمٝم٤م ًمتلا اعم٤ًموم٦م هذه :افشقخ

 :ُم٤ًمومر هق اًمالطمؼ وُمٜمزًمف اًم٤ًمسمؼ ُمٜمزًمف سملم ُم٤م أُم٤م ،اإلىم٤مُم٦م صالة ومٞمّمكم اؾمت٘مر وم٢مذا

 .وهٙمذا.. اخلية ويتتٌع اًمٕمِم٦ٌم يتتٌع ومٝمق ،اعمٜمزل ًمف ؾمٞمٓمٞم٥م ُمتك يدري ٓ ٕنف

 إذا ًمٙمٜمف ،ؿمؽ ٓ ومرُم٤ًم ومٝمق ،ُمٜمزل إمم ُمٜمزل ُمـ ُمتٜم٘مالً  ُم٤ًمومراً  يزال ُم٤م ومٝمق

 ددِّ جيَ  طمتك ،اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم هٜم٤مك اعمٜمزل وأقمجٌف ومٞمف وٟمزل ُمٙم٤من إمم وصؾ

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا ،واًمٜم٘مٚم٦م اًمرطمٚم٦م

 ( 66 :31 :26/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66 :26 :66/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

  ( 66 :23 :45/ 246/واًمٜمقر اهلدى)



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   432  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 ؾفل فؾعؿل دائم بشؽل أخرى مديـة إػ مديـة من يساؾر رجل

 إخرى؟ ادديـة يف افسػر برخص يسخص

 راسمغ، إمم ضمدة ُمديٜم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمـ ي٠متقن اًمزُمالء سمٕمض هٜم٤مك :مداخؾة

 اًمًٜمقات ـمقل قمغم ي٘مٍمون، ريمٕمتلم يّمٚمقن: يٕمٜمل اًمٔمٝمر صالة سم٘مْم٤مء ومٞم٘مقُمقن

 ُم٤ًمومريـ؟ يٕمتؼموا اًمٕمٛمؾ، هذا قمغم وهؿ

 راسمٖمل؟ أو ضمدي هق :افشقخ

 .ضمدة أهؾ ُمـ :مداخؾة

 اعم٤ًمومريـ؟ صالة صٚمقا  هٜم٤م إمم ضم٤مؤوا وم٢مذا :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ضمدة إمم قم٤مدوا وإذا :افشقخ

 .ُم٘مٞمٛملم صالة يّمٚمقا  :مداخؾة

 ؾمٗمر؟ وراسمغ ضمدة سملم ُم٤م أن شمرون أٓ هذا، ذم اإلؿمٙم٤مل هق ُم٤م :افشقخ

٤ًٌم :مداخؾة  .يمٞمٚمقا  ومخًلم ُم٤مئ٦م شم٘مري

 .اًم١ًمال ًمٞمس ٓ، :افشقخ

 .ُمِم٘م٦م ٗمرؾم: يٕمٜمل :مداخؾة

 اًمًٗمر؟ ُم٤مذا أو ؾمٗمر :افشقخ

 .ؾمٗمر :مداخؾة

 ... اإلؿمٙم٤مل هق ُم٤م! ـمٞم٥م :افشقخ

 راسمغ؟ ذم ُم٘مٞمٛمقن هؿ :مداخؾة



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  433 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 يٜم٤مُمقا  دائٛم٦م، إىم٤مُم٦م هٜم٤م اًمنميم٦م هلؿ هٞم٠مت هٜم٤م، يٜم٤مُمقن إطمٞم٤من سمٕمض :مداخؾة

 ؾمٗمر؟ هٜم٤م راسمغ ذم هٜم٤م ضمٚمقؾمٝمؿ شمٕمتؼم يرضمٕمقن، إطمٞم٤من وسمٕمض ومٞمف

 ظمٓم٦م هلؿ ًمٞمس: يٕمٜمل يٜم٤مُمقن، ُم٤م وشم٤مرة يٜم٤مُمقن شم٤مرة نفأ دام ُم٤م ؾمٗمر، :افشقخ

 .اؾمت٘مرار ىمرار ًمف ًمٞمس اعم٤ًمومر ؿم٠من وهذا

 .رُمْم٤من ؿمٝمر طم٤مًم٦م وذم :مداخؾة

ـْ ▬ :افشقخ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ ♂ ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 .[184:اًمٌ٘مرة]

 ..ؾمٗمر طم٤مًم٦م ذم اًمًٜم٦م ـمقل: ي٘مقل :مداخؾة

 .اًمٙمالم... :افشقخ

 .ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م ٓ، :مداخؾة

 ذم أو اًمٌٚمد ذاك ذم اؾمت٘مرار قمٜمده يٙمقن ُمٕم٘مقل، همػم ًمٙمـ ي٘مقل، هق :افشقخ

 .هذا

 .اعمنموع شم٠مؾمٞمس ُمـ أن احل٤مل هذا قمغم ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م :مداخؾة

 .يرشم٤مح أن إمم ُمٕم٘مقل همػم اًمًٜم٦م ـمقل ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ًمٙمـ أظمل ي٤م :افشقخ

 .وم٘مط ومجٕم٦م مخٞمس يرشم٤مح :مداخؾة

 طم٥ًم قمٜمف يٕمؼم اعمقوقع يتّمقر أن يريد اإلٟم٤ًمن اجلٛمٕم٦م، هذه ـمٞم٥م :افشقخ

 راسمغ سملم ُم٤م.. وراسمغ ضمدة سملم ُم٤م ُم٤ًمومر يمؾ اًم٤ًمئؼ هذا أن شمتّمقر ٕنؽ مت٤مًُم٤م: اًمقاىمع

 ومخ٦ًم صمالصمامئ٦م اًمٙمالم، هذا ُمٕم٘مقل همػم ؾمٜم٦م، يقم، وؾمتلم ومخ٦ًم صمالصملم وضمدة،

 يٕمٞمد، ٟمٕمؿ: ُمٕمل ؾمت٘مقل هذا يٕمٞمد، هؾ: ُمثاًل  اًمٌمء، هذا لُمٕم٘مق همػم يقًُم٤م، وؾمتلم

 ضمدًي٤م؟ ديم٤من إذا ضمده ذم أخٞمس يٕمٞمد! ـمٞم٥م

 .ضمده ذم :مداخؾة

 يٓمٞمؾ أج٤مم شم٠متٞمف سمد ٓ ومٙمذًمؽ! إًذا ـمقل قمغم ُم٤ًمومر هق شم٘مقل ُم٤م! ـمٞم٥م :افشقخ



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   434  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 ٤مأج٤مُمً  جيد أن ُمـ سمد ومال ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمراطم٦م أو آؾمتجامم أو ًمٚمٜمزه٦م إُم٤م ومٞمٝم٤م

 هذا ذم وواوم٘مٜم٤م شم٤ًمحمٜم٤م إذا اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم صمؿ رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘ميض أن يًتٓمٞمع

 ُمزُمـ، سمٛمرض اعمّم٤مب اعمريض ؿم٠من ذًمؽ ذم ؿم٠منف: ومٜم٘مقل ىمْم٤مء جيد ٓ أنف اًمتخٞمؾ

 ىمْم٤مء؟ قمٚمٞمف ومٝمؾ

 .ٓ :مداخؾة

 قمٚمٞمف؟ ُم٤مذا :افشقخ

 .يمٗم٤مرة :مداخؾة

 ىمٚم٧م إن ُمزُمٜم٤ًم؟ ُمرًو٤م ريضاعم ؿم٠من ؿم٠منف هق اًم٤ًمئؾ هذا أن شم٘مقل هؾ :افشقخ

 اجلقاب؟ واوح أطمدمه٤م، ُمـ سمد ٓ ىمٚمٜم٤م، يمام ىمٚم٧م وإٓ هٙمذا، ًمؽ ىمٚمٜم٤م هذا

 .واوح :مداخؾة

 (66:13:24( /7) راسمغ ومت٤موى)

 افسػر برخص يلخذ أن افدائم افسػر ظذ ادعتاد فؾسائق هل

 قم٤مدي يٛمٌم أو وي٘مٍم جيٛمع سمس أو دائامً  ي٘مٍم أن ًمٚم٤ًمئؼ حيؼ هؾ :افسائل

  يم٤مُمٚم٦م؟ الةسمّم

 أجـ ُمـ وهق ،أضمٝمٚمف أن٤م امسمر ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمؽ ؾمتٗمٞمدأ ومًقف ؾم٤مئ٘م٤مً  دُم٧م ُم٤م :افشقخ

 ؟..إمم هٜم٤م ُمـ ؾمٗمرك يٙمقن

 .سمٖمداد قمغم اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ هٜم٤م هٜم٤م :افسائل

  !ـمٞم٥م اًمٕم٘م٦ٌم قمغم :افشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًم٤ٌمىمل ؾمٛمٕم٧م ُم٤م :افسائل

 .اًم٤ٌمىمل أجش :افشقخ



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  435 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

  اًمًٕمقدي٦م إمم هٜم٤م ُمـ ،سمٖمداد إمم هٜم٤م ُمـ ،اًمٕم٘م٦ٌم إمم هٜم٤م ُمـ :افسائل

 إمم ،اًمٕمراق إمم ،اًمًٕمقدي٦م إمم يٕمٜمل ،أبٕمد اًمٕم٘م٦ٌم سمٕمد ُم٤م ،ُمٕمٚمٞمش ـمٞم٥م :افشقخ

 اًمًٗمر؟ شمٜمقي هؾ هٜم٤م قمامن ُمـ خترج طمٞمٜمام أن٧م ٟمٕمؿ ،اًمٕم٘م٦ٌم

 .اًمًٗمر أنقي ٟمٕمؿ :افسائل

 .اًمًٗمر شمٜمقي :افشقخ

 ؟ريمٕمتلم أصكم :افسائل

 ؟اًمًٗمر شمٜمقي :أىمقل أن٤م ،حم٤مرضة ٟمٕمٛمؾ ٟمريد ُم٤م ،وهمٓم٤مه٤م يمٚمٛم٦م ،ٓ ،ٓ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :افسائل

 ؟أج٤مُم٤مً  اًمٕم٘م٦ٌم ذم هٜم٤مك شم٘مٞمؿ ،ـمٞم٥م .ٟمٕمؿ :شم٘مقل :افشقخ

 ،أج٤مم قمنمة سم٤مإلُمٙم٤من محقًمتل يِّ حَ عسمَ  يم٤ًمئؼ أن٤م أدري ُم٤م أقمٚمؿ اهلل :افسائل

  .وارضمع سمروح اًمٞمقم سمٜمٗمس أج٤مم ذم ،يقم ىمٕمد٤مسم أطمٞم٤مٟم٤مً 

ًٓ  شمٕمٛمٚمف اًمذي وًمٙمـ شمٕمٚمؿ أن٧م :وم٢مذاً  ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هق هذا ،أجف :افشقخ  أؿمٙم٤م

  ...ُمـ أيمثر شم٤مرة ،يقُملم شم٤مرة ،يقم شم٤مرة ،وأنقاقم٤مً 

 .يٕمٜمل :افسائل

 اهلل كا ضمز ظمذٟم٤مهأ ُمٜمؽ ردٟم٤مهأ اًمذي يٕمٜمل ،ومٝمٛمٜم٤م أظمل ي٤م ظمالص :افشقخ

 ؾمتٕمقد ُمتك شمدري وٓ ،اًمٕم٘م٦ٌم وشمّمؾ ًمٚمًٗمر ٟم٤موي خترج هٜم٤م ُمـ أن٧م دُم٧م ُم٤م اً،ظمػم

 إمم شمٕمقد طمتك ُم٤ًمومر أن٧م ،ُم٤ًمومر أن٧م :وم٠مىمقل ،أضمٞمٌؽ قمٜمف ٌٜملدمٞم ُم٤م طمدود ومٗمل

 . رظمّم٦م وهذه ،اًمّمالشملم سملم ودمٛمع ،واضمٌؽ وهذا ،ىمٍماً  ومتّمكم قمامن

 ( 66 :43: 28/  563/  واًمٜمقر اهلدى)



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   436  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 ؟افصالة يؼك هل ؾقه ؾسة فؼضاء أخر بقته إػ شاؾر من

 ،يٛمٚمٙمف ًمف آظمر سمٚمد ذم سمٞمت٤مً  يٛمٚمؽ ؿمخص سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ٓ؟ أم اًمّمالة ي٘مٍم ومٝمؾ ،يتّمٞمػ يٕمٜمل ُمثالً ..  يمذا أهٚمف وأظمذ ،إًمٞمف وؾم٤مومر

 ًمٞمس أو وًمد ًمف ،هٜم٤م زوضم٦م ًمف: يٕمٜمل ،ُم٠مهقل همػم أم ُم٠مهقل اًمٌٞم٧م ذاك :افشقخ

 أطمد؟ ومٞمف

 ،اًمٕم٤مم ـمقل ومٞمف يًٙمـ اًمذي إصكم هذا سمٞمتف ُمـ إهؾ ي٠مظمذ ،ٓ :مداخؾة

 .هذا اح٠مهقل همػم اًمٌٞم٧م إمم أهٚمف وي٠مظمذ

 هٜم٤مك؟ ويًٙمـ :افشقخ

 .اًمّمٞمػ وىم٧م ومؽمة ي٘مٞمؿ :مداخؾة

 يٕمٜمل؟ هٜم٤مك يّمٞمػ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ،وراطم٦م اؾمتجامم يم٤من إذا ،صم٤مٟمٞم٤مً  وٟمٞمتف أوًٓ  هق ووٕمف إمم يٕمقد ومٝمذا :افشقخ

 صالة ومٞمّمكم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص هق يمام ؾمٗمر قمغم يمقٟمف قمـ خيرضمف ووٕمف وسمحٞم٨م

 .اعم٤ًمومر ةيمّمال ٓ ،اعم٘مٞمؿ

 ( 66 :33 :19/ 438/واًمٜمقر اهلدى)

 افراتبة افسـن وصالة ادساؾر

 ٕمتٛم٧م ُمًٌح٤مً  يمٜم٧م ًمق»: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ ىمقل: ي٘مقل :افسائل

ٌِّ  أن جيقز ٓ اًمًٗمر ذم أن هذا ُمـ ٟمٗمٝمؿ ومٝمؾ ،شصاليت  اًمّمالة؟ سمٕمد حٟمً

 ،خ٤مرياًمٌ صحٞمح وذم صحٞمح وهق هذا قمٛمر اسمـ أثر ،ُّيديؽ اهلل :افشقخ

 ،اًمٗمريْم٦م ٕمتٛم٧م اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ قمغم وحم٤مومٔم٤مً  ُمتٓمققم٤مً  يمٜم٧م ًمق يٕمٜمل



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  437 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 وٓ ،ىمٍماً  يّمكم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأج٧م أن٤م ،سم٤مًمرأي إُمر ًمٞمس وًمٙمـ

 .قمٜمف اهلل ريض ُم٘مّمده هق ومٝمذا. ؾمٜمـ يّمكم ٓ ،يًٌح

 ،قم٘مٚمف حيٙمؿ ٓ ،اًمنمع ذم ضم٤مء ُم٤م قمٜمد ي٘مػ اعمًٚمؿ أن ،ضمداً  قمٔمٞمؿ يمالم وهذا

 ،ذهٜمف ومٞمٗمتح اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب هذا ُمثؾ ومٞم٠ميت ،اًمتًٚمٞمؿ حيًٜمقن ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٙمـ

 اًمٗمريْم٦م ٕنف :اًمًٜم٦م ٟمّمكم ُم٤م أطمًـ ،اًمٗمريْم٦م أيمٛمؾ أن٤م سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: ي٘مقل

 ،اًم٤ٌمب هذا وُمـ ،اعمٞمزان هذا ُمـ قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم ىم٤مل يمام ،اًمًٜم٦م ُمـ أومْمؾ

 رأج٧م وًمٙمٜمل ،أقماله ُمًح وًمٞمس اخلػ أؾمٗمؾ سمٛمًح ًم٘مٚم٧م سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق»

 .همػمه ،شاخلٗملم قمغم يٛمًح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قمـ ٟم٘مالً  شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ذيمرمتقه ُم٤م اًم٤ٌمب هذا ُمـ أجْم٤مً  ؿمٞمخٜم٤م :افسمال

: ًمف وم٘م٤مل ،اًمّمالة رويٙمثِ  يّمكم رضمالً  رأى اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد أن: شاًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ»

: وي٘مقل سمٞمٕمٚمؼ ومِمٞمخل ،اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م قمـ أهن٤مك ىم٤مل ،ّمالةاًم قمـ شمٜمٝم٤مين ىم٤مل ،ومٜمٝم٤مه

 يرد طمتك اعمٜمع اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ وأن ،آشم٤ٌمع ذم اًمًٚمػ ومٝمؿ يم٤من يمٞمػ ٟمٔمرا

 .اًمدًمٞمؾ

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اً ظمػم اهلل ضمزايمؿ :مداخؾة

 .وإي٤ميمؿ :افشقخ

 ( 66: 36: 44/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 هـاك بؼائه حال ةافصال يؼك هل فؾدراشة شاؾر من

 ًمٗمؽمة هٜم٤مك اًمّمالة ذم واًم٘مٍم اجلٛمع ًمٜم٤م حيؼ يمِم٤ٌمب ٟمحـ ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسائل

 أم هٜم٤مك ُم٘مٞمؿ طم٤مزم أقمتؼم أن٤م أنف طم٥ًم يٕمتٛمد هذا أم ،ُم٘مٞمٛملم همػم ٤مأنَّ  ُمثٚمام ،ُمٕمٞمٜم٦م

 هٜم٤م؟ ُم٘مٞمؿ

 أنف اقمت٘م٤مده ومقر اإلىم٤مُم٦م ٟمقى هٜم٤مك إمم يذه٥م ح٤م همػمك أو أن٧م ،ـمٌٕم٤مً  :افشقخ



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   438  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 أي أو اًمتدريس هذا أو اًمدراؾم٦م ُمثالً  ٜمٝمليُ  طمتك ،صمالصم٦م أو ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م ؾمٞم٘مٕمد

 يٕمؼم يمام اًمذي هق اعم٤ًمومر ،اعم٤ًمومر صالة يّمكم أن ًمف جيقز ومال ،صدده ذم هق قمٛمؾ

: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اًم١ًمال هذا عمثؾ اجلقاب وهق ،ضمداً  ٤مً دىمٞم٘م ٤مً قمرسمٞم اً شمٕمٌػم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

ـْ ▬  أو ُمثالً  قمامن ُمـ ظمرج ومٛمـ .[184:اًمٌ٘مرة♂ ]ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

 ُمـ قمغم قدُ ّْم يَ  هؾ ،ؾمٗمر قمغم وهق أوروسم٤م سمالد ُمـ سمٚمد إمم آظمر إؾمالُمل سمٚمد أي ُمـ

 جيقز ٓ: وم٢مذاً  ،ٓ ؾمٗمر؟ قمغم أنف سرِّ دَ يُ  أو ُمثالً  ؾمٜمقات أرسمع سرُ يدْ  هٜم٤مك ذه٥م

 .أبداً  هل١مٓء اًم٘مٍم

 ( 66 :42 :53/  493/  واًمٜمقر اهلدى)

 افعشاء يصع من وراء ادغرب يصل مل من صالة

 يّمٚمقن وهؿ ىمري٦م سم٠مهؾ ومٛمر ،اًمٕمِم٤مء وىم٧م طمتك ُم٤ًمومر رضمؾ: يؼول شائل

 يّمٚمقن أهنؿ ًمٔمٜمف اعمٖمرب سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ صغم اًم٘مري٦م أهؾ ُمـ آظمر ورضمؾ ،اًمٕمِم٤مء

 اهلل وضمزايمؿ إدًم٦م ذيمر ُمع ،ذًمؽ ذم أومتقٟم٤م اًمرضمٚملم هذيـ ُمـ يمؾ طم٤مل ومام ،اعمٖمرب

 ظمػماً؟

 .وآه وُمـ وصحٌف وآخف اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة ،هلل احلٛمد :افشقخ

 وإٟمام ،قمٜمٝم٤م اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ أنف :احل٘مٞم٘م٦م

 .وآضمتٝم٤مد آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ رء سمٓمريؼ شم١مظمذ

 اإلُم٤مم ٞم٦مٟم قمـ اعم٘متدي ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م اظمتالف أن اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ ٟمفإ: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .اًم٘مدوة وصح٦م اًمّمالة صح٦م ذم شم١مصمر ٓ

 إي٤مه٤م صالشمف صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ صالة ُمثالً  ومٝمٜم٤مك

 أن يمام ،ومريْم٦م وراءه وعمـ ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن أهن٤م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ويمام ،سم٘مقُمف

 ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ صالة يمٞمٗمٞم٤مت ُمـ يمٞمٗمٞم٦م ذم ضم٤مءت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك

 يًٚمؿ صمؿ إومم سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م ريمٕمتلم يّمكم يم٤من أنف ذًمؽ ومٛمـ ،اخلقف صالة سم٠مصح٤مسمف



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  439 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء وشمّمكم ًمت٠ميت إظمرى اًمٓم٤مئٗم٦م ُمّم٤مف إمم ه١مٓء ومٞمٜمٓمٚمؼ ،هبؿ

 هل اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إوًمٞم٤من اًمريمٕمت٤من احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ومتٙمقن ،اًمريمٕمتلم

 شمقضمد رسمام وهٙمذا ،ٟم٤مومٚم٦م هل إٟمام إظمرى سم٤مجلامقم٦م إظمري٤من واًمريمٕمت٤من ،اًمٗمريْم٦م

 .أن أؾمتحيه٤م ٓ أظمرى أُمثٚم٦م

 ذم سم٤مًمٜمقاوح يٕمٛمؾ يم٤من اًمذي إقمرايب ذًمؽ طم٤مدصم٦م هٜم٤م ٟمذيمر أن ٓسمد يمذًمؽ

 ذم يقم ذات سمف اىمتدى ومٚمام ،قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذ ظمٚمػ ًمٞمّمكم ُم٤ًمء وي٠ميت ،اًمٜمٝم٤مر أثٜم٤مء

 هذه أن ٟمٗمًف ذم أخ٘مل أو ومٔمـ ٘مرةاًمٌ ؾمقرة أاسمتد ىمد وؾمٛمٕمف أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة

 ظمٚمػ ُمـ اًمّمالة ىمٓمع وًمذًمؽ إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ؾمتٙمقن اًم٘مراءة

 .ًمقطمده وصغم ُمٕم٤مذ

 أو اعم٤ًمومر هذا صالة سم٠من ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع طمٞمٜمئذ اًمٜمّمقص هذه إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا

 إٟمام أنف ُمٜمٝمام يمؾ ويتقمهف ،اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم وهق سم٤مإلُم٤مم اىمتدى اًمذي اعم٘مٞمؿ ذاك

 إذا احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق ،اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يم٤من إٟمام أنف ًمف ومٞمتٌلم ،اعمٖمرب صالة يّمكم

 يٜمقي ُمٜمٝمام يمؾ اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم يٜمٝمض ومحٞمٜمام ،ريمٕم٦م أول ذم اإلُم٤مم أدرك

 اًمثالث رأس قمغم إظمػم اًمتِمٝمد ذم ًمٞمجٚمس سم٤مإلُم٤مم اًم٘مدوة وي٘مٓمع ،آٟمٗمّم٤مل

 ُم٤م هذا ،ًمف اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ أدرك ُم٤م سم٤مإلُم٤مم وي٘متدي يٜمٝمض صمؿ ؿومٞمًٚم ،إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ذم زم يٌدو

 اعمٖمرب أظمر وهق ،اًمٕمِم٤مء يّمكم اإلُم٤مم ذاك أن يٕمٚمؿ اعم٤ًمومر اًمرضمؾ :افسائل

 اعمٖمرب؟ سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ يدظمؾ ،اجلامقم٦م ُمع ومدظمؾ

 سمف ي٘متدي وإٟمام ،اًمٕمِم٤مء صالة قمـ اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم جيقز ٓ ،ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 .اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم يٜمٝمض طمٞمٜمام آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي صمؿ

 ٟم٤مومٚم٦م اًمٕمِم٤مء ُمٕمٝمؿ يّمكم ،اًمٜم٤مومٚم٦م سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ يدظمؾ: ىم٤مل اًمٕمٚمامء سمٕمض :افسائل

 .اًمٕمِم٤مء صمؿ اعمٖمرب يّمكم صمؿ ،ًمف

 ح٤مذا؟ :افشقخ



ٗمر ذم هذه اًمّمقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   446  هؾ ي٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم

 اًم٘مقل؟ هذا صح٦م ومام ،أدري ٓ :افسائل

 اظمتالف أن ٕبلم هق أدًم٦م ُمـ ىمدُم٧م ُم٤م ىمدُم٧م ،ًمف ٧مىمدُم اًمذي هذا :افشقخ

 اعمٖمرب يّمكم هق يم٤من وم٢مذا ،اًمّمالة صح٦م ذم شميه ٓ اإلُم٤مم ٟمٞم٦م قمـ اعم٘متدي ٟمٞم٦م

 صالة شمٙمقن أن ُمـ صحٞمح٦م اًمّمالة هذه شمٙمقن أن وم٠مومم اًمٕمِم٤مء يّمكم واإلُم٤مم

 قوقعاعم ذم واؾمٓم٦م إمم حيت٤مج أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ ،صحٞمح٦م اعمتٜمٗمؾ وراء اعمٗمؽمولم

 .اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي أن وهق

 .ظمػم اهلل ضمزاك :افسائل

 .وإي٤ميمؿ :افشقخ

 ( 66 :35: 46/  497/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼبؾة فتحديد افرحؾة يف افبوصؾة أخذ حؽم

 ُمـ اًمرطمالت ذم ه٤مذُ ظْم أَ  اًمٌقصٚم٦م ذُ ظْم أَ  [طمٙمؿ] :ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م هٜم٤م اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ادؾؼي

 ؟ذًمؽ همػم أو حتديده٤م أو ،إرسمٕم٦م اجلٝم٤مت يٕمرف ٓ عمـ اًم٘مٌٚم٦م حتديد أضمؾ

 .واضم٥م :افشقخ

 ( 61: 62: 63/ 536/ واًمٜمقر اهلدى)

 ضويؾة ددة بالدهم ظن بعقًدا يؼقؿون افذين فؾطالب هل

 افصالة؟ يؼكوا أن افدراشة بغرض

 صمالصم٦م عمدة ُمٙم٦م ذم ٟمدرس ـمالب ٟمحـ اهلل، طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 دُم٧م ُم٤م شم٘مٍم: ي٘مقل سمٛمـ رأجٙمؿ وُم٤م ٟمتؿ؟ أم اًمّمالة ٟم٘مٍم هؾ أيمثر، أو أؿمٝمر

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ شمدرس،



ٗمر ذم هذه اًمّمقر  ٤مح اًمؽمظمص سمرظمص اًم  441 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  هؾ ي

 ُمـ ظمرج ُمـ سملم يٗمرىمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمًٚمػ أىمقال ُمـ قمرومتف اًمذي :افشقخ

 طمٙمؿ ذم ئمؾ ومٝمذا ًمِمٝمقر وًمق اإلىم٤مُم٦م[ جيٛمع] مل ُم١مىمت٦م إىم٤مُم٦م سمٚمدة ذم وأىم٤مم سمٚمده

 يٕمٛمؾ ُم٤م ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم وقمٛمؾ هل٤م واـمٛمئـ اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ُمـ أُم٤م وجيٛمع، ي٘مٍم اعم٤ًمومر

 .ُم٘مٞمؿ ومٝمق أنٗمًٝمؿ اًمٌٚمد أهؾ

 عمدة ُمٙم٦م إمم سمالدهؿ ُمـ ي٤ًمومرون اًمذيـ اًمٓمٚم٦ٌم إن: أىمقل هذا وقء وقمغم

 وذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم اإلىم٤مُم٦م أمجٕمقا  أهنؿ إٓ ه١مٓء أتّمقر ٓ وم٠من٤م ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م أو ؿمٝمقر

 ي٠ميت ضمؾًمٚمر سم٤مًمٜم٦ًٌم هق واًمٕمٙمس اإلىم٤مُم٦م، قمغم أمجٕمقا  صدورهؿ ىمرارة وذم ىمٚمقهبؿ

 همداً  ٓ،! أؾم٤مومر اًمٞمقم: ي٘مقل وهق سمٚمده إمم ؾمٞمٕمقد ُمتك يدري وٓ ُم٤م حل٤مضم٦مٍ  سمٚمدة

 هق سمؾ اإلىم٤مُم٦م جيٛمع مل سم٠منف قمٜمٝم٤م يٕمؼم صقرة ومٝمذه أؿمٝمر، صمالصم٦م[ ـم٤مًم٧م] اعمدة أؾم٤مومر

 أُم٤م ممٙمـ، وىم٧م أىمرب ذم يمٖمداً  اًمٞمقم هذا يم٤من ومٞمام يرطمؾ أن قمغم قم٤مزم ومٞمٝم٤م، ُمؽمدد

 ؿمٝمر عمدة اًمٌٚمد ذًمؽ ذم اإلىم٤مُم٦م قمغم أُمره وجيٛمع ٟمٗمًف ذم ٓمطخي سمٚمد ذم يًٙمـ اًمذي

 .اعم٘مٞمؿ أطمٙم٤مم قمٚمٞمف ودمري ُم٘مٞمؿ ومٝمذا أؾم٤مسمٞمع، عمدة.. ومٚمٜم٘مؾ[ أو]

 ( 66:16:23/أ24: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

ـة ظذ يسدد من ـتظم بشؽل أخرى مدي  افسػر برخص يسخص هل فؾدراشة م

 إطم٤ًمء، ذم رؾمقنيد ـمٚم٦ٌم وهؿ ي٠ًمخقن ؿمٞمخ ي٤م اإلظمقة احل٘مٞم٘م٦م :مداخؾة

٤ًٌم، اًمٕمٍم ذم إرسمٕم٤مء يقم ومػمضمٕمقن اًمٗمجر اًمّمالة سمٕمد اًم٧ًٌم يقم يذهٌقن  شم٘مري

 إطم٤ًمء ذم وضمقدهؿ ُمدة ظمالل ذم ي٘مٍمون ومٝمؾ ؾمٜمقات أرسمع عمدة يدرؾمقن وهؿ

 إرسمٕم٤مء؟ إمم اًم٧ًٌم ُمـ

 .اإلىم٤مُم٦م أمجٕمقا  ه١مٓء ي٘مٍمون؟ يمٞمػ ٓ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ُم٘مٞمٛمقن ومٝمؿ ي٘مٍموا أن جيقز ومام :افشقخ

 (66:17:28/ب36: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 صالٔ أحكام يف متفسقات

 املسافس





٤مومر   445 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ادساؾرين أحؽام بعض

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م ـمٞمٌلم يٕمٜمل ويمٚمٝمؿ قمٚمؿ ـمالب سم٤مص رطمٚم٦م :مداخؾة

 سم٤مص؟ وذم :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أن ُمٕمٝمؿ وضمقدك ُمع ،احل٤مصؾ حتّمٞمؾ سم٤مب ُمـ ؾمٞمٙمقن فمٜمل ذم :افشقخ

: هق احل٘مٞم٘م٦م ذم شمٜمٌٞمف إمم ت٤مجحي اًمذي ًمٙمـ ،ُمقضمقد إُمػم ٕن :أُمػماً  ٝمؿقمٚمٞم رواُمِّ ي١مَ 

 ،اًمٙمؼمى اإلُم٤مرة ذم ِمؽمطيُ  ُم٤م ومٞمٝم٤م ِمؽمطيُ  ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،أوًٓ  ُم١مىمت٦م اإلُم٤مرة هذه أن

 سم٠مهنؿ اح٠مُمقريـ قمغم واعمٞمث٤مق اًمٕمٝمد ي١مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ: يٕمٜمل ،اًمٕمٔمٛمك واًمقٓي٦م

 ُم٤مذا؟ وذم ،واعمٙمره عمٜمِمطا ذم أُمػمهؿ يٓمٞمٕمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م

 ....:مداخؾة

 شمٜمٔمٞمؿ سم٤مب ُمـ هذا ًمٙمـ ،اًمٙمؼمى سم٤مًمقٓي٦م إٓ سم٤مًمنمط هذا ًمٞمس ،ٓ ،آه :افشقخ

 يٙمـ مل إذا أطمدهؿ شم٠مُمػم ُمـ ومالسمد ،احلرام اهلل سمٞم٧م إمم يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م ،اًمرطمٚم٦م

روا صمالصم٦م ؾم٤مومر إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف :شم٠مُمػم صمٛم٦م  .شأطمَدهؿ ومٚمٞم١مُمِّ

 ذم طمتك ،اًمٗمقى يرومض اإلؾمالم ٕن :اإلؾمالم يمامل ُمـ أُمر ؿمؽ سمال وهذا

 .اًمٓمريؼ ؾمٗمر وهل ،إُمد اًم٘مّمػمة اعمٜمتٝمٞم٦م اعمٕم٤مذة هذه

 رطمٚمتٝمؿ يٜمٔمؿ أُمػم هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م أنف :إًمٞمف اًمٜمٔمر خٗم٧مأُ  ُم٤م أول ومٝمذا

 آٟمٓمالق أن يرى طمٞم٨م سم٤مٟٓمٓمالق وي٠مُمرهؿ ،سم٤مًمٜمزول اًمٜمزول يرى طمٞم٨م ي٠مُمرهؿ

 أن اعمّمٚمح٦م هذه طمدود ذم ومٕمٚمٞمٝمؿ ،وهنؿ١مؿم ُمٜمٔمؿ ومٝمق وهٙمذا ،هلؿ ظمػم هق

 .إُمػم ذاك ُمع يتج٤موسمقا 

 ُمـ يٙمقن أن أرضمق: أجْم٤مً  هذا يم٤من وإن ،إُمػم سمِمخص شمتٕمٚمؼ :أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م

 وإٟمام ،ودوهنؿ قمٜمٝمؿ سم٤مًمرأي يٜمٗمرد وأٓ ،يًتِمػمهؿ أن وهق ،احل٤مصؾ حتّمٞمؾ سم٤مب

 إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م يٜمِّٗمذوا صمؿ يًتِمػمهؿ ومٝمق ،♂ؿْ ٝمُ ٜمَ ٞمْ سمَ  ىقرَ ؿُم  ؿْ هُ رُ ُمْ أَ وَ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   446  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 أصٌح قمٜمقان حت٧م اًمٞمقم اًمٕمٍميقن ٤مبتَّ اًمٙمُ  ويت٤ًمءل ـم٤مقمتف، أظمريـ وقمغم ف،رأج

 اًمّمحٞمح ًمٙمـ ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٦م؟زِ ٚمْ ُمُ  أو ٛم٦مٚمِ ٕمْ ُمُ  اًمِمقرى هؾ: وهق ٞمِم٦مٚميم يم٠منف

 قمغم اًمٓمريؼ شمٗمتح هل ،ُمٕمٚمٛم٦م هل ُمٚمزُم٦م همػم اًمِمقرى أن ومٞمف ٟمِمؽ ٓ اًمذي

 ُمٜمٝم٤م يًتّمٗمل يم٤مًمٜمحٚم٦م هق صمؿ ،إًمٞمف وجيٛمٕمٝم٤م أراء [يًتٛمع] اعمًتِمػم ،اعمًتِمػم

 .ُم٦مزِ ٚمْ سمٛمُ  وًمٞم٧ًم ٛم٦مٚمِ ٕمْ ُمُ  وم٤مًمِمقرى ،سمتٜمٗمٞمذه٤م وي٠مُمر ،أراء شمٚمؽ ظمػم

ًُ عيَ  اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض شم٠ميت هذا سمٕمد  إذا أهنؿ: ُمٜمٝم٤م ،هب٤م اًمتذيمػم ـح

 ،اًمٔمٝمر صالة إومم اًمّمالة ،ةاًمّمال أدريمتٝمؿ ُمٙم٤من ذم ومٜمزًمقا  ُم٤ًمومريـ يم٤مٟمقا 

 ُمٜمٓمٚم٘ملم يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م ،شم٘مديؿ مجع اًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم هذه واحل٤مًم٦م جيٛمع أن: اًمًٜم٦م

 شمدريمٝمؿ طمتك اًمًٗمر ذم نيًتٛمرو وإٟمام اًمٜمزول يتٕمٛمدون ومال ،اًمٔمٝمر صالة وىم٧م

 إن: وم٢مذاً  ،شم٠مظمػم عمَجْ  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر هبؿ ويّمكم ،مجٞمٕم٤مً  هبؿ يٜمزل ذاكطمٞمٜم اًمٕمٍم

 عمَجْ  هبؿ عمَجَ  وإٓ ،شم٘مديؿ عمَجْ  هبؿ عمَجَ  اًمٔمٝمر وىم٧م ذم ٟم٤مزًمقن وهؿ اًمّمالة ٝمؿأدريمت

 .شم٠مظمػم

 قمزيٛم٦م اًم٘مٍم ٕن :قه٤مٛمه تِ يُ  وأَّٓ  اًمّمالة ُمـ ي٘مٍموا أن: مجٞمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م صمؿ

 .اًمٕمٚمامء زَم قْ ىمَ  أصح قمغم وهذا ،رظمّم٦م وًمٞمس

 ؟....هل ُم٤م اًمرظمّم٦م :مداخؾة

 يمٞمػ؟ :افشقخ

 قمزيٛم٦م؟ :مداخؾة

 .قمزيٛم٦م :فشقخا

 .رظمّم٦م وًمٞم٧ًم :مداخؾة

 .أن٤م قمٙم٧ًم :افشقخ

 اًم٘مٍم؟ :مداخؾة

 أن٤م؟ ىمٚم٧م ُم٤مذا. ٟمٕمؿ اًم٘مٍم :افشقخ



٤مومر   447 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ....ىمٚم٧م أن٧م :مداخؾة

 ٕن :واٍُمُ ي٘مْ  أن اًمّمالشملم سملم ٕمقا مَجَ  إذا أهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: أىمقل ،ـمٞم٥م :افشقخ

 ،٦مرظمّم هق إٟمام اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ،اجلٛمع سمخالف سمرظمّم٦م وًمٞمس ،قمزيٛم٦م اًم٘مٍم

 وًمٙمـ ،ذًمؽ هلؿ ضم٤مز رٗمْ ؾَم  وهؿ وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمٚمقا  أن أرادوا ًمق: سمٛمٕمٜمك

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ىم٤مل يمام ،رظمّمف تٌٕمقا ي أن: قم٤ٌمده ُمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هللا إمم إطم٥م

ئٛمُ  ك١مشمَ شمُ  أن حي٥م يمام فرظمُّم  ك١مشمَ شمُ  أن حي٥م اهلل إن»: قمٚمٞمف وؾمالُمف  .شفقمزا

 .شفُمٕمّمٞمتُ  ك١مشمَ شمُ  أن يٙمره يمام »: أظمر احلدي٨م وذم

 .شُمٕمّمٞمتف كشمَ ١مْ شمُ  أن يٙمره يمام ف،رظمّم شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 شمت٠ميمد أو يت٠ميمد وسمخ٤مص٦م ،اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن: [وإومْمؾ] وم٤مٕطم٥م ًمذًمؽ

 ُمـ يمؾ   أداء: وهق إصؾ اًمتزام ذم احلرج ُمـ رء هٜم٤مك يمقن طم٤مًم٦م ذم اًمرظمّم٦م هذه

 .جلامقم٦ما قمغم اًمرظمّم٦م شمت٠ميمد ومٝمٜم٤م ،وىمتٝم٤م ذم اًمّمالشملم

 ذم ٕن وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل رظمّم٦م ٘مٌؾيت أن قمـ يٜمٍمف أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل وٓ

 إمم أؿم٤مر يمام ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل رظمّم٦م قمغم واًمٙمؼمي٤مء ٦مٗمَ إنَ  ُمـ ظمٗمٞم٤مً  ُمٕمٜمك ذًمؽ

وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ▬: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُمذيمراً  ؾم٤مئؾ ؾم٠مخف طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ

ـَ يَمَٗمُرواضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ  ِذي الِة إِْن ظِمْٗمُتْؿ َأْن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ ـَ اًمّمَّ  هذا ىم٤مل[ 161:اًمٜم٤ًمء]♂ وا ُِم

 َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ ▬: ي٘مقل ورسمٜم٤م ٤م؟ٜمَّ ُمِ أَ  وىمد ٟم٘مٍم اهلل رؾمقل ي٤م سم٤مًمٜم٤م ُم٤م: اًم٤ًمئؾ

ـَ  ِذي ـَ  إِنَّ  يَمَٗمُروا اًمَّ  قمٚمٞمف ىم٤مل ٤م؟ٜمَّ ُمِ أَ  وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م[ 161:اًمٜم٤ًمء] ♂اًْمَٙم٤مومِِري

 .شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل دقشمّم صدىم٦م»: اًمًالم

 شم٤ٌمرك إؾمٞم٤مد ؾمٞمد وهق ؾمٞمده صدىم٦م ىمٌقل قمـ يًتٜمٙمػ أن ًمٚمٕمٌد جيقز ومٝمؾ

 أن٧م: ىم٤مل رضمؾ ضم٤مء ح٤م اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام وشمٕم٤ممم

 .شاهلل اًمًٞمد»: ىم٤مل ،ؾمٞمدٟم٤م

 سمف ـًُ حْ عيَ  ٓ يم٤من إذا اًمرىمٞمؼ اًمٕمٌد يم٤من وم٢مذا ،وشمٕم٤ممم ٤ٌمركشم اهلل هق: احلؼ اًمًٞمد

 يرد أن اعمخٚمقق اًمٕمٌد يتجرأ  ومٙمٞمػ ،ُمثٚمف خمٚمقق قمٌدٌ  وهق ،ؾمٞمده ُمٜمح٦م ُمـ دّ رُ يَ  أن
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 ،قمزيٛم٦م وأنف اًم٘مٍم سملم اًمٗمرق قمرومٜم٤م أنٜم٤م وًمق ،ًمذًمؽ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اخل٤مًمؼ صدىم٦م

 رسمٜم٤م ُمـ ٟمت٘مٌٚمٝم٤م وأن رظمّم٦ماًم هبذه ٟمت٤ًمهؾ أٓ ومٞمٜمٌٖمل ،رظمّم٦م وأنف اجلٛمع وسملم

 .سمٜم٤م رأومتف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمف ؿم٤ميمريـ

 حيًـ مم٤م يمذًمؽ ،اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ويًتح٥م اًمّمالة ىمٍم ُمـ ٓسمد: إذاً 

 ًمٙمؾ ي١مذن ًمٞمس ،وإىم٤مُمت٤من واطمد أذان هلام ُمٕم٤مً  مجٕمت٤م صالشملم يمؾ أن: سمف اًمتذيمػم

 قمـ ضم٤مء ُم٤م أصح هذاو ،إىم٤مُم٦م ُمٜمٝمام ًمٙمؾ ًمٞم٘م٤مم وًمٙمـ واطمد أذان وإٟمام ،ُمٜمٝمام صالة

 اًمٜمٌل طمج٦م ىمّم٦م ذم إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وُمـ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ح٤م هٜم٤مك أن اًمّمح٤مح وذم ،اًمرواي٤مت سمٕمض هٜم٤مك ٕن :هذا أىمقل اًمقداع طمج٦م ملسو هيلع هللا ىلص

 .إىم٤مُمتلم م٤موأىم أذاٟملم نأذَّ  ىمد ،اعمزدًمٗم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع

 واطمد أذان: واعمحٗمقظ ،حمٗمقظ همػم اعمحدصملم شمٕمٌػم ذم ؿم٤مذ هٜم٤م إذاٟملم ومذيمر

 دون ُم٤ٌمذة اًمّمالة أىمٞمٛم٧م ُمٜمٝمام إومم اًمّمالة صغم ُم٤م وم٢مذا ،وإىم٤مُمت٤من ًمٚمّمالشملم

 ذم شمً٘مط اًمًٜمـ ٕن :سم٤مًمًٜمـ اًمٗمّمؾ يٙمقن أن قمـ ومْمالً  سم٤مٕذيم٤مر سمٞمٜمٝمام ومّمؾ

 ومٝمذه ،ُمثالً  يم٤مًمٔمٝمر اًمّمالة وسمٕمد اًمّمالة ىمٌؾ هب٤م ي١مشمك أن شمنمع اًمتل اًمًٜمـ ،اًمًٗمر

 ،اًمقشمر ٜم٦مؾُم : وإظمرى ،اًمٗمجر ٜم٦مؾُم  :أوٓمه٤م :ت٤منٜمّ ؾُم  إٓ شمً٘مط اًمًٗمر ذم يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ

 يدقمٝمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م» قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة شم٘مقل يمام اًمٗمجر ومًٜم٦م

 .اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أمهٞم٦م قمغم يدل وهذا شؾمٗمراً  وٓ طمياً 

 وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم ًمٗمجرا ريمٕمت٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وي١ميمد

 .شومٞمٝم٤م

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر ؾمٜم٦م :اعمّمٚملم سمٕمض هبام يًتٝملم ٚمتلماًم ه٤مشملم وم٤مًمريمٕمتلم

 .ُم٤ًمومراً  يم٤من وًمق يّمٚمٞمٝمام اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من ًمذًمؽ :ومٞمٝم٤م وُم٤م

 اًمًٗمر ذم طمتك قمٚمٞمٝم٤م أجْم٤مً  حي٤مومظ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٙم٤من ،اًمقشمر ٜم٦مؾُم  يمذًمؽ

 وهق ومٞمّمكم إرض قمغم داسمتف ُمـ يٜمزل أن ًمف يتٞمن ملو ،ٟم٤مىمتف قمغم رايم٥م وهق طمتك

 .رايم٥م

 ٓ سمٞمٜمٝمام ؾّْم ومَ  ومال ،إظمرى ًمٚمّمالة وأىمٞمؿ إومم اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمقا  إذا: أجْم٤مً 
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 ًمٚمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م ىم٤مُمقا أ وم٢مذا ،صالة يمؾ دسمر سمٕمد اعمٕمرووم٦م سم٤مٕذيم٤مر وٓ سم٤مًمًٜم٦م

 سم٤مٕذيم٤مر اإلشمٞم٤من وسملم سمٞمٜمٜم٤م حيقل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ هٜم٤م اًمّمالة واٟمتٝم٧م ،إظمرى

 ومال اًمٗمريْمتلم سملم اًمٗمّمؾ أُم٤م ،إوىم٤مت يمؾ ذم اًمّمٚمقات دسمر اعمٕمرووم٦م اعمٕمٝمقدة

 .قمٜمدٟم٤م ُمٕمروف ومٝمذا ،ومّمؾ

 (  66 :65: 34/ 262/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  66 :44: 17/ 262/ واًمٜمقر اهلدى)

 كػسفا يف أصل افسػر صالة

 ملسو هيلع هللا ىلص ىمدم ومٚمام ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم الةاًمّم ومرو٧م ُم٤م أول[:»ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ًمٓمقل اًمّمٌح وصالة ،اًمٜمٝم٤مر وشمر وم٢مهن٤م ،اعمٖمرب همػم ُمثٚمٝم٤م صالة يمؾ إمم صغم اعمديٜم٦م

 .شإومم صالشمف إمم قم٤مد ؾم٤مومر إذا ويم٤من ،ىمراءهت٤م

 [:ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده اإلُم٤مم ذيمر]

 ًمٞم٧ًم وأهن٤م ،سمٜمٗمًٝم٤م أصؾ اًمًٗمر صالة أن قمغم اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م دًم٧م :ؾائدة

 يمام ،وٟمحقه٤م اًمٕمٞمديـ يمّمالة ذًمؽ ذم ومٝمل ،سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل يمام اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ ةُم٘مّمقر

 وصالة إوحك وصالة اًمٗمٓمر وصالة اًمًٗمر صالة»: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل

 طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ رواه. ش ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٙمؿ ًم٤ًمن قمغم ىمٍم همػم مت٤مم ريمٕمت٤من ،اجلٛمٕم٦م

 رضمحف اًمذي هق ًمؽوذ ش.638» شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم خمرج وهق ،شصحٞمحٞمٝمام» ذم

 ودًمٞمؾ ،اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم طمٙمؿ ذم آظمتالف طمٙمك أن سمٕمد شاًم٤ٌمري ومتح» ذم احل٤مومظ

 اًمّمٚمقات أن -اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م دمتٛمع وسمف- زم ئمٝمر واًمذي»: ش464/  1» وم٘م٤مل ،يمؾ

ء ًمٞمٚم٦م ومرو٧م  قم٘م٥م اهلجرة سمٕمد زيدت صمؿ ،اعمٖمرب إٓ ريمٕمتلم ريمٕمتلم اإلها

 سمٕمد صمؿ ش:وىم٤مل ،اعمرضمك ُمت٤مسمٕم٦م ووم٤مشمف ،حمٌقب ي٨مطمد ذيمر صمؿ» ،اًمّمٌح إٓ اهلجرة

 ىمقًمف وهل اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ٟمزول قمٜمد اًمًٗمر ذم ُمٜمٝم٤م ظمٗمػ اًمرسم٤مقمٞم٦م ومرض اؾمت٘مر أن

اَلةِ ▬: شمٕم٤ممم ـَ اًمّمَّ وا ُِم  اسمـ ذيمره ُم٤م ذًمؽ وي١ميد ♂وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ
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 ».. اهلجرة ُمـ اًمراسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم يم٤من اًمّمالة ىمٍم أن: شاعمًٜمد ذح» ذم إثػم

 ،اعمٕم٤مسيـ ُمـ إهقاء ذوي سمٕمض ووم٘مٝمٞم٤م طمديثٞم٤م اًمتح٘مٞمؼ ُمـ شم٘مدم ُم٤م وظم٤مًمػ

: ىمٞمؾ وىمديام ،اًمٔمٝمقر وطم٥م ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م سمحٌف اعمٕمروف اًمٖمامري اهلل قمٌد اًمِمٞمخ وهق

 ُم٘مدُم٦م ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت يمٜم٧م يمثػمة ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م اًمٔمٝمقر ي٘مّمؿ اًمٔمٝمقر طم٥م

 وأُم٤مُمٜم٤م. أطم٤مديثٝم٤م شمْم٤مقمٞمػ وذم ،شاًمْمٕمٞمٗم٦م»: إظمرى اًمًٚمًٚم٦م ُمـ اًمث٤مًم٨م اعمجٚمد

 قمٜمقان ذم ش12 ص» شاًم٤ًمومر اًمّمٌح» رؾم٤مًمتف ذم زقمؿ ًم٘مد: اجلديد اعمث٤مل هذا أن

 سم٠مُمقر - اًم٘مراء قمغم ممقه٤م - ًمذًمؽ واؾمتدل ،شاصمٜمتلم ٓ أرسمٕم٤م اًمّمالة ومرو٧م»: ًمف

اَلةِ  ▬ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م: إول :صمالصم٦م ـَ اًمّمَّ وا ُِم  وذيمر ♂..وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمُ

 اهلل إن »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م: اًمث٤مين. اعمدين اًمٕمٝمد ذم اخلقف صالة ذم ًم٧مٟمز أهن٤م

 وهق ،وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه. شاًمّمالة وؿمٓمر اًمّمٞم٤مم اعم٤ًمومر قمـ ووع

 مخ٦ًم ؾم٤مق أنف: اًمث٤مًم٨م. وهمػمه ش2683» شداود أيب صحٞمح» ذم قمٜمدي خمرج

 قمغم اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ ٟمزل طملم ُمٙم٦م ذم يم٤من اًمّمالة ىمٍم أن ذم سحي٦م أطم٤مدي٨م

 :اًم٤ًمسمؼ اًمؽمشمٞم٥م قمغم واجلقاب. اخلٛمس اًمّمٚمقات سمف وصغم ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اًمراسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم اهلجرة سمٕمد ٟمزًم٧م أهن٤م ش26 ص» هق اقمؽمف وم٘مد أي٦م أُم٤م- 1 

 صالة زي٤مدة سملم يم٤من أنف وىمع اًمذي سمؾ» ش:21 ص» وم٘م٤مل سمٞم٤مٟم٤م ذًمؽ وزاد ،اخل٤مُم٦ًم أو

 هدم ىمد ومٝمق: ىمٚم٧مش ُمر يمام ؾمٜمقات صمالث قمغم زادت ومؽمة اًمًٗمر صالة وىمٍم احلي

 ُمٕمٜمك وم٢من ،أوهل٤م وهذا ،إدًم٦م ُمـ حتتف ؾم٤مىمف وُم٤م ،اًمٕمٜمقان ذًمؽ اًمٍميح اًم٘مقل هبذا

 مت٤مُم٤م يقاومؼ وهذا ،اعمديٜم٦م ذم زيدت صمؿ ،اصمٜمتلم اصمٜمتلم ومرو٧م احلي صالة أن ذًمؽ

 ًمػوخي٤م ،شم٘مدم يمام احل٤مومظ اؾمتٔمٝمره وُم٤م ،اًمؽممج٦م طمدي٨م وسمخ٤مص٦م قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 !ُمٙم٦م ذم أرسمٕم٤م أرسمٕم٤م ومرو٧م أهن٤م زقمٛمف

 ٕن ،ُمٜمٝم٤م واطمدا اًم٘مراء إمم وٟم٘مٚم٧م ،إًمٞمٝم٤م وأذت ذيمره٤م اًمتل إطم٤مدي٨م - 2 

 ٕن ،اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م قمـ اجلقاب ٟمٗمس احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق ،قمٜمٝم٤م ضمقاب قمٜمف اجلقاب

 اًمزي٤مدة يم٤مٟم٧م ؾمقاء أي آطمتامًملم ُمـ يمؾ ذم محٚمف يّمح احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمقوع

 ص» وم٘مقًمف ،إطم٤مدي٨م ُمـ شم٘مدم ُم٤م قمٚمٞمف يدل يمام ُمدٟمٞم٦م أو ،اًمٖمامري يزقمؿ يمام ٦مُمٙمٞم

 ،ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ ُم٘مّمقرة اعم٤ًمومر صالة سم٠من شمٍمح أطم٤مدي٨م صمالصم٦م ومٝمذه» ش:12



٤مومر   451 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

: ىمٚم٧م. شقمٚمٞمف واضم٤ٌم إمت٤مُمٝم٤م يم٤من أن سمٕمد ٟمّمٗمٝم٤م طمط اًمّمالة ؿمٓمر ووع ُمٕمٜمك ٕن

 اٟمحراومف سمف يدي١م ومٞمف دًمٞمؾ وٓ ،ذيمرشمف ُم٤م يٜم٤مذم ٓ اًمٙمالم ومٝمذا

 اًمث٤مًم٨م ٕن أرسمٕم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمل ،اًمٍمحي٦م اخلٛم٦ًم إطم٤مدي٨م أُم٤م - 3 

 وىمد ،ُمٜمٙمرة وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م وهل ،ُمرؾمال اًمٌٍمي احلًـ قمغم ُمدارمه٤م ُمٜمٝم٤م واخل٤مُمس

 وساطم٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م سمٕمض صح٦م وأومهٝمؿ ،اًمتدًمٞمس ًمف ؿم٤مء ُم٤م اًم٘مراء قمغم ومٞمٝم٤م دًمس

 أن ومٝمق: اإلجي٤مز أُم٤م :وشمٗمّمٞمؾ سم٢مجي٤مز اًمٌٞم٤من وإًمٞمؽ ،ص٤مدق همػم ذًمؽ ذم وهق ُمتقهن٤م

 اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م وخم٤مًمٗمتٝم٤م أؾم٤مٟمٞمده٤م ًمْمٕمػ ،يمٚمٝم٤م ُمٜمٙمرة اخلٛم٦ًم إطم٤مدي٨م

 اًمّمالة أن يٍمح وسمٕمْمٝم٤م ،واًمٕمِم٤مء واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم اًمريمٕم٤مت شمرسمٞمع شمذيمر مل اًمتل

 صمؿ] اًمتٗمّمٞمؾ وأُم٤م .احلي ذم وزيدت اًمًٗمر ذم وم٠مىمرت ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم ومرو٧م

ه سمام اإلُم٤مم ومّمؾ  [.إصؾ ذم شمرا

 (.756-747/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أشػاره ـل يف افصالة ؿك ملسو هيلع هللا ىلص افـبي شرة من ادعروف

 هؾ ،خي٤مف ويم٤من ،طمرب ذم يم٤من: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ،ريمٕمتلم اًمًٗمر ذم يّمكم يم٤من»

 سم٤مـمؾش. !أنتؿ؟ خت٤مومقن

 ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ ؾمػمة قمرف عمـ ضمداً  فم٤مهر ومٝمق :ُمتٜمف سمٓمالن وأُم٤م [:اإلمام ؿال]

 سمـ وه٥م ىم٤مل يمام :اًمقداع طمج٦م ذم طمتك ،أؾمٗم٤مره يمؾ ذم اًمّمالة ىمٍم ذم واؾمتٛمراره

 رواه .شريمٕمتلم سمٛمٜمك يم٤من ُم٤م آُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٜم٤م صغم» :قمٜمف اهلل ريض طم٤مرصم٦م

: ىمٚم٧م :ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ يٕمغم طمدي٨م ُمـ ذًمؽ قمغم أدل وٓ .وهمػمه ،ش1683» اًمٌخ٤مري

 يٗمتٜمٙمؿ أن ظمٗمتؿ إن اًمّمالة ـُم شم٘مٍموا أن ضمٜم٤مح قمٚمٞمٙمؿ ًمٞمس»: اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر

 اهلل رؾمقل وم٠ًمخ٧م ،ُمٜمف قمج٧ٌم مم٤م قمج٧ٌم: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس؟ أُمـ وم٘مد شيمٗمروا اًمذيـ

 ُمًٚمؿ رواه .شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  ،قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م» :وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م قمـ صح ىمد سمؾش. 1683ش»داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق ،وهمػمه

: ىم٤مًمقا  اًمث٘م٤مت ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ش143/ 3ش »ؾمٜمٜمف» ذم ًمٌٞمٝم٘ملا روى وم٘مد :سمٓمالٟمف ي١ميمد



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   452  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 قم٤مئِم٦م قمـ ،أبٞمف قمـ ،قمروة اسمـ هِم٤مم قمـ ،ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜم٤م: ضمرير سمـ وه٥م طمدصمٜم٤م

 ريمٕمتلم؟ صٚمٞم٧م ًمق: هل٤م وم٘مٚم٧م. أرسمٕم٤مً  اًمًٗمر ذم شمّمكم يم٤مٟم٧م أهن٤م: قمٜمٝم٤م اهلل ريض

ش اًمٗمتح ذم ومظاحل٤م ىم٤مل يمام صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا .قمكم يِمؼ ٓ إٟمف! أظمتل اسمـ ي٤م: وم٘م٤مًم٧م

 وهق ،اًمؽممج٦م طمدي٨م سمٓمالن إمم اعمذيمقرة اًمّمحٞمٗم٦م أقمغم ذم وأؿم٤مر ،ش571/ 2»

 سمروايتٝم٤م واًمٕمؼمة ،هل٤م سمرأي يتٕمٚمؼ وم٢مٟمف :هذا سمخالف ،آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ح٤م ضمداً  واوح

 ،طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ريمٕمتلم اًمًٗمر ذم يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمٜمٝم٤م صح وىمد .سمرأُّي٤م وًمٞمس

 وم٠مىمرت ،واًمًٗمر احلي ذم ريمٕمتلم ريمٕمتلم ًمّمالةا ومرو٧م» :ىمقهل٤م قمٜمٝم٤م صح يمام

 ذم خمرج وهق ،شاًمّمحٞمحلم» ذم وُمٕمٜم٤مه ،شاحلي صالة ذم وزيد ،اًمًٗمر صالة

 اعم٘مٚمد اًمً٘م٤مف ذاك يمٚمٝم٤م احل٘م٤مئؼ هذه أنٙمر وىمدش. 1682ش»داود أيب صحٞمح»

 يًٛمٞمف أن سمف إطمرى ويم٤من»...ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صحٞمح»سمع أؾمامه ومٞمام اًمٖمامري

 ،صدق ح٤م ومٕمؾ وًمق ،قمٚمٞمٝمؿ اقمتامده ًمٙمثرةش اًمِم٤مومٕمٞم٦م» سمؾ» اًمِم٤مومٕمل صالة صحٞمحشسمع

 ذم اًمّمالة ىمٍم أن ش275 ص» سح أنف هٜم٤م واًمٖمرض ،آظمر جم٤مل ذًمؽ وًمٌٞم٤من

 :ىم٤مل سمؾ :اًم٤ٌمـمؾ احلدي٨م هبذا واؾمتدل! ُمًتح٦ٌم وٓ واضم٦ٌم ٓ ،ضم٤مئزة رظمّم٦م اًمًٗمر

 ُمٙم٤مسمر ُم٘مٚمد أو ،اًمٕمٚمؿ هذا رائح٦م يِمؿ مل ضم٤مهؾ إٓ ي٘مقًمف ٓ مم٤م وهذا شطمًـ ؾمٜمده»

 وٓ قمٚمٞمف يٕمرج ومٚمؿ ،قمٛمر طمدي٨م ذم اعمذيمقرة اًم٘مٍم سمآج٦م اؾمتدل أنف يمام ،ُمتج٤مهؾ

 وٕمٞمٗم٤مً  يٙمقن أن أظمِم٤مه ُم٤م وأظمِمك ،ومٞمف اعمذيمقرة اهلل صدىم٦م ي٘مٌؾ ومل ،طمقًمف دٟمدن

 قمـش اًمّمحٞمحلم» طمدي٨م اًمٖمامري ؿمٞمخف وٕمػ يمام ،اعمذيمقر ًم٘مقًمف عمخ٤مًمٗمتف قمٜمده

 مت٤مم» ذم ذًمؽ إمم أذت وىمد ،اًم٘مٍم سمٗمروٞم٦م ًمتٍمحيف آٟمٗم٤مً  فإًمٞم أذت اًمذي قم٤مئِم٦م

 ،ش2814ش»اًمّمحٞمح٦م» ُمـ اًم٤ًمدس اعمجٚمد ذم ُمٗمّمالً  قمٚمٞمف ورددت ،ش319»ش اعمٜم٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  اًم٘مراء يدي سملم وؾمٞمٙمقن ،اًمٓمٌع حت٧م وهق

 (.159-157/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



٤مومر   453 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 تؽون إكام رفؾؿساؾ وافؼك اجلؿع رخصة بلن افؼول ضعف

 افـازل دون فؾسائر

ش. اعم٘مٞمؿ صالة ومٚمٞمّمؾ :سمٚمد ذم شم٠مهؾ ُمـ[:»ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ

 وذم ،ُمٜم٘مٓمع ٕنف :يّمح ٓ» :شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل :واحلدي٨م[:اإلمام ؿال]

 ضم٤مئز وٓ ،قمثامن شم٠مول ُم٤م شم٠موًم٧م قم٤مئِم٦م إن: قمروة ىمقل ويرده. سمف حيت٩م ٓ ُمـ رواشمف

 يم٤من سمٛمـ خمتّم٤مً  اًم٘مٍم يرى يم٤من أه واعمٜم٘مقل. اخلٌز هذا وه٤مء قمغم لومد ،شمت٠مهؾ أن

 ٟم٘مٚمف. شومٞمتؿ اعم٘مٞمؿ طمٙمؿ ومٚمف :ؾمٗمره أثٜم٤مء سمٛمٙم٤من أىم٤مم ُمـ وأُم٤م ،ؾم٤مئراً  ؿم٤مظمّم٤مً 

 يم٤من سمٛمـ ظم٤مص اًمّمالشملم سملم اجلٛمع إن: ي٘مقل ُمـ ىمقل يِمٌف وهذا: وأىمقل .اعمٜم٤موي

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ُمٌلم هق يمام :سمت٦ماًمث٤م اًمًٜم٦م ظمالف وذاك وهذا! ًمٚمٜم٤مزل ظمالوم٤مً  ؾم٤مئراً 

 .شاعمٕم٤مد زاد قمغم اجلٞم٤مد

 (.75/ 16/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إليالف) وؿراءة ،افسػر ظـد رـعتغ صالة يؼع هل

 !؟(ؿريش

 ريمٕمتلم ُمـ أومْمؾ أهٚمف قمغم قمٌد ظمٚمػ ُم٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شؾمٗمرا  يريد طملم قمٜمدهؿ يريمٕمٝمام

 [:اإلمام ؿال]

 اخلروج قمٜمد ًمٚمٛم٤ًمومر يًتح٥م أنف قمغم سم٤محلدي٨م اؾمتدل اهلل رمحف ًمٜمقوىا إن صمؿ

 آؾمتدٓل جيقز ٓ ذقمل طمٙمؿ آؾمتح٤ٌمب ٕن ،سملم ٟمٔمر وومٞمف ،ريمٕمتلم يّمكم أن

 ُمـ رء سمف يث٧ٌم وٓ ،اعمرضمقح اًمٔمـ إٓ يٗمٞمد ٓ ٕنف ،وٕمٞمػ سمحدي٨م قمٚمٞمف



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   454  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 سمخالف ،شمنمع الوم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمّمالة هذه شمرد ومل ،خيٗمل ٓ يمام اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 سم٠منف» :اهلل رمحف اًمٜمقوي أقمٜمل ضمزُمف هذا ُمـ وأهمرب ،ؾمٜم٦م وم٢مهن٤م اًمرضمقع قمٜمد اًمّمالة

 احلًـ أبق اجلٚمٞمؾ اًمًٞمد اإلُم٤مم ىم٤مل وم٘مد ♂شٍ يْ رَ ىمُ  ِف ياَل إلِ ▬ ؾمقرة ي٘مرأ  أن يًتح٥م

 واعمٕم٤مرف اًم٤ٌمهرة وإطمقال اًمٔم٤مهرة اًمٙمراُم٤مت ص٤مطم٥م اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مٞمف اًم٘مزويٜمل

 إٓ دًمٞمؾ أي دون اًمديـ ذم شمنميع وهذا: ىمٚم٧م .شؾمقء يمؾ ُمـ أُم٤من إٟمف: اعمتٔم٤مهرة

 أراء هذه ُمثؾ يم٤من ًم٘مد!  ؾمقء؟ يمؾ ُمـ أُم٤من ذًمؽ أن ًمف أجـ ومٛمـ! اًمدقمقى جمرد

 ٓ طمٞم٨م ُمـ وشمٖمٞمػمه٤م اًمنميٕم٦م شمٌديؾ أؾم٤ٌمب ُمـ اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم شمرد مل اًمتل

 يمؾ» :ىم٤مل إذ ًمٞمامنا سمـ طمذيٗم٦م قمـ اهلل وريض سمحٗمٔمٝم٤م شمٕمٝمد اهلل أن ًمقٓ ،يِمٕمرون

 ريض ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل .ششمٕمٌدوه٤م ومال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة

 قمغم وىمٗم٧م صمؿ .شاًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ ،يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا » :قمٜمف اهلل

ش اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق اًمٜمٍم قمٜمد ريمٕمتلم صالة سمف يًتح٥م أن يٛمٙمـ طمدي٨م

 ش.6236و 6235» سمرىمؿ ٞم٠ميتؾم آظمر طمدي٨م وصمٛم٦م ومراضمٕمف ش1323»

 (.551/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؟بادؼقم ادساؾر اؿتداء يؽره هل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

: اح٤مًمٙمٞم٦م وىم٤مًم٧م: »اًمًٗمر ذم اًمّمالة ىمٍم طمٙمؿ ذم اخلالف ذيمر أن سمٕمد ىمقًمف

 ُمٜمٗمردا صغم سمف ي٘متدي ُم٤ًمومرا  اعم٤ًمومر جيد مل وم٢مذا اجلامقم٦م ُمـ آيمد ُم١ميمدة ؾمٜم٦م اًم٘مٍم

 ش.سم٤معم٘مٞمؿ اىمتداؤه ويٙمره اًم٘مٍم قمغم

 رواه٤م اًمتل اًمًٜم٦م ظمالف ومٝمل اًمدًمٞمؾ قمـ قم٤مري٦م يمقهن٤م ُمع اًمٙمراه٦م هذه: ىمٚم٧م

 :ؾمٚمٛم٦م سمـ ُمقؾمك ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد إُم٦م طمؼم

 إمم رضمٕمٜم٤م وإذا أرسمٕم٤م صٚمٞمٜم٤م ُمٕمٙمؿ يمٜم٤م إذا إٟم٤م: وم٘مٚم٧م سمٛمٙم٦م قم٤ٌمس اسمـ ُمع يمٜم٤م»

  ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمٜم٦م شمٚمؽ: ىم٤مل ريمٕمتلم؟ صٚمٞمٜم٤م رطم٤مًمٜم٤م
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ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ ورواه صحٞمح سمًٜمد أمحد أظمرضمف  خمرج وهق خمتٍما  وهمػممه٤م قمقا

 .571ش اإلرواء» ذم

 ُمـ يمثػم ذم ؿم٠منف هق يمام احلٙمؿ ذم إىمقال شمٚمؽ ُمـ اًمراضمح يٌلم مل اعم١مًمػ إن صمؿ

 ٓ يمثػمة ٕدًم٦م اًم٘مٍم سمقضمقب ىم٤مل ُمـ ىمقل اًمّمقاب أن سمف أىمٓمع واًمذي اعم٤ًمئؾ

 طمدي٨م ُمٜمٝم٤م 367 - 366/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م هل٤م ُمٕم٤مرض

 .احلدي٨مش ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمّمالة ومرو٧م: »ىمري٤ٌم ذيمرشمف اًمذي قم٤مئِم٦م

 ذم أرسمع قمغم زاد يمٛمـ ومٝمق ومٞمٝم٤م زاد ومٛمـ: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 سمف شم٘مقم ٓ ذًمؽ وم٢من شمتؿ يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م روي سمام ٚمؼاًمتٕم يّمح وٓ احلي صالة

 ش.رأُّي٤م ذم ٓ روايتٝم٤م ذم احلج٦م سمؾ احلج٦م

 قمثامن شم٠مول يمام شم٠موًم٧م أهن٤م قمروة وذيمر: 44/  2ش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 شم٠موًم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م قمروة ي٘مؾ مل رواي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ قمٜمده٤م يم٤من ومٚمقش اًمّمحٞمح» ذم يمام

 .ذًمؽ الفظمش اًمّمحٞمحلم» ذم صم٧ٌم وىمد

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمٍم: »سمٚمٗمظ قمٜمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل طمدي٨م وٕمػ إمم يِمػم: ىمٚم٧م

 ش.وأتؿ اًمًٗمر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىمٍمه ذم اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ إؾمٜم٤مده وٕمػ ُمع وم٢مٟمف

 احلدي٨م قمٚم٦م وسمٞمٜم٧م 9 - 3/  3ش اإلرواء» ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت وىمد اًمًٗمر ذم ًمٚمّمالة

  .ؿم٤مء ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع اعمذيمقر

 إطم٤مدي٨م ُمـ اًمِمٞمخلم رواي٦م ُمـ آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر قم٤مئِم٦م ٨مطمدي :تـبقه

 أطمٙم٤مم ذم اًم٤ًمومر اًمّمٌح: »رؾم٤مًمتف ذم اًمٖمامري اًمِمٞمخ هتقر سمؾ دمرأ  اًمتل اًمّمحٞمح٦م

 ذم ُمٗمّمال ذًمؽ قمٚمٞمف رددت وىمد صحتف قمغم اعمًٚمٛملم اشمٗم٤مق ُمع ومْمٕمٗمٝم٤مش اعم٤ًمومر

 .آٟمٗم٤مش اًمّمحٞمح٦م» ُمـ إًمٞمف اعمِم٤مر اعمجٚمد

 ([317) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 شػر من ؿدم دن ادسجد يف رـعتغ صالة

 اعمًجد إمم يذه٥م أن ًمف نمعيُ  هؾ ،سمٚمده[ إمم ؾمٗمر ُمـ رضمع رضمؾ] :افسمال

 ريمٕمتلم؟ ويّمكم

 .ؾمٜم٦م ذًمؽ ،ٓ يمٞمػ :افشقخ

 اًمريمٕمتلم؟ شمنمع ؿمٞمخ ي٤م هذا قمغم ،ظمػم اهلل ضمزاك :افسائل

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 سمٞمتف؟ ذم يّمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ًمٙمـ :افسائل

 .اعمًجد ذم يّمٚمٞمٝم٤م ًمٚم٘م٤مدم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٌٞم٧م ذم ّمٚمٞمٝم٤مي ُم٤م ،ٓ :افشقخ

 مؼقم صالة إػ صالته اكؼؾبت بادؼقم اؿتدى إذا ادساؾر

 اًمٕمٍم صالة يّمٚمقن ووضمدهتؿ ىمري٦م أهؾ إمم وصٚم٧م ،ُم٤ًمومر أن٧م :افسمال

 وُم٤م ،شمٙمٛمؾ أم شمًٚمؿ هؾ ،إظمػمشملم اًمريمٕمتلم ذم ووضمدهتؿ ،اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة وهل

 ذًمؽ؟ ذم إدًم٦م وضمف

 هذا أن ومٚمق ،اعم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمف اٟم٘مٚم٧ٌم سمٛم٘مٞمؿ اىمتدى إذا اعم٤ًمومر :جلوابا

 ي٠ميت أن ومٕمٚمٞمف ،اعم٘متدي وىم٤مم اإلُم٤مم ؾمٚمؿ صمؿ ،اًمًالم ٌٞمؾىمُ  اإلُم٤مم أدرك اعم٤ًمومر

 ُمـ شأمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد»و شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ضم٤مء ٕنف :واًمتامم اًمٙمامل قمغم سم٤مًمّمالة

 رطمٚمف ذم يّمكم أوم٤مىمل قمـ ؾمئؾ أنف ،ٝمامقمٜم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 ؾمٜم٦م مت٤مُم٤مً  يّمكم»: ىم٤مل ،اإلُم٤مم وراء ُمٙم٦م ذم يٕمٜمل يّمكم؟ يمٞمػ هٜم٤م صغم وم٢مذا ،ىمٍماً 

 .ملسو هيلع هللا ىلص شاًم٘م٤مؾمؿ أيب

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمٛمقم ويت٠مجد ،اعم٠ًمخ٦م هذه ذم سيح ٟمص هذا

 سم٤معم٘مٞمؿ اعم٤ًمومر ائتؿ وم٢مذا شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمام»: اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف ؼٗمَ تَّ اعمُ 
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 اًمريمٕم٤مت سمٙمؾ ُمًٌقىم٤مً  يم٤من وًمق اًمتامم ُمـ ًمف سمد ومال ،اعم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمف اٟم٘مٚم٧ٌم

 .ذيمرٟم٤م يمام

 . ( :..4 :.5/  93 / واًمٜمقر اهلدى)

 افعشاء يصع إمام مع ادغرب يصل مل مساؾر صالة

 ٤موقمٜمدُم اعمًجد ذم ُم٘مٞمؿ ُمع مج٤مقم٦م اعمٖمرب يّمكم أن أراد ُم٤ًمومر رضمؾ :مداخؾة

 اًمدًمٞمؾ؟ ذيمر ُمع اعمٖمرب ٜمٞم٦مسم يّمكم هؾ اًمٕمِم٤مء وىم٧م يم٤من اعمًجد دظمؾ

 يمٞمػ؟ :افشقخ

 هذا قمِم٤مء يّمكم أن يريد اإلُم٤مم ويم٤من اعمًجد إمم اعمّمكم دظمؾ: يٕمٜمل :مداخؾة

 اعمٖمرب؟ سمٜمٞم٦م اًمٕمِم٤مء ذم اإلُم٤مم ُمع اعمٖمرب يّمكم ٟمٕمؿ أي اعم٤ًمومر

 ٟمقى ىمد يم٤منو ُم٤ًمومر وهق اعمًجد دظمؾ رضمؾ: شم٘مقل يم٠منؽ: يٕمٜمل :اجلواب

 اًمّمالشملم؟ سملم اجلٛمع

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 .اعمٖمرب صالة سمٕمد صغم ىمد يٙمـ ومل :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يّمكم ومامذا ،اًمٕمِم٤مء صالة ٞمٛم٧مىمِ أُ  ىمدو اإلُم٤مم وضمد اعمًجد دظمؾ ومٚمام :افشقخ

 وراءه اًمٕمِم٤مء يّمكم أم صمالصم٤ًم؟ اعمٖمرب ومرض أجّمكم اإلُم٤مم؟ هذا وراء اعم٤ًمومر هذا

 اًمٕمِم٤مء؟ صالة سمٕمد صمالصم٤مً  اعمٖمرب صالة ومٞمّمكم ثٜملي صمؿ أرسمٕم٤ًم؟

 ٕن :اعمٖمرب ريمٕم٤مت صمالث اإلُم٤مم هذا وراء يّمكم أن ُمـ ًمف ٓسمد :اجلواب

 ىمٌؾ اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم أن عمًٚمؿ يّمح ومال ،واضم٥م هذا اًمّمٚمقات سملم اًمؽمشمٞم٥م

 عمٜمٝم٤مج شمٖمٞمػماً  هذا ذم ٕن :هلذا اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اعمٖمرب يّمكم صمؿ ،اعمٖمرب صالة

 .اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم اًمذي اإلُم٤مم هذا وراء اعمٖمرب صالة يّمكم أن ومٕمٚمٞمف ،اعمقاىمٞم٧م
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 ٟمٞم٦م قمـ اح٠مُمقم ٟمٞم٦م اظمتالف أن صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م وُمـ

 ضؽَمِ ٗمْ اعمُ  اىمتداء جيقز ٓ: ُمثالً  ي٘مقًمقن اًمذيـ اعمذاه٥م ًمٌٕمض ظمالوم٤مً  يي ٓ اإلُم٤مم

 ذًمؽ وراء اعمٖمرب صالة يٜمقي اعم٤ًمومر هذا ومٙمقن ذًمؽيم إُمر يم٤من وم٢مذا ،ؾٗمِّ ٜمَ تَ سم٤معمُ 

 سملم اًمريمٕم٤مت قمدد واظمتالف ،ييه ٓ هذا اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يٜمقي اًمذي اعم٘مٞمؿ

 ًمّمالة اًمٜم٤موي اعم٘متدي هلذا ٕن :ؾمٝمؾ ذًمؽ ذم أجْم٤مً  اخلٓم٥م اًمّمالشملم ه٤مشملم

 .اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمٕمِم٤مء يّمكم اًمذي اإلُم٤مم يٜمٝمض طمٞمٜمام اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي أن اعمٖمرب

 ،ومٞمِمؽميم٤من شمِمٝمده ذم اإلُم٤مم يٜمزل أن إمم شمِمٝمده ذم هق ئمؾ: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ

 ومٝمل اعمٗم٤مرىم٦م ٟمٞم٦م أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م دًمٞمالً  هلذا ٟمجد وٓ ،ُمٕمف اعم٘متدي هذا ويًٚمؿ

 دظمؾ اًمذي إنّم٤مري ذًمؽ ىمّم٦م: إطم٤مدي٨م هذه أؿمٝمر ُمـ طمدي٨م ُم٤م همػم ذم صم٤مسمت٦م

 قمٚمؿ وح٤م ،اعمٗم٤مرىم٦م ٟمقى اًمٌ٘مرة ؾمقرة اومتتح ومٚمام ،ءاًمٕمِم٤م صالة ًمٞمّمكم ُمٕم٤مذ ُمًجد

 إمم ومِمٙم٤مه ،ُمٜم٤مومؼ إٟمف: ومٞمف وي٘مقل ُمٜمف ويٜم٤مل يِمتٛمف أظمذ قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذ سمذًمؽ

 ومٜمّمكم ٟم٠ميت صمؿ ،اًمٜمٝم٤مر ذم ٟمٕمٛمؾ ٟمقاوح أصح٤مب إٟم٤م ،اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أن٧م ٤منتَّ ومَ أَ » :- ٛمقنشمٕمٚم يمام- عمٕم٤مذ اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،اًمّمالة سمٜم٤م ومٞمٓمٞمؾ ُمٕم٤مذ ظمٚمػ

 ،ووح٤مه٤م سم٤مًمِمٛمس شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ ُمٕم٤مذ ي٤م أن٧م ٤منتَّ ومَ أَ  ،ُمٕم٤مذ ي٤م أن٧م ٤منتَّ ومَ أَ  ،ُمٕم٤مذ ي٤م

 وراءه وم٢من ومٚمٞمخٗمػ أطمديمؿ مَّ أَ  إذا ،اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤م إقمغم رسمؽ اؾمؿ وؾمٌح

 .ش احل٤مضم٦م وذا واعمريض ،اًمٙمٌػم

 ٟمقى طمٞمٜمام ٤مريإنّم ذًمؽ ي١ماظمذ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد

 اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م ٟمقى إذا اعم٤ًمومر هذا ومٝمٜم٤م ،اًمتٕم٥م ؾمقى قمذر ًمف وًمٞمس اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م

 صمالث اعمٖمرب وهق ،مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمغم اعمٗمروض اًمٜمٝم٩م طم٥ًم صالشمف ًمٞمتؿ

 .ذًمؽ سمٖمػم يٙمٚمػ وٓ ،أبداً  ذًمؽ ذم رء ومال ،ريمٕم٤مت

 يًتحيه٤م ٓ وم٘مد ذيمره٤م يٙمثر ٓ اًمتل اًمًٜمـ ُمـ وهق: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ

 قمغم هبؿ يّمكم يم٤من سم٠مصح٤مسمف اخلقف صالة صغم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًمٓمٚم٦ٌم سمٕمض

 ريمٕم٦م اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ وًمٙمؾ ،ريمٕمتلم سمٜمٗمًف يّمكم يم٤من أنف اًمّمقر هذه ُمـ ؿمتك صقر

 اًمٜمٌل وراء وشم٘متدي شم٠ميت إظمرى واًمٓم٤مئٗم٦م اًمٕمدو دم٤مه شم٘مػ ـم٤مئٗم٦م ومٙم٤مٟم٧م ،ريمٕم٦م
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 ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٤ممىم وم٢مذا ،اًمّمالة هبؿ يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٓم٤مئٗم٦مُ  ٤مفَّ َّم اعمَ  وأظمذ اٟمٓمٚم٘مقا  صمؿ ريمٕم٦م، هلؿ ٙم٤مٟم٧موم وؾمٚمٛمقا  اًمتِمٝمد ذم ه١مٓء

 ،هبؿ ومٞمًٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء وشمّمكم اًمٓم٤مئٗم٦م هذه ومت٠ميت ،إظمرى

 اًمذي هذا ،ريمٕم٦م ريمٕم٦م اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ وًمٙمؾ ،ريمٕمتلم اًمًالم قمٚمٞمف ًمف اًمّمالة ومتٙمقن

ه  .ٟمٕمؿ ،اعم٘مٞمؿ اإلُم٤مم وراء اىمتدى اًمذي اعم٤ًمومر هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمرا

: ًمٚمرضمؾ ؾي٘م مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ذًمؽ ُمـ يٗمٝمؿ هؾ ُمٕم٤مذ طمدي٨م هٜم٤م :مداخؾة

 ًمٚمٛمٗم٤مرىم٦م؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمنموقمٞم٦م إُمر ٕن شاًمّمالة أقمد»

 ُم٤مذا؟ ذًمؽ ُمـ يٚمزم هؾ :افشقخ

 سم٤مإلقم٤مدة ُمٕم٤مذ ظمٚمػ صغم ذياًم اًمرضمؾ ي٠مُمر مل قمٜمدُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن :مداخؾة

 أجْم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن :أوًٓ  هذه ،ُمنموع أُمر اعمٗم٤مرىم٦م رُمْ أَ  أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم هؾ

َ  قمٜمدُم٤م اًمتٞمٛمؿ ىمّم٦م وٟمٕمٚمؿ ،وقمامر قمٛمر يم٤من قمٜمدُم٤م  ،اًمّمالة شمرك وقمٛمر قمامر غرَّ مَت

 ُمـ إُمر هذا: يٕمٜمل يٕمتؼم ٓ ذًمؽ وُمع ،سم٤مإلقم٤مدة أجْم٤مً  قمٛمر ي٠مُمر مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل

 .يّمكم أَّٓ  ضمٜم٤ٌمً  يم٤من ًمق اإلٟم٤ًمن

 قمـ ختتٚمػ ظم٤مص٦م صالة اخلقف صالة ومٝمذه ،اخلقف صالة ًمٚمث٤مين سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 ُمٕمٔمؿ ذم اًمٕم٤مدي٦م اًمّمٚمقات قمـ ختتٚمػ وُمٞمزات صٗم٤مت هل٤م ٕهن٤م :اًمٕم٤مدي٦م اًمّمالة

 هٞمئ٤مهت٤م؟

 اًمّمٚمقات؟ ؾم٤مئر قمـ ختتٚمػ اخلقف صالة أن ٟمدري ٓ أنٜم٤م أتٔمـ :افشقخ

 .ظمػم اهلل ضمزاك أومتقٟم٤م :مداخؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :افشقخ

 سم٢مقم٤مدة اًمرضمؾ ذًمؽ ي٠مُمر مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ىمقًمؽ ُمـ ذيمرَت  ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :أوٓ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من اؾمتِمٝمدت أن٤م ،إـمالىم٤مً  اعم٠ًمخ٦م هلذه شمٕمرو٧م ُم٤م أن٤م اًمّمالة

 أن٤م اؾمتِمٝم٤مدي هذا هٜم٤م ،ًمقطمده وصغم ُمٕم٤مذ ُمٗم٤مرىم٦م ٟمقى أنف اًمرضمؾ هذا قمغم يٜمٙمر مل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من وم٢مذا :ُم٣م ومٞمام ساطم٦م وىمٚم٧م ،ي٠مُمره مل أو أُمره هق ُم٤م ىمٚم٧م ُم٤م



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   466  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 وهق أٓ ُم٤مدي سم٠مُمر يتٕمٚمؼ ًمٕمذر سمف ائتؿ اًمذي اإلُم٤مم سمٛمٗم٤مرىم٦م اًمرضمؾ هذا أىمر اًمًالم

 يريد وهق ،قمذراً  اعمّمكم هلذا جيد أن أو ي٘مدم أن أومم سم٤مب ومٛمـ ،اًمٜمٝم٤مر ذم وقمٛمٚمف شمٕمٌف

 .هٜم٤مك اًمٕمٚمؿ أهؾ ًمدى واعمٕمٚمقم اعمٗمروض اًمقضمف قمغم صالشمف يتؿ أن

 أن٤م ،هلذا شمٕمرو٧م ُم٤م أن٤م اًمّمالة ومجٝم٦م ،ي٠مُمره مل وح٤مذا ي٠مُمره مل ٟمفإ أىمؾ مل وم٠من٤م

 .ُمٕمذوراً  يم٤من ٕنف :ىم٤مل ح٤م اًمرضمؾ هذا أىمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وم٘مط اؾمتِمٝم٤مدي

 اخلقف صالة أن ذم وهل ،ظم٤مص٦م أطمٙم٤مم هل٤م اخلقف صالة أن يٕمٚمؿ ُمٜم٤م ويمؾ

 أنف اؾمتِمٝم٤مدي ًمٙمـ ،واطمدة ريمٕم٦م ذم صالة اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم يقضمد وٓ ،ريمٕم٦م

 ،اخلقف صالة هل اًمتل اًمريمٕم٦م هذه اًمرؾمقل ظمٚمػ ٧مٚمَّ َص وَ  إومم اًمٓم٤مئٗم٦م ضم٤مءت

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يمالُمل أول ذم أن٤م أذت يمام يمثػمة صقر هٜم٤مك سم٠من قمٚمامً  اعمٗم٤مرىم٦م وٟمقوا

 سمٓم٤مئٗم٦م يّمكم ،يًٚمؿو ريمٕم٦م أظمرى سمٓم٤مئٗم٦م ويّمكم ،ويًٚمؿ ريمٕم٦م سمٓم٤مئٗم٦م يّمكم

 أذت أن٤م صقر هذه يمؾ ويًٚمؿ ريمٕمتلم إظمرى سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م ويّمكم ،ويًٚمؿ ريمٕمتلم

 ٟمقوا ذيمرهت٤م اًمتل اًمّمقرة ذم إومم اًمٓم٤مئٗم٦م هذه أن: اًمِم٤مهد ُمقوع ًمٙمـ ،آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م

 ومٛمقوع ،اًمث٤مٟمٞم٦م اجلامقم٦م شم٠ميت طمتك ىم٤مئامً  اإلُم٤مم وسم٘مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمٗم٤مرىم٦م

 .اعمٗم٤مرىم٦م ٟمٞم٦م: وم٘مط آؾمتِمٝم٤مد

 اًمٕمٛمؾ هذا أن قمغم يدل ُم٤م اًمنمع ذم قمٜمدٟم٤م ًمٞمس: أذيمره مل ؿمٞمئ٤مً  هذا إمم أوػ

 اإلُم٤مم وراء سمٕمد اعمٖمرب ريمٕم٤مت صمالث ٟمقى اًمذي اعم٘متدي هذا: وهق سمخّمقصف

 ؾمٌؼ ُم٤م إمم هذا اٟمْمؿ وم٢مذا ،اًمٗمٕمؾ هذا ُمـ يٛمٜمع دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس أرسمٕم٤مً  يّمكم اًمذي

 .ٟمقر قمغم ٟمقراً  اهلل ؿم٤مء إن ومٞمٙمقن

 . ( :.3 :41/  91 / واًمٜمقر اهلدى)

 ؟افعشاء يصع بؿن اؿتدى إذا ادغرب يصل مل من يػعل ماذا

 أن وضمد اعمديٜم٦م وصؾ طمٞمٜمام صمؿ ،شم٠مظمػم مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب مجع :افسائل

 أىم٤مم صمؿ ،اًمٕمِم٤مء اإلُم٤مم ُمع وصغم اعمًجد دظمؾ صمؿ ،اًمٕمِم٤مء ي١مذن ؾمقف اًمٕمِم٤مء



٤مومر   461 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 صحٞمح٦م؟ احل٤مًم٦م هذه ذم صالشمف ومٝمؾ ،اعمٖمرب وصغم ُمٜمٗمرداً  سمٕمد ومٞمام اًمّمالة

 ؟اًمّمالشملم سملم مجع ىمد يم٤من وهق اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمٖمرب صغم يمٞمػ :افشقخ

 .اعمديٜم٦م إمم وصؾ ومحٞمٜمام شم٠مظمػم مجع يٜمقي اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ ؾم٤مومر يٕمٜمل :افسائل

 صغم؟ ُم٤م يٕمٜمل :افشقخ

 .صغم ُم٤م ٓ :افسائل

 .ٟمقى يٕمٜمل :افشقخ

 وصغم اعمًجد دظمؾ صمؿ ،اًمٕمِم٤مء وىم٧م وضمد يٜم٦ماعمد إمم وصؾ طمٞمٜمام صمؿ :افسائل

 أىم٤مم اعمٖمرب ُمٜمٗمرداً  وصغم اٟمٍمف اًمّمالة ُمـ ومرغ طمٞمٜمام صمؿ ،اًمٕمِم٤مء اإلُم٤مم ُمع

 واًمٔمٝمر؟ اًمٕمٍم ذم ويمذًمؽ ،صحٞمح٤مً  قمٛمٚمف ومٝمؾ ،اعمٖمرب وصغم اًمّمالة

 طمٞمٜمام قمٚمٞمف ويم٤من ،اًمؽمشمٞم٥م ذم فم٤مهراً  إظمالًٓ  ومٞمف ٕن :صحٞمح٤مً  ًمٞمس ،ٓ :افشقخ

 يّمكم اًمذي اإلُم٤مم وراء وهق يٜمقي أن اًمٕمِم٤مء يّمٚمقن واًمٜم٤مس ،اعمًجد دظمؾ

 اٟمف أن ُّيٛمٜمل وٓ اإلُم٤مم وراء اعمٖمرب ُمـ يٜمتٝمل أن سمٕمد صمؿ ،اعمٖمرب صالة اًمٕمِم٤مء

 .ُمٕمروف شمٗمّمٞمؾ ومٚمٝمذا ،أوؾمٓمٝم٤م ُمـ أو أوهل٤م ُمـ اًمّمالة أدرك

 ٕمدسم ،اعمٕمروف اًمتقىمٞم٧م ذًمؽ ذم ُمراقمٞم٤مً  هب٤م ٤مً ُمٌتدئ اعمٖمرب يّمكم أن سمٕمد اعمٝمؿ

 ىمٌؾ اًمٕمِم٤مء صغم ىمد ومٝمق أن٧م ذيمرشمف اًمذي أُم٤م ،ًمقطمده اًمٕمِم٤مء يّمكم ي٘مقم ذًمؽ

 يثٜمل صمؿ اعمٖمرب صالة يٕمٞمد أن ومٕمٚمٞمف ًمٚمتقىمٞم٧م قمٙمس ومٝمذا ،سمٕمده٤م واعمٖمرب اعمٖمرب

 اإلُم٤مم وراء اعمٖمرب سمّمالة يٌدأ أن وإصؾ ذيمرت ُم٤م ومٕمؾ إذا ومٞمام ،اًمٕمِم٤مء سمّمالة

 اًمتقىمٞم٧م ٕن ذًمؽ :اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ اهمفومر سمٕمد يّمكم صمؿ اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم اًمذي

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا ،اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ ذط ومرض أُمر

 هٜم٤مك وم٢من ،إُم٤مُمف ٟمٞم٦م قمـ ٟمٞمتف اظمتالف اعم٘متدي يي ٓ أنف :أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 .اًمٜمٞم٦م اظمتٚمٗم٧م وًمق ،اًمّمالة سمّمح٦م فإظمالًم قمدم قمغم شمدل أدًمف قمدة

 ( 66 :52: 62/  392/  واًمٜمقر اهلدى)



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   462  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ادؼقم اإلمام خؾف دسبوقا ادساؾر صالة

 ريمٕم٦مً  أدرك أو ؿمٞمئ٤مً  اًمّمالة ُمـ يدرك مل اًمذي اعمًٌقق اعم٤ًمومر صالة :مداخؾة

 ...ومٝمؾ واطمدةً 

 .مت٤مُم٤مً  يّمٚمٞمٝم٤م :افشقخ

 ؟ي٘مٍم ٓ ،مت٤مُم٤مً  يّمٚمٞمٝم٤م :مداخؾة

 .أبداً  ي٘مٍم ٓ :افشقخ

 ( 66 :37: 39/ 232/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادعصقة شػر يف افسػر برخص افسخص حؽم

 جيقز هؾ ،اخلٛمر وذب اًمٗمقاطمش يمٗمٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م ذم ؾم٤مومر ُمـ ؿمٞمخ :مداخؾة

 ٓ؟ أم اًمّمالة ي٘مٍم أن ًمف

 هلذا ؾم٤مومر ُمـ أىمقل ًمٙمٜمٜمل ،أجْم٤مً  ُمٕمروف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف :افشقخ

 اًمًٗمر يت٘مّّمد مل ،خي٤مًمػ أن ـمٌٞمٕمتف وُمـ ؾم٤مومر ُمـ أُم٤م ،صشمرظمه  ًمف ومٚمٞمس اًم٘مّمد

 اًمٗمرق؟ ًمؽ ووح ،يؽمظّمص أن ًمف ومٝمذا ،عمخ٤مًمٗم٦موا اعمٕم٤ميص ُمٜمف شم٘مع وإٟمام ًمٞمخ٤مًمػ

 .ٟمٕمؿ. .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 (66: 65: 29/ 237/  واًمٜمقر اهلدى)

 افطائرة يف افصالة

 اًمّم٤ٌمح يّمٕمد ـمقيؾ ؾمٗمر قمٜمده ُمثالً  ؿمخص ،اًمًٗمر أثٜم٤مء اًمّمالة :مداخؾة

 جيٛمع أنف جيقز هؾ ،ُمتقاصٚم٦م ؾم٤مقم٤مت قمنم أو شمًع ُمثالً  اًمًٗمرة وشمًتٛمر اًمٓم٤مئرة قمغم

 اًمٔمٝمر؟ وىم٧م طمٚمقل ىمٌؾ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة



٤مومر   463 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 شم٠مظمػم أو ،اًمٔمٝمر وىم٧م إمم اًمٕمٍم شم٘مديؿ مجع جيقز ،جيقز ٓ اًمٔمٝمر ىمٌؾ :افشقخ

 .اًمٕمٍم وىم٧م إمم اًمٔمٝمر وىم٧م

 حيّمؾ سم٠منف قمٚمامً  اًمّمٚمقات هذه يّمكم أن يًتٓمٞمع يمٞمػ احل٤مًم٦م هذه ذم :مداخؾة

 اًمٓم٤مئرة؟ ذم اجلق ذم وىمتٝم٤م

 يم٤مًمؼم؟ واًمّمالة اهلل سمذيمر ريٕمٛم اجلق أن شمريد أٓ ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 .ـمٌٕم٤مً  :مداخؾة

 .اجلق ذم ومٞمّمكم ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اجلق ذم اًمٓم٤مئرة ذم يّمكم :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 (  66 :25: 19/ 339/ واًمٜمقر اهلدى)

 صحقحة؟ احلرض يف ـافؼك افسػر يف اإلمتام: مؼوفة هل

 ذم مت٤مماإل إن»: ي٘مقًمقن وهمػمه طمزم يم٤مسمـ اًم٘مٍم سمقضمقب اًم٘م٤مئٚمقن :افسمال

 صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ شاحلي ذم يم٤مًم٘مٍم اًمًٗمر

ه ٓ :اجلواب  طمديث٤مً  ضم٤مءت ىمد اجلٛمٚم٦م هذه أن وسمخ٤مص٦م ،اًمّمقاب قمـ سمٕمٞمداً  ٟمرا

 قمٌد قمغم ُمقىمقف أنف اًمراضمح وًمٙمـ ،شاًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً 

 .احلي ذم ي٘مٍم يم٤مًمذي اًمًٗمر ذم يتؿ اًمذي أن: أي ،قمٜمف اهلل ريض قمقف سمـ اًمرمحـ

 ،اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رء قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد قمغم اعمقىمقوم٦م اجلٛمٚم٦م هذه ذم يٙمقن ىمد

 .اعم٤ٌمًمٖم٦م شمٚمؽ شمٔمٝمر مل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض قمغم رو٧مقمُ  ُم٤م إذا وًمٙمٜمٝم٤م

 ذم اًمِمٞمخ٤من رواه اًمذي احلدي٨م -اهلل ؿم٤مء إن- يٕمٚمٛمقن اجلٛمٞمع ًمٕمؾ

 اًمّمالة و٧مرِ ومُ »: ىم٤مًم٧م ،قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام

 اعمٖمرب صالة إٓ ،احلي ذم وزيدت ،اًمًٗمر ذم ريمٕمتلم ترَّ ىمِ وم٠مُ  ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   464  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ش.اًمٗمجر صالة وإٓ

 ومٛمٕمٜمك ،يمذًمؽ اًمًٗمر ذم سم٘مٞم٧م صمؿ ،ريمٕمتلم ريمٕمتلم و٧مرِ ومُ  اًمّمالة يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 يمام إُمر ٕن :مت٤مُم٤مً  احلي ذم يم٤مًم٘مٍم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم قمغم اًمزي٤مدة أن إمم يٕمقد هذا

ئد ،اًمٌالد سمٌٕمض اًمٕم٤مُم٦م ضسمٕم ي٘مقل  اًمذي ٕن :ؾمٚمٞمؿ يمالم وهذا ،اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزا

ئد ،أرسمع أو اصمٜمتلم اعمٖمرب يّمكم يم٤مًمذي صمالصم٤مً  اًمٗمجر ُمثالً  يّمكم  :اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزا

 إؾمػ ُمع واًمزي٤مدة ،اًمٜم٘مص شم٘مٌؾ ٓ يمام اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل ذيٕم٦م ٕن

 اًمٌدقم٦م ذم اًم٘مقل ُمـ ،اًمِمٌٝم٦م ُمـ ٚمٞمٝمؿقم دظمؾ ُم٤م سم٤مب ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هب٤م ي٘مقل

 وم٘مد اًمزي٤مدة أُم٤م ،سمجقازه٤م أطمد ي٘مقل ٓ هلل وم٤محلٛمد اًمٕم٤ٌمدة ُمـ اًمٜم٘مص أُم٤م ،احلًٜم٦م

 آظمر إمم.. طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ سم٤مب ُمـ هب٤م ي٘مقل أن ًمٌٕمْمٝمؿ زيـ

 اهلل قمٜمد ومٝمق طمًٜم٤مً  اعمًٚمٛمقن رآه ُم٤م سم٤مب وُمـ ،صحٞمح طمدي٨م وهق ،احلدي٨م

 قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ يم٤من وم٢مذا ،طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقف دي٨مطم وهق ،طمًٜم٤مً 

 قمٚمٞمف اهلل ومرض ومٞمام قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة يمذًمؽ جيقز ومال ،اًمٕم٤ٌمدة ُمـ اًمٜم٘مص جيقز ٓ أنف

 واًمٓم٤مقم٤مت اًمٕم٤ٌمدات ذم واًمزي٤مدة آؾمتح٤ًمن سم٤مب سمٕمْمٝمؿ ومتح ىمد يم٤من وإن ،اشمٗم٤مىم٤مً 

 .اهلل ؿم٤مء إن ظمرىأ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ي٠ميت ًمٕمٚمف آظمر سمح٨م وهلذا ،ُمٜمٝمؿ ظمٓمئ٤مً 

 ( 66: 49: 34/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)

 افظفر بـقة رـعتغ مساؾر خؾػه وصذ افرباظقة مؼقم إمام صذ

 افعك بـقة رـعتغ صذ ثم شؾم ثم

 ُمّمٚملم أظمقة ،ًمٚمٛمٗم٤مرىم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمقوقع هذا ذم ،ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ادؾؼي

 ضمٚمًقا  ومٚمام ،اإلُم٤مم ُمع قا ومّمٚم اًمٕمٍم صالة وم٠مىمٞمٛم٧م ي٘مٍمون هؿ ،اإلُم٤مم ُمع صٚمقا 

 .…اًمث٤مًمث٦م سم٤مًمريمٕم٦م ًمٞم٠ميت اإلُم٤مم ىم٤مم ح٤م ،ؾمٚمٛمقا  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم

 .اعمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ :افشقخ

 صحٞمح٦م اًمّمقرة هذه ومٝمؾ :اًمٕمٍم ريمٕمتل ضم٤مسمقا  ىم٤مُمقا  صمؿ ؾمٚمٛمقا  ٟمٕمؿ، :ادؾؼي
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 ..اعمٗم٤مرىم٦م ذم

 هٜم٤م؟ ممـ اعمٗم٤مرىم٦م ،قمٗمقاً  :افشقخ

 .اعمّمٚملم ُمـ :ادؾؼي

 .وي٘مٍموا جيٛمٕمقا  يٕمٜمل ٤مومريـُمً :مداخؾة

 اًمٔمٝمر سمٜمٞم٦م اإلُم٤مم ُمع ومّمٚمقا  اًمٕمٍم صالة وىم٤مُم٧م ،اًمٔمٝمر يّمٚمقا  مل هؿ :ادؾؼي

 .وؾمٚمٛمقا  ريمٕمتلم

 .جيقز ُم٤م ٓ :افشقخ

 .ريمٕمتلم اًمٕمٍم سمٜمٞم٦م ىم٤مُمقا  اًمث٤مًمث٦م ًمٚمريمٕم٦م اإلُم٤مم ىم٤مم ومٚمام :ادؾؼي

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .ُم٤م يٕمٜمل ،اًمٌمء هذا وم٤مؾمتٜمٙمرٟم٤م :ادؾؼي

 ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة ،ؿمٞمئ٤من يرد هٜم٤م ٕنف :اًمٕمٛمؾ هذا جيقز ُم٤م :افشقخ

 ٕنف اًم٘م٤مقمدة هذه ُمـ وأهؿ ،شسمف ؿَّ ًمٞم١مشمَ  اإلُم٤مم ٕمؾضُم  إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهل

ذ ىم٤مقمدة ًمٙمؾ  رواه سمدًمٞمؾ ،ٓ: ًمف ٟم٘مقل ،ُمًتثٜمك يٕمٜمل هذا إيف: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد ،ؿمقا

 :قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ ًٜمدهُم ذم أمحد يم٤مإلُم٤مم وهمػمه صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ

 اًمٖمرسم٤مء يٕمٜمل ،أوم٤مىمٞملم سمٕمض ُمـ ًمف وم٘مٞمؾ ،ُمٙمل اًمٕم٤ٌمس ٕبٞمف شمٌٕم٤مً  ُمٙمل وهق

 ذم يمٜم٤م إذا سم٤مًمٜم٤م ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ىم٤مل ،اًمٕمٛمرة أو احل٩م سم٘مّمد ُمٙم٦م ي٠متقن اًمذي ،اعم٤ًمومريـ

 ش.ؽٟمٌٞمِّ  ؾمٜم٦م»: ىم٤مل أمتٛمٜم٤م؟ اإلُم٤مم ظمٚمػ صٚمٞمٜم٤م وإذا ،ٟم٘مٍم رطم٤مًمٜم٤م

 يمام اًم٘مٍم ومٕمٚمٞمف وطمده صغم إذا اعم٤ًمومر أن ،مت٤مُم٤مً  اًمّمٛمٞمؿ ذم ٟمص ذاه :إذاً 

 ُمع أجْم٤مً - ٟمٕمٚمؿ ٤مٜميم وإن ،تؿيُ  أن وم٤مًمًٜم٦م ،٘مٞمؿاعمُ  اإلُم٤مم ُمع اىمتدى إذا أُم٤م ،ذيمرٟم٤م

 سمٌٕمض ُمٜمٝمؿ متًٙم٤مً  يذهٌقن اًمٕمٍم هذا ذم ٌٕم٧مـمُ  رؾم٤مٓت هٜم٤مك ذم أنف -إؾمػ

 ،اعم٘مٞمؿ وراء ُم٘متدي٤مً  يم٤من وًمق ،إـمالىم٤مً  ريمٕمتلم يّمكم اعم٤ًمومر أن إمم اًمٕمٛمقُم٤مت

 اًم٘مٍم راي٦م رومع اًمذي هق وم٢مٟمف ،طمزم اسمـ اًمًٜم٦م قمـ اًمِم٤مذة اعم٠ًمخ٦م هذه ذم وإُم٤مُمٝمؿ

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمٍميح اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ًمٙمـ ،سمٛم٘مٞمؿ ُم٘متدي٤مً  يم٤من وًمق
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 .اعمذهٌل اخلالف قمغم ي٘ميض أن يٜمٌٖمل أو شم٘ميض اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ وهمػممه٤م أمحد وُمًٜمد

 ( 66 :13: 56/  533/  قرواًمٜم اهلدى)

 دػسدة مـًعا يتم أن فه هل إماماً  بادؼقؿغ ادساؾر صذ إذا

 ظؾقه؟ اإلكؽار

 وم٠مراد ًا،ُمًجد ومدظمؾ واضم٥م، اًمًٗمر صالة ذم اًم٘مٍم سم٠من ٚمؿيٕم رضمؾ :مداخؾة

 ُمـ ُمٕمٔمٛمٝمؿ وضمد ٟمٔمر ومٝمق ،اًمٕمٍم صالة هبؿ مَّ ١مُ يَ  أن اًمرضمؾ هذا ُمـ اعمّمٚمقن

ٌَّ  إذا وظم٤مف ،اًمٕمقام  ٤مً إُم٤مُم يّمكم أن وم٠مسوا ،ُمٗمًدة هٜم٤مك يٙمقن أن اًمًٜم٦م هذه ؼـم

 ي٠مثؿ؟ وهؾ ،سم٤مـمٚم٦م أوًٓ  صالشمف ومٝمؾ ٤ًم،أرسمٕم ومّمغم ،هبؿ

 .أطمًٜم٧م :افشقخ

 أن سمٕمد ريمٕمتلم يّمكم صمؿ ،ٟم٤مومٚم٦م يّمكم أن ًمف جيقز هؾ: اًمث٤مًم٨م واًم١ًمال :مداخؾة

 .اً ظمػم اهلل وضمزاك ،ؿًٚمِّ يُ 

 اًمّمالة؟ هل ُم٤م :أوًٓ  :افشقخ

 .اًمٕمٍم صالة :مداخؾة

 :سمٌٓمالهن٤م ٟمحٙمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ فوصالشمُ  ،مت٤مُم٤مً  صغم إذا ي٠مثؿ أنف اجلقاب :افشقخ

 يمام يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل يم٤من أنف أرى وًمٙمٜمل ،ذًمؽ زضمقَّ  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ يمثػماً  ٕن

 .ُمرة ُمـ أيمثر ذم أن أُم٤مُمؽ هق اًمذي ول١ماعمً ومٕمؾ

 وم٢مذا ،ؾم١ماًمؽ ذم ًمٞمٝم٤مإ أذت أن٧م اًمتل واًمٌٚمٌٚم٦م اًم٘مٚم٘مٚم٦م ظمِمٞم٦م يٕمتذر أن :أوٓ

 ،اًم٘مٍم هق اشم٤ٌمقمٝم٤م اًمقاضم٦ٌم اًمًٜم٦م أن يٗمٝمٛمٝمؿ حم٤مرضة قمٚمٞمٝمؿ يٚم٘مل أن ومٕمٚمٞمف أسوا

 هذه ُمـ يٕمٚمٛمف اًمذي هذا قمغم سمٜم٤مءً  هق وأنف ،احلي ذم يم٤مًم٘مٍم اًمًٗمر ذم اًمتامم وأن

 امً ًٚمِّ ُمُ  اًمّمالة ُمـ خيرج طمٞمٜمام اًمّمالة ظم٤ممت٦م ذم وأنف ،ريمٕمتلم هبؿ ؾمٞمّمكم ومٝمق ،اًمًٜم٦م

 قم٤مدهتؿ قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م أن ظمِمٞم٦م ؾمالُمف يًٛمٕمٝمؿ وٓ ٟمٗمًف ذم هاً  يًٚمؿ ومٝمق
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 ىمقم ٤مٜموم٢مٟم :صالشمٙمؿ أمتقا »: ريقَ ٝمْ ضَم  سمّمقت هلؿ ؾمٞم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  ،ُمٕمف ومٞمًٚمٛمقن

 اًمٜم٤مس ي١مم يم٤من طمٞمٜمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اخلؼم صح يمام شؾمٗمر

 ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا »: هلؿ وي٘مقل ،ريمٕمتلم هبؿ يّمكم ومٙم٤من ،ظمٚمٞمٗم٦م وهق ُمٙم٦م ذم

 .شٗمرؾُم 

 ضمٜم٧م ٟمٗمًٝم٤م ومٕمغم ُمِمٙمٚم٦م قمٚمٞمف قمٛمٚمقا  صمؿ سم٢مُم٤مُمتف روقا  إذا ،اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمد

 .ٟمٌٖمل ُم٤م ومذًمؽ احل٤مل ُمِمك وإذا ،اًمٕمذر إًمٞمٝمؿ مىمدَّ  ىمد هق ويٙمقن ،سمراىمش

 ؟ؾٗميتٜم أن ًمف جيقز هؾ :وهق ،اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال قمـ اجلقاب ٦مسم٘مٞم أُم٤م

 أن أرى ًمٙمٜمل ،ؾٜمٗمه اًمتَّ  ومٞمف جيقز وىم٧م اًمقىم٧م أن دام ُم٤م ؾيتٜمٗمَّ  أن ًمف جيقز: ٟم٘مقل

 ،ومٕمٚم٧م يمام صم٤مٟمٞم٤مً  ومٕمالً  صمؿ ،ذطم٧م يمام أوًٓ  ىمقًٓ  اًمًٜم٦م اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ أن سمف إومم

 .ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب يٜمتٝمل وسمذًمؽ

 ( 61 :26: 51/  593/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿساؾر افؼقام صالة

 صالة يّمكم هؾ ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم: يٕمٜمل ضمداً  سمًٞمط سمس ؿمٞمخ ي٤م... :مداخؾة

 ذًمؽ؟ ذم دًمٞمؾ ًمف هذا وهؾ اًم٘مٞم٤مم؟

ع يمام اًم٘مٞم٤مم وصالة اًمٚمٞمؾ، صالة هل اًم٘مٞم٤مم صالة: اجلقاب :افشقخ  يمؾ ذم ُينْمَ

ع اًمًٜم٦م، ًمٞم٤مزم  ىم٤مم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومم: سم٤مب ُمـ رُمْم٤من ذم ُينْمَ

 .أومم ُم٘مدُم٦م وهذه ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  واطمت٤ًمسم٤ًم، إيامٟم٤مً  رُمْم٤من

 ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ يّمكم يم٤من ُم٤م سم٠منف قمٜمف صم٧ٌم واًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: صم٤مٟمٞم٦م ُم٘مدُم٦م

 .اًمًٗمر ذم اًمٚمٞمؾ ذم يّمكم يم٤من ىمد اًمًٗمر،

ً، وٓ ؾمٗمراً  ٓ شمً٘مط ٓ اًمٚمٞمؾ صالة: وم٢مذاً   شُمْٚمَحؼ -اًمٚمٞمؾ صالة: أي- ومٝمل طميا

 .وسم٤مًمقشمر اًمٗمجر، سمًٜم٦م



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   468  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ٚمٞمؾ:اًم ىمٞم٤مم ُمـ هق شمٕمٚمٛمقن يمام واًمقشمر

 ش.صغم ىمد ُم٤م ًمف شُمقشمر سمريمٕم٦م، ومٚمُٞمقشمر اًمّمٌح َأطَمُديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك،

 رُمْم٤من وم٘مٞم٤مم اًمًٗمر، ذم وٓ احلي ذم ٓ اظمتالف ٓ اًمٗمجر وؾمٜم٦م وم٤مًمقشمر: إذاً 

 ُمنموع أجْم٤مً  رُمْم٤من وم٘مٞم٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر، ُمنموقم٤مً  اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم يم٤من وم٢مذا اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم هق

 .ٚمٛم٤ًمومرًم

 اًمرواشم٥م اًمًٜمـ قمغم حي٤مومظ أن يريد ومٞمٛمـ ٟم٘مقل يمام ٟم٘مقل ٓ أنٜم٤م: اًمنمقمٞم٦م وُمٕمٜمك

 ظم٤مًمٗم٧م: ًمف ٟم٘مقل ٓ ُم٤ًمومر وهق رُمْم٤من أطمٞم٤م ومٛمـ اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ إٟمف: اًمًٗمر ذم

 ًمف اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم طمتك اخلػمة، ًمف هق ًمٙمـ اًمٕم٤مُم٦م، اًمًٜم٦م أص٧ٌم: ٟم٘مقل سمؾ اًمًٜم٦م،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مم صالة ذقمٞم٦م ٟمٜمٙمر ٓ ًمٙمـ اًمقاضم٤ٌمت، ُمـ ًمٞمس ٕنف اًم٘مٞم٤مم: يّمكم أٓ

 .وطمياً  ؾمٗمراً  ُمنموع وهق اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم ُمـ أنف اقمت٤ٌمر قمغم ًمٚمٛم٤ًمومر:

 ( 66 :39: 22/  698/  واًمٜمقر اهلدى)

 معه وشؾم وكيس بادساؾر ادؼقم ائتم إذا

 ؟اإلُم٤مم ُمع وؾمٚمؿ اجلٛمع سمٜمٞم٦م ٟمقى واح٠مُمقم اًم٘مٍم سمٜمٞم٦م ٟمقى اإلُم٤مم ًمق :مداخؾة

ً، :افشقخ  اًم٘مٍم؟ ٟمقى اإلُم٤مم قمٗمقا

 .مجٞمٕم٤مً  ُم٤ًمومرون ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .واعم٘متدي :افشقخ

 .اإلمت٤مم سمٜمٞم٦م وٟمقى ؾمٗمر يٕمتؼمه٤م مل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اإلُم٤مم ُمع ؾَمٚمَّؿ وًمٙمـ :مداخؾة

 ُم٤ًمومراً؟ أم ُم٘مٞمامً  ٟمٗمًف يٕمتؼم هق :افشقخ

 .ومراً ُم٤ًم ٟمٗمًف اقمتؼم واإلُم٤مم ُم٘مٞماًم، ٟمٗمًف اقمتؼم هق :مداخؾة
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 .يتؿ أنف قمٚمٞمف: إذاً  :افشقخ

 .اًمّمالة ُيٕمٞمد أن قمٚمٞمف :مداخؾة

 ي٠ميت أن ومٕمٚمٞمف ظمٓم٠م، هق ُمٕمف وؾمٚمؿ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا يتؿ، يٕمٞمد ُمش :افشقخ

 .سمريمٕمتلم

 .اًمّمالة يٕمٞمد وٓ :مداخؾة

 .يٕمٞمد ُم٤م ٓ ٓ :افشقخ

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 ُم٘مٞمؿ، أنف ٟمٗمًف إمم ٔمريٜم هق يم٤من إذا ًمٙمـ صحٞمحت٤من، ريمٕمت٤من اًمّمالة :افشقخ

 قمٚمٞمف سمؾ ُيتِؿ، أن ًمف جيقز ٓ اعم٤ًمومر وم٤مإلُم٤مم سم٤معم٤ًمومر، اعم٘مٞمؿ ي٘متدي ي٘مع ُم٤م يمثػماً  وهذا

 قمٚمٞمف ىمقًمف يتٌع وأن ضمٝم٦م، ُمـ وأبداً  دائامً  ىمٍمه ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل َيتٌَّع أن

 اهلل شمّمّدق دىم٦مص: »ىم٤ملش ٤مٜمَّ أُم وىمد ٟم٘مٍم اهلل رؾمقل ي٤م سم٤مًمٜم٤م ُم٤م»: ًمف ىمٞمؾ طمٞمٜمام اًمًالم

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ، هب٤م

 وأن٤م أممتٙمؿ أن٤م ًمق.. ُمثالً  ًمق ي٘مٍم أن ومٕمٚمٞمف ُم٤ًمومر وهق اًمٜم٤مس ي١مم اًمذي ومٝمذا

 ريمٕمت٤من قمكمّ  اًمٗمرض ٕن شمتٛمقا: أن قمٚمٞمٙمؿ أنتؿ أُم٤م ريمٕمتلم، اًمٕمِم٤مء سمٙمؿ أصكم

 وأن٤م زم جيقز ٓ أدق، وسمٕم٤ٌمرة أراقمٞمٙمؿ أن زم جيقز ٓ ريمٕم٤مت، أرسمع قمٚمٞمٙمؿ واًمٗمرض

 ومام ُم٤ًمومر، صالة صاليت وأن٤م اعم٘مٞمؿ، صالة صالشمٙمؿ سمّمالشمٙمؿ، أىمتدي أن إُم٤مُمٙمؿ

 اإلُم٤مم يت٤مسمع اعم٘متدي أي إُم٤مم، إمم يٜم٘مٚم٥م واعم٘متدي ُم٘متدي إمم يٜم٘مٚم٥م أن سم٤مإلُم٤مم يٚمٞمؼ

 ومٕمٚمٞمف ُم٤ًمومر، إُم٤مم وراء ُم٘مٞمؿ وهق يّمكم يم٤من ُمـ: أجْم٤مً  ٓ،.. اعم٘متدي يت٤مسمع واإلُم٤مم

 ُم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمف اٟم٘مٚم٧ٌم سمٛم٘مٞمؿ ُم٤ًمومر اىمتدى وإذا اإلُم٤مم، ٚمؿيً طمٞمٜمام ُيتِؿ أن

 ُمـ ذًمؽ ظمالف شمًٛمٕمقن وىمد ذًمؽ، ذم اًمٍميح اًمٜمص ضم٤مء مم٤م وهذا اإلمت٤مم، ومٕمٚمٞمف

 قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد ٕنف طمذاري: صمؿ ومحذاري اًمٜم٤مس سمٕمض

 يمٜمٞم٦م اًمٕم٤ٌمس أبق- ساًمٕم٤ٌم أب٤م ي٤م: ىم٤مل رضمالً  أن قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل

 ٓسمـ ىم٤مل ُمٙمٞم٤مً  ًمٞمس أي آوم٤مىمل، واًم٤ًمئؾ سم٤مًمٜم٤م، ُم٤م اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: -قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   476  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ذم هٜم٤م صٚمٞمٜم٤م وإذا ىمٍمٟم٤م، رطم٤مًمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م إذا سم٤مًمٜم٤م ُم٤م: »ىم٤مل ُمٙمل وهق قم٤ٌمس

 ش.اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمٜم٦م: »ىم٤مل أمتٛمٜم٤م؟ احلرام اعمًجد

ً، يّمكم أن قمٚمٞمف ومقاضم٥م ًمقطمده رطمٚمف ذم اعم٤ًمومر صغم إذا: أي  اىمتدى وم٢مذا ىمٍما

 ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم اًمث٤مين احلٙمؿ وهذا يت٤مسمٕمف، أن ومٕمٚمٞمف اعم٘مٞمؿ سم٤مإلُم٤مم

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمام»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف مت٤مم ُمـ

 ٛم٧مؾمٚم أن٧م ىم٤مم إول ًمٚمتِمٝمد ضمٚمس ح٤م هق ُم٘مٞمؿ، سم٢مُم٤مم اىمتدي٧م ُم٤ًمومر أن٧م

 .قم٤ٌمس اسمـ قمـ آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٤مً  وظم٤مًمٗمتف ظم٤مًمٗمتف،

 اًمّمالة؟ يٕمٞمدوا أن هؾ صالهتؿ، يتٛمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م أهنؿ قمٚمٛمقا  :مداخؾة

 أصالً  ٟمْمع وأن ىم٤مقمدة، ُٟمَ٘مّٕمد أن جي٥م اًم١ًمال هذا قمـ اإلضم٤مسم٦م ىمٌؾ :افشقخ

ٟمٜم٤م يٛمٌم  يٙمقٟمقا  أن إُم٤م سمٛم٘مٞمؿ، اىمتدوا وىمد واىمٍم اًمذيـ ه١مٓء.. قمٚمٞمف مجٞمٕم٤مً  إظمقا

ً، وصٚمقا  جمتٝمديـ يم٤مٟمقا  وم٢مذا ُم٘مّٚمديـ، يٙمقٟمقا  أن وإُم٤م جمتٝمديـ  يمٚمٙمؿ وـمٌٕم٤مً  ىمٍما

 صحٞمح٦م، ومّمالهتؿ واضمتٝمدوا قمٚمامء، يٕمٜمل جمتٝمديـ ىمقزم ُمـ اعم٘مّمقد أن يٗمٝمؿ أفمـ

 وإن أضمران، ومٚمف وم٠مص٤مب وم٤مضمتٝمد احل٤ميمؿ طمٙمؿ إذا»: ي٘مقل يم٤من اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟

 ش.واطمد أضمر ومٚمف أظمٓم٠م

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام جمتٝمدًا، صاله٤م اًمتل قم٤ٌمدشمف سم٢مقم٤مدة ُيَٙمٚمَّػ ٓ اعمجتٝمد هذا صمؿ

 ومل اًمّمالة طميهتؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُم٤ًمومريـ رضمٚملم أن اًمّمحٞمح

 وح٤م يٕمد، مل وأظمر اًمّمالة أقم٤مد وم٠مطمدمه٤م اح٤مء وضمدا صمؿ وصٚمٞم٤م، ومتٞمٛمام اح٤مء، جيدا

 أص٧ٌم: »يٕمد مل ًمٚمذي ىم٤مل اًم٘مّم٦م قمٚمٞمف وىمّمقا  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم رضمٕمقا 

 ش.ُمرشملم أضمرك ًمؽ: »أقم٤مد وًمٚمذيش اًمًٜم٦م

 اًمرؾمقل ًمف ىم٤مل اًمذي اعمقومؼ أُّيام شُمرى ممتحٜملم، وًمًٜم٤م اُمتح٤من، ؾم١مال ذم هٜم٤م

 يت٤ٌمدر اًمذي ؟شُمرشملم أضمرك ًمؽ» ًمف ىم٤مل اًمذي أمش اًمًٜم٦م أص٧ٌم» اًمًالم قمٚمٞمف

 .إومْمؾ هق اًمث٤مين أن س،اًمٜم٤م ُمـ يمثػم ٕذه٤من

 ُمرة وىمٕم٤م ًمق اًمرضمٚملم هذيـ أن صحٞمح٤ًم، يم٤من ًمق اجلقاب هذا وراء ُمـ يؽمشم٥م
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 سمٕمد اًمّمالة إقم٤مدة قمدم قمغم يتٗم٘م٤من هؾ ومؽمى إومم، اعمرة ذم وىمٕمقا  ُم٤م ُمثؾ ذم أظمرى

 اًمّمالة؟ يٕمٞمدان أم سم٤مًمتٞمٛمؿ، صٚمٞم٤م وىمد اح٤مء وضمدا أن

 أن يٜمٌٖمل: وم٢مذاً  ُمرشم٤من، أضمره أقم٤مده ًمذيا دام ُم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ٕذه٤من يت٤ٌمدر

 اًمرؾمقل ًمف وىم٤مل يٕمد مل اًمذي.. يمذًمؽ ًمٞم٧ًم احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمرة ذم يٕمٞمده

 ومّم٤مقمدًا: طمًٜم٤مت اًمٕمنم أص٧ٌم أيش اًمًٜم٦م أص٧ٌم اًمًٜم٦م، أص٧ٌم: »اًمًالم قمٚمٞمف

 إمم طمًٜم٦م ُم٤مئ٦م إمم طمًٜم٤مت قمنم ًمف يٙمت٥م ُم٤م وم٠مىمؾ سمحًٜم٦م ي٠ميت طملم اعمًٚمؿ ٕن

 أضمرك ًمؽ ًمف ىم٤مل اًمذي أُم٤م يِم٤مء، عمـ يْم٤مقمػ واهلل يمثػمة، أوٕم٤مف إمم ٦مؾمٌٕمامئ

 ش. قمٛمالً  أطمًـ ُمـ أضمر ُيْمٞمع ٓ اهلل إن: » ًمف ي٘مقل وم٢مٟمام ُمرشملم

 ًمٙمـ أضمر، ًمف ُيٙمت٥م اًمّمالة، هذه قمٚمٞمف شمْمٞمع ٓ جمتٝمدًا، اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة ذم صغم هق

 اعمخ٤مًمػ ي١مضمر ٓ اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ؿمؽ ومٌال اإلقم٤مدة، قمدم اًمًٜم٦م أن اًمرؾمقل سَملمَّ  ح٤م

 .هب٤م ضم٤مهالً  هق يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ُم٤م ٕنف ُي١مزر: مل ذاك ًمٙمـ ي١مزر، سمؾ ًمٚمًٜم٦م

 يمذًمؽ ُيٕمٞمد، ومال جمتٝمداً  يم٤من اعم٘مٞمؿ وراء ىمٍم اًمذي هذا يم٤من إذا.. ٟم٘مقل هٜم٤م ُمـ

 أن إُم٤م يمامن ومٕمؾ سمام أومت٤مه اًمذي ومٝمذا ومٕمؾ، سمام وم٠مومت٤مه قم٤مح٤مً  وؾم٠مل جمتٝمد همػم يم٤من إن

 ريمٌقا  إذا أُم٤م آظمره، إمم أضمران ومٚمف أص٤مب إذا واطمدة، ُمرة أو ُمرشملم أضمره ١مشمكي

 أن ومٕمٚمٞمٝمؿ آضمتٝم٤مد، أهؾ ُمـ ًمٞمًقا  وهؿ واضمتٝمدوا، ضمٝمٚمٝمؿ وريمٌقا  رؤوؾمٝمؿ

 .اًمّمالة ُيٕمٞمدوا

 ( 66 :16 :41/ 761/واًمٜمقر اهلدى)

 ادساؾر خؾف ادؼقم صالة

 أنف يٕمٚمؿ مل اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ ومٚمام ؿ،ُم٘مٞم واح٠مُمقم وم٘مٍم، ُم٤ًمومًرا  صغم اإلُم٤مم :مداخؾة

، يّمكم ت وم٢مذا اًمٜمٞم٦م، ُيَٖمػمِّ  أن يريد هٜم٤م ىمٍم، أنف قمرف اًمتًٚمٞمؿ ومٕمٜمد ىمًٍما  اًمٜمٞم٦م شَمَٖمػمَّ

 صحٞمح٦م؟ اًمّمالة شمٌ٘مك هؾ

 اًمٜمٞم٦م؟ ُيَٖمػمِّ  ح٤مذا ومٞمف؟ إيش وإمم، ُمـ اًمٜمٞم٦م شمٖمػم :افشقخ



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   472  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 .اًم٘مٍم إمم اًمتامم ُمـ :مداخؾة

 .اًم٘مٍم إمم اًمتامم ُمـ :مداخؾة

 ُم٤ًمومر؟ أم ُم٘مٞمؿ أوًٓ، هق :افشقخ

 .اح٠مُمقم ُم٘مٞمؿ هق ٓ :مداخؾة

 .ضمقاب ؾم١مال ًمٙمؾ :افشقخ

 ..اهلل طمٗمٔمؽ ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 ُم٤ًمومر؟ أم ُم٘مٞمؿ هق ؾم١ماًمف، يٚم٘مل قمٛمر أبق ظمكم ؿمقي، سم٤مًمؽ ـمّقل :افشقخ

 .قمٜمف ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اعم٘مٞمؿ هق ٓ، :مداخؾة

 ُم٘مٞمؿ؟ وهق ُم٤ًمومر إمم ٟمٞمتف ُيَٖمػمِّ  أن يريد يمٞمػ ُم٘مٞمؿ؟ هق :افشقخ

 .اإلُم٤مم ُمع ٟمقى هق :مداخؾة

 وأن٤م اجلقاب، أقمٓمٞمؽ طمتك ُأضمقاب: وُأريد أؾم٠مل أن أن٤م ومٝمٛم٧م، أن٤م :افشقخ

شمٜمل إذا  .اجلقاب خَتْن اجلقاب ظَمنَّ

ك ٓ: طم٤مل يمؾ قمغم  ومٝمذا ُم٤ًمومر، واإلُم٤مم ُم٘مٞمامً  يم٤من إذا: ًمؽ أىمقل ؿمٞمًئ٤م ُأظَمنِّ

 ٟمٞم٦م ُمـ ٟمٞمتف يٖمػم ومٙمٞمػ ُم٘مٞمؿ، أنف قمٚمٞمف يٗمرض ىمٕمفوا ٕن ٟمٞمتف: ُيَٖمػمِّ  أنف ُمًتحٞمؾ

 إمم واوح اًمّمالة، سمٓمٚم٧م وىمع وًمئـ ظمٓم٠م وهذا ُمًتحٞمؾ هذا ُم٤ًمومر، ٟمٞم٦م إمم ُم٘مٞمؿ

 هٜم٤م؟

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 سمٕمض ي٘مقل يمام هق ًمٙمـ اإلُم٤مم، ُمثؾ ُم٤ًمومر هق أنف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمروٞم٦م :افشقخ

 ُمذه٥م وهذا ُيتؿ إومْمؾ ًمٙمـ اًم٘مٍم جيقز يتؿ، إومْمؾ اعم٤ًمومر إن اعمذاه٥م

 .اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 اإلمت٤مم أن يرى ٕنف ح٤مذا؟ اإلمت٤مم، ٟمقى اعم٤ًمومر هذا: أن شم٘مقل أن ومت٘مدر



٤مومر   473 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 .اًم٘مٍم ضمقاز ُمع إومْمؾ هق ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم

رٟم٤م ٟمحـ: إذاً   ٟمٞمتف هَمػمَّ  وم٢مذا ُم٘مٞماًم، يم٤من اعم٘متدي هذا أن اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة شَمَّمقَّ

 وهذه ريمٕمتلم، وصغم ُم٘مٞمامً  سم٘مل ُم٤ًمومراً  ص٤مر ُم٤م ٟمٞمتف سمتٖمٞمػم ٕنف صالشمف: أبٓمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م

 .ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة

 ُمقوقع ذم ظم٤مص رأي ًمف اعم٤ًمومر ًمٙمـ ُم٤ًمومر، أنف اومؽموٜم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م ويمام ٟمٕمت٘مد، يمام واضم٥م هق هؾ اعم٤ًمومر، إمت٤مم

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ، اهلل شمّمدق صدىم٦م: »لىم٤م أُمٜم٤م وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م: ؾم٠مخقه

 اًمتامم؟ يٜمقي ومٙمٞمػ ُم٤ًمومراً، هق ويم٤من واضم٥م اًم٘مٍم أن يرى هق يم٤من وم٢مذا

 يم٤من وإن ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلمت٤مم ضمقاز يرى ممـ أنف إٓ هٜم٤م ٟمتّمقر ٟم٘مدر ٓ: إذاً 

 .ضم٤مز أتؿ أنف ًمق ًمٙمـ اًم٘مٍم، إومْمؾ يرون ٕهنؿ ُمرضمقطم٤ًم: اجلقاب

 ُمـ هَمػمَّ  ٕنف ُم٤مٟمع: ومٞمف ُم٤م ٟمٞمتف ُيَٖمػمِّ  ُم٤م ًمف قمرض ُم٤ًمومر وهق اإلمت٤مم َٟمقى ح٤م ومٝمذا

 .اًمقاىمع ذم اًمقاضم٥م إمم اجل٤مئز ُمـ اًمٗم٤موؾ، إمم اعمٗمْمقل

 واوح؟ اًمّمقر، هبذه إٓ شمٜمحؾ ٓ اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 (  66 :11 :34/ 761/واًمٜمقر اهلدى)

 ساؾرفؾؿ افـداء شامع مع اجلامظة صالة

 ..هق: يٕمٜمل ًمٚمٛم٤ًمومر؟ اًمٜمداء ؾمامع ُمع اجلامقم٦م صالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 وسم٤مًمت٤مزم اجلٛمٕم٦م، صالة واضم٥م قمٚمٞمف ًمٞمس: ضم٤مزُملم ٟمٕمت٘مد يمام اعم٤ًمومر :افشقخ

 ومروٞمتٝم٤م ؾم٤مىمط وهل اجلامقم٦م، صالة ُمـ ومروٞمتٝم٤م آيمد ي٘مٞمٜم٤مً  اجلٛمٕم٦م صالة يم٤مٟم٧م إذا

 .اجلامقم٦م ةصال ومروٞم٦م قمٜمف شمً٘مط أن أومم سم٤مب ومٛمـ اعم٤ًمومر، قمـ

 ُمع أو ُم٤ًمومريـ مج٤مقم٦م ُمع يم٤من إذا وهق اعم٤ًمومر، هذا قمغم آظمر ومرض هٜم٤مك ًمٙمـ



٤مومر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   474  ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم صالة اعم

 ىمد ٕنف مج٤مقم٦م: يّمكم أن قمٚمٞمف جي٥م احل٤مًم٦م هذه ذم اًمّمالة، وُأىمٞمٛم٧م ُم٘مٞمٛملم مج٤مقم٦م

ٟم٤م ؾم٤مومرمت٤م إذا: »احلقيرث سمـ ح٤مًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء  وم٠مذِّ

 هذا اعم٤ًمومريـ، هل١مٓء ظم٤مص٦م مج٤مقم٦م اجلامقم٦م سمّمالة ٠مُمرهؿومش ؾمٜم٤مً  أيمؼميمام وًمٞم١مُمٙمام

 .اجلقاب هق

 . ( .:56 :55/ 835/ واًمٜمقر اهلدى)



 السفس أحكام مو





ٗم  ـ أطمٙم٤مم اًم  477 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  رُم

 وحده ادسؾم شػر ظن افـفي

 يٍمومقن عمـ حم٤مرسم٦مً  اًمٜم٤مس أؿمد ُمـ أنٙمؿ سمٗمْمٞمٚمتٙمؿ قمٝمدي :مداخؾة

 . دًمٞمؾ دون فم٤مهره٤م قمـ إطم٤مدي٨م

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

 .ذًمؽ خي٤مًمػ ُم٤م اًمًٚمًٚم٦م ذم ًمٙمؿ رأتىم وًمٙمـ :مداخؾة

 . شمٗمْمؾ :افشقخ

 واًمثالصم٦م ،ؿمٞمٓم٤مٟم٤من واًمرايم٤ٌمن ،ؿمٞمٓم٤من اًمرايم٥م»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل :مداخؾة

 وطمده اعمًٚمؿ ؾمٗمر حتريؿ إطم٤مدي٨م هذه وذم: احلدي٨م هذا ذح ذم ومت٘مقل شريم٥م

 شؿمٞمٓم٤من»: ومٞمف وًم٘مقًمف هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م ذم اًمٜمٝمل ًمٔم٤مهر آظمر ُمٕمف يم٤من ًمق ويمذا

 احلدي٨م وًمٕمؾ: سم٘مقًمؽ ظمتٛم٧م صمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقال سمٕمض ذيمرت صمؿ ،قم٤ميص: يأ

 ومال اًمٜم٤مس ُمـ أطمداً  ٞمٝم٤موم اعم٤ًمومر يرى امىمٚم اًمتل اتقَ ٚمَ واًمٗمَ  اًمّمح٤مري ذم اًمًٗمر أراد

ٌَّ  اًمٓمرق ذم اًمٞمقم اًمًٗمر ومٞمف يدظمؾ  . اعمقاصالت اًمٙمثػمة دةاعمٕم

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

  ؿمٞمخ؟ اًمتٗمريؼ ومدًمٞمؾ :مداخؾة

 ُم٤ًمىم٤مً  ٤مقًَ شمُ  ٓ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن ؿٚمَ ٕمْ شمَ  ًمٕمٚمؽ! أظمل ي٤م: أوًٓ  ،ٟمٕمؿ :افشقخ

 ،حمْم٦م شمٕمٌدي٦م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض أن شمٕمٚمؿ ًمٕمٚمؽ فمت٤مُم ُمـ ،ومٝمٛمٝم٤م ذم واطمداً 

 ُمٕم٘مقًم٦م سم٠مهن٤م: اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل وإٟمام ،حمْم٦م شمٕمٌدي٦مً  ًمٞم٧ًم ُمٜمٝم٤م آظمر وسمٕمض

 . ًمديؽ ُمٕمروف اًمتٗمريؼ هذا أفمـ ،اعمٕمٜمك

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ةمداخؾ

 ٟم٠ًمل أن يٜمٌٖمل وإٟمام ،وم٘مط ًمديؽ ُمٕمرووم٤مً  يٙمقن أن يٙمٗمل وٓ! ـمٞم٥م :افشقخ

 أيمذًمؽ؟ ،أجْم٤مً  ًمديؽ سمذًمؽ وُمًٚمؿ



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  478  ُم

 . ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ديٌه ٕمَ شمَ  ذقمل طمٙمؿ ًمتٛمٞمٞمز و٤مسمط أو ىم٤مقمدة هٜم٤مك هؾ ومحٞمٜمئذٍ ! مجٞمؾ :افشقخ

 ومٞمام وآؾمتٜم٤ٌمط وآضمتٝم٤مد اًمرأي هق أم ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل آظمر ذقمل طمٙمؿ قمـ حمض

  شمٕمٚمؿ؟

 . وآضمتٝم٤مد اًمرأي ،أقمٚمؿ اهلل :مداخؾة

 ُم٤ًمق ي٤ًمق ٓ ومٝمذا اًمت٠مويؾ هذا ُمثؾ رأج٧م إذا :ومحٞمٜمئذٍ  ـٌ ًَ طَم  :افشقخ

 ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م وسمخ٤مص٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م سم٤مُٕمقر يتٕمٚمؼ ومٞمام شم٘م٤مل اًمتل اًمت٠مويالت

 يٌتغم اًمتل نمقمٞم٦ماًم وإطمٙم٤مم سم٤مٕقمامل يتٕمٚمؼ طمٙمؿ هذا وإٟمام اإلهلٞم٦م سم٤مًمّمٗم٤مت

ٌْدُ  ومل اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل قمٜمده أنف ٤مُم طمٙمؿ ذم ُم٤م إلٟم٤ًمن سمدا ُم٤م وم٢مذا ،هب٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم اًمٜم٤مس  ي

 وإٟمام اعمحٛمقد همػم اًمت٠مويؾ سمٛمٕمٜمك شم٠مويؾ هذا إن: ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل ومال آظمر قمٜمد ذًمؽ

 .واطمد أضمر ومٚمف وإٓ ،أضمران ًمف يم٤من ومٞمف احلؼ أص٤مب إن ،واضمتٝم٤مد رأي هذا: ي٘م٤مل

 أن حيتٛمؾ أنف زم ومٌدا دًٓمتف ذم شم٠مُمٚم٧م فوصححتُ  احلدي٨م هذا ضم٧ُم ظمرَّ  ٜمامطمٞم وم٠من٤م

ٌه  وًمٞمس اعمٕمٜمك اعمٕم٘مقل اًم٘مًؿ ُمـ يٙمقن  اًمٖم٤مي٦م فٕمرَ شمُ  وٓ فقمٚمتُ  فٕمرَ شمُ  ٓ حمْم٤مً  دي٤مً شمٕم

 .ًمٕمؾ ىمٚم٧م سمؾ ،سمذًمؽ ضمزُم٧م ُم٤م سم٠منٜمل شمِمٕمر وًمٕمٚمؽ ،ُمٜمف

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يمدت أو ُمٚم٧م ٕنٜمل :اعم١ماظمذة ُمـ رء قمكمَّ  يرد أنف أقمت٘مد ٓ :ومحٞمٜمئذٍ  :افشقخ

 اعم٤ًمومر ُمّمٚمح٦م ومٞمف روقمل هق وإٟمام حمْم٤مً  شمٕمٌدي٤مً  ًمٞمس هق احلٙمؿ هذا أن إمم أُمٞمؾ أن

 ٟمًتٗمٞمده رء قمٜمدك يم٤من وم٢مذا صم٤مًم٨م هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ سمؾ صم٤منٍ  رضمؾ ُمٕمف أو ًمقطمده

 . ظمػم اهلل ومجزاك ،هذه ًمٕمؾ إلسمٓم٤مل

 طم٘مٞم٘م٦م أن ،ي٘مع ىمد اعمحٔمقر: يٕمٜمل! ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ ،اهلل ؾمتٖمٗمرأ :مداخؾة

 وم٘مد ،يمٞمٚمق صمالصمامئ٦م أو ُم٤مئتلم وُمديٜم٦م ُمديٜم٦م سملم شمٙمقن ىمد أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمـ ُمٕمٌدة اًمٓمرق

 ،ذًمؽ أؿمٌف ُم٤م أو ًمٚمّمقص يٕمٜمل ىمد يتٕمرض ومٞمٕمٜمل ،اًمراطمٚم٦م وشمتٕمٓمؾ ًمقطمدة يًػم

 . رأجؽ هق ُم٤م أقمٚمؿ ُم٤م يٕمٜمل ُمقضمقد وم٤معمحٔمقر



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  479 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ذًمؽ ذم ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م ليٕمٜم اًمتل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٞمس ُمقضمقد اعمحٔمقر :افشقخ

 . اًمٕمٝمد

 . ٟمٕمؿ ،شمٗم٤موت ذم :مداخؾة

 سمٕمض ذم سم٤مًمتٕمٌػم يٕمٜمل وًمذًمؽ :ضمداً  ويمٌػم يمٌػم واًمتٗم٤موت ،شمٗم٤موت ذم :افشقخ

 . ٟمٕمؿ ،وآضمتٝم٤مد اًمرأي هق إٟمام ،اًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمس ذم ٟمزال ٓ ،راوح ُمٙم٤مٟمؽ اًمٌالد

 (  66 :67: 35/ 337/ واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر يف افوحدة ظن افـفي

 أو ،وطمده اًمرضمؾ يٌٞم٧م أن: اًمقطمدة قمـ هنك »: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ ـقم

 .شوطمده ي٤ًمومر

 سمٚمٞمؾ رايم٥م ؾم٤مر ُم٤م أقمٚمؿ ُم٤م اًمقطمدة ذم اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ ًمق »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل

 .شأبدا» وطمده

 .شريم٥م واًمثالصم٦م ؿمٞمٓم٤مٟم٤من واًمرايم٤ٌمن ؿمٞمٓم٤من اًمرايم٥م»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل

 [:اإلمام ؿال]

 ًمٔم٤مهر ،آظمر ُمٕمف يم٤من ًمق ويمذا وطمده اعمًٚمؿ ؾمٗمر يؿحتر إطم٤مدي٨م هذه وذم

 شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ،قم٤مص أي شؿمٞمٓم٤من»: ومٞمف وًم٘مقًمف ،هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م ذم اًمٜمٝمل

 هذا»: اًمٓمؼمي وىم٤مل .اعمٜمذري ىم٤مل يمام قمّم٤مهتؿ: ُمٕمٜم٤مه وم٢من شواجلـ اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم»

 وطمده وم٤مًم٤ًمئر ،سمحرام وًمٞمس ،اًمقطمِم٦م ُمـ اًمقاطمد قمغم خي٤مف ح٤م وإرؿم٤مد أدب زضمر

 رديئ٦م ومٙمرة ذا يم٤من إن ٓؾمٞمام ،آؾمتٞمح٤مش ُمـ ي٠مُمـ ٓ وطمده سمٞم٧م ذم واًم٤ٌمئ٧م ،سمٗمالة

 اح٤مدة حلًؿ اًمزضمر ومقىمع ،ذًمؽ ذم يتٗم٤موشمقن اًمٜم٤مس أن واحلؼ. وٕمٞمػ ىمٚم٥م أو

د ومٞمٙمره  ذيمره .شاًمقاطمد ذم ُمٜمٝم٤م أظمػ آصمٜملم ذم واًمٙمراه٦م ،ًمٚم٤ٌمب ؾمدا آٟمٗمرا

 اًمتل واًمٗمٚمقات اًمّمح٤مرى ذم اًمًٗمر أراد ي٨ماحلد وًمٕمؾ: ىمٚم٧م .شاًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي

 اعمٕمٌدة اًمٓمرق ذم اًمٞمقم اًمًٗمر ومٞمٝم٤م يدظمؾ ومال ،اًمٜم٤مس ُمـ أطمدا ومٞمٝم٤م اعم٤ًمومر يرى ىمٚمام



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  486  ُم

 اًمّمقومٞم٦م سمٕمض ظمروج قمغم سحي٤م ردا ومٞمف إن صمؿ .أقمٚمؿ واهلل. اعمقاصالت اًمٙمثػمة

 ذًمؽ أثٜم٤مء ذم شمٕمروقا  ُم٤م ويمثػما ! زقمٛمقا  ،اًمٜمٗمس وهتذي٥م ًمٚمًٞم٤مطم٦م وطمده اًمٗمالة إمم

 احلٙم٤مي٤مت ذم ذًمؽ ذيمروا يمام ،اًمٜم٤مس أجدي ًمتٙمٗمػ أو ،وضمققم٤م قمٓمِم٤م ًمٚمٛمقت

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم. قمٜمٝمؿ

 (.132-131 ،136 ،129/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افسػر يف افتلمر وجوب

 أُمروا إٓ ومالة سم٠مرض يٙمقٟمقن ٟمٗمر ًمثالصم٦م حيؾ ٓ[:»ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 طمدصمٜم٤م: ىم٤مل هلٞمٕم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ ش6647 رىمؿ» أمحد رواه .ػوٕمٞم .شأطمدهؿ قمٚمٞمٝمؿ

. طمدي٨م ذم ُمرومققم٤م قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ اجلٞمِم٤مين ؾم٤ممل أيب قمـ هٌػمة سمـ اهلل قمٌد

 صح واًمذي. طمٗمٔمف ًمًقء وٕمٞمػ وم٢مٟمف هلٞمٕم٦م اسمـ أضمؾ ُمـ وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 ُمرومققم٤م رةهري أيب طمدي٨م ُمـ وهمػمه ش467/  1» داود أبق أظمرضمف ُم٤م اًم٤ٌمب هذه ذم

 اٟمٔمره٤م ؿمقاهد وًمف ،طمًـ وؾمٜمده. شأطمدهؿ ومٚمٞم١مُمروا ؾمٗمر ذم صمالصم٦م يم٤من إذا» :سمٚمٗمظ

. شحيؾ ٓ» ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس إُمر سمٚمٗمظ ويمٚمٝم٤م ،ش255/  5ش»اعمجٛمع» ذم ؿمئ٧م إن

 ًمٚمٗمرق وسمٞم٤مٟم٤م ًمٚمرواي٦م حت٘مٞم٘م٤م هذا أىمقل. ُمٜمٙمر وٕمٞمػ ومٝمق هلٞمٕم٦م اسمـ سمف شمٗمرد مم٤م ومٝمذا

 وذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤م ه٤مُم٦م ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م وم٢مٟمف. يّمح مل ٤موُم احلدي٨م ُمـ صح ُم٤م سملم

 ذًمؽ ذم ٟمّم٤م ومٚمٞمس إُمر ًمٗمظ وأُم٤م ،اًمت٠مُمػم شمرك طمرُم٦م ذم ٟمصش حيؾ ٓ» :ًمٗمظ ٕن

 ىم٤مئؾ وُمـ ،سم٤مًمٜمدب ىم٤مئؾ ومٛمـ اًمت٠مُمػم طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وًمذًمؽ ،فم٤مهر هق سمؾ

 أرى أنٜمل ُمع هذا أىمقل. ًمٚمٜمزاع ىم٤مـمٕم٤م ًمٙم٤من هلٞمٕم٦م اسمـ ًمٗمظ صح وًمق ،سم٤مًمقضمقب

 ىم٤مل وممـ ،إصقل قمٚمؿ ذم ُم٘مرر هق يمام إُمر ذم إصؾ ٕنف ،اًمقضمقب إرضمح

 .ُمٗمٞمد وم٢مٟمف يمالُمف ومػماضمع ش223/  2ش»اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم اًمت٠مُمػم سمقضمقب

 (.56/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  481 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 ،وحده ويساؾر وحده افرجل يبقت أن هنى ملسو هيلع هللا ىلص افـبي أن حديث

 ؽرؾة يف صخص ـل معيجا شؽن يف ضؾبة جمؿوع ـان إذا

 يدخل؟ ٓ أم افـفي ضؿن يدخل

 وطمده اًمرضمؾ يٌٞم٧م أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 يدظمؾ همروم٦م ذم ؿمخص يمؾ ضم٤مُمٕمل ؾمٙمـ ذم ـمٚم٦ٌم جمٛمقع يم٤من إذا وطمده، وي٤ًمومر

 يدظمؾ؟ ٓ أم اًمٜمٝمل وٛمـ

 ٓ ؟يٗمٕمؾ ومامذا قم٤مئٚم٦م ًمف ًمٞمس يم٤من إذا أُم٤م قم٤مئٚم٦م، ًمف يم٤من إذا يدظمؾ :افشقخ

٤م اهلل يٙمٚمػ ًً : ُمثاًل  سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م، ُمٜمقط هق ذقمل طمٙمؿ أي دائاًم  وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم

 شمّمقرت يمام أُم٤م واوح؟ قمٜمف، سمٕمٞمًدا شمٜم٤مم ٓ هل قمٜمٝم٤م، سمٕمٞمًدا يٜم٤مم ومال زوضم٦م ًمف رضمؾ

 ..يمذًمؽ وأظمر سمف ظم٤مص٦م همروم٦م ًمف قمٚمؿ ـم٤مًم٥م أن٧م

 (66:63:22( /6) راسمغ ومت٤موى)

 افسػر يف اإلمارة

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ ورد هؾ اًمًٗمر ذم ًمت٠مُمػما :مداخؾة

 يمت٥م ُمـ ُم٤م وهمػم أمحد وُمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم صم٧ٌم ىمد ،اإلُم٤مرة :افشقخ

 ٕنف :شمٜمٗمٞمذه وواضم٥م صحٞمح طمدي٨م هذا شأطمدهؿ ومٚمٞم٠مُمروا صمالصم٦م رؾم٤موم إذا»: اًمًٜمـ

 .اًمٜمدب أو آؾمتح٤ٌمب إمم اًمقضمقب ُمـ ًمف ص٤مرف وٓ اًمقضمقب ي٘متيض أُمر

  .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا

 (61:24:61( /11) ضمدة ىومت٤مو) 



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  482  ُم

 وافعك افظفر يف ادطر فعذر اجلؿع يؼع هل

 اًمٔمٝمر أُم٤م ؾمٜم٦م هذه ،واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب ذم اًمِمت٤مء ذم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م :مداخؾة

  اًمًٜم٦م؟ ُمـ هذا هؾ ،اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم جيٛمٕمقا  واًمٕمٍم

  إومم؟ سم٤مًمًٜم٦م أتٞم٧م أجـ ُمـ :افشقخ

 . واًمٕمِم٤مء رباعمٖم سملم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا : إومم اًمًٜم٦م :مداخؾة

  واًمٕمٍم؟ اًمٔمٝمر سملم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م أهنؿ وقمٜمدك :افشقخ

 . أقمرف ٓ :مداخؾة

 . إومم اًمًٜم٦م ذم جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا  وح٤مذا ،أوًٓ  هذا :افشقخ

 . إومم اًمًٜم٦م ذم :مداخؾة

  جيٛمٕمقن؟ ح٤مذا :افشقخ

 . اًمٔمالم أجْم٤مً  ًمٚمٞمؾ.. ًمٚمًٗمر.. ًمٚمٛمٓمر :مداخؾة

! ديمتقر ي٤م اهلل ؾم٤محمؽ جيٛمٕمقن؟ يم٤مٟمقا  ًمٚمٔمالم ،هٙمذا حتنم ٓ ،ٓ :افشقخ

 .إومم قمغم ظمٚمٞمؽ

 . هلؿ حيّمؾ اًمذي ًمٚمير ،ٟمٕمؿ :مداخؾة

 . سم٤مٕومم أخح٘مٝم٤م هذه أجْم٤مً  ،ٓ :افشقخ

 .ًمٚمحرج :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ هق ًمٚمحرج :مداخؾة

 .ًمٚمحرج وٓ :افشقخ

 !يٙمٗمل :مداخؾة

 . ٓ يٙمٗمل ًمٞمس :افشقخ



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  483 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 . يٕمٜمل ُمٕمؽ أن٤م قمٗمقاً  ،ٓ :مداخؾة

 .إصٌع أبق وٓ أن٧م ٓ :افشقخ

  ًمٚمٛمِم٘م٦م؟ :مداخؾة

 . اًمقاضم٥م يرومع احلرج ،ًمٚمحرج ًمٞمس! أظمل ي٤م ًمٚمرظمّم٦م :افشقخ

  اًمرظمّم٦م؟ ؾم٥ٌم ُم٤م :مداخؾة

 يرومع احلرج: ىمقزم ًمؽ ووح هؾ ،ُمٕمؽ وأؾمػم ُمٕمل شمًػم ُم٤م ىمٌؾ :افشقخ

  اًمٗمرض؟

 . ٓ :مداخؾة

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬ ٓ؟ يمٞمػ :افشقخ ي ـْ  اًمدِّ  صؾ»[: 78:احل٩م♂ ]طَمَرٍج  ُِم

 ي٘مقًمقن سم٤مجلٛمع ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء: اعمٝمؿ ،آظمره إمم شوم٘م٤مقمداً  شمًتٓمع مل وم٢من ،ىم٤مئامً 

  يمذًمؽ؟ أخٞمس ،رظمّم٦م اجلٛمع

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

: ًمٙمـ ،شمؽمك أن وسملم شمٗمٕمؾ أن سملم أن٧م خمػم ُمٕمٜم٤مه٤م؟ ُم٤م اًمرظمّم٦م ـمٞم٥م :افشقخ

 وٟمّمحح يمثػماً  ٟمٌٕمد ُم٤م طمتك ،حلدي٨ما آظمر إمم ش..رظمّمف شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 . ًمٚمٛمٓمر مجٕمقا  ،اجلقاب ذم طمذرك وظمذ مجٕمقا؟ ح٤مذا إومم اًمًٜم٦م: ٟم٘مقل أضمقسمتٜم٤م

 . اًمٕمٚم٦م :مداخؾة

  ُم٤مذا؟ :افشقخ

 . اًمٕمٚم٦م :مداخؾة

 أخٞمس ،اًمٕمٚم٦م هق اعمٓمر ص٤مطمٌٜم٤م ىم٤مل يمام هذا أخٞمس ًمٚمٛمٓمر اجلٛمع ـمٞم٥م :افشقخ

  يمذًمؽ؟

 . ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :مداخؾة



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  484  ُم

 يم٤مٟمقا  أهنؿ ٟمص إمم سمح٤مضم٦م اًمٕمٍميـ ذم اًمٕمٚم٦م وضمدت إذا! ـمٞم٥م :افشقخ

  جيٛمٕمقن؟

 .ٓ: اجلقاب هق :مداخؾة

 . ٟمٜمٔمر ،وًمٙمـ :افشقخ

 ذم مجٕمقا  أهنؿ صم٧ٌم هؾ ،صم٧ٌم ومام ،ُمتٌٕملم أن ٟمحـ: يٕمٜمل أن وًمٙمـ :مداخؾة

 . أجْم٤مً  ٟمريده اًمذي هذا اًمٕمٍميـ؟

 ذًمؽ وُمع فمٝمراً  ُمٓمرواأُ  أهنؿ ًمديٜم٤م صم٧ٌم إذا ُمتٌٕمقن ٟمحـ ،اٟمتٌف ٟمحـ :افشقخ

  رء؟ قمٜمدك يقضمد هؾ ،سمٞمٜمٝمام جيٛمٕمقا  ومل واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اًمٗمّمؾ قمغم اؾمتٛمروا

 . أوًٓ  اًمٌمء هذا ٟمث٧ٌم أن ٟمريد اًمذي هذا :مداخؾة

 . أىمقل ح٤م اٟمتٌف ُّيديؽ اهلل ،ؿمٞمخ ي٤م ٓ :افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يم٤من ُم٤م ي٘مقًمقن؟ ُم٤مذا ٤مُمِم٤مخيٜم ،اًمٚمحٞم٦م شمٌع إومم اعم٠ًمخ٦م ذم يرسمٓمٜم٤م هذا :افشقخ

 ،اًمٜمٗمل إصم٤ٌمت: اًمٕمٚمؿ ذم رء أصٕم٥م ـمٞم٥م ٟمٗمل هذا ،حلٞمتف ُمـ ي٠مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أصٕم٥م ،هل٤م اٟمت٤ٌمه قمغم يٙمقن أن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م يمؾ قمغم يٜمٌٖمل اًمتل اًم٘مقاقمد ُمـ وهذه

 اًم٘م٤مقمدة ظمالف يتٌٕمقا  قمٜمدُم٤م ذًمؽ ُمع! يمذا اهلل رؾمقل يٗمٕمؾ مل: شم٘مقل أن رء

 وأن٤م ي٘مقًمقن ومٝمؿ ،سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم: شم٘مقل اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمٙمس اؾمتٚمزُمقا  هؿ اًمٗمرق ًمٙمـ ،حلٞمتف ُمـ ي٠مظمذ يم٤من اًمرؾمقل أن ٟمٕمٚمؿ مل: ُمٕمٝمؿ

 ،صحٞمح همػم اعمٜمٓمؼ هذا ،ي٠مظمذ يم٤من ُم٤م: إذاً  ،ي٠مظمذ يم٤من سم٠منف اًمٕمٚمؿ قمدم ُمـ: اًم٘م٤مقمدة

  ـمٞم٥م؟ ،سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم: وهل ،ًمٚم٘م٤مقمدة خم٤مًمػ هذا

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أن أقمٚمؿ ٓ: ضمدًٓ  ُمثالً  أىمقل أن٤م: ـمٌ٘مٝم٤م أن اًم٘م٤مقمدة ٟمٗمس! ـمٞم٥م :افشقخ

 هذا ُمٕمٜمك هؾ ،أقمٚمؿ ٓ ـمٞم٥م؟ ،ًمٚمٛمٓمر واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجٕمقا  أهنؿ إىمؾ قمغم

 . ٓ: ىمؾ مجٕمقا؟ ُم٤م أهنؿ



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  485 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

 . ٓ :مداخؾة

  ـمٞم٥م؟ ،اٟمتٌف ،ًمٚم٘م٤مقمدة ـمرداً  :افشقخ

 . ـمٞم٥م :مداخؾة

  اـمٛمئٜم٤من؟ قمغم :فشقخا

 .ٓ :مداخؾة

  ح٤مذا؟ ،رضمٕم٦م ظمط ٟم٠مظمذ: إذاً  :افشقخ

 .اًمذي هذا. .ُمـ رء و٤مع هؾ اًمًٜم٦م؟ ُمـ رء و٤مع هؾ ذًمؽ ُمٕمٜمك :مداخؾة

 ظمٓمقة اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٛمٌم أن جي٥م ٟمحـ ،ـمريؼ ٟمّمػ ذم شم٘مػ ُم٤م ٓ :افشقخ

 ىمٚمٜم٤م طمٞمٜمام ىمٌؾ ُمـ أن٧م ح٤مذا ،أبداً  صحٞمح٦م ٟمتٞمج٦م يٕمٓمٞمؽ ٓ ىمٗمز.. ىمٗمز ًمٞمس ،ظمٓمقة

 اًمرؾمقل سم٠من قمٚمٛمٝمؿ قمدم ُمـ يًتٚمزُمقا  اخلػم جيزُّيؿ اهلل ُمِم٤مخيٜم٤م أن ًمٚمحٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم: وهل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ظمالف هذا: ىمٚمٜم٤م ،ي٠مظمذ مل أنف أظمذ

  وأن٧م؟ ،سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم

 . ًمٙمـ ،ُمٕمؽ أن٤م :مداخؾة

  هل٤م؟ وم٤مهؿ أن٧م أوًٓ  اًم٘م٤مقمدة هذه أخٞمس ،اٟمتٔمر :افشقخ

 . هل٤م وم٤مهؿ :مداخؾة

 ه٤موٛمٝم٤م؟: وصم٤مٟمٞم٤مً  :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 قمٜمٝم٤م؟ اٟمحروم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة أن ح٤مذا! ـمٞم٥م :افشقخ

 . زم اؾمٛمح :مداخؾة

 . شمٗمْمؾ :افشقخ

 . اًمٚمحٞم٦م ذم أظمرى سم٠مدًم٦م أظمذٟم٤م ٟمحـ هٜم٤مك ٕن :مداخؾة
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 . اعمقوقع هذا ًمٞمس :افشقخ

 . هذه قمغم سم٘مٞم٧م ًمق يٕمٜمل :مداخؾة

 اًمٚمحٞم٦م ظمّمقص ذم أن اعمقوقع ًمٞمس ،اعمقوقع قمـ حتٞمد ٓ ،ٓ ٓ :افشقخ

 . حلٞمتف ُمـ ي٠مظمذ اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: ي٘مقًمقا  اعمِم٤ميخ أن اعمقوقع إٟمام ،سمٕم٤مُم٦م

 . ٟمٕمؿ ،قمٜمف يث٧ٌم مل :مداخؾة

 روي أنف: يٕمٜمل يث٧ٌم مل ىمقًمؽ ٕن :يث٧ٌم مل: شم٘مؾ ٓ ،يث٧ٌم مل: شم٘مؾ ٓ :افشقخ

 . ٧ميثٌ ومل أظمذ أنف روي سمؾ ،يرو ومل.. يث٧ٌم ومل

 . هق هذا يث٧ٌم مل :مداخؾة

 . سم٤مًمٕمٙمس أن٧م! ُّيديؽ اهلل هق هذا ًمٞمس :افشقخ

 . يث٧ٌم ومل روي أنف أىمّمد ،شمٗمْمؾ ،قمٗمقاً  هذا أىمّمد أن٤م قمٗمقاً . .:مداخؾة

 ،ٟمٕمؿ: ُمٕمٝمؿ ىمٚم٧م وم٠من٧م ،يرو مل: ي٘مقًمقن أهنؿ ُمقوققمٜم٤م ُّيديؽ اهلل :افشقخ

 اًمٕمٚمؿ قمدم: قمٚمٛمٞم٦م ُمٓم٤ٌمت ذم اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام اًمقىمقع قمـ اًم٤ٌمطم٨م شمريح هذه اًم٘م٤مقمدة

 يٕمٓمٞمٜم٤م ٓ حلٞمتف ُمـ أظمذ ُم٤م اًمرؾمقل سم٠من قمٚمٛمٜم٤م قمدم ،سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء

سمف اجل٤مٟم٥م هذا ،ي٠مظمذ مل أنف قمٚمامً   قمٜمدٟم٤م وم٤مٔن ،وٟمٌٜمل ٟمٛميض أن ٟمريد ،أقمٚمؿ اهلل: ضمقا

 . ي٠مظمذ مل أنف ٤مً ُمٓمٚم٘م رواي٦م قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ،ٓ أو حلٞمتف ُمـ أظمذ ىمْمٞم٦م همػم أظمرى ُم٠ًمخ٦م

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 همػم ًمٙمـ رواي٦م هٜم٤مك أن: شمٕمٜمل روي ٕن :روي: يٕمٜمل ٟم٘مقل ومام :افشقخ

 أنف روي ،سم٤مًمْمٕمٞمػ ٟمحت٩م ٓ ٟمحـ ًمٙمـ ،ص٤محلٜم٤م ُمـ وهذا اًمٕمٙمس ًمٙمـ ،صحٞمح٦م

 هؾ ،ُمقوققمٜم٤م إمم ٟمرضمع وم٤مٔن ،صحٞمح همػم ًمٙمٜمف وـمقهل٤م قمروٝم٤م ُمـ ي٠مظمذ يم٤من

 ًمٙمـ ،أدري ٓ أن: أىمقل ،أدري ٓ اعمٓمر؟ أضمؾ ُمـ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم مجٕمقا 

  مجٕمقا؟ ُم٤م أهنؿ صم٧ٌم أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ ،أدري ُم٤م ًمؽ أىمدم ؾمقف

 . ٓ :مداخؾة



ٗمر  ـ أطمٙم٤مم اًم  487 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ُم

  واًمٕمِم٤مء؟ اعمٖمرب سملم مجٕمقا  ح٤مذا ،ًمٚمٕمٚم٦م ٟمرضمع! ـمٞم٥م :افشقخ

 . ًمٚمٛمٓمر :مداخؾة

 يٙمقن ٓ ح٤مذا ،هٜم٤مك وضمدت يمام هٜم٤م وضمدت اًمٕمٚم٦م ـمٞم٥م ،ًمٚمٛمٓمر :افشقخ

 . اًمٕمٚم٦م وصٚمٜم٤م؟ أجـ ،ُمنموقم٤مً 

 . اعمٓمر اًمٕمٚم٦م :مداخؾة

 قمغم اعمٜمّمقص همػم حيٛمؾ اًمٕمٚم٦م ذم آؿمؽماك سمجٛمع: اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل هٜم٤م :افشقخ

 ُم٤م أن مخقر ذم: ُمثالً  ًمؽ وؾم٠مرضب اهلل؟ ؿم٤مء إن خيٗم٤مك ٓ أفمـ وهذا ،اعمٜمّمقص

م ومٞمٝم٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا ،خمتٚمٗم٦م ؿمتك وسم٠مؾمامء اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب يٕمرومٝم٤م يم٤من   الل؟طم أو طمرا

م :مداخؾة  . طمرا

م وم٘مٚمٞمٚمف يمثػمة أؾمٙمر ُم٤م» :افشقخ  ذاب وم٠مي ،اإلؾمٙم٤مر هق اًمٕمٚم٦م: إذاً  ،شطمرا

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل مجع»: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م شمٕمرف ،اًمٕمٚم٦م ًمقضمقد طمرام ومٝمق أؾمٙمر

 أراد ُم٤مذا ىم٤مًمقا  ،ُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م

 هذا ُمـ شمٗمٝمؿ أٓ! ُمٓمر وٓ ؾمٗمر سمٖمػم: أن شأُمتف حيرج ٓ أن أراد: ىم٤مل سمذًمؽ؟

  ًمٚمجٛمع؟ قمٚم٦م اًمًٗمر أن اًمّمحٞمح احلدي٨م

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

  ًمٚمجٛمع؟ قمٚم٦م اعمٓمر وأن :افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

  هذا؟ يٙمٗمٞمؽ أٓ :افشقخ

 . يٙمٗمل ،يٙمٗمل :مداخؾة

 . اعم٠ًمخ٦م ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م أفمـ :افشقخ

 . ظمػم اهلل ضمزآك ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :مداخؾة



ٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ـ أطمٙم٤مم اًم  488  ُم

 . اً ظمػم اهلل كضمزا  :شقخاف

 ( 66: 12: 56/  793/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿع حافة يف افػريضتغ بغ افسـن صالة حؽم

 . اًمريح أو اعمٓمر ذم ،اجلٛمع ذم شمّمغم اًمًٜمـ مجٞمع :مداخؾة

 هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م ،اًمٗمريْمتلم سملم اجلٛمع [قمٜمد اًمًٜم٦م صالة] أرى ٓ أن٤م :افشقخ

 .شمّمغم ىمد ُمثالً  يم٤مًمقشمر اًمٗمريْم٦م سمٕمد ؾمٜم٦م

 !؟اًمٗمريْمتلم سملم اجلٛمع أرى ٓ: ؿمٞمخ ي٤م ىمٚم٧م :مداخؾة

 .اًمٗمريْمتلم سملم شمّمغم أن قمٜمٝم٤م ؾم٠مل اًمتل اًمًٜم٦م أرى ٓ :افشقخ

 . اًمٕمِم٤مء سمٕمد: أي يم٤مًمقشمر قمريب سمٚم٤ًمن وىمٚم٧م اًمٗمريْم٦م سمٕمد يم٤من إذا أُم٤م

 ( 66: 16: 36/  793/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 66: 17: 64/  793/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؽػر؟ بالد إػ بادصحف افسػر زجيو هل

فُ  ٓ▬ أي٦م ذم :افسمال ًه َّٓ  َيَٛم ُرونَ  إِ  سم٤معمٓمٝمرون اعم٘مّمقد[ 79:اًمقاىمٕم٦م♂ ]اعْمَُٓمٝمَّ

 اًمٙم٤مومرة؟ ًمٚمٌالد اًم٘مرآن أظمذ قمدم ُمـ احلٙمؿ وُم٤م اعمتقوئقن؟ أم اعم١مُمٜمقن

 ُمعـ إظمٌع٤مر وهق ،اعمالئٙم٦م اعم٘مّمقد إٟمام ،هذا وٓ هذا ٓ سم٤مٔي٦م اعم٘مّمقد :اجلواب

 ،اعمحٗمععقظ اًمٚمععقح ذم هععق اًمععذي وإٟمععام ،اًم٘مععرآن هععذا وًمععٞمس اعمالئٙمعع٦م قمععـ وضمععؾ قمععز اهلل

 اعمالئٙمععع٦م وهعععؿ اعمٓمٝمعععرون إٓ يٛمًعععف ٓ اعمحٗمعععقظ اًمٚمعععقح ذم هعععق اًمعععذي اعمّمعععحػ ومٝمعععذا

 اهلل ،ذقمٞمعع٤مً  طمٙمععامً  شمّمععدر: يٕمٜمععل ،إٟمِمعع٤مئٞم٦م مجٚمعع٦م وًمٞمًعع٧م ،ظمؼميعع٦م مجٚمعع٦م هععذه ،اعم٘مرسمععقن
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ىمعع قمـ يتحدث  اعمحٗمعقظ اًمٚمعقح: يٕمٜمعل ،اعمٙمٜمعقن اًمٙمتع٤مب ذم قهع اًمعذي اًم٘معرآن أن اًمقا

 .اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م وهؿ اعمٓمٝمرون إٓ يٛمًف ٓ هذا

 ،واًمٙمع٤مومر واعمع١مُمـ ،واًمٓمع٤مًمح اًمّمع٤مًمح يٛمًعف ومٝمعذا أجعديٜم٤م سمعلم اًمعذي اعمّمعحػ أُم٤م

 ،ـمعع٤محللم أو صعع٤محللم يمعع٤مٟمقا  ؾمععقاء ُمٓمٚم٘معع٤مً  اًمٌنمعع أيعع٦م هبععذه وضمععؾ قمععز رسمٜمعع٤م يٕمٜمععل ومٚمععٞمس

 .اعم٘مرسملم عمالئٙم٦ما: ىمٚمٜم٤م يمام يٕمٜمل وإٟمام

 يٛمعععس أن أُمعععـ إذا إٓ جيعععقز ومعععال اًمٕمعععدو أرض إمم واعمّمعععحػ سمععع٤مًم٘مرآن اًمًعععٗمر أُمععع٤م

 أرض إمم إدظم٤مًمعف جيعقز اعمّمعحػ ُّيع٤من أن أُمٜمع٤م إذا ذًمعؽ طمعلم ومٞمجعقز ،ُّيع٤من وأن سمًقء

 .ودراؾمتف ىمراءشمف ُمـ يتٛمٙمٜمقن ًمٕمٚمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر

 :.. ( 36: 36/  / واًمٜمقر اهلدى)





 

 احملتُِات سفًس





 493 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 5 ------------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م يمت٤مب

 7 --------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 9 -------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 9 --------------------------- شأهٚمف إمم اًمٚمٞمؾ آواه ُمـ قمغم اجلٛمٕم٦م» :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 11 ------------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م همًؾ

 13 -------------------------------- ومٞمف اًمٜم٤مس وشم٤ًمهؾ واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ

 13 ------------------------------------------- واضم٥م اجلٛمٕم٦م همًؾ

 14 -------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م همًؾ طمٙمؿ

 15 ---------------- اًمّمالة؟ ىمٌؾ اًمقوقء قمٚمٞمف جي٥م هؾ ًمٚمجٛمٕم٦م اإلٟم٤ًمن يٖمتًؾ أن سمٕمد

 16 -------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م هُمًؾ طمٙمؿ

 19 ------------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 21 ---------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اًمزوال ىمٌؾ اًمّمالة ضمقاز

 25 -------------- اصمٜمتلم اًمٌٞم٧م وذم أرسمًٕم٤م اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م سم٠من اًم٘م٤مئؾ اًمتٗمّمٞمؾ وٕمػ

 27 ---------------------------------- إول وإذان ًمٚمجٛمٕم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 29 ----------- اجلٛمٕم٦م همًؾ وقمغم اًمٌٕمدي٦م، اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م قمغم واًمٙمالم ىمٌٚمٞم٦م؟ ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م هؾ

 34 ----------------------------------------- اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م طمٙمؿ

 35 ----------------------------------------- اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م طمٙمؿ

 36 ------------------------------------------ ًمٚمجٛمٕم٦م اًمَ٘مٌٚمِّٞم٦م اًمًٜم٦م

 36 ------------------------------------------- اعمزقمقُم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 37 --------------------------------------- اعمزقمقُم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 37 ------------------------------------------- ًمٚمجٛمٕم٦م ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م ٓ

 38 ---------------------------- شمٙمقن؟ وأجـ ريمٕم٦م يمؿ اجلٛمٕم٦م يقم اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م

 39 ----------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمًٜم٦م

 41 ------------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م وىم٧م

 43 ------------------------------- سمٕمده وشم٤مرة اًمزوال ىمٌؾ شم٤مرة اجلٛمٕم٦م صالة

 45 --------------------------------------- اًمٕمثامين وإذان اجلٛمٕم٦م أذان

 47 ----------------------------- ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ قمٜمف اهلل ريض قمثامن سم٠مذان ي٘متدى هؾ

 53 ------ ؟ملسو هيلع هللا ىلص زُمٜمف ذم اعمٜم٤مرة يم٤مٟم٧م هؾ قمغم اًمٙمالم وومٞمف واًمٕمثامين، اًمٜمٌقي إذان ُمقوع حت٘مٞمؼ

 56 ------------------------------- ىمٌٚمٞم٦م ؾمٜم٦م ًمٚمجٛمٕم٦م وهؾ اجلٛمٕم٦م أذان وىم٧م

 66 ---------------------------------- اجلٛمٕم٦م أذان أطمٙم٤مم ًمٌٕمض شمٚمخٞمص

 67 --------------------------------------اًمٕمٛمؾ حيرم اًمذي اجلٛمٕم٦م أذان



 494  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 67 ----- اجلٛمٕم٦م يقم ذم اًمٜم٤مس ًمتٜمٌٞمف إول إذان همػم أظمرى صٞمٖم٦م قمٜمف اهلل ريض قمثامن خيؽم مل ح٤مذا

 69 -------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م ذوط

 71 ----------------------------- اجلامقم٤مت ؾم٤مئر سمف شمٜمٕم٘مد سمام اجلٛمٕم٦م صالة شمٜمٕم٘مد

 71 --------------------------------------- اجلٛمٕم٦م سمف شمٜمٕم٘مد اًمذي اًمٕمدد

 71 ---------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م ذم اًمٕمدد

 73 ----------------------------------- ًمٚمجٛمٕم٦م إقمٔمؿ اإلُم٤مم يِمؽمط هؾ

 73 ------ أيمثر أو قمنمة أو مخ٦ًم قمددهؿ اًمرضم٤مل ُمـ عمجٛمققم٦م اخلالء، ذم اجلٛمٕم٦م صالة إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 77 ---------------------------------- يث٧ٌم طمدي٨م اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م قمدد ذم هؾ

 77 ------------------------------------------ اًم٘مرى ذم اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م

 86 --------------- اجلٛمٕم٦م ؿمٝمقد يٚمزُمف وُمـ اجلٛمٕم٦م وصالة ظمٓم٦ٌم إلىم٤مُم٦م اعمٓمٚمقسم٦م اًمنموط

 82 ------------------------------------ اجلٛمٕم٦م صالة ذم اعمٕمتؼمة ًمنموطا

 89 -------- اًمقضمقب؟ قمغم قمٚمٞمٝمؿ اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م هؾ اعمًجد قمـ سمٕمٞمديـ احلي ذم مجًٕم٤م يم٤مٟمقا  إذا

 96 ---------- دًمٞمؾ؟ قمٚمٞمف هؾ اًمٔمٝمر يّمكم أن قمٚمٞمف وم٤مٕطمقط اجلٛمٕم٦م صغم ُمـ أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمقل

 91 ---------------- اجلٛمٕم٦م ذوط طمقل ويمٚمٛم٦م ُمًت٠مضَمر، قم٘م٤مر ذم اجلٛمٕم٦م إىم٤مُم٦م شمّمح هؾ

 93 --------------------------------------- اعمًجد ظم٤مرج اجلٛمٕم٦م صالة

 95 --------------------------------------- اجلٛمٕم٦م شمرك ذم ًمف يرظمص ُمـ

ص هؾ  97 -------------------- اجلٛمٕم٦م؟ صالة شمرك ذم اجلٛمٕم٦م يقم ٟمزه٦م ظمرج عمـ ُيرظمَّ

 97 ----------------------------- اعمًجد؟ ذم اجلٛمٕم٦م صالة اعمرأة قمغم جي٥م هؾ

 97 ---------------------------------------- ًمٚمٛمرأة اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 99 ---------------- ؟فمٝمًرا  يّمٚمقن هؾ خيٓم٥م ُمـ يقضمد ومل اجلٛمٕم٦م يقم مج٤مقم٦م شمقضمد مل إذا

 99 ---------- اجل٤مُمٕم٦م ُمـ اًمٓمرد خي٤مف أو قمٞم٤مل ذو يمقٟمف سمحج٦م واجلامقم٦م اجلٛمٕم٦م قمـ اعمرء ختٚمػ

 166 ----- سمدقم٦م؟ هذا أن ي٘م٤مل هؾ اًمًٗمر، ذم صاله٤م ُمـ طمٙمؿ ومام ًمٚمٛم٤ًمومر رظمّم٦م اجلٛمٕم٦م يم٤مٟم٧م إذا

 161 ------------------------------------------ واجلٛمٕم٦م اًمٕمٞمد اضمتامع

 162 ---------------------------- ُمثالً  اًم٤ٌمدي٦م إمم رطمٚم٦م ظمرضمقا  عمـ اجلٛمٕم٦م صالة

 165 --------- احل٤مل هذه ذم آهمت٤ًمل وطمٙمؿ اجلٛمٕم٦م، أذان ىمٌؾ رطمٚم٦م ذم اخلروج أو اًمًٗمر طمٙمؿ

 167 ---------------------------------------------- اخلٓم٦ٌم أطمٙم٤مم

 169 ------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم طمٙمؿ

 116 ----------------------------------------------- اخلٓم٦ٌم صٗم٦م

 113 -------------------------------------- اًمّمالة وإـم٤مًم٦م اخلٓم٦ٌم ىمٍم

 113 ----------------------------------------- ًمٚمخٓم٦ٌم ُمتٗمرىم٦م أطمٙم٤مم

 114 ------------------------------------------- احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ٟمص



 495 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 116 ------------------------------------------ احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ختري٩م

 116 --------------------- سم٤مًمٜمٙم٤مح ظم٤مص٦م وًمٞم٧ًم اخلٓم٥م مجٞمع هب٤م شمٗمتح اخلٓم٦ٌم هذه

 117 ----------------------- اخلٓم٥م ذم هب٤م اًمٌدء ؾمٜمٞم٦م وسمٞم٤من احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ٟمنم أمهٞم٦م

 مجٞمع ذم ُمٓمٚم٘م٤م ُمنموقمٞمتٝم٤م أنٙمر ُمـ قمغم واًمرد وضمقهب٤م ٓ احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم سمٛمنموقمٞم٦م اًمِمٞمخ ي٘مقل إٟمام

 118 ------------------------------------------------- اخلٓم٥م

 126 ---------------------------------------------- احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم

 122 --------------------------------------- احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم طمقل يمٚمٛم٦م

 127 ------------- احل٤مضم٦م؟ سمخٓم٦ٌم مجٞمٕم٤م يٌدؤون هؾ ُمتحدث ُمـ أيمثر اًمٜمدوة ذم اؿمؽمك إذا

 127 ---------------------------- هل٤م أصؾ ٓ احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم ذم (وٟمًتٝمديف) زي٤مدة

 128 -------------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم وضمقب

 128 --------------------------------------------- اجلذُم٤مء اخلٓم٦ٌم

 129 ----------------------------- ًمٚمدقم٤مء اجلٛمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٓم٦ٌم ضمٕمؾ طمٙمؿ

 136 -------------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اعمٜمؼم قمغم اًمدقم٤مء

 131 ------------ اعمٜم٤مسمر قمغم ًمٚمٛمٚمقك اًمدقم٤مء سمدقمٞم٦م قمغم واًمٙمالم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء طمٙمؿ

 133 ---------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم إومم اخلٓم٦ٌم خُتْتؿ سمامذا

 133 ----- اًمت٠مُملم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع وطمٙمؿ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء اًمتزام طمٙمؿ

 136 --- اخلٓم٦ٌم آظمر ذم ًمٚمٛمٚمقك اًمدقم٤مء وسمدقمٞم٦م اخلٓم٦ٌم هن٤مي٦م ذم اخلٓمٞم٥م ُمـ اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقم٤مء طمٙمؿ

 136 ------------------------------ اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اًمدقم٤مء ينمع هؾ

 138 ---- ..واإلطم٤ًمن سم٤مًمٕمدل ي٠مُمر اهلل إن :ىمقهلؿ ُمـ اخلٓم٦ٌم آظمر ذم اخلٓم٤ٌمء سملم اٟمتنم ومٞمام رأجٙمؿ ُم٤م

 146 ------------------------------ وًمٙمؿ زم اهلل وأؾمتٖمٗمر :اخلٓم٤ٌمء ىمقل أصؾ

 146 ----------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 142 ----------------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم (ق) ؾمقرة ىمراءة

 145 ---------------------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓمٞم٥م أطمٙم٤مم ُمـ

 147 ---------------------------- إظمرى ُمديٜم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓمٞم٥م يمقن طمٙمؿ

 147 -------------------------- اعمًجد حتٞم٦م يّمكم هؾ اعمًجد دظمؾ إذا اخلٓمٞم٥م

 وىمع ورسمام ذًمؽ يًتٓمٞمع ٓ ُمـ َيّْمَٕمد أم ظمٓم٦ٌم، دون اعمًٚمٛمقن يّمكم ومٝمؾ ُمًجد، ذم اخلٓمٞم٥م هم٤مب إذا

 148 -------------------------------------------- اًمِمديد احلرج ذم

 156 ------------------------------ واًمًٞم٤مد آضمتامقمل اجلٛمٕم٦م ظمٓمٞم٥م دور

 156 --------------------------- اعمٜمؼم قمغم ُمـ يٙمقن احلْمقر قمغم اخلٓمٞم٥م شمًٚمٞمؿ

 151 ----------------------- اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمٜم٤مس ًمٞم١مم ًمٖمػمه اخلٓمٞم٥م شم٘مديؿ طمٙمؿ

 152اخلٓم٦ٌم؟ ُمقوقع قمـ شمتحدث آي٤مت أو سمًقرة اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٤ٌمء سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م طمٙمؿ



 496  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 153 -------------------------------- (اعمًتٛمٕملم) اجلٛمٕم٦م طمي ُمـ أطمٙم٤مم ُمـ

 155 ---------------- قم٤مم؟ أم اعمًجد ذم سمٛمـ ظم٤مص هق هؾ اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل

 155 --------------------- قمٜمٝم٤م آٟمِمٖم٤مل وقمدم ًمٚمخٓم٦ٌم واإلٟمّم٤مت آؾمتامع وضمقب

 155 ------------------------------------ أصؾ هل٤م ًمٞمس اًم٘مٌٚمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ؾمٜم٦م

 156 ---------------- اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ اخلٓم٦ٌم طم٤مل سمقضمقهٝمؿ ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٜم٤مس اؾمت٘م٤ٌمل

 157 ---------------- سمقضمقهٝمؿ اجلٛمٕم٦م ذم ًمٚمخٓمٞم٥م اعمّمٚملم اؾمت٘م٤ٌمل :اعمؽمويم٦م اًمًٜمـ ُمـ

 يٛمٜمع ٓ قمٚمٞمف اإلُم٤مم وظمروج اعمٜمؼم قمغم صٕمقده جمرد ٓ اجلٛمٕم٦م يقم اًمٙمالم ي٘مٓمع اًمذي هق اإلُم٤مم يمالم

 157 ----------------------------------------------- اعمًجد حتٞم٦م

 158 ------------------------------------- (ًمف مجٕم٦م ومال ًمٖم٤م ُمـ)سمع اعم٘مّمقد

 159 --------------------------- اخلٓم٦ٌم طم٤مل اًمًالم ورد اًمٕم٤مـمس شمِمٛمٞم٧م طمٙمؿ

 166 -------------------------اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمًالم ورد اًمٕم٤مـمس شمِمٛمٞم٧م حتريؿ

 161 -------------------------- اخلٓمٞم٥م ذيمره إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 164 ----------------------- ملسو هيلع هللا ىلص ًمف اخلٓمٞم٥م ذيمر قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 166 ---------------------------------------- اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء اعمًجد حتٞم٦م

إذان؟ قمٚمٞمف يِمقش ٓ طمتك اعمًجد حتٞم٦م يّمكم صمؿ إذان اٟمتٝم٤مء يٜمتٔمر هؾ اجلٛمٕم٦م أذان وىم٧م دظمؾ ُمـ

 ------------------------------------------------------ 167 

 168 ----------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اًمرىم٤مب وخَتَٓمِّل اعمرور

 171 ----------------- ..(إومم اًم٤ًمقم٦م ذم اجلٛمٕم٦م ضم٤مء ُمـ» :طمدي٨م ذم سم٤مًم٤ًمقم٦م اعم٘مّمقد

 173 --------- واح٠مُمقُملم اإلُم٤مم أجدي رومع ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓمٞم٥م دقم٤مء قمغم اًمٜم٤مس شم٠مُملم طمٙمؿ

 174 --------------------- اصمٜمتلم؟ أم أرسمٕم٤م ي٘ميض ومٝمؾ اجلٛمٕم٦م، صالة ذم اًمتِمٝمد أدرك

 174 ------------------- اجلٛمٕم٦م؟ يقم اعمًجد ًمدظمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إومم اًم٤ًمقم٦م شمٙمقن ُمتك

 175 ------ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة سمٕمدم اعمًجد حتٞم٦م وضمقب قمدم قمغم آؾمتدٓل

 181 ---------------------------------- ًمٚمدقم٤مء اخلٓم٦ٌم ذم إجدي رومع طمٙمؿ

 185 -------------------------------------- وأطمٙم٤مُمٝم٤م اجلٛمٕم٦م ذم ُمتٗمرىم٤مت

 187 ------------------------------------------ سم٤معمديٜم٦م مجَّع ُمـ أول

 188 ------------------------ واطمدة مجٕم٦م إٓ وأصح٤مسمف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل جيٛمع مل

 188 --------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم مج٤مقم٦م اًمّمٌح صالة ومْمؾ

 189 -------------------------------------- اًمقاطمد اًمٌٚمد ذم اجلٛمٕم٦م شمٕمدد

 196 -------------------------------------- يّمكم؟ ُم٤مذا اجلٛمٕم٦م وم٤مشمتف ُمـ

 191 ------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م؟ شمدرك سمامذا

 192 --------------------------------------- اًمٕمٞمد يقم ذم ٦ماجلٛمٕم طمٙمؿ



 497 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 193 ----------------- فمٝمًرا  ًمف حت٥ًم وم٢مٟمام خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م أتك ُمـ سم٠من اًم٘مقل ظمٓم٠م

 194 ---------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم إفمٗم٤مر ىمص يًـ هؾ

 194 --------- اًمٕمٍم صالة سمٕمد ؾم٤مقم٦م آظمر ذم أهن٤م اجلٛمٕم٦م يقم اإلضم٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م ذم إطم٤مدي٨م أيمثر

 195 -----------------------------اجلٛمٕم٦م يقم اًمدقمقة اؾمتج٤مسم٦م ؾم٤مقم٦م ذم اًمراضمع

 195 -------------------------------------- اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمٚمٖمق ُمٕمٜمك

 196 ----------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اًمًٗمر ُمـ يٛمٜمع ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ًمٞمس

 197 ------------------------------------- اًمًٗمر؟ قمـ اجلٛمٕم٦م حتٌس هؾ

 197 ---------------------------- اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م صٕمقد ىمٌؾ اًمدرس إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 198 ---------------------------- اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ىمٌؾ ُمققمٔم٦م أو درس إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 266 -------------------------------- اجلٛمٕم٦م سمٕمد وأؾمئٚم٦م ومت٤موى طمٚم٘م٦م إىم٤مُم٦م

 263 ------------------------------------------ اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اعمققمٔم٦م

 266 ------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 267 --------------------------------------- اجلٛمٕم٦م يقم اًمتحٚمهؼ طمٙمؿ

 268 ----------------- اًمًٜم٦م ظمالف اًمٗمجر ريمٕمتل قمغم اجلٛمٕم٦م يقم اًمًجدة ؾمقرة شم٘مًٞمؿ

 268 --------------------------- اجلٛمٕم٦م ومجر ذم ريمٕمتلم ذم اًمًجدة ؾمقرة ىمراءة

 269 -------------------------------- ظم٤مص ومْمؾ ًمف هؾ اجلٛمٕم٦م يقم اعمقت

 269 --------------------------------------- سم٤معمققمٔم٦م اًمٜم٤ًمء ختّمٞمص

 216 -------------------اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ذم اًمٕمٓمٚم٦م يقم هق اجلٛمٕم٦م يقم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ

 211 ----------------- إؾمٌقع ًمٞم٤مزم ُمـ همػمه٤م ُمع أو سم٤مًم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختّمٞمص طمٙمؿ

 212 ----------------------------------- ومٞمٝم٤م ًمٖم٤م عمـ فمٝمرا  اجلٛمٕم٦م اٟم٘مالب

 215 ----------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م سمدع

 217 ----------------------------------------------- اجلٛمٕم٦م سمدع

 227 ------------------------------------------ اًمٕمٞمديـ صالة يمت٤مب

 229 ----------------------------------------------- اًمٕمٞمد ُمّمغم

 231 ------------------- ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م اعمّمغم ذم اًمٕمٞمد صالة قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ُمقافمٌتف

 233 --------------------------- اعمّمغم ذم اًمّمالة اًمًٜم٦م أن قمغم إطم٤مدي٨م دًٓم٦م

 233 ---------------------------- اعمًجد وٞمؼ سمٕمٚم٦م اعمّمغم ذم اًمّمالة شمٕمٚمٞمؾ رد

 239 ---------------------------------------- اعمّمغم ذم اًمّمالة طمٙمٛم٦م

 242 --------------------------------------------- وضمقاهب٤م ؿمٌٝم٦م

 244 ------------------------------------------ اًمٕمٞمد ُمّمغم ذوط

 245 ------------------------------- اعمّمغم ذم شمٙمقن أن اًمٕمٞمد صالة ذم اًمًٜم٦م



 498  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 247 --------------------------------- اًمٕمٞمد ُمّمغم إمم اًمٜم٤ًمء ظمروج وضمقب

 247 -------------------------------------- اًمٕمٞمد؟ عمّمغم حتٞم٦م يّمغم هؾ

 247 ---------------------------- اعمّمغم ذم سمٕمده٤م وٓ اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ صالة ٓ

 249 ------------------------------------------------ اًمٕمٞمد صالة

 251 ------------------------------- واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل قمغم اًمٕمٞمد صالة وضمقب

 251 ----------------------------------------- اًمٕمٞمديـ صالة وضمقب

 252 --------------------------------- اًمٕمٞمد شمٙمٌػمات ذم اًمٞمديـ رومع ُيًـ ٓ

 252 ------------------------------------------ اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ

 252 -------------------------------------- اًمٕمٞمد صالة ذم سم٤مًم٘مراءة اجلٝمر

 253 ---------------------------------------- اًمٕمٞمديـ ذم أرسمًٕم٤م اًمتٙمٌػم

 253 ------------------------------------------ اًمتٙمٌػمات سملم اًمذيمر

 255 --------------------------------- اًمٕمٞمد شمٙمٌػمات ُمع إجدي رومع طمٙمؿ

 255 --------------------------- أرسمًٕم٤م؟ أم ريمٕمتلم ي٘ميض هؾ اًمٕمٞمد صالة وم٤مشمتف ُمـ

 256 إوحٞم٦م ذم جيقز ٓ اعمٕمز ُمـ اجلذع أن وسمٞم٤من ىمٌٚمٝم٤م اإلضمزاء وقمدم اًمّمالة سمٕمد إوحٞم٦م وضمقب

 257 ------------------------------------------------ اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم

 259 ---------------------------------- اخلٓم٦ٌم ذم اًم٘مٕمقد ضمقز ُمـ قمغم اًمرد

 259 -------------- ذًمؽ خت٤مًمػ اًمتل إطم٤مدي٨م وٕمػ وسمٞم٤من ُمٜمؼم قمغم شمٙمقن ٓ اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم

 266 -------------- ذًمؽ خت٤مًمػ اًمتل إطم٤مدي٨م وٕمػ وسمٞم٤من ُمٜمؼم قمغم شمٙمقن ٓ اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم

 261 --------------------------------- اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم اومتت٤مح ذم اًمتٙمٌػم ُيًـ هؾ

 261 -------------------------------- ظمٓمٌت٤من؟ أم ظمٓم٦ٌم هل هؾ اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم

 263 ---------------------------------------------- اًمٕمٞمد ذم اًمتٙمٌػم

 265 -------------------- اًمٕمٞمد ذم اعمّمغم ي٠ميت طمتك اًمٓمريؼ ذم سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر ُمنموقمٞم٦م

 265 --------------------- سم٤مًمّمقت قمٚمٞمف آضمتامع ومٞمف ينمع ٓ اًمٕمٞمد ذم سم٤مًمتٙمٌػم اجلٝمر

 266 ---------------------------------------- اًمٕمٞمد ذم اًمتٙمٌػم ذم اًمًٜم٦م

 268 ---------------------- وم٘مط اًمّمٚمقات سمٕمد إوحك قمٞمد ذم اًمتٙمٌػم اًمتزام طمٙمؿ

أوًٓ؟ سم٤مٕذيم٤مر يٌدأ أم اعمنموقم٦م إذيم٤مر قمغم اإلٟم٤ًمن ُيَ٘مدُمف وهؾ اًمّمٚمقات، سمٕمد اعمُعَ٘مٞمَّد اًمتٙمٌػم طمٙمؿ

 ------------------------------------------------------ 276 

 271 --------------------------- اًمّمٚمقات سمٕمد سمام اًمتنميؼ سم٠مج٤مم اًمتٙمٌػم ي٘مٞمد هؾ

 273 ---------------------------------------- اًمٕمٞمد أطمٙم٤مم ُمـ ُمتٗمرىم٤مت

 275 ----------------------------------------- اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة

 276 --------------------------------------------- سم٤مًمٕمٞمد آطمتٗم٤مل



 499 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 277 -------------------- اًمٕمٞمد ذم وُمٜمؽ ُمٜم٤م اهلل شم٘مٌؾ :ىمقهلؿ ُمـ أصم٤مر ذم ورد ُم٤م طمقل

 278 --------------------------- سمخػم وأنتؿ قم٤مم يمؾ :سم٘مقهلؿ سم٤مًمٕمٞمد اًمتٝمٜمئ٦م طمٙمؿ

 279 --------------------------------------- اًمّمالشملم سملم اجلٛمع يمت٤مب

 281 --------------------------------- صقري ٓ طم٘مٞم٘مل اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 283 ----------------------------------- اًمّمالشملم سملم احل٘مٞم٘مل اجلٛمع أدًم٦م

 284 -------------------------- احل٘مٞم٘مل دون اًمّمقري سم٤مجلٛمع ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد

 296 --------------------------- احلرج ًمرومع اًمّمالشملم سملم احل٘مٞم٘مل اجلٛمع ضمقاز

 293 -------------------------------- قمذر؟ سمدون احلي ذم اجلٛمع ينمع هؾ

 295 ------- صمالصم٦م إصؾ ذم اًمّمالة أوىم٤مت سم٠من قمذر سمدون اًمّمٚمقات مجع ضمقاز قمغم آؾمتدٓل

 297 ----------------------------------- قمذر دون احلي ذم اجلٛمع طمٙمؿ

 299 ------------------------------------ احلي ذم ًمٚمجٛمع اعمٌٞمح٦م إقمذار

 361 -----------------------------اًمّمٚمقات سملم اجلٛمع يٌٞمح اًمذي احلرج هق ُم٤م

 361 ------------------------ اجلٛمع يٌٞمح اًمذي احلرج وو٤مسمط اإلىم٤مُم٦م، طم٤مل اجلٛمع

 364 ----------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م اًمّمالشملم سملم اعم٘مٞمؿ مجع ُمنموقمٞم٦م

 364 ---------------------------------- ًمٚمحرج يٙمقن إٟمام اإلىم٤مُم٦م ذم اجلٛمع

 365 -------------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م اإلىم٤مُم٦م طم٤مل اجلٛمع ُمنموقمٞم٦م

 366 ---------------------------------------- اًمؼمد سمٕمذر اجلٛمع طمٙمؿ

 366 --------------------------------------- وو٤مسمٓمف اًمؼمد سمٕمذر اجلٛمع

 315 --------------------------------- اجلٛمع ًمرظمّم٦م اعمٓمر ؿمدة شمِمؽمط ٓ

 315 ------------------------- اعمٓمر؟ يقم ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صاليت مجع جيقز هؾ

ز اًمذي اعمٓمر طمد هق ُم٤م  316 ---------------------------------- اجلٛمع؟ جيقِّ

 318 ----------------------------------- اعمٓمر ذم اجلٛمع ضمقاز قمغم اًمدًمٞمؾ

 318 ------------------------ ظم٤مص؟ ًمٕمذر ًمٚمٛمٜمٗمرد اًمّمالشملم سملم اجلٛمع جيقز هؾ

 326 ------------------------------------- ًمٚمح٤مُمؾ اًمّمٚمقات سملم اجلٛمع

 326 --------------------------------- اًمٕمٛمؾ سمحج٦م اًمّمٚمقات سملم جيٛمع ُمـ

 326 ---------------------------------------- احل٤مضم٦م ًمّم٤مطم٥م اجلٛمع

 326 -------------------------------- اًمتجقل ُمٜمع سمٕمذر اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 336 ----------------------------- اًمّمالشملم؟ سملم اجلٛمع شمٌٞمح اًمّمقرة هذه هؾ

 333 --------------------------------------------- اًمًٗمر ذم اجلٛمع

 335 -------------------------- سمٛمقوع ٟمزوًمف أثٜم٤مء ًمٚمٛم٤ًمومر اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 335 -------------------- ؾم٤مئًرا؟ ٓ ٟم٤مزًٓ  واعم٤ًمومر اًمًٗمر ذم اجلٛمع ضمقاز قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م



 566  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 337 ----------------------- اجلٛمع طم٤مًم٦م ذم اإلىم٤مُم٦م سمٕمد واًمدقم٤مء واًمٜمقاومؾ اًمقشمر صالة

 339 --------- اًمقشمر؟ يٙمقن ومٛمتك اعمٖمرب وىم٧م ذم شم٘مديؿ مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب اعم٤ًمومر صغم إذا

 شمّمح ومٝمؾ شم٘مديؿ مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم اجلٛمع شمؿ وإذا اعمجٛمققمتلم، اًمّمالشملم سملم اًمٜمقاومؾ طمٙمؿ

 339 -------------------- اًمٕمِم٤مء؟ وىم٧م دظمقل يٜمتٔمر أم ُم٤ٌمذة اجلٛمع سمٕمد اًمقشمر صالة

 341 --------------------------------- واجلٛمع اًم٘مٍم وُم٤ًمئؾ اعم٤ًمومر صالة 

 343 ------------- اًمّمٗمقف سمتًقي٦م وإُمر اعمجٛمققمتلم ًمٚمّمالشملم اًمث٤مٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م سمٕمد اًمدقم٤مء

 343 --- ؾمٜم٦م؟ وٓ سمذيمر اًمٗمريْمتلم سملم يٗمّمؾ ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ اًمًٗمر ذم يم٤مجلٛمع احلي ذم اجلٛمع هؾ

 347 -------------------------------------- اجلٛمع ومٞمٝم٤م ي٤ٌمح اًمتل اعمقاوع

 349 ------------- يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات ومٞمٝمام شم٘م٤مم ٓ ُمًجد أو ُمّمغم ذم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 349 ------------- واعم١مؾم٤ًمت واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس ذم اعمقضمقدة اعمّمٚمٞم٤مت ذم اجلٛمع طمٙمؿ

 353 -------------------------- قمدُمف ُمـ اجلٛمع ذم اعمًجد أهؾ ُمع اإلُم٤مم اظمتالف

 355 ----------------------- اجلٛمع قمدم اعمّمٚملم سمٕمض ورأى اجلٛمع اإلُم٤مم رأى إذا

 355 ----------------------------------- اًمت٘مديؿ مجع ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ

 357 --------------------------- قمدُمف ُمـ اًمّمالة مجع ذم اعمًجد أهؾ اظمتٚمػ إذا

 359 ------------------------------- اًمّمالشملم سملم اجلٛمع ُم٠ًمخ٦م ذم ُمتٗمرىم٦م صقر

 اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ ريمٕمتلم إٓ يدرك ومٚمؿ اإلىم٤مُم٦م طم٤مل واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم اجلٛمع صالة قمـ شم٠مظمر رضمؾ

 أن جي٥م أنف إٓ شم٘مديؿ مجع اًمٜم٤مس صغم وًمق أنف قمغم واًمتٜمٌٞمف ُمٜمٗمرًدا؟ اًمٕمِم٤مء يّمكم صمؿ اعمٖمرب يتؿ ومٝمؾ

 361 ------------------------ اجلٛمع يدرك مل عمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة وىم٧م ذم اجلامقم٦م شم٘م٤مم

 367 ------- ًمٞمؾ؟ ىمٞم٤مم ًمف حت٥ًم هؾ وىمتٝم٤م ذم اًمٕمِم٤مء صالة طمي صمؿ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع ُمـ

 368 -------------------------------اًمؼمد سمحج٦م اًمٌٞم٧م ذم اًمٕمِم٤مءيـ سملم اجلٛمع

 سمٜمٞم٦م صاله٤م اًمٕمِم٤مء ُمـ ريمٕم٤مت صمالث إٓ ُيدرك ومٚمؿ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم اجلٛمع صالة قمـ شم٠مظمر رضمؾ

 369 ---------------------------- ُمٜمٗمردًا؟ اًمٕمِم٤مء إًمٞمٝم٤م جيٛمع أن ًمف ومٝمؾ اعمٖمرب،

 369 ------------------------------------- اًمّمقرة؟ ههذ ذم اجلٛمع يمٞمٗمٞم٦م

 371 -------------------------------------- ًمٚمرظمص اعمٌٞمح اًمًٗمر و٤مسمط 

 373 ---------------------- اًمٕمرف إمم ومٞمف وم٤معمرضمع واًمنمع اًمٚمٖم٦م ذم طمد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر

 374 ---------------------------------------- ًمٚم٘مٍم اعمٌٞمح اًمًٗمر طمد

 374 ----------------------------------------------- اًمًٗمر ُمٕمٜمك

 جُيٛمع أٓ هق اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم و٤مسمط أن وسمٞم٤من دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس أج٤مم سم٠مرسمٕم٦م اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم ُمدة حتديد

 يِمٕمر وًمٙمٜمف سمٚمد ذم اإلىم٤مُم٦م أمجع إذا اعم٤ًمومر أن وسمٞم٤من أتؿ، اإلىم٤مُم٦م قمغم أمجع وم٢من اإلىم٤مُم٦م قمغم اعم٤ًمومر

 375 ------------------ اًم٘مٍم دون سم٤مجلٛمع اًمؽمظمص ًمف وم٢من اًمقىم٧م ذم اًمّمالة ُمـ سمحرج

 386 ----------------------------------------- ًمٚمرظمّم٦م اعمٌٞمح اًمًٗمر



 561 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 ي٘مٍم أو يتؿ ومٝمؾ ُم٤ًمومر اإلُم٤مم أن ًمف شمٌلم صمؿ اإلمت٤مم ٟمٞم٦م ومٕم٘مد ُم٘مٞمؿ أنف ئمـ إُم٤مم ظمٚمػ اعم٤ًمومر صغم إذا

 382 -------------------------------------------- اًمّمقرة؟ هذه ذم

 383 ------------------------------------------ ًمٚمٛم٤ًمومر اًم٘مٍم ُمدة

 384 ---------------------------- اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم يٌٞمح اًمذي اإلىم٤مُم٦م إمج٤مع ُمٕمٜمك

 384 ------------------------------- ومٞمٝم٤م ي٘مٍم اعم٤ًمومر يٌ٘مك اًمتل اعمدة هل ُم٤م

 386 -------------------------------------- اًمًٗمر ذم ًمٚم٘مٍم اعمٌٞمح احلد

 387 --------------------------------- اًمًٗمر ذم واًم٘مٍم ًمٚمجٛمع اعمٌٞمح احلد

 389 ----------------------------------- اعم٤ًمومر ومٞمٝم٤م يؽمظمص اًمتل اعم٤ًموم٦م

ص اجلٛمع سم٠من اًم٘مقل قمغم اًمرد  392 ----------- طم٘مٞم٘مل ٓ صقري مجع هق إٟمام اًمًٜم٦م ذم سمف اعمرظمَّ

 461 --------------------------------- ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٘مٍم اجلٛمع ُمدة

 463 ---------------------- اًمًٗمر سمرظمص اًمؽمظمص شمتٞمح اًمتل اعم٤ًموم٦م اًمِم٤مرع حيدد مل

 466 ------------------------------------ أج٤مم؟ أرسمٕم٦م اًم٘مٍم ُمدة أىمؾ هؾ

 466 ----------------------- يقُم٤ًم؟ 17 أم ي٘مٍم يقُم٤م 19 ُمٙم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أىم٤مم هؾ

 467 ----------------------- اإلىم٤مُم٦م وقاسمط هل وُم٤م حمددة ُمدة اًمًٗمر ذم ًمٚم٘مٍم هؾ

ة  469 ------------------------------ واجلٛمع سم٤مًم٘مٍم ًمٚمٛم٤ًمومر شمًٛمح اًمتل اعمُدَّ

ص اعم٤ًمومر يٌدأ هؾ  412 ------------------------ اعمٓم٤مر؟ ُمـ اًمًٗمر سمرظمص سم٤مًمؽمظمه

 413 ----------------- اًمًٗمر ذم اًمًٜمـ صالة وطمٙمؿ اًمّمالة؟ ومجع ىمٍم ذم يرظمص ُمتك

 417 ------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم ُم٤ًموم٦م حتديد

 426 --------------------------------- رظمّم٦م أم قمزيٛم٦م اًمًٗمر ذم اًم٘مٍم هؾ

 423 ---------------------------------- ًمٚمرظمص اعمٌٞمح اًمًٗمر و٤مسمط هق ُم٤م

 424 ----------------------------------- وقمٙمًف ي٘مٍم اًمذي اعم٘مٞمؿ و٤مسمط

 426 -------------------- وهمػمه اًم٘مٞم٤مم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ إيمؾ قمغم اًمنمب أطمٙم٤مم شمٜمٓمٌؼ هؾ

 429 --------------------------- اًمّمقر هذه ذم اًمًٗمر سمرظمص اًمؽمظمص ي٤ٌمح هؾ

اًمّمالة ي٘مٍمو أن هلؿ هؾ وأُمقاهلؿ أههتؿ يم٤مُمؾ ُمع ٔظمر ُمٙم٤من ُمـ اًمتٜم٘مؾ اقمت٤مدوا اًمذيـ اًمرطمؾ اًمٌدو

 ----------------------------------------------------- 431 

 اعمديٜم٦م ذم اًمًٗمر سمرظمص يؽمظمص ومٝمؾ ًمٚمٕمٛمؾ دائؿ سمِمٙمؾ أظمرى ُمديٜم٦م إمم ُمديٜم٦م ُمـ ي٤ًمومر رضمؾ

 432 ------------------------------------------------ إظمرى؟

 434 -------------------- اًمًٗمر سمرظمص ي٠مظمذ أن اًمدائؿ اًمًٗمر قمغم اعمٕمت٤مد ًمٚم٤ًمئؼ هؾ

 436 --------------------- ؟اًمّمالة ي٘مٍم هؾ ومٞمف ومؽمة ًم٘مْم٤مء أظمر سمٞمتف إمم ؾم٤مومر ُمـ

شم٦ٌم اًمًٜمـ وصالة اعم٤ًمومر  436 ------------------------------------- اًمرا

 437 ------------------------ هٜم٤مك سم٘م٤مئف طم٤مل اًمّمالة ي٘مٍم هؾ ًمٚمدراؾم٦م ؾم٤مومر ُمـ



 562  ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 438 --------------------------- اًمٕمِم٤مء يّمكم ُمـ وراء اعمٖمرب يّمؾ مل ُمـ صالة

 446 ----------------------------- اًم٘مٌٚم٦م ًمتحديد اًمرطمٚم٦م ذم اًمٌقصٚم٦م أظمذ طمٙمؿ

 446 -- اًمّمالة؟ ي٘مٍموا أن اًمدراؾم٦م سمٖمرض ـمقيٚم٦م عمدة سمالدهؿ قمـ سمٕمٞمًدا ي٘مٞمٛمقن اًمذيـ ًمٚمٓمالب هؾ

 441 ---------- اًمًٗمر سمرظمص يؽمظمص هؾ ًمٚمدراؾم٦م ُمٜمتٔمؿ سمِمٙمؾ أظمرى ُمديٜم٦م قمغم يؽمدد ُمـ

 443 ------------------------------------ اعم٤ًمومر صالة أطمٙم٤مم ذم ُمتٗمرىم٤مت

 445 ---------------------------------------- اعم٤ًمومريـ أطمٙم٤مم سمٕمض

 449 -------------------------------------- ٟمٗمًٝم٤م ذم أصؾ اًمًٗمر صالة

 451 ---------------------- أؾمٗم٤مره يمؾ ذم اًمّمالة ىمٍم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمػمة ُمـ اعمٕمروف

 453 ---------- اًمٜم٤مزل دون ًمٚم٤ًمئر شمٙمقن إٟمام ًمٚمٛم٤ًمومر واًم٘مٍم اجلٛمع رظمّم٦م سم٠من اًم٘مقل وٕمػ

 453 ------------------ !؟(ىمريش إليالف) وىمراءة اًمًٗمر، قمٜمد ريمٕمتلم صالة ينمع هؾ

 454 ------------------------------------ سم٤معم٘مٞمؿ؟ اعم٤ًمومر اىمتداء يٙمره هؾ

 456 ------------------------------ ؾمٗمر ُمـ ىمدم عمـ اعمًجد ذم يمٕمتلمر صالة

 456 ----------------------- ُم٘مٞمؿ صالة إمم صالشمف اٟم٘مٚم٧ٌم سم٤معم٘مٞمؿ اىمتدى إذا اعم٤ًمومر

 457 -------------------------- اًمٕمِم٤مء يّمكم إُم٤مم ُمع اعمٖمرب يّمؾ مل ُم٤ًمومر صالة

 466 --------------------- ؟اًمٕمِم٤مء يّمكم سمٛمـ اىمتدى إذا اعمٖمرب يّمؾ مل ُمـ يٗمٕمؾ ُم٤مذا

 462 ------------------------------ اعم٘مٞمؿ اإلُم٤مم ظمٚمػ اعمًٌقق اعم٤ًمومر صالة

 462 ---------------------------- اعمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر ذم اًمًٗمر سمرظمص اًمؽمظمص طمٙمؿ

 462 -------------------------------------------- اًمٓم٤مئرة ذم اًمّمالة

 463 ---------------------- صحٞمح٦م؟ احلي ذم يم٤مًم٘مٍم اًمًٗمر ذم اإلمت٤مم :ُم٘مقًم٦م هؾ

 464 اًمٕمٍم سمٜمٞم٦م ريمٕمتلم صغم صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ اًمٔمٝمر سمٜمٞم٦م ريمٕمتلم ُم٤ًمومر ظمٚمٗمف وصغم اًمرسم٤مقمٞم٦م ُم٘مٞمؿ إُم٤مم صغم

 466 -------------- قمٚمٞمف؟ اإلٟمٙم٤مر عمٗمًدة ُمٜمًٕم٤م يتؿ أن ًمف هؾ إُم٤مُم٤مً  سم٤معم٘مٞمٛملم اعم٤ًمومر صغم إذا

 467 ------------------------------------------ ًمٚمٛم٤ًمومر اًم٘مٞم٤مم صالة

 468 -------------------------------- ُمٕمف وؾمٚمؿ وٟمز سم٤معم٤ًمومر اعم٘مٞمؿ ائتؿ إذا

 471 --------------------------------------- اعم٤ًمومر ظمٚمػ اعم٘مٞمؿ صالة

 473 ---------------------------------ًمٚمٛم٤ًمومر اًمٜمداء ؾمامع ُمع اجلامقم٦م صالة

 475 --------------------------------------------- اًمًٗمر أطمٙم٤مم ُمـ

 477 -------------------------------------- وطمده اعمًٚمؿ ؾمٗمر قمـ اًمٜمٝمل

 479 -------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمقطمدة قمـ اًمٜمٝمل

 486 ---------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمت٠مُمػم وضمقب

 ضم٤مُمٕمل ؾمٙمـ ذم ـمٚم٦ٌم جمٛمقع يم٤من إذا وطمده، وي٤ًمومر وطمده اًمرضمؾ يٌٞم٧م أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمدي٨م

 481 ------------------------ يدظمؾ؟ ٓ أم اًمٜمٝمل وٛمـ يدظمؾ همروم٦م ذم ؿمخص يمؾ
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 481 -------------------------------------------- اًمًٗمر ذم اإلُم٤مرة

 482 ---------------------------- واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم اعمٓمر ًمٕمذر اجلٛمع ينمع هؾ

 488 -------------------------- اجلٛمع طم٤مًم٦م ذم اًمٗمريْمتلم سملم اًمًٜمـ صالة طمٙمؿ

 488 ------------------------------ اًمٙمٗمر؟ سمالد إمم سم٤معمّمحػ اًمًٗمر جيقز هؾ

 491 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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 7 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف 

 رمضان ايلفق ؿقام ؾضل

 :طمديث٤من ومٞمف ضم٤مء ىمد

٥ُم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ إول  ىمٞم٤مم ذم ُيَرهمِّ

 همٗمر واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً  رُمْم٤من ىم٤مم ُمـ: »ي٘مقل صمؿ, سمٕمزيٛم٦م ي٠مُمرهؿ أن همػم ُمـ, رُمْم٤من

 قمغم إُمر يم٤من صمؿ ,(1) ذًمؽ قمغم وإُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومتقذمش. ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف

 .(2)قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وَصْدرٍ , قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم ؽذًم

 رضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضم٤مء: ىم٤مل اجلٝمٜمل ُمرة سمـ قمٛمرو سمـ قمٛمر طمدي٨م: وأظمر

 رؾمقل وأنؽ, اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝمدُت  إن أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ىمْم٤مقم٦م ُمـ

 اًمزيم٤مة؟ وآشمٞم٧ُم , ٤منرُمْم وىمٛم٧م, اًمِمٝمر وصٛم٧م, اخلٛمس اًمّمٚمقات وصٚمٞم٧ُم , اهلل

 .(3)شواًمِمٝمداء اًمّمدي٘ملم ُمـ يم٤من هذا قمغم ُم٤مت ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 [17 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 وحتديدها افؼدر فقؾة

 ُوومَ٘م٧ْم  صمؿ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف, اًمَ٘مْدرِ  ًمٞمٚم٦مُ [ رُمْم٤من] ًمٞم٤مزم وأومْمؾ

 . (4)شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ , واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً , ًمف

                                                           
 .[ُمٜمف.]اًمؽماويح ذم اجلامقم٦م شمرك قمغم أي (1)

 وذم 4/14/906 شاإلرواء» ذم خمرج وهق, ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ اعمرومقع ُمٜمف اًمٌخ٤مري وقمٜمد, وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف (2)

 صالة» رؾم٤مًمتل قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم زهػم إخ وىمقل. ـمٌٕمف صمؿ شم٠مخٞمٗمف إمت٤مم زم اهلل ين ,1241 شداود أيب صحٞمح»

 »داود أيب صحٞمحش ُمـ إول اجلزء ـمٌع اهلل ين وىمد»: ـه 1404 ؾمٜم٦م ـمٌٕمٝم٤م أقم٤مد وىمد 32ص شاًمٕمٞمديـ

. وٟمنمه وـمٌٕمف سمتّمقيره ٕطمد آَذنْ  ومل قمٜمدي, وم٤مجلزء, وضمٝمف واهلل أدري ومال .زهػمش إًم٤ٌمين ٕؾمت٤مذٟم٤م

سمٕم٦م ـمٌٕمتف ذم ذيمره ُم٤م وٟمحقه  ُمـ اًمث٤مًم٨م اعمجٚمد صدر أنف 22 ص ـه1403 ؾمٜم٦م شاًمتقؾمؾ» ًمٙمت٤ميب اًمرا

 .[ُمٜمف] !سمٕمد يّمدر مل 1406  رضم٥م اًمت٤مريخ هذا إمم وهق, شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م»

 شظمزيٛم٦م اسمـ» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل اٟمٔمر, صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤م شصحٞمحٞمٝمام» ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف (3)

 .[ُمٜمف] .1/419/993 شاًمؽمهمٞم٥م صحٞمح»و 3/340/2262

 واًمزي٤مدة, اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م ُمـ 5/318 وأمحد, هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (4)

 .[ُمٜمف] .هريرة أيب قمـ وعمًٚمؿ, ًمف



 8   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 وُم٤م: »سمٚمٗمظ أظمرى زي٤مدة احلدي٨م آظمر ذم إومم اًمٓمٌٕم٦م ذم ذيمرت يمٜم٧م ش:شمٜمٌٞمف»

 اهلل ين صمؿ, إي٤مه٤م وهمػممه٤م واًمٕمً٘مالين اعمٜمذري شمّمحٞمح قمغم ُمٜمل اقمتامداً ش شم٠مظمر

 أراه مل ُمًتٗمٞمْم٤مً  شمتٌٕم٤مً  وقم٤ٌمدة هريرة أيب قمـ ورواي٤مشمف احلدي٨م ـمرق شمتٌع زم شمٕم٤ممم

ـ ُمـ وأن, قم٤ٌمدة قمـ وُمٜمٙمرة, يرةهر أيب قمـ ؿم٤مدة زي٤مدة أهن٤م زم ومتٌلم ًمٖمػمي ًّ  طم

, ًمٚمرواي٤مت شمتٌٕمف وقمدم اإلؾمٜم٤مد رضم٤مل فم٤مهر ُمع ًمقىمقومف وهؿ وم٘مد شمٚمؽ وصحح هذه

ش  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم أودقمتف ىمد, ضمداً  واؾمع سمح٨م ذم ذًمؽ طم٘م٘م٧م وىمد

 ذم أوردشمف ح٤َّم هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمزي٤مدة هذه أذيمر مل وًمذًمؽ, 5083 سمرىمؿ

 ٕصٚمف ظمالوم٤مً  قم٤ٌمدة طمدي٨م ُمٕمف ذيمرت وٓ 982ش واًمؽمهٞم٥م ٞم٥ماًمؽمهم صحٞمح»

 .اًمتقومٞمؼ وزم شمٕم٤ممم واهللش اًمؽمهمٞم٥م»

 ُمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م أيمثر وقمٚمٞمف, إرضمح قمغم رُمْم٤من ُمـ وقمنميـ ؾم٤مسمع ًمٞمٚم٦م وهل

ٌَٞمش سمـ ِزر طمدي٨م  سمـ اهلل قمٌد إن: ًمف وىمٞمؾ ـ ي٘مقل يمٕم٥م اسمـ ٌأيبَّ  ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل طُم

, اهلل رمحف: قمٜمف اهلل ريض ٌأيَبي  وم٘م٤مل ـ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م أص٤مب اًمًٜم٦م ىم٤مم ُمـ: ي٘مقل ُمًٕمقد

 - يًتثٜمل ُم٤م حيٚمػ - رُمْم٤من ًمٗمل إهن٤م, هق إٓ إهل ٓ واًمذي, اًمٜم٤مس يتٙمؾ ٓ أن أراد

 ًمٞمٚم٦م هل سم٘مٞم٤مُمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م هل هل؟ ًمٞمٚم٦مٍ  أيَّ  ٕقمٚمؿُ  إين وواهلل

 ؿمٕم٤مع ٓ سمٞمْم٤مء يقُمٝم٤م صٌٞمح٦م ذم ساًمِمٛم شمٓمٚمع أن وأُم٤مرُُت٤م وقمنميـ, ؾمٌع صٌٞمح٦م

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رواي٦م ذم ذًمؽ ورومع. هل٤م

 [18 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 رمضان ؿقام يف اجلامظة مؼوظقة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إلىم٤مُم٦م, آٟمٗمراد ُمـ أومْمؾ هل سمؾ, رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اجلامقم٦م وشمنمع

 ُمع صٛمٜم٤م :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ذر أيب طمدي٨م ذم يمام, سم٘مقًمف ًمٗمْمٚمٝم٤م وسمٞم٤مٟمف, سمٜمٗمًف هل٤م

ٌْعٌ  سم٘مل طمتك, اًمِمٝمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  سمٜم٤م ي٘مؿ ومٚمؿ, رُمْم٤من اهلل رؾمقل  ذه٥م طمتك سمٜم٤م وم٘م٤مم ؾَم

 ذه٥م طمتك سمٜم٤م ىم٤مم اخل٤مُم٦ًم يم٤مٟم٧م ومٚمام, سمٜم٤م ي٘مؿ مل اًم٤ًمدؾم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام, اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م

ٚمتٜم٤م ًمق! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م, اًمٚمٞمؾ ؿَمْٓمرُ   إذا اًمرضمؾ إن: »وم٘م٤مل, اًمٚمٞمٚم٦م هذه ىمٞم٤مم َٟمٗمَّ
                                                           

 .[ُمٜمف] .ش1247» شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق. وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف (1)
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٥َم  يٜمٍمف طمتك ٤مماإلُم ُمع صغم ًِ  ومٚمام, ي٘مؿ مل اًمراسمٕم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمامش. ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف طُم

. اًمَٗمالح يٗمقشمٜم٤م أن ظمِمٞمٜم٤م طمتك سمٜم٤م وم٘م٤مم, واًمٜم٤مس وٟم٤ًمءه أهٚمف مجع (1)اًمث٤مًمث٦م يم٤مٟم٧م

 .(2)اًمِمٝمر سم٘مٞم٦م سمٜم٤م ي٘مؿ مل صمؿ, اًمًحقر: ىم٤مل اًمٗمالح؟ ُم٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل

 [19 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 رمضان ؿقام يف اجلامظةب ملسو هيلع هللا ىلص افـبي اشتؿرار ظدم يف افسبب

 صالة قمٚمٞمٝمؿ شمٗمرض أن ظمِمٞم٦م اًمِمٝمر سم٘مٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هبؿ ي٘مؿ مل وإٟمام

ش اًمّمحٞمحلم» ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام قمٜمٝم٤م ومٞمٕمجزوا, رُمْم٤من ذم اًمٚمٞمؾ

 وسمذًمؽ, اًمنميٕم٦م اهلل أيمٛمؾ أن سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص سمقوم٤مشمف اخلِمٞم٦م هذه زاًم٧م وىمد (3)وهمػممه٤م

 ُمنموقمٞم٦م وهق اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ وسم٘مل, رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم قم٦ماجلام شمرك وهق, اعمٕمٚمقل زال

 .(4)وهمػمهش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم يمام قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أطمٞم٤مه٤م وًمذًمؽ اجلامقم٦م

 [20 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 فؾـساء اجلامظة مؼوظقة

 هلـ جُيَْٕمَؾ  أن جيقز سمؾ, اًم٤ًمسمؼ ذر أيب طمدي٨م ذم يمام طمْمقره٤م ًمٚمٜم٤ًمء وينمع

 اًمٜم٤مس مجع ح٤م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن صم٧ٌم وم٘مد, ًمرضم٤ملا إُم٤مم همػم, هبـ ظم٤مص إُم٤مم

 ومٕمـ, طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜم٤ًمء وقمغم, يمٕم٥م سمـ ُأيَبَّ  اًمرضم٤مل قمغم ضمٕمؾ, اًم٘مٞم٤مم قمغم

 ؿمٝمر سم٘مٞم٤مم اًمٜم٤مس ي٠مُمر قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم يم٤من: ىم٤مل اًمث٘مٗمل قمرومج٦م

                                                           

, وٟم٤ًمءه أهٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م مجع وًمذًمؽ, ؾمٌؼ يمام إرضمح قمغم اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م وهل, وقمنميـ ؾمٌع ًمٞمٚم٦م يٕمٜمل (1)

 .[ُمٜمف] .اًمٚمٞمٚم٦م هذه اًمٜم٤ًمء طمْمقر اؾمتح٤ٌمب ومٗمٞمف

 صحٞمح»و 17-16ص شاًمؽماويح صالة» ذم خمرج وهق, وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمف صحٞمح, طمدي٨م (2)

 .[ُمٜمف] .447 شرواءاإل» و1245 شداود أيب

 .[ُمٜمف] .14-12ص شاًمؽماويح» ذم وخترجيف ؾمٞم٤مىمف اٟمٔمر (3)

 .[ُمٜمف] .25-49 ص اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم قمٚمٞمف وهمػمه اًمؼم قمٌد اسمـ ويمالم خترجيف اٟمٔمر (4)
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 .(1)اًمٜم٤ًمء إُم٤مم أن٤م ومٙمٜم٧م: ىم٤مل, إُم٤مُم٤مً  وًمٚمٜم٤ًمء إُم٤مُم٤مً  ًمٚمرضم٤مل وجيٕمؾ رُمْم٤من

 .أظمر قمغم أطمدمه٤م يِمقش ًمئال, واؾمٕم٤مً  اعمًجد يم٤من إذا قمٜمدي حمٚمف وهذا: ىمٚم٧م

 [21 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 افؼقام رـعات ظدد

, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل اشم٤ٌمقم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م يزيد ٓ أن وٟمخت٤مر, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى وريمٕم٤مُت٤م

 صالشمف قمـ ٤مقمٜمٝم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾمئٚم٧م وم٘مد, اًمدٟمٞم٤م وم٤مرق طمتك قمٚمٞمٝم٤م يزد مل وم٢مٟمف

 قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: وم٘م٤مًم٧م رُمْم٤من؟ ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم صمؿ, وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 اىمتٍم ًمق طمتك, ُمٜمٝم٤م يٜم٘مص أن وًمف (2)صمالصم٤مً  يّمكم صمؿ, وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ

 ريض قم٤مئِم٦م ؾمئٚم٧م وم٘مد, اًمٗمٕمؾ أُم٤م: قًمفوىم ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف سمدًمٞمؾ, وم٘مط اًمقشمر ريمٕم٦م قمغم

 وؾم٧م, وصمالٍث  (3)سم٠مرسمع يقشمر يم٤من: ىم٤مًم٧م يقشمر؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سمٙمؿ: قمٜمٝم٤م اهلل

 صمالث ُمـ سم٠ميمثر وٓ, ؾمٌعٍ  ُمـ سم٠من٘مص يقشمر يٙمـ ومل, وصمالٍث  وقمنم, وصمالٍث 

 ؿم٤مء وُمـ, سمخٛمس ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ومٛمـ, طمؼ اًمقشمر: »ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وأُم٤م (4)قمنمة

 .(5)شًمقاطمدة ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ـوُم, سمثالث ومٚمٞمقشمر

 [22 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 شاعمّمٜمػ» ذم أجْم٤مً  اًمرزاق قمٌد ُمٜمٝمام إول وأظمرج ,2/494 اًمٌٞمٝم٘مل ىمٌٚمف واًمذي أظمرضمف (1)

 .95ص ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم هبام اطمت٩م صمؿ, 93ص شرُمْم٤من ىمٞم٤مم» ذم أجْم٤مً  ٟمٍم اسمـ وأظمرضمٝمام, 4/258/8722

 .[ُمٜمف]

 [ُمٜمف] .1212شداود أيب صحٞمح» و 21-20 شاًمؽماويح صالة» ذم خمرج وهق, وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (2)

 هبام, اًمٚمٞمؾ صالة يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمٚمت٤من اخلٗمٞمٗمت٤من اًمريمٕمت٤من أو اًمٌٕمدي٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ريمٕمت٤م ُمٜمٝم٤م: ىمٚم٧م (3)

 .[ُمٜمف] .20-19ص شاًمؽماويح صالة» أنٔمر احل٤مومظ, رضمحف ُم٤م قمغم

 صالة» ذم خمرج وهق, اًمٕمراىمل وصححف, اإلؾمٜم٤مد ضمٞمد طمدي٨م وهق وهمػممه٤م وأمحد داود أبق رواه (4)

 .[ُمٜمف] .1233 شداود أيب صحٞمح»و 99-98ص شاًمؽماويح

 ومٞمف ؿم٤مهد وًمف, إئٛم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل يمام اإلؾمٜم٤مد صحٞمح طمدي٨م وهق وهمػممه٤م واحل٤ميمؿ اًمٓمح٤موي رواه (5)

 .[ُمٜمف] .100-99 ص شاًمؽماويح» ذم سمٞمٜمتف يمام, ُمٜمٙمرة زي٤مدة
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 رمضان ؿقام يف افؼراءة

دَّ  ومٚمؿ, همػمه أو رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة وأُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م حَيُ

, وـمقًٓ  ىمٍماً  ختتٚمػ ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف يم٤مٟم٧م سمؾ, ٟم٘مص أو سمزي٤مدة يتٕمداه ٓ طمداً 

٤َم َي٤م﴿ ىمدر ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  شم٤مرة ومٙم٤من ُؾ  َأُّيه ُمِّ  ىمدر وشم٤مرة, آي٦م قمنمون وهل, ﴾اعْمُزَّ

 وذمش. اًمٖم٤مومٚملم ُمـ ُيْٙمَت٥ْم  مل آي٦م سمٛمئ٦م ًمٞمٚم٦م ذم صغم ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من, آي٦م مخًلم

 ًمٞمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص وىمرأ ش. اعمخٚمّملم اًم٘م٤مٟمتلم ُمـ يٙمت٥م وم٢مٟمف آي٦م ئتلسمام.. .: »آظمر طمدي٨م

 وش, ٤مءاًمٜمً» وش, قمٛمران آل» وش, اًمٌ٘مرة» ؾمقرة وهل, اًمٓمقال اًمًٌع ُمريض وهق

 اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م صالة ىمّم٦م وذم  .شاًمتقسم٦م» وش, إقمراف» وش, إنٕم٤مم» وش, اح٤مئدة»

ش اًمٜم٤ًمء» صمؿش اًمٌ٘مرة» واطمدة ريمٕم٦م ذم ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل وراء

 ريض قمٛمر أن إؾمٜم٤مد سم٠مصح وصم٧ٌم.(1)ُمتٛمٝمالً  ُمؽمؾمالً  ي٘مرؤه٤م ويم٤منش, قمٛمران آل» صمؿ

 يم٤من, رُمْم٤من ذم ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى ًمٚمٜم٤مس يّمكم أن يمٕم٥م سمـ ُأيّبَّ  أُمر ح٤م قمٜمف اهلل

 ـمقل ُمـ اًمِٕمِص  قمغم يٕمتٛمدون ظمٚمٗمف اًمذي يم٤من طمتك, سم٤معمئلم ي٘مرأ  قمٜمف اهلل ريض ُأيبي 

 دقم٤م أنف أجْم٤مً  قمٛمر قمـ وصح. (2)اًمٗمجر أوائؾ ذم إٓ يٜمٍمومقن يم٤مٟمقا  وُم٤م, اًم٘مٞم٤مم

ءَ  ا  وقمنميـ مخ٤ًمً  واًمقؾمط, آي٦م الصملمصم ي٘مرأ  أن ىمراءة أهقمٝمؿ وم٠مُمر, رُمْم٤من ذم اًمُ٘مرَّ

, ؿم٤مء ُم٤م ومٚمٞمٓمقل ًمٜمٗمًف اًم٘م٤مئؿ صغم وم٢من ذًمؽ وقمغم.(3)آي٦م قمنميـ واًمٌٓملء, آي٦م

 اإلـم٤مًم٦م ذم ي٤ٌمًمغ ٓ أنف إٓ, أومْمؾ ومٝمق أـم٤مل ويمٚمام, يقاوم٘مف ُمـ ُمٕمف يم٤من إذا ويمذًمؽ

ش حمٛمد هدي اهلدي وظمػم: »اًم٘م٤مئؾ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اشم٤ٌمقم٤مً , ٟم٤مدراً  إٓ يمٚمف اًمٚمٞمؾ حُيٞمل طمتك
 إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وراءه ُمـ قمغم يِمؼ ٓ سمام يٓمٞمؾ أن ومٕمٚمٞمف, إُم٤مُم٤مً  صغم إذا وأُم٤م. (4)

, اًمْمٕمٞمػ وومٞمٝمؿ واًمٙمٌػم اًمّمٖمػم» ومٞمٝمؿ وم٢من, اًمّمالة ومٚمٞمخٗمػ ًمٚمٜم٤مس أطمديمؿ ىم٤مم

 .(5)شؿم٤مء ُم٤م صالشمف ومٚمٞمٓمؾ وطمده ىم٤مم وإذا, احل٤مضم٦م وذا, واعمريض

 [23 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 .[ُمٜمف] .122-117 شاًمّمالة صٗم٦م» ذم خمرضم٦م صحٞمح٦م يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م هذه (1)

 .[ُمٜمف] .52 ص شاًمؽماويح صالة» اٟمٔمر. سمٜمحقه ُم٤مًمؽ رواه (2)

٤مسمؼ اعمّمدر ذم خترجيف اٟمٔمر (3) ٞمٝم٘مل 4/261/7731 شاعمّمٜمػ» ذم أجْم٤مً  اًمرزاق قمٌد ورواه 71 ص اًم  .[ُمٜمف. ]2/497  واًم

ٚمؿ رواه طمدي٨م سمٕمض هق (4) ٤مئل ُم  .[ُمٜمف. ]608 شاإلرواء» و 18 ص شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم خمرج وهق, وهمػممه٤م واًمٜم

ٚمؿ واًمزي٤مدات واًمٚمٗمظ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (5)  .[ُمٜمف] .760و759 شداود أيب صحٞمح» و 512 شاإلرواء» ذم خمرج وهق, عم
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 افؼقام وؿت

 اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف, اًمٗمجر إمم اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ـُم اًمٚمٞمؾ صالة ووىم٧م

 .(2)ش اًمٗمجر صالة إمم اًمٕمِم٤مء صالة سملم ومّمٚمقه٤م, (1)اًمقشمر وهل, صالة زاديمؿ

 ٓ أن ظم٤مف ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ذًمؽ ًمف شمٞمن عمـ أومْمؾ اًمٚمٞمؾ آظمر ذم واًمّمالة

 وم٢من اًمٚمٞمؾ, آظمر ومٚمٞمقشمر آظمره ي٘مقم أن ـمٛمع وُمـ أوًمف, ومٚمٞمقشمر اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ ي٘مقم

 اًمٚمٞمؾ أول اًمّمالة سملم إُمر دار وإذا. (3)ش أومْمؾ وذًمؽ ُمِمٝمقدة اًمٚمٞمؾ آظمر صالة

 حي٥ًم ٕنف, أومْمؾ اجلامقم٦م ُمع وم٤مًمّمالة, ُمٜمٗمرداً  اًمٚمٞمؾ آظمر اًمّمالة وسملم, اجلامقم٦م ُمع

 قمٛمؾ ضمرى ذًمؽ وقمغم. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  (4)اًمٗم٘مرة ذم شم٘مدم يمام شم٤مُم٦م ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف

 ُمع ظمرضم٧م: اًم٘م٤مري قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد وم٘م٤مل, قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٝمد ذم اًمّمح٤مسم٦م

 يّمكم, ُمتٗمرىمقن أوزاع اًمٜم٤مس وم٢مذا, اعمًجد إمم رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ًمق ٕرى إين واهلل: وم٘م٤مل, اًمرهط سمّمالشمف ومٞمّمكم اًمرضمؾ ويّمكم, ًمٜمٗمًف اًمرضمؾ

, يمٕم٥م سمـ ُأيَبَّ  قمغم ومجٛمٕمٝمؿ, قمزم صمؿ, أُمثؾ ًمٙم٤من واطمد ىم٤مرىء قمغم ه١مٓء مجٕم٧م

: قمٛمر وم٘م٤مل, ىم٤مرئٝمؿ سمّمالة يّمٚمقن واًمٜم٤مس, أظمرى ًمٞمٚم٦م ُمٕمف ظمرضم٧م صمؿ: ىم٤مل

 - اًمٚمٞمؾ آظمر يريد - ي٘مقُمقن اًمتل ُمـ أومْمؾ قمٜمٝم٤م يٜم٤مُمقن واًمتل, هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م

 ؿمٝمر سمٜم٤م يّمكم اهلل قمٌد يم٤من: وه٥م سمـ زيد وىم٤مل.(5)أوًمف ي٘مقُمقن اًمٜم٤مس ويم٤من

 .(6)سمٚمٞمؾ ومٞمٜمٍمف, رُمْم٤من

 [26 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 .[ُمٜمف] ..ومردي قمدد: أي, وشمر قمدده٤م ٕن وشمراً  يمٚمٝم٤م اًمٚمٞمؾ صالة شمًٛمك (1)

 .2/158 شاإلرواء» و 108 شاًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق, سمٍمة أيب قمـ وهمػمه أمحد أظمرضمف, صحٞمح طمدي٨م (2)

 .[ُمٜمف] .2610 شاًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق, وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف (3)

 .[ُمٜمف] .48 ص شاًمؽماويح» ذم خمرج وهق وهمػمه اًمٌخ٤مري أظمرضمف (4)

: ؾُمئؾ طملم ىمٌٚمف واًمذي إثر هذا إمم أمحد اإلُم٤مم أؿم٤مر وىمد, صحٞمح وإؾمٜم٤مده 7741 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف (5)

 ش.[ُمٜمف] .إزم أطم٥م اعمًٚمٛملم ؾمٜم٦م ٓ»: وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ؟ آظمر إمم - اًمؽماويح أي - اًم٘مٞم٤مم ي١مظمر

 .[ُمٜمف] .62 ص شُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق رواه (6)



 13 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف 

 افؾقل صالة هبا تصذ افتي ػقاتافؽق

 قمغم ومه٤م, ظمٗمٞمٗمتلم, سمريمٕمتلم يٗمتتحٝم٤م, ريمٕم٦م قمنمة صمالث :األوػ افؽقػقة

 يمام اًمٚمٞمؾ صالة هبام يٗمتتح خمّمقصت٤من ريمٕمت٤من أو, اًمٌٕمدي٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م إرضمح

 ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, دوهنام ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, ضمداً  ـمقيٚمتلم ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, شم٘مدم

 .سمريمٕم٦م يقشمر صمؿ, دوهنام ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, دوهنام ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, ٝمامىمٌٚم اًمٚمتلم دون

 يقشمر صمؿ, ريمٕمتلم يمؾ سملم ُيًٚمؿ صمامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م, ريمٕم٦م قمنمة صمالث يّمكم :افثاكقة

 .اخل٤مُم٦ًم ذم إٓ يًٚمؿ وٓ جيٚمس ٓ سمخٛمس

 .سمقاطمدة ويقشمر, ريمٕمتلم يمؾ سملم يًٚمؿ, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى :افثافثة

, يمذًمؽ أرسمٕم٤مً  صمؿ, واطمدة سمتًٚمٞمٛم٦م أرسمٕم٤مً  ُمٜمٝم٤م يّمكم, ٦مريمٕم قمنمة إطمدى :افرابعة

سم٤مً  ٟمجد مل واًمثالث؟ إرسمع ُمـ ريمٕمتلم يمؾ سملم جيٚمس يم٤من وهؾ. صمالصم٤مً  صمؿ  ؿم٤مومٞم٤مً  ضمقا

 ينمع ٓ اًمثالث ذم اجلٚمقس ًمٙمـ, ذًمؽ ذم

 ذم إٓ ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد ٓ ريمٕم٤مت صمامين ُمٜمٝم٤م, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى يّمكم :اخلامسة

, يًٚمؿ صمؿ, سمريمٕم٦م يقشمر صمؿ يًٚمؿ, وٓ ي٘مقم صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ويّمكم يتِمٝمد, اًمث٤مُمٜم٦م

 .ضم٤مًمس وهق ريمٕمتلم, يّمكم صمؿ, شمًع ومٝمذه

 صمؿ, ُمٜمٝم٤م اًم٤ًمدؾم٦م ذم إٓ ي٘مٕمد ٓ ؾم٧م ُمٜمٝم٤م ريمٕم٤مت شمًع يّمكم :افسادشة

 هل هذه. اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ذم ُذيمر ُم٤م إًمخ.. .صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ويّمكم يتِمٝمد

د أن ويٛمٙمـ, قمٜمف ٟمّم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صمٌت٧م اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت , أظمرى أنقاقم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م يزا

 ريمٕم٦م قمغم ي٘متٍم طمتك اًمريمٕم٤مت ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمقع يمؾ ُمـ يٜم٘مص سم٠من وذًمؽ

 ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ, سمخٛمس ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ومٛمـ: »اعمت٘مدم ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف قمٛمالً  واطمدةٍ 

 .(1)شسمقاطمدة ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ, سمثالث

                                                           

 .[ُمٜمف] .22ص 8 اًمٗم٘مرة راٟمٔم (1)



 14   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اًمّمٗم٦م ذم يمام واطمدة ٛم٦موشمًٚمٞم, واطمد سم٘مٕمقد صاله٤م ؿم٤مء إن, واًمثالث اخلٛمس ومٝمذه

ومْمؾ وهق, وهمػمه٤م اًمث٤مًمث٦م اًمّمٗم٦م ذم يمام ريمٕمتلم يمؾ ُمـ ؾمٚمؿ ؿم٤مء وإن, اًمث٤مٟمٞم٦م  .(1)ٕا

 صم٤مسمت٤مً  ٟمجده ومٚمؿ شمًٚمٞمؿ سمدون ريمٕمتلم يمؾ سملم سم٘مٕمقد واًمثالث اخلٛمس صالة وأُم٤م

 وقمٚمؾ سمثالث, اإليت٤مر قمـ هنك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من ح٤م ًمٙمـ, اجلقاز وإصؾ» قمٜمف

 ُمـ صمالصم٤مً  اًمقشمر صغم عمـ سمد ٓ ومحٞمٜمئذ :(2)شاعمٖمرب سمّمالة شمِمٌٝمقا  وٓ:  »سم٘مقًمف ذًمؽ

 :سمقضمٝملم يٙمقن وذًمؽ, اعمِم٤مهب٦م هذه قمـ اخلروج

 .وإومْمؾ إىمقى وهق, واًمقشمر اًمِمٗمع سملم اًمتًٚمٞمؿ: أطمدمه٤م 

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل, واًمقشمر اًمِمٗمع سملم ي٘مٕمد ٓ أن: وأظمر

 [29 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 افوتر ثالث يف افؼراءة

ٌِِّح ﴿: اًمقشمر صمالث ُمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ي٘مرأ  أن اًمًٜم٦م وُمـ  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

قَْمغَم  ْٕ ٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿: اًمث٤مٟمٞم٦م وذم, ﴾ا ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿: اًمث٤مًمث٦م وذم ,﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيه  ﴾َأطَمدٌ  اّللَّ

 وىمد. ﴾ٜم٤َّمسِ اًم سمَِربِّ  َأقُمقذُ  ىُمْؾ ﴿: و ﴾اًْمَٗمَٚمِؼ  سمَِربِّ  َأقُمقذُ  ىُمْؾ ﴿: أطمٞم٤مٟم٤مً  إًمٞمٝم٤م ويْمٞمػ

 .(3)اًمٜم٤ًمء ُمـ آي٦م سمٛمئ٦م اًمقشمر ريمٕم٦م ذم ُمرة ىمرأ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح

 [30 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 اًمٙمٞمٗمٞم٤مت سمٕمض ذم وهمػمه قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد 2/194 شصحٞمح٦م» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مل: ه٤مُم٦م وم٤مئدة (1)

 وقمغم, صالهـ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي مم٤م اًمّمالة ُمـ أطم٥م قمدد أي يّمكم أن ًمٚمٛمرء ومج٤مئز: اعمذيمقرة

 .ُمٜمٝم٤م رء ذم أطمد قمغم طمٔمر ٓ, صاله٤م أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي٧م اًمتل اًمّمٞمٖم٦م

ومؼ سمٛمٗمٝمقُمف وهذا: ىمٚم٧م وم٘م٦م مت٤مم ُمقا ٤م اعمقا َ
ِ
 اًمزي٤مدة وقمدم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح اًمذي اًمٕمدد اًمتزام ُمـ اظمؽمٟم٤م ح

 .[ُمٜمف] .ومْمٚمف ُمـ اعمزيد وأؾم٠مخف, شمقومٞم٘مف قمغم هلل وم٤محلٛمد, قمٚمٞمف

 .[ُمٜمف] .ش110و99» شاًمؽماويح» أنٔمر. وهمػممه٤م واًمدارىمٓمٜمل اًمٓمح٤موي أظمرضمف (2)

 .[ُمٜمف] .صحٞمح سمًٜمد دوأمح اًمٜم٤ًمئل رواه (3)
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 وموضعه افؼـوت دظاء

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٛمف اًمذي سم٤مًمدقم٤مء أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مٜم٧م, اًمريمقع وىمٌؾ اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ وسمٕمد

 ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل, هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »وهق قمٜمٝمام اهلل ريض قمكم سمـ احلًـ ؾِمٌَْٓمفُ 

 شم٘ميض وم٢مٟمؽ, ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل, أقمٓمٞم٧م ومٞمام زم وسم٤مرك, شمقًمٞم٧م ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل, قم٤مومٞم٧م

 ٓ وشمٕم٤مًمٞم٧م, رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م, قم٤مدي٧م ُمـ يٕمزّ  وٓ, واًمٞم٧َم  ُمـ يذّل  ٓ وإٟمف, قمٚمٞمؽ ي٘م٣م وٓ

 .(2)سمٕمده ي٠ميت ح٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم, ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم (1)شإًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م

, اًمٙمٗمرة سمٚمٕمـ قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وُمـ, ريمقعاًم سمٕمد اًم٘مٜمقت ضمٕمؾ ُمـ سم٠مس وٓ

 ًمثٌقت, رُمْم٤من ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمدقم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة

 سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدي٨م آظمر ذم ضم٤مء وم٘مد, قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٝمد ذم إئٛم٦م قمـ ذًمؽ

 ىم٤مشمؾ مهللا: اًمٜمّمػ ذم اًمٙمٗمرة يٚمٕمٜمقن ويم٤مٟمقا : 27 ـ 26 ص اعمت٘مدم اًم٘م٤مرى قمٌد

 وظم٤مًمػ, سمققمدك ي١مُمٜمقن وٓ, رؾمٚمؽ ويٙمذسمقن, ؾمٌٞمٚمؽ قمـ يّمدون اًمذيـ اًمٙمٗمرة

 صمؿ احلؼ إهل, وقمذاسمؽ رضمزك قمٚمٞمٝمؿ وأخؼ, اًمرقم٥م ىمٚمقهبؿ ذم وأخؼ, يمٚمٛمتٝمؿ سملم

. ًمٚمٛم١مُمٜملم يًتٖمٗمر صمؿ, ظمػم ُمـ اؾمتٓم٤مع سمام ًمٚمٛمًٚمٛملم ويدقمق ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم

 ًمٚمٛم١مُمٜملم واؾمتٖمٗم٤مره لاًمٜمٌ قمغم وصالشمف اًمٙمٗمرة ًمٕمٜمف ُمـ ومرغ إذا ي٘مقل ويم٤من: ىم٤مل

 ٟمًٕمك وإًمٞمؽ, وٟمًجد ٟمّمكم وًمؽ, ٟمٕمٌد إي٤مك مهللا: »وُم٠ًمختف واعم١مُمٜملم

 قم٤مدي٧م عمـ قمذاسمؽ إن, اجلد قمذاسمؽ وٟمخ٤مف, رسمٜم٤م رمحتؽ وٟمرضمق, (3)وٟمحٗمد

 .(4)ؾم٤مضمداً  وُّيقي يٙمؼم صمؿش ُُمْٚمَحٌؼ 

 [31 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 .[ُمٜمف] .7 ط 96و 95ص شاًمّمالة صٗم٦م» أنٔمر, صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤م واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف (1)

 .45 ص شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م شمٚمخٞمص» و, 33 ص شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل واٟمٔمر (2)

 .[ُمٜمف]

 .[ُمٜمف] .ٟمنع: أي (3)

 .[ُمٜمف] .156/1100-2/155 شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه (4)
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 افوتر آخر يف يؼول ما

 سمرو٤مك أقمقذ إين مهللا: »سمٕمده أو اًمًالم ٌؾىم وشمره آظمر ذم ي٘مقل أن اًمًٜم٦م وُمـ

 أن٧م, قمٚمٞمؽ صمٜم٤مءً  أطمص ٓ ُمٜمؽ, سمؽ وأقمقذ قم٘مقسمتؽ, ُمـ وسمٛمٕم٤موم٤مشمؽ, ؾمخٓمؽ ُمـ

 ؾمٌح٤من, اًم٘مدوس اعمٚمؽ ؾمٌح٤من: ىم٤مل, اًمقشمر ُمـ ؾمٚمؿ وإذا (1)شٟمٗمًؽ قمغم أثٜمٞم٧م يمام

 ..(2)اًمث٤مًمث٦م ويرومع, صقشمف هب٤م ويٛمدش صمالصم٤مً , »اًم٘مدوس اعمٚمؽ ؾمٌح٤من, اًم٘مدوس اعمٚمؽ

 [32 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 افوتر بعد افرـعتان

 هذا إن: »وم٘م٤مل أُمتف هبام أُمر إٟمف سمؾ (3)ومٕمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ًمثٌقُتام, ريمٕمتلم يّمكم أن وًمف

 واًمًٜم٦م  (4)شًمف يم٤مٟمت٤م وإٓ اؾمتٞم٘مظ وم٢من, ريمٕمتلم ومٚمػميمع, أطمديمؿ أوشمر وم٢مذا, وصم٘مؾ ضمٝمد اًمًٗمر

َْرُض  ُزًْمِزًم٧َِم  إَِذا﴿: ومٞمٝمام ي٘مرأ  أن ْٕ ٤َم ي٤َم ىمُْؾ ﴿ :و ﴾ا  .(5)﴾اًمَْٙم٤مومُِرونَ  أَُّيه

 [33 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 االظتؽاف

 :ُمنموقمٞمتف

 ىمقًمف ذًمؽ ذم وإصؾ, اًمًٜم٦م أج٤مم ُمـ وهمػمه رُمْم٤من ذم ؾمٜم٦م وآقمتٙم٤مف -1

                                                           

 .[ُمٜمف] .430 شاإلرواء» و 1282 داود أيب صحٞمح (1)

 .[ُمٜمف] .ش1284 »داود أيب صحٞمح (2)

 .[ُمٜمف] .109-108 ص شاًمؽماويح» أنٔمر وهمػم ُمًٚمؿ رواه (3)

 ه٦مً سُمرْ  اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ذم ُمتقىمٗم٤مً  يمٜم٧م وىمد شاًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق, وهمػممه٤م واًمدارُمل شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه (4)

ُمر هذا قمغم وىمٗم٧م ومام, اًمزُمـ ُمـ ُمديدة قي ٕا ظمذ إمم سم٤مدرت اًمٙمريؿ اًمٌٜم  آظمر اضمٕمٚمقا »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف أن وقمٚمٛم٧م, سمف ٕا

 .[ُمٜمف. ]130 ٟمٍم اسمـ ىمقل وهق, ًمإلجي٤مب ٓ ًمٚمتخٞمػم هق إٟمام شوشمراً  سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمٙمؿ

 أظمر أطمدمه٤م ي٘مقي سم٢مؾمٜم٤مديـ قمٜمٝمام اهلل ريض وأنس قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ 1105, 1104 ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف (5)

 .[ُمٜمف] .124  ص اًمّمالة صٗم٦م واٟمٔمر



 17 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمفىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤م 

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنُْتؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ًَ  اقمتٙم٤مومف ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م شمقارد ُمع, ﴾اعْمَ

شمر, ملسو هيلع هللا ىلص  ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـش اعمّمٜمػ»  ذم ُمذيمقرة وهل, ذًمؽسم اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر وشمقا

 قمٛمر وأن, (2)ؿمقال ُمـ اًمٕمنم آظمر اقمتٙمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وىمد.(1)اًمرزاق وقمٌد

: ىم٤مل احلرام؟ اعمًجد ذم ًمٞمٚم٦م أقمتٙمػ أن اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمذرت يمٜم٧م: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مل

 .(3) [ًمٞمٚم٦مً  وم٤مقمتٙمػش, ]سمٜمذرك وم٠موف»

 يمؾ ذم يٕمتٙمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٤منيم: هريرة أيب حلدي٨م رُمْم٤من ذم وآيَمُده -2

 .(4)يقُم٤مً  قمنميـ اقمتٙمػ ومٞمف ىُمٌَِض  اًمذي اًمٕم٤مم يم٤من ومٚمام, أج٤مم قمنمة رُمْم٤من

 ُمـ إواظمر اًمٕمنم يٕمتٙمػ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن, رُمْم٤من آظمر وأومْمٚمف -3

 .(5)وضمؾ قمز اهلل شمقوم٤مه طمتك رُمْم٤من

 [34 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 االظتؽاف ذوط

َـّ  َوٓ﴿: ٕم٤مممشم ًم٘مقًمف اعم٤ًمضمد ذم إٓ ينمع وٓ -1 وُه  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  (6)شُم٤ٌَمِذُ

٤مضِمدِ  ذِم  ًَ  حل٤مضمتف إٓ خيرج ٓ أن اعمٕمتٙمػ ذم اًمًٜم٦م: قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وىم٤مًم٧م (7)﴾اعْمَ

                                                           
 أن سمٕمد, وٕمٗمف زم شمٌلم ٕنف ومحذومتف: ش.. يقُم٤مً  اقمتٙمػ ُمـ» ومْمؾ ذم طمدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمٌٕم٦م ذم هٜم٤م يم٤من (1)

 يم٤مٟم٧م اًمتل قمٚمتف قمـ ومٞمف ومٙمِمٗم٧م, 5347 شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم سمتٗمّمٞمؾ قمٚمٞمف وشمٙمٚمٛم٧م ظمرضمتف

 .[ُمٜمف] !ىمٌكم اهلٞمثٛمل وقمغم, قمكم ظمٗمٞم٧م

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق, شصح٤مطمٝمؿ» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه, ًمٕم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق (2)

 .[ُمٜمف] .2127 شداود

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق ,995 شخمتٍمه» ذم يمام رواي٦م ذم ًمٚمٌخ٤مري واًمزي٤مدة, ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (3)

 .[ُمٜمف] .2137-2136 أجْم٤مً  شداود

 .[ُمٜمف] .2130-2126 اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق ,شصحٞمحٞمٝمام» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٌخ٤مري رواه (4)

 .[ُمٜمف] .2125 شداود أيب صحٞمح» و 966 شاإلرواء» ذم خمرج وهق ,2223 ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (5)

 سمام ؿم٤مء ُم٤م يٙمٜمل وضمؾ قمز اهلل وًمٙمـ يمٚمف, مج٤مع واعمس واعمالُم٦ًم اعم٤ٌمذة: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. دم٤مُمٕمقهـ ٓ أي (6)

 .[ُمٜمف] .صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمد 4/321 اًمٌٞمٝم٘مل رواه. ؿم٤مء

 أنف أي٦م ُمـ اًمدًٓم٦م ووضمف: احل٤مومظ ىم٤مل. أي٦م هبذه ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم اؾمتدل ىمد ,187: اًمٌ٘مرة (7)

 ذيمر ـُم ومٕمٚمؿ سم٤مإلمج٤مع, ًمالقمتٙم٤مف ُمٜم٤مف اجلامع ٕن سمف, اعم٤ٌمذة حتريؿ خيص مل اعمًجد همػم ذم صح ًمق

د أن اعم٤ًمضمد  .[ُمٜمف] .ومٞمٝم٤م ذم إٓ يٙمقن ٓ آقمتٙم٤مف أن اعمرا



 18   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اقمتٙم٤مف وٓ, ي٤ٌمذه٤م وٓ أُمراشمف, يٛمس وٓ, ُمريْم٤مً  يٕمقد وٓ, ُمٜمٝم٤م ًمف سمد ٓ اًمتل

 .(1)يّمقم أن اقمتٙمػ ومٞمٛمـ واًمًٜم٦م, مج٤مقم٦م ُمًجد ذم إٓ

 ًمّمالة ُمٜمف ًمٚمخروج يْمٓمر ٓ ًمٙمل ضم٤مُمٕم٤مً  ُمًجداً  يٙمقن أن ويٜمٌٖمل -2

.. .: »طمديثٝم٤م ذم قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم قم٤مئِم٦م ًم٘مقل, قمٚمٞمف واضم٥م هل٤م اخلروج وم٢من, اجلٛمٕم٦م

 سيح صحٞمح طمدي٨م قمغم وىمٗم٧م صمؿ. (2)شضم٤مُمع ُمًجد ذم إٓ اقمتٙم٤مف وٓ

 واعمًجد, احلرام جداعمً: اًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد أي٦م ذم اعمذيمقرةش اعم٤ًمضمد»  خُيّمص

 اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق, إىمَم واعمًجد, اًمٜمٌقي

, اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد, اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م اـمٚمٕم٧م ومٞمام اًمًٚمػ ُمـ سمف ىم٤مل وىمد(3)شاًمثالصم٦م

, ُمٓمٚم٘م٤مً  اجل٤مُمع سم٤معمًجد همػمهؿ وىم٤مل, إىمَم اعمًجد يذيمر مل أنف إٓ, وقمٓم٤مء

 احلدي٨م واومؼ سمام إظمذ أن خيٗمك وٓ. سمٞمتف ُمًجد ذم وًمق: وم٘م٤مًمقا  آظمرون وظم٤مًمػ

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل, إًمٞمف اعمّمػم يٜمٌٖمل اًمذي هق ُمٜمٝم٤م

 ..(4)قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ شم٘مدم يمام يّمقم أن اقمتٙمػ ومٞمٛمـ واًمًٜم٦م -3

 [35 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 

                                                           

 صحٞمح» ذم خمرج وهق ًمف, قم٤مئِم٦م قمـ أشمٞم٦م واًمراوي٦م, طمًـ سمًٜمد داود وأبق, صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (1)

 [ُمٜمف] .966 شاإلرواء» و 2135 شداود أيب

 اعم٤ًمضمد ذم آقمتٙم٤مف اًمٌدع ُمـ وإن ٌدع,اًم اهلل إمم إُمقر أبٖمض إن: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى (2)

 [ُمٜمف] .اًمدور ذم اًمتل

 ذم خمرج وهق قمٜمف, اهلل ريض اًمٞمامن اسمـ طمذيٗم٦م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد واًمٌٞمٝم٘مل واإلؾمامقمٞمكم اًمٓمح٤موي أظمرضمف (3)

وم٘م٦م أصم٤مر ُمع ,2786 رىمؿ شاًمّمحٞمح٦م»  [ُمٜمف] .صحٞمح٦م ويمٚمٝم٤م أقماله, ذيمرٟم٤م مم٤م ًمف اعمقا

 قمـ يٜم٘مؾ ومل: شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم وىم٤مل, طمًـ سمًٜمد داود وأبق, صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (4)

 إٓ آقمتٙم٤مف ؾمٌح٤مٟمف يذيمر ومل, سمّمقم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ىمد سمؾ, ُمٗمٓمراً  اقمتٙمػ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ّمقماًم أن اًمًٚمػ مجٝمقر قمٚمٞمف اًمذي اًمدًمٞمؾ ذم اًمراضمح وم٤مًم٘مقل, اًمّمقم ُمع إٓ ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف وٓ, اًمّمقم ُمع

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمٕم٤ٌمس أبق اإلؾمالم ؿمٞمخ يرضمحف يم٤من اًمذي وهق آقمتٙم٤مف ذم ذط

 وهق, ومٞمف ًمٌثف ُمدة آقمتٙم٤مف يٜمقي أن همػممه٤م أو ًمٚمّمالة اعمًجد ىمّمد عمـ ينمع ٓ أنف قمٚمٞمف ويؽمشم٥م: ىمٚم٧م

 [ُمٜمف.]شآظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ سمف سح ُم٤م



 19 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف 

 فؾؿعتؽف جيوز ما

َؾ  اعمًجد ُمـ رأؾمف خيرج وأن, احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء ُمٜمف اخلروج ًمف وجيقز -1 ًَ  ًمُِٞمْٖم

ح  رأؾَمف قمكَمَّ  ًمٞمدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من وإن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م, وُيَنَّ

 وإن وم٠مهمًٚمف: رواي٦م وذم, ]وم٠ُمَرضمُٚمفُ [ طمجريت ذم وأن٤م, ]اعمًجد ذم[ ُمٕمتٙمػ] وهق

[, اإلٟم٤ًمن] حل٤مضم٦م إٓ اًمٌٞم٧م يدظمؾ ٓ ويم٤من[, طم٤مئض وأن٤م اًم٤ٌمب ًمٕمت٦ٌم وسمٞمٜمف سمٞمٜمل

 ..(1)تٙمٗم٤مً ُمٕم يم٤من إذا

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمدم رضمؾ ًم٘مقل اعمًجد ذم يتقو٠م أن وهمػمه ًمٚمٛمٕمتٙمػ وجيقز -2

 .(2)ظمٗمٞمٗم٤مً  ووقءاً  اعمًجد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمقو٠م

 قم٤مئِم٦م ٕن, ومٞمٝم٤م يٕمتٙمػ اعمًجد ُم١مظمرة ذم صٖمػمة ظمٞمٛم٦م يتخذ أن وًمف -3

٤ٌَمءً  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل شميب يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض  ذًمؽ ويم٤من, اقمتٙمػ إذا (3)ظِم

٦ٌَّمٍ  ذم ُمرة اقمتٙمػو..(4)ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مُمره ُِت٤م قمغم (5)شُمريمٞم٦َّم ىُم  .(6)طمّمػم ؾُمدَّ

 [37 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

-2131 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق هلام, إومم زي٤مدةواًم وأمحد, ؿمٞم٦ٌم, ايب واسمـ اًمِمٞمخ٤من, رواه (1)

 [ُمٜمف] .2132

 [ُمٜمف] .صحٞمح سمًٜمد خمتٍماً  5/364 وأمحد ضمٞمد, سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (2)

 .شهن٤مي٦م». صمالصم٦م أو قمٛمقديـ قمغم ويٙمقن, ؿمَٕمر ُمـ يٙمقن وٓ صقف أو َوسَمرٍ  ُمـ اًمٕمرب سمٞمقت أطمد اخِل٤ٌمء (3)

 م] .2 اًمتٕمٚمٞمؼ 34 ص خترجيف وشم٘مدم عمًٚمؿ, وإُمر ًمٚمٌخ٤مري, وومٕمٚمٝم٤م ,قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (4)

 .صٖمػمة ىم٦ٌم أي (5)

د اعمٓمر ُمـ اًم٤ٌمب ًمت٘مل اًم٤ٌمب قمغم يم٤مًمٔمٚم٦م واًمًدة  أطمد ٟمٔمر ومٞمٝم٤م ي٘مع ًمئال ؾمدُت٤م قمغم ىمٓمٕم٦م ووع أنف واعمرا

 آقمتٙم٤مف عم٘مّمقد حتّمٞمال أُم٤مُمف يٛمر ىمد سمٛمـ اعمٕمتٙمػ سم٤مل يٜمِمٖمؾ ٓ ًمٙمل: ي٘م٤مل أن وأومم اًمًٜمدي ىم٤مل يمام

ئريـ وجمٚم٦ٌم قمنمة ُمقوع اعمٕمتٙمػ اخت٤مذ ُمـ اجلٝم٤مل يٗمٕمٚمف ُم٤م قمٙمس»: اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل يمام وروطمف  اًمزا

 [ُمٜمف.]شاعمقومؼ واهلل ًمقن اًمٜمٌقي وآقمتٙم٤مف ًمقن ومٝمذا سمٞمٜمٝمؿ إطم٤مدي٨م سم٠مـمراف وأظمذهؿ

 صحٞمح» ذم خمرج وهق شحٞمحٞمٝمامص» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ُمًٚمؿ رواه, اخلدري ؾمٕمٞمد ٕيب طمدي٨م ُمـ ـمرف هق (6)

 [ُمٜمف] .1251 شداود أيب



 20   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ادسجد يف زوجفا وزيارهتا ادرأة اظتؽاف إباحة

 ًم٘مقل اعمًجد سم٤مب إمم يقدقمٝم٤م وأن, ُمٕمتٙمٗمف ذم وهق زوضمٝم٤م شمزور أن ًمٚمٛمرأة وجيقز

ل يم٤من: )قمٜمٝم٤م اهلل ريض صٗمٞم٦م [ رُمْم٤من ُمـ واظمرٕا اًمٕمنم ذم اعمًجد ذم] ُمٕمتٙمٗم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

ـَ , أزواضمف وقمٜمده, ]ًمٞمالً  أزوره وم٠متٞمتف ٓ : وم٘م٤مل, ]ٕن٘مٚم٥َم  ىمٛم٧م صمؿ[, ؾم٤مقم٦م] ومحدصمتُفُ [, وَمُرطْم

 طمتك] زيد سـم أؾم٤مُم٦م دار ذم ُمًٙمٜمٝم٤م ويم٤من, ًمٞم٘مٚمٌٜمل ُمٕمل وم٘م٤مم[, ُمٕمؽ أنٍمف طمتك شمٕمجكم

ٕنّم٤مر ُمـ رضمالن ومٛمر[, ؾمٚمٛم٦م أم سم٤مب قمٜمد اًمذي اعمًجد سم٤مب قمٜمد يم٤من إذا  أج٤مر ومٚمام, ا

ل  اهلل ؾمٌح٤من: وم٘م٤مٓ(, طمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م إهن٤م رؾْمٚمُِٙمام: قمغم: )ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل, أهقم٤م ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌٜم

٤من ُمـ جيري اًمِمٞمٓم٤من إن: )ىم٤مل اهلل رؾمقل ي٤م  ذم ي٘مذف أن ظمِمٞم٧ُم  وإين, اًمدم جمرى اإلًٟم

 قم٤مئِم٦م ًم٘مقل ًمقطمده٤م أو, زوضمٝم٤م ُمع شمٕمتٙمػ أن هل٤م جيقز سمؾ.(1) ؿمٞمئ٤مً : ىم٤مل أو(, ذاً  ىمٚمقسمٙمام

 ُمـ( ؾمٚمٛم٦م أم أهن٤م رواي٦م وذم)  ُمًتح٤مو٦م اُمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع اقمتٙمٗم٧ْم : قمٜمٝم٤م اهلل ريض

٧م ووٕمٜم٤م ومرسمام, واًمّمٗمرة احلٛمرة شمرى ومٙم٤مٟم٧م, أزواضمف ًْ  .(2)شمّمكم وهل حتتٝم٤م اًمٓمَّ

 اهلل, شمقوم٤مه طمتك رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم يٕمتٙمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: أجْم٤مً  وىم٤مل

 .(3)سمٕمده ُمـ أزواضمف اقمتٙمػ صمؿ

 [39 ص ٤منرُمْم ىمٞم٤مم] 

 باجلامع يبطل االظتؽاف

َـّ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف[ آقمتٙم٤مَف ] اجلامعُ  ؾٌٓمِ ويُ  وُه  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  شُم٤ٌَمِذُ

٤مضِمدِ  ًَ  وٓ. (4)وأؾمت٠منػ, اقمتٙم٤مومف سمٓمؾ اعمٕمتٙمػ ضم٤مُمع إذا: قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل. ﴾اعْمَ

 .وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ورود ًمٕمدم قمٚمٞمف يمٗم٤مرة

 [41 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           
 .2134 و 2133 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق, ًمف إظمػمة واًمزي٤مدة, داود وأبق, اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (1)

 شاًمٗمتح» ذم يمام ُمٜمّمقر سمـ ًمًٕمٞمد إظمرى واًمرواي٦م, 2138 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق اًمٌخ٤مري رواه (2)

 [ُمٜمف] .أقمٚمؿ واهلل. زيٜم٥م: 1/22 دارُملاًم ؾمامه٤م ًمٙمـ 4/281

 [ُمٜمف] .2 رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ 35ص خترجيف وؾمٌؼ, وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (3)

د. صحٞمح سمًٜمد 4/363 اًمرزاق وقمٌد 3/92 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه (4)  .اقمتٙم٤مومف أقم٤مد أي اؾمت٠منػ: ىمقًمف ُمـ واعمرا

 [ُمٜمف]



 الرتاويح صالة

 وأحكامًا





 23 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 افساويح يف اجلامظة اشتحباب

 هذه رُمْم٤من ذم مج٤مقم٦م اًمٚمٞمؾ صالة ُمنموقمٞم٦م ذم سم٤مًمًٜم٦م اًمٞمقم قم٤ممل يِمؽ ٓ

 :صمالصم٦م ُٕمقر اًمؽماويح سمّمالة شمٕمرف اًمتل اًمّمالة

 .ومٞمٝم٤م سم٤مجلامقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص إىمراره - أ

 .إي٤مه٤م إىم٤مُمتف - ب

 .ًمٗمْمٚمٝم٤م سمٞم٤مٟمف - ج

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: ىم٤مل اًم٘مرفمل ُم٤مًمؽ أيب سمـ ٦مصمٕمٚمٌ ومٚمحدي٨م اإلىمرار أُم٤م

 ه١مٓء؟ يّمٜمع ُم٤م: وم٘م٤مل يّمٚمقن اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم ٟم٤مؾم٤م ومرأى رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م ذات

 ُمٕمف وهؿ ي٘مرأ  يمٕم٥م سمـ وأيب ىمرآن ُمٕمٝمؿ ًمٞمس ٟم٤مس ه١مٓء اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مئؾ ىم٤مل

 رواه. ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يٙمره وملش أص٤مسمقا  ىمد»  أوش أطمًٜمقا  ىمد: » وم٘م٤مل سمّمالشمف يّمٚمقن

 .طمًـ ُمرؾمؾ هذا وىم٤ملش 495/  2» اًمٌٞمٝم٘مل

 ذم سمف ٓسم٠مس سمًٜمد هريرة أيب قمـ آظمر ـمريؼ ُمـ ُمقصقٓ روي وىمد: ىمٚم٧م

/  1» داود وأبقش 20 ص» اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ٟمٍم اسمـ أظمرضمف واًمِمقاهد اعمت٤مسمٕم٤مت

 .واًمٌٞمٝم٘ملش 217

 :أطم٤مدي٨م ومٗمٞمف إي٤مه٤م ملسو هيلع هللا ىلص إىم٤مُمتف وأُم٤م - ب

 وقمنميـ صمالث ًمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ىمٛمٜم٤م: ىم٤مل سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ :األول

 ٟمّمػ إمم وقمنميـ مخس ًمٞمٚم٦م ُمٕمف ىمٛمٜم٤م صمؿ إول, اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم رُمْم٤من ؿمٝمر ذم

 ٟمدقمق ويمٜم٤م: ىم٤مل اًمٗمالح, ٟمدرك ٓ أن فمٜمٜم٤م طمتك وقمنميـ ؾمٌع ًمٞمٚم٦م سمٜم٤م ىم٤مم صمؿ اًمٚمٞمؾ,

ش 89» ٟمٍم واسمـش 2/  90/  2» اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه. اًمٗمالح اًمًحقر

 وصححف صحٞمح, وإؾمٜم٤مده واًمٗمري٤مين,ش 272/  4» وأمحدش 238/  1» ئلواًمٜم٤ًم

 ُم٤ًمضمد ذم اًمؽماويح صالة أن اًمقاوح اًمدًمٞمؾ وومٞمف: وىم٤ملش 440/  1 احل٤ميمؿ

 قمغم قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر حي٨م ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم يم٤من وىمد ُمًٜمقٟم٦م, ؾمٜم٦م اعمًٚمٛملم

 .أىم٤مُمٝم٤م أن إمم اًمًٜم٦م هذه إىم٤مُم٦م



 24   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ضمٜمٌف, إمم وم٘مٛم٧م ومجئ٧م رُمْم٤من ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرؾم يم٤من: ىم٤مل أنس قمـ :افثاين

 (2)دمقز ظمٚمٗمف أن٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أطمس ومٚمام ,(1) رهٓم٤م يمٜم٤م طمتك آظمر ضم٤مء صمؿ آظمر, ضم٤مء صمؿ

 ي٤م: ىمٚمٜم٤م أصٌحٜم٤م ومٚمام قمٜمدٟم٤م يّمٚمٝم٤م مل صالة صغم ُمٜمزًمف دظمؾ ومٚمام ُمٜمزًمف, دظمؾ صمؿ اًمّمالة, ذم

 أمحد رواه صٜمٕم٧م ُم٤م قمغم محٚمٜمل ذياًم وذاك ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل اًم٤ٌمرطم٦م؟ ًمٜم٤م ومٓمٜم٧م أو اهلل رؾمقل

وؾمط ذم واًمٓمؼماين صحٞمحلم سمًٜمديـ ٟمٍم واسمـ  .سمٜمحقه ٕا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمًجد ذم يّمٚمقن اًمٜم٤مس يم٤من: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ :افثافث

 اًمٜمٗمر ُمٕمف ومٞمٙمقن اًم٘مرآن ُمـ رء اًمرضمؾ ُمع يٙمقن ,(3) أوزاقم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ رُمْم٤من

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مُمرين شمف,سمّمال ومٞمّمٚمقن أيمثر أو ذًمؽ ُمـ أىمؾ أو واًمًت٦م اخلٛم٦ًم

 رؾمقل إًمٞمف ومخرج ومٗمٕمٚم٧م طمجريت سم٤مب قمغم طمّمػما  ًمف (4)أنّم٥م أن ذًمؽ ُمـ ًمٞمٚم٦م

 هبؿ ومّمغم اعمًجد ذم ُمـ إًمٞمف وم٤مضمتٛمع: ىم٤مًم٧م أظمرة اًمٕمِم٤مء صغم أن سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 قمغم احلّمػم وشمرك ومدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اٟمٍمف صمؿ ـمقيال, ًمٞمال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 اعمًجد ذم ُمٕمف يم٤من سمٛمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمّمالة حتدصمقا  اًمٜم٤مس أصٌح ومٚمام طم٤مًمف,

 رؾمقل ومخرج. »(5)سم٤مًمٜم٤مس راضم٤م اعمًجد وأُمًك ُمٜمٝمؿش أيمثر وم٤مضمتٛمع» اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 أهؾ ومٙمثر ذًمؽ يذيمرون اًمٜم٤مس وم٤مصٌح سمّمالشمف ومّمٚمقا  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 يم٤مٟم٧م ومٚمام سمّمالشمف, ومّمٚمقا  ومخرج اًمث٤مًمث٦م اًمٚمٞمٚم٦م ُمـش سم٠مهٚمف اهمتص طمتك» اعمًجد

 صمؿ أظمرة اًمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هبؿ ومّمغمش أهٚمف قمـ اعمًجد قمجز اًمراسمٕم٦م ٚم٦ماًمٚمٞم

 قم٤مئِم٦م؟ ي٤م اًمٜم٤مس ؿم٠من ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم وم٘م٤مل: ىم٤مًم٧م اًمٜم٤مس وصم٧ٌم سمٞمتف دظمؾ

 اعمًجد ذم يم٤من سمٛمـ اًم٤ٌمرطم٦م سمّمالشمؽ اًمٜم٤مس ؾمٛمع اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م

 ومٗمٕمٚم٧م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م, ي٤م طمّمػمك قمٜم٤م إـمق: وم٘م٤مل ىم٤مًم٧م هبؿ, ًمتّمكم ًمذًمؽ ومحِمدوا

: ي٘مقًمقن ُمٜمٝمؿ رضم٤مل ومٓمٗمؼ» ُمٙم٤مهنؿ اًمٜم٤مس وصم٧ٌم هم٤مومؾ همػم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وسم٤مت

                                                           

 .اًمٕمنمة دون ُم٤م اًمرهط (1)

 .ظمٗمػ: أي (2)

 .ُمتٗمرىملم: أي (3)

 ملسو هيلع هللا ىلص أنف واعمراد هٜم٤م اعمٜم٤مؾم٥م هق إول وًمٕمؾ ش ورومٕمف اًمٌمء ووع واًمٜمّم٥م »: ش اًمٚم٤ًمن » ذم أوع أي (4)

 ُمـ اعمًجد ذم طمجرة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اختذ » صم٤مسم٧م سمـ زيد طمدي٨م وي١ميده اًم٤ٌمب أُم٤مم طمّمػما  شمْمع أن أُمره٤م

 ش188/  2» ُمًٚمؿ رواه احلدي٨م. ش... ٟم٤مس إًمٞمف اضمتٛمع طمتك ًمٞم٤مزم ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغم طمّمػم

 .وهمػمه

 .هن٤مي٦م. اًمٜم٤مس يمثرة ُمـ رضم٦م ًمف أن أراد (5)



 25 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 اًمٜم٤مس قمغم أىمٌؾ اًمٗمجر ىم٣م ومٚمام» اًمّمٌح إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج طمتكش اًمّمالة

 هم٤مومال هذه ًمٞمٚمتل هلل واحلٛمد سم٧م ُم٤م واهلل أُم٤م اًمٜم٤مس أُّي٤مش سمٕمد أُم٤م وم٘م٤مل (1)شمِمٝمد صمؿ

 ظمِمٞم٧م وًمٙمـ رواي٦م وذم» قمٚمٞمٙمؿ يٗمؽمض أن ختقوم٧م وًمٙمٜمل ؿُمٙم٤مٟمٙم قمكم ظمٗمل وُم٤م

 وم٢من شمٓمٞم٘مقن ُم٤م إقمامل ُمـ وم٤ميمٚمٗمقا ش قمٜمٝم٤م ومتٕمجزوا اًمٚمٞمؾ صالة قمٚمٞمٙمؿ شمٗمرض أن

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومتقذم: اًمزهري ىم٤مل: أظمرى رواي٦م ذم زاد. متٚمقا  طمتك يٛمؾ ٓ اهلل

 ظمالوم٦م ُمـ وصدرا سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم ذًمؽ قمغم إُمر يم٤من صمؿ ذًمؽ, قمغم واًمٜم٤مس

 .(2)قمٛمر

 مج٤مقم٦م اًمؽماويح صالة ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهرة إطم٤مدي٨م وهذه ىمٚم٧م

سمٕم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص شمريمف يٜم٤مومٞمف وٓ اًمٚمٞم٤مزم شمٚمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٓؾمتٛمراره  هذا ذم اًمرا

 اخلِمٞم٦م هذه أن ؿمؽ وٓ. قمٚمٞمٙمؿ شمٗمرض أن ظمِمٞم٧م سم٘مقًمف قمٚمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف احلدي٨م

 شمرك وهق اعمٕمٚمقل يزول وسمذًمؽ يٕم٦م,اًمنم اهلل أيمٛمؾ أن سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص سمقوم٤مشمف زاًم٧م ىمد

 سمـ قمٛمر أطمٞم٤مه٤م أطمٞم٤مه٤م وهلذا اجلامقم٦م, ُمنموقمٞم٦م وهق اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ ويٕمقد اجلامقم٦م

 .اًمٕمٚمامء مجٝمقر وقمٚمٞمف وي٠ميت ؾمٌؼ يمام قمٜمٝمـ اهلل ريض اخلٓم٤مب

 ذم رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مم: ىم٤مل اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م قمـ: اًمراسمع

 أيمؼم اهللش أيمؼم اهلل» ىم٤مل صمؿ ُم٤مء ُمـ دًمقا  قمٚمٞمف ٥مص صمؿ اًمٜمخؾ ضمريد ُمـ طمجرة

 ريمع صمؿ: ىم٤مل اًمٌ٘مرة ىمرأ  صمؿ» واًمٕمٔمٛم٦م, واًمٙمؼمي٤مء واجلؼموت اعمٚمٙمقت ذاش صمالصم٤م»

 ريب ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: ريمققمف ذم ي٘مقل ومجٕمؾ ىمٞم٤مُمف ُمثؾ ريمققمف ومٙم٤من

 ًمريب: لوم٘م٤م ريمققمف ُمثؾ وم٘م٤مم اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ ,شىم٤مئام يم٤من ُمثٚمام» اًمٕمٔمٞمؿ

 ريب ؾمٌح٤من ؾمجقده ذم ي٘مقل ويم٤من (3)ىمٞم٤مُمف ُمثؾ ؾمجقده ذم ويم٤من ؾمجد صمؿ احلٛمد

 رب: اًمًجدشملم سملم ي٘مقل ويم٤منش ضمٚمس صمؿ» اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع صمؿ إقمغم,

 إقمغم ريب ؾمٌح٤من: وم٘م٤مل ؾمجد صمؿ» ؾمجقده سم٘مدر وضمٚمس ,شاهمٗمرزم رب» زم اهمٗمر

                                                           

 ذم ٟمّمٝم٤م ذيمرٟم٤م وىمد اًمِمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م يذيمر اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم أرادت أهن٤م قمٜمدي وحيتٛمؾ سم٤مًمِمٝم٤مدة ٟمٓمؼ أنف شمٕمٜمل (1)

 .ُمٗمردة ـمٌٕمٜم٤مه٤م صمؿ إومم اًمرؾم٤مًم٦م ظمٓم٦ٌم

 .هلام واًمًٞم٤مق وأمحد ٟمٍم واسمـ ّمٞم٤مماًم ذم واًمٗمري٤مين واًمٜم٤ًمئل داود وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

 .اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم: يٕمٜمل (3)



 26   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 واح٤مئدة واًمٜم٤ًمء قمٛمران وآل ٌ٘مرةاًم ومٞمٝمـ ي٘مرأ  ريمٕم٤مت أرسمع ومّمغمش ىم٤مئام يم٤من ُمثٚمام

 .(1)سم٤مًمّمالة ومآذٟمف سمالل ضم٤مء طمتك وإنٕم٤مم

 ومٚمؿ صٛمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمٝمـ اهلل ريض ذر أبق رواه ُم٤م ومٝمق ًمٗمْمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص سمٞم٤مٟمف وأُم٤م - ج

 سمٜم٤م ي٘مؿ مل صمؿ اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ذه٥م طمتك سمٜم٤م وم٘م٤مم اًمِمٝمر ُمـ ؾمٌع سم٘مل طمتك سمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يّمؾ

 ٟمٗمٚمتٜم٤م ًمق اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م اًمٚمٞمؾ رؿمٓم ذه٥م طمتك اخل٤مُم٦ًم ذم سمٜم٤م وىم٤مم اًم٤ًمدؾم٦م ذم

 يّمؾ مل صمؿ ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يمت٥م يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم ُمـ إٟمف: وم٘م٤مل هذه ًمٞمٚمتٜم٤م سم٘مٞم٦م

 طمتك سمٜم٤م وم٘م٤مم وٟم٤ًمءه أهٚمف ودقمك اًمث٤مًمث٦م سمٜم٤م ومّمغم اًمِمٝمر ُمـ صمالث سم٘مل طمتك سمٜم٤م

 داود وأبق ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه. اًمًحقر ىم٤مل اًمٗمالح؟ وُم٤م: ىمٚم٧م اًمٗمالح ختقومٜم٤م

 واسمـ أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح ذم واًمٓمح٤موي ُم٤مضم٦م واسمـ واًمٜم٤ًمئل وصححف واًمؽمُمذي

 ىم٤مم ُمـ: »ىمقًمف احلدي٨م ُمـ واًمِم٤مهد. صحٞمح وؾمٜمدهؿ واًمٌٞمٝم٘مل, واًمٗمري٤ميب ٟمٍم

 هذا ي١ميد اإلُم٤مم ُمع رُمْم٤من ىمٞم٤مم صالة ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر وم٢مٟمفش  ..اإلُم٤مم ُمع

 يّمكم أن يٕمجٌؽ: ًمف ىمٞمؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م: ٤ملىمش 62 ص» اعم٤ًمئؾ ذم داود أبق ذيمره ُم٤م

 .اًمٜم٤مس ُمع يّمكم ىم٤مل وطمده؟ أو رُمْم٤من ذم اًمٜم٤مس ُمع اًمرضمؾ

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل ُمٕمف, ويقشمر اإلُم٤مم ُمع يّمكم أن يٕمجٌٜمل: ي٘مقل أجْم٤م وؾمٛمٕمتف 

 اسمـ ذيمر وُمثٚمفش  ًمٞمٚمتف سم٘مٞم٦م ًمف اهلل يمت٥م يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم إذا اًمرضمؾ إن»

 - اًم٘مٞم٤مم ي١مظمر: أؾمٛمع وأن٤م ٕمحد ىمٞمؾ:  داود أبق ٤ملىم صمؿ أمحد قمـش 91 ص» ٟمٍم

 .(2)إزم أطم٥م اعمًٚمٛملم ؾمٜم٦م ٓ,: ىم٤مل اًمٚمٞمؾ؟ آظمر إمم - اًمؽماويح يٕمٜمل

 [3 ص اًمؽماويح صالة] 

                                                           

 ُمالطمٔم٦م ُمع وهمػمهؿ وُمًٚمؿ وأمحد واًمٜم٤ًمئل ٟمٍم واسمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه واحلدي٨م ش اًمٗمجر صالة يٕمٜمل » (1)

 اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف اًمًجدشملم سملم اًم٘مقل واحل٤ميمؿ[ اًم٘مقؾملم سملم اًمتل إظمرى اًمرواي٤مت ذم اًمزي٤مدات

 .صم٘م٤مت ٤مًمفورضم

 وإن اًمٚمٞمؾ آظمر إمم اًمت٠مظمػم ُمع هب٤م آٟمٗمراد ُمـ قمٜمده أومْمؾ هب٤م اًمتٌٙمػم ُمع اًمؽموايح صالة ذم آضمتامع يٕمٜمل (2)

 ذم اًمٜم٤مس ُمع أطمٞم٤مه٤م اًمتل اًمٚمٞم٤مزم شمٚمؽ ذم هل٤م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إلىم٤مُم٦م أومْمؾ وم٤مجلامقم٦م ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ًمٚمت٠مظمػم يم٤من

 .أن إمم قمٛمر قمٝمد ُمـ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف ضمرى وًمذًمؽ وهمػمه قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام اعمًجد



 27 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 رـعة( 11) من أـثر افساويح ملسو هيلع هللا ىلص افرشول يصل مل

 وطمْمف, وومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص سم٢مىمراره اًمؽماويح صالة ذم اجلامقم٦م ُمنموقمٞم٦م أثٌتٜم٤م أن وسمٕمد

 أن وم٤مقمٚمؿ اًمٜم٤مس, ُمع أطمٞم٤مه٤م اًمتل اًمٚمٞم٤مزم شمٚمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص ريمٕم٤مشمف قمدد يم٤مٟم٧م ؿيم ومٚمٜمٌلم

 :طمديثلم اعم٠ًمخ٦م هذ ذم ًمديٜم٤م

 يمٞمػ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾم٠مل أنف اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ :األول

 ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »وم٘م٤مًم٧م رُمْم٤من؟ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م

 طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤م يّمكم ريمٕم٦م, ةقمنم إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من

 رواهش. صمالصم٤م يّمكم صمؿ وـمقهلـ, طمًٜمٝمـ قمـ شم٠ًمل ومال أرسمٕم٤م يّمكم صمؿ وـمقهلـ,

 اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف وُم٤مًمؽ واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي داود وأبق قمقاٟم٦م وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 رُمْم٤من ؿمٝمر ذم صالشمف يم٤مٟم٧م: »وهمػممه٤م وُمًٚمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـ رواي٦م وذم. وأمحد

 قمٜمد أظمرى رواي٦م ذم ضم٤مء ًمٙمـش. اًمٗمجر ريمٕمت٤م ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ريمٕم٦م قمنم ثصمال وهمػمه

 صمؿ ريمٕم٦م, قمنم صمالث سم٤مًمٚمٞمؾ يّمكم يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م وهمػمه اًمٌخ٤مري وقمٜمف ُم٤مًمؽ

 .ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم سم٤مًمّمٌح اًمٜمداء ؾمٛمع إذا يّمكم

 يم٤من ًمٙمقٟمف اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م اًمٚمٞمؾ صالة إمم إو٤موم٦م شمٙمقن أن حيتٛمؾ احل٤مومظ ىم٤مل 

 يم٤من أنف قمٜمٝم٤م ُمًٚمؿ قمٜمد صم٧ٌم وم٘مد اًمٚمٞمؾ صالة سمف يٗمتتح يم٤من ُم٤م أو تف,سمٞم ذم يّمٚمٞمٝم٤م

 .ظمٗمٞمٗمتلم سمريمٕمتلم يٗمتتحٝم٤م

 ومّمغم اًمٚمٞمٚم٦م, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ٕرُم٘مـ: ىم٤مل أنف اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ

 ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ـمقيٚمتلم, ـمقيٚمتلم ـمقيٚمتلم ريمٕمتلم صغم صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم, ريمٕمتلم

 ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون

 صمالث ومذًمؽ أوشمر صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون

 .ٟمٍم واسمـ داود وأبق قمقاٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ وقمٜمف ُم٤مًمؽ رواه ريمٕم٦م قمنمة

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: ىم٤مل قمٜمٝمـ اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :افثاين

 أن ورضمقٟم٤م اعمًجد ذم اضمتٛمٕمٜم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام وأوشمر, ريمٕم٤مت صمامن رُمْم٤من ؿمٝمر



 28   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ذم اًم٤ٌمرطم٦م اضمتٛمٕمٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م وم٘مٚمٜم٤م دظمٚمٜم٤م صمؿ أصٌحٜم٤م طمتك ومٞمف ٟمزل ومٚمؿ خيرج

 ٟمٍم اسمـ رواه. قمٚمٞمٙمؿ يٙمت٥م أن ظمِمٞم٧م إين: وم٘م٤مل سمٜم٤م شمّمكم أن ورضمقٟم٤م اعمًجد

 شم٘مقيتف, إمم اًمتٚمخٞمص وذم اًمٗمتح ذم احل٤مومظ وأؿم٤مر ىمٌٚمف, سمام طمًـ وؾمٜمده واًمٓمؼماين,

ه  .صحٞمحٝمام ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م ٓسمـ وقمزا

 [18 ص اًمؽماويح صالة] 

 به افعؿل جيوز ال جدا ضعقف افعؼين حديث

 رواه ُم٤م وأُم٤م: إول احلدي٨م ذح حت٧مش 206 - 205/  4» اًمٗمتح ذم ىم٤مل صمؿ

 قمنميـ رُمْم٤من ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿمٞم٦ٌم اسمـ

 اًمّمحٞمحلم ذم اًمذي هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م قم٤مروف وىمد وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مدهش واًمقشمر ريمٕم٦م

 احل٤مومظ اعمٕمٜمك هذا إمم وؾمٌ٘مف. همػمه٤م ُمـ ًمٞمال ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمح٤مل أقمٚمؿ يمقهن٤م ُمع

 .اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم اًمزيٚمٕمل

 احل٤موي» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمام ضمدا وٕمٞمػ هذا قم٤ٌمس اسمـ وطمدي٨م: ىمٚم٧م

: اًمت٘مري٥م ذم احل٤مومظ ىم٤مل قمثامن سمـ إسمراهٞمؿ ؿمٞم٦ٌم أب٤م ومٞمف أن فوقمٚمت 73/  2ش ًمٚمٗمت٤موي

 ش.احلدي٨م ُمؽموك»

 آ اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم وٓ آذار ذم إٓ أُم٦م هٚمٙم٧م ُم٤م يمحدي٨م اعمقوققم٤مت يروي وأنف

 سم٠من اًمًٌٙمل سح وىمد. ُمٜم٤ميمػمه مجٚم٦م ُمـ اًمؽماويح ذم اًمذي هذا طمديثف وأن آذار ذم

 .ٕمٗمفو يِمتد ٓ أن اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ذط

 قمـ ٟم٘مٚمف وومٞمام: ىمٚم٧م. طمديثف إمم يٚمتٗم٧م ومال ؿمٕم٦ٌم ُمثؾ يٙمذسمف وُمـ اًمذهٌل ىم٤مل

 ىم٤مل صمؿ. ومت٠مُمؾ سم٤مًمٕمنميـ اًمٕمٛمؾ يرى ٓ أنف إمم اهلٞمتٛمل ُمـ ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرة اًمًٌٙمل

 ريمٕم٦م اًمٕمنميـ أن وم٤محل٤مصؾ: طم٤ٌمن اسمـ رواي٦م ُمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمًٞمقـمل

 ذم سمام متًٙمٜم٤م ُمـ إًمٞمف ذهٌٜم٤م ومٞمام هم٤مي٦م طم٤ٌمن اسمـ صحٞمح ذم وُم٤م ,ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ شمث٧ٌم مل

 ومم٤م قمنمة, إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ٓ يم٤من إٟمف قم٤مئِم٦م قمـ اًمٌخ٤مري



 29 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   طمٙم٤مُمٝم٤مصالة اًمؽماويح وأ 

 اًمريمٕمتلم قمغم وافم٥م يمام قمٚمٞمف وافم٥م قمٛمال قمٛمؾ إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف أجْم٤م ًمذًمؽ يدل

 ومٕمؾ وًمق قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمٞم٤م اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمّمالة يمقن ُمع اًمٕمٍم سمٕمد ىمْم٤ممه٤م اًمٚمتلم

 .شم٘مدم ُم٤م ىم٤مًم٧م طمٞم٨م قم٤مئِم٦م قمغم خيػ مل وىمع وًمق أبدا, يؽميمٝم٤م مل ُمرة وًمق اًمٕمنميـ

 اًمٕمنميـ ورومْمف ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى اظمتٞم٤مره إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة يمالُمف وذم: ىمٚم٧م 

 .ومتدسمر اًمِمديد ًمْمٕمٗمٝم٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم اًمقاردة

 [22 ص اًمؽماويح صالة] 

 جواز ظدم ظذ دفقل رـعة ظؼة اإلحدى ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اؿتصاره

 ظؾقفا افزيادة

 سم٤مًمٜمص ريمٕم٦م قمنمة إطمدى هق إٟمام اًمٞمؾ ىمٞم٤مم ريمٕم٤مت قمدد أن ؾمٌؼ مم٤م ًمٜم٤م شمٌلم

 اؾمتٛمر ملسو هيلع هللا ىلص أنف سمقوقح ًمٜم٤م ئمٝمر ومٞمف شم٠مُمٚمٜم٤م وإذا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٕمؾ ُمـ اًمّمحٞمح

 وم٢مذا همػمه, ذم أو رُمْم٤من ذم ذًمؽ ؾمقاء قمٚمٞمف يزيد ٓ طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اًمٕمدد هذا قمغم

 واًمٙمًقف آؾمتً٘م٤مء يمّمالة وهمػمه٤م اًمرواشم٥م ًمًٜمـا أن أذه٤مٟمٜم٤م ذم اؾمتحيٟم٤م

 دًمٞمال آًمتزام هذا ويم٤من اًمريمٕم٤مت ُمـ ُمٕمٞمٜم٤م قمددا مجٞمٕم٤م ومٞمٝم٤م أجْم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اًمتزم

 جيقز ٓ اًمؽماويح صالة ومٙمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م, اًمزي٤مدة جيقز ٓ اٟمف قمغم اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمًٚمَّام

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمتزاُمف ذم قراتاعمذيم اًمّمٚمقات ُمع ٓؿمؽمايمٝم٤م اعمًٜمقن اًمٕمدد قمغم ومٞمٝم٤م اًمزي٤مدة

 ظمرط ذًمؽ ودون اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف اًمٗمرق ادقمك ومٛمـ قمٚمٞمف, يزيد ٓ ومٞمٝم٤م ُمٕمٞمٜم٤م قمددا

 أن ذم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمّمكم يٙمقن طمتك اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمقاومؾ ُمـ اًمؽماويح صالة وًمٞم٧ًم. اًم٘مت٤مد

 ُمع شمنمع أهن٤م طمٞم٨م ُمـ اًمٗمرائض شمِمٌف ُم١ميمدة ؾمٜم٦م هل سمؾ ؿم٤مء, قمدد سم٠مي يّمٚمٞمٝم٤م

 اًمًٜمـ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يزاد ٓ سم٠من أومم احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ومٝمل ٕمٞم٦م,اًمِم٤موم ىم٤مًم٧م يمام اجلامقم٦م

 فمٜم٤م واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م ذم اًمؽماويح ُمـ ريمٕم٤مت أرسمع مجع ُمـ ُمٜمٕمقا  وهلذا اًمرواشم٥م,

 قمام شمٖمػم ومال اجلامقم٦م سمٓمٚم٥م اًمٗمرض أؿمٌٝم٧م اًمؽماويح سم٠من» واطمتجقا  شمرد مل أهن٤م ُمٜمٝمؿ

 ذم ٕن وارد ُمٜمٝمام يمؾ سمريمٕمتلم ريمٕمتلم وصؾ ُمـ ُمٜمٕمقا  يمٞمػ ومت٠مُمؾش. ومٞمٝم٤م ورد



 30   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 هبذه ٟمٛمٜمع أن طمٞمٜمئذ ًمٜم٤م حيؼ أومال. اًمٗمّمؾ ُمـ ومٞمٝم٤م ورد ح٤م شمٖمٞمػًما  - قمٜمدهؿ - اًمقصؾ

 سمغم مهللا اًمٌت٦م؟ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ ريمٕم٤مت قمنم زي٤مدة ُمـ ذاُت٤م احلج٦م

 ٟمٗمال اًمؽماويح صالة اقمتؼمٟم٤م ًمق أنف قمغم ُمديمر؟ ُمـ ومٝمؾ وأطمرى, أومم سم٤معمٜمع هذا سمؾ

 ح٤م ٟمج٤موزه ٓ قمددا ومٞمٝم٤م ٟمحـ ٟمٚمتزم أن ًمٜم٤م جيز مل ُمٕملم سمٕمدد اًمِم٤مرع حيدده مل ُمٓمٚم٘م٤م

. اًمٕم٤ٌمدات ُمـ قم٤ٌمدة ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف شمرد مل صٗم٦م اًمتزام يًقغ ٓ أنف: إصقل ذم صم٧ٌم

 قمدم ٕن: »ُمٚمخّمف ُم٤مش إبرار جم٤مًمس» ص٤مطم٥م احلٜمٗمل روُمل أمحد ُمال اًمِمٞمخ ىم٤مل

 أو شمٜمٌف ًمٕمدم أو ُم٤مٟمع ًمقضمقد أو إًمٞمف ٤مضم٦ماحل ًمٕمدم إُم٤م إول اًمّمدر ذم اًمٗمٕمؾ وىمقع

 اًمٌدٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم ُمٜمٗمٞم٤من وإوٓن ُمنموقمٞمتف, ًمٕمدم أو ًمٙمراه٦م أو ًمتٙم٤مؾمؾ

 يٙمـ مل اإلؾمالم فمٝمقر وسمٕمد شمٜم٘مٓمع ٓ شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب ذم احل٤مضم٦م ٕن اعمحْم٦م

 إمم اعم١مدي اًمٔمـ أؾمقأ  ومذاك واًمتٙم٤مؾمؾ اًمتٜمٌف قمدم ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل ئمـ وٓ ُم٤مٟمع ُمٜمٝم٤م

 اًمٕم٤ٌمدات ذم أتك عمـ ي٘م٤مل ويمذًمؽ ُمنموقم٦م, همػم ؾمٞمئ٦م يمقهن٤م إٓ يٌؼ ومٚمؿ اًمٙمٗمر,

 اًمٗمٕمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدة وصػ يم٤من ًمق إذ اًمّمح٤مسم٦م زُمـ ذم شمٙمـ مل سمّمٗم٦م اعمحْم٦م اًمٌدٟمٞم٦م

 ضمٕمؾ وح٤م ُمٙمروه٦م, سمدقم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم وضمد ح٤م طمًٜم٦م سمدقم٦م يمقهن٤م ي٘متيض اعمٌتدع

 وىمراءة إذان وذم اخلٓم٥م ذم اًمٜمٖمامت وأنقاع ومٞمٝم٤م واجلامقم٦م اًمرهم٤مئ٥م صالة اًمٗم٘مٝم٤مء

 ىم٤مل ومٛمـ اعمٜمٙمرة, اًمٌدع ُمـ ذًمؽ وٟمحق اجلٜم٤مزة أُم٤مم سم٤مًمذيمر واجلٝمر اًمريمقع ذم اًم٘مرآن

 اًمٕم٤مم قمٛمقم ومٞمٌ٘مك سمدقم٦م همػم إُم٤م ومٝمق اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕدًم٦م طمًٜمف صم٧ٌم ُم٤م: ًمف ىمٞمؾ سمحًٜمٝم٤م

 قمغمش رد ومٝمق أُمرٟم٤م قمٚمٞمف ًمٞمس قمٛمؾ يمؾ»  وطمدي٨مش  والًم٦م سمدقم٦م يمؾ طمدي٨م ذم

 ظمص ُم٤م قمدا ومٞمام طمج٦م اعمخّمقص واًمٕم٤مم اًمٕم٤مم هذا ُمـ خمّمقص٤م ويٙمقن طم٤مًمف,

 ُمـ ًمٚمتخّمٞمص يّمٚمح دًمٞمؾ إمم اطمت٤مج أجْم٤م أطمدث ومٞمام اخلّمقص ادقمك ومٛمـ ُمٜمف,

 ومٞمف, اًمٌالد أيمثر وًمٕم٤مدة ًمٚمٕمقام ٟمٔمر وٓ آضمتٝم٤مد سم٠مهؾ خمتص إمج٤مع أو ؾمٜم٦م أو يمت٤مب

 مل ُم٤م اًمديـ ُمـ ذع وم٘مد ومٕمؾ أو ىمقل ُمـ ممشمٕم٤م اهلل إمم سمف يت٘مرب ؿمٞمئ٤م أطمدث ومٛمـ

 .ؾمٞمئ٦م إٓ شمٙمقن ٓ اعمحْم٦م اًمٌدٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم سمدقم٦م يمؾ أن ومٕمٚمؿ اهلل, سمف ي٠مذن

 [25 ص اًمؽماويح صالة] 



 31 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 رـعة( 11) ظذ افزيادة جواز ظدم حول صبفات

 وجواهبا افساويح يف

 أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ وم٢من قمٚمٞمف, اًمزي٤مدة جيقز ٓ أنف اًمٜمص هذا إوم٤مدة قمرومٜم٤م إذا

 قمٚمٞمٝم٤م اجلقاب ُمع اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل اًمٌٕمض يقرده٤م ىمد اًمتل اًمِمٌٝم٤مت سمٕمض ٟمًقق

 :وم٠مىمقل أُمره ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اًم٘م٤مرئ يٙمقن طمتك

 ُمـش. ًمٚمٕمدد اعمٕملم اًمٜمص صمٌقت قمدم قمغم دًمٞمؾ اًمٕمٚمامء اظمتالف: »إومم اًمِمٌٝم٦م

 سمٞم٤مهن٤م ؾمٞم٠ميت يمام يمثػمة أىمقال قمغم اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن اعمٕمٚمقم

 مل صم٧ٌم ًمق إذ اًمٕمدد ذم ٟمص وضمقد قمدم قمغم يدل آظمتالف هذا إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد

 اًمقشمر يمٕمدد ومٞمف خيتٚمػ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ ُمـ ذًمؽ صم٧ٌم وًمق قمدده٤م ذم آظمتالف ي٘مع

 .واًمرواشم٥م

 اًمٜمص, وضمقد قمدم ؾمٌٌف يٙمقن ُم٤م آظمتالوم٤مت ُمـ سم٠من ٟمًٚمؿ ٟمحـ: اجلقاب 

 ًمٞمس آظمتالف أن ُمٜمف يٗمٝمؿ وم٢مٟمف اًم٘مقل هذا اًمًٞمقـمل ي٘مرر أن ٞم٥ماًمٕمج ُمـ وًمٙمـ

 اظمتالوم٤مت هٜم٤مك أن اعمٕمٚمقم ُمـ أنف ُمع اًمٜمص, صمٌقت قمدم وهق واطمد ؾم٥ٌم إٓ ًمف

 ىم٤مل اًمذي اإلُم٤مم إمم وصقًمف قمدم يم٤من سمؾ اًمٜمص وضمقد قمدم ؾمٌٌٝم٤م يٙمـ مل يمثػمة

 ومٝمٛمف وًمٙمـ صحٞمح٤م فسمٚمٖم أو سمف, احلج٦م شم٘مقم ٓ ـمريؼ ُمـ وًمٙمـ سمٚمٖمف أنف أو سمخالومف,

 آظمتالف أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ وهمػم أظمر, اإلُم٤مم ومٝمٛمف اًمذي اًمقضمف همػم وضمف قمغم

 أؾم٤ٌمب - شمرى يمام - ًمف سمؾ واطمد, ؾم٥ٌم ًمف ًمٞمس وم٤مٓظمتالف اًمٕمٚمامء ذيمره٤م اًمتل

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسمت٤م ٟمّمقص٤م ومٞمٝم٤م أن ُمع ومٞمٝم٤م اظمتٚمٗمقا  يمثػمة ُم٤ًمئؾ هٜم٤مك أن شمرى أٓ يمثػمة,

 أٓ واوح٤م ُمث٤مٓ ذًمؽ قمغم وًمٜميب وإظم٤ٌمر, سم٤مًمٗم٘مف ءاًمٕمٚمام قمٜمد ُمٕمٚمقم هق يمام

 ُمـ يمٚمٝمؿ اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ وم٘مدش ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع» وهق

 طمديث٤م قمنميـ ٟمحق ومٞمف ورد أنف ُمع احلٜمٗمٞم٦م قمدا ُم٤م ُمنموقمٞمتف قمغم اعمذاه٥م خمتٚمػ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وصػ قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدي محٞمد أب٤م أن سمٕمْمٝم٤م وذم صحٞمح٤م

 صدىم٧م: »ًمف ىم٤مًمقا  وصٗمٝم٤م ُمـ ومرغ ومٚمام اًمرومع ومٞمف وذيمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة سمحْمقر
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 ريض طمٜمٞمٗم٦م أبق أضم٤مب وىمد. اًمٌخ٤مري رواهش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا

 قمـ طمدي٨م ومٞمف يّمح مل ٕنف: » سم٘مقًمف سم٤مًمرومع أظمذه قمدم قمـ ؾمئؾ طملم  قمٜمف اهلل

 ذم احلٜمٗمٞم٦م ذيمره٤م اعمحدصملم أطمد لموسم سمٞمٜمف ضمرت ُمٕمرووم٦م طمٙم٤مي٦م ذمش  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وىمػ أنف ًمق ي٘مقًمف أن يٛمٙمـ ٓ اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم ىمٌؾ ُمـ اًم٘مقل ومٝمذا يمتٌٝمؿ,

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف أن قمغم دًمٞمؾ أيمؼم ومٝمذا إًمٞمٝم٤م, أذٟم٤م اًمتل اًمٓمرق هذه قمغم

 ُمـ اإلُم٤مم إمم وصقًمف قمدم هق اًم٥ًٌم سمؾ اًمٜمص, صمٌقت أو وضمقد قمدم ؾمٌٌف ًمٞمس

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف ٟمٗمًف طمٜمٞمٗم٦م أبق اإلُم٤مم ذًمؽ قمـ قمؼم يمام صحٞمح ـمريؼ

 .سم٤مًمًٜم٦م اعمِمتٖمٚملم قمٜمد ُمٕمرووم٦م يمثػمة أُمثٚم٦م ُمـ واطمد ُمث٤مل وهذا

 ٟمص ورود قمدم قمغم يدل ٓ وطمده٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم آظمتالف أن ومٙمام: أىمقل

 ٟمص ودور قمدم قمغم يدل ٓ اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم آظمتالف ومٙمذًمؽ ومٞمٝم٤م, صم٤مسم٧م

 اخلالف سم٥ًٌم اًمٜمص يرد أن جيقز ومال ومٞمف صم٤مسم٧م وارد اًمٜمص أن اًمقاىمع ٕن ومٞمف, صم٤مسم٧م

 ومال: »شمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سم٘مقل قمٛمال اًمٜمص إمم سم٤مًمرضمقع اخلالف يزال أن اًمقاضم٥م سمؾ

 مم٤م طمرضم٤م أنٗمًٝمؿ ذم جيدوا ٓ صمؿ سمٞمٜمٝمؿ ؿمجر ومٞمام حيٙمٛمقك طمتك ي١مُمٜمقن ٓ ورسمؽ

 ششمًٚمٞمام ويًٚمٛمقا  ىمْمٞم٧م

 سم٤مهلل شم١مُمٜمقن يمٜمتؿ إن واًمرؾمقل اهلل إمم ومردوه رء ذم شمٜم٤مزقمتؿ وم٢من» :وىمقًمف

 ش.شم٠مويال وأطمًـ ظمػم ذًمؽ أظمر واًمٞمقم

 ىم٤مئؾ ي٘مقل وىمد .شقمٜمٝم٤م يٜمف مل ُم٤م اًمٜمص قمغم اًمزي٤مدة ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: »اًمث٤مٟمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م

 وم٘مط ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمؽماويح صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٜمص صم٧ٌم أنف ؾمٚمٛمٜم٤م: آظمر

 اًمزي٤مدة ُمـ ُم٤مٟمٕم٤م ٟمرى ٓ وًمٙمـ قمنميـ صاله٤م أن ومٞمف اًمذي اخلؼم وٕمػ صم٧ٌم وأنف

 .قمٜمٝم٤م يٜمف مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕن قمٚمٞمف

 إصؾ وهذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ سمتقىمٞمػ إٓ شمث٧ٌم ٓ أهن٤م اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ: ىمٚم٧م 

 ٕي جل٤مز إصؾ هذا وًمقٓ ومٞمف, خي٤مًمػ قم٤مح٤م ُمًٚمام ٟمتّمقر وٓ اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

 واؾمتٛمراره ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمٕمٚمف قمدده٤م اًمث٤مسم٧م واًمٗمرائض سمؾ اًمًٜمـ ريمٕم٤مت قمدد ذم يزيد أن ُمًٚمؿ

 ٟمٓمٞمؾ ٕن رضورة ومال اًمٌٓمالن فم٤مهر سملم وهذا قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة قمـ يٜمف مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف سمزقمؿ قمٚمٞمف
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 اًمؽماويح صالة قمغم اًمزي٤مدة أنش 24 - 22 ص» ُمٗمّمال سمٞمٜم٤م أن ؾمٌؼ وىمد ظم٤مص٦م, اًمٙمالم ومٞمف

 .ومتذيمره واًمرواشم٥م ًمًٜمـا قمغم اًمزي٤مدة ُمـ سم٤معمٜمع أظمرى

 سمٕمْمٝمؿ متًؽش واًمٕم٤مُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمّمقص اًمتٛمًؽ: »اًمث٤مًمث٦م اًمِمٌٝم٦م

 قمدد حتديد سمدون اًمّمالة ُمـ اإليمث٤مر قمغم احلض ذم واًمٕم٤مُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمّمقص

 ٟمٗمًؽ قمغم وم٠مقمٜمل: »اجلٜم٦م ذم ُمراوم٘متف ؾم٠مخف وىمد يمٕم٥م سمـ ًمرسمٞمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف. ُمٕملم

ٟم٦م أبقو صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ رواهش اًمًجقد سمٙمثرة  اهلل ريض هريرة أيب ويمحدي٨م. قمقا

 سم٢مـمالىمٝم٤م شمٗمٞمد اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ وٟمحق. ش رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم يرهم٥م يم٤من»  قمٜمف

 .اعمّمكم ؿم٤مء قمدد سم٠مي اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م وقمٛمقُمٝم٤م

 يم٤مًمتل طمٙم٤ميتٝم٤م شم٤ًموي ٓ ؿمٌٝم٦م هل سمؾ ضمدا واه متًؽ هذا أن: واجلقاب

 ُمـ اًمِم٤مرع ي٘مٞمده مل ومٞمام يًقغ امإٟم إـمالىمٝم٤م قمغم سم٤معمٓمٚم٘م٤مت اًمٕمٛمؾ وم٢من ىمٌٚمٝم٤م؟

 آيمتٗم٤مء وقمدم سمف اًمت٘مٞمد جي٥م وم٢مٟمام سم٘مٞمد ُمٓمٚم٘م٤م طمٙمام اًمِم٤مرع ىمٞمد إذا أُم٤م اعمٓمٚم٘م٤مت,

 صالة ٕهن٤م اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمقاومؾ ُمـ ًمٞم٧ًمش اًمؽماويح صالة» ُم٠ًمختٜم٤م يم٤مٟم٧م وح٤م سم٤معمٓمٚمؼ,

 ٓمٞمؾشمٕم جيقز ومال اًمٗمّمؾ هذا أول ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ سمٜمص ُم٘مٞمدة

 هب٤م خي٤مًمػ صالة يّمكم يمٛمـ إٓ ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ُمثؾ وُم٤م سم٤معمٓمٚم٘م٤مت متًٙم٤م اًم٘مٞمد هذا

 ىمقًمف ُمتٜم٤مؾمٞم٤م ويمٞمٗم٤م يمام خي٤مًمٗمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد قمٜمف اعمٜم٘مقًم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة

 اًمٔمٝمر ُمثال يّمكم يمٛمـ اعمٓمٚم٘م٤مت شمٚمؽ سمٛمثؾ حمتج٤مش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص

 خيٗمك ٓ هذا ووم٤ًمد. ؾمجدات أو سمريمققملم يّمكم ويمٛمـ أرسمٕم٤م اًمٗمجر وؾمٜم٦م مخ٤ًم

 أن سمٕمدش 25 صش » اإلسمداع» ذم حمٗمقظ قمكم اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وهلذا قم٤مىمؾ, قمغم

 قمغم اعم٘متيض ىمٞم٤مم ُمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمريمف ُم٤م أن إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمٚمامء ٟمّمقص ُمـ ٟم٘مؾ

 سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت اًمتٛمًؽ أن وقمٚمٛم٧م:  ىم٤مل ُمذُمقُم٦م سمدقم٦م وومٕمٚمف اًمًٜم٦م هق ومؽميمف ومٕمٚمف

 قمقًمٜم٤م وًمق قمٜمف, اهلل هنك اًمذي اعمتِم٤مسمف اشم٤ٌمع هق وشمريمف اًمرؾمقل سمٞم٤من قمـ ًمٖمٗمٚم٦ما ُمع

 ٓ اًمٌدقم٦م أبقاب ُمـ يمٌػم سم٤مب ٟمٗمتح ٓ اًمٌٞم٤من قمـ اًمٜمٔمر وسومٜم٤م اًمٕمٛمقُم٤مت قمغم

 :شم٘مدم ُم٤م قمغم ذًمؽ ذم أُمثٚم٦م وإًمٞمؽ طمد قمٜمد اًمديـ ذم آظمؽماع ي٘مػ وٓ ؾمده يٛمٙمـ

 هذا سمٕمٛمقم متًٙمٜم٤م ًمق. ُمقوقع ظمػم اًمّمالة: اًمٓمؼماين طمدي٨م ذم ضم٤مء :األول
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 سمدقم٦م ؿمٕم٤ٌمن صالة شمٙمقن ويمٞمػ ُمذُمقُم٦م؟ سمدقم٦م اًمرهم٤مئ٥م صالة شمٙمقن يمٞمػ

 ىمٌٞمحت٤من سمدقمت٤من أهنام قمغم اًمٕمٚمامء ٟمص وىمد احلدي٨م؟ قمٛمقم ذم دظمقهلام ُمع ُمذُمقُم٦م

 .ي٠ميت يمام ُمذُمقُمت٤من

ـْ َدقَم٤م إمَِم اهلل وَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل :افثاين ـُ ىمَْقًٓ مِمَّ ًَ ـْ أطَْم : وضمؾ قمز وىم٤مل ﴾قَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًمَوَُم

ذان إٟم٤ًمن ًمٜم٤م اؾمتح٥م إذا ﴾اْذيُمُروا اهلل ذيِْمًرا يَمثػًِما ﴿  واًمؽماويح واًمٙمًقوملم ًمٚمٕمٞمديـ ٕا

 داع اعم١مذن إن: ًمٜم٤م وم٘م٤مل طمٞم٤مشمف؟ ـمقل وشمريمٝم٤م هب٤م ي٠مُمر ومل يٗمٕمٚمٝم٤م مل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل يمٞمػ وىمٚمٜم٤م

 سمدقمتف؟ شمٌٓمؾ ويمٞمػ احلج٦م قمٚمٞمف شم٘مقم يمٞمػ هلل ذايمر اعم١مذن وإن اهلل إمم

ِلِّ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل :افثافث ٔي٦م ﴾إِنَّ اهلل َوَُمالَئَِٙمتَُف يَُّمٚمهقَن قَمغَم اًمٜمٌَّ  إظمذ صح ًمق. ا

 اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم[ ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف] واًمًالم سم٤مًمّمالة شمٕم٤ممم اهلل إمم يت٘مرب أن ًمّمح سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت

 ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يْمٕمٝم٤م مل اًمتل إُمٙمٜم٦م ُمـ ذًمؽ همػم إمم وؾمجقده٤م واقمتداهل٤م وريمققمٝم٤م

 ُمٕمتؼمة؟ قم٤ٌمدة اًمّمٗم٦م هبذه اًمّمالة وشمٙمقن ذًمؽ, سمٛمثؾ شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب جيٞمز اًمذي وُمـ

 اًمٌخ٤مري؟ رواهش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »  طمدي٨م ُمع هذا ويمٞمػ

 وومٞمام اًمٕمنم واًمٌٕمؾ واًمٕمٞمقن اًمًامء ؾم٘م٧م ومٞمام»  احلدي٨م صحٞمح ذم ورد :افرابع

 هلؿ ُمًتٜمد وٓ ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ًمقضم٧ٌم اهذ سمٕمٛمقم أظمذ ًمقش اًمٕمنم ٟمّمػ سم٤مًمٜمْمح ؾم٘مل

 ومٕمٚمف قمغم اعم٘متيض ىمٞم٤مم ُمع شمريمف ُم٤م أن وهق إصؾ هذا ؾمقى اًمزيم٤مة وضمقب قمدم ذم

 .اًمٌدقم٦م هق وومٕمٚمف اًمًٜم٦م هق ومؽميمف

 [28 ص اًمؽماويح صالة]

 افساويح رـعات ظدد يف افعؾامء اختالف يف احلؼقؼي افسبب

 ومام ُمٕم٤مرض أي ُمـ اًمٜمص ُم٦موؾمال يمٚمٝم٤م اًمِمٌٝم٤مت هذه سمٗم٤ًمد ؾمٚمٛمٜم٤م: ىمٞمؾ وم٢من

 اًمؽماويح؟ ريمٕم٤مت قمدد ذم خيتٚمٗمقن اًمٕمٚمامء ضمٕمؾ اًمذي اًم٥ًٌم هق

 :هلام صم٤مًم٨م ٓ أُمران ذًمؽ ذم ًمٜم٤م يٌدو اًمذي: ومٜم٘مقل
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يمثر إىمقى وهق :األول  مل ومٛمـ اًمٕمدد, ذم اًمقارد اًمٜمص هذا قمغم آـمالع قمدم: وٕا

 طمؼ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمـ شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف سمف اًمٕمٛمؾ قمدم ذم ُمٕمذور ومٝمق ذًمؽ يٌٚمٖمف

 وم٤مضمتٝمد احل٤ميمؿ طمٙمؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ُم٠مضمقر هق سمؾش سمٚمغ وُمـ سمف ٕنذريمؿ: » اًم٘مرآن

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري رواهش واطمد أضمر ومٚمف وم٠مظمٓم٠م وم٤مضمتٝمد طمٙمؿ وإذا أضمران, ومٚمف وم٠مص٤مب

 ًمقضمف قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وقمدم قمٜمده اًمقىمقف يٚمزُمٝمؿ ٓ ومٝماًم  اًمٜمص ومٝمٛمقا  أهنؿ :افثاين

 أو ظمٓم٠م يمقٟمف قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض شمٕمرض ىمد اًمتل ٠مويؾاًمت وضمقه ُمـ

سم٤م  همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ُم٤م: »قم٤مئِم٦م ىمقل وأُم٤م: اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٘مقل صقا

 شمٚمزم ٓ اًمتل اًمقضمقه ُمـ ذًمؽ وٟمحق .اًمقشمر قمغم ومٛمحٛمقلش ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم

 قمـ ٟم٘مٚمتف اًمذي فاًمقضم هذا إمم ُمثال وم٤مٟمٔمر ًمدُّيؿ وٕمٗمٝم٤م ًمثٌقت هب٤م إظمذ همػمهؿ

سم٤م يم٤من إٟمام هذا قم٤مئِم٦م ىمقل أن شمذيمرت إذا اًمْمٕمػ فم٤مهر وم٢مٟمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م  عمـ ضمقا

 وم٤مًمّمالة ؾمٌؼ, يمام ؟شرُمْم٤من ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م يمٞمػ: »ؾم٠مخٝم٤م

 دون وم٘مط اًمقشمر قمغم حيٛمؾ أن يّمح ومٙمٞمػ اًمٚمٞمؾ صالة ًمٙمؾ ؿم٤مُمٚم٦م قمٜمٝم٤م اعم١ًمول

 صالة إطمدامه٤م: صالشم٤من ًمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف يٗمٞمد احلٛمؾ هذا أن ُمع يمٚمٝم٤م, اًمٚمٞمؾ صالة

 إطمدى: ريمٕم٤مشمف سم٠ميمثر اًمقشمر صالة وإظمرى - ريمٕم٤مُت٤م شمٙمقن يمؿ أدري وُم٤م - اًمٚمٞمؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف أن قمغم ُمتْم٤مومرة وم٤مٕطم٤مدي٨م سم٤مًمًٜم٦م, قم٤ممل ي٘مقًمف ٓ مم٤م وهذا ريمٕم٦م, قمنمة

 يؾشم٠مو ٟمت٤مئ٩م ُمـ ومٝمذا اعمت٘مدم اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم شمزد مل اًمٚمٞمؾ ذم

 .اعمذه٥م ًمت٠مجٞمد اًمٜمّمقص

 [40 ص اًمؽماويح صالة] 

 وؽرها ادسلفة هذه يف فـا ادخافػغ من موؿػـا

 قمدد ذم اًمًٜم٦م قمغم آىمتّم٤مر اظمؽمٟم٤م طملم أنٜم٤م أطمد يتقمهـ ومال ذًمؽ قمروم٧م إذا

 ُمـ ذًمؽ يرى ٓ ُمـ ٟمٌدع أو ٟمْمٚمؾ أنٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة ضمقاز وقمدم اًمؽماويح ريمٕم٤مت

 ًمٚمٓمٕمـ طمج٦م واختذوه اًمٜم٤مس سمٕمض ذًمؽ فمـ ىمد يمام ًمالطم٘ملم,وا اًم٤ًمسم٘ملم اًمٕمٚمامء

 ُمـ يمؾ أن سمدقم٦م أنف أو جيقز ٓ اًمٗمالين إُمر سم٠من: ىمقًمٜم٤م ُمـ يٚمزم أنف ُمٜمٝمؿ شمقمه٤م قمٚمٞمٜم٤م



 36   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ٕن سم٤مًمغ, وضمٝمؾ سم٤مـمؾ وهؿ وم٢مٟمف يمال ُمٌتدع, و٤مل ومٝمق واؾمتح٤ٌمسمف سمجقازه ىم٤مل

  هل إٟمام اًمٌدقم٦م قمـ اًمزاضمرة إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف وحتٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م يذم اًمتل اًمٌدقم٦م

 هلل اًمتٕمٌد ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًٚمقك ي٘مّمد اًمنميٕم٦م شمْم٤مهل خمؽمقم٦م اًمديـ ذم ـمري٘م٦م»

 ُمـ ًمٞم٧ًم أهن٤م يٕمٚمؿ وهق اًمتٕمٌد ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م هب٤م ي٘مّمد سمدقم٦م اسمتدع ومٛمـش ؾمٌح٤مٟمف

 هب٤م يٕمٚمؿ أن دون ومٞمٝم٤م وىمع ُمـ وأُم٤م إطم٤مدي٨م, شمٚمؽ قمٚمٞمف شمٜمّم٥م اًمذي ومٝمق اًمنمع

 وإٟمام اًمٌت٦م, شمٕمٜمٞمف وٓ ُمٓمٚم٘م٤م إطم٤مدي٨م شمٚمؽ شمِمٛمٚمف ومال اًمتٕمٌد ذم ٤ٌمًمٖم٦ماعم هب٤م ي٘مّمد ومل

 سمدقم٦م يمؾ ويًتحًٜمقن اًمًٜم٦م اٟمتِم٤مر ـمريؼ ذم ي٘مٗمقن اًمذي اعمٌتدقم٦م أوئلؽ شمٕمٜمل

 اشم٤ٌمقم٤م سمؾ واًمذيمر, اًمٕمٚمؿ ٕهؾ شم٘مٚمٞمدا وٓ سمؾ ُمٜمػم, يمت٤مب وٓ هدى وٓ قمٚمؿ سمدون

 اعمٕمرووملم اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ءه١مٓ ُمـ يٙمقن أن وطم٤مؿم٤م ًمٚمٕمقام, وإرو٤مء ًمٚمٝمقى

 ريض اعمجتٝمديـ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ؾمٞمام وٓ وإظمالصٝمؿ وصالطمٝمؿ وصدىمٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ

 اًمتٕمٌد, ذم ُمٜمٝمؿ ُم٤ٌمًمٖم٦م سمدقم٦م يًتحًٜمقا  أن سمتٜمزهٝمؿ ٟم٘مٓمع وم٢مٟمٜم٤م أمجٕملم, قمٜمٝمؿ اهلل

 اخل٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ ذم ٟمّمقصٝمؿ ؾمٜمذيمر يمام ذًمؽ قمـ هنقا  ىمد وهؿ يمٞمػ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمٌدقم٦م

 هق سمؾ ذًمؽ قمغم ي١ماظمذ ٓ وًمٙمٜمف ذقم٤م ظمٓم٠م هق ومٞمام أطمدهؿ ي٘مع ىمد ٟمٕمؿ 

 ٟمقع ُمـ اخلٓم٠م هذا أن ًمٚم٤ٌمطم٨م يتٌلم وىمد ُمرارا, ؾمٌؼ يمام قمٚمٞمف وُم٠مضمقر ًمف ُمٖمٗمقر

 ُمٜمف, اضمتٝم٤مد قمـ وىمع ٕنف قمٚمٞمف وُم٠مضمقرا ًمف ُمٖمٗمقًرا يمقٟمف ذم احلٙمؿ خيتٚمػ ومال اًمٌدقم٦م

 أهن٤م ُمٜمف فمٜم٤م اًمٌدقم٦م ذم اًمٕم٤ممل وىمقع سملم ظمٓم٠م يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ أنف قم٤ممل يِمؽ وٓ

 قمٚمٛم٧م, يمام وُمٖمٗمقر ظمٓم٠م يمٚمف ومٝمذا طمالل, أنف ئمـ وهق اعمحرم ذم وىمققمف وسملم ؾمٜم٦م

 سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ يْمٚمؾ ٓ اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اًمِمديد اظمتالومٝمؿ ُمع اًمٕمٚمامء ٟمرى وهلذا

 .سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ يٌدع وٓ

 إمت٤مم ذم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمٜمذ اظمتٚمٗمقا  ًم٘مد واطمدا ُمث٤مٓ ذًمؽ قمغم وًمٜميب 

 وُمع ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م ورآه ُمٜمٕمف ُمـ وُمٜمٝمؿ أضم٤مزه ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اًمًٗمر ذم اًمٗمريْم٦م

 اعم٤ًمومر صالة: »ي٘مقل قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر اسمـ ومٝمذا خم٤مًمٗمٞمٝمؿ يٌدقمقا  ومٚمؿ ذًمؽ

ج رواهش. يمٗمر اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ُمـ ريمٕمت٤من  . قمٜمف صحٞمحلم سم٢مؾمٜم٤مديـ ُمًٜمده ذم اًمنا
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 ُمـ وراء صغم ح٤م سمؾ اضمتٝم٤مدا اًمًٜم٦م هذه ظم٤مًمػ ُمـ يْمٚمؾ ومل يٙمٗمر ومٚمؿ هذا ُمع

 . ُمٕمف أتؿ اإلمت٤مم يرى

 سمٙمر وأبق ريمٕمتلم سمٛمٜمك صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف صحٞمح سمًٜمد اًمناج ومروى

 اسمـ ومٙم٤من أرسمٕم٤م, سمٛمٜمك صغم قمثامن أن صمؿ ريمٕمتلم, أُم٤مرشمف ُمـ صدرا وقمثامن وقمٛمر

 اًمٌخ٤مري وروى. لمريمٕمت صغم وطمده صغم واذا أرسمٕم٤م, صغم ُمٕمٝمؿ صغم اذا قمٛمر

 قمٛمر اسمـ أن يمٞمػ ومت٠مُمؾ. اؾمؽمضمع قمثامن إمت٤مم سمٚمٖمف ح٤م أنف وومٞمف ُمًٕمقد اسمـ قمـ ٟمحقه

 أو يْمٚمٚمف أن قمغم اًمًٗمر ذم سم٤مإلمت٤مم اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م خي٤مًمػ ُمـ سمخٓم٠م اقمت٘م٤مده حيٛمٚمف مل

 - ًمٚمٝمقى اشم٤ٌمقم٤م يتؿ مل قمٜمٝمـ اهلل ريض قمثامن أن يٕمٚمؿ ٕنف وراءه صغم إٟمف سمؾ يٌدقمف

 ُمـ ٟمرى اًمذي اًمقؾمط اًمًٌٞمؾ هق وهذا ُمٜمف, اضمتٝم٤مد قمـ جي٥م ذًمؽ سمؾ - اهلل ُمٕم٤مذ

 جيٝمر أن سمٞمٜمٝمؿ اًم٘م٤مئٛم٦م اخلالوم٤مت حلؾ ـمري٘م٤م هلؿ يتخذوه أن اعمًٚمٛملم قمغم اًمقاضم٥م

ه سمام ُمٜمٝمؿ يمؾ  يٌدع وٓ يْمٚمؾ ٓ أن ذيٓم٦م واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب اعمقاومؼ اًمّمقاب هق يرا

 وطمدة شمتح٘مؼ سمف اًمذي اًمقطمٞمد يؼاًمٓمر هق ٕنف ًمف, قمرو٧م ًمِمٌٝم٦م ذًمؽ ير مل ُمـ

 وهلذا اعمٕم٤ممل, ُمٜمٓمٛمس همػم ضمٚمٞم٤م فم٤مهرا  ومٞمف احلؼ ويٌ٘مك يمٚمٛمتٝمؿ وشمتقطمد اعمًٚمٛملم

 وهذا طمٜمٗمل هذا: ُمتٕمدديـ أئٛم٦م وراء صالُتؿ ذم اعمًٚمٛملم شمٗمرق أن أجْم٤م ٟمرى

 إُم٤مم وراء اًمّمالة ذم آضمتامع ُمـ اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م خي٤مًمػ مم٤م ....ؿم٤مومٕمل

 سملم اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذم ُمقىمٗمٜم٤م هق هذا. ُمتٕمدديـ أئٛم٦م وراء اًمتٗمرق دموقم واطمد

 .هلقى ٓ ًمِمٌٝم٦م خي٤مًمٗمٜم٤م ُمـ شمْمٚمٞمؾ وقمدم أطمًـ هل سم٤مًمتل سم٤محلؼ اجلٝمر اعمًٚمٛملم

 قمنميـ ٟمحق ُمـ وذًمؽ اًمًٜم٦م ٓشم٤ٌمع اهلل هداٟم٤م أن ُمٜمذ قمٚمٞمف ضمريٜم٤م اًمذي هق وهذا

 ُمـ اًمذيـ اعمًٚمٛملم شمْمٚمٞمؾ ذم اعمتنقملم ٕوئلؽ اعمقىمػ هذا ُمثؾ وٟمتٛمٜمك ؾمٜم٦م,

 قمـ ؾمئٚمٜم٤م وإذا اخلٓم٠م, حيتٛمؾ صقاب: ىمٚمٜم٤م ُمذهٌٜم٤م؟ قمـ ؾمئؾ إذا: »ىمقهلؿ ُمذهٌٝمؿ

 وراء اًمّمالة سمٙمراه٦م اًم٘مقل ُمذهٌٝمؿ وُمـش اًمّمقاب حيتٛمؾ ظمٓم٠م ىمٚمٜم٤م همػمٟم٤م؟ ُمذه٥م

 ؾمٌؼ, يمام اًمقاطمد اعمًجد ذم شمٗمرىمقا  وًمذًمؽ سمٓمالهن٤م, أو اعمذه٥م ذم اعمخ٤مًمػ

 اإلُم٤مم ومّمؾ إذا يّمح ٓ اًمقشمر أن سمٕمْمٝمؿ ًمٔمـ رُمْم٤من ذم قشمراًم مج٤مقم٦م ذم وظم٤مص٦م

 اًمٗمّمؾ ذم ؾمٞم٠ميت يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمث٤مسم٧م إومْمؾ هق أنف ُمع ووشمره ؿمٗمٕمف سملم

 وم٘مد ذًمؽ همػم إًمٞمٜم٤م ٟم٥ًم ومٛمـ ومٞمف, يٜم٤مزقمٜم٤م قم٤مىمال أفمـ وُم٤م ُمقىمٗمٜم٤م هق وذًمؽ. اًم٤ًمسمع
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 سَملمِّ  وهمػمه٤م اعم٠ًمخ٦م ههذ ذم اًمًٜم٦م ٟمنم ُمـ وهمروٜم٤م. طمًٞمٌف واهلل وفمٚمؿ وشمٕمدى سمٖمك

 اًمٌخ٤مري رواه احلدي٨م.ش آي٦م وًمق قمٜمل سمٚمٖمقا : » ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ًمٚمٜم٤مس شمٌٚمٞمٖمٝم٤م وهق فم٤مهر

 ذم وؾمٕم٤مدُتؿ ومالطمٝمؿ ذًمؽ وذم وم٤مًمتزُمقه٤م سمّمحتٝم٤م اىمتٜمٕمقا  سمٚمٖمتٝمؿ إذا ًمٕمٚمٝم٤م وُمًٚمؿ

 ذم ؾمٜم٦م ؾمـ ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم, اهلل ؿم٤مء إن ًمٜم٤م إضمر شمْمٕمٞمػ وومٞمف اًمداريـ,

 هب٤م ي٘متٜمع مل ومٛمـش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف ٦مطمًٜم اإلؾمالم

 إذا ؾمٞمام ٓ ؾمٌٞمؾ, ُمـ قمٚمٞمف ٕطمد ومٚمٞمس وإضمداد ًممسم٤مء اشم٤ٌمقم٤م وٓ هلقى ٓ ًمِمٌٝم٦م

 .ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمـ واًمتقومٞمؼ. اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمام اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر سمٕمض يٚمتزُمٝم٤م مل يم٤من

 [41 ص اًمؽماويح صالة] 

 ةافسـ اتباع األحوط

 أن أفمـ ومام قمدُمٝم٤م أو اًمزي٤مدة ضمقاز ذم ىمٞمؾ ُمٝمام أنف قمغم: اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع إطمقط

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ورد اًمذي اًمٕمدد سم٠من اًم٘مقل قمـ - سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ ُم٤م سمٕمد - يتقىمػ ُمًٚمام

 رواهش. ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٍميح قمٚمٞمف اًمزي٤مدة ُمـ أومْمؾ

 زاد ُم٤م ويدقمقا  اعمحٛمدي اهلدي هبذا ي٠مظمذوا أن اًمٞمقم اعمًٚمٛملم يٛمٜمع اًمذي ومام. ُمًٚمؿ

 يًٞمئقن ُمٜمٝمؿ يمثػما  وأن ؾمٞمام ٓ ,شيريٌؽ ٓ ُم٤م إمم يريٌؽ ُم٤م دع»  سم٤مب ُمـ وًمق قمٚمٞمف

 ًمٞمٛمٙمـ طمتك هب٤م ي١مدوهن٤م اًمتل اًمزائدة ًمٚمنقم٦م ريمٕم٦م سمٕمنميـ اًمؽماويح صالة أداة

 اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ هق اًمذي سم٤مٓـمٛمئٜم٤من إلظمالهلؿ ُمٓمٚم٘م٤م شمّمح ٓ إهن٤م اًم٘مقل

 ذم اًمًٜم٦م ذم اًمقارد سم٤مًمٕمدد صٚمقه٤م أهنؿ ومٚمق .سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت ح٤م هب٤م إٓ صالة شمّمح ٓ اًمتل

 سم٤مشمٗم٤مق ُم٘مٌقًم٦م صحٞمح٦م صالُتؿ ًمٙم٤مٟم٧م اًمٕمنميـ ومٞمٝم٤م يّمٚمقن اًمتل اعمدة ُمثؾ

 ـمقل: »ىم٤مل أومْمؾ؟ اًمّمالة أي ملسو هيلع هللا ىلص ؾمئؾ: ىم٤مل ضم٤مسمر طمدي٨م ذًمؽ وي١ميد اًمٕمٚمامء,

 وم٢من سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م وقمْمقا  هب٤م متًٙمقا  ملسو هيلع هللا ىلص سمًٜمتف اعمًٚمٛمقن أُّي٤م ومٕمٚمٞمٙمؿش. اًم٘مٞم٤مم

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدى ظمػم

 [46 ص اًمؽماويح صالة] 



 39 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 رـعة( 11) بال وأمره افساويح يف اجلامظة فسـة ظؿر إحقاء

 اعمًجد ذم اًمؽماويح أداء قمغم اؾمتٛمروا ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد اًمٜم٤مس أن ذيمرٟم٤م أن ؾمٌؼ

 ريض قمٛمر ٚمٗم٦مظم ُمـ وصدرا سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم وذًمؽ ُمتٕمدديـ أئٛم٦م وراء أوزاقم٤م

 سمـ اًمرمحـ قمٌد وم٘م٤مل واطمد إُم٤مم وراء مجٕمٝمؿ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر إن صمؿ قمٜمٝمام, اهلل

 اًمٜم٤مس وم٢مذا اعمًجد إمم رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمع ظمرضم٧م: »اًم٘م٤مري قمٌدٍ 

 قمدد» اًمرهط سمّمالشمف ومٞمّمكم اًمرضمؾ ويّمكم ًمٜمٗمًف اًمرضمؾ يّمكم ُمتٗمرىمقن أوزاع

 ىم٤مرىء قمغم ه١مٓء مجٕم٧م ًمق ٕرى إين[ واهلل] :وم٘م٤ملش قمنمة إمم صم٦م صمال ُمـ جيٛمع

 ًمٞمٚم٦م ُمٕمف ظمرضم٧م صمؿ[ : ىم٤مل] يمٕم٥م, سمـ أيب قمغم ومجٛمٕمٝمؿ قمزم صمؿ أُمثؾ, ًمٙم٤من واطمد

 واًمتل هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م: قمٛمر ىم٤مل[ ف] ىم٤مرئٝمؿ سمّمالة يّمٚمقن واًمٜم٤مس أظمرى

ش. أوًمف ي٘مقُمقن اًمٜم٤مس ويم٤من اًمٚمٞمؾ آظمر يريد ي٘مقُمقن اًمتل ُمـ أومْمؾ قمٜمٝم٤م يٜم٤مُمقن

: ىمقًمف دون ٟمحقه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ورواه واًمٗمري٤ميب اًمٌخ٤مري وقمٜمف اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ رواه

 هذه يم٤مٟم٧م إن: » سمٚمٗمظ آظمر ـمريؼ واًمٗمري٤ميب ؾمٕمد اسمـ قمٜمد وًمف ,شهذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م»

ش: اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل إي٤مس سمـ ٟمقومؾ همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمفش اًمٌدقم٦م ًمٜمٕمٛم٧م

 .احلدي٨م ومٚملم وآ اعمت٤مسمٕم٦م قمٜمدش ُم٘مٌقل»

ش هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م»  قمٛمر سم٘مقل آؾمتدٓل اعمت٠مظمريـ سملم ؿم٤مع ىمد أنف قمٚمؿوا

 :اصمٜملم أُمريـ قمغم

 وهذا ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم شمٙمـ مل سمدقم٦م اًمؽماويح صالة ذم آضمتامع إن :األول 

 إطم٤مدي٨م إسمٓم٤مًمف قمغم دًمٞمال وطمًٌٜم٤م ًمٔمٝمقره قمٚمٞمف اًمٙمالم ٟمٓمٞمؾ ٓ وم٤مطمش ظمٓم٠م

 إٓ يٙمـ مل اجلامقم٦م شمرك وإن رُمْم٤من ُمـ ًمٞم٤مل صمالث ذم اًمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص مجٕمف ذم اعمت٘مدُم٦م

 .آومؽماض ظمِمٞم٦م

ش والًم٦م سمدقم٦م يمؾ» ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف قمٛمقم سمف وظمّمّمقا  يٛمدح ُم٤م اًمٌدقم٦م ذم أن :افثاين

 ؾمٞم٠ميت يمام قمٛمقُمف قمغم وم٤محلدي٨م أجْم٤م سم٤مـمؾ وهذا إظمرى إطم٤مدي٨م ُمـ وٟمحقه

ش هذه اًمٌدقم٦م ٧مٟمٕمٛم: »قمٛمر وىمقل شمٕم٤ممم, اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمٌدقم٦م اخل٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم سمٞم٤مٟمف



 40   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ُمث٤مل همػم قمغم اًمديـ ذم رء إطمداث هق اًمذي اًمنمقمل سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٌدقم٦م سمف ي٘مّمد مل

 يمريٛم٦م, ٟمٌقي٦م ؾمٜم٦م ُمـ أيمثر أطمٞم٤م سمؾ ؿمٞمئ٤م حيدث مل قمٜمٝمـ اهلل ريض إٟمف قمٚمٛم٧م ح٤م ؾم٤مسمؼ

 يٙمـ مل اًمذي اجلديد احلدي٨م إُمر وهق اًمٚمٖمقي٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ سمٛمٕمٜمك اًمٌدقم٦م ىمّمد وإٟمام

 مل واطمد إُم٤مم وراء مج٤مقم٦م اًمؽماويح صالة أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م جي٤مده,إ ىمٌٞمؾ ُمٕمرووم٤م

 - شم٘مدم يمام - قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمرا  سمٙمر أيب ظمالوم٦م زُمـ ُمٕمٛمقٓ وٓ ُمٕمٝمقدا يٙمـ

وم٘م٦م أهن٤م إمم سم٤مًمٜمٔمر وًمٙمـ طم٤مديث٦م آقمت٤ٌمر هبذا ومٝمل  ؾمٜم٦م ومٝمل ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ح٤م ُمقا

 اًمٕمٚمامء ضمرى ٕمٜمكاعم هذا وقمغم. ًمذًمؽ إٓ سم٤محلًـ وصٗمٝم٤م وُم٤م سمدقم٦م وًمٞم٧ًم

 إذاق» ذم - اًمقه٤مب قمٌد - اًمًٌٙمل وم٘م٤مل هذا, قمٛمر ىمقل شمٗمًػم ذم اعمح٘م٘مقن

 يًـ مل: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤ملش: اًمٗمت٤موى» ُمـش 168/  1ش »اًمؽماويح صالة ذم اعمّم٤مسمٞمح

 إٓ اعمقافم٦ٌم ُمـ يٛمٜمع ومل ويرو٤مه, وحيٌف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜمف ُم٤م إٓ ذًمؽ ُمـ قمٛمر

 ذًمؽ قمٛمر قمٚمؿ ومٚمام ,ملسو هيلع هللا ىلص رطمٞمام رؤووم٤م سم٤معم١مُمٜملم ويم٤من أُمتف, قمغم شمٗمرض أن ظمِمٞم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص ُمقشمف سمٕمد ُمٜمٝم٤م يٜم٘مص وٓ ومٞمٝم٤م يزاد ٓ اًمٗمرائض أن وقمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ

 ذظمره رء وذًمؽ اهلجرة ُمـ قمنمة أرسمٕم٦م ؾمٜم٦م وذًمؽ هب٤م وأُمر وأطمٞم٤مه٤م ًمٜم٤مس أىم٤مُمٝم٤م

 سم٤مجلٛمٚم٦م, ػمظم يمؾ إمم ؾمٌ٘م٤م وأؿمد أومْمؾ يم٤من وإن سمٙمر أب٤م يٚمٝمٛمف ومل سمف وومْمٚمف ًمف اهلل

 .ًمّم٤مطمٌف ًمٞمس هب٤م ظمص ومْم٤مئؾ ُمٜمٝمام واطمد وًمٙمؾ

 ًمٞمٚم٦م» اًمرهم٤مئ٥م ذم يمام ُمذُمقُم٦م سمدقم٦م ًمٙم٤مٟم٧م ُمٓمٚمقسم٦م شمٙمـ مل وًمق: اًمًٌٙمل ىم٤مل

 إٟمٙم٤مر سمٓمالن يٕمٜمل» وسمٓمالٟمف إٟمٙم٤مره٤م جي٥م ومٙم٤من رضم٥م ُمـ مجٕم٦م وأول ؿمٕم٤ٌمن ٟمّمػ

 ش.سم٤مًميورة اًمديـ ُمـ ُمٕمٚمقمش اًمؽماويح مج٤مقم٦م

 ضمزيرة ُمـ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد إظمراج: ٟمّمف ُم٤م ومتقاه ذم اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ اًمٕمالُم٦م وىم٤مل 

 .قمٝمده ذم يٗمٕمؾ مل وإن سمدقم٦م يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مُمره ُمٗمٕمقٓ يم٤من ح٤م اًمؽمك وىمت٤مل اًمٕمرب

 اًمٌدقم٦م أرادش هل اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م: »اًمؽماويح صالة ذم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر وىمقل 

ؾُمؾِ َُم٤م يُمٜمْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ُمث٤مل همػم قمغم ومٕمؾ ُم٤م وهق اًمٚمٖمقي٦م ـَ اًمره  ﴾٧ُم سمِْدقًم٤م ُِم

َٛمٝم٤م وُمـ ,ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام والًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٌدقم٦م وم٢من ذقمٞم٦م, سمدقم٦م وًمٞم٧ًم ًَّ  ُمـ ىم

 والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ىم٤مل وُمـ اًمٚمٖمقي٦م, اًمٌدقم٦م ىمًؿ وم٢مٟمام طمًـ وهمػم طمًـ إمم اًمٕمٚمامء



 41 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 سم٢مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م أن شمرى أٓ اًمنمقمٞم٦م اًمٌدقم٦م ومٛمٕمٜم٤مه

 اؾمتالم ويمرهقا  هنل ومٞمف يٙمـ مل وإن يم٤مًمٕمٞمديـ اخلٛمس اًمّمٚمقات ًمٖمػم ذانإ أنٙمروا

 اًمٓمقاف, قمغم ىمٞم٤مؾم٤م واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل قم٘م٥م واًمّمالة اًمِم٤مُمٞملم اًمريمٜملم

 وظمرج ُمذُمقُم٦م, سمدقم٦م وومٕمٚمف ؾمٜم٦م شمريمف يٙمقن اعم٘متيض ىمٞم٤مم ُمع ملسو هيلع هللا ىلص شمريمف ُم٤م ويمذا

 ًمقضمقد شمريمف وُم٤م اعمّمحػ, عومج اًمٞمٝمقد إظمراجش طمٞم٤مشمف ذم اعم٘متيض ىمٞم٤مم ُمع: »سم٘مقًمٜم٤م

 .اح٤مٟمع قمدم ومٞمف يدظمؾ اًمت٤مم اعم٘متيض وم٢من ًمٚمؽماويح يم٤مٓضمتامع اح٤مٟمع

 [48 ص اًمؽماويح صالة] 

 رـعة ظؼة حدىباإل ظؿر رأم  

 ذم ُم٤مًمؽ رواه ُم٤م ومٝمق ريمٕم٦م قمنمة سم٤مإلطمدى قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أُمر وأُم٤م

 أنف يٞمد سمـ ئ٥ماًم٤ًم قمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـش 248 ورىمؿش »137/  1ش »اعمقـم٠م»

 ي٘مقُم٤م أن اًمداري ومتٞمام يمٕم٥م سمـ أيب قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُمر: »ىم٤مل

 قمغم ٟمٕمتٛمد يمٜم٤م طمتك سم٤معمئلم ي٘مرأ  اًم٘م٤مرئ يم٤من وىمد: ىم٤مل ريمٕم٦م, قمنم سم٢مطمدى ًمٚمٜم٤مس

 ضمدا صحٞمح ؾمٜمدهش. اًمٗمجر سمزوغ ذم إٓ ٟمٜمٍمف يمٜم٤م وُم٤م اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اًمٕمص

ش اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم اسمـ رواه وهٙمذاش ٕم٦مريم قمنمة صمالث: » ىم٤مل إؾمح٤مق واسمـ

ش رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم قمدد يٕمٜمل» ذًمؽ ذم ؾمٛمٕم٧م وُم٤م: إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل: وزادش 91»

 يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن وذًمؽ اًم٤ًمئ٥م, طمدي٨م ُمـ أطمرى وٓ قمٜمدي, أث٧ٌم هق

 .ريمٕم٦م قمنمة صمالث اًمٚمٞمؾ ُمـ ًمف

وم وهق إؾمح٤مق اسمـ سمف شمٗمردش قمنمة صمالث: » اًمٕمدد وهذا: ىمٚم٧م  ًمٚمرواي٦م ؼُمقا

 ُمٜمٝم٤م أن رواي٦م ذم سمٞمٜم٧م وىمد رُمْم٤من, ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمٞم٤مُمف ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ إظمرى

 رواي٦م شمقاومؼ طمتك ذًمؽ قمغم هذه إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م محؾ ومٞمٛمٙمـ اًمٗمجر, ريمٕمتل

 قمنمة إطمدى ومٞمف ىم٤مل أطمدا أقمٚمؿ وٓ: اًمؼم قمٌد اسمـ ىمقل أن شمٕمٚمؿ ؾمٌؼ ومم٤م. اجلامقم٦م

 وهلذهش سم٤مـمؾ وهؿش: »إطمقذي حتٗم٦م» ذم ياعم٤ٌمريمٗمقر وىم٤مل سملم ظمٓم٠مش ُم٤مًمٙم٤م إٓ»

 ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه وم٘مد ىم٤مل يمام ًمٞمس: سم٘مقًمفش اعمقـم٠م ذح» ذم اًمزرىم٤مين رده
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 .ُم٤مًمؽ ىم٤مل يمام ريمٕم٦م قمنمة إطمدى: وم٘م٤مل يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـ آظمر وضمف

 وطمده وهذاش اعمّم٤مسمٞمح» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمام اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم وؾمٜمده: ىمٚم٧م

 إظمرى اعمت٤مسمٕم٤مت شمٚمؽ ذًمؽ إمم اٟمْمؿ وىمد ومٙمٞمػ اًمؼم, ٌدقم اسمـ ىمقل رد ذم يٙمٗمل

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد مجٕمٝم٤م إمم ؾمٌ٘مٜمل ُمـ أر مل اًمتل

 [53 ص اًمؽماويح صالة] 

 ظؼين صالها ظؿر أن يثبت مل

 ضعػفا وبقان ذفك يف افواردة األخبار وحتؼقق

 آظمر وضمف ُمـ اًمرزاق قمٌد رواه سمام اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه شمٕم٤مرض أن جيقز وٓ

 :وضمٝملم ُمـ اًمٚمٗمظ هذا ظمٓم٠م ًمٔمٝمقرش وقمنميـ إطمدى» سمٚمٗمظ يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـ

 ش.قمنمة إطمدى» سمٚمٗمظ اعمت٘مدُم٦م اًمث٘م٦م ًمرواي٦م خم٤مًمٗمتف :األول

 وسملم سمٞمٜمف ممـ ؾمٚمؿ وم٢من اًمٚمٗمظ, هذا قمغم سمروايتف شمٗمرد ىمد اًمرزاق قمٌد أن :افثاين

 وُمّمٜمٗم٤م طم٤مومٔم٤م صم٘م٦م يم٤من وإن ٕنف اًمرزاق قمٌد أقمٜمل ُمٜمف وم٤مًمٕمٚم٦م يقؾمػ سمـ حمٛمد

 أورده وهلذاش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام ومتٖمػم قمٛمره آظمر ذم قمل يم٤من وم٘مد ُمِمٝمقرا

 قمٚمقم ُم٘مدُم٦م»  ذم وم٘م٤ملش قمٛمره آظمر ذم ظمٚمط ُمـ» ذم اًمّمالح اسمـ قمٛمر أبق احل٤مومظ

 ُمـ ومًامع ومٞمتٚم٘مـ, يٚم٘مـ ومٙم٤من قمٛمره آظمر ذم قمٛمل أنف طمٜمٌؾ سمـ أمحد ذيمرش: احلدي٨م

 ذم وىم٤مل. سمآظمره قمٜمف يمت٥م عمـ ٟمٔمر ومٞمف: اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل. رء ٓ قمٛمل ُم٤م سمٕمد ُمٜمف ؾمٛمع

 ي٘مٌؾ أنفش اعمختٚمٓملم يٕمٜمل» ومٞمٝم٤م واحلٙمؿش : 391 ص» اعمذيمقر اًمٗمّمؾ ُم٘مدُم٦م

 آظمتالط سمٕمد قمٜمٝمؿ أظمذ ُمـ طمدي٨م ي٘مٌؾ وٓ آظمتالط ىمٌؾ قمٜمٝمؿ أظمذ ُمـ طمدي٨م

 .سمٕمده أو آظمتالط ىمٌؾ قمٜمف أظمذ هؾ يدر ومٚمؿ أُمره أؿمٙمؾ أو

 أو آظمتالط ىمٌؾ سمف طمدث يدرى ٓ أي اًمث٤مًم٨م اًم٘مًؿ ُمـ إثر ذاوه: ىمٚم٧م 

: ىمٞمؾ وم٢من ُمٕمٝم٤م؟ ي٘مٌؾ ومٙمٞمػ واعمخ٤مًمٗم٦م اًمِمذوذ ُمـ ؾمٚمؿ ًمق وهذا ي٘مٌؾ, ومال سمٕمده

 ُمـش 496/  2» اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش 1/  76ش »اًمّمٞم٤مم» ذم اًمٗمري٤ميب روى وم٘مد
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 سمـ قمٛمر قمٝمد قمغم ني٘مقُمق يم٤مٟمقا : » ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ ظمّمٞمٗم٦م سمـ يزيد ـمريؼ

 سم٤معمئلم ي٘مرؤون ويم٤مٟمقا : ىم٤مل ريمٕم٦م سمٕمنميـ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم  قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب

 .شاًم٘مٞم٤مم ؿمدة ُمـ قمٜمٝمـ اهلل ريض قمثامن قمٝمد ذم قمّمٞمٝمؿ قمغم يتقيم١مون ويم٤مٟمقا 

 اًمٕمنميـ ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م ُمـ قمٛمدة هل اًمٕمنميـ سمٚمٗمظ اًمٓمريؼ هذه: ىمٚم٧م

 سمؾ قمٚم٦م ًمف وًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ صححف وهلذا ٦ماًمّمح إؾمٜم٤مده وفم٤مهر اًمؽماويح صالة ذم

 :وضمقه ُمـ ذًمؽ وسمٞم٤من ُمٜمٙمرا  وٕمٞمٗم٤م ودمٕمٚمف سمّمحتف اًم٘مقل متٜمع قمٚمؾ

 قمٜمف رواي٦م ذم أمحد اإلُم٤مم ومٞمف ىم٤مل وم٘مد صم٘م٦م يم٤من وإن هذا ظمّمٞمٗم٦م اسمـ أن :األول

 أن إمم إؿم٤مرة هذا أمحد ىمقل ومٗملش اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل أورده وهلذاش احلدي٨م ُمٜمٙمر»

 أطمٗمظ هق ُمـ ظم٤مًمػ إذا طمديثف يرد ومٛمثٚمف اًمث٘م٤مت, يروه مل سمام ٜمٗمردي ىمد ظمّمٞمٗم٦م اسمـ

 وم٢من اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ إثر وهذا ,شاحلدي٨م ُمّمٓمٚمح» ذم شم٘مرر يمام ؿم٤مذا يٙمقن ُمٜمف

 ظمّمٞمٗم٦م واسمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد قمٜمف رواه وىمد رأج٧م يمام يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمغم ُمداره

 ىمقل واًمراضمح ,ش20: »لىم٤م وأظمر ,ش11: »قمٜمف ىم٤مل وم٤مٕول اًمٕمدد ذم قمٚمٞمف واظمتٚمٗم٤م

 اًمث٤مين ذم واىمتٍمش صم٧ٌم صم٘م٦م» سم٠منف طمجر اسمـ احل٤مومظ وصٗمف وم٘مد ُمٜمف أوصمؼ ٕنف إول

 اخلٌػم قمغم خيٗمك ٓ يمام اًمتٕم٤مرض قمٜمد اعمرضمح٤مت ُمـ اًمتٗم٤موت ومٝمذاش صم٘م٦م: »ىمقًمف قمغم

 .اًمنميػ اًمٕمٚمؿ هبذا

 حمٛمد أن أُمٞم٦م سمـ إؾمامقمٞمؾ وم٘م٤مل اًمٕمدد روايتف ذم اوٓمرب ظمّمٞمٗم٦م اسمـ أن :افثاين

 اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ُمثؾ ومذيمر: ىمٚم٧م» أظمؼمه يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م أظم٧م اسمـ يقؾمػ سمـ

ش يقؾمػ سمـ حمٛمد يٕمٜمل: »ىم٤مل وقمنميـ؟ واطمد أو: ىمٚم٧مش : أُمٞم٦م اسمـ ىم٤مل صمؿ يقؾمػ

 إؾمامقمٞمؾ هق اًم٤ًمئؾ» وم٠ًمخ٧م ظمّمٞمٗم٦م؟ اسمـ - يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م ُمـ ذًمؽ ؾمٛمع ًم٘مد: 

: ىمٚم٧م. وقمنميـ أطمد: ىم٤مل اًم٤ًمئ٥م أن طم٧ًٌم: وم٘م٤مل ظمّمٞمٗم٦م؟ سمـ يزيدش أُمٞم٦م سمـ

 .صحٞمح وؾمٜمده

 قمنميـ: اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م ظمالف قمغمش وقمنميـ أطمد» اًمرواي٦م هذه ذم وم٘مقًمف

 هذا رواي٦م ذم ظمّمٞمٗم٦م اسمـ اوٓمراب قمغم دًمٞمؾ فمٜمٜم٧م أي طم٧ًٌم هذه ذم وىمقًمف

 ومٝمذا ضمٞمدا, طمٗمٔمف ىمد يٙمـ مل ٕنف اًم٘مٓمع قمغم ٓ اًمٔمـ قمغم يرويف يم٤من وإٟمف اًمٕمدد,
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 أطمٗمظ هق عمـ خم٤مًمٗمتف سمف اىمؽمن إذا ومٙمٞمػ اًمٕمدد هبذا آطمتج٤مج إلؾم٘م٤مط يم٤مف وطمده

 :أيت اًمقضمف وي١ميده إول؟ اًمقضمف ذم يمام ُمٜمف

 - آٟمٗم٤م ؾمٌؼ يمام - يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م أظم٧م اسمـ هق يقؾمػ سمـ حمٛمد أن :افثافث

سمتف ومٝمق  رواه مم٤م أومم اًمٕمدد ُمـ رواه ومام وأطمٗمظ, همػمه ُمـ سمروايتف أقمرف ًمٚم٤ًمئ٥م ًم٘مرا

 اًمٜمٌل أن اعمت٘مدم طمديثٝم٤م ذم قم٤مئِم٦م روشمف ح٤م ُمقاومؼ أنف وي١ميده ظمّمٞمٗم٦م, اسمـ ٤مًمٗمفخم

 ُمقاوم٘م٦م قمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومٕمؾ ومحؾ ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم يزيد ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن خيٗمك ٓ سَملمِّ  وهذا خم٤مًمٗمتٝم٤م قمغم محٚمف ُمـ وأومم ظمػم ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف

 :ىم٤مل اًمؼم قمٌد اسمـ هذيمر ُم٤م اًمْمٕمػ ذم اًمرواي٦م هذه وُمثؾ

 يم٤من: ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ ذسم٤مب أيب اسمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ احل٤مرث وروى

 .ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالث قمٛمر قمٝمد قمغم اًم٘مٞم٤مم

 ىم٤مل طمٗمٔمف ىمٌؾ ُمـ وٕمػ ومٞمف هذا ذسم٤مب أيب اسمـ ٕن وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 قمٜمف يروي: أيب ىم٤ملش : » 80/  2/  1ش »واًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ

 ٓ: زرقم٦م أبق وىم٤مل. طمدي٨م يٙمت٥م اًم٘مقي سمذًمؽ وًمٞمس ُمٜمٙمرة, أطم٤مدي٨م اًمدراوردي

 شسمف سم٠مس

 طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظش اًمتٝمذي٥م» ذم يمام قمٚمٞمف يٕمتٛمد ٓ ُم٤مًمؽ يم٤من وًمذًمؽ: ىمٚم٧م 

 ش.ُّيؿ صدوقش: »اًمت٘مري٥م» ذم وىم٤مل

 اًمث٧ٌم ًمٚمث٘م٦م خم٤مًمٗمتف قمٜمد ؾمٞمام ٓ ومهف ُمـ خيِمك ح٤م سمروايتف حيت٩م ٓ ومٛمثٚمف: ىمٚم٧م 

 يمامش ريمٕم٦م قمنمة إطمدى: »ىم٤مل وم٢مٟمف اًم٤ًمئ٥م أظم٧م اسمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد وهق أٓ

 اًمؼم قمٌد اسمـ يمت٤مب ومٚمٞمس صحٞمح٤م إًمٞمف سمذًمؽ اًمًٜمد يم٤من إذا ٟمدري ٓ أنٜم٤م قمغم .ؾمٌؼ

 ذم اًمرواي٦م هذه وُمثؾ. ؾم٤مىمف يم٤من إن ؾمٜمده ؾم٤مئر ذم ومٜمٜمٔمر إًمٞمف ًمٜمرضمع يدٟم٤م ُمتٜم٤مول ذم

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر زُم٤من ذم ي٘مقُمقن ساًمٜم٤م يم٤من: »ىم٤مل روُم٤من سمـ يزيد رواي٦م اًمْمٕمػ

 ذم اًمٌٞمٝم٘مل ويمذا اًمٗمري٤ميب وقمٜمف ُم٤مًمؽ رواهش ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالث رُمْم٤من ذم

 .قمٛمر يدرك مل روُم٤من سمـ يزيد: سم٘مقًمف وٕمٗمف وومٞمف. اًمًٜمـ
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 وًمٙمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل رواهش : 33/  4: »وم٘م٤ملش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وٕمٗمف ويمذا

 قمٛمدة» ذم: سم٘مقًمف اًمٕمٞمٜمل وٕمٗمف ؽويمذًم. قمٛمر يدرك مل روُم٤من سمـ يزيد وم٢من ُمرؾمؾ

 ش.ُمٜم٘مٓمع ؾمٜمدهش : »357/  5ش »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذح اًم٘م٤مرئ

 ؾمٞمام ٓ ومٞمٝم٤م طمج٦م ومال وقمٛمر روُم٤من اسمـ سملم ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م ومٝمذه

 ُمٜم٘مٓمع وهذا. ريمٕم٦م قمنمة سم٤مإلطمدى أُمره ذم قمٛمر قمـ اًمّمحٞمح٦م ًمٚمرواي٦م خم٤مًمٗم٦م وهل

 ش :85/  2ش »اًمتحٗم٦م» ذم اعم٤ٌمريمٗمقري اًمٕمالُم٦م ىم٤مل أجًْم٤م

نّم٤مري ؾمٕمٞمد اسمـ حيٞمك ًمٙمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمفش: »اًمًٜمـ آصم٤مر» ذم اًمٜمٞمٛمقي ىم٤مل   يدرك مل ٕا

ٕثر ومٝمذا اًمٜمٞمٛمقي ىم٤مًمؽ يمام إُمر: ىمٚم٧م. اٟمتٝمكش قمٛمر  وُمع ًمالطمتج٤مج يّمٚمح ٓ ُمٜم٘مٓمع ا

ٜمد صم٧ٌم ح٤م خم٤مًمػ ومٝمق هذا  ومتٞمام يمٕم٥م سمـ أيب أُمر أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صحٞمح سًم

 وأجْم٤م شم٘مدم, وىمدش اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ أظمرضمف. ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى ًمٚمٜم٤مس ي٘مقُم٤م أن رياًمدا

 ش.اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم ح٤م خم٤مًمػ هق

 [56 ص اًمؽماويح صالة] 

 ظؿر ظن افعؼين فعدد وافسمذي افشاؾعي اإلمام تضعقف

 قمـ يـاًمٕمنم قمدد صمٌقت قمدم إممش 74/  2» ؾمٜمٜمف ذم اًمؽمُمذي أؿم٤مر وىمد: هذا

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ وهمػممه٤م وقمٛمر قمكم قمـ روي: وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ويره قمٛمر

 خمتٍمه ذم قمٜمف اعمزين ص٤مطمٌف ٟم٘مٚمف يمام قمٛمر قمـ اًمٕمنميـ ذم: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ويمذًمؽ

 اعمحدصملم قمٜمد ُمٕمروف هق يمام ًمٚمٛمروي ُمٜمٝمام شمْمٕمٞمػش روي: »وم٘مقهلام ,ش107/  1»

 اًمذيـ لماعمح٘م٘م اًمٕمٚمامء أوئلؽ ُمـ يواًمؽمُمذ اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أن اعمروض ُمـ وم٢من

 ش :63/  1ش »اعمجٛمقع» ذم سم٘مقًمف اهلل رمحف اًمٜمقوي قمٜم٤مهؿ

 ٓ وٕمٞمٗم٤م احلدي٨م يم٤من إذا: وهمػمهؿ احلدي٨م أهؾ ُمـ اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء ىم٤مل 

 ُمـ ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م طمٙمؿ أو هنك أو أُمر أو ومٕمؾ أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ومٞمف ي٘م٤مل

 أو طمدث أو أظمؼم أو ذيمر أو ىم٤مل أو هريرة أبق ىرو: ومٞمف ي٘م٤مل ٓ ويمذا. اجلزم صٞمغ
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 وٕمٞمٗم٤م يم٤من ومٞمام سمٕمدهؿ وُمـ اًمت٤مسمٕملم ذم ذًمؽ ي٘م٤مل ٓ ويمذا أؿمٌٝمف, وُم٤م أومتك أو ٟم٘مؾ

 قمٜمف ٟم٘مؾ أو قمٜمف روي: يمٚمف هذا ذم ي٘م٤مل وإٟمام اجلزم, سمّمٞمٖم٦م ذًمؽ ُمـ رء ذم ي٘م٤مل ومال

 وُم٤م يٕمزى أو يرومع وأ يروى أو حيٙمك أو يذيمر أو ي٘م٤مل أو قمٜمف سمٚمٖمٜم٤م أو قمٜمف طمٙمل أو

 اجلزم ومّمٞمغ: ىم٤مًمقا  اجلزم, صٞمغ ُمـ وًمٞم٧ًم اًمتٛمريض صٞمغ ُمـ ذًمؽ أؿمٌف

 اجلزم صٞمٖم٦م أن وذًمؽ ؾمقامه٤م, ح٤م اًمتٛمريض وصٞمغ احلًـ أو ًمٚمّمحٞمح ُمقوققم٦م

 اإلٟم٤ًمن ومٞمٙمقن وإٓ صح ومٞمام إٓ يٓمٚمؼ أن يٜمٌٖمل ومال إًمٞمف اعمْم٤مف قمـ صحتف شم٘متيض

 أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ومج٤مهػم اعمّمٜمػ سمف ظمؾأ إدب وهذا قمٚمٞمف, اًمٙم٤مذب ُمٕمٜمك ذم

 شم٤ًمهؾ وذًمؽ اعمحدصملم طمذاق قمدا ُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م اًمٕمٚمقم أصح٤مب مج٤مهػم سمؾ وهمػمهؿ

 روى» وش ىم٤مل» اًمْمٕمٞمػ وذم  قمٜمف روي: اًمّمحٞمح ذم يمثػما  ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ ىمٌٞمح

 .اًمّمقاب قمـ طمٞمد وهذاش ومالن

 [64 ص اًمؽماويح صالة] 

 بعضا بعضفا يؼوي ال افروايات هذه

 ي٘مقي أٓ وًمٙمـ اًمرواي٤مت هذه ُمٗمردات سمْمٕمػ ؾمٚمٛمٜم٤م: اًمٌٕمض ي٘مقل ىمد

 :ًمقضمٝملم وذًمؽ يمال: وم٠مىمقل ًمٙمثرُت٤م؟ سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م

 إٓ ًمديٜم٤م ًمٞمس وم٢مٟمف طم٘مٞم٘مٞم٦م همػم ؿمٙمٚمٞم٦م شمٙمقن أن حيتٛمؾ اًمٙمثرة هذه أن: إول

 آٟمّم٤مري ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك روُم٤من سمـ يزيد ورواي٦م اعمتّمٚم٦م يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م رواي٦م

 إومم اًمرواي٦م روى ُمـ سمٕمض قمغم اًمرواي٦م هذه ُمدار يٙمقن أن اجل٤مئز وُمـ ,اعمٜم٘مٓمٕم٦م

 .آؾمتدٓل يً٘مط آطمتامل وُمع ي٠ميت يمام ذًمؽ همػم وضم٤مئز

 قمـ اًمث٧ٌم اًمث٘م٦م يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م أن شم٘مدم ومٞمام أثٌتٜم٤م أنٜم٤م: اًمث٤مين

 ٓم٠م,أظم وم٘مد ُم٤مًمٙم٤م ظم٤مًمػ ُمـ وأن اًمّمحٞمح٦م, هل ريمٕم٦م قمنمة سم٤مإلطمدى اًم٤ًمئ٥م

 ومروايتٝمام ذسم٤مب أيب واسمـ ظمّمٞمٗم٦م اسمـ ومه٤م يقؾمػ سمـ حمٛمد ظم٤مًمػ ُمـ ويمذًمؽ

 ٓ واخلٓم٠م ظمٓم٠م ٕنف ُمردود ُمٜمٙمر اًمِم٤مذ أن اعمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم اعم٘مرر وُمـ ؿم٤مذة,

 ٟمٔمر سمٌمء اًمراوي اٟمٗمرد إذاش : »86 صش »اعم٘مدُم٦م» ذم اًمّمالح اسمـ ىم٤مل سمف, يت٘مقى
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 ُم٤م يم٤من وأوٌط ًمذًمؽ سم٤محلٗمظ ُمٜمف أومم هق ـُم رواه ح٤م خم٤مًمٗم٤م سمف اٟمٗمرد ُم٤م يم٤من وم٢من ومٞمف

 ومل هق رواه أُمر هق وإٟمام همػمه رواه ح٤م خم٤مًمٗم٦م ومٞمف شمٙمـ مل وإن ُمردودا, ؿم٤مذا سمف اٟمٗمرد

 وٓش. سمف اٟمٗمرد ُم٤م ىُمٌؾ ووٌٓمف سم٢مشم٘م٤مٟمف ُمقصمقىم٤م طم٤مومٔم٤م قمدٓ يم٤من وم٢من ...همػمه يروه

 ُمٜمف أومم هق ُمـ رواه ح٤م خم٤مًمػ راوُّي٤م ٕن إول اًمٜمقع ُمـ اًمرواي٦م هذه أن ؿمؽ

 هق إٟمام ًمٚمِم٤مذ اًمٕمٚمامء رد ؾم٥ٌم أن اًمقاوح وُمـ ُمردودة, ومٝمل وأوٌط ًمذًمؽ سم٤محلٗمظ

 رواي٦م سمف ي٘مقى أن يٕم٘مؾ ومال ظمٓم٠مه صم٧ٌم وُم٤م اعمذيمقرة اعمخ٤مًمٗم٦م سم٥ًٌم ظمٓم٠مه٤م فمٝمقر

 وضمقده إن سمؾ سمف يًتِمٝمد وٓ سمف يٕمتد ٓ مم٤م واعمٜمٙمر اًمِم٤مذ أن ومث٧ٌم ُمٕمٜم٤مه٤م ذم أظمرى

 .ؾمقاء وقمدُمف

 أن جيقز ٓ اعمٜم٘مٓمٕمتلم إنّم٤مري ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك روُم٤من سمـ يزيد رواي٦م نإ صمؿ

 اًمذيـ ُمـ يمؾ ؿمٞمقخ يٙمقن أن ذًمؽ ذم اًمنمط ٕن إظمرى شم٘مقي إطمداه٤م قمـ: ي٘م٤مل

 ؾمٕمٞمد واسمـ يزيد اًمراويلم ُمـ يمال ٕن هٜم٤م يث٧ٌم مل وهذ أظمر ؿمٞمقخ همػم أرؾماله٤م

 سمٕمض قمـ اًمرواي٦م ذم اؿمؽميم٤م أهنام احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م وم٤مًمذي ُمدين,

 هق إٟمام اًمرواي٦م هذه قمٜمف شمٚم٘مٞم٤م اًمذي ؿمٞمخٝمام يٙمقن أن اجل٤مئز ومٛمـ وقمٚمٞمف اًمِمٞمقخ,

 شمٚم٘مٞم٤مه٤م أهنام جل٤مئز وُمـ سمف, حيت٩م ٓ وٕمٞمٗم٤م أو جمٝمقٓ يٙمقن ىمد وهذا واطمد, ؿمٞمخ

 هذان يٙمقن أن أجْم٤م وضم٤مئز هبام, يٕمتؼم ٓ وٕمٞمٗم٤من وًمٙمٜمٝمام ُمتٖم٤ميريـ ؿمٞمخلم قمـ

 هذه ذم أظمٓم٠م وىمد أجْم٤م ُمدٟمٞم٤من وم٢مهنام ذسم٤مب أيب واسمـ ظمّمٞمٗم٦م اسمـ مه٤م اًمِمٞمخ٤من

 ضم٤مئز هذا يمؾ أجْم٤م ظمٓم٠م ؾمٕمٞمد واسمـ يزيد رواي٦م شمٙمقن وقمٚمٞمف شم٘مدم, يمام اًمرواي٦م

 .آؾمتدٓل يً٘مط آطمتامل وُمع حمتٛمؾ

 ىمٌقهل٤م ذم اًمٜم٤مس شمٜم٤مزع ىمد واعمراؾمٞمؾ:  »اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل 

 ُمـ يم٤من وُم٤م ...اعمقىمقف وُمٜمٝم٤م اعمردود وُمٜمٝم٤م اعم٘مٌقل ُمٜمٝم٤م أن ٕىمقالا وأصح ورده٤م

 ُمـ يمؾ وضمٝملم ُمـ اعمرؾمؾ ضم٤مء وإن ُمردودا يم٤من اًمث٘م٤مت رواه ح٤م خم٤مًمٗم٤م اعمراؾمٞمؾ

 ٓ ذًمؽ ُمثؾ وم٢من صدىمف, قمغم يدل مم٤م ومٝمذا أظمر ؿمٞمقخ همػم ُمـ اًمٕمٚمؿ أظمذ اًمراويلم

 اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر سمٕمض أوىمع اًمنمط هذا قمـ واًمٖمٗمٚم٦م. ش ومٞمف اخلٓم٠م مت٤مصمؾ اًمٕم٤مدة ذم يتّمقر

ٟمٞمؼ ىمّم٦م ُمثؾ اًمٌٓمالن اًمٔم٤مهرة اًم٘مّمص سمٕمض شمّمحٞمح ذم  سمٞمٜمتف يمام اعمِمٝمقرة اًمٖمرا

ٟمٞمؼ ىمّم٦م ًمٜمًػ اعمج٤مٟمٞمؼ ٟمّم٥م» اًم٤ًمسمؼ يمت٤ميب ذم . ضمدا ُمٝمؿ وم٢مٟمف هلذا ومٚمٞمتٜمٌفش اًمٖمرا
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 قمـ أشمٞم٦م اًمرواي٤مت ذم ٟمحقه أو ُمثٚمف ي٘م٤مل قمٛمر قمـ اًمرواي٤مت هذه ذم هٜم٤م ذيمرشمف وُم٤م

 قمـ اًمث٤مين يم٤مًمٓمريؼ ضمدا وٕمٞمػ سمٕمْمٝم٤م أن قمٚمٞمف يزاد اخل٤مُمس, اًمٗمّمؾ ذم وهمػمه قمكم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يٜمٗمٕمؽ وم٢مٟمف هذا ومتذيمر. إول اًمٓمريؼ سمف ي٘مقى أن يّمٚمح ومال قمكم

 [65 ص اًمؽماويح صالة] 

 ظؿر ظن افروايتغ بغ افصحقح اجلؿع

 اجلٛمع إمم طمٞمٜمئذ ورةرض ومال قمٛمر قمـ اًمرواي٦م هذه وٕمػ ًمٚم٘م٤مريء شمٌلم وإذا

 أول ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ: »وم٘م٤مل  سمٕمْمٝمؿ ومٕمؾ يمام قمٜمف اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م

 أن ٟم٘مقل ٕنٜم٤مش سمثالث ويقشمرون سمٕمنميـ ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  صمؿ ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى إُمر

 اعمذيمقر, ًمٚمجٛمع داقمل ومال صحٞمح٦م, همػم اًمرواي٤مت وهذه اًمتّمحٞمح, ومرع اجلٛمع

 قم٘م٥مش 76/  2» اهلل رمحف اعم٤ٌمريمٗمقري وم٘م٤مل اجلٛمع هذا ٦مُمٕم٤مرو يٛمٙمـ أنف قمغم

 سمٕمنميـ أوٓ ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ أنف ومٞمف: ىمٚم٧م: »اعمذيمقر اجلٛمع

وم٘م٤م يم٤من هذا ٕن اًمٔم٤مهر هق وهذا ريمٕم٦م, قمنمة سم٢مطمدى ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  صمؿ ريمٕم٦م  ُمقا

 ش.ومتٗمٙمر ًمف خم٤مًمٗم٤م يم٤من وذاك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمث٤مسم٧م هق ح٤م

 [69 ص اًمؽماويح صالة] 

 زافت وؿد فعؾة ـان إكام -صح فو- افعؼون

 قمـ اًمٕمنميـ قمدد سمْمٕمػ اًم٤ًمسمؼ اًمٌٞم٤من ُمـ ي٘متٜمع مل أطمدا أن ومروٜم٤م ًمق أنف قمغم

 سمام اًمٕمٛمؾ ُّيجر سمحٞم٨م اًمٕمدد هبذا اًمٕمٛمؾ اًمتزام ذًمؽ ُمـ يٚمزم ٓ إٟمف ٟم٘مقل وم٢مٟم٤م - قمٛمر

 هبذه اًمٕم٤مُمؾ يٕمتؼم أن ـقم ومْمال ريمٕم٦م, قمنمة اإلطمدى ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم

 ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ذم اًمٗمٕمؾ قمغم زائد رء آًمتزام ٕن ذًمؽ اجلامقم٦م, قمـ ظم٤مرضم٤م اًمًٜم٦م

 ذًمؽ ُمـ أيمثر يٗمٞمد وٓ وم٘مط ُمنموقمٞمتف قمغم يدل إٟمام ًمٚمٕمنميـ قمٛمر ومٕمؾ أن إذ ومٞمف

 هذه واحل٤مًم٦م جيقز ومال اًمٕمدد, طمٞم٨م ُمـ ًمف اعمخ٤مًمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٗمٕمؾ ُم٘م٤مسمؾ ٕنف

 ُم٤م هم٤مي٦م سمؾ وم٘مط, قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر ومٕمٚمف ُم٤م سم٤مًمتزام قمٜمف قمراضواإل ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف إهدار
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 ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمٕمٚمف آىمتداء سم٠من واًم٘مٓمع اجلزم ُمع ذًمؽ ذم سمف آىمتداء ضمقاز ُمٜمف يًتٗم٤مد

 زاد قمٛمر أن ومروٜم٤م ًمق ي٘م٤مل يمٚمف وهذا. قم٤مىمؾ ومٞمف يرشم٤مب ٓ أن يٜمٌٖمل مم٤م وهذا. أومْمؾ

 وؾمٌؼ اًمٌٕمض يزقمؿ يمام - ُمٓمٚم٘م٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤مٟمع ٓ اًمزي٤مدة أن سمحج٦م اعمًٜمقن اًمٕمدد قمغم

 ُمـ اًمٜم٤مس قمغم اًمتخٗمٞمػ سمٕمٚم٦م سمؾ اًم٤ٌمب هذا ُمـ هب٤م ي٠مت مل وقمٛمر أُم٤م - قمٚمٞمف اًمرد

 اًم٘م٤مرئ قمٚمٞمف وىمػ يمام اًمؽماويح صالة ذم سم٤مًمٜم٤مس ي٘مقم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمذي اًم٘مٞم٤مم ـمقل

 ُمـ واطمد همػم ذيمر وم٘مد - إول اًمٗمّمؾ ذم أوردٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ذم اًمٙمريؿ

 ُمع اعمْم٤مقمٗم٦م ومٝمذه أىمقل اًم٘مٞم٤مم, ـمقل قمـ قمقو٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمدد ٤مقمٗم٦مُمْم أن اًمٕمٚمامء

 ذم يؼمره ىمد ُم٤م ًمف ًمٙم٤من -قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومٕمٚمٝم٤م ًمق - اًم٘مٞم٤مم ذم اًم٘مراءة ختٗمٞمػ

 ُمع إٓ قمٛمر قمٝمد ذم اًمؽماويح صالة ُمـ يٗمرهمقن ٓ يم٤مٟمقا  ذًمؽ ُمع ٕنف اًمٕمٍم ذًمؽ

 ُم٤م اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م ذم إُم٤مُمٝمؿ ي٘مرأ  اعمزقمقم اًمتخٗمٞمػ هذا ُمع ويم٤مٟمقا  ؾمٌؼ, يمام اًمٗمجر

 ُمـ إريم٤من سملم يًقون يم٤مٟمقا  أهنؿ ذًمؽ إمم يْم٤مف آي٦م, واًمثالصملم اًمٕمنميـ سملم

 ُمـ ىمري٤ٌم سمٕمْمٝم٤م شمٙمقن طمتك ومٞمٓمٞمٚمقهن٤م ذًمؽ سملم وُم٤م واًمًجقد واًمريمقع اًم٘مٞم٤مم

 يمؾ ذم اًمًٜم٦م هق يمام واًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتحٛمٞمد اًمتًٌٞمح ُمـ ومٞمٝم٤م ويٙمثرون سمٕمض,

 ويٕمقض ختٗمػ طمتك اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة هذه ُمـ رء هٜم٤مك ومٚمٞمس ماًمٞمق وأُم٤م ذًمؽ,

 يمام - اًمّمالة هذه ذم اًم٘مراءة ًمٞمخٗمٗمقن اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أيمثر وم٢من اًمريمٕم٤مت, سمزي٤مدة قمٜمٝم٤م

 إٓ ذًمؽ إمم ؾمٌٞمال وضمدوا ح٤م اًم٘مراءة ظمٗمٗمقا  هلؿ ىمٞمؾ ًمق أن درضم٦م إمم - ُمِم٤مهد هق

 ُمثؾ قمغم - إطمقال أطمًـ ذم - ٓىمتٍموا أو اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ُمٓمٚم٘م٤م اًم٘مراءة يؽميمقا  أن

َت٤من﴿ آي٦م  وم٢مهنؿ ي٘مرؤوهن٤م اًمتل اًمٗم٤محت٦م وهذه ذًمؽ ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ أن سمٚمٖمٜمل وىمد ﴾ُُمْدَه٤مُمَّ

 اًمٙمثػميـ أن طمتك هب٤م, ي٘مرؤوهن٤م اًمتل اًمنقم٦م ًمِمدة وطمالوُت٤م سمٓمالوُت٤م ذهٌقا  ىمد

 ٦م,آي آي٦م ي٘مرؤه٤م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف شمٜمص اًمتل ًمٚمًٜم٦م ظمالوم٤م واطمد سمٜمٗمس قمٚمٞمٝم٤م ًمٞم٠متقن ُمٜمٝمؿ

 مجٞمٕم٤م اشمٗم٘مقا  ىمد وم٢مهنؿ اإلـم٤مًم٦م سمٕمض اًم٘مراءة يٓمٞمؾ ُمـ إئٛم٦م أوئلؽ ذم وضمد وًمئـ

 أطم٤مدي٨م ذم صم٤مسمت٦م ذًمؽ ؾمٜمٞم٦م أن ُمع سمٞمٜمٝم٤م واعم٘م٤مرسم٦م إريم٤من شمًقي٦م قمـ اإلقمراض قمغم

 .اعمت٘مدم اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م يمثػمة

 اًمٕمٚم٦م جيٕمؾ - أقمٚمؿ ومٞمام - اًمٞمقم اعمًٚملم هم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمذي اًمقاىمع ومٝمذا: أىمقل

 قمدد وهق اعمٕمٚمقل يزول وسمزواهل٤م زائٚم٦م, اًمؽماويح ريمٕم٤مت زيدت أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل



 50   طمٙم٤مُمٝم٤مصالة اًمؽماويح وأ  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اًمًٜم٦م ذم اًمقارد اًمٕمدد إمم اًمرضمقع - أجْم٤م اجلٝم٦م هذه ُمـ - إذن ومقضم٥م اًمٕمنميـ

 وأذيم٤مر اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م قمغم اًمٜم٤مس طمض ُمع قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وقمدم واًمتزاُمف اًمّمحٞمح٦م

. قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح واًمًٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل اىمتداء اًمٓم٤مىم٦م ىمدر ومٞمٝم٤م إريم٤من

 يتٌٜمقا  أن قمغم اعمّمٚمحلم اًمٗمٙمريـ ُمـ اهلل ؿم٤مء ُمـ ؾمٞمحٛمؾ اًمقاىمع هذا أن وأقمت٘مد

 ذم ُمثٚمف ومٕمٚمقا  وم٘مد ويمٞمٗم٤م, يمام ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف إمم اًمؽماويح صالة ذم اًمرضمقع سميورة رأجٜم٤م

 فمٝمقر وذم اعمجتٛمع ذم وأثره٤م ٟمت٤مئجٝم٤م طمٞم٨م ُمـ هذه ُمـ أهؿ هل أظمرى ُم٠ًمخ٦م

 صمالث سمٚمٗمظ اًمرضمؾ ُمـ اًمقاىمع اًمٓمالق اقمت٤ٌمر وهل أٓ قمٜمف اهلل ريض ًمٕمٛمر خم٤مًمٗمتٝم٤م

 شمٜمٙمح طمتك سمٕمد ُمـ ًمف حتؾ ٓ» صمالصم٤م يٕمتؼموٟمف ىمري٥م زُمـ إمم يم٤مٟمقا  وىمد واطمدا ـمالىم٤م

 قمٛمر ًمرأي شمٌٕم٤م قمٚمٞمف إرسمٕم٦م اعمذاه٥م يمت٥م إـم٤ٌمق ذًمؽ ذم وقمٛمدُتؿش همػمه زوضم٤م

 اًمٞمقم هبؿ وم٢مذا واطمدة, ـمٚم٘م٦م جيٕمٚمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ سم٠من قمٚمٛمف ُمع ومٞمف قمٜمف اهلل ريض

 هذا ذم اًمٜم٤مس قمغم قم٤مد ىمد اًمرأي هذا أن رأوا ح٤م قمٜمف صمٌقشمف ُمع هذا قمٛمر رأي يدقمقن

 ٕنف اًمًٜم٦م إمم ومرضمٕمقا  اإلصالح ُمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر إًمٞمف رُمك ُم٤م سمخالف اًمٕمٍم

 أن ٕمج٤مئ٥ماًم وُمـ هب٤م, إٓ يتح٘مؼ ٓ اعمٜمِمقد اإلصالح أن - ٕي سمٕمد - هلؿ شمٌلم

 اًمٕمداء أؿمد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يٕم٤مدون ىمري٥م قمٝمد إمم يم٤مٟمقا  ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػميـ

 هل٤م اعمخ٤مًمػ واضمتٝم٤مده قمٛمر ًمرأي وشمريمف اًمًٜم٦م هبذه إلومت٤مئف اًمٓمٕمـ أؿمد ومٞمف ويٓمٕمٜمقن

 يم٤مٟمقا  سمام ي٘مْمقن اًمٞمقم هبؿ وم٢مذا اجلامقم٦م, قمـ اخلروج إمم ذًمؽ سم٥ًٌم ويٜمًٌقٟمف

 هق ٕنف هب٤م واًمٕمٛمؾ اًمًٜم٦م إمم اًمرضمقع يٕمرومقن ٓ ٕهنؿ ذًمؽ يٙمٗمرون, سمف سم٤مُٕمس

 وُمراقم٤مة واًمتج٤مرب احلقادث شم٠مثػم حت٧م إًمٞمٝم٤م يرضمٕمقن إٟمام سمؾ ذقم٤م, اًمقاضم٥م

 اًم٘مرآين, ًمٚمٜمص اًمؽماويح صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف إمم اًمرضمقع يتٌٜمقا  أن ومٕمًك ًمٚمٛمّم٤مًمح,

١ْمُِمٜمُقَن طَمتََّك وَماَل َوَرسمَِّؽ َٓ يُ ﴿: وؾمٜمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف ذم ي٘مقل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٢من

ٚمِٞماًم  ًْ ْ شَم ٚمُِّٛمقا ًَ ٤َّم ىَمَْمٞم٧َْم َوُي ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م ممِّ
ًِ ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ َٓ جَيُِدوْا ذِم َأنُٗم  ﴾ حُيَٙمِّ

ٌلِم ﴿: وي٘مقل   ُٟمقٌر َويمَِت٤مٌب ُمه
ِ
ـَ اهلل َٟمُف ؾُمٌَُؾ *  ىَمْد ضَم٤مءيُمؿ ُمِّ ـِ اشمٌَََّع ِرْوَقا  َُّيِْدي سمِِف اهلُل َُم

َتِ٘مٞمؿ ًْ ٍط ُمه ا ـِ اًمٔمهُٚماَمِت إمَِم اًمٜمهقِر سم٢ِِمْذٟمِِف َوَُّيِْدُّيِْؿ إمَِم ِسَ اَلِم َوخُيِْرضُمُٝمؿ ُمِّ ًَّ  .﴾ اًم

 [69 ص اًمؽماويح صالة] 



 51 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 ظؼين افساويح صذ افصحابة من أحدا أن يثبت مل

 قمـ أظمرى رواي٤مت وهٜم٤مك: وٕمٗمٝم٤م وسمٞم٤من ذًمؽ ذم قمٜمٝمؿ اًمقاردة أصم٤مر حت٘مٞمؼ

 يم٤مٟم٧م وح٤م اًمٕمنميـ, يّمٚمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ ومٞمٝم٤م قمٜمف اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رقمٛم همػم

 ُمـ سمد ٓ يم٤من يمثػمون هب٤م اهمؽم وىمد اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل اًمٜم٘مد أُم٤مم يث٧ٌم ٓ مم٤م مجٞمٕمٝم٤م

 : وم٠مىمقل أُمره٤م ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اعم١مُمـ يٙمقن طمتك وٕمٗمٝم٤م سمٞم٤من

 :ـمري٘م٤من قمٜمف وًمف قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ - 1

 قمنميـ رُمْم٤من ذم هبؿ يّمكم رضمال أُمر قمٚمٞم٤م أن ٤مءاحلًٜم أيب قمـ :األول

 [.وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]ريمٕم٦م

 اًمًٚمٛمل اًمرمحـ قمٌد أيب قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ مح٤مد قمـ :افثاين

 وم٠مُمر رُمْم٤من ذم اًم٘مراءش قمٜمٝمـ اهلل ريض قمكم أي» دقم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ

 صمؿ.]هبؿ يقشمر قمٜمف اهلل ريض قمكم ويم٤من: ىم٤مل ريمٕم٦م قمنميـ سم٤مًمٜم٤مس يّمكم رضمال ُمٜمٝمؿ

 [.وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم

 :أجْم٤م ـمري٘م٤من قمٜمف وًمف يمٕم٥م سمـ أيب قمـ - 2

 ويقشمر ريمٕم٦م قمنميـ سم٤معمديٜم٦م رُمْم٤من ذم سم٤مًمٜم٤مس يّمكم يمٕم٥م سمـ أيب يم٤من» :األول

 [.وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿش]سمثالث

 يم٤من: »وه٥م سمـ زيد قمـ اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ٟمٍم اسمـ روى: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ - 3

 ىم٤ملش. ًمٞمؾ وقمٚمٞمف ومٞمٜمٍمف رُمْم٤من ؿمٝمر ذم سمٜم٤م يّمكم قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل ٌدقم

 ُم٤م يمؾ هذا[. وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]سمثالث ويقشمر ريمٕم٦م قمنميـ يّمكم يم٤من: إقمٛمش

 اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ُم٤م قمغم اًمزي٤مدة ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمـ اعمروي٦م أصم٤مر ن قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م

 إمم اًمؽمُمذي أؿم٤مر وىمد رء ُمٜمٝم٤م يث٧ٌم ٓ وٕمٞمٗم٦م ٝم٤مويمٚم اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم

 ًمٚمٓمرق اًمتتٌع هبذا يمت٤مب ذم جمٛمققم٦م يراه٤م ٓ اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ أن وفمٜمل ؾمٌؼ, يمام شمْمٕمٞمٗمٝم٤م

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل وم٤محلٛمد اًمدىمٞمؼ اًمٕمٚمٛمل واًمتح٘مٞمؼ
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 52   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 افساويح يف رـعة ظؼين ظذ إمجاع ال

 اًمؽماويح صٚمقا  أهنؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م قمـ روي ُم٤م يمؾ أن اًم٤ًمسمؼ اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ٜم٤مًم شمٌلم ًم٘مد

 اًمؽماويح أن قمغم أمجٕمقا  اًمّمح٤مسم٦م إن: » اًمٌٕمض ادقم٤مه ومام رء, ُمٜمف يث٧ٌم ٓ ريمٕم٦م قمنميـ

ل ٓ مم٤مش ريمٕم٦م قمنمون  وٕمٞمػ, ومٝمق وٕمٞمػ قمغم سمٜمل وُم٤م وٕمٞمػ قمغم سمٜمل ٕنف قمٚمٞمف يٕمقَّ

 ش. سم٤مـمٚم٦م دقمقى أهن٤م» سـمش اًمتحٗم٦م» ذم اعم٤ٌمريمٗمقري اًمٕمالُم٦م ضمزم وًمذًمؽ

 قمغم اظمتٚمٗمقا  وىمد خي٤مًمٗمقهؿ, أن سمٕمدهؿ عمـ جيز مل صحٞمح٦م يم٤مٟم٧م ًمق أهن٤م وي١ميده

 حيٛمؾ مم٤م اإلمج٤مع هذا ُمثؾ وادقم٤مء ىمري٤ٌم, ي٠ميت يمام ُمٜمف وأيمثر اًمٕمدد هذا ُمـ أىمؾ

 صم٧ٌم وم٘مد اًمٙمت٥م, سمٕمض ذم ذيمره يرد إمج٤مع يمؾ ىمٌقل ذم يتنقمقا  ٓ أن قمغم اعمح٘م٘ملم

 اًمذي اإلمج٤مع ذًمؽ قمغم أجْم٤م إُمثٚم٦م وُمـ ومٞمٝم٤م, يذيمر مم٤م يمثػم يّمح ٓ أنف ٤مًمتتٌعسم

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد همػم قمـ صم٧ٌم أنف ُمع ريمٕم٤مت صمالث اًمقشمر أن ذم سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مٚمف

 صديؼ اعمح٘مؼ ىم٤مل وهلذا اًم٤ًمسمع اًمٗمّمؾ ىمٌٞمؾ ؾمٞم٠ميت يمام وم٘مط واطمدة سمريمٕم٦م اإليت٤مر

ج» يمت٤مسمف ُم٘مدُم٦م ذم ظم٤من طمًـ  سمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ُمٓم٤مًم٥م يمِمػ ُمـ اًمقه٤مج اًمنا

 ش :3/  1ش »احلج٤مج

 إصؾ يمذا» جي٥م ٓ ُمـ وص٤مر اإلمج٤مقم٤مت ٟم٘مؾ ذم اًم٤ٌمًمغ اًمت٤ًمهؾ طمّمؾ وىمد

 ُمذهٌف أهؾ قمٚمٞمف اشمٗمؼ ُم٤م أن ئمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمذاه٥م ُمـ ًمفش ٟمّمٞم٥م: اًمّمقاب وًمٕمؾ

 سمام اًمدقمقى سمٛمجرد اًمٜم٤مىمؾ هذا ومٞم٠ميت قمٔمٞمٛم٦م, ُمٗمًدة وهذه إمج٤مع, هق ىمٓمره أهؾ أو

 اًمذي اًمٜم٘مؾ هذا ُمـ شمٕم٤ممم اهلل قم٤ٌمد قمغم اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمر ًمزوم قمـ ذاهال اًمٌٚمقى سمف ٕمؿشم

 ُم٤م يٕمدون ص٤مروا وم٘مد إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أهؾ وأُم٤م واًمقرع, اًمتث٧ٌم ـمريؼ قمغم يٙمـ مل

 ُمًٚمؿ ذطمف ذم يم٤مًمٜمقوي ُمٜمٝمؿ قمٍمه اعمت٠مظمر ؾمٞمام وٓ قمٚمٞمف جمٛمٕم٤م سمٞمٜمٝمؿ قمٚمٞمف اشمٗمؼ

 ظمػم وم٢من سمحجٞمتف, اًمٕمٚمامء شمٙمٚمؿ اًمذي إلمج٤معا هق هذا وًمٞمس يمٗمٕمٚمف, ومٕمؾ وُمـ

 اعمذاه٥م, فمٝمقر ىمٌؾ يم٤مٟمقا  يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ[ إول اًم٘مرن] اًم٘مرون

 اًمٜم٤مهْملم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيم٤مسمر ُمـ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمـ واطمد يمؾ قمٍم ذم يم٤من صمؿ

 ذاوه اًمٖم٤مي٦م هذه إمم قمٍمهؿ سمٕمد ضم٤مء وهٙمذا احلٍم, قمٚمٞمف ي٠ميت ٓ ُمـ سم٤مٓضمتٝم٤مد

 اهلل ومتح ُمـ إٓ جيقزه٤م ٓ يم١مود قم٘م٦ٌم اإلٟمّم٤مف وًمٙمـ ُمٜمّمػ قم٤مرف يمؾ يٕمرومف
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 وسمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اًمٕمالُم٦م ىم٤مل. ُمٜمٝم٤م اًمدظمقل قمٚمٞمف وؾمٝمؾ احلؼ أبقاب ًمف شمٕم٤ممم

 إٓ ًمٞم٧ًم اعمّمٜمٗم٤مت ذم حيٙمقهن٤م اًمتل اإلمج٤مقم٤مت إنش: إوام ؿمٗم٤مء طم٤مؿمٞم٦م اًمٖمامم

 يًتٚمزم ٓ سم٤مًمقىمقع قمٚمٛمف وقمدم اعم٠ًمخ٦م, ذم ظمالف سمقىمقع يٕمٚمؿ مل احل٤ميمل أن سم٤مقمت٤ٌمر

 يّمٚمح ٓ اإلومراد ُمـ ومرد فمـ وجمرد سم٤مإلمج٤مع, فمـ ًمف طمّمؾ أن هٜم٤مك ُم٤م هم٤مي٦م اًمٕمدم,

 ي٘مقل ٓ اإلمج٤مع سمحجٞم٦م ىم٤مل وُمـ ـمرىمف, ُمـ ـمري٘م٤م وٓ ًمإلمج٤مع, ُمًتٜمدا يٙمقن أن

 سمٛمثؾ ظمٚم٘مف ُمـ أطمد اهلل يتٕمٌد ومل إُم٦م أومراد ُمـ ًمٗمرد فمـ جمرد ومٝمق هذا, سمحجٞم٦م

 اًم٘مرآن ُمـ دًمٞمال أو اًمًٜم٦م ُمـ دًمٞمال اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أقمٚمؿ ٓ: اعمٓمٚمع ىم٤مل ًمق وم٢مٟمف ذًمؽ,

 .طمج٦م اعم٘م٤مًم٦م هذه أن قم٤ممل قمـ ومْمال قم٤مىمؾ ي٘مؾ مل

 سم٤مإلمج٤مع ًمٞمس ٕنف اإلمج٤مع طمٙم٤مي٦م ؾمامع قمٜمد اخلٓم٥م قمٚمٞمؽ ه٤من هذا شم٘مرر إذا 

 إصقل أهؾ ُمـ ٛمٝمقراجل ذه٥م ىمد أنف ُمع ٓ, أم طمج٦م يمقٟمف ذم إُم٦م اظمتٚمٗم٧م اًمذي

ش اًمت٘مري٥م» ذم اًم٘م٤ميض سمذًمؽ سح يمام أطم٤مد أظم٤ٌمر ومٞمف شم٘مٌؾ ٓ اإلمج٤مع أن إمم

 طمّمقل» يمت٤ميب ذم اعم٠ًمخ٦م هذه طمج٩م أوردت وىمد ىم٤مل, ُم٤م آظمر إمم يمتٌف, ذم واًمٖمزازم

 اًمٓمري٘م٦م» وش آىمٚمٞمد» ذم اًمّم٤محل٤من اًمقًمدان وأورده٤مش إصقل قمٚمؿ ُمـ اح٠مُمقل

 .ُم١مًمٗم٤مشمٜم٤م ُمـ وهمػمهش اًمٓم٤مًم٥م دًمٞمؾ» وإمم إًمٞمٝم٤م ومػمضمع ظم٤مـمره ٟمثالجا رام ومٛمـش اعمثغم

 يمت٤مسمف ذم طمزم اسمـ حمٛمد أبق اإلُم٤مم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل طم٘مؼ ويمذًمؽ: ىمٚم٧م

 أضمزاء صمامٟمٞم٦م ذم ُمٍم ذم ُمٓمٌقع وهقش إطمٙم٤مم أصقل ذم إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم» اًم٘مٞمؿ

 ُمـ وم٢مٟمف اًمٜم٤مس ٕمضسم هب٤م يٚمٝم٩م اًمتل اإلمج٤مقم٤مت ُمـ اًمتح٘مؼ ؿم٤مء ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع

 سمٜمٞم٧م اًمتل همػمه٤م سمخالف واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ سم٤مٕدًم٦م اعمدقمٛم٦م إصقل يمت٥م أطمًـ

 .اًمدقمقى جمرد قمغم

 [83 ص اًمؽماويح صالة]

 ذفك ظذ وافدفقل رـعة ظؼة اإلحدى افتزام وجوب

 اًمؽماويح صالة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ يّمح ٓ أنف ُمٜمّمػ قم٤مىمؾ ًمٙمؾ شمٌلم ًم٘مد

 ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى سمّمالُت٤م إُمر قمٜمـف اهلل ريض قمٛمر قمـ ٧مصمٌ وأنف ريمٕم٦م سمٕمنميـ



 54   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اًمًٌٞمؾ ًمٜم٤م يٛمٝمد مم٤م يمٚمف ومٝمذا ريمٕم٦م, قمنمى إطمدى إٓ يّمٚمٝم٤م مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف شمٌلم يمام

 ُمـ وم٢مٟمف ..: ».ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اشم٤ٌمقم٤م قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وقمدم اًمٕمدد هذا اًمتزام سمقضمقب ًمٜم٘مقل

 اعمٝمديلم اخلٚمٗم٤مء ٦موؾمٜم سمًٜمتل ومٕمٚمٞمٙمؿ يمثػما, اظمتالوم٤م ومًػمى سمٕمدي ُمـ ُمٜمٙمؿ يٕمش

 يمؾ وم٢من إُمقر, وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ سم٤مًمٜمقاضمذ, قمٚمٞمٝم٤م وقمْمقا  هب٤م متًٙمقا  اًمراؿمديـ

 رواه ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ: »آظمر طمدي٨م ذم زادش والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م

 ُمـ يمثػم ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن اعمٕمٚمقم وُمـ. وهمػمهؿ واًمؽمُمذي داود وأبق أمحد

 ومٞمف اظمتالومٝمؿ سمٚمغ وم٘مد اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ُمـ ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ٤موُمٜمٝم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 :أىمقال صمامٟمٞم٦م إمم

 .ش24» اخل٤مُمس .ش28» اًمراسمع .ش34» اًمث٤مًم٨م .ش36» اًمث٤مين .ش41» إول

 ش11» اًمث٤مُمـ .ش16» اًم٤ًمسمع .ش20» اًم٤ًمدس

 ومٞمف إُم٦م شم٘مع ىمد اظمتالف يمؾ ُمـ اعمخرج ًمٜم٤م سملم ىمد اعمذيمقر احلدي٨م يم٤من وح٤م

 اًمتٛمًؽ وهق اعمخرج إمم اًمرضمقع قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م ومٞمف, اظمتٚمٗمقا  مم٤م اعم٠ًمخ٦م ههذ ويم٤مٟم٧م

 ُم٤م وشمرك هب٤م إظمذ ومقضم٥م ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى إٓ هٜم٤م هل وًمٞم٧ًم ,ملسو هيلع هللا ىلص سمًٜمتف

 قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة أن ٟمرى وٟمحـ واوم٘متٝم٤م, ىمد اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء ؾمٜم٦م أن ؾمٞمام وٓ خي٤مًمٗمٝم٤م,

 اًمٕم٘مكم اًمتحًلم قمغم ٓ وآشم٤ٌمع اًمتقىمٞمػ قمغم اًمٕم٤ٌمدات ذم إُمر ٕن هل٤م خم٤مًمٗم٦م

 اخل٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ سمًط وي٠ميت إومم اًمرؾم٤مًم٦م ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وآسمتداع

 شمًٛمٕمٝمؿ ُم٤م ومٙمثػما  هلذا شمٜمٌٝمقا  ىمد اًمٕم٤مُم٦م أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ شمٕم٤ممم, اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمٌدقم٦م

 هبذه ٜملويٕمجٌ اخل٤مص٦م؟ سم٤مل ومامش اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزايد: »وهمػمه٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ي٘مقًمقن

 قم٤ٌمس اسمـ إمم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل جم٤مهد قمـ اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 اسمـ ًمف وم٘م٤مل ي٘مٍم ص٤مطمٌل ويم٤من أتؿ ومٙمٜم٧م ؾمٗمر ذم يمٜم٤م زم وص٤مطم٥م إين: وم٘م٤مل

 اسمـ وم٘مف ُمـ وهذا ش.يتؿ يم٤من اًمذي وص٤مطمٌؽ شم٘مٍم يمٜم٧م اًمذي أن٧م سمؾ: »قم٤ٌمس

 اًمٜم٘مص وضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف اشم٤ٌمع ذم لواًمٙمام اًمتامم ضمٕمؾ طمٞم٨م قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمف دقم٤م اًمذي وهق ٓ يمٞمػ قمددا أيمثر يم٤من وإن ظم٤مًمٗمٝم٤م ومٞمام واخلٚمؾ

 ٓ طم٘م٤م وم٘مٞمٝم٤م يم٤من ُمـ أن واحل٘مٞم٘م٦م ؟شاًمت٠مويؾ وقمٚمٛمف اًمديـ ذم وم٘مٝمف مهللا: »سم٘مقًمف

 اًمنميٕم٦م سمف ضم٤مءت ُم٤م يمؾ ذم أصال جيٕمٚمف سمؾ هذا قم٤ٌمس اسمـ ىمقل يتٕمدى أن يًٕمف



 55 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 يم٤من وُم٤م احلٙمٞمؿ؟ اًمِم٤مرع إمم اًمٜمًٞم٤من أو اًمٜم٘مص ٟم٦ًٌم إمم ي١مدي قمٙمًف نٕ اًمٙم٤مُمٚم٦م

 ؿمٞمخ ىمقل أجْم٤م ويٕمجٌٜمل. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن آظمر ُمقوع هذا وًمتٗمّمٞمؾ ٟمًٞم٤م؟ رسمؽ

 اًمٞمقم ذم يّمكم يم٤من قمٚمٞم٤م أن وزقمؿ: اًمِمٞمٕمل اعمٓمٝمر اسمـ قمغم رده ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 قمنمة صمالث قمغم اًمٚمٞمؾ ذم يزيد ٓ نيم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وٟمٌٞمٜم٤م ذًمؽ يّمح ومل ريمٕم٦م أخػ واًمٚمٞمٚم٦م

 سمـ] قمٛمر سمـ اهلل ًمٕمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل يٙمره, سمؾ اًمٚمٞمؾ يمؾ ىمٞم٤مم يًتح٥م وٓ ريمٕم٦م,

 ٟمحق واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ذم يّمكم اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من وىمد» طم٘م٤م قمٚمٞمؽ جلًدك إن[ : اًمٕم٤مص

 يم٤من ًمق اعمخ٤مًمٗم٦م هذه خي٤مًمٗمف أن ُمـ هلديف واشمٌع سمًٜمتف أقمٚمؿ يم٤من وقمكم ريمٕم٦م أرسمٕملم

 قمٚمٞمف إذ ممٙمـ همػم اًمقاضم٤ٌمت سم٤ًمئر اًم٘مٞم٤مم ُمع ريمٕم٦م أخػ وصالة ومٙمٞمػ ممٙمٜم٤م, ذًمؽ

 وُم٤ٌمذشمف وووقئٝم٤م وطم٤مضمتٝم٤م وذهب٤م وأيمٚمٝم٤م وٟمقُمٝم٤م ُمّم٤محلٝم٤م ُمـ ٟمٗمًف طم٘مقق

ريف أهٚمف  شم٘مري٤ٌم اًمزُم٤من ٟمّمػ يًتققم٥م مم٤م ورقمٞمتف وأهٚمف ٕوٓده واًمٜمٔمر وها

 وقمكم ـمٛم٠منٞمٜم٦م وسمال وم٘مط سم٤مًمٗم٤محت٦م قنشمٙم أن إٓ ريمٕم٦م ًمثامٟملم شمتًع ٓ اًمقاطمدة وم٤مًم٤ًمقم٦م

 إٓ اهلل يذيمر وٓ ٟم٘مر هل اًمتل اعمٜم٤موم٘ملم صالة يّمكم أن ُمـ أضمؾ وضمٝمف اهلل يمرم

ش. 170 - 169 صش »آقمتدال ُمٜمٝم٤مج ُمـ اعمٜمت٘مك» ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم يمام ىمٚمٞمال

 يم٤من وقمكم: »سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف قمغم اًمزي٤مدة قمـ قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م ٟمزه يمٞمػ ومت٠مُمؾ

 ش.اعمخ٤مًمٗم٦م هذه خي٤مًمٗمف أن ُمـ هلديف وأتٌع فسمًٜمت أقمٚمؿ

 [86 ص اًمؽماويح صالة] 

 افعؾامء من افزيادة أكؽر من ذـر

 قمـ اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم اًمزي٤مدة صمٌت٧م ًمق: ٟم٘مقل وًمذًمؽ

 اًم٘مقل إٓ وؾمٕمٜم٤م ح٤م اًمّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ همػمهؿ أو اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء ُمـ أطمد

 قمغم وطمرصٝمؿ اًمديـ ذم آسمتداع قمـ وسمٕمدهؿ ٘مٝمٝمؿووم سمٗمْمٚمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٜم٤م سمجقازه٤م

 اًم٘مقل ٟمًتجز مل سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ ُم٤م قمغم قمٜمٝمؿ ذًمؽ يث٧ٌم مل ح٤م وًمٙمـ قمٜمف, اًمٜم٤مس هنل

 قمٜمف اًم٘مقًملم أطمد ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُم٘مدُمتٝمؿ ذم ومحقل أئٛم٦م ذًمؽ ذم وؾمٚمٗمٜم٤م سم٤مًمزي٤مدة

 وىم٤ملش : »ًمف اًمٗمت٤موى ُمـ 77/  2ش»اًمؽماويح صالة ذم اعمّم٤مسمٞمح» ذم اًمًٞمقـمل وم٘م٤مل



 56   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 سمـ قمٛمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمف مجع اًمذي: ىم٤مل أنف ُم٤مًمؽ قمـ - أصح٤مسمٜم٤م ُمـ - اجلقري

 ًمف ىمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة وهل ريمٕم٦م قمنمة إطمدى وهق إزم أطم٥م اخلٓم٤مب

 أجـ ُمـ أدري وٓ: ىم٤مل ىمري٥م قمنمة وصمالث ٟمٕمؿ: ىم٤مل سم٤مًمقشمر؟ ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 أن سمٕمدش اًمؽمُمذي ذح» ذم اًمٕمريب اسمـ اإلُم٤مم وىم٤ملش اًمٙمثػم؟ اًمريمقع هذا أطمدث

 اًمؽماويح ريمٕم٤مت ىمدر ذم ًمٞمس أنف اًم٘مقل وإمم قمٛمر قمـ اعمتٕم٤مرو٦م اًمرواي٤مت إمم أؿم٤مر

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل صالة: ريمٕم٦م قمنمة إطمدى يّمكم أن: واًمّمحٞمح:  حمدود طمد

 احلد ُمـ سمد يٙمـ مل وم٢مذا. ومٞمف طمد وٓ ًمف أصؾ ومال داإقمد ُمـ ذًمؽ همػم وم٠مُم٤م وىمٞم٤مُمف

 همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل زاد ُم٤م. يّمكم اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل يم٤من ومام

 سم٤مًمٜمٌل ومٞمٝم٤م ي٘متدى أن ومقضم٥م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم هل اًمّمالة وهذه. ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم

 أنش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم سح وهلذا.  اًمًالم قمٚمٞمف

 والًم٦م سمدقم٦م يمؾ سمؾ يٛمدح ُم٤م ًمٌدقم٦ما ذم وًمٞمس:  ىم٤مل سمدقم٦م اًمؽماويح ذم اًمٕمنميـ قمدد

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمٌدقم٦م اخل٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم اًمٗم٘مرة هذه سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت: ىمٚم٧م

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب سم٘مقل اًم٘مراء ٟمذيمر أن أن وطمًٌٜم٤م

 أُمر ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم ًمٞمٙمقٟمقا ش طمًٜم٦م اًمٜم٤مس رآه٤م وإن والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »قمٜمٝمام اهلل ريض

 قمٜمف, يٜمٝمقن ُم٤م إمم خي٤مًمٗمٝمؿ ُمـ ُم٘مدُم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق اًمّمح٤مسم٦م يٜمٍم أنف يزقمؿ ُمـ

 احل٘مٞم٘م٦م ذم وهؿ سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م اًمٕمٛمؾ إمم اًمدقم٤مة يتٝمؿ طمتك سمذًمؽ يٙمتٗمل ٓ صمؿ

 اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اًمٙمريؿ ًمٚم٘م٤مرئ ذًمؽ شمٌلم يمام قمٜمٝمؿ اًمًٜمد يّمح طملم هلؿ اًمٜم٤مس أتٌع ُمـ

 .اًمرؾم٤مًم٦م هذه وُمـ إومم

 [90 ص اًمؽماويح ةصال] 

 ومطاظن صبفات دؾع

 زاد قمام واإلقمراض اًمًٜم٦م ذم اًمقارد اًمٕمدد هذا إيث٤مر قمغم سم٘مقة ٟمٍم طملم إٟمٜم٤م صمؿ

 اًمذيـ ذم اًمٓمٕمـ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ ذم إًمٞمف أذٟم٤م ُمـ إًمٞمٜم٤م ٟمًٌف مم٤م ُمٓمٚم٘م٤م رء يٚمزُمٜم٤م ٓ قمٚمٞمف

 ًمٚمٝمقى اشم٤ٌمقم٤م قالإىم ُمـ سمٖمػمه٤م وٓ هب٤م ي٠مظمذوا مل أهنؿ ٟمٕمت٘مد ٕنٜم٤م سم٤مًمزي٤مدة أظمذوا



 57 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 اعمًٚمٛملم ُمـ أطمدا أن ُمًٚمؿ سم٤مل ذم خيٓمر أن ٟمًتٖمرب وم٢مٟمٜم٤م وهلذا سمٞم٤مٟمف, ؾمٌؼ يمام

 يمام طم٤مل يمؾ قمغم ُم٠مضمقرون هؿ سمؾ ذًمؽ ُمـ طم٤مؿم٤مهؿ اًمديـ ذم سم٤مٓسمتداع يرُمٞمٝمؿ

را, سمٞمٜم٤مه  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمٞمف دل ُم٤م إمم إرؿم٤مدٟم٤م ذم اًمٗمْمؾ هلؿ اًمذيـ وهؿ يمٞمػ ُمرا

: ي٘مقل قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم هق ومٝمذا خي٤مًمٗمٝم٤م, ىمقل يمؾ قمغم إيث٤مرمه٤م ُمـ

 يدقمٝم٤م أن ًمف حتؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ؾمٜم٦م ًمف اؾمت٤ٌمن ُمـ أن قمغم اعمًٚمٛمقن أمجع»

 ُمٕمٜم٤مه إئٛم٦م سمٕمض خم٤مًمٗم٦م أن ُمـ اًمٌٕمض يتقمهف ىمد ُم٤م يٚمزُمٜم٤م ٓ ويمذًمؽش. أطمد ًم٘مقل

 وم٢مٟمٜم٤م سم٤مـمؾ, وهؿ هذا سمؾ يمال وومٝمام, قمٚمام قمٚمٞمٝمؿ إومْمٚمٞم٦م ًمٜمٗمًف يزقمؿ اعمخ٤مًمػ أن

 وم٘مد ذًمؽ وُمع دوهنؿ ومٛمـ شمالُمذُتؿ ُمـ أقمٚمؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م أن سم٤مًميورة ٟمٕمٚمؿ

 ذم سم٘مل ُم٤م اعمت٘مدم اعمت٠مظمر خي٤مًمػ يمذًمؽ إُمر يزال وٓ آرائٝمؿ ُمـ يمثػم ذم ظم٤مًمٗمقهؿ

 إومْمٚمٞم٦م ادقمقا  أهنؿ إي٤مهؿ خم٤مًمٗمتٝمؿ شمقهؿ ومٚمؿ هذا وُمع حم٘م٘مقن قمٚمامء اعمًٚمٛملم

 أن واحل٘مٞم٘م٦م سمٛمراطمؾ؟ ه١مٓء دون هؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م جمرد ُمـ ذًمؽ يتقهؿ ػومٙمٞم قمٚمٞمٝمؿ

 ٕيب اخلالف شمٙمثر أنؽ: ًمف ىمٞمؾ أنف يقؾمػ سمـ قم٤مصؿ قمـ روي يمام إئٛم٦م ُمع ؿم٠منٜم٤م

 ٟم١مت مل وٟمحـ ٟمدرك مل ُم٤م ومٝمٛمف وم٠مدرك ٟم١مت مل ُم٤م أويت ىمد طمٜمٞمٗم٦م أب٤م إن: وم٘م٤مل. طمٜمٞمٗم٦م

 هذا أىمقل» ىم٤مل؟ أجـ ُمـ ٟمٗمٝمؿ مل ُم٤م ٘مقًمفسم ٟمٗمتل أن يًٕمٜم٤م وٓ أوشمٞمٜم٤م ُم٤م إٓ اًمٗمٝمؿ ُمـ

 وم٘مط, إرسمٕم٦م إئٛم٦م ذم واًمٕمٚمؿ اًمٗمْمؾ حتٍم أن ُمـ أوؾمع اهلل رمح٦م سم٠من اقمؽماذم ُمع

 يقضمد ىمد سم٠منف أجْم٤م اًمتذيمر ُمع ُمٜمٝمؿ, أقمٚمؿ هق ُمـ سمٕمدهؿ خيٚمؼ أن قمغم ىم٤مدر اهلل وإن

 ىم٤مل وىمد اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمًٚمؿ ُمٕمروف أُمر وهذا اًمٗم٤موؾ ذم يقضمد ٓ ُم٤م اعمٗمْمقل ذم

 وطمًٜمف اًمؽمُمذي رواهش آظمره ذم أم أوًمف ذم اخلػم يدرى ٓ يم٤معمٓمر أُمتل: »ملسو هيلع هللا ىلص

 .ـمرق وًمف وهمػممه٤م, واًمٕم٘مٞمكم

 [93 ص اًمؽماويح صالة] 

 رـعة( 11) من بلؿل افؼقام جواز

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمقاردة اًمريمٕم٤مت قمدد قمغم اًمزي٤مدة ُمٜمٕمتؿ إذا: ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من

 سملم ومرق ٓ  ٕنف ذًمؽ ُمـ سم٠مىمؾ أداءه٤م إذن وم٤مُمٜمٕمقا  ويحاًمؽما  صالة وُمٜمف اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم
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 ًمقٓ يمذًمؽ إُمر أن ؿمؽ ٓ: واجلقاب. اًمٜمص يٖمػم ُمٜمٝمام يمال أن ذم واًمٜم٘مص اًمزي٤مدة

ز ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضم٤مء أنف  قمٌد وم٘م٤مل اًمٗمٕمؾ أُم٤م وىمقًمف, ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ اًمٕمدد هذا ُمـ أىمؾ ضمقا

 يقشمر؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سمٙمؿ: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م ىمٚم٧م: ىمٞمس أيب سمـ اهلل

 سم٠من٘مص يقشمر يٙمـ ومل وصمالث وقمنم وصمالث وؾم٧م وصمالث سم٠مرسمع يقشمر يم٤من: ىم٤مًم٧م

. ضمٞمد سمًٜمد وأمحد واًمٓمح٤موي داود أبق رواه قمنمة, صمالث ُمـ سم٠ميمثر وٓ ؾمٌع ُمـ

 سمثالث ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ سمخٛمس ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ومٛمـ طمؼ اًمقشمر: »ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وأُم٤م

 وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ ًمدارىمٓمٜملوا اًمٓمح٤موي رواهش سمقاطمدة ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ

 ومٝمذا. اعمجٛمقع ذم واًمٜمقوي اًمذهٌل وواوم٘مف. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ

 قمٛمؾ ضمرى وقمٚمٞمف اًمقشمر صالة ذم واطمدة ريمٕم٦م قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز ذم سيح ٟمص

 ُمـ مج٤مقم٦م قمـ وصحش: »اًمٌخ٤مري ذح» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٚمػ

 ٟمٍم سمـ حمٛمد يمت٤مب ومٗمل ىمٌٚمٝم٤م ٟمٗمؾ شم٘مدم همػم ُمـ سمقاطمدة أوشمروا أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م

 مل ريمٕم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مرآن ىمرأ  قمثامن أن يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده وهمػمه

 سمريمٕم٦م أوشمر ؾمٕمدا أن صمٕمٚم٦ٌم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨مش اعمٖم٤مزي» ذم وؾمٞم٠ميت هذا, همػم يّمؾ

 ش.اؾمتّمقسمف قم٤ٌمس اسمـ وأن سمريمٕم٦م, أوشمر أنف ُمٕم٤موي٦م قمـش اعمٜم٤مىم٥م» ذم وؾمٞم٠ميت

 [96 ص اًمؽماويح صالة] 

 وافوتر افؾقل صالة هبا ملسو هيلع هللا ىلص صذ افتي افؽقػقات

 ويمٞمٗمٞم٤مت أنقاع قمغم يم٤من ووشمره اًمٚمٞمؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمٞم٤مم أن اعمًٚمؿ أُّي٤م واقمٚمؿ

 اعمٓمقًم٦م, أو اعمختٍمة ُمٜمٝم٤م ؾمقاء اًمٗم٘مف يمت٥م أيمثر ذم ُمدون همػم ذًمؽ يم٤من وح٤م يمثػمة

 ٓشم٤ٌمقمٝم٤م حم٤ٌم ُمٜمٝمؿ يم٤من عمـ اًمًٌٞمؾ ٟمٛمٝمد ًمٙمل ًمٚمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف سمٞم٤من اًمقاضم٥م ويم٤من

 ُمٜمٝم٤م رء إٟمٙم٤مر قمـ يتقرع وطمتك شمٕم٤ممم, اهلل ؿم٤مء إن أضمره ًمٜم٤م ومٞمٙمت٥م هب٤م يٕمٛمؾ أن

 ُم٤م واضمتٜم٤مب آشم٤ٌمع طمؼ ملسو هيلع هللا ىلص ٓشم٤ٌمقمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ووم٘مٜم٤م ضم٤مهال هب٤م يم٤من ُمـ

 :وم٠مىمقل ذًمؽ سمٞم٤من وضم٥م وم٘مد آسمتداع ُمـ طمذرٟم٤م

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف ظمٗمٞمٗمتلم يمٕمتلمسمر يٗمتتحٝم٤م ريمٕم٦م 13 يّمكم -1



 59 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ٕرُم٘مـ: ىم٤مل أنف اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م :األول

 صغم صمؿ ـمقيٚمتلم, ـمقيٚمتلم ـمقيٚمتلم ريمٕمتلم صغم صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم, ريمٕمتلم ومّمغم اًمٚمٞمٚم٦م

 صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم

 أوشمر صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم ندو ومه٤م ريمٕمتلم

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ رواه ريمٕم٦م قمنمة صمالث ومذًمؽ  .وهمػممه٤م صحٞمحٞمٝمام ذم قمقا

 ُمٞمٛمقٟم٦م قمٜمد وهق ًمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد سم٧مه : ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م :افثاين

 ومتقو٠م ُم٤مء ومٞمفش ىمرسم٦م أي» ؿمـ إمم وم٘م٤مم اؾمتٞم٘مظ ٟمّمٗمف أو اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ذه٥م طمتك وم٘م٤مم

 يده ووع صمؿ يٛمٞمٜمف, قمغم ومجٕمٚمٜمل ي٤ًمره قمغم ضمٜمٌف إمم وم٘مٛم٧م ىم٤مم صمؿ ُمٕمف وشمقو٠مت

 سم٠مم ومٞمٝمام ىمرأ  ىمد ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم ومّمغم يقىمٔمٜمل, يم٠منف أذين يٛمس يم٠منف رأد قمغم

 ٟم٤مم صمؿ سم٤مًمقشمر, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى صغم طمتك صغم صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ ريمٕم٦م, يمؾ ذم اًم٘مرآن

 رواه. سم٤مًمٜم٤مس صغم صمؿ ريمٕمتلم ومريمع وم٘م٤مم اهلل لرؾمق ي٤م اًمّمالة: وم٘م٤مل سمالل وم٠مت٤مه

 شاًمّمحٞمحلم» ذم وأصٚمف صحٞمحف ذم قمقاٟم٦م أبق وقمٜمف داود أبق

 صالشمف اومتتح اًمٚمٞمؾ ُمـ ىم٤مم إذا اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م :افثافث

 صمؿ اًمٕمِم٤مء ُيَّمكّم  يم٤من: ًمٗمظ وذمش. أوشمر صمؿ ريمٕم٤مت صمامن صغم صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم سمريمٕمتلم

 ومٞمتًقك يٌٕمثف أن ؿم٤مء ح٤م اهلل ومٞمٌٕمثف وـمٝمقره ؾمقايمف أقمد ىمدو سمريمٕمتلم يتجقز

 صمؿ اًم٘مراءة, ذم سمٞمٜمٝمـ يًقي ريمٕم٤مت صمامن ومٞمّمكم ي٘مقم صمؿ ريمٕمتلم, يّمكم صمؿ ويتقو٠م,

 صمؿ ؾمت٤م اًمثامين شمٚمؽ ضمٕمؾ اًمٚمحؿ وأظمذه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أؾمـ ومٚمام سم٤مًمت٤مؾمٕم٦م, يقشمر

٤َم اًْمَٙم٤مومُِرون ﴿ سمـ ومٞمٝمام ي٘مرأ  ضم٤مًمس وهق ريمٕمتلم يّمكم صمؿ سم٤مًم٤ًمسمٕم٦م يقشمر  و ﴾ىُمْؾ َي٤م َأُّيه

 ُمـ إول واًمِمٓمر. صحٞمح وإؾمٜم٤مدهؿ سم٤مًمٚمٗمٔملم اًمٓمح٤موي أظمرضمف .﴾ إَِذا ُزًْمِزًَم٧ِم ﴿

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف إول اًمٚمٗمظ  قم٤مئِم٦م أن اًمث٤مين اًمٚمٗمظ ذم ويالطمظ. اًمخ ....قمقا

 ٧ميمٜم ُم٤م ي١ميد ومٝمذا ًمٚمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف سمٕمد اخلٗمٞمٗمتلم اًمريمٕمتلم ذيمرت قمٜمٝمـ اهلل ريض

 .أقمٚمؿ واهلل اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م مه٤م اخلٗمٞمٗمتلم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أن اًمرؾم٤مًم٦م أول ذم رضمحتف

 ٓ سمخٛمس, يقشمر صمؿ ريمٕمتلم, يمؾ سملم يًٚمؿ صمامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م 13 يّمكم -2

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م وومٞمف اخل٤مُم٦ًم, ذم إٓ يًٚمؿ وٓ جيٚمس



 60   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 يمؾ ذم جيٚمس ريمٕم٤مت امنصم صغم صمؿ شمقو٠م, صمؿ شمًقك, اؾمتٞم٘مظ وم٤مذا يرىمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»

 ذم آ يًٚمؿ وٓ اخل٤مُم٦ًم ذم إٓ جيٚمس ٓ ريمٕم٤مت سمخٛمس يقشمر صمؿ ومٞمًٚمؿ, ريمٕمتلم

 صحٞمح وؾمٜمده أمحد رواه[ ش ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم ومّمغم ىم٤مم اعم١مذن أذن وم٤مذا] اخل٤مُم٦ًم

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد اًمِمٞمخلم, ذط قمغم  وصححف واًمؽمُمذي داود وأبق قمقا

 ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ومٞمف ًمٞمس خمتٍما  يمٚمٝمؿ رووه طمزم, واسمـ ٞمٝم٘ملواًمٌ ٟمٍم واسمـ واًمدارُمل

 .وم٘مط سم٤مخلٛمس اإليت٤مر واحل٤ميمؿ واًمٓمٞم٤مًمز اًمِم٤مومٕمل ُمٜمف وروى ريمٕمتلم, يمؾ

 واًمٌٞمٝم٘ملش 214/  1» داود أبق أظمرضمف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 صمالث اًمريمٕم٤مت جمٛمقع سم٠من سحي٦م هذه أمحد ورواي٦م. صحٞمح وؾمٜمدهش 29/ 3»

 ص» اعمت٘مدم قم٤مئِم٦م حلدي٨م خم٤مًمػ سمٔم٤مهره ومٝمق اًمٗمجر ريمٕمتل قمدا ُم٤م ريمٕم٦م قمنمة

 إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »سمٚمٗمظش 17 - 16

 قمدا ُم٤م اًمٚمٗمظ هبذا أرادت أهن٤م ظمالصتف سمام هٜم٤مك سمٞمٜمٝمام اجلٛمع شم٘مدم وىمدش ريمٕم٦م قمنمة

 هق ُم٤م وضمدت وىمد ٚمٞمؾاًم صالة هب٤م يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمٚمتلم اخلٗمٞمٗمتلم اًمريمٕمتلم

 صمامن صمؿ اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ومٞمف ذيمرت اًمذي أظمر طمديثٝم٤م وهق اجلٛمع هذا ذم يم٤مًمٜمص

 .ىمٌٚمف اًمذي اًمٜمقع ذم ُم٣م وىمد اًمقشمر صمؿ ريمٕم٤مت

 قم٤مئِم٦م حلدي٨م سمقاطمدة يقشمر صمؿ ريمٕمتلم يمؾ سملم يًٚمؿ صمؿ ريمٕم٦م 11 يّمكم -3 

 وهل - اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ يٗمرغ أن سملم ومٞمام يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 ريمٕمتلم يمؾ سملم يًٚمؿ ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمٗمجر إمم - اًمٕمتٛم٦م اًمٜم٤مس يدقمق اًمتل

 يرومع أن ىمٌؾ آي٦م مخًلم أطمديمؿ ي٘مرأ  ُم٤م ىمدر ؾمجقده ذم ويٛمٙم٨م] سمقاطمدة, ويقشمر

 ومريمع ىم٤مم اعم١مذن وضم٤مء اًمٗمجر ًمف وشمٌلم اًمٗمجر صالة ذم اعم١مذن ؾمٙم٧م وم٢مذا ,[رأؾمف

 رواه .ًمإلىم٤مُم٦م اعم١مذن ي٠متٞمف طمتك إجٛمـ فؿم٘م قمغم اوٓمجع صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ  اسمـ طمدي٨م ُمـ إوٓن وأظمرضمف وأمحد واًمٓمح٤موي داود وأبق قمقا

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م اًمٜمقع هلذا ويِمٝمد. قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ قمقاٟم٦م وأبق أجْم٤م قمٛمر

 ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ؟ صالة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مل رضمال أن أجْم٤م

 ُم٤مًمؽ رواهش.  صغم ىمد ُم٤م ًمف شمقشمر واطمدة ريمٕم٦م اًمّمٌح أطمديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك,

ٟم٦م واسمق وُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري  أن: »ىم٤ملش ُمثٜمك؟ ُمثٜمك ُم٤م: »قمٛمر ٓسمـ وم٘مٞمؾ: وزادا قمقا



 61 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 يًٚمؿ يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن: »واًمٌخ٤مري ُم٤مًمؽ رواي٦م وذمش. ريمٕمتلم يمؾ ذم يًٚمؿ

 اعمذيمقر قمٛمر اسمـ شمٗمًػموش. طم٤مضمتف سمٌٕمض ي٠مُمر طمتك اًمقشمر ذم واًمريمٕمتلم اًمريمٕم٦م سملم

 رواد أيب سمـ اًمٕمزيز قمٌد ؾمٜمده ذم ًمٙمـ احلدي٨م صٚم٥م ذم ُمدرضم٤م ُمرومققم٤م أمحد رواه

 واهلل رومٕمف ذم وهؿ ىمد يٙمقن أن وم٠مظمِمكش اًمت٘مري٥م» ذم يمام وهؿ رسمام صدوق وهق

 .أقمٚمؿ

 اًمِمٞمخ٤من رواه صمالصم٤م صمؿ ُمثٚمٝم٤م أرسمٕم٤م صمؿ واطمدا سمتًٚمٞمٛم٦م أرسمٕم٤م ريمٕم٦م 11 يّمكم -4

 يمؾ سملم ي٘مٕمد يم٤من أنف احلدي٨م وفم٤مهر ًمٗمٔمف ُم٣م وىمد قم٤مئِم٦م ي٨مطمد ُمـ وهمػممه٤م

 وىمد هٜم٤مك, شم٘مدم يمام اًمٜمقوي ومنه وسمف يًٚمؿ ٓ وًمٙمٜمف واًمثالث إرسمع ُمـ ريمٕمتلم

 سملم يًٚمؿ ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف قم٤مئِم٦م قمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم سحي٤م ذًمؽ روي

 واًمٜمقوي ٝم٘ملاًمٌٞم صمؿ ٟمٍم اسمـ احل٤مومظ ذيمر يمام يمٚمٝم٤م ُمٕمٚمقًم٦م وًمٙمٜمٝم٤م واًمقشمر, اًمريمٕمتلم

 سم٤مًم٘مٕمقد اًمٗمّمؾ ُمنموقمٞم٦م ذم وم٤مًمٕمٛمدةش اعمٕم٤مد زاد قمغم اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم وسمٞمٜمتف

 اًمٗمّمؾ آظمر ذم اًمٔم٤مهر هذا يٜم٤مذم ُم٤م ؾمٞم٠ميت وًمٙمـ احلدي٨م هذا فم٤مهر شمًٚمٞمؿ سمدون

 .أقمٚمؿ واهلل

 ويّمكم يتِمٝمد اًمث٤مُمٜم٦م ذم إٓ ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد ٓ ريمٕم٤مت صمامن ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م 11 يّمكم -5

 وهق ريمٕمتلم يّمكم صمؿ يًٚمؿ, صمؿ سمريمٕم٦م يقشمر صمؿ يًٚمؿ, وٓ ي٘مقم صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 اسمـ أتك أنف قم٤مُمر سمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد رواه قمٜمٝم٤م, اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م ضم٤مًمس,

 أهؾ أقمٚمؿ قمغم أدًمؽ أٓ: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وشمر قمـ وم٠ًمخف قم٤ٌمس

 إًمٞمٝم٤م وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م .وم٤مؾم٠مخٝم٤م وم٠مُت٤م قم٤مئِم٦م,: ىم٤مل ُمـ؟: ىم٤مل ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمقشمر إرض

 ًمف ٟمٕمد يمٜم٤م: »وم٘م٤مًم٧م ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وشمر قمـ ئٞمٜملأنٌ اعم١مُمٜملم أم ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل

 شمًع ويّمكم ويتقو٠م ومٞمتًقك اًمٚمٞمؾ, ُمـ يٌٕمثف أن ؿم٤مء ُم٤م اهلل ومٞمٌٕمثف وـمٝمقره ؾمقايمف

 ويدقمق[ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف قمغم ويّمكم] وحيٛمد اهلل ومٞمذيمر اًمث٤مُمٜم٦م ذم إٓ ومٞمٝم٤م جيٚمس ٓ ريمٕم٤مت

 ويّمكم] وحيٛمده اهلل ومٞمذيمر ي٘مٕمد صمؿ اًمت٤مؾمٕم٦م, ومٞمّمكم ي٘مقم صمؿ يًٚمؿ, وٓ يٜمٝمض صمؿ

 وهق يًٚمؿ ُم٤م سمٕمد ريمٕمتلم يّمكم صمؿ يًٛمٕمٜم٤م شمًٚمٞمام يًٚمؿ صمؿ ويدقمق,[ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف قمغم

 سمًٌع أوشمر اًمٚمحؿ وأظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل أؾمـ ومٚمام سمٜمل, ي٤م قمنمة إطمدى ومتٚمؽ ىم٤مقمد

ٟم٦م وأبق ؿُمًٚم رواهش. سمٜمل ي٤م شمًع ومتٚمؽ إول صٜمٞمٕمف ُمثؾ اًمريمٕمتلم ذم وصٜمع  قمقا



 62   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 .وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ٟمٍم واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود وأبق

 ويّمكم يتِمٝمد ُمٜمٝم٤م اًم٤ًمدؾم٦م ذم إٓ ي٘مٕمد ٓ ريمٕم٤مت ؾم٧م ُمٜمٝم٤م ريمٕم٤مت 9 يّمكم -6

. ضم٤مًمس وهق ريمٕمتلم يّمكم صمؿ يًٚمؿ صمؿ سمريمٕم٦م يقشمر صمؿ يًٚمؿ وٓ ي٘مقم صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 هب٤م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت هل هذه. آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذي قم٤مئِم٦م حلدي٨م

 ُمـ ٟمقع يمؾ ُمـ يٜم٘مص سم٠من وذًمؽ أظمرى أنقاع قمٚمٞمٝم٤م يزاد أن ويٛمٙمـ واًمقشمر اًمٚمٞمؾ صالة

 وم٘مط واطمدة ريمٕم٦م قمغم ي٘متٍم أن ًمف جيقز وطمتك اًمريمٕم٤مت ُمـ ؿم٤مء ُم٤م اعمذيمقرة اًمٙمٞمٗمٞم٤مت

ش. سمقاطمدة ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ سمثالث, ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ سمخٛمس, ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ومٛمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف

ٕنقاع هبذه اإليت٤مر ضمقاز ذم ٟمص احلدي٨م ومٝمذا. شم٘مدم وىمد  مل يم٤من وإن ومٞمف, اعمذيمقرة اًمثالصم٦م ا

 سم٠مىمؾ يقشمر يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ صح سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ هب٤م اًمٜم٘مؾ يّمح

 .هٜم٤مك ؾمٌؼ يمام ؾمٌع ُمـ

 ذم يمام واطمدة وشمًٚمٞمٛم٦م واطمد سم٘مٕمقد صاله٤م ؿم٤مء إن واًمثالث اخلٛمس ومٝمذه

 اًمراسمع, اًمٜمقع ذم يمام ؾمالم سمدون ريمٕمتلم يمؾ سملم سم٘مٕمقد صاله٤م ؿم٤مء نوإ اًمث٤مين, اًمٜمقع

 احل٤مومظ ىم٤مل وهمػمه اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع ذم يمام إومْمؾ وهق ريمٕمتلم يمؾ سملم ؾمٚمؿ ؿم٤مء وإن

 ذم سم٤مًمٚمٞمؾ صغم عمـ ٟمخت٤مره وم٤مًمذيش: اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم هلل رمحف اعمروزي ٟمٍم اسمـ حمٛمد

 ي٘مرأ  ريمٕم٤مت صمالث يّمكم أن أراد اإذ طمتك ريمٕمتلم, يمؾ سملم يًٚمؿ أن وهمػمه رُمْم٤من

 ويتِمٝمد اًمٙم٤مومرون, أُّي٤م ي٤م سم٘مؾ اًمث٤مٟمٞم٦م وذم إقمغم, رسمؽ اؾمؿ سمًٌح إومم اًمريمٕم٦م ذم

 أطمد اهلل هق وىمؾ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ريمٕم٦م ومٞمّمكم ي٘مقم صمؿ ويًٚمؿ, اًمث٤مٟمٞم٦م ذم

 سمف ؾيٕمٛم أن ضم٤مئز ذًمؽ ويمؾ: ىم٤مل صمؿش اعمت٘مدُم٦م إنقاع سمٕمض ذيمر صمؿ» واعمٕمقذشملم,

 اًمٚمٞمؾ صالة قمـ ؾمئؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ذيمرٟم٤م ُم٤م آظمتٞم٤مر أن همػم ملسو هيلع هللا ىلص سمف اىمتداء

 اىمتدى ُمـ وِمٕمؾ وأضمزٟم٤م ُٕمتف هق اظم٤مر ُم٤م وم٤مظمؽمٟم٤م» ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة أن: أضم٤مب

 إظم٤ٌمر هبذه قمٜمدٟم٤م وم٤مًمٕمٛمؾ: ىم٤مل صمؿش. ذًمؽ قمـ هنك قمٜمف يرو مل إذ ومٕمٚمف ُمثؾ وَمَٗمَٕمؾ سمف

 اًمٜمٌل ومٙم٤من اًمقشمر, وهمػم اًمقشمر: شمٓمقع سم٤مًمٚمٞمؾ اًمّمالة ٕن ٧ماظمتٚمٗم وإٟمام ضم٤مئزة يمٚمٝم٤م

 هٙمذا, وأطمٞم٤مٟم٤م هٙمذا أطمٞم٤مٟم٤م يّمكم: ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم ووشمره سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمف ختتٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص

 صم٤مسمت٤م ظمؼما  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ٟمجد مل وم٢مٟم٤م ريمٕم٤مت سمثالث اًمقشمر وم٠مُم٤م طمًـ, ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ

 واًمتًع واًمًٌع اخلٛمس ذم وضمدٟم٤م يمام آظمرهـ ذم إٓ يًٚمؿ مل سمثالث أوشمر أنف ُمٗمنا 
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 سمًٜمده ؾم٤مق صمؿ. ومٞمٝم٤م ًمٚمتًٚمٞمؿ ذيمر ٓ سمثالث أوشمر أنف أظم٤ٌمرا قمٜمف وضمدٟم٤م أنٜم٤م همػم

 رسمؽ اؾمؿ سمًٌح ي٘مرأ  سمثالث يقشمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن» قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح

 سمـ قمٛمران قمـ اًم٤ٌمب وذم: ىم٤مل صمؿش أطمد اهلل هق وىمؾ اًمٙم٤مومرون أُّي٤م ي٤م وىمؾ إقمغم

 ُمٌٝمٛم٦م أظم٤ٌمر ومٝمذه: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ وأنس أبزى سمـ ًمرمحـا وقمٌد وقم٤مئِم٦م طمّملم

 أنف روي اًمتل اًمثالث هذه ُمـ اًمريمٕمتلم ذم ؾمٚمؿ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٙمقن أن حيتٛمؾ

 صغم ومالن: ريمٕمتلم يمؾ سملم يًٚمؿ ريمٕم٤مت قمنم صغم عمـ ي٘م٤مل أن ضم٤مئز ٕنف أوشمره٤م

 وحُيت٩م ٌعشمت أن أومم واطمدا ُمٕمٜمك إٓ حتتٛمؾ ٓ اًمتل اعمٗمنة وإظم٤ٌمر ريمٕم٤مت, قمنم

 أو سمثالث أو سمخٛمس يقشمر أن سملم اعمقشمر ظَمػمَّ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ رويٜم٤م أن٤م همػم هب٤م,

 آظمرهـ ذم إٓ يًٚمؿ مل سمثالث أوشمر أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ ورويٜم٤م سمقاطمدة

 سمقاطمدة اًمقشمر أن قمٜمدٟم٤م وم٤مُٕمر: ىم٤مل صمؿ. سمٞمٜم٤م ُم٤م وآظمتٞم٤مر ضم٤مئز سمذًمؽ وم٤مًمٕمٛمؾ

 قمـ إظم٤ٌمر ُمـ رويٜم٤م ُم٤م قمغم طمًـ ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ وشمًع وؾمٌع ومخس وسمثالث

 رضمؾ صغم وم٢من ىمٌؾ, ُمـ وصٗمٜم٤م ُمـ ٟمخت٤مر واًمذي سمٕمده, ُمـ وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وم٤مًمذي ؿمٞمئ٤م ىمٌٚمٝم٤م يّمكم ٓ واطمدة سمريمٕم٦م سمٕمده٤م يقشمر أن أراد صمؿ أظمرة اًمٕمِم٤مء

 يٗمٕمؾ مل هق وم٢من سمقاطمدة يقشمر صمؿ أيمثر أو ريمٕمتلم ىمٌٚمٝم٤م ي٘مدم أن وٟمًتحٌف ًمف ٟمخت٤مره

 ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب قمٚمٞم٦م ُمـ واطمد همػم قمـ رويٜم٤م وىمد ذًمؽ, ضم٤مز سمقاطمدة وأوشمر

 صمؿ. سم٤مٓشم٤ٌمع أومم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأصح٤مب وهمػمه ُم٤مًمؽ ذًمؽ يمره وىمد ذًمؽ ومٕمٚمقا  أهنؿ

 قمـ وسمٕمْمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ سمٕمْمٝم٤م أظم٤ٌمر سمثالث اًمقشمر يمراه٦م ذم روي وىمد: » ىم٤مل

 شمِمٌٝمقا  سمثالث شمرواشمق ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذيمر صمؿش ُمٜمٝم٤م واًمت٤مسمٕملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 ُمـ وهمػمه اًمٓمح٤موي رواه ًمٙمـ وٕمٞمػ, وؾمٜمده. ش سمخٛمس أوشمروا وًمٙمـ سم٤معمٖمرب

 سمٚمٗمظ هٜم٤مك اعمخرج أجقب أيب طمدي٨م يٕم٤مرض سمٔم٤مهره وهق صحٞمح سمًٜمد آظمر ـمريؼ

 اًمثالث صالة قمـ اًمٜمٝمل حيٛمؾ سم٠من سمٞمٜمٝمام واجلٛمعش سمثالث ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ ..».

 ومال آظمره٤م ذم إٓ ي٘مٕمد مل إذا وأُم٤م اعمٖمرب, ةصال يِمٌف اًمّمقرة هذه ذم ٕنف سمتِمٝمديـ

 ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين واؾمتحًٜمفش اًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ اعمٕمٜمك هذا ذيمر ُمِم٤مهب٦م,

 واًمقشمر اًمِمٗمع سملم سم٤مًمًالم اًمٗمّمؾ اعمٖمرب سمّمالة اًمقشمر ذم اًمتِمٌف قمـ وأبٕمدش اًمًالم

 ذم يًٚمؿ ٓ يم٤من» :طمدي٨م ذيمر أن سمٕمدش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وهلذا خيٗمك ٓ يمام
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 صحٞمحف ذم طم٤ٌمن اسمـ طم٤مشمؿ أبق روى وم٘مد ٟمٔمر, ومٞمٝم٤م اًمّمٗم٦م وهذهش: »اًمقشمر ريمٕمتل

 شمِمٌٝمق وٓ سمًٌع أو سمخٛمس أوشمروا سمثالث شمقشمروا ٓ: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب قمـ

 اهلل قمٌد أب٤م ؾم٠مخ٧م ُمٝمام ىم٤مل. صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رواشمف: اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل. اعمٖمرب سمّمالة

: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًمريمٕمتلم؟ ذم شمًٚمؿ اًمقشمر ذم شمذه٥م رء يأ إممش أمحد اإلُم٤مم يٕمٜمل»

 ؾمئؾ: طم٤مرث وىم٤مل. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وأيمثر أىمقى ومٞمف إطم٤مدي٨م ٕن: ىم٤مل رء؟ ٕي

 أن إٓ ييه ٓ أن رضمقت يًٚمؿ مل وإن اًمريمٕمتلم ذم يًٚمؿ: ىم٤مل اًمقشمر؟ قمـ أمحد

 ُمـ عٟمق سم٠مي اإليت٤مر أن ؾمٌؼ ُم٤م يمؾ ُمـ ويتٚمخصش. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أث٧ٌم اًمتًٚمٞمؿ

 مل اعمٖمرب يمّمالة سمتِمٝمديـ سمثالث اإليت٤مر وأن طمًـ ضم٤مئز اعمت٘مدُم٦م إنقاع هذه

 ي٘مٕمد ٓ أن ٟمخت٤مر وًمذًمؽ يمراه٦م, ُمـ خيٚمق ٓ هق سمؾ سيح صحٞمح طمدي٨م ومٞمف ي٠مت

 رب ٓ اعمقومؼ واهلل. شم٘مدم ح٤م إومْمؾ هق وهذا ؾمٚمؿ ىمٕمد وإذا واًمقشمر اًمِمٗمع سملم

ه  .ؾمقا
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 إشاءهتا من وافسهقب افؾقل صالة إحسان يف افسؽقب

 اعم٤ٌمرك, رُمْم٤من ؿمٝمر واًم٘مٞم٤مم, اًمّمٞم٤مم ؿمٝمر ذم أن أن٧م اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ أُّي٤م

 ُم٤م يمؾ ذم ٟمٌٞمف ًمًٜم٦م واعمتٌع ًمرسمف اعمٓمٞمع - اًمّم٤مًمح اعم١مُمـ ُمث٤مل ذم شمٙمقن أن ومٕمٚمٞمؽ

 وم٘مدش اويحاًمؽم صالة» اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه سم٢مىم٤مُم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام وظم٤مص٦م رسمف قمـ سمف ضم٤مء

 رواهش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر واطمت٤ًمسم٤م إيامٟم٤م رُمْم٤من ىم٤مم ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمٝم٤م ىم٤مل

 صالشمف صٗم٦م ُمـ ـمٞم٤ٌم ؿمٞمئ٤م اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م وىمد. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من

 ريض قم٤مئِم٦م ىمقل ُمثؾ وإـم٤مًمتٝم٤م ومٞمف اًمّمالة إطم٤ًمن طمٞم٨م ُمـ رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤م يّمكم صمؿ وـمقهلـ ًٜمٝمـطم قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤م يّمكم ...قمٜمٝم٤م اهلل

 وىمقل آي٦م مخًلم أطمديمؿ ي٘مرأ  ُم٤م ىمدر ؾمجقده ذم يٛمٙم٨م:: وىمقهل٤مش وـمقهلـ طمًٜمٝمـ

  ىمٞم٤مُمف ُمثؾ ريمققمف ومٙم٤من ريمع صمؿش إومم اًمريمٕم٦م ذم يٕمٜمل» اًمٌ٘مرة ىمرأ  صمؿ ..:.طمذيٗم٦م

 قمٝمد ذم اًمًٚمػ أن أجْم٤م وقمٚمٛم٧م ذًمؽ, ٟمحق واًمًجقد اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ذيمر صمؿ
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 ٟمحق ومٞمٝم٤م ومٞم٘مرؤون اًمؽماويح صالة ذم اًم٘مراءة يٓمٞمٚمقن يم٤مٟمقا  قمٜمف اهلل ريض قمٛمر

 يٜمٍمومقن يم٤مٟمقا  وُم٤م اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اًمٕمص قمغم يٕمتٛمدون يم٤مٟمقا  طمتك آي٦م اًمثالصمامئ٦م

 ذم ٟم٘مؽمب أن قمغم مجٞمٕم٤م ًمٜم٤م طم٤مومزا  يٙمقن أن جي٥م ومٝمذا اًمٗمجر, ُمع إٓ اًمّمالة ُمـ

 اًمتًٌٞمح ُمـ وٟمٙمثر ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ومٚمٜمٓمؾ ٦م,اًمٓم٤مىم ىمدر هل٤م صالُتؿ ُمـ ًمٚمؽماويح صالشمٜم٤م

 اًمذي اخلِمقع ُمـ سمٌمء وًمق ٟمِمٕمر طمتك ذًمؽ سملم وُم٤م واًمًجقد اًمريمقع ذم واًمذيمر

 اًمّمالة هلذه اعمّمٚملم ُمـ يمثػم أو٤مقمف اًمذي اخلِمقع هذا وًمٌٝم٤م, اًمّمالة روح هق

 سمؾ هب٤م سم٤مٓـمٛمئٜم٤من قمٜم٤مي٦م دون قمٛمر قمـ اعمزقمقم اًمٕمنميـ سمٕمدد أدائٝم٤م قمغم حلرصٝمؿ

 يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ آخٞم٦م سمّمقرة ه٤مسمٓم٦م ص٤مقمدة وآٓت دواًمٞم٥م ويم٠مهنؿ اًمديٙم٦م ٟم٘مر ٘مروهن٤ميٜم

 اإلٟم٤ًمن قمغم يّمٕم٥م سمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمالم ُمـ يًٛمٕمقٟمف ومٞمام اًمتدسمر ُمـ ذًمؽ

 .إنٗمس سمِمؼ إٓ ُمت٤مسمٕمتٝمؿ

 أوٟم٦م ذم شمٜمٌٝمقا  ىمد اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ ىمٚمٞمؾ همػم هٜم٤مك سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع هذا أىمقل

 إطمدى يّمٚمقهن٤م ومٕم٤مدوا إداء ؾمقء ُمـ اًمؽماويح صالة إًمٞمف وصٚم٧م ُم٤م إمم إظمػمة

 سم٤مًمًٜم٦م اًمٕمٛمؾ إمم شمقومٞم٘م٤م اهلل زادهؿ واخلِمقع اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ُمـ سمٌمء ريمٕم٦م قمنمة

 .وهمػمه٤م دُمِمؼ ذم أُمث٤مهلؿ ُمـ ويمثر وإطمٞم٤مئٝم٤م

 [113 ص اًمؽماويح صالة] 

 وافسهقب افصالة أداء إحسان يف افسؽقب يف األحاديث

 إشاءهتا من

 وحتذيرا  ُمٜمف وآؾمتزادة اًمّمالة إطم٤ًمن ذم آؾمتٛمرار قمغم هل١مٓء ِمجٞمٕم٤موشم

 اًمقاردة اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض أؾمقق وهمػمه٤م اًمؽماويح صالة أداء ذم ًمٚمٛمًٞمئلم

 : وم٠مىمقل إؾم٤مءُت٤م ُمـ واًمؽمهٞم٥م إطم٤ًمهن٤م ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم

 اهلل ورؾمقل يّمكم اعمًجد دظمؾ رضمال أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ  -1

 ومّمؾ ارضمع[ اًمًالم وقمٚمٞمؽ]  ًمف وم٘م٤مل قمٚمٞمف ومًٚمؿ ومج٤مء اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص



 66   طمٙم٤مُمٝم٤مصالة اًمؽماويح وأ  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 مل وم٢مٟمؽ ومّمؾ ارضمع[ اًمًالم] وقمٚمٞمؽ: وم٘م٤مل ؾمٚمؿ, صمؿ ومّمغم ومرضمع شمّمؾ, مل وم٢مٟمؽ

 اؾمت٘مٌؾ صمؿ اًمقوقء, وم٠مؾمٌغ اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا: »ىم٤مل وم٠مقمٚمٛمٜمل اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤مل شمّمؾ,

 ارومع صمؿ رايمٕم٤م, شمٓمٛمئـ طمتك عاريم صمؿ اًم٘مرآن, ُمـ ُمٕمؽ شمٞمن ُم٤م واىمرأ  ومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م

 شمًتقي طمتك ارومع صمؿ ؾم٤مضمدا, شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ ىم٤مئام, شمٕمتدل طمتك رأؾمؽ

 صمؿ ىم٤مئام, شمًتقي طمتك ارومع صمؿ ؾم٤مضمدا, شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ ضم٤مًم٤ًم, وشمٓمٛمئـ

 .وهمػممه٤م وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمفش. يمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ

 اًمرضمؾ صالة دمزئ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اًمٌدري ُمًٕمقد أيب قمـ  -2

 واسمـ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود أبق رواهش. واًمًجقد اًمريمقع ذم فمٝمره ي٘مٞمؿ طمتك

 صم٤مسم٧م إؾمٜم٤مده: »وىم٤مل واًمدارىمٓمٜمل وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٓمح٤موي واًمدارُمل ُم٤مضم٦م

 .اًمٓمٞم٤مًمز رواي٦م ذم سم٤مًمتحدي٨م إقمٛمش سح وىمد ىم٤مل يمام وهقش صحٞمح

 ينق اًمذي هىم٦م اًمٜم٤مس أؾمقأ  إن: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن هريرة أيب قمـ  - 3

 ش.وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م يتؿ ٓ: ىم٤مل صالشمف؟ ينق ويمٞمػ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  صالشمف

 وآظمر ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ قمٜمده ؿم٤مهد وًمف اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف احل٤ميمؿ أظمرضمف

 أيب قمـ اًمٓمٞم٤مًمز قمـ وصم٤مًم٨م ُمرؾمؾ صحٞمح وؾمٜمده ُمرة سمـ اًمٜمٕمامن قمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد

 ش.احلقاًمؽ شمٜمقير» ذم اًمًٞمقـمل وصححف ؾمٕمٞمد

 سمـ وذطمٌٞمؾ اًمقًمٞمد سمـ وظم٤مًمد اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو: آضمٜم٤مد أُمراء قمـ  - 4

 ويٜم٘مر ريمققمف يتؿ ٓ رضمال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأى: »ىم٤مًمقا  ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ويزيد طمًٜم٦م

 حمٛمد ُمٚم٦م همػم قمغم ُم٤مت هذه طم٤مًمف قمغم هذا ُم٤مت ًمق: وم٘م٤مل يّمكم وهق ؾمجقده ذم

 ُمثؾ ؾمجقده ذم ويٜم٘مر ريمققمف يتؿ ٓ اًمذي ُمثؾ ,[اًمدم ًمٖمرابا يٜم٘مر يمام صالشمف يٜم٘مر]

 إرسمٕملم ذم أضمري رواهش. ؿمٞمئ٤م قمٜمف يٖمٜمٞم٤من ٓ واًمتٛمرشملم اًمتٛمرة ي٠ميمؾ اًمذي اجل٤مئع

 سم٢مؾمٜم٤مد يٕمغم وأبق اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواه: اعمٜمذري وىم٤مل طمًـ, سمًٜمد واًمٌٞمٝم٘مل

 .صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م واسمـ طمًـ

 اهلل يٜمٔمر ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف هللا ريض قمكم سمـ ـمٚمؼ قمـ  - 5

 ذم واًمٓمؼماين أمحد رواهش. وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م سملم صٚمٌف ي٘مؿ ٓ قمٌد صالة إمم
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 اعمًٜمد ذم ؿم٤مهد وًمف صحٞمح, وؾمٜمده ,شاعمخت٤مرة» ذم اعم٘مدد واًمْمٞم٤مءش اًمٙمٌػم»

: اعمٜمذري وىم٤مل ,شاإلطمٞم٤مء ختري٩م» ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ وصححف ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمف

 ش. ضمٞمد ٜم٤مدهإؾم»

 إن: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمٝمـ اهلل ريض ي٤مه سمـ قمامر قمـ  - 6

 مخًٝم٤م ؾمدؾمٝم٤م ؾمٌٕمٝم٤م صمٛمٜمٝم٤م شمًٕمٝم٤م قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمٕمٌد

 أطمدمه٤م صحح قمٜمف ـمري٘ملم ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق رواهش. ٟمّمٗمٝم٤م صمٚمثٝم٤م رسمٕمٝم٤م

 ش184/  1ش »اًمؽمهمٞم٥م» ذم يمام صحٞمحف ذم ٤منطمٌ اسمـ وأظمرضمف اًمٕمراىمل احل٤مومظ

 أزيز وجلقومف يّمكم وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أتٞم٧م: »ىم٤مل اًمِمخػم سمـ اهلل قمٌد قمـ  - 7

 صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واًمٜم٤ًمئل داود أبق رواهش. يٌٙمل يٕمٜمل اعمرضمؾ يم٠مزيز

 صحٞمح» ذم يمام صحٞمحٝمام ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه ُمًٚمؿ ذط قمغم

 ش.545 رىمؿش »هٞم٥مواًمؽم اًمؽمهمٞم٥م

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات وإـمالىمٝم٤م سمٕمٛمقُمٝم٤م شمِمٛمؾ اًمنميٗم٦م إطم٤مدي٨م ومٝمذه

 اًمؽماويح سمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام هذا قمغم اًمٕمٚمامء ٟمٌف وىمد هن٤مري٦م, أو ًمٞمٚمٞم٦م ٟم٤مومٚم٦م أو ومريْم٦م

 صالة أذيم٤مر سم٤مب ذمش قمالن اسمـ سمنمح 297/ 4: »إذيم٤مر ذم اًمٜمقوي وم٘م٤مل

 ومٞمٝم٤م وجيلء سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ُم٤م قمغم اًمّمٚمقات سم٤مىمل يمّمٗم٦م ةاًمّمال ٟمٗمس وصٗم٦م: »اًمؽماويح

 اًمتِمٝمد واؾمتٞمٗم٤مء اًم٤ٌمىمٞم٦م إذيم٤مر واؾمتٙمامل آومتت٤مح يمدقم٤مء اعمت٘مدُم٦م إذيم٤مر مجٞمع

 قمٚمٞمف ٟمٌٝم٧م وم٢مٟمام ُمٕمرووم٤م فم٤مهرا  يم٤من وإن وهذا شم٘مدم, مم٤م ذًمؽ وهمػم سمٕمده واًمدقم٤مء

 اًمٕم٤مُمري وىم٤ملش. ؼؾمٌ ُم٤م واًمّمقاب إذيم٤مر أيمثر وطمذومٝمؿ ومٞمف اًمٜم٤مس أيمثر ًمت٤ًمهؾ

 أواظمر ذمش واًمِمامئؾ واعمٕمجزات اًمًػم شمٚمخٞمص ذم إُم٤مصمؾ وسمٖمٞم٦م اعمح٤مومؾ هبج٦م»  ذم

 اعمّمٚملم أئٛم٦م ُمـ يمثػمون اقمت٤مده ُم٤م قمٚمٞمف واًمتٜمٌٞمف سمف آقمتٜم٤مء يتٕملم ومم٤م: »اًمٙمت٤مب

 ىم٤مل وىمد أذيم٤مره٤م وطمذف أريم٤مهن٤م ذم واًمتخٗمٞمػ ىمراءُت٤م ذم اإلدراج ُمـ سم٤مًمؽماويح

 إذيم٤مر ومجٞمع أداب وسم٤مىمل اًمنموط ذم اًمّمٚمقات سم٤مىمل يمّمٗم٦م تٝم٤مصٗم: اًمٕمٚمامء

 ـمٚمٌٝمؿ ذًمؽ وُمـ ذًمؽ, وهمػم اًمتِمٝمد سمٕمد واًمدقم٤مء إريم٤من وأذيم٤مر آومتت٤مح يمدقم٤مء

 أُمريـ شمٗمقي٧م إمم ذًمؽ ـمٚم٥م أداهؿ ورسمام قمٚمٞمٝم٤م إٓ يريمٕمقا  ٓ طمتك اًمرمح٦م ٔي٤مت
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 واًمقىمقف إومم قمغم ٤مٟمٞم٦ماًمث اًمريمٕم٦م شمٓمقيؾ ومه٤م واًم٘مراءة اًمّمالة آداب ُمـ ُمٝمٛملم

 ًم٘مٚم٦م واٟمدراؾمٝم٤م اًمًٜمـ إمه٤مل ذًمؽ مجٞمع وؾم٥ٌم سمٌٕمض, سمٕمْمف اعمرشمٌط اًمٙمالم قمغم

 قمٚمٞمف ُم٤م عمخ٤مًمٗمتف اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمٜمد جمٝمال هل٤م اعمًتٕمٛمؾ ص٤مر طمتك آؾمتٕمامل

 يٙمقن طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد اًمزُم٤من, ًمٗم٤ًمد وذًمؽ إقمٔمؿ اًمًقاد

 ُمـ هب٤م وأُمر ٟمٗمًؽ هب٤م ـم٤مًم٥م اًمًٜم٦م سمٚمزوم ومٕمٚمٞمؽ ,شُمٕمرووم٤م رٙمواعمٜم ُمٜمٙمرا  اعمٕمروف

 .وشمٜمٕمؿ وشمًٚمؿ شمٜم٩م أـم٤مقمؽ

 ٓ: »سمف وٟمٗمع قمٜمف وريض اهلل رمحف قمٞم٤مض سمـ اًمٗمْمٞمؾ قمكم أبق اجلٚمٞمؾ اًمًٞمد ىم٤مل

 ش.اهل٤مًمٙملم سمٙمثرة شمٖمؽم وٓ أهٚمٝم٤م ًم٘مٚم٦م اهلدى ـمرق شمًتقطمش

 [116 ص اًمؽماويح صالة]

 افرشافة مؾخص

 ُمٜمف ًمٜم٤م ُمٜم٤مص ٓ أُمر وًمٙمٜمف ٟمٔمـ يمٜم٤م ُم٤م ومقق اًمرؾم٤مًم٦م هذه سمحقث ـم٤مًم٧م ًم٘مد

جٜم٤م اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٜمٝم٩م ي٘متْمٞمف اًمذي ٕنف  اًمٙمرام اًم٘مراء إمم ٟم٘مدم أن أظمػما  ومرأ

 ؿم٤مء إن هب٤م واًمٕمٛمؾ اؾمتٞمٕم٤مهب٤م قمٚمٞمف ومٞمًٝمؾ ذهٜمف ذم ُم٤مصمٚم٦م شمٙمقن ًمٙمل قمٜمٝم٤م ُمٚمخّم٤م

 :وم٠مىمقل شمٕم٤ممم اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن سمدقم٦م وًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م اويحاًمؽم صالة ذم اجلامقم٦م أن: ُمٜمٝم٤م يتٚمخص

 أُمتف ُمـ أطمد ومريْم٦م ئمٜمٝم٤م أن ظمِمٞم٦م إٟمام ذًمؽ سمٕمد هل٤م شمريمف وإن قمديدة ًمٞم٤مزم صاله٤م

 صاله٤م ملسو هيلع هللا ىلص وأنف. ملسو هيلع هللا ىلص سمقوم٤مشمف اًمنميٕم٦م سمتامم زاًم٧م اخلِمٞم٦م هذه وإن قمٚمٞمٝم٤م, داوم إذا

 وأنف. ضمدا وٕمٞمػ قمنميـ صاله٤م أنف ي٘مقل اًمذي احلدي٨م وأن ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف إًمٖم٤مء ُمٜمف يٚمزم قمٚمٞمف اًمزي٤مدة ٕن ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم اًمزي٤مدة جيقز ٓ

 ؾمٜم٦م قمغم اًمزي٤مدة جيقز ٓ وًمذًمؽش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وشمٕمٓمٞمؾ ًمف

 شمتٌلم مل إذا اًمٕمدد هذا ُمـ سم٠ميمثر يّمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟمْمٚمؾ وٓ ٟمٌدع ٓ وأنٜم٤م. وهمػمه٤م اًمٗمجر

 إومْمؾ أن ؿمؽ ومال قمٚمٞمف اًمزي٤مدة سمجقاز ؾىمٞم ًمق وأنف. اهلقى يتٌع ومل اًمًٜم٦م ًمف

 مل قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر وأنش. حمٛمد هدي اهلدي ظمػم: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف قمٜمده اًمقىمقف
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 اًمٕمدد قمغم وطم٤مومظ ومٞمٝم٤م, آضمتامع ؾمٜم٦م أطمٞم٤م وإٟمام اًمؽماويح صالة ذم ؿمٞمئ٤م يٌتدع

 رء يّمح ٓ ريمٕم٦م قمنميـ ضمٕمٚمٝم٤م طمتك قمٚمٞمف زاد أنف قمٜمف روي ُم٤م وأن ومٞمٝم٤م, اعمًٜمقن

 اًمِم٤مومٕمل وأؿم٤مر سمٕمْم٤م, سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ٓ اًمتل ُمـ اًمٓمرق هذه وأن ـمرىمف, ُمـ

 اًمزي٤مدة وأن. وهمػمهؿ واًمزيٚمٕمل اًمٜمقوي سمٕمْمٝم٤م ووٕمػ شمْمٕمٞمٗمٝم٤م إمم واًمؽمُمذي

ر زاًم٧م, وىمد ًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م ٕهن٤م اًمٞمقم هب٤م اًمٕمٛمؾ جي٥م ومال صمٌت٧م ًمق اعمذيمقرة  واإلسا

 سمؾ سمخِمققمٝم٤م واًمذه٤مب ةسم٤مًمّمال آؾمتٕمج٤مل إمم اًمٖم٤مًم٥م ذم سم٠مصح٤مهب٤م أدى قمٚمٞمٝم٤م

 اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ىمْم٤مة أظمذ قمدم ُمثؾ سم٤مًمزي٤مدة أظمذٟم٤م قمدم أن. أطمٞم٤مٟم٤م وسمّمحتٝم٤م

 طمتك أظمذهؿ ُمـ أومم أظمذٟم٤م سمؾ ومرق, وٓ صمالصم٤م اًمثالث اًمٓمالق إي٘م٤مع ذم قمٛمر سمرأي

 سمؾ ريمٕم٦م قمنميـ صاله٤م أنف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ يث٧ٌم مل وأنف .اعم٘مٚمديـ ٟمٔمر ذم

 جي٥م وأنف. اًمٕمدد هذا قمغم إمج٤مع ٓ وأنف. قمكم قمـ ذًمؽ ْمٕمٞمػشم إمم اًمؽمُمذي أؿم٤مر

 ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف سم٤مشم٤ٌمع أُمرٟم٤م وىمد قمٛمر وقمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م ٕنف اعمًٜمقن اًمٕمدد اًمتزام

 ُمـ وهمػممه٤م اًمٕمريب واسمـ ُم٤مًمؽ أنٙمره قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وأن. اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م

 إئٛم٦م ُمـ هب٤م أظمذوا ًمذيـا قمغم اإلٟمٙم٤مر اًمزي٤مدة هذه إٟمٙم٤مر ُمـ يٚمزم ٓ وأنف. اًمٕمٚمامء

 ذم قمٚمٞمٝمؿ اعمخ٤مًمػ شمٗمْمٞمؾ أو قمٚمٛمٝمؿ ذم اًمٓمٕمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ ُمـ ٓيٚمزم يمام اعمجتٝمديـ

 ضم٤مئز ُمٜمف وم٤مٕىمؾ ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم اًمزي٤مدة دمز مل وإن وأنف. واًمٗمٝمؿ اًمٕمٚمؿ

 وأن. اًمًٚمػ ومٕمٚمف وىمد اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ًمثٌقت ُمٜمٝم٤م واطمدة ريمٕم٦م قمغم آىمتّم٤مر طمتك

 واًمتًٚمٞمؿ أيمثره٤م وأومْمٚمٝم٤م ضم٤مئزة يمٚمٝم٤م اًمقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م صغم ًمتلا اًمٙمٞمٗمٞم٤مت

 .ريمٕمتلم يمؾ سملم

 [122 ص اًمؽماويح صالة] 





 صالة تركعا عدد

 الرتاويح
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 :افؾقل صالة من رـعاته ظدد من ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظن صح ما أـثر

 رـعة ظؼة ثالث

ـْ  ُيَّمكمِّ  يم٤من» ْٞمؾِ  ُِم ةَ  ؾِم٧مَّ  اًمٚمَّ  .ُمٜمٙمرش. عْمَْٙمُتقسَم٦مِ ا ؾِمَقى َريْمَٕم٦مً  قَمنْمَ

 ُمـ قمٜمف صح ُم٤م أيمثر أن اًمؽممج٦م, طمدي٨م ٟمٙم٤مرة ي١ميمد مم٤م وإن : [اإلمام ؿال]

 ُمـش اًمّمحٞمحلم» ذم يمام ريمٕم٦م, قمنمة صمالث هق إٟمام اًمٚمٞمؾ, صالة ذم ريمٕم٤مشمف قمدد

 وىمد ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم اًمزي٤مدة ٟمٗمل قمٜمٝم٤م وصح قم٤ٌمس, واسمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م

-2/483ش»اًمٗمتح» ذم ؿم٤مء ُمـ يراضمٕمٝم٤م ُمٕمرووم٦م, قضمقهسم اًمروايتلم سملم اًمٕمٚمامء مجع

 خمتٍم» ُمثؾ يمتٌل سمٕمض ذم ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ذيمرت وىمد ,ش21 - 3/20 و 484

 ش.147 ص» شاًمِمامئؾ

 (501/ 13/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 رـعة ظؼ إحدى تؽون أن افساويح يف افسـة

 ذفك رد من ظذ وافرد

 مج٤مقم٦م همػم ذم رُمْم٤من رؿمٝم ذم يّمكم يم٤من[ : »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقعش. واًمقشمر ريمٕم٦م سمٕمنميـ

 ذم محٞمد سمـ وقمٌدش 2/  90/  2ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف: [اإلمام ؿال]

 وذمش 2/  148/  3ش »اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماينش 2 - 1/  73ش »اعمًٜمد ُمـ اعمٜمتخ٥م»

وؾمط» ش 1/  109/  1ش»جٛملماعمٕم زوائد» وذمش 2/  3» ًمٚمذهٌلش ُمٜمف اعمٜمت٘مك» ذم يمامش ٕا

 اًمٜمٕم٤مزم احلًـ وأبقش 209/  1ش»اعمقوح» ذم واخلٓمٞم٥م ش2/  1ش»اًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ

ش 2/  268ش»اًمٗمقائد ُمـ اعمٜمتخ٥م» ذم ُمٜمده سمـ قمٛمرو وأبقش 1/  127ش»طمديثف» ذم

 قمـ قمثامن سمـ إسمراهٞمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿش 496/  2ش»اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل
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 هبذا إٓ قم٤ٌمس اسمـ قمـ يروى ٓ: »اًمٓمؼماين وىم٤مل ُمرومققم٤م, قم٤ٌمس اسمـ قمـ ؿُم٘مً قمـ احلٙمؿ

 ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل ويمذا: ىمٚم٧مش. وٕمٞمػ وهق ؿمٞم٦ٌم أبق سمف شمٗمرد: »اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤ملش. اإلؾمٜم٤مد

ش 205/  4ش»اًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل وٕمٞمػ, ؿمٞم٦ٌم أب٤م أنش 172/  3ش»اعمجٛمع»

 ٟمّم٥م ذم» اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ وٕمٗمف ويمذًمؽش. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: »ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـ قمزاه ُم٤م سمٕمد

 ًمٚمحدي٨م خم٤مًمػ هق صمؿ: »وم٘م٤مل ُمتٜمف ضمٝم٦م ُمـ أنٙمره صمؿ إؾمٜم٤مده, ىمٌؾ ُمـش 153/  2ش»اًمراي٦م

 إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من ُم٤م: »ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمح

 قم٤مئِم٦م يمقن عُم هذا: »وزاد طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل ويمذًمؽش. اًمِمٞمخ٤من رواهش ريمٕم٦م قمنمة

 قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وواوم٘مٝم٤م: ىمٚم٧مش. همػمه٤م ُمـ ًمٞمال ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمح٤مل أقمٚمؿ

 اسمـ رواهش. وأوشمر ريمٕم٤مت, صمامن صغم رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٤مس أطمٞم٤م ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »ومذيمر

 واسمـش 108 ص» شاًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماينش 114 ,90 ص» شاًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم

 ومرواه اًمْمٕمٗم٤مء سمٕمض هذا ضم٤مسمر طمدي٨م أومًد وىمدش. ُمقارد - 920 رىمؿ» فصحٞمح ذم طم٤ٌمن

 وقمنميـ أرسمٕم٤م ومّمغم: »سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ه٤مرون سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م اًمرازي محٞمد سمـ حمٛمد

 أن وُمع: ىمٚم٧مش. 276و 75ش»ضمرضم٤من شم٤مريخ» ذم اًمًٝمٛمل وأظمرضمفش. سمثالث وأوشمر ريمٕم٦م

 وؿمٞمخف محٞمد سمـ حمٛمد وم٢من طم٤مًمف, يٕمرف ٓ ُمـ ومٞمف ٕن يّمح, ٓ محٞمد سمـ حمٛمد إمم إؾمٜم٤مده

 اشمٗم٘م٧م وم٘مد وسم٤مجلٛمٚم٦م! خم٤مًمٗمتٝمام سمٚمف سمروايتٝمام يٕمتد ومال سم٤مًمٙمذب ُمتٝمامن ه٤مرون سمـ قمٛمر

 شمرمجتف ذم اًمذهٌل احل٤مومظ قمده سمؾ هذا, ؿمٞم٦ٌم أيب طمدي٨م شمْمٕمٞمػ قمغم احلدي٨م أئٛم٦م يمٚمامت

 إٟمفش اًمٙمؼمى اًمٗمت٤موى» ذم اهلٞمتٛمل طمجر سمـ أمحد اًمٗم٘مٞمف وىم٤مل. ُمٜم٤ميمػمه ُمـش اعمٞمزان» ُمـ

ول: ُٕمقر وذًمؽ ُمقوقع, طمدي٨م أنف أرى وأن٤م. اًمْمٕمػ ؿمديد  حلدي٨م خم٤مًمٗمتف: ٕا

 وم٘مد وهمػمه, اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٌٞمٝم٘مل قم٤ٌمرة ُمـ يٗمٝمؿ مم٤م وٕمٗم٤م أؿمد ؿمٞم٦ٌم أب٤م أن: اًمث٤مين. وضم٤مسمر قم٤مئِم٦م

 وىم٤مل ىمّم٦م, ذم ؿمٕم٦ٌم ويمذسمف ش.ؾم٤مىمط: »اجلقزضم٤مين وىم٤ملش. سمث٘م٦م ًمٞمس: »ومٞمف ُمٕملم اسمـ ىم٤مل

 ذم ومٝمقش قمٜمف ؾمٙمتقا » اًمٌخ٤مري ومٞمف ىم٤مل ُمـ أن ؾمٌؼ ومٞمام سمٞمٜم٤م وىمدش. قمٜمف ؾمٙمتقا : »اًمٌخ٤مري

 صش »احلدي٨م قمٚمقم اظمتّم٤مر» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل يمام قمٜمده, وأردئٝم٤م اعمٜم٤مزل أدٟمك

 خم٤مًمػ وهذا مج٤مقم٦م, همػم ذم يم٤مٟم٧م رُمْم٤من ذم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف أن ومٞمف أن: اًمث٤مًم٨مش. 118

 ضمقف ُمـ ًمٞمٚم٦م ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: »أظمر ئِم٦مقم٤م وحلدي٨م أجْم٤م, ضم٤مسمر حلدي٨م

 ُمٜمٝمؿ أيمثر وم٤مضمتٛمع ومتحدصمقا  اًمٜم٤مس وم٠مصٌح سمّمالشمف, رضم٤مل وصغم اعمًجد, ذم ومّمغم اًمٚمٞمؾ
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 اهلل رؾمقل ومخرج اًمث٤مًمث٦م اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ اعمًجد أهؾ ومٙمثر ومتحدصمقا  اًمٜم٤مس وم٠مصٌح ُمٕمف, ومّمٚمقا 

 قمٚمٞمٙمؿ شمٗمرض أن ظمِمٞم٧م وًمٙمـ: »وومٞمف ضم٤مسمر طمدي٨م ٟمحق احلدي٨مش. سمّمالشمف ومّمغم ملسو هيلع هللا ىلص

ُمقر ومٝمذهش. صحٞمحٞمٝمام» ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواهش. قمٜمٝم٤م ومتٕمجزوا  ووع قمغم شمدل ٕا

 قمغم ضم٤مسمر وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م دلش وم٤مئدة. »اعمقومؼ هق شمٕم٤ممم واهلل. ؿمٞم٦ٌم أيب طمدي٨م

 وًمألؾمت٤مذ. اًمقشمر ُمع ريمٕم٦م قمنمة إطمدى أهن٤م وقمغم اجلامقم٦م, ُمع اًمؽماويح صالة ُمنموقمٞم٦م

 ىمٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ومٞمام اًمٌٞم٤من أووح» اؾمٛمٝم٤م ذًمؽ شم٠مجٞمد ذم ٟم٤مومٕم٦م رؾم٤مًم٦م اًمروم٤مقمل ٟمًٞم٥م

 اعمٜمتٍمـي أطمد إن صمؿ. احل٘مٞم٘م٦م قمغم اًمقىمقف ؿم٤مء ُمـ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓـمالع ومٜمٜمّمحش رُمْم٤من

 ؾمامه٤م وري٘م٤مت ذم اعمذيمقرة اًمرؾم٤مًم٦م قمغم سم٤مًمرد ىم٤مم - اهلل أصٚمحف ريمٕم٦م اًمٕمنميـ ًمّمالة

ٟمتّم٤مر ذم اإلص٤مسم٦م»  وإطم٤مدي٨م سم٤مٓومؽماءات, طمِم٤مه٤مش واًمّمح٤مسم٦م اًمراؿمديـ ًمٚمخٚمٗم٤مء ا

ىمقال اعمقوققم٦م, سمؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م ُمر اًمقاهٞم٦م, وٕا  أؾمٛمٞمتف قمٚمٞمف رد شم٠مخٞمػ قمغم محٚمٜم٤م اًمذي ٕا

 ؾمت٦م إمم ىمًٛمتف وىمدش واًمّمح٤مسم٦م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء ٟمٍمة زقمؿ ُمـ إمم اإلص٤مسم٦م شمًديد»

ش. اًمؽماويح صالة» ذم: ث٤مٟمٞم٦ماًم. إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر آومؽماءات سمٞم٤من ذم: إومم: ُمٜمٝم٤م ـمٌع رؾم٤مئؾ

 قمٛمر قمـ يروى ُم٤م وٕمػ ومٞمٝم٤م سمٞمٜم٧م وىمد اًمٕم٤ٌمدة, هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م ًمٙمؾ ضم٤مُمٕم٦م رؾم٤مًم٦م وهل

 سمّمالُت٤م أُمر أنف قمٜمف اًمّمحٞمح وأن ريمٕم٦م, قمنميـ اًمؽماويح سمّمالة أُمر أنف قمٜمف اهلل ريض

 ظمالومٝم٤م قمٜمف يث٧ٌم مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا وأن اًمّمحٞمح٦م, ًمٚمًٜم٦م ووم٘م٤م ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 .واًمٜمّمٞمح٦م اًمتذيمػم قمٚمٞمٜم٤م وإٟمام ضمدا ُمٝمٛم٦م وم٢مهن٤م ومٚمؽماضمع

 (.37-35/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظؿر ظفد يف رـعة وظؼين بثالث افـاس ؿقام أثر ضعف

 ذم ي٘مقُمقن اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر زُمـ ذم اًمٜم٤مس يم٤من: » روُم٤من سمـ يزيد قمـ» -

  ذم ُم٤مًمؽ رواه .وٕمٞمػ .ش110 ص» ُم٤مًمؽ رواهش  ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالث رُمْم٤من

ش اعمٕمروم٦م» ورمش 2/496ش »اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مك وقمٜمفش 1/115/5ش »اعمقـم٠م»

. وشم٠مظمػم شم٘مديؿ ُمع سمف روُم٤من سمـ يزيد قمـ ـش 2/154ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام ـ أجْم٤مً 

 .ٟٓم٘مٓم٤مقمف وٕمٞمػ وهق: ىمٚم٧م
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 قمـ صح ح٤م ُمٕم٤مرض هق صمؿش. قمٛمر يدرك مل روُم٤من سمـ ويزيد: »اًمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل 

 سمـ حمٛمد قمـش 1/115/4» ُم٤مًمؽ روى وم٘مد, ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى أُمره ُمـ قمٛمر

 ومتٞمامً  يمٕم٥م سمـ أبك اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُمر: »ىم٤مل أنف يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ يقؾمػ

, سم٤معمئلم ي٘مرأ  اًم٘م٤مرئ يم٤من وىمد: ىم٤مل, ريمٕم٦م قمنمة  إطمدى ًمٚمٜم٤مس ي٘مقُم٤م أن اًمدارى

ش. ٗمجراًم ومروع ذم إٓ ٟمٜمٍمف يمٜم٤م وُم٤م, اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اًمٕمَم قمغم ٟمٕمتٛمد يمٜم٤م طمتك

 يقؾمػ سمـ وحمٛمد. صٖمػم صح٤ميب يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م وم٢من, ضمدا صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 ظمّمٞمٗم٦م سمـ يزيد ظم٤مًمٗمف وىمد. يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م ىمري٥م وهق اًمِمٞمخ٤من سمف اطمت٩م صم٧ٌم صم٘م٦م

 ومالش اًمؽماويح صالة» ذم طم٘م٘متف يمام ؿم٤مذة رواي٦م وهك, روُم٤من سمـ يزيد سمٚمٗمظ ومرواه

 ُمـ وهمػمه قمٛمر قمـ يروى ُم٤م يمؾ ذيمقراعم اًمٙمت٤مب ذم ؾم٘م٧م وىمد, ومٞمٝم٤م اًم٘مقل ٟمٕمٞمد

 .هب٤م ًمالطمتج٤مج ص٤محل٦م همػم وأهن٤م وٕمٗمٝم٤م وسمٞمٜم٧م, ريمٕم٦م قمنميـ اًمؽماويح صالة

 ([446) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 رـعة، بعؼين رمضان ؿام أكه اخلؾػاء من أحد ظن صح هل

 رـعة ظؼة إحدى افتزام وجوب ظذ افؽالم وؾقه

 رمضان ؿقام يف

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 رُمْم٤من ىمٞم٤مم وُمـ 

 وقمثامن قمٛمر قمٝمد قمغم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس أن وصح: »ريمٕم٤مشمف قمدد ذم ىمقًمف

 ش.ريمٕم٦م قمنميـ وقمكم

 قمٛمر وأُم٤م وٕمٞمػ سمًٜمد وًمق قمٜمف ذًمؽ روى أطمدا أقمٚمؿ ومال قمثامن قمـ أُم٤م: ىمٚم٧م

 شمٗمّمٞمال ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م يمام ُمٕمٚمقًم٦م ٤ميمٚمٝم سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمٜمٝمام ذًمؽ روي وم٘مد وقمكم

 ذم اًمقاردة اًمرواي٤مت أن ومٞمف وسمٞمٜم٧مش اًمؽماويح صالة» يمت٤ميب ذم إًمٞمف ؾمٌ٘م٧م أين أقمٚمؿ ٓ
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 ذًمؽ يم٤من وم٢مٟمام ُمٜمٝم٤م رء صح ًمق وأنف سمٕمْم٤م سمٕمْمف ي٘مقي ٓ اًمذي اًمٜمقع ُمـ هل ذًمؽ

 قمٚمٞمٝم٤م ٤منيم اًمتل شمٚمؽ اًم٘مراءة ذم يٓمٞمؾ ُمـ إئٛم٦م ذم يٌؼ مل ٕنف زاًم٧م وىمد ًمٕمٚم٦م

 ٓ وأنف اًمتٓمقيؾ سمدل اًمريمٕم٤مت وشمٙمثػم اًم٘مراءة شم٘مّمػم إمم قمٜمٝم٤م يٕمدًمقا  طمتك اًمًٚمػ

 ُمٓم٤مسمؼ إؾمٜم٤مد سم٠مصح قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صح اًمذي وأن اًمٕمنميـ قمغم إمج٤مع

 ذم ُم٤مًمؽ روى وم٘مد اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر طمديثٝم٤م ذم قم٤مئِم٦م روُت٤م اًمتل ملسو هيلع هللا ىلص ًمًٜمتف

 سمـ أيب اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُمر: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـش اعمقـم٠م»

 ي٘مرأ  اًم٘م٤مرئ ويم٤من: ىم٤مل ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى ًمٚمٜم٤مس ي٘مقُم٤م أن اًمداري ومتٞمامً  يمٕم٥م

 سمزوغ ذم إٓ ٟمٜمٍمف يمٜم٤م وُم٤م اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اًمٕمص قمغم ٟمٕمتٛمد يمٜم٤م طمتك سم٤معمئلم

 دًمٞمؾ اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى ملسو هيلع هللا ىلص اًمتزاُمف أن ومٞمف وأث٧ٌم ش.اًمٗمجر

 سملم ومرق ٓ وأنف اًمٙمثػمون يدقمل يمام ُمٓمٚم٘م٤م ٟمٗمال ًمٞمس اًمٚمٞمؾ ذم اًمّمالة أن قمغم ىم٤مـمع

 وصالة اًمرواشم٥م اًمًٜمـ وسملم ُم٘مٞمدة صالة يمقهن٤م إصم٤ٌمت طمٞم٨م ُمـ اًمٚمٞمؾ صالة

 وًمٞمس هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص سمٛمالزُمتف ُم٘مٞمدة صالة يمقهن٤م صم٧ٌم إٟمام هذه وم٢من وٟمحقه٤م اًمٙمًقف

 قمغم احلض ذم اًمٕم٤مُم٦م أو ٦ماعمٓمٚم٘م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتٛمًؽ وأن قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة قمـ سمٜمٝمٞمف

 طم٘م٘متف يمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٛمٚمف قمٚمٞمف جير مل اًمذي اًمٕمدد قمغم اًمزي٤مدة جيقز ٓ اًمّمالة ُمـ اإليمث٤مر

 اًمٗمحقل إئٛم٦م سمٕمض قمـ اًمٜم٘مقل سمٌٕمض دقمٛمتف ه٤مم سمح٨م ذمش اًمؽماويح صالة» ذم

 :هٜم٤مك وىمٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص سمٕمٛمٚمف ُم٘مٞمدة ضم٤مءت اًمتل سم٤معمٓمٚم٘م٤مت اًمتٛمًؽ جيقز ٓ أنف ُم١مداه٤م

 يمام.. .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة هب٤م خي٤مًمػ صالة يّمكم يمٛمـ إٓ ذًمؽ ٕمؾيٗم ُمـ ُمثؾ وُم٤م»

 أرسمٕم٤م اًمٗمجر وؾمٜم٦م مخ٤ًم اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م ُمثال يّمكم يمٛمـ اعمٓمٚم٘م٤مت سمتٚمؽ حمتج٤م ويمٞمٗم٤م

 هذا ىمٌؾ وٟم٘مٚم٧مش قم٤مىمؾ قمغم خيٗمك ٓ هذا ووم٤ًمد وؾمجدات سمريمققملم يّمغم ويمٛمـ

 ومراضمع اًمٔمٝمر ؾمٜم٦مو اًمقشمر ذم واًمٜم٘مص اًمزي٤مدة جيقز ٓ أنف اهلٞمتٛمك اًمٗم٘مٞمف قمـ اًمٙمالم

 .ضمدا ُمٝمؿ وم٢مٟمف اعمذيمقر اًمٙمت٤مب ذم ًمؽ خلّمتف وُم٤م هذا

 :أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 مل إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙمت٤مب قمغم اًمرد ذم رؾم٤مًم٦م إنّم٤مري إؾمامقمٞمؾ اًمِمٞمخ أخػ ًم٘مد

 اًمرد ذم شمٙمٚمٗمف ُمع وم٢مٟمف وقمٚمام إٟمّم٤موم٤م سمف اًمٔمـ طمًـ قمٜمد إؾمػ ُمع ومٞمٝم٤م يٙمـ

 اطمتجج٧م اًمتل اًمٙمثػمة إدًم٦م رد ذم وُمٙم٤مسمرشمف ٤مسم٧مصم همػم أنف هق يٕمٚمؿ سمام واطمتج٤مضمف
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 شمًٚمٞمٙم٤م ُمٓمٚم٘م٤م سمجقاب هل٤م يتٕمرض ومل ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم اًمزي٤مدة قمدم ذم هب٤م

 قمغم زاد وم٢مٟمف! وهمػمهؿ ًمٚمجٛمٝمقر ُمٜمف وإرو٤مء اًمؽماويح صالة ذم اًمٜم٤مس ًمقاىمع ُمٜمف

 واًمٌدع إهقاء أهؾ يٗمٕمؾ يمام مت٤مُم٤م أىمؾ مل ُم٤م قمكم اومؽمى أنف ذًمؽ

 :وحتذيرا  شمٜمٌٞمٝم٤م ذيمره٤م ُمـ سم٠مس ومال! اًمًٜم٦م أهؾ عُم 

 وهذه ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري شم٘مٚمٞمدا اعمذيمقرة اًمزي٤مدة أنٙمرت أنٜمل 5 ص ذيمر: أوًٓ 

 اعمقاوم٘ملم ُمـ مجٞمٕم٤م اًم٘مراء ٕن وإسمٓم٤مهل٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمرد شمٙمٚمػ قمـ طمٙم٤ميتٝم٤م يٖمٜمل اًمٗمري٦م

 اًمٕمٚمٛمل ٜمٝمجلُم ذم أطمدا أىمٚمد ٓ أنٜمل مجٞمٕم٤م يٕمٚمٛمقن واعمٌٖمْملم واعمحٌلم واعمخ٤مًمٗملم

 إؾمػ ُمع اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وومٞمٝمؿ قمكم اًمٜم٤مس سمٕمض صمقران ذم اًم٥ًٌم هق سمؾ

 .وسمٖمٞم٤م طمًدا

 قمـ اًمٕمنميـ قمدد راوي ظمّمٞمٗم٦م سمـ يزيد وٕمٗم٧م أنٜمل 15 ص إزم ٟم٥ًم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 أنف إئٛم٦م سم٠مىمقال - زقمؿ - زم ًمٞمث٧ٌم رؾم٤مًمتف ُمـ صٗمح٤مت قمدة ؾمقد قمٚمٞمف وسمٜم٤مء قمٛمر

 سمٞم٤من صدد ذم اعمذيمقر يمت٤ميب ذم ىمٚم٧م وم٘مد ذًمؽ ذم ؿهل خم٤مًمػ همػم أنٜمل يٕمٚمؿ وهق صم٘م٦م

 صم٘م٦م يم٤من وإن ظمّمٞمٗم٦م اسمـ أن: إول» :قمٛمر اسمـ قمـ رواه اًمذي اًمٕمدد وٕمػ وضمقه

 ..ش..احلدي٨م ُمٜمٙمر: قمٜمف رواي٦م ذم أمحد اإلُم٤مم ومٞمف ىم٤مل وم٘مد

 ؿم٤مء ومٛمـ ًمٜم٘مٚمف داقمل ومال إًمٞمف اعمِم٤مر يمالُمل مت٤مم ذم قمٜمدي صم٘م٦م يمقٟمف أيمدت صمؿ

 .قمكم اًمِمٞمخ اومؽماء ُمـ يمدًمٞمت٠م إًمٞمف رضمع

 ضم٤مسمر قمـ ضم٤مري٦م سمـ قمٞمًك سمرواي٦م اطمتجج٧م أنٜمل 22 ص أجْم٤م إزم ٟم٥ًم: صم٤مًمث٤مً 

 ومٞمف ىمٚم٧م وم٢مين يٙمذسمف يمت٤ميب ذم واًمقاىمع اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمثؾ

 :اًمقاطمد سم٤محلرف

 اًمٗمري٦م هذه ُمـ اًمِمٞمخ أبرئ أن ٟمٗمز ذم طم٤موًم٧م وًم٘مدش ىمٌٚمف سمام طمًـ وؾمٜمده»

 ومٞمام أن٤م أىمع أن ظمِمٞم٦م سمذًمؽ ضمزمأ أن اؾمتٕمٔمٛم٧م وًمٙمٜملش ىمٌٚمف سمام» ىمٞمد ٗمٝمؿي ٓ سم٠منف

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م وم٤مقمتؼموا ,ومٞمف هق وىمع

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ دمٝمٞمؾ إمم 41 ص أجْم٤م ٟمًٌٜمل: راسمٕم٤مً 
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 أظمٓمئ أن اعمٛمٙمـ وُمـ سمٕمٚمٛمل شمتٕمٚمؼ ؾم٤مسم٘م٤مُت٤م ٕن قمكم ومري٤مشمف أقمٔمؿ اًمقاىمع ذم وهذا

 اًمٗمري٦م هذه وأُم٤م ومٞمف يمذسمف أث٧ٌم يمٜم٧م وإن إزم ٟم٥ًم ومٞمام ُمّمٞم٤ٌم هق ويٙمقن ضمقاٟمٌف سمٕمض ذم

 - هلل واحلٛمد - وم٠من٤م اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمغم إي٤مه وومٝمٛمل وديٜمل سمٕم٘مٞمديت ومتتٕمٚمؼ

 ذًمؽ وُمـ وىمٚمام ًم٤ًمٟم٤م اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ اشم٤ٌمع إمم أدقمق ؾمٚمٗمل أنٜمل مجٞمٕم٤م اًمٜم٤مس سملم ُمٕمروف

 قمـ ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم ٤مدةاًمزي صمٌت٧م ًمقش: »اًمؽماويح صالة: »اًمٙمت٤مب هذا ذم ىمقزم

 ًمٕمٚمٛمٜم٤م سمجقازه٤م اًم٘مقل إٓ وؾمٕمٜم٤م ح٤م اًمّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ همػمهؿ أو اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد

 ..ش..اًمديـ ذم آسمتداع قمـ وسمٕمدهؿ ووم٘مٝمٝمؿ سمٗمْمٚمٝمؿ

 أومٞمٙمقن ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمل قمـ صم٧ٌم سمام وم٘مط ومتٛمًٙم٧م قمٜمدي قمٜمٝمؿ هب٤م اًمزي٤مدة شمث٧ٌم مل وم٢مذا

 .اعمًتٕم٤من هق شمٕم٤ممم واهلل: اًمٙمؼم إلطمدى إهن٤م شم٤مهلل !اًمًٚمػ؟ سمتجٝمٞمؾ أُتؿ أن ضمزائل

 إطم٤مدي٨م ذيمر أن سمٕمد 194/  2ش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل: وم٤مئدة

 وهذا» :ريمٕم٦م قمنمة صمالث إمم شمًع ُمـ اًمٚمٞمؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص ريمٕم٤مشمف قمدد ذم اًمّمحٞمح٦م

 مم٤م اًمّمالة ُمـ أطم٥م قمدد أي يّمكم أن ًمٚمٛمرء ومج٤مئز اعم٤ٌمح ضمٜمس ُمـ آظمتالف

 صاله٤م أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي٧م اًمتل اًمّمٗم٦م وقمغم صالهـ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ـقم روي

 ش.ُمٜمٝم٤م رء ذم أطمد قمغم طمٔمر ٓ

 اًمٜمٌل قمـ  شمرو مل اًمتل اًمزي٤مدة جيٞمز ٓ أنف واوح..ش .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي مم٤م: »وم٘مقًمف

 سم٤مب: »341/  3 أطمده٤م ذم ىم٤مل رُمْم٤من ىمٞم٤مم أبقاب ذم أنف صٜمٞمٕمف ُمـ ذًمؽ ي١ميد ومم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم رُمْم٤من ذم يزيد يٙمـ مل أنف قمغم واًمدًمٞمؾ رُمْم٤من ذم سم٤مًمٚمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ةصال قمدد ذيمر

 ش.رُمْم٤من همػم ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمريمٕم٤مت قمدد

 ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م قمنمة صمالث صالشمف يم٤مٟم٧م: »أطمدمه٤م سمٚمٗمٔملم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

   ش.اًمٗمجر ريمٕمت٤م

 ([252) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 ورد ؾقام افؼول وتػصقل رـعتغ رـعتغ افؾقل صالة تػضقل

 رـعة ظؼة بثالث افؾقل يؼوم ـان ملسو هيلع هللا ىلص افـبي أن من

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 صمالث أو ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم اعمقافم٦ٌم وإومْمؾ: »- 5 رىمؿ حت٧م ىمقًمف 

 ُم٤م: ٤مقمٜمٝم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ي٘مٓمٕمٝم٤م أن وسملم يّمٚمٝم٤م أن سملم خمػم وهق ريمٕم٦م قمنمة

 يّمكم ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

 قمـ أجْم٤م وروي٤م. وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه.. .وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شم٠ًمل ومال أرسمٕم٤م

 اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م: شم٘مقل قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 ش.سمًجدة ويقشمر ريمٕم٤مت قمنم اًمٚمٞمؾ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 صمالث ومتٚمؽ اًمٗمجر ريمٕمتل ويريمع: »قمٜمدمه٤م قمٜمٝم٤م اًم٘م٤مؾمؿ طمدي٨م ومت٤مم: ىمٚم٧م

 :أُمقر اعم١مًمػ قمغم ومٞم١مظمذش. ريمٕم٦م قمنمة

 ُمع إُمريـ سملم شمٗم٤موؾ ٓ أن يٗمٞمد وهق واًمٗمّمؾ اًمقصؾ سملم ظمػم أنف :األول

 اًمٚمٞمؾ صالة: »سمدًمٞمؾ اًمٜمٝم٤مري٦م اًمّمالة ذم اًمقصؾ قمغم اًمٗمّمؾ ؾمٌؼ ومٞمام ومْمؾ أنف

 احلدي٨م ذم اًمٜمٝم٤مر ذيمر أن ُمع. ومت٠مُمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ٟمٗمس ُمفيٚمز ومٝمذاش ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر

 .سمٞم٤مهن٤م ؾمٌؼ اًمتل واًمِمقاهد اًمٓمرق ًمقٓ ؿم٤مذ

 أجْم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وهق ريمٕم٦م قمنمة اًمثالث قمغم اًمدًمٞمؾ يذيمر مل أنف :افثاين

 اًمٜمداء ؾمٛمع إذا يّمكم صمؿ ريمٕم٦م قمنمة صمالث سم٤مًمٚمٞمؾ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م

 قمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ اًمٗمتح سمنمح 35/  3 اًمٌخ٤مري رواه. ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم سم٤مًمّمٌح

 .قمٜمٝم٤م أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم

 ذًمؽ ُمـ ويقشمر:»230/  6 ًمف رواي٦م وذم 178/  6 أمحد أظمرضمف ويمذًمؽ

 ش.آظمره٤م ذم إٓ ُمٜمٝم٤م رء ذم جيٚمس ٓ سمخٛمس

   .اًمِمٞمخلم ذط قمغم وإؾمٜم٤مده٤م
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 قمٜمد اًمزهري ٗمفظم٤مًم ىمد ٕنف هِم٤مم ُمـ ظمٓم٠مش قمنمة صمالث: »ىمقًمف أن أرى ًمٙمٜمل 

ٟم٦م وأبق 165/  2 ُمًٚمؿ ـمري٘مف وُمـ 141/  1 ُم٤مًمؽ  قمـ: وم٘م٤مل 326/  2 قمقا

 ش.قمنمة إطمدى.. ».قمروة

 قمـ أظمرى ـمرق ُمـ قمقاٟم٦م وأبق وُمًٚمؿ 6/  3 اًمٌخ٤مري أظمرضمف ويمذًمؽ

 قمـ اًمزسمػم سمـ ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد ًمٗمٔمف وي٠ميت ًمؽ ُم٤م سمـ قمٛمران شم٤مسمٕمف وىمد. سمف اًمزهري

 اسمـ هِم٤مم طمدصمٜمل: إؾمح٤مق سمـ حمٛمد وم٘م٤مل ٟمٗمًف ِم٤ممه قمـ رواي٦م هق سمؾ. سمف قمروة

 قمـ اًمزسمػم سمـ قمروة قمـ طمدصمٜمل يمالمه٤م اًمزسمػم سمـ ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد اًمزسمػم سمـ قمروة

 :ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج قم٤مصمِم٦م

 ىمٌؾ اًمٗمجر سمٕمد سمريمٕمتلم ريمٕم٦م قمنمة صمالث اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

. ومٞمٝمـ ي٘مٕمد ٓ سمخٛمس ويقشمر ُمثٜمك ُمثٜمك ؾم٧م اًمٚمٞمؾ ُمـ ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمّمٌح

 .ضمٞمد وؾمٜمده 276/  6 أمحد أظمرضمف

 جيٕمؾ ومت٤مرة احلدي٨م رواي٦م ذم يْمٓمرب يم٤من هِم٤مُم٤م أن قمغم شمدل اًمرواي٦م ومٝمذه

 اًمّمقاب هق وهذا ُمٜمٝم٤م جيٕمٚمٝمام وشم٤مرةش قمنمة اًمثالث» قمغم زي٤مدة اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل

 :ُٕمريـ

 .قمروة قمـ أظمريـ اًمث٘م٤مت ًمرواي٦م ُمقاومؼ أنف :األول

 وم٢مهن٤م قمٜمٝم٤م اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م ُمثؾ قم٤مئِم٦م قمـ إظمرى ًمٚمٓمرق ُمقاومؼ نفأ :افثاين

 قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أيب رواي٦م وُمثٚمٝم٤م شم٘مدُم٧م وىمد اًمٗمجر سمريمٕمتل قمنمة صمالث سم٠مهن٤م سحي٦م

 ش.اًمٗمجر ريمٕمت٤م ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م قمنمة صمالث وهمػمه رُمْم٤من ؿمٝمر ذم صالشمف يم٤مٟم٧م» :سمٚمٗمظ

 صمالث يّمكم نيم٤م: »سمٚمٗمظ قمروة قمـ قمٛمران رواي٦م وٟمحقه.167/  2 ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .222/  6 وأمحد 166/  2 ُمًٚمؿ أظمرضمف  ش.اًمٗمجر سمريمٕمتل ريمٕم٦م قمنمة

 يم٤من سمٙمؿ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل ىمٞمس أيب سمـ اهلل قمٌد روى ُم٤م هذا يٕم٤مرض ىمد ٟمٕمؿ

 وصمالث وقمنم وصمالث وصمامن وصمالث وؾم٧م وصمالث سم٠مرسمع: ىم٤مًم٧م يقشمر؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 149/  6 أمحد أظمرضمف .ؾمٌع ـُم أن٘مص وٓ ريمٕم٦م قمنمة صمالث ُمـ سم٠ميمثر يقشمر يٙمـ ومل

 ش.اإلطمٞم٤مء ختري٩م»  ذم اًمٕمراىمل ىم٤مل يمام صحٞمح وؾمٜمده 214/  1 داود وأبق
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 ملسو هيلع هللا ىلص طم٤مًمتف قمـ ومٞمٝم٤م أظمؼمت سم٠مهن٤م قمٜمٝم٤م اعمت٘مدُم٦م واًمرواي٤مت اًمرواي٦م هذه سملم ومجع

 وٛم٧م أو إوىم٤مت سمٕمض ذم وىمٕم٧م زي٤مدة قمـ أظمؼمت اًمرواي٦م هذه وذم اًمٖم٤مًم٦ٌم اعمٕمت٤مدة

 .قمنمة اإلطمدى ىمٌؾ ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم ُمـ صالشمف سمف حيٗمتت يم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ٕرُم٘مـ: ىم٤مل اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م هذا وي١ميد: ىمٚم٧م

 صغم صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغم ومًٓم٤مـمف أو قمتٌتف ومتقؾمدت اًمٚمٞمٚم٦م

 صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ـمقيٚمتلم ـمقيٚمتلم ـمقيٚمتلم ريمٕمتلم

 اًمٚمتلم دون ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام اًمٚمتلم دون ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام اًمٚمتلم دون ريمٕمتلم

 .ريمٕم٦م قمنمة صمالث ومذًمؽ أوشمر صمؿ ىمٌٚمٝمام

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف  48 صش اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم واسمـش صحٞمحٞمٝمام» ذم قمقا

ٟم٦م أيب ُمـ ؾم٤مىمط اًم٘مقؾملم سملم وُم٤م  .ًمف واًمًٞم٤مق قمقا

 ٓ وم٢مين أطمٞم٤مٟم٤م اًمٌٕمدي٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ريمٕمتل ٞمٛم٦ماًمْمٛم شمٙمقن أن وحيتٛمؾ: ىمٚم٧م

 سم٢مطمدى اًمقشمر صمؿ ؾمٜمتٝم٤م صمؿ ًمٚمٕمِم٤مء اًمًالم قمٚمٞمف صالشمف ومٞمف ذيمر سحي٤م طمديث٤م أذيمر

 روى ُم٤م وهق آطمتامل هذا ي١ميد ُم٤م قمغم وىمٗم٧م سمؾ ريمٕم٦م قمنمة صمالث سمٚمف ريمٕم٦م قمنمة

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رؾمقل ُمع أىمٌٚمٜم٤م: ىم٤مل حيدث اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ؾمٛمع أنف ؾمٕمد سمـ ذطمٌٞمؾ

 اًمٕمتٛم٦م ومّمغم ضمٜمٌف إمم وضم٤مسمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مم سم٤مًمً٘مٞم٤م يمٜم٤م إذا طمتك احلديٌٞم٦م ُمـ

 ؾمٕمد سمـ ذطمٌٞمؾ أن إٓ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ٟمٍم اسمـ رواه. ؾمجدة قمنمة صمالث صغم صمؿ

   .أقمٚمؿ واهلل. سمآظمره اظمتٚمط يم٤من

 ([249) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افؼقام رـعات ظدد

د هق هؾ اًمٚمٞمؾ, ًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم:  افسائل دَّ  َيـِحؼ أم اًمقشمر, وصمالث ريمٕم٤مت سمثامن حُمَ

  ؟يًتٓمٞمع ُم٤م سم٘مدر يتٝمجد أن ًمإلٟم٤ًمن

  ريمٕم٦م؟ قمنمة إطمدى ُمـ أيمثر ُيَّمٚمِـّل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن قمٚمٛم٧م هؾ: افشقخ
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            .ٓ:  افسائل

  ؟ٓ أو اجلقاب, أظمذت: افشقخ

  .أظمذشمف سمغم:  افسائل

, ىمٚمٌف ىَمَرارة ذم اىمتٜمع ُم٤م أنف سمٞمجقز ًمٙمـ, ٓم٘ملُمٜم سمٓمريؼ اجلقاب أظمذ هق: افشقخ

  ؟يمؿ اعمًٚمٛملم قمدد اًمٞمقم, ظمٓم٠م وهذا, اًمَٙمْٞمػ دون ًمِْٚمَٙمؿ سمٞمٜمٔمروا اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 .ُمٚمٞمقن ؾمٌٕمامئ٦م: افسائل

 سمٜمٜمٔمر ٕنف ؟ًمٞمش, وزن ُم٤مًمف ًمٙمـ, سمٞمخقف اًمٕمدد, ُمٚمٞم٤مر, أيمثر أيمثر: افشقخ

 احلدي٨م ذم إًمٞمف اًمًالم قمٚمٞمف ؾمقلاًمر أؿم٤مر ُم٤م وهذا, ًمٚمَٙمْٞمػ سمٜمٜمٔمر وُم٤م ًمِْٚمَٙمؿ

, ىمّمٕمتٝم٤م إمم إيمٚم٦مُ  شمداقمك يمام إُمؿ قمٚمٞمٙمؿ ؾمتتداقمك: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمحٞمح,

 وًمٙمٜمٙمؿ, يمثػم يقُمئذٍ  أنتؿ سمؾ, ٓ:  ىم٤مل ؟اهلل رؾمقل ي٤م يقُمئذٍ  ٟمحـ ىمٚم٦ِّم ُمـ أو:  ىم٤مًمقا 

 اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ» اًمًٞمؾ, يمٖمث٤مء همث٤مء, اًمٕمدد هذا ىمٞمٛمتف ؿمقش, اًمًٞمؾ يمٖمث٤مء همث٤مء

 ؟اهلل رؾمقل ي٤م اًمَقَهـ وُم٤م:  ىم٤مًمقا , اًمَقَهـ ىمٚمقسمٙمؿ ذم وًمٞم٘مذومـ, قمدويمؿ صدور ُمـ

 ش.اعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م طُم٥مه :  ىم٤مل

 .أجْم٤مً  اًمَٙمْٞمػ إمم يٜمٔمر وإٟمام, وم٘مط اًمَٙمؿْ  إمم يٜمٔمر ٓ طم٘م٤مً  اعمًٚمؿ أن: اًمِم٤مهد 

 صاليت ُمـ زم ًمٞم٧م» قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وأفمٜمف اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ي٘مقل يم٤من ًمذًمؽ 

 .ريمٕمتلم سمسش ُمت٘مٌٚمت٤من ريمٕمت٤من

 وقمنميـ صمالصم٦م, قمنم إطمدى ُمش, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى: اًمٙمالم هذا شمٗمّمٞمؾ 

 دىمٞم٘م٦م وقمنميـ سمثالصم٦م ٟمّمكم ظمػم, اهلل ؿم٤مء ُم٤م, دىمٞم٘م٦م وقمنميـ سمثالصم٦م سمٜمّمٚمٞمٝمؿ ريمٕم٦م

, دىمٞم٘م٦م واًمٕمنميـ اًمثالث هبذه ريمٕم٦م قمنمة إطمدى ٟمّمكم أو, ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م

  ؟ظمػم أُّيام

  .أومْمؾ وقمنميـ سمثالصم٦م قمنمة إطمدى ٟمّمكم: افسائل

 صمالصم٦م ُم٘م٤مسمؾ وقمنميـ صمالصم٦م ٟمّمكم ًمق ٕنف ؟ًمٞمف, إـمالىم٤مً  هذا ذم ؿمؽ ٓ : افشقخ

ؿِ ﴿, اًمٗم٤محت٦م شم٘مرأ  سمتٚمحؼ ُم٤م وقمنميـ, ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اهلل مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ   احلَْٛمدُ *  اًمرَّ

ِ
 َربِّ  هلل
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لمَ 
ِ
محـ] ﴾َت٤منِ ُُمْدَه٤مُمَّ ﴿ وسمٕمديـ, [2, 1:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمَٕم٤معَم  ؿمق هذا ىمرأ  ؿمق, أيمؼم اهلل, [64:اًمرَّ

 ريمٕم٦م قمنم إطمدى قم٤مًمٜمهص, اًمريمٕم٤مت[ صٚمٞمٜم٤م إذا] سمٞمٜمام, أبداً  رء وٓ اًمٜم٤مس, اؾمتٗم٤مد

 إذا هذا, اًمٗم٤محت٦م سمٕمد وشَمَدسمهر سم٤مـمٛمئٜم٤من آي٦م يمؿ وشم٘مرأ  إن٤مة, ُمـ سمٌمء اًمٗم٤محت٦م شم٘مرأ  شم٘مدر

 يمامن ًمٙمـ, دىمٞم٘م٦م نميـوقم سمثالث ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمؽماويح ٟمّمكم أردٟم٤م

_  أيمثر اًمقىم٧م ُمـ اًمؽماويح ًمّمالة ٟمٕمٓمل يٕمٜمل, اًمٙمٞمػ ذم ٟمزيد يمامن ٓزم..هٞمؽ

 .آظمره إمم ؾم٤مقمتلم, ؾم٤مقم٦م, ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ

ـكم اًمٜم٤مس سمٞم٘مقل   اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أنف اًم٘مْمٞم٦م, هذه قمـ وسمٞمتحدصمقا  سمتًٛمٕمقه اًمِّ

 .صحٞمح همػم أوًٓ  وهذا, ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالصم٦م أُمر أو صغم اًمذي هق

 أنش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» ذم يمام واًمّمحٞمح, صحٞمح همػم قمٛمر إمم اخلؼم هذا ٟم٦ًٌم 

 ىمراء ُمـ يمٕم٥م سمـ ُأيَب  أُمر اًمؽماويح, ذم اجلامقم٦م صالة ؾمٜم٦م أطمٞم٤م ح٤م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ذم ُيّمٚمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ رواي٦م ومٞمف, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى سم٤مًمٜم٤مس ُيَّمٚمِّـل أن اًمّمح٤مسم٦م,

 وىم٤مًمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض هب٤م أظمذ اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م هذه, ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م قمٛمر قمٝمد

  .قمٛمر ؾُمٜم٦َّم هذه

 .سم٤مًمٙمٞمػ اًمٕمٜم٤مي٦م وقمدم سم٤مًمٙمؿ, إظمذ سملم اًمٗمرق ًمؽ ئمٝمر سمٕمد هقن

 صمالصم٦م أو اًمّمحٞمح٦م, اًمرواي٦م طم٥ًم ريمٕم٦م, قمنم إطمدى سم٤مًمٜم٤مس ُأيب يّمكم يم٤من ح٤م

  ؟هبؿ ُيَّمّٚمـل يم٤من يمٞمػ اًمْمٕمٞمٗم٦م, اًمرواي٦م طم٥ًم ريمٕم٦م وقمنميـ

 هذا ٕنف اًمٕمدد, ظمذ أن٧م سمس ومٞمٝم٤م, شمٌح٨م ٓ قمٛمر صالة يمٞمٗمٞم٦م [ه١مٓء قمٜمد]

 .سمٞمٜم٤مؾمٌٜم٤م اًمكم

 اخلدم ُيٕمجٚمقا  يٜمٍمومقا  إٓ قمٛمر زُمـ ذم اًم٘مٞم٤مم صالة شمٜمتٝمل..قمٛمر شمٌع اًمٙمٞمػ 

 اًمّمالة هذه ؾمتٙمقن يمؿ اًمٗمجر, يٓمٚمع ؾمقف اًمًحقر أجش؟ حييوا ؿم٠من ُمـ

 شم٘مدر؟ ٓ ـمقيٚم٦م

 ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م صغم يمٞمػ ٤مأُم ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م صغم قمٛمر: سمت٘مقل 

 ؿم٠من ُمـ ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م ٟمريد ٟمحـ سمتٜم٤مؾمٌٜم٤م, ُم٤م هذه ٕنف ومٞمٝم٤م: سمٜمٌح٨م ُم٤م هذه
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 . أيمٚمٜم٤مه اًمكمِّ  اًمٓمٕم٤مم هنْمؿ

ى قُمٛمر أنف[ ُم٘متٜمٕملم] أنتؿ صحٞمح يم٤من إذا: وم٢مذاً   يم٤مٟم٧م ًمٙمـ وقمنميـ, صمالصم٦م ؾَمقَّ

 .يمٚمف اإلؾمالم اًمٕم٤ممل ذم إـمالىم٤مً  اًمٞمقم ُمثٚمٝم٤م ذم ُم٤م ضمدًا, وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ىمراءشمف

 وقمنميـ صمالصم٦م اًمٖم٤مًم٥م ذم يقضمد اإلؾمالُمل؟ اًمٕم٤ممل ذم ُيقضمد اًمذي ُم٤م: وم٢مذاً 

 ُمـ أطمًـ سمٚمٖمٜم٤م, اًمذي هذا سم٤ًمقم٦م, ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م يّمكم ُمـ أطمًـ ريمٕم٦م,

 .أيمثر ذًمؽ ُيٓمِٞمٚمقن ىمد ُمٙم٦م ذم إٓ يّمكم,

 رء أطمًـ ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م ومٞمٝم٤م سمتّمٚمقا  اًمزُم٤من ُمـ ؾم٤مقم٦م هؾ ـمٞم٥م, 

 ًمٚمرؾمقل, واشم٤ٌمع أطمًـ, اـمٛمئٜم٤من ومٞمٝم٤م يٙمقن ؾمقف ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى ومٞمٝم٤م صٚمقا 

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم ٓ يزيد يم٤من ُم٤م اًمرؾمقل إٟمف: ىمٚمٜم٤م اًمِّكم

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمٞم٤مم قمـ ؾُمِئٚم٧م ح٤م: شم٘مقل قم٤مئِم٦م, اًمًٞمدة ًمذًمؽ

 ىمٞم٤مم: ؾُمئٚم٧م هل ُم٤مٟمٕم٤ًم, ضم٤مُمٕم٤مً  اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام ٤م,ضمقاهب يم٤من ريمٕم٤مشمف قمـ اًمٚمٞمؾ ذم

 همػمه, ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »وم٠مضم٤مسم٧م قم٤مُم٦م, سمّمقرة اًمٚمٞمؾ

ة إطمدى قمغم  ش.ريمٕم٦م قَمنْمَ

 ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم صمؿ وطمًٜمٝمـ, ـمقهلـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم: »اًمِم٤مهد هٜم٤م 

 وقمـ ـمقًمف قمـ شم٠ًمل ٓ يؾ,ـمق ـمقيؾ رء: يٕمٜملش وطمًٜمٝمـ ـمقهلـ قمـ شمًؾ

 .ريمٕم٤مت صمالث اًمًالم قمٚمٞمف يّمكم صمؿ احلًـ, ُمٜمتٝمك طمًٜمف

٘م٧م طمتك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مم  شم٘مدم ُم٤م ًمؽ اهلل هَمَٗمر ىمد: »ىم٤مًمقا  ىمدُم٤مه, شَمَِم٘مَّ

 .شؿمٙمقراً  قمٌداً  أيمقن أومال: »ىم٤ملش شم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ

 ًمٞمس قل,سم٤مًمرؾم ٟمحت٩م. ٓ سم٤مًمرؾمقل, ٟمحت٩م ٟمريد سمٕمٛمر, ٟمحت٩م ٟمريد ومٜمحـ 

 سم٤مًمٜم٤مس ًمُٞمَّمٚمِّـل اًمّمحٞمح٦م, اًمرواي٦م ذم يمٕم٥م سمـ ُأيب َأُمر قمٛمر يم٤من إذا سم٤مًمؽ ومام سمٕمٛمر,

 .ريمٕم٦م قمنم إطمدى

 اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ـمٞم٦ٌم, وىمراءة سم٠من٤مة ريمٕم٦م قمنمة إطمدى صٚمٞمٜم٤م إذا ٟمحـ: إذاً 

 ومٞمٝم٤م سمٞمحس ُم٤م اًمٚمِّـل اًمّمالة ُمـ أطمًـ ويمٚمامشمف, اهلل آي٤مت ويتدسمر يًٛمع, ومٞمام يت٠مُمؾ
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 ُم٤م ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م صٚمٞمٜم٤م واهلل سمروطم٤مٟمٞم٦م, اًمٞمقم ي٘مقًمقن ويمام سمخِمقع, ٟم٤ًمناإل

 .ُمِمٙمٚم٦م هذه اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًم٘مرآن ُمـ اإلُم٤مم ىمرأ  ُم٤مذا قمرومٜم٤م

  رُمْم٤من؟ همػم ذم اًم٘مٞم٤مم أم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم ذم هذا هؾ :مداخؾة

 ريمٕم٦م قمنم إطمدى همػمه, ذم أو رُمْم٤من ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٟمٗمًف, هق هذا: افشقخ

 .أيمثر ومٞمف ُم٤م

 (01:  00: 00/   131/  واًمٜمقر اهلدى)

 (00:  00: 28/  132/  واًمٜمقر اهلدى)

 افساويح صالة رـعات ظدد

 رُمْم٤من؟ ذم اًمؽماويح ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ٟمرى ًمٙمـ قمنم, صمالصم٦م أو ريمٕم٦م قمنم إطمدى قمدده٤م ُمثالً  قمٚمٛمٜم٤م: يٕمٜمل :مداخؾة

 قمرومٜم٤م يٕمٜمل ومٚمق وقمنميـ, صمالث ُيَّمٚمهقا  أهنؿ اًمٜمٌقي واعمًجد احلرام اعمًجد ذم ُمثالً 

 هذا ٕنف يذيمروا, ٓزم! ومٝمٛمقا؟ هٜم٤مك قمٚمامء ُمثالً  يٕمٜمل ذم ُم٤م هؾ خمٓمُِئقن, أهنؿ ضمدًٓ 

 .إًمٞمٝمؿ ُمتجٝملم اعمًٚمٛملم يمؾ أن هبؿ, ي٘متدوا اًمٜم٤مس أهمٚم٥م يٕمٜمل

 هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ اًمٜم٤مس, سمٕمض ُمـ يرد أنف ؿمؽ سمال أظمل, ي٤م اًم١ًمال هذا: افشقخ

 قمغم شُمَّمٚمِّـل ُم٤ًمضمد هٜم٤مك أن شمٕمت٘مد أٓ اعمديٜم٦م, وذم ُمٙم٦م ذم اًمٌٚمد ٟمٗمس ذم شمٕمت٘مد ومٞمام

 اًمًٜم٦م؟

 .ؿمؽ ٓ :مداخؾة

 ذم يقضمد ُم٤م ومٞمٝم٤م يقضمد أن, ومٞمف أن٧م اًمذي اًمٌٚمد أن شمٕمت٘مد أٓ. ـمٞم٥م: افشقخ

 اًمٌٚمد؟ ذاك

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة



 87 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح 

 وىم٤مل اًمٌٚمد, هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٗمًف اًم١ًمال قمٚمٞمؽ أخ٘مك واطمد ومٚمق ـمٞم٥م,: افشقخ

ٌِّٝمقا  قمٚمؿ أهؾ: يٕمٜمل اًمٌٚمد هذا ذم يقضمد أٓ: ًمؽ  هق ُم٤م اًمًٜم٦م, هذه أن اًمٜم٤مس وُيٜمَ

 ضمقاسمؽ؟

 .اًمٕمٚمؿ[ طمٗمٔمقا ] ُم٤م ًمٙمـ قمٚمامء يقضمد: يٕمٜمل يٙمـ مل ًمق: يٕمٜمل :مداخؾة

 اًمًٜم٦م قمغم ُيَّمّٚمقا  اًمذيـ ه١مٓء ًمٙمـ اجلقاب, ٟمٗمس اجلقاب, ٟمٗمس هق: افشقخ

 اًمًٜم٦م؟ قمغم يّمٚمقا  هؿظَمالَّ  اًمذي هق ُم٤م سم٤مقمؽماومؽ,

 .اًمٕمٚمامء :مداخؾة

 قمٚمامء ذم: ىمًٛملم اًمٕمٚمامء ًمٙمـ اًمٕمٚمامء, ًمٙمـ قمٚمامء, ذم: إذاً  اًمٕمٚمامء: افشقخ

 .ٓئؿ ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذهؿ وٓ سم٤محلؼ, وضمريئلم اًمٜم٤مس يٜمّمحقا 

 ُم٤م رسمف وسملم سمٞمٜمف ظمال ًمق سمٞم٤مٟمف, قمغم ضم٤مسمف ُم٤م ًمٙمـ سم٤محلؼ, ضم٤مء قمٚمٛمل ضمٌـ قمٜمده ٟم٤مس ذم

 .اًمًٜم٦م قمغم ُيَّمٚمِّـل وإٟمام اًمٜمٌقي, اعمًجد احلرام اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ُيَّمٚمقا  ُمثٚمام ُيَّمٚمِّـل

 صالة ٕنف ح٤مذا؟ جيقز, هذا ًمٙمـ اًمًٜم٦م, إومْمؾ: ًمؽ ي٘مقل ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس وذم

ٕمقا  اًم٤ٌمب هذا وُمـ ُمٓمٚمؼ, ٟمٗمؾ اًمٚمٞمؾ  ذم ُم٤م: ًمؽ وي٘مقًمقا  اعمقوقع, سم٤مىمل ُيَقؾمِّ

 اعمذه٥م اعمقوقع, يٓمٚمؼ ُمذه٥م ذم ُم٤م أقمٚمؿ ومٞمام أن٤م حمدديـ, اعمذاه٥م أنف ُمع حتديد,

 .ريمٕم٦م قمنميـ: اًمؽماويح صالة ذم اًمًٜم٦م: ًمؽ ي٘مقل ُمثالً  احلٜمٗمل

 .ذًمؽ ُمـ أيمثر أو وصمالصملم ؾمٌع وصمالصملم ؾمت٦م: ًمؽ ي٘مقل اح٤مًمٙمل اعمذه٥م

 اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمف ي٘مقل اإلـمالق هذا احلٜمٗمل, اعمذه٥م ُمثؾ يمذًمؽ اًمِم٤مومٕمل

 .اًمٜم٤مس قمغم اًمتٞمًػم سم٤مب ُمـ اًمٗمْمؾ وأهؾ اًمٕمٚمؿ ؾأه سمٕمض سمف ويتٛمًؽ أجْم٤ًم,

 .ري٥م وٓ ؿمؽ سمال سم٤مًمًٜم٦م واًمتٛمًؽ سم٤مًمتٞمًػم أقمؽمف أن٤م واهلل ًمٙمـ 

 وذيمل, يَمٞمِّس يم٤من ُمٝمام واطمد أنف طم٤ًمسمٞم٦م, ُم٠ًمخ٦م يم٠مهن٤م ُم٠ًمخ٦م: يٕمٜمل ح٤مذا؟

 وإٓ ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى حيص أن قمٚمٞمف أهقن وٟمز, سمٚمٞمد يم٤من ُمٝمام وسم٤مًمٕمٙمس

 .اًمتٞمًػم ُم٤مذا؟ ضم٤مءٟم٤م هذا ُمـ قمنم, إطمدى ؿمؽ سمال ريمٕم٦م؟ يـوقمنم صمالث حيص
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 يّمٚمقا  يريد أو دىمٞم٘م٦م, ؾمتلم وىم٧م ؾم٤مقم٦م ذم[ ريمٕم٦م قمنمة إطمدى يّمٚمقن]

 ريمٕم٦م, قمنم إطمدى اًم٤ًمقم٦م يّمٚمقا  إجن هق ُم٤م آظمره, إمم أو صمالصملم أو قمنميـ,

ر واًمتََّدسمهر احلًٜم٦م, اًمتالوة ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٙمقن  واخلِمقع, ٓـمٛمئٜم٤منوا واهلدوء واًمتََّٗمٙمه

 رؾمقل صدق أبداً  إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م سم٤مًمٕمّم٤م, يالطم٘مؽ واطمد يم٠منف ؾمح٥م يًحٌٝم٤م أم

 اهلل ؾمٌح٤من ًمٙمـ. شملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى ظمػم: »ىمقًمف سمٕمد أن٧م شم٘مقل ؿمق اهلل,

وا وٓ ينوا» أنف ـُمٌِٕمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض  إـمالىمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه وأظمذواش شُمَٕمنِّ

 .٤مناًمزُم هذا ُمِم٤ميمؾ ُمـ وهذه أجْم٤ًم,

  (01:  00:  50/ 197/واًمٜمقر اهلدى)

: يؼال وهل ظؿر، ظفد ظذ رـعة 32 صؾوا افـاس أن صح هل

 ؾؾامذا أيام ثالثة إال افساويح بافـاس يصل مل ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ـان إذا

 افشفر؟ أيام ـل يف فؾساويح افـاس كحن كجؿع

 ريمٕم٦م؟ ًمٕمنميـ اًمٜم٤مس مجع أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صم٤مسم٧م هؾ :مداخؾة

 .ٓ: فشقخا

 .صم٤مسم٧م هق ُم٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي ُمٗمٚمس, طمج٦م هذه ىم٤مل اإلظمقان, ٕطمد ذيمرت :مداخؾة

 .اعمٗمٚمس طمج٦م هل أجش: افشقخ

 .يٕمٜمل ىم٤مل يمام أن٘مٚمف اًم٘مقل هذا وٕمٞمٗم٦م, أنف اعمٗمٚمس :مداخؾة

 رُمْم٤من ذم زاد ُم٤م اًمرؾمقل أن قمٜمده صم٧ٌم اهلل, ؿم٤مء إن اًمٖمٜمل هذا ـمٞم٥م,: افشقخ

ة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ  .ريمٕم٦م قَمنْمَ

 إٓ خيرج مل اًمرؾمقل سم٠من وحيت٩م ,ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمرؾمقل ظم٤مص هذا ي٘مقل :مداخؾة



 89 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح 

ٌْٜمَك ومال وم٘مط, أج٤مم صمالصم٦م  .ىمقًمف هذه قمٚمٞمف, ُي

 اًمرؾمقل؟ يٕمٛمؾ يم٤من ُم٤مذا: افشقخ

 ذم رُمْم٤من ذم ٟمٕمؿ مج٤مقم٦م, وم٘مط أج٤مم صمالصم٦م إٓ اًمّمالة إمم ظمرج ُم٤م :مداخؾة

 .اًم٘مٞم٤مم صالة

 يٕمرومف؟ ُم٤م احلدي٨م وسم٘مٞم٦م ـمٞم٥م,: افشقخ

 .ذيمرشمف ُم٤م ٓ, :مداخؾة

 .قمٚمٞمٙمؿ شُمْٙمَت٥م أن ظمِمٞم٧ُم : افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .أُمتف أضمؾ ُمـ إٓ يم٤من ُم٤م ظمروضمف, يٕمٜمل: افشقخ

 قمٛمر ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ُمـ اًمٜم٤مس[ أن ي٘مقل هق] :مداخؾة

 .ريمٕم٦م قمنميـ قمغم مجٕمٝمؿ ىم٤مل, يمام قمنميـ قمغم اًمٜم٤مس مجع

 ُم٤م: »قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٌٚمٖمف أخؿ: ؾم٠مخٜم٤مك ٟمحـ ًمٙمـ هذا, ومٝمٛمٜم٤م أظمل ي٤م: افشقخ

ش ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم رُمْم٤من همػم ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

سم٤مً  أن٧م ىمٚم٧م  .ًمٞم٤مزم صمالث سمس إٟمف ًم٤ًمٟمف, قمـ ضمقا

 صغم أنف يٗمٝمؿ ىمد همػمي سمٞمٜمام اًمٚمٞم٤مزم, هذه همػم صغم ُم٤م أنف ومٝمٛم٧م أن٤م اًمٙمالم ومٝمذا

 هؾ وقمنميـ, صمالصم٦م إٟمام ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم اىمتٍم ُم٤م ًمٙمـ اًمٚمٞم٤مزم, سم٘مٞم٦م

 هذا؟ ي٘مقل ص٤مطمٌؽ

 .هذا ًمٞمس ٓ, :مداخؾة

 إذًا؟ ي٘مقل ُم٤مذا ـمٞم٥م,: افشقخ

 إٓ اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ومجٕمٝمؿ اًمٜم٤مس, إمم ظمرج ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ي٘مقل :مداخؾة

 .وم٘مط أج٤مم صمالصم٦م
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 هق؟ ي٘مقل ُم٤مذا اًم٥ًٌم, سَملمَّ  اًمرضمؾ سمس أظمل, ي٤م ومٝمٛم٧م: افشقخ

 اًمٚمزوم, قمـ زي٤مدة شمزيدوهن٤م ًمٞمش يٕمٜمل قمٚمٞمف, ُيٌٜمك ُم٤م أنف ي٘مّمد هق :مداخؾة

 صمالصملم يٕمٜمل قمٛمٚمتقه٤م وم٠منتق يٕمٜمل, وم٘مط أج٤مم صمالصم٦م إٓ ظمرج ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سمحٞم٨م

 اعم٤ًمضمد؟ ذم أن يم٤مُمٚملم,

 ىم٤مًم٧م يمام ٟم٘مقل ٟمحـ ومٞمؽ, اهلل سم٤مرك اًمٙمالم شمٙمرار اًم١ًمال, هذا ومٝمٛم٧م: افشقخ

 :همػمه٤م وأ طمديثٝم٤م ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 ش. قمٚمٞمٙمؿ شُمٙمت٥م أن ظمِمٞم٧م»

 .ًمٕمٚم٦م يم٤من وم٤مًمؽمك ومرض, أهن٤م يتقمهقا  أن ظمِمٞم٦م شمرك؟ ح٤مذا

 ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يزقمؿ يمام اسمتدع ُم٤م ومٝمق اخلٓم٤مب, سمـ قمٛمر رضمع ح٤م وًمذًمؽ 

 .اًمًٜم٦م ضم٤مٟم٥م

 ي٘مقل ذقمٞم٦م, سمِِٕمّٚم٦م شُمَٕمّٚمؾ اًمتل اًمنمقمٞم٦م, إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم ٕنف اًمًٜم٦م, أطمٞم٤م وإٟمام 

 .وقمدُم٤مً  وضمقداً  اًمٕمٚم٦م, ُمع يدور احلٙمؿ إن: ًمٗم٘مٝم٤مءوا اًمٕمٚمامء

 .ـمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ, شُمْٙمت٥َم أن ظمِمٞم٦م ًمٞم٤مزم؟ صمالث سمٕمد اًم٘مٞم٤مم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمرك ح٤مذا 

 ومريْم٦م إٟم٤ًمن يتقهؿ أن ظمقف هٜم٤مك يٌؼ مل اًمنمع, وشَمؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شُمقذم

 [.3:اح٤مئدة] ﴾يٜمَُٙمؿْ دِ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿: ح٤مذا ىمٌؾ, ُمـ شمٗمرض مل ضمديدة

 اًمٌمء أطمٞم٤م وإٟمام ضمديد, سمٌمء ضم٤مء ُم٤م قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ًمذًمؽ

 سمقوم٤مشمف أُم٤م سمحٞم٤مشمف, ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل ًمٚمٕمٚم٦م اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمف اًمذي اًم٘مديؿ

 .اإلطمٞم٤مء ومْمٞمٚم٦م ُم٘م٤مُمف وىم٤مم اًمؽمك زال أي اعمٕمٚمقل, ومزال قمٜمف اًمٕمٚم٦م زاًم٧م

ٟمٜم٤م ًمذًمؽ   قمغم اعمًٚمٛملم طَمّض  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن يٕمٚمٛمقن يـاحل٤مرض إظمقا

 .اإلُم٤مم ُمع رُمْم٤من ىمٞم٤مم يّمٚمقا  أن

 ىمٞم٤مم يُمت٥َِم  اإلُم٤مم ُمع اًمٕمِم٤مء صٚمقا  إذا وأهنؿ اإلُم٤مم, ُمع اًمٕمِم٤مء صٚمقا  إذا وأهنؿ 

 .يم٤مُمٚم٦م ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يُمت٥ِم ىم٤مم وم٢مذا ًمٞمٚم٦م, ٟمّمػ
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 ذقمٞم٦م إصم٤ٌمت قمغم يٜمٝمض ُمٜمٝمام يمؾ اصمٜملم, أُمريـ قمٜمدٟم٤م ذم ص٤مر هٜم٤م: إذاً 

 صمالث إٓ َصٚمَّـك ُم٤م اًمرؾمقل أن وًمق رُمْم٤من, ذم مج٤مقم٦م ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم آؾمتٛمرار

 .وم٘مط ًمٞم٤مزم

 .قمٚمٞمٝمؿ ُيْٗمَرض أن سمخِمٞم٦م اًمؽمك قَمٚمَّؾ أنف: إول إُمر

 سمـ ومٕمٛمر مج٤مقم٦م, اًم٘مٞم٤مم صالة ُيَّمّٚمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم طَمضَّ  أنف: اًمث٤مين اًمٌمء 

 .اًمًٜم٦م هذه وأطمٞم٤م هذيـ, اًمٜمّملم ُمع دم٤موب اخلٓم٤مب

 أن أبٞم٤مً  أُمر اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر: اًمرضمؾ هذا ٟم٠ًمل ٟمحـ سم٘مك آظمر, رء ي٠ميت هٜم٤م

 إُم٤مُم٤ًم؟ هبؿ صغم ريمٕم٦م يمؿ إُم٤مُم٤ًم, سم٤مًمٜم٤مس يّمكم

 .قمنميـ ي٘مقًمقن هؿ :مداخؾة

 .ُمتج٤مهؾ أو ضم٤مهؾ إُم٤م هق ٟمٕمؿ,: افشقخ

 سمـ ُأيَبَّ  أُمر نفأ إؾمٜم٤مد, سم٠مقمغمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» ذم إؾمٜم٤مد سم٠مصح احلدي٨م ٕن 

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى سم٤مًمٜم٤مس يّمكم أن يمٕم٥م

 يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ: شم٘مقل أظمرى رواي٦مً  هٜم٤مك أن ُٟمٜمِْٙمر ٓ هذا, ٟم٘مقل طمٞمٜمام وٟمحـ 

 هٜم٤م قمٜمدٟم٤م ٟمحـ ًمٙمـ هذا, ٟمٜمٙمر ٓ ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م قمٛمر قمٝمد ذم قمٛمر زُمـ ذم

 .وم٘مٝمل وإظمر طمديثل, أطمدمه٤م ُمقىمٗم٤من,

 ُمـ أصح ريمٕم٦م, قمنم اإلطمدى ذم إول اًمًٜمد أن ومٝمق: احلديثل اعمقىمػ أُم٤م

 .أظمر اًمًٜمد

 ؿم٤مذة, إىمؾ قمغم أو ُمٜمٙمرة زي٤مدة شمٚمؽ ومٜم٘مقل: سمٛمٕمٜمك احلديثل, اعمقىمػ هذا

 ش.ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» قمـ ٟم٘مالً  ذيمرُُت٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م شُمـَخ٤ِمًمػ ٕهن٤م

 .طمديثٞمف ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا

 ُمثٚمف آظمر ُمع يتٗمؼ أن ممٙمـ اًمٕمٚمؿ, أهؾ ُمـ يم٤من وًمق إٟم٤ًمن يمؾ ًمٞمس ـمٌٕم٤ًم,

 .صحٞمح٦م هل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ٓ, أنف يرى وم٘مد قمٚماًم, دوٟمف أو
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 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ذم ٟمدظمؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م, اًمٜم٤مطمٞم٦م ذم ٟمدظمؾ أن ٟمحـ هٜم٤م 

 قمٝمد ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس وأن صحٞمح٦م, اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م أن ٟمٗمؽمض: ٟم٘مقل 

 .ريمٕم٦م وقمنميـ صمالث قمٛمر

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام اًمٕمٙمس قمٜمف صم٧ٌم قمٜمف, شمٕم٤ممم اهلل ريض باخلٓم٤م سمـ قمٛمر

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اشم٤ٌمع شمٓمٌٞمؼ ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م, اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وم٤مٔن 

 يَمامًَّ  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م قمغم ٟم٘متٍم أن إومْمؾ هؾ: قم٤مم يمٛمٌدأ 

 ُم٤م أىمؾ يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مئز, إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اجل٤مئز سم٤مُٕمر اإلشمٞم٤من إومْمؾ أم ويَمْٞمٗم٤ًم,

 .ضم٤مئز أنف ي٘م٤مل

 هل قمٛمر, قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم ورد اًمذي إن ىم٤مئؾ ي٘مقل أن ُيٛمٙمـ هؾ ًمٙمـ 

 يٛمٙمـ اًمٗم٘مٞمف أفمـ ُم٤م اًمرؾمقل, قمٚمٞمف يم٤من ح٤م اعمٓم٤مسم٘م٦م إومم, اًمرواي٦م ذم ضم٤مء مم٤م أومْمؾ

 .اًمدقمقة هذه ُمثؾ َيّدقمل أن

٤ميره, ومٜمحـ  ًَ  صمالصم٦مً  يّمكم أن جيقز جيقز, نفأ هٜم٤م, إُمر ذم ُم٤م يمؾ: وٟم٘مقل ؾمٜمُ

 .ريمٕم٦م وقمنميـ

 إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أن٤م ٟمٔمري وضمٝم٦م ذم صم٧ٌم ذًمؽ أن ًمق اًم٘م٤مئٚملم, أول يمٜم٧م: أىمقل وأن٤م

 هق؟ ُم٤م سم٤مٕومْمؾ أطمتٗمظ أزال ٓ ًمٙمـ سم٤مجلقاز, اًم٘م٤مئٚملم أول يمٜم٧م احلديثٞمف, اًمٜم٤مطمٞم٦م

 .ٟمٕمؿ أن اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م هق إومْمؾ

ًقن ٗمؾهم أن   اًمنمقمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه قمـ ريمٕم٦م وقمنميـ ًمٚمثالث اعمَُتَحٛمِّ

 قمٚمٞمف وافم٥م ُم٤م إومْمؾ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إومْمؾ أنف اًمٌَدِهٞم٦َّم,

 احل٘مٞم٘م٦م هذه أصٌح٧م ح٤م أبدًا, هذه إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م اعم٤ٌمريم٦م, طمٞم٤مشمف ـمِْٞمَٚم٦م اًمرؾمقل

ٞم٤مً  ًْ  ذم ي٘م٤مل يمام اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم, اعمُتٌَّع اهلقى صمؿ أوًٓ, اًمٖم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤مدة ذم ُمٜمًٞم٤مً  َٟم

 .هذه يمٚمٛمتل

ًقن اًمٞمقم اًمٜم٤مس: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ أىمقل أن٤م  ًمٚمٙمٞمػ يتحٛمًقن وٓ ًمِْٚمَٙمؿ َيَتَحٛمَّ

 اًمٙمٞمٗمل, وًمٞمس اًمٕمددي, واىمٕمٝمؿ ًمت٠مجٞمد قمٚمٞمٝم٤م, يتٙمئقن اًمتل اًمرواي٦م ُمـ ي٠مظمذون ُمٓمٚم٘م٤ًم,

 .ـمٞم٥م أظمره, إمم... سمًٜمتل قمٚمٞمٙمؿو قمٛمر ريمٕم٦م هذه ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م
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 يم٤مٟم٧م يمٞمػ ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  اًمذي اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر زُمـ ذم

 يتٙمئ أطمدهؿ يم٤من يمٞمػ هذا, ذم يٌح٨م أطمد ُم٤م يمٞمػ؟ هذا, ذم يٌح٨م أطمد ُم٤م صالُتؿ,

ٚمقن يم٤مٟمقا  اًم٘مٞم٤مم, ـمقل ُمـ اًمٕمّم٤م قمغم  ي٤م اًمٗمجر, ـمٚمقع ىمٌؾ إمم اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اخلدم ُيَٕمجِّ

 ذم ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م ٟمحـ, وأجـ أظمره, إمم اًمٗمجر ؾمٞمٓمٚمع اًمًحقر هٞم١موا يالَّ  يالَّ  اهلل

 .اًمٙمٞمػ دون اًمٕمدد قمغم احلرص ح٤مذا دىمٞم٘م٦م, وقمنميـ صمالصم٦م

 ومٞمٝم٤م, اعمج٤مدًم٦م يٛمٙمـ ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه واهلل ىم٤مًمقا  اًمٌح٨م, ذم أنّمٗمقٟم٤م يٕمٜمل: وم٢مذاً  

 .اًمٙمٞمػ قمغم ٟمحرص ٓزم اًمٙمؿ, قمغم ٟمحرص ُمثٚمام

 .ٟمًتٓمٞمٕمٝم٤م ٓ أنٜم٤م ذم ُمٕمٝمؿ ٟمحـ أظمرى, طم٘مٞم٘م٦مً  أجْم٤مً  ؾم٠مىمقل أن٤م ًمٙمـ 

 .ضمداً  وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م اًم٘مٞم٤مم ذم ىمراءشمف صالشمف أجْم٤مً  يم٤مٟم٧م مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 اهلل سمرؾمقل ًمٞمالً  اىمتدى أنف: »اًمّمحٞمحلم ذم وردت اًمتل ُمًٕمقد اسمـ وىمّم٦م 

 أن مهٛم٧م؟ ُم٤مذا: ًمف ىم٤مًمقا  ؾمقء, سم٠مُمر مهٛم٧م طمتك اًم٘مٞم٤مم, أـم٤مل اًم٘مٞم٤مم وم٠مـم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.وأضمٚمس ىم٤مئامً  أدقمف

 سم٤مب وُمـ اًمٕم٤مُمل سم٤مًمتٕمٌػم ًمٞماًل, سم٤مًمرؾمقل اىمتدى اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مّم٦م

 ًمٙمـ اًمٌ٘مرة ؾمقرة ىمٚمٌف, هٌط اًمٌ٘مرة ؾمقرة اًمرؾمقل اومتتح ح٤م اًم٘مٚمقب إلي٘م٤مظ اعم٤ٌمًمٖم٦م,

 اح٤مئتلم, رأس قمغم ٣م,ومٛم ىم٤مل وٟمًؽميح, ويريمع, آي٦م ُم٤مئ٦م إمم ؾمٞمّمؾ أنف ٟمٗمًف ؾَمٚمَّـك

 ُم٤مذا ,ًمٚم٘مدر ٟمٗمًف وؾَمٚمَّؿ قمٛمران, آل واومتتح اًمٌ٘مرة, ظَمٚمَّص ومٛم٣م ومٛم٣م, ىم٤مل

 ورضمع اح٤مئدة قمٛمران آل اًمٌ٘مرة واطمدة ريمٕم٦م ذم اًمٓمقال, اًمًقر ُمـ أرسمع ي٘مقل,

 اًمث٤مين ىمٞم٤مُمف ىمٞم٤مُمف, ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من اًمريمقع ًمٙمـ واطمد, ىمٞم٤مم واطمدة ريمٕم٦م ذم ًمٚمٜم٤ًمء,

 .وهٙمذا ريمققمف ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من

 :  ؿمٕمري٦م طِمْٙمَٛم٦م ٟمٜمًكٓ  أن جي٥م وًمٙمـ: اخلالصة 

ٌَّٝمقا إن مل شمٙمقٟمـــــــــــــــــــــــقا ُمـــــــــــــــــــــــثٚمٝمؿ  ومتِمـــــــــــــــــــــــ

 

ٌهف سمــــــــــــــــــــــــــــ٤ـمًمٙمرام ومــــــــــــــــــــــــــــاـلُح     إن اًمتََِمـــــــــــــــــــــــــــــ

 .يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ًمدى اهلل رؾمقل ُمـ أيمرم وٓ      

 ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦مً  شُمَّمٚمهقا  أنتؿ اهلل اشم٘مقا  مج٤مقم٦م ي٤م يمذًمؽ, إُمر يم٤من إذا 
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 صغم ُمثٚمام قمنم صمالصم٦م صٚمقا  واطمدة, ؾم٤مقم٦م ـمٞم٥م, واطمدة, ؾم٤مقم٦م ُمٜمٙمؿ ٞمِّداجلَ  اجلَٞمِّد

 واًمًجقد واًمريمقع ُُمَرشمَّٚمف, ومٞمف اًم٘مراءة ؾمتٙمقن اًم٤ًمقم٦م, هبذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم اًمٌمء سمٕمض ىمري٥م ىمري٥م اـمٛمئٜم٤من, ذم يٕمٜمل

 اًمرضمؾ ذاك يٕمٜمل أن٧م, ىمٚم٧م ُم٤م امُمثٚم وه١مٓء وقمنميـ, صمالصم٦م اًمٕمدد زم ُم٤مؾمٙملم

 ؾمامٟم٤م؟ اعمٗمٚمًلم,

 .اعمٗمٚمس طمج٦م :مداخؾة

 ٟم٘م٤مرب أن يٕمٜمل أنف وضمؾ قمز اهلل ٟمرضمق ٟمحـ واهلل ـمٞم٥م, اعمٗمٚمس: افشقخ

 اًمَٙمؿّ  قمغم اعمح٤مومٔم٦م أن ؿمؽ وٓ ويَمْٞمٗم٤ًم, يَمامًَّ  اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة سمّمالشمٜم٤م

 اًمؽماويح صالة ُمـ يٕمرومقا  ُم٤م ,ه١مٓء دمدهؿ ًمذًمؽ اًمٙمٞمػ, قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمـ أجن

 .يمٞمػ إًمٞمٝم٤م يْمٞمٗمقا  ًمق سمس اًمٙمؿ, ُم٤مذا؟ إٓ

 يّمدق وطمٞمٜمئذٍ  اًمًٜم٦م, إمم اًمٕمقدة إمم شمْمٓمرون أنٗمًٙمؿ ؾمتجدون: طمٞمٜمئذٍ  

 أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم سمٖمػم طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمٝمؿ

 ُمـ ؾمقري٤م ذم يم٤من وُم٤م اًمًـ هذا سمٚمٖمٜم٤م ٟمٕمرف, ٟمحـ ش.اًمًالؾمؾ ذم اجلٜم٦م إمم ُيـَجّرون

 ُمـ يمثػم أن اهلل ؿم٤مء ُم٤م ًمٙمـ إردن, ذم وٓ ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى اًمؽماويح ُيَّمٚمِّـل

 أوًٓ, ِديٜم٤مً  يٕمٜمل هب٤م, سم٤مًمتٛمًؽ أومم اًمًٜم٦م هذه أن هلؿ فمٝمر ،اعمذهٌٞملم طمتك اعم٤ًمضمد

ُ  ُيِريدُ ﴿ صم٤مٟمٞم٤مً  اًمٌدن ًمراطم٦م صمؿ  [.185:اًمٌ٘مرة]﴾اًْمُٕمْنَ  ُٙمؿُ سمِ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

 إن زم وم٘م٤مًم٧م.... .اعمٚمتزُم٤مت ُمـ وهل رُمْم٤من ذم ىمٌؾ اُمرأة يب اشمّمٚم٧م: ؿم٘مرة

 ش.ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 قمغم زاد ًمق يٕمٜمل ُمثٜمك, ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة أن دام ومام ُمٓمٚمؼ, طمدي٨م ـمٌٕم٤مً  وهذا 

 ٟمًتٓمٞمع ُم٤م احلدي٨م هذا ٞمحصح: هل٤م ىمٚم٧م سم٠مس, ذم ُم٤م قمنميـ قمغم قمنمة قمغم صمامٟمٞم٦م

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر طمدي٨م إمم أخٛمح٧م أفمـ ـمٌٕم٤مً  أن٤م ًمٙمـ ٓ, ٟم٘مقل أن

 .ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م: افشقخ

 قمٜمف اهلل ريض قمٛمر: ؾم١مآً  أن أؾم٠مُخؽ أن٤م ـمٞم٥م,: هل٤م ىمٚم٧م ٟمٕمؿ, أي: ؿم٘مرة
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 صغم اًمتل اًمثالصم٦م إج٤مم ذم َيُٖمّص  يم٤من اًمذي واعمًجد اًمّمح٤مسم٦م, وؾم٤مئر سمٙمر وأبق

 اًمّمالة قمٚمٞمف اهلل رؾمقل ُمع ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  يمؿ واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زاد ُم٤م: »شم٘مقل قم٤مئِم٦م اًم٘م٤مئؾ وهق ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل هؾ واًمًالم

: ىمٚم٧م ٓ,: ىم٤مًم٧م ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى ُمـ أيمثر صٚمقا  هؾ ,شريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 سمٙمر أبق أو قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ُمثؾ سم٠من شمتّمقر هؾ يمذًمؽ, إُمر دام ُم٤م ـمٞم٥م,

 همػم هذا ُمٕمف, طمٞم٤مشمف ذم اشمٌٕمقه٤م اًمتل اخلػمي٦م قمـ ُمقشمف سمٕمد خي٤مًمٗمقا  أن وهمػمه

 .إـمالىم٤مً  ُمٕم٘مقل

 قمغم ًمٞمس هذاش ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٘مقل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل واحل٤مل اهلٞمئ٦م قمغم وإٟمام إـمالىمف,

 .ؿمؽ ٓ: افشقخ

 اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء يٙمقن أن اإلـمالق, قمغم اعمًٚمؿ سم٤ٌمل خيٓمر ٓ وًمذًمؽ :مداخؾة

 يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م, اعمٜمػمة اًمرائٕم٦م اًمّمالة هذه واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٕمف صٚمقا 

 ي٘مٞمٜم٤مً  أىمٓمع سمؾ يٗمٕمٚمقن, أهنؿ أفمـ ُم٤م أضم٤ًمُمٝمؿ, ومٞمٝم٤م ُتقي وشمٙم٤مد أىمداُمٝمؿ ومٞمٝم٤م شَمِٙمؾ

 .٦ماًمثامٟمٞم إٓ ومٕمٚمقا  ُم٤م سم٤مهلل أىمًؿ: وُأىمقل

 رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وُمٜمٝمؿ اًمزي٤مدة, ضمقاز إمم يذهٌقن اًمذيـ: افشقخ

وقا  اًمٜم٤مس, مهؿ َوُٕمَٗم٧م ح٤م ًمؽ ي٘مقل اهلل, , قمـ ؿمٞمئ٤مً  قَمقَّ
ٍ
 ُم٤مذا؟ قم٤مد ُم٤م رء

ٛمقا  اًمٓمقيؾ, اًم٘مٞم٤مم يًتٓمٞمٕمقا  ًَّ  :ُمثالً  ىمًٛملم إمم اًمّمالة هذه وَمَ٘م

 ومٜمحـ ريمٕم٤مت, أرسمع ذم ي٘مرأه ٓ ضمزء, ُمثالً  ريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  أن يريد اإلُم٤مم يم٤من

٤مً  يم٤من ًمق ؿمٞمئ٤ًم, اًمتٕمٚمٞمؾ هبذا ٟمحـ ٟمالطمظ  ..اًمٜمص هذا ظم٤مًمٗمقه أهنؿ ُمٕمٜم٤مه ذقمٞم٤ًم, َٟمّمَّ

 .اًمقراء إمم شم٘مٝم٘مروا :مداخؾة

 ه١مٓء اًم٘مراءة, ختٗمٞمػ ُم٤مذا؟ سمديؾ اًمريمٕم٤مت, ذم زادوا ومٝمؿ هق هذا: افشقخ

 .اًمٙمٞمػ وذم اًمٕمدد ذم ظمٗمًقه٤م,

, قي٦ماًمٜمٌ اًمًٜم٦م ٓ: وم٢مذاً   ٘مقا  !ومٕمٚمقا  صح, إن اًمٕمٛمري٦م اًمًٜم٦م وٓ طَم٘مَّ

 .وم٘مط وإهقاء ًمٚمٕم٤مدات ُُمّتٌِٕمقن ه١مٓء: إذاً 
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 افساويح؟ يف افـاس بؽر أبو جيؿع مل داذا

 اًمٜم٤مس دمٛمٞمع ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ًمًٜم٦م قمٛمر إطمٞم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق :مداخؾة

 قمغم اًمٜم٤مس جيٛمع نفأ قمغم اًمِّمّديؼ سمٙمر أبق همٗمؾ يمٞمػ اًمؽماويح, صالة قمغم اعمًٚمٛملم

 .يٕمٜمل؟ اًمؽماويح, صالة

 همػمك, قمـ شمٜم٘مٚمٝم٤م أن٧م يم٤من وإن يمٚمٛم٦م, هذه ي٘مقل يٕمٜمل أطمد أفمـ ُم٤م: افشقخ

 .سمٙمر أبق همٗمؾ ي٘مقل أطمد ٓ هذا, ي٘مقل همػمك أفمـ ُم٤م ًمٙمـ

 .اشمٌع سمٙمر أبق :مداخؾة

 .سمٞم٤مٟمف ومٜمرضمق ظمالومٝم٤م, واعم٘مّمقد ُم٘مّمقدة, ًمٞم٧ًم يمٚمٛم٦م وًمٕمٚمٝم٤م: افشقخ

 اًمٜم٤مس قمٛمر جيٛمع أن ىمٌؾ ُمـ اًمٜم٤مس, مجع اًمذي قمٛمر أن ُمرإ واىمع :مداخؾة

 [.جيتٛمٕمقا  اًمٜم٤مس يٙمقٟمقا  مل]

 ! سمٙمر؟ أبق همٗمؾ ٟم٘مقل يمٞمػ ًمٙمـ ظمالف, ومٞمف ُم٤م هذا: افشقخ

 .وم٘مط اًم٘مْمٞم٦م شمٕمٚمٞمؾ شمٕمٚمٞمؾ, :مداخؾة

 ُم٤مذا؟ ىمْمٞم٦م: افشقخ

 له هذه داُم٧م ُم٤م: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق يٕمٜمل هبذا, سمٙمر أب٤م أُتؿ ٓ أُتؿ, ٓ ٓ, :مداخؾة

 قمٛمر جيٛمع أن ىمٌؾ ويم٤من اًمٜم٤مس مجع سمٙمر, أيب قمٝمد ذم شُمَ٘مؿ مل ومٚمامذا يمذًمؽ, وهل اًمًٜم٦م

 إُمر أن يٌدوا ؾمٌٕم٦م, ؾمت٦م مخ٦ًم أرسمٕم٦م هٜم٤م اعمًجد, ذم أوزاقم٤مً  ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس,

 .أوزاقم٤مً  ُيَّمّٚمقن اًمٜم٤مس أن سمٙمر أيب قمٝمد ذم يمذًمؽ يم٤من

 .يمذًمؽ وهق: افشقخ

 أيب قمغم ُينِم  مل قمٛمر أو قمٜمف, اهلل ريض سمٙمر أبق ٛمعجي يٕمٜمل مل, ومٚمامذا :مداخؾة

 قمٝمده؟ ذم سمٙمر

 رأجؽ؟ أجش اًمٕمٙمس, ىمٞمؾ ًمق يمام هذا: افشقخ



 97 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح 

 قمٛمر؟ مجٕمٝمؿ ح٤مذا

 .اًمٕمٚم٦م ومزاًم٧م اًمًٜم٦م هل هذه ٕن ىمٚمتف, يمام اجلقاب :مداخؾة

 يدِر؟ مل وم٢مذا ـمٞم٥م,: افشقخ

 .اًمرؾمقل سمقوم٤مة زاًم٧م وم٤مًمٕمٚم٦م :مداخؾة

 .رء ٓ يؽمشم٥م؟ اًمذي ُم٤م ومٕمٚمف, ُم٤م ومالن ح٤مذا ٟمدرِ  مل وم٢مذا قمٚمٞمش, ُم٤م: افشقخ

 صالة قمغم اعمًٚمٛمقن جيتٛمع أن ٟم٘مقل, اًمًٜم٦م هل هذه أن اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م :مداخؾة

 .اًمًٜم٦م هل هذه رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم

 شُمْٙمَت٥م أن ظمِمٞم٦م اًمٜم٤مس مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل شمرك أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م 

 .اًمًٜم٦م إطمٞم٤مء ٘ملومٌ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمقوم٤مة زاًم٧م إٓؿمٙم٤مًمٞم٦م هذه قمٚمٞمٝمؿ,

 قمغم ضمقايب طمقل شمدٟمدن ُم٤م ًمٙمـ قمٚمٞمف, اعمتٗم٘ملم اًمٙمالم شم١ميد أن٧م: افشقخ

 سمٙمر, أبق اًمًٜم٦م هذه ُيـحٞمل مل ح٤مذا ٟمدرِ  مل إذا اًم١ًمال, أول ذم ـمرطمتف اًمذي اإلؿمٙم٤مل

 هذا؟ ذم اإلؿمٙم٤مل هق ُم٤م

 هلل احلٛمد اًمًٜم٦م, أطمٞم٤م قمٛمر أن هلل واحلٛمد ودريٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م ٟمدِر, مل إؿمٙم٤مل ٓ

 -ُم١ماظمذة وٓ- أن٤م وًمذًمؽ اًمٕمٚمامء, قمٜمد ُمٕمروف اجلقاب هق ًمٙمـ إُمر, واٟمتٝمك

 .ُمٜمؽ ص٤مدرة هل ُم٤م هل أنؽ وًمق اًمٖمٗمٚم٦م, يمٚمٛم٦م اؾمتٜمٙمرت

 ىمٚم٧م يمام وإٟمام اًمًٜم٦م, هذه إطمٞم٤مء قمـ سمٙمر أبق همٗمؾ ح٤مذا: ٟم٘مقل أن يٜمٌٖمل ُم٤م 

 .اًمًٜم٦م هذه حيٞمل مل ح٤مذا أظمػماً,

 ويم٤من وٟمّمػ, ؾمٜمتلم قمـ قم٤ٌمرة ظمالومتف يمؾ سمٙمر قأب أنف: اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اجلقاب, 

دة أهؾ ُمع ضمٝم٤مده صمؿ اخلالوم٦م, هلذه سم٤مًمت٠مؾمٞمس ُمِمٖمقًٓ   .آظمره وإمم اًمرِّ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕمد ُمرة ٕول يم٤مهٚمف قمغم ُأْخ٘مٞم٧م اًمتل اخلالوم٦م ُمٝم٤مم ومٙم٤مٟم٧م 

 : ضمقاسملم ٟمجٞم٥م أن ٟمريد ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ, مل: وم٢مذاً  اًم٘مْمٞم٦م, هذه ُمثؾ قمـ ومِمٖمٚمتف

 .أبداً  ُّيٛمٜم٤م ُم٤م ومالن, حيٞمٝم٤م مل ح٤مذا: ؾم١مال يرد ٓ ومالن, أطمٞم٤مه٤م ًمًٜم٦ما قمرومٜم٤م إذا
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َـّ  ظمػماً, اهلل وضمزاه أطمٞم٤مه٤م هذا أن: اعمٝمؿ   .طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم وؾَم

 هق ُم٤م قمذر, ًمف سمد ٓ سمٙمر, يم٠ميب واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤من إن ح٤مذا؟ أُم٤م

 .وٟمٙمِمٗمف ٟمٕمرومف رضوري

 قمغم ُأخ٘مٞم٧م اًمتل اخلالوم٦م أقم٤ٌمء ىمّمػمة, ظمالومت٦م :وىم٤مًمقا  يَمَِمُٗمقه اًمٕمٚمامء أن قمغم 

ت طمٞمٜمام ظم٤مص٦م ضمدًا, وصم٘مٞمٚم٦م صم٘مٞمٚم٦م يم٤مهٚمف  ٟمجد ذم هٜم٤مك اعمًٚمٛملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م ارشمدَّ

 .اًمٕمٝمد طمديث٦م اًمدوًم٦م هلذه سم٤مًمتٛمٙملم ومِمٖمؾ

 أهنؿ ي٘مٞمٜم٤مً  اعمٗمروض يمٚمٝمؿ واًمّمح٤مسم٦م واضمتٝمد, أيمٛمؾ سمٙمر أبق اهلل, احلٛمد: وم٢مذاً  

 أجْم٤مً  أُمر هذا زراوم٤مت, ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  ويمقهنؿ اًمًالم, ٚمٞمفقم اًمرؾمقل ؾمٜم٦م خي٤مًمٗمقن ُم٤م

 .داومع ُمـ ًمف ُم٤م واىمع أُمر

 ؾمٌؼ سمام صم٤مسمت٦م اًمًٜم٦م وهذه اًمًٜم٦م, سمذًمؽ أطمٞم٤م قمٛمر ومٕمٚمف اًمذي اًمتجٛمٞمع هذا ًمٙمـ 

 ..اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد سمٞم٤مٟمف,

 (  01: 01: 45/ 722/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 01: 18: 46/ 722/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (00:  00: 39/ 723/ واًمٜمقر اهلدى)

 (00: 22: 22/ 723/ واًمٜمقر اهلدى) 

 رـعة 11 ظذ افؼقام يف افزيادة بجواز افؼول حول

 إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ٓ وهق ؾمٜم٦م قمنميـ اهلل رؾمقل: افشقخ

 ؾمٜم٦م وم٠ميه  ,اًمٕمدد هذا ذم يتزيد أن ُمـ اعمًٚمؿ يٛمٜمع دًمٞمالً  اًمٜمص هذا ٟمتخذ مل إذا ريمٕم٦م, قمنمة

 ومٞمام اًمٌدقم٦م اًمٌدقم٦م؟ هل ُم٤م صمؿ أبدًا, رء ٓ قمٚمٞمٝم٤م يتزيدوا أن ُمـ اًمٜم٤مس ٟمٛمٜمع أن يٛمٙمـ

 هل ُم٤م ,شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ إًمٞمف شمذهٌقن

 ومٝمق يمذًمؽ يم٤من إن وقم٤ٌمدة, ـم٤مقم٦م ُمـ اًمرؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمزي٤مدة هل أخٞمس اًمٌدقم٦م؟

 .ًمٜمص إٓ اعمٜمع اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ سم٠من آٟمٗم٤ًم, ىمٚمتف ياًمذ اجلقاب
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ىمقن شمٕمٚمؿ يمام اًمٕمٚمامء ذًمؽ أضمؾ ُمـ   .ُُمْٓمَٚم٘م٦م قم٤ٌمدة وسملم ُُم٘مٞمَّده قم٤ٌمدة سملم ُيَٗمرِّ

 قمٜمد يث٧ٌم ُم٤م ومٕمغم ُم٘مٞمدة؟ هل أم ُمٓمٚم٘م٦م هل هؾ ُم٤م قم٤ٌمدة ذم اخلالف ي٘مع صمؿ 

 .اجلقاب يٙمقن اًمٕم٤ممل وقمٜمد اًم٤ٌمطم٨م

 اعمٜمع أنف يرون ٓ ممـ اًمٞمقم, اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ي٘مقل يمام: ٟم٘مقل أن أردٟم٤م إذا وم٤مٔن 

 ُمٓمٚم٘م٦م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم أنف طمجتٝمؿ ه١مٓء ريمٕم٦م, ُم٤مئ٦م ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم ريمٕم٦م ُم٤مئ٦م صالة ُمـ

 .ُمٓمٚم٘م٦م صالة

 ـم٤مقم٦م ريمٕم٦م ُم٤مئ٦م صالة اًم٘مقل, هذا سمٛمثؾ يٜمتٝمل يٙم٤مد ٓ قمجٌل إن: أىمقل وم٠من٤م 

ع مل يمٞمػ ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرؾم قمٜمٝم٤م همٗمؾ يمٞمػ ـم٤مقم٦م يم٤مٟم٧م إن سمٓم٤مقم٦م؟ ًمٞم٧ًم وإٓ  َينْمَ

,ً ـ مل ًمِـؿَ  ينمع, أىمقل ٓ قمٗمقا ًُ ة طمٞم٤مشمف ذم وًمق َي  واطمدة ريمٕم٦م يّمغم هؾ واطمدة, َُمرَّ

 ريمٕم٦م, مخًلم ريمٕم٦م ُم٤مئ٦م واطمدة ُمرة ًمف يّمكم ظمٚمٞمف ضمدًا؟ ـمقيٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة هبذه

ٌَلمِّ  طمتك َ  يْمرَ اًمذِّ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿ اًم٘مرآن ذم سمٌٞم٤مٟمف ُأُمر ُم٤م ًمٚمٜم٤مس ُي َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  ُٟمزِّ

 .اعمٓمٚمؼ ٟمٗمؾ هذا أنف ,[44:اًمٜمحؾ]﴾إًَِمٞمِْٝمؿْ 

 هذه أنف يدل ُم٤م هذا اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م! مج٤مقم٦م ي٤م ريمٕم٦م قمنم إطمدى اًمرؾمقل وم٤مًمتزام 

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة جيقز ٓ قم٤ٌمدة أّي  أنف قمغم اًمدًمٞمؾ هق ومام يدل, ٓ هذا يم٤من وم٢من ُم٘مٞمدة, قم٤ٌمدة

 (00: 08: 37/ 723/ واًمٜمقر ىاهلد)

 رـعة ظؼ إحدى ظذ االؿتصار مع افساويح إضافة أراد من

 احلرم يف يصع وهو

 أن شمٕمٚمؿ وأن٧م إواظمر, اًمٕمنم ذم اًمؽماويح ذم اًمًٜم٦م ٟمٓمٞمؾ أن أردٟم٤م إذا :مداخؾة

 ٟمٕمٛمؾ؟ ومامذا قمنمة, إطمدى اًم٘مٞم٤مم صالة ريمٕم٦م, وقمنمون صمالث سم٤محلرم اًمؽماويح صالة

 أخؿ قمٚمٞمف, أضم٧ٌم أنٜمل أذيمر وٓ ىمرأتف يمٜم٧م ؾم١مال ذيمرين اًم١ًمال اهذ: افشقخ

 .اًمٗمٜمدق ذم هل اًمتل قمٚمٞمف أضم٧ٌم[ اًمذي اًم١ًمال] إومم أؾمئٚمتؽ ذم يٙمـ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة
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 ذم شمّمكم أن ُمـ هل٤م أومْمؾ ُمٜمزهل٤م ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م هل وم٢مًذا: افشقخ

 ذم ذقمٞم٦م صالة ًمٞم٧ًم وهل ػومٙمٞم ذقمٞم٦م, اًمّمالة هذه يم٤مٟم٧م طمتك احلرام, اعمًجد

 ٟمٛمٜمٕمٝم٤م ٓ ٕنٜم٤م اعمًجد ذم شمّمكم أن سمد وٓ يم٤من وإن سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم ىمد ومحٞمٜمئذ أن٤م, اقمت٘م٤مدي

 صالُت٤م ُمـ ظمػم سمٞمتٝم٤م ذم ومّمالُت٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر وًمٙمـ ذًمؽ ُمـ

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى وهل اًمًٜم٦م, قمغم ومٚمت٘متٍم صٚم٧م وم٢مذاش ُمًجده٤م ذم

 ًمٚمرضمؾ؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 .اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء ومرق, ٓ يمذًمؽ: افشقخ

 واإلُم٤مم اًمّمالة, ُمـ اعمّمكم خيرج يمٞمػ! قمٗمًقا  خيرج يمٞمػ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 قمنم؟ اصمٜم٤م أو قمنمة أُم٤م ُمثاًل  يّمكم

 سمٕمد يذه٥م أن إُم٤م ظمٞم٤مر, ومٞمٕمٛمؾ واطمدة, ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٌ٘مل قمنمة, صغم: افشقخ

 اومتتح ح٤م سم٤مإلُم٤مم ي٘متدي ئمؾ أن وإُم٤م ريمٕم٦م,سم وي٠ميت سمٕمٞمد ُمٙم٤من إمم ريمٕم٤مت اًمٕمنم

 ًمٚمتِمٝمد وضمٚمس ًمٚمٛمٗم٤مرىم٦م هق ُم٣م ,...ًمٚمث٤مٟمٞم٦م هق ىم٤مم وم٢مذا قمنمة, احل٤مدي٦م اًمريمٕم٦م

 .ومًٚمؿ واًمًالم

 (00:17:53/أ30: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 رـعة ظؼين افساويح صالة بلن: افصابوين افشقخ ؿول مـاؿشة

ه ٟم٤مس اًمِمٞمخ ي٘مقل ُم٤مذا: ي٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل :مداخؾة  ىمقل ذم ظمػماً, اهلل ضمزا

 ريمٕم٦م؟ قمنميـ اًمؽماويح صالة سم٠من: اًمّم٤مسمقين اًمِمٞمخ

: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة اعم١مُمٜملم ُأمّ  ىمقل سمٕمد ٟم٘مقل أن شمريد ُم٤مذا: افشقخ

 أن٤م ,شريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم همػمه, ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م»

 أقمج٥م اًمؽماويح, ريمٕم٤مت قمدد حتديد ذم يٙمتٌقن يزاًمقن ٓ اًمذيـ ه١مٓء ُمـ أقمج٥م

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ

 ذم يزيد يم٤من ُم٤م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هبذا يمٕمٚمٛمٜم٤م, يٕمٚمٛمقن أهنؿ: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م
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 ش.ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من,

همقا  أن ُيـَح٤موًمقا  ذًمؽ ُمع قِّ ًَ  واًمتٕمٚمٞمالت, اعمٕم٤مذير سمِمتك اًمٜمص, هذا قمغم اًمزي٤مدة ُي

 احلدي٨م, وم٘مف اًمٞمقم ي٘مقًمقن ويمام احلدي٨م, هذا قمٜمد ي٘مػ ُمٜمٝمؿ واطمداً  توضمد ُم٤م ًمٙمٜمل

 صمؿ وطمًٜمٝمـ, ـمقهلـ قمـ شم٠ًمل ومال أرسمٕم٤مً  ُيَّمٚمِّـل: »احلدي٨م مت٤مم ذم شم٘مقل ,قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 .احلدي٨م آظمر إممش وطمًٜمٝمـ ـمقهلـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم

رون طمٞمٜمام ٕنف احلدي٨م: ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر ُّيٛمٝمؿ ُم٤م قنوُيٚمِ  ُيَ٘مرِّ  قمغم وُيٍمون حِّ

 اسمتدقمقا  اًمذيـ ريمٕم٦م اًمٕمنميـ مج٤مقم٦م ي٤م ًمٙمـ ريمٕم٦م, قمنميـ ذم اًمؽماويح صالة ضمقاز

 ُمٕمذوريـ, يم٤مٟمقا  أىمقل سمٞمدي يٓمٚمع ُم٤م ُمٕمذوريـ أىمقل يم٤مٟمقا  ىمدياًم, اًمٕمنميـ هذه

 ح٤مذا؟ ُمٕمذوريـ, ٟمّمػ يم٤مٟمقا 

 سمٕمد, ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمٜم٤مس قمغم صم٘مٞمٚم٦م ريمٕم٦م قمنم أطمد ذم اإلـم٤مًم٦م ٕن: ىم٤مًمقا 

 ُم٤م ومٝم١مٓء رُمْم٤من, ىمٌؾ مم٤م أيمثر, سمٓمقهنؿ عمؾء رُمْم٤من ومرص٦م يٖمتٜمٛمقن اًمذيـ يم٠مُمث٤مًمٜم٤م

 .اًم٘مٞم٤مم ـمقل قمغم َيّْمؼِموا أن يًتٓمٞمٕمقن

 .اًمٜم٤مس قمغم ُأظَمٗمِّػ ٓزم: اًمٌٕمض ًمذهـ شَمَٗمتََّؼ  وًمذًمؽ

 سمدل ٟمّمٗملم, ٟم٘مًٛمٝم٤م ريمٕم٦م, قمنم أطمد ذم اًمٓمقيٚم٦م, اًمٓمقيٚم٦م اًمّمالة هذه: وم٢مذاً  

 اًمٜم٤مس, قمغم ُٟمَخٗمِّػ أضمؾ ُمـ وقمنميـ, صمالصم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م ُم٤مذا؟ جٕمٚمٝم٤مٟم قمنمة إطمدى

 .اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة

 اًمذيـ ذم أبداً  أثراً  هل٤م أضمد ٓ اًمٞمقم, اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة هذه ذم أرى ًم٧ًم أن٤م ًمٙمـ

 .ريمٕم٦م قمنميـ اًمؽماويح ُيَّمٚمهقن

 اًم٘مراءة, ؾشم٘مٚمٞم ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ يم٤من اًمٕمدد, شمٙمثػم: اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمام وم٢مذاً  

 ؿم٤ميػ أن٤م هٜم٤م قمنمة, اإلطمدى ذم اًم٘مراءة شمٚمؽ ي٤ًموي اًمٕمنميـ ذم اًم٘مراءة هؾ ًمٙمـ

 أرضمق - سمٛمٕمٜمك اًمٕمدد, زي٤مدة اًمٕمدد طم٤ًمب قمغم اًم٘مراءة فمٚمٛم٧م يٕمٜمل فمٚمؿ, ومٞمف ص٤مر

 ويمثػماً  إٓ ُمٜمٝم٤م يٜمتٝمقن ُم٤م ىمدياًم, اًمؽماويح يم٤مٟم٧م ,- اجلٛمٞمع ًمدى واوح٤مً  يٙمقن أن

 وشم٤ٌمؿمػم إٓ اًمؽماويح ُمـ خيرضمقن وُم٤م اًم٘مٞم٤مم, ـمقل ـُم اًمٕمص, قمغم يتٙمئ ُمٜمٝمؿ
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 يٚمحؼ ُمٜمٝمؿ يمؾ اًمؽماويح ُمـ يٜمٍمومقن طمٞمٜمام ومٞمًتٕمجٚمقن ىم٤مرسم٧م, ىمد اًمٗمجر ـمٚمقع

 ُم٤م صالشمٜم٤م, ذم اًمٞمقم ٟمحـ أجـ اًمٞمقم؟ ٟمحـ وم٠مجـ اًمًحقر, يٚمحؼ أضمؾ ُمـ اًمٌٞم٧م

 ٤مطم٤مًمٜم ؿم٤ميٗملم اًمكم اًمًٚمٗمٞمقن ٟمحـ ٟمٕمٛم٦م, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى ريمٕم٦م, قمنميـ ٟم٘مقل

 قمنمة إطمدى وم٘مط, ؾم٤مقم٦م ؾم٤مقم٦م, قمـ قم٤ٌمرة ـم٤مًم٧م إن اًمٞمقم؟ صالشمٜم٤م يمٞمػ يمثػماً,

َقر ُم٤مذا؟ ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  وهؿ ريمٕم٦م, ًه  إمم اًمٚمٞمؾ ذم يٕمٜمل ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  اًمٓمقال, اًم

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمٗمجر ـمٚمقع ىمري٥م

 ٞم٤مُمفىم ٕن يٕمٜمل, اًم٘مٞم٤مم ىمراءة وُٟمَخٗمِّػ اًمريمٕم٤مت, ُٟمَٙمثِّر أنف سمٕمْمٝمؿ ومرأى: صم٤مٟمٞم٤مً 

ٟم٤م اًمٓمقيؾ, اًم٘مٞم٤مم ـَمػّمٟم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ُمتٕم٥م, ـمقيؾ  إطمدى هل اًمتل اًمٕمددي٦م اًمًٜم٦م وـَمػمَّ

 .قمنمة

 إذاً  وم٤مٕومم ؾم٤مقم٦م, اًمقىم٧م ُمـ شم٠مظمذ ُمًجديـ, ذم اًمؽماويح صالة يم٤مٟم٧م وم٢مذا

ٌِّؼ اًم٤ًمقم٦م, هذه  قمٚمٞمٝم٤م ٟمٓمٌؼ ُم٤م أطمًـ ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى اًمًٜم٦م, قمٚمٞمٝم٤م ُٟمٓم

  ح٤مذا؟ اًمٕمنميـ,

 ُم٤م سم٤معمرة, سمؽمٟم٤مه اًم٘مٞم٤مم ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مم, ختٗمٞمػ أضمؾ ُمـ ضُمِٕمَٚم٧م: ٤مًمقا ىم اًمٕمنميـ ٕن

 .ـمقيؾ ىمٞم٤مم ذم قم٤مد

ر ٓ: إذاً    ُمًقغ ٓ ظم٤مص٦ٍم, سمّمقرةٍ  وسم٤مًمت٤مزم قم٤مُم٦م, سمّمقرة ريمٕم٦م ًمٚمٕمنميـ ُُمؼَمِّ

ر  ًمذة وٓ هل٤م, ـمٕمؿ ٓ أصٌح٧م ٕهن٤م اًمٕمنميـ: صالة قمغم اعمٌتدقم٦م, هل١مٓء ًمإلسا

 هذا هلْمؿ سمدٟمٞم٦م, ري٤مو٦م ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد يم٠من ؾم٤مضمدًا, ٕم٤مً رايم يالَّ  ُم٤مذا؟ ؾمقى هل٤م,

 .اًمٌٓمقن سمف اُمتألت اًمذي اًمٓمٕم٤مم

 إـم٤مًمتٜم٤م قمدم ذم شم٘مّمػمٟم٤م ًمٜم٤م يٖمٗمر أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ٟمرضمق ٟمحـ: اخلالص٦م

 هذا ًمٜم٤م يٖمٗمر أن سم٤معم٘م٤مسمؾ وٟمرضمق ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى اًمؽماويح ؾمٜم٦م ذم اًم٘مرآن ًم٘مراءة

 .اهلل ؿم٤مء إن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م سم٘مدر اًمًٜم٦م عاشم٤ٌم قمغم سمحرصٜم٤م اًمت٘مّمػم,

  (00:  07: 01/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 !خر؟ اخلر زيادة: ؾقفا ؾقؼال ادطؾؼة افـواؾل من افوتر هل

ٚم٧م اًمتل اعم٠ًمخ٦م ذيمر قمغم ؿمٞمخٜم٤م, :مداخؾة  اخلػم زي٤مدة ىمْمٞم٦م ىمٚمٞمؾ, ىمٌؾ هب٤م شَمَٗمْمَّ

 ًمق طمٌذا وقاسمط, ُمـ ومالسمد شمٗمريط,و إومراط سملم يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  إُمر يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م هذا ظمػم,

 إذاٟملم, سملم أن ٟمحـ: ًمؽ ي٘مقل إؿمٙم٤مٓت, قمٚمٞمٝمؿ شمرد اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: ُمثالً  ٟمًٛمع,

 ًمٙمـ ؿمئتؿ, ُم٤م شُمَّمّٚمقا  أن ًمٙمؿ إذان ىمٌؾ: هلؿ ٟم٘مقل إطمٜم٤م أن ُمع اجلٛمٕم٦م, يقم ٟمّمكم ٓ ح٤مذا

ّمقن ح٤مذا أنتؿ  سمتقؾمع, اًمتٕمٌد جيقز كُمت أنف اإلظمقان سم٘مٞم٦م طمتك وم٤مًمْمقاسمط, هذا, خُتَّمِّ

 ظمػماً؟ اهلل وضمزايمؿ وشم٘مٞمٞمدًا, شمٕمٌداً  ورد سمام اًمت٘مٞمد جيقز وُمتك

 .اًمنمع ذم ضم٤مء قمام خترج ُم٤م وهل هلل, واحلٛمد ُمٕمرووم٦م هذه اعم٠ًمخ٦م: افشقخ

 .واىمٕم٤مً  يٙمقن ُمٗمروو٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ ًمٞمس قمٚمامً  اعمًٚمؿ ذم اعمٗمروض 

 اًمنميٕم٦م, أطمٙم٤مم ُمع وأبداً  دائامً  يٜمًجؿ أنف واىمٕمف يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمؿ ًمٙمـ 

 .هنٞم٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م أو أُمراً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء

 إواُمر أىم٤ًمم, إمم شمٜم٘مًؿ اهلل ؿم٤مء إن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن يمام واًمٜمقاهل وإواُمر 

ٜمِّٞم٦م, طمدود ذم هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م اًمٗمروٞم٦م, طمدود ذم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًُ  ُمـ هق ُم٤م واًمٜمقاهل اًم

 .عمٙمروه٤متا ىمًؿ ُمـ هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م اعمحرُم٤مت, ىمًؿ

 اعمًتح٥م وهق اًمٗمرض, ذم إول اًم٘مًؿ ُمـ ىمًٞمؿ هق اًمذي إُمر أن ومٙمام 

 .شمريمف قمغم يٕم٤مىم٥م وٓ ومٕمٚمف قمغم يث٤مب وم٤مقمٚمٝم٤م أو وم٤مقمٚمف أن اًمًٜم٦م, أو

م إول اًم٘مًؿ: ىمٚمٜم٤م قمٜمف, ًمٚمٛمٜمٝمل اًمث٤مين اًم٘مًٞمؿ يمذًمؽ   .ُمٙمروه واًمث٤مين ُُمـَحرَّ

 ُيَٕم٤مىم٥م, ومال ومٕمٚمف وإذا ذًمؽ, غمقم ومُٞمَث٤مب اعمًٚمؿ قمٜمف اٟمتٝمك إذا اعمٙمروه هذا 

 .قمٚمٞمف ُمٙمروه٤مً  ذًمؽ يٙمقن وًمٙمـ

 هق أم اعمحرم ىمًؿ ُمـ أهق هق, ىمًؿ أّي  ُمـ اًمٕم٤ٌمدة, ذم اًمزي٤مدة ُمقوقع وم٤مٔن 

 اعمٙمروه؟ ىمًؿ ُمـ

م, ىمًؿ ُمـ هق: اجلواب  اًمٚمحٔم٦م هذه ذم أن وأمهٝم٤م يمثػمة, ُٕمقر ذًمؽ اعمَُحرَّ
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 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ الًم٦م,و سمدقم٦م يمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 أن ي٘متيض سم٤مًمٜم٤مر, اًمٌدقم٦م ومٞمف أو اًمٌدقم٦م قمٚمٞمف سم٤مًم٘م٤مئؿ اعمتٕمٚمؼ اًمققمٞمد ومٝمذا 

 يمام اعمٙمروه ُمـ هق وإٟمام شمٜمزُّيٞم٦م, يمراه٦م اعمٙمروه٦م إُمقر ُمـ ًمٞمس اًمٌدقم٦م ارشمٙم٤مب

 .حتريٛمٞم٦م يمراه٦م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء ي٘مقل

 .ُمٓمٚم٘م٦م شمٙمقن أن أو ُُمَ٘مٞمَّدة شمٙمقن أن إُم٤م اإلؾمالم, ذم اعمقضمقدة وم٤مًمٕم٤ٌمدات ذًمؽ وقمغم 

 .اًم٘مٞمد هذا قمغم اًمزي٤مدة جيقز ومال ُم٘مٞمدًا,: أي إول, اًم٘مًؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من ومام 

 .اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزائد: طمؼ يمٚمٛم٦م وهل اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٕم٤مُم٦م شم٘مقًمف ُم٤م ي٘م٤مل وهٜم٤م 

 اعمٖمرب ًمّمالة ريمٕم٤مت صمالث اًمٗمجر يمّمالة صغم وًمق اًمرضمؾ أن: سمٛمٕمٜمك 

ئد: اًمٙمٚمٛم٦م هذه ىمقل فقمٚمٞم صدق  أنف ًمق يمذًمؽ, اًمٕمٙمس أن يمام اًمٜم٤مىمص, أظمق اًمزا

ئد أجْم٤مً  ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم  ُمـ سم٤مـمٚم٦م, صالشمف اعمث٤مًملم ُمـ ومٙمؾ اًمٜم٤مىمص, أظمق اًمزا

 اًمزائد سم٤مـمٚم٦م, ومّمالشمف ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم وُمـ سم٤مـمٚم٦م, صالشمف صمالصم٤مً  اًمٗمجر صغم

 .اعمَُ٘مٞمَّدة اًمٕم٤ٌمدات ذم هذا اًمٜم٤مىمص, أظمق

 .اًمٗمرائض ذم ُُمَ٘مٞمَّداً  اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من ُم٤م سملم ومرق ٓ أنف قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف جي٥م مم٤م ـوًمٙم 

 ٟمحـ.  اعمَُ٘مٞمَّدة اًمٕم٤ٌمدة ذم ىم٤مئامً  يزال ٓ سمحثٜم٤م ٕن اًمٜمقاومؾ, ذم ُم٘مٞمداً  ُمٜمٝم٤م يم٤من وُم٤م 

 ٕنف صالشمف, شم٘مٌؾ مل صمالصم٤مً  صاله٤م إذا: وىمٚمٜم٤م اًمٗمجر, ومريْم٦م ريمٕمتل: آٟمٗم٤مً  ُمثالً  رضسمٜم٤م

 ومه٤م اًمٗمريْم٦م, هذه يدي سملم اًمتل اًمٜم٤مومٚم٦م قمـ ٟمتٙمٚمؿ أن اعم٘مٞمدة, نميٕم٦ماًم ظم٤مًمػ

 ريمٕمت٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمٝمام ىم٤مل اًمٚمت٤من اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من ريمٕمت٤من, اًمٗمجر ؾمٜم٦م

 ش ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر

 أصكم أن٤م ظمػم, اخلػم زي٤مدة أظمل ي٤م: اًمٙمالم هذا أول ذم ىمٚمٜم٤م يمام اإلٟم٤ًمن ىم٤مل ًمق

 اخلػم؟ ُمـ هذا ومٝمؾ صمالصم٤ًم, ًمٞمس أرسمٕم٤مً  اًمريمٕمتلم سمدل

 قمغم ُيـَح٤مومظ وهق يمٚمٝم٤م, اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ح٤مذا؟ ٓ,: اجلواب

 .قمٚمٞمٝمام يزيد وٓ ُمٜمٝمام يٜم٘مص ٓ اًمريمٕمتلم, ه٤مشملم

ئد أنف قمغم قمٛمٚمٞم٤مً  دًمٞمالً  قمٚمٞمف اؾمتٛمر اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ومٙم٤من   .اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزا
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 صمالصم٤مً  شُمَّمٚمِّٞمٝمام أن جيقز ٓ يمذًمؽ ريمٕم٦م, اًمٗمجر ريمٕمتل شمّمكم نأ جيقز ٓ أنف ومٙمام 

ئد أرسمٕم٤ًم, أو  .اًمٜم٤مىمص أظمق وم٤مًمزا

 اًمٌح٨م أن اًم٤ًمُمٕملم أطمد ذهـ إمم يًٌؼ ٓ ًمٙمل ذيمرشمف اًمٜم٤مومٚم٦م, ذم ُمث٤مل هذا 

راً  هذا ىمٞمؾ وىمد اًمٗمرض, ذم هذا: سمٕمْمٝمؿ ومٞم٘مقل سم٤مًمٗمرائض, ظم٤مص اًم٤ًمسمؼ  ُِمَرا

رًا,  قمٚمٞمف ىمقًمف إمم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم سمٕمْمٝمؿ ويٜمزع واؾمع, ومٞمٝم٤م ُمروم٤مٕ اًمٜم٤مومٚم٦م أُم٤م وشمٙمرا

 ومٞمام حمٚمف هذا ًمٙمـش ومٚمٞمًتٙمثر ؿم٤مء ومٛمـ ُمقوقع, ظمػم اًمّمالة: »واًمًالم اًمّمالة

ء اعمَُ٘مٞمَّدة اًمٕم٤ٌمدة ذم أُم٤م اعمٓمٚم٘م٦م, اًمٕم٤ٌمدات ذم ومٞمف اًمٌح٨م ؾمٞم٠ميت  أو ومريْم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقا

 اًمزي٤مدة جيقز ٓ أنف ومٙمام ًمٗمجر,ا وؾمٜم٦م اًمٗمجر ومرض أُم٤مم أن أنتؿ ومٝم٤م ٟم٤مومٚم٦م, يم٤مٟم٧م

 .اًمٗمجر ؾمٜم٦م قمغم اًمزي٤مدة جيقز ٓ يمذًمؽ اًمٗمجر, ومرض قمغم

 ريمٕمتلم, ريمٕمتلم اًمّمالشملم ه٤مشملم قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمث٤مسمرة واًمدًمٞمؾ 

 .ًمٚمنمع خم٤مًمػ شمٗمريؼ واًمٗمريْم٦م, اًمٜم٤مومٚم٦م سملم اًمزي٤مدة ُمقوقع ذم: إذاً  وم٤مًمتٗمريؼ

 أن صٞم٤مديـ, وقمٜمدٟم٤م واطمد, سمحجر قريـقمّمٗم رُمل سم٤مب وُمـ اعمٗمٞمد, ُمـ وًمٕمٚمف

 ذم اًم٘مٞم٤مم صالة وسمخ٤مص٦م اًمٚمٞمؾ, ىمٞم٤مم صالة مت٤مُم٤مً  اعمقوقع هذا ذم يدظمؾ: ٟم٘مقل

 إطمدى اًمًٜم٦م: ي٘مقًمقن ومٜم٤مس ـمقياًل, ظمالوم٤مً  يمثػماً  شمًٛمٕمقن أنٙمؿ طمٞم٨م رُمْم٤من,

 أظمرى سمالد ذم وٟم٤مس ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م ٓ,: ي٘مقًمقن وٟم٤مس ريمٕم٦م, قمنمة

 ومؽمى صالشملم, يّمٚمقا  اعمٙمل, احلرم ذم ظم٤مص٦م اًمثالصملم, ومقق إمم رسمام يقصٚمقه٤م

 اعمٓمٚم٘م٦م, اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ هل هؾ......رُمْم٤من ًمٞم٤مزم ذم وسمخ٤مص٦م إج٤مم يمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم صالة

ٌْٚمِّٞم٦م؟ اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم آٟمٗم٤مً  ُمثالً  رضسمٜم٤م يمام اعم٘مٞمدة اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ أم  اًمَ٘م

 .ًمدًمٞمؾا وٟمٗمس اًمٗمجر, ؾمٜم٦م قمـ ىمٚمٜم٤مه اًمذي اجلقاب ٟمٗمس هق: اجلواب

 اؾمتٛمر يمذًمؽ ريمٕمتلم اًمٗمجر ؾمٜم٦م يّمكم طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اؾمتٛمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يمام 

 اًم٘مٞم٤مم ؾمٜم٦م خيتٚمػ رء ؾمٞم٠ميت ٕنف ريمٕم٦م: قمنمة إطمدى يّمكم أىمقل ٓ طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م

 إطمدى قمغم يزيد ٓ اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اؾمتٛمر: أىمقل وإٟمام اًمقشمر, ؾمٜم٦م قمـ

 اًمزي٤مدة ضمقاز أو ذقمٞم٦م قمدم ذم سمف, ومتًٙمٜم٤م إًمٞمف ٟمزقمٜم٤م اًمذي واًمدًمٞمؾ ريمٕم٦م, قمنمة

 قمغم اًمزي٤مدة ضمقاز قمدم قمغم يٜمًح٥م اًمدًمٞمؾ هذا ٟمٗمس هق اًمٗمجر, ؾمٜم٦م ريمٕمتل قمغم
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 .رُمْم٤من ذم ُمٜمٝم٤م وسمخ٤مص٦م هذه, يمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم ذم ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م يّمكم اؾمتٛمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم أىمؾ مل: ىمٚم٧م

 ذم ىمٚمٜم٤م يمام ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى إٓ اًمقشمر ٟمّمكم أن ًمٜم٤م زجي مل ذًمؽ, ىمٚم٧م ًمق ٕنٜمل

 ريمٕم٦م؟ اًمريمٕمتلم ٟمّمكم جيقز هؾ اًمٗمجر, ؾمٜم٦م ريمٕمتل

 إطمدى اًمقشمر يّمكم اؾمتٛمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إن: ىمٚمٜم٤م أنٜم٤م ومٚمق ٓ,: اجلواب

 ٕين هذا: ىمٚم٧م ُم٤م همػمٟم٤م, ُمع ٟمقضمده٤م أن ىمٌؾ أنٗمًٜم٤م ُمع ُمِمٙمٚم٦م ًمقضمدٟم٤م ريمٕم٦م, قمنمة

 ريمٕم٤مت, ؾمٌع إمم اًمقشمر صالة أوًٓ  يّمكم أن إمم إُمر سمف وصؾ ملسو هيلع هللا ىلص ٌلاًمٜم أن ُمتذيمر

 .إرسمع سمٕمد هل اًمثالث هذه أن يٌدو وًمٙمـ صمالث, اًمرواي٤مت سمٕمض وذم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل صغم مم٤م طمتك أىمؾ إمم قمنمة إطمدى ُمـ ٟمٜم٘مص أن ًمٜم٤م جيقز: وم٢مذاً  

 آظمر ُمـ ريمٕم٦م راًمقشم: »احلدي٨م ذم وىم٤مل ,شريمٕم٦م اًمقشمر: »ىم٤مل ٕنف اًمًٌع: ُمـ اًمًالم

 اًمٗمجر أطمديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك, ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »أظمر احلدي٨م ذم وىم٤ملش اًمٚمٞمؾ

 اًمًٚمػ سمٕمض قمـ صم٧ٌم أنف ذًمؽ إمم ُيَْم٤مفش صغم ىمد ُم٤م ًمف شُمقشمر وم٢مهن٤م سمريمٕم٦م, ومٚمُٞمقشمر

 صغم قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م ؿم٤مهد أطمدمه٤م ريمٕم٦م, اًمقشمر صغم أنف

 قمـ طم٤مد ُم٤م: ىم٤مل ريمٕم٦م, إٓ اًمقشمر صغم ُم٤م ومالن إن: قم٤ٌمس ٓسمـ وم٘مٞمؾ ريمٕم٦م, اًمقشمر

ه قمدد أيمثر إمم شمّمؾ أن إمم شمزيد أن٧م صمؿ ريمٕم٦م, َأىَمٚمهف اًمقشمر أن: أي اًمًٜم٦م,  َصالَّ

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى وهق أٓ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اًمتل اعمُـَ٘مٞمَّدة, اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ٟم٤مومٚم٦م, أو ومرو٤مً  اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من ومٞمام اًمٙمالم هق هذا

 .أومم سم٤مب ُمـ وسم٘مقًمف ذيمرٟم٤م, يمام سمٗمٕمٚمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمٞمده٤م

 اعمٓمٚم٘م٦م, اًمٕم٤ٌمدات ذم يٙمقن ومذًمؽ صحٞمح٦م, شمٙمقن طمٞمٜمام ظمػم اخلػم زي٤مدة أُم٤م 

 قمٛمؾ ضمرى وًمٙمـ ومٕمؾ, دون ىمقًٓ  أو وومٕماًل, ىمقًٓ  ُمٓمٚم٘م٦م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مءت اًمتل

 .اإلـمالق هذا قمغم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ

 صم٧ٌم صمؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مقزم اًمٌٞم٤من أو ُمٓمٚم٘م٦م, ٤مدةاًمٕمٌ ضم٤مءت إذا أُم٤م 

 .اعمٓمٚمؼ اًمٜمص ذاك ذم إظمذ جيقز ٓ أجْم٤ًم, اًمًٚمػ ومٕمؾ ُمـ شم٘مٞمٞمده
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 ُٟمْٓمٚمِ٘مف ومٜمحـ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُيـَ٘مّٞمده ومل ُمٓمٚم٘م٦م اًمٜمقاومؾ ُمـ يم٤من ُم٤م: وم٢مذاً 

 .ُٟمَ٘مٞمِّده وٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ص٤مًمح, ُمث٤مل هق احل٤مرث أبق إخ آٟمٗم٤مً  ذيمره اًمذي اعمث٤مل 

 ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اجلٛمٕم٦م, صالة إمم اًمرواح وذم سم٤مًمذه٤مب اًمتٌٙمػم قمغم احلض ذم

م ومٙم٠منام إومم اًم٤ًمقم٦م ذم راح ب ومٙم٠منام اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ سمدٟم٦م, ىَمدَّ  وُمـ سم٘مرة, ىَمرَّ

ب ومٙم٠منام اًمث٤مًمث٦م اًم٤ًمقم٦م ذم راح ب ومٙم٠منام اًمراسمٕم٦م ٤ًمقم٦ماًم ذم راح وُمـ يمٌِم٤ًم, ىَمرَّ  دضم٤مضم٦م, ىَمرَّ

ب ومٙم٠منام اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ  ش.سمٞمْم٦م ىَمرَّ

ؾ ُمـ: »ومٞمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل اًمذي أظمر احلدي٨م ذم ىم٤مل صمؿ  ًَّ  هَم

ر واهمتًؾ,  سمٞمٜمف ُم٤م ًمف اهلل هُمِٗمر ًمف, اهلل يمت٥م ُم٤م ومّمغم اإلُم٤مم ُمـ دٟم٤م صمؿ واسمتٙمر, وسَمٙمَّ

 ش.شمٚمٞمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م وسملم

 ذًمؽ: ُمـ طمرج وٓ سم٠مس ٓ قمنم صمامٟمٞم٦م ؾمت٤مً  أرسمٕم٤مً  ريمٕمتلم شمّمكم ًمف, سمدا ُم٤م: إذاً  

 هذا قمغم اًمٕمٛمؾ جلري٤من صمؿ أوًٓ, اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أـمٚم٘مف اًمذي اإلـمالق هلذا

 حتٞم٦م إىمؾ قمغم ريمٕمتلم يّمكم يم٤من ومٌٕمْمٝمؿ صم٤مٟمٞم٤ًم, اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ اإلـمالق

 .صمامٟمٞم٤مً  ت٤مً ؾم أرسمٕم٤مً  يّمكم سمٕمْمٝمؿ وجيٚمس, اعمًجد

قٟمف ُم٤م ذقمٞم٦م قمغم حيتجقن طمٞمٜمام اًمٜم٤مس, سمٕمض خيٓمئ ومٝمٜم٤م  ٛمه ًَ  اجلٛمٕم٦م سمًٜم٦م ُي

 .اًمًٚمػ قمـ ُمٜم٘مقًم٦م سمٕمْمٝم٤م إمم أذٟم٤م اًمتل أصم٤مر هذه سمٛمثؾ اًم٘مٌٚمٞم٦م,

 ومل أوًٓ, ُمٓمٚم٘م٦م صالة يّمٚمقا  ه١مٓء ٟمٕمؿ,: ٟم٘مقل ُيَّمّٚمقا, ه١مٓء: ًمؽ ي٘مقل 

 .ُم٘مٞمدة أرسمٕم٤مً  أو ريمٕمتلم ُيَّمؾِّ 

 إذان وهق واطمد أذان إٓ يقُمئذٍ  يٙمـ مل ٕنف أذاٟملم: سملم ُيَّمٚمهقه٤م مل: ٤مً وصم٤مٟمٞم 

 إذان, سمالل ومٞم٠مظمذ اعمٜمؼم قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل يّمٕمد طمٞمٜمام يم٤من اًمذي

 .واٟمتٝمقا  أُمًٙمقا  اعمٜمؼم اإلُم٤مم صٕمد إذا طمتك هلؿ, سمدا ُم٤م يّمٚمقن ومٙم٤مٟمقا 

 ومٝمٜم٤مك اعمَُ٘مٞمَّدة, واًمزيم٤مة اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة: ُمثالً  ضمدًا, ويمثػم يمثػم وُمثٚمف اعمث٤مل ومٝمذا

 يُمّٚمام وم٠من٧م اًمٜم٤مومٚم٦م اًمّمدىم٦م ًمٙمـ ُُمـَحّددة, وسمٜم٥ًم سمٜمّم٤مب إظمراضمٝم٤م ُمـ ٓسمد زيم٤مة



 108   حقمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماوي  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 .وأب٘مك ًمؽ ظمػم ومذًمؽ اًمّمدىم٤مت, ُمـ وأيمثرت شمّمدىم٧م

 .اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدة اعم٘مٞمدة اًمٕم٤ٌمدة اعمًٚمؿ قمغم ختتٚمط وأن إُمر, يٚمتٌس أن يٜمٌٖمل ُم٤م: إذاً 

 اعمٓمٚم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة وذم اًمٜم٤مىمص, أظمق اًمزائد: اًمٕم٤مُم٦م ي٘مقًمف ُم٤م ي٘م٤مل اعمَُ٘مٞمَّدة ًمٕم٤ٌمدةا ومٗمل 

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ذيمره ًمٜم٤م يٌدو ُم٤م هذا ظمػم, اخلػم زي٤مدة: اًمٕم٤مُم٦م ي٘مقًمف ُم٤م أجْم٤مً  ي٘م٤مل

  (00: 21: 18/ 484/ واًمٜمقر اهلدى)

 (00: 29: 33/ 484/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افساويح يف رـعة 11 ذظ افزيادة بلن افؼول ظذ إيراد

 وجوابه بدظة

 أن ذم ًمٚمٕمنميـ, اًمؽماويح زي٤مدة ذم اًمٜم٤مس سمٕمض حيت٩م ؾم١مال, هٜم٤مًمؽ :مداخؾة

 ذًمؽ؟ قمغم اإلضم٤مسم٦م ومام ىمقًمٞم٦م, ؾمٜم٦م شمروِ  ومل قمٛمٚمٞم٦م, ؾمٜم٦م شمروي قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

  قمنميـ؟ صاله٤م سم٠منف قمٛمر قمـ احلدي٨م يّمح وهؾ

 .شمراويح إمم حيت٤مج اًم١ًمال هذا: افشقخ

 اًم٘مٞم٤مم, صالة قمٝمده ذم ُصكم أو صغم أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ يّمح مل: أوًٓ  

ٞمٝم٤م اًمتل ٛمِّ ًَ  .هذا صح ُم٤م ريمٕم٦م, سمٕمنميـ اًمؽماويح سمّمالة اخلٚمػ ُي

َٚمؿ ٓ اًمرواي٤مت سمٕمض هٜم٤مك ضم٤مء  ًْ  .ىم٤مدطم٦م قمٚم٦م ُمـ ُمٜمٝم٤م واطمدة شَم

 أهنؿ اًمّمحٞمح, وسم٤مًمًٜمدش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» ذم ضم٤مء ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم 

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُمر ,اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سم٠مُمر ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًم٘مٞم٤مم صالة صٚمقا 

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى سم٤مًمٜم٤مس يّمكم أن اًمّمح٤مسم٦م, يم٤ٌمر ُمـ اًم٘مراء أطمد يمٕم٥م سمـ ُأيب

 قمٜمف صح سمؾ ريمٕم٦م, قمنمون قمٝمده ذم ُصكم صغم أنف قمٛمر قمـ يّمح مل: إذاً  

 ُيٛمٙمـ ٓ اًمذي هق سمف رأُم أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ َصحَّ  اًمذي هذا صمؿ ذًمؽ, ظمالف

 صغم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمٚمٛم٧م يمام يٕمٚمؿ ٕنف ذًمؽ ظمالومف: ُمٜمف يّمدر أن



 109 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح 

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى ُمـ أيمثر رُمْم٤من, همػم ذم أو رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة

 ىمٚم٧م اًمتل اًمرواي٤مت شمٚمؽ قمـ يٙمٗمٞمٙمؿ وهذا وُمًٚمؿ, اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء 

 ُمٜمٝم٤م رء ٓ أنف شمٕمرومقا  أن ومٞمٙمٗمٞمٙمؿ احلدي٨م, قمٚمؿ ذم ىم٤مدح قمـ ختٚمق ٓ إهن٤م آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ

 :ذيمره أيت احلدي٨م هذا اًمّمحٞمحلم وذم اًمّمحٞمحلم, ذم إـمالىم٤مً 

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ ؾُمئٚم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ 

 ..احلٙمٞمؿ سم٠مؾمٚمقب وم٠مضم٤مسم٧م رُمْم٤من,

 اًمذي ًمٕم٤مملا ؿم٠من هذا ذًمؽ, ُمـ سم٠ميمثر ومٞمجٞم٥م رء, قمـ ُي٠ًمل احلٙمٞمؿ, ُأؾمٚمقب 

 ومٝمق ؾم١مال, إًمٞمٝم٤م ُيَقضّمف اعم٠ًمخ٦م يٙمقن أن رضوري ًمٞمس قمٚماًم, يٗمٞمض قمٚمامً  يٜمْمح

م  .إَُول اًمًٚمػ يم٤من هٙمذا اًم١ًمال, ي٠متٞمف أن ىمٌؾ اجلقاب ُيَ٘مدِّ

 رُمْم٤من, ذم اًمرؾمقل ىمٞم٤مم قمـ ؾم٠مخٝم٤م, اًمذي ًمٚم٤ًمئؾ جمٞمٌف قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م 

 قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم ٓو رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »وم٘م٤مًم٧م

 ش.ريمٕم٦م

, وًمٙمـ   يّمكم صمؿ وـمقهلـ, طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤ًم, ُيَّمٚمِّـل: ىم٤مًم٧م اؾمٛمٕمقا

 .صمالصم٤مً  يّمكم صمؿ وـمقهلـ, طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤مً 

صم٧م اًمذي هذا   يم٤من قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر أن ؿمؽ ٓ قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة سمف طَمدَّ

 إطمدى سم٤مًمٜم٤مس يّمكم أن يمٕم٥م سمـ ُأيبَّ  ًمًالما قمٚمٞمف هبديف أُمر ًمذًمؽ سمذًمؽ, قمٚمؿ قمغم

ٟمٜم٤م ًمتٓمٛملم اإلضم٤مسم٦م: ذم ٟمزيد صمؿ ريمٕم٦م, قمنمة  قمغم احلريّملم اًمًٜم٦م أهؾ إظمقا

 سمام ي٘مقم أن ٕطمدٟم٤م يٛمٙمـ ٓ ُمًتحٞمؾ, أُمر هذا ٕن يمٚمٝم٤م: أىمقل ٓ قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م

  ىمٞمؾ يمام إُمر ًمٙمـ ُمًتحٞمؾ, أُمر هذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمف ىم٤مم

ٌَّٝمقا إن مل شم  ٙمقٟمـــــــــــــــــــــــقا ُمـــــــــــــــــــــــثٚمٝمؿومتِمـــــــــــــــــــــــ

 

ٌهف سمــــــــــــــــــــــــــــ٤ـمًمٙمرام ومــــــــــــــــــــــــــــاـلُح    إن اًمتََِمـــــــــــــــــــــــــــــ

 وآل اًمٌ٘مرة ؾمقرة ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  واطمدة ريمٕم٦م ذم ي٘مػ أن يًتٓمٞمع اًمذي ذا ُمـ     

 وم٘مط, هذا وًمٞمس واطمدة, ريمٕم٦م ذم اًمٓمقال ُمـ ؾُمَقر أرسمع اًمٜم٤ًمء؟ صمؿ واح٤مئدة قمٛمران

 اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع ومٚمام وم٘مط, هذا وًمٞمس ىمٞم٤مُمف, ُمـ ىمري٤ٌمً  ريمققمف ومٞمٙمقن ومػميمع



 110   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ُمـ ىمري٤ٌمً  ؾمجقده يٙمقن ؾمجد وم٢مذا وم٘مط هذا وًمٞمس ريمققمف, ُمـ ىمري٤ٌمً  ىمٞم٤مُمف يٙمقن

 ضمٚمقؾمف يم٤من إومم اًمًجدة ُمـ رأؾمف راومٕم٤مً  اًمًجدشملم سملم ضمٚمس وم٢مذا اًمث٤مين, ىمٞم٤مُمف

 اًمًجدشملم, سملم ضمٚمًتف ُمـ ىمري٤ٌمً  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة يم٤مٟم٧م وهٙمذا ,..ؾمجقده ُمـ ىمري٤ٌمً 

 هذا؟ يًتٓمٞمع ُمـ

 ًم٘مد ٟمحـ؟ ومٛمـ صالشمف, اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل بأصح٤م يم٤من إذا 

 ومرأى ًمٞمٚم٦مً  اؾمتٞم٘مظ اًمٞمامن, سمـ طمذيٗم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ظمٚمٗمف صغم اًمّمالة هذه ذم ىم٤مم

 يده, ذم وم٠ُمؾم٘مط اًمٌ٘مرة ؾمقرة وم٤مومتتح سمف وم٤مىمتدى وطمده, اعمًجد ذم ُيَّمٚمِّـل اًمرؾمقل

ف ٠منومٓمٛم ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع طمديثف ًمٜم٤م يًقق ومٞمام طمذيٗم٦م ٟمٗمًٞم٦م هٙمذا ًَ  اًمرؾمقل سم٠من ٟمٗم

ث هٙمذا آي٦م, اح٤مئ٦م رأس ذم يريمع راح يٓمٞمؾ, راح ؿمق أـم٤مل ُمٝمام اًمًالم قمٚمٞمف  طَمدَّ

 اًمٌ٘مرةَ  ظَمٚمَّص ومٛم٣م,.. اًمث٤مٟمٞم٦م اح٤مئتلم ذم إذاً  ومٛم٣م, ريمع ُم٤م ومٛم٣م,: ىم٤مل ٟمٗمًف

 هلل أُمره ؾَمٚمَّؿ يريمع, وأن يريمع أن ي٘مقل َيُٕمد ومل اًمرضمؾ, ًمٚمقاىمع اؾمتًٚمؿ يُمٚمَّٝم٤م,

 إمم رضمع صمؿ يم٤من, هٙمذا اح٤مئدة صمؿ قمٛمران آل ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمٌ٘مرة سمٕمد ىمرأ  وضمؾ, زقم

 .اًمٜم٤ًمء

 اًمٞمامن, سمـ طمذيٗم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ِهّ  ص٤مطم٥م هق اًمذي اًمّمح٤ميب هٙمذا 

 قمٚمٞمف ظمٚمٗمف أظمرى ًمٞمٚم٦م ُمرة صغم ُمًٕمقد, سمـ اهلل قمٌد أظمر اجلٚمٞمؾ واًمّمح٤ميب

: ىم٤مل مهٛم٧م؟ سمامذا: ًمف ٤مًمقا ىم ؾمقء, سم٠مُمر مهٛم٧م طمتك وأـم٤مل, وم٠مـم٤مل: ىم٤مل اًمًالم

 .وأؾمؽميح وأضمٚمس ىم٤مئامً  َأَدقمف أن مهٛم٧م

 قم٤ٌمدة يتٕمٌد وأن اًمرؾمقل, ومٕمؾ يٗمٕمؾ أن أبداً  إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ: وم٤معم٘مّمقد 

 :آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام وًمٙمـ اًمرؾمقل,

 يٙمقن هؾ ًمٕمٚمٝم٤م, ىمّمػمة وىمٗم٦م هٜم٤م ٟم٘مػ وم٤مٔن ُمثٚمٝمؿ, شمٙمقٟمقا  مل إن ومتِمٌٝمقا  

ٌهف  اًمٙمٞمػ ذم أُم٤م اًمٙمٞمػ؟ ذم أو اًمٙمؿ ذم يم٤من ؾمقاء قمٚمٞمف, شَمَزيهد سم٤مًمرؾمقل اًمَتَِم

 ..واىمع ومٝمذا اًمٙمؿ ذم أُم٤م ومٛمًتحٞمؾ,
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 ريمٕم٤مت قمدد ظمالف ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م اًمؽماويح قمغم ُيـَح٤مومٔمقن اًمٜم٤مس أن 

 اًمّمالة يّمكم -داومع ُمـ ًمف ُم٤م إؾمػ ُمع واىمع وهذا- سمٕمْمٝمؿ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .ؾم٤مقم٦م سم٤مًمٙمثػم ؾم٤مقم٦م, ٟمّمػ هذا ُمـ أطمًـ ٘م٦م,دىمٞم قمنميـ ذم ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م

 صمالصملم سمدل دىمٞم٘م٦م قمنميـ سمدل ريمٕم٦م قمنم إطمدى صٚمٞمتقا  إذا مج٤مقم٦م, ي٤م ـمٞم٥م 

 واًمتل ومٞمٝم٤م, اـمِٛمْئٜم٤َمن ٓ اًمتل اًمريمٕم٤مت هذه ُمـ ًمٙمؿ ظمػم هذا دىمٞم٘م٦م, ؾمتلم سمدل دىمٞم٘م٦م

 حدثيت وهق ىم٤ملش ؾمقء سم٠مُمر مهٛم٧م: »ىم٤مل اًمذي ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ي٘مقل ُمثٚمٝم٤م, ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ي٘مقل أرسمع؟ أم ريمٕمتلم اًم٘مٍم هق هؾ: اًمًٗمر ذم اًمّمالة قمـ

 ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل يمام اًمًٗمر ذم ريمٕمت٤من

 .اعمديٜم٦م إمم رضمع طمتك ريمٕمتلم ريمٕمتلم يّمكم يزل ومٚمؿ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م

 أن٤مش ُمت٘مٌٚمت٤من ريمٕمت٤من صاليت ُمـ زم ًمٞم٧م: »اًمٕمؼمة هٜم٤م ُم٤مذا؟ ُمًٕمقد اسمـ ي٘مقل 

 إمم اعمديٜم٦م ُمـ ظمرج ُمٜمذ ريمٕمتلم ريمٕمتلم صغم اًمرؾمقل اًمرؾمقل؟ أظم٤مًمػ أرسمٕم٤مً  أصكم

 أرسمٕم٤ًم؟ شمّمكم أن شمريد أن٧م ريمٕمتلم, ريمٕمتلم يّمكم وهق اعمديٜم٦م إمم قم٤مد طمتك ُمٙم٦م,

 ش.ُمت٘مٌٚمت٤من ريمٕمت٤من صاليت ُمـ زم ًمٞم٧م»

ام: وم٢مذاً    ذم ٟم٘مقل ٓ اًمؽماويح يّمٚمقن ـاًمذي ه١مٓء ىمٞماًل؟ وأىمقم ؾمٌٞمالً  أهدى أُّيه

 إطمدى يّمٚمقن وه١مٓء ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م يّمٚمقن ؾم٤مقم٦م ذم صمالصملم, وٓ قمنميـ

 ريمٕم٦م؟ قمنمة

 سم٤مًمًٜم٦م, ضم٤مؤوا ه١مٓء أىمقل ُم٤م سم٤مًمرؾمقل, شمِمٌٝم٤مً  أىمرب ه١مٓء أن ؿمؽ ٓ 

 ًمٜم٤م ذع سمٛمـ ٟمتِمٌف ًمٙمـ سم٤مًمًٜم٦م, ٟم٠ميت أن ٟمًتٓمٞمع أنٜم٤م ُمًتحٞمؾ سم٤مًمٙمؿ, ذم طُمٓمهقه٤م

 اهلل ٕن ذع: اًمرؾمقل قمـ ٟم٘مقل أن جيقز ٓ ٕنف اًمًٜم٦م: هذه ًمٜم٤م ؾمـ أو ٜم٦ماًمً هذه

ع, هق  .ًمٜم٤م ؾمـ إٟمف ٟم٘مقل ًمٙمٜمٜم٤م اعمُـنَمِّ

َـّ  سم٤مًمذي ومٜمتِمٌف   .وم٘مط ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًم٘مٞم٤مم صالة ٟمّمكم أن ًمٜم٤م ؾَم

 صمالصم٦م يّمكم يم٤من أو قمنمة إطمدى يّمكم اًمرؾمقل يم٤من ختقوقا, ٓ مج٤مقم٦م ي٤م: إذاً  

 وقمنميـ, اًمثالصم٦م سمقىم٧م قمنميـ و صمالصم٦م حمؾ ذم قمنمة إطمدى ٚمقا ص ًمٙمـ وقمنميـ,

ٌهف إمم وأىمرب أنجح سمتٙمقٟمقا   .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل اًمَتَِم
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 وهل أظمػمة, ؿمٕم٦ٌم سم٘مل صمالث, ؿمٕم٥م ذو يم٤من اًمذي اًم١ًمال ُمـ سم٘مل أفمـ 

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمٛمقم آطمتج٤مج

صم٧م ُم٤م ًمٙمـ ومٕمٚمف, قمـ حتدصم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن حيت٩م سمٕمْمٝمؿ أن ضم٤مء طمٞم٨م   حَتَدَّ

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف يٕمٜمقن ىمقًمف قمـ

 اًمٚمٞمؾ صالة: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء يمام قمٜمٝمام,

 ش.صغم ىمد ُم٤م ًمف شُمقشمر سمريمٕم٦م ومٚمُٞمقشمر اًمّمٌح, أطمديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك, ُمثٜمك

٦م هذه   ُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة هذه واحل٘مٞم٘م٦م: ذًمؽ اًمْمٕمػ: ُمٜمتٝمك ٤موسم٤مـمٜمٝم ىمقة, فم٤مهره٤م طُمجَّ

ب ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ وسمخ٤مص٦م احل٤مرضيـ, إظمقاٟمٜم٤م ُمـ أرضمق ضمدًا,  َيُٕمقه٤م أن اًمٕمٚمؿ ـُمالَّ

٤مقمدهؿ ٕهن٤م ضمٞمدًا: حيٗمٔمقه٤م وأن ًَ  خيتٚمػ ىمد اًمتل اًمٗم٘مٝمٞم٦م, اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ومٝمؿ قمغم ؾَمُت

 .سمدقمٝمؿ ًمتًٚمٞمؽ اًمٌدقم٦م ؾأه هب٤م حيت٩م وىمد ىمديامً, ورسمام طمديث٤مً  اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م

 ريمٕم٤مت قمنم ىم٤مل ُم٤مش ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة» قم٤مم َٟمٌص  هذا طم٘مٞم٘م٦مً : وم٠مىمقل 

ىم٦م أجْم٤مً  وهٜم٤م ٟم٘مقل, ومٜمحـ ُمثٜمك, ُمثٜمك: ىم٤مل إٟمام وم٘مط, اًمقشمر هل إظمػمة واًمريمٕم٦م  اًمدِّ

 ضمدًا, ويمثػمة يمثػمة ضمزئٞم٤مت حتتف يدظمؾ قم٤مم ٟمص يُمؾه : آٟمت٤ٌمه وم٠مرضمق اعمقوقع ذم

 وم٤مًمٕمٛمؾ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٛمؾ قمٚمٞمف َيـْجرِ  مل اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ُمـ ضمزءاً  أن وٟمٕمٚمؿ

 .سمدقم٦م يٙمقن اًمٕم٤مم, اًمٜمص ذم دظمقًمف ُمع اجلزء هبذا

حٝم٤م إُمثٚم٦م سمٕمض ًمٕمؾ وًمٙمـ ِدىم٦َّم, ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م   .شُمَقوِّ

 اًمتٛمًؽ هق إرض وضمف قمغم سمدقم٦م يمؾ أصؾ: ٟم٘مقل إُمثٚم٦م هذه ىمٌؾ 

 .إول اًمٕمٝمد ذم سمٕمٛمقُمٝم٤م اًمٕمٛمؾ َيـْجرِ  مل اًمتل سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت

ُم٦م ًمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم إذان.. إذان ُمثالً  ظمذوا   .ُم١مظمرة وًمف ُُمَ٘مدِّ

قا  اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م  ٛمه ًَ  اًمتديمػم, وي٘مقًمقا  دال إمم اًمذال وي٘مٚمٌقا  سم٤مًمتذيمػم, اعم٘مدُم٦م ُي

 أبٓمؾ ُمـ اتزي٤مد اًمّمالة هذه وذم اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة هق اعم١مظمرة

 ذم ورسمام ؾمقري٤م ذم ُمٕمٛمقل يمٚمف هذا اهلل, ظمٚمؼ أول ي٤م: سم٘مقهلؿ يمٛمٜم٤مداُتؿ اًم٤ٌمـمؾ

 .هٜم٤مك هلل واحلٛمد ٟمًخ ىمد هذا وًمٕمؾ ُمٍم,
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٤مؾم٦م اعم٠ًمخ٦م ًمٜم٠مظمذ: اعمٝمؿ  ًَّ  يدظمؾ هذا إذان, قم٘م٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة احلَ

َ  إِنَّ ﴿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م وذم اًم٘مرآن ذم قمٛمقم ذم  قَمغَم  ُيَّمٚمهقنَ  َوَُمالئَِٙمَتفُ  اّللَّ

ِلِّ  ٤َم َي٤م اًمٜمٌَّ ـَ  َأُّيه ِذي ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمهقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًْ  اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد ذم [56:إطمزاب] ﴾شَم

 اًمذيـ ه١مٓء ذم ٟم٘مقل ُم٤مذا يٜمٙمره٤م, إذاً  أطمد ٓ يمٗمر, وم٘مد أنٙمره٤م ُمـ أي٦م؟ هذه يٜمٙمر

َتّجقن  سمٕمد اعم١مذن ُمـ اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة شمٜمٙمروا أنتؿ ح٤مذا: قا وي٘مقًم أي٦م, هبذه حَيْ

 .ويمذا يمذا ي٘مقل اهلل وهذا إذان,

 قمكمَّ  صغم ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك وإٟمام وم٘مط, هذا وًمٞمس 

ن وم٠من٤مش قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدة, ُمرةً   أنتؿ ح٤مذا اًمرؾمقل, قمغم ُأصكم ُأطِم٥مه  اعم١َُمذِّ

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء وم٘مس ذًمؽ وقمغم متٜمٕمقٟم٤م؟

 شمٙمـ مل أؿمٞم٤مء هذه يمؾ اًمٗمرائض, سمٕمد اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة أجْم٤مً  اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م 

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم

 اًمٜمّمقص هلذه شمٓمٌٞم٘مٝمؿ ذم اعمٌتدقم٦م ه١مٓء وَمْٝمؿ يٙمقن أن إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد ومٝمٜم٤م 

 رأؾمٝمؿ وقمغم اًمًٚمػ يٙمقن امذاوم ُُمِّمٞمٌلم, يٙمقٟمقا  أن إُم٤م قمٛمقُم٤مُت٤م, قمغم اشمٙم٤مء

 اًمِمٕمرة خترج يمام اإلؾمالم, ُمـ ظمرج هذا ىم٤مل وُمـ..! خمٓمئلم يٙمقٟمقا  اهلل؟ رؾمقل

 .هذا ي٘مقل أطمد وٓ اًمٕمجلم, ُمـ

 اًمٓم٤مقم٦م ذم أرهم٥م ٟمحـ ي٘مقًمف, أن ٕطمد يٛمٙمـ ٓ وأجْم٤مً  آظمر, رء يٌ٘مك: إذاً  

 ذم أرهم٥م ٟمحـ ٗمر,اًمٙم ؿَمٌِٞمف ومٝمق يمٗمراً  يٙمـ مل إن أجْم٤مً  وهذا اًمّم٤مًمح, اًمًٚمػ ُمـ

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ اهلل إمم اًمٓم٤مقم٦م

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمام أنف: ُمٜمٝم٤م يمثػمة, أطم٤مدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل وىمد 

م سم٤مل ُم٤م: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن  سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي أومٕمٚمف, ومٕمؾ قمـ يتٜمزهقن أىمقا

 .ًٚمؿُم صحٞمح ذم طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مًمف هذاش هلل وأت٘م٤ميمؿ هلل أظمِم٤ميمؿ إين

 أزواج إمم ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمثالصم٦م سم٤مًمرهط يتٕمٚمؼ اًمّمحٞمحلم, ذم طمدي٨م وهٜم٤مك 

 اًمًالم قمٚمٞمف صٞم٤مُمف قمـ ٟم٤ًمءه وم٠ًمخقا  جيدوه, ومٚمؿ اًمٜمٌل سمٞم٧م إمم ضم٤مؤوا أو اًمٜمٌل,

 ويٜم٤مم, اًمٚمٞمؾ ي٘مقم إٟمف: »ىمٚمـ َيْٕمَٚمْٛمٜمَف, سمام وَم٠مظْمؼَمهنؿ سم٤مًمٜم٤ًمء؟ وزواضمف اًمٚمٞمؾ ذم وىمٞم٤مُمف
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 هذا: ىم٤مًمقا  -ًمٗمٔمٝمؿ ذم اًمٙمٛملم اخلٓم٠م وهٜم٤م- وم٘م٤مًمقا  اًمٜم٤ًمء, جويتزو وُيٗمٓمر, ويّمقم

 ُمـ: ي٘مقل طم٤مهلؿ ًم٤ًمن شم٠مظمر, وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل هُمِٗمرَ  ىمد ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ُم٤م ُم٤مذا ؿم٠من وُمـ يمٚمف؟ اًمدهر يّمقم ُم٤مذا وُمـ يمٚمف؟ اًمٚمٞمؾ اًمرؾمقل ي٘مقم ُم٤مذا ؿم٤من

 أُم٤م ًمٚمرؾمقل؟ ظمّمقصٞم٦م يمامن وزي٤مدة ورسم٤مع, وصمالث ُمثٜمك اًمٜم٤ًمء ويتزوج يٙمٞمػ

 اهلل؟ يٖمٗمر أن ًمٜم٤م أجـ ومٛمـ ٟمحـ

٤ٌَمًمغ أن جي٥م: إذاً    اًمرؾمقل وٟم٤ًمء سمٞمٜمٝمؿ, ومتٕم٤مهدوا وضمؾ, قمز اهلل ـم٤مقم٦م ذم ُٟم

 اًمدهر, وم٠مصقم أن٤م أُم٤م: اًمث٤مين ىم٤مل اًمٜم٤ًمء, أتزوج ومال أن٤م أُم٤م: أطمدهؿ ىم٤مل يًٛمٕمـ,

 .واٟمٍمومقا  أن٤مم وٓ اًمٚمٞمؾ أىمقم أن٤م أُم٤م: اًمث٤مًم٨م ىم٤مل

 اًمٜم٤مس ومجع اعمًجد ومدظمؾ اًمرهط, ظمؼم وم٠ُمظمؼم اًمًالم قمٚمٞمف رؾمقلاًم وضم٤مء 

م سم٤مل ُم٤م: »-اًمِم٤مهد هٜم٤م- وىم٤مل  هلل أظمِم٤ميمؿ إين أُم٤م ويمذا؟ ويمذا يمذا ي٘مقًمقن أىمقا

 رهم٥م ومٛمـ اًمٜم٤ًمء وأتزوج وأن٤مم, اًمٚمٞمؾ وأىمقم وأومٓمر, أصقم إين أُم٤م هلل, وأت٘م٤ميمؿ

 ش.ُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ

 اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٜمتف ٟمٕمرف أن اًمٕم٤مُم٦م, ّمقصاًمٜم ًمتٗمًػم ضمداً  اعمٝمؿ ُمـ: إذاً  

 .اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 قمـ شمٙمٚمٛم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إن: ىم٤مل اًم٤ًمئٚملم, سمٕمض جلٝمؾ اًم١ًمال: ذم هٜم٤م ضم٤مء 

 ؾمٜمتف خت٤مًمػ اًمٗمٕمٚمٞم٦م ؾمٜمتف هؾ شُمرى ًمٙمـ ىمقًمف, قمـ شمٙمٚمٛم٧م وُم٤م اًمًالم, قمٚمٞمف ومٕمٚمف

 .[88:هقد] ﴾قَمٜمْفُ  ٤ميُمؿْ َأهْنَ  َُم٤م إمَِم  ُأظَم٤مًمَِٗمُٙمؿْ  َأنْ  ُأِريدُ  َوَُم٤م﴿ اًم٘مرآن وذم اًم٘مقًمٞم٦م؟

ٌَلمِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إذا   سمؾ سمٗمٕمٚمف, وم٘مط وًمٞمس سمٗمٕمٚمف, اهلل يمالم ًمٚمٜم٤مس ُي

 قم٤ٌمدة ومّم٤مرت قمٚمٞمٝم٤م وم٠مىمّره قم٤ٌمدةً  إُم٤م: قمٛمالً  يٕمٛمؾ إٟم٤ًمٟم٤مً  رأى إذا وسمت٘مريره,

 .ضم٤مئزاً  اًمٕمٛمؾ هذا ص٤مر قمٚمٞمف أىمّره٤م قم٤مدي٤مً  قمٛمالً  رأى أو ُمنموقم٦م,

 سمتٓمٌٞم٘مف يٙمقن هق يمالُمف قمـ ومْمالً  وضمؾ قمز اهلل ًمٙمالم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٞم٤من: وم٢مذاً  

 .أجْم٤مً  واًمت٘مريري اًم٘مقزم سم٤مًمٌٞم٤من وسمتٗمّمٞمٚمف اًمٙمالم, هلذا

صم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إن ي٘مقل اًمذي اًم٤ًمئؾ هذا قمغم   قمـ حتدصم٧م ُم٤م ومٕمٚمف قمـ حَتَدَّ
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ٌَلمَّ  وِمْٕمُٚمف اًمًالم, قمٚمٞمف ومٕمٚمف قمـ طمديثٝم٤م ىمقًمف,  .ُمثٜمك ُمثٜمك ًم٘مقًمف ُُم

ٌَٚمِّغ وهق ؾمٜم٦م, قمنميـ قم٤مش ملسو هيلع هللا ىلص ٌلاًمٜم أن سمدًمٞمؾ   اهلل, قم٤ٌمد إمم اهلل ذيٕم٦م ُي

 قمنميـ يّمكم واطمدة ًمٞمٚم٦م وٓ أظمٓم٠م ُم٤م: اًمٜم٤مس خلداع أىمقل وًمٙمـ اهلل, أؾمتٖمٗمر

 يّمٚمقن يم٤مٟمقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  احلرام, اعمًجد ذم يٕمٜمقا  ُم٤م ُمثؾ ريمٕم٦م؟ صمالصملم يّمكم ريمٕم٦م؟

 .ُمرة وٓ ريمٕم٦م, أرسمٕملم

 يٕمٜمل ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل إُمرار: وم٢مذاً  

ب وأن٤مش ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »ٟمٗمًف ُمـ هق ًم٘مقًمف شمٌٞم٤من  وُأهنل سمٛمث٤مل هذا ُأىَمرِّ

٤مِرُق ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل اجلقاب, ًَّ ٤مِرىَم٦مُ  َواًم ًَّ  ﴾َأجِْدَُّياَُم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا  َواًم

 .[ 38:اح٤مئدة]

 طمٞمٜمام ؾم١ماًمف, ذم اعمخٓمئ اًم٤ًمئؾ هذا سمؾ ٌتدقم٦م,اعم ه١مٓء ُمًٚمؽ ؾمٚمٙمٜم٤م أنٜم٤م ًمق 

 .ىمقًمف سَمٞمَّٜم٧َم وُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف سَمٞمَّٜم٧َم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إن: ىم٤مل

 هق يمام اًمٚمٖم٦م ذم اًمٞمد.. ُمٕمل أن اٟمٔمروا ومٕمؾ, مم٤م ٕيمثر ؿم٤مُمؾ ىمقًمف أن: يٕمٜمل 

 ُٕمقا وَم٤مىْمٓمَ ﴿: ي٘مقل واهلل يد, يمٚمٝم٤م هذه واًمَٕمْْمد واًمذراع اًمٙمػ قمغم ُيٓمٚمؼ ُمٕمروف

 .يد هذه يمؾ آظمره, إمم هٜم٤م؟ ُمـ هٜم٤م؟ ُمـ أجـ؟ ُمـ شمرى[ 38:اح٤مئدة] ﴾َأجِْدَُّياَُم 

 ُمٝمام هق ُمـ ؾم٤مرق, ومٝمق اًمدضم٤مضم٦م سمٞمض هق ُمـ اًم٤ًمرق ذًمؽ ىمٌؾ صمؿ 

 يمؾ هؾ ؾم٤مرق, ومٝمق اعمَُ٘مٜمْٓمرة اًم٘مٜم٤مـمػم هق وُمـ ؾم٤مرق, ومٝمق اعمنوق ىمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م

 إن ىم٤مل اًمذي اًم٤ًمئؾ ُمٜمٝم٩م قمغم سمؾ اعمٌتدقم٦م, ُمٜمٝم٩م قمغم اجلقاب يده؟ شُم٘مٓمع ؾم٤مرق

 ومٕمٚمف سمٞمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اهلل, ؾم٤محمؽ.. ىمقًمف سَمٞمَّٜم٧َم وُم٤م ومٕمٚمف سَمٞمَّٜم٧َم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 .. اًم٘مقل خي٤مًمػ ٓ واًمٗمٕمؾ اًمٗمٕمؾ, خي٤مًمػ ٓ وم٤مًم٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف

 .هٜم٤م اًم٤ًمرق؟ يد ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف ىمٓمع اًمذي ُم٤م: أن

 ي٘م٤مل ومٝمؾ اًمٜمٌقي, اًمٜمص قمٛمقم وًمٞمس ٘مرآين,اًم اًمٜمص قمٛمقم ومٕمٚمف ظم٤مًمػ: إذاً  

 .هلل طم٤مؿم٤م ظم٤مًمػ؟ هذا

 يد ىمٓمع طمٞمٜمام سمٗمٕمٚمف اهلل رؾمقل سَملمَّ  اًمدىمٞمؼ؟ اًمٗم٘مٝمل اًمٕمٚمٛمل اًمتٕمٌػم هق ُم٤م 



 116   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

٤مِرُق ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٓمٚمؼ أو شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم سَملمَّ  رؾمٖمف, ُمـ اًم٤ًمرق ًَّ  .﴾َواًم

اً  اًم٘مقل ٟم٠مظمذ أن ُمـ سمد ٓ: إذاً   ٌَٞمَّٜم ُُمَٗمنَّ  اًم٘مرآن ذم اًم٘مقل يم٤من ًمق طمتك سم٤مًمٗمٕمؾ, ٤مً ُُم

 .اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ىمقل قمـ ومْمالً  اًمٙمريؿ,

 ىمد سمؾ ؾم٤مرق, يمؾ يد ي٘مٓمع اًمرؾمقل يم٤من ُم٤م سم٤مًم٤ًمرق يتٕمٚمؼ ُم٤م أن ذًمؽ قمغم زد 

 .ومّم٤مقمداً  ديٜم٤مر رسمع ذم إٓ ىمٓمع ٓ: »اًمّمحٞمحلم ذم اعمٕمروف سم٘مقًمف أجْم٤مً  ذًمؽ سَملمَّ 

 وومٕمٚمٞم٦م, ىمقًمٞم٦م,: أىم٤ًمم صمالصم٦م سمؾ ٛملم,ىمً اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾُمٜم٦َّم: إذاً  

 ..وشم٘مريري٦م

: وم٤مٔن سمٌٕمض, سمٕمْمٝم٤م ٟميب وٓ اًمثالصم٦م, أىم٤ًمُمٝم٤م سمجٛمٞمع شم١مظمذ أن ومٞمٜمٌٖمل 

 ويِمٛمؾش ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صحٞمح, اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ٟمحـ

ٌَّ٘مف اًمذي ُم٤م ًمٙمـ.. آظمره وإمم واًمثالصملم واًمٕمنميـ ريمٕم٤مت اًمٕمنم  ُمـ الماًمً قمٚمٞمف ـَم

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى هذا؟ ىمقًمف

 اًمٚمٞمؾ ذم شم٘مقم أن ًمؽ سمدا إذا اعمًٚمؿ أُّي٤م احلدي٨م, ُمٕمٜمك: أىمقل أن سم٤مظمتّم٤مر

 . شُمَّمٚمِّـل وأن

 واطمد ُمًٛمك قمغم شمدل أؾمامء يمٚمٝم٤م اًمتٝمجد, صالة اًم٘مٞم٤مم صالة اًمٚمٞمؾ صالة

ع ٓ ًمٙمـ ريمٕمتلم, ريمٕمتلم وَمَّمؾِّ   وأـمؾ ,اًم٘مرآن ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م اىمرأ  ومٞمٝم٤م, شُمْنِ

 .واًمًجقد واًمريمقع اًم٘مٞم٤مم

 هذا آؾمٗم٤مً  أىمقل ًمٙمٜمل ظمٗم٧م, إذا صمؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل ومتِمٌٝمقا  ومٜم٘مقل ٟمٕمقد 

ف ٓ اًمٞمقم اخلٓم٤مب  أن٤م ٟمٗمز قمغم اًمٜم٤مس أىمٞمس رسمام ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م ٕنٜمل ًمٚمٛمًٚمٛملم: ُيَقضمَّ

 ىم٤مًم٧م ُم٤م قمٚمٞمٝمام يّمدق ريمٕمتلم, ويّمكم اًمٚمٞمؾ ذم ي٘مقم إٟم٤ًمٟم٤مً  أن أتّمقر ٓ ؿمخّمٞم٤ًم,

ل ومٝمقش وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال: »ريمٕم٤مت إرسمع ذم ئِم٦مقم٤م  ىمراءة ذم ُيَٓمقِّ

ل, ويٓمقل اًمريمٕمتلم  قمٚمٞمف يٓمٚمع أن وخي٤مف ويٓمقل, ويٓمقل ريمٕمتلم يّمكم صمؿ وُيَٓمقِّ

 اًمّمالة هذه أجـش سمريمٕم٦م وم٠موشمر اًمٗمجر ظمِمٞم٧م وم٢مذا: »اًمرؾمقل ومٞم٘مقل اًمٗمجر,

 اًمٓمقيٚم٦م؟
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 اًمٚمٞمؾ ذم شم٘مقم أن أردت إذا اعمًٚمؿ أُّي٤م أنف احلدي٨م, هذا ُمـ ٟم٠مظمذ ٟمحـ: إذاً  

 شمّمكم أُم٤مُمؽ ًمٞمؾ هٜم٤مك يزال ٓ ـمقيٚمتلم, ـمقيٚمتلم طمًٜمتلم طمًٜمتلم ريمٕمتلم ومَّمؾِّ 

 .أظمريلم ريمٕمتلم

 .ريمٕم٦م صؾِّ  إذاً  اًمٗمجر قمٚمٞمؽ يٓمٚمع ظمِمٞم٧م إذا: أجْم٤مً  

 طم٤مؿم٤م..! ؿمئ٧م ُم٤م زد ُمٜمٝم٤م وسمٕمد ريمٕم٤مت قمنم شمّمكم أن احلدي٨م ُمٕمٜمك ًمٞمس 

 .ذاه اًم١ًمال ضمقاب هذا هلل,

 ( 00:  05: 58/   694/  واًمٜمقر اهلدى)

 32 يصع من خؾف افعاذة افرـعة بعد االكرصاف حؽم

 رـعة

 اًمذيـ اعمديٜم٦م, ذم ؿمٞمخ ي٤م قمٜمدٟم٤م اًمّمالة, ذم اًمذي ًمٚم١ًمال شمتٛم٦م ومٞمف :مداخؾة

 رُمْم٤من ذم- اإلُم٤مم ُمع ُيَّمٚمِّـل ىمًؿ: أىم٤ًمم صمالصم٦م قمغم اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ُيَّمٚمقن

 ريمٕم٤مت, قمنم يّمكم صم٤مين وىمًؿ ويٜمٍمف, ريمٕم٤مت صمامن كمويّم اًمٗمريْم٦م -هذا

 ريمٕم٤مت وقمنم اًمٗمرض صغم اًمذي إول اإلُم٤مم يٜمتٝمل اًمريمٕم٤مت اًمٕمنم وم٤ٌمٟمتٝم٤مء

 .اإلُم٤مم يٜمٍمف

 ..يّمكم يمؿ إول اًم٘مًؿ: افشقخ

 يّمكم اًمث٤مين واًم٘مًؿ يٜمٍمف, مل أن إمم اإلُم٤مم ًمٙمـ ريمٕم٤مت, صمامن :مداخؾة

 ُمٕمف, وٟمٜمٍمف واًمٕمنم, اًمٗمرض صغم اًمذي ولإ اإلُم٤مم يٜمٍمف صمؿ ريمٕم٤مت قمنم

 .واًمقشمر اًمريمٕم٦م اًمٕمنميـ يٖمٚمؼ اًمث٤مين اإلُم٤مم ُمع يّمكم: اًمث٤مًم٨م اًم٘مًؿ

 إذا: ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ يٕمٜمل, احلدي٨م اًمٚمٞمؾ, ىمٞم٤مم أيمٛمٚمتؿ ُم٤م أنتؿ: ىم٤مًمقا  يٓم٤مًمٌقٟم٤م ومٝمؿ 

 .إُمر هذا قمـ أدري ومام اإلُم٤مم, ُمع اٟمٍمومٜم٤م ٟمحـ اإلُم٤مم اٟمٍمف

 إُمقر وظمػم َأْوؾَمُٓمٝم٤م, هل اًمثالصم٦م اًمٗمرق أو اًمٓمقائػ ػمظم أنف ؿمؽ ٓ: افشقخ
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 اًمذيـ ُمـ ظمػم هؿ اعمٜمٍمف, اإلُم٤مم ُمع ويٜمٍمومقن اًمٕمنم, ُيَّمٚمهقن اًمذيـ أوؾم٤مـمٝم٤م,

 اًمذيـ ه١مٓء أن اعمٗمروض ٕن صمامٟمٞم٦م, ُيَّمٚمقن ه١مٓء ح٤مذا أدري وٓ صمامٟمٞم٦م, ُيّمٚمقن

 ُيَّمٚمهقن ٓ ح٤مذا ًمٙمـ ريمٕم٦م, قمنميـ هق ُم٤م اًمؽماويح أن: ًمرأي يٜمٍمومقن يٜمٍمومقن

 هذه ُمـ وم٤مٕصح هذا, ذم ٟمٔمرهؿ وضمٝم٦م ُم٤م أدري ُم٤م سمريمٕم٦م؟ ُيقشمرون صمؿ اًمٕمنم

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام اًمقؾمٓمك ؿمؽ ٓ هق اًمثالصم٦م اًمّمقر

 واجلقاب اإلُم٤مم, يٜمٍمف طمتك اٟمٍمومقا  ُم٤م أنف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض اقمؽماض أُم٤م

 ؿمٙمكم, يمالمه٤م يم٤مًم١ًمال قاباجل أو اًم١ًمال احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمذا اإلُم٤مم, اٟمٍمف سم٠منف

 سم٠منف ومجقاسمٙمؿ اًمٕمنميـ,: أي اًمّمالة, ُيتِؿ اًمذي اإلُم٤مم ي٘مّمدون هؿ ٕهنؿ ح٤مذا؟

 هؿ اًمذي اإلُم٤مم هق هذا ًمٞمس ٕنف احل٤مل, سمٓمٌٞمٕم٦م ي٘مٜمٕمٝمؿ ٓ اإلُم٤مم ُمع اٟمٍمف

 ًمٞم٧ًم اعمديٜم٦م ذم قمرومتٝم٤م اًمتل اًمّمقر هذه أنف قمٚمٛمل وذم ٓ, قمٜمف, ويؽموقن يروقٟمف

 .أقمٚمؿ واهلل يٛمٙمـ, اعمٙمل احلرم ذم

 اًمٜم٘مٛم٦م أؿمد يٜم٘مٛمقن سم٠مهنؿ اًمًٕمقدي٦م ذم هٜم٤مك اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ ىمرأت وًمذًمؽ

 اًمذي احلدي٨م قمٚمٞمٝمؿ ويقردون يٜمٍمومقن, صمؿ ريمٕم٤مت قمنم ُيَّمٚمهقن اًمذيـ قمغم

 .اإلُم٤مم اٟمٍماف ُمع اإلُم٤مم ُمع اٟمٍمومقا  ُم٤م سم٠مهنؿ آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت

 ٟمٗمٝمؿ ٟمٔمرٟم٤م, ًمقضمٝم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمحـ: ُمٙم٦م أو ًمٚمٛمديٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمقاء أن ومجقايب 

 هذا أن ؿمؽ وٓ ُمٕملم, سمقصػ إُم٤مُم٤مً  سم٤مإلُم٤مم يٕمٜمل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة ُيَّمكّم  اًمذي اًمقصػ هق اًمقصػ

 ٓ ومٝمذا واٟمٍمف, اًمًالم قمٚمٞمف صالشمف ُيَّمٚمِّـل ٓ ُم٤م إُم٤مُم٤مً  أن اًمقاىمع يم٤من وم٢مذا 

 ؟ح٤مذا خم٤مًمٗم٤ًم, يٙمقن

 ُيٜمِْٙمره٤م اًمتل اًمٔم٤مهرة, هذه ُمـ أظمٓمر أو أصٕم٥م هق ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٕنٜم٤م

 .ريمٕم٤مت اًمٕمنم صالُتؿ سمٕمد يٜمٍمومقن اًمذيـ قمغم ُيٜمِْٙمرون اًمذيـ اًمٕمٚمامء, أوئلؽ

 اًمٕمِم٤مء َصٚمَّـك إذا يم٤من ُمٕم٤مذاً  أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم وىمع أنف ومٛمٕمٚمقم 

 هل»ضم٤مسمر:  ٤ملىم يمام وهل إُم٤مُم٤ًم, هبؿ ومّمغم ىمقُمف إمم وذه٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء أظمرة

 واىمتدى إنّم٤مر, ُمـ رضمؾ دظمؾ ًمٞمٚم٦م ومذات ومٛمتك؟ش. ومريْم٦م هلؿ وهل ٟم٤مومٚم٦م ًمف
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 ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م واٟمتحك اًمّمالة  وم٘مٓمع اًمٌ٘مرة, ؾمقرة يٗمتتح سمف وإذا اًمٕمِم٤مء, صالة ذم سمٛمٕم٤مذ

 .واٟمٍمف ريمٕم٤مت أرسمع وصغم اعمًجد

ٌهف أظمذ اخلؼم وسمٚمٖمف اًمّمالة ُمـ ُمٕم٤مذ اٟمتٝمك وح٤م  ًُ  ح٤مذا؟ ُمٜم٤مومؼ, إٟمف ومٞمف وي٘مقل َي

 .اجلامقم٦م صالة شمرك ٕنف

 .اجلامقم٦م صالة شمرك ٕنف ح٤مذا؟ ُمٜم٤مومؼ, إٟمف ي٘مقل أن عمٕم٤مذ طُمّؼ : أن اًمّمقرة 

ٌَلّم  ًمٙمـ   يم٤من إنّم٤مري ذًمؽ ومٕمٚمف ُم٤م وأن خمٓمئ٤ًم, يم٤من ُمٕم٤مذاً  أن سمٕمد ومٞمام ًمٜم٤م ؾَمٞمََت

سم٤ًم,  .إنّم٤مري ذًمؽ ُمـ ًمإلُم٤مم خم٤مًمٗم٦م أؿمد ًمٞمس اًمٞمقم َأطَمُدٟم٤م يٗمٕمٚمف يمام صقا

 اًمرؾمقل إمم ومِمٙم٤مه اًمٙمالم, ُمـ سمف يِمتٛمف وُم٤م قمٚمٞمف ُمٕم٤مذ ٟم٘مٛم٦م سمٚمٖمف إنّم٤مري

! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل حيت٩م ص٤مر أن اًمًالم, قمٚمٞمف إًمٞمف وم٠مرؾمؾ واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف

 ىم٤مل ُمٕم٤مذ ضم٤مء ومٚمامش اًمّمالة سمٜم٤م ُيٓمٞمؾ وهق اًمٜمٝم٤مر, ـمٞمٚم٦م ٟمٕمٛمؾ ٟمقاوح أصح٤مب إٟم٤م»

 ُمٕم٤مذ؟ ي٤م أن٧م َأوَمت٤َّمن ُمٕم٤مذ؟ ي٤م أن٧م َأوَمت٤َّمن ُمٕم٤مذ؟ ي٤م أن٧م َأوَمت٤َّمن: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف

 واعمريض, احل٤مضم٦م وذا واًمٙمٌػم اًمّمٖمػم وراءه وم٢من ومٚمُٞمَخٗمِّػ, أطمُديمؿ َأمَّ  إذا سمحًٌؽ

ش اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤م إقمغم رسمؽ اؾمؿ وؾمٌح ووح٤مه٤م, واًمِمٛمس: شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ

 .اًم٘مّم٦م اٟمتٝم٧م

 .أـم٤مل اًمذي قمغم أنٙمر وإٟمام اٟمٍمف, اًمذي قمغم ُيٜمِْٙمر مل رؾمقلاًم ٟمجد أن 

 أصٚمٝم٤م اإلـم٤مًم٦م سم٠من قمٚمامً  يٓمٞمٚمقن, ريمٕم٦م قمنميـ ُيَّمٚمهقن اًمذيـ ٟمٕمتؼم ومٜمحـ 

 سم٠مس قمٚمٞمف ومٞمف ُم٤م وأـم٤مل, وأـم٤مل وطمده صغم ًمق ُمنموع أصٚمٝم٤م: سمٛمٕمٜمك ُمنموع,

 ٓ وىمٓمٕمٝم٤م ة,اًمّمال ىمٓمع وم٤مًمذي اًمًٜم٦م, وظم٤مًمػ وأـم٤مل مج٤مقم٦م صغم ح٤م ًمٙمـ إـمالىم٤ًم,

 ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م وهق ذقمل قمذر ًمف وضمد  ح٤م ًمٙمـ احل٤مل, سمٓمٌٞمٕم٦م إصؾ ذم جيقز

 ذًمؽ قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟم٘مؿ ُم٤م اعمنموقم٦م, اًمًٜم٦م ُمـ أيمثر اًمٗمريْم٦م,

 .ًمّمالشمف ىمٓمٕمف إنّم٤مري

 سمؾ ٟم٘مٓمٕمٝم٤م, وٓ اًمّمالة, ٟم٘مٓمع أنٜم٤م هٜم٤مك اعمِم٤ميخ سمٕمض قمٚمٞمٜم٤م يٜم٘مؿ ح٤مذا: وم٢مذاً  

 ومٜمحـش اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم, شَمـْحِريُٛمٝم٤م: »واحلدي٨م سم٤مًمًالم, ُمٕمٝمؿ ٟمخرج ٟمحـ
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 يٜم٘مٛمقن؟ ومٚمامذا إنّم٤مري, ذًمؽ ومٕمؾ يمام ٟم٘مٓمٕمٝم٤م ُم٤م

 اًمٕمنميـ أن قمٜمدهؿ اًمٔمـ همٚم٦ٌم وهق: اصمٜملم أُمريـ إمم يٕمقد أقمٚمؿ, واهلل فمٜمل

 .قمٛمر ؾمٜم٦م أو ضم٤مئزة,

 قمٚمٞمٝمؿ: يٜم٘مٛمقن اًمذيـ ٓءه١م قمذر دراؾم٦م ذم يتٕمٛم٘مقن ٓ أهنؿ: اًمث٤مين وإُمر 

 .قمٚمٞمف اًمٜم٘مٛم٦م ذم ُمٕم٤مذ ُمع ٓؿمؽميمقا  إنّم٤مري, ذًمؽ دراؾم٦م ذم يتٕمٛم٘مقا  مل إذا ٕهنؿ

 اًمٔمٗمر ويم٤من اًمٗمقز يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يدي سملم سمٞمٜمٝمام اعمح٤ميمٛم٦م ضمرت ح٤م ًمٙمـ 

 !ُمٕم٤مذ؟ ُمـ أدراك  وُم٤م ضمٌؾ, سمـ ُمٕم٤مذ وهق اإلُم٤مم, ذًمؽ قمغم إنّم٤مري ًمذًمؽ

س هذا يٜمٌٖمل ُم٤م: وم٢مذاً  ٚمِّٛمقن طمٞمٜمام اًمًٜم٦م, أنّم٤مر قمغم اًمرد ذم اًمَتَحٛمه ًَ  اإلُم٤مم ُمع ُي

 .اًمريمٕم٤مت اًمٕمنم ذم

 يٙمـ مل ريمٕمتلم, اًم٘مٞم٤مم صالة ُمـ اإلُم٤مم وراء صغم رضمؾ أيَّ  أن ًمق :ٟم٘مقل ٕنٜم٤م 

  طمدود ذم ُمٜمٝم٤م, ؿم٤مء ُم٤م يّمغم أن ومٚمف ٟم٤مومٚم٦م, هذه ٕن قمٚمٞمف: يٜم٘مؿ أن ؾمٌٞمؾ ُمـ ٕطمد

 قمنمة صغم إذا أُم٤م ريمٕمتلم, صغم إذا أطمد قمغم يٜم٘مٛمقن ُم٤م ًمٙمـ ٟمحـ, ٟم٘مقل يمام اًمنمع

 .اجلٛمع وَمّرىمقا  ومٝم١مٓء ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤مً 

 .اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم طمؼ إضمر قمغم حيّمؾ ُم٤م إضمر, ي٘مقًمقن هؿ :مداخؾة

 قمغم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م: يٕمٜمل اإلُم٤مم, هق ًمٞمس هذا ًمٙمـ ,صحٞمح هذا: افشقخ

 .اًمًٜم٦م ذم اعمٗمروض إضمر هل٤م ُيٕمٓمك ٓ اًمًٜم٦م, ظمالف

 ذم اًمٙمالم هذا أن٤م ىمٚم٧م اإلُم٤مم, يٜمٍمف طمتك اعمذيمقر اإلُم٤مم: ٟم٘مقل ومٜمحـ 

د, أن قمكمَّ  يم٤من احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ إول,  اإلُم٤مم هق احلدي٨م ذم اعمذيمقر اإلُم٤مم أن ُأَؤيمِّ

 .اعمخ٤مًمػ وًمٞمس ًمٚمًٜم٦م, اعمُتٌَّع

 ش.ُأَصكمِّ  رأجتٛمقين يمام صٚمقا » :مداخؾة

 .هق هذا: افشقخ

 (00:  08: 38/ 254/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افساويح صالة حؽم

, أوْ  ومرض اًمؽماويح صالة هؾ: افسائل  اًمٜم٤ًمء؟ قمغم أم اًمرضمؾ قمغم َٓ

 ُمًتح٦ٌم, ؾمٜم٦م هق وإٟمام اًمٜم٤ًمء, قمغم وٓ اًمرضم٤مل قمغم ٓ سمٗمرض ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 صالة اإلُم٤مم ُمع صغم ُمـ أن»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ٕنف ضمدًا: يمٌػم أضمر قمٚمٞمٝم٤م

 ومرض صغم ٕنف شًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يُمت٥م اٟمٍمف طمتك ُمٕمف ىم٤مم صمؿ رُمْم٤من, ذم اًمٕمِم٤مء

  آظمره٤م إمم اًمؽماويح صالة أول ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م, شمٚمؽ ذم اًمؽماويح صالة...زايد اًمٕمِم٤مء

 .ـمٌٕم٤مً 

 يم٠منف طمٞمٜمذاك ًمف ومُٞمٙمت٥م ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى هل اًمتل اًمًٜم٦م صالة هل اعم٘مّمقد 

 اًمرضم٤مل, قمغم وٓ اًمٜم٤ًمء قمغم ٓ ومريْم٦م, وًمٞم٧ًم دةُم١ميم ؾمٜم٦م ومٝمل يُمٚمَّف, اًمٚمٞمؾ ىم٤مم

 ٕن اًمٗمرائض: ؾم٤مئر قمـ سمؾ اًمًٜمـ, ؾم٤مئر قمـ ؿم٠مهن٤م خيتٚمػ اًمتل اًمًٜمـ ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م

 .سمٞمتٝم٤م ذم صالُت٤م أومْمؾ اعمرأة

 اًمؽماويح, صالة أجْم٤مً  حيين اًمٜم٤ًمء أن :ظمّمقصٞم٦م ومٚمٝم٤م اًمؽماويح صالة أُم٤م 

 طمٙمؿ قمـ اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ فاظمتال ُمع اًمٕمٞمديـ, سمّمالة يٙمقن ُم٤م أؿمٌف وهذا

 .ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمؽماويح صالة

 ومٙمام اًمؽماويح صالة أُم٤م راؿمدة, سم٤مًمٖم٦م اُمرأة يمؾ قمغم واضم٥م اًمٕمٞمد صالة ومحٙمؿ 

 ىمٞم٤مم ذم اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد حيين أن ًمٚمٜم٤ًمء يًتح٥م ًمٙمـ سمقاضم٦ٌم, ًمٞم٧ًم قمٚمٛمتؿ

 .هلـ ظمػم ومٌٞمقُتـ اًمٜمقاومؾ, قمـ ومْمالً  ًمٚمٗمرائض ظمالوم٤مً  رُمْم٤من,

 :..(38.: 7/ 97/ واًمٜمقر دىاهل) 

 بدظة افساويح يف افتجؿقع أن يؼول من ظذ افرد

 اًمؽماويح صغم ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن دىمٞم٘م٤ًم: ًمٞمس اًمٙمالم هذا: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم ُمـ إٟمف: »سم٘مقًمف قمٚمٞمٝم٤م وطمض سمؾ اعم١مًمػ, ُمـ ي٠ميت يمام مج٤مقم٦م
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 وىمد صحٞمح, سمًٜمد وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمفش ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يمت٥م يٜمٍمف

 اًمؽماويح صالة شمقصػ ومٙمٞمػش 14 صش »اًمؽماويح صالة» رؾم٤مًمتل ذم ظمرضمتف

 .همٗمراً  وم٤مًمٚمٝمؿ شمٙمـ, مل حمدصم٦م سم٠مهن٤م مج٤مقم٦م

 [16 ص اعم٤ًمضمد إصالح]

 افساويح ظذ( هذه افبدظة كعؿت) بؼوفه ظؿر مؼصود

 قم٦ماًمٌدش هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م: »سم٘مقًمف يٕمـ مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن واحلؼ 

 مل اًمذي اجلديد إُمر وهق اًمٚمٖمقي٦م, اًمٌدقم٦م أراد وإٟمام. والًم٦م يمٚمٝم٤م وم٢مهن٤م اًمنمقمٞم٦م

 قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل واطمد إُم٤مم وراء اًمؽماويح صالة ذم اجلامقم٦م أن ؿمؽ وٓ يٙمـ,

 ووصٗمٝم٤م سمدقم٦م, ؾمامه آقمت٤ٌمر ومٌٝمذا قمٜمٝمام, اهلل ريض سمٙمر أيب قمٝمد ذم وٓ قمٛمر

 شمتٓمٚم٥م واعم٠ًمخ٦م قم٤مضمٚم٦م, يمٚمٛم٦م هذه طمًٜمٝم٤م, قمغم اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ ًم٘مٞم٤مم سم٤محلًـ

 اًمذيمر, أٟمٗم٦م رؾم٤مًمتٜم٤م ومٚمػماضمع اًمًٌط ؿم٤مء ومٛمـ وٞمؼ, واعمج٤مل اإلوم٤مو٦م,

 .اًمِم٤مـمٌل ًمإلُم٤ممش آقمتّم٤مم» أو

 ش16 ص اعم٤ًمضمد إصالح»

 افساويح رـعات بغ وتذـر موظظة إفؼاء حؽم

 ًمّمالة اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ي١مم وهق اًمداقمل, أو اعمًجد إلُم٤مم جيقز هؾ :مداخؾة

رهؿ اؾمؽماطم٦م هٜم٤مك ذم اًمريمٕم٤مت, سملم اًمؽماويح  طمًـ ذم ُمثالً  إُمقر, سمٕمض ذم ُيَذيمَّ

 ٟمٕمؿ, واًمنميمٞم٤مت اًمٌدع سمٕمض قمغم واًمتٜمٌٞمف اًمًالم, قمٚمٞمف اًمٜمٌل واشم٤ٌمع اًمّمالة

 يٕمٜمل؟ شمٜمٌٞمٝم٤مت

 ُٕمر واًمٜمٝمل وإُمر واًمتحذير اًمتٜمٌٞمف يم٤من إذا جيقز, وٓ جيقز: اجلقاب: افشقخ

 .واضم٥م أُمر ومٝمذا ,قم٤مرض

 ذًمؽ ُمـ أيمثر أو ُمثالً  ريمٕم٤مت أرسمع يمؾ سملم وقم٤مدًة, ٟمٔم٤مُم٤مً  ُيتََّخذ يم٤من إذا أُم٤م 
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 .اًمًٜم٦م ظمالف ومٝمذا درؾم٤ًم, اإلُم٤مم ُيٚم٘مل ذًمؽ ُمـ أىمؾ أو

 اًمؽماويح وم٘مٞم٤مم ٟمٔم٤مُم٤ًم, ُيتَّخذ أن أُم٤م قمٚمٞمف, اًمتٜمٌٞمف واضم٥م ومٝمذا قمرض أُمر يم٤من إذا

 ضمقارطمف سمٙمؾ وضمؾ قمز اهلل إمم اعمًٚمؿ قضمفيت حمْم٦م, قم٤ٌمدة هل اًمؽماويح صالة أو

ٌِّف  .رُمْم٤من صالة اًم٘مٞم٤مم صالة ُمـ اًمٖم٤مي٦م هق هذا وىمٚمٌف, وقم٘مٚمف َوًُم

 اًمرؾمقل قمٚمٞمف يٙمـ مل هذا يمٜمٔم٤مم, أرسمع أو ريمٕمتلم سملم جم٤مًمس هٜم٤مك ُيتَّخذ أن أُم٤م 

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 (00:  44:  34/ 656/واًمٜمقر اهلدى)

 افساويح صالة يف اءةافؼر إضافة اإلمام يؾزم هل

 اًمؽماويح؟ صالة ذم اًم٘مراءة ذم اإلـم٤مًم٦م اإلُم٤مم يٚمزم هؾ :مداخؾة

 .يٚمزم ٓ أنف واوح, وم٤مجلقاب اًمقضمقب, سمٛمٕمٜمك يٚمزم,: سم٘مقًمؽ شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا: افشقخ

ع,: وم٤مجلقاب ذًمؽ, ًمف ُينْمع هؾ: شمٕمٜمل يمٜم٧م إن أُم٤م  ام ُينْمَ  شمٕمٜمل؟ وم٠مُّيه

 ذم اًم٘مراءة ُيٓمِٞمؾ اًمذي اإلُم٤مم ُمـ يتْم٤مي٘مقا و يزقمٚمقا  قمٜمدٟم٤م هٜم٤م اًمٜم٤مس :مداخؾة

 .اًمؽماويح صالة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 وُيٜمٝمل آيتلم, أو آي٦م ًمف وي٘مرأ  ينع, اًمذي اًمِمٞمخ قمغم يدور وسمٕمْمٝمؿ :مداخؾة

 ...ريمٕم٦م يمؾ ذم صالشمف

 .أظم٤مٟم٤م ي٤م واوح٤مً  يم٤من ضمقايب أن٤م: افشقخ

 أن ًمق: سمٛمٕمٜمك اضم٥م,اًمق سم٤مُٕمر ًمٞمس ًمٙمـ ؾُمٜم٦َّم, اًمؽماويح صالة ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م 

 صحٞمح٦م, صالشمف واطمدة آي٦م وًمق إًمٞمٝم٤م أو٤مف وٓ وم٘مط, اًمٗم٤محت٦م ريمٕم٦م يمؾ ذم ىمرأ  اإلُم٤مم

 .قمٚمٞمف ومرض هل ُم٤م قمٚمٞمف؟ ومرض أهل اًمؽماويح؟ صالة يّمكم ح٤مذا اعمًٚمؿ ًمٙمـ

ب :مداخؾة  .اهلل إمم شم٘مره
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ب: افشقخ  .اهلل إمم شَمَ٘مره

 ُيـَخّٗمٗمقا  اًمذيـ اعمِم٤ميخ ٚمٌقا يٓم قمٜمٝمؿ شم٘مقل اًمذي اجلامقم٦م يت٘مرسمقا  ُم٤م ح٤مذا 

 آي٤مت مخس ُمثالً  وًمق اًم٘مرآن, ًمتالوة سم٤مٓؾمتامع اهلل, إمم يت٘مرسمقا  مل ح٤مذا اًم٘مراءة؟

 آي٤مت؟ ؾم٧م أو

 اًمّمالة, ذم ًمٞم٧ًم وىمٚمقهبؿ حييون: آؾمٗم٤مً  ؾم٠مىمقل أن٤م حييون, ه١مٓء ٕن 

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا

 يم٤من طمٞمٜمام ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة يم٤مٟم٧م يمٞمػ يٕمرومقن ٓ: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م ُمـ

 .سم٤مًمٜم٤مس يّمكم

 طمتك ًمٞمٚم٦م هبؿ ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ذر أيب طمدي٨م ذم ضم٤مء ًم٘مد 

 .اًمٗمالح قمغم طَملَّ  اًمّمالة قمغم طَملَّ  يٕمٜمل اًمٗمالح, ُيْدِريَمٝمؿ أن يم٤مد

 صالة أي – اًم٘مٞم٤مم صالة ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  طمٞمٜمام اخلٓم٤مب, سمـ قمٛمر زُم٤من وذم

 أن يْمٓمرون يم٤مٟمقا  اعمّمٚملم سمٕمض أن درضم٦م إمم اًم٘مراءة, ؾُيٓمِٞم اإلُم٤مم يم٤من – اًمؽماويح

 اًمذي ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مـمر اًم٘مٞم٤مم, صالة ُمـ اإلُم٤مم اٟمٍمف إذا ويم٤مٟمقا  اًمِٕمِص, قمغم يتٙمئقا 

 مج٤مقم٦م ي٤م ٟمحـ أجـ اًمٗمجر, يٓمٚمع ىمٌٚمام ؾمحقراً  ًمف حييوا اخلدم ويٕمجؾ سمٞمتف يٚمحؼ

 ه١مٓء؟ ُمـ

 وي٘مرأ  ومٞمٝم٤م يًتٕمجؾ يٕمٜمل اًمّمالة, يٕمجؾ إُم٤مم رأجتؿ إذا اًم٘مْمٞم٦م, شمٜمٕمٙمس ٓزم وم٠منتؿ

 آي٦م اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ي٠ميت صمؿ اًمّمقذم, ذًمؽ ـمري٘م٦م قمغم واطمد, سمٜمٗمس ورسمام وسمنقم٦م, اًمٗم٤محت٦م

 ؿمٞمئ٤مً  ومٝمٛمٜم٤م ُم٤م: مج٤مقم٦م ي٤م اإلُم٤مم هلذا شم٘مقًمقا  ُم٤م سمدل أيمؼم, واهلل ُمده٤مُمت٤من يم٤مٟم٧م وًمق ىمّمػمة

 ُم٤م سمدل ىمرآن, الوةشم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م أُم٤م وهْمٛمٜم٤م, وؾمجدٟم٤م ريمٕمٜم٤م همػم اًمّمالة ُمـ

ؾ قم٤مُمؾ اًمذي ًمإلُم٤مم شم٘مقًمقا  ل: اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ُيَٕمجِّ  ـمقيٚم٦م, ؾمقرة ُمـ ًمؽ اىمرأ  ىمٚمٞماًل, ـَمقِّ

 إٓ اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس ًمٙمـ وضمؾ, قمز اهلل ًمٙمالم يٓمٛمئـ يٕمٜمل طمتك ريمٕمتلم, يٕمٜمل ذم وًمق

 .ؾم٤مهقن همٗمٚم٦م ذم هؿ هؿ, ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل ؿم٤مء ُمـ

 واطمت٤ًمسم٤ًم, إيامٟم٤مً  رُمْم٤من ىم٤مم ُمـ: »ي٘مقل يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل
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 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ 

 اًمٕم٤معملم, رب ُمٖمٗمرة يٜم٤مل ؿم٤من ُمـ اًم٘مٞم٤مم يّمكم يريد أنف يٗمٙمروا ُم٤م اًمٜم٤مس اًمٞمقم 

 .اًمّمالة ُمقهٞمؽ يْمٕمف, ويريد رىمٌتف, ذم محؾ يم٠منف. ٓ

 ُيَّمٚمِّـل ىمرآن, وشمالوة وظمِمقع وريمقع سم٤مـمٛمئٜم٤من ىمٞم٤مم صالة يّمكم سمده ُم٤م اًمِّكم 

 ُم٤م قمام وؾم٠مخف اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ضم٤مء اًمذي إقمرايب, ذًمؽ ُمذه٥م قمغم اًمٗمرض

 همػمهـ؟ قمكمَّ  هؾ: ىم٤مل. وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس: »ًمف ىم٤مل قمٚمٞمف, اهلل وَمَرض

 ش.أن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل, رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل. شمٓمقع أن إٓ ٓ,: ىم٤مل

 رأجٜم٤م ُم٤م ٟمحـ وإٓ ؿمقي٦م, يٕمٜمل ـمقيٚم٦م وٟم٘مقل ,ـمقيٚم٦م اًم٘مٞم٤مم صالة قمجٌف ُم٤م اًمذي

 يريد ُم٤م اًمذي أظمريـ, ًمألئٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمقي٦م ـمقيٚم٦م ًمٙمـ رأجٜم٤مه, ُم٤م ًمًف اًمٓمقيؾ اًم٘مٞم٤مم

 .اهلل قمغم ويتقيمؾ اخلٛمس اًمّمٚمقات ويّمكم إقمرايب ذاك ُمذه٥م يتٌٜمك هذه, اًمّمالة

 ( 00:  05: 37/   318/  واًمٜمقر اهلدى)

 افساويح يف افؼرآن ختم دظاء حؽم

 أصؾ؟ ًمف هؾ اًمؽماويح ذم وظم٤مص٦م اًم٘مرآن ظمتؿ دقم٤مء :مداخؾة

 .أصؾ ًمف ًمٞمس ٓ,: افشقخ

 .اًم٘مرآن ظمتؿ دقم٤مء: مداخؾة

 وجيٛمع يدقمق أن يًتح٥م أو طم٘مف ذم يًـ اعمًٚمؿ ظمتؿ إذا اًم٘مرآن ظمتؿ: افشقخ

 اًمٕمريض اًمٓمقيؾ اًمدقم٤مء ومٝمذا اًم٘مٞم٤مم, صالة اًمّمالة ذم هٙمذا اًم٘مرآن ظمتؿ أُم٤م أهٚمف,

 .إـمالىم٤مً  ًمف أصؾ ٓ هذا

 (00:42:35/أ19: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 افسـة ظذ فقؼترص افساويح صالة يف إمامه ؾارق افذي ادلموم

 افؾقؾة؟ ؿقام أجر فه يؽتب هل

 ًمف شمٙمت٥م اًمؽماويح ذم يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ضمٚمس اًمذي طمديثؽ :مداخؾة

 ٓ؟ أم ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف شمٙمت٥م: يٕمٜمل.. يٙمقن هٜم٤م ًمٞمٚم٦م, ىمٞم٤مم

 هٜم٤م؟ أجـ :افشقخ

 .اًمؽماويح ُمـ اإلُم٤مم يٜمٍمف أن ىمٌؾ ظمرج إذا :مداخؾة

 شمٔمـ؟ ُم٤م همػمه؟ أم اعمتًٜمـ اإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مم؟ اًمرؾمقل يٕمٜمل ُم٤مذا: اجلقاب: افشقخ

 .اعمتًٜمـ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمتًٜمـ همػم يم٤من إذا يت٤مسمٕمف ٓ وم٢مًذا! ـمٞم٥م: افشقخ

 (00:20:00/أ30: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 افساويح يف رـعات أربع وبعد اجلؿعة بعد موظظة إفؼاء حؽم

 هذه ويمذًمؽ[ ُمققمٔم٦م يٚم٘مل همػمه أو اإلُم٤مم ي٘مقم اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد أطمٞم٤مٟم٤م]

 اإلُم٤مم ي٘مقم ريمٕم٤مت أرسمع يمؾ ُمـ آٟمتٝم٤مء قمٜمد اًمؽماويح صالة ذم شمٙمقن اعم٠ًمخ٦م

 ٓ؟ أم ضم٤مئز هذا ومٝمؾ ,-وضمؾ قمز- اهلل سم٠مج٤مم اًمٜم٤مس ويذيّمر

 .إومم قمـ ٕظمرىوا إظمرى, قمـ ختتٚمػ إومم اعم٠ًمخ٦م: افشقخ

 يذيّمر اجلٛمٕم٦م صالة قمِ٘م٥م رضمؾٍ  ىمٞم٤مم سملم شمٕم٤مرض وٓ شمٜم٤مذم ٓ: إومم اعم٠ًمخ٦م

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وسملم ُيٕمّٚمؿ ورسمام ويٕمظ وا اًمّمَّ َْرضِ  ذِم  وَم٤مْٟمتنَِمُ ْٕ  َواسْمتَُٖمقا  ا

ـْ    وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 ًمٞمس إُمرَ  هذا وم٢من إُمرِ  ذم سحي٦م يم٤مٟم٧م وإن أيف ٕن ذًمؽ ﴾اّللَّ

 ٟمٗمس ذم أي٦م ٟمٗمس ذم ؾم٤مسمٍؼ  حلٔمرِ  ورومعٍ  إسم٤مطم٦مٍ  أُمرُ  ومٝمق اًمٕمٚمامء, سم٤مشمٗم٤مق ًمٚمقضمقب

٤َم َي٤م﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞم٨م اًمًقرة ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
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  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾَمَٕمْقا 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  احلٙمؿ ُيٕمٞمد أن -وضمؾ قمز- اهلل أراد ومٚماّم  [9:اجلٛمٕم٦م] ﴾ اًْم

ٌَٞمْعَ  َوَذُروا﴿:سم٘مقًمف ي٠مُمرهؿ أن ىمٌؾ اًم٤ًمسمؼ الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا ﴿ : ىم٤مل ﴾ اًْم وا اًمّمَّ  وَم٤مْٟمتنَِمُ

َْرضِ  ذِم  ْٕ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  ا   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
ء سم٤مًمٌٞمع ﴾ اّللَّ  أدًّم٦م ُمـ أي٦م وهذه ذًمؽ, وٟمحق واًمنما

 اظمتٚمٗمقا  يم٤مٟمقا  وإن دائاًم  ًمٚمقضمقب يٙمقن أن يًتٚمزم ٓ ُمرإ أن قمغم إصقل قمٚمامء

 قمٚمامء مجٝمقر قمٜمد اًمراضمح هق وهذا اًمقضمقب إُمر ذم إصؾ هؾ إصؾ, ذم

 ُيتٓمٚم٥م ذًمؽ وإٟمام ًمالؾمتح٤ٌمب وٓ ًمٚمقضمقب ٓ أنف إُمر ذم إصؾ أُم٤م إصقل,

 ُمذه٥ٌم  ٕملُم شمِمٕمرون يمام أو شمرون يمام وهذا إُمر, قمـ اخل٤مرضم٦م إظمرى إدًم٦م ُمـ

 هذه سمٙمؾ اعمخ٤مـمٌقن يًتٓمٞمع ٓ وشمٗمّرًدا, سمحًث٤م أُمرٍ  يمؾ ذم يتٓمٚم٥م ٕنّف ُمرضمقح:

 هق اًمقضمقب هق إٟمام إُمر ذم إصؾ سم٠من اجلُٛمٝمقر ىمقل يم٤من وًمذًمؽ إواُمر,

 أوًٓ, ذًمؽ ي٘ميض اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اًمتٙمٚمؿ ذم إؾمٚمقب ٕن ُم٤مئ٦م, اح٤مئ٦م ذم اًمّمقاب

 اًمتل إدًّم٦م وقء قمغم إٓ اؾمتح٤ٌمسًم٤م وٓ وضمقسًم٤م يٗمٞمد ٓ ٝمالً ُمٝمٚم إُمر ضمٕمؾ ٕن وصم٤مٟمًٞم٤م:

 وشمٕمٓمٞمؾ اًمنمقمٞم٦م إواُمر شمٕمٓمٞمؾ ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ُم٤ٌمذةً  ًمألُمرِ  ؾم٤مُمعٍ  يمؾ قمغم جي٥م

 آظمر ومٚمٜمجٕمٚمٝم٤م اٟمتٝمك اًمقىم٧م أن ويٌدو سم٘مّم٦م يذيّمرين وهذا سمف, اعمًٚمٛمقن ُأُِمرَ  ُم٤م شمٜمٗمٞمذ

 .راوم٦موفم ٟمٙمت٦م وومٞمٝم٤م وم٤مئدة أوًٓ  ومٞمٝم٤م ٕن اجلٚم٦ًم هذه

ٟمٜم٤م أطمدُ  ُمرةً  ضم٤مءين  إزمَّ  ومِمٙم٤م اًمٔم٤مهري٦م, اعمٙمت٦ٌم ذم وأن٤م دُمِمؼ ذم اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

ف ًَ  اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رئٞمًف ُمع اظمتٚمػ وأنّف ومٞمف, يٕمٛمؾ هق اًمذي اعمٙمت٥م ذم رئٞم

 ًمٞمس أنف اًمث٤مين إُمر يتٌٜمك رئٞمًف ًمٚمقضمقب, ًمٞمس أم ًمٚمقضمقب إُمر هؾ إصقًمٞم٦م,

 وص٤مطمٌٜم٤م جم٤مًمًٜم٤م, يمؾ ذم ذًمؽ ٟمنمح يمام ًمٚمقضمقب أنف يتٌٜمّك وص٤مطمٌٜم٤م ًمٚمقضمقب,

 هذا ومٌحٙمؿ واًمٗمروع, إصقل ذم اًمٕمٚمؿ وذم اًمنّمقمٞم٦م, اًمث٘م٤موم٦م ذم رئٞمًف ىمقة ذم ًمٞمس

 ٓ ٕين ًمف وم٘مٚم٧م رئٞمس, هق وصم٤مٟمًٞم٤م أوًٓ, اعمرؤوس قمغم اًمرئٞمس يتٖمٚم٥م اًمتٗم٤موت

 ي٠متٞمٜمل وهق ص٦موسمخ٤م واطمدة ضمٚم٦ًمٍ  ذم إدًم٦م أخّ٘مٜمف أن اًمًٚمٗمل إخ هذا ُمثؾ أؾمتٓمٞمع

 ًمٚمققمظ جم٤مًٓ  اعمٙمت٦ٌم وًمٞم٧ًم اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم واًمتح٘مٞمؼ اًمٌح٨م قمغم ُمٜمٙم٥ّم  وأن٤م

ٌَف ُيٗمِٝمؿ أن هب٤م يٛمٙمـ يمٚمامت وم٠مقمٓمٞمتف آظمره, َوإمم وَ  واًمتٕمٚمٞمؿ ف, ص٤مطم ًَ : ًمف ىمٚم٧م ورئٞم

 قمٓمِٜمل: ُمثالً  سمٞم٘مقًمؽ شمٓمٕمف, ٓ وم٠من٧م سمٌمء اًمرئٞمس أُمرك يمٚمام يمذًمؽ إُمر دام ُم٤م

: ًمف ىمٚم٧ُم  اًمًقري: سم٤مًمتٕمٌػم يمذا, قمٓمٜمل ورق, قمٓمِٜمل ىمٚمؿ, قمٓمِٜمل الين,اًمٗم اًمٙمت٤مب
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: ًمَؽ  ي٘مقل ومًقف. أُِمر يْمجر طمتك ؾمٛمٕم٧م, ُم٤م طم٤مًمؽ اقمٛمؾ يٕمٜمل ـمٜمِّش ـمٜمِّش,

ذ ٓ ح٤مذا شمًٛمع؟ ٓ ح٤مذا إٟم٧َم؟ ُم٤مًَمؽ أظمل ي٤م  شمٕمٚمٛمٜم٤م أن٧م أؾمت٤مذ ي٤م: سمت٘مقًمف إُمر؟ شمٜمٗمِّ

 .ُمٜمف ومتخٚمص ومٕمؾ وهٙمذا ُم١ًموًٓ, ًم٧ًُم  وم٠من٤م اًمقضمقب, يٗمٞمد ٓ إُمر أن ُمٜمؽ

 يًتٓمٞمع ومٛمتك اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر سم٠من ىمٞمؾ إذا ُمٕمّٓمٚم٦م, هذه أن احل٘مٞم٘م٦م

 يًتجٞم٥م وٓ ُمٙم٤مٟمف ذم يريمز هق ٓ ُمّل, ضم٥م روح: ًمٚمخ٤مدم اًمًٞمد ىم٤مل إذا اح٠مُمقر

 شم٠ميت أجـ ُمـ ىمريٜمف, ومٞمف يٙمقن إيف؟ طمتك اًمقضمقب, يٗمٞمد ٓ إُمر ٕن ح٤مذا؟ ُٕمره,

 وَم٢ِمَذا﴿:أي٦م ضم٤مءت ومٚمام اًمقضمقب, يٗمٞمد إُمر ذاك؟ أو اح٠مُمقر هذا ُمثؾ ُمـ اًم٘مريٜم٦م

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وا اًمّمَّ َْرضِ  ذِم  وَم٤مْٟمتنَِمُ ْٕ ش اًمٌٞمع ذروا» اًم٤ًمسمؼ إُمر رومع ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ﴾ا

 سم٤مًمٌمء وم٤مُٕمر احلٔمر, ذًمؽ ومرومع اًمرزق وراء سم٤مًمًٕمل إُمر ضم٤مء أن اًمٌٞمع, اشمريمقا 

 اًمذي وم٤مًمقاقمظ يمذًمؽ إُمر إذ اًمقضمقب, يٗمٞمد وٓ اإلسم٤مطم٦م يٗمٞمد إٟمام قمٜمف اًمٜمٝمل سمٕمد

 يقضم٥م ٓ احلدي٨م ٕن احلدي٨م: هلذا خم٤مًمًٗم٤م ًمٞمس اًمّمالة سمٕمد اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜم٤مس يٕمظ

 اًمتٙمٌػم حتريٛمٝم٤م: »سم٤مًمًالم اًمّمالة ُمـ آٟمٍماف يقضم٥م يمام ومقًرا, آٟمٍماف

 .اجلٛمٕم٦م يقم ًمٚمقاقمظ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا وذاك, هذا سملم ُم٤م ؿمت٤منش  اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م

 وُمع مت٤مًُم٤م, قمٜمدي إُمر ومٞمختٚمػ اًمؽماويح ريمٕم٤مت أرسمع سمٕمد ًمٚمقاقمظ سم٤مًمٜم٦ًٌم أُّم٤م

 اًم٘مٞم٤مم صالة أن أرى وم٠من٤م اًم٤ًمسم٘م٦م, أي٦م ذم إُمر هق يمام اإلسم٤مطم٦م ُيٗمٞمد هٜم٤م أُمر ٓ أنّف

 اًمٜمٗمقس شمزيمٞم٦م سمف اعم٘مّمقد وإٟمام واًمتٕمٚمٞمؿ, اًمٕمٚمؿ ًمٞمس سمف اعم٘مّمقد ظم٤مص ووع هق

- اهلل وذيمر واًمًجقد واًمريمقع واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمّمالة -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل إمم ٤ملِ سم٤مإلىمٌ

 اًمٌمء هذا يم٤من وًمق آظمر, سمٌمء إؿمٖم٤مًمف جيقز ٓ[ اجلقء] ومٝمذا اًمّمالة سمٕمد -وضمؾ قمز

 اًمٕمٚمؿ ومْمؾ: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٕم٤ٌمدة ُمـ أومْمؾ وهق سمؾ قم٤ٌمدة أظمر

 قمز- اهلل قمٜمد ظمػم اًمٕمٚمؿ ٟم٤مومٚم٦م أيش قرعاًم ديٜمٙمؿ وظمػم اًمٕم٤ٌمدة, ومْمؾ ُمـ ظمػمٌ 

 .اًمقرع اًمديـ وظمػم اًمٕم٤ٌمدة, ٟم٤مومٚم٦م ُمـ -وضمؾ

 سمٕمض ذم اعمٗمْمقُل  يٙمقن ىمد وًمٙمـ اًمٜم٤مومٚم٦م, ُمـ أومْمؾ ومٞمف واًمًػم اًمٕمٚمؿ ومٓمٚم٥م

 -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف شمٕمٚمٛمقن أنتؿ ُمثالً . أظمرى أطمٞم٤من ذم اًمٗم٤موؾ ُمـ ظمػم إطمٞم٤من

: ٟم٘مقل ٟمحـ اًمًجقد, وذم اًمريمقع ذم ناًم٘مرآ  ىمراءة قمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- هنٞمف أو
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 إدقمٞم٦م ُمـ ذًمؽ وهمػم واًمًجقد اًمريمقع ذم إقمغم ريب ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ, ريب ؾمٌح٤من

 هذا ذم هٜم٤م سمغم: ٟم٘مقل ًمٙمـ ٓ,: اجلقاب اًم٘مرآن؟ ُمـ أومْمؾ ذًمؽ ومٝمؾ اعمٕمرووم٦م,

 إذا اعمٙم٤من, هبذا يتٕمٚمؼ يمٗمرع وإٟمام يم٠مصؾ ًمٞمس. اًم٘مرآن ُمـ أومْمؾ اًمِقرد هذا اعمٙم٤من

 أومْمؾ هلل آختحٞم٤مت هلل, اًمتحٞم٤مت ٟم٘مرأ  وإٟمام اًمٗم٤محت٦م ٟم٘مرأ  ُم٤م اًمّمالة ذم ًمٚمتِمٝمد ٚمًٜم٤مضم

ن٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م ٓ,: اجلقاب اًمٙمت٤مب؟ وم٤محت٦م اًمٗم٤محت٦م ُمـ اًم٘مرآن ُمـ  اًمتِمٝمد ذم اًمٗم٤محت٦م ىمرأ

ن٤م وإذا قمّمٞمٜم٤م,  .اشمٌٕمٜم٤م اًمتِمٝمد ىمرأ

َـّ  أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذع ومٚمام حمّٚمف, ذم رء يمؾ ووع احلٙمٛم٦م وم٢مذن  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم

ر؟ يم٤من هؾ رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة رسمف قمـ  هق إٟمام ٓ,: اجلقاب ُيٕمٚمِّؿ؟ يم٤من هؾ ُيذيمِّ

 ٓ ومٝمذا اًمؽماويح أثٜم٤مء ذم اًمتذيمػم ذم قمٜمدي إُمر خيتٚمػ ومٚمذًمؽ اعمحْم٦م, اًمٕم٤ٌمدة

 ٓ رضمٌؾ  اإلُم٤مم ُمثالً  يرى يم٠من ُمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مءت إذا واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا ُينمع,

 صالة ذم إوراد مجٚم٦م ُمـ ِورًدا يتخذ أن أُم٤م ومٞمٕمّٚمٛمف, ٤مماًم٘مٞم صالة اًمّمالة حيًـ

ـْ  ًَمِذيْمَرى َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ ﴿ و اًمديـ ذم آسمتداع ُمـ هق ومٝمذا اًمتذيمػم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم َ
ِ
 عم

ْٛمعَ  َأْخَ٘مك َأوْ  ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  ًَّ  .اًمٕم٤معملم رّب  هلل واحلٛمد ,[37:ق] ﴾ؿَمِٝمٞمدٌ  َوُهقَ  اًم

 هذا, سمٕمد ؾم١مال ومال اًم٘مٜم٤مقم٦م, شمٕمٚمٛمتؿ ُم٤م مجٚم٦م ذم اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمتؿ وًمٕمٚمٙمؿ

 .راؿمديـ وم٤مٟمٍمومقا 

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 وآخرة افؾقل أول بغ رمضان يف افؼقام صالة تؼسقم

ٛمقن إواظمر, اًمٕمنم ذم رُمْم٤من ذم ؿمٞمخ ي٤م أن حيدث ُم٤م :مداخؾة ًِّ  اًمّمالة ُيَ٘م

 دائؿ؟ ٟمٔم٤مم يٕمٜمل هذا وأصٌح ظمره,آ وذم اًمٚمٞمؾ أول ذم اًم٘مٞم٤مم صالة

 .سمدقم٦م: افشقخ

 قمغم وُٟمَخٗمِّػ اًمًٜم٦م ٟم٘مٞمؿ أن َوِدْدٟم٤م: يٕمٜمل.. يٙمقن يمٞمػ.. يمٞمػ ـمٞم٥م, :مداخؾة

 ٟمٗمٕمؾ؟ ومٙمٞمػ اًمٜم٤مس,
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رون,: افشقخ ٌَٙمِّ  سمـ ُأيبَّ  أُمر هق: يٕمٜملش أومْمؾ ي١مظمروهن٤م واًمتل» قمٛمر ىم٤مل يمام شُم

 يتحًس ظمرج وح٤م ومٗمٕمؾ, ٤مء,اًمٕمِم صالة سمٕمد سم٤مًمٜم٤مس اًم٘مٞم٤مم صالة ي٘مٞمؿ أن يمٕم٥م,

 [. أومْمؾ قمٜمٝم٤م يٜم٤مُمقن واًمتل هذه, اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م: ] ىم٤مل

 اًمٕمنم؟ ىمٌؾ هق ُم٤م قمغم احل٤مل يٌ٘مك: يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: افشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 (00:  39:  51/ 719/واًمٜمقر اهلدى) 

 رمضان ؽر يف افؾقل ؿقام يف اجلامظة تؼع هل

ع هؾ ماًم٘مٞم٤م صالة :افسائل  رُمْم٤من؟ همػم ذم مج٤مقم٦م شُمنْمَ

 همػم ذم ىمٞم٤مم صالة قمغم اًمتداقمل جيقز ٓ: يٕمٜمل, ىمّمًدا ٓ قمٗمًقا  شمنمع: افشقخ

 جمتٛمٕملم يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م اًمٌٞم٧م, ذم اجلامقم٦م صالة ٟمّمكم مج٤مقم٦م ي٤م شمٕم٤مًمقا  يٕمٜمل, رُمْم٤من,

َـّ  اخل٤مـمر قمٗمق  .ي١مُمٝمؿ أن ومألطمدهؿ يّمٚمقا  أن هلؿ قم

 ؟مج٤مقم٦م زوضمتف ُمع يّمكم رُمْم٤من, همػم ذم:  افسائل

 .صدوم٦م إٓ ٓ, هذا: افشقخ

  (00:  26: 49/ 184/ واًمٜمقر اهلدى)



 يف مصحف مو الكراءة

 الرتاويح
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 ادصحف من افساويح صالة يف اإلمام ؿراءة حؽم

 ُمـ ي٘مرأ  وهق اًمؽماويح صالة ذم اًمٜم٤مس َي١ُمم أن ًمرضمؾ جيقز هؾ :افسائل

  ؟اعمّمحػ

, ذًمؽ أضم٤مز ُمـ ُمٜمٝمؿ, اًم٘مديؿ ُمٜمذ ٕمٚمامءاًم ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م هذه :افشقخ

 .يَمرهف ُمـ وُمٜمٝمؿ

 ُمـ يٙمـ مل أنف: إول اًم٥ًٌم:  اصمٜملم ًمًٌٌلم يمرهقه, اًمذيـ ُمع ٟمٗمز سَمُّمػه  أن٤م 

 و اًمٜم٤مس َي١ُمُمقن اًمؽماويح صالة ذم ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ, اًمًٚمػ قمٛمؾ

 ٕن ختتٚمػ: يمٞمػ ٤مئ٩ماًمٜمت ؿمقومقا  ؟ح٤مذا ضمدًا, ـمٌٞمٕمل أُمر وهذا سم٠مجدُّيؿ, اعمّم٤مطمػ

 .أئٛمتٜم٤م ُمثؾ يم٤مٟمقا  ُم٤م أئٛمتٝمؿ

 أئٛمتٜم٤م أيمثر اًمٞمقم, وضمؾ قمز اهلل ًمٙمت٤مب طمٗم٤مفم٤مً  يم٤مٟمقا , قمٚمامء يم٤مٟمقا  أئٛمتٝمؿ

ؿملم  ُمـ وفمٞمٗم٦م يم٠مي وفمٞمٗم٦م, اإلُم٤مُم٦م ص٤مرت ٕنف حتقيش: -ُم١ماظمذة وٓ- حُمَقِّ

 اًم٘مرآن حيٗمظ ىمٚمٜم٤م ُم٤م إذا يمٌػماً, ىمًامً  حيٗمظ أن اإلُم٤مم ذم اعمٗمروض, اًمدوًم٦م ذم اًمقفم٤مئػ

 اًمٜم٤مس ي١مم طمتك وضمؾ, قمز اهلل يمالم ُمـ يمٌػماً  ىمًامً  حيٗمظ وم٠من, آظمره إمم أوًمف ُمـ يمٚمف

 .ىمراءشمف يٛمٚمقا  وُم٤م

 ُيٜمَّقع ًَمـامَّ  ًمٙمـ يٛمؾ, ومٝمق اهلل يمالم يًٛمع يم٤من وًمق, اعمٚمؾ ـمٌٞمٕمُتف اإلٟم٤ًمن ٕن 

 سمتّمػم ُم٤مم,اإل يتٚمق ومٞمام ذهٜمف يْمع ح٤م ظم٤مص٦م ضمديدة, آي٦م ًمف يًٛمع يقم يمؿ يمؾ اإلُم٤مم

 اًمٜم٤مس َي١ُمُمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٕن  هق: إذاً  إول إُمر, ُمزدوضم٦م اًمٗم٤مئدة

  .سم٠مجدُّيؿ واعمّم٤مطمػ

 ًمٚمٜم٤مس إئٛم٦م إُم٤مُم٦م دمقيز سم٤مب ومتحٜم٤م إذا أنٜم٤م وٛمٜم٤ًم, وُمٝمؿ: اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 .اًم٘مرآن سمحٗمظ اًمٕمٜم٤مي٦م قمـ إئٛم٦م سومٜم٤م سم٤معمّمحػ,

 إمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؿم٤مر وىمد اًمًٝمؾ, ٤مُٕمرسم ًمٞمس طِمْٗمُٔمف اًم٘مرآن أن قمٚمامً  

 أؿمد إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي, سمف وشمٖمٜمقا  اًم٘مرآن هذا اىمرؤوا» سم٘مقًمف إُمر هذا
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ت٤مً   ش.قُمُ٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ شَمَٗمٚمه

»  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞم٘مقًمف  اًمذي اًمٙمالم هذا شمٕمرومقن اًمٕمرب ُمٕمنم أنتؿ 

ت٤مً  أؿمد  دام ُم٤م إٓ احل٤مومظ, صدر ُمـ يتٗمٚم٧م اًم٘مرآن هٙمذاش قُمُ٘مٚمٝم٤م ُمـ إلسمؾا ُمـ شَمَٗمٚمه

 .سم٤محلٗمظ ىم٤مئامً  قمٚمٞمف

 سم٤معمّمحػ, أىمرؤوا ًمٚمٜم٤مس سمت٘مقل ح٤م وأن٧م, اًمراطم٦م سمٞمٓمٚمٌقا  اًمٞمقم اًمٜم٤مس 

 .اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد ُمـ هذا وًمٞمس أرطمتٝمؿ,

ٝمؿ أنؽ اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد   هذا اىمرؤوا» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٕمٜم٤مي٦م قمغم حَتُْمه

 :وضمٝملم قمغم اًمٕمٚمامء ومنه - ُمٕمٜم٤مه ُم٤م - سمف وشمٖمٜمقا  - ُمٗمٝمقم - ًم٘مرآنا

 دون اًمدٟمٞم٤م أضمر سمف شمٓمٚمٌقا  أن قمـ سمف اؾمتٖمٜمقا  أي سمف, شَمَٖمٜمَّقا : إول اًمقضمف 

اء سمٕمض يٗمٕمؾ يمام أظمرة,  وومٞم٤مت عمٜم٤مؾم٦ٌم ُيدقمقن طمٞم٨م إؾمػ, ُمع اًمٞمقم اًمُ٘مرَّ

 ُمـ ُمًٛمك أضمر قمغم ُمٕمف شمٗمؼوم٤م اعمِمٝمقر اعم٘مرئ أو اعمِمٝمقر اًم٘م٤مرئ ُيدقمك وُمآتؿ,

 يٙمقن اًم٘مراءة ـمقل ىمدر وقمغم ﴾يس﴿ ؾمقرة اعمٞم٧م روح قمغم ُمثالً  ًمف, ي٘مرأ  ؿم٤من

 .دم٤مرة ص٤مرت ٕنف إضمر, ـمقل

 أيش سمف وشمٖمٜمقا » سم٘مقًمف قمٜمف, آٟمٍماف إمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؿم٤مر اًمذي هذا 

 .اًمدٟمٞم٤م أضمر حتّمٞمؾ قمـ اًم٘مرآن سمتالوة اؾمتٖمٜمقا 

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام يٕمٜمل سمف شمٖمٜمقا  ضمداً  ووضمٞمف ُمٕم٘مقل ُمٕمٜمك هق: اًمث٤مين اعمٕمٜمك 

 سم٠مصقاشمٙمؿ اًم٘مرآن ًَمٞمِّٜمقا ش سم٠مصقاشمٙمؿ اًم٘مرآن زيٜمقا  أو طمًٜمقا » أظمر احلدي٨م ذم

ـَ  مل ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمف وأسح  هلل»  آظمر وطمدي٨مش ُمٜم٤م ومٚمٞمس سم٤مًم٘مرآن يتٖم

 ش.سمف جيٝمر سمف يتٖمٜمك اًم٘مرآن, ي٘مرأ  ًمٜمٌل   َأَذٟم٤مً  أؿمد

 ُمـ أيمثر رء هٜم٤مك ًمٞمس ًمّمقٍت, اؾمتامقم٤مً  يٙمقن ُم٤م أؿمد وضمؾ قمز اهلل أن أي 

 .سمف صقشمف يرومع سمف يتٖمٜمك اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٟمٌل صقت

 سم٤معمٕمٜمك اًمتٖمٜمل هبذا اعم٘مّمقد ًمٞمس ًمٙمـ ضمدًا, ومٞمف ُمرهمقب أُمر سم٤مًم٘مرآن وم٤مًمتٖمٜمل 

 يٜمٌٖمل هذا, اًمٖمرسمٞم٦م اًم٘مقاٟملم وٓ اعمقؾمٞم٘مٞم٦م, اًمت٘م٤مؾمٞمؿ قمغم اًم٘مرآن ٟم٘مرأ  أن هق اًمث٤مين,
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 اًم٘مرآن ُي٘مرأ  أن يٜمٌٖمل وإٟمام وضمؾ, قمز اهلل يمالم ٕنف ذًمؽ: ُمثؾ قمـ اًم٘مرآن ُٟمَرومِّع أن

 أنف ُرئل اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُرئل إذا ُمـ ىمراءًة, ظمػميمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

ءًة, اًمٜم٤مس ظمػم هذاش اهلل خيِمك  .اهلل خيِمك أنف ومٞمف شمٔمـ اًم٘مرآن ي٘مرأ  ؾمٛمٕمتف إذا ُمـ ىمرا

 سمٕمض يٓمٚمع اًمذي اًمتٜمٖمٞمؿ وذاك اًمٜمزول, وهذا اًمّمٕمقد هذا و اًمتٓمري٥م ذاه أُم٤م 

قَم٤مق, اًمّمٞم٤مح ُمـش اًمٜمٌل قمغم صؾ مهللا يمذا, اهلل زادك اًمٚمـــــــــف,: » اًم٘مراء  هذا واًمزه

 ح٤م اإلصٖم٤مء اعمًتٛمٕملم واضم٥م وإٟمام, أبداً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمالوة ذم إدب ُمـ ًمٞمس

 قمـ يٍمومٝمؿ هذا واًمزقم٤مق اًمّمٞم٤مح هذا أُم٤م, ومٞمف دسمراًمت و اهلل يمت٤مب ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ُيتغم

   وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمالم ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ُيتغم ح٤م اإلصٖم٤مء

 ُيٗمنَّ ش سمف وشمٖمٜمقا  اًم٘مرآن, هذا اىمرؤوا»  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن: اًمِم٤مهد

 .ٚمٝم٤مقُم٘مُ  ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل, صدور ُمـ شَمَٗمٚمهت٤مً  أؿمد إٟمف سمٞمده, حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي  سمٛمٕمٜمٞملم

 .اعمّمحػ ُمـ ظم٤مص٦م اًمؽماويح, صالة ذم اًم٘مراءة ذقمٞم٦م ٟمرى ٓ: وذاك هذا ُمـ 

 أن يْمٓمر أنف اًم٘مرآن ذم ي٘مرأ  اًمذي أن اًمًٕمقدي٦م, ذم ٓطمٔمٜم٤مه رءٌ  ذًمؽ إمم ُيْم٤مف 

 اهلدوء ُمع شمتٜم٤مؾم٥م ٓ طمريم٤مت جيٚم٥م أن يْمٓمر اعمّمحػ ُمـ ي٘مرأ  اًمذي, سم٤محلريم٤مت ي٠ميت

 ذم اؾمٙمٜمقا » اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمّمحٞمح دي٨ماحل ذم ضم٤مء وم٘مد اًمّمالة, ذم واخلِمقع

 ظم٤مؿمٕم٤مً  اجل٤مُمدة, اخلِم٦ٌم ُمثؾ يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمّمالة ذم ٟم٘مػ طمٞمٜمام ٟمّمكم يٕمٜملش اًمّمالة

 هذه احلريم٤مت أُم٤م, قمٚمٞمف ي٘مػ ظمِم٦ٌم سمٞمٔمٜمف اًمٓمػم اًمؼمي٦م ذم صغم ًمق طمتك اهلل, يدي سملم

 ش.اًمّمالة ذم قا اؾمٙمٜم» اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هذا ظمالف ومذًمؽ ًمٚمّمالة, اعمُـٜم٤َمومٞم٦م

 إسمٓمف, حت٧م اعمّمحػ يْمع ُمـ ُمٜمٝمؿ اعمّمحػ, ُمـ ي٘مرؤون اًمذيـ سمٕمض رأجٜم٤م 

ه صمؿ  وومٕمٚمف ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم اهلل ذع يمام يديف يرومع أن يًتٓمٞمع ٓ يده ذم ُُمَٖمّٚمؾ يم٠منف شمرا

 ؾمجد إذا يم٤من طمٞم٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمجقد يًجد أن يًتٓمٞمع ٓ صمؿ, وقمٛمٚمف

 ُم٤م ًمٙمـ شمٕمرومقه٤م يٛمٙمـ اًمًٜم٦م, هذه شمٕمرومقا  اهلل ؿم٤مء إن وًمٕمٚمٙمؿ إسمٓمٞمف, قمـ ضم٤مذم

 .اًمِمٙمقر قم٤ٌمدي ُمـ وىمٚمٞمؾ يٗمٕمٚمٝم٤م, ُمٜمٙمؿ وم٘مٚمٞمؾ ومٕمٚمتقه٤م إذا أو شمٗمٕمٚمقه٤م

 وىمع اًمًٜم٦م هبذه ي٠ميت أن أراد ًمق إسمٓمف, حت٧م اعمّمحػ ُيٚم٘مل اًمذي ومٝمذا 

  .يده ُمـ اعمّمحػ



ـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    138   اًم٘مراءة ُم

  .ؿمٞمخ ي٤م اًمٓم٤موًم٦م قمغم حيٓمف: افسائل

 يٛمد سمده ُم٤م اًمٓم٤موًم٦م قمغم سمٞمحٓمف ح٤م يمامن, قٟم٤مسمٕمٞم ؿمٗمٜم٤م ؿمق ًمؽ أىمقل ُم٤م: افشقخ

 ُمـ اعمّمحػ سمٞمٙمقن ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس, هذه طمريم٤مت يمٚمٝم٤م, قمٜمف سمٕمٞمد طمده, هق هذا, يده

 يمٚمٝم٤م, احلريم٤مت هذه قمـ أهمٜم٤مهؿ اهلل, ضمٞمٌف ذم سمٞمحٓمف ؟إيف سمٞمٕمٛمؾ اًمّمٖمػم احلجؿ

 ,سم٤مًم٘مرآن اإلؾمتٖمٜم٤مء قمـ سمذًمؽ واؾمتٖمٜمقا  اعمّمحػ, ُمـ اًم٘مراءة اؾمتحًٜمقا  أهنؿ ًمقٓ

 .يمٗم٤مي٦م اجلقاب أظمذت أفمـ, يمٌػم ظمٓم٠م وهذا

  (00:  57: 50/  130/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  00: 28/   131/  واًمٜمقر اهلدى)

 افساويح صالة يف ادصحف من اإلمام ؿراءة

 ُمـ هلؿ وي٘مرؤون اًمؽماويح ذم اًمٜم٤مس َي١ُمُُمقن ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل ٟمحـ: افشقخ

 ًمٙمٜمف وطمديث٤ًم, ىمديامً  اًمٕمٚمامء سملم اظمتالف ومٞمف ٤منيم وإن ُمنموع همػم أُمر هذا اعمّمحػ,

ي ذًمؽ ٕن ُمنموع, همػم  سم٤مًم٘مرآن سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م ي٘م٤مل ُم٤م سم٠مىمؾ آهتامم قمدم إمم ُي١َمدِّ

 اًم٘مرآن, هذا اىمرؤوا» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ذم ذيمرٟم٤م يمام وسمحٗمٔمف,

ت٤مً شَمٗمَ  َأؿَمده  إٟمف سمٞمده, حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف, وشَمَٖمٜمَّقا  وشمٕم٤مهدوه,  ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ ٚمه

 ُمـ اىمرؤوا إٟمف: ظمّمقص٤مً  اعم٤ًمضمد وٕئٛم٦م قمٛمقُم٤ًم, ًمٚمٜم٤مس ىمٚمٜم٤م وم٢مذاش قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ

ء اًم٘مٞم٤مم, صالة ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن  رُمْم٤من, همػم ذم أو رُمْم٤من ذم شمراويح ؾمقا

٦م وشَمَٕمٓمَّٚم٧م ُم٤ٌمذًة, اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة إمم ريمٜمقا  ُمٕمٜم٤مه٤م ز يم٤مٟم٧م اًمتل اهلِٛمَّ  هؿحُتَٗمِّ

 .اًم٘مرآن سمحٗمظ سم٢ميش؟ ًمٚمٕمٜم٤مي٦م وشمدومٕمٝمؿ

: سمٞم٘مقل اًمكم اًم٤ًمسمؼ رأجٜم٤م قمـ ٟمرضمع ٟمحـ طمٞمٜمئذٍ  هٜم٤م, ُم٤مر اًمتٗمًػم هذا يم٤من ومٚمق

 اًمًٚمػ زُمـ ذم ُمٜمتنماً  هذا وًمٙم٤من اعمّمحػ, ُمـ اإلُم٤مم ي٘مرأ  أن ُمٙمروه إٟمف

 . اًمٜم٤مس ظمػم سم٠مهنؿ وشمٙمرراً  ُِمراراً  ُُم١َميّمديـ ٟم٘مقل اًمذي اًمّم٤مًمح,

 اًمقاطمدة؟ أي٦م يمررت اإذ ـمٞم٥م,: افسائل



 139 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   حػ ذم اًمؽماويحاًم٘مراءة ُمـ ُمّم 

 وُم٤م اًمتٙمرار إمم ريمٜم٧م إذا أن٧م أنؽ ُمٕمٜم٤مه٤م هذا ٕنف ذاك: أظمق هذا ٓ,: افشقخ

 هذا ًمٙمـ اًم٘مرآن, سمحٗمظ ًمٚمٕمٜم٤مي٦م اًمٜم٤مس ًمدومع هق ىمٚمٜم٤م ُم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ سم٤محلٗمظ, اقمتٜمٞم٧م

 احلرص طمٞم٨م ُمـ واطمدة, ُمث٤مسم٦م ذم  اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس ٟمجٕمؾ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ أظمػماً 

 ي٤م واهلل» ىم٤مل اًمكم إقمرايب شمٕمرومقن أنتؿ ـمٌ٘م٤مت, اًمٜم٤مس اعمًتح٦ٌم ًمألُمقر واًمٕمٜم٤مي٦م

 ش.أن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل رؾمقل

قن ُمٜمٝمؿ, أطمًـ ٟم٤مس اًمٗمرائض قمغم ُيـح٤مومٔمقا  سم٠من ُمٜمٝمؿ ٟمٙمتٗمل وم٤مًمٜم٤مس   َيُْمٛمه

 اًمٜمقاومؾ, قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذًمؽ إمم ُيِْمٞمٗمقن ٟم٤مس اًمرواشم٥م, اًمًٜمـ قمغم اعمح٤مومٔم٦م إًمٞمٝم٤م

 .أظمره إمم ُم٤مئتلم ٟم٤مس وذم آي٦م, ُم٤مئ٦م ٟم٤مس أي٤مت, اًمٕمنم حيٗمٔمقا  ٟم٤مس

ٌِّؼ أن ومٕمٚمٞمف اًمٜم٤مس ظمػم ُمـ يٙمقن أن ؿم٤مء ومٛمـ ـمٌ٘م٤مت, اًمٜم٤مس   .أطمدهؿ ىمقل ُيَٓم

 ومتِمـــــــــــــــــــــــٌٝمقا إن مل شمٙمقٟمـــــــــــــــــــــــقا ُمـــــــــــــــــــــــثٚمٝمؿ

 

ٌف سمــــــــــــــــــــــــــــ٤ـمًمٙمرام ومــــــــــــــــــــــــــــاـلُح    إن اًمتِمـــــــــــــــــــــــــــــ

 ُم٤م هذا همػمه, قمٛمؾ وسمٜمٕمٛمؾ ومالن, ُمثؾ: ٟم٘مقل سمِْدٟم٤م ٟمحـ سمّمقرة ٟم٠ميت أن أُم٤م     

 . واوح نيٙمق

  (00:  07:  28/ 265/واًمٜمقر اهلدى)

 محل وحؽم افساويح صالة يف ادصحف من افؼراءة حؽم

 فتذـره باإلمام ادؼتدين أحد من ادصحف

 ُمـ يمثػماً  أن: وهل رُمْم٤من, ؿمٝمر يمؾ ذم اًمٞمقم يمثػماً  شم٘مع ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك: افشقخ

 ٓ ُم٤ٌمذًة, ّمحػاعم ُمـ ي٘مرؤون اًم٘مٞم٤مم, صالة سم٤مًمٜم٤مس ي٘مقُمقن طملم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م

 !أروٜم٤م؟ ذم واىمع هق يمام أروٙمؿ ذم واىمع هذا سمد

 اًمٕمٚمامء سمٕمض وهٜم٤مك ٓ,: ومجقايب أن٤م أُم٤م ُمنموع؟ هذا هؾ: ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م! ـمٞم٥م 

 طمٞم٨م ُمـ صحٞمح٦م رواي٦م ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ سمغم,: ومٞم٘مقًمقن ذًمؽ, ُيـِجٞمزون إوم٤موؾ

 ُمـ ومٞم٘مرأ  رُمْم٤من ذم َي١ُمُمٝم٤م همالم هل٤م يم٤من قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م أن اًمًٜمد



ـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    140   اًم٘مراءة ُم

 .صحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه اعمّمحػ,

 متثؾ هل سمٕم٤مُم٦م, اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م مُتَثِّؾ ٓ اًمرواي٦م هذه أن: اًمرواي٦م هذه قمـ ضمقايب أن٤م أُم٤م 

ًٓ  اعم١مُمٜملم أم رأي  وشمّمكم اعمًجد إمم خترج أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ اًمتل وهل قم٤مئِم٦م, اًمًٞمدة أو

 .اًمٜمقاومؾ ُمـ هق اًمذي ٞم٤مماًم٘م صالة قمـ ومْمالً  اًمٗمرائض, اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع

 .داره٤م قم٘مر ذم شمّمكم أن هب٤م ُيًتح٥م سمؾ قمٚمٞمٝم٤م, ذًمؽ جي٥م ٓ وم٘مط ًمٞمس صمؿ 

 ضم٤مُمع يمًٚمػ اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اًمًٚمٗمل اًمققمل شُمـٛمثؾ ٓ: أوًٓ  ىمٚم٧م يمام هذه: وم٢مذاً 

 .آظمره إمم اًمٕمٚمؿ ًمٓمالب.. ًمٚمٕمٚمامء.. ًمٚمرضم٤مل

 .اًمٕمٌد وهمالُمٝم٤م اعم١مُمٜملم سم٠مم ظم٤مص٦م ىمْمٞم٦م هذه: وصم٤مٟمٞم٤مً  

٤ٌمقم٤مً  دمقز: ٟم٘مقل دمقز؟ اًمّمقرة هذه ُمثؾ إن: ىم٤مئؾ ىم٤مل ومٚمق   .اعم١مُمٜملم ٕم اشمِّ

 هذا اعم٤ًمضمد, ذم اًمرضم٤مل َي١ُمُمقن اًمذيـ اعم٤ًمضمد ٕئٛم٦م قم٤مُم٦م ؾمٜم٦م شُمـجٕمؾ أن أُم٤م 

 .اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ظمالف

 اعمٜمٝم٩م خت٤مًمػ اجلزئٞم٦م, يمٝمذه ضمزئٞم٦م ضم٤مءت وم٢مذا ؾمٚمٗمٞمقن, ٟمحـ أنٜم٤م إمم رضمٕمٜم٤م 

 وٓ ُُمَٕمّٞمٜم٦م صقرة وٟمٕمٓمٞمٝم٤م ٟمًتثٜمٞمٝم٤م أو ُمٓمٚم٘م٤ًم, اًم٘م٤مقمدة ُمـ ٟمخرضمٝم٤م أن وم٢مُم٤م اًمٕم٤مم,

 .اًم٘م٤مقمدة خت٤مًمػ

 شمِمٌف هذه ذايمرُتؿ, وُمـ طمٗمٔمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مس ي١مُمقن اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أن: وم٤مًم٘م٤مقمدة 

 ُمـ شمٕمقيذة اؾمتٕمٛمؾ أنف إَُول اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ َيِرد مل أنف ُمع اًم٘مْمٞم٦م, شمٚمؽ

 ىمْمٞم٦م هذه ًمٙمـ قم٤مئِم٦م, اًمًٞمدة قمـ ورد هذا اًمّمح٤مسم٦م, قمـ يرد مل هذا اًم٘مرآن,

 ُمـ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ىمراءة دمقيز سم٤مب ومتح إن: وم٠مىمقل َأزيد صمؿ ٟمٕمؿ,: أىمقل أن٤م صمؿ ظم٤مص٦م,

 أٓ واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٦مً  ذيٕم٦مً  ُيَٕمٓمِّؾ رُمْم٤من, ىمٞم٤مم ذم اعمّمحػ

 أؿمد إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف, وشَمَٖمٜمَّقا  اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: وهل

ت٤مً   . «قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ شَمَٗمٚمه

 .وذه٥م و٤مع ُيْدَرس مل إن ٕنف ودراؾمتف: سمحٗمٔمف اقمتٜمقا : ُمٕمٜم٤مه اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا

 اعمّمحػ اومتح.. اًم٘مرآن حتٗمظ أن رضورة شمقضمد ٓ: اعم٤ًمضمد ٕئٛم٦م ىمٞمؾ وم٢مذا 



 141 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مراءة ُمـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح 

 .شمّمكم وأن٧م اًمّمٗمح٤مت شم٘مٚم٥م ُمٜمٝم٤م شم٘مرأ  قم٤مًمٞم٦م, ـم٤موًم٦م قمغم ووٕمف

 سمف ُأُمروا اًمذي اًم٘مرآن يتٕم٤مهدوا أن قمـ إئٛم٦م, هل١مٓء قمٛمكم سف: ُمٕمٜم٤مه هذا 

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ

 خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م سمؾ سمدقم٦م, وم٘مط ًمٞمس ًمٚمًٜم٦م, اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٌدع ُمـ شمٙمقن هذه: إذاً 

 .يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ًمق حم٤مرسمتٝم٤م قمغم ُمتٗمؼ ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م واًمٌدقم٦م ًمٚمًٜم٦م,

 احلرام اعمًجد ذم ظم٤مص٦م أن اٟمتنمت اًمتل[ اًمّمقرة] هذه ِجٞمزٟمُ  ٓ ومٜمحـ وهلذا 

 .اًمٙمريؿ اعمّمحػ ُمـ.. ُم٤ٌمذةً  اًم٘مرآن ُمـ ي٘مرأ  أن طمقًمف, اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه وذم

 ًمٚمًٜم٦م شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف صمؿ سمٕم٤مُم٦م, اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل: أوًٓ  ٕنف 

 .مت٤مُم٤مً  يمذاك ومٝمذا اًمٙمريؿ, اًم٘مرآن سمتٕم٤مهد شم٠مُمر اًمتل اًمّمحٞمح٦م

 هذا ومٝمؾ أظمٓم٠م, إذا طمتك اعمّمحػ, ُمٕمف ىم٤مرئ وراءهؿ ي٘مػ أطمٞم٤مٟم٤مً  :مداخؾة 

  أظمرى؟ سمّمٗم٦م ٟمٗمًف احلٙمؿ

 . ًمتٚمؽ اًمًٞمئ٦م أصم٤مر ُمـ هذا سمؾ ـمٌٕم٤ًم, ٟمٗمًف: افشقخ

 اعمّمحػ, ُمـ ي٘مرأ  إُم٤مم وراء أقمٚمؿ, واهلل اًمٓم٤مئػ ذم أفمـ ُمرة صٚمٞم٧م أن٤م ٟمٕمؿ,

 !اهلل ؾمٌح٤من اٟمٔمر

 وأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م ُأطمدصم٧م ُم٤م: إثر أتذيمر اًمٌدع قمـ ثاًمَتَحده  سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أن٤م دائامً  

 إسمٓمف, حت٧م اعمّمحػ يْمع يريمع أن يريد يٜمتٝمل اإلُم٤مم؟ هذا يٗمٕمؾ يم٤من ُم٤مذا ؾمٜم٦م,

 سمٕمض ذم اعمرأة يمًجقد ؾمجقده؟ يٙمقن يمٞمػ.. ريمققمف يٙمقن يمٞمػ هذا شمّمقر

ه اًمذي ُم٤م اعمذاه٥م,  ُم٤م ه,هذ اًمٌدقم٦م إطمداصمف هق اًمًٜمـ؟ سمؾ اًمًٜم٦م هذه عمخ٤مًمٗم٦م ضَمرَّ

 .ؾمٜمـ ُأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م ُأطمدصم٧م

 (00:  23:  14/ 544/واًمٜمقر اهلدى) 

 (00:  27:  16/ 544/واًمٜمقر اهلدى) 
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 اإلمام دتابعة مصحػاً  افساويح يف ادلموم محل

 ـمٌٕم٤مً  يّمػ ي٘مقم أن -اًمؽماويح صالة ذم ظم٤مص٦م- ًمٚمٛم٠مُمقم جيقز هؾ :ادؾؼي

 ومٞمف؟ ٔمرًمٞمٜم اإلُم٤مم, وراء ُمّمحٗم٤مً  ومٞمحٛمؾ اإلُم٤مم, وراء

 .اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس هذا ٓ, ,ٓ: افشقخ

 ضم٤مئزة؟ ومّمالشمف ومٕمؾ وإن :ادؾؼي

 .ضم٤مئزة صالشمف: افشقخ

 .اًمًٜم٦م ظمالف: ٟم٘مقل ًمٙمـ :ادؾؼي

 .ٟمٕمؿ أي: افشقخ

 ( 00:  21: 15/   679/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بادصحف افؼقام صالة يف افؼرآن ؿراءة

 عمّمحػ؟سم٤م اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًم٘مرآن ىمراءة جيقز هؾ :مداخؾة

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم َذّ  ويمؾ          ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ: افشقخ

ٝمؿ؟ يم٤من ُمـ اًم٘مٞم٤مم, صالة قمٛمر قمٝمد ذم شُمَّمّٚمقن أن أنٗمًٙمؿ شمّمقروا  َي١ُمُمه

 .يمٕم٥م سمـ ُأيب

 .ُأيب قمٜمدٟم٤م ومٞمش ُم٤م :مداخؾة

 .ُأبٞم٤ًّم ٟمقضمد ٓزم وًمذًمؽ: افشقخ

 إيش؟ ٟمٕمٛمؾ يٕمٜمل ُٟمقضمده طمتك ـم٥م, :مداخؾة

 .ُأيب ٟمّمػ وٓ ُأبٞم٤مً  شمقضمد ٓ ـمري٘م٦م وهذه: قخافش

ر: وًمذًمؽ   هذا شمٕم٤مهدوا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اعمٕمروف, سم٤محلدي٨م ُأَذيمِّ
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ت٤مً  َأؿَمده  إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف, وشمٖمٜمقا  اًم٘مرآن,  ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ شَمَٗمٚمه

 .اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدواش.. سمٕم٘مٚمٝم٤م اإلسمؾ

 إُم٤مم ٕي اطمؽماُمل ُمع ُم١ماظمذة وٓ اعمّمحػ, ُمـ اعم٤ًمضمد ذم اًمٜم٤مس ي١مُمقن اًمذيـ 

ُذوا ُم٤م: إهنؿ إىمؾ قمغم أىمقل يم٤ًممم, إهنؿ أىمقل ُم٤م ه١مٓء اعمّمحػ, ُمـ اًمٜم٤مس ي١مم  هذا َٟمٗمَّ

 .احلدي٨م مت٤مم ذم شمٌلم شمٕم٤مهدوا؟ ُمٕمٜمك ُم٤مش.. اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا» اًمٜمٌقي إُمر

راً  احل٤مومظ ُئْمِٝمر مل إذا   يمام ُمٜمف ومًٞمٜمٗمٚم٧م هن٤مرًا, ًمٞمالً  اًم٘مرآن ُمـ حيٗمٔمف ح٤م ُُمَٙمرِّ

 .ُمراسمٓمٝم٤م ُمـ قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اًمِم٤مردة اإلسمؾ شمٜمٗمٚم٧م

 أطم٘مد: ومٞم٘م٤مل اعمثؾ, هب٤م ُييب ـمٌٕمٝم٤م سم٠من اإلسمؾ, أصح٤مب قمٜمد اإلسمؾ ُمٕمرووم٦م 

 .ُمتٞمٜم٤مً  يم٤من ُمٝمام احلٌؾ ًمٞم٘مٓمع إٟمف طمتك اًمنمود: وؿمديد احل٘مد, ؿمديد ومٝمق مجؾ, ُمـ

ت٤مً  َأؿَمده  إٟمف: »اإلسمؾ أصح٤مب اًمٕمرب ـم٥مُيـخ٤م وهق اًمًالم, قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ   شَمَٗمٚمه

 ش.قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ

ـَ  مل وم٢مذا   قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئل واضم٥م وهذا اعمًٚمٛملم, ُمـ أومراد ُيْٕم

 اًمًٚمػ هٙمذا يم٤من هؾ اعمّمحػ, ُمـ ًمٚم٘مراءة يٚمج١مون أن إمم يْمٓمرون اًم٤ٌمىملم,

 .يمذًمؽ يٙمقٟمقا  مل ـمٌٕم٤مً  اًمّم٤مًمح؟

ٜمقن اًم٘مرآن, حيٗمٔمقن ـمٚم٦ٌم ُٟمقضمد أن ُمـ سمد ٓ: اً إذ  ًِ  وسم٤مًمت٤مزم اًم٘مرآن, شمالوة وُيـْح

قن  اًمٕمؼمة ٕن ؿمٞمقظم٤ًم: يم٤مٟمقا  ورائٝمؿ ُمـ واعم٘متدون أـمٗم٤مًٓ, يم٤مٟمقا  وًمق اًمٜم٤مس َي١ُمُمه

 .سم٤مًمٕم٤ممل وًمٞمس سم٤محل٤مومظ

 ٕهنؿ اًمِم٤ٌمب: وراء ُأصكم اًمثامٟملم قمغم أذوم٧م ىمد وشمروٟمٜمل يمثػماً  أن٤م: وًمذًمؽ 

 ًمٙمت٤مب أىمرأهؿ اًم٘مقم ي١مم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٓمٌٞم٘م٤مً  ًمٚم٘مرآن ُمٜمل ظأطمٗم

 وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م, وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢منش »اهلل

ـ ذم يم٤مٟمقا  وم٢من» اًمث٤مًمث٦م, اعمرشم٦ٌم ذم أن٤م؟ يمٜم٧م أجـش.. ؾمٜم٤مً  ًِّ ء اًم  ش.هجرة وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقا

 .اهلل ًمٙمت٤مب هؿأىمرؤ اًم٘مقم ي١مم: إذاً  

 .اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًمؽماويح صالة ذم اًم٘مقم ي١مم أن ومٞمج٥م 
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 ُمـ أيمثر حيٗمٔمقن صٖم٤مر صٌٞم٤من هٜم٤مك يٙمقن ىمد أنف أقمٚمؿ هذا, أىمقل طملم وأن٤م 

 هذا شمٓمٌٞمؼ ذم اخلط هذا ؾمٚمقك ويٙمقن اًمّمالة, ُيـحًٜمقن ٓ ىمد وًمٙمـ يم٤ٌمر, رضم٤مٓت

٤مظ إـمٗم٤مل ه١مٓء سمٕمض ًمتٕمٚمٞمؿ ذقمٞم٦م وؾمٞمٚم٦م احلدي٨م,  طمتك اًمّمالة, يمٞمٗمٞم٦م احلُـٗمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م أُمر يمام حيًٜمقهن٤م وسمّمالة اًمٜم٤مس, وي١مُمقن اجلامقم٦م ُمع ُيَّمٚمهقه٤م

ر: وظمت٤مُم٤مً    أبقه ؾمٚمٛم٦م, أيب سمـ قمٛمر اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م صٖم٤مر ُمـ رضمؾ سمحدي٨م ُأَذيمِّ

 قمٚمٞمف هجرشمف ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل آُمٜمقا  اًمذيـ إنّم٤مر أوائؾ ُمـ يم٤من ؾمٚمٛم٦م أبق

 .اعمديٜم٦م إمم اًمًالم

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ًمٚم٘م٤مء ُمٕمتٛمريـ, ُمٙم٦م إمم يذهٌقن سمؾ ُيـٝم٤مضمرون إنّم٤مر ه١مٓء ويم٤من 

 .ضمديدة ذقمٞم٦م أطمٙم٤مم ُمـ ٟمزل ىمد يٙمقن ىمد ُم٤م ُمٜمف وًمٞمتٚم٘مقا 

 ضمديد طمٙمؿ ُمٕمٝمؿ إنّم٤مر, يم٤ٌمر ُمـ ومج٤مقم٦م هق ورضمع ُمرة, أبقه وم٤ًمومر 

 .مج٤مقم٦م يّمٚمقا  أن وهل إي٤مه, اًمرؾمقل قمٚمٛمٝمؿ

 اًمّمالة وهق ضمديداً  طُمْٙمامً  حيٛمٚمقن وهؿ ومج٤مؤوا ومرادى, َّمٚمهقنيُ  ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا  

 إمم.. اهلل ًمٙمت٤مب أىمرأهؿ اًم٘مقم ي١مم: »احلدي٨م هذا اًمرؾمقل وقمٚمٛمٝمؿ اجلامقم٦م, ُمع

 ش.احلدي٨م آظمر

 ُمٜمل, أطمٗمظ جيدوا ومل ُمٜمل, أىمرأ  جيدوا ومٚمؿ اعمديٜم٦م, ذم ومٜمٔمروا: هذا قمٛمر ىم٤مل 

 شمًع قمٛمره سم٤مًمٙمثػم يٕمٜمل اًمرواي٦م, ضم٤مءت هٙمذا واًمت٤مؾمٕم٦م, اًم٤ًمسمٕم٦م سملم وقمٛمره

ُمقين: »ىم٤مل ؾمٜمقات  ش.إُم٤مُم٤مً  هبؿ ُأَصٚمِّـل وَمَ٘مدَّ

 .سم٤مًمٙمثػم ؾمٜملم شمًع اسمـ صٖمػم ـمٗمؾ وراء ُيَّمٚمهقا  سمٚمحًك  يم٤ٌمر ِرضَم٤مٓت 

 .مخٞمؾ صم٘مٞمؾ ىمامش ُمـ إزاراً  يٕمٜمل ؿمٛمٚم٦م, احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام قمٚمٞمف يم٤من أنف ـمٗمقًمتف وُمـ 

 ظمٚمػ ُيَّمٚمهقن واًمٜم٤ًمء ومقىمف, ُمـ ًم٘مامشا هذا يرشمٗمع يم٤من يًجد يم٤من ومٚمام 

 .قمقرشمف ُمـ رء ومٞمٜمٙمِمػ اًمًٜم٦م هل يمام اًمرضم٤مل

ٚمِّؿ يم٤مد ومام  ًَ : اًمرضم٤مل وراء ُمـ شمّمٞمح سم٤مُمرأة وإذ اًمّمالة, ُمـ اًمٖمالم هذا ُي

 ش..إُم٤مُمٙمؿ إؾم٧م قمٜم٤م اؾمؽموا»
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 .اًمثقب هبذا ومرطمل سمٛمثؾ ومرطمل سمٌمء ومرطم٧م ومام صمقسم٤ًم, زم وم٤مؿمؽموا: »ىم٤مل اًمٓمٗمؾ ي٘مقل 

 .اًمٙم٤ٌمر اًمرضم٤مٓت َأمَّ  ذًمؽ ُمع ؾـمٗم 

 .اًمّم٤مًمح سمًٚمٗمٜم٤م ٟمتِمٌف وأن اًم٘مرآن, سمحٗمظ ُٟمٕمٜمك أن[ قمٚمٞمٜم٤م: ]وم٢مذاً  

 ( 00:  35: 40/   694/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلطل يف افوؿوع خوف مصحف من افساويح يف اإلمام ؿراءة

 ذم ي٘مرأ  اخلٓم٠م, ذم ي٘مع أن ظمقف اًمؽماويح, صالة ذم ًمإلُم٤مم هؾ :مداخؾة

 أُم٤مُمف؟ ومٞمْمٕمف ُمّمحػ

 .اًم٘مرآن ي٘مرأ  طمٞمٜمام ظمٓم٠م ذم ي٘مع أن خيِمك ٓ اًمذي ذا ُمـ ذًمؽ, ًمف ًمٞمس: افشقخ

 .اخلٓم٠م ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مع يم٤من اًم٘مرآن قمٚمٞمف ُأنزل اًمذي يم٤من إذا 

 يتٕمٚمؼ: وأظمر اًمّمالة, سمخ٤مرج يتٕمٚمؼ أطمدمه٤م هلذا, ُمث٤مٓن أن حييين هٜم٤مك 

 .اًمّمالة داظمؾ ذم

 اعمًجد, يقُم٤مً  دظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »اًمٌخ٤مري حصحٞم ذم ضم٤مء وم٘مد: إول أُم٤م 

َرين ًم٘مد ومالٟم٤مً  اهلل رطمؿ: وم٘م٤مل اًم٘مرآن, ي٘مرأ  ىم٤مرئ٤مً  ومًٛمع  ش.ُأنًٞمتٝم٤م يمٜم٧م آي٦م َذيمَّ

 وم٤مرشم٩م ضمٝمري٦م صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغم وم٘مد: سم٤مًمّمالة اعمتٕمٚمؼ اًمث٤مين, احلدي٨م أُم٤م 

 أنتؿ؟ شم٘مقًمقا  ُم٤مذا ؟شقمٚمٞمف ارشم٩م: »ُمٕمٜمك هق ُم٤م. قمٚمٞمف

 .فقمٚمٞم أهمٚمؼ :مداخؾة

 ٕنف اًمٜم٤مس: ُمع ي٘مع يمام وُيْٕمٓمِل ي٠مظمذ ص٤مر ُيَت٠متِئ, ص٤مر قمٚمٞمف, أهمٚمؼ: افشقخ

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص سمنم

 أن ُمٜمٕمؽ ومام: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مل ُأيب؟ ومٞمٙمؿ أخٞمس»: ىم٤مل صغم سمٕمدُم٤م 

؟ شمٗمتح  .« قَمَٚمـلَّ
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 .اإلُم٤مم ظمٚمػ هق ممـ اإلُم٤مم, قمغم اًمٗمتح وؾمٜمٞم٦م ذقمٞم٦م ضم٤مء هٜم٤م ُمـ 

 وَمال ؾَمٜمُْ٘مِرُئَؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ يٜمًك: إٟم٤ًمن ويمؾ خيٓمئ إٟم٤ًمن يمؾ :إذاً 

ك ًَ َّٓ ﴿ [6:إقمغم] ﴾شَمٜم ُ  ؿَم٤مءَ  َُم٤م إِ  .[7:إقمغم] ﴾اّللَّ

 أوراىمف ُُمَٗمتِّح٤مً  اعمّمحػ يْمع اإلُم٤مم, خيٓمئ أن ظمِمٞم٦م أنف اًمقؾمٞمٚم٦م ذم ًمٞمس: وم٢مذاً 

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم ٓ: اإلُم٤مم, أُم٤مم

 هل سمؾ ذقمٞم٦م, همػم وؾمٞمٚم٦م هل اًمقؾمٞمٚم٦م, هذه أو حاًمٗمت هذا أن: إول اًم٥ًٌم

 .إول اًم٥ًٌم هق هذا اًمّم٤مًمح, ؾمٚمٗمٜم٤م يٕمرومٝم٤م ٓ سمدقمٞم٦م, وؾمٞمٚم٦م

 .يمريامً  ٟمٌقي٤مً  وشمقضمٞمٝم٤مً  أؾمٚمقسم٤مً  شمٕم٤مرض اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أن: أظمر اًم٥ًٌم

 شمٙمقن ؿمؽ سمال ومٝمل ٟمٌقي, أؾمٚمقب أو ٟمٌقي شمقضمٞمف ُمع شمٕم٤مرو٧م وؾمٞمٚم٦م وإذا 

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مب ُمـ

 قمٚمٞمف ومتح ىمد يٙمقن أن ُأبٞم٤مً  طمض وأنف أطمٞم٤مٟم٤ًم, خيٓمئ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمرومٜم٤م إذا 

 .قمٚمٞمف ارشم٩م ح٤م

 ويمؾ ُُمـْحَدصَم٤مُُت٤م, إُمقر وَذَّ » ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى ظمػم أن: ذًمؽ ومٛمٕمٜمك 

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م, سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م, حمدصم٦م

 ىمقًمف وهق أٓ يمرياًم, ٟمٌقي٤مً  شمقضمٞمٝم٤مً  يّم٤مدم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اشّمـخ٤مذٟم٤م أن: اًمث٤مين ٥ٌماًمً

ت٤مً  َأؿَمده  إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف, وشَمَٖمٜمهقا  اًم٘مرآن, هذا شمٕم٤مهدوا: »ملسو هيلع هللا ىلص  ُمـ شَمَٗمٚمه

 ش.قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل, صدور

 مل إن وم٢مٟمٙمؿ ف,ُمدارؾمت وشم٤مسمٕمقا  سمحٗمٔمف اقمتٜمقا : أيش اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا: »ُمٕمٜمك 

 .ُمراسمٓمٝم٤م ُمـ قم٘مٚمٝم٤م, ُمـ اإلسمؾ شمٜمٗمٚم٧م يمام صدوريمؿ, ُمـ وظمرج اٟمٗمٚم٧م ذًمؽ, شمٗمٕمٚمقا 

 وًمذًمؽ ـم٤ٌمقمتٝم٤م: ذم ذاؾم٦م قمٜمده٤م هل اإلسمؾ أن اإلسمؾ أهؾ قمٜمد وُمٕمٚمقم 

 .مجؾ ُمـ أطم٘مد ومالن: ىمديامً  اًمٕمرب ومت٘مقل هب٤م, اعمثؾ ييب

د ىَمٞمَْده ي٘مٓمع صدره ووٞمؼ طم٘مده ُمـ ومٝمق  د وَينْمُ  .اعمثؾ ومٞمف وييب ًمٌٕمػم,ا ذا



 147 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مراءة ُمـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح 

 وطمٗمٔم٤مً  ُمدارؾم٦مً  اًم٘مرآن يتٕم٤مهدون َئَمٚمهقا  سم٠من اًم٘مرآن, طَمَٗمٔم٦م ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل 

 .قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ شمتٗمٚم٧م يمام صدورهؿ, ُمـ اًم٘مرآن شَمَٗمٚم٧َّم يٗمٕمٚمقا  مل وإن وُمذايمرًة,

 وذم احلرام اعمًجد ذم طمتك اعم٤ًمضمد, ُمـ يمثػم ذم فم٤مهرة اًمٞمقم ٟمِم٤مهد وٟمحـ

 َيَْمُٕمقن أهنؿ يمٚمٝمؿ, إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٞمس إئٛم٦م, ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم قي,اًمٜمٌ اعمًجد

 -اًمٓم٤مئػ ذم سمٜمٗمز ؿم٤مهدشمف وهذا- أطمدهؿ, أو قم٤مًمٞم٦م, ـم٤موًم٦م ُمٜمّم٦م قمغم ُمّمحٗم٤مً 

 يريمع أيمؼم اهلل إسمٓمف, حت٧م يْمٕمف ىمٚمٞماًل, أيمؼم اًمّمٖمػم اًم٘مٞم٤مس ُمـ ُمش ُمّمحٗم٤مً  ي٠مظمذ

 .جي٤مٟمح أن يًتٓمٞمع ٓ

, اًم٘مراءة أثٜم٤مء ذم هق   يريمع إسمٓمف, حت٧م حيط يريمع أن ُيريد اًم٘مراءة ُمـ كاٟمتٝم ىمرأ

ة اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمام ويًجد  ؾم٘مط ضم٤مرم إن ٕنف ًمٌٕمْمٝم٤م: ُمْمٛمقُم٦م يم٤معمرأ

 .اًمٙمريؿ اعمّمحػ

 .همػمي ورآه رأجتف هذا ُمٜمف, وىمرأ  اعمّمحػ ومتح اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم 

 ٜمٗمسًم سمٞمده: اعمّمحػ اعم٘متديـ أطمد ي٠مظمذ أن طمٙمؿ ُم٤م: ُمرة ُمـ أيمثر وؾُمئٚم٧م

 ىمراءشمف؟ ذم أظمٓم٠م إذا ومٞمام اإلُم٤مم, قمغم يٗمتح طمتك: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل اخلِمٞم٦م

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٝمد ذم يٙمـ مل ُُمـْحَدث أُمر: أوًٓ  اجلقاب, ٟمٗمس ٟم٘مقل

 قمغم ُم٠مُمقُم٤ًم, أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء اعمّمحػ, قمغم يٕمتٛمد اًمذي هذا حيٛمؾ إٟمف: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .ُمذايمرشمف وُمت٤مسمٕم٦م ٕم٤مهدهوشم اًم٘مرآن سمُِٛمَدارؾم٦م َيْٕمَتٜمِل أٓ

 .سمراوي٦م ي٠متقن اعمِم٤ميخ سمٕمض هٜم٤مك :مداخؾة

 .ؾمٌ٘متٜمل: افشقخ

 .اًمّمؼم :مداخؾة

 .وم٤مصؼم: افشقخ

 .احلٙمؿ هق هذا

 سمٓمٌٞمٕم٦م آت وهق اًم١ًمال, سمٕمرض هٜم٤م, إخ وؾمٌ٘مٜمل أىمقًمف أن أردت ُم٤م أُم٤م



ـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    148   اًم٘مراءة ُم

 .ٟمٗمًف يٓمرح: ي٘م٤مل يمام ٕنف احل٤مل:

 ومٙم٤من قمٌد, هل٤م يم٤من قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة سم٠من: شم٘مقل رواي٦م هٜم٤مك 

ٝم٤م  .اعمّمحػ ُمـ ي٘مرأ  ويم٤من َي١ُمُمه

 صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م, ومٝمل صمٌقُت٤م طمٞم٨م ُمـ احلؼ, ٟم٘مقل أن إٓ يًٕمٜم٤م ٓ رواي٦م هذه

 .ُيٜمِْٙمره٤م أن ًمٕم٤ممل جم٤مل ٓ اإلؾمٜم٤مد,

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمدراي٦م, طمٞم٨م ُمـ طمٙمٛمٝم٤م ومام اًمرواي٦م, طمٞم٨م ُمـ هذا وًمٙمـ 

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م؟

 ذم وىمٕم٧م اًمٌٞم٧م ذم وىمٕم٧م ٕهن٤م هل٤م: قمٛمقم ٓ احل٤مدصم٦م هذه إن: قلٟم٘م ٟمحـ: أوًٓ 

 سمٕمٚمؿ َي١ُمُّمٝمؿ وأن اًمٜم٤مس, ي١مُمقا  سم٠من اعمُـَٙمٚمَّٗملم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اًمدار,

 .سمجٝمؾ وًمٞمس

 أطمٙم٤مم قمـ آظمتالف يمؾ ختتٚمػ اًمٕمٌٞمد وأطمٙم٤مم طمراً, يٙمـ ومل قمٌد هذا: صم٤مٟمٞم٤مً 

 طمٙمؿ ًمٜمٗمًف ُيْٕمٓمِل وأن اًمٕمٌد, ُمٜمزًم٦م ٟمٗمًف ُيٜمِْزل أن ًمٚمحر جيقز ومال وًمذًمؽ إطمرار:

 .اًمنمع ذم أطمٙم٤مم ومٚمف وًمذًمؽ وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك هلل قمٌد هق اًمذي ًمٚمٕمٌد قمٌد وم٤مًمٕمٌد اًمٕمٌد,

 قم٤ٌمرة هذه ًمًٞمده, يداه ُمٚمٙم٧م وُم٤م اًمٕمٌد: قم٤مُمٞم٤مً  ُمثالً  شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿ: ُمثالً  

 .ًمًٞمده ومٝمق ُم٤مل ـُم ي٠متٞمف يمٚمام ُم٤مًٓ, يٛمٚمؽ ٓ وم٤مًمٕمٌد ذقمل, طمٙمؿ ًمٙمٜمٝم٤م قم٤مُمٞم٦م

ل ومٝمؾ   أنٗمًٜم٤م؟ ذم هقًى  وضمد ٕنف اخل٤مص: احلٙمؿ هذا ذم أنٗمًٜم٤م ٟمحـ ُٟمٜمَزِّ

 .ٓ: اجلقاب

 : اًم٘مْمٞمتلم إذاً  ٓطمٔمقا 

 وُمـ اًمٜم٤مس, ُمـ ُمأل قمغم ًمٞمس أرسمٕم٦م, ضمدران سملم وىمٕم٧م هذه: إومم اًم٘مْمٞم٦م

 .اًمقفم٤مئػ هذه طَمّؼ  ًمٞم١مدوا رواشم٥م ي٠مظمذون ُم٤ًمضمد أئٛم٦م

 أُم٤م اعمّمحػ, ُمـ ي٘مرأ  ومٙم٤من قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة َأمَّ  قمٌد, هذا ؽ,يمذًم إُمر ًمٞمس ٓ, 

رٟم٤م ًمق  ُمع ٕنف إًمٞمٜم٤م: ُيِٕمٞمده٤م أن اهلل وٟم٠ًمل اًمٔم٤مهرة, هذه شمتٙمرر أن صقرة شَمَّمقَّ

 ذم وم٘مط ًمٞمس ذم شم٘مع اًمتل احآد قمـ شمًٛمٕمقن يمام قمٌٞمدًا, اعمًٚمٛمقن أصٌح إؾمػ



 149 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مراءة ُمـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح 

 ُمـ إهى ومٝمٜم٤مك إؾمالُمٞم٦م, سمالد أجْم٤مً  أظمرى, سمالد ذم وإٟمام واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م

 .آظمره إمم.. إقمراض ُمٜمٝمـ ُتتؽ طمٞم٨م اعمًٚمامت, ُمـ واًم٤ًٌمي٤م اعمًٚمٛملم

 ُمٕمٜمقي٤مً  ًمف اعمًٚمٛمقن ويًتٕمد وضمؾ, قمز اهلل ؾمٌٞمؾ ذم احلؼ اجلٝم٤مد ي٘مقم طمٞمٜمام أُم٤م 

 .[4:اًمروم] ﴾اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َيْٗمَرُح  َوَيْقَُمئِذٍ ﴿ صم٤مٟمٞم٤ًم, ُم٤مدي٤مً  صمؿ أوًٓ 

٘م٤مً  إُمر وَمُٞمّْمٌح ٟمٗمًف, ًمت٤مريخا ُيٕمٞمد ويقُمئذ   ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام ُُمـَح٘مَّ

ُة َوًمَِرؾُمقًمِِف َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن  اًْمِٕمزَّ
ِ
َّ
ِ
 .﴾َوّلل

 قمغم ئمٚمقن وىمد ُمًٚمٛملم, يٙمقٟمقن ىمد وقمٌٞمد ُمًٚمٛمقن, أطمرار يقضمد ومٞمقُمئذ 

 .اًم٘مديؿ والهلؿ

 .ًمٙمٗم٤مي٦ما اًم٘مدر هبذا وًمٕمؾ اعم٠ًمخ٦م, هذه ضمقاب هق هذا

 ( 00: 21: 05/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  28: 48/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الوتر أحكام مو





 153 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمـ أطمٙم٤مم اًمقشمر 

 صاء ما صالة جواز ظذ فقؾة، يف وتران ال: بحديث يستدل هل

 ثاكقة؟ يوتر أال ظذ األول افوتر بعد ادطؾق افـػل من

 يٙمقن ممٙمـش ًمٞمٚم٦م ذم نوشمرا  ٓ: »اًمرؾمقل طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م اعمٓمٚمؼ اعمتـ :مداخؾة

 صم٤مٟمٞم٦م؟ ُمرة يقشمر جيقز ُم٤م إول اًمقشمر سمٕمد اإلٟم٤ًمن يّمكم أنف اإلـمالق يمقن قمغم دًمٞمؾ

 ُم٤مذا؟ قمغم يدل ًمٞمٚم٦م ذم وشمران ٓ يٕمٜمل يمٞمػ, ومٝمٛم٧م ُم٤م: افشقخ

ؾ سمٕمدُم٤م اًمّمالة ذم جيقز أنف اعمٓمٚمؼ, اًمٜمٗمؾ قمغم :مداخؾة  يقشمر إومم اعمرة ُيَٙمٛمِّ

 .صم٤مٟمٞم٦م ةُمر يقشمر ٓ وًمٙمـ ؿم٤مء, ُم٤م

 .ُم٘مٞمد ٟمٗمؾ قمغم ُمقافم٥م وهق اعمٓمٚمؼ, اًمٜمٗمؾ أنف ُيًتَدل هذا يمٞمػ: افشقخ

 .ُمثالً  ص٤مدم إذا هق: يٕمٜمل :مداخؾة

 أىمقى شمًتٜمٌٓمف, أو شمٓمرطمف سمِّدك أن٧م اًمذي اًمدًمٞمؾ هذا سم٤مظمتّم٤مر: يٕمٜمل: افشقخ

 ش.ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »دًمٞمؾ ُمـ

 يٕمٜمل؟ ممٙمـ يم٤من إذا: ًمؽ أىمقل أن٤م :مداخؾة

 ذاك؟ ُمـ أىمقى يٙمقن ًمٙمـ ممٙمـ, يم٤من إذا قمٚمٞمؽ ُم٤م :افشقخ

 .اًمٌمء ٟمٗمس هق :مداخؾة

 شمٗمًػمه ذاك؟ قمغم اجلقاب يم٤من ُم٤م اًمٌمء, ٟمٗمس واجلقاب اًمٌمء, ٟمٗمس: افشقخ

 .اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 .يمذًمؽ وهذا: افشقخ

 (01:  32:  30/ 197/واًمٜمقر اهلدى)



ـ أطمٙم٤مم اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    154   ُم

 افوتر صالة بعد افرـعتغ

 دائٛم٦م؟ حم٤مومٔم٦م اًمقشمر, صالة سمٕمد ريمٕمتلم قمغم ُيـَح٤موِمظ ملسو هيلع هللا ىلص نيم٤م هؾ :افسمال

 صالة سمٕمد ريمٕمتلم يّمكم يم٤من ؾمقى ذًمؽ, قمغم يدل ُم٤م ًمديٜم٤م يقضمد ٓ: افشقخ

 .سمدًمٞمؾ إٓ آؾمتٛمرار شمٗمٞمد أهن٤مش يم٤من» ذم وإصؾ اًمقشمر,

ات: سمٕمض ذم ُيؽمك أنف شمٜمٗمل ٓ آؾمتٛمرار إوم٤مدُت٤م ُمع ًمٙمـ   اًمٕمؼمة ٕن اعَمـرَّ

 .سم٤مًمٖم٤مًم٥م

 ٟمص, قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ٓ,: وم٤مجلقاب أطمٞم٤مٟم٤ًم, شمرك أنف ٟمص قمٜمدٟم٤م اًم١ًمال يم٤من وم٢مذا 

 .اًمٜمص هذا قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ

 (00:  17: 31/ 250/ واًمٜمقر اهلدى)

 افوتر بعد افرـعتغ حؽم

 ؾم٠مختؽ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت إطمدى ذم أنف أذيمر أن٤م اًمقشمر, سمٕمد اًمريمٕمتلم ُمقوقع :افسمال

ُتام, ُمدى قمـ  ومٝمٛمتف اًمذي وضمقهبام, ُمدى ُم٤م يم٤من ىمّمدي أداؤمه٤م, وضم٥م سمٛمٕمٜمك ىُمقَّ

 .اًمقشمر ُمثؾ ُمثٚمٝمام أهنام

 !اًمقشمر؟ سمقضمقب ٟم٘مقل وٟمحـ: افشقخ

 اًمٗمرض سملم ُيَٗمرق ُمـ قمغم واضم٥م, ي٤م ومرض ي٤م إطمٙم٤مم أن شمٕمرف أن٧م

 .ومرض سمٛمٕمٜمك إٓ واضم٥م, ٓ أنف واًمّمحٞمح واًمقاضم٥م,

 أو اًمٗمرض يتٚمق صمؿ واطمد, وم٤محلٙمؿ واضم٤ًٌم, ىمٚمٜم٤م أو ومرو٤مً  ىمٚمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م ومًقاء 

 .اًمًٜم٦م اًمقاضم٥م

 أُم٤م اخلٛمس, اًمّمٚمقات إٓ ومرض وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم ًمٚمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم يقضمد وٓ 

 .ُم١ميمدة ومًٜم٦م اًمقشمر



 155 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمـ أطمٙم٤مم اًمقشمر 

 اًمّمالة, صٗم٦م ذم ُمٓمٌققم٤مً  هذا يزال وٓ ىمديامً  ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ه٤مشملم, اًمريمٕمتلم ًمٙمـ 

 ح٤مذا؟ واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمّمقصٞم٤مت ُمـ يم٤مٟم٧م هذه أن

 طمديث٤مً  وضمدٟم٤م ذًمؽ سمٕمد ًمٙمـش وشمراً  سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمٙمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »احلدي٨م هلذا

 ومٝمل اًمقشمر, سمٕمد اًمريمٕمتلم ه٤مشملم يّمٚمقا  أن اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م أب٤مح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ُيِْمِٕمرٟم٤م

ٜمِّٞم٦م قمغم واًمقشمر اجلقاز, قمغم ًُ  .اًم

 اًمقشمر؟ ىمقة سمٜمٗمس ُمش إذًا, :افسائل

 .ٓ: افشقخ

 .ًمٞمٚم٦م يمؾ يّمغم اًمقشمر: يٕمٜمل :افسائل

 .ٟمٕمؿ ,أي: افشقخ

 .يّمٚمٞمٝمؿ أن ذـم٤مً  ًمٞمس ,هذول :افسائل

 .صالُتام ُمـ ُم٤مٟمع ٓ ًمٙمـ ًمٞمٚم٦م, يمؾ يّمٚمٞمٝمؿ: افشقخ

 .أومْمؾ ومٝمذا ًمٞمٚم٦م يمؾ صالمه٤م ًمق: يٕمٜمل :افسائل

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 (00: 01: 41/ 484/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بادغرب افوتر صالة تشبقه

 قم٤ٌمس اسمـ ًم٤ًمن قمغم ورد طمدي٨م طمقل وهق ؾم١مآً  أؾم٠مل أن ُأريد :مداخؾة

ٌِّٝمقا  ٓ: »ومٞمف ي٘مقل اًم٤ٌمري, ومتح ذم قمٜمٝمام اهلل ريض  ش.اعمٖمرب سمّمالة اًمقشمر صالة شُمَِم

 .صحٞمح طمدي٨م: افشقخ

 .صحٞمح طمدي٨م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

َّٓ : سم٤محلدي٨م ُي٘مّمد هؾ :مداخؾة  وؾمط, وشمِمٝمد سمريمٕمتلم, اًمقشمر صالة شمٙمقن أ

  أظمػم؟ وشمِمٝمد اًمث٤مًمث٦م, اًمريمٕم٦م صمؿ
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 سم٢مشمٞم٤مٟمف اعم٘مّمقد أم واطمدة؟ ريمٕم٦م صمؿ ُمٜمٗمردشملم, ريمٕمتلم شُمَّمٚمِّـك سم٠من: اعم٘مّمقد أم

 واطمد؟ سمتِمٝمد ريمٕم٤مت صمالث

 .قمٜمف اعمٜمٝمل هذا ؾمالم, دون وؾمط شمِمٝمد هل اًمتل اًمّمقرة: افشقخ

 .سمتٍمف( 00:  42: 05/   318/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بعده؟ أم افرـوع ؿبل يؽون هل افوتر ؿـوت

 .يٕمٜمل سم٤مًمذات اًمقشمر ىمٜمقت.. ٜمقتاًم٘م دقم٤مء أن ؾم٤مسم٘م٤مً  ًمٜم٤م ذيمرت :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمريمقع, ىمٌؾ اًمًٜم٦م ُمـ يٙمقن :مداخؾة

 .سمغم: افشقخ

 اًمريمقع؟ سمٕمد يٕمٜمل قمٙمًف, أم يمذًمؽ ومٞمٙمقن اًمٜمقازل, ىمٜمقت وًمٙمـ :مداخؾة

 .ًمؽ ىمٚمٜم٤م يمام اًمريمقع ىمٌؾ وم٤مًمًٜم٦م اًمقشمر أُم٤م اًمريمقع, سمٕمد اًمٜم٤مزًم٦م ٓ,: افشقخ

 ذم اًم٘مٜمقت جيقز أنف وهق ومٜمًٞم٧ُم, ًمؽ ذيمرُت  ُم٤م أو ومٜمًٞم٧َم, ًمؽ ذيمرُت  وًمٕمكم 

 .اًمريمقع ىمٌؾ اًمًٜم٦م ًمٙمـ اًمريمقع, سمٕمد اًمقشمر

 .هذا زم ذيمرَت  ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 .ٟمًٞم٧َم  أنؽ وإُم٤م ٟمًٞم٧ُم  أن٤م إُم٤م: وم٘مٚم٧م اطمتٓم٧م وًمذًمؽ زم, ذيمرشمف ُم٤م ٕنؽ: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اًمريمقع سمٕمد وم٤مًمًٜم٦م ,اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت أُم٤م: افشقخ

 اًمٜمٝم٤مي٦م؟ ذم اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة ـمٌٕم٤مً  ويٚمزُمف :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ إي: افشقخ

  (00: 21: 28/ 347/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 وافعشاء ادغرب بغ مجع حقـام افوتر ملسو هيلع هللا ىلص افـبي صذ هل

 ادزدفػة؟ يف

 ٜم٤مأنٗمً ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره, وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: افشقخ

 ٓ أن وأؿمٝمد ًمف, ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف, ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م, ؾمٞمئ٤مت وُمـ

٤َم َي٤م﴿ ورؾمقًمف, قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف, ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ـَ  أَُّيه  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَِّذي

 َ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوأَنْتُؿْ  إِ ًْ ٤َم َي٤م﴿ ,[102:قمٛمران آل] ﴾ُُم  َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه

ـْ  ظَمٚمََ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسم٨َمَّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمٚمََؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
 َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ

 َ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم َ  إِنَّ  َوٕا ٤مء] ﴾َرىمِٞم٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّللَّ ٤َم َي٤م﴿ [1:اًمًٜم ـَ  َأُّيه  آَُمٜمُقا  اًمَِّذي

َ  اشمَُّ٘مقا  ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ ـْ  ُذٟمُقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح ﴿[ 70:إطمزاب] ﴾ؾَمِديًدا ىَمْق  َوَُم

َ  ُيٓمِعِ   :سمٕمد أُم٤م. [71:إطمزاب] ﴾قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  ومََ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 ويُمؾَّ  حمدصم٤مُُت٤م, إُمقر وَذَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػمَ  اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػمَ  وم٢من

 اًمذي وم٤مًم١ًمال: -أجْم٤مً - وسمٕمد اًمٜم٤مر, ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م, سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م, حمدصم٦م

 طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أوشمر هؾ: هق اًمٌٜم٤م, اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ سمٕمْمٙمؿ أو يمٚمٙمؿ ؾمٛمٕمتٛمقه

 شم٠مظمػم؟ مجع اعمزدًمٗم٦م ذم ِم٤مءواًمٕم اعمٖمرب سملم مجع

 ومجع اًمٗمريْمتلم, سملم اجلٛمع ُمـ أيمثر صغم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُيٜم٘مؾ مل: اجلقاب 

 .اًمت٘مّمػم

 .أصٌح طمتك ٟم٤مم أنف ملسو هيلع هللا ىلص أصح٤مسمف ُمـ اًمُرواة ذيمر وىمد 

 أداء قمغم سمخ٤مص٦م, اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم يزد مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمغم ىمقّي  إؿمٕم٤مر ذًمؽ ومٗمل 

 .اًمٕمِم٤مء ٦موومريْم اعمٖمرب, ومريْم٦م: اًمٗمريْمتلم

 :اصمٜملم طُمْٙمَٛملم اًمرواي٦م هذه ُمـ ٟم٠مظمذ أن ومٜمًتٓمٞمع ذًمؽ وقمغم 

 ذم اًمٗمريْم٦م اعمًٚمٛملم قمـ ظَمٗمَّػ ىمد -وضمؾ قمز- اهلل يم٤من إذا أنف: إول احلٙمؿ 

 اًمٗمريْم٦م قمٜمٝمؿ ظَمٗمَّػ سمخ٤مص٦م, اعمزدًمٗم٦م ذم اجلٛمع طم٤مًم٦م وذم سمٕم٤مُم٦م اًمًٗمر طم٤مًم٦م
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 سم٤مب ومٛمـ صم٤مسمت٦م, ومريمٕم٤مُت٤م ٕمٚمٛمقنشم ومٙمام اعمٖمرب أُم٤مش اًمٕمِم٤مء صالة» ريمٕمتلم ومجٕمٚمٝم٤م

 .اًمتٓمقع ُمـ اعم٤ًمومريـ اعمًٚمٛملم قمـ -وضمؾ قمز- اهلل ُيـَخٗمِّػ أن أومم

 -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم وىمد 

ٌَّح٧م ًمق: ىم٤مل أنف  .اًمٗمريْم٦م ٕمتٛم٧م -اًمًٗمر ذم أي- ؾمٌح٧م ًمقش ٕمتٛم٧م ؾَم

 ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمٗمريْم٦م, ُمـ قم٤ٌمده قمـ ٗمَّػظَم  ىمد -وضمؾ قمز- اهلل يم٤من وم٢مذا 

َّٓ  سمٜم٤م ومٙمٞمػ اًمرسم٤مقمٞم٦م, اًمّمالة ُمـ ريمٕمتلم ٌِّح ومال أنٗمًٜم٤م, قمـ ٟمخٗمػ أ ًَ  وٓ ُٟم

 .اًمًٗمر ذم اًمتٓمقع قمدم قمغم ضَمَرتملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ٕن ٟمتٓمقع:

 وآيَمُده٤م اًمرواشم٥م, ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أن سَمْحُثٜم٤م وإٟمام قم٤مُم٦م, سمّمقرة هذا أقمٜمل وٓ 

 .اًمٗمجر ؾمٜم٦م ؿصم اًمقشمر, ؾمٜم٦م

 أّي  ُمـ وأدق أطَمّس  احل٤َمج ووع أن سم٤مًمًٜم٦م, وم٘مٞمف يمؾ قمٜمد ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ 

 .ُم٤م ُم٤ًمومر ووع

سم٦م ومال   ختٗمٞمٗم٤مً  اًمٚمٞمٚم٦م: شمٚمؽ ذم اًمقشمر سمّمالةملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل يتٓمقع ٓ أن قمج٥م وٓ همرا

 وأن ٟمًتٜمٌٓمف, أن ُيْٛمِٙمٜمٜم٤م اًمذي إول احلٙمؿ هق هذا قم٤ٌمده, قمـ -وضمؾ قمز- اهلل ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمج٦م صٗم٦م ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ذيمر دمقم ُمـ ٟمٗمٝمٛمف

 . سمخ٤مص٦م اعمزدًمٗم٦م ذم ومٕمٚمف وُم٤م سمٕم٤مُم٦م,

 ريض- قمكمي  ىم٤مل يمام هق وإٟمام ومريْم٦م, ًمٞمس اًمقشمر صالة أن ومٝمق: اًمث٤مين احلٙمؿ أُم٤م

 اًمّمٚمقات يمقضمقب واضم٥م أهق: اًمقشمر صالة قمـ ؾُمئِؾ طمٞمٜمام -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 ذم ًمٚمقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومؽمكش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾَمٜمَّٝم٤م ؾمٜم٦م هق وإٟمام ٓ,: »ىم٤مل اخلٛمس؟

 .اًمٗمريْم٦م وسملم طمٙمٛمف, طمٞم٨م ُمـ اًمقشمر سملم سم٤مًمٗمرق ضمداً  ىمقي إؿمٕم٤مر اًمٚمٞمٚم٦م, شمٚمؽ

ُ٘مط ٓ وم٤مًمٗمريْم٦م  ًْ  .اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل شمريمف وم٘مد اًمقشمر أُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم, شَم

 وًمٞمس ؾُمٜم٦َّم راًمقشم أن وهق صم٤مٟمٞم٤ًم, أظمر ًمٚمحٙمؿ صمؿ أوًٓ, إول ًمٚمحٙمؿ سمٞم٤من ومٗمٞمف 

 .سمٗمريْم٦م
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 ومرض أنف وًمٞمس اًمقشمر, ؾُمٜمِّٞم٦م وهق اًمث٤مين, احلٙمؿ هذا شم١ميمد أظمرى أدًم٦م وهٜم٤مك 

 .واضم٥م اًمقشمر أن اعمت٠مظمريـ ُمـ ي٘مٚمده وُمـ اعمت٘مدُملم, اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقًمف يمام واضم٥م أو

 اًمٕمنم اًمرواشم٥م, يم٤مًمًٜمـ ؾمٜم٦م هق وٓ اخلٛمس, اًمّمٚمقات يمٗمريْم٦م ومرض هق ومال 

 .اشمٌٕمٝمؿ وُمـ اعمت٘مدُملم, اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل هٙمذا وًمٞمٚم٦م, يقم يمؾ ذم اعمٕمرووم٦م ريمٕم٤مت

ٜم٦َّم وًمٙمـ  ًه  أظمرى أدًم٦مً  هٜم٤مك أن إمم أظمػماً, أذت يمام وسمخ٤مص٦م شُمتٌَّع, أن أطمؼ اًم

 .اًمٗمرائض ُمـ ًمٞمس اًمقشمر أن قمغم

 يمؾ ذم قمٚمٞمف اهلل وَمَرض قماّم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل اًمذي إقمرايب طمدي٨م وطمًٌٙمؿ 

 .وًمٞمٚم٦م يقم

سم ومٙم٤من   يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس: »شمٕمٚمٛمقن يمام -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- فضمقا

 أن إٓ ٓ: »ىم٤مل همػمهـ؟ قمكمّ  هؾ: سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إقمرايب ذًمؽ ؾم٠مل وح٤م ,شوًمٞمٚم٦م

 ش.شمٓمقع أن إٓ» ,ششمٓمقع

 ذم اًمٜمٔمر مُتْٕمٜمقا  أن وأرضمقا  وًمٞمٚم٦م, يقم يمؾ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ؾمقى ُم٤م: إذاً  

 .وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم: هذا ىمقزم

 إٓ وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم جي٥م ٓ أنفش شمٓمقع أن إٓ ٓ,: »ًمف -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف دل 

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات شمٚمؽ

 .ًمألُم٦م وٟمّمٞمح٦م شمقوٞمح٤مً  سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت سمام اًم٘مٞمد, هذا ذم ُمٕمل شمت٠مُمٚمقا  أن أرضمق 

 ,ششمٓمقع أن إٓ ٓ,: »ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل اًمرضمؾ ذاك أو إقمرايب ذًمؽ ؾمٛمع ومٚمام 

: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٘م٤مل أن٘مص, وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل

 ش.صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ صدق, إن اًمرضمؾ أومٚمح»

 سمٓمقن ذم قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف قَمزَّ  ُٕمر اًمتٜمٌٞمف ُمـ زم سمد ٓ اًم٘مٞمد, ذًمؽ إمم أقمقد أن وىمٌؾ 

 إُمر ذاك قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمٙمثػم شمٜمٌٞمف قمـ ومْمالً  همػمه٤م, قمـ ومْمالً  احلدي٨م يمت٥م

 أومٚمحش »وأبٞمف: »زي٤مدة ,شصدق إن اًمرضمؾ أومٚمح» اًمرواي٦م هذه ذم وهق أٓ ٝمؿ,اعم

 ش.صدق إن وأبٞمف اجلٜم٦م دظمؾ صدق, إن وأبٞمف اًمرضمؾ
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 شمّمٚمح ٓ وٕمٞمٗم٦م, رواي٦م: أي ؿم٤مذة, رواي٦م هل احلدي٨م قمٚمؿ طمٞم٨م ُمـ احلَْٚمػ ومٝمذا 

٦م,  ًمث٘م٤متا اًمرواة وًمٙمـ اًمّمحٞمح, ذم احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم وردت ىمد يم٤مٟم٧م وإن ًمٚمُحجَّ

ٌقه٤م,  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ حمٗمقفم٦م شمٙمـ مل يم٤مٟم٧م ٕهن٤م يرووه٤م: ومل ودمٜمٌقه٤م, شَمٜمَٙمَّ

 رء يقضمد ٓ أنف يٕمٜملش شمٓمقع أن إٓ: »احلدي٨م هذا إن اًم٘مٞمد, ذًمؽ إمم أقمقد 

 شمٚمؽ ُيًـ يمام ُُمٜمَٔمَّامً  رشمٞم٤ٌمً  ومرو٤مً  اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمع وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم ُمٗمروض

 .ذًمؽ يٜم٤مذم ومال اًمرواشم٥م, ـاًمًٜم ُمـ ريمٕم٤مت اًمٕمنم شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة

ٌَُٝم٤مت وسمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت, سمٕمض هٜم٤مك أن ًمٕمٚمٛمل هلذا, أتٕمرض أن٤م   يذيمره٤م اًمُِم

 .هلؿ ُمذه٥م قمـ ًمٚمدوم٤مع أو قم٤مرو٦م يمِمٌٝم٦م إُم٤م اًمٜم٤مس, سمٕمض

ي٤من ًمٗمٔم٤من ومه٤م واضم٦ٌم أو ومريْم٦م سم٠مهن٤م ىمٞمؾ إن ُمثاًل, اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ ُم٤م   ُي١َمدِّ

 وم٘مط هٜم٤مك واضم٥م, هذا أو ومرض هذا: ي٘م٤مل أن سملم ذقم٤مً  ومرق ٓ ٕنف واطمد: ُمٕمٜمًك 

ٌَٕم٦م, اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م ذم اصٓمالطمل ومرق  يمام إُمر وم٢من آصٓمالح, ُّيٛمٜم٤م وٓ اعمُتَّ

 .ؿم٤مؤوا ُم٤م قمغم يّمٓمٚمحقا  أن ىمقم ًمٙمؾ إن: ىمٞمؾ

 ٟمّمقص شم٠مويؾ ذم قمٚمٞمف ُيْٕمَتٛمد وأن قمٚمٞمف ُيتََّٙم٠م أن جيقز ٓ اصٓمالح أّي  ًمٙمـ 

ءٌ  اًمنمع,  .اًمًٜم٦م ذم أو اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقا

 يمام واطمد واعمٕمٜمك سمقضمقهبام أو سمٗمروٞمتٝمام ىمٞمؾ إن اًمٕمٞمديـ ومّمالة هذا قمرومٜم٤م إذا 

 ش.شمٓمقع أن إٓ ٓ,: »إقمرايب ًمذاك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ذًمؽ يٜم٤مذم ومٝمؾ ذيمرٟم٤م,

 ُمـ رء يٕم٤مروف ٓ اًمذي احلؼ هق و اعمًجد, حتٞم٦م سمقضمقب ىمٞمؾ إذا يمذًمؽ 

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾِّ  اعمًجد, أطمديمؿ دظمؾ إذا: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًم٘مقًمف اًمًٜم٦م:

 يّمكم طمتك جيٚمس, ومال: »إومم ًمٚمرواي٦م شم٠ميمٞمداً  إظمرى اًمرواي٦م وذم ,شًمٞمجٚمس صمؿ

 ش.ريمٕمتلم

 ُمـ رء ُمٕمف اىمؽمن إذا وسمخ٤مص٦م اًمقضمقب, ي٘متيض وإُمر ,ملسو هيلع هللا ىلص أُمره هذا 

 .ٟمٗمًف إُمر قمغم زائداً  إُمر, هبذا آهتامم

- إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم وهق احلدي٨م, هذا ذم ضم٤مء يمام 
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 وطمقًمف ضم٤مًمس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل يقُم٤ًم, اًمٜمٌقي اعمًجد دظمؾ أنف -قمٜمف اهلل ريض

 اًمذيمر يًتٛمع سمٞمٜمٝمؿ, وضمٚمس اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء إمم ىمت٤مدة أبق وم٤مٟمْمؿ أصح٤مسمف, سمٕمض

 أب٤م ي٤م» :ًمف ىم٤مل -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- رآه ومٚمام ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وقمٜمد اعمققمٔم٦م, يًتٛمع

 ش.ريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ: »ىم٤مل ٓ,: ىم٤ملش أصٚمٞم٧م؟ ىمت٤مدة

 وم٘م٤مم اًمٖمٓمٗم٤مين, ؾمٚمٞمؽ أيب طمدي٨م اًمث٤مين, احلدي٨م همػم هذا: ُمًٌ٘م٤مً  وأذيمر 

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾِّ  اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل اعمٜم٤مؾم٦ٌم, وهبذه ًمٞمّمكم,

 ش.ٕمتلمريم يّمكم طمتك جيٚمس, ومال: »ذيمرٟم٤م يمام إظمرى واًمرواي٦م ,شًمٞمجٚمس صمؿ

 يًٙم٧م ومٚمؿ اًمتحٞم٦م, ىمٌؾ ىمت٤مدة أيب سمجٚمقس آهتامم إُمر هذا ُمع أن: اًمِم٤مهد 

 اعمًجد, حتٞم٦م اًمتحٞم٦م أن: وهق أٓ سمف, قَمٚمَّٛمٜم٤م سمام ًمٕمٚمٛمف قمٜمف: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

: ىم٤مل ٓ,: ىم٤ملش ريمٕمتلم؟ صٚمٞم٧م: »ؾم٠مخف ًمذًمؽ اعمًٚمؿ: سمف يت٤ًمهؾ أن يٜمٌٖمل ٓ أُمر

 .دي٨ماحل هذا ذيمر صمؿش ومّمؾ ىمؿ»

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً  يم٤من وًمق ًمالؾمتح٤ٌمب, ًمٞمس إُمر هذا ًمٙمقن آظمر, شم٠ميمٞمد ي٠ميت صمؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ضم٤مء ح٤م اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ طمدي٨م: ًمٚمقضمقب هق وإٟمام ُم١ميمدًا,

 ومالن, ي٤م: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًمف وم٘م٤مل ومجٚمس, اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م

 اجل٤مًمًلم ُمـ جلٛمٝمقرا إمم اًمتٗم٧م صمؿ ,شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ: »ىم٤مل ٓ,: ىم٤مل ,شأصٚمٞم٧م؟

 ومٕماًل, وىمٕم٧م وىمد شم٘مع ىمد ًمِمٌٝم٦مٍ  دومٕم٤مً  مجٞمٕم٤ًم: خي٤مـمٌٝمؿملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل خلٓم٦ٌم اعمّمٖملم

 سمذًمؽ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- شَمَقضّمف طمٞم٨م اعم٤ٌمرك اًمنمع هذا مت٤مم ُمـ وذًمؽ

 ريمٕمتلم, ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا: »وم٘م٤مل اًمٕم٤مم اخلٓم٤مب

 ش.ومٞمٝمام وًمٞمتجقز

 وىمٞمٚم٧م ومٕمالً  وردت وىمد شمرد, ىمد ؿمٌٝم٦م ًمدومع اخلٓم٤مب, هبذا اجل٤مًمًلم ظم٤مـم٥م 

 أن إمم ُمرضمٕمٝم٤م وىمٞمؾ, ىمٞمؾ, اًمٕمٚم٦م؟ هذه هل ُم٤م ًمٕمٚم٦ٍم, يم٤من هذا إن: اًمٙمت٥م سمٕمض ذم

ف اًمذي إُمر هذا  .سمف ظم٤مص أُمر هق اًمٖمٓمٗم٤مين, ؾُمَٚمٞمؽ إمم ُوضمِّ

 يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م إُمر سمتقضمٞمٝمف ؾَمَٚمٗم٤ًم: اًمِمٌٝم٦م هذه -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٠مبٓمؾ 

 وًمٞمتجقز ريمٕمتلم, ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا: »مجٞمٕمٝم٤م
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 شمّمح ٓ اًمتل إريم٤من ختٗمٞمػ وًمٞمس ومٞمٝمام, اًم٘مراءة ًمٞمخٗمػ ًمٞمخٗمٗمٝمام,: أي ,شومٞمٝمام

 أيب طمدي٨م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي أظمر إُمر ذًمؽ همػم آظمر أُمر هٜم٤م هب٤م, إٓ اًمّمالة

 .اًمتحٞم٦م هبذه احلٙمٞمؿ ِم٤مرعاًم اهتامم قمغم يدل مم٤م ىمت٤مدة

 رأى طمٞمٜمام ومٞمٝم٤م, ُم٤مؿمٞم٤مً  يم٤من اًمتل ظمٓمٌتف ىمٓمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وضمدٟم٤م أنٜم٤م ذًمؽ أول 

 .اًمتحٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ اعمًجد ذم جيٚمس ُمًٚمامً 

 ي٘مقم: سم٠من ومقراً  ي٠مُمره مل سم٠مُمتف ورأومتف اطمتٞم٤مـمف ُمـ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًمٙمٜمف 

 ومّمؾِّ  ىُمؿ: »ًمف وىم٤مل وم٠مُمره ٓ,: ىم٤ملش ٧مأصٚمٞم: »ُمٜمف وم٤مؾمتٗمٝمؿ صغم, ىمد يٙمقن أن ٓطمتامل

 .اعمًجد حتٞم٦م أمهٞم٦م قمغم يدل آظمر, اهتامم ًمٚمخٓم٦ٌم -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمٓمٕمف هذاش ريمٕمتلم

 ذم يم٤من عمـ جيقز ٓ أنف مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ أنٜم٤م اًم٤ًمسمؼ, ُمـ أهؿ ًمٕمٚمف وهق: أظمر اًمٌمء 

 ىمقًمف سمدًمٞمؾ ,واضم٤ٌمن ومه٤م اعمٜمٙمر, قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر اجلٛمٕم٦م, يقم اعمًجد

 أنّم٧م:: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

 ىمقًمؽ طمرام, خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م واًمٙمالم يتٙمٚمؿ, ومٞمٛمـ أنّم٧م,: ىمقًمؽش ًمٖمقت وم٘مد

 .احلدي٨م هذا سمٍميح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمد ُمٜمٙمر اعمٕمروف هبذا إي٤مه أُمرك أنّم٧م,: ًمف

 ذم يم٤من قمٛمـ ؾم٘مط ىمد اعمٜمٙمر, ـقم واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر يم٤من إذا: وم٢مذاً  

ف ومٌامذا ًمٚمخٓمٞم٥م, وآؾمتامع ًمإلصٖم٤مء ًمٞمتٗمرغ اعمًجد:  دظمؾ عمـملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أُمر ُٟمَقضمِّ

 سم٠مُمر أُمر سم٠منف إُمر, هذا شمقضمٞمف ُيْٛمِٙمـ هؾ ريمٕمتلم؟ يّمكم أن اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد

 اإلٟمّم٤مت قمـ ٟمٗمًف يٜم٘مؾ أن اعمًجد ذم يم٤من عمـ يًٛمح مل وهق وم٘مط, ُمًتح٥م

 .أنّم٧م: سمٙمٚمٛم٦م وًمق ًمإلُم٤مم

 أـمقل سمزُمـ اٟمِمٖم٤مل ذًمؽ وذم ريمٕمتلم؟ سمّمالة اعمًجد إمم اًمداظمؾ ي٠مُمر ومٙمٞمػ 

 .أنّم٧م: يتٙمٚمؿ رآه عمـ: ىمقًمف ُمـ سمٙمثػم وأـمقل

 ًمٞم٧ًم اعمًجد حتٞم٦م أن قمغم سم٤مُٕمر اعمُْٚمَح٘م٤مت هذه يمؾ وذاك, وذاك هذا وَمَدلَّ  

 واضم٥م هق اعمًجد حتٞم٦م وإٟمام ٓ, ُيٕم٤مىم٥م, مل شمريمٝم٤م وإن أثٞم٥م, ومٕمٚمٝم٤م إن ُمًتح٦ٌم ؾُمٜم٦َّم

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ
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ُم٤مً  ذيمرٟم٤م ٕنٜم٤م اًمٗمرائض: ُمـ ومرض: أىمقل أن أتقرع وٓ   سملم ومرق ٓ أنف ُُمَ٘مدَّ

 .واضم٥م هذا أو ومرض هذا ىمقًمٜم٤م

 اًمرؾمقل ىمقل ُمع اعمًجد حتٞم٦م سمقضمقب اًم٘مقل يتٜم٤مرم ومٝمؾ: يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا 

 شمٓمقع؟ أن إٓ ٓ: اًمرضمؾ ًمذاك أو إقمرايب, ًمذًمؽملسو هيلع هللا ىلص 

 ُمعش شمٓمقع أن إٓ: »-اًمًالم قمٚمٞمف- سم٘مقًمف اعم٘مّمقد ٕن شمٜم٤مذم: ٓ: جلقابا 

 صغم ومٙمٚمام ريمٕم٤مت, اًمٕمنم اًمرواشم٥م ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمام ,اخلٛمس اًمّمٚمقات

ـ اًمٗمرائض, ُمـ ومريْم٦م اعمًٚمؿ ًَ  .ريمٕمتلم يّمكم أن طم٘مف ذم وَمُٞم

 ىمد ٕنف اخلٛمس: اًمّمٚمقات ُمـ صالة يّمكم ُمّمٍؾ, يمؾ شمٚمزم ٓ ومٝمل اًمتحٞم٦م أُم٤م 

 .اعمًجد يدظمؾ ٓ ىمد اعمًجد, ذم يّمكم ٓ

 .اعمًجد دظمقل وهق أٓ سمد, وٓ صالمه٤م ًمٚمتحٞم٦م اعم٘متيض اًم٥ًٌم ُوضِمد إذا: أي 

 قمٜمد اًمراضمح وهق اًم٘مقلش شمٓمقع أن إٓ: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يٜم٤مذم ٓ يمذًمؽ 

 ٛمس,اخل اًمّمٚمقات ُمـ ًمٞمًت٤م اًمّمالشملم ه٤مشملم ٕن اًمٕمٞمديـ: صالة سمقضمقب اًمٕمٚمامء,

 اًمٗمٓمر, قمٞمد صالة اًمًٜم٦م, ذم ُمرشم٤من صالشم٤من مه٤م وإٟمام يقم, يمؾ سمدظمقل شَمَتٙمرر اًمتل

 .إوحك قمٞمد وصالة

 اًم٘مقل إقمرايب, طمدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ُيٜم٤َمذم هؾ وم٘مس, ذًمؽ وقمغم: ي٘م٤مل يمذًمؽ 

 ُٕمر شمّمغم ٕهن٤م ح٤مذا؟ ذًمؽ, يٜم٤مذم ٓ اخلًقف, صالة أو اًمٙمًقف صالة سمقضمقب

 احلدي٨م ذم -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- سمذًمؽ أُمر وىمد س,اًمِمٛم يمًقف وهق قم٤مرض

 يمثػم مَجْع وقمـ قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وقمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضم٤مء يمام اًمِمٞمخلم, سملم قمٚمٞمف اعمُـتَّٗمؼ

 اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ ووم٤مة يقم يمًٗم٧م اًمِمٛمس أن اًمّمح٤مسم٦م, ُمـ

 يمًٗم٧م ُم٤م: »٦ماجل٤مهٚمٞم ذم قم٤مدُتؿ قمغم سمٜم٤مءً  اًمٜم٤مس سمٕمض أو اًمٜم٤مس, وم٘م٤مل -واًمًالم

 وىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  ومخٓمٌٝمؿش واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ عمقت إٓ اًمِمٛمس

 أطمد عمقت شمٜمٙمًٗم٤من ٓ اهلل, آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس إن اًمٜم٤مس, أُّي٤م ي٤م: »هلؿ

ىمقا  وَمَّمٚمهقا  ذًمؽ رأجتؿ وم٢مذا حلٞم٤مشمف, وٓ  ش.وادقمقا  وشَمَّمدَّ
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 ومال اإلهلٞم٦م, اًمٔم٤مهرة هلذه ًقفاًمٙم سمّمالة -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- أُمر وم٘مد 

ح يمام سمقضمقهب٤م, اًم٘مقل يٜم٤مذم ش قمقاٟم٦م أب٤م» ُمٜمٝمؿ وأذيمر احلدي٨م, أئٛم٦م سمٕمض سمذًمؽ َسَّ

 وم٘م٤مل ُمًٚمؿ صحٞمح قمغم اعمًتخرج وهقش قمقاٟم٦م أيب صحٞمح» سمـ اعمٕمروف ُمًٜمده ذم

 .اًمٙمًقف صالة وضمقب سم٤مب: ومٞمف

 :ششمٓمقع أن إٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل اًمّمالة هذه سمقضمقب اًم٘مقل -أجْم٤مً - ُيٜم٤َمذم ٓ 

 ومذًمؽش اخلٛمس اًمّمٚمقات هذه ُمع شمٓمقع أن إٓ» اعم٘مّمقد أن ُمرة, ُمـ أيمثر ذيمرشمف ح٤م

 ذم هل وًمٞم٧ًم ًمٚمٛمًٚمؿ شمٕمرض سمٛمٜم٤مؾم٦ٌمٍ  آظمر, رء اعمٗمروض ُمـ يٙمقن أن يٜم٤مذم ٓ

 .قمٚمٞمف ُمٗمروو٦م إصؾ

 احلدي٨م ذم ضم٤مء ىمد ُيْذيَمر, سم٤مًمٌمء واًمٌمء ,-أجْم٤مً - اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ هذا ًمٕمؾ 

 صالة يّمكم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ ُمرشملم, يقم ذم ومريْم٦م شمّمغم ٓ أنف اًمّمحٞمح

 اهلل وؿم٤مّق  حتدى ىمد يٙمقن صم٤مٟمٞم٦م َُمّرة صغم وًمق إصؾ, هق هذا ُمرشملم, اًمٕمِم٤مء

 : -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- هذا ىمقًمف ذم ورؾمقًمف

 اًمتل اًمّمالة سم٢مقم٤مدة إُمر ومٞمف واطمدًا, ٟمّم٤مً  ًمٞمس يمثػمة, ٟمّمقص هٜم٤مك يقضمد أٓ

 :يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء وىمٚم٧م ٟمٕمؿ,: اجلقاب اعمًٚمؿ؟ صاله٤م ىمد يم٤من

 ُمقـم٠م ذم» ضم٤مء وىمد احل٩م, ومريْم٦م أداء أبقاب قمغم احل٩م, أبقاب قمغم أن ٟمحـ 

 وح٤م...اخلٞمػ ُمًجد ذم اًمٗمجر صالة صغمملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن اًمًٜمـ سمٕمض وذمش ُم٤مًمؽ

 ًٚمٛملم,اعم مج٤مقم٦م ُمع اعمّمٚملم ُمـ يٙمقٟم٤م ح٤م سم٠مهنام ووٕمٝمام ُيقطمل رضمٚملم وضمد ؾمٚمؿ,

 ومام: »ىم٤مل اهلل, رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مٓ ,شُمًٚمٛملم؟ أوًمًتام: »هلام وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٜم٤مدامه٤م

 قمٚمٞمف- وم٘م٤مل رطم٤مًمٜم٤م, ذم صٚمٞمٜم٤م يمٜم٤م إٟم٤م  اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓش ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام

 ومقضمدهؿ اجلامقم٦م, ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف, ذم أطمديمؿ صغم إذا: -واًمًالم اًمّمالة

 .ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ؿ:ُمٕمٝم ومٚمُٞمَّمؾِّ  يّمٚمقن,

 صٚمٞم٤مه٤م يم٤مٟمقا  اًمتل اًمّمالة شمٚمؽ يٕمٞمدا أو اًمّمالة, شمٚمؽ يٕمٞمدا سم٠من أُمر هذا: إذاً  

 ح٤مذا؟ رطم٤مهلام, ذم

 .ُمٜمٝمؿ ًمٞمًقا  ه١مٓء سم٠من اجلامقم٦م ُيِْمِٕمر اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م قمـ اعمًجد ذم اٟمٗمرادمه٤م ٕن 
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 ي١مُمـ يم٤من ُمـ: »ىمٞمؾ وىمد اًمتٝمؿ, ُمقاىمػ ي٘مػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال: وًمذًمؽ 

 ش اًمتٝمؿ ُمقاىمػ ي٘مػ ومال أظمر, واًمٞمقم سم٤مهلل

 ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن ٟمٌقي٤ًم, طمديث٤مً  ًمٞمس هذا سم٠من إؿمٕم٤مراً  ُٕقمٓمٞمٙمؿ ىمٞمؾ: وىمد: أىمقل

 .هذا اخلٞمػ ُمًجد سمحدي٨م: ىمقًمف سمف اؾمتِمٝمدت ح٤م ُم٘مٌقًٓ, ُمٕم٘مقًٓ 

 ُمع ٝم٤ميّمٚم مل وًمٙمٜمف ديم٤مٟمف, ذم أو سمٞمتف ذم اًمٗمريْم٦م صغم ىمد اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا: وم٢مذاً  

 يٜمتحل أن جيقز ومال ىم٤مئٛم٦م, واًمّمالة اعمًجد دظمؾ صمؿ اعمًجد, ذم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م

 رء قمٜمده يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اًمٗمرض, صغم ىمد يم٤من أنف سمدقمقى اعمًجد, ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م

 ورسمام ,شُمرشملم يقم ذم ومريْم٦م ٓش »ُمرشملم يقم ذم صالة ٓ: »إول سم٤محلدي٨م اًمٗم٘مف ُمـ

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرةً  اًمٗمرض أصكم نأ زم جيقز ٓ وم٠من٤م: ٟمٗمًف ذم ىم٤مل

 يّمٚمقن ووضمدُتؿ مج٤مقم٦م, ُمًجد دظمٚم٧م إذا إٓ يمذًمؽ, هق ٟمٕمؿ: ًمف ٟم٘مقل 

 .ًمقطمدك أن٧م صٚمٞمتٝم٤م اًمتل اًمٗمريْم٦م

 سمؾش ُمرشملم يقم ذم صالة ٓ: »إول -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يِمٛمٚمؽ ٓ ومحٞمٜمذاك 

َتثٜمك ًْ  .ىم٤مئٛم٦م امقم٦ماجل وصالة اعمًجد, دظمقًمؽ طم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م, أن٧م اًمتل احل٤مًم٦م هذه ُمٜمف ُي

ًٓ  ومتٙم٥ًم إًمٞمٝم٤م, شَمٜمَْْمؿّ  أن سمد ومال   سمًٌعٍ  أو سمخٛمسٍ  هل اًمتل اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م: أو

 .ذًمؽ ُمـ سمريء وأن٧م سمؽ شَمٚمّمؼ ىمد اًمتل اًمتٝمٛم٦م ٟمٗمًؽ قمـ شمدومع صمؿ درضم٦م, وقمنميـ

 وذيمرى, وم٤مئدة ذًمؽ ذم ًمٕمؾ وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ, أـمٚم٧م وىمد اًمٌح٨م, اىمتْم٤مه ُم٤م هذا 

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 (00:  00:  44/ 375/واًمٜمقر دىاهل) 

 (00:  29:  24/ 375/واًمٜمقر اهلدى) 

 واجبة؟ افوتر يف( األظذ) شورة ؿراءة هل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ. .إومم اًمريمٕم٦م ذم سم٤مًمذات اًمقشمر, ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم  :افسمال

 ؟شؾمٌح» ي٘مرأ  يم٤من أنف واًمًالم اًمّمالة
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 .ٟمٕمؿ أي : افشقخ

 ذط؟ هؾ  :مداخؾة

 أؾم٘مط ىُمِرئ رء وأّي  ؾمٜم٦م, هق وإٟمام ومرض, وٓ ذط ًمٞمس ٓ, : افشقخ

 .اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اإلو٤موم٦م ُمـ اعمًتح٥م  أؾم٘مط سمؾ اًمٗمرض,

 .قمٚمٞمف قم٘م٤مب ومال شمريمٝم٤م وإن قمٚمٞمٝم٤م, ُأثٞم٥م ومٕمٚمٝم٤م إن ؾمٜم٦م, ومٝملش ؾمٌح» ىمراءة أُم٤م 

  (00:  06:  00/ 437/واًمٜمقر اهلدى) 

 يؽون أن جيوز هل افوتر وؿـوت فؾوتر، افواحدة افتسؾقؿة

 افرـوع بعد

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ هذا سم٤مًمقشمر, اًمقاطمدة ًمٚمتًٚمٞمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يٛمٞمٜم٤ًم؟ اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م: افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 .اًمّمٚمقات يمؾ يِمٛمؾ سم٤مًمقشمر, ظم٤مص٤مً  ًمٞمس هذا: افشقخ

 اًمًٜم٦م, هل هذه اًم٘مٜمقت, ذم سمدأ اًمريمقع ىمٌؾ ُمثالً  هق ًمق ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م, :مداخؾة

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م سمٕمده٤م ًمق ًمٙمـ

 .سمٞمجقز: فشقخا

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :مداخؾة

 :..(47.: 2/   59/   واًمٜمقر اهلدى)
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 افثافثة بعد يػسش ؾفل أوشط تشفد دون ثالًثا افوتر صذ إذا

  يتورك؟ أم

 هؾ ُمتّمٚملم, صالهؿ إذا اًمقشمر ريمٕم٤مت صمالث شمِمٝمد ذم اجلٚمقس :افسائل

 ؟يٗمؽمش أم يتقرك

 .يٗمؽمش: افشقخ

  (00:  26 :00/ 184/ واًمٜمقر اهلدى) 





 الوتر قضاء
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 وافـاد فؾـائم هو إكام افػجر بعد افوتر ؿضاء

 وشمره وىم٧م ومٞمٜمتٝمل اًمذايمر وأُم٤م شمذيمر, وىم٧م أّي  اًمٗمجر سمٕمد يّمكم ٟمز أو ٟم٤مم ُمـ

 .سَملمِّ  فم٤مهر وهذا اًمٗمجر سمٓمٚمقع

 [422 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 صػًعا؟ أم وتًرا يؽون هل افوتر ؿضاء

 اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم يم٤من إذا: أي وشمًرا, اًمقشمر ىمْم٤مء ذم شم٘مقل سم٠منؽ ؾمٛمٕم٧م :ُمداظمٚم٦م

: أي اًمريمٕم٤مت, قمدد سمٜمٗمس اًمث٤مين اًمٞمقم ًمٞم٘مْمٝم٤م اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمٚمٝم٤م ومل ريمٕم٤مت صمالث

 أن سمٛمٕمٜمك ُمًٚمؿ صحٞمح ذم طمدي٨م وهٜم٤مك ريمٕم٤مت, أرسمع وًمٞمس ريمٕم٤مت صمالث

 اًمقشمر ىمْم٤مء قمغم اًمدًمٞمؾ ومام ريمٕم٦م قمنمة اصمٜم٤م اًمٚمٞمؾ صالة ي٘ميض يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .ظمػًما  اهلل وضمزاك اًمتقوٞمح أرضمق شمًرا؟و

 قمٜمف ٟم٤مم أو اًمقشمر أطمديمؿ ٟمز إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًمدًمٞمؾ: اًمِمٞمخ

 ُمٕم٤مُمٚمتف اًمقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قم٤مُمؾ وم٘مدش  ًمف يًتٞم٘مظ طملم أو يذيمره طملم ومٚمٞمّمٚمف

 قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً  ٟمز ُمـ: »سمٚمٗمظ اًمّمحٞمحلم ذم اعمروي وم٤محلدي٨م ًمٚمٗمريْم٦م

 اًمقشمر قمـ ؾمٝم٤م أو اًمقشمر قمـ ٟم٤مم ومٛمـش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ ذيمره٤مي طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م

 ؾم٤مقم٦م طملم اًمقشمر يّمكم ومحٞمٜمٍئذ قمٜمٝم٤م همٗمؾ أو قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل اًمٗمريْم٦م طمٙمؿ ومحٙمٛمف

 ُمع ومٝمذا ُمًٚمؿ صحٞمح إمم واعمٕمزو اعمذيمقر احلدي٨م أُم٤م آؾمتٞم٘م٤مظ, ؾم٤مقم٦م أو اًمتذيمر

 اًمذي احلدي٨م سملم رو٦مُمٕم٤م ومال واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف وُمـ صحٞمًح٤م يمقٟمف

 ًمف يتٞمن مل عمـ وإٟمام ٟم٤مم أو ٟمز ومٞمٛمـ يٙمقن ٓ هذا ٕن احلدي٨م: هذا وسملم ذيمرشمف

 وإٟمام واًمٜمًٞم٤من, اًمٜمقم سمٕمذر ًمٞمس اًمٚمٞمؾ صالة ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يٕمقض ومحٞمٜمٍئذ اًمٚمٞمؾ صالة

 . ٟمٕمؿ ريمٕم٦م, قمنمة اصمٜمل اًمٜمٝم٤مر ذم يّمكم أن ومٚمف ذًمؽ ًمف يتٞمن مل ٕنف

 (00:37:49/ب 33: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 صػعًا؟ أم وتراً  يؽون افوتر ؿضاء

 وشمًرا؟ أم ؿمٗمًٕم٤م شمٙمقن هؾ اًمقشمر ىمْم٤مء يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٌح, وأصٌح اًمقشمر وم٤مشمف ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .وشمر: اًمِمٞمخ

 هق؟ يمام وشمًرا  :ُمداظمٚم٦م

ش يذيمره طملم ومٚمٞمّمكم: »اًمٗمرض ذم ضم٤مء يمام اًمقشمر ذم ضم٤مء ىمد ٕنف هق: يمام: اًمِمٞمخ

 ومٚمٞمّمٚمف قمٜمف ٟم٤مم أو اًمقشمر ٟمز ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ٘م٤ملوم اًمٗمرض, ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مًمقشمر ضم٤مء

 .اًمٗمرض ذم ضم٤مء يمامش يذيمره طملم

 (00:34:45( /3) ضمدة ومت٤موى) 

 افوتر ؿضاء

 ُمـ: » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ُمرومققًم٤م ؾمٕمٞمد أيب قمـ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم ضم٤مء :ُمداظمٚم٦م

 قمـ آظمر وطمدي٨م احلدي٨م, هذاش اؾمتٞم٘مظ أو ذيمره إذا ومٚمٞمقشمر ٟمًٞمف أو اًمقشمر قمـ ٟم٤مم

 ريمع يٙمـ ومل اًمّمٌح ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومقضمد اًمّمٌح إمم ظمرج أنف: »قمٛمرو سمـ ىمٞمس

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومًٙم٧م وم٠مظمؼمه, اًمّمالة؟ هذه ُم٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف ومٛمر اًمٗمجر, ريمٕمتل

 ذم واًمٓمؼماين أمحد قمـ اًم٤ٌمب ذم ذطمف سمٕمد اًمرسم٤مين اًمٗمتح ذم ىم٤ملش ؿمٞمًئ٤م ي٘مؾ ومل

 طمًـ, وإؾمٜم٤مدهش ومٞمقشمر حيّمٌ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »سمٚمٗمظ قم٤مئِم٦م قمـ إوؾمط

 ىم٤مم وىمد يقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م رسمام: »سمٚمٗمظ واًمٌٞمٝم٘مل احل٤ميمؿ قمـ اًمدرداء أيب وقمـ

 هذا؟ ذم ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ُم٤م احل٤ميمؿ, صححفش اًمّمٌح ًمّمالة اًمٜم٤مس

ُمريـ سم٠من أرى: اًمِمٞمخ  مت٤مًُم٤م اًمٗمريْم٦م ومٙمحٙمؿ قمٜمف ٟم٤مم أو اًمقشمر ٟمز ُمـ: أي ضم٤مئز, ٕا

 .اًمقشمر ُمـ ٟمز يم٤من ُم٤م شمذيمره طملم أو ٟمقُمف, ُمـ اؾمتٞم٘م٤مفمف طملم سمف سم٤مإلشمٞم٤من ي١مُمر أنف طمٞم٨م ُمـ

 .ـمٚمع ىمد اًمّمٌح يم٤من ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 .صم٤مين رء هذا[ اًمٗمرض] يْمٞمع يم٤من إذا إٓ ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 (00:01:21/ب30: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 وتًرا؟ أم صػًعا يؽون هل افـفار يف افوتر ؿضاء

 ٟم٤مم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن دي٨ماحل ذم ضم٤مء اًمقشمر, ًم٘مْم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 اإلٟم٤ًمن قمغم وم٤مت إذا اًمقشمر ىمْم٤مء ومٝمؾ ريمٕم٦م, قمنمة صمٜمتل اًمٜمٝم٤مر ُمـ صغم طمزسمف قمـ

 .ريمٕم٦م إطمدى يّمٚمٞمف أو ريمٕم٦م, قمنمة صمٜمتل يّمٚمٞمف اًمقشمر يّمكم أن يريد هن٤مًرا

 وم٤مشمف؟ إذا أو ٟم٤مم يم٤مُماًل  ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م: اًمِمٞمخ

 .طمزسمف قمـ ٟم٤مم :ُمداظمٚم٦م

 ومحٞمٜمئذ ٟم٤مم إذا: سمٚمٗمظ صح وم٢مذا وم٤مشمف, إذا يم٤من احلدي٨م أن ٗمظأطم اًمذي أن٤م: اًمِمٞمخ

 هذا هق اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ىمقًمٞم٦م, وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م: ؾمٜمت٤من هٜم٤م ٟم٘مقل أن وهق ؾمٝمؾ وم٤مجلٛمع

 ٟمٕمٚمؿ يمام اًم٘مقًمٞم٦م واًمًٜم٦م ٟم٤مم, سمٚمٗمظ احلدي٨م يمقن ُمـ اًمت٠ميمد سمٕمد وهذا ذيمرشمف, اًمذي

 اًمقشمر قمـ ٟم٤مم ُمـ: »اًمٗمريْم٦م ذم ىم٤مًمف ُم٤م اًمقشمر ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف أنف: احلدي٨م ذم

 .اهتدى وم٘مد ومٕمؾ إُمريـ وم٠ميش يذيمره طملم ومٚمٞمّمٚمف ٟمًٞمف أو

 اًمٚمٞمؾ؟ صالة قمـ قمقض أو ىمْم٤ًمء شمٕمتؼم هؾ ريمٕم٦م, قمنمة صمٜمتل صغم إذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمقشمر وم٤مشم٧م, يمام شم٘م٣م شم٘م٣م اًمتل اًمّمالة ىمْم٤مء يم٤من ًمق ىمْم٤مء, ًمٞمس ٓ: اًمِمٞمخ

 .ديؾسم وإٟمام ىمْم٤مء ًمٞمس ومٝمق ؿمٗمع, وهٜم٤م وشمر

 (00:11:16( /7) راسمغ ومت٤موى) 

 افوتر ؿضاء

 أىمقم وسمدي اًمقشمر أصكم سمِّدي أن٤م أنف طمٜمٗمرض اًمقشمر ىمراءة اًمقشمر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم: افسائؾة

  ؟أقمٛمؾ سمدي ؿمق... ٟمٛم٧م وُمثالً  أصكم, أرسمٕم٦م أو صمالصم٦م اًم٤ًمقم٦م

 ُمتك؟ إمم ٟمٛمتل,: افشقخ

 .اًمقشمر قمكمَّ  وراح اًمٗمجر, أذان ًمقىم٧م:  افسائؾة
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 اًمٗمجر, ىمٌؾ اؾمتٞم٘مٔمتل وُم٤م وٟمٛمتل, راؾمؽ طمٓمٞمتل سمٛمٕمٜمك قمٚمٞمِؽ, راح يم٤من إذا

 .ىمْم٤مؤه٤م يٛمٙمٜمف ٓ وىمتٝم٤م ذم اًمٗمريْم٦م سمٞمّمكم ُم٤م اًمٚمِّـل ُمثؾ, قمٚمٞمؽ راح

 .َيْذيمره٤م طملم سمٞمّمٚمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو ٟمًٞمٝم٤م إذا أُم٤م  

  اًمٗمجر ـمٚمقع إمم هٞمؽ ٟمقُمف ؾمحٌتٞمٝم٤م إذا شمٌٕمؽ اًم١ًمال يمذًمؽ 

 .اًمّم٤ٌمح ًم٘مٞم٧م قمٞمٜمل ٧موَمتَّح يٕمٜمل أجقه,: افسائؾة

 سمتّمكم اًمٗمجر ؾمٜم٦م شمّمكم ُم٤م ىمٌؾ, اًمقشمر صالة إو٤مقم٦م ىمّمديت ُم٤م يٕمٜمل: افشقخ

 . اًمقشمر ؾمٜم٦م

 . صمالصم٦م أو ريمٕم٦م أصكم: افسائؾة

 .ُمتك ه٤مي قمرومتل سمس, إيف صمالصم٦م أو: افشقخ

 . اًمًٜم٦م أصكم ُم٤م ىمٌؾ: افسائؾة

 . يٕمٜمل اًم٥ًٌم ٓ ٓ,: افشقخ

  ُمتك: افسائؾة

 سمتّمكم, ُم٤م إومم اًمّمقرة: صقرشملم ًمؽ ذيمرٟم٤م اطمٜم٤م, ًمؽ ىمٚمٜم٤م اًم٥ًٌم: افشقخ

 . قمٚمٞمٙمل راطم٧م

 . اىمٛم٧م ُم٤م يٕمٜمل أنف إومم اًمّمقرة:  افسائؾة

 .  ىمٛمتل وُم٤م وُمْ٘متِل, يٕمٜمل: افشقخ

ٌَِؽ  إذا أُم٤م قمٚمٞمؽ, راطم٧م اًمّمقرة هذه ذم  أذان سمٕمد إٓ وُمْ٘متِل وُم٤م اًمٜمقم هَمَٚم

 . ًمٗمجرا ؾمٜم٦م سمتّمكم وسمٕمديـ اًمقشمر, سمتّمكم ومُٝمقن اًمٗمجر,

 . أىمْمٞمٝم٤م سم٠مىمدر ُم٤م وهذيؽ :افسائؾة

 . ىمْم٤مء ومٞمف ُم٤م ًمٚمٛمتٕمٛمد سم٤مًمٜم٦ًٌم, ىمْم٤مء ومٞمف ُم٤م ظمالص: افشقخ

 :..(39: 14/   52/   واًمٜمقر اهلدى) 
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يؼيض؟ وـقف افـسقان، ظـد افوتر ؿضاء  

 ٓ؟ أم ؿمٗمٕم٤مً  ُيْ٘م٣م وهؾ اًمٜمًٞم٤من, قمٜمد اًمقشمر ىمْم٤مء ذم ومْمٞمٚمتٙمؿ رأي ُم٤م: افسمال

 اًمت٤مسمٕملم أو اًمّمح٤مسم٦م قمـ ورد ومٝمؾ ذًمؽ, ذم ٟمص ًمٞمس وًمٙمٜمف ٦م,قم٤مئِم طمدي٨م ورد وىمد

 ُيْ٘م٣َم؟ ُم٤م إٟمف ىم٤مًمقا  اًمٗمتح ذم إيمثر أن ُمع ؿمٗمٕم٤ًم, ُيْ٘م٣َم  أنف ذًمؽ ذم صحٞمح ؾمٜمد

 سمٛمٕمٜمك ًمٞمس احل٤مل, سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م وذم اًمنمع ذم اًم٘مْم٤مء: اجلقاب اؾمٛمع: افشقخ

 اًمٚمٖمقي ًُمَٖمقي, وٓ قملذ ًمٞمس اصٓمالطمل اعمٕمٜمك هذا وىمتٝم٤م, همػم ذم اًمٕم٤ٌمدة أداء

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سمتامُمٝم٤م, سم٤مًمٕم٤ٌمدة اإلشمٞم٤من هق وا اًمّمَّ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ

 اًمّمالة ىُمْمٞم٧م: يٗمٝمؿ أُمث٤مزم اًمٕمجؿ ُمـ سمؾ اًمٕمرب ُمـ أطمد هؾ [10:اجلٛمٕم٦م] ﴾إَْرضِ 

ي٧م: يٕمٜمل  .ٓ ـمٌٕم٤ًم, وىمتٝم٤م؟ همػم ذم ُأدِّ

٧َّم,: يٕمٜمل ﴾ الةُ اًمّمَّ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا ﴿: إذاً    .وم٤مٟمتنموا ُأمِت

 وَم٤مْذيُمُروا َُمٜم٤َمؾِمَٙمُٙمؿْ  ىمََْمٞمْتُؿْ  وَم٢ِمَذا﴿: ذًمؽ ىمٌؾ شمٕم٤ممم ىمقًمف سمؾ اًمًالم, قمٚمٞمف ىمقًمف يمذًمؽ

 َ  اعمٜم٤مؾمؽ, ىمْم٤مء ُمـ اٟمتٝمٞمتؿ مت٤مُم٤ًم, يمذاك هذا [200:اًمٌ٘مرة] ﴾ذيِْمًرا  أؿََمدَّ  أَوْ  آسَم٤مَءيُمؿْ  يَمِذيْمِريُمؿْ  اّللَّ

 ٓ, ىمْم٤مء, حي٩م ذاه٥م وهق احل٩م ُمـ راضمٕم٦م اًمٜم٤مس راضمٕم٦م, سواًمٜم٤م طم٩م: ىمٞمؾ يمام ًمٞمس

 .اعمنموع اًمقىم٧م ذم: يٕمٜمل [200:اًمٌ٘مرة] ﴾َُمٜم٤َمؾِمَٙمُٙمؿْ  ىمََْمٞمْتُؿْ  وَم٢مَِذا﴿

 شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر, اًمًٙمٜمٞم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ويمذًمؽ

, أدريمتؿ ومام شمًٕمقن, وأنتؿ ش وم٤مىمْمقا  ٤مشمٙمؿوم وُم٤م: »رواي٦م ذمش وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا

 أن٤م ُمذهٌل ذم اًمذيـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ إقم٤مضمؿ ومٝمؿ وًمًقء اًمث٤مٟمٞم٦م, اًمرواي٦م هذه أضمؾ وُمـ

 ذم دظمؾ إذا أيمثر, أو سمريمٕم٦م ُمثالً  اعمًٌقق أن: اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر ُمع اظمتٚمٗمقا  احلٜمٗمل,

ُّي٤م ي٘مقم طمٞمٜمام ومٝمؾ ريمٕم٦م, ووم٤مشمتف اًمّمالة  شمٙمقن أم اًمّمالة مت٤مم شمٙمقن اًمريمٕم٦م هذه ًمُٞم١َمدِّ

 ح٤م يًتٗمتح ٓ ومٝمق اجلٛمٝمقر ي٘مقل يمام اًمّمالة مت٤مم يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمّمالة, أول هل

 .آي٦م أو ؾمقرة ُمـ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ُم٤م ي٘مرأ  وٓ يٜمٝمض,

 اًمٗم٤مئت٦م سم٤مًمريمٕم٦م ًمٞم٠ميت ىم٤مم إذا وًمذًمؽ اًمّمالة, أول هق وم٤مشمف ُم٤م: ي٘مقًمقن إطمٜم٤مف

 ُمـ ة,اًمّمال أول هذه ٕن اجلٝمري٦م: اًمّمالة ذم سم٤مًم٘مراءة وضمٝمر آؾمتٗمت٤مح, دقم٤مء ىمرأ 

 ش.وم٠ممتقا :» ىم٤مل اًمرؾمقل: ىم٤مًمقا  أظمرون سمٞمٜمامش وم٤مىمْمقا : »رواي٦م ُمـ هذا؟ أظمذوا أجـ



 176   ىمْم٤مء اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ش.وم٤مىمْمقا : »آظمر طمدي٨م ذم ىم٤مل اًمرؾمقل ًمٙمـ: هلؿ ىمٞمؾ 

 يمامش وم٠ممتقا : »يٕمٜملش وم٤مىمْمقا » اًمروايتلم, سملم اظمتالف ٓ: اًمٕمريب اجلقاب يم٤من 

 .اًمٙمريٛمتلم أيتلم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م

 وم٤مشمف إن: اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمغم وم٤مجلقاب اًمقشمر, وم٤مشمف عمـ ٜم٦ًٌمسم٤مًم ؾم١ماًمؽ يم٤من وم٤مٔن 

 اًمٗم٘مٝمل, اعمٕمٜمك هذا وىمتف, همػم ذم سمف اإلشمٞم٤من: أي ىمْم٤مئف, إمم ؾمٌٞمؾ ومال ويمًالً  مهالً 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ومٙمام اًمٜمًٞم٤من, أو يم٤مًمٜمقم ذقمل سمٕمذر وم٤مشمف ىمد يم٤من وإن

ش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م, لمطم ومٚمُٞمَّمٚمِّٝم٤م قمٜمٝم٤م, ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ: »ًمٚمٗمريْم٦م

ر طملم قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو اعمٜمًٞم٦م, اًمّمالة سم٠مداء أُمر ومٝمذا  .شَمَذيمَّ

اه٤م ٕنف أداء ومٝمق أداء, ٟمًٛمٞمف أن ؿمئٜم٤م إن ومٝمذا   إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمنموع اًمقىم٧م ذم أدَّ

 طملم وىم٧م,: يٕمٜملش طملم ومٚمُٞمَّمٚمِّٝم٤م: »ىم٤مل ٕنف اًمٜمًٞم٤من: أو سم٤مًمٜمقم ُمٕمذور ٕنف ظم٤مص٦م:

 .اًمتذيمر وىم٧م: أي متًقن, وطملم ّمٌحقنشم

ٜم٤م :وم٢مذاً    اعمٜمًٞم٦م, اًمٗم٤مئت٦م اًمّمالة ومٞمف ي١مدي وىمت٤مً  اًمٜم٤مئؿ ذاك أو اًمٜم٤مد هلذا ضمٕمؾ َرسمه

 .قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو

 ـمٚمقع سمٕمد يًتٞم٘مظ اًمٞمقم, اجلامهػم يٗمٕمؾ يمام شمتٝم٤مون أن إي٤مك: ٟمٔمره ًمٗم٧م صمؿ

 ُم٤م سمٕمد اًمقفمٞمٗم٦م, ُمـ ٟمرضمع ُم٤م سمٕمد ؾمٜمّمٚمٞمٝم٤م وم٤مشم٧م, اًمّمالة هذه: وي٘مقل اًمِمٛمس,

 اًمٗمجر وىم٧م ذم ُمًتٞم٘مٔم٤مً  يم٤من ًمق يمام قمٚمٞمف, راطم٧م اًمدراؾم٦م, ُمـ اًمتدريس ُمـ ٟمرضمع

 .اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك قمٜمٝم٤م وشمٖم٤مى ومت٤ًمهؾ

 طمدي٨م ذم أجْم٤مً  ىم٤مل احلدي٨م, هذا ًمٚمٗمريْم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أىمقل 

 اجلٛمٚم٦م شمٚمؽ سمٕمد سمؽضمقا  وهذاش يذيمره طملم ومٚمُٞمَّمٚمِّف اًمقشمر, ٟمز ُمـ: »اًمؽمُمذي ذم

 .اهلل ؿم٤مء إن وم٤مئدة ومٞمٝم٤م ًمٙمـ ضمدًا, اًمٓمقيٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م اعمٕمؽمو٦م

  (00:  57: 46/ 297/ واًمٜمقر اهلدى)

  (00:  00: 40/ 298/ واًمٜمقر اهلدى)

  (00:  06: 02/ 298/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (00:  06: 26/ 298/ واًمٜمقر اهلدى) 



 177 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمْم٤مء اًمقشمر 

 افػجر صالة ظؾقه أؿقؿت من ظذ يستب ماذا

 افوتر؟ يصل مل هوو

 اًمقشمر, يّمؾ مل وهق اًمٗمجر صالة قمٚمٞمف أىمٞمٛم٧م ُمـ قمغم يؽمشم٥م ُم٤مذا :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ أومٞمدوٟم٤م

ًٓ  اًمقشمر يّمكم أن سملم جيٛمع أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا: اًمِمٞمخ  أو

 راًمٗمج ؾمٜم٦م ريمٕمتل ىمدم وإٓ ذًمؽ ومٕمؾ اًمٗمريْم٦م شم٘م٤مم أن ىمٌؾ صم٤مٟمًٞم٤م اًمٗمجر ريمٕمتل صمؿ

 .ذًمؽ سمٕمد اًمقشمر صغم صمؿ

 ...ُم٤ٌمًذة اًمٗمجر سمٕمد :ُمداظمٚم٦م

 أذان سملم اًمقىم٧م ُمـ ُمتًع هٜم٤مك يم٤من إذا: آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام أىمقل ٓ,: افشقخ

 ريمٕمتل سمٕمده٤م ويّمكم اًمقشمر يّمكم أن يًتٓمٞمع سمحٞم٨م اًمٗمجر, صالة إىم٤مُم٦م وسملم اًمٗمجر

 يتًع ٓ وٞمً٘م٤م اًمقىم٧م يم٤من إذا أُم٤م اًمٗمجر, وؾمٜم٦م اًمقشمر ؾمٜم٦م: اًمًٜمتلم سملم مجع اًمٗمجر

 .سمٕمد ومٞمام اًمقشمر صغم صمؿ صاله٤م اًمٗمجر ًمًٜم٦م إٓ

  وىم٧م أي ذم :ُمداظمٚم٦م

 مل أنف: اًم١ًمال ُمـ ومٝمٛمتف واًمذي ٟم٤مم, أو ٟمز أنف دام ُم٤م يم٤من وىم٧م أي: اًمِمٞمخ

 اًمٗمرض صالة يمحٙمؿ اًمقشمر صالة ومحٙمؿ يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا اًمقشمر, شم٠مظمػم يتٕمٛمد

 طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ روفاعمٕم احلدي٨م اًمٗمرض ذم ضم٤مء وم٘مد مت٤مًُم٤م,

 قمٜمٝم٤م, ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف, شمٕم٤ممم اهلل ريض أنس

 ظمّمقص ذم اًمًٜمـ ذم هذا ُمثؾ ضم٤مءش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م, طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م

 ظيًتٞم٘م ومحٞمٜمام ٟم٤مم أو اًمقشمر ٟمز ومٛمـش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ: »ىمقًمف دون اًمقشمر صالة

 شمٗمّمٞمؾ, ُمـ آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م ذيمرٟم٤م وٞمً٘م٤م اًمقىم٧م يم٤من ح٤م وًمٙمـ يّمٚمٞمٝم٤م, اًمّمالة هلذه

ر وإٓ  .اًمٗمجر ومرض سمٕمد وًمق ذًمؽ َأظمَّ

 (00:15:05( /ب26) ضمدة ومت٤موى) 



 178   ىمْم٤مء اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 أصبح حتى وتر ظن كام من

ح احلدي٨م: افشقخ  ٕنف اًمٗمريْم٦م: طمٙمؿ طمٙمٛمف اًمقشمر, قمـ وٟم٤مم ٟمز عمـ اعمُـٍَمِّ

 ومٞمّمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر, ذم وشمذيمره٤م ًمٞمٚم٦م صالة ُمثالً  وم٤مشمتف ومٛمـ ًمٚمٗمريْم٦م, سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مء احلٙمؿ

 .مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس وجيٝمر, سمؾ اًمٜمٝم٤مر, ذم

 .هق هق وم٤محلٙمؿ ٟمقم, قمـ أو ٟمًٞم٤من قمـ يم٤من إن اًمقشمر يمذًمؽ 

 ( 00:  35: 44/   598/  واًمٜمقر اهلدى)



 الوتر قهوت





 181 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمقشمر 

  افوتر يف افؼـوت

 : 163 ةوم٘مر اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمنمع اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت وأُم٤م 
 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمقشمر ريمٕم٦م ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ([3/968) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افرـوع ؿبل افوتر يف افؼـوت

 :165 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .اًمٜم٤مزًم٦م ًم٘مٜمقت ظمالومآ اًمريمقع ىمٌؾ وحمٚمف

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 . اًمريمقع ؾىمٌ وجيٕمٚمف 
 ([3/968) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افوتر يف افؼـوت موضع

 . داود أبق رواهش. اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »يمٕم٥م سمـ أبك طمدي٨م»

 .صحٞمح

 احل٤مومظ, إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمِمقاهد شمٚمؽ احلدي٨م ي٘مقي ومم٤م: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أو اًمريمقع ىمٌؾ ّمالةاًم ذم اًم٘مٜمقت قمـ ؾمئؾ ح٤م ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م أجْم٤م وي٘مقيف

 يمام واطمدا ؿمٝمرا  يم٤من إٟمام اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٜمقت أن ذيمر صمؿ. ىمٌٚمف: سم٘مقًمف أضم٤مب سمٕمده؟

 ىمٜمقت أن يٕمت٘مد يم٤من قمٜمف اهلل ريض أن٤ًم أن شمذيمرٟم٤م وإذا. طمدي٨م ىمٌؾ سمٞم٤مٟمف شم٘مدم



 182   ىمٜمقت اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ُمـ ىمٜم٧م إٟمام وأنف ُمٕمقٟم٦م, سمئر ذم ىمتٚمقا  اًمذيـ اًم٘مراء طم٤مدصم٦م ذم سمدؤه يم٤من إٟمام اًمٜم٤مزًم٦م

 إٓ ذًمؽ وًمٞمس - اًمٜم٤مزًم٦م همػم ذم اًم٘مٜمقت أن ُمٕمٜم٤م يٜمت٩م اًمريمقع سمٕمد را ؿمٝم أضمٚمٝم٤م

 واًم٤ًمسمٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م اًمرواي٦م ذم ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمام اًمريمقع, ىمٌؾ هق إٟمام - اًمقشمر ىمٜمقت

 خيٗمك ٓ يمام اًمقشمر, ىمٜمقت قمغم إٓ هذا ىمقًمف ذم اًم٘مٌٚمٞم٦م محؾ يٛمٙمـ وٓ قمٜمف, اعمت٘مدُمتلم

 ًمٚمحدي٨م يِمٝمد وىمد. أقمٚمؿ واهلل. اعمت٘مدُم٦م أنس طمدي٨م رواي٤مت جمٛمقع شمتٌع ُمـ قمغم

 اهلل قمٌد سمـ قمٛمرو قمثامن أبق أظمؼمٟم٤مش : 2/  70 ق» اًمتقطمٞمد ذم ُمٜمده اسمـ أظمرج ُم٤م

 قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمٌٍمي

 قمٜم٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ومديؽ أيب اسمـ طمدصمٜم٤م احلزاُمل اعمدين ؿمٞم٦ٌم سمـ اهلل

 سمـ قمكم سمـ احلًـ قمـ قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمـ

: اًمقشمر ذم ىمراءيت ُمـ ومرهم٧م إذا أىمقل أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب

 وم٢من. إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م ٓ: آظمره ذم وزاد احلدي٨م.. .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا

 احل٤ميمؿ رواه ًمٙمـ اًمريمقع, ىمٌؾ فم٤مهر اًمقشمر ذم ىمراءيت ُمـ ومرهم٧م إذا أىمقل أن: ىمقًمف

 حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـش 39 - 38/  3» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 172/  3»

 ظمالف ومٝمذا. اًمًجقد إٓ يٌؼ ومل رأد رومٕم٧م إذا: سمٚمٗمظ سمف اًمِمٕمراين اعمًٞم٥م سمـ

 .أقمٚمؿ وم٤مهلل. إومم اًمرواي٦م

 ( [426) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 بافـوازل وتراف ؿـوت تؼققد ظدم

 . سمٜم٤مزًم٦م خيّمف وٓ 
 

 ([3/969) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]  
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 رمضان من األخر بافـصف افوتر ؿـوت ختصقص ظدم

 أن: ذًمؽ ذم واحلج٦م. رُمْم٤من ُمـ إظمػم سم٤مًمٜمّمػ خيّمف ٓ يم٤من ويمذًمؽ   

 سمـ احلًـ طمدي٨م وُمثٚمٝم٤م ,- رأج٧م يمام - ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م ومٞمف اًمقاردة إطم٤مدي٨م

: اًمقشمر ىمٜمقت ذم أىمقهلـ يمٚمامت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ٜمفقم اهلل ريض    قمكم

 .احلدي٨م..ش .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»

 .اًم٘مٞمقد ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس أجْم٤ًم: ُمٓمٚمؼ وهق ,- ي٠ميت يمام - اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق
 قمـش 131» ٟمٍم اسمـ روى وم٘مد اًمّمح٤مسم٦م: سم٠مقمامل اعمُْٓمَٚم٘م٤مت هذه اقمتْمدت وىمد

ٜم٦َمِ  ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقَت  ُمًٕمقد واسمـ وقمكم, قمٛمر, ًَّ  .يمٚمٝم٤م اًم

 اعم٤ٌمرك, واسمـ اًمثقري, ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ, أهؾ ىمقل وهق: »اًمؽمُمذي ىم٤مل 

 .شاًمٙمقوم٦م وأهؾ وإؾمح٤مق,
 - ملسو هيلع هللا ىلص إيت٤مره ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م شمتٌٕمٜم٤م ٕنٜم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم: ي٘مٜم٧م يم٤من: ىمٚمٜم٤م إٟمام أنف واقمٚمؿ

 واسمـ قم٤مئِم٦م, يم٠مطم٤مدي٨م - ٘م٤مً ُمٓمٚم اًم٘مٜمقت ًمذيمر شمتٕمرض ٓ أيمثره٤م ومقضمدٟم٤م :- يمثػمة وهل

 يم٤من إٟمف: ي٘م٤مل أن ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ُأيَبّ  طمدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع وُم٘مت٣م ,- وهمػممه٤م قم٤ٌمس

 اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م أيمثر قمغم ذًمؽ ظمٗمل ح٤م دائامً: ي٘مٜم٧م يم٤من ًمق إذ أطمٞم٤مٟم٤ًم, ويدع أطمٞم٤مٟم٤ًم, ي٘مٜم٧م

 وقمٚمٞمف ؾمٜم٦م, هق سمؾ احلتؿ: سم٤مُٕمر ًمٞمس اًم٘مٜمقت أن قمغم يدل وذًمؽ ,ملسو هيلع هللا ىلص إيت٤مره رووا

 وحمٛمد: يقؾمػ, أيب ُمذه٥م وهق سمٕمدهؿ, وُمـ واًمت٤مسمٕملم, اًمّمح٤مسم٦م, ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر

 .سمقضمقسمف ىم٤مل وم٢مٟمف طمٜمٞمٗم٦م: أيب ٕؾمت٤مذمه٤م ظمالوم٤مً 

 سم٠منش 360 و 359 و 1/306ش »اًم٘مدير ومتح» ذم اهلامم اسمـ اعمح٘مؼ اقمؽمف وىمد

 .ششمٕمّمٌف وقمدم إٟمّم٤مومف ُمـ وهذا» دًمٞمؾ, قمٚمٞمف يٜمٝمض ٓ وٕمٞمػ سمقضمقسمف اًم٘مقل

 .قمٚمامئٜم٤م يمت٥م ذم دمده شمٙم٤مد ٓ اًمتٍميح هذا وُمثؾ. ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف ذًمؽ: ذم يمالُمف ومراضمع
 ٓ اًمذي احلؼ وهق احلٜمٗمٞم٦م, ُمذه٥م هق اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ىمٜمقت ويمقن هذا,

 واسمـ اخلٓم٤مب, سمـ قمٛمر قمـ اعمروي وهق ظمالومف, ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل إذ ومٞمف: ري٥م

 .ش133ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ُمًٕمقد
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 ,-ش 2/137ش »اعمجٛمع» ذم يمام - طمًـ سمًٜمد ُمًٕمقد اسمـ قمـ ٓمؼمايناًم ورواه  

 ُمًٕمقد اسمـ أن: قمٚم٘مٛم٦م قمـ: سمٚمٗمظ[ 2/97/6910ش ]ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» ذم وهق

 يمام - أجْم٤مً  طمًـ وؾمٜمده .اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم ي٘مٜمتقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأصح٤مب

 .-ش 115ش »اًمدراي٦م»  ذم احل٤مومظ ىم٤مل
 قمـش 39 - 3/38» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ,ش3/172» ٤ميمؿاحل رواه اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

ْٕمراين حمٛمد اسمـ اًمٗمْمؾ : احِلَزاُمل ؿَمْٞم٦ٌم سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمٙمر أبق صمٜم٤م: اًمِمَّ

 قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمٛمف قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ وُمَديؽ أيب اسمـ صمٜم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل قمكم سمـ احلًـ قمـ قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم

 ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »اًمًجقد إٓ يٌؼ ومل رأد, رومٕم٧م إذا وشمري ذم

 .شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف ويمذًمؽ....شهدي٧م
 وإن - َوْهؿٌ ش: اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىمقل. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد ومٝمذا

 ريأد وٓ ,ش4/148ش »اعمحغم» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد إؾمت٤مذ قمٚمٞمف واوم٘مف

 .- قمٚمٞمف ذًمؽ ظمٗمل يمٞمػ
 ([3/969) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 افوتر ؿـوت دظاء

 :165 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ي٠ميت سمام ومٞمف ويدقمق

 ي٘م٣م وٓ شم٘ميض وم٢مٟمؽ ىمْمٞم٧م, ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ

 ُمٜمج٤م ٓ وشمٕم٤مًمٞم٧م, رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م, ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م, ُمـ ليذ ٓ وإٟمف قمٚمٞمؽ,

 .شإًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
ـَ  وقَمٚمَّؿ ًَ  مهللا[ : »اًمقشمر ذم ىمراءشمف ُمـ ومرغ إذا] ي٘مقل أن قمٜمف اهلل ريض قمكم سمـ احل

 أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ وشمقًمَّٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين
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 وٓ] واًمٞم٧م, ُمـ يذل ٓ إٟمف[ و. ]قمٚمٞمؽ ُي٘م٣م وٓ شم٘ميض إٟمؽ[ ومـ] ىمْمٞم٧م, ُم٤م ذ ٜملَوىمِ 

 [ش إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م ٓ] وشمٕم٤مًمٞم٧م, رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م ,[قم٤مدي٧م ُمـ َيِٕمزه 

 ([3/973) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افوتر وؿـوت افـازفة ؿـوت صقغة يف افػرق هو ما

 اًمقشمر؟ قتوىمٜم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت صٞمٖم٦م ذم اًمٗمرق هق ُم٤م :مداخؾة

ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »ُمثؾ همػمه, ومٞمف ُم٤م ِوْرد, اًمقشمر: افشقخ

 هٜم٤م: يٕمٜمل اًمٜم٤مزًم٦م, طم٥ًم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ِوْرد,ش إقمغم ريب ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ, ريب ؾمٌح٤من»

 وىمٕم٧م اًمتل احل٤مدصم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م دقم٤مء يٌتدقمقا  اشمريمٝمؿ آسمتداع, ذم يتِم٤مـمروا اًمكم

 .ًمٚمٛمًٚمٛملم

 

  (00:  38: 20/ 144/ واًمٜمقر ىاهلد) 

 وتر صالة ـل يف افؼـوت يؾتزم هل

 اًمًٜم٦م؟ ـمقل اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت إن ُمرة زم ىمٚم٧م :مداخلة

 .دائامً  ُمق سمس اًمًٜم٦م, ـمقل: افشقخ

 هق؟ اًمٚمِّـل أجقه :مداخؾة

 .وشم٤مرة شم٤مرةً : افشقخ

 .ُمْمٌقط وشم٤مرة شم٤مرةً  :مداخؾة

 .رُمْم٤من ُمـ اًمث٤مين سم٤مًمٜمص ُمق سمس إٟمف اجلقاب يم٤من اًمًٜم٦م ـمقل ًمؽ ىمٚم٧م وح٤م: افشقخ

 .ٟمٕمؿ أجقه :مداخؾة
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 .اعم٘مّمقد هذا: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ٓ وشمر, يقم سمٙمؾ أنف اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمٙمـ: افشقخ

 هٙمذا؟ ويقم هٙمذا يقم: يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

  (00:  37:  50/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 ظذ يادةافز تؼع وهلافرـوع؟ بعد افوتر يف افؼـوت يؼع هل

 ادلثور؟ افوتر ؿـوت دظاء

 اًمريمقع, ىمٌؾ اًمًٜم٦م ذم وارد ٕنف سم٤مًم٘مٜمقت, اًمدقم٤مء أن جيقز هؾ! ـمٞم٥م :مداخؾة

 سمٞمّمػم؟ اًمريمقع سمٕمد قمٛمٚمٜم٤مه ًمق

 إًمٞمٜم٤م؟ َأطَم٥مه  اًمًٜم٦م ًمٙمـ وأُمث٤مًمف, ًمٕمٛمر اشم٤ٌمقم٤مً  سمٞمّمػم: افشقخ

 أطمًـ؟ اًمريمقع ىمٌؾ اًمكم ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

: أنف اعمٕمروف: يٕمٜمل جيقز؟ اح٠مثقر هذا قمغم دقم٤مء أوٗمٜم٤م ًمق! ـمٞم٥م :مداخؾة

 أظمرى؟ أدقمٞم٦م قمٜمدي ُمـ أوٗم٧م آظمره, إمم...ش هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»

 .ٟم٤مدراً  إٓ سمٞمجقز, ُم٤م ٓ: افشقخ

 ٟم٤مدرًا؟ إٓ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

  (00:  38:  16/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افؼـوت دظاء وهل افوتر؟ يف افؼـوت دظاء يف افزيادة حؽم ما

 بعده؟ أم افرـوع ؿبل يؽون رمضان يف افوتر يف

 اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء وهؾ اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمده؟ أم اًمريمقع ىمٌؾ رُمْم٤من ذم

ًٓ  ضم٤مء ورد أي ذم ومٙم٤مًمزي٤مدة اًمقشمر ذم اًمزي٤مدة أُم٤م: اًمِمٞمخ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜم٘مق

 جيقز ٓ سمؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمقاردة إوراد قمغم ي٤مدةاًمز جيقز ومال اًمّمحٞمح, سم٤مًمًٜمد

 وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرج وم٘مد يتٖمػم, ٓ اعمٕمٜمك أن ًمٚمٛمٖمػم سمدا وًمق ًمٗمظ ُمٙم٤من ًمٗمظ شمٖمٞمػم

 إذا: ًمف ىم٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم

 إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م إًمٞمؽ ٟمٗمز أؾمٚمٛم٧م إين مهللا: »وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت

 اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م إًمٞمؽ, إٓ ُمٜمؽ ُمٜمجك وٓ ُمٚمج٠م ٓ إًمٞمؽ, فمٝمري وأخج٠مت

 ودظمٚم٧م اًمٗمٓمرة قمغم ُم٧م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ُم٧م إن وم٢مٟمؽ أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م

 اًمٜمٌقي, اًمتٕمٚمٞمؿ هٙمذا أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م. .شاجلٜم٦م

 وهق اًمرؾمقل ُمٙم٤مٟمف وووع اًمٜمٌل يمٚمٛم٦م ٟمزع أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمرؾمقًمؽ: ىم٤مل هق

 اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ىمؾ ٓ: »ًمف ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف ذًمؽ يرض مل ًمٙمٜمف ؿمؽ, وٓ رؾمقل

 اعمٕمٜمك, أومًد ومام أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: ىم٤مل وم٢من ورؾمقل, ٟمٌل وحمٛمدش أرؾمٚم٧م

 سمؾ ٓ,: اجلقاب اًمٜمٌل؟ ذًمؽ[ ىمٌؾ] ومٝمؾ اًمٜمٌل, ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل ٕن ُمٕمٜمك: زاد سمؾ

: إًذاش أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ىمؾ: »ًمف وىم٤مل صدره, ذم سمفرض اًمؽمُمذي قمٜمد رواي٦م ذم

 آظمر, ًمٗمًٔم٤م ُمٙم٤مٟمف وووع ًمٗمًٔم٤م أىم٤مم ًمٗمًٔم٤م, زاد ُم٤م ًمٙمٜمف وُمٕمٜمقي ًمٗمٔمل اًمٗم٤مرق هٜم٤م

 وأُمره ُمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مٌٚمف مل اعمٕمٜمك ذم زي٤مدة ومٞمف أظمر اًمٚمٗمظ يم٤من ح٤م ًمٙمـ

 .أرؾمٚم٧م اًمذي ؽوسمٜمٌٞم: ي٘مقل أن وهق إي٤مه قمٚمٛمف اًمذي اًمٚمٗمظ يٕمٞمد سم٠من

 قمٚمؿ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م يتذيمر طمٞمٜمام اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل ومامذا احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا

 وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ىمٜمقشمف ذم ي٘مقل أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ

 ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ



 188   ىمٜمقت اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م ُمـ يذل ٓ فإٟم قمٚمٞمف, ي٘م٣م وٓ شم٘ميض وم٢مٟمؽ

 سمٕمض يردده٤م اًمدقم٤مء هذا ذم هل٤م أصؾ ٓ هذه ىمْمٞم٧م, ُم٤م قمغم احلٛمد ومٚمؽش وشمٕم٤مًمٞم٧م

 اًمت٘مّمػم ٟم٦ًٌم اًمزي٤مدة هذه ىمٌقل ُمٕمٜمك ٕن أبًدا: إذيم٤مر ذم اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ومال اًمٜم٤مس

 ذم اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهق إول اعمٕمٚمؿ إمم

 ذم اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري, ذم اًمذي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 قمٚم٘مٛم٦م ي٘مقل آظمره, إمم واًمٓمٞم٤ٌمت واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: يمٗمٞمف سملم ويمٗمل اًمّمالة

 ومٙم٤من: ىم٤مل اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر ٕيب أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح رواي٦م ذم ُمًٕمقد اسمـ شمٚمٛمٞمذ وهق

: اًمدقم٤مء هذا ذم واطمد طمرف زي٤مدة ُمٜم٤م يرى ٓ احلرف, قمٚمٞمٜم٤م ي٠مظمذ ُمًٕمقد اسمـ

 شمٕمٚمٞمٛمف ذم يتّمقر وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ شمٕمٚمٞمؿ ٕنف آظمره: إمم هلل اًمتحٞم٤مت

 .قمٚمٞمف ًمالؾمتدراك جم٤مل ومال ٟم٘مص

 ...:ُمداظمٚم٦م

ًٓ : اًمِمٞمخ  اسمـ يم٤من ًمق: ىمٚمٞماًل  قمٜمده ٟم٘مػ أن إول اإلؿمٙم٤مل يٙمٗمٞمٜم٤م.. إؿمٙم٤م

 وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ وم٘مٞمف ٕنف ُمِمٙماًل: يٙمقن أن ٓؾمتٌٕمدت وطمده قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد

, اًمّمح٤مسم٦م ًٓ  ُمث٤مًمف يٜمدر وًمٚمٌدقم٦م, ًمٚمٛمٌتدقملم قمدو ومٝمق ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م هق صمؿ أو

 ُمـ ظمػم ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد: أىمقاًمف ُمـ إن واًمٕمٚمؿ, سم٤مًمٗم٘مف أجًْم٤م اعمٕمرووملم اًمّمح٤مسم٦م ذم

 ُمـ وظمػم ـأطمً ىمٚمٞمٚم٦م وًمق ؾمٜم٦م شمٕمٛمؾ أن: يٕمٜمل: ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد سمدقم٦م, ذم اضمتٝم٤مد

ًمف وُمـ سمدقم٦م, ذم إيمث٤مر  اًمٕمتٞمؼ, سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا : أىمقا

 اهلل ريض ىمقًمف ذًمؽ وُمـ قمٚمٞمف, وؾمالُمف اهلل صٚمقات اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م: يٕمٜمل

 إمم وإي٤مه ُمٜمٓمٚمً٘م٤م سمٞمتف ُمـ ظمرج ح٤م يقم ص٤ٌمح إؿمٕمري ُمقؾمك أبق ضم٤مءه طمٞمٜمام قمٜمف

: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م – اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ُمقؾمك أبق ىم٤مل اًمٗمجر ًمّمالة اعمًجد

 أر مل هلل واحلٛمد ذًمؽ وُمع أنٙمرشمف ؿمٞمًئ٤م آٟمًٗم٤م اعمًجد ذم رأج٧م ًم٘مد – اًمرمحـ قمٌد أبق

 طمٚمً٘م٤م أن٤مؾًم٤م آٟمًٗم٤م اعمًجد ذم رأج٧م ومًؽماه, قمِم٧م إن: ىم٤مل رأج٧م؟ ُم٤مذا: ىم٤مل ظمػًما, إٓ

 يمؼموا.. يمذا امحدوا.. يمذا ؾمٌحقا  :هلؿ ي٘مقل رضمؾ ُمٜمٝم٤م طمٚم٘م٦م يمؾ وؾمط وذم طمٚمً٘م٤م,

 اسمـ ىم٤مل واًمتحٛمٞمد, واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف يٕمد طمَم ُمٜمٝمؿ رضمؾ يمؾ وأُم٤مم يمذا,

 يْمٞمع أٓ هلؿ ووٛمٜم٧م ؾمٞمئ٤مُتؿ يٕمدو أن أُمرُتؿ أومال! قمٚمٞمٝمؿ؟ أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد



 189 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمقشمر 

 .رأجؽ اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر ٓ,: ىم٤مل! رء؟ طمًٜم٤مُتؿ ُمـ

ٟمٜم٤م وًمٕمؾ قمؼمة, احل٤مدصم٦م هذه ُمـ ًمٜم٠مظمذ وىمٗم٦م ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م  اًمٕمٚمؿ ـمالب إظمقا

 وإن قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت ُم٤م أن٤م: ُمًٕمقد ٓسمـ ي٘مقل إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م إن: هب٤م يًتٕمٞمٜمقن

 اٟمتٔم٤مر.. ُمٜمل أقمٚمؿ وم٠من٧م اإلٟمٙم٤مر ذم يديؽ سملم أت٘مدم ٓ ٕين ًمإلٟمٙم٤مر: ُمقوًٕم٤م يم٤مٟمقا 

 ـم٤مًم٥م سمؾ قم٤ممل ٝم٤مومٞم يٙمقن اًمتل اعمج٤مًمس ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم رأجؽ, اٟمتٔم٤مر أو أُمرك

 ىمٚم٦م هذه سم٤مجلقاب, ي٤ٌمدر أظمريـ ُمـ اعم١ًمول همػم ومتجد ؾم١مال إًمٞمف يقضمف ىمقي قمٚمؿ

, سمٕمض ىمدر سمٕمْمٝمؿ يٕمرف أن جي٥م اًمٕمٚمؿ, ـمالب ُمـ أدب ًٓ  أن: صم٤مٟمًٞم٤م وسم٤مٕومم أو

 أجدُّيؿ سملم يت٘مدُمقا  أن هلؿ يٜمٌٖمل ومال واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمع اعمج٤مًمس آداب يٕمرومقا 

 واسمـ أنٙمره ؿمٞمًئ٤م رأى وىمد ي٘مقل ُمقؾمك أبق ومٝمذا إًمٞمٝمؿ, ضمفو ؾم١مال قمغم ًمإلضم٤مسم٦م

٤ًٌم هٜم٤مك أن ظم٤مـمره وذم ذهٜمف ذم ُمًتحي ًمٙمٜمف ُمٕمف, ًمٞمس.. يديف سملم ًمٞمس ُمًٕمقد  ىمري

 هق ُمـ إمم أنٙمره٤م اًمتل اًمّمقرة يٜم٘مؾ ٕن اىمتٍم ومٝمق وًمذًمؽ ُمٜم٤م, أقمٚمؿ هق ُمـ ُمٜم٤م

 ُمـ يٕمدو أن أُمرُتؿ ومالأ.. قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد اسمـ ًمف ىم٤مل ومٚمام ُمٜمف, أقمٚمؿ

 ذًمؽ أومٕمؾ مل ٓ ُمقضمقد, وأن٧م اإلٟمٙم٤مر ذم أت٘مدم أن زم ًمٞمس ٓ,: ىم٤مل رء؟ ؾمٞمئ٤مُتؿ

 هبذا شمت٠مدسمقا  وأن شمتذيمروه٤م أن وم٠مرضمق[ قمؼمة] هذه رأجؽ, اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر

 .اًمٙمٌػم اًمّمح٤ميب إدب

 ومخرج داره, إمم قم٤مد ؾمٛمع ُم٤م ُمقؾمك أيب ُمـ ُمًٕمقد اسمـ ؾمٛمع ح٤م: اًم٘مّم٦م مت٤مم

 سمٕمد ًمف, وصٗم٧م اًمتل احلٚم٘م٤مت قمغم وىمػ طمتك اعمًجد إمم واٟمٓمٚمؼ يٕمرف, ٓ ُمتٚمثاًم 

 سمـ اهلل قمٌد أن٤م شمّمٜمٕمقن؟ اًمذي هذا ُم٤م وحيٙمؿ: وىم٤مل وضمٝمف قمـ اًم٘مٜم٤مع يمِمػ ذًمؽ

 ؿمٖمٚم٦م: يٕمٜمل - اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٤ميب ُمًٕمقد

 وأن٤م ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ قمدو: ىم٤مل واًمتحٛمٞمد, ٌػمواًمتٙم اًمتًٌٞمح سمف ٟمٕمد طمَم - هٞمٜم٦م سمًٞمٓم٦م

 ُم٤م وحيٙمؿ وشمٕم٤ممم, شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد رء احلًٜم٤مت ُمـ ًمٙمؿ يْمٞمع أٓ ًمٙمؿ اًمْم٤مُمـ

 وم٢مٟمٙمؿ سمٞمده ٟمٗمز واًمذي شمٙمن, مل آٟمٞمتف وهذه شمٌؾ, ٓ ملسو هيلع هللا ىلص صمٞم٤مسمف هذه هٚمٙمتٙمؿ, أهع

 ُمًتحٞمٚم٦م إومم! ـمًٌٕم٤م والًم٦م, سمزُم٤مم ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو حمٛمد أُم٦م ُمـ ٕهدى

 ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو إظمرى إٓ شمٌؼ مل إًذا ُمًتحٞمؾ, هذا حمٛمد أُم٦م ُمـ ٕهدى وم٢مٟمٙمؿ

 ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: ىم٤مل اخلػم, إٓ أردٟم٤م ُم٤م! اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  والًم٦م, سمزُم٤مم



 190   ىمٜمقت اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 إن: »طمدصمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمًدا إن يّمٞمٌف, ٓ ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م.. يّمٞمٌف ٓ

ًُم٤م  ومٚم٘مد: اًم٘مّم٦م هذه ؿم٤مهد ىم٤مل,ش اًمرُمٞم٦م ُمـ اًمًٝمؿ رقيٛم يمام اًمديـ ُمـ يٛمرىمقن أىمقا

 ُمـ ص٤مروا إهنؿ: أي اًمٜمٝمروان, يقم ي٘م٤مشمٚمقٟمٜم٤م احلٚم٘م٤مت أصح٤مب إىمقام أوئلؽ رأجٜم٤م

 اؾمت٠مصؾ طمتك وم٘م٤مشمٚمٝمؿ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ظمرضمقا  اًمذيـ اخلقارج

د إٓ ُمٜمٝمؿ يٌؼ ومٚمؿ ؿم٠مومتٝمؿ  .سمٕمد ومٞمام اخلقارج أصؾ هؿ ىمٚمٞمٚمقن أومرا

 اًمٙم٤ٌمر ووم٘مٝم٤مئٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمٚمامء ُمـ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أن: اًمِم٤مهد

, ًٓ  ومٙمٞمػ آٟمًٗم٤م, سمٕمْمٝم٤م ذم ىم٤مل ُم٤م ؾمٛمٕمتؿ وىمد اًمٌدقم٦م, إٟمٙم٤مر ذم ٟمٔمر دىم٦م ًمف يم٤من صمؿ أو

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يمٗمل سملم ويمٗمف اًمتِمٝمد قمٚمٛمف طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل إمم ي٠ميت أن يتّمقر

 اًمّمح٤ميب هذا عمثؾ يًتحٞمؾ آظمره, إمم اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م ُمـ يم٤من

 ُمـ اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ومٞم٘مقل ويٖمػم قمٚمٞمؽ اًمًالم ذم اخلٓم٤مب يم٤مف يرومع أن اجلٚمٞمؾ

 وهق ومٙمٞمػ يًتحٞمؾ, وذاك هلذا اًمقاطمد, احلرف أصح٤مسمف قمغم ي٠مظمذ وهق ٟمٗمًف, قمٜمد

: ىمٚمٜم٤م لاًمٜمٌ ُم٤مت ومٚمام: ىم٤مل وإٟمام اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىمٚم٧م اًمٜمٌل ُم٤مت ومٚمام: ي٘مؾ مل

 ًمٞمس أظمٓم٠م, إٟمف ي٘م٤مل طمتك ُمٜمف وشمٍموًم٤م ُمٜمف اضمتٝم٤مًدا ًمٞمس هذا: وم٢مًذا اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم

 سمٛمٌدأ شمتٕمٚمؼ ٕهن٤م سم٤مًمذات: اًمٜم٘مٓم٦م هذه وذم اًمّمح٤ميب هذا ُمثؾ ختٓمئ٦م أبًدا اًمًٝمؾ ُمـ

 ُمـ أجًْم٤م همػمه قمٜمك وىمد ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م, واًمزي٤مدة وإوراد إذيم٤مر شمٖمٞمػم حم٤مرسم٦م ذم ًمف

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام: وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف لاًمرؾمق أصح٤مب

 ذم اًمرزاق قمٌد ومروى اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ, هذا ي١ميد ُم٤م ضم٤مء صمؿ

 أو ـم٤مووس: أن أؿمؽ – ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ـم٤مووس قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده ُمّمٜمٗمف

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب اًمٜمٌل أن – صم٘م٦م ومٙمالمه٤م طم٤مل يمؾ وقمغم قمٓم٤مء,

 ٓ: إًذا اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىم٤مًمقا  ُم٤مت ومٚمام اًمٜمٌل, أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: طمل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌلوا

 ٟمٗمًف, قمٜمد ُمـ اخلٓم٤مب هذا همػم ُمًٕمقد اسمـ أن أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدر أن يٜمٌٖمل

 هذا شمٖمٞمػم قمغم اشمٗم٘مقا  اًمّمح٤مسم٦م أن أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدر أٓ وإطمرى وسم٤مٕومم

 اًمرؾمقل ُمـ سمتقىمٞمػ ذًمؽ يم٤من وإٟمام[ اًمٖم٤مئ٥م ظمٓم٤مب] إمم اخلٓم٤مب يم٤مف ُمـ اخلٓم٤مب

 هق اًمتٕمٌػم هذا أن إًمٞمٝمؿ أخٛمح ىمد يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل إن: أي هلؿ, ملسو هيلع هللا ىلص

 أئٛم٦م ُمـ ًمٙمثػم شمًٌٕم٤م ومٜمحـ ًمذًمؽ اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ومٞمٙمقن ووم٤مشمف سمٕمد أُم٤م طمٞم٤مشمف, ذم
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 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: شمِمٝمدٟم٤م ذم ٟم٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ..اًمريمقع سمٕمد أو اًمريمقع ىمٌؾ اًم١ًمال ٘مٜم٧مؾمٞم يم٤من إذا ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع: ىمٌؾ ظم٤مص٦م اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال مت٤مم: اًمِمٞمخ

 اًم٘مٜمقت أُم٤م وهمػمه, اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ قمٜمد يمٕم٥م سمـ أيب طمدي٨م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ

 اًم٘مٜمقت ٕن سمٞمٜمتف: اًمذي هذا ُمع اًمريمقع, سمٕمد ومٝمق اخلٛمس اًمّمٚمقات وذم اًمٜم٤مزًم٦م ذم

 سمٕمض قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع: سمٕمد أجًْم٤م ضمٕمٚمف ومٞمجقز اًمريمقع ىمٌؾ شمراًمق ذم

 صم٤مسم٧م ٕنف إًمٞمٜم٤م أطم٥م وهذا اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م أن سملم خمػم اًم٘م٤مٟم٧م وم٤معمًٚمؿ اًمًٚمػ,

 .ؾمٚمٗمٜم٤م سمٕمض قمـ صم٤مسم٧م ٕنف ًمديٜم٤م: ضم٤مئز وهق اًمريمقع سمٕمد ي٘مٜم٧م أن وًمف ٟمٌٞمٜم٤م, قمـ

 (00:19:24/ 1 – ضمدة ومت٤موى) 

 افوتر ؿـوت يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة ثبتت هل

 :166 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 ,ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة إٓ قمٚمٞمف, يزاد ومال ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمدقم٤مء وهذا

 .قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمـ ًمثٌقُت٤م ومتجقز
  :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك قمـ وه٥م اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل زادش : شمٜمٌٞمف»

: آظمره ذم ىم٤مل سمف, قمكم سمـ احلًـ قمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمـ ؾم٤ممل

 .شإُمل اًمٜمٌل قمغم اهلل وصغّم »

 أو صحٞمحش : »3/499ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وإن. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا

 .شطمًـ
ش 3/430ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ذًمؽ: ذم ومهف وسمٞمَّٜمقا  اًمٕمٚمامء, شمٕم٘مٌف وم٘مد

 قمكم سمـ اهلل قمٌد وم٢من ُمٜم٘مٓمع: وم٢مٟمف يمذًمؽ: وًمٞمس: ىمٚم٧م: »- هذا يمالُمف ٟم٘مؾ أن سمٕمد -
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 .قمكم سمـ احلًـ يٚمحؼ مل - قمكم سمـ احلًلم اسمـ: وهق -
 .آظمتالف هذا سملم صمؿش. إؾمٜم٤مده ذم قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمغم اظمُتٚمػ وىمد
دَ  اهلل قمٌد سمـ حيٞمك أن ذيمر صمؿ     ,شقمكم سمـ اهلل قمٌد قمـ: »سم٘مقًمف ُمقؾمك قمـ شمٗمرَّ

 .ومٞمف اًمّمالة ٤مدةوسمزي
 .قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد همػم هق هذا اهلل قمٌد يٙمقن أن وحيتٛمؾ: ىمٚم٧م
 اهلل قمٌد شمرمج٦م ذم سم٘مقًمفش 5/325ش »اًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ هذا إمم أؿم٤مر وىمد

٧ٌُم, ومٚمؿ قمكم: سمـ احلًـ قمـ روايتف وأُم٤م: »هذا  هق يم٤من وم٢من اًمٜم٤ًمئل, قمٜمد وهل شمث

 ُم٤مت ح٤م احلًلم سمـ قمكم واًمده ٕن قمكم: سمـ احلًـ ضمده يدرك ومٚمؿ اًمؽممج٦م: ص٤مطم٥م

 .شاًمٌٚمقغ دون يم٤من قمٜمف: اهلل ريض احلًـ قمٛمف

ْرىم٤مين وؿم٤مرطمف ,شاعمقاه٥م» ذم اًم٘مًٓمالين وىم٤مل  قمغم شمٕم٘م٤ٌمً  :ش 7/347» اًمزه

 وقمغم. ُمٕمروف همػم ٕنف قمكم: سمـ اهلل قمٌد ٕضمؾ صم٤مسمت٦م: همػم زي٤مدة وهل: »اًمٜمقوي

 ومٝمق :- اًمرواي٦م ُم٘مٌقل وهق - قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد هق يٙمقن أن شم٘مدير

: ذط ُمـ ًمٞمس أنف شمٌلم وم٘مد. قمكم سمـ احلًـ ضمده ُمـ يًٛمع مل ٕنف ُمٜم٘مٓمع: ـِ ًَ  احلَ

 وم٘مد وطمٞمٜمئذٍ  آظمر, وضمف ُمـ سمٛمجٞمئٝم٤م اًمزي٤مدة شمٜمجؼم ومل راويف, ضمٝم٤مًم٦م أو ٟٓم٘مٓم٤مقمف

 .شوٕمٗمٝم٤م سمؾ ,- خيٗمك ٓ ُم٤م قمغم - ؿمذوذه٤م شمٌلم

 ذـمٜم٤م قمٜمد ُمٜم٤م وىمقوم٤مً  اًمزي٤مدات: سملم اجلٛمع ذم ـمري٘متٜم٤م قمغم ٟمقرده٤م مل وًمذًمؽ»

 قم٤مم - 66/1ش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز وىم٤مل اًمٙمت٤مب, ُم٘مدُم٦م ذم اعمذيمقر

د أن يٜمٌٖمل وٓ اًم٘مٜمقت, ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمح وملش : »1962  قمغم ُيزا

 .شرء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة
 يٗمٕمؾ يمام احلًٜم٦م: سم٤مًمٌدقم٦م اًم٘مقل ذم يتقؾمع ٓ أنف إمم رةإؿم٤م ُمٜمف اًم٘مقل هذا وذم

 .شهب٤م اًم٘م٤مئٚملم اعمت٠مظمريـ سمٕمض

 رُمْم٤من: ذم اًم٘مٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم اًم٘م٤مري ُمٕم٤مذ طمٚمٞمٛم٦م أبق يم٤من ٟمٕمؿ:

 .-ش 251ش »اجلالء» ذم ُم٤م قمغم - إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض رواه يمام
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 .ش136» أجْم٤مً  ٟمٍم اسمـ ورواه. صحٞمح وإؾمٜم٤مده
 احل٤مرث اسمـ: وهق ,-ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام - صٖمػم صح٤ميب: هذا ُمٕم٤مذو

٤مري, إنّم٤مري  .اًمؽماويح سمٛمّمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أىم٤مُمف ُمـ أطمد اًمٜمَّجَّ

 يّمكم يم٤من أنف رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اًمٜم٤مَس  يمٕم٥م سمـ ُأيَبّ  إُم٤مُم٦مِ  طمدي٨م ذم صم٧ٌم وىمد»

 ظمزيٛم٦م اسمـ رواه .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٝمد ذم وذًمؽ اًم٘مٜمقت, آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 .ش1097ش »صحٞمحف» ذم

 اًمزي٤مدة هذه سم٠من اًم٘مقل إـمالق يٜمٌٖمل ومال هب٤م, اًمًٚمػ ًمٕمٛمؾ ُمنموقم٦م: زي٤مدة ومٝمل

 .شأقمٚمؿ واهلل. سمدقم٦م
 ([3/976) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افوتر ؿـوت آخر يف افـبي ظذ افصالة حؽم

 رواهش. حمٛمد قمغم اهلل وصغم: »آظمره ورم اًم٤ًمسمؼ قمغم سمـ احلًـ طمدي٨م»

 .وٕمٞمػ. اًمٜم٤ًمئك

 ـ 66/1 قش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز ىم٤مل وًمذًمؽ: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يزاد أن يٜمٌٖمك وٓ, اًم٘مٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمح وملش : »6962 قم٤مم

 يمامل قمٚمؿ ُمـ يمؾ سمف يِمٝمد اًمذى احلؼ هق وهذاش. رء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمغم

 .سمف وأُمرٟم٤م إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وأنف ومت٤مُمٝم٤م اًمنميٕم٦م

 صالُتؿ وومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ اًمث٤مسمت٦م أصم٤مر سمٕمض قمغم اـمٚمٕم٧م صمؿ: ىمٚم٧م

 شمٚمخٞمص» ذم وؾمجٚمتف, ذًمؽ سمٛمنموقمٞم٦م وم٘مٚم٧م, اًمقشمر ىمٜمقت آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 .ومتٜمٌفش اًمّمالة صٗم٦م

 ([431) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 اإلـثار وحؽم افوتر وتؿـ يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة تؼع هل

 رمضان يف افؼـوت يف افدظاء من

 اًمّمالة؟ ذيمر: يٕمٜمل اًمٜمٌل, قمغم صالة ومٞمف شمّمح مل اًمقشمر, ًم٘مٜمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ اًمٜم٤ًمئل, ؾمٜمـ ذم ضم٤مءت اًمتل اًمزي٤مدة طمقل اًمرومع يّمح مل: اًمِمٞمخ

 ٟمٙمػم دون قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر[ زُمـ ذم] إئٛم٦م سمٕمض ومٕمٚمف أنف ًمٜم٤م شمٌلم

 سملم ومٗمرق اًم٘مٜمقت, طمدي٨م ذم يث٧ٌم مل ٕنف ٟم٘مقل ٟمزال وٓ سمنمقمٞمتف, وىمٚمٜم٤م أطمد, ُمـ

 طمدي٨م ذم صم٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذيمر يٙمقن أن اعمٜمٗمل اعمث٧ٌم, وسملم اعمٜمٗمل

 صم٧ٌم يٙمقن أن وسملم ـم٤مًم٥م, أيب سمـ قمكم سمـ ًمٚمحًـ اًمرؾمقل قمٚمٛمف اًمذي اًم٘مٜمقت

 زُمـ ذم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٜم٤مس ي١مُمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ إئٛم٦م سمٕمض قمـ ذًمؽ

 .وم٘مط ذًمؽ, سمجقاز وم٘مٚمٜم٤م قمٜمف, اهلل ريض قمٛمر

 . أؾم٠مخؽ إين مهللا: ي٘مقل ُمثاًل  اإلٟم٤ًمن ي٘مقل قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ..ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: اًمِمٞمخ

 وأقمقذ ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وٟمٌٞمؽ قمٌدك ُمٜمف ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم أؾم٠مخؽ إين مهللا :ُمداظمٚم٦م

 ودقم٤م اًم٘مٜمقت ذم ىم٤مًمف إذا ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وٟمٌٞمؽ قمٌدك ُمٜمف سمؽ اؾمتٕم٤مذ ُم٤م اذ ُمـ ؽسم

 ..أو ًمف ضم٤مز يمثػمة أدقمٞم٦م

 ومٞمٛمـ اهدين مهللا: وم٘مط اًم٘مٜمقت دقم٤مء اًم٘مٜمقت, قمـ ذيمره ضم٤مء ُم٤م هذا: اًمِمٞمخ

 .اًمقشمر ىمٜمقت هذا هدي٧م,

 .إدقمٞم٦م ُمـ يٙمثرون رُمْم٤من ُمثاًل  :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمٙمٗم٤مر هجٛم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ٟم٤مزًم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ أصؾ ًمف ًمٞمس هذا ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 ...ينمع وٓ هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا اًم٘مٜمقت دقم٤مء رشمٞم٥م يمٌمء أُم٤م ذًمؽ, ٟمحق أو

 اهلل ؾمٛمع سمٕمد اًمريمقع سمٕمد أدقمل أن أؾمتٓمٞمع ٓ اًمٌٞم٧م ذم ُمثاًل  أن٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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: أىمقل ثاًل ُم أو ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُمٜمف ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم أؾم٠مخؽ إين مهللا: وأىمقل ُمثاًل  محده عمـ

 اًم٘مرآن اضمٕمؾ مهللا: ُمثاًل  أدقمق أو اًم٘مٜمقت, هن٤مي٦م ذم حمٛمد وآل حمٛمد قمغم صؾ مهللا

 [.ؿم٤مسمف] ُم٤م أو ىمٚمٌل رسمٞمع

 اًمرؾمقل قمٚمٛمف اًمذي اًم٘مٜمقت دقم٤مء إٓ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ذم ينمع ٓ: اًمِمٞمخ

 ًمٌٕمض اشم٤ٌمقًم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة ينمع اًمدقم٤مء هذا ذم ًمٚمحًـ,

دة سم٤مب ُمـ اًمدقم٤مء هذا قمغم اًمزي٤مدة أُم٤م آٟمًٗم٤م,[ عمذيمقريـا] اًمًٚمػ  اًمدقم٤مء, ُمـ آؾمتزا

 يٜم٤مؾم٥م سمام اًمدقم٤مء ومٞمجقز اعمًٚمٛملم سمالد ه٤مضمؿ قمدو هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م ينمع, ٓ هذا

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ قمغم ٟمزيد ومال اعمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء أُم٤م اعم٘م٤مم,

 .يمذا أو سمدقم٦م ُمثاًل  هذا: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 جيٞمز قم٤مرض أُمر هٜم٤مك وًمٞمس اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ قمغم زي٤مدة يم٤من ُم٤م يمؾ ـمًٌٕم٤م,: اًمِمٞمخ

 .سمدقم٦م اًمٕم٤ٌمدة ذم واًمزي٤مدة زي٤مدة ومٝمق اًمٜم٤مزًم٦م ًمدقم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام اًمدقم٤مء ًمٜم٤م

 .اعم٤ًمضمد يمؾ رُمْم٤من ذم ُمثاًل  شمٕمٚمؿ يمام: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 أقمٚمؿ أن٤م اًمٌالد, يمؾ ذم اًمٌدقم٦م هذه أؿم٤مع احلرام اعمًجد أقمٚمؿ, ُم٤م يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 .قم٤مرض ُٕمر إٓ اًمزي٤مدة جيقز ومال هذا,

٤ًٌم شمّمؾ اًمدقم٤مء ُمدة أن٤مس ذم :ُمداظمٚم٦م  .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ُمـ أيمثر إمم شم٘مري

 أت٤ٌمع واًمٜم٤مس ذًمؽ, ذم ؿمؽ ٓ! سمدقم٦م؟ أنف وري٥م ؿمؽ ذم ُم٤م هذا ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 .اًمًٜم٦م إمم اًمرضمقع ومٞمج٥م اقمت٤مدوا ح٤م

 ٟمريد: يٕمٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا سمٕمد اًمّمٗم٦م يمٞمػ ؿمٞمخ ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمقاطمد يم٤مُمٚم٦م اًمّمٗم٦م

 اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل وصغم.. اعمٕمروف اًم٘مٜمقت دقم٤مء سمٕمد اهلل وصغم: اًمِمٞمخ

 .ووم٘مط وؾمٚمؿ, وصحٌف آخف وقمغم إُمل

 (00:47:57( /6) راسمغ ومت٤موى) 
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 افوتر ؿـوت دظاء يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة حؽم

 ؟[اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ] :مداخؾة

ش اًمّمالة صٗم٦م» ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي: إول اًمٌمء ؿمٞمئلم, ىمٚمتف اًمذي أن٤م: افشقخ

 دقم٤مء ـم٤مًم٥م أيب قمكم سمـ احلًـ قَمٚمَّؿ ح٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن اهل٤مُمش, ذم

  وصغم: »احلدي٨م آظمر ذم اًمٜم٤ًمئل زادش إًمخ... هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »اًم٘مٜمقت

 اًمذي اًم٘مٜمقت طمدي٨م ذم اًمٜم٤ًمئل رواه٤م اًمتل اًمزي٤مدة هذهش لإُم اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل

 قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم أن٤م ذًمؽ قمغم وسَمٜمٞم٧م صحٞمح٦م, همػم زي٤مدةٌ  ًمٚمحًـ, اًمرؾمقُل  قَمّٚمٛمف

 وٟم٘مٚم٧م صحٞمح, همػم احلدي٨م ٕن اًم٘مٜمقت ذم اًمّمالة ُينمع ٓ أنف اًمّمالة, صٗم٦م

 ذم اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة أن هق ويٍمح اًمّمدد, هذا ذمش اًمًالم قمٌد سمـ ًمٚمٕمز» يمالُم٤مً 

 .سمدقم٦م اًم٘مٜمقت

ش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ» يمت٤مب قمغم وىمٗمٜم٤م أج٤مم, وراطم٧م أج٤مم أت٧م صمؿ

ث اح٤مًمٙمل إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ ًمٚم٘م٤ميض ٘مٜم٤م احل٤مومظ, اعمٗمن اعمَُحدِّ  اًمٙمت٤مب وطَم٘مَّ

 .هلل واحلٛمد وـمٌٕمٜم٤مه

 ذم ٤مساًمٜم َي١ُمم يم٤من اًمذي ُمٕم٤مذ أيب قمـ ىمقي, سم٢مؾمٜم٤مد رؾم٤مًمتف آظمر ذم يروي سمف وإذا

 اهلل وَصٚمَّـك: »سم٘مقًمف اًم٘مٜمقت خيتؿ يم٤من -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر قمٝمد ذم رُمْم٤من ذم اًمؽماويح

 يمام- وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ وٟمحـش وؾمٚمؿ وصحٌف آخف وقمغم إُمّل  اًمٜمٌّل  حمٛمد قمغم

 .قمٜمف ٟمرضمع ُم٤م ومنقم٤من ظمٓم١مه ًمٜم٤م شمٌلم إذا ًم٘مقل, أو ًمرأي ٟمتٕمّم٥م ٓ -قمرومتؿ

ّم٧م ومٚمام   صٗم٦م شمٚمخٞمص» اعمٕمروفش اًمّمٖمػم اجلزء» ذم اًمّمالة صٗم٦م ًَمـخَّ

ٌَْٚمُتٝم٤مش اًمّمالة  ًمٞمس ذًمؽ ذم واقمتٛمدت اًمّمٞمٖم٦م, هذه اًم٘مٜمقت ذم وذيمرت ومرص٦م, اْهَت

 قمٝمد ذم ضمٝمراً  سمف ُيٕمٛمؾ يم٤من اًمذي إثر هذا قمغم وإٟمام ,اًمْمٕمٞمػ اًمٜم٤ًمئل طمدي٨م قمغم

 .-قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

  (00:  38: 20/ 144/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يف افدظاء وهل افوتر يف افؼـوت دظـاء يف افزيادة مـاحؽم

 ؟بعده أم افوتر ؿبل رمضان يف افوتر

 ؿمٞمخ ي٤م اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء وهؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقمـ٤مء ذم اًمزي٤مدة ُمـ٤مطمٙمؿ :افسائل

 ؟سمٕمده أم اًمقشمر ىمٌؾ رُمْم٤من ذم

 سم٤مًمًٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜم٘مقٓ ضم٤مء ورد أي ومٙمزي٤مدة اًمقشمر ذم اًمزي٤مدة أُمـ٤م :افشقخ

 ًمٗمظ شمٖمٞمػم جيقز ٓ سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمـٌل قمـ اًمقاردة إوراد قمغم اًمزي٤مدة جيقز ومال اًمّمحـٞمح

 ذم وُمـًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرج وم٘مد يتٖمػم, ٓ اعمٕمٜمك أن ًمٚمٛمٖمػم سمدا وًمق ًمٗمظ ُمٙمـ٤من

 إذا: » ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٝمام

 إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م إًمٞمؽ ٟمٗمز ٧ُم أؾمٚمٛم إين مهللا وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت

 أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمـٜمج٤م وٓ ُمٚمجـ٠م ٓ إًمٞمؽ فمٝمري وأخج٠مت

 ومٛمـش اجلٜم٦م ودظمٚم٧م اًمٗمٓمرة قمغم ُِم٧مَّ  اًمٚمٞمٚم٦م ُِم٧مَّ  إن وم٢مٟمـؽ ,أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ

 ُمًٛمٕمٝمؿ قمغم قم٤مده اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمقرد هذا طمٗمظ قمغم قمٜمف اهلل ريض اًمؼماء طمرص

 آظمـر ذم ىم٤مل طمٞمٜمام وذًمؽ واطمدة ًمٗمٔم٦م ذم أظمٓم٠م أنف إٓ مت٤مُم٤م ؾمٛمٕمف يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ

 اًمتٕمـٚمٞمؿ هٙمذاش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنـزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمـٜم٧م» هذا اًمدقمـ٤مء

 يمٚمٛم٦م ُمٙم٤مهن٤م وووع اًمٜمٌل يمٚمٛم٦م رومعش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: »  ىم٤مل هق, اًمٜمٌقي

ش ٓ: » ًمف وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف فُمٜم ذًمؽ[ ي٠مظمذ] مل ًمٙمٜمف ؿمؽ وٓ رؾمقل وهق اًمرؾمقل

, قمٙمس وٓ ٟمٌل رؾمقل يمؾ أن مجٞمٕم٤م شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمـٌٞمؽ:  ىمؾ

»  هذا دقم٤مئف ذم ي٘مقل أن اًمؼماء قمٚمؿ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمـ٤من وإذا رؾمقٓ ٟمٌل يمؾ ًمٞمس

 وسمرؾمقًمؽ» ىم٤مل وم٢من ورؾمقل ٟمٌل وحمـٛمد ,ُمـحٛمدا يٕمٜملش أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ

 ُمٜمف ذًمؽ  ىمٌؾ وهؾ اًمٜمٌل, ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل ٕن سم٤معمٕمٜمك أظمؾ ومامش أرؾمٚم٧م اًمذي

 ىمؾ ًمف وىم٤مل صدره ذم رضسمف اًمؽمُمذي قمــ رواي٦م ذم ضمـ٤مءت ٓ,: اجلقاب اًمٜمٌل؟

ل] ٕنف وُمٕمٜمقي ًمٗمٔمل اًمٗم٤مرق هٜم٤م إذنش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ»  ًمٗمـٔم٤م وم٘م٤مل ًمـٗمٔم٤م[ سمدَّ

, ُمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف رؾمقلاًم ي٘مٌٚمٝم٤م مل اعمٕمٜمك  ذم زي٤مدة ومٞمف ًمٙمـ آظمر, ًمٗمٔم٤م ُمٙم٤مٟمف وووع
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 ش.أرؾمٚم٧م اًمذي وسمـٜمٌٞمؽ» ي٘مقل أن وـهق إي٤مه قمـٚمٛمف اًمذي اًمٚمٗمظ يٕمٞمد سم٠من وأُمره

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م ٟمتذيمر طمٞمٜمام[ اًمٜمتٞمج٦م] شمٙمقن ومامذا احلـ٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا 

ش  هدي٧م ومـٞمٛمـ اهدين مهللا» ىمـٜمقشمف ذم يـ٘مقل أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ قمٚمؿ

 وقم٤مومٜمل هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»  صمؿش  هدي٧م ومٞمٛمـ اـهدٟم٤م» قًمقن؟ي٘م ُم٤مذا اًمٜمـ٤مس

 وم٢مٟمؽ ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ

 رسمٜم٤م شمـ٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م ُمـ يذل ٓ إٟمف قمٚمٞمؽ ي٘م٣م وٓ شم٘ميض

 يزيده٤م اًمدقمـ٤مء اهذ ذم هلـ٤م أصؾ ٓ هذهش  -ىمْمٞم٧م ُمـ٤م قمغم احلـٛمد ومٚمؽ- وشمٕم٤مًمٞم٧م

 ٟم٦ًٌم اًمزي٤مدة هذه ىمٌقل ُمٕمٜمك ٕن أبدا ًمألذيم٤مر اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ومال ,اًمٜم٤مس سمٕمض

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهق إول اعمٕمٚمؿ إمم اًمت٘مّمػم

 طمدي٨م ُمــ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت [أُم٤م]

 اخلٛمس اًمّمٚمقات وذم ٦ماًمٜم٤مزًم ذم اًم٘مٜمقت أُم٤م وهمػمه اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم يمٕم٥م سمـ أيب

 .اًمريمقع سمٕمد ومٝمق

 سمٕمد أجْم٤م ضمٕمٚمف ومٞمجقز اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم  اًم٘مٜمقت سم٠من سمٞمٜمتف اًمذي هذا وُمع 

 .اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع

 قمـ صم٤مسم٧م ٕنف إًمٞمٜم٤م أطم٥م وهذا اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م أن سملم خمػم اًم٘م٤مٟم٧م وم٤معمًٚمؿ 

 .ؾمٚمٗمٜم٤م سمٕمض قمـ صم٤مسم٧م ٕنف ٤مًمديٜم ضم٤مئز وهق اًمريمقع سمٕمد ي٘مٜم٧م أن وًمف ٟمٌٞمٜم٤م

 (14 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 اجلؿع؟ أم اإلؾراد بصقغة يؽون افصالة يف اإلمام دظاء هل

 اإلمام دظاء ظذ افتلمغ يف( أصفد) ادلمومغ ؿول وحؽم

 افوتر ؿـوت يف

 ظمٚمٗمف, اح٠مُمقُملم ُمـ ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن اًمدقم٤مء أن ُم٤مٟمع ومٞمف هؾ :مداخؾة

 ..أظمرٟم٤م وُم٤م ىمدُمٜم٤م ُم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر مهللا: اًمّمالة ذم اجلٛمع ّمٞمٖم٦مسم



 199 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمقشمر 

 أجـ؟: افشقخ

 .اًمتِمٝمد قم٘م٥م اًمّمالة ُدسُمر ذم وهٙمذا ,اًمًجقد ذم :مداخؾة

 ٓ اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اًمٜمص يم٤من إذا اًمٜمص, ومٞمٝم٤م ُيٚمتزم واردة أدقمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا: افشقخ

 .ُيـجٛمع ٓ اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يم٤من وإن ُيْٗمَرد,

 .وًمٖمػمه ًمف ومٞمدقمق ٟمٗمًف قمٜمد ُمـ دقم٤مءً  يم٤من وإن 

 .سمآُملم يرد اح٠مُمقم اًم٘مٜمقت, اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء :مداخؾة

 اإلُم٤مم؟ ضمٝمر إذا: افشقخ

 .أؿمٝمد وسمٕمْمٝمؿ آُملم, ي٘مقًمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمًٛمع :مداخؾة

- طمٞمٜمام اًمٌدقم٦م, هبذه دارٟم٤م قم٘مر ذم هُمِزيٜم٤م هذه, ومٚمًٓمٞمٜمٞم٦م سمدقم٦مش أؿمٝمد» هل: افشقخ

 ٟم٤مس وُمقضِمئ٧ْم دُمِمؼ, ذم ؾمقري٤م إمم وضم٤مؤوا ٞمٜمٞملم,اًمٗمٚمًٓم ـمردوا اًمٞمٝمقد -إؾمػ ُمع

 .قمٜمدهؿ سمدقم٦م هذه أن زم سمدا صمؿ أؿمٝمد,ش أؿمٝمد» وي٤ًمري يٛمٞمٜمل قمـ سمجٜمٌل

 . ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٛمؽ, ُمٌٚمغ هذا :مداخؾة

 أومٞمدوٟم٤م؟ همػمهؿ قمـ يم٤من إذا قمٚمٛمل, ُمٌٚمغ هذا ٟمٕمؿ,: افشقخ

 ُمٍم, رطمٜم٤م ٦م,اًمًٕمقدي اًمٌالد شمريمٜم٤م إذا اًمٌالد, سمٕمض ـمٗمٜم٤م يٕمٜمل ؾمٛمٕمٜم٤م, ُم٤م ٕن٤م

 .ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء هذه إًمخ, وشمريمٞم٤م إًم٤ٌمٟمٞم٦م, وسمالدٟم٤م اعمٖمرب رطمٜم٤م

 (00:  43: 42/ 145/ واًمٜمقر اهلدى)





 كامحأ يف متفرقات

 والوتر الكيام





 203 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   واًمقشمر ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم 

  افوتر بعد افرـعتغ

 ومٚمػميمع أطمديمؿ أوشمر وم٢مذا وصم٘مؾ, ضمٝمد اًمًٗمر هذا إن[ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ًمف يم٤مٟمت٤م وإٓ اؾمتٞم٘مظ وم٢من ريمٕمتلم,

 اًمقشمر سمٕمد اًمّمالة أن  قمغم ظمزيٛم٦م اسمـ اإلُم٤مم سمف اؾمتدل واحلدي٨م[ : اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمٕمد يّمٚمٞمٝمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمٚمتلم اًمريمٕمتلم وأن سمٕمده, اًمّمالة يريد ُمـ جلٛمٞمع ُم٤ٌمح

 اًمقشمر سمٕمد سم٤مًمريمٕمتٌـ أُمرٟم٤م ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إذا أُمتف, دون ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ظم٤مص٦م يٙمقٟم٤م مل اًمقشمر

 هذا ُمـ اؾمتٗمدٟم٤مه٤م ه٤مُم٦م, وم٤مئدة وهذه. وومريْم٦م إجي٤مب أُمر ٓ وومْمٞمٚم٦م, ٟمدب أُمر

: ىمقًمف وسملم اًمريمٕمتلم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف سملم اًمتقومٞمؼ ذم ُمؽمدديـ ىمٌؾ ُمـ يمٜم٤م وىمد احلدي٨م,

 123 صش »اًمّمالة صٗم٦م» قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم وىمٚمٜم٤م ,شوشمرا  سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمٙمؿ آظمر اضمٕمٚمقا »

 هذا ُمـ أن ًمٜم٤م شمٌلم وىمدش. ؿأقمٚم واهلل. ًمألُمر اشم٤ٌمقم٤م شمريمٝمام وإطمقطش : »اًم٤ًمدؾم٦م -

 أُمرا  أُمتف هبام ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمره ,ملسو هيلع هللا ىلص ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ ًمٞمًت٤م اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمتلم أن احلدي٨م

, اًمٚمٞمؾ صالة آظمر سمجٕمؾ سم٤مُٕمر اعم٘مّمقد ومٙم٠من قم٤مُم٤م,  سمريمٕم٦م, اإليت٤مر ُّيٛمؾ ٓ أن وشمرا

 .أقمٚمؿ واهلل. وأُمره ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ صم٧ٌم يمام سمٕمدمه٤م, ريمٕمتلم صالة يٜم٤مومٞمف ومال

 (.647/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وافـاد فؾـائم افػجر بعد صالته وجواز افوتر صالة توؿقت

 ش.سم٤مًمٚمٞمؾ اًمقشمر إٟمام[ :»ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜم٤مد, ويمذا اًمٜم٤مئؿ ًمٖمػم هق إٟمام اخلٛمس, ًمٚمّمٚمقات يم٤مًمتقىمٞم٧م ًمٚمقشمر اًمتقىمٞم٧م وهذا

 وقمٚمٞمف اًمٗمجر, سمٕمد وًمق اؾمتٞم٘مظ ُمتك يّمٚمٞمف ,اًمقىم٧م ذم ًمف يًتٞم٘مظ مل إذا اًمقشمر يّمكم وم٢مٟمف

 وذمش سم٤مًمٚمٞمؾ اًمقشمر إٟمام: »ًمف ىم٤مل أن سمٕمدش وم٠موشمر: »احلدي٨م هذا ذم ًمٚمرضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف حيٛمؾ

 .ش422ش »اإلرواء» وش 1268ش »اعمِمٙم٤مة» ذم وم٤مٟمٔمره سيح طمدي٨م ذًمؽ

 (.289/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 204   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 مستحب بل واجبا فقس افوتر بعد االضطجاع

 إطمدى اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن:  »  قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ 

 شصحٞمحش.» إجٛمـ ؿم٘مف قمغم اوٓمجع ُمٜمٝم٤م ومرغ وم٢مذا سمقاطمدة ُمٜمٝم٤م يقشمر ريمٕم٦م قمنمة

 شمريمف وىمد آوٓمج٤مع اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف هذا وومٕمٚمف[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .أقمٚمؿ واهلل اًمؽمك, جلقاز سمٞم٤مًٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 ( احل٤مؿمٞم٦م ذم 149 ص اًمِمامئؾ خمتٍم)

 ادغرب هقئة ظذ ثالث ثم رـعات ثامن فؼقاما صالة حؽم

 إمم ي٘مقم صمؿ اًمث٤مُمٜم٦م, ذم سمتِمٝمد ريمٕم٤مت, شمًع اًمقشمر صالة صم٧ٌم هؾ :مداخؾة

 يم٤من وم٢من اًمت٤مؾمٕم٦م, إمم ي٘مقم صمؿ يتِمٝمد ويؽمك, ريمٕم٤مت صمامن يّمكم يٕمٜمل اًمت٤مؾمٕم٦م,

 اًمقشمر؟ ذم يم٤معمٖمرب ريمٕم٤مت صمالث اًمّمقرة شمّمح ومٝمؾ سم٤مإلجي٤مب اجلقاب

ٌَّٝمقا  ٓ ظم٤مص٤مً  هنٞم٤مً  هٜم٤مك ٕن شمّمح, ٓ ريمٕم٤مت ثاًمثال صقرة: افشقخ  صالة ذم شَمَِم

 .ومٞمجقز ومٞمٝم٤م اًمٜمص ضم٤مء وم٘مد شمٚمؽ أُم٤م جيقز, ُم٤م سمثالث, صمالث ومٝمٜم٤م اعمٖمرب, سمّمالة اًمقشمر

 (00:  15: 25/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؾقل، ثؾث أصع إين ملسو هيلع هللا ىلص افرشول شلل صحابقاً  أن احلديث يف

 (صاليت من: )بؼوفه صودادؼ ما صاليت؟ من فك أجعل ؾؽم

 اًمٚمٞمؾ, صمٚم٨م أصكم إين ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٠مل صح٤مسمٞم٤مً  أن احلدي٨م ذم ضم٤مء :مداخؾة

 ش.صاليت ُمـ: »سم٘مقًمف اعم٘مّمقد ُم٤م صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ ومٙمؿ

 .اإلسمراهٞمٛمٞم٦م سم٤مًمّمالة قمٚمٞمف واًمّمالة اًمًالم, قمٚمٞمف ًمف اًمدقم٤مء أي: افشقخ

 ( 00:  59: 52/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 



 205 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر 

 مـه باب

 ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد يم٤من ُم٤م اًمرؾمقل: قخافش

 إطمدى سم٤مًمٜم٤مس يّمكم أن يمٕم٥م سمـ ُأيب أُمر اًمًٜم٦م هذه أطمٞم٤م ح٤م اخلٓم٤مب سمـ وقمٛمر

 أنف هلل واحلٛمد ُمٙمٚمٗملم وًمًٜم٤م أقمٚمؿ اهلل اًمزي٤مدة؟ هذه طمّمٚم٧م ُمتك ريمٕم٦م, قمنمة

 سمدقم٦م أهن٤م ٟمٕمرف أن طمًٌٜم٤م...اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٌدقم٦م طمدصم٧م ُمتك ٟمٕمرف إظمٓم٤مء, ٟم١مرخ

 .إُمر واٟمتٝمك

 دخول ؿبل افػجر يصؾوا أن مرتادوها اظتاد افتي ادساجد يف

ر وؿته  يصع أن بعد يدخل مل افوؿت أن يعرف فشخص وُؿدِّ

 فؾػتـة درءاً  افتـػل بـقة هبم يصع أن فه يصح ؾفل هبم

 دىم٤مئؼ مخس سمحقازم إذان سمٕمد اًمٗمجر صالة ُيَّمٚمهقن ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م :مداخؾة

ر وم٢مذا أىمؾ, أو  ظمِمٞم٦م اعمٛمٙمـ ُمـ هؾ يّمكم؟ ومامذا سم٤مًمٜم٤مس, إُم٤مُم٤مً  َأطَمُدٟم٤م وصغم ىُمدِّ

 اًمّمٌح ظمٚمٗمف يّمٚمقن وهؿ اًمٚمٞمؾ, ىمٞم٤مم ٟمٞم٦م يٜمقي أن قمٚمٞمٝمؿ يرد ًمـ ه١مٓء ٕن اًمٗمتٜم٦م,

 وىمتف؟ ضم٤مء إذا اًمّمٌح يّمكم ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمٗمجر, أو

 أجْم٤ًم, هٜم٤مك ىم٤مئٛم٦م هٜم٤م, اًم٘م٤مئٛم٦م اعمِمٙمٚم٦م أن قمغم ُمٌٜمل يم٠منف هذا ؾم١ماًمؽ: افشقخ

 أيمذًمؽ؟

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

ٟمقن هٜم٤م, يمام اعمّمٞم٦ٌم ُمٍم ذم أنف ُمت٠ميمدون أنتؿ يٕمٜمل: افشقخ  اًمقىم٧م؟ ىمٌؾ ُي١َمذِّ

 يٕمٜمل أن سمٕمد إذان إن: ىم٤مًمقا  اًمًٜم٦م, أنّم٤مر مج٤مقم٦م ذًمؽ وىم٤مل. ٟمٕمؿ :مداخؾة

ن إذان إن ذًمؽ, شمٌٞمٜمقا   شم٘مري٤ًٌم؟ ٞم٘م٦مدىم وقمنميـ واطمد سمحقازم اًمٗمجر دظمقل ىمٌؾ ُي١َمذَّ

 .قم٤مُم٦م اعمّمٞم٦ٌم: افشقخ



 206   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

الً  هبؿ يّمكم أن: ذيمرت ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  وم٤مجلقاب   ومريْمتف, يّمكم هق صمؿ شمٓمققم٤ًم, شَمٜمَٗمه

 .اًمقىم٧م دظمقل ُمـ يتٞم٘مـ أن سمٕمد

 يٕمٜمل؟ اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٦م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ( 00:  04: 23/   318/  واًمٜمقر اهلدى) 

 مثـى مثـى وافـفار افؾقل صالة

ش ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ىمقل ذم :مداخؾة

 . احلدي٨م ذم يمام أرسمٕم٤مً  أرسمٕم٤مً  اًمقشمر مَجَع وِمْٕمٚمِف ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إٟمف صمؿ

 . اجلقاز ًمٌٞم٤من: افشقخ

  ريمٕمتلم؟ يمؾ ذم اًمتِمٝمد ومٞمٝم٤م إرسمع هذه اجلقاز, ًمٌٞم٤من :مداخؾة

 . ٓ: افشقخ

 . إظمػمة اًمريمٕم٦م ذم اًمتِمٝمد ومٞمٝم٤م :مداخؾة

 . اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م: افشقخ

سمٕم٦م :مداخؾة  ذاك يٌ٘مك أم اجلقاز, هذا قمٚمٞمٝم٤م يرد اًمٜمٝم٤مر صالة ـمٞم٥م, ٟمٕمؿ, اًمرا

  وم٘مط؟ اًمٚمٞمؾ صالة ذم اجلقاز

 طمٞم٨م ُمـ أهن٤م فمٜمل ذم  ًمٙمـ إطم٤مدي٨م, سمٕمض هٜم٤مك اًمٜمٝم٤مر صالة ذم: افشقخ

ّٚمؿ يم٤من أنف صم٧ٌم ُم٤م اًمًٜمد ًَ  هٜم٤مك ًمٞمس: اًمٕمٙمس ٟم٘مقل أن ٥مجي أو ريمٕمتلم, يمؾ سملم ُي

 قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ واطمد سمتِمٝمد إرسمع يقصؾ يم٤من سم٠منف سيح, ٟمص اًمٜمٝم٤مر صالة ذم

 .اًمٜمص هذا ُمثؾ

 اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ُمٕمروف ٕنف ٟمّم٤ًم: وًمٞمس وىمٞم٤مؾم٤مً  إحل٤مىم٤مً  ُيْٚمَحؼ أن ُيٛمٙمـ: ومحٞمٜمئذٍ  

ٚمِّؿ يم٤من أنف ًَ  .واطمداً  داً شَمَِمٝمه  إٓ يتِمٝمد ٓ أجْم٤مً  ويم٤من ريمٕمتلم, يمؾ رأس قمغم ُي



 207 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر 

ش ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة: » قمٜمف شم٠ًمل اًمذي احلدي٨م هذا ي٠ميت ومحٞمٜمام 

 .سمًالُملم ريمٕمتلم ريمٕمتلم يٕمٜمل اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر

د قمغم وآىمتّم٤مر اعمقاصٚم٦م ضمقاز اًمٚمٞمؾ صالة ذم ضم٤مء دام ُم٤م ًمٙمـ   واطمد, شَمَِمٝمه

 اًمٜمٝم٤مر صالة ذم ٟمتقؾمع أن يٛمٙمٜمٜم٤م اًمٜمٝم٤مر, ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم يٛمٜمٕمٜم٤م رء هٜم٤مك يقضمد وٓ

ٕمٜم٤م ُم٤م ُمثٚمام  . وإحل٤مىم٤مً  ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمٜمٝم٤مر صالة وذم ٟمّم٤ًم, اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمٚمٞمؾ, صالة ذم شَمَقؾمَّ

  يمذًمؽ؟ أخٞمس يمذًمؽ, اًم٘مٞم٤مس ُمـ ضمزء اًمٕم٤ٌمدة يمٞمٗمٞم٦م يٕمٜمل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت, هٜم٤م :مداخؾة

 رء ًمقٓ ومٞمٝم٤م, اًم٘مٞم٤مس ٓؾمتٕمامل رضورة شمقضمد ٓ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت, هق ٓ,: افشقخ

 أقمامل ىمٞم٤مؾم٤ًم, ٟمحـ ىمٚمٜم٤م اًمذي هذا قمغم اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ضمري٤من وهق هٜم٤م, اطمدو

ح طمٞم٨م ضمدًا, يمٌػم ىمدر هل٤م ىمٞمٛم٦م هل٤م اعمًٚمٛملم  شمٙمقن ىمد اًمتل إُمقر سمٕمض ُيَقوِّ

 قمٚمٞمف ي٘م٤مس أن يٛمٙمـ ٟمص هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق طمتك اًمٜمّمقص, ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم هم٤مُمْم٦م

 ىمٞم٤مؾم٤ًم, جيقز ٟمحـ ٟم٘مقل اًمذي اًمٌمء هبذا اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ومجري٤من سمف, ُيٚمحؼ أن أو

 ! اًم٘مٞم٤مس إًمٞمف اٟمْمؿ إذا ومٙمٞمػ قم٤مدًة, اؾمتدًٓٓ  يٙمٗمل

 (1: 14: 40/ 341/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿساؾر افؼقام صالة حؽم

 ذًمؽ؟ ذم دًمٞمؾ ًمف هذا وهؾ اًم٘مٞم٤مم؟ صالة يّمكم هؾ ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

ع يمام اًم٘مٞم٤مم وصالة اًمٚمٞمؾ, صالة هق اًم٘مٞم٤مم صالة: اجلقاب: افشقخ  يمؾ ذم ُينْمَ

 ىم٤مم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومم: سم٤مب ُمـ رُمْم٤من ذم ُينمع اًمًٜم٦م, ًمٞم٤مزم

 .أومم ُم٘مدُم٦م وهذه ,شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً  رُمْم٤من

 ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ يّمكم يم٤من ُم٤م سم٠منف قمٜمف صم٧ٌم واًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: صم٤مٟمٞم٦م ُم٘مدُم٦م

 .اًمًٗمر ذم اًمٚمٞمؾ ذم يّمكم يم٤من ىمد اًمًٗمر,



 208   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

ً, وٓ ؾمٗمراً  ٓ شمً٘مط ٓ اًمٚمٞمؾ صالة: وم٢مذاً   شُمٚمحؼ -اًمٚمٞمؾ صالة: أي- ومٝمل طميا

 صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٚمٞمؾ: ىمٞم٤مم ُمـ هق شمٕمٚمٛمقن يمام واًمقشمر وسم٤مًمقشمر, اًمٗمجر, سمًٜم٦م

 ش.صغم ىمد ُم٤م ًمف شُمقشمر سمريمٕم٦م, ومٚمٞمُقشمر اًمّمٌح, أطمديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك, ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ

 .اًمًٗمر وذم احلي ذم ٓ اظمتالف ٓ اًمٗمجر وؾمٜم٦م قشمروم٤مًم: إذاً 

 وم٘مٞم٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر, ُمنموقم٤مً  اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم يم٤من وم٢مذا اًمٚمٞمؾ, ىمٞم٤مم هق رُمْم٤من وم٘مٞم٤مم 

 يريد ومٞمٛمـ ٟم٘مقل يمام ٟم٘مقل ٓ أنٜم٤م: اًمنمقمٞم٦م وُمٕمٜمك ًمٚمٛم٤ًمومر, ُمنموع أجْم٤مً  رُمْم٤من

ٜمَـ قمغم حي٤مومظ أن ًُ  .اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ إٟمف: اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م اًم

 أص٧ٌم: ٟم٘مقل سمؾ اًمًٜم٦م, ظم٤مًمٗم٧م: ًمف ٟم٘مقل ٓ ُم٤ًمومر, وهق رُمْم٤من ٤مأطمٞم ومٛمـ 

ّٓ  ًمف اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم طمتك اخِلػمة, ًمف هق ًمٙمـ اًمٕم٤مُم٦م, اًمًٜم٦م  ًمٞمس ٕنف اًم٘مٞم٤مم: يّمكم أ

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ

 ىمٞم٤مم ُمـ أنف اقمت٤ٌمر قمغم ًمٚمٛم٤ًمومر: سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مم صالة ذقمٞم٦م ُٟمٜمِْٙمر ٓ ًمٙمـ 

 .وطمياً  ؾمٗمراً  ُمنموع وهق اًمٚمٞمؾ,

 

 ( 00:  39: 22/   698/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼقام صالة يف افبؽاء حؽم

 ذم يٛمتد اًمّمقت رومع اًم٘مٞم٤مم, صالة ذم قم٤مل سمّمقت اًمٌٙم٤مء ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..يمذا أو ُمٙم٦م اعمًجد إن طمتك اعمًجد

 ُمٖمٚمقسًم٤م يٙمقن ٕنف اًمّمالة: يٗمًد ٓ اًمٌٙم٤مء شم٤ٌميمل, ويقضمد سمٙم٤مء يقضمد: اًمِمٞمخ

 اعمًتٕم٤من, واهلل ًمٚمٗم٤ًمد, اًمّمالة يٕمرض ىمد أنف ؿمؽ ومال ٤ميملاًمتٌ أُم٤م أُمره, قمغم

 اعمرضمؾ, يم٠مزيز أزيز صدره ذم يم٤من: اًمراوي ي٘مقل يّمكم ىم٤مم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .ئمٝمر ُم٤م سمد ٓ ًمٙمـ اًمّمدر ذم ُمٙمتقم سمٙم٤مء يم٠منف اًمٌٙم٤مء ذم[ جيٝمر] ُم٤م وًمٙمـ يٌٙمل: أي

 (00:54:16( /6) راسمغ ومت٤موى) 



 209 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر 

 افؼقام صالة يف تاآليا بعض اإلمام تؽرار حؽم

 ذيمر ومٞمٝم٤م اًمتل أي٤مت يٙمررون اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٜم٤مس سمٕمض ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس ويٌٙمقن يٌٙمقن أضمؾ ُمـ وُمرشملم ُمرة ويٙمرروهن٤م اًمققمٞمد, وآي٤مت اًمٕمذاب

 .اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م اًمٚمٞمؾ صالة ذم هذا: اًمِمٞمخ

 .يٙمرره٤م وم٘مط اًمققمٞمد آي٤مت ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 وم٘مط؟: اًمِمٞمخ

 .وم٘مط :ُمداظمٚم٦م

 ذم اإلطمداث ُمـ ٟمقع: يٕمٜمل أجًْم٤م ُمٗمّمؾ, دون ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ هذا: ًمِمٞمخا

 ؾمٌح٤من أجًْم٤م, سمدقم٦م هق رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمقىمقف هذا ختّمٞمص سمؾ اًمديـ,

 .ضمديد سمٌمء اإلشمٞم٤من حيٌقا  يم٠مهنؿ آسمتداع يِمتٝمقا  اًمٜم٤مس! اهلل

 (00:52:59( /6) راسمغ ومت٤موى) 

 رمضان يف افـاؾؾة

 ومريْم٦م؟ ؾمٌٕملم شَمْٕمدل واًمٗمريْم٦م ومريْم٦م, رُمْم٤من ذم دليٕم اًمٜمٗمؾ هؾ :مداخؾة

 .قمرومٜم٤مه٤م اًمتل اًمًٜم٦م ذم ُُمْٓمَٚم٘م٤مً  هذا ُمـ رء ٓ: افشقخ

 اًمًٞمئ٤مت؟ ويمذًمؽ شُمَْم٤مقمػ قم٤مم سمِمٙمؾ احلًٜم٤مت وهؾ :مداخؾة

 ؾمقاء ُمٙم٦م ذم واعم٘مٞمؿ سمٛمٙم٦م, يتٕمٚمؼ ومٞمام إيراده يٙمثر أجْم٤مً  اًم١ًمال هذا :مداخؾة

 .شمتْم٤مقمػ واًمًٞمئ٤مت شُمُتَْم٤مقمػ احلًٜم٤مت هٜم٤مك ؾه.. ُمٙمٞم٤مً  يم٤من أو آوم٤مىمٞم٤مً  يم٤من

طم٦مً  اًمنمع ذم َٟمٌص  يقضمد ٓ :اجلواب   ويمذًمؽ شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت أن ذم سا

 .. اًمزُم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م أو اعمٙم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٔمراً  اًمًٞمئ٤مت



 210   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 رُمْم٤من, ؿمٝمر هذا يمِمٝمرٟم٤م اًمزُم٤من ومْمٞمٚم٦م.. ُمثالً  واعمديٜم٦م يمٛمٙم٦م اعمٙم٤من ومْمٞمٚم٦م

 ي٘مقل اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  وًمٙمـ شمتْم٤مقمػ, اًمًٞمئ٤مت أو تاحلًٜم٤م أن ذم سيح َٟمٌص  هٜم٤مك ًمٞمس

 إٟم٤ًمن ىم٤مل وم٢مذا اضمتٝم٤مدًا, وإٟمام ٟمّم٤مً  ًمٞمس: أي اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً .. شمتْم٤مقمػ إهن٤م: اًمٕمٚمامء سمٕمض

 ٓ وًمٙمـ اًمٕمٚمامء, ًمٌٕمض ىمقل ٕنف ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ومال شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت إن: ُم٤م

 ..سمذًمؽ اجلزم جيقز

 ( 00:  56: 56/   692/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  57: 23/   692/  ًمٜمقروا اهلدى)
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 215 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمٜمقازل 

 افرـوع بعد ويؽون فؾـازفة اخلؿس افصؾوات يف  افؼـوت

 :157 ,156 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .هبؿ ٟمزًم٧م ًمٜم٤مزًم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ويدقمق ي٘مٜم٧م أن ًمف ويًـ 
 .شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »اًمريمقع سمٕمد ىم٤مل إذا وحمٚمف 

 :ًمّمٗم٦ما أصؾ ذم وىم٤مل
 إظمػمة اًمريمٕم٦م ذم ىمٜم٧م ٕطمد: يدقمق أو أطمد قمغم يدقمق أن أراد إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 .شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م مهللا. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل إذا اًمريمقع سمٕمد
 خمّمقص حمؾ ذم اًمّمالة ذم اًمدقم٤مء: هٜم٤م سمف واعمراد ُمٕم٤مٍن, قمغم يٓمٚمؼش اًم٘مٜمقت»

 .اًم٘مٞم٤مم ُمـ
 وقمٚمٞمف اًمريمقع, سمٕمد أنف اًمّمٚمقات ذم ٚمٜم٤مزًم٦مًم اًم٘مٜمقت ذم اًمًٜم٦م أن ومٞمفش اًمريمقع سمٕمد»

ش 3/506ش »اعمجٛمقع» ذم يمام - وإؾمح٤مق واًمِم٤مومٕمل, ُم٤مًمؽ, ىم٤مل وسمف اًمراؿمدون, اخلٚمٗم٤مء

 .-ش 133» يمت٤مسمف ذم سمف سح يمام - اعمروزي ٟمٍم سمـ حمٛمد اظمتٞم٤مر وهق ,-
 وُمـ اًمريمقع, ىمٌؾ اًمٜمقازل ذم ىمٜم٧م أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد مل وم٢مٟمف احلؼ: وهق

ش اًم٤ٌمري ومتح» و ,ش104 - 1/102ش »اعمٕم٤مد زاد» ومٚمػماضمع ذًمؽ: ذم اًمتٗمّمٞمؾ أراد

 ش  393 - 2/392»

 ([3/954) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افصالة يف افـازفة ؿـوت موضع

 سمٕمد اًم٘مٜمقت قم٤ٌمس واسمـ وأنس هريرة أبك رواي٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح أنف: طمدي٨م

 .صحٞمح.  اًمريمقع

 ذم يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م وهذهش شمٜمٌٞمف[:»احلدي٨م ـمرق ختري٩م سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]



 216   ىمٜمقت اًمٜمقازل  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 سمٕمد اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت أن قمغم هب٤م اؾمتدل واعم١مًمػ, اًمٜم٤مزًم٦م ذم اعمٙمتقسم٦م ذم اًم٘مٜمقت

 سمٕمض سمذًمؽ سح يمام اًمٗمريْم٦م قمغم اًمقشمر ىمٞم٤مس ـمريؼ ُمـ إٓ ذًمؽ وُم٤م, اًمريمقع

 ومٗمل, أمحد اإلُم٤مم قمـ اعمٜم٘مقل هق سمؾش, 3/39» ؾمٜمٜمف ذم اًمٌٞمٝم٘مك ُمٜمٝمؿ, اًمِم٤مومٕمٞملم

 ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت قمـ اهلل رمحف أمحد وؾمئؾ: »ٟمٍم ٓسمـش 133ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم»

 اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٜمقت: وم٘م٤مل اًمقشمر؟ ذم اًمدقم٤مء ذم إجدى شمرومع وهؾ سمٕمده؟ أو اًمريمقع

 ش. اًمٖمداة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ومٕمؾ ىمٞم٤مس قمغم وذًمؽ, يديف ويرومع

 يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح ىمد أنف وذًمؽ, قمٜمدى ٟمٔمر اًم٘مٞم٤مس هذا صح٦م ورم: ىمٚم٧م 

 يم٤ٌمر قمـ يمثػمة آصم٤مر ًمف ويِمٝمد, طمدي٨م سمٕمد ي٠متك يمام اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم ي٘مٜم٧م

 مل احلدي٨م أن اًمٔمـ وهم٤مًم٥م, شمٕم٤ممم اهلل سم٢مذن أشمك احلدي٨م ذم ؾمٜمح٘م٘مف يمام اًمّمح٤مسم٦م

 يٚمج٠م مل ذًمؽ وًمقٓ, ي٠متك يمام سمٕمْمٝمؿ أقمٚمف وم٘مد اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم قمٜمد يّمح

 احلدي٨م وًمٙمـ, ًمٚمًٜم٦م ُمٕم٤مروتف لمطم ًمف اًمٜم٤مس أبٖمض ُمـ وم٢مٟمف اًم٘مٞم٤مس إمم اإلُم٤مم

 .اًم٤ٌمب ذم اًمٕمٛمدة ومٝمق سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠متك يمام صحٞمح قمٜمدٟم٤م

 ([424) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 بافـوازل افؼـوت اختصاص

 .ُمٜمٙمرش. اًمدٟمٞم٤م وَم٤مَرَق  طمَتك اًمَٗمْجرِ  ذم َيْ٘مٜم٧ُُم  زاَل  ُم٤م»

 ًمف ًمٞمس ٕنف يّمح: ٓ ُمٜمٙمر اًمؽممج٦م طمدي٨م أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م [ :اإلمام ؿال]

 ح٤م خم٤مًمػ ذًمؽ إمم هق صمؿ سمٕمض, ُمـ وٕمٗم٤مً  أؿمد سمٕمْمٝم٤م سمؾ احلج٦م, سمف شم٘مقم ـمريؼ

 اسمـ وًمٗمظ. شم٘مدم يمامش. ؿمٝمراً  اًمّمٌح ذم ىمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص أنف: »أنس قمـ اًمث٘م٤مت رواه

 ش.ىمقم قمغم أو ًم٘مقم دقم٤م إذا إٓ ي٘مٜم٧م يٙمـ مل: ظمزيٛم٦م

 ٝمامُمٜم يمؾ وإؾمٜم٤مد هريرة, أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدش 619ش »صحٞمحف» ذم قمٜمده وًمف

 اهل٤مدي: قمٌد اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف ,ش195/  1ش »اًمدراي٦م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام صحٞمح:

 احلديثلم هذيـ وؾمٜمد: »-ش 133/  2ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام -ش : اًمتٜم٘مٞمح» ذم: وم٘م٤مل
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 ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟمٍمه اًمذي وهقش : سم٤مًمٜم٤مزًم٦م خمتص اًم٘مٜمقت أن ذم ٟمص ومه٤م صحٞمح,

 وهق اًمٕمٚمؿ, ُمـ اعمزيد ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمع. ُمتلم ؼوحت٘مٞم رائع سم٠مؾمٚمقبش اعمٕم٤مد زاد»

 : اًمت٘مٚمٞمد قمـ وشمٜمزُّيف إٟمّم٤مومف ُمـ وهق - اًمِم٤مومٕمل طمجر اسمـ احل٤مومظ إًمٞمف اٟمتٝمك اًمذي

 اًمٜمقازل, ذم إٓ ي٘مٜم٧م ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف إظم٤ٌمر مجٞمع ُمـ وي١مظمذش : »اًمراي٦م» ذم وم٘م٤مل

 وطمدي٨م ثفطمدي ومذيمر...ش. هريرة أيب قمـ طم٤ٌمن اسمـ ومٕمٜمد سحي٤ًم: ذًمؽ ضم٤مء وىمد

 . آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ أنس

 (.151-150/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فـازفة إال افػجر يف افؼـوت مؼوظقة ظدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 وذم ي٘مٜم٧م ومٗمٞمٝم٤م اًمٜمقازل ذم إٓ ُمنموع همػم اًمّمٌح صالة ذم اًم٘مٜمقت: »ىمقًمف

 ش.ؾمٜم٦م.. .اًمّمٌح صالة ذم اًم٘مٜمقت أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥مو.. .اًمّمٚمقات ؾم٤مئر

 وهق اًمٜمقازل ىمٜمقت قمغم محٚمف ًمٙمٜمف صحٞمح أطمدمه٤م طمديثلم هلؿ ؾم٤مق صمؿ: ىمٚم٧م

 وم٤مرق طمتك اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت ذم اًمًالم قمٚمٞمف اؾمتٛمراره ذم سيح وأظمر احلؼ

 ظمتؿ طمٞم٨م ذًمؽ قمـ شمراضمع يم٠منف وًمٙمٜمف يمٚمف هذا ذم أص٤مب وىمد وٕمٗمف وًمٙمٜمف. اًمدٟمٞم٤م

 يًتقي اًمذي اعم٤ٌمح آظمتالف ُمـ هذا وم٢من رء ُمـ يٙمـ وُمٝمام: »سم٘مقًمف اًمٌح٨م هذا

   .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي ظمػم يم٤من وإنش واًمؽمك اًمٗمٕمؾ ومٞمف

 ي٘مرر إذ ضمدا ؿمديد اوٓمراب ومٝمق - ٟمرضمقه ُم٤م وهذا - شمراضمٕم٤م هذا يٙمـ مل إن: ىمٚم٧م 

 شمرك ملسو هيلع هللا ىلص هديف سم٠من أظمػما  وي١ميمده دائام اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت ُمنموقمٞم٦م قمدم اًمٌح٨م أول ذم

 ومٚمٞم٧م واًمؽمك اًمٗمٕمؾ ومٞمف يًتقي: ري٥م سمال طمؼ وهق هذا ُمع ي٘مقل ومٙمٞمػ اًم٘مٜمقت هذا

 !اعمنموع؟ وهق اًمؽمك ُمع ُمنموع همػم وهق اًمٗمٕمؾ يًتقي يمٞمػ ؿمٕمري

 ([243)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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  هلا ُيؼـَت كازفة تؾك أو هذه أن تؼرير فه من

د ُمـ يمٞمػ: يٕمٜمل اًمٜمقازل ىمٜمقت اًم٘مٜمقت ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال ذم :مداخؾة  ُيـَحدَّ

 .دول ذم يٕمٞمِمقن ُمًٚمٛملم أن إطمٜم٤م أنف: يٕمٜمل

 .اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٘مٞمف: افشقخ

 .اًمٗم٘مٞمف :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 وأن؟. ـمٞم٥م :مداخؾة

 .واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٗم٘مٞمف: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اعمتٗم٘مف وًمٞمس: افشقخ

 اًمذي وعاًمق احل٤مًمٞم٦م, اعمًٚمٛملم أوو٤مع أن: يٕمٜمل. صحٞمح ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اعمًٚمٛمقن يٕمٞمِمف

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ٟم٤مزًم٦م؟ شُمْٕمتؼم هذه واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م ىمْمٞم٦م ُمثؾ: ُمثالً  :مداخؾة

 .هل هذه: افشقخ

 اعمًٚمٛمقن؟ ومٞمٝم٤م ي٘مٜم٧م ُم٤م :مداخؾة

 ٟم٤مزًم٦م ُمثؾ ٟم٤مزًم٦م ـمٌٕم٤مً  ومٝمل اًمٓم٤مرئ٦م أُم٤م ٓ, اًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم أوو٤مع أُم٤م: افشقخ

 .اًمٞمٝمقد ٟم٤مزًم٦م ُمثؾ إندًمس,

 ًمٜم٤مزًم٦م ٟم٘مٜم٧م أن يٜمٌٖمل يم٤من يمام واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م ًمٜم٤مزًم٦م ٟم٘مٜم٧م أن يٜمٌٖمل ٟمحـ

 .آظمره إمم... وو واًمٗمٚمٌلم واإلرشمري٤م إومٖم٤مٟمًت٤من
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 اًمٞمٝمقد ص٤مئٚم٦م دومع ذم َيْ٘مٜمُُتقن ٓ ح٤مذا وىمٜمقت, ىمٜمقت سملم اًمٗمرق سمٌٞم٤من ًمٙمـ

 ُمٕمٜمك قمٜمٝم٤م ارشمٗمع: يٕمٜمل! اعمًٚمٛملم طمٞم٤مة ُمـ ضمزءاً  أصٌح٧م ٕهن٤م وقمدواهنؿ؟

 ُم٣م سم٤مٕندًمس؟ طمؾ ًمِـاَم  اعمًٚمٛمقن ي٘مٜم٧م ٓ ح٤مذا: أىمقل وأن٤م ومْمٞمح٦م, ٤مرتص..اًمٜم٤مزًم٦م

 اًمٙمٗم٤مر, سمالد ُمـ سمالد إندًمس ص٤مرت اعمًٚمٛملم, طمٞم٤مة ُمـ ضمزًءا ص٤مرت ىمرون, قمٚمٞمٝم٤م

ع أو قمٚمٞمٝمؿ ومٞمج٥م قم٤مرو٦م, ٟم٤مزًم٦م سم٤معمًٚمٛملم شمٜمزل ومحٞمٜمام  .ي٘مٜمتقا  أن إىمؾ قمغم ُينْمَ

: ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ طمٞم٤مُتؿ, ُمـ ضمزء زًم٦ماًمٜم٤م هذه ص٤مرت إذا اهلل ؾمٛمح ٓ ًمٙمـ 

 .ُيَٕم٤ميِمقه٤م ص٤مروا أهنؿ

 احل٘مٞم٘م٦م ُمّمٞم٦ٌم ًمٗمٚمًٓملم, اًمٞمٝمقد اطمتالل ُمّمٞم٦ٌم: يٕمٜمل اًمٞمٝمقد, ُمث٤مًٓ  وطمًٌؽ 

 أومٖم٤مٟمًت٤من اطمتٚمقا  اًمًقومٞم٧م ٕن ٕومٖم٤مٟمًت٤من: اًمًقومٞم٧م اطمتالل ُمّمٞم٦ٌم ُمـ أظمٓمر

 هذه, ًٚمٛملماعم سمالد اطمتؾ قمرُمرم يمجٞمش اًمروس سمحٚمقل وًمٞمس اًمٕمٛمالء, سمٓمري٘م٦م

 أصٌح٧م سمؾ وم٘مط هذا وًمٞمس آظمره, وإمم وسم٤مًمًالح سم٤مجلٞمش اطمتٚمقه٤م اًمٞمٝمقد سمٞمٜمام

 أؾم٤مس قمغم اعمّم٤محل٦م ويريدون اًمٔم٤ممل, اجل٤مئر آطمتالل هبذا شمٕمؽمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول

 طمٞم٤مة ُمـ ضمزًءا ًمٗمٚمًٓملم اًمٞمٝمقد اطمتالل أو طمٚمقل ومّم٤مر وًمذًمؽ آطمتالل, هذا

 .ي٘مٜم٧م ٓ وًمذًمؽ اعمًٚمٛملم,

 يمام اًمٕمرسمٞم٦م اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ اًم٘مٜمقت, ُينْمع هٜم٤م ومٜمٕمؿ واهلرؾمؽ اًمٌقؾمٜم٦م أُم٤م

 اطمتٚم٧م طمٞمٜمام إُمريٙم٤من ُمع أن يتٕم٤موٟمقن يمام إُمـ, جمٚمس ُمع شمتٕم٤مون ُُمَِم٤مهد, هق

 قمًٙمري: اطمتالل ؿمؽ سمال وهق اجلقع, ُمـ إهم٤مصمتٝمؿ اإلهم٤مصم٦م سمزقمؿ اًمّمقُم٤مل,

 اًمدول سمٕمض قمغم اًمٚمَّػ صمؿ ًٓ,أو اًمّمقُم٤مل اطمتالل ذًمؽ وراء ُمـ ي٘مت٣م ؾمٞم٤مد

 .صم٤مٟمٞم٤مً  إظمرى اإلؾمالُمٞم٦م

 قمغم اًم٘مٜمقت اًم٘مٜمقت؟ وم٠مجـ أُمريٙم٤م, ُمع شمتٕم٤مون ٟمٗمًٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 وي٘متٚمقن واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م قمغم ُّيجٛمقن اًمذيـ َيْدقمقن, اًمذيـ اًمٍمب ه١مٓء

 .آظمره وإمم اًمٜم٤ًمء ذم اعمقسم٘م٤مت ويرشمٙمٌقن اًمدُم٤مء ويًٗمٙمقن

 قمغم اًمٍمب ي٤ًمقمد اًمذي إُمـ جمٚمس ُمع يتٕم٤موٟمقن اًمذيـ ءه١مٓ أُم٤م

 ومٙمرة هٜم٤مك ذم أنف ٓ؟ أم ًمف اٟمتٌٝمتؿ أدري ُم٤م ضمدًا, قمجٞم٤ٌمً  ظمؼماً  ؾمٛمٕم٧م أن٤م! اعمًٚمٛملم
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م أنف إُمـ, جمٚمس ذم ر ُيَ٘مدَّ  واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م ُمـ اًمًالح ؾمح٥م ٕضمؾ ىمرا

 يريدون: ُمٕمٜم٤مه٤م ٘م٤مشمٚم٦مسم٤معم طمٞمٜمئذٍ  يٗمٙمرون ومٝمؿ ومٌٝم٤م, اؾمتج٤مسمقا  وم٢مذا هذا؟ ؾمٛمٕمتؿ

راً  يتخذوا  اعمٕمتدون هؿ اًمٍمب! واهلرؾمؽ اًمٌقؾمٜم٦م ود ُمـ؟ ود اًمٍمب ُمع ىمرا

َح٥م احلرب وإلي٘م٤مف قمٚمٞمٝمؿ, اعمٕمتدى هؿ واهلرؾمؽ واًمٌقؾمٜم٦م ًْ  ُمـ اًمًالح ُي

 .أيمؼم اهلل! قمٚمٞمٝمؿ اعمٕمتدى

 .شمؽما  وُمّم٤مئ٥م ضمدًا, قمجٞم٦ٌم ُمّم٤مئ٥م اعمًٚمٛملم ُمّم٤مئ٥م

 (00 : 12:  30/ 704/واًمٜمقر اهلدى)

 افـازفة ضابط

 .ؿمٞمخ ي٤م وم٤مرىمتٜم٤م ُم٤م اًمٜم٤مزًم٦م قمٛمرٟم٤م ـمقل :مداخؾة

 هل اًمٜم٤مزًم٦م ٕن اًمٙمٚمٛم٦م: هذه ذم أتحٗمظ أو أص٧ٌم, ٟم٘مقل يٛمٙمـ هذا: افشقخ

 ُم٤م شم٘مقل أن٧م وم٤مًمٞمقم ومٞمٝم٤م, حيٞمقا  أن ؿم٠مهنؿ ُمـ وًمٞمس هب٤م, ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٝمد ٓ اًمتل

 .٤مزًم٦مسم٤مًمٜم اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس ًمٙمـ وم٤مرىمتٝمؿ ُم٤م صحٞمح, وم٤مرىمتٝمؿ,

 وأرضمقا  اعم٤ًمضمد, أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم أن ًمق رأجؽ ُم٤م ضمدًا, واوح٤مً  ُمثالً  ٟميب أن

 ىمٜم٧م؟ إذا رأجؽ ُم٤م سم٠مؾم٤ٌمٟمٞم٤م سم٤مٕندًمس, اعمًٚمٛملم عمّمٞم٦ٌم ىمٜم٧م إذا ٟمرى, ٓ أن

 .حمٚمف همػم ذم :مداخؾة

 .وًمذًمؽ ُمالزُم٦م؟ ُمّمٞم٦ٌم هذه ًمٙمـ إيف,: افشقخ

 .ٜم٤مُم ومٞمٝم٤م أومم هؿ, قمٝمدٟم٤م سمٖمػم قمٝمداً  ًمزُم٧م :مداخؾة

 يًٕمقن واعمًٚمٛمقن ٟمزًم٧م اًمتل سم٤معمّمٞم٦ٌم اعم٘مّمقد ومٞمؽ اهلل, سم٤مرك ًمذًمؽ: افشقخ

 ي٘مٜمتقن اعمٕمتديـ, اًم٤ٌمهملم سم٤مًمدقم٤مة اعمًٚمٛملم, دي٤مر هقمج٧م ُمثالً  يم٤من إن إلزاًمتٝم٤م,

 ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اًمدقم٤مء, قمغم ُم٤مذا؟ قمغم ي٘متٍمون سمس ُمش اًم٤ٌمهمل, هذا ًمٓمرد وخيرضمقن

 .إًمٞمٝم٤م ومٞمٚمج١مون وضمؾ, قمز اهلل إمم اًمٚمجقء إٓ ٦موؾمٞمٚم ومٞمٝم٤م, هلؿ ًمٞمس ُمّمٞم٦ٌم ُمثالً  ذم
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 صم٤مٟمٞم٦م, أندًمس ص٤مرت صم٤مٟمٞم٦م, ـم٤مُم٦م..ص٤مرت طمٞم٤مُتؿ ُمـ ضمزاء ص٤مر إذا ًمٙمـ 

 .اًمِمديد إؾمػ ُمع قمٜم٤م سمٌٕمٞمد ًمٞمس سم٘مك واًمٕمٝمد

 ُم٤م! اًمٞمٝمقد؟ سمٌ٘م٤مء ٟمحـ روٞمٜم٤م اًمٞمٝمقد, ود ي٘مٜم٧م أطمًدا ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م..يٕمٜمل

 اعم٘مّمقد وًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م, اقمتدٟم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م, ُمـ ضمزءاً  ُم٤مذا؟ ص٤مرت ًمٙمـ ـمٌٕم٤ًم, روٞمٜم٤م

 .ومٞمف اعم٘مّمقد هق هذا اجلديدة, اًمٓم٤مزة, اًمٜم٤مزًم٦م يٕمٜمل سم٤مًمٜم٤مزًم٦م

 دىم٤مئؼ, مخس وومقىمٝم٤م أن اًمت٤مؾمٕم٦م اًم٤ًمقم٦م أؾمت٤مذ ي٤م.... .أن طم٤مل يمؾ قمغم

 إهل إٓ أؿمٝمد وسمحٛمدك اهلل وؾمٌح٤مٟمؽ هلل, واحلٛمد هذا طمًٌٙمؿ طمًٌٙمؿ, وسمح٥ًم

 .ٞمؽإًم وأتقب أؾمتٖمٗمرك أن٧م, إٓ

 (00:  43: 18/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ؿوم ظذ أو فؼوم فؾدظاء إال افؼـوت ظدم

 أو ًم٘مقم, دقم٤م إذا إٓ [اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم أي] ومٞمٝم٤م ي٘مٜم٧م ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من 

 وقمٞم٤مش هِم٤مم, سمـ وؾمٚمٛم٦م اًمقًمٞمد, سمـ اًمقًمٞمد أن٩م مهللا: »ىم٤مل ومرسمام ,  ىمقم قمغم دقم٤م

 مهللا] يقؾمػ, يمًٜمل ؾمٜملم واضمٕمٚمٝم٤م ُمي, قمغم وـم٠متؽ اؿمدد مهللا رسمٞمٕم٦م, أيب سمـ

َن, وِرقْمالً  حِلَْٞم٤منَ  اًمٕمـ  ش.[ورؾمقًمف اهلل قمّم٧م وقُمَّمٞم٦َّم وذيمقا

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف إظم٤ٌمر مجٞمع ُمـ وي١مظمذ: »ىم٤مل طمٞم٨م طمجر: اسمـ احل٤مومظ أنّمػ

 .احلديثلم ؾم٤مق صمؿش.  سحي٤مً  ذًمؽ ضم٤مء وىمد. اًمٜمقازل ذم إٓ ي٘مٜم٧م ٓ

 صالة: يٕمٜمل - ومٞمٝم٤م اًم٘مٜمقت ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ يٙمـ وملش : »1/97» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل 

 اًمريمقع ُمـ اقمتداًمف سمٕمد همداة يمؾ ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن اعمح٤مل وُمـ دائامً, - اًمّمٌح

ـ صقشمف, سمذًمؽ ويرومع إًمخ,..ش .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ي٘مقل  أصح٤مسمف قمٚمٞمف وُي١َمُمِّ

 ومجٝمقر أُمتف, أيمثر يْمٞمٕمف سمؾ ,إُم٦م قمٜمد ُمٕمٚمقُم٤مً  ذًمؽ يٙمقن ٓ صمؿ اًمدٟمٞم٤م, وم٤مرق أن إمم دائامً 

 ش.حُمَْدٌث  إٟمف: ُمٜمٝمؿ ي٘مقل ُمـ ي٘مقل طمتك يمٚمٝمؿ سمؾ أصح٤مسمف,
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 ويدقمق همداة, يمؾ ي٘مٜم٧م يم٤من ًمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن سم٤مًميورة اعمٕمٚمقم وُمـ: »ىم٤مل 

ـ اًمدقم٤مء, هبذا  ومٞمٝم٤م, سم٤مًم٘مراءة جلٝمره يمٜم٘مٚمٝمؿ يمٚمف ًمذًمؽ إُم٦م َٟمْ٘مُؾ  ًمٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م: وي١مُمِّ

 وٓ ذًمؽ, شمْمٞمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ضم٤مز اًم٘مٜمقت: أُمر شمْمٞمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ضم٤مز نوإ ووىمتٝم٤م, وقمدده٤م,

 دائامً  ُمرات مخس وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر هديف يٙمـ مل أنف قمٚمٛمٜم٤م اًمٓمريؼ وهبذا! ومرق

:ً  ذًمؽ يم٤من ًمق سمؾ اعمح٤مل, أحمؾ ُمـ وهذا قمٚمٞمٝم٤م وخيٗمك ذًمؽ, إُم٦م أيمثر ُيَْمٞمِّع صمؿ ُمًتٛمرا

 وقمدد واإلظمٗم٤مت, واجلٝمر اًمريمٕم٤مت, وقمدد ت,اًمّمٚمقا  قمدد يمٜم٘مؾ ٟم٘مٚمف ًمٙم٤من واىمٕم٤ًم:

 .اعمقومؼ واهلل. وشمرشمٞمٌٝم٤م إريم٤من, وُمقاوع اًمًجدات,
 ويم٤من وشمرك, وىمٜم٧م وأه, ضمٝمر أنف: اعمٜمّمػ اًمٕم٤ممل يرشمْمٞمف اًمذي واإلٟمّم٤مف

ره  اًمٜمقازل: قمٜمد ىمٜم٧م وإٟمام ومٕمٚمف, ُمـ أيمثر اًم٘مٜمقت وشمريمف ضمٝمره, ُمـ أيمثر إها

 ُمـ وختٚمَّّمقا  هلؿ دقم٤م ُمـ ىمِدمَ  ح٤م شمريمف صمؿ آظمريـ, قمغم وًمٚمدقم٤مء ًم٘مقم, ًمٚمدقم٤مء

 شمرك زال: ومٚمام ًمٕم٤مرض, ىمٜمقشمف ومٙم٤من شم٤مئٌلم: وضم٤مؤوا قمٚمٞمٝمؿ دقم٤م ُمـ وأؾمٚمؿ إه,

 ش.اًم٘مٜمقت

 ُمـ ومٞمٝم٤م ذع ُم٤م ٕضمؾ ومٞمٝم٤م: ىمٜمقشمف أيمثر يم٤من سمؾ سم٤مًمٗمجر, خيّمف يٙمـ ومل: »ىم٤مل 

َحر, ُمـ وىمرهب٤م اًمٚمٞمؾ, سمّمالة وٓشمّم٤مهل٤م اًمٓمقل, ًَّ ل ضم٤مسم٦م,اإل وؾم٤مقم٦م اًم  اإلهلل, وًمٚمتٜمزه

 روي يمام - واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ُمالئٙم٦م أو وُمالئٙمتف, اهلل يِمٝمده٤م اًمتل اعمِمٝمقدة: اًمّمالة وٕهن٤م

 .ش﴾َُمِْمُٝمقًدا يَم٤منَ  اًمَٗمْجرِ  ىمُْرآنَ  إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم ذم وهذا هذا
 ([3/964) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ـازفةاف يـاشب بام يدظو بل راتب دظاء افـوازل فؼـوت فقس

 .اًمٜم٤مزًم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م سمام ومٞمف يدقمق وإٟمام راشم٥م, دقم٤مء [اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت] ًمـ وًمٞمس 
 [.158 اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 
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 اهدكا افؾفم: ادلثور بافدظاء افـوازل ؿـوت ُيب دأ هل

 هديت ؾقؿن

 هدي٧م ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا»سمـ ٟمٌدأه أن ممٙمـ اًمٜمقازل ًم٘مٜمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ُم٤ٌمذة؟ ٟمدقمق أمش وقم٤مومٜم٤م

 .اًمٜم٤مزًم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م سمام ُيْدقَمك اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت سم٤مًمقشمر, ظم٤مص هذا. ٓ: شقخاف

  (00:  33:  23/ 326/واًمٜمقر اهلدى)

 افـوازل يف( هديت ؾقؿن اهدين افؾفم)بـ افؼـوت

 اهدٟم٤م مهللا» اًمقشمر سم٘مٜمقت اإلُم٤مم ي٘مٜم٧م أن اًمٜمقازل ىمٜمقت ذم جيقز هؾ :مداخؾة

 ؟شهدي٧م ومٞمٛمـ

 .ٓ: افشقخ

 .زجيق ٓ :مداخؾة

 .ٓ: افشقخ

 (00: 31: 47/ 343/ واًمٜمقر اهلدى)

 افـوازل ؿـوت يف افـاس تػريط
ش : 2/252ش »اًمؽمُمذي» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل :ؾائدة

 ذم اًمٕمّمقر هذه ذم أيمثره٤م وُم٤م سم٤معمًٚمٛملم, شمٜمزل اًمتل اًمٜمقازل ذم اًم٘مٜمقت اًمٜم٤مس شمرك وىمد»

 سم٤مًمدقم٤مء طمتك اًمتٕم٤مون قمـ وإقمراوٝمؿ شمٗمرىمٝمؿ ُمـ - ص٤مروا كطمت! ودٟمٞم٤مهؿ ديٜمٝمؿ ؿم١مون

 ذم واًم٘مٜمقت! ًمٖمػمهؿ ومٞمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م وص٤مرت سمالدهؿ, ذم يم٤مًمٖمرسم٤مء - ص٤مروا اًمّمٚمقات: ذم

 يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م أقمدائٝمؿ قمغم واًمدقم٤مء ًمٚمٛمًٚمٛملم, سم٤مًمدقم٤مء اًمٜمقازل

 .شأظمرة اًمريمٕم٦م ذمش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىمقًمف سمٕمد
 ([3/966) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 ادؼوع ؽر وافؼـوت ادؼوع افؼـوت

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم سم٘مقل ي٠مظمذون إهمٚمٌٞم٦م اًمٜم٤مس أيمثر أن ُمٕمٚمقم :مداخؾة

ات أو َُمّرةً  ٟمٗمٕمٚمف إٟمام: ي٘مقًمقن أظمر واًمٌٕمض ُمداوُم٦ًم, اًمٗمجر ىمٜمقت ذم اهلل, رمحف  ُمرَّ

 ومام وشمريمف, ؿمٝمراً  ومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن أبدًا, ٟمٗمٕمٚمف ٓ: ي٘مقل واًمٌٕمض وٟم٘مٓمٕمٝم٤م,

 ,اًمٞمديـ رومع اًمٗمجر ذم يم٤من إذا اًم٘مٜمقت ذم هٜم٤مك وهؾ إُمر, هذا ذم اًمّمحٞمح

 أومٞمدوٟم٤م؟ ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ

 :ىمٜمقشم٤من ذقم٤مً  اًم٘مٜمقت: افشقخ

 .ُمنموع وهمػم ُمنموع

 :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ هق اعمنموع

 .قم٤مرض ؾم٥ٌم ًمف ًمٞمس: أظمر واًم٘مًؿ: قم٤مرض ؾم٥ٌم ًمف

 ُم٤م وهذا اعمّم٤مئ٥م, ُمـ اعمًٚمٛملم ذم يٜمزل ومٞمام قم٤مرض ٥مؾمٌ ًمف: إول اًم٘مًؿ

ك ٛمَّ ًَ  .اًمٜم٤مزًم٦م سم٘مٜمقت ُي

 هذه ُمـ صالة سم٠ميَّ  ختّمٞمص أيَّ  دون اخلٛمس, اًمّمٚمقات وذم ضم٤مئز ومٝمق 

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات

 طمٞم٨م اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت ومٝمق سمٜم٤مزًم٦م, يرشمٌط ٓ اًمذي أظمر, اعمنموع واًم٘مٜمقت

ـه  ًَ  .سم٤معمًٚمٛملم شمٜمزل اعمّمٞم٦ٌم أو اًمٜم٤مزًم٦م, ذًمؽ ذم اقمكُيرَ  أن دون اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت ُي

 :ٟمققم٤من مه٤م وم٢مذاً 

 .ٟم٤مزًم٦م سمٖمػم وىمٜمقت سمٜم٤مزًم٦م, ىمٜمقت

 .اًمٗمجر صالة ذم وم٘مط اًمٜم٤مزًم٦م همػم ىمٜمقت اخلٛمس, اًمّمٚمقات ذم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت

 اًم٘مقًملم سملم اعمقوقع ذم يتقؾمط أن يريد اًمذي: ٟم٘مقل اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمرومٜم٤م وإذا

 هبذا ي٠ميت ٓ: أظمر واًمٌٕمض دائاًم, اًمٗمجر ىمٜمقت قمغم حي٤مومظ ومٌٕمْمٝمؿ ذيمرُتام, اًمٚمذيـ
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 .أطمٞم٤مٟم٤مً  وشمرك أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمٗمٕمؾ ي٘مقل وؾمط, ىمقل ومٝمٜم٤مك ُمٓمٚم٘م٤ًم, اًم٘مٜمقت

 أطمٞم٤مٟم٤مً  شمٗمٕمؾ طمٞمٜمام شمٗمٕمؾ يمٜم٧م إن: ًمف ٟم٘مقل أطمٞم٤مٟم٤مً  ويؽمك أطمٞم٤مٟم٤ًم, يٗمٕمؾ اًمذي هذا

 ٕن سم٤مًمٗمجر, اًم٘مٜمقت هذا ختّمٞمص طمٞم٨م ُمـ اًمًٜم٦م ومخ٤مًمٗم٧م اًمٜم٤مزًم٦م, أضمؾ ُمـ

ٛم٧م وَمَٝمالَّ  سم٤مًمٗمجر, خيتص ٓ اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًم٘مٜمقت  ذم وأطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٗمجر, ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  وىَمٜم٧َمَّ  قَمٛمَّ

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات وسم٘مٞم٦م اًمٔمٝمر

 ُمـ وإٟمام ًمٚمٜم٤مزًم٦م, وم٘مط اًمّمٌح وذم أطمٞم٤مٟم٤ًم, ي٘مٜم٧م ٓ اًم٘م٤مٟم٧م هذا ُمثؾ أن فمٜمل وذم

 اًم٘مٜمقت ريدواي ٓ وه١مٓء ًمٙمؿ, ومٜم٘مٜم٧م ىمٜمقت يريدون ه١مٓء اًمٗمري٘ملم, إرو٤مء سم٤مب

 .ًمٙمؿ ىمٜمتٜم٤م ُم٤م

 .ُمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمام وَيَتَٖمٚم٥َّم اًمٗمري٘ملم ُيْريِض  اًمقؾمط, ذم اًمٕمّم٤م ي٠مظمذ يٕمٜمل ي٘مقًمقن يمام وهذا 

 ذم ىمٜمقشمؽ يم٤من إذا شَمَدع أن إُم٤م ًمف ٟم٘مقل أطمٞم٤مٟم٤ًم, اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي هذا: وم٢مذاً 

ؿ أن وإُم٤م ٟم٤مزًم٦م, ىمٜمقت ًمٞمس اًمٗمجر  .اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ًمٜم٤مزًم٦م يم٤من إذا شُمَٕمٛمِّ

 سم٤مًمًٜم٦م وإومم إطمرى هق اًمٗمجر صالة ذم ي٘مٜم٧م ٓ اًمذي سم٠من ئمٝمر هٜم٤م وُمـ 

 .اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب ُمـ ًمدي ُم٤م هذا اًمّمحٞمح٦م,

  (00:  41:  26/ 703/واًمٜمقر اهلدى) 





 الوتر قهوت
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  افوتر يف افؼـوت

 : 163 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .طمٞم٤مٟم٤مأ ومٞمنمع اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت وأُم٤م 
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمقشمر ريمٕم٦م ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 ([3/968) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افرـوع ؿبل افوتر يف افؼـوت

 :165 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 .اًمٜم٤مزًم٦م ًم٘مٜمقت ظمالوم٤م اًمريمقع ىمٌؾ وحمٚمف

 . اًمريمقع ىمٌؾ وجيٕمٚمف :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ([3/968) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افوتر يف افؼـوت وضعم

 . داود أبق رواهش. اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »يمٕم٥م سمـ أبك طمدي٨م

 .صحٞمح

 احل٤مومظ, إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمِمقاهد شمٚمؽ احلدي٨م ي٘مقي ومم٤م: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أو اًمريمقع ىمٌؾ اًمّمالة ذم اًم٘مٜمقت قمـ ؾمئؾ ح٤م ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م أجْم٤م وي٘مقيف

 يمام واطمدا ؿمٝمرا  يم٤من إٟمام اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٜمقت أن ذيمر صمؿ. ٚمفىمٌ: سم٘مقًمف أضم٤مب سمٕمده؟

 ىمٜمقت أن يٕمت٘مد يم٤من قمٜمف اهلل ريض أن٤ًم أن شمذيمرٟم٤م وإذا. طمدي٨م ىمٌؾ سمٞم٤مٟمف شم٘مدم

 ُمـ ىمٜم٧م إٟمام وأنف ُمٕمقٟم٦م, سمئر ذم ىمتٚمقا  اًمذيـ اًم٘مراء طم٤مدصم٦م ذم سمدؤه يم٤من إٟمام اًمٜم٤مزًم٦م
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 إٓ ذًمؽ وًمٞمس - اًمٜم٤مزًم٦م همػم ذم اًم٘مٜمقت أن ُمٕمٜم٤م يٜمت٩م اًمريمقع سمٕمد ؿمٝمرا  أضمٚمٝم٤م

 واًم٤ًمسمٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م اًمرواي٦م ذم ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمام اًمريمقع, ىمٌؾ هق إٟمام - اًمقشمر ىمٜمقت

 خيٗمك ٓ يمام اًمقشمر, ىمٜمقت قمغم إٓ هذا ىمقًمف ذم اًم٘مٌٚمٞم٦م محؾ يٛمٙمـ وٓ قمٜمف, اعمت٘مدُمتلم

 ًمٚمحدي٨م يِمٝمد وىمد. أقمٚمؿ واهلل. اعمت٘مدُم٦م أنس طمدي٨م رواي٤مت جمٛمقع شمتٌع ُمـ قمغم

 اهلل قمٌد سمـ قمٛمرو قمثامن أبق أظمؼمٟم٤مش : 2/  70 ق» اًمتقطمٞمد ذم ُمٜمده اسمـ أظمرج ٤مُم

 قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمٌٍمي

 قمٜم٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ومديؽ أيب اسمـ طمدصمٜم٤م احلزاُمل اعمدين ؿمٞم٦ٌم سمـ اهلل

 سمـ قمكم سمـ احلًـ قمـ قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمـ

: اًمقشمر ذم ىمراءيت ُمـ ومرهم٧م إذا أىمقل أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب

 وم٢من. إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م ٓ: آظمره ذم وزاد احلدي٨م.. .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا

 احل٤ميمؿ رواه ًمٙمـ اًمريمقع, ىمٌؾ فم٤مهر اًمقشمر ذم ىمراءيت ُمـ ومرهم٧م إذا أىمقل أن: ىمقًمف

 حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـش 39 - 38/  3» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 172/  3»

 ظمالف ومٝمذا. اًمًجقد إٓ يٌؼ ومل رأد رومٕم٧م إذا: سمٚمٗمظ سمف اًمِمٕمراين اعمًٞم٥م سمـ

 .أقمٚمؿ وم٤مهلل. إومم اًمرواي٦م

 [(426) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 بافـوازل افوتر ؿـوت تؼققد ظدم

 . سمٜم٤مزًم٦م خيّمف وٓ 

 ([3/969) اًمّمالة ٦مصٗم أصؾ]  

 رمضان من األخر بافـصف افوتر ؿـوت ختصقص ظدم

 أن: ذًمؽ ذم واحلج٦م. رُمْم٤من ُمـ إظمػم سم٤مًمٜمّمػ خيّمف ٓ يم٤من ويمذًمؽ   

 سمـ احلًـ طمدي٨م وُمثٚمٝم٤م ,- رأج٧م يمام - ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م ومٞمف اًمقاردة إطم٤مدي٨م

: اًمقشمر تىمٜمق ذم أىمقهلـ يمٚمامت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم
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 .احلدي٨م..ش .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»
 .اًم٘مٞمقد ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس أجْم٤ًم: ُمٓمٚمؼ وهق ,- ي٠ميت يمام - اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق

 قمـش 131» ٟمٍم اسمـ روى وم٘مد اًمّمح٤مسم٦م: سم٠مقمامل اعمُْٓمَٚم٘م٤مت هذه اقمتْمدت وىمد

ٜم٦َمِ  ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقَت  ُمًٕمقد واسمـ وقمكم, قمٛمر, ًَّ  .يمٚمٝم٤م اًم

 اعم٤ٌمرك, واسمـ اًمثقري, ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ, أهؾ ىمقل هقو: »اًمؽمُمذي ىم٤مل 

 .شاًمٙمقوم٦م وأهؾ وإؾمح٤مق,
- ملسو هيلع هللا ىلص إيت٤مره ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م شمتٌٕمٜم٤م ٕنٜم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم: ي٘مٜم٧م يم٤من: ىمٚمٜم٤م إٟمام أنف واقمٚمؿ

 واسمـ قم٤مئِم٦م, يم٠مطم٤مدي٨م - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مٜمقت ًمذيمر شمتٕمرض ٓ أيمثره٤م ومقضمدٟم٤م :- يمثػمة وهل

 يم٤من إٟمف: ي٘م٤مل أن ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ُأيَبّ  طمدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع ٣موُم٘مت ,- وهمػممه٤م قم٤ٌمس

 اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م أيمثر قمغم ذًمؽ ظمٗمل ح٤م دائامً: ي٘مٜم٧م يم٤من ًمق إذ أطمٞم٤مٟم٤ًم, ويدع أطمٞم٤مٟم٤ًم, ي٘مٜم٧م

 وقمٚمٞمف ؾمٜم٦م, هق سمؾ احلتؿ: سم٤مُٕمر ًمٞمس اًم٘مٜمقت أن قمغم يدل وذًمؽ ,ملسو هيلع هللا ىلص إيت٤مره رووا

 وحمٛمد: يقؾمػ, أيب ُمذه٥م وهق سمٕمدهؿ, وُمـ ,واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م, ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر

 .سمقضمقسمف ىم٤مل وم٢مٟمف طمٜمٞمٗم٦م: أيب ٕؾمت٤مذمه٤م ظمالوم٤مً 
 سم٠منش 360 و 359 و 1/306ش »اًم٘مدير ومتح» ذم اهلامم اسمـ اعمح٘مؼ اقمؽمف وىمد

 .ششمٕمّمٌف وقمدم إٟمّم٤مومف ُمـ وهذا» دًمٞمؾ, قمٚمٞمف يٜمٝمض ٓ وٕمٞمػ سمقضمقسمف اًم٘مقل

 .قمٚمامئٜم٤م يمت٥م ذم دمده شمٙم٤مد ٓ اًمتٍميح اهذ وُمثؾ. ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف ذًمؽ: ذم يمالُمف ومراضمع
 ٓ اًمذي احلؼ وهق احلٜمٗمٞم٦م, ُمذه٥م هق اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ىمٜمقت ويمقن هذا,

 واسمـ اخلٓم٤مب, سمـ قمٛمر قمـ اعمروي وهق ظمالومف, ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل إذ ومٞمف: ري٥م

 .ش133ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ُمًٕمقد
 وهق ,-ش 2/137» شاعمجٛمع» ذم يمام - طمًـ سمًٜمد ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًمٓمؼماين ورواه  

 ُمًٕمقد اسمـ أن: قمٚم٘مٛم٦م قمـ: سمٚمٗمظ[ 2/97/6910ش ]ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» ذم

 يمام - أجْم٤مً  طمًـ وؾمٜمده .اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم ي٘مٜمتقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأصح٤مب

 .-ش 115ش »اًمدراي٦م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل
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 قمـش 39 - 3/38» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ,ش3/172» احل٤ميمؿ رواه اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

ْٕمراين حمٛمد اسمـ اًمٗمْمؾ : احِلَزاُمل ؿَمْٞم٦ٌم سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمٙمر أبق صمٜم٤م: اًمِمَّ

 قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمٛمف قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ وُمَديؽ أيب اسمـ صمٜم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل قمكم سمـ احلًـ قمـ قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم

 ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »اًمًجقد إٓ يٌؼ ومل رأد, رومٕم٧م إذا وشمري ذم

 .شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف ويمذًمؽ...ش.هدي٧م

 وإن - َوْهؿٌ ش: اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىمقل. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد ومٝمذا

 أدري وٓ ,ش4/148ش »اعمحغم» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد إؾمت٤مذ قمٚمٞمف واوم٘مف

 .- قمٚمٞمف ذًمؽ ظمٗمل يمٞمػ

 ([3/969) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 افوتر ؿـوت دظاء

 :165 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ي٠ميت سمام ومٞمف ويدقمق

 ي٘م٣م وٓ شم٘ميض وم٢مٟمؽ ىمْمٞم٧م, ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ

 ُمٜمج٤م ٓ ٞم٧م,وشمٕم٤مًم رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م, ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م, ُمـ يذل ٓ وإٟمف قمٚمٞمؽ,

 .شإًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
ـَ  وقَمٚمَّؿ ًَ  مهللا[ : »اًمقشمر ذم ىمراءشمف ُمـ ومرغ إذا] ي٘مقل أن قمٜمف اهلل ريض قمكم سمـ احل

 أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ وشمقًمَّٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين

 وٓ] واًمٞم٧م, ُمـ يذل ٓ إٟمف[ و. ]قمٚمٞمؽ ُي٘م٣م وٓ شم٘ميض إٟمؽ[ ومـ] ىمْمٞم٧م, ُم٤م ذ َوىمِٜمل

 [ش إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م ٓ] وشمٕم٤مًمٞم٧م, رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م ,[قم٤مدي٧م ُمـ َيِٕمزه 

 ([3/973) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 افوتر وؿـوت افـازفة ؿـوت صقغة يف افػرق هو ما

 اًمقشمر؟ وىمٜمقت اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت صٞمٖم٦م ذم اًمٗمرق هق ُم٤م :مداخؾة

 ؾمٌح٤منش »احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع» :ُمثؾ همػمه, ومٞمف ُم٤م ِوْرد, اًمقشمر: افشقخ

قمغم ريب ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ, ريب  اًمكم هٜم٤م: يٕمٜمل اًمٜم٤مزًم٦م, طم٥ًم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ِوْرد,ش ٕا

سمتداع, ذم يتِم٤مـمروا  .ًمٚمٛمًٚمٛملم وىمٕم٧م اًمتل احل٤مدصم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م دقم٤مء يٌتدقمقا  اشمريمٝمؿ ا

  (00:  38: 20/ 144/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وتر صالة ـل يف افؼـوت يؾتزم هل

 اًمًٜم٦م؟ ـمقل اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت إن ُمرة زم ىمٚم٧م: مداخؾة

 .دائامً  ُمق سمس اًمًٜم٦م, ـمقل: افشقخ

 هق؟ اًمٚمِّـل أجقه :مداخؾة

 .وشم٤مرة شم٤مرةً : افشقخ

 .ُمْمٌقط وشم٤مرة شم٤مرةً  :مداخؾة

 .رُمْم٤من ُمـ اًمث٤مين سم٤مًمٜمص ُمق سمس إٟمف اجلقاب يم٤من اًمًٜم٦م ـمقل ًمؽ ىمٚم٧م وح٤م: افشقخ

 .ٟمٕمؿ أجقه :مداخؾة

 .اعم٘مّمقد هذا: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ٓ وشمر, يقم سمٙمؾ أنف اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمٙمـ: افشقخ

 هٙمذا؟ ويقم هٙمذا يقم: يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

  (00:  37:  50/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرـوع؟ بعد افوتر يف افؼـوت يؼع هل

 ادلثور؟ افوتر ؿـوت دظاء ظذ افزيادة تؼع وهل

 ًمق اًمريمقع, ىمٌؾ اًمًٜم٦م ذم وارد ٕنف سم٤مًم٘مٜمقت, اًمدقم٤مء أن زجيق هؾ :مداخؾة

 سمٞمّمػم؟ اًمريمقع سمٕمد قمٛمٚمٜم٤مه

 إًمٞمٜم٤م؟ َأطَم٥مه  اًمًٜم٦م ًمٙمـ وأُمث٤مًمف, ًمٕمٛمر اشم٤ٌمقم٤مً  سمٞمّمػم: افشقخ

 أطمًـ؟ اًمريمقع ىمٌؾ اًمكم ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

: أنف اعمٕمروف: يٕمٜمل جيقز؟ اح٠مثقر هذا قمغم دقم٤مء أوٗمٜم٤م ًمق! ـمٞم٥م :مداخؾة

 أظمرى؟ أدقمٞم٦م قمٜمدي ُمـ أوٗم٧م آظمره, إمم...ش هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»

 .ٟم٤مدراً  إٓ سمٞمجقز, ُم٤م ٓ: افشقخ

 ٟم٤مدرًا؟ إٓ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

  (00:  38:  16/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼـوت دظاء وهل افوتر؟ يف افؼـوت دظاء يف افزيادة حؽم ما

 ه؟بعد أم افرـوع ؿبل يؽون رمضان يف افوتر يف

 اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء وهؾ اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمده؟ أم اًمريمقع ىمٌؾ رُمْم٤من ذم

ًٓ  ضم٤مء ورد أي ذم ومٙم٤مًمزي٤مدة اًمقشمر ذم اًمزي٤مدة أُم٤م: اًمِمٞمخ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜم٘مق

 جيقز ٓ سمؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمقاردة إوراد قمغم اًمزي٤مدة جيقز ومال اًمّمحٞمح, سم٤مًمًٜمد
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 وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرج وم٘مد يتٖمػم, ٓ اعمٕمٜمك أن ًمٚمٛمٖمػم سمدا وًمق ًمٗمظ ُمٙم٤من ًمٗمظ شمٖمٞمػم

 إذا: ًمف ىم٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم

 إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م إًمٞمؽ ٟمٗمز أؾمٚمٛم٧م إين مهللا: »وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت

 اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م إًمٞمؽ, إٓ ُمٜمؽ ُمٜمجك وٓ ُمٚمج٠م ٓ إًمٞمؽ, فمٝمري وأخج٠مت

 ودظمٚم٧م اًمٗمٓمرة قمغم ُم٧م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ُم٧م إن وم٢مٟمؽ أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م

 اًمٜمٌقي, اًمتٕمٚمٞمؿ هٙمذا أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م. .شاجلٜم٦م

 وهق اًمرؾمقل ُمٙم٤مٟمف وووع اًمٜمٌل يمٚمٛم٦م ٟمزع أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمرؾمقًمؽ: ىم٤مل هق

 اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ىمؾ ٓ: »ًمف ىم٤مل اًمًالم فقمٚمٞم ُمٜمف ذًمؽ يرض مل ًمٙمٜمف ؿمؽ, وٓ رؾمقل

 اعمٕمٜمك, أومًد ومام أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: ىم٤مل وم٢من ورؾمقل, ٟمٌل وحمٛمدش أرؾمٚم٧م

 سمؾ ٓ,: اجلقاب اًمٜمٌل؟ ذًمؽ[ ىمٌؾ] ومٝمؾ اًمٜمٌل, ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل ٕن ُمٕمٜمك: زاد سمؾ

: إًذاش أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ىمؾ: »ًمف وىم٤مل صدره, ذم رضسمف اًمؽمُمذي قمٜمد رواي٦م ذم

 آظمر, ًمٗمًٔم٤م ُمٙم٤مٟمف وووع ًمٗمًٔم٤م أىم٤مم ًمٗمًٔم٤م, زاد ُم٤م ًمٙمٜمف وُمٕمٜمقي ًمٗمٔمل اًمٗم٤مرق ٤مهٜم

 وأُمره ُمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مٌٚمف مل اعمٕمٜمك ذم زي٤مدة ومٞمف أظمر اًمٚمٗمظ يم٤من ح٤م ًمٙمـ

 .أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ي٘مقل أن وهق إي٤مه قمٚمٛمف اًمذي اًمٚمٗمظ يٕمٞمد سم٠من

 قمٚمؿ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م يتذيمر طمٞمٜمام اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل ومامذا احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا

 وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ىمٜمقشمف ذم ي٘مقل أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ

 ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ

 رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م ُمـ يذل ٓ إٟمف قمٚمٞمف, ي٘م٣م وٓ شم٘ميض وم٢مٟمؽ

 سمٕمض يردده٤م اًمدقم٤مء هذا ذم هل٤م أصؾ ٓ هذه ىمْمٞم٧م, ُم٤م قمغم احلٛمد ومٚمؽش ٧موشمٕم٤مًمٞم

 اًمت٘مّمػم ٟم٦ًٌم اًمزي٤مدة هذه ىمٌقل ُمٕمٜمك ٕن أبًدا: إذيم٤مر ذم اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ومال اًمٜم٤مس

 ذم اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهق إول اعمٕمٚمؿ إمم

 ذم اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ٜملقمٚمٛم: ىم٤مل اًمٌخ٤مري, ذم اًمذي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 قمٚم٘مٛم٦م ي٘مقل آظمره, إمم واًمٓمٞم٤ٌمت واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: يمٗمٞمف سملم ويمٗمل اًمّمالة

 ومٙم٤من: ىم٤مل اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر ٕيب أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح رواي٦م ذم ُمًٕمقد اسمـ شمٚمٛمٞمذ وهق

: اًمدقم٤مء هذا ذم واطمد طمرف زي٤مدة ُمٜم٤م يرى ٓ احلرف, قمٚمٞمٜم٤م ي٠مظمذ ُمًٕمقد اسمـ
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 شمٕمٚمٞمٛمف ذم يتّمقر وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ شمٕمٚمٞمؿ ٕنف آظمره: ممإ هلل اًمتحٞم٤مت

 .قمٚمٞمف ًمالؾمتدراك جم٤مل ومال ٟم٘مص

 ..:ُمداظمٚم٦م

ًٓ : اًمِمٞمخ  اسمـ يم٤من ًمق: ىمٚمٞماًل  قمٜمده ٟم٘مػ أن إول اإلؿمٙم٤مل يٙمٗمٞمٜم٤م.. إؿمٙم٤م

 وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ وم٘مٞمف ٕنف ُمِمٙماًل: يٙمقن أن ٓؾمتٌٕمدت وطمده قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد

ًٓ  اًمّمح٤مسم٦م  ُمث٤مًمف يٜمدر وًمٚمٌدقم٦م, ًمٚمٛمٌتدقملم قمدو ومٝمق ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م هق صمؿ ,أو

 ُمـ ظمػم ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد: أىمقاًمف ُمـ إن واًمٕمٚمؿ, سم٤مًمٗم٘مف أجًْم٤م اعمٕمرووملم اًمّمح٤مسم٦م ذم

 ُمـ وظمػم أطمًـ ىمٚمٞمٚم٦م وًمق ؾمٜم٦م شمٕمٛمؾ أن: يٕمٜمل: ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد سمدقم٦م, ذم اضمتٝم٤مد

ًمف وُمـ سمدقم٦م, ذم إيمث٤مر  اًمٕمتٞمؼ, سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد ا شمٌتدقمق وٓ اشمٌٕمقا : أىمقا

 اهلل ريض ىمقًمف ذًمؽ وُمـ قمٚمٞمف, وؾمالُمف اهلل صٚمقات اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م: يٕمٜمل

 إمم وإي٤مه ُمٜمٓمٚمً٘م٤م سمٞمتف ُمـ ظمرج ح٤م يقم ص٤ٌمح إؿمٕمري ُمقؾمك أبق ضم٤مءه طمٞمٜمام قمٜمف

: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م – اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ُمقؾمك أبق ىم٤مل اًمٗمجر ًمّمالة اعمًجد

 أر مل هلل واحلٛمد ذًمؽ وُمع أنٙمرشمف ؿمٞمًئ٤م آٟمًٗم٤م اعمًجد ذم رأج٧م ًم٘مد – اًمرمحـ قمٌد أبق

 طمٚمً٘م٤م أن٤مؾًم٤م آٟمًٗم٤م اعمًجد ذم رأج٧م ومًؽماه, قمِم٧م إن: ىم٤مل رأج٧م؟ ُم٤مذا: ىم٤مل ظمػًما, إٓ

 يمؼموا.. يمذا امحدوا.. يمذا ؾمٌحقا : هلؿ ي٘مقل رضمؾ ُمٜمٝم٤م طمٚم٘م٦م يمؾ وؾمط وذم طمٚمً٘م٤م,

 اسمـ ىم٤مل واًمتحٛمٞمد, واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف يٕمد طمَم ُمٜمٝمؿ رضمؾ يمؾ وأُم٤مم يمذا,

 يْمٞمع أٓ هلؿ ووٛمٜم٧م ؾمٞمئ٤مُتؿ يٕمدو أن أُمرُتؿ أومال! قمٚمٞمٝمؿ؟ أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد

 .رأجؽ اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر ٓ,: ىم٤مل! رء؟ طمًٜم٤مُتؿ ُمـ

ٟمٜم٤م وًمٕمؾ قمؼمة, احل٤مدصم٦م هذه ُمـ ًمٜم٠مظمذ وىمٗم٦م ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م  اًمٕمٚمؿ ـمالب إظمقا

 وإن قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت ُم٤م أن٤م: ُمًٕمقد ٓسمـ ي٘مقل إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م إن: هب٤م يًتٕمٞمٜمقن

 اٟمتٔم٤مر.. ُمٜمل أقمٚمؿ وم٠من٧م اإلٟمٙم٤مر ذم يديؽ سملم أت٘مدم ٓ ٕين ًمإلٟمٙم٤مر: ُمقوًٕم٤م يم٤مٟمقا 

 ـم٤مًم٥م سمؾ قم٤ممل ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اعمج٤مًمس ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم رأجؽ, اٟمتٔم٤مر أو أُمرك

 ىمٚم٦م هذه سم٤مجلقاب, ي٤ٌمدر أظمريـ ُمـ لاعم١ًمو همػم ومتجد ؾم١مال إًمٞمف يقضمف ىمقي قمٚمؿ

, سمٕمض ىمدر سمٕمْمٝمؿ يٕمرف أن جي٥م اًمٕمٚمؿ, ـمالب ُمـ أدب ًٓ  أن: صم٤مٟمًٞم٤م وسم٤مٕومم أو
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 أجدُّيؿ سملم يت٘مدُمقا  أن هلؿ يٜمٌٖمل ومال واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمع اعمج٤مًمس آداب يٕمرومقا 

 واسمـ أنٙمره ؿمٞمًئ٤م رأى وىمد ي٘مقل ُمقؾمك أبق ومٝمذا إًمٞمٝمؿ, وضمف ؾم١مال قمغم ًمإلضم٤مسم٦م

٤ًٌم هٜم٤مك أن ظم٤مـمره وذم ذهٜمف ذم ُمًتحي ًمٙمٜمف ُمٕمف, ًمٞمس.. يديف سملم ًمٞمس ُمًٕمقد  ىمري

 هق ُمـ إمم أنٙمره٤م اًمتل اًمّمقرة يٜم٘مؾ ٕن اىمتٍم ومٝمق وًمذًمؽ ُمٜم٤م, أقمٚمؿ هق ُمـ ُمٜم٤م

 ُمـ يٕمدو أن أُمرُتؿ أومال.. قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد اسمـ ًمف ىم٤مل ومٚمام ُمٜمف, أقمٚمؿ

 ذًمؽ أومٕمؾ مل ٓ ُمقضمقد, وأن٧م اإلٟمٙم٤مر ذم أت٘مدم أن زم ًمٞمس ٓ,: ىم٤مل رء؟ ؾمٞمئ٤مُتؿ

 هبذا شمت٠مدسمقا  وأن شمتذيمروه٤م أن وم٠مرضمق[ قمؼمة] هذه رأجؽ, اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر

 .اًمٙمٌػم اًمّمح٤ميب إدب

 ومخرج داره, إمم قم٤مد ؾمٛمع ُم٤م ُمقؾمك أيب ُمـ ُمًٕمقد اسمـ ؾمٛمع ح٤م: اًم٘مّم٦م مت٤مم

 سمٕمد ًمف, وصٗم٧م اًمتل حلٚم٘م٤متا قمغم وىمػ طمتك اعمًجد إمم واٟمٓمٚمؼ يٕمرف, ٓ ُمتٚمثاًم 

 سمـ اهلل قمٌد أن٤م شمّمٜمٕمقن؟ اًمذي هذا ُم٤م وحيٙمؿ: وىم٤مل وضمٝمف قمـ اًم٘مٜم٤مع يمِمػ ذًمؽ

 ؿمٖمٚم٦م: يٕمٜمل - اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٤ميب ُمًٕمقد

 وأن٤م ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ قمدو: ىم٤مل واًمتحٛمٞمد, واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف ٟمٕمد طمَم - هٞمٜم٦م سمًٞمٓم٦م

 ُم٤م وحيٙمؿ وشمٕم٤ممم, شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد رء احلًٜم٤مت ُمـ ًمٙمؿ عيْمٞم أٓ ًمٙمؿ اًمْم٤مُمـ

 وم٢مٟمٙمؿ سمٞمده ٟمٗمز واًمذي شمٙمن, مل آٟمٞمتف وهذه شمٌؾ, ٓ ملسو هيلع هللا ىلص صمٞم٤مسمف هذه هٚمٙمتٙمؿ, أهع

 ُمًتحٞمٚم٦م إومم! ـمًٌٕم٤م والًم٦م, سمزُم٤مم ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو حمٛمد أُم٦م ُمـ ٕهدى

 ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو إظمرى إٓ شمٌؼ مل إًذا ُمًتحٞمؾ, هذا حمٛمد أُم٦م ُمـ ٕهدى وم٢مٟمٙمؿ

 ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: ىم٤مل اخلػم, إٓ أردٟم٤م ُم٤م! اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  والًم٦م, سمزُم٤مم

 إن: »طمدصمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمًدا إن يّمٞمٌف, ٓ ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م.. يّمٞمٌف ٓ

ًُم٤م  ومٚم٘مد: اًم٘مّم٦م هذه ؿم٤مهد ىم٤مل,ش اًمرُمٞم٦م ُمـ اًمًٝمؿ يٛمرق يمام اًمديـ ُمـ يٛمرىمقن أىمقا

 ُمـ ص٤مروا إهنؿ: أي اًمٜمٝمروان, يقم ي٘م٤مشمٚمقٟمٜم٤م احلٚم٘م٤مت أصح٤مب إىمقام ئلؽأو  رأجٜم٤م

 اؾمت٠مصؾ طمتك وم٘م٤مشمٚمٝمؿ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ظمرضمقا  اًمذيـ اخلقارج

د إٓ ُمٜمٝمؿ يٌؼ ومٚمؿ ؿم٠مومتٝمؿ  .سمٕمد ومٞمام اخلقارج أصؾ هؿ ىمٚمٞمٚمقن أومرا

 اًمٙم٤ٌمر وم٘مٝم٤مئٝمؿو اًمّمح٤مسم٦م قمٚمامء ُمـ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أن: اًمِم٤مهد

, ًٓ  ومٙمٞمػ آٟمًٗم٤م, سمٕمْمٝم٤م ذم ىم٤مل ُم٤م ؾمٛمٕمتؿ وىمد اًمٌدقم٦م, إٟمٙم٤مر ذم ٟمٔمر دىم٦م ًمف يم٤من صمؿ أو
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 ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يمٗمل سملم ويمٗمف اًمتِمٝمد قمٚمٛمف طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل إمم ي٠ميت أن يتّمقر

 اًمّمح٤ميب هذا عمثؾ يًتحٞمؾ آظمره, إمم اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م ُمـ يم٤من

 ُمـ اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ومٞم٘مقل ويٖمػم قمٚمٞمؽ اًمًالم ذم اخلٓم٤مب يم٤مف عيروم أن اجلٚمٞمؾ

 وهق ومٙمٞمػ يًتحٞمؾ, وذاك هلذا اًمقاطمد, احلرف أصح٤مسمف قمغم ي٠مظمذ وهق ٟمٗمًف, قمٜمد

: ىمٚمٜم٤م اًمٜمٌل ُم٤مت ومٚمام: ىم٤مل وإٟمام اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىمٚم٧م اًمٜمٌل ُم٤مت ومٚمام: ي٘مؾ مل

 ًمٞمس أظمٓم٠م, إٟمف ي٘م٤مل طمتك ُمٜمف وشمٍموًم٤م ُمٜمف اضمتٝم٤مًدا ًمٞمس هذا: وم٢مًذا اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم

 سمٛمٌدأ شمتٕمٚمؼ ٕهن٤م سم٤مًمذات: اًمٜم٘مٓم٦م هذه وذم اًمّمح٤ميب هذا ُمثؾ ختٓمئ٦م أبًدا اًمًٝمؾ ُمـ

 ُمـ أجًْم٤م همػمه قمٜمك وىمد ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م, واًمزي٤مدة وإوراد إذيم٤مر شمٖمٞمػم حم٤مرسم٦م ذم ًمف

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام: وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب

 ذم اًمرزاق قمٌد ومروى اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ, هذا ي١ميد ُم٤م ضم٤مء ؿصم

 أو ـم٤مووس: أن أؿمؽ – ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ـم٤مووس قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده ُمّمٜمٗمف

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب اًمٜمٌل أن – صم٘م٦م ومٙمالمه٤م طم٤مل يمؾ وقمغم قمٓم٤مء,

 ٓ: إًذا اًمٜمٌل, قمغم الماًمً: ىم٤مًمقا  ُم٤مت ومٚمام اًمٜمٌل, أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: طمل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل

 ٟمٗمًف, قمٜمد ُمـ اخلٓم٤مب هذا همػم ُمًٕمقد اسمـ أن أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدر أن يٜمٌٖمل

 هذا شمٖمٞمػم قمغم اشمٗم٘مقا  اًمّمح٤مسم٦م أن أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدر أٓ وإطمرى وسم٤مٕومم

 اًمرؾمقل ُمـ سمتقىمٞمػ ذًمؽ يم٤من وإٟمام[ اًمٖم٤مئ٥م ظمٓم٤مب] إمم اخلٓم٤مب يم٤مف ُمـ اخلٓم٤مب

 هق اًمتٕمٌػم هذا أن إًمٞمٝمؿ أخٛمح ىمد يم٤من واًمًالم اًمّمالة ٚمٞمفقم اًمٜمٌل إن: أي هلؿ, ملسو هيلع هللا ىلص

 أئٛم٦م ُمـ ًمٙمثػم شمًٌٕم٤م ومٜمحـ ًمذًمؽ اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ومٞمٙمقن ووم٤مشمف سمٕمد أُم٤م طمٞم٤مشمف, ذم

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: شمِمٝمدٟم٤م ذم ٟم٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ..اًمريمقع سمٕمد أو اًمريمقع ىمٌؾ اًم١ًمال ؾمٞم٘مٜم٧م يم٤من إذا ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع: ىمٌؾ ظم٤مص٦م اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت: اًم٤ًمسمؼ الاًم١ًم مت٤مم: اًمِمٞمخ

 اًم٘مٜمقت أُم٤م وهمػمه, اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ قمٜمد يمٕم٥م سمـ أيب طمدي٨م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ

 اًم٘مٜمقت ٕن سمٞمٜمتف: اًمذي هذا ُمع اًمريمقع, سمٕمد ومٝمق اخلٛمس اًمّمٚمقات وذم اًمٜم٤مزًم٦م ذم

 سمٕمض قمـ ؽذًم صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع: سمٕمد أجًْم٤م ضمٕمٚمف ومٞمجقز اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم
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 صم٤مسم٧م ٕنف إًمٞمٜم٤م أطم٥م وهذا اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م أن سملم خمػم اًم٘م٤مٟم٧م وم٤معمًٚمؿ اًمًٚمػ,

 .ؾمٚمٗمٜم٤م سمٕمض قمـ صم٤مسم٧م ٕنف ًمديٜم٤م: ضم٤مئز وهق اًمريمقع سمٕمد ي٘مٜم٧م أن وًمف ٟمٌٞمٜم٤م, قمـ

 (00:19:24/ 1 – ضمدة ومت٤موى) 

 افوتر ؿـوت يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة ثبتت هل

 :166 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 ,ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة إٓ قمٚمٞمف, يزاد ومال ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمدقم٤مء وهذا

 .قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمـ ًمثٌقُت٤م ومتجقز
  :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك قمـ وه٥م اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل زادش : شمٜمٌٞمف»

: آظمره ذم ىم٤مل سمف, قمكم سمـ احلًـ قمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمـ ؾم٤ممل

 .شإُمل اًمٜمٌل قمغم اهلل وصغّم »
 صحٞمحش : »3/499ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وإن. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا

 .شطمًـ أو
ش 3/430ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ذًمؽ: ذم ومهف وسمٞمَّٜمقا  اًمٕمٚمامء, شمٕم٘مٌف وم٘مد

 قمكم سمـ اهلل قمٌد وم٢من ُمٜم٘مٓمع: وم٢مٟمف يمذًمؽ: وًمٞمس: ىمٚم٧م: »- هذا يمالُمف ٟم٘مؾ أن سمٕمد -

 .قمكم سمـ احلًـ يٚمحؼ مل - قمكم سمـ احلًلم اسمـ: وهق -
 .آظمتالف هذا سملم صمؿش. إؾمٜم٤مده ذم قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمغم اظمُتٚمػ وىمد
دَ  اهلل قمٌد سمـ حيٞمك أن ذيمر صمؿ     ,شقمكم سمـ اهلل قمٌد قمـ: »سم٘مقًمف ُمقؾمك قمـ شمٗمرَّ

 .ومٞمف اًمّمالة وسمزي٤مدة
 .قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد همػم هق هذا اهلل قمٌد يٙمقن أن وحيتٛمؾ: ىمٚم٧م
 اهلل قمٌد شمرمج٦م ذم سم٘مقًمفش 5/325ش »اًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ هذا إمم أؿم٤مر وىمد

٧ٌُم, ومٚمؿ قمكم: سمـ احلًـ قمـ روايتف وأُم٤م: »هذا  هق يم٤من وم٢من اًمٜم٤ًمئل, قمٜمد وهل شمث

 ُم٤مت ح٤م احلًلم سمـ قمكم واًمده ٕن قمكم: سمـ احلًـ ضمده يدرك ومٚمؿ اًمؽممج٦م: ص٤مطم٥م
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 .شاًمٌٚمقغ دون يم٤من قمٜمف: اهلل ريض احلًـ قمٛمف
ْرىم٤مين وؿم٤مرطمف ,شاعمقاه٥م» ذم اًم٘مًٓمالين وىم٤مل  قمغم شمٕم٘م٤ٌمً  :ش 7/347» اًمزه

 وقمغم. ُمٕمروف همػم ٕنف قمكم: سمـ اهلل قمٌد ٕضمؾ صم٤مسمت٦م: همػم زي٤مدة وهل: »اًمٜمقوي

 ومٝمق :- اًمرواي٦م ُم٘مٌقل وهق - قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد هق يٙمقن أن شم٘مدير

: ذط ُمـ ًمٞمس أنف شمٌلم وم٘مد. قمكم سمـ احلًـ ضمده ُمـ يًٛمع مل ٕنف ُمٜم٘مٓمع: ـِ ًَ  احلَ

 وم٘مد وطمٞمٜمئذٍ  آظمر, وضمف ُمـ سمٛمجٞمئٝم٤م اًمزي٤مدة شمٜمجؼم ومل راويف, ضمٝم٤مًم٦م أو ٟٓم٘مٓم٤مقمف

 .شوٕمٗمٝم٤م سمؾ ,- خيٗمك ٓ ُم٤م قمغم - ؿمذوذه٤م شمٌلم
 اعمذيمقر ذـمٜم٤م قمٜمد ُمٜم٤م وىمقوم٤مً  اًمزي٤مدات: سملم اجلٛمع ذم ـمري٘متٜم٤م قمغم ٟمقرده٤م مل وًمذًمؽ»

ش : 1962 قم٤مم - 66/1ش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز وىم٤مل اًمٙمت٤مب, ُم٘مدُم٦م ذم

 صالة قمغم ُيزاد أن يٜمٌٖمل وٓ اًم٘مٜمقت, ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمح ومل»

 .شرء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
 يٗمٕمؾ يمام احلًٜم٦م: سم٤مًمٌدقم٦م اًم٘مقل ذم يتقؾمع ٓ أنف إمم إؿم٤مرة ُمٜمف اًم٘مقل هذا وذم

 .شهب٤م اًم٘م٤مئٚملم اعمت٠مظمريـ سمٕمض
 رُمْم٤من: ذم اًم٘مٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم اًم٘م٤مري ُمٕم٤مذ طمٚمٞمٛم٦م أبق يم٤من ٟمٕمؿ:

 وإؾمٜم٤مده.-ش 251ش »اجلالء» ذم ُم٤م قمغم - إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض رواه يمام

 .ش136» أجْم٤مً  ٟمٍم اسمـ ورواه. صحٞمح
 إنّم٤مري رثاحل٤م اسمـ: وهق ,-ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام- صٖمػم صح٤ميب: هذا وُمٕم٤مذ

٤مري,  .اًمؽماويح سمٛمّمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أىم٤مُمف ُمـ أطمد اًمٜمَّجَّ
 يّمكم يم٤من أنف رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اًمٜم٤مَس  يمٕم٥م سمـ ُأيَبّ  إُم٤مُم٦مِ  طمدي٨م ذم صم٧ٌم وىمد»

 ظمزيٛم٦م اسمـ رواه .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٝمد ذم وذًمؽ اًم٘مٜمقت, آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 .ش1097ش »صحٞمحف» ذم
 اًمزي٤مدة هذه سم٠من اًم٘مقل إـمالق يٜمٌٖمل ومال هب٤م, اًمًٚمػ ًمٕمٛمؾ ُمنموقم٦م: زي٤مدة ومٝمل

 .شأقمٚمؿ واهلل. سمدقم٦م
 ([3/976) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 افوتر ؿـوت آخر يف افـبي ظذ افصالة حؽم

 قمغم اهلل وصغم: »آظمره ورم[ اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء ذم] قمغم سمـ احلًـ طمدي٨م

 .وٕمٞمػ  .اًمٜم٤ًمئك رواهش. حمٛمد

 ـ 66/1 قش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ ًمٕمزا ىم٤مل وًمذًمؽ: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يزاد أن يٜمٌٖمل وٓ, اًم٘مٜمقت رم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمح وملش : »6962 قم٤مم

 يمامل قمٚمؿ ُمـ يمؾ سمف يِمٝمد اًمذى احلؼ هق وهذاش. رء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمغم

 .سمف وأُمرٟم٤م إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وأنف ومت٤مُمٝم٤م اًمنميٕم٦م

 صالُتؿ وومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ اًمث٤مسمت٦م أصم٤مر سمٕمض قمغم اـمٚمٕم٧م صمؿ: ىمٚم٧م

 شمٚمخٞمص» ذم وؾمجٚمتف, ذًمؽ سمٛمنموقمٞم٦م وم٘مٚم٧م, اًمقشمر ىمٜمقت آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك قمغم

 .ومتٜمٌفش اًمّمالة صٗم٦م

 ([431) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 اإلـثار وحؽم افوتر ؿـوت يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة تؼع هل

 رمضان يف افؼـوت يف افدظاء من

 اًمّمالة؟ ذيمر: يٕمٜمل اًمٜمٌل, قمغم صالة ومٞمف شمّمح مل اًمقشمر, ًم٘مٜمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ اًمٜم٤ًمئل, ؾمٜمـ ذم ضم٤مءت اًمتل اًمزي٤مدة طمقل اًمرومع يّمح مل: اًمِمٞمخ

 ٟمٙمػم دون قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر[ زُمـ ذم] إئٛم٦م سمٕمض ومٕمٚمف أنف ًمٜم٤م شمٌلم

 سملم ومٗمرق اًم٘مٜمقت, طمدي٨م ذم يث٧ٌم مل ٕنف ٟم٘مقل ٟمزال وٓ سمنمقمٞمتف, وىمٚمٜم٤م أطمد, ُمـ

 طمدي٨م ذم صم٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذيمر يٙمقن أن اعمٜمٗمل اعمث٧ٌم, وسملم اعمٜمٗمل

 صم٧ٌم يٙمقن أن وسملم ـم٤مًم٥م, أيب سمـ قمكم سمـ ًمٚمحًـ اًمرؾمقل قمٚمٛمف اًمذي اًم٘مٜمقت

 زُمـ ذم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٜم٤مس ي١مُمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ إئٛم٦م سمٕمض قمـ ذًمؽ

 .وم٘مط ذًمؽ, سمجقاز وم٘مٚمٜم٤م قمٜمف, اهلل ريض رقمٛم



 242   ىمٜمقت اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 . أؾم٠مخؽ إين مهللا: ي٘مقل ُمثاًل  اإلٟم٤ًمن ي٘مقل قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ..ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: اًمِمٞمخ

 وأقمقذ ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وٟمٌٞمؽ قمٌدك ُمٜمف ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم أؾم٠مخؽ إين مهللا :ُمداظمٚم٦م

 ودقم٤م اًم٘مٜمقت ذم ىم٤مًمف إذا ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وٟمٌٞمؽ قمٌدك ُمٜمف سمؽ اؾمتٕم٤مذ ُم٤م اذ ُمـ سمؽ

 ..أو ًمف ضم٤مز يمثػمة أدقمٞم٦م

 ومٞمٛمـ اهدين مهللا: وم٘مط اًم٘مٜمقت دقم٤مء اًم٘مٜمقت, قمـ ذيمره ضم٤مء ُم٤م هذا: اًمِمٞمخ

 .اًمقشمر ىمٜمقت هذا هدي٧م,

 .إدقمٞم٦م ُمـ يٙمثرون رُمْم٤من ُمثاًل  :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمٙمٗم٤مر هجٛم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ٟم٤مزًم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ أصؾ ًمف ًمٞمس هذا ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 ...ينمع وٓ هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا اًم٘مٜمقت دقم٤مء رشمٞم٥م يمٌمء أُم٤م ذًمؽ, ٟمحق أو

 اهلل ؾمٛمع سمٕمد اًمريمقع سمٕمد أدقمل أن أؾمتٓمٞمع ٓ اًمٌٞم٧م ذم ُمثاًل  أن٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

: أىمقل ُمثاًل  أو ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُمٜمف ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم أؾم٠مخؽ إين مهللا: وأىمقل ُمثاًل  محده عمـ

 اًم٘مرآن اضمٕمؾ مهللا: ُمثاًل  أدقمق أو اًم٘مٜمقت, ٦مهن٤مي ذم حمٛمد وآل حمٛمد قمغم صؾ مهللا

 [.ؿم٤مسمف] ُم٤م أو ىمٚمٌل رسمٞمع

 اًمرؾمقل قمٚمٛمف اًمذي اًم٘مٜمقت دقم٤مء إٓ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ذم ينمع ٓ: اًمِمٞمخ

 ًمٌٕمض اشم٤ٌمقًم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة ينمع اًمدقم٤مء هذا ذم ًمٚمحًـ,

دة سم٤مب ـُم اًمدقم٤مء هذا قمغم اًمزي٤مدة أُم٤م آٟمًٗم٤م,[ اعمذيمقريـ] اًمًٚمػ  اًمدقم٤مء, ُمـ آؾمتزا

 يٜم٤مؾم٥م سمام اًمدقم٤مء ومٞمجقز اعمًٚمٛملم سمالد ه٤مضمؿ قمدو هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م ينمع, ٓ هذا

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ قمغم ٟمزيد ومال اعمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء أُم٤م اعم٘م٤مم,

 .يمذا أو سمدقم٦م ُمثاًل  هذا: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 جيٞمز قم٤مرض أُمر هٜم٤مك وًمٞمس ؾمقلاًمر شمٕمٚمٞمؿ قمغم زي٤مدة يم٤من ُم٤م يمؾ ـمًٌٕم٤م,: اًمِمٞمخ

 .سمدقم٦م اًمٕم٤ٌمدة ذم واًمزي٤مدة زي٤مدة ومٝمق اًمٜم٤مزًم٦م ًمدقم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام اًمدقم٤مء ًمٜم٤م

 .اعم٤ًمضمد يمؾ رُمْم٤من ذم ُمثاًل  شمٕمٚمؿ يمام: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 أقمٚمؿ أن٤م اًمٌالد, يمؾ ذم اًمٌدقم٦م هذه أؿم٤مع احلرام اعمًجد أقمٚمؿ, ُم٤م يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 .قم٤مرض ُمرٕ إٓ اًمزي٤مدة جيقز ومال هذا,

٤ًٌم شمّمؾ اًمدقم٤مء ُمدة أن٤مس ذم :ُمداظمٚم٦م  .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ُمـ أيمثر إمم شم٘مري

 ح٤م أت٤ٌمع واًمٜم٤مس ذًمؽ, ذم ؿمؽ ٓ سمدقم٦م أنف وري٥م ؿمؽ ذم ُم٤م هذا ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 .اًمًٜم٦م إمم اًمرضمقع ومٞمج٥م اقمت٤مدوا

 ٟمريد: يٕمٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا سمٕمد اًمّمٗم٦م يمٞمػ ؿمٞمخ ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ..داًمقاطم يم٤مُمٚم٦م اًمّمٗم٦م

 اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل وصغم.. اعمٕمروف اًم٘مٜمقت دقم٤مء سمٕمد اهلل وصغم: اًمِمٞمخ

 .ووم٘مط وؾمٚمؿ, وصحٌف آخف وقمغم إُمل

 (00:47:57( /6) راسمغ ومت٤موى) 

 افوتر ؿـوت دظاء يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة حؽم

 ؟[اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ] :مداخؾة

ش اًمّمالة صٗم٦م» ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي: إول ءاًمٌم ؿمٞمئلم, ىمٚمتف اًمذي أن٤م: افشقخ

 دقم٤مء ـم٤مًم٥م أيب قمكم سمـ احلًـ قَمٚمَّؿ ح٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن اهل٤مُمش, ذم

  وصغم: »احلدي٨م آظمر ذم اًمٜم٤ًمئل زادش إًمخ... هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »اًم٘مٜمقت

 اًمذي تاًم٘مٜمق طمدي٨م ذم اًمٜم٤ًمئل رواه٤م اًمتل اًمزي٤مدة هذهش إُمل اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل

 قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم أن٤م ذًمؽ قمغم وسَمٜمٞم٧م صحٞمح٦م, همػم زي٤مدةٌ  ًمٚمحًـ, اًمرؾمقُل  قَمّٚمٛمف

 وٟم٘مٚم٧م صحٞمح, همػم احلدي٨م ٕن اًم٘مٜمقت ذم اًمّمالة ُينمع ٓ أنف اًمّمالة, صٗم٦م

 ذم اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة أن هق ويٍمح اًمّمدد, هذا ذمش اًمًالم قمٌد سمـ ًمٚمٕمز» يمالُم٤مً 

 .سمدقم٦م اًم٘مٜمقت

ش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ» يمت٤مب قمغم وىمٗمٜم٤م ج٤مم,أ وراطم٧م أج٤مم أت٧م صمؿ

ث اح٤مًمٙمل إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ ًمٚم٘م٤ميض ٘مٜم٤م احل٤مومظ, اعمٗمن اعمَُحدِّ  اًمٙمت٤مب وطَم٘مَّ
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 .هلل واحلٛمد وـمٌٕمٜم٤مه

 ذم اًمٜم٤مس َي١ُمم يم٤من اًمذي ُمٕم٤مذ أيب قمـ ىمقي, سم٢مؾمٜم٤مد رؾم٤مًمتف آظمر ذم يروي سمف وإذا

 اهلل وَصٚمَّـك: »سم٘مقًمف اًم٘مٜمقت خيتؿ يم٤من -فقمٜم اهلل ريض- قمٛمر قمٝمد ذم رُمْم٤من ذم اًمؽماويح

 يمام- وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ وٟمحـش وؾمٚمؿ وصحٌف آخف وقمغم إُمّل  اًمٜمٌّل  حمٛمد قمغم

 .قمٜمف ٟمرضمع ُم٤م ومنقم٤من ظمٓم١مه ًمٜم٤م شمٌلم إذا ًم٘مقل, أو ًمرأي ٟمتٕمّم٥م ٓ -قمرومتؿ

ّم٧م ومٚمام   صٗم٦م شمٚمخٞمص» اعمٕمروفش اًمّمٖمػم اجلزء» ذم اًمّمالة صٗم٦م ًَمـخَّ

 ًمٞمس ذًمؽ ذم واقمتٛمدت اًمّمٞمٖم٦م, هذه اًم٘مٜمقت ذم وذيمرت ومرص٦م, ٌَْٚمُتٝم٤ماْهتَ ش اًمّمالة

 قمٝمد ذم ضمٝمراً  سمف ُيٕمٛمؾ يم٤من اًمذي إثر هذا قمغم وإٟمام ,اًمْمٕمٞمػ اًمٜم٤ًمئل طمدي٨م قمغم

 .-قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

  (00:  38: 20/ 144/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يف افدظاء وهل افوتر يف افؼـوت دظـاء يف افزيادة مـاحؽم

 ؟بعده أم افوتر ؿبل رمضان يف افوتر

 ؿمٞمخ ي٤م اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء وهؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقمـ٤مء ذم اًمزي٤مدة ُمـ٤مطمٙمؿ: افسائل

 ؟سمٕمده أم اًمقشمر ىمٌؾ رُمْم٤من ذم

 سم٤مًمًٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜم٘مقٓ ضم٤مء ورد أي ومٙمزي٤مدة اًمقشمر ذم اًمزي٤مدة أُمـ٤م: افشقخ

 ًمٗمظ شمٖمٞمػم جيقز ٓ سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمـٌل قمـ اًمقاردة إوراد قمغم اًمزي٤مدة جيقز ومال اًمّمحـٞمح

 ذم وُمـًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرج وم٘مد يتٖمػم, ٓ اعمٕمٜمك أن ًمٚمٛمٖمػم سمدا وًمق ًمٗمظ ُمٙمـ٤من

 إذا: » ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٝمام

 إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م إًمٞمؽ ٟمٗمز أؾمٚمٛم٧ُم  إين مهللا وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت

 أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمـٜمج٤م وٓ ـ٠مُمٚمج ٓ إًمٞمؽ فمٝمري وأخج٠مت

 ومٛمـش اجلٜم٦م ودظمٚم٧م اًمٗمٓمرة قمغم ُِم٧مَّ  اًمٚمٞمٚم٦م ُِم٧مَّ  إن وم٢مٟمـؽ ,أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ

 ُمًٛمٕمٝمؿ قمغم قم٤مده اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمقرد هذا طمٗمظ قمغم قمٜمف اهلل ريض اًمؼماء طمرص
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 آظمـر ذم ىم٤مل ٜمامطمٞم وذًمؽ واطمدة ًمٗمٔم٦م ذم أظمٓم٠م أنف إٓ مت٤مُم٤م ؾمٛمٕمف يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ

 اًمتٕمـٚمٞمؿ هٙمذاش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنـزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمـٜم٧م» هذا اًمدقمـ٤مء

 يمٚمٛم٦م ُمٙم٤مهن٤م وووع اًمٜمٌل يمٚمٛم٦م رومعش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: »  ىم٤مل هق, اًمٜمٌقي

ش ٓ: » ًمف وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف ذًمؽ[ ي٠مظمذ] مل ًمٙمٜمف ؿمؽ وٓ رؾمقل وهق اًمرؾمقل

, قمٙمس وٓ ٟمٌل رؾمقل يمؾ أن مجٞمٕم٤م شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمـٌٞمؽ:  ىمؾ

»  هذا دقم٤مئف ذم ي٘مقل أن اًمؼماء قمٚمؿ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمـ٤من وإذا رؾمقٓ ٟمٌل يمؾ ًمٞمس

 وسمرؾمقًمؽ» ىم٤مل وم٢من ورؾمقل ٟمٌل وحمـٛمد ,ُمـحٛمدا يٕمٜملش أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ

 ُمٜمف ذًمؽ  ىمٌؾ وهؾ اًمٜمٌل, ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل ٕن سم٤معمٕمٜمك أظمؾ ومامش أرؾمٚم٧م اًمذي

 ىمؾ ًمف وىم٤مل صدره ذم رضسمف اًمؽمُمذي قمــ رواي٦م ذم ضمـ٤مءت ٓ,: اجلقاب ٜمٌل؟اًم

ل] ٕنف وُمٕمٜمقي ًمٗمٔمل اًمٗم٤مرق هٜم٤م إذنش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ»  ًمٗمـٔم٤م وم٘م٤مل ًمـٗمٔم٤م[ سمدَّ

, ُمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مٌٚمٝم٤م مل اعمٕمٜمك  ذم زي٤مدة ومٞمف ًمٙمـ آظمر, ًمٗمٔم٤م ُمٙم٤مٟمف وووع

 ش.أرؾمٚم٧م اًمذي وسمـٜمٌٞمؽ» ي٘مقل أن وـهق إي٤مه فقمـٚمٛم اًمذي اًمٚمٗمظ يٕمٞمد سم٠من وأُمره

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م ٟمتذيمر طمٞمٜمام[ اًمٜمتٞمج٦م] شمٙمقن ومامذا احلـ٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا 

ش هدي٧م ومـٞمٛمـ اهدين مهللا» ىمـٜمقشمف ذم يـ٘مقل أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ قمٚمؿ

 وقم٤مومٜمل هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»  صمؿش  هدي٧م ومٞمٛمـ اـهدٟم٤م» ي٘مقًمقن؟ ُم٤مذا اًمٜمـ٤مس

 وم٢مٟمؽ ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ

 رسمٜم٤م شمـ٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م ُمـ يذل ٓ إٟمف قمٚمٞمؽ ي٘م٣م وٓ شم٘ميض

 يزيده٤م اًمدقمـ٤مء هذا ذم هلـ٤م أصؾ ٓ هذهش  -ىمْمٞم٧م ُمـ٤م قمغم احلـٛمد ومٚمؽ- وشمٕم٤مًمٞم٧م

 ٟم٦ًٌم اًمزي٤مدة هذه ىمٌقل ُمٕمٜمك ٕن أبدا ًمألذيم٤مر اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ومال ,اًمٜم٤مس سمٕمض

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهق إول اعمٕمٚمؿ إمم اًمت٘مّمػم

 طمدي٨م ُمــ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت [أُم٤م]

 اخلٛمس اًمّمٚمقات وذم اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًم٘مٜمقت أُم٤م وهمػمه اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم يمٕم٥م سمـ أيب

 .اًمريمقع سمٕمد ومٝمق

 سمٕمد أجْم٤م ضمٕمٚمف ومٞمجقز اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم  اًم٘مٜمقت سم٠من تفسمٞمٜم اًمذي هذا وُمع 



 246   ىمٜمقت اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 .اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع

 قمـ صم٤مسم٧م ٕنف إًمٞمٜم٤م أطم٥م وهذا اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م أن سملم خمػم اًم٘م٤مٟم٧م وم٤معمًٚمؿ 

 .ؾمٚمٗمٜم٤م سمٕمض قمـ صم٤مسم٧م ٕنف ًمديٜم٤م ضم٤مئز وهق اًمريمقع سمٕمد ي٘مٜم٧م أن وًمف ٟمٌٞمٜم٤م

 (14 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 اجلؿع؟ أم اإلؾراد بصقغة يؽون افصالة يف اإلمام دظاء هل

 يف اإلمام دظاء ظذ افتلمغ يف( أصفد) ادلمومغ ؿول وحؽم

 افوتر ؿـوت

 ظمٚمٗمف, اح٠مُمقُملم ُمـ ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن اًمدقم٤مء أن ُم٤مٟمع ومٞمف هؾ :مداخؾة

 ..ٟم٤مأظمر وُم٤م ىمدُمٜم٤م ُم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر مهللا: اًمّمالة ذم اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م

 أجـ؟: افشقخ

 .اًمتِمٝمد قم٘م٥م اًمّمالة ُدسُمر ذم وهٙمذا ,اًمًجقد ذم :مداخؾة

 ٓ اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اًمٜمص يم٤من إذا اًمٜمص, ومٞمٝم٤م ُيٚمتزم واردة أدقمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا: افشقخ

 .ُيـجٛمع ٓ اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يم٤من وإن ُيْٗمَرد,

 .وًمٖمػمه ًمف ومٞمدقمق ٟمٗمًف قمٜمد ُمـ دقم٤مءً  يم٤من وإن 

 .سمآُملم يرد اح٠مُمقم ٘مٜمقت,اًم اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء :مداخؾة

 اإلُم٤مم؟ ضمٝمر إذا: افشقخ

 .أؿمٝمد وسمٕمْمٝمؿ آُملم, ي٘مقًمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمًٛمع :مداخؾة

- طمٞمٜمام اًمٌدقم٦م, هبذه دارٟم٤م قم٘مر ذم هُمِزيٜم٤م هذه, ومٚمًٓمٞمٜمٞم٦م سمدقم٦مش أؿمٝمد» هل: افشقخ

 ٟم٤مس وُمقضِمئ٧ْم دُمِمؼ, ذم ؾمقري٤م إمم وضم٤مؤوا اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم, ـمردوا اًمٞمٝمقد -إؾمػ ُمع

 .قمٜمدهؿ سمدقم٦م هذه أن زم سمدا صمؿ أؿمٝمد,ش أؿمٝمد» وي٤ًمري يٛمٞمٜمل ـقم سمجٜمٌل
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 . ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٛمؽ, ُمٌٚمغ هذا :مداخؾة

 أومٞمدوٟم٤م؟ همػمهؿ قمـ يم٤من إذا قمٚمٛمل, ُمٌٚمغ هذا ٟمٕمؿ,: افشقخ

 ُمٍم, رطمٜم٤م اًمًٕمقدي٦م, اًمٌالد شمريمٜم٤م إذا اًمٌالد, سمٕمض ـمٗمٜم٤م يٕمٜمل ؾمٛمٕمٜم٤م, ُم٤م ٕن٤م

 .ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء هذه خ,إًم وشمريمٞم٤م إًم٤ٌمٟمٞم٦م, وسمالدٟم٤م اعمٖمرب رطمٜم٤م

 (00:  43: 42/ 145/ واًمٜمقر اهلدى)





 الفحر يف الكهوت
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 افوتر يف افؼـوت وصقغة افػجر يف افؼـوت حؽم

 هٞمئ٦م أو صٞمٖم٦م أومْمؾ[ هل وُم٤م] اًمٗمجر, صالة ذم اًم٘مٜمقت شمرك إومم هؾ :مداخؾة

 شمٙمقن؟ يمٞمػ اًمقشمر ًمّمالة

 اًمقشمر؟ ذم أم اًمٗمجر ذم ؾم١ماًمؽ أن٧م: افشقخ

 .ؾم١ماًملم :ؾةمداخ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صحٞمح أصؾ ًمف ًمٞمس اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت ـمٞم٥م, اصمٜملم,: افشقخ

 ذم وًمٞمس ؿمٝمراً  ىمٜم٧م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أبدًا, دائامً  رشمٞم٦ٌم يمًٜم٦م واًمًالم اًمّمالة

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اًمٗمجر

ـّ  سم٤معمًٚمٛملم, ٟمزًم٧م ُمّمٞم٦ٌم: يٕمٜمل اًمٜم٤مزًم٦م, ىمٜمقت اؾمٛمف وهذا  ًَ  أئٛم٦م طمؼ ذم وَمُٞم

 زادت اعمّمٞم٦ٌم وم٢مذا وم٘مط, اًمٗمجر ذم وًمٞمس اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ي٘مٜمتقا  أن ٤مضمداعمً

 .ٟم٤مزًم٦م ىمٜمقت اًم٘مٜمقت ٕنف اًم٘مٜمقت: زاد

 سمٕمض ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ظم٤مص٦م وسمّمقرة اًمٜم٤مس, سمٕمض يٗمٕمٚمف اًمذي اًم٘مٜمقت هذا أُم٤م 

: احلدي٨م قمٚمامء قمٜمد وٕمٞمػ طمدي٨م ومٞمف صحٞمح, طمدي٨م ومٞمف ًمٞمس هذا اعم٤ًمضمد,

 ش.اًمدٟمٞم٤م وم٤مرق طمتك اًمٗمجر صالة ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زال ُم٤م: »ًمٗمٔمف

 اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت سمٞمّمػم واًمٕملم, اًمرأس قمغم صحٞمح٤مً  احلدي٨م هذا يم٤من ًمق  

 اًم٘مٜمقت يمامن ُم١ميمدة, ؾمٜم٦م اًمٗمجر ومرض ىمٌؾ ريمٕمتلم شُمَّمٚمِّـل يمام ـمقل, قمغم رشمٞم٦ٌم ؾمٜم٦م

 سم٤مشمٗم٤مق وٕمٞمػ احلدي٨م هذا ًمٙمـ رشمٞم٦ٌم, ؾمٜم٦م سمٞمّمػم احلدي٨م هذا صح ًمق اًمٗمجر ذم

 .احلدي٨م ٚمامءقم

 إٓ ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل ُيَٕم٤مِرُوف, ُم٤م يقضمد صمؿ 

 ش.ىمقم قمغم أو ًم٘مقم دقم٤م إذا

 ذم ي٘مٜم٧م يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح وم٘مد اًمقشمر, صالة أُم٤م اًمٗمجر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا 

 ي٘مٜم٧م نأ اعمًٚمؿ أراد إذا وًمذًمؽ وشم٤مرة, شم٤مرة رشمٞم٦ٌم, سمّمقرة ُمش ًمٙمـ أجْم٤ًم, رُمْم٤من همػم
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 هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا» سمدقم٤مء وي٘مٜم٧م ُمًتٛمرة, سمّمقرة وًمٞمس أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مٜم٧م اًمقشمر, ذم

 اًمدقم٤مء, هذا ًمف ُم٤م اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت أنف سمٞمذيمرين وهذا آظمره, إممش قم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل

 ذم يمامن ومٞمف ي٘مٜمتقا  هؿ هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت ذم ظم٤مص اًمدقم٤مء هذا

 ًمٜم٤مزًم٦م, إٓ اًمٗمجر ذم ىمٜمقت ومٞمف ُم٤م أنف هق إول, اخلٓم٠م سمٞمٜمام آظمر, ظمٓم٠م هذا اًمٗمجر, ىمٜمقت

ـه  وطمٞمٜمئذٍ  ًَ  .اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم اًم٘مٜمقت ُي

 سم٤مًمٜم٤مزًم٦م؟ اعم٘مّمقد ُم٤م :مداخؾة

 ُمٕمٜمك ُم٤م شمٕمرض ًمٚمٛمًٚمٛملم, شَمْٕمِرض: يٕمٜمل ٟم٤مزًم٦م سم٤مًمٜم٤مزًم٦م اعم٘مّمقد آه,: افشقخ

 ص٤مر إذا اًمٌمء أُم٤م ومٞمدقمقن, ه٤ممجٝمؿ وقمد ُمثؾ هب٤م, ُيٗم٤مضم١مون ومج٠مة: يٕمٜمل شمٕمرض؟

 .ٟم٤مزًم٦م ص٤مرت ُم٤م هذه ُمًتٛمراً, قم٤مدي

 يٛمٙمـ ومٞمٜم٤م, ُمالزم ضمديد وواطمد ىمديؿ ىمديؿ واطمد ُِمَث٤مًملم, أن ًمؽ أرضب 

 يمقيس, إؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمٌالد هذه وأنف يمقيس, إندًمس سمٌالد ؾمٛمٕمتقا  أنتقا 

وهؿ اعمًٚمٛملم ـمردوا إؾم٤ٌمن وسمٕمديـ ُ  هؿ إؾم٤ٌمٟمٞمقن أن وإمم قمٜمٝمؿ, همّم٤ٌمً  وَٟمٍمَّ

 صح؟ إندًمس اعمحتٚملم

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أن؟ سمٞم٘مٜم٧م أطمد ذم: افشقخ

 .ٓ :مداخؾة

 أىمرب أن اعمًٚمٛملم, طمٞم٤مة ُمـ يتجزأ  ٓ ضمزءاً  ص٤مروا ٕهنؿ ًمٞمش؟: افشقخ

 قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م ُم٤م إؾمالُمٞم٦م, سمالد هل أخٞم٧ًم أن ومٚمًٓملم قمٜمدك اًمث٤مين, اعمث٤مل هذا رء

 ضمزءاً  ص٤مرت ٕنف ًمٞمش؟ أطمد, ٓ ومٚمًٓملم ؿم٤من ُمـ هال سمٞم٘مٜم٧م ُمـ ىمٚمٞمٚم٦م, ؾمٜملم إٓ

: يٕمٜمل اًمٕم٤مرض إُمر هق: اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٖم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م وم٤مًمٜم٤مزًم٦م..اعمًٚمٛملم طمٞم٤مة ُمـ

 .اعمًٚمٛملم حلٞم٤مة ُمالزم ًمٌمء شمِمػم أن٧م سمٞمٜمام يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٓم٤مزة,

  (00:  05: 55/  132/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افػجر صالة يف افؼـوت حؽم

ع وإٟمام ظم٤مص٦م, اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مٜمقت ينمع ٓ :افشقخ  اًمّمٚمقات يمؾ ذم ُينْمَ

 . ٟم٤مزًم٦م سم٤معمًٚمٛملم ٟمزل إذا اخلٛمس

  (00:  34: 23/ 254/ واًمٜمقر اهلدى)

 افػجر يف يؼـت مل من

  صالشمف؟ شمٌٓمؾ اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م مل ُمـ أن أومتك إُم٤مم: ؾم١مال :مداخؾة

 . إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق ضم٤مهؾ: افشقخ

  (00:  42: 10 /337/ واًمٜمقر اهلدى)

 افػجر صالة يف افـوازل ؿـوت ختصقص

 اًمٗمجر؟ صالة ذم اًمٜمقازل ىمٜمقت ختّمٞمص صم٧ٌم هؾ: ؾم٤مئؾ ي٘مقل :مداخؾة

 اًمٜم٤مزًم٦م, سم٘مٜمقت اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالةً  خيص ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: افشقخ

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ي٘مٜم٧م يم٤من وإٟمام

 طمدي٨م هٜم٤مك يقضمد ٓ أنف: هق إٟمام اًم١ًمال هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف يٜمٌٖمل اًمذي

 اًمذي هق ظم٤مص٦م, أن٤م ٟم٘مدي ذم ُمٜمٙمر طمدي٨م سمؾ وٕمٞمػ, طمدي٨م إٓ اعمداوُم٦م ذم

: وهمػمه احل٤ميمؿ ُمًتدرك ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م وهق أٓ اًمٞمقم, اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمف يٕمٛمؾ

 سيح ٟمص هذا ,شاًمدٟمٞم٤م وم٤مرق طمتك اًمٗمجر صالة ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زال ُم٤م»

 رؾمقل زال ُم٤م» ـمقل, قمغم اًمٜمقازل ذم وًمٞمس اًمٗمجر, ةصال قمغم اعمداوُم٦م ذم ضمداً 

 ش.اًمدٟمٞم٤م وم٤مرق طمتك اًمٗمجر صالة ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 رضمالً  ومٞمف ٕن وٕمٞمػ: هق اًمًٜمدي٦م احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ احلدي٨م هذا وًمٙمـ
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 اًمرازي, ضمٕمٗمر أبق: وهق سمٙمٜمٞمتف اعمحدصملم سملم وؿمٝمرشمف احلٗمظ, سمًقء: أوًٓ  ُمٕمرووم٤مً 

 .سم٤مًمْمٕمػ طمديثف قمغم ُيـْحَٙمؿ ومٛمثٚمف احلٗمظ, دء يم٤من هذا ُم٤مه٤من, سمـ قمٞمًك: واؾمٛمف

 ُيـْحَٙمؿ أن وٕمٞمػ, سمف شمٗمرد طمدي٨م يمؾ قمغم حُيَْٙمؿ أن أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م وُمـ 

 سمقصٗمف ومٞمٙمتٗمقن أظمرون أُم٤م أمحد, اإلُم٤مم ُمذه٥م ُمـ هذا ُمٜمٙمر, سم٠منف قمٚمٞمف

 .وم٘مط سم٤مًمْمٕمػ

 ىمد اًمنمط وهذا آظمر, طذ ومٞمف ُيَتقومَّر أن يٜمٌٖمل اعمحدصملم قم٤مُم٦م قمٜمد اعمٜمٙمر ٕن 

 .اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ُمٜمٙمراً  احلدي٨م ومٞمٙمقن هٜم٤م, شمقومر

 هذا أن: ذًمؽ سم٠مومقاهٝمؿ, سمتٜمّمٞمّمٝمؿ ٓ وأصقهلؿ, ىمقاقمدهؿ سم٤مشمٗم٤مق: أقمٜمل 

د اًمذي احلدي٨م  اًمث٘م٦م ظم٤مًمػ ىمد اًمرازي, ضمٕمٗمر أبق وهق اًمْمٕمٞمػ اًمرضمؾ ذاك سمف شَمَٗمرَّ

 ًم٘مقم دقم٤م إذا إٓ ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »سمٚمٗمظ هذا أنس طمدي٨م روى اًمذي

 ش.ىمقم قمغم أو

 اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من إٟمام: »ي٘مقل صمؿ آؾمتٛمراري٦م, يٜمٗمل: أوًٓ  َيْٗمِّمؾ, هذا: إذاً  

 ذم ُمثالً  اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ ًم٘مقم دقم٤م ,شىمقم قمغم أو ًم٘مقم دقم٤م إذا يدقمق

 .ٕمؿٟم. اعمًٚمٛملم وٕمٗم٤مء قمغم يٕمتدون اًمذيـ اًمٗمجرة اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ ىمقم قمغم أو إرض,

  (00: 37: 06/ 731/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افػجر صالة يف افؼـوت ترك يريدون ال بلكاس ابُتع إمامٌ 

 اًمٗمجر؟ صالة ذم اًم٘مٜمقت شمرك يريدون ٓ سم٠من٤مس اسمتكم إُم٤مم يٗمٕمؾ ُم٤مذا :مداخؾة

 سمٕمض اًمنمقمٞم٦م, سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م يتٕمٚمؼ اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب احل٘مٞم٘م٦م,: افشقخ

 َيَدع أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز سم٠منف: ي٘مقل اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م ـاسم اإلؾمالم ؿمٞمخ وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء

ٜمَـ سمٕمض ًُ  .اًمًٜم٦م يٕمٚمٛمقن ٓ هؿ ممـ طمقًمف ُمـ اًمذيـ اًمٜم٤مس ًم٘مٚمقب شم٠مخٞمٗم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤ًم: اًم

سم٤ًم, هذا أرى أن٤م   .إصٖمر سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم دومع سم٤مب ُمـ صقا
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 ؿصالطمٝم يرضمق أوًٓ  اإلُم٤مم هذا يم٤من إذا: اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء ُمـ هٜم٤م سمد ٓ وًمٙمـ

 .اًمدقم٤مء هبذا سمٛم٤ًميرُتؿ

 اعمداراة هبذه أو اًمًٞم٤مؾم٦م هبذه أو اًمدقم٤مء, هبذا صالطمٝمؿ يرضمق ًمٞمس: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 يمثػمة: ودروس ُمقاقمظ سم٢مًم٘م٤مئف اًمًٜم٦م, قمغم ُمٕمف ًمٞمٛمِمقا  ُي١َمؾّمس أجْم٤مً  هق وإٟمام وم٘مط,

 يٖمٚم٥م طمًٌام ؾمٜملم أو ؿمٝمقر ذًمؽ قمغم وُم٣م هلؿ شمٌٞمٜم٧م وم٢مذا اًمًٜم٦م, هلؿ شمتٌلم طمتك

 ُم٤م وهؿ ُمٕمٝمؿ اٟم٤ًمس هق ؾمٞم٤مؾمتف ذم هؿ اًمذيـ ه١مٓء أن ٟمٗمًف وضمد صمؿ رأجف, قمغم

 يٛمِمقن ٓ وهؿ رهم٤ٌمُتؿ, طم٥ًم يٛمٌم هق ص٤مر اًم٘مْمٞم٦م, اٟم٘مٚم٧ٌم ُمٕمف, اٟم٤ًمؾمقا 

 .رهم٤ٌمشمف طم٥ًم

 وأن٤م يٜمٌٖمل اعَمْرضُمّقة, اًمَثَٛمرة شُمْثِٛمر مل أهن٤م دام ُم٤م اإلُم٤مُم٦م, هذه َيَدع أن يٜمٌٖمل طمٞمٜمئذٍ  

 يمٚمٙمؿ إُم٤مم؟ ُمٕمٜمك.. .إُم٤مم؟ ُمٕمٜمك هق ُم٤م ١مُمٜملم,اعم شمٜمٗمع واًمذيمرى ًمٙمؿ ُمذيمر

: إذاً  أئٛم٦م, ص٤مروا واعم٘متدون ُم٘متدي٤ًم, ص٤مر اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا ىمدوة, يٕمٜمل إُم٤مم شمٕمٚمٛمقن

 .اٟم٘مٚم٥م إُمر أن ذًمؽ ُمٕمٜمك

 اًمًٞم٤مؾم٦م شمٚمؽ ُمـ يًتٗمد مل يم٤من إن ىمٚمتف, اًمذي اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 ُمثٚمام شمٞمتل شمٞمتل طُمٜملم, سمُِخَٗمل رضمع: ؾمقري٦م ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن ويمام إًمٞمٝم٤م, أذٟم٤م اًمتل

: أي ؿمٞمئ٤ًم, ُمٜمٝمؿ هق اؾمتٗم٤مد ُم٤م اإلُم٤مُم٦م؟ هذه ُمـ اًمٗم٤مئدة هل ُم٤م أضمٞمتل, رطمتل

 .سمف سم٤مهتدائٝمؿ: أي ؿمٞمئ٤ًم, ُمٜمف اؾمتٗم٤مدوا ُم٤م هؿ وٓ هبدايتٝمؿ,

َّٓ  أرى طمٞمٜمئذٍ   ٤ميًٝمؿ, أ ًَ  هذا سمٕمديـ؟ يّمػم راح ذا وُم٤م اًمًٜم٦م, ُيْٕمٚمـ وأن ُي

 .ٟمٕمؿ. اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م إٓ إًمٞمف, يٜمتٝمل أن يٜمٌٖمل ُم٤م وذًمؽ ٟمريده, ٓ اإلُم٤مم

 ؟[اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي اإلُم٤مم يت٤مسمع اح٠مُمقم وهؾ] ظمػماً, اهلل ضمزاك :مداخؾة

 سمٜمٗمًف روٞمف هق دام ُم٤م مت٤مُم٤ًم, شمٚمؽ قمٙمس هذه.. روٞمف دام ُم٤م. ٟمٕمؿ أي: افشقخ

 اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف فىمقًم ًمٕمٛمقم خمٓمئ٤ًم: رآه وًمق يت٤مسمٕمف أن ومٕمٚمٞمف إُم٤مُم٤ًم,

 .ٟمٕمؿ. «قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف, ًمٞم١مشمؿ

  (00: 41: 12/ 731/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افػجر يف افؼـوت حؽم

 هذا ذم يدقمقن اعمًٚمٛملم سمٕمض اًم٘مٜمقت دقم٤مء: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٤مأومٞمدو اًمٜمٌقي٦م؟ اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ قمـ ومام اًمقشمر, ذم وسمٕمْمٝمؿ اًمٗمجر صالة ذم اًمدقم٤مء

 .ظمػم اهلل ضمزايمؿ

 اًمدقم٤مء هذا يث٧ٌم مل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: يٕمٜمل وهق اًمدقم٤مء يذيمر مل: اًمِمٞمخ

 ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ قمٚمٛمف اًمذي احلدي٨م ذاك وذم اًمقشمر, ذم إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ًمف أصؾ ٓ ومٝمق اًمٗمجر صالة ذم سمف اًم٘مٜمقت أُم٤م قمٜمف, اهلل ريض

 ًٓ  ًمف أصؾ ٓ هذا اًمًٜم٦م أج٤مم يمؾ ذم ُمًتٛمًرا  ىمٜمقشًم٤م اًمٗمجر صالة ذم ٜمقتاًم٘م أن: أو

 .اًمًٜم٦م ذم

 اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل أنف إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت اًمتزام أن: إظمرى واًمٜم٤مطمٞم٦م

 سمف يدقمك أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف أُمر اًمذي اًمدقم٤مء هبذا اًمدقم٤مء وم٤مًمتزام ُمًتٛمًرا, ىمٜمقت

 ذم اًم٘مٜمقت ينمع ومال أظمرى, خم٤مًمٗم٦م هذه اًمٗمجر ىمٜمقت ذم هذا اًمتزام اًمقشمر, ىمٜمقت ذم

 اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم ي٘مٜم٧م يمام ومٞمف وي٘مٜم٧م ومٞمف يدقمك وإٟمام ُمًتٛمرة سمّمقرة اًمٗمجر

 .إـمالىًم٤م ًمف أصؾ ومال اًمٗمجر ذم اًمدقم٤مء هبذا اًم٘مٜمقت أُم٤م سم٤معمًٚمٛملم, شمٜمزل ًمٜم٤مزًم٦م

 (00:31:26/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 ؿـوته يف افػجر يف يؼـت افذي ماماإل متابعة حؽم

 ذم ًمٞمس اًمٗمجر صالة أيمثر ذم ي٘مٜم٧م اعمًجد إُم٤مم ومٞمف قمٜمدٟم٤م, ؿمٞمخ :افسـائل

 ُمٕمف؟ ٟم٘مٜم٧م هؾ, يمٚمٝم٤م

 ذم ًمف أصؾ ٓ اًم٘مٜمقت هذه أن ًمف ًمٞمٌلم ُمٕمف اًمٌح٨م يٜمٌٖمل : اهلل رمحه افشقخ

 .ومٞمت٤مسمع ي٘متٜمع مل إذا أُم٤م, يت٤مسمع ومال سم٤مًمٜم٤مس يّمكم ورضمع اىمتٜمع وم٢مذا اًمًٜم٦م

 (4ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 
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 أيب اإلمام مسجد إػ ذهب ظـدما افشاؾعي اإلمام ؿصة هل

 صحقحة فؾػجر يؼـت ؾؾم حـقػة

 .واح٠مُمقم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟: افشقخ

 .إئٛم٦م هم٤مًم٥م يذيمره٤م ُمِمتٝمرة ىمّم٦م قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ ي٤م اًم٤ٌمب ذم يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 إمم ذه٥م قمٜمدُم٤م اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمّم٦م وهل اعم٠ًمخ٦م, هذه سمح٨م قمٜمد :مداخؾة

 أصؾ؟ هل٤م يٕمٜمل ومٝمؾ يمذا, أو ًمف اطمؽماُم٤مً  ًمٚمٗمجر ي٘مٜم٧م ومٚمؿ طمٜمٞمٗم٦م, أيب اإلُم٤مم ُمًجد

 .صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم هذه ٓ,: افشقخ

 ُأراضمٕمٝم٤م؟ أؾمت٤مذي ويـ! صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم :مداخؾة

ٜمِّل مل إن أفمـ: افشقخ  أن٤م ي٘مٞمٜم٤مً  ًمٙمـ سمٖمداد, شم٤مريخ ذم ةُمذيمقر هل ذايمريت خَتُ

 .اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم ذايمره٤م

 (00:  09: 20/ 212/ واًمٜمقر اهلدى)

 افػجر فؼـوت وهل افػجر، ؿـوت يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة

 خاص دظاء

 اسمـ ىم٤مل سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم, يرد ومٚمؿ اًمٗمجر: ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وأُم٤م  

 إمم اًمدقم٤مء هذا أصؾ ٟم٘مؾ يمام ىمٞم٤مؾم٤ًم: اًمٗمجر قتىمٜم إمم اًمقشمر ىمٜمقت ُمـ ٟم٘مؾ» إٟمف: اًم٘مٞمؿ

 .شاًمٗمجر ىمٜمقت
 رأؾمف رومع إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مد طمدي٨م روي ًمٙمـ: ىمٚم٧م



 258   اًم٘مٜمقت ذم اًمٗمجر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 مهللا: »اًمدقم٤مء هبذا ومٞمدقمق يديف, رومع اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمريمٕم٦م ذم اًمٗمجر صالة ذم اًمريمقع ُمـ

 .إًمخ..ش .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين
 سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ -ش اعمًتدرك» ظم٤مرج -ش اًم٘مٜمقت» ذم احل٤ميمؿ أظمرضمف

ه. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا .هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد  احل٤مومظ وقمزا

 .َوْهؿٌ  وهق :شاعمًتدرك» ًمـش 3/432»

 طمًٜم٤ًم, أو صحٞمح٤مً  يم٤من ًمق سمف آطمتج٤مَج  َأبلَْمَ  ومام» :ش1/98ش »اًمزاد» ذم ىم٤مل 

ح احل٤ميمؿ يم٤من وإن هذا, اهلل سمٕمٌد حيت٩م ٓ ًمٙمـ  ش.اًم٘مٜمقت ذم طمديثف صحَّ

 قمٌد ٕضمؾ وٕمٞمػ: ومٝمق ىم٤مل: يمام وًمٞمس. صحٞمح: احل٤ميمؿ ىم٤مل: » احل٤مومظ وىم٤مل 

 آؾمتدٓل ُمـ أومم سمف آؾمتدٓل ويم٤من صحٞمح٤ًم, احلدي٨م ًمٙم٤من صم٘م٦م: يم٤من ومٚمق اهلل,

 .شاًمقشمر ىمٜمقت ذم اًمقارد قمكم سمـ احلًـ سمحدي٨م
 ُهْرُُمز سمـ ـاًمرمح قمٌد ـمريؼ ُمـش 3/210» اًمٌٞمٝم٘مل رواه: آظمر طمدي٨م وهٜم٤مك

 .ٟمحقه قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمريؿ أيب اسمـ سُمريد قمـ

 إمم حيت٤مجش : »3/429» احل٤مومظ ىم٤مل هذا: اًمرمحـ قمٌد وقمٚمتف أجْم٤ًم: ُمٕمٚمقل وهق

 ش.طم٤مًمف قمـ اًمٙمِمػ

 .-ش 3/37ش »اًمٜمٞمؾ» ذم يمام -ش سمٛمحٗمقظ ًمٞمس اًمّمٌح صالة ذيمر إن: »طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل 

 وم٤مًمّمقاب اًمٗمجر: ذم دقم٤مءاًم هبذا اًم٘مٜمقت ذم طمدي٨م يّمح مل أنف قمٚمٛم٧م إذا

 سمؾ قمٚمٞمف: يقافم٥م راشم٥م ظم٤مص ِوْردٌ  اًمٗمجر ًم٘مٜمقت يٙمقن ٓ أن اًمٜمٔمر ي٘متْمٞمف اًمذي

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم اًمِم٠من ويمذًمؽ. واًمٜم٤مزًم٦م احل٤مل يٜم٤مؾم٥م سمام يدقمق

 ىمٜمقت إمم اًمقشمر ىمٜمقت ُمـ اًمدقم٤مء هذا يٜم٘مؾ أن اعمتٕم٤مرض اًمٗم٘مف همرائ٥م وُمـ

 اًمقشمر, ذم سمف اًمدقم٤مء احلٜمٗمٞم٦م شمؽمك وأن ,- ِم٤مومٕمٞم٦ماًم ُمذه٥م هق يمام - أجْم٤مً  اًمٗمجر

: ىمقًمف وهق اًمٗمجر, ىمٜمقت ذم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سمف ي٘مٜم٧م يم٤من اًمذي سم٤مًمدقم٤مء وي٠مظمذوا

 .إًمخ.. .وٟمًتٖمٗمرك ٟمًتٕمٞمٜمؽ, إٟم٤م! مهللا



 259 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مٜمقت ذم اًمٗمجر 

 ذم طمجتؽ ومام: ىمٞمؾ وم٢من آظمر ـمرف ذم وأوئلؽ ـمرف, ذم ومٝم١مٓء اًمقشمر إمم هؿ ومٜم٘مٚمقه

 اًمٓمح٤موي أظمرضمف ُم٤م هل: ىمٚم٧م اًمٗمجر؟ ذم سمف ي٘مٜم٧م يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن

 ,ش136 - 134» ٟمٍم واسمـ ,ش65 - 64ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق ويمذا ,ش1/145»

 صالة ذم ىمٜم٧م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن: ُمتٕمددة ـمرق ُمـش 211 - 2/210» واًمٌٞمٝم٘مل

 .سمذًمؽ - اًمريمقع سمٕمد: رواي٦م وذم - اًمريمقع ىمٌؾ اًمٖمداة
 .أؾم٤مٟمٞمده سمٕمض اًمٌٞمٝم٘مل وصحح

 ىمٌؾ ي٘مقل يم٤من أنف سمدًمٞمؾ ًمٚمٜمقازل: سمذًمؽ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىمٜمقت يم٤من وىمد

 ويٙمذسمقن ؾمٌٞمٚمؽ, قمـ يّمدون اًمذيـ اًمٙمت٤مب أهؾ يمٗمرة اًمٕمـ مهللا: اًمدقم٤مء هذا

 هبؿ وأنزل أىمداُمٝمؿ, وزًمزل يمٚمامُتؿ, سملم ظم٤مًمػ! مهللا. أوًمٞم٤مءك وي٘م٤مشمٚمقن رؾمٚمؽ,

 إٟم٤م! مهللا. اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ. اعمجرُملم اًم٘مقم قمـ شمرده ٓ اًمذي سم٠مؾمؽ

 .إًمخ.. .ٟمًتٕمٞمٜمؽ,
 .وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .ُمٚمحؼ سم٤مًمٙمٗم٤مر قمذاسمؽ إن: اًمدقم٤مء آظمر ذم ىمقًمف وسمدًمٞمؾ
 ([3/978) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]





 الكهوت أحكام مو





 263 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقتُم 

 افدظاء بعد افوجه مسح حؽم

 أبق رواهش. وضمٝمؽ هبام وم٤مُمًح ومرهم٧م وم٢مذا: » قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م رم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف»

 .وٕمٞمػ .ُم٤مضمف واسمـ داود

 أن قمغم هبام ُمًتدًٓ  ىمٌٚمف واًمذى احلدي٨م هذا اعمّمٜمػ أوردش : شمٜمٌٞمف»[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وٕمػ قمروم٧م وإذا, اًمّمالة وظم٤مرج, اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم هٜم٤م سمٞمديف وضمٝمف يٛمًح اعمّمغم

 .رأج٧م يمام ذًمؽ ظمالف قمغم أمحد وُمذه٥م ؾمٞمام ٓ, هبام آؾمتدٓل يّمح ومال احلديثلم

 أطمٗمٔمف ومٚم٧ًم اًمدقم٤مء ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد سم٤مًمقضمف اًمٞمديـ ُمًح وم٠مُم٤م» : اًمٌٞمٝم٘مك وىم٤مل

 ظم٤مرج اًمدقم٤مء رم سمٕمْمٝمؿ قمـ يروى يم٤من وإن, اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ

 قمٜمد ُمًتٕمٛمؾ وهق, وٕمػ ومٞمف طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ومٞمف روى وىمد, اًمّمالة

 أثر وٓ, صحٞمح سمخؼم يث٧ٌم مل قمٛمؾ ومٝمق اًمّمالة ذم وأُم٤م:  اًمّمالة ظم٤مرج سمٕمْمٝمؿ

 قمٜمٝمؿ اهلل رى اًمًٚمػ ومٕمٚمف ُم٤م قمغم وي٘متٍم, يٗمٕمٚمف ٓ أن وم٤مٕومم, ىمٞم٤مس وٓ, صم٤مسم٧م

 اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ذم اًمٞمديـ ورومعش. اًمّمالة ذم سم٤مًمقضمف ُمًحٝمام دون اًمٞمديـ رومع ُمـ

 أظمرضمف. ىم٤مرئ٤مً  اًمًٌٕملم ىمتٚمقا  اًمذيـ اعمنميملم قمغم دقم٤مئف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم

 سمًٜمد أنس طمدي٨م ُمـش 111 صش »اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماٟمكش 3/137» أمحد اإلُم٤مم

 ذم سم٤مًمقضمف ُمًحٝمام وأُم٤م. اًمقشمر ىمٜمقت ذم وهمػمه, قمٛمر قمـ ُمثٚمف وصم٧ٌم. صحٞمح

. ؿمؽ سمال سمدقم٦م ومٝمق, أصح٤مسمف ُمـ أطمد قمـ وٓ, ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد ومٚمؿ اًم٘مٜمقت

 يّمح وٓ ىمٌٚمف واًمذى احلدي٨م هذا إٓ ومٞمف ومٚمٞمس اًمّمالة ظم٤مرج سمف ُمًحٝمام وأُم٤م

 اًمْمٕمػ ًمِمدة ـ اعمٜم٤موى ومٕمؾ يمام ـ ـمرىمٝمام سمٛمجٛمقع أظمر ي٘مقى ٤مأطمدمه سم٠من اًم٘مقل

 قمٌد ٓسمـ شمٌٕم٤م» يٜمدب ٓش: اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوى ىم٤مل وًمذًمؽ, اًمٓمرق رم اًمذى

 ذم اًمٞمديـ رومع أن ُمنموقمٞمتف قمدم ي١ميد ومم٤م. ضم٤مهؾ إٓ يٗمٕمٚمف ٓ: وىم٤مل, اًمًالم

 سم٤مًمقضمف ًحٝمامُم ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمف ضم٤مء ىمد اًمدقم٤مء

 ذح» ذم ضم٤مءش شمٜمٌٞمف. »ُمنموقمٞمتف وقمدم ٟمٙم٤مرشمف قمغم ـ اهلل ؿم٤مء إن ـ يدل ومذًمؽ

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ورم: »ٟمّمف ُم٤مش 1/655» ًمٚمًٗم٤مريٜمكش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد صمالصمٞم٤مت

 مل اًمدقم٤مء ذم يديف رومع إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى أنس طمدي٨م ُمـ

 ش.وضمٝمف هبام يٛمًح طمتك يردمه٤م



ـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    264   ُم

 همػمه وٓ اًمٌخ٤مرى قمٜمد أنس قمـ احلدي٨م ومٚمٞمس, اهلل رمحف ُمٜمف وهؿ ومٝمذا :ىمٚم٧م 

 .اًمًت٦م اًمٙمت٥م أصح٤مب ُمـ

 ([434) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 فؾسجود افؼـوت بعد افتؽبر

 .وؾمجد يمؼم ومرغ, وم٢مذا: 163 ؾؼرة افصػة تؾخقص يف اإلمام ؿال 

 .ومٞمًجدش. أيمؼم اهلل: »- اًم٘مٜمقت ُمـ ومرغ إذا - ي٘مقل يم٤من  صمؿ: افصػة أصل يف وؿال
 ([3/966) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بافؼـوت اجلفر

 .إُم٤مُم٤م يم٤من إذا سمف وجيٝمر -:160 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 .سمدقم٤مئف جيٝمر ويم٤من :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل 

 أصح ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م وقمٚمٞمف اًم٘مٜمقت, سمدقم٤مء اجلٝمر اؾمتح٤ٌمب ومٞمف واحلدي٨م

 اؾمتح٤ٌمب اًمّمقاب أو واًمّمحٞمحش : »3/502» اًمٜمقوي وىم٤مل قمٜمدهؿ, اًمقضمٝملم

 وذم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ذم ضمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: هريرة أيب قمـش اًمٌخ٤مري» ومٗمل اجلٝمر:

 .شصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م سم٤مًم٘مٜمقت اجلٝمر
 أمحد ؾمٛمٕم٧مش : »67ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق ىم٤مل وم٘مد أمحد: اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر وهق

ـَ  م,اإلُم٤م ي٘مٜم٧م أن يٕمجٌٜم٤م اًمذي: وم٘م٤مل اًم٘مٜمقت؟ قمـ ؾمئؾ  .شظمٚمٗمف ُمـ وي١مُمِّ
 أيب قمـش : 137» ٟمٍم سمـش اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ومٗمل اًمّمح٤مسم٦م: قمـ اعمٜم٘مقل هق وذًمؽ: ىمٚم٧م

 .اعمًجد وراء ُمـ صقشمف يًٛمع طمتك اًمٖمداة: صالة ذم سمٜم٤م ي٘مٜم٧م قمٛمر يم٤من: اًمٜمَّْٝمدي قمثامن
 اًمٜمّمػ ذم ي٘مٜم٧م ومٙم٤من رُمْم٤من: ذم اًمٜم٤مس َأمَّ  يمٕم٥م سمـ ُأيب أن: احلًـ وقمـ

 .اًمدقم٤مء ٕمٝمؿيًٛم طمتك أظمر
 ([3/956) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 265 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقت 

 افؼـوت يف افقدين رؾع

 :151 ؾؼرة افصػة تؾخقص يف اإلمام ؿال 

 .اًمدقم٤مء هذا ذم يديف ويرومع 
 .يديف يرومع و :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 .اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع اؾمتح٤ٌمب احلدي٨م وذم

 .شإصح٤مب قمٜمد اًمّمحٞمح هق وهذاش: »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 
 وضم٤مء. - قمٚمامؤٟم٤م طمٙم٤مه يمام - طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ يقؾمػ أبق اإلُم٤مم وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

 يقؾمػ أيب ُمقمم ومرج صمٜمل: اًمٗم٘مٞمف قمٛمران أيب سمـ أمحد ىم٤مل: » يقؾمػ أيب شمرمج٦م ذم

 .اًمدقم٤مء ذم يديف رومع ًمٚمقشمر: اًم٘مٜمقت ذم دظمؾ إذا يقؾمػ أب٤م ُمقٓي رأج٧م: ىم٤مل

 .ش1/306ش »اهلداي٦م حذ» ُمـ ـها .صم٘م٦م ومرج يم٤من: قمٛمران أيب اسمـ ىم٤مل 
 .-شش 23 ص» ًمٚمٛمروزيش »ُم٤ًمئٚمف» ذم يمام -ش وإؾمح٤مق» أجْم٤مً  أمحد ىم٤مل وسمف
 أظمرضمف يمام قمٜمف: اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وىمد

 أيب قمـش 2/212» واًمٌٞمٝم٘مل ,ش134» ٟمٍم واسمـ ,ش23ش »اًمٞمديـ رومع» ذم اًمٌخ٤مري

ٌَْٕمْٞمفِ  خُيرج طمتك يديف: ويرومع اًمٖمداة, صالة ذم سمٜم٤م ي٘مٜم٧م قمٛمر يم٤من: اًمٜمٝمدي قمثامن  .َو
 صححف ويمذا. قمٛمر قمـ صحٞمح وهق: ىم٤مل صمؿ ـمرق, ُمـ قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل رواه صمؿ

 وٕمػ, ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ وروي: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ. اًمٌخ٤مري قمٜمف

  .اًمقشمر ىمٜمقت ذم قمٜمٝمام اهلل ريض هريرة وأيب ُمًٕمقد, سمـ اهلل قمٌد قمـ وروي
 ([3/958) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افؼـوت دظاء يف افقدين رؾع

 .اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم ًمٞمديف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رومع صح[ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 (14/1/312) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



ـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    266   ُم

 افؼـوت دظاء ظـد افقدين رؾع

 يم٤من إن اًم٘مٜمقت سمدقم٤مء يدقمق ُمـ ظمٚمػ اًمٞمديـ رومع: إومم اعم٠ًمخ٦م :مداخؾة

 ديف؟ي يرومع أن اح٠مُمقم قمغم جيقز ومٝمؾ إُم٤مُم٤ًم,

ؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن أظمٓم٠م: أم أص٤مب اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ سمد ٓ: افشقخ  طمٞمٜمام قَمٛمَّ

 (.به ليؤتم اإلمام ُجِعل إنام): ىم٤مل

 .اًمتٗمّمٞمؾ إمم أن طم٤مضم٦م وٓ اًمٕمٛمقم, هذا شم١ميمد اًمٗمروع سمٕمض ضم٤مءت صمؿ 

 (00:  16: 49/ 325/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼـوت يف افقدين رؾع حؽم

 اًم٘مٜمقت؟ ذم ديـاًمٞم ًمرومع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 وهمػمه٤م ومجر ىمٜمقت أو وشمر, ىمٜمقت يم٤من ؾمقاء اًم٘مٜمقت, ذم اًمٞمديـ رومع: افشقخ

 .ومٞمف اًمٞمديـ رومع ُينمع اًمٜم٤مزًم٦م, ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ

ـ سم٤مًمدقم٤مء, صقشمف ويرومع يديف يرومع اإلُم٤مم ىمٜم٧م وإذا  أجْم٤مً  ظمٚمٗمف ُمـ وُي١َمُمِّ

 .أجدُّيؿ راومٕملم

 أن شمرى ُمداوُم٦ًم, ي٘مٜمتقن اًمذيـ ٜم٤مساًم ه١مٓء ُمثؾ وراء ٟمّمكم أطمٞم٤مٟم٤مً  :مداخؾة

ٜمقن وٓ أجدُّيؿ يرومٕمقن ٓ اإلظمقة سمٕمض  ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام وراءهؿ, ُي١َمُمِّ

: وأبداً  دائامً  ٟمذيمر يمام اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف خي٤مًمػ ٕنف جيقز, ٓ ـمٌٕم٤مً  هذا: افشقخ

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف, ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمام»

 قمـ ومْمالً  ىمدياًم, اًمٕمٚمامء سملم اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذهه ُمثؾ ذم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ومٞمٜمٌٖمل

 صغم ًمق ومٞمام ذًمؽ ذقمٞم٦م يرى ٓ اعمُـَت٤مسمِع يم٤من وًمق اإلُم٤مم, هذا وَمُٞمَت٤مسَمع طمديث٤م, ذًمؽ

 .اجلقاب هق هذا ًمٜمٗمًف,

  (00:  41:  26/ 703/واًمٜمقر اهلدى)
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 افصالة؛ يف افدظاء من افػراغ ظـد بافوجه افقدين مسح

 يثبت ؾؾم

 سمخؼم يث٧ٌم ومٚمؿ اًمّمالة: ذم اًمدقم٤مء ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد سم٤مًمقضمف اًمٞمديـ ُمًح وم٠مُم٤م

 .ىمٞم٤مس وٓ صم٤مسم٧م, أثر وٓ صحٞمح,

 رومع ُمـ قمٜمٝمؿ: اهلل ريض اًمًٚمػ ومٕمٚمف ُم٤م قمغم وي٘متٍم يٗمٕمٚمف, ٓ أن وم٤مٕومم

 .[خمتٍماً . ـها]  اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. اًمّمالة ذم سم٤مًمقضمف ُمًحٝمام دون اًمٞمديـ

 ([3/958) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 افؼـوت يف ادلمومغ غتلم

ـ -:161 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل   .ظمٚمٗمف ُمـ قمٚمٞمف وُي١مُمِّ

 .ظمٚمٗمف ُمـ ي١مُمـ  و :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 دقم٤مء قمغم ي١مُّمـ أنف: اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد اًمقضمٝملم أصح وهق أمحد, اإلُم٤مم سمف أظمذ 

 .ي٘مٜم٧م وٓ اإلُم٤مم,

 ([3/959) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 ـؾفا ؿساخل افصؾوات يف افؼـوت

 .  يمٚمٝم٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ي٘مٜم٧م يم٤من  و 
 ُمـ اًمّمحٞمح وهق اخلٛمس, اًمٗمرائض ذم اًمدقم٤مءُ  اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ذم اًمًٜم٦مَ  أن ومٞمف

 قمٚمامئٜم٤م قمٜمد صم٤مسم٧م وهق ,-ش 505 و 3/494ش »اعمجٛمقع» ذم يمام - اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م

 .-ش 2/302ش »اًم٤ٌمري ومٞمض» ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر اًمِمٞمخ ذًمؽ ٟم٘مؾ يمام - احلٜمٗمٞم٦م
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 .شُمٜمٝمـ رء ذم ي٘مٜم٧م ومال اعمٙمتقسم٤مت: همػم وأُم٤م: »اًمٜمقوي ىم٤مل 
 ([3/962) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 وتطويؾه افؼـوت يف افدظاء تؾحغ حؽم

: سم٤معمٕمٜمك وإٟمام سم٤مًمْمٌط احلدي٨م أقمرف ُم٤م ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 احلرم عمثؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم احلدي٨م هذا يٜمٓمٌؼ هؾ (1)ُمّمٞم٦ٌم وقمٜمد رٟم٦م قمٜمد ُمزُم٤مر ُمزُم٤مران,»

 ي٘مرؤون يٕمٜمل دائامً  اًمؽماويح, صالة أو اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء

ٜمقن  اًمدقم٤مء؟ هذا قمغم احلدي٨م هذا يٜمٓمٌؼ ومٝمؾ اًمدقم٤مء, ذم وُيَٚمحِّ

 وطمًٌٜم٤م إُمر, هذا قمغم احلدي٨م هذا يٜمٓمٌؼ أن اًميوري ُمـ ًمٞمس ٓ,: افشقخ

 أُمر يمؾ أن اًميوري ُمـ وًمٞمس اًمًٚمػ, قمٛمؾ ُمـ ًمٞمس أنف ذقم٤ًم, ُمًتٜمٙمر أُمر أنف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمـ طمديث٤مً  قمٚمٞمف وٟمٗمّمؾ قمٚمٞمف ٟمّم٥م طم٤مدث,

 ُمزُم٤مر ومرح واًمّمقت وسمٙم٤مء, ٟمٞم٤مطم٦م اًمّمقت سم٤مًمّمقشملم, اعم٘مّمقد ٕن اًمًالم:

 .ذًمؽ وٟمحق اًمِمٞمٓم٤من

 اًمٓمقيؾ اًمدقم٤مء هذا ُمـ إؾمػ ُمع اًمٞمقم يٗمٕمٚمقٟمف ُم٤م قمغم َيّْمُدق ٓ ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا 

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا سمؾ ذًمؽ, وٟمحق.. ومٞمف ًمت٤ٌميملوا اًمٕمريض

 (..: 45:  51/ 306/ واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 .شُمّمٞم٦ٌم قمٜمد ورٟم٦م ٟمٕمٛم٦م, قمٜمد ُمزُم٤مر: وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٚمٕمقٟم٤من صقشم٤من»: طمدي٨م ي٘مّمد اًم٤ًمئؾ ًمٕمؾ (1)
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 افؽسوف؟ فصالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشول صالة صػة

 ذم وشمقؾمع اًمٙمًقف صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة أطم٤مدي٨م هد أن سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ـمرىمٝم٤م, ٟمحٍمتا وىمد اعمت٘مدُم٦م, إطم٤مدي٨م ُمـ صح مم٤م أمجع أن زم سمدا: [1ا[٤مخترجيٝم

 ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ذم ٟم٤مومٕم٦م واومٞم٦م ظمالص٦م اعمٓمٝمرة, اًمًٜم٦م يمت٥م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م وشمٕمٞمٜم٧م

 اًمٜمّم٤مئح ُمـ سمٕمده٤م ظمٓم٥م وُم٤م وأي٤مت, اًمٕمؼم ُمـ ومٞمٝم٤م رأى وُم٤م ًمٚمٙمًقف,

 ـمرىمٝم٤م سمٕمض ذم ضم٤مء مم٤م وؾم٤مئره٤م إطم٤مدي٨م, شمٚمؽ ذم شم٘مدم مم٤م وأيمثره٤م واًمٕمٔم٤مت:

 ًمٚمٗم٤مئدة, شمتٛمٞمامً  هٜم٤م وم٠موردُت٤م هٜم٤مك, ه٤مذيمر يًٌؼ مل ًمٙمـ خمرضمٞمٝم٤م, سمٕمض قمٜمد اعمت٘مدُم٦م

 .ذيمرهؿ ؾمٌؼ اًمذيـ احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ أظمرضمٝم٤م ُمـ احل٤مؿمٞم٦م ذم وذيمرت

 ذم ح٤م إًمٞمف: اًمًٌٞمؾ اهلل ين أن سمٕمد قمكم واضم٥م واًمتٚمخٞمص اجلٛمع هذا أن رأج٧م وىمد

 طمتك شُمٜمًك أن يم٤مدت أن سمٕمد وإطمٞم٤مئٝم٤م هب٤م, واًمٕمٛمؾ اًمًٜم٦م, هذه ُمٕمروم٦م قمغم اإلقم٤مٟم٦م ُمـ ذك

 ومٚمٚمف إًمٞمف, أؾمٌؼ مل -قمٚمٛم٧م ومٞمام– أنٜمل ذًمؽ قمغم وؿمجٕمٜمل واًمّمالح, اًمٕمٚمؿ اهؾ أن ـُم

 .واًمٗمْمؾ اًمتقومٞمؼ ُمـ اعمزيد أرضمق وُمٜمف واًمِمٙمر, احلٛمد وطمده  شمٕم٤ممم

 :ملسو هيلع هللا ىلص وؾزظه افشؿس ـسوف: أوالً 

 ؿمديد يقُم٤مً  ويم٤من اًمًالم, قمٚمٞمٝمام إسمراهٞمؿ اسمٜمف ُم٤مت يقم همداة اهلل رؾمقل ريم٥م»

 ,وذًمؽ(2)هيٕم٤مً  ُمريمٌف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٠متكوم اًمِمٛمس, ومخًٗم٧م احلر,

 سمدرع (4)وم٠مظمٓم٠م ومزقم٤ًم, ومخرج احلجر, فمٝمراين سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٛمر ,(3)وحك

 إمم طمتك اعمًجد وم٠متك اًم٤ًمقم٦م, شمٙمقن أن خيِمك رداءه: جير ومخرج سمردائف, أدرك طمتك

! (5)إسمراهٞمؿ عمقت اًمِمٛمس يمًٗم٧م إٟمام: اًمٜم٤مس وىم٤مل ومٞمف, يّمكم يم٤من اًمذي ُمّماله

                                                           

 ش.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده». إصؾ ذم يمٚمف ذًمؽ يراضمع  (1)

 .سمٞمٝم٘مل (2)

ٟم٦م, أبق سمخ٤مري, (3)  .سمٞمٝم٘مل قمقا

 .رواي٦م ذم ُمًٚمؿ (4)

 .ُمًٚمؿ ٟم٤ًمئل, (5)
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 واصٓمٗمقا  إًمٞمف, اًمٜم٤مس وصم٤مب ضم٤مُمٕم٦م, اًمّمالة: ومٜم٤مدى ُمٜم٤مدي٤ًم, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٌٕم٨م

 ,(2)ٟم٤ًمء إًمٞمٝمـ واضمتٛمع اعمًجد, ذم احلجر فمٝمري سملم ٟمقؾم٦م وظمرضم٧م ,(1)وراءه

 .سم٠مصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغم

 :افصالة ابتداء: ثاكقاً 

 وىم٤مم ,(4)هب٤م ومجٝمر ـمقيٚم٦م, ىمراءة وم٘مرأ  اًم٘مرآن, اومتتح صمؿ ,(3)اًمٜم٤مس ويمؼم ,ملسو هيلع هللا ىلص سمدأ

 .خيرون أصح٤مسمف وضمٕمؾ يريمع, ٓ: ىمٞمؾ طمتكش اًمٌ٘مرة» ؾمقرة ُمـ ٟمحقاً  ضمداً  ـمقيالً  ىمٞم٤مُم٤مً 

 ؿم٠من ُم٤م: وم٘مٚم٧م. شمّمكم هل وإذا ىمٞم٤مم, اًمٜم٤مس وم٢مذا قم٤مئِم٦م, أتٞم٧م: أؾمامء وىم٤مًم٧م

 رؾمقل وم٠مـم٤مل. ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م آي٦م؟: وم٘مٚم٧م. اًمًامء إمم سمرأؾمٝم٤م وم٠مؿم٤مرت يّمٚمقن؟ اًمٜم٤مس

 ومجٕمٚم٧م ضمٜمٌل, إمم ُم٤مء ُمـ ىمرسم٦م وم٠مظمذت ًمٖمٌم,ا دمالين طمتك ضمداً  اًم٘مٞم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 صمؿ أضمٚمس, أن أريد رأجتٜمل طمتك اًم٘مٞم٤مم وم٠مـم٤مل: ىم٤مًم٧م اح٤مء, ُمـ رأد قمغم أص٥م

ة إمم اًمتٗم٧م ة ُمٜمل, أيمؼم هل اًمتل اعمرأ  أن أطمؼ أن٤م: وم٠مىمقل ُمٜمل, أؾم٘مؿ هل اًمتل واعمرأ

 .(5)ُمٜمؽ اًم٘مٞم٤مم ـمقل قمغم أصؼم

 :إول اًمريمقع

 .أىم٤مم مم٤م ٟمحقاً  وريمع يريمع, ٓ: ىمٞمؾ طمتك ضمدًا, ريمقعاًم وم٠مـم٤مل ُمٙمؼماً, ملسو هيلع هللا ىلص ريمع صمؿ

 ,(6)ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »وم٘م٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ

 اًم٘مٞم٤مم دون وهق يريمع, ٓ: ىمٞمؾ طمتك ضمدًا, اًم٘مٞم٤مم وم٠مـم٤مل يًجد, ومل  ,(7)هق يمام وم٘م٤مم

 إٟم٤ًمن ضم٤مء ًمق طمتك وأـم٤مل, إومم, اًم٘مراءة ُمـ أدٟمك هل ـمقيٚم٦م ىمراءة وىمرأ  إول,

                                                           

 .ٟم٤ًمئل ُمًٚمؿ, (1)

 .ٟم٤ًمئل (2)

 .وسمٞمٝم٘مل أمحد (3)

ٟم٦م أبق (4)  .قمقا

 .ُمًٚمؿ رواي٦م وهذا ٟمحقه, شم٘مدم (5)

 .سمٞمٝم٘مل ٟم٤ًمئل, ُمًٚمؿ, سمخ٤مري, (6)

 .سمٞمٝم٘مل (7)
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 .اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ ريمع أنف ٟمٗمًف طمدث ُم٤م -ريمع أنف يٕمٚمؿ يٙمـ مل– ريمع سمٕمدُم٤م

 :اًمث٤مين اًمريمقع

 .إول اًمريمقع دون وهق يرومع, ٓ: ىمٞمؾ طمتك ضمدًا, اًمريمقع وم٠مـم٤مل ُمٙمؼماً, ريمع صمؿ

 اًم٘مٞم٤مم, وم٠مـم٤مل (1)ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »وم٘م٤مل رأؾمف رومع صمؿ

 .(2)ويدقمق ويٙمؼم وُّيٚمؾ وحيٛمد يًٌح ومجٕمؾ يديف, ورومع يًجد, ٓ: ىمٞمؾ طمتك

 :إول اًمًجقد

 وىم٤مًم٧م يرومع, ٓ: ىمٞمؾ طمتك ,(3)ريمققمف ُمثؾ ـمقيالً  ؾمجقداً  ومًجد ,ملسو هيلع هللا ىلص يمؼم صمؿ

 .ُمٜمف أـمقل يم٤من ىمط, ؾمجقداً  ؾمجدت وٓ ىمط, ريمققم٤مً  ريمٕم٧م ُم٤م: قم٤مئِم٦م

 .(5)يًجد ٓ: ىمٞمؾ طمتك اجلٚمقس, وم٠مـم٤مل وضمٚمس, رأؾمف ورومع ,(4)يمؼم صمؿ

 :اًمث٤مين اًمًجقد

 .إول اًمًجقد دون وهق اًمًجقد, وم٠مـم٤مل ومًجد, ,(6)يمؼم صمؿ

 :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 إومم, اًمريمٕم٦م ُمـ اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم دون هق ـمقياًل, ىمٞم٤مُم٤مً  وم٘م٤مم رومع, صمؿ ,(7)يمؼم صمؿ

 .اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًم٘مراءة ُمـ أدٟمك وهل ـمقيٚم٦م, ىمراءة وىمرأ 

                                                           

 .سمٞمٝم٘مل ٟم٤ًمئل, ُمًٚمؿ, سمخ٤مري, (1)

 أن اعمت٤ٌمدر ًمٙمـ اًمرومع, هذا ُمٙم٤من شمٕمٞملم ومٞمف وًمٞمس ش68ص» اعمت٘مدم ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدي٨م ُمـ هق (2)

 .حمٚمف قه هذا

 .ٟم٤ًمئل (3)

 .ٟم٤ًمئل (4)

 اًمٓمرق ُمـ رء ذم أىمػ ومل: وىم٤مل ش2/432» اًمٗمتح ذم احل٤مومظ وصححف قمٛمرو, اسمـ قمـ سمٞمٝم٘مل, ٟم٤ًمئل, (5)

 آشمٗم٤مق أراد وم٢من إـم٤مًمتف, شمرك قمغم آشمٗم٤مق اًمٖمزازم ٟم٘مؾ وىمد هذا, ذم إٓ اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس شمٓمقيؾ قمغم

 .اًمرواي٦م ذههب حمجقج ومٝمق وإٓ: يمالم, ومال اعمذهٌل

 .ٟم٤ًمئل (6)

 .ٟم٤ًمئل (7)
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 :إول اًمريمقع

 وم٠مـم٤ملش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »وم٘م٤مل رأؾمف, ومرومع ,(1)يمؼم صمؿ

 .إومم اًم٘مراءة ُمـ أدٟمك وهل ـمقيٚم٦م, ىمراءة ىمرأ  صمؿ إول, اًم٘مٞم٤مم دون وهق اًم٘مٞم٤مم,

 :اًمث٤مين اًمريمقع

 اًم٘مٞم٤مم, وم٠مـم٤ملش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »وم٘م٤مل رأؾمف, رومع (2)صمؿ

 صمؿ اًمٜم٤ًمء, إمم اٟمتٝم٧م طمتك ٚمٗمفظم اًمّمٗمقف وشم٠مظمرت شم٠مظمر, صمؿ يًجد, ٓ: ىمٞمؾ طمتك

 .ُم٘م٤مُمف ذم ىم٤مم طمتك اًمّمٗمقف وشم٘مدُم٧م شم٘مدم,

 [واًمث٤مين آول اًمًجقد]
(3)

 

 ذم يٌٙمل وضمٕمؾ ُمٜمف, أدٟمك أنف إٓ إومم: اًمريمٕم٦م ذم ؾمجد ُمثٚمام ومًجد يمؼم, صمؿ

 رب ومٞمٝمؿ؟ وأن٤م شمٕمذهبؿ أٓ شمٕمدين أخؿ رب: »وي٘مقل أف, أف ويٜمٗمخ, ؾمجقده آظمر

 .(4)ش ٟمًتٖمٗمرك وٟمحـ يًتٖمٗمرون؟ وهق شمٕمذهبؿ أٓ شمٕمدين أخؿ

 :اًمتًٚمٞمؿ

 أرسمع ذم ريمٕم٤مت أرسمع واؾمتٙمٛمؾ اًمِمٛمس, دمٚم٧م وىمد ,(6)ؾمٚمؿ صمؿ ,(5)شمِمٝمد صمؿ

 .ؾمجدات

                                                           

 .ٟم٤ًمئل (1)

 اًمريمقع دون وهق اًمريمقع, وم٠مـم٤مل ومريمع يمؼمن صمؿ»: ىمٌٚمٝم٤م ىمٚمٛمف ُمـ ؾم٘مط وًمٕمٚمف اهلل رمحف اًمِمٞمخ أصؾ ذم يمذا (2)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شإول

 .اهلل رمحف اًمِمٞمخ أصؾ ذم ًمٞم٧ًم (3)

 .وأمحد اًمِمامئؾ, ذم واًمؽمُمذي ٟم٤ًمئل, (4)

 .سمٞمٝم٘مل ٟم٤ًمئل, (5)

 .ُمًٚمؿ (6)



 275 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    

 :ادـز ظذ اخلطبة: ثافثاً 

 :ىم٤مل صمؿ قمٚمٞمف, وأثٜمك اهلل ومحٛمد اًمٜم٤مس, ومخٓم٥م ,(1)اعمٜمؼم رىمك اٟمٍمف ومٚمام

 ٓ واًم٘مٛمر اًمِمٛمس إن: ٘مقًمقني يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ إن اًمٜم٤مس, أُّي٤م سمٕمد, أُم٤م»

 وٓ أطمد عمقت يٜمخًٗم٤من ٓ اهلل, آي٤مت ُمـ آيت٤من وأهنام قمٔمٞمؿ, عمقت إٓ خيًٗم٤من

 ذيمره إمم وم٤مومزقمقا  ذًمؽ: ُمـ ؿمٞمئ٤مً  رأجتؿ وم٢مذا قم٤ٌمده, سمف اهلل خيقف وًمٙمـ حلٞم٤مشمف,

 .شمٜمجكم طمتك اعم٤ًمضمد, ذم واًمّمالة واًمٕمت٤مىم٦م اًمّمدىم٦م وإمم واؾمتٖمٗم٤مره, ودقم٤مئف

 رومع صمؿش ىمٚمٞمالً  وًمْمحٙمتؿ يمثػماً  ًمٌٙمٞمتؿ أقمٚمؿ ُم٤م شمٕمٚمٛمقن ًمق واهلل, حمٛمد, أُم٦م ي٤م

 :وم٘م٤مل يديف

 ش!سمٚمٖم٧م؟ هؾ أٓ»

 رأجتٛمقين طملم وذًمؽ اجلٜم٦م, قمكم ومٕمرو٧م شمقجلقٟمف, رء يمؾ قمكم قمرض إٟمف

 صمٛمره٤م: ُمـ أتٜم٤مول أن أريد وأن٤م يدي ُمددت وًم٘مد ُم٘م٤مُمل, ذم ىمٛم٧م طمتك شم٘مدُم٧م

 .(2)اًمدٟمٞم٤م سم٘مٞم٧م ُم٤م ُمٜمف ٕيمٚمتؿ أظمذشمف: ًمقو أومٕمؾ, أٓ زم سمدا صمؿ إًمٞمف, ًمتٜمٔمروا

                                                           

 .أمحد ٟم٤ًمئل, (1)

 وومقايمف وأؿمج٤مر وأهن٤مر وذب أيمؾ اجلٜم٦م ومٗمل ُم٤مدي: ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأن خمٚمقىم٦م, اجلٜم٦م أن قمغم اًمٙمثػمة دًم٦مإ هذه (2)

ِ ▬: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف يمثػمة: آي٤مت ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمف سح يمام يِمتٝمقن: مم٤م ٤محِل٤َمِت  َوقَمِٛمُٚمقاْ  آَُمٜمُقاْ  اًمَِّذيـ َوسَمنمِّ  اًمّمَّ

ْزىم٤مً  صَمَٛمَرةٍ  ُِمـ ُِمٜمَْٝم٤م ُرِزىُمقاْ  يُمٚمَّاَم  إهَْن٤َمرُ  حَتْتَِٝم٤م ُِمـ دَمِْري ضَمٜم٤َّمٍت  هَلُؿْ  َأنَّ  ٌُْؾ  ُِمـ ُرِزىْمٜم٤َم اًمَِّذي َهـَذا ىَم٤مًُمقاْ  رِّ  سمِفِ  َوُأتُقاْ  ىَم

َرةٌ  َأْزَواٌج  ومِٞمَٝم٤م َوهَلُؿْ  ُُمَتَِم٤مهِب٤مً  َٓمٝمَّ  .♂ظَم٤مًمُِدونَ  ومِٞمَٝم٤م َوُهؿْ  ُمه

 اًم٘مرآن ذم وصٗم٧م اًمتل سم٤مجلٜم٦م ي١مُمٜمقن ٓ ومٝمؿ اًمنمقمٞم٦م: احل٘م٤مئؼ هلذه إٟمٙم٤مرهؿ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م والٓت ُمـ وإن

 :ش13ص» شاجلٚمٞمؾ اخلٓم٤مب» ذم أمحد همالم ش!» ٟمٌٞمٝمؿ ىم٤مًمف ُم٤م وم٤مؾمٛمع احلدي٨م: يمٝمذا اًمٜمٌقي٦م وآطم٤مدي٨م

 اخل٤مرج, ُمـ ي٠ميت ضمديداً  ضمًامٟمٞم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ًمٞمًت٤م احلٛمٞمد, اًمٗمرىم٤من شمٕم٤مًمٞمؿ سم٤مقمت٤ٌمر واجلحٞمؿ اجلٜم٦م أن اًم٘مقل ومج٤مع»

 ذم شمٙمقن ٓ وًمٙمٜمٝم٤م جمًٛم٦م, ؾمتتٛمثؾ يمٚمتٞمٝمام أن طمؼ أضمؾ: وفمالهل٤م, اًمٌنمي٦م احلٞم٤مة آصم٤مر احل٘مٞم٘م٦م ذم مه٤م وإٟمام

 اعمٖمروؾم٦م إؿمج٤مر سمٚمٗمٞمػ اًمٖمٜم٤مء سم٤مجلٜم٦م اًم٘م٤مئٚملم ًمًٜم٤م يمال:. وأـمالهل٤م اًمروطم٤مٟمٞم٦م احل٤مٓت آصم٤مر إٓ إُمر ٟمٗمس

 اًمتل آقمامل هذه اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت -اإلؾمالُمل ًمٚمٛمٕمت٘مد ـمٌ٘م٤مً – ؿواجلحٞم اجلٜم٦م إن سمؾ واىمٕم٤ًم, طم٘م٤مً  يمؼمي٧م ُمـ

 .شاًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم اًمٞمقم اإلٟم٤ًمن يٕمٛمٚمٝم٤م

ه وًمذًمؽ ٞملم,طم٘مٞم٘م وضمحٞمؿ ٟمٕمٞمؿ ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م أظمرة اًمدار إٟمٙم٤مر: هذا وٟمتٞمج٦م  ؾويٕمٓم حيرف سمؾ ي١مول شمرا

 :اعمذيمقر اًمٙمت٤مب ُمـ ش118ص» ي٘مقل ومٝمق ذًمؽ, ذم اًمٍمحي٦م أي٤مت ُمٕم٤مين

= 



 276     اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ُمـ يّمٞمٌٜمل أن خم٤موم٦م شم٠مظمرت رأجتٛمقين طملم وذًمؽ اًمٜم٤مر, قمكم قمرو٧م وًم٘مد

 سمٕمْمٝم٤م حيٓمؿ ضمٝمٜمؿ رأج٧م وًم٘مد طمره٤م, يٖمِم٤ميمؿ أن ظمِمٞم٦م أنٗمخ: ومجٕمٚم٧م ًمٗمحٝم٤م,

 ي٤م مل: ىم٤مًمقا ش. اًمٜم٤ًمء أهٚمٝم٤م أيمثر ورأج٧م. (1)أومٔمع ىمط يم٤مًمٞمقم ُمٜمٔمراً  أر ومٚمؿ سمٕمْم٤ًم,

 :ىم٤مل سم٤مهلل؟ أجٙمٗمرن: ىمٞمؾش. ًمٙمٗمرهـ: »ىم٤مل ؟اهلل رؾمقل

 صمؿ يمٚمف, اًمدهر إطمداهـ إمم أطمًٜم٧م وًمق اإلطم٤ًمن, ويٙمٗمرن اًمٕمِمػم, يٙمٗمرن»

 !!ىمط ظمػماً  ُمٜمؽ رأج٧م ُم٤م: ىم٤مًم٧م ؿمٞمئ٤ًم: ُمٜمؽ رأت

ة ومٞمٝم٤م ورأج٧م ئٞمؾ سمٜمل ُمـ اُمرأ  رسمٓمتٝم٤م, هل٤م هرة ذم شمٕمذب ,(2)ؾمقداء ـمقيٚم٦م إها

 ضمققم٤ًم, ُم٤مشم٧م طمتك إرض ظمِم٤مش ُمـ شم٠ميمؾ ٝم٤مشمدقم ومل (3)شمً٘مٝم٤م ومل شمٓمٕمٝمام ومٚمؿ

 .إًمٞمتٞمٝم٤م شمٜمٝمش وًم٧م, وإذا أىمٌٚم٧م, إذا شمٜمٝمِمٝم٤م رأجتٝم٤م ومٚم٘مد

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمدٟمتل ؾم٤مرق ومٞمٝم٤م ورأج٧م

 ؾمٞم٥م اًمذي وهق حلل, سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو صمامُم٦م أب٤م اعمحجـ ص٤مطم٥م ورأج٧م

 شمٕمٚمؼ إٟمام: ًمف ىم٤مل ًمف ومٓمـ وم٢من احل٤مج, ينق يم٤من اًمٜم٤مر: ذم ىمّمٌف جير ,(5)اًمًقائ٥م

 !سمف ذه٥م قمٜمف أهمٗمؾ وأن سمٛمحجٜمل,

                                                           

 ُم٤م اًمنماب ُمـ يً٘مقن احل٘مٞم٘مل اًمؼم أهؾ أن{: يم٤مومقرا ُمزاضمٝم٤م يم٤من يم٠مس ُمـ ينمسمقن: }شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ادواعمر»

ر هل٤م ويٌدد اًمدٟمٞم٤م, احلٞم٤مة ًمقاقم٩م ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ يًٙمـ .. اخلٌٞمث٦م اًمِمٝمقات ىمٚمقهبؿ قمـ ويٜمٗمل احلنات, أُمرا

 اًمذي اًمٜمٌع ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم رسمقنؿم٤م أهنؿ{: شمٗمجػما  يٗمجروهن٤م اهلل قم٤ٌمد هب٤م ينمب قمٞمٜم٤مً : شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واعمراد

ر ُمـ هم٤مُمض ه وهد سم٠مجدُّيؿ, يِم٘مقٟمف هؿ  !شؿم٤مء ُمـ ومٞمٚمٗمٝمؿ اجلٜم٦م, طم٘مٞم٘م٦م أها

 اًمذيـ أن{: وؾمٕمػما  وأهمالًٓ  ؾمالؾمؾ ًمٚمٙم٤مومريـ أقمتدٟم٤م إٟم٤م: }أي٦م هذه ُمـ واعمراد»: ش173ص» وىم٤مل

 سمٚم٤ٌمل ذم اًمٌالء ضمٝمد ومٞمٕم٤مٟمقن ٗمٕمؾ,اًم سمرداء اهلل يٌٚمقهؿ اًمٗم١ماد: صٛمٞمؿ ُمـ اهلل يٌٖمقن وٓ احلؼ, يرومْمقن

 ؿمدت يم٠منام إروٞم٦م, اًمِمقاهمؾ ذم ويٜمٝمٛمٙمـ إصٗم٤مد, ذم ي٘مرٟمقن ًمٙم٠مهنؿ طمتك وأواهه٤م, اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة

 ـمري٘م٦م وهل إٟمٙم٤مره٤م, ؾمٌٞمؾ ذم أظمرة سمح٘م٤مئؼ يتٕمٚمؼ ُم٤م يمؾ يٗمن اًمٜمٛمط هذا وقمغم ش..سم٤مٕهمالل أقمٜم٤مىمٝمؿ

 .سم٤معمرص٤مد هلؿ اهلل وًمٙمـ ًمإلؾمالم, ًمٙم٤مئديـا اًمّمقوملم ُمـ واًمٖمالة اًم٤ٌمـمٜم٦م, اًم٘مراُمٓم٦م

ٟم٦م أبق (1)  .قمقا

 .أمحد ٟم٤ًمئل, (2)

 .ُمًٚمؿ سمخ٤مري, (3)

 .أمحد ٟم٤ًمئل, (4)

 .سمٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ, (5)
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 أطمديمؿ, ومٞم١مشمك اًمدضم٤مل, اعمًٞمح يمٗمتٜم٦م اًم٘مٌقر ذم شمٗمتٜمقن أنٙمؿ إزم أوطمل ىمد وأنف

 هق حمٛمد, هق: ومٞم٘مقل -اعمقىمـ أو– اعم١مُمـ وم٠مُم٤م اًمرضمؾ؟ هبذا قمٚمٛمؽ ُم٤م: ومٞم٘م٤مل

 ىمد ,ٟمؿ: ًمف ومٞم٘م٤ملش ُمرار صمالث» وأـمٕمٜم٤م وم٠مضمٌٜم٤م واهلدى, سم٤مًمٌٞمٜم٤مت ضم٤مءٟم٤م اهلل, رؾمقل

-اعمرشم٤مب أو– اعمٜم٤مومؼ وم٠مُم٤م اجلٜم٦م, ُمـ ُم٘مٕمدك هذا ص٤محل٤ًم: ومٜمؿ سمف, شم١مُمـ أنؽ ٟمٕمٚمؿ يمٜم٤م

 ؿمٞمئ٤مً  ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ؾمٛمٕم٧م أدري, ٓ: ومٞم٘مقلش اًمرواة سمٕمض ُمـ ىمٌٚمف وومٞمام ومٞمف اًمِمؽ

 ش.اًمٜم٤مر  ُمـ ُم٘مٕمدك هذا ُم٧م: وقمٚمٞمف قمِم٧م, اًمِمؽ قمغم أضمؾ:: ًمف ومٞم٘م٤مل: وم٘مٚم٧م

 .(1)اًم٘مؼم قمذاب ُمـ يتٕمقذوا أن ملسو هيلع هللا ىلص أُمرهؿ صمؿ

 .اًم٘مؼم وقمذاب اًمٜم٤مر, قمذاب ُمـ يتٕمقذ ذًمؽ سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٙم٤من: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 [.117-107ص اًمٙمًقف صالة صٗم٦م] 

                                                           

 .أمحد ٟم٤ًمئل, شمرُمذي, (1)





 لبعض وقعت أويام على لتهبيٌا

 الكسوف صالة يف االعالم
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 باالشتحباب ؿال من ظذ وافرد افؽسوف صالة وجوب

 ظؾقه اإلمجاع وادظى

 أي] اًمٕمج٤مًم٦م هذه وأطم٤مدي٨م ٕبح٤مث مجٕمل ٤مءأثٜم ذم قمثرت ًم٘مد[:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمـ -ؾمٝمقاً – وىمٕم٧م ظمٓمٞمئ٤مت سمٕمض قمغم[ اًمٙمًقف صالة ذم اهلل رمحف رؾم٤مًمتف

 :هل٤م يٜمتٌف مل ُمـ هب٤م يٖمؽم ٓ ًمٙمل قمٚمٞمٝم٤م: واًمتٜمٌٞمف هد شم٘مٞمٞمده٤م ومرأج٧م اًمٕمٚمامء, سمٕمض

 [:إظمٓم٤مء هذه ُمـ اإلُم٤مم ومذيمر]

 ُمًٚمؿ قمغم ذطمف ُمـش اًمٙمًقف صالة» ذم اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىمقل

 .شؾمٜم٦م أهن٤م قمغم اًمٕمٚمامء وأمجعش:»6/198»

 ُمراشم٥م» طمزم اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مٝمامش 3/378ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين وشمٌٕمف

 ش.32ش »اإلمج٤مع

ع مل وًمذًمؽ سمقضمقهب٤م: اًم٘مقل إمم اعمت٘مدُملم سمٕمض ذه٥م وم٘مد ظمٓم٠م: وهذا  َيدَّ

ش ٗمتحاًم» ذم وم٘م٤مل ومٞمف, اخلالف طمٙمك سمؾ طمجر, اسمـ احل٤مومظ اعمزقمقم اإلمج٤مع

 ش:2/421»

 ُمتٗمؼ أُمر وهق ُمنموقمٞمتٝم٤م,:  أيش اًمِمٛمس يمًقف ذم اًمّمالة سم٤مب: »ىمقًمف

 وسح ُم١ميمدة, ؾمٜم٦م أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر اًمّمٗم٦م: وذم  احلٙمؿ ذم اظمتٚمػ ًمٙمـ قمٚمٞمف,

 أضمراه٤م أنف ُم٤مًمؽ قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ ًمٖمػمه, أره ومل سمقضمقهب٤م,ش صحٞمحف» ذم قمقاٟم٦م أبق

 سمٕمض ٟم٘مؾ ويمذا أوضمٌٝم٤م, أنف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اعمٜمػم سمـ اًمزيـ وٟم٘مؾ. اجلٛمٕم٦م جمرى

 ش.واضم٦ٌم أهن٤م احلٜمٗمٞم٦م ُمّمٜمٗمل

ٟم٦م أبق ىم٤مل وىمد: ىمٚم٧م  صالة وضمقب سمٞم٤منش:»2/366» صحٞمحف ذم قمقا

 ش.اًمٙمًقف

 اًمٍميح إُمر وومٞمٝمام اعمت٘مدُملم, قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد أيب طمدي٨م حتتف ؾم٤مق صمؿ

 ُم٤م إٓ هٜم٤م: ىمريٜم٦م وٓ ًم٘مريٜم٦م, إٓ اًمقضمقب إُمر ذم وإصؾ اًمٙمًقف, قمٜمد سم٤مًمّمالة
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 صٚمقات, اخلٛمس ذم اًمقاضم٤ٌمت اٟمحّم٤مر ُمـش 2/103ش »اًمًٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذيمره

 قم٤مرض: ُٕمر اًمٙمًقف سمّمالة إُمر ٕن ىمريٜم٦م: يٙمقن ان ٟمٔمري ذم يّمٚمح ٓ وهذا

 اًم٘مقل ًمٙم٤من وإٓ اعمذيمقر, آٟمحّم٤مر ُمع شمتٕم٤مرض طمتك يقُمٞم٦م ؾم٤مدؾم٦م صالة ومٚمٞم٧ًم

 أهن٤م اًمّمحٞمح سمؾ يمذًمؽ, وًمٞمس اعمذيمقر, رضًمٚمتٕم٤م ظمٓم٠م: اًمٕمٞمديـ صالة سمقضمقب

 ٟمٗمًٝم٤م اًمدقمقى هبذه اطمت٩م ُمـ وأضم٤مبش 94-2/93» ٟمٗمًف اًمّمٜمٕم٤مين سمٞمٜمف يمام واضم٦ٌم

 حيتٛمؾ وسم٠منف اًمٕمدد, سمٛمٗمٝمقم اؾمتدٓل سم٠منف وأضمٞم٥م: »سم٘مقًمف اًمٕمٞمديـ صالة ؾمٜمٞم٦م قمغم

 ش.وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ يمتٌٝمـ

 .اقمٚمؿ واهلل اًمٙمًقف, صالة سمقضمقب اًم٘مقل وم٤محلؼ

 يٗمٞمد ُم٤م ورود ومٚمٕمدم ؾمٜم٦م: يمقهن٤م وأُم٤مش: 1/213ش »اًمدراري» ذم يم٤ميناًمِمق ىم٤مل

 أُمر اًم٘مقل وهذا ُمًٜمقٟم٤مً  اعمٗمٕمقل يمقن قمغم زي٤مدة يٗمٞمد ٓ اًمٗمٕمؾ وجمرد اًمقضمقب,

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ُمتقاشمر -اًمٗمٕمؾ قمغم زائد أُمر وهق– إُمر وم٢من اإلُم٤مم: هذا ُمثؾ ُمـ قمج٥م

 اًمِمقيم٤مين؟ هؾذ ومٙمٞمػ احلدي٨م, سمٕمٚمؿ اعمٌتدئلم قمٜمد ُمٕمروف -شم٘مدم يمام–

 إٓ قمٚمٞمف: ورد رد إٓ أطمد ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: »ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمٙم٤مً  اإلُم٤مم اهلل ورطمؿ

 ومٜم٘مؾ ًمف: آظمر يمت٤مب ذم اًمقاوح اخلٓم٠م قمـ اًمِمقيم٤مين قم٤مد وىمدش اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م

 أنف اقمٚمؿ: اجلرار اًمًٞمؾ ذم ىم٤مل أنف قمٜمفش 1/156ش »اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ اًمّمديؼ

 إن: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ وُمـ واًم٘مقل, ًمٗمٕمؾا: اًمٙمًقف صالة ذم هد اضمتٛمع ىمد

 ش.اعم٤ًمضمد إمم وم٤مومزقمقا  رأجتٛمقه٤م وم٢مذا.. اهلل آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس

 وىمع ُمـ ىمٞمؾ ُم٤م ص٩م وم٢من اًمقضمقب, واًمٔم٤مهرش وادقمقا  ومّمٚمقا : »رواي٦م وذم

 ش.ومال وإٓ ص٤مروم٤ًم, يم٤من اًمقضمقب, قمدم قمغم اإلمج٤مع

 صحٞمح, همػم اعمذيمقر إلمج٤معا أن اًمث٤مين, اخلٓم٠م ذم ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م وىمد: ىمٚم٧م

 .اًمقضمقب ومث٧ٌم

 [.125-119 ص اًمٙمًقف صالة صٗم٦م] 
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 ممـدة شـة باهنا افؼول وضعف افؽسوف صالة وجوب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٙمًقف صالة وُمـ 

 .واًمٜم٤ًمءش ٤ملاًمرضم طمؼ ذم ُم١ميمدة ؾمٜم٦م اًمٙمًقف صالة أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ: »ىمقًمف

 :أُمران ومٞمف: ىمٚم٧م

ٟم٦م أبق ىم٤مل وم٘مد ُمٜم٘مقو٦م آشمٗم٤مق دقمقى: إول  :398/  2ش صحٞمحف» ذم قمقا

 ش.اًمٙمًقف صالة وضمقب سمٞم٤من»

 رأجتٛمقه٤م وم٢مذا: »ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف هب٤م إُمر ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق صمؿ

 ش.ومّمٚمقا 

 :308/  2 ومٞمف ىم٤مل وم٢مٟمفش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ صٜمٞمع فم٤مهر وهق

 .. ش..واًم٘مٛمر اًمِمٛمس يمًقف قمٜمد سم٤مًمّمالة ُمرإ سم٤مب»

 ظمزيٛم٦م اسمـ أؾمٚمقب ُمـ اعمٕمٚمقم وُمـ هب٤م إُمر ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض أجْم٤م وذيمر

 يمت٤مسمف أبقاب ذم ذًمؽ يٌلم اًمقضمقب ًمٖمػم قمٜمده إُمر يٙمقن طملم أنفش صحٞمحف» ذم

 :527/ 2ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ ظمالف ومٞمٝم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م

ٟم٦م أبق وسح ُم١ميمدة ؾمٜم٦م أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر»  ومل سمقضمقهب٤مش صحٞمحف» ذم قمقا

 أيب قمـ اعمٜمػم سمـ اًمزيـ وٟم٘مؾ اجلٛمٕم٦م جمرى أضمراه٤م أنف ُم٤م قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ ًمٖمػمه أره

 ش.واضم٦ٌم أهن٤م احلٜمٗمٞم٦م ُمّمٜمٗمل سمٕمض ٟم٘مؾ ويمذا أوضمٌٝم٤م أنف طمٜمٞمٗم٦م

   :ي٠ميت ح٤م دًمٞمال إرضمح وهق: ىمٚم٧م

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضم٤مءت اًمتل اًمٙمثػمة اُمرًمألو إهدار ومٞمف وم٘مط اًمًٜمٞم٦م اًم٘مقل أن: وأظمر 

 إمم وُم٤مل. اًمقضمقب وهق أٓ إصٚمٞم٦م دًٓمتٝم٤م قمـ هل٤م ص٤مرف أي دون اًمّمالة هذه ذم

ش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ وأىمره 323/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين هذا
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ش اعمحغم» يمت٤مسمف ذم يتٕمرض مل أنف طمزم اسمـ ُمـ واًمٕمج٥م. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق

 سم٤مًمغ سمتٗمّمٞمؾ صالُت٤م يمٞمٗمٞم٦م قمـ وم٘مط شمٙمٚمؿ وإٟمام اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمّمالة هذه طمٙمؿ نًمٌٞم٤م

 .طمٙمٛمٝم٤م ذم ُمذه٥م سمٞم٤من قمـ ذًمؽ ومِمٖمٚمف إًمٞمف يًٌؼ مل سمام ومٞمف ضم٤مء وًمٕمٚمف

 ([261) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افؽسوف صالة وجوب ظدم ظذ اإلمجاع دظوى رد

 صالة وضمقب قمدم قمغم أي] هذه اإلمج٤مع دقمقى شمّمح وٓ: اإلمام ؿال

ٟم٦م أبق شمرضمؿ وم٘مد ,[ٙمًقفاًم  صالة وضمقب سمٞم٤منش : »366/  2ش »صحٞمحف» ذم قمقا

 احل٤مومظ ذيمر وىمد هب٤م, ًمألُمر اعمتْمٛمٜم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ومٞمف ؾم٤مق صمؿ ,شاًمٙمًقف

 ُم١ميمدة, ؾمٜم٦م أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقرش : » 421/  2» ىم٤مل طمٙمٛمٝم٤م, ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف

 أنف ُم٤مًمؽ, قمـ طمٙمل ُم٤م ٓإ ًمٖمػمه: أره ومل سمقضمقهب٤م,ش صحٞمحف» ذم قمقاٟم٦م أبق وسح

 ٟم٘مؾ ويمذا أوضمٌٝم٤م, أنف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اعمٜمػم سمـ اًمزيـ وٟم٘مؾ اجلٛمٕم٦م, جمرى أضمراه٤م

 ش.واضم٦ٌم أهن٤م احلٜمٗمٞم٦م ُمّمٜمٗمل سمٕمض

 (410/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افؽسوف صالة حؽم

  اًمٙمًقف؟ صالة طمٙمؿ ُم٤م: افسائل

 تقاردًم واضم٥م ومٝمق اًمٙمًقف صالة سم٤مٕطمرى أو اخلًقف صالة أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .آؾمتح٤ٌمب إمم اًمقضمقب قمـ إُمر حيٛمؾ هٜم٤مك دًمٞمؾ وٓ قمٚمٞمٝم٤م, ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أواُمر

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)
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 افؽسوف صالة صػة بلن افؼائل ادذهب ضعف

 واجلؿعة ـافعقد

 [:افسـة ؾؼه يف اهلل رمحه شابق شقد افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

 اًمٕمٞمد صالة هٞمئ٦م قمغم ريمٕمت٤من اًمٙمًقف صالة أن إمم ٦مطمٜمٞمٗم أبق وذه٥م: ىمقًمف

 ٟمحق اًمٙمًقف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: ىم٤مل سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن حلدي٨م واجلٛمٕم٦م

 وذم. اًمِمٛمس دمٚم٧م طمتك اهلل وي٠ًمل ريمٕمتلم ريمٕمتلم ويًجد يريمع صالشمٙمؿ

 صالة يم٠مطمدث ومّمٚمقه٤م ذًمؽ رأجتؿ إذا: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اهلالزم ىمٌٞمّم٦م طمدي٨م

 .واًمٜم٤ًمئل أمحد رواهش. اعمٙمتقسم٦م ُمـ صٚمٞمتٛمقه٤م

 يمام ُمْمٓمرب وم٢مٟمف سمّمحٞمح ًمٞمس احلدي٨م ٕن صحٞمح همػم اعمذه٥م هذا: ىمٚم٧م

 ومال اصمٜملم ُمٜمٝم٤م اعم١مًمػ ذيمر وىمد اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م وخم٤مًمػ ي٠ميت

 .يٕم٤مروٝمام ُم٤م إمم يٚمتٗم٧م

 صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صغم يمٞمػ» يمت٤مب ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل طم٘م٘م٧م وىمد

 قمٚمٞمٝم٤م وىمٗم٧م اًمتل اًمٙمًقف أطم٤مدي٨م مجٞمع ومٞمف مجٕم٧م وىمد ؾمٜملم ُمٜمذ أخٗمتفش فاًمٙمًق

 ذيمرت سم٠من ظمتٛمتف صمؿ يّمح ٓ وُم٤م ُمٜمٝم٤م يّمح ُم٤م وسمٞمٜم٧م وأخٗم٤مفمٝم٤م ـمرىمٝم٤م وشمتٌٕم٧م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤ميب ٟمًؼ قمغم سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م ممزوضم٤م ُمٜمٝم٤م صح ُم٤م ظمالص٦م

 .وـم٤ٌمقمتف شمٌٞمٞمْمف زم اهلل ينش اًمتًٚمٞمؿ إمم اًمتٙمٌػم ُمـ

 واطمد طمدي٨م مه٤م وىمٌٞمّم٦م اًمٜمٕمامن طمدي٨م أن ومٞمف طم٘م٘م٧م ُم٤م مجٚم٦م ذم طم٘م٘م٧م دوىم

 شم٤مرة ومٙم٤من ىمالسم٦م أبق روايتف ذم اوٓمرب - هلام اعمّمٜمػ ؾمٞم٤مق ُمـ يٌدو ح٤م ظمالوم٤م -

 أو سمِمػم اسمـ اًمٜمٕمامن قمـ: وشم٤مرة اهلالزم ىمٌٞمّم٦م قمـ: وشم٤مرة سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ: ي٘مقل

 .همػمه أو اهلالزم ىمٌٞمّم٦م قمـ: وشم٤مرة همػمه

 وؿمامل: »رواي٦م ذم زادش ريمٕمتلم ريمٕمتلم: »ىمقًمف ذًمؽ ُمـ أجْم٤م ُمتٜمف ذم اوٓمرب وىمد

 .131/  3ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» اٟمٔمرش. قمٜمٝم٤م وي٠ًمل: سمدل ويًٚمؿ: » أظمرى وذمش. قمٜمٝم٤م
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 احلدي٨م وٕمػ قمغم دًمٞمؾ آوٓمراب أن احلدي٨م ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم اعم٘مرر وُمـ

 !اًمّمحٞمح٦م؟ ٤مدي٨مإطم سمف يٕم٤مرض أن إذن يّمٚمح ومٙمٞمػ ًمف راويف وٌط وقمدم

 ([262) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افؽسوف صالة رـوظات ظدد

 وم٠مىمؾ, يمثػما  اظمتالوم٤م اًمٙمًقف صالة ريمققم٤مت قمدد ذم إطم٤مدي٨م اظمتٚمٗم٧م وىمد

, ريمققم٤مت مخ٦ًم ىمٞمؾ ُم٤م وأيمثر, ريمٕمتلم ُمـ ريمٕم٦م يمؾ ذم واطمد ريمقع روى ُم٤م

 اًمث٤مسم٧م وهق, ضم٤مسمر قمـ اًمزسمػم أبك طمدي٨م ذم يمام ريمٕم٦م يمؾ ذم ريمققم٤من أنف واًمّمقاب

. قمٜمٝمؿ اهلل رى اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم

 ُم٤م خلّم٧م صمؿ وظمرضمتٝم٤م ومٞمف اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومجٕم٧م, ذًمؽ ذم اًم٘مقل طم٘م٘م٧م وىمد

 . قمٜمدى ضمزء ذم ُمٜمٝم٤م صح

 [262 رىمؿ حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 افؽسوف صالة يف اجلفر وجوب

 [:افسـة ؾؼه يف اهلل رمحه شابق دشق افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

ر سم٤مًم٘مراءة اجلٝمر وجيقز: »ىمقًمف   ش.هب٤م واإلها

 وىمد واطمدة ُمرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صاله٤م إٟمام اًمٙمًقف صالة أن اعمت٘مرر: ىمٚم٧م

 ُمرضمقطم٤م ًمٙم٤من صم٧ٌم وًمق يٕم٤مروف ُم٤م يث٧ٌم ومل اًمٌخ٤مري ذم يمام هب٤م ضمٝمر أنف صح

 ُمـ قمٜمف يّمح مل وُم٤م اجلٝمر ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح ُم٤م سملم اعم١مًمػ يًقي إذن ومٙمٞمػ

ر؟    .ومتذيمره اًمٜمقازل ذم اًم٘مٜمقت ذم اًم٘مقل هذا ُمثؾ ًمف ؾمٌؼ وىمد اإلها

 ([263) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 افؽسوف صالة يف افقدين رؾع

 .اًمٙمًقف صالة ذم ًمٞمديف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رومع صح: [ اإلمام ؿال]

 (14/1/312) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؿساخل افصؾوات من واحدة مع افؽسوف صالة تعارضت إذا

 ادػروضة

 اًمٗمجر, ـمٚمقع سمٕمد ظمًقومف زم شمٌلم إن اًم٘مٛمر, ظمًقف ذيمرت أن٧م ح٤م :مداخؾة

 أن سمٕمد اًمٗمجر, ُأصكم أن سمٕمد ُأَصكمِّ  هؾ اًمِمٝمر, هذا ذم وم٤مت اًمذي اخلًقف هق يمام

 اًمٗمجر؟ صالة سمٕمد اًمٙمًقف أصكم اًمٗمريْم٦م, أؤدي

 ًقف,واخل اًمٙمًقف ُمـ يمالً  أن اجلٛمٞمع قمغم فمٜمل ذم خيٗمك ٓ: أىمقل: افشقخ

ٞم٤ًم, يٙمقن أن وسملم ضمزئٞم٤ًم, يٙمقن أن سملم خيتٚمػ  هذه وسملم ٟمِّْمِٗمٞم٤ًم, يٙمقن أن وسملم يُمٚمِّ

 .يمثػمة درضم٤مت اعمراشم٥م

 ٓ ضمزئٞم٤مً  يم٤من إذا اًمٙمًقف أو اخلًقف أن هق اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ واًمٖمرض 

 .وزُمٜمف أُمُده يٓمقل

 إومْمؾ, ولإ اًمقىم٧م ذم اًمٗمجر صالة أداء سملم إُمر شمٕم٤مرض إذا: احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 .أُمُده يٓمقل ٓ: أي ضمزئل ٕنف اًمٙمًقف: أو اخلًقف صالة شمٗمقشمف أن وسملم

 اًمّمالة يّمكم صمؿ اخلًقف, صالة أو اًمٙمًقف صالة ُيَّمكم يٌدأ: احل٤مًم٦م هذه ذم 

 اًمٕمٍم: أو اًمٔمٝمر صالة اًمٜمٝم٤مر ذم ُمثالً  يم٤من إن اًمٗمجر, صالة ظمًقف, ُمثالً  يم٤من إن

 ..اًمٙمًقف صالة ٕن

 سمّمالة ومٞمٌدأ ضمزئٞم٤مً  يم٤من إذا اًمٗمجر, وىم٧م ذم وىمع اًمذي ًمٚمخًقف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اخلًقف صالة شمٗمقت أن ظمِمٞم٦م اًمٗمجر, سمّمالة صمؿ اخلًقف,
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ٞم٤مً  يم٤من إذا أُم٤م   صمؿ اًمقىم٧م, ذم اًمٗمجر صالة ومتّمغم وأيمثر, ؾم٤مقمتلم ي٠مظمذ ومٝمق يُمٚمِّ

 .اخلًقف سمّمالة ُيَثٜمَّك

 صالة صٚمٞمٜم٤م إذا إٟمف -ًمٚم١ًمال اًمداومع هق اًم٘مقل هذا أن وأفمـ- هٜم٤م ي٘م٤مل وٓ

 اؾمتدًٓٓ  صالة, وىم٧م ًمٞمس هذا إن اخلًقف, صالة ذًمؽ سمٕمد صٚمٞمٜم٤م صمؿ اًمٗمجر,

 ش.اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف

 ش.اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر, سمٕمد صالة ٓ: »اهلل رؾمقل صدق: ومٜم٘مقل

ّمف واًمذي اعمخّمقص, اًمٕم٤مم ُمـ اًمٜمص هذا: وًمٙمـ   ػمةيمث ٟمّمقص ظَمّمَّ

 أو اهلٜمد ذم إوم٤موؾ احلدي٨م قمٚمامء أطمد ظم٤مص يمت٤مب ذم مجٕمٝم٤م ىمد يم٤من ضمدًا, ويمثػمة

 إقمالم: )ؾمامه اًمذي يمت٤مسمف ذم( آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ اًمديـ سمِمٛمس) اعمٕمروف اًم٤ٌميمًت٤من, ذم

 (.اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٍم, أهؾ

ض ومٝمٜم٤م  يّمٚمٞمٝم٤م هؾ جر,اًمٗم ىمٌؾ وم٤مشمتف عمـ اًمٗمجر, ؾمٜم٦م أداء قمـ حَتَدصمف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم شَمَٕمرَّ

 ش. اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمع اًمٗمجر سمٕمد

ّم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٌٞم٤من شمٕمرض اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه : ومت٤مُمف احلدي٨م, هذا ظَمّمَّ

 ش.اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم, سمٕمد صالة وٓ»

 اإلُم٤مم ُمذه٥م شمرضمٞمح إمم وصؾ أنف -اعمخّمّم٤مت ُمـ- ذًمؽ ُمـ يم٤من 

 اًمّمالة وقمـ اًمٗمجر سمٕمد اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مهل احلدي٨م هذا سم٠من ي٘مقل اًمذي اًمِم٤مومٕمل,

 ,شإؾم٤ٌمب ذوات سم٤مًمّمٚمقات: »وم٠موقم٧م مجٕم٧م سمٙمٚمٛم٦م خمّمص قم٤مم هق اًمٕمٍم, سمٕمد

 اًمّمالة, ووم٤مشم٧م اًم٥ًٌم وم٤مت اًمّمالة هذه شُمريم٧م إذا ؾم٥ٌم, هل٤م قمرض صالة ومٙمؾ

 .اًم٥ًٌم وضمقد سم٥ًٌم شمّمغم ومٝمل

 ظمٓم٥م طمٞمٜمام أُمتف اًمًالم قمٚمٞمف قلاًمرؾم أُمر اًم٘مٛمر, ظمًقف صدد ذم أن ومٜمحـ 

 أن: ضم٤مهٚمٞم٦م قم٘مٞمدة قمٜمدهؿ ويم٤من اًمًالم, قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ اسمٜمف ُم٤مت يقم أصح٤مسمف ذم

 اسمـ اًمرؾمقل اسمـ قمٔمٞمؿ, ؿمخص ًمقوم٤مة ذًمؽ وم٢مٟمام ظمًٗم٤م: أو يمًٗم٤م إذا واًم٘مٛمر اًمِمٛمس

 عمقت شمٜمٙمًٗم٤من ٓ اهلل, آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس إن: »ىم٤مئالً  ظمٓمٌٝمؿ إسمراهٞمؿ,
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, ذًمؽ رأجتؿ وم٢مذا حلٞم٤مشمف, وٓ أطمد  شوشَمَّمدىمقا  وَمَّمٚمهقا

 .واخلًقف اًمٙمًقف سمّمالة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر ىمد: وم٢مذاً 

 .وىمتٝم٤م ذه٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هلذه اعمًٚمؿ ُيّمؾِّ  مل وم٢مذا 

 اًمّمٚمقات أن إمم إلُم٤مُمٝمؿ, شمٌٕم٤مً  اًمِم٤مومٕمٞم٦م, قمٚمامء اٟمتٝمك وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ُمـ 

 اًمٙمًقف صالة إذاً  ذًمؽ ُمـ اعمٙمروه٦م, إوىم٤مت ذم شُمٙمره ٓ ومٝمل أؾم٤ٌمب, هل٤م اًمتل

 .اخلًقف وصالة

 اومؽموٜم٤م يمام وىمتٝم٤م, همػم ذم اًمّمالة يّمكم سم٠من اجلٛمع سملم إُمر دار إذا وًمٙمـ 

 يم٤من إذا وًمٙمـ أضمقد, ومٝمذا اًمٗمجر, سمّمالة ُيَثٜمِّل صمؿ اخلًقف, صالة يّمكم: أي آٟمٗم٤ًم,

 ىمد ٕهن٤م اًمٗمجر: صالة دسمٕم اخلًقف صالة أداء ذم يمراه٦م ومال هذا, إٓ يٛمٙمـ ٓ

 .وشمٓمقل شمٓمقل

 وأمهٚمٝم٤م اًمٜم٤مس, أيمثر ضمٝمٚمٝم٤م إؾمػ ُمع واخلًقف اًمٙمًقف صالة وؾمٜم٦م 

 ضم٤مء يمام ضمدًا, وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ٕهن٤م هؿ: ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ يمٚمٝمؿ اجلٛمٝمقر

 .اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يمت٥م ذم ذًمؽ

 ش 00:  20:  00/ 246/واًمٜمقر اهلدى» 

   (00:  23 : 45/ 246/واًمٜمقر اهلدى) 

رُ  هل  افؽسوف ظـد وافدظاء وافصدؿة بافصالة ملسو هيلع هللا ىلص افـبي َأم 

 افثالثة األمور هذه وجوب يػقد واخلسوف

 إهن٤م: ىمٚمتؿ اًمٙمًقف, صالة قمـ حتدصمتؿ قمٜمدُم٤م اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم: افسائل

 رأجتٛمقه٤م وم٢مذا أطمد, عمقت يٜمٙمًٗم٤من ٓ واًم٘مٛمر اًمِمٛمس» سمحدي٨م واؾمتدًمٚمتؿ واضم٦ٌم

 اًمتّمدق؟ سمقضمقب ُيٗمٞمد احلدي٨م هذا هؾ: يٕمٜملش ىمقا وشَمَّمدَّ  وَمَّمٚمهقا 

 ش.وادقمقا  وشمّمدىمقا  صٚمقا » واضم٥م, ومٝمق ومٞمف ضم٤مء ُم٤م يمؾ: اًمِمٞمخ
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 !واضم٥م؟ يمٚمف: اًم٤ًمئؾ

 ٟمزداد ٕنٜم٤م هلل: واحلٛمد أىمقًمف وأن٤م جي٥م يمٚمف هذا, ذم إؿمٙم٤مل وأيه : اًمِمٞمخ

سم٤مً  سم٤مًمقاضم٥م  .اهلل إمم شَمَ٘مره

 (00: 27:  41/ 376/واًمٜمقر اهلدى) 



 التسابيح صالة بكتا
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 افتسابقح صالة يف افوارد احلديث

 وٕمٞمػ؟ اًمّمالة هذه ذم اًمقارد احلدي٨م أن صحٞمح  هؾ اًمت٤ًمسمٞمح صالة :مداخؾة

 اظمتالوم٤مً  ومٞمف احلدي٨م قمٚمامء اظمتٚمػ طم٘مٞم٘م٦مً  اًمت٤ًمسمٞمح صالة[ طمدي٨م] : افشقخ

 :ىم٤مل ُمـ وومٞمف وٕمٞمػ, إٟمف: ىم٤مل ُمـ وومٞمف ُمقوقع, طمدي٨م إٟمف: ىم٤مل ُمـ ومٗمٞمف يمٌػماً,

 .صحٞمح إٟمف: ىم٤مل ُمـ وومٞمف طمًـ, إٟمف

 احلًـ ُمـ يمالًّ  وأنّ  واًمّمحٞمح احلًـ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م اإلـم٤مًم٦م: يٕمٜمل أريد وٓ

 صحٞمح إمم يٜم٘مًؿ واًمّمحٞمح ًمٖمػمه, طمًـ وإمم ًمذاشمف طمًـ إمم يٜم٘مًؿ واًمّمحٞمح

 ُمقوقع, طمدي٨م إٟمف: ىم٤مل ُمـ إٟمف يمالُم٤مً  أىمقل أن اعمٝمؿ ًمٙمـ ًمٖمػمه, وصحٞمح ًمذاشمف

 إول, ُمـ ىمري٥م ومٝمق وٕمٞمػ إٟمف: ىم٤مل وُمـ سمٕمٞمدًا, اًمّمقاب قمـ ؿمتطوا سم٤مًمغ وم٘مد

 إٟمف: ىم٤مل ُمـ ىمقل وسملم طمًـ إٟمف: ىم٤مل ُمـ ىمقل سملم يدور احلدي٨م أن اًمّمقاب إٟمام

 .قمٜمدٟم٤م اًمراضمح هق وهذا صحٞمح,

 :اصمٜملم وضمٝملم ُمـ أو اصمٜملم ـمري٘ملم ُمـ ضم٤مءت واًمّمح٦م

ش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ـمرق ُمـ ضم٤مء اًمت٤ًمسمٞمح صالة طمدي٨م أن: إول اًمقضمف

 ُيَ٘مّقي سمٕمْم٤ًم, سَمْٕمُْمٝم٤م َيُِمده  سم٤محلدي٨م اًمٕمٚمؿ أهؾ ومٞمٝم٤م ي٘مقل اًمًٜم٦م, يمت٥م ُمـ وهمػمه

 ُمـ سمٕمض ومٞمٝمؿ وإٟمام سم٤مًمٙمذب, ُُمتَّٝمؿ هق ُمـ أو يمذاب هق ُمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٕنف سمٕمْم٤ًم:

ـْ  احلٗمظ ومزء طمٗمٔمٝمؿ, ذم شمٙمٚمؿ  ضم٤مءت وىمد ومٙمٞمػ ًمف, ؿم٤مهد سمٛمجلء ظمٓم١مه ي١مَُم

 .أول وضمف ُمـ هذا ٤ًمسمٞمح,اًمت صالة حلدي٨م ؿمقاهد

 روى وممـ اًمًٚمػ أئٛم٦م يم٤ٌمر سمٕمض احلدي٨م هبذا قمٛمؾ ىمد أنف: آظمر وضمف وُمـ

 اإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم ؿمٞمقخ ُمـ ؿمٞمخ هق اًمذي اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وهق أٓ احلدي٨م هذا

 .سمف يٕمٛمؾ مل صحٞمح٤مً  اإلُم٤مم هذا قمٜمد احلدي٨م هذا يٙمـ مل ومٚمق طمٜمٌؾ, سمـ أمحد

 اعمًٚمؿ قمغم يٜمٌٖمل صحٞمح طمدي٨م إٟمف احلدي٨م, هذا ذم اًمٕمٚمامء فىم٤مًم ُم٤م اًمّمقاب: وم٢مذاً  

ة وًمق سمف يٕمٛمؾ أن  مخ٦ًم ريمٕم٦م يمؾ ذم ريمٕم٤مت أرسمع يّمكم أن وذًمؽ طمٞم٤مشمف, ذم واطمدةً  َُمرَّ
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 اعمجٛمقع يٙمقن قمنمة قمنمة إريم٤من سم٘مٞم٦م وذم قمنم مخ٦ًم اًم٘مٞم٤مم ذم شمًٌٞمح٦م, وؾمٌٕملم

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ًمف ُمٖمٗمرة شمٙمقن وم٢مهن٤م شمًٌٞمح٦م, صمالصمامئ٦م

 (..: 21:  47/   75/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ضعػه من ظذ وافرد افتسابقح صالة حديث ظذ افؽالم

 اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم سمٕمض وم٢مذا اًمتًٌٞمح, صالة طمدي٨م وٟمتدارس ٟمراضمع يمٜم٤م :مداخؾة

 اعمتـ, قمـ يتٙمٚمٛمقن ومٙم٤مٟمقا  اًمًٜمد شمدارؾمٜم٤م قمٜمدُم٤م رء احلدي٨م هذا ذم ي٘مقًمقن يم٠مهنؿ

 ُمٕمت٤مدة, وٓ ص٤مدىم٦م هٞمئ٦م هل٤م ي٠مت مل هذه اًمّمالة ٕن ومٞمف, ىُمِدَح  اعمتـ أن يمرونويذ

  اعمتـ؟ ذم أطمد شمٙمٚمؿ هؾ وم٤مًم١ًمال

 . سمٕمْمٝمؿ قمـ ٟم٘مٚم٧م يمام سمٕمْمٝمؿ, شَمَٙمّٚمؿ: افشقخ

  اعمتـ؟ ذم شمٙمٚمؿ يٕمٜمل :مداخؾة

 . سمٕمْمٝمؿ قمـ أن٧م شمٙمٚمٛم٧م يمام سمٕمْمٝمؿ شمٙمٚمؿ: أىمقل اعمتـ, ذم شمٙمٚمؿ أىمقل ُم٤م: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمث٤مسمت٦م, اعمٕمرووم٦م اًمّمالة هٞمئ٤مت خت٤مًمػ اًمّمالة هذه إن ىم٤مًمقا  يٕمٜمل ٟمٕمؿ,: افشقخ

 . ىم٤مًمقه اًمذي هق هذا

  اًمٗمـ؟ هذا ذم اعمٕمرووملم أو اعمِمٝمقريـ ُمـ :مداخؾة

 . شمٞمٛمٞم٦م اسمـ إُم٤مُمٜم٤م: افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 . اجلقزي اسمـ ىمٌٚمف وُمـ: افشقخ

 . اعمقوققم٤مت ذم هذا. ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ىمٞمٛم٦م وٓ ُمٜمٓم٘مٞم٦م, قم٘مٚمٞم٦م قمٚم٦م اًمِٕمٚم٦َّم هذه ٕن. ُمردود يمالُمٝمؿ ًمٙمـ. أجقه: افشقخ

 . اًمٙمًقف صالة صٗم٦م ُمٕمل شمذيمر ًمٕمٚمؽ احلديثٞم٦م, اعمتقن ٟم٘مد ذم هل٤م
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 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يمؾ قمغم مَتَٞمَّزت صالة ومٝمذه ريمققم٤من, ريمٕم٦م يمؾ ذم ريمٕمت٤من وأهن٤م: افشقخ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ سمذًمؽ احلدي٨م صمٌقت سمٕمد يي ومامذا اعمٕمٝمقدة, اًمّمٚمقات

 .إـمالىم٤مً  اًمٜم٘مد هذا يي ومام اًمٙمٞمٗمٞم٦م, هلذه احلٜمٗمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م رهمؿ قمغم واًمًالم,

 طمٞم٨م ُمـ إي٤مه٤م ٟم٘مده يٙمقن أن إطم٤مدي٨م ٟم٘مد إمم يتقضمف طمديثل يمؾ قمغم جي٥م 

 .ُمتقهن٤م طمٞم٨م ُمـ ٓ إؾمٜم٤مده٤م

 إن داًمٜم٤مىم يتقضمف طمٞمٜمئذٍ  إؾمٜم٤مده, طمٞم٨م ُمـ ُم٤م طمدي٨م احلدي٨م, يث٧ٌم مل إذا وًمٙمـ 

 .ُمتٜم٤مً  ُمٜمٙمراً  ؾمٜمداً  وٕمٞمٗم٤مً  احلدي٨م ومٞمّمٌح أجْم٤ًم: اعمتـ ٟم٘مد إمم ُمٜمٓمؼ قمٜمده يم٤من

 يمت٥م ُمـ وهمػمه٤مش اًمّمالح اسمـ ُم٘مدُم٦م» ذم ضم٤مء سمام همػمك أو أن٧م شمٖمؽم أن وإي٤مك 

 .صحٞمح همػم وُمتٜمف صحٞمح٤مً  احلدي٨م إؾمٜم٤مد يٙمقن ىمد أنف اعمّمٓمٚمح,

 ُمـ وٓسمد واىمٕمف, ذم ح٤مً صحٞم ًمٞمس إـمالىمف قمغم اًمٙمالم هذا ٕن إي٤مك: صمؿ إي٤مك 

 قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض صحٞمح إؾمٜم٤مده يٕمٜمل سم٠من وذًمؽ اًمٙمالم, يًت٘مٞمؿ طمتك سمت٠مويٚمف شمرىمٞمٕمف

 ىم٤مل اإلؾمٜم٤مد يٙمقن وم٘مد ُيَٕمّؾ, وٓ ُيَِمذّ  ٓ أن ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمّمحٞمح اًمًٜمد ذوط سمٕمض

 . اًمٕمٚم٦م ًمف شمتٌلم مل ٕنف ُمٕمذور وهق صحٞمح, إؾمٜم٤مده ومالن ومٞمف

ؿ وم٤مًمٕمٚم٦م: اًمِمٞمخ ًَّ  ختٗمك اًمتل هل اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمٚم٦م ظمٗمٞم٦م, وقِمّٚم٦م ضَمٚمِّٞم٦م قِمٚم٦َّم: ىمًٛملم إمم شُمَ٘م

 احلدي٨م إؾمٜم٤مد يٙمقن ىمد: ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل وم٢مذا همػمهؿ, قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم قمغم

 . اًمت٠مويؾ هبذا ومٝمق صحٞمح٤مً 

 وضمقد ٓ هذا وٕمٞمٗم٤ًم, ُمٜمٙمراً  اعمتـ ويٙمقن قمٚم٦م, أي ُمـ ؾم٤ممل صحٞمح إؾمٜم٤مد أُم٤م

 إمم اًمٜم٤مىمد يتقضمف أن -آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام- ومٞمٜمٌٖمل احل٘مٞم٘م٦م, هذه ٧مقمروم إذا اًمدٟمٞم٤م, ذم ًمف

 ـمري٘م٤مً  وَمَتْحٜم٤َم وإٓ اعمتـ, ؾمٚمؿ اًمًٜمد ؾمٚمؿ وم٢مذا اإلؾمٜم٤مد, ًمٜم٘مد احلدي٨م

 يمثػمة أطم٤مدي٨م وضمدوا ٕهنؿ وم٘مط, اًم٘مرآن ؾمقى ًمٞمس اإلؾمالم أن يدقمقن أن٤مس قمغم

 اعمٕم٤مسيـ سمٕمض ٞمفيًٛم اًمذي اعمتقن ُمـ اًمٜم٘مد سم٤مب ومتحقا  طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م صحٞمح٦م, همػم

 . اًمداظمكم سم٤مًمٜم٘مد اعمتـ ٟم٘مد يًٛمقنش اًمداظمكم سم٤مًمٜم٘مد» اعمًتنمىملم ًمٚمٙمٗم٤مر اعمَُ٘مٚمِّديـ
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ٕمقا  ومٚمام َٚمؿ مل اًمٜم٘مد ذم شَمَقؾمَّ ًْ  وًمذًمؽ ضمدًا, اًم٘مٚمٞمؾ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ احلدي٨م ُمـ هلؿ َي

 .اًم٘مرآن سم٤مؾمؿ اإلؾمالم قمـ ومخرضمقا  سم٤مًم٘مرآن وايمتٗمقا  اًم٘مٚمٞمؾ هذا قمـ أقمروقا  أجْم٤مً 

 قمٜمدي وهق ،احلسن ُمرشم٦ٌم قمـ يٜمزل ٓ اًمت٤ًمسمٞمح طمدي٨م: اًمٙمالم ص٦مظمال 

 اًمًٚمػ أئٛم٦م أطمد أن اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يٕمٚمؿ أن ذًمؽ ذم ويٙمٗمل ـمرىمف, سمٛمجٛمقع صحٞمح

 اًمتل اًمّمالة هذه يّمكم يم٤من أمحد, اإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم ؿمٞمخ اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وهق

 .ُمٜمٙمر أو ؿم٤مذ سمحدي٨م يًٛمقه٤م أن ُمتٜم٤مً  يٜم٘مدوهن٤م اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ يريد

 اًمْمٕمػ إٓ ومٞمف ًمٞمس وسمٕمْمٝم٤م يمثػمة, ـمرق ُمـ ضم٤مء وىمد احلدي٨م هذا ومٛمثؾ 

 قمـ اًمٙمالم ُمـ يٜم٘مؾ سمام شمٖمؽم ومال اإلُم٤مم ذًمؽ سمف قمٛمؾ وىمد سمٛمثٚمف يت٘مقى اًمذي اًمٞمًػم

 . سم٤مًمٜمٙم٤مرة اإلؾمٜم٤مد قمغم احلٙمؿ ذم أو أؾم٤مٟمٞمده٤م شمْمٕمٞمػ ذم اإلؾمالم أئٛم٦م سمٕمض

 . قمٜمدي ُم٤م هذا

 (00:  52:  32/ 224/واًمٜمقر اهلدى) 

   (01:  01:  20/ 224/واًمٜمقر اهلدى) 

 (00:  00:  01/ 225/واًمٜمقر اهلدى) 

 افتسابقح صالة حؽم

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم وهؾ ُمًتح٦ٌم, هل هؾ اًمت٤ًمسمٞمح صالةُ : اًم٤ًمئؾ 

 أن يًتح٥م ومٞمٝم٤م, ُُمَرهّم٥م اًمت٤ًمسمٞمح صالة: اعم٤ٌمرك اسمـ ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م, داوم أنف واًمًالم

 دًمٞمٚمٝم٤م؟ هق ومام يمذًمؽ يم٤مٟم٧م وم٢من قمٜمٝم٤م, يتٖم٤مومؾ وٓ طملم يمؾ ذم ٤ميٕمت٤مده

 ًمٙمـ ؿمخّمٞم٤ًم, صاله٤م أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُيٜمَْ٘مؾ مل اًمت٤ًمسمٞمح صالة: اًمِمٞمخ 

 ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس اسمـ يمحدي٨م قمٚمٞمٝم٤م, احلَضِّ  ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م قمٜمف ضم٤مءت

ٌُقك, أٓ ٤مسقمٌ ي٤م»: اًمٕم٤ٌمس ًمٕمٛمف  ذيمر صمؿ شٕم٤متريم أرسمع شمّمكم: ُأقْمٓمِٞمؽ أٓ َأطْم

 ُمرة, يقم يمؾ ذم َصٚمِّٝم٤م»: ىم٤مل شمًٌٞمحف, وؾمٌٕملم مخ٤ًمً  ريمٕم٦م يمؾ ذم اعمٕمرووم٦م اًمّمالة

 شمًتٓمع مل وم٢من ُمرة, ؿمٝمر يمؾ ومٗمل شمًتٓمع مل وم٢من َُمّرة, مجٕم٦م يمؾ ومٗمل شمًتٓمع مل وم٢من
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 صمؿ شُمرة اًمٕمٛمر ومٗمل شمٗمٕمؾ مل وم٢من ُمرة, ؾمٜم٦م يمؾ ومٗمل شمٗمٕمؾ مل وم٢من أو ُمرة, ؾمٜم٦م يمؾ ومٗمل

 .أن ه٤مأذيمر ٓ ىمْمٞم٦م ذيمر

 أن قمٜمدي واًمراضمح احلدي٨م, قمٚمامء سملم وـمقيؾ ىمديؿ ظمالف ومٞمف احلدي٨م وهذا 

 وذم قمٜمدي خمرضم٤مً ش اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة» ذم ُمذيمقر وهق ـمرىمف, سمٛمجٛمقع صم٤مسم٧م احلدي٨م

 وم٤محلدي٨مش واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح» قمٗمقاً ش اًمٓمٞم٥م اًمَٙمٚمِؿ صحٞمح» يمت٤ميب

 .ـمرىمف سمٛمجٛمقع صم٤مسم٧م واخلالص٦م

 (..: 14:  51/ 97/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افتسابقح؟ صالة صحة مدى ما

 اًمتًٌٞمح؟ صالة صح٦م ُمدى ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اظمتالوًم٤م احلدي٨م قمٚمامء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ اًمتًٌٞمح صالة: اًمِمٞمخ

٤ًٌم,  صحٞمح, سم٠منف ىم٤مئؾ سملم وُم٤م ُمقوقع اًمتًٌٞمح صالة طمدي٨م سم٠من ىم٤مئؾ سملم ومام قمجٞم

 :اصمٜملم أُمريـ إمم يٕمقد اًمِمديد اخلالف هذا وؾم٥ٌم

 .احلج٦م سمف شم٘مقم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد شمرد مل طم٘مٞم٘م٦م اًمّمالة هذه أن: إول إُمر

 ؿم٤مذة ومٙم٤مٟم٧م هٞمئتٝم٤م, ذم اعمنموقم٤مت اًمّمٚمقات يمؾ ظم٤مًمٗم٧م أهن٤م: اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 هل٤م إؾمٜم٤مد ٓ أنف احل٘مٞم٘متلم ه٤مشملم إمم ٟمٔمروا سمقوٕمٝم٤م طمٙمٛمقا  اًمذيـ احلٞمثٞم٦م, هذه ُمـ

 اًمذيـ ًمٙمـ اًمًٜم٦م, ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمٚمقات ًمٙمؾ خم٤مًمػ اعمتـ صمؿ احلج٦م, سمف شم٘مقم صحٞمح

 هذه أن صحٞمح أنف ٟمٔمرهؿ ومقضمٝم٦م إىمؾ قمغم حتًٞمٜمٝم٤م أو شمّمحٞمحٝم٤م إمم ذهٌقا 

 يمثػمة, ـمرق ًمف وًمٙمـ ُمًت٘مؾ, صحٞمح إؾمٜم٤مد ًمف ًمٞمس اًمتًٌٞمح طمدي٨م أو اًمّمالة

 وهذا اًمٓمرق, سمٙمثرة يت٘مقى اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: احلدي٨م قمٚمامء ىم٤مقمدة وُمـ

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا هب٤م, قىيت٘م ـمرق ًمف احلدي٨م

 اعم٤ٌمرك, سمـ اهلل قمٌد سم٤مًمذات وهق اًمًٚمػ سمٕمض قمـ صم٧ٌم ىمد: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 ويٌٕمد يّمٚمٞمٝم٤م, ومٙم٤من صالُت٤م, إمم يذه٥م يم٤من وم٘مد أمحد, اإلُم٤مم ؿمٞمقخ يم٤ٌمر ُمـ وهق
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 هذه إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا ًمديف, صم٤مسم٧م همػم سمحدي٨م يٕمٛمؾ أن اإلُم٤مم هذا عمثؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 سمٕمًْم٤م, سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ـمرق ُمـ ضم٤مء اًمتًٌٞمح الةص طمدي٨م وظمالصتٝم٤م اعمجٛمققم٦م,

 احلدي٨م, ًمّمح٦م طمٞمٜمذاك اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد أن زائد

 .صالُت٤م ذقمٞم٦م يث٧ٌم وسم٤مًمت٤مزم

 أن صحتٝم٤م سمٕمدم اًم٘م٤مئٚملم قمـ طمٙم٤مي٦م آٟمًٗم٤م ذيمرُت٤م اًمتل اًمِمٌٝم٦م يٜمدومع وطمٞمٜمذاك

 صحٞمح٦م صالة هٜم٤مك أن ٟمٕمٚمؿ ٜم٤مٕن شمٙمقن: أن يِمؽمط ٓ اًمّمٚمقات سمٕمض ذم اعمِم٤مهب٦م

 صالة أن اًمقىم٧م ذم اًمّمٚمقات يمؾ قمـ ختتٚمػ ومٝمل ذًمؽ وُمع اًمٕمٚمامء, سم٤مشمٗم٤مق

 يمؾ خت٤مًمػ اًمتل سم٤مًمّمالة أقمٜمل اًمّمٚمقات, يمؾ ُمع اجلٝم٦م هذه ُمـ شمتٚم٘مل اًمتًٌٞمح

 ومٞمٝم٤م ينمع اًمٙمًقف صالة أن مجٞمًٕم٤م ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ اًمٙمًقف, صالة هل اًمّمٚمقات

 اًمريمٕم٦م ذم ريمققم٤من ينمع أنف طمٞم٨م ومٛمـ جقدان,ؾم ينمع ومال ريمٕم٦م, يمؾ ذم ريمققم٤من

 احلٞمثٞم٦م: هذه ُمـ اعمٕمرووم٤مت اًمّمٚمقات يمؾ ظم٤مًمٗم٧م وم٘مد اًمٙمًقف صالة ذم اًمقاطمدة

 هؾ.. هذا يم٤من ومٝمؾ اًمقاطمدة, اًمريمٕم٦م ذم ريمققم٤من ومٞمٝم٤م ينمع أظمرى صالة ٓ ٕنف

٤ًٌم وهمػمه٤م اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمثؾ وضمقد يم٤من  صح٦م ذم ًمٚمٓمٕمـ ؾمٌ

 ُمـ يِم٤مء ُم٤م ًمٕم٤ٌمده ينمع أن ًمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٕن ٓ:: اجلقاب احلدي٨م؟

 أن وإٟمام ُمثٞمالت هل٤م اًمٕم٤ٌمدة شمٙمقن أن هق ًمٞمس إًذا وم٤مًمٕمؼمة واًمٙمٞمٗمٞم٤مت, اًمّمٚمقات

 .اًمٕم٤ٌمدات يمؾ شمث٧ٌم اًمتل سم٤مًمٓمرق صم٤مسمت٦م شمٙمقن

 إمم ورضمٕمٜم٤م اًمت٤ًمسمٞمح ًمّمالة اعمتـ ٟم٘مد هق اًمذي اًمٜم٘مد ُمـ اجل٤مٟم٥م هذا شمريمٜم٤م وم٢مذا

 ٓ ومحٞمٜمذاك هب٤م قمٛمٚمقا  اًمًٚمػ سمٕمض وأن سمٕمًْم٤م, ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م أن وقمرومٜم٤م ؾم٤مٟمٞمد,إ

 سمثٌقت ىم٤مل ُمـ ىمقل طمٞمٜمذاك ومٞمٜمٝمض سمف يٕمتد وضمف اًمّمالة هذه يمٞمٗمٞم٦م ًمٜم٘مد يٌ٘مك

 ٟمٗمس ذم ضم٤مء يمام ُمرة اًمٕمٛمر ذم إىمؾ قمغم هب٤م اًمتٕمٌد صمٌقت وسم٤مًمت٤مزم اًمت٤ًمسمٞمح, صالة

 .ُمرة يقم يمؾ ذم إيمثر وقمغم احلدي٨م

سًم٤م قمٜمدي ُم٤م هذا  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 (00:18:16( /5) راسمغ ومت٤موى) 
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 افتسابقح؟ صالة حديث يصح هل

  ٓ؟ أم صحٞمح اًمت٤ًمسمٞمح[ صالة طمدي٨م] :ُمداظمٚم٦م

 ىمٞمؾ ٕنف يمثػما: اظمتالوًم٤م ومٞمف اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ اًمت٤ًمسمٞمح صالة طمدي٨م: اًمِمٞمخ

 ؾمٌ٘مٜمل ـُم ًمٌٕمض شمًٌٕم٤م قمٜمدي شمرضمح واًمذي درضم٤مت, وسمٞمٜمٝمام سمقوٕمف وىمٞمؾ سمّمحتف

 ٟم٤مس اسمـ يم٤محل٤مومظ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕطم٤مدي٨م خترجيٝمؿ ذم سم٤مًمدىم٦م اعمِمٝمقريـ احلٗم٤مظ ُمـ

 ـمرق ومٞمٝم٤م مجع رؾم٤مًم٦م ًمف وم٢من اًمدُمِم٘مل اًمذهٌل ًمٚمح٤مومظ ُمٕم٤مًسا  يم٤من اًمذي اًمدُمِم٘مل

 صالة طمدي٨م ـمرق أو اًمّمالة هذه ـمرق ودرس درؾمٝم٤م وُمـ اًمت٤ًمسمٞمح, صالة

 يقضمد ومال ـمرىمف ُمٗمردات أُم٤م ح,صحٞم ـمرىمف سمٛمجٛمقع احلدي٨م أن ًمف شمٌلم اًمت٤ًمسمٞمح

 ًمذاشمف, طمًـ: ومٞمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ وٓ سمؾ صحٞمح إٟمف: ومٞمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ طمدي٨م ومٞمٝم٤م

 ذًمؽ اًمٕمٚمامء اظمتالف ذم اًم٥ًٌم هق وهذا ـمرىمف جمٛمقع ُمـ اًمّمح٦م ضم٤مءت وإٟمام

 احلدي٨م هذا أن إمم ذهٌقا  وهمػمه شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وُمٕمف اجلقزي وم٤مسمـ اًمٙمٌػم, آظمتالف

 داود أيب ؾمٜمـ ذم أؾم٤مٟمٞمده سمٕمض وم٢من ُمقوقع, إؾمٜم٤مده أن سمذًمؽ يٕمٜمقن ٓ ُمقوقع

 اُتؿ ُمـ إؾمٜم٤مده ذم ًمٞمس سمؾ يمذاب وو٤مع هق ُمـ وًمٞمس اُتؿ, ُمـ ومٞمٝم٤م وًمٞمس وهمػمه

 .احلٗمظ سمًقء وإٟمام سم٤مًمقوع أو سم٤مًمٙمذب

٤ًٌم ومقضمدوه احلدي٨م ُمتـ إمم ٟمٔمروا شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اجلقزي اسمـ وًمٙمـ  ؾمٞم٤مىمف ذم همري

٤ًٌم  هل٤م ؿمٌف ٓ اًمّمالة هذه ُمثؾ إن: وم٘م٤مًمقا  ُمرة اًمٕمٛمر ذم وًمق اًمّمالة هذه ومْمؾ ذم همري

 سمقوٕمف, اًم٘مقل إمم ُم٤مًمقا  وًمذًمؽ اًمّمحٞمح٦م, إطم٤مدي٨م ذم اعمٕمرووم٦م سم٤مًمّمٚمقات

 فم٤مهر قمٜمد وىمٗمقا  سم٤مًمقوع قمٚمٞمف احلٙمؿ قمـ ىمٚمٞماًل  وارشمٗمٕمقا  احلٙمؿ ذم قمٚمقا  واًمذيـ

: إن جمٛمققمٝم٤م قمغم ووىمٗمقا  مجٕمقه٤م يم٤مٟمقا  إن وإؾم٤مًمٞم٥م اًمٓمرق  أن ؿمؽ ذم ٕين يم٤مٟمقا

 سمٕمض إمم ٟمٔمروا سم٤مًمْمٕمػ, وٓ سم٤مًمقوع ٓ حيٙمؿ مل ومٕمؾ ُمـ ٕن ذًمؽ: ومٕمٚمقا  يٙمقٟمقا 

 .سم٤مًمْمٕمػ احلدي٨م قمغم ومحٙمٛمقا  اًمٓمرق هذه ُمٗمردات

 اًم٘م٤مقمدة أن ومرأوا ـمرىمف جمٛمقع إمم ٟمٔمروا ومٝمؿ صحتف إمم وذهٌقا  رووه اًمذيـ أُم٤م

 اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن احلدي٨م قمٚمؿ ىمقاقمد ذم احلدي٨م قمٚمامء ىمٕمده٤م اًمتل احلديثٞم٦م
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 ُمـ ومٞمٝم٤م سم٠مس ٓ ىمًاًم  ومقضمدوا اًمٓمرق ُمـ اًمٙمثرة هذه ذم ٟمٔمروا اًمٓمرق, سمٙمثرة يت٘مقى

 احلدي٨م ىمقة إمم ومذهٌقا  اًمٓمرق, هذه جمٛمقع ذم احلدي٨م شم٘مقي سم٠من صالطمٞمتٝم٤م طمٞم٨م

 .وُمّمحح حمًـ سملم ُم٤م

 يمؾ ٕن ضمقهرًي٤م: اظمتالوًم٤م ًمٞمس اعمحًـ وسملم اعمّمحح سملم طمٞمٜمئذ وآظمتالف

 وذقمٞم٦م ذقمٞمتف إمم وسم٤مًمت٤مزم احلدي٨م, صمٌقت إمم يذه٥م واعمحًـ عمّمححا ُمـ

 قمٜمف اهلل ريض اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد قمـ ضم٤مء ىمد ٕنف احلٙمؿ: هذا شم٠مجد وىمد سمف, اًمٕمٛمؾ

 ُمـ وهق اعمًٚمٛملم, أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم اعم٤ٌمرك سمـ اهلل وقمٌد اًمّمالة, هذه يّمكم يم٤من أنف

 يتٕمٌد مل قمٜمده احلدي٨م صم٧ٌم ىمد يم٤من أنف ومٚمقٓ اهلل رمحف أمحد يم٤مإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم ؿمٞمقخ

سم٦م شمٚمؽ ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّمالة هبذه اهلل سم٦م هذه ويمٞمٗمٞمتٝم٤م, هٞمئتٝم٤م ذم اًمٖمرا  محٚم٧م اًمتل اًمٖمرا

 ذم اًمٜمٔمر ُمـ ذيمرٟم٤م يمام طمٙمٛمٝمؿ يٙمـ ومل اًمقوع طمٙمؿ إمم شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اجلقزي اسمـ

 .ٓ يمذاسمقن وو٤مقمقن يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م وأن احلدي٨م هذا أؾم٤مٟمٞمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م احلدي٨م أن إمم ٟمٗمز اـمٛم٠من٧م ذيمرٟم٤مه اًمذي هذا ومٌٛمجٛمقع

 يمؾ ومٗمل يًتٓمع مل وم٢من ُمرة يقم يمؾ ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ أن قمٚمٞمف وم٤معمًٚمؿ ذًمؽ وقمغم

 ومٕمغم يًتٓمع مل وم٢من ؾمٜم٦م, يمؾ ومٗمل يًتٓمع مل وم٢من ؿمٝمر, يمؾ ومٗمل يًتٓمع مل وم٢من أؾمٌقع,

 .اًمت٤ًمسمٞمح صالة ذم رأجل هذا واطمدة, ُمرة اًمٕمٛمر ذم إىمؾ

سم٦م إن: وم٠مىمقل اًمٌٞم٤من ُمـ آظمر رء شم٘مدم ُم٤م إمم أوٞمػ أن أن سم٤مزم ذم وظمٓمر  اًمٖمرا

 سمٕمد وًمٙمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م, طمٞم٨م ُمـ هل٤م ُمثؾ ٓ أهن٤م صحٞمح اًمّمالة هذه يمٞمٗمٞم٦م ذم اعمقضمقدة

سم٦م آٟمًٗم٤م ذيمرت ُم٤م قمغم احلدي٨م صم٧ٌم أن  ومٜمحـ احلدي٨م, هب٤م يٕمٚمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ وم٤مًمٖمرا

 خم٤مًمٗم٦م أجًْم٤م ومٞمٝم٤م أن ُمع احلدي٨م قمٚمامء سم٢ممج٤مع صحٞمح٦م صالة هٜم٤مك أن ٟمٕمٚمؿ

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمِمٛمس يمًٗم٧م وم٘مد اًمٙمًقف, صالة: هب٤م أقمٜمل اعمٕمٝمقدة ًمٚمّمٚمقات

 قم٤مدة ُمـ ويم٤من ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمـ إسمراهٞمؿ ومٞمف شمقذم ىمد يم٤من يمًقومٝم٤م يقم أن واشمٗمؼ ملسو هيلع هللا ىلص

 اشمٗمؼ ومٚمام قمٔمٞمؿ, عمقت يمًٗم٧م إٟمام اًمِمٛمس يمًٗم٧م إذا: ي٘مقًمقن أهنؿ اجل٤مهٚمٞم٦م

 ًمقوم٤مة اًمِمٛمس يمًٗم٧م إٟمام: ىم٤مًمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ ووم٤مة ُمع اًمِمٛمس يمًقف

 إن اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: »وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمٝمؿ ومخٓم٥م واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمٝمام اًمٜمٌل اسمـ
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 رأجتؿ وم٢مذا حلٞم٤مشمف, وٓ أطمد عمقت شمٜمخًٗم٤من ٓ اهلل آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس

 ريمٕم٦م يمؾ ذم تلمريمٕم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف صغم صمؿش وادقمقا  وشمّمدىمقا  ومّمٚمقا  ذًمؽ

 اعمٕمقدة اًمّمٚمقات ظم٤مًمٗم٧م اهلٞمئ٦م ومٝمذه ريمققم٤من, ريمٕم٦م يمؾ ذم: اًمِم٤مهد ومٝمٜم٤م ريمققم٤من

 ًمالطمتٗم٤مظ يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات هذه متٞمزت ىمد ٕنف ٟم٤مومٚم٦م: أو ُمٜمٝم٤م ومرًو٤م يم٤من ُم٤م مجٞمٕمٝم٤م

 هذه أُم٤م وؾمجدشم٤من, واطمد ريمقع اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م ذم.. وؾمجدشملم واطمد سمريمقع

 ريمققم٤من ريمٕم٦م يمؾ ذم ريمٕمتلم ومّمغم ٚمقاتاًمّم يمؾ قمـ اظمتٚمٗم٧م وم٘مد اًمّمالة

 اًمٜمٔم٤مم ظم٤مًمػ ٕنف ُمٜمٙمر: أو ؿم٤مذ احلدي٨م هذا أن: ي٘م٤مل أن يّمح ومٝمؾ وؾمجدشم٤من

 قم٤ٌمدة ومٝمذه سمذًمؽ احلدي٨م صح دام ُم٤م ٓ: ٟم٘مقل اًمّمٚمقات؟ يمؾ صٗم٦م ذم اًمٕم٤مم

 يم٤من يمام ٟمّمكم أن ومٕمٚمٞمٜم٤م اًمِمٛمس يمًقف عمٜم٤مؾم٦ٌم قم٤ٌمده ذم وضمؾ قمز اهلل ذقمٝم٤م

 .يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وإن أهن٤م اًمت٤ًمسمٞمح ًمّمالة ىمري٥م سم٤مب ُمـ وًمق ؿم٤مهد هذا: ٟم٘مقل ذًمؽ وقمغم

 سمٕمض ذم أجًْم٤م ظم٤مًمٗم٧م ىمد اًمٙمًقف صالة وم٢من اعمٕمٝمقدة اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ظم٤مًمٗم٧م

 يقم إمم ذيٕم٦م سم٘مٞم٧م وإٟمام ومٞمٝم٤م قمٚم٦م ذًمؽ يٙمـ ومٚمؿ اعمٕمٝمقدة اًمّمٚمقات شمٚمؽ اًمٜمقاطمل

 . ٟمٕمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م,

 . اًمت٤ًمسمٞمح صالة يمٞمٗمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 وإٟمام اًمّمٚمقات, يمٌ٘مٞم٦م هل احلدي٨م ـمرق ذم ضم٤مء يمام اًمت٤ًمسمٞمح صالة: خاًمِمٞم

 صمالصمامئ٦م اعمجٛمقع ومٞمٙمقن شمًٌٞمح٦م وؾمٌٕمقن مخس ريمٕم٦م يمؾ ذم سم٠من وم٘مط ختتٚمػ

 اهلل ؾمٌح٤من: شمًٌٞمح٦م قمنمة مخ٦ًم يًٌح اًمريمقع ىمٌؾ إومم اًمريمٕم٦م ومٗمل شمًٌٞمح٦م,

 هذه ي٘مرأ  اعمٕمٝمقد اًمريمقع ٤ممإمت وسمٕمد يريمع, صمؿ أيمؼم, واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد

: وي٘مقل اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع صمؿ وقمنمون مخس ومٝمذه ُمرات, قمنم اًمتًٌٞمح٤مت

 يمؾ ُمع وهٙمذا شمًٌٞمح٤مت, قمنم يًٌح صمؿ احلٛمد, وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع

 سملم ضمٚمس.. شمًٌٞمح٤مت قمنم اًمًجقد شمًٌٞمح٦م سمٕمدة ؾمجد إذا شمًٌٞمح٤مت, قمنم ريمـ

 ضمٚم٦ًم ضمٚمس.. اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ أؾمفر رومع.. شمًٌٞمح٤مت قمنم اًمًجدشملم

 هٙمذا شمًٌٞمح٦م, وؾمٌٕمقن مخس جمٛمققمٝم٤م ومٝمذه شمًٌٞمح٤مت قمنم ومًٌح آؾمؽماطم٦م



٤مسمٞمح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    302   يمت٤مب صالة اًمت

 قمغم[ يزيد] وٓ صٗمتٝم٤م هل هذه شمًٌٞمح٦م, صمالصمامئ٦م اعمجٛمقع ومٞمٙمقن ريمٕم٦م يمؾ ذم يٗمٕمؾ

 . آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي اًمؽمشمٞم٥م هذا وقمغم اًمتًٌٞمح٤مت هبذه إٓ اًمًٜمـ سم٘مٞم٦م

 (00:09:44/ب48: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 افتسابقح؟ صالة األفباين صذ هل

 اًمِمٞمخ أن ىمْمٞم٦م, قمـ اًمِم٤ٌمب سمٕمض شمٙمٚمؿ أنف: وهل أٓ ىمْمٞم٦م ذم :مداخؾة

ح أطمٞم٤مٟم٤مً  إًم٤ٌمين  .اًمت٤ًمسمٞمح صالة يمحدي٨م هب٤م, َيْٕمَٛمؾ وٓ أطم٤مدي٨م ًيَّمحِّ

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

ح أنف رهمؿ إًم٤ٌمين أن :مداخؾة  ٛمؾيٕم ٓ رسمام سمف يٕمٛمؾ ٓ وًمٙمـ احلدي٨م, َصحَّ

 اًم٘مْمٞم٦م؟ هذه طمقل رأجٙمؿ ومام ٟمٗمًف, ذم رء ذم أنف اطمتامل إٓ ذًمؽ وُم٤م وًمذًمؽ سمف,

اهؿ اًمذي ُم٤م: أوًٓ  سمتٚمؽ, أخح٘مٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م هذه: افشقخ  يٕمٛمؾ؟ ٓ أنف َدرَّ

 .قم٘مقهلؿ َدّراهؿ :مداخؾة

 . سم٤مًمٖمٞم٥م يرضمؿ ٓ اًمٕم٤مىمؾ ٕن قم٘مقهلؿ, وًمٞمس أص٧ٌم أهقاؤهؿ ىمٚم٧َم  ًمق ٓ,: افشقخ

 دراهؿ اًمذي ومامش َُمّرة اًمُٕمٛمر ذم وًمق: »اًمٕم٤ٌمس ًمٕمٛمف ىم٤مل اًمرؾمقل أن احلدي٨م وذم

 اًمِم٤ٌمب والل ُمـ هذا واًمًٌٕملم؟ اًم٤ًمدؾم٦م سمٚمٖم٧م وىمد قمٛمري ذم ومٕمٚم٧م ُم٤م أن٤م أنف

 .أوًٓ  هذا. سم٤مًمٖمٞم٥م رمجٝمؿ وُمـ اًمٞمقم

 أقمٌد هق ُمـ شمدري اًمٌنم, أقمٌد هق يم٤من ًمق إرض وضمف قمغم إٟم٤ًمن هٜم٤مك هؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 أقمٌد داود يم٤من: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل هق اًمًالم؟ قمٚمٞمف حمٛمد سمٕمد اًمٌنم

 . وُمًتح٦ٌم ُمنموقم٦م قم٤ٌمدة سمٙمؾ ي٠ميت أن يًتٓمٞمع ٓ اًمًالم قمٚمٞمف داود يم٤من ًمقش اًمٌنم

  (00: 53: 04/ 307/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 مجاظة؟ افتسابقح تصذ هل

 هذه اًمٕم٤ٌمس ؿقَمٚمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ٟمٕمرف... اًمت٤ًمسمٞمح ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 مل وأنف مج٤مقم٦م, صٚمقه٤م أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ َيِرد مل إٟمف وىمٞمؾ صاله٤م, ُم٤م وًمٙمٜمف اًمّمالة,

 مج٤مقم٦م ٟمّمٚمٞمٝم٤م ٟمحـ يمٞمػ..رُمْم٤من ذم ريمٕم٦م قمنم اإلطمدى سمٕمد صٚمقا  أهنؿ َيِرد

 .هذا إمم وٟمدقمقا 

 مج٤مقم٦م؟ شمّمٚمٞمٝم٤م أن٧م مج٤مقم٦م, شمّمٚمقهن٤م أنٙمؿ قمٚمٛم٧م ُم٤م أن٤م: افشقخ

 ..ؿمٞمخ ي٤م ُمرة ُمـ رأيمث صٚمٞمٜم٤مه٤م ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 .ًمقطمده٤م اًمًٜمـ يمّمالة شُمنمع اًمت٤ًمسمٞمح صالة..ذُمتٙمؿ قمغم: افشقخ

 .ًمقطمده واطمد يمؾ :مداخؾة

 .اًمٌٞم٧م ذم أو: افشقخ

 ُمٕم٤مٟم٤م؟ صٚمٞمتٝم٤م ُم٤م أن٧م يٕمٜمل :مداخؾة

 .اهلل أؾمتٖمٗمر: افشقخ

 اًمت٤ًمسمٞمح؟ صٚمٞم٧م قمٛمرك ؿمخص, ؾم١مال :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 .صٚمٞمتٝم٤م :مداخؾة

 .مج٤مقم٦م سمدقم٦م هق: إًذا :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: افشقخ

 .ُمٕمٜم٤م صٚمٞمتٝم٤م أنؽ ؿمٞمخ ي٤م قمٜمؽ ٟم٘مٚمٜم٤م ٟمحـ واهلل :مداخؾة

 .اهلل ؾم٤محمؽ: افشقخ

 .سم٤مظمتّم٤مر( 00:  21: 15/ 252/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اًم٤ٌمب هذا ذم اًم١ًمال طم٤مل قمٜمٝم٤م ؾمئؾ اًمتل اعم٤ًمئؾ ًمٌٕمض ُمًتحًيا  يٙمـ مل اهلل رمحف اًمِمٞمخ أن ٓطمٔم٧م (1)

 .[ضم٤مُمٕمف ىمٞمده.]هلذا ومٚمٞمتٜمٌف
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 االشتسؼاء دظاء يف افوجه يع مما افؽػغ طفور جعل

 ش. وضمٝمف يكم مم٤م يمٗمٞمف فم٤مهر ضمٕمؾش ؾمتً٘م٤مءٓا ذم: يٕمٜمل» دقم٤م إذا يم٤من: »ُمرومققًم٤م أنس قمـ

 .آؾمتً٘م٤مء دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 : ىم٤مل صمؿ

 يمام شمٕم٤ممم اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم سمف وأومتك سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م ىمدش : وم٤مئدة»

  .ش 158/  2» اًم٘م٤مؾمؿ ٓسمـش اعمدوٟم٦م»  ذم ضم٤مء

 (.648/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 االشتسؼاء صالة يف افدظاء يف نافقدي رؾع تواتر

شمر وىمد[ : اإلمام ؿال]  ُمٜمف, واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف رومٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا

 .وهمػمه آؾمتً٘م٤مء ذم اًمدقم٤مء ذم يديف ورومع

 (167/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 االشتسؼاء صالة يف افقدين رؾع

 ذم إٓ دقم٤مئف ُمـ رء ذم يديف يرومع ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل أنس, قمـ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. إسمٓمٞمف سمٞم٤مض يرى طمتك يرومع وم٢مٟمف ؾمتً٘م٤مء,آ

 يرومع وم٢مٟمف آؾمتً٘م٤مء, ذم إٓ رأؾمف, جي٤موز طمتك اًمرومع يمؾ يرومٕمٝمام ٓ أي: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ذم اًمٞمديـ رومع ذم إطم٤مدي٨م شمْم٤مومرت وىمد صمقب, قمٚمٞمف يٙمـ مل ًمق إسمٓمٞمف, سمٞم٤مض يرى طمتك

 ٟمٗمل قمغم اًمرد ذمش رؾم٤مًم٦م» ِم٘ملاًمدُم اًمديـ ٟم٤مس وًمٚمح٤مومظ آؾمتً٘م٤مء, همػم ذم اًمدقم٤مء

 .اًمٕم٤مُمرة سمدُمِمؼ اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم حمٗمقفم٦م سمخٓمف وهل ذًمؽ, ُمنموقمٞم٦م

 ش1/474 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»



٘م٤مء  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمت  308   يمت٤مب صالة ا

 اخلطبة ظذ افصالة تؼديم يف افوارد احلديث ضعف

 االشتسؼاء يف

 صمؿ  ٍ, إىم٤مُم٦م وٓ  ٍ أذان سمٖمػم ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم يًتً٘مل, يقُم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمٜمل  َ ظمرج»

ٌَٜمَ   ومجٕمَؾ  رداَءُه, ىَمَٚم٥َم  صمؿ َيَدُه,  ً راومٕم٤م اًم٘مٌٚم٦مِ  ٟمحق وضمَٝمف وطمّقل اهلل, ودقم٤م ٤م,ظَمَٓم

ـَ  ـِ  قمغم وإجَن  إجِن, قمغم إجٛم  .اًمّمالة سمٕمد اخلٓم٦ٌم سمذًمؽ ُمٜمٙمرش.  ِ إجٛم

 شم٠مظمػم إمم ومذهٌقا  واًمِم٤مومٕمٞم٦م, اح٤مًمٙمٞم٦م اعمٜمٙمر احلدي٨م هبذا قمٛمؾ[ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ,شإم» ذم واًمِم٤مومٕمل ,شاعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ ًمؽذ قمغم وٟمص اًمّمالة, قمـ اخلٓم٦ٌم

 صالة سم٘مٞم٤مس ًمف واطمت٩م اًمٓمح٤موي, ضمٕمٗمر أبق قمٜمف ٟم٘مٚمف يمام يقؾمػ أبق اإلُم٤مم وشمٌٕمٝمؿ

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ظمالف أنف يٕمٚمؿ يمقٟمف ُمعش ! 1» اًمٕمٞمديـ صالة قمغم آؾمتً٘م٤مء

 خم٤مًمٗم٦م ذم ىمٞم٤مس وٓ اضمتٝم٤مد ٓ أنف: اًمٗم٘مف سَمَدِهٞم٤مت وُمـ يمٚمٝم٤م, ظمرضمٝم٤م وىمد اعمت٘مدُم٦م,

 وومؼ وم٢مٟمف احلًـ: سمـ حمٛمد اإلُم٤مم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٜم٤مس أؾمٕمد يم٤من وًم٘مد. اًمٜمص

 قمـ ذيمرشمف ُمثٚمام ومٞمٝم٤م ُمذهٌٝمؿش اعمديٜم٦م أهؾ قمغم احلج٦م» يمت٤مسمف ذم ذيمر وم٘مد ومٞمٝم٤م: ًمٚمًٜم٦م

 ذم اإلُم٤مم يٌدأ: هذا ىمٌؾ ي٘مقًمقن اعمديٜم٦م أهؾ يم٤من وىمدش : »333/  1» ىم٤مل صمؿ ُم٤مًمؽ,

 اعمديٜم٦م أهؾ وىمقل: »ىم٤ملش. اجلٛمٕم٦م ذم ومٕمٚمف سمٛمثؾ اًمّمالة ىمٌؾ ٦مسم٤مخلٓمٌ آؾمتً٘م٤مء

 ش.إول ىمقهلؿ ُمـ إًمٞمٜم٤م أطم٥م أظمر

 (.289/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 االشتسؼاء دظاء يف افسامء إػ افؽػغ طفور جعل

 أظمرضمفش. اًمًامء إمم يمٗمٞمف سمٔمٝمر وم٠مؿم٤مر اؾمتً٘مك, ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »صم٤مسم٧م قمـ

 ذم وًمٞمس آؾمتً٘م٤مء, ذم يم٤من ذًمؽ أن واي٦ماًمر هذه ومٌٞمٜم٧مش. 24/ 3» ُمًٚمؿ

 هذا ومٕمؾ: »-ش 284/ 2ش»اعمرىم٤مة» ذم يمام - ىم٤مًمقا  وىمد دقم٤مء, يمؾ ذم وٓ آؾمتٕم٤مذة,

 اًمٜمقوي وىم٤ملش. اًمرداء حتقيؾ ذم صٜمٞمٕمف ٟمحق وذًمؽ ًمٌٓمـ, فمٝمراً  احل٤مل سمت٘مٚم٥م شمٗم٤مؤًٓ 



 309 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ت٤مب صالة آؾمتً٘م٤مءيم 

 ءسمال ًمرومع دقم٤مء يمؾ ذم اًمًٜم٦م: وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤ملش: »ذطمف» ذم

 رء ًم١ًمال دقم٤م وإذا اًمًامء, إمم يمٗمٞمف فمٝمر وجيٕمؾ يديف يرومع أن وٟمحقه يم٤مًم٘محط

 ش. احلدي٨م هبذا اطمتجقا  اًمًامء, إمم يمٗمٞمف سمٓمـ ضمٕمؾ وحتّمٞمٚمف

 (.214/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾقفا افؼراءة تعقغ صح وهل االشتسؼاء، صالة يف اجلفر

 [:افسـة ؾؼه يف هللا رمحه شابق شقد افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

 آؾمتً٘م٤مء صالة وُمـ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م وذم إقمغم رسمؽ اؾمؿ وؾمٌح سم٤مًمٗم٤محت٦م إومم ذم جيٝمر: »1 رىمؿ حت٧م ىمقًمف

 ش.اًمٗم٤محت٦م سمٕمد سم٤مًمٖم٤مؿمٞم٦م

 زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسم٧م ومّمحٞمح ومٞمٝم٤م اجلٝمر أُم٤م: ىمٚم٧م

 .133/  3ش اإلرواء» ذم خمرج وهق اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر

 قمٌد سمـ حمٛمد ؾمٜمده ذم ٕن ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح ومال اعمذيمقرشملم اًمًقرشملم شمٕمٞملم وأُم٤م

 و ًمٚمذهٌلش اعمًتدرك شمٚمخٞمص» اٟمٔمر. ضمدا وٕمٞمػ وهق اًمزهري قمٛمر سمـ اًمٕمزيز

 .5631ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» و 134/  3ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» و ًمٚمزيٚمٕملش اًمراي٦م ٟمّم٥م»

 .ُمٕمٞمٜم٦م ؾمقرة يٚمتزم ٓ شمٞمن ُم٤م ي٘مرأ  أن وم٤مًمّمقاب

 ([264) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ؾقفا افقدين ورؾع االشتسؼاء صالة يف األردية ويلحت

 [:افسـة ؾؼه يف اهلل رمحه شابق شقد افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

 أجدُّيؿ راومٕمل.. .أرديتٝمؿ مجٞمٕم٤م اعمّمٚمقن طمقل اخلٓم٦ٌم ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا: »ىمقًمف صمؿ

 ش.ذًمؽ ذم ُم٤ٌمًمٖملم



٘م٤مء  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمت  310   يمت٤مب صالة ا

 :دًمٞمٚمٝمام اعم١مًمػ يذيمر مل ُم٠ًمخت٤من اًمٙمالم هذا ذم: ىمٚم٧م

 .أرديتٝمؿ اعمّمٚملم حتقيؾ :األوػ

 .إجدي رومٕمٝمؿ :افثاكقة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م ىمد: ىم٤مل زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م إومم قمغم واًمدًمٞمؾ

 رداءه وطمقل اًم٘مٌٚم٦م إمم حتقل صمؿ: ىم٤مل اعم٤ًمًم٦م وأيمثر اًمدقم٤مء أـم٤مل ًمٜم٤م اؾمتً٘مك طملم

 اًمٜم٤مس حتقل ذيمر ًمٙمـ ىمقي سمًٜمد أمحد أظمرضمف ُمٕمف اًمٜم٤مس وحتقل ًمٌٓمـ فمٝمرا  وم٘مٚمٌف

 .5629ش اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام ؿم٤مذ ُمٕمف

 :رواي٦م ذم ىم٤مل وم٘مد 2 سمرىمؿ اًمٙمت٤مب ذم أيت أنس طمدي٨م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم واًمدًمٞمؾ

 .يدقمقن أجدُّيؿ اًمٜم٤مس ورومع يدقمق يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرومع

 إجدي رومع ذم سم٤مًمٖمقا  أهنؿ ومٞمف وًمٞمس وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مل ووصٚمف شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 أنس وطمدي٨م اًمٙمت٤مب ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يمام وطمده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وإٟمام

 .اعم١ممتلم دون ًمإلُم٤مم اًمرومع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمنموقمٞم٦م وم٠مرىش اًمّمحٞمحلم» ذم

 ([264) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ؟االشتسؼاء صالة يف أرديتفم ادصؾغ حتويل حؽم ما

 صالة وُم٤مطمٙمؿ آؾمتً٘م٤مء الةص ذم أرديتٝمؿ اعمّمٚملم حتقيؾ ُم٤مطمٙمؿ :افسائل

 ؟اًمٙمًقف

 حتقيؾ سمخالف ,يث٧ٌم مل أنف طمٗمٔمل ذم اًمذي : سم٤مٕردي٦م اًمٜم٤مس حتقيؾ أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م ومٝمق : اإلُم٤مم

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 



 311 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب صالة آؾمتً٘م٤مء 

 االشتسؼاء صالة يف افتؽبرات ظدد

 ٟمص؟ يقضمد هؾ. .إومم اًمًٌٕم٦م آؾمتً٘م٤مء صالة ذم ًمٚمتٙمٌػمات سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 اًمٕمٞمديـ, يمّمالة إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قم٤ٌمرة هٜم٤مك ٟمص, هٜم٤مك ًمٞمس ٓ, : افشقخ

ع هذا أن يٌدو ًمٙمـ.. .اًمتِمٌٞمف ُمـ وم٠مظمذوه ع آؾمتٜم٤ٌمط, ذم شَمَقؾمه  ذم حمٛمقد همػم شَمَقؾمه

 .آؾمتٜم٤ٌمط

رٟم٤م هذا يٕمٜمل  ئف, ُمـ سمجزء اًمٕمٛمؾ جَيْرِ  مل قم٤مم َٟمص   يُمؾَّ  أن: سم٤مًم٘م٤مقمدة ُيَذيمِّ  ومال أضمزا

ئف قمغم يًتدل  .قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ جير مل ٕنف سم٤مًمٕمٛمقم: أضمزا

 صالة ذم يديف رومع أنف قمٜمف ُيٜمَْ٘مؾ ومل يمثػماً, صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وهٙمذا 

 .اًمٕمٞمديـ صالة ذم يٗمٕمؾ يم٤من يمام آؾمتً٘م٤مء,

  (00:  30:  34/ 406/واًمٜمقر اهلدى) 

 افغقث وتلخر االشتجابة ظدم شبب

 ُمع هب٤م, ٟم٘مقم اًمتل آؾمتٓم٤مقم٦م اؿمؽماط ُمـ اًمرهمؿ ُمع اعمٓمر, ٟمزول قمدم :افسمال

 شمٓمٚمع يم٤من مج٤مقم٦م أي اًمراؿمديـ واخلٚمٗم٤مء واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أج٤مم أن اًمٕمٚمؿ

 اعمٓمر؟ ٟمزول قمدم أؾم٤ٌمب ومرضم٤مء ُم٤ٌمذة, ُمٓمر يٜمزل يم٤من

 .هذا همػم شمٕمرف أن شمريد ُم٤مذا اجلامقم٦م, شمٚمؽ همػم اجلامقم٦م هذه ٕن: افشقخ

رٟم٤م هذا ؾم١ماًمؽ  قم٤ٌمَده وضمؾ قمز اهلل إهم٤مصم٦م قمدم ذم إؾم٤مؾمٞم٦م, ٚم٦مسم٤مًمٕم ُيَذيمِّ

 .اعم١مُمٜملم ًمٕم٤ٌمده: أىمقل أن أردت وُم٤م اعمًٚمٛملم

 ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم طمدي٨م 

ٌَؾ وٓ ـمٞم٥م اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل  سمف أُمر سمام اعم١مُمٜملم أُمر  اهلل وإن ـمٞم٤ًٌم, إٓ َيْ٘م

٤َم َي٤م﴿:وم٘م٤مل اعمرؾمٚملم, ؾُمُؾ  َأُّيه ـَ  يُمُٚمقا  اًمره ٤ٌَمِت  ُِم  ىمٌؾش [51:اعم١مُمٜمقن] ﴾َص٤محِل٤ًم َواقْمَٛمُٚمقا  اًمٓمَّٞمِّ

ِّؿ أن ر أن ُأريد ىمراءةً  احلدي٨م ُأمَت  ُمـ شم٠ميمٚمقن أن أنتؿش اًمٓمٞم٤ٌمت ُمـ يمٚمقا : »ُأَذيمِّ

 ُمـ يمٚمقا  احلالل, ُمـ اعم٘مّمقد احلدي٨م, ُمـ اعم٘مّمقد هذا ًمٞمس ًمٙمـ اًمٓمٞم٤ٌمت,



٘م٤مء  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمت  312   يمت٤مب صالة ا

 إنٌٞم٤مء قم٤ٌمده ُمـ ـمٚم٥م ُم٤م اعم١مُمٜملم, قم٤ٌمده ُمـ ـمٚم٥م اهلل إن احلالل, اًمٙم٥ًم

٤َم َي٤م﴿: وم٘م٤مل واعمرؾمٚملم, ؾُمُؾ  َأُّيه ـَ  يُمُٚمقا  اًمره ٤ٌَمِت  ُِم  .[51:اعم١مُمٜمقن] ﴾َص٤محِل٤ًم َواقْمَٛمُٚمقا  اًمٓمَّٞمِّ

ٗمر ُيٓمِٞمؾ اًمرضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذيمر صمؿ: هريرة أبق ىم٤مل   طمرام, ُم٠ميمٚمف أهمؼم, أؿمٕم٨م اًًم

ي ,طمرام وَُمٚمًٌَْف طمرام, وُمنمسمف ًتج٤مب وم٠منك سم٤محلرام, وهُمذِّ ٥ًٌم؟ هق ُم٤م قمروم٧مش ًمذاك ي  اًم

٤مر أيمثر اًمٞمقم   هذه أقمٚمؿ اهلل اًمرسم٤م, ذم وم٘مط ًمٞمس سم٤محلرام, يتٕم٤مُمٚمقن اًمتهجَّ

 هذه ُمـ اصمٜملم واطمد يٙمقن يٛمٙمـ اصمٜملم, أو واطمد يقضمد يٛمٙمـ هذه اعمجٛمققم٦م,

 يٛمٙمـ أو  ٜمقك,اًمٌ ُمع يتٕم٤مُمٚمقا  ُم٤م اصمٜملم أو واطمد شم٤مضمر أقمرف أن٤م :ي٘مقل اعمجٛمققم٦م

 .ُمقضمقديـ ًمٞمًقا  ه١مٓء

 يمٚمام واؾمٕم٦م, دم٤مرشمف يم٤مٟم٧م ُم٤م ويمٚمام أن, يمٚمٝمؿ اًمتج٤مر اًمقاؾمٕم٦م, اعمّمٞم٦ٌم اٟمٔمر 

 .واؾمٕم٦م اًمٌٜمقك ُمع ُمٕم٤مُمٚمتف يم٤مٟم٧م

َتج٤مب يمٞمػ: إذاً   ًْ  طمرام, وُمٚمًٌٝمؿ طمرام, وُمنمهبؿ طمرام, وُم٠ميمٚمٝمؿ هل١مٓء, ُي

 ُم٤م قمٜمدك, ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ: آٟمٗم٤مً  ٙمٚمٛمٜم٤مشم ُمثٚمام اًمٌٜمقك, ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ٟمؽمك سم٤محلرام, وهمذوا

... يٖمدر َيِٖمش قمٜمده, ًمٞمس ُم٤م يٌٞمع اًمنمع خي٤مًمػ ًمٙمٜمف اًمٌٜمؽ, ذم سم٤مًمتٕم٤مُمؾ قمالىم٦م هل٤م

 .ًمٚمنميٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعمٕم٤مُمالت ُمـ آظمره إمم

 قمٚمٞمٜم٤م؟ ومامذا اًمدقم٤مء, ٓؾمتج٤مسم٦م أهالً  ًمًٜم٤م ٟمحـ أنٜم٤م اًمدقم٤مء: اؾمتج٤مسم٦م قمدم ؾم٥ٌم: إذاً 

 إيمؼم اجلٝم٤مد هق شمٕم٤مـمٞمٝم٤م آؾمتج٤مسم٦م أؾم٤ٌمب ٤مسم٦م,آؾمتج أؾم٤ٌمب ٟمتٕم٤مـمك أن

 هذه ذم َرسمَّف ويت٘مل ٟمٗمًف, قمٛمٚمف طمدود ذم يمؾ ُمًٚمؿ, يمؾ جُي٤َمِهد أن وهق أن,

 .احلالل إٓ يٙم٥ًم ومال اعمٕم٤مُمٚم٦م,

 .اًمٓمٞمٌلم اعمًٚمٛملم سمِمٗم٤مقم٦م اًمٕم٤ميص يروح طمٞمٜمئذٍ  هٙمذا, اعمًٚمٛملم أهمٚمٌٞم٦م شمٙمقن طمٞمٜمام 

 .اًم٤ًمطم٘م٦م إيمثري٦م ُمٕمّمٞم٦م سمِم١مم ت٘ملاًم اًمٞمقم ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م أن 

 سم٤مظمتّم٤مر وهق اعمًٚمٛملم, ًمٕم٤ٌمده وضمؾ قمز اهلل إهم٤مصم٦م قمدم ؾم٥ٌم هق ومٝمذا 

 .ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم شمٓمٌٞمؼ قمـ إقمراوٝمؿ

 .اًمرؿم٤مد ؾمٌٞمؾ ُّيديٜم٤م أن قمزوضمؾ اهلل وٟم٠ًمل

 ( 00:  09: 30/   460/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 يػعل وماذا ال أم االشتسؼاء بدظاء جيفر ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ـان هل

 االشتسؼاء خطبة موضوع هو وما بعده

 ُٟم٘مؾ يمام: يٕمٜمل آؾمتً٘م٤مء, صالة ظمٓم٦ٌم آؾمتً٘م٤مء, ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 هذا ويدقمق, يديف ويرومع اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م يًتدير يٕمٜمل صمؿ يدقمق, يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

, أم سمف جيٝمر هؾ اًم٘مٌٚم٦م, دم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٗمٕمٚمف اًمذي اًمدقم٤مء ا  سمٕمده؟ يٗمٕمؾ وُم٤مذا ِهًّ

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا: افشقخ

 اًمدقم٤مء؟ هذا سمٕمد :مداخؾة

 جيقز يم٤من وإن..يّمكم أن أراد يم٤من إذا اًمّمالة, يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أىمقل أجقه,: افشقخ

 أذيمر ٓ وم٠من٤م ٓ؟ أم جيٝمر يم٤من هؾ: ؾم١ماًمؽ ُمـ إول اًمِمٓمر أُم٤م اًمدقم٤مء, قمغم آيمتٗم٤مء

سم٤مً  يّمٚمح ؿمٞمئ٤مً   .أدري ٓ ًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٜم٦ًٌم وأن٤م اًم١ًمال, هلذا ضمقا

 أن ذيمرت إطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب ذم اًمتل إطم٤مدي٨م ؿمٞمخ ي٤م يم٤من إذا هق :مداخؾة

 هذه سملم اجلٛمع ومٙمٞمػ اخلٓم٦ٌم, سمٕمد اًمّمالة أن ذيمرت وسمٕمْمٝم٤م اخلٓم٦ٌم, ىمٌؾ اًمّمالة

 إطم٤مدي٨م؟

 رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ي٘مقل يمام هذا ٕن ؾمٝمؾ: أُمره هذا ٓ,: افشقخ

ع, اظمتالف هذا اهلل,  .شمْم٤مد اظمتالف وًمٞمس شَمٜمَقه

دات ُمثؾ هذا   شم٤مرةً  اًمرؾمقل أن سمام اعمختٚمٗم٦م, آؾمتٗمت٤مح وأدقمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م, اًمَتَِمٝمه

 .اًمّمقرشملم صح٦م سمنمط ؿمؽ سمال وهذا هذا, يٗمٕمؾ يم٤من وشم٤مرة هذا, يٗمٕمؾ يم٤من

 قمـ صم٤مسم٧م اًمّمقرشملم ُمـ يمالً  أن ُمًتحي أن٧م ومٝمؾ أؾمتحي, ٓ أن وأن٤م 

 اًمًالم؟ قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .صم٤مسم٧م ,ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 واوح؟ شمْم٤مد, اظمتالف وًمٞمس شمٜمقع, ظمالف: أن ومجقايب: افشقخ



٘م٤مء  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمت  314   يمت٤مب صالة ا

 ُمقوققمٝم٤م: هق ُم٤م آؾمتً٘م٤مء, ظمٓم٦ٌم اخلٓم٦ٌم, ُمقوقع ـمٞم٥م, ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 ىمقًمف يٗمٞمد ومامذا [هذه يمخٓمٌتٙمؿ خيٓم٥م يم٤من وُم٤م]: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ ورد ٕنف

ع هؾ: يٕمٜمل ..قمٜمف؟ اهلل ريض هذا  وقمظ؟ ٤مومٞمٝم اخلٓم٦ٌم ًمتٙمقن ُينْمَ

 .اًمٕم٤معملم رب ُمـ اًمً٘مٞم٤م ـمٚم٥م قمغم احل٤مومز اًم٘م٤مئؿ, اًمقوع ُمع يتٜم٤مؾم٥م وقمظ: افشقخ

 (00:  15:  40/ 719/واًمٜمقر اهلدى) 

 (00:  16:  52/ 719/واًمٜمقر اهلدى) 



 االستخارة صالة كتاب
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 االشتخارة صالة يف افدظاء موضع

 اًمّمالة؟ ذم عُمقو أي اًمدقم٤مء, آؾمتخ٤مرة ًمّمالة ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 .اًمًالم سمٕمد: افشقخ

 .اًمًالم سمٕمد :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 (00:  33:  27/ 328/واًمٜمقر اهلدى) 

 االشتخارة صالة يف افدظاء يؽون متى

 أم اًمتًٚمٞمؿ, ىمٌؾ اًمدقم٤مء يٙمقن هق هؾ: آؾمتخ٤مرة صالة قمـ[ ؾم١مال] :مداخؾة

 اًمتًٚمٞمؿ؟ سمٕمد

 .اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد: افشقخ

 .اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: شقخاف

 (00:  15:  37/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

 بعده؟ أم افسالم ؿبل االشتخارة دظاء يؽون هل

 اًمًجقد؟ ذم أو سمٕمده أو اًمًالم ىمٌؾ هق هؾ آؾمتخ٤مرة, دقم٤مء يٙمقن ُمتك :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مسمر طمدي٨م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمّمالة سمٕمد أنف أراه اًمذي ٓ,: اًمِمٞمخ

 يمام يمٚمٝم٤م إُمقر ذم آؾمتخ٤مرة يٕمٚمٛمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام

 همػم ُمـ ريمٕمتلم هلل يّمكم سم٤مُٕمر أطمديمؿ هؿ إذا: ي٘مقل اًم٘مرآن, ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜم٤م



ؾمتخ٤مرة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    318   يمت٤مب صالة ا

 وأؾمت٘مدرك سمٕمٚمٛمؽ أؾمتخػمك إين مهللا: - اًمِم٤مهد هٜم٤م – ًمٞم٘مؾ صمؿ اًمٗمريْم٦م

 ومٚمٞمّمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مقًمف اهلل, ؿم٤مء إن واعمحٗمقظ اعمٕمٚمقم اًمدقم٤مء آظمر إممش سم٘مدرشمؽ

 .اًمّمالة سمٕمد يٙمقن اًمدقم٤مء أن قمغم ٟمص ٟم٘مؾ مل إن فم٤مهر هذاش ًمٞم٘مؾ صمؿ ريمٕمتلم

 (00:31:31/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 االشتخارة صالة يف افدظاء ـقػقة

  ومٞمٝم٤م؟ اًمدقم٤مء يمٞمػ: وهل آؾمتخ٤مرة صالة قمـ ٟم٠ًمخؽ ٟمريد :مداخؾة

  حتٗمٔمف؟ ُم٤م اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ وارد اًمدقم٤مء: افشقخ

 يمٞمػ ُمٜمل وـمٚمٌقا  إظمقان ُمع أقمرف ُأريد أن٤م ؿمٞمخ, ي٤م واهلل :مداخؾة

  آؾمتخ٤مرة؟

 سم٤مـمٛمئٜم٤من اعمًتخػم, اعمّمكم يّمٚمٞمٝمام ريمٕمتلم قمـ قم٤ٌمرة: آؾمتخ٤مرة: افشقخ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمدقم٤مء يدقمق اًمًالم سمٕمد صمؿ وضمؾ, قمز اهلل قمغم سم٘مٚمٌف وإىم٤ٌمل وظمِمقع

 ومْمٚمؽ ُمـ أؾم٠مخؽو سم٘مدرشمؽ, وأؾمت٘مدرك سمٕمٚمٛمؽ, أؾْمَتِخػُمك إين مهللا: »اًمًالم

 هذا أن شمٕمٚمؿ يمٜم٧م إن مهللا اًمٖمٞمقب, قمالم وأن٧م أقمٚمؿ, وٓ شمٕمٚمؿ وم٢مٟمؽ اًمٕمٔمٞمؿ,

 هق: ُمثالً  ومٞمف شمًتخػم أن شُمريد اًمذي اًمٌمء إُمر, سمدل شمْمع هالًملم سملمش:  إُمر

 . رء أّي .. اعمِم٤مريم٦م هق.. اًمزواج هق.. اًمًٗمر

 . ومٞمف اهلل يًتخػم أن اإلٟم٤ًمن يريد اًمذي ىمقؾملم, سملم: يٕمٜمل :مداخؾة

 . إُمر يمٚمٛم٦م سمدل ٟمٕمؿ,: افشقخ

  ؿمٞمخ؟ ي٤م إُمر: يمٚمٛم٦م أؿمٞمؾ  :مداخؾة

يم٦م,: ُمثالً  وشمْمع إُمر: يمٚمٛم٦م شمِمٞمؾ ٟمٕمؿ,: افشقخ .. اًمًٗمر أو اًمزواج, أو اًمنما

 وقم٤مىم٦ٌم وُمٕم٤مر ديٜمل ذم زم ظمػم إُمر هذا أن شمٕمٚمؿ يمٜم٧م إن مهللا.. »هق اًمذي

 هذا أن شمٕمٚمؿ يمٜم٧م وإن أُمري, ذم زم وسم٤مرك زم وَيّنه زم وم٤مىمدره وآضمٚمف,  قم٤مضمٚمف أُمري
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 واسومٜمل قمٜمل وم٤مسومف وآضمٚمف, قم٤مضمٚمف أُمري وقم٤مىم٦ٌم وُمٕم٤مر ديٜمل ذم زم َذّ  إُمر

 .وم٘مط «سمف روٜملا صمؿ قمٜمف,

 . ؿمٞمخ ي٤م ظمػم يمؾ اهلل ضمزاك وم٘مط, :مداخؾة

 . وإي٤مك: افشقخ

 (00:  34: 17/ 259/  واًمٜمقر اهلدى) 

 االشتخارة تؽرار

 شَمْٙمَرار ًمف جيقز ومٝمؾ إُمقر, ُمـ أُمر ذم اهلل يًتخػم أن أراد ٟم٤ًمنإ إذا :مداخؾة

 آؾمتخ٤مرة؟

 همػم شمٙمقن أن ويٙمٗمل ُمنموقم٦م, همػم اؾمتخ٤مرشمف يم٤مٟم٧م إذا ًمف جيقز: افشقخ

 هذه هذا, سمٜمٗمًف يدري وهق سم٘مٚمٌف, وًمٞمس سمٚمٗمٔمف رسمف يًتخػم هق يٙمقن أن ُمنموقم٦م,

 ذًمؽ, ُمـ رء سمٜمٗمًف يِمٕمر مل يم٤من إذا أُم٤م ُيِٕمٞمد, أن إمم يْمٓمر ومحٞمٜمئذٍ  اًمٖمٞمٌقسم٦م,

 .اسمتدع ىمد ومٞمٙمقن

  (00:  38: 09/ 426/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼؾب؟ يـؼح حتى مرة من أـثر االشتخارة صالة تعاد هل

 شمٙمقن وم٘مط أم اًمّمدر, يٜمنمح طمتك ُمرة ُمـ أيمثر آؾمتخ٤مرة شمٕم٤مد هؾ :ُمداظمٚم٦م  

 اسمـ ىمقل: ٕولا اعمجٚمد اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم ؿمٞمخ ي٤م ذيمرت وم٘مد واطمدة, ُمرة

 أن قمغم رأجف أمجع صمالث ُمْم٧م ومٚمام أُمري, قمغم قم٤مزم صمؿ صمالصًم٤م ريب ُمًتخػم إين: اًمزسمػم

  ُمرة؟ ُمـ أيمثر آؾمتخ٤مرة إقم٤مدة قمغم دًمٞمؾ هذا ومٝمؾ يٜم٘مْمٝم٤م,

 اعم٘مّمقد وًمٞمس اًمتٙمرار, قمدم هق آؾمتخ٤مرة ذم إصؾ أن أراه اًمذي: اًمِمٞمخ

 ذم ضم٤مء يمام إُمر وإٟمام اـمٛمئٜم٤مٟمف, قمدم وأ اًم٘مٚم٥م اـمٛمئٜم٤من هق اعمنموقم٦م آؾمتخ٤مرة ُمـ
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طم٦ًم, احلدي٨م  يٕمٚمٛمٜم٤م يمام يمٚمٝم٤م إُمقر ذم آؾمتخ٤مرة يٕمٚمٛمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سا

 همػم ُمـ ريمٕمتلم هلل ومٚمٞمّمؾِّ  سم٤مُٕمر أطمديمؿ َهؿَّ  إذا: »ي٘مقل اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة

 ُمرسم٤مٕ هؿ إذا: وم٢مًذا اًمدقم٤مء, آظمر إممش أؾمتخػمك إين مهللا: ًمٞم٘مؾ صمؿ اًمٗمريْم٦م,

 صدره, اٟم٘مٌض.. صدره اٟمنمح ٟمٗمًف يراىم٥م أن أُم٤م قمٚمٞمف, اًمقاضم٥م هق هذا ومٚمٞمّمؾ,

 طم٤مًم٦م ذم إٓ ًمٚمتٙمرار داقمل ومال ذًمؽ وقمغم اًمًٜم٦م, ذم أصؾ هل٤م ًمٞمس يمٚمٝم٤م أؿمٞم٤مء هذه

 قمـ اًمقارد اًمدقم٤مء سمذاك ودقم٤م ريمٕمتلم صغم إذا اإلٟم٤ًمن يِمٕمر أن: وهل واطمدة

 وذم اًمّمالة هذه ذم وقم٘مٚمف وًمٌف ىمٚمٌف ًٕم٤مضم٤مُم يٙمـ مل سم٠منف ؿمٕمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .آؾمتخ٤مرة يٙمرر أن ًمف يًتح٥م احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اًمدقم٤مء, ذاك

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م شم٠مُمٚمٜم٤م إذا ومٜمحـ اًمزسمػم, اسمـ قمـ رواي٦م ذم أو طمدي٨م ذم

طم٦مً  ئمٝمر ٓ  سمٕمض ذم ٕن اًمنمقمٞم٦م: اًمّمالة هل سم٤مٓؾمتخ٤مرة يٕمٜمل أنف سا

 اؾمتِم٤مر, ُمـ ٟمدم وٓ اؾمتخ٤مر ُمـ ظم٤مب ُم٤م: »اًمًٜمد وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن إطم٤مدي٨م

 يمام اًمدقم٤مء جمرد سمؾ اًمّمالة هل آؾمتخ٤مرة هٜم٤م اعم٘مّمقد ومٚمٞمسش اىمتّمد ُمـ قم٤مل وُم٤م

ش زم واظمؽم اهمٗمر مهللا: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن آظمر طمدي٨م ذم أجًْم٤م ضم٤مء

 وًمذًمؽ ؼ:اًم٤ًمسم احلدي٨م ذم ذيمرت اًمتل آؾمتخ٤مرة هل ًمٞم٧ًم ًمٙمـ اؾمتخ٤مرة, ومٝمذه

 ريمٕمتلم صالة شمتٓمٚم٥م اًمتل اًمنمقمٞم٦م آؾمتخ٤مرة قمٜمك اًمزسمػم اسمـ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ومام

 ريمٕمتلم يّمكم أجًْم٤م صمؿ سمٕمده٤م, ويدقمق ريمٕمتلم يّمكم ؾمٞمٙمرر ومٝمق سمٕمده٤م, واًمدقم٤مء

 يت٤ٌمدر ُم٤م أدقمٞم٦م, وسمثالصم٦م شمًٚمٞمامت سم٧ًم ريمٕم٤مت ؾم٧م صغم ىمد ومٞمٙمقن سمٕمده٤م ويدقمق

 هذا شمٙمرار, أو زي٤مدة دون احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ؿاحلٙم ومٞمٌ٘مك وًمذًمؽ هذا, ي٘مّمد أنف

 .اجلقاب هق

 (00:24:50/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 ظزم ؿد اإلكسان يؽن مل وفو االشتخارة تؼع هل

 معغ؟ رء ظذ

 اًمًٜم٦م يدظمؾ أن ُيريد وأن اًمث٤مٟمقي٦م, إومم اًمًٜم٦م ُمـ ٟمجح ـم٤مًم٥م :افسمال
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 ذم مخًلم سمٜم٦ًٌم يٕمٜمل أطمدمه٤م إمم ٞمؾُم قمٜمده ًمٞمس ًمٙمٜمف أديب, أو قمٚمٛمل اًمث٤مٟمقي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

  اًمدقم٤مء؟ ذم ي٘مقل ُم٤مذا اؾمتخ٤مرشمف, ًمٗمظ يٙمقن ومٙمٞمػ اح٤مئ٦م, ذم مخًلم اح٤مئ٦م

 قمٚمٞمف, اؾمتخ٤مرة ومال وًمذًمؽ قمٜمده, َهؿَّ  ٓ أنف ؾم١ماًمؽ ُمـ أومٝمٛمف اًمذي :اجلواب

ُمف صحٞمح همػم ومٝمٛمل يم٤من وإن صحٞمح, وم٤مجلقاب صحٞمح٤مً  ومٝمٛمل يم٤من وم٢من  . وَمَ٘مقِّ

 . ؿمٞمخ ي٤م ظمػماً  جيزاك اهلل :افسمال

 . وإي٤مك :اجلواب

 . حمت٤مر ٕنف آؾمتخ٤مرة: إمم حيت٤مج ومٝمق حمت٤مر, أنف وم٘مط :افسمال

 اإلٟم٤ًمن يٕمزم أن سمٕمد آؾمتخ٤مرة احلػمة, شمدومع ٓ آؾمتخ٤مرة ٓ, :اجلواب

٤م, ًمٕمٛمؾ  .آؾمتخ٤مرة شم٠ميت ومٝمٜم٤م ُمَّ

 ووح شمنمع, ٓ اعمًٚمؿ قمٚمٞمف يٕمزم مل أُمر ذم واًمري٥م اًمِمؽ رومع ذم آؾمتخ٤مرة 

  اجلقاب؟ ًمؽ

 . ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ أي :افسمال

 . ـمٞم٥م :اجلواب

ومؽ يٕمٜمل :افسمال  . اًمٜمٝم٤مي٦م ذم سمٜمٗمز ُأقَمرِّ

 . ٟمٕمؿ :اجلواب

 حمٛمد واؾمٛمل اهلل, رمحف اعمٍمي أُملم حمٛمد اًمِمٞمخ طمٗمٞمدة زوج :افسمال

 . اعمٜمجد ص٤مًمح

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك اهلل, رمحف اهلل, ؿم٤مء ُم٤م :اجلواب

 (  00: 19: 30/  206/  ٜمقرواًم اهلدى) 





 اخلوف صالة
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 ملسو هيلع هللا ىلص افـبي وؾاة بعد اخلوف صالة مؼوظقة

 .صحٞمح .شوطمذيٗم٦م, ُمقؾمك وأبق, قمغم أجْم٤مً  صاله٤م أنف: »طمدي٨م

 أن ُمع, اًمّمح٤مسم٦م قمـ أصم٤مر هذه سمذيمر اعم١مًمػ همرضش : شمٜمٌٞمف»[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذهٌقا  اًمذيـ ٚمامءاًمٕم سمٕمض قمغم اًمرد هق إٟمام, قمٜمٝم٤م يٖمٜمك ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اخلقف صالة صمٌقت

 اًمٚم١مًم١مى زي٤مد سمـ احلًـ وُمٜمٝمؿ, واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٕمده شمنمع ٓ أهن٤م إمم

ش 1/189» اًمٓمح٤موى طمٙم٤مه يمام أجْم٤مً  يقؾمػ ٕبك ىمقل وهق, قمٚمٞم٦م سمـ وإسمراهٞمؿ

 صٚمقه٤م ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ٕن, سمٌمء ًمٞمس قمٜمدٟم٤م اًم٘مقل وهذا: »سم٘مقًمف ورده

 ٟمذيمره أن إمم حيت٤مج أن ُمـ أؿمٝمر ذًمؽ ذم وُم٤م, سمٓمؼمؾمت٤من طمذيٗم٦م صاله٤م ىمد, سمٕمده

 إمم وؾمٌ٘مف, ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ذًمؽ ومٕمؾ قمغم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع اعمّمٜمػ طمٙمك وىمدش. هد

 .أقمٚمؿ واهللش 2/357ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذًمؽ

 ([587) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 اخلوف صالة صور من

 احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل اخلقف صالة أن يٕمٚمٛمقن احل٤مرضيـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ يمثػماً  ًمٕمؾ: اًمِمٞمخ

 ُصَقر هل٤م هذه اخلقف ومّمالة اًمزُم٤من, هذا ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمٗمتٜم٦م هذه ذم ُأطمٞمٞم٧م أفمٜمٝم٤م ُم٤م

 .ريمٕم٦م ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾٍ  اجلامقم٦م ًمٙمـ ًمٜمٗمًف, ريمٕمتلم يّمكم اإلُم٤مم أن: ُمٜمٝم٤م قمديدة,

لم ًمٚمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسمقن يٜم٘مًؿ سم٠من وذًمؽ   .ـم٤مئٗمتلم أو َصٗمَّ

 أن سمٞمٝمٛمٜم٤م, اًمكم ه٤م ًمٙمـ اجلديد, اًمٗم٘مف ُمـ رء إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م احل٘مٞم٘م٦م أن 

 صالة اًمٙمرام سم٠مصح٤مسمف صغم يم٤من اًمزُم٤من, ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .يمٞمٗمٞم٦م قمنم مخ٦ًم اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ سمٚمٖم٧م ضمدًا, قمديدة صقر ذم اخلقف

 هذه ُمـ وم٘مط, يمٞمٗمٞم٤مت ؾمٌع إٓ يّمح ٓ: اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ ي٘مقل ًمٙمـ 

 اًم٘مٌٚم٦م, ُدسمر ذم اًمٕمدو يٙمقن وىمد اًم٘مٌٚم٦م, يًت٘مٌؾ اإلُم٤مم يٜمتّم٥م: اًمّمحٞمح٦م تاًمٙمٞمٗمٞم٤م
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و اًمِمامل, يًت٘مٌؾ أن اإلُم٤مم يًتٓمٞمع ومال اًمِمامل, سمٛمٕمٜمك  ًمق ومٝمق اجلٜمقب, يًت٘مٌؾ سمِده

 .اعمنميمقن سمف يٖمدر أن ممٙمـ أصح٤مسمف, سمجٛمٞمع صغم

ؿ ومٙم٤من: وًمذًمؽ  ًِّ  كمسمٞمّم وىمًؿ اًمٕمدو, وضمف ذم ىمًؿ ىمًٛملم, اًمّمح٤مسم٦م ُيَ٘م

 اًمرؾمقل ظمٚمػ اًمذي اًمّمػ ومٞمٜمقي إومم, اًمريمٕم٦م ومٞمّمكم اًمًالم, قمٚمٞمف ظمٚمٗمف

, وسمٞمتِمٝمدوا جيٚمًقن اعمٗم٤مرىم٦م,  اًمتل اجلامقم٦م َُمَّم٤مّف  وي٠مظمذون ويذهٌقن وسمٞمًٚمٛمقا

 ىم٤مئامً  يٜمتٔمرهؿ وهق اًمرؾمقل, ُمع وشم٘متدي اجلامقم٦م هذه شم٠ميت صمؿ اًمٕمدو, دُم٤َمه يم٤مٟم٧م

 واطمدة, ريمٕم٦م ًمٚمجامقم٦م ويٙمقن ريمٕمت٤من, قلًمٚمرؾم ومتٙمقن هبؿ, ومٞمًٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م, ًمٚمريمٕم٦م

 .ريمٕم٦م اخلقف صالةش ريمٕم٦م اخلقف صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٕم٤مين ُمـ وهذا

 ( 00:  03: 18/   533/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  10: 10/   533/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلوف صالة يف ادحارب ظن افؼبؾة اشتؼبال يسؼط

 افشديد وافؼتال

 .اًمِمديد واًم٘مت٤مل اخلقف صالة ذم اعمح٤مرب قمـ آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط: اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .(2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص)
 [:افصػة أصل يف وؿال] 

َـّ  وم٘مد اًمِمديد: اخلقف صالة ذم وأُم٤م  قمغم ىمٞم٤مُم٤مً  رضم٤مًٓ:» يّمٚمقا  أن ُٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص ؾم

 .شُمًت٘مٌٚمٞمٝم٤م همػم أو اًم٘مٌٚم٦م, ُمًت٘مٌكم ريم٤ٌمٟم٤ًم: أو أىمداُمٝمؿ,
: إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل  .شسم٤مًمرأس واإلؿم٤مرة اًمتٙمٌػم هق وم٢مٟمام اظمتٚمٓمقا

 آٟم٘م٤ًمم ُمـ ومخٞمػ يمثر, إذا واًمٕمدو اؿمتد, إذا اخلقف أن: اعمٕمٜمك: احل٤مومظ ىم٤مل  

 قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ ُم٤م ُمراقم٤مة شمرك وضم٤مز اإلُمٙم٤من, سمح٥ًم طمٞمٜمئذ اًمّمالة ضم٤مزت ًمذًمؽ:

 إمم اإليامء, إمم واًمًجقد اًمريمقع وقمـ اًمريمقع, إمم اًم٘مٞم٤مم قمـ ومٞمٜمت٘مؾ إريم٤من: ُمـ
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 خيِمك طمتك ذًمؽ يّمٜمٕمقن ٓ: اح٤مًمٙمٞم٦م ىم٤مل وًمٙمـ. اجلٛمٝمقر ىم٤مل وهبذا ذًمؽ, همػم

 .ـها. اًمقىم٧م ومقات
 اًمثالصم٦م: إئٛم٦م قمـش 1/190» اًمٓمح٤موي طمٙم٤مه اجلٛمٝمقر قمـ ذيمره ُم٤م وسمٛمثؾ

ٌُع, يٗمؽمؾمف أن ؾمجد إن ومخ٤مف إرض, قمغم يم٤من رضمالً  أن ًمق ويمذًمؽ: »ىم٤مًمقا   أو ؾَم

 ويقُمئ اًم٘مٞم٤مم, ذم ذًمؽ خي٤مف ٤منيم إن ىم٤مقمدًا, يّمكم أن ومٚمف سمًٞمػ: رضمؾ ييسمف

 .شإيامء
 ([1/67) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 افشديد اخلوف يف افصالة يف افؼقام ترك

 :6 ؾؼرة افصػة تؾخقص يف اإلمام ؿال 

 واًم٘مت٤مل اخلقف صالة اعمّمكم: قمغم إٓ ريمـ وهق ىم٤مئام, يّمكم أن قمٚمٞمف وجي٥م

٤ًٌم يّمكم أن ًمف ومٞمجقز ,.اًمِمديد  .رايم
 أىمداُمٝمؿ, قمغم اًمِمديد اخلقف ذم يّمٚمقا  أن ُٕمتف َـّ وؾَم  :افصػة أصل يف وؿال

َٚمَقاِت  قَمغَم  طَم٤مومُِٔمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وذًمؽ ,- شم٘مدم يمام - ريم٤ٌمٟم٤مً  أو اَلةِ  اًمّمَّ  َواًمّمَّ

  َوىُمقُُمقا  اًمُقؾْمَٓمك
ِ
ّ
ِ
ًٓ  ظِمْٗمتُؿْ  وَم٢ِمنْ . ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل ٤ٌَمًٟم٤م َأوْ  وَمِرضَم٤م َ  وَم٤مْذيُمُروا َأُِمٜمْتُؿْ  وَم٢ِمَذا ُريْم  اَم يمَ  اّللَّ

٤م قَمٚمََّٛمُٙمؿ ْ  ُمَّ  .[238: اًمٌ٘مرة] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  شَمُٙمقُٟمقا  مَل
ًٓ  ظمٗمتؿ وم٢من  . ريم٤ٌمٟم٤مً  أو رضم٤مًٓ  ومّمّٚمقا : أي: ريم٤ٌمًٟم٤م أو ومرضم٤م

ضَم٤مُل : »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل  َيْرضَمؾ اإلٟم٤ًمن َرضَمَؾ : ىمقهلؿ ُمـ َرضمؾ: أو راضمؾ مجع: واًمرِّ

: ىم٤مل صمؿ..ش. .ورضُمؾ وراضمؾ َرضِمؾ ومٝمق ىمدُمٞمف: قمغم وُمِمك اًمريمقب قمدم إذا َرضماًل:

 أي٦م وفم٤مهر قمٚمٞمف, يرد قمٛمر اسمـ وطمدي٨م. اًمّمالة يٗمًد اًم٘مت٤مل إن: طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل»

 .. .قمٚمٞمف دًمٞمؾ أىمقى

 ذًمؽ دلَّ  إريم٤من: سمٕمض شمرك ضمقاز ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رظمص ح٤م: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 .شيٗمًده٤م ٓ اًمّمالة ذم اًم٘مت٤مل أن قمغم

 ([1/81) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 حلاجةا صالة كتاب
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 احلاجة صالة يف صحقح حديث ورد هل

  ؿمٞمخ؟ ي٤م رء ومٞمٝم٤م ورد هؾ احل٤مضم٦م, صالة :ادؾؼي

 . صح ُم٤م ًمٙمـ ورد صحٞمح, رء ذم ُم٤م ٓ: افشقخ

 (00: 48: 38/ 528/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتجربة ظذ بـاء احلاجة صالة مؼوظقة إثبات يستؼقم ال

: احل٤مضم٦م صالة أطم٤مدي٨م ٟمٞمدأؾم٤م قمغم اعمٜمذري ىمقل قمغم ُمٕمٚم٘م٤مً  إًم٤ٌمين ىم٤مل]

ؾْمٜم٤َمد قمغم َٓ  اًمتجرسم٦م قمغم َهَذا ُمثؾ ذِم  وآقمتامد  [:اإْلِ

 ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مًمف ُم٤م أطمًـ وُم٤م أجْم٤ًم, اًمتجرسم٦م قمغم آقمتامد جيقز ٓ سمؾ: ىمٚم٧م 

 شمث٧ٌم ٓ اًمًٜم٦م: وأىمقل: هذا اعم١مًمػ يمالم ذيمر أن سمٕمدش 140صش »اًمذايمريـ حتٗم٦م»

 ُمٌتدقم٤ًم, يمقٟمف قمـ ؾمٜم٦م أنف ُمٕمت٘مداً  ًمٚمٌمء اًمٗم٤مقمؾ هب٤م خيرج وٓ اًمتجرسم٦م, سمٛمجرد

 جيٞم٥م وم٘مد ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٤مسم٧م اًم٘مٌقل ؾم٥ٌم أن قمغم يدل ٓ اًمدقم٤مء وىمٌقل

 آؾمتج٤مسم٦م شمٙمقن وىمد اًمرامحلم, أرطمؿ وهق سمًٜم٦م, شمقؾمؾ همػم ُمـ اًمدقم٤مء اهلل

 وم٘مد اعمٓمٝمرة, ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م طمدي٨م, إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي هذا ومٗمل هذا وُمع اؾمتدراضم٤ًم,

 ومٝمذا واًمًجقد, اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ اًمٜمٝمل ومٞمف ؿمؽ ٓ صمٌقشم٤مً  اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم

 سمـ قمٛمر إؾمٜم٤مده وذم  ؾمٞمام وٓ ُمقوققم٤ًم, اعمروي هذا يمقن قمغم اًمدٓئؾ أقمٔمؿ ُمـ

 يم٤من وإن اعمتٝمٛملم, اعمؽمويملم ُمـ وم٢مٟمف اعمذيمقر, اًمٌٚمخل اًمث٘مٗمل يزيد سمـ ه٤مرون

 ظمداش, سمـ قم٤مُمر شمٚمٛمٞمذه ويمذا طمٗمٔمف, ضمٝم٦م ُمـ قمٚمٞمف ُمٝمدي اسمـ صمٜم٤مء وًمٕمؾ طم٤مومٔم٤ًم,

 واًمٌٞمٝم٘مل احل٤ميمؿ ُمثؾ اقمتامد ُمـ واًمٕمج٥م. يروُّي٤م ص٤مر اًمتل ُمٜم٤ميمػمه ُمـ هذا ومٚمٕمؾ

 ظمالف قمغم يِمتٛمؾ أنف مجٞمٕم٤مً  يٕمٚمٛمقن أُمر ذم اًمتجري٥م قمغم سمٕمدهؿ وُمـ واًمقاطمدي

 .ُمٜم٤مهٞمٝم٤م ذم اًمقىمقع وقمغم اعمٓمٝمرة, اًمًٜم٦م

 ش1/312واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ»





 السًو سحود كتاب
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 فؾتشفد يرجع ال معتداًل  ؿائام افرـعتغ بعد ؿام من

 فؾسفو ويسجد

 وم٘م٤ممش اًمٔمٝمر صالة: رواي٦م وذم» اًمّمٚمقات ُمـ صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜم٤م صغم» 

 ,[ُمٕمف اًمٜم٤مس وم٘م٤مم[ ]يرضمع ومل ُم٣م اقمتدل ومٚمام] سمف ومًٌح[ جيٚمس ومل] اصمٜمتلم ُمـ

 ؾمجد[ شمًٚمٞمٛمف اًمٜم٤مس واٟمتٔمر]  اًمًالم إٓ يٌؼ ومل صالشمف ُمـ ومرغ[ إذا] طمتك ومٛم٣م

 وؾمجد[ ]ؾمٚمؿ صمؿ] يًٚمؿ أن ىمٌؾ[ ضم٤مًمس وهق ؾمجدة, يمؾ ذم يٙمؼم] ؾمجدشملم

 [ش.اجلٚمقس ُمـ ٟمز ُم٤م ُمٙم٤من ُمٕمف, اًمٜم٤مس

 إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة ومٞمفش يرضمع ومل ُم٣م اقمتدل ومٚمام: »ىمقًمفش : وم٤مئدة»[ : اإلمام ؿال]

 ىم٤مئام, ملسو هيلع هللا ىلص اقمتداًمف هق إٟمام - واضم٥م وهق - اًمتِمٝمد إمم ملسو هيلع هللا ىلص رضمققمف قمدم أن

 ىم٤مم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤م هذا ضم٤مء وىمد ًمرضمع, يٕمتدل مل ًمق أنف وُمٗمٝمقُمف

 ومال ىم٤مئام اؾمتقى وم٢من ومٚمٞمجٚمس, ىم٤مئام يًتقي أن ىمٌؾ ذيمر وم٢من اًمريمٕمتلم, ذم اإلُم٤مم

 أطمده٤م ـمرىمف, سمٛمجٛمقع صحٞمح طمدي٨م وهقش. اًمًٝمق ؾمجديت ويًجد جيٚمس,

 ذم ضم٤مء ومام .ش949ش »داود أيب صحٞمح» وش 388ش »اإلرواء» ذم خمرج وهق ضمٞمد,

 ومال ًمٚمحديثلم, خم٤مًمٗمتف ُمع وم٢مٟمف يرضمع, مل أىمرب اًم٘مٞم٤مم إمم يم٤من إذا أنف اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض

 . سمٞمٜم٦م قمغم ديٜمؽ ُمـ اعمًٚمؿ أُّي٤م ومٙمـ اًمٌت٦م, اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ

 (.586-585/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افسـن من رء ظن فؾسفو افسجود مؼوظقة

 .صحٞمح .شؾمجدشملم ومٚمٞمًجد أطمديمؿ ٟمًك إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 ي٤ٌمح» أنف قمغم احلدي٨م هذا سمٕمٛمقم اعم١مًمػ اؾمتدلش : شمٜمٌٞمف»[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

, اًمّمقاب إمم أىمرب ًمٙم٤منش يًتح٥م: »ىم٤مل وًمقش اًمًٜمـ ُمـ رء قمـ ًمٚمًٝمق اًمًجقد

 سم٘مقًمف ذًمؽ شمٕمٚمٞمٚمف ذم طمج٦م وٓ, هٜم٤م إُمر قمٚمٞمف يدل ُم٤م أىمؾ ـ آؾمتح٤ٌمب أقمٜمك ـ ٕنف

 إٟمام, آؾمتح٤ٌمب يٜمٗمك ٓ هذا ٕن  .ُمٜمف اًمتحرز يٛمٙمـ ٓ ٕنف :ش102  ص» ي٠ميت ومٞمام
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 .خيٗمك ٓ يمام اًمقضمقب يٜمٗمك

 ([339) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 دون افواجبات ترك يف افسفو شجود مؼوظقة حرص خطل

 افسفو شجود موضع ظذ وافؽالم افسـن،

, اًمٜم٘مص جلؼمان يٙمقن إٟمام ًٝمقاًم إن: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م,: افسائل

 ؟واضم٤ٌمً  شمريم٧م ًمق ُمثالً  يٕمٜمل

 ؟ُم٤مذا هلؿ وم٘مٚم٧م: اًمِمٞمخ

 .رأُّيؿ واوم٘م٧ُم : افسائل

ْ سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ ﴿ :ًمف شم٘مؾ أخؿ: اًمِمٞمخ  اًمٜم٘مص, ضمؼمان هذا ذم سيح واحلدي٨م ﴾َه٤مشُمقا

 ٟم٘مص يٙمقن ىمد أو ريمـ, ٟم٘مص يٙمقن ىمد اًمٜم٘مص اًمًٞم٤مؾمٞملم, يمٙمالم يمالم هذا

د ومام ٟمٗمٍؾ, صٟم٘م يٙمقن وىمد ومرض,  يٚمت٘مل ومٝمذا إـمالىمف, قمغم يم٤من إن اًمٜم٘مص هبذا اعمرا

 .طمديثٜم٤م ُمع

 .سمؽميمف اعمًٚمؿ ي٠مثؿ اًمذي اًمٜم٘مص: ٤مئؾًاًم

 .اًمٕم٘م٦ٌم قمٜمد اًمِمٞمخ مح٤مر ي٘مػ وهٜم٤م, سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا : اًمِمٞمخ

 اًمتًٚمٞمؿ وسمٕمد اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ ومٞمٝم٤م اًمتل اًمًٝمق ؾمجقد طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م, :افسائل

 ومٝمٛمٝم٤م؟ يٙمقن يٕمٜمل يمٞمػ

 ؿم٤مء وإن اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ ؿم٤مء إن سمٞمٜمٝمام, ومرق ٓ واًمٜم٘مص اًمزي٤مدة ذم ومرق ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمٜم٘مّم٤من ذم أو اًمزي٤مدة ذم اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد

 ( 00: 48: 17/ 183/ واًمٜمقر اهلدى)



 337 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب ؾمجقد اًمًٝمق 

 افسفو شجود يف افسـة وترك افواجب ترك بغ افتػريق

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :اًمًٝمق ؾمجقد وُمـ 

 أو إول اًمتِمٝمد ٟمًٞم٤من قمٜمد: » اًمًجقد ومٞمٝم٤م ينمع اًمتل اعمقاـمـ سمٞم٤من صدد ذم ىمقًمف

 ذم وم٘م٤مم صغم ملسو هيلع هللا ىلص ذم اًمٜمٌل أن سمحٞمٜم٦م اسمـ قمـ اجلامقم٦م رواه ح٤م اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م ٟمًٞم٤من

 ش.ؾمٚمؿ صمؿ ؾمجدشملم ؾمجد صالشمف ُمـ ومرغ ومٚمام ومٛم٣م سمف ومًٌحقا  اًمريمٕمتلم

 اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م ًمٜمًٞم٤من اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ يذيمر مل: ىمٚم٧م

 :ُٕمريـ يًقغ ٓ احلٙمؿ هذا ذم إول سم٤مًمتِمٝمد اًمًٜمـ هذه وإحل٤مق

 جيقز ومال اًمتِمٝمد ُمـ حمٚمف ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وضمقسمف ذم خمتٚمػ اًمتِمٝمد أن: إول

 .وضمقسمف دون ؾمٜمٞمتف قمغم ُمتٗمؼ هق ُم٤م سمف يٚمحؼ أن

 وم٢مذا» :ًمف ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل صالشمف اعمًئ سمف رأُم ٕنف واضم٥م أنف ومٞمف اًمّمقاب أن: اًمث٤مين

 داود أبق أظمرضمفش. شمِمٝمد صمؿ اًمٞمنى ومخذك واومؽمش وم٤مـمٛمئـ اًمّمالة وؾمط ذم ضمٚم٧ًم

   .طمًـ سمًٜمد

 اًمًجقد عمنموقمٞم٦م آظمر دًمٞمؾ ُمـ إذن سمد ومال اعمذيمقر اإلحل٤مق جيقز ٓ أنف ومث٧ٌم 

ش ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ: »سمحدي٨مش اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ ًمف اؾمتدل وىمد اًمًٜمـ ذم

 .وهمػممه٤م وأمحد داود أبق رواه قمٜمدي طمًـ طمدي٨م وهق

 - 129/  1 ومراضمٕمف واعمٜمدوب اعمًٜمقن سملم اعمنموقمٞم٦م ذم ومرق ٓ أنف إمم ذه٥م صمؿ

 سح ًمٙمٜمف.275 – 274/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف 130

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومراضمٕمف ومٞمًـ ؾمٜم٦م وشمرك ومٞمج٥م واضم٥م ًمؽمك اًمًجقد سملم سم٤مًمتٗمريؼ

 ([272) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 افسـن فسك افسفو شجود مؼوظقة

 صقر سمٕمض اعمّمكم يٜمًك ىمدش ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ» طمدي٨م ومٞمف: افسمال

 .. ُمثؾ اًمّمالة

 . اًمًٜمـ سمٕمض: اجلواب

  اعم٘مّمقد؟ هذا هؾ ٟمٕمؿ, اًمًٜمـ سمٕمض: افسمال

 . اعم٘مّمقد ُمـ هذا: اجلواب

 . اإلـمالق قمغم ؾمٝمق ًمٙمؾ إذاً  اعم٘مّمقد, ُمـ: افسمال

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق: واباجل

ره مل ح٤م ص٤مطمٌف قم٤مشم٥م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل: افسمال  . ٟمًٞمٝم٤م آي٦م يَذيمِّ

 . ٟمٕمؿ أي: اجلواب

 . اًمًٝمق ؾمجقد ًمٞمًجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٕمد مل: افسمال

 طمزم اسمـ طمقهل٤م ُيَدْٟمِدن ىم٤مقمدة: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اجلقاب: اجلواب

ئد اًمنمع ُمـ دائامً  ي١مظمذ ضمدًا, ُمٝمٛم٦م دةىم٤مقم وهل يمثػماً, ئد اًمزا  .وم٤مًمزا

 .اإلسم٤مطم٦م قمغم يٕمٜمل إصٚمٞم٦م, اًمؼماءة قمغم هذا اًمث٤مين احلدي٨م قمٜمدك ومٝمٜم٤م 

ك سم٤مجلديد ومٞم١مظَمذ ضمديد, شمنميع ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ هٜم٤م   .اًم٘مديؿ وُيؽْمَ

 ًمف, يًُجد مل اًمرؾمقل أن صم٧ٌم ُم٤م إٓش ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ: »اًمث٤مين اجلقاب 

 سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م: ُمث٤مًمف أىمقى, واًم٘مقل ىمقًٓ  يٙمقن ىمد ومٕمؾ, يٙمقن رضوري ُمش أو

 ًمف, ومًٌحقا  وم٘م٤مم إوؾمط اًمتِمٝمد يقُم٤مً  ٟمز واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ؿمٕم٦ٌم

 ىم٤مئامً  اؾمتتؿ وم٢من اًمث٤مًمث٦م, ريمع إذا وم٘م٤مم أطمديمؿ ؾمٝمك إذا: »ىم٤مل اًمًالم سمٕمد يٕمد, ومٚمؿ

 ش.قمٚمٞمف ؾمجقد وٓ اًمتِمٝمد إمم يٕمقد ىم٤مئامً  يًتتؿ مل وإذا اًمًٝمق, ويًجد يرضمع ومال

 ُمـ ُيًتثٜمك هذا ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ طمقًمف, شُمَدٟمدن أن٧م ح٤م ص٤مًمح ُمث٤مل هذا: إذاً  
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: أيش ؾمجدشم٤من ؾمٝمقة ًمٙمؾ» وأُمث٤مًمف ذًمؽ ؾمقى ومامش ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ» احلدي٨م

 . يمذًمؽ اؾمتثٜمل, ُم٤م إٓ قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م يٌ٘مك

 .. يم٤من وإذا يًجد أن آؾمتح٤ٌمب ُمـ ٟم٘مقل هؾ :افسمال

 . هق هق احلٙمؿ: اجلواب

 . ٟمٕمؿ أي: افسمال

 ُمٓمٚم٘م٦م ضم٤مءت اًمتل إطمٙم٤مم ذم واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمريْم٦م سملم ومرق ٓ يٕمٜمل: اجلواب

 اؾمتثٜمل, ُم٤م إٓ يم٤مًمٗمريْم٦م أجْم٤مً  اًمٜم٤مومٚم٦م ومحٙمؿ اًمٗمريْم٦م, ذم ُمٜمّمقص٦م ضم٤مءت أو

 اًمٜم٤مومٚم٦م ذم نفأ اًمتٜمّمٞمص ضم٤مء ًمٙمـ جيقز ٓ أنف إصؾ اًمٜم٤مومٚم٦م, ذم اجلٚمقس ُمثالً : يٕمٜمل

 . اًمثقاب ٟمّمػ ًمف يٙمقن ًمٙمـ اجلٚمقس, جيقز

 (00: 52: 59/ 209/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾف شفا إذا شفو شجود ادلموم ظذ فقس

 إُم٤مُمف ؾمٝم٤م وم٢من, ؾمٝمق اإلُم٤مم ظمٚمػ ُمـ قمغم ًمٞمس: »ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 .وٕمٞمػ  .اًمدارىمٓمٜمك رواهش. ظمٚمٗمف ُمـ وقمغم ومٕمٚمٞمف

جد أنف صالشمف ذم ؾمٝم٤م إذا اعم١مشمؿ أن إمم اًمزيدي٦م أئٛم٦م ُمـ اهل٤مدى ذه٥م: ؾائدة  ًمٚمًٝمق ًي

٧م وًمق: )وم٘م٤مل اًمّمٜمٕم٤مٟمك ذاك إمم وُم٤مل, ًمٚمجٛمٝمقر ظمالوم٤م  خمّمّم٤م ًمٙم٤من احلدي٨م هذا صٌم

ٝمق ؾمجقد أدًم٦م ًمٕمٛمقُم٤مت قشمف قمدم وُمع, اًًم  (. اهل٤مدى ىمقل وم٤مًم٘مقل صٌم

ٝمقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص سمف ي٘متدون يم٤مٟمقا  اًمذـي اًمّمح٤مسم٦م أن ي٘مٞمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ: ىمٚم٧م  ملسو هيلع هللا ىلص وراءه ًي

جقد يقضم٥م ؾمٝمقا  , يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا, إٟمٙم٤مره ٕطمد يٛمٙمـ ٓ أُمر هذا, ُمٜمٗمردـي يم٤مٟمقا  ًمق قمٚمٞمٝمؿ اًًم

 مل وم٢مذا, ًمٜم٘مٚمقه ومٕمؾ وًمق, ًمٗمٕمٚمقه ُمنموقم٤م يم٤من وًمق, ملسو هيلع هللا ىلص ؾمالُمف سمٕمد ؾمجد ُمٜمٝمؿ أطمدا أن يٜم٘مؾ ومٚمؿ

 ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ذم ٣مُم ُم٤م ذًمؽ ي١ميد ىمد شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن فم٤مهر وهذا, ينمع مل أنف قمغم دل, يٜم٘مؾ

ٚمٛمك احلٙمؿ سـم ل ي٠مُمره مل صمؿ, سمتحريٛمف ضم٤مهال ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٗمف اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ إٟمف اًم جقد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم  سًم

ٝمق ٞمٝم٘مك ذيمره, اًًم  .أىمقى ىمٚمٜم٤مه وُم٤م اًم

 ([404) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]





 السًو يف متفرقات
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  فؾسفو؟ يسجد ؾفل اإلمام ظن اكػراده بعد ادلموم شفى إذا

 اإلُم٤مم؟ ؾمالم سمٕمد يًجد هؾ ُم٠مُمقُم٤مً  يمقٟمف ذم ٟمًٞم٤مٟمف يم٤من إذ امومٞم: افسمال

 .ٓ: اجلواب

ت وإذا :مداخؾة  ًمإلُم٤مم؟ ُمالزم وهق ٟمًٞم٤مٟمف خيتٚمػ هؾ اإلُم٤مم, ظمٚمػ ريمٕم٦م وَمقَّ

 .هب٤م ي٠ميت أن ُمـ سمد ومال أيمثر, أو سمريمٕم٦م ُمثالً ... يتداريمف أن ُمـ سمد ٓ ريمـ هذا: افشقخ

 اإلُم٤مم؟ قمـ هب٤م اٟمٗمرد ريمٕم٦م ذم أدقمٞمف ًمِّكما اًمٜمًٞم٤من يم٤من ًمق أنف ي٘مّمد :مداخؾة

 ومٕمٚمٞمف اٟمٗمرد أن سمٕمد ٟمز يم٤من إذا آه, اٟمٗمرد, ح٤م ريمٕم٦م, ٟمز ومٝمٛم٧م أن٤م: افشقخ

 .اًمًٝمق ؾمجقد

 ( 00: 06: 31/ 756/واًمٜمقر اهلدى)

 األؿوال؟ دون األؾعال يف بافسفو خاص افسفو شجود هل

 خمتص أنف أم ُمًٕم٤م, ٘مقلواًم سم٤مًمٗمٕمؾ يٙمقن هؾ اًمًٝمق, سمًجقد يتٕمٚمؼ ومٞمام :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مٕومٕم٤مل؟

 ُمًٕم٤م؟ واًمٗمٕمؾ سم٤مًم٘مقل اعم٘مّمقد ُم٤م اًم١ًمال, ومٝمٛم٧م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ًمٚمًٝمق؟ يًجد هؾ اًمتِمٝمد يمٚمٗمظ ومرًو٤م شمرك إذا :ُمداظمٚم٦م

 .سمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ومرض؟ أي: أي :ُمداظمٚم٦م

 .ومرض أي: اًمِمٞمخ

 (00:32:40/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 وؽره افسفو يف األؿل ظذ افبـاء وجوب

 صغم واطمدة يدر ومٚمؿ صالشمف, ذم أطمديمؿ ؾمٝم٤م إذا[ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرؾم ىم٤مل]

 مل وإن صمٜمتلم, قمغم ومٚمٞمٌـ صمالصم٤م؟ أو صغم صمٜمتلم يدر مل وم٢من واطمدة, قمغم ومٚمٞمٌـ اصمٜمتلم, أو

 ش.يًٚمؿ أن ىمٌؾ ؾمجدشملم وًمٞمًجد صمالصم٤م, قمغم ومٚمٞمٌـ أرسمٕم٤م؟ أو صغم صمالصم٤م يدر

 [وهمػمه اًمًٝمق ذم إىمؾ قمغم اًمٌٜم٤مء وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (. 341/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾشك افسفو شجديت وجوب

 ومٚمٞمًجد صغم؟ يمٞمػ يدر ومٚمؿ أطمديمؿ صغم إذا: »[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ضم٤مًمس وهق ؾمجدشملم

 [.ًمٚمِمؽ اًمًٝمق ؾمجديت وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.350/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظؾقه بـى صئ فه ترجح ؾنن صذ ؿد رـعة ـم ادصع كز إذا

 األؿل ظذ بـى وإال

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 دًمٞمؾ احلديثلم هذيـ وذم: »اًمٞم٘ملم قمغم اًمِم٤مك سمٜم٤مء ذم طمديثلم ذيمر أن سمٕمد ىمقًمف 

 إىمؾ قمغم سمٜمك اًمريمٕم٤مت قمدد ذم اعمّمكم ؿمؽ إذا أنف ُمـ اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ح٤م

 ش.ًمٚمًٝمق ًجدي صمؿ ًمف اعمتٞم٘مـ

 قمغم ًمٞم٤ًم إًمٞمٝمام اعمِم٤مر احلديثلم أن قمغم يدل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضم٤مء ىمد ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 إىمؾ قمغم يٌٜمل اًمذي هق ومٝمذا رء رأجف قمغم يٖمٚم٥م مل سمٛمـ ُم٘مٞمدان مه٤م سمؾ إـمالىمٝمام



 345 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمتٗمرىم٤مت ذم اًمًٝمق 

: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وذًمؽ قمٚمٞمف ويٌٜمل سمف ي٠مظمذ وم٢مٟمف إيمثر يم٤من وًمق اًمّمقاب ًمف فمٝمر ُمـ وأُم٤م

 إمم ذًمؽ أطمرى ومٚمٞمٜمٔمر: رواي٦م ذم اًمّمقاب تحرومٚمٞم صالشمف ذم أطمديمؿ ؿمؽ إذا»

 أىمرب ومٚمٞمتحر: أظمرى وذم. اًمّمقاب أنف يرى اًمذي ومٚمٞمٜمٔمر: أظمرى وذم. اًمّمقاب

 ش.ؾمجدشملم يًجد صمؿ ًمٞمًٚمؿ صمؿ قمٚمٞمف ومٚمٞمتؿ اًمّمقاب ُمـ ذًمؽ

ٟم٦م وأبق اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف  إٓ هلؿ واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمرواي٦مش صح٤مطمٝمؿ» ذم قمقا

 .قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ قمٜمدهؿ وهق ًمٚمٜم٤ًمئل واًمراسمٕم٦م اًمٌخ٤مري

 اًمٔمـ سمٖم٤مًم٥م إظمذ قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر احلدي٨م سم٠من اهلل رمحف اًمٜمقوي ؾمٚمؿ وىمد

   رمحف اًمٜمقوي وًمٙمـ. طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م هق يمام إىمؾ قمغم آىمتّم٤مر وقمدم

: ومٞمف ىمقًمف ومحٛمؾ ُمذهٌف ُمع يتٗمؼ طمتك فم٤مهره قمـ وأظمرضمف احلدي٨م شم٠مول اهلل 

 اًمت٠مويؾ هذا سمٕمد اعمٜمّمػ قمغم خيٗمك وٓ إىمؾ هق اًمذي سم٤مًمٞم٘ملم إظمذ قمغمش ومٚمٞمتحر»

 ومٚمٞمٜمٔمر: »ىمقًمف ُمثؾ ًمٚمحدي٨م ذيمرُت٤م اًمتل اًمرواي٤مت ذم اًمٜمٔمر أُمٕمـ إذا سمٓمالٟمف سمؾ

 ذم ىمقًمف وي١ميده رأجف قمغم يٖمٚم٥م سمام إظمذ ذم يم٤مًمٍميح وم٢مٟمفش اًمّمقاب أنف يرى اًمذي

 سمٕمد اًمّمقاب حترى ُمـ أن ُمفُمٗمٝمق وم٢منش صغم يمؿ يدر ومٚمؿ: »ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م

 اعم٠ًمخ٦م هذه طمٙمؿ سمؾ إىمؾ قمغم يٌٜمل أن ًمف ًمٞمس أنف - صغم يمؿ درى طمتك اًمِمؽ

 ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص أُمر طمٞم٨م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م سمٞم٤مٟمف شمقمم وىمد احلدي٨م هذا ذم قمٜمف ُمًٙمقت

 سمٕمد يًجد صمؿ إيمثر أو إىمؾ يم٤من ؾمقاء اًمّمقاب إمم أىمرب أنف ئمـ سمام سم٤مٕظمذ

 .ؾمجدشملم اًمتًٚمٞمؿ

 وذم اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ ويًجد إىمؾ قمغم يٌٜمل وم٢مٟمف اًمدراي٦م وقمدم احلػمة طم٤مًم٦م ذم وأُم٤م

 .ومت٠مُمؾ اًمٗم٘مف ُمـ احلديثلم ذم ُم٤م اظمتالف إمم إؿم٤مرة هذا

 ٓ واعمج٤مل واًمتح٘مٞمؼ واًمنمح اًمًٌط ُمـ يمثػم إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م هذه وم٢من وسمٕمد

 إظمذ قبوضم إصم٤ٌمت ُمـ أردشمف ُم٤م سمٞم٤من ذم يٙمٗمل هد ذيمرشمف ُم٤م وًمٕمؾ ًمذًمؽ يتًع

 ومٞمٝم٤م رددت اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أخٗمتٝم٤م يمٜم٧م رؾم٤مًم٦م ظمالص٦م وهق وضمد إذا اًمٖم٤مًم٥م سم٤مًمٔمـ

 وُمٕمٜمك ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم اعمذيمقر اًمِمؽ ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م وسمٞمٜم٧م سمتٗمّمٞمؾ اًمٜمقوي قمغم

 يقضمد يٙم٤مد ٓ ُم٤م اًمٗمقائد ُمـ ومٞمٝم٤م أوردت وىمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم اًمقارد اًمتحري
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 يٗمتك يم٤من قمٜمف اهلل رى ؾمٕمٞمد أبق إىمؾ قمغم ٤مءاًمٌٜم طمدي٨م راوي أن ُمٜمٝم٤م يمت٤مب ذم

 قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ ذًمؽ وضمٕمٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ويرويف سم٤مًمتحري سم٤مٕظمذ

 إسمٓم٤مل ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م أن قمغم أنٌف أن يٗمتٜمل مل وًمٙمٜمف احلٜمٗمٞم٦م إًمٞمف ذه٥م ُم٤م صقاب

 احلٙمؿ قمٛمقم ذم دظمقًمف اًمّمقاب وأن سم٤مـمؾ ُمرة ٕول اًمِمؽ ًمف قمرض ُمـ صالة

   .واعمٜم٦م احلٛمد وًمف إًمٞمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ووم٘مٜمل اًمتل اًمٗمقائد ُمـ ه٤موهمػم

 ([273) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افصالة يف افسجدات ظدد يف دائاًم  يشك من يػعل ماذا

 هق هؾ ومٞمٜمًك اًمّمالة ؾمجدات ذم يًٝمق ُم٤م دائامً  رضمؾ طمقل ؾم١مال]: افسائل

 ؟[اًمث٤مٟمٞم٦م أم إومم اًمًجدة ذم

 يتحرى إىمؾ, قمغم يٌٜمل أن ىمٌؾ أنف ًمّمحٞمحا اًمنمقمل اًمٗم٘مٝمل احلٙمؿ: افشقخ

ح ومام اًمّمقاب,  اًمث٤مٟمٞم٦م, أو إومم اًمًجدة هذه شمرى ؿمؽ وم٢مذا قمٚمٞمف, سمٜمك قمٜمده شَمَرضمَّ

ى ح سمنقم٦م, إُمر وَمَتَحرَّ ضمَّ  إذا هذه, واحل٤مًم٦م إىمؾ قمغم يٌٜمل ومال اًمث٤مٟمٞم٦م, أهن٤م قمٜمده وَمؽَمَ

 إىمؾ قمغم يٌٜمل هؾ اًمٌح٨م إٟمام احل٤مًمتلم, ُمـ يمؾ   ذم اًمًٝمق ؾمجقد ُمـ سمد ٓ حترى

 اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم هذه: اًمؼمق سمنقم٦م ٟمٗمًف ذم ي٘مقل ومٞمح٤مر, يتحرى, أن سمٕمد أم ومقراً 

 . إىمؾ قمغم يٌٜمل ٓ: إذاً  اًمث٤مٟمٞم٦م, هذه ٓ ,اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم

 اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًمًجدة هذه: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 .إىمؾ قمغم يٌٜمل يٕمرف, مل اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم

ومم اًمًجدة هذه: وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م اًمّمقر ومم اًمث٤مٟمٞم٦م أو ٕا ومم هذه ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م أو ٕا  .ٕا

 .اًمًٝمق ؾمجقد ويًجد اًمث٤مٟمٞم٦م, جيٞم٥م: وم٢مذاً 

ق ٓ احلٙمؿ هذا سمٕمديـ  ذم ًمٙمـ ُمٜمف, خيؾ ُمـ وسملم ُمٜمف, ذًمؽ يذيمر ُمـ سملم ُيَٗمرِّ

 ٓ طمٞمٜمئذ طمرج, ذم ص٤مر سمحٞم٨م اعمّمكم قمٜمد اًمًٝمق يمثر إذا سم٠منف احلٜمٗمٞم٦م, قمٜمد رأي

 ًمف ٟمجد ٓ ًمٚمحٜمٗمٞم٦م, رأي هذا ًمف, يٌدو ُم٤م قمغم ويٌٜمل يٚمٖمٞمف سم٤مًمًٝمق, يٕمتد ٓ سمف, يٕمتد
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 ويٛمٙمـ يمثػماً, ُمٜمف ذًمؽ ي٘مع أنف ٟمٗمًف ُمـ ؿمٕمر ومٛمـ احلرج, دومع ؾمقى ظم٤مص٤مً  دًمٞمالً 

ـ ومحٞمٜمئذٍ  اًمقؾمقؾم٦م, سم٤مب ُمـ هذا يٙمقن أن ًُ ٌَٜمِّل َيـْح  .احلرج ًمدومع احلٜمٗمٞم٦م, رأي شَم

 .( 1:..: 27/   96/   واًمٜمقر اهلدى)

 افسجود أو افرـوع يف افدظاء فتػويت فؾسفو افسجود

 اًمًجقد؟ أو اًمريمقع دقم٤مء ًمتٗمقي٧م ًمٚمًٝمق اعمّمكم يًجد هؾ: افسمال

 يٙمقن ىمد اًمتٗمقي٧م اًمٜمًٞم٤من, ًمٞمس هق اًمتٗمقي٧م يمٚمٛم٦م ُمـ زم يٌدو اًمذي: اجلواب

 سمٖمػم يم٤من إذا أُم٤م ٟمٕمؿ,: وم٤مجلقاب سمٜمًٞم٤من اعم٘مّمقد يم٤من وم٢مذا سم٘مّمد, يٙمقن وىمد سمٜمًٞم٤من

 ذم اًمتًٌٞمح وهق سم٤مًمقاضم٥م أتك ُم٤م إذا اًمقاضم٥م ُمـ ًمٞمس ٕنف قمٚمٞمف: رء ومال ٟمًٞم٤من

 .اًمًجقد وذم اًمريمقع

 افسفو شجود ترك بتعؿد افصالة تبطل هل

 اًمًٝمق؟ ؾمجقد شمرك يتٕمٛمد اًمّمالة شمٌٓمؾ هؾ :مداخؾة

 سم٥ًٌم آصماًم: يٙمقن ًمٙمٜمف اًمّمالة, شمٌٓمؾ ٓ ًٝمقاًم ؾمجقد شمرك شمٕمٛمد إذا: افشقخ

 .اًمًٝمق ؾَمْجَديت ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف أُمر ُم٤م شمريمف

 ( ... :6:  40/  81/    واًمٜمقر اهلدى) 

 شاهقاً  كصػفا أو مثؾفا افصالة إػ زاد من صالة تبطل هل

 ذم ُمثالً  أرضب: يٕمٜمل اًمّمالة, ٟمّمػ ُمـ أيمثر صالشمف ذم ؾمٝم٤م إٟم٤ًمن :مداخؾة

 صالشمف؟ شمٌٓمؾ هؾ زاد, ومام ريمٕمتلم سم٤مقمٞم٦ماًمر

 .اًم١ًمال ومٝمٛم٧م ُم٤م: افشقخ

 ؾم٤مهٞم٤ًم؟ ريمٕمتلم ويزيد أرسمٕم٤مً  يّمكم اًمٔمٝمر ُمثاًل, :مداخؾة



ٝمق  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    348   ُمتٗمرىم٤مت ذم اًم

 ؾمت٤ًم؟ اًمٔمٝمر صغم: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اًمًٝمق ؾمجديت يًجد: افشقخ

 ٟمّمٗمٝم٤م أو ُمثٚمٝم٤م اًمّمالة إمم أو٤مف إذا: ي٘مقل اًمذي اًم٘مقل: يٕمٜمل :مداخؾة

 .صالشمف ومتٌٓمؾ

 .دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس هذا ٓ,: شقخاف

 .جي٤مزيؽ اهلل ومٞمؽ, اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 .وإي٤مك: افشقخ

 ( 00:  17: 28/ 338/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يؾزمه هل افػاحتة ؿرأ افتشفد يؼرأ أن ؾبدل كز من

 افسفو شجود

د راح شمداريمٝم٤م صمؿ اًمٗم٤محت٦م, ؾمقرة اًمتِمٝمد قمٜمد ىمرأ  رضمؾ هٜم٤م :افسائل  ُُمـَجدِّ

 ؟اًمًٝمق ؾمجقد زُمفيٚم ومٝمؾ اًمتِمٝمد,

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 00:  21: 56/   564/  واًمٜمقر اهلدى)

 يمثر هل افصالة من افتسؾقم بعد بحرـات افساهي أتى إذا

 صالته؟ صحة يف ذفك

 اعمٖمرب صالة يقُم٤مً  صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمًتدرك ذم احل٤ميمؿ روى: اًمِمٞمخ

, لماعمًتٕمجٚم اًمٜم٤مس هقم٤من واٟمٍمف وؾمٚمؿ ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم ريمٕمتلم,  اٟمٍمومقا

ر : اًمٞمديـ ذو ىمّم٦م ذم ضم٤مء ُمثٚمام ريمٕمتلم صٚمٞم٧م سم٠منؽ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومُذيمِّ
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ت»  ش.ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة أىُمٍِمَ

 وإمم يمالم وذم طمريم٦م هٜم٤م ذم سم٘مك إيش ىمد سم٤مإلىم٤مُم٦م, أُمر سم٤مإلىم٤مُم٦م, أُمر ذيمر ومٚمام

 ةاًمّمال قمٚمٞمف ؾمجد صمؿ اعمٜمًٞم٦م سم٤مًمريمٕم٦م وضم٤مء وم٤مت, ُمـ ووم٤مت قم٤مد ُمـ وقم٤مد آظمره,

 .اًمًٝمق ؾمجديت واًمًالم

 هلذا اًمّمالة, ذم ضم٤مئزة همػم هل إصؾ ذم سمحريم٤مت أتك إذا اًمٜم٤مد يي ومال 

 اًمٕمٍم صالة يقُم٤مً  صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي اًمٞمديـ ذي وحلدي٨م احلدي٨م,

 ويم٤من اًمٞمديـ, سمذو ُيْٕمَرف رضمؾ وهٜم٤مك اعمًجد, ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م واٟمتحك ىم٤مم صمؿ ريمٕمتلم

 ي٤م: » ىم٤مل ضمريئ٤ًم, يم٤من سم٠منف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل فخم٤مـمٌت ُمـ يٌدو ُم٤م ذم يٌدو

ت اهلل رؾمقل ش يم٤من ىمد سمغم: ىم٤مل. يٙمـ مل ذًمؽ يمؾ: ىم٤مل ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة أىُمٍِمَ

 ذو أصدق: »ىم٤مل وقمٛمر, سمٙمر أبق ومٞمٝمؿ أصح٤مسمف ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٜمٔمر

 وٓ ًمّمالة,ا ُم٘م٤مم اعم٘م٤مم إمم يم٤من طمٞم٨م ُمـ اًمرؾمقل ومرضمعش ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  اًمٞمديـ؟

 وصغم اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم يٙمـ مل اعمحراب ٕن اعمحراب:: أىمقل

 .اًمًٝمق ؾمجديت ؾمجد صمؿ ريمٕمتلم

 احلٜمٗمٞم٦م, دون ظم٤مص٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م أُمث٤مهل٤م ذم ي٘مقل اًمٙمٚمامت, يمتٚمؽ احلريم٤مت هذه: إذاً 

 ويًتِمٝمدون قم٨ٌم, ُمش اًمّمالة ًمّم٤مًمح ييه٤م, ٓ اًمّمالة ًمّم٤مًمح اًمٙمالم: ي٘مقًمقن

 .يًٝمقن ىمد اًمذيـ اًمٜم٤مس قمغم ُيْن  وومٞمف صحٞمح, اؾمتِمٝم٤مد وهذا ٘مّم٦م,اًم هبذه

 (00:  45:  01/ 711/واًمٜمقر اهلدى)

 ؿائام يستتم أن ؿبل األوشط افتشفد تذـر من

 قمـ أؾم٠مل ومٙمٜم٧م طمديث٤ًم, أىمرأت أو قمروم٧م, ىمد يمٜم٧م: هٜم٤م ؾم١مازم :مداخؾة

 وقمنميـ طمدوا رىمؿ ذم إول, اعمجٚمد ذم اًمًٚمًٚم٦م, ذم اًمٞمقم ومقضمدٟم٤مه ُمٕمٜم٤مه,

 اًمٚمٗمظ, هبذا صحتف يٕمٜمل هذا ومٝمؾ هذا, ذم هٜم٤م اؾمتِمٝم٤مداً  ذيمرشمف وًمٙمـ وصمالصمامئ٦م,

 شمذيمر يٜمتّم٥م أن ىمٌؾ وًمٙمٜمف ًمٚمتِمٝمد, جيٚمس ومل اًمث٤مًمث٦م إمم اًمرضمؾ ىم٤مم إذا: أؾم٠مل يمٜم٧م

 قمٚمٞمف؟ ؾمجقد ومال وضمٚمس,
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 .ٟمٕمؿ أي: افشقخ

ه قمكم واًمِمٞمخ قمٜمف, ٟمٌح٨م ومٙمٜم٤م :مداخؾة  ..احلدي٨م دومقضم سَمَح٨م ظمػماً  اهلل ضمزا

 وقمٚمٞمف يرضمع ٓ ىم٤مئاًم, اؾْمَتَتؿَّ  إذا أنف اًمًٜم٦م, ُمـ هذا أن أذيمره, أن٤م اًمذي: افشقخ

 .قمٚمٞمف ؾمجقد وٓ رضمع ىم٤مئاًم, يًتتؿ مل وإذا اًمًٝمق, ؾمجقد

 قمٜمف؟ أبح٨م يمٜم٧م اًمذي هذا هذا, ذم ٟمٌص  هٜم٤مك هؾ أؾم٠مل يمٜم٧م أن٤م ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 ُمـ؟ قمـ احلدي٨م قمٜمدك اًمٙمت٤مب وذم ,ؿمٕم٦ٌم سـم اعمٖمػمة طمدي٨م ُمـ احلدي٨م هق: افشقخ

 .اعمٖمػمة قمـ احلدي٨م ذم :مداخؾة

 ُم٤مذا؟: افشقخ

 َذيَمر وم٢من اًمريمٕمتلم, ذم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا: »اًم٤ٌمب طمدي٨م أو اًم٤ٌمب أصؾ هق :مداخؾة

 ش.اًمًٝمق ؾمجديت ويًجد جيٚمس, ومال ىم٤مئامً  اؾمتقى وم٢من ومٚمٞمجٚمس, ىم٤مئامً  يًتقي أن ىمٌؾ

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 وٓ ومٚمٞمجٚمس, ىم٤مئامً  يًتقي أن ىمٌؾ ضمٚمس وم٢من» أتذيمره, يمٜم٧م اًمذي أن٤م :مداخؾة

 قمـ ذيمرشمف واًمٓمرق, إطم٤مدي٨م ًمٌٕمض مجٕمؽ سمٕمد اعمٕمٜمك هذا وضمدتش ؾمجدشملم يًجد

 ومٚمٞمجٚمس, ىم٤مئامً  يًتتؿ مل وم٢من اجلٚمقس, ُمـ وم٘م٤مم أطمديمؿ صغم إذا: » ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة

 .هلل دواحلٛم. ومقضمدٟم٤مه قمٜمف أؾم٠مل يمٜم٧م اًمذي هذا ,شاًمًجدشم٤من قمٚمٞمف وًمٞمس

 .اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م هق هذا طم٤مل, يمؾ قمغم: افشقخ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 اًم٘مٞم٤مم إمم أىمرب يم٤من إذا: ومٞم٘مقل ُيَٗمّرق اًمذي احلٜمٗمل: اعمذه٥م ظمالف وهذا: افشقخ

ش ىم٤مئامً  اؾْمَتتَؿَّ » وإٟمام اًمتٗمّمٞمؾ, هبذا ي٠ميت ٓ احلدي٨م ىَمَٕمد, اًم٘مٕمقد إمم أىمرب يم٤من وإذا َيُٕمد, مل

ت ٕنف اًمًٝمق: ؾمجدشم٤م وقمٚمٞمف اًمرضمقع, ًمف جيز مل ىم٤مئامً  اؾمتتؿ وم٢منش ىم٤مئامً  تتؿيً مل» أو  قمٚمٞمف وَمقَّ

 .قمٚمٞمف ؾمجدة وٓ سم٤مًمقاضم٥م, وأتك رضمع ىم٤مئامً, يًتتؿ مل وإن اًمتِمٝمد,

 ( 00: 16: 20/ 812/ واًمٜمقر اهلدى)
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 بعده؟ أم افسالم ؿبل فؾسفو يسجد متى

 ومًجقد ٟم٤مؾمٞم٤ًم, اإلُم٤مم ُمع وؾمٚمؿ ريمٕم٦م, اًمٗمجر صالة ُمـ أدرك إٟم٤ًمن :مداخؾة

 اًمًالم؟ سمٕمد أم اًمًالم ىمٌؾ يٙمقن اًمًٝمق

 إذا اإلُم٤مم ُمـ يٜمٗمّمؾ أن سمٕمد إٓ ؾمٝمق ؾمجقد قمٚمٞمف ٟمرى ٓ ٟمحـ هذا: افشقخ

 ذم سم٠من اعمٕمروف واًمتٗمّمٞمؾ اًمًالم, سمٕمد ؿم٤مء وإن اًمًالم ىمٌؾ ؿم٤مء إن ومٞمًجد ؾمٝم٤م

 إطم٤مدي٨م, سمٕمض ًمف[ شمِمٝمد] اًمتٗمّمٞمؾ هذا سم٤مًمٕمٙمس, واًمٕمٙمس سمٕمد أو ىمٌؾ اًمزي٤مدة

 ؾَمٚمَّؿ ؿم٤مء إن اخلػمة ًمف اًمّمالة ذم اًم٤ًمهل أن يتٌلم يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م شُمـجٛمع ح٤م وًمٙمـ

 . اًمًٝمق ؾمجديت ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد إٓ يًٚمؿ مل ؿم٤مء وإن ُمٓمٚم٘م٤ًم, أومْمؾ وذًمؽ

 (00: 19: 24/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾسفو؟ ادصع يسجد متى

 سمٕمدي؟ أو ٌكمىم اًمًٝمق, ؾمجقد ذم إرضمح هق ُم٤م :مداخؾة

 .إُمران جيقز: افشقخ

ّٚمؿ سمٕمدُم٤م ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمف ي٘مقل اًمذي واحلدي٨م :مداخؾة ًَ  ش.ُي

ح أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: افشقخ  ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ اًمًالم: ىمٌؾ اًمًجقد سمجقاز شُمٍَمِّ

 .إُمريـ سمجقاز

  (00:  16: 14/ 338/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افسالم ؿبل يؽون أن بغ ؾقه خمر ادصع شفو شجود ـل

 بعده أو

 ُم٤م سمدل اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م ذم -رسم٤مقمٞم٦م صالة- اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر صالة ذم إُم٤مم :مداخؾة

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اعمّمٚمقن, وٟمٌٝمف ىم٤مئامً, واؾمتقى ًمٚمخ٤مُم٦ًم هنض ًمٚمتِمٝمد, أو ًمٚمتحٞم٤مت جيٚمس
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ٌَّف اعمٝمؿ: افشقخ ٌَّف؟ مل أم شَمٜم  أُم٤م ٙمٚم٦م,ُمِم شمٕمد ٓ ُمِمٙمٚم٦م ومٞمف ُم٤م هذا شمٜمٌف ُم٤م إُم٤م َيَتٜمَ

 .يٕمقد أن ومٕمٚمٞمف شمٜمٌف إذا

 .يٕمقد :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ؾمٝمق؟ ؾمجقد قمٚمٞمف ـمٞم٥م, :مداخؾة

 .سمد ٓ: افشقخ

 اًمًالم؟ ىمٌؾ أم اًمًالم, سمٕمد يٙمقن ـمٞم٥م, :مداخؾة

 ىمٌؾ يًجد أن ص٤مطمٌف ومٞمف ُُمـَخػمَّ  ؾمٝمق ؾمجقد يمؾ وهذا, هذا سملم ُُمـَخػمَّ : افشقخ

 .اًمًالم سمٕمد أو اًمًالم

 جلؼم اًمًالم ىمٌؾ إٟمف احلٜم٤مسمٚم٦م, ظم٤مص٦م اًمٙمت٥م, سمٕمض ذم ُيذيمر ياًمذ واًمتٗمّمٞمؾ 

 .ٟم٘مّم٤من جلؼم اًمًالم وسمٕمد زي٤مدة,

 أؾم٤مس؟ ًمف هذا :مداخؾة

 احلقادث سمٕمض ٓطمٔمقا  اًمتٗمّمٞمؾ, هذا ىم٤مًمقا  اًمكم أؾم٤مس, ًمف ُم٤م هذا: افشقخ

 .اًمتٓمٌٞمؼ هذا شمٜم٘مض طمقادث ضم٤مءت ًمٙمـ اًمتٓمٌٞمؼ, هذا ُمثؾ قمٚمٞمٝم٤م يتٓمٌؼ

اً  ناإلٟم٤ًم ومٞمٙمقن: وًمذًمؽ  صمؿ ويًجد, يًٚمؿ ٓ وسملم ويًجد, يًٚمؿ أن سملم خمػمَّ

 .اًمّمالة ُمـ اخلروج شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ

 اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مم اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م هن٤مي٦م ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال ٟمٗمس ـمٞم٥م, :مداخؾة

 [.إول ًمٚمتِمٝمد] جيٚمس ومل

 ومٞمف ٜمٗملاحل اعمذه٥م ىم٤مئاًم, اؾمتتؿ إذا يٕمقد, أن جيقز ٓ ىم٤مئامً  اؾَمَتَتؿَّ  إذا: افشقخ

 إمم أىمرب يم٤من وإذا يٕمقد, ٓ اًم٘مٞم٤مم إمم أىمرب يم٤من إذا: ًمؽ سمٞم٘مقل ظم٤مص٦م, ومٚمًٗم٦م قمٜمده

٧م اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م, ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا يٕمقد, اًم٘مٕمقد  وٓ ىم٤مئامً  ئمؾ ىم٤مئامً  اؾمتتؿ إن َصحَّ

  وشمِمٝمد ومرضمع ىم٤مئامً  يًتتؿ مل وإن اًمًٝمق, ؾمجقد يًجد أن ُمـ ًمف سمد وٓ يرضمع,
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 .واوح.. .,ؾمٝمق ؾمجقد قمٚمٞمف ًمٞمس

ٌُٜمَْٞم٦م اًمًٚمٞمؿ اًمِم٤مب وم٤مإلٟم٤ًمن   اًمٕم٤مضمز سمخالف قمٛمقدي, سمٞمّمػم ح٤م ىم٤مئامً  يًتتؿ اًم

 رء ومٙمؾ اؾمتتامُمف, هذا هٞمؽ, يقىمػ اًمّمالة ذم سمٞمقىمػ ُم٤م طم٤مًمف سمٓمٌٞمٕم٦م هق اًمكم

 هٞمؽ يقىمػ سمٞم٘مدر ُم٤م ُمثالً  صٚمٌف ذم ُمرض ُمريض, ويٙمقن ؿم٤مب يٙمقن ىمد سمحًٌف,

 .وهٙمذا ىم٤مئامً  اؾمتتؿ اؾمٛمف ومٝمذا اإلُم٤مم, إمم اعمٞمؾ ُمـ رء ُمع ًمٙمـ قمٛمقدي٤ًم,

 (00:  47: 51/ 133/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افسفو شجديت بغ افذـر

 هٜم٤مك هؾ اًمًٝمق, ؾمجديت سملم واجلٚم٦ًم اًمًٝمق ًمًجقد ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم  :افسمال

 اًمٕم٤مدة؟ ُمثؾ ذيمر أو ذيمر

 .اًمٕم٤مدة ُمثؾ : افشقخ

 ...زم اهمٗمر ورب شمًٌٞمح اًمٕم٤مدة, ُمثؾ  :مداخؾة

 .ظم٤مص رء هٜم٤مك ًمٞمس يٕمٜمل ٟمٕمؿ, : افشقخ

 ( 00: 30: 16/ 406/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افطفـارة افتـالوة فسجدة يؼع هل

  ؟اًمٓمٝمـ٤مرة اًمتـالوة ًمًجدة ينمع هؾ: افسـائل

 أو اعمـٙم٤من ـمـٝم٤مرة يمـ٤من ؾمـقاء اًمٓمـٝم٤مرة ومٞمٝمـ٤م جيـ٥م ٓ اًمتـالوة ؾمجدة :افشقخ

 يم٠مي اًمــتالوة ؾمجدة إصٖمر احلـدث أو إيمـؼم احلـدث ُمـ ـمـٝم٤مرة أو اًمثـٞم٤مب ـمٝمـ٤مرة

 صحٞمح ذم ضم٤مء يمام طمـ٤مل أي قمغم اهلل يذيمر أن ًمٚمٛمـًٚمؿ جيـقز اًمذي إذيم٤مر ُمـ ذيمر

 يذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمــ٤من: »  ىم٤مًم٧م قمـٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قمـ٤مئِم٦م طمـدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ

 يٙمقن أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمذيمره ضمـٚمس إذا اعمًٚمؿ أن ؿمؽ ٓ وًمٙمـش  أطمـٞم٤مٟمف يمـؾ ذم اهلل

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضمـ٤مء وًمذًمؽ إطمـقال أومْمؾ ـهق هذا أن ؿمؽ ٓ يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم

 اًمتـٞمٛمؿ وشمـٞمٛمؿ اجلدار إمم وم٤ٌمدر قمٚمٞمف ومًـٚمؿ رضمـؾ سمف ومٛمر طم٤مضمتـف ىمْم٤مء ُمـ يقُم٤م ظمـرج

 إين»  : سم٘مقًمف ذًمؽ وقمٚمؾش  اًمًـالم وقمـٚمٞمٙمؿ: »  ىم٤مل صمؿ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم اعمٕمروف

 قمغم اًمًالم يرد أن واًمًالم اًمّمـالة قمٚمٞمف يمـرهش  ـمـٝمر قمغم إٓ اهلل أذيمر أن يمـرـه٧م

 يذيمر اهلل يمـت٤مب يتـٚمق اعمًٚمؿ ضمـٚمس إذا سم٤مًمٙمؿ ومام اًمٓمـٝم٤مرة قمغم إٓ قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ُمـ

 ٓ هذا ًمٙمــ ـمـٝم٤مرة قمغم يٙمـقن أن إومم أن ؿمؽ ومال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أطم٤مدي٨م

 ـمـٝم٤مرة قمغم إٓ شمـّمح وٓ شمـجقز ٓ اًمتـالوة ؾمجدة أن ٝم٤مءاًمٗمـ٘م سمٕمض ي٘مقًمف ُم٤م يـ٘متيض

 همـػم قمغم اًمتـالوة ؾمجـدة شمـجقز:  ي٘م٤مل أن إىمقال أقمدل وإٟمـام أبدا قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ هذا

 هذه ذم اًمراضمـح اًمرأي ـهق هذا, ـمـٝم٤مرة قمغم اعمًـٚمؿ يٙمقن أن إومْمـؾ ًمٙمـ ـمٝمـ٤مرة

 .اعمـ٠ًمخ٦م

 (17 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افتالوة فسجود افؼبؾة واشتؼبال افطفارة تشسط هل

 اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل أو ـمٝم٤مرة ًمف يِمؽمط هؾ اًمتالوة, ؾمجقد قمـ ؾم١مال :افسمال

 يٙمؼم؟ ٓ أو ومٞمف يٙمؼم أو

 ٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذيمر ُمـ ذيمر يم٠مي هق شمالوة, ؾمجقد اًمًجقد: افشقخ
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 اًمّمالة, ُمـ ضمزءاً  -اًمًجدة: يأ– يم٤مٟم٧م وًمق ٕهن٤م ًمٚمّمالة: ُيِْمؽمط ُم٤م ًمف ُيِْمؽَمط

 هق سمؾ ضمزء هق! أيمؼم اهلل: وم٘مقًمؽ اًمنمع, ُمـ سمٜمص إٓ اًمٙمؾ طمٙمؿ ي٠مظمذ ٓ وم٤مجلزء

 ي٘مقل أطمد ٓ وًمٙمـ سم٤مًمتٙمٌػم, سم٤مومتت٤مطمٝم٤م إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ اًمّمالة, أريم٤من ُمـ ريمـ

 ذم مجٕم٧م ىمد شمٙمقن أن قمٚمٞمؽ جي٥م سم٠منف اًمّمالة ظم٤مرج شمٙمؼم أن أردت إذا سم٠منؽ

 وـمٝم٤مرة اعمٙم٤من,: اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ُمـ آٟمٗم٤مً  أن٧م ذيمرت مم٤م اًمّمالة ذوط يمؾ ٟمٗمًؽ

 ظم٤مرج شمٙمٌػمة ذم شمِمؽمط ٓ اًمّمالة ذم شمِمؽمط اًمتل اًمنموط هذه يمؾ اًمثٞم٤مب,

 قمغم - اًمتٙمٌػمة هلذه ًمٞمس وًمٙمـ اًمّمالة, أضمزاء ُمـ ضمزءاً  يم٤مٟم٧م وإن ٕهن٤م اًمّمالة:

 اًمتالوة, ؾمجدة ًمؽيمذ يمٚمٝم٤م, اًمّمالة طمٙمؿ - اًمّمالة أضمزاء ُمـ ضمزء أهن٤م اقمت٤ٌمر

 ًمٚمّمالة, اعمٕمرووم٦م اًمنموط ُمـ ذط أي ًمٚمٛمًٚمؿ يِمؽمط ومال اًمِمٙمر, ؾمجدة يمذًمؽ

 إمم.. اًمٖمرب إمم اًمنمق, إمم يم٤من إن ؾمجد, اًم٘مٌٚم٦م إمم يم٤من إن هق, يمام يًجد هق سمؾ

 ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م سمف ي٠مُمرٟم٤م مل ؿمٞمئ٤مً  يتّمٜمع وأن يتٙمٚمػ أن دون هق يمام ؾمجد آظمره,

 وًمٙمـ وٕمػ ؾمٜمده ذم يم٤من وإن طمدي٨م, ي٠ميت وهٜم٤م ؾمٜمتف, ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف وٓ يمت٤مسمف,

 ش.قمٜمٝم٤م شم٠ًمخقا  ومال سمٙمؿ رمح٦مً  أؿمٞم٤مء قمـ وؾمٙم٧م: »وهق سم٤مٓشمٗم٤مق صحٞمح ُمٕمٜم٤مه

 ؾمجقد أو اًمتالوة ؾمجقد ذم اًمنموط هذه ُمـ ذـم٤مً  قمٚمٞمٜم٤م أوضم٥م ُم٤م: وم٢مذاً 

 أيمثر وًمٙمـ اًمٜم٤مس وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ ذًمؽ ًمٜم٤م, شمٞمن يمام ٟمًجد ومٜمحـ اًمِمٙمر,

 قمز اهلل ٟمٕمٛم٦م ومْمؾ يٕمرومقن ٓ يِمٙمرون, ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ يٕمٚمٛمقن, ٓ ٜم٤مساًم

 أنٗمًٝمؿ وم٠موىمٕمقا  اجلٛمٝمقر, ُمـ ىمٚمٞمؾ أو يمثػم شمٙمٚمٗمٝم٤م أُمقر قمـ ؾمٙم٧م سمام وضمؾ

ُ  ؿَم٤مءَ  َوًَمقْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وإُمر واحلرج اًمٕمٜم٧م ُمـ رء ذم همػمهؿ وأوىمٕمقا   اّللَّ

قَْمٜمَتَُٙمؿْ  ُ  ُيِريدُ ﴿ أقمٜمتٜم٤م, ُم٤م ويمرُمف وضمقده ٗمْمٚمفسم رسمٜم٤م ًمٙمـ ,[220:اًمٌ٘مرة]﴾َٕ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا  اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

 .[185:اًمٌ٘مرة]﴾شَمِْمُٙمُرونَ 

 ؾمجدت صمؿ صالة ذم وأن٤م ؾمجدة ىمرأت إذا اًمّمالة ذم يمذًمؽ ـمٞم٥م, :مداخؾة

 أيمؼم؟ أو شمٙمٌػم ومٞمٝم٤م ُم٤م هذا طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م اًمّمالة, ذم وأن٤م

 أتٌٕم٧م صمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م, اًمًجدة طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م ص٤مًمح, أب٤م ي٤م ىمٚم٧م أن٧م: افشقخ



 359 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمجقد اًمتالوة 

 سم٤مًمتٙمٌػم اًم١ًمال ىمٞمدت ومٚمام ُمٕمؽ, أوىمٕمتٜمل ورسمام اخلٓم٠م ذم وىمٕم٧م يمٜم٧م وإٓ سم٤مًمٌٞم٤من,

 .شمتحٝم٤م احلًٜم٦م اًمًٞمئ٦م وأتٌع» أطمًٜم٧م,

 .هلل احلٛمد :مداخؾة

 .هلل احلٛمد: افشقخ

 ظم٤مرج اًمتالوة ؾمجدة طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م اًمّمالة ذم اًمتالوة ؾمجدة ذم اًمتٙمٌػم: وم٠مىمقل

 ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  قمٜمف ؾم٠متحدث اًمٗمرق هذا أظمرى, ضمٝم٦م ُمـ ومرق ومٞمف وًمٙمـ اًمّمالة,

 اًمدًمٞمؾ ٕن اًمّمالة: ظم٤مرج يمحٙمٛمٝم٤م اًمّمالة ذم اًمًجدة هذه طمٙمؿ أن أُم٤م اهلل,

 يٙمؼمِّ  أن ًمف ينمع ٓ سمؾ جي٥م ٓ اإلٟم٤ًمن إن: ٘مقلٟم ح٤مذا: أي اًمًجدشملم, سملم جيٛمع

 ومٜمحـ يٜم٘مؾ مل وإذ ذًمؽ, ومٕمؾ أنف يٜم٘مؾ مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اًمتالوة: ًمًجقد

 مم٤م اًمتٕمٌدي٤مت, ُمـ شمرك وومٞمام ومٕمؾ ومٞمام اًمًالم قمٚمٞمف ٟمتٌٕمف ومٜمحـ ُمٜمف, سم٠مقمٌد ًمًٜم٤م

 شمريمف ُم٤م اًمٕم٤ٌمدات, ذم ؾمٜم٦م ومٝمق شمريمف وُم٤م ؾمٜم٦م, ومٝمق ومٕمٚمف ُم٤م اًمٕم٤ٌمدات, دائرة ذم يدظمؾ

 اًمٕمٚمامء سمٕمض وًمذًمؽ ؾمٜم٦م, ومٗمٕمٚمف اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ومٕمٚمف وُم٤م ؾمٜم٦م, ومؽميمف اًمٕم٤ٌمدات ُمـ

ٛمقا  اعمح٘م٘ملم ًَّ  شَمْريمٞم٦م, وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م, ؾمٜم٦م وهق اًم٤ًمسمؼ يمالُمل ُمـ يٗمٝمؿ[ مم٤م] اًمًٜم٦م ىم

 .شُمريمٞمف: ٟم٘مقل ُم٤م

 .شَمْريمل :مداخؾة

ٞم٦َّم: افشقخ
 . شَمـْريمِ

 .ٓ شُمريمٞم٦م :مداخؾة

 .شُمريمٞم٦م طمٞم٤ميت ذم ىمرأُت٤م ُم٤م أول ن٤مأ :مداخؾة

 رء يمؾ: أي اًم٤ًمسمؼ, يمالُمل ُمـ ووح واعم٘مّمقد شَمريمٞم٦م, وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م: افشقخ

 .شمريمٝم٤م وم٤مًمًٜم٦م وسم٤مًمت٤مزم سمٕم٤ٌمدة, ًمٞمس ومٝمق قم٤ٌمدة أنف ٟمٔمـ مم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمف

ـ ٓ أنف قمغم ىم٤مـم٦ٌم -هلل واحلٛمد- اعمًٚمٛملم قمٚمامء أمجع ذًمؽ أضمؾ ُمـ ًَ  ةًمّمال ُي

ـ ٓ أنف ىم٤مـم٦ٌم أمجٕمقا  أذان, اًمٕمٞمديـ ًَ ع ٓ أنف يمام أذان, اًمٕمٞمديـ ًمّمالة ُي  هذا ُينْمَ

 صالة ُمـ ذيمرٟم٤م ومٞمام إًمٞمف ُمٜمٝمؿ إًمٞمف أطمقج اًمٜم٤مس يٙمقن ىمد أظمرى ًمّمالة إذان
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 ذم اًم٘مٛمر ظمًػ وىمري٤ٌمً  اخلًقف, وصالة اًمٙمًقف, صالة وهل أٓ اًمٕمٞمديـ,

 .اًمٗمجر ًمّمالة ظمرضمقا  اًمذيـ إٓ سمذًمؽ دروا ُم٤م واًمٜم٤مس اًمٚمٞمؾ ُمـ إظمػم[ اًمثٚم٨م]

 .رأجتف أن٤م :مداخؾة

 .صٚمٞم٧م اهلل ؿم٤مء وإن: افشقخ

 .هلل احلٛمد :مداخؾة

 وًمٞمس ٟم٘مؾ واًمديـ اًمٕم٘مؾ اًمّمالة هذه ومٛمثؾ واًمِم٤مهد هلل, احلٛمد: افشقخ

 هذه ُمثؾ: ي٘مقل اًمٕم٘مؾ اًمديـ, ذم اًمتنميع وًمٞمس اًمديـ, ومٝمؿ اًمٕم٘مؾ وفمٞمٗم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ,

 واًمٜم٤مس اًمٜمٝم٤مر ذم اًمِمٛمس يمًقف ٟم٤مئٛمقن, واًمٜم٤مس اًمٚمٞمؾ ذم ٛمراًم٘م ظمًقف اًمّمالة

 شمذيمرهؿ وؾمٞمٚم٦م هلؿ يتخذ أن إمم سمح٤مضم٦م ه١مٓء أقمامهلؿ, وراء يريمْمقن ُمٜمِمٖمٚمقن,

 قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م أن دام ُم٤م ذًمؽ ُمـ رء ٟمتخذ ُم٤م ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمدة, هبذه

 اشمٗم٘مقا  ىمد إهنؿ: ىمٚم٧م ٞم٦م,ومٕمٚم ؾمٜم٦م وًمٞم٧ًم شَمريمٞم٦م, ؾمٜم٦م إذان هذا ومٙم٤من ذًمؽ, يتخذ مل

 إؾمػ ُمع ًمٙمٜمٝمؿ اًمٕمٞمديـ, ًمّمالة إذان ينمع ٓ أنف قمغم ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء هلل واحلٛمد

 ظمدؿم٤مً  ًمٞمس ذًمؽ ًمٙمـ سمدقم٦م, ومٞمف أىمقل أن٤م آضمتٝم٤مد هذا وُمثؾ سمٕمْمٝمؿ اضمتٝمد ىمد

 ىمد ذًمؽ, ُمـ أيمثر يرشمٙم٥م ىمد اعمجتٝمد ٕن اعمجتٝمد: ذم ـمٕمٜم٤مً  وًمٞمس همٛمزاً  وًمٞمس

 طم٤مل, يمؾ قمغم ُم٠مضمقر هق سم٤مضمتٝم٤مد, ًمٙمٜمف اهلل, أطمؾ ُم٤م وحيرم اهلل, طمرم ُم٤م يًتحؾ

 ًمٜم٤م ًمٞمس ًمٙمـ ُم٠مضمقر, ومٝمق ُمنموقم٦م, يراه٤م سمدقم٦م, احل٘مٞم٘م٦م ذم هق ؿمٞمئ٤مً  يرى وم٘مد

 .ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة: اخلًقف وًمّمالة ًمٚمٕمٞمديـ اختذوا أهنؿ ذًمؽ ُمـ اشم٤ٌمقمف,

 يمام اًمٕمٞمديـ صالة ذم ضم٤مءت ُم٤م ًمٙمـ اًمٙمًقف, صالة ذم ضم٤مءت ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة

 ًمّمالة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء

 .ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة: وٓ إىم٤مُم٦م وٓ أذان ٓ اًمٕمٞمديـ

 .وشمريمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمًٜم٦م: إذاً 

 ظم٤مرج وٓ اًمّمالة داظمؾ ٓ اًمتالوة ًمًجقد يمؼم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ٟمٕمٝمد مل ومٚمام

 ومٞمام رء هٜم٤مك ًمٙمـ هب٤م, اعمًٚمؿ يتٕمٌد ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م وًمٞمس ٦م,شمريمٞم ؾمٜم٦م إهن٤م ىمٚمٜم٤م اًمّمالة
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 يم٤من أنف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم ىمد اًمّمالة, ذم اًمتالوة سمًجدة يتٕمٚمؼ

 ٕنٜم٤م اًم٤ًمسمؼ: ُمقىمٗمٜم٤م ٟمٕمدل طمٞمٜمئذ ومٜمحـ اًمّمالة, ذم اًمتالوة ؾمجدة ؾمجد إذا يٙمؼم

 اًمًٚمػ أت٤ٌمع: أي ؾمٚمٗمٞمقن أنٜم٤م ٟمزقمؿ ٟمزقمؿ, ومٞمام ص٤مدىملم ٟمٙمقن أن وٟمرضمق ٟمزقمؿ

 : اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل وًمذًمؽ اًمّم٤مًمح,

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 ووم٘مٝم٤مً  قمٚمامً  اًمٙم٤ٌمر إضِمٚم٦َّم ُمـ يم٤من إذا ظم٤مص٦م اًمّمح٤مسم٦م أطمد قمـ رء صم٧ٌم وإذا

 ٓ ذًمؽ ُمع وًمٙمـ جيقز, ٓ إُمر هذا سم٠من ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م ًمٞمس طمٞمٜمئذ صح٦ٌم, وىمدم

 ًمًجقد يٙمؼم ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر ذم ٟمِمتد ٓ ًمٙمٜمٜم٤م إًمٞمٜم٤م, أطم٥م ٌٞمٜم٤مٟم ؾمٜم٦م ىمقًمٜم٤م قمـ ٟمحٞمد

 .اًمّمالة ظم٤مرج يٙمؼم اًمذي سمخالف اًمّمالة ذم اًمتالوة

 أثر هٜم٤م ًمٙمـ اًمّمالة, ظم٤مرج يمٝمق اًمّمالة ذم اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم أن قمرومٜم٤م: وم٢مذاً 

 .هاشمٌٕمٜم٤م اًمًٜم٦م اشمٌع وُمـ قمذرٟم٤مه, ذًمؽ ومٕمؾ ومٛمـ يٙمؼم, يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٤مسم٧م

 .ٟمجده أجـ ًمٙمـ هلل احلٛمد ٟمحٗمٔمف زًمٜم٤م وٓ إثر هذا ًمٜم٤م ذيمرت ُمرة :افسمال

 قمغم اًمّمالة ومْمؾ ذم أىمقل أن يمدت شمرددت, أن أقمٚمؿ, اهلل دمده: افشقخ

 اعمٜم٦م, مت٤مم ذم يذيمر ًمٕمٚمف أدري ُم٤م أتقىمػ, أن ًمٙمـ إؾمح٤مق, ًمٚم٘م٤ميض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .اًمًٜم٦م وم٘مف قمغم ًمٚمتٕمٚمٞمؼ اعمٜم٦م مت٤مم ومراضمع

 (00: 05: 00/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

 افتالوة فسجود افوضوء يشسط هل

 ووقء؟ اًمتالوة ؾمجقد ذم يِمؽمط هؾ :افسائل

 جيقز ومٝمؾ اًمّمالة, ظم٤مرج اًمتالوة ؾمجقد قمـ شم٠ًمل أن, أن٧م يٕمٜمل: افشقخ

 ؟ووقء سمدون اًمتالوة ؾمجقد

 .اعم٘مّمقد هذا ٟمٕمؿ :افسائل
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 سمدون ووقء, نسمدو يًجد, أن وجيقز جي٥م, ٓ ٟم٘مقل جي٥م, هؾ أو: افشقخ

 وهق اعمٕمروف, احلٙمؿ ومٞمٝم٤م يدور إذيم٤مر, ُمـ ِذيْمر يم٠مي اًمتالوة ؾمجدة ٕن ـمٝم٤مرة,

 وٓ هلل واحلٛمد اهلل, ؾمٌح٤من» ذًمؽ وُمـ ـمٝمر, قمغم وهق اهلل يذيمر أن إومْمؾ, أن

ءً  اًمًجقد ًمؽذ ُمـش اهلل إٓ إهل  ومٝمقا  ؿمٙمر, ؾمجقد يم٤من أو اًمتالوة, ؾمجقد يم٤من ؾمقا

 ؾمجدة يًجد أن ومٞمجقز, قمٚمٞمف, ذًمؽ جي٥م ٓ وًمٙمـ ٤مرة,ـمٝم قمغم يٙمقن أن إومْمؾ

 أقمٜمل اًم٘مٌٚم٦م, اؾمت٘م٤ٌمل سمدون هق يمام أقمٜمل ـمٝم٤مرة, سمدون هق يمام أقمٜمل هق, يمام اًمتالوة,

 يم٘مقًمؽ ٕنف ـم٤مهرة, شمٙمقن ٓ ىمد صمٞم٤مب ذم ـم٤مهراً, يٙمقن ٓ ىمد ُمٙم٤من قمغم هق يمام

 .ذًمؽ وٟمحق ,شايمؼم اهلل اهلل, ؾمٌح٤من»

ت ٘مرآن,اًم شمًٛمع يمٜم٧م إذا :افسائل  شمًجد؟ ومٝمؾ اًمًجدة, آي٦م وَُمرَّ

 ومال شمريم٧م وإن ؾمٜم٦م, وهق ًمؽ, أومْمؾ ومٝمق ؾمجدت, إن اجلقاب, ؾمٌؼ: افشقخ

 .قمٚمٞمؽ إصمؿ

 ضم٤مًم٤ًمً  يمٜم٧م وإذا شمًجد, صمؿ دمٚمس أم شمًجد ومٝمؾ واىمٗم٤ًم, يمٜم٧م وإذا :افسائل

 شمًجد؟ صمؿ شم٘مػ أم شمًجد, ومٝمؾ

 شمًجد ٤مًم٤ًًم,ضم يمٜم٧م وإن ضمٚمقس, سمدون ومقراً  شمًجد واىمٗم٤مً  يم٤مٟم٧م إذا: افشقخ

 .واوح ؾمجقد, صمؿ ضمٚمقس, صمؿ ىمٞم٤مم, سمدون ومقراً 

 (00: 30: 31/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 افصالة خارج افتالوة شجود مؼوظقة

 وٟمًجد ومٞمًجد اًمًجدة ومٞمٝم٤م اًمًقرة قمٚمٞمٜم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: »قمٛمر اسمـ طمدي٨م)

 .صحٞمح  .(114 ص) قمٚمٞمف ُمتٗمؼش جلٌٝمتف ُمقوٕم٤مً  أطمدٟم٤م جيد ُم٤م طمتك ُمٕمف

 يمؼم سم٤مًمًجدة ُمر وم٢مذا اًم٘مرآن قمٚمٞمٜم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: »قمٛمر اسمـ ًم٘مقل) 

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل( شمٜمٌٞمف. )وٕمٞمػ  .(114 ص) داود أبق رواهش ُمٕمف وؾمجدٟم٤م, وؾمجد

 وهق, اعمٙمؼم اهلل قمٌد اًمٕمٛمرى وومٞمف, داود أبق رواه)( : 114 ص( )اًمتٚمخٞمص)
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 صم٘م٦م وهق, ٖمراً ُمّم قمٜمده وىمع ًمٙمـ, أجْم٤مً  اًمٕمٛمرى رواي٦م ُمـ احل٤ميمؿ وظمرضمف, وٕمٞمػ

 (.اًمِمٞمخلم ذط قمغم إٟمف: وم٘م٤مل

 ًمٞمس ًمٙمـ احل٤مومظ ىم٤مل يمام اعمّمٖمر اًمٕمٛمرى رواي٦م ُمـ احل٤ميمؿ قمٜمد احلدي٨م: ىمٚم٧م

: ىم٤مل وم٢مٟمف, اًمّمالة ظم٤مرج اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م إلصم٤ٌمت أورده إٟمام وهق, اًمتٙمٌػم قمٜمده

 رؾمقل سمًجقد اًمّمح٤مسم٦م وؾمجقد, خيرضم٤مه ومل, اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمدي٨م)

 .(قمزيزة ؾمٜم٦م اًمّمالة ظم٤مرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 [(472)و( 471) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 افؼرآن يف افتالوة شجود مواضع

 [:افسـة ؾؼه يف اهلل رمحه شابق شقد افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

 أن اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو ومٕمـ ُمقوٕم٤م قمنم مخ٦ًم اًم٘مرآن ذم اًمًجقد ُمقاوع: »ىمقًمف

 احل٩م وذم اعمٗمّمؾ ذم صمالث ُمٜمٝم٤م اًم٘مرآن ذم جدةؾم قمنمة مخس ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.واًمٜمقوي اعمٜمذري وطمًٜمف.. .و.. .و.. .و داود أبق رواه. ؾمجدشم٤من

 أن سمٕمدش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وم٘مد جمٝمقًملم ومٞمف ٕن سمحًـ ًمٞمس يمال: ىمٚم٧م

 قمٌد وومٞمف ىمٓم٤من واسمـ احلؼ قمٌد ووٕمٗمف: »ًمٚمحدي٨م واًمٜمقوي اعمٜمذري حتًلم ٟم٘مؾ

 يٕمرف ٓ وهق اًمٕمت٘مل ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث قمٜمف واًمراوي جمٝمقل هقو ُمٜملم سمـ اهلل

 ش.احلدي٨م هذا همػم ًمف ًمٞمس: ُم٤ميمقٓ اسمـ وىم٤مل. أجْم٤م

 ُمذه٥م وهق آظمره٤م ىمرب صم٤مٟمٞم٦م ؾمجدة احل٩م ذم ًمٞمس أن اًمٓمح٤موي اظمت٤مر وًمذًمؽ

 أمجع وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ؾمٜم٦م ومٞمٝم٤م يّمح مل ٕنف: »ىم٤ملش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ

 ش.ومٞمٝم٤م اًمًجقد اًمدرداء وأيب اهلل قمٌد واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـا قمٛمر قمـ وصح قمٚمٞمٝم٤م

   ذم اعمذيمقرة إظمرى اًمًجدات ذم اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م إمم طمزم اسمـ ذه٥م صمؿ

 .اًمٕمٚمامء قمٜمد ومٞمٝم٤م اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م قمغم ُمتٗمؼ إومم اًمٕمنم أن وذيمر اًمٙمت٤مب 
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 أنف إٓ 211/  1ش اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي قمٚمٞمٝم٤م آشمٗم٤مق طمٙمك ويمذًمؽ

 قمـ صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد يمالمه٤م أظمرضم٤م صمؿ. ص ؾمجدة سمدل ومّمٚم٧م ؾمجدة ؾضمٕم

 إظمػمة اًمثالث وهذه. واىمرأ  وآٟمِم٘م٤مق واًمٜمجؿ ص ذم ؾمجد أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .هذا قمٛمرو طمدي٨م ذم إًمٞمٝم٤م أؿمػم اًمتل اعمٗمّمؾ ُمـ

 سمٖم٤مًمٌف اًمٕمٛمؾ قمغم إُم٦م اشمٗم٤مق ًمف ؿمٝمد ىمد إؾمٜم٤مده وٕمػ ُمع وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ُم٤م يقضمد ومٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م احل٩م ؾمجدة إٓ ًمٌ٘مٞمتف ؿم٤مهدة ًمّمحٞمح٦ما إطم٤مدي٨م وجملء

 ىمد ومٞمٝم٤م اًمًجقد قمغم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمٛمؾ أن إٓ وآشمٗم٤مق اًمًٜم٦م ُمـ هل٤م يِمٝمد

 .أقمٚمؿ واهلل. خم٤مًمػ هلؿ يٕمرف وٓ ؾمٞمام وٓ ُمنموقمٞمتٝم٤م قمغم سمذًمؽ يًت٠منس

 ([269) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 اخلطبة يف افتالوة شجود

 اخلٓم٦ٌم؟ ذم ًمٚمًجدة سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح قمٛمر اضمتٝم٤مد هؾ :مداخؾة

 .صحٞمح. ٟمٕمؿ اًمتالوة ًمًجدة سم٤مًمٜم٦ًٌم: افشقخ

 يٕمٜمل؟ صحٞمح سم٤معمرشملم :مداخؾة

 اعمرشملم؟: افشقخ

 يًجد؟ مل ُمرة وصم٤مين ؾمجد, ُمرة أول :مداخؾة

 أهن٤م ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٌلم اًمث٤مٟمٞم٦م: سم٤معمرة يًجد مل ومٝمق ؾمٜم٦م, اًمًجقد ٕن آه,: افشقخ

 ؾمٜم٦م, اًمتالوة ومًجدة آصماًم, يٙمقن اًمتالوة جدةؾم شمرك ُمـ أن سمحٞم٨م واضم٦ٌم, ًمٞم٧ًم

 واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ ُمذه٥م: اًمثالصم٦م اعمذاه٥م قمٚمٞمف ؾمٜم٦م يمقهن٤م وقمغم واضم٦ٌم, ًمٞم٧ًم ًمٙمـ

 .اًمتالوة ؾمجدة سمقضمقب ي٘مقل هق اهلل رمحف طمٜمٗمٞم٦م أبق اإلُم٤مم وأمحد,

دًم٦م ُمـ هل ؾمٜم٦م أو يمت٤مسم٤مً  خي٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م قمدم ُمع اًم٘مّم٦م وهذه   ؾمجدة أن قمغم اًم٘مقي٦م ٕا

 .قمٚمٞمف إصمؿ ومال شمريمٝم٤م وُمـ قمٚمٞمٝم٤م, أثٞم٥م ومٕمٚمٝم٤م ُمـ ؾمٜم٦م, هل وإٟمام سمقاضم٦ٌم, ًمٞم٧ًم الوةاًمت

 :..( 23: 29/   70/   واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلفرية افصالة يف افتالوة شجود

 ىمرأ  إذا اًمرطمٞمؿ, اًمرمحـ اهلل سمًؿ :اًمٕمراق ذم طمذيٗم٦م ُمًجد ؿم٤ٌمب ُمـ شمال

 وأراد اًمًجدة آي٦م إمم واٟمتٝمك ,اجلٝمري٦م اًمّمالة ُمـ اًم٘مرآن, ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م اإلُم٤مم

 ُم٤ٌمذة؟ يريمع أم يريمع, صمؿ ًمٚمتالوة يًجد أن قمٚمٞمف ومٝمؾ اًمريمقع,

 ىم٤مئاًم, يٕمقد صمؿ اًمتالوة ؾمجدة يًجد أن ومٕمٚمٞمف سم٤مًمًٜم٦م, ي٠ميت أن أراد إذا: افشقخ

ُجد, أن أراد إذا ىمٚم٧م وإٟمام يريمع, صمؿ ًْ  ذم واضم٥م اًمتالوة ؾمجقد أن ٟمٕمت٘مد ٓ ٕنٜم٤م َي

 سمؾ صم٤مسمت٦م, ؾمٜم٦م هل وإٟمام اًمتالوة, ؾمجدة وضمقب ٟمٕمت٘مد ٓ اًمّمالة, جظم٤مر أو اًمّمالة,

 .احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل يمام واضمٌف ًمٞم٧ًم وًمٙمـ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمتقاشمرة,

 ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن ُمـ اًمٌخ٤مري, صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ 

 هل٤م وؾمجد ومٜمزل ؾمجدة, آي٦م ظمٓمٌتف ذم وىمرأ  اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم يقُم٤مً  ظمٓم٥م قمٜمف اهلل

 .ُمٕمف اًمٜم٤مس وؾمجد

 وم٘م٤مل ًمٚمًجقد, اًمٜم٤مس ومتٝمٞم٠م ؾمجقد ومٞمٝم٤م أجْم٤مً  آي٦م سمف ُمرت أظمرى ظمٓم٦ٌم ذم صمؿ 

 إن: اجلقاب ذم أن٤م ىمٚم٧م ًمذًمؽ ٟمِم٤مء, أن إٓ قمٚمٞمٜم٤م, يٙمتٌٝم٤م مل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن: هلؿ

 صمؿ ىم٤مئامً  اٟمتّم٥م صمؿ ؾمجد, يًجد أن ؿم٤مء إن - اًمرواي٦م ًمٗمظ قمغم حم٤مومٔم٦م وأن - أراد

 آي٦م - أي٦م ىمراءة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م قمٚمٞمف, وػم ومال يًجد ٓ أن ؿم٤مء وإن ريمع,

 آي٦م ومٞمٝم٤م شمال هي٦م, صالة ذم اًمتالوة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م: أىمقل صالة, ذم - اًمًجدة

ّٓ  إطمٞم٤من سمٕمض ذم إْومم يٙمقن وم٘مد اًمًجدة,  ذم ظمالوم٤ًم, شمٕمٛمؾ ٕهن٤م هٜم٤م, يًجد أ

 ؿمخّمٞم٤ًم, يٕمرومٝمؿ أهٚمف ًجدُم ذم يّمكم يم٤من إذا أُم٤م يٕمٚمٛمقن, ٓ وهؿ اًمٜم٤مس أذه٤من

 ذم وًمق اًمتالوة, ؾمجدت ؾمجد ُم٤م وم٢مذا اًمٗم٘مف, ُمـ رء وقمٜمدهؿ اًمًٜم٦م, قمغم وأهنؿ

 .يًجده٤م أن وم٤مًمًٜم٦م ظمالف, يٕمٛمؾ وٓ ؿمقذة, يٕمٛمؾ ٓ هي٦م, صالة

 (00: 26: 37/ 428/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرسية افتالوة يف افسجود

 اإلُم٤مم؟ ؾيٕمٛم ُم٤مذا اًمني٦م اًمتالوة ًمًجقد سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ...شمذيمرٟم٤م إذا ؾمٝمؾ, إُمر: افشقخ

ٚمف ُمـ قمغم ؾمٝمؾ :مداخؾة  .قمٚمٞمف اهلل ؾَمٝمَّ

 ذم اإلُم٤مم أن واؾمتحيٟم٤م واضم٦ٌم, هل ُم٤م اًمتالوة ؾمجدة أن شمذيمرٟم٤م إذا: افشقخ

 هذا قمـ همٜمك ذم ومٝمق ًمٚمٛمّمٚملم, سمٚمٌٚم٦م يٕمٛمؾ ؾمقف يًجد سَمّده إذا اًمني٦م اًمّمالة

 ُمع يّمكم اإلُم٤مم هذا يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف قمٚمٞمف, ومرض هق ُم٤م: يٕمٜمل ٕنف اًمًجقد:

 سمٞمًجد, ؾمجد اإلُم٤مم سمٞمِمقومقا  ومٚمام اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٞم٘مٔمتٝمؿ ُمٕمرووملم ُمٕمدوديـ,: يٕمٜمل ٟم٤مس

 أن طمٞمٜمئذ ُم٤مٟمع ذم ومام سمٚمٌٚم٦م, وأي ىمٚم٘مٚم٦م أي يّمػم أجش؟ إٟمف دون ُمٕمف وسمٞمًجدوا

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م اًمكم اعمحذور هٜم٤م ذم ُم٤م ٕنف يًجد:

 واًمٕمٚمؿ؟ اًمٕم٘مؾ أهؾ وُمـ وراءه ُمـ يِمٕمر سمده ػيمٞم يٜمٝمض سمده ؾمجد :مداخؾة

 طم٤مؾم٦م همػم طم٤مؾم٦م قمٜمدهؿ ومٞمف اإلُم٤مم وراء اًمٚمِّـل ٕنف هذه: ُمِمٙمٚم٦م هل ُم٤م: افشقخ

 .مت٤مُم٤مً  وراءه اًمكم يِمٖمؾ ؾمقف اًمٜمٝمقض طمٞم٨م اًمًامع,

ة ًمٙمؿ طمٙمٞم٧م وأن٤م  هٜم٤مك ىمري٦م ذم ُُمَّمٞمِّػ يمٜم٧م مجٕم٦م يقم ُمٕمل, ص٤مر ُم٤مذا َُمرَّ

 أن٤م ؿم٤مومقين اإلُم٤مم, طمي ُم٤م ومٞمف وصٚم٧م اًمٗمجر ذم ًجداعم إمم ٟمزًم٧م ُمْم٤مي٤م, اؾمٛمٝم٤م

 ؾمقرة إٟمف ٟمٗمز أقمرف أن٤م شم٘مدُم٧م, صؾِّ  اشمٗمْمؾ قمٚمؿ, ـم٤مًم٥م إٟمف سمٞمدل ظمٗمٞمٗم٦م حلٞم٦م

 ُم٤م اًمًجدة ؾمقرة شمريم٧م ًمٚمت٠مت٠مة طم٤مزم أقمرض راح ُم٤م وًمذًمؽ سمت٘مٜمٝم٤م, ُم٤م اًمًجدة

 يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس وإذا ريمٕم٧م ح٤مش يمـٝمـٞمـٕمـص» وسمتٕمرومقا  ُمريؿ, ؾمقرة واومتتح٧م ىمرأُت٤م,

 .اًمٕم٤مدة ُمثؾ يًجدوا

 .اجلٛمٕم٦م ص٤ٌمح :مداخؾة

قا  ورائل اًمكم ويـ؟ اًمِم٤مهد اجلٛمٕم٦م, ص٤ٌمح: افشقخ ًه  ُم٤م ريمٕم٧م أن٤م أنف أطم

هقا  اعمٜمؼم ظمٚمػ اًمكمِّ  ًمٙمـ إُمر, شمداريمقا  ؾمجدت,  ؾمٛمٕمقا  أن إمم ؾم٤مضمديـ اجلامقم٦م مَت
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 وقمٛمٚم٧م اًمّمالة أت٘مٜم٧م ست وأن٤م هٜم٤م, اًمّمٞم٤مح واؿمتٖمؾ محده, عمـ اهلل ؾمٛمع ىمقزم

 اًمٕمجؿ سمالد ذم وىمٕم٧م ًمق اًم٘مّم٦م هذه واهلل مج٤مقم٦م ي٤م: هلؿ ىمٚم٧م ُمققمٔم٦م, يمٚمٛم٦م هلؿ

 .آظمره إممش يمـٝمـٞمـ» وسملمش أخؿ» سملم سمتٗمرىمقا  ُم٤م مج٤مقم٦م ي٤م ًمٙمـ آؾمتٜمٙم٤مر, أؿمد شمًتٜمٙمر

 هل ومام آظمره, إمم واًميع واًمزرع اًمٌ٘مر وراء قم٘مقًمٙمؿ أنتقا  اًمٔم٤مهر ًمٙمـ 

 اعم٠ًمخ٦م أرى أن٤م أجْم٤مً  أنف قمغم شمٙمٌػم, سمدون ضوهن ؾمجد إذا إٟمف أؾمت٤مذ ي٤م ُمِمٙمٚم٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض يروٟمف اًمِّكم شمْمٞمٞمؼ ومٞمٝم٤م ُم٤م: يٕمٜمل  .إظمقا

ٟمٜم٤م, ُمـ أخ ُمـ أيمثر وؾم٠مخٜم٤م :مداخؾة  .قمٜمف اًمِمٞمخ سمٜم٠ًمل اهلل ؿم٤مء إن: وم٘مٚمٜم٤م إظمقا

 اًمًٜم٦م, ذم ي٠مِت  مل هذا اًمّمالة, وذم اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم إٟمف: سم٘مقل أن٤م: افشقخ

 إُم٤مُم٤مً  يم٤من إذا ظم٤مص٦م يٕمٜمل طمرج, أرى ٓ وًمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م, سمٕمض قمـ ضم٤مء ًمٙمـ

 أنف أبداً  طمرضم٤مً  أرى ومال آسم٤مءٟم٤م, وضمدٟم٤م هٙمذا إٓ سمٞمٕمرومقا  ُم٤م هذه اجلامهػم, هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أنف أقمٚمؿ ٓ اًمٜمٝمقض هب٤م, اًمٜمٝمقض ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م أن ًمق ويمذًمؽ اعمٗمًدة, ًمدومع ُيَٙمؼمِّ 

, يم٤من اًمًٚمػ ُمـ أطمد  اعمّمٚمح٦م يمجٚم٥م أنف رأى اإلُم٤مم إذا: ىمقلأ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ُيَٙمؼمِّ

 .سمف آًمتزام قمدم سمنمط ُم٤مٟمٕم٤ًم, هذا أرى ُم٤م ُمٙمؼماً  ي٘مقم أنف شمًتقضم٥م اعمٗمًدة ودرء

 اًم٘مٜمقت؟ اًم٤ٌمب هذا ُمـ :مداخؾة

 إومراط ومٞمٝم٤م يّمػم اعم٠ًمخ٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اًم٘مٜمقت, اًم٤ٌمب هذا ُمـ: افشقخ

 .وشمٗمريط

: ًمؽ سمٞم٘مقل يٕمٜمل, ؾمٚمٗمٞملم يٙمقٟمقا  ٤ًمضمداعم أئٛم٦م ُمـ يمثػم أنف واًمتٗمريط اإلومراط 

ز أنف ذط قمغم ًمٙمـ ُم٤مٟمع, ومٞمف ُم٤م سم٘مٜم٧م وم٠من٤م ٟمدارُّيؿ, سمدٟم٤م ٟمٜم٤م ي٤م أنف يريمِّ  هذا إظمقا

 ُُم٤ًمي٦ًم سمٞمٓمٌؼ ضمٝم٦م ُمـ سمٞمٕمٚمؿ, ضمٝم٦م ُمـ ح٤م سم٤مًمٜمقازل, إٓ ُمنموع هق ُم٤م اًم٘مٜمقت

 هق ٤مرص: ُمٕمٜم٤مه٤م سمٞمٕمٚمٛمٝمؿ وُم٤م سمٞم٤ًميرهؿ هق إٟمف أُم٤م ُم٤مٟمع, ومٞمف ُم٤م ًمٚمٛمٗمًدة ودومٕم٤مً 

 .سمٞمٕمٚمٛمٝمؿ قمؿ وُم٤م ُمداهٜم٦م سمٞمداهٜمٝمؿ قمؿ يٕمٜمل وأظمريـ

 :..( 40: 19/   133/   واًمٜمقر اهلدى) 

 



 368   ؾمجقد اًمتالوة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 افرسية يف فؾتالوة افسجود ـراهة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 قمـ اًمِمٞمخلم ذط قمغم وصححف احل٤ميمؿ وروى: »اًمّمالة ذم اًمًجقد ذم ىمقًمف 

 أنف أصح٤مسمف ومرأى اًمٔمٝمر صالة ُمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ؾمجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ

 ش.اًمًجدة شمٜمزيؾ ىمرأ 

 وشمٌٕمف اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ صححف وإن صحٞمح همػم احلدي٨م هذا: ىمٚم٧م

 فم٤مهر إمم ٟمٔمروا أهنؿ هذا ذم واًم٥ًٌم واًمزرىم٤مين واًم٘مًٓمالينش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ رواه وم٘مد ومّمححقه إؾمٜم٤مده

 .قمٛمر اسمـ قمـ - جمٚمز أيب

 وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك همػم ذًمؽ سملم ُمٜم٘مٓمع ًمٙمٜمف اًمٔم٤مهر ذم صحٞمح إؾمٜم٤مد ومٝمذا

 - جمٚمز أيب ُمـ أؾمٛمٕمف ومل: ىم٤مل - جمٚمز أيب قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن أن٠ٌم: ه٤مرون سمـ يزيد

 .قمٛمر اسمـ قمـ

 .واًمٓمح٤موي داود وأبق وأمحد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 رضمؾ جمٚمز وأيب اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن سملم اًمقاؾمٓم٦م أن ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٕمتٛمر سملم وىمد

 .قمٛمر اسمـ قمـ أُمٞم٦م: ًمف ي٘م٤مل رضمؾ قمـ أبٞمف قمـ: ُمٕمتٛمر وم٘م٤مل جمٝمقل

 .داود وأبق اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 رواي٦م ذم طمج٦م وٓ جمٝمقل قمـ أنف إمم احلدي٨م ومٕم٤مد اشمٗم٤مىم٤م جمٝمقل هذا وأُمٞم٦م

 .اعمحدصملم قمٜمد اعمجٝمقل

 ُمـ احلدي٨م ذيمر أن سمٕمد وم٘م٤ملش اًمتٚمخٞمص» يمت٤مسمف ذم اًمٕمٚم٦م هلذه ٤مومظاحل شمٜمٌف وىمد

 ؾمٚمٞمامن يٕمٜمل أنف قمغم اًمٓمح٤موي رواي٦م ودًم٧م سم٢مؾم٘م٤مـمف احل٤ميمؿ قمٜمد ًمٙمٜمف: »أُمٞم٦م ـمريؼ

 ش.ُمدًمس اًمتٞمٛمل

   شُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وم٘م٤مل سم٤محلدي٨م أمحد اإلُم٤مم ي٠مظمذ مل وهلذا: ىمٚم٧م



 369 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   جقد اًمتالوةؾم 

 ٓ: وم٘م٤مل اًمًجدة؟ اًمٔمٝمر ذم ي٘مرأ  اإلُم٤مم قمـ وؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م: »38 ص 

 ٓ سمٕمْمٝمؿ: وىم٤مل جمٚمز أيب قمـ ؾمٚمٞمامن يِمٛمٕمف مل: وم٘م٤مل قمٛمر اسمـ طمدي٨م ًمف ومذيمر

 ش.قمٛمر اسمـ قمـ ومٞمف ي٘مقل

 .اإلرؾم٤مل وهل اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر ىمد صم٤مٟمٞم٦م قمٚم٦م وهذه

 اًمًجقد ضمقاز قمغم سمف آؾمتدٓل جيقز ومال صحٞمح همػم احلدي٨م أن اًم٘مقل ومجٚم٦م

 أمحد اإلُم٤مم يمالم فم٤مهر وهق اًمٙمراه٦م ُمـ طمٜمٞمٗم٦م أبق إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ. ي٦ماًمن ذم

   .آٟمٗم٤م اعمذيمقر

 ([271) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افصالة يف افتالوة فسجود افتؽبر مؼوظقة ظدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمتالوة ؾمجقد وُمـ 

 ُمر وم٢مذا اًم٘مرآن قمٚمٞمٜم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ٤ملىم قمٛمر اسمـ قمـ: »ىمقًمف

 قمغم صحٞمح: وىم٤مل واحلٙمؿ واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق رواه. وؾمجدٟم٤م وؾمجد يمؼم سم٤مًمًجدة

 ش.اًمِمٞمخلم ذط

 :ُمالطمٔمت٤من ومٞمف: ىمٚم٧م

 - اًمٌٞمٝم٘مل رواه وقمٜمف - داود أيب قمٜمد ؾمٜمده ذم ٕن وٕمٞمػ احلدي٨م أن: إومم

 ىم٤مل وًمذًمؽش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ٤ملىم يمام وٕمٞمػ وهق اًمٕمٛمري قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

م سمٚمقغ» ذم  ش.وٕمٞمػ إؾمٜم٤مدهش: »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤ملش. ًملم ومٞمف ؾمٜمده» ش:اعمرا

 ذم أي٤مت ُمـ يمثػم ذم ًمٚمتالوة ملسو هيلع هللا ىلص ؾمجقده اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع روى وىمد

 إمم ٟمٛمٞمؾ وًمذًمؽ ًمٚمًجقد اًمًالم قمٚمٞمف شمٙمٌػمه ُمٜمٝمؿ أطمد يذيمر ومٚمؿ خمتٚمٗم٦م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت

   .اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم قمـ رواي٦م وهق. اًمتٙمٌػم اهذ ُمنموقمٞم٦م قمدم



 370   ؾمجقد اًمتالوة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 وهق احلدي٨م ُمـ اًمِم٤مهد ُمقوع وهقش يمؼم: »روايتف ذم ًمٞمس احل٤ميمؿ أن: اًمث٤مٟمٞم٦م 

 أظمٞمف سمخالف صم٘م٦م وهق اعمّمٖمر وهق اًمٕمٛمري قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ رواه إٟمام

 ُمـ وهمػممه٤م ْم٤مأجش اًمّمحٞمحلم» ذم واحلدي٨م. شم٘مدم يمام وٕمٞمػ ومٝمق اعمٙمؼم اهلل قمٌد

 .472و 471ش اإلرواء» واٟمٔمر وٕمٗمف أدًم٦م ُمـ ومٝمق اعمٙمؼم ٓ اعمّمٖمر اهلل قمٌٞمد ـمريؼ

 ([267)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

تَدل ؾفل ورؾع، خػض ـل يف ُيَؽزِّ  ـان ملسو هيلع هللا ىلص افـبي أن َصح    ُيس 

 افصالة؟ يف افتالوة شجود ظـد افتؽبر ظذ احلديث هبذا

 ومٝمؾ ورومع, ظمٗمض يمؾ ذم ُيَٙمؼمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن َصحَّ : اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :افسمال

َتدل ًْ  اًمّمالة؟ ذم اًمتالوة ؾمجقد قمٜمد اًمتٙمٌػم قمغم احلدي٨م هبذا ُي

 ُمـ وًمٞمس اعمٕمت٤مدة, اًمّمٚمقات ذم ورومع ظمٗمض يمؾ ذم ي٘مّمد ٕنف ٓ: :اجلواب

 .ًمف طمٙمؿ ٓ وم٤مًمٜم٤مدر ٟم٤مدرًا, إٓ اًمًجدة آي٦م شمالوة ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مدة

 آي٦م ي٘مرأ  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن قمديدة أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وىمد وًمذًمؽ 

 أن اًمًٜمد وٕمٞمػ وًمق ُم٤م طمدي٨م ذم ي٠مِت  ومل هل٤م, يًجد ويم٤من اًمّمالة, ذم اًمًجدة

 اًمتٙمٌػم يدظمؾ ومال وؾمجد, يمؼمَّ  اًمّمالة ذم اًمتالوة ؾمجدة ؾمجد طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا وٛمـ اًمّمالة ذم اًمتالوة ؾمجدة ذم

 ( 00: 17: 36/   190/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتالوة فسجود افتؽبر

 . اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم ُم٠ًمخ٦م طمقل شمٗمّمٞمالً  ٟمريد :مداخؾة

  شمٙمٌػم؟: افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة
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 اًمتالوة؟ ًمًجقد شمٙمٌػم ُم٤مذا: افشقخ

 . اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم ُم٠ًمخ٦م.. اًمتٙمٌػم ُم٠ًمخ٦م طمقل شمٗمّمٞمالً  ٟمريد :مداخؾة

  اًمّمالة؟ داظمؾ أو اًمّمالة, ظم٤مرج: افشقخ

 . وظم٤مرضم٤مً  داظمالً  :ةمداخؾ

 اًمًجقد, وم٘مط.. اًمِمٙمر ؾمجقد ذم مم٤م أيمثر هٜم٤مك ًمٞمس ًمٚمتالوة, اًمًجقد: اًمِمٞمخ

 أنف إٓ اًمّمالة, ظم٤مرج يم٤من أو اًمّمالة ذم يم٤من ؾمقاء شمًٚمٞمؿ, وٓ شمٙمٌػم ٓ سمف ي٘مؽمن ٓ

ر أن سمد ٓ رء هٜم٤مك سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام  :وهق سمف ٟمذيمِّ

, أجْم٤مً  ىم٤مم وإذا يمؼمَّ  ًمٚمتالوة ؾمجد إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم يرد مل   يمؼمَّ

 .قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم صح وًمٙمـ

 يمؾ هق أو اعمٜمٝم٩م قمغم ُمٕمف ًمٞمًقا  ىمقُم٤مً  ي١مم يم٤من إذا اإلُم٤مم أن: طمٞمٜمئذٍ  أرى وم٠من٤م 

 اًمًٜم٦م, قمغم وًمٙمـ اًمًٜم٦م, اًمٜم٤مس ُيَٕمٚمِّؿ يٌدأ ومٝمق سم٤مٔظمر, قمٝمد طمدي٨م اًمٗمري٘ملم ُمـ

 .يتحٛمٚمقه٤م ًمـ ٕهنؿ واطمدة: رضسم٦م سم٤مًمًٜم٦م ييهبؿ ٓ رويدًا, رويداً : يٕمٜمل

 ذيمرُت  يمام وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمف إُمر يم٤من إذا أنف اعم٠ًمخ٦م هذه ظمّمقص ذم أرى وم٠من٤م

 هق ُمتٗم٤مهؿ يم٤من إذا أُم٤م ًمٚمًجقد, يٙمؼمِّ  أن ُمـ ُم٤مٟمع ٓ سمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ قمٝمدهؿ طمدي٨م

 ُمـ رء اًمًٜم٦م ذم هٜم٤مك يم٤من ًمق أقمت٘مد ٕنٜمل اًمًٜم٦م: يٚمتزم أن وم٤مٕومْمؾ ومج٤مقمتف

 صم٧ٌم اًمٙمرام اًمّمح٤مسم٦م أطمد دام ُم٤م ًمٙمـ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ُٟمِ٘مؾ يم٤من اًمتٙمٌػم

 .اجلامقم٦م ىمٚمقب شم٠مخٞمػ ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ اًم٘مْمٞم٦م, هذه ذم شم٘مٚمٞمده ُمـ ُم٤مٟمع ومال هذا قمٜمف

 ( 00: 28: 21/ 547/واًمٜمقر اهلدى)

 افتالوة؟ فسجدة يؽز   هل

 اًمّمالة ذم هل٤م ُيٙمؼمَّ  تالوةاًم ؾمجدة: افسائل

 اًمّمالة ذم: اًمِمٞمخ
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 .ويًجدون يٙمؼمون آئٛم٦م سمٕمض اجلٛمٕم٦م, يقم اًمًجدة ىمرأت: افسائل

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ,: افشقخ 

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ هذا ومٝمؾ: افسائل

 اًمًجدة ؾمقرة ذم ؾمجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ذم يرد مل: اًمِمٞمخ

 صحٞمح أثر هٜم٤مك وًمٙمـ هل٤م, يمؼم ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌلاًم أن اًمّمٚمقات ُمـ همػمه٤م ذم أو اجلٛمٕم٦م يقم

 ُمـ ُم٤مٟمع أرى ومال اًمّمالة, ذم اًمتالوة ًمًجدة يٙمؼم يم٤من أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ُمًجد ذم إُم٤ممٌ  يم٤من وم٢مذا اًمتٙمٌػم, إٓ يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس أن وسمخ٤مص٦م اًمتٙمٌػم

 ذم يم٤من إذا أُم٤م شمٙمٌػم, دون ؾم٤مضمًدا ومٞمٝمقي هب٤م, وُّيتٛمقن اًمًٜم٦م يٕمرومقن ٟم٤مس وطمقًمف

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد ُمًٕمقد سمـ اهلل سمٕمٌد أؾمقة ومٚمف ومٙمؼم قم٤مم ضم٤مُمع ُمًجد

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افتؽبر ظذ به يستدل هل ورؾع خػض ـل يف افتؽبر حديث

 افصالة؟ يف افتالوة فسجود

ـ هؾش ورومع ظمٗمض يمؾ ذم يٙمؼم يم٤من: »طمدي٨م :افسمال ًُ  سمف آؾمتدٓل َيـْح

 وم٘مط؟ اًمّمالة ذم اًمًجدة ٔي٦م اًمتٙمٌػم ضمقاز قمغم

 أن اعمت٤ٌمدر ٕن اًمتالوة, ًمًجقد ًمٚمتٙمٌػم سمف آؾمتدٓل حيًـ ٓ: افشقخ

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس أنف ومٞمٝم٤م واًمٖم٤مًم٥م اًمّمٚمقات, يمؾ ذم اعمٕمٝمقد واًمرومع اخلٗمض اعم٘مّمقد

 .شمالوة  ؾمجقد

 (..: 50:  57/   57/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 افتالوة؟ سجودف افتؽبر يف حديث صح هل

ُحف احلدي٨م هٜم٤مك :مداخؾة  طمدي٨م ,شاعمٖمٜمل» ذم اعم٘مدد ىمداُم٦م اسمـ ُمّمحِّ

 قمٚمٞمٜم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »ي٘مقل قمٜمٝمام اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

 احلدي٨م؟ هذا صح٦م ومامش وؾمجد يَمؼمَّ  ؾمجدة سمآج٦م ُمر وم٢مذا اًم٘مرآن,

 ذم ُمروي ,اعم٘مدد قمـ ٟم٘مالً  ذيمرت يمام ُمروي هذا هذا, وٕمٞمػ: افشقخ

: ًمٗمٔم٦م دون اًمًٞم٤مق هذا سمٜمٗمسش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وُمروي ,شاحل٤ميمؿ ُمًتدرك»

 .وقمٚمٞمف قمٚمٞمؽ ُيٚمَ٘مك ح٤م واؾمٛمع احلدي٨م, قمٚمؿ ِدىم٦َّم واٟمٔمروا ,شيَمؼمَّ »

 سمـ اهلل قمٌد اؾمٛمف ُمدين رضمؾ ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ ُمًتدرك ذم ُمروي احلدي٨م هذا 

ً, سم٤مؾمٛمف يًٛمك أخ ًمف هذاو ,اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم ٟمًٌف ويٜمتٝمل قمٛمر,  قمٌد اؾمٛمف هق ُمّمٖمرا

 سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم احلدي٨م ,قمٛمر اسمٜم٤م يمالمه٤م اهلل قمٌٞمد اؾمٛمف أظمقه اهلل

 .شمٙمٌػم ًمٗمٔم٦م سمزي٤مدة قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ: اعمًتدرك ذم اًمتٙمٌػم,: ًمٗمٔم٦م دون قمٛمر

 أن احلدي٨م ءقمٚمام اصٓمٚمح وإرض, اًمًامء سملم يم٤مًمٗمرق اًمرضمٚملم؟ سملم اًمٗمرق ُم٤م 

, قمٛمر سمـ اهلل قمٌد: ومٞم٘مقًمقن إول قمـ يٕمؼموا  قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد: أظمر وأظمقه اعمَٙمؼمَّ

ر,  ٓ طمديث٤ًم, قمٛمر سمـ اهلل قمٌد روى يمٚمام احلدي٨م, قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق وٕمٞمػ إول اعمَّمٖمَّ

 سمـ قمٛمر إمم ٟمًٌف يٜمتٝمل: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ىمٚم٧م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ذهٜمٙمؿ إمم يًٌؼ

 ومحديثف طمديث٤مً  روى إذا اعمدين اعمٙمؼمَّ  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ومٝمذا اعمت٠مظمر, قمٛمر باخلٓم٤م

ر قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد أظمقه وٕمٞمػ,  صم٘م٦م هذا ح٤مذا؟ صحٞمح, ومحديثف طمديث٤مً  روى إذا اعمّمٖمَّ

 اًمث٘م٦م؟ أظمقه ظم٤مًمٗمف إذا سم٤مًمؽ ومام ًمْمٕمٗمف, طمديثف يً٘مط اًمْمٕمٞمػ وذاك وٕمٞمػ, وذاك

 وٕمٞمػ يمقٟمف ُمع هق اًمتٙمٌػم ًمٗمٔم٦م روى اًمذي اًمراوي ٕن ُمٜمٙمراً: طمديثف يّمٌح ومحٞمٜمئذ

 .ُمٜمٙمرة زي٤مدة هلش ويمؼم: »وهل زي٤مدشمف, ذم ومٞم٘م٤مل اًمث٘م٦م, ظم٤مًمػ

 ُمـ شمروي اًمٗم٘مف يمت٥م أن: اًم٤ًمسم٘م٦م إضمقسم٦م سمٕمض ذم إًمٞمف أذت ُم٤م وهذا 

 يمت٤مسمف ووع احلٜمٗمل اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ إن: ًمٙمؿ ىمٚم٧م وًمذًمؽ ودب, ه٥م ُم٤م احلدي٨م

 هل ُم٤م ضمداً  يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمف اهلداي٦م يمت٤مب ٕنف هلداي٦م:ا ٕطم٤مدي٨مش اًمراي٦م ٟمّم٥م»
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ه ومـ٤مًمزيٚمٕمل صحٞمح٦م, ج ظمػماً  اهلل ضمزا  ٟمّم٥م» وؾمامه اًمٙمت٤مب هذا ذم احلدي٨م هذا ظمرَّ

 ش.اهلداي٦م ٕطم٤مدي٨م اًمراي٦م

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء يمت٥م سمتخري٩م ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م قمٜمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء يمذًمؽ 

 ًمٚمح٤مومظش احلٌػم اًمتٚمخٞمص: »عمج٤ملا هذا ذم وأقمٚمٛمٝم٤م أوؾمٕمٝم٤م وُمـ اعمت٠مظمرة,

 ش.اًمقضمٞمز» أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم هذا اًمٕمً٘مالين,

 احلدي٨م, قمٚمؿ ذم ُمثٚمف سمٕمده اًمٜم٤ًمء وًمدت ُم٤م -أقمت٘مد ومٞمام- اًمٕمً٘مالين هذا 

ضم٤مً  دمده هٜم٤مك شمرضمع احلدي٨م هذا ُمثؾ وًمذًمؽ  قمٛمر سمـ اهلل سمـٕمٌد ُمٕمٚمَّالً  ودمده خمرَّ

, اعمدين ر اهلل قمٌٞمد أظمقه نأ أظمرى سمٕمٚم٦م وُمٕمٚمَّالً  اعمٙمؼمَّ  سمدون احلدي٨م روى اعمّمٖمَّ

 .ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب هذا ,اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمرواي٦م وهذهش ويمؼمَّ : »زي٤مدة

 (00: 15: 45/ 702/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  00: 16: 29/ 702/واًمٜمقر اهلدى) 

 يسجد أو ادلموم يؽز هل افتالوة شجدة يف اإلمام ـز إذا

 تؽبر؟ بدون

  شمٙمٌػم؟ سمدون يًجد وٓ يٙمؼم اح٠مُمقم اًمتالوة ؾمجدة ذم يمؼم ُم٤مماإل إذا :افسائل

 َيِرد مل أنف: وظمالصتف ُمرة, ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤مه اعمقوقع ذم رأجٜم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤ًم,: اًمِمٞمخ

, يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ ورد وًمٙمـ يٙمؼم, ومال يَمؼمَّ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ  وسمذًمؽ ُيَٙمؼمِّ

 ٟمت٤مسمٕمف ُم٤م ٟمحـ اإلُم٤مم يمؼم وم٢مذا شُمتٌَّع, أن أطمؼ اًمًٜم٦م ًمٙمـ اعم٠ًمخ٦م, هذه ذم ٟمِمدد ومال

 يمثػم ذم ٟمحـ ٟم٘مقل يمام ًمإلُم٤مم, خم٤مًمٗم٦م يٕمتؼم اًمتل اًمٔم٤مهرة إُمقر ُمـ ًمٞم٧ًم ٕنف ًمٞمف؟

 اإلُم٤مم هٜم٤م ذًمؽ, ؿم٤مسمف ُم٤م أو وآومؽماش أو اًمتقرك أو اًمٞمديـ يمقوع اعم٤ًمئؾ, ُمـ

ع اًمذي اًمتٙمٌػم أُم٤م يت٤مسمع,  أو اعمقاوم٘م٦م شمٔمٝمر ُم٤م ٤موهٜم هاً  اعمّمكم ي٘مرأه إٟمام ُمٜمف ُينْمَ

 .ٟمت٤مسمٕمٝمؿ وٓ اًمًٜم٦م قمغم ٟمٌ٘مك ٟمحـ: ٟم٘مقل وًمذًمؽ هٜم٤مك اًمِم٠من هق يمام اعمخ٤مًمٗم٦م

 (  00: 08: 37/ 266/واًمٜمقر اهلدى)
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 تسؾقم افتالوة فسجود هل

اُمف اًم٘مرآن طم٤مط اًم٘مرآن, ي٘مرأ  رضمؾ: افسائل  ؾمجقد آي٦م سمٞمجل ومٞمف, وي٘مرأ  ىُمدَّ

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ هذا هؾ ًمِماملوا اًمٞمٛملم قمغم وؾَمٚمَّؿ ؾمجد شمالوة, يٕمٜمل

 .اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس ,ٓ: افشقخ

 .اًمِمامل وقمـ اًمٞمٛملم قمـ يًٚمؿ...يٕمٜمل :افسائل

 .وسمس اًمًجقد جمرد يًٚمؿ ٓ: افشقخ

 ( 00: 44: 10/ 428/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾسجدوا ادلمومون أما رـع ثم شجدة آية اإلمام ؿرأ

 وهقوا ريمع ًمًجدةا إمم وصؾ ومٚمام اىمرأ  سمًقرة اجلٝمري٦م ذم ىمرأ  إُم٤مم: اًم٤ًمئؾ

 .ؾم٤مضمديـ

 .سمٕمديـ ـمٞم٥م ٟمٕمؿ, أي :اًمِمٞمخ

 ؟اإلُم٤مم هذا ذم رأجٙمؿ وُم٤م ؟اح٠مُمقُملم صالة طمٙمؿ ومام :اًم٤ًمئؾ

 ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه ح٤م : ؿمٞمًئ٤م ومٞمف أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ اإلُم٤مم هذا: اًمِمٞمخ

 آي٦م ومٞمٝم٤م وشمغم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم يقًُم٤م ظمٓم٥م قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن صحٞمحف

 ومتٝمٞم٠م اًمًجدة آي٦م شمغم آظمرى مجٕم٦م ذم صمؿ ,ُمٕمف اًمٜم٤مس وؾمجد وؾمجد ومٜمزل ,ًجدةاًم

 اهلل إن: »قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر وم٘م٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م اجلٛمٕم٦م ذم ومٕمٚمقا  يمام ,ًمٚمًجقد اًمٜم٤مس

 وقمغم اًمّمحٞمح إثر هذا ُمـ وم٠مظمذٟم٤م هل٤م, يًجد ومل ,شٟمِم٤مء أن إٓ قمٚمٞمٜم٤م يٙمتٌٝم٤م مل

 ؾمجدة أن قمٜمف, شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر ١مُمٜملماعم أُمػم وسم٢مقمالن اًمّمح٤مسم٦م ُمـ جمٛمع

 ٓ أنف أي اًمنمقمل, احلٙمؿ هلذا سمٞم٤مًٟم٤م شمريمٝم٤م ومٝمق ؾمٜم٦م هل وإٟمام ,واضم٦ٌمً  ًمٞم٧ًم اًمتالوة

 يمام يًجد أن إومْمؾ وإٟمام ,شماله٤م يمٚمام هل٤م يًجد أن اًمًجدة آي٦م شمغم ُمـ قمغم جي٥م

 ُمقوع ذم هؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم إومْمؾ يٙمقن ىمد وًمٙمـ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ
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 إذا أىمقل ,اًمنمع حلٙمؿ سمٞم٤مًٟم٤م ومٕمٚمف ؾمٜم٦م هق ُم٤م يؽمك أن : هبؿ اًمٜم٤مس واىمتداء اًم٘مدوة

 هل٤م ينمع اًمتل أي٦م ًمتٚمؽ يًجد مل يٙمقن أن اعمٛمٙمـ ُمـ اإلُم٤مم ومٝمذا هذا قمرومٜم٤م

 ,ؾم٤مضمديـ هقوا اًمذيـ أُم٤م ,سمف اًمٔمـ طمًـ ُم٘مت٣م هذا ,اًمنمع حلٙمؿ سمٞم٤مًٟم٤م اًمًجقد

 ,صحٞمح٦م ومّمالُتؿ : ريمققمف ذم اإلُم٤مم وؿم٤مريمقا  ٤مُمقا وىم ظمٓم٠مهؿ شمداريمقا  يم٤مٟمقا  وم٢من

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا إقم٤مدُت٤م, ومٕمٚمٞمٝمؿ وإٓ

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 



 الشكر سحود كتاب
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 افشؽر شجود مؼوظقة

 قأب رواهش ؾم٤مضمداً  ظمر سمف ين أُمر أت٤مه إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »سمٙمرة أبك طمدي٨م

 .طمًـ .ُم٤مضمف واسمـ واًمؽمُمذى داود

 [:صواهده إيراد بعد اإلمام ؿال]

 هذه قمغم اًمقىمقف سمٕمد اًمِمٙمر ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م ذم قم٤مىمؾ يِمؽ ومال, وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .قمٜمٝمؿ اهلل رى اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ ضمرى وىمد ٓؾمٞمام ,إطم٤مدي٨م

 ([474) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افشؽر شجود ـقػقة

 قمدد ويمؿ وشمًٚمٞمؿ, شمٙمٌػم إمم حيت٤مج هؾ اًمِمٙمر ؾمجقد ٗمٞم٦ميمٞم :افسائل

 اًمًجدات؟

 ومٝمل ًمٚمّمالة, ُيِمؽمط مم٤م رء أيَّ  هل٤م ُيِمؽمط وٓ واطمدة, اًمِمٙمر ؾمجدة: اًمِمٞمخ

 يم٤مًمٓمٝم٤مرة, ذط أيَّ  ُمٜمٝمام ٕي   يِمؽمط ٓ ؾمقاء, احلٙمؿ ذم مه٤م اًمتالوة, يمًجقد

 ومقراً  ؾمجد سمٜمٕمٛم٦م ومقضمئ إذا وإٟمام ذًمؽ, وٟمحق واًمتًٚمٞمؿ, واًمتٙمٌػم اًم٘مٌٚم٦م, واؾمت٘م٤ٌمل

 شمغم إذا يمذًمؽ ًمف, ؿمٙمراً  اًمٜمٕمٛم٦م شمٚمؽ ُمـ أوٓه ُم٤م قمغم ًمف شمَٞمنَّ  سمام اهلل ومحد هق, يمام

ءً  ومقرًا, ؾمجد ؾمجدة ومٞمٝم٤م وضمؾ قمز اهلل يمت٤مب ُمـ آي٦م  قمغم أو ووقء قمغم يم٤من ؾمقا

ءً  ووقء, همػم  إطمرام, شمٙمٌػمة دون اًم٘مٌٚم٦م, ُمًت٘مٌؾ همػم أو اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌالً  يم٤من ؾمقا

 .وؾمالم شمِمٝمد ودون

 .:..(9: 31/ 97/ واًمٜمقر اهلدى)



 380   يمت٤مب ؾمجقد اًمِمٙمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

د ظـد هلل صؽراً  رـعتغ صالة هـاك هل  َترُسر  كعؿة جتدُّ

 كؼؿة؟ اكدؾاع أو

د قمٜمد هلل ؿمٙمراً  ريمٕمتلم صالة هٜم٤مك هؾ :افسائل  ٟم٘مٛم٦م؟ اٟمدوم٤مع أو شَمُن  ٟمٕمٛم٦م دمده

 اًمتل ٜم٘مٛم٦ماًم أو هل٤م, يًجد اًمتل اًمٜمٕمٛم٦م: ٟم٘مقل أن ُمٜم٤م يتٓمٚم٥م اًم١ًمال هذا: اًمِمٞمخ

وم٧م  اًمٜمٕمٛم٦م شمٚمؽ شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ٟمٕمٛم٦م, اًمٜم٘مٛم٦م هذه سف ٕن هل٤م: ومٞمًجد قمٜمف ُسِ

 .ُمٕمت٤مدة همػم شمٙمقن أن قمٜمف, اهلل سومٝم٤م اًمتل اًمٜم٘مٛم٦م شمٚمؽ أو هب٤م, اهلل أوٓه اًمتل

 ؾمجدة يًجد إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤م هذا ؿمٗمل, صمؿ قم٤مدي٤مً  ُمرو٤مً  ُمرض إٟم٤ًمن: ُمثالً  يٕمٜمل 

 ُمثؾ هذا ُمثؾ اًمٜم٤مس, سملم ُمٕمت٤مد همػم أُمر واًمٜم٘مٛم٦م اًمٜمٕمٛم٦م يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ؿمٙمر,

 أخٛم٧م ٟم٤مزًم٦م سم٤معمًٚمٛملم طمؾ إذا ذًمؽ يٙمقن إٟمام اخلٛمس, اًمّمٚمقات ذم اًم٘مٜمقت

 أص٤مب إذا أُم٤م ي٘مٜم٧م أن ًمإلُم٤مم ُينمع طمٞمٜمئذٍ  وظمٓمقرُت٤م, وزهن٤م هل٤م ٟم٤مزًم٦م سم٤معمًٚمٛملم

 .ًمف ُي٘مٜم٧َم ٓ ومٝمذا ُمٕمت٤مد همالء ُمثالً  اعمًٚمٛملم

وم٧م اًمتل اًمٜم٘مٛم٦م أو ءشمفضم٤م اًمتل وم٤مًمٜمٕمٛم٦م وهٙمذا   همػم شمٙمقن أن يٜمٌٖمل قمٜمف ُسِ

 .ًمٚمِمٙمر يًجد ومٝمٜم٤م وسوم٤ًم, جمٞمئ٤مً  ُمٕمت٤مدة

 ريمٕمتلم؟ صالة هٜم٤مك هؾ: هق اًم١ًمال يٕمٜمل, ريمٕمتلم ويّمغمِّ  :افسائل

 .ذم ُم٤م صالة: اًمِمٞمخ

 صالة؟ ذم ُم٤م :افسائل

 .ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 :..(12: 31/ 97/ واًمٜمقر اهلدى) 



 يف الهساء أحكام مو

 الةالص





 البيت يف املرأة صالة





 385 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اعمرأة ذم اًمٌٞم٧م 

 ادسجد؟ يف أم بقتفا يف تصع أن فؾؿرأة األؾضل هل

 ؟اًمٌٞم٧م ُمـ ىمري٥م اعمًجد إذا اعمًجد, أو سم٤مًمٌٞم٧م صالُت٤م أومْمؾ:  اعمرأة هؾ : افسائل

 وقمظ أو درس اعمًجد ذم يم٤من اذا إٓ سمٞمتٝم٤م, ذم شُمَّمٚمِّـل أن:  إومْمؾ: اًمِمٞمخ

ة ُمٜمف شمًتٗمٞمد  .اعمًجد ذم شُمَّمٚمِّـل أن:  إومْمؾ يّمػم ,احلٙمؿ سمٞمٜم٘مٚم٥م ومٝمقن ,اعمرأ

 إٓ اعمًجد ذم يقضمد ٓ – يٕمٜمل – أومْمؾ وم٤ٌمًمٌٞم٧م ,صالة جمرد يم٤من إذا أُم٤م 

 ,ُمًجده٤م ذم صالُت٤م ُمـ هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم هذه واحل٤مًم٦م ومّمالُت٤م ,اجلامقم٦م صالة

 .٤مهل أومْمؾ اعمًجد ذم صالُت٤م ومحٞمٜمئذٍ  وقمظ, أو درس اعمًجد ذم يم٤من إذا ُم٤م سمخالف

 (00:01:11/  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 احلرم؟ يف افصالة من خر هو هل مؽة يف بقتفا يف ادرأة صالة

 ذم صالُت٤م ُمـ أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة أن احلدي٨م ذم: ومت٘مقل شم٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا اعمًجد,  احلرم؟ ذم صالُت٤م ُمـ ظمػم اًمٗمٜمدق ذم صالُت٤م ومٝمؾ ُمٙم٦م ذم اعمرأ

 طمٚم٧م, سمٚمد أي ذم يم٤مٟم٧م طمٞم٨م اعمرأة صالة أن: وهق أٓ ٤مإلجي٤مبسم ضمقايب: اًمِمٞمخ

 هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم ومّمالُت٤م اعم٘مدس, سمٞم٧م ذم أو اعمديٜم٦م ذم أو ُمٙم٦م ذم يم٤مٟم٧م وًمق طمتك

 ُمـ سم٤مًمٜمقاومؾ يتٕمٚمؼ ومٞمام ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمذًمؽ اعمًجد, ذم صالُت٤م ُمـ

 يم٤من ًمق طمتك اعمًجد, ذم سوًمٞم سمٞمتف ذم اًمٜمقاومؾ هذه يّمكم أن ًمف وم٤مٕومْمؾ اًمّمٚمقات

 :اصمٜملم ًمدًمٞمٚملم ذًمؽ احلرام: اعمًجد

 هبؿ ىم٤مم طمٞمٜمام رُمْم٤من ىمٞم٤مم ىمّم٦م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم: إول

 صمؿ اعمٕمروف, اًمتٗمّمٞمؾ قمغم واًمث٤مًمث٦م واًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمٚمٞمٚم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمٖم٤مومٚملم سمٕمض طمّم٥م طمتك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمرج ومام اًمراسمٕم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم اضمتٛمٕمقا 

٤ًٌم إًمٞمٝمؿ ومخرج سم٤محلّم٤ٌمء, سم٤مسمف  وقمٛمًدا هذا, ُمٙم٤مٟمٙمؿ قمكم خيػ مل إٟمف: »هلؿ وىم٤مل ُمٖمْم

ش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس أُّي٤م ومّمٚمقا  ذًمؽ, ومٕمٚم٧م



 386   صالة اعمرأة ذم اًمٞم٧م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من سمٞمقشمٙمؿ, ذم اًمٜم٤مس أُّي٤م ومّمٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقل

 ُمٓمٚمع ذم ذيمرٟم٤م يمام وهق إول, اًمدًمٞمؾ هق هذا..ٟم٤مومٚم٦م يمؾ يِمٛمؾش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

 وم٢من سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس أُّي٤م ومّمٚمقا : »اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص آؾمتدٓل سم٤مب ُمـ أنف اجلقاب

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ضم٤مءه ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمًجد ذم ظم٤مص وهق: اًمث٤مين اًمدًمٞمؾ

 قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل اًمٌٞم٧م؟ ذم أم اعمًجد ذم اًمٜم٤مومٚم٦م أصكم هؾ: اًم١ًمال هذا يِمٌف ُم٤م فوم٠ًمخ

 اعمرء صالة وم٠مومْمؾ: ىم٤مل ٟمٕمؿ,: ىم٤مل ُمًجدي؟ ُمـ أىمرسمف ُم٤م هذا سمٞمتل أترى: »اًمًالم

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

ة اعمتٕمٚمؼ اجلقاب قمرومٜم٤م أن سمٕمد  ذم شمرد ىمد ُم٠ًمخ٦م قمـ اجلقاب سمف وأخح٘مٜم٤م سم٤معمرأ

 ومْمٞمٚم٦م ًمف سمٚمد ذم يم٤من ُمـ أن إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م, يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٜم٤مس سمٕمض سم٤مل

 ًمٚمٗمريْم٦م اعمرأة ومّمالة إىمَم, واعمًجد اًمٜمٌقي واعمًجد احلرام يم٤معمًجد ظم٤مص٦م

 شمٙمقن أن أٓ يٕمٜمل ٓ ومٞمف يٙمقن ُمٙم٤من أي ذم أو سمٞمتف ذم ًمٚمٜم٤مومٚم٦م اًمرضمؾ وصالة سمٞمتٝم٤م ذم

 ذم أو اًمٜمٌقي اعمًجد ذم أو اماحلر اعمًجد ذم هل أوصٚم٧م صاله٤م ًمق مم٤م أومْمؾ

 ذم صالة: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام: ومٛمٕمٜمك اعمًجد,

ه مم٤م صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي  طمدي٨م ذم ضم٤مءش احلرام اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 ُمٙم٦م ذم واًمّمالة: وهمػمه طم٤ٌمن اسمـ صحٞمح ذم أجًْم٤م صم٤مسم٧م وهق اًمّمحٞمح همػم ذم آظمر

 صالة, أخػ سمامئ٦م ومٝمل احلرام اعمًجد ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صغم إذا وم٤مًمرضمؾ صالة, أخػ سمامئ٦م

 ٟم٤مومٚم٦م صغم إذا اًمرضمؾ ًمٙمـ صالة, أخػ سمامئ٦م ومّمالُت٤م هذا اعمًجد ذم صٚم٧م إذا اعمرأة

ة سمٞمتف, ذم  وزي٤مدة, صالة أخػ سمامئ٦م ُمٜمٝمام يمؾ ومّمالة سمٞمتٝم٤م ذم ومريْمتٝم٤م صٚم٧م إذا واعمرأ

 .سمٞمتف ذم ًمٚمٜم٤مومٚم٦م اًمرضمؾ الةوص سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة شمٗمْمٞمؾ ُمٕمٜمك هذا

 .اعمذيمقر اًم١ًمال ضمقاب هذا

 (00:16:00/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 



  الصالة يف املرأة سلبا





 389 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ًم٤ٌمس اعمرأة ذم اًمّمالة 

 افصالة يف ادرأة فباس

ة ًم٤ٌمس: افسمال  ذم اعمرأة أن ؾم١مآً, ؾم٠مخؽ اإلظمقة سمٕمض اًمّمالة ذم اعمرأ

 ُمثٚمام اًمًجقد ُمـ يدُّي٤م قمغم شمرشمٙمز اًمث٤مٟمٞم٦م, ًمٚمريمٕم٦م اًمًجقد ُمـ شم٘مقم قمٜمدُم٤م اًمّمالة

 ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ًمف ىمٚم٧م وم٠من٧م يدُّي٤م, سمٕمض شمٜمٙمِمػ اًمٜم٤ًمء ومٌٕمض ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقم

 هذا يّمح ٓ أو جيقز, ٓ ومٝمذا ُمٖمٓمل, داظمكم ًم٤ٌمس... وؾمٞمع ًم٤ٌمؾمٝم٤م وضمٝملم,

 اًمٚم٤ٌمس ُم٠ًمخ٦م ذم حمت٤مر ومٝمق يّمح, ومٝمذا داظمكم ًم٤ٌمس حتتف يم٤من إذا أُم٤م اًمٗمٕمؾ,

 ُمْمٌقط, هذا هؾ ـمقيؾ, يُمؿ ًمف ـمقيالً  ًم٤ٌمؾم٤مً  يٙمقن كماًمداظم اًمٚم٤ٌمس.. اًمداظمكم,

 اًمداظمكم؟ سم٤مًمٚم٤ٌمس اعم٘مّمقد هق ُم٤م أو

 ُم٤م ٓسمًلم اًمٜم٤ًمء يٙمقٟمقا  ُمق أوٌط, هق ُم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ ُمْمٌقط, أظمل ي٤م: افشقخ

 أن وإُم٤م َوٞمِّ٘م٦م شمٙمقن أن إُم٤م إيمامم هذه أيمامم, هل٤م اًمدؿمداؿم٦م أو سم٤مًم٘مٛمٞمص يًٛمك

 .َوٞمِّ٘م٦م يم٤مٟم٧م ًمق مم٤م أيمثر ؾمٞمٜمٙمِمػ وؾمٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا وؾمٞمٕم٦م, شمٙمقن

ق ومٜمحـ: وًمذًمؽ ٝم٤م ىمٛمٞمّمٝم٤م أو اًمدؿمداؿم٦م يٙمقن أن سملم ُٟمَٗمرِّ  ومال َوٞمِّؼ, يُمٛمه

 يم٤من إذا أُم٤م شمٜمٝمض, وهل ذراقمٞمٝم٤م, أؾمٗمؾ ُمـ أو ُمٕمّمٛمٝم٤م ُمـ رء ئمٝمر أن ييه٤م

 ٓزم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل يٜمٌٖمل, ُم٤م هذا ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمؿ ومتقؾمٞمع واؾمٕم٤ًم, اًمُٙمؿ

 .َْمٞمِّؼُمُ  شمتخذ

 (00:  24:  38/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

 (00:  36:  42/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

  ؟ؿصر بثوب أو جوارب، بدون افصالة فؾؿرأة جيوز هل

 ,ضمقارب سمدون ًمٚمّمالة ًمٚمج٤مُمع شمذه٥م اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم أؾمت٤مذٟم٤م :افسائل

 .ضمقارب دون ُمـ سمٞمّمٚمقا 

 .سم٤مـمٚم٦م صالة ضمقارب سمدون ؿسمٞمتٝم ذم صالُتؿ ذهٌقا, ُم٤م أو ذهٌقا  ؾمقاء هـ: اًمِمٞمخ
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 ؟اًمٌٞم٧م ذم طمتك : افسائل

 ؟سم٤معمًجد سم٤مًمؽ ومام ,اًمٌٞم٧م ذم طمتك: اًمِمٞمخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك : افسائل

 .وإي٤مك: افشقخ

 ؟يمٚمٝم٤م رضمٚمٞمٜمٝم٤م شمٖمٓمل وًمق:  آخر شائل

 ذيٚمٝمـ, سمٞمجروا ٟم٤ًمء اًمٞمقم قمٜمدك ذم ُم٤م ؟رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل أهن٤م شمتّمقر يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 .صحٞمح٦م وم٤مًمّمالة ,ه٤مي ه٤مًمّمقرة شمّمقرت ًمق ًمٙمـ

 ومْمٗم٤مو٦م اًمٕم٤ٌمي٦م طَم٤مـمَّف:  ُمثالً  اشمٖمٓم٧م إذا أُم٤م ,أىمداُمٝم٤م ُمٙمِمقوم٦م أهن٤م واًم٘مْمٞم٦م 

 صٚم٧م إذا اعمرأة, ُمـ ٟمريده ٟمحـ اًمذي هق هذا رضمٚمٞمٝم٤م, شُمَٖمٓمِّل أهن٤م سمحٞم٨م ,وـمقيٚم٦م

 .اعمًجد ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم

 .اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمقضمقد همػم اًمٞمقم اًمٓمقيؾ اًمٚم٤ٌمس إؾمػ ُمع ًمٙمـ 

 ؟أؾمت٤مذ شمًؽم اجلقارب ,ـمٞم٥م : افسائل

 ,اًمٕمْمق طمجؿ شمًؽم ٓ ًمٙمٜمٝم٤م, اًمٌنمة ًمقن شمًؽم ,شمًؽم وٓ شمًؽم اجلقارب: اًمِمٞمخ

 ػيِم ٓ أن: – اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  – اًمرضم٤مل ذم ًمٚمٕمقرة اًم٤ًمشمر اًمثقب ذوط ومٛمـ وًمذًمؽ

د ٓش  يّمػ ٓ»  , اًمٌنمة ًمقن قمـ يٙمِمػ ٓ:  يٕمٜملش  يِمػ ٓ»  ,يّمػ وٓ  ومال ,ُيـَحدِّ

د وٓ يِمػ ٓ: اًمّمٗمتلم هب٤مشملم اشمَّّمػ إذا إٓ ذقمٞم٤مً  اًمثقب نيٙمق  .ُيـَحدِّ

 ؟شمّمػ اجلراسم٤مت ,ـمٞم٥م : افسائل

ؿ ,ىمٓمٕم٤مً : اًمِمٞمخ  .شُمـَحجِّ

 ؟اًمّمالة ذم شمًؽم يمٞمػ ,ـمٞم٥م : افسائل

ٚم٧م ,شمًؽم وٓ شمًؽم ,شمًؽم اًمقىم٧م ُمع: اًمِمٞمخ  .شمًؽم وٓ شمًؽم يمٞمػ ًمؽ ووَمّمَّ

 ؟اًمّمالة ذم اجلقارب ٚمٌسشم أن قمٚمٞمٝم٤م اعمرأة:  يٕمٜمل : افسائل
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 ْْمَٗم٤مضومَ  سمًت٤مر ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م:  – أىمقل أزال وُم٤م – ىمٚم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

 .سيح يمالُمل ,شمًؽم وٓ ومتًؽم اجلقارب أُم٤م ,واؾمع

 ؟اجلقارب:  إطمقط : افسائل

 ؾمقاء اًم٘مدُملم, يٖمٓمل ـمقيؾ صمقهب٤م يم٤من إذا ,]....[ ـمقيؾ صمقهب٤م يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 .ًم٧ًٌم ٤مُم أو اجلقارب ًم٧ًٌم

 اجلقارب ,ًمٚمٌنمة وصػ ومٞمف وٓ حتجٞمؿ, ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمًؽم:  واعم٘مّمقد 

, ُمٜمٝمـ ومقق صمقب سمدون  ومالسمد ,يم٤مذم همػم وهذا اًمٌنمة ًمقن سمٞمًؽموا ًمٙمـ سمٞمحجٛمقا

 .واحلجؿ اًمٚمقن يًؽم أن اًمثقب ُمـ

 ؟اًمٌمء هبذا قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ًمٙمـ ,اًمّمالة إلسمٓم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ,أؾمت٤مذٟم٤م : افسائل

َـّ  وشم٤ًمهٚمـ قُمٚمِّٛمـ وم٢مذا ,سمٞمتٕمٚمٛمقا  قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ,إيف: اًمِمٞمخ  ؟سم٤مـمٚم٦م ومّمالُُت

 ( 00:03:32/  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افصالة؟ يف وطفره ادرأة ؿدم باضن طفور بغ ؾرق هـاك هل

ة ىمدم سم٤مـمـ فمٝمقر سملم ومرق هٜم٤مك هؾ: افسائل   ؟اًمّمالة ذم وفمٝمره اعمرأ

 سم٤مـمـ اًمٔم٤مهر يم٤من إذا أُم٤م اًمٕمقرة, ُمـ ومٝمق اًم٘مدُملم فم٤مهر فمٝمر إذا: افشقخ

ٌِّٝم٧م إذا ًمٙمـ ذًمؽ, ذم رء وٓ صحٞمح٦م, وم٤مًمّمالة اًم٘مدُملم,   .أجْم٤مً  شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م ُٟم

ة أن ي٘م٤مل هؾ] :افسائل   .؟[صالُت٤م شمٌٓمؾ اًمْمٞمؼ سم٤مجلقرب صٚم٧م ًمق اعمرأ

ءً  َوٞمِّ٘م٤مً  اًمثقب يم٤من إذا احل٘مٞم٘م٦م: افشقخ ة, أو ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمقا  ومٝمذه اعمرأ

 .وحتٙمٞمٛمف قمٜمده اًمقىمقف يٛمٙمـ ٟمّم٤مً  ٤مومٞمٝم أضمد مل ُم٠ًمخ٦م

 همػم اًمثقب هذا يم٤من ًمق يمام ُمٗمتٜم٤مً  يم٤من إن اًمتحجٞمؿ, صقرة إمم ُيٜمَْٔمر: أىمقل ًمٙمـ 

 يًؽم ضمقرب اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمام يم٤من وإن اعمٗم٘مقد, اًمثقب طمٙمؿ ومٜمُٕمٓمٞمف ُمقضمقد,

 ومتٜم٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس اجلقرسملم, ُمقضمقد همػم يم٤من ًمق يمام ومتٜم٦م, ذًمؽ ذم ُئمٝمر ٓ اًم٘مدُملم
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 اًمٗمتٜم٦م, يقضمد ٓ دام ُم٤م سم٤مـمٚم٦م, اًمّمالة سم٠من هذه واحل٤مًم٦م أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ومام ؼمى,يم

  .اهلل ؿم٤مء إن واوح اجلقاب وأفمـ

ىمقن ٓ اإلظمقة سمٕمض :افسائل  اًمٕمقرة إن: ي٘مقًمقن يٕمٜمل وقمقرة؟ قمقرة سملم ُيَٗمرِّ

  اًمتٗمريؼ؟ ًمٜم٤م شمٌلّم  أن ٟمريد وهٜم٤م يمذًمؽ؟ أو اًمٜمحر أو اًم٘مدم ذم اعمَُٖمٚمَّٔم٦م

ؿ سمثقب ُمًتقر يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ ضم٤مء شمٗمري٘مل أن٤م ٓ,: خافشق  ٓ وم٘مط, ٓ أو ُُمـَحجِّ

 .اًمٙمِمػ طمٞم٨م ُمـ

ة: اًمٙمالم سم٠مقمٞمد أن٤م  ؽُم  ضمقرسم٤مً  شمٚمٌس اُمرأ ًْ  ُمش أظمرى واُمرأة ىمدُمٝم٤م, فم٤مهر شَم

 قمغم يٕمض اًمذي اًمٓمقيؾ اجلقرب هذا رء, أي أو اجلالسمٞم٦م أو اًم٘مٛمٞمص ٓسم٦ًم

ة إومم, اًمّمقرة إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل هؾ رء, ٓسم٦ًم ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمق اًمٗمخذيـ,  اًمتل اعمرأ

 ومخذه٤م ُمٜمٝم٤م ئمٝمر اًمتل يمٝمذه سم٤مجلقرب, سم٠مجش؟ اعمَُحّجؿ ىمدُمٝم٤م, ُمٜمٝم٤م ئمٝمر وم٘مط

ؿ  .ىمّمدشمف اًمذي هذا اإلومت٤من؟ ذم يًتقي٤من هؾ سم٤مجلقرب اعمَُحجَّ

 قمقرة هذه أنف اًم٘مدُملم, طم٤مومٞم٦م ضمقارب, سمدون صٚم٧م ًمق إٟمف: أىمقل أن ُأريد ُم٤م 

  .اهلل ؿم٤مء إن اًمٗمرق ًمؽ فمٝمر! رء أي ٞمٝم٤مقمٚم ُم٤م ُُمـَخّٗمٗم٦م

  اإلصمؿ؟ ذم يتٕمٚمؼ ومٞمام أؾم٠مل أن٤م :افسائل

 طم٤مل يمؾ قمغم اإلصمؿ ُمقضمقد سم٤مإلصمؿ, ُمتٕمٚم٘م٤مً  ص٤مر أن.. يم٤من ُم٤م ؾم١ماًمؽ: افشقخ

٦م اًمّمالة سمٓمالن ذم يم٤من اًم١ًمال اًمّمالة, ذم   .ٟمٕمؿ اًمّمالة, وِصحَّ

  َيِِمػ, ٓ يٕمٜمل ضمقرب اجلقرب, وشمٚمٌس اعمرأة ظمرضم٧م إذا أن :افسائل

ؿ اجلقرب أن ُمٕمروف   ٓ؟ وإٓ سمف ُمًٛمقح ظمروج هذا يِمػ, ٓ وًمٙمـ ُيـَحجِّ

  .ُمًٛمقح ُمش ٓ,: افشقخ

  شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا :افسائل

 ٓسم٦ًم يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًم٘مدُملم, فم٤مهر ُيَٖمٓمِّل طمتك اجلٚم٤ٌمب اًمثقب شُمٓمِٞمؾ: افشقخ

  .ًم٦ًٌم ُم٤م أو ضمقرب
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  .طمرج وومٞمف صٕم٥م هذا :افسائل

ؽْمة قمغم شمٕمقدوا ُم٤م اًمِّكم اًمٜم٤ًمء قمغم طمرج هذا: افشقخ ًُ  ٟمحـ ًمٙمـ ,واحِلِْمَٛم٦م اًم

ُٝمُٝمـ   .ٟمٕمؿ. ُٟمقضمِّ

  آصمٛم٦م؟ اًم٘مدم فمٝمرت إذا :افسائل

  .شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك ؿمق ضمدًا, همري٥م ؾم١مال هذا ٟمٕمؿ,: افشقخ

  اجلقرب؟ شمٚمٌس أؾمت٤مذٟم٤م, :افسائل

 ًّمٚمذيـا اًمنمـملم ذم ُمٕمٜم٤م شمٙمقن أن إُم٤م أن٧م اجلقرب, شمٚمٌس أقمرف أن٤م: افشقخ

ّٓ  ًمٚمٕمقرة اًم٤ًمشمر اًمثقب ذط أنف اعمًٚمٛم٦م, اعمرأة طمج٤مب ذم ذطمٜم٤ممه٤م  وٓ َيِِمػ أ

 ٓ؟ وإُم٤م هٙمذا, ٟمٔمـ يمام ُمٕمٜم٤م شمٙمقن أن إُم٤م َيِّمػ,

  أن؟ ضمديدة ُم٠ًمخ٦م ومٝمل أظمرى يم٤مٟم٧م وإن ُمٜمتٝمل, وم٤معمقوقع إومم يم٤مٟم٧م وم٢من 

  ومٝمٛم٧م؟ ُم٤م أن٤م ويٛمٙمـ يٜمتف مل وًمٙمٜمف إومم, هل ٓ, :افسائل

  اٟمتٝمك؟ ُم٤م واًمٚمِّـل اٟمتٝمك, اًمٚمِّـل أجش شمٗمْمؾ,: افشقخ

  َيِّمػ؟ وٓ َيِِمػ ٓ جي٥م أنف إومم, ُمع أن٤م :افسائل

 يّمػ؟ ٓ وإٓ يّمػ اجلقرب هذا ـمٞم٥م,: افشقخ

  .اًم٘مدم طمجؿ :افسائل

  .أضمٌتٜمل ُم٤م: افشقخ

  .يّمػ :افسائل

 .إُمر اٟمتٝمك ـمٞم٥م,: افشقخ

  .ومتٜم٦م ٞمفوم ُم٤م أؾمت٤مذٟم٤م شم٘مدُم٧م ُم٤م ًمٙمـ :افسائل

 ٓ طمٜمٞمام احلٙمؿ؟ ٟمٗمًخ اًمتٕمٌػم صح إن ُمتك ٟمحـ أظمل ي٤م قمٚمٞمش ُم٤م: افشقخ

ٚمِّٛمقا : »شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ومٛمقىمٗمٜم٤م اًمٜمص, ضم٤مء إذا إُم٤م ٟمص, ًمديٜم٤م يقضمد ًَ  ,ششمًٚمٞمامً  وُي

ة ُُمٚمزم اًمٜمص أن شمٕمرف وم٠من٧م   ٓ؟ وإٓ  صح ىَمَدُمٞمٝم٤م, شمًؽم سم٠من ًمٚمٛمرأ
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  .ٟمٕمؿ :افسائل

 اًمّمالة, سمٓمالن أو اًمّمالة صح٦م ذم اًم١ًمال ضم٤مء ح٤م وًمٙمـ ـمٞم٥م,: افشقخ

 إًمٞمٝم٤م, ُمْمٓمر أن٤م ًمٙمـ ومٚمًٗم٦م, أؾمٛمٞمف أن أتحرج ُم٤م اًمٚمِّـل اًمتٗمّمٞمؾ سمذًمؽ أن٤م ضمئ٧م

 إمم ُمقوققمٝم٤م ُمـ ٟمٜم٘مٚمٝم٤م ٓ اًمٗمٚمًٗم٦م: هذه ًمٙمـ هبذا, ٓ و هبذا ٓ ٟمص قمٜمدي ُم٤م ٕن

ة ي٠مُمر اًمذي اًمٍميح اًمٜمص ُمّم٤مدُم٦م َّٓ  اعمرأ  ومام ىمدُمٞمٝم٤م, فم٤مهر طمتك سمدهن٤م, ُمـ ئمٝمر سم٠م

 .وّص٤موم٤مً  وٓ ؿَمّٗم٤موم٤مً  يٙمقن وأّٓـ ؾم٤مسماًل, اًمثقب يٙمقن أن وضمقب ذم ُمٕمٜم٤م أن٧م دام

ؿ َيِّمػ اجلقرب أن هق اًمذي اًمثقب هذا: وم٢مذاً    ويٙمقن جيقز, ومال ُيـَحجِّ

  .آصمامً  ص٤مطمٌف

ة, شمٚمًٌف اًمذي احلذاء أؾمت٤مذي :افسائل ؿ ومٝمق فمٝمر إذا اعمرأ  أؾمت٤مذي أجْم٤ًم؟ ُيـَحجِّ

 ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه ٕن اًمٌح٨م, هذا ذم وآؾمتٗم٤ًمرات إؾمئٚم٦م ثرٟمٙم ٟمحـ

  يمٌػماً؟ اظمتالوم٤مً  اًمٕمٚمؿ ـمالب

  .اهلل ؿم٤مء إن ظمػماً : افشقخ

  .ٟمٕمؿ أي :افسائل

  آظمتالف؟ طمج٦م ؿُمق: افشقخ

 اعمرأة سم٠من اًمٙمٌػم, احلرج ٟمٚمٛمس أن أنف آظمتالف, هذا طمج٦م يٕمٜمل :افسائل

  .ذراقم٤مً  أو ؿمؼماً, َيـُجر صمقهب٤م شُمـَخّٚمـل

  .هذا يمالُمل ُمش شم٘مقل ىمد وإٓ شمٕم٤مرض, يٕمٜمل أن٧م: افشقخ

  .يمالُمل ٓ, :افسائل

 ومٚمُتٓمِؾ: ىم٤مل ؾم٤مىمٝم٤م, يٜمٙمِمػ إذاً : »ىم٤مًم٧م احلدي٨م, شمٕم٤مرض أن أن٧م: افشقخ

, طمرج هذا ,شيزدن وٓ ذراقم٤مً  ومٚمُتٓمؾ: ىم٤مل ريح, شم٠ميت ىمد: ىم٤مًم٧م ؿمؼماً,  وُمثٚمؽ سملمِّ

 !هذا ي٘مقل

  .ئمٝمر  اًم٘مدم أن ٟم٤ًمئٜم٤م يمؾ قاىمعاًم :افسائل
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 قمغم ٟم٤مؿمئ٤مت ه١مٓء ٟم٤ًمؤٟم٤م ُمرسمٞم٤مت, ُمش اًمٞمقم, سمٜم٤مت ٟم٤ًمؤٟم٤م ًمٙمـ: افشقخ

 .اًمًٚمٗمٞم٦م اًمدقمقة

 اًمتزام قمغم أطمًـ هل سم٤مًمتل وٟمحٛمٚمٝمؿ اًمرقم٤مي٦م, طمؼ ٟمرقم٤مهؿ ٟمحـ وًمذًمؽ 

 صمؿ احلج٤مز إمم زم ُأتٞمح٧م ؾمٗمرة أول أنًك, ومٚمـ ي٘مقًمقن يمام أنَس  إن أن٤م اًمنميٕم٦م,

 ُم٤م ُمثؾ ُمزومتف, هل ُم٤م اًمكم اًمٓمرىم٤مت, ذم ذيقهلـ َيـْجُررن اًمٜم٤ًمء أرى يمٜم٧م ض,اًمري٤م

 شمثػم يم٤مٟم٧م ,أوروسم٤م سمالد ُمثؾ إٓ ـمرق هل٤م ُمثٞمؾ ٓ اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمًٕمقدي٦م ذم أن شمروه٤م

 اسمٕمدوا: ًمٚمرضم٤مل ي٘مقل اجلر طم٤مل وًم٤ًمن ؿمؼماً, ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ جمرور اًمذيؾ ٕنف اًمٖم٤ٌمر:

 ؾمٓمح ُمع شم٘مري٤ٌمً  إُم٤مم إُم٤مم, ُمـ ًمٞمس ظمٚمػ ـُم اجلر هذا ًمٙمـ ومٕماًل, قمٜم٤م,

ره, أن٧م اًّمكم احل٘مٞم٘م٦م احلرج هذا أن٧م, شمتّمقر طمرج أي ذم ُم٤م ومحٞمٜمئذٍ  إرض,  شُمَّمقِّ

ر هذا رشمف, وُم٤م ًمؽ ُصقِّ  .ًمؽ صقر شَمَّمقَّ

ر :افسائل   .زم ُصقِّ

  .أيمٞمد.. .:افشقخ

 ًم٤ًمطم٦ما سمف ُمِمٞم٧م ومٚمام ًمزوضمتل, وأخًٌتف[ ـمقيالً  ضمٚم٤ٌمسًم٤م أظمذت] :افسائل

  .شم٘مع يم٤مدت

  احلٌؾ؟ قمغم يٛمٌم سم٤مًمِّكم رأجؽ ؿمق: افشقخ

ّٓ  اًمٜمٕمؾ :افسائل   حيجؿ؟ أ

ؿ اجلقرب اجلقرب, همػم ىمْمٞم٦م ًمف اًمٜمٕمؾ أظمل ي٤م ٓ,: افشقخ  اًم٘مدم ًمؽ ُيـَحجِّ

 .آظمره إمم ىمٓمع وًمف خت٤مريؿ ًمف اًمٜمٕمؾ مت٤مُم٤ًم,

 َهالَّ  ٤ًم,ٟمٔمري إُمقر شمٕم٤مًم٩م أن٧م همػمك, ُمثؾ -ُم١ماظمذة وٓ- أن٧م ؿمقف: ذًمؽ ُمع 

 اجلٚم٤ٌمب ٓزم أنف آٟمٗم٤ًم, ٟمحـ ٟمخٚمص يمام أو ,ذع ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يمام اًمذيؾ شُمٓمٞمؾ ح٤م اعمرأة

 ُّيٛمٜم٤م قم٤مد ُم٤م سم٤مًمٜمٕمؾ, أو سم٤مجلقرب, ُمٙمًٞم٦م هل طم٤مومٞم٦م, هل سمٕمدهـ اًم٘مدُملم, فم٤مهر يًؽم

 سمٕمض طمتك اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء يٛمٙمـ شمٕمرف أن٧م يمٚمف, اعمقوقع هذا

  ٓ؟ وإٓ صحٞمح اجلٚم٤ٌمب, حت٧م ؿمٞمئ٤مً  يٚمًٌقا  يم٤مٟمقا  ُم٤م اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت
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  .ٟمٕمؿ :افسائل

 اًمٜم٤ًمء وًمٙمـ ضمالسمٞم٦م, وٓسمس ًم٤ٌمس ٓسمس أن رضمؾ أن٤م ًم٤ٌمس, ذم ُم٤م: افشقخ

  .رء يمؾ اٟمتٝمك ه٤مجلٚم٤ٌمب, و ه٤مجلالسمٞم٦م يٚمًٌقا  ظمٗم٤مف يم٤مٟمقا  اًمزُم٤من ذًمؽ ذم

ة ُمـ اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضم٤مء ًمذًمؽ  ذم ُم٤م هذا ىمٝم٤م,ؾم٤م قمـ ومتٙمِمػ ريح شم٠ميت: اعمرأ

 .سم٤مجلقرب سم٠مجش, ُُمَٖمٓمَّك اًم٤ًمق ٕنف اًم٤ًمق: قمـ يمِمػ

 يٓمٚمـ أن هبـ, اًمٕمٜم٤مي٦م ُمـ وضمؾ قمز اهلل أُمرٟم٤م ويمام ٟم٤ًمءٟم٤م, ٟمحٛمل ح٤م ومٜمحـ 

 اًمتٕمٌػم, صح إذا ُُمـَجْقَرسم٦م طم٤مومٞم٦م, ُمِمٙمٚم٦م ذم ُم٤م اًمنمقمل, إُمر ُيـَحّ٘مؼ ُم٤م سم٘مدر ذيٚمٝمـ

 أهقن ُمتٜمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا يٕمٜمل ُمًتقر, ؾمٞمٙمقن يمٚمف هذا ٕن يٛمٜمع: قم٤مد ُم٤م ُمتٜمٕمٚم٦م

  ُمتجقرسم٦م؟ وإٓ قمٜمدك

  .أهقن ُمتٜمٕمٚم٦م :افسائل

 طم٤مومٞم٦م؟ يم٤مٟم٧م إذا وإٓ أهقن, ُمتجقرسم٦م يم٤مٟم٧م إذا: افشقخ

  .ُُمَتَجْقِرسم٦م :افسائل

  اًم٥ًٌم؟ ُم٤م ذًمؽ, ذم إٟمٙم٤مر وٓ طم٤مومٞم٤مت, يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسمٞم٤مت: إذاً  ـمٞم٥م,: افشقخ

  .اجلٚم٤ٌمب ـمقل :افسائل

ٌِّ٘مف هبذا قمٚمٞمٜم٤م إذاً  ٚم٤ٌمب,اجل ـمقل: افشقخ  .ورمح٦م سمرومؼ يٜمٌٖمل يمام ٟم٤ًمئٜم٤م, ذم وُٟمَٓم

  ضمقارب؟ شمٚمٌس ضمقارب شمٚمٌس دام ُم٤مش ؾمقىمٝمـ شمٌدو» ؾمٚمٛم٦م أم ظَمِِمٞمَتْف ُم٤م :افسائل

 قمٙم٧ًم أن ذًمؽ؟ سمقضمقب شم٘مقل هؾ ًمٙمـ ؾمٚمٞمؿ, هذا ـمٞم٥م,: افشقخ

  ُم٤مذا؟ وضمقب اعمقوقع,

  ُم٤مذا؟ وضمقب :افسائل

  .سملماجلقر ًمٌس وضمقب: افشقخ

  .اجلقرسملم سمٚمٌس أىمقل ُم٤م :افسائل
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  ...أىمقل أن٤م ؾم١ماًمؽ؟ ُم٤م: إذاً : افشقخ

  شمٕمٜمل؟ ُم٤مذا

 اجلٚم٤ٌمب, هذا ذيؾ وَيـُجر مت٤مُم٤ًم, اًم٘مدُملم ُيَٖمٓمِّل اجلٚم٤ٌمب يم٤من إذا أىمقل :افسائل

 ُمـ ظمقف ذم ُم٤م ُمقضمقدات, اجلقرسملم يم٤من إذا ًمٙمـ اجلقرسملم, ًمٌس إمم طم٤مضم٦م ومال

  اًم٤ًمق؟ فمٝمقر

 ًمٚم٤ًمق, اًمٙم٤مد اجلقرب هؾ: ؾم١مآً  أؾم٠مخؽ أن٤م أن اهلل, ٤محمؽؾم: افشقخ

  ٚم٤ٌمب؟اجل ُم٘م٤مم ي٘مقم

  .ؿمٞمخ ي٤م ٓ, :افسائل

  ٓ؟ وإٓ ًمؽ ووح اعمقوقع, اٟمتٝمك: إذاً : افشقخ

 .زم ووح :افسائل

  .  ٟمٌٖمل ُم٤م ذًمؽ هلل احلٛمد: إذاً : افشقخ

 ( ... :.: 54/  12/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼدمغ مؽشوؾة ادرأة صالة حؽم

ة :مداخؾة  صالُت٤م؟ طمٙمؿ اًم٘مدُملم, ُمٙمِمقوم٦م شُمَّمٚمِّـل اُمرأ

 ذًمؽ ًمثٌقت ىمدُمٞمٝم٤م: ًمٔمٝمقر ؾم٤مسمٖم٤مً  شمٚمٌس أن شمًؽم, أن ٓسمد أنف أرى أن٤م: افشقخ

ـُ  فمٝمر إن أُم٤م اعم١مُمٜملم, أُمٝم٤مت سمٕمض قمـ  سم٠مس ومال ُمثاًل, ؾم٤مضمدة وهل ىَمَدُِمٝم٤م سم٤مـم

 .ؾَمؽْمه ُمـ ٓسمد اًم٘مدم فم٤مهر أُم٤م سمذًمؽ,

ٌُْٓمؾ شمٙمِمٗمٝم٤م أن شمٕمٛمدت وم٢مذا :مداخؾة  اًمّمالة؟ شَم

 ش.سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ» ُم٘مٌقًم٦م, همػم وم٤مًمّمالة شمٕمٛمدت, إذا: افشقخ
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 افصالة يف ادرأة ؿدم طفور

 ؟اًمّمالة ذم ىمدُم٤مه٤م ئمٝمر أن جيقز هؾ :افسمال

 أُم٤م يٕمٜمل, اًمًجقد أثٜم٤مء ذم ومٌغم, اًم٘مدُملم سم٤مـمـ أُم٤م ومال, ىمدُم٤مه٤م أُم٤م: افشقخ

 .شمٖمٓمٞمٝمام أن سمد ومال لماًم٘مدُم فم٤مهر

 ( ..: 35:  22/   43/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افصالة يف ادرأة رجل تغطقة

 ومٞمف؟ احلد ُم٤م اًمّمالة, ذم اعمرأة رضمؾ شمٖمٓمٞم٦م قمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 سم٤مـمـ اٟمٙمِمػ وم٢مذا ًمٚم٘مدُملم, ؾم٤مشمراً  ؾم٤مسمٖم٤مً  ىمٛمٞمّم٤مً  شمٚمٌس أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م إذا: افشقخ

 فم٤مهر قمـ يم٤مؿمٗم٤مً  صمقهب٤م يٙمقن أن أُم٤م ذًمؽ, قمٜمد سم٠مس ومال ُمثالً  اًمًجقد أثٜم٤مء ذم ىمدُمٝم٤م

 أُمر وسمذًمؽ قمقرة, اعمرأة ىَمَدُِمل أن اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ اًمّمحٞمح ٕن جيقز: ٓ ومٝمذا ىمدُمٞمٝم٤م,

 شم٠ميت ىمد أنف اًم١ًمال ذًمؽ ضم٤مء وح٤م اًمٙمٕمٌلم, ومقق ُمـ ؿمؼماً  صمقهب٤م شُمٓمِٞمؾ أن اعمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .قمٚمٞمف شمزيد وٓ ذرقم٤ًم, يٙمقن وم٤معمجٛمقع ,شآظمر ؿمؼماً  شمزيد: »ىم٤مل ومتٙمِمػ ريح

ـَ  َوٓ﴿: شم٘مقل اًمتل اًمٙمريٛم٦م أي٦م يٌلم ضمداً  واوح دًمٞمؾ يمٚمف هذا  سْم  َيْيِ

َـّ  ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم َـّ  ُِم  قمـ قم٤ٌمرة يم٤مٟم٧م اًمزيٜم٦م هذه ٕن :[31:اًمٜمقر] ﴾ِزيٜمَتِِٝم

: أي واؾمٕملم يم٤مٟم٤م إذا حتتٝمام ُم٤م إمم أو اًمٙمٕمٌلم ي٤ًموي ُم٤م إمم شمٜمزل اًمتل اخلالظمٞمؾ

 .سم٤مًمثقب ذًمؽ يًؽم

 (00:  38:  36/ 603/واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼدمغ مؽشوؾة ادرأة صالة

٦م ًمٞم٧ًم يٕمٜمل ُمٙمِمقوم٤مت, وىمدُم٤مه٤م صٚم٧م اُمرأة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة  ؟ضمقارب سًٓم

 .شمّمح ٓ: افشقخ
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 .شُمِٕمٞمده٤م أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ( 00 : 34:  24/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

 افصالة يف فؾؿرأة افؼدمغ ـشف

ة اًم٘مدُملم يمِمػ طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة  اًمّمالة؟ ذم ًمٚمٛمرأ

ة إذا: افشقخ  أثٜم٤مء ذم صمؿ ىمدُمٞمٝم٤م, ًمٔمٝمقر ؾم٤مشمر ؾم٤مسمغ صمقب ذم شمّمكم يم٤مٟم٧م اعمرأ

 .ذًمؽ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس ومال ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ فمٝمر وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م

 همػم ومّمالشُمـٝم٤م ىمدُمٝم٤م, فم٤مهر ومٞمٔمٝمر ـمقيؾ, ؾم٤مسمغ سمثقب شُمَّمٚمِّـل ٓ يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م 

 .صحٞمح٦م

 

 ( 01: 07: 10/ 732/ واًمٜمقر اهلدى) 

  ؿصر بثوب أو جوارب بدون افصالة فؾؿرأة جيوز هل

 ,ضمقارب سمدون ًمٚمّمالة ًمٚمج٤مُمع شمذه٥م اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم أؾمت٤مذٟم٤م, :افسائل

 .ضمقارب دون ُمـ سمٞمّمٚمقا 

َـّ : افشقخ  .سم٤مـمٚم٦م صالة اربضمق سمدون سمٞمتٝمؿ ذم صالُُتؿ ذهٌقا, ُم٤م أو ذهٌقا  ؾمقاء ُه

 ؟اًمٌٞم٧م ذم طمتك :افسائل

 ؟سم٤معمًجد سم٤مًمؽ ومام ,اًمٌٞم٧م ذم طمتك: افشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :افسائل

 .وإي٤مك: افشقخ
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 ؟يمٚمٝم٤م رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل وًمق: آخر شائل

 سمٞمجروا ٟم٤ًمء اًمٞمقم قمٜمدك ذم ُم٤م ؟رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل أهن٤م شمتّمقر يمٞمػ: افشقخ

 ُمٙمِمقوم٦م أهن٤م واًم٘مْمٞم٦م ,ح٦مصحٞم وم٤مًمّمالة ,ه٤مي ه٤مًمّمقرة شمّمقرت ًمق ًمٙمـ ,ذيٚمٝمـ

 شُمَٖمٓمِّل أهن٤م سمحٞم٨م ,وـمقيٚم٦م ومْمٗم٤مو٦م اًمٕم٤ٌمي٦م طم٤مـمَّف: ُمثالً  شمٖمٓم٧م إذا أُم٤م ,أىمداُمٝم٤م

ة ُمـ ٟمريده ٟمحـ اًمذي هق هذا رضمٚمٞمٝم٤م,  ًمٙمـ ,اعمًجد ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا اعمرأ

 .اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمقضمقد همػم اًمٞمقم اًمٓمقيؾ اًمٚم٤ٌمس إؾمػ ُمع

 ؟ت٤مذأؾم شمًؽم اجلقارب ,ـمٞم٥م :افسائل

 ,اًمٕمْمق طمجؿ شمًؽم ٓ ًمٙمٜمٝم٤م, اًمٌنمة ًمقن شمًؽم ,شمًؽم وٓ شمًؽم اجلقارب: افشقخ

 يِمػ ٓ أن: – اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  – اًمرضم٤مل ذم ًمٚمٕمقرة اًم٤ًمشمر اًمثقب ذوط ومٛمـ وًمذًمؽ

د ٓش يّمػ ٓ» , اًمٌنمة ًمقن قمـ يٙمِمػ ٓ: يٕمٜملش يِمػ ٓ» ,يِّمػ وٓ  ومال ,حيدِّ

د وٓ يِمػ ٓ اًمّمٗمتلم هب٤مشملم اشمّمػ إذا إٓ ذقمٞم٤مً  اًمثقب يٙمقن  .حيدِّ

 ؟شمّمػ اجلراسم٤مت ,ـمٞم٥م :افسائل

ؿ ,ىمٓمٕم٤مً : افشقخ  .حتجِّ

 ؟اًمّمالة ذم شمًؽم يمٞمػ ,ـمٞم٥م :افسائل

 .شمًؽم وٓ شمًؽم يمٞمػ ًمؽ وومّمٚم٧م ,شمًؽم وٓ شمًؽم ,شمًؽم اًمقىم٧م ُمع: افشقخ

ة: يٕمٜمل :افسائل  ؟اًمّمالة ذم اجلقارب شمٚمٌس أن قمٚمٞمٝم٤م اعمرأ

 ٤مضومْمٗم سم٤ًمشمر ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م: – أىمقل أزال وُم٤م – ىمٚم٧م أن٤م: افشقخ

 .سيح يمالُمل ,شمًؽم وٓ ومتًؽم اجلقارب أُم٤م ,واؾمع

 ؟اجلقارب: إطمقط :افسائل

 ؾمقاء اًم٘مدُملم, يٖمٓمِّل ـمقيؾ صمقهُب٤م يم٤من إذا ,]....[ ـمقيؾ صمقهب٤م يم٤من إذا: افشقخ

 ومٞمف وٓ حتجٞمؿ ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمًؽم: واعم٘مّمقد ,ًم٧ًٌم ُم٤م أو اجلقارب ًم٧ًٌم

, ُمٜمٝمـ ومقق صمقب سمدون اجلقارب ,ًمٚمٌنمة وصػ  ًمقن سمٞمًؽموا ًمٙمـ سمٞمحجٛمقا



 401 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ًم٤ٌمس اعمرأة ذم اًمّمالة 

 .واحلجؿ اًمٚمقن يًؽم أن اًمثقب ُمـ ومالسمد ,يم٤مٍف  همػم وهذا اًمٌنمة,

 ؟اًمٌمء هبذا قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ًمٙمـ ,اًمّمالة إلسمٓم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ,أؾمت٤مذٟم٤م :افسائل

 ؟سم٤مـمٚم٦م ُتـومّمال وشم٤ًمهٚمـ قُمٚمِّٛمـ وم٢مذا ,سمٞمتٕمٚمٛمقا  قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ,إيف: افشقخ

 ( 00:03:32/  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼدمغ مؽشوؾة ادرأة صالة

ة :مداخؾة  صالُت٤م؟ طمٙمؿ اًم٘مدُملم, ُمٙمِمقوم٦م شُمَّمٚمِّـل اُمرأ

 ذًمؽ ًمثٌقت ىمدُمٞمٝم٤م: ًمٔمٝمقر ؾم٤مسمٖم٤مً  شمٚمٌس أن شمًؽم أن ٓسمد أنف أرى أن٤م: افشقخ

 سم٠مس الوم ُمثالً  ؾم٤مضمدة وهل ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ فمٝمر إن أُم٤م اعم١مُمٜملم, أُمٝم٤مت سمٕمض قمـ

 .ؾَمؽْمه ُمـ ٓسمد اًم٘مدم فم٤مهر أُم٤م سمذًمؽ,

دت وم٢مذا :مداخؾة  اًمّمالة؟ شمٌٓمؾ شمٙمِمٗمٝم٤م أن شَمَٕمٛمَّ

 ش.سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ» ُم٘مٌقًم٦م, همػم وم٤مًمّمالة شَمَٕمّٛمدت, إذا: افشقخ

 (..: 54:  38/ 23/ واًمٜمقر اهلدى)

 افصالة يف ادرأة أؿدام طفور

 ؟اًمّمالة ذم اعمرأة ىمدُم٤م ئمٝمر أن جيقز هؾ :افسمال

 .ومٌغم اًم٘مدُملم سم٤مـمـ أُم٤م ومال, ىمدُم٤مه٤م أُم٤م: افشقخ

 ..هق اًمذي اًم٘مدم سم٤مـمـ :افسمال

 .شمٖمٓمٞمٝمام أن سمد ومال اًم٘مدُملم فم٤مهر أُم٤م يٕمٜمل, اًمًجقد أثٜم٤مء ذم: افشقخ

  (..: 35:  22/   43/   واًمٜمقر اهلدى) 



 402   ًم٤مس اعمرأة ذم اًمّمالة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

  ؿصر بثوب أو جوارب بدون افصالة فؾؿرأة جيوز هل

 ,ضمقارب سمدون ًمٚمّمالة ًمٚمج٤مُمع شمذه٥م اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم ٟم٤م,أؾمت٤مذ :افسائل

 .ضمقارب دون ُمـ سمٞمّمٚمقا 

َـّ : افشقخ  .سم٤مـمٚم٦م صالة ضمقارب سمدون سمٞمتٝمؿ ذم صالُُتؿ ذهٌقا, ُم٤م أو ذهٌقا  ؾمقاء ُه

 ؟اًمٌٞم٧م ذم طمتك :افسائل

 ؟سم٤معمًجد سم٤مًمؽ ومام ,اًمٌٞم٧م ذم طمتك: افشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :افسائل

 .وإي٤مك: افشقخ

 ؟يمٚمٝم٤م رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل وًمق: آخر شائل

 سمٞمجروا ٟم٤ًمء اًمٞمقم قمٜمدك ذم ُم٤م ؟رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل أهن٤م شمتّمقر يمٞمػ: افشقخ

 ُمٙمِمقوم٦م أهن٤م واًم٘مْمٞم٦م ,صحٞمح٦م وم٤مًمّمالة ,ه٤مي ه٤مًمّمقرة شمّمقرت ًمق ًمٙمـ ,ذيٚمٝمـ

 شُمَٖمٓمِّل أهن٤م سمحٞم٨م ,وـمقيٚم٦م ومْمٗم٤مو٦م اًمٕم٤ٌمي٦م طم٤مـمَّف: ُمثالً  شمٖمٓم٧م إذا أُم٤م ,أىمداُمٝم٤م

ة ُمـ ٟمريده ـٟمح اًمذي هق هذا رضمٚمٞمٝم٤م,  ًمٙمـ ,اعمًجد ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا اعمرأ

 .اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمقضمقد همػم اًمٞمقم اًمٓمقيؾ اًمٚم٤ٌمس إؾمػ ُمع

 ؟أؾمت٤مذ شمًؽم اجلقارب ,ـمٞم٥م :افسائل

 ,اًمٕمْمق طمجؿ شمًؽم ٓ ًمٙمٜمٝم٤م, اًمٌنمة ًمقن شمًؽم ,شمًؽم وٓ شمًؽم اجلقارب: افشقخ

 يِمػ ٓ أن: – اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  – اًمرضم٤مل ذم ًمٚمٕمقرة اًم٤ًمشمر اًمثقب ذوط ومٛمـ وًمذًمؽ

د ٓش يّمػ ٓ» , اًمٌنمة ًمقن قمـ يٙمِمػ ٓ: يٕمٜملش يِمػ ٓ» ,يِّمػ وٓ  ومال ,حيدِّ

د وٓ يِمػ ٓ اًمّمٗمتلم هب٤مشملم اشمّمػ إذا إٓ ذقمٞم٤مً  اًمثقب يٙمقن  .حيدِّ

 ؟شمّمػ اجلراسم٤مت ,ـمٞم٥م :افسائل

ؿ ,ىمٓمٕم٤مً : افشقخ  .حتجِّ



 403 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ًم٤ٌمس اعمرأة ذم اًمّمالة 

 ؟اًمّمالة ذم شمًؽم يمٞمػ ,ـمٞم٥م :افسائل

 .شمًؽم وٓ شمًؽم يمٞمػ ًمؽ وومّمٚم٧م ,شمًؽم وٓ شمًؽم ,شمًؽم اًمقىم٧م ُمع: افشقخ

ة: يٕمٜمل :افسائل  ؟اًمّمالة ذم اجلقارب شمٚمٌس أن قمٚمٞمٝم٤م اعمرأ

 ٤مضومْمٗم سم٤ًمشمر ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م: – أىمقل أزال وُم٤م – ىمٚم٧م أن٤م: افشقخ

 .سيح يمالُمل ,شمًؽم وٓ ومتًؽم اجلقارب أُم٤م ,واؾمع

 ؟اجلقارب: إطمقط :افسائل

 ؾمقاء اًم٘مدُملم, يٖمٓمِّل ـمقيؾ صمقهُب٤م يم٤من إذا ,]....[ ـمقيؾ صمقهب٤م يم٤من إذا :افشقخ

 ومٞمف وٓ حتجٞمؿ ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمًؽم: واعم٘مّمقد ,ًم٧ًٌم ُم٤م أو اجلقارب ًم٧ًٌم

, ُمٜمٝمـ ومقق صمقب سمدون اجلقارب ,ًمٚمٌنمة وصػ  ًمقن سمٞمًؽموا ًمٙمـ سمٞمحجٛمقا

 .جؿواحل اًمٚمقن يًؽم أن اًمثقب ُمـ ومالسمد ,يم٤مٍف  همػم وهذا اًمٌنمة,

 اًمٌمء؟ هبذا قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ًمٙمـ ,اًمّمالة إلسمٓم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ,أؾمت٤مذٟم٤م :افسائل

 سم٤مـمٚم٦م؟ ومّمالُتـ وشم٤ًمهٚمـ قُمٚمِّٛمـ وم٢مذا ,سمٞمتٕمٚمٛمقا  قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ,إيف: افشقخ

 ( 00:03:32/  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 شسمها؟ جيب افصالة يف ظورة ادرأة ؿدمي تعتز هل

ة ىمدُمل شمٕمتؼم هؾ :ُمداظمٚم٦م  ؾمؽممه٤م؟ جي٥م اًمّمالة ذم ةقمقر اعمرأ

سمف: اًمِمٞمخ ة, ىمدُمل ذم اصمٜملم ىمقًملم ًمٚمٕمٚمامء أن: ضمقا  وهق قمقرة, أهنام: أطمدمه٤م اعمرأ

ة ىمدُمل أن دًمٞمؾ أُم٤م ُمرضمقح, وهق سمٕمقرة ًمٞم٤ًم أهنام: وأظمر اًمّمحٞمح,  قمقرة اعمرأ

ـَ  َوٓ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمـ ُم٠مظمقذ ومذًمؽ سْم َـّ  َيْيِ ـْ  ِٗملمَ خُيْ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠ِمَْرضُمٚمِِٝم  ُِم

َـّ   ذًمؽ وُم٤م أرضمٚمٝمـ يٖمٓملم يمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤ًمء أن سيح ٟمص ومٝمذا [31:اًمٜمقر] ﴾ِزيٜمَتِِٝم

٤َم َي٤م﴿ :وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف سمٕمٛمقم سم٤مًمٕمٛمؾ ُمٜمٝمؿ دم٤موب  إٓ ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌَّ ِٕ 

  َوسَمٜم٤َمشمَِؽ 
ِ
٤مء ًَ
َـّ  ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ ضَمالسمِٞمٌِ  ُِم  هق واجلٚم٤ٌمب [59:إطمزاب] ﴾ِٝم



 404   ًم٤مس اعمرأة ذم اًمّمالة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

ة شمٚم٘مٞمٝم٤م اًمتل يم٤مًمٕم٤ٌمءة هق اًمذي اًمثقب  طمتك سمدهن٤م مجٞمع هب٤م ومتٖمٓمل رأؾمٝم٤م قمغم اعمرأ

٤ًٌم شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمذًمؽ رضمٚمٞمٝم٤م,  ومٝمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمِمٞمٓم٤من يداظمٚمٝم٤م ىمد سمؾ ىمقًمف, ذم ُمرهم

 سم٠مرضمٚمٝمـ ييسمـ سم٠من ًمٌٕمْمٝمـ يقؾمقس ىمد اًمِمٞمٓم٤من وًمٙمـ أرضمٚمٝمـ يٖمٓملم

 دًمٞماًل  إظمرى أي٦م ُمع إومم أي٦م ومٙم٤مٟم٧م ظمالظمٞمٚمٝمـ, صقت ٤ملاًمرضم ًمٞمًٛمٕمـ

ة ىمدُمل أن قمغم واوًح٤م  ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء سمام ذًمؽ وشم٠ميمد ُمٓمٚمً٘م٤م, قمقرة اعمرأ

ة أن وهمػمه داود أيب ؾمٜمـ : أي درقًم٤م, قمٚمٞمٝم٤م شمٚم٘مل أن ومٕمٚمٞمٝم٤م شمّمكم ىم٤مُم٧م إذا اعمرأ

 .ىمدُمٞمٝم٤م فمٝمقر يٖمٓمل واؾمًٕم٤م ىمٛمٞمًّم٤م

 ًم٘مدُمٞمٝم٤م, اعمرأة ؾمؽم وضمقب ُمـ أي٦م دًم٧م ح٤م ُم١ميمًدا احلدي٨م اهذ يم٤من هٜم٤م وُمـ

ة ُمـ سمدر إذا يت٤ًمُمح ىمد أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ  ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ ُمـ رء صالُت٤م أثٜم٤مء ذم اعمرأ

ًٓ  ؾمؽمه ومٞمج٥م اًم٘مدم فم٤مهر أُم٤م  .إدًم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م إقمام

 (00:12:44/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 فضقِّؼةا ادالبس يف ادرأة صالة

 اًمْمٞم٘م٦م؟ اعمالسمس ذم شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ! ؿمٞمخ ي٤م :افسمال

 ٓ أنف اعم٘مّمقد يم٤من إن أُم٤م ومتّمح, اًمّمح٦م سمٞمجقز اعم٘مّمقد يم٤من إذا: افشقخ

 .اًم٠ٌمس يمؾ ومٕمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ذم قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس

 (..: 34:  16/   43/   واًمٜمقر اهلدى)  

 افؼظي افؾباس تؾبس ال من صالة

ة :مداخؾة  ؟,اًمنمقمل اًمٚم٤ٌمس شمٚمٌس ٓ ًمٙمٜمٝم٤م  اًمديٜمٞم٦م واضم٤ٌمُت٤م ٞمعمج شم١مدي اُمرأ

  صالُت٤م؟ طمٙمؿ ومام

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام.. .:افشقخ ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم ـْ ﴿ [7:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره ظَمػْمًا  َذرَّ  َوَُم

ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  ا  َذرَّ  .[8:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره َذًّ



 405 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ًم٤ٌمس اعمرأة ذم اًمّمالة 

 ُم٘مٌقًم٦م, صالُت٤م يم٤مٟم٧م أي اًمنمقمٞم٦م, ةاًمًؽم وُُمَتًؽمة سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 .اعمجٚمس أول ذم ذيمرٟم٤م يمام صالشمف, اعمزء اًمرضمؾ ذًمؽ يمّمالة وًمٞم٧ًم

ضمٝم٤م ُم٘مٌقًم٦م, صحٞمح٦م شمٙمقن ومّمالُت٤م   هق اًمنمقمل, اًمٚم٤ٌمس ًم٤ٌمؾمٝم٤م وقمدم وشَمؼَمه

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٚمٞمف ؾمُتح٤مؾم٥م إصمؿ ؿمؽ سمال

 قمٜمد اًمنمقمل ج٤مباحل حيتجٌـ ٓ اًماليت اًمٜم٤ًمء أهمٚم٥م أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م ًمٙمـ

 اًمنمقمل اًمٚم٤ٌمس يٚمًٌـ أهنـ أتّمقر ٓ اًمٜمًقة هذه أهمٚم٥م دورهـ, ُمـ ظمروضمٝمـ

َر  أنف اًمِمٞمٓم٤من, ـمٌٞمٕم٦م هذه ٕن سمٞمقُتـ: ذم اًمّمالة إمم َيُ٘مْٛمـ طمٞمٜمام سم٤مح٤مئ٦م, ُم٤مئ٦م  جَيُ

ة ُيَزيِّـ هق سم٤مًمتدرج, اًمنمع خم٤مًمٗم٦م إمم -أنثك أو يم٤من ذيمراً - اإلٟم٤ًمن  ذم شمّمكم أن ًمٚمٛمرأ

 .رطمٞمؿ همٗمقر واهلل ذًمؽ ذم قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس ٓ ظمرضم٧م إذا ًمٙمـ ُمًتقرة, سمٞمتٝم٤م

 أهن٤م سمٞمتٝم٤م ذم اًمّمالة إمم ىم٤مُم٧م إذا أهن٤م ؾمٞمحٛمٚمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من سم٠من اعمرأة شمِمٕمر ٓ ًمٙمـ

 .اًمنمقمٞم٦م اًمًؽمة شمتًؽم ٓ

 ئمٝمر إُم٤م رء, ىمدُمٝم٤م ُمـ ومٞمٔمٝمر ىمّمػم, سمدهن٤م يًؽم اًمذي وصمقهب٤م شمّمكم ىمد: ُمثالً  

ؿ ٤ٌمؾم٤مً ًم شمٚمٌس أن وإُم٤م سمنمُت٤م  اهلل ذع ذم جيقز ٓ إُمريـ ويمؾ سمنمُت٤م, ُيـَحجِّ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 (.1:  20:  42/   75/   واًمٜمقر اهلدى)

 مخار بدون ادرأة صالة حؽم

 وًمٞمس اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ـمٌٕم٤مً  اًمٕمقرة ؾمؽم أن اًمٕمٚمؿ, ـمٚم٦ٌم سمٕمض ي٘مقل ىمد :مداخؾة

ة وم٢من: قمٚمٞمف وسمٜم٤مءً  اًمنموط, ُمـ  صحٞمح٦م, صالشُمـٝم٤م مخ٤مر سمدون شُمَّمٚمِّـل اًمتل اعمرأ

 ظمػماً؟ اهلل ضمزاك اًمٙمالم هذا صح٦م ُمدى ُم٤م وم٘مط, ي٠مثامن وًمٙمٜمٝمام قمري٤مٟم٤ًم, اًمرضمؾ أو

 أخٞمس ـمٌٕم٤ًم, اًمرأس همٓم٤مء هق اعم٘مّمقد اًم١ًمال, ذم اعمذيمقر اخلامر: افشقخ

 ش.سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ي٘مقل اًمرؾمقل يمذًمؽ؟

ة سم٠من سيح ٟمص ومٝمذا   وضمف ومام هل٤م, صالة ٓ قمقرُت٤م ُمـ ءر سمدا إذا اعمرأ



 406   ًم٤مس اعمرأة ذم اًمّمالة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ...إذاً  اًم١ًمال

 ...أم واطمدة ُمرة شمٌٓمؾ اًمّمالة أطمٞم٤مٟم٤مً : يٕمٜمل :مداخؾة

 ٟمٗمٝمؿ؟ ُم٤مذا اهلل, ي٘مٌؾ ٓ: افشقخ

 اًمّمح٦م قمدم ُمٜمٝم٤م شمٚمزم ٓش ي٘مٌؾ ٓ» سم٠منف ؿمٞمخٜم٤م, ي٤م سمٕمْمٝمؿ أضم٤مب... :مداخؾة

 .اإلضمزاء وقمدم

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م: افشقخ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف رؾمقًمٜم٤م قمـ وردت أطم٤مدي٨م ضسمٕم أهنؿ سمدًمٞمؾ :مداخؾة

وم٤ًم, أتك ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٘مقًمف ي٘مٌؾ, ٓ ًمٗمظ ومٞمٝم٤م  صالة ًمف شم٘مٌؾ ٓ قمرا

 .صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم اًمّمالة أن يدل ٓ هذا: هٜم٤م ىم٤مًمقا ش   يقُم٤مً  أرسمٕملم

 صحٞمح٦م؟ اًمّمالة هذه أن اًمدًمٞمؾ هق ُم٤مش يقُم٤مً  أرسمٕملم صالة ًمف شم٘مٌؾ ٓ» ٟمٕمؿ,

اف إمم ذه٥م عمـ: ٟم٘مقل ٓ أنٜم٤م اًمدًمٞمؾ :ةمداخؾ , ٓ: قَمرَّ  ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس شمّمؾِّ

 .سم٤مـمٚم٦م أهن٤م: ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ

ٌَؾ ٓ صغم إذا: ُمٕمٜم٤مه٤م احلدي٨م؟ ُمٕمٜمك هٞمؽ هق أيمؼم, اهلل: افشقخ  صالشمف, شُمْ٘م

 .شمّمؾ ٓ أنف: ُمٕمٜم٤مه ُمش

 .شم٘مٌؾ ٓ ومٝمل إذًا, :مداخؾة

 .اًمرؾمقل ىم٤مل ُم٤م همػم قمٜمٝم٤م سمٜم٘مقل ُمش... .شم٘مٌؾ ٓ: افشقخ

 .صحٞمح٦م همػم يمٚمٛم٦م: يٕمٜمل :مداخؾة

 .ـمٌٕم٤مً  صحٞمح٦م, همػم: افشقخ

 .صحٞمح٦م همػم: ًمف ٟم٘مقل ؾم٠مخٜم٤م وإذا :مداخؾة

 إٓ ٟم١موًمف سمٞمجقز ُم٤م اًمٜمص, سمٜم١مول ح٤م ٟمحـ اٟمتٌف, ؿمقف أؾمت٤مذ ي٤م: يٕمٜمل: افشقخ

 .ًمألواُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمثٚمام سمدًمٞمؾ



 407 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ًم٤ٌمس اعمرأة ذم اًمّمالة 

 ُمـ سمد ومال ًمٚمقضمقب, ًمٞمس هذا ىمٚمٜم٤م إذا اًمقضمقب, ومٞمٝم٤م إصؾ وم٤مٕواُمر 

 سمدٟم٤م اًمّمالة سمٌٓمالن احلٙمؿ ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس ُم٤م, ٟمص   ذم اًمّمالة شُمْ٘مٌؾ ٓ: ٟم٘مقل ح٤م اًمدًمٞمؾ,

 .اًمدًمٞمؾ

 إول سم٤مًمٜمص اإليامن وسملم سمف اإليامن سملم ومجٕمٜم٤م سمٛم٘متْم٤مه, ىمٚمٜم٤م اًمدًمٞمؾ ُوضِمد إذا 

 اًمٓمريؼ؟ هق هذا أخٞمس أظمر, سم٤مًمٜمص شم٠موًمٜم٤مه اًمذي

 اًمرؾمقل ىمقل أن قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م ُمٜمٙمريـ, ٟمٙمـ مل ؾم٤مئٚملم ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ 

 سم٤مـمٚم٦م, صالُت٤م إٟمف يٕمٜمل ٓ: أيش سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 أىمقل أزال ٓ اًمدًمٞمؾ, هق ُم٤م: ىم٤مئالً  أصٌٕمل راومٕم٤مً  أن٤م سم٘مٞم٧م اًمث٤مين, سم٤محلدي٨م أن٧م أتٞم٧م

 .اًمدًمٞمؾ أتك ُم٤م هٙمذا,

ة إن: قلأىم زًم٧م ٓ وأن٤م :مداخؾة  .سم٤مـمٚم٦م صالُت٤م مخ٤مر دون َصٚم٧َّم إذا اعمرأ

ٌَْٝم٦م هذه: أىمقل أن٤م وًمٙمـ  قمك ُمـ ـمرطمٝم٤م اًمُِم  قمٚمٞمف اًمرؾمقل هٜم٤م اًمٙمالم, هذا ادَّ

 أتك ُمـ: »ىم٤مل وهٜم٤مش سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة

وم٤مً  ٌَؾ ٓ قمرا  .شيقُم٤مً  أرسمٕملم صالشمف ًمف شُمْ٘م

قمك ومٛمـ سم٤مـمٚم٦م, صالشمف: أي شم٘مٌؾ ٓ: افشقخ  .اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ظمالف ادَّ

  (01:  01: 27/ 135/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افذراع بادية ادرأة صؾت إذا

 صحٞمح٦م؟ صالُُت٤م اًمذراع, سم٤مدي٦م شمّمكم واطمدة هذه: افشقخ

 .صحٞمح٦م هل ُم٤م ٓ, :مداخؾة

 (00:  06: 32/   168/  واًمٜمقر اهلدى)





 متفرقة مسائل





 411 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 جافسة افسقارة داخل ؾرضفا صعت أن فؾؿرأة يصح هل

 ظذر دون

ة :افسائل  دون هل٤م جيقز هؾ اًمًٞم٤مرة, داظمؾ ضم٤مًم٦ًم وهل ومروٝم٤م َصٚم٧َّم اُمرأ

 ُمؼمر؟ أو قمذر

 . جيقز ٓ ٓ,: اًمِمٞمخ

 . وشُمَّمٚمِّـل اًمًٞم٤مرة ُمـ شمٜمزل ُمٜمٝم٤م ُيٓمٚم٥م يٕمٜمل جيقز, ٓ: افسائل

 .يم٤مُمؾ وؾمجقد وريمقع سم٘مٞم٤مم ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 ( 00:  31: 55/   564/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افـساء صالة ـقػقة

ش ُأَصٚمِّـل رأجتٛمقين يمام صٚمهقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل هٜم٤م ي٠ًمل :مداخؾة

 أطم٤مدي٨م هٜم٤مًمؽ ورد وهؾ اًمٜم٤ًمء؟ دون اًمرضم٤مل خيص احلدي٨م هبذا اعمٕمٜمك هذا هؾ

 اًمٜم٤ًمء؟ صالة يمٞمٗمٞم٦م شُمٌلم أظمرى

 رأجتٛمقين, يمام صٚمقا  ,واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قم٤مم احلدي٨م هذا اجلقاب: افشقخ

 أو سمْمٛمػم اًمًٜم٦م ذم أو اًم٘مرآن ذم ظمٓم٤مب وأيه  اعم١مُمٜملم, جلٛمٞمع ظمٓم٤مب صّٚمقا 

ر سمخٓم٤مب الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿ اعم١مُمٜملم, ُمع اعم١مُمٜم٤مت يِمٛمؾ ومٝمق ُُمَذيمَّ  َوآشُمقا  اًمّمَّ

يَم٤مةَ   ًمٙمـ اًمزيم٤مة, آشملم اًمّمالة أىمٛمـ اًمٜم٤ًمء أراد ًمق ُمذيمر, ظمٓم٤مب هذا [43:اًمٌ٘مرة]﴾اًمزَّ

 .اًمٜم٤ًمء وهق أٓ أظمر اجلٜمس يدظمؾ اخلٓم٤مب قمٛمقم ذم

 أن طمٞم٨م ُمـش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف وًمذًمؽ

 أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ, قمٜمل ظمذوا: »ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف ومٝمق أجْم٤ًم, اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قمٛمقُمف

 اًمٜم٤ًمء ومٞمف دظمؾ يٕمٜملش ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »إذاً ش هذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم



٤مئؾ ُمتٗمرىم٦م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    412   ُم

 .رضم٤مليم٤مًم

 اعمًتثٜمٞم٤مت, سمٕمض يقضمد احل٩م ذم اؾمُتثٜمل, ُم٤م إٓ يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء وَمَح٩مه  وًمذًمؽ 

 .إـمالىم٤مً  اؾمتثٜم٤مء ومال اًمّمالة ذم أُم٤م

 ُأخٗم٧م أن ىمٌؾ ذًمؽ وؾم٠مذيمر سم٤مضمتٝم٤مد, صدرت آؾمتثٜم٤مءات سمٕمض هٜم٤مك: ي٘م٤مل 

 .اًمرضم٤مل دون سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتٕمٚم٘م٦م آؾمتثٜم٤مءات سمٕمض إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن سمٕمد اًمٜمٔمر

ٜم٤م: ُمثالً   َـّ ﴿: ىم٤مل وضمؾ قمز َرسمه ِجدَ  ًَمَتْدظُمُٚم ًْ ُ  ؿَم٤مءَ  إِنْ  احْلََرامَ  اعْمَ ٚمِِّ٘ملمَ  آُِمٜملِمَ  اّللَّ  حُمَ

ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  ي ِ  اًمٜم٤ًمء؟ ومٞمف يدظمؾ هؾ ًمٙمـ قم٤مم, ظمٓم٤مب هذا أجْم٤مً  [27:اًمٗمتح] ﴾َوُُمَ٘مٍمِّ

 اًمت٘مّمػم ٚمٞمٝمـقم إٟمام طمٚمؼ, اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس أنف اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ٕنف ح٤مذا؟ ٓ, اجلقاب

ة شم٘مص  ومٞمف اًمٜم٤ًمء اٟمٗمّمٚم٧م طمٙمؿ هذا شمتحٚمؾ, وسمذًمؽ زوائده٤م ُمـ رء ؿمٕمره٤م اعمرأ

 .رءوؾمٝمـ حيٚم٘مـ أن هلـ جيقز ومال اًمرضم٤مل, قمـ

 ُُّيٛمٚمقٟمف اًمٜم٤مس أيمثر ٕن شمٕمرومقه: أن ضمداً  رضوري طمٙمؿ وهذا: ُمثالً  ذًمؽ ُمـ 

ـل أن وهق حيجقن, طمٞمٜمام  يٗمٞمض طمٞمٜمام زدًمٗم٦م,اعم ذم ُمزدًمٗم٦م أو قمروم٦م صٌح احل٤مج ُيَّمٚمِّ

 شم٠مظمػم, مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم هٜم٤مك وجيٛمٕمقن اعمزدًمٗم٦م, إمم قمروم٤مت ُمـ اًمٜم٤مس

ـقا  طمتك هٜم٤مك يٌ٘مقا  أن ُمٜمف أوضم٥م وًمٙمـ واضم٥م, اًمٌٞم٤مت وهذا هٜم٤مك وي٤ٌمشمقن  ُيَّمٚمه

 سمٕمد ُمـ اًمٌٞم٤مت ريمـ, اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة اعمزدًمٗم٦م, ذم أي مجع, ذم اًمٗمجر

 وًمذًمؽ.. ريمـ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أُم٤م واضم٥م, اعمزدًمٗم٦م إمم قمروم٤مت ُمـ اإلوم٤مو٦م

 وم٤مشمٜمل ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م ـمل, ضمٌؾ ُمـ ضمئ٧م أن٤م: »ًمف وم٘م٤مل رضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ح٤م

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ٓ, أم طمجف صح هؾ ي٠ًمخفش ه٤مهٜم٤م إًمٞمؽ ضمئ٧م طمتك

 ُمٕمٜم٤م, هذه شمٜم٤مصال سم٘مقًمف ويِمػم ُمزدًمٗم٦م, ذم أيش مجع ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ»

 شَمؿَّ  وم٘مد هن٤مر, أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م ذم وىمػ ىمد ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من» اًمٗمجر, صالة أي

 ش.ٟمًٙمف وىم٣م طمجف,

 ذم اًمٌٞم٤مت اًمقاضم٥م.. أظمر ُمـ أوضم٥م أطمدمه٤م اصمٜملم أُمريـ ُمـ سمد ٓ: إذاً  

 .ريمـ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصالة اًمّمٌح, إمم ُمزدًمٗم٦م

 طمدي٨م ُمـ صح وم٘مد ٓ, أجْم٤مً  ٤ًمء؟اًمٜم يِمٛمؾ أجْم٤مً  قم٤مم, احلٙمؿ هذا هؾ ًمٙمـ 
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َٕمٗم٦م ًمٚمٜم٤ًمء أذن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ  ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن وًمٚمْمَّ

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م

 جي٥م ٓ أي اًمٚمٞمؾ, ٟمّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن هلـ جيقز اًمٜم٤ًمء: إذاً  

 .ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ أومم سم٤مب وُمـ اًمٌٞم٤مت, قمٚمٞمٝمـ

 يًتثـ مل اًمّمالة, إمم قُمْدٟم٤م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ سمٕمض ذم آؾمتثٜم٤مء هذا قمرومٜم٤م إذا 

 .ًمٚمٜم٤ًمءش ُأَصٚمِّـل رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ىمقًمف قمٛمقم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 إن: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض إٟمام اًمرضم٤مل, يمّمالة مت٤مُم٤مً  هل اًمٜم٤ًمء صالة: وم٢مذاً  

 ح٤مذا هٙمذا, شمٜمْم٤مم وإٟمام إسمٓمٝم٤م قمـ ٤مقمْمده شمرومع ٓ شُمـَج٤مذم, ٓ ؾمجدت إذا اعمرأة

 اجلٚم٤ٌمب سمؾ احلج٤مب, قمـ اًمٜم٤ًمء وٟٓمٍماف اًمزُم٤من ًمٗم٤ًمد ذًمؽ هٙمذا؟ ىم٤مًمقا 

 أهن٤م وًمق ُمًتقرة يم٤مٟم٧م اعمًجد ذم ومٞمف َصٚم٧َّم إذا اًمذي اًمقاؾمع, اًمٗمْمٗم٤مض اًمنمقمل

 اجلٚم٤ٌمب ذم اًمٜم٤ًمء سمٕمض شم٤ًمهؾ اًمٕمٚمامء سمٕمُض  وضَمد ح٤َّم إسمٓمٝم٤م, قمـ قمْمده٤م ضم٤موم٧م

 .ؾمجقده٤م ذم شمٜمْمؿ أن هل٤م إومْمؾ: ىم٤مًمقا 

ٞم٤ًّم َرسمهَؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إُمر أن ٟمٕمت٘مد سمؾ ٟمرى ٟمحـ ًمٙمـ 
ًِ  ﴾َٟم

ٜم٤م [64:ُمريؿ]  سَملمَّ  واًمذي ,ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف إمم اًمٙم٤مُمؾ اإلؾمالم هبذا أوطمك اًمذي وضمؾ قمز َرسمه

 اعمح٤مرضات سمٕمض ذم ذًمؽ ذيمرٟم٤م يمام سمتٌٚمٞمٖمف, وضمؾ قمز اهلل أُمره ُم٤م يمؾ ًمٚمٜم٤مس

ٞم٤ًّم َرسمهَؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ احل٩م ذم ومٕمؾ يمام اًمّمالة ذم سمحٙمؿ اًمٜم٤ًمء خيص مل اًم٤ًمسم٘م٦م,
ًِ  ﴾َٟم

 .[64:ُمريؿ]

ٌَٞمَّٜمٝم٤م اًمّمالة ذم ًمٚمٜم٤ًمء ظمّمقصٞم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق   ذم ومٕمؾ يمام اهلل قمـ اهلل رؾمقل ًم

 ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٕمْمٝمؿ يذيمره٤م اًمتل اخلّمقصٞم٦م هذه ُمـ رء ومال يٗمٕمؾ, مل وم٢مذ احل٩م,

 طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٤ًمء, سمٕمض ومٞمف وىمٕم٧م ظمٓم٠م يٕم٤مجلقا  أن أرادوا يم٤مٟمقا  وإذا ن,اًمزُم٤م آظمر

 اخلٓم٠م هذا يٕم٤مًم٩م ومال..! ذقمٞم٤مً  ًمٞمس سمٞمقُتـ ُمـ ظمرضمـ إذا ًم٤ٌمؾمٝمـ أو ضمٚم٤ٌمهبـ أن

 .آظمر سمخٓم٠م اخلٓم٠م ُيٕم٤مًم٩م وٓ ُيّْمَٚمح أن ومٞمج٥م ظمٓم٠م هذا آظمر, سمخٓم٠م

: ىم٤مل اًمرؾمقل أن ُمع اًمرضم٤مل, جي٤مذم يمام دم٤مومقا  ٓ: ي٘م٤مل أن أظمر؟ اخلٓم٠م هق ُم٤م 

 وإٟمام رء, ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس هذا سم٤مخلٓم٠م اخلٓم٠م ومٛمٕم٤مجل٦م أصكم, رأجتٛمقين يمام صٚمقا 
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 ٟمقاس أبق ىم٤مل ُم٤مذا ٟمقاس, أيب ُمذه٥م قمغم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ذم أىمقل يمام ُمٕم٤مجل٦م هل

 يم٤من ؟..آظمره إمم وو اجلقاري, وخي٤مًمط اخلٛمر يٕم٤مىمر يم٤من سم٠منف اعمٕمروف, اح٤مضمـ

  اخلٓم٠م هذا ومٛمٕم٤مجل٦م داء, وم٤مخلٓم٠م اًمداء, هل يم٤مٟم٧م ًمتلسم٤م وداوين: ي٘مقل
ٍ
 هذا آظمر سمداء

 .إؾمالُمٞم٤مً  جيقز ٓ

ٌَّف وإٟمام   ٟمٌٞمٝمـ سم٘مقل قمٚمٛمٝمـ ُمع اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة قمغم حيرصـ اًماليت اًمٜمًقة شُمٜمَ

 ش.هلـ ظمػم وسمٞمقُتـ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 هٜم٤مك ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م, حيّمٚمـ أن ُيردن قمٚمٛمٞم٦م ًمٗم٤مئدة اعمًجد إمم احلْمقر آصمرن وم٢مذا 

 اعم٤ًمضمد, إمم سم٤مخلروج ٟم٤ًمؤيمؿ اؾمت٠مذٟمٙمؿ إذا: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن هذا: ُمـ عُم٤مٟم

 هٜم٤مك ذقمٞم٦م, خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمـ أن ظمروضمٝمـ وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من إذا ًمٙمـش هلـ وم٠ْمذٟمقا 

 سمٕمده, اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمؿ ًمق: »قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىمقل َيِرد

ة, اًمْمٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب هذه اًمِمٗم٤موم٦م, ٤مباًمثٞم هذه اًمٜم٤ًمء أطمدصم٧مش اعم٤ًمضمد عمٜمٕمٝمـ  اعمُـَ٘مٍمَّ

 جيقز ٓ مم٤م هذا يمؾ ذًمؽ, وٟمحق ,..اًمٓمريؼ ذم متٌم وهل شمٓم٘مٓمؼ اًمتل اًمٜمٕم٤مل هذه

 . سم٤مخلٓم٠م اخلٓم٠م ٟمٕم٤مًم٩م وًمٞمس سم٤مًمّمقاب, اخلٓم٠م وَمٜمَُٕم٤مًم٩م اإلؾمالم, ذم

  (00:  18:  21/ 716/واًمٜمقر اهلدى) 

 وتؼقم، درأةا تمذن وهل بافتلمغ؟ صوهتا ادرأة رؾع حؽم

 افصالة يف ؿدمقفا تغطقة وحؽم

 هؾ.. ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هٜم٤م اًمٜم٤ًمء ًمقضمقد اًمٜم٤مس ُّيؿ ؾم١مال هٜم٤م :مداخؾة

ة شمرومع  شمٖمٓمل وهؾ يم٤مًمرضمؾ؟ اًمّمالة وشُم٘مٞمؿ شم١مذن اعمرأة وهؾ سمآُملم؟ صقُت٤م اعمرأ

ْٙمٞم٤مج خترج هؾ اعمرأة؟ اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م
ِ
٦ٌم؟ يم٤مٟم٧م وًمق سم٤معم  ُُمـَحجَّ

 أن سمِمٞمخقظمتل وًمٕمكم أؾمئٚم٦م, أرسمٕم٦م يتْمٛمـ ضمداً  ًمٓمٞمػ اًم١ًمال هذا :افشقخ

ره٤م أقمٞمد  .. صم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اإلضم٤مسم٦م ُمـ ٕمتٙمـ أوًٓ, شَمَذيمه

 ُمع شُمَّمكمِّ  يم٤مٟم٧م إذا: شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م سمآُملم؟ صقُت٤م شمرومع اعمرأة هؾ أُم٤م



 415 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 اعمرأة صقت ٕن ومال: أضم٤مٟم٥م واًمرضم٤مل اًمرضم٤مل ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م وَمٜمََٕمؿ, اًمٜم٤ًمء

 اًمّمح٤مسم٦م وأزواج اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت ٕن اًمٙمثػمون: ي٘مقل يمام قمقرة إٟمف أىمقل ٓ

 شم٠ميت يم٤مٟم٧م ُم٤م ويمثػماً  اًمرضم٤مل, ُمع ويتٗم٤ممهقن اًمرضم٤مل, ُمع يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  إوًملم

ة  .ؾم١ماهل٤م قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمجٞمٌٝم٤م اًمرضم٤مل أُم٤مم وشم٠ًمخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اعمرأ

ة أدب ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ   .اًم٘مرآن سم٘مراءة صقُت٤م شمرومع أن اعمرأ

 شمٕمٞمد أن اعم٘مري اًمِمٞمخ ُمـ اًم٘مراءة شمتٕمٚمؿ طمٞمٜمام ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: ُٟم٠ًمل ُم٤م يمثػماً  

 سم٤مًمًامع حمّمقر وَمَتَٕمٚمهٛمٝم٤م شمتٕمٚمؿ أهن٤م ُمع ٓ, اجلقاب هل٤م؟ يّمحح هق ًمٙمل اًم٘مراءة قمٚمٞمف

 ًمّمالةا ذم ًمتالوشمف سم٤مًمًامع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤ًمء شمٕمٚمٛم٧م يمام وم٘مط

 .اًمّمالة ظم٤مرج أو

ة   ُمـ واًمٜم٤ًمء صقُت٤م شمرومع هل إُم٤مُم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا وم٤معمرأ

 ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ صقُت٤م, شمرومع أجْم٤مً  ظمٚمٗمٝم٤م

 اخلٓم٤مب هذا ذم أجْم٤مً  يدظمٚمـ وم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ومٞمف خم٤مـم٤ٌمً  ضم٤مء طمٙمؿ يمؾ أي شاًمرضم٤مل

ة اؾمتثٜمل, ُم٤م إٓ .. آٟمت٤ٌمه وأرضمقا  اًمؽماويح صالة همػم ذم هل٤م إومْمؾ ُمثالً  اعمرأ

 أن قمٚمٞمف ومرض اًمرضمؾ سمٞمٜمام سمٞمتٝم٤م, ذم شمّمكم أن اًمؽماويح صالة همػم ذم هل٤م إومْمؾ

ة ومٝمٜم٤م اجلامقم٦م, ُمع اعمًجد ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات يّمكم  إصؾ ًمٙمـ اًمرضمؾ, همػم اعمرأ

 إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤ًمء اعمرأة صٚم٧م وم٢مذاش لاًمرضم٤م ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

 وشمرومع سمآُملم, صقُت٤م وشمرومع سم٤مًم٘مراءة صقُت٤م هل شمرومع مت٤مُم٤ًم, اإلُم٤مم يم٤مًمرضمؾ شمٗمٕمؾ

 .واطمدة هذه سمآُملم, أصقاُتـ ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ أجْم٤مً 

 وشم١مذن سمؾ وشم٘مٞمؿ وشم١مذن سمؾ وم٘مط, هذا وًمٞمس سم٤مًمٜم٤ًمء إُم٤مُم٦م اعمرأة شمّمكم: واًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمًٞمدة يم٤مٟم٧م هذا ُمـ أيمثرش اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م مل؟ وشم٘مٞمؿ,

 وذم ومٞمٝم٤م اهلل وسم٤مرك ودقمقة وقمٚمامً  وم٘مٝم٤مً  اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت وؾمٞمدة اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م

 .إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤ًمء شمّمكم طمٞمٜمام وشم٘مٞمؿ شم١مذن يم٤مٟم٧م وم٘مد أبٞمٝم٤م

 ٓ ومٝمل اًمرضمؾ قمـ أجْم٤مً  ختتٚمػ هٜم٤م اعمرأة.. طمقًمف اًم١ًمال يرد مل ٟمٔمر ًمٗمت٦م وهٜم٤م 

 شمت٘مدُمٝمـ, ٓ اًمّمػ, ُمـ واطمدة يم٠مهن٤م اعمٜمتّمػ ذم شم٘مػ وإٟمام اًمٜم٤ًمء, صػ شمت٘مدم
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ة: احل٤مًم٦م هذه ومٗمل: وًمذًمؽ ومٞمف, اًمٜمص ضم٤مء ىمد أجْم٤مً  هذا  ىمقًمف قمٛمقم ذم شمدظمؾ ٓ اعمرأ

 ش.اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف

 اًم٘مدُملم طم٤مهة شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ وهق أٓ: صم٤مًم٨م ورء هذا, 

 .سم٤مًمرأس يتٕمٚمؼ شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم احلن ٕن اًم٘مدُملم: ُمٙمِمقوم٦م أو

 أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ اًم٘مدُملم, ُمٙمِمقوم٦م شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ: ومٜم٘مقل اًم٘مدُم٤من أُم٤م 

 سمٜمص اعمرأة قمقرة ُمـ اًم٘مدُملم ٕن ذًمؽ اًم٘مدُملم: ُمٙمِمقوم٦م وهل اًمٓمرىم٤مت ذم متٌم

ـَ  َوٓ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىمقل سْم ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  َـّ سم٠َِمْرضُمٚمِٝمِ  َيْيِ َـّ  ُِم  ىمد [31:اًمٜمقر] ﴾ِزيٜمَتِِٝم

ة يم٤مٟم٧م  ًمف ؾمقار قمـ قم٤ٌمرة سم٤مخلٚمخ٤مل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ُيٕمرف ُم٤م شمْمع اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اعمرأ

ة ومٙم٤مٟم٧م صٖمػمة, أضمراس  إًمٞمٝم٤م واًمِم٤ٌمب اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ًمتٚمٗم٧م ُمِم٧م إذا اعمرأ

ت إرض, قمغم سم٠مرضمٚمٝم٤م شميب  ُمـ وهذا ذًمؽ, اًمرضم٤مل عومٞمًٛم اخلٚمخ٤مل, ومُٞمَّمقِّ

 .إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من وؾمقاس

 ُأُمرت اًمذي اجلٚم٤ٌمب سم٥ًٌم ُم٤مذا؟ سم٥ًٌم ُمًتقريـ يم٤مٟم٤م اًم٘مدُملم أن ُمٕمٜم٤مه وهذا

٤َم َي٤م﴿: وضمؾ قمز اهلل سم٘مقل قمٛمالً  رؤوؾمٝمـ قمغم يٚم٘مٞمٜمٝمـ سم٠من اًمٜم٤ًمء ِله  َأُّيه  ىُمْؾ  اًمٜمٌَّ

َْزَواضِمَؽ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
َـّ  ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  ُِم  .[59:إطمزاب] ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

: أجْم٤مً  ٟم٤ًمء ومٞمف جمٚمس ذم يقُم٤مً  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد 

 ي٤م: اًمٜم٤ًمء إطمدى ىم٤مًم٧م ,شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل يٜمٔمر مل ظمٞمالء إزاره ضمر ُمـ»

 ريح شم٠ميت إذاً : ىم٤مًم٧مش ؿمؼماً  يٓمٚمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أىمداُمٜم٤م شمٜمٙمِمػ إذاً  اهلل رؾمقل

 ش.قمٚمٞمف يزدن وٓ» ذراقم٤مً  أيش آظمر ؿمؼماً  يزدن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ومتٙمِمػ

َـّ  ُيْدٟملِمَ  ﴿ آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ٟمزول زُمـ ذم اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب هٙمذا ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

َـّ   اًمٜم٤ًمء سملم ٔنا اعمٜمتنم اجلقارب شمٙمـ مل طمٞم٨م اًم٘مدُملم, يٖمٓمل اجلٚم٤ٌمب يم٤من ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 سم٤مجلٚم٤ٌمب وىمدُمٞمٝم٤م ؾم٤مىمٞمٝم٤م شمٖمٓمل اعمرأة يم٤مٟم٧م اًمزُم٤من, ذًمؽ ذم ُمٜمتنمة شمٙمـ مل ُمٕم٤مً  واًمرضم٤مل

 وهل ىمدُمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ٓ اعمًٚمٛم٦م وم٤معمرأة ًمذًمؽ اًمٕم٤ٌمءة, يِمٌف اًمذي اًمٓمقيؾ

 .ُمٙمِمقومت٤من وىمدُم٤مه٤م شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ أنف أومم سم٤مب ُمـ اًمٓمريؼ, ذم

 ش00:  11: 40/   697/  رواًمٜمق اهلدى»
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 اإلجفاض خاؾت إن األوػ افشفور يف احلامل فؾؿرأة جيوز هل

 جافسة؟ وهي تصع أن

 إن إومم اًمِمٝمقر ذم احل٤مُمؾ ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مًم٦ًم؟ وهل شمّمكم أن اإلضمٝم٤مض ظم٤موم٧م

 ًمٙمٜمل جيقز,: أىمقل وم٠من٤م اًم١ًمال, ىمدر قمغم اجلقاب أن اعمٕمٚمقم ُمـ يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

ة أن ُمٓمٛمئـ همػم  ىم٤مل يمام ًمٙمـ دمٝمض, أن ٟمٗمًٝم٤م قمغم خت٤مف ىم٤مئٛم٦م صٚم٧م إذا اعمرأ

٤منُ  سَمؾِ ﴿: شمٕم٤ممم ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  ُمقؾمقؾم٦م همػم اعمرأة هذه يم٤مٟم٧م إذا [14:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 أن ومٞمجقز شمً٘مط أن ومٕماًل  فمٜمٝم٤م قمغم ويٖمٚم٥م – ًمٖم٦مً  اًمقضمٝملم جيقز – ُمَقؾمَقؾم٦م همػم أو

 يٛمِملم, وأن يتحريمـ سم٠من احلقاُمؾ يٜمّمحقن إـم٤ٌمء أن أقمرف أن٤م ىمٕمقد, ُمـ شمّمكم

ة أن إول اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ُمـ وٟمٕمرف  ُمع ًمٙمـ ٟم٤مىمتٝم٤م, قمغم وهل شمْمع يم٤مٟم٧م اعمرأ

 يٕمرومٝم٤م ٓ سمٜمٕمؿ اًمٞمقم اًمٜم٤مس وضمؾ قمز اهلل أطم٤مط وُم٤م اعمدٟمٞم٦م احلٞم٤مة ذم أن أقمرف ذًمؽ

 واعمِم٤مق, واعمّم٤مقم٥م اعمت٤مقم٥م ُمـ حٛمٚمقنيت ٓ ضمٕمٚمتٝمؿ ىمد إوًمقن اًم٤ًمسم٘مقن

 أن ختِمك أن اًمٞمقم اجلٜمس هذا ُمـ أؾمتٌٕمد ومال اًمٚمٓمٞمػ سم٤مجلٜمس يًٛمك ُم٤م ظم٤مص٦م

 .ًمرهب٤م ىمٞم٤مًُم٤م شمّمكم ىم٤مُم٧م إذا سمٓمٜمٝم٤م ُمـ وًمده٤م شمً٘مط

 (00:03:57/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

ة ادرأة اختاذ  افصالة يف ادرأة يدي بغ ادرأة ومرور ُشس 

ة اخت٤مذ جيقز هؾ :افسائل ة ُمرور وقمٜمد ؾمؽمة, اعمرأ ة يدي سملم ُمـ اعمرأ  ذم اعمرأ

 اًمّمالة؟ طمٙمؿ ُم٤م اًمّمالة,

ؽْمة, شمٕمٜمٞمٝم٤م اًمتل اعمرأة: أوًٓ : اًمِمٞمخ ًُ  أضمٜمٌٞمف؟ أم حمرم هل هؾ يم

 .حمرم  :افسائل

 أن فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م وأظمػماً  اًمنمقمٞم٦م, اًمًؽمة ُمتًؽمة وهل ـمٞم٥م, حمرم, : اًمِمٞمخ

 صالشمف؟ قمـ هب٤م اعمتًؽم يٜمتٝمل طمتك ُمٙم٤مهن٤م, شمؼمح ٓ اعمرأة هذه
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 ؾمؽمة, اخت٤مذه٤م ومٞمجقز اًمثالصم٦م, اًمنموط هذه ومٞمف وشمقومرت يمذًمؽ إُمر يم٤من إن 

 ُمٜم٤م واطمد يٙمقن ُمثالً  اعمًجد, ذم ُمٕمٜم٤م ي٘مع هذا يٕمٜمل ؾمتٌ٘مك, أهن٤م اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م أُم٤م

 ُمثالً  ُيَّمٚمِّـل أو اهلل يذيمر ضم٤مًم٤ًمً  إٟم٤ًمٟم٤مً  ومٞمجد يتًؽم, ُمٜم٤مؾم٥م ُمٙم٤مٟم٤مً  جيد ٓ ُيَّمٚمِّـل

: دراؾمف يٕمٛمؾ ٓزم ظمٚمٗمف, ُيَّمٚمِّـل أن ىمٌؾ يٜمٝمض أن ًمف يٌدو سم٤مًمرضمؾ وإذا سمف, ومٞمتًؽم

 يتٕمٛمؼ, أن اإلٟم٤ًمن ُيَٙمّٚمػ ٓ يٕمٜمل واًم٘مْمٞم٦م فمٜمف, قمغم همٚم٥م وم٢من ؿمق, هذا شُمرى َي٤م

 .اًمٔمـ همٚم٦ٌم يٙمٗمل

ؽمَّ  يمًؽمة ؾمٞمٌ٘مك أنف فمٜمف همٚم٥م إن  ًَ  .صم٤مًم٨م يمنمط أقمٜمٞمف ياًمذ هذا أُمره, َدسمَّر وإٓ سمف, شَم

 (..: 16. : 4/    41/  واًمٜمقر اهلدى)

 صالهتا؟ يؼطع هل ادرأة يدي بغ ادرأة مرور

 ؟[ؾمؽمة اختذت ىمد ويم٤مٟم٧م صالُت٤م ذم أظمرى اُمرأة يدي سملم اُمرأة ُمرت إذا] :افسائل

 اًمًؽمة, وسملم اعمّمكم سملم يٛمر رء أّي  اعمّمكم, وهذا اًمًؽمة هذه أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 ذم ٟم٘مص رضر إُم٤م: ٟمققملم ُمـ ٟمقع اعمّمكم ذم يي اًمذي ٕنف رء: أي ييه ٓ

 ُم٤م يم٤من إذا ومٞمام سمٞمحّمٚمقا  ٟمٗمًٝمـ واًميريـ هل٤م, إسمٓم٤مل وإُم٤م هل٤م, إسمٓم٤مل وًمٞمس اًمّمالة

 .-هٜم٤م إمم واوح - ؾمؽمة إمم ًمٞمس ُيَّمٚمِّـل هذا ؾمؽمة, ذم

 ُم٤م هذا قدهؾمج ُمقوع وراء ُمـ َُمرّ  إذا اح٤مر, هذا يم٤من ُم٤مر أيَّ  اح٤مر َُمرَّ  ـمٞم٥م, 

 .ييه ٓ هٜم٤م اًمًجقد ُمقوع ؾمؽمة, ذم

ة اح٤مرّ  يم٤من إن ؾمؽمة, ذم وُم٤م ؾمجقده ُمقوع وسملم ىمٞم٤مُمف سملم َُمرَّ  إذا ًمٙمـ   اُمرأ

ة أو  رضمالً  يّمكم اًمذي يم٤من ؾمقاء صالشمف, سمٓمٚم٧م أؾمقداً  يمٚم٤ٌمً  أو مح٤مراً  أو سم٤مًمٖم٦م  .اُمرأ

٥ٌٌَم  هل وم٤مًمًؽمة ؾمؽمة ذم يم٤من إذا أُم٤م   هذا صالة قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م ذقمٌل  ؾَم

 اح٤مر يم٤من وم٢مذا صالشمف, ذم اعمٗمًدات ُمـ واطمد ُمر إذا هذا سم٤مًمًؽمة, اعمتًؽم اعمَُّمٚمِّـل

 .صالشمف ذم ي١مصمر ُم٤م أنف أومم سم٤مب ومٛمـ آظمر رء

 (..: 16. : 4/    41/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ادرأة صالة تؼطع ادرأة هل

ة.. اعمرأة صالة شم٘مٓمع اعمرأة هؾ :مداخؾة  اًم٤ٌمًمٖم٦م؟ اعمرأة الةص شم٘مٓمع اًم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأ

 إذا.. اًم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأة صالة شم٘مٓمع اًم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأة هؾ ضمديد, ؾم١مال هذا: افشقخ

رة ُمثؾ يديف سملم وًمٞمس أطمديمؿ صغم إذا: »احلدي٨م إمم ٟمٔمرت  وم٢مٟمف اًمرطمؾ, ُُم١مظمِّ

ة احلامر صالشَمف ي٘مٓمع  ش.إؾمقد واًمٙمٚم٥م واعمرأ

ة اعمّمٚمٞم٦م وًمق شمٜم٘مٓمع, اًمّمالة أن: اجلقاب أن يٌلم  ة اُمرأ ة: واح٤مرَّ  ٕن اُمرأ

 وإنثك, اًمذيمر ومٞمف يدظمؾش أطمديمؿش »أطمديمؿ صغم إذا: »إُم٦م جلٛمٞمع اخلٓم٤مب

ة اعمّمكم يم٤من ؾمقاء واطمد وم٤محلٙمؿ  ُمـ رء سمٛمرور شمٌٓمؾ ومّمالشمف رضماًل, يم٤من أو اُمرأ

 .اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه

 قنيٙم ٓ أن احلدي٨م, ذم أتك يمام ومٞمف ُيِْمؽَمط اعمرور هذا أن ٟمٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ

ه ومال اًمًؽمة ووع إذا أُم٤م اًمًؽمة, ووع ىمد  . ذًمؽ سمٕمد يديف سملم َُمرَّ  ُم٤م َيُيَّ

 (..: 16:  44/   81/   واًمٜمقر اهلدى)

 مـه باب

ة :افسمال ة شم٘مٓمع ومٝمؾ اًمّمالة, شم٘مٓمع إهن٤م ي٘م٤مل اعمرأ  اعمرأة؟ صالة اعمرأ

ة شم٘مٓمع ٟمٕمؿ: هق هق اجلقاب: افشقخ  ذم اعمذيمقر سم٤مًمنمط اعمرأة, صالة اعمرأ

 .سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمث٤مسمت٦م اًمرواي٤مت سمٕمض

 يًتثٜمل اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م إٓ واًمٜم٤ًمء, اًمرضم٤مل سملم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم ومرق وٓ 

 ُمر إذا أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »ؿم٤مُمؾ اًمٜمص وإٟمام ٟمص, هٜم٤م وًمٞمس اًمرضم٤مل, قمـ اًمٜم٤ًمء

ة يديف سملم رة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا إؾمقد, واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ  ومالش رطمؾاًم ُُم١َمظمِّ

 .احلٙمؿ ذم ومرق

 (..: 11. : 5/   93/   واًمٜمقر اهلدى)





 احملتويات فًرس





 423 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 5 -------------------------------------------- وأطمٙم٤مُمف رُمْم٤من ىمٞم٤مم

 7 ------------------------------------------ رُمْم٤من ًمٞم٤مزم ىمٞم٤مم ومْمؾ

 7 -------------------------------------------- وحتديده٤م اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م

 8 ------------------------------------- رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اجلامقم٦م ُمنموقمٞم٦م

 9 ---------------------- رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم سم٤مجلامقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اؾمتٛمرار قمدم ذم اًم٥ًٌم

 9 ------------------------------------------ ًمٚمٜم٤ًمء اجلامقم٦م ُمنموقمٞم٦م

 10 -------------------------------------------- اًم٘مٞم٤مم ريمٕم٤مت قمدد

 11 ------------------------------------------ رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اًم٘مراءة

 12 ------------------------------------------------ اًم٘مٞم٤مم وىم٧م

 13 ---------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة هب٤م شمّمغم اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت

 14 ------------------------------------------ اًمقشمر صمالث ذم اًم٘مراءة

 15 ----------------------------------------- وُمقوٕمف اًم٘مٜمقت دقم٤مء

 16 ------------------------------------------- اًمقشمر آظمر ذم ي٘مقل ُم٤م

 16 -------------------------------------------- اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمت٤من

 16 ------------------------------------------------ آقمتٙم٤مف

 17 -------------------------------------------- آقمتٙم٤مف ذوط

 19 -------------------------------------------- ًمٚمٛمٕمتٙمػ جيقز ُم٤م

 20 ---------------------------- اعمًجد ذم زوضمٝم٤م وزي٤مرُت٤م اعمرأة اقمتٙم٤مف إسم٤مطم٦م

 20 ----------------------------------------- سم٤مجلامع يٌٓمؾ آقمتٙم٤مف

 21 ------------------------------------------- وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمؽماويح صالة

 23 -------------------------------------- اًمؽماويح ذم اجلامقم٦م اؾمتح٤ٌمب

 27 ------------------------- ريمٕم٦م (11) ُمـ أيمثر اًمؽماويح ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يّمؾ مل

 28 ---------------------------- سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ ضمدا وٕمٞمػ اًمٕمنميـ طمدي٨م

 29 ------------- قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة ضمقاز قمدم قمغم دًمٞمؾ ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اىمتّم٤مره

 31 --------------- وضمقاهب٤م اًمؽماويح ذم ريمٕم٦م (11) قمغم اًمزي٤مدة ضمقاز قمدم طمقل ؿمٌٝم٤مت

 34 --------------------- اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف ذم احل٘مٞم٘مل اًم٥ًٌم

 35 ---------------------------- وهمػمه٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمٜم٤م اعمخ٤مًمٗملم ُمـ ُمقىمٗمٜم٤م

 38 ------------------------------------------- اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع إطمقط

 39 ---------------------- ريمٕم٦م (11) سم٤مل وأُمره اًمؽماويح ذم اجلامقم٦م ًمًٜم٦م قمٛمر إطمٞم٤مء

 41 ------------------------------------- ريمٕم٦م قمنمة سم٤مإلطمدى قمٛمر أُْمر

 42 ----------- وٕمٗمٝم٤م وسمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر وحت٘مٞمؼ قمنميـ صاله٤م قمٛمر أن يث٧ٌم مل



 424   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 45 ---------------------- قمٛمر قمـ اًمٕمنميـ ًمٕمدد واًمؽمُمذي اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم شمْمٕمٞمػ

 46 ---------------------------------- سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ٓ اًمرواي٤مت هذه

 48 --------------------------------- قمٛمر قمـ اًمروايتلم سملم اًمّمحٞمح اجلٛمع

 48 ------------------------------ زاًم٧م وىمد ًمٕمٚم٦م يم٤من إٟمام -صح ًمق- اًمٕمنمون

 51 -------------------------- قمنميـ اًمؽماويح صغم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا أن يث٧ٌم مل

 52 --------------------------------- اًمؽماويح ذم ريمٕم٦م قمنميـ قمغم إمج٤مع ٓ

 53 ------------------------- ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى اًمتزام وضمقب

 55 ------------------------------------- اًمٕمٚمامء ُمـ اًمزي٤مدة أنٙمر ُمـ ذيمر

 56 ------------------------------------------ وُمٓم٤مقمـ ؿمٌٝم٤مت دومع

 57 ------------------------------------ ريمٕم٦م (11) ُمـ سم٠مىمؾ اًم٘مٞم٤مم ضمقاز

 58 ---------------------------- واًمقشمر اًمٚمٞمؾ صالة هب٤م ملسو هيلع هللا ىلص صغم اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت

 64 ------------------------- إؾم٤مءُت٤م ُمـ واًمؽمهٞم٥م اًمٚمٞمؾ ةصال إطم٤ًمن ذم اًمؽمهمٞم٥م

 65 ----------------- إؾم٤مءُت٤م ُمـ واًمؽمهٞم٥م اًمّمالة أداء إطم٤ًمن ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم إطم٤مدي٨م

 68 --------------------------------------------- اًمرؾم٤مًم٦م ُمٚمخص

 71 ---------------------------------------- اًمؽماويح صالة ريمٕم٤مت قمدد

 73 ----------- ريمٕم٦م قمنمة صمالث :اًمٚمٞمؾ صالة ُمـ ريمٕم٤مشمف قمدد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ُم٤م أيمثر

 73 ---------------- ذًمؽ رد ُمـ قمغم واًمرد ريمٕم٦م قمنم إطمدى شمٙمقن أن اًمؽماويح ذم اًمًٜم٦م

 75 ----------------------- قمٛمر قمٝمد ذم ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالث اًمٜم٤مس ىمٞم٤مم أثر وٕمػ

 إطمدى اًمتزام وضمقب قمغم اًمٙمالم وومٞمف ريمٕم٦م, سمٕمنميـ رُمْم٤من ىم٤مم أنف اخلٚمٗم٤مء ُمـ أطمد قمـ صح هؾ

 76 --------------------------------------- رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم ريمٕم٦م قمنمة

 سمثالث اًمٚمٞمؾ ي٘مقم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمـ ورد ومٞمام اًم٘مقل وشمٗمّمٞمؾ ريمٕمتلم ريمٕمتلم اًمٚمٞمؾ صالة شمٗمْمٞمؾ

 80 ------------------------------------------------ ريمٕم٦م قمنمة

 82 -------------------------------------------- اًم٘مٞم٤مم ريمٕم٤مت قمدد

 86 --------------------------------------- اًمؽماويح صالة ريمٕم٤مت قمدد

 سم٤مًمٜم٤مس يّمؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من إذا :ي٘م٤مل وهؾ قمٛمر, قمٝمد قمغم ريمٕم٦م 23 صٚمقا  اًمٜم٤مس أن صح هؾ

 88 ------------- اًمِمٝمر؟ أج٤مم يمؾ ذم ًمٚمؽماويح اًمٜم٤مس ٟمحـ ٟمجٛمع ومٚمامذا أج٤مم صمالصم٦م إٓ اًمؽماويح

 96 -------------------------------- اًمؽماويح؟ ذم اًمٜم٤مس سمٙمر أبق جيٛمع مل ح٤مذا

 98 --------------------------- ريمٕم٦م 11 قمغم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمزي٤مدة سمجقاز اًم٘مقل طمقل

 99 ----------- احلرم ذم يّمكم وهق ريمٕم٦م قمنم إطمدى قمغم آىمتّم٤مر ُمع اًمؽماويح إـم٤مًم٦م أراد ُمـ

 100 ------------------ ريمٕم٦م قمنميـ اًمؽماويح صالة سم٠من :اًمّم٤مسمقين اًمِمٞمخ ىمقل ُمٜم٤مىمِم٦م

 103 --------------------- !ظمػم؟ اخلػم زي٤مدة :ومٞمٝم٤م ومٞم٘م٤مل اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمقاومؾ ُمـ اًمقشمر هؾ



 425 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 108 ---------------- وضمقاسمف سمدقم٦م اًمؽماويح ذم ريمٕم٦م 11 قمغم اًمزي٤مدة سم٠من اًم٘مقل قمغم إيراد

 117 ------------------ ريمٕم٦م 23 يّمكم ُمـ ظمٚمػ اًمٕم٤مذة اًمريمٕم٦م سمٕمد آٟمٍماف طمٙمؿ

 121 ------------------------------------------- اًمؽماويح صالة أطمٙم٤مم ُـم

 123 ----------------------------------------- اًمؽماويح صالة طمٙمؿ

 123 --------------------------- سمدقم٦م اًمؽماويح ذم اًمتجٛمٞمع أن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد

 124 ----------------------- اًمؽماويح قمغم (هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م) سم٘مقًمف قمٛمر ُم٘مّمقد

 124 --------------------------- اًمؽماويح ريمٕم٤مت سملم وشمذيمػم ُمققمٔم٦م إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 125 --------------------------- اًمؽماويح صالة ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م اإلُم٤مم يٚمزم هؾ

 127 ---------------------------------- اًمؽماويح ذم اًم٘مرآن ظمتؿ دقم٤مء طمٙمؿ

 128 --- اًمٚمٞمٚم٦م؟ ىمٞم٤مم أضمر ًمف يٙمت٥م هؾ اًمًٜم٦م قمغم ًمٞم٘متٍم اًمؽماويح صالة ذم إُم٤مُمف وم٤مرق اًمذي اح٠مُمقم

 128 ------------------- اًمؽماويح ذم ريمٕم٤مت أرسمع وسمٕمد اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمققمٔم٦م إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 131 ------------------------- وآظمرة اًمٚمٞمؾ أول سملم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة شم٘مًٞمؿ

 132 ---------------------------- رُمْم٤من همػم ذم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم اجلامقم٦م شمنمع هؾ

 133 ------------------------------------ اًمؽماويح ذم ُمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة

 135 ------------------------- اعمّمحػ ُمـ اًمؽماويح صالة ذم اإلُم٤مم ىمراءة طمٙمؿ

 138 ----------------------------- اًمؽماويح صالة ذم اعمّمحػ ُمـ اإلُم٤مم ىمراءة

ًمتذيمػمه سم٤مإلُم٤مم اعم٘متديـ أطمد ُمـ اعمّمحػ محؾ وطمٙمؿ اًمؽماويح صالة ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة طمٙمؿ

 ----------------------------------------------------- 139 

 142 ---------------------------- اإلُم٤مم عمت٤مسمٕم٦م ُمّمحٗم٤مً  اًمؽماويح ذم اح٠مُمقم محؾ

 142 -------------------------------- سم٤معمّمحػ اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًم٘مرآن ىمراءة

 145 -------------------- اخلٓم٠م ذم اًمقىمقع ظمقف ُمّمحػ ُمـ اًمؽماويح ذم اإلُم٤مم ىمراءة

 151 --------------------------------------------- اًمقشمر أطمٙم٤مم ُمـ

 أٓ قمغم إول اًمقشمر سمٕمد اعمٓمٚمؼ اًمٜمٗمؾ ُمـ ؿم٤مء ُم٤م صالة ضمقاز قمغم ًمٞمٚم٦م, ذم وشمران ٓ :سمحدي٨م يًتدل هؾ

 153 ----------------------------------------------- صم٤مٟمٞم٦م؟ يقشمر

 154 --------------------------------------- اًمقشمر صالة سمٕمد اًمريمٕمتلم

 154 --------------------------------------- اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمتلم طمٙمؿ

 155 -------------------------------------- سم٤معمٖمرب اًمقشمر صالة شمِمٌٞمف

 156 ----------------------------- سمٕمده؟ أم اًمريمقع ىمٌؾ يٙمقن هؾ اًمقشمر ىمٜمقت

 157 -------------- اعمزدًمٗم٦م؟ ذم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع طمٞمٜمام اًمقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغم هؾ

 165 ------------------------------ واضم٦ٌم؟ اًمقشمر ذم (إقمغم) ؾمقرة ىمراءة هؾ

 166 ---------------اًمريمقع سمٕمد يٙمقن أن جيقز هؾ اًمقشمر وىمٜمقت ًمٚمقشمر, اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م



 426   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 167 -------------- يتقرك؟ أم اًمث٤مًمث٦م سمٕمد يٗمؽمش ومٝمؾ أوؾمط شمِمٝمد دون صمالصًم٤م اًمقشمر صغم إذا

 169 ------------------------------------------------ اًمقشمر ىمْم٤مء

 171 ----------------------------- واًمٜم٤مد ًمٚمٜم٤مئؿ هق إٟمام اًمٗمجر سمٕمد اًمقشمر ىمْم٤مء

 171 --------------------------------- ؿمٗمًٕم٤م؟ أم وشمًرا  يٙمقن هؾ اًمقشمر ىمْم٤مء

 172 ------------------------------------ؿمٗمٕم٤ًم؟ أم وشمراً  يٙمقن اًمقشمر ىمْم٤مء

 172 ----------------------------------------------- اًمقشمر ىمْم٤مء

 173 ---------------------------- وشمًرا؟ أم ؿمٗمًٕم٤م يٙمقن هؾ اًمٜمٝم٤مر ذم اًمقشمر ىمْم٤مء

 173 ----------------------------------------------- اًمقشمر ىمْم٤مء

 175 ------------------------------- ي٘ميض؟ ويمٞمػ اًمٜمًٞم٤من, قمٜمد اًمقشمر ىمْم٤مء

 177 ----------------- اًمقشمر؟ يّمؾ مل وهق اًمٗمجر صالة قمٚمٞمف أىمٞمٛم٧م ُمـ قمغم يؽمشم٥م ُم٤مذا

 178 ---------------------------------------أصٌح طمتك وشمر قمـ ٟم٤مم ُمـ

 179 ------------------------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت

 181 --------------------------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت

 181 -------------------------------------- اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت

 181 ---------------------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ُمقوع

 182 ------------------------------------ سم٤مًمٜمقازل اًمقشمر ىمٜمقت شم٘مٞمٞمد قمدم

 183 ----------------------- رُمْم٤من ُمـ إظمػم سم٤مًمٜمّمػ اًمقشمر ىمٜمقت ختّمٞمص قمدم

 184 -------------------------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء

 185 ---------------------------------- وشمر صالة يمؾ ذم اًم٘مٜمقت يٚمتزم هؾ

 185 ------------------------ اًمًٜم٦م؟ ـمقل اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت إن ُمرة زم ىمٚم٧م :ُمداظمٚم٦م

 186 ---- اح٠مثقر؟ اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء قمغم اًمزي٤مدة شمنمع اًمريمقع؟وهؾ سمٕمد اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ينمع هؾ

 أم اًمريمقع ىمٌؾ يٙمقن رُمْم٤من ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء وهؾ اًمقشمر؟ ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ ُم٤م

 187 -------------------------------------------------- سمٕمده؟

 191 --------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صمٌت٧م هؾ

 193 ------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت آظمر ذم اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 194 رُمْم٤من ذم اًم٘مٜمقت ذم اًمدقم٤مء ُمـ اإليمث٤مر وطمٙمؿ اًمقشمر ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة شمنمع هؾ

 196 -------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 197 --- سمٕمده؟ أم اًمقشمر ىمٌؾ رُمْم٤من ذم اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء وهؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقمـ٤مء ذم اًمزي٤مدة ُمـ٤مطمٙمؿ

 اًمت٠مُملم ذم (أؿمٝمد) اح٠مُمقُملم ىمقل وطمٙمؿ اجلٛمع؟ أم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يٙمقن اًمّمالة ذم اإلُم٤مم دقم٤مء هؾ

 198 ------------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت ذم اإلُم٤مم دقم٤مء قمغم

 201 ------------------------------------ واًمقشمر اًم٘مٞم٤مم أطمٙم٤مم ذم ُمتٗمرىم٤مت



 427 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 203 ------------------------------------------- اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمتلم

 203 -------------------- واًمٜم٤مد ًمٚمٜم٤مئؿ اًمٗمجر سمٕمد صالشمف وضمقاز اًمقشمر صالة شمقىمٞم٧م

 204 ---------------------------- ُمًتح٥م سمؾ واضم٤ٌم ًمٞمس اًمقشمر سمٕمد آوٓمج٤مع

 204 --------------------- اعمٖمرب هٞمئ٦م قمغم صمالث صمؿ ريمٕم٤مت صمامن اًم٘مٞم٤مم صالة طمٙمؿ

 ُم٤م صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ ومٙمؿ اًمٚمٞمؾ, صمٚم٨م أصكم إين ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٠مل صح٤مسمٞم٤مً  أن احلدي٨م ذم

 204 ------------------------------------- (صاليت ُمـ) :سم٘مقًمف ّمقداعم٘م

 205 ------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

ر وىمتف دظمقل ىمٌؾ اًمٗمجر يّمٚمقا  أن ُمرشم٤مدوه٤م اقمت٤مد اًمتل اعم٤ًمضمد ذم  مل اًمقىم٧م أن يٕمرف ًمِمخص وىُمدِّ

 205 ------------- ًمٚمٗمتٜم٦م درءاً  اًمتٜمٗمؾ سمٜمٞم٦م هبؿ يّمكم أن ًمف يّمح ومٝمؾ هبؿ يّمكم أن سمٕمد يدظمؾ

 206 ------------------------------------ ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة

 207 -------------------------------------- ًمٚمٛم٤ًمومر اًم٘مٞم٤مم صالة طمٙمؿ

 208 -------------------------------------- اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٌٙم٤مء طمٙمؿ

 209 --------------------------- اًم٘مٞم٤مم صالة ذم أي٤مت سمٕمض اإلُم٤مم شمٙمرار طمٙمؿ

 209 -------------------------------------------- رُمْم٤من ذم اًمٜم٤مومٚم٦م

 211 ---------------------------------------------- اًم٘مٜمقت يمت٤مب

 213 ---------------------------------------------- اًمٜمقازل ىمٜمقت

 215 ---------------------- اًمريمقع سمٕمد ويٙمقن ًمٚمٜم٤مزًم٦م اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم  اًم٘مٜمقت

 215 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ُمقوع

 216 -------------------------------------- سم٤مًمٜمقازل اًم٘مٜمقت اظمتّم٤مص

 217 ------------------------------ ًمٜم٤مزًم٦م إٓ اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت ُمنموقمٞم٦م قمدم

 218 ------------------------------ هل٤م ُي٘مٜم٧َم ٟم٤مزًم٦م شمٚمؽ أو هذه أن شم٘مرير ًمف ُمـ

 220 ---------------------------------------------- اًمٜم٤مزًم٦م و٤مسمط

 221 ------------------------------- ىمقم قمغم أو ًم٘مقم ًمٚمدقم٤مء إٓ اًم٘مٜمقت قمدم

 222 ---------------------اًمٜم٤مزًم٦م يٜم٤مؾم٥م سمام يدقمق سمؾ راشم٥م دقم٤مء اًمٜمقازل ًم٘مٜمقت ًمٞمس

ٌْدأ هؾ  223 ----------------- هدي٧م ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا :اح٠مثقر سم٤مًمدقم٤مء اًمٜمقازل ىمٜمقت ُي

 223 --------------------------- اًمٜمقازل ذم (هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا)سمـ اًم٘مٜمقت

 223 ------------------------------------ اًمٜمقازل ىمٜمقت ذم اًمٜم٤مس شمٗمريط

 224 ------------------------------- اعمنموع همػم واًم٘مٜمقت اعمنموع اًم٘مٜمقت

 227 ----------------------------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت

 229 -------------------------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت

 229 ------------------------------------- اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت



 428   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 229 ---------------------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ُمقوع

 230 ------------------------------------ سم٤مًمٜمقازل اًمقشمر ىمٜمقت شم٘مٞمٞمد قمدم

 230 ----------------------- رُمْم٤من ُمـ إظمػم سم٤مًمٜمّمػ اًمقشمر ىمٜمقت ختّمٞمص قمدم

 232 -------------------------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء

 233 -------------------------- اًمقشمر وىمٜمقت اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت صٞمٖم٦م ذم اًمٗمرق هق ُم٤م

 233 ---------------------------------- وشمر صالة يمؾ ذم اًم٘مٜمقت يٚمتزم هؾ

 234 ---- اح٠مثقر؟ اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء قمغم اًمزي٤مدة شمنمع وهؾ اًمريمقع؟ سمٕمد اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ينمع هؾ

 أم اًمريمقع ىمٌؾ يٙمقن رُمْم٤من ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء وهؾ اًمقشمر؟ ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ ُم٤م

 234 -------------------------------------------------- سمٕمده؟

 239 --------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صمٌت٧م هؾ

 241 ------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت آظمر ذم اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 241 رُمْم٤من ذم اًم٘مٜمقت ذم اًمدقم٤مء ُمـ اإليمث٤مر وطمٙمؿ اًمقشمر ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة شمنمع هؾ

 243 -------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 244 --- سمٕمده؟ أم اًمقشمر ىمٌؾ رُمْم٤من ذم اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء وهؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقمـ٤مء ذم اًمزي٤مدة ُمـ٤مطمٙمؿ

 اًمت٠مُملم ذم (أؿمٝمد) اح٠مُمقُملم ىمقل وطمٙمؿ اجلٛمع؟ أم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يٙمقن اًمّمالة ذم اإلُم٤مم دقم٤مء هؾ

 246 ------------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت ذم اإلُم٤مم دقم٤مء قمغم

 249 --------------------------------------------- اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت

 251 --------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت وصٞمٖم٦م اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت طمٙمؿ

 253 ------------------------------------- اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مٜمقت طمٙمؿ

 253 ------------------------------------------ اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م مل ُمـ

 253 -------------------------------- اًمٗمجر صالة ذم اًمٜمقازل ىمٜمقت ختّمٞمص

 254 ----------------------- اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مٜمقت شمرك يريدون ٓ سم٠من٤مس اسمُتكم إُم٤ممٌ 

 256 ----------------------------------------- اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت طمٙمؿ

 256 -------------------------- ىمٜمقشمف ذم اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م طمٙمؿ

 257 --- صحٞمح٦م ًمٚمٗمجر ي٘مٜم٧م ومٚمؿ طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم ُمًجد إمم ذه٥م دُم٤مقمٜم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمّم٦م هؾ

 257 ------------- ظم٤مص دقم٤مء اًمٗمجر ًم٘مٜمقت وهؾ اًمٗمجر, ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 261 -------------------------------------------- اًم٘مٜمقت أطمٙم٤مم ُمـ

 263 ------------------------------------- اًمدقم٤مء سمٕمد اًمقضمف ُمًح طمٙمؿ

 264 -------------------------------------- ًمٚمًجقد اًم٘مٜمقت سمٕمد اًمتٙمٌػم

 264 --------------------------------------------- سم٤مًم٘مٜمقت اجلٝمر

 265 ----------------------------------------- اًم٘مٜمقت ذم اًمٞمديـ رومع



 429 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 265 -------------------------------------- اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع

 266 ------------------------------------- اًم٘مٜمقت دقم٤مء قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 266 --------------------------------------اًم٘مٜمقت ذم اًمٞمديـ رومع طمٙمؿ

 267 ----------------- يث٧ٌم ومٚمؿ اًمّمالة: ذم اًمدقم٤مء ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد سم٤مًمقضمف اًمٞمديـ ُمًح

 267 -------------------------------------- اًم٘مٜمقت ذم اح٠مُمقُملم شم٠مُملم

 267 ---------------------------------- يمٚمٝم٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اًم٘مٜمقت

 268 ------------------------------- وشمٓمقيٚمف اًم٘مٜمقت ذم اًمدقم٤مء شمٚمحلم طمٙمؿ

ًقف صالة يمت٤مب  269 -------------------------------------------- اًمٙم

 271 --------------------------- اًمٙمًقف؟ ًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة صٗم٦م

 271 --------------------------------- :ملسو هيلع هللا ىلص وومزقمف اًمِمٛمس يمًقف :أوًٓ 

 272 ------------------------------------------ :اًمّمالة اسمتداء :صم٤مٟمٞم٤مً 

 275 ---------------------------------------- :اعمٜمؼم قمغم اخلٓم٦ٌم :صم٤مًمث٤مً 

 279 ---------------------- اًمٙمًقف صالة ذم آقمالم ًمٌٕمض وىمٕم٧م أوه٤مم قمغم اًمتٜمٌٞمف

 281 ----------- قمٚمٞمف اإلمج٤مع وادقمك سم٤مٓؾمتح٤ٌمب ىم٤مل ُمـ قمغم واًمرد اًمٙمًقف صالة وضمقب

 283 ---------------------- ُم١ميمدة ؾمٜم٦م سم٤مهن٤م اًم٘مقل ووٕمػ اًمٙمًقف صالة وضمقب

 284 ------------------------ اًمٙمًقف صالة وضمقب قمدم قمغم اإلمج٤مع دقمقى رد

 284 ----------------------------------------- اًمٙمًقف صالة طمٙمؿ

 285 ----------------- واجلٛمٕم٦م يم٤مًمٕمٞمد اًمٙمًقف صالة صٗم٦م سم٠من اًم٘م٤مئؾ اعمذه٥م وٕمػ

 286 ------------------------------------ اًمٙمًقف صالة ريمققم٤مت قمدد

 286 ----------------------------------- اًمٙمًقف صالة ذم اجلٝمر وضمقب

 287 ------------------------------------ اًمٙمًقف صالة ذم اًمٞمديـ رومع

 287 ------------- اعمٗمروو٦م اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ واطمدة ُمع اًمٙمًقف صالة شمٕم٤مرو٧م إذا

 إُمقر هذه وضمقب يٗمٞمد واخلًقف اًمٙمًقف قمٜمد واًمدقم٤مء واًمّمدىم٦م سم٤مًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل َأُْمرُ  هؾ

 289 -------------------------------------------------- اًمثالصم٦م

 291 ------------------------------------------ اًمت٤ًمسمٞمح صالة يمت٤مب

 293 ----------------------------------- اًمت٤ًمسمٞمح صالة ذم اًمقارد احلدي٨م

 294 ---------------------- وٕمٗمف ُمـ قمغم واًمرد اًمت٤ًمسمٞمح صالة طمدي٨م قمغم اًمٙمالم

 296 ----------------------------------------- اًمت٤ًمسمٞمح صالة طمٙمؿ

 297 ------------------------------------ اًمت٤ًمسمٞمح؟ صالة صح٦م ُمدى ُم٤م

 299 ---------------------------------- اًمت٤ًمسمٞمح؟ صالة طمدي٨م يّمح هؾ

 302 ---------------------------------- اًمت٤ًمسمٞمح؟ صالة إًم٤ٌمين صغم هؾ



 430   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 303 --------------------------------------- مج٤مقم٦م؟ اًمت٤ًمسمٞمح شمّمغم هؾ

 305 -----------------------------------------  آؾمتً٘م٤مء صالة يمت٤مب

 307 ------------------------- آؾمتً٘م٤مء دقم٤مء ذم اًمقضمف يكم مم٤م اًمٙمٗملم فمٝمقر ضمٕمؾ

 307 --------------------------- آؾمتً٘م٤مء صالة ذم اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع شمقاشمر

 307 ------------------------------------ آؾمتً٘م٤مء صالة ذم اًمٞمديـ رومع

 308 ----------------- آؾمتً٘م٤مء ذم اخلٓم٦ٌم قمغم اًمّمالة شم٘مديؿ ذم اًمقارد احلدي٨م وٕمػ

 308 -------------------------- آؾمتً٘م٤مء دقم٤مء ذم اًمًامء إمم اًمٙمٗملم فمٝمقر ضمٕمؾ

 309 ----------------------- ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة شمٕمٞملم صح وهؾ آؾمتً٘م٤مء, صالة ذم اجلٝمر

 309 ------------------------- ومٞمٝم٤م اًمٞمديـ ورومع آؾمتً٘م٤مء صالة ذم إردي٦م حتقيؾ

 310 ------------------------ آؾمتً٘م٤مء؟ صالة ذم أرديتٝمؿ اعمّمٚملم حتقيؾ طمٙمؿ ُم٤م

 311 ---------------------------------- آؾمتً٘م٤مء صالة ذم اًمتٙمٌػمات قمدد

 311 ---------------------------------- اًمٖمٞم٨م وشم٠مظمر آؾمتج٤مسم٦م قمدم ؾم٥ٌم

آؾمتً٘م٤مء ظمٓم٦ٌم ُمقوقع هق وُم٤م سمٕمده يٗمٕمؾ وُم٤مذا ٓ أم آؾمتً٘م٤مء سمدقم٤مء جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من هؾ

 ------------------------------------------------------ 313 

 315 ----------------------------------------- آؾمتخ٤مرة صالة يمت٤مب

 317 ---------------------------------- آؾمتخ٤مرة صالة ذم اًمدقم٤مء ُمقوع

 317 -------------------------------- آؾمتخ٤مرة صالة ذم اًمدقم٤مء يٙمقن ُمتك

 317 --------------------------- سمٕمده؟ أم اًمًالم ىمٌؾ آؾمتخ٤مرة دقم٤مء يٙمقن هؾ

 318 ----------------------------------- آؾمتخ٤مرة صالة ذم اًمدقم٤مء يمٞمٗمٞم٦م

 319 -------------------------------------------- آؾمتخ٤مرة شمٙمرار

 319 -------------------- اًم٘مٚم٥م؟ يٜمنمح طمتك ُمرة ُمـ أيمثر آؾمتخ٤مرة صالة شمٕم٤مد هؾ

 320 ----------------- ُمٕملم؟ رء قمغم قمزم ىمد اإلٟم٤ًمن يٙمـ مل وًمق آؾمتخ٤مرة شمنمع هؾ

 323 ----------------------------------------------- اخلقف صالة

 325 ----------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد اخلقف صالة ُمنموقمٞم٦م

 325 ----------------------------------------- اخلقف صالة صقر ُمـ

 326 ---------------- اًمِمديد واًم٘مت٤مل اخلقف صالة ذم اعمح٤مرب قمـ اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط

 327 -------------------------------- اًمِمديد اخلقف ذم اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم شمرك

 329 ------------------------------------------- احل٤مضم٦م صالة يمت٤مب

 331 ------------------------------- احل٤مضم٦م صالة ذم صحٞمح طمدي٨م ورد هؾ

 331 ---------------------- اًمتجرسم٦م قمغم سمٜم٤مء احل٤مضم٦م صالة ُمنموقمٞم٦م إصم٤ٌمت يًت٘مٞمؿ ٓ

 333 ------------------------------------------- اًمًٝمق ؾمجقد يمت٤مب



 431 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

ًٓ  ىم٤مئام اًمريمٕمتلم سمٕمد ىم٤مم ُمـ  335 ----------------- ًمٚمًٝمق ويًجد ًمٚمتِمٝمد يرضمع ٓ ُمٕمتد

 335 ---------------------------- اًمًٜمـ ُمـ رء قمـ ًمٚمًٝمق اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م

اًمًٝمق ؾمجقد ُمقوع قمغم واًمٙمالم اًمًٜمـ, دون اًمقاضم٤ٌمت شمرك ذم اًمًٝمق ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م طمٍم ظمٓم٠م

 ----------------------------------------------------- 336 

 337 ----------------------- اًمًٝمق ؾمجقد ذم اًمًٜم٦م وشمرك اًمقاضم٥م شمرك سملم اًمتٗمريؼ

 338 --------------------------------- اًمًٜمـ ًمؽمك اًمًٝمق ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م

 339 ------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ ؾمٝم٤م إذا ؾمٝمق ؾمجقد اح٠مُمقم قمغم ًمٞمس

 341 ------------------------------------------- اًمًٝمق ذم ُمتٗمرىم٤مت

 343 -------------------- ًمٚمًٝمق؟ يًجد ومٝمؾ اإلُم٤مم قمـ اٟمٗمراده سمٕمد اح٠مُمقم ؾمٝمك إذا

 343 --------------------- إىمقال؟ دون إومٕم٤مل ذم سم٤مًمًٝمق ظم٤مص اًمًٝمق ؾمجقد هؾ

 344 ------------------------------- وهمػمه اًمًٝمق ذم إىمؾ قمغم اًمٌٜم٤مء وضمقب

 344 ------------------------------------ ًمٚمِمؽ اًمًٝمق ؾمجديت وضمقب

 344 --------- إىمؾ قمغم سمٜمك وإٓ قمٚمٞمف سمٜمك ؿمئ ًمف شمرضمح وم٢من صغم ىمد ريمٕم٦م يمؿ اعمّمكم ٟمز إذا

 346 ----------------------- اًمّمالة ذم اًمًجدات قمدد ذم دائاًم  يِمؽ ُمـ يٗمٕمؾ ُم٤مذا

 347 ----------------------- اًمًجقد أو اًمريمقع ذم اًمدقم٤مء ًمتٗمقي٧م ًمٚمًٝمق اًمًجقد

 347 ----------------------------- اًمًٝمق ؾمجقد شمرك سمتٕمٛمد اًمّمالة شمٌٓمؾ هؾ

 347 ---------------------- ؾم٤مهٞم٤مً  ٟمّمٗمٝم٤م أو ُمثٚمٝم٤م اًمّمالة إمم زاد ُمـ صالة شمٌٓمؾ هؾ

 348 ----------------- اًمًٝمق ؾمجقد يٚمزُمف هؾ اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  اًمتِمٝمد ي٘مرأ  أن ومٌدل ٟمز ُمـ

 348 -------- صالشمف؟ صح٦م ذم ذًمؽ ي١مصمر هؾ اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد سمحريم٤مت اًم٤ًمهل أتك إذا

 349 ----------------------------- ىم٤مئام يًتتؿ أن ىمٌؾ إوؾمط اًمتِمٝمد شمذيمر ُمـ

 351 ------------------------------- سمٕمده؟ أم اًمًالم ىمٌؾ ًمٚمًٝمق يًجد ُمتك

 351 -------------------------------------- ًمٚمًٝمق؟ اعمّمكم يًجد ُمتك

 351 ----------------- سمٕمده أو اًمًالم ىمٌؾ يٙمقن أن سملم ومٞمف خمػم اعمّمكم ؾمٝمق ؾمجقد يمؾ

 353 --------------------------------------- اًمًٝمق ؾمجديت سملم اًمذيمر

 355 ---------------------------------------------- اًمتالوة ؾمجقد

 357 ---------------------------------- اًمٓمٝمـ٤مرة اًمتـالوة ًمًجدة ينمع هؾ

 357 ------------------------ اًمتالوة ًمًجقد اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘م٤ٌمل اًمٓمٝم٤مرة شمِمؽمط هؾ

 361 --------------------------------- اًمتالوة ًمًجقد اًمقوقء يِمؽمط هؾ

 362 ------------------------------- اًمّمالة ظم٤مرج اًمتالوة ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م

 363 ----------------------------------- اًم٘مرآن ذم اًمتالوة ؾمجقد ُمقاوع

 364 ---------------------------------------- اخلٓم٦ٌم ذم اًمتالوة ؾمجقد



 432   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 365 ----------------------------------- اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اًمتالوة ؾمجقد

 366 --------------------------------------- اًمني٦م اًمتالوة ذم اًمًجقد

 368 ----------------------------------- اًمني٦م ذم ًمٚمتالوة اًمًجقد يمراه٦م

 369 --------------------------- اًمّمالة ذم اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم ُمنموقمٞم٦م قمدم

َتدل ومٝمؾ ورومع, ظمٗمض يمؾ ذم ُيَٙمؼمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن َصحَّ  ًْ  ؾمجقد قمٜمد اًمتٙمٌػم قمغم احلدي٨م هبذا ُي

 370 ------------------------------------------- اًمّمالة؟ ذم اًمتالوة

 370 ----------------------------------------- اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم

 371 --------------------------------------- اًمتالوة؟ ًمًجدة يٙمؼمَّ  هؾ

 372 ---- اًمّمالة؟ ذم اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم قمغم سمف يًتدل هؾ ورومع ظمٗمض يمؾ ذم اًمتٙمٌػم طمدي٨م

 373 ----------------------------- اًمتالوة؟ ًمًجقد اًمتٙمٌػم ذم طمدي٨م صح هؾ

 374 -------------- شمٙمٌػم؟ سمدون يًجد أو اح٠مُمقم يٙمؼم هؾ اًمتالوة ؾمجدة ذم اإلُم٤مم يمؼم إذا

 375 --------------------------------------- شمًٚمٞمؿ اًمتالوة ًمًجقد هؾ

 375 ------------------------- ومًجدوا اح٠مُمقُمقن أُم٤م ريمع صمؿ ؾمجدة آي٦م اإلُم٤مم ىمرأ 

 377 ------------------------------------------- اًمِمٙمر ؾمجقد يمت٤مب

 379 ---------------------------------------- اًمِمٙمر ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م

 379 ------------------------------------------ اًمِمٙمر ؾمجقد يمٞمٗمٞم٦م

د قمٜمد هلل ؿمٙمراً  ريمٕمتلم صالة هٜم٤مك هؾ  380 --------------- ٟم٘مٛم٦م؟ اٟمدوم٤مع أو شَمُنّ  ٟمٕمٛم٦م دمده

 381 --------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٜم٤ًمء أطمٙم٤مم ُمـ

 383 ------------------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم اعمرأة صالة

 385 ------------------------- اعمًجد؟ ذم أم سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة إومْمؾ هؾ

 385 -------------------- احلرم؟ ذم اًمّمالة ُمـ ظمػم هق هؾ ُمٙم٦م ذم سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة

 387 --------------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة ًم٤مس

 389 ----------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة ًم٤ٌمس

 389 ---------------------- ىمّمػم؟ سمثقب أو ضمقارب, سمدون اًمّمالة ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 391 -------------------- اًمّمالة؟ ذم وفمٝمره اعمرأة ىمدم سم٤مـمـ فمٝمقر سملم ومرق هٜم٤مك هؾ

 397 ---------------------------------- اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م اعمرأة صالة طمٙمؿ

 398 --------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة ىمدم فمٝمقر

 398 -------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة رضمؾ شمٖمٓمٞم٦م

 398 ------------------------------------- اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م اعمرأة صالة

 399 ----------------------------------- اًمّمالة ذم ًمٚمٛمرأة اًم٘مدُملم يمِمػ

 399 ------------------------ ىمّمػم سمثقب أو ضمقارب سمدون اًمّمالة ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ



 433 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 401 ------------------------------------- اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م اعمرأة صالة

 401 -------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة أىمدام فمٝمقر

 402 ----------------------- ىمّمػم سمثقب أو ضمقارب سمدون اًمّمالة ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 403 ------------------------ ؾمؽممه٤م؟ جي٥م اًمّمالة ذم قمقرة اعمرأة ىمدُمل شمٕمتؼم هؾ

 404 ------------------------------------ اًمْمٞمِّ٘م٦م اعمالسمس ذم اعمرأة صالة

 404 ---------------------------------- اًمنمقمل اًمٚم٤ٌمس شمٚمٌس ٓ ُمـ صالة

 405 ------------------------------------- مخ٤مر سمدون اعمرأة صالة طمٙمؿ

 407 -------------------------------------- اًمذراع سم٤مدي٦م اعمرأة صٚم٧م إذا

 409 ---------------------------------------------- ُمتٗمرىم٦م ُم٤ًمئؾ

 411 ----------------- قمذر دون ضم٤مًم٦ًم اًمًٞم٤مرة داظمؾ ومروٝم٤م شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة يّمح هؾ

 411 ------------------------------------------- اًمٜم٤ًمء صالة يمٞمٗمٞم٦م

 414 ---- اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م وطمٙمؿ وشم٘مٞمؿ, اعمرأة شم١مذن وهؾ سم٤مًمت٠مُملم؟ صقُت٤م اعمرأة رومع طمٙمؿ

 417 ----- ضم٤مًم٦ًم؟ وهل شمّمكم أن اإلضمٝم٤مض ظم٤موم٧م إن إومم اًمِمٝمقر ذم احل٤مُمؾ ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 417 ----------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة يدي سملم اعمرأة وُمرور ؾُمؽْمة اعمرأة اخت٤مذ

 418 ---------------------------- صالُت٤م؟ ي٘مٓمع هؾ اعمرأة يدي سملم اعمرأة ُمرور

 419 -------------------------------------- اعمرأة صالة شم٘مٓمع اعمرأة هؾ

 419 ------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 421 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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 اهلل إىل البّاع أحب ادساجد

 إمم اًمٌالد أطم٥م» :ط ىم٤مل يمام شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمٌ٘م٤مع أطم٥م هل اعم٤ًمضمد إن صمؿ»

 .«ُم٤ًمضمده٤م ممشمٕم٤م اهلل

 :شمتٛم٦م وًمف ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .«أؾمقاىمٝم٤م اهلل إمم اًمٌالد وأبٖمض»

 ؾم٤مق صمؿ.]قمٜمف هريرة أيب ُمقمم ُمٝمران سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف

  [.ؿمقاهده اإلُم٤مم

 .([1/797)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادساجد إتٗان فًل

 ٟمجتزئ ٟمٌقي٦م أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م ضم٤مءت يمثػمة ْم٤مئؾوم إًمٞمٝم٤م واًمذه٤مب إشمٞم٤مهن٤م وذم»

 :سمٕمْمٝم٤م سمذيمر

 قمغم وطمؼ اهلل زائر ومٝمق اعمًجد أتك صمؿ اًمقوقء وم٠مطمًـ سمٞمتف ذم شمقو٠م ُمـ» «أ»

ئر يٙمرم أن اعمزور  [.ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد روي] .شاًمزا

 .«راح أو همدا يمٚمام ٟمزٓ اجلٜم٦م ذم ًمف اهلل أقمد راح أو اعمًجد إمم همدا ُمـ»: «ب»

 طمّمقل احلدي٨م وفم٤مهر» :احل٤مومظ ىم٤مل.. .وُمًٚمؿ ٤مرياًمٌخ أظمرضمف احلدي٨م

 ًمٚمٕم٤ٌمدة ي٠متٞمف سمٛمـ اظمتّم٤مصف ُمٜمف اعم٘مّمقد ًمٙمـ ُمٓمٚم٘م٤م اعمًجد أتك عمـ اًمٗمْمؾ

 .«أقمٚمؿ واهلل رأؾمٝم٤م واًمّمالة

 طمًٜم٦م ًمف شمٙمت٥م وظمٓمقة ؾمٞمئ٦م متحق ومخٓمقة اجلامقم٦م ُمًجد إمم راح ُمـ»: «ج»

 .«راضمٕم٤م ذاه٤ٌم



 ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 [.طمًـ وإؾمٜم٤مده] .اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ هق

 يقم سمٜمقر وضمؾ قمز اهلل ًم٘مل اعمًجد إمم اًمٚمٞمؾ فمٚمٛم٦م ذم ُمِمك ُمـ»: «د»

  .ًمٖمػمه صحٞمح.«اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .([1/055)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وهم فٖٗا وساجد ال حمٓة أو قرية كل دم ادساجد بٕاء جيب

 إلٖٗا بحاجة

 وم٘مد ٞمٝم٤مإًم سمح٤مضم٦م وهؿ ومٞمٝم٤م ُم٤ًمضمد ٓ حمٚم٦م أو ىمري٦م يمؾ ذم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وجي٥م»

 .«اًمدور ومٞمٝم٤م اًمتل اعمح٤مل: يٕمٜمل «اًمدور ذم اعم٤ًمضمد سمٌٜم٤مء ط أُمر»

 شمٜمٔمػ وأن: ومت٤مُمف ومذيمرشمف ...ىم٤مًم٧م قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم ظمرضمف صمؿ.]وشمٓمٞم٥م

 :طمزم اسمـ ىم٤مل «اًمدور»: ىمقًمف

 شمريد اًمٜمج٤مر سمٜمل ودار إؿمٝمؾ قمٌد سمٜمل دار: شم٘مقل وإرسم٤مض اعمحالت هل

 :«اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي وىم٤مل. «ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م يمؾ حمٚم٦م

ؾَم٠ُمِريُٙمْؿ َداَر ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف اًمدور ومٞمٝم٤م اًمذي اعمح٤مل يريد»

 دارا: ىمٌٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م اضمتٛمٕم٧م اًمتل اعمحٚم٦م يًٛمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ [170: إقمراف]﴾اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملم

 .٤ميناًمِمقيم ٟم٘مٚمف. «ُمًجد ومٞمٝم٤م سمٜمل إٓ دار سم٘مٞم٧م ُم٤م: احلدي٨م وُمٜمف

 :«اعمِمٙم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وىم٤مل

 اعمحالت: واعمراد واعمحٚم٦م واًمٕمرص٦م ًمٚمٌٜم٤مء ضم٤مُمع اؾمؿ وهق: «دار» مجع «اًمدور»

 ذم سمٞم٧م اخت٤مذ قمغم حمٛمقل أو دارا ىمٌٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م اضمتٛمٕم٧م اًمتل اعمحٚم٦م يًٛمقن يم٤مٟمقا  وم٢مهنؿ

 اعمٕمقل هق وإول اعمٚمؽ اسمـ ىم٤مًمف اًمٌٞم٧م أهؾ ومٞمف يّمكم يم٤معمًجد ًمٚمّمالة اًمدار

د أن ذيمر طمجر اسمـ رأج٧م صمؿ. اًمٕمٛمؾ وقمٚمٞمف  وطمٙمٛم٦م واًم٘م٤ٌمئؾ اعمحالت هد اعمرا
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 اًمذه٤مب حمٚم٦م أهؾ قمغم يِمؼ أو يتٕمذر ىمد أنف ومٞمٝم٤م ُمًجد سمٌٜم٤مء حمٚم٦م يمؾ ٕهؾ أُمره

 ٕهؾ ًمٞمتٞمن سمذًمؽ وم٠مُمروا ومٞمف اجلامقم٦م إىم٤مُم٦م وومْمؾ اعمًجد أضمر ومٞمحرُمقن ًمألظمرى

 ح٤م: قمٓم٤مء ىم٤مل: اًمٌٖمقي وىم٤مل. شمٚمح٘مٝمؿ ُمِم٘م٦م ػمهم ُمـ ُمًجدهؿ ذم اًمٕم٤ٌمدة حمٚم٦م يمؾ

 وأُمرهؿ اعم٤ًمضمد سمٌٜم٤مء اعمًٚمٛملم أُمر إُمّم٤مر قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمغم شمٕم٤ممم اهلل ومتح

 يم٤من إذا اجلامقم٦م شمٗمريؼ ومٕمؾ اعمْم٤مر وُمـ أظمر أطمدمه٤م يْم٤مر ُمًجديـ يٌٜمقا  ٓ أن

 .«يًٕمٝمؿ ُمًجد اخت٤مذ أو شمقؾمٕمتف ؾمـ و٤مق وم٢من يًٕمٝمؿ ُمًجد هٜم٤مك

 سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م»: سمٚمٗمظ أيت قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أورد أن سمٕمد طمزم اسمـ وىم٤مل

 :ىم٤مل «اعم٤ًمضمد

 اعم٤ًمضمد سمٌٜم٤مء وأُمر ُمٙم٤من يمؾ ذم اعم٤ًمضمد سمٌٜم٤مء واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٠مُمر ومٚمؿ»

 ذًمؽ وم٢مذ سمف أُمر اًمذي همػم هق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف هنك اًمذي أن ومّمح اًمدور ذم

 سمٜم٤مه٤م ُم٤م ىمدر وقمغم»: ىم٤مل وهق وومٕمٚمف سم٠مُمره ط لمسم يمام هق اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ومحؼ يمذًمؽ

 قمٚمٞمٝمؿ طمرج ٓ اًمذي ُمًجدهؿ. «...اعمحالت هل واًمدور واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمّمالة قمٚمٞمف يٗمٕمٚمف مل مم٤م ٟم٘مص أو ذًمؽ قمغم زاد ومام اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات ُم١مذٟمف إضم٤مسم٦م ذم

 قدُمًٕم اسمـ هدم وىمد»: ىم٤مل. «...شمٖمٞمػمه واضم٥م واعمٜمٙمر وُمٜمٙمر وم٤ٌمـمؾ واًمًالم

 .(1) «اجلامقم٦م ُمًجد إمم ورده اًمٙمقوم٦م سمٔمٝمر قمت٦ٌم سمـ قمٛمرو سمٜم٤مه ُمًجدا

                                                           

ئد اًمٌدع ُمـ اعم٤ًمضمد إصالح» يمت٤مب وذم  (1)  - 151 ص» اهلل رمحف اًم٘م٤مؾمٛمل اًمديـ مج٤مل ًمٚمِمٞمخ «واًمٕمقا

157»: 

 ذم اعم٤ًمضمد يمثرة اعمحدصم٤مت شمٚمؽ وُمـ»: «آسمتداع قمـ واًمٜمٝمل سم٤مٓشم٤ٌمع إُمر» يمت٤مب ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل»

 اًمٕم٤ٌمدة ذم آٟمْمامم قمروة وطمؾ اعمّمٚملم ؿمٛمؾ وشمِمتٞم٧م اجلٛمع شمٗمريؼ ُمـ ومٞمف ح٤م وذًمؽ اًمقاطمدة اعمٚمح٦م

 اجلامقم٤مت ُمنموقمٞم٦م طمٙمٛم٦م وُمْم٤مدة اعمِم٤مرب واظمتالف اًمٙمٚمٛم٦م وشمٕمديد اعمتٕمٌديـ وومرة روٟمؼ وذه٤مب

 سم٤معمًجد واعمْم٤مرة واعمٕمقٟم٤مت سم٤معمٜم٤مومع سمٕمْمٝمؿ قمغم وقمقدهؿ اًمٕم٤ٌمدات اءأد قمغم إصقات احت٤مد أقمٜمل

 «ومٞمف ضورة ٓ ومٞمام إُمقال وسف واًمًٛمٕم٦م اًمِمٝمرة حم٦ٌم أو اعمْم٤مرة ؿمٌف أو اًم٘مديؿ

ر ُمًجد ذيمر أن سمٕمد «171 - 171 ص» «اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػم» ذم رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل  :اًميا

 أن قمـ أبٕمد اًمٕمتٞمؼ ٕن اجلديد ُمـ أومْمؾ اًمٕمتٞمؼ ويرون ذًمؽ يِمٌف ومٞمام اًمّمالة يٙمرهقن اًمًٚمػ يم٤من وهلذا»

را سمٜمل يٙمقن  إمم حمٚمٝم٤م صمؿ﴿: ىم٤مل وهلذا سمف حيٛمد سمام اعمًجد وقمتؼ ومٞمف اًمذي خي٤مف اًمذي اجلديد ُمـ ضا

= 
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15 

 سمٜمك طمتك إج٤مم ُمـ ىمٚمٞمال إٓ ومٞمٝم٤م يٛمٙم٨م مل اعمديٜم٦م إمم ط ه٤مضمر ح٤م وًمذًمؽ»

 أقمغم ومٜمزل اعمديٜم٦م ط اًمٜمٌل ىمدم»: قمٜمف اهلل ريض أنس ىم٤مل يمام اًمنميػ ُمًجده

 سمٌٜم٤مء أُمر صمؿ ًمٞمٚم٦م قمنمة أرسمع ٝمؿومٞم وم٠مىم٤مم قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمق: هلؿ ي٘م٤مل طمل ذم اعمديٜم٦م

 هذا سمح٤مئٓمٙمؿ صم٤مُمٜمقين اًمٜمج٤مر سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مل اًمٜمج٤مر سمٜمل ُمـ ُمأل إمم وم٤مرؾمؾ اعمًجد

 وظمرب اعمنميملم ىمٌقر ومٞمف ومٙم٤من: ىم٤مل اهلل إمم إٓ صمٛمٜمف ٟمٓمٚم٥م ٓ واهلل ٓ: ىم٤مًمقا 

 وم٘مٓمع وسم٤مًمٜمخؾ ومًقي٧م سم٤مخلرب صمؿ ومٜمٌِم٧م اعمنميملم سم٘مٌقر ط اًمٜمٌل وم٠مُمر وٟمخؾ

 وهؿ اًمّمخر يٜم٘مٚمقن وضمٕمٚمقا  احلج٤مرة قمْم٤مدشمٞمف وضمٕمؾ اعمًجد ىمٌٚم٦م ًمٜمخؾا ومّمٗمقا 

 :اًمٚمٌـ يٜم٘مؾ وهق] ي٘مقل وهق ُمٕمٝمؿ ط واًمٜمٌل يردمزون

 [وأـمٝمر رسمٜم٤م أبر هذا.. .ظمٞمؼم مح٤مل ٓ احلامل هذا

 .٤مراعمٝم٤مضمرةــــــــــــــــًمألنّم رـــوم٤مهمٗم             أظمرة ظمػم إٓ ظمػم ٓ مهللا

 :رواي٦م وذم

 .«واعمٝم٤مضمرة إنّم٤مر وم٤مرطمؿ              أظمرة أضمر إضمر إن مهللا

 :ًمٞمٚم٦م قمنمة أرسمع: ىمقًمف سمٕمد ومٞمف وم٢من خمتٍما  أوردٟم٤مه احلدي٨م

 قمغم ط اًمٜمٌل إمم أنٔمر يم٠مين اًمًٞمقف ُمت٘مٚمدي ومج٤مؤوا اًمٜمج٤مر سمٜمل إمم أرؾمؾ صمؿ»

 حي٥م ويم٤من أجقب أيب سمٗمٜم٤مء أتك طمتك طمقًمف اًمٜمج٤مر سمٜمل وُمأل ردومف سمٙمر وأبق راطمٚمتف

 .إًمخ ...أُمر وأنف اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم ويّمكم اًمّمالة أدريمتف طمٞم٨م يّمكم أن

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .([1/777)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 كبر وأجر عٍٗم فًل ادساجد بٕاء دم

  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمٌػم وأضمر قمٔمٞمؿ ومْمؾ[ اعم٤ًمضمد] سمٜم٤مء وذم»
ِ
٤مضِمَد اهلل ًَ إِٟمَّاَم َيْٕمُٛمُر َُم

                                                           

 أجْم٤م ومٞمف اًمٕم٤ٌمدة يمثرة ي٘متيض ىمدُمف وم٢من ﴾سمٌٙم٦م ًمٚمذي ًمٚمٜم٤مس ووع سمٞم٧م أول إن﴿: وىم٤مل ﴾اًمٕمتٞمؼ اًمٌٞم٧م

 [.ُمٜمف. ]«ومْمٚمف زي٤مدة يضي٘مت وذًمؽ
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ـفِ  ـَ سم٤ِمًمٚمَّ ـْ آَُم ك ُأْوًَمـئَِؽ  َُم ًَ يَم٤مَة َومَلْ خَيَْش إَِّٓ اهلَل وَمَٕم اَلَة َوآشَمك اًمزَّ َواًْمٞمَْقِم أظِمِر َوَأىَم٤مَم اًمّمَّ

ـَ اعْمُْٝمَتِديـ ْ ُِم  وًمق] شمٕم٤ممم هلل ُمًجدا سمٜمك ُمـ»: ط وىم٤مل [18: اًمتقسم٦م] ﴾َأن َيُٙمقُٟمقا

 .«ُمثٚمف اجلٜم٦م ذم ًمف اهلل سمٜمك[ اهلل اؾمؿ ومٞمف يذيمر[ ]أصٖمر أو[ ]ىمٓم٤مة يمٛمٗمحص

 .قمٜمف اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن رواه احلدي٨م

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم ظمرضمف صمؿ.]وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 :أُمريـ «ُمثٚمف»: ط ىمقًمف حيتٛمؾ»

 اًمًٕم٦م ذم صٗمتف وأُم٤م. اًمٌٞم٧م ُمًٛمك ذم ُمثٚمف ًمف شمٕم٤ممم اهلل سمٜمك: ُمٕمٜم٤مه يٙمقن أن: أطمدمه٤م

 .سمنم ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر وٓ ؾمٛمٕم٧م أذن وٓ رأت قملم ٓ ُم٤م أهن٤م ومْمٚمٝم٤م ومٛمٕمٚمقم وهمػمه٤م

 .«اًمدٟمٞم٤م سمٞمقت قمغم اعمًجد يمٗمْمؾ اجلٜم٦م سمٞمقت قمغم ومْمٚمف أن ُمٕمٜم٤مه أن: اًمث٤مين

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ارشمْم٤مه وىمد إفمٝمر هق إول واًم٘مقل

 اهلل وضمف سمف ُمٌتٖمٞم٤م ُمًجدا سمٜمك عمـ هق إٟمام اًمٗمْمؾ هذا أن ًمف اًمتٜمٌف جي٥م مم٤م إن صمؿ

 ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أجْم٤م هلذا ويدل. «هلل»: احلدي٨م ذم ىمقًمف ًمذًمؽ يدل يمام شمٕم٤ممم

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف يمام اًمدمه٤مء إمم واًمت٘مرب واعم٤ٌمه٤مة اًمٗمخر سمذًمؽ ىمّمد ُمـ وأُم٤م

 :احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ اًمقزر إٓ ومٞمف ومٚمٞمس واًمٙمؼماء إُمراء

 ُمـ سمٕمٞمدا يم٤من يٌٜمٞمف اًمذي اعمًجد قمغم اؾمٛمف يمت٥م ُمـ: اجلقزي اسمـ ىم٤مل: وم٤مئدة»

 ًمٕمدم اعمخّمقص اًمققمد هذا ًمف حيّمؾ ٓ سم٤مٕضمرة سمٜم٤مه وُمـ. اٟمتٝمك. اإلظمالص

 .«سم٤مجلٛمٚم٦م ي١مضمر يم٤من وإن اإلظمالص

 ([.1/701)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 أوْٕه وا بِٕسه ادسجد بٕاء يبارش أن لٓٔرء يستحب

 يم٤من وم٘مد ط سمف فُمٜم اىمتداء أُمٙمٜمف ُم٤م سمٜمٗمًف اعمًجد سمٜم٤مء ي٤ٌمذ أن ويًتح٥م»
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 قمٞمش اًمٕمٞمش إن أٓ»: ي٘مقل وهق واحلج٤مرة اًمٓملم يٜم٤موًمقٟمف واًمّمح٤مسم٦م ُمًجده يٌٜمل

  [.خترجيف قمغم شمٙمٚمؿ صمؿ.]«واعمٝم٤مضمرة ًمألنّم٤مر وم٤مهمٗمر أظمرة

 ([.1/708)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 



 املساجد آداب





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف آداب اعم٤ًمضمد
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 وتٌٗٗبٖا وتْٕٗسٖا تٌٖرها ادساجد آداب ون

 [:اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 سمٌٜم٤مء اًمًالم قمٚمٞمف أُمر» وم٘مد وضمقسم٤م وهمػمه سم٤مخلٚمقق وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م وشمٙمٜمٞمًٝم٤م شمٓمٝمػمه٤م»

 .«وشمٓمٞم٥م شمٜمٔمػ وأن اًمدور ذم اعم٤ًمضمد

 .صحٞمح وهق. قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 :قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد «709/ 1» «اعمرىم٤مة» ذم ىم٤مل

 ح٤مًمؽ ظمالوم٤م رسم٤مًمٌخق اعمًجد دمٛمػم يًتح٥م أنف يٕمٚمؿ وسمف: طمجر اسمـ ىم٤مل»

 قمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىمٕمد إذا اعمًجد جيٛمر قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يم٤من وم٘مد ،يمرهف طمٞم٨م

 اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف يورو ،واًمٓمٞم٥م سم٤مًمزقمٗمران اًمًٚمػ سمٕمض واؾمتح٥م ،اعمٜمؼم

 سمٜمك ح٤م اًمزسمػم اسمـ أن: ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرج. ؾمٜم٦م هق: اًمِمٕمٌل وىم٤مل ومٕمٚمف واًمًالم

 روى وىمد وشمٜمٔمٞمٗمف اعمًجد يمٜمس أجْم٤م يًتح٥م وأنف. سم٤معمًؽ طمٞمٓم٤مهن٤م ـمغم اًمٙمٕم٦ٌم

 .«سمجريدة اعمًجد هم٤ٌمر يتتٌع يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 يٗمٞمد وإُمر هبام أُمر ٕنف واًمتٓمٞمٞم٥م اًمتٓمٝمػم وضمقب يٗمٞمد واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 :«119/  و 7» وم٘م٤مل أظمر دون طمزم اسمـ ُمٜمٝمام إول ذم سمف ىم٤مل وىمد اًمقضمقب

 .«شمٓمٞم٥م أن ويًتح٥م يمٜمًٝم٤م وواضم٥م اعم٤ًمضمد ذم ح٤مري٥ماعم وشمٙمره»

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمتٓمٞمٞم٥م ذم آؾمتح٤ٌمب إمم إُمر سف قمغم محٚمف ُم٤م أدري وٓ: ىمٚم٧م

 .«اعمًجد ُمـ اًمرضمؾ خيرضمٝم٤م اًم٘مذاة طمتك أُمتل أضمقر قمكم قمرو٧م»: وىم٤مل»

 :وهل شمتٛم٦م وًمف احلدي٨م

 أوشمٞمٝم٤م آي٦م أو رآناًم٘م ُمـ ؾمقرة ُمـ أقمٔمؿ ذٟم٤ٌم أر ومٚمؿ أُمتل ذٟمقب قمكم وقمرو٧م»

 .«ٟمًٞمٝم٤م صمؿ اًمرضمؾ

 ًمِمقاهده طمًٜمف اإلُم٤مم يم٤من. ]«105/ 1» واًمؽمُمذي «77/ 1» داود أبق أظمرضمف

 [.وٕمٗمف ًمف شمرضمح صمؿ
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 واًمؽماب اًمتٌـ ُمـ اًمقاطمدة: واًم٘مٍم اعمٕمجٛم٦م اًمذال سمتخٗمٞمػ «اًم٘مذاة»: ىمقًمف

 :اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل ذًمؽ وهمػم

 ذم ي٘مع رء يمؾ ذم ؾمتٕمٛمؾا صمؿ ومٞمف يً٘مط مم٤م واًمنماب اًمٕملم ذم: «اًم٘مذى»

 :«اًمًٜمـ ذح» ذم رؾمالن اسمـ ىم٤مل. يًػما  يم٤من إذا وهمػمه اًمٌٞم٧م

 شمٙمت٥م أهن٤م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًم٘مامُم٤مت ُمـ ومٞمٝم٤م حيّمؾ مم٤م اعم٤ًمضمد شمٜمٔمٞمػ ذم شمرهمٞم٥م ومٞمف»

 اًمٙمٌػم ومٞمٙمت٥م وقمرض اًم٘مٚمٞمؾ هذا يمت٥م وإذا ٟمٌٞمٝمؿ قمغم وشمٕمرض أضمقرهؿ ذم

 اًمٜمجس قمغم وسم٤مًمٓم٤مهر إقمغم غمقم سم٤مٕدٟمك شمٜمٌٞمف ومٗمٞمف إومم سم٤مب ُمـ ويٕمرض

 :ىم٤مل. «إقمامل ىمدر قمغم واحلًٜم٤مت

 ـمريؼ ُمـ أذى أو اعمًجد ُمـ ىمذاة أظمرج عمـ يٜمٌٖمل أنف اعمِم٤ميخ سمٕمض وؾمٛمٕم٧م»

: يٕمٜمل» اإليامن ؿمٕم٥م أدٟمك سملم ًمٞمجٛمع اهلل إٓ إهل ٓ: أظمذه٤م قمٜمد ي٘مقل أن اعمًٚمٛملم

 اًم٘مٚم٥م اضمتٛمع وإن وإىمقال ٤ملإومٕم وسملم اًمتقطمٞمد يمٚمٛم٦م وهل: وأقماله٤م «إذى إُم٤مـم٦م

 دًمٞمؾ إمم حتت٤مج اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن خيٗمك ٓ أنف إٓ. اٟمتٝمك. أيمٛمؾ ذًمؽ يم٤من اًمٚم٤ًمن ُمع

 .«118/ 1» «إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يمذا «ذقمل طمٙمؿ يٜمٌٖمل: وىمقًمف

 ([.1/080)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 بادساجد الَٕاية عذ الّٗام فًل

ة ُم٤مشم٧م ح٤م» وًمذًمؽ  اخلرق وشمٚمت٘مط اعمًجد شم٘مؿ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًقداء اعمرأ

 ومٝمال: وم٘م٤مل ُم٤مشم٧م إهن٤م: ًمف وم٘مٞمؾ أج٤مم سمٕمد ط اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م ؾم٠مل ُمٜمف واًمٕمٞمدان

. ىمؼمه٤م قمغم ومدًمقين: ىم٤مل أُمره٤م صٖمروا ومٙم٠مهنؿ: ىم٤مل ًمٞمال يم٤من إٟمف: وم٘م٤مًمقا  آذٟمتٛمقين؟

 [.صحٞمح.]«قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم اًم٘مؼم وم٠متك

 واًمّمديؼ اخل٤مدم قمـ ١ًمالواًم اعمًجد شمٜمٔمٞمػ ومْمؾ احلدي٨م وذم» :احل٤مومظ ىم٤مل

 .«إًمخ ...اخلػم أهؾ ضمٜم٤مئز ؿمٝمقد ذم واًمؽمهمٞم٥م سم٤مًمدقم٤مء اعمٙم٤موم٠مة وومٞمف هم٤مب إذا

 إنّم٤مر ُمـ اُمرأة وم٘م٤مُم٧م وضمٝمف امحر طمتك ومٖمْم٥م اعمًجد ىمٌٚم٦م ذم ٟمخ٤مُم٦م رأى» و»

 [.صحٞمح.]«هذا أطمًـ ُم٤م: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ظمٚمقىم٤م ُمٙم٤مهن٤م وضمٕمٚم٧م ومحٙمتٝم٤م
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 ُمـ وهمػمه اًمزقمٗمران ُمـ يتخذ ُمريم٥م ـمٞم٥م: ٛم٦ماعمٕمج اخل٤مء سمٗمتح «اخلٚمقق»

 .اًمٓمٞم٥م أنقاع

 أو سم٤مخلٚمقق وشمٓمٞمٞمٌف يًت٘مذر قمام وشمٜمزهيف اعمًجد شمٜمٔمٞمػ قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 :اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. همػمه

 واًمزسمٞم٥م اًمٌٚمقط ُمثؾ ومٞمف ي١ميمؾ أن قمـ شمٜمزهيف اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق طمٙمؿ وذم»

 اًمٕمراىمل ذيمره. «سمٞمتف ُمـ اعمرء يٙمٜمًف وُم٤م دىمٞمؼ وطم٥م وشمٚمقي٨م دؾمؿ ًمف وُم٤م ًمٕمجٛمف

 .«180/ 1» «اًمت٘مري٥م ذح» ذم

 ([.1/095)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 و٘حوها كاحلرشات ادسجد دم صئ إلّاء حروة

 ذم مم٤م وٟمحقه٤م احلنمات ُمـ ؿمٞمئ٤م اعمًجد ذم يٚم٘مك أن جيقز ٓ وم٢مٟمف وًمذًمؽ

 صمقسمف ذم اًم٘مٛمٚم٦م أطمديمؿ وضمد إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سمدٟمف ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م

  [.ًمٖمػمه طمًـ.]«اعمًجد ذم يٚم٘مٝم٤م وٓ ومٚمٞمٍمه٤م

 ([.1/091)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه إرساف ال بام إ٘ارهتا: ادساجد آداب ون

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمف إهاف ٓ سمام إٟم٤مرهت٤م» :[اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 سمزي٧م ٤مسمٕمثقا وم ومٞمف وشمّمٚمقا  شم٠متقه مل وم٢من ومٞمف ومّمٚمقا  ائتقه»: اعم٘مدس سمٞم٧م ذم واًمًالم

 [.صحٞمح].«ىمٜم٤مديٚمف ذم ينج

 ذيمره ؾمٌؼ آظمر سمٚمٗمظ ُم٤مضمف واسمـ أمحد ورواه ًمٗمٔمف وهذا داود أبق رواه احلدي٨م

 .إىمَم اعمًجد قمغم اًمٙمالم ذم خترجيف ُمع

 يٗمٞمده ُم٤م وأىمؾ إلٟم٤مرهت٤م اعم٤ًمضمد ذم اًمنج إي٘م٤مد ُمنموقمٞم٦م ومٞمف واحلدي٨م

 .«اعم٤ًمضمد ذم اًمنج سم٤مب» ـسم اًمٌٞمٝم٘مل ويمذا داود أبق ًمف شمرضمؿ وىمد آؾمتح٤ٌمب
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 اسمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حيٞمك قمـ إي٤مس سمـ ظم٤مًمد قمـ «107/ 1» ُم٤مضمف اسمـ وأظمرج

 ذم ىم٤مل. اًمداري متٞمؿ اعم٤ًمضمد ذم أهج ُمـ أول: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ طم٤مـم٥م

 .«وٕمٗمف قمغم اشمٗم٘مقا  إي٤مس سمـ ظم٤مًمد إؾمٜم٤مده وذم ُمقىمقف هق» :«اًمزوائد»

 :«177/ 11» «اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» ذم ُمٗمّمال هذا روي وىمد

 قمٜمف اهلل ريض هٜمد أيب قمـ ضمده قمـ أبٞمف قمـ أيب طمدصمٜمل: زسم٤من سمـ ؾمٕمٞمد روى»

 اٟمتٝمك ومٚمام وُم٘مٓم٤م وزيت٤م ىمٜم٤مديؾ اعمديٜم٦م إمم اًمِم٤مم ُمـ - اًمداري يٕمٜمل - متٞمؿ محؾ: ىم٤مل

د أبق: ًمف ي٘م٤مل همالُم٤م وم٠مُمر اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ذًمؽ واومؼ اعمديٜم٦م إمم  اعم٘مط ومٜمِمط وم٘م٤مم اًمٌزا

 أُمر اًمِمٛمس همرسم٧م ومٚمام ،اًمٗمتٞمؾ ومٞمٝم٤م وضمٕمؾ واًمزي٧م اح٤مء ومٞمٝم٤م وص٥م ٘مٜم٤مديؾاًم وقمٚمؼ

 ُمـ»: وم٘م٤مل شمزهر هب٤م هق وم٢مذا اعمًجد إمم ط اهلل رؾمقل وظمرج وم٠مهضمٝم٤م اًمٌزاد أب٤م

 قمٚمٞمؽ اهلل ٟمقر اإلؾمالم ٟمقرت»: وم٘م٤مل اهلل رؾمقل ي٤م اًمداري متٞمؿ: ىم٤مًمقا  «هذا؟ ومٕمؾ

 ي٤م اسمٜم٦م زم: احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ ىم٤مل «ًمزوضمتٙمٝم٤م ٜم٦ماسم زم يم٤مٟم٧م ًمق إٟمف أُم٤م وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم

 .إي٤مه٤م وم٠منٙمحف. أردت ُم٤م هب٤م وم٤مومٕمؾ ٟمقومؾ سمٜم٧م اعمٖمػمة شمًٛمك اهلل رؾمقل

 سمف سم٤مًمتًٛمل يٜمٗمرد «حتتٝم٤م ُمـ واطمدة سمٜم٘مٓم٦م وشمِمديده٤م اًمزاي سمٗمتح» زسم٤من

 .هٜمد أيب زسم٤من سمـ وم٤مئد سمـ زسم٤من سمـ ؾمٕمٞمد قمثامن أبق ومٝمق وطمده (1)ؾمٕمٞمد

 .ط اًمٜمٌل طمج٤مم سمٞم٤مو٦م اسمـ ُمقمم هذا هٜمد وأبق

 .«أقمٚمؿ واهلل. اًم٘مامط ُم٘مٚمقب ومٙم٠منف احلٌؾ وهق: اعم٘م٤مط مجع: «اعم٘مط» و

 قمٚمٞمف اًمًٙمقت ًمف يٜمٌٖمل يم٤من وُم٤م احلدي٨م قمغم وؾمٙم٧م اًم٘مرـمٌل يمالم يمٚمف هذا: ىمٚم٧م

 سم٤معمثٜم٤مة - زي٤مدا أب٤مه وؾمٛمك «اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل أورده هذا ؾمٕمٞمدا وم٢من اًمْمٕمػ ؿمديد وم٢مٟمف

 :ُمرومققم٤م هٜمد أيب قمـ آسم٤مئف قمـ اعمذيمقر هذا سم٢مؾمٜم٤مد أطم٤مدي٨م ًمف ؾم٤مقو - اًمتحتٞم٦م

 :وسمف. «ؾمقائل رسم٤م ومٚمٞمٓمٚم٥م سم٘مْم٤مئل يرض مل ُمـ»

                                                           

 سمـ اًمٖمٜمل قمٌد احل٤مومظ ذيمر وىمد أبٞمف اؾمؿ زسم٤من أن شمرى وم٢مٟمؽ. ؾمٕمٞمد واًمد: اًمّمقاب وًمٕمؾ اًم٘مرـمٌل ذم يمذا  (1)

 .[ُمٜمف.]محراوي ضمقيـ أب٤م يٙمٜمك ىم٤مئد سمـ زسم٤من أن «09 ص» «واعمختٚمػ اعم١مشمٚمػ» ذم ؾمٕمٞمد
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 ويٓمٞم٥م اًمٖمْم٥م ويٓمٗمئ اًمقص٥م ويذه٥م اًمٕمّم٥م يِمد اًمزسمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم ٟمٕمؿ»

 :إزدي ىم٤مل. «اًمٚمقن ويّمٗمل اًمٌٚمٖمؿ ويذه٥م اًمٜمٙمٝم٦م

 أبٞمف ُمـ أو ُمٜمف هل؟ ممـ ٦ماًمٌٚمٞم أدري ٓ: وىم٤مل هذا ًمف طم٤ٌمن اسمـ وؾم٤مق. ُمؽموك»

 .«ضمده أو

 اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده ذم آؾمتٕمامل ُمٕمٝمقدة شمٙمـ مل اًم٘مٜم٤مديؾ أن واًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 ومٞمام - إًمٞمٜم٤م يٜم٘مؾ مل وم٢مٟمف ٟم٤مدرا يٙمقن أن إٓ اًمٌٞمقت ذم وٓ اعم٤ًمضمد ذم ٓ واًمًالم

 :أطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ يٜمٗمل ُم٤م ضم٤مء ىمد سمؾ. ذًمؽ يث٧ٌم طمدي٨م أي - قمٚمٛم٧م

 :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ: إول

 ...همٛمزين ؾمجد وم٢مذا ىمٌٚمتف ذم ورضمالي ط اهلل رؾمقل يدي سملم أن٤مم يمٜم٧م

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ.ُمّم٤مسمٞمح ومٞمٝم٤م ًمٞمس يقُمئذ واًمٌٞمقت: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وومٞمف احلدي٨م

 :قمٜمف اهلل ريض إؾمٚمٛمل سمرزة أيب قمـ: اًمث٤مين

 .ضمٚمٞمًف اًمرضمؾ يٕمرف طملم اًمٖمداة صالة ُمـ يٜمٗمتؾ يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف

 .أجْم٤م قمكم ُمتٗمؼ

 سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ وضمقه هب٤م يٕمرومقن ُمّم٤مسمٞمح اعم٤ًمضمد ذم يٙمـ مل أنف ذم فم٤مهر وهق

 اًمٖمٚمس ذه٤مب طملم اًمٗمجر ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف صالشمف اٟمتٝم٤مء ضمٕمؾ وًمذًمؽ

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمقضمقه قمـ يٙمِمػ اًمذي اًمٜمقر اٟمتِم٤مر واسمتداء

 قمٝمده قمغم اعمديٜم٦م ذم اًمِمٛمقع أوىمدت هؾ: ومّمؾ «اإلداري٦م اًمؽماشمٞم٥م» راضمع»

 .«80 ص 1 ج. واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ـم٤مح٤م اعمًجد شمٜمقير ُمنموقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ

 سمام» ذًمؽ ىمٞمدٟم٤م وإٟمام. سمٕمد ومٞمام اًمٕمٛمؾ ضمرى وقمٚمٞمف اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ذًمؽ إمم رهم٥م

 ٤مهنٞمٜم وىمد ؾمدى اح٤مل إو٤مقم٦م ُمـ وٕنف ومٞمف ظمػم ٓ اإلهاف ٕن «ومٞمف إهاف ٓ

 يمثػم ذم اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م إنقار ُمـ اًمٙمثػمة اًم٘مٜم٤مديؾ وىمقد زي٤مدة ُمـ اًمٜم٤مس اقمت٤مده ومام. قمٜمف
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 .وإقمٞم٤مد اعمقاؾمؿ سمٕمض سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعم٤ًمضمد ُمـ

 واًمٕمٞمديـ يمٚمف رُمْم٤من وؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ وًمٞمٚم٦م رضم٥م ُمـ مجٕم٦م يم٠مول -

 .ومٞمٝمام ًمْمحقةا إمم ُمت٘مدة شمٌ٘مك ومٞمٝمام إنقار وم٢من اًمٕمٞمديـ ذم ؾمٞمام ٓ ممٜمقع حمرم -

 اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م سمدع قمغم اًمٙمالم أثٜم٤مء ذم «اعمدظمؾ» ذم اهلل رمحف احل٤مج اسمـ ىم٤مل وىمد

 :«158/ 1» ؿمٕم٤ٌمن ُمـ

 اجل٤مُمع ذم يٌ٘مك ٓ طمتك اخل٤مرق اخل٤مرج اًمقىمقد زي٤مدة ُمـ ومٕمٚمقه ُم٤م إمم شمرى أٓ»

 واًمنموم٤مت إقمٛمدة ذم احل٤ٌمل ضمٕمٚمقا  إهنؿ طمتك ،أوىمده إٓ يقىمد مم٤م رء وٓ ىمٜمديؾ

 رمحٝمؿ اًمٕمٚمامء يمره ٕضمٚمف اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ شم٘مدم وىمد وأوىمدوه٤م اًم٘مٜم٤مديؾ ومٞمٝم٤م وقمٚم٘مقا 

 ذم اًم٥ًٌم يم٤من ذًمؽ إن إذ ذًمؽ همػم إمم ...واجلدران واعمٜمؼم سم٤معمّمحػ اًمتٛمًح اهلل

 يٕمت٘مدوا مل وإن اًمٔم٤مهر ذم اًمٜم٤مر سمٕمٌدة شمِمٌف ومٞمف اًمقىمقد وزي٤مدة ،إصٜم٤مم قم٤ٌمدة اسمتداء

 سمٜمٞم٦م إًمٞمٝم٤م اضمتٛمٕمقا  وؿمٕمِمٕمتٝم٤م ىمقهت٤م ذم يم٤مٟم٧م إذا طمتك دوهن٤ميقىم اًمٜم٤مر قمٌدة ٕن ذًمؽ

 أهؾ سمٗمٕمؾ اعمًٚمٛملم شمِمٌف شمرك قمغم وؾمالُمف اهلل صٚمقات اًمِم٤مرع طم٨م وىمد ،قم٤ٌمدهت٤م

 اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم اضمتامع ذًمؽ قمغم واٟمْمؿ. هبؿ اعمختص زهيؿ ذم طمتك اًم٤ٌمـمٚم٦م إدي٤من

 اًمٚمٖمط ويمثرة ٤مًم٤ٌمهم سمٗمْمالهتؿ اجل٤مُمع يتٜمجس اًمذي اًمّمٖم٤مر واًمقًمدان واًمرضم٤مل

 وىمد رضم٥م ُمـ واًمٕمنميـ اًم٤ًمسمع ًمٞمٚم٦م ُمـ وأقمٔمؿ وأيمثر أؿمد هق مم٤م اًمٙمثػم واًمٚمٖمق

 زي٤مدة سم٥ًٌم وذًمؽ وأيمؼم وأؿمٜمع أيمثر اًمٚمٞمٚم٦م هذه وذم اعمٗم٤مؾمد ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م شم٘مدم

 طمتك سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م جير يمٞمػ اًمٌدع هذه إمم وإي٤مك اهلل رمحٜم٤م وم٤مٟمٔمر ،ومٞمٝم٤م اًمقىمقد

 .يمالُمف ـه. ا. «حرُم٤متاعم إمم ذًمؽ يٜمتٝمل

 سمٙمر أيب قمـ ٟم٘مال «11 - 11 ص» «واحلقادث اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م» وذم

 :ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمٓمرـمقر

 ؾمٜمـ قمغم ومٞمف واوضمرُ  اعمتنمقمقن وؾمٛمف قمام سمف وظمرضمقا  اعمٌتدقمقن أطمدصمف ومم٤م»

 قمـ رء ٤مومٞمٝم يّمح ومل ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م اًمقىمٞمد :وًمٕم٤ٌم هلقا  ديٜمٝمؿ واختذوا اعمجقس

[ إٓ] أطمدصمف وُم٤م ،اًمرواة ُمـ صدوق واإلي٘م٤مد ومٞمٝم٤م سم٤مًمّمالة ٟمٓمؼ وٓ ط اهلل رؾمقل

 طمدث ُم٤م وأول. ُمٕمٌقدهؿ اًمٜم٤مر ٕن اعمجقؾمٞم٦م ديـ ذم راهم٥م اعمحٛمدي٦م سم٤مًمنميٕم٦م ُمتالقم٥م
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 ضمٕمٚمٝمؿ وهق ،اًمٓمٖم٤مم قمغم سمف هقنيٛمق   ُم٤م اإلؾمالم ديـ ذم وم٠مدظمٚمقا  اًمؼماُمٙم٦م زُمـ ذم ذًمؽ

 وهق ديٜمٝمؿ وإىم٤مُم٦م اًمٜمػمان قم٤ٌمدة وُم٘مّمقدهؿ اإليامن ؾمٜمـ ُمـ يم٠منف ؿمٕم٤ٌمن ذم اإلي٘م٤مد

 أوىمدوا اًمتل اًمٜم٤مر إمم ذًمؽ يم٤من وؾمجدوا وريمٕمقا  اعمًٚمٛمقن صغم إذا طمتك إدي٤من أظمن

 ذم جيتٛمع ُم٤م ُمع هذا ،إُمّم٤مر ؾم٤مئر ومٞمٝم٤م سمٖمداد شمٌٕم٧م وأقمّم٤مر ؾمٜمقن ذًمؽ قمغم وُمْم٧م

 اًمٕم٤ممل وقمغم ُمٜمٕمٝمؿ اًمًٚمٓم٤من قمغم قاضم٥موم٤مًم ،واظمتالـمٝمؿ واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 ذم احلدي٨م صح وم٘مد يّمقُمف يم٤من ط اهلل رؾمقل ٕن ؿمٕم٤ٌمن ذف وإٟمام. ردقمٝمؿ

 .«أيمثره أو يمٚمف ؿمٕم٤ٌمن طصٞم٤مُمف

 :«10 ص» ؿم٤مُم٦م أيب اسمـ ىم٤مل صمؿ

 وم٤ًمد ُمـ ي٘مع سمام ومٙمٞمػ ،اعمْمٚملم اعمتٜمًٙملم ضمٝم٦م ُمـ ٟم٤مؿمئ وم٤ًمد يمٚمف ومٝمذا»

 ويمٚمٝمؿ ،واًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة اعمٕم٤ميص ُمـ سم٠منقاع ٚم٦ماًمٚمٞم شمٚمؽ وإطمٞم٤مء ،اعمؽمديـ اًمٗمً٘م٦م

 اهلل ُمٕم٤ميص قمغم إقم٤مٟم٦م هق وإٟمام ىمرسم٦م أنف ئمـ اًمذي اعمٕمت٤مد قمـ اخل٤مرج اًمقىمٞمد سم٥ًٌم

 زي٤مدة اؾمتح٤ٌمب اًمنميٕم٦م ذم ي٠مت ومل ،اًمٌدع أهؾ ًمِمٕم٤مئر وشم٘مقي٦م اعمٜمٙمر وإفمٝم٤مر شمٕم٤ممم

 قمروم٦م يقم احلج٤مج مقمقا  يٗمٕمٚمف وُم٤م ،أصال ُم٤م ُمقوع ذم احل٤مضم٦م ىمدر قمغم اًمقىمٞمد ذم

 إٟمٙم٤مره جي٥م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ومٝمق احلرام سم٤معمِمٕمر اًمٜمحر يقم وًمٞمٚم٦م قمروم٤مت سمج٤ٌمل

 .«اعمٓمٝمرة اًمنميٕم٦م وظمالف وُمٜمٙمر سمدقم٦م سم٠منف ووصٗمف

 ([.1/097)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر

 والوقار بالسْٕٗة ادسجد إىل ئم أن ادساجد آداب ون

 وٓ واًمقىم٤مر سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ًجداعم إمم يٛمٌم أن» :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ينع

 أدريمتؿ ومام «واًمقىم٤مر: آظمر طمدي٨م ذم زاد» سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ومٕمٚمٞمٙمؿ اًمّمالة أتٞمتؿ إذا»

 .«وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا 

 ُمع ٟمّمكم ٟمحـ سمٞمٜمام: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م
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 إمم اؾمتٕمجٚمٜم٤م: ىم٤مًمقا  «ؿم٠منٙمؿ؟ ُم٤م»: ىم٤مل صغم ومٚمام رضم٤مل ضمٚم٦ٌم ؾمٛمع إذ طاًمٜمٌل

 .احلدي٨م «...اًمّمالة أتٞمتؿ إذا شمٗمٕمٚمقا  ومال»: ىم٤مل اًمّمالة

 .«151 - 155/ 1» وُمًٚمؿ «91/ 1» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :«179/ 1» اًمؽمُمذي ىم٤مل

ع رأى ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اعمًجد إمم اعمٌم ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ»  ظم٤مف إذا اإلها

 ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمّمالة إمم هيرول يم٤من أنف ٕمْمٝمؿسم قمـ ذيمر طمتك إومم اًمتٙمٌػمة ومقت

ع يمره : وىم٤مٓ وإؾمح٤مق أمحد ي٘مقل وسمف ووىم٤مر شم١مدة قمغم يٛمٌم أن واظمت٤مر اإلها

 سم٠مس ومال إومم اًمتٙمٌػمة ومقت ظم٤مف إن: إؾمح٤مق وىم٤مل هريرة أيب طمدي٨م قمغم اًمٕمٛمؾ

 .«اعمٌم ذم ينع أن

ع يمراه٦م اًمّمقاب: أىمقل  ومٞمام سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ دوىم ،ٓ أو اًمتٙمٌػم تومقَّ  ُمٓمٚم٘م٤م اإلها

  .هٜم٤مك ومٚمػماضمع إًمٞمف اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م

 ([.1/755)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 هبام الدخول أراد إن بالساب َ٘ٓٗه يدلك أن ادساجد آداب ون

  [:اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف إًمٞمف هبام اًمدظمقل أراد إن سم٤مًمؽماب ٟمٕمٚمٞمف يدًمؽ أن جي٥م»

 أذى أو ىمذرا ٟمٕمٚمٞمف ذم رأى وم٢من ومٚمٞمٜمٔمر اعمًجد إمم ديمؿأطم ضم٤مء إذا»: واًمًالم

 .«ومٞمٝمام وًمٞمّمؾ ومٚمٞمٛمًحف

 اًمٚمٗمظ هذا سمٖمػم ؾمٌؼ وىمد قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة ُمـ اًمث٤مًمث٦م اعم٠ًمخ٦م ذم هٜم٤مك ذيمرٟم٤م يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده داود ٕيب وهق

 ([.1/751)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 الٕٗٔى بالرجل دخوله يبتدئ أن ساجداد آداب ون

 :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ُم٤مًمؽ اسمـ أنس ىم٤مل يمام اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ وم٢من اًمٞمٛمٜمك سم٤مًمرضمؾ دظمقًمف يٌتدئ أن»

 ظمرضم٧م وإذا اًمٞمٛمٜمك سمرضمٚمؽ شمٌدأ أن اعمًجد دظمٚم٧م إذا اًمًٜم٦م ُمـ»: قمٜمف اهلل ريض

 [.طمًـ. ]«اًمٞمنى سمرضمٚمؽ شمٌدأ أن

: اًمّمح٤ميب ىمقل أن واًمّمحٞمح» :اًم٤ًمسمؼ أنس ي٨مطمد ؾم٤مق أن سمٕمد احل٤مومظ وىم٤مل

 اعمّمٜمػ ذط قمغم أنس طمدي٨م يٙمـ مل ح٤م ًمٙمـ ،اًمرومع قمغم حمٛمقل يمذا اًمًٜم٦م ُمـ

 اخلروج ذم سم٤مًمٞمٛملم اًمٌداءة قمغم يدل قم٤مئِم٦م طمدي٨م وقمٛمقم ،قمٛمر اسمـ سم٠مثر إًمٞمف أؿم٤مر

 ومٞمف يًتٓم٤مع ٓ قمام اطمؽمازا اؾمتٓم٤مع ُم٤م: ىمقهل٤م ذم: ي٘م٤مل أن وحيتٛمؾ أجْم٤م اعمًجد ُمـ

 اعمًت٘مذرة إؿمٞم٤مء شمٕم٤مـمل ويمذا ،اعمًجد ُمـ واخلروج اخلالء يمدظمقل ذقم٤م اًمتٞمٛمـ

 ذيمرت ح٤م ط طمٌف قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م وقمٚمٛم٧م ،واًمتٛمخط يم٤مٓؾمتٜمج٤مء سم٤مًمٞمٛملم

 .«سم٤مًم٘مرائـ وإُم٤م سمذًمؽ هل٤م سم٢مظم٤ٌمره إُم٤م

 ([.1/751)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 : اشتحبابا الدخول عٕد يّول أن ادساجد آداب ون

 (..الٍَٗم باهلل أعوذ)

 :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 وؾمٚمٓم٤مٟمف اًمٙمريؿ وسمقضمٝمف اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل أقمقذ»: اؾمتح٤ٌمسم٤م اًمدظمقل قمٜمد ي٘مقل أن»

 ىم٤مل ذًمؽ ىم٤مل وم٢مذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل «اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًم٘مديؿ

 [.صحٞمح. ]«اًمٞمقم ؾم٤مئر ُمٜمل طمٗمظ: اًمِمٞمٓم٤من

 «اًمٌخ٤مري صحٞمح» ل «191/ 1» «شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ وقمزاه: ىمٚم٧م
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 .اهلل رمحف ُمٜمف وهؿ وذًمؽ

 قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ»: ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من يمام أجْم٤م وي٘مقل»

 .«رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد

 :أطم٤مدي٨م ذم هذا ضم٤مء

: ىم٤مل اعمًجد دظمؾ إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ: إول

 .«حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ: ىم٤مل ظمرج وإذا حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل ًؿسم»

 [.طمًـ]

 دظمؾ إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م ط اهلل رؾمقل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ: اًمث٤مين

 .«رمحتؽ أبقاب زم واومتح ذٟمقيب زم اهمٗمر رب»: وىم٤مل وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صغم اعمًجد

 أبقاب زم واومتح ذٟمقيب زم اهمٗمر رب»: وىم٤مل وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صغم ظمرج وإذا

 [.ًمٖمػمه طمًـ.]«ومْمٚمؽ

 :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ: اًمث٤مًم٨م

 أبقاب زم اومتح مهللا: وًمٞم٘مؾ ط اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اقمّمٛمٜمل مهللا: وًمٞم٘مؾ ط اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ ظمرج وإذا رمحتؽ

 [.صحٞمح. ]«اًمرضمٞمؿ

 :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م أؾمٞمد أيب قمـ أو محٞمد أيب قمـ: اًمراسمع

 ظمرج وإذا رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا: ومٚمٞم٘مؾ اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 .«100/ 1» ُمًٚمؿ أظمرضمف. «ومْمٚمؽ ُمـ أؾم٠مخؽ إين مهللا: ومٚمٞم٘مؾ

 أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ىمقًمف ذم سمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُٕمره واضم٥م اًمدقم٤مء وهذا»

 ظمرج وإذا ،رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا: وًمٞم٘مؾ ط اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ اعمًجد

 .«اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ أضمرين مهللا: وًمٞم٘مؾ ط اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م
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 .آٟمٗم٤م خترجيٝمام ؾمٌؼ وىمد قمٜمف اهلل ريض أؾمٞمد أيب أو محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .«اًمذيمر هذا اؾمتح٤ٌمب ومٞمف»

 اًمقضمقب سمٔم٤مهره اعمٗمٞمد إُمر خيرج دًمٞمؾ إمم حيت٤مج وم٘مط سم٤مٓؾمتح٤ٌمب: اًم٘مقل: ٧مىمٚم

 همػمه أو ٟمٗمًف اًمٜمقوي ًمذيمره دًمٞمؾ أي هٜم٤مك يم٤من وًمق. قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام دًمٞمؾ وٓ آؾمتح٤ٌمب إمم

 :«75/ 7» «اعمحغم» ذم وم٘م٤مل طمزم اسمـ اإلُم٤مم وضمقسمف إمم ذه٥م وًمذًمؽ

 وم٢مذا رمحتؽ أبقاب زم ومتحا مهللا: ي٘مقل أن اعمًجد دظمؾ ُمـ قمغم وواضم٥م»

 دظمقل ذوط ُمـ هق إٟمام وهذا. ومْمٚمؽ ُمـ أؾم٠مخؽ إين مهللا: ومٚمٞم٘مؾ ُمٜمف ظمرج

 قمَم وىمد ضم٤مئزة ذًمؽ ي٘مؾ مل ُمـ ومّمالة اًمّمالة ذوط ُمـ ٓ دظمٚمف ُمتك اعمًجد

 .«سمف أُمر ُم٤م ىمقًمف شمريمف ذم

 رواي٦م ذم شم٘مع ومل. أؾمٞمد أيب أو محٞمد أيب قمـ ُمًٚمؿ ـمريؼ ُمـ احلدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 اًمرواي٤مت ذم قمٚمٞمٝم٤م ي٘مػ مل طمزم اسمـ ويم٠من إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام. ومٚمٞمًٚمؿ: ُمًٚمؿ

 سمقضمقب وًم٘م٤مل ًمذيمرمه٤م وإٓ اًمزي٤مدشم٤من ومٞمف اًمذي هريرة أيب طمدي٨م قمغم وٓ إظمرى

 .أجْم٤م اًمًالم

 قمٚمٞمف اًمّمالة دون وم٘مط ط اًمٜمٌل قمغم اًمًالم وضمقب يٗمٞمد احلدي٨م فم٤مهر إن صمؿ

 اًمًالم إن: ي٘م٤مل ىمد أنف إٓ ؾمٌؼ يمام واًمًالم اًمّمالة فقمٚمٞم ومٕمٚمف ُمـ ًمثٌقهت٤م ُمًتح٦ٌم وم٢مهن٤م

 واًمًالم اًمّمالة سملم جيٛمع يم٤من طمٞم٨م سمٗمٕمٚمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٞمٜمف وىمد جمٛمؾ ومٞمف

ـَ آَُمٜمُقا ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُم٘مت٣م هق وذًمؽ ٤َم اًمَِّذي ِل  َي٤م أهَيُّ إِنَّ اهلَل َوَُمالَئَِٙمتَُف ُيَّمٚمُّقَن قَمغَم اًمٜمٌَّ

ٚمِٞماًم َصٚمُّقا قَمَٚمٞمْ  ًْ  قمٚمٞمف اًمًالم شمِمٛمؾ ط قمٚمٞمف اًمّمالة أن ومٙمام. [07 : إطمزاب] ﴾ِف َوؾَمٚم ُٛمقا شَم

 أجْم٤م قمٚمٞمف اًمّمالة يِمٛمؾ قمٚمٞمف اًمًالم ومٚمٕمؾ اًمتِمٝمد ذم ويمام اًمٙمريٛم٦م أي٦م سمٞمٜمتف يمام أجْم٤م

 يم٤من وإن شمٕم٤ممم اهلل ومٛمـ صقاسم٤م يم٤من وم٢من ذيمره اعمقوع هذا ذم زم قمـ ُم٤م هذا. اإلـمالق قمٜمد

 .قمٚمٞمف ىمدر ممـ شمّمحٞمحف وأرضمق اهلل ٤مؾمتٖمٗمروم ذًمؽ همػم

 اعمًجد اعمّمكم دظمقل قمٜمد ط اهلل رؾمقل قمغم «اًمًالم» ذع وإٟمام» :اًمًٜمدي ىم٤مل
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 يذيمره أن ومٞمٜمٌٖمل اًمٕمٔمٞمؿ اخلػم ووصقل اعمًجد دظمقًمف ذم اًم٥ًٌم ٕنف ظمروضمف وقمٜمد

 ًمتحّمٞمؾ ووع اًمدظمقل ٕن سم٤مخلروج واًمٗمْمؾ سم٤مًمدظمقل اًمرمح٦م وختّمٞمص. سم٤مخلػم

 .«سم٤مًمٗمْمؾ اعمراد وهق اًمرزق ـمٚم٥م حمؾ هق اعمًجد وظم٤مرج واعمٖمٗمرة اًمرمح٦م

 :«105 ص» «اإلظمٜم٤مئل قمغم اًمرد» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل: «شمٜمٌٞمف»

 أؾم٠مخؽ إين مهللا»: اعمًجد دظمقل قمٜمد ي٘م٤مل أنف وهمػمه «داود أيب ؾمٜمـ» ذم»

 .«شمقيمٚمٜم٤م اهلل وقمغم ظمرضمٜم٤م اهلل وسمًؿ وجلٜم٤م اهلل سمًؿ اعمخرج وظمػم اعمقًم٩م ظمػم

 إؿمٕمري ُم٤مًمؽ أيب طمدي٨م ُمـ «داود أيب ؾمٜمـ» ُمـ إدب ذم احلدي٨م: ىمٚم٧م

 وإؾمٜم٤مده. إًمخ «...مهللا: ومٚمٞم٘مؾ سمٞمتف ذم اًمرضمؾ وًم٩م إذا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 داود أبق ًمف شمرضمؿ وًمذًمؽ ،اعمًجد ٓ اًمدار دظمقل أوراد ُمـ شمرى يمام وهق وٕمٞمػ

 ضمٕمٚمف ذم وهؿ ىمد اإلؾمالم ؿمٞمخ أن وم٤مًمٔم٤مهر «ي٘مقل ُم٤م سمٞمتف دظمؾ ومٞمٛمـ ضم٤مء ُم٤م سم٤مب»ـسم

 اإلؾمالم ؿمٞمخ سمٕمْمف قمٚمؼ ٟمٕمؿ ،همػمه ذًمؽ ذيمر ُمـ أضمد ومل اعمًجد دظمقل أوراد ُمـ

 قمغم واًمًالم اًمّمالة ومذيمر اعمًجد دظمٚمقا  إذا ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس يم٤من: ؾمػميـ اسمـ قمـ

 إذا ي٘مقًمقن ويم٤مٟمقا  شمقيمٚمٜم٤م اهلل وقمغم ظمرضمٜم٤م اهلل وسمًؿ دظمٚمٜم٤م اهلل وسمًؿ ط اًمٜمٌل

 .ذًمؽ ثؾُم ظمرضمقا 

 ([.1/751)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ادسجد ون واخلروج الدخول دعاء

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 مهللا حمٛمد قمغم صؾ مهللا»: ُمٜمف واخلروج اعمًجد إمم اًمدظمقل دقم٤مء ذم ىمقًمف

 .«ذٟمقيب زم اهمٗمر

 :ُمالطمٔمت٤من هذا قمغم ًمٜم٤م: ىمٚم٧م

 ًمثٌقت ط قمٚمٞمف اًمًالم هٜم٤م  ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة إمم يْم٤مف أن ليٜمٌٖم: إومم
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 ويمذًمؽ اخلروج قمٜمد سم٤مًمٕمّمٛم٦م اًمدقم٤مء اعم١مًمػ ٟم٘مؾ ُمٜمف اًمذي هريرة أيب طمدي٨م ذم سمف إُمر

 .«قمقاٟم٦م أيب صحٞمح» ذم أؾمٞمد وأيب محٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اعمذيمقر إُمر صم٧ٌم

 ُمـ روي وإٟمام صحٞمح ٨مطمدي ذم يرد مل اعمقوٕملم ذم سم٤معمٖمٗمرة اًمدقم٤مء أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمدقم٤مء وم٢من اًمؽمُمذي خمرضمف سمٞمٜمف يمام ُمٜم٘مٓمع أنف ُمع وهق قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م طمدي٨م

 قمغم شم٤مسمٕمف وىمد وٕمٞمػ وهق ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م احلدي٨م ذم سمذيمره شمٗمرد ومٞمف اعمذيمقر

 اًمدقم٤مء هذا ومٞمف يذيمر مل وًمٙمٜمف ضمٚمٞمؾ صم٘م٦م وهق قمٚمٞم٦م سمـ إؾمامقمٞمؾ احلدي٨م أصؾ رواي٦م

 .ُمٜمٙمر وأنف ومٞمف يّمح ٓ أنف غمقم يمٚمف ذًمؽ ومدل

 ومٞمٝم٤م إيراده وٓ اًمّمحٞمح٦م إدقمٞم٦م ُمع اًمتزاُمف ينمع ٓ أنف أرى وم٢مين وًمذًمؽ

 - 71 «اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ ختري٩م» هلذا وراضمع ومت٠مُمؾ، اًمًٜم٦م ُمـ سم٠منف اًم٘مٓمع ُمع وٓؾمٞمام

   .787 «داود أيب صحٞمح» و 779و 711و 751 «اعمِمٙم٤مة» و 77

 ([195)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ([190)ص عمٜم٦ما مت٤مم] 

 السِر ون الّدوم صالة فٗه ُيَيَذ  أن ادساجد آداب ون

 اًمًٗمر ُمـ اًم٘مدوم صالة ومٞمف ومٞمّمكم سمف يٌدأ أن» :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 صمؿ ريمٕمتلم ومٞمف ومريمع سم٤معمًجد سمدأ ؾمٗمر ُمـ ىمدم إذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من» :وم٘مد

 .«ًمٚمٜم٤مس ضمٚمس

 [.صحٞمح.]قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 :سمٚمٗمظ صمٕمٚم٦ٌم أيب طمدي٨م ُمـ وآظمر

 ي٠ميت صمؿ سمٗم٤مـمٛم٦م يثٜمل صمؿ ريمٕمتلم ومٞمف ومّمغم سم٤معمًجد سمدأ ؾمٗمر ُمـ ىمدم إذا يم٤من»»

 :ًمٗمظ وذم. ««أزواضمف

 .««ٟم٤ًمئف سمٞمقت أتك صمؿ وم٤مـمٛم٦م سمٌٞم٧م سمدأ صمؿ»»
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18 

 .اًمٖمػم ُمٙم٤من سمٞم٤مض ٟمًختٜم٤م وذم «اًمٗمتح» ذم يمام وهمػمه اًمٓمؼماين رواه

 ٓ اعمًجد ذم اجلٚمقس ٕضمؾ يم٤مٟم٧م هذه اًمّمالة أن فم٤مهره إول واحلدي٨م

 يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م - ُمٜمٝمام إظمػم ؾمٞمام ٓ - سحي٤من ؿم٤مهداه ًمٙمـ اًمًٗمر ُمـ ًمٚم٘مدوم

 ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وًمذًمؽ. إقمغم ذم أيت ضم٤مسمر طمدي٨م وُمثٚمف اًمًٗمر ُمـ ًمٚم٘مدوم

 :يمٕم٥م طمدي٨م وقمغم قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤م «ُمًٚمؿ

 ىمدوُمف أول اعمًجد ذم ؾمٗمره ُمـ ًمٚم٘م٤مدم لمريمٕمت اؾمتح٤ٌمب إطم٤مدي٨م هذه ذم»

 اعمذيمقرة وإطم٤مدي٨م اعمًجد حتٞم٦م أهن٤م ٓ اًمًٗمر ُمـ ًمٚم٘مدوم ُم٘مّمقدة اًمّمالة وهذه

 .«ذيمرشمف ومٞمام سحي٦م

 اًمثالصم٦م ىمّم٦م قمٚمٞمٝم٤م اؿمتٛمٚم٧م اًمتل واًمٗمقائد احلٙمؿ ذيمره صدد ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 :ظمٚمٗمقا  اًمذيـ

 اهلل سمٌٞم٧م يٌدأ وأن ووقء قمغم اًمٌٚمد يدظمؾ أن اًمًٗمر ُمـ ًمٚم٘م٤مدم اًمًٜم٦م أن وُمٜمٝم٤م»

 .«أهٚمف إمم يٜمٍمف صمؿ قمٚمٞمف ًمٚمٛمًٚمٛملم جيٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٞمف ومٞمّمكم سمٞمتف ىمٌؾ

: قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وم٘م٤مل سمف آهتامم ومٞمٜمٌٖمل سمذًمؽ ط أُمر وىمد»

 ومٞمف ومّمؾ اعمًجد ائ٧م: زم ىم٤مل اعمديٜم٦م ىمدُمٜم٤م ومٚمام ط اهلل رؾمقل ُمع ؾمٗمر ذم يمٜم٤م»

 [.صحٞمح.]«[رضمٕم٧م صمؿ ومّمٚمٞم٧م ومدظمٚم٧م: لىم٤م] ريمٕمتلم

 أقمٚمؿ ٓ ًمٙمٜمل اعمًجد ذم اًمًٗمر ُمـ اًم٘مدوم صالة وضمقب يٗمٞمد إُمر وفم٤مهر

 .أقمٚمؿ واهلل. إًمٞمف سٟم٤م سمف ىم٤مل ُمـ وضمد وم٢من إًمٞمف ذه٥م اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا

 ([.1/717)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 الٗرسى بالرجل وٕه اخلروج يبدأ أن ادساجد آداب ون

 .اعم٤ًمضمد ابآد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 .«اًمًٜم٦م ُمـ وم٢مٟمف اًمدظمقل قمٙمس اًمٞمنى سم٤مًمرضمؾ ُمٜمف اخلروج يٌدأ أن»

 ([.1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف آداب اعم٤ًمضمد

 

19 

 (..اهلل بسم: )اخلروج عٕد يّول أن ادساجد آداب ون

 :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 أؾم٠مخؽ إين مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ»: ذًمؽ قمٜمد ي٘مقل وأن»

 ُمـ «أقمذين: آظمر وذم أضمرين: ًمٗمظ وذم» اقمّمٛمٜمل مهللا»: ي٘مقل رةوشم٤م «ومْمٚمؽ ُمـ

 .«سمف ًمألُمر ىمقًمف واضم٥م يمٚمف وهذا «اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من

 .([1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 إلٗه يَود أن ٘ٗته ودم وٕه خيرج أن ادساجد آداب ون

 يّمػم ًمٕمٚمف إًمٞمف يٕمقد أن ٟمٞمتف وذم ُمٜمف خيرج أن»  :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :ومٞمٝمؿ ط اهلل رؾمقل ىم٤مل اًمذيـ اًمًٌٕم٦م ُمـ

 ٓ يقم «قمرؿمف فمؾ: آظمر طمدي٨م وذم» فمٚمف ذم[ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم] اهلل ئمٚمٝمؿ ؾمٌٕم٦م»

 ،[ذًمؽ قمغم شمقذم طمتك] وضمؾ قمز اهلل قم٤ٌمدة ذم ٟمِم٠م وؿم٤مب ،قم٤مدل إُم٤مم: فمٚمف إٓ فمؾ

 احلدي٨م ذم زاد ،اعمًجد ذم ُمٕمٚمؼ ىمٚمٌف يم٠منام: ًمٗمظ وذم» ،سم٤معمًجد ُمٕمٚمؼ ىمٚمٌف ورضمؾ

 قمغم اضمتٛمٕم٤م اهلل ذم حت٤مسم٤م ورضمالن ،إًمٞمف يٕمقد طمتك ُمٜمف ظمرج إذا «طمٌٝم٤م ُمـ: ظمرأ

 ظمِمٞم٦م ُمـ] قمٞمٜم٤مه ومٗم٤مو٧م «ظمأل ذم: ًمٗمظ وذم» ظم٤مًمٞم٤م اهلل ذيمر ورضمؾ ،وشمٗمرىم٤م ذًمؽ

ة دقمتف ورضمؾ ،[اهلل [ ٟمٗمًٝم٤م إمم] ومج٤مل «ُمٜمّم٥م ذات: ًمٗمظ وذم» طم٥ًم ذات اُمرأ

 أنٗم٘م٧م ُم٤م ؿمامًمف شمٕمٚمؿ ٓ طمتك ٗم٤مه٤موم٠مظم سمّمدىم٦مٍ  قشمّمدَّ  ورضمٌؾ  ،اهلل أظم٤مف إين: وم٘م٤مل

 [.صحٞمح.]«ؿمامًمف ُمـ يٛمٞمٜمف أظمٗمك يم٠منام سمّمدىم٦م شمّمدق: ًمٗمظ وذم» يٛمٞمٜمف

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق هٜم٤م احلدي٨م إيراد ُمـ واعم٘مّمقد

 :اعمٜم٤موي ىم٤مل. «إًمٞمف يٕمقد طمتك ُمٜمف ظمرج إذا سم٤معمًجد ُمٕمٚمؼ ىمٚمٌف ورضمؾ»

 اعمًجد ذم إٓ صالة يّمكم ومال ّمالةاًم أوىم٤مت مجٞمع ذم إًمٞمف اًمؽمدد قمـ سمف يمٜمك»

 سم٘مٚمٌف ًمٚمٛمًجد ُمالزم ومٝمق ومٞمف ومٞمّمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٕمقد أظمرى يٜمتٔمر وهق إٓ ُمٜمف خيرج وٓ
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 .«ومٞمف اجلٚمقس دوام اعمراد ومٚمٞمس

 ([.1/719)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

ًّٗا كان أو له عَٔل  ال فارًغا كان دن األفًل  أن الْسب عن غٕ

 رىاألخ لٓيالة ا٘تٍاًرا ادسجد دم يبّى

 ومٞمف يٌ٘مك أن اًمٙم٥ًم قمـ همٜمٞم٤م يم٤من أو ًمف قمٛمؾ ٓ وم٤مرهم٤م يم٤من عمـ وإومْمؾ»

 اعمًجد ذم ضمٚمس ُمـ»: ط ًم٘مقًمف قمٔمٞمام ومْمال ومٞمف وم٢من إظمرى ًمٚمّمالة اٟمتٔم٤مرا

 [.ضمٞمد إؾمٜم٤مده.]«اًمّمالة ذم ومٝمق اًمّمالة يٜمتٔمر

 اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ومرؾمف سمف اؿمتد يمٗم٤مرس اًمّمالة سمٕمد ُمـ اًمّمالة ُمٜمتٔمر»: وىمقًمف»

 اًمرسم٤مط ذم وهق ي٘مقم أو حيدث مل ُم٤م اهلل ُمالئٙم٦م قمٚمٞمف شمّمكم «قمدوه: أي» «يمِمحف قمغم

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مده.]«إيمؼم

 أهٚمف إمم يٜم٘مٚم٥م أن يٛمٜمٕمف ٓ] يٜمتٔمره٤م دام ُم٤م صالة ذم أطمديمؿ يزال ٓ»: وىمقًمف» 

 ًمف اهمٗمر مهللا: اعمًجد ذم دام ُم٤م أطمديمؿ قمغم شمّمكم اعمالئٙم٦م شمزال وٓ[ اًمّمالة إٓ

 .«حيدث مل ُم٤م[ ومٞمف ي١مذ مل ُم٤م قمٚمٞمف شم٥م مهللا] ارمحف مهللا

 اهلل إن: ]ىم٤مل هريرة؟ أب٤م ي٤م احلدث وُم٤م: طميُمقت ُمـ[ أقمجٛمل] رضمؾ وم٘م٤مل

ط أو وم٤ًمء[ احلؼ ُمـ يًتحٞمل ٓ  [.صحٞمح.]«[ضا

 رأج٧م ًمذًمؽ اًمِمقيم٤مين ًمذيمره يتٕمرض مل سمام اًمقضمقب ًمٕمدم اًمٜم٤ًمئل اطمت٩م وىمد

د اًمٗم٤مئدة ُمـ  .قمٚمٞمف ًمٚمتٜمٌٞمف سمف اطمت٩م ُم٤م إيرا

 ُم٤مًمؽ اسمـ يمٕم٥م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل يمٕم٥م سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ أظمرضمف ُم٤م وهق

 :ىم٤مل شمٌقك همزوة ذم ط اهلل رؾمقل قمـ ختٚمػ طملم طمديثف حيدث

 ومٞمف ومريمع سم٤معمًجد سمدأ ؾمٗمر ُمـ ىمدم إذا ويم٤من ىم٤مدُم٤م ط اهلل رؾمقل وصٌح

 صمؿ اعمٖمْم٥م شمًٌؿ شمًٌؿ ؾمٚمٛم٧م ومٚمام: وومٞمف. احلدي٨م ...ًمٚمٜم٤مس ضمٚمس صمؿ ريمٕمتلم
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 :زم وم٘م٤مل يديف سملم ضمٚم٧ًم طمتك ومجئ٧م «شمٕم٤مل»: ىم٤مل

 .«فمٝمرك؟ اسمتٕم٧م شمٙمـ أخؿ ظمٚمٗمؽ؟ ُم٤م»

 ًمرأج٧م اًمدٟمٞم٤م أهؾ ُمـ همػمك قمٜمد ضمٚم٧ًم ًمق - واهلل - إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م

 اًمٞمقم طمدصمتؽ ًمئـ قمٚمٛم٧م ًم٘مد واهلل وًمٙمـ ضمدٓ أوشمٞم٧م ًم٘مد ؾمخٓمف ُمـ ؾم٠مظمرج أين

 طمدصمتؽ وًمئـ قمكم يًخٓمؽ وضمؾ قمز اهلل أن ًمٞمقؿمؽ قمٜمل سمف ًمؽمى يمذب طمدي٨م

 أجن وٓ أىمقى ىمط يمٜم٧م ُم٤م واهلل اهلل قمٗمق ومٞمف ٕرضمق إين ومٞمف قمكم دمد صدق طمدي٨م

 ي٘ميض طمتك وم٘مؿ صدق وم٘مد هذا أُم٤م» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل قمٜمؽ ختٚمٗم٧م طملم ُمٜمل

 .ومٛمْمٞم٧م وم٘مٛم٧م «ومٞمؽ اهلل

 .«صالة سمٖمػم ُمٜمف واخلروج اعمًجد ذم اجلٚمقس ذم اًمرظمّم٦م» :ـسم ًمف وشمرضمؿ

 يم٤من أنف أو صالة سمدون ضمٚمس أنف ذم سحي٤م ًمٞمس ىمٌٚمف ييم٤مًمذ احلدي٨م وًمٙمـ

 ُم٤م ومٞمف وًمٞمس ذًمؽ ظمالف حيتٛمؾ هق سمؾ سم٤مًمتحٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره سمٕمد

 .أقمٚمؿ واهلل آؾمتدٓل سمف ؾم٘مط آطمتامل ـمرىمف ىمد وإذ آطمتامل هذا يدومع

 :سمف اطمتجقا  ُم٤م يمؾ ومٜمد أن سمٕمد اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ

 .«اًمقضمقب ُمـ اًمٔم٤مهر أهؾ ىم٤مًمف ُم٤م اًمٔم٤مهر أن ًمؽ ٓح هذا قمروم٧م وم٢مذا»

 :ىم٤مل «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين إُمػم اًمقضمقب اظمتٞم٤مر إمم وؾمٌ٘مف

 .«سمف اًمقاردة إواُمر ًمٙمثرة»

 خيٓم٥م اعمٜمؼم قمغم وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره ُمـ ي٠ميت ُم٤م ذًمؽ وي١ميد: ىمٚم٧م

 وًمق اعمًجد يدظمؾ ُمـ يمؾ سمذًمؽ أُمر صمؿ اًمّمالة هبذه اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمٙم٤م اجلٛمٕم٦م يقم

 :ُٕمقر وضمقهب٤م قمغم إدًم٦م أىمقى ُمـ ومٝمذا خيٓم٥م اإلُم٤مم يم٤من

 .اخلٓم٦ٌم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمٓمٕمف إول

 .ؾمٚمٞمؽ ضمٚمس أن سمٕمد هب٤م أُمره: اًمث٤مين

 هذه ذم أنف اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢مٟمف اخلٓم٦ٌم أثٜم٤مء ذم هب٤م أُمر اٟمف: - أىمقاه٤م وهق - اًمث٤مًم٨م
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمٜمٙمر قمـ يٜمٝمك أو فسم٤معمٕمرو ي٠مُمر أن ٕطمد جيقز ٓ احل٤مل

 .«ًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م واإلُم٤مم أنّم٧م: اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا» :واًمًالم

 احل٤مًم٦م هذه ذم سم٤مًمتحٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمر وم٢مذا. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه

 ذم اًمقاضمٌلم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمـ قمٜمده أقمٔمؿ أهن٤م قمغم ذًمؽ دل

 .هلل واحلٛمد خيٗمك ٓ واوح وهذا .إصؾ

شمر وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م  .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ُمتقا

 .قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 .قمٜمف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ يزيد سمـ قمكم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف

 .اًمِمقاهد ذم طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 إمم يٚمتٗم٧م ومال ريح أو صقت سمخروج اوياًمر ومنه ىمد «حيدث مل ُم٤م»: ىمقًمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل ظمالومف

 ُمٜمٝمام إذى ٕن أومم سم٤مب ُمـ واًمٚم٤ًمن اًمٞمد طمدث اضمتٜم٤مب أن ُمٜمف ي١مظمذ ًمٙمـ»

 .«سمٓم٤مل اسمـ ذًمؽ إمم أؿم٤مر. أؿمد يٙمقن

 «اًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل ومقائده وذيمر احلدي٨م ذح ذم اًمٙمالم أـم٤مل وىمد

 .إًمٞمف ومٚمػمضمع ؿم٤مء ومٛمـ

 ُمـ] سمف اهلل شمٌِمٌش إٓ واًمذيمر ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد ُمًٚمؿ رضمؾ يقـمـ ٓ»: وىمقًمف»

 .«قمٚمٞمٝمؿ ىمدم إذا سمٖم٤مئٌٝمؿ اًمٖم٤مئ٥م أهؾ يتٌِمٌش يمام[ خيرج طملم

 [.صحٞمح. ]أجْم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق

 اعم٠ًمخ٦م ذم واًمٚمٓمػ اًمّمديؼ سمٛمجلء اًمّمديؼ ومرح أصٚمف: «شمٌِمٌش»: ىمقًمف

 .اُمفوإيمر وشم٘مريٌف سمؼمه شمٚم٘مٞمف: هٜم٤م واعمراد واإلىم٤ٌمل

 وومٞمام اعم٤ًمضمد وًمزوم اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة اٟمتٔم٤مر ذم أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 .«اًمؽمهمٞم٥م» ب ومٕمٚمٞمف اًمزي٤مدة رام وُمـ ويمٗم٤مي٦م همٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ذيمرٟم٤م
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 واؾمتٞمٓم٤من اًمّمالة اٟمتٔم٤مر قمغم اًمؽمهمٞم٥م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م أخٗم٤مفمٝم٤م اظمتالف قمغم وومٞمٝم٤م

 طمزم اسمـ إًمٞمف ذه٥م ىمدو آؾمتح٤ٌمب شمٗمٞمده ُم٤م وأىمؾ واًمّمالة اًمذيمر أضمؾ ُمـ اعم٤ًمضمد

 .«واًمتٍمف اًمٙم٥ًم قمـ همٜمك ذم هق عمـ اعمًجد ُمالزُم٦م ويًتح٥م» :وم٘م٤مل اهلل رمحف

 اًمًٕمل وضمقب ُمـ اًمنميٕم٦م ذم صم٧ٌم ح٤م ذًمؽ قمغم وشمٌٕمٜم٤مه اًم٘مٞمد هبذا ىمٞمده وإٟمام

اَلُة ﴿: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٜم٤مس قمغم قم٤مًم٦م اعمًٚمؿ يٙمقن ٓ وأن اًمرزق وراء وَم٢ِمَذا ىُمِْمٞم٧َِم اًمّمَّ

 وَم٤مٟمتنَِمُ 
ِ
 سمٚمغ أو ذًمؽ قمـ همٜمٞم٤م يم٤من وم٢مذا [15 : اجلٛمٕم٦م] ﴾وا ذِم إَْرِض َواسْمتَُٖمقا ُِمـ وَمْْمِؾ اهلل

 وـمٜمف جيٕمؾ أن ُمٕم٘مقٓ يم٤من ذًمؽ همػم أو اًمٕمٛمؾ يًتٓمٞمع ٓ سمحٞم٨م قمتٞم٤م اًمٕمٛمر ُمـ

 .واًمّمالة اهلل ًمذيمر ومٞمف يراسمط وأن شمٕم٤ممم اهلل سمٞم٧م

 ([.1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 اليالة قبل األذان بَد جدادس ون اخلروج حيل ال

 ىمٌؾ إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج» :سم٤مًمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 أبق وم٘م٤مل[ سم٤مًمٕمٍم] ومٞمف أذن سمٕمدُم٤م اعمًجد ُمـ رضمؾ ظمرج» وم٘مد حيؾ ٓ اًمّمالة

 اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ صحٞمح. ]«ط اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م قمَم وم٘مد هذا أُم٤م: قمٜمف اهلل ريض هريرة

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل: [ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده سمٕمض

 ًمٖمػم إذان ؾمامع سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج حتريؿ قمغم يدٓن واحلديث٤من»

 ٕن اًمّمالة شمٚمؽ ومٞمف يّمكم طمتك إًمٞمف اًميورة شمدقمق وُم٤م احل٤مضم٦م وىمْم٤مء اًمقوقء

 هذا وقمغم: احلدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمؽمُمذي ىم٤مل اًمّمالة ًمتٚمؽ شمٕملم ىمد اعمًجد ذًمؽ

 ُمـ أطمد خيرج ٓ أن: سمٕمدهؿ وُمـ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اًمٕمٛمؾ

. ُمٜمف سمد ٓ أُمر أو ووقء همػم قمغم يٙمقن أن: قمذر ُمـ إٓ[ إذان سمٕمد] اعمًجد

 قمٜمدٟم٤م وهذا اإلىم٤مُم٦م ذم اعم١مذن ي٠مظمذ مل ُم٤م خيرج: ىم٤مل أنف اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ قمـ ويروى

 .اٟمتٝمك. ُمٜمف اخلروج ذم قمذر ًمف عمـ

 إذا اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُم٦م قمٜمد روهُمٙم اخلروج إن: «اًمًٜمـ ذح» ذم رؾمالن اسمـ ىم٤مل
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 حمٛمقل هذا: اًم٘مرـمٌل ىم٤مل يمراه٦م سمال ضم٤مز وإٓ ٟمحقه٤م أو ـمٝم٤مرة ُمـ قمذر ًمٖمػم يم٤من

 ي٘متيض ُم٤م ؾمٛمع ويم٠منف إًمٞمف ٟمًٌتف سمدًمٞمؾ ط اهلل رؾمقل إمم ُمرومقع طمدي٨م أنف قمغم

 .«قمٚمٞمف اعمٕمّمٞم٦م ًمٗمظ وم٠مـمٚمؼ إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج حتريؿ

 ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام اًمتحريؿ قمغم دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م وًمذًمؽ: ىمٚم٧م

 :ىم٤مل طمٞم٨م طمزم اسمـ

 يٙمقن أن إٓ اعمًجد ُمـ اخلروج ًمف حيؾ مل إذان وم٤مٟمدومع اعمًجد ذم يم٤من وُمـ»

 .«ًميورة أو ووقء همػم قمغم

 .احلدي٨م فم٤مهر ظمالف وم٘مط سم٤مًمٙمراه٦م واًم٘مقل

 .«اعم٤ٌمطم٤مت ذم ؾمٞم٠ميت يمام ومٞمجقز سمف وأُم٤م قمذر ًمٖمػم يم٤من إذا وهذا»

 ([.1/771)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 



 املساجد مهايي
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 ادسجد دم األصابع تىبٗك عن الٕٖي

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمف دام ُم٤م إص٤مسمع شمِمٌٞمؽ» :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ومال يرضمع طمتك صالة ذم يم٤من اعمًجد أتك صمؿ سمٞمتف ذم أطمديمؿ شمقو٠م إذا»: واًمًالم

 [.ؿمقاهده ٤مقؾم صمؿ صحٞمح.]«أص٤مسمٕمف سملم وؿمٌؽ: هٙمذا ي٘مؾ

 ط اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م قم٤مروف وىمد

 اعمًجد ذم ُمٕمروو٦م ظمِم٦ٌم إمم وم٘م٤مم ؾمٚمؿ صمؿ ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم اًمٕمٌم صاليت إطمدى

 ...أص٤مسمٕمف سملم وؿمٌؽ اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده وووع همْم٤ٌمن يم٠منف قمٚمٞمٝم٤م وم٤مشمٙم٠م

 .احلدي٨م

 .«وهمػمه اعمًجد ذم إص٤مسمع ٞمؽشمِمٌ سم٤مب» ب ًمف وشمرضمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 قمٚمٞمف سمف ظم٤مص هذا إن: ي٘م٤مل أن وم٢مُم٤م اعمًجد ذم اًمتِمٌٞمؽ ضمقاز قمغم دًٓم٦م وومٞمف

 ومٕمٚمف قمغم ُم٘مدم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن إصقل ذم شم٘مرر ح٤م واًمًالم اًمّمالة

 وًمٕمٚمف ًمٚمٙمراه٦م سمؾ ًمٚمتحريؿ ًمٞمس أنف ًمٜمٝمٞمف ُمٌٞمٜم٤م ومٕمٚمف يٙمقن أن وإُم٤م اًمتٕم٤مرض قمٜمد

  .«إوـم٤مر ٟمٞمؾ» واٟمٔمر. أقمٚمؿ واهلل بإىمر

 ([.1/777)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ادسجد دم األصابع تىبٗك حْم

 [ : اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ي٘متْمٞمف واًمذي اعمًجد، ذم إص٤مسمع شمِمٌٞمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ:  «وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة»

 إذا» :ط ًم٘مقًمف ًمٚمّمالة: اٟمتٔم٤مره طم٤مًم٦م ذم إٓ ضمقازه اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع

 هٙمذا، يٗمٕمؾ ومال يرضمع، طمتك صالة ذم يم٤من اعمًجد: أتك صمؿ سمٞمتف، ذم أطمديمؿ شمقو٠م

 . «151/ 1» «اإلرواء ذم خمرج اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق .«أص٤مسمٕمف سملم وؿمٌؽ

 (.711/ 17/1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 البّول ون و٘حوه ثووا أكل دن ادساجد قربان حيرم

 ادٕتٕة والٕباتات

 :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ُم٤م حيرم ذًمؽ وم٢من اعمٜمتٜم٦م واًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٌ٘مقل ُمـ وٟمحقه صمقُم٤م أيمؾ ممـ رسم٤مٟمفىم»

 ُمـ أيمؾ ُمـ»: ظمٞمؼم همزوة ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمف اًمٙمرهي٦م اًمرائح٦م داُم٧م

 ومال[ واًمٙمراث واًمٌّمؾ اًمثقم: ىم٤مل صمؿ اًمثقم: يقم أول ىم٤مل] اعمٜمتٜم٦م اًمِمجرة هذه

 زاد ُمٕمٜم٤م يّمٚملم وٓ ي٘مرسمٜم٤م ومال: صم٤مين ٨مطمدي وذم ُم٤ًمضمدٟم٤م: ًمٗمظ وذم» ُمًجدٟم٤م ي٘مرسمـ

 وٓ: ظم٤مُمس وذم ،ُمٜمف رحيف يذه٥م طمتك: راسمع وذم ،[سمٞمتف ذم وًمٞم٘مٕمد] صمالصم٤م: صم٤مًم٨م ذم

 إن: وىم٤مل: ؾم٤مدس وذم اإلٟمس ُمٜمف يت٠مذى مم٤م شمت٠مذى اعمالئٙم٦م وم٢من «اًمثقم سمريح ي١مذيٜم٤م

 ؿمقاهده ُم٤مماإل ؾم٤مق صمؿ.]«واًمثقم اًمٌّمؾ: يٕمٜمل ـمٌخ٤م وم٠مُمٞمتقمه٤م أيمٚمٞمٝمام سمد ٓ يمٜمتؿ

 [:ىم٤مل صمؿ

 يمؾ دظمقل قمـ وٟمحقه اًمثقم أيمؾ ُمـ سمٜمٝمل إيمٞمد اًمٜمٝمل إطم٤مدي٨م هذه وذم

 ظم٤مص اًمٜمٝمل أن سمٕمْمٝمؿ قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ اًمٕمٚمامء يم٤موم٦م ُمذه٥م وهق ،ُمًجد

 ومٞمف طمج٦م ٓ وهذا «ُمًجدٟم٤م»: إول اًمٚمٗمظ ذم ًم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٛمًجده

 همزوة قم٘م٥م اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف صدر ذيمقراعم اًم٘مقل أن قمغم دل اًمث٤مًم٨م احلدي٨م ٕن

 إىم٤مُمتف ُمدة ومٞمف ًمٞمّمغم أقمد اًمذي اعمٙم٤من سمف يريد «ُمًجدٟم٤م»: وم٘مقًمف وومتحٝم٤م ظمٞمؼم

 ي٘مرسمـ ومال: أي اعمًٚمٛملم قمغم واإلو٤موم٦م اجلٜمس سم٤معمًجد اعمراد يٙمقن أو ،هٜم٤مك

 .ُم٤ًمضمدٟم٤م: اًمث٤مين اًمٚمٗمظ وي١ميده اعمًٚمٛملم ُمًجد

 يمؾ ذم ُمتح٘مؼ وهذا واعمالئٙم٦م ًٚمٛملماعم سم٢ميذاء اًمتٕمٚمٞمؾ ذًمؽ وي٘مقي: ىمٚم٧م

 .خيٗمك ٓ يمام ُمًجد

 :احلدي٨م ذم قمٚمٞمٝمام يٜمص مل أُمريـ شم٘متيض اًمٕمٚم٦م هذه إن صمؿ

 ًمذًمؽ ويدل وٟمحقه٤م واجلٜم٤مئز اًمٕمٞمد يمٛمّمغم سم٤معم٤ًمضمد اًمٕم٤ٌمدة جم٤مُمع إحل٤مق: إول
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 :احل٤مومظ ىم٤مل. «ُمٕمٜم٤م يّمٚملم وٓ ي٘مرسمٜم٤م ومال»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم أجْم٤م

: ىمقًمف وٟمٔمػمه أومم اًمٕمٛمقم هبذا واًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مٞم٤مس سمٕمْمٝمؿ أخح٘مٝم٤م وىمد»

 .«سمٞمتف ذم وًمٞم٘مٕمد»

 ٟم٘مٚمف وىمد سم٤مًمثقم وهمػمه٤م اح٠ميمقٓت ُمـ يمرهي٦م رائح٦م ًمف ُم٤م يمؾ إحل٤مق: اًمث٤مين

 :وىم٤مل اًمٕمٚمامء قمـ اًمٜمقوي

: اعمراسمط اسمـ وىم٤مل: ىم٤مل يتجِم٠م ويم٤من ومجال أيمؾ ُمـ سمف ويٚمحؼ: اًم٘م٤ميض ىم٤مل»

 .«رائح٦م ًمف ضمرح سمف أو ومٞمف ذم سمخر سمف ُمـ سمف ويٚمحؼ

 ُمٜمٝمؿ اًمرائح٦م ًمٞم٧ًم اعمذيمقريـ ٕن سملم ٟمٔمر اعمراسمط اسمـ ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧م

 ذم ذًمؽ ذم خمت٤مرون وم٢مهنؿ سم٤مٕوًملم إحل٤مىمٝمؿ يّمح ومال سم٤مظمتٞم٤مرهؿ وٓ سمٙمًٌٝمؿ

 :«احل٤مؿمٞم٦م» ذم اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ ؿم٤مؤا إذا قمٜمٝم٤م آسمتٕم٤مد ـمقىمٝمؿ

 :ىم٤مل. «اعمًجد دظمقل ُمـ اعمٜمع ذم اًمثقم سم٠ميمؾ وهمػمه عمجذوما أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض أخحؼ»

 قمٚمتف واعمجذوم اح٤مٟمع هذا سم٤مظمتٞم٤مره ٟمٗمًف قمغم أدظمؾ اًمثقم آيمؾ ٕن ٟمٔمر وومٞمف»

 .«ؾماموي٦م

 طملم ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة أن وي١ميده اًمدظمقل ُمـ يٛمٜمع ومال ُمٕمذور سمذًمؽ ومٝمق: ىمٚم٧م

 أنف وهق - قمذره ًمف أبدى ٚماموم قمٚمٞمف أنٙمر اًمثقم رائح٦م ُمٜمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وضمد

 ُمـ يٕمذر وٟمحقه وم٤معمجذوم اًم٤ًمسمع احلدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام قمذره - اجلقع ُمـ أيمٚمف إٟمام

 :احل٤مومظ وىم٤مل. (1)أومم سم٤مب

 وم٠مخحؼ سمٕمْمٝمؿ وزاد رائح٦م ًمف ضمرح سمف أو سمخر سمٗمٞمف ُمـ سمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ وأخحؼ»

 وأؿم٤مر. سمٚم٤ًمٟمف اًمٜم٤مس ي١مذي وُمـ يم٤معمجذوم واًمٕم٤مه٤مت يم٤مًمًامك اًمّمٜم٤مئع أصح٤مب

                                                           

 قمٜمف سم٤مٓسمتٕم٤مد ُم٠مُمقر وهق اعمّمكم ومٞمي يٕمدي داءه ٕن سمؾ ٦ماًمرائح ًمٕمٚم٦م ٓ اعمجذوم ُمٜمع جيقز إٟمف: ي٘م٤مل ىمد أنف إٓ  (1)

 اسمتٕم٤مد يًتٚمزم إُمر هذا شمٓمٌٞمؼ يم٤من وح٤م. «إؾمد ُمـ ومرارك اعمجذوم ُمـ ومر»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف

 وًمذًمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م خيٗمك وٓ شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م أو اجلامقم٦م صالة وشمٕمٓمٞمؾ اعمًجد قمـ سمٕمْمٝمؿ أو مجٞمٕم٤م اعمّمٚملم

 .[ُمٜمف.]أقمٚمؿ واهلل. ُمٕمد داء سمف ُمـ يمؾ سمف ويٚمحؼ اًمقضمٝم٦م هذه ُمـ اعمجذوم يٛمٜمع أن تيضي٘م
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 .«ُمريض همػم شمقؾمع يمٚمف ذًمؽ أن إمم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ

 اإليذاء قمٚم٦م أن: اًمٕمٚمامء سمـ قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤م يٙمقن ويٙم٤مد ومٞمف ؿمؽ ٓ وم٤مًمذي وسم٤مجلٛمٚم٦م

 أو ُم٠ميمقٓ يم٤من ؾمقاء يمرهي٦م رائح٦م ذا ؿمٞمئ٤م يتٕم٤مـمك ُمـ يمؾ دظمقل ُمـ اعمٜمع شم٘متيض

 يمّمٜمٕم٦م أو واةيمٛمدا ُمْمٓمر همػم ذًمؽ ذم خمت٤مرا يٙمقن أن سمنمط ذًمؽ همػم أو ُمنموسم٤م

 .وٟمحقه٤م يم٤مجلزارة

 :ىم٤مل طمٞم٨م اهلل رمحف طمزم اسمـ ومٞمف ظم٤مًمػ ىمد ٕنف ُمتٗم٘م٤م يٙمقن يٙم٤مد: ىمٚم٧م

صم٤م أو سمّمال أو صمقُم٤م أيمؾ وُمـ»  طمتك اعمًجد ذم يّمكم ٓ أن قمٚمٞمف ومٗمرض يمرا

 صغم وم٢من اًمرائح٦م اٟم٘مٓم٤مع ىمٌؾ دظمٚمف إن اعمًجد ُمـ إظمراضمف وومرض اًمرائح٦م شمذه٥م

 أبخر وٓ ذيمرٟم٤م ُمـ همػم اعمًجد ُمـ أطمد يٛمٜمع وٓ فًم صالة ومال يمذًمؽ اعمًجد ذم

 .«قم٤مه٦م ذو وٓ جمذوم وٓ

 :ىم٤مل صمؿ ضم٤مسمر وطمدي٨م أيت قمٛمر طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

َوَُم٤م ﴿ ذيمرٟم٤م ُمـ همػم أطمدا اعم٤ًمضمد طمْمقر ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف يٛمٜمع مل: قمكم ىم٤مل»

ـِ اهْلََقى ٞم٤ًّم﴿ ﴾َيٜمٓمُِؼ قَم
ًِ  .﴾َوَُم٤م يَم٤مَن َرسمَُّؽ َٟم

 طمدي٨م ذم اًمتٕمٚمٞمؾ وم٢من اعمٕمٜمك ذم اًمٜمٔمر دون اًمٚمٗمظ قمغم مجقد ُمٜمف وهذا: ىمٚم٧م

 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم شم١مذي رائحتف ُم٤م يمؾ ُمـ اعمٜمع قمغم واوح٦م دًٓم٦م يدل سم٤مإليذاء ضم٤مسمر

 :ضم٤مزُملم ٟم٘مقل وًمذًمؽ آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م اًمذي

 ٟمتـ ٕن «اًمتتـ» ب اعمٕمروف اخلٌٞم٨م اًمٜم٤ٌمت: سم٤مًمثقم اعمٚمح٘م٤مت شمٚمؽ أول إن

 سمذًمؽ يِمٝمد يمام احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ٟمص مم٤م وهمػمه ثقماًم ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم إيذاء أؿمد رحيف

 سمذًمؽ يِمٝمد سمؾ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ ُمٜمٝم٤م يٜمجق يٙم٤مد ٓ اًمتل اًمٌٚمٞم٦م هذه ُمـ اهلل قم٤موم٤مه ُمـ يمؾ

٤م َُمـ ﴿: ؾمٌٞمٚمٝم٤م ؾمٚمٙمقا  إذا إٓ اهلل يٕم٤مومٞمٝمؿ وًمـ ُمٜمف اهلل قم٤موم٤مهؿ أنٗمًٝمؿ اعمٌتٚمقن وَم٠َمُمَّ

ٜمَك *َأقْمَٓمك َواشمََّ٘مك ًْ َق سم٤ِمحْلُ ًَ  *َوَصدَّ ىوَم ُه ًمِْٚمٞمُْنَ ُ  قم٤ٌمده ذم اهلل ؾمٜم٦م هل شمٚمؽ ﴾ٜمُٞمَن 

 .شمٌديال اهلل ًمًٜم٦م دمد وًمـ

 جيتٛمع اًمتل اعم٤ًمضمد دظمقل ُمـ وأُمث٤مهلؿ ه١مٓء يٛمٜمع أن ؿمديدة ًمٕم٘مقسم٦م وإهن٤م
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 اًمذي اًمٙمثػم اخلػم ؿمٝمقد سمذًمؽ ومٞمحرُمقا  اعم٘مرسمقن اعمالئٙم٦م وحييه٤م اعم١مُمٜمقن ومٞمٝم٤م

 إذا - ُمٜمٝم٤م خيرضمقا  أن ذًمؽ ُمـ أؿمدو درضم٦م وقمنميـ سمًٌع اًمّمالة شمْمٕمٞمػ ومٞمف

 ًمٕمؼمة ذًمؽ ذم وإن ي٠ميت يمام ط اًمٜمٌل ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من يمام وسم٤مًم٘مقة ىمٝمرا  - دظمٚمقا 

وا َي٤م ُأوزِم إَبَّْم٤مر﴿  .[1 :احلنم] ﴾وَم٤مقْمتؼَِمُ

 :«اًمٗمتح» ذم ىم٤مل

 وضمد إذا ط يم٤من وًمذًمؽ طمٙمٛمف ُمٜمٝم٤م ىمرب وُم٤م اعمًجد رطم٦ٌم طمٙمؿ: «وم٤مئدة»

 .«ُمًٚمؿ ذم صم٧ٌم يمام اًمٌ٘مٞمع إمم ُمٜمف وضمدت ُمـ راجسم٢مظم أُمر اعمًجد ذم رحيٝم٤م

: ىم٤مل ًمق ُم٤م سمخالف اعمٕمٜمك هذا إلوم٤مدة «ي٘مرسمـ ومال»: سم٘مقًمف اًمتٕمٌػم وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 :ىم٤مل صمؿ. ومت٠مُمؾ يدظمٚمـ ومال

 اخلٌٞمث٦م اًمٌ٘مٚم٦م هذه ُمـ أيمؾ ُمـ»: ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد طمذيٗم٦م طمدي٨م ذم وىمع: «شمٜمٌٞمف»

. اًمثقم ٕيمؾ اجلامقم٦م إشمٞم٤من قمغم ٜمٝملاًم سمقىم٧م قمٚمٞمف وسمقب. «صمالصم٤م ُمًجدٟم٤م ي٘مرسمـ ومال

 هذا سمؾ صمالصم٤م ذًمؽ ىم٤مل: أي سم٤مًم٘مقل يتٕمٚمؼ «صمالصم٤م»: ىمقًمف يٙمقن أن ٓطمتامل ٟمٔمر وومٞمف

 .«اعمدة هذه شمًتٛمر ٓ وهل اًمرائح٦م وضمقد اعمٜمع قمٚم٦م ٕن اًمٔم٤مهر هق

 اًمٔم٤مهري٦م ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد ًمٚمتحريؿ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذم اًمٜمٝمل إن صمؿ

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق ىمري٤ٌم ذًمؽ ذم يمالُمف ٟمص ؾمٌؼ وىمد طمزم اسمـ وُمٜمٝمؿ

 :ُٕمقر وذًمؽ

 وٓ ىمريٜم٦م أو ًمدًمٞمؾ إٓ ُمٜمف اخلروج جيقز ومال اًمتحريؿ اًمٜمٝمل ذم إصؾ أن: أوٓ

 .هٜم٤م هذا ُمـ رء

 .واًمتحريؿ اًمٜمٝمل ي١ميمد وذًمؽ اعمِمددة اًمت٠ميمٞمد سمٜمقن اىمؽمن أنف: اًمث٤مين

 سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام إىمقال أصح ذم ومرض وهل اجلامقم٦م ًمّمالة ُمً٘مط أنف: اًمث٤مًم٨م

 حتريام أؿمد احلدي٨م ذم اعمذيمقريـ ُمـ اعمًجد دظمقل يٙمـ مل ومٚمق طمرام ومؽميمٝم٤م حمٚمف ذم

 واهلل آٟمٗم٤م اعمذيمقر اًمتْمٕمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ أو٤مع وح٤م ُمٜمف سم٤معمٜمع احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع قم٤مىمٌٝمؿ ح٤م

ةٍ َوإِن شمَ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز ٜم٦ًَم ُيَْم٤مقِمْٗمَٝم٤م َوُي١ْمِت ُِمـ ًمَُّدْٟمُف إِنَّ اهلَل َٓ َئْمٚمُِؿ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ ًَ ُؽ طَم
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 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وهق [75 : اًمٜم٤ًمء] ﴾َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم 

 همػم قملم ومرض ًمٞم٧ًم اجلامقم٦م أن قمغم سم٤محلدي٨م آطمتج٤مج أن شمٕمٚمؿ ذيمرٟم٤م ومم٤م

 ُمـ ضمرُم٤م أقمٔمؿ هق سمام إشمٞم٤مهن٤م قمغم هلؿ قم٘مقسم٦م ُمٜمٝم٤م طمرُمٝمؿ إٟمام اًمِم٤مرع ٕن صقاب

 .قمذر نسمدو شمريمٝم٤م

 ُمٜمف وضمد ُمـ سم٢مظمراج ي٠مُمر يم٤من ط اًمٜمٌل أن ًمٚمتحريؿ اًمٜمٝمل أن قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ

 ٓ يمام ُمٙمروه٤م ارشمٙم٥م ُمـ ؿم٠من ُمـ هذا وًمٞمس اعمًجد ُمـ اًمٌّمؾ أو اًمثقم رائح٦م

 :ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ خيٗمك

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر حلدي٨م اعمًجد ُمـ إظمراضمٝمؿ اعمًتٓمٞمع قمغم وجي٥م»

 واًمثقم اًمٌّمؾ هذا ظمٌٞمثتلم إٓ أرامه٤م ٓ ؿمجرشملم شم٠ميمٚمقن اًمٜم٤مس أهي٤م إٟمٙمؿ»: ىم٤مل قمٜمف

 إمم وم٠مظمرج سمف أُمر اعمًجد ذم اًمرضمؾ ُمـ رحيٝمام وضمد إذا ط اهلل رؾمقل رأج٧م وًم٘مد

 .«ـمٌخ٤م ومٚمٞمٛمتٝمام أيمٚمٝمام ومٛمـ اًمٌ٘مٞمع

 ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف احلدي٨م

 سمـ قمٛمر أن اًمٞمٕمٛمري ـمٚمح٦م أيب سمـ ُمٕمدان قمـ اًمٖمٓمٗم٤مين اجلٕمد أيب سمـ ؾم٤ممل قمـ

 :اًمٜمقوي ىم٤مل. ومذيمره ...ىم٤مل اخلٓم٤مب

 اعمٜمٙمر وإزاًم٦م اعمًجد ُمـ وٟمحقمه٤م واًمٌّمؾ اًمثقم ريح ُمٜمف وضمد ُمـ إظمراج ومٞمف»

 :اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل. «أُمٙمٜمف عمـ سم٤مًمٞمد

 ٜمٌٖملي سمؾ إطمٞم٤مء صح٦ٌم ًمف يٜمٌٖمل ٓ أنف قمغم شمٜمٌٞمٝم٤م اًمٌ٘مٞمع إمم اإلظمراج ذم وًمٕمؾ»

 سم٤مُٕمقات اًمتحؼ أنف قمغم ًمإلؿم٤مرة هق أو سمٛمثٚمف يت٠مذون ٓ اًمذيـ إُمقات صح٦ٌم ًمف

 أهنؿ وحيتٛمؾ اعم٤ًمضمد ُمـ ٟمٗمًف عمٜمع شم٥ًٌم طمٞم٨م يّمٚمقن وٓ اهلل يذيمرون ٓ اًمذيـ

 .«ًمٚمتٕمزير اجلٝم٦م شمٚمؽ[ ذم] ووٕمقا 

 ؾمٌؼ يمام طمزم اسمـ سمذًمؽ سح وىمد اإلظمراج وضمقب يٗمٞمد إُمر وفم٤مهر: ىمٚم٧م

 .ًمٚمقضمقب اعم٘م٤مسمؾ ٕنف ه١مٓء قمغم اعمًجد دظمقل حتريؿ قمغم آظمر دًمٞمؾ ومٝمق

 سمـ اعمٖمػمة حلدي٨م خيرج وٓ يدظمؾ وم٢مٟمف ُمداواة أو يمجقع ًمٕمذر أيمٚمٝم٤م ُمـ إٓ»
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 دظمٚم٧م ومٚمام سمريمٕم٦م ؾمٌ٘م٧م وىمد ط اًمٜمٌل ُمّمغم وم٠متٞم٧م صمقُم٤م أيمٚم٧م» :ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم

 أيمؾ ُمـ» :ىم٤مل اًمّمالة ط اهلل رؾمقل ىم٣م ومٚمام اًمثقم ريح ط اًمٜمٌل وضمد اعمًجد

 إمم ضمئ٧م اًمّمالة ىمْمٞم٧م ومٚمام «رحيف أو رحيٝم٤م يذه٥م طمتك ي٘مرسمٜم٤م ومال اًمِمجرة هذه ُمـ

 ىمٛمٞميص يمؿ ذم يده وم٠مدظمٚم٧م: ىم٤مل يدك ًمتٕمٓمٞمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م وم٘مٚم٧م ط اهلل رؾمقل

 :ىم٤مل اًمّمدر ُمٕمّمقب أن٤م وم٢مذا صدري إمم

 .«ًمٕمذرا ًمؽ إن»

 اًم٤ٌمب ٨مأطم٤مدي ختري٩م ذم ؾمٌؼ يمام طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق أظمرضمف احلدي٨م

 .«اًمٙمؼمى ؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل أجْم٤م وأظمرضمف

 :وم٘م٤مل شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري أورده اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 ي٘مرسمـ ومال همػمه أو اجلقع ُمـ واًمٌّمؾ اًمثقم أيمؾ ُمـ: ط اًمٜمٌل وىمقل»

 يمالم ُمـ ُم٠مظمقذ ًمٙمٜمف سحي٤م وهمػمه سم٤مجلقع اًمت٘مٞمٞمد أر ومل» :احل٤مومظ وم٘م٤مل «ُمًجدٟم٤م

 قمـ اًمزسمػم أيب رواي٦م ُمـ ُمًٚمؿ ومٕمٜمد وهمػمه ضم٤مسمر طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم اًمّمح٤ميب

 .احلدي٨م ...احل٤مضم٦م ومٖمٚمٌتٜم٤م واًمٙمراث اًمٌّمؾ أيمؾ قمـ ط اًمٜمٌل هنك: ىم٤مل ضم٤مسمر

 هذه ذم ومقىمٕمٜم٤م ظمٞمؼم ومتح٧م أن ٟمٕمد مل: ؾمٕمٞمد أيب قمـ ٟمية أيب رواي٦م ُمـ وًمف

 أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض أخحؼ: «احل٤مؿمٞم٦م» ذم اعمٜمػم اسمـ ىم٤مل. احلدي٨م ...ضمٞم٤مع واًمٜم٤مس اًمٌ٘مٚم٦م

 أدظمؾ اًمثقم آيمؾ ٕن ٟمٔمر وومٞمف: ىم٤مل اعمًجد ُمـ اعمٜمع ذم اًمثقم سم٠ميمؾ وهمػمه جذوماعم

 ضمقع ُمـ: ط ىمقًمف ًمٙمـ: ىم٤مل ؾماموي٦م قمٚمتف واعمجذوم اح٤مٟمع هذا سم٤مظمتٞم٤مره ٟمٗمًف قمغم

 وىمقل اًمؽممج٦م ذم اًمٌخ٤مري ىمقل رأى ويم٠منف. اٟمتٝمك. سمٞمٜمٝمام اًمتًقي٦م قمغم يدل. همػمه أو

 ودمقيزه اًمٌخ٤مري شمٗم٘مف ُمـ هق سمؾ يمذًمؽ وًمٞمس طمدي٨م ًمٗمظ ومٔمٜمف آظمر إمم ط اًمٜمٌل

 .«سم٤معمٕمٜمك احلدي٨م ًمذيمر

 اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ٓطمتامل اًمٌخ٤مري إًمٞمف ذه٥م اًمذي اعمٕمٜمك قمغم يدل ٓ وم٤محلدي٨م

 اًمٔم٤مهر هق هذا سمؾ إيمؾ إمم دومٕمٝمؿ اًمذي هق واجلقع احل٤مضم٦م أن يٕمٚمؿ مل واًمًالم

 وقمٚمٞمف هذا اعمٖمػمة طمدي٨م ذم يمام ًمٕمذرهؿ ذًمؽ قمٚمؿ ًمق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف
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 اسمـ شمقهؿ يمام سمٞمٜمٝمام اًمتًقي٦م قمغم ٓ وهمػمه اعمحت٤مج سملم اًمٗمرق قمغم يدل وم٤محلدي٨م

 .ومت٠مُمؾ. سم٤معمٕمٜمك ًمٚمحدي٨م اًمٌخ٤مري رواي٦م سم٥ًٌم اعمٜمػم

 ([.1/701)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لٗس وون بْسبه رهيةك فٔه رائحة كا٘ت ون بني التِريق أمهٗة

 ادساجد دخول حْم دم كذلك

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اعمًجد قمـ اًمٌٕمد وٟمحقه اًمثقم يٕمٜمل أيمٚمٝم٤م ُمـ قمغم يتحتؿ»: اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ىمقًمف 

 يم٤مًمدظم٤من اًمٙمرهي٦م اًمروائح هب٤م ويٚمحؼ رائحتٝم٤م شمذه٥م طمتك اًمٜم٤مس وجمتٛمٕم٤مت

 .«واًمٌخر واًمتجِم١م

 يم٥ًم وٓ إرادة ٓ ؾماموي٦م قمٚم٦م وٟمحقه اًمٌخر ٕن ٟمٔمر ومٞمف اإلحل٤مق هذا: ىمٚم٧م

 سم٢مرادشمف هل اًمتل اًمٙمرهي٦م سم٤مًمروائح يٚمحؼ ومٙمٞمػ إزاًمتٝم٤م يٛمٚمؽ هق وٓ ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمرء

 إٟمام احلٙمٞمؿ واًمِم٤مرع قمٚمٞمٝم٤م؟ اًم٘مْم٤مء أو أؾم٤ٌمهب٤م شمٕم٤مـمل ُمـ آُمتٜم٤مع وسم٢مُمٙم٤مٟمف ويمًٌف

 ًمف قم٘مقسم٦م: اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م قمغم واحلّمقل اعم٤ًمضمد طمْمقر ُمـ وهمػمه اًمثقم آيمؾ ُمٜمع

 هذه ُمـ حُيرم أن جيقز ومال اعم٘مرسملم، واعمالئٙم٦م اعم١مُمٜملم سم٢ميذاء ُم٤ٌمٓشمف قمدم قمغم

 .اًمٗم٤مرق ُمـ ذيمرٟم٤مه ح٤م وٟمحقه إبخر اًمٗمْمٞمٚم٦م

 ([190)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 فٗه لٓيالة ادسجد ون وَني وْان اختاذ لٓٔييل جيوز ال

 جياوزه ال

 إمم جي٤موزه ٓ ومٞمف ًمٚمّمالة ُمٜمف ُمٕملم ُمٙم٤من اخت٤مذ» :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :حلدي٨م همػمه
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 ذم اعمٙم٤من اًمرضمؾ يقـمـ وأن اًمًٌع واومؽماش اًمٖمراب ٟم٘مرة قمـ ط هنك»

 يقـمـ يمام «ومٞمف يّمكم اًمذي اعمٙم٤من: آظمر وذم اًمقاطمد اعم٘م٤مم: ًمٗمظ وذم» اعمًجد

 [.ًمٖمػمه صحٞمح.]«اًمٌٕمػم

 ذم يباخلٓم٤م ىم٤مل «اًمٌٕمػم يقـمـ يمام اعمًجد ذم اعمٙم٤من اًمرضمؾ يقـمـ وأن»: ىمقًمف

 :«اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ وشمٌٕمف «اعمٕم٤ممل»

 إٓ يّمكم ٓ اعمًجد ُمـ ُمٕمٚمقُم٤م ُمٙم٤مٟم٤م اًمرضمؾ ي٠مخػ أن: أطمدمه٤م: وضمٝم٤من ومٞمف»

. ومٞمف إٓ يؼمك ٓ ُمٜم٤مظم٤م واختذه أوـمٜمف ىمد دُم٨م ُمؼمك إٓ قمٓمٜمف ُمـ ي٠موي ٓ يم٤مًمٌٕمػم ومٞمف

 قمغم اًمٌٕمػم وكسمر اًمًجقد أراد إذا يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف قمغم يؼمك أن: أظمر واًمقضمف

 سم٤مٕرض يْمٕمٝمام طمتك ريمٌتٞمف ومٞمثٜمل ؾمجقده ذم هيقي ٓ وأن. أوـمٜمف اًمذي اعمٙم٤من

 .«وُمٝمؾ ؾمٙمقن قمغم

 يمقٟمف ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم وًمٕمؾ. إًمخ «...هيقي ٓ وأن»: ىمقًمف إثػم اسمـ يذيمر ومل: ىمٚم٧م

 ثٜملومٞم»: ي٘مقل هذا وذم. «اًمٌٕمػم سمروك ...ريمٌتٞمف قمغم يؼمك أن»: ىم٤مل طمٞم٨م ىمٌٚمف ح٤م ُم٤ٌميٜم٤م

 اًمريمٌتلم ووع هق ًمٞمس آقمت٤ٌمر أن يرى اهلل رمحف اخلٓم٤ميب أن واًمٔم٤مهر. إًمخ «...ريمٌتٞمف

 ُمـ ذًمؽ يًٛمع يمام آرض قمغم هدة ُمـ يمذًمؽ ووٕمٝمام ُمـ حيّمؾ ُم٤م سمؾ اًمٞمديـ ىمٌؾ

 سم٤محلٞمقان اًمتِمٌف قمـ ظمرج وم٘مد صقت سمدون وُمٝمؾ ؾمٙمقن قمغم يمذًمؽ ووٕمٝمام وم٢مذا اًمٌٕمػم

 اًمٞمديـ ىمٌؾ ووٕمٝمام أقمٜمل قم٤مدة يٛمٙمـ ٓ هذا ًمٙمـ اًمث٤مين اًم٘مقل قمغم اًمٜمٝمل يِمٛمٚمٝمام ومٚمؿ

 صم٧ٌم يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ قمٜمف اًمٜمٝمل صم٧ٌم وًمذًمؽ اًمِم٤مهد هق يمام هدة سمدون

 ىمٌؾ اًمٞمديـ ووع وومٕمال ط ُمٜمف ىمقٓ اًمًجقد ذم اًمًٜم٦م أن وهق ذًمؽ ظمالف هديف أن

 زقمؿ عمـ ظمالوم٤م يديف ذم اًمٚمتلم ريمٌتٞمف قمغم يؼمك اًمذي سم٤مًمٌٕمػم اًمتِمٌف ُمـ ظمروضم٤م اًمريمٌتلم

 اعمٙم٤من ذم أجْم٤م سمٞم٤مٟمف وؾمٞم٠ميت «اعمٕم٤مد زاد قمغم اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف وىمد ذًمؽ ظمالف

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمٙمت٤مب هذا ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م

 أخٗم٤مفمف سمٛمجٛمقع ؾمٞمام ٓ احلدي٨م قمـ ضمدا سمٕمٞمد اًمث٤مين اًمقضمف هذا أن همػم

د أن شمٕملم ومٝمل أقماله اعمذيمقرة ح ُمـ مجع ضمزم وسمف إول اًمقضمف فُمٜم اعمرا  ومٛمٜمٝمؿ اًمنما

 يم٤معمٜم٤موي سمف اقمتداد ٓ أنف إمم إؿم٤مرة اًمث٤مين اًمقضمف ًمذيمر يتٕمرض ومٚمؿ قمٚمٞمف اىمتٍم ُمـ
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 «طم٤مؿمٞمتف» ذم اهلل رمحف يم٤مًمًٜمدي اعمذيمقر اًمقضمف سم٤مؾمتٌٕم٤مد سح ُمـ وُمٜمٝمؿ. وهمػمه

 :ىم٤مل ذًمؽ ذم يمالُمف وٟمص «اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم واًمِمٞمخ اًمٜم٤ًمئل قمغم

 أريد يم٤من ًمق وأجْم٤م. سمف ُمِمٌٝم٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ ٕنف هٜم٤م يّمح ٓ اًمث٤مين واعمٕمٜمك»

 ىم٤مل. إول هق اعمراد أن قمغم دل ذيمر ومٚمام اعمًجد ذم سم٤معمٙم٤من اًمٜمٝمل اظمتص ح٤م اعمٕمٜمك هذا

 سم٤مًمٕم٤مدات واًمت٘مٞمد واًمًٛمٕم٦م واًمري٤مء اًمِمٝمرة إمم ي١مدي ذًمؽ أن وطمٙمٛمتف: طمجر اسمـ

 .«أُمٙمـ ُم٤م إًمٞمٝم٤م أدى قمام اًمٌٕمد ومٞمتٕملم وآوم٤مت آوم٤مت ذهه ويمؾ واًمِمٝمقات واحلٔمقظ

 قمـ اًمٜمٝمل وذم احلدي٨م ذم اعمذيمقرات اًمثالث هذه حتريؿ يٗمٞمد اًمٜمٝمل وفم٤مهر

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُمقاـمٜمٝم٤م ذم ذيمره٤م ي٠ميت أظمرى أطم٤مدي٨م إوًمٞملم

 :اهلامم اسمـ ىم٤مل وىمد

 ذم يتخذ أن ٙمرهي: أصح٤مسمٜم٤م قمـ اًمّمقم ذم ذيمر أنف احلٚمقاين قمـ «اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم»

 إذا واًمٕم٤ٌمدة همػمه ذم وشمث٘مؾ ومٞمف ـمٌٕم٤م ًمف شمّمػم اًمٕم٤ٌمدة ٕن ومٞمف ُمٕمٞمٜم٤م ُمٙم٤مٟم٤م اعمًجد

 .ـه. ا إبد صقم يمره ويمذا اًمؽمك ومًٌٞمٚمٝم٤م ـمٌٕم٤م ص٤مرت

 .«وم٤مؾمد آظمر ًمٖمرض اختذه ُمـ ومٙمٞمػ

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلؼ هق وهذا ًمٚمتحريؿ ومٝمل قمٚمامئٜم٤م قمٜمد أـمٚم٘م٧م إذا واًمٙمراه٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن

 :«اعم٤ًمضمد إصالح» ذم اهلل رمحف اًم٘م٤مؾمٛمل اًمديـ مج٤مل اًمِمٞمخ ىم٤مل

 وراء إُم٤م اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أو خمّمقص٤م ُمٙم٤مٟم٤م اجلامقم٤مت ُمالزُمل سمٕمض هيقى»

 اعمرشمٗمٕم٦م اًمّمٗم٦م أو اًمِمامل أو اًمٞمٛملم طم٤مئٓمف ـمرف أو أُم٤مُمف أو اعمٜمؼم ضم٤مٟم٥م أو اإلُم٤مم

 ومرسمام إًمٞمٝم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ أبٍم وإذا هب٤م ٓإ اإلىم٤مُم٦م وٓ اًمتٕمٌد ًمف يٚمذ ٓ سمحٞم٨م آظمره ذم

 أو ُمتحقىمال أو ُمٖمْم٤ٌم قمٜمٝم٤م يذه٥م أو حمتٙمرة ٕهن٤م قمٜمٝم٤م ًمف يتٜمحك أن إمم اوٓمره

 يًتٕملم وىمد ،ؾمٜم٦م ويمذا يمذا ُمـ ُم٘م٤مُمف سم٠مهن٤م هب٤م اح٤ميم٨م يٗم٤مضمئ وىمد ُمًؽمضمٕم٤م

 اجلٝم٤مٓت ضوب ُمـ ذًمؽ همػم إمم ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مم أن قمغم اعمتٜمًٙملم ضمٝمٚم٦م ُمـ سم٠مؿمٙم٤مًمف

 قمـ شمٜمِم٠م طمدة قمغم اعمًجد ُمـ ُمٙم٤من حم٦ٌم أن خيٗمك وٓ اعم٤ًمضمد أيمثر هب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل
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 أهؾ ُمـ إٟمف أو اًمٗمالين اعمٙم٤من ذم إٓ يّمكم ٓ إٟمف: ي٘م٤مل وأن واًمًٛمٕم٦م اًمري٤مء أو اجلٝمؾ

 مل اعمتقـمـ هذا أن وه٥م. سم٤مهلل ٟمٕمقذ وحمٌتف ُمالطمٔمتف اًمٕمٛمؾ حيٌط مم٤م إول اًمّمػ

 اعمٙم٤من هذا قمغم واحلرص اإلًمػ سمٙمثرة اًمٕم٤ٌمدة ذةًم يٗم٘مد أنف أىمؾ ومال ذًمؽ ي٘مّمد

 .«ذًمؽ قمـ اًمٜمٝمل ورد وىمد ُمقوٕمف إٓ اعمًجد إمم يدقمقه ٓ سمحٞم٨م

 :ىم٤مل صمؿ احلدي٨م ذيمر صمؿ: ىمٚم٧م

. «ومٞمف إٓ يّمكم ٓ ُمٜمف ُمقوع ُمداوُم٦م اإلُم٤مم ًمٖمػم يٙمره: «اإلىمٜم٤مع ذح» وذم»

 :ىم٤مل صمؿ

 ىم٤ٌمًم٦م ُمـ اإلُم٤مم وراء ُم٤م ُمٜمٝم٤م يالزُمقن مج٤مقم٦م اًمٙمٌػمة اعم٤ًمضمد أهمٚم٥م ذم»

 يمؾ ٕن اعمٕمٞمٜم٦م وأُمٙمٜمتٝمؿ ُمّم٤مومٝمؿ وي٠مظمذون اًمّمالة ىمٌؾ اعمًجد ومٞم٠متقن اعمحراب

 ُمـ ي٠ميت أن يتٗمؼ وم٘مد هم٤مًم٤ٌم قمٜمف حيٞمد ٓ ُمٕملم اًمٌ٘مٕم٦م شمٚمؽ ُمـ ُمٙم٤من ًمف ُمٜمٝمؿ واطمد

 ذوي ُمـ أيت يم٤من وم٢من ًمف يٗمًح أن ي٠مُمؾ أو هٜم٤مك ومرضم٦م وضمقد ئمـ ُمـ اًمٜم٤مس

 ذم يٚمّمؼ ُمـ ومٛمٜمٝمؿ همػممه٤م ـمٌ٘م٦م ُمـ يم٤من وإن ًمف اهمتٗمروا ٥مأوُمٜمّم قمٚمؿ ذم اًمقضم٤مه٦م

 يؽمسمع سم٘مدوُمف أطمس إذا ُمـ وُمٜمٝمؿ ،اعمتٗمًح ىم٤مسمال اعمٙم٤من يم٤من وإن يتٗمًح وٓ ُمٙم٤مٟمف

 ذم يم٤من وم٢من أطمد ودظمؾ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وم٢مذا قمٚمٞمف ويْمٞمؼ اعمٔمٜمقن اًمٗمراغ ىمدر ًمٞم٠مظمذ

 أنف إٓ يم٤مف اشم٤ًمع ومٞمف يٙمـ مل وإن ،هجقُمف ذم شم٤ًمحمقا  اإلىم٤مُم٦م سمٕمد اشم٤ًمع ومٞمف اعمٙم٤من

ئٌٝمؿ قمـ شمًؾ ٓ ومٝمٜم٤مك يتًٗمحقا  أن هلؿ يٛمٙمـ  ويذه٥م ُمٙم٤مٟمف يؽمك ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ،همرا

 ُم٤م: وي٘مقل سم٤مًمرضمقع ًمف يِمػم ُمـ وُمٜمٝمؿ ،وهمْم٤ٌم همٞمٔم٤م ُمٚمئ وىمد طمردا اًمث٤مين ًمٚمّمػ

 سمٕمد ًمٖمٓمف يٙمٛمؾ وىمد مه٤ًم وخي٤مصؿ وحيقىمؾ ويت٠مومػ يٚمٖمط ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمٙم٤من صمؿ

 وىمد ،ومٕمٚمف قمغم ويقسمخف سمف ي٘مرقمف ُم٤م اًمّمالة ذم وهق ٟمٗمًف ذم ىمدر يٙمقن إذ اًمّمالة

 وم٢مذا ومٞمف وجيٚمس ُمٙم٤مٟمف إمم أطمدهؿ يًٌؼ وم٘مد ضمديدا ُمٕمٝمؿ يالزم أطمد ي٠ميت أن يتٗمؼ

 ُمٙم٤مٟمف ويٚمحظ اًمّمػ آظمر إمم حيرد ومت٤مرة أظمذ ُمٙم٤مٟمف ورأى اًم٘مديؿ اعمالزم هذا ىمدم

 اًمّمؼم يًٕمف ٓ وىمد ُمٙم٤مٟمف اهمتّم٥م اًمذي هذا قمغم وُمتٖمٞمٔم٤م ُمت٠مؾمٗم٤م ظمٗمل سمٓمرف

ه  ُمـ ٟمحـ اجل٤مُمع هذا ذم واًمٞمقم اًم٤ٌمرطم٦م أوٓد ًمًٜم٤م أظمل ي٤م»: ًمف وي٘مقل جي٤مهر ومؽما

 وشم٠مُمؾ اجلٝمٚم٦م ه١مٓ سمف ي٠ميت ُم٤م ومت٠مُمؾ «اًمذوق؟ وم٠مجـ اعمٙم٤من هذا ذم ٟمّمكم ؾمٜم٦م أرسمٕملم
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 ًمثٛمرة أو أثر ىمٚمقهبؿ ذم ًمٚمخِمٞم٦م ه١مٓء ُمثؾ وهؾ ويمؼما  وقمج٤ٌم ري٤مء اعمحِمقة قم٤ٌمدهتؿ

 .«اعمًتٕم٤من واهلل وُم١مدب ُمرب إمم أطمقضمٝمؿ ومام يمال وضمقد؟ ومٞمٝمؿ اًمّمالة

 وراء إٓ يّمكم ٓ - اًمٕمقام ُمـ وهق - ه١مٓء ُمـ واطمدا ؿم٤مهدت وىمد: ىمٚم٧م

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤من وًمق ذًمؽ قمغم زامحف وُمـ ؿمٕمرة ىمٞمد ينة أو يٛمٜم٦م حيٞمد ٓ اإلُم٤مم

 اًمٜمٝمل ذم وىمققمف ُمع وهذا ُمزامحف قمـ إلرضم٤مقمف يم٤مومٞم٦م شمٙمقن ٟمٔمرة إًمٞمف يٜمٔمر وم٢مٟمف

 إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ ًمٞمٚمٜمل»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أجْم٤م ظم٤مًمػ وم٘مد اعمذيمقر

 .اًمًالم قمٚمٞمف خم٤مًمٗمتف ُم٤ًموئ ُمـ وهذا وؾمٞم٠ميت وهمػمه ُمًٚمؿ رواه. «واًمٜمٝمك

: ىم٤مل قم٤ٌمد سمـ سم٘مٞمس قمٜمف اهلل ريض يمٕم٥م سمـ أيب ومٕمٚمف سمام أطمؼ اًمرضمؾ هذا وُمثؾ

 ومٜمح٤مين ضمٌذة ظمٚمٗمل ُمـ رضمؾ ومجٌذين اعم٘مدم اًمّمػ ذم سم٤معمديٜم٦م اعمًجد ذم أن٤م سمٞمٜم٤م

 ومتك ي٤م: وم٘م٤مل يمٕم٥م سمـ أيب هق وم٢مذا اٟمٍمف ومٚمام صاليت قم٘مٚم٧م ُم٤م ومقاهلل ُم٘م٤مُمل وىم٤مم

 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف احلدي٨م ...ٟمٚمٞمف أن إًمٞمٜم٤م ط اًمٜمٌل ُمـ قمٝمد هذا إن اهلل ي١ًمك ٓ

 ؿمٞمخ ُم٘مدم سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد همػم اًمٌخ٤مري رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح وؾمٜمده

 ذم وًمف اًمْمٌٕمل اًم٘م٤مؾمؿ أيب اسمـ هق ومٞمف يٕم٘مقب سمـ ويقؾمػ وصم٘مف وىمد ومٞمف ٤مئلاًمٜمً

 رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مده ىمٞمس قمـ أظمرى ـمريؼ «اعمًٜمد»

 .طم٤ٌمن واسمـ ؾمٕمد اسمـ وصم٘مف وىمد ىمت٤مدة سمـ إي٤مس همػم ُمًٚمؿ

 .ؿمٕم٦ٌم ضم٤مر اح٤مزين اهلل قمٌد أيب اسمـ أو اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد هق ومٞمف محزة وأبق

 ([.1/779)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 صالة قبل احلّٓة هٗئة عذ الٕاس جٓوس ادساجد وٕاهي ون

 وادذاكرة لَٓٓم ولو اجلَٔة

 :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 واعمذايمرة ًمٚمٕمٚمؿ وًمق اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ احلٚم٘م٦م هٞمئ٦م قمغم اًمٜم٤مس ضمٚمقس»

ء قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: حلدي٨م  إؿمٕم٤مر ومٞمف شمٜمِمد وأن اعمًجد ذم واًمٌٞمع اًمنما
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 ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م يقم «اًمٜم٤مس يتحٚمؼ وأن: ًمٗمظ وذم» احلٚمؼ وقمـ[ ]اًمْم٤مًم٦م ومٞمف شمٜمِمد وأن]

 [.صحٞمح.]«[اًمّمالة

  :«اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 يرويف ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ويم٤من احلٚم٘م٦م مج٤مقم٦م: اًمالم ُمٗمتقطم٦م احل٤مء ُمٙمًقرة: «احلٚمؼ»

 ىمٌؾ رأؾمف حيٚمؼ ٓ ؾمٜم٦م أرسمٕملم ٘ملسم أنف وأظمؼمين اًمالم سمًٙمقن «احلٚمؼ قمـ هنك» أنف

 ىمٌؾ آضمتامع يمره وإٟمام احلٚم٘م٦م مجع «احلٚمؼ» هق إٟمام: ًمف وم٘مٚم٧م اجلٛمٕم٦م يقم اًمّمالة

 ومرغ وم٢مذا واًمذيمر ًمٚمخٓم٦ٌم ويٜمّم٧م سم٤مًمّمالة يِمتٖمؾ أن وأُمر واعمذايمرة ًمٚمٕمٚمؿ اًمّمالة

 ُمـ ويم٤من ظمػما  وضمزاين قمٜمل ومرضم٧م ىمد: وم٘م٤مل ذًمؽ سمٕمد واًمتحٚمؼ آضمتامع يم٤من ُمٜمٝم٤م

 :«اعمرىم٤مة» وذم. «اهلل رمحف ّم٤محللماًم

 وإذا اًمّمقت ورومع اًمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مًم٥م ذم حتٚم٘مقا  إذا اًم٘مقم أن اًمٜمٝمل وقمٚم٦م»

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ىم٤مًمف يمذا. سم٤مؾمتامقمٝم٤م ُم٠مُمقرون وهؿ اخلٓم٦ٌم يًتٛمٕمقن ٓ يمذًمؽ يم٤مٟمقا 

 اعمّمٚملم اضمتامع خت٤مًمػ اهلٞمئ٦م شمٚمؽ أن: أطمدمه٤م: ُمٕمٜمٞملم حيتٛمؾ اًمٜمٝمل: اًمٜمقرسمِمتل

 ؾمقاه٤م سمام هيتؿ أن طميه٤م ُمـ يًع ٓ ضمٚمٞمؾ ظمٓم٥م ًمٚمجٛمٕم٦م آضمتامع أن: ينواًمث٤م

 وذم. إًمٞمف ٟمدسمقا  اًمذي إُمر قمـ ًمٚمٖمٗمٚم٦م ُمقهؿ اًمّمالة ىمٌؾ اًمٜم٤مس وحتٚمؼ يٗمرغ طمتك

 سمؾ اًمٕمٚمؿ عمذايمرة اًمّمالة ىمٌؾ اجلٛمٕم٦م يقم اًمتحٚمؼ يمراه٦م احلدي٨م ذم: «اًمًٜم٦م ذح»

: «اإلطمٞم٤مء» وذم. ذًمؽ سمٕمد سم٠مس وٓ ًمٚمخٓم٦ٌم واإلٟمّم٤مت واًمّمالة سم٤مًمذيمر يِمتٖمؾ

 .«اًمّمالة ىمٌؾ ًمٚمحٚمؼ اجلٚمقس يٙمره

 :«إوـم٤مر ٟمٞمؾ» وذم

 يمقهنؿ ُمع اًمّمٗمقف ىمٓمع رسمام ٕنف وذًمؽ اًمٙمراه٦م قمغم اًمٜمٝمل اجلٛمٝمقر محؾ»

 وىم٤مل .وم٤مٕول إول اًمّمٗمقف ذم واًمؽماص اجلٛمٕم٦م يقم سم٤مًمتٌٙمػم ُم٠مُمقريـ

 وهمػم ُمٙمروه ومٝمق وهمٚمٌف ًجداعم قمؿ إذا اًمّمالة ىمٌؾ قمٜمف اعمٜمٝمل اًمتحٚمؼ: اًمٓمح٤موي

. واًمذيمر ًمٚمٕمٚمؿ سمٕمده٤م ضمقازه قمغم يدل اًمّمالة سم٘مٌؾ واًمت٘مٞمٞمد. سمف سم٠مس ٓ ذًمؽ

 ُمـ قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم يمام همػمه٤م ذم ضمقازه قمغم يدل اجلٛمٕم٦م سمٞمقم واًمت٘مٞمٞمد

 وم٠مىمٌؾ ٟمٗمر صمالصم٦م وم٠مىمٌؾ اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل سمٞمٜمام: ىم٤مل اًمٚمٞمثل واىمد أيب طمدي٨م
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05 

 ومجٚمس احلٚم٘م٦م ذم ومرضم٦م ومرأى أطمدمه٤م وم٠مُم٤م واطمد وذه٥م ط اهلل ؾمقلر إمم اصمٜم٤من

 اًمدٟمٞم٤م أُمقر ذم اعمًجد ذم اًمتحٚمؼ وأُم٤م. احلدي٨م ...ظمٚمٗمٝمؿ ومجٚمس أظمر وأُم٤م ومٞمٝم٤م

 اعم٤ًمضمد ذم جيٚمًقن ىمقم اًمزُم٤من آظمر ذم ؾمٞمٙمقن: ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم ضم٤مئز ومٖمػم

 ذم اًمٕمراىمل ذيمره. طم٤مضم٦م ومٞمٝمؿ هلل ًمٞمس وم٢مٟمف دم٤مًمًقهؿ ومال اًمدٟمٞم٤م أُم٤مٟمٞمٝمؿ طمٚم٘م٤م طمٚم٘م٤م

 .«اًمؽمُمذي ذح»

 اإلُم٤مم ومّمؾ صمؿ.]«ضمدا وٕمٞمػ وهق اخلٚمٞمؾ أبق سمزيع ومٞمف وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده: ىم٤مل

 [.احلدي٨م قمغم اًمٙمالم

 ي٠ميمؾ اعمًجد ذم اًمٙمالم»: إًمًٜم٦م قمغم اعمِمٝمقر احلدي٨م وأُم٤م: «وم٤مئدة» 

: سمٚمٗمظ «اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم أورده وىمد ًمف أصؾ ومال «احلٓم٥م اًمٜم٤مر شم٠ميمؾ يمام احلًٜم٤مت

 احل٤مومظ خمرضمف وم٘م٤مل. «احلِمٞمش اًمٌٝم٤مئؿ شم٠ميمؾ يمام احلًٜم٤مت ي٠ميمؾ اعمًجد ذم احلدي٨م»

 .«أصؾ قمغم ًمف أىمػ مل» :اًمٕمراىمل

 وٓ اًمتحٚمؼ قمـ ومٞمف اًمٜمٝمل قمٚم٦م ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف رأج٧م ىمد احلدي٨م إن صمؿ

 ؾيِمٛم سم٢مـمالىمف وًمٙمٜمف اعمٕمّمقم قمـ اًمٜمص وضمقد ًمٕمدم ذًمؽ ُمـ رء ذم اًم٧ٌم يٛمٙمـ

 «اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي يمالم أوم٤مده ُم٤م وهق واعمذايمرة ًمٚمٕمٚمؿ يم٤من وًمق حتٚمؼ يمؾ

 .أقمٚمؿ واهلل «اعمٕم٤ممل» ذم واخلٓم٤ميب

 ([.1/777)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 األصَار تٕاصد ادساجد وٕاهي ون

 سم٤مًمِمٕمر اعمٗم٤مظمرة وهق - إؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد» :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 يٜم٤مذم مم٤م واًمِمٖم٥م اًمٚمٖمط يمثرة ُمٜمف خيِمك وطمتك همػمه قمغم يٖمٚم٥م طمتك ُمٜمف واإليمث٤مر

 .اعم٤ًمضمد طمرُم٦م

 :اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م

 [.صحٞمح. ]«إؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد وقمـ»: ًمٗمظ وذم «إؿمٕم٤مر ومٞمف شمٜمِمد أن «هنك» و»
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 شمٕمٚمٞمؼ ُمـ ٟم٘مٚمتف وىمد شمٗمًػمه ذم ىمٞمؾ ُم٤م أطمًـ هق ذيمر سمام اًمتٜم٤مؿمد وشمٗمًػم

 اعمٗمٞمدة وإطم٤مدي٨م احلدي٨م سملم جيٛمع وسمف اًمؽمُمذي قمغم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمٕمالُم٦م

 .«11» رىمؿ. «اعم٤ٌمطم٤مت» ذم ذيمره ؾمٞم٠ميت يمام اعم٤ًمضمد ذم اًمِمٕمر إٟمِم٤مد جلقاز

 ذم اًم٘مرـمٌل ىم٤مل. ُمٓمٚم٘م٤م جمٞمز وُمـ ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤مٟمع ومٛمـ ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 :«شمٗمًػمه»

 ضمؾو قمز اهلل قمغم اًمثٜم٤مء ي٘متيض مم٤م يم٤من وم٢من اًمِمٕمر إمم يٜمٔمر أن وهق اًمتٗمّمٞمؾ وإومم»

 اخلػم قمغم احلض يتْمٛمـ أو طم٤ًمن ؿمٕمر يم٤من يمام قمٜمٝمام اًمذب أو ط اهلل رؾمقل قمغم أو

 :ىم٤مل. «وهمػمه٤م اعم٤ًمضمد ذم طمًـ ومٝمق ُمٜمٝم٤م واًمت٘مٚمؾ اًمدٟمٞم٤م ذم واًمزهد واًمققمظ

 واًمٙمذب اًمٗمقاطمش قمـ خيٚمق ٓ اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمِمٕمر ٕن جيز مل يمذًمؽ يٙمـ مل وُم٤م»

 قمـ ُمٜمزه٦م واعم٤ًمضمد واهلذر اًمٚمٖمق ومٞمف ُم٤م وم٠مىمؾ ذًمؽ ُمـ ؾمٚمؿ وًمق سم٤مًم٤ٌمـمؾ واًمتزيـ

 ذم إٟمِم٤مده جيقز وىمد [17 :اًمٜمقر] ﴾ذِم سُمٞمُقٍت َأذَِن اهلُل َأن شُمْروَمعَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ذًمؽ

 :اًم٘م٤مئؾ يم٘مقل اعمًجد

 همْم٤مسم٤م يم٤مٟمقا  وإن رقمٞمٜم٤مه           ىمقم سم٠مرض اًمًامء ؾم٘مط إذا

 .«واًمٙمذب اًمٗمقاطمش قمـ ظم٤مل ٕنف جيقز صمٜم٤مء وٓ محد ومٞمف يٙمـ مل وإن اًمٜمقع ومٝمذا

 .«ًمف سمٜمٞم٧م ح٤م اعم٤ًمضمد سمٜمٞم٧م إٟمام»: أيت وًمٚمحدي٨م»

 :اًمٜمقوي ىم٤مل. ي٠ميت يمام وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد سمريدة طمدي٨م ُمـ هق

 .«وٟمحقه٤م اخلػم ذم واعمذايمرة واًمٕمٚمؿ واًمّمالة اهلل ًمذيمر ُمٕمٜم٤مه»

 .قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤م ومٙم٤من ومٞمف إؿمٕم٤مر ًمتٜم٤مؿمد شمٌـ ومٚمؿ

 ([.1/781)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 عٕٖا والسٚال وضٓبٖا الًالة ٘ىدان ادساجد يوٕاه ون

 اليوت برفع

 سمرومع قمٜمٝم٤م واًم١ًمال وـمٚمٌٝم٤م اًمْم٤مًم٦م ٟمِمدان»: اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 .(1)[صحٞمح.]«اًمْم٤مًم٦م ومٞمف شمٜمِمد أن «هنك» و»: أجْم٤م اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م اًمّمقت

 إذا :وأنِمدهت٤م ـمٚمٌتٝم٤م إذا: ٟم٤مؿمد وم٠من٤م اًمْم٤مًم٦م ٟمِمدت: ي٘م٤مل» :«اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل

 .«اًمّمقت رومع: اًمٜمِمٞمد ُمـ وهق قمرومتٝم٤م

 أن سمنمط اعمًجد ذم احلٞمقان و٤مًم٦م قمـ اًم١ًمال حتريؿ قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 وهق «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم واًمّمٜمٕم٤مين طمزم اسمـ ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد اًمّمقت سمرومع يٙمقن

 ُم٤م ًمٚمٛمٜمِمد ي٘م٤مل أن أُمر ط اًمٜمٌل وٕن اًمٜمٝمل ُمـ اًمٔم٤مهر ٕنف شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ

 :ًمف قم٘مقسم٦م ٠ميتي

 وم٠مدظمؾ اًمٗمجر صالة ط اًمٜمٌل صغم سمٕمدُم٤م أقمرايب ضم٤مء»: أظمر وًمٚمحدي٨م»

 إمحر؟ اجلٛمؾ إمم «ومدقم٤مين وضمد ُمـ: أي» دقم٤م ُمـ: وم٘م٤مل[ اعمًجد سم٤مب ُمـ رأؾمف

 سمٜمٞم٧م ح٤م اعم٤ًمضمد[ هذه] سمٜمٞم٧م إٟمام[ وضمدشمف ٓ وضمدشمف ٓ] وضمدشمف ٓ: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 [.صحٞمح.]«ًمف

 اعم٤ًمضمد وم٢من قمٚمٞمؽ اهلل رده٤م ٓ»: ًمٚمٛمٜمِمد ي٘مقل أن ذًمؽ ؾمٛمع ُمـ قمغم وجي٥م»

 يٜمِمد رضمال ؾمٛمع ُمـ»: ىمقًمف ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمذًمؽ أُمر وم٘مد «هلذا شمٌـ مل

 [.صحٞمح.]«إًمٞمؽ اهلل أداه٤م ٓ»: ًمٗمظ وذم. ومذيمره ...ومٚمٞم٘مؾ اعمًجد ذم و٤مًم٦م

 ًجداعم ذم احلٞمقان و٤مًم٦م قمـ اًم١ًمال حتريؿ قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م» :اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل

                                                           

 قم٤ٌمد ـمريؼ ُمـ «105 رىمؿ 01 ص) «واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم اًمًٜمل اسمـ أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م: وم٤مئدة  (1)

 ُمـ»: سمٚمٗمظ قم٤مُمرومق صمقسم٤من ضمده قمـ أبٞمف قمـ صمقسم٤من سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد قمـ ظمّمٞمٗم٦م سمـ يزيد قمـ يمثػم سمـ

 هق يمثػم سمـ قم٤ٌمد اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ وم٢مٟمف «ُمرات صمالث وم٤مك اهلل ومض: وم٘مقًمقا  اعمًجد ذم ؿمٕمرا  يٜمِمد رأجتٛمقه

 قم٤ٌمد همػم رواه وىمد. شمرمجف ُمـ أضمد مل صمقسم٤من سمـ اًمرمحـ وقمٌد. «اًمت٘مري٥م» ذم يمام «وٕمٞمػ» اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل اًمرُمكم

 [.ُمٜمف.]ي٠ميت يمام وؾمٜمده ُمتٜمف ذم ومخ٤مًمٗمف يزيد قمـ يمثػم سمـ
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 ًمٚمٕمٚم٦م يٚمحؼ: ىمٞمؾ اعمًجد؟ ذم ذه٥م وًمق اعمت٤مع ُمـ همػمه٤م قمـ اًم١ًمال سمف يٚمحؼ وهؾ

 ذم ىمٕمد همػمه ذم أو ومٞمف ُمت٤مع قمٚمٞمف ذه٥م ُمـ وإن «هلذا شمٌـ مل اعم٤ًمضمد وم٢من»: ىمقًمف وهل

 اًم٘مرآن اًمّمٌٞم٤من شمٕمٚمٞمؿ ذم أجْم٤م واظمتٚمػ ًمف واًمداظمٚملم اخل٤مرضملم ي٠ًمل اعمًجد سم٤مب

: واصمٚم٦م طمدي٨م ذم قمٜمف اعمٜمٝمل إصقات رومع ُمـ ومٞمف ح٤م ٕمفيٛمٜم اح٤مٟمع ويم٠من اعمًجد ذم

 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف «أصقاشمٙمؿ ورومع وصٌٞم٤مٟمٙمؿ جم٤مٟمٞمٜمٙمؿ ُم٤ًمضمديمؿ ضمٜمٌقا »

 .«ُم٤مضمف واسمـ «اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين

 ُمـ إومم اًمٗم٘مرة ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده احلدي٨م هذا ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 :ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م طمدي٨م وهق يٕم٤مروف ُم٤م «اًمٌخ٤مري صحٞمح» وذم أداب

 اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل قمٝمد ذم قمٚمٞمف ًمف ديٜم٤م طمدرد أيب اسمـ شم٘م٤مى أنف

 رؾمقل إًمٞمٝمام ومخرج سمٞمتف ذم وهق ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕمٝمام طمتك أصقاهتام وم٤مرشمٗمٕم٧م

: ىم٤مل. «يمٕم٥م ي٤م ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م ي٤م»: وٟم٤مدى طمجرشمف ؾمجػ يمِمػ طمتك ط اهلل

 ي٤م ومٕمٚم٧م ىمد: يمٕم٥م ىم٤مل ديٜمؽ ـُم اًمِمٓمر وع أن سمٞمده وم٠مؿم٤مر اهلل رؾمقل ي٤م ًمٌٞمؽ

 .«وم٤مىمْمف ىمؿ»: اهلل رؾمقل ىم٤مل. اهلل رؾمقل

 دٟمٞمقي ًمٖمرض اعمًجد ذم اًمّمقت رومع ضمقاز قمغم يدل سمٔم٤مهره احلدي٨م ومٝمذا

 روى ىمد ًمٙمـ أصقاهتام رومع اعمتخ٤مصٛملم قمغم أنٙمر ُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف

 اعمًجد ذم ىم٤مئام ٜم٧ميم»: ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ: خي٤مًمٗمف ُم٤م قمٛمر قمـ ىمٌٚمف اًمٌخ٤مري

 هبام ومجئتف هبذيـ وم٠متٜمل اذه٥م: وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وم٢مذا ومٜمٔمرت رضمؾ ومحّمٌٜمل

 اًمٌٚمد أهؾ ُمـ يمٜمتام ًمق: ىم٤مل اًمٓم٤مئػ أهؾ ُمـ: ىم٤مٓ أنتام؟ أجـ ُمـ أو أنتام ُمـ: ىم٤مل

 .«اهلل؟ رؾمقل ُمًجد ذم أصقاشمٙمام شمرومٕم٤من ٕوضمٕمتٙمام

 :ـسم اًمٌخ٤مري هلام وشمرضمؿ

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «عم٤ًمضمدا ذم اًمّمقت رومع سم٤مب»

 اًمٕمٚمؿ ذم يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤مًمؽ يمرهف وم٘مد ذًمؽ ذم اخلالف إمم سم٤مًمؽممج٦م أؿم٤مر»

 ومٞمف وم٤مئدة ٓ ُم٤م وسملم دٟمٞمقي ٟمٗمع أو ديٜمل سمٖمرض يتٕمٚمؼ ُم٤م سملم همػمه وومرق همػمه ذم أم
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 قمغم اًمدال يمٕم٥م وطمدي٨م اعمٜمع قمغم اًمدال قمٛمر طمدي٨م اًم٤ٌمب ذم اًمٌخ٤مري وؾم٤مق

 وىمد. إًمٞمف اًميورة شمٚمجلء ومٞمام وقمدُمف ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ٓ ومٞمام اعمٜمع أن إمم ُمٜمف إؿم٤مرة قمدُمف

 ذم اًمّمقت رومع قمـ اًمٜمٝمل ذم أطم٤مدي٨م ووردت اًمت٘م٤ميض سم٤مب ذم ومٞمف اًمٌح٨م شم٘مدم

 .«إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اعمّمٜمػ ومٙم٠من سمٕمْمٝم٤م ُم٤مضمف اسمـ أظمرج وٕمٞمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد

 :إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًم٤ٌمب ذم وىم٤مل

 وىمد ،يتٗم٤مطمش مل ُم٤م يمذًمؽ وهق عمًجدا ذم اًمّمقت رومع ضمقاز احلدي٨م وذم»

 وقمٜمف ،ُمٓمٚم٘م٤م اعمًجد ذم ُمٜمٕمف ُم٤مًمؽ قمـ واعمٜم٘مقل ،ىمري٤ٌم ي٠ميت سم٤مسم٤م اعمّمٜمػ ًمف أومرد

 سم٤مًمٚمٖمط رومٕمف وسملم ومٞمجقز ُمٜمف سمد ٓ وُم٤م واخلػم سم٤مًمٕمٚمؿ اًمّمقت رومع سملم اًمتٗمرىم٦م

 شمريمٝمام ح٤م جيقز ٓ اعمًجد ذم اًمّمقت رومع يم٤من ًمق: اعمٝمٚم٥م ىم٤مل ،ومال وٟمحقه

 ذًمؽ قمـ هنٞمف شم٘مدم ًمٕمٚمف: ي٘مقل أن ُمٜمع وعمـ: ىمٚم٧م. ذًمؽ هلام وًمٌلم ط اًمٜمٌل

 ًمؽمك اعم٘متيض سم٤مًمّمٚمح ذًمؽ شمرك إمم اعم١مدي٦م سم٤مًمٓمريؼ اًمتقصؾ قمغم واىمتٍم سمف وم٤ميمتٗمك

 .أقمٚمؿ واهلل «اًمّمقت ًمرومع اعمقضم٦ٌم اعمخ٤مصٛم٦م

 :«قمٚمٞمؽ اهلل رده٤م ٓ»: ومٚمٞم٘مؾ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف حت٧م اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل صمؿ

 .«واضم٥م وأنف ضمٝمرا  ي٘مقل أنف وفم٤مهره جيقز ٓ ُم٤م اعمًجد ذم ٓرشمٙم٤مسمف ًمف قم٘مقسم٦م»

 ذم يمام «ًمف سمٜمٞم٧م ح٤م اعمًجد هذه سمٜمٞم٧م إٟمام ُمرات صمالث وضمدشمف ٓ»: ي٘مقل أو»

 .«هذا ىمٌؾ اًمذي احلدي٨م

 ([.1/780)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه والرشاء البٗع ادساجد وٕاهي ون

 :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

ء ًمٌٞمعا  :حلدي٨م ،واًمنما

ء قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»  [.طمًـ.]«اعمًجد ذم واًمٌٞمع اًمنما
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 قمٚمٞمف أُمر سمذًمؽ «دم٤مرشمؽ اهلل أرسمح ٓ»: اًمِم٤مري أو ًمٚم٤ٌمئع ي٘م٤مل أن وجي٥م

 :ىمقًمف ذم واًمًالم اًمّمالة

 رأجتؿ وإذا. دم٤مرشمؽ اهلل أرسمح ٓ: وم٘مقًمقا  اعمًجد ذم يٌت٤مع أو يٌٞمع ُمـ رأجتؿ إذا»

 [.صحٞمح.]«قمٚمٞمؽ اهلل[ ه٤م] رد ٓ: وم٘مقًمقا  و٤مًم٦م[ لا] ومٞمف يٜمِمد ُمـ

 :اًمؽمُمذي ىم٤مل احلدي٨م صمؿ

ء اًمٌٞمع يمرهقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ»  وهق اعمًجد ذم واًمنما

ء اًمٌٞمع ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ومٞمف رظمص وىمد ،وإؾمح٤مق أمحد ىمقل  .«اعمًجد ذم واًمنما

 :اًمِمقيم٤مين وىم٤مل إول احلدي٨م ذم هذا ٟمحق وذيمر

ء اًمٌٞمع حتريؿ قمغم يدٓن حلديث٤منوا»  اًمٜمٝمل أن إمم اجلٛمٝمقر ومذه٥م ،واًمنما

 ذم اًمٌٞمع ُمـ قم٘مد ُم٤م أن قمغم اًمٕمٚمامء أمجع وىمد: اًمٕمراىمل ىم٤مل ،اًمٙمراه٦م قمغم حمٛمقل

 قمغم اًمٜمٝمل محؾ سم٠من ظمٌػم وأن٧م. اح٤موردي ىم٤مل هٙمذا ،ٟم٘مْمف جيقز ٓ اعمًجد

 اًم٘م٤مئٚملم قمٜمد اًمتحريؿ هق اًمذي احل٘مٞم٘مل اعمٕمٜمك قمـ ص٤مروم٦م ىمريٜم٦م إمم حيت٤مج اًمٙمراه٦م

 ،اًمٜم٘مض ضمقاز قمدم قمغم وإمج٤مقمٝمؿ ،احلؼ وهق اًمتحريؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٝمل سم٠من سمف

 قمغم اًمٜمٝمل حلٛمؾ ىمريٜم٦م ضمٕمٚمف يّمح ومال اًمتحريؿ وسملم سمٞمٜمف ُمٜم٤موم٤مة ٓ اًمٕم٘مد وصح٦م

ء اًمٌٞمع يٙمره ٓ أنف إمم اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب سمٕمض وذه٥م ،اًمٙمراه٦م  اعمًجد ذم واًمنما

 أو ومٞمٙمره ويٙمثر ذًمؽ يٖمٚم٥م أن سملم طمٜمٞمٗم٦م أيب أصح٤مب وومرق قمٚمٞمف شمرد وإطم٤مدي٨م

 .«قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومرق وهق يمراه٦م ومال ي٘مؾ

 :ذًمؽ ذم وٟمّمف «اعمحغم» ذم طمزم اسمـ سم٤مجلقاز سح وممـ: ىمٚم٧م

ٌَٞمْعَ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اعمًجد ذم ضم٤مئز واًمٌٞمع»  ي٠مت ومل [170/  اًمٌ٘مرة] ﴾َوَأطَمؾَّ اهلُل اًْم

 .«صحٞمٗم٦م وهل ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو ـمريؼ ـُم إٓ ذًمؽ قمـ هنل

 ؾمٌؼ يمام احلدي٨م طمًـ أنف وإرضمح ظمالف ومٞمف ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدي٨م: ىمٚم٧م

 اًمِمٓمر روى وم٘مد قمٜمده صحٞمح وإؾمٜم٤مده هذا هريرة أيب طمدي٨م قمٚمٞمف يرد أنف قمغم ،سمٞم٤مٟمف

 ُمذهٌف يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل اعمًجد ذم اًمْمقال إٟمِم٤مد حتريؿ قمغم سمف واطمت٩م ؾمٌؼ يمام ُمٜمف اًمث٤مين
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ء اًمٌٞمع سمتحريؿ اًم٘مقل  .خمتٍما  سمؾ سمتامُمف يّمٚمف مل احلدي٨م أن ًمقٓ اعمًجد ذم واًمنما

 :«ذطمف» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وىمد

ء اًمٌٞمع حتريؿ قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»  ومٞمف ذًمؽ رأى ُمـ قمغم جي٥م وأنف اعم٤ًمضمد ذم واًمنما

 ًمٚمٗم٤مقمؾ ا زضمر ضمٝمرا  ي٘مقل ،دم٤مرشمؽ اهلل أرسمح ٓ: واعمِمؽمي اًم٤ٌمئع ُمـ ًمٙمؾ ي٘مقل أن

 .«ًمذًمؽ شمٌـ مل اعم٤ًمضمد وم٢من: ؾمٚمػ ومٞمام ىمقًمف هل واًمٕمٚم٦م ،ًمذًمؽ

 :«اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل 

ء ًمٚمٛمٕمتٙمػ قمٚمامؤٟم٤م وضمقز»  سمٞمع اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمٌدقم٦م وُمـ ،اعمٌٞمع إطمْم٤مر سمٖمػم اًمنما

 ووع ُمٜمف وأؿمٜمع ،احلرام اعمًجد ذم وهمػمه٤م اًمٙمت٥م وسمٞمع ،اعم٘م٤مم ظمٚمػ اًمٙمٕم٦ٌم صمٞم٤مب

 وزم واهلل. اًمٜم٤مس ازدطم٤مم ووىم٧م اعمقؾمؿ أج٤مم ؾمٞمام ومٞمف واًمدسمش اًم٘مربو اعمحٗم٤مت

 .«سمف إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ديٜمف أُمر

 ([.1/791)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه والّياص احلدود إقاوة ادساجد وٕاهي ون

 :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ذم وداحلد شم٘م٤مم ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف واًم٘مّم٤مص احلدود إىم٤مُم٦م»

 .[ًمٖمػمه طمًـ.]«ومٞمٝم٤م يًت٘م٤مد وٓ اعم٤ًمضمد

 ٕن ومٞمٝم٤م آؾمت٘م٤مدة وحتريؿ اعم٤ًمضمد ذم احلدود إىم٤مُم٦م حتريؿ قمغم يدل واحلدي٨م

 ُمٕمٜم٤مه قمـ هد ًمف ص٤مرف وٓ اًمتحريؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م إصقل ذم شم٘مرر يمام اًمٜمٝمل

 .«اًمًالم ؾمٌؾ» ذم وٟمحقه «اًمٜمٞمؾ» ذم يمذا. احل٘مٞم٘مل

 .اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف يم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م زيفًمٚمتٜم اًمٜمٝمل أن إمم ذه٥م ومٛمـ

 :«اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل 

 طمتك ومٞمف اؾمتٞمٗم٤مؤه ضم٤مز ىمقد قمٚمٞمف ُمـ إًمٞمف اًمتج٠م ًمق ٟمٕمؿ ،شمٜمزهي٤م ذًمؽ ومٞمٙمره»
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 ،اًمِم٤مومٕمل قمٜمد احلؼ ٓؾمتٞمٗم٤مء شمٕمجٞمال ومٞمف ويًتقذم اًمٜمٓمع ومٞمًٌط احلرام اعمًجد

 .«اخلروج إمم يٚمج٠م سمؾ احلرم ذم ي٘متؾ ٓ: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 :«اعمرىم٤مة» وذم ،يٗمّمؾ ومل أـمٚمؼ احلدي٨م ٕن طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مًمف ُم٤م ًمٔم٤مهروا: ىمٚم٧م

: ًمٞمغم أيب اسمـ وىمقل طمدث أو سمجرح شمٚمقصمف وٓطمتامل حلرُمتف هتؽ ٟمقع ذًمؽ ذم ٕن»

: «اًمًٜم٦م ذح» وذم. اعمًجد يتٚمقث ًمئال: اعمٚمؽ اسمـ ىم٤مل. طمجر اسمـ ذيمره يمذا. ؿم٤مذ شم٘م٤مم

 .ُمثٚمف قمكم وقمـ. أظمرضمقه: ًجداعم ذم طمد ًمزُمف ومٞمٛمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل

 ذم يمام اعمًجد ظم٤مرج احلدود إىم٤مُم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ واعمٕمروف

 :قمٜمف اهلل ريض وم٘م٤مل ُم٤مقمز ىمّم٦م ذم قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م

. زٟمٞم٧م إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ومٜم٤مداه اعمًجد ذم وهق ط اهلل رؾمقل رضمؾ أتك

. احلدي٨م ...ُمرات أرسمع ٟمٗمًف قمغم ؿمٝمد ومٚمام تُمرا  أرسمع قمٚمٞمف رد طمتك قمٜمف وم٠مقمرض

. سم٤معمّمغم ومرمجٜم٤مه: اهلل قمٌد اسمـ ضم٤مسمر ىم٤مل «وم٤مرمجقه سمف ذهٌقا ا»: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل: وومٞمف

 .وأمحد وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ُمـ خمتٍما  ـه. ا

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 .احلدي٨م ...اعمًجد سم٤مب قمٜمد واًمٞمٝمقدي اًمٞمٝمقدي سمرضمؿ ط اهلل رؾمقل أُمر

  [.طمًـ وإؾمٜم٤مده. ]واحل٤ميمؿ أمحد ضمفأظمر

 ([.1/790)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 الّبٓة ٘حو شٗام ال البيق ادساجد وٕاهي ون

 طمرام وهق واًمٞمٛملم اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق ؾمٞمام ٓ اًمٌّمؼ»[:اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 :وم٘م٤مل[ قمٚمٞمٝمؿ ومتٖمٞمظ] اًمٜم٤مس قمغم أىمٌؾ صمؿ ومحٙمف اًم٘مٌٚم٦م ضمدار ذم سمّم٤مىم٤م ط رأى وم٘مد

 .«صغم إذا وضمٝمف ىمٌؾ اهلل وم٢من وضمٝمف ىمٌؾ يٌّمؼ ومال يّمكم أطمديمؿ يم٤من إذا»

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع رواي٦م ُمـ احلدي٨م
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 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :وضمٝملم ُمـ اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم يدل وهق

 .اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٌّم٤مق رأى طمٞمٜمام قمٚمٞمٝمؿ ط شمٖمٞمٔمف: إول

 ومٞمف إصؾ واًمٜمٝمل ذًمؽ قمـ إي٤مهؿ اًمًالمو اًمّمالة قمٚمٞمف هنٞمف: وأظمر

 :«اًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مل. اًمتحريؿ

 أو اًمتحريؿ قمغم هق هؾ يٛمٞمٜمف قمـ أو أُم٤مُمف اعمّمكم سمّم٤مق قمـ اًمٜمٝمل هذا»

 ذم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم يدل ُمٖمْم٤ٌم اًمٜم٤مس قمغم ط إىم٤ٌمًمف إن: اًم٘مرـمٌل ىم٤مل ؟اًمتٜمزيف

 ذم اًمٌّم٤مق: اعمًجد مجٚم٦م ذم ىم٤مل يمام حٙمفوسم سمدومٜمف يٙمٗمر أنف وقمغم اًم٘مٌٚم٦م ضمدار

 بقأ رواه ُم٤م اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم ويدل: ىمٚم٧م. دومٜمٝم٤م ويمٗم٤مرهت٤م ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد

. اًم٘مٌٚم٦م ذم ومٌّمؼ ىمقُم٤م أمَّ  رضمال أن ظمالد سمـ اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م ُمـ ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد داود

 إٟمؽ: ًمف ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: وومٞمف هذا سمٕمد أيت احلدي٨م ومذيمر: ىمٚم٧م

 ُمٜمٝمؿ اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق يمراه٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ مج٤مقم٦م وأـمٚمؼ. ورؾمقًمف اهلل آذي٧م

 وضمزم «اًمٌٞم٤من» وص٤مطم٥م اجلرضم٤مين اًمٕم٤ٌمس وأبق واًمروي٤مين اًمرازي وؾمٚمٞمؿ اعمح٤مُمكم

 احلدي٨م ذم سم٘مقًمف متًؽ ويم٠منف سمتحريٛمف اًمتح٘مٞمؼ «اعمٝمذب ذح» ذم اًمٜمقوي

 :احل٤مومظ وىم٤مل. «ظمٓمٞمئ٦م أنف اًمّمحٞمح

 اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٌزاق أن قمغم يدل «وضمٝمف ىمٌؾ اهلل وم٢من»: ىمقًمف يٕمٜمل» ٕمٚمٞمؾاًمت وهذا»

م  أن ذم اخلالف ومٞمف جيري ومال اعمّمكم ُمـ ؾمٞمام وٓ ٓ أم اعمًجد ذم يم٤من ؾمقاء طمرا

 .«ًمٚمتحريؿ؟ أو ًمٚمتٜمزيف هل هؾ اعمًجد ذم اًمٌزاق يمراهٞم٦م

 .أجْم٤م وي٠ميت طمذيٗم٦م وطمدي٨م اًم٤ًمئ٥م طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل يٜمٔمر ط اهلل ورؾمقل اًم٘مٌٚم٦م ذم ومٌّمؼ ىمقُم٤م رضمؾ وأم»

 سم٘مقل وأظمؼموه ومٛمٜمٕمقه «هلؿ يّمكم أن ذًمؽ سمٕمد وم٠مراد «ًمٙمؿ يّمكم ٓ»: ومرغ طملم

 إٟمؽ»: ىم٤مل أنف وطم٧ًٌم «ٟمٕمؿ»: وم٘م٤مل ط اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمر ط اهلل رؾمقل

 [.صحٞمح طمًـ.]«ورؾمقًمف اهلل آذي٧م
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 قمـ وه٥م سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وأمحد ًمف واًمزي٤مدة داود أبق أظمرضمف احلدي٨م

 ؾمٝمٚم٦م أيب قمـ ظمٞمقان اسمـ ص٤مًمح قمـ اجلذاُمل ؾمقادة سمـ سمٙمر قمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو

 .احلدي٨م ...ىمقُم٤م أم رضمال أن ظمالد سمـ اًم٤ًمئ٥م

 اًمٕمراىمل ؿمٞمخف وىم٤مل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ويمذا «خمتٍمه» ذم اعمٜمذري قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

 :«اًمت٘مري٥م ذح» ذم

 .«ضمٞمد إؾمٜم٤مده»

 .«اًمؽمهمٞم٥م» ذم يمام «صحٞمحف» ذم أجْم٤م طم٤ٌمن اسمـ ورواه

 سم٤معمٕمجٛم٦م - ظمٞمقان سمـ ص٤مًمح همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت احلدي٨م إؾمٜم٤مد ورضم٤مل

 يمام هذا سمٙمر ؾمقى قمٜمف روى ُم٤م أنف ُمع طم٤ٌمن واسمـ اًمٕمجكم وصم٘مف - سم٤معمٝمٛمٚم٦م: وي٘م٤مل

 :إزدي احلؼ قمٌد ىم٤مل وًمذًمؽ «اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل سمف سح

 .«سمف حيت٩م ٓ»

 .طمديثف وصحح اًم٘مٓم٤من اسمـ قمٚمٞمف ذًمؽ وقم٤مب

 أو طمًـ احلدي٨م أن همػم إزدي ىم٤مًمف ح٤م شمِمٝمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًم٘مقاقمد: ىمٚم٧م

 أورده سمٛمٕمٜم٤مه قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا ًمف ٕن صحٞمح

 :وىم٤مل اعمٜمذري

 .«اعمجٛمع» ذم يمام «صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد «اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه

 سملم شمٗمٚمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه شمٗمؾ ـُم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل» -

 [.صحٞمح.]«قمٞمٜمٞمف

 وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة داظمؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمتٗمؾ يمراه٦م قمغم سمٔم٤مهره يدل احلدي٨م وهذا

 :احل٤مومظ ىم٤مل. اًمّمالة سمح٤مل شم٘مٞمٞمده ًمٕمدم

 ذم يم٤من ؾمقاء وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة داظمؾ طم٤مًم٦م يمؾ ذم سم٤معمٜمع اًمٜمقوي ضمزم وىمد»

 - اًمّمالة ظم٤مرج يٕمٜمل - سمف سم٠مس ٓ: ىم٤مل أنف ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٘مؾ وىمد همػمه أم اعمًجد
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 قمـ يٌّمؼ[ أن] يمره أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ وهمػمه اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م ًمٚمٛمٜمع ويِمٝمد

. أؾمٚمٛم٧م ُمٜمذ يٛمٞمٜمل قمـ سمّم٘م٧م ُم٤م: ىم٤مل ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ وقمـ. صالة ذم وًمٞمس يٛمٞمٜمف

 .«ُمٓمٚم٘م٤م اسمٜمف قمٜمف هنك أنف اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر وقمـ

 ذم يمام صم٘م٤مت ورضم٤مًمف «اًمٙمٌػم» ذم أجْم٤م اًمٓمؼماين فأظمرضم ُمًٕمقد اسمـ وأثر: ىمٚم٧م

 :طمزم سمـ قمٛمرو طمدي٨م وأُم٤م. «اعمجٛمع»

 .يده وسملم ي٤ًمره وقمـ يٛمٞمٜمف قمـ سمزق ط اهلل رؾمقل رأج٧م

 .أجْم٤م «اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف اًمقاىمدي ومٞمف ضمدا وٕمٞمػ هق سمؾ يّمح ومال

 وإٓ ،ّمٚملماعم ُمـ وم٤مرهم٤م يم٤من إن ؿمامًمف قمـ ومٚمٞمٌّمؼ اًمٌّمؼ ُمـ سمد ٓ يم٤من وإن»

 ٓ طمَم أو رُمؾ ُمـ أروف يٙمقن ن٠مسم ومٞمف دومٜمف يٛمٙمـ أن سمنمط اًمٞمنى ىمدُمف ومتح٧م

 :اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ٟمٕمٚمف أو صمقسمف ذم ومٚمٞمٌّمؼ وإٓ ،سم٤مًمًٌط ُمٗمروؿم٤م أو سمالط ُمـ

 يًت٘مٌؾ أن أطمديمؿ أجح٥م أُم٤مُمف؟ ومٞمتٜمخع رسمف ُمًت٘مٌؾ ي٘مقم أطمديمؿ سم٤مل ُم٤م]»

 ُم٤م اهلل يٜم٤مضمل وم٢مٟمام أُم٤مُمف يٌّمؼ ومال اًمّمالة إمم أطمديمؿ ىم٤مم إذا[ وضمٝمف؟ ذم ومٞمتٜمخع

 طمدي٨م ذم زاد» ي٤ًمره قمـ وًمٞمٌّمؼ ُمٚمٙم٤م يٛمٞمٜمف قمـ وم٢من يٛمٞمٜمف قمـ وٓ ُمّماله ذم دام

 مل وم٢من»: صم٤مًم٨م طمدي٨م ذم زاد «ومٚمٞمدومٜمف[ اًمٞمنى] ىمدُمف حت٧م أو «وم٤مرهم٤م يم٤من إن»: صم٤من

 .«ٟمٕمٚمف أو صمقسمف ومٗمل ُمٌّم٘م٤م جيد

 [.صحٞمح.]قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ ورد احلدي٨م

 واًمٞمٛملم اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم

 اًمذي اإلُم٤مم قمزل إٟمف طمتك ذًمؽ ظم٤مًمػ ُمـ قمغم وشمٖمٚمٞمٔمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٜمٝمٞمف

 قمغم دًمٞمؾ أيمؼم ومٝمق «ورؾمقًمف اهلل آذي٧م إٟمؽ»: ًمف وىم٤مل اإلُم٤مُم٦م ُمـ ذًمؽ ومٕمؾ

 .ىمري٤ٌم ذًمؽ ذم ٕئٛم٦ما ىم٤مًمف ُم٤م ذيمر ؾمٌؼ وىمد اًمتحريؿ

 سمنمـمف اًمٞمنى اًم٘مدم حت٧م أو اًمٞم٤ًمر ٟمحق ومٞمف اًمٌّمؼ ضمقاز قمغم سحي٦م دًٓم٦م وومٞمٝم٤م

 وًمٞمٌزق»: ط وىمقًمف»:ُمًٚمؿ قمغم «ذطمف» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜمقوي قمغم رد ومٗمٞمف اًمدومـ وهق

 .«صمقسمف ذم إٓ يٌزق ومال اعمًجد ذم اعمّمكم أُم٤م اعمًجد همػم ذم هذا «ي٤ًمره وقمـ ىمدُمف حت٧م
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 اعمًجد سمخّمقص ىم٤مًمف إٟمام هذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن قمٚمٞمف ًمردا ووضمف

 هلؿ ورظمص اًمٞمٛملم ٟمحق اًمٌّمؼ وقمـ ذًمؽ قمـ ومٜمٝم٤مهؿ ىمٌٚمتف ذم اًمٜمخ٤مُم٦م رأى طمٞمٜمام

 ومل ظم٤مًمػ ومٛمـ. «ومٚمٞمدومٜمف»: سم٘مقًمف سمدومٜمف وأُمرهؿ اًمٞم٤ًمر وقمـ اًم٘مدم حت٧م ومٞمف سم٤مًمٌزق

 .ومال وإٓ أثؿ وم٘مد يدومـ

 «ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد ذم اًمٌزاق»: ط ًم٘مقًمف» :سم٘مقًمف ذه٥م ح٤م اًمٜمقوي شمٕمٚمٞمؼ وأُم٤م

 .«ط ومٞمف ي٠مذن ومٙمٞمػ

 ُمـ اإلؿمٙم٤مل ضم٤مء وإٟمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمف وأذن إُمر ىميض ىمد: ىمٚم٧م

 هق سح يمام اًمٕمٚمامء ومٝمؿ ُم٤م ظمالف قمغم سمٕمده وأيت ذيمره اًمذي ًمٚمحدي٨م ومٝمٛمف

 .احلؼ ًمؽ ًمٞمتٌلم اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ذم يمالُمف وؾمٜمٜم٘مؾ ٟمٗمًف

 «اًمٜمخ٤مقم٦م: آظمر وذم. اًمتٗمؾ: ًمٗمظ وذم» اًمٌّم٤مق»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤ملو»

 .«دومٜمٝم٤م ويمٗم٤مرهت٤م ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد ذم

 .ُمرومققًم٤م أنس قمـ ىمت٤مدة رواه احلدي٨م

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .اًمزاي سمدل سم٤مًمّم٤مد. «اًمٌّم٤مق» 

 .اًمٜمٗم٨م ُمـ أيمثر وهق سمزاق أدٟمك ُمٕمف ٟمٗمخ: - اًمٗمقىمٞم٦م سم٤معمثٜم٤مة - «اًمتٗمؾ»

 .«وشمٜمخع شمٜمخؿ: وي٘م٤مل اًمّمدر وُمـ أجْم٤م اًمرأس ُمـ «اًمٜمخ٤مقم٦م» وهل «اًمٜمخ٤مُم٦م» و»

 .«طمًٜم٦م ودومٜمف ؾمٞمئ٦م اعمًجد ذم اًمتٗمؾ»: رواي٦م وذم»

 .ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ هل

 إذى أقمامهل٤م حم٤مؾمـ ذم ومقضمدت وؾمٞمئٝم٤م طمًٜمٝم٤م أُمتل أقمامل قمكم قمرو٧م»: وىم٤مل

 .«شمدومـ ٓ اعمًجد ذم شمٙمقن اًمٜمخ٤مقم٦م قمامهل٤مأ ُم٤ًموئ ذم ووضمدت اًمٓمريؼ قمـ يامط

 .قمٜمف اهلل ريض ذر أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف
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 أو ُم١مُمـ ضمٚمد شمّمٞم٥م أن ٟمخ٤مُمتف ومٚمٞمٖمٞم٥م اعمًجد ذم أطمديمؿ شمٜمخؿ إذا: وىم٤مل» 

 .«ومٞم١مذيف صمقسمف

 [.طمًـ.]وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ُمـ هق

 .«طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد أمحد رواه»

 ذم اًمٌّمؼ ضمقاز وهق اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم شمدل إطم٤مدي٨م وهذه

 :«اًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مل دومٜمف إذا - ـمٌٕم٤م احل٤مضم٦م قمٜمد - اعمًجد

 وطمٙمك قمٚمٞمف إصمؿ ومال سمّم٤مىمف وؾمؽم اعمًجد ذم سمّمؼ وم٢من: اًم٤ٌمضمل اًمقًمٞمد أبق ىم٤مل»

 ىم٤مل .يدومٜمف ومل ومٞمف شمٗمؾ عمـ ظمٓمٞمئ٦م يٙمقن إٟمام أنف ُمٙمل اسمـ قمـ أجْم٤م اًم٘مرـمٌل

 ُم٤ًموئ ذم ووضمدت»: ذر أيب طمدي٨م ذم ىمقًمف هذا صح٦م قمغم دل وىمد: اًم٘مرـمٌل

 إي٘م٤مقمٝم٤م سمٛمجرد اًمًٞمئ٦م طمٙمؿ هل٤م يث٧ٌم ومٚمؿ «شمدومـ ٓ اعمًجد ذم شمٙمقن اًمٜمخ٤مُم٦م أقمامهل٤م

 ذم ذًمؽ ذم إذٟمف أجْم٤م قمٚمٞمف ويدل: ىمٚم٧م. ُمدومقٟم٦م همػم وسمٌ٘م٤مئٝم٤م سمذًمؽ سمؾ اعمًجد ذم

 إن. «ومٞمدومٜمف رضمٚمٞمف حت٧م أو»: سم٘مقًمف «٤ًمسمؼاًم هريرة أيب طمدي٨م يٕمٜمل» اًم٤ٌمب طمدي٨م

 أيب طمدي٨م ذم سمف ُمٍمح وهق شم٘مدم يمام اعمًجد ذم يمقٟمف إرادة قمغم احلدي٨م محٚمٜم٤م

 .«اًم٤ٌمب أول ذم اعمذيمقر هريرة وأيب ؾمٕمٞمد

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل طمٞم٨م وسم٤مًمغ اًمٜمقوي ذًمؽ ذم وظم٤مًمػ

 سمؾ حيت٩م مل أو اقاًمٌز إمم اطمت٤مج ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد ذم اًمٌزاق أن واقمٚمؿ»

 اخلٓمٞمئ٦م هذه يٙمٗمر أن وقمٚمٞمف اخلٓمٞمئ٦م ارشمٙم٥م وم٘مد اعمًجد ذم سمزق وم٢من ،صمقسمف ذم يٌزق

 وىم٤مل. ط اهلل رؾمقل سمف سح يمام ظمٓمٞمئ٦م اًمٌزاق أن اًمّمقاب هق هذا. اًمٌزاق سمدومـ

 طمؼ ذم إٓ سمخٓمٞمئ٦م ًمٞمس اًمٌزاق أن طم٤مصٚمف سم٤مـمؾ يمالم ومٞمف: قمٞم٤مض واًم٘م٤ميض اًمٕمٚمامء

 هذا وم٘مقًمف سم٤مـمٚم٦م سم٠مؿمٞم٤مء ًمف واؾمتدل سمخٓمٞمئ٦م ومٚمٞمس دومٜمف أراد ـُم وأُم٤م يدومٜمف مل ُمـ

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «احلدي٨م ًمٜمص خم٤مًمػ همٚمط

 اعمًجد ذم اًمٌزاق»: ىمقًمف ومه٤م شمٕم٤مرو٤م قمٛمقُملم هٜم٤م أن اًمٜمزاع وطم٤مصؾ»

 قم٤مُم٤م إول جيٕمؾ وم٤مًمٜمقوي. «ىمدُمف حت٧م أو ي٤ًمره قمـ وًمٞمٌّمؼ»: وىمقًمف «ظمٓمٞمئ٦م
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 وخيص قم٤مُم٤م اًمث٤مين جيٕمؾ سمخالومف واًم٘م٤ميض ،عمًجدا ذم يٙمـ مل إذا سمام اًمث٤مين وخيص

 «اًمتٜم٘مٞم٥م» ذم ُمٙمل اسمـ ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م اًم٘م٤ميض واومؼ وىمد دومٜمٝم٤م يرد مل سمٛمـ إول

 صمؿ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمٞمد طمدي٨م ذيمر صمؿ ،هلؿ ويِمٝمد. وهمػممه٤م «اعمٗمٝمؿ» ذم واًم٘مرـمٌل

 ويمالم ذر أيب طمدي٨م صمؿ. «اعم٘مّمقد ذم ُمٜمف أووح إٟمف»: وىم٤مل أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م

 :اجلراح سمـ قمٌٞمدة أيب قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى»: ىم٤مل صمؿ ومٞمف اعمت٘مدم اًم٘مرـمٌل

 ُمـ ؿمٕمٚم٦م وم٠مظمذ ُمٜمزًمف إمم رضمع طمتك يدومٜمٝم٤م أن ومٜمز ًمٞمٚم٦م اعمًجد ذم شمٜمخؿ أنف

 .اًمٚمٞمٚم٦م ظمٓمٞمئ٦م قمكم يٙمت٥م مل اًمذي هلل احلٛمد: ىم٤مل صمؿ دومٜمٝم٤م طمتك ومٓمٚمٌٝم٤م ضم٤مء صمؿ ٟم٤مر

 إًمٞمف شمرؿمد اًمٜمٝمل وقمٚم٦م دومٜمٝم٤م سمٛمـ ٓ شمريمٝم٤م سمٛمـ ختتص اخلٓمٞمئ٦م أن قمغم ومدل

 وًمق اًمثقب ذم ذًمؽ ضمقاز: خمّمقص قمٛمقُمف أن قمغم يدل ومم٤م ،هب٤م اعم١مُمـ شم٠مذي وهل

 صغم أنف اًمِمخػم اسمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ داود أيب وقمٜمد ظمالف سمال اعمًجد ذم يم٤من

 ذم وأصٚمف صحٞمح إؾمٜم٤مده. سمٜمٕمٚمف دًمٙمف صمؿ اًمٞمنى ىمدُمف حت٧م ومٌّمؼ ط اًمٜمٌل ُمع

 .«شم٘مدم ُم٤م ومٞم١ميد اعمًجد ذم يم٤من ذًمؽ أن هرواًمٔم٤م. ُمًٚمؿ

 يٙمـ مل إذا سمام احل٤مومظ إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمث٤مين ًمٚمحدي٨م اًمٜمقوي وختّمٞمص: ىمٚم٧م

 .اًمٕمراىمل قمـ ؾمٌؼ يمام اعمًجد ظمّمقص ذم ورد ٕنف سم٤مـمؾ اعمًجد ذم

 ٕضمٚمف؟ احلدي٨م ورد ُم٤م سمٖمػم ختّمٞمّمف جيقز ومٙمٞمػ

 :ُمٓمٚم٘م٤م احلديثلم سملم شمٕم٤مرض ٓ أنف واحلؼ

 يدومٜمٝم٤م مل إذا ظمٓمٞمئ٦م اعمًجد ذم اًمٌّمؼ أن أوم٤مد - ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م - إول ي٨موم٤محلد

 اًمٌّمؼ ظمٓمٞمئ٦م أـم٤مطم٧م طمًٜم٦م - اًمدومـ أقمٜمل - ٕنف سمخٓمٞمئ٦م ومٚمٞم٧ًم دومٜمٝم٤م إذا وأُم٤م

 .أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ذم يمام

 يمام اًمدومـ ُمع اًمٌّمؼ أضم٤مز إٟمام - اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م أي - اًمث٤مين واحلدي٨م

 .هلل واحلٛمد. ُمتٗم٘م٤من وم٤محلديث٤من وطمٞمٜمئذ حم٤مًم٦م ٓ اخلٓمٞمئ٦م ارشمٙم٥م وم٘مد يدومٜمٝم٤م مل وم٢مذا ؾمٌؼ

 :اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

 يم٤من إذا ُم٤م هق اعمًجد ذم اًمٌّم٤مق ذم اًمؽمظمص أن ي٘متيض ُم٤م. «ومٞمدومٜمف»: ىمقًمف ذم»
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سم٤م أو طمَم اعمًجد ومراش  طمّمػما  أو سم٤ًمـم٤م أو سمالـم٤م أو رظم٤مُم٤م يم٤من إذا ُم٤م دون شمرا

 أن ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م وىمد: وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ قمـ «اعمٗمٝمؿ» ص٤مطم٥م طمٙم٤مه وىمد

 ذم ُم٤ًمضمدهؿ يم٤مٟم٧م يمام اًمرُمؾ أو اًمؽماب إٓ اعمًجد ذم يٙمـ مل إذا جيقز إٟمام ذًمؽ

 يٗمًده سمام احلّمػم ُمـ سم٤مل ًمف وُم٤م سمًط اعمًجد ذم يم٤مٟم٧م إذا وم٠مُم٤م إول اًمّمدر

 قمـ قمقو٤م سم٤مًمٜمٕمؾ دًمٙمٝم٤م ورد ىمد: ىمٚم٧م. ًمٚمٛمالئٙم٦م اطمؽماُم٤م جيقز ومال وي٘مذره اًمٌّم٤مق

 رؾمقل ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل اًمِمخػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ رواه ومٞمام اًمدومـ

جتف طاهلل  طمّم٤ٌمء أو شمراب ذم أجْم٤م يٙمقن أن حيتٛمؾ وهذا. سمٜمٕمٚمف ومدًمٙمٝم٤م شمٜمخع ومرأ

 وحيٙمف إرض ذم يٌّمؼ أن ًمف ًمٞمس: اًم٤ٌمضمل وىم٤مل. اًمؽماب ذم دومٜمٝم٤م سمدًمٙمٝم٤م ومٞمحّمؾ

 ُمـ داود أبق روى ىمد: ىمٚم٧م. ومٞمف جلٚمقسا أراد عمـ اعمقوع ي٘مذر ذًمؽ ٕن سمرضمٚمف

 :ىم٤مل «ؾمٕمد أبق: واًمّمقاب إصؾ ذم يمذا» ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م

 سمرضمٚمف ُمًحف صمؿ اًمٌقري قمغم يٌّمؼ دُمِمؼ ُمًجد ذم إؾم٘مع سمـ واصمٚم٦م رأج٧م

 .يٗمٕمٚمف ط اهلل رؾمقل رأج٧م ٕين: ىم٤مل ومٕمٚم٧م؟ مل ًمف وم٘مٞمؾ

 هذا وقمغم «يٌلماًمٖمر» ذم اهلروي ىم٤مًمف اًم٘مّم٥م ُمـ اعمٕمٛمقًم٦م احلّمػم: واًمٌقري

 .«يّمح ٓ أجْم٤م واحلدي٨م سمذًمؽ شمٗمًد ٓ ومٝمل

 اًمٗمرج قمٜمف رواه احلٛمػمي احلٛميص وهق هذا ؾمٕمد أبق احلدي٨م هذا وقمٚم٦م: ىمٚم٧م

 :«اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل. داود أيب قمٜمد ومْم٤مًم٦م سمـ

 .«ومْم٤مًم٦م سمـ اًمٗمرج ؾمقى قمٜمف روى ُم٤م»

 .«اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ سمذًمؽ سح وىمد جمٝمقل ومٝمق: ىمٚم٧م

 احلدي٨م أقمؾ وسمف «خمتٍمه» ذم اعمٜمذري ىم٤مل يمام أجْم٤م وٕمٞمػ ومْم٤مًم٦م سمـ جواًمٗمر

  .«اًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل ويمذًمؽ

 ([.1/751)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 فٗه و٘حوه البول ادساجد وٕاهي ون 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وٟمحقه اًمٌقل»:اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 واًمّمالة اهلل ًمذيمر اًمٌٞم٧م هذا سمٜمل امإٟم»: ومٞمف سم٤مل صمؿ اعمًجد دظمؾ اًمذي ًمألقمرايب

 [.صحٞمح.]«ومٞمف ي٤ٌمل ٓ وإٟمف

 ىم٤مل. اًمٜمج٤مؾم٤مت وؾم٤مئر اًمٌقل قمـ اعم٤ًمضمد شمٜمزيف وضمقب قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 ذم سم٤مل يم٠من شمٚمقث مل وم٢من سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م شمٚمقيثٝم٤م إمم ذًمؽ أدى إذا يمذًمؽ وهق» :اًمٕمراىمل

 دون آومتّم٤مد يمراه٦مو اًمٌقل حتريؿ وم٤مٕصح اعمًجد ذم إٟم٤مء ذم اومتّمد أو إٟم٤مء

 ومٞمف حيؽ ومل اإلٟم٤مء ذم اًمٗمّمد سمٙمراه٦م «ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ضمزم وىمد ،حتريٛمف

 هب٤م اعمًجد شمٚمقث أُمـ إذا ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف أو سمدٟمف قمغم ُمـ ويمذًمؽ: اًمٕمراىمل ىم٤مل. ظمالوم٤م

 :«اعمحغم» ذم طمزم اسمـ وىم٤مل. «جيز مل ذًمؽ ظم٤مف وإن دظمقًمف ضم٤مز

 وٓ ،ُم٤مء ُمـ ذٟمقسم٤م سمقًمف قمغم ص٥م ومٞمف ٤ملسم ومٛمـ ،اعمًجد ذم اًمٌقل جيقز وٓ»

 سمتٜمٔمٞمػ ط اًمٜمٌل أُمر: ىم٤مل صمؿ. سمّم٘متف ومٚمٞمدومـ ومٞمف سمّمؼ ومٛمـ ومٞمف اًمٌّم٤مق جيقز

 ،وشمٓمٞمٞم٥م شمٜمٔمٞمػ اؾمؿ قمٚمٞمف وىمع ُم٤م يمؾ ي٘متيض - ىمٌؾ أوردٟم٤م يمام - وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م اعم٤ًمضمد

 إذه٤مب ُمـ سمد ومال ىمامُم٦م ويمؾ ىمذر ويمؾ حمرم يمؾ إسمٕم٤مد يقضم٤ٌمن واًمتٓمٞمٞم٥م واًمتٜمٔمٞمػ

 .«وهمػمه اًمٌقل قملم

 ([.1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 دم: تَاىل قوله دم ادذكور الرفع ون هي وآداهبا ادساجد وٕاهي

 اشٔه فٖٗا ويذكر ترفع أن اهلل أذن بٗوت

 ىمقًمف ذم اعمذيمقر اًمرومع ُمـ هل إواُمر ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م اًمٜمقاهل هذه أن وًمٞمٕمٚمؿ»

 .«[17/  اًمٜمقر] ﴾َوُيْذيَمَر ومِٞمَٝم٤م اؾْمُٛمفُ  ذِم سُمٞمُقٍت َأذَِن اهلُل َأن شُمْروَمعَ ﴿: شمٕم٤ممم

 .([1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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ا اختاذه ادساجد وٕاهي ون ًّ  ضري

 ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ـمري٘م٤م اخت٤مذه» :اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 .«صالة أو ًمذيمر إٓ ـمرىم٤م اعم٤ًمضمد شمتخذوا

 [.طمًـ.]ٜمفقم اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 يمؾ قمٜمل ؾمدوا»: ىم٤مل طملم اعمٕمٜمك هذا إمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أؿم٤مر وىمد»

 .«سمٙمر أيب ظمقظم٦م همػم اعمًجد هذا ذم ظمقظم٦م

 ذم ط اهلل رؾمقل ظمرج: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 صمؿ قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل ومحٛمد اعمٜمؼم قمغم وم٘مٕمد سمخرىم٦م رأؾمف قم٤مص٥م ومٞمف ُم٤مت اًمذي ُمروف

 وًمق ىمح٤موم٦م أيب اسمـ سمٙمر أيب ُمـ وُم٤مًمف ٟمٗمًف ذم قمكم أُمـ أطمد اًمٜم٤مس ُمـ ًمٞمس إٟمف: ىم٤مل

 أومْمؾ اإلؾمالم ظمٚم٦م وًمٙمـ ظمٚمٞمال سمٙمر أب٤م ٓختذت ظمٚمٞمال اًمٜم٤مس ُمـ ُمتخذا يمٜم٧م

 .إًمخ ...ؾمدوا

 أن يٜمٌٖمل اًمتل إُمقر ُمـ اًم٤ًمسمع إُمر ذم ؾمٌؼ يمام وأمحد اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم شمالطمظ

 :«شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 .ومٞمف واًمٕمٌقر ـمري٘م٤م اعمًجد اخت٤مذ إمم ي١مدي يم٤من ح٤م إبقاب سمًد ط وم٠مُمر»

 .«هم٤مًم٤ٌم يٗمؽمىم٤من ٓ يم٤مٟم٤م ٕهنام وظمّمقصٞم٦م ًمف إيمراُم٤م سمٙمر أيب ظمقظم٦م واؾمتثٜمك

 :«يمثػم اسمـ شمٗمًػم» وذم

 .«قمٜمف ُمٜمدوطم٦م وضمد إذا حل٤مضم٦م إٓ ومٞمف اعمرور اًمٕمٚمامء سمٕمض يمره»

 اعم٤ٌمطم٤مت ذم ي٠ميت يمام اعمًجد ذم اعمرور ضمقاز قمغم يدل ُم٤م ضم٤مء وىمد: ىمٚم٧م

 إمم ي١مدي ٓ أنف سمحٞم٨م اًمٜمدرة وقمغم حل٤مضم٦م أنف قمغم حيٛمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل «1» وم٘مرة

ىمف  .أقمٚمؿ واهلل. ًمذًمؽ شمٕمرض أطمدا أر ومل اجلٛمع ذم زم فمٝمر ُم٤م هذا. اؾمتٓمرا

 ([.1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 خارجه أو ادسجد داخل الّبٓة إىل البياق حتريم

 وهل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٜمخ٤مُم٦م ص٤مطم٥م جيلء»[ : ط اهلل رؾمقل ٤ملىم]

 .«وضمٝمف ذم

 [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمًجد ذم ذًمؽ ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م، اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمٌّم٤مق حتريؿ قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

.  «115/  1» «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل يمام وهمػمه، اعمّمكم وقمغم همػمه، ذم أو

 أو اعمًجد وذم وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة داظمؾ طم٤مًم٦م يمؾ ذم سم٤معمٜمع اًمٜمقوي ضمزم وىمد » :ىم٤مل

 اًمّمالة ذم اًمٌّمؼ قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م اًمّمقاب، وهق: ىمٚم٧م .«همػمه

 ًمٕمزشمف همػمه، دون هذا آصمرت وإٟمام وهمػمه٤م، اًمّمحٞمحلم ذم ُمِمٝمقرة يمثػمة اًم٘مٌٚم٦م دم٤مه

 يمثػم قمٜمف همٗمؾ ـم٤مح٤م وم٦م،اعمنم اًمٙمٕم٦ٌم ُمع رومٞمٕم٤م أدسم٤م ومٞمف وٕن. سمف قمٚمٛمف أطم٤مط ُمـ وىمٚم٦م

 ُمـ اًم٘مٌٚم٦م إمم يٌّمؼ ُمـ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ذم رأج٧م ومٙمؿ اًمٕم٤مُم٦م، قمـ ومْمال اخل٤مص٦م، ُمـ

  !اعمًجد ٟم٤مومذة

 (.775-718/ 1/1)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادسجد دم الٕخاعة كراهة

 ومٖمْم٥م اعمًجد، ىمٌٚم٦م ذم ٟمخ٤مُم٦م رأى - ط -اًمٜمٌل أن :أنس قمـ محٞمد قمـ 

ة ومج٤مءشمف وضمٝمف، امحر طمتك  وم٘م٤مل ظمٚمقىم٤ًم، ُمٙم٤مهن٤م وضمٕمٚم٧م ومحٙمتٝم٤م، إنّم٤مر ُمـ اُمرأ

 .«!هذا أطمًـ ُم٤م»: - ط - اهلل رؾمقل

ٚمِٞمُ٘مفُ ً اعمًجد ذم اًمٜمُّخ٤مقم٦م يمراه٦مُ ترمجه اإلمام بؼوله:   .وخَتْ

 (.115/ 7/1)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ادسجد دم الْالم عن يٕٖى صحٗح حديث يوجد هل

 يييل؟ وادييل

 اعمًجد ذم اًمٙمالم قمـ يٜمٝمك ُمثالً  صحٞمح، طمدي٨م يقضمد وهؾ :وداخٓة

 ُيَّمٚم ـل؟ واعمَُّمٚم ـل

 جيٝمر ومال َرسمَّف، يٜم٤مضمل يُمُٚمٙمؿ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ، أي :الىٗخ

 .وهمػممه٤م واًمٌٖمقي أبو داود رواه «اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة، سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ

 (55: 77: 08/   171/  واًمٜمقر اهلدى) 

 دسجدا دم األصابع فرقَة

 اعمًجد؟ ذم إص٤مسمع ومرىمٕم٦م طمٙمؿ ُم٤م :السائل

 اؾمتٕمامل هٜم٤م ممٙمـ ًمٙمـ ٟمص، قمٜمدٟم٤م ذم ومام اعمًجد ذم أُم٤م قمٜمف، ُمٜمٝمل اًمّمالة ذم :الىٗخ

ٞمؽ قمـ اًمٜمٝمل صم٧ٌم وم٘مد واًمٜمٔمر، اًم٘مٞم٤مس ص٤مسمع، شمِم  ُمٜمٓمٚمؼ وهق سمؾ اًمّمالة، ذم وم٘مط ًمٞمس ٕا

ص٤مسمع ومرىمٕم٦م إحل٤مق ومٞمٛمٙمـ ًمٚمّمالة، ُمٜمتٔمر وهق ًمٚمّمالة، ٞمؽ، ٕا  اًمّمالة يٜمتٔمر يم٤من وم٢مذا سم٤مًمتِم

  .ذًمؽ ذم اًمٜمٝمل وضمقد ًمٕمدم ومٞمجقز: اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمك إذا أُم٤م ُيَٗمرىمع، ومال

 :..( 17: 07/  11/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد إىل الداخل تسٓٗم

 يرومع أم وم٘مط، طمقًمف ُمـ قمغم يًٚمؿ هؾ اعمًجد اًمداظمؾ دظمؾ إذا]: وداخٓة

 ٤م؟يمٚمٝم اعمجٛمققم٦م ومُٞمًٛمع[ سم٤مًمًالم صقشمف
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ش، ٓ أن اعمًجد إمم ًمٚمداظمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إصؾ ٕن إول: أرى :الىٗخ  ُيَِمق 

 .طمقًمف ومٚمٛمـ اًمًالم، إًم٘م٤مء ُمـ سمد وٓ اًمًالم إًم٘م٤مء ُمـ سمد ٓ يم٤من وم٢مذا

 ( 55: 18: 18/ 105/ واًمٜمقر اهلدى) 

ث  ادسجد دم واإلقاوة األذان بني د٘ٗوية بٙوور الَتَحدُّ

 اعمًجد؟ ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم ٞمقي٦مدٟم سم٠مُمقر اًمتحدث جيقز هؾ :شٚال

 قم٤مرض يمالم اًمٙمالم يم٤من إذا جيقز، وٓ جيقز: شمٗمّمٞمؾ ومٞمف اجلقاب :الىٗخ

 وقمٚمٞمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: يره مل ُمدة ًمف ص٤مطمٌف رأى اعمًجد، دظمؾ إٟم٤ًمن: ُمثالً 

 ًمٙمـ جيقز، هذا ـمٌٕم٤ًم، دٟمٞمقي هذا إًمخ، قمٞم٤مًمؽ؟ يمٞمػ أظمل؟ ي٤م طم٤مًمؽ يمٞمػ اًمًالم،

 أؾمٕم٤مر اًمٕمٛمٚم٦م أؾمٕم٤مر ومٞمٝم٤م ويتٗم٘مدوا ضمٚم٦ًم ويٕمٛمٚمقا  ًجداعم ذم جيٚمًقا 

 مل اعم٤ًمضمد إن»: أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر ومٝمذا إًمخ...اًمٌْم٤مقم٦م

ـَ  ٌْ  .«هلذا شُم

 ومٝمذا اًمدٟمٞم٤م طمٓم٤مم ومٞمف ُيَراد اًمذي اًمٙمالم أُم٤م ُم٤مٟمع، ومٞمف ًمٞمس اًمٕم٤مدي اًمٙمالم: إذاً 

 .جيقز ٓ

 : .. (  11. : 0/ 07/ واًمٜمقر اهلدى) 

  ادسجد إىل ادٔٗزين غر األوالد اصٌحاب

 اًمذه٤مب يٓمٚم٥م اعمَُٛمْٞمز، همػم اًمّمٖمػم رسمام أطمٞم٤مٟم٤مً  -ؾمٛمح٧م ًمق- ؿمٞمَخٜم٤م، :وداخٓة

ًمد هؾ احلٙمؿ؟ ومام ًمٚمّمالة، ًمٚمٛمًجد  يّمكم ممٞمز، همػم هق دام ُم٤م ًمف يًٛمح اًمقا

 اعمًجد؟ إمم ُمٕمف ويذه٥م

ًمد جيقز هؾ: شم٠ًمل حار فمٜمٜم٧م أن٤م :الىٗخ  .ـمٚم٥م سمدون ي٠مظمذه أن ًمٚمقا

 .اًم٤ًمسمٕم٦م سمٚمغ ُم٤م دام ُم٤م ي٠مظمذه ٓ قمٜمدي، هذا أن٤م ٓ، :وداخٓة
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ًمد جيقز هؾ: شم٘مقل أن فمٜمٜم٧م أن٤م :الىٗخ  سمدون اعمًجد إمم اًمقًمد ي٠مظمذ أن ًمٚمقا

 جيقز؟ ُم٤م أو جيقز رأجؽ، ُم٤م اًمقًمد، ُمـ ـمٚم٥م

 .اعمًجد إمم اًمذه٤مب جمرد أو يّمكم، أن ٕضمؾ :وداخٓة

 .شمِم٤مء يمام ظمذه٤م :الىٗخ

 .آظمر رء... يّمكم أن أُم٤م... :داخٓةو

 آظمر؟ رء أي ُمـ أومم، اًمّمالة إمم ذه٤مسمف أخٞمس :الىٗخ

 .اًم٤ًمسمٕم٦م دون :وداخٓة

 .سمحثٜم٤م هذا ٟمحـ :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 يم٤مٟمقا  ط ٟمٌٞمٜم٤م رأؾمٝمؿ وقمغم إول، اًمًٚمػ سم٠من: أؾمت٤مذ ي٤م شمٕمرف أن٧م :الىٗخ

َٛمحقن ًْ  .-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ُمًجده يدظمٚمقا  أن ٕوٓدهؿ َي

 يّمكم يم٤من أنف اًمّمح٤مسم٦م، أطمد رواه٤م اًمتل اًم٘مّم٦م قمـ اًمذايمرة، سمٌٕمٞمد أن٧م وُم٤م 

 سمٕمض ذم اًمًجقد ذم ط اهلل رؾمقل وم٠مـم٤مل اًمٕمٍم، صالة يقُم٤مً  ط اًمٜمٌل وراء

 ظمِمٞم٦م ٟمٌٞمف، قمغم ًمٞمٓمٛمئـ رأؾمف اًمّمح٤ميب هذا ومرومع قم٤مدشمف، ُمـ شمٙمـ مل إـم٤مًم٦م صالشمف،

 احلًلم، أو احلًـ ؾم٤مضمدًا، جيده همري٤ًٌم، َُمٜمَْٔمراً  جيد سمف وإذا ي٘مٞمٜمُف، ضم٤مءه ىمد يٙمقن أن

 ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾَمٚمَّؿ أن وسمٕمد ؾم٤مضمدًا، ورضمع اـمٛم٠من اًمّمح٤ميب: اعمٝمؿ

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل «صالشمؽ ذم أـمٚمتٝم٤م ؾمجدة ؾمجدت ًم٘مد اهلل، رؾمقل ي٤م»: ًمف ىم٤مًمقا  صالشمف،

 اًمقًمد هذا «ُأقْمِجَٚمف أن ومٙمره٧م ارحتٚمٜمل، ىمد يم٤من هذا اسمٜمل إن»: واًمًالم اًمّمالة

 قمٚمٞمف هديف ُمـ يم٤من وُم٤م ممٞمز، همػم: ىمٚم٧م يمام هق اًمّمالة، أضمؾ ُمـ اعمًجد طمي

 أوٓدهؿ يًتّمحٌقا  ٓ سم٠من -ٟم٤ًمء أو رضم٤مًٓ  يم٤مٟمقا  ؾمقاء- اعمّمٚملم ُيَذيّمر أن اًمًالم

 ٓ واًمذي اعمِمٝمقر، ًمٚمحدي٨م ظمالوم٤مً  ذًمؽ قمغم ُيِ٘مّرهؿ يم٤من سمؾ اعمًجد، إمم ُمٕمٝمؿ

قا »: إؾمٜم٤مده يّمح َءيمؿ وسمٞمَٕمٙمؿ وجم٤مٟمٞمٜمٙمؿ صٌٞم٤مٟمٙمؿ ٤مضمديمؿُمً ضَمٜمٌ   يم٤من وإن «وذا

- قمٚمٞمٙمؿ ختٗمك ٓ يمام أظمرى، أطم٤مدي٨م صحتف قمغم دل صحٞمح٤ًم، ُمٜمف إظمػم اًمِمٓمر
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 .-اهلل ؿم٤مء إن

 طمٙمامً  ًمف يرشم٥م يم٤من سمؾ اًمقاوع، هذا ُيِ٘مرُّ  يم٤من سمؾ يٜمٝم٤مهؿ، يم٤من ُم٤م: اًمِم٤مهد

 ويٙمقن اًمّمالة، ذم ًالماًم قمٚمٞمف وراءه يٙمـ اًماليت إُمٝم٤مت ًمِمٕمقر ُمراقم٤مة ظم٤مص٤ًم،

ةً  هٜم٤مك أن إمم ًمرسمف، يٜم٤مدي وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمٜمتٌف يٌٙمل، وًمده٤م  شمّمكم اُمرأ

 سمٙم٤مء وم٠مؾمٛمع إـم٤مًمتٝم٤م، أريد اًمّمالة ذم ٕدظمؾ إين»: ىم٤مل يمام ومٞمدظمؾ ُمٕمٝم٤م، ووًمُده٤م

غ ًمٙمل ومٞمٝم٤م، وم٠موضمز صٌل  .«أُمف ًمف ُأوَمر 

غ ًمٙمل خيٗمٗمٝم٤م ي٘مرأه٤م أن ًمًالما قمٚمٞمف قم٤مدشمف ُمـ اًمتل اًمٓمقيٚم٦م، اًم٘مراءة: إذاً   ُيَٗمر 

 دمٞمٌقا  ح٤مذا إئٛم٦م، ضمٝمٚم٦م ُمـ اًمٙمثػم يٗمٕمؾ يمام يٗمٕمؾ، أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من ٓسمٜمٝم٤م، إم

 .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ُم٤م آظمره؟ إمم.. قمٚمٞمٜم٤م وشمِمقؿمقن اعمًجد إمم أوٓديمؿ

 ممإ حيي أن ومٞمتقق إؾمالُمٞم٤ًم، ُمٜمَِْمئ٤مً  ٟم٤مؿمًئ٤م يم٤من إذا اًمقًمد أن وم٠مومم هذا وقمغم

 .اعمًجد إمم ُمٕمف سمف يذه٥م أن أبٞمف ُمـ ـمٚم٥م إذا ًمٚمٕم٥م، وًمق طمتك اعمًجد،

ًمد ضم٤مز ذًمؽ ومٕمغم   يرشم٤مد أن قمغم ًمف متريٜم٤مً  ذًمؽ ذم ٕن اًمقًمد، دقمقة يٚمٌل أن ًمٚمقا

 ظمػم هل ُم٤م»: ىم٤مل ؾم٤مئؾ ُمـ قمٜمٝم٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾُمئؾ اًمتل اًمٌ٘م٤مع ظمػم

 وذ اعم٤ًمضمد، اًمٌ٘م٤مع ظمػم»: الماًمً قمٚمٞمف وم٠مضم٤مب ؟«اًمٌ٘م٤مع ذ هل وُم٤م اًمٌ٘م٤مع،

 .«إؾمقاق اًمٌ٘م٤مع
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 إمم خيرج ٓ وأن اعمًجد، إمم يذه٥م أن يرهم٥م اًمٜمِم٠مة، هذه ٟمِم٠م اًمقًمد يم٤من وم٢مذا

 هذه شمًتٖمؾ أن واًمقاًمدة سمؾ اًمقاًمد ومٕمغم ضمدًا، يمٌػمة وسمنمى ٟمٕمٛم٦م ومٝمذه إزىم٦م،

 ٓ وهذا- ٜمفُم فمٝمر إذا صمؿ اعمًجد، إمم اًمذه٤مب ذم اعمج٤مل ًمف يٗمًحقا  وأن اًمٔم٤مهرة،

 شمريدون قم٨ٌم وأيُّ  واًمٚمٝمق، اًمٕم٨ٌم ُمـ سم٤معم٤ًمضمد، يٚمٞمؼ ٓ رء -ُمٜمف ئمٝمر أن سمد

 أضمرى سمؾ ذًمؽ أنٙمر ُم٤م ذًمؽ، وُمع قمٚمٞمف، وُيريم٥م داسم٦م ُيتَّخذ اًمٌنم ؾمٞمد أن ُمـ أيمثر

 ًم٘م٤مُم٧م اًمٞمقم، هذا وُمِٕمؾ ًمق، اًمًجدة أـم٤مل هٜم٤مك ومٕمؾ يمام -أجْم٤مً – ظم٤مص٤مً  طمٙمامً 

ًم٧م أي ،اعمًجد ضمقاٟم٥م ُمـ اًمّمٞم٤مطم٤مت  ،...اًمقًمد: سم٤مًمٙمؿ ـَمّقًمقا  ؿمٞمخ، ي٤م قمٚمٞمٜم٤م ـَمقَّ

 ورأومتف ًُمْٓمَٗمف يٕمرومقن ُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هدي يٕمرومقن ُم٤م اًمقًمد؟ دمٞم٥م ًمٞمف

 .[118:اًمتقسم٦م]﴾َرطِمٞمؿٌ  َرُؤوٌف  سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ ﴿: ي٘مقل طملم اهلل وصدق سم٠مُمتف،

 : .. (71:  01/ 778/ واًمٜمقر اهلدى)  

 تياوير؟ فٖٗا ثٗاب هوعٓٗ ادسجد دخل ون

 صقرة؟ ومٞمٝم٤م صمٞم٤مب وذم اعمًجد أطمد دظمقل قمٜمد يؽمشم٥م ُم٤مذا: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا؟ ٤مبصمٞم: اًمِمٞمخ

 .ًمٚمّمالة اعمًجد دظمؾ إذا صقرة أو صقر ومٞمٝم٤م صمٞم٤مب: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٙمراه٦م ُمع صحٞمح٦م ًمٙمـ..ُمٙمروه٦م ـمٌٕم٤مً  صالشمف :الىٗخ

 قمدم: يٕمٜمل أو ٦ماًمٌ٘مٞم وزر ويتحٛمؾ ُمٙمروه٦م هق وم٘مط صالشمف: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل؟ إضمر ُمـ ي٘مٚمؾ اعمالئٙم٦م طمْمقر

 ومٞمحٙمؿ صقرة ومٞمف اعمًجد اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ هؾ أُم٤م اًمٙمراه٦م، قمٜمدٟم٤م هق: اًمِمٞمخ

 يقضمد هٜم٤م ٕن قمٜمف:[ اًمٙمالم] اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس ومٝمذا اًمٜم٤مس سمٞمقت ُمـ يمٌٞم٧م قمٚمٞمف

 واوح؟[ يؽمضمح] إُمريـ أي! شمرى ومٞم٤م وُمٜمٗمرات، اعمالئٙم٦م حلْمقر ُمًقهم٤مت

 .ٟمٕمؿ: داظمٚم٦مُم
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 ممتٝمٜم٦م؟ اًمّمقر يم٤من ًمق: ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٝم٤م ي٘م٣م أن جي٥م ممتٝمٜم٦م، همػم أو ممتٝمٜم٦م قمٜمدي ومرق ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 (55:55:15/ب51: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 األذان شامع بَد ادسجد ون اخلروج حْم

 ذم اعمٜمذري احل٤مومظ ي٘مقل اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة اهلل، سمًؿ: اًمِمٞمخ

 صحٞمح ُمـ اًمّمالة يمت٤مب ُمـ اًمراسمع اًمٗمّمؾ وذم ؽمهٞم٥م،واًم اًمؽمهمٞم٥م يمت٤مب

 :قمذر ًمٖمػم إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج ُمـ اًمؽمهٞم٥م: واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م

 وذم ًمٚم٤ٌمب، اعمؽممج٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض اًم٤ٌمب هذا ذم اهلل رمحف اعم١مًمػ أورد

 ورواه: ىمٚمٜم٤م وم٘مد وصم٧ٌم صح سمام ظم٤مص٤مً  هذا يمت٤مسمٜم٤م يم٤من[ وح٤م] وٕمٞمػ، هق ُم٤م سمٕمْمٝم٤م

 داود وأبق ُمًٚمؿ – يمذا سمرىمؿ أظمر اًمٙمت٤مب ذم اًمذي هريرة أيب طمدي٨م: يٕمٜمل –

 .آظمره إمم « ط اهلل رؾمقل وأُمرٟم٤م »: ىمقًمف دون ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي

 أُمقر شمرك ُمـ اًمؽمهٞم٥م: قمنميـ اًم٤ٌمب ذم ُمًٚمؿ صحٞمح ذم: ىمٚم٧م شمٕمٌػم هٜم٤م

 اعمًجد ذم ىمٕمقداً  يمٜم٤م»: ىم٤مل اعمح٤مريب اًمِمٕمث٤مء أيب قمـ اًمّمحٞمح اًمٚمٗمظ هٜم٤مك اجلامقم٦م،

 ُمـ ظمرج طمتك سمٍمه هريرة أبق وم٠متٌٕمف يٛمٌم اعمًجد ُمـ رضمؾ وم٘م٤مم اعم١مذن، وم٠مذن

 وشم٘مدم وهمػمه، ُمًٚمؿ ورواه «اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م قمَم وم٘مد هذا أُم٤م: هريرة أبق وىم٤مل اعمًجد

 ُمـ اًمْمٕمٞمػ طمّم٦م ُمـ هل اًمتل اًمرواي٦م هذه أمحد، سمرواي٦م يمذا رىمؿ اًمْمٕمٞمػ ذم

 وم٤مًمٗمرق «اعمًجد ُمـ إذان سمٕمد اخلروج سمٕمدم ط اهلل رؾمقل ُمرٟم٤مأ»: ومٞمٝم٤م اًمؽمهمٞم٥م

: هل أمحد رواه٤م اًمتل اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م وسملم ُمًٚمؿ رواه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م سملم

 ىم٤مل إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ ظمرج اًمرضمؾ رأى ح٤م أنف هريرة أيب قمـ ُمًٚمؿ رواي٦م أن

 هريرة أب٤م أن ومٗمٞمٝم٤م: اًمْمٕمٞمٗم٦م دأمح رواي٦م أُم٤م اًم٘م٤مؾمؿ، أب٤م هذا قمَم ىمد: هريرة أبق

 ذم وًمٞمس اًمٚمٗمظ ذم وم٤مًمٗمرق اعمًجد، ُمـ اخلروج سمٕمد ط اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م: ىم٤مل

 .اعمٕمٜمك
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 أيب ىمقل اًمّمحٞمح واًمٚمٗمظ هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهق إول احلدي٨م هذا

 رء وومٞمف اعمٕمٜمك، هذا شم١ميد أظمرى أطم٤مدي٨م ذيمر صمؿ «اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م قمّم٤م وم٘مد»: هريرة

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل – هريرة أب٤م: يٕمٜمل – وقمٜمف: ىم٤مل ًمٚم٤ٌمب، ٤مؾم٥ماعمٜم اًمؽمهٞم٥م ُمـ

 يرضمع ٓ صمؿ حل٤مضم٦م، إٓ ُمٜمف خيرج صمؿ هذا، ُمًجدي ذم اًمٜمداء يًٛمع ٓ»: ط اهلل

 اًمٙمالم وذم اًمّمحٞمح، ذم سمف حمت٩م ورواشمف إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه «ُمٜم٤مومؼ إٓ إًمٞمف

 أن سمٞم٤من احلدي٨م هذا ذم نأ اًمِم٤مهد وإٟمام ذيمره حمؾ أن هذا ًمٞمس اًمتخري٩م هذا قمغم

 ومٝمق ًمٚمخروج سمًٌٌٝم٤م يْمٓمر طم٤مضم٦م دون إذان يًٛمع أن سمٕمد اعمًجد ُمـ خيرج اًمذي

 وهق اًمقصػ هذا قمٜمف ومٞمٜمتٗمل اعمًجد إمم اًمرضمقع ٟم٤موي٤مً  سمح٤مضم٦م ظمرج أنف وًمق ُمٜم٤مومؼ،

 ظمرج أنف دام ومام سم٤مخلروج، قمٚمٞمف أخح٧م حل٤مضم٦م اعمًجد ُمـ ظمرج إٟمام ٕنف ُمٜم٤مومؼ: أنف

 .ُمٜم٤مومؼ إٟمف: ومٞمف ي٘م٤مل أن يّمح ومال رضمع وومٕمالً  عاًمرضمق يٜمقي

 قمـ وروي: ىم٤مل هريرة، أيب طمدي٨م سمٕمد ُمـ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م يمذًمؽ

 اعمًجد ذم إذان أدريمف ُمـ »: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن

 إول: ي٨ماحلد سمٛمٕمٜمك ومٝمذا «ُمٜم٤مومؼ ومٝمق اًمرضمٕم٦م يريد ٓ وهق حل٤مضم٦م خيرج مل ظمرج صمؿ

 .صحح آقمت٤ٌمر وهبذا احلدي٨م هلذا يِمٝمد إول احلدي٨م يم٤من وًمذًمؽ

 اهلل ريض اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ىمقًمف وهق اًم٤ٌمب، ذم إظمػم طمدي٨م أجْم٤مً  وٟمحقه

 أظمرضمتف أطمد إٓ ُمٜم٤مومؼ، إٓ اًمٜمداء سمٕمد أطمد اعمًجد ُمـ خيرج ٓ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٜمف

 طمٙمؿ: وومٞمف ـمرق قمدة ُمـ ضم٤مء اًمذي احلدي٨م اهذ سملم: اًمِم٤مهد «اًمرضمقع يريد وهق طم٤مضم٦م

 طمٞم٨م هريرة أيب طمدي٨م وسملم ُمٜم٤مومؼ، ومٝمق طم٤مضم٦م همػم ذم اعمًجد ُمـ ظمرج عمـ ط اًمٜمٌل

 يمؾ وًمٞمس قم٤مص، ومٝمق ُمٜم٤مومؼ قمٚمٞمف أـمٚمؼ ُمـ يمؾ أن ؿمؽ وٓ «اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م قمَم وم٘مد»: ىم٤مل

 هريرة أيب طمدي٨م سملم ومرق ومٝمٜم٤مك وًمذًمؽ ُمٜم٤مومؼ، أنف قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن يّمح قم٤مصٞم٤مً  يم٤من ُمـ

 ومٝمل قمٜمف، اهلل ريض همػمه قمـ ضم٤مءت اًمتل إظمرى اًمرواي٤مت ُمـ وهل اًمث٤مٟمٞم٦م روايتف وسملم

 يٙمقن أن إٓ ُمٜم٤مومؼ ومٝمق طم٤مضم٦م ًمٖمػم إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ ظمرج ُمـ أن ذم يمٚمٝم٤م شمٚمت٘مل

 .اعمًجد إمم اًمرضمقع يٜمقي وهق حل٤مضم٦م ظمرج

 ُمـ رجخي اًمذي هذا قمغم ط اًمٜمٌل ُمـ صدر اًمذي احلٙمؿ هذا أن ؿمؽ وٓ
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 صحٞمح ذم صم٧ٌم ىمد ٕنف اًمنميٕم٦م: قمٛمقُم٤مت شم٘متْمٞمف اًمذي هق إذان سمٕمد اعمًجد

 وٓ اًمٜمداء يًٛمع عمـ ٟمِمٝمد يمٜم٤م»: ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ ُمًٚمؿ

 اجلامقم٦م ًمّمالة اعمًجد ي٠مت مل اًمذي هذا سملم ومرق وٓ «ُمٜم٤مومؼ أنف اًمّمالة إمم خيرج

 رء قمغم يٜمقي ٓ وظمرج اًمٜمداء ؾمٛمع صمؿ اعمًجد طمي اًمذي هذا وسملم ًمف، قمذر ومال

 وىمد اجلامقم٦م، صالة إلدراك اعمًجد إمم اًمرضمقع يٜمقي هق وٓ طم٤مضم٦م أجْم٤مً  أظمرضمف ُم٤م

 وم٤مًمذي درضم٦م، وقمنميـ سمًٌع ومْمٞمٚمتٝم٤م وأن سم٤مًمٗمروٞم٦م، طمٙمٛمٝم٤م أن اهلل ؿم٤مء إن قمرومتؿ

 ىمقًمف ُمثؾ ذشمٜمٗمٞم ذم ورؾمقًمف اهلل إـم٤مقم٦م وقمـ إضمر هذا قمـ ُمٕمرًو٤م اعمًجد ُمـ خيرج

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: شمٕم٤ممم يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  .[71:اًمٌ٘مرة]﴾اًمرَّ

 إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ خيرج أن ٕطمد جيقز هؾ: ؾم١مال قم٤مدةً  هٜم٤م ومػمد وطمٞمٜمئذٍ 

 حتدصم٧م وم٘مد آظمر، ُمًجد ذم يّمكم أن يريد أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ ُمٚمح٦م، طم٤مضم٦م ًمف ًمٞمس

 جيقز، ٓ أنف إصؾ سم٠من: اعمٙم٤من هذا إمم ىم٤مدُمقن وٟمحـ اإلظمقان سمٕمض ُمع آٟمٗم٤مً 

 وضسم٧م احلدي٨م، هذا ُمثؾ ذم آؾمتثٜم٤مء ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمقضم٥م قم٤مرو٦م شم٠ميت أطمٞم٤مٟم٤مً  وًمٙمـ

 ذم يّمكم أن يريد ًمٙمـ طم٤مضم٦م سمٖمػم إذان سمٕمد ُمًجد ُمـ ظمرج ُمـ: ُمثالً  ذًمؽ قمغم

 ُمًجد ذم طمي يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف قمذرًا، يٕمتؼم ٓ وم٘مط وطمده ومٝمذا آظمر، ُمًجد

 ُمًجد إمم ظمرج إٓ إذان يًٛمع أن يم٤مد وُم٤م يًتٗمٞمده، قمٚمؿ أو درس حلْمقر

 قمغم وضسم٧م ومٞمف، اًمدرس طمي اًمذي اعمًجد ذم اًمّمالة ُمـ أومْمؾ ومٞمف اًمّمالة

 ذاك ذم اًمٜمٌقي، اعمًجد إمم اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد ُمـ ُمًجد ُمـ اخلروج: ُمثالً  ذًمؽ

 ًمٞمٙم٥ًم ظمرج ًمٚمّمالة أذن ومٚمام اؾمتٗم٤مده، درؾم٤مً  طمي اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد ُمـ اعمًجد

 سمجقاز ي٘م٤مل أن ممٙمـ يِم٤مهبٝم٤م وُم٤م احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل احل٤مضم٦م ُمـ ذًمؽ ويٙمقن اخلروج،

 تيٗمق ٓ أن اًمٜمٞم٦م هبذه واعم٘مّمقد إًمٞمف، اًمرضمقع يٜمقي أنف: احل٤مضم٦م إمم أو٤مف وىمد

 اعمًجد ذم اًمّمالة ُمـ أومْمؾ هق ُمًجد ذم اًمّمالة ٟمقى وم٢مذا اجلامقم٦م، صالة قمٚمٞمف

 .ُمٜم٤مومؼ سم٠منف وصٗمف وهق اًمِمديد اًمققمٞمد هذا يِمٛمٚمف ومام ومٞمف، اًمدرس طمي اًمذي
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ه اًمذي هذا  .أقمٚمؿ واهلل اعمقوقع، هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمرا

 (55:11:51/ب10: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 ادسجد دم ادْان حجز حْم

 ُمـ طمٚم٘م٦م إمم يذه٥م صمؿ ُمًجد ذم اعمٗمروو٦م اًمّمالة يّمكم اًمرضمؾ :السائل

 ٟمٗمس ذم ومٞمّمكم أظمر اًمٗمرض ذم ومٞم٠ميت اعمًجد ذم ُمٙم٤من ومٞمحجز اًمٕمٚمؿ طمٚم٘م٤مت

 ٓ؟ أم اًمٗمٕمؾ هذا ًمف يّمح هؾ إول ُمٙم٤مٟمف

 ًمٞمس ومٕمالً  اعمٙم٤من حيجز سم٠من يٙمقن اًمٗمْمٞمٚم٦م حتّمٞمؾ ُم٤مجيقز، ٓ :األلباين الىٗخ

 .إظمرى اعمٓم٤مرح سمٕمض إمم ٜمٍمفي صمؿ هٜم٤مك يْمٕمف سمثقب حيجزه أن

 (15 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

د حْم  اخُلٌا لتْثر األبَد لٓٔسجد الذهاب تّيُّ

 شمّمح ٓ اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ويمام اًمٜم٤مس، سمٕمض يتقهؿ يمام.. : الىٗخ

 مل ُمـ: ذًمؽ وقمغم رايم٤ٌمً  طم٩م ط اًمٜمٌل أن اًمقاىمع ًمٙمـ ُم٤مؿمٞم٤ًم، طم٩م ط اًمٜمٌل سم٠من

 أضمر ُمـ أيمثر أضمره ويٙمقن احل٩م قمٚمٞمف جي٥م ُم٤مؿمٞم٤مً  حي٩م أن رايم٤ٌمً  احل٩م ًمف نيتٞم

 صمؿ رايم٤ٌمً  حي٩م أن اؾمتٓم٤مع ُمـ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمام يمذًمؽ ًمٞمس اًمٕمٙمس وًمٙمـ اًمرايم٥م،

 اًمذي أُم٤م ُمتٙمٚمػ، ٕنف ًمف: زي٤مدة ٓ إضمر زي٤مدة قمغم ُمٜمف طمرص٤مً  ُم٤مؿمٞم٤مً  احل٩م شمٙمٚمػ

 اًمرايم٥م: طم٩م ُمـ أومْمؾ هذه واحل٤مًم٦م فومحج ىمدُمٞمف قمغم ومح٩م يريمٌف ُمريمقسم٤مً  جيد ٓ

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اعمِم٘م٦م ىمدر قمغم اًمثقاب ٕن

 ٟمقت ىمد يم٤من طمٞم٨م اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل ُمع وهل طمجٝم٤م ىمّم٦م ذم قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم

 سمنف يٕمرف ُمٙم٤من ذم ُمٙم٦م ُمـ ىمري٤ٌمً  ط اًمٜمٌل ٟمزل ومٚمام احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع

 اهلل، رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م أنٗم٧ًم؟ ًمؽ ُم٤م»: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ووضمده٤م ٞمٝم٤مقمٚم دظمؾ

 وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا إن: ىم٤مل
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 ٕن سم٤مًمٙمٕم٦ٌم: ًمتٓمقف احلرام اعمًجد اًمٙمٕم٦ٌم شمدظمؾ ومل يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ ومج٤مءت «شمّمكم

 وم٠مت٧م «شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احلآج يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمل»: ىم٤مل هن٤مه٤م، اًمرؾمقل

 أقمٚمـ وح٤م اإلوم٤مفم٦م، ـمقاف وـم٤موم٧م اعمٜم٤مؾمؽ أمت٧م صمؿ وـمٝمرت يمٚمٝم٤م سم٤معمٜم٤مؾمؽ

 أجْم٤مً  ومقضمده٤م ظمٞمٛمتٝم٤م ذم وهل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اعمديٜم٦م إمم سم٠مصح٤مسمف اًمرضمقع ط اًمٜمٌل

 دون سمح٩م وأقمقد وقمٛمرة سمح٩م اًمٜم٤مس يٕمقد زم ُم٤م: ىم٤مًم٧م! ًمؽ؟ ُم٤م»: ىم٤مل شمٌٙمل،

 اًمرمحـ قمٌد أظم٤مه٤م وأُمر اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم اذهٌل: واًمًالم ّمالةاًم قمٚمٞمف هل٤م وم٘م٤مل قمٛمرة،

 – اًمِم٤مهد هٜم٤م – أضمرك إٟمام: هل٤م وىم٤مل اًمٜم٤مىم٦م قمغم ظمٚمٗمف جيٚمًف أن اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمـ

 . «ٟمّمٌؽ ىمدر قمغم

 ـمقاف شم١مدي ىمري٦ٌم ُم٤ًموم٦م إٓ ُمٙم٦م ودظمقل اعمٜمزل ذم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م سمٞمٜمام أن هٜم٤م

 احل٩م يدي سملم اًمٕمٛمرة إمت٤مم وسملم سمٞمٜمٝم٤م طم٤مل ـًمٙم اًمٕمٛمرة، هق ومٝمذا وشمتحٚمؾ اًم٘مدوم

 وىم٤مل اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم خترج أن أُمره٤م أن ؾمٛمٕمتؿ سمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٛمٝم٤م أظمر،

 ٓ ىمدراً  اإلٟم٤ًمن قمغم ومرض وم٢مذا «ٟمّمٌؽ ىمدر قمغم أضمرك إٟمام»: احل٤مًم٦م هذه ذم هل٤م

 سمحج٦م ِم٘م٦ماعم اإلٟم٤ًمن يتٙمٚمػ أن أُم٤م ذًمؽ، قمغم ومٞم١مضمر ُم٤م ُمِم٘م٦م ومٞمف اًمتٍمف يٛمٚمؽ

 ُمًجد سمجقار يم٤من ُمـ ًمذًمؽ اًمنميٕم٦م: ومٝمؿ ذم ظمٓم٠م ومٝمذا اعمِم٘م٦م ىمدر قمغم اًمثقاب أن

 صحٞمح أيمؼم، وإضمر أيمثر اخلٓم٤م أن سمحج٦م اًمٌٕمٞمد اعمًجد إمم اًمذه٤مب يت٘مّمد ومال

 يتٙمٚمػ أن ًمف يٜمٌٖمل ومال ىمري٤ٌمً  اعمًجد يم٤من إذا أُم٤م قمٜمف، سمٕمٞمداً  اعمًجد يم٤من إذا

 .اًمتٙمٚمػ ذًمؽ

 ذم ضم٤مء ُم٤م سمٛمثؾ اًمٗم٘مف، هق اًمتٗمريؼ وهذا هذا سملم يٗمرىمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 وم٠مرادوا اًمٜمٌقي اعمًجد قمـ سمٕمٞمدة ُمٜم٤مزل ذم يم٤مٟمقا  إنّم٤مر سمٕمض أن ُمًٚمؿ صحٞمح

 دي٤مريمؿ»: هلؿ ىم٤مل ط اًمٜمٌل ذًمؽ سمٚمغ ومٚمام ُمٜمف، ىمريٌلم ًمٞمٙمقٟمقا  اعمًجد ُمـ آىمؽماب

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمام آصم٤مريمؿ، شمٙمت٥م دي٤مريمؿ، اًمزُمقا : أي دي٤مريمؿ، «آصم٤مريمؿ شمٙمت٥م

 ًمٙمـ ؾمٞمئ٦م، وحمق درضم٦م ورومع طمًٜم٦م يمت٥م ظمٓمقة يمؾ ذم أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اًمٙمٌػم، إضمر هذا ومجزاؤه اعمًجد قمـ سمٕمٞمداً  يم٤من ومٛمـ اًمتٙمٚمػ، سمٕمدم ُم٘مٞمد...  هذا

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمدل هق هذا يتٙمٚمػ، أن ًمف جيقز ومال اعمًجد ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من ُمـ أُم٤م
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 أو اإلُم٤مم صقت سمحج٦م اعم٤ًمضمد شمتٌع إذا: سمٕمْمٝمؿ قمغم ؾم١مال خيٓمر ىمد: ُمداظمٚم٦م

 .اإلُم٤مم صقت طمًـ

 ذٟم٥م، ُمـ أىمٌح قمذر ومٝمذا ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٤مً  شم٘مري٤ٌمً  اإلُم٤مم صقت يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 ؾمٜمٜمٝم٤م قمغم وحي٤مومظ وحيًٜمٝم٤م اًمّمالة يت٘مـ قمٜمف سمٕمٞمد ُمًجد ذم إُم٤مُم٤مً  ي٘مّمد يم٤من إذا أُم٤م

 ىمّمد يٙمقن ٓ ومٝمذا اًمّمالة مت٤مم سمٕمد اًمٜم٤مس يًتٗمٞمده٤م ُمققمٔم٦م يٚم٘مل وىمد وآداهب٤م،

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اًمٕمٚمؿ، ًمتحّمٞمؾ وإٟمام اخلٓم٤م يمثرة أضمؾ ُمـ اعمًجد

 اعمالطمٔم٦م هذه «اجلٜم٦م إمم ـمري٘م٤مً  سمف اهلل ؾمٚمؽ قمٚمامً  سمف يٚمتٛمس ـمري٘م٤مً  ؾمٚمؽ ُمـ»

 اعمًجد ٕن اخلٓم٤م: هبذه اًمثقاب يم٥ًم أضمؾ ُمـ اخلٓم٤م شمٙمٚمػ طمقل وهل اًم٤ًمسم٘م٦م

 .اعم٤ًمضمد شمتٌع قمـ سم٤مًمٜمٝمل ي٘مّمد اًمذي قه هذا سمٕمٞمد،

 (55:55:55/أ10: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 املساجد مباحات
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 حلاجة أحٗا٘ا فٗه ادرور ادساجد وباحات ون

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف حل٤مضم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمف اعمرور»:اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

ىمٜم٤م أو ُم٤ًمضمداٟم٤م ُمـ رء ذم ُمر ُمـ»: واًمًالم  ذم أطمديمؿ ُمر إذا: ًمٗمظ وذم» أؾمقا

 قمغم ومٚمٞمٛمًؽ ٟمٌؾ وُمٕمف «ُمًجد أو جمٚمس أو سمًقق: ًمٗمظ وذم. ؾمقىمٜم٤م ذم أو ُمًجدٟم٤م

[. سمٌمء] اعمًٚمٛملم ُمـ أطمدا يّمٞم٥م أن «صمالصم٤م ٟمّم٤مهل٤م قمغم ومٚمٞم٘مٌض»: ىم٤مل أو. ٟمّم٤مهل٤م

 .«أطمدا هب٤م يٕم٘مر ٓ: ًمٗمظ وذم»

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 وىمد ًمٚمًالح طم٤مُمال يم٤من وًمق كطمت اعمًجد ذم اعمرور ضمقاز قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 :وم٘م٤مل ذيمرٟم٤م سمام اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ

 طمدي٨م ُمـ ُمًتٜمٌط وهق ضمقازه: أي» :احل٤مومظ ىم٤مل. «اعمًجد ذم اعمرور سم٤مب»

 .«إوًمقي٦م ضمٝم٦م ُمـ اًم٤ٌمب

 اؾمتٓمراق إمم ي١مدي ٓ سمحٞم٨م واًمٜمدرة احل٤مضم٦م قمغم حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ: ىمٚم٧م

  .أقمٚمؿ واهلل. ؾمٌؼ يمام قمٜمف اعمٜمٝمل اعمًجد

 ([.1/717)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 برشوط الٕساء ون إتٗا٘ه ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :سمنمـملم اًمٜم٤ًمء ُمـ إشمٞم٤مٟمف

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سمزيٜم٦م ُمتؼمضم٤مت وٓ ُمتٓمٞم٤ٌمت همػم خيرضمـ أن: إول

 .«ـمٞم٤ٌم متس ومال «اًمٕمِم٤مء»: ًمٗمظ وذم» اعمًجد إطمدايمـ ؿمٝمدت إذا»

ة اًمث٘مٗمٞم٦م زيٜم٥م رواي٦م ُمـ دي٨ماحل  .قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد اُمرأ
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 .ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ٟم٤ًمءيمؿ متٜمٕمقا  ٓ» :ط ًم٘مقًمف اإلذن وقمٚمٞمٝمؿ أزواضمٝمـ يًت٠مذن أن: واًمث٤مين 

 ظمػم وسمٞمقهتـ[ ]شمٗمالت ًمٞمخرضمـ وًمٙمـ] إًمٞمٝم٤م اؾمت٠مذٟمٙمؿ إذا[ سم٤مًمٚمٞمؾ] اعم٤ًمضمد

 [.صحٞمح.]«[هلـ

 سم٤مًمنموط ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد اًمٜم٤ًمء طمْمقر ضمقاز قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هلـ ظمػم سمٞمقهتـ ذم ومّمالهتـ ذًمؽ وُمع اعمذيمقرة

 صالة» ذم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن شم٠ميت ًمٕمٚمٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه٤م وذم إظمػمة اًمزي٤مدة

 .«اجلامقم٦م

 اًمٗم٘مٝم٤مء نأ إٓ اًمٜم٤ًمء ذم قم٤مم احلدي٨م هذا: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ ىم٤مل» :«اًمٗمتح» وذم

. «شمٗمالت وًمٞمخرضمـ»: اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وهق شمتٓمٞم٥م ٓ أن ُمٜمٝم٤م: سمنموط ظمّمقه

ة: وي٘م٤مل ُمتٓمٞم٤ٌمت همػم: أي اًمٗم٤مء ويمن اعمثٜم٤مة سمٗمتح هق: ىمٚم٧م  يم٤مٟم٧م إذا شمٗمٚم٦م اُمرأ

 حتريؽ ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمٜمف اعمٜمع ؾم٥ٌم ٕن ُمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م سم٤مًمٓمٞم٥م ويٚمحؼ: ىم٤مل. اًمريح ُمتٖمػمة

 آظمتالط ويمذا اًمٗم٤مظمرة واًمزيٜم٦م ئمٝمر اًمذي احلكمو اعمٚمٌس يمحًـ اًمِمٝمقة داقمٞم٦م

 ،ٟمٔمر وومٞمف ،وهمػمه٤م اًمِم٤مسم٦م سملم وهمػمهؿ اح٤مًمٙمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم وومرق. سم٤مًمرضم٤مل

 ذًمؽ يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ قمٚمٞمٝم٤م إُمـ طمّمؾ ُمًتؽمة ويم٤مٟم٧م ذيمر مم٤م قمري٧م إذا ٕهن٤م

 سمٞمتٝم٤م ذم رأةاعم صالة أن قمغم يدل ُم٤م وهمػمه احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم ورد وىمد ،سم٤مًمٚمٞمؾ

 .«اعمًجد ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ

 :ىم٤مل صمؿ إًمٞمف أذٟم٤م مم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م إظمػمة اًمزي٤مدة ومذيمر: ىمٚم٧م

 ذًمؽ ويت٠ميمد ،اًمٗمتٜم٦م ُمـ ومٞمف إُمـ حت٘مؼ أومْمؾ اإلظمٗم٤مء ذم صالهت٤م يمقن ووضمف»

 ،ىم٤مًم٧م ُم٤م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م صمؿ وُمـ واًمزيٜم٦م اًمتؼمج ُمـ اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م وضمقد سمٕمد

 ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م ٓ إذ ،ٟمٔمر وومٞمف ،ُمٓمٚم٘م٤م اًمٜم٤ًمء ُمٜمع ذم قم٤مئِم٦م قلسم٘م سمٕمْمٝمؿ ومتًؽ

. عمٜمع رأى ًمق: وم٘م٤مًم٧م فمٜمتف فمـ قمغم سمٜم٤مء يقضمد مل ذط قمغم قمٚم٘م٧م ٕهن٤م احلٙمؿ شمٖمػم

 يم٤من وإن سم٤معمٜمع شمٍمح مل قم٤مئِم٦م إن طمتك احلٙمؿ وم٤مؾمتٛمر. يٛمٜمع ومل ير مل: قمٚمٞمف ومٞم٘م٤مل

 ومام ؾمٞمحدصمـ ُم٤م ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٚمؿ وم٘مد وأجْم٤م ،اعمٜمع شمرى يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م يِمٕمر يمالُمٝم٤م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤ٌمطم٤مت اعم٤ًمضمد

 

81 

 ُمٜمٕمٝمـ ًمٙم٤من اعم٤ًمضمد ُمـ ُمٜمٕمٝمـ يًتٚمزم أطمدصمـ ُم٤م يم٤من وًمق سمٛمٜمٕمٝمـ ٟمٌٞمف إمم أوطمك

 ُمـ ٓ اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمـ وىمع إٟمام وم٤مإلطمداث وأجْم٤م ،أومم يم٤مٕؾمقاق همػمه٤م ُمـ

 اًمٗم٤ًمد ُمٜمف خيِمك ُم٤م إمم يٜمٔمر أن وإومم أطمدصمـ عمـ ومٚمٞمٙمـ اعمٜمع شمٕملم وم٢من مجٞمٕمٝمـ

 سم٤مًمٚمٞمؾ اًمت٘مٞمٞمد ويمذًمؽ واًمزيٜم٦م اًمتٓمٞم٥م سمٛمٜمع ذًمؽ إمم ط ؿم٤مرشمفإل ومٞمجتٜم٥م

 .«ؾمٌؼ يمام

 يم٤من إذا إزواج اًمرضم٤مل سمف ي١مُمر إٟمام اإلذن أن قمغم يدل اًمت٘مٞمٞمد وهذا: ىمٚم٧م

 ؿم٤مؤوا وم٢من سمف ي١مُمرون ومال هن٤مرا يم٤من إن وأُم٤م ًمٞمال اعمًجد إمم ُمٜمٝمـ اخلروج ـمٚم٥م

 :«ت٘مري٥ماًم ذح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل. ُمٜمٕمقا  ؿم٤مؤا وإن أذٟمقا 

 قمغم ًمٜمّمف ذًمؽ سمخالف اًمٜمٝم٤مر أن قمغم دًمٞمؾ اًمرواي٦م هذه وذم: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل»

 أطمد يٕمرومٝمـ ُم٤م: قم٤مئِم٦م ىمقل إمم شمرى أٓ اعمٓمٚمؼ قمغم ي٘ميض احلدي٨م وهذا: ىم٤مل اًمٚمٞمؾ

 .«اًمٖمٚمس ُمـ

 اًمذي اإلُم٤مم ُمع ؾمالُمٝمـ ومقر سمٞمقهتـ إمم يٜمٍمومـ أن وهق: صم٤مًم٨م وذط»

 قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء إن» ف ُمٜمف خيرضمـ طمتك رضم٤ملاًم ُمـ وراءه وُمـ ُمٙم٤مٟمف ذم يٛمٙم٨م

 صغم وُمـ ط اهلل رؾمقل وصم٧ٌم ىمٛمـ اعمٙمتقسم٦م ُمـ ؾمٚمٛمـ إذا يمـ ط اهلل رؾمقل

[ يدريمٝمـ أن] ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء يٜمٗمذ يمٞمام ذًمؽ أن يرون ويم٤مٟمقا ] اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمرضم٤مل ُمـ

 رؾمقل ىم٤مم وم٢مذا[ ط اهلل رؾمقل يٜمٍمف أن ىمٌؾ ُمـ سمٞمقهتـ ومٞمدظمٚمـ[ ]اًمرضم٤مل

 .«اًمرضم٤مل ىم٤مم ط اهلل

 .ؾمٚمٛم٦م أم رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ىمد ُم٤م اضمتٜم٤مب ذم وآطمتٞم٤مط ،اح٠مُمقُملم أطمقال اإلُم٤مم ُمراقم٤مة احلدي٨م وذم»

 ذم ًمٚمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل خم٤مًمٓم٦م ويمراه٦م ،اًمتٝمؿ ُمقاوع اضمتٜم٤مب وومٞمف ،اعمحذور إمم يٗميض

 رضم٤مٓ يم٤مٟمقا  إذا اح٠مُمقُملم أن اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ وُم٘مت٣م ،اًمٌٞمقت قمـ ومْمال اًمٓمرىم٤مت

 إذا يم٤من ط أنف قم٤مئِم٦م طمدي٨م ىم٤مدُم٦م اسمـ محؾ وقمٚمٞمف ،اعمٙم٨م هذا يًتح٥م ٓ أن وم٘مط
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 ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا: ي٘مقل ُم٤م ُم٘مدار إٓ ي٘مٕمد مل ؾمٚمؿ

 .«اعمًجد ذم اجلامقم٦م حيين يمـ اًمٜم٤ًمء أن وومٞمف ُمًٚمؿ أظمرضمف. واإليمرام اجلالل

 ([.1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 حلاجة شٗام ال واجلٕب احلائض دخول ادساجد وباحات نو

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 زم ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م حل٤مضم٦م ؾمٞمام ٓ احل٤مئض دظمقل 

 :اهلل رؾمقل

 :وم٘م٤مل طم٤مئض إين: وم٘مٚم٧م «اعمًجد ُمـ اخلٛمرة ٟم٤موًمٞمٜمل»

 .«[إي٤مه ومٜم٤موًمتٝم٤م] «يدك ذم ًمٞم٧ًم طمٞمْمتؽ إن»

 واًمدارُمل وصححف واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود وأبق ُمًٚمؿ فأظمرضم احلدي٨م

 حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قمٌٞمد سمـ صم٤مسم٧م قمـ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز

 «اعمًجد ُمـ»: قمٜمده وًمٞمس ًمٚمٓمٞم٤مًمز واًمزي٤مدة. قمٜمٝم٤م

 .سمف قمٌٞمد سمـ صم٤مسم٧م قمـ همٜمٞم٦م أيب سمـ محٞمد سمـ اعمٚمؽ قمٌد شم٤مسمٕمف وىمد

 .أمحد أظمرضمف

 قمٜمف ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد. اًمًت٦م سمف اطمت٩م صم٘م٦م هذا عمٚمؽا قمٌد ىمقي٦م ُمت٤مسمٕم٦م وهذه

 :أظمرى ـمريؼ وًمف ،صم٤مسم٧م قمـ ُمٕم٤م طمج٤مج وقمـ

 أيب قمـ يمالمه٤م ؾمالم قمـ واًمٓمٞم٤مًمز إطمقص أيب قمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .سمف قمٜمٝم٤م اًمٌٝمل اهلل قمٌد قمـ إؾمح٤مق
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 .صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

ئٞمؾ وظم٤مًمٗمٝمام  .قمٜمٝم٤م ٛمرقم سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌٝمل قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ: وم٘م٤مل إها

 .أمحد أظمرضمف

 .إؾمح٤مق أيب قمـ ذيؽ رواه ويمذًمؽ

 .أجْم٤م أمحد رواه

 رؾمقل أن قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌٝمل قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ: وم٘م٤مل زهػم مجٞمٕم٤م وظم٤مًمٗمٝمؿ

 .احلدي٨م. . . ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل ط اهلل

 .أمحد أظمرضمف

 هذا أن اًمٔمـ وأهمٚم٥م قم٤مئِم٦م قمـ روايتف ُمـ ٓ قمٛمر اسمـ ُمًٜمد ُمـ ومجٕمٚمف

 اظمتٚمط ىمد يم٤من وم٢مٟمف قمٜمٝمؿ اًمرواة ُمـ ٓ ٟمٗمًف إؾمح٤مق أيب ـُم هق إٟمام آظمتالف

 .قمٛمره آظمر ذم

 شم٤مسمٕمف وم٘مد. قمٜمٝم٤م اًمٌٝمل قمـ قمٜمف ىم٤مل ُمـ رواي٦م اًمّمقاب أن قمٜمدي ويؽمضمح

 يمالمه٤م أمحد قمٜمد ذريح سمـ واًمٕم٤ٌمس وأمحد اًمدارُمل أظمرضمف اًمًدي إؾمامقمٞمؾ

 .سمف قمٜمٝم٤م اًمٌٝمل قمـ

. ذًمؽ ىم٤مل طملم اعمًجد ذم ٤منيم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف: اًمًدي رواي٦م وذم

 ومٗمٞمف صم٘م٦م يم٤من وإن - اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمٌػم وهق - هذا اًمًدي ًمٙمـ

 :«اًمت٘مري٥م» وذم يمالم

 .«هيؿ صدوق»



 ُم٤ٌمطم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وإن هذا أىمقل. ًمثٌقهت٤م اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ ٓ اًمرواة مجٞمع دون سمزي٤مدة شمٗمرد إذا ومٛمثٚمف

 أنف إٓ ي٠ميت يمام هريرة أبق وهق آظمر صح٤ميب قمـ صح٧م ىمد اًمزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م

 :وًمٗمٔمٝم٤م اًمرواي٦م فم٤مهر إمم إىمرب هق هذا سمؾ أظمرى ىمّم٦م هذه شمٙمقن أن حيتٛمؾ

 :ىم٤مل هريرة أيب قمـ

 :وم٘م٤مل اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل سمٞمٜمام

 :وم٘م٤مل طم٤مئض إين: وم٘م٤مًم٧م «اًمثقب ٟم٤موًمٞمٜمل قم٤مئِم٦م ي٤م»

 ومٜم٤موًمتف. «يدك ذم ًمٞم٧ًم طمٞمْمتؽ إن»

 أيب قمـ يمٞم٤ًمن اسمـ يزيد ـقم ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ وأمحد واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .قمٜمف طم٤مزم

: شمٚمؽ وذم «اًمثقب»: هق هذه ذم اعمٓمٚمقب أن ُمتٕمددة اًمقاىمٕم٦م أن ويدًمؽ

 واًم٘مقل – ؾمٌؼ يمام اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ وٟمحقه ظمقص ٟمًٞم٩م أو طمّمػم وهل - «اخلٛمرة»

 :ُمًٚمؿ قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي سمٞمٜمف يمام اًمتٙمٚمػ ُمـ يمثػم إمم حيت٤مج واطمدة واىمٕم٦م سم٠مهن٤م

 اىمتٍم اًمرواة سمٕمض ًمٙمـ ُمٕم٤م واًمثقب اخلٛمرة هق إصؾ ذم قباعمٓمٚم أن أوٓ

 دًمٞمؾ أي سمدون اًم٘مّمقر إمم وٟمًٌتف اًمراوي شمقهٞمؿ ومٞمف وهذا. ٟمز أو أطمدمه٤م ذيمر قمغم

 .ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ

 قمٚمٞمف يمالُمف ُمـ وٓ احلدي٨م صٚم٥م ُمـ ًمٞمس «اعمًجد ُمـ»: ىمقًمف أن: صم٤مٟمٞم٤م

 ذم اًمٜمقوي أوم٤مده. ىم٤مل: سم٘مقهل٤م ؼُمتٕمٚم ومٝمق قم٤مئِم٦م ىمقل ُمـ هق وإٟمام واًمًالم اًمّمالة

 رؾمقل زم ىم٤مل: هٙمذا قمٜمدهؿ احلدي٨م وم٠مصؾ. اًم٘م٤ميض قمـ ٟم٘مال «ُمًٚمؿ ذح»

 أن ضمدا ويٌٕمد احلدي٨م فم٤مهر ظمالف وهذا «اخلٛمرة ٟم٤موًمٞمٜمل»: اعمًجد ُمـ ط اهلل

 إمم يت٤ٌمدر ٓ سمّمقرة روايتف قمغم اًمرواة مجٞمع يتٗمؼ صمؿ ذيمروا ُم٤م احلدي٨م أصؾ يٙمقن

 ُمتٕمٚمؼ وأنف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ هق «اعمًجد ُمـ»: فىمقًم أن إٓ اًمذهـ
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 ي١ميد «ٟم٤موًمٞمٜمل» ُمتٕمٚمؼ وأنف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ هق «اعمًجد ُمـ»: سم٘مقًمف

 قمٚمٞمف يدل سمام ًمٚمحدي٨م شمرمجقا  اًمٜم٤ًمئل إٓ إرسمٕم٦م اًمًٜمـ أصح٤مب أن ذيمرٟم٤م ُم٤م

 :وم٘م٤مًمقا  فم٤مهره

 :اًمؽمُمذي ىم٤ملو. «اعمًجد ُمـ اًمٌمء شمتٜم٤مول احل٤مئض سم٤مب»

 ذم اظمتالوم٤م سمٞمٜمٝمؿ ٟمٕمٚمؿ ٓ اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُم٦م ىمقل وهق صحٞمح طمًـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م»

 :«اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤مب وىم٤مل. «اعمًجد ُمـ ؿمٞمئ٤م احل٤مئض شمتٜم٤مول أن سم٠مس ٓ سم٠من: ذًمؽ

 وأن ،اعمًجد ُمـ سمٞمده٤م اًمٌمء شمتٜم٤مول أن ًمٚمح٤مئض أن اًمٗم٘مف ُمـ احلدي٨م وذم»

 ُم٤م ومٞمف ضمًده سمٕمض أو يده سم٢مدظم٤مل حيٜم٨م ٓ ٢مٟمفوم ُمًجدا أو دارا يدظمؾ ٓ طمٚمػ ُمـ

 .«سمدٟمف مجٞمع يدظمٚمف مل

 إمم وم٘مط يده٤م أدظمٚم٧م إٟمام قم٤مئِم٦م أن احلدي٨م ُمـ ومٝمؿ أنف إمم يِمػم هذا ويمالُمف

 سمام ًمٚمحدي٨م وشم٘مٞمٞمد ظمٗمل ومٝمؿ وهق ،احلٚمػ ُمـ ذيمر ُم٤م ُمٜمف اؾمتٜمٌط وًمذًمؽ اعمًجد

 إمم اًمدظمقل ًمٚمح٤مئض ًمٞمس أن يرون ممـ اخلٓم٤ميب وًمٕمؾ ،قمٚمٞمف يدل مم٤م ومٞمف ًمٞمس

 صح اًمدًمٞمؾ أن ًمق ؾم٤مئٖم٤م يم٤من وهذا. سمف احلدي٨م وم٘مٞمد سمذًمؽ قمٜمده ىم٤مم ًمدًمٞمؾ اعمًجد

 .إـمالىمف قمغم احلدي٨م إسم٘م٤مء ومٞمٜمٌٖمل ؾمٞم٠ميت يمام يّمح مل وًمٙمٜمف سمذًمؽ

 :ىم٤مًم٧م أُمف قمـ ُمٜمٌقذ قمـ ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: اإلُم٤مم وم٘م٤مل واًمٕمٛمقم اإلـمالق ي١ميد ُم٤م ضم٤مء وىمد

 أم: ىم٤مل رأؾمؽ؟ ؿمٕمث٤م ًمؽ ُم٤م سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ٤ٌمسقم اسمـ وم٠مت٤مه٤م ُمٞمٛمقٟم٦م قمٜمد يمٜم٧م

 ط اهلل رؾمقل يم٤من اًمٞمد؟ ُمـ احلٞمْم٦م وأجـ سمٜمل أي: ىم٤مًم٧م. طم٤مئض ُمرضمٚمتل قمامر

 طم٤مئض وهل اًم٘مرآن ومٞم٘مرأ  طمجره٤م ذم رأؾمف ومٞمْمع طم٤مئض وهل أطمداٟم٤م قمغم يدظمؾ

 اًمٞمد؟ ُمـ احلٞمْم٦م وأجـ سمٜمك أي. اعمًجد ذم ومتْمٕمٝم٤م سمخٛمرهت٤م إطمدٟم٤م شم٘مقم صمؿ

 :سمٚمٗمظ خمتٍما  سمف ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد قمـ ٤مئلاًمٜمً وأظمرضمف

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. «طم٤مئض وهل ومتًٌٓمٝم٤م»

 اًمٚمٗمظ هذا سمٜمحق أظمرضمف وىمد ُمٕملم اسمـ وصم٘مف وُمٜمٌقذ صم٘م٦م ُمٜمّمقر سمـ وحمٛمد»

 .«اعمخت٤مرة» ذم واًمْمٞم٤مء ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ اًمرزاق قمٌد قمٜمٝم٤م
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 .ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م

 :«اًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل ُمٜمٌقذ أم ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 .«٦مُم٘مٌقًم»

 :أنف اسمٜمٝم٤م ذم ىم٤مل ويمذًمؽ

 .«ُم٘مٌقل»

 .اًمِمقاهد ذم طمًـ وم٤مإلؾمٜم٤مد

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل صمؿ

 اجل٤مر ًمتٕمٚمٞمؼ وُم١ميد ًمٚمح٤مضم٦م اعمًجد احل٤مئض دظمقل سمجقاز ىم٤مل عمـ طمج٦م ومٝمق»

 ومٞمف اخلٛمرة ًمقوع اعمًجد دظمقهل٤م ٕن «ٟم٤موًمٞمٜمل»: سم٘مقًمف إول احلدي٨م ذم واعمجرور

 [:ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده سمٕمض اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ.]«إلظمراضمٝم٤م دظمقهل٤م وسملم سمٞمٜمف ومرق ٓ

 صمتٜملطمد: ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ إومٚم٧م ـمريؼ ُمـ داود أبق أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 :شم٘مقل قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مًم٧م دضم٤مضم٦م سمٜم٧م ضمنة

 وضمٝمقا »: وم٘م٤مل اعمًجد ذم ؿم٤مرقم٦م أصح٤مسمف سمٞمقت ووضمقه ط اهلل رؾمقل ضم٤مء

 يٜمزل أن رضم٤مء ؿمٞمئ٤م اًم٘مقم يّمٜمع ملو ط اًمٜمٌل دظمؾ صمؿ «اعمًجد قمـ اًمٌٞمقت هذه

 :وم٘م٤مل سمٕمد إًمٞمٝمؿ ومخرج رظمّم٦م ومٞمٝمؿ

 .«ضمٜم٥م وٓ حل٤مئض اعمًجد أطمؾ ٓ وم٢مين اعمًجد قمـ اًمٌٞمقت هذه وضمٝمقا »

 [:ىم٤مل صمؿ وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]يّمح وٓ ومٞمف خمتٚمػ طمدي٨م ومٝمق

 إمم اجلٜم٥م ويمذا احل٤مئض دظمقل حتريؿ ذم طمدي٨م أي يث٧ٌم ٓ أنف شم٘مدم مم٤م ومتٌلم

 وىمد ؾمٞمام ٓ احلج٦م سمف شم٘مقم صحٞمح سمٜم٤مىمؾ إٓ قمٜمف يٜم٘مؾ ومال ،اجلقاز وإصؾ ،ًجداعم

: آصؾ ذم اعمذيمقر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق إصؾ هذا ي١ميد ُم٤م صح

 :ي٠ميت مم٤م وهمػمه «اعمًجد ُمـ اخلٛمرة ٟم٤موًمٞمٜمل»
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 اعمًجد يدظمال وأن يتزوضم٤م أن واًمٜمٗم٤ًمء ًمٚمح٤مئض وضم٤مئز» :طمزم اسمـ ىم٤مل

 «يٜمجس ٓ اعم١مُمـ»: ط ىم٤مل وىمد ذًمؽ ُمـ رء قمـ هنل ي٠ميت مل ٕنف ٜم٥ماجل ويمذًمؽ

 يمثػمة مج٤مقم٦م وهؿ ط اهلل رؾمقل سمحية اعمًجد ذم يٌٞمتقن اًمّمٗم٦م أهؾ يم٤من وىمد

 .ذًمؽ قمـ ىمط هنقا  ومام حيتٚمؿ ُمـ ومٞمٝمؿ أن ذم ؿمؽ وٓ

 اًمِم٤مومٕمل ىمقل هذا. جمت٤مزيـ إٓ واحل٤مئض اجلٜم٥م اعمًجد يدظمؾ ٓ: ىمقم وىم٤مل

اَلَة َوَأنتُْؿ ؾُمَٙم٤مَرى طَمتََّك ﴿: شمٕم٤ممم اهلل لىمق وذيمروا ْ اًمّمَّ ْ َٓ شَمْ٘مَرسُمقا ـَ آَُمٜمُقا ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ُٚمقاْ  ًِ ٤ًٌم إَِّٓ قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمٍؾ طَمتََّك شَمْٖمَت ْ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن َوَٓ ضُمٜمُ  أن وم٤مدقمقا  [71/  اًمٜم٤ًمء] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقا

 .اًمّمالة قاوعُم شم٘مرسمقا  ٓ: ُمٕمٜم٤مه: ىم٤مل همػمه أو أؾمٚمؿ سمـ زيد

 ٓ ٕنف ُمٜمف ظمٓم٠م ًمٙم٤من ىم٤مًمف أنف صح وًمق زيد ىمقل ذم طمج٦م وٓ: طمزم اسمـ ىم٤مل

 قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٚمٌس. اًمّمالة ُمقاوع شم٘مرسمقا  ٓ: ي٘مقل أن أراد شمٕم٤ممم اهلل أن ئمـ أن جيقز

اَلةَ ﴿: ومٞم٘مقل ىمقًمف ْ اًمّمَّ  أيب سمـ قمكم قمـ ٟمٗمًٝم٤م اًمّمالة ذم أي٦م أن وروي ﴾َٓ شَمْ٘مَرسُمقا

 .ومج٤مقم٦م سقم٤ٌم واسمـ ـم٤مًم٥م

 .أصال ومٞمف يٛمر ٓ: ُم٤مًمؽ وىم٤مل

 ومٞمف ُمرا  صمؿ شمٞمٛمام ذًمؽ إمم اوٓمرا  وم٢من ومٞمف يٛمرا  ٓ: وؾمٗمٞم٤من طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 .«...سمحدي٨م ذًمؽ ُمٜمع ُمـ واطمت٩م

 :وىم٤مل آٟمٗم٤م اعمت٘مدم اهلل قمٌد سمـ واعمٓمٚم٥م ؾمٚمٛم٦م وأم قم٤مئِم٦م طمدي٨م وم٤ًمق: ىمٚم٧م

 .«سم٤مـمؾ يمٚمف وهذا»

 أم قم٤مئِم٦م قمـ سمًٜمده اًمٌخ٤مري ـمريؼ ُمـ روى ُم٤م صمؿ ؾمٌؼ ُم٤م سمٜمحق قمٚمٚمٝم٤م سملم صمؿ

 :اعم١مُمٜملم

 ط اهلل رؾمقل إمم ومج٤مءت وم٠مقمت٘مقه٤م اًمٕمرب ُمـ حلل يم٤مٟم٧م ؾمقداء وًمٞمدة أن

ة ومٝمذه» :طمزم اسمـ ىم٤مل. طمٗمش أو اعمًجد ذم ظم٤ٌمء هل٤م ومٙم٤من وم٠مؾمٚمٛم٧م  ذم ؾم٤ميمٜم٦م اُمرأ

 ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمٕمٝم٤م ومام احلٞمض اًمٜم٤ًمء ُمـ واعمٕمٝمقد ط اًمٜمٌل ُمًجد

 :ىم٤مل. «ومٛم٤ٌمح قمٜمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يٜمف مل ُم٤م ويمؾ قمٜمف هنك وٓ ذًمؽ
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 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمذًمؽ ٕظمؼم ًمٚمح٤مئض جيقز ٓ اعمًجد دظمقل يم٤من وًمق»

 أن اعمتٞم٘مـ اًم٤ٌمـمؾ وُمـ ،وم٘مط سم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف قمـ إٓ يٜمٝمٝم٤م ومٚمؿ طم٤مو٧م إذ قم٤مئِم٦م

 وي٘متٍم ذًمؽ قمـ ًمًالموا اًمّمالة قمٚمٞمف يٜمٝم٤مه٤م ومال اعمًجد دظمقل هل٤م حيؾ ٓ يٙمقن

 .«وهمػممه٤م وداود اعمزين ىمقل وهذا. اًمٓمقاف ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م قمغم

 :«اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» وذم

: ط اًمٜمٌل سم٘مقل سمٕمْمٝمؿ واطمت٩م اعمًجد اجلٜم٥م دظمقل ذم ـم٤مئٗم٦م ورظمّم٧م»

 .«ٟم٘مقل وسمف: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل «سمٜمجس ًمٞمس اعم١مُمـ»

 :«يمثػم اسمـ ٕمامداًم شمٗمًػم» ومٗمل شمقو٠م إذا اًمدظمقل سمجقاز وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ وشمقؾمط: ىمٚم٧م

 روى ح٤م اعمًجد ذم اعمٙم٨م ًمف ضم٤مز اجلٜم٥م شمقو٠م ُمتك أنف إمم أمحد اإلُم٤مم وذه٥م»

. ذًمؽ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن: صحٞمح سمًٜمد «ؾمٜمٜمف» ذم ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد هق

 سمـ هِم٤مم قمـ - اًمدراوردي هق - حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد صمٜم٤م: ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل

 رؾمقل أصح٤مب ُمـ رضم٤مٓ رأج٧م: ىم٤مل ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ ؾمٕمد

 إؾمٜم٤مد وهذا. اًمّمالة ووقء شمقو١موا إذا جمٜمٌقن وهؿ اعمًجد ذم جيٚمًقن ط اهلل

 .«أقمٚمؿ واهلل. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح

 :سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمدارُمل ورواه: ىمٚم٧م

 .«سم٠مؾم٤م سمذًمؽ ٟمرى ٓ ضمٜم٥م وٟمحـ اعمًجد ذم ٟمٛمٌم يمٜم٤م»

 .قمٜمف اًمزسمػم أيب قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ أظمرضمف

 .احلٗمظ دء ًمٞمغم أيب اسمـ ًمٙمـ. صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس اًمزسمػم وأبق

 .سمٜمحقه أجْم٤م هِمٞمؿ قمٜمف رواه وىمد

 .اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمٛمؾ ُمًتح٥م اًمقوقء وًمٕمؾ
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 وإصؾ اعمًجد اجلٜم٥م ويمذا احل٤مئض دظمقل حتريؿ قمغم دًمٞمؾ ومال وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .اًمتقومٞمؼ وزم شمٕم٤ممم واهلل. ؾمٌؼ يمام ي١ميده ُم٤م سمف اىمؽمن وىمد اجلقاز

 ([.1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 وسٓول غر بالسالح الدخول ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 يم٤من رضمال أُمر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إٟمف»ـوم ُمًٚمقل همػم سم٤مًمًالح اًمدظمقل »

 خيدش ٓ يمل] ّمقهل٤مسمٜم أظمذ وهق إٓ يٛمر ٓ أن اعمًجد ذم سم٤مًمٜمٌؾ يتّمدق

 [.صحٞمح.]«[ُمًٚمام

 :احل٤مومظ ىم٤مل

ز اعمًٚمؿ طمرُم٦م وشم٠ميمٞمد ويمثػمه اًمدم ىمٚمٞمؾ شمٕمٔمٞمؿ إمم إؿم٤مرة احلدي٨م وذم»  وضمقا

 .«اًمًالح اعمًجد إدظم٤مل

 .«اًمٕمٛمدة» ذم وٟمحقه

 .([1/700)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه اليبٗان إدخال ادساجد وباحات ون

 : اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اًمّمٌٞم٤من لإدظم٤م »

 :قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري ىمت٤مدة أبق ىم٤مل «أ» 

 سمٜم٧م أُم٤مُم٦م حيٛمؾ ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج[ إذ] ضمٚمقس اعمًجد ذم ٟمحـ سمٞمٜم٤م

 قمغم] حيٛمٚمٝم٤م صٌٞم٦م وهل ط اهلل رؾمقل سمٜم٧م زيٜم٥م وأُمٝم٤م - اًمرسمٞمع سمـ اًمٕم٤مص أيب
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[ قم٤مشم٘مف قمغم] ٞمده٤مويٕم ريمع إذا يْمٕمٝم٤م قم٤مشم٘مف قمغم وهل ط اهلل رؾمقل ومّمغم[ قم٤مشم٘مف

 «هب٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ صالشمف ىم٣م طمتك[ قم٤مشم٘مف قمغم وهل ط اهلل رؾمقل ومّمغم] ىم٤مم إذا

 [.صحٞمح.]«اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م «اًمثقب ـمٝم٤مرة» ذم خمتٍما  ُم٣م وىمد

 :وم٘م٤مل ًمف شمرمجٜم٤م سمام اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 .«اعم٤ًمضمد اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل»

 :وم٘م٤مل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد

 ذم اًمٕمٞمٜمل اًمديـ سمدر وىم٤مل. «اعم٤ًمضمد اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقاز قمغم سمف ؾمتدلوا»

 :«اًمٕمٛمدة»

 .«اعم٤ًمضمد اًمّمٖم٤مر إدظم٤مل ضمقاز احلدي٨م هذا ومقائد وُمـ»

 :اًمث٘مٗمل سمٙمرة أبق ىم٤مل: «ب»

 فمٝمره قمغم احلًـ وصم٥م ؾمجد وم٢مذا[ سم٤مًمٜم٤مس] يّمكم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من

 ومٚمام ،ُمرة همػم ذًمؽ ومٕمؾ ،يٍمع ًمئال رومٞم٘م٤م رومٕم٤م ط اهلل رؾمقل ومػمومع قمٜم٘مف وقمغم

 ؿمٞمئ٤م سم٤محلًـ صٜمٕم٧م رأجٜم٤مك اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا [ ف وىمٌٚمف إًمٞمف وٛمف] صالشمف ىم٣م

 وقمًك ،ؾمٞمد هذا اسمٜمل وإن اًمدٟمٞم٤م ُمـ رحي٤مٟمتل إٟمف: ىم٤مل ؟[سم٠مطمد] صٜمٕمتف رأجٜم٤مك ُم٤م

 [.صحٞمح.]«اعمًٚمٛملم ُمـ[ قمٔمٞمٛمتلم] ومئتلم سملم سمف يّمٚمح أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل

 قمٚمٞمف فمٝمره قمغم ريمقسمف ذم إطمدامه٤م أظمري٤من ىمّمت٤من قمٜمف اهلل ريض ـوًمٚمحً

: ذًمؽ قمـ ؾمئؾ ح٤م وىمقًمف أضمٚمف ُمـ اًمًجقد وإـم٤مًمتف ؾم٤مضمد وهق واًمًالم اًمّمالة

 «اًمًجقد» ذم شم٠ميت وًمٕمٚمٝم٤م «طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك أقمجٚمف أن ومٙمره٧م ارحتٚمٜمل اسمٜمل إن»

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن

 وأظم٤مه احلًـ رأى طملم اعمٜمؼم ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمزوًمف ذم وإظمرى

 .اجلٛمٕم٦م يقم اخلٓم٦ٌم ذم شم٠ميت أن وقمًك. ىمٛمٞمّمٝمام ذم يٕمثران احلًلم

 :أنس ىم٤مل «ج»
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 سم٤مًمًقرة ومٞم٘مرأ  اًمّمالة ذم وهق أُمف ُمع اًمّمٌل سمٙم٤مء يًٛمع ط اهلل رؾمقل يم٤من»

 .«اًم٘مّمػمة سم٤مًمًقرة أو اخلٗمٞمٗم٦م

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقاز قمغم «ىمت٤مدة أيب طمدي٨م: يٕمٜمل» احلدي٨م هبذا واؾمتدل»

 اعمًجد ُمـ ي٘مرب سمٞم٧م ذم خمٚمٗم٤م يم٤من اًمّمٌل يٙمقن أن ٓطمتامل ٟمٔمر وومٞمف ،اعم٤ًمضمد

 .«سمٙم٤مؤه يًٛمع سمحٞم٨م

 اًمّمٌل سمٙم٤مء يًٛمع»: إول أنس طمدي٨م وذم ؾمٞمام ٓ سمٕمٞمد آطمتامل هذا: ىمٚم٧م

. اعمًجد ذم أُمف ُمع يٙمقن يم٤من اًمّمٌل أن - قمغم ٟمص هق سمؾ - فم٤مهره وم٢من «أُمف ُمع

 .اعمذيمقر آطمتامل ومٌٓمؾ

 يتٕمثرون صٖم٤مرا يم٤مٟمقا  وًمق اعم٤ًمضمد اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل ضمقاز إطم٤مدي٨م هذه وذم

 سمؾ يٜمٙمره ومل ذًمؽ أىمر ط اًمٜمٌل ٕن اًمّمٞم٤مح اعمحتٛمؾ ُمـ يم٤من وًمق طمتك ؾمػمهؿ ذم

 .أهٚمف قمغم يِمؼ أن ظمِمٞم٦م صٌل ًمّمٞم٤مح اًم٘مراءة ختٗمٞمػ ًمألئٛم٦م ذع

 ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ اجلامقم٦م وطمْمقر اًمٓم٤مقم٦م قمغم ؿشمٕمقيده ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م ُمـ وًمٕمؾ

 اًمذيمر ُمـ - يًٛمٕمقٟمف وُم٤م اعم٤ًمضمد ذم يروهن٤م اًمتل اعمِم٤مهد ًمتٚمؽ وم٢من أفمٗم٤مرهؿ

 ٓ طمٞم٨م ُمـ - ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم ىمقي٤م أثرا  - واًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم اًم٘مرآن وىمراءة

 ُمٕمؽمك ودظمقهلؿ اًمرؿمد سمٚمقهمٝمؿ طملم يزول أن اًمّمٕم٥م ُمـ أو يزول ٓ - يِمٕمرون

 ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ىم٤مل اعمقًمقد أذن ذم إذان اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ ،وزظم٤مرومٝم٤م ةاحلٞم٤م

 :«اعمقًمقد حتٗم٦م»

 يمٚمامشمف اإلٟم٤ًمن ؾمٛمع ي٘مرع ُم٤م أول يٙمقن أن - أقمٚمؿ واهلل - اًمت٠مذيـ وه»

 .اإلؾمالم ذم هب٤م يدظمؾ ُم٤م أول اًمتل واًمِمٝم٤مدة وقمٔمٛمتف اًمرب ًمٙمؼمي٤مء اعمٜمتٔمٛم٦م

 يمٚمٛم٦م يٚم٘مـ يمام اًمدٟمٞم٤م إمم دظمقًمف قمٜمد إلؾمالما سمِمٕم٤مئر ًمف يم٤مًمتٚم٘ملم ذًمؽ ومٙم٤من

 مل وإن سمف وشم٠مثره ىمٚمٌف إمم اًمت٠مذيـ أثر وصقل ُمًتٜمٙمر وهمػم ُمٜمٝم٤م ظمروضمف قمٜمد اًمتقطمٞمد
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 .«إًمخ ...يِمٕمر

 يًٛمع سمام اعمٝمد ذم وًمق اًمّمٖمػم اًمٓمٗمؾ شم٠مثر ي١ميد احلدي٨م اًمٜمٗمس قمٚمؿ وًمٕمؾ

 اًمٙمت٤مب ًمٌٕمض عاعمقوق هذا طمقل ُمٗمٞمدا سمحث٤م ىمرأت يمٜم٧م أنٜمل إزم وخيٞمؾ. ويرى

 .هق يمت٤مب أي ذم وٓ هق ُمـ اؾمتذيمر ٓ أن وًمٙمٜمل

 ُمـ ومٞمٝمؿ وضمد إذا أنف همػم ُمًٚمؿ واوح سمذًمؽ ومت٠مثرهؿ إـمٗم٤مل يم٤ٌمر وأُم٤م

 قمغم أو وشمرسمٞمتٝمؿ شم٠مديٌٝمؿ أُمرهؿ وأوًمٞم٤مء آسم٤مئٝمؿ ومٕمغم ويريمض اعم٤ًمضمد ذم يٚمٕم٥م

 :يمثػم اسمـ احل٤مومظ ذيمره ُم٤م قمٛمؾ هذا وقمغم يٓمردهؿ أن واخل٤مدم اًم٘مٞمؿ

 ضهبؿ اعمًجد ذم يٚمٕمٌقن صٌٞم٤مٟم٤م رأى إذا قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يم٤من وىمد»

 .«أطمدا ومٞمٝم٤م يؽمك ومال اًمٕمِم٤مء سمٕمد اعمًجد يٗمتش ويم٤من - اًمدرة وهل - سم٤معمخٗمٗم٦م

 واسمـ طمجر اسمـ قمٜمد وٕمٞمػ ومٝمق «صٌٞم٤مٟمٙمؿ ُم٤ًمضمديمؿ ضمٜمٌقا »: طمدي٨م وأُم٤م

 حت٧م قمٚمٞمف اًمٙمالم ذم خترجيف ٌؼؾم وىمد اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ي٘م٤موم ومال وهمػممه٤م يمثػم

 .«اعم٤ًمضمد آداب» ُمـ إٔومم اًمٗم٘مرة

 ([.1/707)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 عٓٗه لٓيالة ادٗت إدخال ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 سمٞمْم٤مء اسمـ ؾمٝمٞمؾ قمغم صغم[ ُم٤م]» ط اًمٜمٌل ٕن قمٚمٞمف ًمٚمّمالة اعمٞم٧م إدظم٤مل»

 [.صحٞمح[.]«اعمًجد[ ضمقف] ذم[ إٓ] «ٞمفوأظم ؾمٝمٞمؾ: سمٞمْم٤مء اسمٜمل: ًمٗمظ وذم»

 :«اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 ذم قمٛمر قمغم صغم وصٝمٞم٤ٌم اعمًجد ذم سمٙمر أيب قمغم صغم قمٛمر أن صم٧ٌم وىمد»

 .«وهمػمه «اعمقـم٠م» ذم وهق اعمًجد

 «اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين أورده وىمد قمٛمر قمغم اًمّمالة إٓ «اعمقـم٠م» ذم ومٚمٞمس: ىمٚم٧م
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 :وىم٤مل «اًمتٚمخٞمص» سمٚمٗمظ

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل صمؿ «ؿمٞم٦ٌم أيب سمـا رواه»

 ىم٤مل وسمف ،ومٞمف قمٚمٞمف واًمّمالة اعمًجد إمم اعمٞم٧م إدظم٤مل ضمقاز قمغم يدل واحلدي٨م»

 قمـ رواي٦م ذم اعمدٟمٞمقن ورواه: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل ،واجلٛمٝمقر وإؾمح٤مق وأمحد اًمِم٤مومٕمل

 ذم وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م وأبق ذئ٥م أيب اسمـ ويمرهف اح٤مًمٙمل طمٌٞم٥م اسمـ ىم٤مل وسمف ُم٤مًمؽ

 سم٠منف اًم٤ٌمب طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا  اعمٞم٧م ،سمٜمج٤مؾم٦م ىم٤مل ُمـ ويمؾ واهل٤مدوي٦م قمٜمف اعمِمٝمقر

 داظمٚمف واعمّمٚمقن اعمًجد ظم٤مرج يم٤مٟم٤م ومه٤م سمٞمْم٤مء اسمٜمل قمغم اًمّمالة أن قمغم حمٛمقل

 أُمره٤م قمٚمٞمٝم٤م أنٙمروا ح٤م سمذًمؽ اؾمتدًم٧م قم٤مئِم٦م سم٠من ورد ،سم٤مٓشمٗم٤مق ضم٤مئز وذًمؽ

 اًمذيـ ٕن ذًمؽ شمرك قمغم اؾمت٘مر إُمر سم٠من جْم٤مأ وأضم٤مسمقا  ،اعمًجد اجلٜم٤مزة سم٢مدظم٤مل

 اإلٟمٙم٤مر ذًمؽ أنٙمرت ح٤م قم٤مئِم٦م سم٠من ورد. اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يم٤مٟمقا  قم٤مئِم٦م قمغم أنٙمروا

 قمغم ويدل. اجلقاز قمغم اؾمت٘مر إُمر وأن ٟمًقه ُم٤م طمٗمٔم٧م أهن٤م قمغم ومدل هل٤م ؾمٚمٛمقا 

 ٕضمٚمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م وأجْم٤م. شم٘مدم يمام اعمًجد ذم وقمٛمر سمٙمر أيب قمغم اًمّمالة ذًمؽ

 أن شم٘مدم ح٤م سم٤مـمٚم٦م وهل ٟمجس أنف زقمٛمٝمؿ هل اعمًجد ذم عمٞم٧ما قمغم اًمّمالة يمرهقا 

 أبق أظمرضمف ُم٤م اًمٙمراه٦م قمغم سمف اؾمتدًمقا  ُم٤م وأهنض. ُمٞمت٤م وٓ طمٞم٤م يٜمجس ٓ اعم١مُمـ

 ومال اعمًجد ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ داود

 ُمقمم ص٤مًمح ؾمٜم٤مدهإ وذم. «رء ًمف ومٚمٞمس ...»: وًمٗمٔمف ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمف. «ًمف رء

 يٕمٜمل - قمٜمف وأضم٤مسمقا : اًمٜمقوي ىم٤مل إئٛم٦م ُمـ واطمد همػم ومٞمف شمٙمٚمؿ وىمد اًمتقأُم٦م

 :سم٠مضمقسم٦م - اجلٛمٝمقر

 شمٗمرد وٕمٞمػ طمدي٨م هذا: أمحد ىم٤مل سمف آطمتج٤مج يّمح ٓ وٕمٞمػ أنف: أطمده٤م

 .وٕمٞمػ وهق اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح سمف

: «داود أيب ؾمٜمـ» ُمـ اعمًٛمققم٦م اعمح٘م٘م٦م اعمِمٝمقرة اًمٜمًخ ذم اًمذي أن: واًمث٤مين

 .طمٞمٜمئذ هلؿ طمج٦م ومال «قمٚمٞمف رء ومال اعمًجد ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ»

 «ًمف» سم٠من شم٠مويٚمف ًمقضم٥م «ًمف رء ٓ»: أنف وصم٧ٌم احلدي٨م صم٧ٌم ًمق أنف: واًمث٤مًم٨م

َوإِْن ﴿: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف قمٚمٞمف سمٛمٕمٜمك ضم٤مء وىمد: ىم٤مل اًمروايتلم سملم ًمٞمجٛمع قمٚمٞمف: سمٛمٕمٜمك
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ء] ﴾َأؾَم٠ْمتُْؿ وَمَٚمَٝم٤م  [7/  اإلها

 ومل ورضمع اعمًجد ذم صغم ُمـ طمؼ ذم إضمر ٟم٘مص قمغم حمٛمقل أنف: اًمراسمع

 .«اٟمتٝمك. دومٜمف وطمْمقر اعم٘مؼمة إمم شمِمٞمٞمٕمف ُمـ وم٤مشمف ح٤م اعم٘مؼمة إمم يِمٞمٕمٝم٤م

: ىم٤مل ُمـ رواي٦م اًمٜم٘مؾ طمٞم٨م ُمـ هريرة أيب طمدي٨م ذم قمٜمدي واًمراضمح: ىمٚم٧م

 وىمٗمٜم٤م ممـ حلدي٨ما أظمرج ُمـ مجٞمع قمٜمد يمذًمؽ ٕنف «ًمف رء ومال» أو «رء ًمف ومٚمٞمس»

 صمٜمل: ذئ٥م أيب اسمـ قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ أظمرضمف وم٢مٟمف داود أب٤م طم٤مؿم٤م قمٚمٞمف

 :سمٚمٗمظ قمٜمف اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح

 .«قمٚمٞمف رء ومال»

 وأؾمد أمحد قمٜمد ه٤مرون سمـ ويزيد وطمج٤مج وأمحد ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد ويمٞمع وظم٤مًمٗمف

 :سمٚمٗمظ ئ٥م أيب اسمـ قمـ يمٚمٝمؿ اًمٓمح٤موي قمٜمد قمٞمًك سمـ وُمٕمـ

 :وم٘م٤مل ُمٜمٝمؿ إول إٓ. «ًمف رء ومال»

 .«رء ًمف ومٚمٞمس»

 .واطمد واعمٕمٜمك

 وهق إول اجلقاب إٓ اًمٜمقوي ذيمره٤م اًمتل إضمقسم٦م ُمـ ًمٌمء ىمٚمٌل يٓمٛمئـ وٓ

 ذم يٙمٗمل ٓ شمْمٕمٞمٗمف ُمـ اًمٜمقوي طمٙم٤مه ُم٤م أن همػم. ومٞمف طمج٦م ومال وٕمٞمػ احلدي٨م أن

 :«اعمٝمذب ذح» ذم ٟمٗمًف اًمٜمقوي ىم٤مل وم٘مد سمف اإلىمٜم٤مع

 واسمق طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم وٕمٗمف قمغم ٟمص وممـ احلٗم٤مظ ٤مشمٗم٤مقسم وٕمٞمػ إٟمف»

 ُمقمم ص٤مًمح سمف اٟمٗمرد مم٤م احلدي٨م هذا: أمحد وىم٤مل وآظمرون واًمٌٞمٝم٘مل اعمٜمذر سمـ سمٙمر

 وؾمامع: ىم٤مًمقا  آظمتالط قمٚمٞمف قم٤مسمقا  ُم٤م ُمٕمٔمؿ ًمٙمـ قمداًمتف ذم خمتٚمػ وهق. اًمتقأُم٦م

 .«قمٜمف ذئ٥م أيب اسمـ اي٦مرو ُمـ احلدي٨م وهذا آظمتالط ىمٌؾ ُمٜمف وٟمحقه ذئ٥م أيب اسمـ

 :«اًمت٘مري٥م» وذم: ىمٚم٧م

 أيب يم٤مسمـ قمٜمف اًم٘مدُم٤مء سمرواي٦م سم٠مس ٓ: قمدي اسمـ ىم٤مل سمآظمره اظمتٚمط صدوق»
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 .«ضمري٩م واسمـ ذئ٥م

 روايتف ُمـ احلدي٨م وهذا آظمتالط ىمٌؾ قمٜمف روى ذئ٥م أيب اسمـ يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م

 «اًمزاد» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ. وٕمٞمٗم٤م هذا طمديثف يٙمقن إذن ومٙمٞمػ قمٜمف

 :قمدي اسمـ أوم٤مده ُم٤م طمقل شمدور اًمتل ومٞمف إئٛم٦م أىمقال ٟم٘مؾ أن سمٕمد

 ىمٌؾ ىمديؿ ُمٜمف وؾمامقمف قمٜمف ذئ٥م أيب اسمـ رواي٦م ُمـ وم٢مٟمف طمًـ احلدي٨م وهذا»

 .«آظمتالط ىمٌؾ سمف طمدث ُم٤م ًمرد ُمقضم٤ٌم اظمتالـمف يٙمقن ومال اظمتالـمف

 يمذًمؽ وًمٞمس ذًمؽ سمٕمد ُمٜمف يًٛمع مل ذئ٥م أيب اسمـ أن ًمق احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 ُمـ ذئ٥م أيب اسمـ ؾمٛمع: ىم٤مل طمٜمٌؾ ن أمحد قمـ اًمٌخ٤مري قمـ اًمؽمُمذي ىم٤مل» وم٘مد

 .هٙمذا اًمؽمُمذي قمـ اًم٘مٓم٤من اسمـ طمٙم٤مه. «ُمٜمٙمرا  قمٜمف وروى أظمػما  ص٤مًمح

 ذئ٥م أيب اسمـ روى أنف وهق ًمٚمحدي٨م أمحد شمْمٕمٞمػ ًم٥ًٌم سمٞم٤من هذا وذم: ىمٚم٧م

 :«اًمْمٕمٗم٤مء يمت٤مب» ذم ىمقًمف ذم طم٤ٌمن اسمـ قمٛمدة وًمٕمٚمف أجْم٤م آظمتالط سمٕمد قمٜمف

 ًمف ذيمر صمؿ. «اًمؽمك وم٤مؾمتحؼ ىمديٛمف ُمـ طمديثف طمدي٨م يتٛمٞمز ومل سمآظمره اظمتٚمط»

 :وىم٤مل احلدي٨م هذا

 .«اعمًجد ذم سمٞمْم٤مء سمـ ؾمٝمٞمؾ قمغم صغم وىمد ط اهلل رؾمقل ي٘مقل ويمٞمػ سم٤مـمؾ إٟمف»

 .اًمّمحٞمح قم٤مئِم٦م طمدي٨م ي٘م٤موم ومال وٕمٞمػ وأنف احلدي٨م قمٚم٦م هبذا ومتٌلم

 يٙمـ مل ًمٙمـ يمراه٦م سمدون ضم٤مئز ومٞمف واًمّمالة اعمًجد ممإ اجلٜم٤مزة إدظم٤مل أن وم٤محلؼ

 اعمًجد ظم٤مرج قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م سمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قم٤مدشمف ُمـ ذًمؽ

 .«اجلٜم٤مئز» ذم شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام أومم ومٝمق

 ([.1/771)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 راماحل ادسجد إال حلاجة ادرشك إدخال ادساجد وباحات ون

 احلْم هذا ون فٗستثٕى

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف «حل٤مضم٦م اعمنمك إدظم٤مل» :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :هريرة أبق ىم٤مل «أ»

: ًمف ي٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م سمٜمل ُمـ سمرضمؾ ومج٤مءت ٟمجد ىمٌؾ ظمٞمال ط اهلل رؾمقل سمٕم٨م

 إًمٞمف ومخرج اعمًجد ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦م ومرسمٓمقه[ اًمٞمامُم٦م أهؾ ؾمٞمد] أث٤مل سمـ صمامُم٦م

 إن: ظمػم حمٛمد ي٤م قمٜمدي: وم٘م٤مل «صمامُم٦م؟ ي٤م قمٜمدك ُم٤مذا»[: ًمف] ٤ملوم٘م ط اهلل رؾمقل

 ُم٤م ُمٜمف[ شمٕمط] ومًؾ اح٤مل شمريد يمٜم٧م وإن ؿم٤ميمر قمغم شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ وإن دم ذا شم٘متؾ شم٘متؾ

 ُم٤م: ىم٤مل «صمامُم٦م؟ ي٤م قمٜمدك ُم٤م»: وم٘م٤مل اًمٖمد يم٤من طمتك ط اهلل رؾمقل ومؽميمف. ؿمئ٧م

 ومًؾ اح٤مل شمريد يمٜم٧م وإن دم ذا شم٘متؾ شم٘متؾ وإن ؿم٤ميمر قمغم شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ إن: ًمؽ ىمٚم٧م

 .«سمٕمد»: ًمٗمظ وذم» ُمـ يم٤من طمتك[ اهلل رؾمقل] ومؽميمف. ؿمئ٧م ُم٤م ُمٜمف[ شمٕمط]

 قمغم شمٜمٕمؿ شمٜمٕمؿ إن] ًمؽ ىمٚم٧م ُم٤م قمٜمدي: وم٘م٤مل «صمامُم٦م؟ ي٤م قمٜمدك ُم٤م»: وم٘م٤مل اًمٖمد

 وم٘م٤مل[ ؿمئ٧م ُم٤م ُمٜمف شمٕمط ومًؾ اح٤مل شمريد يمٜم٧م وإن دم ذا شم٘متؾ شم٘متؾ وإن ؿم٤ميمر

 صمؿ وم٤مهمتًؾ اعمًجد ُمـ ىمري٥م ٟمخؾ إمم ٟمٓمٚمؼوم٤م. «صمامُم٦م أـمٚم٘مقا »[: ط اهلل رؾمقل]

 وذم» ورؾمقًمف قمٌده حمٛمدا أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: وم٘م٤مل اعمًجد دظمؾ

 وم٘مد وضمٝمؽ ُمـ إزم أبٖمض وضمف إرض قمغم يم٤من ُم٤م واهلل حمٛمد ي٤م «اهلل ي٤مرؾمقل ًمٗمظ

 ديٜمؽ ُمـ إزم أبٖمض ديـ ُمـ يم٤من ُم٤م واهلل ،إزم[ يمٚمٝم٤م] اًمقضمقه أطم٥م وضمٝمؽ أصٌح

 سمٚمدك ُمـ إزم أبٖمض سمٚمد ُمـ يم٤من ُم٤م واهلل ،إزم[ يمٚمف] اًمديـ أطم٥م ديٜمؽ صٌحوم٠م

 ومامذا اًمٕمٛمرة أريد وأن٤م أظمذشمٜمل ظمٞمٚمؽ وإن ،إزم[ يمٚمٝم٤م] اًمٌالد أطم٥م سمٚمدك وم٠مصٌح

 أصٌقت؟: ىم٤مئؾ ًمف ىم٤مل ُمٙم٦م ىمدم ومٚمام يٕمتٛمر أن وأُمره ط اهلل رؾمقل ومٌنمه شمرى؟

 طم٦ٌم اًمٞمامُم٦م ُمـ ي٠متٞمٙمؿ ٓ واهلل وٓ ط اهلل رؾمقل ُمع أؾمٚمٛم٧م وًمٙمٜمل ٓ: وم٘م٤مل

 .«ط اهلل رؾمقل ومٞمٝم٤م ي٠مذن طمتك طمٜمٓم٦م
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 .- ًمف واًمًٞم٤مق - وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 :ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم ىم٤مل «ب»

 ُمنمك يقُمئذ وهق: ىم٤مل «اعمنميملم ومداء: رواي٦م وذم» سمدر ومداء ذم اعمديٜم٦م أتٞم٧م

 ﴾َواًمٓمُّقر﴿ـسم ومٞمٝم٤م وم٘مرأ  اعمٖمرب صالة يّمكم ط اهلل ورؾمقل اعمًجد ومدظمٚم٧م: ىم٤مل

 َأْم ُهُؿ اخْل٤َمًمُِ٘مقن﴿: أي٦م هذه سمٚمغ ومٚمام
ٍ
ء ـْ هَمػْمِ َرْ اَمَواِت  * َأْم ظُمٚمُِ٘مقا ُِم ًَّ َأْم ظَمَٚمُ٘مقا اًم

ـُ َرسم َؽ َأْم ُهُؿ اعْمَُّمٞمْٓمُِرون *َوإَْرَض سَمؾ َّٓ ُيقىمِٜمُقن
ئِ َأْم هَلُْؿ ؾُمٚمٌَّؿ  * َأْم قِمٜمَدُهْؿ ظَمَزا

تَِٛمُٕمقَن ومِٞمِف وَمْٚمٞمَ  ًْ ٌلِمَي ْٚمَٓم٤مٍن ُمُّ ًُ تَِٛمُٕمُٝمؿ سمِ ًْ  وذم»[ يٓمػم أن ىمٚمٌل يم٤مد] [18/  اًمٓمقر] ﴾٠ْمِت ُُم

 [.صحٞمح.]«اًم٘مرآن ًم٘مراءة ىمٚمٌل صدع ومٙم٠منام: إومم اًمرواي٦م

 ُمـ متٙمٞمٜمٝمؿ جيقز ٓ وم٢مٟمف احلرام اعمًجد إٓ ؾمقاء ذًمؽ ذم يمٚمٝم٤م واعم٤ًمضمد» -

ـَ آَُمٜمُقاْ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ىمرسم٤مٟمف ِذي ٤َم اًمَّ َم  َي٤م َأهيُّ ِجَد احْلََرا ًْ ْ اعْمَ يُمقَن َٟمَجٌس وَماَل َيْ٘مَرسُمقا إِٟمَّاَم اعْمنُْمِ

 .«[18/  اًمتقسم٦م] ﴾سَمْٕمَد قَم٤مُِمِٝمْؿ َهـَذا

 اًمٚمٗمظ وهذا احلرام اعمًجد إمم واعمنميملم اًمٙمٗم٤مر دظمقل حتريؿ قمغم دًمٞمؾ وأي٦م

 جدوُمً ىمٌٚم٦م يمٚمف احلرم»: ىم٤مل رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء ُمذه٥م وهق احلرم مجٞمع قمغم يدل

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف احلرم دظمقل ُمـ يٛمٜمٕمقا  أن ومٞمٜمٌٖمل ٌِْدِه ًَمٞماًْل ُم  ى سمَِٕم ٌَْح٤مَن اًمَِّذي َأْهَ ؾُم

ِجِد احْلََرامِ  ًْ  .«ه٤مٟمئ أم سمٞم٧م ُمـ رومع وإٟمام ﴾اعْمَ

 :ىم٤مل صمؿ اًم٘مرـمٌل ذيمره

 ظمرج ُمٜمٝمؿ رؾمقل ضم٤مءٟم٤م وم٢مذا أمجع احلرم دظمقل ُمـ اعمنمك متٙملم حيرم وم٢مذا»

 .«ي٘مقل ُم٤م ٞمًٛمعًم احلؾ إمم اإلُم٤مم

 ُمـ همػمه أن قمغم يدل اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم سم٤مًمذيمر احلرام اعمًجد وختّمٞمص: ىمٚم٧م

 إطم٤مدي٨م ذًمؽ وي١ميد إًمٞمٝم٤م اعمنميملم دظمقل ومٞمجقز طمٙمٛمف ذم ًمٞمس اعم٤ًمضمد

 :وم٘م٤مل «اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذه٥م هذا وإمم. اعمت٘مدُم٦م

 وهمػمه جداعمً يمٚمف ُمٙم٦م طمرم طم٤مؿم٤م ضم٤مئز اعم٤ًمضمد مجٞمع ذم اعمنميملم ودظمقل»

 ٓ: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل ؾمٚمٞمامن وأيب اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق. يم٤مومر يدظمٚمف أن اًمٌت٦م حيؾ ومال
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ين اًمٞمٝمقدي يدظمٚمف أن سم٠مس  .إدي٤من ؾم٤مئر ُمٜمف وُمٜمع واًمٜمٍما

إِٟمَّاَم ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اعم٤ًمضمد ُمـ رء ذم اًمٙمٗم٤مر ُمـ أطمد دظمقل ُم٤مًمؽ ويمره

يُمقَن َٟمَجٌس   شمٕمتديف جيقز ومال احلرام اعمًجد اهلل ومخص :طمزم اسمـ ىم٤مل أي٦م ﴾...اعْمنُْمِ

 .«ٟمص سمٖمػم همػمه إمم

 ؾم٤مئر ذم وم٠مضمروه أي٦م ذم اعمذيمقر سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ عمذهٌف ُم٤مًمؽ أت٤ٌمع واطمت٩م: ىمٚم٧م

 :اًم٘مرـمٌل وم٘م٤مل اعم٤ًمضمد

 احلرام اعمًجد ذم ظم٤مص٦م اعمنميملم ؾم٤مئر ذم قم٤مُم٦م أي٦م: اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل»

 ىم٤مل. «اعم٤ًمضمد ؾم٤مئر ذم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ظمقلد وم٠مب٤مح همػمه دظمقل ُمـ يٛمٜمٕمقن وٓ

 :اًمٕمريب اسمـ

يُمقَن ٟمََجٌس ﴿: وضمؾ قمز ىمقًمف ٕن اًمٔم٤مهر قمغم ُمٜمف مجقد وهذا»  [18/  اًمتقسم٦م] ﴾إِٟمَّاَم اعْمنُْمِ

 :«اعمرام ٟمٞمؾ» ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل. «واًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمنمك اًمٕمٚم٦م قمغم شمٜمٌٞمف

 ُمًجده ذم أث٤مل ـسم ًمثامُم٦م ط سمرسمٓمف ُمردود اًم٘مٞم٤مس هذا سم٠من قمٜمف وجي٤مب»

 .«ومٞمف صم٘مٞمػ وومد وإٟمزال

 أي٦م ٟمزول ىمٌؾ يم٤من سم٠منف ٟمٗمًف اًمٕمريب اسمـ قمٜمف أضم٤مب وم٘مد صمامُم٦م رسمط أُم٤م: ىمٚم٧م

 قمـ أضم٤مب هذا وسمٛمثؾ أي٦م ٟمزول ىمٌؾ يم٤من ٟمٗمًف اًمٕمريب اسمـ قمٜمف أضم٤مب هذا وسمٛمثؾ

 .ؾمٌؼ يمام اعمًجد ؾمٗمٞم٤من أيب دظمقل

 قمٜمف هلؿ ضمقاب ٓ قمٚمٞمٝمؿ ج٦مطم ًمٙم٤من إؾمٜم٤مده صح ومٚمق ومٞمف صم٘مٞمػ وومد ٟمزول وأُم٤م

 .اجلّم٤مص سمٙمر أيب قمـ ذيمره ؾمٌؼ يمام أي٦م ٟمزول سمٕمد يم٤من ٕنف

 يمام - قمٜمف ٟم٘مؾ طمزم وم٤مسمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اًمٜم٘مؾ اظمتٚمػ وىمد: ىمٚم٧م

ين اًمٞمٝمقدي دظمقل ضمقاز - ؾمٌؼ  اعم٤ًمضمد ُمـ وهمػمه احلرام اعمًجد إمم وم٘مط واًمٜمٍما

. طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ «اًمٕمٛمدة» ذم واًمٕمٞمٜمل «إطمٙم٤مم» ذم اجلّم٤مص طمٙم٤مه ح٤م ُمقاومؼ وهق

 :اًمٕمٞمٜمل ىم٤مل

 ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ ضمٞمد سمًٜمد «ُمًٜمده» ذم أمحد رواه سمام واطمت٩م»
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 اًمٕمٝمد أهؾ إٓ ُمنمك هذا قم٤مُمٜم٤م سمٕمد هذا ُمًجدٟم٤م يدظمؾ ٓ»: ط اهلل رؾمقل

 .«.«وظمدُمٝمؿ

 ومتح» ومٗمل أجْم٤م كاعمنم دظمقل سمجقاز اًم٘مقل طمٜمٞمٗم٦م أيب إمم ٟمًٌقا  ه١مٓء وهمػم

 وقمـ ُمٓمٚم٘م٤م اجلقاز احلٜمٗمٞم٦م ومٕمـ ُمذاه٥م اعمًجد اعمنمك دظمقل وذم» :«اًم٤ٌمري

 ًممي٦م وهمػمه احلرام اعمًجد سملم اًمتٗمّمٞمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وقمـ ُمٓمٚم٘م٤م اعمٜمع واعمزين اح٤مًمٙمٞم٦م

 أهؾ ُمـ ًمٞمس صمامُم٦م وم٢من قمٚمٞمف يرد اًم٤ٌمب وطمدي٨م ظم٤مص٦م ًمٚمٙمت٤ميب ي١مذن: وىمٞمؾ

 .«اًمٙمت٤مب

 اعمنمك إن: ىم٤مًمقا  وم٢مهنؿ احلٜمٗمٞم٦م وأُم٤م» :«اًم٤ٌمري ومٞمض» ذم ٤مُم اًمٜم٘مؾ هذا وي١ميد

 وم٠مؿمٙمٚم٧م «اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ذم يمام وهمػمه احلرام اعمًجد يدظمؾ أن وًمف سمٜمجس ًمٞمس

 يمام أجْم٤م قمٜمدٟم٤م احلرام اعمًجد يدظمؾ ٓ أنف «اًمٙمٌػم اًمًػم» وذم: ىمٚم٧م. أي٦م قمٚمٞمٝمؿ

 .«قمٜمف اهلل ريض حمٛمد ٟمٞمػشمّم٤م آظمر ٕنف «اعمخت٤مر اًمدر» ذم واظمت٤مره اًمٜمص فم٤مهر هق

 ومٞمام سم٘مقًمف ذًمؽ وقمٚمؾ سم٤مظمتٞم٤مره «اًمٗمٞمض» ص٤مطم٥م اًمٙمِمٛمػمي اًمِمٞمخ سح صمؿ

 :اًمٙمت٤مب ُمـ ؾمٌؼ

 .«إئٛم٦م إمم وأىمرب سم٤مًم٘مرآن أوومؼ وم٢مٟمف»

 صمؿ قمٚمتف اإلُم٤مم سملم صمؿ. ]يّمح ومال طمٜمٞمٗم٦م أبق سمف اطمت٩م اًمذي ضم٤مسمر طمدي٨م وأُم٤م

: سم٤مسم٤من جل٤مُمٕمٝم٤م يم٤من: قمج٤ٌم سمدُمِمؼ أرى يمٜم٧م وًم٘مد» :اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل: «ًمٓمٞمٗم٦م» [:ىم٤مل

 قمٚمٞمٝم٤م يٛمِمقن ـمري٘م٤م جيٕمٚمقٟمف اًمٜم٤مس ويم٤من همريب وسم٤مب ضمػمون سم٤مب وهق ذىمل سم٤مب

 سمف يٛمر طمتك اًم٤ٌمب قمغم وىمػ اعمرور اراد إذا اًمذُمل ويم٤من ،طمقائجٝمؿ ذم يمٚمف هن٤مرهؿ

 ومٞمدظمؾ ٟمٕمؿ: ومٞم٘مقل ُمٕمؽ؟ أُمر أن زم اشم٠مذن ُمًٚمؿ ي٤م: اًمذُمل ًمف ومٞم٘مقل جمت٤مز ُمًٚمؿ

 ومٞم٘مقل ارضمع ارضمع: سمف ص٤مح اًم٘مٞمؿ رآه وم٢مذا - اًمذُم٦م أهؾ قمالُم٦م - اًمٖمٞم٤مر ٞمفوقمٚم ُمٕمف

 .«اًم٘مٞمؿ ومٞمؽميمف. ًمف أذٟم٧م أن٤م: اعمًٚمؿ ًمف

 أي٦م ذم «اعمنميملم» ًمٗمظ أن حت٘مٞمؼ ذم ىمٞمؿ سمح٨م اعم٘م٤مم هذا ذم طمزم وٓسمـ هذا

 ٞمفوم ح٤م ٟم٘مٚمف ُمـ سمد ومال اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ظمالوم٤م واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد يِمٛمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م
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 آظمر يمت٤مب ذم يقضمد ٓ ىمد مم٤م أي٤مت سمٕمض طمقل اًمِمٌٝم٤مت سمٕمض ودومع اًمٗمقائد ُمـ

 اعمنميملم سملم ومرق ىمد شمٕم٤ممم اهلل إن: ىم٤مل وم٢مٟمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وأُم٤م» :اهلل رمحف وم٘م٤مل

يملَِم ﴿: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل اًمٙمٗم٤مر ؾم٤مئر وسملم ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب َواعْمنُْمِ ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ـِ اًمَّ مَلْ َيُٙم

لمَ ُمُ  ٤مسمِئلَِم َواًمٜمََّّم٤مَرى ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل [1/  اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ٜمَٗمٙم  ـَ َه٤مُدوا َواًمّمَّ ِذي ـَ آَُمٜمُقا َواًمَّ ِذي إِنَّ اًمَّ

يُمقا إِنَّ اهلَل َيْٗمِّمُؾ سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ـَ َأْذَ ِذي  ُمـ هق واعمنمك: ىم٤مل [17/  احل٩م] ﴾َواعْمَُجقَس َواًمَّ

 .ذيٙم٤م ًمف جيٕمؾ مل ُمـ ٓ ذيٙم٤م هلل ضمٕمؾ

 .ذيمرٟم٤م ُم٤م همػم ًمف طمج٦م ٓ: طمزم اسمـ ىم٤مل

ومِٞمِٝماَم وَم٤ميمَِٝم٦ٌم َوَٟمْخٌؾ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل ٕن ومٞمٝمام ًمف طمج٦م ومال سم٤مٔيتلم شمٕمٚم٘مف وم٠مُم٤م

٤من ا ًمِٚمَّـِف َوَُممئَِٙمتِِف َوُرؾُمٚمِِف ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل اًمٗم٤ميمٝم٦م ُمـ واًمرُم٤من [78/  اًمرمحـ] ﴾َوُرُمَّ َُمـ يَم٤مَن قَمُدوًّ

يَؾ َوُِمٞمَٙم٤مَل  ِٞم لَم ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل اعمالئٙم٦م ُمـ ومه٤م [98/  رةاًمٌ٘م] ﴾َوضِمؼْمِ ـَ اًمٜمٌَّ َوإِْذ أظََمْذٟم٤َم ُِم

ـِ َُمْرَيؿَ  ك اسْم ًَ  ُمـ وه١مٓء [7/  إطمزاب] ﴾ُِمٞمث٤َمىمَُٝمْؿ َوُِمٜمَؽ َوُِمـ ٟمُّقٍح َوإسِْمَراِهٞمَؿ َوُُمقؾَمك َوقِمٞم

 .اًمٜمٌٞملم

 ٝمقداًمٞم سم٠من سمره٤من ي٠مت مل إن طمج٦م طمٜمٞمٗم٦م أبق سمف اطمت٩م ُم٤م يٙمقن يم٤من أنف إٓ

 إٓ رء قمغم ُمٕمٓمقف رء حيٛمؾ ٓ ٕنف ُمنميمقن واًمّم٤مسمئلم واعمجقس واًمٜمّم٤مرى

 :اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل ومٜم٘مقل. سمٕمْمف أو هق سم٠منف سمره٤من ي٠ميت طمتك همػمه أنف

 ومرق وىمد ُمنميمقن قمٜمده اعمجقس ٕن طمٜمٞمٗم٦م أبق أيتلم ًمٜمص خم٤مًمػ أول أن

 إطمدى شمٕم٤ممم اهلل سمٕمٓمػ فشمٕمٚم٘م ومٌٓمؾ اعمنميملم وسملم اعمجقس سملم اًمذيمر ذم شمٕم٤ممم اهلل

 .إظمرى قمغم اًمٓم٤مئٗمتلم

َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ ﴿: ىم٤مل ىمد شمٕم٤ممم اهلل وضمدٟم٤م صمؿ إِنَّ اهلَل َٓ َيْٖمِٗمُر َأن ُينْمَ

َـ َيَِم٤مء
ِ
 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء عمـ ُمٖمٗمقرا ًمٙم٤من ذيم٤م ًمٞمس يمٗمر هد يم٤من ومٚمق [78/  اًمٜم٤ًمء] ﴾عم

 .ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ وهذا اًمنمك سمخالف

 ي٤م: رضمؾ ىم٤مل: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ إمم سم٢مؾمٜم٤مده ُمًٚمؿ ـمريؼ ُمـ طمزم اسمـ روى صمؿ

 صمؿ: ىم٤مل. ظمٚم٘مؽ وهق ٟمدا هلل شمدقمق أن: ىم٤مل اهلل؟ قمٜمد أيمؼم اًمذٟم٥م أي اهلل رؾمقل
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 .ُمٕمؽ يٓمٕمؿ أن خم٤موم٦م وًمدك شم٘متؾ أن: ىم٤مل أي؟

 :ىم٤مل سمٙمرة أيب قمـ سمًٜمده أجْم٤م ـمري٘مف وُمـ

ك صمالصم٤م اًمٙم٤ٌمئر؟ سم٠ميمؼم أنٌئٙمؿ أٓ» :وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل قمٜمد يمٜم٤م  سم٤مهلل اإلذا

 .«اًمزور ىمقل أو اًمزور وؿمٝم٤مدة اًمقاًمديـ وقم٘مقق

 :ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ أجْم٤م وقمٜمف

 سم٤مهلل اًمنمك»: ىم٤مل هـ؟ وُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ. «اعمقسم٘م٤مت اًمًٌع اضمتٜمٌقا »

 اًمتقزمو اًمرسم٤م وأيمؾ اًمٞمتٞمؿ ُم٤مل وأيمؾ سم٤محلؼ إٓ اهلل طمرم اًمتل اًمٜمٗمس وىمتؾ واًمًحر

 .«اعم١مُمٜم٤مت اًمٖم٤مومالت اعمحّمٜم٤مت وىمذف اًمزطمػ يقم

 اًمٙم٤ٌمئر قمـ ظم٤مرضم٤م اًمٙمٗمر ذًمؽ ًمٙم٤من ذيم٤م ًمٞمس يمٗمر هد يم٤من ومٚمق: طمزم سمـ قمكم ىم٤مل

 يمٗمر يمؾ أن ومّمح ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ وهذا ُمٜمف أقمٔمؿ اًمزور وؿمٝم٤مدة اًمقاًمديـ قم٘مقق وًمٙم٤من

 .واطمد ُمٕمٜمك غمقم شمٕم٤ممم اهلل أوىمٕمٝمام ذقمٞم٤من اؾمامن وأهنام يمٗمر ذك ويمؾ ذك

 :وضمٝملم ُمـ قمٚمٞمف ُمٜمت٘مْم٦م ومٝمل وم٘مط ذيٙم٤م هلل ضمٕمؾ ُمـ هق اعمنمك سم٠من طمجتف وأُم٤م

 ًمٞمًقا  إهنؿ: ي٘مقل وهق يمخٚم٘مف خيٚمؼ ذيٙم٤م هلل جيٕمٚمقن اًمٜمّم٤مرى أن: أطمدمه٤م

 .فم٤مهر شمٜم٤مىمض وهذا. ُمنميملم

 يزل مل واطمدا ظم٤مًم٘م٤م ًمف وأن يزل مل اًمٕم٤ممل سم٠من واًم٘م٤مئٚملم اًمؼمامه٦م أن: واًمث٤مين

 ذيٙم٤م شمٕم٤ممم هلل جيٕمٚمقن ٓ يمٚمٝمؿ - وسمزيغ واعمٖمػمة ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمٜمٌقة ٘م٤مئٚملمواًم

 .فم٤مهر شمٜم٤مىمض وهق. ُمنميمقن طمٜمٞمٗم٦م أيب قمٜمد وهؿ

 - اًمٚمٖم٦م ذم اًمتنميؽ اؾمؿ قمٚمٞمف وىمع ُم٤م إٓ اعمنمك يٙمـ مل أنف وهق: صم٤مًم٨م ووضمف

 سم٤مهلل ريمٗم ُمـ إٓ اًمٙمٗمر يٙمقن ٓ أن ًمقضم٥م - وم٘مط ذيٙم٤م شمٕم٤ممم اهلل ضمٕمؾ ُمـ وهق

 إٓ اًمٙمٗم٤مر يٙمقن ٓ أن هذا ُمـ ومٞمٚمزم جيحده ومل سمف أىمر ُمـ ٓ مجٚم٦م وأنٙمره شمٕم٤ممم

 يمٗم٤مرا اًمؼمامه٦م وٓ اعمجقس وٓ اًمٜمّم٤مرى وٓ اًمٞمٝمقد يٙمقن ٓ وأن وم٘مط اًمدهري٦م

 أو ،إرض فمٝمر قمغم ُمًٚمؿ وٓ هبذا ي٘مقل ٓ وهق ،شمٕم٤ممم سم٤مهلل ُم٘مرون يمٚمٝمؿ ٕهنؿ

 يمؾ وم٢مذ. اًمتٖمٓمٞم٦م: اًمٚمٖم٦م ذم اًمٙمٗمر وم٢من يم٤مومرا  ؿمٞمئ٤م همٓمك ُمـ يمؾ يٙمقن أن جي٥م يم٤من
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 ُمـ يمؾ قمغم اًمٚمٖم٦م ذم ُمقوققمٝمام قمـ شمٕم٤ممم اهلل ٟم٘مٚمٝمام اؾمامن أهنام صح وم٘مد سم٤مـمؾ هذا

 اًمٜمذارة سمٚمقغ سمٕمد ط اهلل ًمرؾمقل ُمٕم٤مٟمدا سم٢مٟمٙم٤مره يٙمقن اإلؾمالم ديـ ُمـ ؿمٞمئ٤م أنٙمر

 .«اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل. إًمٞمف

 اًمنمك سم٠من ي٘مقل ُمـ ٕن صقاسمف زم يتٌلم مل اًمث٤مًم٨م قضمفاًم ذم اعمذيمقر واإلًمزام: ىمٚم٧م

 اًمٜمّم٤مرى يمدظمقل إقمؿ ذم يدظمؾ إظمص أن اعمٕمٚمقم وُمـ ،ُمٜمف أظمص جيٕمٚمف اًمٙمٗمر همػم

 اًمّمح٤مسم٦م ؾمٚمػ ُمـ همػمه وقمٜمد اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم طمزم اسمـ قمٜمد اعمنميملم ذم واًمٞمٝمقد

يَم٤مِت ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم واًمت٤مسمٕملم ْ اعْمنُْمِ يَم٦ٍم  َوَٓ شَمٜمِٙمُحقا نْمِ ـ ُمُّ ١ْمُِمٜم٦ٌَم ظَمػْمٌ ُم  َـّ َوََُٕم٦ٌم ُمُّ طَمتَّك ُي١ْمُِم

يملَِم طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقاْ  ْ اعْمنُِمِ  .أي٦م [111/  اًمٌ٘مرة] ﴾َوًَمْق أقَْمَجٌَتُْٙمْؿ َوَٓ شُمٜمِٙمُحقا

م اشمٗم٤مىم٤م يمٗمر وم٘مد أذك ُمـ ومٙمؾ  اًمٕمٙمس ي٘مقل طمزم اسمـ أن همػم وارد همػم وم٤مإلًمزا

 شم١ميد ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل وإدًم٦م أذك وم٘مد اعمٙمٗمرات ُمـ ءسمٌم يمٗمر ُمـ يمؾ أن وهق أجْم٤م

 ؾمقرة ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف فم٤مهر إن سمؾ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ ي٤ٌميـ ُم٤م أقمٚمؿ وٓ ذًمؽ

٤م ﴿: اًمٙمٝمػ ـْ َأقْمٜم٤َمٍب َوطَمَٗمْٗمٜم٤َممُهَ ٤م ضَمٜمَّتلَْمِ ُِم ضُمَٚملْمِ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ٕطََمِدمِهَ ثاًَل رَّ ْب هَلُؿ ُمَّ َواْضِ

وَمَ٘م٤مَل ًمَِّم٤مطِمٌِِف َوُهَق حُي٤َمِوُرُه ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم [11/  اًمٙمٝمػ] ﴾ٜمَُٝماَم َزْرقًم٤مسمِٜمَْخٍؾ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم سَمٞمْ 

ُـّ َأن شَمٌِٞمَد َهِذِه  * َأن٤َم َأيْمثَُر ُِمٜمَؽ َُم٤مًٓ َوَأقَمزُّ َٟمَٗمًرا  ِف ىَم٤مَل َُم٤م َأفُم
ًِ ٜمَْٗم َوَدظَمَؾ ضَمٜمَّتَُف َوُهَق فَم٤ممِلٌ ًم 

٤مقَم٦َم ىَم٤م * َأبًَدا ًَّ ُـّ اًم ٤ًٌمَوَُم٤م َأفُم ٜمَْٝم٤م ُُمٜمَ٘مَٚم ِددتُّ إمَِم َريب  ٕضَِمَدنَّ ظَمػْمًا ُم  ىَم٤مَل ًَمُف  * ئَِٛم٦ًم َوًَمئِـ رُّ

اَك َرضُمالً   * َص٤مطِمٌُُف َوُهَق حُي٤َمِوُرُه َأيَمَٗمْرَت سم٤ِمًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مَؽ ُِمـ شُمَراٍب صُمؿَّ ُِمـ ٟمُّْٓمَٗم٦ٍم صُمؿَّ ؾَمقَّ

ُك سمَِريب   : شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم [18 - 17/  اًمٙمٝمػ] أي٤مت ﴾ َأطَمًداًمَِّٙمٜم٤َّم ُهَق اهلُل َريب  َوَٓ ُأْذِ

ٞمِْف قَمغَم َُم٤م َأنَٗمَؼ ومِٞمَٝم٤م َوِهَل ظَم٤مِوَي٦ٌم قَمغَم قُمُروؿِمَٝم٤م َوَيُ٘مقُل ﴿ َوُأطِمٞمَط سمِثََٛمِرِه وَم٠َمْصٌََح ُيَ٘مٚم ٥ُم يَمٗمَّ

ْك سمَِريب  َأطَمًدا  [71/  اًمٙمٝمػ] ﴾َي٤م ًَمٞمَْتٜمِل مَلْ ُأْذِ
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 سمف أذك أنف واحلنم اًمٌٕم٨م أنٙمر اًمذي اًمرضمؾ هذا قمغم ؾمٌح٤مٟمف أـمٚمؼ وم٘مد

 ذيمر ُم٤م همػم اًمٙمٗمر ُمـ قمٜمف حيؽ مل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف أي٤مت ؾمٞم٤مق ُمـ اًمٔم٤مهر هق هذا. شمٕم٤ممم

ْك سمَِريب  َأطَمًدا﴿: سم٘مقًمف وضمٜمتٞمف سمثٛمره طمؾ ُم٤م رأى طملم ٟمدُمف طمٙمك صمؿ  ﴾َي٤م ًَمٞمَْتٜمِل مَلْ ُأْذِ

 أن إمم ُمٜمف ُمّمػم اًمٌٕم٨م ضمحقده أن وضمٝمف وًمٕمؾ اعمذيمقر اًمٙمٗمر قمغم اًمنمك وم٠مـمٚمؼ

 وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف قمجزه وُمـ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمرب شمٕمجٞمز وهق قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ شمٕم٤ممم اهلل

ك ومٝمق سمخٚم٘مف ؿمٌٝمف  .أقمٚمؿ واهلل. سمٜمحقه اًم٘مرـمٌل ذيمره يمذا. «إذا

 ([.1/779)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لٓحاجة الدابة إدخال ادساجد وباحات ون

 اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف ًمٚمح٤مضم٦م اًمداسم٦م إدظم٤مل » [:اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ىم٤مل يمام ٟم٤مىمتف قمغم ـم٤مئٗم٤م احلرام اعمًجد دظمؾ واًمًالم

 ًمػماه واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م راطمٚمتف قمغم اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل ـم٤مف»: قمٜمف

 .«همِمقه اًمٜم٤مس إن[ ف] وي٠ًمخقه وًمٞمنمف اًمٜم٤مس

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف احلدي٨م

 اًمريمـ يًتٚمؿ سمٕمػم قمغم اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمقداع طمج٦م ذم ط اهلل رؾمقل ـم٤مف

 :ُمًٚمؿ زاد. سمٛمحجٜمف

 .اًمٜم٤مس قمٜمف ييب أن يمراهٞم٦م

 رايم٦ٌم ـمقاومٝم٤م ذم ؾمٚمٛم٦م أم قمـ اًم٤ٌمب وذم. اًمٓمٗمٞمؾ أيب طمدي٨م ُمـ وأظمر

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن «احل٩م» ذم وؾمٞم٠متٞم٤من

 :ب «اًمّمالة يمت٤مب» ذم ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م اًمٌخ٤مري شمرضمؿ وىمد

 .«ًمٕمٚم٦م اعمًجد ذم اًمٌٕمػم إدظم٤مل ٤مبسم»

 .احل٤مضم٦م: أي
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 :سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 إمم اطمتٞم٩م إذا اعمًجد حلٛمٝم٤م ي١ميمؾ اًمتل اًمدواب دظمقل ضمقاز احلدي٨م هذا ذم»

 احلدي٨م ذم ًمٞمس سم٠منف وشمٕم٘م٥م. اًمدواب ُمـ همػمه٤م سمخالف يٜمجًف ٓ سمقهل٤م ٕن ذًمؽ

 خيِمك ومحٞم٨م دُمفوقم اًمتٚمقي٨م قمغم دائر ذًمؽ سمؾ احل٤مضم٦م ُمع اجلقاز قمدم قمغم دًٓم٦م

 .«اًمدظمقل يٛمتٜمع اًمتٚمقي٨م

 :سم٘مقًمف «ذطمف» ذم اًمٕمٞمٜمل واقمؽموف

 أن قمغم يدل ٓ «ؾمٚمٛم٦م أم يٕمٜمل» رايم٦ٌم وأن٧م ـمقذم»: ط ىمقًمف ٕن ٟمٔمر وومٞمف»

. اًميورة قمٜمد ُمٓمٚم٘م٤م اجلقاز قمغم يدل فم٤مهره سمؾ اًمتٚمقي٨م ُمع دائران وقمدُمف اجلقاز

. ؾم٤مئرة وهل اًمتٚمقي٨م ُمـ حيذر ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومٞم١مُمـ ُمٕمٚمٛم٦م ُمدرسم٦م يم٤مٟم٧م ٟم٤مىمتف إن: وىمٞمؾ

 اًمتل اًمٜم٤مىم٦م ذم ي٘م٤مل ُم٤م ًمٙمـ ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ٟم٤مىم٦م ذم هذا ؾمٚمٛمٜم٤م: ىمٚم٧م

: ًمف ىمٞمؾ. ط اًمٜمٌل ٟم٤مىم٦م يم٤مٟم٧م إهن٤م: ىمٞمؾ وًمئـ ـم٤مئٗم٦م؟ وهل ؾمٚمٛم٦م أم قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م

 .«سم٤مًمدًمٞمؾ ذًمؽ سمٞم٤من إمم حيت٤مج

 ([.1/787)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 فٗه الوضوء ادساجد وباحات ون

 ذم شمقو٠م ط اهلل رؾمقل إن» ف اًمقوقء » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 [.طمًـ إؾمٜم٤مده.]«اعمًجد

 .وُمًٚمؿ أمحد أظمرضمف.اعمًجد فمٝمر قمغم شمقو٠م هريرة أب٤م أن صح وىمد

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل اعمًجد ذم اًمقوقء ضمقاز احلدي٨م وذم

 .«أطمدا سمف ي١مذ مل ُم٤م ضمقازه قمغم اًمٕمٚمامء إمج٤مع اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مؾ وىمد»

 :«اًمت٘مري٥م ذح» ذم اًمٕمراىمل وىم٤مل: ىمٚم٧م

 وؾمحٜمقن ُم٤مًمؽ قمـ وطمٙمك اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ ضمقازه سمٓم٤مل اسمـ وطمٙمك»

 .«ًمٚمٛمًجد شمٜمزهي٤م يمراهتف
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 .قمٚمٞمٝمام طمج٦م واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 اًمتل اعم٤ًمضمد أيمثر ذم اًمٞمقم اًمقاىمع هق يمام ذقم٤م خيؾ ُم٤م سمف ي٘مؽمن ٓ أن جي٥م ٟمٕمؿ

 ُمـ اح٤مء اٟمدوم٤مع أثر ُمـ اًمِمديد اًمّمقت ُمـ يًٛمع ح٤م اًمٗمٞمج٦م ُم٤مء إًمٞمٝم٤م ضمر

 ،ومٞمف اعمّمٚملم قمغم وشمِمقيش وقو٤مء ُمٜمف حيّمؾ مم٤م سم٤مًمٌالط واصٓمداُمف «احلٜمٗمٞم٤مت»

 ٓ اعم٤ًمضمد سمجٜم٥م حمّمقر ُمٙم٤من ذم اعمٞمْم٠مة ضمٕمؾ اًميوري ُمـ أنف ٟمرى وًمذًمؽ

 .وهمػمه احلٛمٞمدي٦م ؾمقق دم٤مه «سم٤مؿم٤م قمٞمز» ضم٤مُمع ذم إُمر هق يمام داظمٚمف

 ([.1/788)اعمًتٓم٤مب راًمثٛم] 

 والَٓم الّرآن لدراشة والتحٓق االجتامع ادساجد وباحات ون

 واًمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ًمدراؾم٦م واًمتحٚمؼ آضمتامع» :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 إمم اصمٜم٤من وم٠مىمٌؾ ٟمٗمر صمالصم٦م أىمٌؾ إذ ُمٕمف واًمٜم٤مس اعمًجد ذم ضم٤مًمس هق سمٞمٜمام :حلدي٨م

 أطمدمه٤م وم٠مُم٤م[ ؾمٚمام ط اهلل رؾمقل قمغم وىمٗم٤م ومٚمام] واطمد وذه٥م ط اهلل رؾمقل

 وم٠مدسمر اًمث٤مًم٨م وأُم٤م ظمٚمٗمٝمؿ ومجٚمس أظمر وأُم٤م ومٞمٝم٤م ومجٚمس احلٚم٘م٦م ذم ومرضم٦م ومرأى

 ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا ] «اًمثالصم٦م؟ اًمٜمٗمر قمـ أظمؼميمؿ أٓ» :ىم٤مل ط اهلل رؾمقل ومرغ ومٚمام. ذاه٤ٌم

 :[ىم٤مل اهلل رؾمقل

 ،ُمٜمف اهلل تحٞم٤موم٤مؾم وم٤مؾمتحٞم٤م أظمر وأُم٤م ،اهلل ومآواه اهلل إمم وم٠موى أطمدهؿ أُم٤م»

 .«قمٜمف اهلل وم٠مقمرض وم٠مقمرض أظمر وأُم٤م

 .قمٜمف اهلل ريض اًمٚمٞمثل واىمد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .وُمًٚمؿ – رواي٦م ذم ًمف واًمًٞم٤مق - اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :احلدي٨م ذح ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 ،ًمٚمٜم٤مس فم٤مهر سم٤مرز ُمقوع ذم وهمػمهؿ ٕصح٤مسمف اًمٕم٤ممل ضمٚمقس اؾمتح٤ٌمب ومٞمف»

 ذم واًمذيمر اًمٕمٚمؿ طمٚمؼ ضمقاز وومٞمف ،واخلػم ٕمٚمؿاًم ومٞمذايمرهؿ ،أومْمؾ واعمًجد
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 همػم ُمـ قمٜمٝم٤م آٟمٍماف ويمراه٦م أهٚمٝم٤م وجم٤مًم٦ًم دظمقهل٤م واؾمتح٤ٌمب ،اعمًجد

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «إًمخ ...قمذر

 :ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م»

 ومال. «قمزيـ أرايمؿ زم ُم٤م»: وم٘م٤مل طمٚمؼ وهؿ اعمًجد ط اهلل رؾمقل دظمؾ

 سمخالف ُمٜمٗمٕم٦م وٓ ومٞمف وم٤مئدة ٓ ُم٤م قمغم حتٚم٘مٝمؿ يمره إٟمام ٕنف هذا وسملم سمٞمٜمف ُمٕم٤مرو٦م

 .«ُمٜمف واًمتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ًمًامع يم٤من وم٢مٟمف طمقًمف حتٚم٘مٝمؿ

 إٟمام سمؾ ُمٓمٚم٘م٤م حتٚم٘مٝمؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إٟمٙم٤مره ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م هذا: ىمٚم٧م

 :اًمٜمقوي ىم٤مل. «قمزيـ»: ىمقًمف ُمٕمٜمك هق وهذا طمٚم٘م٤م طمٚم٘م٤م شمٗمرىمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ أنٙمر

 قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمٜم٤مه قمزة اًمقاطمدة اًمزاي سمتخٗمٞمػ وهق مج٤مقم٦م مج٤مقم٦م ىملمُمتٗمر: أي»

 .«سم٤مٓضمتامع وإُمر اًمتٗمرق

 روى صمؿ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ احلدي٨م أظمرج داود أب٤م أن ذًمؽ وي١ميد: ىمٚم٧م

 :ىم٤مل أنف قمٜمف ذًمؽ قم٘م٥م

 .«اجلامقم٦م حي٥م يم٠منف»

 .إجي٤مسم٤م وٓ ؾمٚم٤ٌم ٓ سم٤مًمتحٚمؼ ًمف قمالىم٦م ٓ إذن وم٤محلدي٨م

 اهلل ٟمذيمر ضمٚمًٜم٤م: ىم٤مًمقا  «أضمٚمًٙمؿ؟ ُم٤م»: وم٘م٤مل أصح٤مسم٦م ُمـ طمٚم٘م٦م قمغم ظمرج» و»

 ُم٤م آخٚمف»: ىم٤مل قمٚمٞمٜم٤م «سمؽ»: ًمٗمظ وذم» سمف وُمـ ًمإلؾمالم هداٟم٤م ُم٤م قمغم وٟمحٛمده

 :ىم٤مل. ذاك إٓ أضمٚمًٜم٤م ُم٤م واهلل: ىم٤مًمقا  «ذاك؟ إٓ أضمٚمًؽ

 سمٙمؿ ي٤ٌمهل اهلل أن: وم٠مظمؼمين ضمؼميؾ أت٤مين وًمٙمٜمف ًمٙمؿ هتٛم٦م أؾمتحٚمٗمٙمؿ مل إين أُم٤م»

 .«ئٙم٦ماعمال

 .ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .- ًمف واًمًٞم٤مق - ُمًٚمؿ أظمرضمف

 «جيتٛمٕمقن ىمقم ُمـ ُم٤م»: ًمٗمظ وذم» ىمقم اضمتٛمع ُم٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل»
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 إٓ سمٞمٜمٝمؿ ويتدراؾمقٟمف اهلل يمت٤مب[ ويتٕمٚمٛمقن] يتٚمقن شمٕم٤ممم اهلل سمٞمقت ُمـ سمٞم٧م ذم

 .«قمٜمده ومٞمٛمـ اهلل وذيمرهؿ اعمالئٙم٦م وطمٗمتٝمؿ اًمرمح٦م وهمِمٞمتٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ٟمزًم٧م

 .هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 وٕمٞمػ وهق قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض اظمت٤مره اًمذي وهق اًمرمح٦م هٜم٤م سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م اعمراد ىمٞمؾ»

 ًمٗمْمؾ دًمٞمؾ هذا وذم. أطمًـ وهق واًمقىم٤مر اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م وىمٞمؾ. قمٚمٞمف اًمرمح٦م ًمٕمٓمػ

: ُم٤مًمؽ وىم٤مل اجلٛمٝمقر وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م وهق اعمًجد ذم ًم٘مرآنا شمالوة قمغم آضمتامع

 .«أصح٤مسمف سمٕمض وشم٠موًمف. يٙمره

 ظم٤مًمػ ُم٤م آضمتامع ُمـ ُم٤مًمؽ يمره اًمذي أن هق إًمٞمف اعمِم٤مر اًمت٠مويؾ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 مل سمدقم٦م وم٢مٟمف واطمد سمّمقت اًم٘مراءة قمغم يم٤مٓضمتامع ومٞمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف

 ط اًمٜمٌل يم٤من وىمد ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد ـقم وٓ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف شمٜم٘مؾ

 إين»: وىم٤مل قمٚمٞمف ي٘مرأ  ُمًٕمقد اسمـ يم٤من يمام ىمراءشمف ًمٞمًٛمع اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ ي٠مُمر أطمٞم٤مٟم٤م

 وهؿ أصح٤مسمف وقمغم قمٚمٞمف ي٘مرأ  ُمـ ي٠مُمر قمٛمر ويم٤من «همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥م

 ذم رضم٥م اسمـ احل٤مومظ رواه. قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم ي٠مُمر وشم٤مرة ُمقؾمك أب٤م ي٠مُمر ومت٤مرة يًتٛمٕمقن

 :ىم٤مل صمؿ «واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ٤مُمعضم»

 اًمٌٍمة وأهؾ ُمٙم٦م وأهؾ محص وأهؾ دُمِمؼ أهؾ رأى أنف طمرب وذيمر»

 مجٚم٦م يمٚمٝمؿ اًم٘مرآن ي٘مرؤون اًمِم٤مم أهؾ وًمٙمـ ،اًمّمٌح صالة سمٕمد اًم٘مرآن قمغم جيتٛمٕمقن

 أطمدهؿ ومٞم٘مرأ  جيتٛمٕمقن اًمٌٍمة وأهؾ ُمٙم٦م وأهؾ ،قم٤مًمٞم٦م سم٠مصقات واطمدة ؾمقرة ُمـ

 ويمؾ: طمرب ىم٤مل يٗمرهمقا  طمتك آي٤مت قمنم آظمر أ ي٘مر صمؿ يٜمّمتقن واًمٜم٤مس آي٤مت قمنم

 .«اًمِم٤مم أهؾ قمغم ذًمؽ ُم٤مًمؽ أنٙمر وىمد. مجٞمؾ طمًـ ذًمؽ

 .ؾمٌؼ يمام اًمًٜم٦م عمخ٤مًمٗمتف شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق ُم٤مًمؽ أنٙمره اًمذي وهذا: ىمٚم٧م
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 .«اعمٜم٤مهل» ذم ؾمٌؼ يمام ظم٤مص٦م اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ جيقز ٓ ذًمؽ أن همػم»

 ([.1/789)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 إذا شٗام وال أحٗا٘ا احلسن الىَر إ٘ىاد ادساجد باحاتو ون

 اإلشالم عن الذب دم كان

 يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ أطمٞم٤مٟم٤م احلًـ اًمِمٕمر إٟمِم٤مد » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 حل٤ًمن يْمع ط اهلل رؾمقل يم٤من» وم٘مد اجلٝم٤مد ُمـ طمٞمٜمئذ وم٢مٟمف اإلؾمالم قمـ اًمذب ذم

 قمٜمف يٜم٤مومح»: ًمٗمظ وذم» ط اهلل رؾمقل قمـ ريٗم٤مظم ىم٤مئام قمٚمٞمف ي٘مقم اعمًجد ذم ُمٜمؼما 

 إن»: ط اهلل رؾمقل وي٘مقل «ط اهلل رؾمقل ذم ىم٤مل ُمـ هيجق: آظمر وذم «سم٤مًمِمٕمر

 .«ط اهلل رؾمقل قمـ وم٤مظمر أو ٟم٤مومح ُم٤م اًم٘مدس سمروح طم٤ًمن ي١ميد[ ل] اهلل

 [.صحٞمح.]قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 ومٚمحظ] اعمًجد ذم[ ِمٕمراًم] يٜمِمد وهق سمح٤ًمن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ُمر» وىمد»

 ظمػم هق ُمـ وومٞمف أنِمد يمٜم٧م[: - هريرة أبق ومٞمٝمؿ طمٚم٘م٦م ذم -: ]ىم٤مل[ ُمف: وم٘م٤مل[ ]إًمٞمف

 قمٜمل أضم٥م»: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: وم٘م٤مل هريرة أيب إمم اًمتٗم٧م صمؿ] ُمٜمؽ

 رؾمقل يريد أنف يٕمرف وهق قمٛمر وم٤مٟمٍمف[ ]ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟«اًم٘مدس سمروح أجده مهللا

 .«[ط اهلل

 .وُمًٚمؿ ًمٌخ٤مريا أظمرضمف احلدي٨م

 ٟمٗمز واًمذي وًم٤ًمٟمف سمًٞمٗمف جي٤مهد اعم١مُمـ إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد»

 [.صحٞمح.]«اًمٜمٌؾ ٟمْمح سمف شمرُمقهنؿ ُم٤م ًمٙم٠من سمٞمده

 :سم٘مقًمف اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ وىمد اعمًجد ذم احلًـ اًمِمٕمر ضمقاز: طم٤ًمن طمدي٨م وذم

 .«اعمًجد ذم احلًـ اًمِمٕمر إٟمِم٤مد ذم اًمرظمّم٦م»

 .اًمٕمٚمامء ُمـ ةاًمٙمثر ذه٥م هذا وإمم
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 ىم٤مل وىمد «7» وم٘مرة «اعمٜم٤مهل» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام قمٜمف ومٛمٜمٝمل إؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد وأُم٤م

 :اًمٌٞمٝم٘مل

 وأهٚمف اإلؾمالم قمـ اًمذب ذم طم٤ًمن ي٘مقل يم٤من ُم٤م ُمثؾ سم٢مٟمِم٤مد ٟمرى ٓ وٟمحـ»

 وهمػمه٤م اجل٤مهٚمٞم٦م أؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد ذم ورد إول واحلدي٨م ،همػمه ذم وٓ اعمًجد ذم سم٠مؾم٤م

 .«اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. جدسم٤معمً يٚمٞمؼ ٓ مم٤م

 ([.1/797)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لٓحاجة وغره لٓٔريض اخلٗٔة ٘يب ادساجد وباحات ون

 ًمٚمح٤مضم٦م وهمػمه ًمٚمٛمريض اخلٞمٛم٦م ٟمّم٥م » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 ُمـ رضمؾ رُم٤مه] اخلٜمدق يقم[ ُمٕم٤مذ اسمـ] ؾمٕمد أصٞم٥م»: قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 ذم ظمٞمٛم٦م ط اًمٜمٌل قمٚمٞمف وميب إيمحؾ ذم[ ٦ماًمٕمرىم سمـ طم٤ٌمن: ًمف ي٘م٤مل ىمريش

 همٗم٤مر سمٜمل ُمـ ظمٞمٛم٦م[ ُمٕمف] اعمًجد وذم - يرقمٝمؿ ومٚمؿ] ىمري٥م ُمـ يٕمقده[ ل] اعمًجد

 وم٢مذا ىمٌٚمٙمؿ؟ ُمـ ي٠متٞمٜم٤م اًمذي هذا ُم٤م اخلٞمٛم٦م أهؾ ي٤م: وم٘م٤مًمقا  إًمٞمٝمؿ يًٞمؾ اًمدم إٓ -

 .«[قمٜمٝم٤م ُم٤مت دُم٤م ضمرطمف يٖمذو ؾمٕمد

 .ُمًٚمؿو - ًمف واًمًٞم٤مق - اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 :ـسم اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «وهمػمهؿ ًمٚمٛمرى اعمًجد ذم اخلٞمٛم٦م سم٤مب»

 :«اًمٕمٛمدة» وذم. «ذًمؽ ضمقاز: أي»

 ذح» وذم. «سمف ُمؽمضمؿ واًم٤ٌمب ًمٚمٕمذر اعمًجد ؾمٙمٜمك ضمقاز ومٞمف: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل»

 وذم «ضمرحي٤م يم٤من وإن ومٞمف اعمريض ُمٙم٨م وضمقاز اعمًجد ذم اًمٜمقم ضمقاز ومٞمف» :«ُمًٚمؿ

 :«إوـم٤مر ٟمٞمؾ»

 ُمٔمٜم٦م ذًمؽ ذم يم٤من وإن اعمًجد ذم اعمريض شمرك ضمقاز قمغم يدل واحلدي٨م»
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 .«اعمًجد سمف يتٜمجس ُمٜمف رء خلروج

 قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م» رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم ذم يٕمتٙمػ اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من» وىمد»

 أن ُمرة أراد وإٟمف] يدظمٚمف صمؿ اًمّمٌح ومٞمّمكم ظم٤ٌمء ًمف أضب ومٙمٜم٧م: قمٜمف اهلل ريض

 أن قم٤مئِم٦م وم٤مؾمت٠مذٟمتف[ ]وميب سمٌٜم٤مئف وم٠مُمر رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم ذم يٕمتٙمػ

 رؾمقل] هل٤م شمًت٠مذن أن قم٤مئِم٦م طمٗمّم٦م وؾم٠مخ٧م] ،[ىم٦ٌم ومٞمف وميسم٧م هل٤م وم٤مذن شمٕمتٙمػ

 ضسم٧م ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م رأتف ومٚمام ،[وميب سمٌٜم٤مئٝم٤م وم٠مُمرت[ ]ومٗمٕمٚم٧م[ ط اهلل

ة ويم٤مٟم٧م] آظمر ظم٤ٌمء  ومٚمام» :ًمٗمظ وذم» ط اهلل رؾمقل أصٌح ومٚمام ،[همٞمقرا اُمرأ

 رأى «[يٕمتٙمػ أن أراد اًمذي اعمٙم٤من إمم] «اًمٖمداة ُمـ ط اهلل رؾمقل اٟمٍمف

 آخؼم»: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل[ وزيٜم٥م وطمٗمّم٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٤مء: ىم٤مًمقا ] ؟«هذا ُم٤م»: وم٘م٤مل إظمٌٞم٦م

 قمغم محٚمٝمـ ُم٤م: أظمرى وذم «سمٛمٕمتٙمػ أن٤م ُم٤م هبذا؟ أردن آخؼم»: رواي٦م وذم» هبـ؟ نشمرد

 أزواضمف وأُمر وم٘مقض سمٌٜم٤مئف وم٠مُمر»: ًمٗمظ وذم ٜمزقم٧موم أراه٤م ومال اٟمزقمقه٤م آخؼم؟ هذا؟

 .«ؿمقال ُمـ قمنما  اقمتٙمػ صمؿ اًمِمٝمر ذًمؽ ذم آقمتٙم٤مف ومؽمك «وم٘مقو٧م سم٠مبٜمٞمتٝمـ

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 :سم٘مقًمف إول ًمٚمحدي٨م شمرضمؿ يمام اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 .«اعمًجد ذم إظمٌٞم٦م ضب ضمقاز وُمٜمف» :احل٤مومظ وىم٤مل. «اعم٤ًمضمد ذم اخل٤ٌمء ضب»

 ([.1/798)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 آالت ون و٘حوها باحلراب الَٓب ادساجد وباحات ون

 احلرب

 احلرب آٓت ُمـ وٟمحقه٤م سم٤محلراب اًمٚمٕم٥م » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 قمٜمف اهلل ريض قمٛمر دظمؾ» وم٘مد ًمٚمجٝم٤مد واًمت٘مقي اًم٘مت٤مل قمغم اًمتدرب ُمـ ومٞمف ح٤م

 احلّم٤ٌمء إمم وم٠مهقى: رواي٦م وذم» قمٛمر هؿومزضمر[ اعمًجد ذم] يٚمٕمٌقن واحلٌِم٦م
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 .«[أرومدة سمٜمق هؿ وم٢مٟمام] قمٛمر ي٤م دقمٝمؿ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل «هب٤م حيّمٌٝمؿ

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواة ُمـ احلدي٨م

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

ٟم٦م أيب قمٜمد وهل وأمحد ًمٚمٜم٤ًمئل وإظمرى ُمًٚمام إٓ ًمٚمجٛمٞمع  ذم ايْم٤م قمقا

 :وىم٤مل «107/ 1» «اًمٗمتح» ذم يمام «صحٞمحف»

 .«قمٚمٞمٝمؿ إٟمٙم٤مر ومال اعم٤ٌمطم٦م إُمقر ُمـ وهق وـمري٘متٝمؿ ؿم٠مهنؿ هذا أن يٕمٜمل يم٠منف»

 :وهق قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 ذم سمحراهبؿ يٚمٕمٌقن واحلٌِم٦م] ط ومدقم٤مين»: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م»

[ ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧م إًمٞمٝمؿ؟ شمٜمٔمري أن أتحٌلم محػماء ي٤م: زم وم٘م٤مل[ ]قمٞمد يقم ذم[ ]اعمًجد

 قم٤مشم٘مف قمغم ذىمٜمل ومقوٕم٧م ،[إًمٞمٝمؿ ٕنٔمر ُمٜمٙمٌٞمف زم ومٓم٠مـم٠م[ ]وراءه وم٠مىم٤مُمٜمل]

 أذٟمف سملم ُمـ»: رواي٦م وذم» ُمٜمٙمٌٞمف ومقق ُمـ ومٜمٔمرت ،[ظمده إمم وضمٝمل وأؾمٜمدت

 اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م: يقُمئذ ىمقهلؿ وُمـ: ىم٤مًم٧م[ ]أرومدة سمٜمل ي٤م دوٟمٙمؿ: ي٘مقل وهق] «وقم٤مشم٘مف

: ىم٤مل ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م طمًٌؽ؟: ىم٤مل ُمٚمٚم٧م اإذ طمتك»: رواي٦م وذم» «ؿمٌٕم٧م طمتك[ ـمٞم٤ٌم

 شمٕمجؾ ٓ: ىمٚم٧م طمًٌؽ: ىم٤مل صمؿ زم وم٘م٤مم شمٕمجؾ ٓ: ىمٚم٧م: أظمرى وذم «وم٤مذهٌل

 ُمٜمف وُمٙم٤مين زم ُم٘م٤مُمف اًمٜم٤ًمء يٌٚمغ أن أطم٧ٌٌم وًمٙمـ إًمٞمٝمؿ اًمٜمٔمر طم٥م يب وُم٤م: ىم٤مًم٧م

 قمغم احلريّم٦م اًمًـ احلديث٦م[ اًمٕمرسم٦م] اجل٤مري٦م ىمدر وم٤مىمدروا[ ]ضم٤مري٦م وأن٤م]

 [.صحٞمح.]«[اًمٚمٝمق

 :سم٘مقًمف اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ احلدي٨مو

 ذح ذم احل٤مومظ وىم٤مل. «ذًمؽ إمم اًمٜم٤ًمء وٟمٔمر اًمٕمٞمد يقم اعمًجد ذم اًمٚمٕم٥م»

 :«اعمًجد ذم يٚمٕمٌقن واحلٌِم٦م»: ىمقًمف

 اًمٚمٕم٥م أن: اًمٚمخٛمل احلًـ أيب قمـ اًمتلم اسمـ وطمٙمك ،اعمًجد ذم ذًمؽ ضمقاز ومٞمف

ذِم سُمٞمُقٍت َأذَِن ﴿: شمٕم٤ممم فوم٘مقًم اًم٘مرآن أُم٤م: واًمًٜم٦م سم٤مًم٘مرآن ُمٜمًقخ اعمًجد ذم سم٤محلراب

 صٌٞم٤مٟمٙمؿ ُم٤ًمضمديمؿ ضمٜمٌقا »: ومحدي٨م اًمًٜم٦م وأُم٤م [17/  اًمٜمقر] ﴾اهلُل َأن شُمْروَمعَ 
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 ادقم٤مه سمام شمٍميح أي٦م ذم وٓ ومٞمف وًمٞمس وٕمٞمػ احلدي٨م سم٠من وشمٕم٘م٥م. «وجم٤مٟمٞمٜمٙمؿ

 يم٤من ًمٕمٌٝمؿ أن ُم٤مًمؽ قمـ اح٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض وطمٙمك. اًمٜمًخ ومٞمث٧ٌم اًمت٤مريخ قمرف وٓ

 ُم٤م ظمالف وم٢مٟمف ُم٤مًمؽ قمـ يث٧ٌم ٓ وهذا. اعمًجد ذم قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧مو اعمًجد ظم٤مرج

 اعمًجد ذم ًمٕمٌٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ أنٙمر قمٛمر أن سمٕمْمٝم٤م وذم ،احلدي٨م هذا ـمرق ذم سمف سح

 شمدري٥م ومٞمف سمؾ جمردا ًمٕم٤ٌم ًمٞمس سم٤محلراب واًمٚمٕم٥م. «دقمٝمؿ»: ط اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل

 ُمقوقع اعمًجد: اعمٝمٚم٥م وىم٤مل ًمٚمٕمدو وآؾمتٕمداد احلروب ُمقاىمع قمغم اًمِمجٕم٤من

 .«ومٞمف ضم٤مز وأهٚمف اًمديـ ُمٜمٗمٕم٦م جيٛمع إقمامل ُمـ يم٤من ومام اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُٕمر

 إن احلؼ هق وهذا. قم٤مُم٦م ُمّمٚمح٦م ومٞمف سمام اعمًجد ذم اجل٤مئز اًمٚمٕم٥م شم٘مٞمٞمد ومٞمف وهذا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 هيقد ًمتٕمٚمؿ»: شم٘مدم اًمذي سم٤مًمٚمٗمظ «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذًمؽ شمٕم٘م٥م وىمد

 :وم٘م٤مل إًمخ «...ومًح٦م ديٜمٜم٤م ذم أن

 ورد طمٞم٨م ومٞم٘مر ًمٖمػمهؿ يٖمتٗمر ٓ ُم٤م ًمٚمحٌش يٖمتٗمر أنف اًمٓمؼمي ىمقل يدومع وهذا»

 اًمِمجٕم٤من شمدري٥م ومٞمف سمؾ جمردا ًمٕم٤ٌم ًمٞمس سم٤محلراب اًمٚمٕم٥م إن: ىم٤مل ُمـ ىمقل ويدومع

 قم٤مُم٦م دمٛمع اًمتل اعمّمٚمح٦م ُمـ ذًمؽ ومٗمل ،ًمٚمٕمدو وآؾمتٕمداد احلروب ُمقاوع قمغم

 .«اعمًجد ذم ومٕمٚمٝم٤م وم٠مضمٞمز ـاًمدي إىم٤مُم٦م ذم إًمٞمٝم٤م وحيت٤مج اعمًٚمٛملم

 جيقز ومال ،وٕمٞمػ هق سمؾ يّمح ٓ اًمٚمٗمظ هذا أن ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م وىمد: ىمٚم٧م

. اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم اعمذيمقر ًمإلـمالق ُمٜم٤مف وهق ؾمٞمام ٓ اًمٌح٨م هذا ذم قمٚمٞمف آقمتامد

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([.1/851)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 بالسارية األشر ربط ادساجد وباحات ون

 سمٕم٨م»: حلدي٨م سم٤مًم٤ًمري٦م إؾمػم رسمط » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 أث٤مل سمـ صمامُم٦م: ًمف ي٘م٤مل طمٜمٞمٗم٦م سمٜمل ُمـ سمرضمؾ ومج٤مءت ٟمجد ىمٌؾ ظمٞمال ط اهلل رؾمقل
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 .«احلدي٨م «اعمًجد ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦م ومرسمٓمقه - اًمٞمامُم٦م أهؾ ؾمٞمد -

 وىمد. سمتامُمف ذيمره ُمع هٜم٤مك خترجيف ؾمٌؼ وىمد قمٚمٞمف ُمتٗمؼ صحٞمح طمدي٨م وهق

 :اًمٌخ٤مري وىم٤مل واًمٜم٤ًمئل اًمٌخ٤مري ذيمرٟم٤م امسم ًمف شمرضمؿ

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «اعمًجد ؾم٤مري٦م إمم حيٌس أن اًمٖمريؿ ي٠مُمر ذيح ويم٤من»

 قمغم ىم٣م إذا ذيح يم٤من: ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ أجقب قمـ ُمٕمٛمر وصٚمف وىمد»

 إمم سمف أُمر وإٓ احلؼ أقمٓمك وم٢من قمٚمٞمف سمام ي٘مقم أن إمم اعمًجد ذم سمحًٌف أُمر سمحؼ رضمؾ

 .«اًمًجـ

 اًم٤ٌمرطم٦م قمكم يتٗمٚم٧م ضمٕمؾ اجلـ ُمـ قمٗمريت٤م إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف فوىمقًم»

 أن مهٛم٧م ومٚم٘مد «ومخٜم٘متف»: رواي٦م وذم» ومذقمتف ُمٜمف أُمٙمٜمٜمل اهلل وإن اًمّمالة قمكم ًمٞم٘مٓمع

 أو أمجٕمقن إًمٞمف شمٜمٔمرون شمّمٌحقا  طمتك اعمًجد ؾمقاري ُمـ ؾم٤مري٦م ضمٜم٥م إمم أرسمٓمف

ْر زِم َوَه٥ْم زِم ُُمْٚمًٙم٤م َّٓ َيٜمٌَِٖمل ٕطََمٍد ىَم٤مَل َرب  اهْمٗمِ ﴿: ؾمٚمٞمامن أظمل ىمقل ذيمرت صمؿ يمٚمٙمؿ

ـْ سَمْٕمِدي  [.صحٞمح.]«ظم٤مؾمئ٤م اهلل ومرده [10/  ص] ﴾ُم 

 :ُمٜمٝم٤م شمراضمؿ سمٕمدة اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 :اًمٕمٞمٜمل ؿم٤مرطمف ىم٤مل. «اعمًجد ذم يرسمط اًمٖمريؿ أو إؾمػم سم٤مب»

 ،اًم٤ٌمب رياًمٌخ٤م سمقب هذا وقمغم ،اعمًجد ذم إؾمػم رسمط إسم٤مطم٦م قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»

 ديـ أو قمٚمٞمف سمحؼ هروسمف ظمٌم ُمـ رسمط ضمقاز احلدي٨م ذم إن: اعمٝمٚم٥م ىم٤مل هذا وُمـ

 .«همػمه أو اعمًجد ذم ُمٜمف واًمتقصمؼ

 ([.1/857)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 والَٓان الًّاء ادساجد وباحات ون

 ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ حلدي٨م واًمٚمٕم٤من اًم٘مْم٤مء » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل إمم ضم٤مء إنّم٤مر ُمـ الرضم أن»: قمٜمف اهلل ريض
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 ذيمر ُم٤م ؿم٠منف ذم اهلل وم٠منزل يٗمٕمؾ؟ يمٞمػ أم أج٘متٚمف رضمال اُمرأتف ُمع وضمد رضمال أرأج٧م

: ىم٤مل. اُمرأتؽ وذم ومٞمؽ اهلل ىم٣م ىمد: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل اعمتالقمٜملم أُمر ُمـ اًم٘مرآن ُمـ

 .«احلدي٨م ....ؿم٤مهد وأن٤م اعمًجد ذم ومتالقمٜم٤م

 أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ ـمريؼ ُمـ وُمًٚمؿ - ًمف واًمًٞم٤مق - رياًمٌخ٤م أظمرضمف

 ؾم٤مقمدة سمٜمل أظمل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م قمـ ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م وقمـ اعمالقمٜم٦م قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ

 .إًمخ ...رضمال أن

 .«اعمًجد ذم اًمتالقمـ سم٤مب»: ـسم اًمٌخ٤مري ًمف وشمرضمؿ

 :شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري وذيمر

 ذم يٕمٛمر سمـ كوحيٞم واًمِمٕمٌل ذيح وىم٣م ،ط اًمٜمٌل ُمٜمؼم قمٜمد قمٛمر وٓقمـ»

 سمـ وزرارة احلًـ ويم٤من ،اعمٜمؼم قمٜمد سم٤مًمٞمٛملم صم٤مسم٧م سمـ زيد قمغم ُمروان وىم٣م ،اعمًجد

 .«اعمًجد ُمـ ظم٤مرضم٤م اًمرطم٦ٌم ذم ي٘مْمٞم٤من أورم أيب

 سمذيمر ٟمٓمٞمؾ ومال إًمٞمف ومٚمػمضمع أصم٤مر هذه وصؾ ُمـ «ذطمف» ذم احل٤مومظ ذيمر وىمد

 :احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ. ذًمؽ

 إُمر هق: ُم٤مًمؽ وىم٤مل ،ـم٤مئٗم٦م ًجداعم ذم اًم٘مْم٤مء اؾمتح٥م: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل»

ة ومٞمف اًم٘م٤ميض إمم يّمؾ ٕنف اًم٘مديؿ  إًمٞمف يّمؾ مل ُمٜمزًمف ذم يم٤من وإذا واًمْمٕمٞمػ اعمرأ

 ـم٤مئٗم٦م ذًمؽ ويمره٧م وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل وسمف: ىم٤مل. آطمتج٤مب إلُمٙم٤من اًمٜم٤مس

 وم٢مٟمف اعمًجد ذم شم٘ميض ٓ أن اًمرمحـ قمٌد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إمم اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ويمت٥م

. ًمذًمؽ اعمًجد همػم ذم ي٘ميض أن إزم أطم٥م: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل. واعمنمك ضاحل٤مئ ي٠متٞمؽ

 سملم احلٙمؿ يٙمقن ىمد أنف أضمؾ ُمـ اعمًجد ذم احلٙمؿ سمٕمْمٝمؿ يمره: اًمٙمراسمٞمز وىم٤مل

. ُمٙمروه اعمًجد اعمنمك ودظمقل: ىم٤مل. اعمًجد اعمنمك ومٞمدظمؾ وُمنمك ُمًٚمؿ

 صمؿ. ػمهوهم ط اهلل رؾمقل ُمًجد ذم اًمًٚمػ صٜمٞمع ُمـ يزل مل سمٞمٜمٝمؿ احلٙمؿ وًمٙمـ

 وإن ًمٚمجقاز طمج٦م ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ وطمدي٨م: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل. يمثػمة صم٤مراآ ذًمؽ ذم ؾم٤مق

 رطم٤مب ذم جيٚمًقن ُم٣م ُمـ يم٤من: ُم٤مًمؽ ىم٤مل وىمد ،اعمًجد صٞم٤مٟم٦م إومم يم٤من
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 ذم ذًمؽ ٕؾمتح٥م وإين: ىم٤مل ُمروان دار رطم٦ٌم ذم وإُم٤م اجلٜم٤مئز ُمقوع ذم إُم٤م اعمًجد

ين اًمٞمٝمقدي إًمٞمف ًمٞمّمؾ إُمّم٤مر  إمم أىمرب وهق واًمْمٕمٞمػ ٤مئضواحل واًمٜمٍما

 .«اًمتقاوع

 :اًمٙمراسمٞمز وىمقل: ىمٚم٧م

 .«ُمٙمروه اعمًجد اعمنمك ودظمقل»

 اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد إدظم٤مهلؿ ضمقاز قمغم شمدل اًمًٜم٦م سمؾ إـمالىمف قمغم دًمٞمؾ ٓ مم٤م

 ٟمٗمًف هق هب٤م اؾمتدرك اًمتل أصم٤مر ذًمؽ وي١ميد اًم٤ًمسمٕم٦م اًمٗم٘مرة ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام احلرام

 .ومتٜمٌف هذا ىمقل قمغم

 :ُمٚمخّمف ُم٤م «اًمٕمٛمدة» وذم

 وهق اعمًجد ذم اًم٘مْم٤مء ضمقاز ٕضمؾ خمتٍما  احلدي٨م هذا اًمٌخ٤مري ذيمر وإٟمام»

 إذا ُم٤م دون ًمذًمؽ أقمده إذا اعمًجد ذم يمراهٞمتف اًمِم٤مومٕمل وقمـ اًمٕمٚمامء قم٤مُم٦م قمٜمد

 احلٙمؿ جمٚمس ذم جيٚمس أن واعمًتح٥م: مجٞمٕم٤م أصح٤مسمٜم٤م وىم٤مل. ومٞمف طمٙمقُم٦م ًمف اشمٗم٘م٧م

 واجل٤مُمع ضم٤مز داره ذم ىم٣م وإن ذًمؽ ومٚمف داره سمجٜم٥م داُمًج يم٤من وم٢من اجل٤مُمع ذم

 وىمد ،طمٙمٛمف يقم وٓ ضمٚمقؾمف أطمد قمغم خيٗمك ٓ أن وأضمدر سم٤مًمٜم٤مس اعمقاوع أرومؼ

 وىمد ،سم٤مًمًقاد وخيْم٥م اعمًجد ذم ي٘ميض وذيح ،اجل٤مُمع ذم ي٘ميض اًمِمٕمٌل يم٤من

 .«شم٘م٤مدُم٧م ُمقاري٨م ذم إنّم٤مر سملم ُمًجده ذم ط اًمٜمٌل ىم٣م

 .ومٚمػماضمع أن قمٚمٞمف أىمػ مل احلدي٨م هذا: ىمٚم٧م

 ٓ أنف يمام اًمًٜم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م يدومع ٓ ٕنف اًمٜمٔمر إمم إىمرب هق اًمِم٤مومٕمل وىمقل

 اًمّمٕم٥م ُمـ طمٞمٜمئذ وم٢مٟمف ًمٚم٘مْم٤مء أقمد ًمق ُم٤م سمخالف ،اعمًجد ذم حمذور أي ُمٜمف يٚمزم

 .أقمٚمؿ واهلل. واًمْمقو٤مء اًمٖمقهم٤مء ُمـ شمٜمزهيف

 ([.1/858)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 شتّٓاءاال ادساجد وباحات ون

: اح٤مزين زيد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م آؾمتٚم٘م٤مء ». اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 .«إظمرى قمغم رضمٚمٞمف إطمدى واوٕم٤م اعمًجد ذم ُمًتٚم٘مٞم٤م ط اهلل رؾمقل رأى أنف

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ًمف شمرضمؿ وسمذًمؽ ،اعمًجد ذم آؾمتٚم٘م٤مء ضمقاز ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ذم احل٤مومظ وىم٤مل. وهمػممه٤م «اًمّمحٞمحلم» ذح ضمرى ذًمؽ وقمغم واًمٜم٤ًمئل اًمٌخ٤مري

  :«اًمٗمتح»

 قمٜمد ٓ آؾمؽماطم٦م وىم٧م ذم ذًمؽ ويم٤من اجلقاز ًمٌٞم٤من يم٤من ط ومٕمٚمف أن واًمٔم٤مهر»

: اخلٓم٤ميب ىم٤مل .ط اًمت٤مم سم٤مًمقىم٤مر سمٞمٜمٝمؿ اجلٚمقس قم٤مدشمف ُمـ قمرف ح٤م اًمٜم٤مس جمتٛمع

 ومٞمف: اًمداودي وىم٤مل .٦مآؾمؽماطم وأنقاع وآوٓمج٤مع اعمًجد ذم آشمٙم٤مء ضمقاز وومٞمف

 .«أجْم٤م ًمٚمٛمًتٚم٘مل حيّمؾ سمؾ سم٤مجل٤مًمس خيتص ٓ اعمًجد ذم ًمالسم٨م اًمقارد إضمر أن

 :ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه «ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم صم٧ٌم ىمد أنف وأقمٚمؿ

 ُمًتٚمؼ وهق إظمرى قمغم رضمٚمٞمف إطمدى اًمرضمؾ يرومع أن هنك ط اًمٜمٌل أن

 .فمٝمره قمغم

 سمٔم٤مهره هق وإٟمام اعمٓمٚمؼ تٚم٘م٤مءآؾم ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م يٕم٤مرض ٓ أنف اًمقاوح وُمـ

 محٚمقا  سم٠من سمٞمٜمٝمام اًمٕمٚمامء مجع وىمد ،احلديثلم ذم اعمذيمقرة سم٤مًمّمقرة آؾمتٚم٘م٤مء يٕم٤مرض

 .أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ ي١مُمـ طمٞم٨م واجلقاز اًمٕمقرة شمٌدو أن خيِمك طمٞم٨م اًمٜمٝمل هذا

 رؾمقل أن: اًمٜمٕمامن سمـ ىمت٤مدة طمدي٨م ُمـ اًمٓمؼماين أظمرضمف اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

 :ىم٤مل ط اهلل

 يٜمٌٖمل ٓ: وىم٤مل إظمرى قمغم رضمٚمف ومقوع اؾمتٚم٘مك ظمٚم٘مف ىم٣م ح٤م اهلل نإ»

 .«هذا يٗمٕمؾ أن ظمٚم٘مل ُمـ ٕطمد
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 :«اعمجٛمع» ذم اهلٞمثل ىم٤مل وم٘مد ٟمٔمر صمٌقشمف ومٗمل

 رؿمديـ سمـ وأمحد اًمٜمقومكم ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕمٗمر: صمالصم٦م ُمِم٤ميخ قمـ اًمٓمؼماين رواه»

 وسم٘مٞم٦م أقمرومٝمام مل نوآصمٜم٤م وٕمٞمػ رؿمديـ سمـ وم٠ممحد. اعمٙمل داود سمـ وأمحد اعمٍمي

 .«اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف

 اًمٞمٝمقد ىم٤مًمف اًمذي سم٤معمٕمٜمك يقطمل ٕنف احلدي٨م هذا صح٦م ضمدا أؾمتٌٕمد وأن٤م

 اًمٞمقم ذم اؾمؽماح صمؿ أج٤مم ؾمت٦م ذم وإرض اًمًاموات اهلل ظمٚمؼ»: قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب

 همػم ذم قمٚمٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل رد وىمد اًمراطم٦م يقم يًٛمقٟمف وهؿ اًم٧ًٌم يقم وهق «اًم٤ًمسمع

ٜم٤َم ُِمـ ﴿: شمٕم٤ممم وم٘م٤مل آي٦م ًَّ اَمَواِت َوإَْرَض َوَُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم ذِم ؾِمت٦َِّم َأج٤َّمٍم َوَُم٤م َُم ًَّ َوًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اًم

 [18/  ق] ﴾ًمُُّٖمقب

ئٞمٚمٞم٤مت ُمـ احلدي٨م أصؾ أن اًمٔمـ قمغم ويٖمٚم٥م  اعمًٚمٛملم إمم شمنسم٧م اًمتل اإلها

 ذم ورد يمام ط لاًمٜمٌ إمم ومرومٕمف اًمرواة سمٕمض ومٞمف وهؿ صمؿ اًمٙمت٤مب أهؾ سمٕمض ُمـ

 .وهمػمه «اًمتٗمًػم» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ سمٞمٜمف يمام ظمٓم٠م وهق «أمحد ُمًٜمد»

 ([.1/811)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لٓٔحتاج والّٗٓولة الٕوم ادساجد وباحات ون

 وًمق اًمرضم٤مل ُمـ ًمٚمٛمحت٤مج واًم٘مٞمٚمقًم٦م اًمٜمقم » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم. «وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م يتخذ ٓ أن قمغم همري٥م ًمٖمػم

 :قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ «أ»

 .ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم ًمف أهؾ ٓ قمزب ؿم٤مب وهق يٜم٤مم يم٤من أنف

 ومٞمف ٟم٘مٞمؾ[ و] اعمًجد ذم ٟمٜم٤مم ط اهلل رؾمقل زُمـ ذم يمٜم٤م» :ىم٤مل قمٜمف ًمٗمظ وذم

 .«ؿم٤ٌمب وٟمحـ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ صحٞمح احلدي٨م
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 :ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ «ب»

 «قمٛمؽ؟ اسمـ أجـ»: وم٘م٤مل اًمٌٞم٧م ذم قمٚمٞم٤م جيد ومٚمؿ ٛم٦موم٤مـم سمٌٞم٧م اهلل رؾمقل ضم٤مء

 ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. قمٜمدي ي٘مؾ ومٚمؿ ومخرج ومٖم٤موٌٜمل رء وسمٞمٜمف سمٞمٜمل يم٤من: ىم٤مًم٧م

 ذمء ذم] راىمد اعمًجد ذم[ ذا] هق اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ومج٤مء «هق؟ أجـ اٟمٔمر»: إلٟم٤ًمن

: ًمٗمظ وذم» ؿم٘مف قمـ رداؤه ؾم٘مط ىمد ُمْمٓمجع وهق ط اهلل رؾمقل ومج٤مء[ اجلدار

 :وي٘مقل قمٜمف يٛمًحف ط اهلل رؾمقل ومجٕمؾ «فمٝمره إمم اًمؽماب وظمٚمص فمٝمره قمـ

 .«شمراب أب٤م ىمؿ شمراب أب٤م ىمؿ»

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اعمًجد ذم واًم٘مٞمٚمقًم٦م اًمٜمقم ضمقاز ُمٕمٜم٤ممه٤م ذم وُم٤م احلديثلم وذم

 :وم٘م٤مل ذًمؽ سمٜمحق اًمٌخ٤مري هلام شمرضمؿ وىمد ذيمرٟم٤م اًمذي

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «جداعمً ذم اًمرضم٤مل ٟمقم سم٤مب»

 يريد عمـ إٓ يمراهٞمتف قم٤ٌمس اسمـ قمـ وروي ،اجلٛمٝمقر ىمقل وهق ذًمؽ ضمقاز أي»

 ومٞمٙمره ُمًٙمـ ًمف ُمـ سملم اًمتٗمّمٞمؾ ُم٤مًمؽ وقمـ ،٤مُمٓمٚم٘مً  ُمًٕمقد اسمـ وقمـ ،اًمّمالة

 :«ب» طمدي٨م ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ. «ومٞم٤ٌمح ًمف ُمًٙمـ ٓ ُمـ وسملم

د ومٞمف»  ويمذا ًمف ُمًٙمـ ٓ عمـ ٤مطمتفإسم قمغم يدل قمٛمر اسمـ طمدي٨م ٕن اًمؽممج٦م ُمرا

 ٟمقم سملم يٗمرق أن يٛمٙمـ ًمٙمـ اًمتٕمٛمٞمؿ شم٘متيض وم٢مهن٤م قمكم ىمّم٦م إٓ اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سم٘مٞم٦م

 .«اًمٜمٝم٤مر ىمٞمٚمقًم٦م وسملم اًمٚمٞمؾ

 :اًمؽمُمذي وذم

 ٓ: قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل. اعمًجد ذم اًمٜمقم ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ىمقم رظمص وىمد»

 .«قم٤ٌمس سمـا ىمقل إمم ذهٌقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وىمقم وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م يتخذه

 :اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

 يم٤من وم٠مجـ: وم٘م٤مل اعمًجد؟ ذم اًمٜمقم قمـ ؾمئؾ أنف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ورويٜم٤م»
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 جم٤مهد قمـ صمؿ قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ ورويٜم٤م. ومٞمف يٜم٤مُمقن: يٕمٜمل اًمّمٗم٦م؟ أهؾ

 وضمد عمـ اؾمتحٌقا  ومٙم٠مهنؿ اعمًجد ذم اًمٜمقم يمراهٞمتٝمؿ قمغم يدل ُم٤م ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد

 .«ومٞمف ًمٚمٜمقم ًجداعم ي٘مّمد ٓ أن ُمًٙمٜم٤م

 هلذا شمٌـ مل اعم٤ًمضمد ٕن ومذًمؽ «وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م يتخذ ٓ أن قمغم»: ىمقًمٜم٤م وأُم٤م

 ىم٤مل وًمذًمؽ ،سمٜم٤مئٝم٤م ُمـ اًم٘مّمد ُمع يتٜم٤مرم مم٤م طم٤مضم٦م ًمٖمػم ؾمٞمام ٓ ومٞمٝم٤م ذًمؽ ُمـ وم٤مإليمث٤مر

 :اًمّمدد هذا ذم ًمف ومتقى ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 وُم٤م ويٙمثر قم٤مدة يّمػم ُم٤م وسملم ،احل٤مضم٤مت ويوذ اًمٞمًػم إُمر سملم اًمٗمرق ومٞمج٥م»

 .«وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م اعمًجد شمتخذوا ٓ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل وهلذا ،احل٤مضم٤مت ذوي ًمٖمػم يٙمقن

 ([.1/811)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ون له وٙوى ال دن وٕه ٘احٗة دم السْن ادساجد وباحات ون

 الٕساء أو الرجال

 ُمـ ًمف ُم٠موى ٓ عمـ ُمٜمف طمٞم٦مٟم٤م ذم اًمًٙمـ » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اًمٜم٤ًمء أو اًمرضم٤مل

 اًمرضمؾ يم٤من[ و ُمٝم٤مضمرا  اعمديٜم٦م ىمدُم٧م: ]ىم٤مل اًمٌٍمي قمٛمرو سمـ ـمٚمح٦م قمـ «أ»

 ٟمزل قمريػ ًمف يٙمـ مل وإن قمٚمٞمف ٟمزل قمريػ ًمف يم٤من[ إن] ف اعمديٜم٦م ىمدم إذا[ ُمٜم٤م]

 .[صحٞمح]«احلدي٨م ...اًمّمٗم٦م ومٜمزًم٧م[ قمريػ هب٤م زم وًمٞمس] وم٘مدُمتٝم٤م اًمّمٗم٦م

 ي٠موون ٓ اإلؾمالم[ أهؾ] أوٞم٤مف اًمّمٗم٦م أهؾ يم٤من»: ىم٤مل هريرة أيب قمـ «ب»

 .«ُم٤مل وٓ أهؾ قمغم

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف ـمقيؾ ًمف طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق

 .«اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ُمٔمٚمؾ ُمقوع: واًمّمٗم٦م»

 .«اًمٗمتح» ذم يمذا
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 :قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ «ج»

: ىم٤مًم٧م ٝمؿُمٕم ومٙم٤مٟم٧م وم٠مقمت٘مقه٤م اًمٕمرب ُمـ حلل ؾمقداء يم٤مٟم٧م وًمٞمدة أن

 ومٛمرت ُمٜمٝم٤م وىمع أو ومقوٕمتف: ىم٤مل ؾمٞمقر ُمـ أمحر وؿم٤مح قمٚمٞمٝم٤م هلؿ صٌٞم٦م ومخرضم٧م

: ىم٤مًم٧م جيدوه ومٚمؿ وم٤مًمتٛمًقه: ىم٤مًم٧م ومخٓمٗمتف حلام ومحًٌتف ُمٚم٘مك وهق طمدي٤مة سمف

 إين ومقاهلل: ىم٤مًم٧م ىمٌٚمٝم٤م ذم ومتِمقا  طمتك: ىم٤مل يٗمتِمقن ومٓمٗم٘مقا : ىم٤مًم٧م سمف وم٤مهتٛمقين

 اًمذي هذا: وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م سمٞمٜمٝمؿ ومقىمٕم٧م: ىم٤مًم٧م وم٠مخ٘متف احلدي٤مة ُمرت إذ ُمٕمٝمؿ ًم٘م٤مئٛم٦م

 ط اهلل رؾمقل إمم ومج٤مءت: ىم٤مًم٧م هق ذا وهق سمريئ٦م ُمٜمف وأن٤م زقمٛمتؿ سمف اهتٛمتٛمقين

 .وم٠مؾمٚمٛم٧م

 شم٠متٞمٜمل ومٙم٤مٟم٧م: ىم٤مًم٧م طمٗمش أو اعمًجد ذم ظم٤ٌمء هل٤م ومٙم٤من: قم٤مئِم٦م: ىم٤مًم٧م

 :ىم٤مًم٧م إٓ جمٚم٤ًم قمٜمدي دمٚمس ومال: ىم٤مًم٧م قمٜمدي ومتحدث

 .أنج٤مين اًمٙمٗمر سمٚمدة ُمـ أنف أٓ رسمٜم٤م شمٕم٤مضمٞم٥م ُمـ اًمقؿم٤مح ويقم

: ىم٤مًم٧م هذا؟ ىمٚم٧م إٓ ُم٘مٕمدا ُمٕمل شم٘مٕمديـ ٓ ؿم٠منؽ ُم٤م: هل٤م وم٘مٚم٧م: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 .«احلدي٨م هبذا ومحدصمتٜمل

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 ؾمقاء اعمًجد ذم سم٤معمٌٞم٧م ًمف ي٤ٌمح ُمٌٞم٧م ُمٙم٤من وٓ ُمًٙمـ ًمف يٙمـ مل ُمـ أن ومٞمف»

ة أو رضمال يم٤من  وؿمٌٝمٝم٤م اخلٞمٛم٦م اصٓمٜم٤مع وومٞمف ،تٜم٦ماًمٗم ُمـ إُمـ طمّمقل قمٜمد اُمرأ

 .«اًمٕمٛمدة» ذم ٟم٘مٚمف. «اُمرأة أو يم٤من رضمال ًمٚمٛمًٙملم

 وأُم٤م ،اًمرضم٤مل ظمّمقص ذم أجْم٤م ًمذًمؽ يدٓن إوٓن واحلديث٤من: ىمٚم٧م

 أخٗم٤م ؾمٌٕملم ٟمحق ه٤مضمر طمٞم٨م إج٤مم هذه ذم وىمع يمام - ًميورة يمٚمف اعمًجد اؾمتٞمٓم٤من

 ُمـ يمثػم ذم سمٕمْمٝمؿ اًمدوًم٦م وم٠منزًم٧م اًمٞمٝمقد ومٔم٤مئع ُمـ هرسم٤م ؾمقري٤م إمم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم ُمـ

 شمٙمقن سم٠من اجلامقم٦م صالة شمٕمٓمٞمؾ إمم ي١مدي ٓ أن سمنمط ذًمؽ ضمقاز وم٠مقمت٘مد - اعم٤ًمضمد

 ذم إهمالىمٝم٤م ي١مدي ٓ اًمتل ُمـ سمٕمْمٝم٤م اعمٝم٤مضمرون ومٞمٜمزل يمثػمة واعم٤ًمضمد اجلقاُمع
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 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. إًمٞمف اعمِم٤مر اًمتٕمٓمٞمؾ إمم اعمّمٚملم وضمقه

 ([.1/817)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ادال قسٔة ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :حلدي٨م اح٤مل ىمًٛم٦م»

 إمم سمٕم٨م احليُمل سمـ اًمٕمالء أن: رواي٦م وذم» اًمٌحريـ ُمـ سمامل ط اًمٜمٌل أيت

 أيمثر ويم٤من - «اعمًجد ذم اٟمثروه»: وم٘م٤مل «أخٗم٤م سمثامٟملم اًمٌحريـ ُمـ ط اهلل رؾمقل

 طمّمػم قمغم ومٜمنمت هب٤م وم٠مُمر: إظمرى واي٦ماًمر وذم» ط اهلل رؾمقل سمف أيت ُم٤مل

 اًمّمالة ىم٣م ومٚمام إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومل اًمّمالة إمم ط اهلل رؾمقل ومخرج «سم٤مًمّمالة وٟمقدي

 يم٤من ُم٤م وٓوزن قمدد يقُمئذ يم٤من وُم٤م اح٤مل رأوا طملم اًمٜم٤مس وضم٤مء] إًمٞمف ومجٚمس ضم٤مء

 ٓمٜملأقم اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس ضم٤مءه إذ أقمٓم٤مه إٓ أطمدا يرى يم٤من ومام ىمٌْم٤م إٓ

 رؾمقل ًمف وم٘م٤مل[ ُم٤مل ًمٕم٘مٞمؾ يٙمـ ومل سمدر يقم] قم٘مٞمال ووم٤مدي٧م ٟمٗمز وم٤مدي٧م وم٢مين

 ذه٥م صمؿ «قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م مخٞمّم٦م ذم: إظمرى اًمرواي٦م وذم» صمقسمف ذم ومحث٤م «ظمذ»: ط اهلل

 سمٕمْمٝمؿ ُمر اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل[ ط اهلل رؾمقل إمم رأؾمف ومرومع] يًتٓمع ومٚمؿ ي٘مٚمف

 ظمرج طمتك ط اهلل رؾمقل ومتًٌؿ] كمقم أن٧م وم٤مرومٕمف: ىم٤مل «ٓ»: ىم٤مل إزم سمرومٕمف

 صمؿ ُمٜمف ومٜمثر[ شمٓمٞمؼ سمام وىمؿ ـم٤مئٗم٦م اح٤مل ذم أقمد ًمٙمـ] «ٓ»: ىم٤مل[ ٟم٤مسمف أو و٤مطمٙمف

: ىم٤مل «ٓ»: ىم٤مل قمكم يرومٕمف سمٕمْمٝمؿ ُمر اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل[ يرومٕمف ومٚمؿ] ي٘مٚمف ذه٥م

 ٤مأُم: ي٘مقل وهق] اٟمٓمٚمؼ صمؿ يم٤مهٚمف قمغم وم٠مخ٘م٤مه محٚمف صمؿ ُمٜمف ومٜمثر «ٓ»: ىم٤مل أن٧م وم٤مرومٕمف

: ىمقًمف يٕمٜمل إظمرى ذم يّمٜمع ُم٤م أدري وٓ أنجزه٤م وم٘مد اهلل وقمدٟم٤م اًمٚمتلم إطمدى

٤َّم ُأظِمَذ ﴿ ى إِن َيْٕمَٚمِؿ اهلُل ذِم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ ظَمػْمًا ُي١ْمشمُِٙمْؿ ظَمػْمًا مم  ـَ إَْهَ َـ ذِم َأجِْديُٙمؿ ُم  ىُمؾ عم 

 ذم يّمٜمع ُم٤م أدري وٓ ُمٜمل أظمذ مم٤م ظمػم ومٝمذا [75/  إنٗم٤مل] ﴾ُِمٜمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمؿْ 

 ومام طمرصف ُمـ قمج٤ٌم قمٚمٞمٜم٤م ظمٗمل طمتك سمٍمه يتٌٕمف ط اهلل رؾمقل زال ومام -[اعمٖمٗمرة
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 .«درهؿ ُمٜمٝم٤م وصمؿ ط اهلل رؾمقل ىم٤مم

 وىم٤مل: ىم٤مل طمٞم٨م ُمٕمٚمؼ وهق وخمتٍما  ُمٓمقٓ هٙمذا اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م

 .ذيمرهوم ...ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ صٝمٞم٥م اسمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ ـمٝمامن سمـ إسمراهٞمؿ

. «اعمًجد ذم اًم٘مٜمق وشمٕمٚمٞمؼ اًم٘مًٛم٦م سم٤مب» :سمـ اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ ىمد احلدي٨م إن صمؿ

 :احل٤مومظ وىم٤مل

 وحمٚمف ،اعمًجد ذم وٟمحقه٤م صدىم٦م ُمـ ومٞمف اعمًٚمٛمقن يِمؽمك ُم٤م ووع ضمقاز ومٞمف»

 وٟمحق ،ٕضمٚمف اعمًجد سمٜمل مم٤م وهمػمه٤م اًمّمالة ُمـ اعمًجد ًمف ووع مم٤م يٛمٜمع مل إذا ُم٤م

 اعمًجد ذم ٟمٗمٕمف يٕمؿ ُم٤م ووع ُمٜمف ويًتٗم٤مد ،اًمٗمٓمر زيم٤مة ٤ملُم ووع اح٤مل هذا ووع

 يقوع ُم٤م وسملم ًمٚمتٗمرىم٦م يقوع ُم٤م سملم اًمتٗمرىم٦م وحيتٛمؾ ،يٕمٓمش ُمـ ًمنمب يم٤مح٤مء

 .«اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل إول دون اًمث٤مين ومٞمٛمٜمع ًمٚمخزن

 ًمف شمرضمؿ أنف ُمع اًم٘مٜمق شمٕمٚمٞمؼ ذم طمديث٤م اًم٤ٌمب هذا ذم اًمٌخ٤مري يذيمر ومل: ىمٚم٧م

 وإن يذيمره٤م ومل ي٠ميت يمام ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سمٕمض إمم سمذًمؽ أؿم٤مر ومٙم٠منف

 .ذـمف قمغم ًمٞم٧ًم ٕهن٤م صحٞمح٦م يم٤مٟم٧م

 ([.1/815)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 لِّٓراء الَّٕود أو الَذق تَٓٗق ادساجد وباحات ون

 :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

. «ًمٚمٛمًجد قسم٘مٜم طم٤مئط يمؾ ُمـ ط أُمر» وم٘مد ًمٚمٗم٘مراء اًمٕمٜم٘مقد أو اًمٕمذق شمٕمٚمٞمؼ »

 [.صحٞمح]

 أىمٜم٤مء طمٞمٓم٤مهن٤م ُمـ - اًمٜمخؾ ضمذاذ يم٤من إذا - خترج إنّم٤مر يم٤مٟم٧م» وًمذًمؽ»

 وم٘مراء ُمٜمف ومٞم٠ميمؾ ط اهلل رؾمقل ُمًجد ذم إؾمٓمقاٟمتلم سملم طمٌؾ قمغم ومٞمتٕمٚم٘مقٟمف اًمٌن

 .«احلدي٨م ...اعمٝم٤مضمريـ
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 ُمـ يقوع ُم٤م يمثرة ذم ضم٤مئز أنف ئمـ احلِمػ ومٞمف ىمٜمقا  ومٞمدظمؾ أطمدهؿ ومٞمٕمٛمد»: ومت٤مُمف

ْ اخْلٌَِٞم٨َم ُِمٜمُْف شُمٜمِٗمُ٘مقنَ ﴿: ذًمؽ ومٕمؾ ومٞمٛمـ ومٜمزل إلىمٜم٤مءا ُٛمقا  ٓ: ي٘مقل [177/  اًمٌ٘مرة] ﴾َوَٓ شَمٞمَٛمَّ

ْ ومِٞمفِ ﴿ شمٜمٗم٘مقن ُمٜمف ًمٚمحِمػ شمٕمٛمدوا تُؿ سمِآظِمِذيِف إَِّٓ أَن شُمْٖمِٛمُْمقا ًْ  ًمق: ي٘مقل [177/  اًمٌ٘مرة] ﴾َوًَم

 ومٞمف ًمٙمؿ يٙمـ مل ُم٤م إًمٞمٙمؿ ٨مسمٕم أنف همٞمٔم٤م ص٤مطمٌف ُمـ اؾمتحٞم٤مء قمغم إٓ ىمٌٚمتٛمقه ُم٤م ًمٙمؿ أهدي

 [.صحٞمح. ]﴾مَحِٞمد﴿ صدىم٤مشمٙمؿ قمـ ﴾َواقْمٚمَُٛمقاْ أَنَّ اهلَل هَمٜمِل  ﴿ طم٤مضم٦م

 اًمٕمّم٤م وُمٕمف ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج»: إؿمجٕمل ُم٤مًمؽ سمـ قمقف وىم٤مل»

 ًمق»: ىم٤مل يده ذم اًمتل سم٤مًمٕمّم٤م اًم٘مٜمق ومٖمٛمز طمِمػ ومٞمف ىمٜمق ومٞمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٦م أىمٜم٤مء اعمًجد وذم

 يقم احلِمػ ًمٞم٠ميمؾ اًمّمدىم٦م هذه رب إن ُمٜمٝم٤م سم٠مـمٞم٥م قشمّمد اًمّمدىم٦م هذه رب ؿم٤مء

 [.ضمٞمد إؾمٜم٤مده.]«اًم٘مٞم٤مُم٦م

 وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمٙمن - اًم٘مٜمق شمٕمٚمٞمؼ ضمقاز قمغم دًمٞمؾ احلديثلم هذيـ وذم

 وىمد. وٟمحقه اًمٕمٜم٘مقد احلٙمؿ ذم وُمثٚمف. ومٞمف سمام اًمٕمرضمقن وهق اًمٕمذق وهق -اًمٜمقن

 :«اًمٕمٛمدة» وذم اح٤ميض اًمٗمّمؾ ذم ذًمؽ ذم احل٤مومظ يمالم ؾمٌؼ

 سم٠مس ٓ: وم٘م٤مل ذًمؽ يِمٌف وُم٤م اعمًجد ذم إىمٜم٤مء قمـ ُم٤مًمؽ وؾمئؾ: اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ وىم٤مل»

 ضمٕمؾ إٟمام ٟمٕمؿ: ىم٤مل ُمٜمف؟ ينمب أنف أترى اعمًجد ذم يً٘مك اًمذي اح٤مء قمـ وؾمئؾ. هب٤م

 .«اًمٜم٤مس أُمر ُمـ هذا يزل ومل ذسمف يؽمك أنف أرى ومال اعمًٙمٜم٦م أهؾ سمف يرد ومل ًمٚمٕمٓمش

 ([.1/811)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 عٓٗه والتيدق ادحتاج ون السٚال ادساجد وباحات ون

 :حلدي٨م قمٚمٞمف واًمتّمدق اعمحت٤مج ُمـ اًم١ًمال » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 دظمٚم٧م: قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أبق وم٘م٤مل «ُمًٙمٞمٜم٤م؟ اًمٞمقم أـمٕمؿ أطمد ُمٜمٙمؿ هؾ»

[ ُمٜمف] وم٠مظمذهت٤م اًمرمحـ قمٌد ذم ظمٌز يمنة ومقضمدت ي٠ًمل سم٤ًمئؾ أن٤م وم٢مذا اعمًجد

 [.ًمٖمػمه طمًـ.]«إًمٞمف ومٕمتٝم٤مومد

 ًمف شمرضمؿ وىمد اعمًجد ذم واًمتّمدق اًم١ًمال ضمقاز ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم دًمٞمؾ وومٞمف 



 ُم٤ٌمطم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 :ىم٤مل طمٞم٨م داود أبق ذًمؽ سمٌٕمض

 .«اعم٤ًمضمد ذم اعم٠ًمخ٦م سم٤مب»

 اهلل رمحف وم٠مضم٤مب اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ؾمئؾ وىمد

 :ٟمّمف سمام

 سمف يم٤من وم٢من ،ًميورة إٓ اعمًجد ٤مرجوظم اعمًجد ذم حمرم اًم١ًمال أصؾ»

 ومل ختٓمٞمف سمٖمػم وٓ اًمٜم٤مس رىم٤مب سمتخٓمٞمف أطمدا ي١مذ ومل اعمًجد ذم وؾم٠مل ضورة

 اخلٓمٞم٥م ي٠ًمل أن ُمثؾ اًمٜم٤مس يي ضمٝمرا  جيٝمر ومل طم٤مًمف ُمـ ويذيمر يرويف ومٞمام يٙمذب

 «أقمٚمؿ واهلل ضم٤مز ذًمؽ وٟمحق سمف يِمٖمٚمٝمؿ قمٚمام يًٛمٕمقن وهؿ أو خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م

 .«117-1/111» ًمف «ومت٤موى»

/ 1» احل٤موي ُمـ اعمًجد ًم١ًمال اًمٕمًجد سمذل رؾم٤مًم٦م ذم اًمًٞمقـمل وىم٤مل

 :ُمٚمخّمف ُم٤م «1159

 قمٚمٞمٝم٤م يث٤مب ىمرسم٦م ومٞمف اًم٤ًمئؾ وإقمٓم٤مء شمٜمزيف يمراه٦م ُمٙمروه اعمًجد ذم اًم١ًمال»

 قمٚمٞمف دًم٧م واًمذي اعمٜم٘مقل هق هذا. طمراُم٤م يٙمقن أن قمـ ومْمال سمٛمٙمروه وًمٞمس

 .«إطم٤مدي٨م

 :ىم٤مل أنف اًمٜمقوي قمـ ٟم٘مؾ صمؿ

 :اًمًٞمقـمل ىم٤مل. «احلدي٨م هلذا اعمًجد ذم اًم٤ًمئؾ يٕمٓمك سم٠من سم٠مس ٓ»

 ًمٞم٧ًم قمٚمٞمف اًمّمدىم٦م أن: ُمٕم٤م ًمألُمريـ دًمٞمؾ ومٞمف أورده اًمذي واحلدي٨م»

 سم٢مظم٤ٌمر ذًمؽ قمغم اـمٚمع ط ٕنف سمٛمحرم ًمٞمس اعمًجد ذم اًم١ًمال وأن ،ُمٙمروه٦م

 إمم اًمٕمقد ُمـ اًم٤ًمئؾ يٛمٜمع يم٤من سمؾ قمٚمٞمف ي٘مر مل طمراُم٤م يم٤من وًمق يٜمٙمره ومل اًمّمديؼ

 - صم٧ٌم إن - اعمًجد ذم اًم١ًمال قمـ اًمٜمٝمل أن يٕمرف وسمذًمؽ. اعمًجد ذم اًم١ًمال

 «اعمدظمؾ» ذم وىمع وُم٤م: ىم٤مل احلرُم٦م قمـ ًمف ص٤مرف وهذا واًمتٜمزيف اًمٙمراه٦م قمغم حمٛمقل

 ىمٚمٜم٤م وإٟمام ًمف أصؾ ٓ وم٢مٟمف «وم٤مطمرُمقه اعم٤ًمضمد ذم ؾم٠مل ُمـ»: طمدي٨م ُمـ احل٤مج ٓسمـ

 مل اعم٤ًمضمد إن»: وىمقًمف اعمًجد ذم اًمْم٤مًم٦م ٟمِمد قمـ ٝملاًمٜم طمدي٨م ُمـ أظمذا سم٤مًمٙمراه٦م
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 .«هلذا شمٌـ

 اًمًٞمقـمل وم٤مت مم٤م وهق أجْم٤م أيت احلدي٨م اعمًجد ذم اًمتّمدق ضمقاز قمغم ويدل

 :وهق إًمٞمف أؿم٤مر وٓ سمؾ رؾم٤مًمتف ذم يقرده ومٚمؿ

 صمٞم٤مسم٤م ًمف يٓمرطمقا  أن ط اًمٜمٌل وم٠مُمر[ سمذة هٞمئ٦م ذم] اعمًجد رضمؾ ودظمؾ»

 سمف ومّم٤مح اًمثقسملم أطمد ومٓمرح ومج٤مء اًمّمدىم٦م قمغم طم٨م صمؿ قسملمسمث ُمٜمٝم٤م ًمف وم٠مُمر ومٓمرطمقا 

 .«صمقسمؽ ظمذ»: وىم٤مل «وم٤مٟمتٝمره»: ًمٗمظ وذم»

 :ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضمرير قمـ اًم٤ٌمب وذم

ة ىمقم ومج٤مءه ط اهلل رؾمقل قمٜمد اًمٜمٝم٤مر صدر ذم يمٜم٤م  ُمت٘مٚمدي اًمٜمامر جمت٤ميب قمرا

 وم٠مُمر جوظمر ومدظمؾ اًمٗم٤مىم٦م ُمـ هبؿ رأى ح٤م ط اهلل رؾمقل وضمف ومتٛمٕمر ...اًمًٞمقف

ْ َرسمَُّٙمُؿ اًمَِّذي ﴿: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس ظمٓم٥م صمؿ ومّمغم وأىم٤مم وم٠مذن سمالٓ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَُّ٘مقا َي٤م َأهيُّ

ـ ٟمَّْٗمٍس َواطِمَدةٍ  ٤ًٌم﴿: أي٦م آظمر إمم ﴾...ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم   [1/  اًمٜم٤ًمء] ﴾إِنَّ اهلَل يَم٤مَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىمِٞم

َُم٧ْم ًمَِٖمدٍ اشمَُّ٘مقا اهلَل َوًْمَتٜمُٔمْر ٟمَ ﴿: احلنم ذم اًمتل وأي٦م ٤م ىَمدَّ  شمّمدق: [19/  احلنم] ﴾ْٗمٌس ُمَّ

 اًمٜم٤مس شمت٤مسمع صمؿ اًمّمدىم٦م اسمتدأ إنّم٤مر ُمـ رضمال أن وومٞمف احلدي٨م ...ديٜم٤مره ُمـ رضمؾ

 .احلدي٨م «...طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل وومٞمف سمٕمده

 . وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .([1/817)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 جيَل ال أن بحٗث أحٗا٘ا ادباح مالْال ادساجد وباحات ون

 ديد٘ه ذلك

 جيٕمؾ ٓ أن سمحٞم٨م أطمٞم٤مٟم٤م اعم٤ٌمح اًمٙمالم » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :قمٜمف اهلل ريض ؾمٛمرة اسمـ ضم٤مسمر ًم٘مقل ديدٟمف ذًمؽ

 اًمِمٕمر يتذايمرون وأصح٤مسمف[ اعمًجد ذم] ُمرة ُم٤مئ٦م ُمـ أيمثر ط اًمٜمٌل ؿمٝمدت
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 [.صحٞمح.]«ٝمؿُمٕم شمًٌؿ ومرسمام اجل٤مهٚمٞم٦م أُمر ُمـ وأؿمٞم٤مء

 :ٟمّمف ُم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ «اًمٗمت٤موى» وذم

 جيقز هؾ اًمّمالة أُم٤ميمـ ذم سم٤مًمٜمٕم٤مل واعمٌم واًمٙمالم اعمًجد ذم اًمٜمقم ذم ُم٠ًمخ٦م»

 ٓ؟ أم ذًمؽ

 ،ومج٤مئز ًمف ُمًٙمـ ٓ اًمذي واًمٗم٘مػم اًمٖمري٥م ُمثؾ ًمٚمٛمحت٤مج أطمٞم٤مٟم٤م اًمٜمقم أُم٤م: اجلقاب

 اعمًجد ذم ورؾمقًمف اهلل حيٌف اًمذي اًمٙمالم ٤موأُم ،قمٜمف ومٞمٜمٝمقن وُم٘مٞمال ُمٌٞمت٤م اخت٤مذه وأُم٤م

 ومْمقل ومٞمف ويٙمره ،اعمٙمروه ويمذًمؽ ،حتريام أؿمد اعمًجد ذم ومٝمق اعمحرم وأُم٤م ،ومحًـ

 ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم سمٜمٕم٤مهلؿ يٛمِمقن اًمّمح٤مسم٦م يم٤من يمام ومج٤مئز سم٤مًمٜمٕم٤مل اعمٌم وأُم٤م. اعم٤ٌمح

 وم٢من ٟمٕمٚمف ذم ومٞمٜمٔمر ط اهلل رؾمقل سمف أُمره ُم٤م يٗمٕمؾ أن اعمًجد أتك إذا ًمٚمرضمؾ يٜمٌٖمل ًمٙمـ

 .«أقمٚمؿ واهلل. ـمٝمقر هلام اًمؽماب وم٢من سم٤مًمؽماب ومٚمٞمدًمٙمٝمام أذى هبام يم٤من

 ُمـ يمثػم ضمدران قمغم واعمٕمٚمؼ اًمٜم٤مس أخًٜم٦م قمغم اعمِمٝمقر احلدي٨م وأُم٤م: ىمٚم٧م

 شم٠ميمؾ يمام أو احلٓم٥م اًمٜم٤مر شم٠ميمؾ يمام احلًٜم٤مت ي٠ميمؾ اعمًجد ذم اًمٙمالم»: اعم٤ًمضمد

 :«اإلطمٞم٤مء ختري٩م» ذم اىملاًمٕمر احل٤مومظ وم٘م٤مل «احلِمٞمش اًمٌٝم٤مئؿ

 :«ُمقوققم٤مشمف» ذم اًمّمٖم٤مين وىم٤مل. «أصؾ قمغم ًمف أىمػ مل»

 ذم أو اعم٤ًمضمد ذم اًمدٟمٞم٤م سمٙمالم شمٙمٚمؿ ُمـ»: ىمقهلؿ اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م وُمـ»

 اًمناج ومْمٞمٚم٦م ذم اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م وُمٜمٝم٤م «ؾمٜم٦م أرسمٕملم أقمامًمف اهلل أطمٌط اعمًجد

 ذم يتٙمٚمٛمقن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟم٧م سمؾ رء ٝم٤مُمٜم يث٧ٌم مل اعمًجد ذم واحلّمػم واًم٘مٜم٤مديؾ

 وآطمؽمام واحلِمٛم٦م اًمت٤مم سم٤مٕدب ًمٙمـ أجْم٤م ومٞمف ويٜم٤مُمقن اعمًجد ذم إطم٤ميلم سمٕمض

 .«اجلٜم٤مزة وظمٚمػ اعم٘م٤مسمر ذم ويمذا

 ([.1/811)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

ً٘ا والرشب األكل ادساجد وباحات ون  أحٗا

 سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م أطمٞم٤مٟم٤م واًمنمب إيمؾ » :اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ اإلُم٤مم ذيمر
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 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اًمزسمٞمدي ضمزء سمـ احل٤مرث

 اًمّمالة وم٠مىمٞمٛم٧م وم٠ميمٚمٜم٤م ـمٕم٤مم ًمٜم٤م ومقوع اًمّمٗم٦م ذم ط اهلل رؾمقل قمٜمد يقُم٤م يمٜم٤م

 :ىم٤مل قمٜمف رواي٦م وذم. ٟمتقو٠م ومل ومّمٚمٞمٜم٤م

 [.صحٞمح.]«واًمٚمحؿ اخلٌز اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ٟم٠ميمؾ يمٜم٤م

 :قمٛمر اسمـ قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .ؾمٛمل ومٚمذًمؽ ومنمسمف اًمٗمْمٞمخ ُمًجد ذم سمٗمْمٞمخ أتك ط اًمٜمٌل أن

 .قمٜمف أبٞمف قمـ ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌد صمٜمل ويمٞمع صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 .«اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق ٟم٤مومع سمـ اهلل قمٌد همػم اًمًت٦م رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 :وًمٗمٔمف يٕمغم أبق أظمرضمف ـمري٘مف وُمـ

 ؾمٛمل ومٚمذًمؽ ومنمسمف اًمٗمْمٞمخ ُمًجد ذم وهق سمن ومْمٞمخ سمجر أتك ط اًمٜمٌل أن

 .«اعمجٛمع» ذم ذيمره. اًمٗمْمٞمخ ُمًجد

 :خمتٍمه ُم٤م اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 أطم٤مدي٨م وومٞمف اعمًجد ذم إيمؾ ضمقاز وهق ُمٜمف اعمٓمٚمقب قمغم يدل واحلدي٨م»

ه هلؿ ُمًٙمـ ٓ يمقهنؿ وم٢من اًمّمٗم٦م أهؾ ؾمٙمٜمك ُمٜمٝم٤م: يمثػمة  أيمٚمٝمؿ ومٞمًتٚمزم ؾمقا

 ـمرىمف سمٕمض وذم ،اعمًجد ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦م آؾمػم اًمرضمؾ رسمط وُمٜمٝم٤م ،ومٞمف ًمٚمٓمٕم٤مم

 شم٘مدم يمام ُمٕم٤مذ سمـ ًمًٕمد اعمًجد ذم اخلٞم٤مم ضب وُمٜمٝم٤م ،أج٤مم صمالصم٦م ُمرسمقـم٤م اؾمتٛمر أنف

 وهمػمهؿ اعمًجد صم٘مٞمػ وومد إٟمزال وُمٜمٝم٤م ،اعمًجد شم٘مؿ يم٤مٟم٧م اًمتل وًمٚمًقداء

 .«ُمتٙم٤مصمرة اعمًجد ذم اًمٓمٕم٤مم أيمؾ ضمقاز قمغم اًمداًم٦م وإطم٤مدي٨م

 ذم هب٤م اًمالئؼ ُمقاـمٜمٝم٤م ذم ذيمره٤م ؼؾمٌ ىمد إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م هذه ويمؾ: ىمٚم٧م

 .ومٚمؽماضمع اًمٗمّمؾ هذا

 ([.1/817)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

  





 خارج املأموم صالة

 املسحد





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صالة اح٠مُمقم ظم٤مرج اعمًجد

 

111 

 ادسجد خارج ادٙووم صالة حْم

 ؟[اإلُم٤مم ظمٚمػ اعمًجد ظم٤مرج اًمّمالة طمٙمؿ قمـ ؾم٤مئؾ ي٠ًمل] :وداخٓة

دَّ  إذا إٓ هٜم٤م، شمّمكم أن٧م سمٞمجقز ُم٤م: يٕمٜمل :الىٗخ ًَ  ذم شمّمكم نأ اًمٓمريؼ اْٟم

 ذم ومراغ ومٞمف وسمٕمد اًمٓمريؼ ذم شمّمكم سمٞمجقز ُم٤م ىمٚمٜم٤م، اًمذي اًمٓمريؼ يمذًمؽ اعمًجد،

 اعمًجد ىمٌٚم٦م هذه ظمٚمٗم٤ًم، أو ي٤ًمراً  أو يٛمٞمٜم٤مً  اًمّمٗمقف شمتّمؾ قمٜمدُم٤م ًمٙمـ اعمًجد،

 ذًمؽ، ذم صحٞمح٦م اًمّمالة ومٝمٜم٤م ؿمقارع، أو ؿم٤مرع إمم اُمتدت ومٝمل اًمّمٗمقف، وهذه

 .جيقز ٓ ومٝمذا اعمًجد، ذم يدظمؾ أن يًتٓمٞمعو اعمًجد ظم٤مرج اإلٟم٤ًمن يّمكم أن ًمٙمـ

 :..(11: 71/   17/   واًمٜمقر اهلدى)





 باملسحد امللخكات
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  بٕٖٗام يٌّع ضريّاً  أن الَٓم وع لٓٔسجد، تابع وْان دم اليالة

 ُمع ًمٚمٛمًجد شم٤مسمع ُمٙم٤من ذم اًمّمالة دمقز ومٝمؾ سم٠مهٚمف اعمًجد و٤مق إذا :السائل

  ؟ سمٞمٜمٝمام ي٘مٓمع ـمري٘م٤مً  أن اًمٕمٚمؿ

،  سم٤معمّمٚملم اُمتأل ىمد اعمًجد يٙمقن أن اًميورة وُمـ.  جيقز ًمٚميورة: ٗخالى

 شمِمٖمٞمؾ سمٕمد إٓ اعمًجد، ظم٤مرج اًمّمالة جيقز ومال ومراغ يزال ٓ اعمًجد ذم يم٤من إذا أُم٤م

 .اًمٗمراغ هذا ومتٚمئ٦م

 (55: 19: 17/ 111/  واًمٜمقر اهلدى) 

 تَد هل ادسجد إىل باهبا التي لٓٔسجد ادالصّة أو الُرفة

 دسجد؟ا ون

 ُمـ شُمَٕمدُّ  هؾ هذه اعمًجد، إمم سم٤مهب٤م اًمتل ًمٚمٛمًجد اعمالص٘م٦م اًمٖمروم٦م ادّٓي:

  ٓ؟ أم اعمًجد

 ُمـ هل اًمدائرة هذه ذم ُم٤م ومٙمؾ اعمًجد، سمٜمٞم٤من دائرة ذم يم٤مٟم٧م إذا :الىٗخ

 .اعمًجد ُمـ ومٚمٞم٧ًم اعمًجد سمٜم٤مء ظم٤مرج يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م اعمًجد،

 .يّمٚمح ٓ سم٤معمًجد ُمٚمّم٘م٦م ادّٓي:

 .ؿٟمٕم :الىٗخ

 .اعمًجد ُمـ شمٙمقن ٓ اعمًجد، سمجدار ُمٚمّم٘م٦م يم٤مٟم٧م إذا ادّٓي:

 ًمٞم٧ًم اعمًجد، ُمـ ًمٞم٧ًم ومٝمل اعمًجد، ظم٤مرج ُمـ إًمٞمٝم٤م واًمدظمقل :الىٗخ

 سمحٞم٨م اًم٤ٌمين أوىمٗمٝم٤م إذا إٓ شمٗمّمٞمؾ، ُمـ سمد ٓ هٜم٤م أنف يمام أوىمٗمٝم٤م، إذا إٓ اعمًجد، ُمـ

 .اعمًجد ُمـ ومٝمل اعمًجد ذم اًمتٍمف جيقز ٓ يمام ومٞمٝم٤م، اًمتٍمف جيقز ٓ

 ( 51: 55: 15/ 015/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ُتٌَى هل ادسجد داخل وباهبا ادسجد داخل تْون التي الُرفة

 ادسجد؟ أحْام

 شُمٕمٓمك ومٝمؾ اعمًجد، داظمؾ وسم٤مهب٤م اعمًجد داظمؾ شمٙمقن اًمتل اًمٖمروم٦م :السٚال

 إًمخ؟.. ومٞمٝم٤م اًمٌٞمع وحتريؿ اعمًجد، حتٞم٦م صالة ُمـ: اعمًجد أطمٙم٤مم

 سمحٙمؿ إٓ شُمَٕم٤مُمؾ أن جيقز ومال اعمًجد، ُمـ ضمزء هل دام ُم٤م ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 .رء يمؾ ذم اعمًجد

 ...يٕمٜمل :السائل

 .اعمًجد ُمـ ومٝمق اًمتحٞم٦م، ىمٌؾ جيٚمس أن جيقز وٓ اًمٌٞمع، جيقز ٓ :الىٗخ

 اعمًجد؟ ظم٤مرج سم٤مهب٤م يم٤من وإذا :السائل

 .همروم٦م يٙمقن احلٙمؿ طمٞمٜمئذٍ  خيتٚمػ سم٤مهب٤م، :الىٗخ

 وداظمكم؟ ظم٤مرضمل سم٤مب ٤مسم٤منسم هل٤م يم٤من وإذا :السائل

 .إول احلٙمؿ يٕمقد :الىٗخ

 ( 55: 57: 15/ 151/ واًمٜمقر اهلدى) 

 عدم حول وكٓٔة ادسجد، وع ادرافق إ٘ىاء يرشع هل

 ادسجد باقي عن بِاصل الٕساء ويذ فيل ورشوعٗة

 وُمّمغم اعمَُتَقّو٠م،: ُمثؾ اعمًجد، ُمع اعمراومؼ إلٟمِم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘مقل :السائل

 ُمع اعمراومؼ هذه ُمثؾ ُينمع هؾ يمٚمٝم٤م، هذه واعمّم٤مريػ ًمٚم٘مرآن، ارود اًمٜم٤ًمء،

 اعمًجد؟

ع، اًمًٜم٦م خت٤مًمػ مل إذا :الىٗخ  اًمٌٞمقت، ذم اعمراطمٞمض سمٜم٤مء ُمثؾ ُمـ ذًمؽ ُينْمَ
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 .ىمٌؾ ُمـ شمٙمـ مل طمٞم٨م

 ُمثاًل؟ ًمٚم٘مرآن دار :وداخٓة

 .ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ اجلقاز، ؾم٠مخ٧م ُم٤م يمؾ قمـ اجلقاب :الىٗخ

 خم٤مًمٗم٦م؟ يمٞمػ ُمثؾ :ٓةوداخ

 .ٟمٕمؿ :الىٗخ

 يمٞمػ؟ ُمث٤مل يٕمٜمل :وداخٓة

 ُمرسمط، ًمٚم٘مرآن دار اخت٤مذ ُم٠ًمخ٦م: يٕمٜمل ومٞمٝم٤م، سمام أدرى اًمدار ص٤مطم٥م ًمٕمؾ :الىٗخ

 ٟمحـ ًمٕمٚمف واوح؟ هذا، سمٜمل اًمتل اًمٖم٤مي٦م قمـ خيرج: يٕمٜمل ًمٚمٕمجزة، ُم٠موى: يٕمٜمل

ف قمغم هب٤م ٟمًتٕملم اًمتٗمّمٞمالت سمٕمض ُمٜمؽ ٟمتٚم٘مك  .اًمديـ ذم اًمَتَٗم٘مُّ

َتْٕمَٛمؾ هم٤مًم٤ٌمً  أهن٤م أؾمت٤مذي رأجتف اًمذي أن٤م واهلل :وداخٓة ًْ  .اهلل ـم٤مقم٦م همػم ذم شُم

 .ومٞمٝم٤م سمام أدرى اًمدار ص٤مطم٥م: ىم٤مل ُمـ ومّمدق...:الىٗخ

 ؟[اًمٜم٤ًمء ُمّمغم وطمٙمؿ]: وداخٓة

 اًمٜم٤ًمء؟ سمٛمّمغم أن٧م شمٕمٜمل ُم٤مذا :الىٗخ

 ٜم٤ًمء،اًم ُُمَّمٚمَّـك ويًٛمقه ومٞمف يّمٚمقا  اًمذي اعمًجد اعمٙم٤من، هذا: يٕمٜمل :وداخٓة

 اًمرؾمقل أن اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م أنف ُمع اًمرضم٤مل، ُمّمغم قمـ ُمٜمٗمّمؾ يٕمٛمٚمقه هؿ ُمًجد

م يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  .اًمٜم٤ًمء وي١مظمر اًمرضم٤مل ُيَ٘مد 

 اًمرضم٤مل سملم اًمًت٤مرة ووع أن اعمج٤مًمس، ُمـ يمثػم ذم ذيمرٟم٤م هذا وٟمحـ :الىٗخ

 .اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م إًمٞمف واًمداقمل اًمًٜم٦م، ظمالف ـمٌٕم٤مً  هذا واًمٜم٤ًمء

: وٟم٘مقل ومٞمٝم٤م، ٟمنمح اًمتل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ ص٤مًمح ُمث٤مل وهذا 

ؼ وؾمٞمٚم٦م يمؾ ًمٞمس إٟمف  ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ ٓسمد سم٠منف اؾمتٕمامهل٤م، جيقز ذقمٞم٤مً  هدوم٤مً  شُمـَح٘م 

 ٟمٜمٔمر أن جي٥م ذقمٞم٦م، ُمّمٚمح٦م وطم٘م٘م٧م طمدصم٧م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أن: اًمتٗمّمٞمؾ ذاك
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 ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق قداًمقضم طَمٞم ز إمم إظمراضمٝم٤م قمغم واًم٤ٌمقم٨م اًمداومع يم٤من هؾ

 وإن ُمنموقم٦م، وؾمٞمٚم٦م شمٙمـ مل إول يم٤من وم٢من ٓ؟ أم اًمديـ أطمٙم٤مم سمٌٕمض اًم٘مٞم٤مم

 .ضم٤مئزة ومٝمل إظمرى يم٤مٟم٧م

 شم٘مقل؟ يمام اعمّمٚمٞم٤مت هذه ُوضِمَدت ح٤مذا: أن

 صمؿ اًمنمقمل، سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٤ٌٌمت همػم سمٞمقهتـ ُمـ خيرضمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػماً  ٕن

 طمٞم٨م وإًم٦ًٌم اجلالسمٞم٥م ُمـ سمٕمْمٝمـ شَمَتخذ وىمد ًمؽ،يمذ وُيَّمٚم لم اعمًجد يدظمٚمـ

 ٓ أجْم٤مً  هذا ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًمنمقمل، اًمًت٤مر ُمتًؽمة شمٙمقن اًمّمالة ذم دظمٚم٧م إذا

 .ضم٤مٟم٤ٌمً  أن ٟمؽميمف هذا ًمٙمـ جيقز،

 يٗمّمؾ إؾمٛمٜم٧م، ُمـ اجلدر، ُمـ احلُُج٥م هذه ووع قمغم اًمٜم٤مس محؾ اًمذي 

 ومام اًمٜم٤ًمء، قمغم اًمرضم٤مل وأبّم٤مر أنٔم٤مر شم٘مع ٓ ًمٙمل هق: اًمرضم٤مل، قمـ اًمٜم٤ًمء ُمّمغم

 هذه؟ واحل٤مًم٦م اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل أبّم٤مر وىمقع ُمـ اعمحذور هق

 إًمٞمف: اًمٜمٔمر جيقز ٓ ُم٤م قمغم ؾمت٘مع اًمرضم٤مل، أبّم٤مر إبّم٤مر أن اعمحذور: ٟم٘مقل

ـّ  ًمق أُم٤م اًمنمقمل، احلج٤مب ُمتحج٤ٌمت ًمًـ اعمّمغم ذم اًمٜم٤ًمء ٕن  ُمتجٚم٤ٌٌمت يُم

 ٓ ومًقف اخلٚمػ، ذم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء، قمغم لاًمرضم٤م سمٍم ومقىمع اًمنمقمل، اجلٚم٤ٌمب

م: قمغم اًمرضم٤مل سمٍم ي٘مع  اعمًجد طمين اًماليت اًمٜمًقة هذه أن اعمٗمروض ٕن ُُمـَحرَّ

ـّ  أن: اًمٗمْمغم وضم٤مئزة، ومْمغم: صقرشملم قمغم هؿ  ئمٝمر ٓ ُمتحج٤ٌمت ُمتجٚم٤ٌٌمت يُٙم

 وم٦ماعمٕمرو اًمٓمري٘م٦م قمغم ُمتٜم٘م٤ٌمت إُم٤م: أي اًمٙمٗملم، وٓ اًمقضمف ٓ إـمالىم٤مً  رء ُمٜمٝمـ

 رء، ُمٜمٝمـ ئمٝمر ومال ُمت٘مٗمزات هـ صمؿ اًمٞمقم، اعمٕمروف سم٤مًمؼمىمع ُمتؼمىمٕم٤مت أو ىمدياًم،

 أبداً  رء ُمٜمٝمـ ئمٝمر ٓ اًمٜمًقة هذه شمٙمقن أن إظمرى واًمّمقرة إومْمؾ، هق هذا

 ذم زيٜم٦م ًمٞمس ًم٤ٌمؾمٝمـ يٙمقن ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م صمؿ اًمٙمٗملم، وإٓ اًمقضمف ىمرص إٓ

ؿ وٓ ٟمٗمًف،  .ٝمـأقمْم٤مئ ُمـ قمْمقاً  ُيـَحج 

 قمز اهلل ٕن حمرُم٤ًم: يرى ٓ ومًقف سمٕمْمٝمـ قمغم اًمرضمؾ سمٍم وىمع إذا: ومحٞمٜمئذٍ  

: ىم٤مل طمٞمٜمام :-هل٤م أتٕمرض ىمٚمام أنٜمل أقمٚمؿ ٕين اعم٠ًمخ٦م: هلذه آٟمت٤ٌمه وأرضمق- وضمؾ

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ ـْ  َيُٖمْمُّ  َوىُمْؾ ﴿ ..[15:اًمٜمقر]﴾وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم
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ـَ  ُِمٜم٤َمِت ًمِْٚمُٛم١مْ  ـْ  َيْٖمُْمْْم َـّ  ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه َـّ  َوحَيَْٗمْٔم .. «ُمـ» ىمقًمف ذم اًمن [11:اًمٜمقر]﴾وُمُروضَمُٝم

 اًمٕمٚمامء يًٛمقه٤م اًمتل «ُمـ» هذه «أبّم٤مرهـ ُمـ يٖمْمْمـ» «أبّم٤مرهؿ ُمـ يٖمْمقا »

 .شمٌٕمٞمْمٞم٦م: اًمٚمٖم٦م قمٚمامء

 أُم٤م اًمقضمف أُم٤م إًمٞمف، شمٜمٔمر أن قمٚمٞمؽ حيرم ُم٤م قمغم وىمع إذا سمٍمك اسف: أي 

 ٟمٔمرةً  ـمٌٕم٤مً  اًمٙمٗملم أو اًمقضمف ذًمؽ، ُمـ رء إمم يٜمٔمر أن اًمرضمؾ قمغم حيرم ومال ٗم٤مناًمٙم

 طمٙمؿ ًمف ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا اًمِمٝمقة، ىمْم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٘مّمقد ٟمٔمرة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م سمريئ٦م، ي٘م٤مل يمام

 إمم يٜمٔمرن أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ومال اًمٜم٤ًمء، ُمـ اعم٘م٤مسمِؾ سم٤محلٙمؿ ُيَ٘م٤مسَمؾ هذا ُمٕمروف، آظمر

 ٟمٗمًف، سم٤مًمنمط ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اجلقاب اًمرضمؾ، وضمف ـُم أيمثر وإمم سمؾ اًمرضمؾ، وضمف

ة : شمّم٥م اقمٙمس اًم٤ًمسمؼ، سم٤مًمنمط ضم٤مئز هق قمقرشمف همػم ذم اًمرضمؾ إمم ٟمٔمرت إذا وم٤معمرأ

ة إمم ٟمٔمر إذا اًمرضمؾ  اًمقضمف إٓ ذًمؽ وًمٞمس ُمٜمٝم٤م قمقرة ًمٞمس ُم٤م إمم قمٜمف، إضمٜمٌٞم٦م اعمرأ

 حدث،اعم ذاك أص٤مب ُم٤م يّمٞمٌؽ ًمـ اًم٤ًمسمؼ، سم٤مًمنمط ًمٙمـ جيقز وهق واًمٙمٗملم،

ث واًمِمٞمخ اًمٕمٚمؿ طمٚم٘م٦م طمي  اًمًٜمد، يذيمر اًم٘مديٛم٦م ـمري٘متٝمؿ وقمغم سمحدي٨م، ُيـَحد 

: ي٘مقل ومالن ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ومالن، طمدصمٜمل: ىم٤مل ومالن طمدصمٜمل: اعمحدث اًمِمٞمخ ي٘مقل

 اًمرضمؾ اعمجٚمس، يدظمؾ رضمؾ وإذا ،ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إًمخ،.. ومالن طمدصمٜمل

ث ُم٤مذا اًمِمٞمخ يًٛمٕمقن قمٚمؿ، ـمالب احلٚم٘م٦م ًمٙمـ ص٤مًمح، رضمؾ داظمؾ ، ُيـَحد   يًجٚمقا

: ىم٤مل ومالن طمدصمٜمل اًمًٜمد، ؾمجٚمقا  ؾمجٚمقا؟ ُم٤مذا هٜم٤م ُمٕم٤ًم، واحلدي٨م اًمًٜمد يًجٚمقا 

 واًم٘مٞم٤مم اًمّمالح ٟمقر قمٚمٞمف ص٤محل٤مً  رضمالً  ويم٤من اًمداظمؾ، دظمؾ ح٤م إًمخ،..ومالن طمدصمٜمل

ٚمقه٤م اًمٓمٚم٦ٌم ًمٙمـ قمٜمده، ُمـ يمٚمٛم٦م وم٘م٤مل يٕمرومف، اعمُـَحّدث واًمِمٞمخ اًمٚمٞمؾ، ذم  مت٤مم ؾَمجَّ

 وضمٝمف طمًـ سم٤مًمٚمٞمؾ، صالشمف يمثرت ُمـ»: ىم٤مل سمف، طمدصمٝمؿ يم٤من اًمذي اإلؾمٜم٤مد

 وٓ يمذاب، ومٞمف ُم٤م واًمًٜمد اًمٜم٤مس سملم وؿم٤مع اًمًٜمد، ُمع طمديث٤مً  هذا ومًجؾ ،«سم٤مًمٜمٝم٤مر

 سمدون ظمٓم٠م ذم ي٘مع ص٤مطمٌٜم٤م أن وم٠مظمِمك ىمّمد، سمدون ظمٓم٠م وىمع وًمٙمـ وو٤مع، ومٞمف

ة، اًمرضمؾ ُمـ أظمل ي٤م اًمٜمٔمر جيقز أنف يًٛمع ىمّمد،  اًمنمط ؾمٛمع ُم٤م ًمٙمـ ًمٚمٛمرأ

 همػم إمم اعمرأة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر ومًقاء سمريئ٦م، اًمٜمٔمرة شمٙمقن أن هق اًمنمط اًم٤ًمسمؼ،

ة ٟمٔمرت أو سمؼماءة، قمقرهت٤م  .ضم٤مئز ومٙمالمه٤م سمؼماءة، اًمرضمؾ قمقرة همػم إمم اعمرأ
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 ئمٝمر ٓ إىمؾ قمغم ُمتجٚم٤ٌٌمت، اعمًجد ذم اًمٜمًقة ويمـ اعم٠ًمخ٦م، أصؾ إمم قُمدٟم٤م وم٢مذا

 أي ظم٤مرج، وهق داظمؾ وهق احل٤مضيـ أطمد سمٍم ومقىمع اًمٙمٗملم،و اًمقضمف ىمرص إٓ ُمٜمٝمـ

قا  ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿: ىم٤مل اهلل هذا، ذم رء ـْ  َيُٖمْمُّ  «أبّم٤مرهؿ ُمـ» [15:اًمٜمقر]﴾أَبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

ـَ  ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىمُْؾ ﴿ ـْ  َيْٖمُْمْْم َـّ  ُِم  .هذا ذم طمرج ومال [11:اًمٜمقر]﴾أَبَّْم٤مِرِه

٤م اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمثؾ إطمداث إمم اًمٜم٤مس ُيقِصؾ اًمذي ًمٙمـ   وؾمٞمٚم٦م أهن٤م  ًُمٜمٝمؿ شَمَقمهُّ

ؼ ٕهن٤م ُمنموقم٦م:  .اًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل يرى أّٓ  وهل ُمنموقم٤مً  هدوم٤مً  شُمـَح٘م 

 اًمت٘مّمػم وإُم٤م اًمّمحٞمح٦م، سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق هذا قمغم حيٛمؾ اًمذي

 أو يمثػمون قمٚمامء هٜم٤مك أن طمٞم٨م إؾمػ، ُمع ُمقضمقد هذا اجلٝمؾ اًمنميٕم٦م، شمٓمٌٞمؼ ذم

ة إمم يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ أنف يرون يمثػميـ  يٕمٙمًقن أهنؿ يمام ويمٗمٞمٝم٤م، وضمٝمٝم٤م اعمرأ

 وضمف إمم شمٜمٔمر أن هل٤م جيقز ًمٚمٛمرأة وٓ: ي٘مقًمقن طمٞم٨م ظمٓمئٝمؿ، ُمع ُمٜمًجٛمقن ومٝمؿ

 ذًمؽ ُمع ًمٚمرضمؾ، سم٤مًمٜم٦ًٌم وٓ ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ سمٕمقرة، ًمٞمس اًمرضمؾ وضمف اًمرضمؾ،

 يٛمٙمـ يمٞمػ اهلل، ؾمٌح٤من: ٟمحـ وم٘مٚمٜم٤م اًمرضمؾ، وضمف ممإ شمٜمٔمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: ىم٤مًمقا 

ر  حتي اًمدرس، حتي اعمًجد، حتي ُمثالً  اُمرأة ُمـ اضمتامقمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م طمٞم٤مةً  شَمَّمقُّ

 اخلٓمٞم٥م هذا إمم شمٜمٔمر أن يٛمٙمـ ٓ سمٌٍمه٤م ُمٓمرىم٦م هٙمذا يٙمقن يمٞمػ اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم

س، هذا إمم أو  شَمٜمَٓمُّع هذا هذا، ىم٤مل ُم٤م اًمنمع ٓ، حمرم، اًمٜمٔمر هذا ٕن جيقز ُم٤م اعمُـَدر 

د  .اًمديـ ذم وشَمَِمدُّ

 ـمٌٞمٕمٞم٦م، قم٤مدي٦م سمريئ٦م ٟمٔمرةً  يمٗمٞمٝم٤م وإمم اعمرأة وضمف إمم اًمرضمؾ يٜمٔمر أن: مت٤مُم٤مً  وُمثٚمف

 هق ضمٞمدًا، اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُم٠ًمخ٦م ومٝمؿ وقمدم أوًٓ، ضمٞمداً  هذه اعم٠ًمخ٦م ومٝمؿ ومٕمدم

 ؾمت٤مر ووع ذم قمٚمٞمٝم٤م، اإلذاف أو اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مئٛملم ُمـ سمٙمثػم أودى اًمذي

 ُيقىمع ىمد وهذا يّمكم، وهق اإلُم٤مم أو اًمرضم٤مل َيَرْيـ أن قمـ اًمٜم٤ًمء يٗمّمؾ ضمدار ُمـ

 وهـ اإلُم٤مم أظمٓم٠م إذا اإلُم٤مم، أظمٓم٠م ُم٤م إذا اًمٜم٤ًمء، صالة ذم إطمٞم٤من سمٕمض ذم ُمٗمًدة

 ذم ي٘مقًمقا  ُمثٚمام ؿمٜم٥م أبق ُمـ اهلل ؾمٌح٤من إٓ يًٛمٕمقا  ُم٤م ومٕمؾ، ُم٤مذا اإلُم٤مم يريـ ٓ

 ومٞمْمٓمرسمـ.. أم شمِمٝمد أم اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم اإلُم٤مم شمرى ي٤م ومٞمحت٤مروا د،اًمٌال سمٕمض

 قمٚمؿ، أجْم٤مً  وومٞمٝم٤م قمؼمة، ومٞمٝم٤م ىمّم٦م ذم ُمٕمل وىمع وؿمٌٞمٝمٝم٤م ُمٜمٝم٤م وىمع وهذه اًمّمالة، ذم
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 .ومٙم٤مه٦م أجْم٤مً  وومٞمٝم٤م

 ضمٌؾ ُمْم٤مي٤م،: اؾمٛمٝم٤م هٜم٤مك ىمري٦م إمم أصٞمػ ذه٧ٌم دُمِمؼ ذم وأن٤م ُمرة يمٜم٧م

ُُمقين حيي، مل اإلُم٤مم أن واشمٗمؼ اعمًجد، إمم ًمٗمجرا صالة إمم ومٜمزًم٧م ضمدًا، ٟمِمٞمط  وم٘مدَّ

 اًمًجدة ؾمقرة ىمراءة أت٘مـ ٓ اجلٛمٕم٦م، يقم ص٤ٌمح ويم٤من أت٘مـ، ٓ يقُمئذٍ  وأن٤م إُم٤مُم٤ًم،

 ،ُمريؿ ؾمقرة ٝمٞمٕمص،يم: ؾمقرة وم٤مومتتح٧م سمتامُمٝم٤م، أجْم٤مً  اًمدهر ؾمقرة وىمراءة سمٓمقهل٤م،

 .ؾم٤مضمديـ هيقون ظمٚمٗمل ُمـ سم٤مًمٜم٤مس وإذا ريمٕم٧م طمٞمٜمام ومدهِم٧م

 يمٚمٝمؿ ًمٜم٤مسا وإذا ،ُمريؿ ؾمقرة ُمـ صٗمحتلم ىمرأت ُم٤م سمٕمد ريمٕم٧م أن٤م: عم٘مّمقدا 

 ؾمقرة ي٘مرأ  اإلُم٤مم أن ُمتٕمقديـ هؿ مجٕم٦م، ص٤ٌمح مجٕم٦م، يقم اًم٥ًٌم؟ ُم٤م يًجدوا،

 َهَقوا وهؿ ريمٕم٧م وم٠من٤م هٜم٤مك، أن٤م ُم٤م يمٝمٞمٕمص أىمرأ  أن٤م يًجد، يريمع ُم٤م وم٘مٌؾ اًمًجدة،

 ٕين إىمؾ: قمغم إول اًمّمػ ي٘مٓمع اعمٜمؼم ذًمؽ ُمع ِصَٖمره قمغم اعمًجد ؾم٤مضمديـ،

 ذم وؿم٤مريمقين ظمٓم٠َمهؿ ومتداريمقا  خلٓمئٝمؿ اٟمتٌٝمقا  ظمٚمٗمل اًمذيـ أن، اًمٕمٝمد سمٕمٞمد

 أن٤م ؾمٛمٕمقين ح٤م إٓ ؾم٤مضمديـ، اهلل ؿم٤مء ُم٤م متقا  اعمٜمؼم وراء هٜم٤مك اجلامقم٦م أُم٤م اًمريمقع،

: يٕمٜمل أدري، ُم٤م ويمالم هٜم٤مك ؿمقذة وطمّمٚم٧م ىم٤مُمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: أىمقل

 .ىم٤مًمقا  ُم٤مذا أقمٚمؿ اهلل أمحؼ، ضم٤مهؾ ؿمتٛمقين ؾمٌقين ٛمٙمـي ظمّم٤مم،

 .صدده٤م ذم أن ًمًٜم٤م ُمققمٔم٦م، هلؿ قمٛمٚم٧م صمؿ اًمّمالة، أمتٛم٧م أن٤م: اعمٝمؿ 

 قمٜمف ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م اًمذي احل٤مضمز وهذا اعمٜمؼم، هذه ىمّمتل ذم اًمذي احل٤مضمز: اًمِم٤مهد 

 أنف سمٚمٖمٜمل وهذا احل٤مضمز، وراء ُمـ صالة ُيٌٓمؾ إطمٞم٤من سمٕمض ذم ٕنف ذ: يمالمه٤م آٟمٗم٤مً 

 .ىمري٤ٌمً  اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم وىمع

 ًمف يم٤من وإن.. اجلدار هذا ُيزيؾ أن ُم٤مًمؽ أيب إؾمت٤مذ قمغم اىمؽمطم٧م أن٤م: وًمذًمؽ 

 .وؾمٝمقه وظمٓم٠مه اإلُم٤مم يروا طمتك اًمٕمٞمقن ُمٜمف شمٜمٗمذ ُم٤م اًمٕمٞمقن هذه وًمٙمـ قمٞمقن،

: اًمٜم٤مس ي٘مقًمقا  اًمث٤مًمث٦م، ًمٚمريمٕم٦م ي٘مقم يتِمٝمد ُم٤م سمدل أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلُم٤مم طم٘مٞم٘م٦مً  ٕنف 

 اًمذيـ ومٝم١مٓء يٕمقد، أن يرى ٓ وشم٤مرة يٕمقد، أن ذقم٤مً  يرى ىمد ومت٤مرة اهلل، ؾمٌح٤من

 جيقز ٓ ًمذًمؽ وىمٚم٘مٚم٦م، سمٚمٌٚم٦م ومٞمٙمقن رء، أي يٕمرومقا  ُم٤م يٕمرومقا؟ ُم٤مذا احل٤مضمز وراء
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 .وم٤مصؾ اعمّمغم ذم يٙمقن أن

 واًمٜم٤ًمء؟ اًمرضم٤مل سملم :وداخٓة

 .ٟمٕمؿ أي :الىٗخ

 ( 55: 19: 77/ 787/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (. 55: 71: 17/ 787/ واًمٜمقر دىاهل) 

 أحْام ُيٌبق فٖل ادسجد فٕاء دم غرفة دم شْن وٚذن أو إوام

 الُرفة؟ هذه دم ادسجد

 أطمٙم٤مم قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ومٝمؾ اعمًجد، ومٜم٤مء ذم همروم٦م ذم ؾمٙمـ ُم١مذن أو إُم٤مم :وداخٓة

 ومٞمف؟ واخلالف اعمًجد حتٞم٦م ُمثؾ اعمًجد،

 إًمٞمٝم٤م اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ: أي اعمًجد، ُمـ هل هذه اًمٖمروم٦م يم٤مٟم٧م إذا :الىٗخ

 .اعمًجد ُمـ ومٝمل اعمًجد، سم٤مب ُمـ إٓ ومٞمٝم٤م واًمدظمقل

 سم٤مب يٕمٜمل ًمف يم٤من وًمق اًمزىم٤مق، ُمـ اًمٓمريؼ يم٤من إذا إًمٞمٝم٤م، اًمدظمقل يم٤من إذا أُم٤م 

 .اعمًجد ُمـ ًمٞمس ٕنف اعمًجد: حتٞم٦م يٚمزُمف ومال اعمًجد، إمم اًمٖمروم٦م هذه ُمـ

 ( 55: 79: 71/ 711/ واًمٜمقر اهلدى) 



 واجلهب احلائض دخول

 املسحد
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 التٕبٗه وع الدرس، لسامع ادسجد احلائض ادرأة دخول حْم

 البدع ون ادساجد دم لٓدروس الٕساء إقاوة أن عذ

 ؟[اًمدرس ًمًامع اعمًجد احل٤مئض اعمرأة دظمقل طمٙمؿ]:وداخٓة

س ُمـ اًمدرس أثٜم٤مء اعمًجد دظمقهل٤م أُم٤م :الىٗخ  ؾمقاء ومٞمجقز، اًمرضمؾ اعمَُدر 

ً، أو طم٤مئْم٤مً  يم٤مٟم٧م ة ُمـ اًمدرس ًمًامع اعمًجد دظمقهل٤م أُم٤م ـم٤مهرا  ذم شمدرس اُمرأ

 .طم٤مئْم٤مً  أم ـم٤مهراً  يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمًٜم٦م، ذم هل٤م أصؾ ٓ سمدقم٦م ومٝمذه اعمًجد

 ...:وداخٓة

ة يتٕمٚمؼ ضم٤مٟم٥م: ضم٤مٟم٤ٌمن... هل٤م اعم٠ًمخ٦م أظمل ي٤م :الىٗخ  جيقز هؾ احل٤مئض، سم٤معمرأ

ؾم٦م هذه ُمّمٓمٗمك، أم ٤مأهن قمٜمٝم٤م شم٘مقل اًمتل وهذه ٓ؟ أم اعمًجد شمدظمؾ أن هل٤م  ذم ُُمَدر 

ة سم٠من شم٘مقل  طمٞمٜمام اًمّمقاب؟ وملم  شمّمٞم٥م، ومٝمل اعم٤ًمضمد،  اعمًجد؟ شمدظمؾ أن هل٤م اعمرأ

 ومٞمٙمٗمل اًمدرس ًمًامع اعمًجد سمدظمقل وم٤مًم١ًمال أضم٤موسمؽ، مل ًمٙمـ ؾمٚمٞمؿ، يمالم ومٝمذا

 .اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ

ة شمدريس أُم٤م]  ض،احل٤م اًمٕمٍم ذم طمدصم٧م اًمتل اًمٌدع ُمـ ومٝمذا[ اعمًجد ذم اعمرأ

ؾملم أيمثر ًمٌدقمٞمتٝم٤م يتٜمٌف ٓ واًمتل  .أجْم٤مً  اعمٗمتلم ورسمام واخلٓم٤ٌمء اعمَُدر 

س سم٤مقمت٤ٌمره٤م ومٝمل   ًمٚمٛمذاه٥م اعمخ٤مًمػ اًم٘مقل ُمـ شمًتٗمٞمد ومٝمل اعم٤ًمضمد، ذم شُمَدر 

 طَم٤مِوًمقا  اعمًجد، شمدظمؾ أن هل٤م احل٤مئض اعمرأة أن -ؿمؽ سمال ظمٓم٠م وهق- إرسمٕم٦م

د ًمتٙمثػم اًم٘مقل هذا شمًتٖمٚمقا   .سمدرؾمٝم٤م تاحل٤مضا  ؾمقا

 شمٙمـ مل ؾمٞمئ٦م وؾمٜم٦م ظمٓمػمة، سم٤مدرة هذه اعمًجد ذم شمدريًؽ إن: هل٤م ىمٞمؾ إذا أُم٤م 

 .آظمره إمم.. و سمح٤مهلـ اًمٜم٤ًمء دظمقل ٓ ىمٌؾ، ُمـ

 وُمٜمٝمـ اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٜمٝمـ اعمتديٜم٤مت اعمًٚمامت ُمـ يمثػم ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م ـم٤مح٤م وهذا 

 ذم سمٕمٞمٜمل رأج٧م أن٤م ٦م،ؾمٜم وُأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م ُأطْمدِ صَِم٧م ُم٤م أنف ي٘مٞمٜم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمام اخلٚمٗمٞم٦م،



 دظمقل احل٤مئض واجلٜم٥م اعمًجد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 أذيمر ُم٤م ًمّمالة ومذه٧ٌم ؿم٘مرة، حمٛمد أظمقٟم٤م ومٞمف يّمكم اًمذي اًمديـ صالح ُمًجد

 اًمٞمقم سمٞمًٛمقه اًمكم: يٕمٜمل اعمًجد يدظمٚمقن اًمرضم٤مل سمٕمض رأج٧م قمٍم، أو فمٝمر أن

 يرضمٕمقا  قمؿ رضم٤مل ؿمٗم٧م ح٤م أدظمؾ، أن وأردت دظمٚم٧م ح٤م وأن٤م ويٕمقدون،... احلرم

ؾم٦م اًمٜم٤ًمء، ُمـ يُمّٚمف ُُمـحتؾ ًجداعم: ىم٤مًمقا  ومٞمف؟ ؿمق ظمػم رضمٕم٧م،  ذم هٜم٤مك واعمُـَدر 

س اعمٜمؼم ذم أو اًمّمدر  ذم يّمٚمقا  يدظمٚمقا  أن اًمرضم٤مل وُمٜمٕمقا  اعمًجد، واطمتٚمقا  شُمَدر 

 .اًمّمالة وىم٧م

 .اًمّمالة وىم٧م ذم :وداخٓة

 أن اؾمتٓم٤مع سمّمٕمقسم٦مٍ : يٕمٜمل ُم٤مًمؽ أبق أنف سمٚمٖمٜمل يمامن ُم٤م، سمٕمد ُمـ اًمٔم٤مهر :الىٗخ

 ٟم٤ًمء صمؿ اعمًجد، يمٌػم طمجؿ طم٤مضيـ اًمٜم٤ًمء ُمـ طم٤مضيـ ٟمقا يم٤م اًمّٚمـل ٕنف خيرج:

ة يمؾ: يٕمٜمل يتٙم٤مصمرن،  .ُُمدَّ

 اًمٕمٛمر سمؽ يٓمؾ إن إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم ضم٤مء يمام مت٤مُم٤ًم، أن أتّمقر وم٠من٤م: اعمٝمؿ 

 ..اًمٜم٤ًمء شَم١ُمم إُم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م ًمٚمٜم٤ًمء، ظم٤مص٦م ُم٤ًمضمد أن أتّمقر سمٕمٞمٜمؽ، هذا ؾمؽمى

 ؿمؽ سمال وهذا ظم٤مص٦م، ًمٚمٜم٤ًمء ٤ًمضمدُم ؾمتقضمد اًمٌٕمٞمد اعمًت٘مٌؾ[ ذم] أرى

 .ُمًجده٤م ذم صالهت٤م ُمـ هل٤م ظمػم سمٞمتٝم٤م ذم وصالهت٤م اًمًٜم٦م، ظمالف

 هدي قمـ اًمٖمٗمٚم٦م وؾم٥ٌم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هدي قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ؾمٌٌف يمٚمف وهذا 

 شمٙمقن سمِّده ؾمٜم٦م، أو سمدقم٦م اًمٌمء هذا إومم ي٘مقل سمّده اًمّٚمـل ٕنف سم٤مًمًٜم٦م: ضم٤مء اًمرؾمقل

 قمٚمٞمف زُمٜمف ذم يٕمٞمِمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمٙمريٛم٦م، اًمٜمٌقي٦م ًمٚمحٞم٤مة ضمداً  ؾمعوا سم٘مدر إطم٤مـم٦م قمٜمده

 .ورضم٤مل ٟم٤ًمء ُمـ اًمٙمرام أصح٤مسمف وُمٕمف اًمًالم

 :..:..( 11/   17/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد اجلٕب دخول حْم

 .؟[ اعمًجد اجلٜم٥م دظمقل طمٙمؿ] :السائل

  اعمًجد ذم ٜم٥ماجل وسمٞمٜمف سمٞمٜمف َيـُحقل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم ٟمجد ٓ :الىٗخ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف دظمقل احل٤مئض واجلٜم٥م اعمًجد
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 ؟«ؾمٌٞمؾ قم٤مسمري إٓ ضمٜم٤ٌمً  وٓ» :السائل

 ذم ىمقٓن ومٝمٜم٤مك «اًمّمالة شم٘مرسمقا  وٓ» وصٗمٝم٤م شمٕمٚمٛمقن يمام أي٦م هق ٓ، :الىٗخ

: اًمث٤مين اًمّمالة، شم٘مرسمقا  ٓ: إول اًمتٗمًػم، قمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٤من أي٦م هذه شمٗمًػم

 .اًمّمالة ُمقاوع

 .إومم هق ومٕمدُمف وقمدُمف، اًمت٘مدير سملم إُمر دار إذا أنف اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد وُمٕمٚمقم 

ر أن اعمُـَٗمن   قمغم ُيقضم٥م ُم٤م ًمٞمس ومٝمٜم٤م   شم٘مرسمقا  ٓ: ومٞم٘مقل حمذووم٤م، ُمْم٤موم٤م ُيَ٘مد 

ٜم٤م ح٤مذا؟ اًمّمالة، ُمقاوع أي اًمّمالة  وُم٤م إُمر ٕووح ذًمؽ أراد ًمق وضمؾ قمز َرسمُّ

 اًمت٘مدير ُمـ يٛمٜمع اًمذي إول اًم٥ًٌم هذا: أوٓ وضمؾ، قمز طم٤مؿم٤مه اًمٜم٤مس، قمغم ًمٌس

ٌْٜمَك «ؾمٙم٤مرى وأنتؿ اًمّمالة شم٘مرسمقا  ٓ» إرضمح اًمتٗمًػم هذا ومٕمغم هذا،  أي٦م شمٗمًػم ُي

 ٓ اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م اجلٛمٚم٦م هذه «شم٘مقًمقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقا  طمتك»: وضمؾ قمز ىم٤مل طمٞم٨م أي٦م مت٤مم ُمـ

 .اًمّمالة ٓرشمٞم٤مد وإٟمام اعم٤ًمضمد، ٓرشمٞم٤مد شمٕمٚمٞمال شمٙمقن أن شمّمح

د هذا   شم٘مرسمقا  ٓ» ؾمٙم٤مرى اًمّمالة ذم قلاًمدظم هق اًمٜمٝمل ُمـ اعم٘مّمقد أن ُي١َميم 

 إٓ ضمٜم٤ٌم وأنتؿ اًمّمالة شم٘مرسمقا  ٓ شم٘مقًمقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقا  طمتك ؾمٙم٤مرى وأنتؿ اًمّمالة

 .شمٖمتًٚمقا  طمتك ُمتٞمٛمٞملم اعم٤ًمومريـ إٓ: أي «اًمًٌٞمؾ قم٤مسمري

 :..(  17: 71/   81/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد احلائض دخول حْم

 اعمّمغم؟ ـيدظمٚم وٓ اًمٕمٞمد ذم احلُـٞمَّض حيُي  :السائل

 ًمٞمس[ ًمٙمـ.. ]ُيَّمٚملِم ٓ وهـ اًمّمالة ُمٙم٤من اعمّمغم ٕن هٙمذا: ٟم٘مقل ٟمحـ-

 اعمًجد، ذم يٛمٙمثـ أن هلـ جيقز ٓ اعمًجد، يدظمٚمـ أن هلـ جيقز ٓ أنف قمغم هنك ومٞمف

 .اًمٓم٤مهرات أُم٤ميمـ حيتٚمٚمـ أن اًمّمالة ُمـ اًمٓم٤مهرات ُمٜمٕمقا  إذا

 اجلقاب، قمغم سيح ًمٞمؾد ىمّمتٞمف وذم روايتٞمف ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م قمٜمدٟم٤م 
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 ٟم٤موًمٞمٜمل: قم٤مئِم٦م ي٤م: ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ومٗمل: إول احلدي٨م أُم٤م

 ذم ًمٞم٧ًم طمٞمْمتؽ إن»: ىم٤مل طم٤مئض، إين اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م اعمًجد ُمـ اخلُْٛمَرة

 .«يدك

 أنف: اًمث٤مين اًمٌمء اخلٛمرة، وٟم٤موًمٞمٜمل اعمًجد ادظمكم: إول اًمٌمء ؿمٞمئ٤من، هٜم٤م 

 طمٞمْمتؽ إن» يدك، ذم هق احلٞمض هؾ اخلُْٛمرة، وشمٜم٤موًمؽ اعمًجد ؽدظمقًم ذم أجش

 «يدك ذم ًمٞم٧ًم

 .اعمًجد شمدظمؾ احل٤مئض أن قمغم يم٤مًمٜمص إىمؾ قمغم أو ٟمص ومٝمذا 

 ذم اًمقداع طمج٦م ذم ٟمزًمقا  ح٤م اًمقداع، طمج٦م ذم أظمر طمديثٝم٤م ذًمؽ ُمـ وأسح 

 ظم٤مص٦م اخلٞم٤مم يٜمّمٌقن يم٤مٟمقا  احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م ُمٙم٦م، ُمـ ىمري٥م سمنف ُيٕمرف ُمٙم٤من

 ُمـ ومٕمرف شمٌٙمل، ومقضمده٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومدظمؾ اًمٜم٤ًمء،

 قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م أنٗم٧ًم؟، ُم٤مًمِؽ »: هل٤م وم٘م٤مل طم٤مهل٤م، ُم٤م طم٤مهل٤م

َّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا»: اًمًالم  شمٓمقذم أ

 .«شمّمكم وٓ

 ي٘مرأ  واحل٤مج إظمرى، اعم٤ًمضمد قمـ ومْمال احلرام جداعمً يدظمؾ وم٤محل٤مج 

 .واًمٓمقاف اًمّمالة ؾمقى احل٤مج يّمٜمع ُم٤م يمؾ شمٗمٕمؾ وأن شمّمٜمع أن هل٤م وم٠مب٤مح اًم٘مرآن،

َّٓ  ُمٜمٝم٤م أراد اًمًالم قمٚمٞمف أنف ومٚمق   قمٜمف ومْمال سمٜم٤م إومم ُمـ ًمٙم٤من اعمًجد، شمدظمؾ أ

 أن شمًتٓمٞمع ًمـ عمًجدا شم٘مرب مل إذا ٕنف اعمًجد: شم٘مريب ٓ: هل٤م ي٘مقل أن اًمًالم قمٚمٞمف

 .اًمٙمؾ قمـ اًمٜمٝمل يًتٚمزم ٓ اجلزء قمـ واًمٜمٝمل شمٓمقف،

 :..( 17: 17/    81/  واًمٜمقر اهلدى)



 بيت على مسحد إقامة

 بيت مكاى يف أو





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م
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 بٗت عذ وسجد إقاوة حْم

  ؟ سمٞم٧م قمغم ُمًجد اقمتالء جيقز :السائل

 .جيقز ُمًجداً  أوىمػ إذا جيقز، :الىٗخ

 :..( 70: 11/   01/   واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلٔع فٖٗا تّام وساجد إىل وحتويٖٓا البٗوت اشتئجار حْم

 واجلامعات

 ُمًت٠مضمرة؟ أُم٤ميمـ ذم ُم٤ًمضمد[ إىم٤مُم٦م طمٙمؿ]:السٚال

 ذم يٗمٕمٚمقن هٙمذا واجلامقم٦م، اجلٛمٕم٦م ومٞمٝم٤م يّمٚمقن ُم٤ًمضمد هذه: يٕمٜمل :الىٗخ

ًمقهن٤م يًت٠مضمروهن٤م سمٞمقت إٟمجٚمؽما، ذم اًمٖمرب سمالد  .وُم٤ًمضمد ُمّمٚمٞم٤مت إمم وُيـَحق 

 سمٕمض وأخ٘مٞمٜم٤م اًمٌٞمقت ذم اعمّمٚمٞم٤مت سمٕمض وطميت سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم ذه٧ٌم ح٤م

 يم٤مٕتراك إقم٤مضمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ هؿ اعمّمٚمٞم٤مت هذه ُي٘مٞمٛمقن اًمذيـ وضمدٟم٤م اًمٙمٚمامت،

 ؾمٌح٤من: وم٘مٚم٧م اًمتٛمذه٥م، قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهؿ واهلٜمقد، واًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم

 ذم ًمٚمُجَٛمٕم٤مت ه١مٓء صٚمقات [01:ومّمٚم٧م]﴾وَم٤مِق أ ذِم  آَي٤مشمِٜم٤َم ؾَمٜمُِرهيِؿْ ﴿: اهلل صدق! اهلل

 ُمـ ُم٠مذون إؾمالُمل سمٚمد ذم شُمَ٘م٤مم أن يِمؽمط ٕنف ُمذاهٌٝمؿ، قمغم شمّمح ٓ إُم٤ميمـ هذه

 إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة ومٝمذه اًمٙمٗمر، سمالد ذم يّمٚمقن وهؿ ومٙمٞمػ اًمدوًم٦م، رئٞمس ىمٌؾ

 أن طمٞم٨م اهلل، رؾمقل طمدي٨م وقمغم اهلل يمت٤مب قمغم يتٗم٘مٝمقن اًمذيـ ٟمحـ، ُمذهٌٜم٤م قمغم

٤َم َي٤م﴿: ىم٤مل اًم٘مرآن سيح ذم وضمؾ قمز اهلل ـَ  َأهيُّ ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  َيْقمِ  ُِم

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  .اجلامقم٦م ؾمقى ذط أيَّ  اؿمؽمط ُم٤م [9:اجلٛمٕم٦م]﴾اًْم

 ُمذهٌٝمؿ، قمغم شمّمح وٓ ُمذهٌٜم٤م قمغم شمّمح ه١مٓء صالة هلل، احلٛمد: وم٘مٚم٧م 

 عمذه٥م يتٕمّم٥م ٓ أن اعمًٚمؿ قمغم شمقضم٥م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم اًمٌٕمض ٟمٔمر وًَمَٗم٧مُّ 



 إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ُمـ سمّمػمة قمغم يٙمقن: أوًٓ  طمتك واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ح٤م وإٟمام اعمذاه٥م، ُمـ

 .رسمف قمٜمد اهلل ؿم٤مء إن وُم٘مٌقًم٦م صحٞمح٦م قم٤ٌمدشُمف شمٙمقن: وطمتك ديٜمف،

 ..(:19: 71/   07/   واًمٜمقر اهلدى) 

 دم أم أفًل، الٕبوي بادسجد األول اليف دم اليالة

 الروضة؟

 .اًمروو٦م؟ ذم أم أومْمؾ اًمٜمٌقي سم٤معمًجد إول اًمّمػ ذم اًمّمالة هؾ :السائل

 أول، صػ إول اًمّمػ ومٝمٜم٤مك اعمًجد، اُمتد طمٞم٨م إول اًمّمػ :الىٗخ

 ومٞمف دّ ُمُ  ُمٝمام اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ظم٤مص٦م، ومْمٞمٚم٦م هل٤م ًمٞمس اًمروو٦م ذم واًمّمالة

٤موي ٓ اًمّمػ، أول ذم يّمكم ُمـ ومْمٞمٚم٦م ًمٙمـ واطمدة، وم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ومٞمف وِزيدَ  ًَ  ومْمٞمٚم٦م شُم

 اًمٜم٤مس يتٝمجؿ اًمذي واًمتَّٝمجؿ اًمروو٦م ذم اًمّمالة أُم٤م اًمّمػ، آظمر ذم يّمكم ُمـ

راً  ًمف أضمد ٓ أن٤م اًمدقمقى، هذه سم٥ًٌم  .اًمنميٕم٦م ذم ُُمؼَم 

 اًمروو٦م؟ ذم ًمٚمتٜمٗمؾ أومْمٚمٞم٦م هٜم٤مك :وداخٓة

 .اعمًجد ٤مئريمً... :الىٗخ

 .«وُمٜمؼمي سمٞمتل سملم ُم٤م» :وداخٓة

 اًمّمػ وَدقَمقا  صٚمقا  أنف يٕمٜمل ٓ هذا..«اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م» :الىٗخ

 ..إول

 ُمت٤ًموي٦م اعمًجد أضمزاء يمؾ هؾ اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم اعم٘مّمقد..ٓ ٓ :وداخٓة

 اًمروو٦م؟ ُمع

 وهق ٤مص٦م،ظم ومْمٞمٚم٦م اًمروو٦م ذم ًمٚمّمالة ي٠مِت  مل: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م اًمذي هذا :الىٗخ

 واًمٜم٤مومٚم٦م هٜم٤مك أومْمؾ اًمدرس أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ صحٞمح، اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م

 ..هٜم٤مك أومْمؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م
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َتٚمزم ُم٤م اًمٌ٘مٕم٦م أومْمٚمٞم٦م: يٕمٜمل :وداخٓة ًْ  سم٘مٕم٦م أهن٤م سمحٙمؿ ومٞمٝم٤م؟ اًمٕمٛمؾ أومْمٚمٞم٦م شَم

 وشمالوة ومٞمٝم٤م اًمذيمر اجلٜم٦م، ري٤مض ُمـ روو٦م أهن٤م ومٞمٝم٤م ورد اعمًجد أن: وظمّمقص٤مً 

 .اًمٜم٤مومٚم٦م وصالة اًم٘مرآن

٤مً  ًمٞم٧ًم :الىٗخ  .ذًمؽ ذم َٟمّمَّ

 :..( 18: 07/  79/    واًمٜمقر اهلدى) 

 بٕاء وحْم ادٗاه، دورات حتت ادبٕٗة ادساجد دم  اليالة حْم

 ادسجد عذ غرف أو بٗوت

 ذم اجلٛمٕم٦م صالة دمقز ٓ أنف أومتك اًمِمٕمراوي اًمِمٞمخ ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م ذم :وداخٓة

 ؟ اعمٞم٤مه دورات حت٧م اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد

 ًمِـَؿ؟ :ىٗخال

 ويٙمقن اعمًجد، هقاء: ىم٤مل ُمٗمٝمقم همػم يمالم ىم٤مل هق أدري، ُم٤م :وداخٓة

 ...ٟمقم همروم٦م ومٞمف يٙمقن أن يٛمٙمـ اعمًجد

 .اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًامء إمم :الىٗخ

ٟمٜم٤م أن زم سمدا قمٜمدُم٤م ـمٌٕم٤مً  أن٤م ٟمٕمؿ، :وداخٓة  ؾمقى يٛمتٚمٙمقن ٓ اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 ؿمديدة سمٚمٌٚمف ومٕمٛمؾ الة،اًمّم يًتٓمٞمٕمقن ٓ ُمٜمٝمؿ ُأظمذت ًمق سمحٞم٨م اعم٤ًمضمد، هذه

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم اهلل ؿم٤مء إن اًمِم٤مذم اجلقاب ومٜمريد ضمدًا،

 اًمٕم٤ٌمدات، ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم شُمْذيَمر اًمتل اًمٙمثػمة اًمنموط ُمـ يمثػماً  إن :الىٗخ

 ىمٞمٚم٧م إٟمام اًمنموط هذه ُمـ يمثػماً  أن واحل٘مٞم٘م٦م اجلٛمٕم٦م، صالة وُمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد،: وُمٜمٝم٤م

 صدر وم٢مذا ظمٓم٠م: هق ُم٤م وُمٜمف صقاب، هق ُم٤م ُمٜمف مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام واًمرأي، سم٤مًمرأي

 ..ُم٠مضمقر ومٝمق ظمٓم٠مً  ويم٤من جمتٝمد، قم٤ممل ُمـ اًمرأي

 سمف سم٤مٕظمذ اعمٚمزم اًمدًمٞمؾ قمـ ومٞمف اًمٌح٨م سمٕمد يتٕمرى اًمذي اًمرأي هذا ُمثؾ وًمٙمـ



 و ذم ُمٙم٤من سمٞم٧مإىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ى إذا اًمرأي هذا ُمثؾ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ آصم٤مر ُمـ أثر أو ؾمٜم٦م، أو يمت٤مب، ُمـ  قمـ شَمَٕمرَّ

ف طمٞمٜمئذٍ  إدًم٦م: هذه ُمـ رء  اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ»: ط اًمٜمٌل ىمقل إًمٞمف ُٟمَقضم 

 .«ذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق سم٤مـمؾ، ومٝمق

ٌْٜمَك أن ُم٤مٟمٕم٤مً  ٟمري ٓ ومٜمحـ ٌْٜمَك أو ُمدرؾم٦م، ُمثالً  اعمًجد ومقق ُي  اعمًجد ومقق ُي

 .. ذًمؽ ٟمحق أو اخل٤مدم أو ًمٚمٛم١مذن أو ًمإلُم٤مم دار

 اعمًجد: ومقق يٙمقن ٓ وأن ضم٤مٟم٤ًٌم، يٙمقن أن جي٥م اعمرطم٤مض أن رأج٤مً  أرى ًمٙمٜمل

م سم٤مب ُمـ هذا ٌْٜمَك أن أُم٤م اعم٤ًمضمد، إيمرا  ُمٕمّمٞم٦م، أي ومٞمف شم٘م٤مم وٓ اعمًجد، قمغم سمٜم٤مء ُي

 ؾماموات ؾمٌع إمم أو اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم اعمًجد ومقق ُم٤م أن ادقم٤مء ٕن ُمٜمف: ُم٤مٟمع ٓ هذا

 :ىمٞمؾ يمام وإُمر اًمدًمٞمؾ، قمـ جمردة دقمقى ومٝمذه ُمًجد، هق

 أدقمٞم٤مء أبٜم٤مؤه٤م سمٞمٜم٤مت ٤مقمٚمٞمٝم شم٘مٞمٛمقا  مل ُم٤م واًمدقم٤موي

 .سم٤محلج٦م ـم٤مًمٌٜم٤مه ذًمؽ همػم ادقمك وُمـ اعم٠ًمخ٦م، هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٜمدي ُم٤م هذا

 (55: 51: 71/ 181/واًمٜمقر اهلدى) 

 بٗوت أصٖٓا دم هي التي ادساجد دم اجلَٔة صالة حْم

 وستٙجرة

 ُمٚمؽ ُمًجد يقضمد ٓ أورسم٤م ذم اعمديٜم٦م هذه ذم هٜم٤مك: إول اًم١ًمال :وداخٓة

 اجلٛمٕم٦م صالة ُمثؾ اًمّمالة دم٥م ومٝمؾ ُم١مضمرة، اعم٤ًمضمد ُُم١مضّمرة،... داعم٤ًمضم يمؾ

 ُمثاًل؟ اًمدراؾم٦م أو اًمٕمٛمؾ سمحج٦م اجلٛمٕم٦م صالة يؽمك أن ًمإلٟم٤ًمن حيؼ وهؾ ومٞمٝم٤م،

ق أن أرضمقك: الىٗخ  اجلقاب، وشم٠مظمذ واطمد رىمؿ شم٠ًمل وآظمر، ؾم١مال سملم شُمَٗمر 

 ُمثكم، اًم٤ًمُمع ذهـ ذم ح٤مً واو اًمٌح٨م يٙمقن أن أدقمك هذا وهٙمذا، شُمَثٚم ٨م صمؿ شُمَثٜم ل صمؿ

 .أجْم٤مً  همػمي وذم

 ومٞمف وُيٜم٤مدى اعمًٚمٛمقن، ومٞمف جيتٛمع ُمٙم٤من يمؾ: إول اًم١ًمال قمـ وم٤مجلقاب 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م

 

107 

 حييوا: أن اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٜمداء هذا يًٛمع ُمـ يمؾ قمغم ومٞمج٥م اجلٛمٕم٦م، ًمّمالة

َا َيا﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمع ُمٜمٝمؿ دم٤موسم٤مً  الةِ لِ  ُنودَِي  إَِذا آَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيه مِ  ِمن   ؾصَّ  َيو 

ُُؿَعةِ  ا اْل  َعو  رِ  إَِل  َفاس  َبي عَ  َوَذُروا اّللَِّ  ذِك  ٌ  َذلُِؽم   ال  َؾُؿونَ  ُكـتُم   إِن   َلُؽم   َخي   .[9:اجلٛمٕم٦م]﴾َتع 

ي قمراء اعمٙم٤من يم٤من إن ذًمؽ سمٕمد هيؿ ومال   هيؿ ٓ صمؿ قمامرًا، يم٤من أو صحراء، أو سَمر 

 هل أو ُمٚمؽ، اًمٜم٤مس ٕطمد دار هل أو وىمػ له ومٞمٝم٤م يّمٚمقن اًمتل اًمٕمامرة يم٤مٟم٧م إن

 اًمِم٠من هق يمام إوروسمٞم٦م، اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اعمًٚمٛملم طم٤مل هق يمام سم٤مٕضُمرة ُمًت٠مضمرة

 .سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم ٟمذه٥م أن ًمٜم٤م ُأتٞمح طمٞمٜمام رأجٜم٤م ويمام أخامٟمٞم٤م، ذم قمٜمديمؿ

 يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ُمٖمتّم٦ٌم، ًمٞم٧ًم أهن٤م داُم٧م ُم٤م اعمّمٚمٞم٤مت هذه ذم شمّمح وم٤مًمّمالة 

حقن ُمٜمٝمؿ اجلامهػم: ًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن ومٝمٜم٤م ٦ٌم،ُمٖمتّم  ُمٓمٚم٘م٦م، اًمّمالة اًمّمالة، ُيَّمح 

 اعمذه٥م وهق وسمٕمْمٝمؿ اًمٙمراه٦م، ُمع يّمححقهن٤م مج٤مقم٦م، أو مجٕم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء

ٌْٓمٚمقهن٤م، ومٝمؿ اًمٔم٤مهري واعمذه٥م احلٜمٌكم،  اًمٖمّم٥م وإٟمام اإلسمٓم٤مل، قمغم دًمٞمؾ وٓ ُي

م ء ُُمـَحرَّ  .صٚمٞم٧م أو ؾمٙمٜم٧م ؾمقا

 ُم٤مذا؟ ومٙم٤من اًمث٤مين اًم١ًمال أُم٤م

 اجلٛمٕم٦م صالة يؽمك أن ًمإلٟم٤ًمن حيؼ هؾ! ؿمٞمخ ي٤م ي٘مقل اًمث٤مين اًم١ًمال: وداخٓة

 اًمدراؾم٦م؟ أو اًمٕمٛمؾ سمحج٦م

ح اًمتل اًمٙمريٛم٦م أي٦م ؾمٛمٕم٧م ًم٘مد: الىٗخ  اًمٌٞمع يدقمقا  أن ي٠مُمر اهلل سم٠من شُمٍَم 

ء  طمّل : ي٘مقل اًمّمالة ُمٜم٤مدي يًٛمع أن عمجرد اًمٕمٛمؾ: ُمًٚمؿ يمؾ يدع أن: أي واًمنما

 .اًمٗمالح قمغم طمّل  الةاًمّم قمغم

 اًمتل اح٤مدي٦م هل وإٟمام سمف، اًم٘مٞم٤مم وضمؾ قمز اهلل ومرض ُم٤م ًمؽمك قُمذراً  ًمٞمس وم٤مًمٕمٛمؾ 

 إظمروي، اًمٕمٛمؾ قمغم اًمدٟمٞمقي اًمٕمٛمؾ ومٞم١مصمرون اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم قمغم شمٖمٚم٥م

 احلٞم٤مة ي١مصمر ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمدًا، ؾمٞمئ٦م قم٤مىمٌتف شمٙمقن أن ُيـخِمك ظمٓمػم اٟمحراف وهذا

 .أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م

 ( 55:  58:  11/ 111/واًمٜمقر اهلدى) 



 إىم٤مُم٦م ُمًجد قمغم سمٞم٧م أو ذم ُمٙم٤من سمٞم٧م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ضائع ابن عذ ادسجد دم اليوت بْٔزات الٕداء حْم

 ٟم٤مد: ًمف شم٘مقل اًمّمالة شمٜمتٝمل سمٕمدُم٤م يمذا، قمٛمره ـمٗمؾ ُمْمٞمع اًمقاطمد دمد: ُمداظمٚم٦م

 جيقز؟ هؾ اًمٓمٗمؾ هذا قمغم ُمـ ًمٚمًامقم٦م

 أنف اعمٜم٤مداة ٓو إـمٗم٤مل قمغم اعمٜم٤مداة جيقز ٓ هلذا، شمٌـ مل اعم٤ًمضمد إن: اًمِمٞمخ

 يمٚمف هذا آظمره، وإمم اًمٜم٤ًمء ُمٕمنم ي٤م وم٤مطميوا اعمًجد طميت اعمدرؾم٦م أو اًمقاقمٔم٦م

 سم٤مب قمٜمد اعمًجد ظم٤مرج اإلٟم٤ًمن يٜم٤مدي أن ممٙمـ وإٟمام اًمٍمحي٦م، اًمًٜم٦م ظمالف

 سمٓمري٘م٦م اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أو احل٤مضيـ، اًمٜم٤مس يًٛمٕمف طمتك اعمًجد

 .اعمًجد ظم٤مرج سم٠مظمرى أو

 وقمٞمد ومٞمف طمدي٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م اًمْم٤مئٕم٦م اًمْم٤مًم٦م ًمألُمقر أداة ًجداعم يًتٕمٛمؾ أن أُم٤م

 ذم ي٘مٕمقن سم٤مًمًٜم٦م اًمٞمقم اًمٜم٤مس ضمٝمؾ ُمـ ومٝمذا «و٤مًمتؽ قمٚمٞمؽ اهلل رد ٓ»: ؿمديد

 .اًمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م

 (  55:  71: 17/ 115/ واًمٜمقر اهلدى) 



 السين املسحد اصفاتمو

 املساجد خمالفات وبياى
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171 

 البٕاء نإتّا وجوب: ادساجد بٕاء دم أحْام

 :أُمقر سمٜم٤مئف ذم يالطمظ أن[ ُمًجد سمٜم٤مء أراد عمـ] ويٜمٌٖمل»

 ذم اعم٤ًمضمد ٟمّمٜمع أن ي٠مُمرٟم٤م ط يم٤من وم٘مد سمٜم٤مءه ويت٘مـ صٜمٕمتف يّمٚمح أن: إول

 .«صٜمٕمتٝم٤م ٟمّمٚمح وأن دورٟم٤م

 سمٕمض ذم ُمًٛمك ضم٤مء وىمد طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض طمدي٨م ُمـ هق

 .ي٤ٌمىمر ؾمٌؼ يمام ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة وهق اًمرواي٤مت

 ([.1/708)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 بٕٗا٘ه ويرفع يىٗده أال: ادساجد بٕاء دم أحْام

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سمٜمٞم٤مٟمف ويرومع يِمٞمده ٓ أن» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 .«اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م» :واًمًالم اًمّمالة

 :قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل: ومت٤مُمف ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ هق

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم ظمرضمف صمؿ] «واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ومٜمٝم٤مًمتزظمر»

 :«اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 :وزاد «اًمٜمٞمؾ» ذم يمام اًمٌٖمقي ىم٤مل ويمذًمؽ «وشمٓمقيٚمف اًمٌٜم٤مء رومع اًمتِمٞمٞمد»

َِمٞمََّدةٍ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف» : ي٘م٤مل سمٜم٤مؤه٤م ـمقل اًمتل وهل [78: اًمٜم٤ًمء] ﴾سُمُروٍج ُمُّ

: شمِمٞمٞمدا وؿمٞمدشمف اجلص وهق سم٤مًمِمٞمد سمٜمٞمتف إذا: أبٞمٕمف تفسمٕم ُمثؾ أؿمٞمده اًمٌمء ؿمدت

 .«ورومٕمتف ـمقًمتف

 :رؾمالن اسمـ ىم٤مل اعمجّمّم٦م اعمِمٞمدة سم٤مًمؼموج اعمراد: وىمٞمؾ

د أن احلدي٨م ذم واعمِمٝمقر»  ىم٤مل يمام وشمٓمقيٚمف اًمٌٜم٤مء رومع هٜم٤م اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد اعمرا

 قمغم [17/  اًمٜمقر] ﴾َأن شُمْروَمعَ  ذِم سُمٞمُقٍت َأذَِن اهللُ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف محؾ ُمـ قمغم رد وومٞمف اًمٌٖمقي
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د سمؾ احل٘مٞم٘م٦م وهق سمٜم٤مئٝم٤م رومع  وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م إىمقال ُمـ اخلٜمك ومٞمٝم٤م يذيمر ومال شمٕمٔمؿ أن اعمرا

 .«اٟمتٝمك. إصقات ومٞمٝم٤م شمرومع وٓ وإنج٤مس إدٟم٤مس ُمـ

 واًمتزيلم اًمزظمروم٦م إمم ذريٕم٦م ًمٞمجٕمؾ سمٜم٤مئٝم٤م سمرومع أُمرت ُم٤م»: احلدي٨م وُمٕمٜمك

. «اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل «وشم٠منٞم٥م شمقسمٞمخ ٟمقع وومٞمف ٤مباًمٙمت أهؾ ومٕمؾ ُمـ هق اًمذي

 :اًمّمٜمٕم٤مين وىم٤مل

 .«سمف اهلل ُٕمره طمًٜم٤م يم٤من ًمق وم٢مٟمف ذًمؽ حيًـ ٓ سم٠منف إؿمٕم٤مر. أُمرت ُم٤م: ىمقًمف وذم»

 ([.1/709)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 وُيزَين ُيَزْخَرف ال أن: ادساجد بٕاء دم أحْام

 ٕنف ويزيٜمف يزظمرومف ٓ أن: ٤مًم٨ماًمث» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 روح هق اًمذي اخلِمقع قمـ اعمّمكم إهل٤مء ُمـ ومٞمف ح٤م ومٞمف وم٤مئدة ٓ ومٞمام ًمٚمامل شمْمٞمٞمع

 اًمٌٞم٧م ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ وًمٌٝم٤م اًمّمالة

 .«شم٘مدم وىمد «اعمّمكم يِمٖمؾ رء «اًمٙمٕم٦ٌم»

 ذم ؾمٌؼ يمام - اًمٙمٌش ىمرين رأى طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مًمف احلدي٨م

 اًمٜم٘مقش هذه رأى ًمق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل يم٤من ومامذا - اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمّمالة

 وُمٚمقيمٝمؿ؟ اعمًٚمٛملم أُمراء سمٕمض هب٤م اومتتـ اًمتل واًمزظم٤مرف

 ختٚمق ٓ يمٚمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد زظمروم٦م قمـ اًمٜمٝمل ذم سحي٦م أطم٤مدي٨م روي٧م وىمد

 سم٠مس وٓ اعمٕمٜمك ذم ُم٘م٤مُمٝم٤م ي٘مقم فوم٢مٟم اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا آصمرٟم٤م وًمذًمؽ وٕمػ ُمـ

 خترجيٝم٤م ُمع اًم٤ٌمب ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ.]ُمٜمٝم٤م شمٞمن ُم٤م ٟمًقق أن ُمـ

 :[.ىم٤مل صمؿ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هنٞمف صمٌقت قمغم يدل إطم٤مدي٨م هذه ومٛمجٛمقع وسم٤مجلٛمٚم٦م

 :أيت احلدي٨م ذم ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد اعم٤ًمضمد زظمروم٦م قمـ
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 .«سم٤معم٤ًمضمد اًمٜم٤مس يت٤ٌمهك كطمت اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: وىم٤مل

 قمـ ـمرق ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف احلدي٨م

 .سمف ُمرومققم٤م أنس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أجقب قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد

 :اًمٜم٤ًمئل وًمٗمظ ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .احلدي٨م «...يت٤ٌمهك أن اًم٤ًمقم٦م أذاط ُمـ»

 .أنس قمـ ىمت٤مدة شم٤مسمٕمف وىمد

: اخلزاقمل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ «اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين داود أبق أظمرضمف

 سم٤مًمٚمٗمظ ُمرومققم٤م أنس قمـ وىمت٤مدة أنس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أجقب قمـ ؾمٛمٚم٦م سمـ مح٤مد صمٜم٤م

 :اًمٓمؼماين وىم٤مل إول

 .«اخلزاقمل سمف شمٗمرد»

 :«صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري وىم٤مل. «اًمت٘مري٥م» ذم يمام صم٘م٦م وهق: ىمٚم٧م

 .«ىمٚمٞمال إٓ يٕمٛمروهن٤م ٓ صمؿ هب٤م يت٤ٌمهقن: أنس وىم٤مل»

 :احل٤مومظ ىم٤مل

 ُمـ «ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح» و «يٕمغم أيب ُمًٜمد» ذم ُمقصقٓ رويٜم٤مه اًمتٕمٚمٞمؼ وهذا»

 سم٤معم٤ًمضمد يت٤ٌمهقن زُم٤من أُمتل قمغم ي٠ميت: ي٘مقل ؾمٛمٕمتف: ىم٤مل أن٤ًم أن: ىمالسم٦م أيب ـمريؼ

 أظمرى ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود أبق وأظمرضمف. ىمٚمٞمال إٓ يٕمٛمروهن٤م ٓ صمؿ

 اعم٤ًمضمد يمت٤مب ذم ٟمٕمٞمؿ أيب وقمٜمد إول سم٤مًمٚمٗمظ ط اًمٜمٌل قمـ أنس قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ

 .«اعم٤ًمضمد سمٙمثرة يت٤ٌمهقن: ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد اًمذي اًمقضمف ُمـ

 واحلٛمرة سم٤مًمٜم٘مقش وشمزيٞمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد شمزويؼ يمراه٦م ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا وذم

 يمام اًمٕم٤ٌمدة ًؿضم روح هق اًمذي اخلِمقع قمـ ويِمٖمٚمف اعمّمكم يٚمٝمل ُم٤م ويمؾ واًمّمٗمرة

 رؾمقل هنك وىمد ًمٚمٛمًجد وم٤مئدة أج٦م سمدون اح٤مل إو٤مقم٦م ومٗمٞمف هذا وومقق اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل

 ُمـ اعم٘مّمقد ًمٞمس أنف وذًمؽ اح٤مل وإو٤مقم٦م اًم١ًمال ويمثرة وىم٤مل ىمٞمؾ قمـ ط اهلل
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 قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ ؾمٌؼ يمام واًم٘مر احلر ُمـ اًمٜم٤مس شمٙمـ أن إٓ اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء

 وإي٤مك: سم٘مقًمف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٜمف هنك وًمذًمؽ رء ذم ذًمؽ ُمـ ًمٞمس وزظمرومتٝم٤م

 :سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل. شمّمٗمر أو حتٛمر أن

 إقمالم أضمؾ ُمـ ضمٝمؿ أيب إمم اخلٛمٞمّم٦م اًمِم٤مرع رد ُمـ ذًمؽ ومٝمؿ قمٛمر يم٠من»

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «صالشمٜمل قمـ أخٝمتٜمل إهن٤م»: وىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمتل

 .«اعم٠ًمخ٦م هبذه ظم٤مص قمٚمؿ ذًمؽ ُمـ قمٛمر قمٜمد يٙمقن أن وحيتٛمؾ»

 :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م قمٛمر قمـ ىمري٤ٌم اعمت٘مدم حلدي٨ما ذيمر صمؿ

 .«ُم٤ًمضمدهؿ زظمرومقا  إٓ ىمط ىمقم قمٛمؾ ؾم٤مء ُم٤م»

 :قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف وأمحد داود وأبق اًمٌخ٤مري روى وىمد

 وقمٛمده اجلريد وؾم٘مٗمف سم٤مًمٚمٌـ ُمٌٜمٞم٤م ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم يم٤من اعمًجد أن

 رؾمقل قمٝمد ذم سمٜمٞم٤مٟمف قمغم وسمٜم٤مه قمٛمر ومٞمف وزاد ؿمٞمئ٤م سمٙمر أبق ومٞمف يزد ومٚمؿ اًمٜمخؾ ظمِم٥م

 وسمٜمك يمثػمة زي٤مدة ومٞمف ومزاد قمثامن همػمه صمؿ ظمِم٤ٌم قمٛمده وأقم٤مد واجلريد سم٤مًمٚمٌـ ط اهلل

 ُمٜم٘مقؿم٦م طمج٤مرة ُمـ قمٛمده وضمٕمؾ «اجلص» واًم٘مّم٦م اعمٜم٘مقؿم٦م سم٤محلج٤مرة ضمداره

 .سم٤مًم٤ًمج وؾم٘مٗمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل

: وهمػمه سمٓم٤مل اسمـ لوىم٤م اهلٜمد ُمـ سمف ي١مشمك ُمٕمروف اخلِم٥م ُمـ ٟمقع: «اًم٤ًمج» و»

 قمٛمر يم٤من وم٘مد حتًٞمٜمف ذم اًمٖمٚمق وشمرك اًم٘مّمد اعمًجد سمٜمٞم٤من ذم اًمًٜم٦م أن قمغم يدل هذا

 اطمت٤مج وإٟمام قمٚمٞمف يم٤من قمام اعمًجد يٖمػم مل قمٜمده اح٤مل وؾمٕم٦م أج٤مُمف ذم اًمٗمتقح يمثرة ُمع

 زُم٤مٟمف ذم واح٤مل - قمثامن يم٤من صمؿ أج٤مُمف ذم ٟمخر ىمد يم٤من اًمٜمخؾ ضمريد ٕن دمديده إمم

 يمام قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أنٙمر وم٘مد ذًمؽ وُمع اًمزظمروم٦م ي٘متيض ٓ سمام ومحًٜمف - أيمثر

 .ىمٚمٞمؾ سمٕمد ؾمٞم٠ميت

 أواظمر ذم وذًمؽ ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد اعم٤ًمضمد زظمرف ُمـ وأول

 وىم٤مل ...اًمٗمتٜم٦م ُمـ ظمقوم٤م ذًمؽ إٟمٙم٤مر قمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم وؾمٙم٧م اًمّمح٤مسم٦م قمٍم
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 صقٟم٤م سم٤معم٤ًمضمد ذًمؽ يّمٜمع أن ٟم٤مؾم٥م قه٤موزظمروم سمٞمقهتؿ اًمٜم٤مس ؿمٞمد ح٤م: اعمٜمػم اسمـ

 اًمروم٤مهٞم٦م شمرك ذم اًمًٚمػ اشم٤ٌمع قمغم ًمٚمح٨م يم٤من إن اعمٜمع سم٠من وشمٕم٘م٥م. آؾمتٝم٤مٟم٦م قمـ هل٤م

 طمدي٨م وذم. اًمٕمٚم٦م ًمٌ٘م٤مء ومال سم٤مًمزظمروم٦م اعمّمكم سم٤مل ؿمٖمؾ خلِمٞمتف يم٤من وإن ىم٤مل يمام ومٝمق

 .«ىم٤مل يمام ومقىمع ؾمٞم٘مع سمام ط إلظم٤ٌمره اًمٜمٌقة أقمالم ُمـ قمٚمؿ أنس

 حيّمؾ مل اًمًٚمػ سم٠من ًمٚمتزيلم اعمجقزون قمٚمٞمف قمقل ُم٤م مجٚم٦م وُمـ» :يم٤ميناًمِمق ىم٤مل

 ،اعمًجد إمم ُمرهم٥م وسم٠منف ُمًتًحًٜم٦م سمدقم٦م وسم٠منف ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر ُمٜمٝمؿ

 ًمألطم٤مدي٨م ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ُمع ؾمٞمام ٓ اًمتقومٞمؼ ذم طمظ ًمف ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يٕمقل ٓ طمج٩م وهذه

 وأنف اعمحرُم٦م اعم٤ٌمه٤مة ُمـ ٟمقع وأنف ط اهلل رؾمقل أُمر ُمـ ًمٞمس اًمتزيلم أن قمغم اًمداًم٦م

 اًمٞمٝمقد صٜمع ُمـ وأنف ،اًمًالم قمٚمٞمف قمكم قمـ روي يمام اًم٤ًمقم٦م قمالُم٤مت ُمـ

 . ٤موظمّمقًص  ٤مقمٛمقُمً  إًمٞمٝم٤م ويرؿمد خم٤مًمٗمتٝمؿ حي٥م ط يم٤من وىمد ،واًمٜمّم٤مرى

 اجل٤مئرة اًمدول أهؾ أطمدصمٝم٤م سمدقم٦م اًمتزيلم ٕن ممٜمققم٦م اًمًٚمػ إٟمٙم٤مر شمرك ودقمقى

 وٓ احلٍم قمٚمٞمف ي٠ميت ٓ ُم٤م اًمٌدع ُمـ وأطمدصمقا  ؾواًمٗمْم اًمٕمٚمؿ ٕهؾ ُم١ماذٟم٦م همػم ُمـ

 ُمـ مج٤مقم٦م سم٤مـمٚمٝمؿ وضمف ذم ىم٤مم سمؾ رو٤م ٓ شم٘مٞم٦م قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء وؾمٙم٧م أطمد يٜمٙمره

 .قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ سمٜمٕمل أفمٝمرهؿ سملم وسظمقا  أظمرة قمٚمامء

: طمدي٨م ذح ذم سمٓمالهن٤م وضمف قمرومٜم٤مك وىمد سم٤مـمٚم٦م ُمًتحًٜم٦م سمدقم٦م أنف ودقمقى 

 .واًمٖمّم٥م احلرير صمقب ذم اًمّمالة سم٤مب ذم «رد ومٝمق أُمرٟم٤م قمٚمٞمف ًمٞمس قمٛمال قمٛمؾ ُمـ»

 إًمٞمف وُمرهم٤ٌم اعمًجد إمم داقمٞم٤م يمقٟمف ٕن وم٤مؾمدة اعمًجد إمم ُمرهم٥م أنف ودقمقى 

 يم٤من ُمـ وم٠مُم٤م واًمزظمروم٦م اًمٜم٘مقش شمٚمؽ إمم اًمٜمٔمر ىمّمده وهم٤مي٦م همروف عمـ إٓ يٙمقن ٓ

 ظمِمقع عُم إٓ احل٘مٞم٘م٦م قمغم قم٤ٌمدة شمٙمقن ٓ اًمتل - اهلل ًمٕم٤ٌمدة اعم٤ًمضمد ىمّمد همروف

 ذم ط ومٕمٚمف يمام ذًمؽ قمـ ؿم٤مهمٚم٦م إٓ ومٚمٞم٧ًم - روح سمال يمجًؿ يم٤مٟم٧م وإٓ

 ٟم٘مقش ومٞمٝم٤م اًمتل ًمٚمًتقر هتٙمف ُمـ شم٘مدم ويمام ضمٝمؿ أيب إمم هب٤م سمٕم٨م اًمتل إنٌج٤مٟمٞم٦م

 حيدصمٝم٤م اًمتل اعمٕمقضم٦م اًمٌدع وشم٘مديؿ «يٚمٝمل قمام اعمّمكم ىمٌٚم٦م شمٜمزيف سم٤مب» ذم ؾمٞم٠ميت ويمام

 ُم٤م اًمقاهٞم٦م احلج٩م ُمـ ًمذًمؽ ومٞمتٙمٚمٗمقن اًمْمٞم٘م٦م ؽاعم٤ًمًم ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ شمقىمع اعمٚمقك

 .«هبٞمٛم٦م قمغم إٓ يٜمٗمؼ ٓ
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 اًمتزيلم ومٕمؾ ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر ُمٜمٝمؿ ي٘مع مل اًمًٚمػ يمقن دقمقى أن قمغم يدًمؽ ومم٤م

 ٟمجٞمح أيب[ اسمـ] قمـ ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م: ُمٜمقر سمـ ؾمٕمٞمد روى ُم٤م: اجلٛمٚم٦م ذم سم٤مـمٚم٦م دقمقى سمف

 سم٤مجلحٗم٦م ُمًجدا قمٛمر اسمـ عُم دظمٚم٧م: ىم٤مل ذؤي٥م سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ

 ذم رأج٧م إين: اعمًجد ًمّم٤مطم٥م ىم٤مل صمؿ ومٞمف ومّمغم ُمقوع إمم ومخرج ذوم٤مشمف إمم ومٜمٔمر

 .«شمٙمن أن ومٛمر اجل٤مهٚمٞم٦م سم٠منّم٤مب ؿمٌٝمتٝم٤م - اًمنموم٤مت يٕمٜمل - هذا ُمًجدك

 اإلؾمالم ًمِمٞمخ «اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء» ُمـ ٟم٘مٚمتف

 .«شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 ذم يمام صم٘م٦م وهق هذا إؾمامقمٞمؾ همػم اًمًت٦م رضم٤مل صم٘م٤مت ًمفرضم٤م صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .«اًمت٘مري٥م»

 :اًم٘م٤مؾمؿ ٓسمـ «اعمدوٟم٦م» وذم

 وهمػمه اًمتزويؼ ُمـ ىمٌٚمتف ذم قمٛمؾ وُم٤م اعمديٜم٦م ُمًجد وذيمر ُم٤مًمٙم٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل»

 إًمٞمف يٜمٔمرون صالهتؿ ذم اًمٜم٤مس يِمٖمؾ وذًمؽ ومٕمٚمقه طملم اًمٜم٤مس ذًمؽ يمره: ىم٤مل

 .«ومٞمٚمٝمٞمٝمؿ

 وم٘م٤مل واعمزيٜم٦م اعمزظمروم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم يمره ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 :«اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي

 .«اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم ح٤م ُمنمف ُمًجد ذم اًمّمالة وشمٙمره: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىم٤مًم٧م»

 يمراهتٝم٤م ُمٜمف وأظمذ. ُمنمف ُمًجد ذم ٟمّمكم أن - هنٞمٜم٤م أو - هن٤مٟم٤م: قمٛمر اسمـ قمـ

 واخت٤مذ ٟم٘مِمف وحيرم اعمّمكم ىمٚم٥م ؿمٖمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م سم٤مٕومم واعمٜم٘مقش اعمزوق ذم

 .«ُمّم٤محلف أو قمامرشمف قمغم وىمػ ُم٤م همٚم٦م ُمـ ًمف ذوم٤مت

 قمغم ضارا أو ُم٤ٌمه٤مة أطمدث ُمًجد ذم اًمّمالة دمزئ وٓ» :وم٘م٤مل طمزم اسمـ وسم٤مًمغ

 ،ىمّمده ذم قمٚمٞمٝمؿ طمرج وٓ ،إول اعمًجد ٟمداء يًٛمٕمقن أهٚمف يم٤من إذا آظمر ُمًجد

 أهؾ ي٘مّمده٤م أو ًمره٤ٌمنيم٤م اًمٜم٤مس ومٞمف ًمٞمٜمٗمرد أطمدث ُمًجد يمؾ وهدم هدُمف واًمقاضم٥م

 .«اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ُمـ ًمٜمٌل آصم٤مر قمٜمده٤م وًمٞم٧ًم ًمٗمْمٚمٝم٤م ـمٚم٤ٌم اجلٝمؾ
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 وهذه ،قمٜمده٤م ًمٚمّمالة إنٌٞم٤مء آصم٤مر ىمّمد ضمقاز إمم إؿم٤مرة إظمػم يمالُمف وذم

 دًمٞمؾ ٓ ٕنف ىمّمده٤م ُمـ اعمٜمع قمٜمدٟم٤م يؽمضمح واًمذي ،ىمديام اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م

 قمٛمر وًمٜمٝمل قمٜمف ُمٜمٝمل وهق اًمٖمٚمق إمم ي١مدي ىمد وٕنف ضمقازه قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ

 إقمٛمش صمٜم٤م: ُمٕم٤موي٦م أبق صمٜم٤م: «ؾمٜمٜمف» ذم ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد روى وم٘مد قمٜمف اهلل ريض

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ ؾمقيد سمـ اعمٕمرور قمـ

 َأَخْؿ شَمَر يَمٞمَْػ وَمَٕمَؾ َرسمَُّؽ سم٠ِمَْصَح٤مِب ﴿: اًمٗمجر ذم سمٜم٤م وم٘مرأ  طمجٝم٤م طمج٦م ذم ُمٕمف ظمرضمٜم٤م

 اًمٜم٤مس رأى طمجتف ُمـ رضمع ومٚمام اًمث٤مٟمٞم٦م ذم [1: ىمريش] ﴾إِليالَِف ىُمَريْش﴿ و [1: اًمٗمٞمؾ] ﴾اًْمِٗمٞمؾ

 هٚمؽ هٙمذا: وم٘م٤مل. ومٞمف ط اهلل رؾمقل صغم ُمًجد: ىم٤مًمقا  هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل اعمًجد اسمتدروا

 ،ومٚمٞمّمؾ ومٞمف اًمّمالة ُمٜمٙمؿ ًمف قمرو٧م ُمـ ،سمٞمٕم٤م أنٌٞم٤مئٝمؿ آصم٤مر اختذوا ىمٌٚمٙمؿ اًمٙمت٤مب أهؾ

 .«ومٚمٞمٛمض اًمّمالة ًمف رضشمٕم مل وُمـ

 .اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 هٚمٙمقا  إٟمام اًمٙمت٤مب أهؾ أن وسملم قمٞمدا اًمٜمٌل ُمّمغم اخت٤مذ قمٜمف اهلل ريض يمره وم٘مد

 شمٚمؽ إشمٞم٤من يٙمرهقن يم٤مٟمقا  وم٘مد اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهذا. هذا سمٛمثؾ

 .وأطمدا ىم٤ٌمء قمدا ُم٤م اعمديٜم٦م ذم اًمتل أصم٤مر وشمٚمؽ اعم٤ًمضمد

ط اىمتْم٤مء» ذم راضمٕمف اعم٘م٤مم هذا ذم اًم٘مقل ّمٞمؾوشمٗم  .«اعمًتٞم٘مٞمؿ اًمٍما

 ،اشمٗم٤مىم٤م ط اهلل رؾمقل ومٞمٝم٤م صغم اًمتل اعمقاوع ذم هق إٟمام اعمٜمع ُمـ رضمحٜم٤مه وُم٤م

 قمٜمده٤م واًمدقم٤مء ًمٚمّمالة ي٘مّمده٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من اًمتل إُم٤ميمـ وأُم٤م

 سمف ي٘مؽمن مل إذ اعمٜمع ؽذًم إن صمؿ. اًمًالم قمٚمٞمف سمف اىمتداء ؾمٜم٦م ذًمؽ أضمؾ ُمـ وم٘مّمده٤م

 ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ىمٓمٕم٤م ممٜمقع ومٝمق ذًمؽ سمف اىمؽمن إذا وأُم٤م رطمؾ ؿمد

  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن وؾمٞم٠ميت احلدي٨م «...ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد

 .([1/771)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 ادسجد دم ادحراب حْم

 أنف قمغم يدل أثر أي قمغم ٟم٘مػ مل نٜم٤مٕ سمدقم٦م أنف وم٤مًمٔم٤مهر اعمًجد ذم اعمحراب وأُم٤م

 .ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمقضمقدا يم٤من

 :«اًمٗمتح» ذم اهلامم اسمـ ىمقل قمٚمٞمٜم٤م خيػ مل يم٤من وإن هذا أىمقل

 .«ط اهلل رؾمقل ًمدن ُمـ اعمح٤مري٥م اعم٤ًمضمد ذم سمٜمل وم٢مٟمف»

 واحلٗم٤مظ اعمحدصملم ُمـ ذًمؽ روى ُمـ وُمٕمروم٦م ؾمٜمد إمم سمح٤مضم٦م هذا وم٢من

 ومٞمام اًمًٞمقـمل ىم٤مل وم٘مد اهلامم اسمـ ُمـ احلٗمظ ذم أىمٕمد هق ُمـ ذًمؽ رد وم٘مد اعمت٘مدُملم

 :اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف

 ومل ط اًمٜمٌل زُمـ ذم يم٤من أنف وفمٜمقا  سمدقم٦م اعمًجد ذم اعمحراب يمقن ىمقم قمغم ظمٗمل»

 قمـ اًمٜمٝمل صمٌقت ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م اح٤مئ٦م ذم طمدث سمؾ ظمٚمٗم٤مئف ُمـ أطمد زُمـ ذم وٓ زُمٜمف ذم يٙمـ

 :اعمِمٝمقر اًمزريمٌم ىمقل شمٕم٘م٥م صمؿ. «اخت٤مذه

 :سم٠منف. «ٟمٙمػم سمال قمٚمٞمف اًمٜم٤مس قمٛمؾ يزل ومل ُمٙمروه ٓ ضم٤مئز اخت٤مذه نإ»

 .«قمٜمف اًمٜمٝمل صم٧ٌم وىمد ومٞمف اعمذه٥م ذم ٟم٘مؾ ٓ»

 سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ُم٤م إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي سم٤مًمٜمٝمل يٕمٜمل ويم٠منف

 سمـ اهلل قمٌد قمـ اجلٕمد أيب سمـ ؾم٤ممل قمـ هٜمد أيب سمـ ٟمٕمٞمؿ قمـ أبجر اسمـ قمـ ُمٖمراء

 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ٤ملىم قمٛمرو

 .«- اعمح٤مري٥م يٕمٜمل - اعمذاسمح هذه اشم٘مقا »

 ُمٖمراء سمـ اًمرمحـ قمٌد همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف طمًـ ؾمٜمد وهذا

 ذم اًمذهٌل ىم٤مل وىمد شمرى يمام ُمٜمٝم٤م هذا وًمٞمس إقمٛمش قمـ روايتف ذم شمٙمٚمؿ إٟمام وهق

 :«اعمٞمزان» ُمـ شمرمجتف

 سمٌمء ًمٞمس: ي٘مقل قمٚمٞم٤م ؾمٛمع أنف يٛملاًمٙمد وروى شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سم٠مس سمف ُم٤م»



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 :هذا قم٘مٞم٥م قمدي اسمـ ىم٤مل. «سمذاك يٙمـ مل شمريمٜم٤مه

 - ُمٖمراء اسمـ يمٜمٞم٦م - زهػم أيب قمغم أنٙمر وإٟمام ىم٤مل يمام هق قمكم ىم٤مًمف اًمذي هذا»

 .«صدوق: زرقم٦م أبق وىم٤مل اًمث٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمٕمف ٓ إقمٛمش قمـ يروهي٤م أطم٤مدي٨م

: وم٘م٤مل «اًمت٘مري٥م» ذم حل٤مومظا اقمتٛمده اًمذي هق هذا زرقم٦م أيب وىمقل: ىمٚم٧م

 ؾم٤مق أن سمٕمد «اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وىم٤مل. «إقمٛمش قمـ طمديثف ذم شمٙمٚمؿ صدوق»

 :سمٚمٗمٔمف احلدي٨م

 ذم اعمديٜمل اسمـ ووٕمٗمف وهمػمه طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف ُمٖمراء سمـ اهلل قمٌد وومٞمف اًمٓم٤ٌمرين رواه»

 :اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف ومٞمام اًمًٞمقـمل وىم٤مل. (1)«ُمٜمٝم٤م هذا وًمٞمس إقمٛمش قمـ روايتف

 .«طمًـ قمدي اسـم رأي وقمغم صحٞمح وُمت٤مسمٕمثف زرقم٦م أيب رأي قمغم وهق صم٤مسم٧م دي٨مطم»

 ىم٤مل أنف اًمذهٌل قمـ ٟم٘مٚمف سمام اعمٜم٤موي وشمٕم٘مٌف سم٤محلًـ «اجل٤مُمع» ذم ًمف رُمز صمؿ وُمـ

 :اًمٌٞمٝم٘مل قمغم اعمذه٥م ذم

 .«سمحج٦م وًمٞمس ُمٖمراء سمـ اًمرمحـ قمٌد سمف شمٗمرد ُمٜمٙمر ظمؼم هذا: ىمٚم٧م»

 ٟمٗمًف واًمذهٌل فم٤مهر همػم سم٤مًمٜمٙم٤مرة قمٚمٞمف واحلٙمؿ طمًـ احلدي٨م أن واحلؼ: ىمٚم٧م

 طمديثف أن اًم٘مقل هذا يٗمٞمده ُم٤م وأىمؾ آٟمٗم٤م ؾمٌؼ يمام سمف سم٠مس ٓ أنف ُمٖمراء اسمـ ذم ىم٤مل ىمد

 «اعمٞمزان» ذم اًمذي هذا يٜم٤مىمض إـمالىمف قمغم سمحج٦م ًمٞمس سم٠منف واًم٘مقل سمف شمٗمرد إذا طمًـ

. طمًٜم٤م يثفطمد ومٙم٤من خي٤مًمػ مل وهٜم٤م طمؼ ومٝمق ظم٤مًمػ إذا سمحج٦م ًمٞمس إٟمف: ىمٞمؾ إذا وأُم٤م

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل

 يمام - اعم٤ًمضمد ذم اعمٌتدقم٦م اعمح٤مري٥م قمـ اًمٜمٝمل قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل أن همػم

 - ؾم٤مسم٘م٤م اعمذيمقر يمالُمف إًمٞمف ويِمػم ساطم٦م قمٜمف اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف ُم٤م قمغم اًمًٞمقـمل ومٝمؿ

 سمٜم٤مء يمٞمٗمٞم٦م ذم سم٤مب» ذم احلدي٨م أورد طمٞم٨م ذًمؽ إمم اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٌ٘مف وإن فم٤مهر همػم

 :إًمٞمف اعمِم٤مر اًمًٞمقـمل يمالم ُمتٕم٘م٤ٌم اعمٜم٤موي ىم٤مل «اعم٤ًمضمد

                                                           

 جيقز ٓ وم٢مٟمف اًمٙمديٛمل ـمريؼ ُمـ اًمذهٌل قمـ ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل اًمرواي٦م شمٚمؽ ًمف اعمديٜمل اسمـ سمتْمٕمٞمػ يٕمٜمل يم٤من إن: ىمٚم٧م  (1)

طمتج٤مج  .[ُمٜمف.]سمٕمْمٝمؿ يمذسمف سمؾ «اعمٞمزان» ذم يمام اعمؽمويملم أطمد - يقٟمس سمـ حمٛمد واؾمٛمف - اًمٙمديٛمل ٕن هب٤م ٓا
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175 

 ًمٞمس سم٤معمحراب ُمراده أن احلدي٨م ًمٗمظ ُمـ ومٝمٛمف ُم٤م قمغم ُمٜمف سمٜم٤مء وهذا: أىمقل»

 اعمٕمروف اًمِمٝمػم اإلُم٤مم وم٢من ،يمذًمؽ وٓ أن اعمًجد ذم قمٚمٞمف اعمتٕم٤مرف هق ُم٤م إٓ

د أن قمغم ٟمص ىمد إثػم سم٤مسمـ  وُمٜمف: ٤ملىم اعمج٤مًمس صدور احلدي٨م ذم سم٤معمح٤مري٥م اعمرا

 اعمج٤مًمس صدور ذم جيٚمس أن حي٥م يٙمـ مل: أي. اعمح٤مري٥م يٙمره يم٤من: أنس طمدي٨م

 .«اٟمتٝمك. اًمٜم٤مس قمغم ويرشمٗمع

 :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يمالُمف ٟمص وم٢من اعمٜم٤موي ذيمره ُم٤م قمغم يٜمص مل إثػم اسمـ أن وومٞمف: ىمٚم٧م

 ؾمٛمل وُمٜمف ،أجْم٤م اعمجٚمس صدر وهق اعمنمف اًمٕم٤مزم اعمقوع: «اعمحراب»

 يمالُمف إًمخ «...أنس طمدي٨م وُمٜمف ومٞمف ُمقوع وأذف صدره قوه اعمًجد حمراب

 صدده ذم ٟمحـ اًمذي احلدي٨م ًمذيمر يتٕمرض مل أنف شمرى وم٠من٧م. اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف اًمذي

 :اعمٜم٤موي ي٘مقل ومٙمٞمػ ُمٓمٚم٘م٤م

د أن قمغم ٟمص ىمد»  ؟«اعمج٤مًمس صدور احلدي٨م ذم سم٤معمح٤مري٥م اعمرا

 هق أورده ياًمذ أنس طمدي٨م ذم سم٤معمح٤مري٥م اعمراد هق هذا أن قمغم ٟمص وإٟمام

 اًمٚمٗمظ هذا ورود ُمـ يٚمزم ٓ أنف خيٗمك وًمٞمس - إثػم اسمـ: أقمٜمل - ٟمٗمًف

 اعمراد هق اعمٕمٜمك هذا يٙمقن أن اعمج٤مًمس صدور سمٛمٕمٜمك أنس طمدي٨م ذم «اعمح٤مري٥م»

 .احلدي٨م هذا وُمٜمف اًمٚمٗمظ هذا ومٞمف ورد طمدي٨م يمؾ ُمـ

 ذم اإلؿم٤مرة اؾمؿ ورود هق: واطمد سمٛمٕمٜمك احلديثلم يمقن قمٜمدي رضمح اًمذي ًمٙمـ

 وهل - اعمِم٤مرإًمٞمف أن قمغم يدل مم٤م «اعمح٤مري٥م يٕمٜمل - اعمذاسمح هذه»: اًم٤ٌمب طمدي٨م

 اعم٤ًمضمد حم٤مري٥م سمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده ذم ُمقضمقدة يم٤مٟم٧م - اعمح٤مري٥م

 اًمًٞمقـمل سم٤مقمؽماف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده ذم شمٙمـ مل قمٚمٞمف اعمّمٓمٚمح سم٤معمٕمٜمك

 ُمقضمقدة؟ همػم وهل إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة ومٞمفو قمٚمٞمٝم٤م احلدي٨م محؾ طمٞمٜمئذ يًقغ ومٙمٞمػ

 ذم اعمراد هق يمام اعمج٤مًمس صدور احلدي٨م هذا ذم اعمح٤مري٥م ُمـ اعمراد أن ومتٕملم

 .أقمٚمؿ واهلل. أنس طمدي٨م

 قمٝمده ذم ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل اعم٤ًمضمد ذم اعمح٤مري٥م أن إمم يِمػم ُم٤م روي وىمد هذا

 سمـ ضم٤مسمر قمـ «اًمٙمٌػم» و «إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين روى وم٘مد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 :ىم٤مل اجلٝمٜمل أؾم٤مُم٦م

 ؟ط اهلل رؾمقل يريد أجـ: وم٘مٚم٧م سم٤مًمًقق أصح٤مسمف ذم ط اهلل رؾمقل ًم٘مٞم٧م
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 ىمٌٚمتف ذم وهمرز ُمًجدا هلؿ ظمط وىمد وم٠متٞم٧م: ىم٤مل ُمًجدا ًم٘مقُمؽ خيط أن يريد: ىم٤مًمق

 .ىمٌٚم٦م وم٠مىم٤مُمٝم٤م ظمِم٦ٌم

 :«اعمجٛمع» ذم ىم٤مل

 .«شمرمجف ُمـ أضمد ومل طمٌٞم٥م سمـ اهلل قمٌد سمـ ُمٕم٤موي٦م وومٞمف»

 اعمًجد ذم اعمحراب ضمقاز إمم يذهٌقن اًمذيـ ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض أن طمٗمٔمل وذم

 .اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م قمغم اًمدًٓم٦م ومقائده ُمـ أن ذيمر

 يدل أجْم٤م وم٢مٟمف ُمٜمؼم اعمًجد ذم يٙمـ مل إذا إًمٞمف حيت٤مج إٟمام ذًمؽ إن: ٟم٘مقل وٟمحـ

 ُم٤مٟمع ومال ومٞمف ُمٜمؼم ٓ اًمذي اعمًجد قمالُم٦م إمم اطمتٞم٩م وم٢من ذًمؽ وُمع اًم٘مٌٚم٦م، ؾمٛم٧م قمغم

 ذم اًمتل اعمح٤مري٥م ُمـ ظمػم ذًمؽ ،احلدي٨م هذا ذم يمام اًم٘مٌٚم٦م قمغم شمدل ظمِم٦ٌم ووع ـُم

 ذم اًمّمالة يمره أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌزار روى وم٘مد. سم٤مًمٜمّم٤مرى شمِمٌف اخت٤مذه٤م

 يمره أنف: يٕمٜمل. اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ شمِمٌٝمقا  ومال اًمٙمٜم٤مئس ذم يم٤مٟم٧م إٟمام: وىم٤مل اعمحراب

 :«اعمجٛمع» ذم ىم٤مل. اًمٓم٤مق ذم اًمّمالة

 .«ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمف»

: وىم٤مل اًمٓم٤مق ذم اًمّمالة يٙمره يم٤من أنف سمٚمٗمظ أجْم٤م ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ورواه: ىمٚم٧م

 .اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ شمِمٌٝمقا  ومال اًمٙمٜم٤مئس ُمـ إٟمف

 :ىم٤مل اجلٕمد أيب سمـ قمٌٞمد قمـ وروى

 ذم اعمذاسمح شمتخذ أن اًم٤ًمقم٦م أذاط ُمـ إن: ي٘مقًمقن ط حمٛمد أصح٤مب يم٤من

 .(1)اًمٓم٤مىم٤مت يٕمٜمل - اعمًجد

 اعمح٤مري٥م وهل سم٤مًمٓم٤مىم٤مت اعمًجد ذم اعمذاسمح ومن أنف إثر هذا ذم طمظاعمال وُمـ

 هل أهن٤م قمغم يدل مم٤م سم٤معمح٤مري٥م اعمذاسمح احلدي٨م ذم ومن يمام قمٚمٞمف اعمّمٓمٚمح سم٤معمٕمٜمك

 . ومٞمف اإلؿم٤مرة اؾمؿ ًمقٓ احلدي٨م ُمـ اًمًٞمقـمل ومٝمٛمف ُم٤م ي٘مقي مم٤م وهذا اًمٓم٤مىم٤مت

 قمٜمده يم٤من ومٛمـ شم٘مدم ُم٤م قمغم زي٤مدة وشمدىمٞمؼ حت٘مٞمؼ إمم سمح٤مضم٦م - سمٕمد - واعم٘م٤مم

 .قمٛمال أطمًـ ُمـ أضمر يْمٞمع ٓ واهلل ومٚمٞمٙمت٥م ذًمؽ ُمـ رء
                                                           

 [ُمٜمف.]«71 ص» «ءآىمتْم٤م» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمٌٚمف واًمذي أورده  (1)
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 :وىم٤مل طمزم اسمـ اعم٤ًمضمد ذم اعمح٤مري٥م يمراه٦م قمغم ٟمص وىمد

 إسمراهٞمؿ وقمـ اعمًجد ذم اعمحراب يٙمره يم٤من أنف ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ ورويٜم٤م»

 . (1)اًمٜمخٕمل

 ([.1/771)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

                                                           

 اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ. «ٟمٙمرهف وٟمحـ»: اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل. اإلُم٤مم ـم٤مق ذم يّمكم أن يٙمره يم٤من أنف  (1)

 :«اًم٘مٌٚم٦م ذم ٟمخ٤مُم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل رأى»: أنس طمدي٨م ذح ذم «771/ 1» «اعمرىم٤مة» ذم

د وًمٞمس اًم٘مٌٚم٦م يكم اًمذي اعمًجد ضمدار أي»  ُمـ اعمح٤مري٥م ٕن ىمٌٚم٦م اًمٜم٤مس يًٛمٞمف اًمذي اباعمحر هب٤م اعمرا

: اًم٘مْم٤مقمل ىم٤مل. ومٞمٝم٤م واًمّمالة اخت٤مذه٤م اًمًٚمػ ُمـ مجع يمره صمؿ وُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سمٕمده اعمحدصم٤مت

 أؾمس ح٤م اعمديٜم٦م قمغم اعمٚمؽ قمٌد سمـ ًمٚمقًمٞمد قم٤مُمؾ يقُمئذ وهق اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ذًمؽ أطمدث ُمـ وأول

سم٤م اعمًجد ُمـ اإلُم٤مم ُمقىمػ ويًٛمك. ومٞمف وزاد ُمفوهد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمًجد  أذف ٕنف حمرا

 ٟٓمٗمراده سمف ؾمٛمل اعمٚمؽ جمٚمس اعمحراب: وىمٞمؾ اعمٜم٤مزل أذف ٕنف حمراب: ًمٚم٘مٍم ىمٞمؾ وُمٜمف اعمًجد جم٤مًمس

د اعمًجد حمراب ويمذًمؽ. ومٞمف  «اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف حي٤مرب اعمّمكم ٕن سمذًمؽ ؾمٛمل: وىمٞمؾ ومٞمف اإلُم٤مم ٟٓمٗمرا

 :«داود أيب ؾمٜمـ قمغم اعمٕمٌقد قمقن» ذم ُم٤م وأُم٤م

 قمٚمٞمف زُمٜمف ذم اعمحراب وضمقد ٕن ٟمٔمر ومٞمف اًمًالم قمٚمٞمف سمٕمده اعمحدصم٤مت ُمـ اعمح٤مري٥م أن ُمـ اًم٘م٤مري ىم٤مًمف ُم٤م»

 :ىم٤مل طمجر سمـ وائؾ قمـ «اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرج. اًمرواي٤مت سمٕمض ُمـ يث٧ٌم اًمًالم

 ٟم٘مٚمف «ًمٚمتٙمٌػم يديف رومع صمؿ اعمحراب ظمؾومد اعمًجد إمم هنض وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل طميت

 .وأىمره «اإلداري٦م اًمؽماشمٞم٥م» ذم اًمٙمت٤مين احلل قمٌد اًمِمٞمخ

ر شمٕم٘م٥م وهذا: ىمٚم٧م  ـمريؼ ُمـ أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ٕن ضمدا وٕمٞمػ اعمذيمقر احلدي٨م ٕن حتتف ـم٤مئؾ ٓ وإىمرا

 ومٞمف ؾمٜمد وهذا. سمف وائؾ قمـ أُمف قمـ أبٞمف قمـ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م: احليُمل طمجر سمـ حمٛمد

 . ُمتٜمف ذم واًمِمذوذ وآٟم٘مٓم٤مع رواشمف سمٕمض وٕمػ: قمٚمؾ صمالصم٦م

 سمٕمض ومٞمف: اًمٌخ٤مري وىم٤مل ُمٜم٤ميمػم ًمف» :«اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل احليُمل طمجر سمـ حمٛمد ومٝمل إومم أُم٤م

 .«قمٜمدهؿ سم٤مًم٘مقي ًمٞمس» :ىم٤مل أنف احل٤ميمؿ أمحد أيب قمـ وٟم٘مؾ «اًمٚم٤ًمن» ذم احل٤مومظ وأىمره. «اًمٜمٔمر

 .«اًمت٘مري٥م» ذم يمام أجْم٤م وٕمٞمػ اجل٤ٌمر قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد ٞمخفوؿم: ىمٚم٧م

 ذم يمام أبقيف ُمـ يًٛمع مل إٟمف: ىمٞمؾ وىمد أُمف ُمـ ؾمٛمع أنف يٕمرف ٓ وائؾ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد أن ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م وأُم٤م

 . اًمتٝمذي٥م

 صحٞمح» ذم ضم٤مء ىمد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم صالشمف صٗم٦م ذم قمٜمف اهلل ريض وائؾ طمدي٨م أن ومٝمل اًمث٤مًمث٦م وأُم٤م

 هذه ذم إٓ اعمحراب ذيمر ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس خمتٚمٗم٦م سم٠مخٗم٤مظ يمثػمة ـمرق ُمـ وهمػمه٤م واعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ «ُمًٚمؿ

 .ٟمٙم٤مرهت٤م سمؾ. ؿمذوذه٤م قمغم ومدل اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م

 99 و 98 و 81 و 71 و 08 و 07 و 15 و 18 و 17 و 10 و 17/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٓمرق اٟمٔمر

 ش.178 و 111 و 111 و 111 و 111 و
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 جدادس دم ادحراب بدعٗة

 ذلك دم حديث ضَف عذ التٕبٗه وع

 مل ُم٤م سمخػم أُمتل: ىم٤مل أو إُم٦م، هذه شمزال ٓ»[: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .«اًمٜمّم٤مرى يمٛمذاسمح ُمذاسمح ُم٤ًمضمدهؿ رم يتخذوا

 [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمٗمنا  ضم٤مء ويمام وهمػمه، «اًمٕمرب ًم٤ًمن» ذم يمام اعمح٤مري٥م هل: اعمذاسمح: وم٤مئدة

 اًمٌٞمٝم٘مل رواه .اعمح٤مري٥م يٕمٜمل اعمذاسمح هذه اشم٘مقا : سمٚمٗمظ قم٤مُمرومق قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم

 طمدي٨م «11 ص«»رؾم٤مًمتف» ذم اًمًٞمقـمل وىم٤مل طمًـ، سمًٜمد وهمػمه «719/  1»

 ذم سمٞمٜمتف ٟمٔمر وومٞمف اعم٤ًمضمد، ذم اعمح٤مري٥م اخت٤مذ قمـ اًمٜمٝمل قمغم سمف واؾمتدل صم٤مسم٧م

د أن ظمالصتف ،«واًمٙمت٤مب اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر»  ج٤مًمس،اعم صدور سمف اعمرا

 أن اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمًٞمقـمل ضمزم ٟمٕمؿ ،«اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي سمف ضمزم يمام

 «771/  1«»اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وشمٌٕمف. سمدقم٦م اعمًجد ذم اعمحراب

 ذم سحي٤م يم٤من وإن اعمٕمْمؾ، احلدي٨م هذا قمـ يٖمٜمل سمدقم٦م يمقٟمف أقمٜمل ومٝمذا وهمػمه،

 1» اًمٌزار روى وىمد ،ط قمٜمف يث٧ٌم مل سمام آطمتج٤مج ٕنٗمًٜم٤م ٟمجٞمز ٓ وم٢مٟمٜم٤م قمٜمف، اًمٜمٝمل

 اعمحراب ذم اًمّمالة يمره أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ «إؾمت٤مر يمِمػ - 717/  115/ 

 .اًمٓم٤مق ذم اًمّمالة يمره أنف يٕمٜمل اًمٙمت٤مب اسم٠مهؾ شمِمٌٝمق ومال ًمٚمٙمٜم٤مئس، يم٤مٟم٧م إٟمام: وىم٤مل

 إمم اًمٌزار رأؿم٤م وم٘مد ٟمٔمر ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧م .ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمف:  «01/  1» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 اشمٗم٤مىم٤م وٕمٞمػ وهق اًم٘مّم٤مب ُمٞمٛمقن محزة أيب واؾمؿ إسمراهٞمؿ قمـ محزة أبق سمف شمٗمرد أنف

 أنف سمدقمقى ُمرداس سمـ حمٛمد اًمٌزار سمِمٞمخ إقمالًمف ُمـ أومم سمف وم٢مقمالًمف أطمد يقصم٘مف ومل

 اسمـ وىم٤مل «اًم٘مراءة ضمزء» ذم اًمٌخ٤مري ُمٜمٝمؿ احلٗم٤مظ ُمـ مجع قمٜمف روى وم٘مد جمٝمقل،

 سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م ي٘مقيف ًمٙمـ احلدي٨م ُمًت٘مٞمؿ:  «157/  9» صم٘م٤مشمف ذم طم٤ٌمن

 ي٘مقم ٓ إسمراهٞمؿ ويم٤من. اعمح٤مري٥م هذه اشم٘مقا  :اهلل قمٌد ىم٤مل: ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمـ صحٞمح

 وإن اًمٜمخٕمل يزيد اسمـ وهق إسمراهٞمؿ وم٢من ُمًٕمقد، اسمـ قمـ صحٞمح ومٝمذا: ىمٚم٧م .ومٞمٝم٤م
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 ُمـ مج٤مقم٦م صحح ىمد أنف إٓ اًمٔم٤مهر، ذم ُمرؾمؾ قمٜمف ومٝمق ُمًٕمقد، اسمـ ُمـ يًٛمع مل يم٤من

 وهذا: ىمٚم٧م .ُمًٕمقد اسمـ قمـ أرؾمٚمف سمام ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل وظمص ُمراؾمٞمٚمف، إئٛم٦م

 اسمـ قمـ زم أؾمٜمد: إلسمراهٞمؿ: ىمٚم٧م: ىم٤مل إقمٛمش روى ح٤م اًمّمقاب هق اًمتخّمٞمص

 وإذا ؾمٛمٕم٧م، اًمذي ومٝمق اهلل، قمٌد قمـ رضمؾ قمـ طمدصمتٙمؿ إذا :إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل ُمًٕمقد،

 ذم هٙمذا احل٤مومظ قمٚم٘مف .اهلل قمٌد قمـ واطمد همػم قمـ ومٝمق اهلل، قمٌد ىم٤مل: ىمٚم٧م

 «171/  7» «اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد واسمـ ، «111/  1» اًمٓمح٤موي ووصٚمف ،«اًمتٝمذي٥م»

 ىمد إثر وهذا: ىمٚم٧م .قمٜمف صحٞمح سمًٜمد «1/  111«»دُمِمؼ شم٤مريخ» ذم زرقم٦م وأبق ،

 أصح٤مب ُمـ وهؿ مج٤مقم٦م، ـمريؼ ُمـ قمٜمف شمٚم٘م٤مه وم٘مد ،«اهلل قمٌد ىم٤مل» :إسمراهٞمؿ ومٞمف ىم٤مل

 ًمٖمٚم٦ٌم ُمٕمرووملم همػم يم٤مٟمقا  وإن مج٤مقم٦م، ٕهنؿ حلديثٝمؿ شمٓمٛمئـ وم٤مًمٜمٗمس ُمًٕمقد، ـاسم

 أيب اسمـ روى صمؿ قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أصح٤مب وظم٤مص٦م اًمت٤مسمٕملم، قمغم اًمّمدق

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده .«اعم٤ًمضمد ذم اعمذاسمح شمتخذوا ٓ» :ىم٤مل اجلٕمد أيب سمـ ؾم٤ممل قمـ ؿمٞم٦ٌم

 أر ومٚمؿ ذر، أيب ُمًجد رأج٧م: ىم٤مل قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك قمـ صحٞمح سمًٜمد روى صمؿ

 ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م وذم اعمًجد، ذم اعمحراب يمراه٦م ذم اًمًٚمػ قمـ يمثػمة آصم٤مرا وروى ـم٤مىم٤م، ومٞمف

 اًمًٞمقـمل رؾم٤مًم٦م هب٤م صدر اًمتل يمٚمٛمتف ذم اًمٙمقصمري اًمِمٞمخ ضمزم وأُم٤م .يمٗم٤مي٦م قمٜمف

 خم٤مًمٗمتف ُمع ومٝمق ،ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم ُمقضمقدا يم٤من اعمحراب أن:  «17 ص» اًم٤ًمًمٗم٦م

 مج٤مقم٦م سمذًمؽ ضمزم ضمرم ومال اعمحراب، سمٌدقمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م وىمػ ُمـ ي٘مٓمع اًمتل رأصم٤م هلذه

 قمٚمٞمف اًمٙمالم ُمـ سمد وٓ يّمح، ٓ طمدي٨م ذًمؽ ذم قمٛمدشمف وم٢مٟمام ؾمٌؼ، يمام اًمٜم٘م٤مد، ُمـ

 طميت» :ىمقًمف وهق طمجر، سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ وهق اًمٙمقصمري، ًمتٚمٌٞم٤ًمت دومٕم٤م

 ،[ اعمحراب عُمقو يٕمٜمل] اعمحراب ومدظمؾ اعمًجد، إمم هنض طملم ط اهلل رؾمقل

ه قمغم يٛمٞمٜمف ووع صمؿ سم٤مًمتٙمٌػم، يديف رومع صمؿ  ومّمؾ صمؿ.]وٕمٞمػش. صدره قمغم ينا

 [.وٕمٗمف قمغم اًمٙمالم اإلُم٤مم

 (.771-719/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 حول وكٓٔة السواري، وحْم ادسجد، دم ادحراب حْم

 ادساجد وٕٖٗات بَض

 طمٙمٛمف؟ ٤مُم اعمًجد، ذم ًمٚمٛمحراب سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :وداخٓة

 .سمدقم٦م :الىٗخ

 صٗم٤ًم؟ ُيَقوم ر اعمحراب إن: ي٘مقل ىم٤مئؾ: أن٤م يٕمٜمل ؾمٛمٕم٧م أو ي٘مقل، ُمـ هٜم٤مك :وداخٓة

 !صٗم٤ًم؟ يقومر اعمحراب :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 .واهؿ هق :الىٗخ

 .واهؿ :وداخٓة

 .إيف :الىٗخ

 .ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ظمػماً  اهلل ضمزاك :وداخٓة

ٝمام ؿمٞمئلم، يتٓمقر قمؿ. ًمؽ أبلم سمِّدي ٓ يتٓمقر، قَمؿّ  ٕنف :الىٗخ  أظمٓمرمه٤م أو أمَهُّ

 إُم٤م: أُمريـ أطمد سملم اًمرضمؾ هذا هق ٕنف احلٙمٞمؿ: اًمِم٤مرع قمغم آؾمتدراك ُمـ ىمري٥م

 يٕمت٘مد أن أو حمراب، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم يٙمـ مل أنف ُمٕمٜم٤م يٕمت٘مد أن

 يٕمت٘مد نيم٤م إن اخلٓمقرة، هٜم٤م إول يم٤من وم٢من اًمٜم٤مس، مج٤مهػم اًمٞمقم ئمٜمقن يمام اًمٕمٙمس

 أذف اًمذي اًمرؾمقل أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك حمراب، ومٞمف يٙمـ مل اًمرؾمقل ُمًجد أنف ُمٕمٜم٤م

 ُم٤م ومٗم٤مشمف اعمًجد، وسمٜمٞم٤من ًمتخٓمٞمط اًمالئؼ اعمٝمٜمدس هق يم٤من ُم٤م اعمًجد، سمٜم٤مء قمغم

 شمٙمٛمـ؟ أجـ اخلٓمقرة ومٝمٛم٧م. اعمُـَتَٙمٚم ػ هذا اؾمتدريمف

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، :وداخٓة

 يٓمٞمح آقمت٘م٤مد هذا ومحٞمٜمئذٍ  ُمٜمؼم، هٜم٤مك يٙمـ مل أنف ُمٕمٜم٤م يٕمت٘مد أن وإُم٤م :الىٗخ
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 .«ط حمٛمد هدى اهلدى ظمػم»: مجٞمٕم٤مً  سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م

 ًمٕمكم ًمٚمجقاُمع، سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٞمس ًمٚمٛم٤ًمضمد، سم٤مًمٜم٦ًٌم يًت٘مٞمؿ إٟمام اًمٙمالم هذا صمؿ 

 إن: أىمقل أن أردت وإٟمام ُمًت٘مٞمؿ، همػم ٕنف يًت٘مٞمؿ: اًمٙمالم هذا ىمٚم٧م طمٞمٜمام أظمٓم٠مت

 شُمَّمٚمَّـك ٓ اًمتل اعم٤ًمضمد ًمٚمجقاُمع، وًمٞمس ًمٚمٛم٤ًمضمد ٜم٦ًٌمسم٤مًم يّمح ىمد اًمٙمالم هذا

 .اخلٓمٞم٥م قمٚمٞمف خيٓم٥م ُمٜمؼم ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ومٝمل اجلٛمٕم٦م، ومٞمٝم٤م

 ُم٤م ي٘مقًمقن، وأُمث٤مًمف اًمرضمؾ هذا: وطمٞمٜمئذٍ  اعمٜم٤مسمر، ومٗمٞمٝم٤م ًمٚمجقاُمع سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 ُيـَحّدد عمًجدا ذم اعمٜمؼم ومقضمقد وإٓ هب٤م، ي١مُمٜمقن ًمدقمقة ُمش اًمقاىمع ًمتًٚمٞمؽ ي٘مقًمقن

 واوح؟. اًم٘مٌٚم٦م ُم٤مذا؟

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ويدل اًمّمٗمقف، ي٘مٓمع اًمذي اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم يٛمٙمـ هؾ صمؿ :الىٗخ

 ومٝمٛمتٜمل؟ ًمٕمٚمؽ. سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م آؿمتٖم٤مل ُمـ وهذا اًمٜمقاطمل، هذه يٌح٨م ٓ اًم٘مٌٚم٦م؟ قمغم

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :وداخٓة

 سمٕمض أومًده٤م يم٤من وإن ،ضمداً  ًمٓمٞمٗم٦م رؾم٤مًم٦م ومٝمٜم٤مك ذًمؽ وُمع. آه :الىٗخ

 سمدقم٦م ذم إري٥م إقمالم»: أؾمامه٤م اًمتل «اًمًٞمقـمل احل٤مومظ» رؾم٤مًم٦م هل اعمٕمٚم٘ملم،

 .اعمح٤مري٥م سمدقم٦م سمحدوث: ىم٤مل أو «اعمح٤مري٥م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد أن احلؼ، اعمذه٥م هذا إمم اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم هٜم٤مك ذه٥م ومٝمق 

 ُمٜمٝمؿ حييين واًمذي ـ،اعمت٠مظمري اًمٕمٚمامء سمٕمض هذا وشمٌٜمك حمراب، ومٞمف يٙمـ مل اًمًالم

طمقا  وم٘مد «احلٜمٗمل اًم٘م٤مري قمكم ُمال اًمِمٞمخ» أن  .سمدقم٦م اعمًجد ذم اعمحراب سم٠من َسَّ

 اًمٓم٤مق، ذم اًمّمالة يٙمرهقن يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ ؾمٚمٗمٞم٦م، آصم٤مر هٜم٤مك أن: ذًمؽ إمم ُيَْم٤مف

ٟمٞم٦م سمدقم٦م اعمح٤مري٥م أن: ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم اعمحراب: ذم اًمٗمتح٦م هق واًمٓم٤مق  شمنسم٧م ٟمٍما

 إذا سم٤مًمًٜم٦م اًمٕم٤مروملم سمٕمض يم٤من: وًمذًمؽ -إؾمػ ُمع- إومم اًم٘مرون ذم اعمًٚمٛملم إمم

 .حمراب هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق يمام قمٜمف اٟمحرومقا  حمراب، ومٞمف ـم٤مق ومٞمف ُمًجد ذم صٚمقا 

 اعمًجد، ذم اعمحراب سمدقمٞم٦م إٟمٙم٤مر ذم إـمالىم٤مً  يؽمددون ٓ اًم٤ٌمطمثقن ومٚمذًمؽ
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 ط اًمٜمٌل أن ومٞمف ًمذيا اًمٞمديـ، ذو طمدي٨م أروي طمٞمٜمام أىمقل أن قمغم ضَمَرْي٧م وًمذًمؽ

 سمٞمٜمف اًمٜم٘م٤مش وضمرى اعمًجد، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك صمؿ ؾَمٚمَّؿ، صمؿ ريمٕمتلم، اًمٕمٍم صغم

ت: ًمف ىم٤مل طمٞمٜمام اًمٞمديـ ذو وسملم . «يٙمـ مل ذًمؽ يمؾ»: ىم٤مل ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة َأىُمٍِمَ

 .ُم٘م٤مُمف إمم ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مم .اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مل

سمف: إمم: أىمقل وٓ هٜم٤م وأىمقل   وإٟمام حمراب، اًمرؾمقل ُمًجد ذم يٙمـ مل ٕنف حمرا

 .ومٞمف يّمكم ُمٙم٤من هٜم٤مك يم٤من

 ًمف ضمٕمؾ ُمًجداً  زار ح٤م ط اًمٜمٌل أن حتًٞمٜمف، ممٙمـ إؾمٜم٤مده طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 .اًم٘مٌٚم٦م قمغم ًمٞمدل اعمحراب: سمدل قمٛمقداً  قمالُم٦م

 ًمٞمس أنف إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ومٞمف مم٤م هيٛمٜم٤م ُم٤م سمٛم٘مدار احلدي٨م، صمٌقت يمثػماً  هيٛمٜم٤م وٓ 

 اًم٘مٌغم اجلدار جيٕمؾ ُمثالً  ومٛمٛمٙمـ اًم٘مٌٚم٦م، قمغم دًمٞمالً  اعمحراب ٟمتخذ أن ورياًمي ُمـ

 .قمٛمقديـ ُمثالً  وٟمحط ُمًح،

 .ؿم٤ٌمك قمٛمٚمٜم٤م ٟمحـ ؿم٤ٌمك، :وداخٓة

 أُم٤م اعمحراب، هٜم٤م ًمإلُم٤مم ُمٙم٤من أنف ويقطمقا  يدل قمِم٤من قمٛمقديـ: :الىٗخ

 ذم شمٓم٘مٞمٛمٝم٤م، ذم ومٞمٝم٤م يتٗمٜمٜمقا  اًمذي اعمح٤مري٥م هذه وسمخ٤مص٦م اعمحراب، اًمتزاُمٜم٤م

 .حمٛمد هدى اهلدى وظمػم. آظمره إمم ذم، ذم زظمرومتٝم٤م، ذم دمًٞمٛمٝم٤م،

 داظمؾ اًمًقاري أو إقمٛمدة وضمقد إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يمامن ًمٚم١ًمال، شمٙمٛمٚم٦مً  :وداخٓة

 ُمقضمقدة هل يمام ُمثاًل، هل يمام ؾمقاري يٕمٜمل ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم يم٤من هؾ اعمًجد،

 آظمره؟ إمم أو ُمٜمٝم٤م أىمؾ أو أن،

 ٕن ؿمئ٧م: ٓ ُم٤م أو ؿمئ٧م ُم٤م ؾمقاري اًمٜمٌقي ًجداعم ذم يم٤من ـمٌٕم٤ًم، :الىٗخ

ٌْٜمَك ٓ ويم٤من ُمتقاوٕم٤ًم، ُمًجداً  يم٤من اعمًجد  ومٙم٤من ذًمؽ وُمع اًمًقاري، قمغم إٓ ُي

 .اًمًقاري سملم اًمّمالة قمـ اعمًجد هذا ذم يّمٚمقن اًمذيـ يٜمٝمك

 اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» يمت٤مب سمت٠مخٞمػ سمدأت ح٤م يمٜم٧م وأن٤م يٕمٜمل، وهذا 

 وٓ[ ؾم٤مري٦م وٓ ومٞمف يٙمقن ُم٤م أنف اًمًٚمٗمل ًمٚمٛمًجد صقرةً  ٕم٧موو يمٜم٧م «واًمٙمت٤مب
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 .ًمٚمٜم٤ًمء وسم٤مب ًمٚمرضم٤مل سم٤مب ًمف ويٙمقن قمٛمقد،

 .قمٛمقد أي وسمدون ؾم٤مري٦م أيَّ  سمدون ُمًجد سمٜم٤مء خيٗم٤مك، ٓ يمام اعمٛمٙمـ ُمـ اًمٞمقم

 .شمقصٞمتؽ قمغم سمٜم٤مء ظمػماً  اهلل ضمزاك سمٜم٤مًء، يٕمٜمل ومٕمٚمٜم٤مه ُم٤م هذا :وداخٓة

 .هلل احلٛمد :الىٗخ

 ذم ُم٤م وًمٞمش أقمٛمدة، ذم ُم٤م ًمٞمش: ي٘مقًمقا  سمدؤوا اًمٙمقي٧م رطم٧م ح٤م ًمٙمـ :وداخٓة

 .حمراب

 .أيمؼم اهلل :الىٗخ

 ؾمٜم٦م، ًمٞمس اعمحراب أن ي٘مقًمقا  يٕمٜمل طمتك اًم٘م٤مئؾ هذا يًتٜمٙمر وأظمذ :وداخٓة

 يٕمٜمل يٛمٙمـ هذه احل٤مًم٦م ذم: هلؿ وم٘مٚم٧م صٗم٤ًم، ُيقوم ر يٕمٜمل أو اًمّمػ ُيَ٘مّدم يٕمٜمل وًمٙمٜمف

ك يم٤من إذا ُم٤مماإل وؿمامل يٛملم قمـ ي٘مٗمقا   ُمـ ًمٞم٧ًم هذه ي٘مقل ًمٙمـ اًمّمػ، شُمَقوم ر سمِدَّ

 اًمًٜم٦م؟

 هل؟ ُم٤م :الىٗخ

 .ؿمامًمف وقمـ اإلُم٤مم يٛملم قمـ اعمّمٚملم ي٘مػ أن يٕمٜمل :وداخٓة

 .إيف :الىٗخ

 يقومر اعمحراب وضمقد صػ، يقومر أنف سمٙمٚمٛم٦م ضم٤مء وهق صٗم٤ًم، يٕمٛمٚمقا  :وداخٓة

 .ومٞمف يّمكم اإلُم٤مم يٕمٜمل صػ،

ام: اًمٌدقم٦م شمًٚمٞمؽ ؿم١مم ُمـ وهذا اًمت٤مزم، اًم١ًمال خفؾمٜم٠ًم أقمرف، أن٤م :الىٗخ  أهيُّ

ىم٤مً  أؿمد  إذا أو واعمٙم٤من، اًمزُم٤من َُمرّ  قمغم اًمث٤مسم٧م اعمحراب إجي٤مد: اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ذم إهمرا

ام اًمّمػ؟ ُمٜمتّمػ ذم ي٘مػ أنف اإلُم٤مم واوٓمر اًمّمٗمقف ويَمُثَرت احل٤مضم٦م اىمتْم٧م  أهيُّ

 وىمققم٤ًم؟ أىمؾ

 هاّل، شمٌٕمٙمؿ اعمًجد ظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم سمؾ وىمققم٤ًم، أىمؾ اًمث٤مين ؿمؽ ٓ 

 وىمع وإن اًمّمػ، وؾمط يّمكم أنف ُم٤م يقُم٤مً  اإلُم٤مم يْمٓمر راح أنف أتّمقر راح ُم٤م أن٤م
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 .ضمداً  ٟم٤مدر ومٝمق

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 يمٞمػ؟ قمروم٧م ضورة؟ ذم ُم٤م وإٓ ضورة ذم صم٤مسم٧م اعمحراب سمٞمٜمام :الىٗخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، :وداخٓة

 شُمَ٘مّدر واًميورة اعمحٔمقرات، شُمٌٞمح اًميورات :ىم٤مقمدة شم٠ميت هٜم٤م يٕمٜمل :الىٗخ

 .سم٘مدره٤م

 اإلُم٤مم يْمٓمر صٗمقف ومٞمٝم٤م يّمغم أنف يتّمقر ُم٤م ُمديٜم٦م، ُمًجد سمٜمٞمٜم٤م ًمق: يٕمٜمل 

 اعمِمٙمٚم٦م دومع ؿم٤من ُمـ ًمٚمٛمحراب؟ طمٞمٜمئذٍ  طم٤مضم٦م ذم اًمّمػ، ُمٜمتّمػ ذم ي٘مػ أن ومٞمٝم٤م

 هٞمؽ ٤مُم أنف يٗمٙمروا طم٤مضم٦م، ذم ُم٤م أو طم٤مضم٦م ذم يٗمٙمروا ُم٤م ومٝمؿ. طم٤مضم٦م ذم ُم٤م هذه؟

 .اعمًتٕم٤من واهلل إُمر، واٟمتٝمك أن اًمٜمٔم٤مم

ه ؿمٞمَخٜم٤م ًمف ىمٚم٧م. ًمف ىمٚم٧م أن٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :وداخٓة  ُمٜمل ـمٚم٥م يٕمٜمل ظمػماً، اهلل ضمزا

ذٟم٤م، ومٜمحـ يمذا، يمذا ذم اًمًٚمٗمل اعمًجد: زم وىم٤مل إُمر، هلذا ظمّمٞمّم٤مً   يٕمٜمل َٟمٗمَّ

 ُمـ أول شمٙمقن اهلل ؿم٤مء إن...ٟمخٚمص سمس يٕمٜمل وومٕمالً  اًمِمٞمخ، ىم٤مل يمام يٕمٜمل طمرص٤مً 

ه ؿمٞمخٜم٤م سمحرف طمروم٤مً  ٟمٗمذٟم٤م يمٜم٤م وسمٕمديـ اهلل، ؿم٤مء إن ٟمٞمتٜم٤م ذم هذه ومٞمف، صكم  اهلل ضمزا

 .إُمر هلذا آشمّم٤مل ـمٚم٥م ظمػماً 

 .اخلػم جيزيٙمؿ اهلل :الىٗخ

 وسم٤مب وذىمل ؿمامزم سم٤مب سمٕمديـ ًمف قمٛمٚمٜم٤م ُم٤م وسمٕمد. ومٞمؽ وي٤ٌمرك :وداخٓة

 .اًمرضم٤مل ُمتقو٠م قمـ مت٤مُم٤مً  ُمًت٘مؾ ًمٚمٜم٤ًمء، ُُمَتقّو٠م همريب، ضمٜمقيب

 .ـمٞم٥م :الىٗخ

 اؾمتٜمٙمروا، هٜم٤مك أقمٝمدة وٓ حمراب، ٓ يٕمٜمل ذم ُم٤م طم٤مضم٦م، قمٛمٚمٜم٤م ُم٤م :وداخٓة

 .هذا قمغم أنتؿ ىم٤مل ومالن: هلؿ ىمٚم٧م ومالن، اًمِمٞمخ وي٘مقًمقا  يم٠مهنؿ يٕمٜمل

ٟمٜم٤م طمتك همٗمٚم٦م، ذم اًمٜم٤مس! مج٤مقم٦م ي٤م :الىٗخ  .اًمًٜم٦م أهؾ إظمقا
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دٟم٤م يم٤من ٤مً ـمٌٕم اًم٘م٤مهرة، إمم ؾمٗمرايت إطمدى ذم ضمٞمداً  أذيمر   أنّم٤مر عم٘مر إيمثر شَمَردُّ

 قمغم ُيْٓمٚمِٕمقين أهنؿ وأرادوا ؾمقه٤مج، اؾمٛمٝم٤م سمٚمدة أو ىمري٦م زم ومزّوروا اًم٘م٤مهرة، ذم اًمًٜم٦م

: ي٠ًمخقين يٌٜمك، يٕمٜمل يزال وٓ اعمًجد إمم أظمذوين ومٕمالً  اًمًٜم٦م، أنّم٤مر يٌٜمٞمف ُمًجد

 وم٘مٚم٧م اطمد،و سم٤مب ًمف اعمًجد وإذا اعمًجد، شم٘م٤مـمٞمع يٕمٜمل ومٝمٛم٧م سمٕمدُم٤م رأجؽ؟ ُم٤م

 ًمٙمـ اًم١ًمال، هذا ُمثؾ يًتٖمرسمقا  همػمهؿ ًمق قم٤مروملم، ـمٌٕم٤مً  هؿ اًمٜم٤ًمء؟ سم٤مب أجـ: هلؿ

 ط اًمٜمٌل إن»: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع طمدي٨م ُمـ داود أيب ؾمٜمـ ذم ُمثكم ىم٤مرئلم هؿ

 ٟم٤مومع ىم٤مل. ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق: وم٘م٤مل اعمًجد أبقاب ُمـ سم٤مب ُمـ يقُم٤مً  دظمؾ

 ويم٠منف «ُم٤مت أن إمم اًم٤ٌمب ذاك ُمـ اعمًجد قمٛمر اسمـ دظمؾي ومٚمؿ: قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ

 يم٤من وإن اًم٤ٌمب، ًمذًمؽ أثر يٕمٜمل هق اًمٜم٤ًمء، سم٤ٌمب اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م

 .شمقؾمع اعمًجد

 ُمٜمتٌٝملم ُمش ًمٙمـ ٟمٔمري، قمٚمؿ ُم٤مذا؟ قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمٚمٛمقن اًمًٜم٦م وم٠منّم٤مر

 وٟم٤مس ُمٜمٝم٩م، قمغم يٙمقٟمقا  ٦ماجلامقم سملم اًمٗمرق وهذا وًمذًمؽ: شمٓمٌٞم٘مف، يٜمٌٖمل هذا أن

 وُمـ ظمػماً، اهلل ضمزاك: ىم٤مًمقا  إٓ اًمتٗمٙمػم هذا يًٛمٕمقن يم٤مدوا ُم٤م اعمٜمٝم٩م: ذم خمتٚمٗملم

 .اًمٜم٤ًمء سم٤مب ُمٙم٤من قمغم اشمٗم٘مٜم٤م اًم٤ٌمب، ٟمجٕمؾ ويـ ُمٕمل درؾمقا  ؾم٤مقمتٝم٤م

 اًمرضم٤مل: ظمٚمػ يٕمٜمل يٙمقن اًمٜم٤ًمء، َذيّمرشمٜم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :وداخٓة

ٌّع اإلُم٤مم تطمريم٤م اًمٜم٤ًمء شمرى طمتك  .اإلُم٤مم وشَمَت

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 طم٤مـملم ًمٚمٜم٤ًمء، ُمٙم٤من ذم يٕمٜمل شمٌقك سمٚمدة ذم ومقضمدت يٕمٜمل،...:وداخٓة

 .اًمٜم٤ًمء شمرى ٓ واًمرضم٤مل اًمرضم٤مل شمرى اًمٜم٤ًمء...طمقاضمز

 اًمتل اًمٌالد ذم اًمًٕمقدي٦م ذم هٜم٤مك ؾُمِئٚمٜم٤م ٟمحـ. ٟمٕمؿ. اجلقاب أظمذت :الىٗخ

 أو ضمدار ذم اعم٤ًمضمد أيمثر ذم اعم٤ًمضمد، هذه ذم اًمٜم٤ًمء صالة هؾ قمـ أظمػماً، ـمٗمٜم٤مه٤م

 ذو اًمرضم٤مل وسملم اًمٜم٤ًمء سملم يٗمّمؾ ضمدار ذم أظمر واًمٌٕمض اًمٜم٤ًمء، هب٤م شمًت٘مؾ همروم٦م

 يٙم٤مد اإلُم٤مم، قمـ يٗمّمٚمٝمؿ ذاك ذاك، ُمـ ضراً  أىمؾ يٕمٜمل هذا هذا؟ شمٕمرومقا  اًمٕمٞمقن،

 اجلدار ٤مدإجي أنف طمقل يدور يمالُمل يمؾ يم٤من وم٠من٤م جيقز، ُم٤م وهذا شم٤مُم٤مً  اًمٗمّمؾ يٙمقن
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 ٕن اعمًجد: ذم سمدقم٦م هذه واجلامقم٦م، ًمإلُم٤مم رؤيتٝمؿ وسملم اًمٜم٤ًمء سملم اًمٗم٤مصؾ

 يم٤من ُمنموقم٤مً  يم٤من وًمق اًمٗم٤مصؾ، هذا ُمثؾ يقُمئذٍ  ومٞمف يٙمـ مل اًمٜمٌقي اعمًجد

 .يٕمٜمل يٙمٚمٗمٝمؿ ُم٤م رء سمخقص، وًمق ذًمؽ يٗمٕمؾ أن اًمًالم قمٚمٞمف سم٤مؾمتٓم٤مقمتف

 وسملم سمٞمٜمٝمـ ٟميب أن يٕمٜمل ٓ اعم١مظمرة، ذم يٙمقٟمقا  ٓزم اًمٜم٤ًمء ومٙمقن: وًمذًمؽ

 . وم٤مصؾ سمجدار اًمرضم٤مل

 ودومع اعمّمٚمح٦م مجع اعمّمٚمح٦م سملم جيٛمع أنف يٌدو آٟمٗم٤ًم، طمٙمٞمتف اًمذي هذا أن

 يّمٕم٥م أنف سمحٞم٨م مت٤مُم٤ًم، حمٗمقفم٦م همروم٦م يٙمقن ٕنف إُمر: دمرسم٦م يٜمٌٖمل ًمٙمـ اعمٗمًدة،

 سمدون ًمٓمٌٞمٕمل:ا اإلُم٤مم صقت اًمٖمروم٦م هذه ذم يّمٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء آذان إمم يّمؾ أن

 .اًمّمقت ُمٙمؼم

 ُمـ سم٤معمًجد ُمثالً .... سم٤معمًجد وم٤مًمّمقت اًمزضم٤مج، ارشمٗم٤مع ُمؽميـ يٕمٜمل :وداخٓة

 اًمرضم٤مل شمرى اًمٜم٤ًمء اًمزضم٤مج، ضم٤مء هٜم٤م وُمـ ظم٤مص، ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا هٜم٤م، إمم هٜم٤م

 .مت٤مم ويمٚمف واًمّمقت واإلُم٤مم ـمٌٞمٕمل

 وهٜم٤م، هٜم٤مك ٤مطمقهل دٟمدّٟم٤م يٕمٜمل اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ وسمٕمديـ يمقيس، إيف :الىٗخ

! اهلل وؾمٌح٤من اًمٓم٤مئػ، ذم وأن٤م اًمٙمالم هذا ذم سمدأت ُم٤م وأول ًمف، شمٕمرو٧م ُم٤م ٟم٤مدراً 

ن ومرق، ذم وهمٗمٚم٦م همٗمٚم٦م سملم ًمٙمـ يٖمٗمؾ أن يٕمٜمل اإلٟم٤ًمن، ـمٌٞمٕم٦م اًمٖمٗمٚم٦م اًمٔم٤مهر  ُأذ 

 ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام: وصم٤مٟمٞم٤مً  ُم٤ًمومر،: أوًٓ  وأن٤م اًمدار، ذم وأن٤م اًمٓم٤مئػ ذم اعمٖمرب ٕذان

 أىمرأ  وأن٤م أصكم وأن٤م ومِمٕمرت اًمدار ذم ومّمٚمٞم٧م اعمًجد، إمم أنزل الوم اًمريم٥م وضمع

ش ي٘مرأ  يمامن واإلُم٤مم  ومٓمٚمع قمٜمف، هم٤مومالً  يمٜم٧م رء قمـ اٟمتٌٝم٧م ؾم٤مقمتٝم٤م ُمـ قمكم، ؿَمقَّ

 ىمراءة إذاقم٦م جيقز وٓ إذان، يذاع يمام اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م جيقز ٓ: وهق اًمت٤مزم اًمتٜمٌٞمف ُمٕمل

 قمغم وأن٤م طمقهل٤م، ُأَدْٟمِدن يمٜم٧م هدول ٜم٘مٓمتلماًم. اعمًجد ظم٤مرج إمم اعمًجد ُمـ اإلُم٤مم

 اًمًٜم٦م، ذم اًمت٠مُمؾ هٜم٤م واًم٥ًٌم ؿمؽ، سمال اًمٙمٚمامت هذه ؾمٛمٕمقه٤م ُم٤م قمٛمرهؿ أهنؿ ي٘ملم

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اعم١مذن أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

 .... :وداخٓة

 اًمذي اعمًجد،ومٝمذا ذم واإلىم٤مُم٦م ُمرشمٗمع ُمٙم٤من قمغم يم٤من إذان أن: اعمٝمؿ :الىٗخ
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 .اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ يٙمقن اًمّمقت، إقمالن ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم ٤ًمويي

ءة ُيْٕمٚمِـ اًمذي يمذًمؽ  ُيَِمّقش قَمؿَّ  ُمٕمٜم٤مه اعمًجد، خل٤مرج اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ىمرا

 .آظمره وإمم.... واًمذي يْمحؽ واًمذي يٚمٕم٥م واًمذي ُمِمٖمقل، اًمذي قمغم

 ٤منُمٙم أبٕمد إمم إقمالٟمف ُمًجد أذان مت٤مُم٤ًم، حمّمقرة شمٙمقن اًم٘مْم٤مي٤م ومٞمٜمٌٖمل 

 ومٝمذه اًم٘مراءة وإقمالن اإلىم٤مُم٦م إقمالن أُم٤م ذقمٞم٦م، هم٤مي٦م هذه اًمٞمقم اعمقضمقدة سم٤مٔٓت

 . قمٍمي٦م سمدقم٦م

 ( 55: 11: 15/ 111/واًمٜمقر اهلدى) 

 (55: 70: 57/ 111/واًمٜمقر اهلدى)

 (  55: 01: 01/ 111/واًمٜمقر اهلدى) 

 قز عذ يبٕٗه أال: ادساجد بٕاء دم أحْام

 ح٤م ذًمؽ حيرم وم٢مٟمف ىمؼم قمغم يٌٜمٞمف ٓ أن» [:اعم٤ًمضمد ٤مءسمٜم أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

: ُمٜمف ي٘مؿ مل اًمذي ُمروف ذم ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م روشمف

 أبرز ذًمؽ ومٚمقٓ»: ىم٤مًم٧م «ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»

 دمٕمؾ ٓ مهللا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل «ُمًجدا يتخذ أن ظمٌم أنف همػم ىمؼمه

 .«ُم٤ًمضمد ىمٌقرأنٌٞم٤مئٝمؿ اختذوا ىمقُم٤م اهلل ًمٕمـ وصمٜم٤م ىمؼمي

 .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وأظمر قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ إول احلدي٨م

 ذم اًم٤ٌمب ذم وردت أظمرى أطم٤مدي٨م ُمع خترجيٝمام ؾمٌؼ وىمد. صحٞمح ويمالمه٤م

 .«اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة»

 اخت٤مذ ُمٕم٤مين ُمـ اًمٌٜم٤مء وم٢من اًم٘مٌقر قمغم ٤ًمضمداعم سمٜم٤مء حتريؿ إطم٤مدي٨م هذا وذم

 سمذًمؽ ُمٍمطم٤م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء وىمد هٜم٤مك سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد

ر أوئلؽ اًمّمقر شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ُمًجدا ىمؼمه قمغم سمٜمقا »  :سمٚمٗمظ  اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا
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 «صحٞمح» .«اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 .أظمرضم٤مه

 :«أصم٤مر» يمت٤مسمف ذم حمٛمد اإلُم٤مم وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم اًمتحريؿ إمم ذه٥م وىمد

 وجيٕمؾ يٓملم أو جيّمص أن وٟمٙمره «اًم٘مؼم» ُمٜمف ظمرج ُم٤م قمغم يزاد أن ٟمرى وٓ»

 .«ُمًجدا قمٜمده

 :«إم» ذم وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل وأُم٤م اإلـمالق قمٜمد ًمٚمتحريؿ قمٜمده واًمٙمراه٦م

 واهلل - يمره وإٟمف وأصم٤مر ًمٚمًٜم٦م هذه أيمره: ىم٤مل ُمًجد اًم٘مؼم قمغم يٌٜمك أن وأيمره»

 ذًمؽ ذم شم١مُمـ ومل - ُمًجدا ىمؼمه يتخذ يٕمٜمل - اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد يٕمٔمؿ أن - قمٚمؿأ

 .«سمٕمده ي٠ميت ُمـ قمغم واًمْمالل اًمٗمتٜم٦م

 :«اعمجٛمقع» وذم

ء اًم٘مؼم قمغم ُمًجد سمٜم٤مء يمراه٦م قمغم وإصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ٟمّمقص واشمٗم٘م٧م»  ؾمقا

 .«إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم همػمه أو سم٤مًمّمالح ُمِمٝمقرا اعمٞم٧م يم٤من

 أن ويٙمره: ىم٤مًمقا  أهنؿ ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ. ًمٚمتٜمزيف ؿقمٜمده اًمٙمراه٦م ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 :اًمٜمقوي وم٘م٤مل. ىمؼم قمغم يّمكم

 .«يٌٕمد مل ؾمٌؼ مم٤م وهمػمه ُمرصمد أيب حلدي٨م حيرم: ىمٞمؾ وًمق «يٙمره»: ىم٤مًمقا  هٙمذا»

 أطمؼ ًمٙم٤من اًمٌٜم٤مء سمٙمراه٦م أصح٤مسمف ىمقل ذم هذا ُمثؾ ىم٤مل اهلل رمحف اًمٜمقوي أن ومٚمق

 قمغم خيٗمك ٓ يمام اًم٘مؼم إمم اًمّمالة قمـ ُمٜمف ره٥موأ أؿمد اًمٌٜم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ٕن وأومم

 ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ. اعمقوقع هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م قمغم وىمػ ُمـ

 :«آىمتْم٤مء»

 ُمت٤مسمٕم٦م قمٜمف سم٤مًمٜمٝمل اًمٓمقائػ قم٤مُم٦م سح وم٘مد اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وم٠مُم٤م»

 وهمػممه٤م واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ أصح٤مب ُمـ وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م وسح ًمألطم٤مدي٨م

 أدري ومام «اًمِم٤مومٕمل إمم يِمػم يم٠منف» اًمٙمراه٦م ًمٗمظ ومٞمف أـمٚمؼ ُمـ اًمٕمٚمامء وُمـ حريٛمفسمت
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 .«سمتحريٛمف اًم٘مٓمع ذم ري٥م وٓ اًمتحريؿ؟ أو اًمتٜمزيف سمف قمٜمك

 ُم٤م «شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل وىم٤مل. اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 :ُمٚمخّمف

 شمْمٛمٜمتف مم٤م ذًمؽ همػم إمم قمٚمٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء ومٞمٝم٤م واًمّمالة اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد وم٤مخت٤مذ»

 .«ممٜمقع فقمٜم اًمٜمٝمل ُمـ اًمًٜم٦م

 :ىم٤مل صمؿ إظمػم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر صمؿ

 إنٌٞم٤مء ىمٌقر يتخذوا أن اعمًٚمٛملم قمغم حيرم وهذا: «اح٤مًمٙمٞم٦م» قمٚمامؤٟم٤م ىم٤مل»

 :«اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػم» ذم أجْم٤م اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل. «ُم٤ًمضمد واًمٕمٚمامء

 قمغم سمٜمل ُمًجد يمؾ هدم وجي٥م. ًم٘مٌقرا قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء حيرم: اًمٕمٚمامء ىم٤مل»

 شمٔمٝمر ٓ طمتك اًم٘مؼم ؾمقي ُمٙمثف ـم٤مل وىمد ُمًجد ذم ىمؼم ىمد اعمٞم٧م يم٤من وإن ،ىمؼم

 أوٓ ط اًمٜمٌل ُمًجد يم٤من وهلذا ،صقرشمف فمٝمرت إذا حيّمؾ إٟمام اًمنمك وم٢من صقرشمف

 وسم٤مخلرب وم٘مٓمع وسم٤مًمٜمخؾ ومٜمٌِم٧م سم٤مًم٘مٌقر وم٠مُمر وظمرب ٟمخؾ وومٞمٝم٤م ًمٚمٛمنميملم ُم٘مؼمة

 ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ يم٤من وح٤م. ُمًجدا ومّم٤مر ُم٘مؼمة يٙمقن نأ قمـ ومخرج ومًقي٧م

 هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد قمغم ذًمؽ ُمـ رء يٙمـ مل حمرُم٤م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد وسمٜم٤مء

 .«ىمؼم قمغم ُمًجد ىمط يٕمرف يٙمـ ومل سم٢مطم٤ًمن

 ًمق ٓ سمٕمداًمدومـ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد اخت٤مذ هق إٟمام اعمحذور أن يتقهؿ وىمد هذا

 ىم٤مل. همػمه أو اعمًجد واىمػ ومٞمف ًمٞمدومـ ضم٤مٟمٌف ذم اًم٘مؼم ٕمؾوضم أوٓ اعمًجد سمٜمل

 :اًمِمقيم٤مين

 ذم يدومـ أن ًم٘مّمد اعمًجد سمٜمل إذا وإٟمف ومرق ٓ أنف واًمٔم٤مهر: اًمٕمراىمل ىم٤مل»

 مل ومٞمف يدومـ أن ذـمقا  وإن اعمًجد ذم اًمدومـ حيرم سمؾ اًمٚمٕمٜم٦م ذم داظمؾ ومٝمق أطمد سمٕمْمف

 .«ؿأقمٚم واهلل. ُمًجدا وىمٗمف عم٘مت٣م عمخ٤مًمٗمتف اًمنمط يّمح

ه وم٢مٟم٤م ط اًمٜمٌل ىمؼم ىمّم٦م ومام: ىمٞمؾ وم٢من  اجلقاب: ىمٚم٧م ؟ط ُمًجده ذم أن ٟمرا

 :ىم٤مل طمٞم٨م يوًمٚمٜمق ُمًٚمؿ ذح ذم
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 ُمـ ظمقوم٤م ُمًجدا همػمه وىمؼم ىمؼمه اخت٤مذ قمـ ط اًمٜمٌل هنك إٟمام: اًمٕمٚمامء ىم٤مل»

 إُمؿ ُمـ ًمٙمثػم ضمرى يمام اًمٙمٗمر إمم ذًمؽ أدى ومرسمام سمف وآومتت٤من اًمتٕمٔمٞمؿ ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م

 إمم واًمت٤مسمٕمقن أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م اطمت٤مضم٧م وح٤م ،اخل٤مًمٞم٦م

 أن إمم اًمزي٤مدة واُمتدت اعمًٚمٛمقن يمثر طملم - ط اهلل رؾمقل ُمًجد ذم اًمزي٤مدة

 رؾمقل ُمدومـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمجرة وُمٜمٝم٤م ومٞمف اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت سمٞمقت دظمٚم٧م

 ُمرشمٗمٕم٦م طمٞمٓم٤مٟم٤م اًم٘مؼم قمغم سمٜمق - قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أيب وص٤مطمٌٞمف ط اهلل

م إًمٞمف ومٞمّمكم اعمًجد ذم ئمٝمر ًمئال طمقًمف ُمًتديرة  سمٜمقا  صمؿ اعمحذور إمم وي١مدي اًمٕمقا

 ُمـ أطمد يتٛمٙمـ ٓ طمتك اًمت٘مٞم٤م طمتك وطمرومقمه٤م اًمِمامًمٞملم اًم٘مؼم ريمٜمل ُمـ ضمداريـ

 :احلدي٨م ذم ىم٤مًم٧م وهلذا اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل

 .«ُمًجدا يتخذ أن ظمٌم أنف همػم ىمؼمه أبرز ذًمؽ وًمقٓ»

 «اًمٕمٛمدة» ذم اًمٕمٞمٜمل ذًمؽ قمغم شمٌٕمف وإن ٟمٔمر اًم٘مّم٦م هذه ذم اًمّمح٤مسم٦م ذيمره ذمو

 :«اعمٜمٙمل اًمّم٤مرم» ذم اهل٤مدي قمٌد اسمـ ىم٤مل وم٘مد صح٤ميب أي سمحْمقر ي٘مع مل ذًمؽ وم٢من

 ومل اعمًجد قمـ ظم٤مرضم٦م طمجرشمف واًمّمح٤مسم٦م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد قمغم ويم٤من»

 اًمقًمٞمد ظمالوم٦م ذم اعمًجد ذم جرةاحل أدظمٚم٧م إٟمام إٟمف صمؿ ،اجلدار إٓ وسمٞمٜمف سمٞمٜمٝمؿ يٙمـ

 ُمقشم٤م آظمرهؿ ُمـ ويم٤من ،سم٤معمديٜم٦م يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م ُمقت سمٕمد اعمٚمؽ قمٌد سمـ

 واًمقًمٞمد وؾمٌٕملم صمامن ؾمٜم٦م شمقذم وم٢مٟمف اعمٚمؽ قمٌد ظمالوم٦م ذم وشمقذم اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر

 احلجرة وإدظم٤مل اعمًجد سمٜم٤مء ومٙم٤من وشمًٕملم ؾم٧م ؾمٜم٦م وشمقذم وصمامٟملم ؾم٧م ؾمٜم٦م شمقمم

 - «اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر» يمت٤مب ذم اًمٜمٛمػمي ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر زيد أبق ذيمر وىمد. ذًمؽ سملم ومٞمام ومٞمف

 يم٤من ح٤م اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر أن: قمٜمف طمدصمقا  وقمٛمـ أؿمٞم٤مظمف قمـ - ط اًمرؾمقل ُمديٜم٦م

 اعمٜم٘مقؿم٦م سم٤محلج٤مرة وسمٜم٤مه اعمًجد هدم وشمًٕملم إطمدى ؾمٜم٦م ذم اعمديٜم٦م قمغم ًمٚمقًمٞمد ٟم٤مئ٤ٌم

 ذم وم٠مدظمٚمٝم٤م ط اًمٜمٌل أزواج طمجرات هدمو اًمذه٥م وُم٤مء سم٤مًم٤ًمج ؾم٘مٗمف وقمٛمؾ

 .«ومٞمف اًم٘مؼم وأدظمؾ اعمًجد

 ومٞمف زاد ح٤م اعمًجد أن» :شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ قمـ اهل٤مدي قمٌد اسمـ ذيمر صمؿ

 أدرك ُمـ إٓ يٌؼ ومل اًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م ُم٤مت ىمد يم٤من احلجرة ومٞمف وأدظمٚم٧م اًمقًمٞمد
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 اعمٕمٚمقم وُمـ ةواًمّمال سم٤مًمٓمٝم٤مرة ومٞمف ي١مُمر اًمذي اًمتٛمٞمٞمز ؾمـ يٌٚمغ ومل ط اًمٜمٌل

شمر  ؾمٜم٦م يم٤من ذًمؽ أن ذيمروا وىمد اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد ظمالوم٦م ذم يم٤من ذًمؽ أن سم٤مًمتقا

 صمالث وؾمٜم٦م ؾمٜملم صمالث سمٜم٤مئف ذم ُمٙم٨م اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر وأن وشمًٕملم إطمدى

 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمه اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ُمثؾ اًمت٤مسمٕملم ُمـ يمثػم ظمٚمؼ ومٞمٝم٤م ُم٤مت وشمًٕملم

 .«٤مءاًمٗم٘مٝم ؾمٜم٦م: هل٤م وي٘م٤مل اًمًٌٕم٦م

 ،شمقؾمٞمٕمف حل٤مضم٦م ُمًجده إمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمؼم أدظمٚمقا  وم٢مٟمام وسم٤مجلٛمٚم٦م

 يم٤من وىمد ،اعمًجد إمم ُمٜمٝم٤م ًمٞمزيدوا إظمرى اجلٝم٤مت ُمـ ومًح٦م جيدوا مل أهنؿ واًمٔم٤مهر

 ضمٝم٦م ُمـ اًمزي٤مدة أظمذ إمم وم٤موٓمروا اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ُمـ ومٞمف زادا ىمد قمٜمٝمام اهلل ريض وقمثامن قمٛمر

 - اًمٕمٛمؾ هذا إمم طم٤مضمتٝمؿ ُمع - وًمٙمٜمٝمؿ اًمنميػ اعمًجد ذم ىمؼمه ذًمؽسم ومّم٤مر احلجرات

 طمًام اعمرومققم٦م سم٤مجلدر شم٤مُم٤م ومّمال اعمًجد قمـ اًم٘مؼم ومّمٚمقا  طمٞم٨م ًمألُمر اطمت٤مـمقا  ىمد

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل اًمٜمقوي قمـ ذيمره ؾمٌؼ يمام ًمٚمٛمحذور

 ([.1/779)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 السواري تّٓٗل: ادساجد بٕاء دم أحْام

 أُمٙمـ ُم٤م اًمًقاري ومٞمف ي٘مٚمؾ أن: اخل٤مُمس» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ ٤مماإلُم ذيمر]

 .«اًمًقاري سملم اًمّمػ قمـ اًمٜمٝمل ُمـ ؾمٌؼ ح٤م اًمّمٗمقف ًم٘مٓمع ؾم٤ٌٌم يٙمقن ُم٤م ويمؾ

 ([.1/780)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

ا باًبا فٗه جُيَل أن: ادساجد بٕاء دم أحْام  لٕٓساء خاصًّ

 سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص٤م سم٤مسم٤م ومٞمف جيٕمؾ أن» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م يٜمٔمر] «ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق»: ط ًم٘مقًمف

 .«اًمرضم٤مل قمـ اعم٤ًمضمد ذم اًمٜم٤ًمء اقمتزال ذم سم٤مب» ب داود أبق ًمف سمقب واحلدي٨م

 ([.1/780)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 إلٗه يِٕذ وأبواب خوخات فٗه جيَل ال أن: ادساجد أحْام ون

 البٗوت شاكٕي نو حوله ون وٕٖا

 وأبقاب ظمقظم٤مت ومٞمف جيٕمؾ ٓ أن» [:اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء أطمٙم٤مم وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 شمٌ٘ملم ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٌٞمقت ؾم٤ميمٜمل ُمـ طمقًمف ُمـ ُمٜمٝم٤م إًمٞمف يٜمٗمذ

 .«اعمقوٕملم ذم «سم٤مب»: ًمٗمظ وذم «سمٙمر أيب ظمقظم٦م إٓ ظمقظم٦م اعمًجد ذم

 :قمٜمف هللا ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 :وم٘م٤مل اعمٜمؼم قمغم ضمٚمس ط اهلل رؾمقل أن

 ومٌٙمك «قمٜمده ُم٤م وم٤مظمت٤مر قمٜمده ُم٤م وسملم اًمدٟمٞم٤م زهرة ي١مشمٞمف أن سملم اهلل ظمػمه قمٌد»

 ويم٤من اعمخػم هق اهلل رؾمقل ومٙم٤من: ىم٤مل وأُمٝم٤مشمٜم٤م سمآب٤مئٜم٤م ومديٜم٤مك: وم٘م٤مل وسمٙمك سمٙمر أبق

 .سمف أقمٚمٛمٜم٤م سمٙمر أبق

 يمٜم٧م وًمق سمٙمر أبق وصحٌتف ٤مًمفُم ذم قمكم اًمٜم٤مس أُمـ إن» :ط اهلل رؾمقل وىم٤مل

 .إًمخ «...شمٌ٘ملم ٓ اإلؾمالم أظمقة وًمٙمـ ظمٚمٞمال سمٙمر أب٤م ٓختذت ظمٚمٞمال ُمتخذا

 وهق ًمف أظمر واًمٚمٗمظ وأمحد هلام واًمٚمٗمظ واًمؽمُمذي وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :اًمؽمُمذي وىم٤مل ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م

 .«صحٞمح طمًـ طمدي٨م»

 .سمٜمحقه قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 .«11» وم٘مرة «اعمٜم٤مهل» ذم ًمٗمٔمف وؾمٞم٠ميت أمحدو اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًم٤ٌمب وذم

 .«قمكم سم٤مب همػم اعمًجد أبقاب ؾمدوا»

ٟم٦م أيب ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف  اسمـ قمـ ُمٞمٛمقن سمـ قمٛمرو صمٜم٤م: سمٚم٩م اسمق صمٜم٤م: قمقا
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 .ُمرومققم٤م سمف قم٤ٌمس

 :وىم٤مل. ٟمحقه سمف سمٚم٩م أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ اًمؽمُمذي وأظمرضمف

 :ىم٤مل صمؿ. «اًمقضمف هذا ُمـ إٓ اإلؾمٜم٤مد هبذا ؿمٕم٦ٌم قمـ ٟمٕمرومف ٓ ي٥مهمر طمدي٨م»

 .«ؾمٚمٞمؿ سمـ حيٞمك اؾمٛمف سمٚم٩م وأبق»

 :اعمٞمزان ومٗمل ومٞمف خمتٚمػ وهق: ىمٚم٧م

: طم٤مشمؿ أبق وىم٤مل واًمدارىمٓمٜمل واًمٜم٤ًمئل ؾمٕمد سمـ وحمٛمد وهمػمه ُمٕملم اسمـ وصم٘مف»

 ُمٜمٙمرا  طمديث٤م روى: أمحد وىم٤مل ٟمٔمر ومٞمف: اًمٌخ٤مري وىم٤مل سمف سم٠مس ٓ احلدي٨م ص٤مًمح

. «احلدي٨م هذا ُمٜم٤ميمػمه وُمـ صم٘م٦م همػم: اجلقزضم٤مين وىم٤مل خيٓمئ يم٤من: طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل

 :«اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .«أظمٓم٠م رسمام صدوق»

 ىم٤مل وىمد قمٜمدي طمًـ وم٤مإلؾمٜم٤مد اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت أمحد رضم٤مل وسم٘مٞم٦م: ىمٚم٧م

 :«اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 .«صم٘م٤مت ورضم٤مهلام واًمٜم٤ًمئل أمحد رواه»

ٟم٦م أبق ـمريؼ ُمـ ئلاًمٜم٤ًم قمٜمد وهق  :وزادا «اًمٌداي٦م» ذم يمام قمقا

 .«همػمه ـمريؼ ًمف ًمٞمس ضمٜم٥م وهق اعمًجد يدظمؾ ومٙم٤من»

  :يمثػمة ؿمقاهد ًمف سمؾ سمف يتٗمرد مل سمٚم٩م أب٤م ٕن ُمٜمٙمر سم٠منف احلدي٨م قمغم اًمذهٌل وطمٙمؿ

 :ىم٤مل وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد قمـ: ُمٜمٝم٤م

 اهلل ريض قمكم سم٤مب وشمرك اعمًجد ذم اًمِم٤مرقم٦م إبقاب سمًد ط اهلل رؾمقل أُمر

 .قمٜمف

 .قمٜمف اًمٙمٜم٤مين اًمرىمل سمـ اهلل قمٌد قمـ ذيؽ سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف

 ىم٤مل وًمذًمؽ هذا ذيؽ اسمـ ؾمقى قمٜمف يرو مل هذا اًمرىمٞمؿ اسمـ همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف
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 .جمٝمقل إٟمف «اخلالص٦م» ذم واخلزرضمل «اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ

 :ىم٤مل طمٞم٨م طمًـ أنف ومزقمؿ اهلٞمثٛمل وأُم٤م

 :وزادا «إوؾمط» ذم واًمٓمؼماين واًمٌزار يٕمغم وأبق أمحد رواه»

سمٜم٤م ؾمددت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا   ؾمددت أن٤م ُم٤م: ىم٤مل قمكم؟ سم٤مب إٓ يمٚمٝم٤م أبقا

 .«طمًـ أمحد وإؾمٜم٤مد. ؾمده٤م اهلل وًمٙمـ أبقاسمٙمؿ

 :وم٘م٤مل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وشمٌٕمف

 .«صم٘م٤مت رضم٤مهل٤م «إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين ورواي٦م ىمقي وإؾمٜم٤مده»

: رواشمف سمٕمض ذم ىمقًمف يٜم٤مىمض «ىمقي إؾمٜم٤مده»: ىمقًمف وم٢من احل٤مومظ ومتٜم٤مىمض: ىمٚم٧م

 قمـ أظمرى ـمريؼ أهن٤م ومٞمٔمٝمر ُمٕمف ذيمر وُمـ اًمٓمؼماين ـمريؼ وأُم٤م. ؾمٌؼ يمام جمٝمقل إٟمف

 أقمرومف مل ُمـ ومٞمف آظمر سمًٜمد يٕمغم أيب ـمريؼ ُمـ يمثػم اسمـ احل٤مومظ ؾم٤مىمف وم٘مد ؾمٕمد

 .أقمٚمؿ واهلل. ُمٓمٌٕمل حتريػ رضم٤مًمف أؾمامء ذم وىمع أنف اًمٔمـ وهم٤مًم٥م

 :ىم٤مل أرىمؿ سمـ زيد قمـ: ٝم٤موُمٜم

 ؾمدوا»: يقُم٤م وم٘م٤مل اعمًجد ذم ؿم٤مرقم٦م أبقاب اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ ًمٜمٗمر يم٤من

 ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مم: ىم٤مل اًمٜم٤مس ذًمؽ ذم ومتٙمٚمؿ: ىم٤مل «قمكم سم٤مب إٓ إبقاب هذه

 :ىم٤مل صمؿ. قمٚمٞمف وأثٜمك شمٕم٤ممم اهلل ومحٛمد

 - وإين ئٚمٙمؿىم٤م ومٞمف وىم٤مل قمكم سم٤مب إٓ إبقاب هذه سمًد أُمرت وم٢مين سمٕمد أُم٤م»

 .«وم٤مشمٌٕمتف سمٌمء أُمرت وًمٙمٜمل ومتحتف وٓ ؿمٞمئ٤م ؾمددت ُم٤م - واهلل

 .قمٜمف اهلل قمٌد أيب ُمٞمٛمقن قمـ قمقف صمٜم٤م: ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 ؾمٛمرة اسمـ ُمقمم اًمٌٍمي وهق هذا ُمٞمٛمقن همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 :«اعمجٛمع» وذم «اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق

 .«اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م مج٤مقم٦م ٗمفووٕم طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف»

 :وىم٤مل احلدي٨م هذا اًمذهٌل ًمف وؾم٤مق
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 .«أجْم٤م ًملم وومٞمٝم٤م هذا ُمـ أصٚمح ـمريؼ ُمـ روي وىمد: قم٘مٌف اًمٕم٘مٞمكم ىم٤مل»

 :وم٘م٤مل «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وأُم٤م

 .«صم٘م٤مت ورضم٤مًمف واحل٤ميمؿ واًمٜم٤ًمئل أمحد أظمرضمف»

 :وىم٤مل أمحد ـمريؼ ُمـ «احل٤ميمؿ ُمًتدرك» ذم وهق أجْم٤م شمٜم٤مىمض وىمد ىم٤مل يمذا

 .اًمذهٌل وواوم٘مف «اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 زم شمٙمقن ٕن ظمّم٤مل صمالث ـم٤مًم٥م أيب اسمـ أويت وًم٘مد :ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ: وُمٜمٝم٤م

 وؾمد ًمف ووًمدت اسمٜمتف ط اهلل رؾمقل زوضمف: اًمٜمٕمؿ محر ُمـ إزم أطم٥م ُمٜمٝمـ واطمدة

ي٦م وأقمٓم٤مه اعمًجد ذم سم٤مسمف إٓ إبقاب  .«ظمٞمؼم يقم اًمرا

 .قمٜمف أؾمٞمد سمـ قمٛمر قمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم قمـ أمحد أظمرضمف

 .احل٤مومظ ىم٤مل يمام طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ُمًٚمؿ رضم٤مل ومٛمـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 .«اًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل يمام أوه٤مم ًمف صدوق وهق وطمده

 .اًمرضم٤مل يمت٥م ذم يمام أؾمٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ قمٛمرو هق أؾمٞمد سمـ وقمٛمر

 ٓ أؾم٤مٟمٞمده٤م ًمٙمـ أجْم٤م قم٤ٌمس سمـوا ؾمٛمرة سمـ وضم٤مسمر ٟمٗمًف قمكم قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .ؾمٌؼ ُم٤م قمغم وم٤مىمتٍمٟم٤م اًمذيمر شمًتحؼ

 يمام اًمٜم٤ًمئل ويمذا «إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه أظمرى ـمريؼ قمٛمر اسمـ وحلدي٨م

 قمـ أظمؼمين: قمٛمر سمـ ٓ وم٘مٚم٧م: ىم٤مل سمٛمٝمٛمالت قمرار سمـ اًمٕمالء ـمريؼ ُمـ «اًمتٗمح» ذم

 :وومٞمف احلدي٨م ومذيمر ...وقمثامن قمكم

 وهذه. وهمػمه ُمٕملم سمـ حيٞمك وصم٘مف وىمد اًمٕمالء ٓإ اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف»

 قمـ ومْمال ًمالطمتج٤مج ص٤مًمح ُمٜمٝم٤م ـمريؼ ويمؾ سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي إطم٤مدي٨م

 .«اعمقوققم٤مت» ذم احلدي٨م هذا اجلقزي اسمـ أورد وىمد جمٛمققمٝم٤م

 قمغم ُم٘متٍما  قمٛمر واسمـ أرىمؿ سمـ وزيد وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ُمـ أظمرضمف
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 ذيمرت ح٤م سم٘م٤مدح ذًمؽ وًمٞمس رواشمف ُمـ ٞمفوم شمٙمٚمؿ ُمـ سمٕمض وأقمٚمف قمٜمٝمؿ ـمرىمف سمٕمض

 سمٙمر أيب سم٤مب ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ سم٠منف أجْم٤م وأقمٚمف اًمٓمرق يمثرة ُمـ

. اٟمتٝمك. سمٙمر ايب سم٤مب ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م سمف ىم٤مسمٚمقا  اًمراومْم٦م ووع ُمـ أنف وزقمؿ

 سمتقمهف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م رد ذًمؽ ذم ؾمٚمؽ وم٢مٟمف ؿمٜمٞمٕم٤م ظمٓم٠م ذًمؽ ذم وأظمٓم٠م

 .«ممٙمـ اًم٘مّمتلم سملم اجلٛمع أن ُمع ٦ماعمٕم٤مرو

 ضمٝم٦م إمم يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمكم سم٤مب أن» :وظمالصتف سمٞمٜمٝمام اجلٛمع وضمف ذيمر صمؿ

 سم٠مُمره إبقاب ؾمدوا ح٤م وإهنؿ سمًده ي١مُمر مل ومٚمذًمؽ همػمه سم٤مب ًمٌٞمتف يٙمـ ومل اعمًجد

 سمٕمد وم٠مُمروا ُمٜمٝم٤م اعمًجد إمم اًمدظمقل يًت٘مرسمقن ظمقظم٤م أطمدصمقا  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .اجلٛمع هذا ذم احل٤مومظ واؾمتحًـ. «سمًده٤م ذًمؽ

 سم٤مسمف إسم٘م٤مء ذم قمٜمف اهلل ريض ًمٕمكم ُمٜم٘م٦ٌم ٓ هذا قمغم ٕنف قمٜمدي سملم ٟمٔمر وومٞمف: ىمٚم٧م

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٢مذٟمف ُمْمٓمر ومٝمق وخيرج؟ يدظمؾ أجـ ومٛمـ همػمه ًمف يٙمـ مل أنف ـم٤مح٤م

 ذم يم٤من إذا همػمه وسملم قمٜمف اهلل ريض سمٞمٜمف طمٞمٜمئذ ومرق وٓ ًمٚميورة يٙمقن ًمف واًمًالم

 اسمـ إن طمتك قمٜمف اهلل ريض ًمٕمكم ُمٜم٘م٦ٌم أهن٤م شمٗمٞمد اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م أن ُمع سمٞمتف ُمثؾ

 ذيمره ُم٤م اجلٛمع ذم وم٤مٕىمرب ؾمٌؼ يمام اعمٜم٘م٦ٌم هذه ًمف شمٙمقن أن متٜمك قمٜمف اهلل ريض قمٛمر

 :احلدي٨م هذا ـمرق سمٕمض ؾم٤مق أن سمٕمد ىم٤مل طمٞم٨م اهلل رمحف يمثػم اسمـ

 ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره ُمـ «ًمٌخ٤مريا صٞمح» ذم صم٧ٌم ُم٤م يٜم٤مذم ٓ وهذا»

 ٟمٗمل ٕن اًمّمديؼ سمٙمر أيب سم٤مب إٓ اعمًجد إمم اًمِم٤مرقم٦م إبقاب سمًد اعمقت ُمرض

 أبٞمٝم٤م سمٞم٧م إمم سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرور إمم وم٤مـمٛم٦م ٓطمتٞم٤مج طمٞم٤مشمف طم٤مل ذم يم٤من قمكم طمؼ ذم هذا

 اًمّمديؼ ٤مبسم ومتح إمم وم٤مطمتٞم٩م اًمٕمٚم٦م هذه ومزاًم٧م ووم٤مشمف سمٕمد وأُم٤م ،هب٤م روم٘م٤م هذا ومجٕمؾ

 قمٚمٞمف ُمقشمف سمٕمد قمٚمٞمٝمؿ اخلٚمٞمٗم٦م يم٤من إذ سم٤مًمٜم٤مس ًمٞمّمكم اعمًجد إمم ظمروضمف ٕضمؾ

 .«ظمالومتف إمم إؿم٤مرة وومٞمف واًمًالم اًمّمالة

 ُمـ هق وإبقاب اخلقظم٤مت سمًد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره أن واًمٔم٤مهر هذا

 يتي٠م يمام قمٜمف ُمٜمٝمل وهق اعمًجد اؾمتٓمراق إمم ي١مدي وضمقده٤م ٕن اًمذرائع ؾمد ىمٌٞمؾ

 :اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م ذم ُم٤م ذيمر صدد ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ «11» وم٘مرة اعمٜم٤مهل ذم
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 .«ضورة ًمٖمػم إًمٞمٝم٤م اًمتٓمرق قمـ شمّم٤من اعم٤ًمضمد وأن»

 .إًمٞمف أذٟم٤م ومٞمام ٟمحقه اًم٘مرـمٌل قمـ وؾمٞم٠ميت

 ([.1/787)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 كرسها بَد الِْار وتَبدات عذ ادساجد بٕاء جواز

 وَادٖا وتُٗر

 سمـ ـمٚمؼ ىم٤مل. ُمٕم٤معمٝم٤م وشمٖمٞمػم يمنه٤م سمٕمد اًمٙمٗم٤مر ُمتٕمٌدات :قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء زوجيق

 سم٠مروٜم٤م أن وأظمؼمٟم٤مه ُمٕمف وصٚمٞمٜم٤م وم٤ٌميٕمٜم٤مه ط اًمٜمٌل إمم وومدا ظمرضمٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض قمكم

 .«ُمًجدا واختذوه٤م ...سمٞمٕمتٙمؿ وم٤ميمنوا أروٙمؿ أتٞمتؿ وم٢مذا أظمرضمقا »: وم٘م٤مل ...ًمٜم٤م سمٞمٕم٦م

 ومدقم٤م ـمٝمقره ومْمؾ ُمـ وم٤مؾمتقهٌٜم٤مه: ًمٜم٤م سمٞمٕم٦م: ًمفىمق سمٕمد ومت٤مُمف خمتٍم احلدي٨م

 :وم٘م٤مل وأُمرٟم٤م إداوة ذم صٌف صمؿ ومتْمٛمض ومتقو٠م سمامء

 اح٤مء هبذا ُمٙم٤مهن٤م واٟمْمحقا  سمٞمٕمتٙمؿ وم٤ميمنوا أروٙمؿ أتٞمتؿ وم٢مذا أظمرضمقا »

 .«ُمًجدا واختذوه٤م

 :وم٘م٤مل. يٜمِمػ واح٤مء ؿمديد واحلر سمٕمٞمد اًمٌٚمد إن: ىمٚمٜم٤م

 .«ـمٞم٤ٌم إٓ يزيده ٓ وم٢مٟمف اح٤مء ُمـ ُمدوه»

 ُمًجدا واختذٟم٤مه٤م ُمٙم٤مهن٤م ٟمْمحٜم٤م صمؿ سمٞمٕمتٜم٤م ومٙمنٟم٤م سمٚمدٟم٤م ىمدُمٜم٤م طمتك ومخرضمٜم٤م

. احلؼ دقمقة: ىم٤مل إذان ؾمٛمع ومٚمام ـملء ُمـ رضمؾ واًمراه٥م: ىم٤مل سم٤مٕذان ومٞمف ومٜم٤مديٜم٤م

 [.إصؾ ذم خترجيف راضمع.]سمٕمد ٟمره ومٚمؿ شمالقمٜم٤م ُمـ شمٚمٕم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿ

 ([.1/791)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 ٘بىٖا بَد ادرشكني قبور عذ ادساجد بٕاء جواز

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل وم٢من ٟمٌِمٝم٤م سمٕمد اعمنميملم ىمٌقر: قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وجيقز»

 «ومٜمٌِم٧م ط هب٤م وم٠مُمر اعمنميملم ىمٌقر ومٞمف يم٤من «اًمًٌت٤من» احل٤مئط ذم اعمًجد سمٌٜم٤مء أُمر» ح٤م

 .«شم٘مدم يمام

 .هٜم٤م ُمٜمف ردٟم٤مأو وإٟمام ىمري٤ٌم سمتامُمف ذيمره ؾمٌؼ وىمد أنس رواي٦م ُمـ واحلدي٨م

 :«اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل. اعم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م ُم٤م

 ٟمٌش وضمقاز ،واًمٌٞمع سم٤مهل٦ٌم اعمٛمٚمقيم٦م اعم٘مؼمة ذم اًمتٍمف ضمقاز احلدي٨م وذم»

 ٟمٌِمٝم٤م سمٕمد اعمنميملم ُم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة وضمقاز ،حمؽمُم٦م شمٙمـ مل إذا اًمدارؾم٦م اًم٘مٌقر

 .«أُم٤ميمٜمٝم٤م ذم ذم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وضمقاز ،ومٞمٝم٤م ُم٤م وإظمراج

 ([.1/797)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 السٕي ادسجد وواصِات

 اًمتقوٞمح؟ وأرضمق اًمًٜم٦م، قمغم اعمًجد ًمٌٜم٤مء اعمقاصٗم٤مت هل ُم٤م :وداخٓة

 اًمٗم٤مئدة؟ هل ُم٤م اًمٞمقم، سمف شم٘مقم أن يٛمٙمٜمؽ ٓ ُم٤م وهذا :الىٗخ

 .ُمًجد يٌٜمقا [ يريدون] اإلظمقة سمٕمض هٜم٤مك :وداخٓة

، ٓ :الىٗخ  ذم قمثرة طمجر ىمٗم٦موا اإلؾمالُمٞم٦م، إوىم٤مف وزارة ٕن يًتٓمٞمٕمقا

 .اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ

 ىمدياًم، سمف سمدأت يمٜم٧م يمت٤مب ذم ظم٤مرـم٦م ًمف ووٕم٧ُم  يمٜم٧م اًمًٚمٗمل، اعمًجد

ٞمتف يمٜم٧م واًمذي ومٞمف، ىمّمػماً  ؿمقـم٤مً  وُمِمٞم٧م  اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب سم٤مًمثٛمر» ؾَمٛمَّ

 اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م قمـ اًمرؾمقل وهنل اعم٤ًمضمد، يمت٤مب إمم وصٚم٧م ح٤م «واًمٙمت٤مب

 سم٤مب، ُمـ اعمًجد إمم يقُم٤مً  دظمؾ ط اًمٜمٌل أن داود أيب ؾمٜمـ ذم فأن: ُمٜمٝم٤م وأطم٤مدي٨م،



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمدُمقا    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    صٗم٤مت اعمًجد اًم
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 قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد ُمٕمف ويم٤من «ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق»: وم٘م٤مل أبقاب، ًمف ويم٤من

 قمٌد ويٚم٘مٓمف احلدي٨م، هذا ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اعمًجد، إمم داظمٚملم ويم٤مٟمقا 

 ٓ: يٕمٜمل ،«ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب اهذ شمريمٜم٤م ًمق»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل قمٛمر، سمـ اهلل

 .ُمٜمف اًمرضم٤مل ٟمحـ ٟمدظمؾ

 .أبداً  اًم٤ٌمب هذا ُمـ ذًمؽ سمٕمد اعمًجد قمٛمر اسمـ دظمؾ ومام: قمٛمر اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع ىم٤مل

 .شمٓمٌٞمؼ أيمؼم، اهلل :وداخٓة

 اًمًٚمٗمل اعمًجد ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل أنف: احلدي٨م هذا ُمـ أظمذت أن٤م :الىٗخ

 .اًمرضم٤مل يِم٤مريمٝم٤م ٓ سم٤مًمٜم٤ًمء، ظم٤مص سم٤مب

 يمٌػمة سمٚمدة أو ىمري٦م وزرٟم٤م ؾمٜمقات، قمنم ُمٜمذ ُمٍم زرت أين زم ؾمٌؼ: سم٤مجلٛمٚم٦م

ّٛمقن اًمًٜم٦م أنّم٤مر ُمـ مج٤مقم٦م وهٜم٤مك ؾمقه٤مج، اؾمٛمٝم٤م ًَ  ٟمٌٜمل ٟمحـ: ًمٜم٤م وم٘م٤مًمقا  هٜم٤مك، ُي

 اًم٤ٌمب، هٜم٤م: زم وىم٤مًمقا  ُمٕمٝمؿ، ذهٌٜم٤م آظمره، إمم... يمذا يمٞمػ شمِمقف أن وٟمريد ُمًجًدا

 وم٤مؾمتٗم٤مدوه٤م اًمٜم٤ًمء؟ سم٤مب وم٠مجـ: هلؿ ىمٚم٧م زم وصٗمقا  سمٕمدُم٤م آظمره، إمم.. اًم٘مٌٚم٦م وهٜم٤م

ٌَّ٘مقه٤م ىمد يٙمقٟمقا  أن وأرضمق  .ـَم

 أن: أوًٓ  يٜمٌٖمل اًمّمحٞمح٦م، وإطم٤مدي٨م أصم٤مر قمٚمٞمف شمدل اًمذي اعمًجد: اًمِم٤مهد

 .اًمّمٗمقف ي٘مٓمع ٓ طمتك ُمًح، واطمدة ىمٓمٕم٦م يٙمقن قمٛمقد، ؾم٤مري٦م ومٞمف يٙمقن ٓ

 .حمراب ومٞمف يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ: ذًمؽ وسمٕمد 

 .اًمّمٗمقف ي٘مٓمع ُمٜمؼم ومٞمف يٙمقن ٓ أن ويٜمٌٖمل 

 رد وومٞمف اعمحراب، وواضم٥م اعمٜمؼم سمقاضم٥م ي٘مقم هق درضم٤مت صمالث ُمٜمؼم ويٙمقن 

 يمذًمؽ اعمٜمؼم: هلؿ ٟم٘مقل اًم٘مٌٚم٦م، قمغم يدل اعمحراب ووع أن ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم قمٛمكم

 .آظمره إمم.. اعمحراب ُمـ أيمثر ًمألقمٛمك اًم٘مٌٚم٦م قمغم يدل اعمٜمؼم وهذا اًم٘مٌٚم٦م، قمغم يدل

ج٤متحَتَ  هذه ًمٙمـ   اًم٘مرن ُمٜمذ هب٤م اًمٜم٤مس اسمُتكم اًمتل اًمٌدع هذه ًمتًٚمٞمؽ سم٤مـمٚم٦م جُّ

 اًمٕمٙمس وقمغم اعمحراب، ُمـ ظم٤مًمٞم٤مً  يم٤من ُمًجده اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ُمع إول،

 .يمٜم٤مئًٝمؿ ذم اًمٜمّم٤مرى قم٤مدة ُمـ ٕهن٤م :«اعمح٤مري٥م هذه اشم٘مقا »: هلؿ ىم٤مل ذًمؽ ُمـ
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 ذم يّمكم أن يٙمره يم٤من ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ سمٕمض يم٤من: وًمذًمؽ 

 ؿمٞمؿ ُمـ هذا ٕن اعمحراب: ذم اًمّمالة يتجٜم٥م ومٙم٤من اعمحراب، يٕمٜمل: اًمٓم٤مق اًمٓم٤مق،

 .سم٤مضمتٜم٤مسمف وأُمرٟم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهنك اًمٜمّم٤مرى،

 اعمًجد؟ اًمٓم٤مق دظمٚمقا  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمٝمد ذم يٕمٜمل اًمٓم٤مق، دظمٚمقا  :وداخٓة

 ...ىمديؿ ُمـ ًمؽ أىمقل أن٤م :الىٗخ

 .ؼمأيم اهلل :وداخٓة

 ويٙمقن أقمٛمدة، ومٞمف ًمٞمس هٙمذا، أوًٓ  اعمًجد يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل اًمِم٤مهد، :الىٗخ

 وخيرضمـ ُمٜمف يدظمٚمـ ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مب وًمف حمراب، ومٞمف وًمٞمس درضم٤مت، صمالث ًمف ُمٜمؼم ذم

 .اًمرضم٤مل يِم٤مريمٝمـ ٓ ُمٜمف،

 ُمـ ًمٞمس اعمٙم٤من هذا ًمٙمـ اًمٜم٤ًمء، ًمّمالة ُمٙم٤من هٜم٤مك يٙمقن أن ويٜمٌٖمل

 اًمنمقمل اًمٚم٤ٌمس ٕن سمجدار: أو سمًت٤مرة اًمرضم٤مل قمـ حمجقسم٤مً  يٙمقن أن اًميوري

 أن هبـ حيًـ اًمٜم٤ًمء وٕن احلج٤مب، هق اًمٜم٤ًمء ُمٚمٌقؾم٤مت يٙمقن أن يٗمؽمض اًمذي

 هديف ُمـ يمٚمف وهذا ظمٚمٗمف، ُمـ اعم٘متديـ وطمريم٤مت اإلُم٤مم رؤي٦م ذم اًمرضم٤مل يِم٤مريمـ

 .وؾمػمشمف اًمًالم قمٚمٞمف

 همػم إؿمٞم٤مء هذه ُمـ ،ه٤مُم٦م همػم سم٠مؿمٞم٤مء وي٠متقا  ه٤مُم٦م، أؿمٞم٤مء يؽميمقا  اًمٜم٤مس اًمٞمقم

 اًمٗمّمؾ، هلذا ضورة هٜم٤مك ًمٞمس سم٤مًم٤ٌمـمقن، اًمرضم٤مل قمـ اًمٜم٤ًمء يٗمّمٚمقن أهنؿ اهل٤مُم٦م

 يمـ وم٢مذا ُمتؼمضم٤مت، أيمثرهـ اًمٜم٤ًمء يرون أهنؿ إًمٞمٝمؿ ذًمؽ سمتقطمل اًمتل اًميورة ًمٙمـ

 :ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ جيقز، ُم٤مٓ قمغم اًمرضم٤مل قملم وىمع ُمٕمٜم٤مه ُمٙمِمقوم٤مت، هٙمذا ؾمٞمّمٚملم

 تٛمؾأوردهــــــــــــ٤ـم ؾمــــــــــــٕـمد وؾمــــــــــــٕـمد ُمِمـــــــــــــ

 

 ُمـــــــــ٤ـم هٙمــــــــــذا يـــــــــ٤ـم ؾمـــــــــٕـمد شمــــــــــقرد اإلسمــــــــــؾ 

 وهذا اعمًجد، حييوا أن يريدوا اًمٚمذي ًمٚمٜم٤ًمء ي٘م٤مل سم٠مظمٓم٤مء، إظمٓم٤مء شمٕم٤مًم٩م ُم٤م     

 .«هلـ ظمػم وسمٞمقهتـ» اًم٘م٤مقمدة، قمٙمس قمغم أطمٞم٤مٟم٤ًم، هلـ أومْمؾ يٙمقن وىمد هلـ جيقز

 يرى أطمد ٓ أنتـ، يمام اعمًجد واطميوا اًمنمقمل، اًمٚم٤ٌمس اًمًٌقا : هلـ ي٘م٤مل

 .إـمالىم٤مً  حمرُم٦مً  قمقرةً  ُمٜمٙمؿ



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم

 

197 

ٌُقن ومٞم٘مقُمقن اًمٜم٤ًمء، يقضمٝمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ واًمذيـ  اًمرضم٤مل قمـ اًمٜم٤ًمء َيـْحُج

 .ُمٕم٤مً  واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء أنػ رهمؿ

 .اعمًجد ُمـ حييين مم٤م ومٝمذا

 سمد ٓ أنف ذط قمٚمٞمؽ شمِمؽمط إوىم٤مف وزارة ٕن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ: ًمٞمس هذا إن: أىمقل

 .اًمًح٤مب شمٜمٓمح ُمئذٟم٦م ٜم٤مكه يٙمقن أن سمد ٓ حمراب، هٜم٤مك يٙمقن أن

 اعمئذٟم٦م شمٕمٌدي٦م، ؾُمٜم٦َّم وًمٞم٧ًم اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ُمـ اقمت٘م٤مدي ذم هل اعمئذٟم٦م هذه سمٞمٜمام 

 .ممٙمـ ُمٙم٤من أبٕمد إمم اعم١َُمذن صقت مترير هق..ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد يٕمٜمل اعمّم٤مدر، ُمـ

ٌَْتَٙمرة اًمقؾم٤مئؾ يقُمئذٍ  شمٙمـ مل   وًمذًمؽ اًمّمقت: ُمٙمؼمات ُمـ اًمٞمقم اعمقضمقدة اعمُ

ة ـمٌٞمٕمٞم٦م وؾم٤مئؾ قا شمٕم٤مـم  .احآذن سمٜم٤مء ذم شمٗمٜمٜمقا  اًمزُمـ ُمع صمؿ احآذن، ومٌٜمقا  يقُمئذ، ُُمَٞمنَّ

َقر، رأجتٛمقه٤م يٛمٙمـ اعمٖمرب، إمم اًمًٗمر زم ُأتِْٞمَح  أن٤م  ُمئذٟم٦م ذم اًمرسم٤مط ذم سم٤مًمّمُّ

 ًمٗمقق، وًمٗمقق سمٞم٧م، دمٕمٚمٝم٤م أن ممٙمـ يٕمٜمل أُمت٤مر، ؾمٌٕم٦م أو ؾمت٦م إمم قمروٝم٤م يّمؾ

 .يمٚمٝم٤م اًمٌٚمد شمٙمِمػ وشمٓمٚمع

ٌَٚم غ أن ٟمريد: ىم٤مل اح٤مل؟ إو٤مقم٦م ح٤مذا اًمتٙمٚمػ، هذا ذاح٤م ن صقَت  اًمٜم٤مس ُٟم  .اعم١َُمذ 

 اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ًمٙمـ ُمئذٟم٦م، هٜم٤مك يٙمـ مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم

َٟمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ًمديٜم٤م اًمث٤مسمت٦م  ُمٙم٤من وذم اعمًجد، ؾمٓمح قمغم ئمٝمر يم٤من ُُم١َمذ 

 أم سمـ قمٛمرو وهق اًمًالم قمٚمٞمف رؾمقًمٜم٤م ُُم١َمذٟملم وأطمد ومٞمف، ١مذنومٞم اعمٙم٤من، هذا ذم ُمرشمٗمع

 ُي١َمذ ن وٓ اًمّمٌح، وُي١َمذ ن ضير، وهق اعمٙم٤من ذًمؽ إمم يّمٕمد ومٙم٤من ضيراً، يم٤من ُمٙمتقم،

: ًمف ومٞم٘م٤مل -اًمرائل يراه٤م ٓ اًمتل اعمئذٟم٦م ذم خمتٌئ٤مً  وًمٞمس- ويروه، ومٞمف اًمٜم٤مس يٛمر طمتك

 .اًمٓمريؼ ذم اح٤مّريـ اًمٜم٤مس ظم٤ٌمرإ قمغم سمٜم٤مء ومٞم١َُمذ ن أصٌح٧م، أصٌح٧م

 ُمرشمٗمع: ُمٙم٤من إمم صٕمقد ذم ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم شمٙمـ مل وم٤معمئذٟم٦م

 ُم٤م ُم٘مدار اًمًحقر وسملم اًمّمالة إىم٤مُم٦م سملم يم٤من أنف اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 صٕمقد ومٞمف ومٛمٕمٜم٤مه أذاٟملم، ذم واًمث٤مين، إول اعم١مذن ذاك، ويٜمزل اعم١مذن هذا يّمٕمد

 ُم٘مّمقد: أُمر هق ُمرشمٗمع ُمٙم٤من إمم وصٕمقده اعم١مذن سمروز أن ُيِْمِٕمُرٟم٤م هذا زول،ٟم وومٞمف
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 .سم٤مًمّمقت اًمٜم٤مس شمٌٚمٞمغ ٕضمؾ

 يمقهن٤م قمـ ظمرضمقا  ٕهنؿ وؾمٞمٚم٦م: وًمٞم٧ًم هم٤مي٦م اعمئذٟم٦م ضمٕمٚمقا  وم٤مًمٜم٤مس: ذًمؽ ُمع 

ٌَٚم غ إقمغم إمم شمّمٕمد أنؽ اًمقؾمٞمٚم٦م وؾمٞمٚم٦م،  رومع ذم ي٤ٌمًمٖمقا  قم٤مدوا ًمٙمـ اًمٜم٤مس، وشُم

 .آظمره إمم.. وو طمج٤مرهت٤م، ٟمح٧م ذم وي٤ٌمًمٖمقا  ه٤موشمِمٞمٞمد سمٜمٞم٤مهن٤م

 اًمديـ صالح ُمًجد ُمثالً  ٟمرى ٟمحـ اًمّمقت، ُمٙمؼمات وضمقد زُمـ ذم طمتك

 هذا إو٤مقم٦م ُم٤مذا ٕضمؾ اًمٙمٚمٗم٦م، هذا يمؾ ح٤مذا صم٤مًمث٦م، وـمٌ٘م٦م صم٤مٟمٞم٦م وـمٌ٘م٦م ـمٌ٘م٦م ٟمرى إجقيب،

 .جداعمً ذم وهق ُي١َمّذن ٕنف إـمالىم٤ًم: أن إقمغم إمم يّمٕمد أطمد وٓ اح٤مل؟

 .ُمٜم٘مقل وٓ ُمٕم٘مقل ٓ ُمٕمٜمك، ًمف ًمٞمس اعم٤ًمضمد ذم احآذن سمٜم٤مء ص٤مر: إًذا

 يت٤ٌمهك طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف طمذر مم٤م هذا

 .«سم٤معم٤ًمضمد اًمٜم٤مس

 .آظمره إمم هل٤م، ُمثٞمؾ ٓ ُمٜم٤مرة يٌٜمل ًمف، ُمثٞمؾ ٓ ُمًجد يٌٜمل اًمذي هق وم٤مًمِم٤مـمر

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م صسمٜم اًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم قمالُم٤مت ُمـ هذا

 ًمٞمس ؾم٤مذضم٤مً  اعمًجد يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل آٟمٗم٤ًم، ٟمحـ ذيمرٟم٤مه٤م ُم٤م اعمًجد زظمروم٦م أُم٤م

 اعمًجد شمقؾمٞمع إمم اوٓمر ح٤م قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب قمٛمر وًمذًمؽ زظم٤مرف: ومٞمف

ٌَٜم٤َّمء، ىم٤مل زُم٤مٟمف، ذم اًمٜمٌقي  احلر ُمـ اًمٜم٤مس َأيمِـ: ىم٤مل اًمٞمقم، يًٛمقٟمف اًمذي اعمٝمٜمدس ًمٚم

ر وٓ واًم٘مر، ر وٓ شُمـَحٛم   .شُمَّمٗم 

 ٓ واًم٘مر، احلر ُمـ ي١موهيؿ اًمٜم٤مس، ُيِٙمـ أنف اعمًجد، ُمـ اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م: يٕمٜمل

 .شُمَّمّٗمر وٓ حُتَّٛمر

 .اًمٜم٤مس ومتٗمتـ: زي٤مدة ذم :وداخٓة

 .هذا أذيمر ُم٤م :الىٗخ

ه٦م شمٙمقن أن جي٥م اهلل وسمٞمقت اًمزظم٤مرف، ُمـ هذا ٕن شمّمٗمر: وٓ حتٛمر وٓ  ُُمٜمَزَّ

 .اهلل سمٞم٧م هذا ٟمٞم٤م،اًمد أُمقر قمـ
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 آًمتزام قمـ اًمٜم٤مس اسمتٕم٤مد سم٥ًٌم اًمِمديد: إؾمػ ُمع اعمٗم٤مهٞمؿ اٟمٕمٙم٧ًم اًمٞمقم 

 يْمٕمقك اًمزظم٤مرف هذه اًمٜم٤مس قمغم أنٙمرت إذا اًمٞمقم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هبدي

 :سمِمٌٝمتلم

 إمم اٟمٔمر ُمٜم٤م؟ أطمًـ اًمٜمّم٤مرى هؾ: ًمؽ ي٘مقل: -أظمٌثٝمام وهل-: إومم اًمِمٌٝم٦م

٤ٌَمًمِٖم يمٞمػ اًمٜمّم٤مرى  .سم٤مًمزظم٤مرف أومم ُم٤ًمضمُدٟم٤م ومٜمحـ اًمٙمٜم٤مئس، زظمروم٦م ذم قنُي

 وُٟمَزظْمِرومف ومٞمف ٟمًٙمـ اًمذي سمٞمتٜم٤م ٟمحـ، سمٞمتٜم٤م ُمثؾ هق اهلل سمٞم٧م: ي٘مقًمقن ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس

ـْ ﴿.. أطمؼ اهلل سمٞم٧م آظمره، إمم.. وَٟمْٙمٜمًُف   ؿَمَٕم٤مئِرَ  ُيَٕمٔم ؿْ  َوَُم
ِ
٤َم اّللَّ ـْ  وَم٢ِمهنَّ  شَمْ٘مَقى ُِم

 .[11:احل٩م]﴾اًْمُ٘مُٚمقِب 

 ُم٤م»: قمٜمف قم٤ٌمس اسمـ روى ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اًمِمٞمٓم٤من: وطمل ُمـ هذا

 .اًمرؾمقل ُمـ قم٤ٌمس اسمـ ؾمٛمٕمف طمدي٨م «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت

 اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمِروُمٜمَّٝم٤م: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت ُم٤م»

 .واًمٜمّم٤مرى

 رةصق ذم يٙمقن أن جي٥م اعمًجد أن قمغم جمتٛمٕم٦م يمٚمٝم٤م: وأصم٤مر وم٤مٕطم٤مدي٨م

 .اًمٜم٤مس ىمٚمقَب  شُمِْمِٖمؾ زظم٤مرف ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمتقاوٕم٦م،

 هذه أُم٤م وضمؾ، قمز اهلل ـم٤مقم٦م قمغم ي٤ًمقمده ضمق ذم يٙمقن أن سمد ٓ اإلٟم٤ًمن: يٕمٜمل 

 .شمٚمٝمٞمف ومٝمل واًمٜم٘مقش اًمزظم٤مرف

 مخٞمّم٦م، ذم يقُم٤مً  صغم أنف ٟمٌٞمٜم٤م، طمدي٨م شمذيمرٟم٤م ُم٤م إذا أنٗمًٜم٤م قمـ ٟمحـ ٟم٘مقل ُم٤مذا

 ظمي ظمٓمقط ومٞمف يٙمقن سم٤مًمّم٤مي٦م، شمًٛمك اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م هذه أقمالم، ًمف صمقب ذم

 .آظمره وإمم.. ومحر وسمٞمض وزرق

 ظمذوا»: وىم٤مل اخلٛمٞمّم٦م، هذا ٟمزع يّمكم، أن يم٤مد ُم٤م مخٞمّم٦م، ذم يقم ذات ومّمغم

 شمٚمٝمٞمٜمل أن يم٤مدت»: رواي٦م وذم «أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م وْأتقين اخلٛمٞمّم٦م، هذه

 .«صاليت قمـ

 ذًمؽ؟ ُمـ ٟمحـ وم٠مجـ اهلل، رؾمقل هذا
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 صغم اًمٙمٕم٦ٌم دظمؾ قمٜمدُم٤م زًمٗمك، اهلل إمم شُمَ٘مّرسمٜم٤م هل يم٠مهن٤م اًمزظم٤مرف ذم ٟمزيد

 وم٠مُمر إؾمامقمٞمؾ، يمٌش ىمرٟم٤م اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف ذم يم٤من اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم اهلل رؾمقل

 .اعمّمكم سم٤مل شُمِْمِٖمؾ ٕهن٤م شمٖمٓمٞمتٝمٜم٤م: يٕمٜمل سمتخٛمػممه٤م،

 ..اًمتقضمٞمٝم٤مت هذه يمؾ قمٙمًٜم٤م ومٜمحـ

 ( 55: 17: 17/   171/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادساجد رشف لون

 اًمًٜم٦م؟ ُيَٕم٤مِرض ٓ اًمذي اعمٜم٤مؾم٥م اًمٚمقن سمرأجٙمؿ هق ُم٤م اعمًجد ومراش طمقل :السٚال

 .اًم٤ٌمه٧م اًمٚمقن هق ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 ُمثؾ؟ :وداخٓة

 .اًمؽُمَايب اًمٚمقن يٕمٜمل اًمٜمٔمر، يٚمٗم٧م وٓ اًمٜمٔمر، يًؽمقمل ٓ اًمذي :الىٗخ

ٌُٜم ٞم٦م، إمم اح٤مئؾ: ُمثالً  يٕمٜمل،:وداخٓة  .سُمٜم ٞم٤مً  يم٤من ًمق اًم

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس وم٤مشمح، سُمٜم ل :ىٗخال

ر ٓ ُمع شمٕم٤مرض يٙمقن ُم٤م: يٕمٜمل :وداخٓة ر وٓ شُمَّمٗم   .يمذا أو  شُمـَحٛم 

ر وٓ اًمٜم٤مس، أيمِـ: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سم٘مقل اعم٘مّمقد هق :الىٗخ  وٓ حُتَٛم 

ر،  .شُمَزظْمِرف ٓ: يٕمٜمل شُمَّمٗم 

 شمِم٤مء ُم٤م شمٚمٌس أن ومٚمٝم٤م داره٤م، ُمـ ظمرضم٧م إذا اعمرأة ؿم٠من ويمًقشمف اعمًجد ؿم٠من 

 ٓ ًمٙمـ آظمره، إمم.. وال.. وال وإزرق وإظمي وإؾمقد إبٞمض اًمثٞم٤مب، ُمـ

 .ؾم٤مذج يٙمقن ُمزظمرف يٙمقن ُم٤م ُُمَزْريَمش، يٙمقن

 وٓ اعمّمٚملم، ٟمٔمر ُيْٚمِٗم٧م ٓ ؾم٤مذضم٤ًم، يٙمقن أن يٜمٌٖمل اعمًجد ذم اًمٗمراش هٙمذا 

 .رهبؿ قم٤ٌمدة ُمـ ومٞمف ُم٘مٌٚملم هؿ ُم٤م قمـ ُيٚمٝمٞمٝمؿ
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 .ٟمٕمؿ أي. اًمزظمروم٦م قمـ آسمتٕم٤مد هق قمٛمر ٠مثرسم اعم٘مّمقد: إذاً 

 أن ؾم٤مذضم٤ًم، يم٤من وًمق اًمٚمقن يٙمقن أن إومْمؾ إن: أىمقل ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ

 .اًمٌٝمرضم٦م قمـ أبٕمد يٙمقن

ه اًمذي اًمٚمقن قمـ ٟمٌح٨م ٟمحـ :وداخٓة  .ظمؼمشمؽ ظمالل ُمـ ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  شمرا

رٟم٤م طمتك اًمؽماب: ًمقن هذا هق أراه اًمذي :الىٗخ  َولإُ  اًمًٚمػ سمٛم٤ًمضمد ُيـَذيم 

 .احلّم٤ٌمء ذم ويّمٚمقن اًمؽماب، ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ

ًٓ  جيٚم٥م إبٞمض اًمٚمقن ًمٙمـ أبٞمْم٤ًم، ًمقٟم٤مً  ؾمٜمخت٤مر يمٜم٤م ٕنف :وداخٓة  ..إوؾم٤مخ أو

 .سمنقم٦م يتًخ :الىٗخ

ٌُٜم ل وم٘مٚمٜم٤م ٟمٕمؿ، أي :وداخٓة  .اًمٗم٤مشمح اًم

 .ٟمٕمؿ اًمٗم٤مشمح، :الىٗخ

 ( 55: 55: 51/ 177/واًمٜمقر اهلدى)

 السٕة عذ ادبٕي ادسجد

 وُمـ أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن

 .ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

٤َم َي٤م﴿ ـَ  أهَيُّ َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَِّذي َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  .[151:قمٛمران آل]﴾ُُم

٤َم َي٤م﴿ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأهيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[1:اًمٜم٤ًمء]﴾َرىمِٞم

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح ﴿  [75:إطمزاب]﴾ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[71:إطمزاب]﴾قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ
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 :سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وَذَّ  ،ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػمَ  وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويُمؾَّ  والًم٦م سمدقم٦م ويُمؾَّ  سمدقم٦م، حمدصم٦م ويُمؾَّ 

 :وسمٕمد

 أن ٟمرضمق واًمذي اهلل، ؿم٤مء إن ٤ٌمركاعم اعمًجد هذا ضمقار أهٜمئ أن زم يٌدي ُم٤م وم٠مول

 شم٤ٌمرك اهلل ُمـ شم٘مقى قمغم أؾمس ىمد اعمًجد يٙمقن وٓ اهلل، ُمـ شم٘مقى قمغم ُأؾمس ىمد يٙمقن

 ه٤مضمر ُم٤م أول أنف ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ُمـ أن ذًمؽ :ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م قمغم يم٤من إذا إٓ وشمٕم٤ممم

 اًمّمالة قمٚمٞمف هُمًجد سمٜمك أن هق سمف سمدأ ُم٤م أول يم٤من اعمٜمقرة، اعمديٜم٦م إمم اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م ُمـ

 يتٚم٘مقن اًمتل ُمدرؾمتٝمؿ هل سمؾ اعمًٚمٛملم، وجمتٛمع ُم٠موى هل اعم٤ًمضمد ٕن ذًمؽ واًمًالم:

 إطم٤مدي٨م يَمثُرت وًمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اهلل ذيٕم٦م شُمَٕمٚم ٛمٝمؿ اًمتل اًمدروس ومٞمٝم٤م

 ُمًجد ٓ اًمتل اعمحٚم٦م ذم أو إرض ذم وسمخ٤مص٦م اعم٤ًمضمد، سمٜم٤مء قمغم اعمًٚمٛملم حتض اًمتل

ن ٓ سمدو ذم صمالصم٦م ُمـ ُم٤م»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ذًمؽ ُمـ ومٞمٝم٤م،  ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم وٓ ومٞمٝمؿ، ُي١َمذَّ

: هبؿ أطم٤مط: أي «اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ إٓ» ،«اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ إٓ اًمّمالة،

 .«اًم٘م٤مصٞم٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ اًمذئ٥م ي٠ميمؾ وم٢مٟمام سم٤مجلامقم٦م، ومٕمٚمٞمٙمؿ»

 اًمّمٚمقات اءأد قمغم حي٤مومظ أن ُمٙمٚمػ ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من: وًمذًمؽ 

 أن قمٚمٞمف سمؾ ُمٕمٛمٚمف، ذم أو ديم٤مٟمف ذم أو داره ذم يّمكم أن وًمٞمس اعمًجد، ذم اخلٛمس

 قمغم طملَّ : ي٘مقل طمٞمٜمام اعم١مذن وهق أٓ اهلل ًمداقمل آؾمتج٤مسم٦م قمـ ُيِْمِٖمٚمف رء يمؾ يدع

 .اًمٗمالح قمغم طملَّ .. اًمّمالة

 مخس ميق يمؾ ذم ط اهلل رؾمقل ُمـ اعمُـٜمَٔمَّؿ إُمر هذا اعمًٚمؿ يًٛمع ومحٞمٜمام 

 ىم٤مل وم٘مد اجلامقم٦م، صالة قمـ اًمَتَخٚمُّػ ذم قمذر ُمًٚمؿ ٕي يٙمقن ًمٙمٞمال ذًمؽ ُمرات:

 هذا ،«ًمف صالة ومال ًمف، قمذر وٓ ُيـج٥م ومل اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 طملَّ  اًمّمالة، قمغم طملَّ : ي٘مقل طمٞمٜمام اهلل ُمٜم٤مدي ُيـجٞم٥م أن قمغم اعمًٚمؿ حيض طمدي٨م

 .اًمٗمالح قمغم
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 أَّٓ : أي ُمٓمٚم٘م٤مً  شُمرومع أَّٓ  سملم شمدور ومّمالشمف ذقمل، قمذر ًمف يٙمـ ومل يٗمٕمؾ مل وم٢مذا 

 .وإضمر اًمثقاب درضم٤مت أدٟمك ذم ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن أن وسملم ُم٘مٌقًم٦م، شمٙمقن

ٌ ل أيمد: وًمذًمؽ  ـ اعمٕمٜمك ط اًمٜم  يًٛمع ُمـ يمؾ أُمر احلدي٨م، هذا ذم اعمَُتَْمٛمَّ

 ومٞمّمكم رضمالً  آُمر أن ٧ممهٛم ًم٘مد»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ جيٞم٥م أن اًمٜمداء

 ُمع اًمّمالة يدقمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ طمٓم٤ًٌم، ومٞمحٓم٥م رضمالً  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس،

ق اجلامقم٦م،  ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقهَتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمر 

 .«ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد

 دون ًٚمٛملماعم ُمًجد ذم اًمّمالة قمـ يتخٚمػ عمـ ضمداً  ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م هذا ذم 

ق أن يًتحؼ أنف ذقمل، قمذر  ىمد ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ أظمرة: ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مًمٜم٤مر ُيـَحرَّ

 ُم٤م يٗمٕمؾ هق صمؿ: قمٜمف ٟمٞم٤مسم٦م: أي «سم٤مًمٜم٤مس ومٞمّمكم رضمالً  آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد»: ؾمٛمٕمتؿ يمام ىم٤مل

ق اجلامقم٦م، ُمع اًمّمالة َيَدقُمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ»: ىم٤مل ي٠ميت،  ،«سمٞمقهتؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمر 

 ذم اعمٗمروض ٕن وأوم٤مضِمئٝمؿ: ُأب٤َمهمتٝمؿ: أي اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة َيَدقُمقن أن٤مس إمم ُأظم٤مًمػ

 ط اًمرؾمقل أن يٕمٚمٛمقن أهنؿ واعمٗمروض ىمٚمٜم٤م، يمام اهلل ُمٜم٤مدي ُيـجٞمٌقا  أن اعمتخٚمٗملم ه١مٓء

 أن رضمالً  ُيقيمِؾ أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف َهؿَّ  وًمٙمٜمف قم٤مدشمف، هل يمام إُم٤مُم٤مً  اعمًجد ذم يّمكم

ق اعمًجد، ذم اًمّمالة قمـ اعمُـَتَخٚم ٗملم ًمٞم٤ٌمهم٧م قمٜمف: ٟمٞم٤مسم٦مً  كميّم  .سمٞمقهتؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمَُحر 

ٌَٞم ٜم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ  اًمٜم٤مس، ُمـ اًمٙمثػم يّمٞم٥م اًمذي اًمٌالء ُُم

 دٟمٞمقي ُٕمر اجلامقم٦م قمـ يتخٚمٗمقن أهنؿ هذا، يمزُم٤مٟمٜم٤م اًمزُم٤من آظمر هذا ذم وسمخ٤مص٦م

 أنف يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي»: واًمًالم ًمّمالةا قمٚمٞمف وم٘م٤مل طم٘مػماً، يم٤من ُمٝمام

ي٦م، أو اًمِم٤مة ىمدم أؾمٗمؾ ُمـ قمٔمٛمتلم: يٕمٜمل ،«طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم جيد  اعمٕمزا

 يمٝم٤مشملم دٟمٞمقي٦م وم٤مئدة اعمًجد ذم جيد أنف يٕمٚمؿ ًمق هل٤م، ىمٞمٛم٦م ٓ إرض ذم قم٤مدةً  شُمْرُمك

 أصح ُمـ وهق حلدي٨م،ا هذا يٜمتٝمل هٜم٤م إمم اًمٕمِم٤مء، صالة أي ًمِمٝمده٤م اعمرُم٤مشملم

 .صحٞمحٝمام ذم ُمًٚمؿ و اًمٌخ٤مري اإلُم٤مُم٤من أظمرضمف طمٞم٨م إطم٤مدي٨م

 اًمّمالة قمٚمٞمف َهؿَّ  ح٤مذا: وهق أٓ قم٤مدًة، اًمٜم٤مس سمٕمض ظم٤مـمر ذم َيِرد ىمد ؾم١مال وهٜم٤م 

 ُم٤م ًمٙمٜمف ،«مهٛم٧م ًم٘مد»: ىم٤مل يٗمٕمؾ؟ ومل اجلامقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمحرق واًمًالم
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رٟم احلدي٨م هذا وًمذًمؽ ومٕمؾ؟  سمٕمض ومٝمٛمٝم٤م يزء ىمد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم سمآج٦م ٤مُيَذيم 

: يقؾمػ ؾمقرة ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٘مقًمف يٛمرون طمٞمٜمام اًمٙمريؿ، ًمٚم٘مرآن واًم٘م٤مرئلم اًمت٤مًملم

 اًمٗمٕمؾ، يٕمٜمل ٓ وم٤مهلَؿَّ  ،[17:يقؾمػ]﴾َرسم فِ  سُمْرَه٤منَ  َرَأى َأنْ  ًَمْقٓ هِب٤َم َوَهؿَّ  سمِفِ  مَه٧َّْم  َوًَمَ٘مدْ ﴿

ٛمقن ٤مًمٕمٚمامءوم اًمِٗمٕمؾ، ُم٘مدُم٤مت ُمـ هق وإٟمام  ً  يٜمت٩م ُم٤م صمؿ اعمًٚمؿ، سم٤مل ذم خيٓمر ُم٤م ُيَ٘م

 :أىم٤ًمم إمم اًمٕمٛمؾ ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ

 يم٤من أو ظمػماً  يم٤من ؾمقاء إٟم٤ًمن، سم٤مل ذم ختٓمر ظم٤مـمرة اخل٤مـمرة،: إول اًم٘مًؿ

،ً ٤م، ص٤مر اإلٟم٤ًمن سم٤مل ُمـ ُمٙم٤مهن٤م وأظمذت اخل٤مـمرة هذه ىَمِقي٧م وم٢مذا ذا  ىمقي٧م وم٢مذا مَهًّ

 سمٕمد وًمٞمس اًمٕمزم، ذًمؽ يكم اهلَؿّ  ُمرشم٦ٌم إمم ووصٚم٧م ة،اخل٤مـمر هذه ىمقة وازدادت

َ  وَم٢ِمنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ﴿: اًمٓمالق ُم٠ًمخ٦م ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ اًمٗمٕمؾ، إٓ اًمٕمزم  اّللَّ

 ومٚمام اًمٗمٕمؾ، إٓ سمٕمده ًمٞمس اًمٗمٕمؾ ىمٌؾ هق اًمٕمزم أن اًمِم٤مهد ،[117:اًمٌ٘مرة]﴾قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ 

ذ مل أنف قمـ ومْمالً  ح٤مذا؟ يٕمزم، مل ومٝمق اًمتحريؼ قمغم ط اًمٜمٌل َهؿَّ   .ُيٜمَٗم 

 ذًمؽ أول اجلٛمٕم٦م صالة قمٚمٞمف دم٥م ٓ ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٌٞمقت ذم أن :اجلواب 

 ذم أجْم٤مً  يٙمقن[ وىمد] اًمتٙمٚمٞمػ، ُمرشم٦ٌم ذم يدظمٚمقا  مل اًمذيـ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمٜم٤ًمء،

 .اعمٕمذوريـ ُمـ وًمٙمٜمٝمؿ ُمٙمٚمٗملم ٟم٤مس اًمٌٞمقت

ذ، ومل أوقمد أن اًمًالم ٞمفقمٚم اًمرؾمقل طِمْٙمَٛم٦م ُمـ ومٙم٤من: وًمذًمؽ   سملم مجع وم٘مد ُيٜمَٗم 

 حتريؼ قمدم وهق اعمٗمًدة، ودومع اجلامقم٦م، طمْمقر قمغم واحلض اعمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ

 .احلرق يًتحؼ ٓ ُمـ احلريؼ ٕص٤مب ذًمؽ ومٕمؾ ًمق ٕنف ومٞمٝم٤م: سمٛمـ اًمٌٞمقت

 اجلامقم٦م صالة قمـ يتخٚمٗمقن اًمذيـ ٕوئلؽ ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م هذا ذم: إذاً 

 أن إٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه يذيمر أن ُيٛمٙمـ ُم٤م إقمذار ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس ذقمل، قمذر دون

 ًمف وهذا ُمنموقم٤ًم، أجْم٤مً  ٟمقُمف يٙمقن وأن ٟم٤مئاًم، يٙمقن أن إٓ ُمريْم٤ًم، اًمرضمؾ يٙمقن

 .صدده ذم ٟمحـ قَمامَّ  َٟمْخُرج أن ظمِمٞم٦م ومٞمف: اخلقض أن أريد وٓ ـمقيؾ سمح٨م

 وهق اعمًجد، هبذا اعمحٚم٦م هذه آل قمغم اُمتـ ىمد وضمؾ قمز اهلل أن: وم٤مًمِم٤مهد

 اًمًٜم٦م، قمغم إٟمف -أىمقل ٓ آؾمٗم٤مً - أىمقل وٓ اًمًٜم٦م، إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب وهق.. أىمقل

 أىمرب إٟمف: طَمؼ   يمٚمٛم٦م أىمقل وًمٙمٜمل شمٜمٌٖمل، يم٤مٟم٧م ُم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء سمٕمض ومٞمف أرى وم٢مين
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 ذم وشُمٜمَْٗمؼ اًمزُم٤من، هذا ذم شُمٌٜمك اًمتل إظمرى ًمٚمٛم٤ًمضمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜم٦م، إمم يٙمقن ُم٤م

 وإُمر اهلل، ؿمٕم٤مئر ُيَٕمٔم ٛمقن أهنؿ زقمؿ ذم اًمٓم٤مئٚم٦م، إُمقال وَزظْمَروَمتِٝم٤م ٞمٞمده٤مشمِم ؾمٌٞمؾ

 ُمزظمروم٦م ُمِمٞمدة اعم٤ًمضمد سمٌٜمٞم٤من ًمٞمس وضمؾ، قمز اهلل ؿمٕم٤مئر شمٕمٔمٞمؿ ٕن يمذًمؽ: ًمٞمس

 .اًمٕم٤معملم رب قمغم صالهتؿ ذم اإلىم٤ٌمل قمـ اعمّمٚملم شمٚمٝمل زظم٤مرف

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وصحٞمح اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد

 يمٜمٞم٦ًم ط اهلل ًمرؾمقل ذيمرشم٤م احلٌِم٦م، ُمـ طمٌٞم٦ٌم أم و ؾمٚمٛم٦م أم رضمٕم٧م ح٤م»: ىم٤مًم٧م

ـٍ  ُمـ وذيمرشم٤م احلٌِم٦م، ذم رأت٤مه٤م ًْ : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، وشمّم٤موير طُم

روا ُمًجداً  قمٚمٞمف سمٜمقا  اًمّم٤مًمح، اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»  شمٚمؽ ومٞمف وَصقَّ

ر أوئلؽ اًمتّم٤موير،  يم٤مٟمقا » ، اًمٜمّم٤مرى: أي أوئلؽ «وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

روا أن إصمؿ قمغم إصمامً  وزادوا «ُمًجداً  ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا  َصقَّ

 .وزظم٤مرف ٟم٘مقش هل سم٤مًمتّم٤موير هٜم٤م اعم٘مّمقد اًمتّم٤موير، شمٚمؽ

 ُم٤م»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن وهمػمه، «داود أيب ؾمٜمـ» ذم آظمر طمدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ 

 حيت٤مضمٝم٤م اًمتل احل٤مضم٦م ومقق سمٜمٞم٤مهن٤م، رومع: أي اعم٤ًمضمد شمِمٞمٞمد «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت

 .ومٞمٝم٤م اعمّمٚمقن

 يمام ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أبق رواه احلدي٨م هذا 

 .«اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٛمٕمتؿ،

 يمام ًمُتَزظْمِروُمٜمٝم٤م»: ىم٤مل ،ط قمٜمف احلدي٨م هذا روى أن سمٕمد قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل 

 .«اًمٜمّم٤مرى و اًمٞمٝمقد زظمروم٧م

 هق قمٚمٞمف ُمقىمقف إؾمٜم٤مده فم٤مهر ذم.. فم٤مهره ذم قم٤ٌمس اسمـ ُمـ اًمّم٤مدر اًم٘مقل هذا 

 طمٙمؿ ذم ُمقىمقف إٟمف: احلديثل اًمٕمٚمٛمل اًمتٕمٌػم ذم ومٞمف ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ يمالُمف، ُمـ

 جمٛمقع ُمـ ومٝمٛمف إٟمف: -إول ُيَ٘مؾ مل إن ُمٜمف، ٓسمد وهذا- ي٘م٤مل أن وإُم٤م اعمرومقع،

 ط اًمٜمٌل حتدث طمٞمٜمام قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ ُمـ اًمّمدد، هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 وصقروا ُمًجدًا، ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»: وم٘م٤مل

 احلدي٨م، هذا ُمثؾ ُمـ اًم٘مقل هذا أظمذ قم٤ٌمس اسمـ أن ومٞمٛمٙمـ ،«اًمتّم٤موير شمٚمؽ ومٞمف
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 ىم٤مل: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ٤مرياًمٌخ صحٞمح ذم اًمث٤مسم٧م ط ىمقًمف وُمـ

َـّ »: ط اهلل رؾمقل  دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع وذرقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمَتتٌَُِّٕم

 .«ًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر

 رء يمؾ يِمٛمؾ: ُمٕمٜم٤مه هذا «ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: إذاً 

 يمثػم ذم اًمٞمقم وىمٕم٧م ىمد اعم٤ًمضمد ومزظمروم٦م ، اًمٜمّم٤مرى و سمـ٤مًمٞمٝمقد شمِمٌف وومٞمف اًمٞمقم ي٘مع

 ٟمٌقءشمف صدىم٧م صمؿ ىمٌؾ، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف شمٜم٠ٌم ٟم٠ٌم ذًمؽ ويم٤من اعم٤ًمضمد، ُمـ

ٜم٤م ىم٤مل يمام ٕنف واًمًالم: اًمّمالة قمٚمٞمف ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م﴿: طم٘مف ذم اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز َرسمُّ  قَم

َّٓ  ُهقَ  إِنْ ﴿ [1:اًمٜمجؿ]﴾اهْلََقى  يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٤ملىم ،[7:اًمٜمجؿ]﴾ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

 شمرون وأن ،«سم٤معم٤ًمضمد اًمٜم٤مس يت٤ٌمهك طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: اًمزُم٤من هذا ذم شمرون

 اًمزظم٤مرف ـمٌع وسمٓمري٘م٦م سمٜمٞم٤مهن٤م، هٜمدؾم٦م سمٓمري٘م٦م سمٜم٤مئٝم٤م قمغم اًم٘م٤مئٛمقن يت٤ٌمهك اعم٤ًمضمد

 رب قمغم اإلىم٤ٌمل قمـ اعمّمٚملم ُيٚمٝمل مم٤م وهذا قمٚمٞمٝم٤م، وإًمقان إؿمٙم٤مل اعمختٚمٗم٦م

 .وضمؾ قمز ٤معملماًمٕم

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ أنف إمم اعمّمٚملم ٟمٔمر يٚمٗمت٤من اصمٜم٤من طمديث٤من هٜم٤مك ضم٤مء وًمذًمؽ 

 .وضمقدهؿ سمٙمؾ وضمؾ قمز اهلل قمغم اإلىم٤ٌمل قمـ ُيٚمٝمٞمٝمؿ أو سم٤مهلؿ، يِمٖمؾ ُم٤م ُمًجدهؿ

 ذم يقُم٤مً  صغم ط اًمٜمٌل أن»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء: احلديثلم هذيـ أطمد 

 مخٞمّمتل ظمذوا: صغم أن سمٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل سم٤مخلٛمٞمّم٦م، يًٛمك ىمٛمٞمص

 ،«صاليت قمـ شُمْٚمِٝمٞمٜمل أن يم٤مدت رواي٦م وذم أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م وأتقين هذه

 ًمف صمقب هل اخلٛمّمٞم٦م؟ هل ُم٤م اخلٛمٞمّم٦م، صالشمف؟ قمـ شمٚمٝمٞمف أن يم٤مدت اًمذي ُم٤م

 وائتقين هذه مخٞمّمتل ظمذوا»: ىم٤مل آظمره، إمم أؾمقد أزرق أظمي ظمٓمقط ًمف أقمالم،

 .«صاليت قمـ شمٚمٝمٞمٜمل أن يم٤مدت اخلٛمٞمّم٦م هذه وم٢من» ؾم٤مذج، صمقب «ضمٝمؿ أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م

 ٟمٌٜمل أن يٜمٌٖمل ٓ أنف إمم أنٔم٤مرٟم٤م ط ٟمٌٞمٜم٤م ُيٚمٗم٧م اًمذي إول احلدي٨م هذا 

 .صالشمٜم٤م ذم اهلل قمغم اإلىم٤ٌمل قمـ شمٚمٝمٞمٜم٤م زظم٤مرف ٟمزظمرومٝم٤م وأن ُم٤ًمضمدٟم٤م،

 اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ ّمقرًا،ُمٜم وم٤محت٤مً  ُمٙم٦م دظمؾ ح٤م ط اًمٜمٌل أن»: اًمث٤مين احلدي٨م

 اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ يمٌش ىَمْرين إًمٞمف صغم اًمذي اجلدار ذم ومقضمد ريمٕمتلم، وصغم
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 سم٤مل شُمٚمٝمل ٕهن٤م ح٤مذا؟ سمتٖمٓمٞمتٝمام، «سمتخٛمػممه٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مُمر اجلدار، قمغم ُُمَٕمٚمَّ٘ملم

 ومامذا قمٚمٞمف، وؾمالُمف اهلل صٚمقات رؾمقًمٜم٤م وهق اعمّمٚملم ؾمٞمد يم٤من وًمق طمتك اعمّمكم،

 ٟمٗمًف قمغم خيِمك يمٚمٞمتف اهلل قمغم اعم٘مٌؾ ط اًمرؾمقل يم٤من إذا أنٗمًٜم٤م؟ قمـ ٟمحـ لٟم٘مق

 شمٚمٝمٞمٜم٤م أن أومم صمؿ أومم صمؿ أومم ؿمؽ سمال ومٜمحـ شمٚمٞمف، اًمتل اًمزظم٤مرف سمٕمض شمٚمٝمٞمف أن

ٌَّٝم٦م شمٙمقن أن اعمًٚمٛملم عم٤ًمضمد جيقز ٓ: ًمذًمؽ طمقًمٜم٤م: شمٙمقن اًمتل اًمزظم٤مرف  ُُمَِم

 ًمٞمس ؾم٤مذضم٤مً  شمٌٜمك أن جي٥م اًمٌٞمقت ذهه ٕن اًمٙمٗم٤مر: ُمـ وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى سمٙمٜم٤مئس

 .ُيٚمٝمل ُم٤م ومٞمٝم٤م

 ٟم٦ًٌم قمغم ُأىمٞمؿ ىمد إظمرى ًمٚمٛم٤ًمضمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمًجد هذا إن: ٕىمقل أقمقد

 ذم شمتؿ مل اًمتل اًمٜمقاىمص شُمَتدارك أن وم٠مرضمق وًمذًمؽ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل شم٘مقى ُمـ يمٌػمة

 إٟمام وذًمؽ اهلل: ؿم٤مء إن كاعم٤ٌمر اعمًجد هذا ذم ُمٕمٜمقي٤مً  شُمَتدارك أن ُم٤مدي٤ًم، اعمًجد سمٜمٞم٤من

 إًم٘م٤مئٜم٤م يمٞمٗمٞم٦م ذم صالشمٜم٤م، يمٞمٗمٞم٦م ذم اعمًجد، هذا ذم صالشمٜم٤م ذم اًمًٜم٦م سم٢مطمٞم٤مء يٙمقن

ُم٤مً  أرى مم٤م ذًمؽ وأول ًمدروؾمٜم٤م،  دائامً  ُيَدْٟمِدن اعمًجد هذا ذم اًمدرس يٙمقن أن قمكمّ  ًمزا

خ أن إمم  وسمٕمد اعمًجد، ذم واعمّمٚملم اعمًجد ضمقار أذه٤من ذم اًمدرس هذا صمٛمرة شُمَرؾمَّ

 سمؾ ُمًٚمؿ، يمؾ قمغم جي٥م اًمتل إومم اعمرطمٚم٦م هل ُم٤م صم٤مٟمٞم٦م، ُمرطمٚم٦م إمم يٜمت٘مٚمقن ذًمؽ

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل حت٘مٞمؼ وهق إول اًمدرس هذا يٗم٘مف أن ُمًٚمٛم٦م؟ يمؾ وقمغم

َّٓ  إهَِلَ  ٓ َأنَّفُ  وَم٤مقْمَٚمؿْ ﴿ ُ  إِ  .[19:حمٛمد]﴾اّللَّ

 إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة هل: يم٤منإر هذه أول مخس، قمغم ىم٤مم اإلؾمالم أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ

 إذا صمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م، يٕمرف ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ -إؾمػ ُمع- ىَمؾَّ  اًمِمٝم٤مدة هذه اهلل، إٓ

 اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك ومٝمٛمقا  أهنؿ اعمًٚمٛملم سمٕمض ُمـ ُوضِمد ًمق.. ُمٕمٜم٤مه٤م قمرف ُمـ ُوضِمد

٘مٝم٤م ُمـ ُمٜمٝمؿ وم٘مٚمٞمؾ اهلل، إٓ إهل ٓ: اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م هلذه  .قمٛمٚمٞم٤مً  ُيـَح٘م 

 شم٤ٌمرك اهلل إٓ اًمقضمقد ذم سمحؼ ُمٕمٌقد ٓ: سم٤مظمتّم٤مر شمٕمٜمل اًمِمٝم٤مدة هذه إن 

د أن ذًمؽ وُمٕمٜمك وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إٓ اًمقضمقد ذم سمحؼ ُمٕمٌقد ٓ وشمٕم٤ممم،  طم٘م٤مً  اعمُـَقطم 

ف أن جي٥م  ضمدًا، وواؾمع واؾمع ُمقوقع وهذا ًمف، ذيؽ ٓ وطمده هلل قم٤ٌمدشمف ُيَقضم 

ٟم٤م سمٕمض أن ٓسمد  هذه سمٞم٤من ذم ىُمُدُم٤مً  وُمْمقا  ذقمقا  يٙمقٟمقا  أن إُم٤م اعمًجد هذا ذم إظمقا
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 وذم ىمراءشمف وذم ومٞمف اهلل سم٤مرك أنس أبق أظمقٟم٤م اعمًجد إُم٤مم اعم٘مدُم٦م وذم اًمٓمٞم٦ٌم، اًمٙمٚمٛم٦م

 دروس ذم اهلل ؿم٤مء إن ومًٞمٙمقن اًمنمح أُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمٕمٜمك ُمقضمز ومٝمذا قمٚمٛمف،

 .آٟمٗم٤مً  أذٟم٤م يمام صم٤مٟمٞم٦م

 اًمتل اًمٕم٤ٌمدة هل اًمٕم٤ٌمدة؟ هل ُم٤م: ُمٕمٌقد ٓ اهلل، إٓ اًمقضمقد ذم سمحؼ ُمٕمٌقد ٓ

 ًمٙمٜمف اًمِمٝم٤مدة، هذه ؿمٝمد ُمًٚمامً  أن ومروٜم٤م وم٢من ،ط اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمغم اهلل ذقمٝم٤م

 ومل همػَمه اهلل ُمع أذك ىمد يٙمقن وضمؾ، قمز اهلل همػم إمم اًمٕم٤ٌمدة هذه ُمـ سمٌمء شمقضمف

ٌُده  .وطمده َيْٕم

َّٓ  اُأُِمُرو َوَُم٤م﴿: ىم٤مل يمام هلل، ظم٤مًمّم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه شمٙمقن أن جي٥م: إذاً  ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  اّللَّ

ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  ي  .[0:اًمٌٞمٜم٦م]﴾اًمد 

 هذه أن ؾمٌؼ، مم٤م سم٠موؾمع ؿمٞمئ٤مً  طمقًمف ُأَدْٟمِدن أن أريد صم٤من، رء هٜم٤مك ًمٙمـ 

ٝم٧م إذا: ىمٚمٜم٤م اًمٕم٤ٌمدة،  أُمر وهذا همػمه، اهلل ُمع أذك ىمد ومٝمذا اهلل، همػم إمم ُوضم 

د يٙمقن ُمتك ًمٙمـ واوح،  اعمٕمٜمك هبذا واعم١مُمـ اهلل، إٓ هلإ ٓ اًم٘م٤مئؾ اعمَُقطم 

 ـم٤مئٕم٤مً  يٙمقن طمٞمٜمام هلل؟ قم٤مسمداً  يٙمقن ُمتك اهلل، إٓ اًمقضمقد ذم ُمٕمٌقد ٓ: اًمّمحٞمح

 .هلل ًمٕم٤ٌمدشمف أدائف يمٞمٗمٞم٦م ذم اهلل ًمرؾمقل

 اهلل، رؾمقل حمٛمداً  ومت٤مُمٝم٤م اهلل إٓ إهل ٓ: اًمِمٝم٤مدة هذه ذم ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ 

 ه٤مشملم ُمٕمٜمك طم٘مؼ إذا إٓ طم٘م٤مً  ُمًٚمامً  اعمرء نيٙمق ٓ ضمدًا، ضمداً  قمٔمٞمٛمت٤من طم٘مٞم٘مت٤من

 أطمدًا، ُمٕمف ينمك ٓ هلل قم٤ٌمدشمف ذم ُيـْخٚمِص أن ذيمرٟم٤م ومٙمام إومم أُم٤م اًمِمٝم٤مدشملم،

 .اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمغم اهلل ذع يمام اهلل يٕمٌد أن: اًمث٤مٟمٞم٦م

ٌع إذا أُم٤م اهلل، رؾمقل حمٛمد: ي٘مقل طمٞمٜمام طم٘م٤مً  آُمـ ىمد يٙمقن وطمٞمٜمئذٍ    همػم اشمَّ

 قم٤ٌمدشمف، ذم اهلل ُمع أذك ىمد يٙمقن اهلل همػم يٕمٌد اًمذي اعمًٚمؿ أن ومٙمام ،اهلل رؾمقل

 ُمٜمٝم٩م قمغم اهلل ذع ُم٤م همػم وقمغم اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م همػم قمغم اهلل قمٌد إذا اعمًٚمؿ ومذًمؽ

 ومٝمٜم٤م وًمذًمؽ رؾم٤مًمتف، ذم همػمه اهلل رؾمقل ُمع أذك ىمد ومٞمٙمقن اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م

 ىُمْؾ ﴿: اشم٤ٌمقمف ذم اًمرؾمقل وشمقطمٞمد قم٤ٌمدشمف، ذم اهلل شمقطمٞمد -اًمتٕمٌػم صح إذا- شمقطمٞمدان

ٌُّقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ 
َ  حُتِ  .وم٘مط أن٤م اشمٌٕمقين ،[11:قمٛمران آل]﴾وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ
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 ًمف جيقز ٓ يمام اهلل، رؾمقل همػم ُمتٌققم٤مً  ًمف يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال وًمذًمؽ 

 سملم جلٛمعا ذم سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م هٜم٤مك وم٢من ًمذًمؽ اهلل: همػم ُمٕمٌقداً  ًمف يتخذ أن سمداه٦م،

 رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل، إٓ إهل ٓ أن: اخلٛم٦ًم إريم٤من ُمـ أول يمريمـ اًمِمٝم٤مدشملم

: ط ىمقًمف -مجٞمٕم٤مً  ًمديٙمؿ واعمٕمٚمقم- قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ اهلل،

 وم٢مذا اهلل، رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن ُأُمرت»

 شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد وطم٤ًمهبؿ سمح٘مٝم٤م، إٓ وأُمقاهلؿ ءهؿدُم٤م ُمٜمل قمّمٛمقا  وم٘مد ىم٤مًمقه٤م

 إذا ،ط اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م ُم٘مت٣م قمغم هب٤م اًمٕمٛمؾ هق اًمِمٝم٤مدة هذه طَمؼُّ  ،«وشمٕم٤ممم

 شمتٚمخص، طم٘مٞم٘م٦م هذه ُمًٚمؿ، ومٞمٝم٤م جي٤مدل وأن يامري أن يٛمٙمـ ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م

 ٟمتٌع وأن ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل ٟمٕمٌد أن هل إذه٤من، ذم ًمػمؾمخ اًمٙمالم أقمٞمد

 .همػمه ُمٕمف ٟمتٌع ٓ ط اهلل رؾمقل

 ُمـ وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم، ًمٕمٚمامء سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمًٚمؿ ُمقىمػ هق ومام: ؾم١مال يرد ىمد هٜم٤م 

 ُمـ وم٢من إرسمٕم٦م، إئٛم٦م أىمقل ٓ وهؿ واًمت٘مقى، واًمّمالح سم٤مًمٕمٚمؿ ُمِمٝمقراً  ُمٜمٝمؿ يم٤من

ـّ  أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومْمؾ  سمؾ ٤متسمٛمئ واًم٘مرون اًمزُم٤من ُمر قمغم اعمًٚمٛملم قمغم َُم

 .اعمًٚمٛملم قمٚمامء وسم٠مخقف

دوا أن إمم اًمٜم٤مس يدقمق اًمذي اًمزُم٤من هذا ذم اعمًٚمؿ ُمقىمػ ومام   اهلل رؾمقل ُيَقطم 

 اعمًٚمٛملم؟ ًمٕمٚمامء سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمًٚمؿ هذا ُمقىمػ ُم٤م اشم٤ٌمقمف، ذم

 ،ط ٟمٌٞمٝمؿ ؾمٜم٦م قمغم ًمٜم٤م وداًملم ُمتٛمًٙملم ُم٤مداُمقا  اشّم٤ٌمقمٝمؿ، وضمقب اعمقىمػ: ٟم٘مقل 

 ىمقًمف وهل أٓ إذه٤من، ذم ُم٤مصمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م يٙمقن أن جي٥م اًم٘مرآن ذم آي٦م إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م وهٜم٤م

يْمرِ  أَْهَؾ  وَم٤مؾْم٠مَُخقا ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  . [71:اًمٜمحؾ]﴾شَمْٕمٚمَُٛمقنَ  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمذ 

 ُمـ يُمؾ   وقمغم قم٤ممل، وهمػم قم٤ممل: ىمًٛملم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس دمٕمؾ أي٦م هذه

 ومخ٤مـمٌٝمؿ يٕمٚمٛمقن، ٓ اًمذيـ هؿ إيمؼم اًم٘مًؿ سمف، يٚمٞمؼ طمٙمامً  قمٚمٞمف أوضم٥م اًم٘مًٛملم

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف  .[71:اًمٜمحؾ]﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًمذ 

 أهؾ ي٠ًمخقا  أن ومقاضمٌٝمؿ سمٕمٚمامء، ًمٞمًقا  أهنؿ اعمًٚمٛملم ُمـ إيمؼم اًم٘مًؿ هق هذا 

 ذم اًمٕمٝمد ُمٜمٝمؿ أظمذ ىمد وهذا جيٞمٌقا، أن ؾُمئٚمقا  إذا أهنؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ وواضم٥م اًمذيمر،
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ٌَٚم ٖمقا  أن اًمٙمريؿ اًم٘مرآن َّٓ  اًمٜم٤مس إمم اًمٕمٚمؿ ُي د اًمًٜم٦م وضم٤مءت يٙمتٛمقه، وأ  ذًمؽ شُم١ميم 

 يقم ُأْخِجؿ ومٙمتٛمف، قمٚمؿ قمـ ؾُمِئؾ ُمـ»: اعمِمٝمقر احلدي٨م ذًمؽ ُمـ اًمت٠ميمٞمد، مت٤مم

 .«ٟم٤مر ُمـ سمٚمج٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م

َٕمقا  أن واضمٌٝمؿ اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م: وم٢مذاً  ًْ  أن إٓ هلؿ همٜمك ٓ ه١مٓء وم٢مذاً  اًمٕمٚمؿ، هلذا َي

: سمذًمؽ أُمرهؿ وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمٕمٚمامء: إمم اعمٚمامت وقمٜمد احل٤مضم٦م قمٜمد يرضمٕمقا 

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا ﴿  .[71:اًمٜمحؾ]﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمذ 

 قمـ واعمٌٚمغ اعمٕمّمقم ،ط ٟمٌٞمٜم٤م يمٛمٜمزًم٦م قمٜمدٟم٤م اعمٜمزًم٦م ذم ًمٞمًقا  اًمٕمٚمؿ أهؾ وًمٙمـ 

 اًمٕمٚمامء أُم٤م ُمٕمّمقم، ٕنف ظمٚمٗمف: ُمـ وٓ يديف سملم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ي٠متٞمف ٓ واًمذي اهلل

ٌَٚم ٖمقن هؿ إٟمام يمذًمؽ، ومٚمٞمًقا   خيٓمئ وىمد أطمدهؿ يّمٞم٥م وم٘مد ،ط اهلل رؾمقل قمـ ُُم

قمل اًمتل اًمٗمرق ًمٌٕمض ظمالوم٤مً  ،ط اهلل رؾمقل سمٕمد ٕطمد قمّمٛم٦م وٓ  اًمٕمّمٛم٦م شَمدَّ

 رؾمقل سمٕمد دٕطم قمّمٛم٦م ومال واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمـ آٟمحراف ُمـ ومٝمذا اًمٌٞم٧م، ٕهؾ

 اًمذيـ اًمٕمٚمامء قمـ ومْمالً  إضمالء، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ًمٖمػمهؿ وٓ سمٙمر ًمـ٠ميب وٓ ًمـٕمكم ٓ اهلل

 .سمٕمدهؿ ُمـ ضم٤مؤوا

 احل٤ميمؿ طمٙمؿ إذا»: ىم٤مل اًمّمحٞمح، سم٤محلدي٨م ط اًمٜمٌل أؿم٤مر احل٘مٞم٘م٦م هذه وإمم 

 .«واطمد أضمر ومٚمف أظمٓم٠م وإن أضمران، ومٚمف وم٠مص٤مب وم٤مضمتٝمد

 ُمٕمّمقم هق سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمنمع ذم خيٓمئ ومال ٌٞمٜم٤مٟم أُم٤م ويّمٞم٥م، خيٓمئ اًمٕم٤ممل :ًإذا 

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام

ٌٜم٤م ٟمجٕمؾ أن جي٥م هٜم٤م ُمـ   ط اهلل رؾمقل وهق أٓ واطمد ًمرضمؾ وم٘مط ديٜمٜم٤م ذم شَمَٕمّمُّ

 ُم٤م قمغم ًمٞمدًمقٟم٤م هبؿ، وٟمًؽمؿمد هبؿ ٟمًتٕملم وإٟمام اعمًٚمٛملم، قمٚمامء ُمـ ًمٕم٤ممل ٟمتٕمّم٥م وٓ

 أن ٟمٚمٛمًٝم٤م سمح٘مٞم٘م٦م ط اًمٜمٌل أظمؼم دىم: صم٤منٍ  ورء رء، هذا ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمف يم٤من

 همري٤ٌمً  وؾمٞمٕمقد همري٤ًٌم، سمدأ اإلؾمالم إن»: ط ىمقًمف ذًمؽ ي٘م٤مل: يمام اًمٞمد عمس اًمزُم٤من هذا ذم

 .«ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك همري٤ٌمً  وؾمٞمٕمقد -سمدأ يمام: أي- همري٤ٌمً  سمدأ اإلؾمالم إن» ،«ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك

 ٕظمرىا اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء صمؿ ، ُمًٚمؿ صحٞمح ذم هٙمذا احلدي٨م هذا 
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 .اًمٖمرسم٤مء ه١مٓء شمٗمًػم ط اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م

 اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمٖمرسم٤مء هؿ ُمـ»: ًمف ىمٞمؾ ح٤م: أطمدمه٤م: ٟمققملم قمغم ضم٤مء واًمتٗمًػم 

 ،«يٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ، ٟم٤مس سملم ص٤محلقن ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ: ىم٤مل

 ٕمٚمامء،اًم سمٕمض سمؾ اًمٕمٚمامء، وهؿ اًمٜم٤مس ظم٤مص٦م ُمٕمرومتٝم٤م ذم يِمؽمك ٓ احل٘مٞم٘م٦م وهذه

 أيمثر هؾ: اًمت٤مزم اًم١ًمال ُمـ يتْمح وذًمؽ احل٘مٞم٘م٦م: هذه يٚمٛمًقن اعمتديٜملم يمؾ وإٟمام

 هؿ إيمثرون يٕمّمقٟمف، يٕمّمقٟمف؟ أم ديٜمٝمؿ، أطمٙم٤مم ذم اهلل يٓمٞمٕمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛملم

 .اعمخ٤مًمٗمقن

 ٟم٤مس سملم ص٤محلقن، ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ: اًمٖمرسم٤مء»: احلدي٨م هذا صدق: وم٢مًذا 

 يّمٚمقن، اًمذيـ ُمـ أيمثر يّمٚمقن ٓ اًمذيـ ،«يٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ

 ُمـ أيمثر وأوٓدهؿ وسمٜم٤مهتؿ وٟم٤ًمئٝمؿ ذوهيؿ وذم أنٗمًٝمؿ ذم اهلل يت٘مقن ٓ اًمذيـ

 .وهٙمذا يت٘مقن اًمذيـ

 ُمـ يمثػميـ، ٟم٤مس سملم ص٤محلقن ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس اًمٖمرسم٤مء آظمر رء هٜم٤مك ًمٙمـ 

 اعمًٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق ومٞمف ُمٕمروف إُمر ىمًؿ: ىمًامن اعمٕمّمٞم٦م ُيٓمٞمٕمٝمؿ، ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ

 هذه يمؾ حمرم وذاك ومرض ومٝمذا اًمٜم٤ًمء، شمؼمج ُمثاًل، يم٤مًمّمالة اًم٤ًمسم٘م٦م يم٤مُٕمثٚم٦م

 .وخم٤مًمٗمقن شم٤مريمقن هل٤م اًمٜم٤مس وم٠ميمثر ذًمؽ ُمع اعمًٚمٛملم، سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ إطمٙم٤مم

 ُمثالً  خيرج أنٗمًٝمؿ، اعمًٚمٛملم قمٚمامء ومٞمٝم٤م خيتٚمػ أظمرى، أطمٙم٤مم هٜم٤مك ًمٙمـ 

ح ىمد ط اًمٜمٌل أن ُمع اًمًٞمئ٦م، اًمٌدعو احلًٜم٦م اًمٌدع ذم ظمالومٝمؿ  ُمـ أيمثر ذم َسَّ

 سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر، وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ»: وم٘م٤مل واطمد طمدي٨م

 ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ»: أظمر احلدي٨م ذم وىم٤مل ،«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

٥مُيٜمْ  ُمـ سمٕمض اًمٞمقم شمًٛمٕمقن وهمػمه٤م إطم٤مدي٨م هذه ُمع «رد ومٝمق ُمٜمف، ًمٞمس  إمم ًَ

 وهؿ اعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م ُمـ ـم٤مئٗمتلم سملم ظمالف ومٝمٜم٤م طمًٜم٦م، سمدع هٜم٤مك: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ

 ،«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»: اًمرؾمقل سم٘مقل شم٘مقل ومٓم٤مئٗم٦م اًمٕمٚمامء،

 وأجْم٤مً  طمًٜم٦م، سمدقم٦م هٜم٤مك وإٟمام قمٛمقُمف، قمغم ًمٞمس احلدي٨م هذا ٓ،: شم٘مقل وـم٤مئٗم٦م

 هذا سمٛمٕمٜمك اًمتذيمػم وإٟمام أن، ومٞمف قضاخل أؾمتٓمٞمع وٓ ظم٤مص درس إمم حيت٤مج هذا
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: اًمٖمرسم٤مء»: إومم اًمرواي٦م صدد ذم أن ٟمحـ روايت٤من، ومٞمف اًمٖمرسم٦م طمدي٨م احلدي٨م:

 ،«ُيٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ، ٟم٤مس سملم ص٤محلقن ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ

 ح٤م ًمٜم٤مس،ا ُمـ يمثػم ًمف يتٜمٌف ٓ إول احلدي٨م ذم صم٤منٍ  ُمٕمٜمك ًمٜم٤م ؾَمُٞمَجٚم ـل اًمث٤مين احلدي٨م

 ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م ُيّمٚمحقن اًمذيـ هؿ: ىم٤مل اًمٖمرسم٤مء؟ هؿ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىمٞمؾ

 .«سمٕمدي ُمـ ؾُمٜمَّتل

 همرسم٦م: صم٤مٟمٞم٦م وهمرسم٦م اًمٓم٤محللم، اجلٛمٝمقر سملم اًمّم٤محللم همرسم٦م: همرسمت٤من هٜم٤م: إذاً  

 ىمًؿ اهلل قم٤ٌمدة إمم ادمٝمقا  ص٤محللم: ىمًامن هٜم٤م اًمّم٤محللم ٕن اًمّم٤محللم: ذم اًمّم٤محللم

 ٓ طمٞم٨م ُمـ اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م قمـ ظمرضمقا  ُمٜمٝمؿ وىمًؿ اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م قمغم ٜمٝمؿُم

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد طم٤ًمهبؿ يِمٕمرون، أو يِمٕمرون

 اًمذيـ هؿ: اًمٖمرسم٤مء»: ىم٤مل اًمزُم٤من، هذا ذم واىمٕمٜم٤م قمـ أظمؼم ط وم٤مًمرؾمقل 

 .«سمٕمدي ُمـ ؾمٜمتل ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م ُيّْمٚمِحقن

ٟمٜم٤م ُمـ ػَمٟم٤مهم ًمٕمؾ سمٛمث٤مل، اًمٙمٚمٛم٦م هذه أظمتؿ وأن  ذم يِم٤مريمقٟمٜم٤م احل٤مضيـ إظمقا

 ُمـ سملم أن اخلالف ًمٙمؿ يٌلم واطمدًا، ُمث٤مًٓ  ًمٙمؿ أضب اهلل ؿم٤مء إن حيٙمٞمف ُم٤م سمٞم٤من

 طم٤ًمب قمغم اًمٌدقم٦م يٜم٤مسون اًمذيـ وسملم اًمٌدقم٦م، وإُم٤مشم٦م اًمًٜم٦م إطمٞم٤مء إمم َيْدقُمقن

 اًمٌالد يمؾ ذم إذان ومٝمؾ إذان، أن قمٜمديمؿ سمٕمٞمدًا، سمٙمؿ ٟمذه٥م ٓ اًمًٜم٦م، إُم٤مشم٦م

 ذم إذان ٕن ٓ:: اجلقاب اًمًٜم٦م؟ قمغم هق هؾ ُمٜمٝم٤م، اًم٘مٚمٞمؾ اًمٌٕمض إٓ اإلؾمالُمٞم٦م

 ُمـ هل٤م ٓسمد إيمثر وهذا أظمرى سمالد ذم ُم١مظمرة، وًمف ُم٘مدُم٦م ًمف اًمٌالد ُمـ يمثػم

 إهل ٓ: ويٜمتٝمل أيمؼم، اهلل.. أيمؼم سم٤مهلل: يٌدأ اًمًٜم٦م ذم مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام وإذان ُم١مظمرة،

 ُمـ ه١مٓء...حمذورة أيب وأذان ُمٙمتقم أم اسمـ وأذان ، سمالل أذان هق هذا...اهلل إٓ

ٟمقن يم٤مٟمقا  ط اًمرؾمقل ُم١مذين أؿمٝمر ُمقن ٓ زُم٤مٟمف، ذم ُي١َمذ  ٌقن وٓ ؿمٞمئ٤مً  ُيَ٘مد   قمغم ُيَٕم٘م 

 .سم٤مٓشمٗم٤مق اًمًٜم٦م هق هذا آظمر، ؿمٞمئ٤مً  إذان

 غمقم زي٤مدة: أي طمًٜم٦م، اًمٌدقم٦م هذه: ي٘مقًمقن اًمٌدقم٦م، يٜم٤مسون اًمذيـ ًمٙمـ 

 اًمًٜم٦م أنّم٤مر سملم رؾم٤مئؾ ومٞمف يمت٥م أُمر وهذا سمٕمد، ُمـ أو ىمٌؾ ُمـ يم٤من ؾمقاء إذان

 ؿم٤مء إن احل٤مضيـ أن أقمت٘مد ٕين يمثػماً: هٜم٤م أىمػ أن أجْم٤مً  ُأريد وٓ اًمٌدقم٦م، وأنّم٤مر
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 اهلل.. أيمؼم اهلل: ىمٚمٜم٤م يمام وم٘مط هق إذان ذم اًمًٜم٦م أن احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  اهلل

ر أن أريد ًمٙمـ اهلل، ٓإ إهل ٓ.. أيمؼم  هذا سمٚمديمؿ إؾمػ ُمع اظمتص سمٌدقم٦م أن ُأَذيم 

د، سم٤مٕذان يًٛمقٟمف ُم٤م وهق يمٚمٝم٤م، اإلؾمالم سمالد دون  يٜم٤مذم اعمقطمد إذان اعمَُقطمَّ

 وذم أذاٟم٤مً  ُمًجد يمؾ ذم ضمٕمؾ وم٘مد ،ط اًمرؾمقل سَمٞمَّٜمف ىمٚمٜم٤م يمام اًمتقطمٞمد ٕن اًمتقطمٞمد:

 إٟمام اعمديٜم٦م ذم ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اجل٤مُمع جداعمً أن شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ ُمًجدًا، حمٚم٦م يمؾ

 طمقل يم٤مٟم٧م اًمتل اعم٤ًمضمد يمؾ ُمـ اعمًٚمٛمقن جيتٛمع يم٤من وهٜم٤مك ،ط ُمًجده يم٤من

: أي ضم٤مُمٕم٤ًم، ُمًجداً  يم٤من وم٘مد اًمًالم قمٚمٞمف ُمًجده أُم٤م وٟمحقه٤م، اًمٕمقازم ذم اعمديٜم٦م

 ُمـ واًمتل اًمٕمقازم، طمقال يم٤مٟم٧م اًمتل إظمرى اعم٤ًمضمد دون اجلٛمٕم٦م، صالة ومٞمف شمّمغم

 صحٞمح ذم طمديثف ضم٤مء اًمذي قمٜمف، اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ُمًجد اعم٤ًمضمد شمٚمؽ

 ومْمٞمٚمتلم يٙم٥ًم ط اًمٜمٌل وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يم٤من أنف ، اًمٌخ٤مري

ه مم٤م صالة سم٠مخػ هل اًمتل أوًٓ، اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م اصمٜمتلم:  ُمـ ؾمقا

 يّمكم ومٙم٤من ،ط ٟمٗمًف اًمٜمٌل ػظمٚم اًمّمالة وومْمٞمٚم٦م ُمثاًل، اًمٕمقازم ُم٤ًمضمد اعم٤ًمضمد:

 صالة إُم٤مُم٤مً  هبؿ يّمكم ومٞم١مُمٝمؿ، ىمقُمف ُمًجد إمم ي٠ميت صمؿ ظمٚمٗمف، أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة

اه٤م ىمد يم٤من اًمٗمريْم٦م ٕن ٟم٤مومٚم٦م: ًمف هل اًمٕمِم٤مء،  مل ٟم٤مومٚم٦م، ًمف وهل ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ َأدَّ

د، أذان هٜم٤مك يٙمـ  هق يمام ُمتٞمّنة شمٙمـ مل اًمقؾمٞمٚم٦م إن: هٜم٤م ي٘م٤مل ىمد يم٤من وإن ُُمَقطمَّ

 اإلذاقم٤مت شمٗمٕمؾ يمام اًمدٟمٞم٤م، أىمٓم٤مر ؾم٤مئر إمم واطمد ُمٙم٤من ُمـ إذان سم٢مذاقم٦م اًمٞمقم ُُمَتَٞمن  

 سمٛمثؾ ممٙمٜم٦م، دائرة سم٠موؾمع إذان إذاقم٦م ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: ٟم٘مقل ًمٙمٜمٜم٤م اًمٞمقم، اًمٕم٤معمٞم٦م

ه٤م وضمؾ، قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه  طمدود ذم وًمٙمـ ًمٕم٤ٌمده، اهلل وَينَّ

 .اًمًٜم٦م اًمتزام

 اًمٌٚمد ذم إذان شمقطمٞمد جيقز ومال وإىم٤مُم٦م، أذان ُمًجد ًمٙمؾ اًمًٜم٦م ُمـ ٤منيم إذا 

 إظمرى، اًمٌالد ُمـ يمثػم قمـ خيتٚمػ هذا سمٚمدٟم٤م أن ٓؾمٞمام يمثػمة، ُم٤ًمضمد وذم اًمقاطمد

 اًمًٝمقل، سمٕمض هٜم٤مك يٙمقن ورسمام اًمقدي٤من، وومٞمف اجل٤ٌمل وومٞمف اهلْم٤مب ومٞمف طمٞم٨م

 إمم اًمًٝمؾ إمم اهلْم٦ٌم إمم اجلٌؾ ُمـ ختتٚمػ اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات اًمنمقمٞم٦م وم٤مٕوىم٤مت

 .هذه واحل٤مًم٦م إذان شمقطمٞمد جيقز ومال اًمقادي،

 ضمذري٦م، خم٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م، وإطمٙم٤مم ًمٚمنمع وخم٤مًمٗم٦م ُمِم٤ميمؾ هٜم٤م شم٘مع: وًمذًمؽ 
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د، سم٤مٕذان اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ يٗمٓمرون ُمثالً  ومٜم٤مس  قمـ يت٠مظمرون وٟم٤مس اعمَُقطمَّ

 ُيّمٚمقن وٟم٤مس اعمقطمد، نإذا يٜمتٔمرون دىم٤مئؼ قمنم سمٕمد ُم٤م إمم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر

 سمٕمد يٓمٚمع مل اًمٗمجر سمٞمٜمام ُم٤م، جلٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ي١مذن اعمقطمد إذان ٕن اًمقىم٧م: ىمٌؾ اًمٗمجر

 هذه إذاٟم٤مت شمقطمٞمد ُمـ ضم٤مء يمٚمف ومٝمذا وهٙمذا، ودي٤من أو ؾمٝمقل أو هلْم٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم

 سمٚمد أي ذم اًم٤ًمقم٦م هذه طمتك يٙمقن وٓ يٙمـ مل سمدقم٦م، ؿمؽ سمال هذا اًمتٕمٌػم، صح إذا

 هذا ذم اًمٌدقم٦م هذه اسمتدءوا ًمٚمذيـ سمدا اًمذي ُم٤م ٟمدري ُم٤م اًمٌٚمد، هذا ذم إٓ إؾمالُمل

 هيتٛمقن اًمذيـ اعم١ًموًملم أن ورضم٤مئل وأُمكم اًمٌدقم٦م، هذه هلؿ زيـ اًمذي وُم٤م اًمٌٚمد،

 هذا ُيٚمٖمقا  أن هل٤م، وُمِم٤ميم٦ًم قمٜمٝم٤م ظمروج دون اًمًٜم٦م إمم وإقم٤مدهت٤م اًمديـ سم٠مطمٙم٤مم

نُي١مَ  أن اعم١مذٟملم ُيَٙمٚم ٗمقا  وأن إذان ىم٤ٌمً  ُمًجده، ذم ُم١مذن يمؾ ذ   اًمنمقمٞم٦م إوىم٤مت ُمرا

 .اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم طم٥ًم

ٟمٜم٤م ًمٌٕمض اعمج٤مل ًمٜمٗمتح قمٜمده، أىمػ أن أردت اعمث٤مل هذا  ُم٤م ُمٜمٝمؿ ًمٜمًٛمع إظمقا

 ًمٞمس وإُمثٚم٦م همرسم٦م، ذم أصٌح اًمٞمقم اإلؾمالم أن يمٞمػ يمٛمث٤مل اهلل، ؿم٤مء إن يٗمٞمدٟم٤م

 شمٗم٤مصٞمؾ سمٞم٤من ذم جمٚمدات إمم حتت٤مج اعم١مًمٗم٦م سم٤مًٕمقف هل سمؾ سم٤معمئ٤مت، وٓ سم٤مًمٕمنمات

 هذا أن وطمًٌٜم٤م اإلؾمالم، سمالد يمؾ ذم وـمٛم٧م قمٛم٧م اًمتل اًمٌدع هذه وُمٗمردات

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا اًمنمع، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس اًمذي اعمقطمد إذان ذم اعمقطمد اعمث٤مل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 ( 55: 55: 05/ 700/واًمٜمقر اهلدى)

 (55: 71: 01/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد بٕاء دم السٕة

 .اًمًٜم٦م إمم أىمرب هق اعمًجد هذا أن ذيمرت ؾمٛمح٧م ًمق :وداخٓة

 .ٟمٕمؿ :الىٗخ

 اعم٤ًمضمد؟ سمٜم٤مء ذم اًمًٜم٦م هل ومام :وداخٓة
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 أَّٓ  اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م يٜمٌٖمل: صم٤مٟمٞم٤مً  ورومٕمف، اًمٌٜمٞم٤من شمِمٞمٞمد جيقز ُم٤م أظمل ي٤م: أوًٓ  :الىٗخ

ئد سم٤معمٜمؼم ٟمخرج  ًمٞمؼمز اخلٓمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م يٕمٚمق ظمِم٤ٌمت قمـ ةقم٤ٌمر اعمنموع، احلد قمـ اًمزا

.. يمثػمة أؿمٞم٤مء آظمره، إمم.. اعمرسمع اعمزظمرف اخلِم٥م وهذا اًمرظم٤مم ح٤مذا اًمٜم٤مس، أُم٤مم

 أنف وم٘مط ،«ُمقؾمك يمٕمريش قمريش»: أيمؼم اهلل احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام: يٕمٜمل ضمدًا، يمثػمة

 سمـ قمٛمر قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام واًم٘مر، احلر ُمـ حيٗمٔمٝمؿ اًمٜم٤مس ئمؾ

 اًمٜم٤مس أيمـ»: ًمٚمٌٜم٤مء ىم٤مل زُم٤مٟمف، ذم اًمٜمٌقي اعمًجد َوؾّمع ح٤م قمٜمف، اهلل ريض ٓم٤مباخل

ر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ ر وٓ شُمـَحٛم   سم٤مًمًٜم٦م أمتًؽ أن أردت إذا أن طمًٌل أن٤م ،«شُمـَّمٗم 

ء هٜم٤م اًمًت٤مئر هذه: أىمقل أن اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜم٦م ؿمؽ سمال وهل اًمٕمٛمري٦م  وهٜم٤مك ظميا

ر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ىم٤مل اخلٓم٤مب قمٛمر ُمٜمف وَمرَّ  اًمذي هذا صٗمراء،  شُمـَحٛم 

ر وٓ  ُم٤مذا.. شم٘مقًمقن ؾم٤مدة: يٕمٜمل ؾم٤مذج، اعمًجد ذم رء يمؾ يٙمقن أن جي٥م ،«شُمَّمٗم 

 .ؾم٤مدة شم٘مقًمقن؟

 .ؾم٤مدة :وداخٓة

 يمام اًمٜمٔمر، ُيٚمٗم٧م أبداً  اعمًجد ذم رء هٜم٤مك يٙمقن ٓزم ومام ؾم٤مدة، هق :الىٗخ

 وطمدي٨م اخلٛمّمٞم٦م،: ُمثالً  طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ذيمرٟم٤مه٤م، لاًمت إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمتؿ

: قمٛمر ىم٤مل هٜم٤م ُمـ احلٌِم٦م، ذم اًمٙمٜم٤مئس وطمدي٨م اًمًالم، قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ يمٌش ىمرين

ر ٓ» ر وٓ شُمـَحٛم   .« شُمَّمٗم 

 ُمـ قمٜمدي ُم٤مٟمع ٓ واًم٘مر: احلر ُمـ اًمٜم٤مس إيقاء هق ُمٜمف اعم٘مّمقد اعمًجد: إذاً  

 ذم اًمقؾم٤مئؾ ًمٙمـ اجلق، شمٚمٓمٞمػ وؾم٤مئؾ ٤مذاخت ُمـ قمٜمدي ُم٤مٟمع ٓ اًمتدومئ٦م، وؾم٤مئؾ  اخت٤مذ

ؼ وؾمٞمٚم٦م: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمنميٕم٦م  ًمٖم٦م ذم شمًٛمك اًمتل وهل ذقمٞم٤ًم، ُم٘مّمداً  شُمـَح٘م 

 .اًمنمقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م شُمـَح٘مؼ ٓ ووؾمٞمٚم٦م اعمرؾمٚم٦م، سم٤معمّم٤مًمح اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض

 يٙمقن شم٤مرةً  اًمّمقت، ُمٙمؼم هذا وهق ُمٜمل، شمًتٖمرسمقٟمف ىمد ؿمٞمئ٤مً  ًمٙمؿ أىمقل أن٤م 

 .ضم٤مئز همػم يٙمقن وشم٤مرة ضم٤مئزاً،

 هذا يًٛمع طمٞم٨م اًمّمالة، سمٛمٙمؼم إذان وم٢مذاقم٦م اًمّمالة، شُمَ٘م٤مم طمٞمٜمام ُمثالً : يٕمٜمل 

 ذقمٞم٤ًم، هدوم٤مً  شُمـَحّ٘مؼ ُمنموقم٦م وؾمٞمٚم٦م هذه ٕنف اعمًجد: قمـ يٙمقن ُمـ أبٕمد إذان
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 صقشم٤ًم، أندى يٙمقن أن يٜمٌٖمل اعم١مذن أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم شمٕمٚمٛمقن يمام

 دائرة ًمتقؾمٞمع اإلذاقم٦م هذه يًتٕمٛمؾ وم٤مًمذي اعمج٤مل، هذا ذم أظمقض أجْم٤مً  أريد وٓ

ؼ ىمد يٙمقن إذان، شمٌديؾ  اإلىم٤مُم٦م؟ ذم يمذًمؽ إُمر هؾ وًمٙمـ ذقمٞم٤ًم، ُم٘مّمداً  طَم٘مَّ

 .ٓ: أىمقل

ق أن٤م ًمذًمؽ   اإلىم٤مُم٦م وم٢مذاقم٦م اإلىم٤مُم٦م، إذاقم٦م وسملم اًمّمقت سمٛمٙمؼم إذان إذاقم٦م سملم ُأوَمر 

 عمحٚم٦م وًمق أجْم٤ًم، أبٕمد وإمم ومٛمحٚمٞم٦م إذان إذاقم٦م أُم٤م اًمتٕمٌػم، صح إذا ُمًجدي٦م حمٚمٞم٦م

 أؾمٛمع يمٜم٧م زم، أتٞمح طمٞمٜمام اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد سمٕمض ذم هل٤م اٟمتٌٝم٧م ىمد ُمالطمٔم٦م ًمٙمٜمٝم٤م أظمرى،

 أهذا دمٞم٥م، عمـ ومتح٤مر سمٕمض ُمع سمٕمْمٝم٤م أصقات وشمتداظمؾ أذاٟم٤مً  وهٜم٤مك أذاٟم٤مً  وهٜم٤م أذاٟم٤مً  هٜم٤م

 وضمقد ًمٕمدم احل٤مض اًمٕمٍم ذم أـمٜم٤مهب٤م ضسم٧م اًمتل اًمٗمقى ُمـ أجْم٤مً  هذه هذا؟ أم هذا أم

 هؾ إذاقمتٝم٤م اجلٛمٕم٦م، وصالة اجلٛمٕم٦م، ظمٓم٦ٌم رء أهؿ إُمقر، هذه يٜمٔمؿ ذقمل ومٙمر

 ينمع ٓ أظمرى، صالة أي وٓ اجلٛمٕم٦م صالة ٓ ينمع ًمٞمس اًمّمالة: أىمقل أن٤م ُمنموقم٦م؟

 ىمرآن ًمتالوة ًمإلصٖم٤مء شم٤ًمقمدهؿ ٓ أوو٤مع ذم يٙمقٟمقن ىمد اًمٜم٤مس، ُمـ ُمأل قمغم إذاقمتٝم٤م

 .ذًمؽ وهمػم وضمؾ قمز اهلل وذيمر

٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام اًمنمع، سمٛمٞمزان شمقزن أن جي٥م اًمقؾم٤مئؾ: اعمٝمؿ  وهمرو٤مً  هدوم٤مً  ُُمـَح٘م 

 إن اًمٖم٤مي٦م، طمٙمؿ ًمٚمقؾمٞمٚم٦م ي٘م٤مل مم٤م ومذًمؽ سم٤مًمٜمص، ذقمل هدف أنف ُمٕمٚمقم ذقمٞم٤مً 

 وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م همػم اًمٖم٤مي٦م يم٤مٟم٧م وإن ُمنموقم٦م، وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦م اًمٖم٤مي٦م يم٤مٟم٧م

 .ُمنموقم٦م همػم

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر هبذا وًمٕمؾ ؾم١ماًمؽ، قمـ اجلقاب قمروم٧م إذاً 

 (55: 05: 15/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 55: 01: 71/ 700/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد بٕاء دم احلاصٓة ادخالِات

ر أن أريد :الىٗخ  أُم٤م اًمٜم٤مس، قمٜمد جمٝمقًٓ  يم٤من ُم٤م اًمٕمٚمؿ وظمػم اعم١مُمٜملم، ُأَذيم 
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 ذم واًمٕمٚمامء سمؾ اًمٕمٚمؿ، ـمالب يِم٤مريمقن اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م صٌحأ أُمقر ذم اًمٙمالم شمٙمرار

 هؿ وم٘مط اًمٕمٚمؿ ـمالب سمؾ اًمٕمٚمامء، يٙمقن أن يٗمؽمض اًمتل إُمقر ُمـ يمثػم ُمٕمروم٦م

 .إُمقر سمتٚمؽ اًمٕم٤مرومقن

 ٓ ُمٕمرومتٝم٤م، ذم مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يِمؽمك ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ُم٤ًمئؾ وهٜم٤مك أُم٤م 

 .أ ي٘مر ٓ وأُمل وُمتٕمٚمؿ قم٤ممل سملم ذًمؽ ذم ومرق

ر أن ُأريد وم٤مًمذي  ٟمٜم٤م ُأَذيم   أرضمق اًمذي ظم٤مص٦م اعمًجد هذا وذم احل٤مضيـ، إظمقا

س ىمد: أوًٓ  يٙمقن أن  اهلل ُمـ شم٘مقى قمغم سمٜمٞم٤مٟمف ُأىمٞمؿ وضمؾ، قمز اهلل ُمـ شم٘مقى قمغم ُأؾم 

 قمغم ُأؾمس اًمذي اعمًجد هذا ذم قمٛمٚمٝم٤م شمٕمٛمؾ اًمت٘مقى شمًتٛمر أن: وصم٤مٟمٞم٤مً  وضمؾ، قمز

 ذًمؽ ذم يراقمك أن سم٤معمًجد، يتٕمٚمؼ ُم٤م يمؾ ذم ُيراقمك سم٠من إٓ ذًمؽ يٙمقن وٓ اًمت٘مقى،

 اًمٗم٘مف ذم دًٓمتٝم٤م وُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ أقمؿ هق ُم٤م اًمًٜم٦م سمٚمٗمٔم٦م أن أقمٜمل وأن٤م اًمًٜم٦م،

 .قمرذم وأظمر ذقمل أطمدمه٤م: إـمالىم٤من هل٤م اًمًٜم٦م ٕن اًمٕمرذم:

 سمٙمؾ يمٚمٝم٤م اًمنميٕم٦م يِمٛمؾ اًمذي وهق إؿمٛمؾ، إقمؿ ومٝمق: اًمنمقمل أُم٤م 

ٟمٌٝم٤م،  اًمٗمرض سملم ومرق هٜم٤مك يم٤من إن واضم٤ًٌم، أو ومرو٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ٤مُم ؾمقاء ضمقا

 اعمًتح٥م وسملم واًمًٜم٦م اًمٗمرض سملم ومرق ٓ اعمذاه٥م، سمٕمض ي٘مقل يمام واًمقاضم٥م

 اًمرؾمقل هب٤م ضم٤مء اًمتل اًمًٜم٦م ُمٕمٜمك ذم شمدظمؾ إطمٙم٤مم هذه يمؾ واعم٤ٌمح، واعمٜمدوب

 .اخلٛم٦ًم سم٤مٕطمٙم٤مم اعمٕمرووم٦م إطمٙم٤مم يمؾ شمِمٛمؾ إذاً  ومٝمل واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف

 يٗمرق ُمـ قمٜمد سمقاضم٥م، ًمٞمس وُم٤م سمٗمرض ًمٞمس ُم٤م ومٝمق: اًمٕمرذم سم٤معمٕمٜمك اًمًٜم٦م أُم٤م 

 .واًمقاضم٥م اًمٗمرض سملم

ر، أن أن ُأريده وم٤مًمذي   أن «اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع اًمذيمرى إن»: أىمقل أظمرى وُمرةً  َأَذيم 

 أن اٟمت٤ٌمهل اؾمؽمقمك وم٤مًمذي اًمًٜم٦م، قمغم ىم٤مئامً  ُمٔم٤مهره يمؾ ذم يٙمقن أن اعمًجد هذا

 ذم ًمف أصؾ ٓ شم٘مٚمٞمد ظمٚمٗمل، شم٘مٚمٞمد هذا إنقار، هذه إو٤مءة هق هذه ٚمًتلضم ذم

 قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن اًمرواي٤مت سمٕمض ذم زقمٛمقا  وإٟمام اًمًٜم٦م،

د ىمد ٟمقراً  رأى  يم٤من عمـ ومدقم٤م رُمْم٤من، ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ضُمد 

 وُمـ شمّمح، ٓ إؾمٜم٤مده٤م طمٞم٨م ُمـ ًمرواي٦ما هذه: أىمقل اًمٜمٌقي، اعمًجد سمتٜمقير اًم٥ًٌم
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 زظمروم٦م قمـ شمٜمٝمك اًمتل هل ضمدًا، يمثػمة أطم٤مدي٨م خت٤مًمػ وُمٌٜم٤مه٤م ُمٕمٜم٤مه٤م طمٞم٨م

ٜم ل مل إن وأفمـ ومٞمٝم٤م، اعم٤ٌمه٤مة وقمـ اعم٤ًمضمد  هذا ذم ؾم٤مسم٘م٦م ضمٚم٦ًم ذم أنٜمل ذايمريت خَتُ

 ومال اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م قمـ سم٤مًمٜمٝمل اعمتٕمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض أؾمٛمٕمتٙمؿ يمٜم٧م اعمًجد،

ريمؿ أن ُأريد وإٟمام ىمٌؾ، ُمـ إي٤مه أؾمٛمٕمتٙمؿ يمٜم٧م ُم٤م أذه٤مٟمٙمؿ إمم ُأقِمٞمد أن أن أريد  ُأَذيم 

 اهلل ريض ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م وهق أٓ احلٞم٤مة ٟمقاطمل مجٞمع يِمٛمؾ آظمر سمٌمء

 .«اح٤مل وإو٤مقم٦م اًم١ًمال ويمثرة وىم٤مل ىمٞمؾ قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم

 سملم ومرق ٓ اح٤مل، إو٤مقم٦م قمـ هنك ط لاًمٜمٌ أن: هق احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد 

 هق اعمًجد حيت٤مضمف اًمذي وم٤مًمٜمقر اًمًٜم٦م، ؿمٝمقر ُمـ همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اعمًجد

 اح٤مل، ذم وإهاف ًمٚمامل إو٤مقم٦م ومٝمذا اعمًجد طم٤مضم٦م قمغم اًمزائد اًمٜمقر أُم٤م ُمٜمف، ٓسمد اًمذي

 وضمؾ قمز اهلل رضمقوٟم سمف، اًمتذيمػم أردت اًمذي هذا اعمنوملم، ُيـح٥م ٓ وضمؾ قمز اهلل وإن

ـ أن  اعم٤ًمضمد قم٤مُم٦م ٕن اعم٤ًمضمد: قم٤مُم٦م ظمالف سمف يٜمٝمْمقا  سم٠من اعمًجد قمغم اًم٘م٤مئٛملم ُيَٛمٙم 

س مل ُمٜمٝم٤م يمثػم س ىمد ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم يم٤من وًمق طمتك اهلل، ُمـ شم٘مقى قمغم ُي١َمؾم   ُمـ شم٘مقى قمغم ُأؾم 

 هؿ سمؾ ٜم٦م،اًمً قمغم ومٞمف اؾمتٛمروا ُم٤م ذًمؽ ُمع وًمٙمـ احلالل، اح٤مل قمغم سمٜم٤مؤه يم٤من: أي اهلل،

 أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه سم٤مزم ذم ظمٓمر اًمذي هذا اًمًٜم٦م، اعم٤ًمضمد شمٚمؽ ذم خي٤مًمٗمقن يزاًمقن ٓ

ريمؿ،  .قمٚمامً  يزيدٟم٤م وأن قمٚمٛمٜم٤م، سمام يٜمٗمٕمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل ُأَذيم 

 (55: 17: 11/ 707/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد دم احلاصٓة ادخالِات

 أبق إخ ُمع اعمٖمرب صالة ُمـ ظم٤مرضمقن وٟمحـ يمٚمٛم٦م ذم ذقم٧م يمٜم٧م :الىٗخ

ه اًمٕمٍم صالة سمٜم٤م صغم طمٞم٨م ًم١مي،  أصكم وأن٤م ٟمٗمز ذم ىمٚم٧م وىمد ظمػماً، اهلل وضمزا

 أؾمٗم٧م، ومرطم٧م ُم٤م سمٛم٘مدار ًمٙمـ اًمّمالة، هذه يّمكم إُم٤مُمف اًمذي اعمًجد هلذا هٜمٞمئ٤مً 

 أيمذًمؽ؟ اعمًجد، ذم إُم٤مُم٤مً  ًمٞمس أنف قمٚمٛم٧م ٕنٜمل

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

رت ره أن اعمًجد، إُم٤مم هق أنف لفمٜم قمغم سمٜم٤مءً  ٟمٗمز ذم وَمَزوَّ  يٖمٗمؾ سمٛم٠ًمخ٦م ُأَذيم 
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ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم قمٜمٝم٤م  اإلُم٤مم، هق ًمٞمس سم٠منف قمٚمٛم٧م أنٜمل رهمؿ وقمغم اًمًٜم٦م، أهؾ إظمقا

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع اًمذيمرى ٕن اًمذيمرى ُمـ ٓسمد ىمٚم٧م ًمٙمٜمٜمل

 صالة صغم يمام إُم٤مُم٤مً  اعمًجد ٟمٗمس ذم ويّمكم يٕمقد وم٘مد أوًٓ، إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م

 ومِم٠منف آظمر، ُمًجد ذم يّمكم وم٘مد اعمًجد هذا ذم يّمكم أن ًمف يتح مل ًمق صمؿ اًمٕمٍم،

 اعمح٤مري٥م، ُمـ ختٚمقا  ٓ اًمٞمقم اعم٤ًمضمد أيمثر أن طمٞم٨م ُمـ اعمًجد هذا ؿم٠من

 اعمًجد ُمًجده ذم ٓ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم شمٙمـ مل واعمح٤مري٥م

 أول ذم ُمٕمرووم٤مً  حراباعم يٙمـ ومٚمؿ اعمديٜم٦م، ذم اعمٜمٌث٦م إظمرى اعم٤ًمضمد ذم وٓ اًمٜمٌقي،

 سمدؤوا سمٕمد ومٞمام اًمِمديد إؾمػ ُمع اعمًٚمٛملم وًمٙمـ اعمًٚمٛملم، ُم٤ًمضمد ذم اإلؾمالم

: ُمثالً  ُمٜمٝم٤م هب٤م، واؿمتٝمروا واٟمتنم اًمٜمّم٤مرى ومٞمٝم٤م قُمِرف اًمتل اًمٕم٤مدات سمٌٕمض يت٠مثرون

 سمتِمٞمٞمد ُأُمرت ُم٤م»: ط اًمٜمٌل ىمقل روى أن سمٕمد قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م

: أي «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل «اعم٤ًمضمد

 قمغم قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قم٘م٥م وًمذًمؽ وزظمرومتٝم٤م، وشمِمٞمٞمده٤م سمٜمٞم٤مهن٤م سمرومع

 اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمِرومٜمٝم٤م»: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم اعمرومقع احلدي٨م هذا

 .«واًمٜمّم٤مرى

 سمـ ًمٕمٛمر سمدا ح٤م وًمذًمؽ إول، اًمٕمٝمد ذم ىمرهن٤م شمذر سمدأت اعم٤ًمضمد ومزظمروم٧م

ع أن قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب ف ىم٤مل اًمٜمٌقي، اعمًجد ُيَقؾم   اًمٌٜمٞم٤من قمغم ًمٚمُٛمنْمِ

ر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ىم٤مل اًمٕمٛمري٦م سم٤مًمزي٤مدة ر وٓ شُمـَحٛم   أبٕمد: يٕمٜمل «شُمـَّمٗم 

 قمـ ٘مرواًم احلر يدومع ُم٤م قمغم اًمٌٜمٞم٤من ُمـ واىمتٍم وإصٗمر، إمحر ُمثؾ زظمرف قمـ

 .اعمّمٚملم

 اًمٕمدوى وشمنسم٧م اًمٜمّم٤مرى قمٚمٞمٝم٤م ضمرى مم٤م: هل اًمزظم٤مرف هذه أن: اًمِم٤مهد 

 ُمـ وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى قم٤مدات سمٕمض إوًملم اعمًٚمٛملم إمم شمتنب سمدأت..قمدواه٤م

 سمحؼ ؾمامه اًمذي اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر اًمتنب هذا عمثؾ اٟمتٌف وًمذًمؽ اًمْم٤مًملم، اًمٙمٗم٤مر

 اسمـ ي٤م»: احل٘مٞم٘م٦م هذه قمـ اًمًالم ٞمفقمٚم سم٘مقًمف وأظمؼم سم٤مًمٗم٤مروق، ط اهلل رؾمقل

٤م ؾمٚمٙم٧َم  ُم٤م اخلٓم٤مب، ٤م اًمِمٞمٓم٤من ؾمٚمؽ إٓ وَمجًّ ؽ همػم وَمجًّ  .«وَمج 
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 أيمِـ»: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرشمف ُم٤م اًمٜمٌقي اعمًجد إمم اًمزي٤مدة سمْمؿ يمٚمػ ًمٚمذي ىم٤مل وهلذا

ر وٓ شُمـَحّٛمر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس  .«شُمَّمٗم 

 سمٜمٞم٤من قمغم اًم٘م٤مئؿ طمذر وًمذًمؽ هذا، ُمـ رء َوَصَٚمف يم٤من قمٛمر سم٠من يِمٕمرٟم٤م هذا

 وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ًمف سم٘مقًمف اًمٜمٌقي اعمًجد إمم وإو٤مومتٝم٤م اًمزي٤مدة، هذه

 ُمـ ومٞمٝم٤م ي٘م٤مم ومٞمام وم٘مط ًمٞمس شمٙمقن، أن يٜمٌٖمل اعم٤ًمضمد ٕن ذًمؽ «شمّمٗمر وٓ حتٛمر

 واًمٙمٜم٤مئس، واعم٤ًمضمد اًمٌٞمٕم٤مت ذم ي٘مع اًمذي اًمنمك ظمالف قمغم وشمقطمٞمده اهلل قم٤ٌمدة

 ًمٌٞمٕمٝمؿ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ًمٌٜمٞم٤من خم٤مًمٗم٦م شمٙمقن أن جي٥م سمٜمٞم٤مهن٤م، ذم طمتك وإٟمام

 ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف ومٞمام ضم٤مء ذًمؽ أضمؾ ُمـ ويمٜم٤مئًٝمؿ:

 ُمـ طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م أم رضمٕم٧م ح٤م»: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 .«ط اهلل ًمرؾمقل ذيمرشم٤م احلٌِم٦م،

 «احلٌِم٦م ُمـ طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م أم رضمٕم٧م ح٤م»: قمٜمٝم٤م ٤مممشمٕم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 ٟم٤ًمءً  ط اًمٜمٌل ٕصح٤مب اعمديٜم٦م ذم اعمنميملم فمٚمؿ ُمـ اعمٝم٤مضمرات ُمـ يم٤مٟمت٤م شمٕمٜمل

 ذم رأت٤مه٤م يمٜمٞم٦ًم ط اهلل ًمرؾمقل ذيمرشم٤م احلٌِم٦م ُمـ رضمٕمت٤م ح٤م»: ىم٤مًم٧م ورضم٤مًٓ 

 اًمّمالة فقمٚمٞم وم٘م٤مل «ومٞمٝم٤م اًمتّمقير طمًـ ُمـ وذيمرشم٤م» اًمِم٤مهد، هٜم٤م «وذيمرشم٤م احلٌِم٦م،

 ُمًجداً  ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح، اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»: واًمًالم

روا ر أوئلؽ اًمتّم٤موير، شمٚمؽ ومٞمف وَصقَّ  .«اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

ٜم٤م ي٘مص طمٞمٜمام اًم٘مرآن، ذم مم٤م ُمٜمف اىمت٤ٌمؾم٤مً  ط وم٤مًمٜمٌل  ىمّمص سمٕمض وضمؾ قمز َرسمُّ

 ًَمَ٘مدْ ﴿: ىم٤مل يمام واًمٕمؼمة ًمٚمٛمققمٔم٦م وإٟمام وم٘مط، ّمصًمٚم٘م ًمٜم٤م ي٘مّمٝم٤م ُم٤م اًمٖم٤مسمريـ إوًملم

ةٌ  ىَمَّمِّمِٝمؿْ  ذِم  يَم٤منَ  ُْوزِم  قِمؼْمَ ٤ٌَمِب  ِٕ  .[111:يقؾمػ]﴾إًَْم

 وًمٞمس ًمٚمٕمؼمة، إوًملم ىمّمص اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مص وضمؾ قمز رسمٜم٤م ومٝمق

 .ًمٚمٕمؼمة وإٟمام وم٘مط، ًمٚمت٤مريخ

 يٜمٓمٚمؼ اًمتل اعمِمٙم٤مة ٟمٗمس ُمـ يٜمٓمٚمؼ هق أنف وٓؿمؽ ،ط اهلل رؾمقل يمذًمؽ

: أجْم٤مً  اًم٘مرآن ذم يمام اًمًامء وطمل هق اًمًالم قمٚمٞمف يمالُمف أن ذم وضمؾ، قمز اهلل يمالم

 َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م﴿ [1:اًمٜمجؿ]﴾هَمَقى َوَُم٤م َص٤مطِمٌُُٙمؿْ  َوؾَّ  َُم٤م﴿  [1:اًمٜمجؿ]﴾َهَقى إَِذا َواًمٜمَّْجؿِ ﴿
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ـِ   .[1:اًمٜمجؿ]﴾اهْلََقى قَم

سم٦م ومال  اًمٞمٝمقد ُمـ ًملمإو ىمّمص سمٕمض ط اًمٜمٌل وقمٚمٞمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ي٘مص أن همرا

 إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»: احلدي٨م هذا وَمَ٘مصَّ  قمؼمًة، ذًمؽ ُمـ ٟم٠مظمذ ًمٙمل ح٤مذا؟ واًمٜمّم٤مرى،

 اًمتّم٤موير، شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ُمًجداً  ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت

ر أوئلؽ  .«اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 ذم اًمداظمٚملم سمٕمض سمدأ نقر،إ اًمٕمٝمد أول ُمـ اعمًٚمٛملم أن سمف أىمّمد يمٚمف ومٝمذا

 سم٤مؾمؿ اإلؾمالم يرو٤مه ٓ ُم٤م اإلؾمالم ذم ُيدظمٚمقا  أن حي٤موًمقن ضمديد، ُمـ اإلؾمالم

 ٓ أو ُأـمٞمؾ، وٓ اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م: ُمٜمٝم٤م اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر قمٔمٛم٦م وسم٤مؾمؿ اإلؾمالم،

 .اعمحراب وم٘مط هدذم ٕنف يمثػماً: هٜم٤م اًمٙمالم ُأـمٞمؾ أن ُأريد

 ؿم٤مئٕم٤مً  شمروٟمف اًمذي اعمحراب هذا ،ط رؾمقلاًم ُمًجد ذم يٙمـ مل اعمحراب هذا

 هذا حمراب، دون ُمًجداً  دمدون شمٙم٤مدون ٓ أو شمٙم٤مد ٓ يمٚمٝم٤م، اإلؾمالم ُم٤ًمضمد ذم

 .اًمٜمّم٤مرى ُمـ ُأظِمذ اعمحراب

 شم٠ميت وطمٞمٜمام إـمالىم٤ًم، ذيمر ومٞمف ًمٚمٛمحراب ومٚمٞمس ،ط اًمرؾمقل ُمًجد أُم٤م

 هذه شم٘مقل ٓ سم٤مجلامقم٦م، ًمٚمّمالة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمٞم٤مم قمـ شمتحدث إطم٤مدي٨م

 أخَّػ وًمذًمؽ ُم٘م٤مُمف: ذم ىم٤مم: شم٘مقل وإٟمام اعمحراب، ذم ط اهلل رؾمقل ىم٤مم: إطم٤مدي٨م

٤مظ سمٕمض  «اًمديـ سمجالل» اعمٚم٘م٥م: وهق اعمِمٝمقريـ احلدي٨م طمٗم٤مظ ُمـ احلُـٗمَّ

 «شمٜمٌٞمف»: أؾمامه٤م ضمداً  ًمٓمٞمٗم٦م رؾم٤مًم٦م أخػ «اعمٍمي اًمًٞمقـمل» أؾمٞمقط إمم واعمٜمًقب

 .ُمٓمٌققم٦م رؾم٤مًم٦م هذه «ح٤مري٥ماعم سمٌدقم٦م إري٥م» أن أذيمر ُم٤م

 أن اعم٠ًمخ٦م هذه يٕمرومقا  أن اعم٤ًمضمد ٕئٛم٦م إىمؾ قمغم يٜمٌٖمل طم٘مٞم٘م٦م وهذه 

 .اإلؾمالم ذم دظمٞمٚم٦م حمدصم٦م سمدقم٦م اعمحراب

ٟم٤م اًمذي اعمقوقع ويم٤من  ٟمٜم٤م أطمد أن: هق اًمٙمالم هذا إمم ضَمرَّ  سمٜم٤م صغم إظمقا

 مل هق وًمذًمؽ ع،اًمنم ذم أصؾ ًمف ًمٞمس اعمحراب أن زم يٌدو ومٞمام يٕمٚمؿ وهق اًمٕمٍم،

 رواه أثراً  اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وشمذيمرت ٟمٗمز، ذم ذًمؽ قمغم ومِمٙمرشمف اعمحراب، ذم يّمؾ
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 اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف» ذم «اًمٙمقذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ سمٙمر أبق»: وهق أٓ احلدي٨م أئٛم٦م أطمد

 ُمِمٝمقران ُمٕمرووم٤من: يمت٤مسم٤من وأصم٤مر احلدي٨م يمت٥م ذم وهٜم٤مك «سم٤معمّمٜمػ»: اعمٕمروف

 قمٌد ُمّمٜمػ»: وأظمر «ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» هذا: ٤مأطمدمه اعمّمٜمػ،: آؾمؿ هبذا

 .«اًمٞمامين مه٤مم سمـ اًمرزاق

 أنف: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ ُُمَّمٜمَّٗمف ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى 

 ذم اًمّمالة يٙمره يم٤من ، يٙمره يم٤من اعمحراب،: ويٕمٜمل اًمٓم٤مق، ذم اًمّمالة يٙمره يم٤من

 اسمـ ُمـ ـمٞم٦ٌم ؾُمٜم٦َّم وهذه ي٤ًمرًا، أو يٛمٞمٜم٤مً  فقمٜم حيٞمد ومٙم٤من اعمحراب، ذم: يٕمٜمل اًمٓم٤مق،

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء أيمؼم ُمـ يم٤من اًمذي قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد

 أظمذه وم٘مٝمف أيمثر «صم٤مسم٧م سمـ اًمٜمٕمامن طمٜمٞمٗم٦م أيب» ُمذه٥م وِمْ٘مٝمف قمغم ىم٤مم واًمذي مجٞمٕم٤ًم،

 صح٤مسمفأ قمـ وإٟمام ُمًٕمقد، اسمـ ُيْدرك مل هق ٕنف ُم٤ٌمذة: ُمًٕمقد اسمـ قمـ ًمٞمس

 .وٟمحقهؿ إؾمقد سمـ يزيد سمـ اًمرمحـ قمٌد: وُمثؾ قمٚم٘مٛم٦م،: ُمثؾ اعمٕمرووملم وشمالُمذشمف

٤م اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن َأطَم٥مَّ  ُمـ»: ط اهلل رؾمقل ومٞمف ىم٤مل اًمذي هذا ُمًٕمقد اسمـ  هَمْمًّ

ه ُأنزل، يمام ـمري٤مً   .ُمًٕمقد اسمـ: يٕمٜمل «قمٌد ُأم اسمـ ىمراءة قمغم ومٚمٞم٘مرأ

 أم: ومٞم٘مقل قمٜمٝم٤م يٙمٜمل وم٤مًمرؾمقل إم ُم٤مأ ُمًٕمقد: أبٞمف اؾمؿ ُمًٕمقد سمـ اهلل ومٕمٌد 

  ُم٤مذا؟ ُأم اسمـ ىمراءة قمغم ومٚمٞم٘مرأه: احلدي٨م ذم ومٞم٘مقل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد

 ..قمٌد أم :وداخٓة

 يم٤من هذا اجلٚمٞمؾ، اًمّمح٤ميب هلذا يمٌػم إضمالل ومٞمف: يٕمٜمل هذا قمٌد، أم :الىٗخ

 :أي اًمتٕمٌػم صح إذا اًمٓمٞم٘م٤مت سمدأت: ُمٕمٜم٤مه وهذا اًمٓم٤مق، ذم يّمكم أن يٙمره

 .ذًمؽ ُمـ رء يٙمـ ومٚمؿ قمٛمر قمٝمد ذم أُم٤م اًمّمٖمػمة، اعم٤ًمضمد ذم شمٜمتنم أن اعمح٤مري٥م

 أظمذ يٛمٞمٜم٤ًم، أظمذ اًمٓم٤مق قمـ سمٕمٞمداً  اًمٕمٍم سمٜم٤م صغم إًمٞمف، اعمِم٤مر اإلُم٤مم أن: اًمِم٤مهد

 أطمد صغم قمامن ذم ىمري٥م قمٝمد وُمٜمذ ُمرة، ُمـ أيمثر هذا ُمثؾ رأج٧م وأن٤م اعمٜمؼم، ضمٝم٦م إمم

ٟمٜم٤م  ذقم٤مً  ُمِمٙمقرة هل ُم٤م فم٤مهرة شمٌدو ومٝمٜم٤م يٛمٞمٜم٤ًم، حراباعم قمـ واٟمحرف أجْم٤ًم، إظمقا

راً  يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ إذا اإلُم٤مم أن: وهل  ص٤مر أظمرى، ُمِمٙمٚم٦م ذم وىمع اعمحراب ُمـ ومرا
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 .اًمّمقاب هق واًمٕمٙمس يَمْثَرة، ي٤ًمره قمـ واعمّمٚمقن ىمٚم٦م، يٛمٞمٜمف قمـ اعمّمٚمقن

 ،أىمٚمٝمام اظمت٤مر ذيـ سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ إن: اًم٤ًمسم٘م٦م اجلٚم٦ًم ذم ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ 

 ضمزئٞم٤ًم، اعمخ٤مًمٗم٦م قمـ ٟمٌتٕمد أن جم٤مل ذم ًمٙمـ اعمحراب، ظم٤مرج ؿمؽ سمال ذاً  وم٠مىمٚمُّٝمام

 ُيّمٌح هٜم٤م ي٤ًمرٟم٤م، قمـ ٟم٠مظمذ يٛمٞمٜمٜم٤م قمـ ٟم٠مظمذ أن ومٌدل ي٤ًمرٟم٤م، قمـ ٟم٠مظمذ سم٠من وذًمؽ

 وًمقٓ اًمٞم٤ًمر، ضمٝم٦م قمغم هق اًمذي اًمّمػ سم٘مٞم٦م ُمـ أيمثر اًمٞمٛملم ضمٝم٦م قمغم اًمذي اًمّمػ

 ىَمٚمَّام اًمتل اًمًٜم٦م صالة يّمكم رأجتف طمٞم٨م اًمًٜم٦م، ُمع سم٤مً دم٤مو سمٜم٤م صغم اًمذي ُِمـ عم٧ًم أين

 هٜم٤مك أن أقمٚمؿ ٕنٜمل اًمتٜمٌٞمف: هذا ُمثؾ ذم ٕدظمؾ شمِمجٕم٧م ُم٤م اًمٞمقم، إئٛم٦م ذم أراه٤م

 ىمد سمٕمْمٝمؿ ىمِمقر،: يٕمٜمل أُمقر هذه شم٤مومٝم٦م، أُمقر هذه: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً 

 ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م قمٛمقا،ز هٙمذا إُمقر، سمٕمٔم٤مئؿ يتٙمٚمٛمقا  أن يريدون وهؿ ىمِمقر، يًٛمٞمٝم٤م

 إمم اإلؾمالم شم٘مًٞمؿ جيقز ٓ أنف ٟمرى اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م،وقمغم إمم اًمدقم٤مة

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم ضمقهري هق وُم٤م صم٤مٟمقي هق ُم٤م إمم اإلؾمالم شم٘مًٞمؿ جيقز وٓ وىمنم، ًُم٥ّم 

 اًمٌٕمض فمـ ذم يٙمقن ىمد ضمقهري٤ًم: اًمٌٕمض فمـ ذم ًمٞمس اًمذي هذا أن: أطمدمه٤م

 .ضمقهري٤مً  أظمر

 سمدهل أُمر وهذا ختتٚمػ، إطمٙم٤مم هٜم٤مك سم٠من اًمتًٚمٞمؿ قمغم أنٜم٤م: اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه آظمره، وإمم وُمٜمدوب ُمًتح٥م وهٜم٤مك ؾمٜم٦م، وهٜم٤مك ومرض ومٝمٜم٤مك ضمدًا،

 ُمٜمف ي٠مظمذ ُمًٚمؿ يمؾ يتجزأ، ٓ يُمالًّ  ُي١مظَمذ أن جي٥م اإلؾمالم ًمٙمـ إٟمٙم٤مره٤م، يٛمٙمـ

 جيقز وٓ وشمٕم٤ممم، ٤ٌمركشم رسمف اهلل إمم اًمت٘مرب ذم ورهمٌتف وٟمِم٤مـمف، ـم٤مىمتف طم٥ًم

 يمؾ يتٗم٤موشمقن اًمٜم٤مس ٕن واطمدًا: ُم٤ًمىم٤مً  اًمٜم٤مس يًقق أن ديٜمف ذم اًمٌّمػم ًمٚمٛمًٚمؿ

 .ديٜمٝمؿ ذم متًٙمٝمؿ ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ، ذم اًمتٗم٤موت

 هيتؿ وٓ اخلٛمس، اًمٗمرائص قمغم سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام ي٘مٜمع: ُمثالً  إٟم٤ًمن ُربَّ 

 ذم ٟمتدظمؾ ٓ ومٜمحـ ًمٕمٛمرة،وا احل٩م ُمـ يٙمثر: آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ ًمٙمٜمف واًمٜمقاومؾ، سم٤مًمًٜمـ

 احل٩م ُمـ اًمتٜمٗمؾ أم اًمّمالة ُمـ اًمتٜمٗمؾ ُيّمٚمحف ُم٤م ٟمٗمًف ُمـ يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ يمؾ ٕن ؿم٠منف:

 ي٠مظمذ أن أظمريـ وقمغم اًمٌٞم٤من، قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ وإٟمام آظمره، إمم أم أم اًمزيم٤مة أم واًمٕمٛمرة،

 .آظمره إمم ُمع ُمع ٟمٗمًف ُمع ووٕمف ُمع يتٜم٤مؾم٥م ُم٤م ُمٜمٝمؿ يمؾ
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 هذا ٟمٜمٙمر ٓ وٟم٤مومٚم٦م، ومريْم٦م إمم اًمّمٚمقات ٘مًٞمؿًمت سم٤مًمٜم٦ًٌم: أىمقل أن وم٠من٤م

 ومٞمام أو اًمت٘مًٞمؿ، هذا ذم اًمٍميح اًمّمحٞمح احلدي٨م ضم٤مء ىمد ٕنف ٟمٜمٙمره: ٓ اًمت٘مًٞمؿ

 .قمٚمٞمف يدل

: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء رضمالً  أن صحٞمحٞمٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى

؟ اهلل ومرض سمام أظمؼمين اهلل رؾمقل ي٤م  «وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس»: ًمف ىم٤مل قَمكمَّ

 ُم٤مذا «شمٓمقع أن إٓ: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكمَّ  هؾ»: ىم٤مل وًمٞمٚم٦م، يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس

 قمٚمٞمف ُم٤م أنف واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف ؾمٛمع طمٞمٜمام اًم٤ًمئؾ اًمرضمؾ هذا ُمقىمػ يم٤من

 رؾمقل ي٤م واهلل»: ىم٤مل شمٓمقع ذًمؽ ؾمقى وُم٤م صٚمقات، مخس إٓ وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ومرض

 .«ن٘مصأ وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل،

 اًمٌدوي، هذا أو إقمرايب يمٝمذا اعمًٚمٛملم يمؾ اعمًٚمٛمقن، يٙمقن أن اًمٞمقم أمتٜمك أن٤م

: إذاً  اعمًتح٤ٌمت ُمـ سمٌمء ي٠متقن وٓ قمٚمٞمٝمؿ، اهلل ومرض ُم٤م قمغم ُيـح٤مومٔمقن: يٕمٜمل

 اًمّمٚمقات: اخلٛمس قمغم وم٘مط ىم٤مم اإلؾمالم أن ٟمتّمقر ٓ ٕنف وضمؾ: قمز اهلل ًمٜمٍمهؿ

 ُم٤م سمٙمؾ ىم٤مُمقا  اعمًٚمٛملم أن ومروٜم٤م ومٚمق رُم٤مت،حم هٜم٤مك وذم ومرائض هٜم٤مك ذم ٕنف

 طَمّؼ : إذاً  اعمحرُم٤مت، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ اهلل طمرم قمام واٟمتٝمقا  ومرائض ُمـ قمٚمٞمٝمؿ اهلل ومرض

ٜم٤م ىمقل ومٞمٝمؿ وا إِنْ ﴿: َرسم  َ  شَمٜمٍُمُ يُمؿْ  اّللَّ  .[7:حمٛمد]﴾َيٜمٍُمْ

 ٓ هذا اخلٛمس، اًمّمٚمقات قمغم حي٤مومٔمقن اعمًٚمٛملم أيمثر شمرى أن سم٤مًمٙم٤مد ًمٙمـ

ه شمٙم٤مد  .شمرا

 ُأريد ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء،وًمٙمـ سملم قمٚمٞمف اعمّمٓمٚمح اًمت٘مًٞمؿ هذا ٟمٜمٙمر ٓ ومٜمحـ: اًمِم٤مهد

ومف ُمـ هذه ىمِمقر، هذه أنف آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت سمٛمثٚمام اًمٗمريْم٦م، دون سمام آؾمتٝم٤مٟم٦م  شمقا

، ظم٤مص٦م ضمداً  ُمٝمؿ وهذا آظمر، طمدي٨م هٜم٤مك ٕن إُمقر:  ذاك شم٘مّمػم ًمٞمس ًمٚمُٛمَ٘مٍم 

 ُمٜمٝم٤م، يٜم٘مص وٓ اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم يزيد أَّٓ  اهلل قم٤مهد اًمذي اًمٌدوي إقمرايب

 وم٘م٤مل سمف، وومٞم٧م إذا صحٞمح يمالم هذا أنف ًمف ُمٜمٌٝم٤مً  طم٘مف ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل واًمذي

 ٓ وىمد «صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ صدق، إن اًمرضمؾ أومٚمح»: ٕصح٤مسمف اًمًالم قمٚمٞمف

 ٓ ىمد ؿمٞمقظم٤مً  إؾمػ وُمع سمؾ ويمٝمقًٓ، ؿم٤ٌمسم٤مً  اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمثػم ٟم٘مقل ومٜمحـ يّمدق،
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117 

 .وخيٚمقن ي٘مٍمون وم٘مد َصٚمُّقا  وإن َّمٚمُّقن،يُ 

 يقم اًمٕمٌد حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمت٤مزم، احلدي٨م اؾمٛمٕمقا  

 أضمؾ ُمـ «وظمن ظم٤مب وم٘مد ٟم٘مّم٧م وإن وأنجح، أومٚمح وم٘مد مت٧م وم٢من اًمّمالة، اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ أومٚمح سم٠منف اًم٤ًمئؾ ًمذاك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؿمٝمد ذًمؽ

ون طمٞمٜمام ص٤مدىملم همػم أيمثرهؿ -إؾمػ ُمع- اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن أُم٤م   ُي١َمدُّ

 ذم اعم٘مٍميـ ُمـ أيمثرهؿ وم٘مط وًمٞمس اعم٘مٍميـ، ُمـ وم٠ميمثرهؿ اخلٛمس، اًمّمٚمقات

 قمغم ُيـح٤مومٔمقن اًمذيـ دمد سمؾ وم٘مط هذا ًمٞمس أوىم٤مهت٤م، ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م

ٜم٤م سمٞمٜمام ،اعمح٤مومٔم٦م هذه قمغم يٙمتٗمقن أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات هذه  ومرض وضمؾ قمز َرسمُّ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ وسَملمَّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم هلؿ ىم٤مل طمٞم٨م أظمرى، حم٤مومٔم٦مً  قمٚمٞمٝمؿ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٘م٤مل اًمٙمثػمة، اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم واًمًالم  اًمّمَّ

يَم٤مةَ  َوآشُمقا  ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  .[71:اًمٌ٘مرة]﴾اًمرَّ

 ذم صٚمقه٤م: يٕمٜمل اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م ُمع صٚمقه٤م: يٕمٜمل يمٕملماًمرا  ُمع اريمٕمقا 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٜم٤ًمء يم٤مًمٜم٤ًمء، شمٙمقٟمقن سمٞمقشمٙمؿ ذم شُمَّمٚمُّقه٤م ٓ اعم٤ًمضمد،

 .«اًمٚمٞمؾ ذم اعم٤ًمضمد إمم سم٤مخلروج ًمٚمٜم٤ًمء ائذٟمقا »: طم٘مٝمـ ذم

 .«هلـ ظمػم وسمٞمقهتـ»: آظمر طمدي٨م ذم ىم٤مل

 واًمذي اًمٚمٓمٞمػ، اجلٜمس اًمٞمقم شمًٛمقه اًمذي ٜمساجل اًمٌٞم٧م؟ ذم يّمكم اًمذي ُمـ: وم٢مذاً  

 .ىمقارير هؿ وٓ ًمٓمٞمػ، ضمٜمس هق ُم٤م اًمرضم٤مل سم٤مًم٘مقارير، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمامه

 وذم اعَمْخؼَم، وذم سمؾ اعمٔمٝمر ذم وم٘مط ًمٞمس سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل يتِمٌف أَّٓ  يٜمٌٖمل: وم٢مذاً  

ـّ  وم٤مًمٜم٤ًمء اًمٕمٛمؾ : شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمذًمؽ هلؿ: ظمػم ومٛم٤ًمضمدهؿ اًمرضم٤مل أُم٤م هلـ، ظمػم سمٞمقشُمـٝم

 َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: -ىم٤مل طمٞمٜمام اًمٖم٤مومٚملم سمٕمض ئمـ يمام شمٙمرار، آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ذم ًمٞمس-

الةَ  يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  .[71:اًمٌ٘مرة]﴾اًمرَّ

 اًمّمٚمقات سم٠مداء أُمر ومٞمف أي٦م ُمـ إول اًمٓمرف ذم إٟمام شمٙمرار، سمف ًمٞمس هذا

: ىم٤مل طمٞمٜمام أي٦م ُمـ وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م اًمٗم٘مرة ذم أُم٤م «أىمٞمٛمقا »: ٘مقًمفسم أدائٝم٤م وإطم٤ًمن
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ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿  وضمؾ قمز اهلل يم٠من: وهق ضمديد طمٙمؿ إٟمِم٤مء ذم [71:اًمٌ٘مرة]﴾اًمرَّ

 حمًٜملم شمٙمقٟمقن وٓ أداءه٤م، أطمًٜمقا  اًمّمالة أىمٞمٛمقا : ي٘مٞمٜم٤مً  ُمراده هق وهذا: ي٘مقل

 هذا شم١ميمد شمؽمى إطم٤مدي٨م وضم٤مءت اعم٤ًمضمد، ذم امقم٦ماجل ُمع أّديتٛمقه٤م إذا إٓ ٕدائٝم٤م

 ًمف صالة ومال ُيـِج٥م، ومل اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ اعمٕمٜمك،

 .«قمذر ُمـ إٓ

 واهلل ُمقفمػ، هق واهلل ُمِمٖمقل، واهلل أنف قمذراً  ًمف يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ

 وضم٤مء ضيراً  يم٤من اًمذي اًمرضمؾ ذًمؽ ُمع ىمًٜم٤مه٤م ُم٤م إذا اعمٕم٤مذير، ُمـ آظمره إمم... واهلل

 سمٕمٞمدة، ؿم٤مؾمٕم٦م وداري شمرى، يمام ضير رضمؾ أن٤م اهلل، رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم

 جيد ٓ ذًمؽ وُمع اًمرضمؾ، هذا ذم شمتجٛمع يمٞمػ إقمذار اٟمٔمروا ي٘مقدين، ىم٤مئد زم وًمٞمس

 إؿمج٤مر ـمري٘مل وذم سمٕمٞمدة ؿم٤مؾمٕم٦م وداري ضير أن٤م: ىم٤مل قمذرًا، ًمف اًمرؾمقل

 إؿمج٤مر ـمريؼ ذم اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اعمزوم٧م اعمٕمٌد اًمٓمريؼ ُمش وإطمج٤مر،

 ذم رظمّم٦م زم أومتجد ي٘مقدين، سمٞمدي ي٠مظمذ ي٘مقدين، ىم٤مئد زم ًمٞمس: وراسمٕم٤مً  وإطمج٤مر،

: ًمف ىم٤مل صمؿ ٟمٕمؿ،»: إُمر أول ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل اجلامقم٦م، ُمع اًمّمالة َأَدع أن

 .«وم٠مضم٥م: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمٜمداء؟ أتًٛمع

 وإطمج٤مر، إؿمج٤مر ـمري٘مؽ وذم وًمٞمس ؿم٤مؾمٕم٦م، دارك اًمذي يراًمي أهي٤م 

 .احلْمقر قمدم ذم ًمؽ قمذر ومال إذان ؾمٛمٕم٧م إذا اعمًجد، إمم ي٘مقدك ُمـ ًمؽ وًمٞمس

 ًمٙمٜمٝمؿ ُمٌٍمون، هؿ ُُمٌٍمون؟ أم قُمٛمل أيمثرهؿ اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم وم٤مٟمٔمروا 

ل،  ومال ذًمؽوًم ،ط اهلل رؾمقل ُٕمر وٓ اهلل ُٕمر يًتجٞمٌقن ٓ ٕهنؿ ح٤مذا؟ قُمٛم 

 .آظمره إمم وذىم٤مً  وهمرسم٤مً   وضمٜمقسم٤مً  ؿمامًٓ  أو يٛمٞمٜم٤مً  دارٟم٤م قم٘مر ذم هقمجٜم٤م ُم٤م إذا شمٕمجٌقا 

 ذم ي٘مػ اإلُم٤مم اًمّمالة أن: ظمالصتٝم٤م اًمتل اًمٜمّمٞمح٦م شمٚمؽ طمقل يمٚمٛم٦م هذه 

 ًمٙمـ واًمٞمنى، اًمٞمٛمٜمك سملم يقازن وإٟمام ي٤ًمرًا، وٓ يٛمٞمٜم٤مً  ي٘مػ وٓ اًمّمػ، ُمٜمتّمػ

 اًمٞمٛملم اًم٘مًؿ جيٕمؾ أن إُم٤م: ُمِمٙمٚمتلم سملم هق ومحٞمٜمئذٍ  ٜمؼمواعم اعمحراب سملم طمقس إذا

 قمـ ىمػ: يٕمٜمل شمّم٥م اقمٙمس: ًمف ي٘م٤مل أو وإيمثر واًمٕمٙمس قمددًا، أىمؾ اًمّمػ ُمـ

 اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م وسملم اعمحراب ذم واًمقىمقف اعمٗمًدة، دومع سملم اعمٜمؼم قمـ سمٕمٞمد ي٤ًمرك
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 قابضم هذا إجن، اًم٘مًؿ ُمـ أيمثر إجٛمـ ىمًؿ أو إجٛمـ اًمّمػ ضمٕمؾ: وهق

 .اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال

 ( 55: 59: 05/ 757/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 55: 11: 10/ 757/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 55: 15: 11/ 757/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد دم بالسٕن تذكر فٖٗا لوحات تَٓٗق حْم

 اخل٤مرج، إمم اخل٤مرج يراه٤م اعم٤ًمضمد، ذم شُمَٕمٚمَّؼ اًمتل اًمٚمقائح سمٕمض :وداخٓة

 ... أدقمٞم٦م ومٛمٜمٝم٤م

 .اخل٤مرج يراه٤م قمٗمقاً  :الىٗخ

 اعمًجد ُمـ ظمرج إذا يراه٤م اعمًجد ُمـ اخل٤مرج: يٕمٜمل اخل٤مرج، إمم :وداخٓة

 [. اعمّمكم] وضمف ذم ًمٞم٧ًم

 .اعمًجد ىمٌٚم٦م ذم ًمٞم٧ًم: يٕمٜمل :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ اًم٘مٌٚم٦م ذم[ ًمٞم٧ًم] :وداخٓة

 ًمقطم٦م قمغم شُمْٙمَت٥م أطم٤مدي٨م وُمٜمٝم٤م اعمًجد، ُمـ اخل٤مرج ًمتذيمػم أدقمٞم٦م :وداخٓة

 ًمٚمتؼمع، اعمًٚمٛملم عمٜم٤مداة إقمالٟم٤مت وومٞمٝم٤م سمدقم٦م، دمٜم٥م أو سم٤مًمًٜم٦م اًمتذيمػم شمٕمٚمٞمؿ

 ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام ظمػم، إمم أُمقاهلؿ يقضمٝمقا  أو

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :الىٗخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل ٓإ إهل ٓ

 : سمٕمد أُم٤م

 أو إطم٤مدي٨م سمٕمض أو سمٕمض شمٕمٚمٞمؼ اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ رء ومٞمٝم٤م قمٜمدي وم٤معم٠ًمخ٦م

 وًمٙمـ جيقز، ومٝمذا اعمّمٚملم، شَمِْمَٖمؾ ٓ اًمتل اجلٝم٦م وذم هب٤م، اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ أي٤مت
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 .اعمًجد ُمـ ضمزًءا اًمزُمـ ُمع شُمّمٌح ٓ أن سمنمط

صؾ ٕن أُمره٤م: واٟمتٝمك ومٌٝم٤م اًمٖمرض دتأ وم٢مذا   ؾم٤مذضم٦م هٙمذا شمٌ٘مك أن اعم٤ًمضمد ذم ٕا

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اًمٞم٤ًمر، أو اًمٞمٛملم ضمٝم٦م ذم يم٤من وًمق طمتك اعمّمكم، يِمٖمؾ مم٤م رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 شمٕمٚمٞمؼ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ هدي ُمـ هق وٓ اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ 

 اًمٖم٤مي٦م قمـ اعمًٚمؿ سمف خيرج ذًمؽ ٕن اعمج٤مًمس: صدور ذم إطم٤مدي٨م وشمٕمٚمٞمؼ أي٤مت

 ًمٙمـ إطم٤مدي٨م، هبذه اهلل ًمٙمالم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمٌٞم٤من اًم٘مرآن، إٟمزال ُمـ

 سم٠مؾمٚمقب شمذيمػماً  ويتٓمٚم٥م قم٤مرض، أُمر هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ًمٌقؾمٝم٤م، طم٤مًم٦م ًمٙمؾ يٕمٓمك

 قمغم اًمٙمت٤مسم٤مت سمٕمض شمٕمٚمٞمؼ أو اجلدران قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ذًمؽ وُمـ أجْم٤ًم، قم٤مرض

  آًمتزام قمدم سمنمط ُم٤مٟمٕم٤مً  ذًمؽ ُمـ أرى ومال اجلدران،

ّٓ  سمنمط يٕمٜمل دمقز هؾ  :وداخٓة  ؟ اعمًجد ُمـ ضمزءاً  أو اعمًجد، ُمـ شمٙمقن أ

 ... اخلٚمػ ذم شمٙمقن :الىٗخ

 سمٌٜم٤مء؟ ُمٌٜمٞم٦م: يٕمٜمل طمٗمر، حمٗمقرة أي٤مت اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم: يٕمٜمل  :وداخٓة

ر اًمذي هق هذا :الىٗخ  سمٕمض قمغم اعمٙمتقسم٦م وإطم٤مدي٨م أي٤مت شمٕمٚمٞمؼ ُمٜمف، ُٟمَحذ 

 ضمزًءا شُمّمٌح أّٓ  سمنمط قم٤مرض، ُٕمر جيقز هذا: ىمٚمٜم٤م اًم١ًمال، ذم ضم٤مء يمام إًمقاح،

 ص٤مرت ٕهن٤م ؾمٌؼ: ومٞمام ضمقاهب٤م قمٜمٝم٤م شم٠ًمل أن أن٧م اًمتل وم٤مًمّمقرة اعمًجد، ُمـ

 .اعمًجد ُمـ ضمزًءا

 ُمـ يمثػم ذم اإلظمقان اًمِم٤ٌمب يًٛمع ُم٤م ومٞمٙمؿ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م يمذًمؽ :وداخٓة

 .شمٕمتؼم اعمًجد ُمـ ضمزًءا هذه اإلقمالٟم٤مت ومٞمٝم٤م شمقوع ئح٦م،ٓ يْمٕمقن اعم٤ًمضمد

 اًمديـ، ذم يتٗم٘مٝمقن ٓ ٕهنؿ إؾمػ: ُمع اجلامقم٦م سمدع ُمـ هذه ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 .ٟمّمقصٝم٤م ُمـ وًمٞمس قم٘مقهلؿ، ُمـ اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم وي٠مظمذون

 ( 55: 55: 07/ 707/واًمٜمقر اهلدى) 

 بِاصل ادسجد باقي عن الٕساء ويذ فيل حْم

 طمج٤مب؟ وراء ُمـ اًمٜم٤ًمء ووع أنف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم هؾ خ،ؿمٞم ي٤م :وداخٓة
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 .صم٧ٌم ُم٤م :الىٗخ

 ... واًمققم٤مظ إئٛم٦م هؾ ـمٞم٥م، :وداخٓة

 .ورد ُم٤م ٟم٘مقل أن: ب واًمّمقا  شم٤ًمُمح، ومٞمف يم٤من ضمقايب ًمٕمؾ أو :الىٗخ

 .ورد ُم٤م :وداخٓة

 .صح ُم٤م وًمٙمٜمف ورد ُمٕمٜم٤مه صم٧ٌم، ُم٤م ىمٚمٜم٤م إن ٕنٜم٤م :الىٗخ

 ًمققمٔمٝمـ؟ يقُم٤مً  خيّمص سم٠من سم٤مًمققمظ، شمٓم٤مًمٌٜم٤م اًمٜم٤ًمء ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :وداخٓة

 هذا؟ اًمًت٤مر ٟم٠مظمذ ومٝمؾ

 شمٓم٤مًمٌٝمـ؟ سمام وم٠من٧م سم٤مًمققمظ، اًمٜم٤ًمء ـم٤مًمٌؽ إذا: ٟم٘مقل ًمٙمـ :الىٗخ

 .سم٤محلج٤مب :وداخٓة

 ٟمٕمؿ؟ :الىٗخ

 .سم٤محلج٤مب :وداخٓة

 يًتجٌـ؟ وهؾ :الىٗخ

 .يًتجٌـ :وداخٓة

 .أفمـ ُم٤م :الىٗخ

 .باجلٚم٤ٌم احلج٤مب اًمٜم٘م٤مب، ًمٞمس احلج٤مب :وداخٓة

  هذا؟ ي٘م٤مل وعمثكم :الىٗخ

 .ذط هذا ذط، هذا :وداخٓة

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك شمْمٛمـ يمٞمػ ًمٙمـ، :الىٗخ

 ... ٟمرضمٕمٝم٤م احلج٤مب، شمٚمٌس ٓ اًمتل :وداخٓة

 .شمًتٓمٞمع ُم٤م :الىٗخ
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 ؿمٞمخٜم٤م؟ اًمنمط هذا وضمقد ُمع ًمٞمش؟ :وداخٓة

 سملم اًم٘م٤مئٛم٦م اجلدر ُمـ احلج٥م رومع إمم وٟمدقمق هذا، إمم ٟمدقمق ٟمحـ ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 .اًمرضم٤مل ُمّمغم وسملم اعمًجد ذم اًمٜم٤ًمء ُمّمغم

ض ًمق طمتك :وداخٓة  ؟... اعمتخقوقن خَتَقَّ

 ُمٕمٜم٤مه هذا ٕن قمٜمٝم٤م: شم٠ًمل أن٧م اًمتل اًمّمقرة ظمالف هذا أُم٤م وًمق، طمتك :الىٗخ

 .اًمتٕمٌػم صح إذا اًمًٚمٗمل اعمًجد هٞمئ٦م شمٖمٞمػم

 ًمٞمقما ٟمرى يمام ومٞمٝم٤م صمؿ ،وومٞمٝم٤م وومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم شُمنمف ،أن٧م ظم٤مص جمٚمس أُم٤م

 اعمُٞمن اًمقاؾمع اعمذه٥م طمدود ذم وًمق اًمنمقمل، اجلٚم٤ٌمب يتجٚمٌٌـ ٓ اًمٜم٤ًمء أيمثر

 .ضمداً  ُمت٤ًمهالت ومٝمـ ذًمؽ ُمع واًمًٜم٦م، ًمٚمٙمت٤مب اعمتٌع

 سم٤مًمغ آطمتٞم٤مط يٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤ًمء، ظم٤مص جمٚمس سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: اًمٙمالم ومخالص٦م

 اًمٜم٤ًمء شمٗمّمؾ اًمتل اجلُُدر أو اًمًت٤مئر شمقوع أن يٜمٌٖمل ومام اعم٤ًمضمد ذم أُم٤م آطمتٞم٤مط،

 .اًمرضم٤مل قمـ

ُمف اًمقاضم٥م احلج٤مب... يمالُمؽ يٕمٜمل أن أن٧م ومٞمؽ، ي٤ٌمرك اهلل :وداخٓة  اًمتزا

 اًمؼمداي٦م؟ اًم٤ًمشمر يْمع ومٝمؾ يٕمٔمٝمؿ، وسمده سمٞمٚمتزُمقه قمؿ ُم٤م اًمٜم٤ًمء قمٜمد

 .يًتجٌـ ٓ أهنـ فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا اًمؼمداي٦م، يْمع ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 ( 55: 77: 05/ 707/واًمٜمقر اهلدى)

 ادساجد خمالِات عذ احلديث تًٕٔت الىٗخ ون يٗحة٘

 ؾمٞمدٟم٤م اعمرؾمٚملم أذف قمغم واًمًالم واًمّمالة اًمٕم٤معملم، رب هلل احلٛمد :وداخٓة

 . اًمديـ يقم إمم سم٢مطم٤ًمن اشمٌٕمف وُمـ وصحٌف آخف وقمغم حمٛمد

 وىم٤مُمع اًمٕمٍم حمدث اًمٕمالُم٦م، اًمٕم٤ممل ؿمٞمخف جمٚمس ذم يتحدث أن عمثكم يم٤من ُم٤م

 اًمديـ ٟم٤مس حمٛمد اًمرمحـ قمٌد أيب ط اهلل رؾمقل وارث ٦م،اًمًٜم وحمٞمل اًمٌدقم٦م



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    ٗم٤مت اعم٤ًمضمدُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم

 

115 

 هلذا ُمًتْمٞمٗم٤مً  أيمقن أن ىمدر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وًمٙمـ ورقم٤مه، اهلل طمٗمٔمف إًم٤ٌمين

 .اعمًتٕم٤من وم٤مهلل اًمٙمريؿ، احلٗمؾ

 واهلل اًمديـ، هذا سمحٗمظ شمٕمٝمد ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن إظمقيت ي٤م شمٕمٚمٛمقن يمام

 قمٌد أيب: ؿمٞمخٜم٤م أُمث٤مل ديٜمٝم٤م، هل٤م حيٗمظ ُمـ إُم٦م هذه ذم يٌٕم٨م أو يرؾمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 ؿمٞمخٜم٤م ىمٌقل ُم٤ٌمريم٦م، ؾم٤مقم٦م وإهن٤م ؾمٕمٞمد، ُم٤ًمء إٟمف واهلل ورقم٤مه، اهلل طمٗمٔمف اًمرمحـ

 اهلل ومتح سمام ؾمٞمحدصمٜم٤م أن وهق أبٜم٤مئف، ُمع اًمٚم٘م٤مء وهذا اًمدقمقة هذه اًمرمحـ قمٌد أيب

 يٙمقن أن سمنمط قح،ُمٗمت اًم١ًمال جم٤مل ؾمٞمٙمقن اهلل ؿم٤مء إن يٙمتٗمل وقمٜمدُم٤م قمٚمٞمف،

 اإلظمقة ُمـ راضمٞم٤مً  ؿمٗمقي، ؾم١مال أي قمـ جي٤مب وًمـ ورىم٦م قمغم ُمٙمتقب اًم١ًمال

 .ظمػم يمؾ اهلل وضمزايمؿ إُمر، هبذا اًمَتَ٘مٞمُّد

 . ُمِمٙمقراً  ومٚمٞمتٗمْمؾ سمِمٞمخٜم٤م ٟمرطم٥م احلل، ذم وإظمقيت ري٤مض أبق: واًمدي سم٤مؾمؿ 

 أنٗمًٜم٤م رذو ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :الىٗخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 أن وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اعمقمم ؾم٤مئالً  ُم٤ًمُمٕمٙمؿ، قمغم ؾم٠مخ٘مٞمٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م يدي سملم

 شمٚمؽ قمـ يمجقاب اًمًٚمٗمل، وآقمتذار ،آقمتذار ُمـ زم سمد ٓ هب٤م، وإي٤ميمؿ يٜمٗمٕمٜمل

 اهلل ومتح ُم٤م أجديٙمؿ سملم ؾمٞمتٙمٚمؿ اًمذي هذا اًمرمحـ قمٌد أب٤م ومٞمٝم٤م أـمرى اًمتل اعم٘مدُم٦م

 أن اًمًٚمٗمٞملم اًمدقم٤مة واضم٥م ُمـ أنف أرى اًمتل اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م سمتٚمؽ وم٠مقمتذر قمٚمٞمف،

 .اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م قمـ ومْمالً  اًمًٚمٗمٞم٦م، أصم٤مر ُمـ ُيـحٞمقن ُم٤م مجٚم٦م ذم حيٞمقه٤م

 ئمٜمقن، مم٤م ظمػماً  واضمٕمٚمٜمل ي٘مقًمقن، سمام شم١ماظمذين ٓ مهللا»: اًمٙمٚمٛم٦م سمتٚمؽ لأقمٜم

 .«يٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م زم واهمٗمر

 شمرد ىمد اًمتل إؾمئٚم٦م شمٚمؽ يدي سملم شم٘مديٛمٝم٤م ُمـ سمد ٓ أنف أرى اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م أُم٤م

ة، ُمـ أيمثر ُمٙمررة يم٤مٟم٧م وإن اًمٙمٚمٛم٦م هذه قمكم،  ُمٝمام اًمتٙمرار ذًمؽ أن أقمت٘مد ًمٙمٜمل َُمرَّ

 اًمٕم٤ممل أص٤مب ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  ضمداً  ىمٚمٞمؾ ومٝمق شمٙمرر ُمٝمام ٟمٗمًف راراًمتٙم.. شمٙمرر



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 يٕمقد ًمٙمل يًٚمٙمقه٤م: أن ًمٚمٛمًٚمٛملم سمد ٓ اًمتل اخلٓم٦م قمـ آٟمحراف ُمـ اإلؾمالُمل

 .هذه رهمٌتٝمؿ إمم يّمٚمقا  ًمـ ذًمؽ ودون اًمٖم٤مسمر، وجمدهؿ قمزهؿ إًمٞمٝمؿ

سم٤مً  ًمإلؾمالم ومٝمٛمف يم٤من ُمٝمام ُمًٚمؿ يمؾ  صقاب ُمـ ظمٚمٞمٓم٤مً  أو ظمٓم٠ًم، أو صقا

 قمدداً  أو ُمٌٚمٖم٤مً  يٌٚمٖمقن قمددهؿ طمٞم٨م ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أن يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ يمؾ.. وظمٓم٠م

 يم٤مًمٖمٜمؿ اًمٞمقم ومٝمؿ اًمِمديد، إؾمػ ُمع مجٞمٕم٤مً  ُمِمؽميملم شمرون ومٙمام ذًمؽ وُمع ظمٞم٤مًمٞم٤ًم،

 اعمٕمروف، اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط ٟمٌٞمٝمؿ وصٗمٝمؿ يمام هؿ سمؾ هل٤م، راقمل ٓ اًمتل

 .«اًمًٞمؾ يمٖمث٤مء همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ يمثػم يقُمئذٍ  أنتؿ»: ىم٤مل اًمِم٤مهد، ُمقوع ُمٜمف َأْذيُمر وإٟمام

 إُمر اًمًٞمؾ؟ يمٖمث٤مء همث٤مء هؿ ،ط ٟمٌٞمٝمؿ أظمؼمهؿ يمام هؿ اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن ح٤مذا

ر اًمذي وقمٚمٛمل ومٝمٛمل ذم  :اصمٜملم أُمريـ إمم يٕمقد زم ىُمد 

 .سم٤مًمٕمٛمؾ يتٕمٚمؼ وأظمر سم٤مًمٕمٚمؿ، يتٕمٚمؼ أطمدمه٤م

 وقمـ اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ قمـ :اعمذيمقريـ إُمريـ ُمـ يمؾ  ٍ قمـ اعمًٚمٛمقن اٟمحرف وم٘مد

 اًمٕمٛمؾ وطم٘مٞم٘م٦م اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ي٘مٞمٜمٞم٤مً  قمٚمامً  ٟمٕمٚمؿ أن ومٞمٜمٌٖمل اًمّم٤مًمح، اًمٕمٛمؾ

 اعمذيمقر اًمقصػ ذًمؽ ظمالف اعمًٚمٛملم ؾمتجٕمؾ اًمتل هل اعمٕمروم٦م هذه ٕن اًمّم٤مًمح:

 سم٤محلدي٨م يتٛمثٚمقن ؾمتجٕمٚمٝمؿ اعمٕمروم٦م وهذه آٟمٗم٤ًم، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم

 وشمرامحٝمؿ، شمقادهؿ ذم اعم١مُمٜملم ُمثؾ»: ط اًمرؾمقل ومٞمف ىم٤مل اًمذي اًمّمحٞمح أظمر

 .«واحلٛمك سم٤مًمًٝمر اجلًد ؾم٤مئر ًمف شمداقمك قمْمق ُمٜمف اؿمتٙمك إذا اًمقاطمد، اجلًد يمٛمثؾ

 اعمًٚمٛملم واىمع قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد أظمرى، ُمرة آؾمٗم٤مً  اعمثؾ هذا أن شمٕمٚمٛمقن أنتؿ

 حترك ٓ إظمرى واًمٌالد اعمًٚمٛملم سمالد سمٕمض قمغم ران ىمد اًمذل شمرون وم٢مٟمٙمؿ اًمٞمقم،

 .اعمًٚمؿ اجلًد متثؾ اًمتل إقمْم٤مء شمٚمؽ ُمـ قمْمق ذم وضمع أي دمد وٓ ؾم٤ميمٜم٤ًم، ُمٜمٝمؿ

 اًمذي اًمقسمٞمؾ اعمرض هلذا اًمٕمالج هق اًمّم٤مًمح، واًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م: وم٢مذاً 

 اًمٕمٛمؾ هق وُم٤م اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ هق ومام واًمُٗمْرىم٦م، اًمذل هذا ُمـ اعمًٚمٛملم أص٤مب

 يمؾ ٟمتٙمٚمٛمف ُم٤م سمٕمض ُمع يٚمت٘مل وىمد اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ ـقم يمثػماً  شمٙمٚمٛم٧م اًمّم٤مًمح؟

 سمٕمض ذم ٤مُمٕمٜم قمٛماًل، وإُم٤م ومٝمامً  إُم٤م يٚمت٘مقن ٓ ىمد وًمٙمٜمٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م، اجلامقم٤مت



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 .اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ صٗم٤مت

 سم٤مب ُمـ وهذا وسم٤مًمٓمٌع هق، إٟمام اًمٕمٚمؿ أن اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ

 .قملاًمنم اًمٕمٚمؿ: سم٤مًمٕمٚمؿ أن ٟمٕمٜمل إٟمام احل٤مصؾ حتّمٞمؾ

 .ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ُمّمدره اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ أن اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م ًمدى اعمٕمٚمقم ومٛمـ 

ٌَلم   اًمٙمالم ُمـ سمد ٓ اعمّمدريـ هذيـ طمقل   يمت٤مب ُمـ ُمٜمٝمام يمؾ ذم اًمقاوح اًم

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب اعمّمدريـ هذيـ ومٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م طمٞم٨م ُمـ ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وُمـ اهلل

 يمام ومٝمٛمف، إمم ؾمٌٞمؾ ٓ اًم٘مرآن وأن اًم٘مرآن، شمٗمن اًمًٜم٦م أن أجْم٤مً  قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ

 إٓ اًمٗمٝمؿ هذا حت٘مٞمؼ يٛمٙمـ ٓ.. ط ٟمٌٞمف ىمٚم٥م قمغم أنزًمف طملم وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل أراد

 يزاًمقن ٓ اًمذيـ اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م سملم قمٚمٞمٝمام ُمتٗمؼ ريمٞمزشم٤من ه٤مشم٤من اًمًٜم٦م، إمم سم٤مًمرضمقع

سم٤مً  خيتٚمٗمقن يم٤مٟمقا  وإن اإلؾمالم، دائرة ذم ُمٕمٜم٤م  .قمٜمٝم٤م داً واسمتٕم٤م اىمؽما

 ُمٕمٚمقم ًمٙمـ اًم٘مرآن، شمٗمن اًمًٜم٦م: اًمٌٞم٤من ُمـ ي٠ميت ومٞمام وآسمتٕم٤مد آىمؽماب ؾمٞمٔمٝمر

 اهلل ظم٤مـم٥م يقم ومٞمٝم٤م يٙمـ مل ُم٤م دظمٚمٝم٤م ىمد اًمًٜم٦م أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد وسمخ٤مص٦م أجْم٤مً 

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿: سم٘مقًمف ط ٟمٌٞمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك َ  اًمذ  َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَم   ُٟمز 

 يمام يٌَؼ  مل واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م هق اًمذي اًمٌٞم٤من هذا [77:اًمٜمحؾ]﴾ٞمِْٝمؿْ إًِمَ 

 يقُمئٍذ، ُمٜمٝم٤م يٙمـ مل ُم٤م اًمًٜم٦م، هذه ذم دظمؾ وإٟمام واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ووم٤مشمف إمم يم٤من

 قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٜم٦م هذه سمٕمض ذه٥م يٙمقن وىمد: آٟمت٤ٌمه وأرضمقا  يٙمقن وىمد

 وهذا، هذا أضمؾ ُمـ قم٤مُمتٝمؿ: قمـ ومْمالً  اعمًٚمٛملم ٚمامءقم سمٕمض قمـ ذه٧ٌم ،ط اًمٜمٌل

 قمـ سمٕمْمٝم٤م ذه٥م ىمد أنف أضمؾ وُمـ ُمٜمٝم٤م، يٙمـ مل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم دظمؾ أنف أضمؾ ُمـ: أقمٜمل

 إٓ صحٞمح٤ًم، ومٝمامً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ومٝمؿ يٛمٙمـ ٓ وهذا هذا أضمؾ ُمـ اًمٕمٚمامء، سمٕمض

 ُمـ ٞمحٝم٤مصح متحٞمص قمغم صمؿ أوًٓ، اًمًٜم٦م مجع قمغم اعمتقومرة اًمت٤مُم٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م

 .صم٤مٟمٞم٤مً  وٕمٞمٗمٝم٤م

 إؾمػ ُمع هذا وٕمٞمٗمٝم٤م، ُمـ صحٞمحٝم٤م ومتٞمٞمز اًمًٜم٦م مجع: وهق اًمقاضم٥م، هذا

ف ي٠مظمذ مل اًمِمديد ت اًمتل اًمٙمثػمة اًم٘مرون هذه ـمٞمٚم٦م طَم٘مَّ  شم٠مظمذ مل.. اعمًٚمٛملم قمغم َُمرَّ



 ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمدُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 .صم٤مٟمٞم٤مً  اًمتٛمحٞمص طمٞم٨م ُمـ صمؿ أوًٓ، اجلٛمع طمٞم٨م ُمـ ؾمقاء طم٘مٝم٤م اًمًٜم٦م

 أن اًمٕم٤مدة: ًمٌٞم٤مهن٤م شمٕمرو٧م ُم٤م ٟم٤مدراً  أنٜمل أؿمٕمر ٕنٜمل آٟمٗم٤ًم: ٤مذيمرهُت  ٟم٘مٓم٦م طمقل ُأَدْٟمِدن

 سمٕمض و٤مقم٧م ىمد أنف ًمٌٞم٤من ٟمتٕمرض أن أُم٤م ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس ُم٤م اًمًٜم٦م ذم دظمؾ أنف ًمٌٞم٤من، ٟمتٕمرض

 اًمٕمٚمامء سمٕمض قمغم اًمْم٤مئٕم٦م اًمًٜم٦م هذه ٟمتحرى أن ٟمحـ ومٞمج٥م اًمٕمٚمامء، سمٕمض قمغم اًمًٜم٦م

ٝم٤م  .ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ُمـ صح ُم٤م ُمٜمٝم٤م اظمؽمٟم٤م اًمتل اعمجٛمققم٦م إمم ومٜمُْمٛمُّ

 ُمـ صمؿ أوًٓ، اجلٛمع طمٞم٨م ُمـ: أي اعمزدوج اًمقاضم٥م هذا أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن

 .. صم٤مٟمٞم٤مً  اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحٞمح شمّمٗمٞم٦م طمٞم٨م

د أو ومرد سمف ي٘مقم أن يٛمٙمـ ٓ اًمٕمٛمؾ هذا ُمثؾ أن ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ  أو أومرا

 .اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم وُمتٗمرىملم ُمئ٤مت، أو قمنمات

 صمؿ اجلٛمع ُمٞمًقر، أُمر أنف اًمٌٕمض يتّمقره مم٤م ضمداً  اً ضمد سمٙمثػم أقمٔمؿ إُمر 

 .اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحٞمح ومتٞمٞمز اًمتٛمحٞمص

 شم٤ٌمرك ىمقًمف إُم٦م، سملم قمٚمٞمٝم٤م اعمُـتَّٗمؼ اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ يم٤من ح٤م وًمٙمـ

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: وشمٕم٤ممم ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ىمدرة قمٜمده يم٤من عمـ يٜمٌٖمل ٓ [187:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 ُمـ سمف ي٘مقم أن سمد ٓ يمٚمٞمٝمام، إُمريـ سملم اجلٛمع وقمغم سمؾ اًمتٛمحٞمص، أو ٛمعاجل قمغم

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: اًم٤ٌمب هذا ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  .[187:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 سمتٛمٞمٞمز وأقمرف ًمٚمًٜم٦م، مجٕم٤مً  أيمثر يم٤من يمٚمام اعمًٚمؿ اًمٕم٤ممل أن ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ

 وسم٤مًمت٤مزم صحٞمح٤ًم، شمٗمًػماً  اًم٘مرآن شمٗمًػم ُمـ ُمتٛمٙمٜم٤مً  يم٤من يمٚمام وٕمٞمٗمٝم٤م، ُمـ صحٞمحٝم٤م

 ًمٚمًٜم٦م اجلٛمع ُمـ طَمٔم٤ًّم ُي١ْمشَمقا  مل اًمذي أظمريـ أوئلؽ ُمـ سم٤مإلؾمالم أوم٘مف يم٤من يمٚمام

 .ُمٜمٝم٤م اًمْمٕمٞمػ ُمـ ًمٚمّمحٞمح اًمتٛمٞمٞمز وُمـ

 ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م قمغم واعمٗمن اهلل، يمت٤مب ُمـ اعمًت٘مك هق اًمٜم٤مومع وم٤مًمٕمٚمؿ: إذاً 

ه مم٤م ذًمؽ طمقًمف، ُٟمَدْٟمِدن اًمذي اًمتٛمحٞمص وهبذا  إن قمٜمف ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ُم٤م أؿمٌف ٟمرا

 اًمٕمٚمؿ ـمالب قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمامء، ُمـ يمثػم أومٙم٤مر ُمـ اًمٞمقم و٤مئٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه

 .واًمتّمٜمٞمػ سم٤مًمت٠مخٞمػ أو سم٤مإلومت٤مء اسمتٚمقا  اًمذيـ
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 جي٥م أنف واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب اعمًت٘مٞمؿ اخلط هذا قمغم ُمٕمٜم٤م يم٤من ُمـ يمؾ ٟمٜمّمح ًمذًمؽ

 يمٛمٞم٦م أيمؼم مجع قمغم اًمِمديد احلرص ُمع اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦مو سم٤مًمًٜم٦م، اًم٘مرآن شمٗمًػم

 أوؾمع ذم صحٞمح٤ًم، شمٗمًػماً  اًم٘مرآن شمٗمًػم ُمـ ًمٞمتٛمٙمـ اًمّمحٞمح٦م: اًمًٜم٦م ُمـ ممٙمٜم٦م

 .ُمٜمٝم٤م يتٛمٙمـ دائرة

 اًمٙمت٤مب ُمـ ُمًت٘مًك  يم٤من ُم٤م أنف مجٚم٦ًم، ُمٕمٚمقم اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ! اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ هق هذا

هي٤م ٥مجي اًمًٜم٦م أن: ُمٕمٚمقم ًمٞمس إؾمػ ُمع ًمٙمـ واًمًٜم٦م،  ُمٕمٚمقم وومٙمراً، قمٛمالً  شَمـَحر 

 هذا واًمتٕمديؾ، اجلرح وقمٚمؿ ُمثالً  احلدي٨م ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ يدرؾمقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء قمٜمد

ٌ ؼ همػم إؾمػ ُمع ًمٙمٜمف ٟمٔمري٤ًم، ُمٕمروف أُمر  ُمٕمنم ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ًمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًم، ُُمَٓم

 !سم٤مًمتّمٗمٞم٦م قمٜمف ُٟمَٙمٜم ل اًمذي هذا طمقل وأبداً  دائامً  يدٟمدن أن اًمٕمٚمؿ ـمالب

 أو اجلٚم٤ًمت ُمـ يمثػم ذم قمٜمٝم٤م ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اًمتل اًمتّمٗمٞم٦م أن قمرومٜم٤م دوم٘م

: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يقم يٙمـ مل مم٤م ومٞمف، دظمؾ  مم٤م اإلؾمالم شمّمٗمٞم٦م: اعمح٤مضات

 اإِلؾْمالمَ  ًَمُٙمؿُ  َوَرِوٞم٧ُم  ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم  ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿

 ُمٕمروم٦م طمٞم٨م ُمـ.. إصؾ طمٞم٨م ُمـ جمٛمؾ يمالم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اهذ [1:اح٤مئدة]﴾ِديٜم٤ًم

 .هق ُم٤م اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ

 صحٞمح٤مً  وم٘مٝم٤مً  يتٓمٚم٥م ٕنف ضمدا: ضمداً  واؾمع قمٛمٚمٝم٤م دائرة هذه اًمتّمٗمٞم٦م، أُم٤م 

 إٓ ُمٜمف يتٛمٙمـ ٓ وهذا اًمّمحٞمح٦م، ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ ُمًت٘مًك 

د  هق ُم٤م قمرومتؿ وم٘مد ُأيمرر، وٓ اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ ُمـ طمٔم٤مً  ُأوشمقا  ممـ ضمدًا، ىمٚمٞمٚمقن أومرا

 .اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ

 ي٘مقم أن يًتٓمٞمع اًمذي هق اًمٜم٤مومع، اًمٕمٚمؿ هبذا قمٚمؿٍ  وقمغم أُمٍر، قمغم يم٤من ومٛمـ

 مم٤م وإومٙم٤مر اًمٕم٘م٤مئد شمّمٗمٞم٦م: شمٕمٜمل اًمتّمٗمٞم٦م هذه ٕن ومٞمف: دظمؾ مم٤م اإلؾمالم سمتّمٗمٞم٦م

 صٚم٦م ًمف ًمٞمس مم٤م واًمٕم٘م٤مئد إومٙم٤مر شمّمٗمٞم٦م.. شم٘مدُمٝمؿ ُمـ سمٕمض قمـ اخلٚمػ شمقارصمٝم٤م

 .واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب.. سم٤مإلؾمالم

 يم٤مٟم٧م وإن اًمتل وآضمتٝم٤مدات أراء ُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م شمّمٗمٞم٦م: شمٕمٜمل اًمتّمٗمٞم٦م هذه 

 ومٗمٞمٝم٤م أراء، شمٚمؽ قمغم ُم٠مضمقريـ ويم٤مٟمقا  وإئٛم٦م، اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ صدرت ىمد
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 سمد ٓ وًمٙمـ ُم٠مضمقريـ، يم٤مٟمقا  وإن ومٝمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب خي٤مًمػ مم٤م اًمٙمثػم اًمٌمء

 شمٚمؽ ُمـ سم٤مضمتٝم٤مداهتؿ، وًمق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ظم٤مًمٗم٧م اًمتل آرائٝمؿ متٞمٞمز ُمـ اًمٕمٚمؿ ٕهؾ

ٌَٜمَّك طمتك واًمًٜم٦م، ًمٚمٙمت٤مب اعمٓم٤مسم٘م٦م أراء  .ُُمّمٗمك إؾمالُم٤مً  اعمًٚمٛمقن َيَت

 :اهلل ؿم٤مء إن ىمّمػمة شمٙمقن ًمٕمٚمٝم٤م وىمٗم٦م، ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل طمٞمٜمام  ٤م اّللَّ ًً  ٟمدري [187:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م َّٓ إِ  َٟمْٗم

 قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م سمٌٞم٤مٟمف ىم٤مم ُم٤م قمغم اإلؾمالم هذا ًمٕم٤ٌمده ذع طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل أن ي٘مٞمٜم٤مً 

 سمآراء اإلؾمالم هذا وؾمع وم٢مذا ـم٤مىمتٝمؿ، طمدود ذم يمٚمٗمٝمؿ إٟمام واًمًالم، اًمّمالة

 اًم٘م٤مقمدة هذه ًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة ذم اٟمحراف سم٥ًٌم ُأخح٘م٧م إو٤مومٞم٦م، سمٌدع أو اضمتٝم٤مدي٦م

 اًمت٘مًٞمؿ هذا سم٤مؾمؿ أىم٤ًمم، مخ٦ًم إمم شمٜم٘مًؿ اًمٌدقم٦م إن: ُمثالً  سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل ُمٞم٦مإؾمال

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ُمٜمف سمد ٓ اًمذي آضمتٝم٤مد وسمذًمؽ ُمٜمف، ًمٞمس ُم٤م اإلؾمالم ذم أدظمٚمقا 

 هذا ًمٞمس يمثػمة، أو ىمٚمٞمٚم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ظم٤مًمٗم٧م آراء ُمٜمٝمؿ وىمٕم٧م ىمد وآضمتٝم٤مد،

 .أن اًمٌح٨م هق

 وسم٤مؾمؿ وؾمٞمئ٦م، طمًٜم٦م سمدع وضمقد سم٤مؾمؿ أوٞمٗم٧م لاًمت اًمٌدع شمٚمؽ جمٛمقع ومٛمـ

 اإلؾمالم هذا ومّم٤مر اإلؾمالم، دائرة اشمًَّٕم٧م ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمٗم٦م آضمتٝم٤مدي٦م أراء شمٚمؽ

 قمٝمد ذم سمف يمٚمػ اًمذي ٕن سمف: يٜمٝمض أن اًمٜم٤مس أقمٌد يًتٓمٞمع ٓ واؾمٕم٦م، سمّمقرة

 ُمـ ٘م٦مسمٓمري سمٕمد ومٞمام اإلؾمالم هبذا أخحؼ ومام يًتٓم٤مع، اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل

 اًمزي٤مدات هذه مم٤م ؿمٞمئ٤مً  أظمذ يمٚمام اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٞم٘مع ومٝمٜم٤م آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝمام اعمِم٤مر اًمٓمري٘متلم

 ظمٓمػمة أمهٞم٦م شمٔمٝمر ًمذًمؽ اًمّمحٞمح: اإلؾمالم ُمـ: أي قمٚمٞمف، زيد هق ُم٤م ُمـ ٟم٘مص

 .ومٞمف ًمٞمس مم٤م اإلؾمالم شمّمٗمٞم٦م ضورة ُمـ ضمدًا، ضمداً 

 أو أراء شمٚمؽ ُمـ ٗم٘مفاًم سمتّمٗمٞم٦م صمٜمٞم٧م صمؿ وإومٙم٤مر، اًمٕم٘م٤مئد شمّمٗمٞم٦م: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م

 إطم٤مدي٨م ُمـ إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌؼ وهذا أداريمؿ؟ وُم٤م إطم٤مدي٨م شمّمٗمٞم٦م صمؿ اًمٌدع،

 ٓ سمرأي ضمداً  واؾمع سم٤مب اعمًٚمٛملم قمغم ومتح ىمد وأنف ؾمٞمام وٓ واعمقوققم٦م، اًمْمٕمٞمٗم٦م

 واعمح٤مومٔم٦م اإلسم٘م٤مء: اًمرأي هذا ٟمتٞمج٦م يم٤من اًمٕمٚمامء، سمٕمض ىم٤مًمف سمرأي.. سم٘م٤مقمدة أىمقل

 قمغم إسم٘م٤مؤه٤م سمؾ وٕمٗمٝم٤م ُمٕمرووم٦مٌ  وهل اعمح٤مومٔم٦م يم٤مٟم٧م ًمٞم٧م اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م قمغم
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 .وٕمٗمٝم٤م اعمًٚمٛملم مج٤مهػم يٕمرف أن دون قمٚمٞمف هل ُم٤م

 هل، يمام اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م إسم٘م٤مء قمغم يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل محٚم٧م اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ 

 وأن٤م قمٛمٚمٞم٦م، يمٜمتٞمج٦م هذا إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م: سم٤مؾمؿ

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمع وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ  اًمٕم٤ممل إن: أي احل٘مٞم٘م٦م هبذه اًمٜم٤مس أقمرف ُمـ إظمقا

 يٕمٛمٚمقن اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ ضمداً  واؾمع سمحر ظمْمؿ ذم يٕمٞمش اًمٞمقم اإلؾمالُمل

 .إقمامل ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م: اًم٘م٤مقمدة سمتٚمؽ أجَّدوهؿ وىمد هب٤م

 قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ قم٤ممل وُمـ ضمدًا، ىمري٤ٌمً  قمٚمٞمف وىمٗم٧م ٕين ُمثاًل: ًمٙمؿ أضب أن٤م

: اعمذيمقرة اًم٘م٤مقمدة هذه ذم اًم٘مقل حيرر أن ىمٌؾ ذًمؽ ىم٤مل أنف زم يٌدو وًمٙمٜمف احلدي٨م،

 .إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذم يٕمٛمؾ

 ُمـ وشمٕمجٌقا  اؾمٛمٕمقا .. وشمٕمجٌقا  واؾمٛمٕمقا  طمدي٨م اًمرؾم٤مئؾ سمٕمض ذم يب  َُمرّ  

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم

 أذت اًمذي اًمٕم٤ممل صمؿ رؾم٤مًمت٤من، ومٞمف ٗم٧مُأخ   احلدي٨م هذا أن يمٞمػ: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م 

 إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: سم٤مؾمؿ احلدي٨م هذا ؾَمٚمَّؽ آٟمٗم٤مً  إًمٞمف

 ٟمٌٞم٤مً  أج٘مظ وم٢مٟمف اًمؼمهمقث، شمًٌقا  ٓ اًمؼمهمقث شمًٌقا  ٓ» اًمْمٕمٞمػ؟ احلدي٨م هق ُم٤م

 :دي٨ماحل هذا ذم رؾم٤مًمت٤من ُأخ ٗم٧م «اًمٗمجر أو اًمّمٌح ًمّمالة»: رواي٦م وذم «ًمٚمّمالة

ع إؾمػ ُمع أنف ُمٕمروف ُم١مًمٗمٝم٤م: إطمدامه٤م ش ضَمـامَّ ش وَمت٤َّمش، همػم ىَمامَّ ع ىَمامَّ  ٓ ضَمـامَّ

ؼ، ٓ ُيَٗمت ش  ًمٜم٤م ًمٞمس ومالن، قمـ ومالن روى ومالن، قمـ ومالن روى: مهف وإٟمام ُيـَح٘م 

 .ُمٕمف يمالم

٥م اًمذي أظمر اًمٕم٤ممل ُمع أن اًمٙمالم ًمٙمـ   ذم اعم١مُمٜملم أُمػم يم٤من أنف سمحٍؼ، ُيَٚم٘مَّ

 ذم ٕنٜمل اهلل: ؿم٤مء ُم٤م إمم صم٤مسمت٤مً  ًمف طَمٌؼ  اإلُم٤مرة هذه شمزال وٓ زُم٤مٟمف، ذم احلدي٨م

 - ىم٤مل صحٞمح؟ قمٚمٛمل   سمح٨م سمٕمد ىم٤مل ُم٤مذا ُمثٞماًل، ًمف قمٚمٛم٧م ُم٤م سمحثل وذم اقمت٘م٤مدي

 ًمٙمـ ،[وٕمٞمػ] اًمؼمهمقث طمدي٨م احلدي٨م هذا أن: اًم٘مقل وظمالص٦م: - يمالُمف ُمٕمٜمك

 صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك! اهلل ؾمٌح٤من إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ
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 سم٤مًمٜم٘مد صم٧ٌم أنف دام ُم٤م اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م هذا ُمثؾ قمـ شمٖمٜمٞمٜم٤م اًمٕمٚمؿ يمت٥م ذم وُمٌثقصم٦م

 أجـ إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم سمف يٕمٛمؾ ًمٙمٜمف: ٟم٘مقل ومٚمامذا يّمح، ٓ أنف اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل

 هٜم٤م؟ اًمٗمْمٞمٚم٦م

ب أن جي٥م اعمًٚمؿ أن اًمٗمْمٞمٚم٦م: ًمٙمؿ أىمقل أن٤م   ُمـ ظمٚمً٘م٤م ي٥ًم وأٓ ًمٗمٔمف هُيَذ 

 ضم٤مءت وىمد ُمٙمٚمػ، همػم طمٞمقان.. ُمٙمٚمػ همػم اخلٚمؼ هذا يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اهلل ظمٚمؼ

 أظمرى وأطم٤مدي٨م قم٤مُم٦م، سمّمقرة اًمٚمٕمـ قمـ اعمًٚمؿ شمٜمٝمك وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م

 وم٢مٟمف اًمديؽ شمًٌقا  ٓ»: ط اًمٜمٌل ىمقل يٕمٚمؿ ومٙمٚمٙمؿ سم٠مقمٞم٤مهن٤م، أؿمٞم٤مء ًمٕمـ قمـ شمٜمٝمك

 .ُمٕمرووم٦م طم٘مٞم٘م٦م هذه «ًمٚمّمالة يقىمظ

 سمٕم٤ٌمرات ضم٤مء صمؿ ذًمؽ، وٟمحق اًمدواب ًمٕمـ قمـ وهنك اًمديؽ ؾم٥م قمـ هنك :إذاً  

 سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمٚمٕمـ ُمـ رء ذم ي٘مع أن قمـ اعمًٚمؿ إلسمٕم٤مد قم٤مُم٦م:

ت ؿمٞمئ٤مً  ًمٕمـ ُمـ»: إطم٤مدي٨م  .«ًمٚمٕمٜم٦م ُمًتحؼ اعمٚمٕمقن يٙمقن أن إٓ قمٚمٞمف، اًمٚمٕمٜم٦م ارشمدَّ

 ًمٞمس أنف آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ىمٚم٧م يمام خ٤مص٦موسم اًمؼمهمقث، طمدي٨م قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م ُم٤م هذا ذم: إذاً  

 َُم٤م﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم سمح٘مٝمؿ ىم٤مل يمام وضمؾ قمز اهلل أن ؿمؽ وٓ طمٞمقان، هق ُمٙمٚمٗم٤مً 

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى مْحَ ـْ  اًمرَّ  .سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م هق إٟمام قمٌث٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ومام [1:اعمٚمؽ]﴾شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 أنف: سم٤مؾمؿ ٙمٝم٤موٟمًٚمّ  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م هذه قمغم ٟمح٤مومظ أن يٜمٌٖمل ُم٤م: وم٢مذاً 

 .إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ

 اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ اًمًٜم٦م شمّمٗمٞم٦م: اًمتّمٗمٞم٦م ىم٤مقمدة شمِمٛمؾ ُم٤م مجٚم٦م ُمـ: إذاً 

 .اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م قمـ ومْمالً 

ٟمٜم٤م ي٤م اًمٞمقم إمم  اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألطم٤مدي٨م ضم٤مُمٕم٤مً  يمت٤مسم٤مً .. ضم٤مُمٕم٤مً  يمت٤مسم٤مً  دمدون ٓ إظمقا

 شُمـخدم مل اًمًٜم٦م سم٠من شم٘متٜمٕمقا  أن يٙمٗمٞمٙمؿ إًمٞمٙمؿ، ىَمّدُمفأُ  اًمذي اعمث٤مل هذا واعمقوققم٦م،

 !سمٕمد ختدم مل.. سمٕمد

 وم٘مد اعمقوققم٦م، اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م شمٕم٤مًم٩م اًمتل اًمٙمت٥م ُمـ يمت٤مب أيَّ  ظمذوا 

 .إٓ وًمٞمس اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ: يٕمٜمل أخٗملم إمم قمدد أيمؼم يّمؾ
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 ؾمٌٕم٦م ٟمحق ديقمٜم شمقومر ىمد اًمٞمقم إمم أنٜمل قمكم ريب ومْمؾ ُمـ وهذا ؿمخّمٞم٤ًم، وأن٤م

 شمت٤مسمٕمقا  اعمًٚمٛملم قمٚمامء أن ًمق ومتّمّقروا واعمقوققم٦م، اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ آٓف

 اًمٕم٤ممل ًمقضمدشمؿ واعمقوققم٦م: اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اًمًٜم٦م شمّمٗمٞم٦م ىمٞم٤مم سمقاضم٥م

ُم٧م ىمد اًمًٜم٦م ٕن ح٤مذا؟ وُمقوققم٦م، وٕمٞمٗم٦م سم٠مطم٤مدي٨م يٕمٛمؾ ٓ اًمٞمقم اإلؾمالُمل  ىُمد 

٤مة إًمٞمٝمؿ  .واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م قمـ ُُمَّمٗمَّ

 .زورا أو ظمٓم٠مً  ط اًمٜمٌل إمم ٟم٧ًٌم اًمتل إطم٤مدي٨م هذه شمِمٛمؾ اًمتّمٗمٞم٦م: إذاً 

 آٟمحراوم٤مت ُمـ يمثػم ُمـ واًمًٚمقك اًمرىم٤مئؼ يمت٥م شمّمٗمٞم٦م شمِمٛمؾ اًمتّمٗمٞم٦م وأجْم٤مً 

 .اًم٤ًمُمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م إظمالق: وسم٤مؾمؿ اًمزهد،: سم٤مؾمؿ

ل قم٤ممل هب٤م ي٘مؿ مل قمٚمٛم٧م ومٞمام وطمده٤م اًمٜم٘مٓم٦م هذه   ُمـ هذا وم٘مط، اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ُيَّمٗم 

ك أن اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ  اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م شمِمٛمٚمٝم٤م اًمتل اجلقاٟم٥م هذه يمؾ ُمـ اًمًٜم٦م شُمَّمٗمَّ

 .ُمٜمٝم٤م يمثػم قمـ وشمٖمٜمٞمٜم٤م

 يمٌػمة ُمِمٙمٚم٦م ومٝمذه اًمّم٤مًمح، واًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ ىمٚمٜم٤م: اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ أُم٤م

 أقمامهلؿ فم٤مهر ذم: أي قمٛمالً  قمٛماًل، اًمّم٤محللم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػماً  ٕن ضمدًا: ويمٌػمة

 ىم٤مل أظمرة، صمقاب سم٠مقمامهلؿ يٌتٖمقن ٓ أهنؿ ُمـ ىمٚمقهبؿ ذم وىمر سمام أقمامهلؿ يٗمًدون

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسم فِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  َرسم فِ  سمِِٕم

 :اصمٜم٤من ـم٤منذ ومٞمف يِمؽمط أن سمد ٓ اًمٕمٛمؾ أن: هذا ُمٕمٜمك [115:اًمٙمٝمػ]﴾َأطَمًدا

 ُمـ سمٌمء وًمق اًمٌح٨م ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م وهذا اًمًٜم٦م، قمغم يٙمقن أن: إول اًمنمط

 .اإلضمٜم٤مب

 ـمقيؾ سمح٨م وهذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن أن: اًمث٤مين واًمنمط

 ُمث٤مل قمغم أن وم٠مىمتٍم ـمقياًل، اًمقىم٧م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أظمذت أنٜمل وأرى ضمدًا، وـمقيؾ

 ومٞمف أصح٤مسمف اٟمحرف أنف يِمٛمؾ اًمقاطمد اعمثؾ وهذا ؾمالُمل،اإل اًمٕم٤ممل سمف اسْمُتكِم  مم٤م واطمد

 ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن وأن اًمًٜم٦م، وضمف قمغم يٙمقن أن: أي سمنمـمٞمف اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ قمـ

 اعمث٤مل؟ هذا هق ُم٤م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل
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 اعم٤ًمضمد ومٞمف اٟمتنمت ىمد هذا سمٚمدٟم٤م وُمٜمٝم٤م اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم أن دمدون 

 .هل٤م اًم٤ٌمٟملم يمٛم٤ٌمه٤مة وًمٞمس إظمرى، اًمٌالد ُمـ ثػماً يم هب٤م ٟم٤ٌمهل يمثرةً  هلل واحلٛمد

ٌْٜمَك، اًمتل اعم٤ًمضمد هذه ُمـ اًمٙمثرة هذه ًمٙمـ   اًمٕمٛمؾ ذـم٤م ومٞمٝم٤م شَمَقومَّر هؾ شُم

 وشمٕم٤ممم؟ شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن وأن اًمًٜم٦م، قمغم يٙمقن أن: اًمّم٤مًمح

 :أظمر ًمنمطا وٓ إول اًمنمط ٓ ومٞمٝم٤م يتقومر مل اعم٤ًمضمد هذه أيمثر: -آؾمٗم٤مً – أىمقل 

 اخلٚمٞمٗم٦م مجٕمٝم٤م اًمتل اًمًٜم٦م هذه اًمًٜم٦م، قمغم سمٜم٤مؤه يٙمقن وم٠من: إول اًمنمط أُم٤م

ٌَٜم٤َّمء ىم٤مل طمٞمٜمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمراؿمد
 سمٌٜم٤مء يُمٚم ػ اًمذي ًمٚمِ

 واًمَ٘مر، احلَر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ًمف ىم٤مل اًمٜمٌقي، اعمًجد إمم قمٛمر أو٤مومٝم٤م اًمتل اًمزي٤مدة

ر وٓ ر وٓ شُمـَحٛم   .«شُمَّمٗم 

 :ؾمٚمٌل آظمر أُمر وإمم إجي٤ميب أُمر إمم أؿم٤مر ومٝمق 

 ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: ىمقًمف ومذًمؽ اعم٤ًمضمد، سُمٜمٞم٧م أضمٚمف ُمـ اًمذي اإلجي٤ميب إُمر أُم٤م 

 هذه يدظمٚمقن ًمٚمذيـ اًمٜمٗمًٞم٦م اًمراطم٦م حت٘مٞمؼ إٓ هب٤م ُيْ٘مَّمد ٓ اعم٤ًمضمد ومٌٜم٤مء «واًم٘مر احلر

 .واًم٘مر احلر ُمـ اعم٤ًمضمد هذه ؿ،حتٗمٔمٝم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل ومٞمٝم٤م يّمٚمقن اعم٤ًمضمد

 اًمتل اًمزظمروم٦م هذه زظمرومتٝم٤م، اعم٘مّمقد ًمٞمس اعم٤ًمضمد، سمٜم٤مء ُمـ اعم٘مّمقد هق هذا 

ر وٓ: اًم٤ًمسم٘م٦م سمٙمٚمٛمتف اًمٗم٤مروق قمٛمر إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر ر، وٓ شُمـَحٛم   قمٛمر أظمذ أجـ ُمـ شُمَّمٗم 

 ٞمدسمتِمٞم ُأُمرت ُم٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ُمـ شمٕمرومقهن٤م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك هذا؟

 :اصمٜملم سمٛمٕمٜمٞملم وُمن   هٜم٤م اًمتِمٞمٞمد «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُمرت ُم٤م».. «اعم٤ًمضمد

 وٓ ًمٚمامل، إو٤مقم٦م هذا يم٤مًم٘مّمقر، سمٜمٞم٤مهن٤م رومع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م هق: إول اعمٕمٜمك

ؼ  «واًم٘مر احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: قمٛمر سمف سح مم٤م ُمـ اعم٘مّمقد ُيـَح٘م 

 اهلل رؾمقل قمـ قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد رواه ح٤م احلدي٨م وهذا 

  «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م»: ىم٤مل

 هبذا ،ط اًمرؾمقل قمـ ُمٜمف شَمَٚمّ٘مٞم٤مً  وإُم٤م ُمٜمف، صحٞمح٤مً  واضمتٝم٤مًدا  اىمت٤ٌمؾم٤مً  إُم٤م: ىم٤مل

 ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل قمـ روى أن سمٕمد ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜمص، هذا ُمـ سم٘مري٥م أو اًمٜمص
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 «واًمٜمّم٤مرى داًمٞمٝمق زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمِروُمٜمَّٝم٤م: ىم٤مل اعم٤ًمضمد، سمتِمٞمٞمد أُمرت

 ذم اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمٜمٝم٤م ضمدًا، وسمٕمٞمد سمٕمٞمد زُمـ ُمـ حت٘م٘م٧م ىمد ٟمٌقءة وهذه 

 وم٘مد اعمًٚمٛملم، ُمـ يمثػم وىَمٚمَّدهؿ دٟمٞم٤مهؿ، سمزظمروم٦م اًمٙمٗم٤مر ومٞمف شَمَٗمٜمَـّ اًمذي اًمزُمـ هذا

 إمم سمح٤مضم٦م وًم٧ًم شمِم٤مهدون، أنتؿ يمام اعم٤ًمضمد، زظمروم٦م ذم ًمف طمدود ٓ شمٗمٜمٜم٤مً  شمٗمٜمٜمقا 

 .إُمثٚم٦م ضب

 اسمـ طمدي٨م ط اًمرؾمقل ومٞمف ىم٤مل اًمذي اًمٜمٌقي اعمًجد أن سم٤مًمٙمؿ ُم٤م ٙمـوًم 

 ًمٚمٞمٝمقد شم٘مٚمٞمداً  يمٞمػ؟ ُيَِمٞمَّد أن هق «اعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد أُمرت ُم٤م»: هذا قم٤ٌمس

 «واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمِروُمٜمَّٝم٤م»:قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام واًمٜمّم٤مرى،

 قمٜمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد

 شمٕمٚمٛمقن يمام ط اًمٜمٌل أزواج ُمـ ومه٤م قمٜمٝمام، شمٕم٤ممم اهلل ريض طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م أم أن

 ُمـ»: اًمِم٤مهد هٜم٤م «وذيمرشم٤م» احلٌِم٦م ذم رأت٤مه٤م يمٜمٞم٦ًمً  ذيمرشم٤م احلٌِم٦م، ُمـ رضمٕمت٤م ح٤م

ـٍ  ٟمٜم٤م ي٤م شم٠مُمٚمقا  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل «ومٞمٝم٤م وشمّم٤موير طمً  هذه أن يمٞمػ إظمقا

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ًمق يمام ًمٚمٙم٤مومريـ، ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمداً  اعمًٚمٛملم، ُمـ ؼشمٓمٌ اًمٞمقم إظم٤ٌمر

 ُمـ ومذيمرشم٤م» اؾمتج٤مسمقا، وٓ ومٕمٚمقا  ُم٤م سمذًمؽ أُمرهؿ ًمق سمؾ سمذًمؽ، أُمرهؿ اًمًالم

ـٍ   ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل «ومٞمٝم٤م وشمّم٤موير طمً

را ُمًجداً  ىمؼمه قمغم سمٜمق اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ر أوئلؽ ٤موير،اًمتّم شمٚمؽ ومٞمف وَصقَّ  اخلَْٚمِؼ  ذا

 .«اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد

ث ومٝمذه اًمزظم٤مرف أُم٤مم.. اعمًٚمٛمقن أن  سمٕمض وهٜم٤مك طمرج، وٓ ي٘م٤مل يمام طَمد 

 اًمرؾمقل يم٤من ًمق يمام هذا! ومٞمٝم٤م يدومٜمقا  أن أوصقا  وىمد قمٚمٞمٝم٤م، اعمٜمٗم٘مقن يٌٜمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد

 أظمرى، طم٤مدي٨مأ وذم آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام إٟمف سمؾ سمذًمؽ أُمر

: أظمر قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ وُمـ اًم٘مٌقر، قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ُمـ اًمتحذير أؿمد طمذر

 .«ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م»

 ًمٚمٛم٤ًمضمد اعمتخذيـ ًمٕمـ طمقل شُمَدْٟمِدن يمٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م، قمنمة ُمـ أيمثر وهٜم٤مك 

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ُم٦م،إ هبذه يتٕمٚمؼ إىمؾ قمغم ُمٜمٝم٤م وطمدي٨م اًم٘مٌقر، قمغم
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ر قمغم إٓ اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: واًمًالم  أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون اًمذيـ وقمغم اخلٚمؼ، ذا

 .اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ه١مٓء قمغم «ُم٤ًمضمد

ٌَنم   اًمتل يمثرهت٤م ُمع اًمٞمقم اعم٤ًمضمد ومٌٜم٤مء: ًمذًمؽ  ُمـ وًمٙمـ ضم٤مٟم٥م، ُمـ سمخػم شُم

 أن ُمـ سمد ٓ اًمٚمذان اًمنمـم٤من ومٞمٝم٤م يتقومر مل ٕنف إـمالىم٤ًم: سمخػم شمٌنم ٓ يمٞمٗمٞمتٝم٤م طمٞم٨م

 .اًمًٜم٦م قمغم يٙمقن أن: إول اًمّم٤مًمح، اًمٕمٛمؾ ذم يتح٘م٘م٤م

 هذا ذم وضمؾ قمز اهلل وضمف سم٤مٟمقه٤م ىمّمد هؾ صمؿ اًمًٜم٦م، قمغم ًمٞم٧ًم اعم٤ًمضمد ومٝمذه 

 .صدورهؿ ذم سمام أقمٚمؿ اهلل: ٟم٘مقل ٟمحـ هذا اًمٌٜمٞم٤من،

ئر، يتقمم واهلل سم٤مًمٔم٤مهر ٟمحٙمؿ أن ًمٜم٤م ضم٤مز إذا ًمٙمـ   اًمذيـ ه١مٓء إن: ٟم٘مقل اًمنا

 أقمٚمؿ، واهلل يٌدو اعماليلم ٟم٘مؾ مل إن إًمقف، قمٚمٞمٝم٤م ويٜمٗم٘مقن اعم٤ًمضمد هذه يٌٜمقن

 ُُمـْخٚمِّملم، همػم يم٤مٟمقا  أهنؿ أقمٚمؿ واهلل يٌدو: أىمقل ُم٤م أقمٜمل ٕين -ُمتحٗمٔم٤مً – أىمقل

 أتحٗمظ؟ ح٤مذا

 يٌٜمقن اًمذيـ هل١مٓء إٟمّم٤موم٤مً  هذا وأىمقل وارد، آطمتامل وهذا اطمتامًٓ  أوع ٕين 

،  .ُم٤مشمقا  ُم٤م أطمٞم٤مء يزاًمقن وٓ يزاًمقن ٓ اًمذيـ وهل١مٓء وُم٤مشمقا

ـمٝمؿ ًمٙمـ خمٚمّملم، يٙمقٟمقا  أن ممٙمـ: أىمقل  مل اًمذيـ اًمًقء قمٚمامء سمٕمض َورَّ

 أُمره وىمد ًمرسمف ىم٤مل طمٞمٜمام إسمٚمٞمس، سم٘مٞم٤مس أؿمٌف سم٘مٞم٤مؾم٤مت ي٠متقن واًمذيـ اًمًٜم٦م، يٗمٝمٛمقا 

ـْ  َأَأؾْمُجدُ  ىَم٤مَل ﴿: يًجد أن َ
ِ
ءا]﴾ـمِٞمٜم٤ًم ظَمَٚمْ٘م٧َم  عم   [71:إلها

 أن أومم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومٌٞمقت سمٞمقشمٜم٤م، اًمٞمقم ُٟمَزظْمِرف ٟمحـ: ي٘مقًمقن هؿ

 هذه سمٜم٤مء ذم اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال هذه يٜمٗم٘مقن اًمذيـ ه١مٓء ذم يٙمقن أن يٛمٙمـ شمزظمرف،

ر ىمد يٙمقٟمقا  أن اًمًٜم٦م، ظمالف قمغم اعم٤ًمضمد  هذا أن ومٕمالً  وشمقمهقا  وُوٚم ٚمقا  هبؿ هُمر 

 .زًمٗمك اهلل إمم ؿشم٘مرهب اًمتل إقمامل ُمـ

 أو خمٚمّملم، همػم يم٤مٟمقا  ؾمقاء ُمر أطمالمه٤م أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م ذاك، أو هذا يم٤من وؾمقاء 

 .اًمًٜم٦م قمغم ًمٞمس قمٛمٚمٝمؿ يم٤من وًمٙمـ خمٚمّملم يم٤مٟمقا 

 .ُمٜمثقراً  ه٤ٌمءً  ذه٧ٌم اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال هذه: إذاً 
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راً  أىمقل وظمت٤مُم٤مً    ٌؾىم قمٚمٞمف: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم يت٘مرب أن يريد ُمًٚمؿ ًمٙمؾ ُُمَذيم 

: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمًٜم٦م؟ قمغم هق هؾ: أوًٓ  يٕمرف أن اهلل، إمم سمف يت٘مرب أن يريد سمٕمٛمؾ ي٠ميت أن

ءً  ذًمؽ وراء ُمـ يريد ٓ وضمؾ، قمز هلل ومٞمف خيٚمص أن  صدق وإٓ ؿمٙمقرًا، وٓ ضمزا

ٌ ئُُٙمؿْ  َهْؾ  ىُمْؾ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل قمٚمٞمٝمؿ ـَ  ُٟمٜمَ ي ًٓ  سم٤ِمٕظَْمَنِ ـَ *  َأقْماَم ِذي  َوؾَّ  اًمَّ

ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ذِم  ْٕمٞمُُٝمؿْ ؾَم  ٌُقنَ  َوُهؿْ  اًمدُّ ًَ ُؿْ  حَيْ ٜمُقنَ  َأهنَّ ًِ  .[157 - 151: اًمٙمٝمػ] ﴾ُصٜمًْٕم٤م حُيْ

 وـمقيؾ ـمقيؾ واًمٌح٨م ذًمؽ وظمالص٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه إًم٘م٤مؤه زم شمٞمن ُم٤م هذا

ؿ ُمـ شمٕمتؼم أن يٛمٙمـ أذـم٦م هٜم٤مك أن سمد وٓ ضمدًا،  .اًمٙمالم هذا عمثؾ اعمُـَتٛم 

ٟمٜم٤م سمٕمض ىم٤مل يمام واًمؽمسمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م عُمقوق أن ذًمؽ   شم٠مخٞمػ يتٓمٚم٥م: إظمقا

ح يمت٤مسم٤مً  أىمقل أن٤م سمؾ رؾم٤مًم٦م،  ُمـ سمٕمض سمف ًمٚم٘مٞم٤مم يقومؼ أن وقمًك اعمقوقع، هذا ُيَقو 

 هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر وهبذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ؿم٤مء إن اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ ًمف اهلل ين

 . اًمٕم٤معملم رب

 ( 55 :51: 10/   797/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 55: 18: 18/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 وحْم اليِوف، لتسوية ادسجد دم ُيىد الذي اخلط حْم

 وادآذن ادحاريب

 أو اًمٌدقم٦م ُمـ ٟمقع ومٞمٝم٤م أهن٤م ًمٚمٛم٤ًمضمد اًمٗمرش ذم اًمتل اخلٓمقط إن ىمٚمتؿ: ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ وهمػم سمدقم٦م، واحآذن سمدقم٦م، اعمح٤مري٥م أن ذًمؽ قمغم ي٘م٤مس هؾ سمدقم٦م، هل

 اإلُم٤مم أخػ وىمد سم٤معمح٤مري٥م، يتٕمٚمؼ ومٞمام وظم٤مص٦م ذًمؽ، ذم أؿمؽ ٓ ٤مأن: اًمِمٞمخ

 إري٥م شمٜمٌٞمف: ؾمامه٤م رؾم٤مًم٦م اهلل رمحف اًمًٞمقـمل احل٤مومظ سم٤مٕطمرى أو اًمًٞمقـمل،

 اعمحراب، اخت٤مذ: أي طمدث، هذا أن قمغم شمدل رواي٤مت هٜم٤مك وذيمر اعمح٤مري٥م، ًمٌدقم٦م

 وص٤مر اعمًجد ذم ٦ماًمٜمٌقي احلجرة أدظمٚم٧م يقم أذيمر ومٞمام ط اًمٜمٌل ُمًجد ذم طمدث
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 ذم ُمِم٤مهدة اعمح٤مري٥م أن اعمٕمٚمقم وُمـ اعمحراب، اختذ يقُمئذ اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًم٘مؼم

 إمم شمنسم٧م إٟمام اعمحراب سمدقم٦م اًمٌدقم٦م هذه أن أقمٚمؿ واهلل وم٤مًمٔم٤مهر اًمٜمّم٤مرى، يمٜم٤مئس

 ومًٌح٦م اًمًٌح٦م، ُمثاًل  وُمٜمٝم٤م أظمرى أؿمٞم٤مء إًمٞمٝمؿ شمنسم٧م يمام اًمٜمّم٤مرى ُمـ اعمًٚمٛملم

 طمدي٨م أي ذم ًمٚمٛمحراب ذيمًرا  ٟمجد ُم٤م ًمذًمؽ..ُمٕمٚم٘م٦م شمرى أن إمم الشمز ٓ اًمٜمّم٤مرى

 أقمد مل اًمٓمؼماين، أو اًمٌزار قمٜمد ـمقيؾ طمدي٨م هٜم٤مك إٟمام يّمح، ط اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م ُمـ

 ورومع اعمحراب ذم وىمػ ط اًمٜمٌل أن ومٞمف يذيمر طمجر سمـ وائؾ ـمريؼ ُمـ أن أذيمر

 احلدي٨م هذا إؾمٜم٤مد ذم ًمٙمـ اًمتٓمقيؾ، ُمـ سمٌمء ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م وحيٙمل يديف

 أي ذم ُمٓمٚمً٘م٤م ذيمر ًمٚمٛمحراب ي٠مت مل اعمؽموك احلدي٨م هذا ؾمقى..ُمؽموك

 .آظمر طمدي٨م

 أن٤م سمٞمٜمام: ىم٤مل ومٞمف اًمذي قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري وطمدي٨م

 ُمـ هقم٤من ومخرج ريمٕمتلم، رأس قمغم ؾمٚمؿ إذ اًمٕمٍم صالة ط اًمٜمٌل ظمٚمػ أصكم

 يم٠منف اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع اعمًجد ذم ٟم٤مطمٞم٦م إمم ط اًمٜمٌل وذه٥م اعمًجد

 ي٤م»: وم٘م٤مل اًمٞمديـ، ذو: ًمف ي٘م٤مل رضمؾ اًمٜم٤مس وذم يًؽميح، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مل يٙمـ، مل ذًمؽ يمؾ: ىم٤مل ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة أىمٍمت! اهلل رؾمقل

 رؾمقل ومرضمع ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  اًمٞمديـ؟ ذو أصدق: هلؿ وىم٤مل أصح٤مسمف إمم وم٤مًمتٗم٧م اهلل،

سمف إمم: ي٘مؾ ومل - ُم٘م٤مُمف إمم ط اهلل  «ؾمٚمؿ صمؿ اًمًٝمق ؾمجديت صمؿ ريمٕمتلم ومّمغم - حمرا

 أن ذًمؽ قمغم زي٤مدة إـمالىًم٤م، ًمٚمٛمحراب ذيمر ومٞمف ٟمجد ٓ وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ومٛمثؾ

 قمٌد سمـ اًمقًمٞمد ظمالوم٦م ذم ط اًمٜمٌل ُمًجد إمم أدظمؾ اعمحراب أن شمذيمر اًمت٤مريخ يمت٥م

 .اًمٜمٌقي اعمًجد إمم يٗم٦ماًمنم احلجرة سم٢مو٤موم٦م أُمر اًمذي هق طمٞم٨م اعمٚمؽ

 سمٕمض وشمٚم٘م٧م اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم اًمٞمقم اخلط اخت٤مذ أُم٤م سم٤معمحراب، يتٕمٚمؼ ُم٤م وهذا

 ٟمٗم٘م٤مهتؿ قمغم اعم٤ًمضمد سمٜمقا  اًمذيـ أو اعم٤ًمضمد أصح٤مب سمٕمض ًمرهم٦ٌم اؾمتج٤مسم٦م إؾمئٚم٦م

 ي٠ميت سم٤مخلط وإذا اًمًج٤مد ومٞمٗمرش اًمًج٤مد، قمغم إبٞمض اخلط يٓمٌٕمقن وم٠مظمذوا

 .يمٚمٗم٦م أي دون ُمٓمٌققًم٤م

 أُمر يمؾ أن ومٛمٕمٚمقم سمدقم٦م، وم٘مط ًمٞمس هق اخلط هذا أن إٓ أؿمؽ ٓ أو أرى ٓ
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 ىمد احل٤مدث، إُمر يٙمقن ىمد وًمٙمـ ًمٖم٦ًم، وسمدقم٦مً  طم٤مدث ومٝمق ط اًمٜمٌل سمٕمد طمدث

 احل٘مٞم٘م٦م ذم اعم٠ًمخ٦م وهذه اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ُمـ يٙمقن سمؾ اًمٌدع ُمـ ًمٞمس يٙمقن

، وشم٤مرة خمتًٍما  شم٤مرة يمثػًما، ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛم٧م ًٓ  ُمّمٚمح٦م اًمٌمء يمقن ٕن: وم٘مٚم٧م ُمٓمق

ًٓ  يٙمـ مل ذًمؽ، قمغم اًمداومع يم٤من إذا إٓ يمذًمؽ يٙمقن ٓ ُمرؾمٚم٦م  اًمرؾمقل قمٝمد ذم أو

 سمٌٕمض اًم٘مٞم٤مم ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق ذًمؽ قمغم اًمداومع يٙمـ مل صمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف

 .اًمديٜمٞم٦م واضم٤ٌمهتؿ

 أنف يٕمٚمؿ إٟم٤ًمن ويمؾ اًمٕمٞمديـ، ًمّمالة إذان ذقمٞم٦م قمدم ذًمؽ قمغم إُمثٚم٦م وُمـ

 إمم يتقضمٝمقا  ُمتك يٕمٚمٛمقا  ًمٙمل ًمٚمٜم٤مس وم٤مئدة ومٞمف اًمٕمٞمديـ ًمّمالة إذان إطمداث ذم

: ي٘مقل آشم٤ٌمع قمـ اعمجرد اًمٕم٘مؾ ًمٕمؾ سمؾ اخلٛمس، ًمٚمّمٚمقات يم٤مٕذان اًمٕمٞمديـ صالة

 وىم٧م ٕن اًمٕمٍم: أو ُمثاًل  اًمٔمٝمر ًمّمالة إذان ُمـ أومم اًمٕمٞمديـ ًمّمالة إذان أن

: ىم٤مئؾ ىم٤مل ومٚمق إذان، هذه يًـ مل ط اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ًمٙمـ طمرج، اًمٕمٞمد صالة

 مل ط اًمرؾمقل أن هق ذًمؽ قمغم اًمرد: ىم٤مل إذان هذا شمنميع ُمـ ُمّمٚمح٦م شمقضمد

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ

 ومٜمحـ ًمٚمًٜم٦م، ضمديًدا شم٘مًٞماًم  اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ذيمر وًمذًمؽ

 قم٤ٌمدة، وؾمٜمٞم٦م قم٤مدة ؾمٜمٞم٦م وُمًتح٦ٌم، ُم١ميمدة إمم اًمًٜم٦م ي٘مًٛمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض أن ٟمٕمٚمؿ

 إمم اًمًٜم٦م وم٘مًٛمقا  ؾمٚمٞمؿ، ًمٙمٜمف آظمر، سم٤مب ُمـ اجلديد إظمػم اًمت٘مًٞمؿ ج٤مءتوم

 اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م: أي شمريمٞم٦م، وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م، ؾمٜم٦م: ىمًٛملم

 هق واعمث٤مل شمريمٝم٤م، ومٞمًـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف شمريمف وُم٤م ومٕمٚمٝم٤م، ومٞمًـ

 صالة ذم.. اًمٕمٞمديـ صالة ذم ذانًمأل شمنميٕمف أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ قمدم

 .آظمره إمم واخلًقف اًمٙمًقف ذم.. آؾمتً٘م٤مء

 ؾمقاء اعم٤ًمضمد ذم اخلط ُمد إمم اًمٞمقم اًمٜم٤مس حيٛمؾ اًمذي ُم٤م اخلط، إمم ضمئٜم٤م وم٢مذا

 ذم اًمِم٠من هق يمام ُمٓمٌققًم٤م يم٤من أو ؾمقري٤م، وذم إردن ذم اًمِم٠من هق يمام ظمٞمًٓم٤م يم٤من

 ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م: ي٘م٤مل ىمد هذه ٤ًمضمد،اعم سمٕمض ذم قمٜمديمؿ اًمٞمقم ٟمراه٤م اًمتل اًمًٌط

 ضمٝم٦م، ُمـ اًمٕمٚمامء شم٘مّمػم اقمت٘م٤مدي ذم اخلط هذا اخت٤مذ ؾم٥ٌم ًمٙمـ اًمّمػ، ًمتًقي٦م
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[ حيرص] يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف قمغم شمدل اًمتل ط اًمٜمٌل ًمًٜم٦م واشم٤ٌمقمٝمؿ

: ومٞم٘مقل ذًمؽ ذم ي٤ٌمًمغ أطمٞم٤مًٟم٤م يم٤من طمتك اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ًمٚمٜم٤مس أُمره ذم ظم٤مص٦م

 ُمثؾ قمـ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م وم٠مقمرض «وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ ًمتًقون»

 يٜمٌٖمل أنف قمغم شمٚمت٘مل يمٚمٝم٤م ؿمتك سمٕم٤ٌمرات ط اًمٜمٌل قمـ صح اًمذي اًمتذيمػم هذا

 .صٗمقومٝمؿ سمتًقي٦م واقمتٜم٤مئٝمؿ اعمّمٚملم سمتقضمٞمف ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف يٙمقن أن ًمإلُم٤مم

 قي٦مسمتً آهتامم ذم اًمًٜم٦م هذه ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م إٓ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أمهؾ ومٚمام

 ومقضمدوا اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م اعمّمٚملم أُمر وقمدم ظمالف، ذًمؽ وراء ُمـ ٟمت٩م اًمّمػ،

 اإلقمراض ذم اؾمتٛمرار ؾمٞمٙمقن أنف ؿمؽ سمال هذا سم٤مخلٞمط، يرسمٓمقهؿ أن ذًمؽ ذم احلؾ

 اًمٞمقم يمٜم٤م يمام ُم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٕمراء إمم ظمرضمقا  إذا اعمّمٚملم أن زائد اًم٘مديٛم٦م، اًمًٜم٦م قمـ

: أن يًتٓمٞمع ُم٤م خمٞمؿ ذم هٜم٤مك  اعمّمغم ذم اًمّمالة ومٜمتذيمر سمٕمٞمًدا سمٙمؿ ٟمذه٥م ٓو يّمٗمقا

 اًمّمٗمقف يًقي أن أراد إن اإلُم٤مم ومًٞمجد وًمذًمؽ ظمٞمط، هٜم٤مك ًمٞمس اًمٕمٞمد، ُمّمغم

 ذم يتٞمن ٓ اخلٞمط وهذا اخلٞمط، قمغم يّمٚمقا  أن اقمت٤مدوا ٕهنؿ ضمًدا: يمٌػمة ُمِم٘م٦م

 ىم٤مل ُمـ طمتك اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ وىمد اًمًٜم٦م، ود اًمٌدقم٦م هذه ُمٕمٜمك وم٢مًذا ُمٙم٤من،[ ذًمؽ]

 إًذا وهذه اًمًٜم٦م، شمٕم٤مرض اًمتل هل اًمًٞمئ٦م اًمٌدقم٦م إن: ىم٤مًمقا  احلًٜم٦م، سم٤مًمٌدقم٦م ُمٜمٝمؿ

 إمم اًمٌدع ي٘مًٛمقن اًمذيـ طمتك اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق سمدقًم٦م شمٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل اًمًٜم٦م، شمٕم٤مرض

 سمدقم٦م يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٘مقل إٓ ي٘مقًمقن ٓ اًمذيـ وم٤ٌمٕومم أىم٤ًمم، مخ٦ًم

 .«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

 ذقمًٞم٤م همرًو٤م حت٘مؼ ٕهن٤م ذًمؽ ُمرؾمٚم٦م: ُمّمٚمح٦م إهن٤م: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ..اعمئذٟم٦م

 اعمّمٚملم واقمتٜم٤مء اًمّمٗمقف سمتًقي٦م إُمر ؾمٜم٦م قمغم ي٘ميض وم٤مخلٞمط اخلٞمط، سمخالف

 ًمتٌٚمٞمغ أظمرى وؾمٞمٚم٦م هٜم٤مك يٙمـ ومٚمؿ اعمئذٟم٦م أُم٤م آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤م يمام اًمّمٗمقف سمتًقي٦م

 شمٙمثر إبٜمٞم٦م سمدأت ح٤م وظم٤مص٦م اعمئذٟم٦م، هذه ومقضمدت ممٙمـ، ُمٙم٤من أبٕمد إمم اًمّمقت

 اعمًجد وراء... اعم١مذن صقت يٕمد ومٚمؿ شمرشمٗمع، سمٕمده٤م صمؿ اًمٕمراء، أو اعمدن سمٕمض ذم

 ي٘م٤مل يمام وم٠مصٌح٧م اًمٞمقم أُم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م، هذه ومقضمدت يٌٚمغ، أن يٜمٌٖمل طمٞم٨م يٌٚمغ

[ زيٜم٦م] أصٌح٧م وإٟمام اًمٜم٤مس، ومٞمٌٚمغ قمٚمٞمٝم٤م ي١مذن إًمٞمٝم٤م يّمٕمد أطمد ٓ ٕهن٤م[ مهالً ]

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم اعمئذٟم٦م سمٜم٤مء جيقز ومال اًمّمقت ُمٙمؼم وضمد ُم٤مدام أرى ٠من٤موم ًمٚمٛمًجد،
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 يقُمئذ: اخت٤مذه٤م سمجقاز وىمٚمٜم٤م أصؾ، هل٤م ًمٞمس إصؾ ذم اعمئذٟم٦م أن: إول اًم٥ًٌم

 سمٜم٤مء جيقز ومام ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م حي٘مؼ اًمّمقت ُمٙمؼم أن ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ ٕهن٤م

 سمٓمري٘م٦م هب٤م ي٤ٌمهك طمٞم٨م ٤ًمضمداعم ُمـ يمثػم ذم اشمٌع اًمتل اًمٓمرق قمغم وسمخ٤مص٦م ُمئذٟم٦م،

 اح٤مل، وإو٤مقم٦م واًمتٌذير اإلهاف ُمـ خيٚمق ٓ مم٤م ذًمؽ، وٟمحق سمٜمٞم٤مهن٤م ورومع سمٜم٤مئٝم٤م

 يراد أنف أؾم٤مس قمغم شمؼمقمقا  ٟم٤مس أو وىمػ أُمقال هل إُمقال هذه يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م

 يم٘مقًمف إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ُمٕمروف ومْماًل  ذًمؽ وذم ُمًجد، إُمقال هبذه يٌٜمك أن

 «اجلٜم٦م ذم سمٞمًت٤م ًمف اهلل سمٜمك ىَمَٓم٤مة يمِٛمْٗمَحص وًمق ُمًجًدا سمٜمك ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .وم٤مئدة دون ؾُمدى هٙمذا شمذه٥م إُمقال هذه ُمـ يمثػم وإذا

 ذًمؽ ذم ومٚمٞمس آرشمٗم٤مع هبذه أُم٤م ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ: ٟم٘مقل يمٜم٤م ىمدياًم 

 اًم٤ًمئد ًمٕمرفا ًمقٓ ُمئذٟم٦م، سمٜم٤مء ذم إـمالىًم٤م ُمّمٚمح٦م ومال اًمٞمقم أُم٤م.. إـمالىًم٤م ُمّمٚمح٦م

 ٕنٜم٤م يمٚمٗم٦م: وسم٠مىمؾ ضمًدا ُمّمٖمرة ُمئذٟم٦م اخت٤مذ ُمـ ُم٤مٟمع ومال ُمًجد هذا أن اًمٖمري٥م ومٞمدل

 .اعمئذٟم٦م شمٚمؽ قمـ يٖمٜمل اًمّمقت ُمٙمؼم سم٠من ىمٚمٜم٤م

 (55:58:77/أ18: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 ادساجد دم السواري  

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يْمَرى وَم٢مِنَّ  َوَذيم   ُم٤م أهؿ ُمـ وإن ،[00:اًمذاري٤مت]﴾اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذ 

 قمٜمف، سم٤مًمٖمٗمٚم٦م إىمؾ قمغم أو جلٝمٚمف، اًمٜم٤مس مج٤مهػم سمف اسمُتكم ُم٤م هق إٟمام سمف، اًمتذيمػم جي٥م

 مج٤مهػم قمـ جمٝمقًٓ  يم٤من ُم٤م هق إٟمام رء يمؾ ىمٌؾ سمف سم٤مًمتذيمػم آقمتٜم٤مء يٜمٌٖمل اًمذي

 واهلٜمدؾم٦م سمٜمٞم٧م، يقم سُمٜمِٞم٧م اًم٘مديٛم٦م اعم٤ًمضمد أيمثر أن قمٜمف، هم٤مومٚملم يم٤مٟمقا  أو اًمٜم٤مس،

 وًمذًمؽ ؾَمَقاري، ودون أقمٛمدة دون ُمًجد سمٜم٤مء قمغم ؾم٤مقمدهتؿ ىمد شمٙمـ مل ٕمامري٦ماعم

 وهذه واًمًقاري، إقمٛمدة ُمـ قمديد ومٞمف يٙمقن أن ُمـ خيٚمق ُمًجد يٙم٤مد ومال

 أن إىمؾ قمغم أو سم٤مإلؾمالم، وم٘مٞمف ُمٝمٜمدس ُمـ اًمتخٓمٞمط دون سمٜمٞم٧م سُمٜمل، يقم إقمٛمدة

 اًمٙمٚمٛم٦م ذم إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل قماًمٕمٚم أن: احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًمٕمٚمامء: ُمـ قم٤ممل ُمع يتٕم٤مون

 أومراد ُمـ ومرد هب٤م يٜمٝمض أن أو يٜمقَء، أن يًتٓمٞمع ٓ -اًمٙمٗم٤مئٞم٦م اًمٕمٚمقم وهل- اًم٤ًمسم٘م٦م
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 ٓ وًمٙمـ اًمٙمٗم٤مئٞم٦م، اًمٗمروض هذه ُمـ سمٗمرض ُمٜمٝمؿ ومرد يُمؾُّ  ي٘مقم وإٟمام اًمٕمٚمامء،

 قَمغَم  ا َوشَمَٕم٤مَوُٟمق﴿: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام ُمتٕم٤موٟملم، يم٤مٟمقا  إذا إٓ اًمٗمروض هذه شمٗمٞمدهؿ

 .[1:اح٤مئدة]﴾َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِم  

ٌْٜمَك طملم يٜمٌٖمل يم٤من  سمٜم٤مء ذم اًمٕمٚمامء سمآراء اعمٝمٜمدؾمقن يًتٕملم أن اعم٤ًمضمد، شُم

ٞمف دقمٜم٤م اعمًجد، ٛم  ًَ ٜم ل اعمًجد ُٟم ًُّ ٚمٗمل، أو اًم ًَّ  وهٜم٤مك ؾَمٚمٗمل، ؿمخص هٜم٤مك اًم

 َٚمْتٝم٤مَٟم٘مَ  اًمتل إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمًٜم٦م، قمغم: أي -أجْم٤مً – ؾمٚمٗمل ُمًجد

 .إًمٞمٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م

 ذًمؽ أن ُمع اًمٞمقم طمتك شمٓمٌٞمُ٘مٝم٤م ُأمْهؾ اًمتل اًمٖمري٦ٌم اًمٕمجٞم٦ٌم إطم٤مدي٨م ُمـ إن 

 . اعمٞمًقر ُمـ

ّٛمك سم٤مب ُمًجد يمؾ ذم هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل: أقمٜمل..  ًَ  ٓ: أي اًمٜم٤ًمء، سم٤ٌمب ُي

 ُم٤م سم٤مًمرضم٤مل، اخل٤مص٦م إبقاب أو سم٤مًمرضم٤مل اخل٤مص اًم٤ٌمب أن يمام اًمٜم٤ًمء، إٓ يدظمٚمف

 .إبقاب شمٚمؽ ُمـ سم٤مب ُمـ اعمًجد شمدظمؾ أن ًمٚمٜم٤ًمء ٌٖمليٜم

 قمٌد ُمقمم ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ «ؾمٜمٜمف» ذم «داود أبق رواه» طمدي٨م ُمـ ُم٠مظمقذ ذًمؽ 

 ُمع دظمؾ أنف قمٛمر، اسمـ قمـ: ٟم٤مومع ىم٤مل قمٜمٝمام، اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل

 ًمق»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل -اًمٜمٌقي اعمًجد- اعمًجد، إمم يقُم٤مً  ط اًمٜمٌل

 ذًمؽ سمٕمد قمٛمر اسمـ دظمؾ ومام: قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع ىم٤مل. «ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م

 .«ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن إـمالىم٤ًم: اًم٤ٌمب هذا ُمـ اعمًجد

 ومٝمٜم٤مك اًمٜمٌقي، اعمًجد إمم قمٛمرة، أو طم٩م ذم ُمٜمٙمؿ ذه٥م ُمـ اًمٞمقم، وشَمٕمٚمٛمقن

 .ؾمٚمػ قمـ ٚمٗم٤مً ظم ُمتقارث هذا «اًمٜم٤ًمء سم٤مب» اؾمٛمف سم٤مب

 اًمٌالد سمٕمَض  وزرُت  ُمٍم، إمم اًمذه٤مب زم ُأتِٞمح يم٤من أنف -ضمٞمداً – ٕذيمر وإين 

 إمم هٜم٤مك أصح٤ميب سمٕمض وم٠مظمذين اؾمٛمٝم٤م، ٟمًٞم٧م همػمه٤م، أو ؾُمقه٤مج ًمٕمٚمٝم٤م هٜم٤مك،

ٌْٜمَك ُمًجد  ،زم سم٤مب وهٜم٤م اعمرطم٤مض، وهٜم٤م اعمٞمَْم٠َمة ؾمٞمٙمقن هٜم٤م: زم وم٘م٤مًمقا  ضمديدًا، ُي

 ُمٜمف ُيَتَخذ ُمٙم٤مٟم٤مً  ومقوٕمقا  ظمػماً، اهلل ضمزاك: ىم٤مًمقا  ؟اًمٜم٤ًمء سم٤مب وأجـ: هلؿ ىمٚم٧م
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 .ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مب

 ٓ يم٤من اًمذي اًمّمٕم٥م اًمٌمء ًمٙمـ همٗمٚم٦م، ذم وم٤مًمٜم٤مس ذًمؽ ُمع ؾمٝمؾ، أُمر هذا 

 ٕن أقمٛمدة: دون واؾمع، يمٌػمٌ  ُمٝمؿ ُمًجد ُيٌٜمك أن اًمزُم٤من، هذا ذم إٓ حت٘مٞم٘مف يٛمٙمـ

 وإٟمام واًمٗم٤ًمد، ًمٚمٌٓمالن أىمقل ٓ اعمّمٚملم، صالة ًمتٕمريض ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن إقمٛمدة هذه

 .اًمثقاب ُمـ ًمٚمٜم٘مص إىمؾ قمغم

ل قمـ ضم٤مء ىمد ٕنف ذًمؽ  سمـ أنس طمدي٨م ُمـ: أطمُدمه٤م اصمٜم٤من، طمديث٤من ط اًمٜمٌَّ

َقاري سملم اًمّمػ قمـ ُٟمْٓمَرد يمٜم٤م: ىم٤مل -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُم٤مًمؽ ًَّ  قمٝمد ذم ـمرداً  اًم

قا  ٓ»: أظمر واحلدي٨م ،ط اًمٜمٌل قاري سملم شَمُّمٗمُّ ًَّ  .«اًم

 سملم صٗم٤مً  ومقضمدٟم٤م اعمًجد، أن دظمٚمٜم٤م أنٜم٤م: اًمٙمٚمٛم٦م هبذه إزمَّ  أوطمك اًمذي

ْخَٛم٦م، إقمٛمدة  هٜم٤مك ًمٕمؾ ُأٓطمظ ٕين ُمٜم٘مٓمع: صػ ذم ُأَصكم   أن أتقرط ويمِْدت اًمْمَّ

ه، أن وَمَٝمَٛمْٛم٧م ومراهم٤مً  ومقضمدت سمٕمد، يٙمتٛمؾ ح٤م صػ  ُمٜم٘مٓمع صػ هق وإذا َأؾُمدَّ

 .«اًمًقاري سملم شمّمٗمقا  ٓ»: ُمالطمٔمتٝم٤م يٜمٌٖمل واطمدة ومٝمذه اًمًقاري، سم٥ًٌم

 قمـ ُيْٓمَردون يم٤مٟمقا  وأُمُره، وومٕمٚمف ،ط ٟمٌٞمٙمؿ يمالم وإٟمام يمالُمل، ًمٞمس هذا 

قاري سملم اًمّمػ ًَّ  .ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ـَمرداً  اًم

َُصّػ  شم٠مظمرت أنٜمل: اًمث٤مين اًمٌمء  هلل، واحلٛمد ومقضمدشمف ُمٜم٘مٓمع، همػم َصّػ  ذم ِٕ

 خم٤مًمٗم٦م ذم وىمع اًمًقاري سملم آصٓمٗم٤مف حَت٤مؿمك اًمذي ٟمٔمري، ًَمَٗم٧م اًمذي اًمٌمء ًمٙمـ

 .سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ أو اًمٖمٗمٚم٦م هق واًم٥ًٌم أظمرى،

 يتخٚمٚمف اًمذي وهق يديف، سملم اًمذي اًمّمػ قمـ ضمداً  سمٕمٞمداً  اًمّمػ هذا يم٤من: أي 

 وهل اًمزُم٤من، هذا ذم اعم٤ًمضمد هب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل اًمٌدقم٦م هذه واًم٥ًٌم واًمًقاري: إقمٛمدة

 .آظمره إمم.. سمٕمْمٝم٤م أؾمالك، سمٕمْمٝم٤م ،سم٤محلؼم ظمط سمٕمْمٝم٤م اعمًجد ذم مُتَدُّ  اًمتل اخلٓمقط

 سمٕمْم٤ًم، سمٕمُْمف جير يمالم ؿمجقن، ذو: ي٘م٤مل يمام واًمٙمالم يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

ون اًمٜم٤مس ٕن ذًمؽ اعمنموقم٦م: إُمقر ُمـ هق اخلٓمقط هذه َُمدَّ  أن قُّ ًَ  اًمّمٗمقف ُي

 ىم٤مقمدشم٤من، هٜم٤مك: وهق ضمدًا، ه٤مم قمٚمٛمل أصقزم سمح٨م ومٞمف اًمقاىمع ذم وهذا قمٚمٞمٝم٤م،
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 يمؾ»: ىمقًمف وهق اًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقص: إطمدامه٤م

 يمثػم وُمقىمػ احلدي٨م، هذا ذم اخلقض أريد وٓ «اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م

 ذم احلدي٨م وضسمقا  قمٛمقُمف، قَمٓمَّٚمقا  أهنؿ طمٞم٨م احلدي٨م، هذا دم٤مه اًمٞمقم اًمٕمٚمامء ُمـ

 .والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس: وم٘م٤مًمقا  صدره،

 سمدقم٦م يمؾ»: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ًمف، واعمٕم٤ميم٦ًم ط وًمٚمرؾمقل هلل ٦ماعمِم٤مىمَّ  هذه

 .والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس ٓ،: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ه١مٓء «والًم٦م

 قمٚمٞمف- اعمٕمّمقم يمالم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة يٙمٗمٞمٙمؿ هٜم٤م، اخلقض أريد ٓ 

 .-اًمًالم اًمّمالة

ر أن أريد ًمٙمـ   أظمذاً  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أدًم٦م ُمـ ُأظمذت أظمرى، سم٘م٤مقمدة ُأَذيم 

 اًم٘م٤مقمدة وهل إومم، اًم٘م٤مقمدة ذم اًمِم٠من هق يمام سيح، َٟمص   قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس واؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم،

د ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمتل ًَ  سمف، إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م» وُمثٚمٝم٤م «اًمذرائع ؾَمدّ » ىم٤مقمدة اًمذرائع، سمِ

 اعم٤ًمضمد، ذم اخلٞمقط هذه ُمد أن ئمٜمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: أن ٟم٘مػ هٜم٤م «واضم٥م ومٝمق

 ومٝمق سمف، إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م» ذيمرٟم٤م ُم٤م: ُمٜمٝم٤م اًمتل رؾمٚم٦ماعم اعمّم٤مًمح سم٤مب ُمـ هق

 إـمالىمٝم٤م؟ قمغم-ؿمؽ وٓ صحٞمح٦م وهل- اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ىم٤مقمدة ومٝمؾ «واضم٥م

ه أن وأرضمق: اًمٌح٨م هٜم٤م  هب٤م، إظمذ جي٥م اًم٘م٤مقمدة هذه اؾمتٓمٕم٧م، ُم٤م أظْمَتٍِمَ

 .اًمًٜم٦م خت٤مًمػ ٓ أن: واطمد سمنمط ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، أوؾمع ذم وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م

 أن -ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ- وشم٘مرير، وومٕمؾ ىمقل: أىم٤ًمم صمالصم٦م شمٕمٚمٛمقن يمام واًمًٜم٦م 

ٟمٜم٤م  إُم٤مُم٤مً  اًمّمالة ذم ُيَٙمؼم   ٓ يم٤من: ط اًمٜمٌل أن َيْٕمَٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  احل٤مضيـ إظمقا

 إمم.. شم٠مظمر وآظمر شم٘مدم،: ًمزيد ي٘مقل وأن اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ي٠مُمر أن سمٕمد إٓ سم٤مًمٜم٤مس،

ّقى يم٤من طمتك آظمره، ًَ ّقى يمام اًمّمٗمقف ُي ًَ  -اًمًالم قمٚمٞمف- ويم٤من اًمرُم٤مح، احىِمدَ  شُم

د  صٗمقوَمٙمؿ، ًمُتًقونَّ »: ي٘مقل يم٤من طمتك اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م إُمر وي١ميمد ضمدًا، ُيَِمد 

 .«وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو

 .. وشم٠مظمر شم٘مدم،: وي٘مقل اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م سم٤مُٕمر ُيْٕمٜمَك يم٤من اهلل رؾمقل: وم٢مذاً 
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 يم٤من! أيمثره وُم٤م -ُمئذيق– اًمٜمخٞمؾ ظمٞمٓم٤من ُمـ ظمٞمط ُمد اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من هؾ شُمرى

 !سمداه٦م اجلقاب ٓ؟ أم ذًمؽ، يٗمٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف يٛمٙمٜمف

 ذًمؽ؟ اًمرؾمقل ومٕمؾ هؾ: إذاً 

 .ٓ :اجلواب

 ذًمؽ؟ ٟمٗمٕمؾ أن ٟمحـ ًمٜم٤م جيقز هؾ: إذاً 

 ومل اًمرؾمقل، قمٝمد ذم أُمر إلطمداث ىم٤مئاًم، اعم٘متيض يم٤من ُم٤م: ٕنف ٓ: :اجلواب

 اًمٌدع ُمـ هق إي٤مه، إجي٤مده وقمدم زُم٤من،اًم ذاك ذم اعم٘متيض وضمقد ُمع ًمف وم٢مطمداصمٜم٤م يٗمٕمٚمف،

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»: -اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ- اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم اًمداظمٚم٦م

 .«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م

 ُم٤ًمضمد ذم اًمٞمقم ؿم٤مقم٧م اًمتل واًمٌدقم٦م اعمحدصم٦م هبذه آهمؽمار جيقز ٓ: إذاً 

، أطمالمه٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق ذوقُمٝم٤م وؾم٥ٌم اعمًٚمٛملم،  اًمٗم٘مف قمـ اًمٕمٚمامء همٗمٚم٦م ُُمرَّ

َت٘مك اًمّمحٞمح ًْ  سمتٕمٚمٞمؿ ُيْٕمٜمقن ٓ هؿ -همٗمٚمتٝمؿ قمدم ُمع- أو واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اعمُ

 .اعمًٚمٛملم إظمقاهنؿ

٧م اًمٌدقم٦م هذه ٟمِم٠مت ًمذًمؽ   خَيُُٓمقن اًمذيـ: أظمرى ُمِمٙمٚم٦م صَمؿَّ  اعم٤ًمضمد، وقَمٛمَّ

 ًمق ظَمٓم٤ًم، دمد اًمٌح٨م، ذم أن اًمِم٤مهد وهٜم٤م سمٕمٚمامء، ًمٞمًقا  -أجْم٤مً – اخلٓمقط هذه

روا اخلط، هذا ظَمَٓمَٓمتؿ ح٤مذا سمرأؾمف، اًمٕمٛمقد يٜمٓمح اعمّمكم هقمٜمد وىمػ  ىمٚمٞماًل: سمف شم٠مظمَّ

 .جم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس اًمًجقد، هلؿ يٜمٌٖمل يمام ًمرهبؿ يًجدوا أن اعمّمٚمقن يتٛمٙمـ طمتك

 .ؾمًدى اعمٙم٤من ذًمؽ وو٤مع ؾمًدى اخلط ذه٥م ح٤مذا؟ اخلط هذا: إذاً 

 ح٤م اًمٜم٤مس، ومقىمػ ٚم٦م،اًمٚمٞم ؿم٤مهدشمف اًمذي وهذا وراءه، اًمث٤مين اخلط ضم٤مء ٟمِم٠م؟ ُم٤مذا

 هذا وسملم اًمٕمٛمقد سملم صم٤مين صػ إدظم٤مل ممٙمـ يٛمتٚمئ، يٙم٤مد اًمّمػ يم٤مد ٟمحـ وىمٗمٜم٤م

 ودون شمٗمٙمػم دون اخلٓمقط هذه ظَمّٓمقا  اًمذيـ ُمـ ٟمِم٠م؟ أجـ ُمـ اخلٓم٠م ًمٙمـ اًمّمػ،

 هٜم٤م هؾ سمٕمٞمدة، ُم٤ًموم٦م اًم٤ًمري٦م وسملم سمٞمٜمل وضمدت ًمٚمّمػ، اٟمَْمْٛمَٛم٧م ومٚمام وقمل،

 هٜم٤م «اًمّمٗمقف سملم ىم٤مرسمقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل ًمٚمنميٕم٦م؟ خم٤مًمٗم٦م

 .اًمّمٗمقف سملم ُم٤م ُم٤ٌمقمدةً  ص٤مر
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 يًتٓمٞمع ٓ اعمّمكم وىمػ إذا اًمذي إول، اًمّمػ هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل يم٤من: إذاً 

 اًمّمػ وسم٤مًمت٤مزم اًمّمػ، ومٞم٘مػ ؿمؼميـ، ُم٘مدار ظمط يت٠مظمر اًم٤ًمري٤مت، وراء يًجد أن

 .هٙمذا. وراءه اًمث٤مين

 ذم اًمٞمقم اعمٜمتنمة اخلٓمقط هل اًمٌدقم٦م هذه ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة سمدع ضمرت، سمدقم٦م: إذاً 

 .اًمّمٗمقف شمًقي٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م يتقايمٚمقن اًمٜم٤مس ٕن شمٙمقن: أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذه اعمًجد،

ٜم٦م هذه ذم: أن اعمث٤مل وظمذوا  ًُّ  هذه ذم -وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ- ؿم٤مقم٧م اًمتل اًم

ٌْؾ، ُمـ ُأُِمٞمت٧م ٧ميم٤مٟم وىمد -إردن ذم- اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اعمت٠مظمرة، اًمًٜملم : هل ىَم

 ظمٓمقط هٜم٤مك وًمٞمس قم٤مدي٦م، أرض اعمّمغم ذم اعمّمغم، ذم اًمٕمٞمديـ صالة إىم٤مُم٦م ؾمٜم٦م

قن ٓ اًمٜم٤مس ٕن ذًمؽ صٗمقف، ُمـ شمرى ُم٤م أؾمقأ  ُمـ اًمّمٗمقف ومتجد ممدودة،  َيُّمٗمُّ

 .ظمٞمط يقضمد ٓ هٜم٤م اخلٞمط، قمغم إٓ

 هذه ًمّمٗمقف،ا سمتًقي٦م آهتامم قمدم إمم أدى اًمذي ُم٤م اعمٜم٤مفمر، أومًد ُمـ ُمٜمٔمر

: -واًمٗمٕمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م- اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م وخت٤مًمػ اعمًجد ذم مُتَدُّ  اًمتل اخلٓمقط

 أئٛم٦م اؾمؽماح شم٠مظمر، شم٘مدم، ،«اًمّمالة مت٤مم ُمـ اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من صٗمقومٙمؿ: ؾَمّقوا»

 .اخلٞمط هذا ذًمؽ ُمـ أراطمٝمؿ اًمقاضم٥م، هبذا اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعم٤ًمضمد

ر وم٠من٤م: وًمذًمؽ   اًمٕمٛمقد، ُمـ ىمري٥م هق اًمذي اخلط هذا دشمف،ؿم٤مه اًمذي هبذا ُأَذيم 

ر أن جي٥م  ُم٤م وطمتك اًمًجقد، ُمـ اًمٕمٛمقد وراء وىمػ َُمـ يتٛمٙمـ طمتك ىمٚمٞماًل، ُي١َمظمَّ

 سملم اًمذي اًمّمػ قمـ سمٕمٞمداً  اًمًقاري، سملم يّمػ أن يريد ُم٤م اًمذي اًمّمػ يٙمقن

  ح٤مذا؟ اًمًقاري، سملم اًمذي اًمّمػ هذا صمؿ يديف،

 هٜم٤م، ي٘مٗمقن ُم٤م هٜم٤م، اخلٞمط يٙمقن ػاًمّم ومٚمٞمٙمـ اًمًقاري، أُم٤مم اًمّمػ ومٚمٞمٙمـ

 وًمٞمٌٚمغ» َذيّمرشمٙمؿ، ىمد أن٤م وه٤م ُُمَذيّمر، إمم حتت٤مج وًمٙمٜمٝم٤م ضمدًا، ؾمٝمٚم٦م واعم٠ًمخ٦م

 . «اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد

 ( 55:  55: 71/ 711/ واًمٜمقر اهلدى)  
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 الٕبوي الَٖد دم وَروفة كا٘ت لٓٔسجد ادٕارة هل

 ،(1) ط قمٝمده ذم رووم٦مُمٕم يم٤مٟم٧م اعمًجد ذم اعمٜم٤مرة أن يث٧ٌم مل[: اإلوام قال]

 إًمٞمف يرىمك اعمًجد قمغم ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم طمٞمٜمذاك يم٤من إذان أن سمف اعم٘مٓمقع ُمـ وًمٙمـ

 وُمـ ،(1)وم٘مط اعمًجد فمٝمر إمم هق إٟمام اعمذيمقر اًمرىمل أن اعمحتٛمؾ وُمـ شم٘مدم، يمام

 هذا اًمقاىمع يم٤من وؾمقاء زيد، أم طمدي٨م ذم يمام فمٝمره ومقق يم٤من رء إمم أنف اعمحتٛمؾ

 أن همػم رء ذم اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞم٧ًم اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م اعمٜم٤مرة أن سمف ٟمجزم وم٤مًمذي ذاك أو

 ٓ اًمتٌٚمٞمغ يم٤من وم٢مذا ري٥م سمال ُمنموع أُمر - اًمتٌٚمٞمغ وهق - ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك

 اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م أن: إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر ح٤م ُمنموقم٦م طمٞمٜمئذ ومٝمل هب٤م إٓ حيّمؾ

 .احل٤مضم٦م سم٘مدر شمرومع وًمٙمـ واضم٥م ومٝمق سمف إٓ

 اح٠مذٟم٦م اخت٤مذ قمـ يٖمٜمل اًمٞمقم ًمٚمّمقت اعمٙمؼمة أٓت وضمقد أن رأجل ُمـ أن همػم

 سمدقم٦م يمقٟمف ُمع هذه واحل٤مًم٦م ومٌٜم٤مؤه٤م اًمٓم٤مئٚم٦م، اعم٤ٌمًمغ شمٙمٚمػ وهل ؾمٞمام ٓ ًمٚمتٌٚمٞمغ يم٠مداة

 يدل ومم٤م ًمٚمامل، وشمْمٞمٞمع إهاف ُمـ ومٞمف ح٤م ُمنموع همػم - قمٜمف يٖمٜمل ُم٤م ووضمقد -

 اًمٌت٦م إًمٞمٝم٤م يّمٕمدون ٓ اعم١مذٟملم أن اًمٗم٤مئدة قمديٛم٦م اًمٞمقم ص٤مرت أهن٤م قمغم ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م

 .اًمّمقت سمٛمٙمؼم قمٜمٝم٤م ُمًتٖمٜملم

 [18-17ص اًمٜم٤مومٕم٦م إضمقسم٦م] 

                                                           

 :اًمت٤مسمٕمل ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ىمقل هذا يٜم٤مذم وٓ  (1)

 .شيٗمٕمٚمف اهلل قمٌد ويم٤من اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مرة ذم إذان اًمًٜم٦م ُمـ»

 ُمـ: اًمت٤مسمٕمل ىمقل أن إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر ح٤م وذًمؽ قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 1/87/1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف

 .[ُمٜمف.]اعمرومقع طمٙمؿ ذم وم٢مٟمف صح٤ميب ؽذًم ىم٤مل إذا ُم٤م سمخالف اعمرومقع طمٙمؿ ذم ًمٞمس يمذا اًمًٜم٦م

 اًمٙمٕم٦ٌم ومقق اًمٗمتح يقم ي١مذن أن سمالٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أُمر: ىم٤مل اًمزسمػم سمـ قمروة طمدي٨م ذم يمام  (1)

 .[ُمٜمف.]ُمرؾمؾ أنف إٓ قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 1/87/1 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف
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 هذه وَاجلة وكِٗٗة لٓسٕة ادخالِة ادساجد دم اليالة

 ادخالِات

 شُمٜمِْ٘مص ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة هؾ: اًم٤ًمئؾ إخ ي٘مقل :وداخٓة

 اعم٤ًمضمد أوو٤مع قمالج ذم اًمٕمٛمكم رأجٙمؿ هق وُم٤م ًمٚمًٜم٦م، اعمتٌع اعمّمكم صالة أضمر

 اًمٞمقم؟ ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م

 سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مئٛمقن أو اعمتٓمققمقن يالطمظ أن إٓ قمالج هٜم٤مك ًمٞمس :الىٗخ

 اًمٙمٚمٛم٦م ذم سمٞم٤مُٟمف ؾمٌؼ ُم٤م ُيراقمقا  أن همػمهؿ، ُمـ أو ُمٜمٝمؿ اإلٟمٗم٤مق يم٤من ؾمقاء اعم٤ًمضمد،

 .٤ًمضمداعم سمٜم٤مء ذم اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ُمراقم٤مة وضمقب ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م

 شمقضمٞمف ذم هق اعمج٤مل وإٟمام اًمًٜم٦م، ظمالف قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد إلصالح جم٤مل ٓ 

د ُم٤م  ؿمؽ سمال اًمتقضمٞمف فم٤مهرة اًمٔم٤مهرة وهذه اًمًٜم٦م، إمم طمديث٤مً  اعم٤ًمضمد ُمـ سمٜم٤مؤه ُيرا

 .ُم٤م طَمد   إمم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ُمٜمتنمة أهن٤م

 اًمًٜم٦م قمغم ُمٜمؼم فومٞم سمٜمل ُمًجداً  أضمد ٓ ومٞمف، أنزل يمٜم٧م سمٚمد يمؾ ذم أنف أقمرف أن٤م

 إول اًمّمػ ي٘مٓمع ٓ ُمٜمؼمه سُمٜمل ُمًجداً  أضمد ٓ: إومم ُمـ وأدق أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو

 ٟمزًمٜم٤م اًمتل اًمٌالد يمؾ ذم ومٞمٝم٤م دظمٚمٜم٤م اًمتل اعم٤ًمضمد يمؾ ذم ٟمٕمرومف ٟمحـ هذا واًمث٤مين،

 اعمٜمٗم٘مقن أو سمٜم٤مئٝم٤م قمغم اًم٘م٤مئٛمقن اٟمتٌف ىمد اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػماً  دمدون اًمٞمقم ًمٙمـ ومٞمٝم٤م،

 أظمرى ـمري٘م٦م إمم ومٚمج١موا اًمّمػ، ي٘مٓمع اًمذي اعمٜمؼم هذا ًمير اٟمتٌٝمقا  ٤مئٝم٤م،سمٜم قمغم

 إيمثر وهق وسمٕمْمٝم٤م ٟم٤مدر، هذا ًمٙمـ درضم٤مت صمالث وهق اًمًٜم٦م وومؼ قمغم سمٕمْمٝم٤م

 ُمـ يٙمقن اًمدظمقل ًمٙمـ ومقق اعمٜمؼم جيٕمٚمقا  ُمثالً  أنف واًمدوران اًمٚمػ سمٓمري٘م٦م آطمتٞم٤مل

 سم٤مب ُمـ هذا سمؾ سمًٌٞمؾ، ًمنمعا ُمـ ًمٞمس ـمٌٕم٤مً  وهذا ظم٤مص٦م، همروم٦م ُمـ أو اعمحراب

 هٚمؽ.. اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اًمديـ، ذم واًمَتٜمَٓمُّع اًمَتَٙمٚمُّػ

 .«اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ.. اعمتٜمٓمٕمقن

 أو صٗم٤مً  ي٘مٓمع اعمٜمؼم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمري٘م٦م.. اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمري٘م٦م ُمـ أخٓمػ اًمٓمري٘م٦م هذه أن إٓ 
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 هذا ح٤مذا.. اًمَتَٙمٚمُّػ هذا ح٤مذا ًمٙمـ ظمػم، ومٝمذا صػ، أيَّ  شم٘مٓمع ٓ اًمٓمري٘م٦م هذه.. صٗملم

 (ط حمٛمد هدى اهلدى وظمػم) ،«اًمتٙمٚمػ ُمـ سمراء وأُمتل أن٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمتََّمٜمُّع،

 سمالزم وًمٞمس اًمٙمٚمٗم٦م، هذه ُيَٙمٚم ػ وٓ اًمّمػ ي٘مٓمع ٓ إُمر، واٟمتٝمك درضم٤مت صمالث ُمٜمؼم

 ..سمخػم شمٌنم فم٤مهرة ومٝمذه هذه، واًمٚمٗم٦م اًمدورة هذه

.. سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ؾمٜم٦م قمنميـ ىمٌؾ ُم٤م: يٕمٜمل ىمري٥م قمٝمد إمم أرى ٓ يمٜم٧م: ُمثالً  يمذًمؽ

 وىمػ طمٞمثام اًمٜم٤مس أبدًا، ؾمؽمة إمم يت٘مدم اًمًٜم٦م يّمكم أن أراد إذا ُمـ ُمًجد ذم أري ٓ

 .طمرج وٓ طمدث اهلل ؿم٤مء ُم٤م أن أُم٤م يّمكم يّمكم

 ذًمؽ ُمع اًمًٜم٦م قمغم ًمٞمًقا  إؾمػ ُمع أهنؿ ومٞمٝمؿ ٟمٔمـ اًمذيـ إئٛم٦م سمٕمض دمد سمؾ 

 ي٘مٓمع اًمذي اعمٜمؼم سمج٤مٟمٌف ٕن اعمحراب، قمـ سمٕمٞمداً  يّمكم ٕنف أُم٤مُمٝمؿ، اًمًؽمة يْمٕمقن

 اخلػم أن شمٕمٚمٛمقن يمام  ًمٙمـ سمخػم شمٌنم فمقاهر هذه يمؾ.. اًمًؽمة ويْمع يت٠مظمر ومٝمق اًمّمػ

 ًمٚمٜم٤مس، اًمًٜم٦م وسمٞم٤من اًمدقمقة أن ٟمٕمت٘مد ومٜمحـ وًمذًمؽ اًمنم: سمخالف اًمٜم٤مس ذم سمٓملء ؾمػمه

 .يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر ٕن ٚم ٖمقا:سمُ  ُم٤م إذا اًمٜم٤مس ُمـ إىم٤ٌمل ومٞمٝم٤م

 اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال شمٚمؽ يٜمٗم٘مقن اًمذيـ هل١مٓء اطمتامل آٟمٗم٤مً  ووٕم٧م أن٤م هذا أضمؾ ُمـ 

 ذِم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك ُمـ هذا: هلؿ ىمٞمؾ ُوٚم ٚمقا  أهنؿ وزظمرومتٝم٤م، اعم٤ًمضمد رومع ذم

ُ  َأذِنَ  سُمٞمُقٍت   .[17:اًمٜمقر]﴾شُمْروَمعَ  َأنْ  اّللَّ

 يمام سم٢مقمامره٤م هق إٟمام اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس سمٞمٜمام ُم٤مدي٤ًم، رومٕم٤مً  هٜم٤م اًمرومع يٗمٝمٛمقن 

 .إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء

 ( 55: 17: 11/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادزخرفة ادساجد دم اليالة

 اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة هؾ وًمٙمـ اعم٤ًمضمد، قمالج.. اًمٕمالج ذيمرشمؿ :وداخٓة

 اًمّمالة؟ شمٜم٘مص اعمزظمروم٦م

 ُم٤م يم٠مين ذهٜمل ذم يدور! اهلل ؾمٌح٤من.. ٧ميمٜم أن٤م واهلل أطمًٜم٧م، ٟمٕمؿ، :الىٗخ
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رشمٜمل اجلقاب أمتٛم٧م  ًمٚمحريص سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مص هٜم٤مك ًمٞمس ٓ،! ظمػماً  اهلل وضمزاك ومذيمَّ

 أىمقل، ُم٤م أقمٜمل وأن٤م ًمٚمًٜم٦م، وخم٤مًمٗم٦م سمدقم٦مً  يٙمقن ُم٤م أىمؾ يٙمقن ُمًجد ذم يّمكم أن قمغم

 .ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م أو همػمه ُمـ سمدقم٦م أىمؾ ُمًجد ذم يّمكم أن ي٘مّمد: يٕمٜمل

 أن ؿمؽ ٓ ومٝم١مٓء وهذا، هذا سملم يٗمرىمقن ٓ اًمذيـ اًمٖم٤مومٚمقن ؽأوئل أُم٤م 

 .ُمٜم٘مقص أضمرهؿ

ر وأن٤م   ذم يّمٚمقا  أن قمغم احلريّملم: أىمقل أن٤م ح٤مذا اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه سمٛمثؾ ُأَذيم 

  سمدقم٦م؟ أىمؾ هق ُمًجد

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن ضمٞمد سمًٜمد ؾمٜمٜمف ذم داود أبق رواه ح٤م

 اًمّمالة: اًمٜم٤مومذة قمغم يٓمؾ اعمًجد ُمـ يّمٞمح ص٤مئح٤مً  ومًٛمع ًا،ُمًجد دظمؾ قمٜمف شمٕم٤ممم

 هذا ُمـ إٓ سمدقم٦م وضمد ُم٤م سمٜم٤م، وم٤مظمرج سمدقم٦م ومٞمف ُمًجد هذا: ًمّم٤مطمٌف وم٘م٤مل! اًمّمالة

 ٟمٗمس قمغم ضمداً  ُمٜمتنمة ؾمقري٤م ذم سمدقم٦م وهذه واًمّمالة، اًمّمالة: ي٘مقل اًمّم٤مئح

 ُي٘مٞمؿ ويذه٥م ١مذناعم أذن سمٕمدُم٤م اًمٜم٤مومذة يٗمتح وأنٙمره٤م، قمٛمر اسمـ رآه٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م

 .اًمّمالة ؾمت٘م٤مم.. اًمّمالة! ُمّمٚملم ي٤م: ي٘مقل اًمٜم٤مومذة يٗمتح... اًمّمالة

 .جيقز ٓ احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قمغم اؾمتدراك ؿمؽ سمال هذا 

 ومٞمف رأى ُمًجد ُمـ ًمٞمٜمت٘مؾ خمرضم٤ًم: ًمف وضمد قمٛمر اسمـ أن اًم٘مّم٦م، هذه ُمـ أردت

 .اًمٌدقم٦م هذه ُمثؾ ومٞمف جيد ٓ ُمًجد إمم اًمٌدقم٦م هذه

 إىمؾ خيت٤مر: اًم٤ًمسمؼ ضمقايب ذم ىمٚم٧م ًمذًمؽ سمدقم٦م: ُمـ ختٚمقا  ٓ ُم٤ًمضمدٟم٤م ًمٙمـ 

 اهلل؟ ؿم٤مء إن اجلقاب أمتٛم٧م ًمٕمكم وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ وٓ سمدقم٦ًم،

 اًمٌٜم٤مء اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معم٤ًمضمد يتٕمٚمؼ ومٞمام هذا هؾ ظمػماً، اهلل ضمزاك :وداخٓة

 ظمٓم٠م؟ ٟمٗمًف اإلُم٤مم ذم ًمق واًمزظمروم٦م،

 .اًمٙمالم ٟمٗمس :الىٗخ

 .اًمٙمالم ٟمٗمس :وداخٓة

ٜم ل اإلُم٤مم شم٘مّمد :الىٗخ ًُّ  ضم٤مء وإٓ ًمؽ، شمٞمن إن آظمره، إمم ًمٚم٘مرآن احل٤مومظ اًم

 وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ، يّمٚمقن»: إئٛم٦م طمؼ ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هٜم٤م
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 .«وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا

 ( 55: 11: 10/   797/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بٕاء دم وسجده هبا ملسو هيلع هللا ىلص الٕبي بٕى التي ادواد ِ٘س إلتزام حْم

 الَن؟ هذا دم وسجد

 سمٜم٤مء أرادوا مج٤مقم٦م يقضمد اعمًجد، سمٜم٤مء سمخّمقص ُم٠ًمخ٦م ومٞمف ؿمٞمخ، ي٤م :السائل

 سمجريد، يً٘مٗمقه وضمريد اًمٜمخؾ، وضمذوع سمٓملم اعمًجد يٌٜمقا  وم٘م٤مًمقا  اًم٘مري٦م، ذم ُمًجد

 سمٕمده ُمـ وضم٤مء اًمٓمري٘م٦م، هبذه ُمًجده سمٜمك ط اًمٜمٌل ٕن هذا: قمـ ٟمحٞمد ٓ وىم٤مًمقا 

 ط اًمٜمٌل ـمري٘م٦م قمـ َيـِحٞمدوا ومل اعمًجد، ذم وزادوا وقمٛمر قمٜمف، اهلل ريض سمٙمر أبق

ل سمٕمدهؿ ُمـ قمثامن ضم٤مء وقمٜمدُم٤م هذا، ذم  وأو٤مف احلج٤مرة، وأو٤مف اًمٌٜم٤مء، ذم سَمدَّ

 هذه قمـ يزيدوا وٓ اعمًجد، سمٜم٤مء ذم  اًمًٜم٦م هق هذا إن: ومٞم٘مقًمقا  أظمرى، أؿمٞم٤مء

 .قمٚمٞمٝمؿ ضمقاسمؽ أدري ومام اًمٌٜم٤مء، ذم اًمٓمري٘م٦م

 قمغم قمروقا  اًمّمح٤مسم٦م أن ذيمرت: اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر ُمـ يمذًمؽ يًتدًمقا و 

ـ أُمقآً، ُيْٕمٓمقه أن ط اًمٜمٌل  ً  يمٕمريش قمريش هق إٟمام ٓ،»: وم٘م٤مل اعمًجد، وُيـَح

 مم٤م سم٠مومْمؾ جيٕمٚمف أن إُمٙم٤مٟمٞم٦م قمٜمده ويم٤مٟم٧م اًمّمقرة، هبذه جيٕمٚمف أن إٓ وأبك «ُمقؾمك

 اًمّمقرة؟ هبذه إٓ جيٕمٚمف ومل يم٤من،

 جيقز ٓ اإلؾمالم ذم اعم٤ًمضمد أن ؿمؽ ٓ ظمٓم٠م، وومٞمف طمؼ ومٞمف الماًمٙم هذا :الىٗخ

 إُمر أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ سمٜم٤مئٝم٤م، ورومع شمِمٞمٞمده٤م يمذًمؽ جيقز وٓ سمٜمٞم٤مهن٤م، ذم اعم٤ٌمه٤مة

 سمٜم٤مء سمٓمري٘م٦م متًٙمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ قمـ طمٙمٞمتٝم٤م اًمتل اًمِمٙمٚمٞم٦م قمٜمد ي٘مػ

 ُمـ واًمً٘مػ ُمثاًل، خٞمؾاًمٜم ضمذوع قمغم أي عمًجده، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ وىمع اًمذي اًمقاىمع إُمر هذا ٕن ذًمؽ: وٟمحق اًمٜمخٞمؾ أهمّم٤من

 هذا أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ يدل ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس قم٤مدي، أُمر هق اًمًالم

 .قمٜمف احلَْٞمدة جيقز وٓ اًمتزاُمف وجي٥م اًمذي هق وىمع اًمذي اًمٗمٕمؾ
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 ذم يقضمد اًمتْمٞمٞمؼ، هذا ُمثؾ اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم يقضمد ٓ 

 اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ» اًمرؾمقل يمالم ذم يقضمد «ُمقؾمك يمٕمريش قمريش سمؾ» اًمرؾمقل يمالم

 اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمُتَزظْمُرومٜمّٝم٤م» قم٤ٌمس اسمـ وي٘مقل «سم٤معم٤ًمضمد اًمٜم٤مس يت٤ٌمهك طمتك

 شمٜمٝمك اًمتل إطم٤مدي٨م هذه ُمثؾ ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم يقضمد «واًمٜمّم٤مرى

 إذا اعمًٚمٛملم شُمٚمزم يمٚمٛم٦م أي يقضمد ٓ ًمٙمـ سمٜمٞم٤مهن٤م، ذم واعم٤ٌمه٤مة اعم٤ًمضمد زظمروم٦م قمـ

 هذه اًمتزام أن اٟمٔمر إول، ُمًجده ومٞمٝم٤م سمٜمك اًمتل سم٤مًمٓمري٘م٦م اعم٤ًمضمد يٌٜمقا  أن أرادوا

 ُمـ اًمٖمٚمامن سمٕمض إمم ضم٤مء ُمًجده، سمٜمك قمٜمدُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن اًمٓمري٘م٦م

 رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اًمثٛمـ، ُمٜمل ظمذوا: يٕمٜمل «طم٤مئٓمٙمؿ صم٤مُمٜمقين»: هلؿ وىم٤مل إنّم٤مر،

 ويم٤من وأزاهل٤م، اًمًالم قمٚمٞمف ومٜمٌِمٝم٤م اعمنميملم ىمٌقر هٜم٤مك ويم٤من اًمِم٤مهد، هٜم٤م- اهلل،

 .إًمخ... ًمٚمٛمًجد ا أقمٛمدة وضمٕمٚمٝم٤م وم٘مٓمٕمٝم٤م، اًمٜمخٞمؾ ُمـ ضمذوع هٜم٤مك

 وشمٜمٌِمٝم٤م ىمٌقر ومٞمٝم٤م يٙمقن أرض شمِمؽمي ٓزم يٕمٜمل اًمّمقرة، هذه قمغم اجلٛمقد 

 ٟمخٞمؾ أن٧م ودمٞم٥م قمراء أرض شمِمؽمي سمٞمجقز وُم٤م ٟمخٞمؾ، ومٞمٝم٤م قنيٙم وٓزم وشُمزيٚمٝم٤م

 .ٟمخٞمؾ ُمـ ضمذوع أقمٛمده ُمثالً 

 ه١مٓء أن أقمت٘مد أن٤م أبدًا، اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف ُمـ رء قمٜمده إٟم٤ًمن ي٘مقًمف ُم٤م هذا 

 أهؾ هلؿ يِمٝمد اًمذيـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يٙمقٟمقا  أن ُمـ ومْمالً  قمٚمؿ، ـمالب ص٤مروا ُم٤م سمٕمد

 اًمٕمٍم ذم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب آوم٦م سمؾ احل٤مض، اًمٕمٍم آوم٦م وهذه واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ

 ىمٌؾ ُمـ يٙمقٟمقا  مل اًمٕمٚمؿ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  قمرومقا  سم٠مهنؿ يِمٕمروا أن عمجرد أهنؿ هق احل٤مض،

ٚمَّط قمٚمام، رء سمٙمؾ أطم٤مـمقا  ىمد أهنؿ وفمٜمقا  رؤوؾمٝمؿ، رومٕمقا  سمف، قمٚمؿ قمغم ًَ  قمٚمٞمٝمؿ وَمَت

 صمالث»: ًمًالموا اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل يِمٛمٚمٝمؿ أن وٟمخِمك واًمُٕمج٥م، اًمٖمرور

 .أوًٓ  هذا «سمرأجف رأي ذي يمؾ وإقمج٤مب ُمّتٌع، وهقًى  ُُمٓم٤مع ؿُمح   ُمٝمٚمٙم٤مت،

 قمـ ٟم٘مقل ُمتك اجلٝمؾ، أهؾ ُمـ ٕهنؿ يتج٤مهٚمقن: أىمقل وٓ جيٝمٚمقن ه١مٓء: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ومٝم١مٓء يتج٤مهؾ، ٟمٗمًف ذم هلقًى  ومٝمق اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ يم٤من إذا يتج٤مهؾ؟ اًمِمخص

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٜمخٞمؾ سمدل سم٤مخلِم٥م ءضم٤م قمثامن طمٞمٜمام اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ًمٞمًقا 

 قمٚمٞمف أىمروه أُمراً  يم٤من أم قمٚمٞمف؟ ذًمؽ أنٙمروا هؾ دم٤مهف، اًمّمح٤مسم٦م ُمقىمػ يم٤من ُم٤م أجْم٤ًم،
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 .أن٤م قمٚمٛم٧م ومٞمام قمٚمٞمف أنٙمره أطمد وُم٤م

 ٟمٗمؽمض صمؿ هذه، ومٕمٚمتف قمٚمٞمف أنٙمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمداً  أن قمٚمٛمقا  أوئلؽ أن أفمـ وُم٤م

 إومْمؾ؟ خم٤مًمٗم٦م هق أم اًمتحريؿ أهق: اإلٟمٙم٤مر هذا َوْزن ُم٤م أنٙمر، ُمـ وضمد ىمد أنف

م ومال ضمدًا، دىمٞمؼ سمٛمٞمزان شُمْقزن أن جي٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ أن ؿمؽ ٓ  يم٤من ُم٤م ُٟمَحر 

 .إًمخ.. ُم٤ٌمطم٤مً  يم٤من ُم٤م ٟمٙمره وٓ ُمٙمروه٤مً 

 اعمًٚمٛملم قمغم يٗمروقا  أن إمم سمٜم٤م يٕمقدوا أن ه١مٓء قمغم أظمِمك ُم٤م أظمِمك وأن٤م

 أن إمم سمٜم٤م يٕمقدون ه١مٓء ًمٕمؾ أىمقل اًمتٕمٌػم، ذم دىمٞمؼ ػمهم أيمقن ًمٕمكم أو اًمَتَٛمتُّع، قمدم

 يٕمرومٝم٤م ٓ اًمتل اًمريمقب وؾم٤مئؾ ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم اهلل ظمٚمؼ سمام اًمتٛمتع جيقز ٓ: ٟم٘مقل

 واًمٌٖم٤مل واحلٛمػم واجِلاَمل اإلسمؾ ريمقب إمم ٟمٕمقد أن قمٚمٞمٜم٤م ويقضمٌقن إوًمقن،

 َوخَيُْٚمُؼ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف ؾسمٛمث إًمٞمٝم٤م وأؿم٤مر اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه وٟمدع واخلٞمقل،

 .ٟمٕمؿ هٜم٤م، إمم ٟمّمؾ أن أظمِمك ُم٤م أظمِمك [8:اًمٜمحؾ] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  َٓ  َُم٤م

 ٓ وم٘م٤مًمقا  سم٤معمًجد، ُُمْٚمَح٘م٦م ُمٙمت٦ٌم ذم أُم٤م اعمًجد، سمٜم٤مء ذم وم٘مط هذا ي٘مقًمقا  هؿ :السائل

قا  يريدوا اًمٌٜم٤مء وًمٙمـ دظمؾ هل٤م ُم٤م وهذه واحلديد، سم٤مٓؾمٛمٜم٧م شُمٌْٜمك أن ُم٤مٟمع ًُ  ..ي٠متَ

 ُم٤مٟمع؟ ذم ُم٤م اًمكم هق أجش :خالىٗ

ٌْٜمَك أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م: السائل  واحلامُم٤مت.. و سم٤معمًجد ُمٚمح٘م٦م ُمٙمت٦ٌم ُمٙمت٦ٌم، شُم

 وم٘مط اعمًجد وإٟمام وهذا، وإؾمٛمٜم٧م سم٤محلديد شُمٌٜمك أن ُم٤مٟمع ٓ ي٘مقًمقن هذه واعمراومؼ

 وقمٛمر؟ سمٙمر أيب وومٕمؾ ط اًمٜمٌل سمٗمٕمؾ اىمتداءً 

 ُم٤مذا؟ قمغم يدل روقمٛم سمٙمر أبق ومٕمؾ اظمتٚمٗمٜم٤م، ُم٤م أظمل ي٤م :الىٗخ

 .اًمًٜم٦م هذه ُٟمحٞمل أن وٟمريد إومْمؾ، هق هذا: ي٘مقًمقن هؿ ٓ،: السائل

 إومْمؾ؟ هق رء سمٙمؾ يتٛمًٙمقن إومْمؾ هق ي٘مقًمقن اًمذيـ ه١مٓء: الىٗخ

 .ٟمحًٌٝمؿ ظمػم قمغم أقمٚمؿ واهلل متًؽ، ُمتٛمًٙمقن هؿ واهلل :السائل

 ..أقمٚمؿ اهلل: الىٗخ
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 اًمِمٞمخ واؾم٠مل ٟم٤مس، اًمِمٞمخ اؾم٠مل قا ىم٤مًم ؿمٞمخ ي٤م هؿ حلٔم٦م ؿمٞمخ ي٤م صمؿ: السائل

 ٕنف اًمٕمٚمامء: اؾم٠مل ىم٤مًمقا  هذا، أوىمٗمقا  أن هؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اعمِم٤ميخ واؾم٠مل ُم٘مٌالً 

 أهؾ  اعمِم٤ميخ اؾم٠مخقا : وىم٤مًمقا  اًمرأي، هذا قمغم يم٤مٟمقا  ومٝمؿ سم٤معمًجد، شمؼمع هٜم٤مك ذم

َتْٗمتلم يم٤مٟمقا  هؿ ؿمٞمخ ي٤م ـمٚمٌٝمؿ هذا هؿ هذا ذم جيٞمٌقا  ومامذا اًمٕمٚمؿ ًْ  ؟.ُُم

ح أن ًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م همػم قمٜمدي ُم٤م أن٤م اجلقاب، ؾمٌؼ: الىٗخ  : وم٠مىمقل ُأَس 

 اًمٜمخٞمؾ؟ سمالد ذم أم سمٚمد، يمؾ ذم أهق هذا ىمقهلؿ

 هذا ؾم٠مختٝمؿ ُم٤م اًمٗمٕمؾ، هذا يٗمٕمٚمقا  أن يريدون هؿ سمٚمدهؿ ذم واهلل: السائل 

 .أقمٚمؿ اهلل اًم١ًمال

 ومٙمرهؿ ودائرة ،قَمَٓمٜمِٝمؿ ِوْٞمؼ شمٕمرف طمتك شم٠ًمخٝمؿ أن جي٥م ؿمٞمخ، ي٤م: الىٗخ

 اهلل ذيٕم٦م حيٍمون ه١مٓء أنٗمٝمؿ، أرٟم٦ٌم ُمـ أبٕمد إمم يٜمٔمرون ٓ ه١مٓء ضمدًا، حمدودة

 .ومٞمٝم٤م هؿ سم٠مرض

 اًمٙمالم أجش اًمٜمخٞمؾ؟ ضمذوع إًمٞمٜم٤م ُيرؾمٚمقا  هٜم٤م ُمًجدًا، ٟمٌٜمل أن ٟمحـ أردٟم٤م وم٢مذا 

 إمم ٤مء،اًمِمت ذم واًم٘مر احلَرّ  دومع إمم حيت٤مضمقن وُم٤م إُمر، هذا ُمتٞمن قمٜمدهؿ يم٤من إذا هذا

 .ؿم٤مؤوا ُم٤م ذًمؽ ومٚمٞمٗمٕمٚمقا  اًمٞمقم، ٟمتٕم٤مـمٝم٤م ٟمحـ اًمتل اًمً٘مقف هذه ُمثؾ

 إبٜمٞم٦م هذه يمؾ ُٟمٜمِْٙمر وٟمحـ اعم٤ًمضمد، إمم اًمزظم٤مرف إدظم٤مل قمدم ذم ُمٕمٝمؿ ٟمحـ 

 احلرم ذم اعمًجديـ ذم اًمتقؾمٕم٦م ـمري٘م٦م وٟمٜمٙمر اعم٤ًمضمد، ٟمٛمٓمٝم٤م قمغم اًمٞمقم شُمٌٜمك اًمتل

 .ُمنموقم٦م ػمهم زظم٤مرف يمٚمٝم٤م هذه اعمدين، واحلرم اعمٙمل

 ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه اًمذي قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىمقل هٜم٤م ويٕمجٌٜمل 

 «واًم٘مر احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: اًمٜمٌقي اعمًجد ذم سم٤مًمزي٤مدة أُمره ًمٚمذي ىم٤مل ُُمَٕمٚم٘م٤ًم، صحٞمحف

 وٓ شُمـَحٛمر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ» ه١مٓء، مج٤مقمتؽ قمغم طمج٦م أتخذه هذا وأن٤م

 وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ» اعمّمٚمح٦م، وضمٚم٥م اعمٗمًدة دومع سملم مجع ػؿم٤مي «شُمَّمٗمر

 هؿ احلرارة، قمٚمٞمٝم٤م يٖمٚم٥م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ذم ُمثالً  اًمٌالد سمٕمض ذم «شُمَّمٗمر وٓ شُمـَحٛمر

... سم٤مًم٤ٌمـمقن يم٤من إذا أنف ًمٙمـ واًمري٤مح، اهلقاء يتخٚمٚمٝم٤م اًمتل اعم٤ًمضمد هذه ُمثؾ ذم اقمت٤مدوا
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 .إًمخ... احلرارة حيٌس اًم٤ٌمـمقن هذا أن سم٥ًٌم ومٞمف ضمحٞمؿ سمٞمّمػم

ٌَّف اًمزي٤مدة وؿ طمٞمٜمام اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر نإ: أىمقل أن وم٘مّمدي   سمٜم٤مء ذم اًم٘م٤مقمدة إمم َٟم

 .«شمّمٗمر وٓ حتٛمر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: اعم٤ًمضمد

 ذيمرٟم٤مه٤م، اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٜمف ُمٜمٝمل وهذا زيٜم٦م، واًمتّمٗمػم اًمتحٛمػم

 قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م أوًٓ  ًمٞمتٛمٙمٜمقا  وؾمٞمٚم٦م هذه واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس قمغم حم٤مومٔم٦مً  ًمٙمـ

 واحلدي٨م «طم٘م٤مً  قمٚمٞمؽ جلًدك إن»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ذم داظمؾ وهذا صحتٝمؿ،

 .واًمَ٘مرّ  احلر َذّ  قمٜمف يدومع أن ص٤مطمٌف قمغم اجلًد طمؼ ومٛمـ اًمّمحٞمح، ذم ُمٕمروف

 أن ُم٤مٟمع ذم ومام د،اعمًج هذا ذم أجْم٤مً  ىم٤مئامً  احلؼ هذا يم٤من ُمًجدًا، سمٜمقا  ُم٤م وم٢مذا 

ٌْٜمَك  وٓ وظمِمققمٝمؿ، وصالهتؿ سمٕم٤ٌمدهتؿ ُمٓمٛمئٜملم ومٞمف يٙمقٟمقن سمٓمريؼ اعمًجد هذا ُي

 ًمٞمس سمٓمري٘م٦م سمٜمل ىمد اعمًجد يٙمقن طمٞمٜمام اًمّمالة أثٜم٤مء ذم...اعمراوح سم٠مظمذ هيتٛمقن

 ه١مٓء يتٌٜم٤مه٤م اًمتل وم٤مًمٓمري٘م٦م واًم٘مر، احلر أُمٜمقا  ًمٙمـ إًمخ، و و وإصٗمر إمحر ومٞمٝم٤م

 .«واًم٘مر احلر ُمـ اًمٜم٤مس أيمـ»: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مًمف اًمذي هذا حي٘مؼ ٓ ٓزم يمٌمء

 ٕنف ومٕمؾ: ُم٤م ومٕمؾ طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م إن أىمقل وأن٤م 

 ُمـ أقمٛمدة اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل شمٞمن يم٤من ًمق أنف هلؿ أجـ ُمـ ًمف شمٞمن اًمذي هذا

 ذم قمٜمدٟم٤م يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  يمام اخلِمٌٞم٦م، اًمً٘مقف ُمـ هلؿ وشمٞمن..ضم٤مهزة ُمثالً  ظمِم٥م

 سم٤مًمتٌـ اخلٚمٞمط إمحر اًمٓملم ُمٜمف وومقق رىمٞم٘م٤مً  ظمِم٤ٌمً  يٛمدون اًم٘مري٥م اًمٕمٝمد ُمـ ؾمقري٤م

 .احلر يدومع ومٝمذا

 يت٠مظمر يم٤من ُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل َُمٞمًْقراً  يم٤من ًمق هذا أن أقمت٘مد أن٤م 

 هق اًمٞمقم، حـٟم يم٠مُمث٤مًمٜم٤م ًمٞمس مج٤مقم٦م ي٤م اًمرؾمقل صمؿ إول، ُمًجده سمٜمك يمام ويٌٜمٞمف قمٜمف

 وقمغم ُمٝمؾ قمغم ُمًجداً  يٌٜمل أن وُمتٗمرغ وم٤ميض هق اًمدقمقة سمتٌٚمٞمغ ُمِمٖمقل اًمرؾمقل

 ـمريؼ سم٠مىمرب اعمًجد هذا ذم اًمٜم٤مس جيٛمع أن يريد أن هق ٓ دراؾم٦م، وقمغم ختٓمٞمط

 ُم٤م ذيمرٟم٤م، يمام اًمٗم٤مروق وهق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل ُمثٚمام ًمف شمٞمن ًمق ًمٙمـ ًمف، ُمٞمنة

 ُمٕمنم ٟمحـ ٟمٗمتخر يمام احل٘مٞم٘م٦م ذم ضم٤مء ٕنف ذًمؽ: ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞم٘مٍم

 سمتح٘مٞمؼ  ضم٤مء أنف اإلؾمالم ومْمٞمٚم٦م ُمـ أن إظمرى، إدي٤من أصح٤مب قمغم اعمًٚمٛملم
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ؼ ٓ اجلٛمقد هذا ذم اًمتٛمًؽ هذا واطمد، آن ذم واًمروح اح٤مدة ُمّمٚمح٦م  إٓ ُيـَح٘م 

 أيمـ»:اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمروطمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م أُم٤م وم٘مط، اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

ر وٓ واًم٘مر، احلر ُمـ اًمٜم٤مس  .«شمّمٗمر وٓ شُمـَحٛم 

 وىمٗمقا  أهنؿ وإُم٤م قمٛمر، أثر قمغم ي٘مٗمقا  مل أهنؿ إُم٤م: رضمٚملم أطمد ه١مٓء أن ؿمؽ سمال 

 وٓ هؿ، يروٟمف ُم٤م ُيٕمجٌٝمؿ أنف واًمٖمرور، اًمٗمتٜم٦م شم٠ميت هٜم٤م وُمـ رؤوؾمٝمؿ، وريمٌقا  قمٚمٞمف

 .اًمًٚمػ ىم٤مًمف ُم٤م يٕمجٌٝمؿ

 اعمًجد ذاك يٌٜمل قمثامن وهذا اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ي٘مقل قمٛمر هذا اًمًٚمػ، ومٕمٚمف ُم٤م أو 

 اًمرؾمقل، ـمري٘م٦م قمغم اعمًجد سمٜم٤مء إمم يٕمقدون وأوئلؽ ًمف، اهلل ينه٤م اًمتل سمٓمري٘متف

 ُم٘مّمقدة قم٤ٌمدة يٕمٜمل سمذاشمف، ُم٘مّمقد أُمر سم٠منف يقطمل ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمرؾمقل ـمري٘م٦م

 .ًمف شمٞمن اًمذي هذا وإٟمام ًمذاهت٤م،

 ( 55: 75: 75/ 871/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد صحن دم وٗت ُدفن إذا

 أتقىمٕمٝم٤م، يمٜم٧م ُم٤م ضمدا همري٦ٌم فم٤مهرة وضمدٟم٤م ُم٤ًمضمد، سمٕمض هٜم٤م َُمّريٜم٤م :السائل

 اعمًجد ُمـ ىمري٥م اًم٘مٌقر أن اعمِمٙمٚم٦م ُمًجديـ، ُمـ أيمثر ُم٤ًمضمد ذم ىمٌقر وضمدٟم٤م أن

 .اعمًجد يٛملم

 داظمؾ؟ وإٓ ظم٤مرج: اًمِمٞمخ

 داظمؾ أن اعمًجد، ص٤مطم٥م َوصَّ : ىم٤مًمقا  هلؿ، ىمٚمٜم٤م اعمًجد، ظم٤مرج: السائل

 .يًٛمقه٤م اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمًجد ظم٤مرج اعمًجد، ؾمقر

 .اعمًجد صحـ: اًمِمٞمخ

 ظم٤مرج رء أول هذا: ىم٤مًمقا  هلؿ، ىمٚمٜم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك اعمًجد، صحـ: السائل 

 ..سم٤مًمٌٜم٤مء شمؼمع وهق سم٤مٕرض شمؼمع هق ص٤مطم٥م َوصَّ  رء صم٤مين اعمًجد،

 .ُم٤مت ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن وهق: اًمِمٞمخ 
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 اعمًجد هذا ذم اًمّمالة جيقز هؾ: أن إُمر ومٞمف، ُمدومقن هق ُمٞم٧م ٓ، :لالسائ 

 ؟ اخل٤مرج

 .اخل٤مرج: اًمِمٞمخ 

 قم٤مزم ؾمقر سمٜمٞمٜم٤م إذا رء صم٤مين اعمًجد، صحـ ذم اعمًجد ظم٤مرج اعمدومقن :اًم٤ًمئؾ 

 ٟم٘مٚمف، إُمٙم٤مٟمٞم٦م ذم إذا أنف: اًم١ًمال واًمث٤مين هذا، جيقز هؾ اعمًجد صحـ قمـ وومّمٚمٜم٤مه

 ُمـ سمٕمدُم٤م ظمقاـمرهؿ، ضمؼم أضمؾ ُمـ قمٚمٞمف ٟمّمكم هؾ ٟم٘مٜمٕمٝمؿ...اعمٞم٧م أهؾ واىمتٜمع

 ؟ ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ظمػماً  اهلل وضمزاك قمٚمٞمف، وٟمّمكم ومٞمف وٟمحٓمف ٟمحٛمٚمف

 .ىمديٛمٝم٤م وآ اعمامت طمدي٨م هق: اًمِمٞمخ 

 .ىمديٛمٝم٤م :السائل 

 .قمٔم٤مُم٤م وأصٌح رُمٞمام، أصٌح أن يٙمقن أن جيقز يٕمٜمل: اًمِمٞمخ 

 .ٟمٕمؿ: السائل 

 اًمذي اجلدار ذًمؽ ًمٌٜم٤مء اعمًجد، صحـ قمـ إظمراضمف أن يٌدو اًمذي: الىٗخ 

 سمحرم يًٛمك ومٞمام اًمّمالة سملم ومرق ومال هٙمذا، سم٘مل إن ًمٙمـ اًمقاضم٥م، هق ذيمرشمف

 يُمؾ   ٕنف اعمًجد: صحـ سمامذا؟ ؾمٛمٞمٜم٤مه اًمذي ظم٤مرج أو اعمً٘مػ داظمؾ أي اعمًجد

 اًمذي اًمًقر ُمع سم٤مب ًمف أخٞمس ُمًجد، اؾمٛمف اعمًجد، وصحـ اعمًجد طمرم ُمـ

 صحـ قمـ اًم٘مؼم ُيـخرج أو ًمُٞمٌٕمد يٗمرق: ؾمقر سمٜم٤مء هق اجلذري احلؾ ٢مًذاوم ذيمرشمؿ

 ...هق هذا اعمًجد

 ومٝمذا رُمٞمام، أو قمٔم٤مُم٤م ص٤مر يٕمٜمل يٙمقن وىمد آظمر ُمٙم٤من ذم ودومٜمف اًم٘مؼم ٟمٌش أُم٤م

 .حيًـ ُم٤م

 ومالن ُم٤ًمضمد مخس أرسمع زم وذيمر وواطمد، أن٤م أتٙمٚمؿ أىمقل، أن٤م واهلل :السائل 

 ىمدوة شمّمػم طمتك اعمٞم٧م هذا إظمراج ُمـ متٙمٜم٤م يٕمٜمل اإذً : وم٠مىمقل قمٛمؾ، وومالن قمٛمؾ

، هب٤م وشمًٛمع  .ظمػماً  اهلل اكضمز ويٕمرومقا



ٜمل وسمٞم٤من خم٤مًمٗم٤مت اعم٤ًمضمد  ٤مين ذم اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًمٌ ُمقاصٗم٤مت اعمًجد اًم
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 وؾمٞمٚم٦م ومٞمف دام ُم٤م اًم٘مؼم، ٟمٌش أرى ٓ أن٤م ًمٙمـ ؿمئ٧م، ُم٤م ىُمؾ أن٧م: اًمِمٞمخ 

 ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمٓمري٘م٦م هبذه ىمؼم ومٞمف ُمًجد ُمـ اًمّمالة ُمِمٙمٚم٦م ُمـ ًمٚمخالص

 .اًم٘مؼم وسملم اعمًجد سملم يٗمّمؾ ذياًم اًمًقر سمٜم٤مء وهق قمٚمٞمٝم٤م، أضم٧ٌم وأن٤م قمٜمٝم٤م،

 هق ومٝمؾ اعمًجد ىمٌٚم٦م ذم ًمٞمس اًم٘مؼم يم٤من إذا هذا وم٘مط، واطمدة ُمالطمٔم٦م هٜم٤م وًمٙمـ 

 .اعمِمٙمٚم٦م  شمزول هذه سم٤مًمٓمريؼ اهلل، ؿم٤مء إن ؾؾمٝم وم٤مُٕمر ي٤ًمرا أو يٛمٞمٜم٤م اعمًجد ضم٤مٟم٥م

 .اعمقوقع ذم ؾم٤مسم٘م٦م ومتقى ًمؽ ؿمٞمخ، :السائل 

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ 

 يم٤من وم٢مذا ُيزال، اًمذي هق اعمٕمتدي أن اعمقوقع، ذم ؾم٤مسم٘م٦م ومتقى ًمؽ :اًم٤ًمئؾ 

 اًم٘مؼم، يزال اعمًجد ذم ووع اًم٘مؼم يم٤من وإذا اعمًجد، يزال ىمؼم قمغم سُمٜمل اعمًجد

 .يٜم٤مذم اًمٙمالم هذا وأن

 يٜم٤مذم ٓ ضمديد خمرج هذا ًمٙمـ هبذا، ٟم٘مقل أن ٟمريد ٓ ٟمحـ سم٤مًمؽ، ـمقل: اًمِمٞمخ 

 ًمٙمـ اعمًجد، ُمـ أظمرضمف وإٟمام اعمًجد، ذم اًم٘مؼم ظَمٚم ـل ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ آٟمٗم٤م، ىمٚمٜم٤مه ُم٤م

 يمام اجلث٦م يم٤مٟم٧م أو قمٔم٤مُم٤م يم٤من إن اعمٞم٧م سمٜم٘مؾ أو ؾمقر، سمٌٜم٤مء إُم٤م: ـمري٘مت٤من إلظمراضمف

 .ذاك يٜم٤مذم ُم٤م ومٝمذا هل،

 ٓ سم٠مهنؿ: هذا أظمقك ي٘مقل هٜم٤م ًمٙمـ مت٤مُم٤م، شمٕمرومقن اًمذي ُمع ٟمزال ٓ وٟمحـ 

 أين قمغم احلؾ، هق هذا يٕمٜمل إًذا اًمًقر، سمٌٜم٤مء يروقن ٓ يروقن؟ ٓ سمامذا يروقن

 .ًمٚمٜم٤مس إرو٤مئف حم٤موًم٦م ذم سم٠مبٞمف ي٘متدي ٓ سم٠من آسمـ أذيمر أن أريد

 ( 55: 07: 15/ 777/واًمٜمقر اهلدى)  

 ( 55: 55: 01/ 778/واًمٜمقر اهلدى)





 الصفوف لتسوية اخليط
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 اليِوف لتسوية ادسجد دم اخلٗط صد

 . اعمًجد ذم اخلٞمط ؿمد طمٙمؿ :وداخٓة

 شمًقي٦م ؾمٜم٦م اعمًٚمٛملم إمه٤مل وسم٥ًٌم احل٤مض: اًمٕمٍم ذم ٌتدعاعم ُمـ :الىٗخ

 .اًمّمٗمقف

 (55: 57: 77/   117/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اليِوف لتسوية ادسجد دم اخلٗط صد حْم

 اعم٤ًمضمد، ذم قمٚمٞمٝم٤م آقمتامد جيقز ٓ والًم٦م سمدقم٦م اعم٤ًمضمد ذم اخلط ُمد :الىٗخ

د، وىم٧م وذم اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم إٓ مهللا  ُُمٜمَْحروم٦م سُمٜمَِٞم٧م اًمتل اعم٤ًمضمد: أقمٜمل ُُمـَحدَّ

 ُمًجداً  ُأْوىِمَٗم٧م صمؿ داراً  يم٤مٟم٧م إٟمام ُمًجدًا، سُمٜمٞم٧م إصؾ ذم شمٙمـ مل أو اًم٘مٌٚم٦م، قمـ

 .ي٤ًمر أو يٛمٞمٜم٤مً  ُمٜمحروم٦م اًمدار هذه ىمٌٚم٦م أن قمغم واشُمِٗمؼ

 هذا اخلٞمط ُمد ُمـ سم٠مس ٓ اعمّمٚملم، ُمـ ًمٚمجامهػم اًمّمػ شمًقي٦م ًمتّمحٞمح ومٝمٜم٤م: 

 .وشمٕمٚمٞمامً  شمٜمٌٞمٝم٤مً  اخلط، هذا أو

َتْٖمٜمَك أظمرى وؾمٞمٚم٦م اخت٤مذ يٜمٌٖمل ٕنف إبد: إمم ًمٞمس وًمٙمـ  ًْ  هذه قمـ هب٤م ُي

ح يم٠من إومم، اًمقؾمٞمٚم٦م  ُمـ وًمق ؿمٙمكم، وًمق سم٤مب، سمٌٜم٤مئف اعمًجد ىمٌٚم٦م ُمثالً  ُيَّمحَّ

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم يتقضمف رأؾم٤مً  اًمداظمؾ أن سمحٞم٨م ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو ظمٗمٞمػ ظمِم٥م

ٌَْٚمُتٝم٤م اًمتل اعم٤ًمضمد أُم٤م   ومقوع صحٞمح، واًمٙمٕم٦ٌم اًم٘مٌٚم٦م إمم وادم٤مهٝم٤م صحٞمح٦م ىِم

 .اًمًٜم٦م شُمٜم٤َمذِم  ٕهن٤م اًمْمالًم٦م: اًمٌِدع ُمـ اخلط هذا

 إُمر سمقاضم٥م اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ىمٞم٤مم وشُمٜم٤َمذِم  اًمّمٗمقف، شمًقي٦م ؾُمٜم٦َّم شُمٜم٤َمذِم : أقمٜمل 

 .سم٤معمّمٚملم يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م

 وم٘مد اخلٞمط، قمغم ٝم٤مومٞم اًمّمٗمقف وشمًقي٦م اعم٤ًمضمد، ذم اًمّمالة اقمت٤مدوا إذا وم٢مهنؿ 
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 هذه شمٜمتنم سمدأت اًمتل اعمّمٚمٞم٤مت ذم يٙمقن وىمد ظمٞمط، ومٞمف ًمٞمس ُمًجد ذم يّمٚمقن

 أؾمقأ  ُمـ اًمّمػ ومتجد اًمٕمراء، ذم يّمٚمقن اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم هلل واحلٛمد اًمًٜم٦م

هنؿ ومل ُم٤ًمضمدهؿ، ذم يتٛمرٟمقا  مل ٕهنؿ ُيـْحًٜمقن: ٓ اًمّمٗمقف،  قمغم أئٛمُتٝمؿ ُيَٛمر 

 .اخلٞمط قمغم إٓ ّمٚمقني ٓ ٕهنؿ اًمّمػ: شمًقي٦م

 ُمـ ؿمؽ سمال وهذا اعمٌتدع، اخلٞمط قمغم اًمّمالة قمغم أئٛمتٝمؿ ُمع يٕمتٛمدون ومٝمؿ 

: ي٘مقل اًمذي ؾمٚمٗمٜم٤م، سمٕمض قمـ ضم٤مءت اًمتل أصم٤مر ًمٌٕمض وشم٠ميمٞمداً  اًمِمٞمٓم٤من، وطمل

ٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م هذه. «ؾمٜم٦م وُأُِمْٞمَت٧م إٓ سمدقم٦م، ُأطْمِدصَم٧م ُم٤م» ًُ  .اًمٞمد ًَمـْٛمس َٟمْٚمَٛم

 ي٤م ًمٚمث٤مين أطمد ي٘مقل ٓ ًمٙمل اعمًجد: ذم اخلط ُمد ؿ،أجديٙم سملم اعمث٤مل هق وهذه

م أظمل ر، شَمَ٘مدَّ  يٗمٕمؾ اًمرؾمقل يم٤من يمام مت٤مُم٤ًم، ُمًت٘مٞمامً  اًمّمػ ُيّمٌح طمتك وشَم٠َمظمَّ

 .قمٜمف اهلل ريض قمثامن زُمـ ذم يم٤من طمتك سمٕمده، ُمـ واخلٚمٗم٤مء

 ضمدًا، قمٔمٞمامً  شمٙم٤مصمراً  اًمّمٗمقف وشمٙم٤مصمرت سم٤معمّمٚملم، اًمٜمٌقي اعمًجد اشمًع ح٤م 

 وي٤ًمقمده اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م اجلٛمٞمع ي٠مُمر ومٝمق اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م ُمٕمٜمٞم٤م صؿمخ ويُمؾُّ 

َٛمع أن سمٕمد إٓ أيمؼم، اهلل: ي٘مقًمقا  ومال اعمقفمػ، ذًمؽ ًْ ي ُمـ َي ق  ًَ  سم٠من ًمٚمّمٗمقف اعمُـ

 .اؾمتقت ىمد اًمّمٗمقف

ٜمَـ هذه  ًُ  عمد اعمُـَٞمّنة اًمقؾم٤مئؾ أن ُوضِمَدت صمؿ سمٕمٞمد، زُمـ ُمٜمذ ُأْخِٖمَٞم٧م ىمد اًم

 هٜم٤مك ًمٞمس أبٞمض، سمخط اًمًج٤مضمٞمد يٓمٌٕمقا  وص٤مروا ومٞمٝم٤م، وشمٗمٜمٜمقا  اعم٤ًمضمد، ذم اخلط

 يم٤من اًمذي اًمّمٗمقف شمًقي٦م ُٕمر شمٕمٓمٞمؾ يمٚمف هذا آظمره، إمم اعمًجد أول ُمـ ظمط ُمد

ّقون»: ي٘مقل يم٤من أنف درضم٦م إمم شمًقيتٝم٤م قمغم احلض ذم ي٤ٌمًمغ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًَ  ًمُت

وا» «وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ،  اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من ؿ،صٗمقومٙم ؾَمقُّ

 .«اًمّمالة مت٤مم ُمـ»: إظمرى اًمرواي٦م وذم «اًمّمالة طمًـ ُمـ

 اإلُم٤مُم٦م ٕن إئٛم٦م: أهدره٤م ىمد: -أىمقل سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم- إطم٤مدي٨م هذه صح٦م وُمع

 وفمٞمٗم٦م احلٙمقُمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ يم٤ًمئر أصٌح٧م اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ يمٙمؾ اًمٞمقم واًمت٠مذيـ

 وم٤مإلُم٤مم وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل وضمف هب٤م يٌتٖمل وٓ اهلل، وضمف هب٤م َيْ٘مُّمد ٓ اعمقفمػ ي١مدهي٤م

 سمٞمٜمام أرو٤ًم، يرُمٞمف سمِّده أيمت٤مومف، قمغم احِلْٛمؾ طم٤مُمؾ يم٢مٟم٤ًمن ه٤مًمقفمٞمٗم٦م ُمـ خيٚمص سمِّده
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 ُمـ» وهن٤مرًا، ًمٞمالً  احلًٜم٤مت ُأخقف سمقاؾمٓمتف يٙمت٥ًم ضمق ًمف َهّٞم٠م رسمٜم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م اإلُم٤مم

َـّ   أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م ؾقمٛم ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦ًم، ؾُمٜم٦َّم اإلؾمالم ذم ؾَم

 .«ؿمٞمئ٤مً  أضمقرهؿ ُمـ ُيٜمِْ٘مَص 

 سمف وم٤مهتدى ذقمل، طمٙمؿ قمغم أو ؾمٜم٦م قمغم اعمّمٚملم أطمد دل يمٚمام اإلُم٤مم ومٝمذا 

 ُمثؾ ذم رهم٦ٌم هٜم٤مك يٕمد مل ًمٙمـ أرؿمده، اًمذي ًمذًمؽ أضمره يُمت٥َِم  ومٕمٚمف يمٚمام اعمّمكم،

 وم٢مُم٤مم ًمذًمؽ ضمٚم٦م:اًمٕم٤م إضمقر ذم اًمرهم٦ٌم ُمـ قمٜمدهؿ ُم٤م سم٘مدر أضمٚم٦م إضمقر هذه

 اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م اًمٜم٤مس ي٠مُمر ٓ أيمؼم، اهلل: وي٘مقل إٓ اًمّمالة شم٘م٤مم يٙم٤مد ٓ اعم٤ًمضمد

 أصؾ ٓ طمدي٨م ومٚمتًٛمٕمـ ؾمٛمٕم٧م وإن وٟمحقمه٤م، اًمّمحٞمحلم احلديثلم هذيـ سمٛمثؾ

 .ًمف أصؾ ٓ طمدي٨م ««إقمقج اًمّمػ إمم يٜمٔمر ٓ اهلل إن اؾمتقوا،»» ًمف،

 ويٕمج٥م إـمالىم٤ًم، اًمًٜم٦م يمت٥م ذم ًمف أصؾ ٓ طمدي٨م هذا، اًمٕمزاء يًتحؼ ُم٤م اعمٞم٧م

 هذا ُمِمٝمقر ؾمقري٤م ذم اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م هذه إطم٤مدي٨م، هذه شَمِِمٞمع يمٞمػ اإلٟم٤ًمن

 أُم٤مشمقه٤م، اًمّمحٞمح٦م وم٤مٕطم٤مدي٨م وهٙمذا، أجْم٤ًم، وؾمٛمٕمتف هٜم٤م وضمئ٧م احلدي٨م،

ٜمَـ يٗمٕمٚمقن ويمذًمؽ أطمٞمقه٤م، هل٤م أصؾ ٓ اًمتل وإطم٤مدي٨م ًُ  يقم ويمؾ ُيِٛمٞمُتقهن٤م، سم٤مًم

 .اخلٞمط هذا اًمٌدع هذه وُمـ ضمديدة، سمدقم٦م

 قمرومتؿ ىمد وهذا والًم٦م، سمدقم٦م يٙمقن شم٤مرةً  اعمًجد ذم يقوع اًمذي هذا اخلط: إذاً 

 صٗمتف ُمًجد ذم اًم٘مٌٚم٦م ًمت٘مقيؿ اعمرؾمٚم٦م: اعمّمٚمح٦م سم٤مب ُمـ يٙمقن ىمد وشم٤مرةً  اًم٥ًٌم،

 .آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت يمام

 ٓ أجْم٤مً  ومٝمذا اًم٘مٌٚم٦م، قمـ ُمٜمحرف اًمذي هذا اعمًجد، ذم اخلٞمط هبذا اًمرو٤م ًمٙمـ 

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم صالشمف ذم يًتقي اإلٟم٤ًمن طمتك اجلدار شم٘مقيؿ جي٥م ٕنف جيقز:

ّٛمٞمف اعمًجد يٙمقن اعمالطمٔم٤مت، سمٕمض ٟمالطمظ ٟمحـ صمؿ  ًَ  داظمكم ىمٓمٕمتلم، ُٟم

قه اًمداظمكم وظم٤مرضمل، ٛمُّ ًَ  سم٤معمًجد، ُمٚمحؼ ىمًؿ أو اعمًجد ؾم٤مطم٦م اًم٤ًمطم٦م احلرم، ُي

 اًمذيـ اًمٜم٤مس أُم٤م اًم٘مٌٚم٦م، قمغم اخلٞمط قمغم اًمداظمؾ ذم يّمٚمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ومتجد

 اجلدار وهذا أُم٤مُمٝمؿ، اًمذي اجلدار ىمٌٚمتٝمؿ ٕنف اًم٘مٌٚم٦م: قمـ ُمٜمحروملم وراء يّمٚمقن

 ذم اًمذي ومتجد اجلدار، يًت٘مٌٚمقن ومٝمؿ اًمداظمكم، واًم٘مًؿ اخل٤مرضمل اًم٘مًؿ سملم وم٤مصؾ
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ف واخلٞمط سم٤مخلٞمط ُم٘متدي هذا ٕنف هٙمذا: يّمكم وهذا هٙمذا، يّمكم اعمًجد داظمؾ  ُوضم 

 .اًم٘مٌٚم٦م ضمدار قمـ اعمت٠مظمر اجلدار هق اًمذي سم٤مجلدار ُم٘متدي وهذا اًم٘مٌٚم٦م، إمم

 ًمٞم٧ًم ُم٤مدي٦م، وؾم٤مئؾ قمغم واقمتامدهؿ اٟمت٤ٌمهٝمؿ، وقمدم اًمٜم٤مس همٗمٚم٦م اًم٥ًٌم 

 .واًم٘مٚم٥م اًمٚم٥م ُمـ وٓ اًمٕم٘مؾ ُمـ ظم٤مرضم٦م

 (55: 58: 59/ 101/ واًمٜمقر اهلدى)



 املساجد ياتوقف
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 ادسجد عذ ادوقوفة الْتب ادسجد إوام أخِى إذا

 رسقتٖا؟ جيوز هل

 ُمٙم٤من، ذم وووٕمٝم٤م اًمٙمت٥م مجع ُمٍم، ذم ُمًجد، إُم٤مم ومٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم :وداخٓة

 أن رهمؿ هب٤م، آٟمتٗم٤مع ُمـ اًمٜم٤مس وُمٜمع قُمٝمدة، قمكمَّ  إهن٤م: وم٘م٤مل ؿِمَقال، ذم ُمثالً  ومٚمٞمٙمـ

  هىمتٝم٤م؟ جيقز هؾ ٟم٤مومٕم٦م، يمت٥م وومٞمٝم٤م شمٗم٤مؾمػم ومٞمٝم٤م

  أجـ؟ إمم حيٛمٚمف واًمِمقال :الىٗخ

 اًمتل اًمٜم٤مس أجدي قمـ أبٕمده وًمٙمـ. اجل٤مُمع ُمـ ُيـْخِرضمف ٓ اعمًجد، ذم :ةوداخٓ

 . اًمٙمت٥م هبذه شمٜمتٗمع

  هيديؽ؟ اهلل أجـ، ووٕمٝم٤م أظمل ي٤م :الىٗخ

 . سمٞمتف ذم ووٕمٝم٤م أجـ، أقمرف ٓ :وداخٓة

 . ًمؽ أىمقًمف أن٤م اًمذي هذا :الىٗخ

 . سمٞمتف ذم ٟمٕمؿ، :وداخٓة

  سمٞمتف؟ ذم ووٕمٝم٤م ح٤مذا ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 . قمٚمٞمف قُمْٝمَدة أهن٤م قمغم :وداخٓة

اد هب٤م يٜمتٗمع ٓ اًمٙمت٥م هذه أن شمٕمٜمل أن٧م يٕمٜمل :الىٗخ   اعمًجد؟ ُروَّ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

  سمف؟ يٜمتٗمٕمقن آظمر ُمًجد يقضمد أٓ ـمٞم٥م، :الىٗخ

 . سمف يٜمتٗمٕمقن آظمر، ُمًجد يقضمد يٕمٜمل :وداخٓة

  يقضمد؟ وإٓ يقضمد ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 . يقضمد :وداخٓة

 . يم٤مٕصؾ طمرام اًمنىم٦م: إذاً  :الىٗخ

 . ٟمٕمؿ :وداخٓة

 خمتًٍما ( 55: 10: 79/ 117/واًمٜمقر اهلدى)
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 ادسجد عذ ادوقوف األووال دم التنف

 ذم ومٞمٝم٤م اًمتٍمف جيقز هؾ ُم٤مل، ُمـ ىمٞمٛم٦م ُم٤مل، عمًجد[ ُأوىِمػ إذا] :وداخٓة

 ٓ؟ أم اعمًجد ؿم١مون همػم

 .إًمٞمف سمح٤مضم٦م هق ُمثٚمف آظمر ُمًجد ذم سف إذا إٓ جيقز، ٓ. ٓ :الىٗخ

 .اًم٘مٞمٛم٦م هلذه حيت٤مج ٓ اعمًجد يم٤من وإن :اخٓةود

ف: أىمقل أن٤م :الىٗخ  .آظمر ُمًجد ذم ُيٍْمَ

 (55: 17: 19/ 117/واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد حاجة ون بالِائض التنف حْم

 ويٙمقن اعمًجد، طم٤مضم٦م قمـ وم٤مئْم٦م شمٙمقن اًمتل ًمٚمٛمٗمروؿم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ادّٓي:

٦م طم٤مضم٦م ذم يٙمقن اًم٘م٤مدم أو اإلُم٤مم  ذم ويٗمرؿمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ُيـَح٤موِمظ أن طسمنم إًمٞمٝم٤م، ُم٤مؾمَّ

وه اًمذي اًمٌٞم٧م  جم٤مدٓت[ ٕنف] اًمدًمٞمؾ[ وُم٤م] ذقمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمف، ًمٚمًٙمٜمك َأقَمدُّ

 إوم٤موؾ؟ سملم و سمٞمٜمٜم٤م ص٤مرت

 سمٗمراش يٗمرؿمف أن يريد اًمذي اًمٌٞم٧م يم٤من إن سمد، وٓ شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م :الىٗخ

 .ومال وإٓ ومٞمجقز وىمػ، أنف أي ًمٚمٛمًجد، اًمٌٞم٧م يٕمٜمل اعمًجد، مت٤مم ُمـ هق اعمًجد

 ......طمتك وًمٙمـ إدًم٦م قمـ ٟم٠ًمل ٓ قمٚمٛمتٛمقٟم٤م يمام ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ يٕمٜمل ادّٓي:

 ُمقىمقف اعمًجد -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اجلقاب ٟمٗمس ذم واًمدًمٞمؾ :الىٗخ

 .ُمقىمقوم٦م -أجْم٤مً - وهل ومٝمق اعمًجد ُمـ هل اًمتل واًمدار ًمٚمٛمًٚمٛملم،

 ًمٞمٜمتٗمع عمًجد،ا ُمـ ذاك أو اًمٗمراش هذا إظمراج جيقز ٓ: ٟم٘مقل ح٤مذا ومٜمحـ 

  اعمًجد؟ ظم٤مرج آظمر ُمًٚمؿ

 .اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط: اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ  رء ُمع ي٘مقًمقن اًمٗم٘مٝم٤مء ٕن
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 جيقز ٓ يمذًمؽ واؾمتئج٤مره، إجي٤مره جيقز ٓ ومٙمام سم٤معمًجد، ُُمٚمحؼ اعمًجد ومٌٞم٧م 

 .اًمدار ظم٤مرج وإظمراضمف اًمخ،... ومراؿمف ذم ُمت٤مقمف، ذم اًمتٍمف

 سمٜمٗمس ُمٚمحؼ اعمًجد دار ومراش ًجد،اعم سمدار ُمٚمحؼ اعمًجد ومراش يمذًمؽ 

 جيري اعمًجد قمغم اًمقىمػ ُمـ جيري ومام واطمد، وىمػ ومٝمل واطمدة، سمٜم٤مي٦م هل اعمًجد

 .ظم٤مص دًمٞمؾ إمم حتت٤مج ُم٤م وم٤مًم٘مْمٞم٦م اعمًجد، دار قمغم -أجْم٤مً -

 ُمثؾ رء سمزرع اًم٘م٤مئؿ أو اإلُم٤مم يٕمٜمل ًمٚمامء، سم٤مًمٜم٦ًٌم صٚم٦م ًمف ؾم١ماًمف ادّٓي:

 .ًمٞم٠ميمٚمف يمذا أو اًمٌٜمدورة

 سمٞمزرع؟ ويـ :ٗخالى

 .ًمٜمٗمًف يًتخدُمٝم٤م طمتك اعمٝمؿ اعمًجد، سمجقار ُمٜمٓم٘م٦م ذم ادّٓي:

 ظم٤مرج أو اعمًجد ذم شم٘مقل أن إُم٤م اعمًجد، سمجقار ُمٜمٓم٘م٦م ذم شم٘مقل ُم٤م ٓ :الىٗخ

 .اعمًجد

 .زرقم٧م ًمق ٕنف ًمٞمش، شمٕمتؼم هل ادّٓي:

 هق هذا: أؾم٠مل قمؿ أن٤م اجلقاب ُمٕمٓمل أن٧م شمٕمٚمؾ قمؿ ًمٞمش يمٞمػ :الىٗخ

 .اجلقاب

 .اعمًجد ظم٤مرج هل ادّٓي:

 .ًمٞمش زم شم٘مقل حتت٤مج ُم٤م يٛمٙمـ سمٕمديـ :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ أي ادّٓي:

 وإٓ ُمِم٤مقم٦م أرض اعمًجد قمـ اخل٤مرج هذا ـمٞم٥م، اعمًجد، ظم٤مرج :الىٗخ

 ممٚمقيم٦م؟

 .ممٚمقيم٦م أرض ادّٓي:

 .ًمف ي١مذن أن إٓ ًمٚمزارع وًمٞمس ًمف، ومٝمق ُم٤مًمؽ أرض ذم يزرع ُم٤م وم٢من :الىٗخ
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 .أؿم٤مء يمام أزرع أين اعمج٤مل ليٕمٓمٞمٜم ًمف، ي١مذن ادّٓي:

 اًمٌح٨م ضورة ًمٙمـ ؾم١ماًمؽ، ُمـ إضم٧م ُم٤م يمٚمٝم٤م اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه يمقيس :الىٗخ

 .اًمٌٞم٤من هذا أضم٤م وآؾمتٗمّم٤مل

 سمٕمٞمدة هل أو اعمًجد سمج٤مٟم٥م هل اًمتل إرض هذه سملم ومرق ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  

 سمزرقمٝم٤م، هب٤م، يتٛمتع أن اًمٜم٤مس ُمـ ًمزيد أِذن إرض ص٤مطم٥م دام ُم٤م اعمًجد، قمـ

 أن ٕطمد جيقز وٓ ذًمؽ، ذم رء ومال ُم٤مًمؽ، يم٠منف ُمًت٠مضمر، يم٠منف ص٤مر ،...سمـ سمًٙمٜمٝم٤م،

 .سم٢مذٟمف إٓ زرع سمام آٟمتٗم٤مع ذم يِم٤مريمف

 .اعمًجد ُم٤مء اح٤مء، قمـ أؾم٠مل ادّٓي:

 ٕهٚمف، ًمٌٞمتف، اعمًجد سمامء يٜمتٗمع أن ًمٖمػمك شم٠مذن هؾ سمٞمجقز، ُم٤م جيقز، ُم٤م :الىٗخ

 .ٓ اجلقاب، ٓ،: اجلقاب اعمًجد؟ دار يًٙمٜمقن ٓ وهؿ

ار يًٛمقه ذم ُمثالً  -أجْم٤مً - ادّٓي:  اًم٘مروي ًمٚمٛمًجد شم٤مسمع أؿمج٤مر ومٞمف ُمزروع َدوَّ

 .اًمدوار هذا ًمٞمً٘مقا  -أجْم٤مً - اعمًجد ُم٤مء ُمـ ي٠مظمذوا

 .اجلقاب ٟمٗمس :الىٗخ

 .قمكمَّ  سمػمدوا ُم٤م ًمٙمـ أبٚمٖمتٝمؿ، ُم٤م ادّٓي:

 .سمٛمًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ًم٧ًَم  :الىٗخ



 املسحد يف حفالت إقامة
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 ادساجد دم احلِالت قاوةإ حْم

 ُمنطمٞم٤مت ؾمٞمٙمقن اهلل ؿم٤مء إن احلٗمٚم٦م هذه ذم طمٗمٚم٦م، يٙمقن اًمٕمٞمد ذم :وداخٓة

ر يمٚمامت ويمٚمٝم٤م اًمدومقف، ُمـ ظم٤مًمٞم٦م وأن٤مؿمٞمد ه٤مدوم٦م، إؾمالُمٞم٦م  وشمِمجع سم٤مجلٝم٤مد شُمَذيم 

 ذم اهلل ؿم٤مء إن احلٗمٚم٦م هذه ؾمٞمٙمقن اعمًجد وذم اًمدقمقة، ؾمٌٞمؾ ذم وهل اعمًٚمٛملم،

ن احلٗمٚم٦م ومٞمف ؾمت٘م٤مم اًمذي واعمًجد اعمًجد،  وـم٤مسمؼ قمٚمقي ـم٤مسمؼ ـم٤مسم٘ملم ُمـ ُُمَٙمق 

 اعمنطمٞم٤مت ذم... احلٗمٚم٦م هٜم٤مك وؾمتٙمقن ًمٚمرضم٤مل، اًمٕمٚمقي وم٤مًمٓم٤مسمؼ ؾمٗمكم،

 سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٤ًمء إمم إقمغم ُمـ اًمّمقرة وؾمتٜم٘مؾ ًمٚمٜم٤ًمء، اًمًٗمكم واًمٓم٤مسمؼ وإن٤مؿمٞمد،

 ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ اًمٗمٞمديق، يم٤مُمػمات

 ظمٓم٥م يقضمد ُمنطمٞم٤مت، اإلؾمالم ديـ ذم اإلؾمالم أخ ي٤م يقضمد ٓ: أوًٓ  :الىٗخ

 ،ط اهلل رؾمقل أطم٤مدي٨م وُمـ اهلل، يمت٤مب ُمـ شُمـْخَت٤مر وىمّمص، وُمقاقمظ دروس ويقضمد

 اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، أُم٤م اعمنطمٞم٤مت، أُم٤م ٟم٤ًمًء، أو رضم٤مًٓ  يم٤مٟمقا  ؾمقاء اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف وُيَرسّمك ُيَقضّمف

 ًمٞمس اإلؾمالم اإلؾمالم، قمـ أضمٜمٌٞم٦م يم٤مومرة همرسمٞم٦م قم٤مدة خيٗم٤ميمؿ ٓ أفمـ يمام ـمري٘م٦م ومٝمذه

 يتٕمٚمؼ ومٞمام اعمدىمع وم٘مرهؿ ذم اًمٖمرسمٞملم أن ٟمحـ ٟمٕمرف اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م

 هؿ هذا اعمدىمع ًمٗم٘مرهؿ واًمٌخؾ، اًمِمح ُمـ وشمٓمٝمػمه٤م وشمزيمٞمتٝم٤م وهتذيٌٝم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ، سمؽمسمٞم٦م

 قزجي ومال واًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، اعمنطمٞم٤مت هذه ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م أهنؿ - ٟمٕمذرهؿ وٟمحـ - سمح٤مضم٦م

 .ي٘مٚمدوهؿ وأن هبؿ، يتِمٌٝمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم

 ط اًمٜمٌل أن ؾمٜمٜمف، ذم اًمؽمُمذي اإلُم٤مم رواه ُم٤م طمديث٤مً  ىمرأت أو ؾمٛمٕم٧م وًمٕمٚمؽ 

 اعمنميمقن يم٤من اًمًدر ؿمجر ُمـ وخٛم٦م سمِمجرة ومٛمروا طمٜملم، همزوة ذم راضمٕم٤مً  يم٤من

 يمام أنقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ اهلل رؾمقل ي٤م: ُمٜمٝمؿ ىم٤مئؾ وم٘م٤مل أؾمٚمحتٝمؿ، قمٚمٞمٝم٤م ُيَٕمٚم ٘مقن

اّلل أكرب، هذه السـن، »: ُمٖمْم٥م وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل أنقاط، ذات هلؿ

ٜم٤َم إًَِمـًٝم٤م يَماَم هَلُْؿ آخَِٝم٦مٌ ﴿لؼد قؾتم كام قال قوم موسى دوسى:   . «﴾اضْمَٕمؾ ًمَّ

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م ؿمت٤من يمٚمٛم٦ًم، اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ قمغم أنٙمر ط اًمٜمٌل أن يمٞمػ وم٤مٟمٔمر

 وإٟمام وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ اًمٕمجؾ يٕمٌدوا أن ـمٚمٌقا  اًمذيـ ُمقؾمك، ىمقم يمٚمٛم٦م

 هلؿ يمام أنقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ» أؾمٚمحتٝمؿ، قمٚمٞمٝم٤م ُيَٕمٚم ٘مقن ؿمجرة أصح٤مسمف سمٕمض ـمٚم٥م

 .اإلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠منٙمر «أنقاط ذات

ر ومٜمحـ: وًمذًمؽ   اًمٙمٗمر سمالد قم٘مر ذم شمٕمٞمِمقن اًمذيـ وأنتؿ سمٕم٤مُم٦م، اعمًٚمٛملم ُٟمَحذ 
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 ومٞمٍمومٙمؿ هبؿ، شمتِمٌٝمقا  وأن وقم٤مداهتؿ، شم٘م٤مًمٞمدهؿ قمٚمٞمٙمؿ شمتٖمٚم٥م أن ُمـ ص٦م،سمخ٤م

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اإلؾمالم، سمف ضم٤مء مم٤م سم٘مٚمٞمؾ أو سمٙمثػم اًمتٛمًؽ قمـ ذًمؽ

 اًم٘م٤مئٛمقن يم٤من ُمٝمام ختٚمق ٓ اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، وهذه اعمنطمٞم٤مت هذه: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 اًمٜم٤ًمء طاظمتال ُمـ خَتُْؾ  مل إن سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م احلقادت ًمرسمط يمذب، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م

 سمّمٌل رضمؾ أو سم٤مُمرأة، رضمؾ يتِمٌف أن ُمـ خيٚمق ومال ذًمؽ ُمـ ظمٚم٧م وإن سم٤مًمرضم٤مل،

 .ُمًٚمؿ قمغم ختٗمك ٓ اًمتل اعمًتٜمٙمرة إُمقر ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو أُمرد،

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شُمْدظِمٚمقا  أن ُمـ طمذاري طمذاري: ًمٙمؿ ٕىمقل اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمـ أنتٝمل ًمذًمؽ 

 إرادة، ذًمؽ ذم ًمٙمؿ يم٤من إن ُمًجديمؿ، ذم وهمػمه٤م اعمنطمٞم٤مت ُمـ اعمحدصم٦م إُمقر هذه

)من رأى مـؽم مـؽرًا فؾيغيه بيده، : اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وإٓ اهلل، ؿم٤مء إن ٟم٤مضمح وؾمٕمل

 همػمه؟فإن مل يستطع فبؾسانه، فإن مل يستطع فبؼؾبه، وذلك أضعف اإليامن( 

 وىمد سمحٗمؾ، ي٘مقُمقا  أن اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ُمثالً  ٟمٛمٜمع أن ٟمحـ طم٤موًمٜم٤م :وداخٓة

 ٟمحـ ظم٤مص٦م قمٚمٞمٜم٤م، ومٞمٜم٘مٚمٌقا  اعمًجد، ذم ومتٜم٦م ؾمتٙمقن سم٠مهن٤م ؿمٝمر، ىمٌؾ ُمـ ًمف طُمي  

 ومت٤مٟمقن، ٟمحـ ومٞم٘مقًمقا  اًمًـ، ذم اًمٙم٤ٌمر هٜم٤مك اعمًجد أهؾ ٟمٕم٤مرض ٟمحـ دائامً  اًمِم٤ٌمب

 ؟...ٟمٙمٚمٛمٝمؿ أم سم٤مًم٘مقة ٟمٛمٜمٕمٝمؿ هؾ اهلل، ؿم٤مء إن احلٗمؾ همداً  هلؿ، ٟمٗمٕمؾ ومامذا

 ىمقة أىمقى، اًمُ٘مّقشملم أي أدري ٓ أنٜمل ص٦موسمخ٤م شمٗمٞمد، اًم٘مقة أن أقمت٘مد ُم٤م. ٓ :الىٗخ

 واًمْمالل، اًمٙمٗمر سمالد قم٘مر ذم آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام شمٕمٞمِمقن أنٙمؿ ؾمٞمام وٓ اًم٤ٌمـمؾ، ىمقة أم احلؼ

 شمًتٕمٛمٚمقا  أن جي٥م أنف اًمٖم٤مئ٥م، يرى ٓ ُم٤م يرى واًمِم٤مهد سمٕمٞمد، ُمـ أراه وم٤مًمذي وًمذًمؽ

اد ُع إَِل َسبِيِل َربَِّك ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع ُمٜمٙمؿ دم٤موسم٤مً  اًمِمدة: قمـ شمٌتٕمدوا وأن احِلْٙمَٛم٦م،

َسنُ  ُم  بِالَّتِي ِهَي أَح  ََسـَِة َوَجادِْل  ِعَظِة اْل  َؿِة َواد َو  ؽ 
 .[110:اًمٜمحؾ]﴾بِاْل ِ

 (55: 18: 57/ 111/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم الَرس حْم

 إقمراس؟ اعمًجد ذم اًمٕمرس طمٙمؿ ُم٤م :وداخٓة

 .سمدقم٦م :الىٗخ

 ( 55: 07: 11/ 111/  واًمٜمقر اهلدى) 



 الهساء مصلى لفص
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  بِاصل ادسجد باقي عن الٕساء ويذ فيل حْم

 اًمٜمٌل ي٘مقل ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمذي احلدي٨م ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م :وداخٓة

 أن اًمٖمرف ذم وم٤مٔن «آظمره٤م وظمػمه٤م أوهل٤م، اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ إن»: ُمٕمٜم٤مه ومٞمام ط

 أن ٕن احلدي٨م؟ فم٤مهر قمٚمٞمف دل يمام يمذًمؽ، هق احلٙمؿ هؾ: ًمذًمؽ اعمٕمدة، اعمٖمٚم٘م٦م

 ذم شمٙمٚمٛمقا  ح٤م أنف وُمٕمٚمقم اًمرضم٤مل، قمـ ُمٕمزل ذم اًمٜم٤ًمء ٕن اعمٖمٚم٘م٦م: هذه إُم٤ميمـ

 أىمرب ٕهنؿ أوهل٤م: اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ يٕمٜمل يمقن ذم اًمٕمٚم٦م أن ذيمروا احلدي٨م، ذح

 ذم يمذًمؽ هق احلدي٨م فم٤مهر هؾ وم٤معمٕمٜمك اًمٜمقوي، يذيمره ومٞمام ذيمر يمام اًمرضم٤مل، إمم

 أن؟ اعمٖمٚم٘م٦م ٤ميمـإُم هذه

 اًم٤ًمئؾ أن أفمـ ٕنٜمل اًم١ًمال: قمـ ُأضمٞم٥م أن أؾمتٓمٞمع ٓ اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م :الىٗخ

 .سمدقم٦م هذه ٕن ذًمؽ: أرى ٓ وأن٤م اإلهمالق، هذا سمنمقمٞم٦م يٕمؽمف

 اعمجتٛمع، وم٤ًمد سم٥ًٌم اًمقؾمٞمٕم٦م: ظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد ذم طمًٌٝمـ أو اًمٜم٤ًمء همٚمؼ 

 ذم يتٕمروـ أهنـ وسمحٞم٨م اإلُم٤مم، طمريم٤مت قمٚمٞمٝمـ ختٗمك سمحٞم٨م همروم٦م، ذم طمًٌٝمـ

 .اًمٌٓمالن درضم٦م إمم سم٤مًمّمالة ًمإلظمالل إطمٞم٤من سمٕمض

 مت٤مُم٤مً  هق اعم٤ًمضمد، ذم هبـ ظم٤مص٦م طمجرات ذم اًمٜم٤ًمء همٚمؼ: اقمت٘م٤مدي ذم هق 

 قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم ٟمرضمع أن ومٞمج٥م طم٤مدث، أُمر ذًمؽ يمؾ اًمٓمقيؾ، سم٤معمٜمؼم اًمّمػ يم٘مٓمع

 وـمٌٕم٤مً  أُمس، ٟم٤ًمء همػم ٞمقماًم ٟم٤ًمء إٟمف: ىمٞمؾ..أُمس سُمح٨م اًمٌح٨م هذا إول، اًمًٚمػ

 .ُُمَِم٤مهد هذا

 َيٓمَّٚمع ُم٤م طمتك اًمٖمرف هذه ذم اًمٜم٤ًمء ٟمحٌس أن يٜمٌٖمل أنف: اًم٘مٞمؾ هذا وُمٖمزى 

 .قمقراهتـ ُمـ رء قمغم اًمرضم٤مل

 إٟمف: ـمقيؾ سمح٨م ذم وم٘مٚم٧م وٞمؼ، واًمقىم٧م اًمٌمء، سمٕمض ُمٓمقًٓ  ضمقايب ومٙم٤من 

 ٕن اًمٖمرف: ذهه ذم اًمٜم٤ًمء حتٌس أن اعمنموقم٦م، اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمـ هذا ًمٞمس

 سم٤مًمقاضم٤ٌمت سم٤مًم٘مٞم٤مم اًمٜم٤ًمء، وومٞمف اإلؾمالُمل اعمجتٛمع إظمالل هق احلٌس ؾم٥ٌم

 .اًمنمقمٞم٦م
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 ذم ُيْٚمَؼ  ًمـ اًمنمقمل، سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٤ٌٌمت اعم٤ًمضمد إمم يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء أن ومٚمق 

 .ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء حيًٌقا  أن اًمٖمرف، هذه يٌٜمقن اًمذيـ ذهـ

 ٓسمس اًمٚم ـل سمٞمدظمٚمقا  ًمٜم٤ًمءا سمٕمض إٟمف -إؾمػ ُمع- سم٤معمِم٤مهدة يرون ح٤م ًمٙمـ 

 ٟمّمػ إمم سمجٚم٤ٌمب، وًمٞمس ضمٚم٤ٌمب،: اًمٞمقم ي٘مقًمقن ُم٤م أو سم٤مًمٓمقه، أو اجل٤ميم٧م ه٤م

 .آظمره إمم.. و.. و ؿمٗم٤موم٦م حلٛمٞم٦م ضمقارب ٓسم٦ًم ورسمام اًم٤ًمىملم،

 َٟمْحُج٥م ٟمحـ: إذاً  اًمٕمقرات، هذه رؤي٦م ذم ي٘مع أن اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ومٚمحج٥م 

 .اًمرضم٤مل قمـ اعمًجد ذم اًمٜم٤ًمء

 سم٤معمجتٛمع وٟمٕمقد اإلؾمالم، شمٓمٌٞمؼ إمم ٟمٕمقد أن ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م، ٓ :ًمف ٟم٘مقل

 .إول اًمٕمٝمد ذم إُمر قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم يتجزأ  ٓ يمالً  اإلؾمالُمل

 وـمالهبؿ سمٕمٚمامئٝمؿ اعمًٚمٛمقن يٕمقد أن ٟمريد اًمٞمقم، اعمجتٛمع ٟمح٤مرب ٟمحـ

 ُم٤مٟمع ٓ اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل، ىم٤مل ًمٙمـ ُمذهٌٞمف، ٓ اًمًٚمػ، قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم وقم٤مُّمتٝمؿ

 .اًمْمٞم٘م٦م اعمذهٌٞم٦م إمم ٓ إول، إُمر يم٤من يمام آظمتالف ُمـ

 اًمًٚمػ، قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م سم٤معمجتٛمٕم٤مت ٟمٕمقد أن أجْم٤مً  ٟمريد 

 احلٞمؾ شُمـَٛمثؾ اًمتل اعمٜم٤مسمر ومٞمٝم٤م ٟمريد ٓ اًمٓمقيٚم٦م، اعمٜم٤مسمر ومٞمٝم٤م ٟمريد ٓ يم٤معم٤ًمضمد،

 .اًمنمقمٞم٦م

 ُمـ يدظمؾ ُمٜم٤مسمر ذم سمٜم٤م ومٓمٚمٕمقا  اًمّمٗمقف، شم٘مٓمع اًم٘مديٛم٦م اعمٜم٤مسمر إٟمف اٟمتٌٝمقا  

 هذه واًمٚمٗم٦م اًمدورة هذه ًمٞمش همروم٦م، ذم ومقق ُمـ اًمٜم٤مس قمغم ويّمٕمد اعمحراب،

 يمؿ حمٛمد، هدي اهلدي ظمػم اًم٘مت٤مل، اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك درضم٤مت صمالث سمٙمٚمٝم٤م؟

وَم٦م: هذه قمغم اخلٓمٞم٥م هذا يّمٕمد طمتك واًمدٟم٤مٟمػم اًمدراهؿ ُمـ يٙمٚمػ  ُم٤م سمزقمؿ اًمنُمْ

 اًمٙمٚمٗم٦م، هذه سمدون يٛمٙمـ ًمٙمـ واضم٥م، هذا اًمزقمؿ، هذا طمًـ ّمػ،اًم ٟم٘مٓمع ٟمريد

 .اًمزظم٤مرف هذه ٟمريد ٓ يمذًمؽ اعم٠ًمخ٦م، واٟمتٝم٧م درضم٤مت صمالث ومٞمف ُمٜمؼماً  ٟمتخذ أن

 .ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا  اًمٚم ـل اًمرضم٤مل ُمثؾ اًمٜم٤ًمء ٟمريد ًمٚمٜم٤ًمء، اًمٖمرف هذه ُٟمريد ٓ: أظمػماً  

 احلدي٨م يرد طمٞمٜمئذٍ و اًمّمٗمقف، يت٘مدُمقن واًمرضم٤مل حمتج٤ٌمت، يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء 
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ها أوْلا(.: اًم٤ًمسمؼ  )خي صػوف الـساء آخرها، وََشه

 هذه سمٜمٞم٤من ذم آٟمحراف ُمـ ٟمرى ُم٤م سم٥ًٌم احلدي٨م: دًٓم٦م ٟمٕمٙمس أن ٟمريد ومال 

 .اعم٤ًمضمد ذم اًمٖمرف

 ( 55: 10: 19/ 119/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم لٕٓساء وْان ختيٗص عدم

ة ًمٚمٜم٤ًمء، ُمٙم٤من وومٞمف عمٕمٚمٛملم،ا إؾمٙم٤من ذم ضمديداً  ُمًجدً  ٟمٌٜمل :وداخٓة  ؾُمدَّ

 قمٚمٞمٙمؿ خيٗمك وٓ ومًؼ، ُمـ اًمٌالد ذم ُم٤م ًمٙمثرة ُمٜمٝم٤م، اإلُم٤مم ُمِم٤مهدة اًمٜم٤ًمء شمًتٓمٞمع

ٟمٜم٤م قمٜمد اىمؽماح ص٤مر أظمرى، أُمقر ُمـ ٌِْ٘مل ًمٚمٜم٤ًمء، اًمًدة ٟمٚمٖمل أن احلل ذم إظمقا  وُٟم

ام ًمٚمرضم٤مل، ُمدظمٚمٝم٤م ّمٝم٤م هؾ أومْمؾ، وم٠مهيُّ ٌِْ٘مٞمٝم٤م أم ًمٚمٜم٤ًمء ُٟمَخّم   وضمزاك ؟ًمٚمرضم٤مل ُٟم

 .ظمػماً  اهلل

 اًمًدة؟ سم٢مًمٖم٤مء اىمؽمح يٕمٜمل ؿمق زم؟ ووح ُم٤م :الىٗخ

 أن ًمٚمٜم٤ًمء ٟمريد ُم٤م يٕمٜمل ًمٚمٜم٤ًمء، اًمًدة ختّمٞمص إًمٖم٤مء اىمؽمح اًمكم ٓ :وداخٓة

 .اسمتداءاً  أصالً  اعمًجد ذم ًمٚمّمالة ي٠متلم

 .جيقز ٓ :الىٗخ

 .ًمٚمٜم٤ًمء ٟمخّمّمٝم٤م :وداخٓة

 اًمًدة ومٙمرة شمٌ٘مقا  أن إُم٤م اعمًجد، إمم اًمدظمقل ُمـ اًمٜم٤ًمء يٛمٜمع جيقز ٓ :الىٗخ

 اعمًجد آظمر ذم ُمٙم٤مٟم٤مً  هلـ دمٕمٚمقا  أن وإُم٤م اإلُم٤مم، ُمٜمٝم٤م يرون سمحٞم٨م ًمٚمٜم٤ًمء خمّمّم٦م

 .اإلُم٤مم رؤي٦م ُمـ ُمٜمف يتٛمٙمٜمقن أجْم٤مً 

 ( 55: 57: 17/ 177/ واًمٜمقر اهلدى) 



  ومّمؾ ُمّمغم اًمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ٘حوه أو شتارة أو بجدار ادسجد دم الٕساء ويذ فيل حْم

 اعمًٚمٛملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف ي٘مقم شمٜمٔمٞمؿ أّي : وهق رءٌ  ُيالطمظ أن يٜمٌٖمل :الىٗخ

 ًمٞمس اًم٘مدوة، هق ٕنف اًمًالم: قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمٜمحك ومٞمف ُيٜمْحك أن يٜمٌٖمل

ٌُؾ ذم وأجْم٤مً  سمؾ واعم٘م٤مصد، اًمٖم٤مي٤مت ذم وم٘مط ًُ  اًمٖم٤مي٤مت ًمتٚمؽ اعمقِصٚم٦م واًمقؾم٤مئؾ اًم

 ُيِ٘مْٛمـ أن قمغم ٤ًمءاًمٜم طَمّض  اًمذي ط اًمٜمٌل سم٠من ُمٕمٜم٤م مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ واعم٘م٤مصد،

 ظمػم وسمٞمقهتـ»: ط ىمقًمف وُمٜمٝم٤م يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم سمٞمقهتـ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات

قة يم٤مٟم٧م ىمد سمؾ اعم٤ًمضمد، حيين أن ُمـ يٛمٜمٕمٝمـ مل وم٢مٟمف ذًمؽ وُمع ،«هلـ ًْ
 قمٝمد ذم اًمٜمِ

ـ٤مَ  اعمًجد: ذم احلْمقر قمغم حيرصـ ط اًمٜمٌل
ِ
 صم٘م٤مومٞم٦م، ىمٞمٛم٦م ُمـ يقُمئذٍ  ًمٚمٛمًجد يم٤من عم

ٌُّدي٦مشم ىمٞمٛم٦م قمـ ومْمالً   إومْمؾ ٕن ًمٞمس اعم٤ًمضمد، حيين اًمٜم٤ًمء ومٙم٤مٟم٧م حمْم٦م، ٕم

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ -آٟمٗم٤مً – ذيمرشمف ُم٤م هلـ ذيمر ىمد وم٤مًمرؾمقل وإٓ اعمًجد، ذم يّمٚملم أن هلـ

 ـمٚم٥م قمغم طمرص٤مً  اعمًجد ذم اًمّمالة ي١مصمرن يمـ وإٟمام ،ش هلـ ظمػم وسمٞمقهتـ »: اًمًالم

 يمقن ُمع واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٌنم ؾمٞمد هق يم٤من هٜم٤مك اعمٕمٚمؿ أن وسمخ٤مص٦م اًمٕمٚمؿ،

 ذًمؽ ُمع ُمٗمْمقًم٦م، أو ُمٗمْمقل اعمًجد ذم وصالهتـ أومْمؾ، اًمٌٞمقت ذم اًمٜم٤ًمء صالة

 وإٟمام اًمٜم٤ًمء، وسملم اًمرضم٤مل سملم ؾمت٤مرة أو ضمدار ُمـ ووم٤مصالً  طم٤مضمزاً  ووع ىمد يم٤من ُم٤م

 اًمٜم٤ًمء، ًمّمٗمقف شمٜمٔمٞمٛمف ظمالف شمٜمٔمٞمامً  اًمرضم٤مل صٗمقف وَٟمٔمَّؿ اًمرضم٤مل، صالة َٟمٔمَّؿ

ه٤م أّوهل٤م اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ًمديٙمؿ ٕمٚمقمُم هق يمام  وَذّ

ه٤م آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم آظمره٤م،  ظم٤مص ُمّمغمً  وم٤مخت٤مذ وًمذًمؽ :«أوهل٤م وَذّ

 اًمّمٞم٤مٟم٦م ُمـ ٟمقع هذا ذم أنف اًمٙمثػم يتقهؿ طمٞم٨م ُمـ اًمًٜم٦م، ظمالف هذا سم٤مًمٜم٤ًمء

 ،ط حمٛمد هدى دىاهل ظمػم: ٟم٘مقل ٟمحـ اًمرضم٤مل، وسملم سمٞمٜمٝمـ واحلٞمٚمقًم٦م ًمٚمٜم٤ًمء،

 ضمدار أي سمٛمثؾ اعمًجد، ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم يٗمّمؾ أن ًمف اعمٞمًقر ُمـ يم٤من وًم٘مد

 وأن٤م ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ُم٤م ًمٙمٜمف اًمٜمخٞمؾ، ؿمجر ُمـ اخلقص ُمـ ُمتقاوع سمجدار وًمق

 ووع ُمـ احل٤مض، اًمٕمٍم ذم شمٌٜمك اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم ُيٗمٕمؾ ُم٤م أن أدري

 قمٚمٞمٝم٤م ُيٜمَْٗمؼ اًمتل اعم٤ًمضمد أُم٤م ُمتقاوٕم٦م، سمٓمري٘م٦م شمٌٜمك اًمتل ضمداعم٤ًم سمٕمض ذم ؾمت٤مرة

 شمرى طمٞم٨م صم٘مقب، هل٤م سمٓمري٘م٦م ُمٌٜمٞم٤مً  يٙمقن ىمد ضمدار هٜم٤مك ومٞمٌٜمك اًمٓم٤مئٚم٦م، إُمقال
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ـّ  وٓ اًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُه  وسمخ٤مص٦م إـمالىم٤ًم، اًمَتَٙمٚمُّػ هذا عمثؾ داقمل ذم ُم٤م اًمرضم٤مل، يرا

 اًمٜم٤ًمء قم٤مُم٦م أىمؾ مل إن -يمثػم– قمٚمٞمف ومٞمام اًمرو٤م: ُمٕمٜم٤مه اًمتٙمٚمػ هذا ًم٤ًمن أن

 اًمٜم٤ًمء يرون طمٞمٜمام اًمرضم٤مل ومٙم٠من اًمنمقمل، ًمٚمجٚم٤ٌمب اًمتزاُمٝمـ قمدم ُمـ اعمًٚمامت،

 ذم سمديالً  ضمٕمٚمقا  ومٝمؿ اًمنمقمل، اجلٚم٤ٌمب سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم قمـ ويتٙم٤مؾمٚمـ يت٘م٤مقمًـ

 :ي٘م٤مل وٓ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل سملم اح٤مدي اًمًت٤مر هذا ووع اعمًجد

 أوردهــــــــــــ٤ـم ؾمــــــــــــٕـمد وؾمــــــــــــٕـمد ُمِمـــــــــــــتٛمؾ

 

 هٙمــــــــــذا يـــــــــ٤ـم ؾمـــــــــٕـمد شمــــــــــقرد اإلسمــــــــــؾُمـــــــــ٤ـم  

 اًمًٞمئ اًمقاىمع هذا ُمٕم٤مجل٦م حم٤موًم٦م صمؿ اًمًٞمئ سم٤مًمقاىمع، سم٤مًمرو٤م اعمٕم٤مجل٦م يٙمقن ٓ 

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قم٤مًم٩م ومٙمٞمػ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤مجلٝم٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م همػم سمٓمري٘م٦م

 وهل أٓ إُم٤ميمـ ظمػم وذم إُم٤ميمـ، أىمدس ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اًمٗمّمؾ -اًمًالم

 اعم٤ًمضمد؟

 اًمًت٤مر هذا يْمع مل آظمره، إمم «..آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ظمػم»: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م اميم

 ُمـ ظمرضمـ ُم٤م إذا اًمٜم٤ًمء، قمغم ُم٤مدي٤مً  ؾمت٤مراً  ووع وًمٙمـ واًمرضم٤مل، اًمٜم٤ًمء سملم اح٤مدي

 هق وم٤مجلٚم٤ٌمب اعم٤ًمضمد، دظمقل إمم إُمر هبـ وصؾ صمؿ ـمرىمٝمـ، ذم واٟمٓمٚم٘مـ سمٞمقهتـ

 هق سم٤مًمٜم٤ًمء، اخل٤مص اعمَُّمغّم  هذا ـقم وم٤مًمٌديؾ وًمذًمؽ اًمرضم٤مل: دون حيجٌٝم٤م اًمذي

 .«اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى» ذيمرى وهذه اجلٚم٤ٌمب، ُمـ سم٤مًمقاضم٥م اًمٜم٤ًمء شمذيمػم

 ( 55:  55: 19/   798/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (55:  51: 50/   798/  واًمٜمقر اهلدى)  





 املهرب
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 درجات ثالث عذ ادٕز دم الزيادة

 درضم٤مت صمالث قمـ اعمٜمؼم ذم اًمزي٤مدة أن ط  اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم ذيمرشمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ؟ ذًمؽ سمٞم٤من ٟمرضمق سمدقم٦م،

 صمالث ًمف يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ُمٜمؼم ٕن سمٞم٤من: إمم إُمر حيت٤مج ُم٤م: اًمِمٞمخ

 إُمقر، هذه ُمثؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م قمغم واًمزي٤مدة وم٘مط، درضم٤مت

 .«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»: سم٤مب ذم يدظمؾ

 قمٜمف ُمٜمٝمل آظمر سم٤مب ذم يدظمؾ درضم٤مت اًمثالث قمغم اإلو٤موم٦م أن: ذًمؽ قمغم زد 

 اسمـ اعمٖمػمة طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء وىمد اح٤مل، إو٤مقم٦م وهق أٓ اًمنمع، ذم

 .«اح٤مل وإو٤مقم٦م اًم١ًمال، ويمثرة وىم٤مل، ىمٞمؾ قمـ ط  اهلل رؾمقل  هن٤مٟم٤م»: ؿمٕم٦ٌم

 ًمٚمامل، إو٤مقم٦م فومٞم: أوًٓ  درضم٤مت، صمالث ُمـ أيمثر درضم٤مت ذي ُمٜمؼم وم٤مخت٤مذ 

 اًمّمالة قمٚمٞمف  هلديف خم٤مًمػ أنف أوًٓ  ذيمرٟم٤مه ُم٤م هق: وصم٤مًمث٤مً  ًمٚمٛمٙم٤من، اؾمتٕمالء ومٞمف: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .ط  حمٛمد هدى اهلدى وظمػم  اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد واًمًالم،

 زادت إذا أجْم٤مً  ي٘مٓمع وىمد إول، اًمّمػ ي٘مٓمع أنف: أظمػماً  ذًمؽ إمم يْم٤مف  

 وصؾ ُمـ: ىمقًمف قمٜمف صح ىمدط  واًمٜمٌل أجْم٤ًم، اًمث٤مين اًمّمػ ي٘مٓمع ىمد اًمدرضم٤مت

 .اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤مً  ىمٓمع وُمـ اهلل، وصٚمف صٗم٤مً 

 صٗم٤مً  ىمٓمع وُمـ» اًمققمٞمد هذا ؿمٛمٚمف اًمّمػ، هب٤م ي٘مٓمع وؾمٞمٚم٦م يتخذ وم٤مًمذي 

 .«اهلل ىمٓمٕمف

 .درضم٤مت صمالث قمغم اعمٜمؼم ذم اًمزي٤مدة جيقز ومال: وًمذًمؽ 

ر أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم زم سمد وٓ   قمغم ص٤مروا اًمٞمقم اهلل ح٤منؾمٌ اًمٜم٤مس أن: ُأَذيم 

 ُمـ أيمثر ي٘مٓمع طمتك ضمدًا، واًمٓمقيؾ اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم يٌٜمل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ٟم٘مٞمض، ـمرذم

 سمٛمٜمؼم ي٘مٜمع ومٚمؿ اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم هذا ظمٓم٠م ذم شمٜمٌف ُمـ وُمٜمٝمؿ ذيمرٟم٤م، يمام واطمد صػ

ومف سمٜمك سم٠من ذًمؽ قمغم وم٤مطمت٤مل درضم٤مت، سمثالث اعمتقاوع اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل  ُذْ
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 يمؾ اًمنموم٦م، شمٚمؽ إمم اعمٜمؼم هذا سمقاؾمٓم٦م ومٞمّمٕمد اجلدار، داظمؾ ذم ـمقيالً  درضم٤مً  وسمٜمك

 .اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم اعم٤ٌمه٤مة سم٤مب وُمـ اًمَتَٙمٚمُّػ سم٤مب ُمـ هذا

 ذم اًمٜم٤مس يت٤ٌمهك طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: ىمقًمفط  اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء وىمد 

 اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف سم٢مي٘م٤مف أو ُم٘مت٤ًٌمً  ىم٤مل صمؿ ،ط  اًمٜمٌل قمـ قم٤ٌمس اسمـ رواه «اعم٤ًمضمد

 .«واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمام ًمتزظمرومٜمٝم٤م»

ٌْٜمَك اًمتل اعمٜم٤مسمر   .إـمالىم٤مً  ًمف ُمًقغ ٓ شَمَٙمٚمُّػ وومٞمٝم٤م شَمَّمٜمُّع ومٞمٝم٤م اًمٞمقم شُم

 ُمًح٤مً  ضمداره يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ،ط  اًمٜمٌل ؾمٜم٦م قمغم سمٜم٤مؤه ُيَراد ُمًجد ويمؾ 

 ثصمال هق وإٟمام ـمقيؾ ُمٜمؼم ومٞمف ًمٞمس صمؿ حمراب، أي ـم٤مىم٤مً  ومٞمف ًمٞمس ُمًت٘مٞماًم، ظمٓم٤مً 

 رء يمؾ قمـ ُيْٖمٜمِٞمف وذًمؽ اًمًٜمل، اعمٜمؼم هذا سمج٤مٟم٥م اإلُم٤مم ومٞم٘مػ ذيمرٟم٤م، يمام درضم٤مت

 ُمٜمٝم٤م طمذر وىمد والٓت، يُمٚمُّٝم٤م اعمُـْحَدصَم٤مت أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ اعمحدصم٤مت، ُمـ

 يمؾ وم٢من إُمقر، وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ»: اعمٕمروف اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م ذم ط  اًمٜمٌل

 .«اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ»: أظمر حلدي٨ما وذم «والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م

 (55: 11: 58/ 177/واًمٜمقر اهلدى) 

  الَادات؟ ون ُتَد الٕبوي ادٕز هٗئة هل

 ذم ُي٘مّمد وٓ قم٤مدًة، يم٤من اًمٜمٌقة قمٝمد ذم اعمٜمؼم أن يزقمؿ اًمٜم٤مس سمٕمض :وداخٓة

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ اًمزقمؿ؟ هذا ذم رأجٙمؿ ومام سم٤مًمٕم٤ٌمدة، اًمٕم٤مدة

 هٙمذا، يٙمـ مل إذا: صم٤مٟمٞم٤مً  ذًمؽ، قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م: أوًٓ : ٞمتلمٟم٤مطم ُمـ ضمقايب :الىٗخ

 أنف ٟمٗمؽمض اًم٘م٤مئؾ؟ هذا ي٘مقل أن يريد ُم٤مذا اًمٞمقم، ٟمراه٤م اًمتل اعمٜم٤مسمر هذه يٙمقن؟ ُم٤مذا

 مل أو ومٕمٚم٧م طمر أن٧م: يٕمٜمل قم٤مدي أنف.. ؾمٚمٌل ضمقاب هذا: يٕمٜمل يريد؟ ُم٤مذا! قم٤مدة

  يٗمٕمؾ؟ أن يريد ُم٤مذا هق شمٗمٕمؾ،

 ..يزيد ُمـ قمغم يٗمرض ٓ أن ٘مّمدي يم٠منف هق :وداخٓة
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 يٗمٕمؾ؟ أن يريد ُم٤مذا اًمًٚم٥م، إمم رضمٕمٜم٤م سم٠مس، ٓ :الىٗخ

 .يزيد أن :وداخٓة

 ذ؟ أو ظمػم اًمزي٤مدة هذه :الىٗخ

 ..اإلهاف ُمـ ٕهن٤م اًمنم: فم٤مهره٤م ذم :وداخٓة

 .إُمر اٟمتٝمك :الىٗخ

 ( 55: 15: 17/   797/  واًمٜمقر اهلدى)





 وأحكامًا الثالث املساجد
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 األرض وجه عذ بٕي وسجد أول هو احلرام سجداد

 :ذر أبق ىم٤مل وىمد إرض وضمف قمغم سمٜمل ُمًجد أول هق[ احلرام اعمًجد]و»

 :ىم٤مل أول؟ إرض ذم ووع ُمًجد أي اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م»

 .«إىمَم أخٛمًجد: ىم٤مل أي؟ صمؿ: ىمٚم٧م احلرام اعمًجد»

 :مت٤مُمف احلدي٨م

 :ىم٤مل سمٞمٜمٝمام؟ يم٤من يمؿ: ىمٚم٧م

 .«ُمًجد وم٢مٟمف ومّمٚمف اًمّمالة أدريم٧م جٜماموأ ؾمٜم٦م أرسمٕمقن»

 أول هق ُمٙم٦م ُمًجد أن قمغم سيح دًمٞمؾ واحلدي٨م...وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 :«اًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل ًمٚمٕم٤ٌمدة، ووع سمٞم٧م

 وىم٤مل. «اعمالئٙم٦م حيجف ىمٌٚمف سمٞم٧م إرض ذم يم٤من: ي٘مقل ُمـ قمغم رد وهذا»

 :«اًمٌداي٦م» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ

 اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ ىمٌؾ سمٞمت٤م يم٤من اًمٌٞم٧م أن ُمٕمّمقم قمـ صحٞمح ؼمظم ذم جيئ ومل

ٌَٞم٧ِْم ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف هذا ذم متًؽ وُمـ  .[17: احل٩م] ﴾َُمَٙم٤مَن اًْم

 ىمدرشمف ذم اعم٘مرر اهلل قمٚمؿ ذم اعم٘مدر ُمٙم٤مٟمف اعمراد ٕن فم٤مهر وٓ سمٜم٤مهض ومٚمٞمس

 ٟمّم٥م آدم أن ذيمرٟم٤م وىمد ،إسمراهٞمؿ زُم٤من إمم آدم ًمدن ُمـ ُمقوٕمف إنٌٞم٤مء قمٜمد اعمٕمٔمؿ

 سمف ـم٤موم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م وإن اًمٌٞم٧م هبذا ىمٌٚمؽ ـمٗمٜم٤م ىمد: ًمف ىم٤مًمقا  اعمالئٙم٦م وأن ىم٦ٌم قمٚمٞمف

ئٞمؾ سمٜمل قمـ إظم٤ٌمر هذه يمؾ وًمٙمـ ذًمؽ ٟمحق أو يقُم٤م أرسمٕملم  ٓ أهن٤م ىمررٟم٤م وىمد إها

إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ُمردودة ومٝمل احلؼ رده٤م إن وم٠مُم٤م هب٤م حيت٩م ومال شمٙمذب وٓ شمّمدق

َل سَمٞم٧ٍْم  ٦مَ َأوَّ  .أي٦م [97: قمٛمران آل] ﴾...ُوِوَع ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمٚمَِّذي سمٌَِٙمَّ

 .ي٠ميت يمام وٕمٞمػ وًمٙمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف آدم هق سمٜم٤مه ُمـ أول أن طمدي٨م ذم روي وىمد

 وإىمَم احلرام اعمًجد اعمًجديـ سملم إن»: ىمقًمف احلدي٨م ُمـ اؾمتِمٙمؾ وىمد
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 اهلل قمٌد طمدي٨م قمٚمٞمف يدل يمام اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن هق إىمَم سم٤مين ٕن «ؾمٜم٦م أرسمٕملم

 قم٤مم أخػ ُمـ أيمثر اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ وسملم وسمٞمٜمف اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم أيت قمٛمرو سمـ

 ذم داود ىمّم٦م أن - احل٤مومظ ىم٤مل يمام - اًم٘مرآن ٟمص ذم إن صمؿ اًمت٤مريخ أهؾ ىم٤مًمف ُم٤م قمغم

 .سمٛمدة ُمقؾمك سمٕمد يم٤مٟم٧م ضم٤مًمقت ىمتؾ

 :اخلٓم٤ميب ىمقل أىمرهب٤م ًمٕمؾ سم٠مضمقسم٦م ذًمؽ قمـ أضمٞم٥م وىمد

 داود ىمٌؾ اهلل أوًمٞم٤مء سمٕمض سمٜم٤مءه ووع ُم٤م أول إىمَم اعمًجد يٙمقن أن ٌفيِم»

 .«سمٜم٤مؤه إًمٞمٝم٤م وم٠موٞمػ ووؾمٕم٤مه ومٞمف زادا وؾمٚمٞمامن داود صمؿ وؾمٚمٞمامن

 .«اعمرىم٤مة» و «اًمٗمتح» ذم اإلؿمٙم٤مل قمـ وإضمقسم٦م اًمٙمالم مت٤مم واٟمٔمر

ئٞمؾ أن» «اًمٌداي٦م» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ضمزم وىمد  سمـ ٤مقإؾمح سمـ يٕم٘مقب وهق - إها

 .«ذًمؽ سمٕمد ضمدده اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن وأن إىمَم اعمًجد سمٜمك ُمـ أول هق - إسمراهٞمؿ

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمًجديـ سملم اعمدة ُمـ احلدي٨م أوم٤مده مم٤م ىمري٥م ومٝمق هذا صح وإذا

د يٌلم احلدي٨م وهذا» َل سَمٞم٧ٍْم ُوِوَع ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمٚمَِّذي ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اعمرا إِنَّ َأوَّ

 ٌَ ٦َم ُُم لمسمٌَِٙمَّ
ِ
ْٚمَٕم٤معَم  .«ًمٚمٕم٤ٌمدة ووع سمٞم٧م أول: أي ﴾٤مَريًم٤م َوُهًدى ًم 

 :اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل

َل سَمٞم٧ٍْم ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمراد يٗمن احلدي٨م وهذا»  أن قمغم ويدل أي٦م ﴾...إِنَّ َأوَّ

د  أظمرضمف قمكم قمـ سحي٤م ذًمؽ ورد وىمد اًمٌٞمقت ُمٓمٚمؼ ٓ اًمٕم٤ٌمدة سمٞم٧م: سم٤مًمٌٞم٧م اعمرا

 :ىم٤مل قمٜمف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد وهمػممه٤م طم٤مشمؿ أيب واسمـ اهقيفر سمـ إؾمح٤مق

 .اهلل ًمٕم٤ٌمدة ووع سمٞم٧م أول يم٤من وًمٙمٜمف ىمٌٚمف اًمٌٞمقت يم٤مٟم٧م

 :وىم٤مل احل٤ميمؿ سمٜمحقه ورواه: ىمٚم٧م

 .اًمذهٌل وواوم٘مف «ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح»

 :«اًمتٗمًػم» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 ىمقل واًمّمحٞمح ُمٓمٚم٘م٤م إرض وضمف قمغم ووع سمٞم٧م أول أنف اًمًدي وزقمؿ»
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 دٓئؾ» يمت٤مسمف ذم اًمٙمٕم٦ٌم سمٜم٤مء ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه اًمذي احلدي٨م وم٠مُم٤م. قمٜمف اهلل ريض قمكم

 سمـ اهلل قمٌد قمـ اخلػم أيب قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ «اًمٜمٌقة

 :ُمرومققم٤م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو

 سمف سم٤مًمٓمقاف أُمر صمؿ آدم ومٌٜم٤مه اًمٙمٕم٦ٌم سمٌٜم٤مء وم٠مُمرمه٤م وطمقاء آدم إمم ضمؼميؾ اهلل سمٕم٨م»

 ُمٗمردات ُمـ - شمرى يمام - وم٢مٟمف «ًمٚمٜم٤مس ووع سمٞم٧م أول وهذا اًمٜم٤مس أول أن٧م: ًمف وىمٞمؾ

 سمـ اهلل قمٌد قمغم ُمقىمقوم٤م هذا نيٙمق أن - أقمٚمؿ واهلل - وإؿمٌف وٕمٞمػ وهق هلٞمٕم٦م اسمـ

 .«اًمٙمت٤مب أهؾ يمالم ُمـ اًمػمُمقك يقم أص٤مهبام اًمٚمتلم اًمزاُمٚمتلم ُمـ ويٙمقن قمٛمرو

 ([.1/015)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 وقت كل دم فٗه الٕافٓة صالة بجواز احلرام ادسجد اختص

 ذم ومٞمف اًمٜم٤مومٚم٦م اًمّمالة ضمقاز اعم٤ًمضمد ؾم٤مئر دون[ احلرام اعمًجد] سمف اظمتص ومم٤م

 إن ُمٜم٤مف قمٌد سمٜمل ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٙمراه٦م أوىم٤مت طمتك وىم٧م يمؾ

 ؾم٤مقم٦م أي ٞم٧ماًمٌ هذا قمٜمد يّمكم أطمدا ُمٜمٕمتؿ ُم٤م أقمرومـ ومال رء إُمر ُمـ إًمٞمٙمؿ يم٤من

 .«هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء

 .ُمرومققم٤م ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 أبق أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ ـمريؼ ُمـ وأمحد «ؾمٜمٜمف» ذم اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 .قمٜمف خيؼم سم٤مسمٞمف سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمع أنف اًمزسمػم

  ...ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق سم٤مًمًامع ُمتّمؾ صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .([1/017)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 إصالحات إىل بحاجة ةالَْب

 وًمٞمس سمنمك قمٝمد طمديثق ىمقُمؽ أن ًمقٓ قم٤مئِم٦م ي٤م»[ : ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 اًمٙمٕم٦ٌم وهلدُم٧م اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمٙمٕم٦ٌم يمٜمز ٕنٗم٘م٧م سمٜم٤مئف قمغم ي٘مقي ُم٤م اًمٜمٗم٘م٦م ُمـ قمٜمدي
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 يدظمؾ ذىمٞم٤م سم٤مسم٤م سم٤مسملم هل٤م وضمٕمٚم٧م إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم ًمٌٜمٞمتٝم٤م صمؿ سم٤مٕرض وم٠مخزىمتٝم٤م

 ُمـ أذرع ؾمت٦م ومٞمٝم٤م وزدت سم٤مٕرض وأخزىمتٝم٤م ُمٜمف خيرضمقن ٞم٤مهمرسم وسم٤مسم٤م ُمٜمف اًمٜم٤مس

 اًمٙمٕم٦ٌم، سمٜم٧م طمٞم٨م اىمتٍمهت٤م ىمريِم٤م وم٢من «احلجر ومٞمٝم٤م وٕدظمٚم٧م: رواي٦م وذم» .احلجر

 ُمـ ىمري٤ٌم وم٠مراه٤م ُمٜمف، شمريمقه ُم٤م ٕريؽ ومٝمٚمٛمل يٌٜمقه أن سمٕمدي ُمـ ًم٘مقُمؽ سمدا وم٢من

 أي» جلدرا قمـ ط اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م » :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م رواي٦م وذم  .«أذرع ؾمٌٕم٦م

 ىمقُمؽ إن: ىم٤مل اًمٌٞم٧م؟ ذم يدظمٚمقه مل ومٚمؿ: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل هق؟ اًمٌٞم٧م أُمـ ، «احلجر

 ُمـ ًمٞمدظمٚمقا  ىمقُمؽ ذًمؽ ومٕمؾ: ىم٤مل ُمرشمٗمٕم٤م؟ سم٤مسمف ؿم٠من ومام: ىمٚم٧م اًمٜمٗم٘م٦م، هبؿ ىمٍمت

 ومٙم٤من أرادوا، ُمـ إٓ يدظمٚمٝم٤م ٓ أن شمٕمززا: رواي٦م وذم» ؿم٤مءوا، ُمـ ويٛمٜمٕمقا  ؿم٤مءوا

 «ومً٘مط دومٕمقه يدظمؾ أن يم٤مد إذا طمتك يرشم٘مل يدقمقٟمف يدظمٚمٝم٤م أن أراد إذا اًمرضمؾ

 أن ًمٜمٔمرت ىمٚمقهبؿ، شمٜمٙمر أن وم٠مظم٤مف اجل٤مهٚمٞم٦م، ذم قمٝمدهؿ طمدي٨م ىمقُمؽ أن وًمقٓ

 هل٤م وضمٕمؾ هدُمٝم٤م اًمزسمػم اسمـ ُمٚمؽ ومٚمام .سم٤مٕرض سم٤مسمف أخزق وأن اًمٌٞم٧م ذم اجلدر أدظمؾ

 وىمد: روُم٤من سمـ يزيد ىم٤مل هدُمف، قمغم اًمزسمػم اسمـ محؾ اًمذي ومذًمؽ رواي٦م وذم» .سم٤مسملم

 إسمراهٞمؿ أؾم٤مس رأج٧م وىمد احلجر، ومٞمف وأدظمؾ وسمٜم٤مه هدُمف طملم اًمزسمػم اسمـ ؿمٝمدت

 .«ُمتالطمٙم٦م اإلسمؾ يم٠مؾمٜمٛم٦م ُمتالمح٦م طمج٤مرة اًمًالم قمٚمٞمف
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 إذا سم٤مإلصالح اًم٘مٞم٤مم أن: إول :أُمريـ قمغم احلدي٨م هذا يدل[ : اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمِمٝمقرة ٤مقمدهتؿىم اًمٗم٘مٝم٤مء أظمذ وُمٜمف شم٠مضمٞمٚمف، وضم٥م ُمٜمف أيمؼم ُمٗمًدة قمٚمٞمف شمرشم٥م

 إمم أن سمح٤مضم٦م اعمنموم٦م اًمٙمٕم٦ٌم أن: اًمث٤مين .«اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة، دومع»

 رؾمقل شمرك أضمٚمف ُمـ اًمذي اًم٥ًٌم ًمزوال احلدي٨م شمْمٛمٜمٝم٤م اًمتل اإلصالطم٤مت

 وىمد ،ط قمٝمده ذم سمنمك قمٝمد طمدي٨م يم٤من ُمـ ىمٚمقب شمٜمٗمر أن وهق ذًمؽ، ط اهلل

 آٟمٗمراد إمم يٜمًٌقه أن ،ط ظمِمٞمٝم٤م اًمتل اًمٜمٗمرة أن» اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مؾ

 :يكم ومٞمام اإلصالطم٤مت شمٚمؽ طمٍم ويٛمٙمـ .«دوهنؿ سم٤مًمٗمخر

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وسمٜم٤مؤه٤م اًمٙمٕم٦ٌم شمقؾمٞمع - 1 

 .احلجر ُمـ أذرع ؾمت٦م ٟمحق سمْمؿ وذًمؽ

 .احلرم سم٠مرض أروٝم٤م شمًقي٦م - 1 

 .اًمٖمرسمٞم٦م اجلٝم٦م ُمـ هل٤م آظمر سم٤مب ومتح - 1 

 واخلروج إًمٞمٝم٤م اًمدظمقل وشمٞمًػم ًمتٜمٔمٞمؿ إرض ُمع ُمٜمخٗمْملم اًم٤ٌمسملم ٕمؾضم - 7

  .ؿم٤مء ُمـ ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م

 اإلصالح هذا سمتح٘مٞمؼ ىم٤مم ىمد قمٜمٝمام اهلل ريض اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد يم٤من وًم٘مد

 ووٕمٝم٤م إمم سمٕمده اًمٙمٕم٦ٌم أقم٤مدت اجل٤مئرة اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـ ُمٙم٦م، ذم طمٙمٛمف إسم٤من سمٙم٤مُمٚمف

 قمٓم٤مء قمـ اًمّمحٞمح سمًٜمدمه٤م ٟمٕمٞمؿ، وأبق ٚمؿ،ُمً رواه يمام ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ وه٤مك اًم٤ًمسمؼ

 أُمره ُمـ ومٙم٤من اًمِم٤مم، أهؾ همزاه٤م طملم ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد زُمـ اًمٌٞم٧م اطمؽمق ح٤م» :ىم٤مل

 أهؾ قمغم حيرهبؿ أو جيرئٝمؿ أن يريد اعمقؾمؿ، اًمٜم٤مس ىمدم طمتك اًمزسمػم اسمـ شمريمف يم٤من، ُم٤م

 أبٜمل صمؿ ن٘مْمٝم٤مأ اًمٙمٕم٦ٌم ذم قمغم أؿمػموا اًمٜم٤مس، أهي٤م ي٤م: ىم٤مل اًمٜم٤مس صدر ومٚمام اًمِم٤مم،

 أن أرى: ومٞمٝم٤م رأي زم ومرق ىمد وم٢مين: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل ُمٜمٝم٤م؟ وهل ُم٤م أصٚمح أو سمٜم٤مءه٤م،

 قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس أؾمٚمؿ وأطمج٤مرا قمٚمٞمف، اًمٜم٤مس أؾمٚمؿ سمٞمت٤م وشمدع ُمٜمٝم٤م، وهل ُم٤م شمّمٚمح

 طمتك ريض ُم٤م سمٞمتف اطمؽمق أطمديمؿ يم٤من ًمق: اًمزسمػم اسمـ وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م وسمٕم٨م

 ُم٣م ومٚمام أُمري، قمغم قم٤مزم صمؿ صمالصم٤م ريب ُمًتخػم إين! رسمٙمؿ؟ سمٞم٧م ومٙمٞمػ جيده،

 ومٞمف يّمٕمد اًمٜم٤مس سم٠مول يٜمزل أن اًمٜم٤مس، ومتح٤مُم٤مه يٜم٘مْمٝم٤م، أن قمغم رأجف أمجع اًمثالث
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 رء، أص٤مسمف اًمٜم٤مس يره مل ومٚمام طمج٤مرة، ُمٜمف وم٠مخ٘مك رضمؾ صٕمده طمتك! اًمًامء ُمـ أُمر

 اًمًتقر قمٚمٞمٝم٤م ومًؽم أقمٛمدة اًمزسمػم اسمـ ومجٕمؾ إرض، سمف سمٚمٖمقا  طمتك ومٜم٘مْمقه شمت٤مسمٕمقا 

 :ىم٤مل ط اًمٜمٌل إن: شم٘مقل قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م إين: اًمزسمػم اسمـ وىم٤مل  .سمٜم٤مؤه ارشمٗمع طمتك

 أظم٤مف وًم٧ًم أنٗمؼ ُم٤م أضمد اًمٞمقم وم٠من٤م:  «ىم٤مل صمؿ إومم سم٤مًمزي٤مدة احلدي٨م ومذيمر»

 قمٚمٞمف ومٌٜمك إًمٞمف، اًمٜم٤مس ٟمٔمر أؾم٤م أبدى طمتك احلجر ُمـ أذرع مخس ومٞمف ومزاد اًمٜم٤مس،

د اؾمت٘مٍمه ومٞمف زاد ومٚمام ذراقم٤م، قمنمة ينصمام اًمٙمٕم٦ٌم ـمقل ويم٤من اًمٌٜم٤مء  قمنم ـمقًمف ذم ومزا

 اًمزسمػم اسمـ ىمتؾ ومٚمام ُمٜمف، خيرج وأظمر ُمٜمف، يدظمؾ أطمدمه٤م سم٤مسملم ًمف وضمٕمؾ أذرع،

 ووع ىمد اًمزسمػم اسمـ أن وخيؼمه سمذًمؽ، خيؼمه ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد إمم احلج٤مج يمت٥م

 ُمـ ًمًٜم٤م إٟم٤م: اعمٚمؽ دقمٌ إًمٞمف ومٙمت٥م ُمٙم٦م، أهؾ ُمـ اًمٕمدول إًمٞمف ٟمٔمر أس قمغم اًمٌٜم٤مء

 ومرده احلجر ُمـ ومٞمف زاد ُم٤م وأُم٤م وم٠مىمره ـمقًمف ذم زاد ُم٤م أُم٤م رء، ذم اًمزسمػم اسمـ شمٚمٓمٞمخ

 احلج٤مج ومٕمٚمف ُم٤م ذًمؽ .«سمٜم٤مئف إمم وأقم٤مده ومٜم٘مْمف، ومتحف، اًمذي اًم٤ٌمب وؾمد سمٜم٤مئف، إمم

 روى وم٘مد  .سمٕمد ومٞمام ٟمدُمف ظمٓم٠مه ًمف يؼمر أنف أفمـ وُم٤م اخل٤مـمئ، اعمٚمؽ قمٌد سم٠مُمر اًمٔم٤ممل

 قمٌد قمغم اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث وومد» :ىم٤مل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد قمـ أجْم٤م ٟمٕمٞمؿ وأبق ُمًٚمؿ

 «اًمزسمػم اسمـ: يٕمٜمل» طمٌٞم٥م أب٤م أفمـ ُم٤م :اعمٚمؽ قمٌد وم٘م٤مل ظمالومتف، ذم ُمروان سمـ اعمٚمؽ

: ىم٤مل ُمٜمٝم٤م، ؾمٛمٕمتف أن٤م سمغم: احل٤مرث ىم٤مل ُمٜمٝم٤م ؾمٛمٕمف أنف يزقمؿ يم٤من ُم٤م قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمٛمع

 ىم٤مل «احلدي٨م ومذيمر: ىمٚم٧م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ًم٧مىم٤م: ىم٤مل ُم٤مذا؟ شم٘مقل ؾمٛمٕمتٝم٤م

 سمٕمّم٤مه ؾم٤مقم٦م ومٜمٙم٨م: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل هذا؟ شم٘مقل ؾمٛمٕمتٝم٤م أن٧م :ًمٚمح٤مرث اعمٚمؽ قمٌد

 سمـ اعمٚمؽ قمٌد أن» :ىمزقم٦م أيب قمـ هلام رواي٦م وذم .«حتٛمؾ وُم٤م شمريمتف أين وددت: ىم٤مل صمؿ

 أم قمغم بيٙمذ طمٞم٨م اًمزسمػم اسمـ اهلل ىم٤مشمؾ: ىم٤مل إذ سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف هق سمٞمٜمام ُمروان

 سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث وم٘م٤مل . «احلدي٨م ومذيمر»: شم٘مقل ؾمٛمٕمتٝم٤م: ي٘مقل اعم١مُمٜملم

 ًمق: ىم٤مل هذا، حتدث اعم١مُمٜملم أم ؾمٛمٕم٧م وم٠من٤م اعم١مُمٜملم، أُمػم ي٤م هذا شم٘مؾ ٓ: رسمٞمٕم٦م

 يتث٧ٌم أن قمٚمٞمف يم٤من: أىمقل .«اًمزسمػم اسمـ سمٜمك ُم٤م قمغم ًمؽميمتف أهدُمف أن ىمٌؾ ؾمٛمٕمتف يمٜم٧م

 اًمزسمػم، سمـ اهلل قمٌد ذم اًمٓمٕمـ ًمف جيقز يم٤من إن اًمٕمٚمؿ، أهؾ ذًمؽ قمـ ومٞم٠ًمل اهلدم ىمٌؾ

 قمٜمف اهلل ريض صدىمف اعمٚمؽ ًمٕمٌد شمٌلم وىمد .ط اهلل رؾمقل قمغم سم٤مًمٙمذب واهت٤مُمف

 مجٕم٧م وىمد قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ يمثػمة مج٤مقم٦م شم٤مسمٕمف يمام إي٤مه، احل٤مرث سمٛمت٤مسمٕم٦م
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 وًمذًمؽ قم٤مئِم٦م، ـقم ُمًتٗمٞمض وم٤محلدي٨م احلدي٨م، هذا ذم سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م رواي٤مهتؿ

 وًمٙمٜمف اًمٌٞم٧م، هيدم أن ىمٌؾ سم٤محلدي٨م ؾم٤مسمؼ قمٚمؿ قمغم اعمٚمؽ قمٌد يٙمقن أن أظمِمك وم٢مين

 سم٠منف اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث ضم٤مهبف ومٚمام اًمزسمػم، اسمـ ـمريؼ ُمـ إٓ سمف يًٛمع مل سم٠منف شمٔم٤مهر

 أن سمٚمٖمٜم٤م وىمد هذا، .ُمٜمدم طملم وٓت ومٕمؾ، ُم٤م قمغم اًمٜمدم أفمٝمر أجْم٤م قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمٛمٕمف

 قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم وٟم٘مؾ اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اعمٓم٤مف ًمتقؾمٞمع ُمنموقم٤م وأ ومٙمرة هٜم٤مك

 إمم ي٤ٌمدروا أن اعم١ًموًملم قمغم اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وم٠مىمؽمح آظمر، ُمٙم٤من إمم واًمًالم اًمّمالة

 حت٘مٞم٘م٤م اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم سمٜم٤مئٝم٤م وإقم٤مدة رء يمؾ ىمٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم شمقؾمٞمع

 اًمزطم٤مم ُمِم٤ميمؾ ُمـ ًمٚمٜم٤مس وإٟم٘م٤مذا احلدي٨م، هذا ذم اعمتجٚمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٚمرهم٦ٌم

 اًمذي اًم٤ٌمب قمغم احل٤مرس ؾمٞمٓمرة وُمـ قم٤مم، يمؾ ذم يِم٤مهد اًمذي اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مب قمغم

  !ُمٕمدودات درهيامت أضمؾ ُمـ ؿم٤مء، عمـ ويًٛمح ؿم٤مء ُمـ اًمدظمقل ُمـ يٛمٜمع

 (.159-150/ 1/1)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الٌواف؟ البٗت حتٗة: حديث حال

 أقمٚمؿ ٓ[: اإلُم٤مم ىم٤مل] .«اًمٓمقاف ًمٌٞم٧ما حتٞم٦م»[ : ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمـ» :سمٚمٗمظ احلٜمٗمٞم٦م ُمـ «اهلداي٦م» ص٤مطم٥م وأورده إًمًٜم٦م، قمغم اؿمتٝمر وإن .أصال ًمف

 أصؾ ٓ أنف إمم خترجيف ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد .«سم٤مًمٓمقاف ومٚمٞمحٞمف اًمٌٞم٧م أتك

 ذم وم٘م٤مل طمجر اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ قمـ وأومّمح ضمدا، همري٥م : «1/01» سم٘مقًمف ًمف،

 ُم٤م أواًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم أقمٚمؿ وٓ: ىمٚم٧م .أضمده مل : «191 ص» «راي٦ماًمد»

 شمِمٛمؾ اعمًجد ذم اجلٚمقس ىمٌؾ اًمّمالة ذم اًمقاردة إدًم٦م قمٛمقم إن سمؾ عمٕمٜم٤مه، يِمٝمد

 ي٘مٌؾ ومال إًمٞمف، اعمِم٤مر ًمٚمٕمٛمقم خم٤مًمػ اًمٓمقاف حتٞمتف سم٠من واًم٘مقل أجْم٤م، احلرام اعمًجد

 اعمًجد إمم ًمٚمداظمؾ يٛمٙمـ ٓ أنف سم٤مًمتجرسم٦م صم٧ٌم وىمد ؾمٞمام ٓ وهٞمٝم٤مت، صمٌقشمف سمٕمد إٓ

 إُمر ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل وم٤محلٛمد اعمقاؾمؿ، أج٤مم ذم اعمًجد دظمؾ يمٚمام اًمٓمقاف احلرام

 .«طمرج ُمـ اًمديـ ذم قمٚمٞمٙمؿ ضمٕمؾ وُم٤م»ؾمٕم٦م،

 ذم وم٤مًمًٜم٦م وإٓ اعمحرم، ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم هق إٟمام احلٙمؿ هذا أن ًمف اًمتٜمٌف يٜمٌٖمل مم٤م وإن
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 رؾم٤مًمتل ذم واًمٕمٛمرة احل٩م سمدع اٟمٔمر سمٕمده، سم٤مًمريمٕمتلم صمؿ فسم٤مًمٓمقا  يٌدأ أن طم٘مف

 .«17» اًمٌدقم٦م رىمؿ ،«واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»

 (.71/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلرام ادسجد حروة وأعٍٖٔا ادساجد أفًل

 :أرسمٕم٦م طمرُم٦م وأقمٔمٛمٝم٤م اعم٤ًمضمد وأومْمؾ

 ماحلرا  اعمًجد ذم صالة»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف احلرام اعمًجد - أ

ه مم٤م أومْمؾ  .«صالة أخػ سمامئ٦م اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 [.ًمٖمػمه طمًـ.]ُمرومققم٤م اًمدرداء أيب طمدي٨م ُمـ هق

 إُمٙمٜم٦م ٕن اعمديٜم٦م قمغم ُمٙم٦م شمٗمْمٞمؾ قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل» :احل٤مومظ ىم٤مل

 ىمقل وهق ُمرضمقطم٦م ومٞمف اًمٕم٤ٌمدة شمٙمقن مم٤م همػمه٤م قمغم ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة سمٗمْمؾ شمنمف

 أصح٤مسمف ُمـ طمٌٞم٥م واسمـ وُمٓمرف وه٥م سمـا ىم٤مل وسمف ُم٤مًمؽ قمـ وطمٙمل اجلٛمٝمقر

 سملم ُم٤م»: ط سم٘مقًمف واؾمتدًمقا  اعمديٜم٦م شمٗمْمٞمؾ أصح٤مسمف وأيمثر ُم٤مًمؽ قمـ اعمِمٝمقر ًمٙمـ

 ذم ؾمقط ُمقوع»: ىمقًمف ُمع «خترجيف وي٠ميت» «اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م وُمٜمؼمي ىمؼمي

 ورد ُم٤م همػم ذم سم٤مخلؼم اؾمتدٓل هذا: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. «ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اجلٜم٦م

 سمـ اهلل قمٌد قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ. ُمٙم٦م ومْمؾ ذم اًمقارد اًمٜمص ي٘م٤موم وٓ ومٞمف

 إٟمؽ واهلل»: وم٘م٤مل احلزورة قمغم واىمٗم٤م ط اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل احلٛمراء سمـ قمدي

 وهق. «ظمرضم٧م ُم٤م ُمٜمؽ أظمرضم٧م أين وًمقٓ اهلل إمم اهلل أرض وأطم٥م اهلل أرض خلػم

 طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ ُمذياًمؽم وصححف اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م

 واهلل قمٜمف اًمٕمدول يٜمٌٖمل ومال اخلالف حمؾ ذم ٟمص هذا: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. وهمػمهؿ

 قمغم سمف واؾمتدل: ىم٤مل. اح٤مًمٙمٞم٦م ُمـ اعمّمٜمٗملم ُمـ يمثػم اًم٘مقل هذا قمـ رضمع وىمد. أقمٚمؿ

 ذًمؽ أن وهمػمه اًمٓمح٤موي قمـ اًمٜم٘مؾ شم٘مدم وىمد اعمًجديـ ذم ُمٓمٚم٘م٤م اًمّمالة شمْمٕمٞمػ

 أن ويٛمٙمـ. «اعمٙمتقسم٦م إٓ ٞمتفسم ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: ط ًم٘مقًمف ئضسم٤مًمٗمرا  خمتص

 أو اعمديٜم٦م سمٞم٧م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ومتٙمقن قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م إسم٘م٤مء ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: ي٘م٤مل
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 ذم يم٤مٟم٧م وإن اعمًجديـ ذم ويمذا سمٖمػممه٤م اًمٌٞم٧م ذم صالهت٤م قمغم شمْم٤مقمػ ُمٙم٦م

 .«ُمٓمٚم٘م٤م أومْمؾ اًمٌٞمقت

 اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُمًجد واطمؾاًمر إًمٞمف ريم٧ٌم ُم٤م ظمػم»: وىمقًمف» -

  [.ًمٖمػمه طمًـ.]«وُمًجدي

 ([.1/050)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 حروة وأعٍٖٔا ادساجد أفًل الٕبوي ادسجد

 احلرام ادسجد بَد

 [: احلرام اعمًجد سمٕمد اعم٤ًمضمد أومْمؾ قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومٞمام صالة أخػ ُمـ ظمػم هذا ُمًجدي ذم صالة»: ًم٘مقًمف اًمٜمٌقي اعمًجد صمؿ

ه  [.إصؾ ذم خترجيف راضمع صحٞمح] «أومْمؾ وم٢مٟمف احلرام اعمًجد إٓ ؾمقا

 ذم قمٚمٞمف يم٤من قمام ومٞمف زيد ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمًجده أن قمٚمؿ ىمد :فائدة

 زاد صمؿ. ؾمتلم ذم ؾمٌٕملم: وىمٞمؾ ُم٤مئ٦م ذم ذراع ُم٤مئ٦م يمٕمروف ـمقًمف يم٤من وم٘مد ط قمٝمده

 سمـ اًمقًمٞمد ومٞمف زاد ؿصم ومخًلم ُم٤مئ٦م وقمروف ذراقم٤م وؾمتلم ُم٤مئ٦م ـمقًمف ومّم٤مر قمثامن ومٞمف

 ُم٤مئ٦م ُم١مظمره وذم ُم٤مئتلم ُم٘مدُمف ذم وقمروف ذراع ُم٤مئتل ـمقًمف ومجٕمؾ اعمٚمؽ قمٌد

 ومل اًمثالث اجلٝم٤مت دون وم٘مط اًمِم٤مم ضمٝم٦م ُمـ ذراع ُم٤مئ٦م اعمٝمدي ومٞمف زاد صمؿ. وصمامٟملم

 - 170 ص» ًمٚمًٞمقـمل «إبقاب ؾمد ذم إثقاب ؿمد» ذم يمام ؿمٞمئ٤م أطمد سمٕمده يزد

 .«1 ج» ًمف «ًمٚمٗمت٤موي احل٤موي» ُمـ «177

 ذم اًمقارد اًمٗمْمؾ ُمـ ط ُمًجده ذم اًمّمالة ذم ُم٤م وقمروم٧م ذًمؽ قمروم٧م إذا

 اعمًجد وٕمػ هل اًمتل اًمٙمثػمة اًمزي٤مدات شمٚمؽ ذًمؽ يِمٛمؾ ومٝمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م

 شم٘مري٤ٌم؟ اًمٜمٌقي

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم ىم٤مل طمٞم٨م سم٤مًمٜمٗمل وم٠مضم٤مب اًمٜمقوي أُم٤م
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 ُم٤م دون زُم٤مٟمف ذم يم٤من اًمذي ط ُمًجده سمٜمٗمس خمتّم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه أن واقمٚمؿ»

 .«ذيمرشمف ح٤م ويتٗمٓمـ ذًمؽ قمغم اعمّمكم حيرص أن ومٞمٜمٌٖمل سمٕمده ومٞمف زيد

 :«177/ 8»: وم٘م٤مل اعمٕمٜمك هذا ذيمر أن سمٕمد «اعمجٛمقع» ذم وزاد

 .«هلذا ومٚمٞمتٗمٓمـ أومْمؾ يٚمٞمف ُم٤م صمؿ إول اًمّمػ إمم وم٤مًمت٘مدم مج٤مقم٦م ذم صغم إن ًمٙمـ»

 ُمًجده ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ أن وذيمر اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وظم٤مًمٗمف

 :وم٘م٤مل اهلل رمحف يمٕم٤مدشمف ُمتلم ىمقي يمالم ذم اعمزيد طمٙمؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ومٞمف شمْمٕمػ اعمزيد طمٙمؿ ُمًجده ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ سم٠من أصم٤مر ضم٤مءت وىمد»

 ومٞمجقز اعمزيد طمٙمؿ ومٞمف اًمزي٤مدة طمٙمؿ احلرام اعمًجد أن يمام صالة سم٠مخػ اًمّمالة

 اًمّمح٤مسم٦م اشمٗمؼ وهلذا. ُمٜمف ظم٤مرضم٤م ٓ اعمًجد ذم إٓ يٙمقن ٓ واًمٓمقاف ومٞمف اًمٓمقاف

 ذًمؽ وقمغم قمثامن صمؿ قمٛمر زاده٤م اًمتل اًمزي٤مدة ُمـ إول اًمّمػ ذم يّمٚمقن أهنؿ قمغم

 همػم ذم صالة شمٚمؽ ًمٙم٤مٟم٧م ُمًجده طمٙمؿ طمٙمٛمف أن ومٚمقٓ يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛملم قمٛمؾ

 إمم ُمًجده قمـ اًمٕمدول قمغم حي٤مومٔمقن ٓ سمٕمدهؿ اعمًٚمٛملم وؾم٤مئر واًمّمح٤مسم٦م ُمًجده

 أظم٤ٌمر» يمت٤مب ذم اًمٜمٛمػمي ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر» زيد أبق ىم٤مل. سمذًمؽ وي٠مُمرون ًجدهُم همػم

 إمم اًم٘مٌٚم٦م ُمـ اعمًجد ذم زاد قمٛمر أن سمف أثؼ ُمـ صمٜمل: حيٞمك سمـ حمٛمد صمٜمل: «اعمديٜم٦م

 قمثامن أن سمٚمدٟم٤م أهؾ ومٞمف يِمؽ ٓ اًمذي وم٠مُم٤م: ىم٤مل. اًمٞمقم سمف هل اًمتل اعم٘مّمقرة ُمقوع

 حمٛمد صمٜم٤م: زيد أبق ىم٤مل. ذًمؽ سمٕمد شمٖمػم مل ؿصم اًمٞمقم ُمقوٕمٝم٤م ذم اًم٘مٌٚم٦م ووع اًمذي هق

 قمـ صم٤مسم٧م سمـ ُمّمٕم٥م قمـ «قمثامن سمـ حمٛمد: وًمٕمٚمف يمذا» قمثامن قمـ حمٛمد قمـ حيٞمك سمـ

 سمٞمده وأؿم٤مر. ُمًجدٟم٤م ذم زدٟم٤م ًمق: - يقُم٤م ُمّماله ذم وهق - ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ظم٤ٌمب

: قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل ذئ٥م أيب اسمـ قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد قمـ حيٞمك سمـ حمٛمد صمٜم٤م. اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق

 سمـ ؾمٕمد قمـ حيٞمك سمـ حمٛمد صمٜم٤م. ُمٜمف ًمٙم٤من احلٚمٞمٗم٦م ذي إمم ط اًمٜمٌل ُمًجد ُمد ًمق

 هذا سمٜمل ًمق»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ أظمٞمف قمـ ؾمٕمٞمد

 اعمًجد هذا ُمد ًمق واهلل: ي٘مقل هريرة أبق ومٙم٤من. «ُمًجدي ًمٙم٤من صٜمٕم٤مء إمم اعمًجد

 سمـ ومٚمٞمح قمـ قمٛمران سمـ اًمٕمزيز قمٌد صمٜم٤م: دحمٛم صمٜم٤م. ومٞمف أصكم أن قمدوت ُم٤م داري إمم

 طمتك ومٞمف زدٟم٤م ًمق: ىم٤مل صمؿ ؿم٤مُمٞمف ذم اعمًجد ذم قمٛمر زاد: ىم٤مل قمٛمرة اسمـ قمـ ؾمٚمٞمامن
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 :اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل «ط اهلل رؾمقل ُمًجد يم٤من اجل٤ٌمٟم٦م يٌٚمغ

 اعمت٘مدُملم إئٛم٦م يمالم قمٚمٞمف يدل اًمذي هق أصم٤مر سمف ضم٤مءت اًمذي وهذا»

 هق ىم٤مًمقه اًمذي وهذا أومْمؾ اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗمرض ةصال إن: ىم٤مًمقا  وم٢مهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ

 ُمـ زاد يمٚمٞمٝمام وم٢من وقمثامن قمٛمر قمٝمد قمغم إُمر يم٤من ويمذًمؽ ،اًمًٜم٦م سمف ضم٤مءت اًمذي

 اًمّمػ ُم٘م٤مم ويمذًمؽ اًمزي٤مدة ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ُم٘م٤مُمف ومٙم٤من اعمًجد ىمٌكم

 ٙمقنشم أن ومٞمٛمتٜمع يمذًمؽ يم٤من وإذا ،واإلمج٤مع سم٤مًمًٜم٦م ومٞمف ي٘م٤مم ُم٤م أومْمؾ هق اًمذي إول

 إول واًمّمٗمقف اخلٚمٗم٤مء يٙمقن وأن ُمًجده ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمًجده همػم ذم اًمّمالة

 ًمٙمـ هذا ظمالف اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد قمـ سمٚمٖمٜمل وُم٤م ،ُمًجده همػم ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا 

 ُمًجده ُمـ ًمٞم٧ًم اًمزي٤مدة أن ذيمر ىمد «اًمٜمقوي يريد يم٠منف» اعمت٠مظمريـ سمٕمض رأج٧م

 وم٢مٟمف هد قمٚمٞمٝم٤م ٟمٌٝمٜم٤م إُمقر ذهوه: ىم٤مل اًمٕمٚمامء ُمـ ؾمٚمٗم٤م ذًمؽ ذيمر عمـ قمٚمٛم٧م وُم٤م

 ذم ورؾمقًمف اهلل طمٙمؿ وٓ يم٤من يمٞمػ إُمر يٕمرومقن ٓ اًمٜم٤مس وأيمثر ُمٕمرومتٝم٤م إمم حيت٤مج

 .«ذًمؽ ُمـ يمثػم

 ذم قمٜمف اهل٤مدي قمٌد اسمـ احل٤مومظ ٟم٘مٚمف ومٞمام اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم آظمر هذا

 .«175 - 119 ص» «اعمٜمٙمل اًمّم٤مرم» يمت٤مسمف

 ؾمٕمد وم٢من وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر رواه اًمذي عاعمرومق هريرة أيب وطمدي٨م

 أورده وىمد. «اًمت٘مري٥م» ذم يمام ُمؽموك اهلل قمٌد وأظمقه احلدي٨م ًملم اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد سمـ

 :وىم٤مل «اجل٤مُمع» ذم اًمًٞمقـمل

 سمٌمء ٟمًختٜم٤م ذم ًمف يرُمز ومل هريرة أيب قمـ «اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر» ذم سمٙم٤مر سمـ اًمزسمػم رواه»

 ُمـ ٕطمد خمرضم٤م يره مل أنف اعمّمٜمػ يمالم فم٤مهر :ىم٤مل وإٟمام ًمذًمؽ اًمِم٤مرح شمٕمرض وٓ

 .«اًمٓمٞم٤مًمز ويمذا اعمذيمقر سم٤مًمٚمٗمظ اًمديٚمٛمل ظمرضمف وم٘مد قمج٥م وهق اعمِم٤مهػم

 راضمٕمتف وم٘مد هريرة أيب طمدي٨م ُمـ «اًمٓمٞم٤مًمز ُمًٜمد» ذم أنف يٕمٜمل يم٤من إن: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. ُمًٜمده ذم أضمده ومل

 .«ٌٞم٤مءإن ُم٤ًمضمد ظم٤مشمؿ وُمًجدي إنٌٞم٤مء ظم٤مشمؿ أن٤م»: وىم٤مل»
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 قمغم اًمٙمالم ذم سمٙم٤مُمٚمف ذيمره ؾمٌؼ وىمد شمتٛم٦م وًمف قم٤مئِم٦م رواي٦م ُمـ هق احلدي٨م

 ىمد هذا طمديثف ًمٙمـ وٕمٞمػ وأنف قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك ومٞمف أن هٜم٤مك وٟم٘مٚمٜم٤م احلرام اعمًجد

 :سمٚمٗمظ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ـمري٘مف همػم ُمـ ضم٤مء

 .«اعم٤ًمضمد آظمر ُمًجدي وإن إنٌٞم٤مء آظمر وم٢مين»

 .ؾمٌؼ وىمد. واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ رواه

 يمٚمف هذا ومدل هٜم٤مك ذيمره٤م ؾمٌؼ يمثػمة ؿمقاهد هل٤م إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اًمتتٛم٦م أن يمام

 أورده ذيمرٟم٤م ُم٤م أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف رواه اًمذي هذا طمٗمظ ىمد قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك أن قمغم

 :وم٘م٤مل «117/ 1» «اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري

 .«قم٤مئِم٦م قمـ اًمٌزار وروى»

 .قم٤مدشمف هل يمام يْمٕمٗمف ومل. احلدي٨م ومذيمر

 ([.1/010)باعمًتٓم٤م اًمثٛمر] 

 األقه ادسجد ون أفًل الٕبوي ادسجد

 .طم٤مل يمؾ قمغم إىمَم اعمًجد ُمـ أومْمؾ اًمٜمٌقي اعمًجد[ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 (175/ 9 داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ) 

 يتَٓٔه خلر إال لىئ ال أتاه ون أن الٕبوي ادسجد فًائل ون

 ادجاهد وٕزلة دم فٖو

 ومٝمق يٕمٚمٛمف أو يتٕمٚمٛمف خلػم إٓ تفي٠م مل هذا ُمًجدي ضم٤مء ُمـ»: ىمقًمف ومْم٤مئٚمف وُمـ»

 ُمت٤مع إمم يٜمٔمر اًمرضمؾ سمٛمٜمزًم٦م ومٝمق ذًمؽ ًمٖمػم ضم٤مء وُمـ ،اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اعمج٤مهد سمٛمٜمزًم٦م

 [.ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح.]«همػمه



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م
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 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. «هذا ُمًجدي»: ىمقًمف

 ،ط ُمًجده ذم يم٤من عمـ حيّمؾ إٟمام اًمدظمقل قمغم اعمؽمشم٥م إضمر سم٠من شمٍميح ومٞمف»

. اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس ٕنف اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم دوٟمف هل اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ سمف ههمػم إحل٤مق يّمح وٓ

 أنقاع ُمـ شمٕمٚمؿ وٓ شمٕمٚمٞمؿ ومٞمف ًمٞمس ُم٤م يمؾ أن فم٤مهره. إًمخ ...ذًمؽ ًمٖمػم دظمؾ وُمـ: ىمقًمف

 وآقمتٙم٤مف واًمذيمر اًمّمالة قمدا سمام شم٘مٞمٞمده ُمـ سمد وٓ اعمًجد ذم ومٕمٚمف جيقز ٓ اخلػم

 .«اعمًجد ذم ومٕمٚمف إمم داإلرؿم٤م أو اعمًجد ذم ومٕمٚمف ورد مم٤م وٟمحقه٤م

 ([.1/017)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 وادٕز الٕبوي البٗت بني وا أن الٕبوي ادسجد فًائل ون

 اجلٕة رياض ون روضة

 .«اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م وُمٜمؼمي سمٞمتل سملم ُم٤م»: وىمقًمف»

 :اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل وًمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ ورد احلدي٨م

 [:ىم٤مل صمؿ ـمرىمف اإلُم٤مم ؾم٤مق ؿصم. ]«ُمتقاشمر طمدي٨م هذا»

 :سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ اًمٌخ٤مري حلدي٨م قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م ذم وىمع أنف واقمٚمؿ

 :احل٤مومظ ىم٤مل. «سمٞمتل»: سمدل «ىمؼمي»

 .«ظمٓم٠م وهق»

 :سمٚمٗمظ وهمػمه اخلٓمٞم٥م قمٜمد اعمت٘مدُم٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم وىمع ويمذًمؽ

 .«ىمؼمي»

 وضمف سملم وىمد. هوهمػم اًم٘مرـمٌل ذًمؽ إمم ذه٥م يمام سم٤معمٕمٜمك رواي٦م أنف ٟمِمؽ وٓ

 :«08 ص» «اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ

 ،قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات سمٕمد ىمؼم ىمد يٙمـ مل اًم٘مقل هذا ىم٤مل طملم ط وهق»



  ٙم٤مُمٝم٤ماعم٤ًمضمد اًمثالث وأطم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 قمٜمدهؿ هذا يم٤من وًمق دومٜمف ُمقوع ذم شمٜم٤مزقمقا  طمٞمٜمام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد سمف حيت٩م مل وهلذا

 - ومٞمف ُم٤مت اًمذي اعمقوع ذم قم٤مئِم٦م طمجرة ذم دومـ وًمٙمـ ،اًمٜمزاع حمؾ ذم ٟمّم٤م ًمٙم٤من

 .«قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات - وأُمل هق سم٠ميب

 اجلٜم٦م إمم شمٜم٘مؾ اًمٌ٘مٕم٦م شمٚمؽ أن روو٦م اعمقوع ذًمؽ سمتًٛمٞم٦م اعمراد» أن اقمٚمؿ صمؿ

 اًمٕم٤مسمد دظمقل إمم شم١مول ومٞمف اًمٕم٤ٌمدة ًمٙمقن اعمج٤مز قمغم أنف أو ري٤موٝم٤م ُمـ روو٦م ومتٙمقن

 عمزيد ُمًقق واخلؼم اًمٌ٘مٕم٦م سمتٚمؽ ًمذًمؽ اظمتّم٤مص ٓ إذ ٟمٔمر ومٞمف وهذا. اجلٜم٦م روو٦م

 ٕن يمروو٦م هق: أي إداة حمذوف شمِمٌٞمف ومٞمف: وىمٞمؾ. همػمه٤م قمغم اًمٌ٘مٕم٦م شمٚمؽ ذف

 أنقاع وؾم٤مئر اًمذيمر يٙمثرون واجلـ اإلٟمس وُم١مُمٜمل اعمالئٙم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد ُمـ

 .«751 - 751/ 11» «اًمٗمتح» ذم يمذا. «اًمٕم٤ٌمدة

 اعمراد أو اًمًالم قمٚمٞمٝمـ ٕزواضمف يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٌٞمقت ٞمعمج سم٤مًمٌٞم٧م اعمراد وهؾ

 أنف قمٚمٞمف ويدل اًمث٤مين اًمٔم٤مهر ومٞمف؟ ىمؼمه ص٤مر اًمذي قم٤مئِم٦م سمٞم٧م وهق ُمٜمٝم٤م واطمد سمٞم٧م

 إؿم٤مرة ؾمٚمػ يمام «سمٞمتل» سمدل «ىمؼمي»: سمٚمٗمظ احلدي٨م رووا اًمذيـ اًمًٚمػ ومٝمٛمف اًمذي

د أن إمم  ىم٤مل طمٞم٨م «اًمٗمتح» ذم ومظاحل٤م ُم٤مل هذا وإمم ىمؼمه ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م سم٤مًمٌٞم٧م اعمرا

 :اعمت٘مدُم٦م قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م سمخٓم٠م طمٙمؿ أن سمٕمد

 وقمٜمد صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمد اًمٌزار قمٜمد وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ذم وىمع ٟمٕمؿ»

 أطمد. سمٞمتل: ىمقًمف ذم سم٤مًمٌٞم٧م اعمراد هذا ومٕمغم اًم٘مؼم: سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٓمؼماين

 سملم ُم٤م: سمٚمٗمظ احلدي٨م ورد دوىم ومٞمف ىمؼمه ص٤مر اًمذي قم٤مئِم٦م سمٞم٧م وهق يمٚمٝم٤م ٓ سمٞمقشمف

 .«إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف. اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م قم٤مئِم٦م وسمٞم٧م اعمٜمؼم

. ؾمٌؼ يمام اهلٞمثٛمل طمًٜمف وىمد اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وهق: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل

 ([.1/017)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م
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 التّوى عذ أشس الذي ادسجد هو الٕبوي ادسجد

 قباء كٔسجد

 :اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل ،ىم٤ٌمء يمٛمًجد اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي ًجداعم وهق

 طمَم ُمـ يمٗم٤م وم٠مظمذ اًمت٘مقى؟ قمغم أؾمس اًمذي اعمًجديـ أي اهلل رؾمقل ي٤م ىمٚم٧م»

 :ىم٤مل إرض سمف وميب

 صمؿ ـمرىمف اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ صحٞمح،. ]«يمثػم ظمػم ذاك وذم اعمديٜم٦م ُمًجد هذا هق»

 :«ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل [:ىم٤مل

 ح٤م ورد ،اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد فسم٠من ٟمص هذا»

 إرض ذم وضسمف احلّم٤ٌمء ط أظمذه وأُم٤م ،ىم٤ٌمء ُمًجد أنف اعمٗمنيـ سمٕمض ي٘مقًمف

 .«اعمديٜم٦م ُمًجد أنف ًمٌٞم٤من اإليْم٤مح ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سمف وم٤معمراد

 ؾمقرة ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق اهلل رمحف اًمٜمقوي إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل أي٦م فم٤مهر: ىمٚم٧م

ٌُّقَن َأن ﴿: قسم٦ماًمت
ِل َيْقٍم َأطَمؼُّ َأن شَمُ٘مقَم ومِٞمِف ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل حُيِ ـْ َأوَّ َس قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى ُِم ِجٌد ُأؾم  ًْ َ عمَّ

ِريـ ـُف حُي٥ِمُّ اعْمُٓمَّٝم  ُروْا َواًمٚمَّ د أن يٗمٞمد [158/  اًمتقسم٦م] ﴾َيَتَٓمٝمَّ  أي٦م ذم ٕن ىم٤ٌمء ُمًجد اعمرا

 اًمرضم٤مل ي٘متيض اًمذي اًمٔمرف ووٛمػم زاعٟم سمٖمػم واطمد ُمْمٛمر إمم يرضمٕم٤من وٛمػميـ

 ؾم٥ٌم هذا قمغم واًمدًمٞمؾ اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي ومٝمق ىم٤ٌمء ُمًجد هق اعمتٓمٝمريـ

 قمـ ذطمٌٞمؾ صمٜم٤م: أويس أيب ـمريؼ ُمـ «711/ 1» أمحد أظمرضمف ُم٤م وهق. أي٦م ٟمزول

 :طمدصمف أنف إنّم٤مري ؾم٤مقمدة سمـ قمقيؿ

 أطمًـ ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن» :وم٘م٤مل ىم٤ٌمء ُمًجد ذم أت٤مهؿ ط اًمٜمٌل أن

 .«سمف؟ شمٓمٝمرون اًمذي اًمٓمٝمقر هذا ومام ُمًجديمؿ ىمّم٦م ذم اًمٓمٝمقر ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٙمؿ

 ومٙم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد ُمـ ضمػمان ًمٜم٤م يم٤من أنف إٓ ؿمٞمئ٤م ٟمٕمٚمؿ ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا 

 .همًٚمقا  يمام ومٖمًٚمٜم٤م اًمٖم٤مئط ُمـ أدسم٤مرهؿ يٖمًٚمقن

 ... طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا



  اعم٤ًمضمد اًمثالث وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 احلدي٨م وأن ىم٤ٌمء ُمًجد أنف يٗمٞمد اًمٜمزول وؾم٥ٌم أي٦م فم٤مهر أن شم٘مدم ُم٤م قمٚمٛم٧م إذا

 :يمثػم اسمـ وم٘م٤مل سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ ُمـ سمد ومال اًمٜمٌقي اعمًجد أنف يٗمٞمد ذًمؽ سمخالف

 اًمت٘مقى قمغم أؾمس ىمد ىم٤ٌمء ُمًجد يم٤من إذا ٕنف هذا وسملم أي٦م سملم ُمٜم٤موم٤مة وٓ»

 .«وإطمرى إومم سمٓمريؼ ط اهلل رؾمقل ومٛمًجد يقم أول ُمـ

 «اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػم» ذم ىم٤مل وم٘مد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ فؿمٞمخ يمالم ُمـ ويم٠منف

 رايم٤ٌم ؾم٧ٌم يمؾ ىم٤ٌمء ي٠ميت يم٤من أنف «اًمّمحٞمحلم» ذم ط قمٜمف صم٧ٌم ىمد» :«171 ص»

ِل َيْقٍم َأطَمؼُّ َأن ـًمَ ﴿: قمٚمٞمف أنزل اهلل ٕن وذًمؽ وُم٤مؿمٞم٤م ـْ َأوَّ َس قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى ُِم ِجٌد ُأؾم  ًْ َٛم

 ؾمئؾ أنف «اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم وىمد. اًمقصػ هبذا طمؼإ هق ُمًجده ويم٤من ﴾شَمُ٘مقَم ومِٞمفِ 

 هذا ذم أيمٛمؾ أنف يريد «هذا ُمًجدي هق»: وم٘م٤مل اًمت٘مقى قمغم اعم١مؾمس اعمًجد قمـ

 أي٦م «يمذا» وسمًٌٌف اًمت٘مقى قمغم أؾمس أجْم٤م ىم٤ٌمء وُمًجد ىم٤ٌمء ُمًجد ُمـ اًمقصػ

ـُف حُي٥ِمُّ ﴿: ىم٤مل وهلذا ُروْا َواًمٚمَّ ٌُّقَن َأن َيَتَٓمٝمَّ
ِريـ ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل حُيِ  ُمع ىم٤ٌمء أهؾ ويم٤من ﴾اعْمُٓمَّٝم 

 اًمٕمرب شمٙمـ ومل اًمٞمٝمقد ضمػماهنؿ ُمـ ذًمؽ وشمٕمٚمٛمقا  سم٤مح٤مء يًتٜمجقن واًمٖمًؾ اًمقوقء

 دون اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي ذاك فم٤من ئمـ ٓ أن ط اًمٜمٌل وم٠مراد ذًمؽ شمٗمٕمؾ

ِجٌد ـًمَ ﴿: وم٘مقًمف اًمت٘مقى قمغم اعم١مؾمس هق يٙمقن سم٠من أطمؼ ُمًجده ومذيمر ُمًجده ًْ َٛم

َس قَمغَم   ُمًجد يمؾ ويتٜم٤مول ىم٤ٌمء وُمًجد ُمًجده يتٜم٤مول [158/  اًمتقسم٦م] ﴾ اًمتَّْ٘مَقىُأؾم 

ر ُم٤ًمضمد سمخالف اًمت٘مقى قمغم أؾمس  .«اًميا

 واًمًٝمٞمكم اًمداودي قمـ ٟمحقه وٟم٘مؾ طمجر اسمـ احل٤مومظ اجلٛمع هذا إمم ذه٥م وىمد

 أوم٤مده ُم٤م رد إُم٤م ُمٜمف يٚمزم ظمالومف ٕن إًمٞمف اعمّمػم جي٥م اًمذي احلؼ وهق ،وهمػممه٤م

 ىم٤مل وىمد والل سمؾ ظمٓم٠م إُمريـ ُمـ ويمؾ ،اًمٕمٙمس أو احلدي٨م أضمؾ ُمـ اًم٘مرآن

 .«ُمٕمف وُمثٚمف اًم٘مرآن أوشمٞم٧م إين إٓ»: ط اهلل رؾمقل

 .شم٘مدم قمام زي٤مدة ىم٤ٌمء ُمًجد أنف قمغم يدل ُم٤م وؾمٞم٠ميت

 ([.1/010)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 ادسجد ون الٕبوي ادسجد دم والتوشَة الزيادة

 يم٤من صٜمٕم٤مء إمم اعمًجد هذا سمٜمل ًمق»[ : ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 أظم٤ٌمر» يمت٤مب ذم اًمٜمٛمػمي ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر زيد أبق رواه .ضمدا وٕمٞمػ .«ُمًجدي

 هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ أظمٞمف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٕمد قمـ حيٞمك سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م «اعمديٜم٦م

 وهذا: ىمٚم٧م. «117» «اإلظمٜم٤مئل قمغم اًمرد» ذم يمذا ومذيمره،: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد واؾمٛمف ؾمٕمٞمد سمـ قؾمٕمدأظم آومتف ضمدا، وٕمٞمػ ؾمٜمد

 إمم أؿم٤مر وىمد احلدي٨م، ًملم ؾمٕمد وأظمقه سم٤مًمٙمذب، ُمتٝمؿ ُمؽموك وهق اعم٘مؼمي

 ص» «اًمثٛمٞمٜم٦م اًمدرر» سمـ اعمًٛمك «اعمديٜم٦م شم٤مريخ» ذم اًمٜمج٤مر اسمـ احلدي٨م شمْمٕمٞمػ

 .ومذيمره.. .:ىم٤مل أنف هريرة أيب قمـ وروي :سم٘مقًمف «175

 ُمـ ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر رواه وم٘مد اعمتٝمؿ، هذا رومٕمف ُمقىمقف احلدي٨م أصؾ أن واًمٔم٤مهر

 .«ُمٜمف ًمٙم٤من احلٚمٞمٗم٦م ذي إمم ط اًمٜمٌل ُمًجد ًمقُمد» :ىم٤مل قمٛمر قمـ ُمرؾمٚملم ـمري٘ملم

 سمٚمغ طمتك ومٞمف ًمقزدٟم٤م» :إظمرى اًمٓمريؼ ُمـ وًمٗمٔمف إومم اًمٓمريؼ ُمـ ًمٗمٔمف هذا

 ِمٝمدي صحٞمح، ُمٕمٜم٤مه إن صمؿ .«سمٕم٤مُمر اهلل وضم٤مءه ،ط اهلل رؾمقل ُمًجد يم٤من اجل٤ٌمٟم٦م

 ي٘مػ ومٙم٤من اًم٘مٌٚم٦م، ضمٝم٦م ُمـ ط ُمًجده ذم وقمثامن قمٛمر زاد طملم سمف اًمًٚمػ قمٛمؾ ًمف

 اعمًجد إمم يت٠مظمرون يم٤مٟمقا  ومام إول، اًمّمػ ذم اًمّمح٤مسم٦م ورواه اًمزي٤مدة، ذم اإلُم٤مم

 اًم٤ًمسمؼ اًمٙمت٤مب ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل! اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ يمام اًم٘مديؿ

 اعمزيد، طمٙمؿ ط ُمًجده ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ نسم٠م أصم٤مر ضم٤مءت وىمد» : «110 ص»

 طمٙمؿ ومٞمف اًمزي٤مدة طمٙمؿ احلرام اعمًجد أن يمام صالة، سم٠مخػ اًمّمالة ومٞمف شمْمٕمػ

 وهلذا ُمٜمف، ظم٤مرضم٤م ٓ اعمًجد ذم إٓ يٙمقن ٓ واًمٓمقاف ومٞمف، اًمٓمقاف ومٞمجقز اعمزيد،

 صمؿ قمٛمر زاده٤م اًمتل اًمزي٤مدة ُمـ إول اًمّمػ ذم يّمٚمقن أهنؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م اشمٗمؼ

 ًمٙم٤مٟم٧م ُمًجده، طمٙمؿ طمٙمٛمف أن ومٚمقٓ يمٚمٝمؿ، اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ذًمؽ وقمغم ن،قمثام

 قمٚمٞمف يدل اًمذي هق وهذا» :ىم٤مل صمؿ «سمذًمؽ وي٠مُمرون ُمًجده همػم ذم اًمّمالة شمٚمؽ

 أومْمؾ، اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗمرض صالة إن: ىم٤مًمقا  وم٢مهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ، اعمت٘مدُملم إئٛم٦م يمالم

 وقمثامن قمٛمر قمٝمد قمغم ُمرإ يم٤من ويمذًمؽ اًمًٜم٦م، سمف ضم٤مءت اًمذي هق ىم٤مًمف اًمذي وهذا
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 اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ُم٘م٤مُمف ومٙم٤من اعمًجد، ىمٌكم ُمـ زاد يمالمه٤م وم٢من قمٜمٝمام، اهلل ريض

 واإلمج٤مع، سم٤مًمًٜم٦م ومٞمف ي٘م٤مم ُم٤م أومْمؾ هق اًمذي إول اًمّمػ ُم٘م٤مم ويمذًمؽ اًمزي٤مدة، ذم

 ُمًجده، ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمًجده همػم ذم اًمّمالة شمٙمقن أن ومٞمٛمتٜمع يمذًمؽ، يم٤من وإذا

 قمـ سمٚمٖمٜمل وُم٤م ُمًجده، همػم ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إول واًمّمٗمقف ٗم٤مءاخلٚم يٙمقن وإن

 ًمٞم٧ًم اًمزي٤مدة أن ذيمر ىمد اعمت٠مظمريـ سمٕمض رأج٧م ًمٙمـ هذا ظمالف اًمًٚمػ ُمـ أطمد

 آظمر سمٚمٗمظ احلدي٨م روي وىمد. «اًمٕمٚمامء ُمـ ؾمٚمٗم٤م ذًمؽ ذم ًمف قمٚمٛم٧م وُم٤م ُمًجده، ُمـ

 اًمٜمج٤مر اسمـ واهر .ضمدا وٕمٞمػ .«اًم٘مٌٚم٦م إمم سمٞمده وأؿم٤مر ُمًجدٟم٤م، ذم ًمقزدٟم٤م»- :وهق

 سمـ حمٛمد طمدصمٜمل: زسم٤مًم٦م سمـ احلًـ سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ «179» «اعمديٜم٦م شم٤مريخ» ذم

 أن ظم٤ٌمب، سمـ ُمًٚمؿ قمـ صم٤مسم٧م سمـ ُمّمٕم٥م قمـ اًمرمحـ قمٌد أيب سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمثامن

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ووزم ط شمقذم ومٚمام. «ومذيمره» ُمّماله ذم وهق يقُم٤م ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 ُمقوع ذم رضمال وم٠مضمٚمًقا  «ومذيمره»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض

 رأو ُم٤م ٟمحقا  ذًمؽ رأوا طمتك وظمٗمْمقه٤م اًمرضمؾ يد رومٕمقا  صمؿ ،ط اًمٜمٌل ُمّمغم

ًمقا  ومٚمؿ ُمدوه صمؿ اًمرضمؾ سمٞمد ـمرومف وووٕمقا  ُمد، صمؿ يده رومع ط ااًمٜمٌل  ي٘مدُمقٟمف يزا

 قمٛمر وم٘مدم اًمزي٤مدة، ُمـ ط اهلل رؾمقل أؿم٤مر سمام ؿمٌٞمف ذًمؽ اأن رأو طمتك وي١مظمروٟمف

 .اعم٘مّمقرة قمٞمدان ُمقوع ذم قمٛمر ضمدار ُمقوع نومٙم٤م اًم٘مٌٚم٦م،

 وىم٤مل ،«اًمت٘مري٥م» ذم يمام سم٤مًمٙمذب اهتٛمقه زسم٤مًم٦م اسمـ ضمدا، واه ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 يًٛمع مل ُم٤م اًمث٘م٤مت قمـ ويروي احلدي٨م، ينق ممـ يم٤من» : «171/  1» طم٤ٌمن اسمـ

 .«قمٜمٝمؿ شمدًمٞمس همػم ُمـ ُمٜمٝمؿ

 (.757-751/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 والٕبوي احلرام ادسجدين بَد ساجداد أفًل األقه ادسجد

ٌِْدهِ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل إىمَم اعمًجد صمؿ: «ج» ى سمَِٕم ٌَْح٤مَن اًمَِّذي َأْهَ  أي٦م ﴾...ؾُم

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 أن يٓمؼ مل ُمـ أرأج٧م: ىمٞمؾ ؾمقاه ومٞمام صالة يم٠مخػ ومٞمف صالة وم٢من ومٞمف ومّمٚمقا  ائتقه»
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 .«ومٞمف صغم يمٛمـ ًمف أهدى ُمـ وم٢من ومٞمف ينج زيت٤م إًمٞمف ومٚمٞمٝمد: ىم٤مل ي٠متٞمف؟ أو إًمٞمف يتحٛمؾ

 ومٞمف واًمّمالة إىمَم اعمًجد زي٤مرة اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمٕمٚمامء أمجع» :اًمٜمقوي ىم٤مل 

ِم إمَِم ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ومْمٚمف وقمغم ِجِد احْلََرا ًْ ـَ اعْمَ ٌِْدِه ًَمٞماًْل ُم  ى سمَِٕم ٌَْح٤مَن اًمَِّذي َأْهَ ؾُم

ِجِد إىَمََْم اًمَِّذي سَم٤مَريْمٜم٤َم طَمقْ  ًْ ء] ﴾ًَمفُ اعْمَ  .«[1/  اإلها

 ظمالٓ وضمؾ قمز اهلل ؾم٠مل اعم٘مدس سمٞم٧م سمٜمك ح٤م داود سمـ ؾمٚمٞمامن إن»: وىم٤مل

 ٓ ُمٚمٙم٤م وضمؾ قمز اهلل وؾم٠مل. وم٠موشمٞمف طمٙمٛمف يّم٤مدف طمٙمام وضمؾ قمز اهلل ؾم٠مل: صمالصم٦م

 ٓ أن اعمًجد سمٜم٤مء ُمـ ومرغ طملم وضمٚمف قمز اهلل وؾم٠مل ،وم٠موشمٞمف سمٕمده ُمـ ٕطمد يٜمٌٖمل

 ومٜمحـ] أُمف وًمدشمف يمٞمقم ظمٓمٞمئتف ُمـ خيرضمف أن ومٞمف ًمٚمّمالة إٓ يٜمٝمزه ٓ أطمد ي٠متٞمف

 [.صحٞمح] «[إي٤مه أقمٓم٤مه ىمد وضمؾ قمز اهلل يٙمقن أن ٟمرضمق

 أهيام: ط اهلل رؾمقل قمٜمد وٟمحـ شمذايمرٟم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ذر أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم 

 :ط اهلل رؾمقل: وم٘م٤مل اعم٘مدس؟ سمٞم٧م ُمًجد أو ط اهلل رؾمقل ُمًجد: أومْمؾ

 أن وًمٞمقؿمٙمـ ،اعمّمغم وًمٜمٕمؿ ومٞمف صٚمقات أرسمع ُمـ أومْمؾ هذا ُمًجدي ذم صالة»

 طمٞم٨م إرض ُمـ ومرؾمف «احلٌؾ هق» ؿمٓمـ ُمثؾ ًمٚمرضمؾ «يٙمقن ٓ أن: إصؾ ذم» يٙمقن

 .«ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم: ىم٤مل أو مجٞمٕم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ًمف ظمػم اعم٘مدس سمٞم٧م ُمٜمف يرى

 أيب قمـ ىمت٤مدة قمـ احلج٤مج سمـ احلج٤مج ـمريؼ ُمـ «059/ 7» احل٤ميمؿ أظمرضمف

 :وىم٤مل. قمٜمف اًمّم٤مُم٧م سمـ اهلل قمٌد قمـ اخلٚمٞمؾ

 .اًمذهٌل وواوم٘مف. «اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 .ىم٤مٓ يمام وهق

 ذم يمام اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف «إوؾمط» ذم أجْم٤م اًمٓمؼماين أظمرضمف وىمد

 :«118/ 1» اعمٜمذري وىم٤مل. «7/ 7» «اعمجٛمع»

 .«همراسم٦م ُمتٜمف وذم سمف سم٠مس ٓ سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل رواه»

 سمـ اهلل قمٌد قمـ ىمت٤مدة قمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ قم٤ًميمر اسمـ رواه وىمد

 واؾمٛمف إصم٤ٌمشمف وإصح اخلٚمٞمؾ أب٤م اًمّم٤مُم٧م واسمـ ىمت٤مدة سملم وم٠مؾم٘مط. سمف اًمّم٤مُم٧م
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 .اًمًت٦م رضم٤مل ُمـ صم٘م٦م وهق ُمريؿ أيب سمـ ص٤مًمح

سم٦م وضمف وًمٕمؾ: ىمٚم٧م  ذم اًمّمالة أن اعمت٘مدم ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م ذم صم٧ٌم أنف اًمٖمرا

 ختري٩م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي - اًمدرداء يبأ طمدي٨م وذم ،صالة سم٠مخػ إىمَم اعمًجد

 أن هذا ذر أيب طمدي٨م وذم صالة سمخٛمًامئ٦م ومٞمف اًمّمالة أن - اعمًجد أطم٤مدي٨م أول

 إىمَم اعمًجد ذم صٚمقات أرسمع ُمـ أومْمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمًجده ذم صالة

 ٕم٦مأرسم ومٞمف اًمّمالة ومْمؾ أن يٗمٞمد وم٢مٟمف إًمٞمٝمام اعمِم٤مر احلديثلم ذم ُمٕمٜم٤مه ذم يتٗمؼ ٓ وهذا

 ُمـ اًمرسمع قمغم إىمَم اعمًجد ذم اًمّمالة أن ُمٜمف ويٜمت٩م إىمَم ذم اًمّمالة أوٕم٤مف

 ُم٤م ُمع شمتٗمؼ ٓ اًمٜمتٞمج٦م وهذه. صالة ومخًلم سمامئتلم: أي اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اًمّمالة

 .سمخٛمًامئ٦م أو سم٠مخػ إىمَم ذم اًمّمالة أن اعمت٘مدُم٦م اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ذم صم٧ٌم

 ومخًلم ُم٤مئتلم إىمَم ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م ضمٕمؾ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إن: ومٞم٘م٤مل

 قم٤ٌمده قمغم شمٕم٤ممم ُمٜمف ومْمال ،إًمػ إمم صمؿ ،اخلٛمًامئ٦م إمم أوصٚمٝم٤م صمؿ أوٓ صالة

 .احل٤مل سمح٘مٞم٘م٦م أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. ورمح٦م

 ([.1/071)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 الِاضٓة ادواضع ون ووضع أو وسجد إىل السِر قيد جيوز ال

 الثالثة دادساج إىل إال فٖٗا واليالة

 ُمقوع أو ُمًجد إمم اًمًٗمر ىمّمد جيقز ٓ أنف اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه ومْمؾ وُمـ»

 شمِمد ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف إًمٞمٝم٤م إٓ ومٞمٝم٤م واًمّمالة اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع ُمـ

: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم «ي٤ًمومر إٟمام: ًمٗمظ وذم» إٓ اًمرطم٤مل «شمِمدوا ٓ: رواي٦م وذم»

 .«إىمَم وُمًجد احلرام وُمًجد هذا ُمًجدي

 [:ىم٤مل أن إمم إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ] اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ ورد احلدي٨م

 :احل٤مومظ ىم٤مل «اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: ىمقًمف

د اًمٜمٗمل سمٚمٗمظ أوًمف سمْمؿ»  أبٚمغ هق: اًمٓمٞمٌل ىم٤مل. همػمه٤م إمم اًمًٗمر قمـ اًمٜمٝمل واعمرا
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 صٝم٤مٓظمتّم٤م اًمٌ٘م٤مع هذه إٓ سم٤مًمزي٤مرة ي٘مّمد أن يًت٘مٞمؿ ٓ: ىم٤مل يم٠منف اًمٜمٝمل سيح ُمـ

 سمِمد ويمٜمك. ًمٚمٗمرس يم٤مًمنج ًمٚمٌٕمػم وهق: رطمؾ مجع واًمرطم٤مل ،سمف اظمتّم٧م سمام

 وإٓ اعم٤ًمومر ريمقب ذم اًمٖم٤مًم٥م خمرج ذيمره٤م وظمرج ٓزُمف ٕنف اًمًٗمر قمـ اًمرطم٤مل

 اعمذيمقر اعمٕمٜمك ذم واعمٌم واحلٛمػم واًمٌٖم٤مل واخلٞمؾ اًمرواطمؾ ريمقب سملم ومرق ومال

 .«ي٤ًمومر إٟمام»: اًمث٤مين اًمٚمٗمظ ذم ىمقًمف قمٚمٞمف ويدل

 :احل٤مومظ ىم٤مل «ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ»: ىمقًمف

 يمؾ إمم اًمًٗمر ُمٜمع وٓزُمف ُمقوع إمم اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: واًمت٘مدير ُمٗمرغ آؾمتثٜم٤مء»

 يٙمقن أن يٛمٙمـ ًمٙمـ اًمٕم٤مم سم٠مقمؿ ُم٘مدر اعمٗمرغ ذم ُمٜمف اعمًتثٜمك ٕن همػمه٤م ُمقوع

 .«ؾمٞم٠ميت يمام اعمًجد وهق اعمخّمقص اعمقوع هٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم اعمراد

 :ىم٤مل صمؿ. ؾمٜمذيمره يمام إول واًمّمقاب ٞمػوٕم وهذا: ىمٚم٧م

 ُم٤ًمضمد ًمٙمقهن٤م همػمه٤م قمغم وُمزيتٝم٤م اعم٤ًمضمد هذه ومْمٞمٚم٦م احلدي٨م هذا وذم»

 اًم٤ًمًمٗم٦م إُمؿ ىمٌٚم٦م يم٤من واًمث٤مين طمجٝمؿ وإًمٞمف اًمٜم٤مس ىمٌٚم٦م إول وٕن إنٌٞم٤مء

 .اًمت٘مقى قمغم أؾمس واًمث٤مًم٨م

 وإمم وأُمقاشم٤م أطمٞم٤مء اًمّم٤محللم زي٤مرة إمم يم٤مًمذه٤مب همػمه٤م إمم اًمرطم٤مل ؿمد ذم واظمتٚمػ

 :اجلقيٜمل حمٛمد أبق اًمِمٞمخ وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م واًمّمالة هب٤م اًمتؼمك ًم٘مّمد اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع

 .«احلدي٨م سمٔم٤مهر قمٛمال همػمه٤م إمم اًمرطم٤مل ؿمد حيرم»

 رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدل. وـم٤مئٗم٦م قمٞم٤مض ىم٤مل وسمف اظمتٞم٤مره إمم طمًلم اًم٘م٤ميض وأؿم٤مر

 وىم٤مل اًمٓمقر إمم ظمروضمف يرةهر أيب قمغم اًمٖمٗم٤مري سمٍمة أيب إٟمٙم٤مر ُمـ اًمًٜمـ أصح٤مب

 يرى أنف قمغم ومدل احلدي٨م هبذا واؾمتدل «ظمرضم٧م ُم٤م خترج أن ىمٌؾ أدريمتؽ ًمق»: ًمف

 .هريرة أبق وواوم٘مف قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م محؾ

 قمـ وأضم٤مسمقا  حيرم ٓ أنف: اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ وهمػمه احلرُملم إُم٤مم قمٜمد واًمّمحٞمح

 :ُمٜمٝم٤م سم٠مضمقسم٦م احلدي٨م

د أن  سمخالف اعم٤ًمضمد هذه إمم اًمرطم٤مل ؿمد هل إٟمام اًمت٤مُم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م أن: اعمرا
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 أن ًمٚمٛمٓمل يٜمٌٖمل ٓ»: سمٚمٗمظ ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت ٕمحد رواي٦م ذم وىمع وىمد ضم٤مئز وم٢مٟمف همػمه٤م

 .اًمتحريؿ همػم ذم فم٤مهر ًمٗمظ وهق «شمٕمٛمؾ

 ؾم٤مئر ُمـ ُمًجد ذم اًمّمالة ٟمٗمًف قمغم ٟمذر سمٛمـ خمّمقص اًمٜمٝمل أن: وُمٜمٝم٤م

 .سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مًمف. سمف اًمقوم٤مء جي٥م ٓ وم٢مٟمف اًمثالصم٦م همػم اعم٤ًمضمد

د أن: وُمٜمٝم٤م  ُمـ ُمًجد إمم اًمرطم٤مل شمِمد ٓ وأنف وم٘مط اًم٤ًمضمد طمٙمؿ اعمرا

 ىمري٥م أو ص٤مًمح ًمزي٤مرة اعم٤ًمضمد همػم ىمّمد وأُم٤م اًمثالصم٦م هذه همػم ومٞمف ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد

 أمحد روى ُم٤م وي١ميده اًمٜمٝمل ذم يدظمؾ ومال ٟمزه٦م أو دم٤مرة أو قمٚمؿ ـمٚم٥م أو ص٤مطم٥م أو

 اًمٓمقر ذم اًمّمالة قمٜمده وذيمرت ؾمٕمٞمد أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ـمريؼ ُمـ

 شمٌتٖمك ُمًجد إمم رطم٤مًمف يِمد أن (1)ًمٚمٛمّمكم يٜمٌٖمل ٓ»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: وم٘م٤مل

 احلدي٨م طمًـ وؿمٝمر. «وُمًجدي إىمَم واعمًجد احلرام اعمًجد همػم اًمّمالة ومٞمف

 .«اًمْمٕمػ سمٕمض ومٞمف يم٤من وإن

 اًمٚمٗمظ هبذا طمديثف وطمًـ ؿمٝمر ذم هٜم٤م اًم٘مقل اهلل رمحف احل٤مومظ أٓن ًم٘مد: وأىمقل

 يمذًمؽ يم٤من ومٛمـ شم٘مدم ومٞمام قمٜمف ٟم٘مٚمف ؾمٌؼ يمام إوه٤مم يمثػم سم٠منف قمٚمٞمف طمٙمؿ أنف ُمع

 ُمـ ورد وم٘مد احلدي٨م روى ُمـ يمؾ دون سمف شمٗمرد إذا ؾمٞمام ٓ طمديثف؟ حيًـ يمٞمػ

: وهل احل٤مومظ هب٤م اطمت٩م اًمتل اًمزي٤مدة هذه ومٞمٝم٤م وًمٞمس ؾمٕمٞمد أيب قمـ أظمرى صمالصم٦م ـمرق

 .«ُمًجد إمم»

 ُمـ ؾمٕمٞمد أيب همػم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ؾمٌٕم٦م قمـ احلدي٨م ورد فأن ذًمؽ إمم يْم٤مف

 دًمٞمؾ هذا سمٕمد ومٝمؾ ؿمٝمر ىم٤مل ُم٤م ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ومل صم٘م٤مت رواة قمـ يمثػمة ـمرق

 اًمزي٤مدة؟ هذه ذم ؿمٝمر ظمٓم٠م قمغم وسمره٤من

 سمٞم٤من ؾمٌؼ يمام سمٕمض دون قمٜمف سمٕمْمٝمؿ ومذيمره٤م ؿمٝمر قمغم ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ىمد أنف قمغم

 ذهٌٜم٤م ذًمؽ أضمؾ ُمـ. ؾمٕمٞمد أيب قمـ ًمراسمعا اًمٓمريؼ ُمـ احلدي٨م قمغم اًمٙمالم قمٜمد ذًمؽ
                                                           

 «اعمًٜمد» ذم يمام «شمِمد أن ًمٚمٛمٓمل ٖمليٜمٌ ٓ»: واًمّمقاب اًمرواة سمٕمض ُمـ شمّمحٞمػ وًمٕمٚمف إصؾ ذم يمذا  (1)

 [.ُمٜمف.]ؾمٌؼ يمام وهمػمه
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 .اًمرواي٦م هبذه آطمتج٤مج جيقز ٓ أنف إمم هٜم٤مك

 :وم٠مىمقل ؿمٝمر ظمٓم٠م شم١ميد أظمرى طمج٦م زم سمدا وىمد

 أب٤م أن ٟمٗمًف ؿمٝمر طمدي٨م ذم أن: سمٓمالهن٤م سمؾ اًمزي٤مدة هذه وٕمػ قمغم يدًمؽ ومم٤م

 هذه ومٞمف يم٤من ومٚمق احلدي٨م هبذا قمٚمٞمف واطمت٩م اًمٓمقر إمم اًمذه٤مب قمٚمٞمف أنٙمر ؾمٕمٞمد

 - ؾمٕمٞمد ٕيب ضم٤مز ح٤م اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع ؾم٤مئر دون سم٤معم٤ًمضمد ُمٕمٜم٤مه ختص اًمتل اًمزي٤مدة

 وًمٞمس اًمٓمقر إمم إٓ اًمذه٤مب ي٘مّمد مل ؿمٝمرا  ٕن سمف حيت٩م أن - اًمّمٛمٞمؿ اًمٕمريب وهق

 يِمٛمٚمف ومال اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل يمٚمؿ ُم٘مدس ضمٌؾ هق وإٟمام ُمًجدا هق

 إمم ٟمًٌتٝم٤م سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ أيمؼم إًمٞمف اًمذه٤مب وم٢مٟمٙم٤مره اًمزي٤مدة ومٞمف يم٤مٟم٧م ًمق احلدي٨م

 ٕنف اًمٗم٤موٚم٦م إُم٤ميمـ يِمٛمؾ وأنف قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م أن قمغم أجْم٤م ودًمٞمؾ طمديثف

 أبق وواوم٘مف اًمٖمٗم٤مري سمٍمة وأبق قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ُمٜمف ومٝمؿ ويمذا ؾمٕمٞمد أبق ومٝمٛمف اًمذي

 ختري٩م ذم ٘مدمشم يمام سم٤محلدي٨م حمتجلم اًمٓمقر إمم اًمذه٤مب أنٙمروا ومٙمٚمٝمؿ هريرة

 وهؿ ذًمؽ ومٝمٛمقا  ىمد - ُمٜمٝمؿ هلؿ خم٤مًمػ ٓ - اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م ومٝم١مٓء. أطم٤مديثٝمؿ

 .ي٘مقل سمام وأدرى ط ُمٜمف ؾمٛمٕمقه سمام أقمٚمؿ

 ُمًجد إمم اًمًٗمر ُمـ ُمٜمع يم٤من إذا ٕنف احلدي٨م قمٛمقم سمّمح٦م حيٙمؿ اًمٜمٔمر إن صمؿ

 همػم ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ اعم٤ًمضمد يمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدة سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اًمٌٞمقت وهمػم اعم٤ًمضمد

 اًمٓمقر إمم اًمًٗمر ُمـ أجْم٤م ُمٜمع ويم٤من ،ُمر يمام «اعم٤ًمضمد اهلل إمم اًمٌ٘م٤مع أطم٥م»

 يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ أومم همػمه٤م إمم اًمًٗمر ُمـ وم٤معمٜمع اعم٘مدس سم٤مًمقادي شمٕم٤ممم اهلل ؾمامه اًمذي

 ومٙمٞمػ ُم٣م يمام قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد ٜم٤مءسم طمرم وم٢مٟمف وص٤محللم أنٌٞم٤مء ىمٌقر اعم٘مّمقد اعمٙم٤من

 - وهذا اهلل؟ شم٘مقى قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد إمم سم٤مًمًٗمر يًٛمح ومل إًمٞمٝم٤م سم٤مًمذه٤مب يًٛمح

 .خيٗمك ٓ سملم - اهلل سمحٛمد

سم٤من وأُم٤م  :اًمٌٞم٤من وإًمٞمؽ أجْم٤م وٕمٞمٗم٤من ومٝمام احل٤مومظ طمٙم٤ممه٤م اًمٚمذان أظمران اجلقا

 طمٙم٤مه يمام اًمٜمٝمل ٛمٕمٜمكسم ومٝمق اًمٜمٗمل سمٚمٗمظ يم٤من وإن وم٤محلدي٨م إول اجلقاب أُم٤م
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 :أُمران ذًمؽ وي١ميد. اًمٓمٞمٌل قمـ ٟمٗمًف احل٤مومظ

 .«شمِمدوا ٓ»: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم سم٤مًمٜمٝمل سحي٤م ضم٤مء أنف: إول

 .ؾمٌؼ يمام اًمٓمقر إمم اًمذه٤مب قمـ ومٜمٝمقا  اًمّمح٤مسم٦م ومٝمٛمف اًمذي أنف: وأظمر

 ذم ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م أن وهق: ذًمؽ ي٘مقي صم٤مًم٨م أُمر وهٜم٤مك

 :أُمقر أرسمٕم٦م قمـ اًمٜمٝمل ومٞمف ورد طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م وهمػممه٤م «اًمّمحٞمحلم»

 .اًمرطم٤مل ؿمد «أ»

 .حمرم سمٖمػم اعمرأة ؾمٗمر «ب»

 .وإوحك اًمٗمٓمر يقُمل صقم «ج»

 .واًمٕمٍم اًمّمٌح سمٕمد اًمّمالة «د»

 ظمالف ًمٚمتٜمزيف ظم٤مص٦م اًمرطم٤مل ؿمد قمـ اًمٜمٝمل ومحٛمؾ ًمٚمتحريؿ هذا ذم واًمٜمٝمل

 ص٤مرف وٓ ًمّم٤مرف إٓ جيقز ٓ وهذا واعمج٤مز احل٘مٞم٘م٦م سملم مجع وومٞمف اعمت٤ٌمدر اًمٔم٤مهر

 همػم «شمٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمٓمل يٜمٌٖمل ٓ»: سمٚمٗمظ احل٤مومظ هب٤م اطمت٩م اًمتل أمحد ورواي٦م هٜم٤م

را سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام صحٞمح٦م  .ومٞمٝم٤م طمج٦م ومال ُمرا

 هل سمؾ اًمٙمراه٦م قمـ اعمجرد اجلقاز شمٗمٞمد ٓ ومٝمل صح٧م ًمق اًمرواي٦م هذه أن قمغم

 :ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ دي٨ماحل ذح ذم اًمٜمقوي وم٘مقل وطمٞمٜمئذ اًمٙمراه٦م ذم ٟمص

 .«يٙمره وٓ حيرم ٓ أنف أصح٤مسمٜم٤م قمٜمد اًمّمحٞمح»

 :ٟمّمف ُم٤م هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م ذح ذم أجْم٤م اًمٜمقوي ىم٤مل وىمد. صحٞمح همػم

 .«همػمه٤م ُمًجد إمم اًمرطم٤مل ؿمد ذم ومْمٞمٚم٦م ٓ: اًمٕمٚمامء مجٝمقر قمٜمد ُمٕمٜم٤مه»

 سمٕمٛمؾ هق ومٚمٞمس ومٞمف ٞمٚم٦مومْم ٓ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم إمم اًمًٗمر أن ُمٜمف شمًٚمٞمؿ وهذا

 يٌتٖمل همػمه٤م إمم اًمًٗمر ي٘مّمد ُمـ أن اعمِم٤مهد اعمٕمٚمقم وُمـ ـم٤مقم٦م وٓ ىمرسم٦م وٓ ص٤مًمح

 قم٤ٌمدة جيٕمٚمف مل سمام شمٕم٤ممم اهلل شمٕمٌد ٕنف اشمٗم٤مىم٤م حمرم وهذا شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب سمذًمؽ

 ي٤ًمومر أو ومٞمف يٕمتٙمػ أو ُمِمٝمد أو ُمًجد ذم يّمكم أن ٟمذر ًمق» أنف اًمٕمٚمامء ذيمر وًمذًمؽ
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 اعمًجد ي٠ميت أن ٟمذر ًمق سمخالف ،إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق ذًمؽ قمٚمٞمف جي٥م مل اًمثالصم٦م هذه همػم إًمٞمف

 ط اًمٜمٌل ُمًجد ي٠ميت أن ٟمذر وًمق ،اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ذًمؽ وضم٥م قمٛمرة أو حل٩م احلرام

 ُم٤مًمؽ قمٜمد اًمٜمذر هبذا اًمقوم٤مء قمٚمٞمف وضم٥م اقمتٙم٤مف أو ًمّمالة إىمَم اعمًجد أو

 .وأمحد واًمِم٤مومٕمل

 واضم٥م ضمٜمًف ُمـ يم٤من ُم٤م إٓ سم٤مًمٜمذر قمٜمده جي٥م ٓ ٕنف ٞمٗم٦مطمٜم أيب قمٜمد جي٥م ومل

 قمـ وهمػمه اًمٌخ٤مري رواه ح٤م ـم٤مقم٦م سمٙمؾ اًمقوم٤مء ومٞمقضمٌقن اجلٛمٝمقر وأُم٤م سم٤مًمنمع

 اهلل يٕميص أن ٟمذر وُمـ ومٚمٞمٓمٕمف اهلل يٓمٞمع أن ٟمذر ُمـ» :ُمرومققم٤م قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 .«يٕمّمف ومال

 .سمف اًمقوم٤مء وضم٥م ومٚمٝمذا ـم٤مقم٦م هق اعمًجديـ إمم واًمًٗمر

 إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد يقضم٥م ومٚمؿ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم سم٘مٕم٦م إمم اًمًٗمر وأُم٤م

 ُمع اًمثالصم٦م ُمـ ًمٞمس ٕنف ىم٤ٌمء ُمًجد إمم ي٤ًمومر ٓ أنف قمغم اًمٕمٚمامء ٟمص طمتك ٟمذره إذا

 وٕن: ىم٤مًمقا  ؾمٞم٠ميت يمام رطمؾ سمِمد ًمٞمس ذًمؽ ٕن سم٤معمديٜم٦م يم٤من عمـ زي٤مرشمف يًتح٥م أنف

 واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد يٗمٕمٚمٝم٤م مل سمدقم٦م واًمّم٤محللم نٌٞم٤مءإ ىمٌقر زي٤مرة إمم اًمًٗمر

 اقمت٘مد ومٛمـ اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ أطمد ذًمؽ اؾمتح٥م وٓ ط اهلل رؾمقل هب٤م أُمر وٓ

 سمـ اهلل قمٌد أبق ذيمره مم٤م وهذا. إئٛم٦م وإلمج٤مع ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ومٝمق وومٕمٚمٝم٤م قم٤ٌمدة ذًمؽ

 .(1) «٤معواإلمج ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٌدع ُمـ «اًمّمٖمرى إسم٤مٟمتف» ذم سمٓم٦م

 :ومٜم٘مقل احل٤مومظ أورده اًمذي اًمث٤مين اجلقاب قمـ اجلقاب قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل

 أطمد ويمؾ ذًمؽ ُمـ أقمؿ واحلدي٨م خمّمص أي سمدون ًمٚمحدي٨م ختّمٞمص إٟمف

 إٓ ُمٜمف ي٘مٌؾ ٓ ذًمؽ وًمٙمـ ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ قمٛمقم أي ختّمٞمص يدقمل أن يًتٓمٞمع

 اًمدقمقى؟ هذه قمغم هٜم٤م اًمدًمٞمؾ وم٠مجـ واًمؼمه٤من سم٤مًمدًمٞمؾ ُم٘مروٟم٤م

 :«101/ 1» «اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين اعمح٘مؼ ىم٤مل وًمذًمؽ

                                                           

 .[ُمٜمف.]«115 - 119/ 1» اإلؾمالم ًمِمٞمخ «اًمٗمت٤موى» ُمـ ٟم٘مٚمتف  (1)
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 أطم٤مدي٨م وشم٠موًمقا  يٜمٝمض ٓ سمام واؾمتدًمقا  حمرم همػم ذًمؽ أن إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م»

 .«اًمدًمٞمؾ أوًمقه ُم٤م ظمالف قمغم يٜمٝمض أن سمٕمد إٓ يٜمٌٖمل وٓ سمٕمٞمدة ويؾسمتآ اًم٤ٌمب

 :«115/ 1» «اًمٕمالم ومتح» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٓمٞم٥م أبق زاد

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس وومْمٞمٚمتٝم٤م اًمٜمٌقي٦م اًمزي٤مرة قمغم احل٨م ذم اًمقاردة طم٤مدي٨موإ دًمٞمؾ وٓ»

 ُمٜمٝم٤م رء يّمٚمح ٓ ُمقوققم٤مت أو وٕم٤مف يمٚمٝم٤م أهن٤م ُمع إًمٞمٝم٤م اًمرطم٤مل سمِمد إُمر

 هل٤م اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م وسملم اًمزي٤مرة خ٦مُم٠ًم سملم ًمٚمٗمرق اًمٜم٤مس أيمثر يتٗمٓمـ ومل ،ًمالؾمتدٓل

 .«ًمٞمفإ يدقمق دًمٞمؾ سمال اًمقاوح ُمٜمٓمقىمف قمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م ومٍمومقا 

 اًمْمٕمٞمٗم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝم٤م آؾمتدٓل إمم طم٤مضم٦م ٓ ط اًمٜمٌل ىمؼم وزي٤مرة: ىمٚم٧م

 ذم اًمٕم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م إٓ اًم٤ٌمب ذم يٙمـ مل وًمق قمٜمٝم٤م يٖمٜمل ُم٤م اًم٤ٌمب ومٗمل إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 يمام أومم سم٤مب ُمـ وذًمؽ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمؼمه زي٤مرة إصم٤ٌمت ذم يمٗمك اًم٘مٌقر زي٤مرة

 .ًمف اعمٜم٤مؾم٥م اعمحؾ ذم وسمٞم٤مٟمف ذًمؽ حشمقوٞم ي٠ميت وًمٕمٚمف خيٗمك ٓ

 إمم اًمًٗمر حتريؿ ُمـ واوم٘مف وُمـ اجلقيٜمل حمٛمد أبق إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن: واخلالص٦م

 سمخالف إًمٞمف اعمّمػم جي٥م اًمذي احلؼ هق اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع ُمـ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم

 يم٤مٟم٧م طمٞم٨م احل٤مضم٦م شمٚمؽ ًمٓمٚم٥م اًمًٗمر وم٢من ذًمؽ وٟمحق اًمٕمٚمؿ وـمٚم٥م ًمٚمتج٤مرة اًمًٗمر

 اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام يم٤من طمٞم٨م اعم٘مّمقد هق وم٢مٟمف اهلل ذم إخ ًمزي٤مرة ًٗمراًم ويمذًمؽ

 .(1)«187/ 1» «اًمٗمت٤موى» ذم

 ىمٌقر ًمزي٤مرة اًمرطم٤مل ؿمد سمتحريؿ إومت٤مئف سم٥ًٌم قمٔمٞمٛم٦م ومتـ اهلل رمحف ًمف ضمرى وىمد

 إًمٞمف ذه٥م ح٤م سم٤مٓؾمتدٓل ـم٤مومح٦م ويمتٌف ط حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م ىمؼم طمتك واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء

: اعمًٛمك يمت٤مسمف ذًمؽ ذم وأخػ - ُمٕم٤مسيف ُمـ ويم٤من - اًمًٌٙمل ُم٤مماإل قمٚمٞمف رد وىمد

 قمٚمٞمف ىمؼمه زي٤مرة ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومٞمف أورد «إن٤مم ظمػم زي٤مرة ذم اًمً٘م٤مم ؿمٗم٤مء»

 طمٞم٨م قمٔمٞمٛم٦م هٗمقة ومٞمف ًمف وىمٕم٧م وىمد ُمنموقمٞمتٝم٤م ذم اًمٕمٚمامء وأىمقال واًمًالم اًمّمالة
                                                           

 - 01/ 1» «اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» و «187 - 180/ 1 و 111 - 118/ 1» «اًمٗمت٤موى» اٟمٔمر  (1)

 .[ُمٜمف.]«71
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 - رطمؾ ؿمد سمدون أقمٜمل - اًمٜمٌقي٦م اًمزي٤مرة ُمٓمٚمؼ سم٢مٟمٙم٤مر اًم٘مقل اإلؾمالم ؿمٞمخ إمم قمزا 

 ُمـ يمت٤مب همػم ومٞمام ذًمؽ ذيمر وىمد وآداهب٤م ًمٗمْمٚمٝم٤م واًمذايمريـ هب٤م اًم٘م٤مئٚملم ُمـ أنف ُمع

 قمٌد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أبق احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م اًمًٌٙمل قمغم سم٤مًمرد ىم٤مم وم٘مد وًمذًمؽ ،يمتٌف

 بيمت٤م وهق «اًمًٌٙمل قمغم اًمرد ذم اعمٜمٙمل اًمّم٤مرم»: أؾمامه يمٌػم ًمف ُم١مًمػ ذم اهل٤مدي

ئد ومٞمف ىمٞمؿ  طم٤مل وشمٗمّمٞمؾ سمتقؾمع ومٞمف سملم وىمد وشم٤مرخيٞم٦م وطمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة ومقا

 ُمـ إًمٞمف ٟم٥ًم مم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وسمرأ  ،وووع وٕمػ ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م

 .إًمٞمف ومٚمػمضمع ؿم٤مء ومٛمـ اًمٙمثػمة اًمٜمّمقص ُمـ قمٜمف ٟم٘مٚمف سمام اإلٟمٙم٤مر

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم قمغم ٞمٛمٞم٦مشم اسمـ إمم اخل٤مـمئ٦م اًمٜم٦ًٌم شمٚمؽ شمروج أن اًمٖمري٥م وُمـ

 يقؾمػ اًمِمٞمخ - شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن - آظمرهؿ ويم٤من سمٕمده ضم٤مؤا اًمذيـ واعمِم٤ميخ

 أطمد وم٘م٤مم والل سمجٝمؾ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذم سم٤مًمٓمٕمـ يمثػمة صح٤مئػ ؾمقد وم٘مد اًمٜمٌٝم٤مين

 «اًمٜمٌٝم٤مين قمغم اًمرد ذم إُم٤مين هم٤مي٦م»: اؾمٛمف وخؿ يمت٤مب ذم قمٚمٞمف ومرد إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء

 ؿم٤مء ومٛمـ وقمدل سمحؼ شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ ومٞمف واٟمتٍم ووالًمتف اًمٜمٌٝم٤مين ضمٝمؾ قمـ ومٞمف أب٤من

 .قمٚمٞمف اقمتامده يمؾ وًمٞمجٕمؾ إًمٞمف ومٚمػمضمع احل٘مٞم٘م٦م قمغم اًمقىمقف

 اًمرطمؾ ؿمد ُم٠ًمخ٦م ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم ذيمره ُم٤م إًمٞمؽ أن٘مؾ أن ُمـ سم٠مس وٓ هذا

 :«191/ 1» «اًم٤ٌمًمٖم٦م احلج٦م» ذم اهلل رمحف ىم٤مل ضمديدة وم٤مئدة ُمـ خيٚمق ٓ ٕنف

 هب٤م ويتؼميمقن يزوروهن٤م سمزقمٛمٝمؿ ُمٕمٔمٛم٦م ُمقاوع ي٘مّمدون اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ ٤منيم»

 اًمِمٕم٤مئر همػم يٚمحؼ ًمئال اًمٗم٤ًمد ط ومًد خيٗمك ٓ ُم٤م واًمٗم٤ًمد اًمتحريػ ُمـ وومٞمف

 وزم قم٤ٌمدة وحمؾ اًم٘مؼم أن قمٜمدي واحلؼ اهلل همػم ًمٕم٤ٌمدة ذريٕم٦م يّمػم وًمئال سم٤مًمِمٕم٤مئر

 .«اًمٜمٝمل ذم ؾمقاء ذًمؽ يمؾ واًمٓمقر إوًمٞم٤مء ُمـ

 ([.1/079)اعمًتٓم٤مب ًمثٛمرا] 
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 األقه ادسجد إىل الرحل صد السٕة ون

 .ومٞمف واًمّمالة إىمَم اعمًجد إمم اًمرطمؾ ؿمد اًمًٜم٦م ُمـ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ( 159/ 1) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 صالة ومخسني صالة بٔئتي ادّدس بٗت دم اليالة

 ُمئ٦م: ههمػم قمغم احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمؾ»[ : ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمئ٦م مخس: اعم٘مدس سمٞم٧م ُمًجد وذم صالة، أخػ: ُمًجدي وذم صالة، أخػ

 إظمػم سمٓمرومف وٕمٞمػ. «صالة

 :سمٚمٗمظ اًمّمحٞمح ذر أيب حلدي٨م خم٤مًمػ آظمره وم٢من ُمٜمٙمر: طمدي٨م هق

 .اعم٘مدس سمٞم٧م: يٕمٜمل :«ومٞمف صٚمقات أرسمع ُمـ أومْمؾ هذا ُمًجدي ذم صالة»

 .«059/ 7» واحل٤ميمؿ ، «ُمّمقريت - 8190 رىمؿ» «إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 إٓ ىمت٤مدة قمـ يروه مل» :اًمٓمؼماين وىم٤مل. اًمذهٌل وواوم٘مف. «اإلؾمٜم٤مد صحٞمح» :وىم٤مل

 قمـ سمف وشمٗمرد ـمٝمامن، اسمـ إسمراهٞمؿ: احلج٤مج قمـ سمف شمٗمرد سمِمػم: سمـ وؾمٕمٞمد احلج٤مج

 ؾمٕمٞمد طمدصم٤م: ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد شم٤مسمٕمف سمؾ: ىمٚم٧م «داود أيب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد: ؾمٕمٞمد

 احلدي٨م ومٝمذا: ىمٚم٧م. «178/ 1«»اعمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي ضمفأظمر .سمف سمِمػم سمـ

 اًمّمالة ٕن صالة: ومخًلم صالة سمٛمئتل اعم٘مدس سمٞم٧م ذم اًمّمالة أن يٗمٞمد اًمّمحٞمح

 احلدي٨م هذا ذم ُم٤م ظمالف وهذا طمدي٨م، ُم٤م همػم ذم يمام صالة سم٠مخػ ط ُمًجده ذم

  .اًمْمٕمٞمػ

 (.087-087/ 11/1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 قباء وسجد فًٗٓة

 اعمراد وهق ىم٤ٌمء ُمًجد صمؿ :اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد سمٕمد اعم٤ًمضمد أومْمؾ قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل

ِل َيْقٍم َأطَمؼُّ َأن شَمُ٘مقَم ومِٞمِف ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ ـْ َأوَّ َس قَمغَم اًمتَّْ٘مَقى ُِم ِجٌد ُأؾم  ًْ َ عمَّ

ُرواْ  ٌُّقَن َأن َيَتَٓمٝمَّ
 ذم ًالمواًم اًمّمالة قمٚمٞمف أت٤مهؿ» ٟمزًم٧م ح٤م وم٢مٟمف [158/  اًمتقسم٦م] ﴾حُيِ

 ىمّم٦م ذم اًمٓمٝمقر ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٙمؿ أطمًـ ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن: وم٘م٤مل ىم٤ٌمء ُمًجد

 ؿمٞمئ٤م ٟمٕمٚمؿ ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا  سمف؟ شمٓمٝمرون اًمذي اًمٓمٝمقر هذا ومام ُمًجديمؿ

 يمام ومٖمًٚمٜم٤م اًمٖم٤مئط ُمـ أدسم٤مرهؿ يٖمًٚمقن ويم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد ُمـ ضمػمان ًمٜم٤م يم٤من أنف إٓ

 .«[سمف ٕمٚمٙمٞمؿوم ذاك وهق: ىم٤مل] همًٚمقا 

 .وضم٤مسمر إنّم٤مري أجقب أبق سمٜمحقه ورواه ؾم٤مقمدة سمـ قمقيؿ رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 خترجيٝمام ؾمٌؼ وىمد طمًـ احلديثلم وإؾمٜم٤مد طمديثٝمؿ ُمـ اعمرسمٕملم سملم وُم٤م وأنس

 اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمف ضم٤مء يمام أجْم٤م اًمت٘مقى قمغم أؾمس وأنف اًمٜمٌقي اعمًجد قمغم اًمٙمالم ذم

 اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه وسملم ذًمؽ ذم ط طمديثف لمسم اجلٛمع وضمف هٜم٤مك وذيمرٟم٤م واًمًالم

 اعمًجد أن ذم سيح ٟمص قم٘مٌٝم٤م اعمذيمقر احلدي٨م ُمع وهل. ًمإلقم٤مدة داقمل ومال

 .ظمٓم٠م اعمديٜم٦م ُمًجد سم٠منف وم٤مًم٘مقل ىم٤ٌمء ُمًجد هق ومٞمٝم٤م اعمذيمقر

 ذم «190/ 7» اًمٌخ٤مري ذم ُم٤م اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد أنف قمغم يدل ومم٤م

 قمٛمرو سمٜمل ذم ط اهلل رؾمقل ومٚم٨ٌم»: اعمديٜم٦م إمم ٤مسمفوأصح ط اًمٜمٌل هجرة طمدي٨م

 رؾمقل ومٞمف وصغم اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد وأؾمس ًمٞمٚم٦م قمنمة سمْمع قمقف سمـ

 :احل٤مومظ ىم٤مل «ط اهلل

 قمروة قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمرزاق قمٌد رواي٦م وذم ،ىم٤ٌمء ُمًجد أي»

 ويمذا. قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمق هؿ اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد ومٞمٝمؿ سمٜمل اًمذيـ: ىم٤مل

 صمالث قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمل ذم وُمٙم٨م»: وًمٗمٔمف قم٤مئذ اسمـ قمٜمد قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم

 اًمذي ومٝمق قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمق سمٜم٤مه صمؿ ومٞمف يّمكم ومٙم٤من ُمًجدا ُمٙم٤مٟمف واختذ ًمٞم٤مل

 اعمًجد سم٠منف قمٜمدهؿ ُمٕمرووم٤م يم٤من أنف قمغم شمدل إظم٤ٌمر ومٝمذه. «اًمت٘مقى قمغم أؾمس
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 .«اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي

 قمـ اعمٕمًقدي قمـ اعمٖم٤مزي زي٤مدات ذم سمٙمػم سمـ يقٟمس وروى» :ظاحل٤موم ىم٤مل صمؿ

 ًمرؾمقل ُم٤م: ي٤مه سمـ قمامر ىم٤مل سم٘م٤ٌمء ومٜمزل ط اًمٜمٌل ىمدم ح٤م»: ىم٤مل قمتٞم٦ٌم سمـ احلٙمؿ

 ومٌٜمك طمج٤مرة ومجٛمع ومٞمف ويّمكم اؾمتٞم٘مظ إذا سمف يًتٔمؾ ُمٙم٤مٟم٤م ًمف جيٕمؾ أن ُمـ سمد اهلل

 ُمًجد أول اًمتح٘مٞمؼ ذم وهق «- سم٤معمديٜم٦م يٕمٜمل - سمٜمل ُمًجد أول ومٝمق ىم٤ٌمء ُمًجد

 ،قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم جلامقم٦م سمٜمل ُمًجد وأول فم٤مهرا  مج٤مقم٦م سم٠مصح٤مسمف ومٞمف ط اًمٜمٌل صغم

 ذم شم٘مدم يمام سمٜم٤مه٤م اًمذي خلّمقص ًمٙمـ اعم٤ًمضمد ُمـ همػم سمٜم٤مء شم٘مدم ىمد يم٤من وإن

 .«ُمًجده سمٙمر أيب سمٜم٤مء ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م

سم٦م ومٞمف ىم٤ٌمء عمًجد ط سمٜم٤مئف ىمّم٦م ذم طمدي٨م ضم٤مء وىمد  ذم اًمٓمؼماين رواه همرا

 ىمدم طملم ط اهلل رؾمقل إمم ٟمٔمرت»: ىم٤مًم٧م اًمٜمٕمامن سمٜم٧م اًمِمٛمقس قمـ «اًمٙمٌػم»

جتف ىم٤ٌمء ُمًجد اعمًجد هذا وأؾمس وٟمزل  هيٍمه طمتك اًمّمخرة أو احلجر ي٠مظمذ ومرأ

 أصح٤مسمف ُمـ اًمرضمؾ ومٞم٠ميت هشمف أو سمٓمٜمف قمغم اًمؽماب سمٞم٤مض إمم وأنٔمر احلجر «يٛمٞمٚمف»

 أؾمًف طمتك. ُمثٚمف ظمذ ٓ: ومٞم٘مقل أيمٗمؽ أقمٓمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م وأُمل سم٠ميب: وي٘مقل

 ُمًجد أىمقم إٟمف: ي٘م٤مل ومٙم٤من: ىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم ي١مم هق اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ إن: وي٘مقل

 .«صم٘م٤مت ورضم٤مًمف»: «11/ 7» اهلٞمثٛمل ىم٤مل. «ىمٌٚم٦م

 .قمٜمٝم٤م وديٕم٦م سمـ قمٌٞمد قمـ ؾمقيد سمـ قم٤مصؿ ـمريؼ ُمـ وم٢مٟمف يّمح أنف أقمت٘مد وُم٤م

 .وُمٓمقٓ خمتٍما  قم٤مصؿ قمـ ـمري٘ملم ُمـ سمٙم٤مر سمـ واًمزسمػم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه

 اسمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م ـمريؼ ُمـ ُمٜمده واسمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ احلًـ أظمرضمف ويمذًمؽ

 وىمد. ُمٓمقٓ سمف اًمِمٛمقس قمـ أبٞمف قمـ: وم٘م٤مل قم٤مصؿ ؿمٞمخ ذم ظم٤مًمػ ًمٙمـ. ؾمقيد

 يزيد سمـ ؾمقيد اسمـ هق هذا قم٤مصام وم٢من «171/ 7» «اإلص٤مسم٦م» ذم احل٤مومظ ًمٗمٔمف ؾم٤مق

 :ُمٕملم اسمـ ىم٤مل ىم٤ٌمء ُمًجد إُم٤مم إنّم٤مري ضم٤مري٦م سمـ

 :قمدي اسمـ وىم٤مل. «أقمرومف ٓ»

 :اًمذهٌل ىم٤مل. «ضمدا اًمرواي٦م ىمٚمٞمؾ»
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 :«اًمت٘مري٥م» وذم. «ُمٜمٙمريـ طمديثلم روى: طم٤مشمؿ أبق وىم٤مل ُمٜمٙمرا  طمديث٤م ًمف وؾم٤مق»

 .«ُم٘مٌقل»

 اسمـ قمٌٞمد ويمذًمؽ شمرمج٦م ًمف أضمد ومٚمؿ إظمػمة اًمرواي٦م قمغم ؾمقيد واًمده وأُم٤م

. أقمرومف مل وم٢مين قمت٦ٌم: آظمر وذم قمٌٞمد: قوٕملمُم ذم «اإلص٤مسم٦م» ذم وىمع يمام قمت٦ٌم أو وديٕم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([.1/077)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 قباء وسجد دم اليالة فًل

 - اعمًجد هذا ي٠ميت طمتك ظمرج ُمـ»: ط ىم٤مل وم٘مد قمٔمٞمؿ أضمر ومٞمف وًمٚمّمالة»

 يم٤من ومٞمف ومٞمّمكم «ىم٤ٌمء ُمًجد أتك صمؿ سمٞمتف ذم شمٓمٝمر ُمـ: ًمٗمظ وذم» ىم٤ٌمء ُمًجد يٕمٜمل

 [. اإلؾمٜم٤مد صحٞمح. ]«قمٛمرة يم٠مضمر ًمف يم٤من: أظمر ٚمٗمظاًم وذم» قمٛمرة يمٕمدل

 اسمـ قم٤مُمر ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ه٤مؿمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ـمريؼ ُمـ «11/ 1» احل٤ميمؿ أظمرج صمؿ

 :ي٘مقل ؾمٕمدا ؾمٛمٕمٜم٤م: ي٘مقٓن ؾمٕمد سمٜم٧م وقم٤مئِم٦م ؾمٕمد

 :وىم٤مل. اعم٘مدس سمٞم٧م ُمًجد ذم أصكم ُمـ إزم أطم٥م ىم٤ٌمء ُمًجد ذم أصكم ٕن

. «119/ 1» اعمٜمذري وأىمره اًمذهٌل وواوم٘مف. «اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح»

 .ىم٤مًمقا  يمام وهق

 :آظمره وذم ىم٤ٌمء سمٕمد «ريمٕمتلم»: سمزي٤مدة «01/ 1» «اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وأورده

 :وىم٤مل. «اإلسمؾ أيم٤ٌمد إًمٞمف ًميسمقا  ىم٤ٌمء ذم ُم٤م يٕمٚمٛمقن ًمق ُمرشملم»

 .«صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد «اعمديٜم٦م أظم٤ٌمر» ذم ؿم٦ٌم سمـ قمٛمر رواه»

 سمٞم٧م قمغم ىم٤ٌمء ُمًجد شمٗمْمٞمؾ ٤مدٕوم ُمرومققم٤م يم٤من وًمق ُمقىمقف طمدي٨م وهق: ىمٚم٧م

 :إٟمف احل٤مومظ ىم٤مل وىمد اعم٘مدس
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 .«اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد سمخالف شمْمٕمٞمػ ومٞمف اًمّمالة ذم يث٧ٌم مل»

 ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل. إرسمٕم٦م اعم٤ًمضمد راسمع ضمٕمٚمٜم٤مه ذًمؽ أضمؾ ُمـ: ىمٚم٧م

 :«07/ 1» «اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 اعمًجد ٞمفويٚم ط اًمٜمٌل ُمًجد ويٚمٞمف اعم٤ًمضمد أومْمؾ احلرام واعمًجد»

 :ىم٤مل «إىمَم

 ُمًجد ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة أن اًمٕمٚمامء مجٝمقر قمٚمٞمف واًمذي»

 .«ط اًمٜمٌل

 ([.1/075)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 ركَتني فٗه فٗييل وواصٗا راكبا شبت كل قباء يٙيت ط  كان

. «[ريمٕمتلم ومٞمف ومٞمّمكم] وُم٤مؿمٞم٤م رايم٤ٌم[ ؾم٧ٌم يمؾ] ىم٤ٌمء ي٠ميت ط يم٤من» وًمذًمؽ»

 [.صحٞمح]

 ضمقاز قمغم دًٓم٦م - ـمرىمف اظمتالف قمغم - احلدي٨م هذا وذم» :احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمٜمٝمل أن وومٞمف ذًمؽ قمغم واعمداوُم٦م اًمّم٤محل٦م إقمامل سمٌٕمض إج٤مم سمٕمض ختّمٞمص

 ي٠ميت يم٤من ط اًمٜمٌل ًمٙمقن اًمتحريؿ قمغم ًمٞمس اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ًمٖمػم اًمرطم٤مل ؿمد قمـ

 وشمٗم٘مد إنّم٤مر عمقاصٚم٦م يم٤من إٟمام ءىم٤ٌم إمم ط جمٞمئف سم٠من ٥َم ٘م  ٕمُ وشمُ  ،٤مرايمًٌ  ىم٤ٌمء ُمًجد

 ختّمٞمص ذم اًمن هق وهذا ُمٕمف اجلٛمٕم٦م طمْمقر قمـ ُمٜمٝمؿ شم٠مظمر ُمـ وطم٤مل طم٤مهلؿ

 .«سم٤مًم٧ًٌم ذًمؽ

 ُم٘مّمقدا يٙمـ مل اًم٧ًٌم يقم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومذه٤مسمف هذا ومٕمغم: ىمٚم٧م

 ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم ؾمقاء يمٚمٝم٤م وم٤مٕج٤مم وقمٚمٞمف اعمذيمقر اًمتٗم٘مد عمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة سمؾ سم٤مًمذات

 «778/ 1» «اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري ذيمره ومام اًمتخّمٞمص ىمّمد وضمقد ًمٕمدم ىم٤ٌمء رةزي٤م
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 .(1) يٜمٌٖمل يمام ًمٞمس «ؾمٜم٦م اًم٧ًٌم يقم اًمزي٤مرة»: أن اًمٓمٞمٌل قمـ

 أجْم٤م سمجٞمد ًمٞمس اعمذيمقر اًمتخّمٞمص ضمقاز قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل ويمذًمؽ

 سمدون آظمر قمغم ًمٞمقم شمرضمٞمح٤م ٓ ًمٚمٛمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة اًمتخّمٞمص سمف اعمراد يٙمقن أن إٓ

 ًمٞمجتٛمع حم٤مضة إًم٘م٤مء أو ًمٚمتدريس يقم ختّمٞمص ذًمؽ ُمث٤مل ،ط اًمٜمٌل ُمـ ٟمص
                                                           

 أؾمٌقع يمؾ أي «ؾم٧ٌم يمؾ»: احلدي٨م ذم ىمقًمف ُمـ اعمراد نأ إمم ذه٥م أنف اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ ىمرأت أنٜمل وأذيمر  (1)

د ًمٞمس وأنف  يمت٤مب أي ذم أن أذيمر وٓ أؾمتحيه ٓ سمام اًمٚمٖم٦م ُمـ ًمذًمؽ اطمت٩م وىمد ٟمٗمًف اًم٧ًٌم يقم اعمرا

 وىمٗم٧م صمؿ. ىمط اًمتخّمٞمص قمغم احلدي٨م ذم طمٞمٜمئذ دًٓم٦م ومال ذًمؽ صح وم٢مذا ومٚمٞمٙمت٥م ،وضمده ومٛمـ ذًمؽ ىمرأت

 ومٞمف ذيمر وىمد «واحلقادث اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م» يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مومٕمل ؿم٤مُم٦م أبق اإلُم٤مم وهق ذًمؽ ذيمر ُمـ قمغم

ومؼ ُم٤م ز قمدم ُمـ إهل ذهٌٜم٤م ُم٤م يقا  :«17 ص» اهلل رمحف ىم٤مل يمٚمف ذًمؽ ذم يمالُمف وإًمٞمؽ اًمتخّمٞمص ضمقا

 نإزُم٤م مجٞمع ذم ُمرؾمٚم٦م اًمؼم أنقاع مجٞمع يٙمقن سمؾ اًمنمع هب٤م خيّمٝم٤م مل سم٠موىم٤مت اًمٕم٤ٌمدات ختّمٞمص يٜمٌٖمل وٓ»

 سمتٚمؽ اظمتص ذًمؽ يم٤من وم٢من اًمٕم٤ٌمدة ُمـ سمٜمقع وظمّمف اًمنمع ومْمٚمف ُم٤م إٓ ومْمؾ سمٕمض قمغم ًمٌٕمْمٝم٤م ًمٞمس

 رُمْم٤من ذم واًمٕمٛمرة اًمٚمٞمؾ ضمقف ذم واًمّمالة وقم٤مؿمقراء قمروم٦م يقم يمّمقم همػمه٤م دون اًمٕم٤ٌمدة شمٚمؽ اًمٗمْمٞمٚم٦م

 ُمـ ظمػم هل ًمتلا اًم٘مدر وًمٞمٚم٦م احلج٦م ذي يمٕمنم اًمؼم أقمامل مجٞمع ومٞمف ُمٗمْمال اًمنمع ضمٕمٚمف ُم٤م إزُم٤من وُمـ

 قمٛمؾ أي يٙمقن ذًمؽ ومٛمثؾ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ؿمٝمر أخػ ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ أومْمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ أي ؿمٝمر أخػ

 ُمٜمّم٥م ًمف ًمٞمس اعمٙمٚمػ أن وم٤محل٤مصؾ. آظمر زُمـ ذم ٟمٔمػمه قمغم اًمٗمْمؾ ًمف يم٤من ومٞمٝم٤م طمْمؾ اًمؼم أقمامل ُمـ

 «وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قم٤ٌمدة صٗم٦م يم٤مٟم٧م وهذه اًمِم٤مرع إمم ذًمؽ سمؾ اًمتخّمٞمص

 طمتك يّمقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ «اًمّمحٞمحلم» طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 يم٤من هؾ: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م ىمٚم٧م: ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م وطمدي٨م. يّمقم ٓ: ٟم٘مقل طمتك ويٗمٓمر يٗمٓمر ٓ: ٟم٘مقل

 :ىم٤مل صمؿ. ديٛم٦م قمٛمٚمف يم٤من ٓ: ىم٤مًم٧م ؿمٞمئ٤م؟ إج٤مم ُمـ خيص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ىم٤ٌمء ُمًجد إٓ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد سمٕمد اًمٗمْمؾ ومٞمف يٕمت٘مد اعم٤ًمضمد ُمـ رء ي١مشمك وٓ: ؾمٚمٛم٦م سمـ حمٛمد ىم٤مل»

 قمٞمدا ذًمؽ ومٞمجٕمؾ زُم٤من سم٤مًمٜم٤مس يٓمقل وأن اًمٌدقم٦م ُمـ ظمقوم٤م ومٞمف ومٞم١مشمك سمٕمٞمٜمف يقُم٤م ًمف يٕمد أن ويمره: ىم٤مل

 اهلل صغم اًمٜمٌل أن صح وىمد: ىمٚم٧م. سمدقم٦م ومٞمف دمئ مل ُم٤م طملم يمؾ ي١مشمك أن سم٠مس وٓ شم١مظمذ ومريْم٦م أو يٕمتٛمد

 قمـ سم٤مًم٧ًٌم وقمؼم أؾمٌقع يمؾ ذم يزوره يم٤من اٟمف هذا ُمٕمٜمك وًمٙمـ. ؾم٧ٌم يمؾ ىم٤ٌمء ي٠ميت يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 ذم قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ُمـ «اًمّمحٞمحلم» ذم ُم٤م وٟمٔمػمه سم٤مجلٛمٕم٦م قمٜمف يٕمؼم يمام إؾمٌقع

 .[ُمٜمف.] «أقمٚمؿ واهلل. ؾمٌت٤م اًمِمٛمس رأجٜم٤م ُم٤م واهلل الوم: ومٞمف ىم٤مل اجلٕم٦م يقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل اؾمتً٘م٤مء
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 يٜمت٘مؾ وًمذًمؽ سم٤مًمذات ُم٘مّمقدا ًمٞمس اًمٞمقم ٕن ُمٜمف ُم٤مٟمع ٓ ومٝمذا ذًمؽ ًمًامع اًمٜم٤مس

 سمٌٕمض إج٤مم سمٕمض ختّمٞمص سمخالف وهذا ًمٚمٛمّمٚمح٦م ُمالطم٘م٦م ُمرارا همػمه إمم ُمٜمف

 سم٤مًم٘مٞم٤مم اًمٕمٞمديـ ًمٞمٚم٦م ّمٞمصيمتخ همػمه٤م ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م سمزقمؿ اًمٕم٤ٌمدات

 رسمٞمع ؿمٝمر وختّمٞمص - اًم٘مٌقر زي٤مرة أقمٜمل - سم٤مًمزي٤مرة يقُمٝمام وختّمٞمص واًمٕم٤ٌمدة

 سمدع وأُمث٤مًمف هذا ومٙمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمقًمد ىمّم٦م سم٘مراءة إول

 «ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي اؾمتدل ح٤م وًمذًمؽ قمٜمٝم٤م واًمٜمٝمل ٟمٌذه٤م جي٥م وُمٜمٙمرات

 شمٌٚمٖمف مل وًمٕمٚمف ذًمؽ اح٤مًمٙمل ُمًٚمٛم٦م اسمـ ويمره» :ىم٤مل اًمتخّمٞمص ضمقاز قمغم سم٤محلدي٨م

 .«إطم٤مدي٨م هذه

 اًمٜمقوي إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ُمٜمٝم٤م يٗمٝمؿ مل وًمٙمٜمف سمٚمٖمتف أهن٤م وإىمرب سمٕمٞمد هذا: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اعم٠ًمخ٦م ذم قمٜمدٟم٤م احلؼ هق ُم٤م سمٞمٜم٤م وىمد وهمػمه

 :«187/ 1» «اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل: «وم٤مئدة»

 سم٠من واطمتجقا  اعمِم٤مهد إمم سم٤مًمًٗمر سم٠مس ٓ أنف اًمٕمٚمامء ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ذيمر»

 ًمٞمس ىم٤ٌمء ٕن ومٞمف هلؿ طمج٦م وٓ وُم٤مؿمٞم٤م رايم٤ٌم ؾم٧ٌم يمؾ ىم٤ٌمء ي٠ميت يم٤من ط اًمٜمٌل

 سمًٗمر ًمٞمس ذًمؽ ٕن إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر قمـ ُمٜمٝمل وهل ،ُمًجد سمؾ ُمِمٝمدا

 اًمٜمٌقي اعمًجد إمم ؾم٤مومر ًمق وًمٙمـ جيز مل أهٚمف دويرة ُمـ ىم٤ٌمء إمم ؾم٤مومر ًمق سمؾ ،ُمنموع

 اًمٌ٘مٞمع أهؾ ىمٌقر زي٤مرة يًتح٥م يمام يًتح٥م ومٝمذا ىم٤ٌمء إمم ُمٜمف ذه٥م صمؿ

 .«أطمد وؿمٝمداء

 ([.1/077)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 قباء وسجد إىل الرحل يىد أن جيوز ال

 .«اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م إًمٞمف اًمرطمؾ يِمد أن جيقز ٓ وًمٙمـ»

 ...ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 .ُمٜمٝم٤م هذا وًمٞمس «احلدي٨م

 ([.1/078)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 ؟تِاضل بٕٖٗا ادساجد باقي هل

 اًمٜمص ضم٤مء اًمتل[ ىم٤ٌمء إىمَم، اًمٜمٌقي، احلرام،] إرسمٕم٦م اعم٤ًمضمد هل شمٚمؽ

 إىمدم يم٤من وإن اًمٗمْمؾ ذم ؾمقاء وم٢مهن٤م هذه وم٠مُم٤م ،اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه٤م قمغم سمتٗمْمٞمٚمٝم٤م

ر سمٜمٞم٧م شمٙمقن أن قمـ دأبٕم ًمٙمقهن٤م أومْمؾ ُمٜمٝم٤م  ؾمٌ٘م٧م يمام واعم٤ٌمه٤مة واًمٗمخر ًمإلضا

 أظم٤ٌمر» يمت٤مب قمـ «17/ 1» «احل٤مؿمٞم٦م» ذم قم٤مسمديـ اسمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م. ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة

 :أن اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إمم سم٤مًمًٜمد «اًمدول

 .«صالة أخػ سمثالصملم دُمِمؼ ُمًجد ذم اًمّمالة»

 .ُمٜمٙمر وهق قمٜمف يّمح ٓ وم٢مٟمف اًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمغم ُمقىمقوم٤م يمقٟمف ُمع ومٝمق

 «7» رىمؿ اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م روى ممـ هق اهلل رمحف اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إن صمؿ

 :سمٚمٗمظ

ه ومٞمام صالة أخػ ُمـ أومْمؾ ُمًجدي ذم صالة»  إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 .«...اعمًجد

 ومٞمٖمٚم٥م ط اًمٜمٌل قمـ ٟمٗمًف هق رواه ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م ىمقًمف ُمـ قمٜمف يّمح أن ومٞمٌٕمد

 .اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ٞمفقمٚم ُمدؾمقؾم٦م اًمرواي٦م هذه أن اًمٔمـ قمغم

 :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م أنس قمـ روي ٟمٕمؿ

 وقمنميـ سمخٛمس اًم٘م٤ٌمئؾ ُمًجد ذم وصالشمف سمّمالة سمٞمتف ذم اًمرضمؾ صالة»

 اعمًجد ذم وصالشمف ،صالة سمخٛمًامئ٦م ومٞمف جيٛمع اًمذي اعمًجد ذم وصالشمف ،صالة

 وصالشمف ،صالة أخػ سمخٛمًلم ُمًجدي ذم وصالشمف ،صالة أخػ سمخٛمًلم إىمَم

 .«صالة أخػ سمامئ٦م احلرام اعمًجد ذم

 صمٜم٤م: اًمدُمِم٘مل اخلٓم٤مب أيب ـمريؼ ُمـ «711 - 711/ 1» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 :«اًمزوائد» ذم ىم٤مل. قمٜمف إهل٤مين اهلل قمٌد أبق زريؼ
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 ُم٘م٤مل ومٞمف وزريؼ طم٤مًمف يٕمرف ٓ اًمدُمِم٘مل اخلٓم٤مب أب٤م ٕن وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده»

 وذم «اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره سمف سم٠مس ٓ: ىم٤مل أنف زرقم٦م أيب قمـ طمٙمل

 إٓ سمف آطمتج٤مج جيقز ٓ إث٤ٌمت طمدي٨م يِمٌف ٓ سم٤مٕؿمٞم٤مء يٜمٗمرد: وىم٤مل «اًمْمٕمٗم٤مء»

 .«اًمقوم٤مق قمٜمد

 :إٟمف «اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .«أوه٤مم ًمف صدوق»

 وم٠مبق وإٓ ُمٜمف طمٗمٔمف ىمد اخلٓم٤مب أبق يم٤من إن أوه٤مُمف ُمـ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م

 :احل٤مومظ وىم٤مل ؾمٌؼ يمام يٕمرف ٓ اخلٓم٤مب

 :«اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل وىم٤مل. «جمٝمقل إٟمف»

 :ىم٤مل صمؿ احلدي٨م هذا ًمف ؾم٤مق صمؿ «سم٤معمِمٝمقر ًمٞمس»

 .«ضمدا ُمٜمٙمر هذا»

 .ىم٤مل ُم٤م وٟمٕمؿ

 أيب قمـ ـمرق ُمـ دُمِمؼ ُمًجد شمرمج٦م ذم أجْم٤م قم٤ًميمر اسمـ احلدي٨م أظمرج وىمد

 .سمف اخلٓم٤مب

 أن٠ٌمن٤م: قمامر سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ أجْم٤م قم٤ًميمر اسمـ أظمرضمف ُم٤م اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ

 ُمًجد ُمقوع ذم صغم سمف أهي ًمٞمٚم٦م ط اًمٜمٌل أن»: اخلِمٜمل حيٞمك سمـ حلًـا

 :وىم٤مل. «دُمِمؼ

 .«ُمٜم٘مٓمع هذا»

 ومٞمف ىم٤مل وىمد ُمٗم٤موز هذا اخلِمٜمل وسملم ط اًمٜمٌل سملم وم٢من ُمٕمْمؾ هق سمؾ: ىمٚم٧م

 :«اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ

 .«واح٤مئ٦م: يٕمٜمل. اًمتًٕملم سمٕمد ُم٤مت اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٖمٚمط يمثػم صدوق»

 :ُمرومققم٤م أنس قمـ سمًٜمده رواه ُم٤م ُمٜمٝم٤م ُمٜمٙمرات «اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ًمف ؾم٤مق وىمد
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 :ىم٤مل صمؿ «روطمف إًمٞمف اهلل يرد طمتك يقُم٤م أرسمٕملم إٓ ىمؼمه ذم ومٞم٘مٞمؿ يٛمقت ٟمٌل ُمـ ُم٤م»

 .«وقمقيٚمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م سملم يّمكم ىم٤مئؿ وهق يب أهي ًمٞمٚم٦م سمٛمقؾمك ُمررت»

 :وىم٤مل إًمٞمف إؾمٜم٤مده وؾم٤مق طم٤ٌمن اسمـ رواه

 .«ُمقوقع سم٤مـمؾ وهذا»

 .«اعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ وأظمرضمف

 ذم اًمّمالة ذم اظمتٚمٗم٤م رضمٚملم» قمـ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ؾمئؾ وىمد

 صمالصمامئ٦م ومٞمف أن ذيمروا وىمد ٓ؟ أم زقمٛمقا  يمام صالة سمتًٕملم هل هؾ: أُمٞم٦م سمٜمل ضم٤مُمع

 سم٤مًمٚمٞمؾ يم٤مًم٘م٤مئؿ سم٤مًمِم٤مم اًمٜم٤مئؿ أن ذيمروا وىمد ٓ؟ أم صحٞمح ذًمؽ ومٝمؾ ُمدومقن ٟمٌل

 ظمٚمؼ اهلل أن وذيمروا سم٤مًمِم٤مم يم٤معمٗمٓمر اًمٕمراق ذم اعمتٓمقع اًمّم٤مئؿ أن وذيمروا سم٤مًمٕمراق

 ذًمؽ ومٝمؾ سم٤مًمِم٤مم وؾمٌٕمقن سم٤مًمٕمراق واطمد ضمزء ُمٜمٝم٤م ضمزءا وؾمٌٕملم إطمدى اًمؼميم٦م

 .«ٓ؟ أم صحٞمح

 سمتْمٕمٞمػ ط اًمٜمٌل قمـ طمدي٨م دُمِمؼ ضم٤مُمع ذم يرد مل هلل احلٛمد» :وم٠مضم٤مب

 إنٌٞم٤مء قمدد ومٞمف أن يث٧ٌم ومل ،شمٕم٤ممم هلل ذيمرا  اعم٤ًمضمد أيمثر ُمـ هق وًمٙمـ ،ومٞمف اًمّمالة

 ص٤محل٦م سمٜمٞم٦م ٞمفوم اعم٘مٞمؿ وم٢من سم٤مًمذ٤مت وم٤مٕقمامل همػمه أو سم٤مًمِم٤مم اًم٘م٤مئؿ وأُم٤م ،اعمذيمقريـ

 ذم ضم٤مء وىمد أومْمؾ ومٛم٘م٤مُمف هلل أـمقع اًمٕمٌد ومٞمف يٙمقن ُمٙم٤من ويمؾ ،ذًمؽ قمغم يث٤مب وم٢مٟمف

 ،ُمقاوع أرسمٕم٦م ذم اًمؼميم٦م أن قمغم اًم٘مرآن ودل صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وأهٚمف اًمِم٤مم ومْمؾ

ٟمف اإلؾمالم فمٝمقر أن ري٥م وٓ  همػمه ذم ُمٜمف أىمقى واًمٚم٤ًمن واًمٞمد سم٤مًم٘مٚم٥م ومٞمف وأقمقا

 ُمـ ذيمر ُم٤م وأُم٤م ،همػمه ذم يقضمد ٓ ُم٤م واًمٜمٗم٤مق اًمٙمٗمر وىمٛمع اإليامن فمٝمقر ُمـ وومٞمف

 ُم٤م قمغم واًمٕمراق سم٤مًمِم٤مم ضمزءا وؾمٌٕمقن إطمدى اًمؼميم٦م وأن واًمّمٞم٤مم اًمٗمٓمر طمدي٨م

 .«111/ 1» «اًمٗمت٤موى». «أقمٚمؿ واهلل. اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد قمـ ٟمًٛمٕمف مل ومٝمذا ذيمر

 اًمّمالة ىمّمد ًمٗمْمٞمٚم٦م ُمًتٚمزم همػم ومٝمق اعمذيمقريـ إنٌٞم٤مء ومٞمف أن صم٧ٌم وًمق: ىمٚم٧م

 اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ ٕنف اًمٜمٝمل أؿمد قمٜمف ُمٜمٝمل هق سمؾ ،اًمٜم٤مس سمٕمض يتقهؿ يمام ومٞمف

 ذم اهلل رمحف أجْم٤م اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ ؾمٌؼ يمام ذًمؽ قمـ هنٞمٜم٤م وىمد ُم٤ًمضمد
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 :«115/ 7» «ىاًمٗمت٤مو»

 أو ٟمٌل ىمؼم إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤م قمٜمد واًمدقم٤مء اًمّمالة حتري ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمف وُم٤م»

 سمدٟمف ُمـ رء أو سمدٟمف إًمّم٤مق أو ذًمؽ ُمـ ي٘مرب ُم٤م أو واًم٘مراسم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد ىمؼم

 ذىمل ىمٌكم ذم واًمدقم٤مء اًمّمالة يتحرى يمٛمـ وهمػمه قمقد ُمـ اًم٘مؼم جي٤مور سمام أو سم٤مًم٘مؼم

 ىمؼم أنف اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف واًمذي - هقد ىمؼم إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي عاعمقو قمٜمد دُمِمؼ ضم٤مُمع

 زيمري٤م سمـ حيٞمك رأس حتتف: ي٘م٤مل اًمذي اخلِم٥م اعمث٤مل قمٜمد أو - ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م

 ًمٞمس إُمٙمٜم٦م هبذه واًمدقم٤مء اًمّمالة وم٢من ،ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ُمٌتدع خمٓمئ ومٝمق ،ذًمؽ وٟمحق

 يٜمٝمقن يم٤مٟمقا  سمؾ ذًمؽ نيٗمٕمٚمق يم٤مٟمقا  وٓ وأئٛمتٝم٤م إُم٦م ؾمٚمػ ُمـ أطمد قمٜمد ُمزي٦م ًمف

 دقم٤مء ي٘مّمدوا مل وإن ودواقمٞمف ذًمؽ أؾم٤ٌمب قمـ ط اًمٜمٌل هن٤مهؿ يمام ذًمؽ ُمثؾ قمـ

 :ىم٤مل صمؿ «ذًمؽ؟ ىمّمدوا إذا ومٙمٞمػ سمف واًمدقم٤مء اًم٘مؼم

 ؾمٚمػ ُمـ أطمد ي٘مؾ ومٚمؿ وزم أو ٟمٌل ىمؼم ومٞمف اعمٙم٤من يمقن ٕضمؾ اًمدقم٤مء وأُم٤م»

 اًم٘مٌٚم٦م أهؾ سمٕمض اسمتدقمف ٤ممم هذا وًمٙمـ ،همػمه ُمـ أومْمؾ ومٞمف اًمدقم٤مء إن وأئٛمتٝم٤م إُم٦م

 قم٤ٌمد ديـ ُمـ ٓ اعمنميملم ديـ ُمـ وم٠مصٚمف ،اعمنميملم ُمـ وهمػمهؿ ًمٚمٜمّم٤مرى ُمْم٤مه٤مة

 إُم٦م ؾمٚمػ ُمـ أطمد يًتحٌف مل هذا وم٢من ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يم٤مخت٤مذ اعمخٚمّملم اهلل

 ُمـ ط اهلل رؾمقل ًمٕمٜمٝمؿ عمـ ُمْم٤مه٤مة اًم٘مٌٚم٦م أهؾ سمٕمض اسمتدقمف وًمٙمـ وأئٛمتٝم٤م

  .«واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد

 ([.1/078)اعمًتٓم٤مب ٛمراًمث] 

 احلرام ادسجد دم اليالة فًل هلا كٖٓا وْة هل

 احلرام؟ اعمًجد ذم اًمّمالة يٕم٤مدل ُمٙم٦م ذم ُمٙم٤من أي   ذم اًمّمالة هؾ :وداخٓة

 اعمًجد ذيمر ىمريٜم٦م ُمـ أومٝمؿ وأن٤م ظمالومٞم٦م، ُم٠ًمخ٦م وهل هذا، أقمت٘مد ٓ :الىٗخ

 وإٟمام اًمٕم٤مم، سم٤معمٕمٜمك راماحل اعمًجد هق ًمٞمس اعم٘مّمقد أن اًمٜمٌقي، اعمًجد ُمع احلرام

 .ٟمٕمؿ. يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م وًمٞمس ُمٙم٦م، ُمًجد وهق ومٞمف يّمغم اًمذي اعمًجد سمف اعم٘مّمقد
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ى اًمَِّذي ؾُمٌَْح٤منَ ﴿: أي٦م ذم ي٘مقًمقن حيتجقن هؿ :وداخٓة ـَ  ًَمٞماًْل  سمَِٕمٌِْدهِ  أَْهَ ِجدِ  ُِم ًْ  اعْمَ

 .احلرام اعمًجد وًمٞمس ه٤مٟمئ أم سمٞم٧م ُمـ سمف أهي: ي٘مقًمقن ،[1:اإلهاء]﴾احْلََرامِ 

 سم٤معمًجد، ختتص اًمٗمْمٞمٚم٦م أن أراه اًمذي: ىمٚم٧م آٟمٗم٤ًم، هذا قمـ أضم٧ٌم أن٤م :الىٗخ

 ذم ىم٤مل طمٞم٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ُمع اعمًجد ذيمر سم٘مريٜم٦م يمٚمٝم٤م سمٛمٙم٦م وًمٞمس

ه ومٞمام صالة أخػ شمٗمْمؾ هذا ُمًجدي ذم صالة»: اعمٕمروف احلدي٨م  ُمـ ؾمقا

 .«احلرام اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد:

 هذا يٙمقن اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد وُمع اعم٤ًمضمد ُمع راماحل اعمًجد وم٘مرن 

 ىمد ٕنف ؾمٝمؾ: قمٜمٝم٤م اجلقاب أي٦م أُم٤م ُمٙم٦م، ُمًجد وهق ُمٙم٦م، ُمـ ضمزء اعمراد ًمٙمقن ىمريٜم٦م

 ومٌحٙمؿ سمجقاره، يٙمقن وإٟمام ٟمٗمًف، اعمٙمل اعمًجد ُمـ ُمثالً  ه٤مٟمئ أم سمٞم٧م يٙمقن ٓ

ى ياًمَّذِ  ؾُمٌَْح٤منَ ﴿: أي٦م ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ضم٤مء اعمج٤مورة ـَ  ًَمٞماًْل  سمَِٕمٌِْدهِ  أَْهَ ِجدِ  ُِم ًْ  اعْمَ

 .اعمج٤مَور طمٙمؿ اعمج٤مِور طمٙمؿ ُيْٕمَٓمك أن اًمٕمريب إؾمٚمقب ٕن :[1:اإلهاء]﴾احْلََرامِ 

 (55: 10: 10/ 181/واًمٜمقر اهلدى)

 والٕساء، الرجال كثرة وع احلرام ادسجد دم اليالة حْم

 ون زدحاماإل عٕد احلرم دم حيدث وا وحْم فٗه، السسة وحْم

  الٕساء خٓف الرجال صالة

 وطمٙمؿ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل يمثرة ُمع احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م :السٚال

 ومٞمف؟ اًمًؽمة

 يم٤مٟمقا  ؾمقاء اًمٜم٤مس، سمٕمض ومٞمٝم٤م يت٤ًمهؾ اًمتل إُمقر ُمـ هذه أن ؿمؽ ٓ :الىٗخ

 يت٘مدُمـ ٕهنـ اًمرضم٤مل: ُمـ وًمٞمس اًمٜم٤ًمء ُمـ اخلٓم٠م أن واًمٖم٤مًم٥م ٟم٤ًمًء، أو رضم٤مًٓ 

 .اًمرضم٤مل ُمع خيتٚمٓمـو

هل٤م، اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم وُمـ   وّذه٤م َأوَّ
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ه٤م آظمره٤م، اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم آظمره٤م، هل٤م وذُّ  .«َأوَّ

 ُمٝمام اًمرضم٤مل قمـ يت٠مظمرن أن قمغم اًمٜم٤ًمء ط اًمٜمٌل طمض احلدي٨م هذا ومٗمل 

 ٗمقومٝمـص اًمٜم٤ًمء شمٕمدت ُم٤م وم٢مذا اعمًجد، أرض هبـ واشمًٕم٧م إُمر، وؾمٕمٝمؿ

 طمٞمٜمئذٍ  سم٤مًمٜم٤مسمؾ، احل٤مسمؾ اظمتٚمط: ىمديامً  ىمٞمؾ ويمام اًمرضم٤مل، صٗمقف إمم وشم٘مدُمـ

 اًمٖم٤مًم٥م، هق يمام اعمرأة هل إٟمام اعمٕمتدي يم٤من وم٢مذا اعمٕمتدي، قمغم شم٘مع إٟمام اعم١ًموًمٞم٦م

 أو اًمٜم٤ًمء صػ ظم٤مًمط اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمرضمؾ هق اعمٕمتدي يم٤من وإذا قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مإلصمؿ

 .قمٚمٞمف اإلصمؿ ومٞمٙمقن صٗمقومٝمـ،

 وم٤مًمّمالة اًمرضمؾ، أو اعمرأة اعمٕمتدي يم٤من ؾمقاء: أي احل٤مًمتلم، ُمـ يُمؾ   ومٗمل اًمّمالة ٤مأُم 

 ٟمًتٜمػم اًمتل اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ذم وٓ سمؾ اًمٙمت٤مب، قمـ ومْمالً  اًمًٜم٦م ذم يقضمد ٓ ٕنف صحٞمح٦م:

 قمغم يدل ُم٤م ذًمؽ ُمـ رء ذم يقضمد ٓ وأبدًا، دائامً  ٟمذيمر يمام واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ومٝمؿ ذم هب٤م

 ٟمٔم٤مم خم٤مًمٗم٦م ؾمقى ذًمؽ ُمـ رء ٓ اعمرأة، طم٤مذشمف ُمـ أو اعمرأة طم٤مذى ُمـ صالة سمٓمالن

 اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: طمدي٨م ذم آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اًمٜمٔم٤مم هذا اًمّمٗمقف، شمًقي٦م

 .«أوهل٤م وذه٤م آظمره٤م، اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم آظمره٤م، وذه٤م أوهل٤م،

 اًمٌٓمالن ٕن اًمّمالة: سمٓمالن شمًتٚمزم وٓ واعمٕمّمٞم٦م، اإلصمؿ شمًتٚمزم اعمخ٤مًمٗم٦م هذه

َت٘مؾ طمٙمؿ ًْ  هذا ٟم٘مقل ًمف، وضمقد ٓ مم٤م قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام وهذا ظم٤مص، دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ ُُم

 اعمرأة أن اًمًٜم٦م أهؾ ُمذاه٥م ُمـ اًمٞمقم، اعمٕمرووم٦م اعمذاه٥م سمٕمض ذم هٜم٤مك أن ذايمريـ

 ًمٙمـ اًمرضمؾ، صالة سمٓمٚم٧م اًمرضمؾ طم٤مذت ًمق اعمٕمتدي٦م، هل يم٤مٟم٧م ًمق طمتك وىمٗم٧م إذا

 .اًمنمع ذم ٚمٞمفقم دًمٞمؾ وٓ اًمرأي هق إٟمام هذا

ر أن: إذاً  ومحًٌٜم٤م   خم٤مًمٗم٦م وذم اإلصمؿ، ذم ي٘مٕمـ ٓ أن ُمٕم٤ًم، واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُٟمَذيم 

 اهلل سمٞم٧م إمم ًمٚمح٩م ظمرضمـ ىمد مجٞمٕم٤مً  وهؿ وسمخ٤مص٦م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م

 .اًمنمع أطمٙم٤مم اًمتزم ُمـ إٓ ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ اًمذي احل٩م هذا احلرام،

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َمُّ ﴿ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام  َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم  احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم

قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال ًُ  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل ،[197:اًمٌ٘مرة]﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال»: اًم٘مرآين اًمٜمٝم٩م هذا اًمتزم عمـ سمٞم٤مٟم٤مً  ًُ  ىم٤مل ،«احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم
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ٌَٞم ٜم٤مً  واًمًالم ّمالةاًم قمٚمٞمف  طم٩م ُمـ»: ط سم٘مقًمف اًمٜمٝم٩م هذا يٚمتزم اًمذي هذا ومْمٞمٚم٦م ُُم

 .«أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ، ومل يروم٨م ومٚمؿ

 أن احل٩م ىمّمدوا إذا وصٖم٤مرًا، يم٤ٌمراً  وٟم٤ًمًء، رضم٤مًٓ  احلج٤مج يمؾ ُمـ وم٤معم٘مّمقد

 أن٘مٞم٤مء أت٘مٞم٤مء أُمٝم٤مهتؿ، وًمدهتؿ يمام سمالدهؿ إمم يٕمقدوا أن ذًمؽ وراء ُمـ هم٤ميتٝمؿ يٙمقن

 اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م سم٠منف ُمٗمتخراً  سمٚمده إمم أطمدهؿ يٕمقد أن ٓ وأصم٤مم، اًمذٟمقب يمؾ ُمـ

 يٌتٖمل ُمـ إن ومالن، سم٤محل٤مج يٜم٤مدوٟمف اًمٜم٤مس ومّم٤مر احل٤مج، ًم٘م٥م وايمت٥ًم احلرام،

 سمخٗمل طمجتف ُمـ يٕمقد أن قمٚمٞمف ُيـْخَِمك ومٝمذا اًمٚم٘م٥م، هذا قمغم احل٩م سم٥ًٌم احلّمقل

 وًمٙمـ طمجج٧م وُم٤م: طمجف ُمـ رضمع يقم ًمزُمٞمٚمف قمرايبإ ذًمؽ ىم٤مل يمام أو طمٜملم،

 .اإلسمؾ طَمّج٧م

 سمٚم٘م٥م ُمتنموم٤مً  وًمٞمس ذيمرٟم٤م، يمام ٟم٘مٞم٤مً  شم٘مٞم٤مً  اعمًٚمؿ يٕمقد أن احل٩م ُمـ وم٤معم٘مّمقد

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمٕمٛمؾ: يٌٓمؾ مم٤م ومٝمذا احل٤مج، ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  اّللَّ

ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  ي  .ٟمٕمؿ. [٦:0ماًمٌٞمٜم]﴾اًمد 

 إٓ يمٚمٝم٤م اإلؾمالم سمالد ذم ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤مً  اًمٞمقم أصٌح٧م اًمًؽمة وم٘مْمٞم٦م: اًمًؽمة أُم٤م

 اًمثقب هذا ٕن هب٤م: يٚمٞمؼ ٓ صمقسم٤مً  يمًٞم٧م وم٘مد احلرام اعمًجد ذم أُم٤م ُمٜمٝم٤م، ضمداً  اًم٘مٚمٞمؾ

ة أطم٤مدي٨م ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت ًم٘مد ذقمٞمتٝم٤م، قمغم ىم٣م  اعمّمكم سم٤مخت٤مذ إُمر ومٞمٝم٤م قِمدَّ

 أو اًمٌٜمٞم٤من، ذم يم٤من أو اًمّمحراء ذم يم٤من ؾمقاء اإلـمالق، قمغم يم٤من ُمٙم٤من أي   ذم اًمًؽمة

 أوًٓ  ضم٤مءت وم٘مد احلرام، اعمًجد يم٤من وًمق ضم٤مُمع، ُمًجد ذم أو ُمًجد ذم يم٤من

 صغم إذا»: سمٕمْمٝم٤م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل قم٤مُم٦م، أو ُمٓمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م

 .«صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة إمم ومٚمٞمّمؾ أطمديمؿ:

 ؾمؽمة، إمم ٓ يّمكم سمٕمْمٝمؿ رأج٧م اًمّمالة، إمم ظمٞمٛمتل ُمـ ظمرضم٧م طمٞمٜمام آٟمٗم٤مً 

 يتخذه أن ًمٚمٛمّمكم ومُٞمٛمٙمـ ضم٤مًمس، ؿمخص هٜم٤مك يم٤من ًمق سمؾ قمٛمقد، أيَّ  هل واًمًؽمة

 إمم ومٚمٞمّمؾ أطمديمؿ صغم إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف اًمِمخص، هذا إمم يّمكم ؾمؽمة،

 ي٘مٓمع ٓ» صالشمف، ٚمٞمفقم اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع أن ظمِمٞم٦م ُم٤ٌمذة: اجلقاب ي٠مت ح٤مذا؟ «ؾمؽمة

 .صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع أن ظمِمٞم٦م: أي «صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من
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 ُيْدِرك أن اًمٌنمي ًمٚمٕم٘مؾ يٛمٙمـ ٓ ذقمٞم٦م وؾم٤مئؾ هٜم٤مك أن: هذا وُمٕمٜمك 

 سمّمالشمف ًمإلظمالل اًمِمٞمٓم٤من يتٕمرض أن وسملم اعمّمكم سملم حَتُقل اًمقؾم٤مئؾ هذه شم٠مثػمه٤م،

 هذا ذم ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ًٛمعٟم ومٜمحـ أصٚمٝم٤م، ُمـ إلسمٓم٤مهل٤م أو إىمؾ، قمغم

 رواي٦م ذم سمٞم٤مٟمف ضم٤مء آظمر أدب وهٜم٤م ؾمؽمة، إمم يّمكم أن ُُمَّمؾ   ًمٙمؾ آُمراً  احلدي٨م

ٌُّف ومٞمٜمٌٖمل أظمرى، . «ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمْدنُ  أطمديمؿ صغم إذا»: ط ىمقًمف وهق أٓ هل٤م، اًمَتٜمَ

 إذا: نإٟم٤ًم ي٠ًمل ىمد ًمٙمـ «ؾمؽمة إمم ومٚمُٞمَّمؾ  »: يم٤مٟم٧م إومم اًمرواي٦م أو إول احلدي٨م

 ؾمؽمة؟ هذه ومٝمؾ هٜم٤مك، واًمًؽمة هٜم٤م أن٤م صٚمٞم٧م

 .«ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمَٞمْدنُ  أطمديمؿ صغم إذا»: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم اجلقاب

 وهٙمذا اًمًٜم٦م، ذم أجْم٤مً  سمٞم٤مٟمف ضم٤مء اًمُ٘مرب وهذا ُمٜمٝم٤م، ىمري٤ٌمً  يٙمقن أن سمد ومال

ؾ وم٤مًمًٜم٦م ة ُمـ اعمّمكم ي٘مؽمب ومٝمؾ سمٕمْم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م ُيَٙمٛم  ؽْمَ ًُ  يٛمس نأ يٙم٤مد أنف سمحٞم٨م اًم

 وومراغ؟ ومًح٦م ؾمؽمشمف وسملم رأؾمف سملم يٙمقن أن سمد ٓ أم يديف، سملم اًمتل اًمًؽمة سمرأؾمف

 ضم٤مء ؿم٤مة، ممر اًمًؽمة وسملم اعمّمكم ؾمجقد ُمقوع سملم يٙمقن أن سمد ٓ ٟمٕمؿ، :اجلواب

 .ؿم٤مة ممر اًمًؽمة وسملم ؾمجقده، ُمقوع: أي ُمّماله سملم يم٤من ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م ذم

 جيٕمؾ وإٟمام ٓ، سمرأؾمف، يٜمٓمحٝم٤م يٙم٤مد سمحٞم٨م ُمٜمٝم٤م، نيد وٓ قمٜمٝم٤م، يٌتٕمد ٓ: وم٢مذاً 

 .ؿمؼم ُمـ ىمري٤ٌمً  أو ؿمؼم شم٘مري٤ٌمً  ؿم٤مة، ممر وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف

 احلرام، اعمًجد ذم إمهٞم٦م هذه شمٔمٝمر ًمٙمؿ، ؾمٞمٔمٝمر يمام اًمًؽمة هذه أمهٞم٦م ُمـ إن

ة اعمّمٚملم اُمتالء ًمٙمثرة  قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اًمٜم٤ًمء، ُمرور وسمخ٤مص٦م أجدهيؿ، سملم سم٤مح٤مرَّ

: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمِديمؿ صالة ي٘مٓمع»: ًمًالموا اًمّمالة

ة  .«إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 اًمِمٞمٓم٤من سملم حتقل أهن٤م وهل قم٤مُم٦م، إومم اًمقفمٞمٗم٦م: وفمٞمٗمت٤من اًمًؽمة هلذه: وم٢مذاً 

 وإمهٞم٦م اًمٜم٘مّم٤من، ُمـ ًمٌمء اًمًؽمة وراء اعمّمكم هذا صالة يٕمرض أن وسملم

 يديف سملم ُمر إذا صالشمف، سمٓمالن وسملم اعمّمكم سملم حتقل ةاًمًؽم هذه أن هل إظمرى

ة اًمثالصم٦م، إُمقر ُمـ واطمد  .إؾمقد اًمٙمٚم٥م أو احلامر أو اعمرأ

ه ومال ؾمؽمة، إمم يّمكم يم٤من إذا أُم٤م  ضمٜم٤ًمً  يم٤من ؾمقاء يديف، سملم َُمرَّ  ُم٤م ذًمؽ سمٕمد َيُيُّ

 .آظمر ؿمٞمئ٤مً  يم٤من أو اًمثالصم٦م، إضمٜم٤مس هذه ُمـ
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و٦م ومّمالشمف احلرام، اعمًجد ذم وًمق ؾمؽمة ٓ إمم يّمكم اًمذي أُم٤م   أو ًمٚمٜم٘مّم٤من ُُمَٕمرَّ

 .اعمّمكم يدي سملم يٛمر اًمذي اجلٜمس طم٥ًم قمغم ًمٚمٌٓمالن،

 طمتك ُمًجد يمؾ ذم واضم٦ٌم وأهن٤م اًمًؽمة، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمذيمره أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 سملم ووع احلرام اعمًجد ذم صغم إذا اًمًٚمػ سمٕمض يم٤من وًمذًمؽ احلرام، اعمًجد

 ذيمرت يمٜم٧م يمام قمٜمف، اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل دقمٌ وُمٜمٝمؿ ؾمؽمة، يديف

 .ٟمٕمؿ «ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير»: يمت٤مب ذم وٟمحقه ذًمؽ

 هذه طمٙمؿ ومام[ اًمٜم٤ًمء ظمٚمػ اًمرضم٤مل يّمكم احلرم إزدطم٤مم ُمع أطمٞم٤مًٟم٤م] :اًم٤ًمئؾ

 اًمّمالة؟

 .اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ُمـ وُمِٝمؿَ  هذا :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 صغم إذا أم شم٠مثػماً، أؿمد اًمرضمؾ سمجٜم٥م اعمرأة صالة هؾ :ئمٝمر وًمٕمٚمف :الىٗخ

ؿ شمرى، أو ؾمت٘مقل ُم٤مذا سمج٤مٟمٌٝم٤م؟ وًمٞمس اعمرأة ظمٚمػ اًمرضمؾ  شم٠مثػماً؟ أؿمدُّ  أهيُّ

 .طم٤مذه٤م إذا :وداخٓة

ٌْٓمِؾ ٓ اعمح٤مذاة أن قمروم٧م يمٜم٧م وإذا :الىٗخ  ظمٚمػ اًمّمالة: وم٢مذاً  اًمّمالة، شُم

ٌْٓمؾ ٓ اعمرأة  .اًمّمالة شُم

 صالشمف قمـ ُي٠ًمل اًمذي هق اًمرضمؾ هؾ اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل أنف اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م ويٕمقد 

ة أم آصماًم، ومٞمٙمقن اعمرأة، ظمٚمػ  أُم٤مم ووىمٗم٧م شم٘مدُم٧م ٕهن٤م شُم٠ًمل: اًمتل هل اعمرأ

 .أصمٛم٦م هل ومًتٙمقن اًمرضمؾ،

 ذوط شمقومرت إذا احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م صحٞمح٦م هل طم٤مل يمؾ ومٕمغم اًمّمالة أُم٤م 

 .إذاً  هق هق اجلقاب. ًمٚمّمالة اعمٕمرووم٦م اًمّمح٦م

 .....:ةوداخٓ

 ( 55: 18: 17/ 180/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (55: 00: 57/ 180/ واًمٜمقر اهلدى)
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 الٕبوي ادسجد دم ادرأة صالة

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ذه٧ٌم، إذا اًمٜمٌقي٦م اعمديٜم٦م ذم ؿمٞمخ ي٤م اعمرأة ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائل

 هذا؟ ُمًجدي ذم صالهت٤م ُمـ هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم ًمّمالهت٤م

 .يمذًمؽ :الىٗخ

 واًمثقاب؟ إضمر وزي٤مدة اًمٜمٌقي، اعمًجد ذم يمام صالة ػأخ هل٤م هؾ :السائل

 .يمذًمؽ هق يمذًمؽ، وهق :الىٗخ

 ( 55: 11: 57/ 791/واًمٜمقر اهلدى) 

 دم أم اليٓوات دم عاوة هي هل احلرم، دم ادًاعِة اليالة

 ادسٙلة؟ دم حتّّْٗم وا فّط، الِريًة

 اًمّمٚمقات ذم ٦مقم٤مُم هل هؾ احلرم، ذم اعمْم٤مقمٗم٦م اًمّمالة! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: ُمداظمٚم٦م

 اعم٠ًمخ٦م؟ ذم حت٘مٞم٘مٙمؿ ُم٤م وم٘مط، اًمٗمريْم٦م ذم أم

 ذم صالة»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن: أي قم٤مُم٦م، أهن٤م: اًم١ًمال هذا قمغم ضمقايب: اًمِمٞمخ

 سمامئ٦م ومٞمف وم٤مًمّمالة احلرام اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقاه مم٤م صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي

 صالة أن ُمًتحييـ ٤ميمٜم وإذا واًمٜم٤مومٚم٦م، اًمٗمريْم٦م احلدي٨م هذا يِمٛمؾ «صالة أخػ

 ٓ احلرام اعمًجد ذم صٚم٧م إذا ومحٞمٜمئذ ُمًجده٤م، ذم صالهت٤م ُمـ أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة

 اعم٘مدس، اعمٙم٤من هذا ذم صٚم٧م ٕهن٤م...اعمْم٤مقمػ إضمر ٟمٗمس هل٤م يٙمت٥م أنف ؿمؽ

: آٟمًٗم٤م ىمٚمتف يمام اًمٌٞم٧م ومْمٞمٚم٦م وزي٤مدة إضمر ٟمٗمس هل٤م ومٞمٙمت٥م سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا وًمٙمٜمٝم٤م

 .وم٠ميمثر سمٕمنم احلًٜم٦م ٕن طمًٜم٤مت: قمنم إىمؾ قمغم زائد صالة أخػ ُم٤مئ٦م هل٤م يٙمت٥م

 ذم اًمٜم٤ًمء قمـ ومْماًل  ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜم٦م صالة هؾ: اًم٘مقل إمم يقصٚمٜم٤م وهذا

 سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذيمرٟم٤م إذا اًمدار، ذم أو أومْمؾ اعمًجد
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 أومْمؾ اعمديٜم٦م وذم ُمٙم٦م ذم[ سمٞمتف ذم] اًمٗمريْم٦م ًمٖمػم اًمرضمؾ صالة: ٟم٘مقل «اعمٙمتقسم٦م إٓ

 اًمٗمْمٞمٚم٦م، شمٚمؽ هل٤م اعمًجديـ ذم اًمّمالة يم٤مٟم٧م وم٢مذا اعمًجديـ، ذم صالشمف ُمـ ًمف

 ًمٚمٜم٤مومٚم٦م اًمرضمؾ صالة أن اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٜمخرج أومْمؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ويم٤من

 .اجلقاب هق هذا احلرام، اعمًجد ذم أو اًمٜمٌقي اعمًجد ذم صالشمف ُمـ أومْمؾ سمٞمتف ذم

 (55:17:11/ب77: اًمٜمقر طمٚم٦مر) 

 احلرم؟ دم أم الِٕدق دم اليالة لٓٔراة األفًل هل

 ذم واًمٜم٤مومٚم٦م اعمٙمتقسم٦م أم سم٤محلرم، واًمٜم٤مومٚم٦م اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة: أومْمؾ أهيام: ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمٛمرأة؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗمٜمدق

 .اًمٗمٜمدق ذم: اًمِمٞمخ

 (55:17:11/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 احلرام ادسجد حدود

 اعمّمٚملم؟ سمحٙمؿ شمٌٚمغ؟ أجـ إمم احلرام اعمًجد طمدود: وداخٓة

 ًمف يمت٥م احلرم داظمؾ يّمكم اًمذي هذا اًمٕم٤مدي٦م اًمّمقرة صقرشملم، ذم هٜم٤م الشيخ:

 هذه سمس احلرام، سم٤معمًجد ُمٚمح٘ملم وظمرضمقا  احلرام، اعمًجد اُمتأل ًمٙمـ أخػ، ُم٤مئ٦م

 اعمًجد همػم ُمًجد ذم يّمكم يذه٥م واطمًدا إن: أن٤م ىمٚم٧م ًمذًمؽ ظم٤مص٦م، صقرة

قم احلرام،  .ٓ ُمٙم٦م، ذم ٕنف صالة أخػ سمامئ٦م هٜم٤مك اًمّمالة إن لوَيدَّ

 : .. ( 17. : 7/   09/   واًمٜمقر اهلدى)  
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 هل احلرام ادسجد عذ ضرأت التي التوشَات

 ادسجد؟ فًل هلا

 سم٤مىمل ذم اًمّمالة ُمع شمًتقي ٓ وأهن٤م احلرام، اعمًجد ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :السٚال

ٕم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٙم٦م،  اعمًجد طمٙمؿ ٟمٗمس هل٤م هؾ احلرام، اعمًجد غمقم شمٓمرأ  اًمتل ًمٚمَتَقؾمُّ

 ُمٙم٦م؟ ُمـ يمثػمة أضمزاء ؿمٛمٚم٧م وإن

 أو اعمٙمل اعمًجد يم٤من ومًقاء قمٚمٞمف، اعمزيد طمٙمؿ طمٙمٛمف هذا ٟمٕمؿ، الشيخ:

 قمٚمٞمف، اعمزيد طمٙمؿ طُمْٙمٛمٝم٤م اًمزي٤مدة ومٝمذه إًمٞمٝمام، شُمْم٤مف زي٤مدة ومٙمؾ اًمٜمٌقي، اعمًجد

 ذم ضم٤مء وىمد أن، واىمٕمف هق مم٤م سمٙمثػم أصٖمر يم٤من ٟمٕمٚمؿ يمام ط اًمرؾمقل ومٛمًجد

 -اًمٜمٌقي اعمًجد: يٕمٜمل– اعمًجد هذا ُُمدَّ  ًمق أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ أصم٤مر سمٕمض

 .اعمًجد طمٙمؿ ًمف ًمٙم٤من صٜمٕم٤مء، إمم

 (  55: 10: 11/ 187/ واًمٜمقر اهلدى)  

  وَني؟ وقت الَْبة لُسل هل

 ؟ ُمٕملم وىم٧م ذم اًمٙمٕم٦ٌم همًؾ وضمفُ  ُم٤م السائل:

 إُمقر ذم يدظمؾ ٓ اًمقىم٧م حتديد ًمٕمؾ ًمٙمـ ،وىم٧م اًمٖمًؾ هلذا ًمٞمس الشيخ:

 .ذقمٞم٦م سمدقم٦م ومٝمق يمذًمؽ يم٤من وم٤من اًمتٕمٌدي٦م،

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ُمٕملم وىم٧م ذم ختّمٞمّمف السائل:

 ٟمٕمؿ الشيخ:

 ( 55:  18: 07/   198/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 بيالة اقتداءً  احلرم عذ ادٌٓة الَامئر دم اليالة حْم

 احلرم؟ إوام

 احلرم؟ قمغم ُيَّمٚمُّقا  ئر،اًمٕمام قمغم ٟم٤مس قمٜمدك ذم :وداخٓة

 .جيقز ٓ الشيخ:

 .جيقز ٓ: وداخٓة

 .أوًٓ  اًمّمٗمقف وصؾ شم٤مريملم ه١مٓء الشيخ:

 : .. ( 18:  11/   09/   واًمٜمقر اهلدى)  

 كِٗٗة السجود وع اإلزدحام الىديد دم احلرم؟

 آزدطم٤مم يُمْثر ُمـ يًجد أن اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ اًمًجقد، ووع... :وداخٓة

 .اًمٜم٤ًمء فمٝمقر قمغم ؾمجدوا اًمرضم٤مل سمٕمض طمتك ص٤مر، اًمذي

 .ٟمٕمؿ أي الشيخ:

 ؟...يٙمقن احلٙمؿ ومِمق مداخؾة:

 .اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م اهلل اشمؼ احلٙمؿ، الشيخ:

 : .. ( 18:  11/   09/   واًمٜمقر اهلدى)  

 وَني؟ ثواب قباء وسجد دم لٓيالة هل

 صمقاب ىم٤ٌمء ُمًجد ذم اًمّمالة ذم صم٧ٌم هؾ اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: ُمداظمٚم٦م

 ظمػم؟ اهلل ضمزاك ،ُمٕملم

 ُمـ»: أن اًمٓمرق سمٛمجٛمقع وًمق شمّمح اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ
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 اًمٗمْمٞمٚم٦م هل هذه «يمٕمٛمرة ًمف يم٤مٟمت٤م ريمٕمتلم ومٞمف ومّمغم ىم٤ٌم ُمًجد أتك صمؿ سمٞمتف ذم شمٓمٝمر

 .ٟمٕمؿ ضم٤مءت، اًمتل اخل٤مص٦م

 وم٘مط؟ اعمديٜم٦م أهؾ قمغم أم ًمٚمٛمديٜم٦م زائر يمؾ قمغم يٜمٓمٌؼ هذا احلدي٨م هؾ: ُمداظمٚم٦م

: ي٘مقل يمام اعمديٜم٦م ؾمٙم٤من ُمـ[ يٙمقن أن ذـًم٤م ًمٞمس] صغم ُمـ يمؾ ٓ،: ًمِمٞمخا

 .ٟمٕمؿ ومٞمف، ٟمزل اًمذي اعمٜمزل ُمـ شمقو٠م همري٤ٌمً  يم٤من أو سمٞمتف ذم شمقو٠م ُمـ

 (55:15:77/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 املسحد حتية
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 وجوًبا الَّود قبل ركَتني يييل أن ادساجد آداب ون

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وضمقسم٤م اًم٘مٕمقد ىمٌؾ ريمٕمتلم كميّم أن» :اعم٤ًمضمد آداب ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 وذم «جيٚمس أن ىمٌؾ ريمٕمتلم ومٚمػميمع اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: واًمًالم اًمّمالة

 ًمٞمذه٥م أو ؿم٤مء إن سمٕمد ًمٞم٘مٕمد صمؿ] ريمٕمتلم يريمع طمتك جيٚمس ومال»: ًمٗمظ

 [.صحٞمح.]«[حل٤مضمتف

 إومم اًمرواي٦م ذم ٕنف اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتل وضمقب قمغم سمٔم٤مهره دًمٞمؾ واحلدي٨م

 يٗمٞمد وذًمؽ اًمّمالة ىمٌؾ اجلٚمقس قمـ هنك إظمرى وذم ًمٚمقضمقب وإُمر هبام ُمرأ

 «اعمحغم» ذم سح وم٢مٟمف ُمٜمٝمؿ طمزم اسمـ طم٤مؿم٤م اًمٔم٤مهري٦م هذا إمم ذه٥م وىمد اًمتحريؿ

 واطمتجقا  ًمٚمٜمدب ومٞمف إُمر سم٠من احلدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا  اجلٛمٝمقر ىمقل وهق ؾمٜم٦م سم٠مهن٤م

 ُمٌٞمٜم٤م وشمٕم٘مٌٝم٤م اًمِمقيم٤مين ح٘مؼاعم ؾم٤مىمٝم٤م وىمد ادقمقه سمام شمٜمٝمض ٓ سم٠مدًم٦م ذًمؽ قمغم

 اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٜمدب إمم اًمقضمقب ُمـ إُمر ًمٍمف صالطمٞمتٝم٤م قمدم

 :يتخٓمك رآه اًمذي ط ىمقًمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل. سمّمالة ي٠مُمره ومل «آذي٧م وم٘مد اضمٚمس»

 :اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. «ٟمٔمر وومٞمف وهمػمه اًمٓمح٤موي سمف اؾمتدل يمذا»

 ىمٌؾ اعمًجد ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم ومٕمٚمٝم٤م ىمد يٙمقن أن ُمـ ًمف ُم٤مٟمع ٓ أنف وضمٝمف وًمٕمؾ»

 .«شمريمٝم٤م قمـ واًمٜمٝمل هب٤م إُمر ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من أنف أو ُمٜمف اًمتخٓمل وىمقع

 .«إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ وم٤مٟمٔمر ومٞمف دًمٞمؾ ٓ سمف اطمتجقا  ُم٤م يمؾ وهٙمذا

 سمدون وًمق سم٤مجلٚمقس شمٗمقت ٓ وهل «اعمًجد حتٞم٦م» ب شمٕمرف اًمّمالة وهذه»

 :قمٜمف اهلل ريض ىمت٤مدة أبق وم٘م٤مل احلدي٨م ودور ؾم٥ٌم ًمذًمؽ يدل ،وٟمحقه اًمٜمًٞم٤من قمذر

: اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومجٚم٧ًم: ىم٤مل اًمٜم٤مس فمٝمراين سملم اهلل رؾمقل ُمًجد دظمٚم٧م

 رأجتؽ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل «دمٚمس؟ أن ىمٌؾ ريمٕمتلم شمريمع أن ُمٜمٕمؽ ُم٤م»

 [.صحٞمح.]«احلدي٨م ومذيمر ...ىم٤مل ضمٚمقس واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًم



  حتٞم٦م اعمًجد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وىم٤مل. سم٤مجلٚمقس شمٗمقت ٓ اعمًجد حتٞم٦م أن طم٤ٌمن اسمـ قمٚمٞمف شمرضمؿ احلدي٨م وهذا

 حلدي٨م ٟمٔمر وومٞمف اًمتدارك ًمف ينمع ٓ وضمٚمس ظم٤مًمػ إذا سم٠منف مج٤مقم٦م سح» :احل٤مومظ

: ي٘م٤مل أن حيتٛمؾ: اًمٓمؼمي اعمح٥م وىم٤مل ؾمٞم٠ميت يمام ؾمٚمٞمؽ ىمّم٦م وُمثٚمف هذا طم٤ٌمن اسمـ

 وسمٕمده أداء ىمٌٚمف وىمتٝمام: ي٘م٤مل أو ضمقاز وىم٧م وسمٕمده ومْمٞمٚم٦م وىم٧م اجلٚمقس ىمٌؾ وىمتٝمام

 .«اًمٗمّمؾ يٓمؾ مل إذا ُم٤م قمغم اجلٚمقس سمٕمد ُمنموقمٞمتٝمام حتٛمؾ أن تٛمؾوحي ىمْم٤مء

 هذه ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف إىمرب هق إظمػم آطمتامل وهذا: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. ي١مضمؾ ومل إُمر إمم سم٤مدر إطم٤مدي٨م

 وىمد اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اعمًجد حتٞم٦م ضمقاز قمغم سمٕمٛمقُمف يدل احلدي٨م إن صمؿ

 قمغم ي٘مقى ُم٤م ي٠مت مل ٕنف احلدي٨م قمٛمقم أوم٤مده ُم٤م وإرضمح ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 .وشمٗمّمٞمٚمف سمٞم٤مٟمف شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ؾمٞم٠ميت يمام ختّمٞمّمف

 ([.1/711)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 واجبة؟ غر أم واجبة ادسجد حتٗة

 واضم٦ٌم؟ همػم أم واضم٦ٌم اعمًجد حتٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .واضم٦ٌم: اًمِمٞمخ

 (51:57:07( /17) ضمدة ومت٤موى) 

 اليالة دم السسة واختاذ ادسجد ٗةحت حْم

 . اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم قمـ همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس ، رء قمغم شمٜمٌٞمف قمٜمدي ومٞمف:  اًمِمٞمخ

 .اعمًجد حتٞم٦م سمٞمّمكم ُم٤م ومٞمجٚمس إطمٜم٤م، دظمٚمٜم٤م ُمثٚمام اعمًجد، اًمداظمؾ يدظمؾ: ُمٜمٝم٤م

 ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ىم٤مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صح ىمد سمٞمٜمام 

 . واطمدة هذه «ريمٕمتلم يّمكم طمتك ٚمسجي

 همٗمٚم٦م وهذه ، ًمٚمّمالة ًمف شَمَٞمنَّ  ُمٙم٤من أي ذم سمٞمّمكم اعمًجد سمٞمدظمؾ: واطمدة صم٤مين
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 إمم يّمكم ٓزم يّمكم أن يريد ُمّمؾٍ  يمؾ أن: إطم٤مدي٨م هذه ظمالص٦م ، أطم٤مدي٨م قمـ

 هذا ، اخلِم٥م سملم هٜم٤مك صغم أظمقٟم٤م ؾمؽميت ه٤مي – ُمثالً  – هقن صٚمٞم٧م وم٠من٤م،  ؾُمؽْمة

 ُم٤م ؟ ؾمؽمشمؽ ويـ ، هقن صٚمٞم٧م – ُمثالً  – إٟم٧م ، ؾمؽمشمف ه٤مي هذا ، ؾمؽمشمف اجلدار

رهؿ ُمـ ومٞمف ُم٤م ، همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس ؟ واًم٥ًٌم، ومٞمف ر وم٠من٤م هٜم٤مك، ىمٚمٜم٤م ُمثٚمام ُيَذيم   ُأَذيم 

 : اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ طمديثلم ، اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع يمرىواًمذ

 . «صالشمف قمٚمٞمف ًمِمٞمٓم٤منا ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمٞمّمؾِ  أطمديمؿ صغم إذا»: ي٘مقل: أطمدمه٤م

 اهلل ؟ أن٧م دٟمٞم٧م ُم٤م ًمٞمش «ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمدن أطمديمؿ صغم إذا»: اًمث٤مين احلدي٨م

ٌُْٕمد ٓ: يٕمٜمل «ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمدٟمق أطمديمؿ صغم إذا» هيديؽ  أد ، ؾم١مال يرد هٜم٤م ، قمٜمٝم٤م َي

  ؟ اًمًؽمة ُمـ ىمري٥م يٙمقن ٓزم إيش

 وسملم سمٞمٜمف يٙمقن صغم إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم احلدي٨م ضم٤مء

 اًمًؽمة ومٝمذه ، سم٤مًمٙمثػم ؿمؼميـ ، وٟمص ؿمؼم: يٕمٜمل ؟ ؿم٤مة ممر واًمًؽمة ؾمجقده ُمقوع

 ، سم٤مًمًؽمة رأؾمف سمٞمٚمّمؼ: يٕمٜمل ، سمرأؾمف اًمًؽمة سمٞمٜمٓمح أجْم٤مً  وإٓ ،  هٜمل رأؾمف ًمكم ُمثالً 

 :قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف أردُت  اًمذي هذا ، ؿم٤مة ممر اًمًؽمة وسملم رأؾمف سملم جيٕمؾ وإٟمام

 .ريمٕمتلم يّمكم ُم٤م سمٕمد إٓ اعمًجد ذم ي٘مٕمد ُم٤م ٓزم اعمًجد، ؾاًمداظم دظمؾ إذا: أوًٓ 

 .آظمره إمم... اعمًجد قمٛمقد اعمًجد ضمدار ؾمؽمة، إمم يّمكم ٓزم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمذي وهذا ، ُمٗمٝمقم همػم يمالُمف]  واطمد وضمدت أن٧م: ُمثالً : احلْمقر أطمد

 ، قمٛمقد يقضمد وٓ سم٤معمّمٚملم يم٤مُمؾ إول اًمّمػ وضمدت إذا أين: ؾم١ماًمف ُمـ ومٝمٛمتف

 [.  ؟ ؾمؽميت هل اموم

 ؟؟ اجلامقم٦م صالة قمـ حتٙمل قمؿ إٟم٧م: اًمِمٞمخ

 ؟ اجلامقم٦م وهمػم اجلامقم٦م صالة :السائل

ٓين اًمّمػ ؾمؽمشمؽ: اًمِمٞمخ  ؟ إَوَّ

ٓين اًمّمػ :السائل  ؟ إَوَّ

 . آه:اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 :..:..(17/  1/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ادسجد؟ حتٗة له ييذ اجلَٔة فٗه تّام ال الذي ادسجد هل

 اعمًجد؟ حتٞم٦م ومٞمف أصكم هؾ اجلٛمٕم٦م، صالة ومٞمف ُم٤م[ ُمًجد]: ُمداظمٚم٦م

 !ُمًجًدا؟ أخٞمس اًمتٗمّمٞمؾ، هبذا ضمئ٧م أجـ ُمـ! ـمًٌٕم٤م: اًمِمٞمخ

 .. اشمٗم٘مقا  ُم٤م اًمٕمٚمامء ٕن اجلٛمٕم٦م: ومٞمف شم٘م٤مم ٓ: ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مُمًٕم٤م، ُمًجًدا.. ضم٤مُمًٕم٤م يًٛمك ٓ اجلٛمٕم٦م ومٞمف شم٘م٤مم ٓ اًمذي اعمًجد: اًمِمٞمخ

 اعمًجد سملم ٟمٗمرق ٟمحـ ًمٙمـ «اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ي٘مقل شمٕمرف اًمرؾمقل ًمٙمـ

 .ُمًجد ومٙمالمه٤م اجل٤مُمع، وُمًجد ُمًجد سملم ًمٞمس اعمّمغم، وسملم

 (55:18:57( /7) راسمغ ومت٤موى) 

 صابه ووا البٗت ويذ دخول عٕد ادسجد حتٗة يييل هل

 فومٞم يّمكم هؾ اًمٌٞم٧م، داظمؾ أي اعمّمغم ذم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: هٜم٤م ي٘مقل :وداخٓة

  اعمًجد؟ ذم احل٤مل هق يمام اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتل

  اًمدوائر؟ ذم أو اًمٌٞمقت ذم شُمتَّخذ اعمَُّمٚمَّٞم٤مت: يٕمٜمل :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 . اعمًجد حتٞم٦م ًمف ومٚمٞمس ُمًجدًا، ًمٞمس هذا ـمٌٕم٤مً  :الىٗخ

 .:..( 0: 11/   155/   واًمٜمقر اهلدى) 

 احلرام البٗت إىل لٓداخل ادسجد حتٗة

م اًمٌٞم٧م ذم اعمًجد حتٞم٦م احلرام، اًمٌٞم٧م إمم اًمداظمؾ عمّمكما حتٞم٦م :وداخٓة  .احلرا

 ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ًمٙمـ ريمٕمت٤من، حتٞمتف اعم٤ًمضمد، يم٤ًمئر احلرام اعمًجد :الىٗخ
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 اعم٘م٤مم، ظمٚمػ ريمٕمتلم ويّمكم يٓمقف ٓزم ومٝمذا سمٕمٛمرة، ُمٙم٦م ي٘مدم اًمذي أُم٤م اًم٘م٤مدم،

 يمٚمام هذا وحتٚمؾ، قاف،اًمٓم سمٕمد واعمروة اًمّمٗم٤م سملم وؾمٕمك اعم٘م٤مم ظمٚمػ ريمٕمتلم صغم

 اعمًجد سملم ومرق ومال يمٞمػ؟ ريمٕمتلم،قمروم٧م يّمكم قمٚمٞمف واضم٥م اعمًجد، دظمؾ

 .إظمرى اعم٤ًمضمد وسملم احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ احلرام

 اًمٌٞم٧م ذم وم٘مط سمس هؾ أخػ، سمامئ٦م هٜم٤مك اًمّمالة ُم٘مدار ُم٤م: ىمٚم٧م أن٤م :وداخٓة

 ُمٙم٦م؟ ُم٤ًمضمد ؾم٤مئر ذم أم احلرام،

 .اعمًجد ذم وم٘مط :الىٗخ

 زمح٦م؟ اًمداظمؾ ذم ٕن اعمًجد، ظم٤مرج يّمكم ًمذيا :وداخٓة

 .سم٤معمًجد يٚمحؼ سم٤مخل٤مرج يّمكم اًمذي اًمداظمؾ، ذم اعمًجد اُمتأل إذا :الىٗخ

 ...ُمٝمام طمتك :وداخٓة

 .ُمًجد يم٠مي :الىٗخ

 .اُمتد ُمٝمام :وداخٓة

 ذم إٓ صالة، أخػ ُم٤مئ٦م ًمف ًمٞمس آظمر، ُمًجد ذم يّمكم ىم٤مصد واطمد أُم٤م :الىٗخ

 .احلرام اعمًجد

 :..(10: 11/   09/   واًمٜمقر اهلدى) 

  الْراهة أوقات دم ادسجد حتٗة صالة جتوز هل

 دظمؾ إذا ُمٙمروه٦م، ُمقاـمـ ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ ؿمٞمخ ي٤م: ؾم١مال

 اًمتحٞم٦م؟ جيقز هؾ اعمًجد

 .جيقز :الىٗخ

 ( 55:  57: 18/   171/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الْراهة أوقات دم ادسجد حتٗة صالة حْم

 ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل ضم٤مء اًمتل إوىم٤مت يمؾ: يٕمٜمل صحٞمح، يمالم هذا: اًمِمٞمخ

 ومتذيمره٤م ُمثاًل  ُمٜمًٞم٦م ومريْم٦م ُمثؾ ؾم٥ٌم ًمف يم٤من ُم٤م أُم٤م اعمٓمٚمؼ، اًمتٜمٗمؾ سم٤مًمٜمٝمل ي٘مّمد إٟمام

 اًمٜم٤مومٚم٦م شمريم٧م إن ؾم٥ٌم هل٤م اًمتل اًمٜمقاومؾ ُمـ يم٤من ُم٤م أو يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم

 إوىم٤مت ذم صالهت٤م شمنمع إؾم٤ٌمب تذوا اًمٜمقاومؾ ومٝمذه اًم٥ًٌم، ذه٤مب ُمع ذه٧ٌم

 شمٌٜم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم شمدل ضمًدا ويمثػمة يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك اعمٙمروه٦م،

 ذم احلدي٨م قمٚمامء ٕطمد ضمًدا ٟم٤مومع يمت٤مب وهٜم٤مك شمٌٕمف، وُمـ اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 :اًمٙمت٤مب هذا وم٤مئدة ُمـ اًمٗمجر، ؾمٜمتل ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٍم أهؾ إقمالم: اؾمٛمف اهلٜمد

 .أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمٜمقاومؾ هبذه شمتٕمٚمؼ اًمتل إطم٤مدي٨م مجع أنف

 أنف ط اًمٜمٌل قمـ يم٠ممحد وهمػمه اًمؽمُمذي اإلُم٤مم أظمرضمف طمدي٨م ذًمؽ ُمـ ويم٤من

 أو «ُمًٕم٤م؟ أصالشم٤من»: ًمف وم٘م٤مل يّمكم، هنض رضماًل  رأى ؾمٚمؿ ومٚمام اًمٗمجر يقم ذات صغم

 اعمًجد دظمٚم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًمرضمؾ صغم ومٚمام «أرسمًٕم٤م؟ اًمّمٌح أتّمكم»: ًمف ىم٤مل

 ه٤مشم٤من، ومٝمام اًمٗمجر ريمٕمتل صٚمٞم٧م ىمد أيمـ ومل ُمٕمؽ، ومّمٚمٞم٧م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد

 ويم٤من واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ومًٙم٧م اًمٗمجر، ؾمٜم٦م مه٤م اًمٗمرض سمٕمد صاله ُم٤م: أي

ًرا هٜم٤م ؾمٙمقشمف : آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م ُمع اًمٗمرض سمٕمد اًمٗمجر ؾمٜم٦م صالة جلقاز إىمرا

 شمريمت٤م اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من يم٤مٟم٧م ح٤م ًمٙمـ «اًمِمٛمس ٚمعشمٓم طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»

 اعمنموقم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمنموع ضمقاز وقمدم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمّمالة إمم آٟمْمامم وضمقب سم٥ًٌم

 إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اًمٗمريْم٦م ىمٌؾ

 ًمٞمس ُمٜمف ًمؽذ يم٤من إٟمام اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل ٟمٗمًف قمغم ومقت اًمذي هذا: وم٢مًذا «اعمٙمتقسم٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤مشم٤ٌمقمف ُمٜمف إيث٤مًرا وإٟمام اًمًٜم٦م هبذه اهتامم ىمٚم٦م أو إقمراًو٤م أو يمًاًل 

 ومّمغم اإلٟم٤ًمن هذا وم٤مضمتٝمد «اعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا»: واًمًالم

 دظمٚمٜم٤م إذا أنف ًمٜم٤م، ؾمٜم٦م ومّم٤مرت واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مىمره اًمٗمجر، سمٕمد اًمريمٕمتلم

 سمٕمد ٟمّمٚمٞمٝم٤م أن ًمٜم٤م جيقز أنف اًمٗمجر ؾمٜم٦م صٚمٞمٜم٤م ىمد ٟمٙمـ مل اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد اعمًجد

 .اًمريمٕمتلم هب٤مشملم «اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»: طمدي٨م قمغم اؾمتثٜم٤مء ومدظمؾ اًمٗمريْم٦م،
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 أيب وؾمٜمـ ُم٤مًمؽ ُمقـم٠م ذم ضم٤مء ُم٤م اعمًتثٜمك مجٚم٦م ُمـ يمذًمؽ: .. ذاك طملم ومٞم٘م٤مل

 وؾمٚمؿ اخلٞمػ ُمًجد ذم اًمّمٌح صغم ح٤م اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل أن وهمػممه٤م داود

: هلام وم٘م٤مل ُمٕمف، يّمٚمٞم٤م مل أهنؿ اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ومٌدا اًمّمالة قمـ زاهديـ رضمٚملم رأى

 ي٤م: ىم٤مٓ ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام ومام: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مٓ ُمًٚمٛملم؟ أوًمًتام»

 صغم إذا: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل رطم٤مًمٜم٤م، ذم صٚمٞمٜم٤م ىمد يمٜم٤م إن! اهلل رؾمقل

 .«ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ ومٚمٞمّمكم اجلامقم٦م ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف ذم أطمديمؿ

 هلذا آظمر اؾمتثٜم٤مء ومٝمذا اًمٗمجر، ومريْم٦م سمٕمد ٟم٤مومٚم٦م صٚمٞم٤م أهنام هٜم٤م شمرون وم٠منتؿ

 صغم ُمـ إٓ: ومٛمٕمٜم٤مه «اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م

 ومٞمّمكم يّمٚمقن وهؿ جداعمً أتك صمؿ رطمٚمف ذم اًمٗمريْم٦م صغم يم٤من ُمـ إٓ.. اًمٗمجر ؾمٜم٦م

 يمراه٦م قمغم يتٖمٚم٥م هٜم٤م اجلامقم٦م إمم آٟمْمامم ٕن يمراه٦م: وىم٧م هذا يم٤من وًمق ُمٕمٝمؿ،

 .اعمٙمروه اًمقىم٧م ذم اًمّمالة

 (55:18:71( /7) راسمغ ومت٤موى) 

 الْراهة وقت ادسجد حتٗة صالة حْم

 ًمألُمر اعمخ٤مًمٗم٦م سمؾ ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمٗم٦م إُمقر سمٌٕمض اًمتذيمػم ُمـ زم سمد ٓ :الىٗخ

 يمام اعمًجد ذم ومٞمجٚمس اعمًجد، اًمقىم٧م هذا ُمثؾ ذم سمٕمْمٝمؿ يدظمؾ اًمٙمريؿ، قياًمٜمٌ

 أنف أدري أن٤م ريمٕمتلم، -وضمؾ قمز- هلل يّمكم ٓ ومٝمق ومراظمٝم٤م، قمغم اًمدضم٤مضم٦م دمٚمس

 هذا ذم اًمتحٞم٦م ريمٕمتل يّمكم أن ُينمع ٓ يمراه٦م وىم٧م ًمٙمقٟمف اًمقىم٧م هذا أن ئمـ

 اًمّمالة، ومٞمٝم٤م شُمٙمره وىم٤متأ هٜم٤مك أن صحٞمح اؾمتثٜم٤مء، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ: اجلقاب اًمقىم٧م،

 يم٤مٟم٧م ًمق طمتك صالة يمؾ شمِمٛمؾ هل هؾ إوىم٤مت، هذه ذم اظمتٚمٗمقا  ىمديامً  اًمٕمٚمامء ًمٙمـ

 وىم٧م ذم إٓ يًتٞم٘مظ ومٚمؿ اًمٔمٝمر صغم أن سمٕمد رأؾمف ووع رضمؾ ُمثالً  ومريْم٦م،

 .اشمٗم٤مىم٤مً  ٟمٕمؿ: اجلقاب ٓ؟ أم اًمٕمٍم صالة اًمّمالة هذه يّمكم هؾ اًمٙمراه٦م،

 اًمِم٤مُمؾ، اإلـمالق هذا قمغم ًمٞمس اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل: إذاً  

 ذم رهم٦ٌم قمٜمدهؿ اًمذيـ اًمٕمٚمؿ ـمالب أنّمح ضمداً  ضمٞمد يمت٤مب هٜم٤مك ُُمـَخّّمّم٤مت، ًمف
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 اًمذي احلؼ قمغم اًمتٕمرف إمم اعمٕمروم٦م هذه ُمـ اًمتقصؾ صمؿ اخلالف، أؾم٤ٌمب ُمٕمروم٦م

 أهؾ إقمالم»: سمـ اعمًٛمك «أسم٤مدي احلؼ ؿمٛمس»: يمت٤مب وهق أٓ اًمٜم٤مس، ومٞمف اظمتٚمػ

 اًمًٜم٦م ُمـ ضمداً  يمثػمة ٟمّمقص٤مً  ذيمر ومٝمٜم٤مك «اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٍم

: وهق أٓ آٟمٗم٤ًم، ُمقوققمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م، اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت ختّمص اًمّمحٞمح٦م

 ومٞمف شُمنمع ٓ ٟمٕمؿ اًمّمالة، ومٞمف شمنمع ٓ وىم٧م ذم دظمؾ إذا اعمًجد إمم اًمداظمؾ أن

: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىمقًمف وهق أٓ قم٤مم ًمٜمص ح٤مذا؟ اعمًجد: حتٞم٦م إٓ اًمّمالة

 يّمكم طمتك جيٚمس ومال «ريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»

 ي٘مٌؾ قم٤مم ٟمص هذا ٕنف اًمٜمص: هذا ُمـ دًٓم٦م أىمقى يٕمتؼم آظمر وًمٜمص ريمٕمتلم،

 ضمداً  ىمقي ومٝمق أظمر اًمٜمص أُم٤م ومٞمٝم٤م، اخلقض جم٤مل ًمٞمس أن واعمٜم٤مىمِم٦م اعمٜم٤مىمِم٦م،

 دظمؾ طمٞمٜمام اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من -ط- اًمٜمٌل أن شمٕمٚمٛمقن ف،وسمٞم٤مٟم ذطمف سمٕمد

 وم٘مٓمع ومجٚمس، -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ

 ومّمؾ ىُمؿ»: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل ،«أصٚمٞم٧م؟ ومالن، ي٤م»: ًمف ًمٞم٘مقل ظمٓمٌتف -ط- اهلل رؾمقل

 اعمًجد، ذم لماجل٤مًمً إمم اًمٕم٤مم سمخٓم٤مسمف -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- شَمَقضّمف صمؿ ،«ريمٕمتلم

 وًمٞمتجقز ريمٕمتلم، ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: هلؿ ىم٤مئالً 

 إٓ يتٌلم ٓ احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد ومٞمٝمام، اًم٘مراءة وًمٞمخٗمػ ًمٞمختٍممه٤م أي «ومٞمٝمام

 واخلٓمٞم٥م اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر أن شمٕمٚمٛمقن: وهل ىمّمػمة، سمٛم٘مدُم٦م

 واخلٓمٞم٥م يتٙمٚمؿ رأجتف عمـ شم٘مقل أن وًمق واطمدة ٗمٔم٦مسمٚم وًمق اجلٛمٕم٦م، يقم خيٓم٥م

 .اؾمٙم٧م اٟمّم٧م،: ًمف ي٘مقل أن جيقز ٓ أنف شمٕمٚمٛمقن خيٓم٥م،

 اًمقاضم٥م هذا ؾم٘مط واضم٥م، أنف ومٞمف إصؾ اًمذي سم٤معمٕمروف إُمر هذا 

 إذا»: سم٘مقًمف قمٛمقُم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مـم٥م -ط- اًمٜمٌل أن قمرومتؿ وم٢من خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م

 اًمقىم٧م هذا أن: ذًمؽ ُمٕمٜمك «ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ ٥مخيٓم واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء

ؾ ومٞمف جيقز ٓ سم٤مًمت٤مزم سم٤معمٕمروف، إُمر وهق أص٤مًم٦ًم، اًمقاضم٥م ومٞمف جيقز ًمٞمس اًمذي  اًمَتٜمَٗمُّ

 .اعمًجد حتٞم٦م سمريمٕمتل أُمر ًمٙمٜمف اعمٓمٚمؼ،

 ٓ ُمثالً  أن اعمٓمٚم٘م٦م، اًمٜم٤مومٚم٦م ومٞمف شُمٙمره اًمذي اًمقىم٧م ذم شمّمغم اعمًجد حتٞم٦م: إذاً  

 أن سمٕمد إٓ جيٚمس أن ًمف جيقز ومال اعمًجد دظمؾ إذا ًمٙمـ تٜمٗمؾ،ي أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز
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 .ريمٕمتلم يّمكم

 ذوات ُمـ سم٠مهن٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، أئٛم٦م ُمـ قمٚمامء سمٕمض قمٜمٝم٤م يٕمؼم وأُمث٤مهل٤م اًمّمالة هذه 

 .ضمداً  ُمتلم وم٘مٝمل يمالم وهذا إؾم٤ٌمب،

 اًمٜمقاومؾ اعمٓمٚم٘م٤مت، اًمٜمقاومؾ قمـ ختتٚمػ اًمّمٚمقات ُمـ إؾم٤ٌمب ذوات 

 اًمثالث اعمٙمروه٦م، إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ سم٤مًمٜمٝمل سم٤مًمذات ةاعم٘مّمقد هل اعمٓمٚم٘م٤مت

 وؾمٜم٦م اعمًجد يمتحٞم٦م إؾم٤ٌمب ذوات اًمٜمقاومؾ أُم٤م مخس، واعمجٛمقع وآصمٜمتلم

 .اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم شُمنمع ومٝمل ذًمؽ، وٟمحق اًمقوقء

ٝم٤م اهل٤مُم٦م، اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اًم٘مقل ظمالص٦م هذا   اًمرؾمقل ٕن اعمًجد: حتٞم٦م وَأَهـٛمُّ

 .يّمكم أن سمٕمد إٓ جيٚمس أن يًٛمح ومل خيٓم٥م، وهق هب٤م أُمر

 خلٓم٦ٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٞمٛمتف ُم٤م يتٙمٚمؿ، ُمثكم وُمتٙمٚمؿ اعمًجد يدظمؾ وأطمُدٟم٤م يمٞمػ 

 ُيَٕمٚم ؿ، أو حي٤مض أو يتٙمٚمؿ أطمد وٓ اعمًجد يدظمؾ سمؾ يذيمر، رء ٓ اًمرؾمقل؟

 .يمراه٦م وىم٧م أنف سمدقمقى ومٞمجٚمس

 اًمتل اًمٜمقاومؾ ٤مأُم اعمٓمٚم٘م٦م، سم٤مًمٜمقاومؾ ظم٤مص اًمٙمراه٦م وىم٧م أن شمٕمٚمٛمقا  أن ومٞمج٥م 

 .هذا شمٕمٚمٛمقا  أن ومٞمٜمٌٖمل ُمنموقم٦م، هل سمؾ ىمط، ُمٙمروه٦م ًمٞم٧ًم ومٝمل أؾم٤ٌمب هل٤م

 ( 55: 55: 18/   771/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بّٓٗل ادُرب أذان قبل ادسجد دخل دن ادسجد حتٗة

 ريمٕمتلم اًمّمالة زم جيقز ومٝمؾ سم٘مٚمٞمؾ، اعمٖمرب أذان ىمٌؾ دظمٚم٧م إذا: ي٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 ؟ ٓ أم

 سمؾ جيقز ُم٤م شمّمكم، أن ىمٌؾ دمٚمس أن هق جيقز ٓ واًمذي جي٥م، سمؾ قزجي: اًمِمٞمخ

 طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف جي٥م: ُم٤م

 .«ريمٕمتلم يّمكم
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 ومٙمٞمػ يمراه٦م، وىم٧م أنف اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ًمٌٕمض اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه شمٕمرض اًمتل واًمِمٌٝم٦م 

 .اًمتحٞم٦م صالة جيقز

سمٜم٤م   ُمـ ىمٞم٤مؾمٞم٦م،: وإظمرى اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م، هل: إومم طمٞم٦ماًمٜم٤م ٟم٤مطمٞمتلم، ُمـ ضمقا

 .وًمقي إ اًم٘مٞم٤مس سم٤مب

 وٟمص اعمّمٓمٚمح، قمٚمؿ ذم احلدي٨م قمٚمامء ذيمره٤م ىم٤مقمدة ومٝمٜم٤مك: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م أُم٤م 

 قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م وسملم اًمتحٞم٦م طمدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ ذم شمٞمٛمٞم٦م إسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ قمٚمٞمٝم٤م

 .اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة

 وٓ ُمتٕم٤مرو٤من، طمديث٤من ضم٤مء إذا إٟمف: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وُمٕمٝمؿ دي٨ماحل قمٚمامء ي٘مقل 

 سمتخّمٞمص أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو أظمر، قمغم أطمدمه٤م سمتًٚمٞمط إٓ سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ ُيٛمٙمـ

ام سم٤مٔظمر اًمٕم٤مُملم اًمٜمّملم أطمد ص، أن يّمٚمح وم٠مهيُّ ام خيّمَّ  هق يٙمقن أن يّمٚمح وأهيُّ

ص؟  اًمٕم٤مم واًمٜمص ّمٞمص،خت دظمٚمف ىمد اًمٕم٤مُملم اًمٜمّملم أطمد يم٤من إذا: ىم٤مًمقا  اعمخّم 

ص ختّمٞمص، يدظمٚمف مل أظمر ص اًمٕم٤مم اًمٜمص ظُمّم   سم٤مًمٜمص أظمرى، ٟمّمقص اعمُـَخّمَّ

ص همػم اًمٕم٤مم  .اعُمَخّمَّ

 جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٞمف ٟمحـ ُم٤م: وُمث٤مًمف 

 أي وذم طم٤مًم٦م أّي  وذم فمرف أّي  ذم فمرومٞم٦م، إذا ٕنف قم٤مم: ٟمص «ريمٕمتلم يّمكم طمتك

 .ريمٕمتلم ومّمكم اعمًجد دظمٚم٧م احلدي٨م ٜمكُمٕم وىم٧م،

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ» اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا يٕم٤مرض قم٤مم ٟمص هذا 

 .«اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة وٓ اًمِمٛمس،

 ُٟمخّمص ومٝمؾ اًمقىمتلم، هذيـ ذم صالة يمؾ قمـ يٜمٝمك قم٤مم ٟمص هذا أجْم٤م 

صُٟمخَ  أم اًمقىمتلم، هذيـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل سمحدي٨م اًمتحٞم٦م طمدي٨م  طمدي٨م ّم 

 .اًمتحٞم٦م سمحدي٨م اًمقىمتلم هذيـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل

 قمغم ًمٞمس اًمقىمتلم،  ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م أن واًم٥ًٌم هذا: هق اجلقاب 

ص وم٘مد وؿمٛمقًمف، قمٛمقُمف ّم٤مت ظُمّم   ٟمز ُمـ»: ُمثال ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة سمُِٛمَخّم 
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 .«يذيمره٤م طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م، ٟم٤مم أو صالةً 

 وىم٧م هذا اًمرؾمقل ومٞم٘مقل اًمِمٛمس، ـمٚمقع قمٜمد اًمٗمجر الةًمّم اؾمتٞم٘مظ هذا: إذاً  

 .اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة هذه

 وًمق يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق همرسم٧م، أو شمٖمرب اًمِمٛمس شمٙم٤مد طمتك اًمٕمٍم صالة ٟمز رضمؾ 

 .وهٙمذا اًمّمالة قمـ ُمٜمٝمل يمراه٦م وىم٧م يم٤من

ّم٤مت   اعمًٛمك يمت٤مسمف ذم «اهلٜمدي اًمٓمٞم٥م أبق» أطمًـ ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة واعمَُخّم 

ّم٦م إطم٤مدي٨م مجع وم٘مد «اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم ،اًمٕمٍم أهؾ إقمالم»  اعمَُخّم 

 ُمـ اعمٜمًٞم٦م، اًمّمالة: آٟمٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ ويم٤من ومٞمٝم٤م، اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل ًمألوىم٤مت

 اعمًجد أتك صمؿ ُمٜمزًمف، ذم اًمٗمجر صالة صغم ُمـ صالة: حييين مم٤م ُمثال ذًمؽ

 .وهٙمذا قمٜمٝم٤م ٝملُمٜم صالشمف سمٕمد اًمّمالة يم٤من وإن ُمٕمٝمؿ يّمكم ومٝمق يّمٚمقن، ومقضمدهؿ

ص: وم٢مذاً    إذا» سمحدي٨م اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م ُٟمَخّم 

 وُمٕمٜمك ختّمٞمص، دظمٚمٝم٤م ىمد اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م ٕن «اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ

ص مل ًمـامَّ  «ُمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: طمدي٨م قمٛمقم سمٞمٜمام يْمٕمٗمٝم٤م، ُم٤م أنف ذًمؽ  ُيـَخّم 

 اًمٕمٛمقم ذاك قمغم اعمٓمٚمؼ اًمٕمٛمقم هذا شمًٚمٞمط ـٙمـومُٞمٛم اًمِم٤مُمؾ، قمٛمقُمف قمغم سم٘مل

 حتٞم٦م إٓ اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ» اًمٜمتٞمج٦م وشمٙمقن اعمخّمص،

 .إول اًمقضمف هذا ختّمٞمص، يدظمٚمف مل اًمذي اًمٕمٛمقم ًمذاك «اعمًجد

  ط اًمٜمٌل أن -اهلل ؿم٤مء إن- مجٞمٕم٤م شمٕمٚمٛمقن َأْوًَمقي، ىمٞم٤مس وهق ىمٚم٧م: اًمث٤مين اًمقضمف 

: ىم٤مل «أصٚمٞم٧م همالم ي٤م» ًمف وم٘م٤مل وضمٚمس، خيٓم٥م اهلل ورؾمقل اًمَٖمْٓمَٗم٤مين َٚمٞمؽؾُم   دظمؾ ح٤م

: وم٘م٤مل احل٤مضيـ، إمم اًمتٗم٧م صمؿ هٜم٤م اجل٤مًمًلم، إمم اًمتٗم٧م صمؿ «ريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ ىم٤مل» ٓ،

 .«ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم، ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمُديمؿ ضم٤مء إذا»

 .قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل اًمٜم٤مومٚم٦م صالة قمٜمٝم٤م، َُمٜمِْٝمٌل  خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اًمّمالة 

 اعمٜمٝمل اًمقىم٧م هذا ذم اًمتحٞم٦م سمّمالة أُمر ىمد  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل وضمدٟم٤م وم٢مذا 

 اًمتحٞم٦م صالة سم٠من إؿمٕم٤مًرا ُمٜمف أظمذٟم٤م قم٤مُم٦م، سمّمقرة اًمٜم٤مومٚم٦م صالة اًمّمالة، قمـ ومٞمف
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 وهذا ومٞمف، اًمّمالة قمـ ُيٜمَْٝمك وىم٧م وهذا ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ هُنَِل  اًمتل إوىم٤مت ذم شمّمغم

ر طمٞمٜمام اًمٗم٘مف ومٙمت٥م اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم ُيْذيَمر مل اًمذي اًمٗم٘مف ُمـ قاىمعاًم ذم  سم٤مٕوىم٤مت شُمَذيم 

 شُمٙمره اًمتل إوىم٤مت ُمـ أنف خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م وىم٧م يذيمرون ٓ ومٞمٝم٤م، اًمّمالة ُيٙمره اًمتل

 .ومٞمٝم٤م اًمّمالة

 ُمـ خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م وىم٧م وؿ  يٜمٌٖمل أنف: إومم اًمٗم٤مئدة وم٤مئدشم٤من، ومٝمٜم٤م وًمذًمؽ 

تَٖمؾ ومٞمف اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل اًمقىم٧م هذا أن: إظمرى واًمٗم٤مئدة اعمٙمروه٦م، إوىم٤مت ًْ  ُي

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن سمدًمٞمؾ إظمرى، اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم ومٞمَُقىم٧َّم اًمتحٞم٦م، صالة إلسم٤مطم٦م

 .اًم١ًمال ضمقاب هذا «ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم، ًمٞمّمؾ خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م»: ىم٤مل اًمًالم

 :..(18.: 7/ 18/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادُرب أذان قبل دسجدا حتٗة صالة حْم

 ريمٕمتلم اًمّمالة زم جيقز ومٝمؾ سم٘مٚمٞمؾ، اعمٖمرب أذان ىمٌؾ دظمٚم٧م إذا: ي٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 ؟ ٓ أم

 سمؾ جيقز ُم٤م شمّمكم، أن ىمٌؾ دمٚمس أن هق جيقز ٓ واًمذي جي٥م، سمؾ جيقز،: اًمِمٞمخ

 طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمُديمؿ دظمؾ إذا»: اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف جي٥م: ُم٤م

 وىم٧م أنف اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ًمٌٕمض اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه شمٕمرض اًمتل واًمِمٌٝم٦م «ريمٕمتلم يّمكم

 .اًمتحٞم٦م صالة جيقز ومٙمٞمػ يمراه٦م،

سمٜم٤م   سم٤مب ُمـ ىمٞم٤مؾمٞم٦م: وإظمرى اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م، هل: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ٟم٤مطمٞمتلم، ُمـ ضمقا

 .ْوًَمقي إَ  اًم٘مٞم٤مس

 وَٟمصَّ  اعمّمٓمٚمح، قمٚمؿ ذم احلدي٨م قمٚمامء ذيمره٤م ىم٤مقمدة ومٝمٜم٤مك: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م أُم٤م 

 قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م وسملم اًمتحٞم٦م طمدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ ذم شمٞمٛمٞم٦م إسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ٚمٞمٝم٤مقم

 ضم٤مء إذا إٟمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وُمٕمٝمؿ احلدي٨م قمٚمامء ي٘مقل اعمٕمرووم٦م، إوىم٤مت ذم اًمّمالة

 أو أظمر، قمغم أطمدمه٤م سمتًٚمٞمط إٓ سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ وٓ ُمتٕم٤مرو٤من، طمديث٤من
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ص أن يّمٚمح وم٠مهيام سم٤مٔظمر، ٕم٤مُملماًم اًمٜمَّّّملم أطمد سمتخّمٞمص: أظمرى سمٕم٤ٌمرة  ُيـَخّمَّ

ص هق يٙمقن أن َيّْمُٚمح وأهيام  .اعمخّم 

لم اًمٜمّملم أطمد يم٤من إذا ىم٤مًمقا    مل أظمر اًمٕم٤مم واًمٜمص ختّمٞمص، دظمٚمف ىمد اًمٕم٤مُمَّ

ص ختّمٞمص، يدظمٚمف ص اًمٕم٤مم اًمٜمص ظُمّم   همػم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص أظمرى سمٜمّمقص اعمُـَخّمَّ

 .اعمخّمص

 جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: ًالماًم قمٚمٞمف ىمقًمف: ومٞمف ٟمحـ ُم٤م وُمث٤مل 

 .«ريمٕمتلم يّمكم طمتك

 ُمٕمٜمك وىم٧م، أي وذم طم٤مًم٦م أي وذم فمرف، أي ذم فمرومٞم٦م إذا ٕن قم٤مم، ٟمص 

 .ريمٕمتلم ومّمؾ   اعمًجد دظمٚم٧م احلدي٨م

 شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ» اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ُيٕم٤مِرض قم٤مم، ٟمص هذا 

 .«اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة وٓ اًمِمٛمس،

ص ومٝمؾ اًمقىمتلم، هذيـ ذم صالة يمؾ قمـ يٜمٝمك قم٤مم ٟمص هذا أجْم٤م   ُٟمَخّم 

ص أم اًمقىمتلم، هذيـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل سمحدي٨م اًمتحٞم٦م طمدي٨م  طمدي٨م ُٟمَخّم 

 .هذا هق اجلقاب اًمتحٞم٦م، سمحدي٨م اًمقىمتلم هذيـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل

 ٛمقًمف،وؿم قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس اًمقىمتلم  ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م أن: واًم٥ًٌم 

ص وم٘مد  قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً  ٟمز ُمـ: ُمثال ضمدا، ويمثػمة يمثػمة سمٛمخّمّم٤مت ظُمّم 

 .يذيمره٤م طملم ومٚمُٞمَّمٚم ٝم٤م

 وىم٧م هذا اًمرؾمقل ومٞم٘مقل اًمِمٛمس، ـمٚمقع قمٜمد اًمٗمجر ًمّمالة اؾمتٞم٘مظ هذا: إذاً  

ّٞم٦م، اًمّمالة هذه ًِ  همرسم٧م، أو شمٖمرب اًمِمٛمس شمٙم٤مد طمتك اًمٕمٍم صالة ٟمز رضمؾ اعَمٜمْ

 يمثػمة واعمخّمّم٤مت وهٙمذا، اًمّمالة قمـ ُمٜمٝمل يمراه٦م اًمقىم٧م يم٤من وًمق يّمٚمٞمٝم٤م ومٝمق

 اًمٕمٍم، أهؾ إقمالم» اعمًٛمك يمت٤مسمف ذم «اهلٜمدي اًمٓمٞم٥م أبق» أطمًـ ضمدا، ويمثػمة

ّم٦م إطم٤مدي٨م مجع وم٘مد «اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم  قمـ اعمٜمٝمل ًمألوىم٤مت اعمَُخّم 

 .اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة: آٟمٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ ويم٤من ومٞمٝم٤م، اًمّمالة
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 أتك صمؿ ُمٜمزًمف، ذم اًمٗمجر صالة َصٚمَّـك ُمـ صالة: حييين مم٤م -ُمثال– ذًمؽ ُمـ 

 ُمٜمٝمل صالشمف سمٕمد اًمّمالة يم٤من وإن ُمٕمٝمؿ يّمكم ومٝمق يّمٚمقن، ومقضمدهؿ اعمًجد

 .وهٙمذا قمٜمٝم٤م،

ص: وم٢مذاً    إذا» سمحدي٨م اعمٕمرووم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م ُٟمَخّم 

 ختّمٞمص، دظمٚمٝم٤م ىمد ةاًمّمال قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م هذه ٕن «ُمًجد أطمديمؿ دظمؾ

 مل ًَمـام   «اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا» طمدي٨م قمٛمقم سمٞمٜمام يْمٕمٗمٝم٤م، مم٤م أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك

 ذاك قمغم اعمٓمٚمؼ اًمٕمٛمقم هذا شم٘مديؿ ومٞمٛمٙمـ اًمِم٤مُمؾ، قمٛمقُمف قمغم سم٘مل ُيـَخّّمص

ص، اًمٕمٛمقم  إٓ اًمٗمجر، سمٕمد صالة ٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ»: اًمٜمتٞمج٦م وشمٙمقن اعمُـَخّمَّ

 .إول اًمقضمف هذا ختّمٞمص، يدظمٚمف مل اًمذي اًمٕمٛمقم اكًمذ :«اعمًجد حتٞم٦م

 أن اهلل ؿم٤مء إن مجٞمٕم٤م شمٕمٚمٛمقن أوًمقي، ىمٞم٤مس وهق ىمٚم٧م: اًمث٤مين اًمقضمف 

 ي٤م»: ًمف وم٘م٤مل وضمٚمس، خيٓم٥م اهلل ورؾمقل اًمِٖمْٓمٗم٤مين ؾُمَٚمٞمٌْؽ   دظمؾ ح٤م  ،ط اًمٜمٌل

 ؿصم هٜم٤م، اجل٤مًمًلم إمم اًمتٗم٧م صمؿ «ريمٕمتلم ومّمؾ   ىمؿ: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل أصٚمٞم٧م؟ همالم

 ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»: وم٘م٤مل احل٤مضيـ، إمم اًمتٗم٧م

 ُمٜمٝمل اًمٜم٤مومٚم٦م صالة قمٜمٝم٤م، ُمٜمٝمل خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اًمّمالة «ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم

 اعمٜمٝمل اًمقىم٧م هذا ذم اًمتحٞم٦م سمّمالة أُمر ىمد  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل وضمدٟم٤م وم٢مذا قمٜمٝم٤م،

 ذم شمّمغم اًمتحٞم٦م صالة سم٠من إؿمٕم٤مًرا ُمٜمف أظمذٟم٤م ُم٦م،قم٤م سمّمقرة اًمٜم٤مومٚم٦م صالة: اًمّمالة ومٞمف

 ذم وهذا ومٞمف اًمّمالة قمـ ُيٜمَْٝمك وىم٧م وهذا ومٞمٝم٤م، اًمّمالة قمـ ُٟمـِٝمل اًمتل إوىم٤مت

 اًمتل سم٤مٕوىم٤مت شمذيمر طمٞمٜمام اًمٗم٘مف ومٙمت٥م اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم ُيْذيَمر مل اًمذي اًمٗم٘مف ُمـ اًمقاىمع

 شُمْٙمَره اًمتل إوىم٤مت ُمـ أنف خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م وىم٧م يذيمرون ٓ ومٞمٝم٤م، اًمّمالة ُيْٙمَره

 اخلٓمٞم٥م وىم٧م وؿ  يٜمٌٖمل أنف: إومم اًمٗم٤مئدة وم٤مئدشم٤من، ومٝمٜم٤م وًمذًمؽ ومٞمٝم٤م: اًمّمالة

 اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل اًمقىم٧م هذا أن: إظمرى واًمٗم٤مئدة اعمٙمروه٦م، إوىم٤مت ُمـ خيٓم٥م

َتٖمؾ ومٞمف ًْ  أن سمدًمٞمؾ إظمرى، اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم ومُٞمَقىم٧َّم اًمتحٞم٦م، صالة إلسم٤مطم٦م ُي

 .««ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ًمٞمّمكم»» خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 : .. ( 18. : 7/ 18/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اجلَٔة يوم الداخل عن ادسجد حتٗة تسّط ال

 ادٕز عذ واخلٌٗب

 قمغم واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم اًمداظمؾ قمـ شمً٘مط ٓ[ اعمًجد حتٞم٦م] وم٢من ويمذًمؽ»

 :وم٘مد خيٗمٗمٝم٤م أن همػم ٤مهب اإلشمٞم٤من ُمـ سمد ٓ سمؾ خيٓم٥م اعمٜمؼم

 أن ىمٌؾ] ومجٚمس خيٓم٥م ط اهلل ورؾمقل اجلٛمٕم٦م يقم اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ ضم٤مء

 :[ىم٤مل ٓ: ىم٤مل ريمٕمتلم؟ أصٚمٞم٧م] ؾمٚمٞمؽ ي٤م: ًمف وم٘م٤مل[ يّمكم

 ريمٕمتلم ومّمغم: آظمر طمدي٨م ذم زاد» «ومٞمٝمام ودمقز ريمٕمتلم وم٤مريمع ىمؿ»

 :ىم٤مل[ ف اًمٜم٤مس قمغم أىمٌؾ] صمؿ «خيٓم٥م ط واًمٜمٌل

 يتجقز[ ظمٗمٞمٗمتلم] ريمٕمتلم ومٚمػميمع خيٓم٥م واإلُم٤مم ٛمٕم٦ماجل يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»

 [.صحٞمح. ]«[ًمٞمجٚمس صمؿ] ومٞمٝمام

 :اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 وإؾمح٤مق وأمحد اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ»

 ؾمٗمٞم٤من ىمقل وهق. يّمكم وٓ جيٚمس وم٢مٟمف خيٓم٥م واإلُم٤مم دظمؾ إذا: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

 .«حأص إول واًم٘مقل اًمٙمقوم٦م وأهؾ اًمثقري

 اهلل رمحف اًمؽمُمذي ىم٤مل يمام وهق «اًمًٜمـ» ص٤مطم٥م أجْم٤م اًمدارُمل ىم٤مل وسمف: ىمٚم٧م

 اًمٍميح اًمٜمص هذا رد ذم يمثػما  اهلل رمحف اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم شمٙمٚمػ وىمد إصح أنف

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق اًمٜم٘مؾ ُمـ سمف اطمت٩م ُم٤م وهم٤مي٦م

 ُمرإ ٕن وذًمؽ «ًمٖمقت وم٘مد خيٓم٥م واإلُم٤مم أنّم٧م: ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا»

 .سم٤مٕومم ُمٜمٝمام ُمٜمع ُمٜمف ُمٜمع وم٢مذا اًمتحٞم٦م ريمٕمتل ُمـ أقمغم سم٤معمٕمروف

 اًمًٜمدي ىمرره يمام اعمذيمقر سم٤محلدي٨م اطمتج٤مضمٝمؿ ذم احلٜمٗمٞم٦م ٟمٔمر وضمٝم٦م هل هذه

 :سم٘مقًمف رده سمؾ ذًمؽ يرشمض مل اهلل رمحف وًمٙمٜمف
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 ومال اًمٜمص ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس أو سم٤مًمدًٓم٦م اؾمتدٓل ومألنف: أوٓ أُم٤م: سمح٨م وومٞمف»

 سمخالف ضم٤مئز اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ ومٞمٝم٤م ذع عمـ اًمّمالة ذم اعميض ومألن: صم٤مٟمٞم٤م أُم٤مو. يًٛمع

 سم٤مُٕمر اًمّمالة ىمٞم٤مس يّمح ٓ ومٙمام ىمٌؾ ومٞمف ذع عمـ سم٤معمٕمروف إُمر ذم اعميض

 .«أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. اسمتداء يّمح ٓ سم٘م٤مء سم٤معمٕمروف

 وهق اًمٕمٙمس ٟم٘مقل سمؾ اعمًجد حتٞم٦م ُمـ أقمغم إُمر أن ٟمًٚمؿ ٓ وٟمحـ: ىمٚم٧م

 هب٤م أُمر وًمذًمؽ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم سم٤معمٕمروف إُمر ُمـ أقمغم اًمتحٞم٦م إن: أي اًمٜمص فم٤مهر

 .ومت٠مُمؾ. ىمري٤ٌم شم٘مريره ؾمٌؼ يمام وضمقهب٤م أدًم٦م ُمـ وذًمؽ هذا دون

 وأراء اًمقضمقه ًمٌ٘مٞم٦م اًمتٕمرض قمـ أُمًؽ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلج٦م وًمقوقح

 ومتح» قمغم وسمًط سمتقؾمع قمٚمٞمٝم٤م آـمالع أراد ُمـ وأطمٞمؾ وٟم٘مْمٝم٤م آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر

 طمج٦م ًمٙم٤من صح ًمق مم٤م ُمرومققم٤م روي ُم٤م قمغم هٜم٤م أنٌف وإٟمام «إوـم٤مر ٟمٞمؾ» و «اًم٤ٌمري

 :ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ «اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف ُم٤م وهق ًمٚمحٜمٗمٞم٦م

 طمتك يمالم وٓ صالة ومال اعمٜمؼم قمغم خيٓم٥م واإلُم٤مم اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»

  [.ذًمؽ قمغم ودًمؾ وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]«اإلُم٤مم يٗمرغ

 ([.1/718)اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 

 الذي األذان يٚذن وادٚذن اجلَٔة يوم ادسجد صخص دخل إذا

 ادسجد؟ حتٗة دم يرشع أم األذان يردد فٖل اخلٌٗب يدي بني

 اخلٓمٞم٥م يدي سملم اًمذي وإذان اعمًجد دظمؾ اإلظمقان أطمد ؿمٞمخ ي٤م ادّٓي:

ن  يٜمتٔمر؟ هؾ ًمف، ُي١َمذَّ

 .يٜمتٔمر ٓ :الىٗخ

 ُم٤ٌمذة يّمكم أم إذان، اٟمتٝم٤مء يٜمتٔمر اعمًجد حتٞم٦م شمّمكم قمِم٤من ٜمليٕم ادّٓي:

 يدظمؾ؟ طمٞمٜمام
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 إذان فمٚمامً  سمٞمًٛمقه اًمٚم ـل قمٜمدٟم٤م، اعمقضمقد إذان هق إذان يم٤من إذا :الىٗخ

د  ويم٤من اًمٞمقم، يمٛمًجديمؿ ُمًجد ذم ظم٤مص٤مً  أذاٟم٤مً  يم٤من إذا ويمذًمؽ يٜمتٔمر، ومال اعمَُقطمَّ

ن اعم١مذن  اعمد يٜمٌٖمل ٓ طمٞم٨م ُمد، وٓ َُمْٓمَٛمَٓم٦م ومٞمف وٓ شمٚمحلم ومٞمف ٞمسًم ذقمٞم٤مً  أذاٟم٤مً  ُي١َمذ 

 ينمع صمؿ اًمنمقمل، اعم١مذن هذا سم٢مضم٤مسم٦م ٟمٗمًف ُيِْمِٖمؾ إُمريـ، سملم جيٛمع ومحٞمٜمئذٍ  اًمخ،

ط هذا ًمٙمـ اعمًجد، حتٞم٦م ذم  .إول إذان ي٘مقًمقن يمام هق إذان هذا يم٤من إذا ُينْمَ

 ي٤ٌمذ أن يٜمٌٖمل احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ؼم،اعمٜم قمغم واخلٓمٞم٥م اًمث٤مين إذان يم٤من إذا أُم٤م

 يٜمتٝمل ُم٤م ومٌٕمد سم٤مإلضم٤مسم٦م ٟمٗمًف أؿمٖمؾ إن ٕنف سم٤مإلضم٤مسم٦م: ٟمٗمًف يِمٖمؾ وٓ سم٤مًمتحٞم٦م،

 ؾمٞمْمٞمع اًمتحٞم٦م طم٤ًمب ومٕمغم سم٤مًمتحٞم٦م، ؾمٞمنمع وهق سم٤مخلٓم٦ٌم، اخلٓمٞم٥م ؾمٞمنمع اعم١مذن

 آؾمتامع وهق واضم٤ٌمً  ُيَْمٞم ع أن سملم إُمر دار وم٢مذا ًمٚمخٓم٦ٌم، آؾمتامع ُمـ ىمًامً 

م اعم١مذن، إضم٤مسم٦م وهق ُمًتح٤ٌمً  ُيَْمٞم ع أن وسملم ًمٚمخٓم٦ٌم،  .أظمر قمغم إول إُمر ىَمدَّ

 .ٟمٕمؿ ادّٓي:

 .اًمتٗمّمٞمؾ هذا واوح :الىٗخ

 .واوح ادّٓي:

 ( 55: 11: 58/   790/  واًمٜمقر اهلدى)ا

 ادسجد حتٗة يييل أن قبل ادسجد دم جٓس ون

 ؟[اعمًجد حتٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ وضمٚمس اعمًجد رضمؾ دظمؾ إذا] ادّٓي:

 ؾمٚمٞمؽ طمدي٨م ذم ضم٤مء ومٙمام ضم٤مهالً  يم٤من وإن وم٤مشمتف، وم٘مد ذايمراً  يم٤من إن :الىٗخ

ر أن سمٕمد ٟمًٞم٤مٟمف يتدارك أو قمٚمٞمف، طمّمؾ اًمذي سمٕمٚمٛمف ضمٝمٚمف يتدارك وم٢مٟمف اًمٖمٓمٗم٤مين  .سمف ُذيم 

 (51: 51: 17/ 015/ واًمٜمقر اهلدى) 
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ذِّن وادٚذن ادسجد دخل ون َٚ  ُي

ن، ذنواعم١م اعمًجد دظمؾ ُمـ :وداخٓة  ؟..اًمالزم هق ُم٤م أو ي٘مػ ُي١َمذ 

 ُم٤مذا.. ي١مذن وإذان اعمًجد دظمؾ.. ؾمٛمٕمتٛمقه ًمٕمٚمٙمؿ اًم١ًمال هذا :الىٗخ

 اعمًجد؟ حتٞم٦م ذم ينمع أم اعم١مذن جيٞم٥م ىم٤مئامً  يٜمتٔمر هؾ يٗمٕمؾ؟

 احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام اعم١مذن وُيـجٞم٥م يٜمتٔمر اًمٕم٤مُم٦م اًمّمقر ذم :اجلواب 

، صٚمقا  صمؿ ي٘مقل، ُمثٚمام ا وم٘مقًمق اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا»: اًم٤ًمسمؼ  زم اهلل ؾمٚمقا  صمؿ قمكمَّ

 .آظمره إمم «اًمقؾمٞمٚم٦م

 يدظمؾ مجٕم٦م يقم يمؾ ٟمراه وهذا واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمٕم٤مُم٦م، إطمقال ذم هذا

 ي٘مٗمقن يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ي١مذن، اعم١مذن وسمدأ اعمٜمؼم، قمغم واخلٓمٞم٥م اعمًجد إمم اًمداظمؾ

 فمؾ إذا ٕنف ح٤مذا؟ ظمٓم٠م، وم٘مط اًمّمقرة هذه ذم ظمٓم٠م هذا.. اعم١مذن جيٞمٌقا  طمتك هٙمذا

 ومريْم٦م؟ هل اًمٕم٤ٌمدة؟ هذه طمٙمؿ ُم٤م ًمٙمـ قم٤ٌمدة، ذم ـم٤مقم٦م ذم ومٝمق اعم١مذن جيٞم٥م واىمٗم٤مً 

 ُمـ ؾمٞمؽمشم٥م ُم٤مذا اٟمٔمر ًمٙمـ ُمًتح٦ٌم، هل سمغم، ُمًتح٦ٌم؟ هل.. ٓ.. واضم٦ٌم هل ٓ،

 :اعمًتح٥م إُمر هذا قمٛمؾ وراء

 يٙمقن.. اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم سمّمالة مت٤مُم٤مً  اإلضم٤مسم٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد هق ؾمٞمٌدأ

 .سم٤مخلٓم٦ٌم وسمدأ ىم٤مم اخلٓمٞم٥م

 سم٥ًٌم إًمٞمٝم٤م: يًتٛمع أن قمٚمٞمف جي٥م اًمتل اخلٓم٦ٌم ُمـ ىمًؿ قمٚمٞمف ؾمٞمذه٥م: وم٢مذاً  

 .اعم١مذن سم٢مضم٤مسم٦م اٟمِمٖم٤مًمف

 أن ىم٤مقمدة ذم شمدظمؾ اًمتل اًمٗمروع، ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ُمـ ومرع اعم٠ًمخ٦م وهذه 

 .أىمٚمٝمام اظمت٤مر ذيـ سملم أو ُمٗمًدشملم سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ

 ٟمٗمًف أؿمٖمؾ إذا ًمٙمـ سم٤مإلضم٤مسم٦م، ينمع أن وإُم٤م اًمتحٞم٦م، ذم ينمع أن إُم٤م قه أن 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞمٜمام خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م سم٤مًمّمالة ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ؾمٞمْمٓمر سم٤مإلضم٤مسم٦م

 واخلٓمٞم٥م دظمؾ إذا إٓ سم٤مًمّمالة أنٗمًٝمؿ يِمٖمٚمقا  ٓ سم٠من احل٤مضيـ أُمر اًمًالم
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: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف د:ُمًج حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم أن ُمـ سمد ٓ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل خيٓم٥م،

 «ومٞمٝمام وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م، واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا»

 .خيٗمٗمٝمام :أي

 ًمق طمًـ! اعم١مذن إضم٤مسم٦م.. ُمٜمتٔمراً  شم٘مػ ومٚمامذا يٌدأ، مل واخلٓمٞم٥م دظمٚم٧م أن٧م أُم٤م

 طمتك هٙمذا شمت٠مظمر أن أُم٤م اإلضم٤مسم٦م هبذه دمٞم٥م أن ومٕمٚمٞمؽ هذا، ىمٌؾ[ دظمٚم٧م] يمٜم٧م

 .سم٤مًمّمالة شمٌدأ مل وأن٧م سم٤مخلٓم٦ٌم اإلُم٤مم ومٞمنمع دمٞم٥م،

 ُمـ أهؿ اًمتحٞم٦م ٕن اإلضم٤مسم٦م: ٟمٗمًف يِمٖمؾ وٓ سم٤مًمتحٞم٦م يٌدأ اًمّمقرة هذه ذم: إذاً  

 .اإلضم٤مسم٦م

 جيٞم٥م أن سمٕمد إٓ جيٚمس ومال آظمره، إمم..اًمٕمٍم.. اًمٔمٝمر إوىم٤مت ؾم٤مئر ذم أُم٤م

 جيٞم٥م احل٤مًم٦م هذه ذم.. إومم قمٙمس ُمّمٚمحتلم سملم جيٛمع احل٤مًم٦م هذه ذم اعم١مذن،

 ذم ىم٤مل اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمخ٤مًمػ جيٚمس ٓ ٟمٗمًف، اًمقىم٧م ذم اعم١مذن

 ذم أو «ريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمُديمؿ دظمؾ إذا»: اًمّمحٞمح احلدي٨م

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾ  »: أُمره شمٜمٗمٞمذ سملم مجع ومٝمٜم٤م «ًمٞمجٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾ  »: آظمر ًمٗمظ

 .شي٘مقل ُمثٚمام وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا: »أُمره وسملم شًمٞمجٚمس صمؿ

 (55: 11: 18/   777/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فٖل الٕافٓة ون الثا٘ٗة الركَة دم وهو اليالة أقٗٔت

 اليالة؟ يٌّع

 اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م ذم يم٤من اعمًجد، حتٞم٦م وصغم اعمًجد رضمؾ دظمؾ: ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمٝم٤م؟ خيرج أم صالشمف يٙمٛمؾ ومٝمؾ اًمّمالة وم٠مىمٞمٛم٧م

ًرا، قمٜمٝم٤م حتدصمٜم٤م أجًْم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ  يمٛمؾ إذا أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا ُمرا

 .ىمٓمٕمٝم٤م وإٓ يمٛمٚمٝم٤م اإلُم٤مم ُمع اإلطمرام شمٙمٌػمة يدرك اًمتحٞم٦م

 (55:17:77( /7) راسمغ ومت٤موى) 



  حتٞم٦م اعمًجد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 !ادسجد؟ حتٗة احلائض تيذ هل

 حتٞم٦م شمّمكم أن ومٚمٝم٤م اعمًجد احل٤مئض دظمقل ضمقزٟم٤م ُم٤مدام أنف ي٘م٤مل هؾ]:وداخٓة

 ؟[اعمًجد

 . شُمَّمٚم ـل أن هل٤م جيقز ٓ صالة، دونسم دمٚمس :الىٗخ

  ؿمٞمخ؟ ي٤م هبذا دًمٞمؾ :وداخٓة

 . البخاري صحٞمح ذم وهق احلدي٨م، ُمـ ذيمرشمف ُم٤م اًمدًمٞمؾ :الىٗخ

 . ٟمٕمؿ :وداخٓة

َّٓ  همػم احل٤مج، يّمٜمع يمام اصٜمٕمل» :الىٗخ  احل٤مج؟ يّمٜمع ومامذا «شمّمكم وٓ شمٓمقذم أ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمف مم٤م ًمؽذ يمؾ اًم٘مرآن، وي٘مرأ  وجيٚمس ويٓمقف ويّمكم اعمًجد يدظمؾ

 . سم٤مًمٌٞم٧م واًمٓمقاف اًمّمالة اإلسم٤مطم٦م ُمـ اؾمتثٜمك ًمٙمٜمف هل٤م، واًمًالم اًمّمالة

 . شُمَّمكم أن هل٤م جيقز ٓ أنف اًمنميػ، اًمٜمٌقي احلدي٨م هذا ُم٘مت٣م يٕمٜمل :وداخٓة

ة أن ذم أظمرى، أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك. ٟمٕمؿ :الىٗخ  وًمٙمٜمٝم٤م شمّمقم، وٓ شمّمكم ٓ اعمرأ

 . ّمالةاًم شم٘ميض وٓ اًمّمقم شم٘ميض

 (55: 11: 75/ 117/واًمٜمقر اهلدى)

 بدقائق الىٔس غروب قبٗل ادسجد دخل ون

 وىم٧م ذم اعمًجد دظمٚمقا  إذا يًتِمٙمٚمقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: ًمٚمٗم٤مئدة ُمث٤مل :اًم٤ًمئؾ

  ٓ؟ أو اًمتحٞم٦م يّمٚمقا  اًمٙمراه٦م،

 ٓ؟ أو اًمتحٞم٦م يّمكم هؾ :الىٗخ

 سمٕمد صالة ٓ»: سملم ؼاًمتقومٞم يمٞمػ أن ىَمّْمُدٟم٤م ًمٙمـ ظمالف، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ـمٌٕم٤مً 

 اًمٗمجر، صالة سمٕمد ُم٤م ُٕمر اعمًجد دظمٚم٧م وم٠من٧م ،«اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر صالة
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 ٓ؟ أو حتٞم٦م شمّمكم

 طمدي٨م ضم٤مءك احلدي٨م، هبذا متًٙم٤مً  أصكم ٓ: ىمٚم٧م وم٢من هذا، ذم ُم٤مذا وىمٞمؾ، ىمٞمؾ

 ٟمٕمٛمؾ؟ يمٞمػ: إذاً  «ريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: آظمر

ن٤م اًمذيـ ءاًمٕمٚمام يم٤ٌمر  َيـُحٚمُّقا  اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م اعمقوقع، هذا ذم يمالُم٤مً  هلؿ ىمرأ

 قم٤مُم٦م، سمّمقرة «اًمٕمراىمل احل٤مومظ» وإٓ ظم٤مص٦م، سمّمقرة «شمٞمٛمٞم٦م اسمـ» إٓ اعمِمٙمٚم٦م،

 دظمٚمف إذا اًمٕم٤مم اًمدًمٞمؾ: وهق آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف ُم٤م اًم٘مقاقمد هذه ُمـ يم٤من اًم٘مقاقمد، ذيمر طمٞم٨م

 ؾمٞمٌ٘مك اًمتخّمٞمص يدظمٚمف مل ًمذيا اًمٕم٤مم اًمدًمٞمؾ أُم٤م قمٛمقُمف، َوُٕمَػ  اًمتخّمٞمص،

 .قمٛمقُمف ىَمّقي٤مً 

 اًمٗمجر صالة سمٕمد صالة ٓ»: إفمٝمر ومُٞمّْمٌِح اًمْمٕمٞمػ، قمغم يتٖمٚم٥م وم٤مًم٘مقي 

 ، اؾمتثٜم٤مء ذم - إٓ «اًمِمٛمس شَمْٖمُرب طمتك اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ اًمِمٛمس، شَمْٓمُٚمع طمتك

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة اؾمتثٜم٤مءات إٓ

 اًمتحٞم٦م، صغم يم٤من ُم٤م يّمكم، واإلُم٤مم اًمّمٌح صالة اعمًجد إمم دظمؾ رضمؾ: ُمثالً  

 اًمٗمجر ؾمٜم٦م ويّمكم ي٘مقم أن ًمف جيقز هؾ اإلُم٤مم، ؾَمٚمَّؿ أيمؼم اهلل اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمًٜم٦م قمٗمقاً 

 وم٤مشمتف؟ اًمتل

 رأى اًمرؾمقل ٕن ىَمٞمَّدٟم٤مه: «اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»: ومٕمٚمٜم٤م ُم٤مذا ٟمٕمؿ، :اجلواب

 اًمّمٌح: ىم٤مل يّمكم، ىم٤مم اًمٗمجر، صالة ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٚمؿ سمٕمدُم٤م رضمالً 

 وُم٤م اًمّمالة، ذم وأن٧م اعمًجد دظمٚم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًمرضمؾ صغم سمٕمدُم٤م أرسمٕم٤ًم؟

 هذه اؾمتثٜم٤مء اًمٕمٚمامء وم٠مظمذ اًمًالم، قمٚمٞمف ومًٙم٧م اًمًٜم٦م، هذه اًمًٜم٦م، صٚمٞم٧م يمٜم٧م

 .«اًمٕمٍم سمٕمد»: وهٙمذا ،«اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ»: ُمـ احل٤مًم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن :«ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» ذم طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م يمثػمة، أطم٤مدي٨م

 ُمـ رضمٚملم وضمد ؾَمٚمَّؿ وح٤م اًمٗمجر، صالة اخلَْٞمػ ُمًجد ذم صغم اًمقداع طمج٦م ذم

 ُمًٚمٛملم؟ أوًمًتام»: هلام ىم٤مل ومٜم٤مداهؿ، اجلامقم٦م، ُمع صٚمقا  ُم٤م أهنام طم٤مًُمـٝمام يدل سمٕمٞمد،

 ٜم٤ميم إٟم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓ ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام ومام: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا 
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 ومٚمٞمّمؾ اجلامقم٦م، ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف، ذم أطمديمؿ صغم وم٢مذا: ىم٤مل رطم٤مًمٜم٤م، ذم صٚمٞمٜم٤م

 .«ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ:

 .اًمٗمجر سمٕمد اًمّمالة ُمٙمروه اًمٗمجر سمٕمد صم٤مين، ختّمٞمص هذا: إذاً 

 اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم اًمقرادة إطم٤مدي٨م دمٛمع سم٘م٤مقمدة ضم٤مؤوا اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء ًمذًمؽ

 أُم٤م اعمٓمٚم٘م٦م، اًمٜمقاومؾ هل اعمٙمروه٦م، إوىم٤مت ذم قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اًمّمالة إن: ىم٤مًمقا 

 .شُمٙمره ومال أؾم٤ٌمب هل٤م اًمتل اًمٜمقاومؾ

 ٓ»: قم٤مرض ،«جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: اعمًجد حتٞم٦م إمم ضمئٜم٤م

 َوُٕمػ «صالة ٓ»: ٕنف ىمقي٦م: هل ُم٤م اعمٕم٤مرو٦م هذه ،«اًمٕمٍم سمٕمد اًمٗمجر سمٕمد صالة

ّم٤مت قمٛمقُُمف  وم٤مشمتف ُمـ إٓ اًمٗمجر، سمٕمد صالة ٓ: ُمثالً  ىمٚمٜم٤م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة سمُِٛمَخّم 

 صغم ويم٤من مج٤مقم٦م، ُمًجد دظمؾ ُمـ إٓ اًمٕمٍم، وسمٕمد اًمٗمجر سمٕمد اًمٗمجر، ؾُمٜم٦َّم

 ..إٓ.إٓ ٟم٤مومٚم٦م، ًمف شمٙمقن ُمٕمٝمؿ ومٚمٞمّمٚم ٝم٤م هق اًمٗمريْم٦م

 إٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة وٓ اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ: وهق أظمػم، اؾمتثٜم٤مء يدظمؾ: إذاً 

 هبذه ختّمٞمص دظمٚمف وٓ شم٘مٞمٞمد دظمٚمف ُم٤م سم٤مًمتحٞم٦م إُمر ٕن ذا؟ح٤م اعمًجد، حتٞم٦م

 .إطم٤مدي٨م سملم[ جيٛمع] اًم٘م٤مقمدة

 :..(77/..:   01/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ركَتني ادسجد حتٗة عن يُٕي الِرض هل

 .ريمٕمتلم اعمًجد حتٞم٦م قمـ يٖمٜمل اًمٗمرض هؾ :وداخٓة

 .اًمّمقرة هذه همػم قمغم اًم١ًمال أن فمٜمٜم٧م ٟمٕمؿ، :الىٗخ

 ُمـ ومٝمٛمتف اًمذي اًم١ًمال اهلل، ؿم٤مء إن اجلٛمٞمع قمغم خيٗمك ٓ يمام دي٨ماحل: ٟم٘مقل

 صالة شمً٘مط ومٝمؾ اعمًجد، حتٞم٦م ُيَّمؾ   ومل ىم٤مئٛم٦م، واًمّمالة اعمًجد دظمؾ رضمؾ إخ،

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمٗمريْم٦م، ذم سم٤مإلُم٤مم واىمتدائف اعمًجد سمدظمقًمف اًمتحٞم٦م
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 ّمالةسم واسمتدأ ُمًجدًا، ودظمؾ اًمٗمجر، صغم ُم٤م رضمؾ إذا: اًمّمقرة :وداخٓة

 .اعمًجد حتٞم٦م وشمرك اًمٗمريْم٦م،

رشمف أنٜمل اًمٗمرق اًمٗمرق، هق ُم٤م. هيديؽ اهلل اًم١ًمال هق هذا :الىٗخ  دظمؾ أنف َصقَّ

رت أن٧م سم٤مإلُم٤مم، ي٘متدي أن ويريد اعمًجد،  يّمكم أن ُيريد اًمذي هق أنف اًم١ًمال ـَمقَّ

 .اًمٓم٤مطمقن قمغم اًمدروب يمؾ اًمٗمريْم٦م،

 هؾ ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٜم٤م وٓ ًجد،اعم ذم اًمٗمجر ومرض يّمكم أن ُيريد رضمؾ :السٚال

 اعمًجد؟ حتٞم٦م قمٜمف شمً٘مط اًمٗمجر ومريْم٦م صغم إذا ومٝمؾ ًمقطمده، أو اإلُم٤مم وراء يّمكم

 ٟم٘مض أهن٤م ًمذهٜمف، يت٤ٌمدر ُم٤م ظمالف ؾم٠مضمٞم٥م طمٞمٜمام هذه اعم٠ًمخ٦م أن اًم٤ًمئؾ يتقهؿ

 .واضم٥م قمـ يٖمٜمل ٓ واضم٤ٌمً  أن وهق آٟمٗم٤ًم، ىمٚمتف ح٤م

 حتٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ اًمٗمجر ومريْم٦م ذم دظمؾ اًمذي إن اًمّمقرة هذه ذم ؾم٠مىمقل وم٠من٤م

 أهمٜمك ىمد أنف طمٞمٜمئذٍ  اًم٤ًمُمٕملم سمٕمض يتقهؿ وم٘مد اعمًجد، حتٞم٦م قمٜمف ؾم٘مٓم٧م اعمًجد

 .واضم٥م قمـ واضم٥م

ٟمٜم٤م ُمـ ٟمريد وٟمحـ ؾمٌؼ، قمام ختتٚمػ ُم٠ًمخ٦م هذه: ٟم٘مقل  يًتِمٝمدون اًمذيـ إظمقا

 هذه أُم٤م واضم٥م، قمـ يٖمٜمل واضم٤ٌمً  ومٞمٝم٤م جيدون اًمّمقرة، هذه همػم سمّمقرة ي٠متقا  أن

 طمتك جيٚمس ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد ّمقرةاًم

 .«ريمٕمتلم يّمكم

 .ريمٕمتلم وصغم إٓ ضمٚمس ُم٤م أنف قمٚمٞمف صدق اًمٗمجر، ومرض صغم اًمذي ومٝمذا

 يً٘مط اًمقاضم٥م هذا سم٠من ي٘مقل صمؿ اعمًجد، حتٞم٦م وضمقب يرى يم٤من ومٛمـ: وًمذًمؽ 

 ٓ واضم٤ٌمً  أن وهل اًم٤ًمسم٘م٦م، ةًمٚم٘م٤مقمد ٟم٘مض اًمّمقرة هذه ذم ومٚمٞمس اًمّمقرة، هذه ذم

 :أظمرى صقرة ؾمٜم٘مقل وإٓ واضم٥م، قمـ ُيْٖمٜمِل

 ؿمٝمر وَمحّؾ  يقُم٤ًم، أو ُمثالً  أؾمٌققم٤مً  ؿمٝمرٍ  يمؾ ُمـ يّمقم أن ٟمٗمًف قمغم ٟمذر إٟم٤ًمن

 ُيٖمٜمل هؾ ٟمذره، يقم رُمْم٤من صٞم٤مم ُمع رُمْم٤من، ذم ًمذاك صٞم٤مُمف ذم ومٜمقى رُمْم٤من،

 اًمٜمذر؟ وواضم٥م رُمْم٤من واضم٥م اًمقاضمٌلم قمـ هذا صٞم٤مُمف
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 :أووح وهل إظمرى واًمّمقرة صقرة، ههذ

 اًمت٤مزم، رُمْم٤من يدظمؾ طمتك ومٞمٜمتٔمر ىمْم٤مًء، رُمْم٤من ُمـ ُم٣م مم٤م أج٤مم قمٚمٞمف إٟم٤ًمن

 واضم٥م يٖمٜمل وٓ سمد ٓ جيزئ، هذا سم٠من ي٘مقل ومٛمـ ٟمٞم٦م، ذم ٟمٞم٦م ومٞمف ويدظمؾ ومٞمٜمقي

 .واضم٥م قمـ

 ومٝمذا اًمّمالة، سمٕمد إٓ اجلٚمقس قمدم سمٕمٚم٦م ُم٘مروٟم٦م ٕهن٤م ختتٚمػ: اعمًجد حتٞم٦م

 . اًمّمالة سمٕمد ضمٚمس أنف قمٚمٞمف صدق اًمٗمجر ومرض صغم اًمذي

 (55: 15: 77/ 187/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد؟ حتٗة صالة بَد والٗسار الٗٔني عذ ون ويافحة حْم

 إذا ُمـ طمٙمؿ ُم٤م اعمًجد حتٞم٦م يّمكم اعمًجد اعمّمكم يدظمؾ أن سمٕمد: ُمداظمٚم٦م

 .اًمًالم: يٕمٜمل ؿمامًمف، وقمـ يٛمٞمٜمف قمـ ص٤مومح

 اجلٛمٕم٦م؟ ذم: اًمِمٞمخ

 يٛمٞمٜمف قمـ يّم٤مومح ذًمؽ وسمٕمد ريمٕمتلم اعمًجد حتٞم٦م وأدى دظمؾ ٓ، ٓ: داظمٚم٦مُم

 .ؿمامًمف وقمـ

 ..ويّم٤مومحف قمٚمٞمف ومٞمًٚمؿ اعمًٚمؿ ًم٘مل.. يٙمٗمل اعمًٚمؿ ًم٘مل ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 (55:11:11/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 التحٗة؟ يَٗد هل رجع ثم خرج ثم ادسجد حتٗة صَذ  َون

 ىمْمٞم٦م قمغم أُمثٚم٦م قمـ قم٤ٌمرة وإؾمئٚم٦م خ،ؿمٞم ي٤م ؾم١مال ُمـ أيمثر هٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 يٕمٞمد هؾ سمًٞمٓم٦م، حل٤مضم٦م ظمرج صمؿ اعمًجد حتٞم٦م وصغم اعمًجد دظمؾ عمـ واطمدة،

 ي٘مقل هؾ سمًٞمٓم٦م حل٤مضم٦م ٟمزل صمؿ اًمريمقب دقم٤مء وىم٤مل اًمًٞم٤مرة ريم٥م وومٞمٛمـ اًمتحٞم٦م،

 .ومراؿمف إمم ورضمع ىم٤مم صمؿ اًمدقم٤مء وىم٤مل ومٜم٤مم يٜم٤مم أن أراد وومٞمٛمـ صم٤مٟمٞم٦م، ُمرة اًمدقم٤مء
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 طم٤مًم٦م ذم وذًمؽ اًمتحٞم٦م، ىمْمٞم٦م ذم إٓ إُمثٚم٦م هذه ذم اًمتٙمرار ئمٝمر ٓ :اًمِمٞمخ

 يم٤من وإن إًمٞمف، قم٤مد ُم٤م هقم٤من صمؿ ظمرج صمؿ اًمتحٞم٦م وصغم اعمًجد دظمؾ إذا: واطمدة

 ومٝمق اًمنمط ًمقضمقد وظمروضمف دظمقًمف شمٙمرر ُمٝمام اًمتحٞم٦م ُمـ ًمف سمد ومال اجلٚمقس يريد

 يّمكم طمتك جيٚمس الوم اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 جيٚمس ومل دظمؾ إذا أُم٤م اًمتحٞم٦م، ُمـ ًمف سمد ومال واجلٚمقس اًمدظمقل يم٤من ومٙمٚمام «ريمٕمتلم

 ي٘مقهل٤م أن ي١ميمد ُم٤م اًمًٜم٦م ذم أضمد ومال إظمرى إُمثٚم٦م أُم٤م ًمٚمتحٞم٦م، شمريمف ُمـ سم٠مس ومال

 مت٤مًُم٤م ختتٚمػ اًمتحٞم٦م طمدي٨م وم٘مّم٦م إُمثٚم٦م، ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ريمقب ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٙمؾ

 .ظمرىإ إُمثٚم٦م قمـ

 (55:18:57/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 





 املصليات
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 واديذ ادسجد ضابط

 اعمًجد؟ اًمْم٤مسمط هق ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ومٝمق اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات وىمًٗم٤م أوىمػ وم٢من ومٞمف، ًمٚمّمالة أوىمػ اًمذي هق: اًمِمٞمخ

 .ضم٤مُمع ُمًجد ومٝمق اجلٛمٕم٦م وصالة اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات أوىمػ وإذا ُمًجد،

 ومٞمف، ٟم٘مٞمؿ وم٘مط اًمٔمٝمر صالة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٞمف وم٘مط ٟمّمكم ضم٤مُمع ذم أن ٟمحـ: ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٓمٚم٦م ذم ويٖمٚمؼ اًمٔمٝمر، صالة وم٘مط اًمٙمٚمٞم٤مت سمٕمض ذم يٛمٙمـ، واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب

 ُمًجد؟ يٕمتؼم هذا هؾ أؿمٝمر، أرسمٕم٦م

 .ُمّمغم هذا: اًمِمٞمخ

 (55:01:11( /1) ـه1758 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات) 

  ادسجد؟ دم أم الرشكة ويذ دم ُييَذ  هل

 سمٕمد اًمٔمٝمر وٟمّمكم اجلامقم٦م صالة ومٞمٝم٤م يّمٚمقا  ٕمٜملي ذيم٦م، ذم ٟمحـ :وداخٓة

 وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة قمغم ُأطم٤مومظ أن وم٤مٕومْمؾ ؾم٤مقم٦م، ٟمّمػ أو سم٤ًمقم٦م اًمّمالة وىم٧م

 اجلامقم٦م؟ أنتٔمر أو ًمقطمدي وأصكم

 شمٕمٜمٞمٝم٤م؟ اًمتل اًمّمالة هل ُم٤م :الىٗخ

 .اًمٔمٝمر :وداخٓة

رهت٤م وًمق اجلامقم٦م، ُمع شمّمٚمٞمٝم٤م أن إومْمؾ. ٓ اًمٔمٝمر، :الىٗخ  قىم٧ماًم قمـ َأظمَّ

 شمّمكم سم٠من أنّمحؽ أن٤م ًمٙمـ ومٗمريْم٦م، اجلامقم٦م أُم٤م ومْمٞمٚم٦م، إول اًمقىم٧م ٕن إول،

 .اعمّمغم ذم وًمٞمس اعمًجد ذم

 .صٖمػم ُمّمغم ومٞمٝم٤م اًمٙمٌػم، اعمًجد قمـ سمٕمٞمدة اًمنميم٦م :وداخٓة

 ًمٌٕمده؟ اعمًجد أذان شمًٛمع ٓ يٕمٜمل :الىٗخ
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 .ٟمًٛمٕمف ٓ :وداخٓة

 ًمٌٕمده؟ :الىٗخ

 .ٟمٕمؿ :وداخٓة

 أن٧م؟ ٖم٤مًمؽٟٓمِم أو :الىٗخ

 .ٟمًٛمٕمف ُم٤م ًمٌٕمده ٓ، :وداخٓة

سمف، ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾم١مال ًمٙمؾ يم٤من إذا :الىٗخ  سمٕمٞمدًا، اعمًجد يم٤من إذا ضمقا

 أن ُمٕمذوراً  ًم٧ًم ًمٙمـ اعمّمغم، ذم شمّمكم طمٞمٜمام ُمٕمذور وم٠من٧م شمًٛمٕمف ٓ أنؽ سمحٞم٨م

 واًمرؾمقل اعمّمغم، ذم مج٤مقم٦م هٜم٤مك ؾمت٘م٤مم أنف شمٕمرف وأن٧م ًمقطمدك، قمٛمٚمؽ حمؾ شمّمكم

 .  «اًم٘م٤مصٞم٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ اًمذئ٥م ي٠ميمؾ وم٢مٟمام سم٤مجلامقم٦م: قمٚمٞمٙمؿ»: ي٘مقل ماًمًال قمٚمٞمف

  .سم٤مظمتّم٤مر( 55: 00: 70/ 711/واًمٜمقر اهلدى) 



 

 

 احملتويات سفًر
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 0 ------------------------------------- اعم٤ًمضمد أطمٙم٤مم ذم ُمتٗمرىم٤مت 

 7 ------------------------------------ اهلل إمم اًمٌ٘م٤مع أطم٥م اعم٤ًمضمد

 7 ----------------------------------------- اعم٤ًمضمد إشمٞم٤من ومْمؾ

 8 ------------- إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م وهؿ ومٞمٝم٤م ُم٤ًمضمد ٓ حمٚم٦م أو ىمري٦م يمؾ ذم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء جي٥م

 15 ------------------------------ يمٌػم وأضمر قمٔمٞمؿ ومْمؾ اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم

 11 ---------------------- أُمٙمٜمف ُم٤م سمٜمٗمًف اعمًجد سمٜم٤مء ي٤ٌمذ أن ًمٚمٛمرء يًتح٥م

 11 -------------------------------------------- اعم٤ًمضمد آداب

 10 ------------------------- وشمٓمٞمٞمٌٝم٤م وشمٙمٜمٞمًٝم٤م شمٓمٝمػمه٤م اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 17 --------------------------------- سم٤معم٤ًمضمد اًمٕمٜم٤مي٦م قمغم اًم٘مٞم٤مم ومْمؾ

 17 ------------------------- وٟمحقه٤م يم٤محلنمات اعمًجد ذم ؿمئ إًم٘م٤مء طمرُم٦م

 11 -------------------- واًمقىم٤مر سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م اعمًجد إمم يٛمٌم أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 11 ----------------- هبام اًمدظمقل أراد إن سم٤مًمؽماب ٟمٕمٚمٞمف يدًمؽ أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 11 ----------------------- اًمٞمٛمٜمك سم٤مًمرضمؾ دظمقًمف يٌتدئ أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 11 ---------- ..(اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل أقمقذ)  :اؾمتح٤ٌمسم٤م اًمدظمقل قمٜمد ي٘مقل أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 17 ------------------------------- اعمًجد ُمـ واخلروج اًمدظمقل دقم٤مء

 17 --------------------- اًمًٗمر ُمـ اًم٘مدوم صالة ومٞمف ُيَّمغمَّ  أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 18 --------------------- اًمٞمنى سم٤مًمرضمؾ ُمٜمف اخلروج يٌدأ أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 19 --------------------- ..(اهلل سمًؿ) :اخلروج قمٜمد ي٘مقل أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 19 ----------------------- إًمٞمف يٕمقد أن ٟمٞمتف وذم ُمٜمف خيرج أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 ًمٚمّمالة اٟمتٔم٤مًرا اعمًجد ذم يٌ٘مك أن اًمٙم٥ًم قمـ همٜمٞم٤ًّم يم٤من أو ًمف قمٛمَؾ  ٓ وم٤مرهًم٤م يم٤من عمـ إومْمؾ

 15 ---------------------------------------------- إظمرى

 11 ----------------------- اًمّمالة ىمٌؾ إذان سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج حيؾ ٓ

 10 ------------------------------------------- اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل

 17 ------------------------------ اعمًجد ذم إص٤مسمع شمِمٌٞمؽ قمـ اًمٜمٝمل

 17 --------------------------------- اعمًجد ذم إص٤مسمع شمِمٌٞمؽ طمٙمؿ

 18 ------------- اعمٜمتٜم٦م واًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٌ٘مقل ُمـ وٟمحقه صمقُم٤م أيمؾ عمـ اعم٤ًمضمد ىمرسم٤من حيرم

 77 اعم٤ًمضمد دظمقل طمٙمؿ ذم يمذًمؽ ًمٞمس وُمـ سمٙمًٌف يمرهي٦م ومٛمف رائح٦م يم٤مٟم٧م ُمـ سملم اًمتٗمريؼ أمهٞم٦م

 77 -------------- جي٤موزه ٓ ومٞمف ًمٚمّمالة اعمًجد ُمـ ُمٕملم ُمٙم٤من اخت٤مذ ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ

 78 -- واعمذايمرة ًمٚمٕمٚمؿ وًمق اجلٛمٕم٦م صالة ىمٌؾ احلٚم٘م٦م هٞمئ٦م قمغم اًمٜم٤مس ضمٚمقس اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ
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 05 -------------------------------- إؿمٕم٤مر شمٜم٤مؿمد اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 01 ------------ اًمّمقت سمرومع قمٜمٝم٤م واًم١ًمال وـمٚمٌٝم٤م اًمْم٤مًم٦م ٟمِمدان اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

ء اًمٌٞمع اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ  07 ------------------------------- ومٞمف واًمنما

 07 ------------------------- ومٞمف واًم٘مّم٤مص احلدود إىم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 07 --------------------------- اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق ؾمٞمام ٓ اًمٌّمؼ اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 70 ------------------------------- ومٞمف وٟمحقه اًمٌقل اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 ومٞمٝم٤م ويذيمر شمرومع أن اهلل أذن سمٞمقت ذم :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اعمذيمقر اًمرومع ُمـ هل وآداهب٤م اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل

 70 -------------------------------------------------اؾمٛمف

 77 ---------------------------------- ـمريً٘م٤م اخت٤مذه اعم٤ًمضمد ُمٜم٤مهل ُمـ

 77 ------------------------ ظم٤مرضمف أو اعمًجد داظمؾ اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمٌّم٤مق حتريؿ

 77 ------------------------------------- اعمًجد ذم اًمٜمخ٤مقم٦م يمراه٦م

 78 ------------ يّمكم؟ واعمّمكم اعمًجد ذم اًمٙمالم قمـ يٜمٝمك صحٞمح طمدي٨م يقضمد هؾ

 78 ------------------------------------- اعمًجد ذم إص٤مسمع ومرىمٕم٦م

 78 ------------------------------------- اعمًجد إمم اًمداظمؾ شمًٚمٞمؿ

ث  79 ---------------------- اعمًجد ذم واإلىم٤مُم٦م إذان سملم دٟمٞمقي٦م سم٠مُمقر اًمَتَحدُّ

 79 --------------------------- اعمًجد إمم اعمٛمٞمزيـ همػم إوٓد اصٓمح٤مب

 71 --------------------------- شمّم٤موير؟ ومٞمٝم٤م صمٞم٤مب وقمٚمٞمف اعمًجد دظمؾ ُمـ

 71 ---------------------------- إذان ؾمامع سمٕمد اعمًجد ُمـ اخلروج طمٙمؿ

 77 ----------------------------------- اعمًجد ذم اعمٙم٤من طمجز طمٙمؿ

د طمٙمؿ  77 ------------------------ اخلُٓم٤م ًمتٙمثػم إبٕمد ًمٚمٛمًجد اًمذه٤مب شم٘مّمُّ

 79 -------------------------------------------اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت

 81 --------------------------- حل٤مضم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمف اعمرور اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 81 -------------------------- سمنموط اًمٜم٤ًمء ُمـ إشمٞم٤مٟمف اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 87 ------------------ حل٤مضم٦م ؾمٞمام ٓ واجلٜم٥م احل٤مئض دظمقل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 91 ----------------------- ُمًٚمقل همػم سم٤مًمًالح اًمدظمقل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 91 ----------------------------- ومٞمف اًمّمٌٞم٤من إدظم٤مل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 97 ------------------------- قمٚمٞمف ًمٚمّمالة اعمٞم٧م إدظم٤مل اعم٤ًمضمد ٤ٌمطم٤متُم ُمـ

 98 ---- احلٙمؿ هذا ُمـ ومٞمًتثٜمك احلرام اعمًجد إٓ حل٤مضم٦م اعمنمك إدظم٤مل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 150 -------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م اًمداسم٦م إدظم٤مل اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 157 -------------------------------- ومٞمف اًمقوقء اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ
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 157 --------------- واًمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ًمدراؾم٦م واًمتحٚمؼ آضمتامع اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 115 -- اإلؾمالم قمـ اًمذب ذم يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ أطمٞم٤مٟم٤م احلًـ اًمِمٕمر إٟمِم٤مد اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 ----------------- ًمٚمح٤مضم٦م وهمػمه ًمٚمٛمريض اخلٞمٛم٦م ٟمّم٥م اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 --------------- احلرب آٓت ُمـ وٟمحقه٤م سم٤محلراب اًمٚمٕم٥م اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 117 -------------------------- سم٤مًم٤ًمري٦م إؾمػم رسمط اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 110 ----------------------------- واًمٚمٕم٤من اًم٘مْم٤مء اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 118 --------------------------------- آؾمتٚم٘م٤مء اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 119 ------------------------ ًمٚمٛمحت٤مج واًم٘مٞمٚمقًم٦م اًمٜمقم اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 ------- اًمٜم٤ًمء أو اًمرضم٤مل ُمـ ًمف ُم٠موى ٓ عمـ ُمٜمف ٟم٤مطمٞم٦م ذم اًمًٙمـ اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 -------------------------------- اح٤مل ىمًٛم٦م اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 117 -------------------- ًمٚمٗم٘مراء اًمٕمٜم٘مقد أو اًمٕمذق شمٕمٚمٞمؼ اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 110 ------------------ قمٚمٞمف واًمتّمدق اعمحت٤مج ُمـ اًم١ًمال اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 117 -----------ديدٟمف ذًمؽ جيٕمؾ ٓ أن سمحٞم٨م أطمٞم٤مٟم٤م اعم٤ٌمح اًمٙمالم اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 118 -------------------------- أطمٞم٤مًٟم٤م واًمنمب إيمؾ اعم٤ًمضمد ُم٤ٌمطم٤مت ُمـ

 111 ----------------------------------- اعمًجد ظم٤مرج اح٠مُمقم صالة

 111 ------------------------------- اعمًجد ظم٤مرج اح٠مُمقم صالة طمٙمؿ

 110 ---------------------------------------- سم٤معمًجد اعمٚمح٘م٤مت

 117 ---------------- سمٞمٜمٝمام ي٘مٓمع ـمري٘م٤مً  أن اًمٕمٚمؿ ُمع ًمٚمٛمًجد، شم٤مسمع ُمٙم٤من ذم اًمّمالة

 117 ---------- اعمًجد؟ ُمـ شمٕمد هؾ اعمًجد إمم سم٤مهب٤م اًمتل ًمٚمٛمًجد اعمالص٘م٦م أو اًمٖمروم٦م

 118 ----- اعمًجد؟ أطمٙم٤مم شُمٕمٓمك هؾ اعمًجد داظمؾ وسم٤مهب٤م اعمًجد داظمؾ شمٙمقن اًمتل اًمٖمروم٦م

 قمـ سمٗم٤مصؾ اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ ُمنموقمٞم٦م قمدم طمقل ويمٚمٛم٦م اعمًجد، ُمع اعمراومؼ إٟمِم٤مء ينمع هؾ

 118 ------------------------------------------- اعمًجد سم٤مىمل

 177 --- اًمٖمروم٦م؟ هذه ذم اعمًجد أطمٙم٤مم ُيٓمٌؼ ومٝمؾ اعمًجد ومٜم٤مء ذم همروم٦م ذم ؾمٙمـ ُم١مذن أو إُم٤مم

 170 --------------------------------- اعمًجد واجلٜم٥م احل٤مئض دظمقل

 ذم ًمٚمدروس اًمٜم٤ًمء إىم٤مُم٦م أن قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمع اًمدرس، ًمًامع اعمًجد احل٤مئض اعمرأة دظمقل طمٙمؿ

 177 ---------------------------------------- اًمٌدع ُمـ اعم٤ًمضمد

 178 ----------------------------------- اعمًجد اجلٜم٥م دظمقل طمٙمؿ

 179 ---------------------------------- اعمًجد احل٤مئض دظمقل طمٙمؿ
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 101 ------------------------------ سمٞم٧م ُمٙم٤من ذم أو سمٞم٧م قمغم ُمًجد إىم٤مُم٦م

 101 ----------------------------------- سمٞم٧م قمغم ُمًجد إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 101 ----------- واجلامقم٤مت اجلٛمع ومٞمٝم٤م شم٘م٤مم ُم٤ًمضمد إمم وحتقيٚمٝم٤م اًمٌٞمقت اؾمتئج٤مر طمٙمؿ

 107 --------------- اًمروو٦م؟ ذم أم أومْمؾ، اًمٜمٌقي سم٤معمًجد إول اًمّمػ ذم اًمّمالة

 100 اعمًجد قمغم همرف أو سمٞمقت سمٜم٤مء وطمٙمؿ اعمٞم٤مه، دورات حت٧م اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم  اًمّمالة طمٙمؿ

 107 -------------- ُمًت٠مضمرة سمٞمقت أصٚمٝم٤م ذم هل اًمتل اعم٤ًمضمد ذم اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ

 108 ------------------- و٤مئع اسمـ قمغم اعمًجد ذم اًمّمقت سمٛمٙمؼمات اًمٜمداء طمٙمؿ

 109 ------------------------ اعم٤ًمضمد خم٤مًمٗم٤مت وسمٞم٤من اًمًٜمل اعمًجد ُمقاصٗم٤مت

 171 -------------------------- اًمٌٜم٤مء إشم٘م٤من وضمقب :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

 171 ------------------------- سمٜمٞم٤مٟمف ويرومع يِمٞمده أٓ :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

 171 -------------------------- وُيزيَّـ ُيَزظْمَرف ٓ أن :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

 178 ------------------------------------ اعمًجد ذم اعمحراب طمٙمؿ

 171 ------------------------------------ اعمًجد ذم اعمحراب سمدقمٞم٦م

 170 ----- اعم٤ًمضمد ُمٜمٝمٞم٤مت سمٕمض طمقل ويمٚمٛم٦م اًمًقاري، وطمٙمؿ اعمًجد، ذم اعمحراب طمٙمؿ

 181 ----------------------------- ىمؼم قمغم يٌٜمٞمف أٓ :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

 187 ----------------------------- اًمًقاري شم٘مٚمٞمؾ :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم

٤م سم٤مسًم٤م ومٞمف جُيٕمؾ أن :اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم  187 --------------------- ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مصًّ

اًمٌٞمقت ؾم٤ميمٜمل ُمـ طمقًمف ُمـ ُمٜمٝم٤م إًمٞمف يٜمٗمذ وأبقاب ظمقظم٤مت ومٞمف جيٕمؾ ٓ أن :اعم٤ًمضمد أطمٙم٤مم ُمـ

 --------------------------------------------------- 187 

 191 ------------- ُمٕم٤معمٝم٤م وشمٖمٞمػم يمنه٤م سمٕمد اًمٙمٗم٤مر ُمتٕمٌدات قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ضمقاز

 191 ------------------------ ٟمٌِمٝم٤م سمٕمد اعمنميملم ىمٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ضمقاز

 191 ------------------------------------ اًمًٜمل اعمًجد ُمقاصٗم٤مت

 199 ---------------------------------------- اعم٤ًمضمد ومرش ًمقن

 155 ------------------------------------- اًمًٜم٦م قمغم اعمٌٜمل اعمًجد

 111 --------------------------------------- اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم اًمًٜم٦م

 110 ------------------------------- اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ذم احل٤مصٚم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت

 117 --------------------------------- اعم٤ًمضمد ذم احل٤مصٚم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت

 117 ---------------------- اعم٤ًمضمد ذم سم٤مًمًٜمـ شمذيمػم ومٞمٝم٤م ًمقطم٤مت شمٕمٚمٞمؼ طمٙمؿ

 117 ----------------------- سمٗم٤مصؾ اعمًجد سم٤مىمل قمـ اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ طمٙمؿ

 119 ------------------ اعم٤ًمضمد خم٤مًمٗم٤مت قمغم احلدي٨م شمْمٛمٜم٧م اًمِمٞمخ ُمـ ٟمّمٞمح٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 

181 

 171 ------- واحآذن اعمح٤مري٥م وطمٙمؿ اًمّمٗمقف، ًمتًقي٦م اعمًجد ذم ُيِمد اًمذي اخلط طمٙمؿ

 177 -------------------------------------- اعم٤ًمضمد ذم اًمًقاري

 101 ---------------------- اًمٜمٌقي اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًجد اعمٜم٤مرة هؾ

 101 -------------- اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه ُمٕم٤مجل٦م ويمٞمٗمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة

 107 ---------------------------------- اعمزظمروم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة

 107 --- اًمٕمٍم؟ هذا ذم ُمًجد سمٜم٤مء ذم ُمًجده هب٤م ط اًمٜمٌل سمٜمك اًمتل اعمقاد ٟمٗمس إًمتزام طمٙمؿ

 171 --------------------------------- اعمًجد صحـ ذم ُمٞم٧م ُدومـ إذا

 170 -------------------------------------- اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م اخلٞمط

 177 ----------------------------- اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م اعمًجد ذم اخلٞمط ؿمد

 177 ------------------------- اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م اعمًجد ذم اخلٞمط ؿمد طمٙمؿ

 171 ----------------------------------------- اعم٤ًمضمد وىمٗمٞم٤مت

 171 ----------- هىمتٝم٤م؟ جيقز هؾ اعمًجد قمغم اعمقىمقوم٦م اًمٙمت٥م اعمًجد إُم٤مم أظمٗمك إذا

 177 --------------------------- اعمًجد قمغم اعمقىمقف إُمقال ذم اًمتٍمف

 177 -------------------------- اعمًجد طم٤مضم٦م ُمـ سم٤مًمٗم٤مئض اًمتٍمف طمٙمؿ

 177 ------------------------------------- اعمًجد ذم طمٗمالت إىم٤مُم٦م

 179 -------------------------------- اعم٤ًمضمد ذم احلٗمالت إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 185 ------------------------------------- اعمًجد ذم اًمٕمرس طمٙمؿ

 181 ---------------------------------------- اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ

 181 ---------------------- سمٗم٤مصؾ اعمًجد سم٤مىمل قمـ اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ طمٙمؿ

 180 ----------------------------- اعمًجد ذم ًمٚمٜم٤ًمء ُمٙم٤من ختّمٞمص قمدم

 187 ---------------- ٟمحقه أو ؾمت٤مرة أو سمجدار اعمًجد ذم اًمٜم٤ًمء ُمّمغم ومّمؾ طمٙمؿ

 189 ------------------------------------------------ اعمٜمؼم

 191 ------------------------------- درضم٤مت صمالث قمغم اعمٜمؼم ذم اًمزي٤مدة

 191 ---------------------------- اًمٕم٤مدات؟ ُمـ شُمٕمد اًمٜمٌقي اعمٜمؼم هٞمئ٦م هؾ

 190 ------------------------------------ وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمثالث اعم٤ًمضمد

 197 --------------------- إرض وضمف قمغم سمٜمل ُمًجد أول هق احلرام اعمًجد

 199 ------------------ وىم٧م يمؾ ذم ومٞمف اًمٜم٤مومٚم٦م صالة سمجقاز احلرام اعمًجد اظمتص
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 199 ---------------------------------- إصالطم٤مت إمم سمح٤مضم٦م اًمٙمٕم٦ٌم

 151 ------------------------------- اًمٓمقاف؟ اًمٌٞم٧م حتٞم٦م :طمدي٨م طم٤مل

 150 ------------- احلرام اعمًجد سمٕمد طمرُم٦م وأقمٔمٛمٝم٤م اعم٤ًمضمد أومْمؾ اًمٜمٌقي اعمًجد

 158 --------------------------- إىمَم اعمًجد ُمـ أومْمؾ اًمٜمٌقي اعمًجد

 158 ----- اعمج٤مهد ُمٜمزًم٦م ذم ومٝمق يتٕمٚمٛمف خلػم إٓ ًمِمئ ٓ أت٤مه ُمـ أن اًمٜمٌقي اعمًجد ومْم٤مئؾ ُمـ

 159 ------ اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م واعمٜمؼم اًمٜمٌقي اًمٌٞم٧م سملم ُم٤م أن اًمٜمٌقي اعمًجد ومْم٤مئؾ ُمـ

 111 -------------- ىم٤ٌمء يمٛمًجد اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد هق اًمٜمٌقي اعمًجد

 111 ------------------------ اعمًجد ُمـ اًمٜمٌقي اعمًجد ذم واًمتقؾمٕم٦م اًمزي٤مدة

 117 ---------------- واًمٜمٌقي احلرام اعمًجديـ سمٕمد اعم٤ًمضمد أومْمؾ إىمَم اعمًجد

 اعم٤ًمضمد إمم إٓ ومٞمٝم٤م واًمّمالة اًمٗم٤موٚم٦م اعمقاوع ُمـ ُمقوع أو ُمًجد إمم اًمًٗمر ىمّمد جيقز ٓ

 117 ----------------------------------------------- اًمثالصم٦م

 117 ---------------------------- إىمَم اعمًجد إمم اًمرطمؾ ؿمد اًمًٜم٦م ُمـ

 117 ---------------------- صالة ومخًلم صالة سمٛمئتل اعم٘مدس سمٞم٧م ذم اًمّمالة

 110 ---------------------------------------- ىم٤ٌمء ُمًجد ومْمٞمٚم٦م

 117 ----------------------------------- ىم٤ٌمء ُمًجد ذم اًمّمالة ومْمؾ

 118 ----------------- ريمٕمتلم ومٞمف ومٞمّمكم وُم٤مؿمٞم٤م رايم٤ٌم ؾم٧ٌم يمؾ ىم٤ٌمء ي٠ميت ط  يم٤من

 111 --------------------------------- شمٗم٤موؾ؟ سمٞمٜمٝم٤م اعم٤ًمضمد سم٤مىمل هؾ

 117 ------------------------ احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمؾ هل٤م يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م هؾ

 ذم حيدث ُم٤م وطمٙمؿ ومٞمف، اًمًؽمة وطمٙمؿ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل يمثرة ُمع احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 110 ---------------------- اًمٜم٤ًمء ظمٚمػ اًمرضم٤مل صالة ُمـ اإلزدطم٤مم قمٜمد احلرم

 175 ---------------------------------- اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اعمرأة صالة

اعم٠ًمخ٦م؟ ذم حت٘مٞم٘مٙمؿ ُم٤م وم٘مط، اًمٗمريْم٦م ذم أم اًمّمٚمقات ذم قم٤مُم٦م هل هؾ احلرم، ذم اعمْم٤مقمٗم٦م اًمّمالة

 --------------------------------------------------- 175 

ة إومْمؾ هؾ  171 ----------------------- احلرم؟ ذم أم اًمٗمٜمدق ذم اًمّمالة ًمٚمٛمرا

 171 --------------------------------------- احلرام اعمًجد طمدود

 171 -------------- اعمًجد؟ ومْمؾ هل٤م هؾ احلرام اعمًجد قمغم ـمرأت اًمتل اًمتقؾمٕم٤مت

 171 ---------------------------------- ُمٕملم؟ وىم٧م اًمٙمٕم٦ٌم ًمٖمًؾ هؾ

 171 -------------- احلرم؟ إُم٤مم سمّمالة اىمتداءً  احلرم قمغم اعمٓمٚم٦م اًمٕمامئر ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 171 ------------------------- احلرم؟ ذم اًمِمديد اإلزدطم٤مم ُمع اًمًجقد يمٞمٗمٞم٦م

 171 ---------------------------- ُمٕملم؟ صمقاب ىم٤ٌمء ُمًجد ذم ًمٚمّمالة هؾ
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 170 -------------------------------------------- اعمًجد حتٞم٦م

 177 -------------------- وضمقسًم٤م اًم٘مٕمقد ىمٌؾ ريمٕمتلم يّمكم أن اعم٤ًمضمد آداب ُمـ

 178 ------------------------------- واضم٦ٌم؟ همػم أم واضم٦ٌم اعمًجد حتٞم٦م

 178 -------------------------- اًمّمالة ذم اًمًؽمة واخت٤مذ اعمًجد حتٞم٦م طمٙمؿ

 105 ------------------اعمًجد؟ حتٞم٦م ًمف يّمغم اجلٛمٕم٦م ومٞمف شم٘م٤مم ٓ اًمذي اعمًجد هؾ

 105 ------------------- ؿم٤مسمف وُم٤م اًمٌٞم٧م ُمّمغم دظمقل قمٜمد اعمًجد حتٞم٦م يّمكم هؾ

 105 ----------------------------- احلرام اًمٌٞم٧م إمم ًمٚمداظمؾ اعمًجد حتٞم٦م

 101 ------------------------ اًمٙمراه٦م أوىم٤مت ذم اعمًجد حتٞم٦م صالة دمقز هؾ

 101 -------------------------- اًمٙمراه٦م أوىم٤مت ذم اعمًجد حتٞم٦م صالة طمٙمؿ

 101 ---------------------------- اًمٙمراه٦م وىم٧م اعمًجد حتٞم٦م صالة طمٙمؿ

 100 -------------------- سم٘مٚمٞمؾ اعمٖمرب أذان ىمٌؾ اعمًجد دظمؾ عمـ اعمًجد حتٞم٦م

 108 --------------------------- اعمٖمرب أذان ىمٌؾ اعمًجد حتٞم٦م صالة طمٙمؿ

 171 ------------- اعمٜمؼم قمغم واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم اًمداظمؾ قمـ اعمًجد حتٞم٦م شمً٘مط ٓ

 يردد ومٝمؾ اخلٓمٞم٥م يدي سملم اًمذي إذان ي١مذن واعم١مذن اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد ؿمخص دظمؾ إذا

 171 -------------------------------- اعمًجد؟ حتٞم٦م ذم ينمع أم إذان

 171 ------------------------ اعمًجد حتٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ اعمًجد ذم ضمٚمس ُمـ

 177 --------------------------------- ُي١َمذ ن واعم١مذن اعمًجد دظمؾ ُمـ

 170 ------------- اًمّمالة؟ ي٘مٓمع ومٝمؾ اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م

 177 ------------------------------- !اعمًجد؟ حتٞم٦م احل٤مئض شمّمغم هؾ

 177 ------------------------ سمدىم٤مئؼ اًمِمٛمس همروب ىمٌٞمؾ اعمًجد دظمؾ ُمـ

 178 --------------------------- ريمٕمتلم اعمًجد حتٞم٦م قمـ يٖمٜمل اًمٗمرض هؾ

 175 --------------- اعمًجد؟ حتٞم٦م صالة سمٕمد واًمٞم٤ًمر اًمٞمٛملم قمغم ُمـ ُمّم٤مومح٦م طمٙمؿ

 175 ------------------- اًمتحٞم٦م؟ يٕمٞمد هؾ رضمع صمؿ ظمرج صمؿ اعمًجد حتٞم٦م صغمَّ  َُمـ

 171 --------------------------------------------- اعمّمٚمٞم٤مت

 170 ------------------------------------- واعمّمغم اعمًجد و٤مسمط

 170 --------------------------- اعمًجد؟ ذم أم اًمنميم٦م ُمّمغم ذم ُيّمغمَّ  هؾ

 177 ----------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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 هدي خر اجلـوئز يفط   افـبل هدي بوب

 قمغم ُمِمتٛمال إُمؿ، ؾم٤مئر هلدي خم٤مًمٗم٤م اهلدي ظمػم اجلٜم٤مئز ذمط   هديف يم٤من

 أهٚمف إمم اإلطم٤ًمن وقمغم ُمٕم٤مده، ويقم ىمؼمه، ذم يٜمٗمٕمف سمام وُمٕم٤مُمٚمتف ًمٚمٛمٞم٧م، اإلطم٤ًمن

 اجلٜم٤مئز، ذم هديف ُمـ ويم٤من اعمٞم٧م، سمف يٕم٤مُمؾ ومٞمام احلل، قمٌقدي٦م إىم٤مُم٦م وقمغم وأىم٤مرسمف،

 اعمٞم٧م، إمم واإلطم٤ًمن آطمقال أيمٛمؾ قمغم وشمٕم٤مزم شم٤ٌمرك ًمٚمرب اًمٕمٌقدي٦م إىم٤مُم٦م

ًمف أطمًـ قمغم اهلل إمم ودمٝمٞمزه  صٗمقوم٤م أصح٤مسمف ووىمقف ووىمقومف، وأومْمٚمٝم٤م، أطمقا

 سملم اعمٌم صمؿ قمٜمف، وزواًمتج٤م واًمرمح٦م، اعمٖمٗمرة وي٠ًمخقٟمف ًمف ويًتٖمٗمرون اهلل، حيٛمدون

 ًمف ؾم٤مئٚملم ىمؼمه، قمغم يديف سملم وأصح٤مسمف هق ي٘مقم صمؿ طمٗمرشمف، يقدقمقه أن إمم يديف

 .إًمٞمف يم٤من ُم٤م أطمقج اًمتثٌٞم٧م

 احلل يتٕم٤مهد يمام ًمف، واًمدقم٤مء قمٚمٞمف، واًمًالم ىمؼمه، إمم سم٤مًمزي٤مرة يتٕم٤مهده صمؿ

 .اًمدٟمٞم٤م دار ذم ص٤مطمٌف

 وأُمر واًمتقسم٦م، سم٤مًمقصٞم٦م وأُمره أظمرة، وشمذيمػمه ُمروف ذم شمٕم٤مهده ذًمؽ، وم٠مول

 .يمالُمف آظمر ًمتٙمقن اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة سمتٚم٘مٞمٜمف طميه ُمـ

 اخلدود، ًمٓمؿ ُمـ واًمٜمِمقر، سم٤مًمٌٕم٨م شم١مُمـ ٓ اًمتل آُمؿ قم٤مدة قمـ اًمٜمٝمل صمؿ

 .ذًمؽ وشمقاسمع واًمذ٤مطم٦م سم٤مًمٜمدب اًمّمقت ورومع اًمرؤوس، وطمٚمؼ اًمثٞم٤مب، وؿمؼ

 يٗمٕمؾ ويم٤من اًم٘مٚم٥م، وطمزن ُمٕمف، صقت ٓ اًمذي واًمٌٙم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م، اخلِمقع وؾمـ

 ش.اًمرب يريض ُم٤م إٓ ٟم٘مقل وٓ اًم٘مٚم٥م، وحيزن اًمٕملم، شمدُمع: »وي٘مقل ذًمؽ،

 ًمدُمع ُمٜم٤مومٞم٤م ذًمؽ يٙمـ ومل اهلل، قمـ واًمرى وآؾمؽمضم٤مع، احلٛمد ُٕمتف وؾمـ

 وسمٙمك محدا، ًمف وأقمٔمٛمٝمؿ ىمْم٤مئف ذم اخلٚمؼ أرى يم٤من وًمذًمؽ اًم٘مٚم٥م، وطمزن اًمٕملم،

 ممتغم واًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف، ورىم٦م ًمٚمقًمد، ورمح٦م ُمٜمف رأوم٦م إسمراهٞمؿ، اسمٜمف ُم٤مت يقم ذًمؽ ُمع

 .ومحده سمذيمره ُمِمتٖمؾ واًمٚم٤ًمن وؿمٙمره، قمزوضمؾ اهلل قمـ سم٤مًمرى

 [.7-6 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم] 
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 اجلـوئز يفط   هديف ظـ افبعد ـؾ بعقديـ افققم افـوس مـ ـثر

 وُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م، اًمٕم٤ٌمدات ذمط   هديف قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمديـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

ومٝمؿ سم٥ًٌمش اجلٜم٤مئز»  واًمًٜم٦م، احلدي٨م قمٚمؿ ؾمٞمام وٓ اًمٕمٚمؿ، دراؾم٦م قمـ اٟمٍما

 .اح٤مل جلٛمع واًمٕمٛمؾ اح٤مدي٦م، اًمٕمٚمقم قمغم واٟمٙم٤ٌمهبؿ

 [.11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم] 



 على جيب ما كتاب

 1 املوت مرض املريض

                                                           

 ش.11-7 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 ؿدره، ظذ ويصز اهلل، بؼضوء يرىض أن ادريض ظذ جيى

 بربف افظـ وحيسـ

 ذًمؽ سمرسمف، اًمٔمـ وحيًـ ىمدره، قمغم ويّمؼم اهلل، سم٘مْم٤مء يرى أن اعمريض قمغم

 ذاك وًمٞمس ظمػم، يمٚمف أُمره إن اعم١مُمـ، ُٕمر قمج٤ٌم: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ًمف، ظمػم

ء أص٤مسمتف إن ًمٚمٛم١مُمـ، إٓ ٕطمد ء أص٤مسمتف وإن ًمف، ظمػما  ومٙم٤من ؿمٙمر ها  صؼم ضا

 ش.ًمف ظمػما  ومٙم٤من

 ش. شمٕم٤ممم سم٤مهلل اًمٔمـ حيًـ وهق إٓ أطمديمؿ يٛمقشمـ ٓ: »ط وىم٤مل

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وافرجوء اخلقف بغ يؽقن أن ادريض ظذ يـبغل

 ذٟمقسمف، قمغم اهلل قم٘م٤مب خي٤مف واًمرضم٤مء، اخلقف سملم يٙمقن أن قمٚمٞمف ويٜمٌٖمل

: وم٘م٤مل» سم٤معمقت، وهق ؿم٤مب قمغم دظمؾط   اًمٜمٌل أن: أنس حلدي٨م رسمف، رمح٦م ويرضمق

 رؾمقل وم٘م٤مل ذٟمقيب، أظم٤مف وإين اهلل، أرضمق إين اهلل ي٤مرؾمقل واهلل: ىم٤مل دمدك؟ يمٞمػ

 يرضمق، ُم٤م اهلل أقمٓم٤مه إٓ اعمقـمـ، هذا ُمثؾ ذم قمٌد ىمٚم٥م ذم جيتٛمٕم٤من ٓ: ط اهلل

 ش.خي٤مف مم٤م وأُمٜمف

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقت متـل حرمي

 ريض اًمٗمْمؾ أم حلدي٨م اعمقت، يتٛمٜمك أن ًمف جيقز ومال اعمرض، سمف اؿمتد وُمٝمام

 ومتٛمٜمك يِمتٙمل، اهلل رؾمقل قمؿ وقم٤ٌمس قمٚمٞمٝمؿ، دظمؾط   اهلل رؾمقل أن: قمٜمٝم٤م اهلل

 يمٜم٧م إن وم٢مٟمؽ اعمقت، شمتٛمـ ٓ! قمؿ ي٤م: »ط اهلل رؾمقل ًمف وم٘م٤مل اعمقت، قم٤ٌمس

 شم١مظمر وم٠من ُمًٞمئ٤م يمٜم٧م وإن ًمؽ، ظمػم إطم٤ًمٟمؽ إمم إطم٤ًمٟم٤م شمزداد شم١مظمر وم٠من حمًٜم٤م،

 ش.اعمقت ومالشمتٛمـ ًمؽ، ظمػم إؾم٤مءشمؽ ُمـ ومتًتٕمت٥م
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 إذا وشمقومٜمل: زم ظمػما  احلٞم٤مة يم٤مٟم٧م ُم٤م أطمٞمٜمل مهللا: ومٚمٞم٘مؾ وم٤مقمال سمد ٓ يم٤من وم٢من»

 ش. زم ظمػما  اًمقوم٤مة يم٤مٟم٧م

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تديـًو ادقت متـل جقاز

: ومٞم٘مقل اًمرضمؾ، سم٘مؼم اًمرضمؾ يٛمر طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.وضمؾ قمز اهلل ًم٘م٤مء طم٥م سمف ُم٤م ُمٙم٤مٟمف ًمٞمتٜمل ي٤م

 ذم وطم٤ٌم اهلل إمم وشم٘مرسم٤م شمديٜم٤م اعمقت يتٛمٜمك ٓ أنف احلدي٨م وُمٕمٜمك[: اإلموم ؿول]

 متٜمل ضمقاز إمم إؿم٤مرة ومٗمٞمف. دٟمٞم٤مه أُمقر ذم واعمحـ اًمٌالء ُمـ سمف ٟمزل ح٤م وإٟمام ًم٘م٤مئف

 ٕنف...ش  سمف ٟمزل ًمي اعمقت أطمديمؿ يتٛمٜملم ٓ: »ط ىمقًمف يٜم٤مومٞمف وٓ. شمديٜم٤م اعمقت

 متٜمل صمٌقت وي١ميده: »احل٤مومظ ىم٤مل. فم٤مهر هق يمام دٟمٞمقي ُٕمر اًمتٛمٜمل يم٤من إذا سمام ظم٤مص

 ذًمؽ ذم يمراه٦م ٓ: اًمٜمقوي ىم٤مل.  اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـ اًمديـ أُمر وم٤ًمد قمٜمد اعمقت

 ...ش.اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر ُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ ظمالئؼ ومٕمٚمف سمؾ

 . (111/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ووجقب هبو أوىص وإٓ ٕصحوهبو احلؼقق تلديي وجقب

 بوفقصقي آشتعجول

 .ذًمؽ ًمف شمٞمن إن أصح٤مهب٤م، إمم ومٚمٞم١مده٤م طم٘مقق قمٚمٞمف يم٤من وإذا

  (1)قمروف ُمـ ٕظمٞمف ُمٔمٚمٛم٦م قمٜمده يم٤مٟم٧م ُمـ: »ط ىم٤مل وم٘مد سمذًمؽ، أوص وإٓ

 ًمف يم٤من إن درهؿ وٓ ديٜم٤مر ومٞمف ي٘مٌؾ ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت أن ىمٌؾ إًمٞمف، ومٚمٞم١مده٤م ُم٤مًمف، أو

 ؾمٞمئ٤مت ُمـ أظمذ ص٤مًمح، قمٛمؾ ًمف يٙمـ مل وإن ص٤مطمٌف، وأقمٓمل ُمٜمف، أظمذ ص٤مًمح قمٛمؾ

                                                           

 [.ُمٜمف.]شهن٤مي٦م» أُمره يٚمزُمف ُمـ أو ٟمٗمًف ذم يم٤من ؾمقاء آٟم٤ًمن ُمـ واًمذم اعمدح ُمقوع: اًمٕمرض  (1)
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 ش.قمٚمٞمف ومحٛمٚم٧م ص٤مطمٌف

 ُمت٤مع، وٓ ًمف دراهؿ ٓ ُمـ ومٞمٜم٤م اعمٗمٚمس: ىم٤مًمقا  اعمٗمٚمس؟ ُم٤م أتدرون: »ط وىم٤مل

 هذا، ؿمتؿ ىمد وي٠ميت وزيم٤مة، وصٞم٤مم سمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت أُمتل ُمـ اعمٗمٚمس إن: وم٘م٤مل

 ُمـ هذا، ومٞمٕمٓمك هذا، وضب هذا، دم وؾمٗمؽ هذا، ُم٤مل وأيمؾ هذا، وىمذف،

 ُمـ أظمذ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘م٣م أن ىمٌؾ طمًٜم٤مشمف ومٜمٞم٧م وم٢من. طمًٜم٤مشمف ُمـ وهذا طمًٜم٤مشمف،

 ش.اًمٜم٤مر ذم ـمرح صمؿ قمٚمٞمف، ومٓمرطم٧م ظمٓم٤مي٤مهؿ

 ش18/ 8» ُمًٚمؿ رواه

 وًمٙمٜمٝم٤م درهؿ، وٓ ديٜم٤مر صمؿ ومٚمٞمس ديـ، وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »أجْم٤مط   وىم٤مل

 ش.واًمًٞمئ٤مت احلًٜم٤مت

 اًمٚمٞمؾ، ُمـ أيب دقم٤مين أطمد، طمي ح٤م: »قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وىم٤مل

 سمٕمدي أترك ٓ وإين ،ط أصح٤مب ُمـ ي٘متؾ ُمـ أول ذم ُم٘متقٓ إٓ أراين ُم٤م: وم٘م٤مل

 سم٤مظمقشمؽ واؾمتقص وم٤مىمض، ديٜم٤م قمغم وإن ،ط اهلل رؾمقل ٟمٗمس همػم ُمٜمؽ قمكم أقمز

 ش.ظمػماً 

 .احلدي٨م..  ىمتٞمؾ أول ومٙم٤من وم٠مصٌحٜم٤م،

 ُمًٚمؿ اُمرئ طمؼ ُم٤م: »ط ًم٘مقًمف اًمقصٞم٦م هذه سمٛمثؾ آؾمتٕمج٤مل ُمـ سمد وٓ

 ش.رأؾمف قمٜمد ُمٙمتقسم٦م ووصٞمتف إٓ ومٞمف يقيص أن يريد ؿمئ وًمف ًمٞمٚمتلم، يٌٞم٧م

 إٓ ذًمؽ ىم٤ملط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ُمٜمذ ًمٞمٚم٦م قمكمّ  ُمرت ُم٤م: »قمٛمر اسمـ ىم٤مل

 ش.وصٞمتل وقمٜمدي

 [.11-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقرثي ؽر مـ فألؿربوء افقصقي وجقب

 يُمت٥َِم ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف ُمٜمف، يرصمقن ٓ اًمذيـ ٕىمرسم٤مئف يقيص أن وجي٥م

ـِ  اًْمَقِصٞم٦َّمُ  ظَمػْمًا  شَمَركَ  إِنْ  اعْمَْقُت  َأطَمَديُمؿُ  طَمَيَ  إَِذا قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ًمَِدْي ىَْمَرسملِمَ  ًمِْٚمَقا ْٕ  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  َوا
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٤م  [. 181: اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمُتَِّ٘ملمَ  قَمغَم  طَم٘مًّ

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقصقي يف افثؾٌ ظـ افزيودة جقاز ظدم

 يٜم٘مص أن آومْمؾ سمؾ قمٚمٞمف، اًمزي٤مدة جيقز وٓ ُم٤مًمف، ُمـ سم٤مًمثٚم٨م يقيص أن وًمف 

 ذمط   اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٧م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد حلدي٨م ُمٜمف

ط   اهلل رؾمقل ومٕم٤مدين اعمقت، قمغم ُمٜمف أؿمٗمٞم٧م ُمرو٤م ومٛمرو٧م اًمقداع، طمج٦م

 ُم٤مزم؟ سمثٚمثل أوم٠مويص زم، اسمٜم٦م إٓ يرصمٜمل وًمٞمس يمثػما، ُم٤مٓ زم إن اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م

 واًمثٚم٨م اًمثٚم٨م،: ىم٤مل ُم٤مزم؟ ومثٚم٨م: ىمٚم٧م. ٓ: ىم٤مل ُم٤مزم؟ سمِمٓمر: ىمٚم٧م: ىم٤مل. ٓ: ىم٤مل»

 يتٙمٗمٗمقن قم٤مًم٦م شمدقمٝمؿ أن ُمـ ًمؽ ظمػم أهمٜمٞم٤مء ورصمتؽ شمدع أن! ؾمٕمد ي٤م إٟمؽ يمثػم،

 ُأضمرت إٓ شمٕم٤ممم اهلل وضمف هب٤م شمٌتٖمل ٟمٗم٘م٦م شمٜمٗمؼ ًمـ ؾمٕمد ي٤م إٟمؽ» سمٞمده، وىم٤ملش اًمٜم٤مس

 ش.اُمرأتؽ ذم ذم دمٕمٚمٝم٤م اًمٚم٘مٛم٦م طمتك قمٚمٞمٝم٤م،

 ش.ضم٤مئزا  اًمثٚم٨م سمٕمد ومٙم٤من: ىم٤مل»

 اًمرسمع إمم اًمثٚم٨م ُمـ همْمقا  اًمٜم٤مس أن وددت: »قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل

 ش.يمثػم اًمثٚم٨م: ىم٤ملط   اًمٜمٌل ٕن اًمقصٞم٦م، ذم

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقصقي ظذ اإلصفود

 همػم ُمـ ومرضمٚملم يقضمدا مل وم٤من ُمًٚمٛملم، قمدًملم رضمٚملم ذًمؽ قمغم ويِمٝمد

 اهلل ىمقل ذم سمٞم٤مٟمف، ضم٤مء طمًٌام سمِمٝم٤مدهتام اًمِمؽ قمٜمد ُمٜمٝمام يًتقصمؼ أن قمغم اعمًٚمٛملم

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ـَ  َأُّيه ِذي  اًْمَقِصٞم٦َّمِ  طِملمَ  اعْمَْقُت  َأطَمَديُمؿُ  طَمَيَ  إَِذا سَمٞمْٜمُِٙمؿْ  ؿَمَٝم٤مَدةُ  آَُمٜمُقا  اًمَّ

ـْ  آظَمَرانِ  َأوْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  قَمْدلٍ  َذَوا اصْمٜم٤َمنِ  يُمؿْ  ُِم سْمتُؿْ  َأنْتُؿْ  إِنْ  هَمػْمِ َْرضِ  ذِم  َضَ ْٕ  وَم٠مََص٤مسَمتُْٙمؿْ  ا

٦ٌَمُ  قهَناَُم  اعْمَْقِت  ُُمِّمٞم ًُ ـْ  ََتٌِْ اَلةِ  سَمْٕمدِ  ُِم اَمنِ  اًمّمَّ ًِ  سمِ  وَمٞمُْ٘م
ِ
ٌُْتؿْ  إِنِ  ٤مّللَّ ي َٓ  اْرشَم  َوًَمقْ  صَمَٛمٜم٤ًم سمِفِ  َٟمِْمؽَمِ
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َٓ  ىُمْرسَمك َذا يَم٤منَ    ؿَمَٝم٤مَدةَ  َٟمْٙمتُؿُ  َو
ِ
ـَ  إًِذا إِٟم٤َّم اّللَّ

ِ
صمِِٛملمَ  عَم ْٔ اَُم  قَمغَم  قُمثِرَ  وَم٢مِنْ *  ا ٤م َأهنَّ  إصِْماًم  اؾْمتََح٘مَّ

ـَ  َُمَ٘م٤مَُمُٝماَم  َيُ٘مقَُم٤منِ  وَمآظَمَرانِ  ـَ  ُِم ِذي َْوًَمٞم٤َمنِ  قَمَٚمٞمِْٝمؿُ  اؾْمَتَحؼَّ  اًمَّ ْٕ اَمنِ  ا ًِ   وَمٞمُْ٘م
ِ
 ًَمَِمَٝم٤مَدشُمٜم٤َم سم٤ِمّللَّ

ـْ  َأطَمؼه  ـَ  إًِذا إِٟم٤َّم اقْمَتَدْيٜم٤َم َوَُم٤م ؿَمَٝم٤مَدهِتاَِم  ُِم
ِ
لمَ  عَم

ِ ِ
َٝم٤مَدةِ  َي٠ْمتُقا  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ *  اًمٔم٤َّمعم  قَمغَم  سم٤ِمًمِمَّ

َ  َواشمَُّ٘مقا  اَمهِنِؿْ َأجْ  سَمْٕمدَ  َأجاَْمنٌ  شُمَردَّ  َأنْ  خَي٤َموُمقا  َأوْ  َوضْمِٝمَٝم٤م ُ  َواؾْمَٛمُٕمقا  اّللَّ  اًْمَ٘مْقمَ  َُّيِْدي َٓ  َواّللَّ

 [.118 - 116: اح٤مئدة] ﴾ اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملمَ 

 [.11-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فقارث وصقي ٓ

ًمديـ اًمقصٞم٦م وأُم٤م   ٕهن٤م دمقز، ومال اعمقيص، ُمـ يرصمقن اًمذيـ وإىمرسملم ًمٚمقا

 طمج٦م ذم ظمٓمٌتف ذم اًمٌٞم٤من أتؿط   اهلل رؾمقل ذًمؽ وسملم اعمػماث، سمآج٦م ُمٜمًقظم٦م

 ش.ًمقارث وصٞم٦م ومال طم٘مف، طمؼ ذي يمؾ أقمٓمك ىمد اهلل إن: »وم٘م٤مل اًمقداع

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقصقي يف اإلرضار حرمي

ر وحيرم   ُمـ طم٘مٝمؿ ُمـ اًمقرصم٦م سمٕمض سمحرُم٤من يقيص يم٠من اًمقصٞم٦م، ذم اإلضا

٤َّم  ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف ومٞمف، سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ يٗمْمؾ أو اإلرث، ضَم٤مِل َٟمّمٞم٥ٌِم ممِّ ًمِّٚمرِّ

ًمَِداِن َوإىَْمَرسُمقَن مِم٤َّم ىَمؾَّ ُِمٜمُْف أَ  ٤َّم شَمَرَك اًْمَقا ٤مء َٟمِّمٞم٥ٌم ممِّ ًَ ًمَِداِن َوإىَْمَرسُمقَن َوًمِٚمٜمِّ ْو يَمثَُر شَمَرَك اًْمَقا

ْٗمُروًو٤م ٤ًٌم ُمَّ ـٍ  ﴿: ُمٜمٝم٤م إظمػمة وذم ﴾ َٟمِّمٞم هَمػْمَ  ُِمـ سَمْٕمِد َوِصٞم٦ٍَّم ُيقَص هِبَآ َأْو َدْي

 .﴾ُُمَْمآر  

 ش.اهلل ؿم٤مىمف ؿم٤مق وُمـ اهلل، و٤مره و٤مر ُمـ ضر، ٓ: »ط وًم٘مقًمف

 [.16] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م جي٥م قمغم اعمريض ُمرض اعمقت

 

16 

 مردودة بوضؾي اجلوئرة افقصقي

 ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ط ًم٘مقًمف ُمردودة، سم٤مـمٚم٦م اجل٤مئرة واًمقصٞم٦م

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف

 ورصمتف ومج٤مء رضمٚم٦م ؾمت٦م ُمقشمف قمٜمد أقمتؼ رضمال أن: »طمّملم سمـ قمٛمران وحلدي٨م

 ًمق: ىم٤مل ؟!ذًمؽ ومٕمؾ أو: »ىم٤مل صٜمع، سمامط   اهلل رؾمقل وم٠مظمؼموا آقمراب، ُمـ

 ذم أرسمٕم٦م ورد اصمٜملم، ُمٜمٝمؿ وم٠مقمتؼ سمٞمٜمٝمؿ وم٠مىمرع: ىم٤مل قمٚمٞمف، صٚمٞمٜم٤م ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٛمٜم٤م

 ش.اًمرق

 [.17-16] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلفؾ يسقد ظـدمو افسـي ظذ وافدؾـ بوفتجفقز افقصقي وجقب

 ؾمٞمام وٓ ديٜمٝمؿ، ذم آسمتداع اًمزُم٤من هذا ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمغم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وح٤م

 اًمًٜم٦م، قمغم ويدومـ جيٝمز سم٠من اعمًٚمؿ يقيص أن اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من سم٤مجلٜم٤مئز، يتٕمٚمؼ ومٞمام

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف قمٛمال ـَ  َأُّيه ِذي ُٙمؿْ  ىُمقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًَ  اًمٜم٤َّمُس  َوىُمقُدَه٤م َٟم٤مًرا َوَأْهٚمِٞمُٙمؿْ  َأنُْٗم

َج٤مَرةُ  َ  َيْٕمُّمقنَ  َٓ  ؿِمَدادٌ  هِماَلظٌ  َُماَلئَِٙم٦مٌ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م َواحْلِ  ﴾ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 [.6: اًمتحريؿ]

 ذيمرٟم٤م سمام قمٜمٝمؿ وأصم٤مر سمذًمؽ، يقصقنط   اهلل رؾمقل أصح٤مب يم٤من وًمذًمؽ

 :سمٕمْمٝم٤م قمغم آىمتّم٤مر ُمـ سم٠مس ومال يمثػمة،

: ومٞمف ُم٤مت اًمذي ُمروف ذم ىم٤مل أب٤مه أن وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ - أ 

 ش.ط اهلل سمرؾمقل صٜمع يمام ٟمّم٤ٌم، اًمٚمٌـ قمكم واٟمّمٌقا  حلدا، زم أخحدوا»

 اعمقت طميه طملم قمٜمف اهلل ريض ُمقؾمك أبق أوص:»ىم٤مل سمردة أيب قمـ - ب

 قمغم دمٕمٚمـ وٓ سمٛمجٛمر، شمتٌٕمقين وٓ اعمٌم، يب وم٠مهقمقا  سمجٜم٤مزيت اٟمٓمٚم٘متؿ إذا: ىم٤مل

 سمرئ أين وأؿمٝمديمؿ سمٜم٤مء، ىمؼمي قمغم دمٕمٚمـ وٓ اًمؽماب، وسملم سمٞمٜمل حيقل ؿمٞمئ٤م حلدي

 رؾمقل ُمـ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؿمٞمئ٤م؟ ومٞمف ؾمٛمٕم٧م ىم٤مًمقا، ظم٤مرىم٦م، أو ؾم٤مًم٘م٦م، أو طم٤مًم٘م٦م، يمؾ ُمـ
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 ش.ط اهلل

 يٙمقن أن أظم٤مف وم٢مين أطمدا، يب شم١مذٟمقا  ومال ُم٧م أن٤م إذا: »ىم٤مل طمذيٗم٦م قمـ - ج

 ش.اًمٜمٕمل قمـ يٜمٝملط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وإين ٟمٕمٞم٤م،

 اؾمتح٤ٌمسم٤م ًمف ويًتح٥مش: »آذيم٤مر» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل ؾمٌؼ وح٤م

 اًمٕمٝمد وي١ميمد اجلٜم٤مئز، ذم اًمٌدع ُمـ سمف اًمٕم٤مدة ضمرت ُم٤م سم٤مضمتٜم٤مب يقصٞمٝمؿ أن ُم١ميمدا

 ش.سمذًمؽ

 [.18-17] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقؾوة ظـد افقصقي مؼوظقي

: ٓسمٜمف ىم٤مل اًمقوم٤مة طميشمف ح٤مط   ٟمقطم٤م اهلل ٟمٌل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وم٢منش اهلل إٓ إهل ٓ» سمـ آُمرك اصمٜمتلم قمـ وأهن٤مك سم٤مصمٜمتلم آُمرك اًمقصٞم٦م قمٚمٞمؽ ىم٤مص إين

 ذم اهلل إٓ إهل ٓ وووٕم٧م يمٗم٦م ذم ووٕم٧م ًمق اًمًٌع وإرولم اًمًٌع اًمًٛمقات

 طمٚم٘م٦م يمـ اًمًٌع وإرولم اًمًٌع اًمًٛمقات أن وًمق اهلل إٓ إهل ٓ هبـ رضمح٧م يمٗم٦م

 وهب٤م رء يمؾ صالة وم٢مهن٤م وسمحٛمده اهلل وؾمٌح٤من. اهلل إٓ إهل ٓ ىمّمٛمتٝمـ ُمٌٝمٛم٦م

 هذا اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ أو: ىمٚم٧م: ىم٤مل. واًمٙمؼم اًمنمك قمـ وأهن٤مك. اخلٚمؼ يرزق

يم٤من هلام طمًٜمت٤من ٟمٕمالن ٕطمدٟم٤م يٙمقن أن: - ىم٤مل - اًمٙمؼم؟ ومام قمرومٜم٤مه ىمد اًمنمك  ذا

: ىمٞمؾ. ٓ: ىم٤مل إًمٞمف؟ جيٚمًقن أصح٤مب ٕطمدٟم٤م يٙمقن أن هق: ىم٤مل. ٓ: ىم٤مل طمًٜم٤من؟

 ش.اًمٜم٤مس وهمٛمص احلؼ ؾمٗمف: ىم٤مل اًمٙمؼم؟ ومام اهلل رؾمقل ي٤م

ئد ومٞمف [:اإلموم ؿول]  .اًمقوم٤مة قمٜمد اًمقصٞم٦م ُمنموقمٞم٦م[ ُمٜمٝم٤م] يمثػمة ومقا

 .(161-119/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إفقفو ومو افدظقة بـقي ادسؾؿ ؽر ادريض زيورة مؼوظقي

 .صحٞمحش. اعمرى وقمٞم٤مدة اجلٜم٤مئز سم٤مشم٤ٌمعط   اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م: »اًمؼماء طمدي٨م
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 ُمع وهق، اعمًٚمؿ اعمريض قمٞم٤مدة يًـ أنف قمغم سم٤محلدي٨م اعمّمٜمػ اؾمتدل :تـبقف

 خيدُمف يم٤من اًمٞمٝمقد ُمـ همالُم٤م قم٤مدط   أنف صح وم٘مد سم٤معمًٚمؿ ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م يمقٟمف

 اًمٖم٤مي٦م هلذه ومٕمٞم٤مدهتؿش، 1119» رىمؿش اجلٝم٤مد» رم وؾمٞم٠متك، اإلؾمالم إمم ومدقم٤مه، ط

 .أقمٚمؿ واهلل، ُمنموقم٦م

 [(681) رىمؿ طمدي٨م َت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 ظـده ؿعد ادقت ظـد ـون إذا اإلكسون أن ؾقف افذي احلديٌ حول

 صقطوكون

 قمـ روي: ومٞم٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ طمدي٨م قمٚمٞمؽ ُمر هؾ :مداخؾي

 يٛمٞمٜمف قمـ اًمقاطمد ؿمٞمٓم٤مٟم٤من، قمٜمده ىمٕمد اعمقت قمٜمد يم٤من إذا اًمٕمٌد أن: »ط اًمٜمٌل

 قمٚمٞمؽ يمٜم٧م إين! سمٜمل ي٤م: ومٞم٘مقل أبٞمف صٗم٦م قمغم يٛمٞمٜمف قمـ وم٤مًمذي ؿمامًمف، قمـ وأظمر

ٟمٞم٦م ديـ قمغم ُم٧م وًمٙمـ حم٤ًٌم، وًمؽ ؿمٗمٞم٘م٤مً   ؿمامًمف قمـ واًمذي إدي٤من، ظمػم ومٝمق اًمٜمٍما

 ..ش. أُمف صٗم٦م قمغم

 . يّمح ٓ يٙمٗمٞمؽ، يٙمٗمٞمؽ :افشقخ

 . ذًمؽ يّمح ٓ :مداخؾي

 . ٓ :افشقخ

ش زيد أيب اسمـ رؾم٤مًم٦م ذح» ذمش اًم٘م٤مدد احلًـ أبق» ذيمره: هٜم٤م حُيَْٙمك :مداخؾي

 ش.أظمرة قمٚمقم يمِمػ: »يمت٤مب ذمش طم٤مُمد أبق» ُمٕمٜم٤مه وذيمر

 .شمنمومٜم٤م :افشقخ

 اعمقت قمٜمد اًمقاطمد ي٘مٌؾ يريد قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل أجْم٤مً  ومٞمؽ، ي٤ٌمرك اهلل :مداخؾي

ٚمِّٛمقن وىمد ويراهؿ، اعمالئٙم٦م ًمٞمِم٤مهد اعمُـْحَتَي  أن وهذا: يٕمٜمل.. ًمؽ حيٙمل ًَ  قمٚمٞمف ُي

 .وشم٤مرةً  سم٤مإلؿم٤مرة وشم٤مرةً  سم٤مًمٚمٗمظ شم٤مرةً  قمٚمٞمٝمؿ ويرد
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 . إوه٤مم هذه ُمـ ٟمٗمًؽ أرح :افشقخ

 .ُمٜمف يقضمد ٓ هذا يٕمٜمل :مداخؾي

 .ٓ :افشقخ

 . يمالم هذا :مداخؾي

 . ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 . اخلػم يمؾ جيزيؽ اهلل :مداخؾي

 . حيٗمٔمؽ اهلل :افشقخ

 إن ىمٚمٌؽ يٓمٛمئـ اهلل ىمٚمقسمٜم٤م، ـمٛم٠من٧م اهلل ؿم٤مء إن ومٞمؽ، ي٤ٌمرك اهلل :مداخؾي

 . اهلل ؿم٤مء

  (11: 11: 11/ 117/ واًمٜمقر اهلدى)





 1 احملتضر تلقني كتاب

                                                           

 ش.11-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 يمت٤مب شمٚم٘ملم اعمحتي ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 إٓ حرضتف يف افتؽؾؿ وظدم فؾؿقً، وافدظوء ادحترض، تؾؼغ

 بوخلر

 :أُمقر قمٜمده ُمـ ومٕمغم اعمقت، هطمي وم٢مذا

 آظمر يم٤من ُمـ اهلل، إٓ إهل ٓ يمؿ ُمقشم٤م ًم٘مٜمقا : »ط ًم٘مقًمف اًمِمٝم٤مدة، يٚم٘مٜمقه أن - أ

 ُم٤م ذًمؽ ىمٌؾ أص٤مسمف وإن اًمدهر، ُمـ يقُم٤م اجلٜم٦م دظمؾ اعمقت قمٜمد اهلل إٓ إهل ٓ يمالُمف

 ش.أص٤مسمف

 طمدي٨م وذم ،شاجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إهل ٓ أنف يٕمٚمؿ وهق ُم٤مت ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من

 ش.اجلٜم٦م دظمؾ ؿمٞمئ٤م سم٤مهلل ينمك ٓ ُم٤مت ُمـ: »آظمر

 ريض ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م ظمػما، إٓ طمْمقره ذم ي٘مقًمقا  وٓ ًمف، يدقمقا  أن - ج-ب

 ظمػما، وم٘مقًمقا  اعمٞم٧م، أو اعمريض طميشمؿ إذا: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل

 ش.شم٘مقًمقن ُم٤م قمغم ي١مُمٜمقن اعمالئٙم٦م وم٢من

 [.19] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؾؿقً ذـرهو جمرد ٓ افشفودة يؼقل بلن ادقً أمر هق افتؾؼغ

 إيوه وتسؿقعفو

 سم٠من أُمره هق سمؾ إي٤مه، وشمًٛمٞمٕمٝم٤م اعمٞم٧م سمحية اًمِمٝم٤مدة ذيمر اًمتٚم٘ملم وًمٞمس

 :قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م واًمدًمٞمؾ اًمٌٕمض، ئمـ ح٤م ظمالوم٤م ي٘مقهل٤م

 إٓ إهل ٓ: ىمؾ! ظم٤مل ي٤م: وم٘م٤مل» آٟمّم٤مر، ُمـ رضمال قم٤مدط   اهلل رؾمقل أن 

 اهلل؟ إٓ إهل ٓ: أىمقل أن زم ومخػم: وم٘م٤مل ظم٤مل، سمؾ: وم٘م٤مل قمؿ؟ أم أظم٤مل: وم٘م٤مل اهلل،

 ش.ٟمٕمؿ: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب شمٚم٘ملم اعمحتي
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 افؼبؾي كحق وتقجقفف ادقً ظـد يس ؿراءة يف حديٌ يصح مل

 سمؾ طمدي٨م، ومٞمف يّمح ومٚمؿ اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق ضمٞمٝمف وشمق قمٜمده،ش يس» ؾمقرة ىمراءة وأُم٤م

 زرقم٦م وقمـش ؟!ُمًٚمام اُمرأ  اعمٞم٧م أخٞمس: »وىم٤مل إًمٞمٝم٤م، شمقضمٞمٝمف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد يمره

 اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أبق وقمٜمده ُمروف ذم اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ؿمٝمد أنف اًمرمحـ قمٌد سمـ

 طمقًمتؿ: وم٘م٤مل وم٠موم٤مق،. اًمٙمٕم٦ٌم إمم ومراؿمف حيقل أن ؾمٚمٛم٦م أبق وم٠مُمر ؾمٕمٞمد، قمغم ومٖمٌم

 وم٠مُمر! أُمرهتؿ أن٤م: وم٘م٤مل سمٕمٚمٛمؽ؟ أراه: وم٘م٤مل ؾمٚمٛم٦م أيب إمم ومٜمٔمر ٟمٕمؿ، وم٘م٤مًمقا  ؟!ومرار

 .ومراؿمف يٕم٤مد أن ؾمٕمٞمد

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ظؾقف اإلشالم فقعرض افؽوؾر فقؾوة ادسؾؿ حضقر جقاز

 أن رضم٤مء قمٚمٞمف، اإلؾمالم ًمٞمٕمرض اًمٙم٤مومر ووم٤مة اعمًٚمؿ حيي أن ذم سم٠مس وٓ

 ومٛمرض،ط   اًمٜمٌل خيدم ُّيقدي همالم يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس حلدي٨م يًٚمؿ،

 قمٜمده؟ وهق أبٞمف إمم ومٜمٔمر أؾمٚمؿ،: ًمف وم٘م٤مل»  رأؾمف، قمٜمد وم٘مٕمد يٕمقده،ط   اًمٜمٌل وم٠مت٤مه

 اًمذي هلل احلٛمد: ي٘مقل وهقط   اًمٜمٌل ومخرج وم٠مؾمٚمؿ،ط   اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م أـمع ًمف وم٘م٤مل

 ش.ص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : ىم٤مل ُم٤مت، ومٚمام» اًمٜم٤مر، ُمـ أن٘مذه

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



 احلاضريو على ما كتاب

 1 امليت موت بعد فعله

                                                           

 ش.11-11ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





ـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضي
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 فف وافدظوء ادقً إؽامض

 :أؿمٞم٤مء قمدة ومٕمٚمٞمٝمؿ اًمروح، وأؾمٚمؿ ىم٣م وم٢مذا

 دظمؾ: »ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م أجْم٤م ًمف ويدقمقا  قمٞمٜمٞمف، يٖمٛمْمقا  أن - ب أ،

 إذا اًمروح إن: ىم٤مل صمؿ وم٠مهمٛمْمف سمٍمه، ؿُمّؼ  وىمد ؾمٚمٛم٦م، أيب قمغمط   اهلل رؾمقل

 وم٤من سمخػم، إٓ أنٗمًٙمؿ قمغم شمدقمقا  ٓ: وم٘م٤مل أهٚمف ُمـ ٟم٤مس ومْم٩م اًمٌٍم، شمٌٕمف ىمٌض

 ذم درضمتف وارومع ؾمٚمٛم٦م، ٕيب اهمٗمر مهللا: ىم٤مل صمؿ شم٘مقًمقن، ُم٤م قمغم ي١مُّمٜمقن اعمالئٙم٦م

 ذم ًمف واومًح اًمٕم٤معملم، رب ي٤م وًمف ًمٜم٤م واهمٗمر اًمٖم٤مسمريـ، ذم قم٘مٌف ذم واظمٚمٗمف اعمٝمديلم،

 ش.ومٞمف ًمف وٟمقر ىمؼمه،

 رؾمقل أن: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م سمدٟمف مجٞمع يًؽم سمثقب يٖمٓمقه أن - ج

 ش.طمؼمة سمؼمدة ؾمجل شمقذم طملمط   اهلل

 ووضمٝمف رأؾمف ُيٖمٓمَّك ٓ وم٢مٟمف اعمحرم، وم٠مُم٤م حمرُم٤م، ُم٤مت ُمـ همػم ذم وهذا - د

 أو ومقىمّمتف، راطمٚمتف قمـ وىمع إذ سمٕمروم٦م، واىمػ رضمؾ سمٞمٜمام»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م

: رواي٦م وذمش صمقسملم ذم ويمٗمٜمقه وؾمدر، سمامء اهمًٚمقه: »ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل وم٠مىمٕمّمتف،: ىم٤مل

 وم٢مٟمف وضمٝمف وٓ رأؾمف ختٛمروا وٓ» ،ششمٓمٞمٌقه وٓ: »رواي٦م وذمش َتٜمٓمقه وٓ صمقسمٞمف ذم»

 ش.ُمٚمٌٞم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٌٕم٨م

 اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م ُمقشمف، سم٤من إذا وإظمراضمف سمتجٝمٞمزه يٕمجٚمقا  أن - ـه

 ..ش . سم٤مجلٜم٤مزة أهقمقا : »ُمرومققم٤م قمٜمف

ع يٜم٤مذم ٕنف همػمه، إمم يٜم٘مٚمقه وٓ ومٞمف، ُم٤مت اًمذي اًمٌٚمد ذم يدومٜمقه أن - و  اإلها

 اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وٟمحقه اعمت٘مدم، هريرة أيب طمدي٨م ذم سمف اح٠مُمقر

 اهلل رؾمقل ُمٜم٤مدي ومٜم٤مدى سم٤مًمٌ٘مٞمع، ًمُٞمْدوَمٜمقا  اًم٘متغم محؾ أطمد، يقم يم٤من ح٤م: »ىم٤مل قمٜمٝمام

 محٚم٧م سمٕمدُم٤م - ُمْم٤مضمٕمٝمؿ ذم اًم٘متغم شمدومٜمقا  أن ي٠مُمريمؿط   اهلل رؾمقل إن: ط

 - اًمٌ٘مٞمع ذم ًمتدومٜمٝمؿش ٟم٤موح قمغمش »قم٤مدًمتٝمام: رواي٦م وذم»  قمديٚملم وظم٤مزم أيب أُمل

وا  ش.ىمتٚم٧م طمٞم٨م اًم٘متغم ُمع ومرضمٕمٜم٤ممه٤م: ىم٤مل رواي٦م وذم» ومُرده



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م
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 :ُمٙم٤مٟمف ُمـ ومحٛمؾ احلٌِم٦م سمقادي هل٤م أخ ُم٤مت ح٤م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ

 ش.ُمٙم٤مٟمف ذم دومـ يم٤من أنف وددت أين إٓ ٟمٗمز ذم حيزين أو ٟمٗمز، ذم أضمد ُم٤م»

 وم٢من وصٞمتف، شمٜمٗمذ ٓ آظمر سمٚمد إمم يٜم٘مؾ أن أوص وإذا: إذيم٤مر ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

م اًمٜم٘مؾ  سمف وسح إيمثرون، ىم٤مًمف اًمذي اعمخت٤مر اًمّمحٞمح اعمذه٥م قمغم طمرا

 .اعمح٘م٘مقن

 ُم٤مل ًمف يٙمـ مل وم٢من يمٚمف، قمٚمٞمف أتك وًمق ُم٤مًمف، ُمـ ديٜمف ًم٘مْم٤مء سمٕمْمٝمؿ ي٤ٌمدر أن - ز

 سمذًمؽ وشمٓمقع شمٗمٕمؾ، مل وم٢من ىمْم٤مئف، ذم ضمٝمد يم٤من إن قمٜمف شم١مدي أن اًمدوًم٦م ومٕمغم

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم ضم٤مز، سمٕمْمٝمؿ

 صمالصمامئ٦م وشمرك ُم٤مت أظم٤مه أن: »قمٜمف اهلل ريض إـمقل سمـ ؾمٕمد قمـ :إول

: ط اًمٜمٌل زم وم٘م٤مل: ىم٤مل قمٞم٤مًمف، قمغم أنٗم٘مٝم٤م أن وم٠مردت: ىم٤مل قمٞم٤مٓ، وشمرك درهؿ،

ش ضمئ٧م صمؿ قمٜمف، وم٘مْمٞم٧م ومذه٧ٌمش »قمٜمف وم٤مىمضش وم٤مذه٥م» سمديٜمف حمٌقس أظم٤مك إن»

ة، ادقمتٝمام ديٜم٤مريـ إٓ قمٜمف ىمْمٞم٧م ىمد اهلل، ي٤مرؾمقل: ىمٚم٧م  ىم٤مل سمٞمٜم٦م، هل٤م وًمٞم٧ًم اُمرأ

 ش.ص٤مدىم٦م: رواي٦م وذم» حم٘م٦م، وم٢مهن٤م أقمٓمٝم٤م

 .ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ :افثوين

: ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمامش اًمّمٌح صغم: رواي٦م وذم» ضمٜم٤مزة قمغم صغمط   اًمٜمٌل أن»

 وم٘م٤مم: ىم٤مل ،شذا هق: رضمؾ وم٘م٤مل» ،شأطمد سمحٞمٌف ٓ صمالصم٤م» أطمد؟ ومالن آل ُمـ أهد

 إوًملم اعمرشملم ذم ُمٜمٕمؽ ُم٤م: »ط اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل» اًمٜم٤مس ُم١مظمر ُمـ إزاره جير رضمؾ

 ُم٠مؾمقر - ُمٜمٝمؿ ًمرضمؾ - ومالٟم٤م إن خلػم، إٓ سم٤مؾمٛمؽ أومقه مل إين أُم٤م أضمٌتٜمل؟ شمٙمقن أن

 رأج٧م ومٚمق اهلل، قمذاب إمم وم٠مؾمٚمٛمقه ؿمئتؿ وإن وم٤مومدوه، ؿمئتؿ وم٤من اجلٜم٦م، قمـ سمديٜمف

ون وُمـ أهٚمف  ش.سمِمئ يٓمٚمٌف أطمد ُم٤م طمتك قمٜمف، وم٘مْمقا  ىم٤مُمقا  أُمره يتحرَّ

 وطمٜمٓمٜم٤مه، ويمٗمٜم٤مه ومٖمًٚمٜم٤مه رضمؾ، ُم٤مت: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ اًمث٤مًم٨م

 رؾمقل آذٟم٤م صمؿ ضمؼميؾ، ُم٘م٤مم قمٜمد اجلٜم٤مئز، شمقوع طمٞم٨مط   اهلل ًمرؾمقل وووٕمٜم٤مه

 ص٤مطمٌٙمؿ قمغم ًمٕمؾ» ىم٤مل صمؿ ظُمًٓمك،ش ومتخٓمك» ُمٕمٜم٤م، ومج٤مء قمٚمٞمف، سم٤مًمّمالةط   اهلل



ـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧ميمت٤مب ُم٤م قمغم ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف     احل٤مضي
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 ُمٜم٤م رضمؾ ًمف وم٘م٤مل ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : ىم٤مل» ومتخٚمػ، ديٜم٤مران، ٟمٕمؿ ىم٤مًمقا  ديٜم٤م؟

 قمٚمٞمؽ مه٤م: ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ومجٕمؾ قمكم، مه٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىمت٤مدة إسمق ًمف ي٘م٤مل

 إذاط   اهلل رؾمقل ومجٕمؾ قمٚمٞمف ومّمغم ٟمٕمؿ،: وم٘م٤مل سمرئ؟ ُمٜمٝمام واعمٞم٧م ُم٤مًمؽ، وذم

: ىم٤مل» اًمديٜم٤مران؟ صٜمٕم٧م ُم٤م:ش وم٘م٤مل اًمٖمد ُمـ ًم٘مٞمف صمؿ رواي٦م وذم: »ي٘مقل ىمت٤مدة إسم٤م ًم٘مل

 ُمـ ًم٘مٞمف صمؿ: آظمرى اًمرواي٦م وذم» ذًمؽ آظمر يم٤من طمتكش أُمس ُم٤مت إٟمام اهلل ي٤مرؾمقل

 طملم أن: »ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ومْمٞمتٝمام ىمد: ىم٤ملش اًمديٜم٤مران؟ ومٕمؾ ُم٤م: وم٘م٤مل اًمٖمد

 ش.ضمٚمده قمٚمٞمف سمردت

 :شمٜمٌٞمٝم٤من

 قمغمط   اًمٜمٌل صالة سمٕمد يم٤من ًمٚمديـ ىمت٤مدة أيب ىمْم٤مء أن احلدي٨م هذا أوم٤مد - 1

 .اعمٞم٧م

 ذيمره ؾمٞم٠ميت يمام اًمّمالة ىمٌؾ ىمْم٤مه أنف ٟمٗمًف ىمت٤مدة أيب قمـ صح وم٘مد ُُمِمٙمؾ، وهذا

 ُمـ أصح ىمت٤مدة أيب ومرواي٦م اًمتٕمدد قمغم اًم٘مّم٦م َتٛمؾ مل وم٤من ،شو» وم٘مرةش 11» اعم٠ًمخ٦م ذم

 ومٞمام احلدي٨م طمًـ وهق يمالم، وومٞمف قم٘مٞمؾ، حمٛمد سمـ اهلل قمٌد ومٞمف ٕن ضم٤مسمر، طمدي٨م

 .أقمٚمؿ واهلل سمحج٦م، ومٚمٞمس اعمخ٤مًمٗم٦م ُمع وأُم٤م ومٞمف، خي٤مًمػ مل

 ُمـ يم٤من ووًمق قمٜمف، اًمديـ سم٘مْم٤مء يٜمتٗمع اعمٞم٧م أن آطم٤مدي٨م هذه أوم٤مدت - 1

 ىمقًمف ًمٕمٛمقم اعمخّمّم٤مت مجٚم٦م ُمـ ومٝمل قمٜمف، اًمٕمذاب يرومع اًم٘مْم٤مء وأن وًمده، همػم

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًَ ْٟم َّٓ  ًمِْْلِ  إذا: »ط وًم٘مقًمف[ 19: اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ذم واًمٌخ٤مري ُمًٚمؿ رواه احلدي٨م..ش  صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آٟم٤ًمن ُم٤مت

 .وأمحد اعمٗمرد إدب

 وإٓ اًمتّمدق، ُمـ أظمص وم٤مٟمف آظمر، ؿمئ قمٜمف واًمتّمدق ؿمئ قمٜمف اًم٘مْم٤مء وًمٙمـ 

ًمديـ، قمـ اًمقًمد صدىم٦م ذم ُمقرده٤م إٟمام قمٜمف، اًمتّمدق ذم وردت اًمتل وم٤مٕطم٤مدي٨م  اًمقا

 ُمع ىمٞم٤مس ٕنف قمٚمٞمٝمام، اًمٖمري٥م ىمٞم٤مس جيقز ومال احلدي٨م، سمٜمص يمًٌٝمام ُمـ وهق

 يمام ُمٜمف أقمؿ ٕهن٤م اًم٘مْم٤مء، قمغم اًمّمدىم٦م ىمٞم٤مس وٓ فم٤مهر، هق يمام اًمٗم٤مرق ُمع اًمٗم٤مرق

 .ذيمرٟم٤م



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م
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 .أجْم٤م ضم٤مسمر قمـ: اًمراسمع احلدي٨م

 ،شوؾم٘م٤م صمالصملم» ديٜم٤ًم قمٚمٞمف وشمرك سمٜم٤مت، ؾم٧م وشمرك أطمد، يقم اؾمتِمٝمد أب٤مه أن

ط   اهلل رؾمقل أتٞم٧م اًمٜمخؾ، ضمداد طميه ومٚمام ،شطم٘مقىمٝمؿ ذم اًمٖمرُم٤مء وم٤مؿمتد»

، ديٜم٤م قمٚمٞمف وشمرك أطمد يقم اؾمتِمٝمد واًمدي أن قمٚمٛم٧م ىمد اهلل ي٤مرؾمقل: وم٘مٚم٧م  يمثػما

 صمؿ ومٗمٕمٚم٧م، طِمَدة، قمغم متر يمؾ ومٌٞمدر اذه٥م: ىم٤مل اًمٖمرُم٤مء، يراك أن أطم٥م وإين

 ُم٤م رأى ومٚمام اًم٤ًمقم٦م، شمٚمؽ يب أهمروا إًمٞمف ٟمٔمرو ومٚمام ،شأصٌح طملم قمٚمٞمٜم٤م ومٖمدا» دقمقت،

 قمٚمٞمف، ضمٚمس صمؿ ،شسم٤مًمؼميم٦م صمٛمره٤م ذم ودقم٤م» صمالصم٤م سمٞمدرا أقمٔمٛمٝم٤م طمقل أـم٤مف يّمٜمٕمقن

 :ىم٤مل صمؿ

 راض واهلل وأن٤م واًمدي، أُم٤مٟم٦م اهلل أدى طمتك هلؿ، يٙمٞمؾ زال ومام أصح٤مسمؽ، ادع

 يمٚمٝم٤م اًمٌٞم٤مدر واهلل ومًٚمٛم٧م سمتٛمرة، أظمقايت إمم أرضمع وٓ واًمدي، أُم٤مٟم٦م اهلل ي١مدي أن

 واطمدة، مترة يٜم٘مص مل يم٠منفط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمف اًمذي اًمٌٞمدر إمم أنٔمر اين طمتك

 سمٙمر أب٤م ائ٧م: وم٘م٤مل ومْمحؽ، ًمف ذًمؽ ومذيمرت اعمٖمرب،ط   اهلل رؾمقل ُمع ومقاومٞم٧م»

 ؾمٞمٙمقن أن صٜمع ُم٤مط   اهلل رؾمقل صٜمع إذ قمٚمٛمٜم٤م ًم٘مد: وم٘م٤مٓ وم٠مظمؼممه٤م، وقمٛمر

 ش.ذًمؽ

 ومٞمخٓم٥م، ي٘مقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف صغم اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل أجْم٤م قمٜمف اخل٤مُمس

 وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ: »وي٘مقل ًمف، أهؾ هق سمام قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل، ومٞمحٛمد

 وذ حمٛمد، هدي اهلدي وظمػم اهلل يمت٤مب احلدي٨م ظمػم إن ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ

 ويم٤من ،شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م، إُمقر

: ي٘مقل ضمٞمش ُمٜمذر يم٠منف همْمٌف، واؿمتد صقشمف وقمال قمٞمٜم٤مه، امحرت اًم٤ًمقم٦م ذيمر إذا

ٌَّّحٙمؿ» ٤ميمؿ، َص ًّ  وأن٤م وإزم، ومٕمكم، ديٜم٤م أو وٞم٤مقم٤م شمرك وُمـ ومٚمقرصمتف، ُم٤مٓ شمرك ُمـ وَُم

 ش.ٟمٗمًف ُمـ ُم١مُمـ سمٙمؾ: »رواي٦م وذمش سم٤معم١مُمٜملم أومم

 ُمـ محؾ ُمـ:»ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :افسودس

 ش.وًمٞمف وم٠من٤م ي٘مْمف ومل ومامت ىمْم٤مئف ذم ضَمِٝمد صمؿ ديٜم٤م، أُمتل

 [.11-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



ـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضي
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 افتقحقد صفودة ادحترض تؾؼغ مؼوظقي

 حي٤مل أن ىمٌؾ اهلل، إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة ُمـ أيمثروا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ُمقشم٤ميمؿ وًم٘مٜمقه٤م وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمٙمؿ

 ي٘مقهل٤م أن رضم٤مء اًمتقطمٞمد، ؿمٝم٤مدة اعمحتي شمٚم٘ملم ُمنموقمٞم٦م ومٞمف [:اإلموم ؿول]

 وُمـ اًمتٙمٚمٞمػ، دار ذم يزال ٓ ٕنف اعمقت، طميه ُمـش ُمقشم٤ميمؿ» سمـ واعمراد. ومٞمٗمٚمح

 وأُم٤م. اجلٜم٦م أهؾ ُمـ ومٞمٙمقن وي٘مقهل٤م، اًمِمٝم٤مدة ومٞمتذيمر شمٚم٘مٞمٜمف ُمـ يًتٗمٞمد أن اعمٛمٙمـ

 دار ُمـ ظمرج ٕنف ُمٜمف وم٤مئدة ومال اًمًٜم٦م ذم شمرد مل سمدقم٦م أنف ومٛمع اعمقت، سمٕمد شمٚم٘مٞمٜمف

 وصقرةش . طمٞم٤م يم٤من ُمـ ًمتٜمذر» ًمٚمتذيمر، ىم٤مسمؾ همػم وٕنف اجلزاء، دار إمم اًمتٙمٚمٞمػ

 هب٤م ي١مُمر وٓ قمٜمده شمذيمر أهن٤م اًمٙمت٥م سمٕمض ذم يذيمر وُم٤م سم٤مًمِمٝم٤مدة، ي١مُمر أن اًمتٚم٘ملم

 . ومراضمٕمفش 11 - 11 صش »اجلٜم٤مئز يمت٤مب» ذم طم٘م٘متف يمامط   اًمٜمٌل ؾمٜمف ظمالف

 .(818-816/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادحترض ظـد بوفؼرآن ادسجؾ ؾتح

 ذم رأجٙمؿ ُم٤م اعمًجؾ، ذم ًمٞم٘مرأ  اًم٘مرآن يْمع سمٕمْمٝمؿ ذم اًمقوم٤مة، ذم :افسوئؾ

  ذًمؽ؟

 ٓ يمالمه٤م ،...ُمًجٚم٦م ُمـ أو احلل ًمٚم٘م٤مرئ اعمقشمك قمغم اًم٘مرآن ىمراءة :افشقخ

ع  واًم٘مٌقل، سم٤مًمرى ذًمؽ يتٚم٘مك أن سمٛمٞم٧م ُأصٞم٥م ُمـ وقمغم اإلؾمالم، ديـ ذم ُينْمَ

ٌُْٚمَقٟمَُّٙمؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام مجٞمؾ، وسمّمؼم   َوًَمٜمَ
ٍ
ء ـَ  سمٌَِمْ ـَ  َوَٟمْ٘مصٍ  َواجْلُقعِ  اخْلَْقِف  ُِم  ُِم

ِ  َواًمثََّٛمَراِت  َوإَنُٗمسِ  إَُْمَقالِ  ـَ  َوسَمنمِّ ٤مسمِِري ـَ * اًمّمَّ ِذي   إِٟم٤َّم ىَم٤مًُمقا  ُُمِّمٞم٦ٌَمٌ  َأَص٤مسَمتُْٝمؿْ  إَِذا اًمَّ
ِ
َّ
ِ
 ّلل

ـْ  َصَٚمَقاٌت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُأْوََلَِؽ * َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ِؿْ  ُِم  ﴾اعْمُْٝمَتُدونَ  ُهؿُ  َوُأْوََلَِؽ  َوَرمْح٦َمٌ  َرهبِّ

 .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل إٟم٤م: ٟم٘مقل أن ذًمؽ وُمـ ،[117:اًمٌ٘مرة]

ر اعمّمٞم٦ٌم قمٔمٛم٦م اؾمتحي ويمٚمام   إًمٞمف وإٟم٤م هلل إٟم٤م: اجلٛمٞمٚم٦م اًمٕم٤ٌمرة هذه يَمرَّ

 أن هلام  ًمٚمٛمتقرم واًمٌٜم٧م آسمـ وًمٙمـ... ًمٚمٛمتقرم، اًمدقم٤مء ُمـ وُيٙمثرون راضمٕمقن،



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ
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 ومال أظمريـ أُم٤م أُم٤ًم، يم٤من أو أب٤مً  يم٤من ؾمقء اعمتقرم، ًمروح ؿم٤مء ُم٤م اًم٘مرآن ُمـ ي٘مرءا

ٜم٤َم﴿: اًمدقم٤مء هلؿ وإٟمام اعمتقرم، هذا قمغم اًم٘مرآن ي٘مرؤوا ٟمِٜم٤َم ًَمٜم٤َم اهْمِٗمرْ  َرسمَّ ظْمَقا ـَ  َوإِلِ ِذي  اًمَّ

ٌَُ٘مقَٟم٤م ـَ  هِمالًّ  ىُمُٚمقسمِٜم٤َم ذِم  دَمَْٕمْؾ  َوٓ سم٤ِمإِلياَمنِ  ؾَم  أن يٜمٌٖمل هٙمذا ،[11:احلنم]﴾ آَُمٜمُقا  ًمِٚمَِّذي

 . اًمرمح٦م ًمٚمٛمٞم٧م اهلل وٟم٠ًمل اعمّم٤مب، هذا سمٛمثؾ اعمّم٤مب ُمقىمػ يٙمقن

  (:..17: 18/  9/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادقً تؾؼغ مؼوظقي ظدم

 .وٕمٞمػش. اًمِم٤مرم»ذم اًمٕمزيز قمٌد سمٙمر أبق رواهش. اًمتٚم٘ملم رم أُم٤مُم٦م أبك: »طمدي٨م

 [:ىم٤مل صمؿ احلدي٨م وٕمػ قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 اًمرضمؾ ي٘مػ اعمٞم٧م دومـ إذا يّمٜمٕمقٟمف اًمذى هذا: ٕمحد: ىمٚم٧م: إثرم وىم٤مل»

 أبق ُم٤مت طملم اًمِم٤مم أهؾ إٓ يٗمٕمٚمف أطمدا رأج٧م ُم٤م: ىم٤مل ومالٟم٦م؟ اسمـ ومالن ي٤م: وي٘مقل

 ويم٤من، يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  أهنؿ أؿمٞم٤مظمٝمؿ قمـ ُمريؿ أبك سمـ سمٙمر أبك قمـ ومٞمف يروى، اعمٖمػمة

 ش.أُم٤مُم٦م أبك طمدي٨م إمم يِمػم، يرويف قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ

 ُمـ أطمد وٓ، صم٤مسمت٤م ص٤محل٤م احلدي٨م هذا ُمثؾ يٙمقن أن يٛمٙمـ يمٞمػ ؿمٕمرى وًمٞم٧م

 !سمف؟ يٕمٛمؾ إول اًمًٚمػ

 [(711) رىمؿ طمدي٨م َت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 افبدظل وافتؾؼغ فؾؿقً افؼظل افتؾؼغ

 اطمتْم٤مر قمٜمد: اعمنموع اًمتٚم٘ملم ُمنموع، وهمػم ُمنموع: شمٚم٘مٞمٜم٤من: اًمتٚم٘ملم :افشقخ

 ضم٤مئز اًمتٚم٘ملم هذا...  ويٌٍم ويرى يًٛمع يزال ٓ ًمٙمـ ُمريْم٤مً  يٙمقن ًمٚمٛمقت اعمٞم٧م

 اًمتٚم٘ملم ذاك ضم٤مئز، همػم هٜم٤م اًمتٚم٘ملم هذا اًم٘مؼم ذم وووع اعمٞم٧م ُم٤مت إذا ًمٙمـ ذقم٤ًم،

 .سمدقم٦م: اًمث٤مين اًمتٚم٘ملم وهذا ؾمٜم٦م

 إهل ٓ: ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء اعمنموع، ًمٚمتٚم٘ملم سم٤مًمٜم٦ًٌم :أوٓ
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، ُم٤مشمقا  اًمذيـ وًمٞمس اعمقت طميهؿ اًمذيـ: ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا ش اهلل إٓ  اًمذيـ ٓ، واٟمتٝمقا

 احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف أُمر اًمتٚم٘ملم هذا اعمقت وؿمؽ قمغم هؿ

 قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده صحٞمحف ذم يروي ُمًٚمؿ اإلُم٤مم ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم اًمّمحٞمح،

 ش.اهلل إٓ إهل ٓ: ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا :» ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب

 ومٛمرضط   اًمٜمٌل خيدم يم٤من اًمٞمٝمقد ُمـ همالُم٤مً  أن: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وضم٤مء

 قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل اعمقت، ُمرض ذم وهق يٕمقده اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومج٤مءه اًمٖمالم هذا

 وم٘م٤مل اعمقت وؿمؽ قمغم هذا أن قمرف اًمرؾمقلش اهلل إٓ إهل ٓ: ىمؾ: واًمًالم اًمّمالة

 شمٕمرومقن أنتؿ رأؾمف، ومقق أبقه ًمٙمـ ي٘مقهل٤م أن يريد اًمٖمالم اهلل، إٓ إهل ٓ: ىمؾ: ًمف

 أبٞمف إمم سمٍمه اًمٖمالم رومع! اهلل ؾمٌح٤من ًمٙمـ اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمدقمقة وقمدائٝمؿ اًمٞمٝمقد

  حمٛمد؟ اًمٜمٌل ي٘مقل ومٞمام أيب ي٤م رأجؽ ُم٤م: يًتِمػمه يم٠منف

 َيْٕمِروُمقَٟمفُ ﴿: اًمٞمٝمقد وُمٜمٝمؿ اًمٙمت٤مب أهؾ طمؼ ذم شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمّمداىم٤مً ! اهلل ؾمٌح٤من

ًمد ىم٤مل ُم٤مذا[ 116:اًمٌ٘مرة]﴾َأبْٜم٤َمَءُهؿْ  َيْٕمِروُمقنَ  يَماَم   أب٤م أـمع: ىم٤مل اعمريض؟ ًمقًمده اًمقا

 يب ٟمج٤مه اًمذي هلل احلٛمد: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل وُم٤مت، اهلل إٓ إهل ٓ: وم٘م٤مل اًم٘م٤مؾمؿ،

 .ضم٤مئز شمٚم٘ملم ومٝمذا اًمٜم٤مر،...  ُمـ إلٟم٘م٤مذه ؾم٤ٌٌمً  يم٤من أن: يٕمٜملش اًمٜم٤مر ُمـ

 واعمٜمٓمؼ، اًمٕم٘مؾ طمٞم٨م ُمـ ُمٕم٘مقل همػم..اًمتٚم٘ملم ومٝمذا ىمؼمه ذم اعمٞم٧م ووع إذا أُم٤م

 ُمٜمف اًمروح ظمرضم٧م طمٞمٜمام وذ، ظمػم ُمـ رء يمؾ اٟم٘مٓمع اعمٞم٧م يٛمقت طمٞمٜمام ح٤مذا؟

 ُمٕم٤مُمٚم٦م ومًٞمٕم٤مُمؾ وم٤مضمراً  ـم٤محل٤مً  يم٤من وإن اًمّم٤محللم، ُمٕم٤مُمٚم٦م ومًٞمٕم٤مُمؾ ص٤محل٤مً  يم٤من إن

 ضم٤مءك إذا: ي٘م٤مل أن ىمؼمه ذم يقوع طمٞمٜمام اعمٞم٧م هذا يٗمٞمد ومامذا اًمٗم٤مضمريـ اًمٓم٤محللم

 ُمثؾ اًمٜم٤مس سم٠مذه٤من شم٘مري٤ٌمً  أىمقل أن٤م اًمتٚم٘ملم هذا ٟمٌٞمؽ؟ ُمـ ديٜمؽ ُم٤م رسمؽ ُمـ وم٠ًمخؽ

 يٙمقن رسمام اعمٛمتحـ ويٚم٘مـ اإلٟم٤ًمن ي٠ميت اًمدروس ذم.. آُمتح٤من ذم اعمٛمتحـ شمٚم٘ملم

 اجلقاب ي١مصمر ٓ ومٝمق اًمّمحٞمح ًمٚمجقاب هق يتٝمٞم٠م مل ٕنف إؾم٘م٤مـمف: ؾم٥ٌم ًمف شمٚم٘مٞمٜمف

سمف ؾمٞمٙمقن ىمؼمه ذم ووع اًمذي اعمٞم٧م هٙمذا يٗمٞمده، ٓ اًمتٚم٘ملم ومٝمذا  مت٤مُم٤مً  ُمتج٤موسم٤مً  ضمقا

 ذم اعمٛمتحـ اًمرضمؾ ُمثؾ اجلقاب يٕمٓمل أن ومٞمًتٓمٞمع ص٤محل٤مً  يم٤من إن اًمدٟمٞم٤م ذم طمٞم٤مشمف ُمع

 يْمٞمع اًمذي أُم٤م ؾمٝمقًم٦م، سمٙمؾ اجلقاب ؾمٞمٕمٓمل آظمره إمم هن٤مر ًمٞمالً  درس إذا اًمدٟمٞم٤م



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م
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 يٕمٓمل أن يًتٓمٞمع أن هٞمٝم٤مت آظمره وإمم واعمٚمذات اعمالهل ذم آُمتح٤من ىمٌؾ أوىم٤مشمف

 .اجلقاب يٕمٓمل أن يًتٓمٞمع ٓ اجلقاب،

 ًمٚمجقاب اؾمتٕمد يٙمقن أن إُم٤م رضمٚملم أطمد ومٝمق ىمؼمه ذم يقوع طمٞمٜمام اعمٞم٧م هٙمذا

 يًتٕمد مل يٙمقن أن وأُم٤م إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هذا أؾمٝمؾ ومام ىمؼمه ذم اًم١ًمال هلذا

 ًمذًمؽ أبدًا: ؿمٞمئ٤مً  ذًمؽ يٗمٞمده ومال اًمّمقاب شمٚم٘مٞمٜمف يمؾ وشمٚم٘مٜمف اًمدٟمٞم٤م ومٚمتًتٛمع ًمذًمؽ

 سمٕمض ذم متٌم وشم٘م٤مًمٞمد قم٤مدات وإٟمام ُمٕم٘مقل، هق وٓ ُمنموع هق ٓ اًمتٚم٘ملم ومٝمذا

 .اجلٝمؾ ومٞمٝم٤م َتٙمؿ اًمتل اًمٌالد

 واعمقوققم٦م: اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م هق اًمٌدع هذه أيمثر ؾم٥ٌم أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

 ؾمٚمًٚم٦م رأجتٛمقه أنٙمؿ سمد ٓ اًمذي اًمٙمت٤مب هذا أخٗمتٝم٤م اًمتل ُم١مًمٗم٤ميت أوائؾ ُمـ وًمذًمؽ

 ؾمٌٌٝم٤م اًمٌدع هذه ُمـ يمثػم إُم٦م، ذم اًمًٞمئ وأثره٤م واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م

 ُمـ يمٚمٝم٤م إقم٤مضمؿ سمالد سمالدٟم٤م أن: أىمقل احلؼ واحلؼ واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م

 ُمـ وهذا إـمالىم٤ًم، احلدي٨م قمٚمؿ قمٜمدهؿ يقضمد ٓ يقهمًالومٞم٤م ُمـ أخ٤ٌمٟمٞم٤م ُمـ شمريمٞم٤م

 سمٗمْمٚمف يقضمٝمف أخ٤ٌمٟمٞم٤م ُمـ ُمثكم ًمف قمٌداً  يقضمد ٓ أن وضمؾ قمز اهلل شم٘م٤مدير قمج٤مئ٥م

 هٜم٤مك يٌ٘مك مل ٕنف أؾمت٤مذ، ُمـ اًمٕمٚمؿ هذا يتٚم٘مك أن دون احلدي٨م قمٚمؿ إمم ورمحتف

 ومٌالد ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم وضمدٟم٤م ُم٤م اًمٕمٚمؿ ٟمتٚم٘مك أن أردٟم٤م ًمق احلدي٨م، قمٚمؿ ذم أؾم٤مشمذة

 ُم٤مئتل سمٜمحق شمدريًف أطمٞمل احلدي٨م ومٝمٜم٤مك وم٘مط اهلٜمد إٓ اؾمتثٜم٤مء سمدون يمٚمٝم٤م إقم٤مضمؿ

 إـمالىم٤ًم، ذيمر ومٞمف ًمٚمحدي٨م ًمٞمس إقمجٛمٞم٦م اًمٌالد يمٙمؾ يم٤مٟم٧م ومٝمل ىمٌؾ ومٞمام أُم٤م ؾمٜم٦م

 وُمقوقع ضمداً  ووٕمٞمػ ووٕمٞمػ وطمًـ صحٞمح احلدي٨م أُم٤م.. اهلل رؾمقل ىم٤مل إٓ

 يٗم٘مٝمف ٓ ومٝمق ىمرءه أطمد إن صمؿ ي٘مرؤه أوًٓ  أطمد ٓ ًمٙمـ اًمٙمت٥م ذم ُمٙمتقب يمالم هذا

 .اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحٞمح يٛمٞمز أن يًتٓمٞمع ٓ

 أن اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم طمدي٨م هٜم٤مك يقضمد أنف اًمٙمالم هذا ُمـ اًمِم٤مهد

 صمؿ ىمؼمه ذم اعمٞم٧م ووٕم٧م إذا: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـط   اًمٜمٌل

 وٕمٞمػ، احلدي٨م هذا ًم٘مٜمقه،: يٕمٜمل ويمذا، يمذا..ش  وم٘مقًمقا  قمٚمٞمف اًمؽماب أهٚمتؿ

 واضم٥م أُمر هق ؿمؽ سمال سم٤محلدي٨م واًمٕمٛمؾ طمدي٨م أنف قمغم سمف يٕمٛمٚمقن وهؿ ُمقضمقد



ـ ومٕمٚمف سمٕمد  ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    ُمقت اعمٞم٧ميمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضي
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 ُمـ صحتف ُمٕمروم٦م] جي٥م سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ىمٌؾ ًمٙمـ قم٤مُم٦م سمّمقرة اعمًٚمؿ قمغم

 [..وٕمٗمف

  (. 1: 11: 11/   78/   واًمٜمقر اهلدى)

  ( 11: 11: 11/   81/   واًمٜمقر اهلدى)

 





 للحاضريو جيوز ما كتاب

 1 وغريهم امليت عهد

                                                           

 ش.11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





ـ قمٜمد اعمٞم٧م وهمػمهؿ ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب ُم٤م جيقز ًمٚمح٤مضي
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 أيوم ثالثي وتؼبقؾف ادقً وجف ـشػ جقاز

 ذًمؽ وذم أج٤مم، صمالصم٦م قمٚمٞمف واًمٌٙم٤مء وشم٘مٌٞمٚمف، اعمٞم٧م وضمف يمِمػ هلؿ وجيقز

 :أطم٤مدي٨م

 أيمِمػ ضمٕمٚم٧م أيب، ىمتؾ ح٤م: »ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :إول

 ،شومرومعط   اًمٜمٌل سمف وم٠مُمر» يٜمٝم٤مين، ٓط   واًمٜمٌل وهنقين، أبٙمل، وضمٝمف قمـ اًمثقب

 اعمالئٙم٦م ُم٤مزاًم٧م شمٌٙملم، أوٓ شمٌٙملم،ط   اًمٜمٌل وم٘م٤مل شمٌٙمل، وم٤مـمٛم٦م قمٛمتل ومجٕمٚم٧م

 ش.رومٕمتٛمقه طمتك سم٠مضمٜمحتٝم٤م شُمٔمِّٚمف

 ومرؾمف قمغم قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أبق أىمٌؾ: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :افثوين

ٜمْح» ب ُمًٙمٜمف ُمـ ًَ  ومٚمؿ اًمٜم٤مس ُيَٙمٚمِّؿ وقمٛمر» اعمًجد، قمغم ومدظمؾ ٟمزل طمتكش اًم

 ُمًجك وهقط   اًمٜمٌل ومتٞمٛمؿ قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمغم دظمؾ طمتك اًمٜم٤مس يٙمٚمؿ

ٌّٚمف قمٚمٞمف أيم٥م صمؿ وضمٝمف، قمـ ومٙمِمػ طمؼمة، سمؼمدة : وم٘م٤مل سمٙمك صمؿ ،شقمٞمٜمٞمف سملم» وم٘م

 وم٘مد قمٚمٞمؽ اًمتل اعمقشم٦م أُم٤م ُمقشمتلم، قمٚمٞمؽ اهلل جيٛمع ٓ اهلل ٟمٌل ي٤م وأُمل أن٧م سم٠ميب»

 ش.سمٕمده٤م متقت ٓ اًمتل اعمقشم٦م ُم٧م ًم٘مد: رواي٦م وذم ُمتٝم٤م،

 وهق ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن قمغم دظمؾط   اًمٜمٌل أن: »أجْم٤م قم٤مئِم٦م قمـ :افثوفٌ

ٌَّٚمف، قمٚمٞمف أيم٥مَّ  صمؿ وضمٝمف، قمـ ومٙمِمػ ُمٞم٧م،  قمغم شمًٞمؾ اًمدُمقع رأج٧م طمتك وسمٙمك وم٘م

 ش.وضمٜمتٞمف

 ؾمٞمػ أيب قمغمط   اهلل رؾمقل ُمع دظمٚمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى أنس قمـ :افرابع

 وؿمٛمف، وم٘مٌٚمف إسمراهٞمؿط   اهلل رؾمقل وم٠مظمذ اًمًالم، قمٚمٞمف ٓسمراهٞمؿ (1)فمئرا  ويم٤من -

ط   اهلل رؾمقل قمٞمٜم٤م ومجٕمٚم٧م سمٜمٗمًف، جيقد وإسمراهٞمؿ ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمف دظمٚمٜم٤م صمؿ

! قمقف اسمـ ي٤م:» وم٘م٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م وأن٧م: قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ًمف وم٘م٤مل شمذروم٤من،

 ُم٤م إٓ ٟم٘مقل وٓ حيزن، واًم٘مٚم٥م شمدُمع، اًمٕملم إن: »وم٘م٤مل سم٠مظمرى أتٌٕمٝم٤م صمؿ رمح٦م، إهن٤م

                                                           

 .اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهؿ ُمروٕم٦م زوج أي [.ُمٜمف]  (1)



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م جيقز ًمٚمح٤مضيـ قمٜمد اعمٞم٧م وهمػمهؿ
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 ش.عمحزوٟمقن إسمراهٞمؿ ي٤م سمٗمراىمؽ وإٟم٤م رسمٜم٤م، يريض

 ضمٕمٗمر آل أُمٝمؾط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد قمـ :اخلومس

 .احلدي٨م..ش  اًمٞمقم سمٕمد أظمل قمغم شمٌٙمقا  ٓ: وم٘م٤مل أت٤مهؿ صمؿ ي٠متٞمٝمؿ، أن صمالصم٤م

 [.11-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 



 على جيب ما كتاب

 1 امليت أقارب

                                                           

 ش.17-16 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 يمت٤مب ُم٤م جي٥م قمغم أىم٤مرب اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 ادقً أؿورب ظذ افصز وجقب

 :أُمران ووم٤مشمف ظمؼم يٌٚمٖمٝمؿ اعمٞم٧م أىم٤مرب قمغم وجي٥م

ٌُْٚمَقٟمَُّٙمؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف سم٤مًم٘مدر، واًمرو٤م اًمّمؼم :إول   َوًَمٜمَ
ٍ
ء ـَ  سمٌَِمْ  اخْلَْقِف  ُِم

ـَ  َوَٟمْ٘مصٍ  َواجْلُقعِ  َُْمَقالِ  ُِم ْٕ َنُْٗمسِ  ا ْٕ ِ  َواًمثََّٛمَراِت  َوا ـَ  َوسَمنمِّ ٤مسمِِري ـَ *  اًمّمَّ ِذي  إَِذا اًمَّ

٦ٌَمٌ  َأَص٤مسَمتُْٝمؿْ    إِٟم٤َّم ىَم٤مًُمقا  ُُمِّمٞم
ِ
َّ
ِ
ـْ  َصَٚمَقاٌت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُأوََلَِؽ *  َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ّلل ِؿْ  ُِم  َرهبِّ

 ُم٤مًمؽ سمـ أنس وحلدي٨م[ 117 - 111: اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمُْٝمَتُدونَ  ُهؿُ  َوُأوََلَِؽ  َوَرمْح٦َمٌ 

 اشم٘مل: »هل٤م وم٘م٤مل شمٌٙمل، وهل ىمؼم قمٜمد سم٤مُمرأةط   اهلل رؾمقل ُمر: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض

 وم٘مٞمؾ! شمٕمرومف ومل: ىم٤مل! سمٛمّمٞمٌتل شُمَّم٥م مل وم٤مٟمؽ قمٜمل، إًمٞمؽ: وم٘م٤مًم٧م واصؼمي، اهلل

 دمد ومٚمؿط   اهلل رؾمقل سم٤مب وم٠مت٧م اعمقت، ُمثؾ وم٠مظمذه٤م! ط اهلل رؾمقل هق: هل٤م

 اًمّمؼم إن: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أقمرومؽ، مل إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م سمقاسملم، قمٜمده

 ش.آومم اًمّمدُم٦م قمٜمد

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ظظقؿ أجر فف إوٓد وؾوة ظذ افصز

 أذيمر يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ ذم ضم٤مء وىمد قمٔمٞمؿ، أضمر ًمف إوٓد ووم٤مة قمغم واًمّمؼم

 :سمٕمْمٝم٤م

 َتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر ومتٛمًف اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ ٕطمد يٛمقت ٓ» :أوٓ

 ش.اًم٘مًؿ

 أدظمٚمٝمؿ إٓ احلٜم٨م، يٌٚمٖمقا  مل اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمَٛملم ُم٤مُمـ» :ثوكقو

 ومٞم٘م٤مل اجلٜم٦م، أبقاب ُمـ سم٤مب قمغم ويٙمقٟمقن: ىم٤مل رمحتف، سمٗمْمؾ اجلٜم٦م وأبقُّيؿ اهلل

ٟم٤م، جيئ طمتك: ومٞم٘مقًمقن اجلٜم٦م، ادظمٚمقا : هلؿ  يمؿ وأبقا  أنتؿ اجلٜم٦م ادظمٚمقا : هلؿ ومٞم٘م٤مل أبقا

 ش.اهلل رمح٦م سمٗمْمؾ

ة أجام» :ثوفثو ة ىم٤مًم٧م اًمٜم٤مر، ُمـ طمج٤مسم٤م يم٤مٟمقا  اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هل٤م ُم٤مت اُمرأ : اُمرأ
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 ش.واصمٜم٤من: ىم٤مل واصمٜم٤من؟

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 آشسجوع وجقب

  إِٟم٤َّم﴿: ي٘مقل أن وهق آؾمؽمضم٤مع،: إىم٤مرب قمغم جي٥م مم٤م
ِ
َّ
ِ
 يمام ﴾َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ّلل

َُم٦م، أي٦م ذم ضم٤مء ش ُمٜمٝم٤م ظمػما  زم وأظمٚمػ ُمّمٞمٌتل ذم أضمرين مهللا: »ىمقًمف قمٚمٞمف ويزيد اعمُتََ٘مدِّ

 ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم حلدي٨م»

  إِٟم٤َّم﴿ اهلل أُمره ُم٤م ومٞم٘مقل ُمّمٞم٦ٌم شمّمٞمٌف
ِ
َّ
ِ
 ُمّمٞمٌتل ذم اضمرين مهللا ﴾َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم٤َّم ّلل

 ش.ُمٜمٝم٤م ظمػما  ًمف اهلل أظمٚمػ إٓ ُمٜمٝم٤م ظمػما  زم وأظمٚمػ

 سمٞم٧م أول ؾمٚمٛم٦م، أيب ُمـ ظمػم اعمًٚمٛملم أّي : ىمٚم٧م ؾمٚمٛم٦م أبق ُم٤مت ومٚمام: ىم٤مًم٧م

: ىم٤مًم٧مط   اهلل رؾمقل زم اهلل وم٠مظمٚمػ ىمٚمتٝم٤م، إين صمؿط   اهلل رؾمقل إمم ه٤مضمر

 وأن٤م سمٜمت٤م زم إن: وم٘مٚم٧م ًمف، خيٓمٌٜمل سمٚمتٕم٦م أيب سمـ طم٤مـم٥مط   اهلل رؾمقل إزم أرؾمؾ

 ش.سم٤مًمٖمػمة يذه٥م أن اهلل وأدقمق قمٜمٝم٤م، ُيٖمٜمٞمٝم٤م أن اهلل ومٜمدقمق اسمٜمتٝم٤م أُم٤م: »وم٘م٤مل همٞمقر،

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ؾلؿؾ أيوم ثالثي ؽره وظذ أصفر أربعي زوجفو ظذ ادرأة حداد

ة متتٜمع أن اًمّمؼم يٜم٤مذم وٓ  همػمه أو وًمده٤م ووم٤مة قمغم طمدادا يمٚمٝم٤م، اًمزيٜم٦م ُمـ اعمرأ

، أؿمٝمر أرسمٕم٦م ومتحد زوضمٝم٤م، قمغم إٓ أج٤مم، صمالصم٦م قمغم شمزد مل إذا  زيٜم٥م حلدي٨م وقمنما

 رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: وم٘م٤مًم٧مط   اًمٜمٌل زوج طمٌٞم٦ٌم أم قمغم دظمٚم٧م: »ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م

 ومقق ُمٞم٧م قمغم َتدش أن» أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل شم١مُمـ ُٓمرأة حيؾ ٓ: »ي٘مقلط   اهلل

 طملم - ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م قمغم دظمٚم٧م صمؿش وقمنما  أؿمٝمر أرسمٕم٦م زوج قمغم إٓ صمالث،

 أين همػم طم٤مضم٦م، ُمـ سم٤مًمٓمٞم٥م ُم٤مزم: ىم٤مًم٧م صمؿ ومٛم٧ًم، سمٓمٞم٥م ومدقم٧م أظمقه٤م شمقذم

 ش.احلدي٨م ومذيمرت.. » ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فف إرضوءً  زوجفو ؽر ظذ فؾحداد ادرأة ترك أؾضؾقي

 ومٝمق ُمٜمٝم٤م، ًمقـمره وىمْم٤مء ًمٚمزوج إرو٤مء زوضمٝم٤م، همػم قمغم َتد مل إذا وًمٙمٜمٝم٤م

 أيب وزوضمٝم٤م ؾُمٚمٞمؿ ٕم وىمع يمام يمثػم، ظمػم ذًمؽ وراء ُمـ هلام ويرضمك هل٤م، أومْمؾ

 [. إصؾ ذم اًم٘مّم٦م راضمع] قمٜمٝمام اهلل ريض آٟمّم٤مري ـمٚمح٦م

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم





 على حيرم ما  كتاب

 1 امليت أقارب

                                                           

 ش.19-18 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 ادقً ظذ افـقوحي حرمي

 ُم٤مت إذا يرشمٙمٌقهن٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يزال وٓ يم٤من أُمقراط   اهلل رؾمقل طمرم ًم٘مد

 :سمٞم٤مهن٤م ُمـ سمد ومال ٓضمتٜم٤مهب٤م، ُمٕمرومتٝم٤م ومٞمج٥م ُمٞم٧م، هلؿ

٤مطم٦م - أ  :يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمٝم٤م ،(1) اًمذِّ

 إطم٤ًمب، ذم اًمٗمخر: يؽميمقهنـ ٓ اجل٤مهٚمٞم٦م، أُمر ُمـ أُمتل ذم أرسمع» – 1

 ىمٌؾ شمت٥م مل إذا اًمٜم٤مئح٦م: وىم٤مل. واًمذ٤مطم٦م سم٤مًمٜمجقم، وآؾمتً٘م٤مء إن٤ًمب، ذم واًمٓمٕمـ

 ش.ضمرب ُمـ ودرع ىمٓمران، ُمـ هسم٤مل وقمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم شم٘م٤مم ُمقهت٤م،

 ش.اعمٞم٧م قمغم واًمذ٤مطم٦م اًمٜم٥ًم، ذم اًمٓمٕمـ: يمٗمر هبؿ مه٤م اًمٜم٤مس ذم اصمٜمت٤من» – 1

  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل زيد، سمـ أؾم٤مُم٦م ص٤محط   اهلل رؾمقل اسمـ إسمراهٞمؿ ُم٤مت ح٤م– 1

 يٖمْم٥م وٓ شمدُمع، واًمٕملم حيزن، اًم٘مٚم٥م طمؼ، سمّم٤مئح وًمٞمس ُمٜمل، هذا ًمٞمس»ط 

 ش .اًمرب

 ومام ٟمٜمقح، أٓ اًمٌٞمٕم٦م ُمعط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م أظمذ: »ىم٤مًم٧م قمٓمٞم٦م أم قمـ - 1

 ؾمؼمة أيب واسمٜم٦م اًمٕمالء، أم ؾمٚمٞمؿ، أم مخس، إٓش اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ شمٕمٜمل» اُمرأة ُمٜم٤م ووم٧َّم

 ش.ُمٕم٤مذ واُمرأة ؾمؼمة، أيب اسمٜم٦م أو ُمٕم٤مذ، اُمرأة

 طمٗمّم٦م، قمٚمٞمف قمقًم٧م ـمٕمـ ح٤م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن:»ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ - 1

 وقمّقل!ش يٕمذب؟ قمٚمٞمف اعمٕمّقل: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أُم٤م طمٗمّم٦م ي٤م: وم٘م٤مل

ل أن قمٚمٛم٧م أُم٤م صٝمٞم٥م ي٤م: قمٛمر وم٘م٤مل واص٤مطم٤ٌمه، واأظم٤مه: ي٘مقل صٝمٞم٥م قمٚمٞمف  اعمٕمقَّ

ب؟ قمٚمٞمف ب اعمٞم٧م إن: »رواي٦م وذم! يٕمذَّ : أظمرى وذمش. قمٚمٞمف أهٚمف سمٙم٤مء سمٌٕمض ًمٞمٕمذَّ

 ش.قمٚمٞمف ٟمٞمح سمام ىمؼمه ذم»

 سمام ىمؼمه ذم يٕمذب اعمٞم٧م: »رواي٦م وذمش قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء يٕمذب اعمٞم٧م إن» – 6

                                                           

 ُمت٘م٤مسمالت ي٘مٗمـ اًمٜم٤ًمء يم٤من شمٗمٕمؾ، احل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤م اًمٜمقح»: اًمٕمريب اسمـ اسمـ ىم٤مل. اًمٌٙم٤مء قمغم زائد أُمر وهق (1)

 [.ُمٜمف. ]ُمًٚمؿ قمغم آيب ٟم٘مٚمف شوضمقهٝمـ وييسمـ روءؾمٝمـ قمغم اًمؽماب وحيثلم يّمحـ،
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 ش.قمٚمٞمف ٟمٞمح

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٚمٞمف ٟمِٞمح سمام يٕمذب قمٚمٞمف ُيٜمَح ُمـ» – 7

 سمف اعمراد ًمٞمس ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٌٙم٤مء أن سمٞم٤من احلدي٨م هذا وذم

 اعمت٘مدم قمٛمر طمدي٨م هذا إمم أؿم٤مر وىمد اًمذ٤مطم٦م، وهق ظم٤مص سمٙم٤مء سمؾ اًمٌٙم٤مء، ُمٓمٚمؼ

 ...ش. سمٙم٤مء سمٌٕمض: »ىمقًمف وهق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم

 قمٜمف، اهلل ريض رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد قمغم أهمٛمل: »ىم٤مل سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ -8

 ُم٤م: أوم٤مق طملم وم٘م٤مل قمٚمٞمف، شمٕمدد وايمذا، وايمذا، واضمٌاله،: شمٌٙمل قمٛمرة أظمتف ومجٕمٚم٧م

 ش.قمٚمٞمف شمٌؽ مل ُم٤مت ومٚمام ؟!يمذًمؽ زم، ىمٞمؾ إٓ ؿمٞمئ٤م ىمٚم٧م

 [.11-19] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 أهؾف ببؽوء ادقً تعذيى معـك

 [:أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م أطم٤مدي٨م قمغم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أصقل سمٕمض ُمع يتٕم٤مرض ٕنف ُمِمٙمؾ، ىمٌٚمف واًمٚمذيـ احلدي٨م هذا فم٤مهر إن صمؿ

 وىمد ،﴾َوَٓ شَمِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأظْمَرى ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم اعم٘مررة وىمقاقمده٤م اًمنميٕم٦م

 : ىمقٓن اًمّمقاب إمم وأىمرهب٤م أىمقال، صمامٟمٞم٦م قمغم ذًمؽ قمـ اجلقاب ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 سم٤مًمٜمقح أوص ُمـ قمغم حمٛمقل احلدي٨م أن وهق اجلٛمٝمقر، إًمٞمف ذه٥م ُم٤م :إول

 .قم٤مدة يٗمٕمٚمقٟمف اًمٜم٤مس سم٠من قمٚمٛمف ُمع سمؽميمف يقص مل أو قمٚمٞمف،

 ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م ومٗمٕمٚمقا  طمٞم٤مشمف ذم يٜمٝم٤مهؿ يم٤من إذا: »اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل وهلذا 

 .اًمٕم٘م٤مب سمٛمٕمٜمك هؿ قمٜمد واًمٕمذابش. ؿمئ قمٚمٞمف يٙمـ مل ووم٤مشمف، سمٕمد

 ذم وذًمؽ وحيزن، هلؿ ويرق أهٚمف سمٙم٤مء سمًامقمف يت٠مخؿ أي» ُمٕمٜمك أن :وآظمر

 ش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وًمٞمس اًمؼمزخ،

 اًم٘مٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وٟمٍمه وهمػمه، اًمٓمؼمي ضمرير سمـ حمٛمد ذه٥م هذا وإمم
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د ًمٞمس: »ىم٤مًمقا . وهمػممه٤م  ُمـ أقمؿ واًمٕمذاب قمٚمٞمف، احلل سمٌٙم٤مء يٕم٤مىمٌف اهلل أن اعمرا

 وإٟمام ذٟم٥م، قمغم قم٘م٤مسم٤م هذا وًمٞمس ،شاًمٕمذاب ُمـ ىمٓمٕم٦م اًمًٗمر: »ىمقًمف ذم يمام اًمٕم٘م٤مب

 . وشم٠مخؿ شمٕمذي٥م هق

 اعمذه٥م هذا إمم أُمٞمؾ ويمٜم٧مش. ىمؼمه ذمش: »6و1» احلدي٨م ذم ىمقًمف هذا ي١ميد وىمد

 اًمٕمذاب ىمٞمد اًمذي اًم٤ًمسمع ًمٚمحدي٨م عمخ٤مًمٗمتف وٕمٞمػ أنف زم سمدا صمؿ اًمزُمـ، ُمـ سمره٦م

 وًمذًمؽ ذيمروا، سمام شم٠مويٚمف يٛمٙمـ ٓ هذا أن اًمقاوح وُمـ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم» سم٠منف

 ذم أظمر واًم٘مٞمد اًم٘مٞمد هذا سملم قمٜمدهؿ ُمٜم٤موم٤مة وٓ اجلٛمٝمقر، ُمذه٥م قمٜمدٟم٤م وم٤مًمراضمح

. اًم٘مٞم٤مُم٦م ويقم ىمؼمه، ذم يٕمذب أنف ويٜمت٩م أظمر، إمم أطمدمه٤م يْمؿ سمؾ ،شىمؼمه ذم» ىمقًمف

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سملم وهذا

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ؟(أهؾف ببؽوء يعذب ادقً إن): حديٌ رشح مو

 ذطمف؟ يمٞمػ..ش أهٚمف سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب اعمٞم٧م إن: »واحلدي٨م :مداخؾي

 اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ وهمػمه قمٛمر اسمـ وسملم قم٤مئِم٦م سملم ظمالف ضمرى ىمد هذا :افشقخ

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل إٟمام: وىم٤مًم٧م احلدي٨م، هذا أنٙمرت قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وم٤مًمًٞمدة

 ُم٤م احلدي٨م قمٚمامء ًمٙمـ ُمٞمتٝمؿ، قمغم يٌٙمقن يم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم احلدي٨م هذا

 رواهش قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب اعمٞم٧م إن: »احلدي٨م ٕن ذًمؽ اإلٟمٙم٤مر: قمغم واوم٘مقه٤م

 رواه اهلل قمٌد واسمٜمف قمٛمر وهمػم قمٛمر، أبقه رواه قمٛمر اسمـ همػم اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م

 قم٤مئِم٦م، اًمًٞمدة ومٕمٚم٧م يمام قمٛمر اسمـ ًمتقهٞمؿ جم٤مل ومال وًمذًمؽ ؿمٕم٦ٌم، سمـ اعمٖمػمة أجًْم٤م

 دام ُم٤م ًمٙمـ احلدي٨م، هذا روى ىمد وطمده قمٛمر اسمـ يم٤من ًمق اًمتقهٞمؿ هذا يٛمٙمـ يم٤من

 .قم٤مئِم٦م وهل واطمد ُمـ أطمٗمظ وم٤مًمثالصم٦م ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة وُمٕمف أبقه ُمٕمف أن

 ىمقل قمغم وىمقهل٤م قم٤مئِم٦م رأي يٖمٚم٥م أن طمٞمٜمئذ يٛمٙمـ يم٤من ًمقطمده قمٛمر اسمـ يم٤من ًمق

ط   اًمٜمٌل زوضم٦م هل شمٕمٚمٛمقن يمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة سم٠من ذًمؽ قمٛمر: اسمـ

 اسمـ يم٤من ومٚمق قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد سمخالف إوىم٤مت أيمثر ذم اهلل ؿم٤مء ُم٤م شمّم٤مطمٌف وهل
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 ٟم٘مٌؾ أن يٛمٙمـ يم٤من قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وظمٓم٠متف احلدي٨م هذا روى وطمده هق قمٛمر

 أن وهل: أظمرى ىمْمٞم٦م ذم هل٤م وىمع يمام قمٛمر، اسمـ طمدي٨م دون طمديثٝم٤م وٟمتٌٜمك ختٓمئتٝم٤م

 اهلل قمٌد اؾمٛمٕمل: ًمٕم٤مئِم٦م وم٘مٞمؾ رضم٥م ؿمٝمر ذم اقمتٛمرط   اًمٜمٌل سم٠من طمدث قمٛمر اسمـ

 ؿمٝمر ذم اقمتٛمرط   اًمٜمٌل إن: ي٘مقل: ىم٤مًمقا  ي٘مقل؟ ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م ي٘مقل؟ ُم٤مذا قمٛمر سمـ

ط   اهلل رؾمقل اقمتٛمر ُم٤م اهلل، يرمحف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد همٗمؾ ًم٘مد: وم٘م٤مًم٧م رضم٥م،

 .اًم٘مٕمدة ذي ذم إٓ قمٛمرة

 ومام قمٛمر اسمـ يمالُمٝم٤م ؾمٛمع هذا ذيمرت ح٤م قم٤مئِم٦م أن اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء

 اعمٞم٧م أن: »طمديثٜم٤م ًمٙمـ واهؿ، هق ومٕماًل  سم٠منف ؿمٕمر يم٠منف أنف يِمٕمر مم٤م سمٙمٚمٛم٦م شمٙمٚمؿ

 يمام قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وختٓمئ٦م قم٤مئِم٦م رأي شمٌٜمل إمم ؾمٌٞمؾ ٓش قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب

 .ؿمٕم٦ٌم سمـ واعمٖمػمة ٟمٗمًف قمٛمر قمٛمر اسمـ ُمع أن آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ح٤م اًمٕمٛمرة طمدي٨م ذم ومٕمٚمٜم٤م

 قمـ يم٤من ؾم١ماًمؽ.. شمؿ ُم٤م قمٚمٞمف اجلقاب ؾم١ماًمؽ ٕن ذيمره: ُمـ سمد ٓ رء[ وهٜم٤م]

  اعمٕمٜمك؟ هق ُم٤م احلدي٨م

 :قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء يٕمذب: شمٗمًػم ذم ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء

 ُمـ وُمٜمٝمؿ أظمرة، قمذاب هق احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٕمذاب أن: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 اعمٞم٧م أن: يٕمٜمل اًم٘مقل هذا ي٘مقل واًمذي واحلزن، اًمت٠مخؿ هق سم٤مًمٕمذاب اعم٘مّمقد: ي٘مقل

[ اًمذي] اًمٕمذاب هق هذا حلزهنؿ، وحيزن ٕؾمٗمٝمؿ ومٞم٠مؾمػ قمٚمٞمف إطمٞم٤مء سمٙم٤مء يًٛمع

: ي٘مقًمقن اجلٛمٝمقر وهؿ إوًمقن أُم٤م اًمٌٕمض، هذا ىمقل ذم احلدي٨م ذم اًمرؾمقل قمٜم٤مه

 أنٙمرت ح٤مذا أهن٤م آٟمًٗم٤م، إًمٞمف واعمِم٤مر اعمذيمقر قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىمقل يرد وهٜم٤م ومٕماًل، يٕمذب

 أو سم٤مًمٜم٤مر إُم٤م اًمت٠مخؿ سمٛمٕمٜمك اًمٕمذاب هق هٜم٤م اًمٕمذاب أن ومٝمٛم٧م ٕهن٤م احلدي٨م؟ هذا

 وضمؾ قمز واهلل هذا يٕمذب ح٤مذا: وم٘م٤مًم٧م ُمٕمروف، هق مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو سم٤مًمزُمٝمرير

 هذه قمـ اًمٕمٚمامء أضم٤مب ؟[161:إنٕم٤مم]﴾ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ﴿: ي٘مقل

 اًمٕمذاب أن اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م اًمذي اعمٕمٜمك قمغم احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد سم٠من: اًمِمٌٝم٦م

 يٌٙمقا  سم٠مٓ أهٚمف يٜمّمح وٓ يقيص وٓ يٛمقت اًمذي اعمٞم٧م سمف يٕمٜمل إٟمام أنف اعمٕمروف

 ىمد ٕنف ذًمؽ: ييه ومال قمٚمٞمف سمٙمقا  صمؿ واًمٜمّمٞمح٦م اًمتذيمػم سمقاضم٥م ىم٤مُمقا  إذا أُم٤م قمٚمٞمف،
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 .اًمقاضم٥م أدى

 سمف اعم٘مّمقد وإٟمام اًمٌٙم٤مء، ُمٓمٚمؼ هق ًمٞمس سم٤مًمٌٙم٤مء اعم٘مّمقد أن ُمالطمٔم٦م ُمع هذا

 ىمٌؾ أهٚمف يذيمر ومل يٜمّمح مل اعمٞم٧م يم٤من إذا اًمّمقت ومؼمومع اًمّمقت، رومع وهق اًمذ٤مطم٦م

 ًمٞمس ؾم٥ٌم يٙمقن هذا ٕن شمٜمقطمقا  وٓ شمّمٞمحقا  ومال اًمقوم٤مة ضم٤مءشمٜمل إذا سم٠منف ووم٤مشمف

 .احلدي٨م يٗمن هذا قمغم أن٤م، ًمٕمذايب ؾم٥ٌم سمؾ وم٘مط ًمٕمذاسمٙمؿ

 ُم٤مت إذا اًمٜمّمح ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام أهٚمف  يذيمر مل اًمذي اعمٞم٧م أن: ذًمؽ وظمالص٦م

 وإٟمام واحلزن إمل سمٛمٕمٜمك هق ًمٞمس واًمٕمذاب يٕمذب، هق اًمذي ومٝمذا قمٚمٞمف يٌٙمقا  أٓ

 اعمٕمٜمك هذا وي١ميد اًم٘مؼم، ذم أو اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕم٤ميص يًتح٘مف اًمذي اًمٕمذاب سمٛمٕمٜمك هق

 اعمٞم٧م إن: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ ًمٚمٛمٖمػمة رواي٦م ومٗمل اًمًٜم٦م أُم٤م أجًْم٤م، اًمٜمٔمر وُمـ اًمًٜم٦م ُمـ

 سم٤مٕمل اًمٕمذاب ومن اًمذي اًمث٤مين اًمتٗمًػم سمٞمٛمٜم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٕمذب: ي٘مقل اعمٖمػمة طمدي٨م إٟمام اًم٘مؼم، ذم وهق يٕمٜمل ومٝمق

٤ًٌم وم٠ًمذيمره اًمٜمٔمر أُم٤م  أن: ذًمؽ ومٛمٕمٜمك يت٠مخؿ أنف اًمث٤مين وم٤مًمتٗمًػم.. اهلل ؿم٤مء إن ىمري

 وهذا سم٠مخٛمٝمؿ، ويت٠مخؿ هبؿ حيس ومٝمق اًمٜم٤مس ُمع قمالىمتف اٟم٘مٓمٕم٧م ُم٤م ُم٤مت إذا اعمٞم٧م

 ٓ ومٝمق اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هبذه قمالىمتف اٟم٘مٓمٕم٧م ُم٤مت إذا اعمٞم٧م ٕن صحٞمًح٤م: ًمٞمس اًمٙمالم

ِٛمعٍ  َأن٧َْم  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سمٌمء حيس وٓ يًٛمع ًْ ـْ  سمُِٛم ٌُقرِ  ذِم  َُم [ 11:وم٤مـمر]﴾ اًْمُ٘م

ِٛمعُ  ٓ إِٟمََّؽ ﴿..  ًْ ِٛمعُ  َوٓ اعْمَْقشَمك شُم ًْ ؿَّ  شُم قَم٤مءَ  اًمّمه  [ .81:اًمٜمٛمؾ] ﴾اًمده

 هق قمٚمٞمف أهٚمف ٟم٤مح أو سمٙمك إذا اعمٞم٧م إن: ي٘م٤مل ومٙمٞمػ يًٛمٕمقن ٓ إُمقات: وم٢مًذا

 ومٝمق اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٕمذب ًمٚمحدي٨م خم٤مًمٗمتف ُمع اعمٕمٜمك هذا ٕعمٝمؿ، ويت٠مخؿ سمٌٙم٤مئٝمؿ حيس

 وٓ يًٛمع ٓ اعمٞم٧م أن قمغم شمدل اًمتل اًمًٜم٦م وذم اًمٙمت٤مب ذم أظمرى ٟمّمقص خي٤مًمػ

 . اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك هق إول اعمٕمٜمك: وم٢مًذا حيس،

 (11:17:18/ (1) راسمغ ومت٤موى)
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 أهؾف ببؽوء ادقً تعذيى حديٌ تػسر

  [: اإلموم ؿول]

 ؿمٞمخ ىم٤مل ويتقضمع، يت٠مخؿ: أيش قمٚمٞمف ٟمٞمح سمام  يٕمذب قمٚمٞمف ٟمٞمح ُمـ: »طمدي٨م

 رء، همػمه وزر ُمـ أطمد قمغم ًمٞمس أن ىمرر أن سمٕمد - ذر أيب طمدي٨م شمٗمًػم ذم اإلؾمالم

 فمـ وإنش: »اعمٜمػمي٦م اعمجٛمققم٦م ُمـ - 119/  1: »ىم٤مل ،- ؾمٕم٤مه ُم٤م إٓ يًتحؼ ٓ وأنف

 ذًمؽ إذ يمذًمؽ: ومٚمٞمس! إول يٜم٤مذم قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م أن اًمٜم٤مس سمٕمض

 يمام هذا ومٕمؾ ُمـ أخؿ يٜم٤مًمف اعمٞم٧م وًمٙمـ وزره، اعمٞم٧م حيٛمؾ ٓ سمٜمقطمف، يٕمذب اًمٜم٤مئح

 أقمؿ واًمٕمذاب اًمٙم٥ًم ضمزاء يٙمـ مل وإن يمًٌف، قمـ ظم٤مرضم٦م أُمقر ُمـ اإلٟم٤ًمن يت٠مخؿ

 هذا شمٗمّمٞمؾ واٟمٔمرش. اًمٕمذاب ُمـ ىمٓمٕم٦م اًمًٗمر: »ط اًمٜمٌل ىم٤مل يمام اًمٕم٘م٤مب، ُمـ

 هذا شمٗمًػم سمخٓم٠م ومٞمف سح وىمد ،ش191/  1» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًمٌح٨م

 .ُمٗمٞمد وم٢مٟمف ومراضمٕمف: اًمقضمف، هذا قمغم احلدي٨م

 (161 /1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 ظؾقف أهؾف ببؽوء ادقً تعذيى مـ إحوديٌ يف جوء مو معـك

  وضمؾ قمز اهلل ًمٞمزيُده اًمٙم٤مومر إنّ [: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]
ِ
 ش .قمذاسم٤مً  أهٚمفِ  سمٌٙم٤مء

 [:اإلموم ؿول]

 طم٤ٌمن واسمـ ،ش11 -1/11» وُمًٚمؿ ،ش1188و 1187» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ُُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿش 11 -1/11» وأمحد ،ش1116/ 1/11»

 قمٗم٤من، سمـ قمثامن اسمٜم٦م أب٤من أم ضمٜم٤مزة ٟمٜمتٔمر وٟمحـ قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد قمٜمد يمٜم٧م :ىم٤مل

 اسمـ سمٛمٙم٤من أظمؼمه وم٠مراه: ىم٤مل ىم٤مئد، ي٘مقده قم٤ٌمس اسمـ ومج٤مء قمثامن، سمـ قمٛمرو وقمٜمده

 اسمـ وم٘م٤مل اًمدار، ُمـ َصْقٌت  وم٢مذا سمٞمٜمٝمام: ويمٜم٧م ضمٜمٌل، إمم ضمٚمس طمتك ومج٤مء قمٛمر،

 وم٠مرؾمٚمٝم٤م ،شقمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء يٕمذب اعمٞم٧م إن» :ي٘مقل ط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: قمٛمر

 سم٤مًمٌٞمداء: يمٜم٤م إذا طمتك قمٛمر، اعم١مُمٜملم أُمػم ُمع يمٜم٤م :قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل .ُمرؾمٚم٦م اهلل قمٌد
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 وم٢مذا وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م: ذاك؟ ُمـ وم٤مقمٚمؿ اٟمٓمٚمؼ: زم وم٘م٤مل ؿمجرة، فمؾ ذم ٟم٤مزل سمرضمؾ هق إذا

. صٝمٞم٥م وإٟمف ذاك؟ ُمـ ًمؽ َأقْمَٚمؿَ  أن أُمرشمٜمل إٟمؽ: وم٘مٚم٧م إًمٞمف ومرضمٕم٧م صٝمٞم٥م، هق

 ىم٤مل ورسمام -أهٚمف ُمٕمف يم٤من وإن: ىم٤مل! أهٚمف ُمٕمف إن: وم٘مٚم٧م. سمٜم٤م ومٚمٞمٚمحؼ ُمروه: وم٘م٤مل

 ومج٤مء أصٞم٥م، أن اعم١مُمٜملم أُمػم يٚم٨ٌم مل اعمديٜم٦م: سمٚمٖمٜم٤م ومٚمام! -سمٜم٤م ومٚمٞمٚمحؼ: ُمرة أجقب

 رؾمقل أن -شمًٛمع مل أو -شمٕمٚمؿ أخؿ: قمٛمر وم٘م٤مل! واص٤مطم٤ٌمه! واأظم٤مه: وم٘م٤مل صٝمٞم٥م،

 وم٠مرؾمٚمٝم٤م اهلل قمٌد وم٠مُم٤م !؟شقمٚمٞمف أهٚمف سمٙم٤مء سمٌٕمض ًمٞمٕمذب اعمٞم٧م إن» :ىم٤ملط   اهلل

 ،-قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م وم٠متٞم٧م ...ش. سمٙم٤مء سمٌٕمض: »وم٘م٤مل قمٛمر وأُم٤م ُمرؾمٚم٦م،

 يٕمذب اعمٞم٧م إن ،ط  اهلل رؾمقل ىم٤مًمف ُم٤م! واهلل ٓ: وم٘م٤مًم٧م قمٛمر؟ ىمقل هل٤م ومذيمرت

 اهلل وإن [:ىم٤مًم٧م. ]احلدي٨م ومذيمرت: ... ىم٤مل ط    اهلل رؾمقل وًمٙمـ! أطمد سمٌٙم٤مء

 أيب اسمـ وىم٤مل: أجقب ىم٤مل ! ﴾ ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ ﴿ وأبٙمك، أوحؽ هلق

 قمٛمر: واسمـ قمٛمر ىمقل قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م سمٚمغ ح٤م :ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ طمدصمٜمل: ُمٚمٞمٙم٦م

 .خيٓمئ اًمًٛمع وًمٙمـ ُمٙمذسملم، وٓ يم٤مذسملم، همػم قمـ ًمتحدصمقين إٟمٙمؿ :ىم٤مًم٧م

 اًمًٞم٤مق ُمـ اًمقاوح ُمـش: شمٜمٌٞمف» .اظمتّم٤مر سمٌٕمضش 1/161» اًمٜم٤ًمئل وأظمرضمف

 -قمٜمٝمام اهلل ريض -واسمٜمف قمٛمر، ختٓمِّئ قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن: اعمت٘مدم

 أهٚمف -سمٙم٤مء سمٌٕمض أو -سمٌٙم٤مء ًمٞمٕمذب اعمٞم٧م إن» :ي٘مقل ط    اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٤م. ومٞمام

 أن: احلدي٨م ذم اًمّمقاب أن إمم ومتذه٥م خيٓمئ، اًمًٛمع سم٠من ذًمؽ وقمٚمٚم٧مش. قمٚمٞمف

 .أهٚمف سمٌٙم٤مء يٕمذب اًمذي هق اًمٙم٤مومر

 ومرد ٕهن٤م أومم: سمف هل سمؾ أجْم٤ًم، قمٚمٞمٝم٤م يرد اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ إن: ٟم٘مقل وٟمحـ

 أطمٙم٤مم» ذم طمديثف اٟمٔمر! ؿمٕم٦ٌم؟ سمـ اعمٖمػمة: وهق صم٤مًم٨م وُمٕمٝمام يمٞمػ اصمٜم٤من، ومه٤م

ش اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» طمّملم: سمـ قمٛمران: وهق راسمع وُمٕمٝمؿ ،ش11/7ش »اجلٜم٤مئز

 إٟمف: أىمقل ًمٙمٜمل .اًمّمقاب قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد ومرد أضمؾ ُمـ ه١مٓء ومتخٓمئ٦م ،ش11/6»

 ،ط  اًمٜمٌل ُمـ ؾمٛمٕمتف سمام طمدصم٧م ىمد إهن٤م سمؾ قم٤مئِم٦م، اعم١مُمٜملم أم ًمتخٓمئ٦م ضورة ٓ

 سملم ُمٜم٤موم٤مة ٓ سم٠منف قمٚمامً  همػمهؿ: أو اًمٞمٝمقد ُمـ اًمٙمٗم٤مر أطمد ووم٤مة عمٜم٤مؾم٦ٌم يم٤من ذًمؽ وًمٕمؾ

. فم٤مهر هق يمام اًمٙم٤مومر يِمٛمؾ قمٜمدهؿش اعمٞم٧م: »ًمٗمظ وم٢من اجلامقم٦م: وطمدي٨م طمديثٝم٤م

 ومٖمػم : ﴾ ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اطمتج٤مضمٝم٤م وأُم٤م .أقمٚمؿ واهلل
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 يٕمٚمؿ وهق قمٚمٞمف، اًمٌٙم٤مء قمـ أهٚمف َيٜمْفَ  مل اًمذي اعمٞم٧م سمف اعمراد وإٟمام ُمٞم٧م، يمؾ قمغم وارد

 . أقمٚمؿ واهلل. اعمُّدقمك اًمتٕم٤مرض ًمدومع ُمٜمف سمد ٓ اًمذي اًمت٠مويؾ ُمـ ذًمؽ وٟمحق قم٤مدهتؿ،

 .(1167-1161/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يـؽره مل بؿـ مؼقد أكف إٓ طوهره ظذ أهؾف بـقوحي ادقً تعذيى

 حقوتف يف

٦ٌَم سمـ اعْمُٖمػَمة قَمـ  ُمـ: »َيُ٘مقلط   اهلل َرؾُمقل ؾَمِٛمٕم٧م: ىَم٤مَل  قَمٜمفُ  اهلل َريِض  ؿُمْٕم

 ش.اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦م َيْقم قَمَٚمْٞمفِ  ٟمٞمح سماَِم  يٕمذب وَم٢ِمٟمَّفُ  قَمَٚمْٞمفِ  ٟمٞمح

ٌَُخ٤مِرّي  َرَواهُ »  شَوُُمًٚمؿ اًم

 سمت٠مخؿ ومتٗمًػمه اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ذم هق اعمذيمقر اًمٕمذاب سم٠من إؿمٕم٤مر ومٞمف[: اإلموم ؿول]

 وم٢مٟمف قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ يمقٟمف ُمع ومٝمذا قمٚمٞمف، أهٚمف سمٜمقح قمٛمٚمف يًتٚمزم أنف ُمع ىمؼمه ذم اعمٞم٧م

 ُم٘مٚمًدا، ًمٚمرضم٤مل شمٙمـ وٓ هلذا ومتٜمٌفش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم» اعمذيمقر اًم٘مٞمد قمٚمٞمف ي٤ًمقمد ٓ

 طمٞم٤مشمف، ذم ذًمؽ يٜمٙمر مل سمٛمـ ُم٘مٞمد أنف إٓ فم٤مهره، قمغم همػمه وذم ومٞمف اًمٕمذاب أن وم٤محلؼ

 .﴾ ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وسملم سمٞمٜمف شمقومٞم٘م٤م

 [1 طم٤مؿمٞم٦م 1168/ 1 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 أهؾف ببؽوء ادقً ظذاب مـ ادؼصقد

ـْ  ٌْدِ  قَم   قَم
ِ
ـِ  اهلل ـْ  سَمْٙمٍر، َأيِب  سْم ـْ  َأبِٞمِف، قَم ٌْدِ  سمِٜم٧ِْم  قَمْٛمَرةَ  قَم ـِ  قَم مْحَ ٤َم ،اًمرَّ شْمفُ  َأهنَّ ٤َم َأظْمؼَمَ  َأهنَّ

ٌْدَ  َأنَّ  هَل٤َم َوُذيمِرَ  ،قَم٤مِئَِم٦مَ  ؾَمِٛمَٕم٧ْم    قَم
ِ
ـَ  اهلل ٞم٧َِّم  إِنَّ : َيُ٘مقُل  ،قُمَٛمرَ  سْم ُب  اعْمَ   ًَمُٞمَٕمذَّ

ِ
ٌَُٙم٤مء  ،احْلَلِّ  سمِ

يَِب  اهللُ  َيْٖمِٗمرُ : قَم٤مِئَِم٦مُ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ٌْدِ  ِٕ ـِ  قَم مْحَ  إِٟمَّاَم  َأظْمَٓم٠َم، َأوْ  َٟمِزَ  َوًَمِٙمٜمَّفُ  َيْٙمِذْب، مَلْ  إِٟمَّفُ  َأَُم٤م اًمرَّ

  َرؾُمقُل  َُمرَّ 
ِ
٦مٍ َُّيُ  قَمغَم ط   اهلل ٌَْٙمك قِديَّ ُؿْ »: وَمَ٘م٤مَل  ،قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُي ٌُْٙمقنَ  إهِنَّ ٤َم ،قَمَٚمْٞمَٝم٤م ًَمَٞم  َوإهِنَّ

ُب  َه٤م ذِم  ًَمُتَٕمذَّ  .شىَمؼْمِ

 [:اإلموم ؿول]
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 ؿمٕم٦ٌم سمـ واعمٖمػمة قمٛمر اسمـ وقمـط   اًمٜمٌل قمـ قمٛمر اسمـ قمـ هذا ضم٤مء ىمد: ىمٚم٧م

 سمؾ قمٛمر اسمـ ختٓمئ٦م إمم جم٤مل ومال وهلذا وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 ُمٜم٤موم٤مة وٓ أجْم٤ًم، صحٞمح قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة روشمف وُم٤م اًمّمحٞمح، هق رواه ُم٤م أن اًمّمقاب

 .فم٤مهر هق يمام اًمروي٤مشملم سملم

د إن صمؿ  وم٢مٟمف قمٚمٞمف ٟمٞمح ُمـ: »سمٚمٗمظ اعمٖمػمة طمدي٨م سمدًمٞمؾ اًمذ٤مطم٦م، ومٞمف سم٤مًمٌٙم٤مء اعمرا

 وهذا اهلل، رمحف اعم١مًمػ واظمتٍمه. ُمًٚمؿ رواهش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٚمٞمف ٟمٞمح سمام يٕمذب

 سمٛمٕمٜمك وًمٞمسش يٕم٤مىم٥م» سمٛمٕمٜمك أنفش يٕمذب» شمٗمًػم ذم اجلٛمٝمقر ىمقل يرضمح اًمٚمٗمظ

 .أقمٚمؿ واهلل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وٟمٍمه اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ ىم٤مل يمامش وحيزن يت٠مخؿ»

 [116 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 اجلققب وصؼ اخلدود رضب حرمي

 ًمٓمؿ ُمـ ُمٜم٤م ًمٞمس: »ط ًم٘مقًمف اجلٞمقب وؿمؼ اخلدود، ضب - ج ب،

 ش.اجل٤مهٚمٞم٦م سمدقمقى ودقمك اجلٞمقب، وؿمؼ اخلدود،

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً ظذ حزًكو افشعر حؾؼ حرمي

 وضمٕم٤م ُمقؾمك أبق َوضِمع: »ىم٤مل ُمقؾمك أيب سمـ سمردة أيب حلدي٨م اًمِمٕمر، طمٚمؼ - د

ة طِمْجرِ  ذم ورأؾمف قمٚمٞمف، ومٖمٌم  أن يًتٓمع ومٚمؿ أهٚمف، ُمـ اُمرأة ومّم٤مطم٧م أهٚمف، ُمـ اُمرأ

 رؾمقل وم٢من ،ط اهلل رؾمقل ُمٜمف سمرئ ممـ سمرئ أن٤م: ىم٤مل أوم٤مق ومٚمام ؿمٞمئ٤م، قمٚمٞمٝم٤م يرد

 ش.واًمِم٤مىم٦م واحل٤مًم٘م٦م، اًمّم٤مًم٘م٦م، ُمـ سمرئط   اهلل

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب  ُم٤م حيرم قمغم أىم٤مرب اعمٞم٧م
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 ادقً ظذ حزًكو افشعر كؼ حرمي

 رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م أظمذ ومٞمام يم٤من: »ىم٤مًم٧م اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ اُمرأة حلدي٨م اًمِمٕمر، ٟمنم - ـه

 وٓ وضمٝم٤م َٟمْخِٛمش ٓ وأن ومٞمف، ٟمٕمّمٞمف أٓ قمٚمٞمٜم٤م أظمذ اًمذي اعمٕمروف ذمط   اهلل

 ش.ؿمٕمرا  ٟمٜمنم وأٓ ضمٞم٤ٌم، ٟمِمؼ وٓ ويال، ٟمدقمق

 [11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 حؾؼفو ثؿ ادقً ظذ حلزهنؿ فؾحوهؿ افرجول بعض إظػوء حرمي

 ذفؽ بعد

 قم٤مدوا ُمْم٧م وم٢مذا ُمٞمتٝمؿ، قمغم طمزٟم٤مً  ىمٚمٞمٚم٦مً  أج٤مُم٤مً  حل٤مهؿ اًمرضم٤مل سمٕمض إقمٗم٤مء -و

 أنف ذًمؽ إمم يْم٤مف فم٤مهر، هق يمام اًمِمٕمر ٟمنم ُمٕمٜمك ذم آقمٗم٤مء ومٝمذا! طمٚم٘مٝم٤م إمم

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »ط ىم٤مل وىمد سمدقم٦م،

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وكحقه ادـوئر رؤوس ظذ ادقً مقت ظذ اإلظالن حرمي

 صم٧ٌم وىمد اًمٜمٕمل، ُمـ ٕنف وٟمحقه٤م، اعمٜم٤مئر رؤوس قمغم ُمقشمف قمـ اإلقمالن - ز

 أظم٤مف إين أطمدا، سمف شم١مذٟمقا  ٓ: ىم٤مل اعمٞم٧م ًمف ُم٤مت إذا يم٤من: »أنف اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م قمـ

 ش.اًمٜمٕمل قمـ يٜمٝمكط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين ٟمٕمٞم٤م، يٙمقن أن

 وًمٙمـ إظم٤ٌمر، يمؾ يِمٛمؾ هذا قمغم ومٝمق اعمٞم٧م، سمٛمقت آظم٤ٌمر هق: ًمٖم٦م واًمٜمٕمل

 ُمٓمٚمؼ هب٤م اًمٕمٚمامء وىمٞمد اإلظم٤ٌمر، ُمـ ٟمقع ضمقاز قمغم شمُدل صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد

د إن: وىم٤مًمقا  اًمٜمٝمل،  ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م يِمٌف اًمذي اإلقمالن: سم٤مًمٜمٕمل اعمرا

 .ؾمٞم٠ميت يمام وإؾمقاق اًمٌٞمقت أبقاب قمغم اًمّمٞم٤مح

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



 1 اجلائس الهعي كتاب

                                                           

 ش.11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 رشظل بؿحظقر يؼسن مل إذا ؾقام افقؾوة ظـ اإلظالن جقاز

 مل إذا ذًمؽ جي٥م وىمد اجل٤مهٚمٞم٦م، ٟمٕمل ُيِْمٌِف ُم٤م سمف ي٘مؽمن مل إذا اًمقوم٤مة إقمالن وجيقز

 وومٞمف ذًمؽ، وٟمحق قمٚمٞمف واًمّمالة واًمتٙمٗملم اًمٖمًؾ ُمـ سمح٘مف ي٘مقم ُمـ قمٜمده يٙمـ

 :أطم٤مدي٨م

 ُم٤مت اًمذي اًمٞمقم ذم اًمٜمج٤مر ٟمٕمكط   اهلل رؾمقل أن: »هريرة أيب قمـ :إول

 ش.أرسمٕم٤م ويَمؼمَّ  هبؿ وَمَّمػَّ  اعمّمغم، إمم ظمرج ومٞمف،

 ضمٕمٗمر أظمذ صمؿ وم٠مصٞم٥م، زيد اًمراي٦م أظمذ: »ط اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل أنس قمـ :افثوين

ط   اهلل رؾمقل قمٞمٜمل وإن - وم٠مصٞم٥م رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد أظمذه٤م صمؿ وم٠مصٞم٥م،

 ش.ًمف ومٗمتح إُمرة همػم ُمـ اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد أظمذه٤م صمؿ - ًمتذروم٤من

 أهؾ إمم يٜمٕمك اًمرضمؾ سم٤مب» :سم٘مقًمف ىمٌٚمف واًمذي ًمف وشمرضمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ش.سمٜمٗمًف اعمٞم٧م

 وإٟمام يمٚمف، ممٜمققم٤م ًمٞمس اًمٜمٕمل أن إمم اإلؿم٤مرة اًمؽممج٦م هذه ووم٤مئدة: »احل٤مومظ وىم٤مل

 قمغم اعمٞم٧م ُمقت سمخؼم يٕمٚمـ ُمـ يرؾمٚمقن ومٙم٤مٟمقا  يّمٜمٕمقٟمف، اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ يم٤من قمام هنك

 ..ش.وإؾمقاق اًمدور أبقاب

 سم٤مب ُمـ ٟمٕمٞم٤م يٙمقن اعمٜم٤مئر رؤوس سمذًمؽ وم٤مًمّمٞم٤مح ُمًٚمام، هذا يم٤من وإذا: ىمٚم٧م

 .هذه ىمٌؾ اًمتل اًمٗم٘مرة ذم سمف ضمزُمٜم٤م وًمذًمؽ أومم،

 هذا قمغم إضمرة أظمذ ُمثؾ أظمر، حمرُم٤مت ذاهت٤م ذم هل أظمرى أُمقر سمف ي٘مؽمن وىمد 

 إُم٤مضمد ومخر قمغم اًمّمالة:»يم٘مقهلؿ يمذًمؽ، ًمٞمس أنف ُيٕمٚمؿ سمام اعمٞم٧م وُمدح! اًمّمٞم٤مح

م اًمًٚمػ وسم٘مٞم٦م اعمٙمرُملم،  ..ش! اًمّم٤محللم اًمٙمرا

 [.16-11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 فف آشتغػور ضؾى ادقً وؾوة ظـ فؾُؿخِز  يستحى

 ريض ىمت٤مدة أيب حلدي٨م ًمٚمٛمٞم٧م يًتٖمٗمروا أن اًمٜم٤مس ُمـ يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمخؼم ويًتح٥م

ُمراء ضمٞمشط   اهلل رؾمقل سمٕم٨م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل  زيد أصٞم٥م وم٢من طم٤مرصم٦م، سمـ زيد قمٚمٞمٙمؿ ٕا

ٟمّم٤مري، رواطم٦م سمـ اهلل ومٕمٌد ضمٕمٗمر أصٞم٥م وم٢من ـم٤مًم٥م، أيب سمـ ومجٕمٗمر  ضمٕمٗمر ومقصم٥م ا

 وم٢مٟمؽ اُمْمف،: ىم٤مل زيدا، قمكم شمًتٕمٛمؾ أن أره٥م يمٜم٧م ُم٤م اهلل ي٤مرؾمقل وأُمل أن٧م سم٠ميب: وم٘م٤مل

 اعمٜمؼم، صٕمدط   اهلل رؾمقل إن صمؿ اهلل، ؿم٤مء ُم٤م ومٚمٌثقا  وم٤مٟمٓمٚم٘مقا، ظمػم، ذًمؽ أي شمدري ٓ

 ؿمؽ - ظمػم صم٤مب أو ظمػم، ٟم٤مب: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ضم٤مُمٕم٦م،  سم٤مًمّمالة يٜم٤مدي أن وأُمر

 اٟمٓمٚم٘مقا  إهنؿ اًمٖم٤مزي؟ هذا ضمٞمِمٙمؿ قمـ يمؿ أظمؼم أٓ ،-ش ُمٝمدي اسمـ يٕمٜمل - اًمرمحـ قمٌد

 ضمٕمٗمر اًمٚمقاء أظمذ صمؿ - اًمٜم٤مس ًمف وم٤مؾمتٖمٗمر - ًمف وم٤مؾمتٖمٗمروا ؿمٝمٞمدا، زيد وم٠مصٞم٥م اًمٕمدو، ومٚم٘مقا 

 أظمذ صمؿ ًمف، وم٤مؾمتٖمٗمروا سم٤مًمِمٝم٤مدة، ًمف أؿمٝمد ؿمٝمٞمدا، ىمتؾ طمتك اًم٘مقم قمغم ومِمد ـم٤مًم٥م، أيب سمـ

 اًمٚمقاء أظمذا صمؿ ًمف، وم٤مؾمتٖمٗمروا ؿمٝمٞمدا، ىمتؾ طمتك ىمدُمٞمف وم٠مث٧ٌم رواطم٦م، سمـ اهلل قمٌد اًمٚمقاء

ُمراء، ُمـ يٙمـ ومل - اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد  أصٌٕمٞمفط   اهلل رؾمقل رومع صمؿ - ٟمٗمًف أُمر هق ٕا

 صمؿ - اهلل ؾمٞمػ ظم٤مًمد ؾمٛمل يقُمئذ ومٛمـ - وم٤مٟمٍمه ؾمٞمقومؽ، ُمـ ؾمٞمػ هق مهللا: وم٘م٤مل

 ش.وريم٤ٌمٟم٤م ُمِم٤مة ؿمديد طمر ذم اًمٜم٤مس ومٜمٗمر: أطمد يتخٚمٗمـ وٓ إظمقاٟمٙمؿ، وم٠مُمدوا اٟمٗمروا: ىم٤مل

: اًمٜمج٤مر ًمٚمٜم٤مس ٟمٕمل ح٤مط   ىمقًمف ذم وهمػمه هريرة أيب قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .شٓظمٞمٙمؿ اؾمتٖمٗمروا»

 [.16] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (ؾالن روح ظذ افػوحتي) افـوس ؿقل بدظقي

 اعمذيمقرة، ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػش ومالن روح قمغم اًمٗم٤مَت٦م: »اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٞمقم اًمٜم٤مس ىمقل

 .اًمّمحٞمح اًم٘مقل قمغم اعمقشمك إمم شمّمؾ ٓ واًم٘مراءة ؾمٞمامٓ  ؿمؽ، سمال سمدقم٦م ومٝمق

 [.17] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



 يمت٤مب اًمٜمٕمل اجل٤مئز ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 وكؼات اجلرائد صػحوت ظذ افـعل: ادؼوع ؽر افـعل مـ

 خوصي

 :اإلموم ؿول

 اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد ُمتٌٕم٦م ؾمٜم٦م وص٤مر اجلامهػم سمف اسمتكم ُم٤م[ اجل٤مئز همػم] اًمٜمٕمل وُمـ

 !ظم٤مص٦م وٟمنمات اجلرائد صٗمح٤مت قمغم اًمٜمٕمل: واخل٤مص٦م

 [1 طم٤مؿمٞم٦م 1171/ 1 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]





 حصو عالمات كتاب

 1 اخلامتة

                                                           

 ش.11-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 بوفشفودة افـطؼ: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 -.اخل٤ممت٦م طمًـ قمغم هب٤م يًتدل سمٞمٜم٤مت قمالُم٤مت ضمٕمؾ ىمد احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع إن صمؿ

 هل٤م وي٤م ًمف، سمِم٤مرة يم٤مٟم٧م سم٢مطمداه٤م ُم٤مت اُمرئ وم٠مجام - وُمٜمف سمٗمْمٚمف ًمٜم٤م شمٕم٤ممم اهلل يمتٌٝم٤م

 .سمِم٤مرة ُمـ

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اعمقت قمٜمد سم٤مًمِمٝم٤مدة ٟمٓم٘مف :إوػ

 وهمػمه احل٤ميمؿ أظمرضمفش. اجلٜم٦م دظمؾ اهلل إٓ إهل ٓ يمالُمف آظمر يم٤من ُمـ» – 1

 .ُمٕم٤مذ قمـ طمًـ سمًٜمد

 اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م قمٛمر رأى: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌٞمد سمـ ـمٚمح٦م قمـ - 1

 - ٓ: ىم٤مل ومالن؟ أب٤م ي٤م قمٛمؽ اُمرأة ؾم٤مءشمؽ ًمٕمٚمؽ ومالن؟ أب٤م ي٤م ُم٤مًمؽ: وم٘م٤مل صم٘مٞمال،

 أؾم٠مخف أن ُمٜمٕمٜمل ُم٤م طمديث٤مط   اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م أين إٓش سمٙمر أيب قمغم وأثٜمك»

 قمٜمد قمٌد ي٘مقهل٤م ٓ يمٚمٛم٦م ٓقمٚمؿ إين: ي٘مقل ؾمٛمٕمتف ُم٤مت، طمتك قمٚمٞمف اًم٘مدرة إٓ قمٜمف

! ُم٤مهل ٓقمٚمؿ إين: قمٛمر وم٘م٤مل: ىم٤مل يمرسمتف، قمٜمف اهلل وٟمٗمس ًمقٟمف، هل٤م أذق إٓ ُمقشمف

 إٓ إهل ٓ: اعمقت قمٜمد قمٛمف هب٤م أُمر يمٚمٛم٦م ُمـ أقمٔمؿ يمٚمٛم٦م شمٕمٚمؿ: ىم٤مل هل؟ وُم٤م: ىم٤مل

 ش.هل واهلل هل صدىم٧م،: ـمٚمح٦م ىم٤مل اهلل؟

 [.18] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلبغ برصح ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 يم٤من أنف: قمٜمف اهلل ريض احلّمٞم٥م سمـ سمريدة حلدي٨م اجلٌلم، سمرؿمح اعمقت :افثوكقي

: وم٘م٤مل ضمٌٞمٜمف، سمٕمرق هق وإذا سم٤معمقت، ومقضمده ُمريض، وهق ًمف أظم٤م ومٕم٤مد سمخراؾم٤من،

 ش.اجلٌلم سمٕمرق اعم١مُمـ ُمقت: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أيمؼم، اهلل

 [.19] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 هنورهو أو اجلؿعي فقؾي ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 يقم يٛمقت ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م: »ط ًم٘مقًمف هن٤مره٤م، أو اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اعمقت :افثوفثي

 ش.اًم٘مؼم ومتٜم٦م اهلل وىم٤مه إٓ اجلٛمٕم٦م، ًمٞمٚم٦م أو اجلٛمٕم٦م،

 [.19] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼتول شوحي يف آشتشفود: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

َٓ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اًم٘مت٤مل، ؾم٤مطم٦م ذم آؾمتِمٝم٤مد :افرابعي َـّ  َو ٌَ ًَ ـَ  ََتْ ِذي  ىُمتُِٚمقا  اًمَّ

  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم 
ِ
شًم٤م اّللَّ ِؿْ  قِمٜمْدَ  َأطْمٞم٤َمءٌ  سَمْؾ  َأُْمَقا ُ  آشَم٤مُهؿُ  سماَِم  وَمِرطِملمَ *  ُيْرَزىُمقنَ  َرهبِّ ـْ  اّللَّ  وَمْْمٚمِفِ  ُِم

ونَ  َتٌنِْمُ ًْ ـَ  َوَي ِذي ـْ  هِبِؿْ  َيْٚمَحُ٘مقا  مَلْ  سم٤ِمًمَّ َّٓ  ظَمْٚمِٗمِٝمؿْ  ُِم َٓ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ظَمْقٌف  َأ * حَيَْزُٟمقنَ  ُهؿْ  َو

ونَ  َتٌنِْمُ ًْ ـَ  سمِٜمِْٕمَٛم٦مٍ  َي   ُِم
ِ
َ  َوَأنَّ  َووَمْْمؾٍ  اّللَّ  169: قمٛمران آل] ﴾اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأضْمرَ  ُيِْمٞمعُ  َٓ  اّللَّ

- 171] 

 دومٕم٦م أول ذم ًمف يٖمٗمر: ظمّم٤مل ؾم٧م اهلل قمٜمد ًمٚمِمٝمٞمد» – 1:أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 وحيغم آيمؼم، اًمٗمزع وي٠مُمـ اًم٘مؼم، قمذاب ُمـ وجي٤مر اجلٜم٦م، ُمـ ُم٘مٕمده ويرى دُمف، ُمـ

 ش.أىم٤مرسمف ُمـ إٟم٤ًمٟم٤م ؾمٌٕملم ذم ويِمٗمع اًمٕملم، احلقر ُمـ ويزوج اإليامن، طمٚمٞم٦م

 سم٤مل ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل رضمال أن: »ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ - 1

 ش.ومتٜم٦م رأؾمف قمغم اًمًٞمقف سم٤ٌمرىم٦م يمٗمك: »ىم٤مل اًمِمٝمٞمد؟ إٓ ىمٌقرهؿ ذم يٗمتٜمقن اعم١مُمٜملم

 ًمف يتٞمن مل وًمق ىمٚمٌف ُمـ خمٚمّم٤م ؾم٠مخٝم٤م عمـ اًمِمٝم٤مدة هذه شمرضمكش: شمٜمٌٞمف»

 اهلل سمّٚمٖمف سمّمدق، اًمِمٝم٤مدة اهلل ؾم٠مل ُمـ: »ط ىمقًمف سمدًمٞمؾ اعمٕمريم٦م، ذم آؾمتِمٝم٤مد

 ش.ومراؿمف قمغم ُم٤مت وإن اًمِمٝمداء ُمٜم٤مزل

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 اهلل شبقؾ يف ؽوزًيو ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 :طمديث٤من وومٞمف اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم هم٤مزي٤م اعمقت :اخلومسي

 ومٝمق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ىمتؾ ُمـ اهلل ي٤مرؾمقل: ىم٤مًمقا  ومٞمٙمؿ؟ اًمِمٝمٞمد شمٕمدون ُم٤م» – 1

 ىمتؾ ُمـ: ىم٤مل اهلل؟ ي٤مرؾمقل هؿ ومٛمـ: ىم٤مًمقا  ًم٘مٚمٞمؾ، إذا أُمتل ؿمٝمداء إن: ىم٤مل ؿمٝمٞمد،

 اًمٓم٤مقمقن ذم ُم٤مت وُمـ ؿمٝمٞمد ومٝمق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ُم٤مت وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم

 ش.ؿمٝمٞمد واًمٖمريؼ ؿمٝمٞمد، ومٝمق (1)اًمٌٓمـ ذم ُم٤مت وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق

 وىمّمف أو ؿمٝمٞمد، ومٝمق ىمتؾ أو ومامت اهلل ؾمٌٞمؾ ذمش ظمرج أي» ومّمؾ ُمـ» – 1

 ؿمٝمٞمد وم٢مٟمف اهلل ؿم٤مء طمتٍػ  سم٠مي ومراؿمف قمغم ُم٤مت أو ه٤مُم٦م، ًمدهمتف أو سمٕمػمه، أو ومرؾمف

 ش.اجلٜم٦م ًمف وإن

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بوفطوظقن ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف سم٤مًمٓم٤مقمقن، اعمقت :افسودشي

 أيب سمـ حيٞمك ُم٤مت سمؿ: ُم٤مًمؽ سمـ أنس زم ىم٤مل: ؾمػميـ سمٜم٧م طمٗمّم٦م قمـ - 1

 ًمٙمؾ ؿمٝم٤مدة اًمٓم٤مقمقن» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: وم٘م٤مل سم٤مًمٓم٤مقمقن،: ىمٚم٧م قَمْٛمَرة؟

 ش.ُمًٚمؿ

 اهلل ٟمٌل وم٠مظمؼمه٤م اًمٓم٤مقمقن؟ قمـط   اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ - 1

 ُمـ ومٚمٞمس ًمٚمٛم١مُمٜملم، رمح٦م اهلل ومجٕمٚمف يِم٤مء، ُمـ قمغم اهلل يٌٕمثف قمذاسم٤م يم٤من أنف: »ط

، سمٚمده ذم ومٞمٛمٙم٨م اًمٓم٤مقمقن، ي٘مع قمٌد  إٓ ًمف، اهلل ُم٤ميمت٥م إٓ يّمٞمٌف ًمـ أنف يٕمٚمؿ ص٤مسمرا

 ش.اًمِمٝمٞمد أر ُمثؾ ًمف يم٤من

 ٟمحـ: اًمٓم٤مقمقن أصح٤مب ومٞم٘مقل سم٤مًمٓم٤مقمقن، واعمتقومقن اًمِمٝمداء ي٠ميت» – 1
                                                           

 [.ُمٜمف. ]سمٓمٜمف يِمتٙمل اًمذي: وىمٞمؾ آؾمٝم٤مل، هق: وىمٞمؾ. اًمٌٓمـ واٟمتٗم٤مخ آؾمتً٘م٤مء وهق اًمٌٓمـ سمداء أي (1)
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 اعمًؽ، ريح دُم٤م شمًٞمؾ اًمِمٝمداء يمجراح ضمراطمٝمؿ يم٤مٟم٧م وم٢من اٟمٔمروا: ومٞم٘م٤مل ؿمٝمداء،

 ش .يمذًمؽ ومٞمجدوهنؿ ؿمٝمداء، ومٝمؿ

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افبطـ بداء ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 :طمديث٤من وومٞمف اًمٌٓمـ، سمداء اعمقت :افسوبعي

 ش.ؿمٝمٞمد ومٝمق اًمٌٓمـ ذم ُم٤مت وُمـ»...  – 1

د سمـ وؾمٚمٞمامن ضم٤مًم٤ًم يمٜم٧م: »ىم٤مل ي٤ًمر سمـ اهلل قمٌد قمـ - 1  سمـ وظم٤مًمد ُسَ

 ضمٜم٤مزشمف ؿمٝمدا يٙمقٟم٤م أن يِمتٝمٞم٤من مه٤م وم٢مذا سمٌٓمٜمف، ُم٤مت شمقذم، رضمال يمروا ومذ قمرومٓم٦م،

 ذم يٕمذب ومٚمـ سمٓمٜمف ي٘متٚمف ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ي٘مؾ أخؿ: ًممظمر مه٤م أمحد وم٘م٤مل

 ش.صدىم٧م»رواي٦م وذم سمغم: آظمر وم٘م٤مل ؟شىمؼمه

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 واهلدم بوفغرق ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

: مخ٦ًم اًمِمٝمداء: »ط ًم٘مقًمف واهلدم، سم٤مًمٖمرق اعمقت :وافتوشعي افثومـي

 ش.اهلل ؾمٌٞمؾ ذم واًمِمٝمٞمد اهلدم، وص٤مطم٥م واعمٌٓمقن، اعمٓمٕمقن،

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وفدهو بسبى كػوشفو يف ادرأة مقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 أن: اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة حلدي٨م وًمده٤م، سم٥ًٌم ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ذم اعمرأة ُمقت :افعورشة

: وم٘م٤مل ومراؿمف، قمـ ًمف (1)َتقز ومام:»ىم٤مل رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد قم٤مدط   اهلل رؾمقل

                                                           

و اعمٝمٛمٚم٦م سم٤محل٤مء (1)  [.ُمٜمف] .شمٜمحك: أي اعمِمددة، واًمقا
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! ًم٘مٚمٞمؾ إذا أُمتل ؿمٝمداء إن: ىم٤مل ؿمٝم٤مدة، اعمًٚمؿ ىمتؾ: ىم٤مًمقا  أُمتل؟ ؿمٝمداء ُمـ أتدري

 جيره٤م» ؿمٝم٤مدة، (1)مجٕم٤مء وًمده٤م ي٘متٚمٝم٤م واعمرأة ؿمٝم٤مدة واًمٓم٤مقمقن ؿمٝم٤مدة، اعمًٚمؿ ىمتؾ

 ش.اجلٜم٦م إمم (1)سمُنره وًمده٤م

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـى وذات بوحلرق ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 أطم٤مدي٨م، وومٞمف (1)اجلٜم٥م وذات سم٤محلرق، اعمقت: قمنم واًمث٤مٟمٞم٦م قمنم، احل٤مدي٦م

: اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًم٘متؾ ؾمقى ؾمٌٕم٦م اًمِمٝمداء: »ُمرومققم٤م قمتٞمؽ سمـ ضم٤مسمر قمـ ه٤م أؿمٝمر

 ؿمٝمٞمد، واحلرق ؿمٝمٞمد، اجلٜم٥م ذات وص٤مطم٥م ؿمٝمٞمد، واًمٖمرق ؿمٝمٞمد، اعمٓمٕمقن

 ش.ؿمٝمٞمدة (1)سمجٛمع متقت واعمرأة ؿمٝمٞمد، اهلدم َت٧م يٛمقت واًمذي

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افسؾ بداء ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

ؾ سمداء اعمقت :ظؼ افثوفثي ًِّ  ؿمٝم٤مدة، اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًم٘متؾ: »ط ًم٘مقًمف اًم

 ش.ؿمٝم٤مدة واًمٌٓمـ ؿمٝم٤مدة، واًمًؾ ؿمٝم٤مدة، واًمٖمرق ؿمٝم٤مدة واحلرق ؿمٝم٤مدة، واًمٜمٗم٤ًمء

 [.11] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

  

                                                           

 [.ُمٜمف] .وًمد سمٓمٜمٝم٤م وذم متقت، اًمتل هل (1)

 [.ُمٜمف] .أجْم٤م سم٤مًمْمؿ اًمن وهق شم٘مٓمٕمف، ُم٤م واًمنر اًم٘م٤مسمٚم٦م، شم٘مٓمٕمف مم٤م اًم٘مٓمع سمٕمد يٌ٘مك ُم٤م اًمنة (1)

 [.ُمٜمف] .ًمالوالع اعمًتٌٓمـ اًمٖمِم٤مء ذم يٕمرض طم٤مر ورم هل (1)

، متقت اًمتل وىمٞمؾ وًمد، سمٓمٜمٝم٤م وذم متقت إي»: شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم (1)  يمذظمر اعمجٛمقع، سمٛمٕمٜمك سم٤مًمْمؿ واجلٛمع سمٙمرا

 محؾ ُمـ قمٜمٝم٤م ُمٜمٗمّمؾ همػم ومٞمٝم٤م جمٛمقع ؿمئ ُمع ُم٤مشم٧م أهن٤م واعمٕمٜمك اجلٞمؿ، اًمٙم٤ًمئل ويمن اعمذظمقر، سمٛمٕمٜمك

 .شمجٕم٤مء وًمده٤م ي٘متٚمٝم٤م» سمٚمٗمظ شاًمٕم٤مذة» ذم اعمت٘مدم احلدي٨م سمدًمٞمؾ ىمٓمٕم٤م احلٛمؾ هٜم٤م واعمراد: ىمٚم٧م شسمٙم٤مرة أو
 [.ُمٜمف]
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 ادول ظـ افدؾوع شبقؾ يف ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 ؽصبف ادراد

د اح٤مل قمـ اًمدوم٤مع ؾمٌٞمؾ ذم اعمقت :ظؼ افرابعي  :أطم٤مدي٨م وومٞمف همّمٌف، اعمرا

 ومٝمقش وم٘متؾ وم٘م٤مشمؾ، طمؼ سمٖمػم ُم٤مًمف أريد ُمـ: رواي٦م وذم» ُم٤مًمف، دون ىمتؾ ُمـ» – 1

 ش.ؿمٝمٞمد

: وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل إمم رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ - 1

: ىم٤مل ُم٤مًمؽ، شمٕمٓمف ومال: »ىم٤مل ُم٤مزم؟ أظمذ يريد رضمؾ ضم٤مء إن أرأج٧م اهلل ي٤مرؾمقل

 إن أرأج٧م: ىم٤مل ؿمٝمٞمد، وم٠من٧م: ىم٤مل ىمتٚمٜمل، إن أرأج٧م: ىم٤مل ىم٤مشمٚمف، ىم٤مشمٚمٜمل؟ إن أرأج٧م

 ش.اًمٜم٤مر ذم هق: ىم٤مل ىمتٚمتف؟

 اًمرضمؾ: وم٘م٤ملط   اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض خم٤مرق قمـ - 1

 اًمًٚمٓم٤من، قمٚمٞمف وم٤مؾمتٕمـ: ىم٤مل يذيمر؟ مل وم٢من ىم٤مل سم٤مهلل، ذيمره: »ىم٤مل ُم٤مزم؟ ومػميد ي٠متٞمٜمل

 ُمـ شمٙمقن طمتك ُم٤مًمؽ دون ىم٤مشمؾ: ىم٤مل قمكم؟ وقمجؾ قمٜمل اًمًٚمٓم٤من ٟم٠مى وم٢من: ىم٤مل

 ش.ُم٤مًمؽ متٜمع أو أظمرة، ؿمٝمداء

 [.16] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وافـػس افديـ ظـ افدؾوع شبقؾ يف ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 واًمٜمٗمس، اًمديـ قمـ اًمدوم٤مع ؾمٌٞمؾ ذم اعمقت :ظؼ وافسودشي ظؼة، اخلومسي

 :طمديث٤من وومٞمف

 ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق أهٚمف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق ُم٤مًمف دون ىمتؾ ُمـ» – 1

 ش.ؿمٝمٞمد ومٝمق دُمف دون ىمتؾ وُمـ ؿمٝمٞمد، ومٝمق ديٜمف دون

 ش.ؿمٝمٞمد ومٝمق ُمٔمٚمٛمتف دون ىمتؾ ُمـ» – 1

 [.17] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 اهلل شبقؾ يف مرابًطو ادقت: اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 :طمديثلم ومٞمف وٟمذيمر اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ُمراسمٓم٤م اعمقت :ظؼة افسوبعي

 قمٛمٚمف قمٚمٞمف ضمرى ُم٤مت وإن وىمٞم٤مُمف، ؿمٝمر صٞم٤مم ُمـ ظمػم وًمٞمٚم٦م يقم رسم٤مط» – 1

 ش.اًمَٗمت٤َّمن وأُمـ رزىمف، قمٚمٞمف وأضمري يٕمٛمٚمف، يم٤من ز اًمذي

 ًمف ُيٜمَْٛمك وم٢مٟمف اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ُمراسمٓم٤م ُم٤مت اًمذي إٓ قمٛمٚمف قمغم خيتؿ ُمٞم٧م يمؾ» – 1

 ش.اًم٘مؼم ومتٜم٦م وي٠مُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم قمٛمٚمف

 [.18] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 صوفح ظؿؾ ظذ ادقت:اخلومتي حسـ ظالموت مـ

 ُمـ: اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل ُمـ»ط   ًم٘مقًمف ص٤مًمح قمٛمؾ قمغم اعمقت :ظؼ افثومـي

 وضمف اسمتٖم٤مء يقُم٤م ص٤مم وُمـ اجلٜم٦م، دظمؾ هب٤م ًمف ظمتؿ اهلل وضمف اسمتٖم٤مء اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل

 دظمؾ هب٤م ًمف ظمتؿ اهلل وضمف اسمتٖم٤مء سمّمدىم٦م شمّمدق وُمـ اجلٜم٦م، دظمؾ هب٤م ًمف ظمتؿ اهلل

 ش .اجلٜم٦م

 [.18] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽسقف ظـد موت دـ ؾضؾ هـوك هؾ

 ؿمئ، قمغم ذًمؽ يدل ومال اًم٘مٛمر، أو اًمِمٛمس اٟمٙم٤ًمف ُمع أطمد ووم٤مة اشمٗمؼ وإذا -

  اهلل رؾمقل أبٓمٚمٝم٤م اًمتل اجل٤مهٚمٞم٦م ظمراوم٤مت ُمـ اعمتقذم قمٔمٛم٦م قمغم يدل أنف واقمت٘م٤مد

 ومحد اًمٜم٤مس ومخٓم٥م اًمِمٛمس واٟمٙمًٗم٧م اًمًالم، قمٚمٞمف اسمراهٞمؿ اسمٜمف ُم٤مت يقمط 

 إن ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ إن اًمٜم٤مس، أُّي٤م سمٕمد، أُم٤م: »ىم٤مل صمؿ قمٚمٞمف، وأثٜمك اهلل

 يٜمخًٗم٤من ٓ اهلل، آي٤مت ُمـ آيت٤من وإهنام قمٔمٞمؿ، عمقت إٓ خيًٗم٤من ٓ واًم٘مٛمر اًمِمٛمس

 وم٤مومزقمقا  ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م رأجتؿ وم٢مذا قم٤ٌمده، سمف اهلل خيّقف وًمٙمـ حلٞم٤مشمف، وٓ أطمد عمقت

 طمتك اعم٤ًمضمد ذم واًمّمالة واًمٕمت٤مىم٦م اًمّمدىم٦م وإمم واؾمتٖمٗم٤مره، ودقم٤مئف ذيمره إمم
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 ش.شمٜمٙمِمػ

ش اًمٙمًقف صالة» ذم زم يمت٤مب ذم ؾم٘متٝم٤م أطم٤مدي٨م مجٚم٦م ُمـ ُمٚمت٘مط اًمًٞم٤مق هذا

 وهذا واطمد ؾمٞم٤مق ذم ظمالصتٝم٤م آظمره ذم مجٕم٧م صمؿ وأخٗم٤مفمٝم٤م، ـمرىمٝم٤م قمغم ومٞمف شمٙمٚمٛم٧م

 .ُمٜمف اًم٘مدر

 ش. اًمًٜمـ»وش اًمّمحٞمحلم» ذم وضمٚمف

 [.61] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً، جؾد بقوض ادغسؾ رؤيي اخلومتي حسـ ظالموت مـ هؾ

 يبتسؿ يراه أو

 أو اعمٞم٧م، ضمٚمد سمٞم٤مض اعمٖمًؾ رؤي٦م اخل٤ممت٦م طمًـ قمالُم٤مت ُمـ هؾ :مداخؾي

 ُمقت سمٕمد أومٖم٤مٟمًت٤من ذم اعمج٤مهديـ قمـ ٟمًٛمٕمف ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ويمذا يٌتًؿ، أنف يرى

 اعمًؽ؟ رائح٦م ؿمؿ ُمـ أطمدهؿ

 ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن يًتٚمزم رء يقضمد ومال اعمًؽ رائح٦م ىمٌؾ ذيمر ُم٤م أُم٤م :افشقخ

 إمم َتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م وًمٙمـ ذًمؽ، يٙمقن أن يٛمٙمـ ومٙمٙمراُم٦م اعمًؽ رائح٦م أُم٤م اًمٌِم٤مئر،

 ومقطم٤من ُمـ اعمج٤مهديـ سمٕمض قمـ شمٜم٘مؾ اًمتل اًم٘مّمص هذه رواي٦م ذم وشمٌٍم شمروي

 ومٌٕمْمٝمؿ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إىمقال شمٜم٤مىمْم٧م وم٘مد ًمٌٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمًؽ رائح٦م

 قمزام اهلل قمٌد اًمِمٞمخ وُمٜمٝمؿ سمّمحتٝم٤م، ُم١ميمًدا أىمره٤م وسمٕمْمٝمؿ اإلٟمٙم٤مر، أؿمد أنٙمره٤م

 صمؿ ذًمؽ، ذم ًمف رؾم٤مًم٦م قمغم اـمٚمٕمتؿ ًمٕمٚمٙمؿ سمؾ ًمف، طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ذًمؽ أيمد اهلل رمحف

 ممٙمـ هذا: أىمقل وم٠من٤م اًمٓمٞم٦ٌم، اًمرائح٦م ُمٜمف ؿمٛمقا  أنف أجًْم٤م اهلل رمحف ىمتؾ ح٤م قمٜمف أؿمٞمع

 ًم٧ًم وم٠من٤م ٓ أو وىمع هذا هؾ أُم٤م يِم٤مء، سمام قم٤ٌمده سمٕمض يٙمرم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ٕن

 .ُمٙمذسًم٤م وٓ ُمّمدىًم٤م وًم٧ًم ؿم٤مهًدا

 (11:18:16/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



ـ اخل٤ممت٦م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب قمالُم٤مت طمً

 

71 

 وافغرق بوهلدم ادقت مـ آشتعوذة حؽؿ

ط   اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل أنف اًمَٞمَن  أيب قمـ اًمٜم٤ًمئل أظمرج: ي٘مقل :مداخؾي

 أن سمؽ وأقمقذ واحلريؼ، واًمٖمرق واهلدم اًمؽمدي ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: »ي٘مقل

، ؾمٌٞمٚمؽ ذم أُمقت أن سمؽ وأقمقذ اعمقت، قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من يتخٌٓمٜمل  سمؽ وأقمقذ ُمدسمًرا

: وومٞمف آظمر طمدي٨م وهٜم٤مك اًمٜم٤ًمئل، صحٞمح ذم ؿمٞمخٜم٤م وصححفش ًمديًٖم٤م أُمقت أن

: اًم١ًمال آظمره، إمم اهلدم، َت٧م يٛمقت واًمذي واحلرق اًمٖمرق: وُمٜمٝم٤م ؾمٌٕم٦م اًمِمٝمداء

 اهلدم َت٧م اعمقت ُمـ آؾمتٕم٤مذة ومٞمف إول احلدي٨م وذم احلديثلم، سملم ٟمقومؼ يمٞمػ

 اًمٓمرق هبذه يٛمقت ًمٚمذي طمٙمؿ ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ُمع واحلرق، واًمٖمرق

 .سم٤مًمِمٝم٤مدة

: اًم٘مقل يٛمٙمـ يم٤من وإن اعمِمٙمٚم٦م، هذه قمـ أن ضمقاب حييين ٓ ٟمٕمؿ، :افشقخ

 اعمًٚمؿ أن يٕمٜمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده سمف اهلل يٌتكم مم٤م هق واحلرق اًمٖمرق أن

 ُمثؾ قمٚمٞمف ىمدر وضمؾ قمز رسمٜم٤م ُم٤م إذا ًمٙمـ آسمتالء، هذا ُمثؾ رسمف ُمـ يٓمٚم٥م أن يٜمٌٖمل

 يٛمٙمـ هذا طم٘مٞم٘مًٞم٤م، ؿمٝمٞمًدا وًمٞمس اًمِمٝمٞمد، طمٙمؿ ذم ومٝمق ذًمؽ قمغم وصؼم آسمتالء هذا

 .أقمٚمؿ واهلل ي٘م٤مل أن

 (11:16:11/ 1 – ضمدة ومت٤موى)

 صفودة؟ افػجلة ادقت هؾ

 ٓ؟ أو ؿمٝمٞمد يٙمقن اًمٗمج٠مة اعمقت إٟمف أؾم٠مل :مداخؾي

 .أؾمػ ُمقشم٦م اعمقشم٦م شمٙمقن ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن ؿمٝمٞمد؟ :افشقخ

 أؾمػ؟ ُمقشم٦م يمٞمػ :مداخؾي

 يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗمج٠مة ومٛمقت وآظمر، إٟم٤ًمن سملم إُمر خيتٚمػ: يٕمٜمل :افشقخ

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء احل٘مقق ُمـ قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م سمٙمؾ ىم٤مم وىمد وضمؾ، قمز اهلل ًمٚم٘م٤مء ُمًتٕمداً 

 واًمّمدىم٤مت يم٤مًمزيم٤مة اهلل ًمٕم٤ٌمد طم٘مقق أو وصٞم٤مم، صالة ُمـ وضمؾ قمز هلل طم٘مقق



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب قمالُم٤مت طمًـ اخل٤ممت٦م
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 ٓ ومٝمذا ومج٠مة وُم٤مت ديـ، قمٚمٞمف ومٞمف وُم٤م اًمقاضم٤ٌمت سمٙمؾ ىم٤مم ىمد يم٤من وم٢مذا ذًمؽ، وٟمحق

 ومٝمذه ومج٠مة ُمقت وُم٤مت ُم٘مٍماً  يم٤من أو وم٤مضمراً  يم٤من أو وم٤مؾم٘م٤مً  يم٤من إذا ًمٙمـ سمف، رء

 قمغم دائامً  يٙمقن أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م وهلذا اعمقشم٦م، هذه عمثؾ يًتٕمد مل ٕنف أؾمػ: ُمقشم٦م

 أطم٥م ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ شمٗمج٠مه، ىمد اًمتل اًم٤ًمقم٦م هلذه اؾمتٕمداد

 همػمه؟ش ًم٘م٤مءه اهلل يمره اهلل ًم٘م٤مء يمره وُمـ ًم٘م٤مءه، اهلل أطم٥م اهلل ًم٘م٤مء

 ( 11: 11: 19/ 111/واًمٜمقر اهلدى )



 على الهاس ثهاء  كتاب

 1 امليت

                                                           

 ش.17-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 يمت٤مب  صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 وؾضؾف افعورؾغ افصودؿغ مـ ادقً ظذ افثـوء

 ُمـ اصمٜم٤من، أىمٚمهٝمؿ اًمّم٤مدىملم، اعمًٚمٛملم ُمـ مجع ُمـ اعمٞم٧م قمغم سم٤مخلػم واًمثٜم٤مء

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اجلٜم٦م، ًمف ُمقضم٥م واًمٕمٚمؿ اًمّمالح ذوي ُمـ سمف اًمٕم٤مروملم ضمػماٟمف

 قمٚمٞمٝم٤م وم٠ُمثٜمك سمجٜم٤مزة،ط   اًمٜمٌل قمغم ُُمر: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ - 1

 ،شورؾمقًمف اهلل جي٥م - قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م - يم٤من: وم٘م٤مًمقا  ،شسم٤مخلػم إًمًـ وشمت٤مسمٕم٧م» ظمػما،

، قمٚمٞمٝم٤م وم٠مثٜمل سمجٜم٤مزة وُُمر ،شوضم٧ٌم وضم٧ٌم وضم٧ٌم: »ط اهلل ٟمٌل وم٘م٤مل  ذا

 اهلل ٟمٌل وم٘م٤مل ،شاهلل ديـ ذم يم٤من اعمرء سمئس: وم٘م٤مًمقا » سم٤مًمنم، هل٤م إًمًـ وشمت٤مسمٕم٧م

 وم٠ُمثٜمل سمجٜم٤مزة ُُمر وأُمل، أيب ًمؽ ومًدى: قمٛمر وم٘م٤مل ،شوضم٧ٌم وضم٧ٌم وضم٧ٌم: »ط

، قمٚمٞمٝم٤م وم٠مثٜمل سمجٜم٤مزة وُمر وضم٧ٌم؟ وضم٧ٌم وضم٧ٌم: وم٘مٚم٧م ظمػما، قمٚمٞمٝم٤م : وم٘مٚم٧م ذا

 ًمف وضم٧ٌم ظمػما  قمٚمٞمف أثٜمٞمتؿ ُمـ: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وضم٧ٌم؟ وضم٧ٌم وضم٧ٌم

 أنتؿ و اًمًامء، ذم اهلل ؿمٝمداء اعمالئٙم٦م اًمٜم٤مر، ًمف وضم٧ٌم ذا  قمٚمٞمف أثٜمٞمتؿ وُمـ اجلٜم٦م،

 ،شآرض ذم اهلل ؿمٝمداء أنتؿ آرض، ذم اهلل ؿمٝمداء أنتؿ آرض، ذم اهلل ؿمٝمداء

 أخًٜم٦م قمغم شمٜمٓمؼ ُمالئٙم٦م هلل إن» ،شآرض ذم اهلل ؿمٝمداء واعم١مُمٜمقن: »رواي٦م وذم»

 ش.واًمنم اخلػم ُمـ اعمرء ذم سمام آدم سمٜمل

 وهؿ ُمرض، هب٤م وىمع وىمد اعمديٜم٦م، أتٞم٧م: »ىم٤مل اًمديكم إؾمقد أيب قمـ - 1

 ضمٜم٤مزة، ومٛمرت قمٜمف، اهلل ريض اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر إمم ومجٚم٧ًم ذريٕم٤م، ُمقشم٤م يٛمقشمقن

 يمام ىمٚم٧م: ىم٤مل اعم١مُمٜملم؟ أُمػم ي٤م وضم٧ٌم ُم٤م: وم٘مٚم٧م وضم٧ٌم،: قمٛمر وم٘م٤مل ظمػما، وم٠مثٜمك

: ىم٤مل وصمالصم٦م: ىمٚمٜم٤م اجلٜم٦م، اهلل أدظمٚمف سمخػم أرسمٕم٦م ًمف ؿمٝمد ُمًٚمؿ أجام: »ط اًمٜمٌل ىم٤مل

 ش.اًمقاطمد ذم ٟم٠ًمخف مل صمؿ واصمٜم٤من،: ىم٤مل واصمٜم٤من؟: ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل وصمالصم٦م

 أهنؿ إدٟمٞملم ضمػماٟمف أبٞم٤مت أهؾ ُمـ أرسمٕم٦م ًمف ومٞمِمٝمد يٛمقت ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م» – 1

: ىم٤مل أو ىمقًمٙمؿ، ىمٌٚم٧م ىمد: وشم٤ٌمرك شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل إٓ ظمػما، إٓ ُمٜمف يٕمٚمٛمقن ٓ

 ش .شمٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م ًمف وهمٗمرت سمِمٝم٤مدشمٙمؿ،

 ختتص ٓ اًمِمٝم٤مدة هذه أن قمغم يدل اًمثالصم٦م آطم٤مدي٨م هذه جمٛمقع أن اقمٚمؿ 



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمغم اعمٞم٧م يمت٤مب  صمٜم٤مء اًمٜم٤مس
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 اإليامن ذم ـمري٘مٝمؿ قمغم هؿ اًمذيـ اعم١مُمٜملم ُمـ سمٕمدهؿ عمـ أجْم٤م هل سمؾ سم٤مًمّمح٤مسم٦م،

 ؿم٤مء ُمـ يمالُمف ومٚمػماضمعش اًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ضمزم وهبذا واًمّمدق واًمٕمٚمؿ

 .اًمٌٞم٤من ُمـ اعمزيد

 قمٛمر طمدي٨م ىمٌؾ يم٤من أنف اًمٔم٤مهر اًمث٤مًم٨م، احلدي٨م ذم سم٠مرسمع اًمِمٝم٤مدة شم٘مٞمٞمد إن صمؿ

 .اًمٕمٛمدة وهق اصمٜملم، سمِمٝم٤مدة آيمتٗم٤مء ومٗمٞمف ىمٌٚمف،

 [.61-61] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بدظي..ؾقف تشفدون مو:  اجلـوزة صالة ظؼى افـوس بعض ؿقل

 ًمف اؿمٝمدوا. ومٞمف شمِمٝمدون ُم٤م: »اجلٜم٤مزة صالة قم٘م٥م اًمٜم٤مس سمٕمض ىمقل وأُم٤م

 اعمراد هق ومٚمٞمس ذًمؽ، وٟمحق اخلػم، أهؾ ُمـ: أو ص٤مًمح،: سم٘مقهلؿ ومٞمجٞمٌقٟمفش! سم٤مخلػم

 اًمذيـ وٕن اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ىمٌٞمح٦م، سمدقم٦م هق سمؾ ىمٓمٕم٤م، سم٤محلدي٨م

 يٕمرومقن ُم٤م سمخالف يِمٝمدون ىمد سمؾ اًمٖم٤مًم٥م، ذم اعمٞم٧م يٕمرومقن ٓ سمذًمؽ يِمٝمدون

 ُمٜمٝمؿ وضمٝمال اعمٞم٧م، يٜمٗمع ذًمؽ أن ُمٜمٝمؿ فمٜم٤م سم٤مخلػم، اًمِمٝم٤مدة ـم٤مًم٥م ًمرهم٦ٌم اؾمتج٤مسم٦م

 ذًمؽ قمغم يدل يمام ًمف، اعمِمٝمقد ٟمٗمس ذم اًمقاىمع شمقاومؼ اًمتل هل إٟمام اًمٜم٤مومٕم٦م اًمِمٝم٤مدة سم٠من

 اخلػم ُمـ اعمرء ذم سمام آدم سمٜمل أخًٜم٦م قمغم شمٜمٓمؼ ُمالئٙم٦م هلل إن» إول احلدي٨م ذم ىمقًمف

 ش.واًمنم

 [.61] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بوخلر فؾؿقً افشفودة أثر

 قمز اًمرب ي٘مقل ظمػما، وأثٜمقا  ضمٜم٤مزة قمغم صٚمقا  إذا» [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.يٕمٚمٛمقن ٓ ُم٤م ًمف وأهمٗمر يٕمٚمٛمقن ومٞمام ؿمٝم٤مدهتؿ أضمزت: وضمؾ

 .[سم٤مخلػم ًمٚمٛمٞم٧م اًمِمٝم٤مدة أثر: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(111/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 امليت غصل كتاب

 1 وأحكامه

                                                           

 ش.11-18 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 يمت٤مب همًؾ اعمٞم٧م وأطمٙم٤مُمف ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 وأحؽومف ادقً ؽسؾ

 اعم٤ٌمدرة أُم٤م همًٚمف، إمم ي٤ٌمدروا أن اًمٜم٤مس ُمـ ـم٤مئٗم٦م قمغم وضم٥م اعمٞم٧م ُم٤مت وم٢مذا

 :طمدي٨م ُم٤م همػم ذم سمفط   ومالُمره اًمٖمًؾ وضمقب وأُم٤م دًمٞمٚمٝم٤م، ؾمٌؼ وم٘مد

 ...ش. وؾمدر سمامء اهمًٚمقه» – 1

 أو مخ٤ًم، أو صمالصم٤م، اهمًٚمٜمٝم٤م:»قمٜمٝم٤م اهلل ريض زيٜم٥م اسمٜمتف ذمط   ىمقًمف - 1

 ...ش. ذًمؽ ُمـ أيمثر أو ؾمٌٕم٤م،

 :أشمٞم٦م إُمقر همًٚمف ذم ويراقمل -

 .همًٚمف قمغم اًم٘م٤مئٛمقن يرى ُم٤م قمغم وم٠ميمثر صمالصم٤م همًٚمف :أوٓ

 .وشمرا  اًمٖمًالت شمٙمقن أن :ثـويو

 يم٤مُٕؿمٜم٤من اًمتٜمٔمٞمػ، ذم ُم٘م٤مُمف ي٘مقم ُم٤م أو ؾمدر، سمٕمْمٝم٤م ُمع ي٘مرن أن :ثوفثو

 .واًمّم٤مسمقن

 .أومم واًمٙم٤مومقر اًمٓمٞم٥م، ُمـ ؿمئ ُمٜمٝم٤م همًٚم٦مٍ  آظمر ُمع خيٚمط أن :رابعو

 .ضمٞمدا وهمًٚمٝم٤م اًمْمٗم٤مئر ٟم٘مض :خومسو

 .ؿمٕمره شمنيح :شودشو

 .ظمٚمٗمٝم٤م وإًم٘م٤مؤه٤م ًمٚمٛمرأة وٗم٤مئر صمالث سمجٕمٚمف :شوبعو

 .ُمٜمف اًمقوقء وُمقاوع سمٛمٞم٤مُمٜمف اًمٌدء :ثومـو

ضم٤مل، اًمذيمر همًؾ يتقمم أن :توشعو  ي٠ميت يمام اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ اًمٜم٤ًمء وإنثك اًمرِّ

 .سمٞم٤مٟمف

 قمٚمٞمٜم٤م دظمؾ: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم طمدي٨م إُمقر هذه قمغم واًمدًمٞمؾ

 ،شؾمٌٕم٤م أو» مخ٤ًم أو صمالصم٤م، اهمًٚمٜمٝم٤م: وم٘م٤مل ،شزيٜم٥م» اسمٜمتف ٟمٖمًؾ وٟمحـ ،ط اًمٜمٌل

 ذم واضمٕمٚمـ ،شٟمٕمؿ: ىم٤مل وشمرا؟: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م» ذًمؽ، رأجتـ إن ذًمؽ، ُمـ أيمثر أو
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 إًمٞمٜم٤م وم٠مخ٘مك آذٟم٤مه، ومرهمٜم٤م ومٚمام ومآذين، ومرهمتـ وم٢مذا يم٤مومقر، ُمـ ؿمٞمئ٤م أو يم٤مومقرا آظمرة

 وذم» ،شىمرون» صمالصم٦م وُمِمٓمٜم٤مه٤م: ىم٤مًم٧م» ،شإزاره شمٕمٜمل» إي٤مه أؿمٕمرهن٤م: وم٘م٤مل طم٘مقه

ش وٟم٤مصٞمتٝم٤م ىمرٟمٞمٝم٤م: أثالث صمالصم٦م ؿمٕمره٤م ومْمٗمرٟم٤مش »همًٚمٜمف صمؿ ٟم٘مْمٜمف: رواي٦م

 ش.ُمٜمٝم٤م اًمقوقء وُمقاوع سمٛمٞم٤مُمٜمٝم٤م اسمدأن: ًمٜم٤م وىم٤مل: ىم٤مًم٧م» ،شوأخ٘مٞمٜم٤مه٤م

 ومجٕمف آزار، ُمٕم٘مد احل٘مق ذم وإصؾ: »آصمػم اسمـ ىم٤مل. إزاره أيش:  طم٘مقه»

ك صمؿ وأطم٘م٤مء، أطمؼ  ش.ًمٚمٛمج٤مورة اإلزار هب٤م ؾُمٛمِّ

ٕم٤مر ؿمٕم٤مره٤م، اضمٕمٚمٜمف أيش: أؿمٕمرهن٤م»  يكم ٕنف اجلًد يكم اًمذي اًمثقب واًمِمِّ

 .ؿمٕمره

 [.61-61] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افغسؾ أثـوء ادقً شس

 جلًٛمف ؾم٤مشمر َت٧م ٟمحقه٤م أو سمخرىم٦م يٖمًؾ أن[: اعمٞم٧م همًؾ أطمٙم٤مم ُمـ] قم٤مذا 

 يٗمٞمده يمامط   اًمٜمٌل قمٝمد قمغم اًمٕمٛمؾ يم٤من يمذًمؽ وم٢مٟمف يمٚمٝم٤م، صمٞم٤مسمف ُمـ دمريده سمٕمد

 ٟمدري، ُم٤م واهلل: ىم٤مًمقا ط   اًمٜمٌل همًؾ أرادوا ح٤م: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 اظمتٚمٗمقا  ومٚمام صمٞم٤مسمف؟ وقمٚمٞمف ٟمٖمٚمًف أم ُمقشم٤مٟم٤م، ٟمجرد يمام صمٞم٤مسمف ُمـط   اهلل رؾمقل أنجرد

 ُمـ ُمٙمٚمؿ يمٚمٛمٝمؿ صمؿ صدره، ذم وذىمٜمف إٓ رضمؾ ُم٤مُمٜمٝمؿ طمتك اًمٜمقم، قمٚمٞمٝمؿ اهلل أخ٘مك

 إمم وم٘م٤مُمقا  صمٞم٤مسمف، وقمٚمٞمفط   اًمٜمٌل اهمًٚمقا  أن: هق ُمـ يدرون ٓ اًمٌٞم٧م، ٟم٤مطمٞم٦م

 ًمٙمقٟمف ويد اًم٘مٛمٞمص ومقق اح٤مء يّمٌقن ىمٛمٞمّمف وقمٚمٞمف ومٖمًٚمقه،ط   اهلل رؾمقل

 اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م ًمق: شم٘مقل قم٤مئِم٦م ويم٤مٟم٧م أجدُّيؿ، دون سم٤مًم٘مٛمٞمص،

 ش.ٟم٤ًمؤه إٓ همًٚمف ُم٤م

 [66] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ادحِرم ادقً ُيطقَّى ٓ

 احلدي٨م ذم ًم٘مقًمف شمٓمٞمٞمٌف جيقز ٓ وم٢مٟمف اعمحِرم،[: اعمٞم٧م شمٓمٞمٞم٥م ُمـ] ويًتثٜمل 

 يٌٕم٨م وم٢مٟمف..  شمٓمٞمٌقه وٓ: رواي٦م وذم َتٜمٓمقه، ٓ: »ىمري٤ٌم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م اًمذي

 ش.ُمٚمٌٞم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 [66] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وافعؽس فزوجتف افرجؾ تغسقؾ جقاز

[ ًمٚمٜم٤ًمء وإنثك ًمٚمرضم٤مل اًمذيمر شمٖمًٞمؾ وضمقب ُمـ] ويًتثٜمك: قمنم صم٤مين

 وإصؾ ُمٜمف، يٛمٜمع دًمٞمؾ ٓ إذ أظمر، همًؾ يتقمم أن ُمٜمٝمام ًمٙمؾ جيقز وم٢مٟمف اًمزوضم٤من

 :سمحديثلم ُم١ميد وهق ؾمٞمام وٓ اجلقاز،

 ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م يمٜم٧م ًمق: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ - 1

 ش. ٟم٤ًمئف همػمط   اًمٜمٌل همًؾ ُم٤م اؾمتدسمرت

 أضمد وأن٤م سم٤مًمٌ٘مٞمع، ضمٜم٤مزة ُمـط   اهلل رؾمقل إزم رضمع: »ىم٤مًم٧م أجْم٤م قمٜمٝم٤م - 1

 ىمٌكم ًمقُم٧م ضك ُم٤م وارأؾم٤مه أن٤م سمؾ: وم٘م٤مل وارأؾم٤مه: وأىمقل رأد، ذم صداقم٤م

 ش.ودومٜمتؽ قمٚمٞمؽ صٚمٞم٧م صمؿ ويمٗمٜمتؽ، ومٖمًٚمتؽ،

 [.67] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تغسؾ؟ ـقػ افرجول بغ ادرأة موتً إذا

َةُ  َُم٤مشَم٧ِم  إَِذا[: »ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي] ْرأ ضَم٤ملِ  َُمعَ  اعْمَ  اُْمَرأَةٌ  َُمَٕمُٝمؿُ  ًَمْٞمَس  اًمرِّ

َه٤م، ضُمُؾ  هَمػْمُ   َُمعَ  َواًمرَّ
ِ
٤مء ًَ َـّ  ًَمْٞمَس  اًمٜمِّ ُه، َرضُمٌؾ  َُمَٕمُٝم اَُم  هَمػْمُ اَمنِ  وَم٢ِمهنَّ ٤م َوُيْدوَمٜم٤َمِن، ُيَٞمٛمَّ  َومُهَ

ـْ  سمَِٛمٜمِْزًَم٦مِ  ٤مءَ  جَيِدِ  َٓ  َُم  .ُمقوقعش. اْحَ

 هذا سمٛمٕمٜمك ومٌٕمْمٝم٤م خمتٚمٗم٦م، اًم٤ٌمب هذا ذم أصم٤مر أن واقمٚمؿ [:اإلموم ؿول]
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ة أن سمٕمْمٝم٤م وذم. احلدي٨م  اسمـ وروى. ص٤ٌمً  اًمثٞم٤مب ومقق ص٤ٌمً  اح٤مء قمٚمٞمٝم٤م يّم٥م اعمرأ

ـْ  ٟم٤مومع قمـ ُمٓمر ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل ؿمٞم٦ٌم أيب ـِ  قَم  ُمع متقت اعمرأة ذم: قُمَٛمرَ  اسْم

 . صمٞم٤مهب٤م ذم شمرُمس: اًمٌٞمٝم٘مل وًمٗمظ. اح٤مء ذم شمٖمٛمس: ىم٤مل اًمرضم٤مل؟

 (811/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

ؾ ظذ  افغسؾ بســ ظورًؾو يؽقن أن ادغسِّ

 ٓؾمٞمام اًمٖمًؾ، سمًٜم٦م أقمرف يم٤من ُمـ همًٚمف يتقمم أن[: اعمٞم٧م همًؾ أطمٙم٤مم ُمـ]

 قمكم ىم٤مل وم٘مد ذيمرٟم٤م، يمام يم٤مٟمقا ط   همًٚمف شمقًمقا  اًمذيـ ٕن وأىم٤مرسمف، أهٚمف ُمـ يم٤من إذا

 ُمـ يٙمقن ُم٤م أنٔمر ومجٕمٚم٧م وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف صغم اهلل رؾمقل همًٚم٧م: »قمٜمف اهلل ريض

 ش.ط وُمٞمت٤م، طمٞم٤م ـَمٞم٤ٌِّم ويم٤من ؿمٞمئ٤م، أر ومٚمؿ اعمٞم٧م

 [.68] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً ؽسؾ تقيل ؾضؾ

 : اصمٜملم سمنمـملم قمٔمٞمؿ أضمر همًٚمف شمقمم وعمـ

ث وٓ قمٚمٞمف، يًؽم أن :إول  ُمـ: »ط ًم٘مقًمف اعمٙمروه، ُمـ يرى ىمد سمام حُيَدِّ

 قمٚمٞمف أضمري وم٠مضمٜمّف، ًمف طمٗمر وُمـ ُمرة، أرسمٕملم اهلل ًمف همٗمر قمٚمٞمف ومٙمتؿ ُمًٚمام همًؾ

ٜمف وُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم إي٤مه أؾمٙمٜمف ُمًٙمـ يم٠مضمر  ؾمٜمدس ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل يم٤ًمه يمٗمَّ

 ش.اجلٜم٦م واؾمتؼمق

ءً  سمف يريد ٓ اهلل، وضمف سمذًمؽ يٌتٖمل أن :افثوين  أُمقر ُمـ ؿمٞمئ٤م وٓ ؿمٙمقرا وٓ ضمزا

ر ح٤م اًمدٟمٞم٤م،  ُم٤ميم٤من إٓ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ي٘مٌؾ ٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن اًمنمع ذم شم٘مرَّ

 هٜم٤م أضمتزئ. ضمدا يمثػمة واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ قمغم وآدًم٦م اًمٙمريؿ، ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤م

 :ُمٜمٝم٤م ؾمت٦م سمذيمر

ُٙمؿْ  َأنَّاَم  إزَِمَّ  ُيقطَمك ُِمْثُٚمُٙمؿْ  سَمنَمٌ  َأن٤َم إِٟمَّاَم  ىُمْؾ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمك ىمقًمف - 1  َواطِمدٌ  إهَِلٌ  إََِلُ
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ـْ  َٓ  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمق يَم٤منَ  وَمَٛم كْ  َو ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ : اًمٙمٝمػ] ﴾َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم

 :شمٕم٤ممم اهلل وضمف همػم هب٤م ي٘مّمد ٓ: أي ،[111

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م﴿: أجْم٤م ىمقًمف - 1 ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ ي  [1: اًمٌٞمٜم٦م] ﴾..  اًمدِّ

 يم٤مٟم٧م ومٛمـ ٟمقى، ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت، آقمامل إٟمام: »ط ىمقًمف - 1

 دٟمٞم٤م إمم هجرشمف يم٤مٟم٧م وُمـ ورؾمقًمف، اهلل إمم ومٝمجرشمف ورؾمقًمف، اهلل إمم هجرشمف

ة أو يّمٞمٌٝم٤م،  ش.إًمٞمف ه٤مضمر ُم٤م إمم ومٝمجرشمف يٜمٙمحٝم٤م اُمرأ

 ذم واًمرومٕم٦م واًمٜمٍم اًمٌالد ذم واًمتٛمٙملم سم٤مًمًٜم٤مء آُم٦م هذه سمنم: »أجْم٤م ىمقًمف - 1

 ش.ٟمّمٞم٥م آظمرة ذم ًمف ومٚمٞمس ًمٚمدٟمٞم٤م، آظمرة سمٕمٛمؾ ُمٜمٝمؿ قمٛمؾ وُمـ اًمديـ،

 أرأج٧م: وم٘م٤ملط   اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أُم٤مُم٦م أيب قمـ - 1

 ُمرات، صمالث وم٠مقم٤مده٤م ًمف، ؿمئ ٓ: وم٘م٤مل ُم٤مًمف؟ واًمذيمر آضمر يٚمتٛمس همزا  رضمال

 ًمف يم٤من ُم٤م إٓ اًمٕمٛمؾ ُمـ ي٘مٌؾ ٓ اهلل إن: ىم٤مل صمؿ ًمف، ؿمئ ٓط   اهلل رؾمقل ًمف ي٘مقل

 ش.وضمٝمف واسمتٖمل ظم٤مًمّم٤م

 قمٛمؾ ومٛمـ اًمنمك، قمـ اًمنميم٤مء أهمٜمك أن٤م: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل: »ط ىمقًمف - 6

 ش.أذك ًمٚمذي وهق سمرئ، ُمٜمف وم٠من٤م همػمي ومٞمف أذك قمٛمال زم

 [.71 -69] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 يغتسؾ أن مقتوً  ؽّسؾ دـ يستحى

 محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ، ُمٞمت٤م همًؾ ُمـ»ط   ًم٘مقًمف يٖمتًؾ أن همًٚمف عمـ ويًتح٥م

 ش.ومٚمٞمتقو٠م

 طمٙمؿ هلام – ُمقىمقوملم حلديثلم سمف ٟم٘مؾ مل وإٟمام اًمقضمقب، يٗمٞمد إُمر وفم٤مهر

 :-اًمرومع

 وم٢من همًٚمتٛمقه، إذا همًؾ ُمٞمتٙمؿ همًؾ ذم قمٚمٞمٙمؿ ًمٞمس: »قم٤ٌمس اسمـ قمـ :إول

 ش.أجديٙمؿ شمٖمًٚمقا  ان ومحًٌٙمؿ سمٜمجس، ًمٞمس ُمٞمتٙمؿ
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 ُمـ وُمٜم٤م يٖمتًؾ ُمـ ومٛمٜم٤م اعمٞم٧م، ٟمٖمًؾ يمٜم٤م» قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ ىمقل :افثوين

 ش.يٖمتًؾ ٓ

 [.71] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (ؾؾقتقضل محؾف ومـ ؾؾقغتسؾ مقًتو ؽسؾ مـ) حديٌ صحي مو

 افقجقب؟ ظذ يدل إمر وهؾ

ش ومٚمٞمتقو٠م محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ ُمٞمًت٤م همًؾ ُمـ» احلدي٨م صح٦م ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م: افسوئؾ

  اًمقضمقب؟ قمغم يدل إُمر وهؾ

ؾ عمـط   أُمره أُم٤م : افشقخ ًّ  صحٞمح طمدي٨م أوًٓ  ومٝمذا يٖمتًؾ سم٠من اعمٞم٧م هم

 ًمْلؾمتح٤ٌمب؟ أم ًمٚمقضمقب هق هؾ إُمر هذا صٗم٦م ُم٤م أُم٤م. ومٞمف ري٥م ٓ صم٤مسم٧م

 سمٕمْمٝمؿ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م أن صم٧ٌم ح٤م ًمْلؾمتح٤ٌمب، وإٟمام ًمٚمقضمقب ًمٞمس:هق وم٤مجلقاب

 إُمر هذا إًمتزام قمدم قمغم إول اًمًٚمػ قمٛمؾ ومجري٤من يٖمتًؾ، ٓ وسمٕمْمٝمؿ يٖمتًؾ

٤ًٌم ًمٞمس أنف قمغم دلَّ   أن سمح٘مف يًتح٥م اعمٞم٧م همًؾ ومٛمـ ُمًتح٥م، أُمر هق وإٟمام واضم

 ًمٚمقضمقب يٙمقن ٓ إطمٞم٤من سمٕمض ذم إُمر ٕن قمٚمٞمف، إصمؿ ومال يٗمٕمؾ مل وم٢من يٖمتًؾ

 .ًمٚمقضمقب ًمٞمس هق يمذًمؽ وهٜم٤م

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 

 ادقً تقضئي تؼع هؾ

 اعمٞم٧م؟ يقو٠م هؾ :مداخؾي

 يقو٠م؟ :افشقخ

 اًمقوقء؟ ُمـ يقو٠م: يٕمٜمل يقو٠م، هؾ :مداخؾي
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 .ومٞمقّو٠م قمٓمٞم٦م ُأمّ  طمدي٨م ذم وارد وهذا :افشقخ

 ش..اسمدأن: »ًم٘مقًمف :مداخؾي

 ش..ُمٞم٤مُمٞمٜمٝم٤م» :افشقخ

 ُمٜمٝم٤م؟ اًمقوقء سمٛمقاـمـ :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 .اًمقوقء ُمٜمف يًتٗم٤مد هذا :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 ( 11: 18: 11/ 118/واًمٜمقر اهلدى )

 ادعرـي صفقد ؽسؾ يؼع ٓ

 ذًمؽ وذم ضمٜم٤ٌم، يم٤من أنف اشمٗمؼ وًمق اعمٕمريم٦م، ىمتٞمؾ اًمِمٝمٞمد همًؾ ينمع وٓ

 :أطم٤مدي٨م

 أطمد يقم يٕمٜمل -ش دُم٤مئٝمؿ ذم ادومٜمقهؿ: »ط اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ :إول

 .يٖمًٚمٝمؿ ومل -

قهؿ ه١مٓء، قمغم ؿمٝمٞمد أن٤م: وم٘م٤ملش رواي٦م وذم»  ضمريح ًمٞمس وم٢مٟمف دُم٤مئٝمؿ، ذم ًُمٗمه

 ريح ورحيف اًمدم، ًمقن ًمقٟمف يدُمل، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وضمرطمف ضم٤مء إٓش اهلل ذم» جيرح

 ش.اعمًؽ

 وم٘م٤مل قمٚمٞمف، اهلل وم٠موم٤مء ًمف، ُمٖمزى ذم يم٤منط   اًمٜمٌل أن سمرزة أيب قمـ :افثوين

 هؾ: ىم٤مل صمؿ وومالٟم٤م وومالٟم٤م، ومالٟم٤م، ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  أطمد؟ ُمـ شمٗم٘مدون هؾ: »ٕصح٤مسمف

 ومق اًم٘متغم، ذم ومٓمٚم٥م وم٤مـمٚمٌقه، ضمٚمٞمٌٞم٤ٌم، أوم٘مد ًمٙمٜمل: ىم٤مل: ٓ: ىم٤مًمقا  أطمد؟ ُمـ شمٗم٘مدون

 ىمتؾ: وم٘م٤مل قمٚمٞمف ومقىمػ ،ط اًمٜمٌل وم٠ميت! ىمتٚمقه صمؿ ىمتٚمٝمؿ، ؾمٌٕم٦م ضمٜم٥م إمم ضمدوه

 صمؿ» ،شصمالصم٤م أو ُمرشملم ىم٤مهل٤م» ُمٜمف، وأن٤م ُمٜمل هذا ُمٜمف، وأن٤م ُمٜمل، هذا! ىمتٚمقه صمؿ ؾمٌٕم٦م
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 ؾم٤مقمدي إٓ هير ًمف ًمٞمس ؾم٤مقمديف، قمغم ومقوٕمف: ىم٤مل ،شومًٌٓمٝمام هٙمذا سمذراقمٞمف ىم٤مل

 ش.همًال يذيمر مل ىمؼمه، ذم وُووع ًمف ومُحٗمر: ىم٤ملط   اًمٜمٌل

، مل أطمد ؿمٝمداء أن: »أنس قمـ :افثوفٌ  يّمؾ ومل سمدُم٤مئٝمؿ، ودومٜمقا  يٖمًٚمقا

 ش.محزة همػم» قمٚمٞمٝمؿ

 قم٤مُمر، أيب سمـ طمٜمٔمٚم٦م واؾمتِمٝم٤مد أطمد ىمّم٦م ذم اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ :افرابع

 ،شص٤مطمٌتف وم٤مؾم٠مخقا  اعمالئٙم٦م، شمٖمًٚمف ص٤مطمٌٙمؿ إن: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: ىم٤مل

 همًٚمتف ًمذًمؽ: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل  اهل٤مئٕم٦م ؾمٛمع ح٤م ضمٜم٥م وهق ظمرج: وم٘م٤مًم٧م

 ش.اعمالئٙم٦م

 سمـ وطمٜمٔمٚم٦م اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ محزة أصٞم٥م: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ :اخلومس

 ش.شمٖمًٚمٝمام اعمالئٙم٦م رأج٧م: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ضمٜم٥م، ومه٤م اًمراه٥م،

 ُم٤م هق اجلٜم٥م، اًمِمٝمٞمد همًؾ ُمنموقمٞم٦م قمدم قمغم احلدي٨م دًٓم٦م وضمف أن واقمٚمؿ 

ط   اًمٜمٌل وُٕمر اعمالئٙم٦م، سمٖمًؾ ؾم٘مط ح٤م واضم٤ٌم يم٤من ًمق أنف وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذيمره

 وٟمٞمؾ ،ش161/ 1ش »اعمجٛمقع» اٟمٔمر سمف، أدُمل شمٕمٌد ُمٜمف اعم٘مّمقد ٕن سمٖمًٚمف،

 ش.16/ 1» إوـم٤مر

 [.71 -71] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

  ظؾقف وافصالة ادقً ؽسؾ ـقػقي

 [.اعمٞم٧م همًؾ يمٞمٗمٞم٦م قمـ ؾم١مال]   :افسوئؾ

  قمٜمف يزال أن يٜمٌٖمل رء يمؾ ىمٌؾ اًمًٜم٦م، قمغم ومٞمؽ اهلل  سم٤مرك اعمٞم٧م همًؾ :افشقخ

 .اًمٖمًؾ، ٓ صمٞم٤مسمف :مداخؾي

 .ُمٗمٝمقم هذا اًمثٞم٤مب، ٟمزع سمٕمد إٓ ُيٛمٙمـ ٓ أنف اعمٗمٝمقم :افشقخ

 وإٓ يم٤من، إذا رء يمؾ ىمٌؾ وَمُتَزال ٟمج٤مؾم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا أىمقل أن ىمّمدي ًمٙمـ 
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 صمؿ شُمزال ٟمج٤مؾم٦م هٜم٤مك يم٤من إن ُيٜمَْٔمر اطمتٞم٤مـم٤مً  ًمٙمـ ٟمٔم٤مف، سمٞمٙمقٟمقا  إُمقات ُمـ يمثػم

٠م  اًمذي احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م يتقو٠م سمٞمًتٓمٞمع ُم٤م هق ًمٙمـ طمٞم٤مشمف، ىمٞمد ذم يتقو٠م يم٤من يمام ُيَقوَّ

 .يٖمًٚمف يقوٞمف سمِّده يٖمًٚمف

 شُمزال، ٟمج٤مؾم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا :إومم اعمرطمٚم٦م ىمٚمٜم٤م، ُمرطمٚم٦م، ُمرطمٚم٦م أن ٟمٌدأ ٟمحـ

٠م :اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م شُمٖمًؾ، ؾ سمٛمٕمٜمك طمٞم٤مشمف، ىمٞمد ذم يتقو٠م يم٤من يمام ُيَقوَّ ًَ  صمالصم٤ًم، يمٗم٤مه شُمْٖم

 ُمرات صمالث أنٗمف، يمذًمؽ ًمٗمٛمف، اح٤مء ٟمدظمؾ سمٜمتٙمٚمػ ُم٤م آؾمتٓم٤مقم٦م، سم٘مدر ُيَٛمْْمَٛمض

 رأؾُمف، ُيْٛمًح صمؿ اًمذراقملم، صمؿ ُمٕمروف، هق يمام صمالصم٤م وضمٝمف ُيٖمًؾ صمؿ اًمًٜم٦م، قمغم

 .سمٙم٤مُمٚمف اًمقوقء رضماله، وشُمٖمًؾ

ؾ اٟمتٝمك وم٢مذا  ًِّ جٛمـ اًمِِمّؼ  قمغم اح٤مء َص٥ّم  اعمٞم٧م شمقِوئ٦م ُمـ اعمَُٖم  وأوصٚمف سمدٟمف، ُمـ ٕا

 ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٞم٤ًمر، اًمث٤مين سم٤مًمِمؼ يٌدأ صمؿ آظمره، إمم أوًمف ُمـ اًم٘مًؿ إمم

  اًمٞم٤ًمر قمغم أوهل٤م ٟم٘مٚمٌف سمد ومال اعمٞم٧م، فمٝمر أؾمٗمؾ إمم اح٤مء يّمؾ أن يٛمٙمـ

 .اًمٞمٛملم قمغم وسمٕمديـ اًمٞم٤ًمر قمغم إول :مداخؾي

ٚمٜم٤م سمٜمٙمقن اًمّمقرة وهبذه سمدٟمف، مجٞمع اح٤مء َيُٕمؿ أنف سمحٞم٨م ٟمٕمؿ، :افشقخ ًَّ  اعمٞم٧م هَم

 سم٤مًم٘مٓمـ اعمٞم٧م ُمـ أُم٤ميمـ طمِمق ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يتٙمٚمٗمف ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس اًمًٜم٦م، قمغم

 ُمٕمف ُمريْم٤م يم٤من اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا اخلقف، طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمًٜم٦م، ظمالف هذا ممٜمقع، هذا

 هذه اؾمتٕمامل ُيٛمٙمـ يتٜمجس، شمٙمٗمٞمٜمف سمٕمد شمٌٕمف اًمٙمٗمـ أنف ومخِمٞم٧م ؿمٞمئ٤مً  أو ؾمٞمالن

[ وم٘مط] اًميورة طم٤مًم٦م ذم ُمٞم٧م، ًمٙمؾ دائام ُمٜمٗمردة ؾمٜم٦م ضمٕمٚمٝم٤م جيقز ٓ ًمٙمـ اًمقؾم٤مئؾ،

ـ صمؿ  .سمٞمض أيمٗم٤من سمثالصم٦م ذيمرٟم٤م، يمام همًٚمف إمت٤مم سمٕمد ُيَٙمٗمَّ

ؾ أن ٟمقي٧م :ي٘مقل يٜمقي، هؾ :افسوئؾ ًِّ  اعمٞم٧م؟ ُأهَم

ؾ هذا أنف يٕمٚمؿ رسمف ٓ، :افشقخ ًِّ رين أن٧م ٟمٗمًف، احلل طمتك ُمٞم٧م، ُيَٖم  هبذا شُمَذيمِّ

ي ح٤م أن٤م رء، قمغم اًمتٜمٌٞمف سميورة اًم١ًمال  طم٤مضم٦م ذم ُم٤م أهمتًؾ، سمدي أو أتقو٠م سمِدِّ

 ُمـ ًمٖمق هذا إيمؼم، احلدث رومع ٟمقي٧م أو إصٖمر احلدث رومع ٟمقي٧م أىمقل أين

 ٟمّمكم ٟم٘مقم سمدٟم٤م ًمق َهالَّ  يمذًمؽ إٟم٤ًمن، ومٞمف يتٙمٚمؿ أن جيقز ٓ سم٤مـمؾ :يٕمٜمل ًمٖمق اًمٙمالم،
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 ُأصكم أن ٟمقي٧م رسمٜم٤م ُٟمَٙمؼّم  أن ىمٌؾ سمٚم٤ًمٟمٜم٤م ٟم٘مقل أن ظمٓم٠م اًمٔمٝمر، ٟمّمكم سمدٟم٤م أو اجلٜم٤مزة

 .اًمٔمٝمر ومرض ريمٕم٤مت أرسمع شمٕم٤ممم هلل أصكم أن ٟمقي٧م اعمٞم٧م، هذا قمغم اجلٜم٤مزة صالة

 يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف   اًمرؾمقل ٕن إٟم٤ًمن: سمف يتٚمٗمظ أن يٜمٌٖمل ُم٤م يُمٚمهف هذا

 .اًم٘مٚم٥م حمٚمٝم٤م؟ ويـ واًمٜمٞم٦مش سم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام: »ي٘مقل

ف ح٤م واإلٟم٤ًمن  َت٧م َيِ٘مػ وح٤م اًمّمالة، أضمؾ ُمـ ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ يتقضمف اًم٘مٌٚم٦م إمم َيتَقضمَّ

ٞمَْْم٠مة
ِ
 ٟمقي٧م اًمقوقء، ٟمقي٧م :ي٘مقل ومٚمام يًقي، سمدو ؿمق هقن قم٤مرف ُمش اًمقوقء، ُمٙم٤من اعم

 عمـ اًمٕمٍم، اًمٔمٝمر ومرض أصكم أن ٟمقي٧م إيمؼم احلدث رومع ٟمقي٧م إصٖمر، احلدث رومع

 .وأظمٗمك اًمن يٕمٚمؿ اًمّمدور، ذم ُم٤م يٕمٚمؿ اًمٕم٤معملم رب ي٘مقل؟

 ومٞمٝم٤م، يتٚمٗمظ أن اًمٕم٤ٌمدات هذه ُمـ سمٕم٤ٌمدة ي٠ميت طمٞمٜمام ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال :وًمذًمؽ

و ح٤م وم٤ٌمٕومم  أو إيمؼم احلدث رومع ٟمقي٧م :سمٞم٘مقل ُم٤م يٖمًٚمف سمِّدو أو اعمٞم٧م ُيقيضِّ  سمِده

ٜم٤م ٕن اعمٞم٧م: هذا قمـ إصٖمر  وًمذًمؽ اًمٜمٞم٦م، ذم وُم٤م اًم٘مٚم٥م ذم وُم٤م اًمن ذم ُم٤م يٕمٚمؿ َرسمَّ

ٜمف اًمًٜم٦م قمغم اعمٞم٧م همًؾ ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م سمٕمد  .ىمٓمع صمالث أيمٗم٤من سمثالث ُٟمَٙمٗمِّ

 أيمٗم٤من؟ قمدة جيٞم٥م ىم٤مدر ُمش اعمٞم٧م ًمق :افسوئؾ

 .واطمد سمٞمٙمٗمل ىم٤مدر ُمش :افشقخ

  (11: 11: 11/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 حرؿوً  موت مـ ؽسؾ حؽؿ

ؾ احلريؼ ذم شُمقذم إذا :افسوئؾ ًَ   يٖمًؾ؟ ٓ أو يٖمًؾ يٕمٜمل، اعمحروق ُيٖمًؾ؟ ٓ أو ُيْٖم

 . أُمره اٟمتٝمك رُم٤مداً  ص٤مر إذا أُم٤م همًٚمف، ُمـ سمد ومال حمتَٗمظ ضمًده يم٤من إذا :افشقخ

  (11: 18: 16/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 



 1 امليت تكفني كتاب

                                                           

 ش.17-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 ادقً تؽػغ وجقب

 طمدي٨م ذم سمذًمؽط   اًمٜمٌل ُٕمر شمٙمٗمٞمٜمف، جي٥م اعمٞم٧م، همًؾ ُمـ اًمٗمراغ وسمٕمد

 ...ش. ويمٗمٜمقه: »... اًمٜم٤مىم٦م وىمّمتف اًمذي اعمحرم

 [.76] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ؽره خيؾِّػ مل وفق ادقً، مول مـ يؽقن ثؿـف أو افؽػـ

 إرت سمـ ظم٤ٌمب حلدي٨م همػمه خيٚمػ مل وًمق اعمٞم٧م، ُم٤مل ُمـ صمٛمٜمف أو واًمٙمٗمـ -

 قمغم أضمرٟم٤م ومقضم٥م اهلل، وضمف ٟمٌتٖمل اهلل، ؾمٌٞمؾ ذمط   اهلل رؾمقل ُمع ٟم٤م ه٤مضمر: »ىم٤مل

 أطمد، يقم ىمتؾ قمٛمػم، سمـ ُمّمٕم٥م ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م، أضمره ُمـ ي٠ميمؾ مل ُم٣م ُمـ ومٛمٜم٤م اهلل،

 رأؾمف قمغم ووٕمٜم٤مه٤م إذا ومٙمٜم٤م َٟمِٛمرة، إٓش يؽمك ومل: رواي٦م وذم» ؿمئ، ًمف يقضمد ومٚمؿ

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل رأؾمف، ظمرج رضمٚمٞمف قمغم ووٕمٜم٤مه٤م وإذا رضماله، ظمرضم٧م

 رضمٚمٞمف قمغم واضمٕمٚمقا  رأؾمف، هب٤م همٓمقا ش: رواي٦م وذم» رأؾمف يكم مم٤م وٕمقه٤م:»ط

 ش.جيتٜمٞمٝم٤م: أي ُّيدهب٤م، ومٝمق صمٛمرشمف ًمف أجٜمٕم٧م ُمـ وُمٜم٤م ،(1)اإلذظمر

 [.76] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً بدن مجقع يسس شوبغو ضوئال افؽػـ يؽقن أن يـبغل

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر حلدي٨م سمدٟمف مجٞمع يًؽم ؾم٤مسمٖم٤م ـم٤مئال اًمٙمٗمـ يٙمقن أن ويٜمٌٖمل

 .قمٜمف اهلل ريض

ـ ىُمٌض أصح٤مسمف ُمـ رضمال يمر ومذ يقُم٤م ظمٓم٥مط   اًمٜمٌل أن»  همػم يمٗمـ ذم ومُٙمٗمِّ

 أن إٓ قمٚمٞمف يّمغم طمتك سم٤مًمٚمٞمؾ اًمرضمؾ ي٘مؼم أنط   اًمٜمٌل ومزضمر ًمٞمال، وىُمؼم ـم٤مئؾ،

 إن يمٗمٜمف ومٚمٞمحًـ أظم٤مه أطمديمؿ يمٗمـ إذا: »ط اًمٜمٌل وىم٤مل ذًمؽ، إمم إٟم٤ًمن يْمٓمر

                                                           

 [.ُمٜمف] .اًمرائح٦م ـمٞم٥م ُمٕمروف طمِمٞمش - واخل٤مء اهلٛمزة سمٙمن (1)
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 ش.اؾمتٓم٤مع

 وًمٞمس ؾمٓمف، وشمق وؾمؽمه، ويمث٤مومتف ٟمٔم٤مومتف اًمٙمٗمـ سم٢مطم٤ًمن واعمراد: »اًمٕمٚمامء ىم٤مل

 ش.وٟمٗم٤مؾمتف واعمٖم٤مٓة، ومٞمف اًمنف سمف اعمراد

 [.77] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 احلقوة يف ادقً فبوس جـس مـ افؽػـ ـقن يشسط ٓ

 ومٗمٞمف أطم٘مر وٓ ُمٜمف أومخر ٓ احلٞم٤مة ذم ًم٤ٌمؾمف ضمٜمس ُمـ يمقٟمف اًمٜمقوي اؿمؽماط وأُم٤م

 احلٞم٤مة ذم ًم٤ٌمؾمف يٙمقن وم٘مد قمٚمٞمف، قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ مم٤م يمقٟمف ُمع أنف إذا قمٜمدي، ٟمٔمر

 ! ذًمؽ؟ ضمٜمس ُمـ يمٗمٜمف جيٕمؾ ومٙمٞمػ طم٘مػما، أو ٟمٗمٞم٤ًم،

 [.78] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـف بؼل ومو جسده، مـ ضول ومو رأشف بف ُشس افؽػـ ضوق إذا

 وكحقه اإلذخر مـ صقئو ظؾقف جعؾ مؽشقؾوً 

 ُمـ ـم٤مل وُم٤م رأؾمف سمف ؾمؽم اًم٤ًمسمغ، يتٞمن ومل ذًمؽ، قمـ اًمٙمٗمـ و٤مق وم٢من -

 وومٞمف احلِمٞمش، ُمـ همػمه أو آذظمر ُمـ ؿمئ قمٚمٞمف ضمٕمؾ ُمٙمِمقوم٤م ُمٜمف سم٘مل وُم٤م ضمًده،

 :طمديث٤من

 يكم مم٤م وٕمقه٤م: »ٟمٛمرشمف ذم وىمقًمف ُمّمٕم٥م ىمّم٦م ذم إرت سمـ ظم٤ٌمب قمـ :إول

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اإلذظمر رضمٚمٞمف قمغم واضمٕمٚمقا ش رأؾمف هب٤م همٓمقا : رواي٦م وذم» رأؾمف

ش سمٓمٜمف ذم» ايمتقى وىمد ظم٤ٌمب قمغم دظمٚم٧م: »ىم٤مل ُُميب سمـ طم٤مرصم٦م قمـ :افثوين

ش اعمقت أطمديمؿ يتٛمٜملم ٓ: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أين ًمقٓ وم٘م٤مل ؾمٌٕم٤م،

 أن سمٞمتل ضم٤مٟم٥م ذم وإن درمه٤م، أُمٚمؽ ٓط   اهلل رؾمقل ُمع رأجتٜمل وًم٘مد ًمتٛمٜمٞمتف،

 ًمف يقضمد مل محزة وًمٙمـ: »وىم٤مل سمٙمك رآه ومٚمام سمٙمٗمٜمف، أتك صمؿ! درهؿ أخػ ٕرسمٕملم

 قمغم ضمٕمٚم٧م وإذا ىمدُمٞمف، قمـ ىمٚمّم٧م رأؾمف قمغم ضُمِٕمٚم٧م إذا َُمٚمح٤مء، سمردة إٓ يمٗمـ
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 ش . اإلذظمر ىمدُمٞمف قمغم وضمٕمؾ رأؾمف، قمـ ىمٚمّم٧م ىمدُمٞمف

 [.78] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 إـػون َؿؾًَّ إذا واحد ـػـ يف اجلامظي تؽػغ جقاز

 اًمٙمٗمـ ذم ُمٜمٝمؿ اجلامقم٦م شمٙمٗملم ضم٤مز اعمقشمك، ويمُثرت آيمٗم٤من، ىَمٚم٧َّم وإذا -

ٟم٤م أيمثرهؿ وي٘مدم اًمقاطمد،  يقم يم٤من ح٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس حلدي٨م اًم٘مٌٚم٦م، إمم ىمرآ

 ًمقٓ: »وم٘م٤مل سمف، وُُمثَِّؾ  ضُمِدع وىمد اعمٓمٚم٥م، قمٌد سمـ سمحٛمزةط   اهلل رؾمقل ُمر أطمد،

 اًمٓمػم سمٓمقن ُمـ اهلل حينمه طمتك (1)اًمٕم٤مومٞم٦م شم٠ميمٚمف طمتك ًمؽميمتف ٟمٗمًٝم٤م ذم صٗمٞم٦م دمد أن

 رضماله مخرت وإذا رضماله سمدت رأؾمف مخرت إذا ويم٤مٟم٧م ٟمٛمرة، ذم ومٙمٗمٜمفش واًم٤ًٌمع

 ؿم٤مهد أن٤م: »وىم٤مل همػمه، اًمِمٝمداء ُمـ أطمد قمغم يّمؾ ومل رأؾمف، ومخٛمر رأؾمف، سمدا

 وآصمٜملم اًمثالصم٦م جيٛمع ويم٤من: ىم٤مل اًمثٞم٤مب، وىمٚم٧م اًم٘متغم، ويمثرت: ىم٤ملش اًمٞمقم قمٚمٞمٙمؿ

ٟم٤م، أيمثر أُّيؿ وي٠ًمل واطمد، ىمؼم ذم  ذم واًمثالصم٦م اًمرضمٚملم ويمٗمـ اًمٚمحد، ذم ومٞم٘مدم ىمرآ

 .اًمقاطمد اًمثقب

ؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل -  اًمقاطمد اًمثقب ي٘مًؿ يم٤من أنف احلدي٨م ُمٕمٜمك: »اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ٓا

 مت٤مم قمٚمٞمف يدل سمدٟمف، سمٕمض إٓ يًؽم مل وإن ًمٚميورة، سمٌٕمْمف واطمد يمؾ ومٞمٙمٗمـ اجلامقم٦م، سملم

 مجٚم٦م واطمد صمقب ذم أهنؿ ومٚمق اًمٚمحد، ذم ومٞم٘مدُمف ىمرآٟم٤م أيمثرهؿ قمـ ي٠ًمل يم٤من أنف احلدي٨م

 ش.وإقم٤مدشمف اًمتٙمٗملم ٟم٘مض إمم ي١مدي ٓ يمل ذًمؽ ىمٌؾ أومْمٚمٝمؿ قمـ ًم٠ًمل

 ومنه ُمـ ىمقل وأُم٤م اًمّمقاب، هق اًمتٗمًػم وهذا ،ش161/ 1ش »اعمٕمٌقد قمقن» ذم ذيمره

: ىم٤مل ُمـ اًمّمقاب قمـ ُمٜمف وأبٕمد شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ سمٞمٜمف يمام اًم٘مّم٦م ًمًٞم٤مق خم٤مًمػ ومخٓم٠م فم٤مهره قمغم

 . ٓقم٤مدشمف ُمٕمٜمك ومال احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص هذا ٕن! واطمد ىمؼم واطمد صمقب ُمٕمٜمك

 [.79] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]اًمٕمقاذم قمغم وجيٛمع يمٚمٝم٤م، اجلٞمػ قمغم شم٘مع اًمتل واًمٓمػم اًم٤ًٌمع هل (1)
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 ؾقفو يدؾـ بؾ ؾقفو ؿتؾ افذي افشفقد ثقوب كزع جيقز ٓ

 ذمط   ًم٘مقًمف قمٚمٞمف وهل يدومـ سمؾ ومٞمٝم٤م، ىمتؾ اًمذي اًمِمٝمٞمد صمٞم٤مب ٟمزع جيقز وٓ

 ش.صمٞم٤مهبؿ ذم زُمٚمقهؿ: »أطمد ىمتغم

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ثقوبف ؾقق أـثر أو واحد بثقب افشفقد تؽػغ يستحى

ط   اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمام صمٞم٤مسمف، ومقق أيمثر أو واطمد سمثقب شمٙمٗمٞمٜمف ويًتح٥م

 ،16 ،11» اعم٠ًمخ٦م ذم ىمّمتٝمام وشم٘مدُم٧م اعمٓمٚم٥م، قمٌد سمـ ومحزة قمٛمػم سمـ سمٛمّمٕم٥م

 : أظمري٤من ىمّمت٤من اًم٤ٌمب وذم ،ش17

 سمف ومآُمـط   اًمٜمٌل إمم ضم٤مء آقمراب، ُمـ رضمال أن: »اهل٤مد سمـ ؿمداد قمـ :إوػ

 يم٤مٟم٧م ومٚمام أصح٤مسمف، سمٕمضط   اًمٜمٌل سمف وم٠موص ُمٕمؽ، أه٤مضمر: ىم٤مل صمؿ واشمٌٕمف،

 ُم٤م أصح٤مسمف وم٠مقمٓمك ًمف، وىمًؿ وم٘مًؿ، ؿمٞمئ٤م،ش ومٞمٝم٤م»ط   اًمٜمٌل همٜمؿش ظمٞمؼم» همزوة

: ىم٤مل: ىم٤مًمقا  هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل إًمٞمف، دومٕمقه ضم٤مءهؿ ومٚمام فمٝمرهؿ، يرقمك ويم٤من ًمف، ىمًؿ

 وأؿم٤مر - هد إمم أرُمل أن قمغم اشمٌٕمتؽ وًمٙمـ شمٌٕمتؽ، هذا قمغم ُم٤م: ىم٤مل ًمؽ ىمًٛمتف

 ومٚمٌثقا  يّمدىمؽ، اهلل شمّمدق إن: وم٘م٤مل اجلٜم٦م، وم٠مدظمؾ وم٠مُمقت، سمًٝمؿ - طمٚم٘مف إمم

 طمٞم٨م ؾمٝمؿ أص٤مسمف ىمد حيٛمؾ،ط   اًمٜمٌل سمف وم٠ميت اًمٕمدو، ىمت٤مل ذم هنْمقا  صمؿ ىمٚمٞمال،

  اًمٜمٌل يمٗمٜمف صمؿ ومّمدىمف، اهلل صدق: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  هق؟ أهقط   اًمٜمٌل وم٘م٤مل أؿم٤مر،

 هذا مهللا: صالشمف ُمـ فمٝمر ومٞمام ومٙم٤من قمٚمٞمف، ومّمغم ىمدُمف صمؿ ،ط اًمٜمٌل ضم٦ٌم ذمط 

 ش.ذًمؽ قمغم ؿمٝمٞمد أن٤م ؿمٝمٞمدا، وم٘متؾ ؾمٌٞمٚمؽ، ذم ُمٝم٤مضمرا  ظمرج قمٌدك،

ة أىمٌٚم٧م أطمد يقم يم٤من ح٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اًمٕمقام سمـ اًمزسمػم قمـ :افثوكقي  اُمرأ

 شمراهؿ، أنط   اًمٜمٌل ومٙمره: ىم٤مل اًم٘متغم، قمغم شمنمف أن يم٤مدت إذا طمتك شمًٕمك،

ة: وم٘م٤مل ة اعمرأ  وم٠مدريمتٝم٤م إًمٞمٝم٤م، أؾمٕمك ومخرضم٧م صٗمٞم٦م، أُمل أهن٤م ومتقؾمٛم٧م: ىم٤مل! اعمرأ

 إًمٞمؽ: ىم٤مًم٧م ضمٚمدة، اُمرأة ويم٤مٟم٧م صدري، ذم ومٚمدُم٧م: ىم٤مل اًم٘متغم، إمم شمٜمتٝمل أن ىمٌؾ
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 ُمٕمٝم٤م، صمقسملم وأظمرضم٧م ومقىمٗم٧م، قمٚمٞمؽ، قمزمط   رؾمقل إن: وم٘مٚم٧م ًمؽ، أرض ٓ

: ىم٤مل ومٞمٝمام، ومٙمٗمٜمف ُم٘متٚمف، سمٚمٖمٜمل وم٘مد محزة، ٕظمل هبام ضمئ٧م صمقسم٤من هذان: وم٘م٤مًم٧م

 سمف ومٕمؾ ىمد ىمتٞمؾ، آٟمّم٤مر ُمـ رضمؾ ضمٜمٌف إمم وم٢مذا محزة، ومٞمٝمام ًمٜمٙمٗمـ سم٤مًمثقسملم ومجئٜم٤م

 ٓ وآٟمّم٤مري صمقسملم، ذم محزة ٟمٙمٗمـ أن وطمٞم٤مء همْم٤مو٦م ومقضمدٟم٤م سمحٛمزة، ومٕمؾ يمام

 ُمـ أيمؼم أطمدمه٤م ومٙم٤من ٟم٤ممه٤م وم٘مدر صمقب، وًمالٟمّم٤مري صمقب، حلٛمزة،: وم٘مٚمٜم٤م ًمف، يمٗمـ

 .ًمف ص٤مر اًمذي اًمثقب ذم ُمٜمٝمام واطمد يمؾ ومٙمٗمٜم٤م سمٞمٜمٝمام، قمٜم٤م وم٠مىمر أظمر،

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ؾقفام موت افؾذيـ ثقبقف يف يؽػـ ادحرم

 وىمّمتف اًمذي اعمحرم ذمط   ًم٘مقًمف ومٞمٝمام ُم٤مت اًمٚمذيـ صمقسمٞمف ذم يٙمٗمـ واعمحرم

 ش...ومٞمٝمام أطمرم اًمٚمذيـ صمقسمٞمف ذم ويمٗمٜمقه: » ... اًمٜم٤مىم٦م

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽػـ يف افبقوض اشتحبوب

 صمٞم٤مسمٙمؿ ُمـ اًمًٌقا : »ط ًم٘مقًمف اًمٌٞم٤مض،: إول: أُمقر اًمٙمٗمـ ذم ويًتح٥م

 ش.ومٞمٝم٤م ويمٗمٜمقا  صمٞم٤مسمٙمؿ، ظمػم وم٤مهن٤م اًمٌٞم٤مض،

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽػـ يف افتثؾقٌ اشتحبوب

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م أثقاب، صمالصم٦م يمقٟمف[: اًمٙمٗمـ ذم يًتح٥م مم٤م]

 يمرؾمػ، ُمـ ؾمحقًمٞم٦م، سمٞمض يامٟمٞم٦م أثقاب صمالصم٦م ذم يمٗمـط   اهلل رؾمقل إن: »ىم٤مًم٧م

 ش.إدراضم٤م ومٞمٝم٤م أدرج» قمامُم٦م وٓ ىمٛمٞمص، ومٞمٝمـ ًمٞمس

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 حزة ثقب إـػون أحد ـقن اشتحبوب

: ط ًم٘مقًمف شمٞمن، إذا (1)طمؼمة صمقب أطمده٤م يٙمقن أن[: اًمٙمٗمـ ذم يًتح٥م مم٤م]

 ش.طمؼمة صمقب ذم ومٚمٞمٙمٗمـ ؿمٞمئ٤م، ومقضمد أطمديمؿ شمقذم إذا»

ش: اًمٌٞم٤مض»ذم إول احلدي٨م وسملم احلدي٨م هذا سملم شمٕم٤مرض ٓ أنف اقمٚمؿ[ و]

 ش.ُمقشم٤ميمؿ ومٞمٝم٤م ويمٗمٜمقا »

 اًمٕمٚمامء، قمٜمد اعمٕمٚمقُم٦م اًمٙمثػمة اجلٛمع وضمقه ُمـ سمقضمف سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ إلُمٙم٤من

 : وضمٝم٤من ُمٜمٝم٤م آن سم٤مزم ذم وخيٓمر

 ومحٞمٜمئذ اًمٌٞم٤مض، قمٚمٞمٝم٤م اًمٖم٤مًم٥م ويٙمقن خمٓمٓم٦م، سمٞمْم٤مء احلؼمة شمٙمقن أن :إول

 يم٤من إذا وهذا قمٚمٞمف، سم٤مًمٖم٤مًم٥م ؿمئ يمؾ ذم اًمٕمؼمة ان سم٤مقمت٤ٌمر إول احلدي٨م يِمٛمٚمٝم٤م

 . آيت اًمقضمف وهق أجن وم٤مجلٛمع أيمثر يم٤من إذا وأُم٤م واطمدا، صمقسم٤م اًمٙمٗمـ

 سم٤محلديثلم يٕمٛمؾ وسمذًمؽ أبٞمض، سم٘مل وُم٤م طمؼمة، واطمد يمٗمـ جيٕمؾ أن :افثوين

 . احلدي٨م هذا ودًمٞمٚمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م، ىم٤مل وهبذا. ُمًٕم٤م

 [.81-81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽػـ تبخر اشتحبوب

 وم٠ممجروه اعمٞم٧م، مجرشمؿ إذا: »ط ًم٘مقًمف صمالصم٤م، شمٌخػمة[: اًمٙمٗمـ ذم يًتح٥م مم٤م]

 ش.صمالصم٤م

» ...  اًمٜم٤مىم٦م وىمّمتف اًمذي اعمحرم ذمط   ًم٘مقًمف اعمحرم يِمٛمؾ ٓ احلٙمؿ، وهذا

 ...ش. شمٓمٞمٌقه وٓ

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]خمٓمٓم٤م اًمؼمود ُمـ يم٤من ُم٤م اعمقطمدة وومتح اعمٝمٛمٚم٦م احل٤مء سمٙمن (1)
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 افؽػـ يف ادغوٓة حرمي

ـَ  ُم٤م ظمالف ٕنف اًمثالصم٦م قمغم ومٞمف اًمزي٤مدة وٓ اًمٙمٗمـ، ذم اعمٖم٤مٓة جيقز وٓ  ومٞمف يُمٗمِّ

 ىمٞمؾ: صمالصم٤م ًمٙمؿ يمره اهلل إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل سمف، أومم واحلل ٓؾمٞمام اهلل رؾمقل

 ش.اًم١ًمال ويمثرة اح٤مل، وإو٤مقم٦م وىم٤مل،

/ 1ش »اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم اًمَٓمٞم٥ِّم أبق اًمٕمالُم٦م ىم٤مًمف ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ويٕمجٌٜمل -

 سمف اًمنمع ورود ًمقٓ وم٢مٟمف سمٛمحٛمقد، أثامهن٤م ذم واعمٖم٤مٓة آيمٗم٤من شمٙمثػم وًمٞمسش »161

 اهلل ورطمؿ احلل، قمغم ٟمٗمٕمف يٕمقد وٓ اعمٞم٧م، سمف يٜمتٗمع ٓ ٕنف اح٤مل، إو٤مقم٦م ُمـ ًمٙم٤من

 ُمـ ًمثقب شمٕمٞمٞمٜمف قمٜمد ًمف ىمٞمؾ ح٤م ،شسم٤مجلديد أطمؼ احلل إن: »ىم٤مل طمٞم٨م اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م

سمف  ش.ظَمَٚمؼ هذا إن: »يمٗمٜمف ذم أثقا

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ـوفرجول ذفؽ يف وافـسوء أـػون، ثالثي ظذ آؿتصور افقاجى

 [:اإلموم ؿول]

 يمٗمـط   اًمٜمٌل أن: قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٜمد اًمقىمقف اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمقاضم٥م

 وُم٤م. اح٤مل قمغم وحم٤مومٔم٦م ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م اًمثالصم٦م: قمغم اًمزي٤مدة وقمدم. أثقاب صمالصم٦م ذم

 ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ راؿمد قمـ صحٞمح سمًٜمدش 119/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى ُم٤م أطمًـ

 ُمثٚمٝم٤م وذمش. اعمٕمتديـ حي٥م ٓ اهلل إن شمٕمتدوا: ٓ أثقاب، صمالصم٦م ذم اًمرضمؾ يٙمٗمـ:»قمٛمر

 . قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق يمٗمـ

 ىمقًمف سمذًمؽ يِمٕمر يمام إصؾ: ٕنف يم٤مًمرضم٤مل: ذًمؽ ذم اًمٜم٤ًمء أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م

ش اعمِمٙم٤مة»ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهقش. اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »ط

 ىمقل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىمقل وٟمحق. وهمػممه٤مش 111ش »داود أيب صحٞمح»و ،ش111»

 واعمٖم٤مٓة إيمٗم٤من شمٙمثػم ًمٞمسش: »1/  161ش»اًمٜمدي٦م اًمروو٦م»ذم ظم٤من طمًـ صديؼ

 سمف يٜمتٗمع ٓ ٕنف اح٤مل: إو٤مقم٦م ُمـ ًمٙم٤من سمف اًمنمع ورود ًمقٓ وم٢مٟمف سمٛمحٛمقد: أثامهن٤م ذم
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 احلل إن:»ىم٤مل طمٞم٨م اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م اهلل ورطمؿ احلل، قمغم ٟمٗمٕمف يٕمقد وٓ اعمٞم٧م،

سمف ُمـ ًمثقب شمٕمٞمٞمٜمف قمٜمد ًمف ىمٞمؾ ح٤مش سم٤مجلديد أطمؼ  وهذا!ش. ظمٚمؼ هذا إن: »يمٗمٜمف ذم أثقا

 خمرج وهق قمٜمف، اهلل ريض سمٙمر أيب ووم٤مة ىمّم٦م ذم وهمػمه اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ش. 711ش»اإلرواء»ذم

 .(711/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾرق وٓ ـوفرجؾ افؽػـ أحؽوم يف ادرأة

 . اًمتٗمريؼ قمغم دًمٞمؾ ٓ إذا يم٤مًمرضمؾ، ذًمؽ ذم واعمرأة

 ومال أثقاب مخ٦ًم ذمش ط» اسمٜمتف شمٙمٗملم ذم اًمث٘مٗمٞم٦م ىم٤مئػ سمٜم٧م ًمٞمغم طمدي٨م وأُم٤م 

: سمٚمٗمظ زيٜم٥مط   اًمٜمٌل اسمٜم٦م همًؾ ىمّم٦م ذم سمٕمْمٝمؿ زاد ُم٤م وٟمحقه..إؾمٜم٤مده يّمح

 .ُمٜمٙمرة أو ؿم٤مذة وم٢مهن٤م ،شأثقاب مخ٦ًم ذم ومٙمٗمٜم٤مه٤م»

 [.81] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادرأة؟ تؽػـ ثقب ـؿ يف

 اعمرأة؟ ومٞمف شمٙمٗمـ صمقسم٤مً  يمؿ :مداخؾي

ة خَيُّص  ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس ،شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء» :افشقخ ئد اعمرأ  أو صمقب سمزا

 .صمقب ٟم٤مىمص

 ؾمٚمٛم٦م؟ أم وطمدي٨م :مداخؾي

 وهق؟ :افشقخ

 ..يٙمٗمـ سم٠من أُمرهـط   اًمٜمٌل أن ُمٕمٜم٤مه أذيمر :مداخؾي

 ؾمٌٕم٦م؟ ذم :افشقخ

 .أثقاب مخ٦ًم ذم :مداخؾي
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 .(1)هذا صح ُم٤م اجلٜم٤مئز، أطمٙم٤مم ذم هق صحٞمح، همػم أفمٜمف :افشقخ

  (11: 11: 11/ 811/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادقً فسس افؽػـ إضوفي ظدم ظـ افزجر

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

: طمدي٨م ذم يمام اًمٙمٗمـ: سم٢مطم٤ًمن -شط»– ُٕمرهش: يًؽمه سمام شمٙمٗمٞمٜمف وجي٥م»

 طمدي٨م ُمـ وهمػمهش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم وهق :شيمٗمٜمف ومٚمٞمحًـ أظم٤مه أطمديمؿ يمٗمـ إذا»

 .سمحًـ ًمٞمس يًؽم ٓ اًمذي واًمٙمٗمـ ىمت٤مدة، أيب

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 أن: ضم٤مسمر قمـش 191/  1ش »اعمًٜمد» ذم يمام سمًٌٌف احلدي٨م ورد اًمذي هق سمؾ

 ـم٤مئؾ، همػم يمٗمـ ذم ومٙمٗمـ ىمٌض: أصح٤مسمف ُمـ رضمال ومذيمر يقُم٤م، ظمٓم٥مش ط» اًمٜمٌل

 يْمٓمر أن إٓ قمٚمٞمف: يّمغم طمتك سم٤مًمٚمٞمؾ اًمرضمؾ ي٘مؼم أنش ط» اًمٜمٌل ومزضمر ًمٞمال، وىمؼم

 ذط قمغم صحٞمح وهق احلدي٨م،...ش  يمٗمـ إذا: »ط اًمٜمٌل وىم٤مل ذًمؽ، إمم إٟم٤ًمن

 .ُمًٚمؿ

 (1/111) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افسؾػ ظـد معروًؾو ـون افؼز يف افؽػـ ظؼد حؾ

 يٕمٜمل] سمٗمٞمف إظمٚم٦م ٟمزع اًم٘مؼم ذم ُمًٕمقد سمـ ٟمٕمٞمؿط   اهلل رؾمقل ووع ح٤م»

 .وٕمٞمػ[ش. اًمٕم٘مد

 اًمٕمالء ؿمٝمدت:»ىم٤مل هريرة أيب قمـ رضمؾ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى هذا،

 اًمٚمٌـ، قمٜمف ومرومٕمٜم٤م: ىم٤مل ىمؼمه، أدظمٚمٜم٤مه طمتك اًمٕم٘مد ٟمحؾ أن ومٜمًٞمٜم٤م ومدومٜم٤مه، احليُمل،

                                                           

 .إؾمٜم٤مده يّمح ٓ: هٜم٤مك اًمِمٞمخ ىم٤ملش: 81صش »اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» اٟمٔمر (1)
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 ختٚمقُمـ ٓ اًمت٤مسمٕملم سمٕمض قمـ أظمرى آصم٤مرا اًم٤ٌمب ذم ؾم٤مق صمؿش. ؿمٞمئ٤م اًم٘مؼم ذم ٟمر ومٚمؿ

 اًم٘مؼم ذم اعمٞم٧م يمٗمـ قم٘مد طمؾ أن اًمٜمٗمس ذم آـمٛمئٜم٤من يٚم٘مل جمٛمققمٝم٤م ًمٙمـ وٕمػ،

 أبق ىم٤مل وم٘مد أمحد، ًمْلُم٤مم شمٌٕم٤م احلٜم٤مسمٚم٦م سمف ىم٤مل ًمذًمؽ ومٚمٕمٚمف اًمًٚمػ، قمٜمد ُمٕمرووم٤م يم٤من

: ىم٤مل اًم٘مؼم؟ ذم َتؾ اًمٕم٘مد قمـش أوؾمئؾ» ٕمحد ىمٚم٧مش:»118ش »ُم٤ًمئٚمف»ذم داود

 ومٚمام صٖمػم، زم أخ ُم٤متش:»118/  111ش »ُم٤ًمئٚمف»ذم اهلل قمٌد اسمٜمف وىم٤ملش. ٟمٕمؿ

 اًمٕم٘مد، طمؾ! اهلل قمٌد ي٤م: زم ىم٤مل اًم٘مؼم، ؿمٗمػم قمغم ىم٤مئؿ وأيب اًم٘مؼم، ذم ووٕمتف

 ش.ومحٚمٚمتٝم٤م

 .(117/  1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وبغ بوٕـػون افؼبقر مـ ادقتك خروج أدفي بغ اجلؿع ـقػ

 ظراة؟ حؼهؿ

 ذم واًمٌٕم٨م إُمقات سملم واًمتزاور إيمٗم٤من َتًلم طمدي٨م قمـ أؾم٠مل :مداخؾي

 طمٗم٤مة اًمٜم٤مس مجع: »أظمر احلدي٨م وسملم سمٞمٜمف واجلٛمع اعمٕمٜمك طمٞم٨م وُمـ إيمٗم٤من،

 ؟شهمرٓ قمراة

ة ومٝمق احلنم أُم٤م ومٞمٝم٤م، يٙمٗمـ اًمتل سم٤مٕيمٗم٤من يٙمقن اًم٘مٌقر ُمـ اخلروج :افشقخ  قمرا

 أن هٜم٤مك يٜمٗمل آي٤مت اًم٘مرآن ذم يقضمد يمام خمتٚمٗمتلم، طم٤مًمتلم: يٕمٜمل ظمٚم٘مٝمؿ، يمام طمٗم٤مة

٤مَب  وَمال﴿ ؾم١مال، ومٞمف يٙمقن ًَ ٤مَءًُمقنَ  َوٓ َيْقَُمئِذٍ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  َأن ًَ [.. 111:اعم١مُمٜمقن]﴾ َيَت

َـّ  صُمؿَّ ﴿ ٠َمُخ ًْ ـِ  َيْقَُمئِذٍ  ًَمُت  إظمرى وأي٦م ُمٙم٤من، ذم إومم وم٤مٔي٦م[ 8:اًمتٙم٤مصمر]﴾ اًمٜمَِّٕمٞمؿِ  قَم

٥َم  سماَِم  اُْمِرئٍ  يُمؾه ﴿ هٜم٤مك واحلنم اعمقىمػ ؿمدة وهق اعمقاـمـ سمٕمض ذم ُمٙم٤من، ذم ًَ  يَم

 .قمٌس آي٦م شمٌع ٓ ٓ، أي٦م؟ وأجش[ 11:اًمٓمقر]﴾ َرِهلمٌ 

٥َم  سماَِم  اُْمِرئٍ  يُمؾه ﴿ :مداخؾي ًَ  [.11:اًمٓمقر]﴾ َرِهلمٌ  يَم

ٌَتِفِ ﴿ قمٌس آي٦م :افشقخ ﴾ ُيْٖمٜمِٞمفِ  ؿَم٠ْمنٌ  َيْقَُمئِذٍ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾِّ *  َوسَمٜمِٞمفِ  َوَص٤مطِم

 ذم أظمرى، آي٦م ذم ًمٙمـ شم٤ًمؤل، ومٞمف ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ٟمٗمز، ٟمٗمز[ 17 ،16:قمٌس]

 ذم ضم٤مء يمام اإلٟم٤ًمن ومٞم٠ًمل اًمٍماط، ويٜمّم٥م اعمٞمزان يقوع طمٞمٜمام آظمر ُمٙم٤من
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 أرسمع قمـ أوش مخس قمـ ي٠ًمل طمتك اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم آدم اسمـ ىمدم شمزول ٓ: »إطم٤مدي٨م

 يمذًمؽ اعمقىمػ، هلقل ؾم١مال ومٞمف ُم٤م اعمقاىمػ سمٕمض ذم ًمٙمـ ؾم١مال، ومٗمل روايت٤من،

 اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾِّ ﴿ هٜم٤مك، ومٞمف ُم٤م اعمحنم طملم ًمٙمـ اخلروج، طملم: يٕمٜمل إيمٗم٤من ذم اًمٌٕم٨م

 [.17:قمٌس]﴾ ُيْٖمٜمِٞمفِ  ؿَم٠ْمنٌ  َيْقَُمئِذٍ  ُِمٜمُْٝمؿْ 

 ُمـ اخلروج طملم: وهق أٓ ُمقوع ذم إيمٗم٤من ذم اًمٌٕم٨م طمدي٨م امحؾ: وم٢مذاً 

ة واًمٌٕم٨م اًم٘مٌقر،  جيٛمع طمٞمٜمام اًمٕم٤مم، احلنم ُمقىمػ ذم إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام طمٗم٤مة قمرا

 اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام واطمد صٕمٞمد وذم ُمٕملم، ُمٙم٤من ذم اًمٜم٤مس

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم

 ؟[أيمٗم٤مهنؿ ذم اعمقشمك يتزاور وهؾ] :مداخؾي

 أن٤م ومٞمف، وشمقىمػ شمردد زم سمدا أن٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا اًم٘مٌقر، ذم اًمتزاور :افشقخ

 اجل٤مُمع صحٞمح ذم ذيمرت وسم٤مًمت٤مزم ضمٝم٦م، ُمـ اًمّمحٞمح٦م ذم إطم٤مدي٨م هذه أوردت

 أيمٗم٤مهنؿ، ذم يتزاورون زي٤مدة صح٦م ذم اًمِمؽ زم سمدا وسمٕمديـ أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ اًمّمٖمػم

 إمم رضمٕم٧م ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم صم٤مسم٧م ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا احلدي٨م، ُمـ إول اًمِمٓمر سمخالف

 سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمدت يمٜم٧م اًمتل ُمّم٤مدري ُمـ ومقضمدت اًمٜمٔمر، إلقم٤مدة اًمّمحٞمح٦م

 اًمٌالد يٙمقن أنف أمتٜمك يمٜم٧م ويمؿ اًمٔم٤مهري٦م، اعمٙمت٦ٌم ذم اعمقضمقدة اعمخٓمقـم٤مت

 طمتك آظمر: سمٚمد إمم ُمٜمٝم٤م وخيرج سمٚمد، إمم اإلٟم٤ًمن يدظمؾ واطمدة، سمالد اإلؾمالُمٞم٦م

 ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، أقمتٛمدت يمٜم٧م اًمتل اعمخٓمقـم٤مت هذه ذم اًمٜمٔمر وأقمٞمد دُمِمؼ، إمم ي٤ًمومر

 هذه قمـ ُمتقىمػ أن أن٤م ًمذًمؽ احل٤مضة، اًمٔمروف ذم إًمٞمف ؾمٌٞمؾ ٓ إؾمػ ُمع هذا

 إمم رضمٕم٧م ُم٤م ٕين سمْمٕمٗمٝم٤م: أىمقل وٓ صٜمٕم٧م، يمٜم٧م يمام سمّمحتٝم٤م أىمقل ومال اًمزي٤مدة،

 .اعمّم٤مدر إمم اًمرضمقع ُمـ متٙمٜم٧م ُم٤م أو اعمّم٤مدر،

  (: ..: .. 11/   11/   واًمٜمقر اهلدى )

 





 اجلهازة محل كتاب

 1 واتباعها

                                                           

 ش.11-18 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 واتبوظفو اجلـوزة محؾ وجقب

 وذم اعمًٚمٛملم، قمغم اعمًٚمؿ اعمٞم٧م طمؼ ُمـ وذًمؽ واشم٤ٌمقمٝم٤م، اجلٜم٤مزة محؾ وجي٥م

 :ُمٜمٝم٤م اصمٜملم أذيمر أطم٤مدي٨م، ذًمؽ

 رد: مخس أظمٞمف قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ جي٥م: رواي٦م وذم اعمًٚمؿ طمؼ: »ط ىمقًمف :إول

 ش.اًمٕم٤مـمس وشمِمٛمٞم٧م اًمدقمقة، وإضم٤مسم٦م اجلٜم٤مئز، واشم٤ٌمع اعمريض، وقمٞم٤مدة اًمًالم،

 ش.أظمرة شُمذيمريمؿ اجلٜم٤مئز، واشمٌٕمقا  اعمريض، قمقدوا: »أجْم٤م ىمقًمف :افثوين

 [.86] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مرتبتغ ظذ اجلـوئز اتبوع

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة طمتك أهٚمٝم٤م قمٜمد ُمـ اشم٤ٌمقمٝم٤م: إومم: ُمرشمٌتلم قمغم واشم٤ٌمقمٝم٤م

 .دومٜمٝم٤م ُمـ يٗمرغ طمتك أهٚمٝم٤م قمٜمد ُمـ اشم٤ٌمقمٝم٤م: وآظمرى

: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ومروى ،ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ ُمٜمٝمام ويمؾ

مَ  يُمٜم٤َّم ِلِّ  ُُمَ٘مدَّ ٞم٧ُِّم  ُِمٜم٤َّم طُمِيَ  إَِذاش اعمديٜم٦م يٕمٜمل»ط   اًمٜمٌَّ ِلَّ  آَذٟم٤َّم اعْمَ هُ  ،ط اًمٜمٌَّ  وَمَحَيَ

َف  ىُمٌَِض  إَِذا طَمتَّك ًَمفُ  َواؾْمَتْٖمَٗمرَ  ِله  اْٟمٍَمَ ـْ  ،ط اًمٜمٌَّ ، طَمتَّك َُمَٕمفُ  َوَُم ـَ اَم  ُيْدوَم  ـَم٤مَل  َوُرسمَّ

ٌُْس  ِلِّ  قَمغَم  َذًمَِؽ  طَم ٦مَ  ظَمِِمٞمٜم٤َم وَمَٚمامَّ  ،ط اًمٜمٌَّ ٌَْٕمضٍ  اًْمَ٘مْقمِ  سَمْٕمُض  ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  َذًمَِؽ  َُمَِم٘مَّ
 ًَمقْ : ًمِ

ِلَّ  ُٟم١ْمِذنُ  َٓ  يُمٜم٤َّم ٌََض، طَمتَّك سم٠َِمطَمدٍ  اًمٜمٌَّ ـْ  وَمَٚمؿْ  آَذٟم٤َّمُه، ىُمٌَِض  وَم٢ِمَذا ُيْ٘م ٦مٌ  َذًمَِؽ  ذِم  قَمَٚمْٞمفِ  َيُٙم  َُمَِم٘مَّ

 َٓ ٌٌْس، َو ٞم٧ِِّم  ُٟم١ْمِذُٟمفُ  َويُمٜم٤َّم َذًمَِؽ  وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم طَم اَم  قَمَٚمْٞمِف، وَمٞمَُّمكمِّ  وَمَٞم٠ْمتِٞمفِ  َيُٛمقَت  َأنْ  سَمْٕمدَ  سم٤ِمعْمَ  وَمُرسمَّ

َف، اَم  اْٟمٍَمَ ـَ  طَمتَّك َُمَٙم٨َم  َوُرسمَّ ٞم٧ُِّم، ُيْدوَم  َيِْمَخصِ  مَلْ  ًَمقْ  ىُمْٚمٜم٤َم صُمؿَّ  طِمٞمٜم٤ًم، َذًمَِؽ  قَمغَم  وَمُٙمٜم٤َّم اعْمَ

ِله  َ  طَمتَّك إًَِمْٞمفِ  ضَمٜم٤َمَزشَمٜم٤َم َومَحَْٚمٜم٤َم ،ط اًمٜمٌَّ  وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم ِف،سمِ  َأْووَمَؼ  َذًمَِؽ  ًَمَٙم٤منَ  سَمْٞمتِفِ  قِمٜمْدَ  قَمَٚمْٞمفِ  ُيَّمكمِّ

 . اًْمَٞمْقمِ  إمَِم  إُمر َذًمَِؽ  وَمَٙم٤منَ 

 اجلٜم٤مزة ؿمٝمد ُمـ: »ط ًم٘مقًمف إومم ُمـ أومْمؾ آظمرى اعمرشم٦ٌم أن ذم ؿمؽ وٓ

 ومٚمف قمٚمٞمٝم٤م يّمغم طمتك واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً  ُمًٚمؿ ضمٜم٤مزة اشمٌع ُمـ: »رواي٦م وذم ،شسمٞمتٝم٤م ُمـ
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 ُمـ ىمػماـم٤من ومٚمف ُمٜمٝم٤م يٗمرغ: »إظمرى اًمرواي٦م وذم ،ششمدومـ طمتك ه٤م ؿمٝمد وُمـ ىمػماط،

 وذمش. اًمٕمٔمٞمٛملم اجلٌٚملم ُمثؾ: »ىم٤مل اًم٘مػماـم٤من؟ وُم٤م اهلل ي٤مرؾمقل: ىمٞمؾ ،شإضمر

 ش.أطمد ُمثؾ ىمػماط يمؾ: »إظمرى اًمرواي٦م

 [.87] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تـزيف هنل اجلـوئز اتبوع ظـ افـسوء هنل

ط   اًمٜمٌل ًمٜمٝمل اًمٜم٤ًمء دون ًمٚمرضم٤مل هق إٟمام اجلٜم٤مئز، اشم٤ٌمع ذم اًمٗمْمؾ وهذا -

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم ىم٤مًم٧م وم٘مد شمٜمزيف، هنل وهق اشم٤ٌمقمٝم٤م، قمـ هلـ

 ُيٕمَزم ومل اجلٜم٤مئز، اشم٤ٌمع قمـش ط اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م: رواي٦م وذم» ٟمٜمٝمك يمٜم٤م»

 ش.قمٚمٞمٜم٤م

 [.91] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼيعي خيوفػ بام اجلـوئز تتبع أن جيقز ٓ

: أُمريـ قمغم ومٞمٝم٤م اًمٜمص ضم٤مء وىمد اًمنميٕم٦م، خي٤مًمػ سمام اجلٜم٤مئز، شمتٌع أن جيقز وٓ

 اجلٜم٤مزة شمتٌع ٓ: »ط وىمقًمف ذم وذًمؽ سم٤مًمٌخقر، واشم٤ٌمقمٝم٤م سم٤مًمٌٙم٤مء، اًمّمقت رومع

 ش.ٟم٤مر وٓ سمّمقت

 :أصم٤مر وأُم٤م

 وٓ ٟم٤مئح٦م شمّمحٌٜمل ومال ُم٧م أن٤م وم٢مذا: »وصٞمتف ذم ىم٤مل أنف اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو ومٕمـ 

 ش.ٟم٤مر

 وٓ ومًٓم٤مـم٤م، قمكم شميسمقا  ٓ: »اعمقت طميه طملم ىم٤مل أنف هريرة أيب وقمـ

 ش.سمٜم٤مر: رواي٦م وذم» سمٛمجٛمر شمتٌٕمقين

 [.91] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 بدظي اجلـوزة أموم بوفذـر افصقت رؾع

 ٕنف اجلٜم٤مزة، أُم٤مم سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع[ اجلٜم٤مئز ذم اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ سمام] ويٚمحؼ

 قمٜمد اًمّمقت رومع يٙمرهقنط   اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: »قم٤ٌمد اسمـ ىمٞمس وًم٘مقل سمدقم٦م،

 ش.اجلٜم٤مئز

ٌهٝم٤م ومٞمف وٕن  ضمٞمٚمٝمؿ أن٤م ُمـ سمِمئ أصقاهتؿ يرومٕمقن وم٢مهنؿ سم٤مًمٜمّم٤مرى، شمِم

 .واًمتحزيـ واًمتٚمحلم اًمتٛمٓمٞمط ُمع وأذيم٤مرهؿ

 يمام طمزيٜم٤م، قمزوم٤م أُم٤مُمٝم٤م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت قمغم سم٤مًمٕمزف شمِمٞمٞمٕمٝم٤م ذًمؽ ُمـ وأىمٌح

 .اعمًتٕم٤من واهلل. ًمٚمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمدا آؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ُيٗمٕمؾ

 اًمّمقاب أن واقمٚمؿش: »111 صش »إذيم٤مر» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 اجلٜم٤مزة، ُمع اًمًػم طم٤مل ذم اًمًٙمقت قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م واعمخت٤مر

 ش.ذًمؽ همػم وٓ ذيمر وٓ سم٘مراءة صقت يرومع ومال

 سم٤مجلٜم٤مزة، يتٕمٚمؼ ومٞمام ًمٗمٙمره وأمجع خل٤مـمره أؾمٙمـ أنف وهل فم٤مهرة، ومٞمف واحلٙمٛم٦م

 أبق ىم٤مل وم٘مد خي٤مًمٗمف، ُمـ سمٙمثرة شمٖمؽم وٓ احلؼ، هق ومٝمذا احل٤مل، هذا ذم اعمٓمٚمقب وهق

 ىمٚم٦م يّيك وٓ اهلدي ـمرق إًمزم: »ُمٕمٜم٤مه ُم٤م قمٜمف اهلل ريض قمٞم٤مض سمـ اًمٗمْمٞمؾ قمكم

 ش.اهل٤مًمٙملم سمٙمثرة شمٖمؽم وٓ اًمْمالًم٦م وـُمُرق وإي٤مك اًم٤ًمًمٙملم،

 ش.قم٤ٌمد سمـ ومٞمس ىمقل إمم يِمػم» ىمٚمتف ُم٤م ي٘متيض ُم٤م اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ذم رويٜم٤م وىمد

 اًم٘مراءة ُمـ ه٤م وهمػم سمدُمِمؼ اجلٜم٤مزة قمغم اًم٘مراءة ُمـ اجلٝمٚم٦م يٗمٕمٚمف ُم٤م وأُم٤م

 ىمٌحف وح٧م أو وىمد اًمٕمٚمامء، سم٢ممج٤مع ومحرام ُمقاوٕمف قمـ اًمٙمالم وإظمراج سم٤مًمتٛمٓمٞمط

 واهللش اًم٘مراءة آداب» يمت٤مب ذم يٜمٙمره ومٚمؿ إٟمٙم٤مره ُمـ متٙمـ ُمـ وومًؼ َتريٛمف وهمٚمظ

 .اعمًتٕم٤من

 .وم٤مٟمٔمره اًم٘مرآن، محٚم٦م آداب ذم اًمتٌٞم٤من: يمت٤مسمف إمم يِمػم: ىمٚم٧م

 [.91] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 اجلـوزة ؿدام جفًرا وافتفؾقؾ افتؽبر بدظقي

ش اإلؾمالم شمٕم٤مًمٞمؿ» اؾمٛمف ؾمقري٤م ؿمامل ُمِم٤ميخ ٕطمد يمت٤مب قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 [:أنف ذًمؽ أُمثٚم٦م ُمـ وذيمر سم٤مـمٚم٦م وآراء همرائ٥م ُمـ ومٞمف ُم٤م وقمغم

ط   اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة واًمتٙمٌػم سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ سم٠مس ٓش: 111 - 111 ص» ىم٤مل

 وشمٕمرض سمف، ازدراء شمريمف وذم ًمٚمٛمٞم٧م، ؿمٕم٤مرا ص٤مر ٕنف اجلٜم٤مزة، ىمدام ضمٝمرا  يٕمٜمل

 اعمحدصم٦م اًمٌدع ُمـ يمقٟمف ُمع وهذا! يٌٕمد مل سمقضمقسمف وًمقىمٞمؾ ورصمتف، وذم ومٞمف ًمٚمتٙمٚمؿ

 .أجْم٤م إئٛم٦م ُمـ أطمد هب٤م ي٘مؾ ومٚمؿ اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمتل

 .(1/616) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بوجلـوزة اإلرساع وجقب

ع وجي٥م - ُْمؾ، دون ؾمػًما  هب٤م، اًمًػم ذم اإلها  :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمرَّ

ُمقهن٤م، ومخػم ص٤محل٦م شمؽ وم٢من سم٤مجلٜم٤مزة، أهقمقا » :إول  ذًمؽ همػم شمٙمـ وإن شم٘مدِّ

 ش.رىم٤مسمٙمؿ قمـ شمْمٕمقٟمف ومنم

 ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م وم٢من أقمٜم٤مىمٝمؿ، قمغم اًمرضم٤مل واطمتٛمٚمٝم٤م اجلٜم٤مزة، ووٕم٧م إذا» :افثوين

 ؟!هب٤م يذهٌقن أجـ ويٚمٝم٤م ي٤م: ىم٤مًم٧م ص٤محل٦م همػم يم٤مٟم٧م وإن ،شىمدُمقين» ىمّدُمقين: ىم٤مًم٧م

 ش.صٕمؼش ًمـ» ؾمٛمٕمف وًمق اإلٟم٤ًمن، إٓ ؿمئ يمؾ صقهَت٤م يًٛمع

 سمـ اًمرمحـ قمٌد ضمٜم٤مزة ذم يمٜم٧م: »ىم٤مل ضمقؿمـ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ :افثوفٌ

ًمٞمف ُمـ ورضم٤مل زي٤مد ومجٕمؾ ؾمٛمرة، : ي٘مقًمقن صمؿ اًمنير، أُم٤مم أقم٘م٤مهبؿ قمغم يٛمِمقن ُمقا

 قمٚمٞمٝمؿ ومحٛمؾ اعمديٜم٦م ؾمٙمؽ سمٕمض ذم سمٙمرة أبق ومٚمح٘مٝمؿ: ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك رويدا

 ًم٘مدط   اًم٘م٤مؾمؿ أيب وضمف أيمرم واًمذي! ظمٚمقا : وىم٤مل سم٤مًمًقط، قمٚمٞمٝمؿ وؿمد سم٤مًمٌٖمٚم٦م،

 ش.رُمال هب٤م ٟمرُمؾ أن ًمٜمٙم٤مدط   اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم رأجتٜم٤م

ع اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمٕمٚمامء واشمٗمؼش: »171/ 1» اعمجٛمقع ذم اًمٜمقوي وىم٤مل   اإلها
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ع ُمـ خي٤مف أن إٓ سم٤مجلٜم٤مزة  ش.ومٞمت٠مين وٟمحقه شمٖمػمه أو اعمٞم٧م اٟمٗمج٤مر اإلها

 ٟمجد ومل ،ش111 - 111/ 1» طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف اًمقضمقب، إُمر فم٤مهر: ىمٚم٧م

 ش:اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل. قمٜمده ومقىمٗمٜم٤م آؾمتح٤ٌمب، إمم يٍمومف دًمٞمال

 وُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م ُمٙمروه٦م، ومٌدقم٦م ظمٓمقة ظمٓمقة اًمٞمقم اًمٜم٤مس دسمٞم٥م وأُم٤م»

 ش.اًمٞمٝمقد اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ ًمٚمتِمٌف

 [.91] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بوجلـوزة بوإلرساع إمر

 [:ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي]

ش. سمجٜم٤مئزيمؿ اعمٌم ذم سم٤مًم٘مّمد قمٚمٞمٙمؿ:ش رواي٦م وذم. »اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٙمؿ ًمتٙمـ»

 وٕمٞمػ

 [:اإلموم ؿول]

ع أُمرة ًمألطم٤مدي٨م سمٔم٤مهره خم٤مًمػ احلدي٨م إن صمؿ   - يم٘مقًمف سم٤مجلٜم٤مزة: سم٤مإلها

ش وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»يمت٤ميب ذم ُمذيمقرة وهل ،...شسم٤مجلٜم٤مزة أهقمقا :»-ط 

 ش.71-71»

 .(111/ 8) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؽقن أن ظذ ويسورهو، يؿقـفو وظـ اجلـوزة أموم ادق جقاز

 خؾػفو ؾقسر افراـى إٓ مـفو، ؿريبو

 ُمٜمٝم٤م، ىمري٤ٌم يٙمقن أن قمغم وي٤ًمره٤م، يٛمٞمٜمٝم٤م وقمـ وظمٚمٗمٝم٤م، أُم٤مُمٝم٤م اعمٌم وجيقز -

 واح٤مر اجلٜم٤مزة، ظمٚمػش يًػم» اًمرايم٥م: »ط ًم٘مقًمف ظمٚمٗمٝم٤م، ومٞمًػم اًمرايم٥م إٓ

 واًمٓمٗمؾ ،شُمٜمٝم٤م ىمري٤ٌم ي٤ًمره٤م، وقمـ يٛمٞمٜمٝم٤م، وقمـ وأُم٤مُمٝم٤م، ظمٚمٗمٝم٤م» ُمٜمٝم٤م، ؿم٤مء طمٞم٨م
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 ش.واًمرمح٦م سم٤معمٖمٗمرة ًمقاًمديف ويدقمك» قمٚمٞمف، يّمغم

 أنس ىم٤مل يمام ومٕمال،ط   اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم وظمٚمٗمٝم٤م، أُم٤مُمٝم٤م اعمٌم ُمـ ويمؾ -

 أُم٤مم يٛمِمقن يم٤مٟمقا  وقمٛمر سمٙمر وأب٤مط   اهلل رؾمقل إن: »قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ

 ش.وظمٚمٗمٝم٤م اجلٜم٤مزة

 [.91.] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 أؾضؾ اجلـوزة خؾػ ادق

 ذم وُم٤م ،شاجلٜم٤مئز واشمٌٕمق: »ط ىمقًمف ُم٘مت٣م ٕنف ظمٚمٗمٝم٤م، اعمٌم إومْمؾ ًمٙمـ -

 . ُمٕمٜم٤مه

 يمٗمْمؾ أُم٤مُمٝم٤م، اعمٌم ُمـ أومْمؾ ظمٚمٗمٝم٤م اعمٌم: »قمٜمف اهلل ريض قمكم ىمقل وي١ميِّده

 ش.ومذا صالشمف قمغم مج٤مقم٦م ذم اًمرضمؾ صالة

 :اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٛمتف قم٘م٥م اًمِمقيم٤مين ىم٤مل :تـبقف

. أُم٤مُمٝم٤م واح٤مر ظمٚمٗمٝم٤م، يٛمٌم اًمرايم٥م: ىم٤مل أنف اًمثقري قمـ اًمٌحر ذم وطمٙمك»

 اجلٜم٤مزة، ظمٚمػ اًمرايم٥م: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن اعمت٘مدم ة اعمٖمػم طمدي٨م ىم٤مًمف ح٤م ويدل

 اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمفش. ي٤ًمره٤م قمـ أو يٛمٞمٜمٝم٤م قمـ ُمٜمٝم٤م ىمري٤ٌم ُمٝم٤م أُم٤م واح٤مر

 ...ش. ىمقي ُمذه٥م وهذا واحل٤ميمؿ، طم٤ٌمن اسمـ وصححف

 وومٞمف ومْم٤مًم٦م، سمـ اعم٤ٌمرك ـمريؼ ُمـ أمحد رواه اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م وم٢من يمال: ىمٚم٧م

 وىمد إًمٞمٝم٤م، آؿم٤مرة شم٘مدُم٧م يمام...ش  وأُم٤مُمٝم٤م ظمٚمٗمٝم٤م: »وم٘م٤مل همػمه زاد وىمد وٕمػ

 ذم ٓ اًمتخٞمػم ذم ٟمص وهل هب٤م، إظمذ ومقضم٥م اًمٓمٞم٤مًمز، قمٜمد أجْم٤م اعم٤ٌمرك رواه٤م

 اعمٙم٤من ذم اعمٜمت٘مك ص٤مطم٥م ذيمره٤م اًمزي٤مدة هذه أن اًمٖمري٥م وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، اًمت٘مدم شمٗمْمٞمؾ

 . قمٜمٝم٤م ذهؾ هق صمؿش اعمت٘مدم» آٟمٗم٤م سم٘مقًمف ٟمٗمًف اًمِمقيم٤مين إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي

 [.96] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 اجلـوزة وراء يسر افراـى

 ظمٚمػ يًػم اًمرايم٥م:»ط ًم٘مقًمف ه٤م وراء يًػم أن سمنمط اًمريمقب وجيقز

 ..ش. اجلٜم٤مزة

 ىم٤مل سمؾ ُمٕمٝم٤م، ريم٥م أنف يرد ومل ،ط قمٜمف اعمٕمٝمقد ٕنف اعمٌم، آومْمؾ ًمٙمـ

 يريمٌٝم٤م، أن وم٠مبك اجلٜم٤مزة ُمع وهق سمداسم٦م أيتط   اهلل رؾمقل إن: »قمٜمف اهلل ريض صمقسم٤من

 أيمـ ومٚمؿ متٌم يم٤مٟم٧م اعمالئٙم٦م إن: وم٘م٤مل ًمف؟ وم٘مٞمؾ ومريم٥م، سمداسم٦م أيت اٟمٍمف ومٚمام

 ش.ريم٧ٌم ذهٌقا  ومٚمام يٛمِمقن، وهؿ ٕريم٥م

 [.96] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ـراهي بال جوئز اجلـوزة مـ آككاف بعد افرـقب

 صمقسم٤من حلدي٨م يمراه٦م سمدون ومج٤مئز، قمٜمٝم٤م آٟمٍماف سمٕمد اًمريمقب وأُم٤م -

  اهلل رؾمقل صغم: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وُمثٚمف آٟمٗم٤م، اعمذيمقر

 اًمدطمداح اسمـ ضمٜم٤مزة قمغم ظمرج: رواي٦م وذم» ،شؿمٝمقد وٟمحـ» اًمدطمداح اسمـ قمغمط 

 يتقىمص ومجٕمؾ ،شاٟمٍماف طملم» يمٌف ومر رضمؾ ومٕم٘مٚمف قمري، سمٗمرس أيت صمؿ ،شُم٤مؿمٞم٤م»

 إن: اًم٘مقم ُمـ رضمؾ وم٘م٤مل: ىم٤ملش طمقًمف: رواي٦م وذم» ظمٚمٗمف، ٟمًٕمك ٟمتٌٕمف وٟمحـ سمف،

 ش.اًمدطمداح ٓسمـ اجلٜم٦م ذم ُمدمم أو ُمٕمٚمؼ قمذق ُمـ يمؿ: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل

ومف ريم٥مط   أنف ذم ٟمص هلش: اٟمٍمف طملم: »ىمقًمف  وىمد اجلٜم٤مزة، ُمـ اٟمٍما

 قمغمش 171/ 1ش »اًمروو٦م» ذم وم٤مؾمتدل ظم٤من طمًـ صديؼ اًمٓمٞم٥م أيب قمغم هذا ظمٗمل

 إن: وم٘م٤مل احلدي٨م هبذا ظمٚمٗمٝم٤م أو أُم٤مُمٝم٤م يٛمٌم أن سملم خمػم ًمٚمجٜم٤مزة اعمِمٌع أن

: إول: وضمٝملم ُمـ ظمٓم٠م وهذا! اًمدطمداح اسمـ ضمٜم٤مزة طمقل يٛمِمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م

 ،ط اًمٜمٌل طمقل يٛمِمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ ذم سيح هق سمؾ ذيمره، ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس أنف

 .فم٤مهر هق يمام إُمريـ سملم شمالزم وٓ

 اًمقهؿ ؾم٥ٌم وًمٕمؾ ؾمٌؼ، يمام اجلٜم٤مزة ُمـ آٟمٍماف قمٜمد يم٤مف ذًمؽ أن :افثوين
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 ُمعط   اهلل رؾمقل رأج٧م: »سمٚمٗمظ سمف ؾمامك قمـ اًمقضمٞمف سمـ ُمقؾمك قمٛمرسمـ رواي٦م

 اًمٜم٤مس ُمع هج، قمٚمٞمف ًمٞمس َتتف، حمّجؾ أهمر ومرس قمغم اًمدطمداح سمـ صم٤مسم٧م ضمٜم٤مزة

 ىم٤مم صمؿ ُمٜمف، ومرغ طمتك ضمٚمس صمؿ قمٚمٞمف ومّمغمط   اهلل رؾمقل ومٜمزل: ىم٤مل طمقًمف وهؿ

 ش.اًمرضم٤مل طمقًمف يًػم اٟمٓمٚمؼ صمؿ ومرؾمف قمغم وم٘مٕمد

 وًمٙمٜمف أجْم٤م، شمِمٞمٞمٕمٝم٤م أثٜم٤مء اًمريمقب ذم سيح ومٝمذا ،ش99/ 1» أمحد أظمرضمف

 قمٜمد سمف حيت٩م ومال احلدي٨م يْمع يم٤من هذا ُمقؾمك اسمـ قمٛمر ٕن سم٤مـمؾ اًمًٞم٤مق هبذا

 ! اعمخ٤مًمٗم٦م قمٜمد ومٙمٞمػ اعمقاوم٘م٦م

 [.97] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؾجـوئز، خمصصي شقورة أو ظربي ظذ اجلـوزة محؾ يؼع ٓ

 افسقورات يف وهؿ هلو ادشقعغ وتشققع

 هل٤م اعمِمٞمٕملم وشمِمٞمٞمع ًمٚمجٜم٤مئز، خمّمّم٦م ؾمٞم٤مرة أو قمرسم٦م قمغم اجلٜم٤مزة محؾ وأُم٤م -

 :ُٕمقر وذًمؽ اًمٌت٦م، شمنمع ٓ اًمّمقرة ومٝمذه اًمًٞم٤مرات، ذم وهؿ

 .ومٞمٝم٤م شم٘مٚمٞمدهؿ جيقز ٓ أنف اًمنميٕم٦م ذم شم٘مرر وىمد اًمٙمٗم٤مر، قم٤مدات ُمـ أهن٤م :إول

 طمج٤مب» يمت٤ميب ذم وظمرضمتٝم٤م أؾمتققمٌتٝم٤م يمٜم٧م ضمدا، يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ قمغم واحلض إُمر ذم سمٕمْمٝم٤م ،شواًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اعمًٚمٛم٦م اعمرأة

 ؿم٤مء ومٛمـ ذًمؽ، ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ ذمط   ومٕمٚمف ُمـ وسمٕمْمٝم٤م وقم٤مداهتؿ، وأزي٤مئٝمؿ قم٤ٌمداهتؿ

 . إًمٞمف ومٚمػمضمع قمٚمٞمٝم٤م آـمالع

 ويمؾ اجلٜم٤مزة، محؾ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م ُمٕم٤مروتٝم٤م ُمع قم٤ٌمدة، ذم سمدقم٦م أهن٤م :افثوين

 .اشمٗم٤مىم٤م والًم٦م ومٝمق اعمحدصم٤مت، ُمـ يمذًمؽ ُم٤ميم٤من

ر وهل وشمِمٞمٞمٕمٝم٤م، محٚمٝم٤م ُمـ اًمٖم٤مي٦م شمٗمقت أهن٤م :افثوفٌ  قمغم ٟمص يمام أظمرة، شَمَذيمه

 واشمٌٕمقا : »... سمٚمٗمظ اًمٗمّمؾ هذا أول ذم اعمت٘مدم احلدي٨م ذمط   اهلل رؾمقل ذًمؽ

 ش.أظمرة شمذيمريمؿ اجلٜم٤مئز
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ت مم٤م اًمّمقرة شمٚمؽ قمغم شمِمٞمٞمٕمٝم٤م إن: أىمقل  اًمنميٗم٦م اًمٖم٤مي٦م هذه اًمٜم٤مس قمغم يٗمقِّ

 آقمٜم٤مق، قمغم اعمٞم٧م محؾ أن اًمٌّمػم قمغم خيٗمك مم٤مٓ وم٢مٟمف ذًمؽ، دون أو يم٤مُمال شمٗمقيت٤م

 شمِمٞمٞمٕمٝم٤م ُمـ وآشمٕم٤مظ اًمتذيمر َت٘مٞمؼ ذم أبٚمغ رؤوؾمٝمؿ، قمغم وهل هل٤م اعمِمٞمٕملم ورؤي٦م

 إٟمام قمٚمٞمٝم٤م آورسمٞملم محؾ اًمذي إن: ىمٚم٧م إذا ُم٤ٌمًمٖم٤م أيمقن وٓ اعمذيمقرة، اًمّمقرة قمغم

 ويمٗمرهؿ قمٚمٞمٝمؿ، اح٤مدة شمٖمٚم٥م سم٥ًٌم سمف، يذيمر ُم٤م ويمؾ اعمقت ُمـ ظمقومٝمؿ هق

 !سم٤مٔظمرة

 إضمر قمغم احلّمقل ذم واًمراهمٌلم هل٤م اعمِمٞمٕملم ًمت٘مٚمٞمؾ ىمقي ؾم٥ٌم أهن٤م :افرابع

 أن أطمد يمؾ ٓيًتٓمٞمع ٕنف ذًمؽ اًمٗمّمؾ، هذا ُمـش 11» اعم٠ًمخ٦م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي

 .ًمٞمِمٞمٕمٝم٤م ؾمٞم٤مرة يًت٠مضمر

 قمـ قمرف ُم٤م ُمع سمٕمٞمد وُٓمـ ىمري٥م ُمـ شمتٗمؼ ٓ اًمّمقرة هذه أن :اخلومس

 هذا ُمثؾ ذم ؾمٞمام ٓ واًمرؾمٛمٞم٤مت، اًمِمٙمٚمٞم٤مت قمـ اًمٌٕمد ُمـ اًمًٛمح٦م اعمٓمٝمرة اًمنميٕم٦م

 اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه إٓ اًمٌدقم٦م هذه ذم يٙمـ مل ًمق إٟمف: أىمقل واحلؼ! اعمقت: اخلٓمػم إُمر

 واعمٗم٤مؾمد اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ سمٞم٤مُٟمف ؾمٌؼ ُم٤م إًمٞمٝم٤م اٟمْمؿ إذا ومٙمٞمػ رده٤م ذم ذًمؽ ًمٙمٗمك

 ! أذيمره ٓ مم٤م ذًمؽ وهمػم

 [.99] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـسقخ فؾجـوزة افؼقوم

 :ٟمققملم قمغم وهق ُمٜمًقخ، هل٤م واًم٘مٞم٤مم

 .سمف ُمرت إذا اجل٤مًمس ىمٞم٤مم - أ

 .إرض قمغم شمقوع طمتك اًم٘مؼم إمم اٟمتٝم٤مئٝم٤م قمٜمد هل٤م اعمِمٞمِّع وىمٞم٤مم - ب

 : أخٗم٤مظ وًمف قمٜمف، اهلل ريض قمكم طمدي٨م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 ش.ومجٚمًٜم٤م ضمٚمس صمؿ وم٘مٛمٜم٤م، ًمٚمجٜم٤مزةط   اهلل رؾمقل ىم٤مم» :إول

 ش.سمٕمد ضمٚمس صمؿ اجلٜم٤مئز، ذم ي٘مقم يم٤من» :افثوين



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب محؾ اجلٜم٤مزة واشم٤ٌمقمٝم٤م

 

118 

 سمٜمل ذم ضمٜم٤مزة ؿمٝمدت: »ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ؾمٕمد سمـ قمٛمرو سمـ واىمد ـمريؼ ُمـ :افثوفٌ

 صمٜمك سمث٧ٌم، هذا ذم ؾم٠مظمؼمك وم٢مين اضمٚمس: ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع زم وم٘م٤مل وم٘مٛم٧م، ؾمٚمٛم٦م،

 اًمٙمقوم٦م سمرطم٦ٌم قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ؾمٛمع أنف اًمزرىمل احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد

 ذًمؽ، سمٕمد ضمٚمس صمؿ اجلٜم٤مزة، ذم سم٤مًم٘مٞم٤مم أُمرٟم٤مط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ي٘مقل وهق

 ش.سم٤مجلٚمقس وأُمرٟم٤م

 ىمٕمد صمؿ ُمٕمف، اًمٜم٤مس وىم٤مم شمقوع، طمتك اجلٜم٤مئز ُمعط   اهلل رؾمقل ىم٤مم» :افرابع

 ش.سم٤مًم٘مٕمقد هؿ وأُمر ذًمؽ، سمٕمد

: ىم٤مل أبٞمف قمـ اًمزرىمل احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد سمـ اؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ :اخلومس

 اسمـ قمكم ورأج٧م شمقوع، أن يٜمتٔمرون ىمٞم٤مُم٤م رضم٤مٓ ومرأج٧م سم٤مًمٕمراق، ضمٜم٤مزة ؿمٝمدت»

، أن إًمٞمٝمؿ يِمػم قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب  سم٤مجلٚمقس أُمرٟم٤م ىمدط   اًمٜمٌل وم٢من اضمٚمًقا

 ش .اًم٘مٞم٤مم سمٕمد

 ذم داظمؾ شمقوع طمتك هل٤م اًم٘مٞم٤مم أن ذم سحي٤من ىمٌٚمف واًمذي اًمٚمٗمظ هذا: ىمٚم٧م

 ىمرر أن سمٕمدش 176/ 1ش »اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ وم٘مقل ُمٜمًقخ، وأنف اًمٜمٝمل،

 آرض قمغم شمقوع طمتك ظمٚمٗمٝم٤م اًمٜم٤مس ىمٞم٤مم وأُم٤م: »ُمرت إذا هل٤م اًم٘مٞم٤مم ُمٜمًقظمٞم٦م

 مل أنف واًمٔم٤مهر اًمٚمٗمٔملم، ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م عمخ٤مًمٗمتف سملم، ظمٓم٠م ومٝمذاش. يٜمًخ مل ومٛمحٙمؿ

 .قمٚمٞمٝمام ي٘مػ

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـسقخ اجلـوزة ظذ افؼقوم حديٌ

 إهن٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘مٞمؾ واىمٗم٤ًم، هل٤م وم٘م٤ممط   اهلل رؾمقل قمغم ضمٜم٤مزة ُمرت» 

 .اًمٌخ٤مريش ٟمٗم٤ًًم؟ أخٞم٧ًم: وم٘م٤مل ُّيقدي، ضمٜم٤مزة



٤مقمٝم٤م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب محؾ اجلٜم٤مزة واشم

 

119 

 ذيمرت اًمٜمًخ، ذم سحي٦م صحٞمح٦م سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمًقخ احلدي٨م هذا :(ؾوئدة)

 ش.وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز اطمٙم٤مم» يمت٤ميب ذم سمٕمْمٝم٤م

 (119ص( )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افرجول مـوـى ظـ تقضع حتك اجلـوزة اتبع مـ يؼعد أٓ افسـي

قا  ومال ضمٜم٤مزًة: شَمٌٕمُتؿ إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل] ًُ  ذم] شمقَوعَ  طمتَّك دمٚم

 [ ش.إرض

 [:اإلموم ؿول]

 وسمف إرض، قمغم ووٕمٝم٤م سمٕمد ي٘مٕمد أنف: -اًمؽممج٦م طمدي٨م ويمذا -هذا وُمٗمٝمقم

 قمـ شمقوع طمتك ي٘مٕمد ومال ضمٜم٤مزة: شمٌع ُمـ: سم٤مب» :وم٘م٤مل ًمٚمحدي٨م، اًمٌخ٤مري شمرضمؿ

 قم٤مُمر طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من، وأظمرج ش.سم٤مًم٘مٞم٤مم أُمر ىمٕمد وم٢من اًمرضم٤مل، ُمٜم٤ميم٥م

 .اًمؽممج٦م طمدي٨م ٟمحق ُمرومققم٤مً  رسمٞمٕم٦م سمـ

 .(7/1/1696) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلـوزة َتَؽؾُّؿ

 إذط   اًمٜمٌل قمٜمد يمٜم٧م: ىم٤مل أبٞمف قمـ ٟمٛمٚم٦م أيب اسمـ أظمؼمين: اًمزهري ـمريؼ ُمـ

 اهلل: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل اجلٜم٤مزة؟ هذه أتٙمٚمؿ حمٛمد ي٤م: وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد ُمـ رضمؾ قمٚمٞمف دظمؾ

 أهؾ طمدصمٙمؿ ُم٤م: »ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل شمٙمٚمؿ، أهن٤م أؿمٝمد أن٤م: اًمٞمٝمقدي وم٘م٤مل أقمٚمؿ،

 طم٘م٤م يم٤من وم٢من ورؾمٚمف، ويمتٌف سم٤مهلل آُمٜم٤م: وىمقًمقا  شمٙمذسمقهؿ، وٓ شمّمدىمقهؿ ومال اًمٙمت٤مب

 ش.شمّمدىمقهؿ مل سم٤مـمال يم٤من وإن شمٙمذسمقهؿ مل

 [:اإلموم ؿول]

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذًمؽ ًمثٌقت سمف يّمدق أن يٜمٌٖمل مم٤م اجلٜم٤مزة وشمٙمٚمؿ

 وم٢من أقمٜم٤مىمٝمؿ، قمغم اًمرضم٤مل واطمتٛمٚمٝم٤م اجلٜم٤مزة، ووٕم٧م إذا: »ط يم٘مقًمف اًمّمحٞمح٦م،



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب محؾ اجلٜم٤مزة واشم٤ٌمقمٝم٤م

 

111 

 أجـ ويٚمٝم٤م ي٤م: ىم٤مًم٧م ص٤محل٦م همػم يم٤مٟم٧م وإن ىمدُمقين، ىمدُمقين: ىم٤مًم٧م ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م

 أظمرضمفش. ًمّمٕمؼ ؾمٛمٕمف وًمق اإلٟم٤ًمن، إٓ رء يمؾ صقهت٤م يًٛمع! هب٤م؟ يذهٌقن

سم٤مط   وم٘مقًمفش . 71 صش »اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم خمرج وهق وهمػمه، اًمٌخ٤مري  قمـ ضمقا

 احلدي٨م هبذا إًمٞمف يقطمك أن ىمٌؾ يم٤من أنف اًمٔم٤مهر ،شأقمٚمؿ اهلل: »اًمٞمٝمقدي ؾم١مال

 صحٞمح» ذم احلدي٨م إن صمؿ. أقمٚمؿ واهلل. وسمّمقت اجلٜم٤مزة شمٙمٚمؿ ذم اًمٍميح اًمّمحٞمح

 وىمد إًمخ،..ش طم٘م٤م يم٤من وم٢من: »ىمقًمف دون ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـش اًمٌخ٤مري

 ش .111» سمرىمؿ ُم٣م

 .(711/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلـوزة محؾ دـ افقضقء اشتحبوب

 وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ، ُمٞمت٤م همًؾ ُمـ:»ط ًم٘مقًمف يتقو٠م، أن محٚمٝم٤م عمـ ويًتح٥م -

 ش.ومٚمٞمتقو٠م محٚمف

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 جـوزتف؟ اتبوع ؿبؾ ادقً حول ظـ ُيسلل هؾ

 يٕمٜمل يمٜم٧م وم٢مذا اجلٜم٤مئز، ذم يتٕمٚمؼ وُم٤م اجلٜم٤مئز ذم يمالم ذم دام ُم٤م ىمْمٞم٦م ذم :ادؾؼل

 شمتٌع أن وأطم٧ٌٌم ضمٜم٤مزة، هٜم٤مك ويم٤من ُمًجد ذم صٚمٞم٧م يمٜم٧م أو ضمٜم٤مزة، ُمـ ىمري٥م

 يٕمٜمل أو ذقمل، طمؼ ًمؽ ومٝمؾ ،-اهلل ؿم٤مء إن- إضمر وشم٠مظمذ شمتٌٕمٝم٤م أو اجلٜم٤مزة هذه

 يٕمٜمل أنف أو اًمنمك؟ قمغم ُم٤مت اإلؾمالم قمغم ُم٤مت اعمٞم٧م هذا هؾ شم٠ًمل أن احلؼ ًمؽ

 اإلؾمالم؟ ُمٚم٦م همػم قمغم ُم٤مت

 .ٓ :افشقخ

 .سم٤مًمٔم٤مهر وشم٠مظمذ شمتٌع..أو :ادؾؼل

 .سمس اًمٔم٤مهر :افشقخ
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 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ادؾؼل

 إصؾ، هق اجلقاب هذا شمتٛم٦م، اًم١ًمال قمغم ًمٚمجقاب أو اًم١ًمال ًمٙمٜمل :افشقخ

 يٕمٜمل سم٤مب ُمـ آظمر، ظمٓم٤مً  هب٤م ي٠مظمذ ُم٤م واًم٘مقاقمد إصقل ُمـ ًمٙمثػم يٕمرض ىمد ًمٙمـ

 .اًمتخّمٞمص أو اًمت٘مٞمٞمد

ر وم٠من٤م   أو اعمًجد ُمـ ظمرضم٧م ضمٜم٤مزة رأى اًمٜم٤مس ُمـ زيد: أن صقرة ًمؽ ُأَصقِّ

 يٕمرومٝم٤م اًمتل واعمٕمروم٦م يِمٞمٕمٝم٤م، أن أو قمٚمٞمٝم٤م، يّمكم أن ُيريد ومٝمق اعمًجد، إمم دظمٚم٧م

 أن احلؼ ًمف يٙمقن ىمد اًمّمقرة، هذه ُمثؾ ذم ومٝمٜم٤م قمٚمٞمف، اًمّمالة وسملم سمٞمٜمف َتقل ىمد قمٜمف

 آب هؾ شم٤مب هؾ طم٤مًمف طمًـ ُمثالً  هؾ اعمٞم٧م، هبذا اًمٕم٤مروملم ُمـ أنف ئمـ ُمـ ي٠ًمل

: ي٘م٤مل أن ممٙمـ أظمرى صقر هل٤م يٙمقن وىمد اًمّمقرة هذه ُمثؾ آظمره،  إمم رضمع هؾ

 ُمرة، ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤م يمام اًمٔم٤مهر قمغم متٌم إطمٙم٤مم ٕنف ي٠ًمل: ومال اًم٘م٤مقمدة أُم٤م ي٠ًمل،

 هذا؟ واوح

 .ؿمٞمخ ي٤م -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- :ادؾؼل

 .سم٤مرك وومٞمٙمؿ :افشقخ

  (11: 17: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

 تقضع حتك فؾجـوزة بوفؼقوم إمر كسخ

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 . يٜمًخ مل حمٙمؿ: إرض قمغم شمقوع طمتك اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اح٤مر ىمٞم٤مم

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 سمـ ُمًٕمقد سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي أظمرضمف سمام أجْم٤م: ُمٜمًقخ هق سمؾ

 يٜمتٔمرون ىمٞم٤مُم٤م رضم٤مٓ ومرأج٧م سم٤مًمٕمراق، ضمٜم٤مزة ؿمٝمدت: ىم٤مل أبٞمف، قمـ اًمزرىمل، احلٙمؿ

: أن إًمٞمٝمؿ: يِمػم - قمٜمف اهلل ريض - ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ورأج٧م شمقوع، أن  اضمٚمًقا

 ذم ذيمرت يمام طمًـ، وؾمٜمده اًم٘مٞم٤مم، سمٕمد سم٤مجلٚمقس أُمرٟم٤م ىمد[ ط] اًمٜمٌل وم٢من
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 يمام وأصح٤مسمف، اًمِم٤مومٕمل هذا إمم ذه٥م وىمدش . 11 - 11/  1ش »اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت»

 .ومراضمٕمف هٜم٤مك: يمالُمف وٟم٘مٚم٧م اًمٜمقوي، ذيمره

 (161/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 



 على الصالة كتاب

 1 اجلهازة

                                                           

 ش.17-11 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 ـػويي ؾرض اجلـوزة صالة

 أذيمر أطم٤مدي٨م ذم هب٤مط   ُٕمره يمٗم٤مي٦م، ومرض اعمًٚمؿ اعمٞم٧م قمغم واًمّمالة -

 :اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م ُمٜمٝم٤م

  اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمروا ظمٞمؼم، يقم شمقذمط   اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمال أن» 

ت ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمهقا : »وم٘م٤ملط   إن: »وم٘م٤مل ًمذًمؽ، اًمٜم٤مس وضمقه ومتٖمػمَّ

 ي٤ًموي ٓ اًمٞمٝمقد ظمرز ُمـ ظمرزا ومقضمدٟم٤م ُمت٤مقمف ومٗمتِمٜم٤م ،شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم همؾ ص٤مطمٌٙمؿ

 !ش.درمهلم

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة وجقب مـ ُيستثـك مـ

 :قمٚمٞمٝمام اًمّمالة دم٥م ومال ؿمخّم٤من ذًمؽ ُمـ ويًتثٜمك -

 قمٚمٞمف اسمراهٞمؿ اسمٜمف قمغم يّمؾ ملط   اًمٜمٌل ٓن يٌٚمغ، مل اًمذي اًمٓمٗمؾ :إول

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م اًمًالم،

 رؾمقل قمٚمٞمف يّمؾ ومٚمؿ ؿمٝمرا، قمنم صمامٟمٞم٦م اسمـ وهقط   اًمٜمٌل سمـ اسمراهٞمؿ ُم٤مت»

 ش.ط اهلل

 ذًمؽ وذم وهمػمهؿ، أطمد ؿمٝمداء قمغم يّمؾ ملط   اًمٜمٌل ٕن اًمِمٝمٞمد، :افثوين

 ش.1 1 ص» ،ش11» اعم٠ًمخ٦م ذم ذيمره٤م ؾمٌؼ أطم٤مدي٨م صمالصم٦م

 ُمـ ي٠ميت يمام وضمقب سمدون قمٚمٞمٝمام اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ

 .  إطم٤مدي٨م

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 (افطػؾ): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 : ذيمرهؿ ي٠ميت ُمـ قمغم اًمّمالة وشمنمع -

 وذمش مت٤مُمف ىمٌؾ أُمف سمٓمـ ُمـ يً٘مط اًمذي وهق» ؾم٘مٓم٤م يم٤من وًمق اًمٓمٗمؾ، :إول

 :طمديث٤من ذًمؽ

ًمديف وُيْدقَمك قمٚمٞمف، يّمغمش اًمً٘مط: رواي٦م وذم» واًمٓمٗمؾ»...  – 1  سم٤معمٖمٗمرة ًمقا

 ش.واًمرمح٦م

 صٌٞم٤من ُمـ سمّمٌلط   اهلل رؾمقل أيت: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ - 1

 اجلٜم٦م، قمّم٤مومػم ُمـ قمّمٗمقر هلذا، ـمقسمك: وم٘مٚم٧م: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م قمٚمٞمف، ومّمغم إنّم٤مر،

 اجلٜم٦م، قمزوضمؾ اهلل ظمٚمؼ قم٤مئِم٦م؟ ي٤م ذًمؽ همػم أو: ىم٤مل يدريمف، ومل ؾمقء، يٕمٛمؾ مل

 وظمٚم٘مٝمؿ أهال، هل٤م وظمٚمؼ اًمٜم٤مر وظمٚمؼ آسم٤مئٝمؿ، أصالب ذم وظمٚم٘مٝمؿ، أهاًل، هل٤م وظمٚمؼ

 ش.آسم٤مئٝمؿ أصالب ذم

 ُمـ أن قمغم اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ سمف يٕمتد ُمـ أمجع: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 ًمٕمٚمف أنف احلدي٨م هذا قمـ واجلقاب اجلٜم٦م، أهؾ ُمـ ومٝمق اعمًٚمٛملم أـمٗم٤مل ُمـ ُم٤مت

 أـمٗم٤مل أن يٕمٚمؿ أن ىمٌؾ ذًمؽ ىم٤مل أو دًمٞمؾ، همػم ُمـ اًم٘مٓمع إمم اعم٤ًمرقم٦م قمـ هن٤مه٤م

 ش.اجلٜم٦م ذم اعمًٚمٛملم

 أنٙمر إٟمام أنف: ظمالصتف آظمر سمجقاب اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي وأضم٤مب

 إبقيـ إيامن ٕن خمّمقص ذم اجلزم يّمح وٓ: ىم٤مل. ُمٕملم ًمٓمٗمؾ سم٤مجلٜم٦م اجلزم قمٚمٞمٝم٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد اعمٜم٤مط وهق همٞم٥م، َت٘مٞم٘م٤م

 إذا وذًمؽ اًمروح، ومٞمف ٟمٗمخ٧م ىمد يم٤من إذا قمٚمٞمف ُيّمغم إٟمام اًمً٘مط أن واًمٔم٤مهر

 ٓ يمام سمٛمٞم٧م ًمٞمس ٕنف ومال، ذًمؽ ىمٌؾ ؾم٘مط إذا وم٠مُم٤م ُم٤مت، صمؿ أؿمٝمر، أرسمٕم٦م اؾمتٙمٛمؾ

 .خيٗمك

 ظمٚمؼ إن: »ُمرومققًم٤م قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذًمؽ وأصؾ
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 ُمْمٖم٦م، يٙمقن صمؿ ذًمؽ، ُمثؾ قمٚم٘م٦م يٙمقن صمؿ يقًُم٤م، أرسمٕملم أُمف سمٓمـ ذم جيٛمع أطمديمؿ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اًمروح ومٞمف يٜمٗمخ..ُمٚمًٙم٤م إًمٞمف يٌٕم٨م صمؿ

ش وورث قمٚمٞمف ُصغمِّ  اًمً٘مط اؾمتٝمؾ إذا: »حلدي٨م طمٞم٤ًّم يً٘مط أن سمٕمْمٝمؿ واؿمؽمط

 . اًمٕمٚمامء سمٞمٜمف يمام سمف، حُيت٩م ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (افشفقد): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 سمٕمْمٝم٤م سمذيمر أيمتٗمل يمثػمة، إطم٤مدي٨م وومٞمف اًمِمٝمٞمد، :افثوين

 :اهل٤مد سمـ ؿمداد قمـ - 1

 ُمٕمؽ أه٤مضمر: ىم٤مل صمؿ واشمٌٕمف، سمف آُمـط   اًمٜمٌل إمم ضم٤مء إقمراب ُمـ رضمال أن»

ط   اًمٜمٌل يمٗمٜمف صمؿش .. ط اًمٜمٌل سمف وم٠ُميت اًمٕمدو، ىمت٤مل ذم هنْمقا  صمؿ ىمٚمٞمال، ومٚمٌثقا .. 

 ..ش. قمٚمٞمف ومّمغم ىمدُمف صمؿ ضمٌتف، ذم

 أطمد يقم أُمر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اًمف صغم اهلل رؾمقل أن: »اًمزسمػم اهلل قمٌد قمـ - 1

ل سمحٛمزة جِّ ًُ  يّمٗمقن، سم٤مًم٘متغم أيت صمؿ شمٙمٌػمات، شمًع ومٙمؼم قمٚمٞمف صغم صمؿ سمؼمدة، وَم

 ش.ُمٕمٝمؿ وقمٚمٞمف. قمٚمٞمٝمؿ ويّمكم

 سمف ُمثؾ وىمد سمحٛمزة ُمرط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ - 1

 . (1)شأطمد ؿمٝمداء يٕمٜمل. همػمه اًمِمٝمداء ُمـ أطمد قمغم وأجْم٤م،

 أطمد أهؾ قمغم ومّمغم يقُم٤م ظمرجط   اًمٜمٌل أن: »اجلٝمٜمل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ - 1

 إمم اٟمٍمف صمؿ ،[وإُمقات ًمألطمٞم٤مء يم٤معمقدع[ ]ؾمٜملم صمامن سمٕمد] اعمٞم٧م قمغم صالشمف

 وإن] قمٚمٞمٙمؿ، ؿمٝمٞمد وأن٤م ًمٙمؿ، ومرط إين: وم٘م٤مل! قمٚمٞمف[ وأثٜمك اهلل ومحٛمد] اعمٜمؼم

                                                           

 ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم يمام ُمٕمف ُم٘مروٟم٤م همػمه قمغم اًمّمالة يٜمٌٖمل ومال اؾمت٘مالٓ، همػمه قمغم اًمّمالة يٕمٜمل ًمٕمٚمف (1)

 واعمث٧ٌم ٟم٤مف، ٕنف أطمد ؿمٝمداء قمغم سمّمؾ ملط   أنف اعمت٘مدم ضم٤مسمر سمحدي٨م احلديث٤من هذان يٕم٤مرض وٓ

 [.ُمٜمف. ]شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمتٗمّمٞمؾ واٟمٔمر اًمٜم٤مذم، قمغم ُم٘مدم
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 إمم أجٚم٦م سملم يمام قمروف وإن] أن، طمقيض إمم ٕنٔمر واهلل وإين[ احلقض ُمققمديمؿ

 ُم٤م واهلل واين إرض ُمٗم٤مشمٞمح أو إرض، ظمزائـ ُمٗم٤مشمٞمح أقمٓمٞم٧م وإين - ،[اجلحٗم٦م

 ومٞمٝم٤م شمتٜم٤مومًقا  أن[ اًمدٟمٞم٤م] قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مف وًمٙمـ سمٕمدي وشمنميمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مف

 [ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ هٚمؽ يمام ومتٝمٚمٙمقا  وشم٘متتٚمقا ]

 [ش.ط اهلل رؾمقل إمم ٟمٔمرهت٤م ٟمٔمرة آظمر ومٙم٤مٟم٧م: ىم٤مل

 اًمِمٝمداء، قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م إطم٤مدي٨م هذه ذم صم٧ٌم ًم٘مد: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد

 ش.18» اعم٠ًمخ٦م ذم ذيمره ؾمٌؼ ح٤م: ىمٚم٧م! سم٤مًمقضمقب ي٘م٤مل ٓ ومٚمامذا واضم٦ٌم أهن٤م وإصؾ

 سمدر همزوة ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمثػم اؾمتِمٝمد ًم٘مد: ومٜم٘مقل هٜم٤م ذًمؽ قمكم وٟمزيد

 .قمٜمف ًمٜم٘مٚمقه ومٕمؾ وًمق قمٚمٞمٝمؿ صغم ،ط اًمٜمٌل أن يٜم٘مؾ ومل وهمػمه٤م،

 .واضم٦ٌم همػم قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالت أن ذًمؽ ومدل

 اعم٠ًمخ٦م ذم واًمّمقابش: »191/ 1ش »اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 وهذا إُمريـ ُمـ واطمد سمٙمؾ آصم٤مر عمجئ وشمريمٝم٤م، قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة سملم خُمَػمَّ  أنف

 أن وٓؿمؽ: ىمٚم٧م» وُمذهٌف سم٠مصقًمف إًمٞمؼ وهل أمحد، آُم٤مم قمـ اًمرواي٤مت إطمدى

ت إذا اًمؽمك ُمـ أومْمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة  ش. وقم٤ٌمدة دقم٤مء ٕهن٤م شمٞمنَّ

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـ حد   يف ُؿتؾ مـ): جتى وٓ ؿـفـظؾق الةـافص رعـُتش ممـ

 (اهلل حدود

ة أن» طمّملم سمـ قمٛمران حلدي٨م اهلل، طمدود ُمـ طمد ذم ىمتؾ ُمـ :افثوفٌ  ُمـ اُمرأ

 طمدا أص٧ٌم اهلل ٟمٌل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م اًمزٟمك، ُمـ طمٌغم وهلط   اهلل ٟمٌل أت٧م ضمٝمٞمٜم٦م

 هب٤م، وم٠متٜمل ووٕم٧م وم٢مذا إًمٞمٝم٤م، أطمًـ: »وم٘م٤مل وًمٞمٝم٤م،ط   اهلل ٟمٌل ومدقم٤م قمكم، وم٠مىمٛمف

 صغم صمؿ ومرمج٧م، هب٤م أُمر صمؿ صمٞم٤مهب٤م، قمٚمٞمٝم٤م ومِمٙم٧مط   اهلل ٟمٌل هب٤م وم٠مُمر ومٗمٕمؾ،

 ًمق شمقسم٦م شم٤مسم٧م ًم٘مد: »وم٘م٤مل زٟم٧م؟ وىمد اهلل ٟمٌل ي٤م قمٚمٞمٝم٤م شمّمكم: قمٛمر ًمف وم٘م٤مل ،شقمٚمٞمٝم٤م
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 أن ُمـ أومْمؾ شمقسم٦م وضمدت وهؾ ًمقؾمٕمتٝمؿ، اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ ؾمٌٕملم سملم ىمًٛم٧م

 ش. شمٕم٤ممم؟ هلل سمٜمٗمًٝم٤م ضم٤مدت

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (ادعويص يف ادـبعٌ افػوجر): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 ُمع واًمزيم٤مة اًمّمالة شم٤مرك ُمثؾ واعمح٤مرم، اعمٕم٤ميص ذم اعمٜمٌٕم٨م اًمٗم٤مضمر :افرابع

 قمٚمٞمٝمؿ، يّمكم وم٢مٟمف اًمٗم٤ًمق ُمـ وٟمحقهؿ اخلٛمر، وُمدُمـ واًمزاين سمقضمقهبام، اقمؽماومف

 ُٕمث٤مهلؿ، وشم٠مدي٤ٌم قم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ، اًمّمالة يدقمقا  أن واًمديـ اًمٕمٚمؿ ٕهؾ يٜمٌٖمل أنف إٓ

 .ط اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 وم٤من قمٜمٝم٤م، ؾم٠مل جلٜم٤مزة دقمل إذاط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل ىمت٤مدة أيب قمـ - 1

 هب٤م، ؿم٠منٙمؿ ٕهٚمٝم٤م ىم٤مل ذًمؽ همػم قمٚمٞمٝم٤م أثٜمل وإن قمٚمٞمٝم٤م، ومّمغم ىم٤مم ظمػم قمٚمٞمٝم٤م أثٜمل

 ش .قمٚمٞمٝم٤م يّمؾ ومل

 رؾمقل إمم ضم٤مره ومج٤مء قمٚمٞمف، ومّمٞمح رضمؾ، ُمرض» ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر قمـ - 1

 إٟمف: »اهلل رؾمقل ىم٤مل رأجتف، أن٤م: ىم٤مل يدريؽ؟ وُم٤م: ىم٤مل ُم٤مت، ىمد إٟمف: وم٘م٤ملط   اهلل

 وم٠مظمؼمهط   اهلل رؾمقل إمم اٟمٓمٚمؼ اُمرأتف، وم٘م٤مًم٧م قمٚمٞمف، ومّمٞمح ومرضمع: ىم٤مل يٛم٧م، مل

 سمٛمِم٘مص، ٟمٗمًف ٟمحر ىمد ومرآه اًمرضمؾ اٟمٓمٚمؼ صمؿ: ىم٤مل! اًمٕمٜمف مهللا: اًمرضمؾ وم٘م٤مل

 ٟمٗمًف يٜمحر رأجتف: ىم٤مل يدريؽ؟ ُم٤م وم٘م٤مل ُم٤مت، أنف وم٠مظمؼمهط   اًمٜمٌل إمم وم٤مٟمٓمٚمؼ

 ش.قمٚمٞمف أصكم ٓ إذا: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل رأجتف؟ أن٧م: ىم٤مل! ُمٕمف سمٛمِم٘مص

 وم٘م٤مل هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ اظمتٚمػ وىمد طمًـ، طمدي٨م هذا: »اًمؽمُمذي وىم٤مل

 اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ىمقل وهق اًمٜمٗمس ىم٤مشمؾ وقمغم ًمٚم٘مٌٚم٦م، صغم ُمـ يمؾ قمغم يّمكم: سمٕمْمٝمؿ

 ش.آُم٤مم همػم قمٚمٞمف ويّمكم اًمٜمٗمس، ىم٤مشمؾ قمغم آُم٤مم يّمكم ٓ: أمحد وىم٤ملش وإؾمح٤مق

 ُمـ اُمتٜمع وُمـش: »11 صش »آظمتٞم٤مرات» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل 
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 ُٕمث٤مًمف زضمرا ش ووم٤مء ًمف ًمٞمس اًمذي واعمديـ واًمٖم٤مل اًم٘م٤مشمؾ يٕمٜمل» أطمدهؿ قمغم اًمّمالة

 سملم ًمٞمجٛمع اًم٤ٌمـمـ، ذم ًمف ودقم٤م اًمٔم٤مهر، ذم اُمتٜمع وًمق طمًٜم٤م، يم٤من ومٕمٚمف ُمثؾ قمـ

 ش.إطمدامه٤م شمٗمقي٧م ُمـ أومم يم٤من اعمّمٚمحتلم

 وىمقًمف اًمٖم٤مل قمغم اًمّمالة ُمـط   اًمٜمٌل اُمتٜم٤مع طمدي٨م ذم ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ - 1

 !.شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم همؾ ص٤مطمٌٙمؿ إن..  ص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : »ٕصح٤مسمف

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـ يسك مل افذي ادديـ): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 (ديـف بف ُيؼه مو ادول

 وإٟمام قمٚمٞمف، يّمغم وم٢مٟمف ديٜمف سمف ي٘ميض ُم٤م اح٤مل ُمـ يؽمك مل اًمذي اعمديـ :اخلومس

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف إُمر، أول ذم قمٚمٞمف اًمّمالة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صكم اهلل رؾمقل شمرك

 سمجٜم٤مزة أيت إذط   اًمٜمٌل قمٜمد ضمٚمقؾم٤م يمٜم٤م: »ىم٤مل إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ - 1

 ٓ،: ىم٤مًمقا  ؿمٞمئ٤م؟ شمرك ومٝمؾ: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًمقا  ديـ؟ قمٚمٞمف هؾ: »وم٘م٤مل قمٚمٞمٝم٤م، صؾ: وم٘م٤مًمقا 

 قمٚمٞمف هؾ: »ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، صؾ اهلل ي٤مرؾمقل: وم٘م٤مًمقا  أظمرى سمجٜم٤مزة أيت صمؿش. قمٚمٞمف ومّمغم

 صمالث سم٠مص٤مسمٕمف وم٘م٤مل: ىم٤مل] دٟم٤مٟمػم صمالصم٦م: ىم٤مًمقا  ؿمٞمئ٤م؟ شمرك ومٝمؾ ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىمٞمؾ ديـ؟

 ش.قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم ،[يمٞم٤مت

 هؾ: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًمقا  ؿمٞمئ٤م؟ شمرك هؾ: »ىم٤مل قمٚمٞمف، صؾ: وم٘م٤مًمقا  سم٤مًمث٤مًمث٦م، أيت صمؿ

 إنّم٤مر ُمـ رضمؾ] ىم٤مل ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : ىم٤مل دٟم٤مٟمػم، صمالصم٦م: ىم٤مًمقا  ديـ؟ قمٚمٞمف

 ش.قمٚمٞمف ومّمغم ديٜمف، وقمكمَّ  اهلل ي٤مرؾمقل قمٚمٞمف صؾ: ىمت٤مدة أبق ًمف، ي٘م٤مل

 إيمقع ذم ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م ذم اًمث٤مًمث٦م اًم٘مّم٦م ٟمحق قمٜمف اهلل ريض ىمت٤مدة أيب قمـ - 1

 قمٜمف ىمْمٞم٧م إن: »ىم٤مل قمٚمٞمف؟ أتّمكم قمٜمف ىمْمٞم٧م إن أرأج٧م: »وومٞمف ىمٌٚمف، اًمذي وروي

 ىم٤مل قمٚمٞمف؟ ُم٤م أوومٞم٧م: وم٘م٤مل قمٜمف، وم٘م٣م ىمت٤مدة أبق ومذه٥م: ىم٤مل ،شقمٚمٞمف صٚمٞم٧م سم٤مًمقوم٤مء

 ش.قمٚمٞمف ومّمغمط   اهلل رؾمقل ومدقم٤م ٟمٕمؿ،



 يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 رؾمقًمف قمغم اهلل ومتح ومٚمام: آظمره ذم وزاد ٟمحقه٤م قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ - 1

 ُم٤مٓ شمرك وُمـ ىمْم٤مؤه، ومٕمكم ديٜم٤م شمرك وُمـ ٟمٗمًف، ُمـ ُم١مُمـ سمٙمؾ أومم أن٤م: »ىم٤مل

 ش.ومٚمقرصمتف

 اًمديـ، قمٚمٞمف اعمٞم٧م سم٤مًمرضمؾ ي١مشمك يم٤منط   اهلل رؾمقل أن: هريرة أيب قمـ - 1

ث وم٢من ىمْم٤مء؟ ُمـ ًمديٜمف شمرك هؾ: ومٞم٠ًمل : ومال وإٓ قمٚمٞمف، صغم ووم٤مء شمرك أنف طُمدِّ

 ُمـ سم٤معم١مُمٜملم أومم أن٤م: »ىم٤مل اًمٗمتقح قمٚمٞمف اهلل ومتح ومٚمام ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : »ىم٤مل

ِله ﴿: ؿمئتؿ إن إىمرؤوا وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ذمش ]أنٗمًٝمؿ ـْ  سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأْومَم  اًمٜمٌَّ ِٝمؿْ  ُِم ًِ  ﴾َأنُْٗم

 ُم٤مٓ شمرك وُمـ ىمْم٤مؤه، ومٕمكم[ ووم٤مء يؽمك ومل] ديـ وقمٚمٞمف شمقذم ومٛمـ[ 6: إطمزاب]

 ش.ًمقرصمتف ومٝمق

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 صحقحي أحوديٌ ادقً ظذ افديـ ضامن يف

 [:اإلموم ؿول]

 واًمًٜمـ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اعمٞم٧م قمـ اًمديـ وامن ذم أن واقمٚمؿ

 .وهمػمه٤م

 . (1/189) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 

 ظؾقف ُيصذ أن ؿبؾ دؾـ مـ): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 (بعض دون بعضفؿ ظؾقف صذ أو

 سمٕمض، دون سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف صغم أو قمٚمٞمف، ُيّمغم أن ىمٌؾ ُدومـ ُمـ :افسودس

 .قمٚمٞمف صغم يٙمـ مل ممـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم اإلُم٤مم يٙمقن أن قمغم ىمؼمه، ذم قمٚمٞمف ومٞمّمٚمقن
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 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 رؾمقل ويم٤من - رضمؾ ُم٤مت: »ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ - 1

 أن ُمٜمٕمٙمؿ ُم٤م: »وم٘م٤مل أقمٚمٛمقه، أصٌح ومٚمام سم٤مًمٚمٞمؾ، ومدومٜمقه - يٕمقدهط   اهلل

 ىمؼمه وم٠متك قمٚمٞمؽ، ٟمِمؼ أن ومٙمرهٜم٤م اًمٔمٚمٛم٦م، ويم٤مٟم٧م اًمٚمٞمؾ، يم٤من: ىم٤مًمقا  شمٕمٚمٛمقين؟

 [ش.أرسمٕم٤م ويمؼمَّ ] ،[ومٞمٝمؿ وأن٤م] ،[ظمٚمٗمف وصٗمٜم٤م وم٠مُمٜم٤م،: ىم٤مل] ،شقمٚمٞمف ومّمغم

ة أن: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ - 1  رواي٦م وذم» شم٘مؿ يم٤مٟم٧م ؾمقداء اُمرأ

 سمٕمد قمٜمٝم٤م وم٠ًمل ،ط اًمٜمٌل ومٗم٘مده٤م ومامشم٧م، اعمًجد،ش ُمـ واًمٕمٞمدان اخلرق شمٚمت٘مط

 اًمٚمٞمؾ ُمـ ُم٤مشم٧م: ىم٤مًمقا » ؟شآذٟمتٛمقين يمٜمتؿ هالَّ : »وم٘م٤مل ُم٤مشم٧م، اهن٤م ًمف وم٘مٞمؾ أج٤مم،

 ش.أُمره٤م صٖمروا ومٙم٠مهنؿ: »ىم٤مل» ،شٟمقىمٔمؽ أن ويمرهٜم٤م ودومٜم٧م،

 صم٤مسم٧م ىم٤مل: ]ىم٤مل صمؿش قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم ىمؼمه٤م وم٠متك» ومدًمقه، ىمؼمه٤م قمغم دًمقين وم٘م٤مل

 قمغم فمٚمٛم٦م ممٚمقءة اًم٘مٌقر هذه إن[: »آظمر طمدي٨م ذم أو ذاك قمٜمدش: احلدي٨م رواة أطمد»

 ش.قمٚمٞمٝمؿ سمّماليت هلؿ ُمٜمقره٤م وضمؾ قمز اهلل وإن أهٚمٝم٤م،

ط   إًمٜمٌل ُمع ظمرضمٜم٤م: »ىم٤مل - زيد ُمـ أيمؼم ويم٤من - صم٤مسم٧م سمـ يزيد قمـ - 1

 سمٜمل ُمقٓة» ومالٟم٦م: وم٘م٤مًمقا ش قمٜمف وم٠ًمل ضمديد، سم٘مؼم هق وم٢مذا  اًمٌ٘مٞمع ورد ومٚمام[ يقم ذات]

، ُم٤مشم٧م: ]ىم٤مًمقا  ؟شهب٤م آذٟمتٛمقين أٓ: »وىم٤مل ومٕمرومٝم٤م: ىم٤مل ،شومالن  ىم٤مئال يمٜم٧م[ و فمٝمرا

، ومال: »ىم٤مل ٟم١مذيؽ، أن ومٙمرهٜم٤م ص٤مئام  ُم٤ميمٜم٧م ُمٞم٧م ُمٜمٙمؿ ُم٤مت ُم٤م أقمرومـ، ٓ شمٗمٕمٚمقا

 ظمٚمٗمف ومّمٗمٗمٜم٤م اًم٘مؼم، آيت صمؿ ،شرمحف قمٚمٞمف صاليت وم٢من سمف، اذٟمتٛمقيت إٓ أفمٝمريمؿ سملم

 ش.أرسمٕم٤م قمٚمٞمف ومٙمؼم

 ُمرى يٕمقد يم٤من ،ط اهلل رؾمقل أن: ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ - 1

 اُمرأة وأن همػمه، قمٚمٞمٝمؿ يّمكم وٓ ضمٜم٤مئزهؿ ويتٌع: ووٕمٗم٤مئٝمؿ اعمًٚمٛملم ُم٤ًميملم

 طميه٤م ُمـ قمٜمٝم٤م ؾم٠ملط   اهلل رؾمقل ومٙم٤من ؾم٘مٛمٝم٤م، ـم٤مل اًمٕمقازم أهؾ ُمـ ُمًٙمٞمٜم٦م

 شمٚمؽ ومتقومٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمّمكم طمدث هب٤م طمدث إن يدومٜمقه٤م ٓ أن وأُمرهؿ ضمػماهن٤م ُمـ

ة  رؾمقل ُمًجد قمٜمد اجلٜم٤مئز ُمقوع: ىم٤مل أو اجلٜم٤مئز ُمع هب٤م وم٠متقا  واطمتٛمٚمقه٤م ًمٞمال اعمرأ
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 صالة سمٕمد ٟم٤مم ىمد ومقضمدوه أُمرهؿ يمامط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمّمكم (1)ط اهلل

 اٟمٓمٚم٘مقا  صمؿ. قمٚمٞمٝم٤م ومّمٚمقا  ٟمقُمف ُمـط   اهلل رؾمقل (1)ُّيجدوا أن ومٙمرهقا  اًمٕمِم٤مء

 ظمؼمه٤م، وم٠مظمؼموه ضمػماهن٤م، ُمـ طميه ُمـ قمٜمٝم٤م ؾم٠ملط   اهلل رؾمقل أصٌح ومٚمام هب٤م،

 ومٕمٚمتؿ؟ ومل: ط اهلل رؾمقل هلؿ وم٘م٤مل هل٤مط   اهلل رؾمقل ُّيجدوا ان يمرهقا  وأهنؿ

،    اهلل رؾمقل وراء ومّمٗمقا  ىمؼمه٤م قمغم ىم٤مُمقا  طمتكط   اهلل رؾمقل ُمع وم٤مٟمٓمٚم٘مقا  اٟمٓمٚم٘مقا

 يمام أرسمٕم٤م ويمؼمط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم اجلٜم٤مزة قمغم ًمٚمّمالة يّمػ يمام ط 

 . اجلٜم٤مئز قمغم يٙمؼم

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ؾقفو فقس بؾد يف موت مـ): جتى وٓ ظؾقفؿ افصالة ُتؼع ممـ

 (احلورض صالة ظؾقف يصذ مـ

 يّمكم ومٝمذا احل٤مض، صالة قمٚمٞمف، يّمكم ُمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٚمد ذم ُم٤مت ُمـ :افسوبع

 رواه٤م وىمد اًمٜمج٤مر قمغمط   اًمٜمٌل ًمّمالة اًمٖم٤مئ٥م، صالة اعمًٚمٛملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م قمٚمٞمف

 ذم ؾم٘متٝم٤م صمؿ ومٞمٝم٤م، أطم٤مديثٝمؿ مجٕم٧م وىمد سمٕمض، قمغم سمٕمْمٝمؿ يزيد أصح٤مسمف ُمـ مج٤مقم٦م

 ٟمٕمكط   اهلل رؾمقل إن: »هريرة أيب حلدي٨م واًمًٞم٤مق. ًمٚمٗم٤مئدة شم٘مري٤ٌم واطمد ؾمٞم٤مق

 ُم٤مت اًمذي اًمٞمقم ذم[ احلٌِم٦م ص٤مطم٥م[ ]أصحٛمف] اًمٜمج٤مر[ سم٤معمديٜم٦م وهق] ًمٚمٜم٤مس

 سمٖمػم] ص٤مًمح هلل قمٌد اًمٞمقم ُم٤مت: »رواي٦م وذمش ُم٤مت ىمد ًمٙمؿ أظم٤م إن: »ىم٤مل: ]ومٞمف

 اؾمتٖمٗمروا: وىم٤مل[ ]اًمٜمج٤مر ىم٤مل هق؟ ُمـ: ىم٤مًمقا ] ،[قمٚمٞمف ومّمٚمقا  وم٘مقُمقا [ ]أروٙمؿ

[ ظمٚمٗمف ومّمٗمقا  شم٘مدم صمؿ] اًمٌ٘مٞمع: رواي٦م وذم اعمّمغم إمم هبؿ ومخرج: ىم٤مل ،[ٕظمٞمٙمؿ

 قمغم يّمغم يمام قمٚمٞمف وصٚمٞمٜم٤م اعمٞم٧م قمغم يّمػ يمام ظمٚمٗمف ومّمٗمٗمٜم٤م: ىم٤مل] ،[صٗملم]

 ويمؼم ،[قمٚمٞمف وصغم وم٠مُمٜم٤م: ىم٤مل[ ]يديف سملم ُمقوققم٦م إٓ اجلٜم٤مزة َت٥ًم وُم٤م[ ]اعمٞم٧م

                                                           

 سمج٤مٟم٥م اجلٜمقب إزم اًمِمامل ُمـ ُمـ اعمًجد ـمقل ُمع اعمٛمتدة آرض اًمٞمقم وهق اًمٜمٌقي، اعمًجد ذىمل هق (1)

 [.ُمٜمف. ]اًمٜم٤ًمء سم٤مب

 [.ُمٜمف. ]آوداد ُمـ وهق يقىمْمقا  أي (1)
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 ش.شمٙمٌػمات أرسمع قمٚمٞمف

 يم٤من أصحٛم٦م اًمٜمج٤مر أن قمغم ٓختٗمك وضمقه ُمـ دًمٞمؾ إطم٤مدي٨م هذه ذم: ىمٚم٧م

 أبق وم٘م٤مل ،ط سمٜمٌقشمف سمتّمدي٘مف قمٜمف اًمٍميح اًمٜمص ضم٤مء أنف ذًمؽ وي١ميد ُمًٚماًم،

 أرض إمم ٟمٜمٓمٚمؼ أنط   اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م: »قمٜمف اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك

 اًمذي وأنف اهلل، رؾمقل أنف أؿمٝمد: اًمٜمج٤مر وىم٤مل - وومٞمٝم٤م اًم٘مّم٦م ومذيمر - اًمٜمج٤مر

 ش.ٟمٕمٚمٞمف أمحؾ طمتك ٕتٞمتف اعمٚمؽ ُمـ ومٞمف أن٤م ُم٤م وًمقٓ ُمريؿ، سمـ قمٞمًك سمف سمنم

 يتحٛمؾ ٓ اًمذي هق» اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّمالة ُمـ ذيمرٟم٤مه اًمذي هذا أن واقمٚمؿ

 ُمـ ظمالص٦م وإًمٞمؽ اعمذاه٥م، حم٘م٘مل ُمـ صُمٚم٦َّم اظمتٞم٤مرة إمم ؾمٌ٘مٜم٤م وهلذا همػمه، احلدي٨م

 وملش: 116 ،111/ 1ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم ىم٤مل اًمّمدد، هذا ذم اهلل رمح٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم

 ظمٚمؼ ُم٤مت وم٘مد هم٤مئ٥م، ُمٞم٧م يمؾ قمغم اًمّمالة وؾمٜمتف قمٚمٞمف اهلل صغم هديف ُمـ يٙمـ

 اًمٜمج٤مر قمغم صغم أنف قمٜمف وصح قمٚمٞمٝمؿ، يّمؾ ومٚمؿ هُمٞم٥َّم، وهؿ اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم

 :ـمرق صمالصم٦م قمغم ذًمؽ ذم وم٤مظمتٚمػ اعمٞم٧م، قمغم صالشمف

 اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهذا هم٤مئ٥م يمؾ قمغم اًمّمالة ًمألُم٦م وؾمٜم٦م شمنميع هذا أن - 1

 .وأمحد

 .ًمٖمػمه ذًمؽ وًمٞمس سمف، ظم٤مص هذا: وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل - 1

 يّمؾ مل سمٌٚمد ُم٤مت إن اًمٖم٤مئ٥م أن اًمّمقاب: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل - 1

 سملم ُم٤مت ٕنف اًمٜمج٤مر قمغمط   اًمٜمٌل صغم يمام اًمٖم٤مئ٥م، صالة قمٚمٞمف صكم ومٞمف، قمٚمٞمف

 ٓن اًمٖم٤مئ٥م، صالة قمٚمٞمف يّمؾ مل ُم٤مت طمٞم٨م قمٚمٞمف صكم وإن قمٚمٞمف يّمؾ ومل اًمٙمٗم٤مر،

 وومٕمٚمف وشمريمف اًمٖم٤مئ٥م قمغم صغمط   واًمٜمٌل قمٚمٞمف، اعمًٚمٛملم سمّمالة ؾم٘مط اًمٗمرض

 .ؾمٜم٦م وشمريمف

 .أقمٚمؿ واهلل ُمقوع ًمف وهذا

 .اًمتٗمّمٞمؾ هذا وأصحٝم٤م أمحد، ُمذه٥م ذم صمالصم٦م وإىمقال

ش اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سمٕمض هذا واظمت٤مر: ىمٚم٧م 
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 .ٟمٌقشمف قمغم وصدىمفط   اهلل سمرؾمقل آُمـ ىمد ُمًٚمؿ رضمؾ اًمٜمج٤مر: ىمٚم٧م: ٟمّمف ُم٤م

: قمٚمٞمف يّمٚمقا  أن اعمًٚمٛملم قمغم وضم٥م ُم٤مت إذا واعمًٚمؿ إيامٟمف يٙمتؿ يم٤من أنف إٓ»

 اًمّمالة ذم سمح٘مف ي٘مقم ُمـ سمحيشمف يٙمـ ومل اًمٙمٗمر، أهؾ، فمٝمراين سملم يم٤من أنف إٓ

 ش.سمف اًمٜم٤مس وأطمؼ ووًمٞمف ٟمٌٞمف هق إذ ذًمؽ، يٗمٕمؾ أنط   اهلل رؾمقل ومٚمزم قمٚمٞمف،

 .اًمٖمٞم٥م سمٔم٤مهر قمٚمٞمف اًمّمالة إمم دقم٤مه اًمذي اًم٥ًٌم هق - أقمٚمؿ واهلل - ومٝمذا

 وم٤مٟمف قمٚمٞمف، اًمّمالة ذم طم٘مف ىم٣م وىمد اًمٌٚمدان، ُمـ سمٌٚمد اعمًٚمؿ ُم٤مت إذا هذا ومٕمغم

 ُم٤مٟمع أو ًمٕم٤مئؼ قمٚمٞمف يّمؾ مل أنف قمٚمؿ وم٢من قمٜمف، هم٤مئ٤ٌم آظمر سمٚمد ذم يم٤من ُمـ قمٚمٞمف يّمكم ٓ

 .اعم٤ًموم٦م ًمٌٕمد ذًمؽ يؽمك وٓ قمٚمٞمف يّمغم أن اًمًٜم٦م يم٤من قمذر

 ضمٝم٦م همػم ذم يم٤من إن اعمٞم٧م سمٚمد إمم يتقضمٝمقا  ومل اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘مٌٚمقا  قمٚمٞمف صٚمقا  وم٢مذا

 .اًم٘مٌٚم٦م

  اًمٜمٌل أن وزقمٛمقا  اًمٖم٤مئ٥م، اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة يمراه٦م إمم اًمٕمٚمامء سمٕمض ذه٥م وىمد

 ذم روي ح٤م ًمٚمٜمج٤مر، اعمِم٤مهد طمٙمؿ ذم يم٤من إذ اًمٗمٕمؾ، هبذا خمّمقص٤مً  يم٤منط 

 وهذا (1)شُمٙم٤مٟمف يٌٍم يم٤من طمتك إرض، أقمالم ًمف ؾمقي٧م ىمد أنف» إظم٤ٌمر سمٕمض

 ُمت٤مسمٕمتف قمٚمٞمٜم٤م يم٤من اًمنميٕم٦م، أومٕم٤مل ُمـ ؿمٞمئ٤م ومٕمؾ إذاط   اهلل رؾمقل ٕن وم٤مؾمد شم٠مويؾ

 .سمدًمٞمؾ إٓ يٕمٚمؿ ٓ واًمتخّمٞمص سمف، وآيت٤ًمء

 ومٕمٚمؿ ُمٕمف، ومّمٚمقا  هبؿ، ومّمػ اعمّمغم إمم سم٤مًمٜم٤مس ظمرجط   أنف ذًمؽ يٌلم ومم٤م

 .أقمٚمؿ واهلل وم٤مؾمد، اًمت٠مويؾ هذا أن

 ُمذه٥م وهق» اخلٓم٤ميب إًمٞمف ذه٥م ُم٤م -أجْم٤م ؿم٤مومٕمل هق - اًمروي٤مين اؾمتحًـ وىمد

 اعمًٚمؿ قمغم اًمّمالة ذم سم٤مب: »سم٘مقًمف  ؾمٜمٜمف ذم ًمٚمحدي٨م شمرضمؿ وم٢مٟمف أجْم٤م داود أيب

 ص٤مًمح اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م اعمت٠مظمريـ ُمـ ذًمؽ واظمت٤مرش: اًمنمك سمالد ذم يٛمقت

                                                           

 ـمل ذم زيدل سمـ اًمٕمالء طمدي٨م ذيمر صمؿ! اخلٞم٤مٓت ُمـ اخلؼم هذا أنش 111/ 1» شاعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وذيمر (1)

 ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ وٕمٗم٦م وٕمٞمػ طمدي٨م أنف وىم٤مل شمٌقك ذم ُمٕم٤موي٦م قمغم ومّمغم ذه٥م طمتك ،ط ًمٚمٜمٌل إرض

 [.ُمٜمف. ]واًمٌٞمٝم٘مل اًمٌخ٤مري
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 سمٕمض ذم وىمٕم٧م اًمٜمل سم٤مًمزي٤مدة ًمذًمؽ واؾمتدلش 11/ 1ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم يمام اعم٘مٌكم

 قمغم وؾمٜمده٤مش قمٚمٞمف ومّمٚمقا  وم٘مقُم٤م أروٙمؿ، سمٖمػم ُم٤مت ىمد أظم٤ميمؿ إن: »احلدي٨م ـمرق

 .اًمِمٞمخلم ذط

 اًمراؿمدون اخلٚمٗم٤مء ُم٤مت ح٤م أنف هم٤مئ٥م يمؾ قمغم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م قمدم ي١ميد ومم٤م

شمر ومٕمٚمقا  وًمق. اًمٖم٤مئ٥م صالة قمٚمٞمٝمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد يّمؾ مل وهمػمهؿ  اًمٜم٘مؾ ًمتقا

 .قمٜمٝمؿ سمذًمؽ

 إذا ٓؾمٞمام هم٤مئ٥م يمؾ قمغم اًمّمالة ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم قمٚمٞمف سمام هذا وم٘م٤مسمؾ

 ظمدُم٦م أو سمّمالح يٕمرف وٓ وم٘مط اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وًمق وصٞم٧م، ذيمر ًمف يم٤من

 احل٩م ُمقؾمؿ ذم اعم١مًمٗم٦م أٓف قمٚمٞمف وصغم اعمٙمك احلرم ذم ُم٤مت يم٤من وًمق» ًمالؾمالم

 ٓ اًمتل اًمٌدع ُمـ أهن٤م ي٘مٞمٜم٤م شمٕمٚمؿ اًمّمالة هذه سمٛمثؾ ذيمرٟم٤م ُم٤م ىم٤مسمؾ احل٤مض، صالة

 . قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٚمػ وُمذه٥مط   سمًٜمٜمف قم٤ممل ومٞمٝم٤م يٛمؽمي

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افغول وظذ ديـ ظؾقف مـ ظذ افصالة ترك

 [:اإلموم ؿول]

 واًمًٜمـ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اعمٞم٧م قمـ اًمديـ وامن ذم أن واقمٚمؿ

 . اًمٖم٤مل وقمغم ديـ قمٚمٞمف ُمـ قمغم اًمّمالة شمرك ذم ويمذًمؽ وهمػمه٤م

 (189/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وادـوؾؼغ افؽػور ظذ وافسحؿ وآشتغػور افصالة حرمي

 شم٤ٌمرك اهلل ًم٘مقل (1)واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر قمغم واًمؽمطمؿ وآؾمتٖمٗم٤مر اًمّمالة وَترم -
                                                           

 سمٕمض ذم اًمٖمٛمز ُمـ يمالُمٝمؿ ُمـ يؽمؿمح سمام يمٗمرهؿ يتٌلم وإٟمام آؾمالم، وئمٝمرون اًمٙمٗمر يٌٓمٜمقن اًمذيـ هؿ (1)

 ذم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم أؿم٤مر وىمد! واًمذوق ًمٚمٕم٘مؾ خم٤مًمٗم٦م أهن٤م وزقمٛمٝمؿ وأؾمتٝمج٤مهن٤م، اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم

= 
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َٓ ﴿: وشمٕم٤ممم َٓ  َأبًَدا َُم٤مَت  ُِمٜمُْٝمؿْ  َأطَمدٍ  قَمغَم  شُمَّمؾِّ  َو هِ  قَمغَم  شَمُ٘مؿْ  َو ُؿْ  ىَمؼْمِ   يَمَٗمُروا إهِنَّ
ِ
 سم٤ِمّللَّ

 [81: اًمتقسم٦م] ﴾وَم٤مؾِمُ٘مقنَ  َوُهؿْ  َوَُم٤مشُمقا  َوَرؾُمقًمِفِ 

 :ىم٤مل ًمف واًمًٞم٤مق وأبقه قمٛمر سمـ اهلل قمٌد روى ُم٤م أي٦م ٟمزول وؾم٥ٌم

 ومٚمام قمٚمٞمف، ًمٞمّمغمط   اهلل رؾمقل ًمف دقمك ؾمٚمقل سمـ أيب سمـ اهلل قمٌد ُم٤مت ح٤م»

: وم٘مٚم٧م[ سمثقسمف وم٠مظمذت] ،[صدره ذم ىمٛم٧م طمتك] إًمٞمف وصم٧ٌمط   اهلل رؾمقل ىم٤مم

 أقمدد ؟!ويمذا ويمذا يمذا يقم ىم٤مل وىمد ُأيب اسمـ[ اهلل قمدو] قمغم أتّمكم اهلل ي٤مرؾمقل

 َٓ  َأوْ  هَلُؿْ  اؾْمتَْٖمِٗمرْ ﴿:[ وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘ملم قمغم شمّمكم أن اهلل هن٤مك ىمد - أخٞمس] (1)ىمقًمف قمٚمٞمف

تَْٖمِٗمرْ  ًْ تَْٖمِٗمرْ  إِنْ  هَلُؿْ  شَم ًْ ةً  ؾَمٌِْٕملمَ  هَلُؿْ  شَم ـْ  َُمرَّ ُ  َيْٖمِٗمرَ  وَمَٚم  ومتًٌؿ[[ 81: اًمتقسم٦م] ﴾.. هَلُؿْ  اّللَّ

 ظمػمت إين: »ىم٤مل قمٚمٞمف أيمثرت ومٚمامش! قمٛمر ي٤م قمٜمل أظمر: »وىم٤ملط   اهلل رؾمقل

تَْٖمِٗمرْ  َٓ  َأوْ  هَلُؿْ  اؾْمتَْٖمِٗمرْ ﴿: زم ىمٞمؾ ىمد] ،شوم٤مظمؽمت ًْ تَْٖمِٗمرْ  إِنْ  هَلُؿْ  شَم ًْ ةً  ؾَمٌِْٕملمَ  هَلُؿْ  شَم  َُمرَّ

ـْ  ُ  َيْٖمِٗمرَ  وَمَٚم  ًمف همٗمر اًمًٌٕملم قمغم زدت إن أين أقمٚمؿ ًمق[ش 81: اًمتقسم٦م] ﴾.. هَلُؿْ  اّللَّ

 وصٚمٞمٜم٤م] (1)ط اهلل، رؾمقل قمٚمٞمف ومّمغم: ىم٤مل (1)[ُمٜم٤مومؼ إٟمف: ىم٤مل] قمٚمٞمٝم٤م، ًمزدت

                                                           

 سمًٞمامهؿ ومٚمٕمرومتٝمؿ ٕريٜم٤ميمٝمؿ ٟمِم٤مء وًمق. أوٖم٤مهنؿ اهلل خيرج ًمـ أن ُمرض ىمٚمقهبؿ ذم اًمذيـ طم٥ًم أم: »ىمقًمف

 واهلل احل٤مض، قمٍمٟم٤م ذم يمثػم اعمٜم٤موم٘ملم ه١مٓء وأُمث٤مل ،شأقمامًمٙمؿ يٕمٚمؿ واهلل اًم٘مقل، حلـ ذم وًمتٕمرومٜمٝمؿ

 [.ُمٜمف. ]اعمًتٕم٤من

 ُمٜمٝم٤م آقمز ًمٞمخرضمـ» وىمقًمفش يٜمٗمْمقا  طمتك اهلل مم رؾمقل قمٜمد ُمـ قمغم شمٜمٗم٘مقا  وٓ: »ىمقًمف ُمثؾ إمم سمذًمؽ يِمػم (1)

 [.ُمٜمف. ]شآذل

 ش:171/ 8» ش اًم٤ٌمري ومتح » ذم اهلل رمحف طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل (1)

ًمف، ُمـ يٓمٚمع ُم٤م قمغم ضمري٤م ُمٜم٤مومؼ أنف قمٛمر ضمزم إٟمام» : سم٘مقًمف وصكم: سم٘مقًمفط   اًمٜمٌل ي٠مظمذ مل وإٟمام أطمقا

 اًمذي وًمده إيمرام ُمـ ومٞمف وح٤م احلٙمؿ، ًمٔم٤مهر واؾمتّمح٤مسم٤م اإلؾمالم، طمٙمؿ فم٤مهر قمكم ًمف إضمراء قمٚمٞمف وصكم

 أذى قمغم يّمؼم إُمر أولط   اًمٜمٌل ويم٤من اعمٗمًدة، ودومع ًم٘مقُمف إؾمتئالف وُمّمٚمح٦م صالطمٞمتف َت٘م٘م٧م

 يم٤من وًمق آؾمالم ئمٝمر قمٛمـ وقمٗمقه صٗمحف وم٤مؾمتٛمر عمنميملم، سم٘مت٤مل أُمر صمؿ ويّمٗمح، ويٕمٗمق اعمنميملم

 حمٛمدا أن اًمٜم٤مس يتحدث ٓ»: ىم٤مل وًمذًمؽ قمٜمف، اًمتٜمٗمػم وقمدم آؾمتئالف عمّمٚمح٦م ذًمؽ ظمالف قمؾ سم٤مـمٜمف

، اًمٙمٗمر أهؾ وىمؾ آؾمالم، ذم اعمنميمقن ودظمؾ اًمٗمتح، طمّمؾ ومٚمام شأصح٤مسمف ي٘متؾ  سمٛمج٤مهرة أُمر وذًمقا

 قمغم اًمّمالة قمـ اًمٍميح اًمٜمٝمل ٟمزول ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من وىمد وٓؾمٞمام احلؼ، مِّ ُر طمٙمؿ قمغم ومحٚمٝمؿ اعمٜم٤موم٘ملم

 اهلل سمحٛمد اًم٘مّم٦م هذه ذم وىمع قمام آؿمٙم٤مل يٜمدومع اًمت٘مرير وهبذا سمٛمج٤مهرهتؿ ومٞمف، أُمر مم٤م ذًمؽ وهمػم اعمٜم٤موم٘ملم

 [.ُمٜمفش. ]شمٕم٤ممم

 [.ُمٜمف] . ىمٛمٞمّمف وأخًٌف ،ط سم٠مُمره ُمٜمٝم٤م وأظمرج طمٗمرشمف ذم أدظمؾ سمٕمدُم٤م قمٚمٞمف صغم وإٟمام: ىمٚم٧م  (1)
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 إٓ يٛمٙم٨م ومٚمؿ اٟمٍمف صمؿ ،[ُمٜمف ومرغ طمتك ىمؼمه قمغم وم٘م٤مم ُمٕمفط   وُمِمك] ،[ُمٕمف

َٓ ﴿: سمراءة ُمـ أيت٤من ٟمزًم٧م طمتك يًػما  َٓ  َأبًَدا َُم٤مَت  ُِمٜمُْٝمؿْ  َأطَمدٍ  قَمغَم  شُمَّمؾِّ  َو  قَمغَم  شَمُ٘مؿْ  َو

هِ  ُؿْ  ىَمؼْمِ   يَمَٗمُروا إهِنَّ
ِ
 صغم ومام: »ىم٤مل] ،[81: اًمتقسم٦م] ﴾وَم٤مؾِمُ٘مقنَ  َوُهؿْ  َوَُم٤مشُمقا  َوَرؾُمقًمِفِ  سم٤ِمّللَّ

 ومٕمج٧ٌم: - ىم٤مل ،شاهلل ىمٌْمف طمتك ىمؼمه قمغم ىم٤مم وٓ ُمٜم٤مومؼ قمغم سمٕمدهط   اهلل رؾمقل

 .أقمٚمؿ ورؾمقًمف واهلل[ يقُمئذط   اهلل رؾمقل قمغم ضمرأيت ُمـ ُمـ سمٕمد

 ضم٤مءه اًمقوم٤مة ـم٤مًم٥م أب٤م طميت ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض طمزن سمـ اعمًٞم٥م وقمـ

 اهلل رؾمقل وم٘م٤ملش واعمٖمػمة أُمٞم٦م، أيب اسمـ اهلل وقمٌد ضمٝمؾ، أب٤م قمٜمده ومقضمد اهلل رؾمقل

 ش.يدا قمٜمدي وأطمًٜمٝمؿ طم٘م٤م، قمكم اًمٜم٤مس أقمٔمؿ إٟمؽ قمؿ ي٤م: »ط

 قمٜمد هب٤م ًمؽ أؿمٝمد يمٚمٛم٦م اهلل، إٓ إهل ٓ] ف واًمدي، ُمـ طم٘م٤م قمكم أقمٔمؿ وٕن٧م

 ومٚمؿ اعمٓمٚم٥م قمٌد ُمٚم٦م قمـ أترهم٥م ـم٤مًم٥م أب٤م ي٤م: أُمٞم٦م سمـ اهلل وقمٌد ضمٝمؾ أبق وم٘م٤مل اهلل،

 َأبُق ىَم٤مَل  طَمتَّك اعم٘م٤مًم٦م، شمٚمؽ ًمف (1)[ان] ويٕمٞمد قمٚمٞمف يٕمروٝم٤مط   اهلل رؾمقل يزل

َٛمُٝمؿْ  َُم٤م آظِمرَ  ـَم٤مًم٥ٍِم  ٦مِ  قَمغَم  ُهقَ : يَمٚمَّ ٌْدِ  ُِمٚمَّ َّٓ  إهَِلَ  َٓ : َيُ٘مقَل  َأنْ  َوَأبَك اعْمُٓمَّٚم٥ِِم، قَم  (1)اهللُ  إِ

 هب٤م ٕىمررت - اجلزع ذًمؽ قمغم محٚمف ُم٤م إن: ي٘مقًمقن - ىمريش شمٕمػمين أن ًمقٓ: ىم٤مل]

 وم٠مظمذش »قمٜمؽ أنف مل ُم٤م ًمؽ ٕؾمتٖمٗمرن واهلل أُم٤م: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل! »قمٞمٜمؽ

 َُم٤م﴿: وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل ُمنميمقن، وهؿ ُم٤مشمقا  اًمذيـ عمقشم٤مهؿ يًتٖمٗمرون اعمًٚمٛمقن

ِلِّ  يَم٤منَ  ـَ  ًمِٚمٜمٌَّ ِذي تَْٖمِٗمُروا َأنْ  آَُمٜمُقا  َواًمَّ ًْ يملِمَ  َي ـْ  ىُمْرسَمك ُأوزِم  يَم٤مُٟمقا  َوًَمقْ  ًمِْٚمُٛمنْمِ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  شَمٌلَمَّ

ُؿْ  هَلُؿْ   رؾمقل وم٘م٤مل ـم٤مًم٥م، أيب ذم اهلل وأنزل ،[111: اًمتقسم٦م] ﴾اجْلَِحٞمؿِ  َأْصَح٤مُب  َأهنَّ

ـْ  هَتِْدي َٓ  إِٟمََّؽ ﴿: ط اهلل ٧ٌٌََْم  َُم َـّ  َأطْم َ  َوًَمِٙم ـْ  َُّيِْدي اّللَّ  َأقْمَٚمؿُ  َوُهقَ  َيَِم٤مءُ  َُم

ـَ  / 8 - 111/ 7 - 171/ 1» اًمٌخ٤مري أظمرضمف[!! 16: اًم٘مّمص] ﴾سم٤ِمعْمُْٝمَتِدي

 ضمرير واسمـش 111/ 1» وأمحدش 186/ 1» واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿش 111 ،111 ،171

 إصقل سمٕمض ذم ًمف اًمث٤مٟمٞم٦م واًمزي٤مدة ُمًٚمؿ، ويمذا ًمف واًمًٞم٤مقش 17/ 11» شمٗمًػمه ذم

                                                           

 .[ُمٜمف.]أُمٞم٦م أبك واسمـ ضمٝمؾ أبق أي (1)

ز سمٞمٜمٝمام شمٕم٤مرض وٓ ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًم٥ًٌم همػم أي٦م ٟمزول ؾم٥ٌم أن احلدي٨م هذا ذم (1)  جلقا

 ش.111/ 8» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ هذا أجد وىمد آي٦م، همػم ذم ذًمؽ وىمع يمام اًمٜمزول ؾم٥ٌم شمٕمدد



 يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 .سمٛمٕمٜم٤مه٤م وهمػمه اًمٌخ٤مري رواي٦م هل٤م ويِمٝمد اًم٘مرـمٌل قمـ احل٤مومظ ذيمره يمام

/ 1» واًمؽمُمذي ُمًٚمؿ قمٜمد سم٤مظمتّم٤مر هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًم٘مّم٦م ووردت

 وصححفش 116 و 111/ 1» واحل٤ميمؿ اًمث٤مًمث٦م، اًمزي٤مدة وقمٜمدمه٤م وطمًٜمف،ش 119

 سمـ ؾمٕمٞمد طمدي٨م ُمـ أجْم٤م ضمرير اسمـ قمٜمد وهل إومم، اًمزي٤مدة وًمف اًمذهٌل، وواوم٘مف

 اعمًٞم٥م قمـ احلدي٨م روى اًمذي هق ٕنف اعمقصقل، طمٙمؿ ذم وًمٙمٜمف ُمرؾمال، اعمًٞم٥م

 .واًمده وهق طمزن اسمـ

 .ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ أجْم٤م ووردت

 .اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف أجْم٤م احل٤ميمؿ أظمرضمف

 سمـ قمٛمرو وقمـ جم٤مهد قمـ ُمرؾمال ضمرير اسمـ قمٜمد وهل اًمراسمٕم٦م اًمزي٤مدة وومٞمف

 .ديٜم٤مر

 ُمنميم٤من، ومه٤م ٕبقيف يًتٖمٗمر رضمال ؾمٛمٕم٧م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى قمكم وقمـ

 وهق إسمراهٞمؿ اؾمتٖمٗمر ىمد أخٞمس: ]وم٘م٤مل ؟!ُمنميم٤من ومه٤م ٕبقسمؽ شمًتٖمٗمر: وم٘مٚم٧م

ِلِّ  يَم٤منَ  َُم٤م﴿: ومٜمزًم٧م ؟!ط ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمرت: ىم٤مل ُمنمك؟ ـَ  ًمِٚمٜمٌَّ ِذي  َأنْ  آَُمٜمُقا  َواًمَّ

تَْٖمِٗمُروا ًْ يملِمَ  َي ـْ  ىُمْرسَمك ُأوزِم  يَم٤مُٟمقا  َوًَمقْ  ًمِْٚمُٛمنْمِ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم ُؿْ  هَلُؿْ  شَمٌلَمَّ  اجْلَِحٞمؿِ  َأْصَح٤مُب  َأهنَّ

ِهٞمؿَ  اؾْمتِْٖمَٗم٤مرُ  يَم٤منَ  َوَُم٤مش 111» َبِٞمفِ   إسِْمَرا ِٕ  َّٓ ـْ  إِ َ  وَمَٚمامَّ  إِي٤َّمهُ  َوقَمَدَه٤م َُمْققِمَدةٍ  قَم  َأنَّفُ  ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

  ُدو  قمَ 
ِ
َّ
ِ
ِهٞمؿَ  إِنَّ  ُِمٜمْفُ  شَمؼَمَّأَ  ّلل اهٌ  إسِْمَرا َوَّ  [. 111 ،111: اًمتقسم٦م] ﴾طَمٚمِٞمؿٌ  َٕ

: قمٜمف إسمراهٞمؿ ؾمقرة أواظمر ذم شمٕم٤ممم اهلل طمٙم٤مه ُم٤م هق إٟمام آؾمتٖمٗم٤مر وهذا: ىمٚم٧م 

 هذا أن اعمٗمنون ذيمر وىمد ،شاحل٤ًمب ي٘مقم يقم وًمٚمٛم١مُمٜملم وًمقاًمدي زم اهمٗمر رسمٜم٤م»

 اًمتل أي٤مت ؾمٞم٤مق سمذًمؽ يِمٝمد يمام ُمٙم٦م إمم هجرشمف وسمٕمد أبٞمف ووم٤مة سمٕمد ُمٜمف اًمدقم٤مء

 آي٦م ذم اعمذيمقر اًمتٌلم يٙمقن أن ومٞمٌٜمل ذًمؽ وقمغم اعمذيمقرة، أي٦م اظمره٤م ذم وردت

 أظمرج وىمد إي٤مه شمٕم٤ممم اهلل سم٢مقمالم ذًمؽ ويم٤من أجْم٤م أبٞمف ووم٤مة سمٕمد يم٤من إٟمام آؾمتٖمٗم٤مر

 اسمـ قمـش 119/ 1ش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمام صحٞمح سمًٜمد طم٤مشمؿ أيب اسمـ

 اهلل قمدو أنف ًمف شمٌلم ُم٤مت ومٚمام ُم٤مت طمتك ٕبٞمف يًتٖمٗمر إسمراهٞمؿ زال ُم٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس
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 ش.ًمف يًتٖمٗمر ومٚمؿ

 قمغم اًمّمالةش: »118 ،111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 ش .واإلمج٤مع اًم٘مرآن سمٜمص طمرام، سم٤معمٖمٗمرة ًمف واًمدقم٤مء اًمٙم٤مومر،

 قمغم واًمؽميض اًمؽمطمؿ ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم سمٕمض ظمٓم٠م شمٕمٚمؿ ذًمؽ وُمـ: ىمٚم٧م

 ؾمٛمٕم٧م وًم٘مد واعمجالت، اجلرائد أصح٤مب سمٕمض ُمـ ذًمؽ ويٙمثر اًمٙمٗم٤مر سمٕمض

 هق اًمذي اًمِمٞمققملش ؾمت٤مًملم» قمغم يؽمطمؿ سم٤مًمتديـ اعمٕمرووملم اًمٕمرب رؤؾم٤مء أطمد

 إًمٞمف اعمِم٤مر اًمرئٞمس أخ٘م٤مه٤م يمٚمٛم٦م ذم وذك! اًمديـ قمغم آقمداء وأخد أؿمد ُمـ وُمذهٌف

 هذا ُمثؾ قمغم خيٗمك وم٘مد هذا ُمـ قمج٥م وٓ! سم٤مًمراديق أذيٕم٧م اعمذيمقر، ووم٤مة سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

 ىم٤مل طمٞم٨م ذًمؽ ُمثؾ ذم ي٘مع أن آؾمالُملم اًمدقم٤مة سمٕمض ُمـ اًمٕمح٥م وًمٙمـ احلٙمؿ،

 ...ش. سمرٟم٤مردؿمق اهلل رطمؿ: »ًمف رؾم٤مًم٦م ذم

 ُمـ ُم٤مت ُمـ قمغم يّمكم يم٤من أنف اعمِم٤ميخ أطمد قمـ اًمث٘م٤مت سمٕمض وأظمؼمين

 ويٕمٌدون احل٩م وٓ اًمّمالة يرون ٓ ٕهنؿ ُمًٚمٛملم همػم أهنؿ اقمت٘م٤مده ُمع آؾمامقمٞمٚمٞم٦م

 . اعمًتٕم٤من وهق اعمِمتٙمل اهلل وم٢ممم. هلؿ وُمداهٜم٦م ٟمٗم٤مىم٤م قمٚمٞمٝمؿ يّمكم ذًمؽ وُمع! اًمٌنم

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة يف اجلامظي وجقب

 :سمدًمٞمٚملم اعمٙمتقسم٦م، اًمّمٚمقات ذم دم٥م يمام اجلٜم٤مرة صالة ذم اجلامقم٦م ودم٥م -

 .قمٚمٞمٝم٤مط   اًمٜمٌل ُمداوُم٦م :إول

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمفش.أصكم رأجتٛمقيت يمام صٚمقا : »ط ىمقًمف: أظمر

 أطمد، ي١مُمٝمؿ مل ومرادىط   اًمٜمٌل قمغم اًمّمح٤مسم٦م صالة ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم يٕمٙمر وٓ

  قمٚمٞمف وافم٥م ُم٤م ٟمؽمك أن أضمٚمٝم٤م ُمـ جيقز ومال وضمٝمٝم٤م، يدرى ٓ ظم٤مص٦م، ىمْمٞم٦م ٕهن٤م

 سمف شم٘مقم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد شمرد مل اعمذيمقرة واًم٘مْمٞم٦م ؾمٞمام ٓ اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦مط 

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع أُمٙمـ وم٢من سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ـمرق ُمـ روي٧م يم٤مٟم٧م وإن احلج٦م،
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 أث٧ٌم ٕنف  اعم٘مدم هق ومٝمديف وإٓ ومٌٝم٤م، اجلٜم٤مزة ذم اًمتجٛمٞمع ذمط   هديف ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م

 .وأهدى

 .أقمٚمؿ واهلل اجلامقم٦م، سمؽمك وأثٛمقا  اًمٗمرض، ؾم٘مط ومرادى قمٚمٞمٝم٤م صٚمقا  وم٢من

 ش:111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 ًمألطم٤مدي٨م مج٤مقم٦م شمّمغم أن واًمًٜم٦م ظمالف سمال ومرادى اجلٜم٤مزة صالة دمقز»

 ش.اعمًٚمٛملم إمج٤مع ُمع ذًمؽ ذم اًمّمحٞمح ذم اعمِمٝمقرة

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ثالثي: اجلـوزة صالة يف اجلامظي اكعؼود يف ورد مو أؿؾ

: ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ومٗمل صمالصم٦م، ومٞمٝم٤م اجلامقم٦م اٟمٕم٘م٤مد ذم ورد ُم٤م وأىمؾ

  اهلل رؾمقل وم٠مت٤مه شمقذم طملم ـمٚمح٦م أيب سمـ قمٛمػم إممط   اهلل رؾمقل دقم٤م ـمٚمح٦م أن»

 ؾمٚمٞمؿ وأم وراء ـمٚمح٦م أبق ويم٤من ،ط اهلل رؾمقل ومت٘مدم ُمٜمزهلؿ، ذم قمٚمٞمف ومّمغمط 

 ش.همػمهؿ ُمٕمٝمؿ يٙمـ ومل ـمٚمح٦م، أيب وراء

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وأكػع فؾؿقً أؾضؾ ـون اجلؿع ـثر ـؾام

 :ط ًم٘مقًمف وأنٗمع ًمٚمٛمٞم٧م أومْمؾ يم٤من اجلٛمع يمثر ويمٚمام -

 إٓ ًمف، يِمٗمٕمقن يمٚمٝمؿ ُم٤مئ٦م يٌٚمٖمقن اعمًٚمٛملم ُمـ أُم٦م قمٚمٞمف شمّمكم ُمٞم٧م ُمـ ُم٤م»

ٕمقا   ش.ومٞمف ؿُمٗمِّ

 ش.ًمف همٗمر: »آظمر طمدي٨م وذم

 خي٤مًمط مل ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا  إذا ُم٤مئ٦م ُمـ أىمؾ اًمٕمدد يم٤من وًمق ًمٚمٛمٞم٧م يٖمٗمر وىمد

 ضمٜم٤مزشمف قمغم ومٞم٘مقم يٛمقت، ُمًٚمؿ رضمؾ ُم٤مُمـ: »ًم٘مقًمف اًمنمك ُمـ ؿمئ شمقطمٞمدهؿ
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 ش.ومٞمف اهلل ؿمٗمٕمٝمؿ إٓ ؿمٞمئ٤م سم٤مهلل ينميمقن ٓ رضمال، أرسمٕمقن

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 آموم وراء اجلـوزة صالة يف ادلمقمقن َيُصػ أن ويستحى

 ؾصوظدا صػقف ثالثي

قا  أن ويًتح٥م -  ذم ُروي٤م حلديثلم ومّم٤مقمدا (1)صٗمقف صمالصم٦م آُم٤مم وراء َيُّمٗمه

 :ذًمؽ

 ٟمٗمر ؾمٌٕم٦م وُمٕمف ضمٜم٤مزة قمغمط   اهلل رؾمقل صغم: »ىم٤مل أُم٤مُم٦م أيب قمـ :إول

 ش.صٗم٤م واصمٜملم صٗم٤م واصمٜملم صٗم٤م، صمالصم٦م ومجٕمؾ

 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هٌػمة سمـ ُم٤مًمؽ قمـ :افثوين

 وذم» أوضم٥م إٓ اعمًٚمٛملم ُمـ صٗمقف صمالصم٦م قمٚمٞمف ومٞمّمكم يٛمقت ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»

 ش.ًمف همٗمر إٓ: ًمٗمظ

 اجلٜم٤مزة أهؾ اؾمت٘مؾ إذا ُم٤مًمؽ ومٙم٤منش: »اًمٞمزين اهلل قمٌد سمـ ُمرصمد يٕمٜمل: »ىم٤مل

أهؿ  ش.ًمٚمحدي٨م صٗمقف صمالصم٦م ضَمزَّ

 [.117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 خؾػف يؼػ ؾنكف دـواح ؾـرج ؽر آموم مع يقجد مل إذا

 حذاءه وفقس

 ذم اًمًٜم٦م هق يمام طمذاءه ي٘مػ ٓ وم٢مٟمف واطمد، رضمؾ همػم آُم٤مم ُمع يقضمد مل وإذا -

: وومٞمف ،ش11» اعم٠ًمخف ذم اعمت٘مدم ًمٚمحدي٨م آُم٤مم، ظمٚمػ ي٘مػ سمؾ اًمّمٚمقات ؾم٤مئر

 يٙمـ ومل ـمٚمح٦م أيب وراء ؾمٚمٞمؿ وأم وراءه ـمٚمح٦م أبق ويم٤منط   اهلل رؾمقل ومت٘مدم»

                                                           

 [.ُمٜمف. ]شٕيمثره وٓطمد رضمالن، صٗم٤م يًٛمك ُم٤م وأىمؾ» ش:17 - 1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل (1)
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 ش.همػمهؿ ُمٕمٝمؿ

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقيل مـ اجلـوزة صالة يف بوٓمومي أحؼ كوئبي أو افقايل

 إين: »ىم٤مل طم٤مزم أيب حلدي٨م اًمقزم ُمـ ومٞمٝم٤م سم٤مُٓم٤مُم٦م أطمؼ ٟم٤مئٌف أو واًمقازم -

 ش.قمكم سمـ احلًـ ُم٤مت يقم ًمِم٤مهد

 -: وي٘مقل قمٜم٘مف ذم يٓمٕمـ - اًمٕم٤مص سمـ ًمًٕمٞمد ي٘مقل قمكم سمـ احلًلم ومرأج٧م

م  .ؿمئ سمٞمٜمٝمؿ ويم٤منش يقُمئذ اعمديٜم٦م قمغم أُمػم وؾمٕمٞمد»  ىمدُمتؽ ُم٤م ؾمٜم٦م أهن٤م ومٚمقٓ شَمَ٘مدَّ

 ومل اجلزم سمّمٞمٖم٦م اًم٘مّم٦م هذهش 111/ 1ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ أورد وىمد

 إمج٤مقم٤م ًمٙمؿ ٟمدع مل: ىمٚمٜم٤م»  وم٘م٤مل؟ احلٙمؿ ُمـ قمٚمٞمف دًم٧م سمام ي٠مظمذ مل أنف ُمع يْمٕمٗمٝم٤م

 اًم٘مرآن وذم واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن إمم اًمرد وضم٥م آُم٦م شمٜم٤مزع إذا وًمٙمـ هبذا، ومتٕم٤مروقٟم٤م

 ش.أوردٟم٤م ُم٤م واًمًٜم٦م

 طمٙمؿ ذمش يمذا اًمًٜم٦م» اًمّمح٤ميب ىمقل أن يرى ٓ اهلل رمحف طمزم اسمـ ويم٠من: ىمٚم٧م

 اًمّمقاب وهق اعمرومقع، طمٙمؿ ذم ذاك أن إصقًملم ذم اعمت٘مرر ظمالف وهذا اعمرومقع،

 ش.71» اعم٠ًمخ٦م ذم هلذا سمٞم٤من زي٤مدة وؾمٞم٠ميت. اهلل ؿم٤مء إن

 َوُأوًُمق﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٞمٕمٜمل» واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ُمـ طمزم اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وأُم٤م

َْرطَم٤ممِ  ْٕ   يمَِت٤مِب  ذِم  سمٌَِْٕمضٍ  َأْومَم  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ا
ِ
 اعم٠ًمخ٦م ذم آيت احلدي٨م ذمط   وىمقًمف ،﴾اّللَّ

 إطمؼ أن قمغم طمزم اسمـ هب٤م اؾمتدل رواي٦م ذم يمامش أهٚمف ذم اًمرضمؾ ي١مُمـ وٓ» اًمت٤مًمٞم٦م

 طمدي٨م وهق ودًمٞمٚمٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم، اؾمتدٓل أنف خيٗمك وٓ إوًمٞم٤مء، اعمٞم٧م قمغم سم٤مًمّمالة

 ذه٥م وًمذًمؽ إصقل، ذم ُم٘مرر هق يمام ُم٘مدم وهق ظم٤مص، قمٜمف اهلل ريض احلًلم

 واًمِم٤مومٕمل اعمٜمذر واسمـ وإؾمح٤مق وأمحد وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م يم٠ميب اًمٕمٚمامء مجٝمقر ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم

 ش.117/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم يمام اًم٘مديؿ ىمقًمف ذم

 ٓ: ُمٕمٜم٤مه ٕن ومٞمف، ٟمحـ ومٞمام ًمف قمٛمقم ٓ احلدي٨م إن: وم٘مٚم٧م اؾمتدريم٧م صمؿ
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 احلدي٨م، رواي٤مت جمٛمقع ُمـ سملّم  وهذا سمٞمتف، ذم اًمٌٞم٧م سمّم٤مطم٥م إُم٤مُم٤م أطمد يّمٚملم

 ذم اًمرضمؾ شم١مُمـ وٓ» ًمف أظمرى وذمش أهٚمف ذم اًمرضمؾ ي١مُمـ وٓ: »عمًٚمؿ رواي٦م ومٗمل

د أن أجْم٤م اًمٔم٤مهر ٓن طمزم اسمـ قمغم طمج٦م ومٝمذاش ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم وٓ أهٚمف  اًمًٚمٓم٤من سمف اعمرا

 ُمٜمف أيمثر يم٤من وًمق همػمه قمغم ُم٘مدم أنف أجْم٤م واًمٔم٤مهر. اًمٜم٤مس أُمقر وٓي٦م إًمٞمف اًمذي

ٟم٤م  ش. 111/ 1» اًمِمقيم٤مين اٟمٔمر. ىمرآ

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؽتوب أؿرؤهؿ بوإلمومي ؾوٕحؼ كوئبف، أو افقايل حيرض مل إذا

 ادعروف افستقى ظذ ثؿ اهلل،

 قمغم صمؿ اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ سم٤مُٓم٤مُم٦م وم٤مٕطمقط ٟم٤مئٌف، أو اًمقازم حيي مل وم٢من

 :ط ىمقًمف ذم ذيمره ورد اًمذي اًمؽمشمٞم٥م

: سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء، اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢منش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم»

 وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقاء ؾمقاء اهلجرة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من هجرة وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من

 .سم٢مذٟمف إٓ شمٙمرُمتف قمغم سمٞمتف ذم ي٘مٕمد وٓ ؾمٚمٓم٤مٟمف، ذم اًمرضمؾ ي١مُمـ ٓ ؾمٚمام،

 :ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو حلدي٨م احلٚمؿ يٌٚمغ مل همالُم٤م يم٤من وًمق إىمرأ  وي١مُمٝمؿ

: ىم٤مًمقا  يٜمٍمومقا  أن أرادوا ومٚمام ،ط اًمٜمٌل قمغم وومدواش ىمقُمف يٕمٜمل» أهنؿ»

 ُمـ أطمد يٙمـ ومٚمؿ ًمٚم٘مرآن، أظمذا أو ًمٚم٘مرآن مجٕم٤م أيمثريمؿ: ىم٤مل ي١مُمٜم٤م؟ ُمـ اهلل ي٤مرؾمقل

 .زم ؿمٛمٚم٦م وقمكمّ  همالم، وأن٤م وم٘مدُمقين مجٕم٧م، ُم٤م مجع اًم٘مقم

 ضمٜم٤مئزهؿ قمغم أصكم ويمٜم٧م إُم٤مُمٝمؿ، يمٜم٧م إٓ ضمرم ُمـ جمٛمٕم٤م ؿمٝمدت ومام: ىم٤مل

 .هذا يقُمٜم٤م إمم

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ظؾقفو ُصع وافـسوء، افرجول مـ ظديدة جـوئز اجتؿعً إذا

 يع ممو - صغورا ـوكقا وفق - افذـقر وجعؾً واحدة، صالة

 افؼبؾي يع ممو اإلكوث وجـوئز آموم،

 واطمدة، صالة قمٚمٞمٝم٤م ُصكم واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل ُمـ قمديدة ضمٜم٤مئز اضمتٛمٕم٧م وإذا -

 اًم٘مٌٚم٦م، يكم مم٤م آٟم٤مث وضمٜم٤مئز اإلُم٤مم، يكم مم٤م - صٖم٤مرا يم٤مٟمقا  وًمق - اًمذيمقر وضمٕمٚم٧م

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 ومجٕمؾ مجٞمٕم٤م، ضمٜم٤مئز شمًع قمغم (1)صغم أنف: »قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ :إول

 أم ضمٜم٤مزة وووٕم٧م واطمدا صٗم٤م ومّمٗمٝمـ اًم٘مٌٚم٦م، يٚملم واًمٜم٤ًمء آُم٤مم يٚمقن اًمرضم٤مل

 وآُم٤مم مجٞمٕم٤م، ووٕم٤م زيد،: ًمف ي٘م٤مل هل٤م واسمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اُمرأة قمكم سمٜم٧م يمٚمثقم

 ىمت٤مدة، وأبق ؾمٕمٞمد وأبق هريرة وأبق قم٤ٌمس اسمـ اًمٜم٤مس وذم اًمٕم٤مص، سمـ ؾمٕمٞمد يقُمئذ

 وأيب قم٤ٌمس اسمـ إمم ومٜمٔمرت ذًمؽ، وم٠منٙمرت: رضمؾ وم٘م٤ملش آُم٤مم يكم مم٤م اًمٖمالم ومقوع

 ش.اًمًٜم٦م هل: ىم٤مًمقا  هذا ُم٤م: وم٘مٚم٧م ىمت٤مدة، وأيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة

 ومجٕمؾ واسمٜمٝم٤م، يمٚمثقم أم ضمٜم٤مزة ؿمٝمد أنف» ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث ُمقمم قمامر قمـ :افثوين

 وذم ذًمؽ، وم٠منٙمرت ،[قمٚمٞمٝم٤م ومّمغم وراءه، اعمرأة وووٕم٧م] آُم٤مم يغم مم٤م اًمٖمالم

 ،[ذًمؽ قمـ وم٠ًمختٝمؿ] هريرة، وأبق ىمت٤مدة وأبق اخلدري ؾمٕمٞمد وأبق قم٤ٌمس اسمـ اًم٘مقم

،  ش.اًمًٜم٦م هذه وم٘م٤مًمقا

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 يمام سمٕمده آيت احلدي٨م ذم ًمف رواي٦م ذم اًمٌٞمٝم٘مل سمذًمؽ وسح اًمًٞم٤مق، قمٚمٞمف يدل» يمام إُم٤مُم٤م يٕمٜمل: ىمٚم٧م (1)

 هق يم٤من أنف اعمراد نٕش اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد يقُمئذ وآُم٤مم» :سمٕمد ومٞمام ىمقًمف هذا يٕم٤مرض وٓ. هٜم٤مك ؾمٜمذيمر

 .آُمػم

 سمـ ؾمٕمٞمد يم٤من آُم٤مم أن ىمقًمف وحيٛمؾ اًمٕم٤مص، سمـ ؾمٕمٞمد سم٢مذن طم٘مٞم٘م٦م هبؿ أم قمٛمر اسمـ أن حيٛمؾ» :احل٤مومظ ىم٤مل

 [.ُمٜمف. ]اًمروايتلم سملم مجٕم٤م إُمػم يٕمٜمل شاًمٕم٤مص
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 -اجتؿعً إذا – اجلـوئز مـ واحدة ـؾ ظذ يصذ أن جيقز

 صالة

  اًمٜمٌل وٕن إصؾ، ٕنف صالة، اجلٜم٤مئز ُمـ واطمدة يمؾ قمغم يّمغم أن وجيقز -

 :طمديث٤من ذًمؽ وذم أطمد، ؿمٝمداء ذم ذًمؽ ومٕمؾط 

 .وشم٘مدم اًمزسمػم، سمـ اهلل قمٌد قمـ :إول

 إمم ومٝمٞمئ سمف أُمر محزة قمغمط   اهلل رؾمقل وىمػ ح٤م: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوين

 محزة، إمم ووع سمِمٝمٞمد أيت يمٚمام اًمِمٝمداء، إًمٞمف مجع صمؿ شمًٕم٤م، قمٚمٞمف يَمؼمَّ  صمؿ اًم٘مٌٚم٦م،

 وؾمٌٕملم اصمٜملم اًمِمٝمداء وقمغم قمٚمٞمف، صغم طمتك ُمٕمف اًمِمٝمداء وقمغم قمٚمٞمف، ومّمغم

 ش.صالة

 ش.111 - 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 

 ومجزمش اًمتتٛم٦م» ص٤مطم٥م إٓ سمّمالة، واطمد يمؾ يٗمرد أن إومْمؾ أن قمغم واشمٗم٘مقا 

 .واطمدة دومٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ يّمكم أن إومْمؾ سم٠من

 .سمف ُم٠مُمقر وهق اًمدومـ شمٕمجٞمؾ ومٞمف ٕن

 واهلل يمثػما  شم٠مظمػما  هق وًمٞمس ًمٚم٘مٌقل وأرضمك قمٛمال، أيمثر ٕنف إول، واعمذه٥م

 .أقمٚمؿ

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادسجد يف اجلـوزة ظذ افصالة جتقز

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م اعمًجد، ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ودمقز

 اعمًجد ذم سمجٜم٤مزشمف يٛمروا أنط   اًمٜمٌل أزواج أرؾمؾ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد شمقذم ح٤م»

، قمٚمٞمف ومٞمّمٚملم  اجلٜم٤مئز سم٤مب ُمـ سمف أظمرج قمٚمٞمف، يّمٚملم طمجرهـ قمغم سمف ومقىمػ ومٗمٕمٚمقا

 يم٤مٟم٧م ُم٤م سمدقم٦م،، هذه: وىم٤مًمقا  ذًمؽ، قم٤مسمقا  اًمٜم٤مس أن ومٌٚمٖمٝمـ اعم٘م٤مقمد، إمم يم٤من اًمذي
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 أن إمم اًمٜم٤مس أهع ُم٤م: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م، ذًمؽ ومٌٚمغ! اعمًجد إمم هب٤م يدظمؾ اجلٜم٤مئز

 صغم ُم٤م[ واهلل] اعمًجد، ذم سمجٜم٤مزة يٛمر أن قمٚمٞمٜم٤م قم٤مسمقا  سمف، هلؿ قمٚمؿ ُم٤مٓ يٕمٞمٌقا 

 ش.اعمًجد ضمقف ذم إٓ[ وأظمٞمف] سمٞمْم٤مء سمـ ؾمٝمٞمؾ قمغمط   اهلل رؾمقل

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 معد مؽون يف ادسجد خورج اجلـوزة ظذ افصالة إؾضؾ

 اجلـوئز ظذ فؾصالة

 اجلٜم٤مئز قمغم ًمٚمّمالة ُمٕمد ُمٙم٤من ذم اعمًجد ظم٤مرج قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة إومْمؾ ًمٙمـ -

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذمش ومٞمٝم٤م هديف قمغم اًمٖم٤مًم٥م وهق ،ط اًمٜمٌل قمٝمد قمغم إُمر يم٤من يمام

 سمرضمؾط   اًمٜمٌل إمم ضم٤مؤوا اًمٞمٝمقد أن: »قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ :إول

ة ُمٜمٝمؿ،  . (1)شاعمًجد قمٜمد اجلٜم٤مئز ُمقوع ُمـ ىمري٤ٌم ومرمج٤م، هبام وم٠مُمر زٟمٞم٤م، وإُمرأ

ط   اهلل ًمرؾمقل وووٕمٜم٤مه..  ومٖمًٚمٜم٤مه ُمٜم٤م، رضمؾ ُم٤مت: »ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ :افثوين

 ُمٕمٜم٤م ومج٤مء قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة اهلل رؾمقل آذٟم٤م صمؿ ضمؼميؾ، ُم٘م٤مم قمٜمد اجلٜم٤مئز شمقوع طمٞم٨م

 ..ش. قمٚمٞمف ومّمغم... 

 اعمًجد سمٗمٜم٤مء ضمٚمقس يمٜم٤م: »ىم٤مل ضمحش، سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد قمـ :افثوفٌ

ٟمٞمٜم٤م سملم ضم٤مًمسط   اهلل ورؾمقل اجلٜم٤مئز شمقوع طمٞم٨م ط   اهلل رؾمقل ومرومع فمٝمرا

 ..ش اًمًامء إمم سمٍمه

 ذم اًمٜمج٤مر ٟمٕمكط   اهلل رؾمقل أن: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ :افرابع

 ش. أرسمٕم٤م ويمؼم هبؿ ومّمػ اعمّمغم، إمم ظمرج ومٞمف، ُم٤مت اًمذي اًمٞمقم

 ذم ذيمره ؾمٌؼ يمام اعمّمغم ذم اًمّمالة ُمـ قمٚمٞمف دل سمام اًمٌخ٤مري ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

                                                           

 :اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل (1)

ش 118 - 11» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل. شاعمنمق ٟم٤مطمٞم٦م ُمـط   اًمٜمٌل سمٛمًجد ٓص٘م٤م يم٤من اجلٜم٤مئز ُمّمغم إن»

 [.ُمٜمفش. ]اًمٖمرىمد سم٘مٞمع ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ وهق واجلٜم٤مئز اًمٕمٞمد قمٜمده يّمغم يم٤من اًمذي اعمٙم٤من واعمّمغم»
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 .إول احلدي٨م

 قمغم اًمّمالة أقمٜمل اًمًٜم٦م هذه ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل احل٤مومظ ُمقىمػ اًمٖمرائ٥م وُمـ: ىمٚم٧م 

 ُمع ظم٤مص٤م سم٤مسم٤مش اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» اًمٙمٌػم يمت٤مسمف ذم هل٤م يٕم٘مد مل وم٢مٟمف اعمّمغم، ذم اجلٜم٤مزة

 ذم قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمّمالة ُمٗمردا سم٤مسم٤م  قم٘مد اٟمف ُمع رأج٧م، يمام ومٞمف اًمقاردة إطم٤مدي٨م يمثرة

 ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض ؾمٜمٜمف قمغم ضمرى صمؿ قم٤مئِم٦م، طمدي٨م إٓ ومٞمف ًمٞمس أنف ُمع اعمًجد

هتؿ ش اًمٓم٤مًمٌلم ُمٜمٝم٤مج» ذم اهلل رمحف يم٤مًمٜمقوي اعمّمغم، ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة وم٠مهمٗمٚمقا  خمتٍما

 ٟمحق ذك إمم أو٤مف أنف وًمق ،شاعمًجد ذم قمٚمٞمف اًمّمالة ودمقز: »وم٘م٤ملش 1 - 11 ق»

 .ٕص٤مبش اعمّمغم ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة وشمًـ» ىمقًمف

ش: 111- 1: »وم٘م٤مل اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًم٤ٌمضمقري ذًمؽ قمٙمس وىمد 

!! اعمّمغم ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة يذيمر مل صمؿش! سمٛمًجد قمٚمٞمف اًمّمالة شمٙمقن أن ويًـ»

 قم٤مئِم٦م حلدي٨م اعمًجد ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة سمجقاز اًم٘مقل ُمع اًمًٜمٞم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م واحلؼ

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمغم ظمٗمل ح٤م يمذًمؽ يم٤من ًمق ٕنف سمٕمٞمد، قم٤مرض ُٕمر أنف قمغم ومحٚمف

. قمذر دون اعمًجد إمم اجلٜم٤مزة إدظم٤مل ـمٚمٌـ وح٤م اعم١مُمٜملم، أُمٝم٤مت ُمـ ممٝم٤م وُمـ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سملّم  وهذا

 ش. ؿمئ ًمف ومٚمٞمس اعمًجد ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ: »ط ىمقًمف :اخلومس

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر بغ اجلـوزة ظذ افصالة جيقز ٓ

 .قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس حلدي٨م اًم٘مٌقر، سملم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة دمقز وٓ

 ش.اًم٘مٌقر سملم اجلٜم٤مئز قمغم يّمغم أن هنكط   اًمٜمٌل أن»

شمر ُم٤م ًمٚمحدي٨م ويِمٝمد  ُم٤ًمضمد، اًم٘مٌقر اخت٤مذ قمـ اًمٜمٝمل ُمـط   اًمٜمٌل قمـ شمقا

 ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد َتذير» يمت٤ميب أول ذم ذًمؽ ذم ورد ُم٤م ذيمرت وىمد

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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119 

 ادرأة ووشط افرجؾ، رأس وراء اجلـوزة صالة يف آموم يؼػ

 :طمديث٤من وومٞمف اعمرأة، ووؾمط اًمرضمؾ، رأس وراء آُم٤مم وي٘مػ -

 ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُم٤مًمؽ سمـ أنس ؿمٝمدت: »ىم٤مل اخلٞم٤مط هم٤مًم٥م أيب قمـ :إول

ة سمجٜم٤مزة ُأتك ُرومع، ومٚمامش اًمنير رأس: رواي٦م وذم» رأؾمف، قمٜمد وم٘م٤مم رضمؾ،  ُمـ اُمرأ

 قمٚمٞمٝم٤م، ومّمؾ ومالن اسمٜم٦م ومالٟم٦م ضمٜم٤مزة هذه محزة أب٤م ي٤م: ًمف وم٘مٞمؾ إنّم٤مر، ُمـ أو ىمريش

 وومٞمٜم٤مش أظمي ٟمٕمش وقمٚمٞمٝم٤م قمجٞمزهت٤م، قمٜمد: رواي٦م وذم» وؾمٓمٝم٤م، وم٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م، ومّمغم

ة اًمرضمؾ قمغم ىمٞم٤مُمف اظمتالف رأى ومٚمام اًمٕمدوي، زي٤مد سمـ اًمٕمالء  محزة أب٤م ي٤م: ىم٤مل واعمرأ

 ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ىمٛم٧م طمٞم٨م اعمرأة وُمـ ىمٛم٧م، طمٞم٨م ي٘مقمط   اهلل رؾمقل يم٤من هٙمذا

 ش .اطمٗمٔمقا : وم٘م٤مل اًمٕمالء إًمٞمٜم٤م وم٤مًمتٗم٧م: ىم٤مل

 أبق ىم٤مل: »وهل طم٤مهل٤م وسمٞم٤من ذيمره٤م ُمـ سمد ٓ أظمرى زي٤مدة داود أيب وقمٜمد: ىمٚم٧م 

 ش.قمجٞمزهت٤م قمٜمد اعمرأة قمغم ىمٞم٤مُمف ذم صٜمٞمٕمف قمـ وم٠ًمخ٧م: هم٤مًم٥م

 قمجٞمزهت٤م طمٞم٤مل آُم٤مم ي٘مقم ومٙم٤من اًمٜمٕمقش، شمٙمـ مل ٕنف يم٤من إٟمام أنف ومحدصمقين

 .اًم٘مقم ُمـ يًؽمه٤م

 :وضمقه ُمـ ُمردود اًمتٕمٚمٞمؾ ومٝمذا

 .ًمف ىمٞمٛم٦م ومال يمذًمؽ يم٤من وُم٤م جمٝمقل، ُمـ ص٤مدر أنف :إول

 وم٢مٟمف قمٜمف، اهلل ريض أنس وهق ٟمٗمًف احلدي٨م راوي ومٕمٚمف ُم٤م ظمالف أنف :افثوين

 .اًمتٕمٚمٞمؾ ذًمؽ سمٓمالن قمغم ذًمؽ ودل اًمٜمٕمش، ذم يمقهن٤م ُمع وؾمٓمٝم٤م وىمػ

يت اًمقضمف وي١ميده   وُمٜمٝمؿ أنس، ًمّمالة احل٤مضون ومٝمٛمف ُم٤م ظمالف أنف: اًمث٤مًم٨م: وهق ٔا

: هلؿ وىم٤مل أصح٤مسمف إمم اًمتٗم٧م اًمًٜم٦م هذه أنس ُمـ اؾمتٗمٝمؿ ح٤م وم٢مٟمف اًمٕمدوي، زي٤مد سمـ اًمٕمالء

سمٓم٤مل اًمًٜم٦م شمٕمقد اًمتل اًمٕمٚم٦م سمتٚمؽ ُمٕمٚمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمقش اطمٗمٓمقا »  هذا هب٤م اًمٕمالء اهتؿ ح٤م سم٤م

هتامم  .هلل واحلٛمد فم٤مهر وهذا سمحٗمٔمٝم٤م، أصح٤مسمف وأُمر - اًم٤ٌمًمغ ٓا

 احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م إمم ومذهٌقا  اًمت٠مويؾ، هذا إمم اًمٕمٚمامء مجٝمقر يٚمتٗم٧م مل وًمذًمؽ
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 وأمحد اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم وُمٜمٝمؿ. اعمرأة ووؾمط اًمرضمؾ، رأس قمٜمد اًمقىمقف ُمـ

 ش.احلؼ وهقش: »17 - 1» اًمِمقيم٤مين ىم٤ملش 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم يمام وأؾمح٤مق

ش اهلداي٦م» ذم يمام ٟمٗمًف طمٜمٞمٗم٦م ٕبك ىمقل هق سمؾ احلٜمٗمٞم٦م، سمٕمض واظمت٤مره: ىمٚم٧م

 اًمٓمح٤موي ًمْلُم٤ممش 181/ 1ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم يمام أجْم٤م يقؾمػ وأيبش 161/ 1»

 ىمقل وهقش! اًمّمدر سمحذاء واعمرأة اًمرضمؾ ُمـ ي٘مقم» وهق آظمر ىمقهلام قمغم ورضمحف

 اًم٘مٚم٥م، ُمقوع ٕنف» سم٘مقًمفش اهلداي٦م» ذم هلؿ واطمت٩م احلٜمٗمٞم٦م، وقمٚمٞمف أجْم٤م حمٛمد اإلُم٤مم

 أيب ىمقل ذيمر صمؿش إليامٟمف اًمِمٗم٤مقم٦م إمم إؿم٤مرة قمٜمده اًم٘مٞم٤مم ومٞمٙمقن اإليامن، ٟمقر وومٞمف

ش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م قمٜمف وم٠مضم٤مبش اًمًٜم٦م هق» أنس سم٘مقل اطمت٩م وأنف إول طمٜمٞمٗم٦م

 ش.وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمٝم٤م ومح٤مل ُمٜمٕمقؿم٦م شمٙمـ مل ضمٜم٤مزهت٤م إن: شم٠مويٚمف ىمٚمٜم٤م: »سم٘مقًمف

 طمجتٝمؿ هل ومام» هلؿ ؾُمٚمؿ ًمق صمؿ اًمت٠مويؾ، هذا سمٓمالن ؾمٌؼ مم٤م قمروم٧م ىمد: ىمٚم٧م

: هؿ وم٘م٤مًمقا  اًمرضمؾ، رأس طمذاء اًمقىمقف وهق إول ؿمٓمره ذم احلدي٨م خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم

 هذه سمٛمثؾ اًمًٜم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م اجلٝمر قمغم حيٛمٚمٝمؿ اًمذي ُم٤م ؿمٕمري وًمٞم٧م طمذاءه ي٘مػ سمؾ

 هلؿ، ىمقل ذم هب٤م ىم٤مًمقا  وأئٛمتٝمؿ..  اًم٘مٚم٥م ُمقوع ٕنف: »وىمقهلؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمالت

 سم٘مقل وأظمذوا اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  ومٞمٙمقٟمقن اهلل رمحف اًمٓمح٤موي ومٕمؾ يمام سمف أظمذوا أومال

 اًمتِمٌٞمف ي٤ميت مم٤م وهمػمه٤م اًمًٜم٦م هلذه اًمٍمحي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م هذه وُمع واطمد آن ذم آئٛم٦م

ُمقن سم٤مهنؿ يتٛمٝمؿ ُمـ يٜمًٌقن قمٚمٞمف  ش!قمٚمٞمٝمؿ اًمتٕمّم٥م إمم اًمًٜم٦م قمغم اًمرأي ي٘مدِّ

 ُأم قمغم وصغم ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ صٚمٞم٧م: »ىم٤مل ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ :افثوين

 ش.وؾمٓمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمّمالةط   اهلل رؾمقل وم٘م٤مم ٟمٗم٤ًمء، وهل ُم٤مشم٧م يمٕم٥م

 وهق اعمرأة وؾمط طمذاء آُم٤مم ي٘مػ أن اًمًٜم٦م قمغم اًمدًٓم٦م واوح واحلدي٨م

 ش.قمجٞمزهت٤م قمٜمد: »أنس طمدي٨م سمٛمٕمٜمك

 .ؾمٛمرة طمدي٨م ُمـ اعمراد قمغم اًمدًٓم٦م ذم أسح وم٢مٟمف ووقطم٤م يزيده مم٤م هذا سمؾ

 [.118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 تسع إػ أربع مـ اجلـوزة ظذ افتؽبرات

 :شمٙمٌػمات أرسمع :أوٓ

ط   اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ذًمؽ يمؾ شمٙمٌػمات، شمًع إمم مخ٤ًم، أو أرسمٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م ويٙمؼم

ه، ومٕمؾ وم٠مُّي٤م  ذم اًمِم٠من هق يمام شم٤مرة، وهذا شم٤مرة، هذا ومٞمٗمٕمؾ اًمتٜمقيع، وإومم أضمزأ

 وإن وٟمحقه٤م، اإلسمراهٞمٛمٞم٦م واًمّمٚمقات اًمتِمٝمد وصٞمغ آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمثؾ أُمث٤مًمف

 سمٞم٤من وإًمٞمؽ أيمثر، ومٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م ٕن آرسمع ومٝمق ُمٜمٝم٤م واطمد ٟمقع اًمتزام ُمـ ٓسمد يم٤من

 :ذًمؽ

 :اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ أطم٤مدي٨م ومٗمٞمٝم٤م إرسمع أُم٤م - أ

ط   وأنف اًمٜمج٤مر قمغم اًمّمالة ذم طمديثف ُم٣م وىمد هريرة، أيب قمـ :إول

 .أرسمٕم٤مً  قمٚمٞمف يمؼم

 قمغم اًمّمالة طمدي٨م ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعم٠ًمخ٦م ذم وُم٣م قم٤ٌمس، اسمـ قمـ :افثوين

 .ًمٞمال دومـ اًمذي اًمرضمؾ

 وهق ىمؼمه٤م ذم ومالن ًمٌٜمل ُمقٓة قمغمط   صالشمف ذم صم٤مسم٧م سمـ يزيد قمـ :افثوفٌ

 .سمحدي٨م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م سمٕمد إًمٞمف اعمِم٤مر اعمٙم٤من ذم

 ذم اعمًٙمٞمٜم٦م اعمرأة قمغمط   صالشمف ذمط   اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ :افرابع

 .آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر صم٤مسم٧م سمـ يزيد طمدي٨م قم٘م٥م ُمذيمقر وطمديثٝم٤م ىمؼمه٤م،

 أن اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض  أُم٤مُم٦م أيب قمـ :اخلومس

 ش.آظمرة قمٜمد واًمتًٚمٞمؿ صمالصم٤م، يٙمؼم صمؿ خم٤مومت٦م، اًم٘مرآن سم٠مم إومم اًمتٙمٌػمة ذم ي٘مرأ 

 ش.أرسمٕم٤م يٙمؼم يم٤منط   اهلل رؾمقل إن» ىم٤مل أورم أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ :افسودس

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 تؽبرات اخلؿس

 يٙمؼم أرىمؿ سمـ زيد يم٤من: »ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد ومٚمحدي٨م اخلٛمس وأُم٤م -

ط   اهلل رؾمقل يم٤من: وم٘م٤مل وم٠ًمختف مخ٤ًم، ضمٜم٤مزة قمغم يمؼم وإٟمف أرسمٕم٤م، ضمٜم٤مئزٟم٤م قمغم

 ش.أبدا سمٕمده ٕطمد أتريمٝم٤م ومال يٙمؼمه٤م،

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تؽبرات وافسبع افسً

 إطم٤مدي٨م طمٙمؿ ذم وًمٙمٜمٝم٤م اعمقىمقوم٦م، أصم٤مر سمٕمض ومٗمٞمٝم٤م واًمًٌع، اًم٧ًم وأُم٤م -

 يٕمؽمض أن دون اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمِمٝمد قمغم هب٤م أتك اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر سمٕمض ٕن اعمرومققم٦م،

 .ُمٜمٝمؿ أطمد قمٚمٞمف

 سمـ ؾمٝمؾ قمغم صغم ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم أن: »ُمٕم٘مؾ سمـ اهلل قمٌد قمـ :إول

 ش.سمدري إٟمف: وم٘م٤مل إًمٞمٜم٤م، اًمتٗم٧م صمؿ ؾمت٤م، قمٚمٞمف ومٙمؼّم  طمٜمٞمػ،

 سم٤مًمِم٤مم إظمقاٟمؽ إن: ُمًٕمقد ٓسمـ وم٘م٤مل اًمِم٤مم ُمـ قمٚم٘مٛم٦م وىَمِدم: »اًمِمٕمٌل ىم٤مل 

 اهلل قمٌد وم٠مـمرق قمٚمٞمف، ٟمت٤مسمٕمٙمؿ وىمت٤م ًمٜم٤م (1)وىمتؿ ومٚمق مخ٤ًم، هؿ ضمٜم٤مئز قمغم يٙمؼمون

 ش.قمدد وٓ وىم٧م ٓ أئٛمتٙمؿ، ُم٤ميمؼم قمٚمٞمٝم٤م ومٙمؼموا ضمٜم٤مئزيمؿ اٟمٔمروا: ىم٤مل صمؿ ؾم٤مقم٦م

 ؾمت٤م، سمدر أهؾ قمغم يٙمؼم قمٜمف اهلل ريض قمكم يم٤من: »ىم٤مل ظمػم قمٌد قمـ :افثوين

 ش.أرسمٕم٤م اًمٜم٤مس ؾم٤مئر وقمغم مخ٤ًم،ط   اًمٜمٌل أصح٤مب وقمغم

 .يزيد سمـ اهلل قمٌد سمـ ُمقؾمك قمـ :افثوفٌ

 ش.سمدري٤م ويم٤من ؾمٌٕم٤م، قمٚمٞمف ومٙمؼم ىمت٤مدة أيب قمغم صغم قمٚمٞم٤م أن»

 واًم٧ًم سم٤مخلٛمس اًمٕمٛمؾ أن قمغم شمدل اًمّمح٤مسم٦م قمـ صحٞمحف آصم٤مر ومٝمذه: ىمٚم٧م
                                                           

 وسمٞم٤من شمٗمًػم شقمدد وٓ» آصمر آظمر ذم وم٘مقًمف وقمٚمٞمف شاًمٜمٝم٤مي٦م» ُمـ يًتٗم٤مد يمام خمّمقص٤م، قمددا ًمٜم٤م طمددشمؿ أي (1)

 [.ُمٜمفش. ]وىم٧م ٓ» ًم٘مقًمف
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111 

 وم٘مط، آرسمع قمغم اإلمج٤مع ادقمك عمـ ظمالوم٤مط   اًمٜمٌل سمٕمد ُم٤م إمم اؾمتٛمر شمٙمٌػمات

 ش. 111 - 111/ 1ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ اًمدقمقى هذه سمٓمالن ذم اًم٘مقل طم٘مؼ وىمد

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 تؽبرات افتسع

 :طمديث٤من ومٗمٞمف اًمتًع، وأُم٤م -

 شمًع قمٚمٞمف ومٙمؼم محزة قمغم صغمط   اًمٜمٌل أن: »اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ :إول

 ..ش . شمٙمٌػمات

 يزاد وٓ قمٜمده ومٞمقىمػ اجلٜم٤مزة، قمغم اًمتٙمٌػم ذم قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م ُم٤م أيمثر هق اًمٕمدد وهذا

 .ورد ُم٤م أىمؾ وهق آرسمع إمم ُمٜمف يٜم٘مص أن وًمف قمٚمٞمف،

: وإظم٤ٌمر أصم٤مر ُمـ أوردٟم٤مه ُم٤م سمٕمض ذيمر أن سمٕمدش اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 قمغم زاد مم٤م يٛمٜمع ملط   واًمٜمٌل ُمٜمٝم٤م، ًمٚمٛمٜمع ُمقضم٥م ومال صحٞمح٦م، آصم٤مر وهذه»

 ش.سمٕمده ُمـ وأصح٤مسمف هق ومٕمٚمف سمؾ إرسمع،

 اإلمج٤مع،: إول: سم٠مُمريـ إرسمع قمغم اًمزي٤مدة ُمـ اح٤مٟمٕمقن اؾمتدل وىمد: ىمٚم٧م

 .ذًمؽ ظمٓم٠م سمٞم٤من شم٘مدم وىمد

 قمغمط   اهلل رؾمقل يمؼمَّ  ُم٤م آظمر يم٤من» إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ُم٤م :افثوين

 ش.أرسمٕم٤م اجلٜم٤مزة

 ومال سمٕمض، ُمـ وٕمٗم٤م أؿمد سمٕمْمٝم٤م ـمرق ًمف وٕمٞمػ، طمدي٨م أنف: واجلقاب

 .اعمًتٗمٞمْم٦م اًمّمحٞمح٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمدط   قمٜمف اًمث٤مسم٧م ًمرد سمف اًمتٛمًؽ يّمٚمح

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 تسع إػ أربع مـ بلـثر اجلـوئز ظذ افتؽبر ثبقت

 [:اإلموم ؿول]

 .شمًع إمم أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اجلٜم٤مئز قمغم اًمتٙمٌػم صح ىمد

 .(87/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إوػ افتؽبرة يف اجلـوزة صالة يف افتؽبر يف افقديـ رؾع يؼع

 افبوؿل دون

 :طمديث٤من وومٞمف إومم، اًمتٙمٌػمة ذم يديف يرومع أن ًمف وُينمع -

 أول ذم يديف ومرومع ضمٜم٤مزة قمغم يَمؼّم ط   اهلل رؾمقل أن: »هريرة أيب قمـ :إول

 ش.اًمٞمني قمغم اًمٞمٛمٜمك وووع شمٙمٌػمة،

 أول ذم اجلٜم٤مزة قمغم يديف يرومع يم٤من اهلل رؾمقل أن» قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ :افثوين

 ش.يٕمقد ٓ صمؿ شمٙمٌػمة،

 اًمٕمٚمؿ أهؾ واظمتٚمػ همري٥م، طمدي٨م هذا: إول احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ىم٤مل

 يديف اًمرضمؾ يرومع أن وهمػمهؿط   اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ومرأى هذا، ذم

 .وإؾمح٤مق وأمحد واًمِم٤مومٕمل اعم٤ٌمرك اسمـ ىمقل وهق شمٙمٌػمة، يمؾ ذم

 وأهؾ اًمثقري ىمقل وهق ُمرة، أول ذم إٓ يديف يرومع ٓ: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وىم٤مل

 قمغم سمٞمٛمٞمٜمف ي٘مٌض ٓ: اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم ىم٤مل أنف اعم٤ٌمرك اسمـ قمـ وُذيمِر اًمٙمقوم٦م،

 .اًمّمالة ذم يٗمٕمؾ يمام ؿمامًمف قمغم ي٘مٌض أن اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ورأي ؿمامًمف،

 اإلذاف يمت٤مسمف ذم اعمٜمذر اسمـ ىم٤ملش: »111/ 1» ًمٚمٜمقوي» اعمجٛمقع وذم

 ش.ؾم٤مئره٤م ذم واظمتٚمٗمقا  شمٙمٌػمة، أول ذم يرومع أنف قمغم أمجٕمقا ش: واإلمج٤مع

 ومال إومم، اًمتٙمٌػمة همػم ذم اًمرومع ُمنموقمٞم٦م قمغم يدل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ومل: ىمٚم٧م 

 ُمـ وهمػمه اًمِمقيم٤مين واظمت٤مره وهمػمهؿ، احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م وهق ذًمؽ، ُمنموقمٞم٦م ٟمرى
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 ي٠مت مل وم٢مٟمف إجدي رومع وأُم٤مش: »118/ 1: »وم٘م٤مل طمزم اسمـ ذه٥م وإًمٞمف اعمح٘م٘ملم،

 جيقز ومال وم٘مط، شمٙمٌػمة أول ذم إٓ اجلٜم٤مزة شمٙمٌػمات ُمـ ؿمئ ذم رومع أنفط   اًمٜمٌل قمـ

 يمؼم أنف اًمًالم قمٚمٞمف قمٜمف ضم٤مء وإٟمام ٟمص، سمف ي٠مت مل اًمّمالة ذم قمٛمؾ ٕنف ذًمؽ، ومٕمؾ

 أيب ىمقل ُمـ واًمٕمج٥م وظمٗمض، رومع ومٞمٝم٤م وًمٞمس ورومع، ظمٗمض، يمؾ ذم يديف ورومع

 ،ط اًمٜمٌل قمـ ىمط ي٠مت ومل اجلٜم٤مزة، صالة ذم شمٙمٌػمة يمؾ ذم آيدي سمرومع طمٜمٞمٗم٦م

 اًمٜمٌل قمـ صح وىمد اًمّمٚمقات، ؾم٤مئر ذم ورومع ظمٗمض يمؾ ذم إجدي رومع ُمـ وُمٜمٕمف

 ش.ط

ح يمت٥م ذم روي طمٜمٞمٗم٦م أيب إمم قمزاه وُم٤م: ىمٚم٧م ا َّ  ضم٤مء سمام شمٖمؽم ومال احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ اًمنمه

 اظمتٞم٤مر وهق اًمٕمزو..  هذا ُمـ اًمتٕمج٥م ُمـش 181/ 1» اًمراي٦م ٟمّم٥م» قمغم احل٤مؿمٞم٦م ذم

 قمٜمد اًمٕمٛمؾ ًمٙمـ ،ش61/ 1» ًمٚمنظمزش اعمًٌقط» ذم يمام ُمٜمٝمؿ سمٚمخ أئٛم٦م ُمـ يمثػم

 إجدي رومع يرون وًمٙمٜمٝمؿ اًمنظمز، سمف ضمزم اًمذي وهق ذًمؽ، ظمالف قمغم احلٜمٗمٞم٦م

 اهلل رؾمقل قمـ أجْم٤م هل٤م أصؾ ٓ أهن٤م ُمع اًمٕمٞمديـ صالة ذم اًمزوائد شمٙمٌػمات ذم

 ش.81/ 1ش »اعمحغم» واٟمٔمر! ط

 قمغم يديف يرومع يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمدش 11/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل روى ٟمٕمؿ

 ُمـ سمتقىمٞمػ إٓ ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ أنف ئمـ يم٤من ومٛمـ. اجلٜم٤مزة شمٙمٌػمات ُمـ شمٙمٌػمة يمؾ

 ٓ مم٤م وذًمؽ هذا، ظمالف قمٛمر اسمـ قمـ اًمنظمز ذيمر وىمد يرومع، أن ومٚمف ،ط اًمٜمٌل

 .احلدي٨م يمت٥م ذم أصال ًمف ٟمٕمرف

 ومتح» قمغم ًمف شمٕمٚمٞمؼ ذم اًمرومع ًمرواي٦م إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض شمّمحٞمح وأُم٤م

 .اًمٗمـ هبذا اًمٕم٤مرف قمغم خيٗمك ٓ يمام فم٤مهر ظمٓم٠م ومٝمقش 191/ 1ش »اًم٤ٌمري

 [.117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ظذ وافسوظد وافرشغ افقرسى ـػف طفر ظذ افقؿـل افقد وضع

 اجلـوزة صالة يف افصدر

ف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمل يده يْمع صمؿ  قمغم سمٞمٜمٝمام يِمد صمؿ واًم٤ًمقمد، واًمّرؾمغ اًمٞمنى يَمٗمِّ
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 ذم ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ: إول: سمٕمْمٝم٤م أذيمر أن ٓسمد أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم صدره،

 ش.اًمٞمني قمغم اًمٞمٛمٜمل وووع:» ... آٟمٗم٤م اعمت٘مدم طمديثف

 أشمٞم٦م، إطم٤مدي٨م سمِمٝم٤مدة صحٞمح ُمٕمٜم٤مه وم٢من آؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ يم٤من وإن وهق

 ُمـ اعمٙمتقسم٤مت ؾمقى ُم٤م يمؾ شمِمٛمؾ يمام اجلٜم٤مزة، صالة شمِمٛمؾ سم٢مـمالىمٝم٤م وم٢مهن٤م

 .وهمػمه٤م واًمٙمًقف يم٤مٓؾمتً٘م٤مء اًمّمٚمقات

 قمغم اًمٞمد اًمرضمؾ يْمع أن ي١مُمرون اًمٜم٤مس يم٤من: »ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ :افثوين

 ش.اًمّمالة ذم اًمٞمني ذراقم٦م

 إٟم٤م: »ي٘مقلط   اهلل ٟمٌل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوفٌ

 ذم ؿمامئٚمٜم٤م قمغم أجامٟمٜم٤م ٟمْمع وأن ؾمحقرٟم٤م، وشم٠مظمػم ومٓمرٟم٤م، سمتٕمجٞمؾ أُمرٟم٤م آٟمٌٞم٤مء ُمٕمنم

 ش.اًمّمالة

 اًمٞمني، يده قمغم اًمٞمٛمٜمل يْمعط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل ـم٤مووس قمـ :افرابع

 ش.اًمّمالة ذم وهق صدره قمغم هبام يِمد صمؿ

 .اًمّمدر قمغم اًمقوع اًمًٜم٦م أن ذم أطم٤مدي٨م صمالصم٦م ومٝمذه

 .ذًمؽ قمغم ًمالؾمتدٓل ص٤محل٦م أهن٤م ذم جمٛمققمٝم٤م قمغم وىمػ ُمـ َيُِمؽ وٓ

ة َت٧م اًمقوع وأُم٤م َّ  .وهمػُممه٤م واًمزيٚمٕمل اًمٜمقوي ىم٤مل يمام اشمٗم٤مىم٤م ومْمٕمٞمػ اًمنه

 [.119] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 إوػ افتؽبرة بعد وشقرة افػوحتي ؿراءة

 قمٌد سمـ ـمٚمح٦م حلدي٨م وؾمقرة، اًمٙمت٤مب وم٤مَت٦م إومم اًمتٙمٌػمة قم٘م٥م ي٘مرأ  صمؿ -

 سمٗم٤مَت٦م وم٘مرأ  ضمٜم٤مزٍة، قمغم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ظمٚمػ صٚمٞم٧م: ىم٤مل قمقف سمـ اهلل

: ىم٤ملش ف وم٠ًمختف؟ سمٞمده، أظمذت ومرغ ومٚمام أؾمٛمٕمٜم٤م، طمتك وضمٝمر وؾمقرة،» اًمٙمت٤مب

 ش.وطمؼ» ؾمٜم٦م أن٤م ًمتٕمٚمٛمقا ش ضمٝمرت إٟمام»
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 هذا قمغم واًمٕمٛمؾ صحٞمح، طمًـ طمدي٨م هذا: »احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ىم٤مل صمؿ

 سمٗم٤مَت٦م ي٘مرأ  أن خيت٤مرون وهمػمهؿ،ط   اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد

 أهؾ سمٕمض وىم٤مل وإؾمح٤مق، وأمحد اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق إومم، اًمتٙمٌػمة سمٕمد اًمٙمت٤مب

 ٟمٌٞمف قمغم واًمّمالة: اهلل قمغم اًمثٜم٤مء هق إٟمام اجلٜم٤مزة، قمغم اًمّمالة ذم ي٘مرأ  ٓ: اًمٕمٚمؿ

 ش. اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ وهمػمه اًمثقري ىمقل وهق ًمٚمٛمٞم٧م، واًمدقم٤مء ،ط

٦م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م   اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس: ي٘م٤مل ٓ قمٚمٞمٝمؿ، طُمجَّ

 .يمذا اًمًٜم٦م ُمـ اًمّمح٤ميب ىمقل أن: ٟم٘مقل ٟٓمٜم٤مط   اًمٜمٌل إمم ذًمؽ سمٜم٦ًٌم

 ىم٤مل سمؾ احلٜمٗمٞم٦م، قمٜمد طمتك إىمقال أصح قمغمط   اًمٜمٌل إمم ُمرومقع ُمًٜمد

 اًمٕمٚمامء مجٝمقر ىم٤مًمف اًمذي اًمّمحٞمح اعمذه٥م إٟمفش: »111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم، اًمٜمقوي

 ش.واعمحدصملم آصقًمٞملم ُمـ وهمػمهؿ آصقل ذم أصح٤مسمٜم٤م ُمـ

 طم٤مج أُمػم اسمـ ؿم٤مرطمف وىم٤مل ،شاًمتحرير» ذم اهلامم اسمـ اعمح٘مؼ ضمزم وهبذا ىمٚم٧م

 واًمِم٤مومٕمٞم٦م اعمٞمزان ص٤مطم٥م أظمذ وسمف اعمت٘مدُملم، أصح٤مسمٜم٤م ىمقل وهذاش: »111/ 1»

 ش.اعمحدصملم ومجٝمقر

 وجمٞمئف صحتف ُمع احلدي٨م هبذا احلٜمٗمٞم٦م ي٠مظمذ ٓ أن اًمٕمج٤مئ٥م ومٛمـ وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

 آُم٤مم وم٘م٤مل! وأصقهلؿ ـمري٘متٝمؿ قمغم اًمًٜم٦م ٓصم٤ٌمت صالطمٞمتف وُمع وضمف، ُم٤م همػم ُمـ

 ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق اجلٜم٤مزة، قمغم ىمراءة ٓش: »171 صش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد

 ش.61/ 1» ًمٚمنظمزش اعمًٌقط» ذم وُمثٚمف

 قمـ وجم٤موم٤مشمف اًمّمقاب، قمـ اًم٘مقل هذا سُمْٕمد ُمٜمٝمؿ اعمت٠مظمريـ سمٕمض رأى وح٤م

 وإٟمام اهلل قمغم واًمثٜم٤مء اًمدقم٤مء هب٤م يٜمقي أن سمنمط اًمٗم٤مَت٦م ىمراءة سمجقاز ىم٤مل احلدي٨م،

 ىمقًمف ومٙم٠من إُم٤مُمٝمؿ، وىمقل احلدي٨م سملم - سمزقمٛمٝمؿ - ُمٜمٝمؿ شمقومٞم٘م٤م ذًمؽ اؿمؽمـمقا 

 هذا أن وُمع! سمٞمٜمٝمام اجلٛمع صمؿ اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمع ىمرٟمف يٜمٌٖمل صحٞمح، آظمر طمدي٨م

 ذم اًمٗم٤مَت٦م ُمع اًمًقرة ىمراءة صمٌقت يٌٓمٚمف وم٢مٟمف وروده، ًمٕمدم ٟمٗمًف ذم سم٤مـمؾ اًمنمط

 قمجٞم٦ٌم وقمٜمدهؿ! أجْم٤م ومٞمٝم٤م اًمنمط ذًمؽ اؿمؽماط يٛمٙمـ ٓ ُمٓمٚم٘م٦م وهل احلدي٨م،
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 قمغم اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد - ؾمٌح٤مٟمؽ ىمراءة إن» ىمقهلؿ وهل! أظمرى

 ص» احل٤مؿمٞم٦م ذم ذًمؽ قمغم اًمتٜمٌٞمف شم٘مدم يمام اًمًٜم٦م ذم ًمذًمؽ أصؾ ٓ أنف ُمعش! اجلٜم٤مزة

!! ومٞمٝم٤م ورد ُم٤م ُمنموقمٞم٦م وإٟمٙم٤مر اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ُم٤مٓ إصم٤ٌمت سملم مجٕمقا  وم٘مد ،ش119

 ي٘مرأ  ٓ: »ىم٤مًمقا ش: 119/ 1ش »اًم٘مدير ومتح» ذم اهلامم اسمـ اعمح٘مؼ ىم٤مل ىمد: ىمٚم٧م وم٢من

 ش.ط اهلل رؾمقل قمـ اًم٘مراءة شمث٧ٌم ومل اًمثٜم٤مء، سمٜمٞم٦م ي٘مرأه٤م أن إٓ اًمٗم٤مَت٦م،

 صمٌقت وم٢من ؾمٌؼ، ُم٤م يمؾ ُمـ أقمج٥م اعمح٘مؼ هذا ُمثؾ ُمـ اًم٘مقل وهذا: وم٠مىمقل

 مم٤م وهمػمهش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وروده ُمع ُمثٚمف قمغم خيٗمك ٓ مم٤مط   قمٜمف اًم٘مراءة

 يٜمٝمض ٓ احلدي٨م أن إمم سمذًمؽ يِمػم أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م وم٢مٟمف وًمذًمؽ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ

 وم٢من ذيمرٟم٤مه، أن ؾمٌؼ اًمذي اخلالف قمغم سمٜم٤مءش ؾمٜم٦م» ومٞمف ًم٘مقًمف اًم٘مراءة إصم٤ٌمت قمغم دًمٞمال

 طمٙمؿ ذم ؾمٜم٦م اًمّمح٤ميب ىمقل أن ُمذهٌف وم٢من أظمرى، قمجٌٞم٦م ومٝمذه ٟمٔمـ يمام إُمر يم٤من

 قمغم ضمروا وىمد ،شاًمتحرير» يمت٤مسمف ُمـ ٟم٘مٚمف شم٘مدم يمام ،ط اًمٜمٌل إمم اعمرومقع اعمًٜمد

 .ومروقمٝمؿ ذم ذًمؽ

 ذم يمامش ُمًٜمده» ذم أجْم٤م يٕمغم أبق رواه٤م ىمد احلدي٨م ذم إومم اًمزي٤مدة إن صمؿ 

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مده: »وىم٤ملش 111/ 1» ًمٚمٜمقويش اعمجٛمقع»

 ش.161/ 1ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وأىمره

 ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس ىمّمػمة، ؾمقرة اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمزي٤مدة هبذه اًمٜمقوي واؾمتدل

 آؾمتٕمج٤مل ـمٚم٥م ُمـ شم٘مدم ُم٤م ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ ومٚمٕمؾ ىمّمػمة، يمقهن٤م قمغم يدل

 . أقمٚمؿ واهلل ىمؼمه٤م، إمم سم٤مجلٜم٤مزة

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة يف آشتػتوح دظوء مؼوظقي ظدم

 قمغم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ظمٚمػ صٚمٞم٧م: طمدي٨م  قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ش[:احلدي٨م..وؾمقرة اًمٙمت٤مب سمٗم٤مَت٦م وم٘مرأ  ضمٜم٤مزة،
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 وهمػمهؿ، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق آؾمتٗمت٤مح، دقم٤مء ُمنموقمٞم٦م قمدم إمم إؿم٤مرة ومٞمف

 ش.111»  اعم٤ًمئؾ ذم داود أبق وىم٤مل

 ُم٤م: ىم٤مل... !  ؾمٌح٤مٟمؽ: اجلٜم٤مزة قمغم يًتٗمتح اًمرضمؾ قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م»

 ش.ؾمٛمٕم٧م

 [.احل٤مؿمٞم٦م ذم 111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

ا تؽقن اجلـوزة صالة يف افؼراءة  رسًّ

، وي٘مرأ  -  أن اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م: »ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م أيب حلدي٨م ها

 ش.أظمرة قمٜمد واًمتًٚمٞمؿ صمالصم٤م، يٙمؼم صمؿ خم٤مومت٦م، اًم٘مرآن سم٠ممِّ  إومم اًمتٙمٌػمة ذم ي٘مرأ 

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افثوكقي افتؽبرة بعدط   افـبل ظذ افصالة

 اعمذيمقر أُم٤مُم٦م أيب حلدي٨م ،ط اًمٜمٌل قمغم ويّمكم اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتٙمٌػمة يٙمؼم صمؿ -

 يٙمؼّم  أن اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م أن: »ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ أظمؼمه أنف

 اًمٜمٌل قمغم يّمكم صمؿ ٟمٗمًف، ذم ًها  إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد اًمٙمت٤مب سمٗم٤مَت٦م ي٘مرأ  صمؿ اإلُم٤مم،

 صمؿ ُمٜمٝمـ، ؿمئ ذم ي٘مرأ  ٓ ،شاًمثالث» اًمتٙمٌػمات ذم ًمٚمجٜم٤مزة اًمدقم٤مء وخيٚمِص ،ط

 ومٕمؾ ُمثٚمام وراءه ُمـ يٗمٕمؾ أن واًمًٜم٦م ،شيٛمٞمٜمف قمـ» يٜمٍمف طملم» ٟمٗمًف ذم ها  يًٚمؿ

 ش.إُم٤مُمف

 ًمًٜم٦م إٓ واحلؼ سم٤مًمًٜم٦م ي٘مقًمـ ٓط   اًمٜمٌل وأصح٤مب: »اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 ش.شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إنط   اهلل رؾمقل

 ذم اًمدقم٤مء وخيٚمصط   اًمٜمٌل قمغم ُيَّمغمِّ  صمؿ» اًم٘مراءة ذيمر أن سمٕمد ىمقًمف وفم٤مهر

 ٓىمٌٚمٝم٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتٙمٌػمة سمٕمد شمٙمقن إٟمامط   اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة أنش اًمثالث اًمتٙمٌػمات

 احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًم٧م وسمف واوح، هق يمام ىمٌٚمٝم٤م، سمؾ اًمتٙمٌػمات ذم شم٘مع مل ىمٌٚمٝم٤م يم٤من ًمق ٕنف
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 ش. 11/ 1» واًمِمقيم٤مينش 119/  د» طمزم ٓسمـ ظمالوم٤م وهمػمهؿ، واًمِم٤مومٕمٞم٦م

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة يفط   افـبل ظذ افصالة صقغي

 ُمـ ؿمئ ذم قمٚمٞمٝم٤م أىمػ ومٚمؿ اجلٜم٤مزة ذمط   اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمٖم٦م وأُم٤م

 ومٞمٝم٤م ي١مشمك سمؾ ظم٤مص٦م، صٞمٖم٦م هل٤م ًمٞمس اجلٜم٤مزة أن وم٤مًمٔم٤مهر اًمّمحٞمح٦م، آطم٤مدي٨م

 .  اعمٙمتقسم٦م ذم اًمتِمٝمد ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمٞمغ ُمـ سمّمٞمٖم٦م

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افتؽبرات بوؿل يف فؾؿقً افدظوء

 اعمت٘مدم أُم٤مُم٦م أيب حلدي٨م ًمٚمٛمٞم٧م، ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء وخُيٚمص اًمتٙمٌػمات، سمٌ٘مٞم٦م ي٠ميت صمؿ

 ش.اًمدقم٤مء ًمف وم٠مظمٚمّمقا  اعمٞم٧م، قمغم صٚمٞمتؿ إذا: »ط وىمقًمف اٟمٗم٤م،

قه أي: اًمًٜمدي ىم٤مل  وطمْمقر سم٢مظمالص ًمف ادقمقا  إي: »اعمٜم٤موي وىم٤مل سم٤مًمدقم٤مء، ظمّمه

ؾمتٖمٗم٤مر هق إٟمام اًمّمالة هبذه اعم٘مّمقد ٓن ىمٚم٥م،  ىمٌقهل٤م ُيْرضَمل وإٟمام ًمٚمٛمٞم٧م، واًمِمٗم٤مقم٦م ٓا

 ذم ُمثٚمف ينمع مل ُم٤م اًمدقم٤مء ُمـ قمٚمٞمف اًمّمالة ذم ذع وهلذا وآسمتٝم٤مل، آظمالص شمقومر قمٜمد

 ش.سم٤مًمدقم٤مء يٜمتٗمع ٓ اعمٞم٧م أن زقمؿ ُمـ ىمقل يٌٓمؾ هذا: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ًمٚمحل، اًمدقم٤مء

 اًمتٙمٌػمات ذم اًمّمالة وخيٚمص» اعمت٘مدم أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ احل٤ميمؿ رواي٦م وذم: ىمٚم٧م

 ُمٕمٜمك أصؾ ٓنش اًمدقم٤مء وخيٚمص» إومم اًمرواي٦م سمدًمٞمؾ اًمدقم٤مء سمٛمٕمٜمك هٜم٤م وم٤مًمّمالةش اًمثالث

 وخيٚمصش »111 صش »اًمٌديع اًم٘مقل» ذم ُم٤م اًمتٗمًػم همرائ٥م ومٛمـ اًمدقم٤مء، اًمٚمٖم٦م ذم اًمّمالة

 ش.اًمثالث سم٤مًمتٙمٌػمات صالشمف ذم صقشمف يرومع أي اًمّمالة

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ادلثقرة اجلـوزة صالة أدظقي

: أرسمٕم٦م قمغم ُمٜمٝم٤م وىمٗم٧م وىمد إدقمٞم٦م، ُمـط   قمٜمف صم٧ٌم سمام ومٞمٝم٤م ويدقمق -

 ضمٜم٤مزة قمغمط   اهلل رؾمقل صغم: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ قمقف قمـ: إول

 وأيمرم قمٜمف، واقمػ وقم٤مومف وارمحف، ًمف اهمٗمر مهللا: »ي٘مقل وهق دقم٤مئف ُمـ ومحٗمٔم٧م

 وذم» ٟم٘مٞم٧م يمام اخلٓم٤مي٤م ُمـ وٟم٘مف واًمؼمد، واًمثٚم٩م سم٤مح٤مء واهمًٚمف ُمدظمٚمف، ووؾمع ٟمزًمف،

 ظمػما  وأهال داره، ُمـ ظمػما  دارا وأبدًمف اًمدٟمس، ُمـ آسمٞمض اًمثقب يٜم٘مل يمام: رواي٦م

 ُمـ وأقمذه اجلٜم٦م، وأدظمٚمف زوضمف، ُمـ ظمػما ش زوضم٦م: رواي٦م وذم» وزوضم٤م أهٚمف، ُمـ

 ش.اعمٞم٧م ذًمؽ أن٤م أيمقن أن ومتٛمٜمٞم٧م: ىم٤مل اًمٜم٤مر، قمذاب وُمـ اًم٘مؼم، قمذاب

 ضمٜم٤مزة قمغم صغم إذا يم٤منط   اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ :افثوين

 وأنث٤مٟم٤م، وذيمرٟم٤م ويمٌػمٟم٤م، وصٖمػمٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م، وؿم٤مهدٟم٤م وُمٞمتٜم٤م، حلٞمٜم٤م اهمٗمر مهللا: »ي٘مقل

 ٓ مهللا آيامن، قمغم ومتقومف ُمٜم٤م شمقومٞمتف وُمـ آؾمالم، قمغم وم٠مطمٞمف ُمٜم٤م أطمٞمٞمتف ُمـ مهللا

 ش.سمٕمده شمْمٚمٜم٤م وٓ أضمره، َترُمٜم٤م

 ُمـ رضمؾ قمغمط   اهلل رؾمقل صغم: »ىم٤مل آؾم٘مع سمـ واصمٚم٦م قمـ :افثوفٌ

 وم٘مف ضمقارك، وطمٌؾ ذُمتؽ ذم ومالن اسمـ ومالن إن مهللا: »ي٘مقل وم٠َمؾْمَٛمَٕمف اعمًٚمٛملم،

 اًمٖمٗمقر إٟمؽ وارمحف، ًمف وم٤مهمٗمر واحلؼ، اًمقوم٤مء أهؾ وأن٧م اًمٜم٤مر، وقمذاب اًم٘مؼم، ومتٜم٦م

 ش.اًمرطمٞمؿ

 ىم٤مم إذاط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل اعمٓمٚم٥م سمـ ريم٤مٟم٦م سمـ يزيد قمـ :افرابع

 همٜمل وأن٧م رمحتؽ، إمم اطمت٤مج أُمتؽ واسمـ قمٌدك مهللا: »ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمّمكم ًمٚمجٜم٤مزة

 ُم٤م يدقمق صمؿش. »قمٜمف ومتج٤موز ُمًٞمئ٤م يم٤من إن طمًٜم٤مشمف، ذم ومزد حمًٜم٤م يم٤من إن قمذاسمف، قمـ

 ش.يدقمق أن اهلل ؿم٤مء

 [.117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 مؼوع وافتسؾقؿ إخرة افتؽبرة بغ افدظوء

 قمٌد قمـ يٕمٗمقر أيب حلدي٨م ُمنموع، واًمتًٚمٞمؿ إظمػمة اًمتٙمٌػمة سملم واًمدقم٤مء -

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أورم أيب سمـ اهلل

 أتروين: ىم٤مل صمؿ يدقمق، - يٕمٜمل - ؾم٤مقم٦م ىم٤مم صمؿ أرسمٕم٤م، ضمٜم٤مزة قمغم ويمؼم ؿمٝمدشمف»

 ش.أرسمٕم٤م يٙمؼم يم٤منط   اهلل رؾمقل إن: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًمقا  مخ٤ًم؟ أيمؼم يمٜم٧م

 .[161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة ظذ افدظوء يف افقاردة إحوديٌ اختالف شبى

 ىم٤ملش: »1811ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل: إومم :ؾقائد[: اإلموم ؿول]

 يدقمق يم٤من أنف قمغم حمٛمقل اجلٜم٤مزة قمغم اًمدقم٤مء ذم إطم٤مدي٨م اظمتالف اًمٕمٚمامء سمٕمض

 ش.اًمدقم٤مء أصؾ سمف أُمر واًمذي سمٖمػمه، آظمر وقمغم سمدقم٤مء، ُمٞم٧م قمغم

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ضػالً  ظؾقف ادصذَّ  ـون إذا افدظوء صقغي

 إذاش: »1/11ش »آوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل: اًمث٤مٟمٞم٦م :ؾقائد[: اإلموم ؿول]

 وومرـم٤م ؾمٚمٗم٤م ًمٜم٤م اضمٕمٚمف مهللا: اعمّمكم ي٘مقل أن اؾمتح٥م ـمٗمال قمٚمٞمف اعمّمكم يم٤من

، ش ضم٤مُمٕم٦م»ذم ؾمٗمٞم٤من ُمثٚمف وروى هريرة، أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل ذًمؽ روى وأضمرا

 .احلًـ قمـ

 ذم سمف اًمٕمٛمؾ ذم سم٠مس وٓ طمًـ، إؾمٜم٤مده اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م: ىمٚم٧م

 إٟمف اًمٔمـ امم ذًمؽ ي١مدي سمحٞم٨م ؾمٜمف، يتخذ مل إذا ُمقىمقوم٤م، يم٤من وإن اعمقوع، هذا ُمثؾ

 ًم٘مقًمفش اًمث٤مين» سم٤مًمٜمقع اًمٓمٗمؾ قمغم اًمّمالة ذم يدقمق أن أظمت٤مره واًمذي ،ط اًمٜمٌل قمـ

 ش.سمٕمده شمْمٚمٜم٤م وٓ أضمره، َترُمٜم٤م ٓ مهللا...  وصٖمػمٟم٤م:» ومٞمف
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 داود أبق رواه يمام اعمقـمـ، هذا ذم اًمدقم٤مء اؾمتح٤ٌمب إمم أمحد اإلُم٤مم ذه٥م وىمد

 ذم اًمٜمقوي هلؿ واؾمتدل اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمذه٥م وهق قمٜمف،ش 111ش »اعم٤ًمئؾ» ذم

 أىمقى، ىمٌٚمف سمام وآؾمتدٓل أقماله، اعمذيمقر اهلجري سمحدي٨مش 119/ 1ش »اعمجٛمقع»

 ش.سمٞمٜمٝمام ذيمر همػم ُمـ ويًٚمؿ اًمراسمٕم٦م يٙمؼم صمؿ: »ىم٤مًمقا  طمٞم٨م احلٜمٗمٞم٦م قمغم طمج٦م وهق

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ظؾقف دفقؾ ٓ ؾؼط افثوفثي افتؽبرة يف فؾؿقً افدظوء ختصقص

 اًمدقم٤مء ُمٓمٚمؼ وضمقب امم أجْم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وذه٧ٌم: اًمث٤مًمث٦م :ؾقائد[: اإلموم ؿول]

 وًمٙمٜمٝمؿ طمؼ، وهذاش. اًمدقم٤مء ًمف وم٠مظمٚمّمقا : ».. اعمت٘مدم هريرة أيب حلدي٨م ًمٚمٛمٞم٧م

 وحمؾش: »116/ 1» وم٘م٤مل دقمقى جمرد سم٠منف اًمٜمقوي واقمؽمف اًمث٤مًمث٦م سم٤مًمتٙمٌػمة ظمّمقه

 وًمٞمس ظمالف، سمال همػمه٤م ذم جيزي ٓ ومٞمٝم٤م، واضم٥م وهق اًمث٤مًمث٦م، اًمتٙمٌػمة اًمدقم٤م هذا

 ش.دقم٤مء هل٤م يتٕملم ٓ أنف قمغم واشمٗم٘مقا  واوح، دًمٞمؾ هب٤م ًمتخّمٞمّمف

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بعض اشتحسـف مو ظذ اجلـوزة صالة يف ادلثقرة إدظقي إيثور

 مسؾؿ ؾقف يسدد أن يـبغل ٓ ممو افـوس،

 أن يٜمٌٖمل ٓ مم٤م اًمٜم٤مس، سمٕمض اؾمتحًٜمف ُم٤م قمغمط   أدقمٞمتف ُمـ شم٘مدم ُم٤م إيث٤مر

 .ط حمٛمد هدى اهلدى ظمػم وم٢من ُمًٚمؿ، ومٞمف يؽمدد

 أدقمٞمف ذيمر اًمٗم٘مف يمت٥م ذم وىمع ىمد أنف واقمٚمؿش: »11/ 1» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ

 ش.أومم قمٜمف سم٤مًمث٤مسم٧م واًمتٛمًؽط   قمٜمف اح٠مثقرة همػم
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 وم٤مًمٕمدول ،ط قمٜمف ورد سمام قمٚمؿ قمغم يم٤من ُمـ قمغم واضم٥م أنف اقمت٘مد سمؾ: ىمٚم٧م

 أدين هق اًمذي أتًتٌدًمقن: »وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ومٞمف حيؼ أن خيٌم طمٞمٜمئذ قمٜمف

  ؟شظمػم هق سم٤مًمذي

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوزة صالة يف افتسؾقؿتون

 يٛمٞمٜمف، قمـ إطمدامه٤م اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة ذم شمًٚمٞمٛمف ُمثؾ شمًٚمٞمٛمتلم يًٚمؿ صمؿ 

 ظمالل صمالث: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م ي٤ًمره قمـ وإظمرى

 ُمثؾ اجلٜم٤مزة قمغم اًمتًٚمٞمؿ إطمداهـ اًمٜم٤مس، شمريمٝمـ يٗمٕمٚمٝمـط   اهلل رؾمقل يم٤من

 ش.اًمّمالة ذم اًمتًٚمٞمؿ

 يًٚمؿ يم٤منط   اًمٜمٌل أن ُمًٕمقد اسمـ قمـ وهمػمهش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم صم٧ٌم وىمد

د أن يٌلم ومٝمذا اًمّمالة، ذم شمًٚمٞمٛمتلم  ذم اًمتًٚمٞمؿ ُمثؾ: »إول احلدي٨م ذم سم٘مقًمف اعمرا

 .اعمٕمٝمقدشملم اًمتًٚمٞمٛمتلم أيش اًمّمالة

 سم٤مًمٜمٔمر أجْم٤م، واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ يم٤من أنف ذًمؽ إمم سم٤مٓو٤موم٦م يٕمٜمل أنف وحيتٛمؾ

 يًٚمؿ شم٤مرة يم٤منط   أنف أي أجْم٤م، اًمّمالة ذمط   ؾمٜمتف ُمـ يم٤من ذًمؽ أن إمم

 ٕن سمٕمد ومٞمف آطمتامل هذا أن همػم أيمثر، إول ًمٙمـ واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م وشم٤مرة شمًٚمٞمٛمتلم

 أهن٤م ئمٝمر ومال ُمًٕمقد اسمـ يروه٤م مل ًمٙمـط   قمٜمف صم٤مسمت٦م يم٤مٟم٧م وإن اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م

 .أقمٚمؿ واهللش. اًمّمالة ذم اًمتًٚمٞمؿ ُمثؾ» اعمذيمقر ىمقًمف ذم شمدظمؾ

 رواي٦م ذم أمحد ،ش61/ 1ش »اعمًٌقط» ذم يمام احلٜمٗمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛمتلم إمم ذه٥م وىمد

/ 1ش »اًمٖمزي ىم٤مؾمؿ اسمـ ذح» ذم يمام واًمِم٤مومٕمٞم٦مش 111/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم يمام قمٜمف

 ش.وسمريم٤مشمف اهلل ورمحف زي٤مدة يًتح٥م ًمٙمـ: »وىم٤ملش سم٤مضمقري - 111

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 واحدة تسؾقؿي ظذ آؿتصور جقاز

 شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م وم٘مط، إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر وجيقز -

 شمًٚمٞمٛم٦م وؾمٚمؿ أرسمٕم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ومٙمؼم ضمٜم٤مزة، قمغم صغمط   اهلل رؾمقل أن: »قمٜمف

 ش.واطمدة

 اًمرواي٦م صح٧م ىمد: »قم٘مٌف احل٤ميمؿ ىم٤مل وم٘مد سمف، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمٛمؾ وي٘مقيف

 قمٌد سمـ وضم٤مسمر قم٤ٌمس، اسمـ اهلل وقمٌد قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌد ـم٤مًم٥م، أيب سمـ قمكم قمـ ومٞمف

 اجلٜم٤مزة قمغم يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ هريرة وأيب أورم، أيب سمـ اهلل وقمٌد اهلل، وقمٌد اهلل،

 ش.واطمدة شمًٚمٞمٛمف

 واصمٚم٦م» ومٞمٝمؿ وزاد آصم٤مر، هذه هم٤مًم٥م اًمٌٞمٝم٘مل وأؾمٜمد اًمذهٌل، واوم٘مف وىمد: ىمٚم٧م

 ش.وهمػمهؿ إُم٤مُم٦م وأيب آؾم٘مع اسمـ

 اجلراح ؾمٜمده٤م ذم ٕن قمٜمدي، ٟمٔمر إورم أيب اسمـ رواي٦م قمغم اًمّمح٦م اـمالق وذم

 أظمرى، ـمريؼ ُمـ ًمٚمح٤ميمؿ وىمع يٙمقن أن إٓ ىمري٤ٌم، ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ وهق ُمٚمٞمح سمـ

 داود أبق وىم٤مل قمٜمف، اعمِمٝمقر ذم أمحد آُم٤مم ذه٥م آصم٤مر هذه وإمم أفمٜمف، ٓ مم٤م وذًمؽ

 قمـ قمٜم٘مف وًمقى هٙمذا،: ىم٤مل اجلٜم٤مزة؟ قمغم اًمتًٚمٞمؿ قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »111»

 ش.اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: وىم٤مل» يٛمٞمٜمف

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 افتسؾقؿي يف (وبرـوتف) زيودة

 ذم ًمثٌقهت٤م ًمٌٕمْمٝمؿ، ظمالوم٤م ُمنموقم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م هذه ذمش وسمريم٤مشمف» وزي٤مدة ىمٚم٧م

 هذه ذم وُمثٚمٝم٤م اًمٗمريْم٦م، ذم اًمتًٚمٞمٛمتلم ذم اعمت٘مدم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ـمرق سمٕمض

 ذم هٜم٤م اؾمتح٤ٌمهب٤م ذطمف ذم اًمٖمزي ىم٤مؾمؿ اسمـ وذيمر ؾمٌؼ، يمام اجلٜم٤مزة صالة اعم٠ًمخ٦م

 قمدم إمم ومذه٥مش 111/ 1» طم٤مؿمٞمتف ذم اًم٤ٌمضمقري قمٚمٞمف ذًمؽ ورد اًمتًٚمٞمٛمتلم،

 .ذيمرٟم٤م ُم٤م واًمّمقاب اًمٗمريْم٦م ذم وٓ هٜم٤م ُمنموقمٞمتٝم٤م

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

ا يؽقن أن افتسؾقؿ يف افسـي  رسًّ

، اجلٜم٤مزة ذم يًٚمؿ أن واًمًٜم٦م  -  حلدي٨م ؾمقاء، ذًمؽ ذم وراءه وُمـ آُم٤مم ها

 أن واًمًٜم٦م يٜمٍمف، طملم ٟمٗمًف ذم ها  يًٚمؿ صمؿ» :سمٚمٗمظ اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم أُم٤مُم٦م أيب

 ش.إُم٤مُم٦م ومٕمؾ ُمثٚمام وراءه ُمـ يٗمٕمؾ

 يًٚمؿ يم٤من» :أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـش 11/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرج ُمقىمقف، ؿم٤مهد وًمف

 .طمًـ وإؾمٜم٤مده ش.ظمٗمٞم٦م شمًٚمٞمٛم٦م اجلٜم٤مزة ذم

 يًٛمع طمتك يًٚمؿ اجلٜم٤مئز قمغم صغم إذا يم٤من» :أنف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ روى صمؿ

 . صحٞمح وإؾمٜم٤مده ش.يٚمٞمف ُمـ

 اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم احلٜم٤مسمٚم٦م اىمقال اظمتٚمٗم٧م آصمريـ هذيـ ٓظمتالف ويم٠منف: ىمٚم٧م

 ش:111/ 1» اإلٟمّم٤مف ذم ومج٤مء

 وفم٤مهر سم٤مًمتًٚمٞمؿ، جيٝمر اإلُم٤مم أن إصح٤مب يمالم فم٤مهرش: اًمٗمروع» ذم ىم٤مل»

 يِمٝمد ُم٤مش اًمذه٥م ُمًٌقك» وش اعمذه٥م» قمـ ٟم٘مؾ صمؿش. ين أنف اجلقزي اسمـ يمالم

 .اجلقزي اسمـ ًمٙمالم



 يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 . أُم٤مُم٦م أيب حلدي٨م رضمحإ وهق

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 حترم افتل افثالثي آوؿوت يف اجلـوزة ظذ افصالة جتقز ٓ

 فرضورة إٓ ؾقفو افصالة

 إٓ ومٞمٝم٤م اًمّمالة َترم اًمتل اًمثالصم٦م آوىم٤مت ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة دمقز وٓ -

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم حلدي٨م ًميورة،

 ومٞمٝمـ ٟم٘مؼم أن أو ومٞمٝمـ، ٟمّمكم أن يٜمٝم٤مٟم٤مط   اهلل رؾمقل يم٤من ؾم٤مقم٤مت صمالث»

 متٞمؾ طمتك اًمٔمٝمرة ىم٤مئؿ ي٘مقم وطملم شمرشمٗمع، طمتك سم٤مزهم٦م اًمِمٛمس شمٓمٚمع طملم: ُمقشم٤مٟم٤م

 ش.شمٖمرب طمتك ًمٚمٖمروب اًمِمٛمس شمْمٞمػ وطملم اًمِمٛمس،

 ومروي اًمّمح٤مسم٦م ومٝمٛمف اًمذي وهق اجلٜم٤مزة، قمغم اًمّمالة يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف احلدي٨م 

 زيٜم٥م أن طمرُمٚم٦م أيب سمـ حمٛمد قمـ اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـش 118/ 1ش »اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ

 اًمّمٌح، صالة سمٕمد سمجٜم٤مزهت٤م وم٠ميت اعمديٜم٦م، أُمػم وـم٤مرق شمقومٞم٧م ؾمٚمٛم٦م أيب سمٜم٧م

 ومًٛمٕم٧م: طمرُمٚم٦م أيب اسمـ ىم٤مل سم٤مًمّمٌح، يٖمٚمس ـم٤مرق ويم٤من: ىم٤مل سم٤مًمٌ٘مٞمع ومقوٕم٧م

 شمؽميمقه٤م أن وإُم٤م أن، ضمٜم٤مزشمٙمؿ قمغم شمّمٚمقا  أن إُم٤م ٕهٚمٝم٤م ي٘مقل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

 اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ روى صمؿ. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحح وؾمٜمده اًمِمٛمس، شمرشمٗمع طمتك

 وؾمٜمده. ًمقىمتٝمام صٚمٞمت٤م إذا اًمّمٌح وسمٕمد اًمٕمٍم سمٕمد اجلٜم٤مزة قمغم يّمغم: ىم٤مل قمٛمر

 أظمؼمه قمٚمٞم٤م أن زي٤مد أظمؼمين ضمري٩م اسمـ قمـ ضمٞمد سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل وروى. أجْم٤م صحٞمح

 قمٚمٞمٝم٤م يّمؾ ومٚمؿ اًمِمٛمس، اصٗمرت طملم اًمٌٍمة أهؾ ُم٘مؼمة ذم ووٕم٧م ضمٜم٤مزة أن

 أبق ومت٘مدم أىم٤مُمٝم٤م، صمؿ سم٤مًمّمالة يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي سمرزة أبق وم٠مُمر: اًمِمٛمس همرسم٧م طمتك

 ُمـ آٟمّم٤مر ُمـ سمرزه وأبق ُم٤مًمؽ، سمـ أنس اًمٜم٤مس وذم اعمٖمرب، هبؿ ومّمغم سمرزة

 .اجلٜم٤مزة قمغم صٚمقا  صمؿ ،ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 :ُمٚمخّمف ُم٤مش 117/ 1ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل
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 اًمثالث، اًم٤ًمقم٤مت هذه ذم واًمدومـ اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ضمقاز ذم اًمٜم٤مس واظمتٚمػ

 قمٓم٤مء ىمقل وهق آوىم٤مت، هذه ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة يمراه٦م إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ومذه٥م

 يرى واًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق، وأمحد اًمرأي وأصح٤مب واًمثقري وآوزاقمل واًمٜمخٕمل

 .احلدي٨م عمقاوم٘متف أومم اجلامقم٦م وىمقل هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م أي واًمدومـ اًمّمالة

 .اهلل رمحف ُمٜمف وهؿ. سم٤مإلمج٤مع اًمّمالة هذه ضمقاز اًمٜمقوي دقمقى أن شمٕمٚمؿ وُمٜمف: ىمٚم٧م

 [.161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 أؾضؾ وادصذ ادسجد يف اجلـوزة صالة جقاز

 ش.رء ًمف ومٚمٞمس اعمًجد، ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .أومْمؾ واعمّمغم اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة صالة ضمقاز: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 : ىم٤مل صمؿ

 ذم واًمٓمح٤موي ًمف واًمٚمٗمظش 161/  1» ُم٤مضم٦م واسمـش 66/  1» داود أبق أظمرضمف

 وقمٌدش 11/  1» واًمٌٞمٝم٘ملش 1/  198» قمدي واسمـش 181/  1ش »اعمٕم٤مين ذح»

 اًمٓمٞم٤مًمز ويمذاش 161 - 161/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 6179ش »اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق

 ُمقمم ص٤مًمح قمـ ذئ٥م أيب اسمـ قمـ» ـمرق ُمـش 111 و 111/  1» وأمحدش 161/  1»

 ٕمحد، رواي٦م إٓ ،شًمف رء ومال: »أظمريـ وًمٗمظ. سمف ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ اًمتقأُم٦م

 ش.قمٚمٞمف رء ومال: »ومٚمٗمٔمٝم٤م روايتف، ذم داود أبق مجٞمٕم٤م قمٜمٝمؿ وؿمذ إول، سم٤مًمٚمٗمظ ومٝمل

 واسمـ اًمٓمٞم٤مًمز زي٤مدة اجلامقم٦م، رواي٦م اعمحٗمقظ أن وي١ميد ؿمذوذه٤م، ي١ميمد ومم٤م

 وأب٤مط   اًمٜمٌل أدريمقا  ممـ رضم٤مٓ وأدريم٧م: ص٤مًمح ىم٤مل: »احلدي٨م قم٘م٥م ؿمٞم٦ٌم أيب

 سيح ومٝمذاش  . يّمٚمقا  ومٚمؿ رضمٕمقا  اعمًجد ذم يّمٚمقا  أن إٓ جيدوا ومٚمؿ ضم٤مؤا إذا سمٙمر

 قمٛمـ طمٙم٤مه ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اًمذي هق وم٢مٟمف اجلامقم٦م، سمٚمٗمظ احلدي٨م يروي يم٤من ص٤محل٤م أن ذم

 أيب رواي٦م سمخالف اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة شمريمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أدريمٝمؿ

 رواي٦م شم٠مويؾ سمٓمالن قمغم أجْم٤م ذًمؽ ويدل وشمٜم٤مومٞمف، شم٤ٌميٜمف وم٢مهن٤م ،شقمٚمٞمف رء ومال: »داود
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 وٓ اًمٚمٗمٔملم ُمٕمٜمك ًمٞمتحد: ىم٤مًمقا ! قمٚمٞمف رء ومال أي: داود أيب رواي٦م إمم اجلامقم٦م

 ٓ سمام داود أيب رواي٦م ؿمذوذ سمٞمٜم٤م أن ومٌٕمد اًمتّمحٞمح، ومرع اًمت٠مويؾ: وأىمقل.  يتٜم٤مىمْم٤من

 ىم٤ملش: »171/  1ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم ضم٤مء وىمد ًمٚمت٠مويؾ، ُمؼمر ومال ومٞمف، ري٥م

 ،شًمف أضمر ومال:»وروي ،شقمٚمٞمف رء ومال: »وروي ،شًمف رء ومال: »اعمحٗمقظ: اخلٓمٞم٥م

 رء ومال: »واًمّمحٞمح وم٤مطمش، ظمٓم٠مش ًمف أضمر ومال: »رواي٦م: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل. اٟمتٝمك

 ُمـ وُمٜمٝمؿ ًمْمٕمٗمف، سمف حيت٩م ٓ ُمـ ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ اًمتقأُم٦م ُمقمم وص٤مًمحش. ًمف

 يم٤من أنف ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم: ىمٚم٧مش. اٟمتٝمك ظم٤مص٦م، ذئ٥م أيب اسمـ رواه ُم٤م ُمٜمف ي٘مٌؾ

 وُمٜمٝمؿ طمج٦م، ومٝمق - ذئ٥م أيب يم٤مسمـ - آظمتالط ىمٌؾ ُمٜمف ؾمٛمع ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اظمتٚمط،

 رأى قمٚمٞمف اؾمت٘مر اًمذي هق اًمتٗمّمٞمؾ وهذا سمحج٦م، ومٚمٞمس آظمتالط سمٕمد ُمٜمف ؾمٛمع ُمـ

 أمحد سمـ اهلل قمٌد قمـش 117/  1/  1» طم٤مشمؿ أيب اسمـ ومروى وطمديث٤م، ىمديام اًمٕمٚمؿ أهؾ

 ُمٜمف ؾمٛمع ُمـ يمٌػم، وهق اظمتٚمط وىمد ص٤محل٤م، أدرك ىمد ُم٤مًمؽ يم٤من: »ىم٤مل أنف أبٞمف قمـ

 سمف أقمٚمؿ ُم٤م احلدي٨م، ص٤مًمح وهق اعمديٜم٦م، أهؾ أيم٤مسمر قمٜمف روى وىمد ومذاك، ىمديام

 أن ىمٌؾ ظمرف يم٤من وىمد صم٘م٦م،: »قمٜمف وم٘م٤مل ٟمحقه، ُمٕملم اسمـ قمـ روى صمؿش. سم٠مؾم٤م

 قمروم٧م إذاش. ٟمٌٝم٤من سمـ ص٤مًمح وهق صم٧ٌم، ومٝمق خيتٚمط، أن ىمٌؾ ُمٜمف ؾمٛمع ومٛمـ يٛمقت،

 شمٕمقيؾ ومال صم٤مسم٧م، أنف شمٌٞمٜم٧م قمٜمف، ذئ٥م أيب اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م وأن اًمتٗمّمٞمؾ، هذا

 قمـ وٟمحقه اًمٌٞمٝم٘مل، ومٕمؾ يمام ومٞمف اعمجٛمؾ سم٤مًمٓمٕمـ ُمتٛمًٙم٤م شمْمٕمٞمٗمف إمم ذه٥م ُمـ قمغم

 طمدي٨م قمـ أيب ؾم٠مخ٧مش: »111 صش »ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف وم٘م٤مل أمحد، اإلُم٤مم

 ذم سمٞمْم٤مء اسمـ ؾمٝمٞمؾ قمغم صغمط   اًمٜمٌل أن: »قم٤مئِم٦م طمدي٨م: وم٘م٤مل هذا؟ هريرة أيب

 أو سمث٧ٌم، ًمٞمس قمٜمده يم٠منف. اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح طمدي٨م يث٧ٌم طمتك: ىم٤مل صمؿش. اعمًجد

 احلدي٨م هذا شمّمحٞمح قمـ شمقىمػ اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم وًمٕمؾ: ىمٚم٧م. سمّمحٞمح ًمٞمس

 ُمٕم٤مرض أنف فمـ أنف أو آٟمٗم٤م، قمٜمف ٟم٘مٚمتف اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ًمف شمٌلم يقُمئذ يٙمـ مل ٕنف

 قمٜمد يٜمٌٖمل ٓ أنف أراه واًمذي. ري٥م سمال اًمّمح٦م ذم دوٟمف وهق اعمذيمقر، قم٤مئِم٦م حلدي٨م

 ذًمؽ ومٞمتخذ احلدي٨م، شمٕم٤مرض أهن٤م يتقهؿ وم٘مٝمٞم٦م أُمقرا اًمٜم٤مىمد يالطمظ أن احلدي٨م ٟم٘مد

 ًمق - احلدي٨م قمٚمؿ ىمقاقمد ُمـ ًمٞمس يمقٟمف ُمع - هذا وم٢من احلدي٨م، ذم ًمٚمٓمٕمـ طمج٦م

 سم٤مًمٓمرق وردت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم رد ُمٜمف ًمٚمزم اًمٜم٘مد ذم قمٚمٞمف اقمتٛمد
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 ومٞمف اًمٓمٕمـ يٜمٌٖمل ومال قم٤مئِم٦م، حلدي٨م خم٤مًمٗم٤م ص٤مًمح طمدي٨م ومٙمقن هذا وقمغم. اًم٘مقي٦م

 يمام احلديثٞم٦م، اًمقضمٝم٦م ُمـ ُمٜمٝمام يمؾ صمٌقت سمٕمد سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ يٜمٌٖمل سمؾ ذًمؽ، سم٥ًٌم

 اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ همػمه، ذم وهمػمهش اًمٜمخ٦ٌم ذح» ذم احل٤مومظ ىمرره

 وهذا: »هذا ص٤مًمح ذم ىمٞمؾ ُم٤م سمٕمض ذيمر أن سمٕمدش 199 - 198/  1ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم

 ومال اظمتالـمف، ىمٌؾ ىمديؿ ُمٜمف وؾمامقمف قمٜمف ذئ٥م أيب اسمـ رواي٦م ُمـ وم٢مٟمف طمًـ، احلدي٨م

 أن يٛمٙمـ ُم٤م وأطمًـ هذا،ش. آظمتالط ىمٌؾ سمف طمدث ُم٤م ًمرد ُمقضم٤ٌم اظمتالـمف يٙمقن

 هق إٟمام قمٚمٞمف يدزم ُم٤م هم٤مي٦م قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن هق آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر اًمتقومٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم ي٘م٤مل

 أضمر يٜمٗمل ٓ ٕنف ذًمؽ، يٜم٤مذم ٓ ص٤مًمح وطمدي٨م اعمًجد، ذم اجلٜم٤مزة صالة ضمقاز

 أبق ىم٤مل اعمًجد، ذم سمّمالهت٤م ظم٤مص٤م أضمرا  يٜمٗمل وإٟمام ُمٓمٚم٘م٤م، اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة

 ًمٞمس اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة صالة أن ًمٌٞم٤من وم٤محلدي٨م: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٜمدي احلًـ

 وإٟمام سم٤مق، اًمّمالة أصؾ وم٠مضمر اعمٙمتقسم٤مت، ذم يمام اعمًجد ذم يمقهن٤م ٕضمؾ أضمر هل٤م

 احلدي٨م ومٞمٙمقن اعمًجد، ذم أهن٤م ُمـ يتقهؿ ُم٤م سمقاؾمٓم٦م إضمر ؾمٚم٥م إلوم٤مدة احلدي٨م

 يمقهن٤م قمغم زائدة ومْمٞمٚم٦م سمذًمؽ هل٤م يٙمقن أن همػم ُمـ اعمًجد ذم اًمّمالة إلسم٤مطم٦م ُمٗمٞمدا

 سمح٥ًم إدًم٦م سملم وشمقومٞم٘م٤م ًمٚمتٕم٤مرض دومٕم٤م آطمتامل هذا يتٕملم أن ويٜمٌٖمل. ظم٤مرضم٦م

 يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٟمٕمؿ ُمِمٙمؾ، اعمًجد ذم اًمّمالة سمٙمراه٦م وم٤مًم٘مقل هذا، وقمغم. اإلُمٙم٤من

 اعمًجد، ظم٤مرج يّمكم يم٤منط   أنف اًمٖم٤مًم٥م أن قمغم سمٜم٤مء اعمًجد ظم٤مرج إومْمؾ

 طمدي٨م اًمت٘مك اجلٛمع، وهبذا: ىمٚم٧مش. أقمٚمؿ واهلل. ُمرشملم أو ُمرة يم٤من اعمًجد ذم وومٕمٚمف

 اعمًجد، ذم اًمّمالة إسم٤مطم٦م قمغم ُمٜمٝمام يمؾ دًٓم٦م طمٞم٨م ُمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمع اًمؽممج٦م

 اهلقى قمـ دمرد ُمـ ومٞمف يِمؽ ٓ أُمر ومٝمذا اعمًجد، ظم٤مرج اًمّمالة إومْمؾ يمقن وأُم٤م

 ذم سمٞمٜمتف يمامط   هديف قمغم اًمٖم٤مًم٥م هق ذًمؽ يمقن ًمثٌقت اعمذهٌل، واًمتٕمّم٥م

 طم٤ٌمن اسمـ ىمقل إمم اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد اًمتٗم٤مت ومال ،ش117 - 116 صش  »اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»

 اعمّمكم أنط   اعمّمٓمٗمك خيؼم يمٞمػ سم٤مـمؾ، ظمؼم وهذاش:   166/  1ش »اًمْمٕمٗم٤مء»  ذم

 ذم اًمٌٞمْم٤مء اسمـ ؾمٝمٞمؾ قمغمط   هق يّمكم صمؿ إضمر، ُمـ ًمف رء ٓ اجلٜم٤مزة ذم

 !!  اعمًجد؟

 ومال:  »سمٚمٗمظش  ُمّمٜمٗمف»  ذم احلدي٨م روى ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أن اًمزيٚمٕمل ذيمر :تـبقف
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 ش !ًمف صالة

 إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام ،شًمف رء ومال:  »سمٚمٗمظ رواه وإٟمام قمٜمده، اًمٚمٗمظ هذا أر ومل

 .اًمتٜمٌٞمف وم٤مىمت٣م اًمتخري٩م، هذا صدر ذم

 .(166 -161/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 جقاز مع ادصذ يف اجلـوزة ظذ افصالة إوػ أن ظذ افدفقؾ

 ادسجد يف ـقهنو

 ذم ضمٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ: »هق اًمذي هريرة أيب طمدي٨م صحح٧م أن٧م :مداخؾي

 ُمـ أومْمؾ اعمّمغم ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة أن زم ىمٚم٧م أن٧مش  ًمف رء ومال اعمًجد

 ..إومْمٚمٞم٦م دًمٞمؾ هق ومام اعمًجد، ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة

 قمغم اًمّمالة قمغم اًمرؾمقل عمقافم٦ٌم.. اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل عمقافم٦ٌم :افشقخ

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمٝمد ذم اًمٜم٤مس سمٕمض ذًمؽ أنٙمر طمتك اعمًجد دون اعمّمغم ذم اجلٜم٤مزة

 ذم إٓ اًمٌٞمْم٤مء اسمـ قمغمط   اهلل رؾمقل صغم ُم٤م اًمٜم٤مس ٟمز ُم٤م أهع ُم٤م:  »وم٘م٤مًم٧م

 ومٝمٛم٧م؟ش  اعمًجد

 يًتدل ودًمٞمٚمف قم٤مئِم٦م حلدي٨م هريرة أيب طمدي٨م سمٜمًخ ي٘مقل[ اًمٌٕمض] :مداخؾي

 .قم٤مئِم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م سم٢مٟمٙم٤مر

 ًمٚمّمح٤مسم٦م؟ ىم٤مًم٧م ُم٤مذا ومٕمٚم٧م؟ ُم٤مذا وقم٤مئِم٦م :افشقخ

 .قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت :مداخؾي

 سم٢مٟمٙم٤مر أم اًمًٞمدة، قمغم أنٙمر ُمـ وم٢ٌمٟمٙم٤مر ٟم٠مظمذ؟ اإلٟمٙم٤مريـ سم٠مي ؟!وم٢مذاً  :افشقخ

 قمٚمٞمٝم٤م؟ أنٙمر ُمـ قمغم اًمًٞمدة

 ..ُمـ قمغم اًمًٞمدة سم٢مٟمٙم٤مر :مداخؾي

 قمٚمٞمٝم٤م أنٙمروا ومام قمٚمٞمٝم٤م أنٙمروا اًمذيـ أُم٤م ُمٕمٝم٤م، احلدي٨م ٕن ح٤مذا؟ :افشقخ
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 ذم اًمرؾمقل ومّمالة اعمّمغم، ذم يّمكم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ؾمقى سمحج٦م

 ضمؾ أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ وًمٙمـ اعمًجد، ذم اجلٜم٤مزة قمغم ًمٚمّمالة إضم٤مزشمف يٜم٤مذم ٓ اعمّمغم

 صاله٤م صاله٤م اًمتل اًمّمٚمقات ُمـ وىمٚمٞمؾ اعمّمغم ذم صاله٤م صاله٤م اًمتل اًمّمٚمقات

 سمٞم٤من قمٚمٞمف يقافم٥م مل سمام وي١مظمذ يم٠مومْمؾ، قمٚمٞمف وافم٥م سمام ي١مظمذ وًمذًمؽ اعمًجد: ذم

 ذم اًمٙمثػم اًمٗمٕمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمكم سملم اًمتقومٞمؼ يٙمقن وهبذا يمج٤مئز: اجلقاز

 ُم٤م ًمٌٞم٤من ًمف رء ومال هريرة أيب طمدي٨م ي٠ميت طمٞمٜمئذٍ  اعمًجد، ذم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٗمٕمؾ اعمّمغم

 عمثؾ ومدومٕم٤مً  إومْمؾ، هق اعمًجد ذم شمّمغم أن اًمٗمريْم٦م اًمّمالة إصؾ أن ًمؽ ذيمرشمف

 اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم صغم: أي اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ وىمد ؾمٞمام ٓ اًمتقهؿ هذا

 .اعمّمغم ذم اًمّمالة قمغم زائد يم٠مضمر ًمف رء ومال

 ( 11: 19: 11/   18/   واًمٜمقر اهلدى )

 ؿزه يف وهق ادقً ظذ افصالة جقاز

 ش .سمثالٍث  ُمقشمِفِ  سمٕمد َُمٞم٧ٍِّم  قمغم صغم» ط    اًمٜمٌل أن: قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 [:اإلموم ؿول]

ة أن :قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م أىمقاه٤م أطم٤مدي٨م: ًمف يِمٝمد  ؾمقداء اُمرأ

 إهن٤م: وم٘مٞمؾ أج٤مم؟ سمٕمد قمٜمٝم٤م وم٠ًمل ،-ط   -اًمٜمٌل ومٗم٘مده٤م ومامشم٧م، اعمًجد، شَمُ٘مؿه  يم٤مٟم٧م

 اًمِمٞمخ٤من، رواه .قمٚمٞمٝم٤م وصغم ىمؼمه٤م وم٠متك ش .آذٟمتٛمقين؟ يمٜمتؿ هال» :وم٘م٤مل. ُم٤مشم٧م

 -111ش »اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم خمرج وهق هلام، واًمًٞم٤مق واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف يم٤مسمـ وهمػممه٤م

 ش .اعمٕم٤مرف

 اًمّمالة ضمقاز ومٗمٞمف أيمثر: أو صمالصم٦م ومٝمل ُمقهت٤م، ُمـ أج٤مم سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م صغم أنف ومٗمٞمف

 هق يمام اًم٘مٌقر: إمم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل يِمٛمٚمف ٓ ذًمؽ وأن ىمؼمه، ذم وهق اعمٞم٧م قمغم

 احل٤مدث سمٕمٚمٛمف وإٟمام ًمٞمٚم٦م، أو سمٞمقم ي٘مٞمد ٓ اجلقاز وأن اعمقوع، هذا همػم ذم ُمٌلم

ش اًمتٛمٝمٞمد» يمت٤مسمف ذم اًمؼم قمٌد اسمـ اعمٖمريب احل٤مومظ أوم٤مض وىمد. واًمدومـ سم٤مًمقوم٤مة

 وسمٞم٤من -قم٤مدشمف هل يمام -سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ذيمر ذمش 6/179»
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 اٟمتٝمك ُم٤م سمخالص٦م ذًمؽ ظمتؿ صمؿ ومٞمٝم٤م، ٟمٔمرهؿ ووضمٝم٦م طمقهل٤م، اًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م ُمذاه٥م

 ًمف ومٛم٤ٌمح قمٚمٞمٝم٤م: صكم ىمد ضمٜم٤مزة قمغم أو ىمؼم، قمغم صغم ُمـ» :وم٘م٤مل وم٘مٝمٝم٤م، ُمـ إًمٞمف

 ُمٜمف، اعمٜمع قمغم اجلٛمٞمع اشمٗمؼ وٓ رؾمقًمف، وٓ اهلل حئمره مل ظمػماً  ومٕمؾ ىمد ٕنف ذًمؽ:

 -ط   - اهلل رؾمقل صغم وىمد ،[77: احل٩م] ﴾ َواوْمَٕمُٚمقا اخْلػَْمَ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد

 طمرج، ومٖمػم ومٕمؾ ومٛمـ ُمٜمف، اعمٜمع قمغم اجلٛمٞمع اشمٗمؼ وٓ ٟمًخف، قمٜمف ي٠مت ومل ىمؼم، قمغم

 قَمْٝمُده ىمدم ُم٤م أنف إٓ اهلل، ؿم٤مء إن ضمزيؾ وأضمر وؾمٕم٦م طمؾ ذم هق سمؾ ُمٕمٜمَّػ، وٓ

 صٚمقا  أهنؿ أصح٤مسمف قمـ وٓ -ط   - اًمٜمٌل قمـ ي٠مت مل ٕنف قمٚمٞمف: اًمّمالة ومٛمٙمروه

 ش. ؿمٝمر ومٞمف روي ُم٤م وأيمثر ذًمؽ، سمحدصم٤من إٓ اًم٘مؼم قمغم

 .(69/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلـوزة صالة ظـ اإلظالن

 سمٕمد اعمًجد ذم إٟم٤ًمن ي٘مقم يٕمٜمل اجلٜم٤مزة صالة ذم ًمٚمتًٛمٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي

 ومًٜمّمكم اًمٗمرض صٚمٞمتؿ إذا مج٤مقم٦م ي٤م ومٞم٘مقل ىمٌٚمٝم٤م، أو اًمٗمرض صالة سمٕمد أو اًمّمالة

  اًمٜمٕمل؟ ُمـ هذا ُيْٕمَتؼم ومٝمؾ اجلٜم٤مزة، قمغم

 طم٤مضم٦م هٜم٤مك يم٤من وم٢من ٓ؟ أم طم٤مضم٦م هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ اًمٜمٕمل، ُمـ ًمٞمس ٓ، :افشقخ

ه ٓ ُمٙم٤من ذم ُمثالً  اجلٜم٤مزة شمٙمقن يم٠من سمف سم٠مس، ٓ اًمتٜمٌٞمف هلذا  إمم اًمداظمٚمقن يرا

 . اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م شمٗمقهتؿ ٓ أضمؾ ُمـ هذا: إمم ٟمٔمرهؿ ومٞمٚمٗم٧م اعمًجد،

 . ٟمٕمؿ :مداخؾي

 اعمًجد، داظمؾ سمج٤مٟم٥م ُمقوققم٦م يٕمٜمل واوح٦م، اجلٜم٤مزة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م :افشقخ

 . اًمتٜمٌٞمف هذا عمثؾ داقمل ومال قمٚمٞمٝم٤م، سمٍمه وىمع اعمًجد دظمؾ ُمـ ويمؾ

 (11: 11: 11/ 117/واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلـوزة تؽبرات مع افقديـ رؾع

ع هؾ اجلٜم٤مزة، وصالت اًمٕمٞمد صالة ذم :افسوئؾ  شمٙمٌػماهت٤م؟ ُمع اًمٞمد رومع ُينْمَ

 .ينمع ٓ ٓ، :افشقخ

 (11: 11: 11/ 118/واًمٜمقر اهلدى)

 ظؾقفو؟ كصع هؾ إكسون حلؿ مـ ؿطعي وجدكو إذا

 ٓ؟ أم قمٚمٞمف يّمغم هؾ ومالة، ذم حلٛمف، ُمـ ىمٓمٕم٤مً  ُوضمد إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسمال

 .قمٚمٞمٝم٤م يّمغم ومال ُمٜمف اًم٘مٓمع أُم٤م اإلٟم٤ًمن، هق قمٚمٞمف يّمغم اًمذي :اجلقاب

  (:..18: 11/   17/   واًمٜمقر اهلدى)

  (فف يشء ؾال ادسجد يف اجلـوزة ظذ صذ مـ): حديٌ معـك

 رء ومال اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم صغم ُمـ: »حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، :مداخؾي

 ؟شًمف رء ومال» أوش قمٚمٞمف

 ش.ًمف رء ومال» :افشقخ

 وطمٙمٛمف؟ :مداخؾي

 .اًمٚمٗمظ هبذا صحٞمح :طمٙمٛمف :افشقخ

 طمٙمؿ أن إوه٤مم، سمٕمض ذم يًت٘مر ىمد ُم٤م إسمٓم٤مل هق احلدي٨م، ُمـ واعم٘مّمقد

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات يمحٙمؿ اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة صالة

 اجلامقم٦م صالة» شمتْم٤مقمػ، اًمّمالة أن ُمٕمروف اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ش.درضم٦م وقمنميـ سمًٌع: »رواي٦م وذمش درضم٦م وقمنميـ سمخٛمس اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ

 قمٚمٞمٝم٤م واًمّمالة إىم٤مُمتٝم٤م ومٞمجقز اًمٗمرائض، صالة قمـ ختتٚمػ اجلٜم٤مزة صالة
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 قمٚمٞمٝم٤م يّمغم أن اًمٕمٙمس قمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م سمؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م، شمٚمؽ ًمف ًمٞمس وًمٙمـ سم٤معمًجد،

 .اعمًجد ظم٤مرج

 أطمٞم٤مٟم٤ًم، ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن ضم٤مز: اعمًجد ذم قمٚمٞمٝم٤م صغم وم٢مذا 

 أداء طمٞم٨م ُمـ اعمًٚمٛملم أذه٤من ذم ُمًت٘مرة هل اًمتل اًمٗمْمٞمٚم٦م شمٚمؽ ًمف ًمٞمس وًمٙمـ

 .اًمقهؿ هذا ًمدومع هق اًمٜمٗمل ومٝمذا اعمًجد، ذم اًمٗمريْم٦م

  (11: 19: 11/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسؼط ظذ افصالة

 . ًمٚمً٘مٞمٓم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي

  ٟمٕمؿ؟ :افشقخ

ة :مداخؾي  . ؾم٘مٓم٧م ؾم٘مٞمٓم٦م، يٕمٜمل أؾم٘مٓم٧م اُمرأ

 . أُمف ُمـ ٟمزل اعمقًمقد يٕمٜمل :مداخؾي

  ُم٤مذا؟ اٟمتٝمك، :افشقخ

 ؟..طمٙمؿ وقمٚمٞمف قم٘مٞم٘م٦م قمٚمٞمف وهؾ قمٚمٞمف، صغم ُمـ طمٙمؿ :مداخؾي

  ُمٞمت٤ًم؟ أم طمٞم٤مً  ؾم٘مط :افشقخ

 . ُمٞمت٤مً  :مداخؾي

ؾ طَمٞم٤ًّم، ؾم٘مط إذا ُم٤م سمخالف قم٘مٞم٘م٦م، قمٚمٞمف وًمٞمس قمٚمٞمف، يّمغم ٓ :افشقخ ًَ  ومُٞمْٖم

ًمد وٓسمد وضمقسم٤مً  ًمٞمس وًمٙمـ قمٚمٞمف، وُيَّمغمَّ   . قمٜمف َيُٕمؼ أن ًمٚمقا

 . يقُملم أو يقم يٕمٜمل اًم٤ًمسمع ىمٌؾ ُم٤مت يٕمٜمل اًم٤ًمسمع؟ يمٛمؾ ُم٤م وًمق :مداخؾي
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 طمٙمٛمف، ًمف ُمٞمت٤مً  ؾم٘مط إذا طمٙمٛمف ًمف طمٞم٤مً  ؾم٘مط إذا اجلقاب، قمروم٧م أن٧م :افشقخ

 .وًمق ومٞمف سم٘مك ُم٤م

  (11: 16: 16/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)

 اخلؿر صورب ظذ افصالة حؽؿ

 قمٚمٞمف؟ اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م مخر ؿم٤مرب وًمٙمـ ُمٞم٧م واطمد  :افسوئؾ

 ُمـ يٛمتٜمع أن اعمجتٛمع، ذم ىمدوة هؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم جي٥م :افشقخ

: أن قمٚمٞمٝمؿ ومٞمج٥م اًمٜم٤مس ؾم٤مئر أُم٤م قمٚمٞمف، اًمّمالة  اعمًٚمٛملم قم٘مٞمدة  ُمـ ٕن يّمٚمقا

 وجي٥م ووم٤مضمر، سمر يُمّؾ  وراء اًمّمالة جي٥م أنف :اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ شمقارصمٝم٤م اًمتل

 .ووم٤مضمر سمر يُمّؾ  قمغم اًمّمالة

 سمٕمض قمغم اًمّمالة قمـ اُمتٜمع ط     اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمٙمـ

 طِمْٙمَٛم٦مٌ  هذا وذم قمٚمٞمف اًمّمالة ُمـ اُمتٜمع وهقش قمٚمٞمف صٚمقا » ٕصح٤مسمف وىم٤مل اًمٜم٤مس،

 اًمّمالة ُمـ هق واُمتٜمع قمٚمٞمف، اًمّمالة ُمـ سمقاضمٌٝمؿ ي٘مقُمقا  سم٠من اعمًٚمٛملم أُمر سم٤مًمٖم٦م،

ٌَلمِّ  قمٚمٞمف: ّٓ  يٜمٌٖمل يم٤من يٗمٕمٚمف يم٤من ُم٤م أن ًمٚمٜم٤مس ًمُٞم  .يٗمٕمٚمف أ

 ُم٤م ُم٤مت، صالة شم٤مرك ُم٤مت ًمٚمخٛمر ؿم٤مرب رضمؾ اًمّمقرة هذه ُمثؾ ومٗمل وًمذًمؽ 

 ٓ، اًمّم٤محللم، اعمًٚمٛملم ُمـ[ ويم٠منف] قمٚمٞمف يّمٚمقا  ُّيجٛمقا  أهنؿ اًمٜم٤مس ًمٙمؾ جيقز

 ُمـ يٛمتٜمٕمقا  أن اًم٘مدوة أهؾ وُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أهنؿ يٕمتؼمون ممـ سمٕمْمٝمؿ قمغم جي٥م

 .وم٤مؾم٘م٤مً  يم٤من ٕنف آُمتٜم٤مع: ؾم٥ٌم اًمٜم٤مس ُيَٕمٚمَّؿ وأن قمٚمٞمف، اًمّمالة

 (11: 11: 11/ 111/واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼزة يف اجلـوزة ظذ افصالة

 قمٚمٞمف أمحد اإلُم٤مم يمالم ُمـ ُيْٗمَٝمؿ وُم٤م اعم٘مؼمة، ذم اجلٜم٤مئز صالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾي

 اجلٜم٤مئز؟ إٓ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة شمّمح ٓ: وم٘م٤مل اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ ؾُمِئؾ ح٤م اهلل رمح٦م
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ّقر ُُمـَخّّمص ُمٙم٤من هٜم٤مك يم٤من إذا اعم٘مؼمة ٟمٕمؿ، :افشقخ ًَ  .ضم٤مز اجلٜم٤مئز قمغم ًمٚمّمالة ُُم

 هذا قمغم اًمّمالة يّمح ومال اًم٘مٌقر، سملم اعمٞم٧م ومٞمف اًمذي اًمٜمٕمش ُووع إذا أُم٤م 

ص ُمٙم٤من ذم يم٤من إذا أُم٤م اًم٘مٌقر، سملم وهق اعمٞم٧م  ُمّمغم.. اعمّمغم سم٠منف وُيٕمرف ُُمـَخّمَّ

راً  آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام ويٙمقن اًمٕمٞمد، ُمّمغم أو اجلٜم٤مئز قَّ ًَ ٧م ُُم  اجلٜم٤مزة، صالة َصحَّ

٧م  .ومال وإٓ اًمٕمٞمد صالة وَصحَّ

 ..اًمًقداء طمدي٨م! أؾمت٤مذٟم٤م :مداخؾي

ة :افشقخ  .اًمًقداء اعمرأ

 ..سملم يقومؼ يٕمٜمل هذا يٙمقن أٓ اعم٘مؼمة، ذمط   اًمرؾمقل صغم قمٜمدُم٤م ٟمٕمؿ، :مداخؾي

 .ىمؼمه٤م ذم وهل قمٚمٞمٝم٤م صغم اعم٘مؼمة، ذم قمٚمٞمٝم٤م صغم ُم٤م هق! أظمل ٓ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 (11: 11: 11/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)

 افـبقيي اخلصوئص مـ دؾـف بعد ادقً ظذ افصالة هؾ

 اعمًجد، ذم قمٚمٞمف صٚمٞم٧م وُم٤م اعم٘مؼمة ذم قمٚمٞمف وصٚمٞم٧م ُمٞم٧م ُم٤مت إذا :افسوئؾ

 احلدي٨م ي٘مقل وم٤مٕخ صٚمٞم٧م إذا يٕمٜمل اُمرأة، قمغم صغمط    اًمٜمٌل أن هذا احلدي٨م

 .ط  اًمٜمٌل قمغم ُمقىمقف هذا

 يٕمٜمل؟ ُمقىمقف يمٞمػ :افشقخ

 .قمٚمٞمٝم٤م صغم اًمذي هقط    اًمٜمٌل ٕن قمغم يٕمٜمل :افسوئؾ

 .خمّمقص يٕمٜمل ُمقىمقف شم٘مّمد :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :افسوئؾ
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ح ـمٞم٥م، :افشقخ  وم٤مشمف ُمـ ومٙمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف   سمف ظم٤مص٤مً  ًمٞمس شمٕمٌػمك، َصحِّ

 .يدومـ ُم٤م سمٕمد قمٚمٞمف يّمكم أن ًمف اعمٞم٧م، قمغم اًمّمالة

  (11: 18: 11/ 176/واًمٜمقر اهلدى)

 اجلـوئز صالة أثـوء ادصع كظر يؽقن أيـ

 يم٤من ومٓمٌٕم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل صالة صٗم٦م اًمٙمت٤مب ذم ٟم٘مرا  يمٜم٤م :افسوئؾ

 يٙمقن أجـ اجلٜم٤مزة صالة ظمالل :أن ؾم١مازم ،اًمًجقد ُمٙم٤من قمغم اًمٜمٔمر أن ومٞمٝم٤م وارد

  اًمٜمٔمر؟

 . هق هق وم٤مجلقاب اخلٛمس، يم٤مًمّمٚمقات ىم٤مئامً  ُم٘مٞمامً  دُم٧م ُم٤م :افشقخ

 . اًمًجقد ُمٙم٤من إمم :افسوئؾ

 . ٟمٕمؿ :افشقخ

  (11: 11: 16/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلـوزة صالة ؽر يف ادصؾغ يدي بغ اجلـوزة وضع حؽؿ

 ىمٌؾ اعمّمٚملم أُم٤مم اجلٜم٤مزة ووع ُمـ اًمنمقمٞم٦م ذم طمرج يقضمد هؾ :مداخؾي

 قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمّمالة ىمٌؾ ُمثاًل، اًمٔمٝمر صالة ذم اعمّمٚملم أُم٤مم اًمّمالة،

 ًمٞمس إَْوًَمقي، اًم٘مٞم٤مس يًتٕمٛمؾ ُمـ قمٜمد احلرج يمؾ ذًمؽ ذم ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

ء]﴾ُأف   هَلاَُم  شَمُ٘مْؾ  وَمال﴿: إوًمقي اًم٘مٞم٤مس اًم٘مٞم٤مس، ُمٓمٚمؼ  سم٤مب ومٛمـ ،[11:اإلها

 .سم٤مًم٘مٞم٤مس ي٘مقل ُمـ قمٜمد أوًمقي، ىمٞم٤مس هذا سمٙمػ، شميهبام ٓ أومم

 وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ» ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م إذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 ُمٔم٤مهر فمٝمقر طمٞم٨م ُمـ أهؿ ىمؼمه ذم وهق اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة شمرى ،شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا 

 إرض؟ وضمف قمغم يزال وٓ اعمٞم٧م إمم اًمّمالة أم اًمنمك،
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 ٓ إوًمقي اًم٘مٞم٤مس سم٤مب ُمـ: ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ اًمقصمٜمٞم٦م، ُمٔم٤مهر طمٞم٨م ُمـ أىمقى هذا

 وم٘مط، قمٚمٞمف ًمٚمّمالة إٓ يم٤من، صػ وأّي  إول اًمّمػ أُم٤مم اعمٞم٧م ٟمٕمش ووع جيقز

 اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب ُمـ قمٜمف ُيٜمَْٝمك ومٝمذا أجديٜم٤م، سملم واعمٞم٧م وضمؾ قمز هلل يّمكم أن أُم٤م

 ُم٤م هذا اًم٘مؼم إمم يّمغم ىمؼمه، ذم وهق اعمٞم٧م قمغم: أي اًم٘مؼم، قمغم اًمّمالة قمـ يم٤مًمٜمٝمل

 .جيقز

 اًمّمالة قمـ هنك: ؿمجقن ذو ي٘م٤مل يمام واحلدي٨م أظمرى، ُم٠ًمخ٦م شمدظمؾ هٜم٤م ًمٙمـ 

 .شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ: »آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًم٘مٌقر إمم

 اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ًمٞمس ًمٙمـ ىمؼمه، ذم وهق اعمٞم٧م إمم اًمّمالة جيقز صالة، هٜم٤مك ًمٙمـ 

 وهل اجلٜم٤مزة هذه قمغم يّمكم أن ًمٚمٛمّمكم يت٠ميت مل اًمتل اجلٜم٤مزة صالة وإٟمام اًمٗمريْم٦م، أو

 .قمٚمٞمف يّمٚمقا  أن اًمٜم٤مس ًمٌٕمض يتٞمن ومل وَمُدومـ إرض، وضمف قمغم

قن ىمؼمه إمم يذهٌقن ومٝم١مٓء   اعمٞم٧م صالة قمٚمٞمف ويّمٚمقن اًم٘مؼم، ظمٚمػ وَيُّمٗمه

 .ٟم٤مومٚم٦م يم٤مٟم٧م أو ومريْم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء أظمرى، صالة ًمٞم٧ًم

 اعمخّمقص، اًمٕم٤مم ُمـش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: وطمٞمٜمئذٍ 

 اعمقوقع ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سمجٛمع اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يًتٗمٞمده اًمذي اًمٗم٘مف ُمـ وهذا

 ٓ: »اًم٘م٤مقمدة هذه يًتحي وإٟمام ٟمٗمًف، ذم اًمٗم٘مف يتْم٤مرب أن يٜمٌٖمل ومال اًمقاطمد،

 ٟمص ومٝمذا ىمؼمه، ذم وهق اعمٞم٧م قمغم اًمرؾمقل صغم قم٤مم، ٟمصش اًم٘مٌقر إمم شمّمٚمقا 

 وٟمخرج هذا إمم هذا ٟمْمؿ اجلٜم٤مزة، صالة همػم اًم٘مٌقر إمم شمّمٚمقا  ٓ: ومٞم٘م٤مل ظم٤مص،

ص قم٤مم، اًمٜمٝمل: أي اًمٜمتٞمج٦م، هبذه  شمٗمْمؾ. ىمؼمه ذم وهق اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة ُمٜمف ُُمـَخّمَّ

 .أؾمت٤مذ ي٤م

 اًمذي اًم١ًمال قمـ اجلقاب قمـ أهمٜمك اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ًمٕمؾ :مداخؾي

 يدرك مل عمـ جيقز وهؾ اعم٘مؼمة؟ ذم اجلٜم٤مزة صالة دمقز هؾ: اًم٤ًمئؾ ىمقل وهق سمٕمده،

 .إمم سمٛمٕمٜمك قمغم وـمٌٕم٤مً  اًم٘مؼم؟ قمغم يّمكم أن اًمّمالة

 .ٟمٕمؿ :افشقخ
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 .سمس يٕمٜمل اًمتخري٩م هذا :مداخؾي

 (11: 11: 16/ 711/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلـوزة صالة ؽر يف ادصؾغ أموم اجلـوزة وضع جيقز ٓ

 وإٟمام اعمّمٚملم، يدي سملم وٓ اإلُم٤مم يدي سملم ٓ اجلٜم٤مزة ووع جيقز ٓ :افشقخ

 سمٞمٜمام أمجٕملم، اعمّمٚملم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة شمقوع أمجٕملم، اعمّمٚملم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة شمقوع

 إن اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م صالة وُمـ اًمٗمريْم٦م صالة ُمـ اٟمتٝمقا  ُم٤م وم٢مذا اًمٗمريْم٦م، يّمٚمقن

 .سمٕمدي٦م ؾمٜم٦م هل٤م اًمّمالة يم٤مٟم٧م

ُمقن: طمٞمٜمئذٍ   صالة واجلامقم٦م هق ومٞمّمكم اإلُم٤مم يدي سملم ويْمٕمقهن٤م اجلٜم٤مزة ُيَ٘مدِّ

 ُم٤ٌمذة اإلُم٤مم يدي سملم يم٤من ؾمقاء إـمالىم٤مً  اعمّمٚمٞملم يدي سملم اجلٜم٤مزة ومقوع اجلٜم٤مزة،

 .اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ُمٝمام جيقز ٓ وهذا هذا إول اًمّمػ يدي وسملم اإلُم٤مم ظمٚمػ أو

  (11: 17: 11/   689/  واًمٜمقر اهلدى )

  (11: 11: 11/   689/  واًمٜمقر اهلدى )

 افػريضي يف ادصؾغ يدي بغ اجلـوزة وضع حؽؿ

 اعم٘مؼمة أُم٤م: يٕمٜمل ُمّمغم ذم يٙمقن اعم٘م٤مسمر يمثػم: يٕمٜمل اًمٌٚمد ذم قمٜمدٟم٤م ذم :مداخؾي

 هذا واعمّمغم يٕمٜمل، ًمٚمٛم٘مؼمة سمف شم٤مسمع يٙمقن اعمّمغم: يٕمٜمل اًمًقر سملم وم٤مصؾ يٙمقن

 اًمٕمٍم صالة وىم٧م ذم يٕمٜمل، اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر يٕمٜمل اعمٙمتقسم٦م اًمّمٚمقات ومٞمف يّمغم

  اًمّمالة؟ طمٙمؿ هق ُم٤م أُم٤مم شمقوع إُمقات شمٙمقن

 ٓ اجلٜم٤مزة ووع جيقز ٓ: اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ُم٤م يمٞمػ قم٤مُم٦م سمّمقرة اجلقاب :افشقخ

 أمجٕملم اعمّمٚمٞملم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة شمقوع وإٟمام اعمّمٚمٞملم، يدي سملم وٓ اإلُم٤مم يدي سملم

 صالة ُمـ اٟمتٝمقا  ُم٤م وم٢مذا اًمٗمريْم٦م يّمٚمقن سمٞمٜمام أمجٕملم اعمّمٚمٞملم ظمٚمػ اجلٜم٤مزة شمقوع

 ي٘مدُمقن طمٞمٜمئذ سمٕمدي٦م ؾمٜم٦م هل٤م اًمّمالة يم٤مٟم٧م إن اًمٌٕمدي٦م اًمًٜم٦م صالة وُمـ اًمٗمريْم٦م
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 اجلٜم٤مزة ومقوع اجلٜم٤مزة، صالة واجلامقم٦م هق ومٞمّمكم اإلُم٤مم يدي سملم ويْمٕمقهن٤م اجلٜم٤مزة

 وسملم اإلُم٤مم ظمٚمػ أو ُم٤ٌمذة اإلُم٤مم يدي سملم يم٤من ؾمقاء إـمالىم٤مً  اعمّمٚمٞملم يدي سملم

 .اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ُمٝمام جيقز ٓ وهذا هذا إول اًمّمػ يدي

  (11: 17: 11/   689/  واًمٜمقر اهلدى )

  (11: 11: 11/   689/  واًمٜمقر اهلدى )

 ادؼزة يف اجلـوزة صالة حؽؿ

 .اعم٘مؼمة ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة قمـ هنك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل :افسوئؾ

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 يٕمٜمل قمٜمدُم٤م -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن آظمر طمدي٨م وهٜم٤مك :افسوئؾ

ة اعمًجد شمٙمٜمس اًمتل أن وقمرف أتك  يمٞمػ اعم٘مؼمة، ذم وصغم ومذه٥م شمقومٞم٧م، ىمد اعمرأ

 احلديثلم؟ سملم ٟمقوّمؼ

 اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل إول احلدي٨م هلل، واحلٛمد احلديثلم سملم شمٜم٤مىمض ٓ :افشقخ

 وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف هق اعم٘مؼمة، ذم

 جي٥م اًمّمالة ٕن اًم٘مٌقر، إمم اًمّمالة أي اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ وم٤مًمٜمٝملش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا 

 اًمتٕمٔمٞمؿ ُمـ رء خي٤مًمٓمٝم٤م وٓ يِمقهب٤م ٓ -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٦مً  شمٙمقن أن

 هٜم٤مك يم٤من اًم٘مؼم وإمم هلل يّمكم اعمًٚمؿ ىم٤مم وم٢مذا اًمنمك، أنقاع ُمـ وم٢مٟمف ومٞمٝم٤م اهلل ًمٖمػم

 هذا ذم اجلُّٝم٤مل ُمـ يمثػم يٗمٕمؾ يمام إىمؾ قمغم ي٘مّمد اإلٟم٤ًمن هذا ٕن فم٤مهرة، ؿمٌٝمف

 وم٘مد سمّمالشمف -وضمؾ قمز- اهلل إمم وسمت٘مرسمف سمّمالشمف اعمٞم٧م هبذا اًمتؼمك ي٘مّمد اًمزُم٤من

- اإلؾمالم دائرة قمـ خيرضمف أن إمم أُمره ويّمؾ ومٞمف، يٖمٚمق ىمد اًمنمك ُمـ رء ذم وىمع

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل هنل ذم يالطَمظ أن يٜمٌٖمل اًمذي هق اعمٕمٜمك هذا ،-سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ

 وهق اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة أُم٤م اًم٘مؼم، إمم اًمّمالة قمـ أو اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ -اًمًالم

 اعمٞم٧م ىمؼم وإمم ًمف ذيؽ ٓ وطمده هلل سم٤مًمّمالة قمالىم٦م ًمف ًمٞمس آظمر رءٌ  ومٝمذا ىمؼمه ذم
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 اعمٕمٜمك هق يمام ًمػممحف ًمف اهلل ًمٞمٖمٗمر اًمّمالة هبذه ي٘مّمد ٓ اعمٞم٧م، هذا سمف ُي٘مّمد ٓ

 واًمّمالة رٌء، ىمؼمه ذم وهق اعمٞم٧م قمغم إَذن وم٤مًمّمالة اعمٞم٧م، قمغم اًمدقم٤مء ذم اعمتْمٛمـ

 ومال اجل٤مئز، هق وذًمؽ اعمٜمٝمل، هق هذا آظمر، رءٌ  اًم٘مؼم ُمًت٘مٌالً  -وضمؾ قمز- هلل

 .وهذا هذا سملم إؿمٙم٤مل

 (11 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 مػسدة؟ إػ شقمدي افغوئى صالة ترك ـون إذا احلؽؿ مو

 اًمٖم٤مئ٥م صالة اًمّمالة قمٚمٞمف أىمٞمٛم٧م عمـ واعمٗم٤مؾمد اعمّم٤مًمح ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾي

 يّمكم ومٝمؾ اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّمالة وٟمقدي اعمّمٚملم ُمع اعمًجد ذم طم٤مض اًمرضمؾ ويم٤من

 ؟..ُمٗمًدة شمريمف قمغم يؽمشم٥م أن خيِمك يم٤من إذا ُمٕمٝمؿ

 ُم٤م ومٙمثػًما  اًمقاىمع، هذا إمم اعمٌتغم ٟمٔمرة سم٤مظمتالف ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه :افشقخ

 هذه ىمٚم٥م إُمٙم٤مٟمٞم٦م ذم إُمر خيتٚمػ ُم٤م ويمثػًما  آظمر، إمم ؿمخص ُمـ إُمر شم٘مدير خيتٚمػ

 ذاك ذم ُمٜمزًم٦م وًمف واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ رضمؾ هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ُمّمٚمح٦م، إمم اعمٗمًدة

 ٓ اًمتل اًمٖم٤مئ٥م صالة اعمذيمقر اًم١ًمال ذم وهل ُمٗمًدة ومٞمف أىمٞمٛم٧م اًمذي اعمجتٛمع

 قمغم صغم طمٞمٜمام واطمدة ُمرة إٓ ُمٓمٚمً٘م٤مط   اًمٜمٌل ُمـ شم٘مع مل ٕهن٤م إج٤مم: هذه ذم شمنمع

 وم٤موؾ رضمؾ طمي وم٢مذا قمٚمٞمف، اًمٗمريْم٦م هذه ي٘مٞمؿ ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل طمٞم٨م اًمٜمج٤مر

 ويٌلم يمٚمٛم٦م يٚم٘مل أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف وهق شمنمع ٓ اًمتل هذه اًمٖم٤مئ٥م صالة أىمٞمٛم٧م جمتٛمع

 ًمٚمٜم٤مس سمٞم٤مٟمف وؾمٞمٙمقن اًمِمٞمٓم٤من ؾمٞمٓمرد اًمٌٞم٤من هذا وأن اًمًٜم٦م، ظمالف هذا أن

 اًمٕم٤ممل اًمرضمؾ هذا ُمثؾ يٙمـ مل وُمـ ؿم٠من، ًمف ومٝمذا اًمزُم٤من ُمـ ي٠ميت ومٞمام سمف يٜمتٗمٕمقن

 ومٞمخِمك اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ يم٤من وإٟمام اًمرومٞمٕم٦م ُمٜمزًمتف وًمف اعمًٛمققم٦م يمٚمٛمتف ًمف اًمٗم٤موؾ

 اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ُمـ[ يّمكم] أن سم٠مس ومال سمٛمٙمروه يّم٤مب أن ٟمٗمًف قمغم

 .رأجل هذا سم٤مًمّمٖمرى،

 .رضم٤مل دوًم٦م وًمٙمؾ ُم٘م٤مل ُم٘م٤مم ًمٙمؾ إٟمام قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة يٕمٓمك ٓ أنف: ذًمؽ وظمالص٦م

 (11:11:18/أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 بال موت ؿد مسؾاًم  أن بدظقى يقمًقو افغوئى صالة صالة حؽؿ

 افدكقو بؼوع يف افققم هذا يف صؽ

: يٕمٜمل اعمجٝمقل، اًمٖم٤مئ٥م قمغم اجلٜم٤مزة صالة ُمنموقمٞم٦م قمـ اًم١ًمال :افسمال

 اًمّمالة هذه ُمٖمرب صالة يمؾ قم٘م٥م ي١مدون ص٤مروا اعمتّمقوملم سمٕمض سمٗمٕمؾ شمتٕمٚمؼ

 أيمثر أو ُمًٚمؿ ُم٤مت ىمد اًمٞمقم ذًمؽ ذم أن سمحج٦م اعمجٝمقل، اًمٖم٤مئ٥م قمغم اجلٜم٤مزة صالة

 قمٚمٞمف؟ يّمغم ومل اًمٕم٤ممل، هذا ذم ُمًٚمؿ ُمـ

 اًمٕمٍم، هذا ذم إٓ اعمًٚمٛملم قمٚمامء هب٤م يًٛمع مل اًمتل اًمٌدع ُمـ أجْم٤مً  هذه :افشقخ

 اًمًٕم٦م هبذه وًمٞمس ضمدًا، وٞم٘م٦م دائرة ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م اًمٖم٤مئ٥م صالة

 ُمـ سمٚمد ذم ُم٤مت اعمًٚمٛملم ُمـ رضمالً  أن قمرف إذا سمٕمْمٝمؿ، قمـ أن أن٧م شمذيمره٤م اًمتل

 ٓ؟ أم اعمٞم٧م هذا قمغم اًمٖم٤مئ٥م صالة ينمع ومٝمؾ اإلؾمالم سمالد

 دام ُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ينمع: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ينمع، ٓ: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ: ُمذه٤ٌمن ومٞمف

 ُم٤مت إذا: ىم٤مل وؾمٓمل، صم٤مًم٨م ُمذه٥م وهذا شمقؾمط ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمقشمف، َت٘مؼ ُم٤مت أنف

 قمٚمٞمف صغم اجلٜم٤مزة صالة قمٚمٞمف يّمكم ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م سمٚمد ذم اعمٞم٧م

 اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ُم٤م ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ اإلؾمالم، سمالد سمٕمض ذم اعمًٚمٛملم سمٕمض

 اًمٜمّم٤مرى، سمالد ذم ُم٤مت وم٢مٟمف احلٌِم٦م، ٟمج٤مر قمغمط   اًمٜمٌل صالة ُمـ وهمػممه٤م

: ٕصح٤مسمف اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ اجلٜم٤مزة، صالة قمٚمٞمف يّمكم ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس

 وصػ اًمًالم قمٚمٞمف ومّمػش أروٙمؿ همػم أرض ذم ُم٤مت ًمٙمؿ أخ قمغم ومّمٚمقا  ىمقُمقا »

 .ضمٜم٤مزة أُم٤مُمف وًمٞمس ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس

 .ط اًمٜمٌل ومٕمؾ يقاومؼ ٕنف احلؼ اعمذه٥م هق اًمقؾمط اعمذه٥م هذا ومٙم٤من

 هلذا اعمخ٤مًمٗم٦م سيح ومٝمق ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّمالة ذقمٞم٦م سمٕمدم اًم٘مقل أُم٤م

 ح٤م خم٤مًمػ ومٝمق هم٤مئ٥م ُمٞم٧م يمؾ قمغم اًمّمالة سمنمقمٞم٦م ًمف اعم٘م٤مسمؾ اًم٘مقل وأُم٤م احلدي٨م،

 اعمديٜم٦م ذم وهق ُمٙم٦م ذم ُم٤مت ُمٞم٧م ُمـ ومٙمؿ طمٞم٤مشمف، ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من

 واطمدة ُمرة وًمق صغم ٟمف أ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ يٜم٘مؾ ومل إًمخ،..  ذم ذم اًمٓم٤مئػ ذم
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 .قمٜمف هم٤مئ٥م ُمٞم٧م قمغم

 سمدقم٦م أهن٤م ؿمؽ ومال سمٕمْمٝمؿ، قمـ طمٙمٞمتٝم٤م اًمتل اًمٌدقم٦م هذه سمٛمثؾ سم٤مًمؽ ومام

 هذه وم٢من أوًٓ، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إًمٞمٝم٤م ًمًٌ٘مٜم٤م ُمنموقم٦م يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م والًم٦م،

 ذم ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م هذه ُمٞم٧م، ذم ؾم٤مقم٦م يمؾ ذم ٓسمد أنف هب٤م يتٛمًٙمقن اًمتل اًمٕمٚم٦م

 قمٜمف يٜم٘مؾ مل ومحٞمٜمام صم٤مٟمٞم٤ًم، هلل ُمٜمٝمؿ أقمٌد هق صمؿ أوًٓ، هب٤م أقمٚمؿ ومٝمق ،ط اًمٜمٌل قمٝمد

 دل اًمٜمج٤مر قمغم اًمًالم قمٚمٞمف صالشمف إٓ دوهن٤م وُم٤م سمؾ هذه اًمٖم٤مئ٥م صالة صغم أنف

 سمدقم٦م ويمؾ: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد سمدقم٦م، هل يٗمٕمٚمقهن٤م اًمتل اًمّمالة هذه أن قمغم

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

 (: .. 11: 18/   17/   واًمٜمقر اهلدى )

 ظـف ختػػ ادقً ظذط   افـبل صالة

 إذا مم٤م قمٜمٝمؿ خيٗمػ إُمقات قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة :افشقخ

 .ىمٌقرهؿ ذم ٟمقر قمغم ٟمقًرا يزيدهؿ أو اًم٘مؼم، قمذاب ُمـ رء ُمًتح٘ملم ُمثاًل  يم٤مٟمقا 

 (11:11:11/ (1) راسمغ ومت٤موى)

 افغول ظذ افصالة

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

. اًمٖم٤مل قمغم اًمّمالة ُمـ ظمٞمؼم همزاة ذم[ ط] ُٓمتٜم٤مقمف: اًمٖم٤مل قمغم يّمغم وٓ

 .أمحد أظمرضمف

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 إٓ :شاجلٝم٤مد» ذمش اًمًٜمـ» ذم وهق ،ش191/  1» و ،ش111/  1ش »اعمًٜمد» ذم

 سم٢مؾمٜم٤مدش 11/  1ش »اجلٝم٤مد» ذم أجْم٤م وُم٤مًمؽ ،ش178/  1ش »اجلٜم٤مئز» ومٗمل اًمٜم٤ًمئل

 ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمروا ظمٞمؼم، يقم شمقذم[ ط] اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمال أن: صحٞمح
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: وم٘م٤مل ًمذًمؽ، اًمٜم٤مس وضمقه ومتٖمػمت ،شص٤مطمٌٙمؿ قمغم صٚمقا : »وم٘م٤مل ؟[ط] اهلل

 ٓ ُّيقد: ظمرز ُمـ ظمرزا ومقضمدٟم٤م ُمت٤مقمف، ومٗمتِمٜم٤م ،شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم همؾ ص٤مطمٌٙمؿ إن»

 - اًمًالم قمٚمٞمف - أُمره وومٞمف احلدي٨م، ًمٗمظ هذا يم٤من وإذا: ىمٚم٧م. درمهلم ي٤ًموي

 سم٤مًمّمقاب، ًمٞمس اًمّمالة شمرك قمغم طمٞمٜمئذ سمف وم٤مٓؾمتدٓل اًمٖم٤مل: قمغم سم٤مًمّمالة أصح٤مسمف

 ذم ىمقًمف وم٤محلؼ ،- اهلل رمحف - اعمّمٜمػ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمٙمس قمغم يدل احلدي٨م سمؾ

 وأُم٤م اًمٕمّم٤مة، قمغم اًمّمالة ضمقاز ومٞمف: »احلدي٨م هذا َت٧مش 11/  1ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ»

 قمغم اًمّمالة ُمـ اُمتٜمع يمام اًمٖمٚمقل، قمـ ًمٚمزضمر ومٚمٕمٚمف قمٚمٞمف: ًمٚمّمالة[ ط] اًمٜمٌل شمرك

 ش.قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة وأُمرهؿ اعمديقن،

 (117/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 





 1 وتوابعه الدفو كتاب

                                                           

 ش.69-18 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 ـوؾًرا ـون وفق ادقً دؾـ وجقب

 :طمديث٤من وومٞمف يم٤مومراً، يم٤من وًمق اعمٞم٧م دومـ وجي٥م

 آٟمّم٤مري، ـمٚمح٦م أبق ُمٜمٝمؿط   اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م قمـ :إول

 صٜم٤مديد ُمـ رضمال وقمنميـ سم٠مرسمٕم٦م سمدر يقم أُمرط   اهلل رؾمقل أن: »ًمف واًمًٞم٤مق

 سمٕمْمٝمؿ» خم٨ٌم ظمٌٞم٨م سمدر أـمقاء ُمـ ـمقى ذم وم٘مذومقا ش سم٠مرضمٚمٝمؿ ومجروا» ىمريش،

 ومذهٌقا  ومٛماله٤م، درقمف ذم اٟمتٗمخ وم٢مٟمف ظمٚمػ سمـ أُمٞم٦م ُمـ يم٤من ُم٤م إٓ» ،شسمٕمض قمغم

 إذاط   ويم٤من ،شواحلج٤مرة اًمؽماب ُمـ همٞمٌف ُم٤م قمٚمٞمف وأخ٘مقا  وم٠مىمروه، ومتزايؾ حيريمقه

 ومِمد سمراطمٚمتف أُمر اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم سمٌدر يم٤من ومٚمام ًمٞم٤مل، صمالث سم٤مًمٕمرص٦م أىم٤مم ىمقم قمغم فمٝمر

 طمتك طم٤مضمتف، ًمٌٕمض إٓ يٜمٓمٚمؼ ٟمرى ُم٤م: وىم٤مًمقا  أصح٤مسمف، واشمٌٕمف ُمِمك صمؿ رطمٚمٝم٤م،

 ضمٝمؾ أب٤م ي٤مش: »ضمٞمٗمقا  وىمد» آسم٤مئٝمؿ وأؾمامء سم٠مؾمامئٝمؿ يٜم٤مدي ومجٕمؾ اًمريمل ؿمٗم٦م قمغم ىم٤مم

 أنٙمؿ أجنيمؿ ،شقمت٦ٌم سمـ وًمٞمد وي٤م رسمٞمٕم٦م، سمـ ؿمٞم٦ٌم وي٤م رسمٞمٕم٦م، سمـ قمت٦ٌم وي٤م هِم٤مم سمـ

٤م َرسمهٜم٤َم َوقَمَدَٟم٤م َُم٤م َوضَمْدَٟم٤م ىَمدْ ﴿ وم٢مٟم٤م ورؾمقًمف؟ اهلل أـمٕمتؿ  َرسمهُٙمؿْ  َوقَمدَ  َُم٤م َوضَمْدشُمؿْ  وَمَٝمْؾ  طَم٘مًّ

٤م  ُمـ شمٙمٚمؿ ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ،شط اًمٜمٌل ىمقل قمٛمر ومًٛمع: »ىم٤مل ؟﴾طَم٘مًّ

ِٛمعُ  َٓ  إِٟمََّؽ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ي٘مقل يًٛمٕمقن؟ وهؾ» هل٤م، أرواح ٓ أضم٤ًمد ًْ  ﴾اعْمَْقشَمك شُم

 ح٤م سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م سمٞمده حمٛمد ٟمٗمز واًمذي: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ،[ش81: اًمٜمٛمؾ]

 وذم ،شاحلؼ هلق هلؿ أىمقل يمٜم٧م اًمذي أن ًمٞمٕمٚمٛمقن أن إهنؿش واهلل» ُمٜمٝمؿ، أىمقل

: ىمت٤مدة ىم٤مل ،شؿمٞمئ٤م قمكم يردوا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ أهنؿ همػم ًمٞمًٛمٕمقن أن إهنؿ» رواي٦م،

 ش.وٟمدُم٤م وطمنة وٟم٘مٛم٦م، وشمّمٖمػما، شمقسمٞمخ٤م ىمقًمف، أؾمٛمٕمٝمؿ طمتكش ًمف» اهلل أطمٞم٤مهؿ

ط   اًمٜمٌل أتٞم٧م ـم٤مًم٥م، أبق شمقذم ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ :افثوين

 صمؿ ومقاره، اذه٥م: وم٘م٤مل ،شيقاريف؟ ومٛمـ» ُم٤مت ىمدش اًمْم٤مل» اًمِمٞمخ قمٛمؽ إن: وم٘مٚم٧م

: ىم٤مل (1)ومقاره إذه٥م: وم٘م٤مل ،(1)ُمنميم٤م ُم٤مت إٟمف: وم٘م٤مل: »شم٠متٞمٜمل طمتل ؿمٞمئ٤م َتدث ٓ
                                                           

 طمزن سمـ ؾمٕمٞمد طمدي٨م ُمٜمٝم٤م يمثػمة، أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم ُمنميم٤م، يم٤مومرا  ُم٤مت ـم٤مًم٥م أب٤م أن ذم سيح هذا (1)

 أيمثر اًمرومض أهؾ سمٕمض مجٕمف ضمزء قمغم ووىمٗم٧م »: ًمف ذطمف سمـ احل٤مومظ ىم٤مل وىمد ،ش61» اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم

 وىمد اًمتقومٞمؼ، وسم٤مهلل ؿمئ، ذًمؽ ُمـ يث٧ٌم وٓ ـم٤مًم٥م، أيب إؾمالم قمغم اًمداًم٦م اًمقاهٞم٦م آطم٤مدي٨م ُمـ ومٞمف

 [.ُمٜمف. ]ش آص٤مسم٦م يمت٤مب ُمـ ـم٤مًم٥م أيب شمرمج٦م ذم ذًمؽ خلّم٧م
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: ىم٤مل شم٠متٞمٜمل، طمتك ؿمٞمئ٤م َتدث ٓ صمؿ وم٤مهمتًؾ إذه٥م: ىم٤مل أتٞمتف، صمؿ ومقاريتف

 .وؾمقده٤م اًمٜمٕمؿ محر هب٤م زم أن ينين ُم٤م سمدقمقات زم ومدقم٤م: ىم٤مل أتٞمتف، صمؿ وم٤مهمتًٚم٧م،

 .اهمتًؾ اعمٞم٧م همًؾ إذا قمكم ويم٤من: ىم٤مل

 اعمنميملم ُمـ ىمراسمتف ذا يٖمًؾ اعمًٚمؿ سم٤مب ذم اًمٌٞمٝم٘مل أورده احلدي٨م هذا :ؾوئدة

 .قمٚمٞمف يّمكم وٓ ويدومٜمف ضمٜم٤مزشمف ويتٌع

 شمٕمٚمٞم٘م٤م احل٤مومظ وم٘م٤مل آهمت٤ًمل ُمـ ًمف شمرضمؿ ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس أنف شمرى وأن٧م

 أن إٓ همًٚمف سم٠منف اًمتٍميح احلدي٨م هذا ـمرق ُمـ ؿمئ ذم ًمٞمس: شمٜمٌٞمف: »يمالُمف قمغم

 ومل اعمٞم٧م، همًؾ ُمـ ذع آهمت٤ًمل وم٢من وم٤مهمتًٚم٧م وم٠مُمرين: »ىمقًمف ُمـ ذًمؽ ي١مظمذ

 ش.دومٜمف ُمـ ينمع

 قمٜمد وىمع وىمد اعمٞم٧م، همًؾ ُمـ آهمت٤ًمل قمغم إٓ وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مل يًتدل ومل

 وهق ؾمٞمام ٓ ذًمؽ، قمٚمٞمف ظمٗمل يمٞمػ احل٤مومظ ُمـ ويًتٖمرب شم٘مدم، يمام واسمٜمف أجْم٤م أمحد

 ومٞمف ،شدومٜمف ُمـ آهمت٤ًمل ينمع ومل: »ىمقًمف إن صمؿ رأج٧م يمام ٓمحد احلدي٨م قمزي ىمد

 يٜم٤مومٞمف وٓ ذًمؽ، ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر احلدي٨م أن: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ ٓن ٟمٔمر،

 أقمٜمل ىمٌٚمٝم٤م، سمام هل٤م قمالىم٦م ٓ ُمًت٠منٗم٦م، مجٚم٦م ٕهن٤م احلدي٨م، آظمر ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمزي٤مدة

 إي٤مهط   ُٓمره اعمٞم٧م، همًؾ ُمـ يٖمتًؾ يم٤من إٟمام قمٚمٞم٤م أن احلدي٨م ذم دًمٞمؾ ٓ أنف

 .اظمر ؿمئ وذاك  ؿمئ هذا سمؾ احلدي٨م ذم سم٤مًمٖمًؾ

 ىم٤مل وم٘مد احل٤مومظ، قمـ ؾمٌؼ سمام اًمتًٚمٞمؿ ُمـ ُمٜم٤مص ومال آشمٞم٦م اًمرواي٦م صمٌت٧م إن ٟمٕمؿ

 إن: وم٘مٚم٧م: »سمٚمٗمظ ُمّمٜمٗمف ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد وىمع: ىمٚم٧م: »اعمذيمقر يمالُمف قم٘م٥م

 ُمـ ورد وىمد ،شودمٜمف شمٖمًٚمف أن أرى: ىم٤مل ومٞمف؟ شمرى ومام ُم٤مت ىمد اًمٙم٤مومر اًمِمٞمخ قمٛمؽ

 ش.اًمقاىمدي قمـ ؾمٕمد اسمـ رواه همًٚمف، أنف آظمر وضمف

                                                           

 ذقمٞم٦م ًمٕمدم دًمٞمالً  يّمٚمح ومٚمٕمٚمف ،اعمنمك أبٞمف سمقوم٤مة قمٚمٞم٤ًّم يٕمز ملط   اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم اعمالطمظ وُمـ (1)

ز قمدم قمغم دًمٞمؾ أومم سم٤مب ُمـ ومٝمق ،اًمٙم٤مومر ىمريٌف سمقوم٤مة اعمًٚمؿ شمٕمزي٦م . اصالً  سم٠مُمقاهتؿ اًمٙمٗم٤مر شمٕمزي٦م ضمقا

 [.ُمٜمف]
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 أيب اسمـ زي٤مدة وأُم٤م ًمزي٤مدشمف، ىمٞمٛم٦م ومال سم٤مًمٙمذب، ُمتٝمؿ ومٛمؽموك اًمقاىمدي أُم٤م: ىمٚم٧م

 قمـ آضمٚمح ـمريؼ ُمـش 111/ 1» أظمرضمٝم٤م ٕنف أجْم٤م ُمٜمٙمرة ومٝملش شمٖمًٚمف أن» ؿمٞم٦ٌم

 .ُمرؾمال اًمِمٕمٌل

 .أجْم٤م زي٤مدشمف ذم طمج٦م ومال وٕمٞمػ، ومٞمف آضمٚمح وم٢من إرؾم٤مًمف ُمع وهق

 [.167] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مسؾؿ مع ـوؾر وٓ ـوؾر، مع مسؾؿ يدؾـ ٓ

 ُم٘م٤مسمر ذم اعمًٚمؿ يدومـ سمؾ ُمًٚمؿ، ُمع يم٤مومر وٓ يم٤مومر، ُمع ُمًٚمؿ يدومـ وٓ -

 ،ط اًمٜمٌل قمٝمد قمغم إُمر يم٤من يمذًمؽ اعمنميملم، ُم٘م٤مسمر ذم واًمٙم٤مومر اعمًٚمٛملم،

 سمٞمٜم٤م: »ىم٤مل اخلّم٤مصٞم٦م سمـ سمِمػم طمدي٨م ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ هذا، قمٍمٟم٤م إمم واؾمتٛمر

 قمغم شمٜم٘مؿ أصٌح٧م ُم٤م اخلّم٤مصٞم٦م اسمـ ي٤م: »وم٘م٤مل سمٞمده، آظمذاط   اهلل رؾمقل أُم٤مر

 ي٤م: »وم٘مٚم٧م ،شسمٞمده آظمذا: ىم٤مل أطمًٌف: ىم٤ملش »اهلل رؾمقل مت٤مر أصٌح٧م (1)اهلل؟

 .اهلل يب ومٕمؾ ظمػم يمؾ ؿمٞمئ٤م، اهلل قمغم أن٘مؿش أصٌح٧م» ُم٤مش وأُمل سم٠ميب اهلل رؾمقل

 ظمػما : »رواي٦م وذم ،شيمثػم سمخػم ه١مٓء ؾمٌؼ ًم٘مد: »وم٘م٤مل اعمنميملم ىمٌقر قمغم وم٠ميت

 .ُمرات صمالثش يمثػما 

 ُمرات صمالث يمثػما، ظمػما  ه١مٓء أدرك ًم٘مد: »وم٘م٤مل اعمًٚمٛملم، ىمٌقر قمغم أتك صمؿ

 ٟمٕمالن، قمٚمٞمف اًم٘مٌقر سملم يٛمٌم سمرضمؾ هق وم٢مذا ٟمٔمرة، ُمٜمف طم٤مٟم٧م إذ يٛمٌم هق ومٌٞمٜمام

  اهلل رؾمقل اًمرضمؾ قمرف ومٚمام ومٜمٔمر ؾمٌتٞمتؽ، أخؼ وحيؽ اًمًٌتٞمتلم طم٤مص٥م ي٤م: وم٘م٤مل

                                                           

 ىمقُمف دار قمـ سمٕمده سم٥ًٌم اًمتْمجر ُمـ ؿمٞمئ٤م أفمٝمر يم٤من قمٜمف اهلل ريض سمِمػما  ٓن هذا اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل إٟمام (1)

 سم٤مًمٌ٘مٞمع ومٚمح٘متفط   اًمٜمٌل أتٞم٧م »: ىم٤مل ٟمٗمًف سمِمػم قمـ ش آوؾمط»و ش اًمٙمٌػم » ذم اًمٓمؼماين روى وم٘مد

 رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ىمدُمؽ، اٟمٕمش: وم٘م٤مل ؿمًٕمل، واٟم٘مٓمع اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمغم اًمًالم: ي٘مقل ومًٛمٕمتف

 رسمٞمٕم٦م، سملم ُمـ سمٜم٤مصٞمتؽ أظمذ اًمذي اهلل َتٛمد أٓ سمِمػم ي٤م: وم٘م٤مل ىمقُمل دار قمـ وٟم٠مج٧م قمزوسمتل ـم٤مًم٧م اهلل

 .قمٚمٞمٝم٤م سمٛمـ آرض اٟمٙمٗم٧م أهنؿ ًمقٓ يرون ىمقم

 [.ُمٜمف. ]ش صم٘م٤مت ورضم٤مًمفش: 61/ 1» ش اعمجٛمع » ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل
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 ش.هبام ومرُمل ٟمٕمٚمٞمف ظمٚمعط 

 وذم. ُمنمك ُمع ُمًٚمؿ يدومـ ٓ أنف قمغمش 111 ،111/ 1» طمزم اسمـ سمف واطمت٩م

 . اًم٘مٌقر سملم سم٤مًمٜمٕم٤مل اعمٌم َتريؿ قمغم سمف اطمت٩م آظمر، ُمٙم٤من

 [.171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادؼزة يف افدؾـ افسـي

 اًمٌ٘مٞمع، ُم٘مؼمة ذم اعمقشمك يدومـ يم٤منط   اًمٜمٌل ٓن اعم٘مؼمة، ذم اًمدومـ واًمًٜم٦م -

 اسمـ طمدي٨م أىمرهب٤م ؿمتك، ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم سمٕمْمٝم٤م وشم٘مدم سمذًمؽ، إظم٤ٌمر شمقاشمرت يمام

 ذم دومـ أنف اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ يٜم٘مؾ ومل اًم٤ًمسم٘م٦م، اعم٠ًمخ٦م ذم ؾم٘متف اًمذي اخلّم٤مصٞم٦م

شمر ُم٤م إٓ اعم٘مؼمة، همػم  ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ وذًمؽ طمجرشمف، ذم دومـط   اًمٜمٌل أن أجْم٤م شمقا

 ىمٌض ح٤م: »ىم٤مًم٧م: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٚمٞمف دل يمام واًمًالم، اًمًالة قمٚمٞمف

 ؿمٞمئ٤مط   اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م: سمٙمر أبق وم٘م٤مل دومٜمف، ذم اظمتٚمٗمقا ط   اهلل رؾمقل

 ذم ومدومٜمقه ،شومٞمف يدومـ أن حي٥م اًمذي اعمقوع ذم إٓ ٟمٌٞم٤م اهلل ىمٌض ُم٤م: »ىم٤مل ٟمًٞمتف ُم٤م

 ش.ومراؿمف ُمقوع

 واًمذي ُمقىمقف، ًمٙمٜمف صحٞمح، واؾمٜم٤مدهش: »111/ 1» طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 قمـ همػمه هنل يٌٕمد مل آظمتّم٤مص قمغم سمٞمتف ذم دومٜمف محؾ وإذا اعم٘مّمقد، ذم أسح ىمٌٚمف

 اًمّمالة ومتّمػم ُم٘م٤مسمر، صػمه٤م رسمام اًمٌٞمقت ذم اًمدومـ اؾمتٛمرار ٓن ُمتجف، هق سمؾ ذًمؽ،

 ُمـ سمٞمقشمٙمؿ ذم اضمٕمٚمق: »ط ىمقًمف ُمـ اًمٙمراه٦م اًمٌخ٤مري اؾمتٜمٌط وىمدش ُمٙمروه٦م ومٞمٝم٤م

 ش.ىمٌقرا شمتخذوه٤م وٓ صالشمٙمؿ،

: احل٤مومظ وم٘م٤مل قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ُمـش اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة يمراهٞم٦م سم٤مب» ذم أورده

 دمٕمٚمق ٓ: »ىمقًمف وهق اًم٤ٌمب، طمدي٨م ُمـ أسح ُمًٚمؿ قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م وًمٗمظ»

 ش.ُمٓمٚم٘م٤م اًمٌٞمقت ذم اًمدومـ قمـ اًمٜمٝمل ي٘متيض فم٤مهره وم٢من ،شُم٘م٤مسمر سمٞمقشمٙمؿ

 [.171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 يـؼؾقن وٓ اشتشفودهؿ مقاضـ يف يدؾـقن ادعرـي يف افشفداء

 ادؼوبر إػ

 اؾمتِمٝم٤مدهؿ ُمقاـمـ ذم ُيدومٜمقن وم٢مهنؿ اعمٕمريم٦م، ذم اًمِمٝمداء ؾمٌؼ مم٤م ويًثٜمل -

 ُمـط   اهلل رؾمقل ظمرج: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر حلدي٨م اعم٘م٤مسمر إمم يٜم٘مٚمقن وٓ

 أن قمٚمٞمؽ ٓ اهلل قمٌد اسمـ ضم٤مسمر ي٤م: اهلل قمٌد أيب وىم٤مل ًمٞم٘م٤مشمٚمٝمؿ، اعمنميملم إمم اعمديٜم٦م

 أترك أين ًمقٓ واهلل وم٢مين أُمرٟم٤م، يّمػم ُم٤م إمم شمٕمٚمؿ طمتك اعمديٜم٦م أهؾ ٟمٔم٤مري ذم شمٙمقن

 ضم٤مءت إذ اًمٜمٔم٤مريـ ذم أن٤م ومٌٞمٜمام: ىم٤مل يدي، سملم شم٘متؾ أن ٕطم٧ٌٌم سمٕمدي زم سمٜم٤مت

 إذ - ُم٘م٤مسمرٟم٤م ذم ًمتدومٜمٝمام اعمديٜم٦م هبام ومدظمٚم٧م ٟم٤موح، قمغم قم٤مدًمتٝمام وظم٤مزم سم٠ميب قمٛمتل

 ذم ومتدومٜمقه٤م سم٤مًم٘متكم شمرضمٕمقا  أن ي٠مُمريمؿط   اهلل رؾمقل إن أٓ: يٜم٤مدي رضمؾ حلؼ

 ش.ىمتال طمٞم٨م ومدومٜم٤ممه٤م هبام ومرضمٕمٜم٤م ىُمتٚم٧م طمٞم٨م ُمّم٤مرقمٝم٤م

 [.171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ثالثي أوؿوت يف افدؾـ جيقز ٓ

 :ًميورة إٓ أشمٞم٦م إطمقال ذم اًمدومـ جيقز وٓ -

: سمٚمٗمظش 111 ص» اعمت٘مدم، قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم حلدي٨م اًمثالصم٦م آوىم٤مت ذم اًمدومـ - أ

 ُمقشم٤مٟم٤م، ومٞمٝمـ ٟم٘مؼم أن أو ومٞمٝمـ، ٟمّمكم أن يٜمٝم٤مٟم٤مط   اهلل رؾمقل يم٤من ؾم٤مقم٤مت صمالث»

 اًمِمٛمس، متٞمؾ طمتك اًمٔمٝمػمة ىم٤مئؿ ي٘مقم وطملم شمرشمٗمع، طمتك سم٤مزهم٦م اًمِمٛمس شمٓمٚمع طملم

 ش.شمٖمرب طمتك ًمٚمٖمروب اًمِمٛمس شمْمٞمػ وطملم

ش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر واحلدي٨م

 . اًمٕمٚمامء، ُمـ وهمػمهش 111 - 111/ 1»

 ىم٤ملش ٟمّمكم أيش ٟم٘مؼم: »ىمقًمف: »سمٕمْمٝمؿ ىمقل اًم٤ٌمـمٚم٦م سمؾ اًمٌٕمٞمدة، اًمت٠مويالت وُمـ

 ًمٗمظ ُمـ اًمذهـ إًمٞمف يٜم٤ًمق ٓ سمٕمٞمد، ُمٕمٜمك أنف خيٗمك وٓ: »اًمًٜمدي احلًـ أبق

 ش.قمٚمٞمف صغم إذا ىمؼمه: ي٘م٤مل وٓ دومٜمف، إذا ىمؼمه: ي٘م٤مل»  سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل احلدي٨م،
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 هذه ذم ُمٙمروه اًمدومـ أن وهمػمه أمحد ىمقل إمم يٛمٞمؾ احلدي٨م أن وإىمرب

 . آوىم٤مت

 وىمع ذًمؽ سمٞم٤من ؾمٌٞمؾ ذم وًمٙمٜمف أجْم٤م، اًمٜمقوي آُم٤مم اًمت٠مويؾ ذًمؽ رد وىمد: ىمٚم٧م

 ىم٤ملش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم وم٘م٤مل صم٤مسمت٦م همػم دقمقى وادقمل هذا، يِمٌف آظمر شم٠مويؾ ذم

د إن سمٕمْمٝمؿ  ذم شمٙمره ٓ اجلٜم٤مزة صالة ٓن وٕمٞمػ، وهذا اجلٜم٤مزة، صالة سم٤مًم٘مؼم اعمرا

 أن اًمّمقاب سمؾ اإلمج٤مع، خي٤مًمػ سمام احلدي٨م شمٗمًػم جيقز ومال سم٤مإلمج٤مع، اًمقىم٧م هذا

ر إمم اًمٕمٍم شم٠مظمػم شمٕمٛمد يٙمره يمام آوىم٤مت، هذه إمم اًمدومـ شم٠مظمػم شمٕمٛمد ُمٕمٜم٤مه  اصٗمرا

 ش.يٙمره ومال شمٕمٛمد سمال آوىم٤مت هذه ذم اًمدومـ وىمع إذا وم٠مُم٤م...  قمذر سمال اًمِمٛمس

 وم٤محلؼ وهمػمه، اعمتٕمٛمد يِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ واحلدي٨م قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ شم٠مويؾ وهذا: ىمٚم٧م

 وىم٧م خيرج طمتك ومٚمٞمؽمي٨م ومٞمٝم٤م أدريمتف ومٛمـ اعمتٕمٛمد، ًمٖمػم وًمق اًمدومـ ضمقاز قمدم

 .اًمٙمراه٦م

 ُمٜمف ومقهؿ سم٤مإلمج٤مع آوىم٤مت هذا ُمثؾ ذم شمٙمره ٓ اجلٜم٤مزة صالة أن ادقم٤مؤه وأُم٤م

 .اعمزقمقم اإلمج٤مع ظمالف اًمٙمراه٦م ومٞمٝم٤م واًمّمقاب ظمالومٞم٦م وم٤معم٠ًمخ٦م اهلل، رمحف

 ُمـ رضمال ذيمرط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر حلدي٨م اًمٚمٞمؾ ذم - ب

 اًمرضمؾ ي٘مؼم أنط   اًمٜمٌل ومزضمر ًمٞمال، وىمؼم ـم٤مئؾ همػم يمٗمـ ذم ومُٙمٗمـ ىُمٌض أصح٤مسمف

 وىمد وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمفش ذًمؽ إمم إٟم٤ًمن يْمٓمر أن إٓ قمٚمٞمف، يّمغم طمتك سم٤مًمٚمٞمؾ

 ُمذه٥م وهق ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر واحلدي٨مش 16 ص 11» اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ

 إٓ يٗمٕمٚمف ٓ: »ىم٤ملش 117/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم ذيمره٤م قمٜمف رواي٦م ذم اهلل رمحف أمحد

 ش.يٙمره: قمٜمف أظمرى وذم ًميورة،

ش هنك» ًمٗمظ ُمـ اًمٜمٝمل ذم أبٚمغ وم٢مٟمفش زضمر» ىمقًمف ًمٔم٤مهر أىمرب وإول: ىمٚم٧م

 إمم ًمف ص٤مرف وٓ اًمتحريؿ، ومٞمف آصؾ أن قمغم اًمٙمراه٦م، قمغم محٚمف يٛمٙمـ اًمذي

 . اًمٙمراه٦م

 ش.قمٚمٞمف يّمغم طمتك» احلدي٨م ذم ىمقًمف ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم ُيِمٙمؾ ًمٙمـ 
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 ُمـ اًمٖم٤مي٦م هل ٕهن٤م اًمّمالة سمٕمد ًمٞمال اًمدومـ ضمقاز قمغم أجْم٤م سمٔم٤مهره يدل وم٢مٟمف

 إمم إٟم٤ًمن يْمٓمر أن إٓ» ىمقًمف قمٚمٞمف يرد ًمٙمـ اًمٜمٝمل، ارشمٗمع طمّمٚم٧م وم٢مذا اًمٜمٝمل،

 قمٜمد إٓ اًمّمالة ىمٌؾ ًمٞمال اًمدومـ وهق قمٜمف اعمٜمٝمل إمم يٕمقد ومٞمف آؿم٤مرة إؾمؿ وم٢منش ذًمؽ

 .ومٞمجقز اًميورة

 ًمٞمال ًمٚمدومـ اعمِمٞمٕملم اوٓمرار ٟمتّمقر أن اًمًٝمؾ ُمـ ٕن ضمًدا، سمٕمٞمد وهذا

 أن اًمقضمقه ُمـ وضمف ذم ٟمتّمقر ٓ وًمٙمٜمٜم٤م طمزم اسمـ قمـ ؾمٞم٠ميت يمام يمثػمة ٕؾم٤ٌمب

ش اًمٚمٞمؾ» ىمٞمد جيٕمؾ اعمٕمٜمك هذا أن سمٕمدا يزيده ومم٤م قمٚمٞمف، يّمٚمق أن دون ًمدومٜمف يْمٓمروا

 وم٢من هن٤مرا، جيقز ٓ ومٙمذًمؽ ًمٞمال، جيقز ٓ يمام اًمّمالة، ىمٌؾ اًمدومـ إذ اًمٗم٤مئدة، قمديؿ

 .طمٞمٜمئذش اًمٚمٞمؾ» ب اًمت٘مٞمٞمد وم٤مئدة ومام ومرق، وٓ أضمٚمٝم٤م ُمـ هن٤مرا ضم٤مز ًميورة ًمٞمال ضم٤مز

 ُمـ ٓ أو اؾمتٔمٝمرٟم٤مه ُم٤م رضمحٜم٤م إذا إٓ ىمقي٦م سمّمقرة شمٔمٝمر ٓ اًمٗم٤مئدة أن ؿمؽ ٓ 

 اعمٞم٧م، قمغم اعمّمٚملم ىمٚم٦م ُمٔمٜم٦م اًمٚمٞمؾ ذم اًمدومـ أن: ذًمؽ وسمٞم٤من ًمٞمال، اًمدومـ ضمقاز قمدم

 اًمّمالة ذم أنِمط اًمٜمٝم٤مر ذم اًمٜم٤مس ٕن هن٤مرا، قمٚمٞمف يّمكم طمتك ًمٞمال اًمدومـ قمـ ومٜمٝمل

 ُم٘م٤مصد ُمـ هل اًمتل اًمٙمثرة هذه قمٚمٞمف، اعمّمٚملم ُمـ اًمٙمثرة َتّمؾ وسمذًمؽ قمٚمٞمف،

 ص» ،ش61» اعم٠ًمخ٦م» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اعمٞم٧م ذم ؿمٗم٤مقمتٝمؿ ًم٘مٌقل وأرضمك اًمنميٕم٦م

 ش:ُمًٚمؿ ذح» ذم: اًمٜمقوي ىم٤ملش 96

 حييه هن٤مرا اًمدومـ أن ؾمٌٌف وم٘مٞمؾ قمٚمٞمف، يّمغم طمتك ًمٞمال اًم٘مؼم قمـ اًمٜمٝمل وأُم٤م»

 يم٤مٟمقا  ٕهنؿ وىمٞمؾ أومراد، إٓ اًمٚمٞمؾ ذم حييه وٓ قمٚمٞمف ويّمٚمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 ىم٤مل وآظمره، احلدي٨م أول وي١ميده اًمٚمٞمؾ، ذم يتٌلم ومال اًمٙمٗمـ، ًمرداءة ذًمؽ يٗمٕمٚمقن

 وىمد: ىم٤مل ُمٕم٤م، ىمّمدمه٤مط   اًمٜمٌل أن واًمٔم٤مهر: ىم٤مل صحٞمحت٤من، اًمٕمٚمت٤من: اًم٘م٤ميض

 ش.هذا همػم ىمٞمؾ

 أنف ذًمؽ ُمـ يٜمت٩م اًمٙمٗمـ، رداءة وظمِمٞم٦م اعمّمٚملم ىمٚم٦م اًمٕمٚم٦م أن قمرف وم٢مذا: ىمٚم٧م

 اًمٕمٚم٦م ٟٓمتٗم٤مء ومٞمف دومٜمف ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف اًمٚمٞمؾ إمم ًمٕمذر دومٜمف شم٠مظمر صمؿ هن٤مرا، قمٚمٞمف صكم ًمق

 اًمٜمٝم٤مر ذم اعمٞم٧م سمدومـ اًمت٠مظمر جيقز ومٝمؾ وقمٚمٞمف اعمّمٚملم، يمثرة وهل اًمٖم٤مي٦م وَت٘مؼ

 ،ش166/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذًمؽ اؾمتحًـ اعمذيمقرة، ًمٚمٖم٤مي٦م َتّمٞمال
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 ًمقضمقد اًمٜمٝم٤مر إمم شمٕمديتٝم٤م جيقز ومال ُم٘مٞمَّدة اعمذيمقرة اًمٕمٚم٦م ٕن ذًمؽ أرى وًم٧ًم

 وم٤مًمٙمثرة اًمٜمٝم٤مر سمخالف ـمٌٞمٕمل، أُمر اًمٚمٞمؾ ذم اًم٘مٚم٦م وم٢من اًمٔمروملم، سملم اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق

 اًمٙمثرة، زادت سم٤معمٞم٧م شم١مظمر ومٙمٚمام هل٤م طمد ٓ اًمٙمثرة هذه إن صمؿ اًمٓمٌٞمٕمل، هل ومٞمف

 طم٤ًمب قمغم وًمق وؾمٛمٕم٦م، ري٤مء اًمٔمٝمقر حيٌقن اًمذيـ اعمؽموملم سمٕمض ٟمرى وًمذًمؽ

 .اعمِمٞمٕملم ُمـ ممٙمـ قمدد أيمؼم اجلٜم٤مزة ًمٞمحي واًمٞمقُملم اًمٞمقم ي١مظمروٟمف ىمد اعمٞم٧م

ع أُمره ذم اًمِم٤مرع ُمٜم٤مهْم٦م إمم ٕدي ذًمؽ سمجقاز ىمٞمؾ ومٚمق  ُم٤م قمغم سم٤مجلٜم٤مزة سم٤مٓها

 .هل٤م و٤مسمط ٓ اًمتل اًمٙمثرة سمٕمٚم٦مش 11 صش »17» اعم٠ًمخ٦م ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ

 يّمغم طمتك» ىمقًمف ذم ردشمف أو اًمذي آؿمٙم٤مل قمـ اجلقاب ًمٜم٤م يتٌلم هذا سمٕمد

د أن فمٝمر أنف إذش قمٚمٞمف  إؾمؿ أن شمٌلم يمل اجلامقم٦م، ًمٙمثرة هن٤مرا قمٚمٞمٝم٤م يّمغم طمتك اعمرا

 ىمٚم٦م ُمع وًمق ًمٞمال اًمدومـ إمم يٕمقدش ذًمؽ إمم إٟم٤ًمن يْمٓمر أن إٓ» ىمقًمف ذم آؿم٤مرة

 .سم٤مًمت٠مُمؾ طم٘مٞمؼ وم٢مٟمف ومٚمٞمت٠مُمؾ إـمالىم٤م، قمٚمٞمف اًمّمالة شمرك ُمع اًمدومـ إمم ٓ اعمّمٚملم،

 اًمٚمٞمؾ، ذم اًمدومـ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمدش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ

 مج٤مهػم وىم٤مل سمف، ًمف يًتدل مم٤م احلدي٨م وهذا ًميورة، إٓ اًمٌٍمي احلًـ ومٙمرهف

 قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م سم٠من واؾمتدًمقا  يٙمره ٓ: واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء

 واًمرضمؾ: اًمًقداء اعمرأة وسمحدي٨م إٟمٙم٤مر، همػم ُمـ ًمٞمال دومٜمقا  اًمًٚمػ ُمـ ومج٤مقم٦م

: وم٘م٤مًمقا  قمٜمفط   اًمٜمٌل وؾم٠مخٝمؿ ًمٞمال، ومدومٜمقه سم٤مًمٚمٞمؾ ومتقذم اعمًجد ي٘مؿ يم٤من اًمذي

 قمٚمٞمٝمؿ، يٜمٙمر ومل فمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م: ىم٤مًمقا  اذٟمتٛمقين، أٓ: وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ، ذم ومدومٜم٤مه ًمٞمال شمقذم

 سم٤مًمٚمٞمؾ، اًمدومـ جمرد قمـ يٜمف ومل اًمّمالة، ًمؽمك يم٤من اًمٜمٝمل أن احلدي٨م هذا قمـ وأضم٤مسمقا 

 ش.ؾمٌؼ يمام اعمجٛمقع قمـ أو اًمٙمٗمـ إؾم٤مءة قمـ أو اعمّمٚملم ًم٘مٚم٦م أو اًمّمالة ًمؽمك وإٟمام

 يم٤من ًمق ٕنف يّمح، ٓ اًمّمالة، ًمؽمك يم٤من اًمٜمٝمل أن وهق إول واجلقاب: ىمٚم٧م

 اًمٜمٝمل أن اًمّمقاب سمؾ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام هن٤مرا أو ًمٞمال اًمدومـ سملم ومرق صمٛم٦م يٙمـ مل يمذًمؽ

 جيقز ٓ أنف طمزم اسمـ اظمت٤مر وًمذًمؽ اًم٘م٤ميض، يمالم ذم ؾمٌ٘م٤م اًمٚمذيـ ًمألُمريـ يم٤من إٟمام

 .ضورة قمـ إٓ ًمٞمال أطمد يدومـ أن

 اًمدومـ ذم اًمقاردة آطم٤مدي٨م قمـ أضم٤مب صمؿ احلدي٨م، هبذا ذًمؽ قمغم واؾمتدل
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  ُمٜمف ًمٞمال دومـ ُمـ ويمؾش: 111 - 111/ 1» سم٘مقًمف آصم٤مر ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م ًمٞمال،

 ذًمؽ ضم٧ٌم أو ًميورة ذًمؽ وم٢مٟمام قمٜمٝمؿ، اهلل ريض أصح٤مسمف وُمـ أزواضمف وُمـط 

 مم٤م ذًمؽ همػم أو شمٖمػم ظمقف أو - ؿمديد سم٤معمديٜم٦م وهق - طمي ُمـ قمغم احلر ظمقف ُمـ

 .ذًمؽ ظمالف قمٜمٝمؿ اهلل ريض هبؿ ئمـ أن ٓطمد حيؾ وٓ ًمٞمال، اًمدومـ يٌٞمح

 سمٕمض أن اجل٤مئز وُمـ: وأىمقل اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ًمٞمال اًمدومـ يمراه٦م روى صمؿ

 وذًمؽ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ ُم٤م قمغم شمٕم٤مرض ومال وطمٞمٜمئذ هن٤مرا، قمٚمٞمف صٚمقا  يم٤مٟمقا  ًمٞمال دومـ ُمـ

 يمام آرسمٕم٤مء ًمٞمٚم٦م دومٜمقه صمؿ اًمثالصم٤مء يقم قمٚمٞمف صٚمقا  وم٢مهنؿ ،ط طم٘مف ذم اًمقاىمع هق

 .اؾمح٤مق اسمـ قمـش 111/ 1» ؾمػمشمف ذم هِم٤مم اسمـ ذيمر

 . أقمٚمؿ واهلل

 [.171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادصبوح اشتعامل مع وفق جوز فقال، ادقً فدؾـ اضطروا إن

 اًم٘مؼم، ذم سمف واًمٜمزول اعمّم٤ٌمح اؾمتٕمامل ُمع وًمق ضم٤مز ًمٞمال، ًمدومٜمف اوٓمروا وم٢من

 أدظمؾط   اهلل رؾمقل أن: »قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م واًمدًمٞمؾ اًمدومـ، قمٛمٚمٞم٦م ًمتًٝمٞمؾ

 ش.ىمؼمه ذم وأهج ًمٞمال، ىمؼمه رضمال

 [.181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 خقػ إذا إٓ افؽراهي وؿً خروج إػ ادقً دؾـ تلخر وجقب

 ادقً تغر

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إوىم٤مت وُمـ

  اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م ؾم٤مقم٤مت صمالث: »ىم٤مل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م ىمقًمف

 :ىم٤مل...ش  ُمقشم٤مٟم٤م ومٞمٝمـ ٟم٘مؼم أن أو ومٞمٝمـ ٟمّمكم أنط 
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 إوىم٤مت هذه إمم اًمدومـ شم٠مظمػم شمٕمٛمد ُمٕمٜم٤م إوىم٤مت هذه ذم اًمدومـ قمـ اًمٜمٝمل»

 ش.يٙمره ومال إوىم٤مت هذه ذم شمٕمٛمد سمال اًمدومـ وىمع إذا وم٠مُم٤م

ه ومٚمقش ُمًٚمؿ صحٞمح ذح» ذم اًمٜمقوي يمالم ٟمص هذا: ىمٚم٧م  أومم يم٤من إًمٞمف قمزا

ش اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم سمٞمٜمتف يمام قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ سم٤معمتٕمٛمد وختّمٞمّمف ُمٓمٚمؼ احلدي٨م إن صمؿ

 ظمٞمػ إذا إٓ اًمٙمراه٦م وىم٧م خيرج طمتك اجلٜم٤مزة دومـ شم٠مظمػم وم٤مًمقاضم٥م 81 اًمٌح٨م

 .اجلٜم٤مئز يمت٤مب ذم اعم١مًمػ ذيمره يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ىمقل وهق. اعمٞم٧م شمٖمػم

 [(111)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 هذا يف اجلـوزة صالة تدخؾ وهؾ فؾصالة افؽراهي أوؿوت

 احلؽؿ؟

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :واؾمتقائٝم٤م وهمروهب٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اًمّمالة ذم رأُّيؿ وُِمـ 

 ش.اجلٜم٤مزة وصالة اًمٞمقم قمٍم احلٜمٗمٞم٦م يٕمٜمل واؾمتثٜمقا : »ىمقًمف

 ٓ إذ ُمًٚمؿ ومٖمػم اجلٜم٤مزة صالة اؾمتثٜم٤مء وأُم٤م صحٞمح اًمٞمقم قمٍم اؾمتثٜم٤مء: ىمٚم٧م

 قمٛمر اسمـ أن وي١ميده يِمٛمٚمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اعمت٘مدم قم٘م٦ٌم طمدي٨م إـمالق سمؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 وإومم وهمػمهش اعمقـم٠م» ذم يمام اًمِمٛمس ـمٚمقع قمٜمد اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة قمـ يٜمٝمك يم٤من

 اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم ذيمره٤م إذا ومٞمّمٚمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة يًتثٜمل أن

 .اًمٙمت٤مب ُمـ اعمت٘مدم اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقر اًمِمٞمخلم حلدي٨م

 وىم٧م اجلٛمٕم٦م يقم اًمتٓمقع إئٛم٦م سمٕمض اؾمتثٜم٤مء ُمـ اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م إن صمؿ

 أهؾ إقمالم» وش اعمٕم٤مد زاد» ذم شمراضمع يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف أجْم٤م صحٞمح آؾمتقاء

   .وهمػممه٤م آسم٤مدي ًمٚمٕمٔمٞمؿش اًمٗمجر ريمٕمتل سمحٙمؿ اًمٕمٍم

 [(111)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 وحتسقـف وتقشقعف افؼز، إظامق وجقب

 :طمديث٤من وومٞمف وَتًٞمٜمف، وشمقؾمٞمٕمف اًم٘مؼم، إقمامق وجي٥م -

 ُمـ أصٞم٥م ُمـ أصٞم٥م ُأطُمد، يقم يم٤من ح٤م: »ىم٤مل قم٤مُمر سمـ هِم٤مم قمـ :إول

 إٟم٤ًمن ًمٙمؾ قمٚمٞمٜم٤م احلٗمر اهلل، رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م» ضمراطم٤مت، اًمٜم٤مس وأص٤مب اعمًٚمٛملم،

 وادومٜمقا  ،شوأطمًٜمقا ش »وأقمٛم٘مقا » وأوؾمٕمقا  اطمٗمروا: وم٘م٤مل ،ششم٠مُمرٟم٤م ومٙمٞمػ» ،شؿمديد

ٟم٤م، أيمثرهؿ وىمدُمقا  اًم٘مؼم، ذم واًمثالصم٦م آصمٜملم  ويم٤من صمالصم٦م، صم٤مًم٨م أيب ومٙم٤من: ىم٤مل» ىمرآ

ٟم٤م، أيمثرهؿ م ىمرآ  ش.ومُ٘مدِّ

 رضمؾ ضمٜم٤مزة ذمط   اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م: ىم٤مل إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ :افثوين

 ومجٕمؾ اًم٘مؼم، طمٗمػمة قمغمط   اهلل رؾمقل ومجٚمس أيب، ُمع همالم وأن٤م آٟمّم٤مر، ُمـ

 ىمٌؾ ُمـ وأوؾمع اًمرأس، ىمٌؾ ُمـ أوؾمع:»وي٘مقل احل٤مومر إمم يقُمئ: رواي٦م وذم» يقيص

ضْمٚملم،  ش.اجلٜم٦م ذم ًمف قمذق ًمُرّب  اًمرِّ

 اإلقمامق ُمـ ومٞمٝمام ذيمر ُم٤م وضمقب يٗمٞمد احلديثلم ذم إُمر وفم٤مهر: ىمٚم٧م

 وأُم٤م اإلقمامق، اؾمتح٤ٌمب وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمـ واعمٕمروف واإلطم٤ًمن، واًمتقؾمٕم٦م

 قمغم آقمامق طمد ذم واظمتٚمٗمقا  سمٗمروٞمتف،ش 116/ 1ش »اعمحغم» ذم سح وم٘مد طمزم اسمـ

 . همػمه أوش اعمجٛمقع» ذم شمراه٤م أىمقال

 [.181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 أؾضؾ وإول افؼز يف وافشؼ افؾحد جقاز

 ،ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم قمٚمٞمٝمام اًمٕمٛمؾ جلري٤من واًمِمؼ (1)اًمٚمحد اًم٘مؼم ذم وجيقز -

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم أومْمؾ، إول وًمٙمـ

                                                           

 حيٗمر أن وهق اًمييح هق واًمِمؼ اًم٘مٌٚم٦م، ضمٝم٦م ُمـ اًم٘مؼم قمرض ذم اًمِمؼ هق احل٤م وؾمٙمقن وسم٤مًمْمؿ اًمالم سمٗمتح (1)

 [.ُمٜمف. ]يم٤مًمٜمٝمر أؾمٗمؾ إمم
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 يٚمحد، رضمؾ سم٤معمديٜم٦م يم٤منط   اًمٜمٌل شمقذم ح٤م: »ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ :إول

ح، وآظمر  إًمٞمٝمام، وم٠مرؾمؾ شمريمٜم٤مه، ؾمٌؼ وم٠مُّيام إًمٞمٝمام، وٟمٌٕم٨م رسمٜم٤م، ٟمًتخػم: وم٘م٤مًمقا  ُيَيِّ

 ش.ط ًمٚمٜمٌل ومٚمحدوا اًمٚمحد ص٤مطم٥م ومًٌؼ

 حلدا، زم أخحدوا: »ىم٤مل أنف أبٞمف قمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ :افثوين

 ش.ط اهلل سمرؾمقل صٜمع يمام ٟمّم٤ٌم اًمٚمٌـ قمكم واٟمّمٌقا 

 ش.ًمٖمػمٟم٤م واًمِمؼ ًمٜم٤م، اًمٚمحد: »ىم٤ملط   اهلل رؾمقل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوفٌ

 اًمٚمحد ذم اًمدومـ أن اًمٕمٚمامء أمجعش: »187 - 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 ؾمٌؼ ح٤م أومْمؾ وم٤مًمٚمحد شمراهب٤م يٜمٝم٤مر ٓ صٚم٦ٌم آرض يم٤مٟم٧م إن ًمٙمـ ضم٤مئزان، واًمِمؼ

 ش.أومْمؾ وم٤مًمِمؼ شمٜمٝم٤مر رظمقة يم٤مٟم٧م وإن آدًم٦م، ُمـ

 [.181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افرضورة ظـد أـثر أو اثـون افؼز يف ُيدؾـ أن مـ بلس ٓ

م اًميورة، قمٜمد أيمثر أو اصمٜم٤من ومٞمف يدومـ أن ُمـ سم٠مس وٓ  -  وومٞمف أومْمٚمٝمؿ، وُيَ٘مدَّ

 :أطم٤مدي٨م

 اًمرضمٚملم سملم جيٛمعط   اًمٜمٌل يم٤من: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :إول

 وم٢مذا ًمٚم٘مرآن؟ أظمذاً  أيمثر أُّيؿ: ي٘مقل صمؿ (1)واطمد صمقب ذم ُأطُمد ىمتغم ُمـش واًمثالصم٦م»

 يقم ه١مٓء قمغم ؿمٝمٞمد أن٤م: وىم٤مل ص٤مطمٌف ىمٌؾ» اًمٚمحد ذم ىمدُمف أطمدمه٤م إمم أؿمػم

 أيب ومدومـ: ضم٤مسمر ىم٤مل» قمٚمٞمٝمؿ، يّمؾ ومل يٖمًٚمقا  ومل دُم٤مئٝمؿ، ذم سمدومٜمٝمؿ وأُمر اًم٘مٞم٤مُم٦م،

 ش.واطمد ىمؼم ذم يقُمئذ  وقمٛمل

  اهلل رؾمقل إمم اجلٛمقع سمـ قمٛمرو أيت: »ىم٤مل ذًمؽ، طمي أنف ىمت٤مدة أيب قمـ :افثوين

 هذه سمرضمكم أُمٌم أىمتؾ طمتك اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ىم٤مشمٚم٧م إن أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤ملط 

                                                           

 [.ُمٜمف. ]سمدٟمف ضمٞمٛمع يًؽم مل وًمق ُمٜمف، ىمٓمٕم٦م ذم يٕمٜمك (1)
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 يقم وم٘متٚمقا  ٟمٕمؿ،: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل قمرضم٤مء، رضمٚمف ويم٤مٟم٧م اجلٜم٦م؟ ذم صحٞمح٦م

 إًمٞمؽ أنٔمر يم٠مين: وم٘م٤ملط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمف ومٛمر هلؿ، وُمقمم أظمٞمف واسمـ هق: أطمد

 ومجٕمٚمقا  وسمٛمقٓمه٤م، هبامط   اهلل رؾمقل وم٠مُمر اجلٜم٦م، ذم صحٞمح٦م هذه سمرضمٚمؽ متٌم

 ش.واطمد ىمؼم ذم

: آظمره٤م وذمش 11ص» اعمت٘مدُم٦م أبٞمف اؾمتِمٝم٤مد ىمّم٦م ذم ضم٤مسمر قمـ :افثوفٌ

 ..ش.ىمؼمه ذم آظمر ُمٕمف وُدوِمـ ىمتٞمؾ، أول ومٙم٤من»..

 اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل اًم٘مرآن، ًم٘م٤مرئ فم٤مهرة ومْمٞمٚم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم: ىمٚم٧م

 ش.اًمٗمْمؾ وضمقه وؾم٤مئر واًمزهد اًمٗم٘مف أهؾ سمف ويٚمحؼش: »166 - 1»

 اًمْمٞمؼ ُمـ اًميورة ُمقوع ذم ويدومـش: »111 - 1ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 أن أطم٥م وٓ وأؾمٜمٝمؿ، أومْمٝمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ًمٚم٘مٌٚم٦م اًمذي ويٙمقن اًم٘مؼم، ذم واًمثالصم٦م اعمٞمت٤من واًمٕمجٚم٦م

 اًمرضمؾ يم٤من همػمه٤م إمم ؾمٌٞمؾ وٓ ضورة يم٤مٟم٧م وإن طم٤مل، قمغم اًمرضمؾ ُمع اعمرأة شمدومـ

 ش.شمراب ُمـ طم٤مضمز اًم٘مؼم ذم واعمرأة اًمرضمؾ سملم وجيٕمؾ ظمٚمٗمف، وهل أُم٤مُمٝم٤م،

 [.181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افـسوء دون افرجول أكثك ـون وفق ادقً إكزال يتقػ

 :ُٕمقر اًمٜم٤ًمء دون اًمرضم٤مل - أنثك يم٤من وًمق اعمٞم٧م إٟمزال ويتقمم

 اًمٞمقم طمتك اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف وضمرى ،ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اعمٕمٝمقد أنف :إول

 ش.99» اعم٠ًمخ٦م ذم أنس طمدي٨م ومٞمف وي٠ميت

 .ذًمؽ قمغم أىمقى اًمرضم٤مل أن اًمث٤مين

 إضم٤مٟم٥م أُم٤مم أبداهنـ ُمـ ؿمئ اٟمٙمِم٤مف إمم ذًمؽ أوم٣م اًمٜم٤ًمء شمقًمتف ًمق :افثوفٌ

 . ضم٤مئز همػم وهق

 [.186] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 بنكزافف أحؼ ادقً أوفقوء

َْرطَم٤ممِ  َوُأوًُمق﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم سم٢مٟمزاًمف، أطمؼ اعمٞم٧م وأوًمٞم٤مء - ْٕ  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  (1)ا

  يمَِت٤مِب  ذِم  سمٌَِْٕمضٍ  َأْومَم 
ِ
َ  إِنَّ  اّللَّ   سمُِٙمؾِّ  اّللَّ

ٍ
ء  [.71: إنٗم٤مل] ﴾قَمٚمِٞمؿٌ  َرْ

 ُم٤م أنٔمر ومذه٧ٌم ،ط اهلل رؾمقل همًٚم٧م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم وحلدي٨م

 اًمٜم٤مس دون وإضمٜم٤مٟمف دومٜمف ووزم وُمٞمت٤م، طمٞم٤م ـمٞم٤ٌم ويم٤من ؿمٞمئ٤م، أر ومٚمؿ اعمٞم٧م، ُمـ يٙمقن

 اهلل ًمرؾمقل وحلد ،ط اهلل رؾمقل ُمقمم وص٤مًمح واًمٗمْمؾ واًمٕم٤ٌمس قمكم: أرسمٕم٦م

 ش.ٟمّم٤ٌم اًمٚمٌـ قمٚمٞمف وٟمّم٥م حلدا،

 [.186] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بـػسف زوجتف دؾـ يتقػ أن فؾزوج جيقز

 شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م زوضمتف، دومـ سمٜمٗمًف يتقمم أن ًمٚمزوج وجيقز -

 وارأؾم٤مه، وم٘مٚم٧م، ومٞمف، سمدئ اًمذي اًمٞمقم ذمط   اهلل رؾمقل قمكمّ  دظمؾ: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 يم٠مين: همػَمى وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م ودومٜمتؽ، ومٝمٞم٠متؽ طمل، وأن٤م يم٤من ذًمؽ أن وددت: »وم٘م٤مل

 وأظم٤مك أب٤مك زم ادقمل وارأؾم٤مه وأن٤م: ىم٤مل ٟم٤ًمئؽ سمٌٕمض قمروؾم٤م اًمٞمقم ذًمؽ ذم سمؽ

 وي٠مبك أومم أن٤م: ُمتٛمـ ويتٛمٜمك ىم٤مئؾ ي٘مقل أن أظم٤مف وم٢مين يمت٤مسم٤م سمٙمر ٕيب أيمت٥م طمتل

 ش.سمٙمر أب٤م إٓ واعم١مُمٜمقن وضمؾ قمز اهلل

 ُمـ سمذًمؽ أطمؼ إٟمف: ىم٤مًمقا  سمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ًمزوضمتف اًمرضمؾ دومـ ضمقاز إمم ذه٥م وىمد

 وًمٕمٚمف آطم٘مٞم٦م، ذم سمٕمدهؿ ومجٕمٚمف طمزم اسمـ ذًمؽ وقمٙمس ذيمرٟم٤م اًمذيـ أوًمٞم٤مئٝم٤م

 .آي٦م قمٛمقم ُمـ ؾمٌؼ ح٤م إىمرب

 [.187] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 وآم ًمالب آقمامم صمؿ سمٜمقهؿ، صمؿ ًمالب، اًمذيـ صمؿ آؿم٘م٤مء، آظمقة صمؿ: وأبٜم٤مؤه وآسمـ وآسم٤مؤه، آب وهؿ (1)

 .حمرُمف رطمؿ ذي يمؾ صمؿ سمٜمقهؿ، صمؿ ًمالب صمؿ

 [.ُمٜمف. ]ش191/ 1» شاعمجٛمقع» ذم وٟمحقه ،ش111/ 1» شاعمحغم» ذم يمذا



ـ وشمقاسمٕمف ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب اًمدوم
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 افؾقؾي تؾؽ يطل مل ـون إذا بام مؼوط فزوجتف افرجؾ دؾـ جقاز

 ويم٤من دومٜمٝم٤م، ًمف ينمع مل وإٓ اًمٚمٞمٚم٦م، شمٚمؽ يٓم٠م مل يم٤من إذا سمام ُمنموط ذًمؽ ًمٙمـ -

 اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس حلدي٨م اعمذيمقر، سم٤مًمنمط أضمٜمٌٞم٤م وًمق سمدومٜمٝم٤م إومم هق همػمه

جتف اًم٘مؼم قمغم ضم٤مًمسط   اهلل ورؾمقل ،ط اهلل ًمرؾمقل اسمٜم٦م ؿمٝمدٟم٤م: »ىم٤مل قمٜمف  ومرأ

 أبق وم٘م٤مل ؟شأهٚمف» اًمٚمٞمٚم٦م (1)ي٘م٤مرف مل رضمؾ ُمـ ُمٜمٙمؿ هؾ: »ىم٤مل صمؿ شمدُمٕم٤من قمٞمٜمٞمف

 ش.وم٘مؼمه٤م» ىمؼمه٤م ذم ومٜمزل ىم٤مل وم٤مٟمزل،: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م أن٤مش ٟمٕمؿ: »ـمٚمح٦م

 اًمتل آطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م هذاش: »189/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 

ة، اعمٞم٧م يم٤من وإن اًمدومـ يتقًمقن اًمذيـ هؿ اًمرضم٤مل يمقن ذم هب٤م حيت٩م : ىم٤مل اُمرأ

 ُمـ يم٤من وًمٙمٜمف ،ط اًمٜمٌل سمٜم٤مت قمـ أضمٜمٌل قمٜمف اهلل ريض ـمٚمح٦م أب٤م أن وُمٕمٚمقم

 ذم قمذر ًمف يم٤من ومٚمٕمٚمف ،ط اًمٜمٌل إٓ حمرم رضمؾ هٜم٤مك يٙمـ ومل احل٤مضيـ، ص٤محلل

 وهمػمهـ حم٤مرُمٝم٤م ُمـ وهمػمه٤م وم٤مـمٛم٦م أظمتٝم٤م أهن٤م وُمٕمٚمقم زوضمٝم٤م، ويمذا ىمؼمه٤م، ٟمزول

 ش.واًمدومـ اًم٘مؼم إدظم٤مل ذم ًمٚمٜم٤ًمء ُمدظمؾ ٓ أنف قمغم ومدل هٜم٤مك،

 ُمقاراة ذم اعمالذ قمـ اًمٕمٝمد اًمٌٕمٞمد إيث٤مر احلدي٨م ذمش: »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

ة يم٤من وًمق اعمٞم٧م  صٜمٕمتف، يم٤مٟم٧م ٕهن٤م سمذًمؽ اصمره إٟمام: وىمٞمؾ واًمزوج، آب قمغم اُمرأ

 ش.مج٤مع اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ُمٜمف ي٘مع مل ًمٙمقٟمف ًمذًمؽ اظمت٤مره أنف اًمًٞم٤مق فم٤مهر وم٢من ٟمٔمر، وومٞمف

 111/ 1» اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف ًمف، شمرمجٜم٤م ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 هبذه راضمٕمتٝم٤م أو قمٚمٞمٝم٤م، وىمٗم٧م يمٜم٧م اًمتل اًمٗم٘مف يمت٥م قم٤مُم٦م أن اًمٖمرائ٥م وُمـ ،ش111 -

 همٜمك ٓ أنف قمغم يمثػمة أدًم٦م ُمـ دًمٞمؾ وهذا إصم٤ٌمشم٤م، وٓ ٟمٗمٞم٤م ٓ اعم٠ًمخ٦م، هلذه شمتٕمرض مل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

ٜم٦َّم يُمت٥ُم قمـ ًمٚمٗم٘مٞمف ًه  يمت٥م قمـ شمٖمٜمل اًمٗم٘مف يمت٥م أن ًمٚمٛمذاه٥م اعمتٕمّم٦ٌم ئمٜمف ح٤م ظمالوم٤م اًم

 ؾمٚمًٚم٦م» أنٔمر يمٌػما، قمٚمقا  اًمٔم٤معمقن ي٘مقل قمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمت٤مب وقمـ سمؾ احلدي٨م

 ش. آؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع 119 - 118 ص 1 جش »اًمّمحٞمح٦م آطم٤مدي٨م

 [.188] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال دًمٞمؾ، أي سمدون اًمٓمح٤موي اًمتٗمًػم هذا واؾمتٌٕمد ،شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام جي٤مُمع أي (1)



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمدومـ وشمقاسمٕمف
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 افؼز ممخر مـ ادقً إدخول افسـي

 احل٤مرث أويص: »ىم٤مل إؾمح٤مق أيب حلدي٨م اًم٘مؼم، ُم١مظمر ُمـ اعمٞم٧م إدظم٤مل واًمًٜم٦م

ٌَؾ ُمـ اًم٘مؼم أدظمٚمف صمؿ قمٚمٞمف، ومّمغم يزيد، سمـ اهلل قمٌد قمٚمٞمف يّمكم أن  اًم٘مؼم رضمكم ىِم

 ش.اًمًٜم٦م ُمـ: وىم٤مل

ؾَّ  سم٤معمٞم٧م وم٠مُمر ضمٜم٤مزة ذم أنس ُمع يمٜم٧م: »ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ وقمـ ًُ ٌَؾ ُمـ وَم  ِرضمؾ ىِم

 ش.اًم٘مؼم

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبؾي، ُؿبوفي ووجفف افقؿغ، جـبف ظذ ؿزه يف ادقً جيعؾ

 ويسورهو افؼبؾي يؿغ إػ ورجاله ورأشف

 ورضم٤مًمف ورأؾمف اًم٘مٌٚم٦م، ىم٤ٌمًم٦م ووضمٝمف اًمٞمٛملم، ضمٜمٌف قمغم ىمؼمه ذم اعمٞم٧م وجيٕمؾ -

  اهلل رؾمقل قمٝمد ُمـ آؾمالم أهؾ قمٛمؾ ضمرى هذا قمغم وي٤ًمره٤م، اًم٘مٌٚم٦م يٛملم إمم

ش 171/ 1ش »اعمحغم» ذم يمذا آرض، فمٝمر قمغم ُم٘مؼمة يمؾ وهٙمذا هذا يقُمٜم٤م إممط 

 . وهمػمه

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اهلل، رشقل شـي وظذ اهلل، بسؿ: حلده يف ادقً يضع افذي يؼقل

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مؾي: أو

 ُمٚم٦م: أو اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم اهلل، سمًؿ: »حلده ذم يْمٕمف اًمذي وي٘مقل -

 ش.ط اهلل رؾمقل

 ىمؼمه ذم اعمٞم٧م ووع إذا يم٤منط   اًمٜمٌل أن: »قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ

 اهلل سمًؿ:ش وم٘مقًمقا  اًم٘مٌقر ذم ُمقشم٤ميمؿ ووٕمتؿ إذا: ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن: ًمٗمظ وذم: »ىم٤مل



ـ وشمقاسمٕمف ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب اًمدوم
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 ش.اهلل رؾمقلش ُمٚم٦م: راي٦م وذم» ؾمٜم٦م وقمغم

 ش.ط اهلل رؾمقل ُمٚم٦م وقمغم وسم٤مهلل، اهلل، سمًؿ: »ي٘مقل أو

 ووع إذا اعمٞم٧م: »ىم٤مل أنفط   اهلل رؾمقل قمـ قمٜمف اهلل ريض اًمٌٞم٤ميض حلدي٨م

 ُمٚم٦م قمغم وسم٤مهلل اهلل، سم٤مؾمؿ: اًمٚمحد ذم يقوع طملم يْمٕمقٟمف اًمذيـ ومٚمٞم٘مؾ: ىمؼمه ذم

 ش.ط اهلل رؾمقل

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بقديف حثقات ثالث افساب مـ حيثق أن افؼز ظـد دـ ويستحى

 افؾحد شد مـ افػراغ بعد مجقعو

 سمٕمد مجٞمٕم٤م سمٞمديف طمثقات صمالث اًمؽماب ُمـ حيثق أن اًم٘مؼم قمٜمد عمـ ويًتح٥م -

 :هريرة أيب حلدي٨م اًمٚمحد، ؾمد ُمـ اًمٗمراغ

 رأؾمف ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف ومحثك اعمٞم٧م أيت صمؿ ضمٜم٤مزة قمغم صغمط   اهلل رؾمقل أن»

 ش.صمالصم٤م

 ُمٜمٝم٤م» إومم احلثٞم٦م ذم ي٘مقل أن اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض اؾمتح٤ٌمب وأُم٤م

ش أظمرى شم٤مرة ٟمخرضمٙمؿ وُمٜمٝم٤م» اًمث٤مًمث٦م وذم ،شٟمٕمٞمديمؿ وومٞمٝم٤م» اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،شظمٚم٘مٜم٤ميمؿ

 .إقمغم ذم إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل آطم٤مدي٨م ُمـ ؿمئ ذم ًمف أصؾ ومال

 ش:191 - 191/ 1» اًمٜمقوي ىمقل وأُم٤م 

 سمٜم٧م يمٚمثقم أم ُوِوٕم٧م ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أُم٤مُم٦م أيب سمحدي٨م ًمف ُيًتدل وىمد

 ٟمٕمٞمديمؿ، وومٞمٝم٤م ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ، ُمٜمٝم٤م: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل اًم٘مؼم ذمط   اهلل رؾمقل

 قمكم قمـ زطمر سمـ اهلل قمٌٞمد رواي٦م ُمـ أمحد اإلُم٤مم رواه ،شأظمرى شم٤مرة ٟمخرضمٙمؿ وُمٜمٝم٤م

 اًمٗمْم٤مئؾ سم٠مطم٤مدي٨م يًت٠منس ًمٙمـ وٕمٗم٤مء وصمالصمتٝمؿ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ

 واهلل ُمٜمٝم٤م، وهذا واًمؽمهٞم٥م، اًمؽمهمٞم٥م ذم هب٤م ويٕمٛمؾ آؾمٜم٤مد، وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن

 .أقمٚمؿ



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومـ وشمقاسمٕمفيمت٤مب اًمد
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 اعمزقمقم اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م أن: إول: وضمقه ُمـ قمٚمٞمف وم٤مجلقاب

 .ؾمٜمده صح ًمق أصال ومٞمف طمج٦م ومال اؾمتح٤ٌمسمف

 طمتك آقمامل ومْم٤مئؾ ُمـ أنف اًمنمع ذم يث٧ٌم مل اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ أن :افثوين

 إصم٤ٌمت ُمٕمٜم٤مه سمف اًمٕمٛمؾ دمقيز إن سمؾ إقمامل، ومْم٤مئؾ ذم ٕنف احلدي٨م هبذا ُيٕمٛمؾ: ي٘م٤مل

 درضم٤مهت٤م أىمؾ اعمنموقمٞم٦م ٕن جيقز، ٓ وذًمؽ وٕمٞمػ سمحدي٨م قمٛمؾ ُمنموقمٞم٦م

 وٓ صحٞمح، سمدًمٞمؾ إٓ شمث٧ٌم ٓ اًمتل اخلٛم٦ًم إطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ وهق: آؾمتح٤ٌمب

 .اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق اًمْمٕمٞمػ ومٞمٝم٤م جيدي

 ذم وم٢مٟمف طم٤ٌمن، اسمـ ٟم٘مد ذم ُمقوقع هق سمؾ ضمدا، وٕمٞمػ احلدي٨م أن :افثوفٌ

 وهق يزيد، سمـ قمكم قمـ زطمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـش 111/ 1ش »أمحد ُمًٜمد»

 ىم٤ملش اعمًٜمد» ذم ح٤م عمخ٤مًمٗمتف ظمٓم٠م،ش ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ قمكم» اًمٜمقوي وىمقل إهل٤مين

 قمكم قمـ روى وإذا آصم٤ٌمت، قمـ اعمقوققم٤مت يروي زطمر، سمـ اهلل قمٌٞمد: »طم٤ٌمن اسمـ

 واًم٘م٤مؾمؿ يزيد سمـ وقمكم اهلل قمٌٞمد ظمؼم إؾمٜم٤مد ذم اضمتٛمع وإذا سم٤مًمٓم٤مُم٤مت، أيت يزيد سمـ

 هذا أطمقال أطمًـ يم٤من وم٢مذاش! أجدُّيؿ قمٛمٚمتف مم٤م إٓ اخلؼم ذًمؽ يٙمـ مل اًمرمحـ قمٌد أبق

 اسمـ احل٤مومظ سمٞمٜمف يمام واطمًدا ىمقٓ طمٞمٜمئذ سمف اًمٕمٚمؿ جيقز ومال ضمدا وٕمٞمػ أنف احلدي٨م

 ش.رضم٥م ومْمؾ ذم ورد ومٞمام اًمٕمج٥م شمٌٞملم» ذم طمجر

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 صز كحق إرض ظـ افؼز رؾع: افسـي مـ

ـّ  ًَ  ٟمحق ىمٚمٞمال آرض قمـ اًم٘مؼم يرومع أن: إول: أُمقر دومٜمف ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد وُي

ى وٓ ؿمؼم،  اهلل ريض ضم٤مسمر حلدي٨م ُُّي٤من وٓ ومُٞمّم٤من ًمٞمتٛمٞمز وذًمؽ سم٤مٕرض، يًقَّ

 ٟمحًقا  إرض ُمـ ىمؼمه ورومع ٟمّم٤ٌم، اًمٚمٌـ وٟمّم٥م حلًدا، ًمف أخحدط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمف

 ش.ؿمؼم ُمـ

 ُمـ وم٢مٟمف اًم٘مؼم، ُمـ اخل٤مرج اًمؽماب قمغم اًمزي٤مدة قمـ اًمٜمٝمل ُمـ ؾمٞم٠ميت ُم٤م وي١ميده

 ؿمٖمٚمف اًمذي اًمٚمحد ُمـ ُأظمرج اًمذي اًمؽماب اًم٘مؼم قمغم اًمدومـ سمٕمد يٌ٘مك أنف اعمٕمٚمقم
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 . شم٘مري٤ٌم احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًم٘مدر ي٤ًموي وذًمؽ اعمٞم٧م، ضمًؿ

 ذم ُيزاد ٓ أن وأطِم٥مه : »خمتٍمه ُم٤مش 116 - 111/ 1ش »آم» ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 وضمف قمغم يِمخص أن أطم٥م وإٟمام ضمدا، ارشمٗمع زيد إذا ٕنف همػمه، ُمـ شمراب اًم٘مؼم

 ش.ٟمحقه أو ؿمؼما  آرض

 قمغم اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب اشمٗم٤مقش 196/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وٟم٘مؾ

 . اعمذيمقر سم٤مًم٘مدر اًمرومع، اؾمتح٤ٌمب

 [.191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ُمسـاًم  افؼز جُيعؾ أن افسـي مـ

 ىمؼم رأج٧م: »ىم٤مل اًمتامر ؾمٗمٞم٤من حلدي٨م ُُمًٜمام، جيٕمؾ أن[: ُيًـ مم٤م أي] افثوين

 ش.ُُمًٜمامش وقمٛمر سمٙمر أيب وىمؼم»ط   اًمٜمٌل

 أُم٦م ي٤م: وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م قمغم دظمٚم٧م:» ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ قمـ روى ُم٤م ذًمؽ يٕم٤مرض وٓ

 ىمٌقر صمالصم٦م قمـ زم ومٙمِمٗم٧م قمٜمٝمام، اهلل ريض وص٤مطمٌٞمفط   اًمٜمٌل ىمؼم قمـ زم آيمِمٗمك

 ش.احلٛمراء اًمٕمرص٦م سمٌٓمح٤مء ُمٌٓمقطم٦م ٓـمئ٦م، وٓ ُمنموم٦م ٓ

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم وٕمٗمف]

 ُمٕمٜم٤مه ًمٞمسش ُمٌٓمقح» ىمقًمف ٕن اًمتامر، حلدي٨م ُمٕم٤مرو٤م ومٚمٞمس صح ًمق إٟمف صمؿ

ٓمَّح ًَ  ذم فم٤مهر وهق ،شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام اًمّمٖمػمة احلَم وهق اًمٌٓمح٤مء ومٞمف ُمٚم٘مك سمؾ ُُم

 اسمـ مجع وهبذا اًمتًٜمٞمؿ، يٜم٤مذم ٓ ومٝمذا احلٛمراء اًمٕمرص٦م سمٌٓمح٤مء ُمٌٓمقطم٦م: » ٟمٗمًف اخلؼم

ٜمَّؿ وىمؼمهش: »اًمزاد» ذم وم٘م٤مل احلديثلم سملم اًم٘مٞمؿ ًَ  احلٛمراء، اًمٕمرص٦م، سمٌٓمح٤مء ُمٌٓمقح ُُم

، وٓ ُٓمٌٜمل  ش.ص٤مطمٌٞمف ىمؼم يم٤من وهٙمذا ُمٓملمَّ

 [.196] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 يسـؿ أم افؼز يسطح هؾ

 [:اإلموم ؿول]

 أثران ذًمؽ وذم اًمث٤مين، واًمّمقاب ظمالف: ومٞمف يًٜمؿ؟ أو اًم٘مؼم يًٓمح وهؾ :ؾوئدة

 أؿم٤مر يمام شمٕم٤مرض: ٓ أنف واحلؼ سمٕمض، ُمٜمٝمام واطمد يمؾ إمم ذه٥م وىمد اًمتٕم٤مرض، فم٤مهرمه٤م

 ش .17/  1ش »اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم وسمٞمٜم٤مه ،شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ إمم

 (169/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 أهؾف مـ يؿقت مـ إفقف فُقدؾـ بحجر افؼز تعؾقؿ: افسـي مـ

 ُمـ يٛمقت ُمـ إًمٞمف ًمٞمدومـ ٟمحقه، أو سمحجر يٕمٚمٛمف أن[: ُيًـ مم٤م أي] افثوفٌ

 ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ُم٤مت ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض وادقم٦م أيب اسمـ اعمٓمَّٚم٥م حلدي٨م أهٚمف،

 وم٘م٤مم محٚمف، يًتٓمع ومٚمؿ سمحجر ي٠متٞمف أن رضمالط   اًمٜمٌل أُمر ومدومـ، سمجٜم٤مزشمف أظمرج

 رؾمقل قمـ خيؼمين اًمذي ىم٤مل: اعمٓمٚم٥م ىم٤مل ذراقمٞم٦م، قمـ وطمنط   اهلل رؾمقل إًمٞمٝم٤م

 محٚمٝم٤م صمؿ قمٜمٝمام، طمن طملمط   اهلل رؾمقل ذراقمل سمٞم٤مض إمم أنٔمر يم٠مين: ط اهلل

 ش.أهكم ُمـ ُم٤مت ُمـ إًمٞمف وأدومـ أظمل، ىمؼم هب٤م َأتََٕمٚمَّؿ: وىم٤مل رأؾمف، قمٜمد ومقوٕمٝم٤م

 [.197] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؾؿقً بوفتثبقً وافدظوء افؼز ظذ افقؿقف: افسـي مـ

 فف وآشتغػور

ع ومال دومٜمف سمٕمد اعمٞم٧م شمٚم٘ملم أُم٤م  ُينْمَ

ـ ٓ أن :افرابع  ٓ ومٞمف اًمقارد احلدي٨م ٕن اًمٞمقم، اعمٕمروف اًمتٚم٘ملم اعمٞم٧م ُيَٚم٘مَّ
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 سمذًمؽ احل٤مضيـ وي٠مُمر ًمف، ويًتٖمٗمر سم٤مًمتثٌٞم٧م، ًمف يدقمق اًم٘مؼم قمغم ي٘مػ سمؾ (1)يّمح

 اعمٞم٧م دومـ ُمـ ومرغ إذاط   اًمٜمٌل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى قمٗم٤من سمـ قمثامن حلدي٨م

 ش.ُي٠ًمل أن وم٢مٟمف اًمتثٌٞم٧م، ًمف وؾمٚمقا  ٕظمٞمٙمؿ، اؾمتٖمٗمروا: وم٘م٤مل قمٚمٞمف وىمػ

 [.198] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 احلورضيـ تذـر بؼصد افدؾـ أثـوء ادقً ظـد اجلؾقس جقاز

 سمٕمده، وُم٤م سم٤معمقت احل٤مضيـ شمذيمػم سم٘مّمد اًمدومـ أثٜم٤مء قمٜمده اجلٚمقس وجيقز

 آٟمّم٤مر، ُمـ رضمؾ ضمٜم٤مزة ذمط   اًمٜمٌل ُمع ظمرضمٜم٤م: »ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء حلدي٨م

 طمقًمف، وضمٚمًٜم٤م اًم٘مٌٚم٦م، ُمًت٘مٌؾط   اهلل رؾمقل ومجٚمس ُيْٚمَحد، وح٤م اًم٘مؼم إمم وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م

 اًمًامء، إمم يٜمٔمر ومجٕمؾ آرض، ذم يٜمٙم٧م قمقده يده وذم اًمٓمػم، رؤوؾمٜم٤م قمغم ويم٠من

 ُمـ سم٤مهلل اؾمتٕمٞمذوا: وم٘م٤مل صمالصم٤م، وخيٗمْمف، سمٍمه يرومع وضمٕمؾ إرض، إمم ويٜمٔمر

ش اًم٘مؼم قمذاب ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: ىم٤مل صمؿ» صمالصم٤م، أو ُمرشملم، اًم٘مؼم، قمذاب

 آظمرة، ُمـ وإىم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اٟم٘مٓم٤مع ذم يم٤من إذا اعم١مُمـ اًمٕمٌد إن: ىم٤مل صمؿ ،شصمالصم٤م»

 ُمـ يمٗمـ ُمٕمٝمؿ اًمِمٛمس، وضمقهٝمؿ يم٠من اًمقضمقه، سمٞمض اًمًامء، ُمـ ُمالئٙم٦م إًمٞمف ٟمزل

 ُمٚمؽ جيٞمئ صمؿ اًمٌٍم، ُمدَّ  ُمٜمف جيٚمًقا  طمتك اجلٜم٦م، طمٜمقط ُمـ (1)وطمٜمقط اجلٜم٦م، أيمٗم٤من

: رواي٦م وذم» اًمٓمٞم٦ٌم اًمٜمٗمس أجتٝم٤م: ومٞم٘مقل رأؾمف قمٜمد جيٚمس طمتك (1)اًمًالم قمٚمٞمف اعمقت

                                                           

 صمؿش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذيمرشمف يمام وهمػمه اًمٜمقوي ووٕمٗمفش 116/ 1ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ويمذا (1)

 يمالم ُمـ »ش: 161/ 1» اًمًالم ؾمٌؾ ذم اًمّمٜمٕم٤مين وىم٤مل ،شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم ومٞمف اًم٘مقل طم٘م٘م٧م

: ىمقًمف ُمٜمف ويٕمجٌٜمل .شيٗمٕمٚمف ُمـ سمٙمثرة يٖمؽم وٓ سمدقم٦م، سمف واًمٕمٛمؾ وٕمٞمػ، طمدي٨م أنف اًمتح٘مٞمؼ أئٛم٦م

 ُمـ يمثػما  احلدي٨م هذا سمٛمثؾ ينمقمقن وم٢مهنؿ اًمٕمٚمامء، قمٜمٝم٤م ذهؾ ـم٤مح٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه ،شسمدقم٦م سمف واًمٕمٛمؾ»

 إمم يتٜمٌٝمقا  ومل ش آقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ » ىم٤مقمدة قمغم ُمٜمٝمؿ اقمتامدا ويًتحٌقهن٤م إُمقر

 ذم ُمث٤مل هلذا ؾمٌؼ وىمد اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م سمٛمجرد وًمٞمس ُمنموقمٞمتف واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب صم٧ٌم ومٞمام حمٚمٝم٤م أن

-11/ 1» وم٤مٟمٔمرش اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح» قمغم ُم٘مدُمتك ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م صمؿش. 111 ص» اًمتٕمٚمٞمؼ

 [.ُمٜمف. ]ُمٜمفش 11

 [.ُمٜمف. ]ظم٤مص٦م وأضم٤ًمُمٝمؿ اعمقشمك ٕيمٗم٤من اًمٓمٞم٥م ُمـ خيٚمط ُم٤م اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح (1)

 ح٤م ظمالوم٤م ًمف، أصؾ ٓ ومٛمامش سمٕمزرائٞمؾ» شمًٛمٞمتف وأُم٤م ،شاعمقت ُمٚمؽ» واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اؾمٛمف هق هذا: ىمٚم٧م (1)

ئٞمٚمٞم٤مت ُمـ وًمٕمٚمف اًمٜم٤مس، قمٜمد اعمِمٝمقر هق  [.ُمٜمف!]آها



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمدومـ وشمقاسمٕمف

 

111 

 شمًٞمؾ يمام شمًٞمؾ ومتخرج: ىم٤مل وروقان، اهلل ُمـ ُمٖمٗمرة إمم اظمرضمل ،شاعمٓمٛمئٜم٦م

 قمٚمٞمف اهلل صغم روطمف ظمرضم٧م إذا طمتك: رواي٦م وذم» ومٞم٠مظمذه٤م، اًمً٘م٤مء، ذمّ  ُمـ اًم٘مٓمرة

 ًمٞمس اًمًامء، أبقاب ًمف وومتح٧م اًمًامء، ذم ُمٚمؽ ويمؾ وإرض، اًمًامء سملم ُمٚمؽ يمؾ

 مل أظمذه٤م وم٢مذا ،شىمٌٚمٝمؿ ُمـ سمروطمف يٕمرج أن اهلل يدقمقن وهؿ إٓ سم٤مب أهؾ ُمـ

 ذًمؽ وذم اًمٙمٗمـ، ذًمؽ ذم ومٞمجٕمٚمقه٤م ي٠مظمذوه٤م طمتك قملم ـمروم٦م يده ذم يدقمقه٤م

ـُمقن﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ومذًمؽ احلٜمقط،  يم٠مـمٞم٥م ُمٜمٝم٤م وخيرج ﴾ شَمَقومَّْتُف ُرؾُمُٚمٜم٤َم َوُهْؿ َٓ ُيَٗمرِّ

 هب٤م - يٕمٜمل - يٛمرون ومال هب٤م ومٞمّمٕمدون: ىم٤مل آرض، وضمف قمغم وضمدت ُمًؽ ٟمٗمح٦م

 - ومالن اسمـ ومالن: ومٞم٘مقًمقن اًمٓمٞم٥م؟ اًمروح هذا ُم٤م: ىم٤مًمقا  إٓ اعمالئٙم٦م ُمـ ُمال قمغم

 اًمدٟمٞم٤م، اًمًامء إمم هب٤م يٜمتٝمقا  طمتك اًمدٟمٞم٤م، ذم هب٤م يًٛمقٟمف يم٤مٟمقا  اًمتل أؾمامئف سم٠مطمًـ

 شمٚمٞمٝم٤م، اًمتل اًمًامء إمم ُم٘مرسمقه٤م، ؾمامء يمؾ ُمـ ومٞمِمٞمٕمف هلؿ، ومٞمٗمتح ًمف، ومٞمًتٗمتحقن

 قمٚمٞملم، ذم قمٌدي يمت٤مب ايمتٌقا : قمزوضمؾ اهلل ومٞم٘مقل اًم٤ًمسمٕم٦م، اًمًامء إمم سمف يٜمتٝمل طمتك

سُمقنَ  َيِْمَٝمُدهُ  َُمْرىُمقٌم، يمَِت٤مٌب  قِمٚمِّٞمهقَن، َُم٤م َأْدَراكَ  َوَُم٤م﴿  صمؿ قمٚمٞملم، ذم يمت٤مسمف ومٞمٙمت٥م ،﴾اعْمَُ٘مرَّ

 وُمٜمٝم٤م أقمٞمدهؿ وومٞمٝم٤م ظمٚم٘متٝمؿ، ُمٜمٝم٤م أين وقمدهتؿ وم٢مين آرض، إمم أقمٞمدوه: ي٘م٤مل

 وم٤مٟمف: ىم٤مل ضمًده، ذم روطمف وشمٕم٤مد إرض، إمم ومػمد: ىم٤مل أظمرى، شم٤مرة أظمرضمٝمؿ

 آٟمتٝم٤مر ؿمديدا ُمٚمٙم٤من ومٞم٠متٞمف ُمدسمريـ قمٜمف وًمقا  إذا أصح٤مسمف ٟمٕم٤مل ظمٗمؼ يًٛمع

ٟمف،  ديٜمؽ؟ ُم٤م: ًمف ومٞم٘مقٓن اهلل، ريب: ومٞم٘مقل رسمؽ؟ ُمـ: ًمف ومٞم٘مقٓن وجيٚم٤ًمٟمف ومٞمٜمتٝمرا

 هق: ومٞم٘مقل ومٞمٙمؿ؟ سمٕمث٧م اًمذي اًمرضمؾ هذا ُم٤م: ًمف ومٞم٘مقٓن آؾمالم ديٜمل: ومٞم٘مقل

 سمف، ومآُمٜم٧م اهلل يمت٤مب ىمرأت: ومٞم٘مقل قمٛمٚمؽ؟ وُم٤م: ًمف ومٞم٘مقٓن ،ط اهلل رؾمقل

 شمٕمرض ومتٜم٦م آظمر وهل ٟمٌٞمؽ؟ ُمـ ديٜمؽ؟ ُم٤م رسمؽ؟ ُمـ: ومٞم٘مقل ومٞمٜمتٝمره وصدىم٧م،

٧ٌُِّم ﴿ قمزوضمؾ اهلل ي٘مقل طملم ومذًمؽ اعم١مُمـ، قمغم ُ  ُيَث ـَ  اّللَّ ِذي  ذِم  اًمث٤َّمسم٧ِِم  سم٤ِمًْمَ٘مْقلِ  آَُمٜمُقا  اًمَّ

ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ   ذم ُمٜم٤مد ومٞمٜم٤مدي ،ط حمٛمد وٟمٌٞمل آؾمالم، وديٜمل اهلل، ريب: ومٞم٘مقل ،﴾اًمده

 إمم سم٤مسم٤م ًمف واومتحقا  اجلٜم٦م، ُمـ وأخًٌقه اجلٜم٦م، ُمـ وم٤مومرؿمقه قمٌدي، صدق أن: اًمًامء

 وذم وي٠متٞمف: ىم٤مل سمٍمه، ُمد ىمؼمه ذم ًمف ويٗمًح وـمٞمٌٝم٤م، روطمٝم٤م ُمـ ومٞم٢مشمٞمف: ىم٤مل اجلٜم٦م،

 سم٤مًمذي اسمنم: ومٞم٘مقل اًمريح، ـمٞم٥م اًمثٞم٤مب، طمًـ اًمقضمف، طمًـ رضمؾ ًمف يٛمثؾ: رواي٦م

 يمٜم٧م اًمذي يقُمؽ هذا ُم٘مٞمؿ، ٟمٕمٞمؿ ومٞمٝم٤م وضمٜم٤مت اهلل، ُمـ سمروقان أبنم ينك،
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 سم٤مخلػم، جيٞمئ اًمقضمف ومقضمٝمؽ أن٧م ُمـ سمخػم اهلل ومٌنمك وأن٧م: ًمف ومٞم٘مقل شمققمد،

 ذم سمٓمٞمئ٤م اهلل، إـم٤مقم٦م ذم هيٕم٤م يمٜم٧م إٓ قمٚمٛمتؽ ُم٤م ومقاهلل اًمّم٤مًمح قمٛمٚمؽ أن٤م: ومٞم٘مقل

: ومٞم٘م٤مل اًمٜم٤مر، ُمـ وسم٤مب اجلٜم٦م، ُمـ سم٤مب ًمف يٗمتح صمؿ ظمػما، اهلل ومجزاك اهلل، ُمٕمّمٞم٦م

 قمجؾ رب: ىم٤مل اجلٜم٦م ذم ُم٤م رأى وم٢مذا هذا سمف اهلل ًمؽ أبد اهلل، قمّمٞم٧م، ًمق ُمٜمزًمؽ هذا

 وذم اًمٙم٤مومر اًمٕمٌد وإن: ىم٤مل اؾمٙمـ،: ًمف ومٞم٘م٤مل وُم٤مزم، أهؾ إمم أرضمع يمٞمام اًم٤ًمقم٦م، ىمٞم٤مم

 اًمًامء ُمـ إًمٞمف ٟمزل أظمرة، ُمـ وإىم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اٟم٘مٓم٤مع ذم يم٤من إذا اًمٗم٤مضمر: رواي٦م

 ُمد ُمٜمف ومٞمجٚمًقن اًمٜم٤مر، ُمـ (1)اعمًقح ُمٕمٝمؿ اًمقضمقه، ؾمقد ؿمداد، همالظ ُمالئٙم٦م

 اخلٌٞمث٦م اًمٜمٗمس أجتٝم٤م: ومٞم٘مقل رأؾمف، قمٜمد جيٚمس طمتك اعمقت ُمٚمؽ جيٞمئ صمؿ اًمٌٍم،

 يٜمتزع يمام ومٞمٜمتزقمٝم٤م ضمًده ذم ومتٗمرق: ىم٤مل وهمْم٥م، اهلل ُمـ ؾمخط إمم اظمرضمل

 ومٞمٚمٕمٜمف واًمٕمّم٥م، اًمٕمروق ُمٕمٝم٤م ومت٘مٓمع اعمٌٚمقل، اًمّمقف ُمـ اًمِمٕم٥م اًمٙمثػم اًمًٗمقد

 ُمـ ًمٞمس اًمًامء، أبقاب وشمٖمٚمؼ اًمًامء ذم ُمٚمؽ ويمؾ وإرض، اًمًامء سملم ُمٚمؽ يمؾ

 مل أظمذه٤م، وم٢مذا ومٞم٠مظمذه٤م، ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ روطمف شمٕمرج أٓ اهلل يدقمقن وهؿ إٓ سم٤مب أهؾ

 ريح يم٠منتـ ُمٜمٝم٤م وخيرج اعمًقح، شمٚمؽ ذم جيٕمٚمقه٤م طمتك قملم ـمروم٦م يده ذم يدقمقه٤م

 اعمالئٙم٦م ُمـ ُمال قمغم هب٤م يٛمرون ومال هب٤م، ومٞمّمٕمدون آرض، وضمف قمغم وضمدت ضمٞمٗم٦م

 يم٤من اًمتل أؾمامئف سم٠مىمٌح - ومالن اسمـ ومالن: ومٞم٘مقًمقن اخلٌٞم٨م؟ اًمروح هذا ُم٤م: ىم٤مًمقا  إٓ

 ىمرأ  صمؿ ًمف، يٗمتح ومال ًمف، ومٞمًتٗمتح اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم سمف يٜمتٝمل طمتك اًمدٟمٞم٤م، ذم هب٤م يًٛمك

اَمء َوَٓ َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم طَمتَّك َيٚم٩َِم اجْلََٛمُؾ ذِم  ﴿: ط اهلل رؾمقل ًَّ َٓ شُمَٗمتَُّح هَلُْؿ َأبَْقاُب اًم

ٞم٤َمطِ   صمؿ اًمًٗمغم، آرض ذم ؾمجلم، ذم يمت٤مسمف ايمتٌقا : قمزوضمؾ اهلل ومٞم٘مقل (1)﴾ؾَمؿِّ اخْلِ

 أقمٞمدهؿ، وومٞمٝم٤م ظمٚم٘متٝمؿ، ُمٜمٝم٤م أين وقمدهتؿ وم٢مين آرض إمم قمٌدي أقمٞمدوا: ي٘م٤مل

 صمؿ ضمًده ذم شم٘مع طمتك ـمرطم٤م اًمًامء ُمـ روطمف ومتٓمرح أظمرى، شم٤مرة أظمرضمٝمؿ وُمٜمٝم٤م

ـْ ﴿ ىمرأ  كْ  َوَُم   ُينْمِ
ِ
ـَ  ظَمرَّ  وَمَٙم٠َمنَّاَم  سم٤ِمّللَّ   ُِم

ِ
اَمء ًَّ يُح  سمِفِ  هَتِْقي َأوْ  اًمٓمَّػْمُ  وَمَتْخَٓمُٗمفُ  اًم  َُمَٙم٤منٍ  ذِم  اًمرِّ

 أصح٤مسمف ٟمٕم٤مل ظمٗمؼ ًمٞمًٛمع وم٢مٟمف: ىم٤مل ضمًده، ذم روطمف ومتٕم٤مد ،[11: احل٩م] ﴾ؾَمِحٞمٍؼ 

ٟمف، آٟمتٝم٤مر، ؿمديدا ُمٚمٙم٤من وي٠متٞمف قمٜمف، وًمقا  إذا  ُمـ: ًمف ومٞم٘مقٓن وجيٚم٤ًمٟمف، ومٞمٜمتٝمرا
                                                           

 [.ُمٜمف. ]ًمٚمٌدن وىمٝمرا  شم٘مِمٗم٤م اًمٌدن قمغم اًمِمٕمر ٟمًٞم٩م ُمـ يٚمٌس ُم٤م وهق اعمٞمؿ، سمٙمن اعمًح، مجع (1)

 [.ُمٜمف. ]ؾمٜمقات شمًع قمٚمٞمف أتك ُم٤م وهق اعمٕمروف، احلٞمقان هق واجلٛمغم آسمرة، صم٘م٥م أي (1)
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 أدري، ٓ ه٤مه ه٤مه: ومٞم٘مقل ديٜمؽ؟ ُم٤م: ًمف ومٞم٘مقل أدري، ٓ (1)ه٤مه ه٤مه: ومٞم٘مقل رسمؽ؟

! حمٛمد: ومٞم٘م٤مل ٓؾمٛمف، ُّيتدي ومال ومٞمٙمؿ سمٕم٨م اًمذي اًمرضمؾ هذا ذم شم٘مقل ومام: ومٞم٘مقٓن

 وٓ دري٧م، ٓ: ومٞم٘م٤مل: ىم٤مل! ذاك ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ؾمٛمٕم٧م أدري ٓ ه٤مه ه٤مه ومٞم٘مقل

 إمم سم٤مسم٤م ًمف واومتحقا  اًمٜم٤مر، ُمـ ًمف وم٠مومرؿمقا  يمذب، أن اًمًامء ُمـ ُمٜم٤مد ومٞمٜم٤مدي شمٚمقت،

 وي٠متٞمف أوالقمف، ومٞمف ختتٚمػ طمتك ىمؼمه قمٚمٞمف ويْمٞمؼ وؾمٛمقُمٝم٤م، طمره٤م ُمـ ومٞم٢مشمٞمف اًمٜم٤مر،

 أبنم: ومٞم٘مقل اًمريح، ُمٜمتـ اًمثٞم٤مب، ىمٌٞمح اًمقضمف، ىمٌٞمح رضمؾ ًمف ويٛمثؾ: رواي٦م وذم

 ُمـ سم٤مًمنم اهلل ومٌنمك وأن٧م ومٞم٘مقل شمققمد، يمٜم٧م اًمذي يقُمؽ هذا يًقؤك، سم٤مًمذي

 إٓ قمٚمٛم٧م ُم٤م اهلل ومق اخلٌٞم٨م؟ قمٛمٚمؽ أن٤م: ومٞم٘مقل سم٤مًمنم؟ جيٞمئ اًمقضمف ومقضمٝمؽ أن٧م؟

، اهلل ومجزاك اهلل، ُمٕمّمٞم٦م إمم هيٕم٤م اهلل، ـم٤مقم٦م قمـ سمٓمٞمئ٤م يمٜم٧م  ًمف ي٘مٞمض صمؿ ذا

سم٤م، يم٤من ضمٌؾ هب٤م ضب ًمق! ُمرزسم٦م يده ذم أبٙمؿ أصؿ أقمٛمك  طمتك ضسم٦م ومٞميسمف شمرا

سم٤م، هب٤م يّمػم  يًٛمٕمف صٞمح٦م ومٞمّمٞمح أظمرى، ضسم٦م ومٞميسمف يم٤من، يمام اهلل يٕمٞمده صمؿ شمرا

 .اًمٜم٤مر ومرش ُمـ يٛمٝمد اًمٜم٤مر، ُمـ سم٤مب ًمف يٗمتح صمؿ اًمث٘مٚملم، إٓ ؿمئ يمؾ

 ش.اًم٤ًمقم٦م شم٘مؿ ٓ رب: ومٞم٘مقل

 [.198] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 أقمٚمؿ، واهلل احلدي٨م سمٛمٕمٜمك أخٞمؼ وهق ًمٚمتقضمع، شم٘م٤مل وىمد آيٕم٤مد، وذم اًمْمحؽ ذم شم٘م٤مل يمٚمٛم٦م هل [.ُمٜمف] (1)

 .شاًمؽمهمٞم٥م» ذم يمذا
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 صحقح فغرض افؼز مـ ادقً إخراج جقاز

 وشمٙمٗمٞمٜمف همًٚمف ىمٌؾ دومـ ًمق يمام صحٞمح، ًمٖمرض اًم٘مؼم ُمـ اعمٞم٧م إظمراج وجيقز

 سمٕمد أيب سمـ اهلل قمٌدط   اهلل رؾمقل أيت: ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر حلدي٨م ذًمؽ، وٟمحق

 وأخًٌف ري٘مف، ُمـ قمٚمٞمف وٟمٗم٨م ريمٌتٞمف، قمغم ومقوٕمف وم٠مظمرج، سمف وم٠مُمر طمٗمرشمف، أدظمؾ ُم٤م

 .(1)شىمٛمٞمّم٤م قم٤ٌمؾم٤م يم٤ًم ويم٤من» (1)أقمٚمؿ وم٤مهلل ،شقمٚمٞمف وصغم: ضم٤مسمر ىم٤مل» ىمٛمٞمّمف

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 يؿقت أن ؿبؾ ؿزه حيػر أن فؾرجؾ يستحى ٓ

 ذًمؽ يٗمٕمؾ ملط   اًمٜمٌل وم٢من يٛمقت، أن ىمٌؾ ىمؼمه حيٗمر أن ًمٚمرضمؾ يًتح٥م وٓ

 آؾمتٕمداد اًمرضمؾ ُم٘مّمقد يم٤من وإذا يٛمقت، أجـ يدري ٓ واًمٕمٌد أصح٤مسمف، وٓ هق

 .اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ ُمـ يٙمقن ومٝمذا ًمٚمٛمقت،

 . شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ًمِمٞمخش اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم يمذا

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افبققت يف افدؾـ حرمي

 قمٚمٞمٙمؿ دمٕمُٚمقه٤م وٓ سُمٞمقشمِٙمؿ، ذم صالشمِٙمؿ ُمـ اضمٕمُٚمقا [: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

                                                           
 ،ش61» اعم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدم يمام ُمٜم٤موم٘م٤م يم٤من يمقٟمف ُمع أيب سم٤مسمـ ذًمؽ ط  ومٕمؾ أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل سم٤محلٙمٛم٦م يٕمٜمل (1)

 أي٦م،ش ىمؼمه قمغم شم٘مؿ وٓ أبدا، ُم٤مت ُمٜمٝمؿ أطمد قمغم شمّمؾ وٓ» شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول ىمٌؾ يم٤من هذا أن واًمٔم٤مهر

 [.ُمٜمف. ]هٜم٤مك قمٚم٘مٜم٤مه مم٤م احلٙمٛم٦م ومٝمؿ يٛمٙمـ وطمٞمٜمئذ

 يٙمـ ومل سم٤مًمٕم٤ٌمس، وأتك سم٤مٕؾم٤مري، أيت ح٤م سمدر، يقم وذًمؽ ،ط اًمٜمٌل قمؿ اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس يٕمٜمل (1)

 ىمٛمٞمّمف، ط  اًمٜمٌل أخًٌف ومٚمذًمؽ إي٤مه، ط  اًمٜمٌل ومٙم٤ًمه أيب، سمـ اهلل قمٌد ىمٛمٞمص ومقضمدوا صمقب، قمٚمٞمف

 يٙمقن أن ويٛمٙمـ ،ىمٛمٞمّمف إًم٤ٌمؾمف ذم اًم٥ًٌم هق هذا يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ ،ش اجلٝم٤مد » ذم اًمٌخ٤مري ؾم٤مىمف هٙمذا

 أيب أخٌس اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اعمذيمقر اهلل قمٌد اسمـ أن ش اجلٜم٤مئز » ذم أجْم٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمف ُم٤م اًم٥ًٌٌم

 هق اًم٥ًٌم يٙمقن أن ويٛمٙمـ - ومٞمف أيمٗمٜمف ىمٛمٞمّمؽ اقمٓمٜمل: ىم٤مل أنف رواي٦م وذم ضمٚمدك، يكم اًمذي ىمٛمٞمّمؽ

 [.ُمٜمف. ]ش97 - 1» ش آوـم٤مر ٟمٞمؾ » ذم يمذا ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع وٓ واعمٙم٤موم٤مة، اًم١ًمال: اعمجٛمقع
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ذت يمام ىُمٌقرًا،  اًم٘مرآن: ومٞمف ًمُٞمتغم اًمٌٞم٧م وإنَّ  ىمٌقرًا، سمٞمقهتؿ ذم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اختَّ

 ش .إرضِ  ٕهؾ اًمٜمجقمُ  شمؽماءى يمام اًمًامء ٕهؾِ  ومٞمؽماءى

 [:اإلموم ؿول]

 ومٞمف اعمتـ، طمًـ اإلؾمٜم٤مد، ٟمٔمٞمػ طمدي٨م هذا» :احلدي٨م قم٘م٥م اًمذهٌل ىم٤مل

 أن اًمًالم قمٚمٞمف هنك وىمد آظمر، ـمريؼ ُمـ ؿم٤مهد وًمف اًمٌٞمقت، ذم اًمدومـ قمـ اًمٜمٝمل

 واطمدًا، ؿمٞمئ٤مً  واًمٌٞمقت اعم٘مؼمة ًمّم٤مرت سمٞمقهتؿ: ذم اًمٜم٤مس اٟمدومـ وًمق اًم٘مٌقر، قمغم يٌٜمك

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد َتريؿ، هنل أو يمراه٦م هنل قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل اعم٘مؼمة ذم واًمّمالة

 .ىمٌقراً  اعم٤ًميمـ شُمتخذ أٓ ذًمؽ ومٜم٤مؾم٥م. شاعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اًمرضمؾ صالة أومْمؾ»

 سمًٌط ظُمص يمام سمف، ومٛمختص وؾمالُمف قمٚمٞمف اهلل صٚمقات قم٤مئِم٦م سمٞم٧م ذم دومٜمف وأُم٤م

 إُم٤مُمٝمؿ هق ومٙم٤من إُم٤مم، سمال ومرادى قمٚمٞمف صٚمقا  سم٠من ظُمص ويمام حلده، ذم َتتف ىمٓمٞمٗم٦م

 أُمتف: شم٠مظمػم سمخالف يقُملم، دومٜمف سمت٠مظمػم ظُمص ويمام وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م ذم وُمٞمت٤مً  طمٞم٤مً 

 سمٞمتف، داظمؾ قمٚمٞمف يمٚمٝمؿ صٚمقا  طمتك أظمروه إهنؿ صمؿ سمخالومٜم٤م، اًمتٖمػم قمٚمٞمف ُأُِمـ هق ٕنف

 ُمـ اًمّمديؼ سمٙمر أبق ىمدم طمتك ُمقشمف ذم اًمٞمقم ؿمٓمر شمرددوا وٕهنؿ إُمر، ًمذًمؽ ومٓم٤مل

ٜمْح، ًَ   ش.اًمت٠مظمػم ؾم٥ٌم يم٤من ومٝمذا اًم

 .(117-116/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فعذر آخر مؽون إػ اددؾقكي اجلثي كؼؾ

 ُم٘مؼمة ذم ومدومٜمقه٤م اإلظمقة، أطمد واًمدة شمقومٞم٧م أؾمت٤مذي ي٤م أج٤مم ىمٌؾ :مداخؾي

ة هلذه اًم٘مؼم ضم٤مء اعم٘مؼمة هذه اًمزرىم٤مء، وقاطمل ذم ضمديدة  اعم٘مؼمة ـمرف قمغم اعمرأ

 ؿم٤مسمف وُم٤م اعمٞم٤مه ومٞمٝم٤م شم٠ميت اًمتل اًمٕم٤ٌمرة هٜم٤مك اًم٘مؼم هذا وسم٘مرب اًمقادي، ُمـ ىمري٥م

 ضم٤مء إذا أنف اعمتقوم٤مة، اعمرأة هذه أهؾ هؿ اًمذيـ اًم٘مقم ه١مٓء فمـ قمغم ومٞمٖمٚم٥م ذًمؽ،

 هذا هؾ: ومٞم٘مقًمقن ومٞمف، سمام اًم٘مؼم يِمٞمؾ ممٙمـ ىمقي، ُمٓمر ضم٤مء أو اعمٓمر ُمـ رء أّي 

 اًم٤ٌمب، هذا ذم اخلؼمة أهؾ ُمـ قمدداً  ومٞمف اؾمتِم٤مروا وىمد راضمح، فمـ ـمٌٕم٤مً  وهق اًمٌمء

 قمغم ٕنف ويمذا، اًم٘مؼم يِمٞمؾ ىمقي ُمٓمر ضم٤مء إذا أنف يمٌػم اطمتامل هٜم٤مك ٟمٕمؿ: وم٘م٤مًمقا 
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 أظمرى ُمٜمٓم٘م٦م ذم آظمر ىمؼم إمم اجلث٦م وشُمٜمَْ٘مؾ اًم٘مؼم ُيٜمٌْش أن جيٞمز هذا ومٝمؾ اًمقادي، ـمرف

 اًمقادي؟ قمـ سمٕمٞمد ًمٙمـ اعم٘مؼمة، ٟمٗمس ذم

 .ؾم١مال سمٕمد ي٠ميت اجلقاب :افشقخ

 أؾمت٤مذي؟ ي٤م شمٗمْمؾ :مداخؾي

 ُمٜمف؟ وأقمغم اعمٙم٤من ًمذاك ووصؾ اًمقادي ؾم٤مل أن ؾمٌؼ هؾ :افشقخ

 إٓ اومتتح٧م ُم٤م ٕهن٤م رء: أي طمّمؾ ُم٤م ضمديدة، اعم٘مؼمة: أىمقل ٟمٕمؿ، :مداخؾي

 .شم٘مري٤ٌمً  ؿمٝمقر ُمـ

 اًمقادي ُم٤م يقُم٤مً  رأوا أهنؿ سمد ٓ فمٜمٝمؿ، سمٜمقا  أجـ ُمـ ًمٙمـ ومٝمٛمتف، هذا ٓ :افشقخ

 .وؾم٤مل ضمرى

 .ومٞمف ويٓمٛمر اعمٓمر ي٠متٞمف اًمقادي ؿمٞمخٜم٤م، طم٤مصؾ هذا ـمٌٕم٤مً  :مداخؾي

 .قمكم شمٕمجؾ ٓ أؾمت٤مذ :افشقخ

 .ُمٕمذرة ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م شمٗمْمؾ :مداخؾي

.. قمنمون.. أُمت٤مر قمنمة أن اًم٘مؼم ُمـ اًمقادي أؾمٗمؾ سملم أنف اومؽمض :افشقخ

 أؾمٗمؾ وسملم اًم٘مؼم سملم أُمت٤مر مخس أنف اومؽموٜم٤م إذا: أن اًم١ًمال ؿمئ٧م، ُم٤م اومؽمض

 ومٝمٛم٧م أُمت٤مر، اخلٛم٦ًم ضم٤موز طمتك ُمٞم٤مهف وارشمٗمٕم٧م ؾم٤مل اًمقادي أن ؾمٌؼ هؾ اًمقادي،

 قمكم؟

 .اًم٘مٌقر ىمٌؾ ًمٙمـ هذا، طمّمؾ أن ؾمٌؼ ٟمٕمؿ، :مداخؾي

 .أقمرف أن٤م :افشقخ

 .طمّمؾ ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .سمذًمؽ وجيزُمقن :افشقخ

 إمم وصؾ أنف جيقز إظمػم، اًمِمت٤مء ذم ظم٤مص٦م ٕنف ـمٌٕم٤ًم: وجيزُمقن :مداخؾي
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 أن، اعم٘مؼمة ومٞمٝم٤م اًمتل اعَمـِحٚم٦َّم ُمـ يمٌػمة ُمٜمٓم٘م٦م اًمًٞمؾ أظمذ ُمؽماً، صمالصملم أو قمنميـ

 .اجلديدة اعم٘مؼمة

 ٕنف رء، ومٞمف سمٞمزيد ُم٤م أُمت٤مر،.. قمنميـ إمم وصؾ أنف ىمقًمؽ طمٌٞمٌل ي٤م :افشقخ

 .ُمؽم صمالصملم ومقق أن اًم٘مؼم يٙمقن ىمد

 .ؿمٞمخٜم٤م سمٙمثػم أىمؾ ٓ :مداخؾي

 .اًم٘مؼم ُمٜمٓم٘م٦م ضم٤موز إطمٞم٤من سمٕمض ذم اًمًٞمؾ أن جيزُمقن هؿ إذاً  :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .آظمر ؾم١مال ي٠ميت هٙمذا :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .إظمػم وهق :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 دومٜمقه٤م؟ ُمتك :افشقخ

 .أؾمٌققملم ُمٜمذ :مداخؾي

 .أؾمٌققملم :افشقخ

 .يٕمٜمل أىمؾ أو :مداخؾي

 .هٜم٤مك إرض ـمٌٞمٕم٦م ٟمٕمرف أن ٟمريد أجْم٤مً  :افشقخ

سمٞم٦م إرض :مداخؾي  .ضمداً  شمرا

 .اعم٘مّمقد هذا ًمٞمس :افشقخ

 .شمٗمْمؾ :مداخؾي

 يمثػمة؟ أو ىمٚمٞمٚم٦م سمٛمدة إضم٤ًمد هٜم٤مك إرض شم٠ميمؾ هؾ اعم٘مّمقد :افشقخ
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 .ٟمدري ٓ أقمٚمؿ اهلل أؾمت٤مذ، ي٤م واهلل :مداخؾي

 .ي٠ميت يمام يتحرر أن وم٤مجلقاب :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 ٓ أهنؿ سمحٞم٨م شمٌَؾ، مل يمٗمٜمٝم٤م ذم اعمرأة جيدون أهنؿ فمٜمٝمؿ قمغم همٚم٥م إذا :افشقخ

 .آظمر ىمؼم إمم هل يمام يٜم٘مٚمقه٤م أن هلؿ ومٞمجقز قمقرهت٤م، قمغم َيٓمَّٚمِٕمقن

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

قه رضمؾ ذم هٜم٤مك سمد وٓ فمٜمٝمؿ، قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا أُم٤م :افشقخ ٛمه ًَ  ُم٘م٤مسمري، ُي

 ًمؽ وضمٝمتف اًمذي إظمػم اًم١ًمال ومٝمذا دم٤مرب، ًمف سمد وٓ إرض، ـمٌٞمٕم٦م يٕمرف وهق

 .سمكم ىمد اًمٙمٗمـ جيدون ومٝمؾ إًمٞمف، يقضمف

 .ؿمٞمخٜم٤م اًمٙمالم مت٤مُم٤مً  واوح :مداخؾي

 أو سم٤مًمًٚم٥م اجلقاب يٙمقن إجي٤مسم٤ًم، أو ؾمٚم٤ٌمً  اعم٘م٤مسمري ضمقاب وم٢مذاً  :افشقخ

 .سم٤مإلجي٤مب

سم٤ًم، ص٤مر اًمٙمٗمـ ٓ ي٘مقل يم٤من إن  ؾَمَٞمٓمَّٚمٕمقن ُمٕمٜم٤مه ومحٞمٜمئذٍ  هتؽمي، سمدأت واجلُث٦َّم شمرا

ك طمرام، وهذا قمقرهت٤م، قمغم  وإُم٤م ُمتٗمرىم٦م، قمٔم٤مم إمم اجلث٦م شمتحقل أن إمم إُم٤م إُمر ومٞمؽُْمَ

 .واوح. وذه سمخػمه سمًٞمٚمف، اًمقادي ي٠ميت أن إمم

 .ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ أؾمت٤مذ، ي٤م مت٤مم واوح :مداخؾي

  (11: 19: 18/   178/  واًمٜمقر اهلدى)

ر هؾ  ملسو هيلع هللا ىلص افـبل دؾـ افصحوبي أخَّ

 اًمرومٞمؼ إمم اٟمت٘مؾ طمٞمٜمامط   اًمٜمٌل قمـ اًمًػمة ذم أو اًمًٜم٦م ذم ورد هؾ :مداخؾي

 ورد هؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ظمٚمٞمٗم٦م سمٙمر أب٤م سم٤ميٕمقا  طمتك يقُملم دومٜمف اًمّمح٤مسم٦م شمرك إقمغم،

 وٕمٞمػ؟.. صحٞمح هذا
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 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 صحٞمح؟ ورد :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ..هذا واهلل :مداخؾي

 (11: 11: 11/ 181/ واًمٜمقر اهلدى)

 فقالً  ادقتك دؾـ

 سمس اًمٙمت٤مب، وم٘مرأت قمٚمٞمف، يّمغم طمتك ًمٞمالً  اًمرضمؾ ُيْدوَمـ أن رؾمقل هنك :ادؾؼل

 ؿمخّمٞم٤م، ُمٜمؽ أؾمتقوح أين ومحٌٞم٧م ُمتٙمٚمٛمف، أن٧م اًمذي اًمٙمالم ُمٜمف اؾمتقوح٧م ُم٤م

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك

 ش. وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم: »اًمٙمت٤مب ذم ُمذيمقر اًمٚمِّـل أنف وأفمـ :افشقخ

 وم٢مذا ًمٚميورة، إٓ ًمٞماًل، ُمٞمتف يدومـ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ أنف: إصؾ أن هق

 يٜمتٗمخ، أن اجلق طمرارة اجلق، سم٥ًٌم اعمٞم٧م قمغم ُمثالً  ُيـْخَِمك يم٠من اًميورة، ُوضِمدت

 .ًمٞمالً  دومٜمف ومٞمجقز ذًمؽ، أؿمٌف ُم٤م أو ي٘مٞمح، أو

َّٓ  ًمف شَمَٞمنَّ  إذا أُم٤م  ومٞمٜمٌٖمل آٟمٗم٤م، ذيمرٟم٤م مم٤م رء ُمٞمتف يّمٞم٥م أن ٟمخِمك وٓ يدومٜمف، أ

ؾ أن  . اًمٜمٝم٤مر إمم ُي١َمضمَّ

  (11: 18: 11/ 118/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادقً إدخول ظـد اهلل رشقل مؾي ظذ اهلل بسؿ: ؿقل ثبً هؾ

 افؼز؟

 سمًؿ: ي٘مقًمقن اًم٘مؼم، ذم اعمٞم٧م اًمرضمؾ يدظمٚمقن قمٜمدُم٤م إًمٞمؽ اهلل أطمًـ :مداخؾي

 شمٙمراره٤م؟ جيقز وهؾ واردة، هذه هؾ اهلل، رؾمقل ُمٚم٦م قمغم اهلل
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 ومال شمٙمراره٤م؟ جيقز هؾ أنف أُم٤م وصحٞمح٦م، واردة ومٝمل واردة أهن٤م أُم٤م :افشقخ

 .واوح شمٕمٚمٞماًم، شمٙمراره٤م ويّمح شمٕمًٌدا شمٙمراره٤م يّمح

 (11:11:19/ 6 – ضمدة ومت٤موى)

 دؾـف بعد افشفودة ادقً تؾؼغ حؽؿ

 ىمؼمه؟ سمٕمد ًمٚمِمٝم٤مدة اعمٞم٧م شمٚم٘ملم طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾي

 ٓ طمدي٨م قمٛمدشمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم يٗمٕمؾ اًمذي اًمتٚم٘ملم هذا :افشقخ

 ومل وهمػمهؿ اًمِمٝمداء ُمـ أصح٤مسمف ُمـط   اًمٜمٌل دومـ ويمؿ اًمقضمقه، ُمـ سمقضمف يّمح

 سمٕمد أنف وٕمٞمٗم٤مً  طمديث٤مً  يم٤من وًمق اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ واطمد طمدي٨م ذم وٓ قمٜمف يٜم٘مؾ

: وم٘مؾ رسمؽ ُمـ وم٠ًمٓك ضم٤مءاك إذا: اًمتٚم٘ملم هذا يٚم٘مٜمف اًمًالم قمٚمٞمف أظمذ اعمٞم٧م دومـ أن

 أطمٞم٤مٟم٤مً  طمدي٨م ذم ضم٤مء وإٟمام ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ يرد مل هذا آظمره، إمم اهلل ريب

 إؾمٜم٤مده وذم اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم أؿمؽ أن٤م أن صمقسم٤من أو أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ

 .حمٚمف  ذم ُمذيمقر وٕمػ

 ي٠مظمذ ٓ اعمنموع اًمتٚم٘ملم أن قمج٥م وُمـ ؾمٜم٦ًم: اخت٤مذه جيقز ٓ اًمتٚم٘ملم هذا

 سمف ضم٤مء ُم٤م: اعمنموع سم٤مًمت٘مٚملم أقمٜمل اعمنموع، همػم اًمتٚم٘ملم هبذا ُّيتٛمقن يمام اهتامُمٝمؿ

 ًم٘مٜمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أٓ واطمد ـمريؼ ُم٤م همػم ُمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م

 قمغم وأذومقا  اعمقت طميهؿ اًمذيـ: أي ُمقشم٤مك، ًم٘مٜمقا ش اهلل إٓ إهل ٓ: ُمقشم٤ميمؿ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن يٜمٗمٕمٝمؿ: ىمد اًمتٚم٘ملم هذا ٕن احلٞم٤مة: ىمٞمد ذم يزاًمقن ٓ وهؿ اعمقت

 ش.يٖمرهمر مل ُم٤م قمٌده شمقسم٦م ي٘مٌؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن: »ىم٤مل أنف قمٜمف صم٧ٌم اًمًالم

 ىمٌؾ قمٌده أو قم٤ٌمده شمقسم٦م ي٘مٌؾ أنف درضم٦م إمم واؾمٕم٤مً  وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ يم٤من وم٢مذا

 إهل ٓ: ىمؾ: ًمف ىمٞمؾ إذا اعمحتي أن ويرضمك ي١مُمؾ ومحٞمٜمئذٍ  احلٚم٘مقم إمم اًمروح شمّمؾ أن

 إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة ىمقًمف آظمر ومٞمٙمقن إُمر وهلذا اًم٘مقل هلذا يًتجٞم٥م أن اهلل، إٓ

 ًم٘مٜمقا » اعمنموع، هق اًمتٚم٘ملم ومٝمذا ظم٤ممتتف، سمحًـ ًمف سمنمى ذًمؽ ويٙمقن اهلل،

 ذم ووع اًمذي اعمٞم٧م شمٚم٘ملم أُم٤م اهلل، إٓ إهل ٓ اعمقت طميهؿ اًمذيـ: أيش ُمقشم٤ميمؿ
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 يٗمٞمده وٓ ومٓم٤مًمح ـم٤محل٤مً  وإن ومّم٤مًمح ص٤محل٤مً  إن أضمٚمف اٟمتٝمك ٕنف ؿمٞمئ٤ًم: يٗمٞمده ومال ىمؼمه

 .اعمٌتدع اًمتٚم٘ملم هذا

 هذا ذم اًمٜم٤مس سملم ُمٕمروف اًمتٚم٘ملم ُمـ ٟمققم٤مً  يِمٌف اًمتٚم٘ملم هذا: أىمقل أن٤م سمؾ 

 يٙمقن ىمد آُمتح٤من أثٜم٤مء ذم ضم٤مره ًم٘مـ أطمدهؿ إذا اعمدارس، ذم اًمٓمٚم٦ٌم وهؿ اًمزُم٤من

 يم٤من ًم٘مٜمف ىمد يم٤من اًمذي هذا ٕنف يتٚم٘مٜمف: أن يٜمٌٖمل ٓ ُم٤م شمٚم٘مـ ٕنف ًمً٘مقـمف: ؾم٤ٌٌمً 

 ومًقف همػمه ضمٝمقد ُمـ يًتٗمٞمد أن أُم٤م وٟمّمٌف، وشمٕمٌف سمجٝمده إًمٞمف يّمؾ أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ؿمٞمئ٤مً  يٗمٞمده ٓ ومتٚم٘مٞمٜمف ىمؼمه ذم دومـ اًمذي اعمٞم٧م هذا يمذًمؽ يًتٗمٞمد، ٓ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش اهلل إٓ إهل ٓ: ىم٤مل ُم٤م آظمر ويم٤من ُم٤مت ُمـ»

 ىمقهلؿ زقمٛمل وذم ي٘مقًمقن، اًمٕمٚمامء سمٕمض هٜم٤مك: اعمحتي شمٚم٘ملم اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 يٜمٌٖمل ٓ: ي٘مقًمقن اًمٕم٘مؾ، ذم وٓ سمؾ اًمنمع ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمتل اًمٗمٚمًٗم٦م يِمٌف هذا

: وي٘مقل اهلل يذيمر هق وإٟمام اهلل، إٓ إهل ٓ ىمؾ: ًمف ي٘مقل أن اعمقت طميه عمـ ًمٚمٛمٚم٘مـ

 اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم همٗمٚمتف ُمـ يتٜمٌف ًمٕمٚمف ًمٚمٛمحتي شمًٛمٞمٕم٤مً  اهلل إٓ إهل ٓ.. اهلل إٓ إهل ٓ

 إهل سمال ي٠مُمره أن يٜمٌٖمل ٓ أنف اًمٌٕمض، هذا ي٘مقل ح٤مذا اهلل، إٓ إهل ٓ: وي٘مقل اخلٓمػمة

 سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ يمٗمر قمغم اعمقت أُمره قم٤مىم٦ٌم ومٞمٙمقن إُمر يرومض أن ظمِمٞم٦م اهلل؟ إٓ

 .زقمٛمقا  هٙمذا

 ًم٘مٜمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن يٌلم ُم٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ىمد: أىمقل ًمٙمٜمل

 ذم هذا ضم٤مء اهلل، إٓ إهل ٓ: ي٘مقل سم٠من اعمحتي أُمر يٕمٜمل إٟمامش اهلل إٓ إهل ٓ: ُمقشم٤ميمؿ

  اًمٜمٌل ومٕم٤مده ،ط اًمٜمٌل خيدم يم٤من اًمٞمٝمقد ُمـ همالم ُمرض طمٞمٜمام اًمٌخ٤مري صحٞمح

ش اهلل إٓ إهل ٓ: ىمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل اعمقت، طمية ذم ومقضمدهط 

 .اًمتٚم٘ملم هق هذا

 سم٠مومٕم٤مًمف شمٗمًػمه٤م جي٥مط   اًمٜمٌل أىمقال أن: وهل وم٤مئدة ٟم٠مظمذ أن يٜمٌٖمل وهبذا

 إٓ إهل ٓ ُمقشم٤ميمؿ ًم٘مٜمقا » اًمٗمٕمٚمٞم٦م، سم٤مًمًٜم٦م شمٌلم اًم٘مقًمٞم٦م وم٤مًمًٜم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 خي٤مـمٌف وٓ اهلل، إٓ إهل ٓ: اعمحتي طمية ذم ي٘مقل أنف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ يمام ىمٞمؾش اهلل

 ًم٘مٜمقا : »ُمـ اعم٘مّمقد أن ُمٌٞمٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ومج٤مءت اهلل، إٓ إهل ٓ: ىمؾ: سم٘مقًمف
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 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م هذا اهلل، إٓ إهل ٓ: ي٘مقل سم٠من ي١مُمر أن هق؟ ُم٤م صمؿش ُمقشم٤ميمؿ

 وهقط   اًمٜمٌل خيدم يم٤من اًمذي اًمٞمٝمقد اًمٖمالم هذا قم٤مد طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة

 ظمٚم٘م٤مً  اًمٜم٤مس أيمرم ُمـ هق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وًمٙمـ ُّيقدي، اسمـ ُّيقدي

 ومرص٦م يمؾ ُّيتٌؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وًمٙمٜمف قم٤مده، وم٘مد ُّيقدي٤مً  اًمٖمالم هذا يم٤من وًمق

ش اهلل إٓ إهل ٓ: ىمؾ! همالم ي٤م: »ًمف وىم٤مل ومرص٦م وم٤مهمتٜمٛمٝم٤م واًمديـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ًمٞمٌٚمغ

.. رأجؽ ُم٤م ًمف ي٘مقل يم٠منف أبٞمف إمم اًمٖمالم ومٜمٔمر اًمٞمٝمقدي واًمده اًمٖمالم رأس وقمغم

 وم٤مخلٌٞم٨م اهلل، إٓ إهل ٓ: ىمؾ: زم ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف حمٛمداً  شمًٛمع ه٤مأن٧م

 هق[ 116:اًمٌ٘مرة]﴾َأبْٜم٤َمَءُهؿْ  َيْٕمِروُمقنَ  يَماَم  َيْٕمِروُمقَٟمفُ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمٙمٗم٤مر ؿم٠من وهذا

 هِب٤َم َوضَمَحُدوا﴿: إظمرى أي٦م ذم أجْم٤مً  ىم٤مل يمام وًمٙمـ طمؼ اًمرؾمقل دقمقة أن يٕمرف

ُٝمؿْ  َواؾْمَتٞمَْ٘مٜمَتَْٝم٤م ًُ  ًمف طمٞم٤مة ٓ وأنف ًمف ـمريؼ ذم اسمٜمف اًمٞمٝمقدي رأى ح٤م[ 11:اًمٜمٛمؾ]﴾َأنُْٗم

 إٓ إهل ٓ: ىم٤مل اًمٞمٝمقدي، ٓسمـ ي٘مقل اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ، أب٤م أـمع: ًمف ىم٤مل ذًمؽ سمٕمد

 اعمقت ـمريؼ ذم أنف وًمده رأى ح٤م وًمٙمـ اهلل، إٓ إهل سمال يٙمٗمر اًمقاًمد واًمٞمٝمقدي اهلل،

 ٕيب قم٤مصٞم٤مً  يزال ومال هق أُم٤م اًم٘م٤مؾمؿ، أب٤م أـمع: ًمف ىم٤مل ُّيقدي٤مً  ُم٤مت إذا ًمف ٟمج٤مة وٓ

 .ووالًٓ  ويمٗمراً  قمٜم٤مداً  اًم٘م٤مؾمؿ

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل روطمف، وظمرضم٧م اهلل، إٓ إهل ٓ أن أؿمٝمد: اًمٖمالم ىم٤مل اًمِم٤مهد،

 أن اعمنموع اًمتٚم٘ملم هق ومٝمذاش اًمٜم٤مر ُمـ يب ٟمج٤مه اًمذي هلل احلٛمد: »واًمًالم اًمّمالة

 قمٜمد ؾمقاء ؿمٞمئ٤مً  يٗمٞمده ومال ىمؼمه ذم وهق شمٚم٘مٞمٜمف أُم٤م اهلل، إٓ إهل ٓ: ىمؾ: ًمٚمٛمحتي ي٘م٤مل

 اؾمتج٤مب: ح٤م ؾمٛمع وًمق يٚم٘مـ ُم٤م يًٛمع وٓ ًمف طمراك ٓ ُمٞم٧م وهق دومٜمف سمٕمد أو دومٜمف

 .ـم٤مًمح وقمٛمؾ يمٗمر أو ص٤مًمح، وقمٛمؾ إيامن ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم طمّمٚمف ُم٤م ظمرج ٕنف

 اًمٕمٚمؿ يرزىمٜم٤م وأن صحٞمح٤مً  ومٝمامً  اإلؾمالم ًمٗمٝمؿ يقوم٘مٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أؾم٠مل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد جمٞم٥م، ؾمٛمٞمع إٟمف اًمّم٤مًمح،

 (11:11:11/أ18: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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  أثقاب ثالثي يف افدؾـ افسـي

 إيمٗم٤من؟ طمجؿ ذم اًمتٗم٤موت يِمؽمط هؾ :افسوئؾ

 ريض قمكم ىم٤مل ويمام أثقاب، صمالصم٦م ذم دومـط   اًمٜمٌل أن اعمٕمرووم٦م اًمًٜم٦م :افشقخ

 اعمًح ُمـ أومم أؾمٗمٚمٝمام ُمـ اخلٗملم ُمـ اعمًح ًم٘مٚم٧م سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: قمٜمف اهلل

 ذم اًمتٙمٗملم ًمٙم٤من سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: ٟم٘مقل يمذًمؽ آشم٤ٌمع، هق اًمديـ وًمٙمـ قمٚمٞمٝمام

 ومٜم٘مػ أثقاب سمثالصم٦م اًمًٜم٦م ضم٤مءت دام ُم٤م وًمٙمـ اًمٗمٜم٤مء إمم ٕنف يٙمٗمل: واطمد يمٗمـ

 هبذا يِمٕمرٟم٤م ُم٤م قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمـ صح وم٘مد قمٚمٞمٝم٤م، ٟمزيد وٓ قمٜمده٤م

 .اعمٕمٜمك

 احلل: وم٘م٤مل ىمديؿ ًمف سمثقب سمتٙمٗمٞمٜمف أُمر اًمقوم٤مة طميشمف ح٤م أنف سمٙمر أيب قمـ ضم٤مء

 ومٞمف ٟمٖم٤مزم ومٚمامذا ومٜم٤مء إمم اًمٙمٗمـ هذا: أي اعمٕمٜمك، هذا إمم يِمػم اعمٞم٧م، ُمـ سم٤مجلديد أومم

 ٕنف ؾمٞمٕمٞمش: ًمٚمذي اجلديد ٟمدع ٓ، ضمديدًا؟ صمقسم٤مً  يٙمقن أن اًمٙمٗمـ ٟمخص وح٤مذا

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ذيمره يٛمٙمـ ُم٤م هذا وأنٗمع، ًمف أىمقى

 أىمٍم واطمد شمٙمقن أهن٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ ذيمر أثقاب ًمٚمثالصم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م :مداخؾي

 .أظمر ُمـ

 .يمٚمٝم٤م اعمٞم٧م ومٞمٝم٤م يٚمػ أثقاب صمالصم٦م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا ذم ُم٤م :افشقخ

 واطمد؟ ُم٘م٤مس شمٙمقن :مداخؾي

 سمٕمْمٝمؿ رء، ُمـ أىمؾ رء وًمٞمس يمٚمف اعمٞم٧م يِمٛمؾ سمحٞم٨م ٟمٕمؿ، :افشقخ

 قمغم شمٗمّمؾ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو يم٤مًم٘مٛمٞمص صمٞم٤مب هٜم٤مك ًمٞمس اًم٘مٛمٞمص، يٚمٌس أنف يذيمرون

 صمؿ ومٞمٝم٤م اعمٞم٧م ويدرج ومٞمٝم٤م يٚمػ ىمٓمع صمالصم٦م هل وإٟمام طمٞم٤مً  يم٤من ًمق يمام اإلٟم٤ًمن سمدن

 .اًم٘مؼم ذم صمؿ اًمٜمٕمش ذم يقوع

 وهذا اًمٓمقيؾ هذا.. هٙمذا سمٕمْمٝم٤م شمٙمقن أثقاب اًمثالصم٦م أىمّمد أن٤م ٓ :مداخؾي

 .. أىمٍم
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 .أضمٌتؽ ىمد! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :افشقخ

 .ومٞمف ظمالف ومال اإلدراج أُم٤م..  :مداخؾي

 يمٞمػ؟ :افشقخ

 ... إدراضمٝمؿ ذم اإلدراج ذم ظمالف هٜم٤مك ُم٤م :مداخؾي

 أظمر ُمـ أـمقل أطمده٤م أن أيمٗم٤من  صمالصم٦م ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ أن[ أىمقل أن٤م] :افشقخ

 أن: وم٘مٚم٧م ذًمؽ قمغم وقمٓمٗم٧م إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م ذم ًمف ذيمر يرد مل هذا أىمٍم وأظمر

 يٙمس مل اًمرؾمقل ٕن ٓ:: وم٘مٚم٧م اًم٘مٛمٞمص، يٙمًك أن يًتح٥م أنف يذيمرون سمٕمْمٝمؿ

 ..اًمتٗمّمٞمؾ هلذا ذيمر ي٠مت ومل أيمٗم٤من صمالصم٦م ذم أدرج وإٟمام

 (11:11:11/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 مؽي؟ أو افبؼقع يف ُدؾـ دـ ؾضؾ هـوك هؾ

 ًمف ًمٞمس ُم٤مت إذا اإلٟم٤ًمن أن ُمع ُمٙم٦م أو اًمٌ٘مٞمع ذم اًمدومـ ومْمؾ هق ُم٤م :مداخؾي

 أقمامًمف؟ إٓ

 عمجرد ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م اعمديٜم٦م أو ُمٙم٦م ذم دومـ عمـ يقضمد أنف أقمت٘مد ٓ :افشقخ

 اًمٗم٤مرد ؾمٚمامن أن اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ويٕمجٌٜمل اًمدومـ،

 ذم اإلشمٞم٤من قمغم حيْمف ؾمٚمامن إمم ومٙمت٥م اعمديٜم٦م ذم يم٤من اًمدرداء وأبق اًمٕمراق ذم يم٤من

 ي٘مدس إٟمام أطمداً  شم٘مدس ٓ اعم٘مدؾم٦م إرض إن: سم٘مقًمف اجلقاب قمٚمٞمف ومرد اعمديٜم٦م

 ذم يدومـ أن ُم٤مت إذا أنف اًمتقصٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمف ومام وًمذًمؽ قمٛمٚمف، اإلٟم٤ًمن

 ٕهن٤م اًمٜمجػ: ذم يدومـ أن يقصقن طمٞم٨م ه١مٓء اًمِمٞمٕم٦م وسمخ٤مص٦م اعمديٜم٦م ذم أو ُمٙم٦م

 .إـمالىم٤مً  ينمع ٓ وذاك هذا.. قمٜمدهؿ ُم٘مدؾم٦م أرض

 هذيـ واؾمتٞمٓم٤من رء اعمديٜم٦م ذم أو ُمٙم٦م ذم اًمدومـ إيث٤مر: أي ؿمؽ سمال هذا

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد سم٤مٔظمر، أطمدمه٤م إُمر يٚمتٌس أن يٜمٌٖمل ومال آظمر، رء اًمٌٚمديـ

 ذم ُم٤مت عمـ أؿمٗمع وم٢مين ومٚمٞمٗمٕمؾ اعمديٜم٦م ذم يٛمقت أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ: »واًمًالم
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 ذًمؽ اإلىم٤مُم٦م: وإٟمام اًمدومـ جمرد ًمٞمس احلدي٨م هذا يٕمٜمل ُم٤م وم٢مٟمامش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعمديٜم٦م

 همػمه٤م ُمـ أصٚمح يٙمقٟمقن أهٚمٝم٤م اًمٌالد هذه قم٤مدةً ..  اعم٘مدؾم٦م[ اًمٌالد] ذم اإلىم٤مُم٦م ٕن

 أضمره يٙمقن واعمديٜم٦م ُمٙم٦م اًمٌٚمدشملم ه٤مشملم إمم اعمٝم٤مضمر أن أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف طمض ومٚمذًمؽ واعمديٜم٦م ُمٙم٦م ذم اعمٕمرووم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمّمالة سم٥ًٌم ُمْم٤مقمٗم٤مً 

 ..  اعمديٜم٦م ذم يٛمقشمقا  أن اعمًٚمٛملم واًمًالم

 (11:11:18/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادقً إدخول ظـد اهلل، رشقل مؾي وظذ اهلل بسؿ: ؿقهلؿ هؾ

 مؼوع فؾؼز

 اهلل رؾمقل ُمٚم٦م قمغم اهلل سمًؿ ي٘مقًمقن اًم٘مؼم اعمٞم٧م اًمرضمؾ يدظمؾ قمٜمدُم٤م :افسوئؾ

 شمٙمراره٤م؟ جيقز وهؾ واردة هذه هؾ

 يّمح ومال شمٙمراره٤م جيقز هؾ أنف أُم٤م وصحٞمح٦م واردة ومٝمل واردة أهن٤م أُم٤م: افشقخ

 .شمٕمٚمٞمام شمٙمراره٤م ويّمح شمٕمٌدا شمٙمراره٤م

 (11 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 ادقً دؾـ تلخر حؽؿ

 اعمٞم٧م؟ دومـ وىم٧م شم٠مظمػم طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾي

 ص٤محل٤ًم، يم٤من إذا اعمٞم٧م إمم اخلػم سمت٘مديؿ إظمالل ٕنف جيقز: ٓ هذا ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 ُم٤مت إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ـم٤محل٤ًم، يم٤من إذا اًمرضم٤مل أقمٜم٤مق ُمـ اًمنم إؾم٘م٤مط أو

 قمـ شمْمٕمقٟمف ومنم ذًمؽ همػم وإُم٤م إًمٞمف، شم٘مدُمقٟمف ومخػم ص٤محل٦م وم٢مُم٤م وم٠مهقمقا: اعمٞم٧م

 ش.رىم٤مسمٙمؿ

 هق اًمت٠مظمػم إن: اًمٓمٌٞم٥م ومٞم٘مقل واًمده، ضمٜم٤مزة ذم ُم٤مؿمٞملم يمٜم٤م ـمٌٞم٥م ذم :مداخؾي

 .يٕمقد صمؿ ُم١مىمت٦م ىمٚمٌٞم٦م ؾمٙمت٦م[ قمٜمده] يٙمقن ىمد ًمٚمٛمٞم٧م، إصٚمح
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 ىم٤مقمدة اخت٤مذ اًمٜم٤مدر، هذا وراء ُمـ شمرشم٥م إذا سمخ٤مص٦م ًمف، طمٙمؿ ٓ اًمٜم٤مدر :افشقخ

 .اًمنمقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ظمالف

 (11: 17: 17/ 811/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؼبؾي كوحقي مـ ؿزه أدخؾط   افـبل أن ؿول مـ ؿقل رد

 [:اًم٘مقل هذا قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 اًمٜمٌل ىمؼم ٕن ممٙمـ: همػم هذا أنش 111/  1ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل ذيمر ىمد

 َتتف،[ ط] ًمف أخحد وىمد سم٤مجلدار، ٓص٘م٤م اًمٌٞم٧م إمم اًمداظمؾ يٛملم قمـ يم٤من[ ط]

 .اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ُمـ[ ط] إدظم٤مًمف ُمـ ُم٤مٟمع ومٝمق اًمٌٞم٧م: ىمٌٚم٦م وهق

 (167/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 إمر هذا (افتثبقً فف واشلفقا ٕخقؽؿ اشتغػروا): حديٌ

 يدظق افقاحد أن اجلامظي شبقؾ ظذ هق هؾ افؽريؿ افـبقي

 ؾرادى؟ أم ظؾقف يممـقا وافبؼقي

 اًمٜمٌقي إُمر هذاش اًمتثٌٞم٧م ًمف واؾم٠مخقا  ٕظمٞمٙمؿ اؾمتٖمٗمروا: »طمدي٨م :افسمال

 ومرادى؟ أم قمٚمٞمف ي١مُمٜمقا  واًمٌ٘مٞم٦م يدقمق اًمقاطمد أن اجلامقم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم هق هؾ اًمٙمريؿ

 .حل٤مًمف يمٌؾ  ٓ، :اجلقاب

 (.: .. 1: 11/ 11/ واًمٜمقر اهلدى)

 





 1 التعسية كتاب
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 ادقً أهؾ تعزيي مؼوظقي

ع -  :طمديث٤من وومٞمف ،(1)اعمٞم٧م أهؾ شمٕمزي٦م وشُمنْمَ

ة قمـ :إول  جيٚمس ضمٚمس، إذاط   اهلل ٟمٌل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اعمزين ىُمرَّ

 سملم ومُٞمْ٘مِٕمَده فمٝمره ظمٚمػ ُمـ ي٠متٞمف صٖمػم، اسمـ ًمف رضمؾ وومٞمٝمؿ أصح٤مسمف، ُمـ ٟمٗمر إًمٞمف

 ومٝمٚمؽ، ،!شأطمٌف يمام اهلل أطمٌؽ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل َتٌف؟: ط اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل» يديف،

: وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل ومٗم٘مده قمٚمٞمف، ومحزن اسمٜمف، ًمذيمر احلٚم٘م٦م، حيي أن اًمرضمؾ وم٤مُمتٜمع

: ط اًمٜمٌل ومٚم٘مٞمف هٚمؽ، رأجتف اًمذي سُمٜمَٞم٦َّم اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  ومالٟم٤م؟ أري ٓ ُم٤مزم

 أطم٥م يم٤من أجام ومالن؟ ي٤م ىم٤مل صمؿ قمٚمٞمف، ومٕمزاه هٚمؽ، سم٠منف وم٠مظمؼمه سمٜمٞمف؟ قمـ وم٠ًمخف

 ىمد وضمدشمف إٓ اجلٜم٦م أبقاب ُمـ سم٤مب إمم همدا شم٠ميت ٓ أو قمٛمرك، سمف متتع أن: إًمٞمؽ

 هلق مم، ومٞمٗمتحٝم٤م اجلٜم٦م سم٤مب إمم يًٌ٘مٜمل سمؾ! اهلل ٟمٌل ي٤م: ىم٤مل ًمؽ؟ يٗمتحف إًمٞمف ؾمٌ٘مؽ

 اهلل ضمٕمٚمٜمل» اهلل رؾمقل ي٤مش: آٟمّم٤مر ُمـ» رضمؾ وم٘م٤مل» ًمؽ، ومذًمؽ: ىم٤مل إمّم، أطم٥م

 ش.ًمٙمٚمٙمؿ سمؾ: ىم٤مل ًمٙمٚمٜم٤م؟ أو ظم٤مص٦م أخف ة ومداءك

 أظم٤مه قمزي ُمـ: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ :افثوين

ء طمٚم٦م اهلل يم٤ًمه ُمّمٞمٌتف ذم اعم١مُمـ  ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم هب٤م جيؼم ظميا

 ش.يٖمٌط: ىم٤مل جيؼم؟

 أومم اًمتٕمزي٦م قمغم - ُمٜمٝمام إول ؾمٞمام ٓ - احلديثلم هبذيـ آؾمتدٓل أن واقمٚمؿ

 قمٚمٞمف ضمرى وإن ،شأضمره ُمثؾ ومٚمف ُمّم٤مسم٤م قمزى ُمـ: »سمحدي٨م قمٚمٞمٝم٤م آؾمتدٓل ُمـ

ش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي سمٞمٜمف يمام ـمرىمف مجٞمع ُمـ وٕمٞمػ طمدي٨م ٕنف اعمّمٜمٗملم، مج٤مهػم

 رىمؿش »اًمٖمٚمٞمؾ رواءإ» وذمش 111/ 1ش »اًمتٚمخٞمص» ذم واًمٕمً٘مالينش 111/ 1»

 ش. 717

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]واعمّم٤مب ًمٚمٛمٞم٧م واًمدقم٤مء إضمر، سمققمد اًمّمؼم قمغم احلٛمؾ وهل (1)
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 ويؽػ ادقً، أهؾ يسع أكف يظـ افذي بوفؽالم تؽقن افتعزيي

 إنملسو هيلع هللا ىلص  ظـف يثبً ممو وافصز، افرضو ظذ وحيؿؾفؿ حزهنؿ، مـ

 احلسـ افؽالم مـ فف تقرس ؾبام وإٓ ويستحرضه، يعؾؿف ـون

 اًمرو٤م قمغم وحيٛمٚمٝمؿ طمزهنؿ، ُمـ ويٙمػ يًٚمٞمٝمؿ، أنف ئمـ سمام ويٕمزُّيؿ -

 اًمٙمالم ُمـ ًمف شمٞمن ومٌام وإٓ ويًتحيه، يٕمٚمٛمف يم٤من إن ،ط قمٜمف يث٧ٌم مم٤م واًمّمؼم،

 قمـ: إول: أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمنمع، خي٤مًمػ وٓ اًمٖمرض حي٘مؼ اًمذي احلًـ

 أو أبٜم٤م هل٤م، صٌٞم٤م أن: سمٜم٤مشمف سمٕمض،ط   اهلل رؾمقل إمم أرؾمٚم٧م: »ىم٤مل زيد سمـ أؾم٤مُم٦م

 إًمٞمٝم٤م وم٠مرؾمؾ ىم٤مل وم٤مؿمٝمدٟم٤م، اطمتيت، ىمد (1)شزيٜم٥م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م: رواي٦م وذم» اسمٜم٦م،

 أضمؾ إمم قمٜمده ؿمئ ويمؾ أقمٓمل، ُم٤مش هلل» و أظمذ، ُم٤م هلل إن: »وي٘مقل اًمًالم ي٘مرأه٤م

 ش.وًمتحت٥ًم ومٚمتّمؼم، ُمًٛمك

 ذم أو - طمجر إمم اًمّمٌل ومرومع وىمٛمٜم٤م، وم٘م٤مم، ،شًمٞم٠متٞمٜمٝم٤م» قمٚمٞمف شم٘مًؿ وم٠مرؾمٚم٧م

 قم٤ٌمدة، سمـ ؾمٕمد اًم٘مقم وذمش ؿمٜم٦م ذم يم٠مهن٤م» شم٘مٕم٘مع وٟمٗمًف ،ط اهلل رؾمقل - طمجر

 قمٞمٜم٤م ومٗم٤مو٧مش ورضم٤مل صم٤مسم٧م، سمـ وزيد» أطم٥ًمش يمٕم٥م سمـ» وأيب:ش ضمٌؾ سمـ وُمٕم٤مذ»

: ىم٤مل ؟شاًمٌٙم٤مء قمـ هنٞم٧م وىمد» اهلل رؾمقل ي٤م هذا ُم٤م: ؾمٕمد ًمف وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل

 قم٤ٌمده ُمـ اهلل يرطمؿ وإٟمام قم٤ٌمده، ُمـ يِم٤مء ُمـ ىمٚمقب ذم اهلل يْمٕمٝم٤م رمح٦م هذه إٟمام»

 ش.اًمرمح٤مء

 هب٤م وم٤مًمتٕمزي٦م اعمقت ؿم٤مرف ومٞمٛمـ وردت وإن اًمتٕمزي٦م ُمـ اًمّمٞمٖم٦م وهذه: ىمٚم٧م

 وهذا: »وهمػمهش إذيم٤مر» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وهلذا اًمٜمص، سمدًٓم٦م أومم ُم٤مت ىمد ومٞمٛمـ

 ش.سمف يٕمزي ُم٤م أطمًـ احلدي٨م

 آٟمّم٤مر، يتٕمٝمدط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل احلّمٞم٥م سمـ سمريدة قمـ :افثوين

 همػمه هل٤م وًمٞمس اسمٜمٝم٤م ُم٤مت آٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة قمـ ومٌٚمٖمف قمٜمٝمؿ، وي٠ًمل ويٕمقدهؿ،

                                                           

 [.ُمٜمف. ]قمٜمٝمؿ اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م سمٕمد قمكم شمزوضمٝم٤م طمتكش أُم٤مُم٦م: وي٘م٤مل» هذه أُمٞمٛم٦م قم٤مؿم٧م صمؿ: ىمٚم٧م (1)
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 سم٤مب سمٚمغ ومٚمام أصح٤مسمف، وُمٕمف»ط   اًمٜمٌل وم٠مت٤مه٤م ؿمديدا، ضمزقم٤م قمٚمٞمف ضمزقم٧م وأهن٤م

ة، ة ىمٞمؾ اعمرأ ط   اهلل رؾمقل ومدظمؾ يٕمزُّي٤م، يدظمؾ، أن يريد اهلل ٟمٌل إن: ًمٚمٛمرأ

 ي٤م: وم٘م٤مًم٧م وسم٤مًمّمؼم، اهلل سمت٘مقى وم٠مُمره٤م اسمٜمؽ، قمغم ضمزقم٧م أنؽ سمٚمٖمٜمل إٟمف أُم٤م: وم٘م٤مل

ة إينش و أضمزع ٓ ُم٤مزم» اهلل رؾمقل  رؾمقل وم٘م٤مل همػمه؟ زم يٙمـ ومل أخد، ٓ رىمقب اُمرأ

 :ىم٤مل صمؿ وًمده٤م، يٌ٘مك اًمذي: اًمرىمقب: ط اهلل

: اهلل أدظمٚمف إٓ[ حيتًٌٝمؿ] أوٓد صمالصم٦م هل٤م يٛمقت ُمًٚمٛم٦م اُمرأة أو اُمرئ ُم٤مُمـ

: ىم٤مل واصمٜملم؟ وأُمل أن٧م سم٠ميب[: ط اًمٜمٌل يٛملم قمـ وهق] قمٛمر وم٘م٤مل اجلٜم٦م، هبؿ

 ش.وأثٜملم

 أيب ُمقت قم٘م٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم قمغم دظمؾ طمٞمٜمامط   ىمقًمف :افثوفٌ

 ذم قم٘مٌف ذم واظمٚمٗمف اعمٝمديلم، ذم درضمتف وارومع ؾمٚمٛم٦م، ٕيب اهمٗمر مهللا: »ؾمٚمٛم٦م

ر ىمؼمه، ذم ًمف واومًح اًمٕم٤معملم، رب ي٤م وًمف ًمٜم٤م واهمٗمر اًمٖم٤مسمريـ،  ش.ومٞمف ًمف وٟمقِّ

 ذم ضمٕمٗمرا  اظمٚمػ مهللا: »أبٞمف ذم ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد شمٕمزيتف ذمط   ىمقًمف :افرابع

 ش.ُمرات صمالث ىم٤مهل٤م يٛمٞمٜمف، صٗم٘م٦م ذم اهلل ًمٕمٌد وسم٤مرك أهٚمف،

 سمٞمٜم٧م وىمد ًمْمٕمٗمٝم٤م، ذيمره٤م قمـ صٗمح٤م ضسم٧م أظمرى، أطم٤مدي٨م اًمتٕمزي٦م وذم

 يٕمزيف ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ إممط   اًمٜمٌل يمت٤مسم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤مش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذًمؽ

 ذًمؽ قمـ وذهؾ وهمػممه٤م، واًمٕمً٘مالين اًمذهٌل ىم٤مل يمام ُمقوقع وهق ًمف اسمـ سمقوم٤مة

 ًمٙمؾ وم٢من سمذًمؽ، يٖمؽم ومال! ًمٚمح٤ميمؿ شمٌٕم٤م ومحًٜم٤مه ظم٤من طمًـ صديؼ وشمٌٕمف اًمِمقيم٤مين

 .يمٌقات سمؾ، يمٌقة ضمقاد

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 يتجووزهو ٓ أيوم بثالثي افتعزيي حتد ٓ

 اًمتٕمزي٦م ذم اًمٗم٤مئدة رأى ُمتك سمؾ ،(1)يتج٤موزه٤م ٓ أج٤مم سمثالصم٦م اًمتٕمزي٦م َُتَدّ  وٓ -

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ًمف أصؾ ومال اًمٕمقام يتداوًمف اًمذي صمالث، ومقق قمزاء ٓ: وطمدي٨م (1)
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 ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم اًمثالصم٦م سمٕمد قمزى أنفط   قمٜمف صم٧ٌم وم٘مد هب٤م، أتك

 طم٤مرصم٦م سمـ زيد قمٚمٞمٝمؿ اؾمتٕمٛمؾ ضمٞمِم٤مط   اهلل رؾمقل سمٕم٨م: »ىم٤مل قمٜمٝمام صمٕم٤ممم اهلل

 قمٌد وم٠مُمػميمؿ اؾمتِمٝمد أو ىمتؾ وم٢من ضمٕمٗمر، وم٠مُمػميمؿ اؾمتِمٝمد أو زيد ىمتؾ وم٢من: وىم٤مل

ي٦م وم٠مظمذ اًمٕمدو، ومٚم٘مقا  رواطم٦م، سمـ اهلل ي٦م أظمذ صمؿ ىمتؾ، طمتك وم٘م٤مشمؾ زيد اًمرا  ضمٕمٗمر اًمرا

ي٦م أظمذ صمؿ ىمتؾ، طمتك وم٘م٤مشمؾ اهلل قمٌد أظمده٤م صمؿ ىمتؾ، طمتك وم٘م٤مشمؾ  اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد اًمرا

 قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل ومحٛمد اًمٜم٤مس إمم ومخرج ،ط اًمٜمٌل ظمؼمهؿ وأتك قمٚمٞمف، اهلل ومٗمتح

 صمؿ واؾمتِمٝمد، ىمتؾ طمتك وم٘م٤مشمؾ اًمراي٦م أظمذ زيدا وإن اًمٕمدو، ًم٘مقا  إظمقاٟمٙمؿ إن: وىم٤مل

ي٦م أظمذ صمؿ...  صمؿ...   قمٚمٞمف، اهلل ومٗمتح اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد اهلل ؾمٞمقف ُمـ ؾمٞمػ اًمرا

 سمٕمد أظمل قمغم شمٌٙمقا  ٓ: وم٘م٤مل أت٤مهؿ صمؿ ي٠متٞمٝمؿ، أن صمالصم٤م ضمٕمٗمر آل أُمٝمؾ ئؿ وم٠مُمٝمؾ،

 ومجٞمئ احلالق، زم ادقمق: وم٘م٤مل أومرخ، يم٠من٤م سمٜم٤م ومجئ: ىم٤مل أظمل، اسمٜمل زم ادقمقا  اًمٞمقم،

 .ـم٤مًم٥م أيب قمٛمٜم٤م ومِمٌٞمف حمٛمد أُم٤م: ىم٤مل صمؿ رؤوؾمٜم٤م ومحٚمؼ سم٤محلالق،

 اظمٚمػ مهللا: وم٘م٤مل وم٠مؿم٤مهل٤م سمٞمدي أظمذ صمؿ وظمٚم٘مل، ظمٚم٘مل ومِمٌٞمف اهلل قمٌد وأُم٤م

 .ُمرات صمالث ىم٤مهل٤م يٛمٞمٜمف، صٗم٘م٦م ذم اهلل ًمٕمٌد وسم٤مرك أهٚمف، ذم ضمٕمٗمرا 

 خت٤موملم اًمٕمٞمٚم٦م: وم٘م٤مل ًمف، (1)شمٗمرح وضمٕمٚم٧م يتٛمٜم٤م، ًمف ومذيمرت أُمٜم٤م ومج٤مءت: ىم٤مل

 ش.؟!وآظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم وًمٞمٝمؿ وأن٤م قمٚمٞمٝمؿ

ُم٤مم أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م سمحد َتد ٓ اًمتٕمزي٦م أن ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم ذه٥م وىمد  يمام أمحد ٓا

 اًمدقم٤مء اًمٖمرض ٓن: ىم٤مًمقا  اًمِم٤مومٕمل، اعمذه٥م ذم وضمف وهقش 161/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم

 .اًمزُم٤من ـمقل ُمع حيّمؾ وذًمؽ اجلزع، قمـ واًمٜمٝمل اًمّمؼم قمغم واحلٛمؾ

 أنٙمره وإن أئٛمتٝمؿ، ُمـ اًم٘م٤مص اسمـ اًمٕم٤ٌمس أبق ىمٓمع وسمف احلرُملم إُم٤مم طمٙم٤مه

ش اعمجٛمقع» اٟمٔمر. اًمدًمٞمؾ ٓ اعمذه٥م ُمـ اعمٕمروف ـمريؼ ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمام سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف

 ش. 116/ 1»

 [.119] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 .[ُمٜمف] .أث٘مٚمف اًمديـ وأومرطمف اًمٗمرح، قمٜمف وأزال همٛمف إذا أومرطمف ُمـ وَتزٟمف شمٖمٛمف أي (1)
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 افطعوم ادقً أهؾ واختوذ فؾتعزيي آجتامع اجتـوب يـبغل

 فؾعزاء افقارديـ فضقوؾي

 :قمٚمٞمٝمام اًمٜم٤مس شمت٤مسمع وإن أُمريـ اضمتٜم٤مب ويٜمٌٖمل

 .اعمًجد أو اعم٘مؼمة أو يم٤مًمدار ظم٤مص ُمٙم٤من ذم ًمٚمتٕمزي٦م آضمتامع - أ

 .ًمٚمٕمزاء اًمقارديـ ًمْمٞم٤موم٦م اًمٓمٕم٤مم اعمٞم٧م أهؾ، اخت٤مذ - ب

 وذم» ٟمٕمد يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اًمٌجغم اهلل قمٌد سمـ ضمرير حلدي٨م وذًمؽ

 ش.اًمذ٤مطم٦م ُمـ دومٜمف سمٕمد اًمٓمٕم٤مم وصٜمٞمٕم٦م اعمٞم٧م، أهؾ إمم آضمتامعش ٟمرى: رواي٦م

 اًمِم٤مومٕمل ومٜمص ًمٚمتٕمزي٦م، اجلٚمقس وأُم٤مش: »116/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 أهؾ جيتٛمع أن هل٤م سم٤مجلٚمقس يٕمٜمل: ىم٤مًمقا  يمراهتف، قمغم آصح٤مب وؾم٤مئر واعمّمٜمػ

 طمقائجٝمؿ ذم يٜمٍمومقا  أن يٜمٌٖمل سمؾ: ىم٤مًمقا  اًمتٕمزي٦م، أراد ُمـ ومٞم٘مّمدهؿ سمٞم٧م ذم اعمٞم٧م

 شهل٤م اجلٚمقس يمراه٦م ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم ومرق وٓ قمزاهؿ، ص٤مدومٝمؿ ومٛمـ

ش: 118/ 1ش »آم» يمت٤مب ذم هق اًمٜمقوي إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم وٟمص

 ويٙمٚمػ احلزن، جيدد ذًمؽ وم٢من سمٙم٤مء، هلؿ يٙمـ مل وإن اجلامقم٦م، وهل احآتؿ، وأيمره»

 ش.آصمر ُمـ ومٞمف ُميض ُم٤م ُمع اعم١مٟم٦م،

 وهمػمه اعمّمٜمػ ًمف واؾمتدل: »اًمٜمقوي ىم٤مل هذا، ضمرير طمدي٨م إمم يِمػم يم٠منف

 ش.حمدث أنف وهق آظمر سمدًمٞمؾ

 ُمـ اًمْمٞم٤موم٦م اخت٤مذ يمراه٦م قمغمش 171/ 1» اهلداي٦م ذح ذم اهلامم اسمـ ٟمص ويمذا

 ش.ىمٌٞمح٦م سمدقم٦م وهل: »وىم٤مل اعمٞم٧م أهؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم

 ش. 161/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهق

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ضعومو ادقً ٕهؾ وجراكف ادقً أؿربوء يصـع أن افسـي

 يشبعفؿ

 حلدي٨م يِمٌٕمٝمؿ، ـمٕم٤مُم٤م اعمٞم٧م ٕهؾ وضمػماٟمف اعمٞم٧م أىمرسم٤مء يّمٜمع أن اًمًٜم٦م وإٟمام

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل ىمتؾ طملم ضمٕمٗمر ٟمٕمل ضم٤مء ح٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد

 ش.يِمٖمٚمٝمؿ ُم٤م أت٤مهؿ أو يِمٖمٚمٝمؿ، أُمر أت٤مهؿ وم٘مد ـمٕم٤مُم٤م، ضمٕمٗمر ٔل اصٜمٕمقا 

 إين: وشم٘مقل اهل٤مًمؽ، قمغم وًمٚمٛمحزون ًمٚمٛمريض، سم٤مًمتٚمٌلم شم٠مُمر قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م» وىمد

 سمٌٕمض وشمذه٥م اعمريض وم١ماد دمؿ اًمتٚمٌٞمٜم٦م إن: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 ش.احلزن

 ذي أو اعمٞم٧م جلػمان وأطم٥مش: »117/ 1ش »آم» ذم اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم وىم٤مل

سم٦م  ؾمٜم٦م، ذًمؽ وم٢من يِمٌٕمٝمؿ، ـمٕم٤مُم٤م وًمٞمٚمتف يٛمقت يقم ذم اعمٞم٧م ٓهؾ يٕمٛمٚمقا  أن اًم٘مرا

 .يمريؿ وذيمر

 ش. وسمٕمدٟم٤م ىمٌٚمٜم٤م اخلػم أهؾ ومٕمؾ ُمـ وهق

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً ٕهؾ افطعوم صـوظي

 . اًمٓمٕم٤مم سمخّمقص :افسوئؾ

 أُم٤م سم٤معمٞم٧م، اعمّم٤مب اعمٞم٧م ٕهؾ اعمٞم٧م، أىم٤مرب سمف يت٘مدم اًمٓمٕم٤مم :افشقخ

 ُمـ هبؿ ٟمزل ُم٤م وطمًٌٝمؿ ـمٕم٤مُم٤ًم، يّمٜمٕمقا  أن اهلل ذع ذم هلؿ جيقز ومال اعمّم٤مسمقن

 ؿمٖمٚمٝمؿ وم٘مد ـمٕم٤مُم٤ًم، ضمٕمٗمر ٔل اصٜمٕمقا : »ضمٕمٗمر ٕىم٤مرب اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمف ُمّمٞم٦ٌم،

 .سمٛمّمٞمٌتٝمؿ ه١مٓء ومِمٖمؾ ،شيٙمٗمٞمٝمؿ ُم٤م

يـ، واؾمت٘م٤ٌمل سمْمٞم٤موم٦م أنٗمًٝمؿ ُيِْمِٖمٚمقا  أن جيقز ٓ   قمرؾم٤ًم، ًمٞمس هذا وأن اعمُـَٕمزِّ

 .ووم٤مة هذا إٟمام
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 اًمٓمٕم٤مم  يّمٜمٕمقا  أن اجلػمان، ُمـ وإٟمام اعمّم٤مسملم، ٕهؾ اًمٓمٕم٤مم دمٝمٞمز جيقز ومال 

 .وم٘مط هذا ًمٚمٛمّم٤مسملم،

  (:..71: 11/   9/واًمٜمقر اهلدى)

 وإـرامف افقتقؿ رأس مسح ويستحى

 ًمق: »ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م وإيمراُمف، اًمٞمتٞمؿ رأس ُمًح ويًتح٥م -

 داسم٦م قمغمط   اًمٜمٌل ُمر إذ ٟمٚمٕم٥م، صٌٞم٤من وٟمحـ قم٤ٌمس سمـ اهلل وقمٌٞمد وىمثؿ رأجتٜمل

 ومحٛمٚمف إزم، هذا ارومٕمقا : ًم٘مثؿ: وىم٤مل أُم٤مُمف، ومحٛمٚمٜمل ىم٤مل إزم، هذا ارومٕمقا : وم٘م٤مل

 ىمثام محؾ أن قمٛمف ُمـ اؾمتحك ومام ىُمثؿ، ُمـ قم٤ٌمس إمم أطم٥م اهلل قمٌٞمد ويم٤من وراءه،

 ذم ضمٕمٗمرا  اظمٚمػ مهللا: ُمًح يمٚمام وىم٤مل صمالصم٤م، رأد قمغم ُمًح صمؿ: ىم٤مل وشمريمف،

 أقمٚمؿ اهلل: ىمٚم٧م: ىم٤مل اؾمتِمٝمد،: ىم٤مل، ىمثؿ؟ ومٕمؾ ُم٤م: اهلل ًمٕمٌد ىمٚم٧م: ىم٤مل وًمده،

 ش.أضمؾ: ىم٤مل سم٤مخلػم، ورؾمقًمف

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً تلبغ

 اًمرضمؾ، ُي١َمسمِّٜمقن اًمٕمٍمي٦م احلٞم٤مة يًٛمقهن٤م احلٞم٤مة ذم اعمامرؾم٤مت سمٕمض :شمال

 وَيْذيُمروا اًمٜم٤مس، ُمـ رهط أو جمٛمققم٦م جيتٛمع سمٗمؽمة، ُمقشمف سمٕمد أنف شمٕمٚمؿ يمام وم٤مًمت٠مبلم

 إُمقر؟ هذه ُمثؾ ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م ؿم٤مسمف، وُم٤م اًمٗم٘مٞمد ُمٜم٤مىم٥م

ث هذا :افشقخ  ي٘مع ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم هل سمؾ اًمٌدع، ُمـ أهن٤م اًمٌدع، يمت٥م ذم قمٜمف ُُمَتَحدَّ

 يمرياًم، يّمٌح اًمٌخٞمؾ ومٞمف، ًمٞمس سمام اعمٞم٧م ُمدح ذم ومٞمٝم٤م ي٤ٌمًمغ ٕنف اعمحرُم٤مت، ُمـ

 .وهٙمذا ص٤محل٤ًم، يّمٌح واًمٗم٤مؾمؼ

 أهن٤م سمحٙمؿ أم ًمٚمح٘م٤مئؼ، شمزوير أهن٤م سمحٙمؿ حمذورة، أو ممٜمققم٦م هل :مداخؾي

 سمدقم٦م؟
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 حمرُم٦م: سمدقم٦م، يمقهن٤م ومقق اًمٞمقم هل ًمٙمـ سمدقم٦م، هل ًمؽ ىمٚم٧م ٓ، ٓ :افشقخ

 .سم٤مًمت٠مبلم خمّمقص٤مً  ًمٞمس وهذا اعمٞم٧م، واىمع ومٞمف ُم٤م ظمالف ومٞمٝم٤م ُيْذيَمر ٕنف

 وووع قمٚمٞمف ًمٚمّمالة اعمًجد إمم ٟمٕمِمف ذم وهق اعمٞم٧م أدظمؾ إذا اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م 

 ظمٚمٗمف، ُمـ إمم ومٞمتٚمٗم٧م قمٚمٞمف ًمٞمّمكم اإلُم٤مم ي٘مقم صمؿ اًمٗمريْم٦م، يّمٚمقن سمٞمٜمام ضم٤مٟم٤ًٌم،

ٟمٜم٤م ي٤م: ي٘مقل  .أن ص٤مًمح ص٤مر ص٤مًمح، ٟمٕمؿ ص٤مًمح؟ هق ومٞمف، شمِمٝمدوا ُم٤م إظمقا

 .هذا دائؿ ضمقاب :مداخؾي

 ! اعمجرُملم أيم٤مسمر ضم٤مء وًمق ُمًتٛمر، رء هذا ٟمٕمؿ، :افشقخ

  (11: 11: 11/ 117/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادؽتقبي بوفرشوفي افتعزيي حؽؿ

  سمرؾم٤مئؾ؟ اًمتٕمزي٦م دمقز هؾ ًمٚمتٕمزي٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾي

  ضم٤مُمٕمف؟ ذم ُمتجره، ذم حمٚمف، ذم يٕمزيف يذه٥م ٓ ح٤مذا :افشقخ

 . اًمًٕمقدي٦م ذم ُمثالً  سمٕمٞمد ُمٙم٤من ذم أنف ٟمٗمرض: يٕمٜمل :مداخؾي

 . واًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمٙمت٤مب قمزيف هٙمذا اومؽمو٧م إذا :افشقخ

  (11: 11: 11/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتعزيي يف افؼظقي افصقغي

 [اًمتٕمزي٦م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م] :افسوئؾ

 :افشقخ

 ذم ضم٤مء ُم٤م اؾمتٕمامل ٟمرى وًمٙمـ، ًمٚمتٕمزي٦م ظم٤مص ذيمر اًمًٜم٦م ذم يقضمد ٓ 

 ىمد هل٤م اسمٜم٤ًم سم٠من،زيٜم٥م وأفمٜمٝم٤م سمٜم٤مشمف إطمدى إًمٞمف أرؾمٚم٧مط   اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم

 أقمٓمك ُم٤م وهلل أظمذ ُم٤م هلل إن: »ىم٤مئال هل٤م شمٕمزي٦م إًمٞمٝم٤مط   اًمٜمٌل وم٠مرؾمؾ اعمقت طميه
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 وؿمؽ قمغم يم٤من ُمـ أىمٛمٜم٤م وم٢مذاش وًمتحتًٌل ومٚمتّمؼمي ُمًٛمك سم٠مضمؾ قمٜمده رء ويمؾ

 قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام يقضمد وٓ اًمتٕمزي٦م، هل هذه يم٤مٟم٧م أصٞم٥م ُمـ ُم٘م٤مم وًمٞمف أو سمحٌٞمٌف اإلص٤مسم٦م

 .ط   ًمٚمٜمٌل اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م ُمـ قمٜمٝم٤م يٖمٜمل ُم٤م

 (17 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 خوصي فؾتعزيي افسػر حؽؿ

 اعمـًٚمؿ؟ أظمـ٤مه ًمتـٕمزي٦م يًـ٤مومر أن ًمألخ جيــقز ـهؾ: افسوئؾ

 ؟. ُم٤مذا ًمٚمٛمـ٤ًمومر جيـقز هؾ ومٝمـٛم٧م ُم٤م: افشقخ

 اعمًـٚمؿ؟ أظمــ٤مه ًمتٕمـزي٦م اعمًـٚمؿ يًـ٤مومر أن جيـقز هؾ :افسوئؾ

 آظمـر سمٚمد ذم ُمًٚمؿ سمتـٕمزي٦م ًمـٞم٘مقم يـ٤ًمومر أن ًمٚمٛمــًٚمؿ جيــقز ـهؾ :إفبوين افشقخ

 اًمرطمؾ؟ إًمٞمف يِمد

 ًمٚم٘مـٞم٤مم ؾمٌٞمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع ُم٤م قمٚمؿ ُمـ قمٜمدي ومٞمٛمـ٤م أضمد ٓ

 جيقز ٓ ٟم٘مقل اًمٜمٝمـ٤مي٦م ومٗمل ضمدا ويمـثػمة يمثػمة هلل واحلٛمد وم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمٞمقم أُمـ٤م سم٤مًمتٕمزي٦م

 ٓ أىمقل ُم٤م ذًمؽ ٟمحق أو سم٤مًمؼميد أو سمٌ٘مٞم٦م أو سم٤مهلـ٤مشمػ اًمتٕمزي٦م شمـح٘مٞمؼ يٛمٙمـ ُم٤مدام ذًمؽ

 إمم إٓ اًمرطمـ٤مل شمـِمدوا ٓ: »اًمًـالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمـٛمقم ذم يدظمـؾ ٕنف اًمًـٗمر جيقز

 ومٞمف أن ًمٔمٜمف ُمٕمٞمٜم٤م ُمٙم٤مٟم٤م اإلٟمـ٤ًمن ي٘مـّمد أن اًمٜمـٗمل هبذا اعمـ٘مّمقد ٕنش ُمـ٤ًمضمد صمـالث

 يتـ٘مّمد أن دون ُمًـٚمؿ ًمف أخ شمٕمزي٦م إمم يذه٥م ومٝمـق هٜم٤م أُمـ٤م، ظم٤مص٦م ىمدؾمٞم٦م أو ومْمٞمٚم٦م

 أو ُمّمـر ذم أو اًمٕمـراق ذم يمـ٤من إن قمـٜمده ومـرق ومال ومٞمف ـهق اعمـًٚمؿ هذا ـهق اًمذي اعمـٙم٤من

 آٟمــٗم٤م ذيمرشمـف ح٤م احلـدي٨م هذا ذم هل إٟمـام احلـج٦م أن أىمقل ومال آظمـر سمـالد ذم او أوروسم٤م ذم

 طمـٙمٛمف يٌٚمغ ٓ ُمِمـروع أُمـر شمـح٘مٞمؼ ذم اًمتـٙمٚمػ سم٤مب ُمـ ذًمؽ أن احلـج٦م وإٟمــام

 سمقؾمـٞمٚم٦م شمـح٘مٞم٘مف يــٛمٙمـ آؾمـتح٤ٌمب وهذا آؾمــتح٤ٌمب ؾمٌٞمؾ قمغم هق وإٟمام اًمـقضمـقب

 . ؾم٠مخ٧م ُم٤م قمغم ضمـقايب هذا، احلـ٤مض اًمٕمـٍم ذم ُمـٞمنة

 (17 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)
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 صقرهو وبعض افتعزيي حؽؿ

 أضمؾ ُمـ اعمٞم٧م أهؾ إمم يذه٥م وهؾ اًمتٕمزي٦م؟ طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل ؾم١مال :مداخؾي

 ذه٤مهبـ ُمـ يؽمشم٥م وٓ وجيٚمًـ ًمٚمتٕمزي٦م يذهٌـ اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػًما  سم٠من قمٚماًم  شمٕمزيتٝمؿ؟

 سم٤مهل٤مشمػ اعمٞم٧م سم٠مهؾ آشمّم٤مل وهؾ ضم٤مئزة، همػم أم ضم٤مئزة اًمتٕمزي٦م ومٝمؾ شمذيمر، وم٤مئدة

 ٓ ٟمذه٥م مل إذا سم٠منٜم٤م قمٚماًم  ًمألىم٤مرب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٕمزي٦م ويمذا إدًم٦م، ُمع اًمتٕمزي٦م ُمـ يٕمد

 أضمؾ ُمـ اًمتٕمزي٦م وىم٧م ذم ُمٜم٤م اًمٌٕمض ذه٤مب ذم شم٘مقل ومام ىمٓمٞمٕم٦م، ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م

 .قمٔمٞمٛم٦م اعمّمٞم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا اعمٞم٧م أهؾ شمّمٌػم أو اًمٌدع إٟمٙم٤مر

ًٓ  اًمتٕمزي٦م أضمؾ ُمـ اًمتٕمزي٦م ُمٙم٤من إمم ذاه٥م ذه٥م إذا اعمخرج هق هذا :افشقخ  أو

 شمٙمتٗمل وإٓ جيقز ومٝمذا اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ يٗمٕمٚمقٟمف ُم٤م قمغم اًمتٜمٌٞمف أضمؾ ُمـ صمؿ

ة  .اهل٤مشمػ وراء ُمـ سم٤مًمتٕمزي٦م اعمرأ

 ُم٤م رسمام عم٠ًمخ٦م شمٜمٌٞمف وومٞمٝم٤م إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم أومٕمٚمٝم٤م ٟمٙمت٦م أذيمر اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 :اًمّمقاب قمغم قمٚمٞمف ومدًمقٟم٤م وإٓ سم٢مطمٞم٤مئٝم٤م ومٕمٚمٞمٙمؿ اًمّمقاب رأجتؿ وم٢من هب٤م، ؾمٛمٕمتؿ

 يذه٥م أن إوحك قمٞمد أو اًمٗمٓمر قمٞمد طمي إذا أنف اًمٜم٤مس سملم اًمٞمقم ُمٕمٚمقم

 اًمٌالد؟ هذه ذم هٙمذا شم٘مقًمقن ًمٚمٛمٕم٤ميدة، سمٕمض ًمزي٤مرة سمٕمْمٝمؿ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .سمدقم٦م اعمٕم٤ميدة هذه أن أقمت٘مد أن٤م :افشقخ

 .ٟمٕمرف ُمرة أول! قمجٞم٥م :مداخؾي

 ذم سمدقم٦م هل اعمٕم٤ميدة هذه إن: وم٠مىمقل! شمًٛمع ُمرة أول واهلل، إيف :افشقخ

 شمٔمٝمر هٜم٤م وُمـ اعمّمغم، ذم شمٙمقن إٟمام واعمٕم٤ميدة اًمزُم٤من، ىمديؿ ذم شمٙمـ مل اإلؾمالم

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ يًٚمؿ ٕنف اًمٕمٞمد: يقم واطمد ُمٙم٤من ذم اعمًٚمٛملم دمٛمٞمع طمٙمٛم٦م

 هذه يٕمرومقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أن: اًمِم٤مهد سمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ ويتٕمرف

 قمغم ٕقم٤ميد أطمٞم٤مًٟم٤م أذه٥م أنٜمل: اًمِم٤مهد شمٓمٌٞم٘مٝم٤م، قمٞمٝمؿ يّمٕم٥م قمرومقا  وًمق اًم٘مْمٞم٦م،

 هذه ٕن ُمٕم٤ميًدا: ضمئتؽ وُم٤م زائًرا  ضمئتؽ شمرى أن٤م: ًمف أىمقل ًمٙمـ اإلظمقان سمٕمض
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ًٓ  ضمئ٧م أن٤م سمدقم٦م، اعمٕم٤ميدة  ضمٝم٦م ُمـ أزورك وم٠من٤م اًمٌٞم٧م، ذم وضمقدك ومرص٦م أهمتٜمؿ أو

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمنمقمل احلٙمؿ وأبٚمٖمؽ

 اًم٘مٞم٤مم سملم اجلٛمع ومٞمٙمقن اًمتٕمزي٦م همػم ذم أو اًمتٕمزي٦م ذم هٙمذا ومٕمٚمـ اًمٜم٤ًمء وم٢مذا

 وأن٤م اعمٜمٙمرات، سمٕمض ُمـ ي٘مع ىمد ُم٤م قمغم اًمتٜمٌٞمف وسملم ؿمؽ، وٓ ؾمٜم٦م وهل سم٤مًمتٕمزي٦م

 يًٛمع اًمتٕمزي٦م ُمٙم٤من طميت إذا أنٜمل فمٜمل قمغم يٖمٚم٥م طمٞمٜمام أطمٞم٤مًٟم٤م أجًْم٤م أومٕمؾ هٙمذا

 يدظمـ، واًمذي سم٤مًم٘مرآن اعمًجؾ يِمٖمٚمقن إؾمػ ُمع وأضمدهؿ وم٠مطمي ًم٘مقزم،

 اًمًٜم٦م ظمالف هق هذا اضمتامقمٙمؿ أن وأذيمرهؿ وم٠منّمحٝمؿ... اًمث٤مين قمغم يًٚمؿ واًمذي

 ُمع ًمٚمتٕمزي٦م اًمذه٤مب أن: وم٤مًمِم٤مهد ُمٙمِمقوم٦م؟ خم٤مًمٗم٤مت سم٤مٓضمتامع اىمؽمن وىمد ومٙمٞمػ

 .ُمّمٚمحتٝمـ ذم يٙمقن...  اإلٟمٙم٤مر

 ذم قمٚمٞمٝمؿ شمًٚمؿ شمريد ُمـ يمؾ دمد ُم٤م اعمّمغم وذم اًمٌالد اشمًٕم٧م أن :مداخؾي

 ؟[ًمٚمزي٤مرة سمٞمقهتؿ إمم] شمٜمت٘مؾ أن ومتْمٓمر اعمّمغم

 اًمًٜم٦م؟ قمغم حي٤مومٔمقن ٕهنؿ دمد؟ ُم٤م ح٤مذا :افشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م آظمر ُمّمغم ذم يّمٚمقن :مداخؾي

 ًمٚمٌٚمد يتًع أن جي٥م اعمّمغم اًمًٜم٦م؟ قمغم حي٤مومٔمقن ٕهنؿ! أضمٌتٜمل ُم٤م :افشقخ

 ..اعمّمٚمٞم٤مت ذم شمٗمرىمٜم٤م أو اعم٤ًمضمد ذم شمٗمرىمٜم٤م اًمٗم٤مئدة ُم٤م وإٓ يمٚمف،

 .يتًع ٓ أنف اًمقاىمع ذم :مداخؾي

 اًمقاؾمٕم٦م؟ اهلل أرض ُمع هلؿ، اعمّمغم يتًع ٓ اًمذي اًمٌٚمد قمدد يمؿ :افشقخ

 .يٕمٜمل احلؾ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م ي٘مقل يم٠منف :مداخؾي

 طمٙمؿ إمم أطمًـ هل سم٤مًمتل يٜمٌٝمقن واحلؾ اًمٕم٘مد سمٞمده يم٤من ُمـ أن اًمقاضم٥م :افشقخ

 ُمثؾ ُمثاًل  يم٤من ًمق صحٞمح اًمٌٚمدة، ذم اًمٌٚمدة أهؾ ًمٙمؾ شمتًع واؾمٕم٦م أرض وخيت٤مرون اًمنمع

 اًمٗمٙمر إقمامل سمٕمد يٛمٙمـ؟ ٓ: ي٘م٤مل ُمتك هذا ًمٙمـ هذا، ومٛمٛمٙمـ..ًمٜمدن ُمثؾ أو اًم٘م٤مهرة ُمٍم

 .قمذًرا ًمٞمس هذا قمٚمٞمف، ٟمحـ ُم٤م قمغم ٟمتقيمؾ أُم٤م اجلٝمد، وإومراغ

 (11:11:18/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 1 امليت به يهتفع ما كتاب

                                                           

 ش.78-71 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)





 اعمٞم٧م يمت٤مب ُم٤م يٜمتٗمع سمف ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 فف افدظوء: ؽره ظؿؾ مـ ادقً بف يـتػع ممو

 ومٞمف شمقومرت إذا ًمف، اعمًٚمؿ دقم٤مء: أوٓ: سم٠مُمقر همػمه قمٛمؾ ُمـ اعمٞم٧م ويٜمتٗمع، -

ـَ ضَم٤مُؤوا ُِمـ سَمْٕمِدِهْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّٜم٤َم ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًم٘مقل اًم٘مٌقل، ذوط ِذي َواًمَّ

ٌَُ٘مقٟمَ  ـَ ؾَم ِذي ٟمِٜم٤َم اًمَّ ـَ آَُمٜمُقا َرسمَّٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوإِلظْمَقا ٚمَِّذي ٤م سم٤ِمإِلياَمِن َوَٓ دَمَْٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِّ

طِمٞمؿ  [.11 احلنم ؾمقرة. ]﴾إِٟمََّؽ َرُؤوٌف رَّ

 زي٤مرة ذم سمٕمْمٝم٤م وي٠ميت سمٕمْمٝم٤م، ؾمٌؼ وىمد ضمدًا، يمثػمة ومٝمل إطم٤مدي٨م وأُم٤م

 .سمذًمؽ وأُمره هلؿ،ط   اًمٜمٌل ودقم٤مء اًم٘مٌقر،

 رأؾمف قمٜمد ُمًتج٤مسم٦م، اًمٖمٞم٥م سمٔمٝمر ٕظمٞمف اعمًٚمؿ اعمرء دقمقة: »ط ىمقًمف وُمٜمٝم٤م

 ش.سمٛمثؾ وًمؽ آُملم: سمف اعمقيمؾ اعمٚمؽ ىم٤مل سمخػم، ظمٞمفٕ دقم٤م يمٚمام ُمقيمؾ، ُمٚمؽ

 ًمف، واؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمٞم٧م دقم٤مء هم٤مًمٌٝم٤م ٕن ًمذًمؽ، ؿم٤مهد ضمٚمٝم٤م اجلٜم٤مزة صالة إن سمؾ،

 .سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 صقم ادقً ويل وءـؿض: ؽره ؾـظؿ مـ ادقً بف يـتػع ممو

 ظـف افـذر

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف قمٜمف، اًمٜمذر صقم اعمٞم٧م وزم ىمْم٤مء[: اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م] 

 وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »ىم٤ملط   اهلل رؾمقل أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :إول

 ش.وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم،

ة أن: »قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوين  اهلل إن ومٜمذرت اًمٌحر ريم٧ٌم اُمرأ

، شمّمقم أن أنج٤مه٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  ُم٤مشم٧م، طمتك شمّمؿ ومٚمؿ وضمؾ، قمز اهلل وم٠منج٤مه٤م ؿمٝمرا

: وم٘م٤مل ًمف، ذًمؽ ومذيمرت ،ط اًمٜمٌل إمم[ اسمٜمتٝم٤م أو أظمتٝم٤م إُم٤م] هل٤م ىمراسم٦م ومج٤مءت

 أن أطمؼ اهلل ومديـ: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م شم٘مْمٞمٜمف؟ يمٜم٧م ديـ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمق أرأجتؽ]



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م يٜمتٗمع سمف اعمٞم٧م

 

111 

 [ش.أُمؽ قمـ] اىمض[ ف] ،[ي٘م٣م

 .أجْم٤م قمٜمف :افثوفٌ

 ُم٤مشم٧م أُمل إن: وم٘م٤ملط   اهلل رؾمقل اؾمتٗمتك قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد أن»

 ش.قمٜمٝم٤م اىمْمف: وم٘م٤مل ٟمذر؟ وقمٚمٞمٝم٤م

 اعمٞم٧م قمـ اًمقزم صٞم٤مم ُمنموقمٞم٦م ذم اًمدًٓم٦م سحي٦م إطم٤مدي٨م وهذه: ىمٚم٧م 

 أنف وهق ذًمؽ قمغم زائد ؿمئ قمغم سم٢مـمالىمف يدل إول احلدي٨م أن إٓ اًمٜمذر، صقم

 ،1/ 7» طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق اًمِم٤مومٕمٞم٦م، سمف ىم٤مل وىمد. أجْم٤م اًمٗمرض صقم قمٜمف يّمقم

 .وهمػمهؿش 8

ش اعم٤ًمئؾ» ذم داود أبق وم٘م٤مل أمحد، اإلُم٤مم ٟمص هق سمؾ احلٜم٤مسمٚم٦م، إول إمم وذه٥م

 ش:96»

 ش.اًمٜمذر ذم إٓ اعمٞم٧م قمـ يّم٤مم ٓ: ىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ أمحد ؾمٛمٕم٧م»

 أُمٝم٤م أن: قمٛمرة روت ُم٤م سمدًمٞمؾ اًمٜمذر، صقم قمغم إول احلدي٨م أت٤ٌمقمف ومحؾ

 قمٜمٝم٤م شمّمدىمل سمؾ ٓ: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م؟ أىمْمٞمف: ًمٕم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م رُمْم٤من ُمـ وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م

 واسمـش 111/ 1» اًمٓمح٤موي أظمرضمف. ُمًٙملم يمؾ قمغم ص٤مع ٟمّمػ يقم يمؾ ُمٙم٤من

 صمؿ اًمٌٞمٝم٘مل ووٕمٗمفش صحٞمح: »اًمؽميمامين اسمـ ىم٤مل سم٢مؾمٜم٤مد ًمف واًمٚمٗمظش 1/ 7» طمزم

 ومال همػمه، قمٜمٞم٤م وإن ًمف، وضمف ومال اًمقضمف، هذا ُمـ شمْمٕمٞمٗمف أرادا يم٤مٟم٤م وم٢من اًمٕمً٘مالين،

 ذم اًمرضمؾ ُمرض إذا: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد روى ُم٤م وسمدًمٞمؾ ييه،

 ىم٣م ٟمذر قمٚمٞمف يم٤من وإن ىمْم٤مء قمٚمٞمف يٙمـ ومل قمٜمف أـمٕمؿ يّمؿ، ومل ُم٤مت صمؿ رُمْم٤من،

 آظمر ـمريؼ وًمف اًمِمٞمخلم، ذط قمغم صحٞمح سمًٜمد داود أبق أظمرضمفش. وًمٞمف قمٜمف

/ 1» اًمٓمح٤موي قمٜمد صم٤مًم٨م ـمريؼ وًمف. إؾمٜم٤مده وصححش 7/ 7» طمزم اسمـ قمٜمد سمٜمحقه

 .اعمٕمٜمك ومٗمًد اًمٓم٤مسمع أو اًمٜم٤مؾمخ ُمـ ؿمئ ُمتٜم٦م ُمـ ؾم٘مط أنف اًمٔم٤مهر ًمٙمـ ،ش111

 قم٤ٌمس اسمـ إُم٦م وطمؼم: اعم١مُمٜملم أم إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ وهذا: ىمٚم٧م

 إًمٜمٗمس، إًمٞمف شمٓمٛمئـ اًمذي هق طمٜمٌؾ سمـ أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم وشم٤مسمٕمٝمام قمٜمٝمام اهلل ريض
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 جلٛمٞمع إقمامل وومٞمف وأوؾمٓمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إىمقال أقمدل وهق اًمّمدر، ًمف ويٜمنمح

 إول احلدي٨م ظم٤مص٦م هل٤م اًمّمحٞمح اًمٗمٝمؿ ُمع ُمٜمٝم٤م، واطمد ٕي َردّ  دون آطم٤مدي٨م

 راويتف، وهل رُمْم٤من، ًمّمقم اًمِم٤مُمؾ آـمالق ذًمؽ اعم١مُمٜملم أم ُمٜمف شمٗمٝمؿ ومٚمؿ ُمٜمٝم٤م،

 هق ومٝمؿ ُم٤م يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ روى، ُم٤م سمٛمٕمٜمك أدرى احلدي٨م رأوي أن اعم٘مرر وُمـ

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ذًمؽ سملم وىمد هٜم٤م، اًمِم٠من هق يمام وأصقهل٤م، اًمنميٕم٦م ًم٘مقاقمد اعمقاومؼ

 احلدي٨م ذيمر أن سمٕمدش 111/ 1ش »اعمقىمٕملم إقمالم» ذم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم، اهلل رمحف

 اًمٜمذر قمٜمف يّم٤مم: وىم٤مًم٧م وإـمالىمف، قمٛمقُمف قمغم هذا محٚم٧م ومٓم٤مئٗم٦م:  »وصححف

 .اًمٗمرضو

: وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م وومّمٚم٧م ومرض، وٓ ٟمذر قمٜمف يّم٤مم ٓ: وىم٤مًم٧م ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م وأب٧م

 وهق وأصح٤مسمف، قم٤ٌمس اسمـ ىمقل وهذا. إصكم اًمٗمرض دون اًمٜمذر قمٜمف يّم٤مم

 وٓ أطمد، قمـ أطمد يّمكم ٓ ومٙمام اًمّمالة، جمرى ضم٤مر اًمّمٞم٤مم ومرض ٓن اًمّمحٞمح،

 اًمديـ، سمٛمٜمزًم٦م اًمذُم٦م ذم اًمتزام ومٝمق اًمٜمذر وأُم٤م اًمّمٞم٤مم، ومٙمذًمؽ أطمد قمـ أطمد يًٚمؿ

 .اًمٗم٘مف حمض وهذا ديٜمف، ي٘ميض يمام ًمف اًمقزم ىمْم٤مء ومٞم٘مٌؾ

 يٓمٕمؿ يمام سم٤مًمت٠مظمػم ُمٕمذورا يم٤من إذا إٓ قمٜمف يزيمل وٓ قمٜمف، حي٩م ٓ أنف هذا وـمرد

 همػمه أداء يٜمٗمٕمف ومال أصال قمذر همػم ُمـ اعمٗمٓمر وم٠مُم٤م ًمٕمذر، رُمْم٤من ذم أومٓمر قمٛمـ اًمقزم

 ومال اًمقزم، دون واُمتح٤مٟم٤م أبتالء هب٤م اح٠مُمقر هق ويم٤من ومٞمٝم٤م، ومرط اًمتل اهلل ًمٗمرائض

 ُمـ همػمه٤م وٓ قمٜمف اًمّمالة أداء وٓ قمٜمف، إؾمالُمف وٓ أطمد، قمـ أطمد شمقسم٦م شمٜمٗمع

 ش.ُم٤مت طمتك ومٞمٝم٤م ومرط اًمتل شمٕم٤ممم اهلل ومرائض

 هتذي٥م» ذم وَت٘مٞم٘م٤م شمقوٞمح٤م اًمٌح٨م هذا اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ زاد وىمد: ىمٚم٧م

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومٚمػماضمعش 181 - 179/ 1ش »اًمًٜمـ

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 أي مـ ظـف افديـ ؿضوء: ؽره ظؿؾ مـ ادقً بف يـتػع ممو

 صخص

 وومٞمف همػمه، أو يم٤من وًمٞم٤م ؿمخص أي ُمـ قمٜمف اًمديـ ىمْم٤مء[:: اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م] 

 . ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ذيمر ؾمٌؼ يمثػمة أطم٤مدي٨م

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مـ افصوفح افقفد يػعؾف مو: ؽره ظؿؾ مـ ادقً بف يـتػع ممو

 افصوحلي إظامل

ًمديف وم٢من اًمّم٤محل٦م، إقمامل ُمـ اًمّم٤مًمح اًمقًمد يٗمٕمٚمف ُم٤م[: اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م]  ًمقا

 قمز واهلل ويمًٌٝمام، ؾمٕمٞمٝمام ُمـ اًمقًمد ٓن ؿمئ، أضمره ُمـ يٜم٘مص أن دون أضمره، ُمثؾ

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: ي٘مقًمف وضمؾ ًَ ْٟم َّٓ  ًمِْْلِ  اهلل رؾمقل وىم٤مل ،[19: اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ش.يمًٌف ُمـ وًمده وإن يمًٌف، ُمـ اًمرضمؾ أيمؾ ُم٤م أـمٞم٥م إن: »ط

ًمد اٟمتٗم٤مع ذم وردت ظم٤مص٦م أطم٤مدي٨م واحلدي٨م، آي٦م قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م وي١ميد  اًمقا

 :هذه وهل وٟمحقه، واًمٕمتؼ واًمّمٞم٤مم يم٤مًمّمدىم٦م اًمّم٤مًمح وًمده سمٕمٛمؾ

 ٟمٗمًٝم٤م (1)اومُتٚمت٧م أُمل إن: ىم٤مل رضمال أن. »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :إول

 وزم] قمٜمٝم٤م شمّمدىم٧م إن أضمر هل٤م ومٝمؾ شمّمدىم٧م، شمٙمٚمٛم٧م ًمق وأفمٜمٝم٤م ،[شمقص ومل]

 [ش.قمٜمٝم٤م ومتّمدق] ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؟[أضمر

 - ؾم٤مقمدة سمٜمل أظم٤م - قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد أن. »قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ :افثوين

 قمٜمٝم٤م، هم٤مئ٥م وأن٤م شمقومٞم٧م، أُمل إن اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م، هم٤مئ٥م وهق أُمف شمقومٞم٧م

 طم٤مئط أن أؿمٝمدك وم٢مين: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل قمٜمٝم٤م؟ سمِمئ شمّمدىم٧م إن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ومج٠مة ُم٤مشم٧م أي وم٤مقمٚمف، يًؿ مل ُم٤م قمغم ؾمٚم٧ٌم، أي اًمالم، ويمن اعمثٜم٤مة سمْمؿ (1)
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 ش.قمٚمٞمٝم٤م صدىم٦م (1)اعمخراف

 ُم٤مت أيب إن: ط ًمٚمٜمٌل ىم٤مل رضمال أن: »قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ :افثوفٌ

 ش.ٟمٕمؿ: ىم٤مل قمٜمف؟ أتّمدق أن قمٜمف يٙمٗمر ومٝمؾ يقص ومل ُم٤مٓ وشمرك

 يٕمتؼ أن أوص اًمًٝمٛمل وائؾ سمـ اًمٕم٤مص أن: »قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ :افرابع

 اخلٛمًلم قمٜمف يٕمتؼ أن قمٛمرو اسمٜمف وأراد رىم٦ٌم، مخًلم هِم٤مم اسمٜمف وم٠مقمتؼ رىم٦ٌم، ُم٤مئ٦م قمٜمف

 إن اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤ملط   اًمٜمٌل وم٠متك ،ط اهلل رؾمقل أؾم٠مل طمتك: ىم٤مل اًم٤ٌمىمٞم٦م،

 قمٚمٞمف وسم٘مٞم٧م مخًلم، قمٜمف أقمتؼ هِم٤مُم٤م وإن رىم٦ٌم، ُم٤مئ٦م قمٜمف يٕمتؼ أن أوص أيب

 شمّمدىمتؿ أو وم٠مقمت٘متؿ ُمًٚمام يم٤من ًمق إٟمف: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل قمٜمف؟ أوم٠مقمتؼ مخًقن،

 ومّمٛم٧م سم٤مًمتقطمٞمد أىمر يم٤من ومٚمقش: رواي٦م وذم» ذًمؽ، سمٚمٖمف قمٜمف طمججتؿ أو قمٜمف،

 ش. ذًمؽ ٟمٗمٕمف قمٜمف وشمّمدىم٧م

 أن قمغم شمدل اًم٤ٌمب وأطم٤مدي٨مش: »79/ 1ش »آوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

ًمديـ شمٚمحؼ اًمقًمد ُمـ اًمّمدىم٦م  صمقاهب٤م، إًمٞمٝمام ويّمؾ ُمٜمٝمام، وصٞم٦م سمدون ُمقهتام سمٕمد اًمقا

 ش.ؾمٕمك ُم٤م إٓ ًمالٟم٤ًمن ًمٞمس وأن» شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم إطم٤مدي٨م هبذه ومٞمخّمص

 وًمد أن صم٧ٌم وىمد اًمقًمد، ُمـ اًمّمدىم٦م حلقق إٓ اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م ذم ًمٞمس وًمٙمـ

 ُمـ وم٤مًمٔم٤مهر اًمقًمد همػم ُمـ وأُم٤م اًمتخّمٞمص، دقمقى إمم طم٤مضم٦م ومال ؾمٕمٞمف ُمـ آٟم٤ًمن

ٟمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٤مت سمف يّمؾ ٓ أنف اًم٘مرآ  دًمٞمؾ ي٠ميت طمتك قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمقىمػ اعمٞم٧م، إمم صمقا

 ش.ختّمٞمّمٝم٤م ي٘متيض

 وأن قمٛمقُمٝم٤م قمغم أي٦م أن اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًم٘مقاقمد شم٘متْمٞمف اًمذي احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 اًمقًمد، همػم سمخالف ؾمٕمٞمف ُمـ ٕنف اًمقاًمد إمم اًمقًمد ُمـ يّمؾ وهمػمه٤م اًمّمدىم٦م صمقاب

 صمقاهب٤م، ويّمٚمف اعمٞم٧م قمـ شم٘مع اًمّمدىم٦م أن قمغم اإلمج٤مع وهمػمه اًمٜمقوي ٟم٘مؾ ىمد ًمٙمـ

ًمد، ي٘مٞمدوه ومل وم٠مـمٚم٘مقهش اعمٞم٧م» ىم٤مًمقا  هٙمذا  خمّمّم٤م يم٤من اإلمج٤مع هذا صح وم٢من سم٤مًمقا

 ذم داظمال قمداه٤م ُم٤م وئمؾ سم٤مًمّمدىم٦م، يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمِمقيم٤مين إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل ًمٚمٕمٛمقُم٤مت

                                                           

 .[ُمٜمف.]اًمثٛمرة ُمـ جيل أي ُمٜمف خيرف ح٤م سمذًمؽ ؾمٛمل اعمثٛمر، أي (1)
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 ُمـ يمٌػم ؿمؽ ذم وًمٙمٜمٜمل اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ وٟمحقمه٤م اًم٘مرآن وىمراءة يم٤مًمّمٞم٤مم اًمٕمٛمقم

 ٓ إصقزم سم٤معمٕمٜمك اإلمج٤مع أن: إول: ُٓمريـ وذًمؽ اعمذيمقر، اإلمج٤مع صح٦م

 اًمٕمٚمامء ذًمؽ طم٘مؼ يمام سم٤مًميورة، اًمديـ ُمـ قُمٚمٛم٧م اًمتل اعم٤ًمئؾ همػم ذم َت٘م٘مف يٛمٙمـ

 وآؾمت٤مذش اًمٗمحقل إرؿم٤مد» ذم واًمِمقيم٤مينش إطمٙم٤مم أصقل» ذم طمزم يم٤مسمـ اًمٗمحقل،

 آُم٤مم ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد وهمػمهؿ،ش اًمٗم٘مف أصقل» يمت٤مسمف ذم ظمالف اًمقه٤مب قمٌد

 سمـ اهلل قمٌد أبٜمف قمٜمف ورواه٤م - اإلمج٤مع ادقمك ُمـ قمغم اًمرد ذم اعمِمٝمقرة يمٚمٛمتف ذم أمحد

 ش.اعم٤ًمئؾ» ذم أمحد

 اخلالف ومقضمدت ومٞمٝم٤م، اإلمج٤مع ٟم٘مٚمقا  اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػما  ؾمػمت أنٜمل :افثوين

 ؿمئ٧م وًمق ومٞمٝم٤م، اإلمج٤مع دقمقى ظمالف قمغم اجلٛمٝمقر ُمذه٥م رأج٧م سمؾ! ُمٕمرووم٤م ومٞمٝم٤م

 آن ومحًٌٜم٤م. سمّمدده ٟمحـ قمام سمف وظمرضمٜم٤م اًمٙمالم ًمٓم٤مل ذًمؽ قمغم إُمثٚم٦م اورد أن

 ذم شمٙمره ٓ اجلٜم٤مزة صالة أن قمغم اإلمج٤مع اًمٜمقوي ٟم٘مؾ وهق واطمد، سمٛمث٤مل ٟمذيمر أن

 قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ وأيمثر ُمٕمروف، ىمديؿ ومٞمٝم٤م اخلالف أن ُمع! اعمٙمروه٦م آوىم٤مت

 آظمر ُمث٤مل ًمؽ وي٠ميت ،ش87» اعم٠ًمخ٦م ذم َت٘مٞم٘مف ؾمٌؼ يمام اعمزقمقم، اإلمج٤مع ظمالف

ًمد همػم ىمٞم٤مس إمم سمٕمْمٝمؿ وذه٥م. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٥م ًمد، قمغم اًمقا  وهق اًمقا

ٟمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٤مت خم٤مًمػ أنف: إول: وضمقه ُمـ سم٤مـمؾ ىمٞم٤مس ـْ ﴿ شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًم٘مرآ  َوَُم

ك ك وَم٢ِمٟمَّاَم  شَمَزيمَّ فِ  َيَتَزيمَّ ًِ  اًمٗمالح قمٚم٘م٧م اًمتل آي٤مت ُمـ وهمػمه٤م[ 18: وم٤مـمر] ﴾ًمِٜمَْٗم

 وىمٞم٤مُمف ًمقًمده سمؽمسمٞمتف ٟمٗمًف يزيمل اًمقاًمد أن ؿمؽ وٓ اًمّم٤محل٦م، سم٤مٓقمامل اجلٜم٦م ودظمقل

 .همػمه سمخالف أضمره ًمف ومٙم٤من قمٚمٞمف

ًمد يم٥ًم ُمـ اًمقًمد ضمٕمؾ اًمنمع أن شمذيمرت إذا اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس أنف :افثوين  اًمقا

 َٟمْٗمسٍ  يُمؾه ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل ًمٖمػمه، يم٤ًٌم هق ومٚمٞمس قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام

٧ٌَْم  سماَِم  ًَ ٧ٌَْم  َُم٤م هَل٤َم﴿ وي٘مقل[ 18: اعمدصمر] ﴾َرِهٞمٜم٦َمٌ  يَم ًَ ٧ٌَْم  َُم٤م َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م يَم ًَ : اًمٌ٘مرة] ﴾ايْمَت

186.] 

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ وضمؾ قمز ىمقًمف شمٗمًػم ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل وىمد ًَ ْٟم َّٓ  ًمِْْلِ  َُم٤م إِ

 آضمر ُمـ حيّمؾ ٓ يمذًمؽ همػمه، وزر قمٚمٞمف حُيٛمؾ ٓ يمام أي[: »19: اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك



 يمت٤مب ُم٤م يٜمتٗمع سمف اعمٞم٧م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 .ًمٜمٗمًف هق يم٥ًم ُم٤م إٓ

 ٓ اًم٘مراءة أن اشمٌٕمف وُمـ اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اؾمتٜمٌط اًمٙمريٛم٦م آي٦م هذه وُمـ

 إًمٞمف يٜمدب مل وهلذا يمًٌٝمؿ، وٓ قمٛمٚمٝمؿ ُمـ ًمٞمس ٕنف اعمقشمك إمم صمقاهب٤م إهداء يّمؾ

 يٜم٘مؾ ومل ايامء وٓ سمٜمص إًمٞمف أرؿمدهؿ وٓ قمٚمٞمف، طمثٝمؿ وٓ أُمتف،ط   اهلل رؾمقل

 وسم٤مب إًمٞمف، ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػما  يم٤من وًمق قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ ذًمؽ

 وىم٤ملش وأراء آىمٞم٦ًم سم٠منقاع ومٞمف يتٍمف وٓ اًمٜمّمقص قمغم ومٞمف ي٘متٍم اًم٘مرسم٤مت

 اهلل ـم٤مقم٦م ومٕمؾ وُمـش: »1691 قم٤مم - 1/ 11ش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز

٤منِ  ًَمْٞمَس » إذ إًمٞمف، صمقاهب٤م يٜمت٘مؾ مل ُمٞم٧م، أو طمل إمم صمقاهب٤م أهدى صمؿ شمٕم٤ممم، ًَ ْٟم َّٓ  ًمِْْلِ  َُم٤م إِ

 اًمنمع اؾمتثٜم٤مه ومٞمام إٓ قمٜمف، ي٘مع مل اعمٞم٧م قمـ ي٘مع أن ٟم٤موي٤م اًمٓم٤مقم٦م ذم ذع وم٢من ،شؾَمَٕمك

 ش.واحل٩م واًمّمقم يم٤مًمّمدىم٦م

 ومج٤مقم٦م اًمٕمٚمامء أيمثر ىمقل هق شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل قمـ يمثػم اسمـ ذيمره وُم٤م

 .(1)ش169/ 11ش »آطمٞم٤مء ذح» ذم اًمزسمٞمدي ٟم٘مٚمف يمام احلٜمٗمٞم٦م ُمـ،

 إهداء اؾمتح٤ٌمب ُم٘متْم٤مه ُمـ ًمٙم٤من صحٞمح٤م، يم٤من ًمق اًم٘مٞم٤مس هذا أن :افثوفٌ

 سمال ُمٜم٤م اًمثقاب قمغم أطمرص ٕهنؿ اًمًٚمػ، ًمٗمٕمٚمف يمذًمؽ يم٤من وًمق اعمقشمك إمم اًمثقاب

 اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس أن قمغم هذا ومدل يمثػم، اسمـ يمالم ذم ؾمٌؼ يمام ذًمؽ يٗمٕمٚمقا  ومل ري٥م،

 .اعمراد وهق صحٞمح، همػم

 صش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وىمد

 طمجقا  أو شمٓمققم٤م ص٤مُمقا  أو شمٓمققم٤م صٚمقا  إذا اًمًٚمػ قم٤مدة ُمـ يٙمـ وملش: »11

 اًمٕمدول يٜمٌٖمل ومال اعمًٚمٛملم، أُمقات إمم ذًمؽ صمقاب ُّيدون اًم٘مرآن ىمروؤا أو شمٓمققم٤م،

 ش.وأيمٛمؾ أومْمؾ وم٢مٟمف اًمًٚمػ ـمريؼ قمـ

                                                           

 صمقاب وصقل قمغمش 169/ 1ش »اعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ ذيمره اًمذي اإلمج٤مع سمٓمالن شمٕمٚمؿ ؾمٌؼ ومم٤م: ىمٚم٧م (1)

 ُمث٤مل وهذا. شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم اعمخ٤مًمٗملم ُم٘مدُم٦م وذم سم٤مـمال، يٙمقن ٓ ويمٞمػ اعمقشمك، إمم اًم٘مراءة

 [.ُمٜمف. ]ىمري٤ٌم هذا قمغم اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ وىمد صحٞمح، همػم وهق اإلمج٤مع ومٞمف ادقمل ُم٤م أُمثٚم٦م ُمـ آظمر
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 قمـ آٟمٗم٤م ذيمره ُم٤م ومٞمف ظم٤مًمػ اعم٠ًمخ٦م، ذم آظمر ىمقل شمٕم٤ممم اهلل رمحف وًمٚمِمٞمخ

 !.همػمه ُمـ اًمٕم٤ٌمدات سمجٛمٞمع يٜمتٗمع اعمٞم٧م أن إمم ومذه٥م اًمًٚمػ،

 ٓ سمامش اًمروح» يمت٤مسمف ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ًمف واٟمتٍم اًم٘مقل هذا وشمٌٜمك

 ُمٜمف قمٝمدٟم٤مه ُم٤م ظمالف قمغم وذًمؽ ىمري٤ٌم، سمٓمألنف سمٞم٤من ؾمٌؼ اًمذي اًم٘مٞم٤مس ُمـ يٜمٝمض

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمٞمام ٓ اعمحْم٦م اًمتٕمٌدي٦م إُمقر ذم اًم٘مٞم٤مس ذم اًمتقؾمع شمرك ُمـ اهلل رمحف

 يمالُمف ظمالص٦م أورد وىمد قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م ظمالف قمغم

 قمٚمٞمف رد صمؿش 171 - 111/ 8ش »اعمٜم٤مر شمٗمًػم» ذم رو٤م رؿمٞمد حمٛمد اًمًٞمد اًمٕمالُم٦م

 .اعم٠ًمخ٦م ذم يتقؾمع أن ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ىمقي٤م، ـمٞم٤ٌم ردا

 اًمًٜم٦م، حم٤مرسم٦م ذم ذريٕم٦م واختذوه اعمٌتدقم٦م، ُمـ يمثػم اًم٘مقل هذا اؾمتٖمؾ وىمد

 أو اعمٌتدقم٦م أوَلؽ وضمٝمؾ وأت٤ٌمقمٝم٤م، اًمًٜم٦م أنّم٤مر قمغم وشمٚمٛمٞمذه سم٤مًمِمٞمخ واطمتجقا 

! اوَلؽ يٗمٕمؾ يمام سمٕمٞمٜم٦م رضمال شمٕم٤ممم اهلل ديـ ذم ي٘مٚمدون ٓ اًمًٜم٦م، أنّم٤مر أن دم٤مهٚمقا 

 طمًٜم٤م اقمت٘م٤مدهؿ يم٤من ُمٝمام اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ىمقل هلؿ شمٌلم اًمذى احلؼ قمغم ي١مصمرون وٓ

 وًمٞمس اًمدًمٞمؾ، وإمم اًم٘م٤مئؾ، إمم ٓ اًم٘مقل إمم يٜمٔمرون إٟمام وأهنؿ وصالطمف، قمٚمٛمف ذم

 ورد رد إٓ أطمد ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م» اهلجرة دار اُم٤مم ىمقل أقمٞمٜمٝمؿ ٟمّم٥م ضم٤مقمٚملم اًمت٘مٚمٞمد، إمم

 هذا ص٤مطم٥م إٓ ويرد ىمقًمف ُمـ ي١مظمذ أطمد يمؾ: »وىم٤ملش! اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف

 ش.اًم٘مؼم

 هذه ذم يتٌٜم٤مه رأى أو قم٘مٞمدة ًمٙمؾ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد سمف اعمًٚمَّؿ ُمـ يم٤من وإذا

 آصمر أن أجْم٤م، سمف اعمًٚمؿ ُمـ وم٢من ومنم، ذا  وإن ومخػم، ظمػما  إن ؾمٚمقيمف ذم أثرا  احلٞم٤مة

 ومٚمًٜم٤م هذا وقمغم ذيمرٟم٤م، يمام ذا  أو ظمػما  سم٤مٓظمر، ُمرشمٌط أطمدمه٤م وأن اعم١مصمر، قمغم يدل

 يتٙمؾ ص٤مطمٌف أن ُمثال ذًمؽ ُمـ يتٌٜم٤مه، أو حيٛمٚمف ُمـ ذم ؾمٞمئ٤م أثرا  اًم٘مقل هلذا أن ٟمِمؽ

 احلًٜم٤مت ُّيدون اًمٜم٤مس أن ًمٕمٚمٛمف همػمه، قمغم اًمٕم٤مًمٞم٤مت واًمدرضم٤مت اًمثقاب َتّمٞمؾ ذم

 وهق وآُمقات، ُمٜمٝمؿ آطمٞم٤مء اعمًٚمٛملم مجٞمع إمم اًمقاطمد اًمٞمقم ذم اعمرات ُمئ٤مت

 ُمثال شمرى أخ٧ًم! ويمًٌف ؾمٕمٞمف قمـ همػمه سمٕمٛمؾ طمٞمٜمئذ يًتٖمٜمل ٓ ومٚمامذا ُمٜمٝمؿ، واطمد

 سم٠منٗمًٝمؿ يًٕمقن ٓ شمالُمذهتؿ، سمٕمض يم٥ًم قمغم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمِم٤ميخ سمٕمض أن
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 أهنؿ إٓ ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم وُم٤م! يٛمٞمٜمٝمؿ ويمد ضمٌٞمٜمٝمؿ سمٕمرق يقُمٝمؿ ىمقت قمغم ًمٞمحّمٚمقا 

 ذم ُمِم٤مهد أُمر هذا اًمٕمٛمؾ، وشمريمقا  قمٚمٞمف وم٤مقمتٛمدوا! همػمهؿ سمٙم٥ًم ذًمؽ قمـ اؾمتٖمٜمقا 

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمِم٠من هق يمام اعمٕمٜمقي٤مت ذم ُمٕم٘مقل اح٤مدي٤مت،

 ىمقل ومٝمٜم٤مك ُمٜمٝم٤م، أظمٓمر هق ُم٤م إمم يتٕمده٤م ومل قمٜمده٤م، وىمػ ذًمؽ أن وًمٞم٧م

 ومٝمذا ًمٚمقاضم٤ٌمت اًمت٤مريملم آهمٜمٞم٤مء يم٠ميمثر ُمٕمذور همػم يم٤من وًمق اًمٖمػم قمـ احل٩م سمجقاز

: سم٤مـمٜمف ذم وي٘مقل سمف يتٕمٚمؾ ٕنف قمٜمف، واًمت٘م٤مقمس احل٩م ذم اًمت٤ًمهؾ قمغم حيٛمٚمٝمؿ اًم٘مقل

 إؾم٘م٤مط سمقضمقب اًم٘مقل وهق ذًمؽ، ُمـ أض هق ُم٤م صمٛم٦م إن سمؾ! ُمقيت سمٕمد قمٜمل حيجقن

 اعمًٚمٛملم سمٕمض شمرك قمغم اًمٙمٌػمة اًمٕمقاُمؾ ُمـ وم٢مٟمف! هل٤م اًمت٤مرك اعمٞم٧م قمـ اًمّمالة،

 إىمقال ُمـ ذًمؽ همػم إمم! ووم٤مشمف سمٕمد قمٜمف يً٘مٓمقهن٤م اًمٜم٤مس سم٠من يتٕمٚمؾ ٕنف ًمٚمّمالة،

 اإلصالح يريد اًمذي اًمٕم٤ممل قمغم اًمقاضم٥م ومٛمـ اعمجتٛمع، قمكم أثره٤م ؾمقء خيٗمك ٓ اًمتل

 .احلًٜم٦م وُم٘م٤مصده٤م اًمنميٕم٦م ٟمّمقص عمخ٤مًمٗمتٝم٤م إىمقال هذه يٜمٌذ أن

 قمٜمٝم٤م خيرضمقن ٓ اًمٜمّمقص قمٜمد اًمقاىمٗملم ىمقل سم٠مثر إىمقال هذه أثر وىم٤مسمؾ

 ٓ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إىمقال سمٛمثؾ ي٠مظمذ مل ُمـ وم٢من. يم٤مًمِمٛمس اًمٗمرق دمد ىمٞم٤مس أو سمت٠مويؾ

 وٓ قمٛمٚمف، إٓ يٜمجٞمف ٓ أنف يرى ٕنف واًمثقاب، اًمٕمٛمؾ ذم همػمه قمغم يتٙمؾ أن يٕم٘مؾ

 أن إمم أُمٙمٜمف ُم٤م يًٕمك أن ومٞمف اعمٗمروض سمؾ سمٜمٗمًف، هق إًمٞمف ؾمٕمك ُم٤م إٓ ًمف صمقاب

 احلًٜم٤مت شمٚمؽ سمدل ىمؼمه، ذم وطمٞمد وهق أضمره، ي٠متٞمف طمًٜم٤م أثرا  سمٕمده ُمـ خيٚمػ

 إي٤مهؿ، اهلل وٟمٍم وشم٠مظمرٟم٤م، اًمًٚمػ شم٘مدم ذم اًمٙمثػمة إؾم٤ٌمب ُمـ وهذا اعمقهقُم٦م،

 .ٟمٍمهؿ يمام ويٜمٍمٟم٤م هداهؿ، يمام ُّيديٜم٤م أن شمٕم٤ممم اهلل ٟم٠ًمل إي٤مٟم٤م، وظمذٕنف

 [.116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 آثور مـ بعده مـ خؾػف مو: ؽره أظامل مـ ادقً بف يـتػع ممو

 جوريي وصدؿوت صوحلي

 ًم٘مقًمف ضم٤مري٦م، وصدىم٤مت ص٤محل٦م آصم٤مر ُمـ سمٕمده ُمـ ظمٚمٗمف ُم٤م :[اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م]

ُُمقا  َُم٤م َوَٟمْٙمت٥ُُم ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  :أطم٤مدي٨م وومٞمف ،[11: يس] ﴾َوآصَم٤مَرُهؿْ  ىَمدَّ
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 ُم٤مت إذا: »ىم٤ملط   اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل رى هريرة أيب قمـ :إول

 قمٚمؿ أو ضم٤مري٦م، صدىم٦م ُمـ إٓ ،[أؿمٞم٤مء] صمالصم٦م ُمـ إٓ (1)قمٛمٚمف قمٜمف اٟم٘مٓمع آٟم٤ًمن

 ش.ًمف يدقمق (1)ص٤مًمح وًمد أو سمف، يٜمتٗمع

 سمٕمده ُمـ اًمرضمؾ خيٚمػ ُم٤م ظمػم: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ىمت٤مدة أيب قمـ :افثوين

 ش.سمٕمده ُمـ سمف يٕمٛمؾ وقمٚمؿ أضمره٤م، يٌٚمٖمف دمري وصدىم٦م ًمف، يدقمق ص٤مًمح وًمد: صمالث

 اعم١مُمـ يٚمحؼ مم٤م إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أجْم٤م هريرة أيب قمـ :افثوفٌ

 ش.وٟمنمه قمٚمٛمف قمٚمام ُمقشمف، سمٕمد وطمًٜم٤مشمف قمٛمٚمف ُمـ

 أو سمٜم٤مه، اًمًٌٞمؾ ٓسمـ سمٞمت٤م أو سمٜم٤مه، ُمًجدا أو ورصمف، وُمّمحٗم٤م شمريمف، ص٤محل٤م ووًمدا

ه، هنرا   ش.ُمقشمف سمٕمد ُمـ يٚمح٘مف وطمٞم٤مشمف صحتف ذم ُم٤مًمف ُمـ أظمرضمٝم٤م صدىم٦م أو أضمرا

 ذمط   اهلل رؾمقل قمٜمد يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضمرير قمـ :افرابع

ة طمٗم٤مة أىمقام ومج٤مءه اًمٜمٝم٤مر، صدر  اًمًٞمقف، ُمت٘مٚمدي اًمٕم٤ٌمء، أو اًمٜمامر جمت٤ميب قمرا

 سمؾ ُمي، ُمـ قم٤مُمتٝمؿ[ همػمه٤م ؿمئ وٓ أزر قمٚمٞمٝمؿ وًمٞمس]

  اهلل رؾمقل وضمفش واطمد وُمٕمٜم٤ممه٤م - ومتٖمػم: رواي٦م وذم» ومتٛمٕمر ُمي، ُمـ يمٚمٝمؿ

 صمؿ اًمٔمٝمر،] وصغم وم٠مذن سمالٓ وم٠مُمر ظمرج، صمؿ ومدظمؾ، اًمٗم٤مىم٦م، ُمـ هبؿ رأى ح٤مط 

 اهلل وم٢من سمٕمد أُم٤م: ]وم٘م٤مل[ قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل ومحٛمد] ظمٓم٥م صمؿ ،[صٖمػما  ُمٜمؼما  صٕمد

٤َم َي٤م﴿[: يمت٤مسمف ذم أنزل ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه  ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

                                                           

سمف، ودمديد قمٛمٚمف وم٤مئدة أي (1)  ش:اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤مسمك ىم٤مل صمقا

 يًتدل، وىمد اًمذ٤مسم٦م ومٞمٝم٤م دمري ٓ آسمدان قمٛمؾ ُمـ ُمٕمٜم٤ممه٤م ذم دظمؾ وُم٤م واًمّمالة اًمّمقم أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»

 اًمدقم٤مء، يٚمح٘مف وإٟمام قمٜمف، اعمحجقج دون ًمٚمح٤مج احل٘مٞم٘م٦م ذم احل٩م وم٢من ُمٞم٧م قمـ طم٩م ُمـ أن إمم يذه٥م ُمـ سمف

  .[ُمٜمف] ش.سمامل قمٜمف طم٩م يم٤من إن أقمٓمك اًمذي اح٤مل ذم إضمر ًمف ويٙمقن

ًمد يٚمحؼ ومال اًمقزر وأُم٤م همػمه، ُمـ حيّمؾ ٓ آضمر ٓن سم٤مًمّم٤مًمح ىمٞمد (1)  ذم ٟمٞمتف يم٤من إذا وًمده ؾمٞمئ٦م ُمـ سم٤مًمقا

 وًمده ُمـ ًمٚمقاًمد حيّمؾ آضمر ٓن ىمٞمد، ٕنف ٓ ٓسمٞمف، اًمدقم٤مء قمغم َتريْم٤م ًمف اًمدقم٤مء ذيمر وإٟمام اخلػم، َتّمٞمؾ

 صمقاب صمٛمرهت٤م أيمؾ ُمـ ًمف حيّمؾ ؿمجرة همرس يمٛمـ ٓ، أم ٕبٞمف أدقم٤م ؾمقاء ص٤محل٤م، قمٛمال قمٛمؾ يمٚمٝم٤م اًمّم٤مًمح،

 .آم ويمذًمؽ يدع، مل أم أيمٚمٝم٤م ُمـ ًمف أدقم٤م ؾمقاء

ر ُمِم٤مرق ذح ذم إزه٤مر ُم٤ٌمرق» ذم يمذا  [.ُمٜمف. ]اعمٚمؽ ٓسمـش إنقا
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ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ْٕ َ  إِنَّ  َوا  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  ٤َم َي٤م]﴿ش: احلنم» ذم اًمتل وأي٦م ،[1: اًمٜم٤ًمء] ﴾َرىمِٞم ـَ  َأُّيه ِذي [ آَُمٜمُقا  اًمَّ

َ  اشمَُّ٘مقا  َُم٧ْم  َُم٤م َٟمْٗمٌس  َوًْمَتٜمُْٔمرْ  اّللَّ َ  َواشمَُّ٘مقا  ًمَِٖمدٍ  ىَمدَّ َ  إِنَّ  اّللَّ : احلنم] ﴾شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  سماَِم  ظَمٌػِمٌ  اّللَّ

18[ ]﴿ َٓ ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َو ِذي قا  يَم٤مًمَّ ًُ َ  َٟم ٤مُهؿْ  اّللَّ ًَ ُٝمؿْ  وَم٠َمنْ ًَ ش 19» ﴾اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقنَ  ُهؿُ  ُأوََلَِؽ  َأنُْٗم

َتِقي َٓ ﴿ ًْ  ﴾ش11» اًْمَٗم٤مئُِزونَ  ُهؿُ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأْصَح٤مُب  اجْلَٜم٦َّمِ  َوَأْصَح٤مُب  اًمٜم٤َّمرِ  َأْصَح٤مُب  َي

 ُمـ رضمؾ شمّمدق ،شاًمّمدىم٦م وسملم سمٞمٜمٙمؿ حي٤مل أن ىمٌؾ شمّمدىمقا [. »11 ،19: احلنم]

: ىم٤مل طمتك متره، ص٤مع ُمـ ،[ؿمٕمػمه ُمـ] سمره، ص٤مع ُمـ صمقسمف، ُمـ درمهف، ُمـ ديٜم٤مره،

 وضمٝمف ذم سم٤من طمتك وم٠مبٓم١موا] ،شمترة سمِمؼ وًمق اًمّمدىم٦م، ُمـ ؿمٞمئ٤م أطمديمؿ حي٘مرن وٓ»

ش[ ذه٥م ُمـ: رواي٦م وذم» ورق ُمـ] سمٍمة آٟمّم٤مر ُمـ رضمؾ ومج٤مء: ىم٤مل ،[اًمٖمْم٥م

[ ُمٜمؼمه قمغم وهقط   اهلل رؾمقل ومٜم٤موهل٤م] قمجزت ىمد سمؾ قمٜمٝم٤م، شمٕمجز يمٗمف يم٤مدت

 سمٙمر أبق ىم٤مم] ،[ط اهلل رؾمقل وم٘مٌْمٝم٤م] ،[اهلل ؾمٌٞمؾ ذم هذه اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل]

 اًمٜم٤مس شمت٤مسمع صمؿ ،[وم٠مقمٓمقا  وآٟمّم٤مر اعمٝم٤مضمرون ىم٤مم صمؿ وم٠مقمٓمك، قمٛمر ىم٤مم صمؿ وم٠مقمٓمك،

 رأج٧م طمتك[ ذي وُمـ ذي، وُمـ درهؿ، ذي وُمـ ديٜم٤مر، ذي ومٛمـ] ،[اًمّمدىم٤مت ذم]

 وم٘م٤مل ُمذه٦ٌم يم٠منف يتٝمٚمؾط   اهلل رؾمقل وضمف رأج٧م طمتك وصمٞم٤مب، ـمٕم٤مم ُمـ يمقُملم

 قمٛمؾ ُمـ أضمر[ ُمثؾ] و أضمره٤م، ومٚمف طمًٜم٦م ؾمٜم٦م آؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: ط اهلل رؾمقل

 يم٤من ؾمٞمئ٦م آؾمالم ذم ؾمٜم٦م ؾمـ وُمـ ؿمئ، أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن همػم ُمـ سمٕمده هب٤م

 .وزره٤م قمٚمٞمف

 هذه شمغم صمؿ] ؿمئ، أوزارهؿ ُمـ يٜم٘مص أن همػم ُمـ سمٕمده ُمـ هب٤م قمٛمؾ ُمـ وزر[ ُمثؾ] و

ُُمقا  َُم٤م َوٟمَْٙمت٥ُُم ﴿: ي٦مأ  [ش.سمٞمٜمٝمؿ وم٘مًٛمف: ىم٤مل] ،﴾ َوآصم٤َمَرُهؿْ  ىمَدَّ

 [.111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادسؾؿ افقافد ظـ وافصدؿي افصقم

 اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمذر وائؾ سمـ اًمٕم٤مص أن: »ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ

 ؾم٠مل قمٛمرا  وأن سمدٟم٦م، مخًلم طمّمتف ٟمحر اًمٕم٤مص اسمـ هِم٤مم وأن سمدٟم٦م، ُم٤مئ٦م يٜمحر أن
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 وشمّمدىم٧م ومّمٛم٧م سم٤مًمتقطمٞمد، أىمر يم٤من ومٚمق أبقك أُم٤م: »وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـط   اًمٜمٌل

 ش.ذًمؽ ٟمٗمٕمف قمٜمف

ًمد قمـ واًمّمدىم٦م اًمّمقم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]  [:وىم٤مل اعمًٚمؿ، اًمقا

ًمد شمٚمحؼ واًمّمقم اًمّمدىم٦م أن قمغم واوح دًمٞمؾ واحلدي٨م   سمٕمد اًمقاًمدة وُمثٚمف اًمقا

 ُمـ اًمقًمد يم٤من وح٤م. ُمٜمٝمام وصٞم٦م سمدون صمقاهب٤م، إًمٞمٝمام ويّمؾ ُمًٚمٛملم يم٤مٟم٤م إذا ُمقهتام

٤مِن إَِّٓ َُم٤م ؾَمَٕمك ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ ومٝمق اًمقاًمديـ، ؾمٕمل ًَ ٞمَْس ًمِِْلٟم  ﴾َوَأن ًمَّ

 أورده مم٤م اًم٤ٌمب، ذم ُمٕمٜم٤مه ذم ورد وُم٤م سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمقم هذا ختّمٞمص إمم داقمل ومال

 ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ أن واقمٚمؿ. اًمٌٕمض ومٕمؾ يمامش اعمٜمت٘مك» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اعمجد

 صمقاب وصقل قمغم هب٤م وم٤مٓؾمتدٓل اًمقًمد، ُمـ إم أو سم٤مٕب ظم٤مص٦م هل اًم٤ٌمب ذم

 صمقاب وصقل سم٤مب» سم٘مقًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اعمجد هل٤م شمرضمؿ يمام اعمقشمك مجٞمع إمم اًم٘مرب

 دًمٞمؾ ي٠مت ومل اًمدًمٞمؾ، ُمـ أقمؿ اًمدقمقى ٕن صحٞمح همػمش اعمقشمك إمم اعمٝمداة اًم٘مرب

 ُمـ إًمٞمٝمؿ هتدى اًمتل اخلػم أقمامل قمٛمقم ُمـ اعمقشمك قمٛمقم اٟمتٗم٤مع قمغم قم٤مُم٦م دًٓم٦م يدل

 - 78/  1ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م ظم٤مص٦م أُمقر ذم إٓ مهللا إطمٞم٤مء،

 وم٢مٟمف ًمٚمٛمقشمك اًمدقم٤مء ذًمؽ ُمـ ،شوسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» يمت٤مسمف ذم اًمٙم٤مشم٥م صمؿ ،ش81

 ذم واًمتٗمريط اإلومراط ُمـ شمٜم٩م هذا وم٤مطمٗمظ. وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل اؾمتج٤مسمف إذا يٜمٗمٕمٝمؿ

 وي٘مرأ  ويٕمتٛمر وحي٩م ويّمقم يتّمدق أن ًمدًمٚمق أن ذًمؽ وظمالص٦م اعم٠ًمخ٦م، هذه

 مم٤م اًمدًمٞمؾ ظمّمف ُم٤م إٓ همػممه٤م قمـ ذًمؽ ًمف وًمٞمس ؾمٕمٞمٝمام، ُمـ ٕنف واًمديف قمـ اًم٘مرآن

 . أقمٚمؿ واهلل. إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م

 .(871-871/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادقً ظـ افصقوم ؿضوء جيقز هؾ

 اعمٞم٧م؟ قمـ اًمّمقم ي٘ميض ًمٚمقاطمد جيقز هؾ :مداخؾي

 صٞم٤مم؟ قمٚمٞمف :افشقخ
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 ..ُمريْم٤مً  يم٤من ٕنف صٞم٤مم قمٚمٞمف ٟمٕمؿ، :مداخؾي

 إُم٤م: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م سملم ومٝمق رُمْم٤من، ؿمٝمر ُمـ صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت إذا اعمٞم٧م :افشقخ

 .إًمٞمف أذيت اًمذي يم٤معمريض اهلل قمٜمد ُم١ماظمذ ًمٞمس ومٝمذا ُمٕمذوراً، ُم٤مت يٙمقن أن

 اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ ذًمؽ وسمٖمػم وسم٤مًمّمالة سم٤مًمّمٞم٤مم ُمتٝم٤موٟم٤مً  ُمًتٝمؽماً  يٙمقن أن وإُم٤م

 شمٕمٛمده سم٥ًٌم اؾمتح٘مف: اًمذي وضمؾ قمز اهلل قمذاب ُمـ ُيٜمِْ٘مَذه أن أطمد يًتٓمٞمع ٓ ومٝمذا

 .اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ذًمؽ وٟمحق واًمّمالة اًمّمٞم٤مم شمرك

ًمديـ سمخّمقص وًمٙمـ   ٟمٗمالً  يّمقم أن أنثك أو يم٤من ذيمراً  ًمٚمقًمد جيقز وم٘مط، اًمقا

ًمديـ، ٟمٗمالً  ظمػم يمؾ يٗمٕمؾ وأن ٟمٗمالً  يتّمدق وأن  ُم٤م قمٜمف يً٘مط أن أُم٤م جيقز، هذا ًمٚمقا

 ُم٤مت إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف إًمٞمف، ؾمٌٞمؾ ٓ ومٝمذا طمٞم٤مشمف، ىمٞمد ذم شمريمف

 ص٤مًمح وًمد أو سمف، يٜمتٗمع قمٚمؿ أو ضم٤مري٦م، صدىم٦م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف، اٟم٘مٓمع اإلٟم٤ًمن

 اجلقاب؟ ًمؽ ووحش ًمف يدقمق

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

وم٦م[ اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل] :مداخؾي  شمٞمجك اعمٞم٧م، روح سمتٔمؾ آرسمٕملم إمم إٟمف ظمرا

 .اًمٌٞم٧م شمزور

 .اًمٙمالم هذا شمًٛمٕمل ٓ ظمراوم٦م ظمراوم٦م، هذا :افشقخ

 ...أو ًمف ي٘مرأ  واطمد ُمثالً  ممٙمـ ًمألرسمٕملم ُمثال، ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل :مداخؾي

 سمٞمٕمتٛمر، سمٞمح٩م سمٞمتّمدق سمٞمّمكم ًمف سمٞم٘مرأ  ٕبقه اًمقًمد: ًمؽ ىمٚم٧م ًمألرسمٕملم، ًمٞمس :افشقخ

 وىم٧م أي ذم يٕمٛمٚمف ظمػم يمؾ سم٤مًمًٜم٦م، وٓ سم٤مٕرسمٕملم وٓ أج٤مم سمثالصم٦م ًمف قمالىم٦م ٓ ظمػم قمٛمٚمف يمؾ

 إرسمٕملم، ُمـ أج٤مم صمالصم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، سمٕمض قمٚمٞمف اًمذي هذا اًمت٘مٞمٞمد أُم٤م اًمقاًمدان، ُمٜمف يًتٗمٞمد

 هل٤م، أصؾ ٓ ظمراوم٦م هذه ًمٚمٛمٞم٧م اًمروح أن قمٜمف، سمت٠ًمخل اًمكم اجلديد واًمٌمء أصؾ، ًمف ُم٤م يمٚمف

 .اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هبذه قمالىم٦م ًمف َيٌَْؼ  مل ظمالص ُم٤مت إذا اعمٞم٧م

 (11: 11: 11/ 111/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 11: 11/ 111/واًمٜمقر اهلدى)
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 ادتقؾقون فؾقافديـ وافدظوء افؼرآن ؿراءة

ًمدان خيص هؾ :مداخؾي  هلام؟ اًمدقم٤مء أم اًم٘مرآن، سم٘مراءة وم٘مط اعمتقومٞم٤من اًمقا

 اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ ُمـ يتٞمن وم٤مًمذي رء، دون سمٌمء ُيـَخّص  أن يٜمٌٖمل ٓ :افشقخ

 .رء قمغم رء شم٘مديؿ دون

 (11: 17: 17/ 661/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 16: 11/ 661/واًمٜمقر اهلدى)

 إن افؾفؿ: أؿقل ثؿ صوفح ـعؿؾ افؼرآن  أؿرأ أن يؿؽـ هؾ

 فػالن ؾوؽػر مرضوتؽ ابتغوء افؼرآن هذا ؿرأت أكـل تعؾؿ ــً

 افصوفح؟ بوفعؿؾ افتقشؾ بوب مـ وـذا ـذا

 أن يٛمٙمـ هؾ إُمقات إمم اًم٘مرآن ًمقصقل سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال: احلقيٜمل إؾمح٤مق أبق

 اًم٘مرآن هذا ىمرأت أنٜمل شمٕمٚمؿ يمٜم٧م إن مهللا: أىمقل صمؿ ص٤مًمح يمٕمٛمؾ اًم٘مرآن  أىمرأ 

 اًمّم٤مًمح؟ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتقؾمؾ سم٤مب ُمـ ويمذا يمذا ًمٗمالن وم٤مهمٗمر ُمرو٤مشمؽ اسمتٖم٤مء

 .ممٙمـ :افشقخ

 اًمّمقرة؟ هبذه يّمؾ اًم٘مرآن هق :مداخؾي

 .يّمؾ ُم٤م اًم٘مرآن صمقاب أُم٤م ًمٗمالن، يٖمٗمر: شم٘مقل أن٧م يّمؾ، ُم٤م :افشقخ

 وهذه ُمثاًل، اًم٘مرآن ىمراءة هق اًمذي اًمّم٤مًمح سم٤مًمٕمٛمؾ شمقؾمٚم٧م ًمٙمٜمل :مداخؾي

 شمٚمؽ؟ قمـ ُمٜمٗمّمٚم٦م اعم٠ًمخ٦م

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

  (: .. 11.: 1/ 16/ واًمٜمقر اهلدى )
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 فف؟ تصؾ هؾ فؾؿقً افؼرآن ؿراءة ثقاب

ًمديف اًم٘مرآن ىم٤مرئ واه٥م يّمؾ هؾ :افسوئؾ  اخلتٛم٦م؟ أي ًمقا

 أجش؟ أي :افشقخ

 ًمٚمقاًمديـ؟ صمقاهب٤م يّمؾ هؾ اًم٘مرآن ظمتٛم٦م اخلتٛم٦م، :افسوئؾ

سمف يٚمحؼ ص٤مًمح وًمد ُمـ يّمدر ص٤مًمح قمٛمؾ يمؾ أن أقمت٘مده اًمذي :افشقخ  صمقا

 ومٞمام اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر هذا اًمّم٤مًمح، ًمٚمٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمؾ هذا واًمدي وأضمره

٤مِن إَِّٓ َُم٤م ؾَمَٕمك ﴿: ُمٜمٝم٤م ٕدًم٦م وذًمؽ قمٚمٛم٧م ًَ ٞمَْس ًمِِْلٟم  أي٦م إمم وؿ وإذا ﴾ َوَأن ًمَّ

 ُمـ أوٓديمؿ وإن يده قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م»  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ُمـ يٕمتؼم يٕمٛمٚمف ص٤مًمح قمٛمؾ ومٙمؾ اًمقاًمديـ يم٥ًم ُمـ اًمقًمد أن دام ومامش يمًٌٙمؿ

 اًمّمدىم٦م ذم سحي٦م ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ زم يٌدو أنف إٓ اًمقاًمديـ، يم٥ًم

 وضم٤مءمه٤م يٜمقي مل ًمق مم٤م هلام أنٗمع ذًمؽ يم٤من أبقيف اًمّم٤مًمح سمٕمٛمٚمف ٟمقى إذا اًمقًمد أن ُمثالً 

ءً  أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً  أنٗم٤مً  ذطم٧م ُم٤م وقمغم اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام قمٛمٚمف أضمر  ٟمقى ُم٤م أو ٟمقى ؾمقا

ًمدان  ذًمؽ يٙمقن هلام اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ وٟمقى اًمقاًمديـ ظمص إذا ًمٙمـ ُم٠مضمقران وم٤مًمقا

 .شمٕم٤ممم اهلل سم٢مذن هلام أومْمؾ

  (.: .. 6: 17/ 97/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿقً افؼرآن تالوة ثقاب إهداء

 ًمٚمٛمٞم٧م؟ أضمُره٤م وُيقه٥م اًم٘مرآن، ىمراءة جيقز هؾ :مداخؾي

 ُمٞم٧م؟ أّي  :افشقخ

 صديؼ؟ اعمٞم٧م :مداخؾي

 .جيقز ٓ :افشقخ

 .إهؾ ُمـ يم٤من وإن :مداخؾي
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 .وم٘مط وإم إب :افشقخ

 (11: 17: 11/ 661/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 16: 11/ 661/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿقً افؼراءة ثقاب وصقل

 يمقن وًمٞمس اًم٘مراءة صمقاب وصقل ُمٌح٨م ذم اًمٓمح٤موي٦م ؿم٤مرح ي٘مقل :افسوئؾ

 صمقاب وصقل سملم ومرق وأي اًمثقاب، أي اًمقصقل قمدم ذم طمج٦م يٗمٕمٚمقه مل اًمًٚمػ

 ذم رأجٙمؿ ُم٤م واًمذيمر، اًم٘مراءة صمقاب وصقل وسملم وإُم٤ًمك اًمٜمٞم٦م جمرد هق اًمذي اًمّمقم

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًم٘م٤مقمدة هذه

 احلج٦م إٟمام اًمًٚمػ، قمـ أو اًمًٚمػ ُمـ يرد مل أنف ذم احلج٦م ًمٞم٧ًم أوٓ :افشقخ

 قمـ ُمٜم٘مقل ُمروي سمٛمخّمص إٓ ختّمٞمّمٝم٤م جيقز ٓ قم٤مُم٦م، ىم٤مقمدة خت٤مًمػ أهن٤م

 ًمدى ُمٕمروف هل اًم٘م٤مقمدة اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمـ أو  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

٠ٌَّمْ  مَلْ  َأمْ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل اجلٛمٞمع، ِهٞمؿَ *ُُمقؾَمك ُصُحِػ  ذِم  سماَِم  ُيٜمَ َّٓ *َورمَّ  اًمَِّذي َوإسِْمَرا  َأ

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ  *ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  ًمٞمس وأن[ 19:اًمٜمجؿ]﴾ ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 اًمتل اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م إمم شمّمؾ ٓ اًم٘مراءة صمقاب اًم٘م٤مقمدة هبذه ؾمٕمك، ُم٤م إٓ ًمْلٟم٤ًمن

 .اًمٜمٞم٦م هبذه ىُمرئ٧م

 َيّمؾ وٓ اًمّمٞم٤مم صمقاب ومٞمّمؾ اًمتالوة، وسملم اًمّمٞم٤مم سملم اًمٗمرق ُم٤م ىمقًمف صمؿ 

 .اًمتالوة صمقاب

 :ي٘مقل اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض يٜم٤مىمش طمٞمٜمام اعمت٠مظمريـ، اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض ُمثؾ حييين هٜم٤م 

 شمٜم٘مش ومال ُمٗم٘مقدا اًمٕمرش يم٤من إذا أُم٤م اٟم٘مِمف، صمؿ اًمٕمرش أث٧ٌم اٟم٘مِمف صمؿ اًمٕمرش أث٧ٌم

 .اهلقاء ذم اًمٗمراغ ذم إٓ

 وٓ وهؿ هذا اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م إمم يّمؾ اًمّمٞم٤مم صمقاب أن قمغم اًمدًمٞمؾ أجـ :أقمٜمل 

 .اًمّمٞم٤مم قمغم ًمٚمتالوة اًم٘مٞم٤مس يّمح طمتك إـمالىم٤م، هٜم٤مك دًمٞمؾ
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 ًمًٜم٤م أجْم٤م وًمٙمٜمٜم٤م وشمٗمّمٞمالً، مجٚم٦مً  اًم٘مٞم٤مس إٟمٙم٤مره ذم طمزم اسمـ ُمع ًمًٜم٤م :ٟم٘مقل أنٜم٤م قمغم 

 مجٚم٦مً  أنٙمره طمزم وم٤مسمـ طمزم، اسمـ ُمع ٟم٘مٞمض ـمرف قمغم وىمٗمقا  اًمذيـ واًم٘مٞم٤مؾمٞملم أرائٞملم ُمع

ٕمقا  وه١مٓء وشمٗمّمٞمالً، ًٕم٤م شَمَقؾمَّ  سمح٤مضم٦م اعمًٚمٛمقن ًمٞمس سم٠مطمٙم٤مم وضم٤مؤوا ويمثػما، ؿمديًدا شَمَقؾمه

 هذا اًم٘مٞم٤مس، ذم يتقؾمع ُمـ وسملم اًم٘مٞم٤مس ُيٜمٙمر ُمـ سملم َوؾَمٓم٤ًم ٟمحـ وإٟمام إـمالىم٤م، إًمٞمٝم٤م

: ىم٤مل طمٞم٨مش اًمِم٤مومٕمل إدريس اسمـ حمٛمد» اعمٓمٚمٌل اًم٘مرر ًمْلُم٤مم يمٚمٛم٦م ُمـ اؾمتٗمدشمف اًمقؾمط

 اًمٜمص يٙمقن وىمد ٟمّم٤م، جيد ٓ عمًٚمؿ خمرج إلجي٤مد يٕمٜمل ضورة، اًم٘مٞم٤مس ضورة، اًم٘مٞم٤مس

 .اًم٘مٞم٤مس ُمـ طمٞمٜمئذ سمد ومال إًمٞمف، يّمؾ ومل ُيدريمف مل هق ًمٙمـ ُمقضمقًدا

 وم٢مٟمام اًمٕم٤ٌمدات، ذم ًمٜمتقؾمع ٟم٘مٞمس أن يّمح ومال ذوـمف، ًمف شمٕمٚمٛمقن يمام واًم٘مٞم٤مس 

 .اإلطمداث قمـ ويٖمٜمل يٙمٗمل ُم٤م اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًمنمع ذم ضم٤مء

 .ضمٚمًٞم٤م فم٤مهًرا  ظمٓم٠مً  اًمديـ، ذم احلًٜم٦م سم٤مًمٌدقم٦م اًم٘م٤مئٚملم ظمٓم٠م يم٤من هٜم٤م وُمـ 

 صم٧ٌم يم٤من ًمق اًمّمٞم٤مم؟ قمغم اًمتالوة ىمٞم٤مس ح٤مذا اًم٘مٞم٤مس؟ ح٤مذا :ٟم٘مقل ٟمحـ ومٝمٜم٤م 

 رء ٓ ٟمٗمال، يم٤من أو ومرو٤م يم٤من ؾمقاء ُمًٚمؿ أي قمـ يّمقم أن ًمٚمٛمًٚمؿ أن اًمّمٞم٤مم

 .إـمالىم٤م ذًمؽ ُمـ

 ُمٜمٝمؿ أطمدا أن أفمـ ٓ سم٤مسم٤م سمف واًم٘م٤مئٚملم اًم٘م٤مئًلم قمغم ؾمٞمٗمتح اًم٘مٞم٤مس هذا إن صمؿ 

ّده أن يًتٓمٞمع ًُ ٤مِن إَِّٓ َُم٤م ؾَمَٕمك ﴿ اًم٘م٤مقمدة، إمم سم٤مًمرضمقع إٓ َي ًَ ٞمَْس ًمِِْلٟم  وأن ﴾ َوَأن ًمَّ

 واخل٤مص اًمٕم٤مم سم٤مب ُمـ قمٚمٞمف يٕمتٛمد ٟمص ُمـ ًمف سمد ومال اًم٘م٤مقمدة، هذه ُمـ يًتثٜمل ُمـ

 .واعم٘مٞمد اعمٓمٚمؼ أو

 ُمـ أصؾ هل اًمتل اًم٘م٤مقمدة ًمتخّمٞمص إًمٞمف ٟمّمػم أن يٜمٌٖمل ُم٤م ومٝمذا اًم٘مٞم٤مس، أُم٤م 

ٌَؾ ٓ سم٤مسًم٤م قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمٗمتح اًم٘مٞم٤مس سمٛمجرد اًمديـ، أصقل  ُم٤م ىمٞمؾ إذا يمٞمػ سمٖمٚم٘مف، هلؿ ىِم

 واًمّمالة، اًمتالوة سملم اًمٗمرق وُم٤م :ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد اًمّمٞم٤مم؟ وسملم اًمتالوة سملم اًمٗمرق

سمٜم٤م يم٤من ومام اعمًٚمٛملم، قمغم شمّمكم أن أجْم٤م ومٚمؽ اعمًٚمٛملم، قمـ شمتٚمقا  ومٙمام  قمغم ضمقا

سمٜم٤م يم٤من اًمّمالة سمٜم٤م يم٤من اًمّمٞم٤مم قمـ ضمقا  .قمٜمدي ُم٤م هذا اًمتالوة، قمـ سم٤مًمت٤مزم ضمقا

 (11: 11: 11/ 781/واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾؿقً افثقاب إهداء 

 إذا ًمٙمـ:[ اإلؾمالم ؿمٞمخ ي٘مقل اعمٞم٧م، قمغم اًمتّمدق عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم] :مداخؾي

 ويمذًمؽ اعمًٚمٛملم، سم٤مشمٗم٤مق ذًمؽ يٜمٗمٕمف همػمهؿ أو اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ اعمٞم٧م قمغم شمّمدق

 ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م رأجؽ ُم٤م أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ، ٟمٗمٕمف ًمٚمٛمٞم٧م وأهداه حمت٤ًٌمً  اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ

 اًمٕم٤ٌمرة؟ هذه

 هٞمؽ؟ ىم٤مل ُمـ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 اًمٕم٤ٌمرة؟ هذه ىم٤مل اًمذي ُمـ :افشقخ

 .واًمٕمنميـ إرسمع اجلزء اًمٗمت٤موى ذم هذه :مداخؾي

 شمٞمٛمٞم٦م؟ اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى :افشقخ

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى ٟمٕمؿ، أي :مداخؾي

 .ومتقي٤من ًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .اًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل هذا إٟمف: اًمّمقاب وهق ومٞمٝم٤م ي٘مقل واطمد :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .ىمرأت يمام: وإظمرى :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

 .صحٞمح وٓ ؾمٚمٞمؿ همػم اعم٘مروء وهذا :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن :افشقخ ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  [.19:اًمٜمجؿ]﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ
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 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

 .ُمٕمّمقم ىمرآين ٟمص وهذا :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

 .ؿم٤مُمؾ وقم٤مم :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .ُمٜمف سم٤مؾمتثٜم٤مئف اًم٘م٤مـمع اًمدًمٞمؾ ضم٤مء ُم٤م إٓ ُمٜمف، خيرج ومال :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

و٧م يمٜم٧م وأن٤م وحمّمقرة، ُمٕمدودة ُمقاـمـ ذم إٓ اًمدًمٞمؾ ي٠مت ومل :افشقخ  شَمٕمرَّ

 ُم٤م وم٢مذاش وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» يمت٤ميب ذم واًمٌٞم٤من اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ سمٌمء اعم٠ًمخ٦م هلذه

 .-إُمر اهلل ؿم٤مء إن- ًمؽ ًمٞمتٌلم إًمٞمف وم٤مرضمع إًمٞمف، رضمٕم٧م يمٜم٧م

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م. اهلل ؿم٤مء إن :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .اًمث٤مين اعمقوع :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 .يمذًمؽ شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ اًمٗمت٤موى ذم هق :مداخؾي

 وهق؟ اًمث٤مين اعمقوع :افشقخ

 .أظمر ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن٧م ذيمرشمف اًمذي :مداخؾي

 .إظمرى يمتٌف ذم أو اًمٗمت٤موى هذه ٟمٗمس ذم يم٤من إن أذيمر ُم٤م ٓ :افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .هذا قمغم يٕمٞمٜمؽ قمٚمٞمف، دًمٚمتؽ اًمذي شمٌٕمل اعمرضمع وًمٕمؾ :افشقخ
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 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن :مداخؾي

 .اهلل ؿم٤مء إن :افشقخ

  ( 11: 11: 11/ 111/ واًمٜمقر اهلدى )

 معغ دقً افزيورة ختصقص حؽؿ

 ُمـ ومالن ًمزي٤مرة ذه٥م ومالن: ي٘مقًمقن أهنؿ ٟم٤مس ُمـ ؾمامع قمغم اقمتدٟم٤م :افسوئؾ

 ُمـ ًمٗمالن اًمزي٤مرة ختّمٞمص هذه، دمقز هؾ ًمٚمزي٤مرة، ختّمٞمص يٕمٜمل إُمقات،

 اًمٜم٤مس؟

 ختّمٞمص؟ سمٙمٚمٛم٦م شمٕمٜمل ُم٤مذا :افشقخ

 وىمٌقر اعم٘مؼمة، قمغم وم٘مط واًمده ًمزي٤مرة ومذه٥م أبقه، شمقذم ومالن يٕمٜمل :افسوئؾ

 . اعمتقومَّـك واًمده سمزي٤مرة اًمزي٤مرة هذه خيص: يٕمٜمل ومٞمختص، ُمٚمٞمئف، -ـمٌٕم٤م– اعمًٚمٛملم

 ٕن ومٞمٝم٤م: ي١مضمر أٓ ويٙمٗمٞمف قمٚمٞمٝم٤م، ي١مضمر ٓ اًمزي٤مرة هذه أن أقمت٘مد أن٤م :افشقخ

ر واًمٕمٔم٦م، اًمٕمؼمة أضمؾ ُمـ هل اعمًٚمؿ، قمٚمٞمٝم٤م ُي١ْمضَمر اًمتل اًمزي٤مرة  اعمقت، وشَمَذيمه

 .ًمٚمٛمٞم٧م أو ًمٚمٛمقشمك واًمدقم٤مء

 وأُمث٤مهلام، اجلقزي٦م ىمٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وسمخ٤مص٦م اًمٕمٚمامء يمالم ُمـ ُمٕمٚمقم هق ويمام

: اًمنمقمٞم٦م اًمزي٤مرة سمدقمٞم٦م، وزي٤مرة ذقمٞم٦م، زي٤مرة: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًم٘مٌقر زي٤مرة أن

 إذا: هق ُمنموقم٦م؟ اًمزي٤مرة شمٙمقن ومٛمتك ًمٚمنمع، ُمقاوم٘م٦م شمٙمقن اًمتل -إمج٤مٓ– هل

ئر ىمّمد  .سمزي٤مرشمف اعمزور يٜمٗمع وأن سمزي٤مرشمف، يٜمتٗمع أن اًمزا

 أن سمٕمد اًم٘مٌقر زي٤مرة ذقمٞم٦م ؾم٥ٌم سمٛمالطمٔم٦م هق يٜمتٗمع يٜمٗمع وسمامذا؟ يٜمتٗمع؟ سمامذا 

 قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م»: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمث٤مسم٧م  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ذم قمٜمٝم٤م ُٟمـِٝمَل  يم٤من

: ُمًٚمؿ صحٞمح همػم ذم وضم٤مء «سم٤مٔظمرة شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م ومزوره٤م، أٓ اًم٘مٌقر، زي٤مرة

، شم٘مقًمقا  أّٓ  همػم» ئر ُمٜمٝم٤م يٕمقد ٓ زي٤مرة وم٠ميه  ،شأظمرة شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م ُهْجًرا  سمتذيمر اًمزا

 .ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٤م آظمر ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمؾ مل وًمق ذقمٞم٦م، ًمٞم٧ًم ومٝمل أظمرة،
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 إٓ سمف يدقمق ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس ًمٚمٛمٞم٧م، يدقمق أن ومٝمق همػمه؟ يٜمٗمع اًمذي هق ُم٤م: أُم٤م 

ع، ُم٤م ـّ  سم٤مٕطمرى أو ُذِ  اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ قمديد ذم  ط     اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ؾَم

 اًم٘مٌقر زار إذا يم٤من»  ط     اًمٜمٌل أن وأُمث٤مًُمـٝمام سمريدة وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م

 ومرط ًمٜم٤م أنتؿ ٓطم٘مقن، سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م ُم١مُمٜملم، ىمقم دار قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ىم٤مل

ٌَع، ًمٙمؿ وٟمحـ  هلؿ، اهمٗمر مهللا: »أطمٞم٤مٟم٤م ي٘مقل وىمدش اًمٕم٤مومٞم٦م وًمٙمؿ ًمٜم٤م اهلل ٟم٠ًمل شَم

 واًمده، آسمـ زار وم٢مذا اًمٜمٗمع، ًمف يرضمك اًمذي هق ًمٚمٛمٞم٧م اًمدقم٤مء ومٝمذاش ارمحٝمؿ مهللا

 ًمٜمٗمًف، أظمرة يتذيمر أن -آٟمٗم٤م– ذيمرٟم٤م ُم٤م يريد أن يٜمٌٖمل اًمزي٤مرة؟ هذه ُمـ يريد ُم٤مذا

 .ُمٜمف ًمٚمٛمزور يدقمقا  وأن

ئر، يتٕمٚمؼ ُم٤م أطمدمه٤م اعمٕمٜمٞملم، ه٤مذيـ يًتحي ُمًٚمام أتّمقر ٓ طمٞمٜمذاك   سم٤مًمزا

 هذا: إًذا اعمًٚمٛملم، ُمقشمك دون سم٤مًمزي٤مرة أب٤مه خيص أنف سم٤معمزور، يتٕمٚمؼ ُم٤م وأظمر

 ..ضم٤مهال رضمال يٙمقن

 (11: 18: 11/ 766/واًمٜمقر اهلدى )

 أجرة؟ بغر أو بلجرة يؽقن هؾ ادقً ظـ احلٍ

 .ؿمٞمخ ي٤م ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ ٟمريد...أضمرة سمٖمػم أو سم٠مضمرة اعمٞم٧م، قمـ احل٩م :مداخؾي

ًٓ  :افشقخ : شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًم٘م٤مقمدة ٕن إـمالىمف: قمغم ًمٞمس اعمٞم٧م قمـ احل٩م: أو

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  ُمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م ذم ضم٤مء وىمد[ 19:اًمٜمجؿ]﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 وٓ أطمد، قمـ أطمد يّمقم ٓ: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أثر

 وومٞمام اؾمتثٜمل، ُم٤م إٓ اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم ٟمٔمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل هذا ومٕمغم أطمد، قمـ أطمد حي٩م

 ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: اًم٘م٤مقمدة هذه َت٧م داظمؾ هق ُم٤م إٓ اؾمتثٜم٤مؤه صح ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس قمٚمٛم٧م

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  ذم ضم٤مء ىمد أُمف قمـ.. أبٞمف قمـ ُمثاًل  اًمقًمد ومح٩م[ 19:اًمٜمجؿ]﴾ ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

  اهلل رؾمقل ًم٘مٞم٧م اًمتل اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ؿمٝمرة ذًمؽ ذم وطمًٌٙمؿ أطم٤مدي٨م، ذًمؽ

 اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أيب إن: »ىم٤مًم٧م أبٞمٝم٤م قمـ وم٠ًمختف اًمقداع طمج٦م ذمط 

 ش.قمٜمف طمجل: »ىم٤مل ؟شقمٜمف أوم٠مطم٩م
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 قمغم يم٤من إن أرأج٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل همػمه ذم أو احلدي٨م هذا وذم

 أن أطمؼ اهلل ومديـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًم٧م ؟شقمٜمف شم٘مْمٞمٜمف أومٙمٜمتل ديـ، أبٞمؽ

 ٓ ممـ همػمه قمـ اًمٖمػم طم٩م ضمقاز قمغم يدل سحًي٤م صحٞمًح٤م طمديًث٤م ٟمر وملش ي٘م٣م

 ذم ضم٤مء اًمذي ؿمؼمُم٦م طمدي٨م هق إٟمام اًم٤ٌمب هذا ذم إُمر ذم ُم٤م يمؾ سمٞمٜمٝمام، ٟمًٌٞم٦م قمالىم٦م

 ؾمٛمعط   اًمٜمٌل أن: »اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ همػمه٤م وذم أمحد، اإلُم٤مم ُمًٜمد وذم اًمًٜمـ،

 ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ،شؿمؼمُم٦م قمـ مهللا ًمٌٞمؽ: شمٚمٌٞمتف ذم ي٘مقل رضماًل 

 طم٩م: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل ٟمٗمًؽ؟ قمـ طمجج٧م هؾ: ىم٤مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م؟

 ش.ؿمؼمُم٦م قمـ طم٩م صمؿ ٟمٗمًؽ، قمـ

 مل ؿمؼمُم٦م ٕن اًمٖمػم قمـ احل٩م ذقمٞم٦م إمم يذه٥م ُمـ سمف حيت٩م ىمد احلدي٨م ومٝمذا

 وم٢مذا زم، ىمري٥م أو زم أخ هق: ىم٤مل وإٟمام ًمف، أب٤ًم يم٤من أنف قمغم يٜمص ُم٤م احلدي٨م ذم يٙمـ

 قمـ أجًْم٤م حي٩م أن جيقز أنف قمغم طمٞمٜمذاك احلدي٨م هبذا آؾمتدٓل وم٤مؾمت٘م٤مم أظًم٤م يم٤من

 ذم وأصح أىمرب...  ىمري٥م قمـ إٟمام ًمف أخ قمـ ًمٞم٧ًم اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م وإن واًمديف، همػم

 .قمٜمف أبٕمد ومٞمٙمقن إخ سمٕمد ىمري٥م أُم٤م ىمري٥م، أىمرب إخ ٕن آطمتج٤مج:

 :اصمٜم٤من أُمران اًمّمح٦م فم٤مهره اًمذي آؾمتدٓل هذا قمغم يرد ًمٙمـ

: اًمٚمٗمظ هبذا ضم٤مء اًمذي احلدي٨م هذا أن: ٟمٔمري ذم ضمًدا ُمٝمؿ وهق إول إُمر

سًم٤م يم٤من اًمذي احلدي٨م ٟمص هق ًمٞمس هذا زم، ىمري٥م أو زم أخ  ًمٚمرؾمقل اعمٚمٌل ُمـ ضمقا

 ُمـ ُمًئقل ُمـ ظم٤مص٦م اجلقاب ذم يًت٘مٞمؿ ومال ؿمؼمُم٦م؟ ُمـ: ؾم٠مخف طملم اًمًالم قمٚمٞمف

 إٟمام اًمؽمدد هذا ٕن زم: ىمري٥م أو زم أخ: ىمقًمف سملم ُمؽمدًدا ي٘مقل أنط   اهلل رؾمقل

٤ًٌم أو ُمقيماًل  يم٤من ُمـ أم ُّيؿ، ىمد اًمذي ًمٚمح٤مومظ سم٤مًمٜم٦ًٌم يّمح  وهق اًمٖمػم قمـ ًمٚمح٩م ٟم٤مئ

 .آظمره إمم أو أو ًمف أب٤ًم أو ًمف أخ هق اًمٖمػم هذا يم٤من إن ي٘مٞمٜم٤ًم يدري

 مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: اًمراوي ىمقل أن طمٞمٜمٍئذ قمرومٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه شمذيمرٟم٤م وم٢مذا

 اعمتـ، حيٗمظ ومل ؿمؽ اًمذي هق وم٤مًمراوي اًمرواة، أطمد ُمـ هذا وإٟمام اعمٚمٌل ُمـ يّمدر

 ُمًتحٞماًل  يٙمقن ومٞمٙم٤مد وإٓ زم، ىمري٥م أو زم أخ: اعمٚمٌل وهق اعمجٞم٥م ًم٤ًمن قمـ وم٘م٤مل

 قمغم ومٞمجٞمٌف هق؟ ُمـ قمٜمف شمٚمٌل اًمذي هذا: أصح٤مسمف أطمدط   اًمرؾمقل ي٠ًمل أن
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سم٦م هذه ٟم٦ًٌم قمٚمٞمف يٕمٛمل يم٠منف اًمؽمدد  ؾم٠مل ُمٜم٤م ومرد ًمق قمٜمف، اعمحجقج وسملم سمٞمٜمف اًم٘مرا

سمف يًت٘مٞمؿ ومال هذا؟ ُمـ: أظم٤مه  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م زم، ىمري٥م أو زم أخ هذا: ىم٤مل ًمق ضمقا

 .ط اًمرؾمقل هق اًم٤ًمئؾ

 ومال عمتٜمف، و٤مسمط همػم اًمراوي رواه احلدي٨م هذا أن ًمٜم٤م شم١ميمد اعمالطمٔم٦م ومٝمذه

٤ًٌم يم٤من أو ًمف أخ يم٤من قمٜمف اعمحجقج إن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع سم٦م أن ؿمؽ ٓ ًمف، ىمري  اًم٘مرا

 قمـ طم٩م سم٠منف: ي٘م٤مل سم٠من اًمؽمدد هبذا آطمتج٤مج يًت٘مٞمؿ ٓ ومحٞمٜمئذ ضمًدا اًمدائرة واؾمٕم٦م

 .اًمٚمٗمٔم٦م هذه يْمٌط مل اًمراوي ٕن أبٞمف: همػم

 واحل٤مج اعمًئقل أن أجًْم٤م همػمه ذم ورسمام اًمّمٖمػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم وضمدت وىمد

 ٓ اخلثٕمٛمٞم٦م يمحدي٨م احلدي٨م يٙمقن وطمٞمٜمئذ أيب، هق: اجلقاب ذم ىم٤مل ؿمؼمُم٦م قمـ

 أول هذا أبقيف، همػم يم٤من وًمق اًمٖمػم قمـ احل٩م اًمٌدل طمج٦م احل٩م قمـ آؾمتدٓل يّمح

 .احلدي٨م هذا قمغم يرد ُم٤م

ًٓ  ومرو٤مً  ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق: اًمث٤مين اًمٌمء  أًُم٤م، وٓ ًمف أب٤ًم ًمٞمس هق قمٜمف اعمحجقج أن وضمد

 ؿمؼمُم٦م، قمـ صدرت وصٞم٦م قمـ ؿمؼمُم٦م قمـ احلآج هذا طم٩م يٙمقن أن حيتٛمؾ ومحٞمٜمئذ

ًٓ  احلدي٨م ومٞم٠مظمذ وطمٞمٜمئذ  ومحٞمٜمئذ قمٜمف، سم٤محل٩م أوص ُمـ وصٞم٦م شمٜمٗمٞمذ وهق: آظمر جم٤م

 ـمرىمف إذا اًمدًمٞمؾ أو احلدي٨م أن اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد وُمٕمٚمقم ُمنموع، أُمر اًمقصٞم٦م هذا ومتٜمٗمٞمذ

 ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: ذقمًٞم٦م ىم٤مقمًدة خي٤مًمػ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م آؾمتدٓل، سمف ؾم٘مط آطمتامل

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  [.19:اًمٜمجؿ]﴾ ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ذم اًمديـ ذم اإلطمداث ُمـ ضمًدا واؾمع سم٤مب اٟمٗمتح اًمٖمػم قمـ احل٩م سم٤مب ومتح وإذا

 قمـ ُمٓمٚمً٘م٤م صٞم٤مًُم٤م يّمقم وأن همػمه قمـ اإلٟم٤ًمن يّمكم أن طمٞمٜمٍئذ ومٞمجقز اقمت٘م٤مدي

: آٟمًٗم٤م اعمذيمقر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمع آظمتالف يمؾ خيتٚمػ مم٤م ذًمؽ وٟمحق همػمه،

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمِِْلٟم  [.19:اًمٜمجؿ]﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 اًمقًمد سملم اًمٌدل طمج٦م دائرة طمٍمٟم٤م إذا أنٜم٤م أقمت٘مد: إضمرة أظمذ قمـ اجلقاب سم٘مل

 طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا إضمرة، أظمذ سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ مم٤م يمثػم يٌٓمؾ ومحٞمٜمٍئذ وواًمديف

 ي٘مض ومل حي٩م مل ًمٖمػمه أو ُم٤م ُٕمر صمؿ احل٩م، قمٚمٞمف جي٥م يم٤من رضمؾ أوص إذا: واطمدة
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 حي٩م أن: ومٞم٘مقل يٓمٚمؼ أو سمٕمٞمٜمف ؿمخًّم٤م يٕملم أن إُم٤م حي٩م سم٠من وم٠موص اإلؾمالم طمج٦م

 ذم ٟم٘مقل ويمام ضمٕم٤مًم٦م، يٕمتؼم يمذا وًمف: وم٘مقًمف يمذا، وًمف قمٜمل ص٤مًمح وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ

 اًمقفم٤مئػ سمٕمض ذم اعمقفمٗمقن ي٠مظمذه٤م اًمتل ًمٚمرواشم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ يمثػم

 هل١مٓء جيقز ٓ اًمرواشم٥م ومٝمذه ذًمؽ، وٟمحق وإذان واخلٓم٤مسم٦م يم٤مإلُم٤مُم٦م اًمنمقمٞم٦م

 ذًمؽ ٕن قم٤ٌمداهتؿ: قمغم هلؿ أضمقر أهن٤م قمغم ي٠مظمذوه٤م أن هلؿ ظمّمّم٧م اًمذيـ

 ومٙمذًمؽ رواشم٥م، أهن٤م قمغم ي٠مظمذوهن٤م وإٟمام قمٜمٝمؿ، أظمرة أضمر ويذه٥م قمٚمٞمٝمؿ يٗمًده٤م

 يت٘مرب أن وم٠مراد ضمٕم٤مًم٦م ًمف وضمٕمؾ قمٜمف ُم٤م ؿمخص حي٩م سم٠من أوص رضمؾ هٜم٤مك يم٤من إذا

 سم٤مب ذم ويدظمؾ اجلٕم٤مًم٦م هذه ُمـ ي٠مظمذه ومال اًمقصٞم٦م شمٚمؽ سمتٜمٗمٞمذ وضمؾ قمز اهلل إمم

 إًمٞمف ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل أت٤مك ُم٤م! قمٛمر ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 طمج٦م شمّمٌح أن أُم٤م ُمٜمف، ُم٤مٟمع ٓ ومٝمذاش إًمٞمؽ اهلل ؾم٤مىمف رزق هق وم٢مٟمام ومتقًمف ومخذه

 قمٜمف، واعمحجقج اًمٌدل طمج٦م احل٤مج اًمٓمروملم ُمـ يمؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ي٤ًموم ؾمٚمٕم٦م اًمٌدل

 .اًمٕم٤ٌمدة ـمٌٞمٕم٦م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا وهٙمذا ومٞمٝم٤م يٜمزًمقن ًمقصٞمتف اعمٜمٗمذيـ وأىم٤مرسمف أهٚمف: أي

 ي٠مظمذه ُم٤م أن: ذًمؽ سمٛمٕمٜمك اًمٌدل طمج٦م احلج٦م ؾمٕمر ذم ي٤ًموم أن إُمر دار وإذا

 رء: يّمٚمف ٓ قمٜمف احل٩م ؾمٌٞمؾ ذم اح٤مل دومع ُمـ يدومٕمف وُم٤م قمٚمٞمف وزر ومٝمق أضمًرا  احل٤مج

 درُّيامت أضمؾ ُمـ يٙمقن وإٟمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف يٙمقن ُم٤م احل٤مج هذا طمج٦م ٕن

 .ىمٚمٞمالت

 .اًم١ًمال ذاك قمـ اجلقاب يٛمٙمـ ُم٤م هذا

 جيٕمٚمف أن ممٙمـ هؾ: يٕمٜمل ًمٚمقًمد، سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٘مط اًمٗمريْم٦م خيص هذا :مداخؾي

 شمٓمقع؟

 أن يٛمٙمٜمف ويمذًمؽ شمٓمققًم٤م، أبٞمف قمـ حي٩م أن يٛمٙمـ اًمقًمد يٛمٙمـ، ٓ :افشقخ

 .اًمتٜمٗمؾ سم٤مب ُمـ قمٜمف يٕمتٛمر

 (11:17:11/ (11) ضمدة ومت٤موى)

 



 املوتى أحكام مو
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 إمقات تؼيح حؽؿ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ورد طمديث٤ًم، إُمقات شمنميح ُمقوقع ذم قمٚمٛم٧م :شمال

 هبذا اؾمتدٓل وهٜم٤مك ،شطمل وهق يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن: »واًمًالم اًمّمالة

 مل احلدي٨م هذا ٕن أؾم٤ٌمب: أي قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض اعمٞم٧م شمنميح طمرُم٦م قمغم احلدي٨م

ح، ٟم٘مدر اًمٕمٚم٦م اٟمتٗم٧م  إذا سمحٞم٨م ُُمَٕمٚمَّاًل، يٙمـ  اعمقوقع؟ ذم رأجٙمؿ ومام ُٟمنَمِّ

 قمٔمؿ يمن اعم١مُمـ اعم١مُمـ، وهق سم٘مٞمد، ًمٙمـ احلدي٨م يدل يمام هق رأجل :افشقخ

 .طمٞم٤مً  يمٙمنه اعم١مُمـ اعمٞم٧م

 ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م متثٞماًل، ومٞمف ٕن إـمالىم٤ًم: جيقز ٓ ًمٚمٛمًٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مًمتنميح 

 واوح ًمٚمٛمًٚمؿ، اًمتل احلرُم٦م شمٚمؽ ًمف ًمٞمس ٕنف ضم٤مز: أهٚمف سم٢مذن يم٤من وم٢مذا اعمًٚمؿ،

 .اجلقاب

 اجلرائؿ يٙمِمػ اًمتنميح: يٕمٜمل اًمنمقمل، اًمٓم٥م اؾمٛمف رء ومٞمف :شمال

 ذًمؽ؟ جيٞمز اًمًٜم٦م ذم رء ومٞمف ُم٤م هذا، ويٙمِمػ

٤ًٌّم ًمٞمس هذا :افشقخ
ق أن جي٥م وم٘مٝمل، ـم٥م هذا ذقمٞم٤مً  ـمِ  .إُمريـ سملم ُٟمَٗمرِّ

 يم٤من يمام سم٤مًمرأي، اضمتٝم٤مدات جيتٝمدون اًمزُم٤من آظمر وذم ظم٤مص٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض 

 اًمٗم٘مف دراؾم٦م قمـ اًمٌٕمد قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م :أوًٓ  ه١مٓء ًمٙمـ سم٤مًمٙمقوم٦م، اًمرأي أهؾ قمـ ي٘م٤مل

ٜمِّل، ًه َتٜمٌط اًمٗم٘مف: سمف وأقمٜمل اًم ًْ  إمم أفمٗم٤مرهؿ ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ ُيْٕمٜمَقن ٓ ٕهنؿ اًمًٜم٦م: ُمـ اعمُ

 يمٜمقز ُمـ ومٞمٝم٤م سمام واإلطم٤مـم٦م اًمًٜم٦م سمدراؾم٦م يٕمٜمقن ٓ اًمنميٕم٦م، ذم ديم٤مشمرة يتخرضمقا  أن

 ٟمص ومٞمف ُم٤م دام وُم٤م هٙمذا، شم٘متيض اعمّمٚمح٦م أن رأُّيؿ يًتٕمٛمٚمقا  وإٟمام ٟمّمقص، وُمـ

 هذه سمٛمثؾ ومُٞمْٗمُتقن ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ، - ـمٌٕم٤مً  – طمدود ذم هذا ذًمؽ، ُمـ يٛمٜمع اًمنمع ذم

 .اًمٗمت٤موى

 وٓ ُٟمْٕمِٛمُٚمفُ  ٓ اًمنمع ذم ُمٜمّمقص ُهقَ  ُم٤م زُم٤منٍ  ذم وىمٕمٜم٤م يمٞمػ اٟمٔمر أن ًمٙمـ 

ٛمف،  ؾمٌٞمؾ ذم قمٜمدٟم٤م ُمـ ٟمجتٝمد: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمنمع، ذم ُمٜمّمقص٤مً  ًمٞمس وُم٤م ُٟمَحٙمِّ

 ذـم٦م يٛمثؾ اًمرص٤مص هذا ُُمَٕمٞمَّٜم٦م، ٟمققمٞم٦م ُمـ سمرص٤مص٦م ىُمتِؾ اًم٘متٞمؾ هذا أنف إفمٝم٤مر
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 هقي٦م َتديد إمم اًمرص٤مص ٟمققمٞم٦م يمِمػ ُمـ ويتقصٚمقا  إًمخ، دُم٤مء ؾمٗم٤ميمل يٛمثؾ ُمثاًل،

 .اعمجرم

 ذم ايمتِمٗمٜم٤م هذا، صمٛمرة ُم٤م ومٞمف اعمَُتٜمَٓمَّع سمؾ ومٞمف اعمُـ٤ٌمًمغ اًمتح٘مٞمؼ هذا سمجقاز ىمٚمٜم٤م ًمق

 طم٘م٤مئؼ سمتث٧ٌم قمؿ ٕنف ضمدًا، ٟمدر ُم٤م إٓ ُي٘متؾ ٓ ي٘متؾ؟ هؾ اًم٘م٤مشمؾ، هق ُمـ إظمػم

 إطمٙم٤مم ُٟمَٕمٓمِّؾ ذًمؽ ُمع اًمدىمٞم٘م٦م، اًمٓمٌٞم٦م اًمٌحقث هذه ُمثؾ إمم َتت٤مج ُم٤م ي٘مٞمٜمٞم٦م

 .طمتامً  ًمديٙمؿ ُمٕمروف هذا اًمنمقمٞم٦م،

 جمرُملم ه٤مي اعمجرم، يمِمػ اًمنمقمل؟ اًمٓم٥م هذا ُمـ اعم٘مّمقد ُم٤م: إذاً 

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م وم٤مقمتؼموا اًمنمقمل، احلد قمٚمٞمٝمؿ ٟم٘مٞمؿ وُم٤م يقم يمؾ سم٤مًمٕمنمات

 َأضَمَٚمف وًَمِ٘مل ىُمتِؾ هق ُم٤م ومقق أنف اًم٘متٞمؾ، هذا سمجث٦م متثٞمؾ ومٞمف ُم٤م أن ومروٜم٤م ًمق هذا

ح ٟمحـ ٟم٠ميت اًمٜم٤مس، سملم ؾمٞمحٙمؿ اًمذي هق قمزوضمؾ اهلل سم٤ٌمـمؾ، سمحؼ رسمف قمٜمد  وُٟمنَمِّ

ن٤م يمام ي٘م٤مل وُمثٚمام قمٚمٞمف، وٟمتٕمٚمؿ ومٞمف  اؾمتْمٕمٗمقك»: إدب يمت٥م سمٕمض ذم ىمرأ

 ومٚمـ ضمقًم٦م، وًمف صقًم٦م ًمف واطمد ًمق إؾمد، ؿمٌؾ ًمؽ َوَصُٗمقا  هالَّ  «ومقصٗمقك

 ي٠مظمذوا أؾم٤مس ُمـ وقمٛمرو زيد ويتٝمٛمقا  يؽميمقه اًمتٛمثٞمؾ، هذا سمف ُيَٛمثِّٚمقا  أن يًتٓمٞمٕمقا 

 ذم ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمنمقمل، سم٤مًمٓم٥م اًمٓمٌل اًمٗمحص ُمـ اًمٜمقع هذا ومتًٛمٞم٦م سمث٠مره،

 .اًمتٕمٌػم ذم شم٤ًمُمح: رأجل

 اًمٓم٥م ُمثؾ اًمٜم٤مطمٞم٦م، هذه قمغم ومٞمف ؾمٛمٕم٧م أو ىمرأتف آظمر ًمٗمظ ذم :مداخؾي

 .اًمٓمٌل اًمتٕمٚمٞمؿ ًمٖم٤مي٦م أو اًمنمقمل،

 ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًم٘م٤ميض يٚمزم ُم٤م هق اعم٘مّمقد اًمنمقمل، ًمٚمٓم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ٟم٘مقل 

 وإذا سمٞمٜم٦م، إمم سمح٤مضم٦م اًم٘م٤ميض يذيمر طمتك احلٙمؿ ُم٤م، ىمْمٞم٦م ذم رأج٤مً  أو طمٙمامً  ًمٞمّمدر

: أنقاع أرسمٕم٦م اإلؾمالم ذم ُمٕمرووم٦م واًمٌٞمٜم٤مت سم٘مرائـ، يًت٠منس يم٤مومٞم٦م همػم سمٞمٜم٦م وضمدت

 أو إثر ُمـ إظمرى إُمقر وهذه واًمِمٝمقد، اعمقصم٘م٦م واًمِمٝم٤مدات واًمٞمٛملم آقمؽماف

 شمٕمتؼم يمٚمٝم٤م صقرة أو اجلريٛم٦م ُمٙم٤من ذم سم٘مٞم٧م قمالُم٤مت ُمـ أو اًمٓمٌل، اًمٗمحص ُمـ

 طمٙمؿ، إصدار ذم قمٚمٞمٝم٤م آقمتامد يٛمٙمـ ٓ وًمٙمـ اًم٘م٤ميض، ومٞمٝم٤م يًت٠منس ىمرائـ،

 .سَمٞمِّٜم٦م وًمٞم٧ًم ىمريٜم٦م ٕهن٤م وٕمٞمٗم٦م ومٝمل قمٛمٚم٧م ًمق طمتك اًم٘م٤ميض أُم٤مم أصالً  وم٘مٞمٛمتٝم٤م
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 .أبداً  رد قمٚمٞمف ومٞمف ُم٤م ؾمٚمٞمؿ، يمالم :افشقخ

  (11: 17: 11/   111/  واًمٜمقر اهلدى)

 ضػالً  ـون إذا ادقً تؼيح حؽؿ

 ؟[ـمٗمال يم٤من إذا اعمٞم٧م شمنميح طمٙمؿ]: مداخؾي

 سم٠مبٞمف ُيْٚمَحؼ ومٝمق اًمتٙمٚمٞمػ، ؾمـ سمٚمقغ ىمٌؾ ُم٤مت إذا اًمّمٖمػم اًمقًمد ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 اعمًٚمؿ أن ُمِمٙمٚم٦م وهذه اعمًٚمؿ، ًمألب ُم٤م واخلّم٤مئص احل٘مقق ُمـ وًمف اعمًٚمؿ،

 اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل إُمقات، قمٔم٤مم يمن يتٕم٤مـمك

 ش.طمٞم٤مً  يمٙمنه اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »رواي٦م وذمش طمٞم٤مً  يمٙمنه

 يتح٤مؿمك أن ومٞمج٥م اًمٓم٥م، ًمٞمدرس ُمْمٓمراً  اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يم٤من إذا :وًمذًمؽ

ب أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من إذا يتحرى أن وجي٥م اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه ُمثؾ ذم اًمقىمقع  أو ُيـَجرِّ

 .اعمًٚمؿ ضمث٦م قمغم وًمٞمس اًمٙم٤مومر، ضمث٦م قمغم َيَتَٛمّرن

  (11: 11: 11/   177/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادقً ظظؿ ـرس ظـ افـفل مـ افعؾي

 هذا ضمث٦م أن اإليذاء ُمٕمٜمك ُمـ هؾ إيذاء ومٞمف هؾ ُمٞم٧م، وهق اًمٕمٔمؿ يمن :ادؾؼل

 شمت٠مخؿ؟ اعمٞم٧م

 .ٓ :افشقخ

 .ذًمؽ يِمٛمؾ ٓ ٓ، :ادؾؼل

 . ُمٕمٜمقي إيذاء ٓ، :افشقخ

  (11: 16: 16/   117/  واًمٜمقر اهلدى)
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 تعوػ؟ اهلل يؽؾؿف اهلل شبقؾ يف ُيؼتؾ مـ ـؾ هؾ

 يمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن احلدي٨م طملم واًمديؽ اهلل رطمؿ ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾي

 ..قمٜمف اهلل ريض طمرام سمـ اهلل قمٌد

 سم٤مًمف؟ ُم٤م :افشقخ

 ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٜمد اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ي٘متؾ إٟم٤ًمن يمؾ أن هذا ُمـ ٟمٗمٝمؿ هؾ :مداخؾي

 يٙمٚمٛمف؟ وشمٕم٤ممم

ًمد ظمّمقصٞم٦م ًمف، ظمّمقصٞم٦م هذه ٓ، :افشقخ  .اهلل رمحٝمام ضم٤مسمر ًمقا

 (11:17:11/ (1) راسمغ ومت٤موى)

 



 القبور زيارة كتاب

 1 وأحكامها

                                                           

 ذم اًم٘مٌقر زي٤مرة أطمٙم٤مم ذم ظم٤مص٤م ومّمال قم٘مدُت  وأن ؾمٌؼ وىمد ،ش81-78 اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)

ؾ اًمٕم٘مٞمدة، ُمقؾمققم٦م ُمـ اًمث٤مين اعمجٚمد  .ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. هٜم٤مك سمام هٜم٤م ُم٤م ومُٞمٙمٛمَّ
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ر هبو فالتعوظ افؼبقر زيورة تؼع ُـّ  ٓ أن رشيطي أخرة وتذ

 شبحوكف افرب يغضى مو ظـدهو يؼقل

ر هب٤م ًمالشمٕم٤مظ اًم٘مٌقر زي٤مرة وشمنمع -  ُم٤م قمٜمده٤م ي٘مقل ٓ أن ذيٓم٦م أظمرة وشمذيمه

 أو شمٕم٤ممم، اهلل دون ُمـ سمف وآؾمتٖم٤مصم٦م اعم٘مٌقر يمدقم٤مء وشمٕم٤ممم ؾمٌج٤مٟمف اًمرب يٖمْم٥م

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف ذًمؽ، وٟمحق سم٤مجلٜم٦م، ًمف واًم٘مٓمع شمزيمٞمتف

 إين: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض احلّمٞم٥م سمـ سمريدة قمـ :إول

 زي٤مرهت٤م وًمتزديمؿ] ،[آظمرة شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م] ومزوروه٤م، اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م

 [ش.هجرا  شم٘مقًمقا  وٓ ومٚمٞمزر، يزور أن أراد ومٛمـ] ،[ظمػما 

 اًم٤ٌمـمؾ، اًمٙمالم: واهلجرش: 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 اجل٤مهٚمٞم٦م سمٙمالم يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ومرسمام اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ قمٝمدهؿ ًم٘مرب أوٓ اًمٜمٝمل ويم٤من

 هلؿ أبٞمح ُمٕم٤معمف واؿمتٝمرت أطمٙم٤مُمف، ومتٝمدت آؾمالم، ىمقاقمد اؾمت٘مرت ومٚمام اًم٤ٌمـمؾ،

 ش.هجرا  شم٘مقًمقا  وٓ: »سم٘مقًمفط   واطمت٤مط اًمزي٤مرة،

 اعمٞم٧م دقم٤مء ُمـ اًمزي٤مرة قمٜمد وهمػمهؿ اًمٕم٤مُم٦م يٗمٕمٚمف ُم٤م أن خيٗمل وٓ: ىمٚم٧م

 .سمح٘مف اهلل وؾمقال سمف وآؾمتٖم٤مصم٦م

 ذًمؽ، ذم اهلل طمٙمؿ هلؿ يٌٞمٜمقا  أن اًمٕمٚمامء ومٕمغم اًم٤ٌمـمؾ، واًم٘مقل اهلجر أيمؼم ُمـ هلق

 .ُمٜمٝم٤م واًمٖم٤مي٦م اعمنموقم٦م اًمزي٤مرة ويٗمٝمٛمقهؿ

 اًمزي٤مرة ذم أطم٤مدي٨م قم٘م٥مش 161/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وىمد

 وأهن٤م ومٞمٝم٤م، احلٙمٛمف وسمٞم٤من اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م قمغم دال اًمٙمؾ: »ُمٜمٝم٤م واحلٙمٛم٦م

 ش.ذقم٤م ُمرادة شمٙمـ مل هذه ُمـ ظمٚم٧م وم٢مذا ،... - ًمالقمت٤ٌمر

 زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ إين: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :افثوين

 [ش.اًمرب يًخط ُم٤م شم٘مقًمقا  وٓ] قمؼمة، ومٞمٝم٤م وم٢من ومزوروه٤م، اًم٘مٌقر

 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ :افثوفٌ
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 اًمٕملم، وشمدُمع اًم٘مٚم٥م، شمرق وم٢مهن٤م ومزوروه٤م أٓ اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م»

 ش.هجرا  شم٘مقًمقا  وٓ آظمرة، وشمذيمر

/ 1» وأمحدش 176 ،171/ 1» رواه صمؿ طمًـ، سمًٜمدش 176/ 1» احل٤ميمؿ أظمرضمف

 .وٕمػ وومٞمف سمٜمحقه، قمٜمف أظمرى ـمريؼ ُمـش 111 117

 [.117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر زيورة اشتحبوب يف ـوفرجول افـسوء

  ىمقًمف قمٛمقم: إول: ًمقضمقه اًم٘مٌقر، زي٤مرة اؾمتح٤ٌمب ذم يم٤مًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء -

 .اًمٜم٤ًمء ومٞمف ومٞمدظمؾش اًم٘مٌقر ومزوروا» .. ط 

 .إُمر أول ذم اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنك ح٤مط   اًمٜمٌل أن: وسمٞم٤مٟمف

 قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م» ىم٤مل ومٚمام ُمٕم٤م، واًمٜم٤ًمء ًمٚمرضم٤مل ؿم٤مُمال يم٤من اًمٜمٝمل أن ؿمؽ ومال

 أول ذم يم٤من قمام خيؼمهؿ أنف ضورة اجلٜمًلم يٕمٜمل يم٤من أنف ُمٗمٝمقُم٤م يم٤منش اًم٘مٌقر زي٤مرة

 اجلٛمٚم٦م ذم اخلٓم٤مب أن ًمزاُم٤م يم٤من يمذًمؽ، إُمر يم٤من وم٢مذا اجلٜمًلم، هنل ُمـ إُمر

 .أجْم٤م اجلٜمًلم سمف أراد إٟمامش ومزوروه٤م: »ىمقًمف وهق احلدي٨م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م

 سمريدة طمدي٨م ذم ُمًٚمؿ زي٤مدة ذم اعمذيمقرة آومٕم٤مل سم٘مٞم٦م ذم اخلٓم٤مب أن وي١ميده

 ًمٙمؿ، سمدا ُم٤م وم٠مُمًٙمقا  صمالث ومقق آو٤مطمل حلقم قمـ وهنٞمتٙمؿ: »آٟمٗم٤م اعمت٘مدم

: أىمقل ،شُمًٙمرا  شمنمسمقا  وٓ يمٚمٝم٤م إؾم٘مٞم٦م ذم وم٤مذسمقا  ؾم٘م٤مء ذم إٓ اًمٜمٌٞمذ قمـ وهنٞمتٙمؿ

 اخلٓم٤مب ذم اًمِم٠من هق يمام ىمٓمٕم٤م، اجلٜمًلم إمم ُمقضمف آومٕم٤مل هذه مجٞمع ذم وم٤مخلٓم٤مب

 سم٤مًمرضم٤مل، ظم٤مصش ومزوروه٤م» ىمقًمف ذم اخلٓم٤مب سم٠من ىمٞمؾ وم٢مذا ،شهنٞمتٙمؿ: يمٜم٧م: »إول

 اًمٙمٚمؿ، ضمقاُمع أويت سمٛمـ يٚمٞمؼ ٓ اًمذي إُمر ـمراوشمف، وذه٧ٌم اًمٙمالم ٟمٔم٤مم اظمتؾ

 :آشمٞم٦م اًمقضمقه شم٠مجٞمدا ويزيده ،ط سم٤مًمْم٤مد، ٟمٓمؼ ُمـ أومّمح هق وُمـ

 وم٢مهن٤م: »اًم٘مٌقر زي٤مرة ذقم٧م أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٕمٚم٦م ذم اًمرضم٤مل ُمِم٤مريمتٝمـ :افثوين

رش اًمٕملم وشمدُمع اًم٘مٚم٥م شمرق  ش.آظمرة وشمذيمِّ
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 ًمٜم٤م طمٗمٔمتٝمام طمديثلم ذم اًم٘مٌقر، زي٤مرة ذم هلـ رظمص ىمدط   اًمٜمٌل أن :افثوفٌ

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اعم١مُمٜملم أم

 وم٘مٚم٧م اعم٘م٤مسمر، ُمـ يقم ذات أىمٌٚم٧م قم٤مئِم٦م أن: »ُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ - 1

: هل٤م وم٘مٚم٧م سمٙمر، أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد ىمؼم ُمـ: ىم٤مًم٧م أىمٌٚم٧م؟ أجـ ُمـ اعم١مُمٜملم أم ي٤م: هل٤م

 ش.سمزي٤مرهت٤م أُمر صمؿ: ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م اًم٘مٌقر؟ زي٤مرة قمـ هنكط   اهلل رؾمقل يم٤من أخٞمس

 ش.اًم٘مٌقر زي٤مرة ذم رظمصط   اهلل رؾمقل أن» قمٜمٝم٤م رواي٦م وذم

 قمٜمل أطمدصمٙمؿ أٓ: يقُم٤م ىم٤مل أنف اعمٓمٚم٥م سمـ خمرُم٦م سمـ ىمٞمس سمـ حمٛمد قمـ - 1

 وقمـ قمٜمل أطمدصمٙمؿ أٓ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل وًمدشمف، اًمتل أُمف يريد أنف ومٔمٜمٜم٤م أُمل؟ وقمـ

 :ىم٤مًم٧م: سمغم: ىمٚمٜم٤م ؟ط اهلل رؾمقل

 وظمٚمع رداءه، ومقوع اٟم٘مٚم٥م قمٜمدي، ومٞمٝم٤مط   اًمٜمٌل يم٤من اًمتل ًمٞمٚمتل يم٤مٟم٧م ح٤م»

 يٚم٨ٌم ومٚمؿ وم٤موٓمجع، ومراؿمف، قمغم إزاره ـمرف وسمًط رضمٚمٞمف، قمٜمد ومقوٕمٝمام ٟمٕمٚمٞمف،

 اًم٤ٌمب وومتح رويدا، واٟمتٕمؾ رويدا، رداءه وم٠مظمذ رىمدت، ىمد أنف فمٝمر ريثام إٓ

 وشم٘مٜمٕم٧م: واظمتٛمرت رأد ذم درقمل ومجٕمٚم٧م رويدا، أضم٤مومف صمؿ ومخرج، ،[رويدا]

 يديف رومع صمؿ اًم٘مٞم٤مم، وم٠مـم٤مل وم٘م٤مم اًمٌ٘مٞمع، ضم٤مء طمتك اصمره قمغم اٟمٓمٚم٘م٧م صمؿ ،(1)إزاري

 وم٠مطمي. ومٝمروًم٧م ومٝمرول. وم٠مهقم٧م وأهع وم٤مٟمحروم٧م، اٟمحرف صمؿ ُمرات، صمالث

 ي٤م ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل، ومدظمؾ اوٓمجٕم٧م، أن إٓ ومٚمٞمس ومدظمٚم٧م، ومًٌ٘متف، وم٠مطميت،

 أو ًمتخؼمين: ىم٤مل ،[اهلل رؾمقل ي٤م] ؿمئ ٓ: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م راسمٞم٦م؟ (1)طمِمٞم٤م (1)قم٤مئش

 وم٠مظمؼمشمف وأُمل، أن٧م سم٠ميب اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م اخلٌػم، اًمٚمٓمٞمػ ًمٞمخؼمين

 صدري ذم ومٚمٝمزين ٟمٕمؿ،: ىمٚم٧م أُم٤مُمل؟ رأج٧م اًمذي اًمًقاد وم٠من٧م: ىم٤مل ،[اخلؼم]

                                                           

 .[ُمٜمف.]سمٜمٗمًف قمدي ومٚمٝمذا إزاري ًم٧ًٌم سمٛمٕمٜمك اًمتٕمدي٦م، سم٤مء سمٖمػم (1)

 .[ُمٜمف.]اعمرمخ٤مت يمؾ ذم ضم٤مري٤من وضمٝم٤من ومه٤م ووٛمٝم٤م، إًمِملم ومتحش قم٤مئش» ذم جيقز (1)

 ُمِمٞمف ذم ًمٚمٛمنع يٕمرض اًمذي واًمتٝمٞم٩م اًمرسمق وهق احلِم٤م قمٚمٞمؽ وىمع ُمٕمٜم٤مه اعمٕمجٛم٦م وإؾمٙم٤من اعمٝمٛمٚم٦م سمٗمتح (1)

شمره اًمٜمٗمس ارشمٗم٤مع ُمـ  .[ُمٜمف.]اًمٌٓمـ ُمرشمٗمٕم٦م أيش راسمٞم٦م: »وىمقل. وشمقا
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 يٙمتؿ ُمٝمام: ىم٤مًم٧م ؟!ورؾمقًمف قمٚمٞمؽ اهلل حيٞمػ أن أفمٜمٜم٧م: ىم٤مل صمؿ أوضمٕمتل، (1)هلزة

 وم٠مظمٗم٤مه - ومٜم٤مداين رأج٧م طملم أت٤مين ضمؼميؾ وم٤من ىم٤مل ٟمٕمؿ[: ىم٤مل] اهلل، يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس

 وفمٜمٜم٧م صمٞم٤مسمؽ ووٕم٧م وىمد قمٚمٞمؽ، ًمٞمدظمؾ يٙمـ ومل ُمٜمؽ، وم٠مظمٗمٞمتف وم٠مضمٌتف، ُمٜمؽ،

 ي٠مُمرك رسمؽ إن: وم٘م٤مل - شمًتقطمٌم أن وظمِمٞم٧م أوىمٔمؽ، أن ومٙمره٧م رىمدت، ىمد أن

: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م هلؿ أىمقل يمٞمػ: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م هلؿ، ومتًتٖمٗمر اًمٌ٘مٞمع أهؾ شم٠ميت أن

 ُمٜم٤م اعمًت٘مدُملم اهلل ويرطمؿ واعمًٚمٛملم، اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمغم اًمًالم: ىمقزم

 ش.ًمالطم٘مقن سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م واعمًت٠مظمريـ،

 اًمزي٤مرة ضمقاز قمغمش 118/ 1ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ سمف اؾمتدل واحلدي٨م 

 ٕن اًمرضم٤مل، ُمع شمِمٛمٚمٝمـ اًمرظمّم٦م أن ي١ميد وهق قمٚمٞمف، اًمدًٓم٦م فم٤مهر وهق ًمٚمٜم٤ًمء

 اعمديٜم٦م، ذم سمٕم٤مئِم٦م سمٜمكط   أنف ُمٕمٚمقم هق ح٤م اعمديٜم٦م، ذم يم٤مٟم٧م إٟمام اًم٘مّم٦م هذه

 شم٤مرخي٤م ٟمٕمرف ٓ يمٜم٤م وإن هبذا ٟمجزم وٟمحـ ُمٙم٦م، ذم إُمر أول ذم يم٤من إٟمام واًمٜمٝمل

: وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صؾ ىمقًمف ُمـ وذًمؽ ًمف، يِمٝمد اًمّمحٞمح آؾمتٜمت٤مج ٓن ذًمؽ، ي١ميد

 اًمٕمٝمد دون اعمدين، اًمٕمٝمد ذم ينمع أن اًمٜمٝمل هذا ُمثؾ ذم يٕم٘مؾ ٓ إذش هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م»

 واًمٕم٘مٞمدة، سم٤مًمتقطمٞمد يتٕمٚمؼ ومٞمام هق إٟمام إطمٙم٤مم ُمـ ومٞمف ذع ُم٤م أيمثر يم٤من اًمذي اعمٙمل

 يٜم٤مؾم٥م إٟمام وشمنميٕمف اًمذرائع، ؾمد سم٤مب ُمـ ٕنف اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ اًمزي٤مرة قمـ واًمٜمٝمل

 ىمري٤ٌم، سم٤مًمنمك وقمٝمدهؿ سم٤مٓؾمالم، قمٝمد طمديتل ومٞمف، يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس ٓن اعمٙمل اًمٕمٝمد

 اًمتقطمٞمد اؾمت٘مر إذا طمتك اًمنمك، إمم ذريٕم٦م شمٙمقن ٓ ًمٙمل اًمزي٤مرة قمـط   ومٜمٝم٤مهؿ

 ـمٞمٚم٦م يدقمٝمؿ أن وأُم٤م اًمزي٤مرة، هلؿ أذن اًمنمك أنقاع ُمـ يٜم٤مومٞمف ُم٤م وقمرومقا  ىمٚمقهبؿ، ذم

 قمـ ضمدا سمٕمٞمد ومٝمق اعمديٜم٦م ذم قمٜمٝم٤م يٜمٝم٤مهؿ صمؿ اًمزي٤مرة، ذم قم٤مدهتؿ قمغم اعمٙمل اًمٕمٝمد

 يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ُمٙم٦م، ذم شمنميٕمف يم٤من إٟمام اًمٜمٝمل سم٠من ضمزُمٜم٤م وهلذا اًمتنميع، طمٙمٛم٦م

 ذم اٟم٘مدح ؿمئ وم٢مٟمف ومت٠مُمٚمف ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمغم واوح دًمٞمؾ اعمديٜم٦م ذم سم٤مًمزي٤مرة ًمٕم٤مئِم٦م وم٠مذٟمف

 ومٛمـ أظمٓم٠مت وإن اهلل، ومٛمـ أص٧ٌم وم٤من اًمقضمف، هذا قمغم ذطمف ُمـ أر ومل اًمٜمٗمس،

 .ٟمٗمز

                                                           

 [.ُمٜمف. ]اًمّمدر ذم اًمٙمػ سمجٛمع اًميب: اًمٚمٝمز (1)
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 وىمدش: »16 ص» سم٘مقًمف ذًمؽ قمغمش ذقمٞم٦م وصٞم٦م» رؾم٤مًم٦م ص٤مطم٥م اؾمتدٓل وأُم٤م

 اهلل ريض محزة قمٛمٝم٤م ىمؼم زي٤مرة قمغم قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م اسمٜمتفط   اًمرؾمقل أىمر

 ش.قمٜمف

 اًمًٜم٦م، يمت٥م ُمـ ؿمئ ذم ًمف أصؾ ٓ اعمذيمقر آىمرار ٕن سم٤مـمؾ، اؾمتدٓل ومٝمق

 وم٘مط زي٤مرة هق إٟمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٜمٝم٤م اعمروي وم٢من اعمقًمػ، ُمـ ومه٤م إٓ أفمٜم٦م وُم٤م

 رواي٦م ُمـ وم٢مٟمف قمٜمٝم٤م، ذًمؽ يث٧ٌم ومال ذًمؽ وُمع أصال، اعمزقمقم ًمْلىمرار ذيمر ومٞمف ًمٞمس

 سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م أن أبٞمف قمـ احلًلم سمـ قمغم أبٞمف قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ داود سمـ ؾمٚمٞمامن

 .قمٜمده وشمٌٙمل ومتّمكم مجٕم٦م يمؾ محزة قمٛمٝم٤م ىمؼم شمزور يم٤مٟم٧م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صكم اًمٜمٌل

 ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م، اًم٘مٌقر زي٤مرة ضمقاز وومٞمفش: »76/ 1ش »اًمٕمٛمدة» ذم اًمٕمٞمٜمل وىم٤مل

ئر يم٤من ة أو رضمال اًمزا ، أو ُمًٚمام اعمزور يم٤من وؾمقاء: اُمرأ  ذم اًمٗمّمؾ ًمٕمدم يم٤مومرا

 ش.ذًمؽ

 ًمٕمدم» ىمقًمف قم٘م٥م وم٘م٤مل احلدي٨م قمغم يمالُمف آظمر ذم أجْم٤م احل٤مومظ ٟمحقه وذيمر

 ص٤مطم٥م وىم٤مل اجلٛمٝمقر، ىمٓمع وسم٤مجلقاز: اًمٜمقوي ىم٤ملش: »ذًمؽ ذم آؾمتٗمّم٤مل

 ش.اٟمتٝمك. همٚمط وهق اًمٙم٤مومر ىمؼم زي٤مرة دمقز ٓ: احل٤موي

ة زي٤مرة ضمقاز ُمـ احلدي٨م قمٚمٞمف دل وُم٤م  إٟمام وًمٙمـ احلدي٨م، ُمـ اعمت٤ٌمدر هق اعمرأ

 أؾمٚمٗمٜم٤مه ُم٤م شمذيمرٟم٤م إذا اًمٔم٤مهر، هق وهذا اًمٜمٝمل، ىمٌؾ شم٘مع مل اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ يتؿ

 أم أُمف سمف ضم٤مءت ُمدين وهق أنس رواه٤م اًم٘مّم٦م وأن ُمٙم٦م، ذم يم٤من اًمٜمٝمل أن سمٞم٤من ُمـ

 ُمدٟمٞم٦م، اًم٘مّم٦م ومتٙمقن ؾمٜملم، قمنم اسمـ وأنس اعمديٜم٦م، ىمدم طملمط   اًمٜمٌل إمم ؾمٚمٞمؿ

 هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل وأُم٤م اجلقاز، قمغم هب٤م آؾمتدٓل ومتؿ اًمٜمٝمل، سمٕمد أهن٤م ومث٧ٌم

 ش:111/ 1ش »اًمًٜمـ

 ش.اًمزي٤مرة قمـ اًمٜمٝمل مجٚمتٝم٤م وُمـ قمٜمف، هنك ُم٤م وشمرك سمف أُمر ُم٤م ومٕمؾ اهلل، وشم٘مقى»

ة قمٜمد يم٤من ًمق ومّمحٞمح  يٜمًخ، ومل اؾمتٛمر وأنف اًمزي٤مرة قمـ اًمٜم٤ًمء سمٜمٝمل قمٚمؿ اعمرأ

 ومٝمق ًمديٜم٤م ُمٕمروف همػم وهذا أُم٤مش اًمزي٤مرة قمـ اًمٜمٝمل مجٚمتٝم٤م وُمـ: »ىمقًمف يث٧ٌم ومحٞمٜمئذ
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  اهلل رؾمقل ًمٜمٝم٤مه٤م ُمًتٛمرا  يزال ٓ اًمٜمٝمل يم٤من ًمق أنف وي١ميده صحٞمح، همػم اؾمتدٓل

طم٦م اًمزي٤مرة قمـط   قم٤مُم٦م، سمّمقرة اهلل سمت٘مقى سم٠مُمره٤م يٙمتػ ومل هل٤م، ذًمؽ وسملم سا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن فم٤مهر وهذا

 [119] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر زيورة مـ اإلـثور فؾـسوء جيقز ٓ

 يٗميض ىمد ذًمؽ ٓن قمٚمٞمٝم٤م، واًمؽمدد اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمـ اإليمث٤مر هلـ جيقز ٓ ًمٙمـ -

 ًمٚمٜمزه٦م، جم٤مًمس اًم٘مٌقر واخت٤مذ واًمتؼمج اًمّمٞم٤مح ُمثؾ ُمـ اًمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٦م إمم هبـ

 آؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد سمٕمض، ذم اًمٞمقم ُمِم٤مهد هق يمام اًمٗم٤مرغ، اًمٙمالم ذم اًمقىم٧م وشمْمٞمٞمع

 وذم»ط   اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »اعمِمٝمقر سم٤محلدي٨م - اهلل ؿم٤مء إن - اعمراد هق وهذا

 ُمـ شمٌلم وم٘مد[: ىم٤مل صمؿ احلدي٨م اإلُم٤مم ظمرج صمؿش.]اًم٘مٌقر زواراتش اهلل ًمٕمـ: ًمٗمظ

 هريرة أيب طمدي٨م ٓشمٗم٤مقش زوارات» سمٚمٗمظ هق إٟمام ومٞمف اعمحٗمقظ أن احلدي٨م ختري٩م

 ومٝمل وٕمػ ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم آيمثريـ، رواي٦م ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ويمذا قمٚمٞمف وطم٤ًمن

 ُمـ آظمرى اًمرواي٦م اعمذيمقر آشمٗم٤مق ذم يي ٓ يمام شمي، ومال ًمٚمِمٝم٤مدة شمّمٚمح مل إن

 إٟمامش زوارات» اًمٚمٗمظ ومٝمذا يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا فم٤مهر، هق يمام قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 .اًمزي٤مرة يٙمثرن اًماليت اًمٜم٤ًمء ًمٕمـ قمغم يدل

 احلدي٨م هبذا يٕم٤مرض أن طمٞمٜمئذ جيقز ومال اًمٚمٕمـ، يِمٛمٚمٝمـ ومال همػمهـ سمخالف

 .قم٤مُم٦م وشمٚمؽ ظم٤مص ٕنف ًمٚمٜم٤ًمء، اًمزي٤مرة اؾمتح٤ٌمب قمغم اًمداًم٦م آطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م

 ُم٤م ٟمحق وإمم اًمٜمًخ، دقمقى ُمـ أومم اجلٛمع ومٝمذا حمٚمف، ذم ُمٜمٝمام سمٙمؾ ومٞمٕمٛمؾ

 :اًم٘مرـمٌل وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء، ُمـ مج٤مقم٦م ذه٥م ذيمرٟم٤م

 اًمّمٞمٖم٦م شم٘متْمٞمف ح٤م اًمزي٤مرة، ُمـ ًمٚمٛمٙمثرات هق إٟمام احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٚمٕمـ»

 .واًمتؼمج اًمزوج طمؼ شمْمٞمٞمع ُمـ ذًمؽ إًمٞمف يٗميض ُم٤م اًم٥ًٌم وًمٕمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م، ُمـ

 ُمـ ُم٤مٟمع ومال ذًمؽ مجٞمع أُمـ إذا: ي٘م٤مل وىمد ذًمؽ وٟمحق اًمّمٞم٤مح ُمـ يٜمِم٠م وُم٤م
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 ش.واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل إًمٞمف حيت٤مج اعمقت شمذيمر ٕن هلـ، اإلذن

 يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمٙمالم وهذاش: »91/ 1ش »آوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 ش.اًمٔم٤مهر ذم اعمتٕم٤مرو٦م اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ذم اقمتامده

 ًمٚمجقاز اؾمتدل وًمٙمٜمف ،شاًمًالم ؾمٌؾ: »ذم أجْم٤م اًمّمٜمٕم٤مين ذه٥م اجلٛمع هذا وإمم

 قمٜمٝمام اهلل ريض قمكم سمـ احلًلم طمدي٨م: أوٓ قمٚمٞمٝم٤م، أنٌف أن وم٠مطم٧ٌٌم ٟمٔمر ومٞمٝم٤م سم٠مدًم٦م

 ش.وشمٌٙمل ومتّمكم مجٕم٦م يمؾ محزة قمٛمٝم٤م ىمؼم شمزرو يم٤مٟم٧مط   اًمٜمٌل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م أن»

 ُمٜم٘مٓمع، وهق» وىم٤ملش 78/ 1» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 177/ 1» احل٤ميمؿ أظمرضمف

 هذيـ وؾمٙمقت! اًمّمٜمٕم٤مين وشمٌٕمفش 118/ 1ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 وًمٞمس. أظمرى قمٚم٦م ُمـ ؾم٤ممل أنف يقهؿ ىمد سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع إقمالًمف قمكم اًمٌٞمٝم٘مل واىمتّم٤مر

 .ىمري٤ٌم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام يمذًمؽ

 أو اًمقًمديـ ىمؼم زار ُمـ: »ُمرؾمالش اإليامن ؿمٕم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل طمدي٨م: صم٤مٟمٞم٤م

 ش.سم٤مرا ويمت٥م ًمف قمٗمق مجٕم٦م يمؾ ذم أطمدمه٤م

 هق وًمٞمس ُمقوقع، هق سمؾ ضمدا وٕمٞمػ وهق. أجْم٤م اًمّمٜمٕم٤مين قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

 سمـ حمٛمد هق إٟمام رومٕمف اًمذي ٓن ُمٕمْمؾ هق سمؾ اًمّمٜمٕم٤مين، ذيمر يمام وم٘مط ُمرؾمؾ

 أبك اسمـ رواهش: »118/ 1ش »آطمٞم٤مء ختري٩م» ذم إًمٕمراىمل ىم٤مل شم٤مسمٕمٞم٤م، وًمٞمس اًمٜمٕمامن

 اًمٕمالء سمـ حيٞمك قمـ شمٚم٘م٤مه وهق: ىمٚم٧مش. جمٝمقل اًمٜمٕمامن سمـ حمٛمد ُمٕمْمؾ، وهق اًمدٟمٞم٤م

 ويمٞمع يمذسمف وحيٞملش 199» اًمّمٖمػم ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف هريرة أبك قمـ سمًٜمده اًمٌجكم

 :أبٞمف قمـش 119/ 1» طم٤مشمؿ أبك اسمـ وىم٤مل وأمحد،

 ش.19 رىمؿ» اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ُمٗمّمالً  خترجيف واٟمٔمرش. ُمقوقع يم٠منف ضمدا، ُمٜمٙمرا  احلدي٨م»

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 فؾؼبقر افـسوء زيورة مؼوظقي

 يم٤من يمام - اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قم٤مم اًم٘مٌقر، سمزي٤مرة إطم٤مدي٨م ذم اًمث٤مسم٧م إُمر [:اإلموم ؿول]
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 أطمٙم٤مم يمت٤ميب ذم قم٘مدشمف يمٜم٧م ظم٤مص ومّمؾ ذم جمٛمققم٦م وهل ،- ىمٌؾ ُمـ قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل يِمٛمٚمٝمـ

 أن ذم آظمر ومّمالً  ىمٌٚمف قم٘مدت يمام. اعم٘مدؾمٞم٤من اًمٗم٘مٞمٝم٤من ذيمره٤م ىمد وسمٕمْمٝم٤م ،116رىمؿ اجلٜم٤مئز

 ش.16» رىمؿ اًمٜم٤ًمء، دون سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع ومْمؾ

 .(1111/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾـسوء افؼبقر زيورة

 زارتط   اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أن ىمٚم٧م ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾي

 هذا؟ ذم ٟمص هٜم٤مك هؾ اًم٘مٌقر،

 اًمّمديؼ سمٙمر أيب اسمـ اًمرمحـ قمٌد أنش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 .اعمديٜم٦م قمـ سمٕمٞمداً  ُم٤مت أظم٤مه٤م،

 : وىم٤مًم٧م اًمِمٕمر ُمـ سمٞمتلم ذيمرت اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وأفمـ ىمؼمه، زارت

 .طمٚمقيـ سمٞمتلم هؿ اًمٌٞمتلم، ُمٜمٙمؿ يذيمر ُمـ

 ...ذيمرى ومٞمٝمؿ :مداخؾي

 .اًمرمحـ قمٌد أظمٞمٝم٤م ىمؼم زارت أهن٤م اعمٝمؿ :افشقخ

 .اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم هذا إثر يٕمٜمل :مداخؾي

 ذم هٜم٤مك ٕن اًمدُمِم٘مٞملم: ٟمحـ ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مئدة إثر هذا وذم ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 . اًمرمحـ قمٌد سمٛمًجد يًٛمك ُمًجد سمٖمداد ؿم٤مرع ُمٜمتّمػ

ك اعمًجد هذا :افشقخ ٛمَّ ًَ  ًمقطم٦م ُمٙمتقب سمف ويٕمٜمقن اًمرمحـ، قمٌد سمٛمًجد ُي

 احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وأن٤م سم٤مًمداظمؾ، ىمؼم وومٞمف اًمّمديؼ، سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد ُمًجد: هٜم٤م

 سمـ اًمرمحـ سمٕمٌد أتك اًمذي ُم٤م مج٤مقم٦م ي٤م: هلؿ ٟم٘مقل أن ٟمريد هٜم٤مك، صٚمٞم٧م ُم٤م قمٛمري

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أظمتف وذه٧ٌم اعمديٜم٦م، ُمـ ىمري٤ٌمً  ُم٤مت وهق دُمِمؼ، ذم هٜم٤م سمٙمر أيب

ر، ُيـْحِزن اًمذي اًمِمٕمر هذا وىم٤مًم٧م وزارشمف،  وهور، هٜم٤مء ذم قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ وُيَذيمِّ
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ق ُمٜمف ٟمج٤مة ٓ اًمذي اعمقت ضم٤مء صمؿ  .سمٞمٜمٝمام وَمَٗمرَّ

 اًم٘م٤مئٛم٦م وأراء إومٙم٤مر ُمـ يمثػم سم٢مسمٓم٤مل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٤مت شم٤ًمقمد وهٙمذا

 . ؾمٚمٓم٤من ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م اًمتل اًمت٘م٤مًمٞمد قمغم

  (11: 11: 17/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 فالتعوظ فؾـسوء افؼبقر زيورة

 وم٘مط؟ ًمالشمٕم٤مظ يم٤مٟم٧م إذا اًم٘مٌقر زي٤مرة ًمٚمٜم٤ًمء جيقز هؾ :مداخؾي

َـّ  أن قم٤مم، ذط وهق أظمر واًمنمط ذط، هذا ٟمٕمؿ، :افشقخ  ُمتحج٤ٌمت َيُٙم

 َيُٕمْدن صمؿ سم٤مُٕمقات، اًمٕمؼمة وَيْذيُمرن اًمًالم ُيْٚمِ٘ملم اًمنمقمل، سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٤ٌٌمت

 .أدراضمٝمـ

 زي٤مرة قمـ اًمٜمٝمل ٕن ذًمؽ اًمرضم٤مل: وسملم اًمٜم٤ًمء سملم هذه واحل٤مًم٦م ومرق ومال 

ـ ح٤م صمؿ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل يِمٛمؾ قم٤مُم٤مً  هنٞم٤مً  يم٤من اإلؾمالم، أول ذم اًم٘مٌقر  اًمتقطمٞمد مَتَٙمَّ

 .وٟم٤ًمء رضم٤مًٓ  قم٤مُم٦مً  اإلذن ضم٤مءهؿ وٟم٤ًمء، رضم٤مًٓ  اعمًٚمٛملم ه١مٓء ُمـ

 إمم أؿم٤مر: أي واطمد، طمدي٨م ذم إُمريـ هذيـ إمم اإلؿم٤مرةط   اًمٜمٌل مجع وىمد 

ٝم٤مً  يم٤من اًمٜمٝمل أن  .واًمرضم٤مل ًمٚمٜم٤ًمء قم٤مُم٤مً  شمقضمٞمٝم٤مً  ُُمَقضمَّ

ٝم٤مً  يم٤من اإلذن أن إمم أجْم٤مً  وأؿم٤مر   اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ واًمرضم٤مل: ًمٚمٜم٤ًمء ُُمَقضمَّ

 عمـ؟ اخلٓم٤مب ،شاًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمام واًمًالم

٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم  ُٟمـُٝمقا  اًمذيـ ٕوَلؽ عمـ؟ اخلٓم٤مبش ومزوروه٤م أٓ»: ورضم٤مًٓ  ٟم٤ًمء قم٤مُمَّ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هب٤م قَمٚمَّؾ اًمتل اًمِٕمٚم٦َّم ذًمؽ وي١ميمد ورضم٤مًٓ، ٟم٤ًمء: أي ىمٌؾ، ُمـ

 .شأظمرة شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م ومزوروه٤م: »قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل سمٕمد سم٤مًمزي٤مرة اإلذن

ر ذقمٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  يتٕم٤مـمقا  أن إمم سمح٤مضم٦م اًمرضم٤مل أن يمام: إذاً    وم٤مًمٜم٤ًمء أظمرة، ًمَتَذيمه

َـّ  مل إن ذًمؽ، ذم يم٤مًمرضم٤مل رهـ اًمذي اًم٥ًٌم هذا ُمثؾ يتخذن سم٠من أومم َيُٙم  ُيَذيمِّ

 .سم٤مٔظمرة
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 سمٚمٗمٔملم ُمروي وم٤محلدي٨مش اًم٘مٌقر زائرات اهلل ًمٕمـ: »اعمٕمروف احلدي٨م أُم٤م 

: سمٚمٗمظ ومٝمق أظمر، اًمٚمٗمظ أُم٤م وٕمٞمػ، وهق ،شزائرات: »هذا هق إول اًمٚمٗمظ: اصمٜملم

ارات»  .اًمزي٤مرة ُيٙمثرن اًماليت: أي ،شَزوَّ

ط   اًمٜمٌل َأِذن أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٖم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ يٙمقن ٓ قم٤مدةً  اإليمث٤مر وهذا 

 ُمـ يمثػم ذم ُمِم٤مهداً  ٟمحـ ٟمراه يمام اإليمث٤مر هذاش أظمرة شمذيمر» ًمٚمجٜمًلم سم٤مًمزي٤مرة

 ذًمؽ ويتخذن اًم٘مؼم طمقل جيٚمًـ ذًمؽ، وٟمحق ؿمٕم٤ٌمن وٟمّمػ يم٤مٕقمٞم٤مد اعمٜم٤مؾم٤ٌمت

 .إطم٤مدي٨م ؿمتك هذا ضمٚمقؾمٝمؿ ذم يتحدصمقن ُم٘مٝمك، اعمٙم٤من

ارات: »سمٚمٗمظ يّمح، احلدي٨م: وم٢مذاً    اإلذن ُيٜم٤َمذم ٓ هذا واعمٕمٜمك ،شاًم٘مٌقر َزوَّ

ّمف وإٟمام اًمٕم٤مم ٌَلمِّ  ُيـَخّمِّ د اًمتل اًمزي٤مرة أن وُي ر هب٤م ُيرا  ُمنموقم٦م، ومٝمل أظمرة، شَمَذيمه

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا قمٜمف، ُمٜمٝمل ومٝمذا واعم٤ٌمًمٖم٦م اإليمث٤مر ًمٙمـ

 ًمْليمث٤مر؟ طمد ذم ـمٞم٥م، :مداخؾي

 .ٟمٕمؿ. ذم ُم٤م ٓ :افشقخ

 شمٙمقن أن: مه٤م ذـم٤من، اًمٜم٤ًمء ًمزي٤مرة: ىمٚم٧م أن٧م: ُمثالً  ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾي

ة ًمٙمـ واًمٕمؼمة، ًمٚمٕمٔم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ُمتجٚم٦ٌٌم،  ُمع زوضمٝم٤م، أو واًمده٤م ىمؼم ًمزي٤مرة شمذه٥م اُمرأ

 ُم٘مؼمة وضمقد ُمع جيقز هذا ومٝمؾ هلذا، اًمرطمؾ شمِمد وهل سمٞمتٝمؿ، ىمرب ُم٘مؼمة ُوضمقد

 سمٞمتٝمؿ؟ قمٜمد

 ..ًمٙمـ جيقز، جيقز هق ٓ، :افشقخ

 ..زوضمٝم٤م ىمؼم ختّمٞمص :مداخؾي

 أو أبٞمٝم٤م سمزي٤مرة ختّمٞمّمٝم٤م ًمٙمـ جيقز، جيقز ىمْمٞم٦م هق اصؼم، ُّيديؽ اهلل :افشقخ

 .اعم٘م٤مسمر زي٤مرة دون ىمريٌٝم٤م

ص دون أنف ُمع اًمتخّمٞمص هذا طمٞمٜمئذٍ    ًمٞم٧ًم هذه اًمزي٤مرة أن ُيِمٕمر ومٝمق ُُمـَخّمِّ

ر  سم٤ٌمقم٨م وًمٞمس وم٘مط، اًمٕم٤مـمٗم٦م سم٤ٌمقم٨م هل: ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أطمًـ وإٟمام أظمرة، ًمَِتَذيمه

 .واًمديـ اًمٕمٚمؿ
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ون اًمذيـ هل١مٓء ٟم٘مقل ٟمحـ وًمذًمؽ   اًمتل اًم٘مٌقر سمٕمض زي٤مرة إمم اًمرطم٤مل َيُِمده

 ح٤مذا صحٞمح، همػم أو صحٞمح٤مً  اًم٘مقل هذا يم٤من ؾمقاء وص٤محللم، أوًمٞم٤مء ىمٌقر إهن٤م ي٘م٤مل

 إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م وأن ؾمٌؼ اًمتل واحلٙمٛم٦م اًمٖم٤مي٦م َت٘مٞمؼ هق اعم٘مّمقد يم٤من إن اًمزي٤مرة، هذه

 هبذه واًمٕمٔم٦م أُم٤مُمٙمؿ، اعم٘مؼمة ه٤مهل: هلؿ ومٜم٘مقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ُمـ

 هذه ُمـ اًمٕمٔم٦م ومزقم٤ًم، ًمٞم٘مقم اعمٜم٤مم ذم ويراه٤م اإلٟم٤ًمن يتخٞمؾ أن يٙمٗمل اًمتل اًم٘مٌقر

ٜم٤مً  ُُمَزظْمَروم٤مً  يم٤من إذا ظم٤مص٦مً  ٟمٌل، أو وزم ىمؼم زي٤مرة ُمـ سمٙمثػم أيمثر اًم٘مٌقر  وقمٚمٞمف وُُمَزيَّ

٦م،  .وضمؾ قمز هلل إٓ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ ظمْمققم٤مً  خيْمٕمقن ومحٞمٜمئذٍ  ُأهبَّ

 ي٘مّمدون ٓ أهنؿ دًمٞمؾ أيمؼم اًم٘مٌقر، هذه إمم اًمرطم٤مل ؿمد إن: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٚمٝمذا 

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٖم٤مي٦م َت٘مٞمؼ هب٤م

 (11: 11: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 11: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؼبقر افـسوء زيورة مؼوظقي

 رواهش. قمٜمٝمام اهلل رى اًمرمحـ قمٌد أظمٞمٝم٤م ىمؼم زارت قم٤مئِم٦م أن: »طمدي٨م -

 . صحٞمح.  إثرم

  اًمٜمٌك ؾم٠مخ٧م إهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ يٚمٞمف اًمذى احلدي٨م رم ؾمٞم٠متك ُم٤م ًمٚمحدي٨م يِمٝمد ومم٤م

 اًمًالم ىمقمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل شم٘مقل؟ يمٞمػ اًم٘مٌقر زارت هك إذاط 

 اًمّمالة قمٚمٞمف طمٞم٤مشمف رم اًم٘مٌقر شمزور يم٤مٟم٧م إذن ومٝمك...ش  اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمغم

 ومل، قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ظمٗمك ح٤م اًمٜمٝمك ىمٌؾ يم٤من ذًمؽ أن ومٚمق وشمٕمٚمٞمٛمف سمؾ وسم٢مىمراره واًمًالم

 .أقمٚمؿ واهلل، اًمٜمٝمك ىمٌؾ يم٤من أنف ًمق، سمزي٤مرهت٤م سم٤مُٕمر حيت٩م

 [(771) رىمؿ طمدي٨م َت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 فؾـسوء افؼبقر زيورة حؽؿ

 ًمٚم٘مٌقر؟ اًمٜم٤ًمء زي٤مرة ذم اًمٗمّمؾ اًم٘مقل هق ُم٤م :مداخؾي

 .اًمٗمّمؾ اًم٘مقل هق هذا اًمرضم٤مل، ؿم٘م٤مئؼ هـ :افشقخ

 أنٗمًٝمؿ؟ ًمٚمرضم٤مل اًمنمقمٞم٦م اًمزي٤مرة هل ومام :مداخؾي

 هبؿ، وآقمت٤ٌمر اعمنموع، سم٤مًمًالم اعمقشمك قمغم اًمًالم هق: ُمٕمروف :افشقخ

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك

 (11:11:11/ (1) ـه1118 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 ؾؼط فؾعزة اإلشالم ؽر ظذ موت مـ ؿز زيورة جيقز

 .وم٘مط ًمٚمٕمؼمة آؾمالم همػم قمغم ُم٤مت ُمـ ىمؼم زي٤مرة وجيقز -

 :طمديث٤من وومٞمف

 طمقًمف، ُمـ وأبٙمك: ومٌٙمك. أُمف ىمؼمط   اًمٜمٌل زار: »ىم٤مل هريرة أيب قمـ :إول

 ىمؼمه٤م أزور أن ذم واؾمت٠مذٟمتف زم، ي١مذن ومٚمؿ هل٤م، أؾمتٖمٗمر أن ذم ريب اؾمت٠مذٟم٧م: وم٘م٤مل

 ش.اعمقت شمذيمر وم٢مهن٤م اًم٘مٌقر ومزوروا زم، وم٠مذن

: رواي٦م وذم ؾمٗمر، ذم]ط   اًمٜمٌل ُمع يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض سمريدة قمـ :افثوين

 أىمٌؾ صمؿ ريمٕمتلم، ومّمغم رايم٥م، أخػ ُمـ ىمري٥م ُمٕمف وٟمحـ سمٜم٤م ومٜمزل[ اًمٗمتح همزوة ذم

: ي٘مقل وإم، سم٤مٕب ومٗمداه اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر إًمٞمف وم٘م٤مم شمذروم٤من، وقمٞمٜم٤مه سمقضمٝمف قمٚمٞمٜم٤م

 زم، ي٠مذن ومٚمؿ ُٓمل، آؾمتٖمٗم٤مر ذم وضمؾ قمز ريب ؾم٠مخ٧م إين: ىم٤مل ُم٤مًمؽ؟ هلل رؾمقل ي٤م

 يمٜم٧م وإين ،[زم وم٠مذن زي٤مرهت٤م ذم ريب واؾمت٠مذٟم٧م] اًمٜم٤مر، ُمـ هل٤م رمح٦م قمٞمٜم٤مي ومدُمٕم٧م

 ش.ظمػما  زي٤مرهت٤م وًمتزديمؿ ومزوروه٤م، اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ

 ذم اعمنميملم زي٤مرة ضمقاز ومٞمف: »إول هريرة أبك طمدي٨م ذح ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .أومم احلٞم٤مة ومٗمل اًمقوم٤مة، سمٕمد زي٤مرهتؿ ضم٤مزت إذا ٕنف اًمقوم٤مة، سمٕمد وىمٌقرهؿ احلٞم٤مة،
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 أنف ىمؼمه٤مط   زي٤مرشمف ؾم٥ٌم: قمٞم٤مض ىم٤مل ًمٚمٙمٗم٤مر، آؾمتٖمٗم٤مر قمـ اًمٜمٝمل وومٞمف

 اًم٘مٌقر ومزوروا: »ط ىمقًمف وي١ميده ىمؼمه٤م، سمٛمِم٤مهدة واًمذيمرى اعمققمٔم٦م ىمقة ىمّمد

 ش.اعمقت شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م

 :ؿمٞمئ٤من اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمـ واعم٘مّمقد 

ئر اٟمتٗم٤مع - 1  وهق ٟم٤مر إمم وإُم٤م ضمٜم٦م إمم إُم٤م ُمآخٝمؿ وأن واعمقشمك، اعمقت سمذيمر اًمزا

 .آطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م قمٚمٞمف يدل يمام اًمزي٤مرة، ُمـ إول اًمٖمرض

 وهذا ًمف، وآؾمتٖمٗم٤مر واًمدقم٤مء قمٚمٞمف، سم٤مًمًالم إًمٞمف واإلطم٤ًمن اعمٞم٧م ٟمٗمع - 1

 ظم٤مص

 يم٤منط   اًمٜمٌل أن: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ: إول: أطم٤مدي٨م وومٞمف سم٤معمًٚمؿ،

 أدقمق أن أُمرت إين»: وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـ قم٤مئِم٦م وم٠ًمختف هلؿ، ومٞمدقمق اًمٌ٘مٞمع، إمم خيرج

 ش.هلؿ

  اهلل رؾمقل ُمـ ًمٞمٚمتٝم٤م يم٤من يمٚمامط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مًم٧م أجْم٤م قمٜمٝم٤م :افثوين

 وإي٤ميمؿ وإٟم٤م ُم١مُمٜملم، ىمقم دار[ أهؾ] قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ومٞم٘مقل اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ خيرجط 

 سم٘مٞمع ٓهؾ اهمٗمر مهللا ٓطم٘مقن، سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م ُم١مضمٚمقن، همدا شمققمدون وُم٤م

 ش.اًمٖمرىمد

 هلؿ أىمقل يمٞمػ: »ىم٤مًم٧م ىمري٤ٌم إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٓمقيؾ طمديثٝم٤م ذم أجْم٤م قمٜمٝم٤م :افثوفٌ

 ويرطمؿ واعمًٚمٛملم، اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمغم اًمًالم: »ىمقزم: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م

 ش.ًمالطم٘مقن سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م واعمًت٠مظمريـ ُمٜم٤م اعمًت٘مدُملم اهلل

 اعم٘م٤مسمر، إمم ظمرضمقا  إذا يٕمٚمٛمٝمؿط   اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل سمريدة قمـ :افرابع

 ؿم٤مء إن وإٟم٤م واعمًٚمٛملم، اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ ومٙم٤من

 ش.اًمٕم٤مومٞم٦م وًمٙمؿ ًمٜم٤م اهلل أؾم٠مل ،[شمٌع ًمٙمؿ وٟمحـ ومرط، ًمٜم٤م أنتؿ] ًمالطم٘مقن،[ سمٙمؿ] اهلل

 اًمًالم: »وم٘م٤مل اعم٘مؼمة أتكط   اهلل رؾمقل أن: »هريرة أيب قمـ :اخلومس

ٟمٜم٤م، رأجٜم٤م ىمد أن٤م وددت طم٘مقن، ٓ سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م ُم١مُمٜملم، ىمقم دار قمٚمٞمٙمؿ  إظمقا
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ٟمٜم٤م أصح٤ميب، أنتؿ[ سمؾ] ىم٤مل. اهلل رؾمقل ي٤م إظمقاٟمؽ ًمًٜم٤م أو: ىم٤مًمقا   ي٠متقن اًمذيـ وإظمقا

 ي٤م أُمتؽ ُمـ سمٕمد ي٠مت مل ُمـ شمٕمرف يمٞمػ وم٘م٤مًمقا  ،[احلقض قمغم ومرـمٝمؿ وأن٤م] سمٕمد،

 دهؿ ظمٞمؾ فمٝمري سملم حمجٚم٦م، (1)همر ظمٞمؾ ًمف رضمال أن ًمق أرأجتؿ وم٘م٤مل: اهلل رؾمقل

 همرا [ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم] ي٠متقن وم٠مهنؿ: ىم٤مل. اهلل رؾمقل ي٤م سمغم ىم٤مًمقا  ظمٞمٚمف؟ يٕمرف أٓ (1)هُبؿ

 رضم٤مل ًمٞمذادن أٓ. احلقض قمغم ومرـمٝمؿ وأن٤م ،[صمالصم٤م ي٘مقهل٤م. ]اًمقوقء ُمـ حمجٚملم

 إهنؿ: ومٞم٘م٤مل[.هٚمؿ أٓ] هٚمؿ أٓ: أن٤مدُّيؿ اًمْم٤مل، اًمٌٕمػم يذاد يمام طمقيض قمـ[ ُمٜمٙمؿ]

ًمقا  ومل] سمٕمدك، سمدًمقا  ىمد  ش.ؾمح٘م٤م ؾمح٘م٤م ،[أٓ: ]وم٠مىمقل ،[أقم٘م٤مهبؿ قمغم يرضمٕمقن يزا

 [117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افسـي يف فف أصؾ ٓ ممو افؼبقر زيورة ظـد افؼرآن ؿراءة

 إطم٤مدي٨م سمؾ اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ ومٛمام زي٤مرهت٤م، قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة وأُم٤م -

 ًمٗمٕمٚمٝم٤م ُمنموقم٦م، يم٤مٟم٧م ًمق إذ ُمنموقمٞمتٝم٤م، سمٕمدم شُمِمٕمر اًم٤ًمسم٘م٦م اعم٠ًمخ٦م ذم اعمذيمقرة

 وهل - قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾم٠مختف وىمد ؾمٞمام ٓ أصح٤مسمف، وقمٚمٛمٝم٤مط   اهلل رؾمقل

 .واًمدقم٤مء اًمًالم ومٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مٌقر؟ زارت إذا شم٘مقل قمام -ط   إًمٞمف اًمٜم٤مس أطم٥م ُمـ

 ُمنموقم٦م يم٤مٟم٧م اًم٘مراءة أن ومٚمق اًم٘مرآن، ُمـ همػمه٤م أو اًمٗم٤مَت٦م شم٘مرأ  أن يٕمٚمٛمٝم٤م ومل

 قمٚمؿ ذم شم٘مرر يمام جيقز ٓ احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من وشم٠مظمػم يمٞمػ قمٜمٝم٤م، ذًمؽ يمتؿ ح٤م

 يٜم٘مؾ مل وم٢مذ إًمٞمٜم٤م، ًمٜم٘مؾ ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م قمٚمٛمٝمؿط   أنف وًمق سم٤مًمٙمتامن، ومٙمٞمػ آصقل،

 .ي٘مع مل أنف قمغم دل اًمث٤مسم٧م سم٤مًمًٜمد

 اًمِمٞمٓم٤من وم٢من ُم٘م٤مسمر، سمٞمقشمٙمؿ دمٕمٚمقا  ٓ: »ط ىمقًمف اعمنموقمٞم٦م قمدم ي٘مقي ومم٤م

 واًمؽمُمذيش 188/ 1» ُمًٚمؿ أظمرضمفش اًمٌ٘مرة ؾمقرة ومٞمف ي٘مرأ  اًمذي اًمٌٞم٧م ُمـ يٗمر

 .ش188 ،178 ،117 ،181/ 1» وأمحد وصححفش 11/ 1»

                                                           

 اًمدواب ُمـ واعمحجؾ اًمتحجٞمؾ، ُمـ ُمٗمٕمقل اؾمؿش حمجٚملم. »اًمقضمف إبٞمض وهق إهمر، مجع ومتِمديد سمْمؿ (1)

 .[ُمٜمف] .سمٞمض ىمقائٛمٝم٤م اًمتل

 .[ُمٜمف] .آؾمقد وهق أدهؿ مجعش دهؿ» شم٠ميمٞمد وهق ًمالزدواج، آؿمٝمر وهق اًمث٤مين سمًٙمقن أو سمْمٛمتلم (1)
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 قمغم طمض ومٚمذًمؽ ذقم٤م، ًمٚم٘مراءة ُمقوٕم٤م ًمٞم٧ًم اًم٘مٌقر أن إممط   أؿم٤مر وم٘مد

 ذم أؿم٤مر يمام ومٞمٝم٤م، ي٘مرأ  ٓ اًمتل يم٤معم٘م٤مسمر ضمٕمٚمٝم٤م قمـ وهنل اًمٌٞمقت ذم اًم٘مرآن ىمراءة

 سمٞمقشمٙمؿ، ذم صٚمقا : »ىمقًمف وهق أجْم٤م، ًمٚمّمالة ُمقوٕم٤م ًمٞم٧ًم أهن٤م إمم آظمر احلدي٨م

 ش.ىمٌقرا شمتخذوه٤م وٓ

 سمٜمحقه، اًمٌخ٤مري قمٜمد - وهق قمٛمر، اسمـ قمـ وهمػمهش 187/ 1» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م أن إمم سمف وم٠مؿم٤مرش اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة يمراهٞم٦م سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمف وشمرضمؿ

 ذم اًم٘مرآن ىمراءة يمراه٦م يٗمٞمد هريرة أيب طمدي٨م ومٙمذًمؽ اعم٘م٤مسمر، ذم اًمّمالة يمراه٦م يٗمٞمد

 . (1)ومرق وٓ اعم٘م٤مسمر،

 اًم٘مراءة يمراه٦م وهمػمهؿ وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م يم٠ميب اًمًٚمػ مجٝمقر ُمذه٥م يم٤من وًمذًمؽ

 ش:118 ص» ُم٤ًمئٚمف ذم داود أبق وم٘م٤مل أمحد آُم٤مم ىمقل وهق اًم٘مٌقر، قمٜمد

 ش.ٓ: وم٘م٤مل اًم٘مؼم؟ قمٜمد اًم٘مراءة قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م»

ط اىمتْم٤مء» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل  أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 ش:181 صش »اجلحٞمؿ

 قمٜمده يم٤من ذًمؽ ٓن وذًمؽ يمالم، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمٗمًف اًمِم٤مومٕمل قمـ حيٗمظ وٓ»

 ُم٤م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م، أن ومٕمٚمؿ ذًمؽ، يٗمٕمؾ أطمدا قمٚمٛم٧م ُم٤م: ُم٤مًمؽ وىم٤مل سمدقم٦م،

 ش.يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا 

 سمدقم٦م، ُمقشمف سمٕمد اعمٞم٧م قمغم واًم٘مراءةش »11 صش »اًمٕمٛمٚمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم وىم٤مل

 ش.ي٤مؾملم» ب شمًتح٥م وم٢مهن٤م اعمحتي قمغم اًم٘مراءة سمخالف

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ذطمف ذم احل٤مومظ وأجده اًمٌخ٤مري، سمف اؾمتدل ُم٤م قمغم سم٤محلدي٨م اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م اؾمتدل وىمد (1)
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 ذقمل، طمٙمؿ وآؾمتح٤ٌمب شم٘مدم، يمام وٕمٞمػ ي٤مؾملم ىمراءة طمدي٨م ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 سمٕمض ذم ٟمٗمًف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمام اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يث٧ٌم وٓ

 .وهمػمه٤م ُمّمٜم٤مشمف

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

ز مـ بعض أدفي ظذ افرد  افؼبقر ظـد افؼراءة جقَّ

 سمـ احلًـ وأظمؼمين: اخلالل ىم٤ملش: 11 ص» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمروح يمت٤مب» ذم ضم٤مء وأُم٤م

 ضمٜمٌؾ سمـ أمحد ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل - صدوىم٤م ويم٤من - احلداد ُمقؾمك اسمـ قمكم صمٜم٤م: اًمقارق أمحد

 اًم٘مؼم، قمٜمد ي٘مرأ  ضير رضمؾ ضمٚمس اعمٞم٧م دومـ ومٚمام ضمٜم٤مزة، ذم اجلقهري ىمداُم٦م سمـ وحمٛمد

 ىمداُم٦م سمـ حمٛمد ىم٤مل اعم٘م٤مسمر، ُمـ ظمرضم٧م ومٚمام! سمدقم٦م اًم٘مؼم قمٜمد اًم٘مراءة إن هذا ي٤م: أمحد ًمف وم٘م٤مل

 ؿمٞمئ٤م؟ قمٜمف يمت٧ٌم: ىم٤مل صم٘م٦م،: ىم٤مل احلٚمٌل؟ ُمٌنم ذم شم٘مقل ُم٤م اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: طمٜمٌؾ سمـ ٓمحد

 احلالج: إصؾ» اًمٚمجالج، سمـ اًمٕمالء سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ُمٌنم وم٠مظمؼمين: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

: وىم٤مل وظم٤ممتتٝم٤م، اًمٌ٘مرة سمٗم٤مَت٦م رأؾمف قمٜمد ي٘مرأ  أن دومـ إذا أويص أنف أبٞمف قمـش ظمٓم٠م وهق

 .سمذًمؽ يقيص قمٛمر اسمـ ؾمٛمٕم٧م

 ش.ي٘مرأ : ًمٚمرضمؾ وىمؾ وم٤مرضمع: أمحد ًمف وم٘م٤مل

 : وضمقه ُمـ قمٜمف وم٤مجلقاب

 أمحد سمـ احلًـ اخلالل ؿمٞمخ ٕن ٟمٔمر، أمحد قمـ اًم٘مّم٦م هذه صمٌقت ذم إن :إول

 سمـ قمكم ؿمٞمخف ويمذًمؽ اًمرضم٤مل، يمت٥م ُمـ آن قمٜمدي ومٞمام شمرمج٦م أضمد مل اًمقراق

 أن اًمٔم٤مهر وم٢من صدوىم٤م، يم٤من أنف اًمًٜمد هذا ذم ىمٞمؾ وإن أقمرومف، مل احلداد ُمقؾمك

 .طم٤مًمف قمروم٧م وىمد هذا، اًمقراق هق اًم٘م٤مئؾ

 اجلٛمع ُمـ ويٜمت٩م قمٜمف، داود أبق رواه مم٤م أظمص وم٢مٟمف قمٜمف، ذًمؽ صم٧ٌم إن أنف :افثوين

 .اًمدومـ قمٜمد إٓ اًم٘مؼم قمٜمد اًم٘مراءة يمراه٦م ُمذهٌف أن قمٜمف اًمروايتلم سملم

 أمحد، قمـ صمٌقشمف ومرض وًمق قمٛمر، اسمـ قمـ يّمح ٓ إثر هبذا اًمًٜمد أن :افثوفٌ
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 يِمٕمر يمام اعمجٝمقًملم، ذم ُمٕمدود اًمٚمجالج سمـ اًمٕمالء اسمـ اًمرمحـ قمٌد ٕن وذًمؽ

 وُمـ ،شهذا ُمٌنم ؾمقى قمٜمف روي ُم٤مش: »اعمٞمزان» ُمـ شمرمجتف ذم اًمذهٌل ىمقل سمذًمؽ

 سمف يٕمتد ٓ ومٛمام إي٤مه طمٞم٤من اسمـ شمقصمٞمؼ وأُم٤مش 1/  199/ 11» قم٤ًميمر اسمـ رواه ـمري٘م٦م

ش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ قمٚمٞمف يٕمرج مل وًمذًمؽ اًمتقصمٞمؼ، ذم اًمت٤ًمهؾ ُمـ سمف اؿمتٝمر ح٤م

 ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام احلدي٨م ومٚملم وإٓ اعمت٤مسمٕم٦م قمٜمد يٕمٜملش ُم٘مٌقل: »اعمؽمضمؿ ذم ىم٤مل طملم

 طمديث٤م ًمف أظمرج ح٤م اًمتحًلم ذم شم٤ًمهٚمف ُمع اًمؽمُمذي أن ذيمرٟم٤م ُم٤م ي١ميد ومم٤م اعم٘مدُم٦م،

 !حيًٜمف ومل قمٚمٞمف ؾمٙم٧م قمٜمده ًمف وًمٞمسش 118/ 1» آظمر

 ومالط   اًمٜمٌل إمم يرومٕمف مل ُمقىمقف ومٝمق قمٛمر، اسمـ قمـ ؾمٜمده صم٧ٌم ًمق أنف :افرابع

 .أصال ومٞمف طمج٦م

 اًمِمٕمٌل قمـ اخلالل وذيمرش: »11 ص» أجْم٤م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره ُم٤م آصمر هذا وُمثؾ

 ش.اًم٘مرآن ي٘مرؤون ىمؼمه إمم اظمتٚمٗمقا  اعمٞم٧م هلؿ ُم٤مت إذا إنّم٤مر يم٤مٟم٧م: ىم٤مل

 رأج٧م وم٘مد ظم٤مص٦م، اًمٚمٗمظ هبذا اًمِمٕمٌل قمـ ذًمؽ صمٌقت ُمـ ؿمؽ ذم ومٜمحـ

 ي٘مرؤون آٟمّم٤مر يم٤مٟم٧م: »سمٚمٗمظش 11 صش »اًمّمدور ذح» ذم أورده ىمد اًمًٞمقـمل

 ش.اًمٌ٘مرة ؾمقرة اعمٞم٧م قمٜمد

 ُمرض ذم آٟم٤ًمن ي٘مقل ُم٤م سم٤مب» ذم أوردهش واعمروزي ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه: »ىم٤مل

 ش.قمٜمده ي٘مرأ  وُم٤م اعمقت،

 ي٘م٤مل ُم٤م سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمف وشمرضمؿش 71/ 1» ؿمٞم٦ٌم أبك ٓسمـش اعمّمٜمػ» ذم رأجتف صمؿ

 ش.طمي إذا اعمريض قمٜمد

 ًمٞمسش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ؾمٕمٞمد اسمـ وهق جم٤مًمداً  ؾمٜمده ذم أن ومتٌلم

 ش.قمٛمره آظمر ذم شمٖمػم وىمد سم٤مًم٘مقي،

 قمغم هق صمؿ آطمتْم٤مر، قمٜمد سمؾ اًم٘مؼم قمٜمد اًم٘مراءة ذم ًمٞمس إثر أن هبذا ومٔمٝمر

 .آؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ذًمؽ

 وه٥م صمؿ ُمرة قمنم إطمدىش أطمد اهلل هق ىمؾ» وم٘مرأ  سم٤معم٘م٤مسمر ُمر ُمـ» طمدي٨م وأُم٤م
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 ش.آُمقات سمٕمدد إضمر ُمـ أقمٓمل ًمالُمقأت أضمره

 قش »اًم٘مٌقر قمغم اًم٘مراءة» ذم اخلالل حمٛمد أبق رواه ُمقوقع، سم٤مـمؾ طمدي٨م ومٝمق

 اًمرو٤م قمكم قمـ أبٞمف قمـ قم٤مُمر سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد ٟمًخ٦م قمـ واًمديٚمٛملش 1/ 111

 ووع أو هذا اهلل قمٌد ووع قمـ شمٜمٗمؽ ٓ سم٤مـمٚم٦م ُمقوققم٦م ٟمًخ٦م وهل آسم٤مئف، قمـ

 اًمًٞمقـمل صمؿش اًمٚم٤ًمن» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وشمٌٕمفش اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل يمام أبٞمف،

 شمٜمزيف» ذم قمراق اسمـ وشمٌٕمف احلدي٨م هذا ًمف وذيمر ،شاعمقوققم٦م آطم٤مدي٨م ذيؾ» ذم

 ش.اعمقوققم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م آطم٤مدي٨م قمـ اعمرومققم٦م، اًمنميٕم٦م

ش 111 صش »اًمّمدور ذح» ذم احلدي٨م وم٠مورد ذًمؽ قمـ اًمًٞمقـمل ذهؾ صمؿ

 ىمد ٟمٕمؿ! قمٚمٞمف وؾمٙم٧مش أطمد اهلل هق ىمؾ ومْم٤مئؾ» ذم اًمًٛمرىمٜمدي حمٛمد أيب سمرواي٦م

 ومال سم٤مقمؽماومف ُمقوقع احلدي٨م، وم٢من يٙمٗمل ٓ، هذا وًمٙمـ وٕمٗمف، إمم ذًمؽ ىمٌؾ أؿم٤مر

 إؾمامقمٞمؾ اًمِمٞمخ صٜمع يمام قمٜمف، اًمًٙمقت جيقز ٓ يمام شمْمٕمٞمٗمف قمغم آىمتّم٤مر جيزيء

ه وم٢مٟمفش 181 - 1ش »اخلٗم٤مء يمِمػ» ذم اًمٕمجٚمقين  وؾمٙم٧م شم٤مرخيف ذم ًمٚمراومٕمل قمزا

 أخًٜم٦م قمغم آطم٤مدي٨م ُمـ اؿمتٝمر قمام» ًمٚمٙمِمػ اعمذيمقر يمت٤مسمف ووع أنف ُمع! قمٚمٞمف

 سمف قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ يقهؿ ىمد احلدي٨م قمـ آظمتّم٤مص أهؾ ؾمٙمقت إن صمؿش! اًمٜم٤مس

 ي٘مقًمقن، يمام آقمامل ومْم٤مئؾ ذم سمف اًمٕمٛمؾ أو سمف ًمالطمتج٤مج يّمٚمح مم٤م احلدي٨م أن

 ًمٚم٘مراءة احلدي٨م هبذا اطمت٩م ىمد احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض رأج٧م وم٘مد احلدي٨م، هلذا وىمع ُم٤م وهذا

ه وىمدش! 117 صش »اًمٗمالح ُمراىمل» قمغم اًمٓمٝمٓم٤موي اًمِمٞمخ وهق اًم٘مٌقر قمٜمد  هذا قمزا

ه همػمه أضمد مل وم٢مين ومه٤م، وأفمٜم٦م اًمدارىمٓمٜمل، إمم  قمٜمد اعمٕمروف إن صمؿ إًمٞمف، قمزا

 ،شاًمًٜمـ» يمت٤مسمف سمف يراد ُمٓمٚم٘م٤م اًمدارىمٓمٜمل إمم اًمٕمزو أن اًمٕمٚمؿ هبذا اعمِمتٖمٚملم

 .ومٞمف أره مل احلدي٨م وهذا

 .أقمٚمؿ واهلل

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 افؼبقر ظـد افؼرآن ؿراءة بدظقي

 أو قمٜمدمه٤م وم٘مرأ  مجٕم٦م، يمؾ واًمديف ىمؼم زار ُمـ[: »ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقعش. طمرف أو آي٦م يمؾ سمٕمدد ًمف همٗمرش يس» قمٜمده

 وًمٞمس اًم٘مٌقر، قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل واحلدي٨م [:اإلموم ؿول]

 اًم٘مٌقر زي٤مرة قمٜمد اعمنموع أن قمغم شمدل هل سمؾ ًمذًمؽ، يِمٝمد ُم٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى ذًمؽ وقمغم وم٘مط، أظمرة وشمذيمر قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم هق إٟمام

 اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م سمف سح يمام ُمٙمروه٦م سمدقم٦م قمٜمده٤م اًم٘مرآن وم٘مراءة قمٜمٝمؿ، اهلل ريض

 ًمٚمزسمٞمديش اإلطمٞم٤مء ذح»ذم يمام رواي٦م ذم وأمحد وُم٤مًمؽ، طمٜمٞمٗم٦م، أبق ُمٜمٝمؿ اعمت٘مدُملم،

 شمٙمره، ٓ: رواي٦م ذم وأمحد احلًـ سمـ حمٛمد وىم٤مل ؾمٜم٦م، سمف شمرد مل ٕنف: ىم٤ملش 181/ 1»

 اًمٌ٘مرة ؾمقرة سمٗمقاشمح اًمدومـ وىم٧م ىمؼمه قمغم ي٘مرأ  أن ص أو أنف قمٛمر اسمـ قمـ روى ح٤م

 إٓ يدل ومال وًمقصح إًمٞمف، ؾمٜمده يّمح ٓ قمٛمر اسمـ قمـ إثر هذا: ىمٚم٧م. وظمقامتٝم٤م

 وإي٤مك سم٤مًمًٜم٦م، اعمًٚمؿ أُّي٤م ومٕمٚمٞمؽ. فم٤مهر هق يمام ُمٓمٚم٘م٤م ٓ اًمدومـ قمٜمد اًم٘مراءة قمغم

 . ط ىم٤مل يمامش والًم٦م سمدقم٦م يمؾ» وم٢من طمًٜم٦م، اًمٜم٤مس رآه٤م وإن واًمٌدقم٦م،

 .(118/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼبقر ظـد افدظوء يف افقديـ رؾع جقاز

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م هل٤م، اًمدقم٤مء ذم اًمٞمد رومع وجيقز -

! ذه٥م أجـ ًمتٜمٔمر أثره ذم سمريرة وم٠مرؾمٚم٧م ًمٞمٚم٦م، ذاتط   اهلل رؾمقل ظمرج»

 اٟمٍمف، صمؿ يديف، رومع صمؿ اًمٌ٘مٞمع أدٟمك ذم ومقىمػ اًمٖمرىمد، سم٘مٞمع ٟمحق ومًٚمؽ: ىم٤مًم٧م

 أجـ اهلل ي٤مرؾمقل: وم٘مٚم٧م ؾم٠مختف، أصٌح٧م ومٚمام وم٠مظمؼمشمٜمل، سمريرة، إزم ومرضمٕم٧م

 ش.قمٚمٞمٝمؿ ٓصكم اًمٌ٘مٞمع أهؾ إمم سمٕمث٧م: ىم٤مل اًمٚمٞمٚم٦م؟ ظمرضم٧م

 .شم٘مدُم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م أظمرى ىمّم٦م ذم اًمٞمديـ رومع صم٧ٌم وىمد

 [116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 افدظوء حول افؼبقر ُتستؼبؾ ٓ

 اًمّمالة قمـط   ًمٜمٝمٞمف اًمٙمٕم٦ٌم، سمؾ هل٤م، اًمدقم٤مء طملم اًم٘مٌقر يًت٘مٌؾ ٓ وًمٙمٜمف -

 وىمد طمٙمٛمٝم٤م، ومٚمف ُمٕمروف هق يمام وًمٌٝم٤م اًمّمالة ُمخ واًمدقم٤مء ؾمٞم٠ميت، يمام اًم٘مٌقر إمم

 ش.﴾َوىَم٤مَل َرسمهُٙمُؿ اْدقُمقيِن َأؾْمَتِج٥ْم ًَمُٙمؿْ  ﴿ ىمرأ  صمؿ اًمٕم٤ٌمدة، هق اًمدقم٤مء: »ط ىم٤مل

 :ذطمف ذم اًمٓمٞمٌل ىم٤مل

 وأن احلٍم، قمغم ًمٞمدل[ اًمٕم٤ٌمدة هق] سم٤مًمالم اعمٕمرف واخلؼم اًمٗمّمؾ سمْمٛمػم أتك»

 .اًمدقم٤مء همػم ًمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمدة

 ريمٜمف أيش قمروم٦م احل٩م» يمخؼم ومٝمق اًمٕم٤ٌمدة أقمٔمؿ ُمـ هق اعمٕمٜمك: همػمه وىم٤مل

ه، قمام ُمٕمرو٤م اهلل، إمم سمقضمٝمف ي٘مٌؾ وم٤مقمٚمف أن قمغم ًمدًٓمتف وذًمؽ إيمؼم،  ٕنف ؾمقا

 وُمًٙمٜمتف ذًمتف وئمٝمر اًمداقمل ًمٞمخْمع قم٤ٌمدة وؾمامه قم٤ٌمدة، اح٠مُمقر وومٕمؾ سمف، ُم٠مُمقر

 ش.اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي ذيمرهش. وُمًٙمٜم٦م وظمْمقع ذل اًمٕم٤ٌمدة إذ واومت٘م٤مره،

 أُمر اًمتل اجلٝم٦م همػم إمم سمف يتقضمف ومٙمٞمػ اًمٕم٤ٌمدة أقمٔمؿ ُمـ اًمدقم٤مء يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م

 يًت٘مٌؾ ٓ» أنف اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء قمٜمد اعم٘مرر ُمـ يم٤من وًمذًمؽ اًمّمالة، ذم سم٤مؾمت٘م٤ٌمهل٤م

 ش.سم٤مًمّمالة يًت٘مٌؾ ُم٤م إٓ سم٤مًمدقم٤مء

ط اىمتْم٤مء» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل  اعمًت٘مٞمؿ، اًمٍما

 ًمٚمداقمل يًتح٥م ٓ أنف ُمًتٛمر أصؾ وهذاش: »171 صش »اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م

 إمم اًمّمالة قمـ هنل ح٤م اًمرضمؾ أن شمرى أٓ إًمٞمف، يّمكم أن يًتح٥م ُم٤م إٓ يًت٘مٌؾ أن

 .اًمدقم٤مء وىم٧م اؾمت٘م٤ٌمهل٤م يتحرى أن يٜمٝمك وم٢مٟمف وهمػمه٤م اعمنمق ضمٝم٦م

 اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اجلٝم٦م اؾمت٘م٤ٌمل دقم٤مئف وىم٧م يتحرى ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ

 أن يمام واوح، وذ سملم، والل وهذا همػمه، أو اعمنمق ذم يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمّم٤مًمح،

 اجلٝم٦م يًتدسمر وهق اًمّم٤محللم، سمٕمض ومٞمٝم٤م اًمتل اجلٝم٦م اؾمتدسم٤مر ُمـ يٛمتٜمع اًمٜم٤مس سمٕمض

 .اهلل سمٞم٧م ومٞمٝم٤م اًمتل
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 .اًمٜمّم٤مرى ديـ شمْم٤مرع اًمتل اًمٌدع ُمـ آؿمٞم٤مء هذه ويمؾ! ط اهلل رؾمقل وىمؼم

 اؾمت٘م٤ٌمل اعمنموع أن ُم٤مًمؽ وأصح٤مب أمحد آُم٤مم قمـ سمًٓمقر ذًمؽ ىمٌؾ وذيمر

 .قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمدط   اًمٜمٌل ىمؼم قمٜمد طمتك سم٤مًمدقم٤مء اًم٘مٌٚم٦م

 وىم٤ملش: 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وم٘م٤مل أجْم٤م، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق

 ذم - اعمح٘م٘ملم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ويم٤من - اًمزقمٗمراين ُمرزوق سمـ حمٛمد احلًـ أبق آُم٤مم

 ش.ي٘مٌٚمف وٓ: سمٞمده اًم٘مؼم يًتٚمؿ وٓش: »اجلٜم٤مئز» ذم يمت٤مسمف

 ش.اًمًٜم٦م ُمْم٧م هذا وقمغم: »ىم٤مل

م يٗمٕمٚمف اًمذي وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م اًم٘مٌقر واؾمتالم: ىم٤مل  اعمٜمٙمرة اعمٌتدقم٤مت ُمـ آن اًمٕمقا

 ُمٞم٧م قمغم اًمًالم ىمّمد ومٛمـ: »ىم٤ملش وم٤مقمٚمف ويٜمٝمك ومٕمٚمف، دمٜم٥م يٜمٌٖمل ذقم٤م،

 ش.اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘مٌؾ ُمقوٕمف، قمـ َتقل اًمدقم٤مء أراد وإذا وضمٝمف، ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف ؾمٚمؿ

 ذم اجلٚمٞمٚم٦م، اًم٘م٤مقمدة» ذم آؾمالم ؿمٞمخ وم٘م٤مل أجْم٤م، طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهق

 طمٜمٞمٗم٦م وأيب ُم٤مًمؽ: آرسمٕم٦م آئٛم٦م وُمذه٥مش: »111 صش »واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ

 ،ط اًمٜمٌل قمغم ؾمٚمؿ إذا اًمرضمؾ أن آؾمالم أئٛم٦م ُمـ وهمػمهؿ وأمحد واًمِم٤مومٕمل

 وم٘م٤مل قمٚمٞمف، اًمًالم وىم٧م ذم واظمتٚمٗمقا  اًم٘مٌٚم٦م، يًت٘مٌؾ وم٢مٟمف ًمٜمٗمًف يدقمق أن وأراد

 وىم٤مل وضمٝمف، شمٚم٘م٤مء ُمـ قمٚمٞمف ويًٚمؿ احلجرة يًت٘مٌؾ: وأمحد واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ اًمثالصم٦م

 سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ، اًمدقم٤مء وىم٧م يًت٘مٌٚمٝم٤م ٓ يمام اًمًالم وىم٧م احلجرة يًت٘مٌؾ ٓ: طمٜمٞمٗم٦م أبق

 ذم ٟمزاقمٝمؿ ومٝمذا. ي٤ًمره قمـ جيٕمٚمٝم٤م وىمٞمؾ احلجرة، يًتدسمر: ىمٞمؾ: ىمقٓن ُمذهٌف ذم صمؿ

 ٓ اًم٘مٌٚم٦م، يًت٘مٌؾ إٟمام أنف ذم يتٜم٤مزقمقا  ومٚمؿ اًمدقم٤مء وىم٧م ذم وأُم٤م. اًمًالم وىم٧م

 ش.احلجرة

 ظم٤مرضم٦م يم٤مٟم٧م ح٤م اعمٙمرُم٦م احلجرة أن ىمٌؾ ُمـ هق إٟمام اعمذيمقر آظمتالف وؾم٥ٌم

  وضمٝمف يًت٘مٌؾ أن أطمدا يٛمٙمـ يٙمـ مل قمٚمٞمف يًٚمٛمقن اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من اعمًجد، قمـ
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 اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمد اعمًجد ذم دظمقهل٤م سمٕمد ممٙمٜم٤م ذًمؽ ص٤مر يمام ،(1)اًم٘مٌٚم٦م ويًتدسمرط 

 احلجرة، اؾمت٘مٌٚمقا  وإن ي٤ًمره، قمـ احلجرة ص٤مرت اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ إن ُمٜمٝمؿ وم٤معمًٚمؿ

 اجلقاب» ذم آؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ظمٚمٗمٝمؿ، ُمـ اًمٖمرب وضمٝم٦م يٛمٞمٜمٝمؿ قمـ اًم٘مٌٚم٦م يم٤مٟم٧م

 ويًتدسمرون يًتت٘مٌٚمقٟمف يم٤مٟمقا  وم٢من وطمٞمٜمئذ: اعمٕمٜمك هذا ذيمر أن سمٕمدش 11 صش »اًم٤ٌمهر

 احلجرة وجيٕمٚمقن طمٞمٜمئذ اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌٚمقن يم٤مٟمقا  وإن أرضمح، آيمثريـ وم٘مقل اًمٖمرب

 ُمٕمٚم٘م٦م، اعم٠ًمخ٦م اهلل رمحف اًمِمٞمخ شمرك ًم٘مد: ىمٚم٧مش أرضمح طمٜمٞمٗم٦م أيب وم٘مقل ي٤ًمرهؿ قمـ

 رواي٦م وضمقد ًمٕمدم ذًمؽ ويم٠من اًم٘مؼم يًت٘مٌٚمقن أو يًت٘مٌٚمقهن٤م، يم٤مٟمقا  أهنؿ ذم ي٧ٌم ومٚمؿ

 هذه ذم أهنؿ قمٚمٛم٧م وم٘مد يًت٘مٌٚمقٟمف، يم٤مٟمقا  أهنؿ ومرض ًمق وًمٙمـ ذًمؽ، ذم قمٜمٝمؿ صم٤مسمت٦م

 أن وؾمٌؼ زُم٤مهنؿ، ذم ذًمؽ إُمٙم٤من ًمٕمدم اًم٘مٌٚم٦م، ٓ اًمٖمرب يًتدسمرون يم٤مٟمقا  احل٤مًم٦م

 يًتٚمزم وهذا قمٚمٞمف، اًمًالم قمٜمد أجْم٤مط   وضمٝمف سم٤مؾمت٘م٤ٌمل ي٘مقًمقن آيمثريـ

 .اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسم٤مر

 قمغم زائد أُمر ومٝمذا ؾمٚمػ، يمام اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم ي٘مع مل أنف ٟم٘مٓمع اًمذي إُمر

 أقمرومف، ٓ مم٤م ذًمؽ وضمقد؟ ُمـ ًمف ومٝمؾ إلصم٤ٌمشمف، دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد وٓ احلجرة، اؾمت٘م٤ٌمل

 ذم أوط   اًمرؾمقل ىمؼم ظمّمقص ذم ؾمقاء هلذا، شمٕمرض اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا رأج٧م وٓ

 .قم٤مُم٦م اًم٘مٌقر

ط   اهلل رؾمقل ُمر: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م ذًمؽ قمغم سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل ٟمٕمؿ،

 اهلل يٖمٗمر اًم٘مٌقر، أهؾ ي٤م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »وم٘م٤مل سمقضمٝمف، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مىمٌؾ اعمديٜم٦م، سم٘مٌقر

 ش.آصمر قمغم وٟمحـ ؾمٚمٗمٜم٤م أنتؿ وًمٙمؿ، ًمٜم٤م

 ُمـش 1/  191/ 18ش »اعمخت٤مرة» ذم واًمْمٞم٤مءش 116/ 1» اًمؽمُمذي أظمرضمف

 اًمٓمؼماين ـمريؼ

 ش.همري٥م طمًـ: »اًمؽمُمذي وىم٤مل

                                                           

 اعمٙمت٥م وـمٌع سمتح٘مٞم٘مل 111 رىمؿش »ط اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ» ذم اًم٘م٤ميض اؾمامقمٞمؾ رواه ُم٤م وأُم٤م (1)

ش قمٚمٞمف يًٚمؿ صمؿ اًم٘مٌٚم٦م ويًتدسمر ىمؼمه قمغم يده ومٞمْمع، ط  اًمٜمٌل ي٠ميت يم٤من أنف» قمٛمر اسمـ قمـش آؾمالُمل

 .[ُمٜمف] .قمٚمٞمف اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞمٜمف يمام ُمٜمٙمر ومْمٕمٞمػ
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 ش.سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: »اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل فمٌٞم٤من أيب سمـ ىم٤مسمقس ؾمٜمده ذم: ىمٚم٧م

 ش.ًمف أصؾ ٓ سمام أبٞمف قمـ يٜمٗمرد احلٗمظ، ردئ: »طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل

 هق إٟمام هذا حلديثف اًمؽمُمذي َتًلم وًمٕمؾ سمف، حيت٩م ومال أبٞمف، قمـ روايتف ُمـ وهذا: ىمٚم٧م

 ـمٞم٥م ىمًؿ ذيمر ىمري٤ٌم ُم٣م وىمد اًمّمحٞمح٦م آطم٤مدي٨م ذم صم٤مسم٧م ُمٕمٜم٤مه وم٢من ؿمقاهده، سم٤مقمت٤ٌمر

 .سمف اًمْمٕمٞمػ هذا ًمتٗمرد ُمٜمٙمرش سمقضمٝمف قمٚمٞمٝمؿ وم٠مىمٌؾ: »ىمقًمف أن إٓ ُمٜمٝم٤م،

ش: 117/ 1ش »اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل وم٘مد هذا، قمروم٧م إذا

 اعمٞم٧م ًمقضمف وضمٝمف يٙمقن أن اعمٞم٧م قمغم اًمًالم طم٤مل ذم اعمًتح٥م أن قمغم دًٓم٦م ومٞمف»

 اسمـ ىم٤مًمف ح٤م ظمالوم٤م اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م قمٛمؾ وقمٚمٞمف أجْم٤م، اًمدقم٤مء ذم يمذًمؽ يًتٛمر وأن

 أظمر أطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمؿ يمام اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ اًمدقم٤مء طم٤مًم٦م ذم أنف قمٜمدٟم٤م اًمًٜم٦م أن ُمـ طمجر

 ش.اًمدقم٤مء ُمٓمٚمؼ ذم

 سمقضمٝمفط   إىم٤ٌمًمف إٓ احلدي٨م ذم ًمٞمس إذ فم٤مهر، ٟمٔمر آؾمتدٓل هذا وذم: ىمٚم٧م

 همػم آظمر ٟمص إمم حيت٤مج وهق آظمر ومِمئ اعمقشمك، وضمقه قمغم اإلىم٤ٌمل وأُم٤م اًم٘مٌقر، قمغم

 .أقمرومف ٓ مم٤م وهق هذا،

 سم٤مًم٘مٌقر اح٤مر أن قمغم واوح٤م دًمٞمال ًمٙم٤من ؾمٜمده صم٧ٌم ًمق احلدي٨م أن وم٤محلؼ

 يتٗمؼ وطمًٌام آؾمت٘م٤ٌمل، يم٤من يمٞمٗمام هل٤م، واًمدقم٤مء قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم طملم سمقضمٝمف يًت٘مٌٚمٝم٤م

 ًمالؾمتدٓل يّمٚمح ومال سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ واًمًٜمد أُم٤م اعمقشمك، ًمقضمقه ىمّمد دون

 .أصال سمف

 قمٜمد احلجرة اؾمت٘م٤ٌمل ُمنموقمٞم٦م قمدم ُمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم قمـ شم٘مدم ُم٤م يٜم٤مذم وٓ

 اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اًمٕم٤ٌمد اعمٜمّمقر ؾم٠مخف ح٤م ُم٤مًمٙم٤م أن ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل احلٙم٤مي٦م اًمدقم٤مء

 سم٤مـمٚم٦م، طمٙم٤مي٦م ٕهن٤م آدم، أبٞمؽ ووؾمٞمٚم٦م وؾمٞمٚمتؽ هق: وىم٤مل سمذًمؽ، أُمره احلجرة،

 قمٜمف اعمٜم٘مقل اًمث٤مسم٧م ظمالف هل صمؿ ُمٕمروف، إؾمٜم٤مد هل٤م وًمٞمس ُم٤مًمؽ، قمغم ُمٙمذوسم٦م

 .وهمػمه اًم٘م٤ميض إؾمح٤مق ذم إؾمامقمٞمؾ ذيمره يمام أصح٤مسمف يمت٥م ذم اًمث٘م٤مت سم٠مؾم٤مٟمٞمد

 يدقمقن احلجرة ُمًت٘مٌكم اًم٘مٞم٤مم يٓمٞمٚمقن أىمقام قمـ ؾمئؾ أنف قمٜمف ذيمروا ُم٤م وُمثٚمٝم٤م
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 واًمت٤مسمٕمقن اًمّمح٤مسم٦م يٗمٕمٚمٝم٤م مل اًمتل اًمٌدع ُمـ أنف وذيمر ذًمؽ، ُم٤مًمؽ وم٠منٙمر ٟٓمٗمًٝمؿ

 ش.أوهل٤م أصٚمح ُم٤م إٓ آُم٦م هذه آظمر يّمٚمح ٓ» وىم٤مل سم٢مطم٤ًمن، هلؿ

 [116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 بوفـور يبؼه بؾ فف، يدظق وٓ ظؾقف، يسؾؿ ؾال افؽوؾر ؿز زار إذا

 أُمر يمذًمؽ سم٤مًمٜم٤مر، يٌنمه سمؾ ًمف، يدقمق وٓ قمٚمٞمف، يًٚمؿ ومال اًمٙم٤مومر ىمؼم زار وإذا -

ط   اًمٜمٌل إمم أقمرايب ضم٤مء: ىم٤مل وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م ذمط   اهلل رؾمقل

 ومٙم٠من ،شاًمٜم٤مر ذم: »ىم٤مل هق؟ وم٠مجـ ويم٤من، ويم٤من، اًمرطمؿ، يّمؾ يم٤من أيب إن: وم٘م٤مل

 سم٘مؼم ُمررت طمٞمثام: »ىم٤مل أبقك؟ وم٠مجـ! اهلل ي٤مرؾمقل: وم٘م٤مل ذًمؽ، ُمـ وضمد آقمرايب

 ش.سم٤مًمٜم٤مر ومٌنمه يم٤مومر

 ُمررت ُم٤م! شمٕم٤ٌمط   اهلل رؾمقل يمٚمٗمٜمل ًم٘مد: وم٘م٤مل سمٕمد، آقمرايب وم٠مؾمٚمؿ: ىم٤مل

 ش.سم٤مًمٜم٤مر سمنمشمف إٓ يم٤مومر سم٘مؼم

ش 111/ 1ش »اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف» ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م هق اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ذيمرٟم٤م وُم٤م

 .يمتٌٝمؿ ُمـ وهمػمه

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 كعؾقف يف ادسؾؿغ ؿبقر بغ يؿق ٓ

 سمٞمٜمام: »ىم٤مل احلٜمٔمٚمٞم٦م سمـ سمِمػم حلدي٨م ٟمٕمٚمٞمف، ذم اعمًٚمٛملم ىمٌقر سملم يٛمٌم وٓ -

 ُمٜمف طم٤مٟم٧م إذ يٛمٌم هق ومٌٞمٜمام...  اعمًٚمٛملم ىمٌقر قمغم أتك... ط   اهلل رؾمقل أُم٤مر

 أخؼ اًمًٌتٞمتلم ص٤مطم٥م ي٤م: وم٘م٤مل ٟمٕمالن، قمٚمٞمف اًم٘مٌقر سملم يٛمٌم سمرضمؾ هق وم٢مذا ٟمٔمرة،

 ش.هبام ومرُمك ٟمٕمٚمٞمف، ظمٚمعط   اهلل رؾمقل اًمرضمؾ قمرف ومٚمام ومٜمٔمر، ؾمٌتٞمتٞمؽ،

 ش:161 - 1ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل 

: وم٘م٤مل طمزم اسمـ وأهمرب سم٤مًمٜمٕم٤مل، اًم٘مٌقر سملم اعمٌم يمراه٦م قمغم يدل واحلدي٨م»



قر وأطمٙم٤مُمٝم٤م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب زي٤مرة اًمٌ٘م
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 ىمقل وأُم٤م. ؿمديد مجقد وهق! همػمه٤م دون اًمًٌتٞم٦م سم٤مًمٜمٕم٤مل اًم٘مٌقر سملم اعمٌم حيرم

 قمٛمر اسمـ سم٠من ُمتٕم٘م٥م وم٢مٟمف اخلٞمالء، ُمـ ومٞمٝمام ح٤م قمٜمٝمام اًمٜمٝمل يٙمقن أن يِمٌف اخلٓم٤ميب

. صحٞمح طمدي٨م وهق. يٚمًٌٝم٤م يم٤منط   اًمٜمٌل إن: وي٘مقل اًمًٌتٞم٦م، اًمٜمٕم٤مل يٚمٌس يم٤من

 يم٤من وم٘مد ىمذر، ٟمٕمٚمٞمف ذم يم٤من أنف قمغم اعمذيمقر اًمرضمؾ هنل حيٛمؾ: »اًمٓمح٤موي وىم٤مل

 ش.أذى ومٞمٝمام ير مل ُم٤م ٟمٕمٚمٞمف ذم يّمكمط   اًمٜمٌل

 ُمـ وأنف سمٌٓمالٟمف،ش 117/ 1» طمزم اسمـ ضمزم سمؾ سمٕمٞمد، آطمتامل وهذا: ىمٚم٧م

 قمـ يم٤مًمٜمٝمل ومٝمق اعمقشمك، اطمؽمام سم٤مب ُمـ اًمٜمٝمل أن وآىمرب! اهلل قمغم اًمت٘مقل

 اًمٜمٕمٚملم سملم ومرق ومال وقمٚمٞمف ،ش6 وم٘مرة 118» اعم٠ًمخ٦م ذم آيت اًم٘مؼم قمغم اجلٚمقس

 ومٞمٝم٤م اعمٌم ذم واطمدة ُمث٤مسم٦م ذم اًمٙمؾ إذ ؿمٕمر، قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمٜمٕم٤مل ُمـ وهمػممه٤م اًمًٌتٞمتلم

/ 1ش »اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ذح وىمد ٓطمؽماُمٝم٤م، وُمٜم٤موم٤مهت٤م اًم٘مٌقر سملم

 إًمٞمف أذه٥م ضمٞمد، إؾمٜم٤مده سمِمػم طمدي٨م: »ىم٤مل أنف أمحد آُم٠مم قمـ وٟم٘مؾش 111 - 111

 ش.قمٚم٦م ُمـ إٓ

 ص» ُم٤ًمئٚمف ذم داود أبق وم٘م٤مل احلدي٨م، هبذا يٕمٛمؾ يم٤من أمحد اإلُم٤مم أن صم٧ٌم وىمد

 ش.ٟمٕمٚمٞمف ظمٚمع اعم٘م٤مسمر ُمـ وم٘مرب اجلٜم٤مزة شمٌع إذا أمحد رأج٧مش: »118

 .ًمٚمًٜم٦م أتٌٕمف يم٤من ُم٤م اهلل، ومرمحف

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر ظذ افقرود وضع يؼع ٓ

 يٙمـ مل ٕنف اًم٘مٌقر، قمغم واًمقرود اًمري٤مطملم ُمـ وٟمحقه٤م أس ووع ينمع وٓ

: قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ ىم٤مل وىمد إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػما  يم٤من وًمق اًمًٚمػ، ومٕمؾ ُمـ

 ش.طمًٜم٦م اًمٜم٤مس رآه٤م وإن والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»

لط   اًمٜمٌل ووع ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذيمرٟم٤م ُم٤م يٕم٤مرض وٓ   ضمريدة ؿِم٘مَّ

 ذم ظمرضمتف وىمد قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. يٞم٤ًٌم مل ُم٤م قمٜمٝمام خيٗمػ ًمٕمٚمف: »وىمقًمف اًم٘مؼميـ قمغم اًمٜمخؾ
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 ش.11ش »داود أيب صحٞمح»

 ي٠ميت أظمرى وُٕمقر اًمًٚمػ قمٜمد سمف اًمٕمٛمؾ جير مل أنف سمدًمٞمؾط   سمف ظم٤مص وم٢مٟمف

: احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مش 17/ 1ش »اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اخلٓم٤ميب ىم٤مل. سمٞم٤مهن٤م

 سم٘م٤مء ُمدة ضمٕمؾ ويم٠منف قمٜمٝمام، سم٤مًمتخٗمٞمػ ودقم٤مئفط   اًمٜمٌل سم٠مثر اًمتؼمك ُمـ إٟمف»

 ُمـ ذًمؽ وًمٞمس قمٜمٝمام، اًمٕمذاب ختٗمٞمػ ُمـ اعم٠ًمخ٦م سمف وىمٕم٧م ح٤م طمدا ومٞمٝمام اًمٜمداوة

 شمٖمرس اًمٌٚمدان ُمـ يمثػم ذم واًمٕم٤مُم٦م اًمٞم٤مسمس، ذم ًمٞمس ُمٕمٜمك اًمرـم٥م اجلريد ذم أن أضمؾ

 ش.وضمف ذًمؽ ُمـ شمٕم٤مـمقه ح٤م وًمٞمس هذا، إمم ذهٌقا  وأراهؿ ُمقشم٤مهؿ، ىمٌقر ذم اخلقص

 :هذا قم٘م٥مش 111/ 1» اًمؽمُمذي قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ ىم٤مل

را اًمٕم٤مُم٦م ازداد وىمد اخلٓم٤ميب، وصدق»  ًمف، أصؾ ٓ اًمذي اًمٕمٛمؾ هذا قمغم إسا

 اًمزهقر يْمٕمقن ص٤مروا طمتك ًمٚمٜمّم٤مرى، شم٘مٚمٞمدا ُمٍم، سمالد ذم ظمّمقص٤م ومٞمف، وهمٚمقا 

 هلؿ، َتٞم٦م وُمٕم٤مرومٝمؿ أىم٤مرهبؿ ىمٌقر قمغم اًمٜم٤مس ومٞمْمٕمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ، ويتٝم٤مدوهن٤م اًم٘مٌقر، قمغم

 ومتجد اًمدوًمٞم٦م، اعمج٤مُمالت ذم سم٤مًمرؾمٛمٞم٦م ؿمٌٞمٝم٦م قم٤مدة ص٤مرت وطمتك ًمالطمٞم٤مء، وجم٤مُمٚم٦م

 ىمؼم إمم أو قمٔمامئٝم٤م ىمٌقر إمم ذهٌقا  أورسم٤م سمالد ُمـ سمٚمدة ٟمزًمقا  إذا اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمؼماء

 اًمزهقر يْمع وسمٕمْمٝمؿ اًمزهقر، قمٚمٞمٝم٤م وووٕمقا ش اعمجٝمقل اجلٜمدي» يًٛمقٟمف ُمـ

 ذًمؽ يٜمٙمر وٓ ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ ًمًٜمـ واشم٤ٌمقم٤م ًمالومرٟم٩م، شم٘مٚمٞمدا ومٞمٝم٤م ٟمداوة ٓ اًمتل اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

 وًم٘مد ُمقشم٤مهؿ، ىمٌقر ذم ذًمؽ يْمٕمقن أنٗمًٝمؿ شمراهؿ سمؾ اًمٕم٤مُم٦م، أؿم٤ٌمه اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝمؿ

 اخلقص قمغم ريٕمٝم٤م ُمقىمقف ظمػمي٦م أوىم٤موم٤م شمًٛمك اًمتل آوىم٤مف أيمثر أن قمٚمٛم٧م

 اًمديـ، ذم هل٤م أصؾ ٓ وُمٜمٙمرات سمدع هذه ويمؾ اًم٘مٌقر قمغم يقوع اًمذي واًمرحي٤من

 هذه يٌٓمٚمقا  وأن يٜمٙمرره٤م أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم وجي٥م واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ هل٤م ؾمٜمد وٓ

 وأن سمف، ظم٤مص اًم٘مؼم قمغم اجلريد ووع يمقن وي١ميد: ىمٚم٧مش .. اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م اًمٕم٤مدات

 :أُمقر ؿم٘مٝم٤م ٟمداوة أضمؾ ُمـ يٙمـ مل اًمتخٗمٞمػ

ش 116 - 111/ 8ش »ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم اًمٓمقيؾ قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م - أ

 دام ُم٤م قمٜمٝمام يرد أن سمِمٗم٤مقمتل وم٠مطم٧ٌٌم يٕمذسم٤من، سم٘مؼميـ ُمررت إين: »ط ىم٤مل وومٞم٦م

 ش.رـمٌلم اًمٖمّمٜم٤من
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 سم٥ًٌم ٓ ودقم٤مئفط   ؿمٗم٤مقمتف سم٥ًٌم هق إٟمام اًمٕمذاب رومع أن ذم سيح ومٝمذا

ء اًمٜمداوة،  رضمحف يمام اعمت٘مدُم٦م قم٤ٌمس اسمـ ىمّم٦م قملم هل هذه ضم٤مسمر ىمّم٦م يم٤مٟم٧م وؾمقا

 إول آطمتامل قمغم أُم٤م ،شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ رضمحف يمام همػمه٤م أو وهمػمه، اًمٕمٞمٜمل

 اًمٕمٚم٦م شمٙمقن أن ي٘متيض اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومألن أظمر، آطمتامل قمغم وأُم٤م ومٔم٤مهر،

 اًمٕمذاب ًمتخٗمٞمػ ؾم٤ٌٌم اًمٜمداوة يمقن وٕن سمٞمٜمٝمام، اعمقضمقد ًمٚمتِم٤مسمف اًم٘مّمتلم ذم واطمدة

 اًمٜم٤مس أظمػ ًمٙم٤من يمذًمؽ إُمر يم٤من وًمق قم٘مال، وٓ ذقم٤م يٕمرف ٓ مم٤م اعمٞم٧م قمـ

 يزرع ُم٤م ًمٙمثرة سم٤مجلٜم٤من شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف ُم٘م٤مسمر ذم يدومٜمقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر هؿ إٟمام قمذاسم٤م

 أن ؾمٌؼ ُم٤م إمم يْم٤مف! وؿمت٤مء صٞمٗم٤م خمية شمٔمؾ اًمتل وإؿمج٤مر اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ ومٞمٝم٤م

 شمًٌح يمقهن٤م اًمتخٗمٞمػ ذم اًمٜمداوة شم٠مثػم ؾم٥ٌم أن ذيمروا ىمد يم٤مًمًٞمقـمل اًمٕمٚمامء سمٕمض

 اًمتٕمٚمٞمؾ هذا وم٢من! شمًٌٞمحف اٟم٘مٓمع، ويٌس اًمٕمقد ُمـ ذه٧ٌم وم٢مذا: ىم٤مًمقا  شمٕم٤ممم، اهلل

ٌُِّح سمَِحْٛمَدِه َوًَمـِٙمـ َّٓ شَمْٗمَ٘مُٝمقَن  ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ًمٕمٛمقم خم٤مًمػ ًَ  إَِّٓ ُي
ٍ
ء ـ َرْ َوإِن ُمِّ

ٌِٞمَحُٝمْؿ  ًْ  .﴾شَم

 أو اًمٜمداوة، ذم ًمٞمس اًمن أن إمم يِمػم ُم٤م ٟمٗمًف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم - ب

 ومِم٘مف سمٕمًٞم٥م دقم٤م صمؿ» ىمقًمف وذًمؽ اًمٕمذاب، ختٗمٞمػ ذم اًم٥ًٌم هل ًمٞم٧ًم سم٤مٕطمرى

 ويًٌف اًمِمؼ ُمـ اًمٜمداوة ًمذه٤مب ؾم٥ٌم ؿم٘مف أن اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢من ـمقٓ، يٕمٜملش اصمٜملم

ط   ٕب٘م٤مه اًمٕمٚم٦م هل يم٤مٟم٧م ومٚمق يِمؼ، مل ًمق مم٤م أىمؾ اًمتخٗمٞمػ ُمدة ومتٙمقن سمنقم٦م،

 أن قمغم دل يٗمٕمؾ مل وم٢مذا آىمؾ، قمغم ٟمّمٗمف أو قمًٞم٤ٌم ىمؼم يمؾ قمغم وًمقوع ؿمؼ سمدون

 سمف اهلل أذن اًمذي اًمتخٗمٞمػ ُمدة قمغم قمالُم٦م أهن٤م وشمٕملم اًم٥ًٌم، هل ًمٞم٧ًم اًمٜمداوة

 احلديث٤من يتٗمؼ وسمذًمؽ ضم٤مسمر، طمدي٨م ذم سمف ُمٍمح هق يمامط   ٟمٌٞمف ًمِمٗم٤مقم٦م اؾمتج٤مسم٦م

 .وشمٕمدده٤م اًمقاىمٕم٦م ذم اظمتالومٝمام اطمتٛمؾ وإن اًم٥ًٌم، شمٕمٞملم ذم

 إًمٞمف أؿم٤مر أو قمٚمٞمف ٟمص ُمـ أضمد ومل ٟمٗمز، ذم اٟم٘مدح ؿمئ هق وم٢مٟمام هذا، ومت٠مُمؾ

سم٤م يم٤من وم٢من اًمٕمٚمامء، ُمـ  ُمـ واؾمتٖمٗمره ُمٜمل، ومٝمق ظمٓم٠م يم٤من وإن شمٕم٤ممم اهلل ومٛمـ صقا

 .يروٞمف ٓ ُم٤م يمؾ

 وًمٕمٛمٚمقا  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ذًمؽ ًمٗمٝمؿ سم٤مًمذات، ُم٘مّمقدة اًمٜمداوة يم٤مٟم٧م ًمق - ج
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 ومٕمٚمقا  وًمق زي٤مرهت٤م، قمٜمد اًم٘مٌقر قمغم ذًمؽ وٟمحق وأس اجلريد وًمقوٕمقا  سمٛم٘متْم٤مه،

 اًمٜمٔمر، شمٚمٗم٧م اًمتل إُمقر ُمـ ٕنف إًمٞمٜم٤م، اًمث٘م٤مت ٟم٘مٚمف صمؿ قمٜمٝمؿ، ذًمؽ ٓؿمٝمر

 اهلل إمم سمف اًمت٘مرب وأن ي٘مع، مل أنف قمغم دل يٜم٘مؾ مل وم٢مذ ٟم٘مٚمف، اًمدواقمل وشمًتدقمل

د ومث٧ٌم سمدقم٦م،  اهلزيؾ اًم٘مٞم٤مس ذًمؽ سمٓمالن ومٝمؿ طمٞمٜمئذ ؾمٝمؾ هذا، شمٌلم وإذا. اعمرا

 :يًٛمف مل قمٛمـش اًمّمدور ذح» ذم اًمًٞمقـمل ٟم٘مٚمف اًمذى

 وهذا: ىم٤مل اًم٘مرآن؟ اعمقُمـ سم٘مراءة ومٙمٞمػ اجلريدة سمتًٌٞمح قمٜمٝمام ظمٗمػ وم٢مذا»

 ش!اًم٘مٌقر قمٜمد إؿمج٤مر همرس ذم أصؾ احلدي٨م

 واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ وهؾ» ،شاٟم٘مش صمؿ اًمٕمرش أث٧ٌم: »ًمف ومٞم٘م٤مل: ىمٚم٧م

 اخلػم قمغم أطمرص ٕهنؿ اًمًٚمػ إًمٞمف ًم٤ٌمدر صحٞمح٤م اًم٘مٞم٤مس هذا يم٤من ومٚمق ؟شأقمقج

 .ُمٜم٤م

 ذم اًمن وأن ،ط سمف ظم٤مص اًم٘مؼم قمغم اجلريد ووع أن قمغم شم٘مدم ُم٤م ومدل

 ودقم٤مئفط   ؿمٗم٤مقمتف ذم سمؾ اًمٕمًٞم٥م ٟمداوة ذم يٙمـ مل اًم٘مؼميـ قمـ اًمٕمذاب ختٗمٞمػ

 وٓ آقمغم اًمرومٞمؼ إممط   اٟمت٘م٤مًمف سمٕمد أظمرى ُمرة وىمققمف يٛمٙمـ ٓ مم٤م وهذا هلام،

 اًمّمالة قمٚمٞمف ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ اًم٘مؼم قمذاب قمغم آـمالع ٓن ،ط سمٕمده ُمـ ًمٖمػمه

 اًم٘مرآن ٟمص ذم ضم٤مء يمام اًمرؾمقل إٓ قمٚمٞمف يٓمٚمع ٓ اًمذي اًمٖمٞم٥م ُمـ وهق واًمًالم،

 يٜم٤مرم ٓ أنف واقمٚمؿش رؾمقل ُمـ ارشم٣م ُمـ إٓ أطمدا همٞمٌف قمغم ئمٝمر ومال اًمٖمٞم٥م قم٤ممل»

 ش:111ش »اًمّمدور ذح» ذم اًمًٞمقـمل أورده ُم٤م سمٞمٜم٤م ُم٤م

 آؾمٚمٛمل سمرزة أب٤م أن ىمت٤مدة قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ قم٤ًميمر اسمـ وأظمرج»

 وم٠مظمذ يٕمذب، وص٤مطمٌف ىمؼم قمغم ُمرط   اهلل رؾمقل أن حيدث يم٤من قمٜمف اهلل ريض

 سمرزة أبق ويم٤من. رـم٦ٌم داُم٧م ُم٤م قمٜمف يرومف أن قمًك: وىم٤مل اًم٘مؼم، ذم ومٖمرؾمٝم٤م ضمريدة

 .ضمريدشملم ُمٕمل ىمؼمي ذم ومْمٕمقا  ُم٧م إذا: يقيص

 ذم شمْمع أن يقصٞمٜم٤م يم٤من: وم٘م٤مًمقا  ،شىمقُمس» وش يمرُم٤من» سملم ُمٗم٤مزة ذم ومامت: ىم٤مل

 ُمـ ريم٥م قمٚمٞمٝمؿ ـمٚمع إذ يمذًمؽ هؿ ومٞمٜمام ومٞمف، ٟمّمٞمٌٝم٤م ٓ ُمقوع وهذا ضمريديـ ىمؼمه

 .ىمؼمه ذم ُمٕمف ومقوٕمقمه٤م ضمريدشملم، وم٠مظمذوا ؾمٕمٗم٤م، ُمٕمٝمؿ وم٠مص٤مسمقا  ،شؾمجًت٤من» ىمٌؾ
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 ش.ضمريدشم٤من ىمؼمه ذم دمٕمؾ أن سمريدة أوص: ىم٤مل ُمقرق قمـ ؾمٕمد اسمـ وأظمرج

 اًمتًٚمٞمؿ ومرض قمغم - آصمريـ هذيـ ذم ًمٞمس أنف اعمٜم٤موم٤مة، قمدم ووضمف: ىمٚم٧م

 قمدم سمدقمٞمت٦م ادقمٞمٜم٤م اًمذي اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمٜمد اجلريد ووع ُمنموقمٞم٦م - ُمٕم٤م سمثٌقهتام

 ىمْمٞم٦م وهل ىمؼمه، ذم اعمٞم٧م ُمع اجلريدشملم ضمٕمؾ ومٞمٝمام ُم٤م وهم٤مي٦م سمف، اًمًٚمػ قمٛمؾ

 سمرزة أبق رواه اًمذي احلدي٨م ٓن اعمنموقمٞم٦م قمدم ذم ىمٌٚمٝم٤م يم٤مًمتل يم٤مٟم٧م وإن أظمرى،

 واطمدة، ضمريدة ووع ومٞمف واحلدي٨م ؾمٞمام ٓ ذًمؽ، قمغم يدل ٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمٖمػمه

 أظمرضمف وم٘مد إؾمٜم٤مده، يّمح ٓ آصمر أن قمغم ىمؼمه ذم ضمريدشملم سمقوع أوص وهق

 ذم قم٤ًميمر اسمـ أظمرضمف ـمري٘مف وُمـش 181 181/ 1ش »سمٖمداد» شم٤مريخ ذم اخلٓمٞم٥م

 قمامر سمـ اًمِم٤مه قمـ آؾمٚمٛمل سمرزة أيب سمـ قمٌٞمد سمـ ٟمْمٚم٦م شمرمج٦م آظمر ذمش دُمِمؼ شم٤مريخ»

 صمٕمٚم٦ٌم سمـ اعمٜمذز سمـ اًمٜمي أن٠ٌمن٤م: ىم٤مل اًمٚمٞمثل ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن ص٤مًمح أبق صمٜم٤م: ىم٤مل

 .سمف ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد قمـ اًمٕمٌدي

 :قمٚمت٤من وًمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مد ومٝمذا: ىمٚم٧م

 .شمرمج٦م هلام أضمد مل وم٢مين واًمٜمي اًمِم٤مه ضمٝم٤مًم٦م: إومم

 ُمذيمقر هق صمؿ سمرزة، أيب قمـ رواي٦م ًمف يذيمروا مل وم٢مهنؿ ىمت٤مدة قمٜمٕمٜم٦م: وإظمرى

 .هذا إؾمٜم٤مده ُمثؾ ذم قمٜمٕمٜمتف ُمـ ومٞمخِمك سم٤مًمتدًمٞمس

 ص 1 ق 7 جش »اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ ىم٤مل قمٜمف، صم٤مسمت٦م ومٝمل سمريدة، وصٞم٦م وأُم٤م 

 إطمقل قم٤مصؿ أظمؼمٟم٤م: ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م، سمـ مح٤مد صمٜم٤م: ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ قمٗم٤من أظمؼمٟم٤مش: 1

 .ضمريدشم٤من ىمؼمه ذم شمقوع أن إؾمٚمٛمل سمريدة أوص: ُمقرق ىم٤مل: ىم٤مل

ًمؼ ذم إٓ شمقضمد ومٚمؿ ظمراؾم٤من سم٠مدٟمك ُم٤مت أن ومٙم٤من  .مح٤مر ضمقا

 .جمزوُم٤مش 171/ 1» اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مف صحٞمح، ؾمٜمد وهذا

 ظم٤مص٤م يره ومل قمٛمقُمف، قمغم احلدي٨م محؾ سمريدة ويم٤من: »ذطمف ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 هبام، ظم٤مص ذًمؽ أن اًمٌخ٤مري شمٍمف ُمـ وئمٝمر: رؿمٞمد اسمـ ىم٤مل اًمرضمٚملم، سمذيٜمؽ

 ش.قمٛمٚمف ئمٚمف إٟمام: قمٛمر اسمـ سم٘مقل قم٘مٌف ومٚمذًمؽ
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 ورأي سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ ح٤م اًمّمقاب هق اًمٌخ٤مري إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن ؿمؽ وٓ: ىمٚم٧م

  اًمٜمٌل وم٢من قم٤مُم٤م، يم٤من ًمق طمتك قمٚمٞمف يدل ٓ واحلدي٨م رأي ٕنف ومٞمف، طمج٦م ٓ سمريدة

 ش.حمٛمد هدى اهلدى ظمػم» و. ؾمٌؼ يمام قمٚمٞمف سمؾ اًم٘مؼم، ذم اجلريدة يْمع ملط 

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افظودغ بؼبقر ادرور ظـد واخلقف افبؽوء

 شمٙمقٟمقا  أن إٓ اعمٕمذسملم اًم٘مقم ه١مٓء قمغم شمدظمٚمقا  ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.أص٤مهبؿ ُم٤م يّمٞمٌٙمؿ أن قمٚمٞمٝمؿ شمدظمٚمقا  ومال سم٤ميملم شمٙمقٟمقا  مل وم٢من سم٤ميملم،

 صش »إبرار ٟمزل» ذم ظم٤من صديؼ احلدي٨م هلذا شمرضمؿ وىمد [:اإلموم ؿول]

 وإفمٝم٤مر وسمٛمّم٤مرقمٝمؿ اًمٔم٤معملم سم٘مٌقر اعمرور قمٜمد واخلقف اًمٌٙم٤مء سم٤مب» سمـش 191

 ش.ذًمؽ قمـ اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ واًمتحذير شمٕم٤ممم اهلل إمم آومت٘م٤مر

 .(1/1/18) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 (مـو ؾؾقس افؼبقر زار مـ) حديٌ ضعػ

 أظمرضمف. وٕمٞمػش. ُمٜم٤م ومٚمٞمس. اًم٘مٌقر زار ُمـ[: »ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي]

ط   اهلل رؾمقل أن ىمت٤مدة قمـش 671 1/  169/  1ش »اعمّمٜمػ»ذم اًمرزاق قمٌد

 .ومذيمره:... ىم٤مل

 . وٕمٞمػ ومٝمق ُمرؾمؾ، إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذًمؽ ٟمًخ صمؿ اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمـ اًمٜمٝمل وىم٧م ذم يم٤من - صح إن - احلدي٨م وًمٕمؾ

 ُمٜمٝم٤م ـمٞم٤ٌم ىمًام ذيمرٟم٤م ىمد يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام سمزي٤مرهت٤م،ط   اًمٜمٌل سم٢مذن

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمقىمقف ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش. اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»ذم

 .(9/ 1/ 11) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



قر وأطمٙم٤مُمٝم٤م ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    يمت٤مب زي٤مرة اًمٌ٘م

 

111 

 افسـي أيوم مـ ـققم معغ تقؿقً بدون افؼبقر زيورة مؼوظقي

 صؼمشمؿ، سمامش يمذا» اًمًالم: ومٞم٘مقل طمقل يمؾ رأس قمغم اًمِمٝمداء ىمٌقر ي٠ميت يم٤من»

 .ُمٜمٙمر[ ش. وقمثامن] وقمٛمر سمٙمر وأبق. اًمدار قم٘مٌك ومٜمٕمؿ

 شمقىمٞم٧م سمدون اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م يٜم٤مذم وم٢مٟمف ُمتٜمف: ٟمٙم٤مرة وأُم٤م [:اإلموم ؿول]

 يمام خمّمقص٦م، أج٤مُم٤مً  ًمزي٤مرهت٤م يتخذون اًمذيـ ًمٚمجٝمٚم٦م اًم٤ٌمب يٗمتح مم٤م وشمقىمٞمػ،

 ! واًمزهقر إيم٤مًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ويْمٕمقن وهمػمه، اًمٕمٞمد يقم يٗمٕمٚمقن

 (117/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعقد يقم افؼبقر زيورة حؽؿ

 اًمٕمٞمد؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾي

 ُمـ هؾ اجلٛمٕم٦م، قمٞمد يقم زي٤مرهت٤م يمحٙمؿ اًمٕمٞمد، يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ :افشقخ

 اًمٜم٤مس أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ ٓ،: اجلقاب اجلٛمٕم٦م؟ يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة يًتح٥م سم٠منف: ىم٤مئؾ

قه٤م قم٤مدًة، اقمت٤مدوا  .سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمٌدقم٦م وهل ؾمٜم٦ًم، وشَمَقمهَّ

 أدًم٦م قمٛمقم ُمـ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يًتٗمٞمده٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ٕن ذًمؽ: 

 إـمالىمٝم٤م، قمغم إضمراؤه٤م وضم٥م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م إدًم٦م هذه أن واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب

 اًمٜمّمقص ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  ضم٤مء ُم٤م شم٘مٞمٞمد جيقز وٓ خمّمص، سمدًمٞمؾ إٓ ختّمٞمّمٝم٤م جيقز وٓ

 أو سمٙمٞمٗمٞم٦م أو سمّمٗم٦م ُُمَ٘مّٞمد ٟمص ضم٤مء إذا: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ُيَ٘مٞمِّده، ُم٤م ضم٤مء إذا إٓ

 .ًمٚمٜمّمقص خم٤مًمٗم٦م هذا يمؾ وإـمالىمف، قمٜمف اًم٘مٞمد هذا ومؽ جيقز ومال سمٕمدد،

 ىمقًمف ُمـ اعمِمٝمقر احلدي٨م يمٛمثؾ ُمٓمٚم٘م٦ًم، اًم٘مٌقر سمزي٤مرة إُمر أدًم٦م يم٤مٟم٧م وح٤م 

 شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م وَمُزوُروه٤م: أٓ اًم٘مٌقر، زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ يمٜم٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ُمٓمٚمؼ، أجْم٤مً  همػمه وذم احلدي٨م هذا ذمش ومزوروه٤م أٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمفش أظمرة

 وٓ اًمنمع ذم سمف شم٘مٞمٞمده ي٠مت مل سمزُمـ شم٘مٞمٞمده جيقز وٓ إـمالىمف، قمغم إضمراؤه ومٞمٜمٌٖمل

 .سمٙمٞمٗمٞم٦م وٓ سمّمٗم٦م
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 سم٤مب ُمـ يٙمقن اًم٘مٌقر، سمزي٤مرة اًمٕمٞمديـ ختّمٞمص يم٤من :يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا 

 ُمـ قمغم وُيـْخَِمك احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قمغم اقمتداء وهذا ذقمل، ٟمص سمٖمػم اعمٓمٚمؼ شم٘مٞمٞمد

 هَلُؿْ  َأمْ ﴿: سم٘مقًمف اعمنميملم قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م إٟمٙم٤مر ذم يدظمؾ أن ذًمؽ يٗمٕمؾ

يَم٤مءُ  قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمدِّ ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  .[11:اًمِمقرى]﴾اّللَّ

 .ظم٤مص٦مً  اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة جيقز ٓ: وم٢مذاً  

  (11: 17: 17/   119/  واًمٜمقر اهلدى)

 



 عهد َيِحُرُم ما كتاب

 1 القبور

                                                           

 ش.91-81ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 وافـحر افذبح: افؼبقر ظـد حَيُْرمُ  ممو

 :ي٠ميت ُم٤م اًم٘مٌقر قمٜمد وحيرم 

: مه٤مم سمـ اًمرزاق قمٌد ىم٤مل ،شآؾمالم ذم قم٘مر ٓ: »ط ًم٘مقًمف واًمٜمحر، اًمذسمح -

 ش.ؿم٤مة أو سم٘مرة اًم٘مؼم قمٜمد يٕم٘مرون يم٤مٟمقا »

 ش:181 صش »آىمتْم٤مء» ذم آؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل 

 أصح٤مسمٜم٤م ذيمره ُمٓمٚم٘م٤م، قمٜمف ومٛمٜمٝمل - اًم٘مٌقر قمٜمد يٕمٜمل - هٜم٤مك اًمذسمح وأُم٤م»

 ذم قم٘مر ٓ: ط اًمٜمٌل ىم٤مل: - اعمروزي رواي٦م ذم أمحد ىم٤مل. احلدي٨م هلذا وهمػمهؿ

 قمـط   اًمٜمٌل ومٜمٝمك ىمؼمه، قمغم ضمزورا ٟمحروا اعمٞم٧م هلؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا . آؾمالم

 ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م هذا ُمٕمٜمك وذم: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل. حلٛمف أيمؾ اهلل قمٌد أبق ويمره. ذًمؽ

 ش.ٟمحقه أو سمخٌز اًم٘مؼم قمٜمد اًمتّمدق ذم زُم٤مٟمٜم٤م أهؾ

 اًم٘مؼم قمٜمد واًمٕم٘مر اًمذسمح وأُم٤م»ش: 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 ش.صحٞمح طمًـ: وىم٤مل واًمؽمُمذي داود أبق رواه هذا، أنس حلدي٨م ومٛمذُمقم

 يٗمٕمٚمف يمام اًم٘مؼم ًمّم٤مطم٥م يم٤من إذ وأُم٤م شمٕم٤ممم هلل هٜم٤مك اًمذسمح يم٤من إذا وهذا: ىمٚم٧م

َٓ ﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وومًؼ طمرام وأيمٚمف سيح، ذك ومٝمق اجلٝم٤مل سمٕمض ْ  مِم٤َّم شَم٠ْميُمُٚمقا  َو  مَل

  اؾْمؿُ  ُيْذيَمرِ 
ِ
ٌؼ  َوإِٟمَّفُ  قَمَٚمٞمْفِ  اّللَّ ًْ  ذسمح سم٠من يمذًمؽ أنف واحل٤مل أي[. 111: إنٕم٤مم] ﴾ًَمِٗم

 ،شسمف اهلل ًمٖمػم أهؾ ومً٘م٤م أو» سم٘مقًمف شمٕم٤ممم اهلل ذيمره يمام هٜم٤م اًمٗمًؼ هق هذا إذ اهلل، ًمٖمػم

 ُمٚمٕمقن: »رواي٦م وذمش اهلل ًمٕمـ: »وىم٤مل. اهلٞمتٛمك ًمٚمٗم٘مٞمفش 171/ 1ش »اًمزواضمر» ذم يمام

 ش.اهلل ًمٖمػم ذسمح ُمـ

 [119] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر ظـد ادحرموت مـ

 .ُمٜمٝم٤م اخل٤مرج اًمؽماب قمغم زي٤مدة رومٕمٝم٤م -
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 .وٟمحقه سم٤مًمٙمٚمس ـمٚمٞمٝم٤م -

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مسم٦م -

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٜم٤مء -

 .قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٕمقد -

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم

 اًم٘مؼم، جُيَّّمص أنط   اهلل رؾمقل هنك: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ :إول

د أو] قمٚمٞمف، يٌٜمك وأن قمٚمٞمف، ي٘مٕمد وأن  [ش.قمٚمٞمف يٙمت٥م أو] ،[قمٚمٞمف يزا

 ش.صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤مش: »196/ 1» اًمٜمقوي وىم٤مل

 ُمٜمف أظمرج اًمذي اًمؽماب قمغم اًم٘مؼم يزاد ٓ أن يًتح٥م أنف قمغم هب٤م اؾمتدل صمؿ

 ش.سمٛمٙمروه ًمٞمس أنف ُمٕمٜم٤مه: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل سم٠مس، ومال زاد وم٢من: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: »وىم٤مل

 اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م وم٤محلؼ اًمتحريؿ، ومٞمف آصؾ وم٢من اًمٜمٝمل فم٤مهر ظمالف وهذا: ىمٚم٧م

 ش:11/ 1ش »اعمحغم» ذم طمزم

د أن وٓ جيّمص، أن وٓ اًم٘مؼم، يٌٜمك أن حيؾ وٓ» سمف قمغم يزا  يمؾ وُّيدم ؿمئ شمرا

 ش.ذًمؽ

 ؾمٛمٕم٧مش: »118 صش »اعم٤ًمئؾ» ذم داود أبق وم٘م٤مل أمحد، آُم٤مم ىمقل فم٤مهر وهق

 ومٙم٠منف. يٕمرف ومال سم٤مٓرض يًقى أن إٓ همػمه، شمراب ُمـ اًم٘مؼم قمغم يزاد ٓ: ىم٤مل أمحد

 ش.ذاك إذ رظمص

 ذم حمٛمد آُم٤مم وىم٤مل! وم٘مط اًمٙمراه٦م قمٜمفش 118/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم ذيمر ًمٙمـ

 ارومٕمقا : ي٘م٤مل يم٤من: ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمـ مح٤مد قمـ طمٜمٞمٗم٦م أبق أظمؼمٟم٤مش: »11 صش »أصم٤مر»

 .يقـم٠م ومال ىمؼم أنف يٕمرف طمتك اًم٘مؼم

د أن ٟمرى وٓ ٟم٠مظمذ، وسمف: حمٛمد ىم٤مل  أو جيّمص، أن وٟمٙمره ُمٜمف، ظمرج ُم٤م قمغم يزا

 أو سمف، يٌٜمك أن أضمر ويٙمره قمٚمٞمف، يٙمت٥م أو قمٚمام، أو ُمًجدا قمٜمده جيٕمؾ أو يٓملم،
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 ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق سم٠مؾم٤م، قمٚمٞمف اح٤مء سمرش ٟمرى وٓ اًم٘مؼم، يدظمٚمف

 قمٚمٞمف ي٤ًمقمد ُم٤م سم٘مدر اًم٘مؼم، رومع ضمقاز قمغم سمٛمٗمٝمقُمف احلدي٨م ويدل: ىمٚم٧م

 اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم ًمٚمٜمص ُمقاومؼ ومٝمق ؿمؼم، ٟمحق يٙمقن وذًمؽ ُمٜمف، اخل٤مرج اًمؽماب

 .اًمٙمٚمس وهقش اجلص» ُمـ ومٝمق اًمتجّمٞمص وأُم٤مش 117»

د  ـماله واًمٌٜم٤مء ُماله، آٟم٤مء وضمّمصش: »اًم٘م٤مُمقس» ذم ىم٤مل سمف اًمٓمكم واعمرا

 ش.سم٤مجلص

 .اعمت٘مدُملم سمٕمض ىم٤مل يمام زيٜم٦م ٟمقع أنف أضمؾ ُمـ اًمتجّمٞمص قمـ اًمٜمٝمل وًمٕمؾ

 :ىمقٓن ومٞمف ًمٚمٕمٚمامء اًم٘مؼم؟ شمٓمٞملم طمٙمؿ ومام وقمٚمٞمف

 قمٜمده واًمٙمراه٦م قمٜمف، آٟمٗم٤م ٟم٘مٚمتف ومٞمام حمٛمد آُم٤مم قمٚمٞمف ٟمص اًمٙمراه٦م، :إول

 .أـمٚم٘م٧م إذا ًمٚمتحريؿ

: وآظمرش 119/ 1ش »اإلٟمّم٤مف» ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ طمٗمص أبق ىم٤مل وسم٤مًمٙمراه٦م

 .سمف سم٠مس ٓ أنف

 .أمحد آُم٤مم قمـش 118» داود أبق طمٙم٤مه

 ش.اإلٟمّم٤مف» ذم سمف وضمزم

 ومل: »قم٘مٌف اًمٜمقوي ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل، آُم٤مم قمـش 111/ 1» اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه

 ومٞمف يرد ومل قمٚمٞمف، ٟمص يمام ومٞمف ٓيمراه٦م أنف وم٤مًمّمحٞمح ًمف، إصح٤مب مجٝمقر يتٕمرض

 ش.هنل

 اًمتٓمٞملم ُمـ اعم٘مّمقد يم٤من إن: ي٠ميت ُم٤م ٟمحق قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمّمقاب وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 وٓ اًمري٤مح شمٜمًٗم٦م ٓ وأن اًمنمع، سمف ؾمٛمح ُم٤م ىمدر ُمرومققم٤م وسم٘م٤مئف اًم٘مؼم قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 .ُمنموقم٦م هم٤مي٦م حي٘مؼ ٕنف ؿمؽ سمدون ضم٤مئز ومٝمق آُمٓم٤مر، شمٌٕمثره

 اًمزيٜم٦م اعم٘مّمقد يم٤من وإن. يًتح٥م أنف احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ ىم٤مل ُمـ وضمف هق هذا وًمٕمؾ

 .حمدث ٕنف جيقز ومال ومٞمف وم٤مئدة ٓ مم٤م وٟمحقه٤م
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 وسح حمٛمد، اإلُم٤مم يمالم فم٤مهر وهق َتريٛمٝم٤م، احلدي٨م ومٔم٤مهر اًمٙمت٤مسم٦م، وأُم٤م

 وؾمقاء: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤ملش: »198/ 1» اًمٜمقوي وىم٤مل! وم٘مط سم٤مًمٙمراه٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 همػمه، ذم أم اًمٜم٤مس، سمٕمض قم٤مدة ضمرت يمام رأؾمف قمٜمد ًمقح ذم اًم٘مؼم قمغم اعمٙمتقب يم٤من

 ش.احلدي٨م ًمٕمٛمقم ُمٙمروه ومٙمٚمف

ف سمؾ اًمزظمروم٦م، وضمف قمغم ٓ اعمٞم٧م اؾمؿ يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمامء سمٕمض واؾمتثٜمك  ىمٞم٤مؾم٤م ًمٚمتٕمره

 اعمِم٤مر اعم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدم يمام ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ىمؼم قمغم احلجرط   اًمٜمٌل ووع قمغم

 سمف ىم٤مل وىمد سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمتخّمٞمص ُمـ وهق: »اًمِمقيم٤مين ىم٤ملش. 111 ص» آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م

 ذم اًمِم٠من وًمٙمـ ،شاًمٜمٝم٤مر وقء» ذم ىم٤مل يمام اًمٜمص ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم ىمٞم٤مس أنف ٓ اجلٛمٝمقر،

 ش.اًم٘مٞم٤مس هذا صح٦م

 سمٕمٞمد، إـمالىمف قمغم اًم٘مٞم٤مس هذا سمّمح٦م اًم٘مقل أن - أقمٚمؿ واهلل - أراه واًمذي

  اهلل رؾمقل ووع أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٖم٤مي٦م حي٘مؼ ٓ احلجر يم٤من إذا سمام شم٘مٞمٞمده واًمّمقاب

 إطمج٤مر ويمثرة ُمثال اًم٘مٌقر يمثرة سم٥ًٌم وذًمؽ قمٚمٞمف، اًمتٕمرف وهل أٓ احلجر،ط 

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمذيمقرة اًمٖم٤مي٦م سمف شمتح٘مؼ ُم٤م سم٘مدر آؾمؿ يمت٤مسم٦م جيقز ومحٞمٜمئذ! اعمٕمروم٦م

 ُمـ اعمًٚمٛملم أئٛم٦م وم٢من قمٚمٞمف، اًمٕمٛمؾ ًمٞمس: »احلدي٨م قم٘م٥م احل٤ميمؿ ىمقل وأُم٤م

 ش.اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ سمف أظمذ قمٛمؾ وهق ىمٌقرهؿ قمغم ُمٙمتقب اًمٖمرب إمم اًمنمق

 هق وإٟمام ذًمؽ، ومٕمؾ صح٤مسمٞم٤م ٟمٕمٚمؿ وٓ ـم٤مئال، ىمٚم٧م ُم٤م: »سم٘مقًمف اًمذهٌل رده وم٘مد

 ش.اًمٜمٝمل يٌٚمٖمٝمؿ ومل - سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمت٤مسمٕملم سمٕمض أطمدصمف ؿمئ

 ش.اًم٘مؼم قمغم يٌٜمك أن هنكط   اًمٜمٌل أن» اخلدري وهق ؾمٕمٞمد أيب قمـ :افثوين

 قمغم اسمٕمثؽ أٓ: ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم زم ىم٤مل: »ىم٤مل إؾمدي اهلٞم٤مج أيب قمـ :افثوفٌ

 إٓ[ سمٞم٧م ذم[ ]صقرة: رواي٦م] متث٤مٓ شمدع ٓ أنط   اهلل رؾمقل قمٚمٞمف سمٕمثٜمل ُم٤م

 ش.ؾمقيتف إٓ ُمنموم٤م ىمؼما  وٓ ـمٛمًتف،

 :احلدي٨م هذا ذح ذمش 71/ 1» شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 وُمـ وم٤موال يم٤من ُمـ سملم ومرق همػم ُمـ يمٌػما  رومٕم٤م يرومع ٓ اًم٘مؼم أن اًمًٜم٦م أن ومٞمف»
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 .وم٤موؾ همػم يم٤من

 سمذًمؽ سح وىمد. حمرم ومٞمف اح٠مذون اًم٘مدر قمغم زي٤مدة اًم٘مٌقر رومع أن واًمٔم٤مهر 

 َت٧م اًمداظمؾ اًم٘مٌقر رومع وُمـ: ىم٤مل. وُم٤مًمؽ اًمِم٤مومٕمل ومج٤مقم٦م أمحد، أصح٤مب

 اخت٤مذ ُمـ هق وأجْم٤م اًم٘مٌقر، قمغم اعمٕمٛمقرة واعمِم٤مهد اًم٘م٥ٌم أوًمٞم٤م دظمقٓ احلدي٨م

 شمِمٞمٞمد قمـ ٟمِم٠م ىمد ويمؿ. ؾمٞم٠ميت يمام ذًمؽ وم٤مقمؾط   اًمٜمٌل ًمٕمـ وىمد ُم٤ًمضمد، اًم٘مٌقر

 يم٤مقمت٘م٤مد هل٤م اجلٝمٚم٦م اقمت٘م٤مد ُمٜمٝم٤م. آؾمالم هل٤م يٌٙمل ُمٗم٤مؾمد ُمـ وَتًٞمٜمٝم٤م اًم٘مٌقر أبٜمٞم٦م

 اًمير، ودومع اًمٜمٗمع ضمٚم٥م قمغم ىم٤مدرة أهن٤م ومٔمٜمقا  ذًمؽ وقمٔمؿ ًمألصٜم٤مم، اًمٙمٗم٤مر

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م وؾم٠مخقا  اعمٓم٤مًم٥م، ًمٜمج٤مح وُمٚمج٤م احلقائ٩م، ىمْم٤مء ًمٓمٚم٥م ُم٘مّمدا ومجٕمٚمقه٤م

 مل أهنؿ وسم٤مجلٛمٚم٦م. واؾمتٖم٤مصمقا  ومتًحقا  اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م وؿمدوا رهبؿ، ُمـ اًمٕم٤ٌمد ي٠ًمخف

 راضمٕمقن، إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م! ومٕمٚمقه إٓ سم٤مٓصٜم٤مم شمٗمٕمٚمف اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م مم٤م ؿمٞمئ٤م يدقمقا 

 ًمٚمديـ محٞم٦م ويٖم٤مر هلل، يٖمْم٥م ُمـ ٟمجد ٓ اًمٗمٔمٞمع واًمٙمٗمر اًمِمٜمٞمع اعمٜمٙمر هذا وُمع

 ُمـ إًمٞمٜم٤م شمقارد وىمد ُمٚمٙم٤م، وٓ وزيرا  وٓ أُمػما  وٓ ُمتٕمالم، وٓ قم٤مح٤م ٓ احلٜمٞمػ،

 قمٚمٞمف شمقضمٝم٧م إذا أيمثرهؿ أو اًم٘مٌقريلم ه١مٓء ُمـ يمثػما  أن ُمٕمف يِمؽ ٓ ُم٤م آظم٤ٌمر

، سم٤مهلل طمٚمػ ظمّمٛمف ضمٝم٦م ُمـ يٛملم  سمِمٞمخؽ اطمٚمػ: ذًمؽ سمٕمد ًمف ىمٞمؾ وم٢مذا وم٤مضمرا

 آدًم٦م أبلم ُمـ وهذا! سم٤محلؼ واقمؽمف وأيب وشمٚمٙم٠م شمٚمٕمثؿ! اًمٗمالين اًمقزم وُمٕمت٘مدك

 .صمالصم٦م صم٤مًم٨م أو اصمٜملم، صم٤مين شمٕم٤ممم إٟمف: ىم٤مل ُمـ ذك ومقق سمٚمغ ىمد ذيمٝمؿ أن قمغم اًمداًم٦م

 سمالء وأي اًمٙمٗمر، ُمـ أؿمد ًمالؾمالم ِرزء أي اعمًٚمٛملم ُمٚمقك وي٤م اًمديـ قمٚمامء ومٞم٤م

 هذه شمٕمدل اعمًٚمٛمقن هب٤م يّم٤مب ُمّمٞم٦ٌم وأى اهلل، همػم قم٤ٌمدة ُمـ قمٚمٞمف أض اًمديـ هلذا

 !واضم٤ٌم؟ اًمنمك هذا إٟمٙم٤مر يٙمـ مل إن إٟمٙم٤مره جي٥م ُمٜمٙمر وأي اعمّمٞم٦ٌم،

 شمٜم٤مدي عمـ طمٞم٤مة ٓ وًمٙمـ    طمٞم٤مً  ٟم٤مدي٧م ًمق أؾمٛمٕم٧م ًم٘مد

 رُم٤مد ذم شمٜمٗمخ أن٧م وًمٙمـ    أو٤مءت هب٤م ٟمٗمخ٧م ٟم٤مراً  وًمق

 ذح» أؾمامه٤م اًم٤ٌمب هذا ذم ٟم٤مومٕم٦م ًمٓمٞمٗم٦م رؾم٤مًم٦م شمٕم٤ممم اهلل رمحف وًمٚمِمقيم٤مين

 ش.76 - 61/ 1» اعمٜمػمي٦م اعمجٛمققم٦م ذم ُمٓمٌققم٦مش اًم٘مٌقر رومع َتريؿ ذم اًمّمدور
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 اًمروم، أرض إمم قمٌٞمد سمـ ومْم٤مًم٦م ُمع ظمرضمٜم٤م: »ىم٤مل ؿمٗمل سمـ صمامُم٦م قمـ :افرابع

 ذًمؽ وقمغم اًمروم، أرض همزوٟم٤م: رواي٦م وذم» اًمدرب، قمغم عمٕم٤موي٦م قم٤مُمال ويم٤من

 ومّمغم (1)شرودس[ »ب] ًمٜم٤م قمؿ اسمـ وم٠مصٞم٥م ،شآٟمّم٤مري قمٌٞمد سمـ ومْم٤مًم٦م اجلٞمش

 قمٜمف، أظمٗمقا : ىم٤مل طمٗمرشمف قمٚمٞمف ؾمقيٜم٤م ومٚمام واراه، طمتك طمٗمرشمف قمغم وىم٤مم ومْم٤مًم٦م، قمٚمٞمف

 سمتًقي٦م ي٠مُمرٟم٤م يم٤منط   اهلل رؾمقل وم٢من (1)شقمٜمف ظمٗمٗمقا : آظمرى اًمرواي٦م وذم»

 ش.اًم٘مٌقر

 ًمف أصؾ ومالش اًمدوارس اًم٘مٌقر ظمػم: »سمٚمٗمظ آًمًٜم٦م قمغم اعمِمٝمقر احلدي٨م وأُم٤م

 يٜمٌٖمل سمؾ يدرس، أن يٜمٌٖمل ٓ اًم٘مؼم ٓن ُمٜمٙمر، سمٔم٤مهره وهق اًمًٜم٦م، يمت٥م ُمـ ؿمئ ذم

 ُّي٤من، وٓ ومٞمّم٤من ًمٞمٕمرف ؾمٌؼ، يمام ؿمؼم ىمدر آرض قمـ ُمرومققم٤م فم٤مهرا  ئمؾ أن

 .ُّيجر وٓ ويزار

 سم٤مٕرض شمًقيتٝم٤مش اًم٘مٌقر سمتًقي٦م ي٠مُمرٟم٤م يم٤من» ومْم٤مًم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر إن صمؿ

 ؿمؼم ىمدر اًمرومع اًمًٜم٦م أن سمدًمٞمؾ ىمٓمٕم٤م، ُمراد همػم اًمٔم٤مهر وهذا إـمالىم٤م، شمرومع ٓ سمحٞم٨م

 أيش ظمٗمٗمقا » ومْم٤مًم٦م ىمقل ٟمٗمًف احلدي٨م ُمـ هذا وي١ميد ؾم٤مسم٘م٤م، إًمٞمف اإلؿم٤مرة ُمرت يمام

/ 1ش »اعمرىم٤مة» اٟمٔمر اًمٕمٚمامء ومنه وهبذا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، قمٜمف اًمؽماب سم٢مزاًم٦م ي٠مُمر ومٚمؿ اًمؽماب،

 ش.171

 رومٕم٧م وىمد اًمًٜم٦م، ُمـ اًم٘مٌقر شمًقي٦م إن: »قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل :اخلومس

 ش.هبام شمِمٌٝمقا  ومال واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد

 قمغم أطمديمؿ جيٚمس ٕن: »ىم٤ملط   اهلل رؾمقل أن هريرة أيب قمـ :افسودس

 قمغمش يٓم٠م: رواي٦م وذم» جيٚمس أن ُمـ ًمف ظمػم ضمٚمده إمم ومتخٚمص صمٞم٤مسمف ومتحرق مجرة

 ش.ىمؼم

 ٕن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ :افسوبع

                                                           

 .[ُمٜمف] .شمريمٞم٤م همرب ضمٜمقب اعمتقؾمط، آسمٞمض اًمٌحر ذم ُمٕمرووم٦م ضمزيرة (1)

  .[ُمٜمف] .سم٤مًٓمػ وشمٚمؽ سم٤مًمتِمديد قمدي٧م هذه أن إٓ ىمٌٚمٝم٤م، اًمتل اًمرواي٦م سمٛمٕمٜمك هل (1)
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 ىمؼم قمغم أُمٌم أن ُمـ إزم أطم٥م (1)سمرضمكم ٟمٕمكم أظمّمػ أو ؾمٞمػ، أو مجرة قمغم أُمٌم

 ش.اًمًقق وؾمط أو طم٤مضمتل ىمْمٞم٧م اًم٘مٌقر أوؾمط أب٤مزم وُم٤م ُمًٚمؿ،

 شمّمٚمقا  ٓ: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمٖمٜمقي ُمرصمد أيب قمـ :افثومـ

 ش.قمٚمٞمٝم٤م دمٚمًقا  وٓ اًم٘مٌقر، إمم

 وهق اعمًٚمؿ، ىمؼم قمغم واًمقطء اجلٚمقس َتريؿ قمغم دًمٞمؾ اًمثالصم٦م آطم٤مدي٨م هذه وذم

 اًمٜمقوي طمٙمك ًمٙمـ وهمػمه،ش 17/ 1» اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمف ُم٤م قمغم اًمٕمٚمامء مجٝمقر ُمذه٥م

ُم٤مم ٟمص وهق وم٘مط، اًمٙمراه٦م قمٜمٝمؿ واًمٕمً٘مالين م» ذم اًمِم٤مومٕمل ٓا ُم٤مم ٟمص ويمذًمؽش ٕا  ٓا

 ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق: »وىم٤مل اًمٙمراه٦م قمغمش 11 صش »أصم٤مر» ذم حمٛمد

 وآشمٙم٤مء واجلٚمقس اًم٘مؼم وطء وأيمرهش: »116/ 1» اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 ضورة، ُمقوع ومذًمؽ يٓم٠مه سم٠من إٓ ُمٞمتف ىمؼم إمم اًمًٌٞمؾ اًمرضمؾ جيد ٓ أن إٓ قمٚمٞمف،

 سم٤مجلٚمقس سم٠مس ٓ: أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض وىم٤مل شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن يًٕمف أن طمٞمٜمئذ وم٠مرضمق

 هنل يم٤من وإن ىم٤مل، يمام قمٜمدٟم٤م هذا وًمٞمس! ًمٚمتٖمقط قمٚمٞمف اجلٚمقس قمـ هنل وإٟمام قمٚمٞمف،

 ش.اعمذه٥م ًمٖمػم ُمٓمٚم٘م٤م قمٜمف هنل وم٘مد ًمٚمٛمذه٥م قمٜمف

ش اعمقـم٠م» ذم سح وم٢مٟمف اهلل رمحف ُم٤مًمؽ إُٓم٤مم إمم يِمػم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ويم٤من

 ش.171/ 1» احل٤مومظ ٟم٘مٚمف ومٞمام اًمٜمقوي سمٞمٜمف يمام سمٓمالٟمف ذم ؿمؽ وٓ اعمذيمقر، سم٤مًمت٠مويؾ

 ُمـ اًمّمقاب إمم أىمرب وهذا ًمٚمتحريؿ، ومٝمل أـمٚم٘م٧م إذا قمٜمدمه٤م واًمٙمراه٦م: ىمٚم٧م

 أيب طمدي٨م قمٚمٞمف يٜمص اًمذي ٕنف سم٤مًمتحريؿ اًم٘مقل واحلؼ ومح٥ًم، سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل

 ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وهبذا اًمِمديد، اًمؽمهٞم٥م ُمـ ومٞمٝمام ح٤م. وقم٘م٦ٌم هريرة

 طمجر اسمـ اًمٗم٘مٞمف وُم٤مل ،ش111/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذه٥م وإًمٞمف اًمٜمقوي،

 اًمِمديد، اًمققمٞمد ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ح٤م يمٌػمة، أنف إممش 111/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اهلٞمتٛمك

 .سمٌٕمٞمد اًمّمقاب قمـ ذًمؽ وًمٞمس

 [161] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 [.ُمٜمف. ]أُمٙمـ إن ؿمدسمد صٕم٥م أُمر وذًمؽ أي (1)
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 افؼبقر إػ افصالة حرمي

 دًمٞمؾ وومٞمف..ش  اًم٘مٌقر إمم شمّمٚمقا  ٓ» آٟمٗم٤م اعمت٘مدم ًمٚمحدي٨م اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة -

 ذم اعمٜم٤موي وم٘م٤مل اًمٜمقوي، اظمتٞم٤مر وهق اًمٜمٝمل، ًمٔم٤مهر اًم٘مؼم إمم اًمّمالة َتريؿ قمغم

 اًم٤ٌمًمغ، ٞمؿاًمتٕمٔم ُمـ ومٞمف ح٤م إًمٞمٝم٤م، ُمًت٘مٌٚملم أي: »ًمٚمحدي٨م ؿم٤مرطم٤مش اًم٘مدير ومٞمض»

 آؾمتخٗم٤مف قمـ اًمٜمٝمل سملم - سمتامُمف احلدي٨م يٕمٜمك - ومجٛمع اعمٕمٌقد، ُمرشم٦ٌم ُمـ ٕنف

 ىمّمد وم٢من ُمٙمروه، ذًمؽ وم٢من: »آظمر ُمقوع ذم ىم٤مل صمؿش اًمٌٚمٞمغ واًمتٕمٔمٞمؿ سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ،

 واعمراد اهلل، سمف ي٠مذن مل ُم٤م اًمديـ ذم اسمتدع وم٘مد اًمٌ٘مٕم٦م صمٚمؽ ذم سم٤مًمّمالة اًمتؼمك إٟم٤ًمن

 مل احلدي٨م ًمٔم٤مهر سمتحريٛمف ىمٞمؾ وًمق أصح٤مسمٜم٤م، ىم٤مل يمذا: اًمٜمقوي ىم٤مل اًمتٜمزيف، يمراه٦م

 .يٌٕمد

 ش.َتريؿ يمراه٦م ُمٙمروه ومٝمق اعم٘مؼمة، ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل احلدي٨م ُمـ وي١مظمذ

 شمٕمٔمٞمؿ سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمل ي٘مّمد مل إذا هق إٟمام اعمذيمقر اًمتحريؿ أن يٕمٚمؿ أن ويٜمٌٖمل

 ذطمف ذمش 171/ 1ش »اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل ذك، ومٝمق وإٓ اًم٘مٌقر،

 سمف وم٤مًمتِمٌف اعمٕمٔمؿ، ًمٙمٗمر وًمّم٤مطمٌف ًمٚم٘مؼم طم٘مٞم٘م٦م اًمتٕمٔمٞمؿ هذا يم٤من وًمق: احلدي٨م هلذا

  ُمٙمروه،

 .اعمقوققم٦م اجلٜم٤مزة: ُمٜمف أومم سمؾ ُمٕمٜم٤مه وذم َتريؿ، يمراه٦م يٙمقن أن ويٜمٌٖمل

 يًت٘مٌٚمقن صمؿ اًمٙمٕم٦ٌم قمٜمد اجلٜم٤مزة يْمٕمقن طمٞم٨م ُمٙم٦م، أهؾ سمف اسمتكم مم٤م وهق

 ش.إًمٞمٝم٤م

 [169] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اشتؼبول بدون وفق افؼبقر ظـد افصالة حرمي

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اؾمت٘م٤ٌمل، سمدون وًمق قمٜمده٤م اًمّمالة - 

: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :إول
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 ش.واحلامم اعم٘مؼمة إٓ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض»

 ش.اًم٘مٌقر سملم اًمّمالة قمـ هنكط   اًمٜمٌل أن» أنس قمـ :افثوين

 صالشمٙمؿ، ُمـ سمٞمقشمٙمؿ ذم اضمٕمٚمقا : »ىم٤ملط   اًمٜمٌل قمـ قمٛمر اسمـ قمـ :افثوفٌ

 ش.ىمٌقرا شمتخذوه٤م وٓ

 إن ُم٘م٤مسمر، سمٞمقشمٙمؿ دمٕمٚمقا  ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ :افرابع

 ش.اًمٌ٘مرة ؾمقرة ومٞمف شم٘مرأ  اًمذي اًمٌٞم٧م ُمـ يٜمٗمر اًمِمٞمٓم٤من

 ش.اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة يمراهٞم٦م سم٤مب: »سم٘مقًمف اًمث٤مًم٨م ًمٚمحدي٨م اًمٌخ٤مري شمرضمؿ وىمد

 ذم ىمقًمف ُمـ اؾمتٜمٌط: »خمتٍمه ُم٤م وم٘م٤مل ذطمف ذم احل٤مومظ ذًمؽ وضمف وسملم

 ومٞمٝم٤م اًمّمالة ومتٙمقن ًمٚمٕم٤ٌمدة، سمٛمحؾ ًمٞم٧ًم اًم٘مٌقر أنش ىمٌقرا شمتخذوه٤م ٓ: »احلدي٨م

 قمغم دال احلدي٨م: وم٘م٤مل اًمؽممج٦م هذه ذم اعمّمٜمػ اإلؾمامقمٞمكم ٟم٤مزع وىمد ُمٙمروه٦م،

 ُمـ ُمًٚمؿ رواه يمام اعم٘م٤مسمر سمٚمٗمظ ورد ىمد: ىمٚم٧م: اعم٘م٤مسمر ذم ٓ اًم٘مؼم ذم اًمّمالة يمراه٦م

 اًمٌخ٤مري شم٠موًمف: اًمتلم اسمـ وىم٤مل ،شُم٘م٤مسمر سمٞمقشمٙمؿ دمٕمٚمقا  ٓ» سمٚمٗمظ هريرة أيب طمدي٨م

 ذم اًمّمالة إمم اًمٜمدب ومٞمف إٟمام أنف قمغم مج٤مقم٦م وشم٠موًمف: اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة يمراه٦م قمغم

 ذم يّمٚمقن ٓ اًمذيـ يم٤معمقشمك شمٙمقٟمقا  ٓ: ىم٤مل يم٠منف يّمٚمقن، ٓ اعمقشمك إذ اًمٌٞمقت،

 احلدي٨م ذم ومٚمٞمس ُمٜمف اعمٜمع أو اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة ضمقاز وم٠مُم٤م: ىم٤مل اًم٘مٌقر، وهل سمٞمقهتؿ

 .ذًمؽ ُمٜمف ي١مظمذ ُم٤م

 .ومٛمًٚمؿ اعمٜمٓمقق سمٓمريؼ ُمٜمف ي١مظمذ ٓ أنف أراد إن ىمٚم٧م

 اعمٜمذر اسمـ ٟم٘مؾ وىمد اؾمتٜم٤ٌمـمف، وضمف ىمدُمٜم٤م وم٘مد ومال، ُمٓمٚم٘م٤م ذًمؽ ٟمٗمل أراد وإن

 سمٛمقوع ًمٞم٧ًم اعم٘مؼمة أن قمغم احلدي٨م هبذا اؾمتدًمقا  أهنؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ

 .ًمٚمّمالة

 ش.واخلٓم٤ميبش اًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي ىم٤مل ويمذا

 ًمٚمّمالة، ُمقوٕم٤م ًمٞم٧ًم اعم٘مؼمة أن قمغم يدل احلدي٨م أن إرضمح هق وهذا: ىمٚم٧م

 يمراه٦م قمغم يدل: آؾمامقمٞمكم وىمقل اًمدًٓم٦م، ذم أسح ومٝمق هريرة أيب سمٚمٗمظ ؾمٞمام ٓ
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 محؾ حيًـ ومال هريرة، أيب حلدي٨م اًمٍمحي٦م خم٤مًمٗمتف ُمع اعم٘م٤مسمر، ذم ٓ اًم٘مؼم ذم اًمّمالة

 يمالم حيٛمؾ ومٙمٞمػ قم٤مدة، ممٙمٜم٦م همػم اًم٘مؼم ذم اًمّمالة ٓن قمٚمٞمف، قمٛمر اسمـ طمدي٨م

ح ُمـ هق: »اًمتلم اسمـ وىمقل ؟!قمٚمٞمف اًمِم٤مرع  قمٌد واؾمٛمفش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذا

 ش.يّمٚمقن ٓ اعمقشمك: »اًمقاطمد

 اًمٖمٞمٌٞم٦م إُمقر ُمـ وهق ذًمؽ، سمٜمٗمل اًمنمع ذم ٟمص يرد مل ٕنف سمّمحٞمح، ًمٞمس

 اًم٘مقل إـمالق يٌٓمؾ ُم٤م ضم٤مء ىمد سمؾ ُمٗم٘مقد، وذًمؽ سمٜمص، إٓ ومٞمٝم٤م اًم٧ٌم يٜمٌٖمل ٓ اًمتل

 ًمٞمٚم٦مط   اهلل رؾمقل رآه يمام ىمؼمه ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمقؾمك صالة وهق سمف،

 اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ آٟمٌٞم٤مء صالة ويمذًمؽ ،شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه ُم٤م قمغم سمف أهي

: ىم٤مل أنفط   قمٜمف صم٧ٌم سمؾش اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم يمام اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم سمف ُم٘متديـ واًمًالم

 ش.يّمٚمقن ىمٌقرهؿ ذم أطمٞم٤مء إنٌٞم٤مء»

 ش.611ش »اًمّمحٞمح٦م آطم٤مدي٨م» ذم ظمرضمتف وىمد ضمٞمد، سم٤مؾمٜم٤مد يٕمغم أبق أظمرضمف

 ؾم١مال ذم هريرة أيب طمدي٨م ذم وذًمؽ ذيمرٟم٤م، مم٤م أقمؿ هق ُم٤مط   قمٜمف ضم٤مء ىمد سمؾ

 آذٟم٧م وىمد اًمِمٛمس ًمف ُمثٚم٧م ىمد ومٞمجٚمس اضمٚمس، ًمف ومٞم٘م٤مل: »اًم٘مؼم ذم ًمٚمٛم١مُمـ اعمٚمٙملم

 قمٚمٞمف؟ شمِمٝمد وُم٤مذا ومٞمف؟ شم٘مقل ُم٤م ومٞمٙمؿ يم٤من اًمذي هذا أرأجتؽ: ًمف ومٞم٘م٤مل ًمٚمٖمروب،

 ش.ؾمتٗمٕمؾ إٟمؽ: ومٞم٘مقٓن أصكم، طمتك دقمقين: ومٞم٘مقل

 وىم٤ملش 181 - 179/ 1» واحل٤ميمؿش 781ش »صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف

 سمـ حمٛمد ومٞمف ٓن وم٘مط، طمًـ هق وإٟمام! اًمذهٌل وواوم٘مفش ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح»

 .ُمت٤مسمٕم٦م أو ُم٘مروٟم٤م ًمف روى وإٟمام ُمًٚمؿ سمف حيت٩م ومل قمٛمرو

 سم٠من اًم٘مقل سمذًمؽ ومٌٓمؾ ىمؼمه، ذم يّمكم أجْم٤م اعم١مُمـ أن ذم سيح احلدي٨م ومٝمذا

 ُمقوٕم٤م ًمٞم٧ًم اعم٘مؼمة أن قمٛمر اسمـ سمحدي٨م اعمراد أن وشمرضمح يّمٚمقن، ٓ اعمقشمك

 .أقمٚمؿ واهلل ًمٚمّمالة،

 ًمٚمتحريؿ وهل اعم٘مؼمة، ذم اًمّمالة يمراه٦م قمغم ُمٕمف ذيمر وُم٤م احلدي٨م دل وىمد

 يدل اًمٜمٝمل ٓن ومٞمٝم٤م اًمّمالة سمٓمالن إمم اًمٕمٚمامء سمٕمض وذه٥م سمٕمْمٝم٤م، ذم اًمٜمٝمل ًمٔم٤مهر
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 شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مره طمزم، اسمـ ىمقل وهق قمٜمف، اعمٜمٝمل وم٤ًمد قمغم

 قمـش 18 - 17/ 1» طمزم اسمـ وروى ،ش111/ 1ش »آوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم واًمِمقيم٤مين

 ش .أبدا أقم٤مد ىمؼم إمم أو ُم٘مؼمة ذم صغم ُمـ: »ىم٤مل أنف أمحد آُم٤مم

 طمٜمٞمٗم٦م أبق اًم٘مؼم وقمغم اعم٘مؼمة وذم اًم٘مؼم إمم إًمّمالة ويمره: »طمزم اسمـ ىم٤مل صمؿ

 رؾمقل سم٠من ُم٘مٚمديف سمٕمض ًمف واطمت٩م! سم٠مؾم٤م سمذًمؽ ُم٤مًمؽ ير ومل وؾمٗمٞم٤من وآوزاقمل

 أن سمف ٟم٤مهٞمؽ قمج٥م وهذا: »طمزم اسمـ ىم٤مل! اًمًقداء اعمًٙمٞمٜم٦م ىمؼم قمغم صغمط   اهلل

 صالة ٟمّمغم أن جيٞمزون ومال ومٞمف، ضم٤مء ومٞمام اخلؼم هذا خي٤مًمٗمقن اًم٘مقم ه١مٓء يٙمقن

 ًمٚمًٜمـ خم٤مًمٗم٦م إؿم٤مرة، وٓ ُمٜمف أثر ومٞمف ًمٞمس ُم٤م يًتٌٞمحقن صمؿ دومـ، ُمـ قمغم اجلٜم٤مزة

 وم٢مهن٤م اجلٜم٤مزة صالة إٓ ذيمرٟم٤م طمٞم٨م اًمّمالة َتؾ ومال طمؼ، آصم٤مر هذه يمؾ: ىم٤مل. اًمث٤مسمت٦م

 ٟمحرم ،ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمام ص٤مطمٌف دومـ ىمد اًمذي اًم٘مؼم وقمغم اعم٘مؼمة، ذم شمّمغم

 طمؼ، وهنٞمف وم٠مُمره ومٕمؾ ُم٤م ُمثؾ! ٟمٗمٕمؾ أن شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب ُمـ وٟمٕمد قمٜمف، هنك ُم٤م

 ش.وم٤ٌمـمؾ ذًمؽ قمدا وُم٤م طمؼ، وومٕمٚمف

 وًمق اعم٘مؼمة ذم ضمقزه٤م قمغم ٟمص ٓ ٕنف ٟمٔمر، اجلٜم٤مزة صالة ذم ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧م

 وًمٙمٜمف: اًم٘مؼم قمغم اًمّمالة قمغم ذًمؽ ىم٤مس أنف ًم٘مٚمٜم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس اًم٘م٤مئٚملم ُمـ طمزم اسمـ يم٤من

 شم٠مت مل اًمتل اًمًٜم٦م ظمالف اعم٘مؼمة ذم اجلٜم٤مزة وصالة أصٚمف، ُمـ اًم٘مٞم٤مس سمٌٓمالن ي٘مقل

 اًمٍميح اًمٜمٝمل ضم٤مء ىمد سمؾ حمٚمف، ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اعمًجد وذم اعمّمغم ذم سمّمالهت٤م إٓ

 اًمٗمّمؾ، هذا ذم اعمذيمقر أنس طمدي٨م ذم رواي٦م ذم يمام اًم٘مٌقر سملم قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ

 .ُمٜمف اًمث٤مين احلدي٨م وهق

 أُم٤مم اًم٘مؼم يم٤من ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤من يمؾ شمِمٛمؾ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة يمراه٦م إن صمؿ 

 قمٚمؿ ذم اعم٘مرر وُمـ ُمٓمٚمؼ، اًمٜمٝمل ٓن ي٤ًمره، قمـ أو يٛمٞمٜمف، قمـ أو ظمٚمٗمف أو اعمّمكم

 ذًمؽ، ُمـ ؿمئ هٜم٤م يرد ومل ي٘مٞمده، ُم٤م ي٠ميت طمتك إـمالىمف قمغم جيرى اعمٓمٚمؼ أن آصقل

 اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ وم٘م٤مل ي٠ميت، يمام وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء سمٕمض ذيمرٟم٤م سمام سح وىمد

 إًمٞمٝم٤م، وٓ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة شمّمح وٓش: »11 صش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم شمٞمٛمٞم٦م

 اًم٘مؼم أن أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ـم٤مئٗم٦م وذيمر اًمنمك ًمذريٕم٦م ؾمد هق إٟمام ذًمؽ قمـ واًمٜمٝمل
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 ىمٌقر صمالصم٦م اعم٘مؼمة وإٟمام اعم٘مؼمة، اؾمؿ يتٜم٤موًمف ٓ ٕنف اًمّمالة، ُمـ يٛمٜمع ٓ واًم٘مؼميـ

 .ومّم٤مقمدا

 وشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ يمالُمٝمؿ قمٛمقم سمؾ اًمٗمرق، هذا أصح٤مسمف وقم٤مُم٦م أمحد يمالم ذم وًمٞمس

 واعم٘مؼمة اًمّمقاب، وهق اًم٘مٌقر، ُمـ واطمد ىمؼم قمٜمد اًمّمالة ُمٜمع يقضم٥م واؾمتدٓهلؿ

 .ىمؼم مجع أنف ٓ ومٞمف، ىمؼم ُم٤م يمؾ

 ومٝمذا ومٞمف، يّمغم ٓ اًم٘مٌقر طمقل مم٤م اعم٘مؼمة اؾمؿ ذم دظمؾ ُم٤م ويمؾ: أصح٤مسمٜم٤م وىم٤مل

 .إًمٞمف اعمْم٤مف وومٜم٤مئف اعمٜمٗمرد اًم٘مؼم حلرُم٦م ُمتٜم٤موٓ يٙمقن اعمٜمع أن يٕملم

 اًم٘مؼم إمم ىمٌٚمتف اًمذي اعمًجد أي ومٞمف اًمّمالة دمقز ٓ أنف: وهمػمه آُمدي وذيمر

 .آظمر طم٤مئؾ اعم٘مؼمة وسملم احل٤مئط سملم يٙمقن طمتك

 ش.أمحد ُمٜمّمقص هذا: سمٕمْمٝمؿ وذيمر

 هل إٟمام اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م سم٠من اًمتٍميح اهلل رمحف اًمِمٞمخ يمالم وذم

 ٟمج٤مؾم٦م هل إٟمام اًمٕمٚم٦م أن أظمر واًم٘مقل ذًمؽ، ذم اًمٕمٚمامء ىمقزم أطمد وهذا اًمذريٕم٦م، ؾمد

ش احل٤مؿمٞم٦م» ذم قم٤مسمديـ اسمـ ٟمٔمر وىمد احلٜمٗمٞم٦م، ُمذه٥م ذم ىمقٓن ومه٤م! اعم٘مؼمة أرض

 هذه شمٙمقن ومٙمٞمػ قمٜمدهؿ، ُمٓمٝمرة آؾمتح٤مًم٦م ٕن وذًمؽ ُمٜمٝمام، اًمث٤مين ذمش 111/ 1»

 ؿمٞمخ ذًمؽ سملم وىمد اًمّمحٞمح، هق إول اًم٘مقل أن قمٜمدٟم٤م ؿمؽ وٓ ؟!صحٞمح٦م اًمٕمٚم٦م

 اىمتْم٤مء» يمت٤مسمف ُمثال ومراضمع همػمه، قمٜمد دمده ٓ سمام ًمف واؾمتدل يمتٌف، ذم آؾمالم

ط  احلٜمٗمٞم٦م، يمت٥م ُمـش احل٤مٟمٞم٦م» ذم ُمِمك وقمٚمٞمف ،ش191 ،111ش »اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 اًمِم٤مرح ىمقل قمٜمد وم٘م٤ملش اًمٗمالح ُمراىمل» قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمٓمح٤موي إًمٞمف وأؿم٤مر

 واًمٜمّم٤مرى، سم٤مًمٞمٝمقد شمِمٌف ٕنف اًم٤ٌمء، سمتثٚمٞم٨مش »118/ 1ش »اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة وشمٙمره»

 وؾمقاء ُم٤ًمضمد، أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م: ط ىم٤مل

 قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ُم٘م٤مسمر ويًتثٜمك. قمٚمٞمف واىمػ هق ُم٤م َت٧م أو ظمٚمٗمف أو ومقىمف يم٤مٟم٧م

 ضمٝم٦م ذم اًم٘مؼم يٙمقن ٓ أن سمٕمد ٓ، أو ُمٜمٌقؿم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمٝم٤م اًمّمالة شمٙمره ومال اًمًالم

 ش!ىمٌقرهؿ ذم أطمٞم٤مء ٕهنؿ اًم٘مٌٚم٦م،
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 ذيمره٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م يٜم٤مىمض وهق يمٞمػ اًمٌٓمالن، فم٤مهر سم٤مـمؾ آؾمتثٜم٤مء وهذا: ىمٚم٧م

 وآطم٤مدي٨م آؾمتثٜم٤مء هذا ُمثؾ يّمح ويمٞمػ قمٚمٞمٝم٤م، سمف اؾمتدل اًمذي واحلدي٨م

ط   اًمٜمٌل أن صح صمؿ ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر ٓخت٤مذ اًمٙمت٤مب أهؾ ًمٕمـ ذم ُمًتٗمٞمْم٦م

 هبؿ، يٚمحؼ وهمػمهؿ ُم٤ٌمذة، إنٌٞم٤مء ىمٌقر اخت٤مذ قمغم ُمٜمّم٥م وم٤مًمٜمٝمل ذًمؽ، قمـ هن٤مٟم٤م

 اًمث٤مين اًم٘مقل ُمع يتٛمِمك إٟمام آؾمتثٜم٤مء هذا ُمثؾ أن واحلؼ ؟!اؾمتثٜم٤مؤهؿ يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ

 اهلل إن: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ٕهنؿ ـم٤مهرة ؿمؽ سمال إنٌٞم٤مء وىمٌقر اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمٚم٦م أن

 قمغم سمٜمل وُم٤م سم٤مـمٚم٦م اًمٕمٚم٦م هذه وًمٙمـ ،شإنٌٞم٤مء أضم٤ًمد شم٠ميمؾ أن إرض قمغم طمرم

 .(1)سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ

 [171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر ظذ ادسوجد بـوء حرمي

 .قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء[: اًم٘مٌقر قمٜمد حيرم مم٤م]

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف

ط   اهلل سمرؾمقل ٟمزل ح٤م: »ىم٤مٓ ُمٕم٤م قم٤ٌمس سمـ اهلل وقمٌد قم٤مئِم٦م قمـ :إول

 وهق: وم٘م٤مل وضمٝمف، قمـ يمِمٗمٝم٤م هب٤م اهمتؿ وم٢مذا وضمٝمف، قمغم ًمف  مخٞمّم٦م يٓمرح ـمٗمؼ

 .يمذًمؽ

 ُم٤م[ ُمثؾ] حيذر ُم٤ًمضمد، أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م -

 ش.صٜمٕمقا 

 مل اًمذي ُمروف ذمط   اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :افثوين

 ش.ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ُمٜمف ي٘مؿ

 .ُمًجدا يتخذ أن ظمٌم أنف همػم ىمؼمه أبرز ذاك ومٚمقٓ: ىم٤مًم٧م
                                                           

 اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» يمت٤ميب ذم اعمذيمقر آؾمتثٜم٤مء ذم وشمٜم٤مىمْمف اًمٓمح٤موي ظمٓم٠م ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد (1)

 .[ُمٜمف] ش.واًمٙمت٤مب
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 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ :افثوفٌ

 أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذواش واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: رواي٦م وذم» اًمٞمٝمقد اهلل ىم٤مشمؾ»

 ش.ُم٤ًمضمد

 اختذوا ىمقُم٤م اهلل ًمٕمـ وصمٜم٤م، ىمؼمي دمٕمؾ ٓ مهللا: »ط اًمٜمٌل قمـ قمٜمف :افرابع

 ش.ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر

: ي٘مقل سمخٛمس يٛمقت أن ىمٌؾط   اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ضمٜمدب قمـ :اخلومس

 وم٢من ،شظمٚمٞمؾ ُمٜمٙمؿ زم يٙمقن أن اهلل إمم أبرأ  إين و وأصدىم٤مء، أظمقة ومٞمٙمؿ زم يم٤من ىمد»

 اُمتل ُمـ ُمتخذا يمٜم٧م وًمق ظمٚمٞمال، إسمراهٞمؿ اختذ يمام ظمٚمٞمال، اختذين ىمد شمٕم٤ممم اهلل

 أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون يم٤مٟمق ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ وإن أٓ ظمٚمٞمال، سمٙمر أب٤م ختذت ٓ ظمٚمٞمال،

 ش.ذًمؽ قمـ يمؿ أهن٤م إين ُم٤ًمضمد، اًم٘مٌقر شمتخذوا ومال أٓ ُم٤ًمضمد، وص٤محلٞمٝمؿ

 إن: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ :افسودس

ر ُمـ  ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذ وُمـ أطمٞم٤مء، وهؿ اًم٤ًمقم٦م شمدريمف ُمـ اًمٜم٤مس ذا

 ٟم٤ًمئف سمٕمض شمذايمر ،ط اًمٜمٌل ُمرض يم٤من ح٤م: »ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ: اًم٤ًمسمع

 أرض أتت٤م ىمد طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م أم يم٤مٟم٧م وىمد -ش ُم٤مري٦م» هل٤م ي٘م٤مل احلٌِم٦م سم٠مرض يمٜمٞم٦ًم

 .وشمّم٤مويره٤م طمًٜمٝم٤م ُمـ ومذيمرن - احلٌِم٦م

 سمٜمقا [ ومامت] اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا أوَلؽ إن: »ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل: ىم٤مًم٧م

ر أوَلؽ اًمّمقر، شمٚمؽ ومٞمف صقروا صمؿ ُمًجدا، ىمؼمه قمغم  يقم] اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 [ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م

 َتذير» ذم أوردهت٤م اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ آظمريـ مج٤مقم٦م قمـ أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد

 ًمٕمـ ُمـ ومٞمٝم٤م ح٤م طمرام ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ أن قمغم ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م شمدل وهل 

 اًمٙمٌػمةش: »111 - 111/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اهلٞمتٛمل اًمٗم٘مٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ اعمتخذيـ،

 ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ واًمتًٕمقن اًمث٤مًمث٦م
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 وقمد: »ىم٤مل صمؿ ذـمٜم٤م قمغم ًمٞمس مم٤م وهمػمه٤م اعمت٘مدُم٦م آطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق صمؿ

 هذه ُمـ ذيمره مم٤م ذًمؽ أظمذ ويم٠منف اًمِم٤مومٕمٞم٦م، سمٕمض يمالم ذم وىمع اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هذه

 .أنٌٞم٤مئف سم٘مٌقر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ ًمٕمـ ٕنف واوح، ووضمٝمف آطم٤مدي٨م،

 َتذير ومٗمٞمف اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذ صٚمح٤مئف سم٘مٌقر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ وضمٕمؾ

 يّمٜمٕمقا  أن ُمـ ذًمؽ هلؿ سم٘مقًمف أُمتف حيذر أي ،شصٜمٕمقا  ُم٤م حيذر» رواي٦م ذم يمام ًمٜم٤م

 قمٜمد اًمّمالة اًمرضمؾ ىمّمد: احلٜم٤مسمٚم٦م سمٕمض ىم٤مل..  ًمٕمٜمقا  يمام ومٞمٚمٕمٜمقا  أوَلؽ، يمّمٜمع

 صمؿ قمٜمٝم٤م ًمٚمٜمٝمل اهلل سمف ي٠مذن ح٤م ديـ واسمتداع ورؾمقًمف، هلل اعمح٤مدة قملم هب٤م ُمتؼميم٤م اًم٘مؼم

 أو ُم٤ًمضمد، واخت٤مذه٤م قمٜمده٤م، اًمّمالة اًمنمك وأؾم٤ٌمب اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ وم٢من إمج٤مقم٤م،

 ومٕمؾ دمقيز سم٤مًمٕمٚمامء ئمـ ٓ إذ ذًمؽ، همػم قمغم حمٛمقل سم٤مًمٙمراه٦م واًم٘مقل قمٚمٞمٝم٤م، سمٜم٤مؤه٤م

شمر  قمغم اًمتل اًم٘م٤ٌمب وهدم هلدُمٝم٤م اعم٤ٌمدرة ودم٥م وم٤مقمٚمف، ًمٕمـط   اًمٜمٌل قمـ شمقا

ر ُمًجد ُمـ أض هل إذ اًم٘مٌقر  ،ط اهلل رؾمقل ُمٕمّمٞم٦م قمغم أؾم٧ًم ٕهن٤م اًميا

ج أو ىمٜمديؾ يمؾ إزاًم٦م ودم٥م اعمنموم٦م، اًم٘مٌقر هبدمط   وأُمر ذًمؽ، قمـ هنك ٕنف  ها

 .وٟمذره وىمٗمف يّمح وٓ ىمؼم، قمغم

 ش.اٟمتٝمك

 :أُمقر قمدة يِمٛمؾ اعمت٘مدُم٦م آطم٤مدي٨م ذم اعمذيمقر وآخت٤مذ هذا

 .هل٤م ُمًت٘مٌال اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة :إول

 .اًم٘مٌقر قمغم اًمًجقد :افثوين

 .قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء :افثوفٌ

 اًمٜمص ضم٤مء وم٘مد ومٞمف، دظمقهلام ُمع وأظمران آخت٤مذ، ُمـ فم٤مهر اًمث٤مين واعمٕمٜمك

 اًمٕمٚمامء أىمقال وأوردت ذًمؽ ذم اًم٘مقل وومّمٚم٧م اعمت٘مدُم٦م، آطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٚمٞمٝمام

 ومٞمف وذيمرتش ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد َتذير» اخل٤مص يمت٤مسمٜم٤م ذم هب٤م ُمًتِمٝمدا

 ًمألطم٤مدي٨م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف وُم٤م اًمنميػ، اعمًجد ذم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم إدظم٤مل شم٤مريخ
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 يمٚمف ذًمؽ ذم اًم٘مقل سمًط ؿم٤مء ومٛمـ ظم٤مص٦م، ومٞمف شمٙمره ٓ ذًمؽ ُمع اًمّمالة وأن اعمت٘مدُم٦م

 .إًمٞمف ومٚمػمضمع

 [171] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 مسوجد افؼبقر اختوذ حرمي

 ي٘مؿ مل اًمذي ُمروف ذم ىم٤مل ،ط اهلل رؾمقل أن قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م وقمـ

 ش .ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ُمٜمف

 ُم٤ًمضمد ضمٕمٚمقه٤م أو إًمٞمٝم٤م، أو قمٚمٞمٝم٤م صٚمقا  أي: احلدي٨م هذا ذح ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل

 يمؾ وقمغم ويٕمٛمٝم٤م، اعمذيمقر آخت٤مذ يِمٛمٚمٝم٤م اًمثالصم٦م اعمٕم٤مين هذه ويمؾ ومٞمٝم٤م، يّمٚمقن

 اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد َتذير» يمت٤ميب ذم ومّمٚمتف يمام اًمًٜم٦م، ُمـ ظم٤مص دًمٞمؾ ُمٜمٝم٤م

 ش.ُم٤ًمضمد

 (1/111 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة)

 ظقًدا افؼبقر اختوذ حرمي

 وُمقاؾمؿ ُمٕمٞمٜم٦م، أوىم٤مت ذم شم٘مّمد قمٞمدا، اخت٤مذه٤م[: اًم٘مٌقر حمرُم٤مت ُمـ] -

 .ًمٖمػمه٤م أو قمٜمده٤م، ًمٚمتٕمٌد ُمٕمرووم٦م،

 ىمؼمي شمتخذوا ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م

 ش.شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من قمكم، ومّمٚمقا  يمٜمتؿ وطمٞمثام ىمٌقرا، سمٞمقشمٙمؿ دمٕمٚمقا  وٓ قمٞمدا،

 .قمٞمدا واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر اخت٤مذ َتريؿ قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ووضمفش: »116 - 111 صش »آىمتْم٤مء» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 قمٞمدا، اخت٤مذه قمـ هنك وىمد آرض وضمف قمغم ىمؼم أومْمؾط   اًمٜمٌل ىمؼم أن اًمدًٓم٦م

 سمٞمقشمٙمؿ شمتخذوا وٓ: ط سم٘مقًمف ذًمؽ ىمرن صمؿ يم٤من، ُمـ يم٤مئٜم٤م سم٤مًمٜمٝمل أومم همػمه وم٘مؼم

 وم٠مُمر اًم٘مٌقر سمٛمٜمزًم٦م ومتٙمقن واًم٘مراءة، واًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ شمٕمٓمٚمقه٤م ٓ أيش ىمٌقرا
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 اعمنميمقن يٗمٕمٚمف ُم٤م قمٙمس اًم٘مٌقر، قمٜمد َترُّي٤م قمـ وهنك اًمٌٞمقت، ذم اًمٕم٤ٌمدة سمتحري

 .هبؿ شمِمٌف وُمـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ

 هنك قمٜمٝمؿ، اهلل ريض احلًلم سمـ قمكم سمٞمتف أهؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم أومْمؾ ومٝمذا: ىم٤مل

 ُمـ ؾمٛمٕمف اًمذي سم٤محلدي٨م واؾمتدل ،ط ىمؼمه قمٜمد اًمدقم٤مء يتحرى أن اًمرضمؾ ذًمؽ

 .قمكم ضمده قمـ احلًلم أبٞمف

 قمٚمٞمف ًمٚمًالم اًم٘مؼم اًمرضمؾ ي٘مّمد أن ىمّمده أن ومتٌلم همػمه، ُمـ سمٛمٕمٜم٤مه أقمٚمؿ وهق

 .قمٞمدا ًمف اخت٤مذ وٟمحقه اًمدقم٤مء ُمـ ذًمؽ أن ورأى اعمًجد، دظمقل همػم قمٜمد وٟمحقه

 .قمٞمدا اخت٤مذه يمره سمٞمتف أهؾ ؿمٞمخ طمًـ سمـ طمًـ قمٛمف اسمـ ويمذًمؽ

 ُمـ هلؿ اًمذيـ اًمٌٞم٧م وأهؾ اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ خمرضمٝم٤م أن يمٞمػ اًمًٜم٦م هذه وم٤مٟمٔمر

 ومٙم٤مٟمقا  همػمهؿ ُمـ أطمقج ذًمؽ إمم ٕهنؿ اًمدار وىمرب اًمٜم٥ًم ىمربط   اهلل رؾمقل

 .أوٌط ًمف

 وإشمٞم٤مٟمف ومٞمف آضمتامع ي٘مّمد اًمذي اعمٙم٤من ومٝمق ًمٚمٛمٙم٤من اؾمام ضمٕمؾ إذا واًمٕمٞمد

 اهلل ضمٕمٚمٝم٤م وقمروم٦م وُمزدًمٗم٦م وُمٜمك احلرام اعمًجد أن يمام اًمٕم٤ٌمدة، ًمٖمػم أو قمٜمده ًمٚمٕم٤ٌمدة

 .واًمٜمًؽ واًمذيمر ًمٚمدقم٤مء ويٜمت٤مسمقهن٤م ومٞمٝم٤م جيتٛمٕمقن ًمٚمٜم٤مس، ُمث٤مسم٦م قمٞمدا

 اهلل حم٤م آؾمالم ضم٤مء ومٚمام قمٜمده٤م، ًمالضمتامع يٜمت٤مسمقهن٤م أُمٙمٜم٦م ًمٚمٛمنميملم ويم٤من

 .يمٚمف ذًمؽ

 .واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ىمٌقر ومٞمف يدظمؾ إُمٙمٜم٦م ُمـ اًمٜمقع وهذا

 ُمـ وهمػمه قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ يمره وهلذاش: »181 - 171 ص» اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ

  اًمٜمٌل ىمؼم قمغم ومٞمًٚمؿ جيٌئ أن اعمًجد أطمدهؿ دظمؾ يمٚمام اعمديٜم٦م، ٓهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ

 .وص٤مطمٌٞمفط 

 ذًمؽ، وٟمحق ؾمٗمرا  أراد أو ؾمٗمر، ُمـ ىمدم إذا ٕطمدهؿ ذًمؽ يٙمقن وإٟمام: ىم٤مل

 ىمّمده وأُم٤م وٟمحقه٤م، ًمٚمّمالة اعمًجد دظمؾ إذا قمٚمٞمف اًمًالم ذم سمٕمْمٝمؿ ورظمص

..  قمٞمدا اخت٤مذه ُمـ ٟمقع ذًمؽ ٕن سمف، رظمص أطمدا قمٚمٛم٧م ومام واًمًالم ًمٚمّمالة دائام
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 اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم» ٟم٘مقل أن اعمًجد دظمٚمٜم٤م إذا ًمٜم٤م ذح ىمد أنف ُمع

 .صالشمٜم٤م آظمر ذم ذًمؽ ٟم٘مقل يمام (1)شوسمريم٤مشمف

 اخت٤مذ ُمـ ٟمققم٤م ؾم٤مقم٦م يمؾ اًم٘مؼم قمٜمد ذًمؽ ومٕمؾ يٙمقن أن وهمػمه ُم٤مًمؽ ومخ٤مف: ىم٤مل

 .قمٞمدا اًم٘مؼم

 وقمٛمر سمٙمر أيب قمٝمد قمغم وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمرون يم٤من وم٘مد سمدقم٦م، ذًمؽ وم٢من وأجْم٤م

 سمام قمٜمٝمؿ اهلل ريض ًمٕمٚمٛمٝمؿ يقم يمؾ اعمًجد إمم جيٞمئقن قمٜمٝمؿ اهلل ريض وقمكم وقمثامن

 دظمقل طملم قمٚمٞمف يًٚمٛمقن واهنؿ قمٜمف، هن٤مهؿ وُم٤م ذًمؽ ُمـ يٙمرهفط   اًمٜمٌل يم٤من

 وُم٤م طمٞم٤مشمف، ذم يمذًمؽ قمٚمٞمف يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  يمام اًمتِمٝمد وذم ُمٜمف، واخلروج اعمًجد

 يمٚمام وًمٙمـ أوهل٤م، أصٚمح ُم٤م إٓ آُم٦م هذه آظمر يّمٚمح ًمـ: ُم٤مًمؽ ىم٤مل ُم٤م أطمًـ

 ُمـ أطمدصمقه سمام ذًمؽ قمقوقا  إيامهنؿ، وٟم٘مص أنٌٞم٤مئٝمؿ، سمٕمٝمقد آُمؿ متًؽ وٕمػ

 .وشم٘مٌٞمٚمف اًم٘مؼم اؾمتالم آُم٦م يمره٧م هلذا وهمػمه واًمنمك اًمٌدع

 أُمر أنف وهمػمه أمحد قمـ ذيمرٟم٤م وىمد: ىم٤مل إًمٞمف، يّمٚمقا  أن اًمٜم٤مس ُمٜمٕمقا  سمٜم٤مء وسمٜمقه

 ويمذًمؽ اًم٘مٌٚم٦م، ومٞمًت٘مٌؾ يٜمٍمف أن يدقمق أن أراد صمؿ وص٤مطمٌٞمف اًمٜمٌل قمغم ؾمٚمؿ ُمـ

 سمـ اًمقوم٤مء أيب ُمثؾ اعمت٠مظمريـ وُمـ وهمػمه، ًمؽ يمام اعمت٘مدُملم اًمٕمٚمامء ُمـ ذًمؽ أنٙمر

 إُم٤مم قمـ وٓ شم٤مسمٕمل قمـ وٓ صح٤ميب ٓقمـ أطمٗمظ وُم٤م اجلقزي، اسمـ اًمٗمرج وأيب قم٘مٞمؾ

 ذًمؽ ذم أطمد روى وٓ قمٜمده، ًمٚمدقم٤مء اًم٘مٌقر ُمـ ؿمئ ىمّمد اؾمتح٥م أنف ُمٕمروف

 وىمد اعمٕمرووملم، آئٛم٦م ُمـ أطمد قمـ وٓ أصح٤مسمف قمـ وٓ ،ط اًمٜمٌل قمـ ٓ ؿمٞمئ٤م،

 ذم ُمٜمٝمؿ أطمد ذيمر ومام آصم٤مر، ومٞمف وذيمروا وأُمٙمٜمتف وأوىم٤مشمف اًمدقم٤مء ذم اًمٜم٤مس صٜمػ

 أن هذه واحل٤مًم٦م جيقز ومٙمٞمػ أقمٚمؿ، ومٞمام واطمدا طمروم٤م اًم٘مٌقر ُمـ ؿمئ قمٜمد اًمدقم٤مء ومْمؾ

                                                           

 وأظمذه٤م ُمٜمف، واخلروج اعمًجد إمم اًمدظمقل آداب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمـ ؿمئ ذم اًمّمٞمٖم٦م هذه أر مل: ىمٚم٧م (1)

ٟم٦م أبق أظمرضمف احلدي٨م...  ط  اًمٜمٌل قمغم ومٚمٞمًٚمؿ اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ىمقًمف ُمٓمٚمؼ ُمـ  ذم قمقا

 ذم اًمّمٞمٖم٦م ضم٤مءت وىمد ؾمٞمام ٓ سمٕمده، خيٗمك ٓ ومٛمام ،ش161 رىمؿ» ؾمٜمٜمف ذم داود وأبقش 111/ 1» صحٞمحف

 أظمرضمفش. حمٛمد آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل، رؾمقل قمغم اًمًالم» سمٚمٗمظ قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م طمدي٨م

ر ٟمزل» واٟمٔمر. وهمػمهش 81 - 81» اؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض  سمتح٘مٞم٘مل 61 رىمؿ» اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ» وش. 71ش »آسمرا

 .[ُمٜمفش.]آؾمالُمل اعمٙمت٥م ووع
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 شم٠مُمر وٓ قمٜمف وشمٜمٝمك شمٕمرومف وٓ شمٜمٙمره واًمًٚمػ وأومْمؾ، أضمقب قمٜمده٤م اًمدقم٤مء يٙمقن

 ًمذًمؽ شمٜمت٤مب أن وومْمٚمف قمٜمده٤م اًمدقم٤مء اؾمتج٤مسم٦م اقمت٘م٤مد أوضم٥م وىمد: ىم٤مل ؟!سمف

 .ُمٕمٞمٜم٦م ُمقاؾمؿ ذم يمثػمة اضمتامقم٤مت قمٜمده٤م اضمتٛمع ورسمام وشم٘مّمد،

 ش.قمٞمدا ىمؼمي شمتخذوا ٓ: »سم٘مقًمفط   اًمٜمٌل قمٜمف هنك اًمذي هق سمٕمٞمٜمف وهذا

 ذم إُم٤م إًمٞمٝم٤م وي٤ًمومر اًمًٜم٦م، ُمـ يقم ذم قمٜمده٤م جيتٛمع اًم٘مٌقر سمٕمض إن طمتل: ىم٤مل

 يقم ذم قمٜمده٤م جيتٛمع وسمٕمْمٝم٤م. همػمه٤م أو احلج٦م ذي أو ؿمٕم٤ٌمن أو رضم٥م أو اعمحرم

 وىم٧م ذم وسمٕمْمٝم٤م. ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ذم وسمٕمْمٝم٤م قمروم٦م، يقم ذم وسمٕمْمٝم٤م قم٤مؿمقراء،

 قمروم٦م شم٘مّمد يمام. ومٞمف قمٜمده٤م وجيتٛمع. ومٞمف شم٘مّمد اًمًٜم٦م ُمـ يقم هل٤م يٙمقن سمحٞم٨م. آظمر

 سمؾ اًمٕمٞمديـ، يقم اعمٍم ُمّمغم ي٘مّمد ويمام اًمًٜم٦م، ُمـ ُمٕمٚمقُم٦م أج٤مم ذم وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م

 إًمٞمف ي٤ًمومر ُم٤م وُمٜمٝم٤م وأؿمد أهؿ واًمدٟمٞم٤م اًمديـ ذم آضمتامقم٤مت هبذه آهتامم يم٤من رسمام

 هٜم٤مك، واًمٕم٤ٌمدة قمٜمده اًمدقم٤مء ًم٘مّمد ُمٕملم همػم وىم٧م أو ُمٕملم، وىم٧م ذم آُمّم٤مر ُمـ

 اًمٜمٝمل ذم ظمالوم٤م اعمًٚمٛملم سملم أقمٚمؿ ٓ اًمًٗمر وهذا ًمذًمؽ احلرام اهلل سمٞم٧م ي٘مّمد يمام

 .إؾمٌقع ُمـ ُمٕملم يقم ذم قمٜمده آضمتامع ي٘مّمد ُم٤م وُمٜمٝم٤م: ىم٤مل. قمٜمف

  اهلل رؾمقل قمٜمف هنك اًمذي سمٕمٞمٜمف هق اًم٘مٌقر هذه قمٜمد يٗمٕمؾ اًمذي هذا اجلٛمٚم٦م وذم

 ُمٕملم وىم٧م ذم اعمٕملم اعمٙم٤من ىمّمد اقمتٞم٤مد وم٢منش قمٞمدا ىمؼمي شمتخذوا ٓ: »سم٘مقًمفط 

 ذًمؽ دق قمـ يٜمٝمك صمؿ اًمٕمٞمد، ُمٕمٜمك سمٕمٞمٜمف هق آؾمٌقع أو اًمِمٝمر أو اًمًٜم٦م سمٕمقد قم٤مئد

 .إٟمٙم٤مره أمحد آُم٤مم قمـ شم٘مدم اًمذي هق وهذا وضمٚمف،

 قمٜمد يٗمٕمؾ ُم٤م وذيمر. وأيمثروا ضمدا هذا ذم اًمٜم٤مس أومرط وىمدش: أمحد يٕمٜمل» ىمٚم٧م

 :اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ. احلًلم ىمؼم

 قمٜمد سم٤مًمٕمراق يٗمٕمؾ وُم٤م. وهمػمه٤م ٟمٗمٞم٦ًم ىمؼم قمٜمد سمٛمٍم يٗمٕمؾ ُم٤م هذا ذم ويدظمؾ

 و...  و اًمٞمامن سمـ وطمذيٗم٦م احلًلم وىمؼم قمٜمف، اهلل ريض قمكم ىمؼم إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي اًم٘مؼم

 ٓ آؾمالم سمالد أيمثر ذم يمثػمة ىمٌقر إمم اًمًٌٓم٤مُمل يزيد أيب ىمؼم قمٜمد يٗمٕمؾ وُم٤م... 

 اًمٕم٤مم وآضمتامع ُمٕملم، وىم٧م ذم اًم٘مٌقر هذه ىمّمد واقمتٞم٤مد: ىم٤مل. طمٍمه٤م يٛمٙمـ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ اعمًٚمٛملم سملم أقمٚمؿ وٓ شم٘مدم يمام قمٞمدا أتخ٤مذه٤م هق ُمٕملم وىم٧م ذم قمٜمده٤م
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 اًمٙمت٤مسملم سم٠مهؾ اًمتِمٌف ُمـ هذا وم٢من اًمٗم٤مؾمدة اًمٕم٤مدات سمٙمثرة يٖمؽم وٓ. ظمالوم٤م ذًمؽ ذم

 ومْمؾ اقمت٘م٤مد هق إٟمام ذًمؽ وأصؾ. آُم٦م هذه ذم يم٤مئـ أنفط   اًمٜمٌل أظمؼمٟم٤م اًمذي

 يم٤من وم٢مذا. يمٚمف ذًمؽ ٟمٛمحك ٓ اًم٘مٚمقب ذم آقمت٘م٤مد هذا ي٘مؿ مل ومٚمق وإٓ قمٜمده٤م، اًمدقم٤مء

 ًمٚمخٚمؼ، ومتٜم٦م ذًمؽ ويم٤من وأومم، قمٜمده٤م يم٤مًمّمالة طمراُم٤م يم٤من اعمٗم٤مؾمد هذه جير ىمّمده٤م

 ش.آيامن ًم٤ٌمب وإهمالىم٤مً  اًمنمك، ًم٤ٌمب وومتح٤م

 اعمٜمقرة، اعمديٜم٦م ذم اًمٞمقم ُمِم٤مهد هق ُم٤م أوًمٞم٤م دظمقٓ ذًمؽ ذم يدظمؾ ومم٤م: ىمٚم٧م

 واًمدقم٤مء قمٚمٞمف ًمٚمًالم: ط اًمٜمٌل ىمؼم ذم ُمٙمتقسم٦م صالة يمؾ دسمر اًمٜم٤مس ىمّمد ُمـ

 ُمقؾمؿ ذم ؾمٞمام وٓ هبؿ، اعمًجد ًمٞمْم٩م طمتك ًمديف، أصقاهتؿ ويرومٕمقن وسمف، قمٜمده

 حم٤مومٔمتٝمؿ ُمـ أيمثر قمٚمٞمف ًمٞمح٤مومٔمقن إهنؿ سمؾ! اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ ذًمؽ ًمٙم٠من طمتك احل٩م

 يٜمٙمر، ُمٜمٝمؿ أطمد وٓ إُمر، وٓة ُمـ وُمًٛمع ُمرأى ُمـ ي٘مع ذًمؽ ويمؾ اًمًٜمـ قمغم

ط   اًمٜمٌل ُمًجد وذم وأهٚمف، اًمديـ همرسم٦م قمغم وواأؾمٗم٤مً  راضمٕمقن، إًمٞمف وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م

 قمٚمٞمف ذيٕمتف خي٤مًمػ قمام احلرام اعمًجد سمٕمد اعم٤ًمضمد أبٕمد يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمذي

 .واًمًالم اًمّمالة

 ذم رظمص اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض أن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخ يمالم ذم ؾمٌؼ وىمد هذا،

 ذًمؽ ويم٠من. وٟمحقه٤م ًمٚمّمالة اعمًجد دظمؾ إذا قمٚمٞمف ًمٚمًالم اًمنميػ اًم٘مؼم إشمٞم٤من

 ي٘مٞمد

 ًمٚمّمالة دائام ىمّمده وأُم٤م: »ذًمؽ قم٘م٥م ىمقًمف سمدًمٞمؾ واًمتٙمرار اإليمث٤مر قمدم

 ش.ومٞمف رظمص أطمدا قمٚمٛم٧م ومام واًمًالم

ه اًمذي هق اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمـ اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف اًمذي اًمؽمظمٞمص وهذا: ىمٚم٧م  ٟمرا

 ًمٚمًالم اًمنميػ اًم٘مؼم إشمٞم٤من سم٤معمديٜم٦م عمـ ومٞمجقز اعمذيمقر، اًم٘مٞمد سمنمط قمٚمٞمف وٟمٕمتٛمد

 قمٚمٞمف واًمًالم فم٤مهر، هق يمام قمٞمدا اخت٤مذه ُمـ ًمٞمس، ذًمؽ ٓن أطمٞم٤مٟم٤م، ،ط قمٚمٞمف

 قمـط   ًمٜمٝمٞمف ُمٓمٚم٘م٤م اعمنموقمٞم٦م ٟمٗمل جيقز ومال اًمٕم٤مُم٦م، سم٤مٓدًم٦م ُمنموع ص٤مطمٌٞمف وقمغم

 ٓ أنٜم٤م قمٚمٞمف خيرج وٓ ذيمرٟم٤م، اًمذي اًمنمط سمٛمالطمٔم٦م اجلٛمع ُٓمٙم٤من قمٞمدا، ىمؼمه اخت٤مذ

 اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمِمئ اًمٕمٚمؿ قمدم ٓن ذًمؽ، يٗمٕمؾ يم٤من اًمًٚمػ ُمـ أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ
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 ُم٤مدام اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م ُمنموقمٞمتف إلصم٤ٌمت يٙمٗمل هذا ُمثؾ ومٗمل اًمٕمٚمامء، ي٘مقل يمام سمٕمدُمف

 .ومٞمف ٟمحـ ومٞمام يٕم٤مروٝم٤م ُم٤م يث٧ٌم ٓ أنف

 قمـش اعمٜم٤مر ـمٌع 81 صش »اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة» ذم ذيمر ىمد آؾمالم ؿمٞمخ أن قمغم

 اًم٘مؼم إمم جيٞمئ أيمثر أو ُمرة ُم٤مئ٦م رأجتف اًم٘مؼم، قمغم يًٚمؿ قمٛمر اسمـ يم٤من: ىم٤مل أنف ٟم٤مومع

 يٜمٍمف صمؿ أيب، قمغم اًمًالم سمٙمر، أيب قمغم اًمًالم ،ط اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ومٞم٘مقل

 مم٤م ،شُمرة ُم٤مئ٦م» ىمقًمف ٓن اًمًٗمر، ٓ اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف فم٤مهره وم٤من

 . اًمًٗمر طم٤مًم٦م قمغم إثر هذا محؾ يٌٕمد

 [181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر إػ افرحول صد حرمي

 :إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر[: اًم٘مٌقر حمرُم٤مت ُمـ]

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف

 صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب قمـ :إول

 ش.آىمَم وُمًجدط   اًمرؾمقل وُمًجد احلرام، اعمًجد: ُم٤ًمضمد

 وُمًجدي، اًمٙمٕم٦ٌم، ُمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم ي٤ًمومر إٟمام: »سمٚمٗمظ قمٜمف رواي٦م وذم

 ش.إيٚمٞم٤مء وُمًجد

 شمِمد ٓ: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :افثوين

 واعمًجد هذا، ُمًجدي: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤ملش شمِمدوا ٓ: ًمٗمظ وذم»

 ش.آىمَم واعمًجد احلرام،

 أجـ ُمـ: وم٘م٤مل ضم٤مء، وهق هريرة أب٤م ًم٘مل أنف اًمٖمٗم٤مري سمٍمة أيب قمـ :افثوفٌ

 إين شمذه٥م، مل أدريمتؽ ًمق إين أُم٤م: ىم٤مل ومٞمف، صٚمٞم٧م اًمٓمقر، ُمـ أىمٌٚم٧م: ىم٤مل أىمٌٚم٧م؟

 اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: »ي٘مقلط   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 ش.آىمَم واعمًجد هذا، وُمًجدي احلرام،
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 أُم٤م: وم٘م٤مل قمٛمر، اسمـ وم٠ًمخ٧م اًمٓمقر إمم اخلروج أردت: »ىم٤مل ىمزقم٦م قمـ :افرابع

 احلرام، اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: »ىم٤ملط   اًمٜمٌل أن قمٚمٛم٧م

 ش.شم٠متف ومال اًمٓمقر قمٜمؽ ودع آىمَم، واعمًجدط   اًمٜمٌل وُمًجد

 ُم٘م٤مسمر ُمثؾ اعم٤ٌمريم٦م، اعمقاوع ُمـ ُمقوع إزم اًمًٗمر َتريؿ آطم٤مدي٨م هذه وذم

د ،ششمِمد ٓ» اًمٜمٗمل سمٚمٗمظ يم٤مٟم٧م وإن وهل واًمّم٤محللم، إنٌٞم٤مء  ىم٤مل يمام اًمٜمٝمل وم٤معمرا

قَق َوَٓ ضِمَداَل ذِم احْل٩َمِّ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وزن قمغم احل٤مومظ، ًُ  يمام وهق ،﴾وَماَل َروَم٨َم َوَٓ وُم

 إٓ سم٤مًمزي٤مرة ي٘مّمد أن يًت٘مٞمؿ ٓ: ىم٤مل يم٠منف اًمٜمٝمل، سيح ُمـ أبٚمغ هق: »اًمٓمٞمٌل ىم٤مل

 ش.سمف اظمتّم٧م سمام ٓظمتّم٤مصٝم٤م اًمٌ٘م٤مع هذه

: اًمث٤مين احلدي٨م ذم عمًٚمؿ رواي٦م اًمٜمٝمل سمٛمٕمٜمك هٜم٤م اًمٜمٗمل ًمٙمقن يِمٝمد ومم٤م: ىمٚم٧م

 ش.شمِمدوا ٓ»

 ٓ واًمت٘مدير ُمٗمرغ، آؾمتثٜم٤مء ،شُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ: »ىمقًمف: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

 ُمٜمف اعمًتثٜمك ٓن همػمه٤م، ُمقوع يمؾ إمم اًمًٗمر ُمٜمع وٓزُمف ُمقوع، إمم اًمرطم٤مل شمِمد

 اعمخّمقص، هٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم اعمراد يٙمقن أن يٛمٙمـ وًمٙمـ اًمٕم٤مم، سم٠مقمؿ ُم٘مدر اعمٗمرغ ذم

 ش.اعمًجد وهق

 .إول اًمت٘مدير واًمّمقاب وٕمٞمػ، آطمتامل وهذا: ىمٚم٧م

 .اًمٓمقر إمم اًمًٗمر أنٙم٤مر ُمـ قمٛمر واسمـ سمٍمة أيب طمدي٨م ذم شم٘مدم ح٤م

 وُمزيتٝم٤م اعم٤ًمضمد، هذه ومْمٞمٚم٦م احلدي٨م هذا وذم: »احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ سمٞم٤مٟمف، وي٠متك

 واًمث٤مين طمجٝمؿ، وإًمٞمف اًمٜم٤مس، ىمٌٚم٦م إول، وٓن آٟمٌٞم٤مء، ُم٤ًمضمد ًمٙمقهن٤م همػمه٤م قمغم

 :شىم٤مل. »اًمت٘مقى قمغم أؾمس واًمث٤مًم٨م اًم٤ًمًمٗم٦م، آُمؿ ىمٌٚم٦م يم٤من

شم٤م، أطمٞم٤مء اًمّم٤محللم زي٤مرة إمم يم٤مًمذه٤مب همػمه٤م إمم اًمرطم٤مل ؿمد ذم واظمتٚمػ  وأُمقا

 حمٛمد أبق اًمِمٞمخ وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، واًمّمالة هب٤م، اًمتؼمك ًم٘مّمد اًمٗم٤موٚم٦م، اعمقاوع وإمم

 طمًلم اًم٘م٤ميض وأؿم٤مر ،شاحلدي٨م سمٔم٤مهر قمٛمال همػمه٤م إمم اًمرطم٤مل ؿمد حيرم»  اجلقيٜمل

 إٟمٙم٤مر ُمـ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدل وـم٤مئٗم٦م، قمٞم٤مض ىم٤مل وسمف اظمتٞم٤مره، إمم
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 أن ىمٌؾ أدريمتؽ ًمق: »ًمف وىم٤مل اًمٓمقر، إمم ظمروضمف هريرة أيب قمغم اًمٖمٗم٤مري سمٍمة أيب

 قمغم احلدي٨م محؾ يرى أنف قمغم ومدل احلدي٨م، هبذا واؾمتدل ،شظمرضم٧م ُم٤م خترج

 ٓ أنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ وهمػمه احلرُملم إُم٤مم قمٜمد واًمّمحٞمح. هريرة أبق وواوم٘مف قمٛمقُمف،

 :سم٠مضمقسم٦م احلدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا  حيرم،

د أن ُمٜمٝم٤م - 1  اعم٤ًمضمد هذه إمم اًمرطم٤مل ؿمد هل إٟمام اًمت٤مُم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م أن اعمرا

 يٜمٌٖمل ٓ: »سمٚمٗمظ ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت ٓمحد رواي٦م ذم وىمع وىمد ضم٤مئز، وم٢مٟمف همػمه٤م سمخالف

 .اًمتحريؿ همػم ذم فم٤مهر ًمٗمظ وهقش شمٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمٓمل

 ؾم٤مئر ُمـ ُمًجد ذم اًمّمالة ٟمٗمًف قمغم ٟمذر سمٛمـ خمّمقص اًمٜمٝمل أن وُمٜمٝم٤م - 1

 .سمف اًمقوم٤مء جي٥م ٓ وم٢مٟمف اًمثالصم٦م، همػم اعم٤ًمضمد

 .سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مًمف

د أن وُمٜمٝم٤م - 1  ُمـ ُمًجد إمم اًمرطم٤مل شمِمد ٓ وأنف وم٘مط، اعم٤ًمضمد طمٙمؿ اعمرا

 أو ص٤مًمح ًمزي٤مرة اعم٤ًمضمد همػم ىمّمد وأُم٤م اًمثالصم٦م، هذه همػم ومٞمف ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد

 ُم٤م وي١ميده اًمٜمٝمل، ذم يدظمؾ ومال ٟمزه٦م، أو دم٤مرة أو قم٤ممل ـمٚم٥م أو ص٤مطم٥م، أو ىمري٥م

 قمٜمده وذيمرت - ؾمٕمٞمد أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ـمريؼ ُمـ أمحد روى

 إمم رطم٤مًمف شمِمد أن ًمٚمٛمٓمل يٜمٌٖمل ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: وم٘م٤مل - اًمٓمقر ذم اًمّمالة

 ش.وُمًجدي آىمَم، واعمًجد احلرام، اعمًجد همػم اًمّمالة ومٞمف شمٌتٖمك ُمًجد

 ش.اًمْمٕمػ سمٕمض ومٞمف يم٤من وإن احلدي٨م، طمًـ وؿمٝمر

 .احلدي٨م طمًـ أنف ؿمٝمر ذم ىمقًمف ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف احل٤مومظ شم٤ًمهؾ ًم٘مد: ىمٚم٧م

 يم٤من ُمـ أن اعمٕمٚمقم وُمـ ؾمٌؼ، يمامش آوه٤مم يمثػمش: »اًمت٘مري٥م» ذم ومٞمف ىم٤مل أنف ُمع

 ه٥م صمؿش اًمٜمخ٦ٌم ذح» ذم ٟمٗمًف احل٤مومظ ىمرره يمام سمف، حيت٩م ٓ وٕمٞمػ ومحديثف يمذًمؽ

 مجٞمع ىمدظم٤مًمػ وهق أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م، قمدم قمٜمد يمذًمؽ يٙمقن وم٢مٟمام احلدي٨م، طمًـ أنف

 ُمـ همػمه قمـ رووه اًمذيـ وآظمريـ ؾمٕمٞمد، أيب قمـ احلدي٨م رووا اًمذيـ اًمرواة

 هق سمؾ ؟!اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمع احلدي٨م طمًـ يٙمقن ومٙمٞمػ سمٞم٤مٟمف، شم٘مدم يمام اًمّمح٤مسم٦م
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 .ري٥م أو ؿمؽ أي دون احل٤مًم٦م، هذه ُمثؾ ذم احلدي٨م ُمٜمٙمر

 وم٘مد ٟمٗمًف ؿمٝمر قمـ يث٧ٌم مل مم٤مش ُمًجد إمم» احلدي٨م ذم ىمقًمف أن ذًمؽ إمم أوػ

 أرضمح قمٜمف اًمرواي٦م وهذه ؾمٚمٞمؿ، أيب سمـ ًمٞم٨م قمٜمف يذيمره٤م ومل احلٛمٞمد قمٌد قمٜمف ذيمره٤م

 .قمروم٧م يمام اًمث٘م٤مت ًمرواي٤مت عمقاوم٘متٝم٤م

 ومٞمف، اًمزي٤مدة هذه ذيمر سمٓمالن قمغم آظمر دًمٞمال ومٞمف جيد طمديثف ذم اعمت٠مُمؾ وم٢من وأجْم٤م

 .اًمٓمقر إمم ًمذه٤مسمف ؿمٝمر قمغم سم٤محلدي٨م اطمت٩م اخلدري ؾمٕمٞمد أب٤م أن: ىمقًمف وهق

 اعمقاوع ؾم٤مئر دون سم٤معم٤ًمضمد طمٙمٛمف ختص اًمتل اًمزي٤مدة هذه ومٞمف يم٤من ومٚمق

 ًمٞمس اًمٓمقر ٓن قمٚمٞمف، سمف حيت٩م أن قمٜمف اهلل ريض ؾمٕمٞمد ٓيب ضم٤مز ح٤م اًمٗم٤موٚم٦م،

 .ُمًجدا

 ًمق احلدي٨م يِمٛمٚمف ومال قمٚمٞمف، ُمقؾمك شمٕم٤ممم اهلل يمٚمؿ اًمذي اعم٘مدس اجلٌؾ هق وإٟمام

 .ومٞمف صم٤مسمت٦م اًمزي٤مدة يم٤مٟم٧م

 ؿمٝمر قمٜمف يًٙم٧م أن يٕم٘مؾ ٓ ومه٤م، هذه واحل٤مًم٦م سمف ؾمٕمٞمد أيب اؾمتدٓل وًمٙم٤من

 .ُمٕمف يم٤من وُمـ

 ط اهلل رؾمقل قمـ هل٤م أصؾ ٓ وأهن٤م اًمزي٤مدة هذه سمٓمالن ي١ميمد هذا ومٙمؾ

 قمغم اًمٌ٘م٤مء وم٤مًمقاضم٥م سم٤معم٤ًمضمد، احلدي٨م خيّمص دًمٞمؾ ٓ أنف شم٘مدم مم٤م ومث٧ٌم

 .ُمٕمف ذيمر وُمـ اجلقيٜمل حمٛمد أبق إًمٞمف ذه٥م اًمذي قمٛمقُمف

 .احلؼ وهق

 :وم٠مىمقل واًمث٤مين، إول ضمقاهبؿ قمغم اجلقاب قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل

 :وضمٝملم ُمـ ؾم٤مىمط اجلقاب هذا إن - 1

 ٕنف احلدي٨م ذم صم٤مسم٨م همػم.. ش  يٜمٌٖمل ٓ» سمف اطمتجقا  اًمذي اًمٚمٗمظ أن :إول

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ وهق ؿمٝمر سمف شمٗمرد

 هق اًمٕمٙمس سمؾ اًمتحريؿ، همػم ذم فم٤مهر أنف ٟمًٚمؿ ومال صم٤مسم٧م، ًمٗمظ أنف ه٥م :افثوين
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 :سمٌٕمْمٝم٤م أضمتزئ يمثػمة، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ قمغم وإدًم٦م اًمّمقاب،

ـْ َأْوًمِٞم٤َمء ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف - أ  ىَم٤مًُمقا ؾُمٌَْح٤مَٟمَؽ َُم٤م يَم٤مَن َيٜمٌَِٖمل ًَمٜم٤َم َأن ٟمَّتَِّخَذ ُِمـ ُدوٟمَِؽ ُِم

 [18: اًمٗمرىم٤من] ﴾

 ش.اًمٜم٤مر رب إٓ سم٤مًمٜم٤مر يٕمذب أن يٜمٌٖمل ٓ: »ط ىمقًمف - ب

 ُمـش 111/ 1» واًمدارُمل ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م ُمـش 1671» داود أبق رواه

 .هريرة أيب طمدي٨م

 ش.ًمٕم٤مٟم٤م يٙمقن أن ًمّمديؼ يٜمٌٖمل ٓ» - ج

 .ُمًٚمؿ رواه

 .. ش. حمٛمد ٔل شمٜمٌٖمل ٓ اًمّمدىم٦م إن» - د

 .ُمًٚمؿ رواه

 ش.ُمتك سمـ يقٟمس ُمـ ظمػم إٟمف: ي٘مقل أن ًمٕمٌد يٜمٌٖمل ٓ» - ـه

 .اًمٌخ٤مري رواه

 ي٘مقًمقن ٓ وهؿ اًمٙمراه٦م، قمغم يدل ومٝمق اًمتحريؿ، همػم ذم فم٤مهر أنف ه٥م :افثوفٌ

 ش.!يٙمره وٓ حيرم ٓ أنف أصح٤مسمٜم٤م قمٜمد اًمّمحٞمح: »ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ ذح» ومٗمل هب٤م،

 .طم٤مل يمؾ قمغم قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م وم٤محلدي٨م

 اًمتخّمٞمص، قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف آقمت٤ٌمر، ؾم٤مىمط ىمٌٚمف يم٤مًمذي اجلقاب هذا إن - 1

 أيب طمدي٨م رووا اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م سمٗمٝمؿ شم٠مجد وىمد ؾمٞمام ٓ اًمٕمٛمقم قمغم اًمٌ٘م٤مء وم٤مًمقاضم٥م

 قمغم سمف مجٞمٕم٤م اؾمتدًمقا  وم٘مد - قمٜمف صح إن ؾمٕمٞمد وأيب قمٛمر، وايب هريرة، وأيب سمٍمة،

د أدرى وهؿ اًمٓمقر، إمم اًمًٗمر ُمـ اعمٜمع  اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ همػمهؿ، ُمـ ُمٜمف سم٤معمرا

 واؾمتدًمقا  حمرم، همػم ذًمؽ أن إمم اجلٛمٝمقر وذه٥مش: »111/ 1ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم

 أن سمٕمد إٓ اًمت٠مويؾ يٜمٌٖمل وٓ سمٕمٞمدة، سمت٠مويؾ اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م وشم٠موًمقا  يٜمٝمض، ٓ سمام

 دًمٞمؾ، وٓش: »111/ 1ش »اًمٕمالم ومتح» قم٘مٌف زادش اًمدًمٞمؾ أوًمقا  ُم٤م ظمالف قمغم يٜمٝمض



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُم٤م حَيُْرُم قمٜمد اًم٘مٌقر

 

111 

 سمِمد إُمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس وومْمٞمٚمتٝم٤م اًمٜمٌقي٦م اًمزي٤مرة قمغم احل٨م ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م

 ًمالؾمتدٓل، ُمٜمٝم٤م ؿمئ يّمٚمح ٓ ُمقوققم٤مت، أو وٕم٤مف يمٚمٝم٤م أهن٤م ُمع إًمٞمٝم٤م، اًمرطمؾ

 ومٍمومقا  إًمٞمٝم٤م، اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م وسملم اًمزي٤مرة ُم٠ًمخ٦م سملم ًمٚمٗمرق اًمٜم٤مس أيمثر يتٗمٓمـ ومل

 ش.إًمٞمف يدقمق دًمٞمؾ سمال اًمقاوح ُمٜمٓمقىمف قمـ اًم٤ٌمب طمدي٨م

 آؾمالم ؿمٞمخ وقمٜمف قمٜم٤م اهلل قمٗم٤م اًمًٌٙمل اًمِمٞمخ اهتؿ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر وًمٚمٖمٗمٚم٦م: ىمٚم٧م

 اًم٘م٤مئٚملم ُمـ يم٤من أنف ُمع رطمؾ، ؿمد سمدون وًمق اًمٜمٌقي اًم٘مؼم زي٤مرة يٜمٙمر سم٠منف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 وىمد اًمٓمٞم٦ٌم يمتٌف ُمـ يمت٤مب ُم٤م همػم ذم ذًمؽ أورد وىمد وآداهب٤م، ًمٗمْمٚمٝم٤م واًمذايمريـ هب٤م،

 ذم اهل٤مدي قمٌد سمـ حمٛمد احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م اًمًٌٙمل هتٛم٦م ورد احل٘مٞم٘م٦م، هذه سمٞم٤من شمقمم

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ومٞمف ٟم٘مؾش: اًمًٌٙمل قمغم اًمرد ذم اعمٜمٙمك اًمّم٤مرم» أؾمامه يمٌػم ُم١مًمػ

 .إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر سمدون اًمزي٤مرة ضمقاز ذم اًمٙمثػمة اًمٜمّمقص

 ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م وسملم ُمٗمّمال، قمٚمٞمٝم٤م وشمٙمٚمؿ ومْمٚمٝم٤م، ذم اًمقاردة آطم٤مدي٨م ومٞمف وأورد

 سمٙمؾ طمري وشم٤مرخيٞم٦م، وطمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة، أظمرى ومقائد وومٞمف وووع، وٕمػ

 .قمٚمٞمٝم٤م آـمالع إمم يًٕمك أن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م

 قمٛمقُمف، قمغم احلدي٨م أن إمم ذه٥م ُمـ ىمقل سمّمح٦م حيٙمؿ اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر إن صمؿ

 سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد همػم ُمًجد إمم اًمًٗمر ُمـ يٛمٜمع سمٛمٜمٓمقىمف يم٤من إذا ٕنف

 اهلل إمم اًمٌ٘م٤مع أطم٥م: »ط وىم٤مل اعمًجد، همػم ذم ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمًجد أي ذم اًمٕم٤ٌمدة

 وهق أٓ اًمت٘مقى قمغم أؾمس اًمذي اعمًجد هق اعمًجد ذًمؽ يم٤من وًمق طمتكش اعم٤ًمضمد

 يم٤من إذا ،شيمٕمٛمرة ىم٤ٌمء ُمًجد ذم صالة: »ط اهلل رؾمقل ومٞمف ىم٤مل اًمذي ىم٤ٌمء ُمًجد

 ٓ وأطمرى، أومم اعمقاـمـ ُمـ همػمه٤م إمم اًمًٗمر ُمـ احلدي٨م يٛمٜمع ومالن يمذًمؽ إُمر

 ومٞمف اًمّمالة أضمؾ ُمـ ص٤مًمح، أو ٟمٌل ىمؼم قمغم سمٜمل ُمًجد هق إٟمام اعم٘مّمقد يم٤من إذا ؾمٞمام

 .قمٜمده واًمتٕمٌد

 إمم سم٤مًمًٗمر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع يًٛمح أن يٕم٘مؾ ومٝمؾ ذًمؽ، ومٕمؾ ُمـ ًمٕمـ قمٚمٛم٧م وىمد

 !ىم٤ٌمء؟ ُمًجد إمم اًمًٗمر ُمـ ويٛمٜمع ذًمؽ ُمثؾ

 اًمًٗمر َتريؿ ُمـ وهمػمه اًمِم٤مومٕمل اجلقيٜمل حمٛمد أبق إًمٞمف ذه٥م ُم٤م إن: واخلالص٦م 
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 ضمرم ومال إًمٞمف، اعمّمػم جي٥م اًمذي هق اًمٗم٤موٚم٦م، اعمقاوع ُمـ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم إمم

 قمـ اًمٗم٘مف ذم وشمٕمٛم٘مٝمؿ اًمٗمٝمؿ، ذم سم٤مؾمت٘مالهلؿ اعمٕمرووملم اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر اظمت٤مره

 هلؿ وم٢من شمٕم٤ممم، اهلل رمحٝمؿ اًم٘مٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم ؿمٞمخل أُمث٤مل ورؾمقًمف اهلل

 اهلل وزم اًمِمٞمخ آوم٤موؾ ه١مٓء وُمـ اهل٤مُم٦م، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٙمثػمة اًمٌحقث

 أهؾ يم٤منش: »191/ 1ش »اًم٤ٌمًمٖم٦م احلج٦م» ذم ىم٤مل ُم٤م ذًمؽ ذم يمالُمف وُمـ اًمدهٚمقي،

 ُمـ وومٞمف هب٤م، ويتؼميمقن يزوروهن٤م سمزقمٛمٝمؿ ُمٕمٔمٛم٦م ُمقاوع ي٘مّمدون اجل٤مهٚمٞم٦م

 سم٤مًمِمٕم٤مئر، اًمِمٕم٤مئر همػم يٚمحؼ ًمئال اًمٗم٤ًمد،ط   ومًد خيٗمك، ٓ ُم٤م واًمٗم٤ًمد اًمتحريػ

 ُمـ وزم دةقم٤ٌم وحمؾ اًم٘مؼم، أن قمٜمدي واحلؼ اهلل، همػم ًمٕم٤ٌمدة ذريٕم٦م يّمػم وًمئال

 ش.اًمٜمٝمل ذم ؾمقاء ذًمؽ يمؾ واًمٓمقر إوًمٞم٤مء

 اًمًٗمر اًمٜمٝمل ذم يدظمؾ ٓ أنف اًمٌح٨م هذا ظم٤ممت٦م ذم قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف حيًـ ومم٤م

 ٓ يم٤مٟم٧م طمٞم٨م احل٤مضم٦م شمٚمؽ ًمٓمٚم٥م هق إٟمام اًمًٗمر وم٢من اًمٕمٚمؿ، وـمٚم٥م ًمٚمتج٤مرة

 ؿمٞمخ ىم٤مل يمام اعم٘مّمقد هق وم٢مٟمف اهلل ذم آخ ًمزي٤مرة اًمًٗمر ويمذًمؽ اعمٙم٤من، خلّمقص

 ش.186/ 1ش »اًمٗمت٤موي» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ آؾمالم

 [181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؼبقر ظـد افرسج إيؼود حرمي

 .قمٜمده٤م اًمنج إي٘م٤مد[: اًم٘مٌقر حمرُم٤مت ُمـ]

 :أُمقر قمدة ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 سمدقم٦م يمؾ: »ط ىم٤مل وىمد اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ يٕمرومٝم٤م ٓ حمدصم٦م سمدقم٦م يمقٟمف :أوٓ

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م،

 .صحٞمح سمًٜمدش صحٞمحف» ذم ظمزيٛمف وأبـ اًمٜم٤ًمئل رواه

 ش.61 ص 11» اعم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدم يمام سم٤مًمٜمص قمٜمف ُمٜمٝمل وهق ًمٚمامل إو٤مقم٦م ومٞمف أن :ثوكقو

٤ٌَّمد سم٤معمجقس شمِمٌٝم٤م ومٞمف أن :ثوفثو ش اًمزواضمر» ذم اًمٗم٘مٞمف طمجر اسمـ ىم٤مل اًمٜم٤مر، قُم
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ج سمحرُم٦م أصح٤مسمٜم٤م سحش: »111/ 1»  سمف يٜمتٗمع مل طمٞم٨م ىمؾ، وإن اًم٘مؼم قمغم اًمنا

 ذم يٌٕمد ومال سم٤معمجقس، واًمتِمٌف اح٤مل، وإو٤مقم٦م سم٤مإلهاف وقمٚمٚمقه زائر، وٓ ُم٘مٞمؿ

 ش.يمٌػمة يٙمقن أن هذا

 وارد، دًمٞمؾ أنف ُمع إول، دًمٞمٚمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ ذيمر ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م يقرد ومل: ىمٚم٧م

 سمذًمؽ ي٘مّمدون إٟمام اًم٘مٌقر قمغم اًمنج يقىمدون اًمذيـ ٕن إدًم٦م، أىمقى ًمٕمٚمف سمؾ

، - شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب ئر، أو اعم٘مٞمؿ قمغم اإلٟم٤مرة ي٘مّمدون وٓ زقمٛمقا  سمدًمٞمؾ اًمزا

 .والًم٦م سمدقم٦م ذًمؽ أضمؾ ُمـ ومٙم٤من! اًمٜمٝم٤مر راسمٕم٦م ذم ـم٤مًمٕم٦م واًمِمٛمس إي٤مه٤م إي٘م٤مدهؿ

 وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه اًمذي اعمِمٝمقر سم٤محلدي٨م شمًتدل مل ومٚمامذا: ىمٞمؾ وم٢من

ش واًمنج اعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م واعمتخذيـ اًم٘مٌقر، زائرات اهلل ًمٕمـ: »قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 وإن طمج٦م، سمف شم٘مقم ٓ اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ ؿمٝمرشمف ُمع احلدي٨م هذا أن: قمٚمٞمف وضمقايب

 اسمـ ومٕمؾ يمام قمٚمتف، قمـ وؾمٙمتقا  اًم٤ٌمب هذا ذم وم٠موردوه اعمّمٜمٗملم ُمـ يمثػم شم٤ًمهؾ

 مج٤مهػم سمف واهمؽم ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ىمٌٚمف وُمـ ،شاًمزواضمر» ذم طمجر

هتؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ يمتٌٝمؿ ذم سمف وم٤مطمتجقا  احلدي٨م وأهؾ اًمًٚمٗمٞملم  .وحم٤مضا

 وسمٞمٜم٧م يمت٤مسمف، قمغم قمٚم٘متف يمٜم٧م ومٞمام ذًمؽ أضمؾ ُمـ اًم٘مٞمؿ اسمـ اٟمت٘مدت يمٜم٧م وىمد

 صمؿ ،ش111 رىمؿش »اًمْمٕمٞمٗم٦م آطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم صمؿ هٜم٤مك، ُمٗمّمال احلدي٨م قمٚم٦م

 ذم أن اإلؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد قمـ ٟم٘مؾش 111/ 1ش »اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ رأج٨م

 اًم٘مٞمؿ، اسمـ وأىمره ضمدا، وٕمٞمػ قمٜمدهؿ وهق اًمٙمٚمٌل ص٤مطم٥م سم٤مذام احلدي٨م ؾمٜمد

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل وم٤محلٛمد

 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدان هل٤م ومّمحٞمح٦م احلدي٨م ُمـ إومم اجلٛمٚم٦م وأُم٤م

 ش.186 ،181 ص 119» اعم٠ًمخ٦م ذم أوردهتام صم٤مسم٧م اسمـ وطم٤ًمن

 هذا ذم ذيمرت وىمد اعمٕمٜمك، ُمتقاشمرة أجْم٤م صحٞمح٦م ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٚم٦م وأُم٤م

 .هل٤م شمِمٝمد صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ؾمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم اًمٗمّمؾ

 [181] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 ادسؾؿغ ادقتك ظظوم ـرس حرمي

 .قمٔم٤مُمٝم٤م يمن[: اًم٘مٌقر حمرُم٤مت ُمـ] 

 ش.طمٞم٤م يمنه ُمثؾ ُمٞمت٤م، اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن إن: »ط ىمقًمف قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ

: احلٜم٤مسمٚم٦م يمت٥م ذم ضم٤مء وهلذا اعم١مُمـ، اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن َتريؿ قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

ىمف، ذاشمف، وإشمالف اعمٞم٧م، أـمراف ُمـ ؿمئ ىمٓمع وحيرم»  ش.سمف أوص وًمق وإطمرا

 اسمـ ضمزم سمؾ اعمذاه٥م ؾم٤مئر ذم ذًمؽ وٟمحق ،ش117/ 1ش »اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف» ذم يمذا

 ُمـ قمٚمٛم٧م ح٤م: »ىم٤مل اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ سم٠منفش 111/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اًمٗم٘مٞمف طمجر

 ش. احلل قمٔمؿ يمٙمن أنف احلدي٨م

 ُم٤مشم٧م وإنش: »111/ 1ش »اًمٙمِم٤مف» ذم يمام ىم٤مًمقا  طمتك ذًمؽ ذم احلٜم٤مسمٚم٦م وسم٤مًمٖم٧م

 ح٤م ذُمٞم٦م، أو يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م احلٛمؾ، أضمؾ ُمـ سمٓمٜمٝم٤م ؿمؼ طمرم طمٞم٤مشمف يرضمك سمٛمـ طم٤مُمؾ

 ٓ اًمقًمد أن واًمٔم٤مهر اًمٖم٤مًم٥م ٓن ُمقهقُم٦م، طمٞم٤مة ٓسم٘م٤مء ُمتٞم٘مٜم٦م، طمرُم٦م هتؽ ُمـ ومٞمف

 ... ش. قم٤مئِم٦م روت سمام داود أيب رواي٦م ذم ذًمؽ قمغم أمحد واطمت٩م يٕمٞمش،

 أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »111 صش »اعم٤ًمئؾ» ذم داود أيب وٟمص احلدي٨م ذيمر صمؿ: ىمٚم٧م

 اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن ٓ،: ىم٤مل قمٜمٝم٤م؟ أجِمؼ سمٓمٜمٝم٤م ذم يتحرك واًمقًمد متقت اعمرأة قمـ ؾمئؾ

 ش.طمٞم٤م يمٙمنه

 احلل اجلٜملم شمرك قمغم سمف وآؾمتدٓل: »وم٘م٤مل رو٤م رؿمٞمد حمٛمد اًمًٞمد قمٚمٞمف وقمٚمؼ

سم٦م ومٞمف ُمٓمٚم٘م٤م يٛمقت أُمف سمٓمـ ذم  ومٞمف ًمٞمس اًمٌٓمـ ؿمؼ أن: أطمدمه٤م: وضمٝملم ُمـ همرا

 .ًمٚمٛمٞم٧م قمٔمؿ يمن

 يٕمٞمش ىمد وم٢مٟمف سمِم٘مف أُمف سمٓمـ ُمـ وأظمرج اخلٚمؼ، شم٤مم يم٤من إذا اجلٜملم أن: وصم٤مٟمٞمٝمام

 ؿمؼ أن قمغم سمٜم٤مء أُمف يمراُم٦م طمٗمظ ُمع طمٞم٤مشمف، وطمٗمط إٟم٘م٤مذه، ومٝمد ُمرارا، وىمع يمام

 .اًمٕمٔمؿ يمٙمن اًمٌٓمـ

 إه٤مٟم٦م يٕمد ٓ اًم٥ًٌم هذا سمٛمثؾ اًمٌٓمـ ؿمؼ أن قمغم أرضم٩م، إول أن ؿمؽ وٓ
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 اًمٌٓمـ ؿمؼ يقضم٥م ُمـ ىمقل وم٤مًمّمقاب. يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس قمرف ذم فم٤مهر هق يمام ًمٚمٛمٞم٧م

 .سمٕمْمٝمؿ هبذا سح وىمد ظمروضمف، سمٕمد طمٞم٤مشمف اًمٓمٌٞم٥م رضمح إذا وإظمراضمف

 طمٞم٤مشمف ًمتٞم٘مـ ًمٚم٤ٌمىمل ؿمؼ طمٞم٤م سمٕمْمف ظمرج وانش: 178/ 1» اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر ذم وىم٤مل

 .ُمتقمه٦م يم٤مٟم٧م ان سمٕمد

 ىم٤مل يمام اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد آصح هق شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٞمد اظمت٤مره وُم٤م: ىمٚم٧م

هش 111/ 1» اًمٜمقوي  طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق اًمٗم٘مٝم٤مء، وأيمثر طمٜمٞمٗم٦م أيب ًم٘مقل وقمزا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهقش 167 - 166/ 1»

 [191] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادسؾؿ ؿز كبش حرمي

 [:اعمت٘مدم أي] احلدي٨م ُمـ ويًتٗم٤مد

 يم٤من وًمذًمؽ ًمٚمٙمن، قمٔم٤مُمف شمٕمريض ُمـ ومٞمف ح٤م اعمًٚمؿ ىمؼم ٟمٌش طمرُم٦م - 1

 اًمِم٤مومٕمل آُم٤مم ىم٤مل ومٞمٝم٤م، اًمدومـ يٙمثر ُم٘مؼمة ذم ًمف حيٗمر أن ُمـ يتحرج اًمًٚمػ سمٕمض

 أن أطم٥م ُم٤م: ىم٤مل أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ُم٤مًمؽ أظمؼمٟم٤مش: »111/ 1ش »إم» ذم

 أطم٥م ومال فم٤ممل، إُم٤م رضمٚملم، أطمد هق إٟمام أخل، أطم٥م همػمه ذم أدومـ ٕن! سم٤مًمٌ٘مٞمع أدومـ

 أظمرضم٧م وإن: ىم٤مل قمٔم٤مُمف، ذم يٜمٌش أن أطم٥م ومال ص٤مًمح وإُم٤م ضمقاره، ذم أيمقن أن

 ش.ومتدومـ شمٕم٤مد أن أطم٧ٌٌم ُمٞم٧م قمٔم٤مم

 :خمتٍمه ُم٤مش 111/ 1ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 سم٤مٓؾم٤ٌمب وجيقز إصح٤مب، سم٤مشمٗم٤مق ذقمل ؾم٥ٌم ًمٖمػم اًم٘مؼم ٟمٌش جيقز وٓ»

 سمغم إذا اًم٘مؼم ٟمٌش جيقز أنف: وخمتٍمه ،ش119 اعم٠ًمخ٦م ذم» ؾمٌؼ ُم٤م يمٜمحق اًمنمقمٞم٦م

سم٤م، وص٤مر اعمٞم٧م  .ومٞمف همػمه دومـ جيقز وطمٞمٜمئذ شمرا

 سم٤مشمٗم٤مق ومٞمٝم٤م واًمتٍمف آٟمتٗم٤مع وضمقه وؾم٤مئر وسمٜم٤مؤه٤م، إرض شمٚمؽ زرع وجيقز

 سم٤مظمتالف ذًمؽ وخيتٚمػ وهمػمه، قمٔمؿ ُمـ أثر ًمٚمٛمٞم٧م يٌؼ مل إذا يمٚمف وهذا آصح٤مب،
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 ش.هب٤م اخلؼمة أهؾ ىمقل ومٞمف ويٕمتٛمد. وآرض اًمٌالد

 سمٕمض دوس ُمـ آؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت سمٕمض شمرشمٙمٌف ُم٤م َتريؿ شمٕمٚمؿ وُمٜمف: ىمٚم٧م

 أو سمحرُمتٝم٤م، ُم٤ٌمٓة أي دون اًمٕمٛمراين، اًمتٜمٔمٞمؿ أضمؾ ُمـ وٟمٌِمٝم٤م آؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مسمر

 اًمتٜمٔمٞمؿ أن أطمد، يتقمهـ وٓ. ذًمؽ وٟمحق قمٔم٤مُمٝم٤م ويمن وـمئٝم٤م قمـ سم٤مًمٜمٝمل اهتامم

 ُمـ هل وإٟمام اًميوري٤مت، ُمـ ًمٞمس وم٢مٟمف يمال، اعمخ٤مًمٗم٤مت، هذه ُمثؾ يؼمر إًمٞمف اعمِم٤مر

 يٜمٔمٛمقا  أن آطمٞم٤مء ومٕمغم آُمقات، قمغم إٓقمتداء سمٛمثٚمٝم٤م جيقز ٓ اًمتل اًمٙمامًمٞم٤مت

 .ُمقشم٤مهؿ ي١مذوا أن دون أُمقرهؿ،

 إطمج٤مر َتؽمم احلٙمقُم٤مت هذه شمرى أن اًمٜمٔمر، شمٚمٗم٧م اًمتل اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ

 وىمػ ًمق وم٢مٟمف. أنٗمًٝمؿ ًمالُمقات اطمؽماُمٝم٤م ُمـ أيمثر اعمقشمك سمٕمض قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م وإبٜمٞم٦م

 شمريمتٝم٤م وٟمحقه٤م اًمٙمٜم٤مئس أو اًم٘م٤ٌمب ُمـ آسمٜمٞم٦م هذه سمٕمض اعمزقمقم اًمتٜمٔمٞمؿ ـمريؼ ذم

 أصم٤مر ُمـ يٕمتؼموهن٤م ٕهنؿ قمٚمٞمٝم٤م، إسم٘م٤مء اًمتٜمٔمٞمؿ ظم٤مرـم٦م أضمٚمٝم٤م ُمـ وقمدًم٧م طم٤مهل٤م، قمغم

 !اًم٘مديٛم٦م

 شمٚمؽ سمٕمض إن سمؾ! اًمتٕمديؾ ذًمؽ قمٜمدهؿ شمًتحؼ ومال أنٗمًٝمؿ اعمقشمك ىمٌقر وأُم٤م

 ذم اًمدومـ ُمـ واعمٜمع اًمٌٚمدة، ظم٤مرج اًم٘مٌقر ضمٕمؾ إمم - قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام ًمتًٕمك احلٙمقُم٤مت

 زي٤مرة ؾمٜم٦م اعمًٚمٛملم قمغم شمٗمقت ٕهن٤م ٟمٔمري، ذم أظمرى خم٤مًمٗم٦م وهذه - اًم٘مديٛم٦م اًم٘مٌقر

 طمتك اًمٓمقيٚم٦م اعم٤ًموم٤مت ي٘مٓمع أن اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م قمغم اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس ٕنف اًم٘مٌقر،

 اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه قمغم واحل٤مُمؾ! هل٤م واًمدقم٤مء سمزي٤مرهت٤م وي٘مقم إًمٞمٝم٤م، اًمقصقل ُمـ يتٛمٙمـ

 شم٘ميض أن شمريد اًمتل اًمٙم٤مومرة، اح٤مدي٦م ٕوروسم٤م آقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد هق إٟمام - أقمت٘مد ومٞمام -

 ُمراقم٤مة هق وًمٞمس هب٤م، يذيمر ُم٤م ويمؾ سم٤مٓظمرة، آيامن ُمٔم٤مهر ُمـ ُمٔمٝمر يمؾ قمغم

 آؾم٤ٌمب حم٤مرسم٦م إمم ًم٤ٌمدروا صحٞمح٤م ذًمؽ يم٤من وًمق يزقمٛمقن، يمام اًمّمحٞم٦م اًم٘مقاقمد

 قمغم واًمٗمجقر واًمٗمًؼ وذهب٤م، اخلٛمقر سمٞمع ُمثؾ ضره٤م ذم قم٤مىمؾ يِمؽ ٓ اًمتل

 اًمٔم٤مهرة، اعمٗم٤مؾمد هذه قمغم سم٤مًم٘مْم٤مء اهتامُمٝمؿ ومٕمدم وأؾمامئف، اؿمٙم٤مًمف اظمتالف

 أن قمغم دًمٞمؾ أيمؼم أقمٞمٜمٝمؿ قمـ وإسمٕم٤مده٤م سم٤مٓظمرة يذيمر ُم٤م يمؾ إزاًم٦م إمم وؾمٕمٞمٝمؿ

 .أيمؼم صدورهؿ شمٙمٜمف وُم٤م ويٕمٚمٜمقن، يزقمٛمقن ُم٤م ظمالف اًم٘مّمد
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 قمٔمؿ: »ىمقًمف ذم اعم١مُمـ إمم اًمٕمٔمؿ إلو٤موم٦م اعم١مُمٜملم، همػم ًمٕمٔم٤مم طمرُم٦م ٓ أنف - 1

 ذم احل٤مومظ اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد يمذًمؽ، ًمٞمس اًمٙم٤مومر قمٔمؿ أن وم٠موم٤مد ،شاعم١مُمـ

ش طمٞم٤مشمف ذم يم٤مٟم٧م يمام سم٤مىمٞم٦م ُمقشمف سمٕمد اعم١مُمـ طمرُم٦م أن ُمٜمف يًتٗم٤مد: »سم٘مقًمفش اًمٗمتح»

 ذم اًمٓمالب ُمـ يمثػم أخًٜم٦م قمغم يؽمدد اًمذي اًم١ًمال قمـ اجلقاب يٕمرف ذًمؽ وُمـ

 ومٞمٝم٤م؟ اًمٓمٌٞم٦م اًمتحري٤مت وإضمراء ًمٗمحّمٝم٤م اًمٕمٔم٤مم يمن جيقز هؾ: وهق اًمٓم٥م، يمٚمٞم٤مت

 اعم٠ًمخ٦م ذم ي٠ميت ُم٤م وي١ميده همػمه٤م، ذم وجيقز اعم١مُمـ، قمٔم٤مم ذم ذًمؽ جيقز ٓ: واجلقاب

 .اًمت٤مًمٞم٦م

 [197] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افؽػور ؿبقر كبش جقاز

 احلدي٨م ُمٗمٝمقم قمٚمٞمف دل يمام هل٤م طمرُم٦م ٓ ٕنف اًمٙمٗم٤مر، ىمٌقر ٟمٌش وجيقز -

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ًمف ويِمٝمد اًم٤ًمسمؼ،

 قمقف، سمـ قمٛمرو سمٜمق: هلؿ ي٘م٤مل طمل ذم اعمديٜم٦م أقمغم ومٜمزل اعمديٜم٦مط   اًمٜمٌل ىمدم»

 يم٠مين اًمًٞمقف ُمت٘مٚمدي ومج٤مؤوا اًمٜمج٤مر سمٜمل إمم أرؾمؾ صمؿ ًمٞمٚم٦م، قمنمة أرسمع ومٞمٝمؿ وم٠مىم٤مم

 طمتك طمقًمف، اًمٜمج٤مر سمٜمل ُمـ وُمأل ردومف، سمٙمر وأبق راطمٚمتف قمغمط   اًمٜمٌل إمم أنٔمر

 ُمراسمض ذم ويّمكم اًمّمالة، أدريمتف طمٞم٨م يّمكم أن حي٥م ويم٤من أجقب، أيب سمٗمٜم٤مء أتك

 اًمٜمج٤مر سمٜمل ي٤م: وم٘م٤مل اًمٜمج٤مر، سمٜمك ُمـ ُمال إمم وم٠مرؾمؾ اعمًجد، سمٌٜم٤مء أُمر ويم٤من اًمٖمٜمؿ،

 ىمٌقر ومٞمف ومٙم٤من: ىم٤مل اهلل، إمم إٓ صمٛمٜمف ٟمٓمٚم٥م ٓ واهلل ٓ: ىم٤مًمقا  هذا، سمح٤مئٓمٙمؿ صم٤مُمٜمقين

 سم٤محلرب صمؿ ومٜمٌِم٧م، اعمنميملم سم٘مٌقرط   اًمٜمٌل وم٠مُمر وٟمخؾ، وظمرب اعمنميملم،

 احلج٤مرة، قمْم٤مدشمٞمف وضمٕمؾ اعمًجد، ىمٌٚم٦م اًمٜمخؾ ومّمٗمقا  وم٘مٓمع وسم٤مًمٜمخؾ ومًقي٧م،

 يٜم٘مؾ وهق] ي٘مقل، وهق ُمٕمٝمؿ،ط   واًمٜمٌل يردمزون، وهؿ اًمّمخر يٜم٘مٚمقن وضمٕمٚمقا 

 :اًمٚمٌـ
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 وأـمــــٝمـــــــــــــــــــــــــــر رسمــــٜمــــ٤م أبــر هذا   ظمٞمــــــــــؼم مح٤مل ٓ (1)احِلامل هذا

 واعمٝم٤مضمرة ًمألنّم٤مر وم٤مهمٗمر    أظمرة ظمػم إٓ ظمػم ٓ مهللا

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ رواي٦م وذم

 ش.واعمٝم٤مضمرة إنّم٤مر وم٤مرطمؿ    أظمرة أضمر إضمر إن مهللا

 طمدي٨م ُمـ واًمٌخ٤مري ًمف، واًمًٞم٤مق أنس، طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 ش.اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم احلديثلم أظمرضم٧م وىمد طمديثٝم٤م، ُمـ اًم٘مقؾملم سملم وُم٤م قم٤مئِم٦م،

 ش:اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ٟمٌش وضمقاز واًمٌٞمع، سم٤مهل٦ٌم اعمٛمٚمقيم٦م اعم٘مؼمة ذم اًمتٍمف ضمقاز احلدي٨م وذم»

 ٟمٌِمٝم٤م سمٕمد اعمنميملم ُم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة وضمقاز حمؽمُم٦م، شمٙمـ مل إذا اًمدارؾم٦م اًم٘مٌقر

 ش.أُم٤ميمٜمٝم٤م ذم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء وضمقاز ومٞمٝم٤م ُم٤م وإظمراج

 [199] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 يم٠منف قم٤مىم٦ٌم، وأمحد ذاك ُمـ أومْمؾ آظمرة ذم هذا أن أي اًمتٛمر، ظمٌػم ُمـ حيٛمؾ واًمذي احلٛمؾ، ُمـ سم٤مًمٙمن (1)

 [.ُمٜمف. ]شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام طم٤مُمؾ، أو محؾ ُمّمدر يٙمقن أن وجيقز ،شاعمٞمؿ سمٗمتح» محؾ أوش اعمٞمؿ سمٙمن» محؾ مجع





 القبور أحكام مو
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 فؾـصورى افؼبقر حػر حؽؿ

 ؟[ًمٚمٜمّم٤مرى اًم٘مٌقر طمٗمر طمٙمؿ] :افسوئؾ

يمؿ» ي٘مقل أن اًمٜمّم٤مرى سمٛم٘م٤مسمر ُمر إذا أنف ذقم٤مً  ُمٙمٚمػ هق :افشقخ  «سم٤مًمٜم٤مر ُأبنَمِّ

 .اًمٜم٤مر طمٗمرة هلؿ حيٗمر ومٙمٞمػ

 (11: 18: 16/  111/  واًمٜمقر اهلدى)

 ذفؽ أن أهؾفو طـ ظذ ويغؾى رشؿقًّو إشالمفو أظؾـً امرأة

 أم ادسؾؿغ مؼوبر يف تدؾـ ؾفؾ صخصقي، ٕؽراض ـون

 افـصورى؟

ة :افسوئؾ  يم٤من ذًمؽ أن أهٚمٝم٤م فمـ قمغم ويٖمٚم٥م رؾمٛمٞم٤ًّم إؾمالُمٝم٤م أقمٚمٜم٧م اُمرأ

 اًمٜمّم٤مرى؟ أم اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم شمدومـ ومٝمؾ ،ؿمخّمٞم٦م ٕهمراض

 يمام رؾمٛمٞم٤مً  إؾمالُمٝم٤م أقمٚمٜم٧م يم٤مٟم٧م إذا قمٚمٞمف، ٟمٗمتل ٟم٘مدر ٟمحـ اًمذي..:افشقخ

 ُم٘م٤مسمر ذم شُمدومـ ومٝمل اإلؾمالم، هذا ُم٘مت٣م قمغم طمٞم٤مهت٤م ذم وُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م ي٘مقًمقن،

طمقا  اعمًٚمٛملم،  قمٜمد ًمٚمٕمٛمرة ذه٧ٌم: ي٘مقل أظمػماً  اسمٜمٝم٤م شمّمكم، شمٙمـ مل أهن٤م مجٞمٕم٤مً  َسَّ

 . سمٜمتٝم٤م إمم شمٜمٔمر سمحٞمٚم٦م ًمٚمٕمٛمرة ذه٤مهب٤م جيقز أظمتٝم٤م،

 ذم شمدومـ ومٝمل إؾمالُمٝم٤م قمغم يدل طمٞم٤مهت٤م ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م يم٤من إذا: ومجقايب: اعم٘مّمقد

 طمٞم٤مهت٤م ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م يم٤من وإذا اًمٜمّم٤مرى، ُم٘م٤مسمر ذم شمدومـ أن جيقز وٓ اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر

 أن قمغم محٚمتٝم٤م اًمتل اًمِمخّمٞم٦م اًمدواومع ُم٤م شمٕمرف ٓ: ىم٤مًمتٝم٤م يمٚمٛم٦م هذه أن قمغم يدل

 قمغم ختٗمك ٓ اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ يمثػمة طمقادث وشمقضمد ُمًٚمٛم٦م، أهن٤م ٟمٗمًٝم٤م شمًجؾ

 شَم٤مسُمقا  وَم٢ِمنْ ﴿: سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٘مؽمن اًم٘مقل ٕن هذا: اإلقمالن ىمٞمٛم٦م ًمف ًمٞمس ومحٞمٜمئذٍ  اجلٛمٞمع،

الةَ  َوَأىَم٤مُُمقا  يَم٤مةَ  َوآشَمُقا  اًمّمَّ  شمروح يم٤مٟم٧م: اسمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م[ 1:اًمتقسم٦م] ﴾ؾَمٌِٞمَٚمُٝمؿْ  وَمَخٚمهقا  اًمزَّ

 ذًمؽ ومٕمغم أراه٤م، مل أن٤م: ي٘مقل طمذر ومٞمف ضمقاب يٕمٓمل إطمد؟ يقم اًمٙمٜمٞم٦ًم قمغم

 ذم شمدومـ ُمًٚمٛم٦م أهن٤م طمٞم٤مهت٤م قمغم همٚم٥م إن يم٤مٟم٧م، يمٞمػ طمٞم٤مهت٤م وشمّمٗمقا  دمتٛمٕمقا 
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 . اًمٜمّم٤مرى ذم وإٓ اعمًٚمٛملم،

 ُم٘م٤مسمر يدظمٚمقا  اعمًٚمٛملم: يٕمٜمل أُمث٤مًمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م ـمٞم٥م ظمػماً، اهلل ضمزاك :مداخؾي

  سمدومٜمٝم٤م؟ وي٘مقُمقا  اًمٜمّم٤مرى

 . ٓ :افشقخ

  اسمٜمٝم٤م؟ طمتك وٓ ٓ، :مداخؾي

 . جيقز ٓ ويمذا شمِمٞمٞمٕمٝم٤م ًمٙمـ ُم٤مٟمع، يقضمد ٓ اسمٜمٝم٤م ٓ، :افشقخ

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداخؾي

 .وإي٤مك :افشقخ

  (11: 11: 11/   161/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾرضورة بؼدر ذفؽ وجقاز افؼز ظذ افؽتوبي ظـ افـفل

 أطمٙم٤مم ذم ذقمٞم٦م ومتقى: اعمًامة إردن ذم اًمٕم٤مم اعمٗمتل رؾم٤مًم٦م قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اجلٛمٚم٦م ذم وهل صٖمػمة، صٗمح٤مت مخس ذم شم٘مع اًمرؾم٤مًم٦م وهذه[: واجلٜم٤مئز اًم٘مٌقر

 يمت٤مسم٦م ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف وٟمرى: اًم٘مؼم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م ذم يم٘مقًمف اعم١مًمػ سمف شمٗمرد ومٞمام إٓ ُمٗمٞمدة:

 سملم وشم٘مدم قمجٞم٦ٌم، ضمرأة وهذه. اًم٘مؼم ومقق يث٧ٌم طمجر قمغم ووم٤مشمف وشم٤مريخ اعمٞم٧م اؾمؿ

 ذيمره وىمد اًم٘مؼم، قمغم يٙمت٥م أن هنك ىمد اًمًالم قمٚمٞمف أنف يٕمٚمؿ وم٢مٟمف :ط اًمٜمٌل يدي

 واهلل! اًمٜم٤مس ًمقاىمع شمًٚمٞمٙم٤م اًمرأي سمٛمجرد خم٤مًمٗمتف قمغم أىمدم صمؿ ىمٌؾ، ُمـ ٟمٗمًف اعم١مًمػ

عٍ  يدقمل وىمد. اعمًتٕم٤من : ومٜم٘مقل. اًم٘مٌقر شمٙمثر طملم اًم٘مؼم ُمٕمروم٦م ًميورة ذًمؽ أن ُُمدَّ

 وإذا سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة ٕن وم٘مط آؾمؿ يمت٤مسم٦م ذًمؽ ذم يٙمٗمل أٓ وًمٙمـ ٟمٕمؿ:

 أطمٙم٤مم يمت٤ميب اعم٠ًمخ٦م هلذه وراضمع! اعمٞم٧م؟ ووم٤مة شم٤مريخ يمت٤مسم٦م سم٤مل ومام يمذًمؽ إُمر يم٤من

 ش. 116 ص» وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز

 (119/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افؼز ظذ افؽتوبي حؽؿ

 ذم ًمٚميورة دمقز ومٝمؾ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م إٓ اًم٘مؼم ًمتٕمريػ ـمري٘م٦م ٟمجد مل إذا] :افسوئؾ

 ؟[احل٤مًم٦م هذه

ر اًميورة :افشقخ  ًمتٕمٚمٞمؿ وؾمٞمٚم٦م هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من إذا :أىمقل وم٠من٤م سم٘مدره٤م، شُمَ٘مدَّ

 .أظمرى وؾمٞمٚم٦م هٜم٤مك يقضمد ٓ يم٤من إذا اًميورة، سمحٙمؿ ومٞمجقز سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، إٓ اًم٘مؼم

 ُم٘مؼمة أوؾمع شمٙمقن ممٙمـ أخكم هذه اعم٘مؼمة ادظمؾ ُمثؾ، ًمؽ أضب راح أن أن٤م 

 اًم٘مؼم، ص٤مطم٥م اؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب ؿم٤مهد ويمؾ يمثػمة، ؿمقاهد ؾمتجد اًمٌٚمد، هذا ذم

 آؾمؿ وم٘مط ُمٙمتقب ُمش احل٤مضم٦م، طمدود ذم واىمٗم٦م هل ُم٤م اًمٙمت٤مسم٤مت ؾمتجد :أوًٓ 

  ًمف؟ سمح٤مضم٦م ٟمحـ هذا وإًمخ، واًمٗم٤مَت٦م اهلل، رمحف ووم٤مشمف ؾمٜم٦م ُمٙمتقب،

 . ٓ :مداخؾي

 .اًم٘مٞمقد هذه أقمٓمقا  ُم٤م اًمٗمتقى هذه أقمٓمقا  اًمذيـ :افشقخ

 ؿم٤مهديـ ووٕمٜم٤م يرمحف، اهلل قمزت أبق ُمثؾ إذا :واطمدة صم٤مين واطمدة، هذه 

ّٓ  قمالُم٦م ص٤مر أؾمقد هٞمؽ ظمط وظمٓمٞمٜم٤م   ٓ؟ وإ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾي

 اًمٙمت٤مسمف؟ إيش ؿم٤من ُمـ ـمٞم٥م، :افشقخ

 أجش ًمٙمـ اعمحٔمقرات، شُمٌٞمح اًميورات أن آٟمٗم٤م، ىمٚمٜم٤مه اًمذي اًمٙمالم ًمتحديد ُمث٤مل هذا 

 وه٤مي قمٜمٝم٤م، سمديؾ ذم يم٤من إذا اًمٜمٝمل اًمٙمت٤مسم٦م، قمـ ٟمٌتٕمد اًمٙمت٤مسم٦م قمـ هنل ذم دام ُم٤م سم٘مدره٤م شُمَ٘مّدر

 اخلط؟ طمقل إؿمٙم٤مًمؽ ؿمق إؿمٙم٤مل، قمٜمدك هال أن سمديؾ ًمؽ ضم٧ٌم أن٤م

 .واوٕمٝم٤م إٓ يٕمرومٝم٤م ٓ أراه٤م اًمتل اًمٕمالُم٦م هذه أنف اخلط قمغم اإلؿمٙم٤مل :افسوئؾ

 .اعم٘مّمقد وهذا :افشقخ

 .إىم٤مرب سمٕمض ُمثالً  ًمٙمـ :افسوئؾ
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 أصح٤مسمف أن أخٞمس قمٜمٝم٤م، ُمٜمٝمل وهل أبٞمح٧م، اًمتل سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اعم٘مّمقد ؿمق :افشقخ

 اًم٘مؼم؟ يٕمرومقا 

 هذه سمٞمٕمرومقا  ُم٤م اًم٘مؼم، يزوروا جيق سمِّدهؿ ُمثال أىم٤مرب ُمثالً  ذم ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :افسوئؾ

 .اًمٕمالُم٦م

 .إىم٤مرب ُمـ يٕمرومقا  إىم٤مرب إىم٤مرب، ُمـ يٕمرومقا  :افشقخ

  (11: 17: 16/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؼز ظذ افؽتوبي حؽؿ

 ي٘مٕمد وأن، قمٚمٞمف يٌٜمك وأن اًم٘مؼم جيّمص أنط   اًمٜمٌك هنك: ضم٤مسمر طمدي٨م» -

 .صحٞمح. قمٚمٞمٝم٤م يٙمت٥م وأن: اًمؽمُمذى زاد ُمًٚمؿ رواه  قمٚمٞمف

 [:اًمزي٤مدة قمغم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 صحٞمح٦م ًمٗمٔم٦م إهن٤م: »وم٘م٤مل قمجٞم٦ٌم سمٕمٚم٦م أقمٚمٝم٤م احل٤ميمؿ أن إٓ، صحٞمح٦م زي٤مدة ومٝمك

 قمغم ُمٙمتقب اًمٖمرب إمم اًمنمق ُمـ اعمًٚمٛملم أئٛم٦م وم٢من، قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ وًمٞمس، همري٦ٌم

 ش.اًمًٚمػ قمـ اخلٚمػ سمف أظمذ قمٛمؾ وهق، ىمٌقرهؿ

 وإٟمام، ذًمؽ ومٕمؾ صح٤مسمٞم٤م ٟمٕمٚمؿ وٓ، ـم٤مئال ىمٚم٧م ُم٤م: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف اًمذهٌك وشمٕم٘مٌف

 ش.اًمٜمٝمك يٌٚمٖمٝمؿ ومل، سمٕمدهؿ ومٛمـ اًمت٤مسمٕملم سمٕمض أطمدصمف ؿمكء هق

 اسمـ ومروى اًمًٚمػ قمـ وٟمحقه٤م اًمٙمت٤مسم٦م يمراه٦م صمٌقت احل٤ميمؿ يمالم يرد ومم٤م: ىمٚم٧م

 .اًم٘مؼم يٕمٚمؿ أن يمره أنفش ؾمػميـ اسمـ وهق» حمٛمد قمـ صحٞمح سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أبك

 اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ومٝمد وقمـ. ىمؼمه اًمرضمؾ يٕمٚمؿ أن يٙمرهقن يم٤مٟمقا : ىم٤مل إسمراهٞمؿ وقمـ

 يرد ُم٤م ـ ىمؼم إصؾ ـ ىمدر إٓ شمنمومٜمف وٓ، ىمؼمى قمغم شمٙمت٥م ٓ سمٜمك ي٤م: ىم٤مل أوص أنف

 .اًمّمديؼ سمٙمر أبك سمـ حمٛمد اسمـ هق واًم٘م٤مؾمؿ، أقمرومف مل هذا وومٝمد. اح٤مء قمٜمك

 [(717) رىمؿ طمدي٨م َت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 افؼز ظذ ظالمي وضع

 ُأظمرج ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن ُم٤مت ح٤م :ىم٤مل اعمٓمٚم٥م قمـ اعمدين زيد سمـ يمثػم قمـ

 إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مم محٚمف، يًتٓمع ومٚمؿ سمحجر، ي٠متٞمف أن رضمالً  ط    اًمٜمٌل وم٠مُمر ومُدومـ، سمجٜم٤مزشمف،

 ذًمؽ خيؼمين اًمذي ىم٤مل: اعمٓمٚم٥م ىم٤مل: يمثػم ىم٤مل ذراقمٞمف، قمـ وطمن ط   اهلل رؾمقًمف

 طمن طملم ط    اهلل رؾمقًمف ذراقمل سمٞم٤مض إمم أنٔمر يم٠مين: ط  اهلل رؾمقًمف قمـ

ـُ  أظمل، ىمؼمَ  هب٤م َأتََٕمٚمَّؿُ »: وىم٤مل رأؾمف، قمٜمد ومقوٕمٝم٤م محٚمٝم٤م صمؿ قمٜمٝمام، ـْ  إًمٞمف وَأْدوِم  ُم٤مت َُم

ـَ  قمثامنَ : يٕمٜمل .أهكم ُمـ  ش .قمٜمف اهلل ريض َُمْٔمُٕمقنٍ  سم

 اإلمام[:]قال 

 رأؾمف قمٜمد جيٕمؾ أن يًتح٥م أنف قمغم احلدي٨م هبذا وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اؾمتدل وىمد

 مل قمرف إذا وٕنف: وأىمقل .وَمُٞمزار سمف يٕمرف وٕنف: ىم٤مًمقا  همػمه: أو طمجر ُمـ قمالُم٦م

 ذم اعمقشمك مجع ذم سم٤مب» :سم٘مقًمف داود أبق ًمف شمرضمؿ وىمد. سم٤مًمٜمٕم٤مل يدس ومل قمٚمٞمف جيٚمس

  ش.يم٤مٟم٧م ُم٤م قمالُم٦م أو سمّمخرة اًم٘مؼم إقمالم سم٤مب» :وم٘م٤مل واًمٌٞمٝم٘مل ش.ُيَٕمٚمَّؿُ  واًم٘مؼم ىمؼم،

 .(166/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلفوت مـ إذن دون افؼبقر بتسقيي افـوس بعض ؿوم إذا

 افرشؿقي

ٚمٓم٤مت سم٠من اًمٞمقم، اًمّمحػ إطمدى ذم ىمرأت: ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾي ًُ  اًمٙمقيتٞم٦م اًم

 أو اجل٤ٌمٟم٤مت، إطمدى ذم اًم٘مٌقر سمٕمض شمًقي٦م سمُِتْٝمَٛم٦م أؿمخ٤مص صمالصم٦م سم٤مقمت٘م٤مل ىم٤مُم٧م

 اعمقوقع؟ هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘مؽ ومام اًمٙمقي٧م، ذم اًم٘مٌقر إطمدى

 .اًم٘مؼم قمغم اعمٌٜمل هدم يٕمٜمل :افشقخ

 سم٤مٕصقًمٞملم ووصٗمقهؿ سمتًقيتف، ىم٤مُمقا  ُمنمف، ٕنف شمًقي٦م: هل ٓ، :مداخؾي

 وم٘م٤مُم٧م اعمجٛمققم٦م، ه١مٓء ي٘مقل يمام اإلؾمالم، ذم اًم٘مؼم ومقق سمٜم٤مء يقضمد ٓ ٕنف ـمٌٕم٤ًم:

وا ٕهنؿ اًمٌمء: هذا قمغم سم٤مقمت٘م٤مهلؿ  .اًم٘مٌقر هذه ؾَمقَّ
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 اهلل ريض قمٌٞمد سمـ ومْم٤مًم٦م طمدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمتًقي٦م: اجلقاب :افشقخ

 إٟمام اًم٘مٌقر، سمتًقي٦م أُمرط   اًمٜمٌل أن صحٞمحف، ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي قمٜمف

ٌْٜمَك ُم٤م هدم هق إُمر، هبذا اعم٘مّمقد  .ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٤مً  سمٜم٤مءً  اًم٘مٌقر، قمغم ُي

 قمـ هنكط   اًمٜمٌل أن: ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ صحٞمح ذم صم٧ٌم ٕنف 

 وٓ إرض، قمـ اًم٘مؼم يرومع أن اًمًٜم٦م أن صم٧ٌم اًمٜمٝمل هذا ُم٘م٤مسمؾ ًمٙمـ اًم٘مؼم، قمغم اًمٌٜم٤مء

ّقى ًَ  ُمٜمف احلٙمٛم٦م اًمقاىمع ذم وهذا ؿمؼميـ، أو ؿمؼم سمٛم٘مدار ُيرومع وإٟمام سم٤مٕرض، ُي

 ُمـ ىمًؿ أّي  شمٕم٤مُمؾ يمام ُيَٕم٤مَُمؾ ومال إرض، ؾم٤مئر ُمـ اًم٘مؼم يتٛمٞمز طمتك ضمدًا، فم٤مهرة

 .إرض

 وخم٤مًمٗمتف سمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م ُمـ ُمٜمجل ذم اعمًٚمؿ يٙمقن وطمٞمٜمئذٍ  

 .شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ُمزدوضم٦م خم٤مًمٗم٦م

 هنل ومخ٤مًمػ اإلٟم٤ًمن، قمٚمٞمف صغم ًمرسمام سم٤مٕرض، ُمًقًى  يم٤من اًم٘مؼم أن ومٚمق 

 ذم أظمر اعمحٔمقر ارشمٙم٥م وم٘مد قمٚمٞمف ضمٚمس وإذا إًمٞمف، صغم أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 يم٤مٟم٧م وإن أظمرى أطم٤مدي٨م وذم ،شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ: »احلدي٨م

 ش.صقيت اٟم٘مٓم٤مع هٜم٤م طمّمؾ» اًمّمالة قمـ هنك أنف صم٤مسمت٦م، ومٝمل اًمّمحٞمح ظم٤مرج

ٌَٞمِّٜم٦م احلٙمٛم٦م ُمـ: وم٢مذاً  :افشقخ  إرض قمـ ُمرشمٗمٕم٤مً  اًم٘مؼم يٙمقن أن اًمقاوح٦م اًم

 .ًمتٛمٞمٞمزه ؿمؼميـ: أو ؿمؼم سمٛم٘مدار

 ًمٚم٘مٌقر سم٤مًمٜم٦ًٌم إُمر هذا ي٠ميت وإٟمام سم٤مًمتًقي٦م، إُمر ي٠ميت ٓ اًم٘مؼم هذا ُمثؾ ومٗمل 

 ..إُمر ووح أفمـ هٜم٤م إمم. اًمنميٕم٦م هذه خم٤مًمٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م وسُمٜمل ُروِمٕم٧م، اًمتل

 اًمٙمقيتٞم٦م احلٙمقُم٦م أن أدري، ُم٤م ىمرأت أو ؾمٛمٕم٧م اًمذي اًمٜمٗمر ذاك إمم ًمٜمٕمقد

 اًمنمع، ظم٤مًمٗمقا  ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: اًم٘مٌض إًم٘م٤مء يم٤من إن: أىمقل وأن٤م قمٚمٞمٝمؿ، اًم٘مٌض أخ٘م٧م

 أن إومراد ُمـ ًمٗمرد يٜمٌٖمل ٓ سمام ىم٤مُمقا  ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: اًم٘مٌض يم٤من وإن ظمٓم٠م، ومٝمذا

 ذم اًمث٤مسم٧م احلٙمؿ هلذا يتٕمّم٥م هذا ٕنف إُم٦م: سملم اًمثقرة شمثقر أن ظمِمٞم٦م سمف: ي٘مقم

.. إُم٦م ذم اعمت٠مظمريـ أو اعمتخٚمٗملم اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض ًمرأي يتٕمّم٥م رسمام وآظمر اًمًٜم٦م،
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 يمٜم٤م وىمري٤ٌمً  إومراد، ُمـ ًمٗمرد جيقز ٓ: وأبداً  دائامً  ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٚمٗمتٜم٦م، ومدرءاً  وهٙمذا،

 أن اعمًٚمٛملم إومراد ُمـ ًمٗمرد جيقز ٓ اإلظمقان، سمٕمض ُمع إُم٤ميمـ سمٕمض ذم جمتٛمٕملم

 وإن احلٙم٤مم، صالطمٞم٦م ُمـ هق وإٟمام إومراد، صالطمٞم٦م ُمـ ًمٞمس هق طمٙمؿ شمٜمٗمٞمذ يتقمم

 ومذًمؽ اًمقاضم٥م، هبذا اًم٘مٞم٤مم ذم اًمزُم٤من هذا ذم إؾمػ ُمع اًم٘م٤مئؿ هق يمام احلٙم٤مم ىمٍم

غ ٓ قِّ ًَ  ًمق ظمّمقصٞم٤مهتؿ، ُمـ ًمٞمس ٕنف هبذا: ي٘مقم أن اعمًٚمٛملم إومراد ُمـ ًمٗمرد ُي

 أنٗمًٝمؿ، هؿ إٓ قمٚمٞمٝم٤م يتًٚمط ٓ اًمتل إرض وذم دارهؿ، قم٘مر ذم اعمرومقع اًم٘مؼم يم٤من

 اًمذي هذا سمٛمثؾ قمٚمٞمٝم٤م ويتًٚمٓمقن اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر ُمـ ي٠متقا  أن أُم٤م يٗمٕمٚمقن، ُم٤م ومٜمٕمؿ

 احلٙم٤مم، قمغم اقمتداء ومٞمف أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًمٙمـ ًمٚمنمع، ُمقاومؼ ضمٝم٦م ُمـ ومٝمذا ٟم٘مؾ،

 .اًمٗمتـ ُيثػِم مم٤م وذًمؽ

 .إظمػم ضمقايب هق وهذا

 (11: 19: 11/ 181/واًمٜمقر اهلدى)

 مقً مـ أـثر ؾقف فُقدؾـ ضبؼوت ظذ افؼز جعؾ حؽؿ

 اصمٜملم اًم١ًمال، ؿمقي ىمٌؾ يٕمٜمل ىمٌٚمف، إٟم٤ًمن سمٞمدومـ ًمْلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي

 سمالـم٦م ٟمحط أن جيقز يٕمٜمل همٛمٞمؼ، اًم٘مؼم يم٤من إذا اًمث٤مين، ومقق يٜمدومـ واطمد سمٞمدومـ

 واًمدي يٕمٜمل اًمٌمء هذا اًمٌالـم٦م؟ ومقق صم٤مًم٨م يدومـ سمٕمده أو اًم٘م٤مدم اًمٕم٤مم و ومقق،

ه ا  اًمٌمء؟ هذا ؾَمقَّ

 قمٛمٚمٞم٦م؟ أو ٟمٔمري٦م اًم٘مْمٞم٦م سمتّمقر أن٧م :افشقخ

ه واًمدي ٓ :مداخؾي  . أظمر ومقق اًمقاطمد يٜمدومـ اًم٘مؼم أن اًمٌمء، هذا ؾمقا

زوه، يٕمٜمل :افشقخ  واطمد؟ ومقق واطمد يدومـ سمحٞم٨م ضَمٝمَّ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

 .سمدقم٦م هذه :افشقخ

  (11: 11: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ادؼوبر يف افـعؾغ خؾع حؽؿ

 اعم٘م٤مسمر؟ ذم اًمٜمٕمٚملم ظمٚمع طمٙمؿ ُم٤م  :مداخؾي

 أنف ومٞمف وم٤مٕصؾ ،ط اًمٜمٌل ُمـ صدر أُمر يمؾ ذم ُمٕمٚمقم هق يمام اجلقاب :افشقخ

 آؾمتح٤ٌمب، إمم اًمقضمقب ُمـ إُمر هذا شمٍمف ىمريٜم٦م ُوضِمدت إذا إٓ ًمٚمقضمقب،

 . اًمقضمقب وهق أٓ إصؾ قمغم اًمٌ٘م٤مء ومٞمٜمٌٖمل ذًمؽ وقمغم هٜم٤م، ىمريٜم٦م وٓ

س أن ُيٛمٙمـ ىمد: أىمقل وًمٙمٜمل  اًمقضمقب، قمغم ه٤مهٜم٤م إُمر أن شم١ميمد ىمريٜم٦م َٟمَتَٚمٛمَّ

ش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثالً  ذًمؽ ُمـ

 ؿمٞمئلم أو أُمريـ سملم مجعط   اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم وهق احلدي٨م هذا ومٗمل

 ىمؼمه، قمغم اجلٚمقس قمـ سم٤مًمٜمٝمل وذًمؽ اعمٞم٧م سم٤مطمؽمام ي٠مُمر ضمٝم٦مٍ  ُمـ ومٝمق ُمت٤ٌميٜملم،

 اًم٘مؼم، إمم اًمّمالة قمـ ومٞمٜمٝمك اعمٞم٧م اطمؽمام ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمـ يٜمٝمك أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 ش.إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا  ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل

 ص٤مطم٥م ي٤م: »اًم٘مٌقر سملم سم٤معمٌم يتٕمٚمؼ ومٞمام إُمر ذم آٟمٗم٤مً  اًم٤ًمسمؼ واًم١ًمال

 ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ٟمٗمًف اًم١ًمال يرد هٜم٤م يمذًمؽش ٟمٕمٚمٞمؽ اظمٚمع اًمًٌتٞمتلم

 اجلقاب ًمٚمتٜمزيف؟ أم ًمٚمتحريؿ هٜم٤م اًمٜمٝمل هؾش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم دمٚمًقا 

 إصؾ ومٙمذًمؽ اًمقضمقب، إُمر ذم إصؾ أن ومٙمام ًمألُمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمسمؼ يم٤مجلقاب

 وقمـ اًم٘مؼم قمغم اجلٚمقس قمـ اًمًالم قمٚمٞمف هنٞمف: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد اًمتحريؿ، اًمٜمٝمل ذم

 ًمألُمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٌؼ يمام اجلقاب ًمٚمتٜمزيف؟ أم ًمٚمتحريؿ هق هؾ اًم٘مؼم، إمم اًمّمالة

 .ًمٚمتحريؿ أنف ومٞمف إصؾ

 قمغم اجلٚمقس قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هنٞمف ُمـ ٟمًتٜمٌط أن ومُٞمٛمٙمٜمٜم٤م وطمٞمٜمئذٍ 

 اطمؽمام سم٤مب ُمـ وذًمؽ سمخٚمٕمٝمام، اًمًٌتٞمتلم ًمّم٤مطم٥م أُمره ُمع يٚمت٘مل أنف اًم٘مؼم،

 ذم إُمر ًمٙمقن ُم١ميدة ىمريٜم٦م اًمث٤مين هذا وص٤مر سمذاك، احلدي٨م هذا وم٤مًمت٘مك اعم٘مٌقريـ،

 .اًمقضمقب أي أصٚمف، قمغم هق اًمًٌتٞمتلم طمدي٨م

 ىمؼمه، ذم ُوِوع إذا اعمٞم٧م إن: »طمدي٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ اًمٜم٤مس سمٕمض يقرد ىمد
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 ضمقاز قمغم يدل احلدي٨م هذا أن ومٞمتقمهقنش ُمدسمريـ قمٜمف وهؿ ٟمٕم٤مهلؿ ىمرع ًمٞمًٛمع إٟمف

 أن اًميوري ُمـ ًمٞمس ٕنف ذًمؽ: يمذًمؽ، إُمر وًمٞمس اًمٜمٕم٤مل، ذم اًم٘مٌقر سملم اعمٌم

 اًمٜمٕم٤مل، ىمرع يًٛمع أنف اًم٘مؼم ذم ووع إذا اعمٞم٧م قمـط   اًمٜمٌل إظم٤ٌمر أن: أوًٓ  ٟمتّمقر

 ٓ سمحٞم٨م إُمر ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ ٕنف ضم٤مئز، اًمٜمٕم٤مل ذم اًم٘مٌقر سملم اعمٌم أن يٕمٜمل أنف

 .سمخٚمٕمٝمام اًمًٌتٞمتلم ًمّم٤مطم٥م أُمره ُمع يّمٓمدم

 سملم شمالزم ٓ أنف: إول إُمر ًمٚمتٕم٤مرض، دومٕم٤مً  اصمٜملم أُمريـ ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ

ومٝمؿ قمٜمد اًمٜم٤مس ؾمامع  سمحٞم٨م اًم٘مٌقر، سملم اًمدومـ يٙمقن أن اعمٞم٧م، دومـ ُمـ اٟمٍما

 .اًم٘مٌقر سملم اًمٜمٕم٤مل ذم أجْم٤مً  اعمٌم اًمدومـ هذا يًتٚمزم

 ُيْدومـ يم٠من ظم٤مص، ووع ذم اًمٜمٕم٤مل ًم٘مرع اعمٞم٧م ُمـ اًمًٛمع هذا يٙمقن أن يٛمٙمـ 

 .ُمٜمٝم٤م ضم٤مٟم٥م ذم اعم٘مؼمة طم٤موم٦َّم ذم

 ؾم٤مروا ىمد اًمٜم٤مس يٙمقن أن اًمّمقرة هذه اؾمتحيٟم٤م ُم٤م إذا يًتٚمزم ومال: وطمٞمٜمئذٍ  

 .إول اًمٌمء هذا. ٟمٕم٤مهلؿ ذم اًم٘مٌقر سملم

 سملم اًمتقومٞمؼ قمغم شم٤ًمقمدٟم٤م أصقًمٞم٦م ىم٤مقمدة ًمديٜم٤م يقضمد أنف: اًمث٤مين واًمٌمء

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض يٌدو ىمد اًمتل إطم٤مدي٨م

م وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا أنف: اًم٘مقاقمد هذه ُمـ  ومحدي٨م اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ىُمدِّ

 .ُمتٜمٕمالً  اًم٘مٌقر سملم يٛمٌم أن اعمًٚمؿ قمغم حئمر اًمًٌتٞمتلم

 يٗمٞمد فم٤مهره ذم آٟمٗم٤ًم، ذيمرت اًمذي اعمحٛمؾ ٟمحٛمٚمف مل إذا فم٤مهره ذم اًمث٤مين احلدي٨م

م وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض وم٢مذا اًمٜمٕمٚملم، ذم اًم٘مٌقر سملم اعمٌم إسم٤مطم٦م  قمغم احل٤مفمر ىُمدِّ

 . اعمٌٞمح

 وروده٤م وـمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم شمدرج يتتٌع عمـ ضمداً  سمدهٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وهذه

 ذم يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ ،ط اًمٜمٌل ىمٚم٥م قمغم وٟمزوهل٤م

م سم٠منف اإلؾمالم سمٕمد يٕمرف مم٤م ؿمٞمئ٤مً  يٕمٚمٛمقن ٓ ويم٤مٟمقا  ُمٌلم، والل  .طمالل أو طمرا

 وطمده اهلل سمٕم٤ٌمدة إُمر هق وم٢مٟمامط   اًمٜمٌل قمغم ُأنزل ُم٤م أول أن ٟمٕمٚمؿ ويمذًمؽ 
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 .ًمف ذيؽ ٓ

 اهلل سمٕم٤ٌمدة اًمًالم قمٚمٞمف أُمر ومحٞمٜمام شمٜمزل، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمدأت ذًمؽ سمٕمد صمؿ 

 يٙمـ مل يقُمئذٍ  ًمف، ذيؽ ٓ وطمده يمذًمؽ يٕمٌدوه أن اًمٜم٤مس وأُمر ًمف ذيؽ ٓ وطمده

 طمرام، سم٤مًمٜمٕم٤مل اًم٘مٌقر سملم اعمٌم طمرام، اخلٛمر ذب طمرام، احلرير ًم٤ٌمس اؾمٛمف رء

 ُمـ ومٚمٞمس ذًمؽ وقمغم اًمْمالل، ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟمقا  ُم٤م قمغم يٛمِمقن اًمٜم٤مس يم٤من وإٟمام

 قمغم يٛمِمقن اإلؾمالم ُمـ إول اًمٕمٝمد ذم اعمًٚمٛمقن يٙمقن أن إـمالىم٤مً  اعمًتٌٕمد

 طمٙمؿ ي٠ميت ومحٞمٜمام اًمٜمٕم٤مل، أىمداُمٝمؿ وقمغم وومٞمٝم٤م اًم٘مٌقر ومٞمدظمٚمقن إصٚمٞم٦م، اإلسم٤مطم٦م

 هذا سم٠من طمٞمٜمذاك سمداه٦مً  ٟمٕمرف اًم٘مٌقر، سملم ًمٚمامر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜمٕمٚملم ظمٚمع يتْمٛمـ ضمديد

 .اًم٘مٌقر سملم اًمًػم قم٤مدة ُمـ ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟمقا  ُم٤م أخٖمك ضمديد سمحٙمؿ أتك اًمٜمص

٤من شمٕم٤مرض إذا إٟمف: إصقل قمٚمامء ي٘مقل يمٚمف، هذا أضمؾ ُمـ م أطمدمه٤م ٟمّمَّ رِّ  حُيَ

 وطُمـِٛمؾ إصٚمٞم٦م، اًمؼماءة قمغم إصؾ، قمغم اعمٌٞمح اًمٜمص مُحِؾ ُيٌِٞمحف، وأظمر ؿمٞمئ٤مً 

م اًمٜمص  اًمذي احلٙمؿ أن طمٞمٜمذاك ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع هبذا. اجلديد اًمتنميع قمغم اعمَُحرَّ

 .اًم٘مٌقر سملم اًمٜمٕم٤مل ذم ٟمٛمٌم ٓ أن هق قمٚمٞمف ٟمٛمٌم أن يٜمٌٖمل

 شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام يت٠مجد وهذا

 .شإًمٞمٝم٤م

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اطمؽماُمٝم٤م، سم٤مب ُمـ هق اًم٘مٌقر قمغم اجلٚمقس قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ومٜمٝمٞمف 

 اطمؽمام سم٤مب ُمـ يمٚمف هذاش طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن: »أظمر احلدي٨م ذم اًمًالم

 ذم واًمٖمٚمق اًمت٘مديس ُمرشم٦ٌم إمم يرشمٗمع أن يٜمٌٖمل ٓ آطمؽمام هذا ًمٙمـ إُمقات،

 أن إُمقات اطمؽمام ُمـ ٟم٘مدؾمٝمؿ، وٓ إُمقات ٟمحؽمم وؾمط وإُمر هذا اًمتٕمٔمٞمؿ،

 .آظمر سمح٨م ومٝمذا قمذر هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ اًم٘مٌقر، سملم طمٗم٤مة ٟمٛمٌم

  (11: 11: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ؾقؿف آخر فدؾـ ؿديؿ ؿز ؾتح حؽؿ

 ومقىمف؟ آظمر ًمدومـ ىمديؿ ىمؼم ومتح جيقز هؾ :مداخؾي

سم٤مً  ص٤مر إذا ومال، وإٓ جيقز رُمٞمامً  ص٤مر ىمد يم٤من إذا :افشقخ  .ومال وإٓ ضم٤مز شمرا

 يمؿ؟ اعمدة :مداخؾي

ة :افشقخ  دمٕمؾ إرايض ومٌٕمض إرايض، سم٤مظمتالف ختتٚمػ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمُدَّ

 أُمد إمم اجلث٦م َتتٗمظ ٟم٤مؿمٗم٦م أرايض شمٙمقن وسمٕمْمٝم٤م اجلث٦م، إمم سمنقم٦م يني اًمٗم٤ًمد

 سمِمٕم٤مهب٤م أدرى ُمٙم٦م أهؾ: ىمٞمؾ ويمام، سم٤مًمتجرسم٦م إٓ شمٕمرف ٓ أُمقر ومٝمذه. سمٕمٞمد

 .ومٞمٝم٤م سمام اًمدار وص٤مطم٥م

 .هذا يٕمرومقن سم٤مًمتجرسم٦م ىمري٦م أهؾ ومٙمؾ 

 .ٟمٕمؿ. أبداً  ُيٕم٘مؾ ٓ أُمر هذا ُيَتَٕمّدى، ٓ طَمدٌ  ذقم٤مً  ُيقوع أن أُم٤م

 أو ُمٓمٚمؼ، إخ ؾم٠مخف اًمذي ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاز هؾ ؿمٞمخ، ي٤م :احلٚمٌل قمكم

 ًمٚميورة؟ طم٤مًُمف هذا ُمـ قمغم اًمدومـ ضمقاز يٕمٜمل اًميورة؟ سم٘مٞمد

 وم٢من شمتّمقر، أن يٛمٙمـ هٜم٤م اًميورة شمرى ي٤م ًمٙمـ قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م :افشقخ

 .اعمحٔمقرات هذه ُمـ أهؿ شمٌٞمح وم٤مًميورة شمّمقرت

 اًم١ًمال يٕمٜمل ضورة، ًمٖمػم ًمق يٕمٜمل سم٤مًمٕمٙمس، ؿمٞمخٜم٤م ؾم١مال يٕمٜمل :احلٚمٌل قمكم

 .ضورة ًمٖمػم ؾم١ماًمف إخ ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م يم٠منف

 .ضورة ًمٖمػم ـمٌٕم٤ًم، :افشقخ

ز :احلٚمٌل قمكم  أجْم٤ًم؟ ضورة ًمٖمػم وم٤مجلقا

 .رُمٞمامً  يّمٌح أن سمٕمد إٓ جيقز ٓ: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ يمٞمػ؟ اجلقاز هق :افشقخ

 .رُمٞمامً  أصٌح أنف فمٜمٜم٤م قمغم همٚم٥م ٟمحـ :احلٚمٌل قمكم

ءً . ـمٞم٥م :افشقخ  .ضورة ذم ُم٤م أو ضورة ذم ؾمقا
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 .ٟمٕمؿ أجقه، :مداخؾي

ي قمـ يٜم٘مٚمقن. سمدهل إُمر :افشقخ  : ىم٤مل أنف اعمَٕمرِّ

 قم٤مد قمٝمــــــــــــد ُمـــــ اًم٘مٌـــــقر ومـــــ٠مجـ  اًمرطم٥م متأل ىمٌقرٟم٤م هذي ص٤مح

 إضم٤ًمد هذه ُمـ إٓ إرض  أديــــؿ أفمـــــ ُمـــــــــــــــــ٤م اًمقطء ظمٗمػ

 يم٤مٟم٧م ُم٤م يٙمقن أن ممٙمـ إرض، ُمـ سم٘مٕم٦م أي يم٤من إذا. يمٗم٤مشم٤مً  إرض ضمٕمؾ اهلل

 .ضورة سمدون وًمق اًمدومـ ضم٤مز رُمٞمامً  وص٤مر اجلًد اٟمدصمر وم٢مذا وًمذًمؽ ُم٘مؼمة،

 همرض؟ ٕي اعم٘م٤مسمر ٟمٌش ضمقاز هذا ُمـ يٗمٝمؿ هؾ :مداخؾي

 رُمٞماًم، ص٤مر ص٤مطمٌف اًم٘مؼم هذا أن ُم٤م فم٤من ئمـ ىمد ًمٙمـ جيقز، ُم٤م. ٓ :افشقخ

 ٓ أو أطمٞم٤مٟم٤ًم، ي٘مع يمام اًمٞمقم طمٞم٦م يم٠مهن٤م اجلُث٦َّم جيد سمف وإذا اًمٜمٌش، سم٘مّمد ًمٞمس ومٞمٗمتحف

 .... طمٞمٜمذاك جيقز ومال ومٞمٝم٤م شمزال

 قمنم، ُمثالً  ُمٜمذ ومٞمٝم٤م يدومـ ومل أهمٚم٘م٧م اًم٘مديٛم٦م اعم٘م٤مسمر سمٕمض هٜم٤مك يٕمٜمل :مداخؾي

 .ؾمٜم٦م قمنم مخ٦ًم

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

ٌْٜمُقن اعم٘م٤مسمر، هذه يزيٚمقن اًمٜم٤مس ومٌٕمض :مداخؾي  قمٚمٞمٝم٤م؟ وَي

 . هذا جيقز ُم٤م ٓ، :افشقخ

 شُمِ٘مر -إؾمػ ُمع اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ي٘مع ُم٤م يمثػماً  وهذا- اًمدوًم٦م، يم٤مٟم٧م إذا: يٕمٜمل

 قمغم اًم٘مْم٤مء جيقز ومال اعم٘م٤مسمر، طم٤ًمب وقمغم إُمقات طم٤ًمب قمغم اًمِمقارع ختٓمٞمط

د سمٕمد إٓ اعم٘مؼمة،  .رُمٞمامً  وص٤مرت ومٜمٞم٧م ومٞمٝم٤م إضم٤ًمد أن ُمـ اًمَت٠َميمه

 ٓ طمرام ومٝمذا سم٤مجلراوم٤مت، اًمٕمٔم٤مم شمِم٤مل يم٤مٟم٧م ؾمقري٤م ذم هٜم٤مك رأجٜم٤م يمام أُم٤م 

 . جيقز

 ش.طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ وىمد
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 وإُم٤م اًمنمع، سم٠مطمٙم٤مم ُمٜمٝمؿ ضمٝمالً  إُم٤م إًمٞمف، يٜمدومٕمقن إٟمام اًمتٜمٔمٞمؿ هذا أن ؿمؽ وٓ 

 . سمآظمرهتؿ ُّيتٛمقن مم٤م أيمثر سمدٟمٞم٤مهؿ ُّيتٛمقن ٕهنؿ إطمٙم٤مم، هبذه ُمٜمٝمؿ اؾمتٝمت٤مراً 

  (11: 16: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 19: 19/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼوبر ظـد افدظوء يف افقديـ رؾع حؽؿ

 ذم ؿمئ ورد أو صح أو جيقز هؾ واًمٌدقم٦م، اًمٕم٤ٌمدات ذم ًمٚمزي٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم :افسوئؾ

 اعم٘م٤مسمر؟ قمٜمد اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع

 اعم٘م٤مسمر؟ زي٤مرة قمٜمد :افشقخ

 ادقمقا : »ط اًمٜمٌل ىم٤مل قمٜمدُم٤م ًمٚمٛمٞم٧م، أو اعم٘م٤مسمر، زي٤مرة قمٜمد :مداخؾي

 ضم٤مز أو اًمٞمديـ، رومع ضم٤مء هؾش ي٠ًمل أن وم٢مٟمف اًمث٤ٌمت، ًمف ؾمٚمقا : »ىم٤مل أوش ًمّم٤مطمٌٙمؿ

 اًمٞمديـ؟ رومع

 ٟمقُمتف يم٤مٟم٧م ح٤مط   اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ورد ًمٙمـ يرد، مل هٜم٤م :افشقخ

 وصؾ طمتك ظمٚمٗمف وهل يٛمٌم ومٝمق قم٤مئِم٦م، وشمٌٕمتف احلجرة ُمـ وظمرج قم٤مئِم٦م، قمٜمد

 .صم٤مسم٧م هذا ومدقم٤م، يديف ورومع وم٘م٤مم اًمٌ٘مٞمع،

 َيِرد ملش ُي٠ًمل أن وم٢مٟمف اًمتثٌٞم٧م ًمف وؾمٚمقا  ٕظمٞمٙمؿ اؾمتٖمٗمروا: »سمخّمقص أُم٤م

 ...اعمٙم٤من هذا ذم اًمٞمديـ رومع

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ وىمد

  (11: 11: 17/ 118/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؼبقر يقضع مو أخذ

٤مل يْمٕمٝم٤م اًمتل واًمٜم٘مقد ًمٚمِمٛمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي قهنؿ ُمـ ُم٘م٤مسمر ذم اجلُٝمَّ ٛمه ًَ  ُي
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 أظمذه٤م؟ جيقز هؾ سم٤مٕوًمٞم٤مء،

 هىمتٝم٤م؟ جيقز هؾ شمٕمٜمل، :افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾي

 .جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  :افشقخ

 هب٤م؟ ٟمٗمٕمؾ يمٞمػ :مداخؾي

ر وأن شمٜمّمح، أن إٓ ًمؽ ًمٞمس :افشقخ  وح٤م وذيمٞم٤مت، وصمٜمٞم٤مت هذه سم٠من شُمَذيمِّ

 سمٛمّم٤مدرهت٤م، ٟمقيمٚمؽ طمٞمٜمذاك طم٤ميماًم، وشمّمػم اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م شم٘مٞمؿ أن شمًتٓمع

 .واًمٜمّمح اًمتذيمػم إٓ ًمؽ ومٚمٞمس ومرد وأن٧م أُم٤م ُمنموقم٦م، ُمراومؼ ذم وسمٍمومٝم٤م

ك يٕمٜمل :مداخؾي ٝم٤م ٓ هل يمام شُمؽْمَ ًه  .َٟمَٛم

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 ُمٜمٝمؿ، ـمقاقمٞم٦م قمـ ُمٚمٙمٝمؿ ُمـ ظمرضم٧م إهن٤م: ؿمٞمخ ي٤م ٟم٘مقل أٓ :مداخؾي

 اًمٙمالم؟ هذا ذم شم٘مقًمقن ُم٤م.. ويمذا اًمِمٛمقع هذه وضمد وم٢مذا حمؾ، ذم وووٕمقه٤م

 َُمٚمَُّٙمقيَمٝم٤م؟ هؾ ًمٙمـ ُمٚمٙمٝمؿ، ُمـ ظمرضم٧م :مت٤مُم٤مً  ىمٚم٧َم  يمام أىمقل أن٤م :افشقخ

 .ٓ :مداخؾي

، إًمٞمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا هق اعمٝمؿ، :افشقخ  ُمٚمٙمٝمؿ ُمـ ظمرضم٧م أنف اعمٝمؿ وًمٞمس وإزمَّ

 ٓ؟ أم إي٤مه٤م َُمٚمَّٙمقٟم٤م هؾ اعمٝمؿ ٓ، أم

 .ٓ :مداخؾي

 .ٟمٛمتٚمٙمٝم٤م أن ًمٜم٤م جيقز ومال وًمذًمؽ :افشقخ

  (11: 11: 17/ 118/واًمٜمقر اهلدى)
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 إمقات وتزاور افؼبقر مـ اخلروج

ُور إيمٗم٤من، َتًلم طمدي٨م قمـ أؾم٠مل :مداخؾي  ذم واًمٌٕم٨م إُمقات، سملم واًمتََّزا

 طمٗم٤مة اًمٜم٤مس مجع: »أظمر احلدي٨م وسملم سمٞمٜمف واجلٛمع اعمٕمٜمك طمٞم٨م وُمـ إيمٗم٤من،

 ؟شهمرٓ قمراة

ة ومٝمق احلنم أُم٤م ومٞمٝم٤م، يٙمٗمـ اًمتل سم٤مٕيمٗم٤من يٙمقن اًم٘مٌقر ُمـ اخلروج :افشقخ  قمرا

 أن هٜم٤مك شمٜمٗمل آي٤مت اًم٘مرآن ذم يقضمد يمام خمتٚمٗمتلم، طم٤مًمتلم: يٕمٜمل ظمٚم٘مٝمؿ، يمام طمٗم٤مة

٤مَب  وَمال﴿ ؾم١مال، ومٞمف يٙمقن ًَ ٤مَءًُمقنَ  َوٓ َيْقَُمئِذٍ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  َأن ًَ [.. 111:اعم١مُمٜمقن] ﴾َيَت

َـّ  صُمؿَّ ﴿ ٠َمُخ ًْ ـِ  َيْقَُمئِذٍ  ًَمُت  وأي٦م ُمٙم٤من، ذم إومم وم٤مٔي٦م ،[8:اًمتٙم٤مصمر] ﴾اًمٜمَِّٕمٞمؿِ  قَم

 سماَِم  اُْمِرئٍ  يُمؾه ﴿ هٜم٤مك واحلنم اعمقىمػ ؿمدة وهق اعمقاـمـ سمٕمض ذم ُمٙم٤من، ذم إظمرى

٥َم  ًَ  أي٦م؟ وأجش ،[11:اًمٓمقر] ﴾َرِهلمٌ  يَم

ٌَتِفِ ﴿ قمٌس آي٦م [ 17 ،16:قمٌس] ﴾ُيْٖمٜمِٞمفِ  ؿَم٠مْنٌ  َيْقَُمئِذٍ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾِّ * َوسَمٜمِٞمفِ  َوَص٤مطِم

 طمٞمٜمام آظمر ُمٙم٤من ذم أظمرى، آي٦م ذم ًمٙمـ شم٤ًمؤل، ومٞمف ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ٟمٗمز، ٟمٗمز

 شمزول ٓ: »إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام اإلٟم٤ًمن ومٞم٠ًمل اًمٍماط، وُيٜمَّْم٥م اعمٞمزان ُيقوع

 ؾم١مال، ومٗمل روايت٤من،ش أرسمع قمـ» أوش مخس قمـ ي٠ًمل طمتك اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم آدم اسمـ ىمدم

: يٕمٜمل إيمٗم٤من ذم اًمٌٕم٨م يمذًمؽ اعمقىمػ، هلقل ؾم١مال ومٞمف ُم٤م اعمقاىمػ سمٕمض ذم ًمٙمـ

 ﴾ُيْٖمٜمِٞمفِ  ؿَم٠ْمنٌ  َيْقَُمئِذٍ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾِّ ﴿ هٜم٤مك، ومٞمف ُم٤م اعمحنم طملم ًمٙمـ اخلروج، طملم

 [.17:قمٌس]

 ُمـ اخلروج طملم: وهق أٓ ُمقوع ذم إيمٗم٤من ذم اًمٌٕم٨م طمدي٨م امحؾ: وم٢مذاً 

ة واًمٌٕم٨م اًم٘مٌقر،  جيٛمع طمٞمٜمام اًمٕم٤مم، احلنم ُمقىمػ ذم إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام طمٗم٤مة قمرا

 اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام واطمد صٕمٞمد وذم ُمٕملم، ُمٙم٤من ذم اًمٜم٤مس

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم

 [.اًم٘مٌقر ذم واًمتزاور] :مداخؾي

 أن٤م ومٞمف، وشمقىمػ شمردد زم سمدا أن٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا اًم٘مٌقر، ذم اًمتزاور :افشقخ
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 اجل٤مُمع صحٞمح ذم ذيمرت وسم٤مًمت٤مزم ضمٝم٦م، ُمـ اًمّمحٞمح٦م ذم إطم٤مدي٨م هذه أوردت

 أيمٗم٤مهنؿ، ذم يتزاورون زي٤مدة صح٦م ذم اًمِمؽ زم سمدا وسمٕمديـ أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ اًمّمٖمػم

 إمم رضمٕم٧م ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم صم٤مسم٧م ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا احلدي٨م، ُمـ إول اًمِمٓمر سمخالف

 سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمدت يمٜم٧م اًمتل ُمّم٤مدري ُمـ ومقضمدت اًمٜمٔمر، إلقم٤مدة اًمّمحٞمح٦م

 اًمٌالد يٙمقن أنف أمتٜمك يمٜم٧م ويمؿ اًمٔم٤مهري٦م، اعمٙمت٦ٌم ذم اعمقضمقدة اعمخٓمقـم٤مت

 طمتك آظمر: سمٚمد إمم ُمٜمٝم٤م وخيرج سمٚمد، إمم اإلٟم٤ًمن يدظمؾ واطمدة، سمالد اإلؾمالُمٞم٦م

 ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، اقمتٛمدت يمٜم٧م اًمتل اعمخٓمقـم٤مت هذه ذم اًمٜمٔمر وأقمٞمد دُمِمؼ، إمم ي٤ًمومر

 .احل٤مضة اًمٔمروف ذم إًمٞمف ؾمٌٞمؾ ٓ إؾمػ ُمع هذا

 صٜمٕم٧م، يمٜم٧م يمام سمّمحتٝم٤م أىمقل ومال اًمزي٤مدة، هذه قمـ ُمتقىمػ أن أن٤م ًمذًمؽ 

ٜم٧م ُم٤م أو اعمّم٤مدر، إمم رضمٕم٧م ُم٤م ٕين سمْمٕمٗمٝم٤م: أىمقل وٓ  إمم اًمرضمقع ُمـ شَمـَٛمٙمَّ

 .اعمّم٤مدر

  (:..:..11/   11/   واًمٜمقر اهلدى)

 وافؾحد افشؼ

 ًمٚمًٜم٦م؟ أىمرب وأُّيام اًمٚمحد، هق وُم٤م اًمِمؼ هق ُم٤م :افسوئؾ

 اًمٙمت٤مب، ٕهؾ اًمِمؼش ًمٖمػمٟم٤م واًمِمؼ ًمٜم٤م اًمٚمحد: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل :افشقخ

 .اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ٟمحـ ًمٜم٤م واًمٚمحد

 أنٗمًٝمؿ ذم وم٠ًمخقا  ًمف، اًمنميػ اًم٘مؼم سمتٝمٞمئ٦م وومٙمرواط    اًمرؾمقل ُم٤مت ح٤م 

٤مران هٜم٤مك يم٤من مج٤مقم٦م، ي٤م ىمؼمه حيٗمرون يمٞمػ  حلدًا، يٚمحد وأظمر يِمؼ أطمدمه٤م طَمٗمَّ

 قمز اهلل سمتٞمًػم وطم٘م٘مقا  اًمٚمحد، ًمف ومحٗمروا ُيْٚمِحد اًمذي قمٚمٞمٝمؿ يدظمؾ احلدي٨م ذم وهؿ

 آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر اًمًالم قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف شمٜمٗمٞمذاً  ؿم٘م٤ًم: يِمؼ اًمذي وًمٞمس ًمف، اًمٚمحد طمٗمر وضمؾ

 ش.ًمٖمػمٟم٤م واًمِمؼ ًمٜم٤م، اًمٚمحد»

 ومٞمٝم٤م ُيراقمك اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ويمٙمؾ اًمنمقمل، احلٙمؿ هق ـمٌٕم٤مً  هذا 
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 اًمٚمحد، قمغم ي٤ًمقمد وٓ ضمداً  صخري٦م إرض شمٙمقن ىمد أطمٞم٤مٟم٤م ٕنف اإلؾمتٓم٤مقم٦م:

 ُم٤مذا اًمٞمدوي٦م احلٗم٤مرة وًمق اًم٘مقي٦م، احلٗم٤مرات شمٙمـ مل اًمذي اًمزُم٤من ذاك ذم ظم٤مص٦م

 .اًمٙمؼميؽم يًٛمقه٤م

 ُمثالً  َت٘مؼ ُم٤م يٕمٜمك هذه اًمٙمؼميؽم ًمٙمـ إرض، يم٤مٟم٧م ُمٝمام ضمدًا، ؾمٝمؾ هل آن 

 اًمِمؼ وإٓ إومْمؾ، هق ؿمؽ سمال ومٝمق اًمٚمحد شَمَٞمنَّ  وم٢مذا وًمذًمؽ اًم٘مرى، سمٕمض ذم

 .ضم٤مئز

  (11: 11: 11/   116/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼزة ظذ افشجر زراظي

 اًم٘مؼم، قمغم ؿمجرة يزرقمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اعمقوقع :مداخؾي

٦م اًم٘مؼم، هذا قمغم ويؽمددون  هؾ هذا، ذم رأجٙمؿ ومام اًمِمجرة، هذه يً٘مقن أهنؿ سمُحجَّ

 أؿمج٤مر يَمُثَرت طمتك اًمٗمٕمؾ، هذا يٗمٕمٚمـ أجْم٤مً  ٟم٤ًمء يٙمقن وممٙمـ اًمِمجرة، هذه شُمْ٘مَٓمع

 اعم٘م٤مسمر؟ قمغم واًمٗمقايمف واًمتلم اًمزيتقن

 أنف :أمهٝم٤م قمديدة، ضمٝم٤مت ُمـ إؾمالُمٞم٤مً  ًمٞمس ؿمؽ ٓ أؾمٚمقب هذا ٟمٕمؿ، :افشقخ

 اًمٙمٗمر، سمالد إمم ؾم٤مومر ومٛمـ وًمذًمؽ اًم٘مٌقر، زي٤مرة ُمـ يٜمزقمجقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر أؾمٚمقب

 واًمقرود اًمٙمثػمة سم٤مٕؿمج٤مر ُمزروقم٦م اًمٖمٜم٤مء، سم٤محلدائؼ شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف اعم٘م٤مسمر جيد

 .اعمقت سمذيمر يٜمزقم٩م ٓ اعمٜمٓم٘م٦م، شمٚمؽ ُمـ اح٤مر َُمرّ  إذا طمتك ذًمؽ، وٟمحق واًمزهقر

ُٚمٙمقن أن وم٤معمًٚمٛمقن  ًْ  اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل سمذًمؽ شمٜم٠ٌم يمام ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ ؾمٜمـ َي

 سمذراع، وذراقم٤مً  سمِمؼم ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم

 .احلدي٨م آظمر إممش.. ًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك

 اًمٌالد سمٕمض سمف اسمتكم ُم٤م اًمت٘مٚمٞمد مت٤مم وُمـ ًمٚمٙمٗم٤مر، شم٘مٚمٞمد هق اًمٔم٤مهرة ومٝمذه 

 وسمذًمؽ اًمٌٚمد، ظم٤مرج اعم٘م٤مسمر إظمراج وهق ُمٜمٝم٤م، إؾمػ ُمع هذا وسمٚمدٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 ُمـ ًمٞمس ٕنف اًم٘مٌقر: زي٤مرة يٕمٓمٚمقن: أي وإُمقات، إطمٞم٤مء سملم اًمّمٚم٦م ي٘مٓمٕمقن
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 أضمؾ ُمـ اًمٌٚمد ظم٤مرج وخيرج اًمرطمؾ يِمد أنف أبقه ُم٤مت اًمذي اعمًٚمؿ أن قم٤مدة اعمٛمٙمـ

 .أظمتف قمـ وٓ أُمف قمـ وٓ أبٞمف قمـ ي٠ًمل ًمـ واهلل ٓ أبقه، يرى أن

 اًمنمقمٞم٦م اًمٖم٤مي٦م َت٘مٞمؼ سمٓمريؼ وإُمقات، إطمٞم٤مء سملم اًمّمٚم٦م ًم٘مٓمع هدف هذا 

 .آٟمٗم٤مً  ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل

 ي٘مقل يمام- أهن٤م ُمع اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه طم٘م٤ًم، إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م هٜم٤مك أن ومٚمق وًمذًمؽ 

 ؾمقف ذًمؽ ُمع ًمٙمـ صم٤مٟمقي٦م، ًمٙمٜمٝم٤م اًم٘مِمقر، سم٤مب ُمـ ٟم٘مقل وٓ -صم٤مٟمقي٦م: سمٕمْمٝمؿ

 ًمٙمٞمال داظمٚمٝم٤م، ذم إٓ ومٞمٝم٤م اًم٘مٌقر شمٙمقن ٓ اًمٕم٤مصٛم٦م أو اعمديٜم٦م أو اًمٌٚمد اعمخٓمط شمْمع

ريمؿ وم٢مهن٤م وَمُزوروه٤م: أٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وسملم اعمًٚمٛملم سملم اًمّمٚم٦م ي٘مٓمٕمقا   شُمَذيمِّ

 ش.أظمرة

 ىمؼم قمغم َُمرّ ط   اًمرؾمقل سم٠من اعمًٚمٛملم سمٕمض يًتدل: يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :مداخؾي

 احلدي٨م هبذا ومٞمًتدًمقن اًم٘مؼم، قمغم ومقوٕمف اًمٜمص، أذيمر ُم٤م يمذا أو رـم٤ٌمً  هُمّمٜم٤مً  وم٠مظمذ

 .همػمه أو ؿمجر يْمٕمقا  أن هلؿ جيقز أهنؿ

 قمغم احلدي٨م يدل ٓ وًمٙمـ صحٞمح، طمدي٨م هق ؿمؽ سمال احلدي٨م هذا :افشقخ

 إؿمج٤مر ويزرقمقن واًمزهقر اًمقرود يْمٕمقن اًمذيـ ه١مٓء إًمٞمٝم٤م يًتٜمد اًمتل اًمٖم٤مي٦م

 أن سم٥ًٌم إُمقات، أوَلؽ قمـ اًمٕمذاب شُمـَخٗمػ أهن٤م سمزقمؿ ىمٌقرهؿ: أو ُم٘م٤مسمرهؿ قمغم

 أهؾ قمـ اًمٕمذاب ُيـَخٗمَّػ اًمتًٌٞمح وهبذا وضمؾ، قمز اهلل يًٌح إظمي اًمِمجر هذا

 اًمنمع ذم ًمف أصؾ ٓ اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ هذا قمغم يدل ٓ اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا اًم٘مٌقر،

 .أوًٓ 

 ووٕمف اًمذي اًمرـم٥م اًمٖمّمـ هذا أن قمغم يدل قمٜمف، ؾم٠مخ٧م اًمذي احلدي٨م سمؾ 

 هذا ُيتَّخذ أن يّمح طمتك اًمٕمذاب، ًمتخٗمٞمػ ؾم٤ٌٌمً  يٙمـ مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ٌَّؼ ٟمٔم٤مُم٤ًم، اًم٥ًٌم  إٟمام اًمٖمّمـ هذا رـم٤مسم٦م أن قمغم يدل وإٟمام اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر ذم وُيَٓم

  اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ اعم٘مٌقريـ: أوَلؽ قمـ اًمٕمذاب ختٗمٞمػ ًمزُمـ وَتديداً  قمالُم٦م يم٤من

 خيٗمػ أن اهلل ًمٕمؾ: »ىم٤مل اًم٘مؼميـ، قمغم اًمٖمّمٜملم ووع ُمـ ومٕمؾ قمام ؾُمِئؾ ح٤مط 

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري طمدي٨م هذا ،شرـمٌلم داُم٤م ُم٤م قمٜمٝمام
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  اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ رواي٦م وهٜم٤مك 

 اًمٕمذاب خيٗمػ أن اًمًالم قمٚمٞمف ؿمٗم٤مقمتف ىمٌؾ وضمؾ قمز اهلل سم٠من: أضم٤مب ؾمئؾ ح٤مط 

 .رـم٤ٌمً  اًمٖمّمـ ُم٤مدام

: إذاً  اًمرؾمقل، دقم٤مء: أي اًمرؾمقل ؿمٗم٤مقم٦م اًمتخٗمٞمػ؟ ذم اًم٥ًٌم هق ُم٤م :إذاً  

 هذا خمٗمػ، وم٤مًمٕمذاب رـمٌلم ُم٤مداُم٤م قمالُم٦م، هل إٟمام اًم٥ًٌم، هل ًمٞم٧ًم هذه اًمرـم٤مسم٦م

 .احلدي٨م ذم سيح

 أول احلدي٨م، ذم اعمٜمّمقص هذا شم١ميمد ؾمٚمٞمٛم٦م ٟمٔمري٦م اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ًمٙمـ 

 جلرى اًمٕمذاب، ًمتخٗمٞمػ ؾم٤ٌٌمً  اًم٘مؼم قمغم إظمي اًمٖمّمـ ووع جمرد يم٤من ًمق: ذًمؽ

، مل وإذ ًمٚمٕمذاب، ختٗمٞمٗم٤مً  اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اخت٤مذ قمغم إول اًمًٚمػ  أهنؿ دًمٞمؾ ومٝمذا يٗمٕمٚمقا

 .رء هذا اًمٖمّمـ، رـم٤مسم٦م هق اًمتخٗمٞمػ ؾم٥ٌم أن اخلٚمٗمل اًمٗمٝمؿ ذًمؽ يٗمٝمٛمقا  مل

 ًمٚمٙمٗم٤مر ومٝمٜمٞمئ٤مً  اًمٕمذاب، ًمتخٗمٞمػ ذقمٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن ذًمؽ أن ًمق: صم٤منٍ  ورءٌ  

 اًمٕمٚم٦م هذه سم٥ًٌم اًمٕمذاب: قمٜمٝمؿ ُيـَخٗمَّػ وم٢مًذا همٜم٤مء، طمدائؼ ُم٘م٤مسمرهؿ أصٌح٧م اًمذيـ

ٌَْتدقم٦م  .اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمتل اعمختٚم٘م٦م اعمُ

ٜم٤م: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً   ـْ  َوإِنْ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز ُرسمه   ُِم
ٍ
ء َّٓ  َرْ
ٌُِّح  إِ ًَ ـْ  سمَِحْٛمِدهِ  ُي  ٓ َوًَمِٙم

ٌِٞمَحُٝمؿْ  شَمْٗمَ٘مُٝمقنَ  ًْ ء] ﴾شَم  ؾمقاء ٟمٗمًف، اعمٞم٧م سمؾ اعمٞم٧م، طمقل رء يمؾ ،[11:اإلها

 يمؾ رُمٞماًم، اًمٕمٔمؿ ص٤مر أو اًمٕمٔمؿ، وسم٘مل اًمٚمحؿ ذاب أو قمٔمؿ، قمغم حلامً  يزال ٓ يم٤من

ـْ  َوإِنْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ وهذا، وهذا هذا   ُِم
ٍ
ء َّٓ  َرْ
ٌُِّح  إِ ًَ  ﴾سمَِحْٛمِدهِ  ُي

ء]  .[11:اإلها

 سملم احلجر، وسملم اًمِمجر سملم ومرق ٓ اًمٞم٤مسمس، وسملم إظمي سملم ومرق ٓ: إذاً  

 ي٘مقًمقٟمف اًمذي هذا إن: ًمذًمؽ اًمٙمريٛم٦م، أي٦م قمٛمقم ذم داظمؾ يمٚمف اعمدر، وسملم احلجر

 .اظمتالق إٓ

 (11: 16: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 19: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)
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 افؼبقر ظذ خرضاء أصجور وضع مؼوظقي ظدم

 يٕمذسم٤من وُم٤م ًمٞمٕمذسم٤من، إهنام: »وم٘م٤مل سم٘مؼميـ،ط   اًمٜمٌل ُمر: ىم٤مل قم٤ٌمس، اسمـ قمـ

 ُمـ يًتٜمزه ٓ: »عمًٚمؿ رواي٦م وذم -ش اًمٌقل ُمـ يًتؽم ٓ ومٙم٤من: أطمدمه٤م أُم٤م يمٌػم، ذم

 ٟمّمٗملم، ومِم٘مٝم٤م رـم٦ٌم، ضمريدة أظمذ صمؿ ،شسم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م يٛمٌم ومٙم٤من أظمر وأُم٤م» –ش اًمٌقل

 خيٗمػ ًمٕمٚمف: »ىم٤مل هذا؟ صٜمٕم٧م مل اهلل رؾمقل ي٤م:ىم٤مًمقا  واطمدة، ىمؼم يمؾ ذم همرز صمؿ

 ش.يٞم٤ًٌم مل ُم٤م قمٜمٝمام

 [: اإلموم ؿول]

 وهذا اًمِم٘ملم، رـم٤مسم٦م أضمؾ ُمـ يم٤من إٟمام اًمتخٗمٞمػ أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم شمقهؿ ًم٘مد

 اًمٞمٌقؾم٦م ينع مم٤م ذًمؽ ٕن ؿم٘ملم: اًمٖمّمـ ؿمؼ ح٤م يمذًمؽ يم٤من وًمق سمّمحٞمح، ًمٞمس

 ودقم٤مؤهط   ؿمٗم٤مقمتف هق إٟمام اًمتخٗمٞمػ ؾم٥ٌم ان واًمّمحٞمح خيٗمك، ٓ يمام اًمِم٘ملم إمم

 هلذا ويِمٝمد ؾم٥ٌم، ٓ قمالُم٦م وم٤مًمرـم٤مسم٦م يٞم٤ًٌم، أن إمم ذًمؽ ًمف اؾمتج٤مب اهلل وأن هلام،

 وم٠مطم٧ٌٌم يٕمذسم٤من سم٘مؼميـ ُمررت إينش: »8/111» ُمًٚمؿ ذم اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م

 ش.رـمٌلم اًمٖمّمٜم٤من دام ُم٤م قمٜمٝم٤م يرومف أن سمِمٗم٤مقمتل

 قمـ وٓ اًم٘مٌقر، زي٤مرة  قمٜمد ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنفط   اًمٜمٌل قمـ يٕمرف مل وهلذا

 اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ُم٤م اخلٓم٤ميب اإلُم٤مم أنٙمر ىمد سمؾ اًمًٚمػ، ُمـ أطمد قمـ وٓ أصح٤مسمف،

 اعم٠ًمخ٦م هذه قمغم شمٙمٚمٛم٧م وىمد ًمف، أصؾ ٓ إٟمف: وىم٤مل اًم٘مٌقر، قمغم إظمي ووع ُمـ

 قمغم ؿم٤ميمر أمحد شمٕمٚمٞمؼ أجْم٤مً  وراضمعش وسمدقمٝم٤م اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» يمت٤ميب ذم سمتٗمّمٞمؾ

 ش.1/111» اًمؽمُمذي

 (1/111 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة)

 ادقً دؾـ حغ افؼز ظـد ادقظظي

 سم٤مؾمتٛمرار اًمٌٚمدان سمٕمض اعمٞم٧م؟ دومـ طملم اًم٘مؼم قمٜمد سم٤مًمذات اعمققمٔم٦م :مداخؾي

 سم٤مؾمتٛمرار؟ ضم٤مئز هذا ومٝمؾ اًمدومـ، قمٜمد ُمققمٔم٦م
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 .سمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمـ ٓ، آؾمتٛمراري٦م ٓ، :افشقخ

  (11: 11: 11/ 611/واًمٜمقر اهلدى)

 خوص هق هؾ ظؾقفو واجلؾقس افؼبقر بغ ادق ظـ افـفل

 بودؼوبر ادؼوبر بعض تسؿقي حقل وـؾؿي ادسؾؿغ؟ بؼبقر

 اإلشالمقي؟

 ظم٤مص٦م اًم٘مٌقر وهؾ احلذاء؟ سمٖمػم أو سم٤محلذاء اًم٘مٌقر سملم ًمٚمٛمٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم :ادؾؼل

ق هؾ يمذًمؽ؟ قمٚمٞمٝم٤م واجلٚمقس ُمنميملم، ىمٌقر يم٤مٟم٧م ًمق أو اعمًٚمٛملم سم٘مٌقر  سملم ُيَٗمرَّ

 .طمذاء سمٖمػم أو سمحذاء سمٞمٜمٝم٤م واعمٌم واعمنمك؟ اعمًٚمؿ ىمؼم

 ىمٌقر و اعمًٚمٛملم ىمٌقر قمـ خيتٚمػ احلٙمؿ هذا أن ؿمؽ ٓ ٟمٕمؿ، :افشقخ

 سمٕمد أنف أومم سم٤مب ومٛمـ هلؿ، طمرُم٦م ٓ طمٞم٤مهتؿ ىمٞمد ذم اعمنميملم ٕن ذًمؽ: اعمنميملم،

 .هلؿ طمرُم٦م ٓ ومٝمؿ ووم٤مهتؿ

 ومٛمـ ،شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل يمام ومٝمق اعمًٚمؿ أُم٤م 

 دمٚمًقا  ٓ: »إظمػم طمديثٜم٤م ُمـ -أجْم٤مً - ومٝمٛمٜم٤مه ُم٤م احلدي٨م هذا يٕمٓمٞمٜم٤م اًم٤ٌمب هذا

 .شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم

 يمٞمػ ،شُمٞمت٤م يمٙمنه طمٞم٤مً  اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »طمدي٨م ُمع يٚمت٘مل احلدي٨م هذا 

 يمن جيقز ومال ُمقشمف سمٕمد وًمق ًمٚمٛم١مُمـ واطمؽماُم٤مً  وُم٘م٤مُم٤مً  طمرُم٦م ُيٕمٓمل أي يٚمت٘مٞم٤من؟

 .طمٞم٤مً  يمنه جيقز ٓ يم٤من يمام ُمٞمت٤مً  قمٔمٛمف

 اًمٜم٘مٓم٦م هذه ُمـ اعمًٚمٛملم، أُمقات سم٤مطمؽمام ي٠مُمرٟم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن :ُمٕمٜم٤مه هذا 

ش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  ٓ» هل٤م، اطمؽماُم٤مً ش اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »إول احلدي٨م ُمع يٚمت٘مل

 .احلرام اهلل ًمٌٞم٧م إٓ آؾمت٘م٤ٌمل جيقز ٓ اًمّمالة ٕن هل٤م، شمٕمٔمٞمامً 

 سملم مجعش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »إول احلدي٨م هذا :إذاً  

٘م٤من ظمّمٚمتلم  ُيـَٕمٔمَّٛمقن وٓ ُيـداؾمقن ٓ ُيـٝم٤مٟمقن ٓ اعمًٚمٛملم، أُمقات ُمع اًمٕمدل شُمـَح٘مِّ
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 .سم٤مًمتقطمٞمد ُُمـِخالًّ  شمٕمٔمٞمامً 

 .شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يمذًمؽ 

 قمغم دمٚمًقا  ٓ: »ىمقًمف ُمع يٚمت٘مل آظمر أدٌب  ُمٜمف شمرشم٥م يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا 

 وهذا سمد وٓ يم٤من وم٢من سمٜمٕم٤مًمٙمؿ، اًم٘مٌقر شمدوؾمقا  ٓ اًم٘مٌقر، شمدوؾمقا  ٓ أيش اًم٘مٌقر

 .اعمٞم٧م ًمدومـ إىمؾ وقمغم إطمٞم٤من، سمٕمض ذم اًم٘مٌقر سملم اًمًػم ُمـ سمد ٓ واىمٕمٞم٤ًم،

 ص٤مطم٥م ي٤م: »واعمًٜمد اًمًٜمـ ذم اًمث٤مسم٧م -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف ي٠ميت ومحٞمٜمئذٍ  

 .شٟمٕمٚمٞمؽ اظمٚمع اًمًٌتٞمتلم

ش اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »سم٤مب ُمـ هق احلدي٨م هذا ذم اًمٜمٕم٤مل سمخٚمع إُمر: وم٢مذاً  

 ظم٤مص٦مً  هلؿ، ذُم٦م وٓ طمرُم٦م ومال اًمٙمٗم٤مر أُم٤م اعمًٚمٛملم، ه١مٓء ُمع وشم٠مدسم٤مً  اطمؽماُم٤مً  أي

 أضمٌتؽ؟ ًمٕمكم اًمٜم٤مر، طمٗمر ُمـ طمٗمرة إمم آخقا  أن وسمٕمد ووم٤مهتؿ، سمٕمد

 .طمذاءه خيٚمع يمذًمؽ اًم٘مٌقر، سملم هذا ؿمٞمخ ي٤م :ادؾؼل

 .اًم٘مٌقر سملم هق هق :افشقخ

 .اعم٘م٤مسمر قمغم يدوس ًمٞمس ًمٞمس :ادؾؼل

 يم٤من هق ُم٤مذا، ذم ضم٤مء احلدي٨م ٕن :-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اًم٘مٌقر سملم هق :افشقخ

- ومٜم٤مداه اًم٘مٌقر، سملم قم٤مدي٤مً  ُمِمٞم٤مً  يٛمٌم اًم٘مٌقر، سملم يٛمٌم هق! اًم٘مٌقر؟ قمغم يدوس

 رء اًم٘مؼم قمغم اًمدوسش ٟمٕمٚمٞمؽ اظمٚمع اًمًٌتٞمتلم ص٤مطم٥م ي٤م:»ًمف وىم٤مل -اًمًالم قمٚمٞمف

 طمٙمؿ طمٞم٨م ُمـ واطمد رء ًمٙمٜمٝمام اًمقاىمع، طمٞم٨م ُمـ رء اعم٘م٤مسمر سملم واًمًػم

 .اًمنمقمل

 اعم٘م٤مسمر، سملم متٌم أن جيقز ٓ يمذًمؽ ُم٤ٌمذًة، اًم٘مؼم قمغم اًم٘مٕمقد جيقز ٓ أنف ومٙمام 

 ختٚمع أن سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ  ُم٤م، ُمٙم٤من ذم ُمثالً  ُمٞمت٤مً  شمدومـ أن إمم سمح٤مضم٦م أنؽ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ًمِـاَم  إٓ

 يم٤مٟمقا  ُم٤م ىمٌؾ ُمـ أُم٤م شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م، اًمٞمقم يٛمٙمـ أتّمقره٤م أظمرى، صقرة ذم ٟمٕمٚمٞمؽ

رون  اًمٜم٤مس يٛمٌم هذه، اعم٘مؼمة ُمـ أىم٤ًمم سملم ممر ضمٕمؾ وهق إـمالىم٤ًم، هذا ُمثؾ ذم ُيَٗمٙمِّ

 .ومٞمٝم٤م
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 ُيـَخٗمِّػ اًمتٜمٔمٞمؿ هذا أنف إٓ اًم٘مٌقر، سملم اًمدظمقل ُمـ سمد ٓ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ًمٙمـ 

 ُمق اإلؾمالُمٞم٦م اعم٘مؼمة سمٞمًٛمقه٤م اًمكم اعم٘مؼمة ذم ُمثالً  أن ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م ومٝمذا اعمخ٤مًمٗم٦م،

  سمٞمًٛمقه٤م؟ هٞمؽ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾي

ّٛمك أن ُأطِم٥م ُم٤م وأن٤م آه، :افشقخ ًَ : سمٞم٘مقًمقا  ؿمق سمٞم٘مقًمقا، ُم٤م ُمثؾ اإلؾمالُمٞم٦م اعم٘مؼمة شُم

 ي٤م اإلؾمالُمٞم٦م، ومالن اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م ُمٜمٝم٤م، ىمٌؾ إو٤موم٦م ذم سمٞمٙمقن وطمتك اإلؾمالُمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م

 همػم ومالن اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م هٜم٤مك هؾ يم٤مؿمٗم٦م، سمّمٗم٦م شمًٛمك ه٤مًمكم اًمقصٗم٤مت هذه ح٤مذا مج٤مقم٦م

 .اًمٖمرب ُمـ اجل٤مي٦م اًمتقضمٞمٝم٤مت إرو٤مء ؿم٤من ُمـ يمٚمف هذا إؾمالُمٞم٦م،

  (11: 17: 18/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 11: 11/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 11: 18/   117/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾبقل ـون إذا ذفؽ بلن افؼز ظذ اجلؾقس حرمي تعؾقؾ رد

 وافغوئط

 يتٖمقط، أو قمٚمٞمف يٌقل ىمؼم قمغم ضمٚمس ُمـ[: »ىم٤مل أنفط   اًمٜمٌل قمـ روي]

/  1ش »اعمٕم٤مين ذح»ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف. اًمٚمٗمظ هبذا ُمٜمٙمرش. مجرة قمغم ضمٚمس ومٙم٠منام

 أيب سمـ حمٛمد قمـ يمالمه٤مش اًمٓمٞم٤مًمز وهق» داود سمـ وؾمٚمٞمامن وه٥م اسمـ قمـش 197

 وم٢من ضمدا، وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م. ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ محٞمد

 وهلذا ،شسمث٘م٦م ًمٞمس:»اًمٜم٤ًمئل وىم٤ملش. احلدي٨م ُمٜمٙمر:»اًمٌخ٤مري ىم٤مل هذا محٞمد أيب اسمـ

 وىمدش. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده.»احلدي٨م ذيمر أن سمٕمدش 171/  1ش »اًمٗمتح»ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 طمدصمٜم٤مش: شمرشمٞمٌف - 168/  1: »وم٘م٤مل آظمر سمٚمٗمظ ُمًٜمده ذم اًمٓمٞم٤مًمز داود أبق قمٜمف رواه

 ٕن:»ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ محٞمد أيب سمـ حمٛمد

 جيٚمس يٕمٜمل: أبقهريرة ىم٤ملش. ىمؼم قمغم جيٚمس أن ُمـ ًمف ظمػم مجرة قمغم أطمديمؿ جيٚمس
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 ؾمٞم٠ميت، يمام ٟمٗمًف ذم سم٤مـمال يم٤من وإن ًمٚمجٚمقس اًمتٗمًػم وهذا: ىمٚم٧م. سمقل أو ًمٖم٤مئط

 رواي٦م ذم يمامط   اًمٜمٌل إمم رومٕمف ُمـ أىمرب هريرة ٕيب ُمٜمًقسم٤م ًمٙمقٟمف سم٤مًمٜمٔمر ومٝمق

 ُمـ صمؿ محٞمد، أيب اسمـ قمـ وه٥م اسمـ ـمريؼ ُمـ رأج٧م يمام أظمرضمٝم٤م وهق اًمٓمح٤موي

 أجْم٤م، أىمرب وهذاش. اعمًٜمد»ذم ًمٚمٗمٔمف ُمٖم٤ميرا  وه٥م اسمـ سمٚمٗمظ قمٜمف اًمٓمٞم٤مًمز ـمريؼ

 أيب قمـ أبٞمف قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ رواه يمام اجل٤مدة قمـ اعمرومقع احلدي٨م روى ٕنف

 ضمٚمده إمم ومتخٚمص صمٞم٤مسمف ومتحرق مجرة قمغم أطمديمؿ جيٚمس ٕن:»سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م هريرة

 ش.ىمؼم قمغم جيٚمس أن ُمـ ًمف ظمػم

 قمـ وهمػمهؿ واًمٓمح٤موي اًمؽمُمذي إٓ اًمًٜمـ وأصح٤مبش 61/  1» ُمًٚمؿ رواه

 اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد هريرة أيب قمـ اعمحٗمقظ هق ومٝمذا ُمرومققم٤م، هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب

 اًمٓمح٤موي رواي٦م قمغم أُم٤م اًمث٘م٦م، ًمرواي٦م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ُمٜمٙمرة محٞمد أيب اسمـ ومرواي٦م قمٜمف،

 زي٤مدة شمْمٛمٜم٧م ومألهن٤م اًم٤ٌمـمؾ، اًمتٗمًػم ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٓمٞم٤مًمز رواي٦م قمغم وأُم٤م ومٔم٤مهر،

 قمٛمٚمف هريرة أيب قمـ صم٧ٌم وم٘مد وأجْم٤م، اشمٗم٤مىم٤م، شم٘مٌؾ ومال وٕمٞمػ ُمـ اًمث٘م٦م رواي٦م قمغم

 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 116/  1ش»إم»ذم اًمِم٤مومٕمل ومروى فم٤مهره، قمغم سم٤محلدي٨م

 هريرة أب٤م أتتٌع يمٜم٧م:»ىم٤مل أبٞمف قمـ حيٞمك أيب سمـ حمٛمد قمـش 117/  1ش »اعمّمٜمػ»ذم

 وؾمٜمده ُمقىمقوم٤م، احلدي٨م ومذيمر...ش جيٚمس ٕن:»ىم٤مل اًم٘مٌقر، يتخٓمك ومٙم٤من اجلٜم٤مئز، ذم

 اجلٚمقس شمٗمًػم ُمـ هريرة أيب قمـ محٞمد أيب اسمـ روى ُم٤م سمٓمالن قمغم هذا ومدل  ضمٞمد

 ًمٚم٘مٌقر ختٓمٞمف قمغم سم٤محلدي٨م اؾمتدل هريرة أب٤م ٕن قمٚمٞمف، واًمتٖمقط سم٤مًمٌقل اًم٘مؼم قمغم

ه، احلدي٨م ُمـ ئمٝمر ٓ اًمذي وهق اعمراد، هق أنف قمغم ومدل وـمئٝم٤م، وقمدم  وُمـ ؾمقا

 حيت٩م أن ُمٜمف وأهمرب ًمٚمٖم٤مئط سم٤مجلٚمقس اًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سمٕمض يت٠موًمف أن اًمٖمرائ٥م

 ًمٚمٖم٤مئط، ومالن ضمٚمس: ي٘م٤مل اًمٚمٖم٦م، ذم ضم٤مئز وذًمؽ:»ومٞم٘مقل سم٤مًمٚمٖم٦م، ًمذًمؽ اًمٓمح٤موي

 هذا ُمثؾ ُمـ اًمٙمالم هذا ُمثؾ يّمدر يمٞمػ واهلل أدري وُم٤مش!! ًمٚمٌقل ومالن وضمٚمس

 ضمٚمس» اًمٚمٖم٦م ذم ومٝمؾ ُمٓمٚمؼ، إطم٤مدي٨م ذم قمٜمف اًمٜمٝمل ورد اًمذي اجلٚمقس وم٢من اإلُم٤مم،

 ومٛمـ...»ًمٚمٖم٤مئط ومالن ضمٚمس ي٘م٤مل: إذن ىمقًمف ُمٕمٜمك ومام!  سم٤مل؟ أو شمٖمقط سمٛمٕمٜمكش ومالن

 طمزم يم٤مسمـ اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء ضمزم وًمذًمؽ! اعمٓمٚمؼ؟ سم٤مجلٚمقس قمالىمتف وُم٤م هذا ٟمٗمك

 ذًمؽ قمغم آـمالع ؿم٤مء ومٛمـ اًمت٠مويؾ، ذًمؽ سمٌٓمالن واًمٕمً٘مالين واًمٜمقوي
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 ش.171/  1ش »اًم٤ٌمري ومتح»وش 116/  1ش »اعمحغم»ومٚمػماضمع

 شم٠مويؾ قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض هب٤م يًتدل أن اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؿم١مم ُمـ وإن

! اًم٤ٌمـمؾ اًمت٠مويؾ ًمذًمؽ اًمٓمح٤موي سمف اطمت٩م وم٘مد احلدي٨م، يمٝمذا اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

: ىم٤مل اخلّمٞم٥م طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م سمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م:»وم٘م٤مل آظمر سمحدي٨م أجْم٤م واطمت٩م

 ي٤م هٚمؿ: ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ زيد أن أُم٤مُم٦م أيب قمـ طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن طمدصمٜم٤م: ىم٤مل قمكم سمـ قمٛمرو طمدصمٜم٤م

 . سمقل أو هم٤مئط: حلدث اًم٘مٌقر قمغم اجلٚمقس قمـط   اًمٜمٌل هنك إٟمام أظمؼمك أظمل اسمـ

 هذه ذم أضمد ومل أقمرومف، ومٚمؿ قمكم، سمـ قمٛمرو همػم ُمٕمرومقن صم٘م٤مت رضم٤مًمف ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 اًمٜم٤ًمخ، سمٕمض ُمـ زي٤مدةش قمٛمرو» واو أن اًمٔمـ قمغم ويٖمٚم٥م قمكم، سمـ قمٛمرو اؾمٛمف ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م

 وًمٙمٜمف صم٘م٦م وهق اعم٘مدُمل ُم٘مدم سمـ قمٓم٤مء سمـ قمكم سمـ قمٛمرو وهقش قمكم سمـ قمٛمر» اًمّمقاب وأن

 ؿمديدا شمدًمٞم٤ًم يدًمس يم٤من ؾمٕمد اسمـ ىم٤مل اًمًٙمقت سمتدًمٞمس يٕمرف قمجٞم٤ٌم شمدًمٞم٤ًم يدًمس يم٤من

 . وإقمٛمش قمروة سمـ هِم٤مم: ومٞم٘مقل يًٙم٧م صمؿ وطمدصمٜم٤م، ؾمٛمٕم٧م: ي٘مقل

 سمف آطمتج٤مج قمـ يتقىمػ أن ص٤مطمٌف سمحدي٨م طمري اًمتدًمٞمس هذا وُمثؾ: ىمٚم٧م

 يمؾ ذم يٗمؽمض وٓ طمدصمٜم٤م، ىمقًمف سمٕمد ؾمٙم٧م يٙمقن أن ظمِمٞم٦م سم٤مًمتحدي٨م وًمقسح

 أووحٜم٤م، اًمذي هلذا ويم٠منف هذا، اًمتدًمٞمًف شمٜمٌٝمق ىمد يٙمقٟمقا  أن قمٜمف أظمذيـ اًمرواة

 يّمححف، وملش صم٘م٤مت إؾمٜم٤مده ورضم٤مل» ىمقًمف قمغمش 1/171ش »اًمٗمتح»ذم احل٤مومظ اىمتٍم

 طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ احلدي٨م إؾمٜم٤مد سمتّمحٞمح سح ىمد رأجٜم٤مه سمٞمٜمام

 ظم٤مرضم٦م، سمٞمدي أظمذ: طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن وىم٤مل:»وم٘م٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف وىمد سمٜمحقه

 أطمدث عمـ ذًمؽ يمره إٟمام: ىم٤مل صم٤مسم٧م سمـ يزيد قمٛمف قمـ وأظمؼمين ىمؼم، قمغم وم٠مضمٚمًٜمل

 ظم٤مرضم٦م إظم٤ٌمر ؾم٥ٌم ومٞمف وسملم اًمٙمٌػم ُمًٜمده ذم ُمًدد وصٚمف: »احل٤مومظ وم٘م٤ملش. قمٚمٞمف

 قمٌد طمدصمٜم٤م: طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن طمدصمٜم٤م: يقٟمس سمـ قمٞمًك طمدصمٜم٤م: وًمٗمٔمف سمذًمؽ حلٙمٞمؿ

 أضمٚمس ٕن: ي٘مقل هريرة أب٤م ؾمٛمٕم٤م أهنام اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م وأبق هضمس سمـ اهلل

 ىم٤مل ىمؼم، قمغم أضمٚمس أن ُمـ إزم أطم٥م إزم شمٗميض طمتك حلٛمل دون ُم٤م ومتحرق مجرة قمغم

. احلدي٨م... سمٞمدي وم٠مظمذ ذًمؽ ًمف ومذيمرت اعم٘م٤مسمر، ذم زيد سمـ ظم٤مرضم٦م ومرأج٧م: قمثامن

 إمم ذًمؽ سمرومع اًمراوي يٍمح مل اًمّمحٞمح اإلؾمٜم٤مد هذا ومٗملش. صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا
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 ىمقل أن ذيمر قمغم وأن٤م هذا، أىمقل اعمٕمٚمقل، ىمٚمٌف اًمذي اًمًٜمد سمخالفط   اًمٜمٌل

 قمـ هنك إٟمام: »وىمقًمف رء، هذا وًمٙمـ اعمرومقع، طمٙمؿ ذمش يمذا قمـ هنك» اًمّمح٤ميب

 اعمرومقع، طمٙمؿ ذم وهق اًمٜمٝمل، إول: ؿمٞمئ٤من اًم٘مقل هذا ومٗمل آظمر، رءش يمذا

 يٙمقن أن ُمرومققم٤م إول يمقن ُمـ يزم وٓ ُمقىمقف ومٝمق اًمٜمٝمل شمٕمٚمٞمؾ وهق وأظمر

 وي١ميد ،ط اًمٜمٌل ُمـ ًمف سمتقىمٞمػ ٓ قمٜمده ُمـ سم٤مضمتٝم٤مد ىم٤مًمف أنف جلقاز يمذًمؽ، إظمر

: احل٤مومظ وم٘م٤مل قمٚمٞمف اجلٚمقس دون هق اًمذي اًم٘مؼم قمغم آشمٙم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ورود هذا

 ُمرومققم٤م إنّم٤مري طمزم سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ أمحد أظمرضمف ُم٤م اجلٛمٝمقر ىمقل وي١ميد»

 ش.اًم٘مٌقر قمغم شم٘مٕمدوا ٓ

 ص٤مطم٥م شم١مذ ٓ: »وم٘م٤مل ىمؼم قمغم ُمتٙمئ وأن٤مط   اهلل رؾمقل رآين:»قمٜمف ًمف رواي٦م وذم 

 ش. طم٘مٞم٘متف قمغم اًم٘مٕمقد سم٤مجلٚمقس اعمراد أن قمغم دال وهق صحٞمح، إؾمٜم٤مدهش. اًم٘مؼم

 ش. 111 - 119ش»اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم»ذم خمرج وهق: ىمٚم٧م

 .(189-1/187) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افزيورة ؿصد بغر فؾامر ادؼوبر ظذ افسالم حؽؿ

 ومٝمؾ أىمقل؟ ومامذا اعم٘م٤مسمر أتٞم٧م أن٤م إذا: قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم :افسمال

 اعمرور هذا ُمـ اًم٘مّمد وًمٞمس ُمٙم٤من، إمم ُمٙم٤من ُمـ سم٤مًمًٞم٤مرة اعم٘م٤مسمر قمغم اعمرور

ٚمِّؿ هؾ اًمزي٤مرة، ًَ  اًمًٚمػ؟ قمٛمؾ ذًمؽ قمغم ضمرى وهؾ إُمقات، قمغم ُي

 ذًمؽ ُينْمع هؾ أُم٤م ٟمدريف، ٓ مم٤م هذا اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى هؾ أُم٤م :اجلقاب

 ُمر إذا يم٤منط   اًمٜمٌل أن: وٕمػ ؾمٜمده ذمش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» طمدي٨م هٜم٤مك ومٜمٕمؿ،

 إؾمٜم٤مده طمٞم٨م ُمـ هذا صح ًمق اًمدقم٤مء، آظمر إمم ،...شقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: »ىم٤مل سم٤معم٘م٤مسمر

 .ضمٝم٦م ُمـ وٕمػ ؾمٜمده ذم ًمٙمـ اجلقاب، ومتؿ

 ومٞمف ًمٞمس همػمه وذم ُمًٚمؿ ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م :أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

ي ُم٤م أو اعمرور: ًمٗمٔم٦م  زي٤مرة ذقمٞم٦م ُمـ اًمٖم٤مي٦م يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ اعمرور، هذا ُمٕمٜمك ُي١َمدِّ



قر ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ـ أطمٙم٤مم اًمٌ٘م  ُم

 

171 

 ؟...طمّمؾ ىمد سم٤معم٘م٤مسمر اعمرور أن ؿمؽ ومال اعمقت، شمذيمر هق قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل سمٕمد اًم٘مٌقر

 اًمًالم ي٘مّمد أن قمٚمٞمف ىمّمدًا، زي٤مرهت٤م ي٘مّمد مل يم٤من وًمق سم٤معم٘م٤مسمر اعمًٚمؿ ُمر وم٢مذا

 .دقم٤مء أنف وسمخ٤مص٦م ذًمؽ ُمـ يٛمٜمع ُم٤م يقضمد ٓ ٕنف قمٚمٞمٝمؿ:

  (11: 11: 11/ 716/واًمٜمقر اهلدى)

 ادحرمي افؼبقر ظذ افبـوء صقر مـ

 اًمدومـ، قمـ اًمٞمقم ؾم٤مئؾ ؾم٠مخٜمل ؿم٤مسمف، وُم٤م وإُمقات اًمدومـ ذيمر قمغم :افسوئؾ

 اعمقوقع؟ طمقل قم٤مُم٦م إؿم٤مرة ًمق ومحٌذا سم٤مًمٗمً٘مٞم٤مت يًٛمك ومٞمام

 اًمًٜم٦م ٕن اًمٜمٌقي٦م: إواُمر خي٤مًمػ سمؾ اًمًٜم٦م، خي٤مًمػ هذا :أوٓ ـمٌٕم٤م، :افشقخ

 .ىمؼمه قمغم اًمٌٜم٤مء صمؿ إرض، فمٝمر قمغم دومٜمف وًمٞمس إرض ذم اعمٞم٧م دومـ

 ظم٤مًمػ يٙمقن ضمدا، صٖمػم سمٜم٤مء قمٚمٞمف سُمٜمل صمؿ ُم٤م، أرض ذم دومـ ُمٞمت٤م أن ومروٜم٤م ًمق 

 شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٗمً٘مٞم٤مت ذم هٜم٤م ًمٙمـ اًمؽماب، ذم وُيـدومـ ًمف ُيـحٗمر مل أنف طمٞم٨م ُمـ اًمًٜم٦م

 طمدي٨م ُمـ صح ىمد  ط     واًمرؾمقل همروم٦م، سمٜم٤مء ؿمٌف يتٓمٚم٥م اهلل، ؿم٤مء إن مجٞمٕم٤م هٜم٤م

 اًم٘مؼم، قمغم سمٜم٤مء اؾمٛمف ومٝمذا اًم٘مؼم قمغم اًمٌٜم٤مء قمـ هنك أنف وهمػمهش اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ» ذم ضم٤مسمر

 ..ىم٦ٌم هل هؾ ُمرسمع سمٞم٧م هق هؾ اًمٌٜم٤مء يمٞمٗمٞم٦م ذم ٟمدىمؼ أن ُّيٛمٜم٤م وٓ

 سمٜم٤مء ُمـ ًمٚمٗمراقمٜم٦م ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمداً  اعمٍميقن اسمتدقمٝم٤م اًمتل وم٤مًمٓمري٘م٦م :ًمذًمؽ

 اًمٜمٌقي٦م إواُمر وخي٤مًمػ اًمًٜم٦م، خي٤مًمػ ؿمؽ سمال هذا إُمقات، ىمٌقر قمغم اًمٗمً٘مٞم٤مت

 اًمْمالٓت هذه وًمٕمؾ إظمرى، اًمٌالد سمٕمض إُمر ذًمؽ قمغم ضمرى صمؿ اًمٙمريٛم٦م،

سم٧م  .هٜم٤م إمم شَمَنَّ

  (11: 11: 19/ 768/واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼوبر؟ بغ افصالة ظـ بوفـفل ادؼصقد مو

 اعم٘م٤مسمر، ذم اًمّمالة قمـ هنكط   اًمٜمٌل أن اجلٜم٤مئز، أطمٙم٤مم: يمت٤مسمٙمؿ ذم ذيمرشمؿ :مداخؾي
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 ىمٌٚم٦م ادم٤مه اًم٘مؼم يٙمقن أن أو اعم٘م٤مسمر، سملم ي٘مّمد هؾ اعم٘م٤مسمر، ذم سم٤مًمّمالة اعم٘مّمقد ُم٤م: اًم١ًمال

 .اعمٞم٧م قمغم ًمٚمّمالة ُمّمغم ومٞمٝم٤م شمقضمد اعم٘م٤مسمر ُمـ يمثػًما  ٟمجد ٕنٜم٤م اعمّمكم؟

 ضم٤مء ىمد اًم٘مؼم دم٤مه اًمّمالة ٕن اًم٘مؼم: دم٤مه اًمّمالة ُمـ أقمؿ اعم٘مّمقد :افشقخ

 وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ قمٜمف، اًمٍميح اًمٜمٝمل

 وأؿمٛمؾ أقمؿ طمٙمؿ ومٝمذا اعم٘مؼمة ذم أو اعم٘م٤مسمر ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل أُم٤مش إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا 

 إطم٤مدي٨م شمٚمؽ هذا ي١ميمد ومم٤م ذيمرٟم٤مه، اًمذي احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي إول احلٙمؿ ُمـ

شمر ُمٌٚمغ شمٌٚمغ رسمام سمؾ صحٞمح٦مط   اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمٙمثػمة  قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اًمتقا

 وم٤مًمّمالة واطمد ىمؼم ومٞمف ُمًجد هٜم٤مك يم٤من ومٚمق اًم٘مٌقر، قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة

 قمغم اعم٘مؼم، طمٙمؿ ًمف اًم٘مؼم ذًمؽ سمقضمقد اعمٙم٤من ذًمؽ ٕن مل؟ شمّمح، ٓ اعمًجد هذا ذم

 إذا إٓ ُم٘مؼمة يًٛمك ٓ اعمٙم٤من أن ُمـ وهمػمهؿ احلٜم٤مسمٚم٦م يمت٥م سمٕمض ذم يذيمر ُم٤م ظمالف

 يمام ذقًم٤م وٓ ًمٖم٦م اعم٘مؼمة ُمع يٛمٌم ٓ أو يٜمٓمٌؼ ٓ اًم٘مقل هذا وم٢من ىمٌقر، صمالصم٦م ومٞمف يم٤من

 .يمتٌف سمٕمض ذم اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ سملم

 [اجلٜم٤مزة وصالة] :مداخؾي

ًٓ  يم٤من إذا اجلٜم٤مزة، قمغم ًمٚمّمالة اعمتخذ اعمٙم٤من ظمػم، اهلل ضمزاك :افشقخ  ُمٗمّمق

 ويم٤من اعمّمغم، ذم اجلٜم٤مزة قمغم يّمكم يم٤منط   اًمٜمٌل ٕن ضم٤مئز: أُمر ومٝمق اعم٘مؼمة قمـ

 حمجقز ويمقٟمف رء اًم٘مٌقر أو اًم٘مؼم سمج٤مٟم٥م اعمّمغم ومٙمقن اًم٘مؼم، سمج٤مٟم٥م اعمّمغم

 سمٕمض ذم يقضمد اًمذي اعمّمغم واىمع ذم اًمٜمٔمر ومٞمج٥م آظمر، رء اعم٘مؼمة قمـ ُمٜمٗمّمؾ

 سملم إُم٤م يّمٚمقن اعمّمغم، هذا ذم يّمٚمقن اًمذيـ أم اعم٘مؼمة قمـ ُمٗمّمقل هق هؾ اًمٌالد

 .ُمراقم٤مشمف ُمـ سمد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا اعم٘م٤مسمر، إمم أو اعم٘م٤مسمر سملم أو اعم٘مؼمة

   (11:11:11/ 11 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افسالم يذـر أن ادؼوبر جقار مـ بوفسقورة فؾامر يؼع هؾ

 ادقتك؟ ظذ افقارد افؼظل

 اًمنمقمل اًمًالم يذيمر أن اعم٘م٤مسمر ضمقار ُمـ سم٤مًمًٞم٤مرة ًمٚمامر ينمع هؾ :مداخؾي
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 اعمقشمك؟ قمغم اًمقارد

 طمدي٨م سمٛمٕمٜمك: ظم٤مص ٟمص وأقمٜمل سم٤مًمٓمٌع، ظم٤مص ٟمص ذًمؽ ذم ًمٞمس :افشقخ

 سم٤معم٘م٤مسمر أطمديمؿ ُمر إذا: ُمٕمٜم٤مه اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم ضم٤مء طمدي٨م هٜم٤مك ًمٙمـ صحٞمح،

 هبذا هق ًمٙمـ اعمٕمروف، اًمدقم٤مء آظمر إمم ُم١مُمٜملم، ىمقم دار قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ومٚمٞم٘مؾ

 ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اعم٘مّمقد أن إٓ اعمرور، طمٞم٨م ُمـ: أي يّمح، مل وٕمػ ومٞمف اًمٚمٗمظ

ئر اٟمتٗم٤مع هق إٟمام قمٜمٝم٤مط   اًمٜمٌل هنك أن سمٕمد اًم٘مٌقر زي٤مرة قمغم احلض  واعمزور، اًمزا

ئر، سمدقم٤مء اعمزور وهق ئر اًمزا  هذيـ ُمـ ؿمٞمًئ٤م أن ؿمؽ ٓ سم٤معمقت، سم٤مٓقمت٤ٌمر واًمزا

ئر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕم٤ٌمرة مت٤مم أن إٓ سم٤معمرور، وًمق حيّمؾ إُمريـ  شمقضمف إذا إٓ َتّمؾ ٓ ًمٚمزا

 .أقمٚمؿ واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا ُم٤مًرا، وًمٞمس ظم٤مًص٤م شمقضمًٝم٤م اعم٘م٤مسمر ًمزي٤مرة

 (11:11:11/ 6 – ضمدة ومت٤موى)

د  افدظوء ظـد فؾؼز افتقجف َتَؼصُّ

 ي٘مٗمقن اًمٜم٤مس سمٕمض اعمالطمظ احلرم، ذم اًمذيـ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾي

 .. اًم٘مؼم سم٤مدم٤مه يتجف ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمتًٚمٞمؿ، سمٕمد ُمٙم٤مهنؿ ذم

 اًمًالم أثٜم٤مء ذم اًم٘مٌقر اؾمت٘م٤ٌمل جيقز ٓ اإلؾمالم، ذم جيقز ٓ هذا :افشقخ

 أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل ىمؼم إمم يتقضمف أن سمٕمٞمد ُمـ يت٘مّمد أُم٤م يتٞمن، ُم٤م قمؼم إٓ واًمدقم٤مء

 .رء ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس ومٝمذا اًمّم٤مًمح أو اًمقزم

 (11:19:11/ (1) ـه1118 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 بف خوص فقالً  ادؼزةط   افرشقل زيورة هؾ

 واًمًالم؟ اًمّمالة قمٚمٞمف سمف ظم٤مص ًمٞمالً  اعم٘مؼمةط   اًمرؾمقل زي٤مرة هؾ :افسوئؾ

 .سمف ظم٤مص٤مً  ًمٞمس ٓ :افشقخ

 (.: .. 1: 16/  1/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افـور حػر مـ حػرة أو اجلـي ريوض مـ روضي افؼز أن حديٌ

 صحقح؟ هق هؾ

 هذا اًمٜم٤مر، طمٗمر ُمـ طمٗمرة أو اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ يٙمقن إول اًم٘مؼم :مداخؾي

 ..احلدي٨م

 ًمٕمٚمٙمؿ صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ُمـ ُم٠مظمقذ ُمٕمٜم٤مه ًمٙمـ وٕمٞمػ، طمدي٨م :افشقخ

 اجلٜم٦م، ذم جمٚمًف قمغم ٟم٤مومذة ًمف ومتح٧م ص٤محل٤ًم ويم٤من ىمؼمه ذم ووع إذا اعمٞم٧م أن شمذيمرون

 يم٤من وإذا اًم٤ًمقم٦م، شم٘مقم طمتك يٜمٕمؿ يمذًمؽ يزال وٓ وٟمٕمٞمٛمٝم٤م ورحيٝم٤م روطمٝم٤م ُمـ ومٞم٠متٞمف

 ُمـ ومٞم٠متٞمف اًمٜم٤مر ُمـ ُمٜمزًمف ويرى اًمٜم٤مر إمم ـم٤مىم٦م ًمف ومتح٧م ص٤مًمح همػم سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ

 سمٛمٕمٜمك هذا اًم٤ًمقم٦م، شم٘مقم طمتك يٕمذب يمذًمؽ يزال ومال وهلٞمٌٝم٤م ودظم٤مهن٤م رحيٝم٤م

٤ًٌم اًمٜم٤مر طمٗمر ُمـ طمٗمرة أو اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م: احلدي٨م  اعمٕمٜمك هذا ي١مدي أو شم٘مري

 ري٤مض ُمـ روو٦م اًمقصػ، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رء ومٞمف هذا اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م يم٤من وإن

 ص٤محًل٤م، يم٤من إن وٟمٕمٞمٛمٝم٤م روطمٝم٤م ُمـ ي٠متٞمف ًمٙمـ ٓ اًمٜم٤مر، طمٗمر ُمـ طمٗمرة أو اجلٜم٦م

 .ذيمرٟم٤م يمام سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 (11:16:17/ (1) راسمغ ومت٤موى)

 ؟ادؼزة دخقل ؿبؾ افـعول خؾع افسـي مـ هؾ

 اعم٘مؼمة؟ دظمقل ىمٌؾ اًمٜمٕم٤مل ظمٚمع اًمًٜم٦م ُمـ هؾ :مداخؾي

 .سمد وٓ :افشقخ

 (11:11:11/أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 1 اجلهائس بدع كتاب

                                                           

 ش.111-91 ص اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم شمٚمخٞمص» واٟمٔمر (1)
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 اجلـوئز بدع معرؾي أمهقي

 ًمف ويًٚمؿ طمذر قمغم ُمٜمٝم٤م اعمًٚمؿ يٙمقن يمل اجلٜم٤مئز، سمٌدع ظم٤مص ومّمؾ[ هذا]

 :ي٘مقل احلٙمٞمؿ واًمِم٤مقمر وطمده٤م، اًمًٜم٦م قمغم قمٛمٚمف

 ًمتـــــــــقىمٞمــــــف ًمٙمـ  ًمٚمِمــــر ٓ اًمِمــــر قمروم٧م

 ومٞمف ي٘مع اًمنم ُمـ  اخلػم يٕمرف ٓ وُمـ

 قمـط   اهلل رؾمقل ي٠ًمخقن اًمٜم٤مس يم٤من: »ىم٤مل اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م طمدي٨م وذم

ش 19/ 11» اًمٌخ٤مري أظمرضمفش. يدريمٜمل أن خم٤موم٦م اًمنم قمـ أؾم٠مل ويمٜم٧م اخلػم،

 .وهمػمه

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 افقؾوة ؿبؾ بدع

 ُّيقدي زي ذم أبقيف صٗم٦م قمغم اعمحتي ي٠متقن اًمِمٞم٤مـملم أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 1

 اًمٗمت٤موى» ذم اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ ىم٤مل. »ًمٞمْمٚمقه ُمٚم٦م يمؾ قمٚمٞمف يٕمروقا  طمتك وٟمٍماين

 ش.ذًمؽ يرد مل: »اًمًٞمقـمل قمـ ٟم٘مالش احلديثٞم٦م

 .اعمحتي رأس قمٜمد اعمّمحػ ووع - 1

 ُمٗمت٤مح» اٟمٔمر. ]اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م أهؾ وأئٛم٦م سم٤مًمٜمٌل اإلىمرار اعمٞم٧م شمٚم٘ملم - 1

 ش[118/ 1» اًمِمٞمٕم٦م يمت٥م ُمـش اًمٙمراُم٦م

 ش.11 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »اعمحتي قمغمش يس» ؾمقرة ىمراءة - 1

/ 1ش »اعمحغم» ذم يمام اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد أنٙمره. »اًم٘مٌٚم٦م إمم اعمحتي شمقضمٞمف - 1

 .طمدي٨م ومٞمف يّمح وٓش 111 - 119/ 1ش »اعمدظمؾ» ذم يمام وُم٤مًمؽش 171

 [117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 افقؾوة بعد بدع

 وُمـ واًمِمٝمٞمد ،(1)اعمٕمّمقم إٓ سم٤معمقت يٜمجس أدُمل: »اًمِمٞمٕم٦م ىمقل - 6

 . (1)شسمٕمٞمٜمف اًم٥ًٌم ًمذًمؽ وم٘متؾ ىمتٚمف ىمٌؾ وم٤مهمتًؾ ىمتٚمف وضم٥م

 !قمٜمده ُمـ واجلٜم٥م واًمٜمٗم٤ًمء احل٤مئض إظمراج - 7

! أج٤مم ؾمٌٕم٦م قمٚمٞمف يٛميض طمتك اعمٞم٧م روح ظمروج طمي ممـ اًمِمٖمؾ شمرك - 8

 ش.177 - 176/ 1 احل٤مج ٓسمـ اعمدظمؾ»

 .ُم٤مت اًمذي اعمٙم٤من طمقل َتقم اعمٞم٧م روح أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 9

 ش116/ 1 اعمدظمؾ. »اًمّمٌح طمتك ووم٤مشمف ًمٞمٚم٦م اعمٞم٧م قمٜمد اًمِمٛمٕم٦م إسم٘م٤مء - 11

 .ومٞمٝم٤م ُم٤مت اًمتل اًمٖمروم٦م ذم أظمي همّمـ ووع - 11

 .سمٖمًٚمف ي٤ٌمذ طمتك اعمٞم٧م قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة - 11

 ُمدظمؾش 181/ 1» ُم٤مًمؽ ًمْلُم٤مم اعمدوٟم٦م. قم٤مٟمتف وطمٚمؼ اعمٞم٧م أفم٤مومر شم٘مٚمٞمؿ - 11

 .ش111/ 1»

 !وأنٗمف وطمٚم٘مف دسمره ذم اًم٘مٓمـ إدظم٤مل - 11

 إٓ آدم اسمـ قملم يٛمأل ٓ: »ذًمؽ قمٜمد واًم٘مقل اعمٞم٧م قمٞمٜمل ذم اًمؽماب ضمٕمؾ - 11

 ش.161/ 1 اعمدظمؾش »اًمؽماب

 ش176/ 1 ُمٜمف. »دومٜمف ُمـ يٗمرهمقا  طمتك إيمؾ اعمٞم٧م أهؾ شمرك - 16

 .واًمٕمِم٤مء اًمٖمداء طملم اًمٌٙم٤مء اًمتزام - 17

 اًمٗم٘مرة» ذم اعمت٘مدم احلدي٨م اٟمٔمر» (1)وإخ إب قمغم اًمثقب اًمرضمؾ ؿمؼ - 18

                                                           

 [.ُمٜمف] !اًمٕمّمٛم٦م ومٞمٝمؿ يٕمت٘مدون وم٢مهنؿ اًمِمٞمٕم٦م أئٛم٦م يٕمٜمك (1)

 [.ُمٜمف. ]إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م يٕم٤مرض وهق! قمٚمٞمف اًمِمٞمٕم٦م إمج٤معش 111/ 1» اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ٟم٘مؾ (1)

 [.ُمٜمف. ]ش119/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام آُم٤مُمٞم٦م ُمذه٥م هق (1)
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 ش.11 اعم٠ًمخ٦م ُمـش ج ب،

 يٚمًٌـ وٓ سم٤محلٜم٤مء ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء خيتْم٥م ٓ يم٤مُمٚم٦م ؾمٜم٦م اعمٞم٧م قمغم احلزن - 19

 اًمٜم٘مش ُمـ ُمٜمٝمـ يٕمٝمد ُم٤م قمٛمٚمـ اًمًٜم٦م اٟم٘مْم٧م وم٢مذا يتحٚملم، وٓ احل٤ًمن اًمثٞم٤مب

 ويًٛمقن ُمٕمٝمـ احلزن اًمتزُمـ وُمـ هـ ذًمؽ يٗمٕمٚمـ اًمنمع، ذم اعمٛمٜمقع واًمٙمت٤مسم٦م

 ش.177/ 1 اعمدظمؾش »احلزن ومؽ» ب ذًمؽ

 .اعمٞم٧م قمغم طمزٟم٤م حلٞمتف قمـ سمٕمْمٝمؿ إقمٗم٤مء - 11

ي٤م وشمٖمٓمٞم٦م واًمًج٤مضمٞمد اًمٓمٜم٤مومس ىمٚم٥م - 11  .واًمثري٤مت اعمرا

 ٟمجس، أنف ويرون همػمه، أو زير ذم اًمٌٞم٧م ذم اح٤مء ُمـ يم٤من سمام آٟمتٗم٤مع شمرك - 11

 ش.اعمدظمؾ! »ومٞمف همٓم٧ًم ـمٚمٕم٧م إذا اعمٞم٧م روح سم٠من ذًمؽ ويٕمٚمٚمقن

 ُمـ جي٥م ممـ ومالٟم٦م أو ومالٟم٤م يمٚمؿ ًمف ي٘مقًمقن اًمٓمٕم٤مم قمغم أطمدهؿ قمٓمس إذا - 11

 شُمٜمف! »سم٤معمٞم٧م يٚمحؼ ًمئال ذًمؽ ويٕمٚمٚمقن - سم٤مؾمٛمف آطمٞم٤مء

 ش.181/ 1 ُمٜمف. »ُمٞمتٝمؿ قمغم طمزهنؿ ُمدة واًمًٛمؽ اعمٚمقظمٞم٦م أيمؾ شمرك - 11

 .واًمٙم٦ٌم اعمِمقي٦م واعمٕمالق اًمٚمحقم أيمؾ شمرك - 11

! اعمٕم٤مرف أهؾ ـمريؼ قمـ ظمرج ه٤مًمؽ قمغم سمٙمك ُمـ: اعمتّمقوم٦م ىمقل - 16

 ش.18 اعم٠ًمخ٦م ذم آطم٤مدي٨م اٟمٔمر ،111 - 111 ص اجلقزي ٓسمـ إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس»

 قمٜمف يرد ذًمؽ أن سمزقمؿ اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم إمم همًؾ سمدون اعمٞم٧م صمٞم٤مب شمرك - 17

 .اًم٘مؼم قمذاب

 ش.176/ 1» اعمدظمؾ»

 قمذاب ًمف يٙمقن اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م أو اجلٛمٕم٦م يقم ُم٤مت ُمـ إن: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 18

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم يٕمقد وٓ اًمٕمذاب قمٜمف يٜم٘مٓمع صمؿ واطمدة، ؾم٤مقم٦م اًم٘مؼم

 ش.وردهش 96 صش »إيمؼم اًمٗم٘مف ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ طمٙم٤مه»

 وًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م يقم اًم٘مؼم قمذاب قمٜمف يٜم٘مٓمع اًمٕم٤ميص اعم١مُمـ: آظمر ىمقل - 19
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 .(1)اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم إًمٞمف يٕمقد وٓ اجلٛمٕم٦م

ش اعمدظمؾ ُمـ 116 - 111/ 1. »اعمٜم٤مئر قمغم ُمـ اعمٞم٧م ووم٤مة قمـ اإلقمالن - 11

 شز وم٘مرة» 11 اعم٠ًمخ٦م وراضمع

 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »ومالن روح قمغم اًمٗم٤مَت٦م: سم٤مًمقوم٤مة أطمدهؿ إظم٤ٌمر قمٜمد ىمقهلؿ - 11

 ش.11

 [118] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 ادقً ؽسؾ بدع

 سمٕمد ًمٞم٤مل صمالث اعمٞم٧م ومٞمف همًؾ اًمذي اعمقوع ذم ُم٤مء ويمقز رهمٞمػ ووع - 11

 ش.176/ 1 اعمدظمؾ. »ُمقشمف

ج إي٘م٤مد - 11  ُمـ ًمٞم٤مل صمالث اعمٞم٧م ومٞمف همًؾ اًمذي اعمقوع ذم اًم٘مٜمديؾ أو اًمنا

 ذًمؽ قمغم يزيد وسمٕمْمٝمؿ ًمٞم٤مل، ؾمٌع سمٕمْمٝمؿ وقمٜمد ـمٚمققمٝم٤م، إمم اًمِمٛمس همروب

 شُمٜمف. »ومٞمف ُم٤مت اًمذي اعمقوع ذم ُمثٚمف ويٗمٕمٚمقن

 ش.119/ 1 ُمٜمف. »يٖمًٚمف قمْمق يمؾ قمٜمد آذيم٤مر ُمـ ذيمرا  اًمٖم٤مؾمؾ، ذيمر - 11

 اًمٓمري٘م٦م ذح» ذم اخل٤مدُمل. »وشمِمٞمٞمٕمٝم٤م اجلٜم٤مزة همًؾ قمٜمد سم٤مًمذيمر اجلٝمر - 11

 ش.11/ 1ش »اعمحٛمدي٦م

 ش.18 اعم٠ًمخ٦م ذم قمٓمٞم٦م أم طمدي٨م اٟمٔمر. »صمديٞمٝم٤م سملم ُمـ اعمٞمت٦م ؿمٕمر ؾمدل - 16

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

                                                           

 اًمٌٓمالن ذم ُمٜمف وأووحش سم٤مـمؾ إٟمف: »سم٘مقًمف وردهش 91 صش »آيمؼم اًمٗم٘مف ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف (1)

 اًمِمٞمخ طمٙم٤مه. ط اًمٜمٌل سمحرُم٦م رُمْم٤من وؿمٝمر اجلٛمٕم٦م يقم اًمٙم٤مومر قمـ يرومع اًم٘مؼم قمذاب إن: آظمر اًم٘مقل

 .[ُمٜمف.]ورده أجْم٤م
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 بوجلـوزة واخلروج افؽػـ بدع

 اًمٌٞم٧م يم٠مهؾ اًمّم٤محللم ىمٌقر قمٜمد ًمدومٜمف سمٕمٞمدة أُم٤ميمـ إمم اعمٞم٧م ٟم٘مؾ - 17

 .وٟمحقهؿ

 وطمًٜمٝم٤م سم٤مٕيمٗم٤من ىمٌقرهؿ ذم يتٗم٤مظمرون اعمقشمك إن: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 18

/ 1 اعمدظمؾ» (1)سمذًمؽ يٕم٤ميروٟمف دٟم٤مءة يمٗمٜمف ذم اعمقشمك ُمـ يم٤من ُمـ سم٠من ذًمؽ ويٕمٚمٚمقن

 ش177

 اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م أهؾ وأؾمامء اًمِمٝم٤مدشملم، يِمٝمد وأنف اعمٞم٧م اؾمؿ يمت٤مسم٦م - 19

 !(1)اًمٙمٗمـ ذم ذًمؽ وإًم٘م٤مء وضمدت إن اًمًالم قمٚمٞمف احلًلم سمؽمسم٦م

 .(1)اًمٙمٗمـ قمغم دقم٤مء يمت٤مسم٦م - 11

 ش.67 ص ؿم٤مُم٦م ٓيب واحلقادث اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م. »اجلٜم٤مزة شمزيلم - 11

 .اجلٜم٤مزة أُم٤مم آقمالم محؾ - 11

ش 816/ 1ش »احل٤مؿمٞم٦م» ذم قم٤مسمديـ اسمـ سح. »اخلِم٦ٌم قمغم اًمٕمامُم٦م ووع - 11

 ش.ىمٌٚمف اًمذي ويمذا هذا سمٙمراه٦م

 .اعمٞم٧م ؿمخّمٞم٦م قمغم يدل ُم٤م ويمؾ اًمٕمروس وإيمٚمٞمؾ اًمٓمرسمقش سمف ويٚمحؼ

 !اجلٜم٤مزة أُم٤مم اعمٞم٧م وصقرة واًمزهقر وأس إيم٤مًمٞمؾ محؾ - 11

                                                           

 ُمقشم٤ميمؿ يمٗمـ أطمًٜمقا : ضم٤مسمر طمدي٨م هٜم٤م إمم وأىمرهب٤م اًمْمٕمٞمٗم٦م، آطم٤مدي٨م سمٕمض ذم هذا ُمـ ؿمئ روي: ىمٚم٧م (1)

 .ىمٌقرهؿ ذم هب٤م ويتزاورون يت٤ٌمهقن وم٢مهنؿ

ش اعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ ذيمرمه٤م آظمران طمديث٤من وسمٜمحقه أقمرومٝمؿ، مل مج٤مقم٦م ؾمٜمده وذم اًمديٚمٛمل رواه

 [.ُمٜمف. ]جيدى ٓ سمامش 111/ 1ش »اًمالزم» ذم اًمًٞمقـمل وشمٕم٘مٌف

 [.ُمٜمف. ]ش116 - 111/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام آُم٤مُمٞم٦م قمٚمٞمف (1)

 ٟم٘مالش 111/ 1ش »آداري٦م اًمؽماشمٞم٥م» ذم ورده! اًمزيم٤مة إسمؾ ذمش هلل: »يمت٤مسم٦م قمغم ىمٞم٤مؾم٤م سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ذع وىمد (1)

 رد» سم٤مؾمؿ اًمٙمت٤مب ٓنش رد» ًمٗمٔم٦م اًمٓم٤مسمع أو ُمٜمل وؾم٘مط قمٜمف ٟم٘مؾ ذم يمذاش اعمخت٤مر اًمدر قمغم اعمحت٤مر» قمـ

 [.ُمٜمف. ]ش818 - 817/ 1» ُمٜمف إول اعمجٚمد ذم اعمذيمقر واًمٌح٨مش اعمحت٤مر
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 ُمْم٤مر ذم اإلسمداع. »اًم٤ٌمب قمت٦ٌم َت٧م اجلٜم٤مزة ظمروج قمٜمد احلروم٤من ذث - 11

 ُم٤مت ذًمؽ يٗمٕمؾ مل إذا أنف سمٕمْمٝمؿ واقمت٘م٤مدش 111 ص حمٗمقط قمكم ًمٚمِمٞمخ آسمتداع

 !اعمٞم٧م أهؾ ُمـ صمالصم٦م

. اخلٌز ُمع وشمٗمري٘مٝم٤م اًمدومـ سمٕمد وذسمحٝم٤م اجلٜم٤مزة أُم٤مم واخلروم٤من اخلٌز محؾ - 16

 ش!167 - 166 اعمدظمؾ»

 طم٤مُمٚمٞمٝم٤م قمغم صم٘مٚمٝم٤م ظمػ ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م إذا اجلٜم٤مزة أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 17

 وأهقم٧م

 ويمِم٤مف 11 ص اًمٕمٛمٚمٞم٦م آظمتٞم٤مرات. »اجلٜم٤مزة ُمع اًمّمدىم٦م إظمراج - 18

 .وٟمحقه واًمٚمٞمٛمقن اًمٕمرىمًقس إؾم٘م٤مء وُمٜمفش. 111/ 1 اًم٘مٜم٤مع

 ش.176 اعمدوٟم٦م. »سم٤مًمٞمٛملم اجلٜم٤مزة محؾ ذم اًمٌدء اًمتزام - 19

 .(1)آرسمٕم٦م ضمقاٟمٌٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ ظمٓمقات قمنم اجلٜم٤مزة محؾ - 11

/ 1 اعمٕم٤مد زاد ،67 ،11 ص ؿم٤مُم٦م ٓيب اًم٤ٌمقم٨م. »هب٤م اًمًػم ذم اإلسمٓم٤مء - 11

 ش199

 .(1)ش178/ 1 طمزم ٓسمـ اعمحغم. »اًمٜمٕمش قمغم اًمتزاطمؿ - 11

 ش.67 ص اًم٤ٌمقم٨م. »اجلٜم٤مزة ُمـ آىمؽماب شمرك - 11

                                                           

 ذم ٟم٘مٚمفش يمٌػمة أرسمٕملم قمٜمف يمٗمرت ظمٓمقة أرسمٕملم ضمٜم٤مزة محؾ ُمـ: »سمحدي٨م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ًمذًمؽ واؾمتدل (1)

ئؼ اًمٌحر  ش.اًمٌدائع» قمـش 118 - 117/ 1» اًمرا

 دون سمٕمض قمـ سمٕمْمٝمؿ يتٜم٤مىمٚمف وهٙمذاش 811/ 1» احل٤مؿمٞم٦م ذم يمامش اًمٜمج٤مد سمٙمر أبق رواهش: »اعمٜمٞم٦م ذح» وذم

 أنٙمر مم٤م احلدي٨م وهذا وٕمٞمػ وهق ؾم٤مرة أيب سمـ قمغم ومٞمف ٓن يّمح ٓ وهق احلدي٨م طم٤مًم٦م إمم يِمػموا أن

 هذه قمغم يدل ٓ وم٤محلدي٨م هذا وُمعش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ُمقوققم٤مت» ُمـ ضمٕمٚمٜم٤مه وًمذًمؽ اًمذهٌل ىم٤مل يمام قمٚمٞمف

 [.ُمٜمف. ]ومتٜمٌف اًمٌدقم٦م

ر أبق ومٞمٝم٤م ضمٜم٤مزة ؿمٝمدت: ىمت٤مدة قمـ روى صمؿ (1)  اًمنير قمغم وم٤مزدمحقا  - اًمٕمدوي طم٤ًمن سمـ طمري٨م هق - اًمًقا

ر أبق وم٘م٤مل  وإٓ محؾ، حمٛمال رأى إذا ُمٜمٝمؿ اًمرضمؾ يم٤من! ط حمٛمد أصح٤مب أو أومْمؾ ه١مٓء أترون: اًمًقا

 [.ُمٜمف. ]أطمدا ي١مذ ومل اقمتزل
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 هذاش. 811/ 1 قم٤مسمديـ اسمـ وطم٤مؿمٞم٦م ُمٜمف. »اجلٜم٤مزة ذم اإلٟمّم٤مت شمرك - 11

 ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس وَتدث سمٕمده٤م، اًمٗم٘مرة ذم يمام سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع يِمٛمؾ اًمٜمص

 .ذًمؽ وٟمحق سمٕمض،

. ذًمؽ وٟمحق اخلػمات دٓئؾ أو اًمؼمدة أو اًم٘مرآن سم٘مراءة أو سم٤مًمذيمر اجلٝمر - 11

ط اىمتْم٤مء ،111 ص اإلسمداع»  اًمِم٤مـمٌل ًمالُم٤مم آقمتّم٤مم ،17 ص اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 ش.18 اعم٠ًمخ٦م واٟمٔمر 111/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح 171/ 1»

 احلًٜمك، وآؾمامء اًمدٓئؾ أو اًمؼمدة أو سم٤مجلالًم٦م اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اًمذيمر - 16

 ش.67 ص اًمِم٘مػمي ظمي أمحد سمـ حمٛمد ًمٚمِمٞمخ واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ»

 طمل وهق ويٛمٞم٧م حيٞمل اهلل أن أؿمٝمد أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل: »ظمٚمٗمٝم٤م اًم٘مقل - 17

 .(1)شواًمٗمٜم٤مء سم٤معمقت اًمٕم٤ٌمد وىمٝمر واًمٌ٘م٤مء، سم٤مًم٘مدرة شمٕمزز ُمـ ؾمٌح٤من يٛمقت، ٓ

. وٟمحقهش ًمٙمؿ اهلل يٖمٗمر ًمف اؾمتٖمٗمروا: »ب اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اًمّمٞم٤مح - 18

 ش.111 ص اإلسمداع ،111/ 1 اعمدظمؾ»

 وسمٛمٗم٤مرق اًمّم٤محللم، أطمد سم٘مؼم اعمرور قمٜمدش اًمٗم٤مَت٦م» سمٚمٗمظ اًمّمٞم٤مح - 19

 .اًمٓمرق

 اًمًقاد ُمـ جيٕمٚمٜمل مل اًمذي هلل احلٛمد: »ًمٚمجٜم٤مزة اعمِم٤مهد ىمقل - 61

 .(1)شاعمخؽمم

 قمٜمد اًمقزم ىمؼم قمٜمد شم٘مػ ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م إذا اجلٜم٤مزة أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 61

 .طم٤مُمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمرهمؿ قمغم سمف اعمرور

 ورؾمقًمف، اهلل وصدق ورؾمقًمف، اهلل وقمدٟم٤م ُم٤م هذا: »رؤيتٝم٤م قمٜمد اًم٘مقل - 61

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ش661 صش! »آؾمالم ذقم٦م ذح» ذم اؾمتحٌف (1)

  .[ُمٜمف] !ُمًتح٥م سم٠منفش 171 - 16/ 91ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم سح (1)
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 .(1)شوشمًٚمٞمام إيامٟم٤م زدٟم٤م مهللا

 ش.71 اعم٠ًمخ٦م واٟمٔمر 181/ 1 اعمدوٟم٦م. »سمٛمجٛمرة اعمٞم٧م اشم٤ٌمع - 61

 اإلسمداع. إوًمٞم٤مء أضطم٦م يٕمٜمل. »إضطم٦م طمقل سم٤مجلٜم٤مزة اًمٓمقاف - 61

 ش.119

 ش.117/ 1 اعمدظمؾ» .ؾمٌٕم٤م اًمٕمتٞمؼ اًمٌٞم٧م طمقل هب٤م اًمٓمقاف - 61

 - 161 ،111/ 1 اعمدظمؾ. »اعم٤ًمضمد أبقاب قمغم سم٤مجلٜم٤مئز اإلقمالم - 66

 ش.161

 اًم٤ٌمب سملم وووٕمف آىمَم اعمًجد ذم اًمرمح٦م سم٤مب ُمـ اعمٞم٧م إدظم٤مل - 67

 .آذيم٤مر سمٕمض ي٘مرؤون اعمِم٤ميخ سمٕمض واضمتامع واًمّمخرة

 وىمٌؾ سمٕمده٤م أو قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة ىمٌؾ اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة طمْمقر قمٜمد اًمرصم٤مء - 68

 ش.111 - 111 اإلسمداع. »اًم٘مؼم قمٜمد اعمٞم٧م دومـ قم٘م٥م أو رومٕمٝم٤م

 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »اًمًٞم٤مرات قمغم وشمِمٞمٞمٕمٝم٤م اًمًٞم٤مرة قمغم اجلٜم٤مزة محؾ اًمتزام - 69

 ش.11

 !.اعمدومع قمرسم٦م قمغم إُمقات سمٕمض محؾ - 71

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 اجلـوئز ظذ افصالة بدع مـ

 اًمٖم٤مئ٥م صالة آرض أىمٓم٤مر ذم ُم٤مشمقا  اًمذيـ اعمًٚمٛملم ضمٜم٤مئز قمغم اًمّمالة - 71

                                                           

 وٓ. ومذيمره وىمقًمقا  وم٘مقُمقا  اجلٜم٤مزة رأجتؿ وم٢مذا ومزع اعمقت: »أوًمف طمدي٨م مت٤ممش 661» اًمنمقم٦م ذح ذم أورده (1)

 صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـش 16/ 1» واًمٌٞمٝم٘ملش 117/ 1» اعمًٜمد ذم وأوًمف اًمتامم هبذا أقمرومف

 اًمزي٤مدة هذه ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس حمٚمف، ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام ُمٜمًقظم٦م يم٤مٟم٧م وإن وهل يمثػمة سم٤مًم٘مٞم٤مم إُمر ذم وآطم٤مدي٨م

 [.ُمٜمف. ]إٟمٙم٤مره٤م قمغم ومدل



 يمت٤مب سمدع اجلٜم٤مئز ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 ش.67 اًمًٜمـ ،111/ 1 اعمدظمؾ ،11 آظمتٞم٤مرات. »يقم يمؾ ُمـ اًمٖمروب سمٕمد

 19 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »ُمقـمٜمف ذم قمٚمٞمف صغم أنف اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًمّمالة - 71

 ش.اًم٤ًمسمع» وم٘مرة

 سم٤معمقت، قم٤ٌمده ىمٝمر ُمـ ؾمٌح٤من: »قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قمٜمد سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 71

 ش.66 واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـش. »يٛمقت ٓ اًمذي احلل وؾمٌح٤من

 صمؿ فم٤مهرة ٟمج٤مؾم٦م ومٞمٝمام يٙمـ مل وًمق قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قمٜمد اًمٜمٕمٚملم ٟمزع - 71

 !قمٚمٞمٝمام اًمقىمقف

 ش.71 اعم٠ًمخ٦م اٟم٘مر. »اعمرأة وصدر اًمرضمؾ وؾمط قمٜمد اإلُم٤مم وىمقف - 71

 ش.119 ص 77 اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ اٟمٔمر. »آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ىمراءة - 76

 اًم٤ًمسم٘م٦م اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ اٟمٔمر. »ومٞمٝم٤م وؾمقرة اًمٗم٤مَت٦م ىمراءة قمـ اًمرهم٦ٌم - 77

 ش.111 ص

 .(1)ومٞمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ قمـ اًمرهم٦ٌم - 78

 ومٞم٘مقل ومٞمف؟ شمِمٝمدون ُم٤م: ُمرشمٗمع سمّمقت قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة قم٘م٥م اًمٌٕمض ىمقل - 79

 .اًمّم٤محللم ُمـ يم٤من: يمذًمؽ احل٤مضون

 ش.11 ص 16 اعم٠ًمخ٦م وراضمع 66 اًمًٜمـ ،118 اإلسمداع! »وٟمحقه

 [116] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 وتقابعف افدؾـ بدع

 اًمٚمحؿ وشمٗمريؼ دومٜمٝم٤م ىمٌؾ اعم٘مؼمة إمم اجلٜم٤مزة وصقل قمٜمد اجل٤مُمقس ذسمح - 81

 ش.111 اإلسمداع. »طمي ُمـ قمغم

                                                           

 .[ُمٜمف] .يمتٌٝمؿ ُمـش 181/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام اعمًٚمٛملم ؾم٤مئر قمـ آُم٤مُمٞم٦م ُمتٗمردات ُمـ هق (1)
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 .اعمٞم٧م ىمؼم ذم اًمدار ُمـ اجلٜم٤مزة ظمروج قمٜمد ذسمح٧م اًمتل اًمذسمٞمح٦م دم ووع - 81

 ش.67 اًمًٜمـ. »دومٜمف ىمٌؾ اعمٞم٧م هير طمقل اًمذيمر - 81

 ش817/ 1 قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م. »ىمؼمه ذم اعمٞم٧م إدظم٤مل قمٜمد إذان - 81

 ص 111 اعم٠ًمخ٦م راضمع. »اًم٘مؼم رأس ىمٌؾ ُمـ اًم٘مػم ذم اعمٞم٧م إٟمزال - 81

 ش.111

ًمف قمٜمد اعمٞم٧م ُمع اًمًالم قمٚمٞمف احلًلم شمرسم٦م ُمـ ؿمئ ضمٕمؾ - 81  اًم٘مؼم ذم إٟمزا

 .(1)ظمقف يمؾ ُمـ أُم٤من ٕهن٤م

 ش.161/ 1 اعمدظمؾ. »ضورة ًمٖمػم اعمٞم٧م َت٧م اًمرُمؾ ومرش - 86

 ش.161/ 1 ُمٜمف. »اًم٘مؼم ذم اعمٞم٧م رأس َت٧م ٟمحقه٤م أو اًمقؾم٤مدة ضمٕمؾ - 87

 ش.111/ 1 ،161/ 1 اعمدظمؾ. »ىمؼمه ذم اعمٞم٧م قمغم اًمقرد ُم٤مء رش - 88

 !(1)ُمًؽمضمٕملم آيمػ سمٔمٝمقر اًمؽماب احل٤مضيـ إه٤مًم٦م - 89

 و اًمث٤مٟمٞم٦م، ذمش ٟمٕمٞمديمؿ ومٞمٝم٤م» و إومم، احلثقة ذمش ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م: »ىمراءة - 91

 ش.116 اعم٠ًمخ٦م راضمع. »اًمث٤مًمث٦م ذمش أظمرى شم٤مرة ٟمخرضمٙمؿ وُمٜمٝم٤م»

: اًمث٤مًمث٦م وذم هلل، اعمٚمؽ: اًمث٤مٟمٞم٦م وذم اهلل، سمًؿ: إومم احلثقة ذم اًم٘مقل - 91

: اًم٤ًمدؾم٦م وذم هلل، واًمٖمٗمران اًمٕمٗمق: اخل٤مُم٦ًم وذم: هلل اًمٕمزة: اًمراسمٕم٦م وذم هلل، اًم٘مدرة

ـْ  يُمؾه ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًم٤ًمسمٕم٦م ذم ي٘مرأ  صمؿ هلل، اًمرمح٦م [ 16: اًمرمحـ] ﴾وَم٤منٍ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م َُم

 .أي٦م[ 11: ـمف] ﴾..  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمؿْ  ُِمٜمَْٝم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وي٘مرأ . أي٦م

 اهلل ٟمٍم ضم٤مء وإذا وآظمالص واعمٕمقذشم٤من اًمٗم٤مَت٦م: ؾمقر اًمًٌع ىمراءة - 91

 اًمٕمٔمٞمؿ، سم٤مؾمٛمؽ أؾم٠مخؽ إين مهللا: اًمدقم٤مء وهذا: أنزًمٜم٤مه وإٟم٤م اًمٙم٤مومرون أُّي٤م ي٤م وىمؾ

                                                           

 [.ُمٜمف. ]ش197/ 1ش! »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم زقمؿ يمذا (1)

 اًمًٜم٦م أهؾ خم٤مًمٗم٦م اًمّمقرة هبذه أرادوا ويم٠مهنؿ ،ش199/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام اإلُم٤مُمٞم٦م ُمذه٥م هق (1)

 [.ُمٜمف. ]111 ص 111 اعم٠ًمخ٦م راضمع! اًمٙمٗملم سم٤ٌمـمـ حيثق ط  يم٤من يمام حيتجقن اًمذيـ
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...  وأؾم٠مخؽ...  وأؾم٠مخؽ...  واؾم٠مخؽ اًمديـ، ىمقام هق اًمذي سم٤مؾمٛمؽ وأؾم٠مخؽ

 ضمؼمائٞمؾ رب أضم٧ٌم، سمف دقمٞم٧م وإذا اقمٓمٞم٧م سمف ؾمئٚم٧م إذا اًمذي سم٤مؾمٛمؽ وأؾم٠مخؽ

ومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ  .(1)اعمٞم٧م دومـ قمٜمد ذًمؽ يمؾ. اًمخ...  وقمزرائٞمؾ واها

 . (1)رضمٚمٞمف قمٜمد اًمٌ٘مرة ووم٤مَت٦م اعمٞم٧م، رأس قمٜمد اًمٙمت٤مب وم٤مَت٦م ىمراءة - 91

 ش.161 - 161/ 1 اعمدظمؾ» اعمٞم٧م قمغم اًمؽماب إه٤مًم٦م قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة - 91

 111 اعم٠ًمخ٦م واٟمٔمر ًمٚمّمٜمٕم٤مين اًمًالم ؾمٌؾ ،67 اًمًٜمـ. »اعمٞم٧م شمٚم٘ملم - 91

 ش111 ص

ة ىمؼم قمغم طمجريـ ٟمّم٥م - 96  ش.71/ 1 ًمٚمِمقيم٤مين آوـم٤مر ٟمٞمؾ. »اعمرأ

 ش.111 - 111 اإلسمداع. »اًم٘مؼم قمٜمد اعمٞم٧م دومـ قم٘م٥م اًمرصم٤مء - 97

 اعم٠ًمخ٦م راضمع. »(1)اًمنميٗم٦م اعمِم٤مهد امم سمٕمده أو اًمدومـ ىمٌؾ اعمٞم٧م ٟم٘مؾ - 98

 ش.119 ص 116

/ 1 اعمدظمؾ. »ىمرهب٤م أو اًمؽمسم٦م ذم سمٞم٧م ذم دومٜمف سمٕمد اعمٞم٧م قمٜمد اًمًٙمـ - 99

 ش.178

 أـمراومٝمؿ يٖمًٚمق طمتك اًمدومـ ُمـ رضمٕمقا  إذا اًمٌٞم٧م دظمقل ُمـ اُمتٜم٤مقمٝمؿ - 111

 ش.176/ 1 ُمٜمف. »اعمٞم٧م أثر ُمـ

 .اًمٜم٤مس ًمٞم٠مظمذه اًم٘مؼم قمغم واًمنماب اًمٓمٕم٤مم ووع - 111

 ش.111/ 1 اًم٘مٜم٤مع يمِمػ 181 آىمتْم٤مء. »اًم٘مؼم قمٜمد اًمّمدىم٦م - 111

                                                           

 اؾمؿ ذيمر ومٞمف أن هذا أظمؽماع قمغم يدل ومم٤م ،ش168 صش »اًمنمقم٦م ذح» ذم ىمٌٚمف وُم٤م هذا اؾمتح٥م (1)

 .[ُمٜمف] ش.116 ص» قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ يمام ُمٓمٚم٘م٤م اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ وٓش قمزرائٞمؾ»

 ش.11/ 1» اهلٞمثٛمل وٕمٗمف ُمرومققم٤م، قمٛمر أبـ قمـ طمدي٨م ذم هذا روي (1)

 .[ُمٜمف] ش.191 ص 111» اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ يمام أجْم٤م وٕمٞمػ وهق ُمقىمقوم٤م قمٜمف وروى

 .[ُمٜمف] ش.111 ،117/ 1ش »اًمٙمراُم٦م ُمٗمت٤مح» ذم يمام آُم٤مُمٞم٦م ُمذه٥م ُمـ[ 111 ورىمؿ هذا أي] مه٤م (1)
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 قمغم اًمٗم٤موؾ وص٥م قمٚمٞمف، يدور صمؿ رأؾمف، ىمٌؾ ُمـ اًم٘مؼم قمغم اح٤مء ص٥م - 111

 !.وؾمٓمف

 [ 117] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم

 (1)ومؾحؼوهتو افتعزيي بدع

 ش.811/ 1 قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م. »اًم٘مٌقر قمٜمد اًمتٕمزي٦م - 111

 اًمًٕم٤مدة ؾمٗمر ،111/ 1 اعمٕم٤مد زاد. »ًمٚمتٕمزي٦م ُمٙم٤من ذم آضمتامع - 111

ئد اًمٌدع قمـ اعم٤ًمضمد إصالح ،17 ص ًمٚمٗمػموزاسم٤مدي  - 181 ص ًمٚم٘م٤مؾمٛمل واًمٕمقا

 ش.161 ص 111 اعم٠ًمخ٦م وراضمع ،181

 ش.161 ص 111 اعم٠ًمخ٦م راضمع. »أج٤مم سمثالصم٦م اًمتٕمزي٦م َتديد - 116

 اًمتٕمزي٦م، امم ي٠ميت ُمـ جلٚمقس اعمٞم٧م سمٞم٧م ذم دمٕمؾ اًمتل اًمٗمرش شمرك - 117

 - 179/ 1 اعمدظمؾ. »يزيٚمقهن٤م ذًمؽ سمٕمد صمؿ أج٤مم ؾمٌٕم٦م مت٣م طمتك يمذًمؽ ومٞمؽميمقهن٤م

 ش.181

 وإي٤مك ورزىمٜم٤م اًمّمؼم، وأخٝمٛمؽ إضمر، ًمؽ اهلل أقمٔمؿ» ب اًمتٕمزي٦م - 118

ًمٜم٤م أنٗمًٜم٤م وم٢من اًمِمٙمر  اهلٜمٞم٦م، وضمؾ قمز اهلل ُمقاه٥م ُمـ وأوٓدٟم٤م وأهٚمٞمٜم٤م واُمقا

 اًمّمالة: يمٌػم سم٠مضمر ُمٜمؽ وىمٌْمف وهور همٌٓم٦م ذم سمف ُمتٕمؽ اعمًتقدقم٦م، وقمقاريف

 أن واقمٚمؿ ومتٜمدم، أضمرك ضمزقمؽ حيٌط وٓ وم٤مصؼم، اطمتًٌتف، ان واهلدى واًمرمح٦م

 ش.ىَمدِ  ومٙم٠من ٟم٤مزل، هق وُم٤م طمزٟم٤م يدومع وٓ ؿمٞمئ٤م يرد ٓ اجلزع

 وم٤مئ٧م، يمؾ ُمـ وظمٚمٗم٤م ُمّمٞم٦ٌم، يمؾ ُمـ قمزاء اهلل ذم إن: »ب اًمتٕمزي٦م - 119

، واي٤مه ومث٘مقا، وم٤ٌمهلل  ش.اًمثقاب طمرم ُمـ اعمحروم وم٢مٟمام وم٤مرضمقا

 ومتح ،111 اسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس. »اعمٞم٧م أهؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ُمـ اًمْمٞم٤موم٦م اخت٤مذ - 111

                                                           

 [.اجل٤مُمع] إصؾ ذم ومتٜمٔمر احلقار مجٞمع أؾمت٘مص مل  (1)
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189 

 ،181 اعم٤ًمضمد إصالح ،176 - 171/ 1 اعمدظمؾ ،171/ 1 اهلامم ٓسمـ اًم٘مدير

 ش.111 اعم٠ًمخ٦م وراضمع

. اًمًٜم٦م ومت٤مم وإرسمٕملم واًم٤ًمسمع إول اًمٞمقم ذم ًمٚمٛمٞم٧م اًمْمٞم٤موم٦م اخت٤مذ - 111

 ش.179 - 178/ 1 ،111/ 1 اعمدظمؾ ،1111 اعمحٛمدي٦م اًمٓمريؼ ذح ذم اخل٤مدُمل»

 .مخٞمس أول اعمٞم٧م أهؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم اخت٤مذ - 111

 ضمالء» ذم اًمؼميمقي حمٛمد اإلُم٤مم. »اًمٓمٕم٤مم إمم اعمٞم٧م أهؾ دقمقة إضم٤مسم٦م - 111

 ش.77 اًم٘مٚمقب

 اعمدظمؾ. »ووٕمٝم٤م اًمذي آ اًمثالث اًمٚمٞم٤مزم اًمٓمٕم٤مم ُم٤مئدة يرومع ٓ: ىمقهلؿ - 111

 ش.176/ 1

ؤه٤م أو اًمزٓسمٞم٦م قمٛمؾ - 111 ء ذا  اعمدظمؾ. »اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم سمف شم١ميمؾ ُم٤م وذا

 ش.191/ 1

 دراهؿ وسم٤مقمٓم٤مء سمٕمده، أو ُمقشمف يقم واًمْمٞم٤موم٦م اًمٓمٕم٤مم سم٤مخت٤مذ اًمقصٞم٦م - 116

 ش.111/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م. »ُّيٚمؾ أو ًمف يًٌح أو ًمروطمف اًم٘مرآن يتٚمق عمـ ُمٕمدودة

/ 1 ُمٜمف. »أىمؾ أو أيمثر أو ًمٞمٚم٦م أرسمٕملم رضم٤مل ىمؼمه قمٜمد يٌٞم٧م سم٠من اًمقصٞم٦م - 117

 ش.116

 أو ٟمقاومؾ يّمكم ٕن أو اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن ًمتالوة اًمٜم٘مقد ؾمٞمام إوىم٤مف وىمػ - 118

سمف وُّيديط   اًمٜمٌل قمغم يّمكم أو ُّيٚمؾ ٕن . زاره ُمـ ًمروح أو اًمقاىمػ ًمروح صمقا

 ش.111/ 1 ُمٜمف»

 سمجد مل وم٤من ًمف شمٞمن مم٤م سمِمئ إومم اًمٚمٞمٚم٦م ُم٣م ىمٌؾ ًمف اعمٞم٧م وزم شمّمدق - 119

 اًمتٙم٤مصمر وؾمقرة ُمرة، اًمٙمرد وآي٦م اًمٙمت٤مب سمٗم٤مَت٦م ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  ريمٕمتلم صغم

 مهللا هب٤م، أردت ُم٤م وشمٕمٚمؿ اًمّمالة هذه صٚمٞم٧م مهللا: »ىم٤مل ومرغ وم٢مذا ُمرات قمنم

 ش!.اعمٞم٧م ومالن ىمؼم إمم صمقاهب٤م اسمٕم٨م
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 !إـمٕمٛم٦م ُمـ اعمٞم٧م حي٥م يم٤من سمام اعمٞم٧م قمـ اًمتّمدق - 111

 .ورُمْم٤من وؿمٕم٤ٌمن رضم٥م اًمثالصم٦م آؿمٝمر ذم اعمقشمك روح قمـ اًمتّمدق - 111

 ص اًمتٕمٚمٞمؼ راضمعش »181 - 181 اعم٤ًمضمد إصالح. »اًمّمالة إؾم٘م٤مط - 111

 ش.111 ُم٠ًمخ٦م 171

 117 اعم٠ًمخ٦م» واٟمٔمر ،ش61 - 61 اًمًٜمـ. »وقمٚمٞمٝمؿ ًمألُمقات اًم٘مراءة - 111

 ش.191 ص 111 واعم٠ًمخ٦م 171 ص

 ش.61 ،11 ُمٜمف. »ًمٚمٛمٞم٧م اًمًٌح٦م - 111

 ش.ُمٜمف. »ًمف اًمٕمت٤مىم٦م - 111

/ 1 اعمدظمؾ ،17 اًمًٕم٤مدة ؾمٗمر. »ىمؼمه قمٜمد وظمتٛمف ًمف اًم٘مرآن ىمراءة - 116

 .ش167 ،166

 دومٜمقه اًمذي ُمٞمتٝمؿ ىمؼم إمم شمٌٙمػمهؿ وهل: اعمٞم٧م ٓضمؾ، اًمّمٌح٦م - 117

 إصالح ،1781 ،111 - 111/ 1 اعمدظمؾ. »وُمٕم٤مرومٝمؿ وأىم٤مرهبؿ هؿ سم٤مُٓمس

 .ش171 - 171 اعم٤ًمضمد

 اعمدظمؾ. »وهمػمه٤م اًمّمٌح٦م إمم ي٠ميت عمـ اًمؽمسم٦م ذم وهمػمه٤م اًمًٌط ومرش - 118

 ش178/ 1

 ش.ُمٜمف. »اًم٘مؼم قمغم اخلٞمٛم٦م ٟمّم٥م - 119

 ش.81 اًم٘مٚمقب ضمالء. »أيمثر أو أىمؾ أو ًمٞمٚم٦م أرسمٕملم اًم٘مؼم قمٜمد اًمٌٞم٤مت - 111

. سم٤مًمتذيم٤مر اعمًٛمك ؾمٜم٦م يمؾ ُمرور قمٜمد أو آرسمٕملم ًمٞمٚم٦م اعمٞم٧م شم٠مبلم - 111

 ش.111 اإلسمداع»

 ش.111 اعم٠ًمخ٦م اٟمٔمر. »ًمف اؾمتٕمدادا اعمقت ىمٌؾ اًم٘مؼم طمٗمر - 111

 [111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم
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 (1)افؼبقر زيورة بدع

 رأس قمغم وزي٤مرهت٤م اًمٗمرق، ويًٛمقٟمف يقم صم٤مًم٨م اعمقت سمٕمد اًم٘مٌقر زي٤مرة - 111

 ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمٓمٚمٕم٤مت، ويًٛمقهن٤م إرسمٕملم، ذم صمؿ قمنم، اخل٤مُمس ذم صمؿ أؾمٌقع،

 ش.11 - 11 ص اًمزُم٤من آظمر سمدع قمـ اًمٙمِمػ ذم اًمٌٞم٤من ٟمقر. »آظمػمشملم قمغم ي٘متٍم

 شم٘مدم يمام ُمقوقع ومٞمف اًمقارد واحلدي٨م. »مجٕم٦م يمؾ إبقيـ ىمؼم زي٤مرة - 111

 ش.187 ص 111 اعم٠ًمخ٦م ىمٌٞمؾ

 ُمٙمًقرا ظم٤مـمره سم٘مل اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م زي٤مرشمف إمم خيرج مل إذا اعمٞم٧م إن ىمقهلؿ - 111

 ش.177/ 1 اعمدظمؾ. »اًمٌٚمد ؾمقر ُمـ ظمرضمقا  إذا يراهؿ أنف ويزقمٛمقن اعمقيت سملم

 اعم٘م٤مم ًمزي٤مرة اًمْمحك امم اًم٧ًٌم همٚمس إُمقي اجل٤مُمع اًمٜم٤ًمء ىمّمد - 116

 إصالح! »ًمف يٜمقي ح٤م ؾمٌت٤م أرسمٕملم اًمٕمٛمؾ هذا قمغم اًمدأب أن وزقمٛمٝمؿ اًمٞمحٞمقي

 ش111 اعم٤ًمضمد

 !احل٤مضم٦م ىمْم٤مء سمزقمؿ مجٕم٦م أرسمٕملم قمريب اسمـ اًمِمٞمخ ىمؼم ىمّمد - 117

 ش.191/ 1 اعمدظمؾ. »قم٤مؿمقراء يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة - 118

 اسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس. »قمٜمده٤م اًمٜم٤مر واي٘م٤مد ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م زي٤مرهت٤م - 119

 ش.111/ 1 اعمدظمؾ 119

 اًمًٜمـ. »ورُمْم٤من وؿمٕم٤ٌمن ورضم٥م اًمٕمٞمديـ يقُمل ذم اعم٘م٤مسمر إمم ذه٤مهبؿ - 111

 ش.111

 ش.71 اًمًٜمـ ،111 اإلسمداع ،186/ 1 اعمدظمؾ. »اًمٕمٞمد يقم زي٤مرهت٤م - 111

 .واخلٛمٞمس آصمٜملم يقم زي٤مرهت٤م - 111

ئريـ سمٕمض وىمقف - 111 ! نسمًت٠مذٟمق يم٠مهنؿ اًم٤ٌمب قمٜمد اخلِمقع سمٖم٤مي٦م ىمٚمٞمال اًمزا

                                                           

 [.اجل٤مُمع] إصؾ ذم ومتٜمٔمر احلقار مجٞمع أؾمت٘مص مل (1)
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 ش.99 اإلسمداع. »يدظمٚمقن صمؿ

 ش.ُمٜمف. »جيٚمس صمؿ يم٤معمّمكم يديف واوٕم٤م اًم٘مؼم أُم٤مم اًمقىمقف - 111

 .اًم٘مؼم ًمزي٤مرة اًمتٞمٛمؿ - 111

 ُمرة، اًمٙمرد وآي٦م اًمٗم٤مَت٦م ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  اًمزي٤مرة قمٜمد ريمٕمتلم صالة - 116

 !ًمٚمٛمٞم٧م صمقاهب٤م وجيٕمؾ صمالصم٤م، آظمالص وؾمقرة

 ش.168/ 8 اعمٜم٤مر شمٗمًػم. »ًمٚمٛمقشمك اًمٗم٤مَت٦م ىمراءة - 117

 .اعم٘م٤مسمر قمغمش يس» ىمراءة - 118

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ » ىمراءة - 119  آظمر ذم ُمر يمام ُمقوقع طمديثٝم٤م. »ُمرة قمنمة إطمدىش اّللَّ

 ش191 ص 111 اعم٠ًمخ٦م

 هذا شمٕمذب ٓ أن! ط حمٛمد سمحرُم٦م أؾم٠مخؽ إين مهللا: سم٘مقًمف اًمدقم٤مء - 111

 .اعمٞم٧م

ش اًمًالم» قمغمش قمٚمٞمٙمؿ» سمت٘مديؿش اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ: »سمٚمٗمظ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم - 111

 اعم٠ًمخ٦م ذم شم٘مدُم٧م وىمد اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة آطم٤مدي٨م مجٞمع ذم يمام ذًمؽ قمٙمس واًمًٜم٦م»

 ش .111

ـَ  َزقَمؿَ ﴿: اًمٙمت٤مب أهؾ ُم٘م٤مسمر قمغم اًم٘مراءة - 111 ِذي ـْ  َأنْ  يَمَٗمُروا اًمَّ  سَمغَم  ىُمْؾ  ُيٌَْٕمُثقا  ًَم

َـّ  َوَريبِّ   .أي٦م[ 7: اًمتٖم٤مسمـ] ﴾.. ًَمُتٌَْٕمُث

/ 1 اعمدظمؾ. »اعم٘مٛمرة اًمٚمٞم٤مزم ذم اعم٘م٤مسمر ذم واًمٙمراد اعمٜم٤مسمر قمغم اًمققمظ - 111

 ش.168

 .اًم٘مٌقر سملم سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ اًمّمٞم٤مح - 111

 ! طم٤مضم٤م اًم٘مٌقر سمٕمض يزور ُمـ شمًٛمٞم٦م - 111

 !يزورهؿ ُمـ سمقاؾمٓم٦م اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء إمم اًمًالم إرؾم٤مل - 116
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 وؿم٤مريمٝمـش سمدُمِمؼ» اًمّم٤محلٞم٦م ذم عمزارات اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜم٤ًمء اٟمٍماف - 117

 ش.111 اعم٤ًمضمد إصالح. »ـمٌ٘م٤مهتؿ قمغم اًمرضم٤مل ذًمؽ ذم

 وآصم٤مر اًمًالم، قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ ُمٖم٤مرة ُمثؾ سم٤مًمِم٤مم اًمتل آٟمٌٞم٤مء آصم٤مر زي٤مرة - 118

 ش.169 آظمالص شمٗمًػم. »اًمرسمقة همريب ذم ىم٤مؾمٞمقن سمجٌؾ اًمتل اًمثالصم٦م

 !اعمجٝمقل اًمِمٝمٞمد أو اعمجٝمقل اجلٜمدي ىمؼم زي٤مرة - 119

. اعمًٚمٛملم أُمقات إمم اًم٘مرآن وىمراءة يم٤مًمّمالة اًمٕم٤ٌمدات صمقاب إهداء - 161

 ش.171 ص 117 اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ راضمع»

 ،111 ،11 اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة. »ط إًمٞمف إقمامل صمقاب إهداء - 161

/ 8 اعمٜم٤مر شمٗمًػمش 187 - 186» اًمٓمح٤موي قم٘مٞمدة ذح ،11 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات

 ش.118 - 111 ،171 ،111 ،119

 آؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى. »ًمٚمٛمٞم٧م وُّيديف اًم٘مرآن ي٘مرأ  عمـ أضمرة إقمٓم٤مء - 161

 .ش111

 واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ىمٌقر قمٜمد يًتج٤مب اًمدقم٤مء إن: اًم٘م٤مئؾ ىمقل - 161

 ش.اًمٗمت٤موى»

 ش11 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات. »آضم٤مسم٦م رضم٤مء قمٜمده ًمٚمدقم٤مء اًم٘مؼم ىمّمد - 161

/ 1» اعمدظمؾ ،11 ُمٜمف. »وهمػمهؿ واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ىمٌقر شمٖمِمٞم٦م - 161

 ش.96 - 91 اإلسمداع ،178

 يرزىمقن سمؼميمتف أهنؿ ىمري٦م ذم يم٤من إذا اًمّم٤مًمح اًم٘مؼم أن سمٕمْمٝمؿ اقمت٘م٤مد - 166

 اًم٘م٤مهرة، ظمٗمػمة ٟمٗمٞم٦ًم اًمًٞمدة: ي٘مقًمقن يمام اًمٌٚمد، ظمٗمػم إٟمف: وي٘مقًمقن ويٜمٍمون،

 قمغم اًمرد. »وهمػمه٤م سمٖمداد ظمٗمراء وومالن وومالن دُمِمؼ ظمٗمػم رؾمالن واًمِمٞمخ

 .ش81 آظمٜم٤مئل

 يم٤مظمتّم٤مص٤مت اظمتّم٤مص٤مت إوًمٞم٤مء أضطم٦م ُمـ يمثػم ذم اقمت٘م٤مدهؿ - 167
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..  احلٛمك ُمرض ُمـ يِمٗمل ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمٕمٞمقن، ُمرض ذم يٜمٗمع ُمـ ومٛمٜمٝمؿ إـم٤ٌمء،

 ش.166 اإلسمداع»

 - 111 اًمٌٙمري قمغم اًمرد» اعمجرب، اًمؽمي٤مق ُمٕمروف ىمؼم: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 168

 .ش111

 أو يب وم٤مؾمتٖم٨م طم٤مضم٦م اهلل إمم ًمؽ يم٤مٟم٧م إذا: عمريده اًمِمٞمقخ سمٕمض ىمقل - 169

 .شُمٜمف. »ىمؼمي قمٜمد اؾمتٖم٨م: ىم٤مل

 ؿمٞمئ٤م ىمٓمع ُمـ أن واقمت٘م٤مد وطمجر ؿمجر ُمـ اًمقزم ىمؼم طمقل ُم٤م شم٘مديس - 171

 .سم٠مذى يّم٤مب ذًمؽ ُمـ

 اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ضمٝم٦م واؾمت٘مٌؾ اًمٙمرد آي٦م ىمرأ  ُمـ: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 171

! طم٤مضمتف ىمْمٞم٧م ىمؼمه إمم ظمٓمقة شمًٚمٞمٛم٦م يمؾ ُمع خيٓمق ُمرات ؾمٌع قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اجلٞمالين

 .ش119/ 1 اًمٗمت٤موى»

 سمٕمده٤م شمزوج اًمذي زوضمٝم٤م قمـ اعمتقوم٤مة اًمزوضم٦م ىمؼم قمغم اح٤مء رش - 171

 ش.161 اإلسمداع! »اًمٖمػمة طمرارة يٓمٗمئ ذًمؽ أن زاقمٛملم

 ،111 ،118/ 1 اًمٗمت٤موى. »واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ىمٌقر زي٤مرة إمم اًمًٗمر - 171

 111 اإلسمداع 111 اًمٌٙمري قمغم اًمرد ،1 191 اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ،111/ 1

 وراضمع. »181 ،119 ،111 ،111 ،111 ،11 آظمٜم٤مئل قمغم اًمرد ،ش111 -

 ش.11/ 118 اعم٠ًمخ٦م

 قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ ىمؼم قمٜمد واًمرىمص واعمزاُمػم وإبقاق سم٤مًمٓمٌؾ اًميب - 171

 ش.116/ 1 اعمدظمؾ. »اهلل إمم شم٘مرسم٤م اًمًالم

 ش.111/ 1 ُمٜمف. »اًمٌٜم٤مء داظمؾ ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ ةزي٤مر - 171

 ش.111 - 111/ 1 ُمٜمف. »ومٞمٝم٤م واًمًٙمـ اًم٘مٌقر ذم اًمدور سمٜم٤مء - 176

 .ش171 ،171/ 1 ُمٜمف. »قمٚمٞمٝم٤م اخلِم٥م ُمـ أخقاطم٤م أو اًمرظم٤مم ضمٕمؾ - 177
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 ش.171/ 1 ُمٜمف. »اًم٘مؼم قمغم اًمدراسمزيـ ضمٕمؾ - 178

 ش.111 ،111/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح. »اًم٘مؼم شمزيلم - 179

 قمـ اعمٜم٤مر شمٗمًػم. »اعمٞم٧م قمغم ُمٜمف واًم٘مراءة اعم٘مؼمة إمم اعمّمحػ محؾ - 181

 ش.167/ 8 أمحد

 اًمٗمت٤موى. »هٜم٤مك اًم٘مرآن ىمراءة ي٘مّمد عمـ اًم٘مٌقر قمٜمد اعمّم٤مطمػ ضمٕمؾ - 181

 ش.11 آظمتٞم٤مرات ،171/ 1

 ش.11 ؿم٤مُم٦م ٕيب اًم٤ٌمقم٨م. »وقمٛمده اًم٘مؼم طمٞمٓم٤من ختٚمٞمؼ - 181

 ص٤مطم٥م أن زاقمٛملم اًمييح داظمؾ وإًم٘م٤موه٤م اًمِمٙم٤موى قمرائض شم٘مديؿ - 181

 ش.11 اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة ،98 اإلسمداع. »ومٞمٝم٤م يٗمّمؾ اًمييح

 .طم٤مضمتٝمؿ ويٗمْمقا  ًمٞمذيمروهؿ إوًمٞم٤مء ىمٌقر ٟمقاومذ قمغم اخلرق رسمط - 181

سمٞمتٝمؿ إوًمٞم٤مء زوار دق - 181  ش.111 اإلسمداع. »هب٤م وشمٕمٚم٘مٝمؿ شمقا

 ش.161/ 1 اعمدظمؾ. »اًمتؼمك سم٘مّمد اًم٘مؼم قمغم واًمثٞم٤مب اعمٜم٤مديؾ إًم٘م٤مء - 186

 !ًمتحٌؾ قمٚمٞمف سمٗمرضمٝم٤م واطمتٙم٤ميمٝم٤م اًم٘مٌقر أطمد قمغم اًمٜمًقة سمٕمض اُمتٓم٤مء - 187

 ،111 ،111/ 1 آقمتّم٤مم ،176 آىمتْم٤مء. »وشم٘مٌٞمٚمف اًم٘مؼم اؾمتالم - 188

 اًم٤ٌمقم٨م ،111 اعمًٚمٛملم أـمٗم٤مل ذم اًمؼميمقى ،191/ 1 اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م

 .ش91 اإلسمداع ،71

 ش.71 اًم٤ٌمقم٨م. »اًم٘مؼم سمجدار واًمٔمٝمر اًمٌٓمـ إًمّم٤مق - 189

. وٟمحقه قمقد ُمـ اًم٘مؼم جي٤مور سمام أو سم٤مًم٘مؼم، سمدٟمف ُمـ ؿمئ أو سمدٟمف إًمّم٤مق - 191

 ش.111/ 1 اًمٗمت٤موى»

 .ش198 - 191/ 1 آهم٤مصم٦م. »قمٚمٞمٝم٤م اخلدود شمٕمٗمػم - 191

/ 1 اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م. »واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء سم٘مٌقر اًمٓمقاف - 191
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 .ش91 اإلسمداع ،171

 قمروم٦م يقم اًمٔمـ سمف حيًـ ُمـ سمٕمض ىمؼم ىمّمد وهق اًم٘مؼم، قمٜمد اًمتٕمريػ - 191

 ش.118 آىمتْم٤مء. »قمروم٤مت ذم يمام ىمؼمه قمٜمد اًمٕمٔمٞمؿ وآضمتامع

 ش.71 اًمٌٞم٤من ٟمقر ،11 آظمتٞم٤مرات ،181 ُمٜمف. »قمٜمده واًمتْمحٞم٦م اًمذسمح - 191

. اًمدقم٤مء وىم٧م اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اجلٝم٦م اؾمت٘م٤ٌمل َتري - 191

 ش.166 اًمٌٙمري قمغم اًمرد 171 آىمتْم٤مء»

 .شُمٜمف» اًمّم٤محللم سمٕمض ومٞمٝم٤م اًمتل اجلٝم٦م اؾمتدسم٤مر ُمـ آُمتٜم٤مع - 196

 اًم٘م٤مقمدة»  آضم٤مسم٦م رضم٤مء قمٜمدهؿ ًمٚمدقم٤مء واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر ىمّمد - 197

 11 إظمٜم٤مئل قمغم اًمردش 17 - 17 اًمٌٙمري قمغم اًمرد 117 - 116 ،17 اجلٚمٞمٚم٦م

 .ش117 - 111 - 1 111 آهم٤مصم٦م 11 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات

 ش119 آىمتْم٤مء ،111 آظمٜم٤مئل قمغم اًمرد. »قمٜمده٤م ًمٚمّمالة ىمّمده٤م - 198

 - 111 اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة 71 اًمٌٙمري قمغم اًمرد. »إًمٞمٝم٤م ًمٚمّمالة ىمّمده٤م - 199

 ش.111/ 1 اًمٓمري٘م٦م قمغم اخل٤مدُمل 198 - 191/ 1 آهم٤مصم٦م ،116

 ش111 ،181 آىمتْم٤مء. »واًمذسمح واًمّمٞم٤مم واًم٘مراءة ًمٚمذيمر ىمّمده٤م - 111

 ،117 ،111 - 111/ 1 آهم٤مصم٦م. »سم٤معم٘مٌقر شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمتقؾمؾ - 111

 .ش11 اًمًٜمـ

 .ش171 شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ آظمالص ؾمقرة شمٗمًػم. »اهلل قمغم سمف آىم٤ًمم - 111

 أؾم٠مل أو اهلل ادع: واًمّم٤محللم آٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمٖم٤مئ٥م أو ًمٚمٛمٞم٧م ي٘م٤مل أن - 111

 ش.17 اًمٌٙمري قمغم اًمرد ،119 ،118 ًمف اًم٘مٌقر زي٤مرة ،111 اًم٘م٤مقمدة» شمٕم٤ممم اهلل

 قمغم اٟمٍمين أو أهمثٜمل ومالن ؾمٞمدي ي٤م: يم٘مقهلؿ ُمٜمٝمؿ سم٤معمٞم٧م آؾمتٖم٤مصم٦م - 111

 ،111 ،16 ،18 ،11 - 11 اًمٌٙمري قمغم اًمرد ،111 ،17 ،11 اًم٘م٤مقمدة» قمدوي

 .ش111 اًمًٜمـ
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 ش.118 اًمًٜمـ! »شمٕم٤ممم اهلل دون إُمقر ذم يتٍمف اعمٞم٧م أن اقمت٘م٤مد - 111

 ش.111 ،181 آىمتْم٤مء. »قمٜمده واعمج٤مورة اًم٘مؼم قمٜمد اًمٕمٙمقف - 116

/ 1 اعمدظمؾ! »اًم٘مٝم٘مرى قمغم يٕمٔمٛمقهن٤م اًمتل اعم٘م٤مسمر زي٤مرة ُمـ اخلروج - 117

 .ش69 اًمًٜمـ ،118

 هب٤م ُمـ ىمٌقر زي٤مرة خلّمقص اعمدن إمم اًمقاومديـ اعمدروؿملم سمٕمض ىمقل - 118

 هذه ؾمٙم٤من جلٛمٞمع اًمٗم٤مَت٦م: سمالدهؿ إمم آوسم٦م إرادة قمٜمد وإُمقات إوًمٞم٤مء ُمـ

! وضمٝمف ويٛمًح ويِمػم إًمٞمٝمؿ ويتقضمف ويًٛمٞمٝمؿ ومالن، وؾمٞمدي ومالن ؾمٞمدي اًمٌٚمدة

 ش.69 ُمٜمف»

ط   اًمٜمٌل ذف ذم زي٤مدة اًمٗم٤مَت٦م اهلل، وزم ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىمقهلؿ - 119

 وأصح٤مب! وإهمقاث اًمٙمت٤مب ومحٚم٦م وإوشم٤مد وإنج٤مب إىمٓم٤مب وإرسمٕم٦م

 يم٤موم٦م اًمٕمٛمقم قمغم اهلل أوًمٞم٤مء وؾم٤مئر سم٤مًمٙمقن واعمدريملم اًمتٕمريػ وأصح٤مب اًمًٚمًٚم٦م

 ش.ُمٜمف! »سمٔمٝمره ويٜمٍمف سمٞمديف وضمٝمف ويٛمًح اًمٗم٤مَت٦م وي٘مرأ  ىمٞمقم، ي٤م طمل ي٤م مجٕم٤م

 171 آظمالص ؾمقرة شمٗمًػم 61 آىمتْم٤مء. »قمٚمٞمف واًمٌٜم٤مء اًم٘مؼم رومع - 111

 ،111/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح 66 ًمٚمِمقيم٤مين اًمّمدور ذح. 17 اًمًٕم٤مدة ؾمٗمر

 ش.111

/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م قمغم اخل٤مدُمل. »سمٜم٤مء ىمؼمه قمغم يٌٜمك سم٠من اًمتقصٞم٦م - 111

 ش.116

/ 1 اًمٓمري٘م٦م قمغم اخل٤مدُمل ،198 - 196/ 1 اإلهم٤مصم٦م. »اًم٘مٌقر دمّمٞمص - 111

 .ش111

 اًمذهٌل ،171/ 1 اعمدظمؾ. »اًم٘مؼم قمغم ُمقشمف وشم٤مريخ اعمٞم٧م اؾمؿ ٟم٘مش - 111

 ،111/ 1 اًمٓمري٘م٦م قمغم اخل٤مدُمل ،ش196 198/ 1» آهم٤مصم٦م اعمًتدرك، شمٚمخٞمص ذم

 ش.6 - 1 وم٘مرة 118 اعم٠ًمخ٦م ،91 اإلسمداع

 آظمالص ؾمقرة شمٗمًػم. »وآصم٤مر اًم٘مٌقر قمغم واعمِم٤مهد اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء - 111
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 ش.99 اإلسمداع ،111 اًمٌٙمري قمغم اًمرد ،118 ،6 آىمتْم٤مء ،191

/ 1 اًمٗمت٤موى ،9 اإلسمداع. »وقمٜمده٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمّمالة ُم٤ًمضمد اعم٘م٤مسمر اخت٤مذ - 111

 ش.9 و 8 وم٘مرة 118 اعم٠ًمخ٦م راضمع ،11 آىمتْم٤مء ،111/ 1 ،178 ،186

 ،181 اعم٤ًمضمد إصالح. »قمٚمٞمف ُمًجد سمٜم٤مء أو اعمًجد، ذم اعمٞم٧م دومـ - 116

 ش.9 وم٘مرة 118 اعم٠ًمخ٦م

 ش.118 آىمتْم٤مء! »اًمٙمٕم٦ٌم اؾمتدسم٤مر ُمع اًمّمالة ذم اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل - 117

 81 اإلسمداع ،191 - 191/ 1 آهم٤مصم٦م ،118 ُمٜمف. »قمٞمدا اًم٘مٌقر اخت٤مذ - 118

 ش.118 اعم٠ًمخ٦م ُمـ 11 اًمٗم٘مرة وراضمع 91 -

 ،178 ،171/ 1 اعمدظمؾ. »ومٞمزوروٟمف ًمٞم٠متقه اًم٘مؼم قمغم ىمٜمديؾ شمٕمٚمٞمؼ - 119

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعم٠ًمخ٦م ،88 اإلسمداع ،116/ 1 اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ،198 - 191 آهم٤مصم٦م

 ش.ل» وم٘مرة آٟمٗم٤م

ج واًمِمٛمع اًمزي٧م ٟمذر - 111  - 111 آصالح. »ؿمجرة أو ضمٌؾ أو ىمؼم ٓها

 ش.111 وآىمتْم٤مء 111

 ظمرضمقا  أو اعمًجد دظمٚمقا  يمٚمام اًمٜمٌقي اًم٘مؼم زي٤مرة اعمديٜم٦م أهؾ ىمّمد - 111

 طم٘مقق ذم اًمِمٗم٤م ،118 ،117 ،116 ،111 - 111 ،11 آظمٜم٤مئل قمغم اًمرد. »ُمٜمف

 ش.79/ 1» قمٞم٤مض ًمٚم٘م٤ميض اعمّمٓمٗمك

 اًمٕمالُم٦مش 171 رىمؿ اًمٌدقم٦م اٟمٔمر. »ط ىمؼمه ًمزي٤مرة اًمًٗمر - 111

 .رضم٥م ؿمٝمر ذمط   زي٤مرشمف - 111

 سمٕمٞمدا ومٞمف واًم٘مٞم٤مم اعمًجد دظمقل قمٜمد اًمنميػ اًم٘مؼم ضمٝم٦م إمم اًمتقضمف - 111

 اًمٌدقم٦م اٟمٔمر» !اًمّمالة ذم يم٠منف ي٤ًمره قمغم يٛمٞمٜمف واوٕم٤م اخلِمقع سمٖم٤مي٦م اًم٘مؼم قمـ

 .ش191

ُؿْ  َوًَمقْ ﴿ آي٦م وىمراءة آؾمتٖمٗم٤مرط   ؾم١ماًمف - 111 ُٝمؿْ  فَمَٚمُٛمقا  إِذْ  َأهنَّ ًَ  ﴾..َأنُْٗم
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 ش.68 اًمًٜمـ ،116 ،161 ،161 آظمٜم٤مئل قمغم اًمرد. »أي٦م[ 61: اًمٜم٤ًمء]

 111 - 111 اًمٌدع اٟمٔمر. ط سمف اًمتقؾمؾ - 116

 .شمٕم٤ممم اهلل قمغم سمف اإلىم٤ًمم - 117

 .شمٕم٤ممم اهلل دون ُمـ سمف اإلؾمتٖم٤مصم٦م - 118

. اًمٜمٌقي٦م اًمؽمسم٦م ُمـ اًم٘مري٥م اًمٙمٌػم اًم٘مٜمديؾ ذم ورُمٞمٝم٤م ؿمٕمقرهؿ ىمٓمٕمٝمؿ - 119

 ش.71 اًم٤ٌمقم٨م ،166 آسمتداع ُمْم٤مر ذم اإلسمداع»

 اإلسمداع ،69 اًمًٜمـ 161/ 1 اعمدظمؾ. »اًمنميػ سم٤مًم٘مؼم اًمتٛمًح - 111

 ش.166

 ش.ُمٜمٝمام. »شم٘مٌٞمٚمف - 111

 ،161/ 1 اعمدظمؾ ،11 ،11/ 1 اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» سمف اًمٓمقاف - 111

 ش71 اًم٤ٌمقم٨م ،69 اًمًٜمـ ،166 اإلسمداع

 اًم٤ٌمقم٨م ،166 اإلسمداع. »اًمنميػ اًم٘مؼم سمجدار واًمٔمٝمر اًمٌٓمـ إًمّم٤مق - 111

 ش.71

 سمذًمؽ أطمدهؿ وطمٚمػ اًمنميػ اًم٘مؼم طمجرة ؿم٤ٌمك قمغم اًمٞمد ووع - 111

 !اهلل رؾمقل ي٤م اًمِمٗم٤مقم٦م: وىمٚم٧م ؿم٤ٌميمف قمغم يدك ووٕم٧م اًمذي وطمؼ: سم٘مقًمف

. احلجرة ُمًت٘مٌال، ًمٜمٗمًف ًمٚمدقم٤مء اًمٜمٌقي اًم٘مؼم قمٜمد اًم٘مٞم٤مم إـم٤مًم٦م - 111

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ،181 ،111 ،111 اًمٌٙمري قمغم اًمرد 111 اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة»

 ش.191/ 1 اًمٙمؼمى

 اًم٘مؼم سملم اًمنميٗم٦م اًمروو٦م ذم اًمّمٞمح٤مين اًمتٛمر سم٠ميمؾ اهلل إمم شم٘مرهبؿ - 116

 ش.166 اإلسمداع 71 اًم٤ٌمقم٨م. »واعمٜمؼم

 جمٛمققم٦م. »ىمّم٤مئد وإٟمِم٤مد ظمتٛم٦م ًم٘مراءةط   اًمٜمٌل ىمؼم قمٜمد آضمتامع - 117

 ش.198/ 1 اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ
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 آٟمٌٞم٤مء ُمـ همػمه أوط   اًمٜمٌل ىمؼم قمـ سم٤مًمٙمِمػ آؾمتً٘م٤مء - 118

 ش.19 اًمٌٙمري قمغم اًمرد. »واًمّم٤محللم

 .ط اًمٜمٌل إمم احلقائ٩م ومٞمٝم٤م اًمرىم٤مع إرؾم٤مل - 119

 قمٜمد سمٚم٤ًمٟمف ذٟمقسمف وُمٖمٗمرة طمقائجف يذيمر ٓ أن يٜمٌٖمل أنف: سمٕمْمٝمؿ ىمقل - 111

 !وُمّم٤محلف سمحقائجف ُمٜمف أقمٚمؿ ٕنفط   ىمؼمه زي٤مرة

 وُمٕمرومتف ُٕمتف ُمِم٤مهدشمف ذم وطمٞم٤مشمفط   ُمقشمف سملم ومرق ٓ: ىمقًمف - 111

هتؿ وٟمٞم٤مهتؿ سم٠مطمقاهلؿ  !.وظمقاـمرهؿ وَتنا

 [. 111] اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم



 

 

 احملتويات سفهر





 ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  
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 1 ------------------------------------------------ يمت٤مب اجلٜم٤مئز 

 7 --------------------------------هدي ظمػم اجلٜم٤مئز ذم ط  اًمٜمٌل هدي سم٤مب

 8 -------------------- اجلٜم٤مئز ذم ط  هديف قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمديـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 9 --------------------------------- يمت٤مب ُم٤م جي٥م قمغم اعمريض ُمرض اعمقت 

 11 ------------ سمرسمف اًمٔمـ وحيًـ ىمدره، قمغم ويّمؼم اهلل، سم٘مْم٤مء يرى أن اعمريض قمغم جي٥م

 11 --------------------------- واًمرضم٤مء اخلقف سملم يٙمقن أن اعمريض قمغم يٜمٌٖمل

 11 -------------------------------------------- اعمقت متٜمل طمرُم٦م

 11 ------------------------------------------ شمديٜم٤ًم اعمقت متٜمل ضمقاز

 11 ----------- سم٤مًمقصٞم٦م آؾمتٕمج٤مل ووضمقب هب٤م أوص وإٓ ٕصح٤مهب٤م احل٘مقق شم٠مدي٦م وضمقب

 11 -------------------------------- اًمقرصم٦م همػم ُمـ ًمألىمرسم٤مء اًمقصٞم٦م وضمقب

 11 -------------------------------- اًمقصٞم٦م ذم اًمثٚم٨م قمـ اًمزي٤مدة ضمقاز قمدم

 11 ------------------------------------------- اًمقصٞم٦م قمغم اإلؿمٝم٤مد

 11 --------------------------------------------- ًمقارث وصٞم٦م ٓ

ر طمرُم٦م  11 ---------------------------------------- اًمقصٞم٦م ذم اإلضا

 16 -------------------------------------- ُمردودة سم٤مـمٚم٦م اجل٤مئرة اًمقصٞم٦م

 16 ------------------- اجلٝمؾ يًقد قمٜمدُم٤م اًمًٜم٦م قمغم واًمدومـ سم٤مًمتجٝمٞمز اًمقصٞم٦م وضمقب

 17 -------------------------------------- اًمقوم٤مة قمٜمد اًمقصٞم٦م ُمنموقمٞم٦م

 17 ----------------------- إًمٞمٝم٤م وُم٤م اًمدقمقة سمٜمٞم٦م اعمًٚمؿ همػم اعمريض زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 18 -------------- ؿمٞمٓم٤مٟم٤من قمٜمده ىمٕمد اعمقت قمٜمد يم٤من إذا اإلٟم٤ًمن أن ومٞمف اًمذي احلدي٨م طم٤مل

 11 ------------------------------------------- يمت٤مب شمٚم٘ملم اعمحتي 

 11 ---------------- سم٤مخلػم إٓ طميشمف ذم اًمتٙمٚمؿ وقمدم ًمٚمٛمٞم٧م، واًمدقم٤مء اعمحتي، شمٚم٘ملم

 11 ------------ إي٤مه وشمًٛمٞمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٞم٧م ذيمره٤م جمرد ٓ اًمِمٝم٤مدة ي٘مقل سم٠من اعمٞم٧م أُمر هق اًمتٚم٘ملم

 11 --------------------- اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق وشمقضمٞمٝمف اعمٞم٧م قمٜمد يس ىمراءة ذم طمدي٨م يّمح مل

 11 ----------------------- قمٚمٞمف ماإلؾمال ًمٞمٕمرض اًمٙم٤مومر ًمقوم٤مة اعمًٚمؿ طمْمقر ضمقاز

 11 ------------------------------ يمت٤مب ُم٤م قمغم احل٤مضيـ ومٕمٚمف سمٕمد ُمقت اعمٞم٧م 

 17 ---------------------------------------- ًمف واًمدقم٤مء اعمٞم٧م إهمامض

 11 -------------------------------- اًمتقطمٞمد ؿمٝم٤مدة اعمحتي شمٚم٘ملم ُمنموقمٞم٦م

 11 ----------------------------------- اعمحتي قمٜمد سم٤مًم٘مرآن اعمًجؾ ومتح

 11 --------------------------------------- اعمٞم٧م شمٚم٘ملم ُمنموقمٞم٦م قمدم

 11 -------------------------------- اًمٌدقمل واًمتٚم٘ملم ًمٚمٛمٞم٧م اًمنمقمل اًمتٚم٘ملم

 17 ------------------------------ يمت٤مب ُم٤م جيقز ًمٚمح٤مضيـ قمٜمد اعمٞم٧م وهمػمهؿ 
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 19 --------------------------------أج٤مم صمالصم٦م وشم٘مٌٞمٚمف اعمٞم٧م وضمف يمِمػ ضمقاز

 11 --------------------------------------يمت٤مب ُم٤م جي٥م قمغم أىم٤مرب اعمٞم٧م 

 11 ------------------------------------- اعمٞم٧م أىم٤مرب قمغم اًمّمؼم وضمقب

 11 ---------------------------------- قمٔمٞمؿ أضمر ًمف إوٓد ووم٤مة قمغم اًمّمؼم

 11 -------------------------------------------- آؾمؽمضم٤مع وضمقب

 11 --------------------- وم٠مىمؾ أج٤مم صمالصم٦م همػمه وقمغم أؿمٝمر أرسمٕم٦م زوضمٝم٤م قمغم اعمرأة طمداد

 11 -------------------------- ًمف إرو٤مءً  ضمٝم٤مزو همػم قمغم ًمٚمحداد اعمرأة شمرك أومْمٚمٞم٦م

 17 ------------------------------------- يمت٤مب  ُم٤م حيرم قمغم أىم٤مرب اعمٞم٧م 

 19 ----------------------------------------- اعمٞم٧م قمغم اًمذ٤مطم٦م طمرُم٦م

 11 -------------------------------------- أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م ُمٕمٜمك

 11 ---------------------------- أهٚمف(؟ سمٌٙم٤مء يٕمذب اعمٞم٧م )إن طمدي٨م: ذح ُم٤م

 11 --------------------------------- أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م طمدي٨م شمٗمًػم

 11 --------------------- قمٚمٞمف أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م شمٕمذي٥م ُمـ إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م ُمٕمٜمك

 16 --------------- طمٞم٤مشمف ذم يٜمٙمره مل سمٛمـ ُم٘مٞمد أنف إٓ فم٤مهره قمغم أهٚمف ٦مسمٜمٞم٤مطم اعمٞم٧م شمٕمذي٥م

 16 ---------------------------------- أهٚمف سمٌٙم٤مء اعمٞم٧م قمذاب ُمـ اعم٘مّمقد

 17 ----------------------------------- اجلٞمقب وؿمؼ اخلدود ضب طمرُم٦م

 17 ------------------------------------ اعمٞم٧م قمغم طمزًٟم٤م اًمِمٕمر طمٚمؼ طمرُم٦م

 18 ------------------------------------ اعمٞم٧م قمغم طمزًٟم٤م اًمِمٕمر ٟمنم طمرُم٦م

 18 -------------- ذًمؽ سمٕمد طمٚم٘مٝم٤م صمؿ اعمٞم٧م قمغم حلزهنؿ ًمٚمح٤مهؿ اًمرضم٤مل سمٕمض إقمٗم٤مء طمرُم٦م

 18 ----------------------- وٟمحقه اعمٜم٤مئر رؤوس قمغم اعمٞم٧م ُمقت قمغم اإلقمالن طمرُم٦م

 19 --------------------------------------------- يمت٤مب اًمٜمٕمل اجل٤مئز 

 61 ----------------------- ذقمل سمٛمحٔمقر ي٘مؽمن مل إذا ومٞمام اًمقوم٤مة قمـ اإلقمالن ضمقاز

 61 -------------------------- ًمف آؾمتٖمٗم٤مر ـمٚم٥م اعمٞم٧م ووم٤مة قمـ ًمٚمُٛمخؼِم  يًتح٥م

 61 ------------------------------- ومالن( روح قمغم )اًمٗم٤مَت٦م اًمٜم٤مس ىمقل سمدقمٞم٦م

 61 ---------------- ظم٤مص٦م وٟمنمات اجلرائد صٗمح٤مت قمغم اًمٜمٕمل اعمنموع: همػم اًمٜمٕمل ُمـ

 61 --------------------------------------- يمت٤مب قمالُم٤مت طمًـ اخل٤ممت٦م 

 67 ------------------------------- سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمٜمٓمؼ اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 67 ---------------------------- اجلٌلم سمرؿمح اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 68 ------------------------ هن٤مره٤م أو اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 68 ------------------------ اًم٘مت٤مل ؾم٤مطم٦م ذم آؾمتِمٝم٤مد اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 69 ------------------------- اهلل ؾمٌٞمؾ ذم هم٤مزًي٤م اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ
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 69 ------------------------------ سم٤مًمٓم٤مقمقن اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 ----------------------------- اًمٌٓمـ سمداء اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 --------------------------- واهلدم سم٤مًمٖمرق اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 --------------------وًمده٤م سم٥ًٌم ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ذم اعمرأة ُمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 ------------------------اجلٜم٥م وذات سم٤محلرق اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 ------------------------------ اًمًؾ سمداء اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 -------------- همّمٌف اعمراد اح٤مل قمـ اًمدوم٤مع ؾمٌٞمؾ ذم اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 --------------------- واًمٜمٗمس اًمدـي قمـ اًمدوم٤مع ؾمٞمؾ ذم اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

سمًٓم٤م اعمقت اخل٤ممت٦م: طمًـ قمالُم٤مت ُمـ  71 ------------------------ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ُمرا

 71 -------------------------- ص٤مًمح قمٛمؾ قمغم اخل٤ممت٦م:اعمقت طمًـ قمالُم٤مت ُمـ

 71 -------------------------------- اًمٙمًقف قمٜمد ُم٤مت عمـ ومْمؾ هٜم٤مك هؾ

 71 ------------ يٌتًؿ يراه أو اعمٞم٧م، ضمٚمد سمٞم٤مض اعمٖمًؾ رؤي٦م اخل٤ممت٦م طمًـ قمالُم٤مت ُمـ هؾ

 71 ------------------------------- واًمٖمرق دمسم٤مهل اعمقت ُمـ آؾمتٕم٤مذة طمٙمؿ

 71 ---------------------------------------- ؿمٝم٤مدة؟ اًمٗمج٠مة اعمقت هؾ

 77 --------------------------------------- يمت٤مب  صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمغم اعمٞم٧م 

 79 ---------------------------- وومْمٚمف اًمٕم٤مروملم اًمّم٤مدىملم ُمـ اعمٞم٧م قمغم اًمثٜم٤مء

 81 -------------------- ٦مومٞمف..سمدقم شمِمٝمدون ُم٤م  اجلٜم٤مزة: صالة قم٘م٥م اًمٜم٤مس سمٕمض ىمقل

 81 ---------------------------------------- سم٤مخلػم ًمٚمٛمٞم٧م اًمِمٝم٤مدة أثر

 81 --------------------------------------- يمت٤مب همًؾ اعمٞم٧م وأطمٙم٤مُمف 

 81 ------------------------------------------ وأطمٙم٤مُمف اعمٞم٧م همًؾ

 81 ------------------------------------------ اًمٖمًؾ أثٜم٤مء اعمٞم٧م ؾمؽم

 81 ------------------------------------------ اعمحِرم اعمٞم٧م ُيٓمٞم٥َّم ٓ

 81 --------------------------------- واًمٕمٙمس ًمزوضمتف اًمرضمؾ شمٖمًٞمؾ ضمقاز

 81 -------------------------------- شمٖمًؾ؟ يمٞمػ اًمرضم٤مل سملم اعمرأة ُم٤مشم٧م إذا

ؾ قمغم ًِّ  86 -------------------------------- اًمٖمًؾ سمًٜمـ قم٤مروًم٤م يٙمقن أن اعمٖم

 86 ------------------------------------------ اعمٞم٧م همًؾ شمقزم ومْمؾ

ؾ عمـ يًتح٥م ًّ  87 ------------------------------------ يٖمتًؾ أن ُمٞمت٤مً  هم

 88 --- اًمقضمقب؟ قمغم يدل إُمر وهؾ ومٚمٞمتقو٠م( محٚمف وُمـ ومٚمٞمٖمتًؾ ُمٞمًت٤م همًؾ )ُمـ طمدي٨م صح٦م ُم٤م

 88 ----------------------------------------- ٞم٧ماعم شمقوئ٦م شمنمع هؾ

 89 -------------------------------------- اعمٕمريم٦م ؿمٝمٞمد همًؾ ينمع ٓ

 91 ------------------------------------ قمٚمٞمف واًمّمالة اعمٞم٧م همًؾ يمٞمٗمٞم٦م
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 91 ---------------------------------------- طمرىم٤مً  ُم٤مت ُمـ همًؾ طمٙمؿ

 91 -------------------------------------------- يمت٤مب شمٙمٗملم اعمٞم٧م 

 91 ------------------------------------------- اعمٞم٧م شمٙمٗملم وضمقب

 91 ------------------------- همػمه خيٚمِّػ مل وًمق اعمٞم٧م، ُم٤مل ُمـ يٙمقن صمٛمٜمف أو اًمٙمٗمـ

 91 ----------------------- اعمٞم٧م دنسم مجٞمع يًؽم ؾم٤مسمٖم٤م ـم٤مئال اًمٙمٗمـ يٙمقن أن يٜمٌٖمل

 96 ------------------------- احلٞم٤مة ذم اعمٞم٧م ًم٤ٌمس ضمٜمس ُمـ اًمٙمٗمـ يمقن يِمؽمط ٓ

 اإلذظمر ُمـ ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف ضمٕمؾ ُمٙمِمقوم٤مً  ُمٜمف سم٘مل وُم٤م ضمًده، ُمـ ـم٤مل وُم٤م رأؾمف سمف ؾُمؽم اًمٙمٗمـ و٤مق إذا

 96 --------------------------------------------------- وٟمحقه

 97 -------------------------- إيمٗم٤من ىَمٚم٧َّم إذا واطمد يمٗمـ ذم اجلامقم٦م شمٙمٗملم ضمقاز

 98 ------------------------- ومٞمٝم٤م يدومـ سمؾ ومٞمٝم٤م ىمتؾ اًمذي اًمِمٝمٞمد صمٞم٤مب ٟمزع جيقز ٓ

 98 ------------------------- ٤مسمفصمٞم ومقق أيمثر أو واطمد سمثقب اًمِمٝمٞمد شمٙمٗملم يًتح٥م

 99 --------------------------------- ومٞمٝمام ُم٤مت اًمٚمذيـ صمقسمٞمف ذم يٙمٗمـ اعمحرم

 99 --------------------------------------- اًمٙمٗمـ ذم اًمٌٞم٤مض اؾمتح٤ٌمب

 99 --------------------------------------- اًمٙمٗمـ ذم اًمتثٚمٞم٨م اؾمتح٤ٌمب

 111 ------------------------------- طمؼمة صمقب إيمٗم٤من أطمد يمقن اؾمتح٤ٌمب

 111 -----------------------------------------اًمٙمٗمـ شمٌخػم اؾمتح٤ٌمب

 111 ----------------------------------------- اًمٙمٗمـ ذم اعمٖم٤مٓة طمرُم٦م

 111 ------------------- يم٤مًمرضم٤مل ذًمؽ ذم واًمٜم٤ًمء أيمٗم٤من، صمالصم٦م قمغم آىمتّم٤مر اًمقاضم٥م

 111 ------------------------------- ومرق وٓ يم٤مًمرضمؾ اًمٙمٗمـ أطمٙم٤مم ذم اعمرأة

 111 ---------------------------------------- اعمرأة؟ شمٙمٗمـ صمقب يمؿ ذم

 111 ------------------------------- اعمٞم٧م ًمًؽم اًمٙمٗمـ إـم٤مًم٦م قمدم قمـ اًمزضمر

 111 --------------------------- اًمًٚمػ قمٜمد ُمٕمرووًم٤م يم٤من اًم٘مؼم ذم اًمٙمٗمـ قم٘مد طمؾ

 111 ------------ قمراة؟ طمنمهؿ وسملم سم٤مٕيمٗم٤من اًم٘مٌقر ُمـ اعمقشمك ظمروج أدًم٦م سملم اجلٛمع يمٞمػ

 117 --------------------------------------- يمت٤مب محؾ اجلٜم٤مزة واشم٤ٌمقمٝم٤م 

 119 ------------------------------------- واشم٤ٌمقمٝم٤م اجلٜم٤مزة محؾ وضمقب

 119 ---------------------------------------- ُمرشمٌتلم قمغم اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع

 111 --------------------------------- شمٜمزيف هنل اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع قمـ اًمٜم٤ًمء هنل

 111 ------------------------------- اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ سمام اجلٜم٤مئز شمتٌع أن جيقز ٓ

 111 --------------------------------- سمدقم٦م اجلٜم٤مزة أُم٤مم سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع

 111 ------------------------------- اجلٜم٤مزة ىمدام ضمٝمًرا  واًمتٝمٚمٞمؾ اًمتٙمٌػم سمدقمٞم٦م

ع وضمقب  111 ---------------------------------------- سم٤مجلٜم٤مزة اإلها
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117 

ع إُمر  111 ---------------------------------------- سم٤مجلٜم٤مزة سم٤مإلها

 111 ظمٚمٗمٝم٤م ومٞمًػم اًمرايم٥م ٓإ ُمٜمٝم٤م، ىمري٤ٌم يٙمقن أن قمغم وي٤ًمره٤م، يٛمٞمٜمٝم٤م وقمـ اجلٜم٤مزة أُم٤مم اعمٌم ضمقاز

 111 ---------------------------------------أومْمؾ اجلٜم٤مزة ظمٚمػ اعمٌم

 111 --------------------------------------- اجلٜم٤مزة وراء يًػم اًمرايم٥م

 111 ------------------------- يمراه٦م سمال ضم٤مئز اجلٜم٤مزة ُمـ آٟمٍماف سمٕمد اًمريمقب

 116 اًمًٞم٤مرات ذم وهؿ هل٤م اعمِمٞمٕملم وشمِمٞمٞمع ًمٚمجٜم٤مئز، خمّمّم٦م ؾمٞم٤مرة أو قمرسم٦م قمغم اجلٜم٤مزة محؾ ينمع ٓ

 117 ----------------------------------------- ُمٜمًقخ ًمٚمجٜم٤مزة ماًم٘مٞم٤م

 118 ----------------------------------- ُمٜمًقخ اجلٜم٤مزة قمغم اًم٘مٞم٤مم طمدي٨م

ٜم٦م ع ُمـ ي٘مٕمد ٓأ اًم  119 ----------------------- اًمرضم٤مل ُمٜم٤ميم٥م قمـ شمقوع طمتك اجلٜم٤مزة اشٌم

 119 ---------------------------------------------- اجلٜم٤مزة شَمَٙمٚمهؿ

 111 ---------------------------------- اجلٜم٤مزة محؾ عمـ اًمقوقء اؾمتح٤ٌمب

 111 ----------------------------- ضمٜم٤مزشمف؟ اشم٤ٌمع ىمٌؾ اعمٞم٧م طم٤مل قمـ ُي٠ًمل هؾ

 111 -------------------------------- شمقوع طمتك ًمٚمجٜم٤مزة سم٤مًم٘مٞم٤مم إُمر ٟمًخ

 111 ---------------------------------------- يمت٤مب اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مزة 

 111 --------------------------------------- يمٗم٤مي٦م ومرض اجلٜم٤مزة صالة

 111 --------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة وضمقب ُمـ ُيًتثٜمك ُمـ

 116 ----------------------------- )اًمٓمٗمؾ( دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 117 ---------------------------- )اًمِمٝمٞمد( دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 118 ---------------- اهلل( طمدود ُمـ طمد   ذم ىُمتؾ )ُمـ دم٥م: وٓ قمٚمٞمـٝمـؿ اًمّمـالة شُمِمـرع ممـ

 119 -------------------- اعمٕم٤ميص( ذم اعمٜمٌٕم٨م )اًمٗم٤مضمر دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 111 ------- ديٜمف( سمف ُي٘م٣م ُم٤م اح٤مل ُمـ يؽمك مل اًمذي )اعمديـ دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 111 ----------------------------- صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اعمٞم٧م قمغم اًمديـ وامن ذم

 111 سمٕمض( دون سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف صغم أو قمٚمٞمف ُيّمغم أن ىمٌؾ دومـ )ُمـ دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 111 -- احل٤مض( صالة قمٚمٞمف يّمغم ُمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٚمد ذم ُم٤مت )ُمـ دم٥م: وٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة شُمنمع ممـ

 116 ------------------------------ اًمٖم٤مل وقمغم ديـ قمٚمٞمف ُمـ قمغم اًمّمالة شمرك

 116 --------------------- واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر قمغم واًمؽمطمؿ وآؾمتٖمٗم٤مر اًمّمالة طمرُم٦م

 111 ----------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اجلامقم٦م وضمقب

 111 ------------------------- صمالصم٦م اجلٜم٤مزة: صالة ذم اجلامقم٦م اٟمٕم٘م٤مد ذم ورد ُم٤م أىمؾ

 111 ------------------------------- وأنٗمع ًمٚمٛمٞم٧م أومْمؾ يم٤من اجلٛمع يمثر يمٚمام

 111 ------- ومّم٤مقمدا صٗمقف صمالصم٦م آُم٤مم وراء جلٜم٤مزةا صالة ذم اح٠مُمقُمقن َيُّمػ أن ويًتح٥م

 111 ----------------طمذاءه وًمٞمس ظمٚمٗمف ي٘مػ وم٢مٟمف واطمـد رضمـؾ همػم آُم٤مم ُمع يقضمد مل إذا
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 111 ------------------------ اًمقزم ُمـ اجلٜم٤مزة صالة ذم سم٤مُٓم٤مُم٦م أطمؼ ٟم٤مئ٦ٌم أو اًمقازم

 111 ---- اعمٕمروف اًمؽمشمٞم٥م قمغم صمؿ اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ سم٤مإلُم٤مُم٦م وم٤مٕطمؼ ٟم٤مئٌف، أو اًمقازم حيي مل إذا

 يم٤مٟمقا  وًمق - اًمذيمقر وضمٕمٚم٧م واطمدة، صالة قمٚمٞمٝم٤م ُصكم واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل ُمـ قمديدة ضمٜم٤مئز اضمتٛمٕم٧م إذا

 111 ------------------------- اًم٘مٌٚم٦م يكم مم٤م اإلٟم٤مث وضمٜم٤مئز ُٓم٤مم،ا يكم مم٤م - صٖم٤مرا

 116 ------------------ صالة -اضمتٛمٕم٧م إذا – اجلٜم٤مئز ُمـ واطمدة يمؾ قمغم يّمغم أن جيقز

 116 ---------------------------------- اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة دمقز

 117 ----------- اجلٜم٤مئز قمغم ًمٚمّمالة ُمٕمد ُمٙم٤من ذم اعمًجد ظم٤مرج اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة إومْمؾ

 118 --------------------------------- اًم٘مٌقر سملم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة جيقز ٓ

ة ووؾمط اًمرضمؾ، رأس وراء اجلٜم٤مزة صالة ذم آُم٤مم ي٘مػ  119 -------------------- اعمرأ

 111 -------------------------------- شمًع إمم أرسمع ُمـ اجلٜم٤مزة قمغم اًمتٙمٌػمات

 111 -------------------------------------------- شمٙمٌػمات اخلٛمس

 111 ---------------------------------------- شمٙمٌػمات واًمًٌع اًم٧ًم

 111 --------------------------------------------- شمٙمٌػمات اًمتًع

 111 --------------------------- شمًع إمم أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اجلٜم٤مئز قمغم اًمتٙمٌػم صمٌقت

 111 ------------- اًم٤ٌمىمل دون إومم ًمتٙمٌػمةا ذم اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمتٙمٌػم ذم اًمٞمديـ رومع ينمع

 111 ------ اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمّمدر قمغم واًم٤ًمقمد واًمرؾمغ اًمٞمنى يمٗمف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمل اًمٞمد ووع

 116 ------------------------------- إومم اًمتٙمٌػمة سمٕمد رةوؾمق اًمٗم٤مَت٦م ىمراءة

 118 --------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ُمنموقمٞم٦م قمدم

ا  شمٙمقن اجلٜم٤مزة صالة ذم اًم٘مراءة  119 ----------------------------------- هًّ

 119 ------------------------------ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتٙمٌػمة سمٕمد ط  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 161 ---------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم ط  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صٞمٖم٦م

 161 ----------------------------------- اًمتٙمٌػمات سم٤مىمل ذم ًمٚمٛمٞم٧م اًمدقم٤مء

 161 -------------------------------------- اح٠مثقرة اجلٜم٤مزة صالة أدقمٞم٦م

 161 ---------------------------- ُمنموع واًمتًٚمٞمؿ إظمػمة اًمتٙمٌػمة سملم اًمدقم٤مء

 161 ----------------------- اجلٜم٤مزة قمغم اًمدقم٤مء ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م اظمتالف ؾم٥ٌم

 161 -------------------------------- ـمٗمالً  قمٚمٞمف اعمّمغمَّ  يم٤من إذا اًمدقم٤مء صٞمٖم٦م

 161 --------------------- ٞمفقمٚم دًمٞمؾ ٓ وم٘مط اًمث٤مًمث٦م اًمتٙمٌػمة ذم ًمٚمٛمٞم٧م اًمدقم٤مء ختّمٞمص

ُمًٚمؿ ومٞمف يؽمدد أن يٜمٌٖمل ٓ مم٤م اًمٜم٤مس، سمٕمض اؾمتحًٜمف ُم٤م قمغم اجلٜم٤مزة صالة ذم اح٠مثقرة إدقمٞم٦م إيث٤مر

 ------------------------------------------------------ 161 

 161 -------------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة ذم اًمتًٚمٞمٛمت٤من

 161 ---------------------------------- واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز
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 166 -------------------------------------- اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم )وسمريم٤مشمف( زي٤مدة

ا  يٙمقن أن اًمتًٚمٞمؿ ذم اًمًٜم٦م  166 ------------------------------------ هًّ

 167 -------- ًميورة إٓ ومٞمٝم٤م اًمّمالة َترم اًمتل اًمثالصم٦م آوىم٤مت ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة دمقز ٓ

 168 ---------------------------- أومْمؾ واعمّمغم اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة صالة ضمقاز

 171 ----------- اعمًجد ذم يمقهن٤م ضمقاز ُمع اعمّمغم ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة إومم أن قمغم اًمدًمٞمؾ

 171 --------------------------------- ىمؼمه ذم وهق اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة ضمقاز

 171 --------------------------------------- اجلٜم٤مزة صالة قمـ اإلقمالن

 171 ------------------------------------ اجلٜم٤مزة شمٙمٌػمات ُمع اًمٞمديـ رومع

 171 -------------------------- قمٚمٞمٝم٤م؟ ٟمّمكم هؾ إٟم٤ًمن حلؿ ُمـ ىمٓمٕم٦م وضمدٟم٤م إذا

 171 -------------------- (ًمف رء ومال اعمًجد ذم اجلٜم٤مزة قمغم صغم )ُمـ طمدي٨م: ُمٕمٜمك

 171 ------------------------------------------- اًمً٘مط قمغم اًمّمالة

 176 ------------------------------------ اخلٛمر ؿم٤مرب قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 176 ------------------------------------- اعم٘مؼمة ذم اجلٜم٤مزة قمغم اًمّمالة

 177 ------------------------ اًمٜمٌقي٦م اخلّم٤مئص ُمـ دومٜمف سمٕمد اعمٞم٧م قمغم اًمّمالة هؾ

 178 ------------------------------- اجلٜم٤مئز صالة أثٜم٤مء اعمّمكم ٟمٔمر يٙمقن أجـ

 178 --------------------- اجلٜم٤مزة صالة همػم ذم اعمّمٚملم يدي سملم اجلٜم٤مزة ووع طمٙمؿ

 181 ----------------------- اجلٜم٤مزة صالة همػم ذم اعمّمٚملم أُم٤مم اجلٜم٤مزة ووع جيقز ٓ

 181 -------------------------- اًمٗمريْم٦م ذم اعمّمٚملم يدي سملم اجلٜم٤مزة ووع طمٙمؿ

 181 ------------------------------------- اعم٘مؼمة ذم اجلٜم٤مزة صالة طمٙمؿ

 181 ---------------------- ُمٗمًدة؟ إمم ؾمٞم١مدي اًمٖم٤مئ٥م صالة شمرك يم٤من إذا احلٙمؿ ُم٤م

 181 -- اًمدٟمٞم٤م سم٘م٤مع ذم اًمٞمقم هذا ذم ؿمؽ سمال ُم٤مت ىمد ُمًٚماًم  أن سمدقمقى يقُمًٞم٤م اًمٖم٤مئ٥م صالة صالة طمٙمؿ

 181 --------------------------------قمٜمف ختٗمػ اعمٞم٧م قمغم ط  اًمٜمٌل صالة

 181 ------------------------------------------- اًمٖم٤مل قمغم اًمّمالة

سمٕمف   187 ------------------------------------------ يمت٤مب اًمدومـ وشمقا

 189 ----------------------------------- يم٤مومًرا  يم٤من وًمق اعمٞم٧م دومـ وضمقب

 191 ----------------------------- ُمًٚمؿ ُمع يم٤مومر وٓ يم٤مومر، ُمع ُمًٚمؿ يدومـ ٓ

 191 ----------------------------------------- اعم٘مؼمة ذم اًمدومـ اًمًٜم٦م

 191 -------------- اعم٘م٤مسمر إمم يٜم٘مٚمقن وٓ اؾمتِمٝم٤مدهؿ ُمقاـمـ ذم يدومٜمقن اعمٕمريم٦م ذم اًمِمٝمداء

 191 ------------------------------------- صمالصم٦م أوىم٤مت ذم اًمدومـ جيقز ٓ

 197 -------------------- اعمّم٤ٌمح اؾمتٕمامل ُمع وًمق ضم٤مز ًمٞمال، اعمٞم٧م ًمدومـ اوٓمروا إن

 197 ------------ اعمٞم٧م شمٖمػم ظمٞمػ إذا إٓ ه٦ماًمٙمرا  وىم٧م ظمروج إمم اعمٞم٧م دومـ شم٠مظمػم وضمقب
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 198 ----------------- احلٙمؿ؟ هذا ذم اجلٜم٤مزة صالة شمدظمؾ وهؾ ًمٚمّمالة اًمٙمراه٦م أوىم٤مت

 199 -------------------------------- وَتًٞمٜمف وشمقؾمٞمٕمف اًم٘مؼم، إقمامق وضمقب

 199 ------------------------------ أومْمؾ وإول اًم٘مؼم ذم واًمِمؼ اًمٚمحد ضمقاز

 111 ----------------------- اًميورة قمٜمد أيمثر أو اصمٜم٤من اًم٘مؼم ذم ُيدومـ أن ُمـ سم٠مس ٓ

 111 ------------------------- اًمٜم٤ًمء وند اًمرضم٤مل أنثك يم٤من وًمق اعمٞم٧م إٟمزال يتقمم

 111 ---------------------------------------- سم٢مٟمزاًمف أطمؼ اعمٞم٧م أوًمٞم٤مء

 111 -------------------------------- سمٜمٗمًف زوضمتف دومـ يتقمم أن ًمٚمزوج جيقز

 111 ------------------- اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ يٓم٠م مل يم٤من إذا سمام ُمنموط ًمزوضمتف اًمرضمؾ دومـ ضمقاز

 111 ---------------------------------- اًم٘مؼم ُم١مظمر ُمـ اعمٞم٧م إدظم٤مل اًمًٜم٦م

 111 وي٤ًمره٤م اًم٘مٌٚم٦م يٛملم إمم ورضماله فورأؾم اًم٘مٌٚم٦م، ىُم٤ٌمًم٦م ووضمٝمف اًمٞمٛملم، ضمٜمٌف قمغم ىمؼمه ذم اعمٞم٧م جيٕمؾ

 111 ---- ط اهلل رؾمقل ُمٚم٦م أو: اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم اهلل، سمًؿ حلده: ذم اعمٞم٧م يْمع اًمذي ي٘مقل

 111 - اًمٚمحد ؾمد ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد مجٞمٕم٤م سمٞمديف طمثقات صمالث اًمؽماب ُمـ حيثق أن اًم٘مؼم قمٜمد عمـ ويًتح٥م

 116 ------------------------------ ؿمؼم ٟمحق إرض قمـ اًم٘مؼم رومع اًمًٜم٦م: ُمـ

 117 ------------------------------------- ُُمًٜماًم  اًم٘مؼم جُيٕمؾ أن اًمًٜم٦م ُمـ

 118 ---------------------------------------- يًٜمؿ أم اًم٘مؼم يًٓمح ؾه

 118 --------------------- أهٚمف ُمـ يٛمقت ُمـ إًمٞمف ًمُٞمدومـ سمحجر اًم٘مؼم شمٕمٚمٞمؿ اًمًٜم٦م: ُمـ

 118 --------------- ًمف وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمٞم٧م ثٌٞم٧مسم٤مًمت واًمدقم٤مء اًم٘مؼم قمغم اًمقىمقف اًمًٜم٦م: ُمـ

 119 -------------------- احل٤مضيـ شمذيمػم سم٘مّمد اًمدومـ أثٜم٤مء اعمٞم٧م قمٜمد اجلٚمقس ضمقاز

 111 ----------------------------- صحٞمح ًمٖمرض اًم٘مؼم ُمـ اعمٞم٧م إظمراج ضمقاز

 111 ---------------------------- يٛمقت أن ىمٌؾ ىمؼمه حيٗمر أن ًمٚمرضمؾ يًتح٥م ٓ

 111 ----------------------------------------- اًمٌٞمقت ذم اًمدومـ طمرُم٦م

 111 --------------------------------- ًمٕمذر آظمر ُمٙم٤من إمم اعمدومقٟم٦م اجلث٦م ٟم٘مؾ

ر هؾ  117 ----------------------------------- ط اًمٜمٌل دومـ اًمّمح٤مسم٦م أظمَّ

 118 --------------------------------------------- ًمٞمالً  اعمقشمك دومـ

 118 ---------------- اًم٘مؼم؟ اعمٞم٧م إدظم٤مل قمٜمد اهلل رؾمقل ُمٚم٦م قمغم اهلل سمًؿ ىمقل: صم٧ٌم هؾ

 119 ---------------------------------- دومٜمف سمٕمد اًمِمٝم٤مدة اعمٞم٧م شمٚم٘ملم طمٙمؿ

 111 -------------------------------------- أثقاب صمالصم٦م ذم اًمدومـ اًمًٜم٦م

 111 ------------------------------ ُمٙم٦م؟ أو اًمٌ٘مٞمع ذم ُدومـ عمـ ومْمؾ هٜم٤مك هؾ

 111 ------------- ُمنموع ًمٚم٘مؼم اعمٞم٧م إدظم٤مل قمٜمد اهلل، رؾمقل ُمٚم٦م وقمغم اهلل سمًؿ ىمقهلؿ: هؾ

 111 ----------------------------------------- اعمٞم٧م دومـ شم٠مظمػم طمٙمؿ

 111 ---------------------- اًم٘مٌٚم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ىمؼمه أدظمؾ ط  اًمٜمٌل أن ىم٤مل ُمـ ىمقل رد
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 أن اجلامقم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم هق هؾ اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هذا (اًمتثٌٞم٧م ًمف واؾم٠مخقا  ٕظمٞمٙمؿ )اؾمتٖمٗمروا طمدي٨م:

 111 ----------------------------- ومرادى؟ أم قمٚمٞمف ي١مُمٜمقا  واًمٌ٘مٞم٦م يدقمق اًمقاطمد

 117 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًمتٕمزي٦م 

 119 -------------------------------------- اعمٞم٧م أهؾ شمٕمزي٦م ُمنموقمٞم٦م

 واًمّمؼم، اًمرو٤م قمغم وحيٛمٚمٝمؿ طمزهنؿ، ُمـ ويٙمػ اعمٞم٧م، أهؾ يًكم أنف ئمـ اًمذي سم٤مًمٙمالم شمٙمقن اًمتٕمزي٦م

 111 --------- احلًـ اًمٙمالم ُمـ ًمف شمٞمن ومٌام وإٓ ويًتحيه، يٕمٚمٛمف يم٤من إن ط قمٜمف يث٧ٌم مم٤م

 111 --------------------------------- يتج٤موزه٤م ٓ أج٤مم سمثالصم٦م اًمتٕمزي٦م َتد ٓ

 111 -------- ًمٚمٕمزاء اًمقارديـ ًمْمٞم٤موم٦م اًمٓمٕم٤مم اعمٞم٧م أهؾ واخت٤مذ ًمٚمتٕمزي٦م آضمتامع اضمتٜم٤مب يٜمٌٖمل

 111 ------------------ يِمٌٕمٝمؿ ـمٕم٤مُم٤م اعمٞم٧م ٕهؾ وضمػماٟمف اعمٞم٧م أىمرسم٤مء يّمٜمع أن اًمًٜم٦م

 111 -------------------------------------- اعمٞم٧م ٕهؾ اًمٓمٕم٤مم صٜم٤مقم٦م

 111 --------------------------------- وإيمراُمف اًمٞمتٞمؿ رأس ُمًح ويًتح٥م

 111 ----------------------------------------------- اعمٞم٧م شم٠مبلم

 116 ------------------------------------ اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اًمتٕمزي٦م طمٙمؿ

 116 -------------------------------------- اًمتٕمزي٦م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م

 117 -------------------------------------- ظم٤مص٦م ًمٚمتٕمزي٦م اًمًٗمر طمٙمؿ

 118 ------------------------------------- صقره٤م وسمٕمض اًمتٕمزي٦م طمٙمؿ

 111 --------------------------------------------  يمت٤مب ُم٤م يٜمتٗمع سمف اعمٞم٧م

 111 ------------------------------ ًمف اًمدقم٤مء همػمه: قمٛمؾ ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 111 ----------------- قمٜمف اًمٜمذر مصق اعمٞم٧م وزم ىمْمـ٤مء همػمه: قمٛمـؾ ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 116 ----------------- ؿمخص أي ُمـ قمٜمف اًمديـ ىمْم٤مء همػمه: قمٛمؾ ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 116 ----------- اًمّم٤محل٦م إقمامل ُمـ اًمّم٤مًمح اًمقًمد ٕمٚمفيٗم ُم٤م همػمه: قمٛمؾ ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 111 ------- ضم٤مري٦م وصدىم٤مت ص٤محل٦م آصم٤مر ُمـ سمٕمده ُمـ ظمٚمٗمف ُم٤م همػمه: أقمامل ُمـ اعمٞم٧م سمف يٜمتٗمع مم٤م

 111 ---------------------------------- اعمًٚمؿ اًمقاًمد قمـ واًمّمدىم٦م اًمّمقم

 111 ----------------------------------- اعمٞم٧م قمـ اًمّمٞم٤مم ىمْم٤مء جيقز هؾ

 116 ------------------------------- اعمتقومٞم٤من ًمٚمقاًمديـ واًمدقم٤مء اًم٘مرآن ىمراءة

 اسمتٖم٤مء اًم٘مرآن هذا ىمرأت أنٜمل شمٕمٚمؿ ٜم٧ميم إن مهللا أىمقل: صمؿ ص٤مًمح يمٕمٛمؾ اًم٘مرآن  أىمرأ  أن يٛمٙمـ هؾ

 116 ---------------- اًمّم٤مًمح؟ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتقؾمؾ سم٤مب ُمـ ويمذا يمذا ًمٗمالن وم٤مهمٗمر ُمرو٤مشمؽ

 117 ------------------------------- ًمف؟ شمّمؾ هؾ ًمٚمٛمٞم٧م اًم٘مرآن ىمراءة صمقاب

 117 ----------------------------------- ًمٚمٛمٞم٧م اًم٘مرآن شمالوة صمقاب إهداء

 118 ------------------------------------- ًمٚمٛمٞم٧م اًم٘مراءة صمقاب وصقل

 161 ----------------------------------------- ًمٚمٛمٞم٧م اًمثقاب إهداء
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 161 ----------------------------------- ُمٕملم عمٞم٧م اًمزي٤مرة ختّمٞمص طمٙمؿ

 161 --------------------------- أضمرة؟ سمٖمػم أو سم٠مضمرة يٙمقن هؾ اعمٞم٧م قمـ احل٩م

 167 --------------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم اعمقشمك

 169 ----------------------------------------- إُمقات شمنميح طمٙمؿ

 171 ----------------------------------- ـمٗمالً  يم٤من إذا اعمٞم٧م شمنميح طمٙمؿ

 171 ---------------------------------- اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اًمٕمٚم٦م

 171 --------------------------- شمٕم٤ممم؟ اهلل يٙمٚمٛمف اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ُي٘متؾ ُمـ يمؾ هؾ

 171 -------------------------------------- يمت٤مب زي٤مرة اًم٘مٌقر وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

ر هب٤م ًمالشمٕم٤مظ اًم٘مٌقر زي٤مرة شمنمع  171 ؾمٌح٤مٟمف اًمرب يٖمْم٥م ُم٤م قمٜمده٤م ي٘مقل ٓ أن ذيٓم٦م أظمرة وشمذيمه

 176 ------------------------------ اًم٘مٌقر زي٤مرة اؾمتح٤ٌمب ذم يم٤مًمرضم٤مل ءاًمٜم٤ًم

 181 -------------------------------- اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمـ اإليمث٤مر ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ٓ

 181 ------------------------------------- ًمٚم٘مٌقر اًمٜم٤ًمء زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 181 ------------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًم٘مٌقر زي٤مرة

 181 -------------------------------------- ًمالشمٕم٤مظ ًمٚمٜم٤ًمء اًم٘مٌقر زي٤مرة

 181 ------------------------------------- ًمٚم٘مٌقر اًمٜم٤ًمء زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 186 --------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ

 186 ------------------------ وم٘مط ًمٚمٕمؼمة اإلؾمالم همػم قمغم ُم٤مت ُمـ ىمؼم زي٤مرة جيقز

 188 ------------------------- اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ مم٤م اًم٘مٌقر زي٤مرة قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة

ز ُمـ سمٕمض أدًم٦م قمغم اًمرد  191 --------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اًم٘مراءة ضمقَّ

 191 ------------------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اًم٘مرآن ىمراءة سمدقمٞم٦م

 191 -------------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع ضمقاز

 191 ------------------------------------- اًمدقم٤مء طم٤مل اًم٘مٌقر شُمًت٘مٌؾ ٓ

 198 ------------------- ٜم٤مرسم٤مًم يٌنمه سمؾ ًمف، يدقمق وٓ قمٚمٞمف، يًٚمؿ ومال اًمٙم٤مومر ىمؼم زار إذا

 198 ---------------------------------- ٟمٕمٚمٞمف ذم اعمًٚمٛملم ىمٌقر سملم يٛمٌم ٓ

 199 ----------------------------------- اًم٘مٌقر قمغم اًمقرود ووع ينمع ٓ

 111 ------------------------------- اًمٔم٤معملم سم٘مٌقر اعمرور قمٜمد واخلقف اًمٌٙم٤مء

 111 ------------------------------- ُمٜم٤م( ومٚمٞمس اًم٘مٌقر زار )ُمـ طمدي٨م وٕمػ

 111 -------------------- اًمًٜم٦م أج٤مم ُمـ يمٞمقم ُمٕملم شمقىمٞم٧م سمدون اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 111 -------------------------------------- اًمٕمٞمد يقم اًم٘مٌقر زي٤مرة طمٙمؿ

 117 ---------------------------------------- يمت٤مب ُم٤م حَيُْرُم قمٜمد اًم٘مٌقر 

 119 ----------------------------------- واًمٜمحر اًمذسمح اًم٘مٌقر: قمٜمد حَيُْرمُ  مم٤م
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 119 --------------------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اعمحرُم٤مت ُمـ

 116 ---------------------------------------- اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة طمرُم٦م

 116 ----------------------------- اؾمت٘م٤ٌمل سمدون وًمق اًم٘مٌقر قمٜمد اًمّمالة طمرُم٦م

 111 ------------------------------------ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء طمرُم٦م

 111 --------------------------------------- ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ طمرُم٦م

 111 ---------------------------------------- قمٞمًدا اًم٘مٌقر اخت٤مذ طمرُم٦م

 119 -------------------------------------- اًم٘مٌقر إمم اًمرطم٤مل ؿمد طمرُم٦م

 111 ------------------------------------- اًم٘مٌقر قمٜمد اًمنج إي٘م٤مد طمرُم٦م

 117 ---------------------------------- اعمًٚمٛملم اعمقشمك قمٔم٤مم يمن طمرُم٦م

 118 ----------------------------------------- اعمًٚمؿ ىمؼم ٟمٌش طمرُم٦م

 111 ---------------------------------------- اًمٙمٗم٤مر ىمٌقر ٟمٌش ضمقاز

 111 -------------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مٌقر

 111 -------------------------------------- ًمٚمٜمّم٤مرى اًم٘مٌقر طمٗمر طمٙمؿ

 ذم شمدومـ ومٝمؾ ؿمخّمٞم٦م، ٕهمراض يم٤من ذًمؽ أن أهٚمٝم٤م فمـ قمغم ويٖمٚم٥م رؾمٛمٞم٤ًّم إؾمالُمٝم٤م أقمٚمٜم٧م اُمرأة

 111 ------------------------------------- اًمٜمّم٤مرى؟ أم اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر

 116 ----------------------- ًمٚميورة سم٘مدر ذًمؽ وضمقاز اًم٘مؼم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمٜمٝمل

 117 ----------------------------------------- اًم٘مؼم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م طمٙمؿ

 118 ----------------------------------------- اًم٘مؼم قمغم اًمٙمت٤مسم٦م طمٙمؿ

 119 ----------------------------------------- اًم٘مؼم قمغم قمالُم٦م ووع

 119 ----------------- اًمرؾمٛمٞم٦م اجلٝم٤مت ُمـ إذن دون اًم٘مٌقر سمتًقي٦م اًمٜم٤مس سمٕمض ىم٤مم إذا

 111 ------------------------ ُمٞم٧م ُمـ أيمثر ومٞمف ًمُٞمدومـ ـمٌ٘م٤مت قمغم اًم٘مؼم ضمٕمؾ طمٙمؿ

 111 -------------------------------------- راعم٘م٤مسم ذم اًمٜمٕمٚملم ظمٚمع طمٙمؿ

 111 ---------------------------------- ومقىمف آظمر ًمدومـ ىمديؿ ىمؼم ومتح طمٙمؿ

 117 -------------------------------- اعم٘م٤مسمر قمٜمد اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع طمٙمؿ

 117 ----------------------------------------- ًمٚم٘مٌقر يقوع ُم٤م أظمذ

 119 --------------------------------- إُمقات وشمزاور اًم٘مٌقر ُمـ اخلروج

 161 ---------------------------------------------- واًمٚمحد اًمِمؼ

 161 --------------------------------------- اعم٘مؼمة قمغم اًمِمجر زراقم٦م

ء أؿمج٤مر ووع ُمنموقمٞم٦م قمدم  161 --------------------------- اًم٘مٌقر قمغم ظميا

 161 ---------------------------------- اعمٞم٧م دومـ طملم اًم٘مؼم قمٜمد اعمققمٔم٦م
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 سمٕمض شمًٛمٞم٦م طمقل ويمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم؟ سم٘مٌقر ظم٤مص هق هؾ قمٚمٞمٝم٤م واجلٚمقس اًم٘مٌقر سملم اعمٌم قمـ اًمٜمٝمل

 161 --------------------------------------- اإلؾمالُمٞم٦م؟ سم٤معم٘م٤مسمر اعم٘م٤مسمر

 167 ----------------- واًمٖم٤مئط ًمٚمٌقل يم٤من إذا ذًمؽ سم٠من اًم٘مؼم قمغم اجلٚمقس طمرُم٦م شمٕمٚمٞمؾ رد

 171 --------------------------- اًمزي٤مرة ىمّمد سمٖمػم ًمٚمامر اعم٘م٤مسمر قمغم اًمًالم طمٙمؿ

 171 ---------------------------------- اعمحرُم٦م اًم٘مٌقر قمغم اًمٌٜم٤مء صقر ُمـ

 171 ------------------------------ اعم٘م٤مسمر؟ سملم اًمّمالة قمـ سم٤مًمٜمٝمل اعم٘مّمقد ُم٤م

 171 ------ اعمقشمك؟ قمغم اًمقارد اًمنمقمل اًمًالم يذيمر أن اعم٘م٤مسمر ضمقار ُمـ سم٤مًمًٞم٤مرة ًمٚمامر ينمع هؾ

د  171 ------------------------------------ اًمدقم٤مء قمٜمد ًمٚم٘مؼم ضمفاًمتق شَمَ٘مّمه

 171 ---------------------------- سمف ظم٤مص ًمٞمالً  اعم٘مؼمة ط  اًمرؾمقل زي٤مرة هؾ

 171 ---------- صحٞمح؟ هق هؾ اًمٜم٤مر طمٗمر ُمـ طمٗمرة أو اجلٜم٦م ري٤مض ُمـ روو٦م اًم٘مؼم أن طمدي٨م

 171 ---------------------------- اعم٘مؼمة؟ دظمقل ىمٌؾ اًمٜمٕم٤مل ظمٚمع اًمًٜم٦م ُمـ هؾ

 171 -------------------------------------------- يمت٤مب سمدع اجلٜم٤مئز 

 177 ----------------------------------------- اجلٜم٤مئز سمدع ُمٕمروم٦م أمهٞم٦م

 177 --------------------------------------------- اًمقوم٤مة ىمٌؾ سمدع

 178 --------------------------------------------- اًمقوم٤مة سمٕمد سمدع

 181 --------------------------------------------- اعمٞم٧م همًؾ سمدع

 181 ------------------------------------- سم٤مجلٜم٤مزة واخلروج اًمٙمٗمـ سمدع

 181 --------------------------------------- اجلٜم٤مئز قمغم اًمّمالة سمدع ُمـ

 181 ------------------------------------------- وشمقاسمٕمف اًمدومـ سمدع

 188 ----------------------------------------- وُمٚمح٘م٤مهت٤م اًمتٕمزي٦م سمدع

 191 -------------------------------------------- اًم٘مٌقر زي٤مرة سمدع

 111 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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 7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 افصقام تؼيع ِحؽؿة

 ٟمحـ اًمذي واًمزُم٤من اعم٘م٤مم أو ًمٚمٛمٙم٤من اهلل ؿم٤مء إن ُمٜم٤مؾم٦ٌم يمٚمٛم٦مً  أبتديء: اًمِمٞمخ

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ طمٞم٨م ومٞمف،  قَمغَم  يُمت٥َِم  يَمَم  اًمّمِّ

ـَ  ِذي ـْ  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  .[381:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  ىَم

 أقمت٘مد وًمٙمٜمل هب٤م، يتٕمٚمؼ ومٞمم ُمٗمٞمداً  ويمالُم٤مً  طمقهل٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ؾمٛمٕمتؿ ـم٤مح٤م أي٦م هذه

 ﴾شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: أي٦م هذه آظمر طمقل ظم٤مص٤مً  شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ؾمٛمٕمتؿ ىمد شمٙمقٟمقن ىَمٚمَّم أنٙمؿ

  .[381:اًمٌ٘مرة]

  ح٤مذا؟ اًمّمٞم٤مم هذا يمت٥م

 اًمٜمّمقص وُمـ سمؾ اًم٘مٚمٞمٚم٦م، أي٤مت ُمـ أي٦م هذه [381:اًمٌ٘مرة]﴾شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿

 هٜم٤م ُمٜمٝم٤م، واًمٕمٚم٦م اًمٖم٤مي٦م سمٞم٤من ُمع ومٞمٝم٤م اًمنمقمل احلٙمؿ ي٘مؽمن اًمتل اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمنمقمٞم٦م

 وشمٓمٌٞمؼ شمٌٜمل إمم ي٤ٌمذوا أن اعمًٚمٛملم وقمغم رُمْم٤من، ؿمٝمر صٞم٤مم سمَِٗمْرِوٞم٦َّم شمٍميح

 يًٛمك قمم اًمت٤ًمؤل أن يٙمثر مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ويمٞمػ ِلَ  ي٠ًمخقا  أن دون احلٙمؿ هذا

 هلذا يمذا: وح٤مذا يمذا وح٤مذا يمذا ح٤مذا اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ شمًٛمع ُم٤م يمثػماً  اًمتنميع، سمِِحَٙمؿ

س ذم اًمتقؾمع ٟمًتحًـ ٓ ٟمحـ»  ذم ُمٜمّمقص٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م إٓ اًمتنميع، طِمَٙمؿ شَمَٚمٛمُّ

 .شأن ومٞمف ٟمحـ ُم٤م يمٛمثؾ اًمنمع

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم ﴿  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ح٤مذا؟ أي٦م آظمر إمم[ 381:اًمٌ٘مرة] ﴾اًمّمِّ

 .[381:اًمٌ٘مرة]﴾ شَمتَُّ٘مقنَ 

 اًمّم٤مئؿ ًمٞمزداد وؾمٞمٚم٦م اًمّمٞم٤مم هذا يٙمقن أن هق اًمّمٞم٤مم ُمـ اعم٘مّمد إن: أي

سم٤مً  وضمؾ قمز هلل شم٘مقًى  ر ول اًمّم٤مئؿ ص٤مم ُم٤م وم٢مذا إًمٞمف، وشم٘مرُّ  قمٚمٞمف يم٤من قمم ووٕمف َيَتَٓمقَّ

ؼ ل اًمّم٤مئؿ هذا أن: ذًمؽ ومٛمٕمٜمك رُمْم٤من، ىمٌؾ: أي ىمٌؾ ُمـ  ُمـ اعمرضمقة اًمٖم٤مي٦م ُيـح٘مِّ

 ط اًمٜمٌل قمـ ـمٌٕم٤مً  اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ضم٤مءت وىمد اًمّمٞم٤مم، هذا ومريْم٦م

ٌَلمِّ  ٧م اًمتل اًمٖم٤مي٦م هذه وشم١ميمد شُم  .أي٦م قمٚمٞمٝم٤م َٟمّمَّ



 8 يمت٤مب اًمّمٞم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمـ»: ىم٤مل طمٞم٨م وضمؾ قمز رسمف قمـ ط اًمٜمٌل يرويف اًمذي اًم٘مدد احلدي٨م: ُمثالً 

سمف ـمٕم٤مُمف َيَدع أن ذم طم٤مضم٦م هلل ومٚمٞمس سمف، واًمٕمٛمؾ اًمزور َيَدع ل  طمدي٨م هذاش وذا

 .[381:اًمٌ٘مرة]﴾ شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: أي٦م شمٚمؽ ظم٤ممت٦م ُمع آًمت٘م٤مء يمؾ ويٚمت٘مل ضمدًا، قمٔمٞمؿ

 اًم٘مّمد يمؾ اعم٘مّمقد ًمٞمس.. واحلدي٨م أي٦م سملم مجٕمٜم٤م إذا اعم٘مّمقد ًمٞمس: إذاً  

 ُمـ اًم٘مّمد يمؾ اعم٘مّمقد ًمٞمس.. يمالُمل ومٝمؿ اًمٌٕمض يزء ٓ طمتك اًم٘مّمد يمؾ: أىمقل

 ُمـ أهن٤م قمغم اعمٜمّمقص واجلمع واًمنماب اًمٓمٕم٤مم قمـ ٟمٗمًف يٛمًؽ أن اًمّم٤مئؿ

 يمٌػم ظمالف ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى اعمٗمٓمرات قمـ ومْمالً  اًمًٜم٦م، وذم اًم٘مرآن ذم اعمٗمٓمرات

 ُمـ هٜم٤مك وإٟمم وم٘مط، اعمٗمٓمرات هذه قمـ اإلُم٤ًمك اعم٘مّمقد ًمٞمس.. اًمٗم٘مٝم٤مء سملم

 هذه قمـ أُمًؽ يمم أجْم٤مً  قمٜمٝم٤م يٛمًؽ أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م اًمتل إظمرى اًمقاضم٤ٌمت

 .اعمٗمٓمرات

 آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقر اًمّمحٞمح اًمٍميح واحلدي٨م أي٦م ذم اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ وقء قمغم 

 ذم ضمديداً  ؿمٞمئ٤مً  وًمٞمس اًمتٕمٌػم، ذم ضمديداً  أُمراً  يٙمقن ىمد ؿمٞمئ٤مً  ًمٙمؿ أىمقل أن أؾمتٓمٞمع

 اًمٗم٘مف يمت٥م أن: هق اجلديد اًمتٕمٌػم واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن ذم ُمٜمّمقص ذًمؽ ٕن إطمٙم٤مم:

 .ُمٜمف سمد ٓ رء وهذا اعمَُٗمٓمِّرات، ذيمر قمغم ضَمَرت ىم٤مـم٦ٌمً 

ٔي٦م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م وشمقوٞمح٤مً  سمٞم٤مٟم٤مً  أىمقل أن٤م وًمٙمـ  :ىمًمن اعمٗمٓمرات إن: أىمقل واحلدي٨م، ا

٦م اًم٘مًٛم٦م هذه شمٙمقن أن جي٥م  :ٕمهٞمتٝمم اجلٛمٞمع: أذه٤من ذم صم٤مسمت٦م احلَ٘مَّ

 يمم اًمٗم٘مف يمت٥م ًمٌٞم٤مهن٤م شمتٕمرض اًمتل وهل اح٤مدي٦م، اعمٗمٓمرات: إول اًم٘مًؿ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت

ٝم٤م: اعمٗمٓمرات ُمـ أظمر واًم٘مًؿ ٛمِّ ًَ  اعمٗمٓمرات هذه اعمٕمٜمقي٦م، سم٤معمٗمٓمرات ًمٜمُ

 وأووح [381:اًمٌ٘مرة]﴾ شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مرت اًمتل هل اعمٕمٜمقي٦م

 اًمزور ىمقَل  َيَدع ل ُمـ»: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ

سمف ـمٕم٤مُمف َيَدع أن ذم طم٤مضم٦م هلل ومٚمٞمس سمف، واًمٕمٛمؾ  .شوذا

سمف ًمٓمٕم٤مُمف شمريمف ُمع ي٘مرن أن جي٥م: إذاً    ذًمؽ إمم يْمؿ أن جي٥م اجلٜمًٞم٦م وؿمٝمقشمف وذا



 9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 .قمٜمف سمٕمٞمداً  يٙمقن أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم وومرض قمٚمٞمف وضمؾ قمز اهلل طمرم قمم آٟمتٝم٤مء

 اًمّمٞم٤مم وإٟمم واًمنماب اًمٓمٕم٤مم شمرك ذم اًمّمٞم٤مم ًمٞمس»: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ

 قمغم ي٘مػ أن أراد وُمـ ،ط اًمٜمٌل ىم٤مل يمم أو شقمٜمف وضمؾ قمز اهلل هنك قمم آٟمتٝم٤مء

 ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٕم٤ميص إشمٞم٤من قمـ طاًمٜمٌل حتذير ذم يِم٤مهبٝم٤م وُم٤م ٤مدي٨مإطم هذه

 ُمـ [381:اًمٌ٘مرة]﴾ شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٛمقم ُمـ هق اًمٜمٝمل هذا وأن

 ًمٚمح٤مومظ واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م»: سمٙمت٤مب ومٕمٚمٞمف إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٜمقع قمغم ي٘مػ أن أراد

 .شاهلل رمحف اعمٜمذري

ع سم٠منف شَمَٕمٚمُّ٘مف طمٞم٨م ُمـ اًمّمٞم٤مم إن: أىمقل وظمت٤مُم٤مً   سمف اعمًٚمؿ يزداد أن أضمؾ ُمـ ُذِ

سم٤مً   ي٠ميت أن أجْم٤مً  وم٘مط ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد ًمٞمس اًمتل يم٤مًمّمالة مت٤مُم٤مً  هق ًمف، وشم٘مقًى  اهلل إمم شَمَ٘مرُّ

 واحلٙمٛم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م يٜمتٌف أن أجْم٤مً  قمٚمٞمف سمؾ وم٘مط، وواضم٤ٌمهت٤م وأريم٤مهن٤م سمنموـمٝم٤م اعمًٚمؿ

 يمؾ ذم صٚمقات ََخَْس  اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمغم وضمؾ قمز اهلل ذع أجْم٤مً  أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل

الةَ  إِنَّ ﴿: ىمقًمف ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م ذًمؽ وًمٞمٚم٦م، يقم ـِ  شَمٜمَْٝمك اًمّمَّ   قَم
ِ
 اًْمَٗمْحَِم٤مء

 واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤مء قمـ ًمف ٟم٤مهٞم٦مً  اعمًٚمؿ صالة شمٙمقن ُم٤م ومٌٛم٘مدار [54:اًمٕمٜمٙمٌقت]﴾ َواعْمُٜمَْٙمرِ 

 .وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن

 أٓ اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم سم٤مًمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم ط اًمٜمٌل أؿم٤مر ًم٘مد 

 إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمُٞمَّمكمِّ  اًمرضمؾ إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 ٟم٤مىمّم٦م ًمف يٙمت٥م وإٟمم سمتمُمٝم٤م: أي ًمف، يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن ش..قمنمه٤م

 اًمرضمؾ إن»: ىمقًمف وهق أٓ احلدي٨م مت٤مم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ سملمَّ  ُمتٗم٤موشم٦م، ٟم٥ًم قمغم

.. ؾمدؾمٝم٤م.. ؾمٌٕمٝم٤م.. صمٛمٜمٝم٤م.. شمًٕمٝم٤م.. قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم

 ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدراً  اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمّمالة أن إمم إؿم٤مرةً  هد، ووىمػ ،شٟمّمٗمٝم٤م.. رسمٕمٝم٤م.. َخًٝم٤م

 اًمُٕمنم، إمم وهٙمذا ٟمّمٗمٝم٤م ًمف يٙمت٥م اًمذي هق ظمػمهؿ اعمًٚمؿ، هب٤م يٜمٝمض أن يٛمٙمـ ُم٤م

 صالة شمٙمقن ُم٤م ومٙمثػماً  وإٓ وضمؾ، قمز اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م صالشمف يم٤مٟم٧م إذا واًمُٕمنم

ب اًمتل اًمّمٚمقات شمٚمؽ ُمـ اعمّمكم  شم٤ٌمرك سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم وضمٝمف هب٤م ُيْيَ

 :احل٘مٞم٘متلم ه٤مشملم إمم أؿم٤مر ىمد ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ وشمٕم٤ممم:



 31 يمت٤مب اًمّمٞم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمتٕمٚم٘م٦م إظمرى واحل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمّمٞم٤مم، ُمتٕمٚم٘م٦م قمٜمٝم٤م حتدصمٜم٤م اًمتل: إومم احل٘مٞم٘م٦م

 اجلقع إٓ صٞم٤مُمف ُمـ ًمف ًمٞمس ص٤مئؿ ُمـ يمؿ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل سم٤مًمّمالة

 ؾمٛمٞمٜم٤مه ُم٤م قمغم وم٘مط اىمتٍم قمٜمف، وضمؾ قمز اهلل هن٤مه قمم يٜمتف ل ٕنف ِلَ؟ شواًمٕمٓمش

 ص٤مم ص٤مم، وُم٤م ص٤مم: ُمثٚمف ذم ٟم٘مقل هذا ص٤مم، أنف ئمـ وهق اح٤مدي٦م، سم٤معمٗمٓمرات

 ًمذًمؽ اعمٕمٜمقي٦م: اعمٗمٓمرات قمـ يٛمًؽ ل ٕنف ص٤مم: وُم٤م اح٤مدي٦م اعمٗمٓمرات قمـ ممًٙم٤مً 

 واًمٕمٓمش، اجلقع إٓ صٞم٤مُمف ُمـ ًمف ًمٞمس ص٤مئؿ ُمـ يمؿ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 .اًمتٕم٥م: أي شواًمٜمّم٥م اًمًٝمر إٓ ىمٞم٤مُمف ُمـ ًمف ًمٞمس - ُمّمؾ أو - ىم٤مئؿ ُمـ ويمؿ

 سم٘مًٛمٞمٝم٤م اعمٗمٓمرات قمـ اًمّمٞم٤مم يٚمٝمٛمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ومٜمرضمق: إذاً 

 شمٚمؽ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك قمٜمده ُم٘مٌقًم٦م صالشمٜم٤م شمٙمقن أن يٚمٝمٛمٜم٤م وأن واعمٕمٜمقي٦م، اح٤مدي٦م

 .واعمٜمٙمر اًمٗمحِم٤مء قمـ شمٜمٝم٤مٟم٤م اًمتل اًمّمالة

ر أن زم سمد ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه  قمغم اًمِم٤مئٕم٦م إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ سمحدي٨م أَذيمِّ

 ُمـ: أوًٓ  صمٌقهت٤م، ًمٕمدم ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتٝم٤م جيقز ٓ سمؾ يّمح ٓ واًمتل إًمًٜم٦م،

 ذًمؽ وُمٕمٜم٤مه٤م: درايتٝم٤م طمٞم٨م ُمـ: وصم٤مٟمٞم٤مً  إؾمٜم٤مده٤م، طمٞم٨م ُمـ: أي ُمٌٜم٤مه٤م، طمٞم٨م

 شسُمْٕمداً  إٓ اهلل ُمـ هب٤م يزدد ل واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤مء قمـ صالشمف شَمٜمَْٝمف ل ُمـ»: هق احلدي٨م

 ُمٜمتٌٝملم همػم ُمٕمٜم٤مه، هلؿ يٓمٞم٥م وىمد يًٛمٕمقه، أن اًمٜم٤مس ًمٌٕمض حيٚمق ىمد احلدي٨م هذا

 هذا سملم إُمر ًمدار صحٞمح٤مً  يم٤من ًمق هذا ٕن ذًمؽ حتتف: اعمٜمٓمقي اعمٜمٙمر ًمٚمٛمٕمٜمك

 يّمكم ٓ اًمذي ذًمؽ وسملم واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤مء قمـ صالشمف شمٜمٝم٤مه وٓ يّمكم اًمذي

 اًمذي هذا ُمـ وضمؾ قمز اهلل قمٜمد أىمرب ُمٓمٚم٘م٤مً  يّمكم ٓ اًمذي هذا يٙمقن أن ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 راسمٕم٦م ذم يم٤مًمِمٛمس سم٤مـمؾ أُمر وهذا واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤مء قمـ صالشمف شمٜمٝم٤مه وٓ يّمكم

 يّمكم، اًمذي ُمـ وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ظمػماً  يّمكم ٓ اًمذي يٙمقن أن: أي سمٓمالٟمف، اًمٜمٝم٤مر

 .واعمٜمٙمر اًمٗمحِم٤مء قمـ شمٜمٝم٤مه ٓ صالشمف وًمٙمـ

 أن ًمٜم٤م يّمح طمٞمٜمئذٍ  اًم٤ٌمـمؾ، اعمٕمٜمك هذا يتْمٛمـ أنف احلدي٨م هذا ٓطمٔمتؿ إذا

 ٕنف ح٤مذا؟ ُمتٜم٤ًم، سم٤مـمؾ ؾَمٜمَداً  وٕمٞمػ احلدي٨م هذا: احلدي٨م قمٚممء اصٓمالح ذم ٟم٘مقل

 اًمتل اًمّمالة هذه يّمكم ُم٤م إذا سُمْٕمدًا، يزداد دع.. سمٕمداً  إٓ اهلل ُمـ هب٤م يزداد ٓ: ي٘مقل



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 وٓ إذاً  ًمٞم٘مػ ٓ، سمٕمدًا، اهلل ُمـ هب٤م يزداد واعمٜمٙمر اًمٗمحِم٤مء قمـ شمٜمٝم٤مه وٓ يّمٚمٞمٝم٤م

 احلدي٨م هذا سم٠من أذيمريمؿ أن أطم٧ٌٌم ًمذًمؽ اًم٘مقل ُمـ وزور ُمٜمٙمر هذا يّمكم،

 .ُمتٜم٤مً  سم٤مـمؾ ؾمٜمداً  وٕمٞمػ

 ( 11 :36: 66/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :63: 19/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :62: 16/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصقام ظذ افصبقان متريـ

 وم٤مـمٛم٦م وصٌٞم٤من سمّمٌٞم٤مٟمف، ًمٞمدقمقا  يم٤من إن طمتك قم٤مؿمقراء، يقم يٕمٔمؿ يم٤من»

 ري٘مف ومٙم٤من أومقاهٝمؿ، ذم ويتٗمؾ اًمٚمٞمؾ، إمم شمروٕمقهؿ ٓ: ُٕمٝم٤مهتؿ ومٞم٘مقل اعمراوٞمع،

 - 688/ 1» - ُمْمٕمٗم٤مً  -شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف .وٕمٞمػش. جيزئٝمؿ

 واًمٓمؼماين ،ش73 26/ 96/ 31ش»ُمًٜمده» ذم يٕمغم وأبق ،ش6191 و 6189/ 689

/ 671- 629/ 1» شإوؾمط»و ،ش7 1 5/ 677/ 6 5ش»اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم

 قمٚمٞمٚم٦م ـمريؼ ُمـ ش662/ 2» شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،- ًمف واًمًٞم٤مق - ش6489

 - رزيٜم٦م اسمٜم٦م اهلل أُم٦م قمـ حتدث أُمٞمٜم٦م أُمل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مًم٧م اًمٕمتٙمٞم٦م اًمُٙمٛمٞم٧م سمٜم٧م

 اسمـ وىم٤مل. ومذيمره.. .:شم٘مقل رزيٜم٦م أُمل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مًم٧م  ط ًمٚمٜمٌل ظم٤مدُم٤مً  أُمٝم٤م ويم٤مٟم٧م

 يقم إـمٗم٤مل إرو٤مع إُمٝم٤مت شمرك اؾمتح٤ٌمب سم٤مب» :ًمٚمحدي٨م ُمؽممج٤مً  ظمزيٛم٦م

 .شذيمقان سمـ ظم٤مًمد ُمـ اًم٘مٚم٥م ذم وم٢من اخلؼم: صح إن قم٤مؿمقراء ًمٞمقم شمٕمٔمٞممً  قم٤مؿمقراء:

 أنف اًمؽممج٦م هذه ُمـ اًمٔم٤مهر ًمٙمـ إؾمٜم٤مده: قمغم يتٙمٚمؿ ول احلدي٨م، هذا ؾم٤مق صمؿ

 اسمـ أظمرضمف»: ش613/ 5» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىمقل ُمٕمٜمك وهق شمْمٕمٞمٗمف، إمم يِمػم

 ؿمٞمخف إلقمالل ظمالوم٤مً  ىم٤مل يمذا شسمف سم٠مس ٓ وإؾمٜم٤مده صحتف، ذم وشمقىمػ ظمزيٛم٦م،

 شإوؾمط»و شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين يٕمغم أبق رواه»: ش382/ 1» سم٘مقًمف إي٤مه اهلٞمثٛمل

 .ششمرمجٝمـ ُمـ أضمد ل ومقىمٝم٤م وُمـ وقمٚمٞمٚم٦م، ،...وًمٗمٔمف

 اإلؾمٜم٤مد هبذا اًمّمح٤مسم٦م، ذم ذيمروه٤م وم٘مد ،شرزيٜم٦م» إٓ اهلل: رمحف ىم٤مل يمم وهق

 وهذا !؟شسمف سم٠مس ٓ» :ومٞمف ىم٤مل يمٞمػ ُمٜمف وم٠متٕمج٥م ،شاإلص٤مسم٦م» ذم احل٤مومظ قمٜمف وؾمٙم٧م



 36 يمت٤مب اًمّمٞم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم. شذيمقان سمـ ظم٤مًمد ُمـ اًم٘مٚم٥م ذم وم٢من» :اًمؽممج٦م ذم ظمزيٛم٦م اسمـ وىمقل ضم٤مٟم٥م، ذم

 وم٢مٟمف! اًمٖمٛمز ُمـ هذا ظمزيٛم٦م اسمـ ىمقل ذم ُم٤م إٓ ظمالف: سمال صم٘م٦م ظم٤مًمداً  وم٢من آظمر: ضم٤مٟم٥م

 سمـ ُمٕمقذ سمٜم٧م اًمرسمٞمع قمـ طمديثف - اًمؽممج٦م طمدي٨م وىمٌؾ - ُم٤ٌمذة اًمؽممج٦م حت٧م ؾم٤مق

 يم٤من ُمـ» :اعمديٜم٦م طمقل اًمتل إنّم٤مر ىمرى إمم ط اهلل رؾمقل أرؾمؾ :ىم٤مًم٧م قمٗمراء

 سمٕمد ومٙمٜم٤م .شيقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمتؿ ُمٗمٓمراً: أصٌح يم٤من وُمـ صقُمف، ومٚمٞمتؿ ص٤مئًم: أصٌح

 ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم هلؿ ومٜمجٕمؾ اعمًجد، إمم هبؿ وٟمذه٥م اًمّمٖم٤مر، صٌٞم٤مٟمٜم٤م وٟمّمقم ٟمّمقُمف،

 رواه وىمد .شاإلومٓم٤مر قمٜمد يٙمقن طمتك إي٤مه أقمٓمٞمٜم٤مه أطمدهؿ: سمٙمك وم٢مذا اًمٕمٝمـ،

 اًمرسمٞمع قمـ ذيمقان سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ وهمػمهؿ شصح٤مطمٝمؿ» ذم طم٤ٌمن واسمـ اًمِمٞمخ٤من

 ذم شيقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمتؿ» :ومٞمف ًم٘مقًمف هذا: ظم٤مًمد طمدي٨م ُمـ همٛمز إٟمم ظمزيٛم٦م اسمـ وًمٕمؾ .سمف

ً، يقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمتؿ: ُمٜمف ومٗمٝمؿ ُمٗمٓمراً، أصٌح ُمـ طمؼ  ًمٙمـ اًمٔم٤مهر: وهق ُمٗمٓمرا

 .شيقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمّمؿ» :سمٚمٗمظ ومٞمف اًمّمقاب



 31 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين ويمذا رواي٦م، ذم وأمحد طم٤ٌمن، اسمـ رواي٦م ذم يمم

 ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م صحٞمح٦م، أطم٤مدي٨م قمدة ًمف ويِمٝمد. ش711/ 674/ 65ش»اًمٙمٌػم

 ظمزيٛم٦م واسمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف .اعمذيمقر طم٤ٌمن اسمـ سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  إيمقع سمـ

 شاًمّمحٞمح٦م» ذم إظمرى اًمِمقاهد ُمع خمرج وهق وهمػمهؿ، أجْم٤مً  طم٤ٌمن واسمـ

 حت٧م احل٤مومظ ىم٤مل :شوم٤مئدة» .هلل واحلٛمد ـمٌع وىمد اًم٤ًمدس، اعمجٚمد ُمـ ش6265»

 متريـ ُمنموقمٞم٦م قمغم طمج٦م احلدي٨م وذم»: ش616 - 613/ 5» شاًمرسمٞمع». طمدي٨م

 همػم احلدي٨م ذم ذيمر اًمذي اًمًـ ُمثؾ ذم يم٤من ُمـ ٕن شم٘مدم: يمم اًمّمٞم٤مم قمغم اًمّمٌٞم٤من

 ل ط اًمٜمٌل ًمٕمؾ: وم٘م٤مل اًم٘مرـمٌل وأهمرب. ًمٚمتٛمريـ ذًمؽ هلؿ صٜمع وإٟمم ُمٙمٚمػ،

 ذم ُمتٙمررة همػم سمٕم٤ٌمدة صٖمػم شمٕمذي٥م ٕنف سمذًمؽ: أُمر يٙمقن أن ويٌٕمد سمذًمؽ، يٕمٚمؿ

 احلدي٨م، أهؾ قمٜمد اًمّمحٞمح أن ُمع قمٚمٞمف يرد شرزيٜم٦م» طمدي٨م ُمـ ىمدُمٜم٤مه وُم٤م اًمًٜم٦م

 طمٙمٛمف يم٤من : ط اهلل رؾمقل قمٝمد ذم يمذا ومٕمٚمٜم٤م: ىم٤مل إذا اًمّمح٤ميب أن إصقل وأهؾ

 قمغم دواقمٞمٝمؿ شمقومر ُمع قمٚمٞمف، وشم٘مريرهؿ ذًمؽ، قمغم ط اـمالقمف اًمٔم٤مهر ٕن اًمرومع:

. سمتقىمٞمػ إٓ ومٕمٚمقه ومم ومٞمف، ًمالضمتٝم٤مد جم٤مل ٓ مم٤م هذا أن ُمع إطمٙم٤مم، قمـ إي٤مه ؾم١ماًمف

 سمحدي٨م قمٚمٞمف اًمرد وأُم٤م اًمّمقاب، واًمرد اجلقاب هق وهذا: ىمٚم٧م .شأقمٚمؿ واهلل

 . دار طمٞم٨م احلؼ ُمع ومدر ،- سمٞمٜم٧م يمم - ًمْمٕمٗمف سمحج٦م: ومٚمٞمس شرزيٜم٦م»

 (443-459/ 35/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 التطوع صياً





 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًمتٓمقع

 يػطر، ٓ أن ضعاما فف وؿدمقا ؿقما، زار إذا ادتطقع فؾصائؿ

 بخر هلؿ يدظق وفؽـ

  :وم٘م٤مل وؾمٛمـ سمتٛمر وم٠متٞمٜم٤مه طمرام، أم أتك ط اهلل رؾمقل أن :ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم ىم٤مم صمؿ: ىم٤مل  .شص٤مئؿ وم٢مين ؾم٘م٤مئف ذم وهذا وقم٤مئف ذم هذا ردوا»

م أم وم٠مىم٤مم شمٓمققم٤م،  - صم٤مسم٧م حي٥ًم ومٞمم - يٛمٞمٜمف، قمـ وأىم٤مُمٜمل ظمٚمٗمٜم٤م، ؾمٚمٞمؿ وأم طمرا

: ظمقيّم٦م زم إن: ؾمٚمٞمؿ أم ىم٤مًم٧م صالشمف، ىم٣م ومٚمم سم٤ًمط، قمغم شمٓمققم٤م سمٜم٤م ومّمغم: ىم٤مل

 زم دقم٤م إٓ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ظمػما  يقُمئذ شمرك ومم ًمف، اهلل ادع أنس، ظمقيدُمؽ

 ىمد أين اسمٜمتل وم٠مظمؼمشمٜمل: أنس ىم٤مل ومٞمف، ًمف وسم٤مرك ووًمده ُم٤مًمف أيمثر مهللا: ىم٤مل صمؿ سمف

 صمؿ ُم٤مٓ، ُمٜمل أيمثر رضمؾ إنّم٤مر ذم أصٌح وُم٤م وشمًٕملم، سمْمٕم٤م صٚمٌل ُمـ رزىم٧م

  .شظم٤ممتل إٓ سمٞمْم٤مء وٓ صٗمراء أُمٚمؽ ُم٤م صم٤مسم٧م، ي٤م: أنس ىم٤مل

  [:احلديث ؾقائد مـ اإلمام ذـر]

 هلؿ يدقمق وًمٙمـ يٗمٓمر، ٓ أن ـمٕم٤مُم٤م ًمف وىمدُمقا  ىمقُم٤م، زار إذا اعمتٓمقع ًمٚمّم٤مئؿ أن 

 .شقمٜمدهؿ يٗمٓمر ول ىمقُم٤م زار ُمـ سم٤مب» :احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري أبقاب وُمـ سمخػم،

 (969/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظذ بدظقتف أصحابف بعض ؿام صقال مـ افست يف صائؿ رجؾ

 يػطر؟ أن ظؾقف جيب ؾفؾ ضعام،

 ه٤مديؽ ص٤ميؿ واطمد إٟمف ؿمقال، ُمـ أج٤مم ًمٚمًت٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٠ًمل سمّده هق :اعمٚم٘مل

 أن قمٚمٞمف جي٥م هؾ: يٕمٜمل ومٌٞم٘مقل اًمٓمٕم٤مم ًمف وىمدم ًمف ص٤مطم٥م واطمد وسمٕمديـ اًمٜمٝم٤مر،

 اًمٓمٕم٤مم؟ هذا ُمـ ي٠ميمؾ أن ُيْٗمٓمِر،

 .ومال وضمقسم٤مً  أُم٤م: اًمِمٞمخ



 38 صٞم٤مم اًمتٓمقع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ومال :اعمٚم٘مل

 .ومٌغم اؾمتح٤ٌمسم٤مً  أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد إيف، :اعمٚم٘مل

 ( 11 :55: 51/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 مستحب حؼف يف ؾافؼضاء ؾلؾطر، متطقظا صائام ـان مـ

 ويمٜم٤م ـمٕم٤مم، وحلٗمّم٦م زم أهدي :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ اًمزسمػم سمـ قمروة قمـ روي

 ًمٜم٤م أهدي٧م إٟم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘مٚمٜم٤م ،ط اهلل رؾمقل دظمؾ صمؿ وم٠مومٓمرٟم٤م، ص٤مئٛمتلم،

 يقُم٤مً  ُمٙم٤مٟمف صقُم٤م قمٚمٞمٙمم، ٓ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وم٠مومٓمرٟم٤م؟ وم٤مؿمتٝمٞمٜم٤مه٤م هدي٦م،

 .وٕمٞمػ. شآظمر

 يِمٝمد ومم٤م .آؾمتح٤ٌمب قمغم حمٛمقل ومٝمق صح: ًمق احلدي٨م إن صمؿ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وصؿ أومٓمر،» :- ص٤مئؿ وهق اًمٓمٕم٤مم إمم دقمل وىمد - أصح٤مسمف ٕطمد ط ىمقًمف: ًمف

 .صم٤مسم٧م طمدي٨م وهق :شؿمئ٧م إن يقُم٤مً  ُمٙم٤مٟمف

 (.151/ 3/ 33) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ! ظؿًدا؟ افػطر َيـْجُز  افتطقع هؾ

 ىمْم٤مء قمغم دًمٞمؾ ٓ طمٞم٨م اًمتٓمقع، صٞم٤مم يٜمٗمٕمف هؾ ُمتٕمٛمدا أومٓمر ُمـ: شمال

د اًمٗمٓمر  ؟اعمُـَتَٕمٛمَّ

 أن ومٞمٜمٗمٕمف اًمٗمرائض ُمـ يمثػما  َوٞمَّع ىمد يم٤من يم٤مًمذي يٜمٗمٕمف، أنف ؿمؽ ٓ :اجلقاب

ض  .اًمٜمقاومؾ سمّمالة وم٤مشمف مم٤م ُيَٕمقِّ



 39 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًمتٓمقع

 طمتك اإلصمؿ أؿمد آصمؿ وهق اًم٘مْم٤مء، إمم ًمف ؾمٌٞمؾ ومال ُمتٕمٛمدا، أومٓمر..اًمذي يمذًمؽ 

 إومٓم٤مره، سم٥ًٌم احلًٜم٤مت ُمـ وم٤مشمف ُم٤م وًمٞمٕمقض ٟمّمقطم٤م، شمقسم٦مً  وضمؾ قمز اهلل إمم يتقب

 . وم٤مشمف مم٤م ؿمٞمًئ٤م يٕمقض طمتك اًمٜمقاومؾ ُمـ ومُٞمْٙمثِر

 . (:.31 :31/ 39/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افػريضة بعد افصقم أؾضؾ

 أومْمؾ؟ داود صٞم٤مم أم أومْمؾ، هذا واخلٛمٞمس آصمٜملم ص٤مم إذا :اًم١ًمال

 سم٤مٕومْمؾ؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا: اًمِمٞمخ

 .أومْمؾ أهيم إطمًـ، إومْمؾ: ُمداظمٚم٦م

 .مه٤م ُمـ: اًمِمٞمخ

 داود؟ صٞم٤مم أم واخلٛمٞمس، آصمٜملم صٞم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 أومْمؾ؟ واخلٛمٞمس آصمٜملم صٞم٤مم أن ٟمص قمٜمدك ومٞمف داود، صٞم٤مم ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 آصمٜملم صقم أن ٟمص قمٜمدك ًمٞمس أنف دام ُم٤م..ؾم٤مىمط ؾم١مال: إذاً : اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ سمخالف ٟمص اًمٕمٙمس قمغم وقمٜمدك اًمّمٞم٤مم، أومْمؾ واخلٛمٞمس

 يقُم٤م صٛمٜم٤م إذ صٞم٤مُمٜم٤م يٙمقن اًمًالم قمٚمٞمف حمٛمد أت٤ٌمع ٟمحـ جيقز أنف سمحثٜم٤م اٟمتٝمك

 ُمـ أومْمؾ يٙمقن ممٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف داود صقم هق اًمذي اًمقىم٧م يٙمقن يقُم٤مً   ًوأومٓمرٟم٤م

 ح٤مذا؟ اًمًالم، قمٚمٞمف داود صقم

 أج٤مم أرسمٕم٦م صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل اًمًالم قمٚمٞمف داود ذع ذم يٙمـ ل أنف اعمٛمٙمـ ُمـ ٕنف 

 يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل قمٜمده ذم وُم٤م ومٓمر، وقمٞمد أوحك قمٞمد قمٜمده ذم ُم٤م يٛمٙمـ سمؾ اًمٕمٞمد،

 اعمٜمٝمل قمـ وآٟمتٝم٤مء سمف سم٤مح٠مُمقر اإلشمٞم٤من سملم مجع ومٛمـ اعمٜم٤مهل، هذه قمٜمدٟم٤م ذم ٟمحـ اجلٛمٕم٦م،

 .سمف ُأُِمر سمم اإلشمٞم٤من قمغم وم٘مط اىمتٍم اًمذي ذاك ُمـ أومْمؾ يٙمقن قمٜمف،

 داود، صٞم٤مم هق اًمذي يقم وإومٓم٤مر يقم صٞم٤مم ـمري٘م٦م إمم ٟمْمؿ ح٤م: طمٞمٜمئذٍ  وٟمحـ 

 ُمت٤مسمٕمتٜم٤م ُمـ أومْمؾ صٞم٤مُمٜم٤م يٙمقن اًم٧ًٌم، ويقم اجلٛمٕم٦م يمٞمقم إج٤مم ُمـ اعمٜم٤مهل اضمتٜم٤مب



 61 صٞم٤مم اًمتٓمقع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يت٘مدُمف ول اجلٛمٕم٦م، يقم وىمع اإلجي٤ميب اًمّمقم اًمٞمقم يم٤من وًمق ٓ، ويقم إيف يقم اًمّمٞم٤مم وهد

 قمٚمٞمف داود ُمذه٥م قمغم اًمّمٞم٤مم هد أي إومْمؾ، هق هذا يٙمقن ُم٤م اخلٛمٞمس، يقم

 أُمر وومٞمف واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف حمٛمد ُمذه٥م قمغم اًمّمٞم٤مم ٟمند أن إومْمؾ وإٟمم..اًمًالم

 .اٟمتٝمٞمٜم٤م قمٜمف هنٞمٜم٤م ُم٤م وطمٞم٨م ائتٛمرٟم٤م، سمف ُأُِمْرٟم٤م ُم٤م ومحٞم٨م هنل، وومٞمف

 (  11 :15: 68/ 355/ واًمٜمقر اهلدى)



 صياوّا املستحب األياً





 61 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

 إيام؟ باؿل ظذ صقامف يف ؾضقؾة وظاصقراء رمضان فغر هؾ

 ؿمٝمر إٓ اًمّمٞم٤مم ذم يقم قمغم ومْمؾ ًمٞمقم ًمٞمس[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمٜمٙمر .شقم٤مؿمقراء ويقم رُمْم٤من

 ُمٕم٤مين» ذم واًمٓمح٤موي ش6/  634/  1ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 ش6/  389ش »اًمييس اسمـ أطم٤مدي٨م» ذم اجلقاًمٞم٘مل ؾمٝمؾ وأبق ش3/117ش »أصم٤مر

 أجْم٤م ش3/  641» قمدي واسمـ ش3/  94ش»إُم٤مزم» ذم اعمٍمي ُمٓمٞمع أبق ـمري٘مف وُمـ

 اًمقرد سمـ اجل٤ٌمر قمٌد ـمريؼ ُمـ ش6/  2/  5ش »دُمِمؼ سمٛمًجد إُم٤مزم» ذم واخلٓمٞم٥م

 وهذا: ىمٚم٧م .ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ يزيد أيب سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ

 واهلٞمثٛمل ش78/  6ش »اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري ىم٤مل يمم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مد

 أؿم٤مر يمم وٕمػ طمٗمٔمف ذم اًمقرد سمـ اجل٤ٌمر قمٌد وًمٙمـ ،ش382/  1ش»اعمجٛمع» ذم

 .طمديثف سمٕمض ذم خي٤مًمػ: سم٘مقًمف اًمٌخ٤مري ًمذًمؽ

 احلدي٨م هذا رواي٦م ذم أظمٓم٠م أنف أؿمؽ ٓ وأن٤م .وهيؿ خيٓملء: طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل

 هذه ذم يمم ُمٚمٞمٙم٦م، أيب اسمـ قمـ: ىم٤مل ومٛمرة إؾمٜم٤مده ذم اوٓمرب أنف: إول: ُٕمريـ

 ل أنف قمغم يدل وهذا اًمٓمؼماين، رواه ديٜم٤مر، سمـ قمٛمرو قمـ: ىم٤مل أظمرى وُمرة اًمرواي٦م

 قمٌٞمد قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ مج٤مقم٦م ومرواه احلدي٨م هذا ُمتـ ذم ظمقًمػ ىمد أنف: أظمر .حيٗمظ

 قمغم ومْمٚمف يقم صٞم٤مم يتحرى اًمٜمٌل رأج٧م ُم٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ يزيد أيب سمـ اهلل

 اًمٌخ٤مري رواه .رُمْم٤من ؿمٝمر يٕمٜمل اًمِمٝمر وهذا قم٤مؿمقراء، يقم اًمٞمقم هذا إٓ همػمه

 ،6842 ،3918 رىمؿ» وأمحد ش343 - 341/  1» وُمًٚمؿ ش613 - 5/611»

 سمف، اهلل قمٌٞمد قمـ ـمرق ُمـ ش5/682» واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين واًمٓمح٤موي ش1574

 اسمـ ىمقل ُمـ شمرى يمم وهق احلدي٨م، أصؾ هق ومٝمذا .صمالصمل أمحد قمٜمد أؾم٤مٟمٞمده وأطمد

 ُمرومققم٤م ومرواه هذا اجل٤ٌمر قمٌد ومج٤مء ،ط صٞم٤مُمف ُمـ قمٚمٛمف ُم٤م قمغم سمٜم٤مء وًمٗمٔمف قم٤ٌمس

 ُمع شمتٕم٤مرض اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م هذه وم٢من اًمروايتلم، سملم ُم٤م وؿمت٤من ،ط اًمٜمٌل ىمقل ُمـ

 قمغم ومْمال قم٤مؿمقراء يقم همػم أظمرى أج٤مم ًمٌٕمض سم٠من شمٍمح اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م

 ُمًٚمؿ رواه .شواًم٤ٌمىمٞم٦م اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م يٙمٗمر قمروم٦م يقم صقم» :ط يم٘مقًمف إج٤مم ؾم٤مئر



 65 إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمع يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ ش944ش»اإلرواء» ذم خمرج وهق ىمت٤مدة، أيب قمـ وهمػمه ش328/  1»

 اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م أُم٤م!. ؟هذا اجل٤ٌمر قمٌد قمٜمف رواه ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مقل أن هذا

 همػم يقم ومْمؾ قم٤ٌمس اسمـ ٟمٗمل سملم اًمتٕم٤مرض إصم٤ٌمت ومٞمٝم٤م وم٢مٟمم قم٤ٌمس، اسمـ حلدي٨م

 أن: إصقل ذم شم٘مرر ح٤م هلم: ومٞمف إُمر وهذا ىمت٤مدة، يم٠ميب همػم وإصم٤ٌمت قم٤مؿمقراء

 أنف ُمع ط اًمٜمٌل إمم اًمٜمٗمل يٜم٥ًم أن اًمقاوح اإلؿمٙم٤مل وإٟمم اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم

 إؿمٙم٤مل، ٓ أن شمٌلم شم٘مدم ومم٤م .اًمٜمٗمل ُمـ إًمٞمف قمزي ُم٤م سم٢مصم٤ٌمت قمٜمف صح ومٞمم سح ىمد

  .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد اًمرواة، سمٕمض ُمـ وهؿ ط إًمٞمف اًمٜمٗمل ٟم٦ًٌم وأن

 (.544-541/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حمرم مـ افعارش افققم هق ظاصقراء

  .ُمقوقعش. اًمت٤مؾمع يقم قم٤مؿمقراء[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

شمر ُمـ ومقاوح ُمقوقع: ُمتٜمف أن وأُم٤م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]  ذم اًمٕم٤مذ اًمٞمقم أنف شمقا

 ومْمؾ وسمٞم٤من قمٚمٞمف، واحلض سمف، وأُمره قم٤مؿمقراء، يقم ط صٞم٤مُمف ذم قمدة أطم٤مدي٨م

 يقم هق قم٤مؿمقراء أن قمغم جمٛمٕم٦م يمٚمٝم٤م اًمٙمثػمة، إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ وهمػم صٞم٤مُمف،

  .احلرام حمرم ُمـ اًمٕم٤مذ

 .اًمٌح٨م مت٤مم هٜم٤مك وراضمع( 119/ 8) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾرًضا إمر أول يف ـان ظاصقراء صقم

 يقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمّمؿ أيمؾ[ يم٤من] ُمـ: قم٤مؿمقراء يقم اًمٜم٤مس ذم أو ىمقُمؽ ذم أذن»

 .شومٚمٞمّمؿ أيمؾ يٙمـ ل وُمـ ،[اًمٚمٞمؾ إمم]

 [:احلديث ؾقائد مـ اإلمام ذـر]

 اًمقارد سمف آهتمم ذم فم٤مهر وذًمؽ ومرو٤م، إُمر أول ذم يم٤من قم٤مؿمقراء يقم صقم أن

 وأُمره ومٞمف، أيمؾ يم٤من عمـ اًمٓمٕم٤مم قمـ واإلُم٤ًمك سمّمٞم٤مُمف، إُمر إقمالن ذم واعمتٛمثؾ ومٞمف،



 64 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

 رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم اًمٗمٓمر سمٕمد إُم٤ًمك ومٞمف يتّمقر ٓ اًمتٓمقع صقم وم٢من يقُمف، سم٘مٞم٦م سمّمٞم٤مم

 ح٤م وأنف ومرو٤م، يم٤من أنف شم١ميمد أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك .ش167/  1» شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اهلل

 وهمػممه٤م، اًمِمٞمخلم قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يمم اًمٗمريْم٦م هق يم٤من رُمْم٤من ؿمٝمر صٞم٤مم ومرض

 .ش6331» سمرىمؿ شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق

 (.643/ 3/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتاشع ٓ افعارش افققم هق إكام ظاصقراء

ـِ  ـِ  احْلََٙمؿِ  قَم َقْمَرِج، سْم ْٕ ـِ  إمَِم  اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم : ىَم٤مَل  ا ٤ٌَّمسٍ  اسْم  َوُهقَ  قَمٜمُْٝمَم، اهللُ  َرِضَ  قَم

دٌ  يِن : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  َزُْمَزَم، ذِم  ِرَداَءهُ  ُُمَتَقؾمِّ ـْ  َأظْمؼِمْ  َرَأج٧َْم  إَِذا»: وَمَ٘م٤مَل  قَم٤مؿُمقَراَء، َصْقمِ  قَم

مِ  ِهاَلَل    َرؾُمقُل  يَم٤منَ  َهَٙمَذا: ىُمْٚم٧ُم  ،شَص٤مِئًم  اًمت٤َّمؾِمعِ  َيْقمَ  َوَأْصٌِْح  وَم٤مقْمُدْد، اعْمَُحرَّ
ِ
 ط اهلل

 .شَٟمَٕمؿْ : »ىَم٤مَل  َيُّمقُُمفُ 
 اًمت٤مؾمع ص٤مم ط اًمٜمٌل وأن اًمت٤مؾمع هق قم٤مؿمقراء يقم أن فم٤مهره: [اإلُم٤مم ىم٤مل]

: ىم٤مل ٟمٗمًف قم٤ٌمس اسمـ قمـ سمٕمْمٝم٤م إظمرى، إطم٤مدي٨م سمدًمٞمؾ ُمراد، همػم ويمالمه٤م

 يقم إٟمف اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  سمّمٞم٤مُمف وأُمر قم٤مؿمقراء يقم ط اهلل رؾمقل ص٤مم طملم»

 اهلل ؿم٤مء إن اعم٘مٌؾ اًمٕم٤مم يم٤من وم٢مذا: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد شمٕمٔمٛمف

 رواه ،ط اهلل رؾمقل شمقذم طمتك اعم٘مٌؾ اًمٕم٤مم ي٠مت ومٚمؿ: ىم٤مل اًمت٤مؾمع، اًمٞمقم صٛمٜم٤م

 ومٝمذا اعمختٍم، هذا ذم يقرده٤م ول اعمّمٜمػ شمريمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ وهق ُمًٚمؿ،

 سمد ومال وًمذًمؽ يّمٛمف، ول ُم٤مت ط وأنف اًمت٤مؾمع، هق ًمٞمس قم٤مؿمقراء أن ذم سيح

ش: 687/ 5» اًمًٜمـ ذم اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل ومٞمف رأج٧م ُم٤م وأطمًـ اًم٤ٌمب، طمدي٨م شم٠مويؾ ُمـ

 روى ُم٤مش ٟمٕمؿ» اجلقاب ذم: سم٘مقًمف وأراد اًمٕم٤مذ، ُمع صقُمف أراد قمٜمف اهلل رض ويم٠منف

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح سمًٜمده ذيمر صمؿ هذا، يٌلم واًمذي. صقُمف قمغم ط قمزُمف قمـ

 ش. اًمٞمٝمقد وظم٤مًمٗمقا  واًمٕم٤مذ اًمت٤مؾمع صقُمقا : »ىم٤مل

 [321 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 
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 ظاصقراء يقم افتقشعة حؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن ضم٤مسمر قمـ: »قم٤مؿمقراء يقم اًمتقؾمٕم٦م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 اًم٥م رواهش. ؾمٜمتف ؾم٤مئر قمٚمٞمف اهلل وؾمع قم٤مؿمقراء يقم وأهٚمف ٟمٗمًف قمغم وؾمع ُمـ»

 إذا وًمٙمـ وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م أظمرى ـمرق وًمٚمحدي٨م اًمؼم قمٌد واسمـش اًمِمٕم٥م» ذم هي٘مل

 ش.اًمًخ٤موي ىم٤مل يمم ىمقة ازدادت سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م وؿ

سم٤م ٟمراه وٓ اًمًخ٤موي رأي هذا: ىمٚم٧م  سمٙمثرة احلدي٨م شم٘مقي ذط ٕن صقا

 طمدي٨م ُمثال وم٤مٟمٔمر احلدي٨م هذا ذم يتح٘مؼ ل ُمتٝمؿ أو ُمؽموك ُمـ ظمٚمقه٤م وهق اًمٓمرق

 :ـمري٘ملم ًمف وم٢من هذا ضم٤مسمر

 قمٌد طمدصمٜم٤م: اًمٖمٗم٤مري إسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜم٤م: يقٟمس سمـ حمٛمد قمـ: إول

 .قمٜمف اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد قمـ اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد أظمل اسمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل

 .اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 يمذاب وم٢مٟمف - اًمٙمديٛمل وهق - يقٟمس سمـ حمٛمد أضمؾ ُمـ ُمقوقع إؾمٜم٤مد ومٝمذا

   :قمدي اسمـ ىم٤مل

 ش.سم٤مًمقوع اًمٙمديٛمل اهتؿ ىمد» 

 :طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل

 ش.طمدي٨م أخػ ُمـ أيمثر ووع ىمد ًمٕمٚمف»

 قمٛمرو أيب سمـ اهلل قمٌد وهق: »اًمذهٌل ىم٤مل اًمٖمٗم٤مري إسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمٌد وؿمٞمخف

 ذم قمدي اسمـ ًمف وذيمر احلدي٨م يْمع أنف إمم طم٤ٌمن اسمـ ٟمًٌف ًمقهٜمف يدًمًقٟمف اعمدين

 اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ مج٤مقم٦م قمـ يروي: احل٤ميمؿ شم٤مل سم٤مـمالن ومه٤م طمديثلم وقمٛمر سمٙمر أيب ومْمؾ

 ش.ُمقوققم٦م أطم٤مدي٨م
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 اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد أظمل اسمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل قمٌد ؿمٞمخف وم٢من ُمٜمٝم٤م وهذا: ىمٚم٧م

 ش.اعمٞمزان» ذم يمم وٕمٞمػ

 قمٜمف اًمزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ شآؾمتذيم٤مر» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ وم٠مظمرضمف اًمث٤مين اًمٓمريؼ وأُم٤م

 وم٘مد ش21/  6: اًممًمئ» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمم - احلدي٨م ـمرق أصح أهن٤م ُمع اًمٓمريؼ وهذه

 .شضمدا ُمٜمٙمر طمدي٨م هذا»: طمجر اسمـ احل٤مومظ ومٞمٝم٤م ىم٤مل

 اًمٗمْمؾ قمغم احل٤مومظ ومٞمف محؾ وىمد سمٌمء يتٕم٘مٌف ول قمٜمف ٟمٗمًف اًمًٞمقـمل ٟم٘مٚمف يمم

 ش.يمتٌف اطمؽماق سمٕمد سمف طمدث ًمٕمٚمف: »وىم٤مل احل٤ٌمب سمـ

 ذم أورده وىمد ُمدًمس وم٢مٟمف اًمزسمػم أيب قمٜمٕمٜم٦م وهل أظمرى قمٚم٦م وومٞمف: ىمٚم٧م

 ش.سم٤مًمتدًمٞمس ُمِمٝمقر إٟمف: »وىم٤مٓ اًمٕمجٛمل واسمـ احل٤مومظش اعمدًمًلم»

 أن اعمٛمٙمـ  وُمـ جمٝمقًملم أو ُمؽمويملم قمغم ُمداره٤م احلدي٨م ـمرق ؾم٤مئر وهٙمذا

 اإلـمٕم٤مم ومْمؾ ذم إطم٤مدي٨م ووٕمقا  اًمذيـ قمٜمف اهلل رض احلًلم أقمداء ُمـ يٙمقٟمقا 

 اًمٞمقم هذا ضمٕمٚمقا  اًمذيـ ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمٜمٝمؿ ُمٕم٤مرو٦م قم٤مؿمقراء يقم ذًمؽ وهمػم وآيمتح٤مل

 اإلؾمالم ؿمٞمخ ضمزم وًمذًمؽ. ومٞمف يم٤من ىمتٚمف ٕن قمٜمف اهلل رض احلًلم قمغم طمزن يقم

 يره ومٚمؿ قمٜمف أمحد اإلُم٤مم ؾمئؾ أنف وذيمر يمذب احلدي٨م هذا سم٠من اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 ٓ وأنف قم٤مؿمقراء يقم اًمتقؾمٕم٦م يًتح٥م ل اًمًٚمػ ُمـ أطمدا سم٠من ذًمؽ وأجد ؿمٞمئ٤م

 هذا ذم اًم٘مقل ومّمؾ وىمد اًمٗم٤موٚم٦م اًم٘مرون قمٝمد قمغم إطم٤مدي٨م هذه ُمـ رء يٕمرف

 أنف اًمٚمٖمقي اعمجد قمـ اعمٜم٤موي ٟم٘مؾ وىمد ومراضمٕمف 642 - 658/  6 شاًمٗمت٤موى» ذم

 واخلْم٤مب واإلٟمٗم٤مق ومٞمف واًمّمالة قم٤مؿمقراء يقم صقم ومْمؾ ذم يروى ُم٤م»: ىم٤مل

 .شقمٜمف اهلل رض احلًلم ىمتٚم٦م اسمتدقمٝم٤م سمدقم٦م وآيمتح٤مل وآده٤من

 ([531) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افدظقة إجابة مع ظاصقراء صقام تعارض إذا

 قمزيز وؿمخص ؿمقراء،قم٤م صٞم٤مم قم٤مؿمقراء، أنف ومرض قمغم أؾمت٤مذ، :ُمداظمٚم٦م
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ٌِّل ومٝمؾ يزقمؾ، شُمَٚم٥مِّ  ل وإذا همداء، قمغم دقمقة إمم دقم٤مك  صٞم٤مُمؽ؟ شُمْٙمِٛمؾ أو شُمَٚم

 يزقمؾ؟ ًمٌٞمتف ُم٤م إذا: اًمِمٞمخ

 .يزقمؾ :ُمداظمٚم٦م

ٌِّف،: اًمِمٞمخ  ومُٞمْدقَمك اًمداقمل اًمرضمؾ ُمـ زقمؾ ومٞمف ُم٤م حمٔمقر، ومٞمف ُم٤م يم٤من إذا ًمٙمـ ًَم

 .صٞم٤مُمف وُيتِؿ وم٘مط، ًمف

 .اًمٜمقاومؾ هذه ُمثؾ قم٤مؿمقراء: إذاً : ُمداظمٚم٦م

 .ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م هل٤م ًمٙمـ ٟم٤مومٚم٦م،: اًمِمٞمخ

 واضم٥م؟ يٕمتؼمه٤م اًمدقمقة، شمٚمٌٞم٦م سم٤مًمت٤مزم :ؾم١مال

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

ٌِّل أن وم٤مًمقاضم٥م اعمًٚمؿ دقم٤مك إذا: ُمداظمٚم٦م  ُم٘مدم اًمقاضم٥م وم٠مصٌح دقمقشمف، شُمَٚم

 .اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم

 ىَمٌِؾ، ُم٤م ًمف، ويًتٖمٗمر ًمف، ومٞمدقمق اًمٕمذر هق ىمٌؾ إذا ًمٙمـ هق، هذا: اًمِمٞمخ

 .يًتجٞم٥م

 (11 :15: 31/ 647/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وظاصقراء تاشقظاء صقام

  واًمت٤مؾمع؟ اًمٕم٤مذ ٟمّمقم أن جي٥م هؾ اًمٕم٤مذ، و اًمت٤مؾمع صٞم٤مم: مداخؾة

  ُم٤مذا؟ جي٥م، هؾ: اًمِمٞمخ

 . اًمت٤مؾمع ٟمّمقم أن: ُمداظمٚم٦م

 . أظمل ي٤م شم٘مقل، ُم٤م شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 قمـ ومْمالً  قم٤مؿمقراء صٞم٤مم أصؾ أن: وم٤مجلقاب اًمنمقمل، اًمقضمقب وهق: اًمِمٞمخ

٦ٌَّم إُمقر ُمـ هق وإٟمم واضم٤ًٌم، ًمٞمس شم٤مؾمققم٤مء،  .اعمًتح

 :شمٗمٝمٛمف طمتك وشمٜمتٌف: اجلقاب شمًٛمع أنؽ قمٚمٞمؽ أن٧م.. اؾمٛمع

 اًمذي هق ذقم٤مً  اًمقاضم٥م أن: أضمٞمٌؽ وم٠من٤م واضم٥م؟ هق هؾ: ىمٚم٧م أن٧م: أىمقل أن٤م 

 قمـ ومْمالً  قم٤مؿمقراء صٞم٤مم أن إمم ٟمٔمرك وَمَٚمَٗم٧مُّ  شم٤مريُمف، ويٕم٤مىم٥م شمريمف، جيقز ٓ

 . ومرو٤مً  ًمٞمس ،ءاًمت٤مؾمققم٤م

 . ومٝمٛم٧م ومٝمٛم٧م، ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 :درضمتلم قمغم آؾمتح٤ٌمب هذا ًمٙمـ ُمًتح٥م، أُمر هق وإٟمم: اًمِمٞمخ

 .ءشم٤مؾمققم٤م وىمٌٚمٝم٤م قم٤مؿمقراء يّمقم أن: اًمُٕمْٚمَٞم٤م وهل إومم

 . ًمقطمده٤م قم٤مؿمقراء يّمقم أن: اًمدٟمٞم٤م وهل اًمث٤مٟمٞم٦م واعمرشم٦ٌم

 . ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ حيٗمٔمٙمؿ اهلل: ُمداظمٚم٦م

 . اهلل ؿم٤مء إن وإي٤مك،: اًمِمٞمخ

 (  11 :59: 31/ 117/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقامف ظـ مـفًقا يقًما ظاصقراء يقم واؾؼ إذا

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: اًمِمٞمخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُُمِْمّؾ  ومال اهلل هيده ُمـ أقممًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 يقم حتديد ذم اعمٗمٙمرات أو اًمرزٟم٤مُم٤مت واظمتالف قم٤مؿمقراء، يقم صقم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

 قمـ ٟمٌح٨م أن أن اعمٝمؿ ُمـ وًمٞمس اًم٧ًٌم يقم سملم وُم٤م اجلٛمٕم٦م يقم سملم ُم٤م قم٤مؿمقراء،

 طمقل -آٟمٗم٤مً – زم ؾمٜمح٧م اًمتل ؾم٤مٟمحتل أو يمٚمٛمتل ؾم٠مدير ٕنٜمل آظمتالف: هذا ؾم٥ٌم

 قم٤مؿمقراء يقم يم٤من ومًقاء صٞم٤مُمف، قمـ ُمٜمٝمٞم٤مً  يقُم٤مً  ص٤مدف إذا قم٤مؿمقراء، يقم صٞم٤مم ُمقوقع
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 صٞم٤مُمف قمـ ُمٜمٝمل وهق اًم٧ًٌم، يقم ص٤مدف أو وطمده، صٞم٤مُمف قمـ ُمٜمٝمل وهق اجلٛمٕم٦م، يقم

 .-وضمؾ قمز- اهلل ومرض ومٞمم إٓ سمٕمده، أو ىمٌٚمف يقم ُمٕمف اىمؽمن ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  هنٞم٤مً 

 ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه مم٤م اًمت٤مزم احلدي٨م قمٚمٞمف، واًمتٕمٚمٞمؼ اًمت٤مزم احلدي٨م سم٤مزم ذم ومخٓمر

 ط اًمٜمٌل أن -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض- إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم

ر صٞم٤مُمف يقمٌ  ذاك»: وم٘م٤مل قم٤مؿمقراء يقم صقم قمـ ؾُمِئَؾ   ومًئؾ ،شاح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م ُيَٙمٗمِّ

 ذم شم٘مقل ُم٤م: ًمف وم٘مٞمؾ. شأشمٞم٦م واًمًٜم٦م اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م يٙمٗمر»: وم٘م٤مل قمروم٦م يقم صٞم٤مم قمـ

 ٟمزل»: ًمٗمظ وذم ،شومٞمف سمٕمث٧م ويقم ومٞمف، ُوًمدت يقم ذاك»: ىم٤مل آصمٜملم يقم صقم

 . شومٞمف اًم٘مرآن

 أؾمٌقع، يمؾ ذم يقم: أج٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمتٜمّمٞمص احلدي٨م هذا ومجٛمٚم٦م

 .قمروم٦م ويقم قم٤مؿمقراء يقم وهق أٓ ؾمٜم٦م يمؾ ذم ويقُم٤من آصمٜملم، يقم وهق أٓ

 شمرى واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٗم٤موٚم٦م، اًمثالصم٦م إج٤مم هذه أن قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف سم٤مزم ذم ظمٓمر وم٤مًمذي

 قمغم ٟمٔمؾ ومٝمؾ قم٤مرض، ُٕمر صٞم٤مُمف قمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنك يقُم٤مً  ص٤مدوم٧م إذا

 ُم٤م إذا اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه قمـ ٟمخرج أم اًمثالصم٦م، إج٤مم هذه صٞم٤مم ومْمٞمٚم٦م هق اًمذي إصؾ

 شمٖمٞم٥م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م شُمـَحؾَّ  هٜم٤م هنل، ُمـ قم٤مرض هنل، ُمـ قم٤مرض اًمٞمقم ًمذًمؽ قمرض

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أذه٤من قمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل ىمد اًم٧ًٌم ومٞمقم اًم٧ًٌم، يقم يم٤من إذا قم٤مؿمقراء يقم 

 قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم -واًمًالم

 . شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق

 اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم هنك ط اًمٜمٌل أن اًمِم٤مهد

 وإُم٤م أداء إُم٤م رُمْم٤من يمِمٝمر اهلل ومروف ومٞمم إٓ يٙمقن ٓ وذًمؽ اًمٗمرض، ذم إٓ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ؿمٝمراً  يّمقم أن ٟمذر إذا اعمًٚمؿ ٟمذره ومٞمم واًمٜمزاع اخلالف اطمتمل ُمع وإٓ ىمْم٤مء،

ُم٤مً  قمٚمٞمف ومرو٤مً  ص٤مر يم٤مُمال، أؾمٌققم٤مً  يّمقم أن أو يم٤مُماًل،  أو اًمِمٝمر هذا يّمقم أن ًمزا

 قمرومتؿ قم٤مؿمقراء، صٞم٤مم أن ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ قمٚمٞمف ُيْٗمَرض ل ومٞمم أُم٤م إؾمٌقع، هذا

 يٙمقن أن قمروم٦م يّم٤مدف ىمد قمروم٦م يمذًمؽ ومرو٤ًم، ًمٞمس وًمٙمـ اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م يٙمٗمر أنف



 13 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

 يّم٤مم؟ هذا هؾ اًم٧ًٌم، يقم

 يقم ص٤مدف إذا آصمٜملم يقم سيح، طمدي٨م قمٚمٞمٙمؿ، اومؽُمِض ومٞمم إٓ  ُيّم٤مم ٓ 

 إج٤مم ُمـ -أجْم٤مً - اخلٛمٞمس ويقم َخٞمس، يقم اح٤مض اًمٕمٞمد ذم ص٤مدف يمم قمٞمد

 يقم قمٞمد يقم ص٤مدف وم٢مذا ،-أجْم٤مً - صٞم٤مُمٝم٤م قمغم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمض اًمتل اًمٗم٤موٚم٦م

 حتؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م؟ قمغم اًمٜمٝمل أم اًمٜمٝمل، قمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م ُٟمَٖمٚم٥ِّم ومٝمؾ اخلٛمٞمس يقم أو آصمٜملم،

م وُمٌٞمح، طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا»: وهل أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٘م٤مقمدة اعمِمٙمٚم٦م  احل٤مفمر ىُمدِّ

 .شاعمٌٞمح قمغم

٤من شمٕم٤مرض إذا   أن هنك يمذا، ومٕمؾ أو يمذا قمـ هنك ضمدًا، ُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة هذه َٟمّمَّ

 يمثػمة أؿمٞم٤مء ىم٤مئًم، وذب ىم٤مئمً  اًمنمب قمـ هنك أرسمع، ُمـ سم٠ميمثر وشمزوج سم٠مرسمع يتزوج

 قم٤مؿمقراء يقم يم٤من إذا: ُمِمٙمٚم٦م أُم٤مُمٜم٤م هٜم٤م أن اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ُيَٖمٚم٥َّم ضمدًا، ويمثػمة

 آصمٜملم يقم ُمٓم٤مسم٘م٦م ُمِمٙمٚم٦م قم٤مجلٜم٤م ومٙمم ومرو٤ًم، ًمٞمس ٕنف يّم٤مم: ومال اًم٧ًٌم يقم

: وم٘مٚمٜم٤م اًمٜمٝمل هذا قمرض ٕنف اًمّمٞم٤مم: ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمٜمٝمل قمٚمٞمٜم٤م قمٞمد ًمٞمقم اخلٛمٞمس أو

 يقم ٟمّمقم ٓ يمذًمؽ قمٞمد، يقم واومؼ إذا اخلٛمٞمس يقم وٓ آصمٜملم يقم ٟمّمقم ٓ

٠َمل ُم٤م يمثػماً  ومْمٞمٚم٦م، يقم واومؼ إذا اًم٧ًٌم ًْ  اًمّمٞم٤مم أومْمؾ يّمقم إٟم٤ًمن يّم٤مدف ىمد ُٟم

 وم٘مد يقُم٤ًم، ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم -اًمًالم قمٚمٞمف- داود صٞم٤مم: اًمرؾمقل طمدي٨م سمٜمص

 . ومرو٤مً  ًمٞمس ٕنف ح٤مذا؟ ٓ،: ٟم٘مقل يّمقُمف؟ هؾ: ومٞم٠ًمل ؾم٧ٌم يقم يّم٤مدف

 هؾ ؾم٧ٌم، يقم يّم٤مدف اًمٌٞمض إج٤مم ُمـ يقم يّم٤مدف يمذًمؽ: دقمقا  إًذا

 إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: واؾمؽمحيقا  ىم٤مقمدة ظمذوه٤م وهٙمذا ٓ،: اجلقاب ٟمّمقُمف؟

 ًمف حمٞمص وٓ اًمٕمٞمد سم٤مب ُمـ وم٠متقه ُمٕمؽمض قمٚمٞمٙمؿ اقمؽمض وم٢مذا شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم

 ومْمٞمٚم٦م يقم ص٤مدف إذا اًمٕمٞمد يقم صٞم٤مم ي١مصمر أن أبداً  أطمد يًتٓمٞمع ٓ إـمالىم٤ًم، قمٜمف

 قم٘مٌٞمف قمغم يرضمع قم٤مح٤مً  يم٤من إذا اعمٕمؽمض هٜم٤م يٗمٕمؾ ُم٤مذا اخلٛمٞمس، ويقم آصمٜملم يمٞمقم

 . اًمٕمٞمد يقم صٞم٤مم قمـ هنك اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟ ٟمّمقُمف، ُم٤م: ي٘مقل

 . وم٤مؾمؽمحيقا  ُمٓمردة ىم٤مقمدة هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، قمغم اًمٜمٝمل ىَمّدم: إًذا

ر أن أردت اًمذي هذا  صمالصم٦م ومْمٞمٚم٦م ومٞمف مجع اًمذي ىمت٤مدة أيب طمدي٨م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم سمف ُأَذيمِّ

 اًمٗمْمؾ، قمغم ُيَ٘مّدم اًمٜمٝمل هنل؟ ُمع شمٕم٤مرو٧م ُم٤م إذا اًمٗمْم٤مئؾ هذه شمٕم٤مًم٩م يمٞمػ أج٤مم،



 16 إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اجلٚم٦ًم هذه ُأنْـٝمل وسمف اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى اًمتذيمػم وأقمٞمد ؾم٤مسم٘م٤ًم، ذيمرت ىمد ًمٙمـ

 ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل: أىمقل: وم٠مىمقل أن٤م، يب ظم٤مص٦م هل اًمتل

 .شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل،

 هؾ هنٞم٤ًم، ص٤مدف ٕنف اخلٛمٞمس: يقم صٞم٤مم أو آصمٜملم يقم صٞم٤مم شمرك اًمذي وم٤معمًٚمؿ 

 اًمٙمريؿ؟ رؾمقًمف ـم٤مقم٦م ُمع احلٙمٞمؿ اًمنمع ُمع دم٤موسم٤مً  أم قمٌث٤ًم؟ ذاك أو اًمٞمقم هذا صٞم٤مم شمرك

 قمٌث٤ًم؟ يذه٥م ومٝمؾ هلل اًمٞمقم هذا صٞم٤مم شمرك هق: إًذا ؟-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ـم٤مقمتف ُمع

 أن وم٠مرضمقا  ،شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل، ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن: اجلقاب

ر ٟمف أ ُمع قم٤مؿمقراء يقم صٞم٤مم ٟمؽمك يمٞمػ قم٤مروٙمؿ ُمـ: اًمٙمٚمٛمتلم ه٤مشملم قمٜمل حتٗمٔمقا   ُيَٙمٗمِّ

 هذا همري٥م، طمدي٨م هذا أظمل ي٤م احلدي٨م، هذا أضمؾ ُمـ اًمًٜمتلم يٙمٗمر قمروم٦م ويقم اًمًٜم٦م،

ٗمف ُمـ ويمؾ صحٞمح، احلدي٨م هذا ؿم٤مذ، طمدي٨م  ٕنف اعمُـَْمٕمَّػ: اًمْمٕمٞمػ ومٝمق ُيَْمٕمِّ

 يقم اخلٛمٞمس يقم شمّمقم ٓ ح٤مذا: قم٤مروقه قم٤مروٙمؿ ومٛمـ: وم٤مًمِم٤مهد قمٚمؿ، سمدون ُيَْمٕمِّػ

 مت٤مُم٤ًم، ضمقاسمؽ هق ضمقاسمٜم٤م اًمٕمٞمد، يقم صقم قمـ هنك ٕنف: ي٘مقل اًمٕمٞمد؟ يقم آصمٜملم

 ،شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل، ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ» :اًمرؾمقل طمدي٨م وهق اًمث٤مين إُمر وًمٜمحٗمظ

 . ًمٕم٤مؿمقراء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٞمقم أو أن واىمٕمٜم٤م ٟمحـ

 ؾمٜمّمقم إًذا ومٜمحـ إردين اًمت٘مقيؿ هق يمم اجلٛمٕم٦م يقم قم٤مؿمقراء يقم يم٤من إن

 أن ضم٤مءٟم٤م يمم يم٤من وإن ؾمٜم٦م، يمٗم٤مرة أدريمٜم٤م وم٢مًذا اخلٛمٞمس، يقم صٛمٜم٤م ٕنٜم٤م همدًا:

 ..وُم٤م شمريمٜم٤مه ومٜمحـ اًم٧ًٌم يقم هق قم٤مؿمقراء سم٠من اًمًٕمقدي٦م أو اًمًٕمقديلم

 ..واًمًٕمقدي٦م اًم٧ًٌم إردن: ُمداظمٚم٦م

 اعمٜمِم٤مر ُمثؾ اًمِم٤مُمل اعمثؾ أن٤م أىمقل يمم ومٜمحـ طم٤مل يمؾ قمغم أص٧ٌم،: اًمِمٞمخ

 .اًمٜم٤مزل وقمغم اًمٓم٤مًمع قمغم سمٞم٤ميمؾ

 همداً  قم٤مؿمقراء يم٤من إن ٕنف همٍد: سمٕمد أو همداً  قم٤مؿمقراء يم٤من ؾمقاء رسمح٤مٟملم ومٜمحـ 

 ومٜمحـ همد سمٕمد يم٤من وإن اخلٛمٞمس، يقم اجلٛمٕم٦م يقم ىمٌؾ ىمدُمٜم٤م ٕنٜم٤م ؾمٜمّمقُمف ومٜمحـ

 .ُمٜمف ظمػماً  اهلل وؾمٞمٕمقوٜم٤م هلل، شمريمٜم٤مه



 11 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

ريمؿ أن أردت اًمذي هذا   إٓ  إهل ٓ أن أؿمٝمد وسمحٛمدك، مهللا وؾمٌح٤مٟمؽ سمف ُأَذيمِّ

 .إًمٞمؽ وأتقب أؾمتٖمٗمرك أن٧م

 ( 11 :51: 54/   599/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افبقض إيام صقام ؾضؾ

  .شاًمٌٞمض إج٤مم يٕمٜمل. اًمٖمر أج٤مم ومّمؿ ص٤مئم يمٜم٧م إن»[:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .[اًمٌٞمض إج٤مم صٞم٤مم ومْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.91/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وآثـغ افشفر أول مـ اخلؿقس يصقم ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ـان هؾ

 يؾقف افذي وآثـغ يؾقف افذي

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 يٚمٞمف اًمذي وآصمٜملم اًمِمٝمر أول ُمـ اخلٛمٞمس يّمقم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وأنف: »ىمقًمف

 ش.يٚمٞمف اًمذي وآصمٜملم

 ذم ط هديف» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ يذيمره ول اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم هذا أضمد ل: ىمٚم٧م

 ش.صٞم٤مُمف

 ذم اعمٕمروف وم٢من همػمه أو اعم١مًمػ قمغم اٟم٘مٚم٥م احلدي٨م هذا يٙمقن أن وم٠مظمِمك

 اًمِمٝمر أول ُمـ آصمٜملم يقم: ؿمٝمر يمؾ ُمـ أج٤مم صمالصم٦م يّمقم يم٤من ط أنف اًمًٜم٦م

 .يٚمٞمف اًمذي اخلٛمٞمس صمؿ يٚمٞمف اًمذي واخلٛمٞمس

 3/  6137ش داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمه 168/  3 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 ط اًمٜمٌل أزواج سمٕمض قمـ وأمحد داود وأبق وهق قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ



 15 إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .طمًـ وؾمٜمده

 ([415) ص ادـة متام] 

م واخلؿقس آثـغ فصقام وؾعؾف ملسو هيلع هللا ىلص ـبلاف تطبقؼ هؾ  ظذ ُيَؼدَّ

 (داود صقام افصقام أؾضؾ) :ؿقفف مـ ظـف ورد ما

 آصمٜملم ًمّمٞم٤مم وومٕمٚمف ط اًمٜمٌل شمٓمٌٞمؼ هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

م واخلٛمٞمس  أن سمحج٦م شداود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ» :ىمقًمف ُمـ قمٜمف ورد ُم٤م قمغم ُيَ٘مدَّ

 إومْمؾ؟ يؽمك ٓ اًمٜمٌل

 شمرك اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إومْمؾ يٙمقن ىمد واهل، اًمٙمالم هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

 .هب٤م اًم٘م٤مئؿ هب٤م ىم٤مم اًمتل اًمٕم٤ٌمدة شمٚمؽ أضمر ُمثؾ وًمف ًمٚمنميٕم٦م، سمٞم٤مٟم٤مً  أصٚمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٗمٝمؿ ل ُمـ قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ىمٚمتف سمٌمء يذيّمرين وهذا 

 جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽُمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ»:وهق أٓ صحٞمح٤مً  ومٝممً 

 .شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ

 ًمٜم٤م قمالىم٦م ٓ وٟمحـ وطمديث٤ًم، ىمديمً  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمغم احلدي٨م هذا أؿمٙمؾ 

 ُمع اًمٙمالم ٟمت٤ٌمدل أن ٟمًتٓمٞمع ًمٙمٜمٜم٤م ُمٕمٝمؿ، اًمٙمالم ٟمت٤ٌمدل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٕنٜم٤م سم٤مًم٘مدُم٤مء

 .إطمٞم٤مء يمؾ ُمع وًمٞمس إطمٞم٤مء سمٕمض

 يمؾ ُمع وًمٞمس إطمٞم٤مء، سمٕمض ُمع احلدي٨م هذا طمقل اًمٙمالم ٟمت٤ٌمدل أن ٟمًتٓمٞمع

 ه١مٓء أقمٜمل ٓ وًمذًمؽ يم٤مُٕمقات، هؿ إطمٞم٤مء ُمـ أظمر اًمٌٕمض ٕن إطمٞم٤مء:

 قمٛمقم اؾمتِمٙمٚمقا  طمٞمٜمم ه١مٓء ًمٌٕمض ىمٚمتف ىمد أو ومٜم٘مقل.. إول اًمٌٕمض أقمٜمل وإٟمم

 يقم صقم ومْمٞمٚم٦م سمٞم٤من ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف ومًٚمٓمقا  احلدي٨م، هذا

 اًمثالصم٦م، اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ ويقم قمروم٦م، ويقم قم٤مؿمقراء، ويقم اخلٛمٞمس، ويقم آصمٜملم

 ويمذا، ويمذا يمذا ذم وإٓ قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: وم٘م٤مًمقا 

 .ومٞمٝم٤م اًمّمقم ُيًتح٥م اًمتل إج٤مم اؾمتثٜمقا 



 14 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

 سم٠من آٟمٗم٤مً  أضم٧ٌم ُم٤م شم٠ميمٞمد وم٘مط أريد وإٟمم اًمّمدد، هذا ذم احلدي٨م إـم٤مًم٦م ُأريد ٓ 

 أضمر ًمف ًمٞمس أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ًمٞمس يقُم٤ًم، ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم ٓ يم٤من اًمذي ط اًمٜمٌل

 .يٗمٕمٚمف ل اًمذي اًمّمٞم٤مم ذًمؽ

 أن إج٤مم ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر إذا ط اًمٜمٌل أن ممٙمـ ذًمؽ، ُمـ أيمثر ٟمٕمت٘مد أن ممٙمـ 

 سمٞم٤من وهق ذقمٞم٦م، ًمٖم٤مي٦م أومٓمر ٕنف ح٤مذا؟ إج٤مم، ُمـ اًمٞمقم ذًمؽ صٞم٤مم أضمر ًمف يٙمقن

 ُمـ صقم ي٠ميت ومحٞمٜمم اًمِم٤مهد، وهٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف سمٜمٌٞمٜم٤م ٟم٘متدي وٟمحـ ًمألُم٦م، اًمنميٕم٦م

 ي٠ميت.. اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ أو قمروم٦م، أو قم٤مؿمقراء، أو َخٞمس، أو اصمٜملم اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م إج٤مم

 أن اهلل ُمـ ٟم٠مُمؾ ومٜمحـ احلدي٨م، هلذا اًم٧ًٌم، هذا صٞم٤مم ومٜمدع اًم٧ًٌم، يقم ومٞمّم٤مدف

! اًمٙمالم هبذا شمًٛمٕمقا  ل قمٛمريمؿ أفمـ ٟمّمٛمف، ل أنٜم٤م ُمع اًمٞمقم ذًمؽ صٞم٤مم ًمٜم٤م يٙمت٥م

 أو قم٤مؿمقراء يقم صٞم٤مم ًمٜم٤م يٙمت٥م أن اهلل ُمـ ٟم٠مُمؾ اًمزُم٤من، آظمر وذم اًمٞمقم وم٤مؾمٛمٕمقه

 ح٤مذا؟ ٟمّمٛمف، ل اًمذي قمروم٦م يقم

 قمز اهلل ومْمؾ ذم اًمٓمٛمع هذا قمغم محٚمؽ اًمذي ُم٤م اًم٧ًٌم، يقم ص٤مدف ٕنف 

 وم٠مضمره صغم ُم٤م أو صغم أومٓمر، أو ص٤مم اًمرؾمقل نإ ي٘مقًمقن اًمٕمٚممء سم٠من ًمٕمٚمٛمل وضمؾ،

 ُمـ يقُم٤مً  وص٤مدف اًم٧ًٌم يقم ٟمٗمٓمر طمٞمٜمم ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٚمنميٕم٦م، سمٞم٤من ٕنف ًمف ُمٙمتقب

 ًمٞمقم،ا ذًمؽ صٞم٤مم ًمٜم٤م يٙمت٥م أن ومْمٚمف ذم وٟمٓمٛمع اهلل ُمـ ٟمرهم٥م اًمٗم٤موٚم٦م، إج٤مم شمٚمؽ

 سمدًمٞمؾ ؾمآيت ًمٙمٜمل اًمٙمثػمون، يٕم٘مٚمف ٓ وىمد اؾمتٜم٤ٌمـمل شاًمّمقت ذم اٟم٘مٓم٤مع» أنٜم٤م ُمع

 ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ» : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ مت٤مُم٤ًم، ومٞمف ٟمحـ ومٞمم شمٗمّمٞمالً  ُمٗمّّمؾ هق

 ًمٞمقم عمقاوم٘متف قم٤مؿمقراء: أو قمروم٦م يقم صقم شمريمٜم٤م: إذاً  ٟمحـ شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل،

 ومرو٤ًم: ًمٞمس وهذا شقمٚمٞمٙمؿ اومؽُمض ومٞمم إٓ: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟ اًم٧ًٌم،

وٜم٤م اهلل: وم٢مذاً  هلل ومؽميمٜم٤مه  أجْم٤ًم، وُمْم٤مقمٗم٤مً  اجلقاب أظمذت أفمـ ُمٜمف، ظمػماً  ُيَٕمقِّ

 .هق وم٘مط وًمٞمس

 (11 :44: 61/   634/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :47: 46/   634/  واًمٜمقر اهلدى) 



 12 إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 آثـغ يقم صقام ؾضقؾة

 آصمٜملم يقم حي٥م يم٤من واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أن طمدي٨م ورد هؾ :اًم٤ًمئؾ

 وومٞمف شإقممل شمرومع»: يٕمٜمل ومٞمف، وي٘مقل ومٞمف يّمقم يم٤من أنف طمٞم٨م إج٤مم، دون

 .اًمٞمقم هذا يٕمٜمل شومٞمف وًمدت»

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 ( 11:41:57/ 513 واًمٜمقر اهلدى)

   افتػرق؟ أم افتتابع صقال مـ افست صقام يف افسـة

 يٕمٜمل أم ُمتت٤مسمٕم٦م اًمًت٦م إج٤مم صٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ ذم أومْمؾ أهيم: مداخؾة

 ؿمقال؟ ؿمٝمر ظمالل ُمتٗمرىم٦م

 .ُمتت٤مسمٕم٦م: اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ سم٤مٕصؾ، ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم جيتٜم٥م أن قمٚمٞمف ًمٙمـ ٟمٕمؿ، إيف: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل يقم يًٌ٘مف يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم جيتٜم٥م أن قمٚمٞمف: اًمِمٞمخ

 سمٕمده؟ أو ىمٌٚمف يقم يًٌؼ أن إٓ سمٕمرف،: ُمداظمٚم٦م

 اجلٛمٕم٦م يّمقم ٓ أن قمٚمٞمف: ًمؽ سم٘مقل أن٤م ؿمٞمخ، ي٤م يًٌؼ سمِّده اًمكم ؿمق: اًمِمٞمخ

 يًٌؼ؟ سمِّده ؿمق واًم٧ًٌم،

 .سمت٘مّمد اًمًت٦م اعمتت٤مسمع اًمّمٞم٤مم هذا: ُمداظمٚم٦م

 سمتحٙمل؟ أن٧م أجش قمـ. وٓ: اًمِمٞمخ

 .أن٤م سمس ٟمٗمًٝمؿ: ُمداظمٚم٦م



 17 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤مإ

 .ٟمٗمًٝمؿ وأن٤م ٟمٗمًٝمؿ أن٧م ٟمٗمًٝمؿ، وأن٤م: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل أتجٜمٌٝمؿ هذه احل٤مًم٦م ذم: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 إيف؟ وإٓ: اًمِمٞمخ

 .جيقز يمذا أقمرومف يم٤من اًمذي ومٝمقن ُمرسمقـم٤مت، يمقهنـ: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ شمّمٗمٞم٦م، وسمده٤م يمٌػم، ؿمٓم٥م سمِّده٤م هل ُمٕمرومتؽ: اًمِمٞمخ

 .اًمِمٝمر ذم أج٤مم اًمثالصم٦م صٞم٤مم يمذًمؽ: ُمداظمٚم٦م

 .جيتٜم٥م وؾم٧ٌم مجٕم٦م ومٞمٝم٤م سمٞمجل اًمتل إج٤مم يمؾ يمذًمؽ: اًمِمٞمخ

 أم ُمتٗمرىم٤مت يمذا يٙمقٟمقا  اًمِمٝمر ذم أج٤مم صمالصم٦م ًمّمٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 أومْمؾ؟ ُمتت٤مسمٕم٤مً 

 .اجلقاب أقمٓمٞمتؽ َهالَّ  -هيديؽ اهلل- أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 .هذه اًمًت٦م إج٤مم ُم٠ًمخ٦م همػم اعم٠ًمخ٦م: ُمداظمٚم٦م

 اجلٛمٕم٦م جيتٜم٥م اًمِمٝمر وؾمط صمالصم٦م اًمثالصم٦م، إج٤مم قمـ اجلقاب أقمٓمٞمتؽ: اًمِمٞمخ

 .واًم٧ًٌم

 أومْمؾ؟ ُمتٗمرىم٦م وإٓ جمتٛمٕم٦م، صمالصم٦م هؿ يٙمقن أنف ىم٤مصده اًمكم أن٤م سمس: ُمداظمٚم٦م

 ذول؟ أهيؿ هيديؽ، اهلل أهيؿ: اًمِمٞمخ

 ُمٕمرووم٦م؟ اًمِمٝمر، ذم أج٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 هذول اًمٌٞمض أج٤مم صمالصم٦م سمٞمّمقم يم٤من إن: أج٤مم صمالصم٦م هذول طمٌٞمٌل، ُوًَمْؽ : اًمِمٞمخ

، ُم٤م  .وؾم٧ٌم مجٕم٦م ضم٤مء إذا إٓ سمٞمتٗمرىمقا

 ُمثؾ ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذٍ  اًمٌٞمض، أج٤مم ي٘مّمد ُم٤م سمدون ؿمٝمر يمؾ ُمـ أج٤مم صمالصم٦م ضم٤مء إذا أُم٤م 

 إذا ًمٙمـ ،[311:قمٛمران آل]﴾َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِػَرةٍ  إَِل  َوَساِرُعوا﴿: يٕمٜمل ؿمقال، شمٌع اًمًت٦م قمـ ىمٚمٜم٤م ُم٤م

 .ُيَّم٤مُم٤من ومال وؾم٧ٌم مجٕم٦م ضم٤مء

 ( 11 :67: 58/ 164/ واًمٜمقر اهلدى)





 عٍْ املٍّي لصياًا





 53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف

 ـاملً  رجب صقام حؽؿ

 طمتك اعمؽمضمٌلم أيمػ ييب قمٛمر رأج٧م»: ىم٤مل احلر سمـ ظمرؿم٦م قمـ أمحد روى

 . شاجل٤مهٚمٞم٦م شمٕمٔمٛمف يم٤مٟم٧م ؿمٝمر هق وم٢مٟمم يمٚمقا : وي٘مقل اًمٓمٕم٤مم رم يْمٕمقه٤م

 ل اًمتك إظمرى يمتٌف سمٕمض رم ومٝمق،  أمحد ًمإلُم٤مم شاعمًٜمد»ذم هق وًمٞمس. صحٞمح

 .إًمٞمٜم٤م شمّمؾ

: وىم٤مل يمرهف ًمرضم٥م يٕمدوٟمف وُم٤م اًمٜم٤مس رأى إذا يم٤من»:أنف قمٛمر اسمـ قمـ وسم٢مؾمٜم٤مده

 ش:6/386/6» ؿم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمف. صحٞمحش.611صش »وأومٓمروا ُمٜمف صقُمقا 

. شوأومٓمروا ُمٜمف صقُمقا »: ىمقًمف دون ومذيمره: ىم٤مل أبٞمف قمـ حمٛمد سمـ قم٤مصؿ قمـ ويمٞمع

 ًمٜمٕمرف أمحد ؾمٜمد قمغم أن أىمػ ول. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 وهك ،صحتٝم٤م اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م يم٤من وإن شوأومٓمروا صقُمقا » اًمزي٤مدة هذه صح٦م ُمٜمف

 ًمٚمٛمؽمضمٌلم ضسمف ُمـ اعمٗمٝمقم رضم٥م صقم قمـ قمٜمف اهلل رى قمٛمر هنك أن قمغم ٟمص

 يٗمٕمٚمقن يمم ويتٛمقه صٞم٤مُمف يٚمتزُمقا  ٓ ًمٙمك سمؾ ًمذاشمف هنٞم٤م ًمٞمس اعمت٘مدم إثر رم يمم

 شاعمٖمٜمك» رم ىمداُم٦م اسمـ أورد وم٘مد ،اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض سمف سح ُم٤م وهذا ،سمرُمْم٤من

 قمغم دظمؾ أنف»: سمٙمرة أبك قمـ أمحد رواي٦م ُمـ هذا قمٛمر اسمـ أثر قم٘م٥م ش1/327»

: وم٘م٤مل، ٟمّمقُمف رضم٥م: وم٘م٤مًمقا  هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل ،ويمٞمزان ضمدد ؾمالل وقمٜمدهؿ ،أهٚمف

: قم٘مٌف ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل صمؿ. شاًمٙمٞمزان ويمن اًمًالل وم٠ميمٗم٠م! رُمْم٤من؟ رضم٥م أضمٕمٚمتؿ

ًمٞم٤م يّمقُمف ومال وإٓ ،ص٤مُمف اًمًٜم٦م يّمقم يم٤من ُمـ: أمحد ىم٤مل»  يِمٌف وٓ ،ومٞمف يٗمٓمر ،ُمتقا

 رم قمٜمف ؿم٤مئٕم٤م يم٤من يمٚمف رضم٥م صقم يمراه٦م رم قمٛمر اسمـ رأى أن وئمٝمر. شسمرُمْم٤من

 وم٘مد ،اًمّمقم هذا سمتحريؿ ي٘مقل أنف إًمٞمف ومٜم٥ًم قمٜمف ومٝمم أؾم٤مء اًمٜم٤مس سمٕمض وأن زُم٤مٟمف

: وم٘م٤مًم٧م قمٛمر سمـ اهلل قمٌد إمم أؾممء أرؾمٚمتٜمك»: سمٙمر أبك سمٜم٧م أؾممء ُمقمم اهلل قمٌد ىم٤مل

! يمٚمف رضم٥م وصقم ،إرضمقن وُمٞمثرة ،اًمثقب رم اًمٕمٚمؿ: صمالصم٦م أؿمٞم٤مء حترم أنؽ سمٚمٖمٜمك

 أظمرضمف. ش...إبد يّمقم سمٛمـ ومٙمٞمػ رضم٥م ُمـ ذيمرت ُم٤م أُم٤م: اهلل قمٌد مم وم٘م٤مل

 سمٛمـ ومٙمٞمػ»: اًمرواي٦م هذه رم ىمقًمف يِمٙمؾ وقمٚمٞمف ش.3/62» وأمحد ش2/319» ُمًٚمؿ



 56 اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أنف ُمٜمف وأظم٤ٌمر ،حتريٛمف ُمـ أؾممء سمٚمغ ح٤م ُمٜمف إٟمٙم٤مر سم٠منف ومنوه وم٘مد ش،إبد يّمقم

ج»و ،ًمٚمٜمقوى ُمًٚمؿ ذح رم يمم. إبد يّمقم وأنف ،يمٚمف رضم٤ٌم يّمقم  شاًمقه٤مج اًمنا

 ،ًمذًمؽ ويمراهتف ،ًمرضم٥م صقُمف سملم اًمتقومٞمؼ ومٚمٕمؾ ش.6/684» ظم٤من طمًـ ًمّمديؼ

 مجٚم٦م رم صٞم٤مُمف وم٠مُم٤م ،سمف رُمْم٤من يٗمرد يمم سم٤مًمّمقم رضم٥م إومراد قمغم اًمٙمراه٦م حتٛمؾ أن

 وًمق ،ينمع ٓ اًمدهر صقم أن ٟمرى ًمٙمٜمٜم٤م. أقمٚمؿ واهلل. قمٜمده ُمٙمروه٤م ومٚمٞمس يّمقم ُم٤م

 رواه. شأومٓمر وٓ ص٤مم ٓ»: ط ًم٘مقًمف صٞم٤مُمٝم٤م قمـ اعمٜمٝمك اًمٕمٞمد أج٤مم ومٞمٝم٤م يٙمـ ل

ج» هلذا وراضمع ش.946» احلدي٨م رم شم٘مدم يمم وهمػمه ُمًٚمؿ  ـ 3/187» شاًمقه٤مج اًمنا

 وإن ،اًمٌت٦م سمذيمر اًمدهر ًمّمقم يتٕمرض ل اهلل رمحف اعم١مًمػ أن اًمٖمري٥م وُمـ ش.188

 ومٞمف يذيمر ول اًمّمقم ُمـ حيرم وُم٤م يٙمره ُم٤م ذيمر ٕنف قمٜمده سمجقازه يِمٕمر صٜمٞمٕمف يم٤من

 شاعمٖمٜمك» يمت٤مسمف ومراضمع ُمٙمروه أنف اهلل رمحف ىمداُم٦م اسمـ واظمت٤مر. اًمدهر صقم

 ش.1/327»

 [(958) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 بافصقام اجلؿعة إؾراد حؽؿ

 ٓ أن وأُم٤م أطمده٤م، هق أج٤مم ذم إٓ اجلٛمٕم٦م يقم شمّمؿ ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.شمًٙم٧م أن ُمـ ظمػم ُمٜمٙمر قمـ وشمٜمٝمك سمٛمٕمروف، شمٙمٚمؿ ٕن ومٚمٕمٛمري أطمدا، شمٙمٚمؿ

ه احلدي٨م ُمـ إول واًمِمٓمر :[اإلُم٤مم ىم٤مل] ش 615/  5ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ قمزا

 و 981» سمرىمؿ سمٕمْمٝم٤م شم٘مدم ؿمقاهد وًمف. إي٤مه شم٘مقيتف إمم ُمِمػما  قمٜمف وؾمٙم٧م ٕمحد،

 يقم ص٤مدف وًمق وطمده صٞم٤مُمف جيقز ٓ أنف اًمدًٓم٦م سيح وهقش 3135 و 983

 .ًمٚمح٤مومظ ظمالوم٤م وقمروم٦م يمٕم٤مؿمقراء ومْمٞمٚم٦م

 (.3175/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 وحده ُيصام ٓ اجلؿعة يقم

 ختّمقا  وٓ اًمٚمٞم٤مزم سملم ُمـ سم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختتّمقا  ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شأطمديمؿ يّمقُمف صقم ذم يٙمقن أن إٓ إج٤مم سملم ُمـ سمّمٞم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم

 .شيقم سمٕمده أو يقم وىمٌٚمف إٓ اجلٛمٕم٦م يقم شمّمقُمقا  ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]و

 صقم ذم يٙمقن أن إٓ»: احلدي٨م هذا ذم  ط ىمقًمف أن واقمٚمؿ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وىمٌٚمف إٓ».. سمٕمده اًمذي احلدي٨م ذم أيت سم٤مًمٚمٗمظ يٗمن أن يٜمٌٖمل شأطمديمؿ يّمقُمف

 شمدل وم٢مهن٤م حتتف، اعمذيمقرة إظمرى وسم٤مًمرواي٤مت قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ وهق ،شيقم سمٕمده أو يقم،

 ٓ»: سمٚمٗمظ هٜم٤مك اعمذيمقر اًمِم٤مهد ذًمؽ وي١ميمد وطمده، يّم٤مم ٓ اجلٛمٕم٦م يقم أن قمغم

 ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وُمٕمٜم٤مه ،شُمٗمرًدا اجلٛمٕم٦م يقم شمّمقُمقا 

 صٞم٤مُمف ضمقاز آؾمتثٜم٤مء ُمـ وي١مظمذش: »5/615» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وم٘مقل ،ش3985»

 قم٤مدة ًمف ُمـ أو اًمٌٞمض، أج٤مم يّمقم يمٛمـ يّمقُمٝم٤م: قم٤مدة ًمف أج٤مم ذم وىمققمف اشمٗمؼ عمـ

 !شاجلٛمٕم٦م يقم ومقاومؼ قمروم٦م يمٞمقم ُمٕملم يقم سمّمقم

: إومم :خم٤مًمٗمت٤من ومٞمف اعمذيمقر آؾمتثٜم٤مء أن اًمٌّمػم اًمٗم٘مٞمف قمغم خيٗمك ٓ: وم٠مىمقل

 .سمٕمده أو ىمٌٚمف سمٞمقم ُم٘مروًٟم٤م صٞم٤مُمف سمجقاز واعم٘مٞمدة اعمٗمنة اًمرواي٤مت قمـ اإلقمراض

 جيري اعمٓمٚمؼ أن اعمٕمٚمقم وُمـ اجلٛمٕم٦م، يقم صقم إومراد قمـ اعمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل: وإظمرى

 هٜم٤م اًمٜمٝمل شم٘مٞمٞمد يّمٚمح وٓ شمٕمّديف، جيز ل سم٘مٞمد ىمٞمد وم٢مذا ي٘مٞمده، ُم٤م ي٠مت ل ُم٤م إـمالىمف قمغم

 عمخ٤مًمٗمتف -اًمٌٞمض أج٤مم أو قم٤مؿمقراء أو يمٕمروم٦م- ُمٕملم يقم صقم ذم اًمٗمْمؾ ُمـ ضم٤مء سمم

 يقم ُمع اشمٗمؼ إذا اخلٛمٞمس أو اإلصمٜملم يقم صٞم٤مم ُمثؾ اعمٌٞمح، قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر: ًم٘م٤مقمدة

 وإٟمم اًمّمقرة هبذه ظم٤مص ًمٜمٝمل ٓ يّم٤مم، ٓ وم٢مٟمف إوحك، أج٤مم أطمد أو اًمٗمٓمر قمٞمد

 سمٞم٤مًٟم٤م- هذا يمت٧ٌم .اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ هق سمّمدده ٟمحـ وُم٤م اعمذيمقرة، ًمٚم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞمً٘م٤م

 ؾمٞمٙمقن قمروم٦م يقم أن أقمٚمٜم٧م اًمًٕمقدي٦م احلٙمقُم٦م أن سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم -اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألُم٤مٟم٦م وأداءً 

 قمكمّ  وشمقاردت صٞم٤مُمف، ذم اًمٜم٤مس وم٤موٓمرب ،شـه 3533» ؾمٜم٦م ُمقؾمؿ ذم اجلٛمٕم٦م يقم

ئر، ذم اًمٕمٚمؿ ـمالب سمٕمض ُمـ وسمخ٤مص٦م اًمٌالد، يمؾ ُمـ إؾمئٚم٦م  أضمٞمٌٝمؿ ومٙمٜم٧م اجلزا
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 اًم٘مقل ًمف ومٗمّمٚم٧م احل٤مومظ، سمٙمالم سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ذم ومراضمٕمٜمل شم٘مدم، ُم٤م سمخالص٦م

 وأطمده٤م ٟمٗمًف، احل٤مومظ ذيمره٤م اًمتل اًمرواي٤مت سمٌٕمض وذيمرشمف اًمٜمحق، هذا قمغم شمٗمّمٞماًل 

 هق أج٤مم ذم إٓ»: سمٚمٗمظ ًمف ؿم٤مهد وذم. شُمٕمف أج٤مم ذم إٓ وطمده، اجلٛمٕم٦م يقم.. »: سمٚمٗمظ

 وهبذه .اعمذيمقريـ واًم٘مٞمد اًم٘م٤مقمدة خي٤مًمػ احل٤مومظ ذيمره اًمذي وم٤مجلقاز. شأطمده٤م

 اًمٜمٝمل ذم آؿمؽماك طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هذا يِمٌف آظمر طمديًث٤م هٜم٤مك إن: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 ،ش..قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ط ىمقًمف وهق ومٞمف، اؾمتثٜم٤مء ُمع

 يمثػم قمغم هذا وم٠مؿمٙمؾ ،ش921 رىمؿ» شاإلرواء» ذم وخمرج ي٘مٞمٜم٤ًم، صحٞمح طمدي٨م وهق

 قمـ ومْماًل  اخل٤مص٦م، سمٕمض ُمـ ؿمديدة ُم٘م٤موُم٦م ًم٘مٞم٧ُم  وىمد وطمديًث٤م، ىمديًم  اًمٜم٤مس ُمـ

 ىمٞمد همػم آظمر ىمٞمًدا إًمٞمف ٟمْمٞمػ أن جيقز ومال اجلٛمٕم٦م، يمحدي٨م قمٜمدي وخترجيف اًمٕم٤مُم٦م،

 يِمٌف وم٢مٟمف :شُمٗمرًدا أو صٞم٤مم، ُمـ قم٤مدة ًمف يم٤مٟم٧م عمـ إٓ»: سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل شاًمٗمروٞم٦م»

 ُمـ يمثػم وسملم سمٞمٜمل ضمرت وىمد .ىمٌحف خيٗمك وٓ احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قمغم آؾمتدراك

 أذيمرهؿ ومٙمٜم٧م اًم٘مقل، هذا طمقل قمديدة ُمٜم٤مىمِم٤مت واًمٓمٚم٦ٌم واًمديم٤مشمرة اعمِم٤ميخ

 يقم واومؼ إذا اخلٛمٞمس أو آصمٜملم يقم صقم وهق اًم٤ًمسمؼ، وسم٤معمث٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة

 دم٤موب هق هذا ُمقىمٗمٙمؿ أن هلؿ وم٠مبلم صٞم٤مُمف، قمـ ُمٜمٝمل اًمٕمٞمد يقم ومٞم٘مقًمقن قمٞمد،

 يقم صقم قمـ اًمٜم٤مهل احلدي٨م هذا ذم ُمٕمٝم٤م شمتج٤موسمقن ٓ ومٚممذا اًم٘م٤مقمدة، ُمع ُمٜمٙمؿ

سًم٤م: حُيػمون ومال! اًم٧ًٌم؟  ويمٜم٧م ظمػًما، اهلل ضمزاهؿ أنّمٗمقا  وم٘مد ُمٜمٝمؿ ىمٚمٞماًل  إٓ ضمقا

 أو قمروم٦م يقم ذم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم شمرك ُمٕمٜمك ًمٞمس سم٠منف وأبنمهؿ أـمٛمئٜمٝمؿ أطمٞم٤مًٟم٤م

 اإِليمن مت٤مم ُمـ هق سمؾ إقممل، ومْم٤مئؾ ذم اًمزهد سم٤مب ُمـ أنف ُمثاًل  قم٤مؿمقراء

 إٓ وضمؾ قمز هلل ؿمٞمًئ٤م شمدع ًمـ إٟمؽ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمع واًمتج٤موب

 حت٧م صحٞمح سمًٜمد شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم خمرج وهق. شُمٜمف ًمؽ ظمػم هق ُم٤م سمف اهلل سمدًمؽ

 سمحدي٨م اًم٧ًٌم طمدي٨م قم٤مرض اعمٜم٤مىمِملم سمٕمض يم٤من وىمد هذا:ش. 4 رىمؿ» احلدي٨م

: ٟم٘مقل سم٠من وذًمؽ هلل، واحلٛمد شمٕم٤مرض ٓ أن زم ومٌدا ذًمؽ، ذم ومت٠مُمٚم٧م هذا، اجلٛمٕم٦م

 ًمٞمٜمجق قمٚمٞمف ومرض وهذا اًم٧ًٌم، يّمقم أن ومٕمٚمٞمف اخلٛمٞمس دون اجلٛمٕم٦م يقم ص٤مم ُمـ

 ذم  ط ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق اجلٛمٕم٦م، ًمٞمقم اإِلومراد خم٤مًمٗمتف إصمؿ ُمـ

 وهق اجلٛمٕم٦م ص٤مم عمـ هق إٟمم هذا وًمٙمـ .شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ»: اًم٧ًٌم طمدي٨م
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 قمغم يم٤من ُمـ أُم٤م ذيمرٟم٤م، يمم ُمٕمف اخلٛمٞمس ص٤مم يٙمـ ول إومراده، قمـ اًمٜمٝمل قمـ هم٤مومؾ

 يٗمرض أو جي٥م ٓ ُم٤م يّمقم احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف يّمقُمف: أن ًمف ومٚمٞمس سم٤مًمٜمٝمل: قمٚمؿ

 إذا قمم اجلقاب يٕمرف وُمٜمف اعمذيمقر، اًمٕمٛمقم حت٧م -هذه واحل٤مًم٦م- يدظمؾ ومال قمٚمٞمف،

 يقم ذًمؽ واومؼ ًمق يمم شم٘مدم، يمم إومراده جيقز ومال ومْمٞمؾ، يقم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اشمٗمؼ

 يقم صٞم٤مم يٙمثر ط يم٤من»: طمدي٨م وأُم٤م .قمٚمٞمف ومرًو٤م ذًمؽ ًمٞمس ٕنف اًم٧ًٌم:

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم ذًمؽ سمٞم٤من شمقًمٞم٧م وىمد إؾمٜم٤مده، ىمٌؾ ُمـ يّمح ٓ أنف شمٌلم وم٘مد ،شاًم٧ًٌم

 واقمٚمؿ .احل٘مٞم٘م٦م قمغم اًمقىمقف ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف اًمث٤مًم٨م، اعمجٚمد ُمـ ش3199» سمرىمؿ

 وهؿ- هٜم٤مك واحلٗم٤مظ إئٛم٦م ُمـ ذيمرهؿ شم٘مدم ُمـ شمّمحٞمح ُمع احلدي٨م هذا أن

 شمّمحٞمحٝمؿ أىمر وُمـ واًمذهٌل، واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ ُمًٚمؿ اإِلُم٤مم

 ش5/6111» شومتحف» ذم واًمٕمً٘مالين ،شري٤موف» ذم واًمٜمقوي ،شؾمٜمٜمف» ذم يم٤مًمٌٞمٝم٘مل

 يمم اًمرهم٤مئ٥م صالة سمدقمٞم٦م قمغم سمف اطمت٩م ممـ يمثػم وهمػمهؿ ش5/634» ششمٚمخٞمّمف»و

 ذم وم٠مورده- يمٕم٤مدشمف شاعمٜم٤من قمٌد طم٤ًمن» اعمدقمق ظم٤مًمٗمٝمؿ وم٘مد يمٚمف ذًمؽ ُمع -ي٠ميت

 ومٞمٝم٤م اًمتل واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٓم٤مُم٤مت سمٕمض وسمٞم٤من قمٚمٞمٝم٤م، اًمٙمالم ؾمٌؼ اًمتل شوٕمٞمٗمتف»

 طمًٞمٜم٤ًم أن سمدقمقى إي٤مه زرقم٦م وأيب طم٤مشمؿ أيب سم٢مقمالل ُمتِمًٌث٤م - ش31» آؾمتدراك حت٧م

 قمٜمف، ؾمػميـ اسمـ قمـ طم٤ًمن سمـ هِم٤مم قمـ روايتف ذم هريرة أيب ذيمر ذم وهؿ اجلٕمٗمل

 يمذا وهمػممه٤م وهِم٤مم أجقب رواه. هريرة أبق ومٞمف ًمٞمس ُمرؾمؾ ؾمػميـ اسمـ قمـ هق وإٟمم

 هِم٤مم رواي٦م ٕن ظمٓم٠م: وأفمٜمف ،شوهِم٤مم»: شطم٤مشمؿ أيب اسمـ قمٚمؾ» ذم وىمع يمذا .ُمرؾمؾ

 ذيمره٤م ويمذًمؽ شم٘مدم، يمم طمديثف ظمرج ممـ وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد هريرة أيب قمـ ُمًٜمدة

 ٓ مم٤م هريرة أيب قمـ إؾمٜم٤مده ذم طمًلم ومتقهٞمؿ أُمر: ُمـ يٙمـ وُمٝمم .قمروم٧م يمم اعمزي

 اسمـ قمـ إطمقل ؾمٚمٞممن سمـ قم٤مصؿ أجًْم٤م وصٚمف وم٘مد سمف، يتٗمرد ل ٕنف ًمف: وضمف

 ُمـ اٟمت٘م٤مل ٕنف يي: ٓ ؿمٙمكم اظمتالف وهذا. اًمدردا أيب قمـ»: ىم٤مل ًمٙمٜمف ؾمػميـ:

 يمٚمٞمٝمم، قمٜمٝمم شمٚم٘م٤مه ؾمػميـ اسمـ يٙمقن أن اطمتمل ُمع قمدول، ويمٚمٝمؿ آظمر، إمم صح٤ميب

 اًمث٘م٦م ؾمػميـ اسمـ ُمثؾ قمغم سمٙمثػم ذًمؽ وًمٞمس هذا، قمـ وشم٤مرة هذا قمـ شم٤مرة يرويف ومٙم٤من

ئٞمؾ صمٜم٤م: قم٤مُمر سمـ أؾمقد صمٜم٤م: ىم٤مل ش2/555» أمحد أظمرضمف .اًمث٧ٌم  .سمف قم٤مصؿ قمـ إها

 وهذاش. 356-6/353» شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف إؾمقد ـمريؼ وُمـ
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 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد

 وم٘مط، اًمٜم٤ًمئل رواي٦م ُمـ ش8/616/31926» شحتٗمتف» ذم اعمزي احل٤مومظ وذيمره

 أن يٕمٜمل أنف ذم فم٤مهر وهذا .شؾمػميـ اسمـ قمـ أجقب قمـ ُمٕمٛمر وشم٤مسمٕمف» :قم٘مٌٝم٤م وىم٤مل

 هذا وم٤مطمٗمظ اًمدرداء، أيب قمـ ُمًٜمًدا ؾمػميـ اسمـ قمـ روايتف ذم قم٤مصًم  شم٤مسمع ىمد أجقب

 صمؿ هريرة، أيب قمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ اعمًٜمدة هِم٤مم رواي٦م إمم احل٤مومظ أؿم٤مر صمؿ .ي٠ميت ح٤م

 :وىم٤مل .شط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ هِم٤مم قمـ وروي» :ىم٤مل

 ط اًمٜمٌل أن ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ قمٌٞمد سمـ ويقٟمس قمقن واسمـ أجقب قمـ وروي»

 هذا أجقب ورواي٦م هريرة، أب٤م يذيمروا ل أرؾمٚمقه أهنؿ: يٕمٜمل: ىمٚم٧م .شاًمدرداء ٕيب ىم٤مل

 وقمٜمف ،ش5/679/7811» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد وقمٜمف ُمٕمٛمر، قمٜمف يروهي٤م إٟمم

 إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ُمـ وهل ،ش628-2/627» شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين

 اًمرزاق قمٌد ُمـ ؾمٛمع اًمدسمري ٕن ُمٕمروف: يمالم وومٞمٝم٤م اًمرزاق، قمٌد قمـ اًمدسمري

 ًمرواي٦م اعمت٤مسمٕم٦م أجقب قمـ إومم ُمٕمٛمر رواي٦م ظمالف قمغم وهل ؾمٜملم، ؾمٌع اسمـ وهق

 ومٝمل قمقن اسمـ رواي٦م وأُم٤م .ومتذيمر اعمزي: قمـ شم٘مدم يمم اعمًٜمدة ؾمػميـ اسمـ قمـ قم٤مصؿ

 ؾمػميـ اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد ؾمٕمد اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م حت٧م هٜم٤مك اعمت٘مدُم٦م

 وصٚمٝم٤م، ُمـ قمغم أىمػ ومٚمؿ قمٌٞمد سمـ ٟمسيق رواي٦م وأُم٤م .احلدي٨م ؾم٥ٌم وومٞمف ُمرؾماًل،

  .إومم ُمٕمٛمر رواي٦م ويمذا

 جلٝمٚمٜم٤م- آقمت٤ٌمر قملم ُمـ اًمروايتلم ه٤مشملم أؾم٘مٓمٜم٤م إذا: أىمقل وم٢مين اًمتح٘مٞمؼ هذا وقمغم

 وإذا واعمرؾمؾ، اعمًٜمد ُمـ ًمٙمؾ ُمٕمروومت٤من روايت٤من ًمديٜم٤م يٌ٘مك وم٢مٟمف -إًمٞمٝمم اإلؾمٜم٤مد سمح٤مل

 وإظمرى صحٞمح٦م، وم٘مط إطمدامه٤م اعمرؾمؾ وروايتل صحٞمحت٤من، اعمًٜمد روايتل أن شمذيمرٟم٤م

 احلدي٨م أن ومٞمف ظمٗم٤مء ٓ سمقوقح يؽمضمح -سم٤مًمدسمري اعمٕمٚمقًم٦م أجقب رواي٦م وهل- وٕمٞمٗم٦م

 ومروٜم٤م ًمق طمتك اعمًٜمد سم٠مرضمحٞم٦م أىمقل أن أؾمتٓمٞمع سمؾ اًمدرداء، وأيب هريرة أيب قمـ ُمًٜمد

 ُمثؾ ذم ُم٘مٌقًم٦م وهل صم٘متلم، ُمـ زي٤مدة ُمٕمف اعمًٜمد ٕن أجًْم٤م: اعمرؾمٚم٦م أجقب رواي٦م صح٦م

 ًمألطم٤مدي٨م اعمْمٕمػ- اًمًٜم٦م قمغم اجل٤مين هذا ومٕمؾ ُم٤مذا أن ومٚمٜمٜمٔمر .اشمٗم٤مىًم٤م احل٤مًم٦م هذه

 اًمٕمٚمؿ هذا ذم ُم٘مٚمد همػم حم٘مؼ أنف ٟمٗمًف ًمٞمٔمٝمر ًمٚمٕمٚمؿ: ويمتؿ ًمٚمح٘م٤مئؼ ىمٚم٥م ُمـ -اًمّمحٞمح٦م

ًٓ  :اجلٚمٞمؾ  وٕمػ يمتؿ: صم٤مٟمٞم٤ًم !اعمزي ذيمره٤م اًمتل أجقب قمـ إومم ُمٕمٛمر رواي٦م يمتؿ: أو
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 ُمـ قم٤مدة يْمٕمػ وهق قمٜمف، اًمدسمري رواي٦م ُمـ أهن٤م يٕمٚمؿ وهق أجقب، قمـ إظمرى روايتف

 أيب قمـ اعمًٜمدة اًمرواي٦م إؾمٜم٤مد صح٦م دم٤مهؾ: صم٤مًمًث٤م !هيقى ٓ ُم٤م روى إذا سمٙمثػم ُمٜمف أوصمؼ هق

 هريرة، أيب ًمرواي٦م ذيمرٟم٤م ُمـ شمّمحٞمح قمـ شمٖم٤مومؾ: راسمًٕم٤م !ويمٗمك ًمٚمٜم٤ًمئل ومٜمًٌٝم٤م اًمدرداء

 اعمحت٩م ًمّمح٦م اعمًتٚمزم -إًمٞمف اإِلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمم- اًمٕمٚممء ُمـ سمف اطمت٩م ُمـ اطمتج٤مج وقمـ

 هذه يمراه٦م قمغم اًمٕمٚممء سمف واطمت٩م» :شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي اإِلُم٤مم وم٘م٤مل خيٗمك، ٓ يمم سمف

 ش..ُمٜمٙمرة سمدقم٦م وم٢مهن٤م وخمؽمقمٝم٤م، واوٕمٝم٤م اهلل ىم٤مشمؾ اًمرهم٤مئ٥م، شمًٛمك اًمتل اعمٌتدقم٦م اًمّمالة

 اًمٜمٔمر يٚمٗم٧م مم٤م وإن .وأىمروه وهمػممه٤م واًمِمقيم٤مين اًمّمٜمٕم٤مين قمٜمف وٟم٘مٚمف اًمٓمٞم٥م، يمالُمف إًمخ

 سمذيمر يمالُمف خيتؿ وٕمٗمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ضمؾ ذم اًمرضمؾ أن اًم٤ٌمطم٨م اٟمت٤ٌمه ويًؽمقمل

 شمٕمٚمٞم٘م٤مت ذم رأج٧م ُم٤م ًمٙمثرة ُمٜمف ذًمؽ راسمٜمل وىمد اًمتْمٕمٞمػ، قمغم إي٤مه ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ ُمقاوم٘م٦م

 آؾمتدرايم٤مت سمٕمض ذم ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م وىمد- إًمٞمف يٜم٥ًم ُم٤م ظمالف اًمِمٞمخ

 سم٘مقًمف شطم٤ٌمن اسمـ صحٞمح.. » ذم قمٚمٞمف اًمِمٞمخ قمٚمؼ وم٘مد احلدي٨م، هذا ذًمؽ وُمـ -اعمت٘مدُم٦م

 ظمزيٛم٦م واسمـ ُمًٚمؿ سمرواي٦م ظمرضمف صمؿ .ش..صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح إؾمٜم٤مده». ش8/177»

 ُم٤ًميرة شمّمحٞمحف قمـ اًمِمٞمخ شمراضمع هؾ أدري ومال اًمذهٌل، وُمقاوم٘م٦م احل٤ميمؿ وشمّمحٞمح

 قمٜمف ؾمتٙمِمػ ُم٤م ذًمؽ! عمقىمٗمف؟ شم٘مقي٦م ي٘مؾ ل ُم٤م ؿمٞمخف قمغم ىم٤مل هذا أن أم ًمتٚمٛمٞمذه: ُمٜمف

 اًمتل- اًمٔم٤مهرة وإوه٤مم اًمٕمجٞم٦ٌم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ وإن. ش3» شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًم٘م٤مدُم٦م إج٤مم

 اسمـ حلدي٨م ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ ٟم٦ًٌم -اًمّمٜم٤مقم٦م هذه ذم ُمٌتدًئ٤م يم٤من ُمـ إٓ ُمثٚمٝم٤م ذم ي٘مع ٓ

 شاًمًػم» ذم اعمرؾمؾ هذا اًمذهٌل ذيمر وم٘مد! ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ اًمٌخ٤مري ًمرواي٦م اعمرؾمؾ ؾمػميـ

 ش5/3/23» ؾمٕمد واسمـ. .ش2/555» أمحد أظمرضمف» :خترجيف ذم اًمِمٞمخ وم٘م٤مل ،ش3/451»

، ًٓ  وًمٞمس اعمٓمقل، ًمٗمٔمف وؾم٤مق ،ش..ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ.. شاًمّمقم» ذم ٟمحقه واًمٌخ٤مري ُمٓمق

 يمم أجًْم٤م ُمرؾمؾ أمحد قمٜمد احلدي٨م أن أوهؿ أظمرى ضمٝم٦م وُمـ! اعمرؾمؾ ذم مم٤م يمٚمٛم٦م وٓ ومٞمف

 جيٕمٚمٜمل اًمقاهل اًمتخري٩م هذا وُمثؾ! هريرة أيب قمـ ُمًٜمد هق وإٟمم ؾمٕمد، اسمـ قمٜمد هق

 سم٘مٚمؿ هل وإٟمم ًمف، ًمٞم٧ًم ؿمٕمٞم٥م ًمٚمِمٞمخ ُمٜمًقسم٦م ٟمراه٤م اًمتل اًمتخرجي٤مت ُمـ يمثػًما  أن أقمت٘مد

 قمغم اعمٕمٚمؼ وُمثٚمف هذا، يمح٤ًمن قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ممـ يده حت٧م يتدرب ُمـ سمٕمض

 ُمقارد» ًمٙمت٤مب حت٘مٞم٘مل أثٜم٤مء زم شمٌٞمٜم٧م- يمثػمة أوه٤مم قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف ومٗمل ،شاإِلطم٤ًمن»

 ٕهن٤م ؿمٕمٞم٥م: اًمِمٞمخ ُمـ شم٘مع أن اؾمتٌٕمدت -اهلل ؿم٤مء إن آٟمتٝم٤مء وؿمٞمؽ وهق ،شاًمٔمٛمآن
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 ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ُمـ ش1/54» شؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» ذم احلدي٨م رأج٧م صمؿ !ُمٙمِمقوم٦م أوه٤مم

 يمم ؾمػميـ اسمـ قمغم ُمقىمقوًم٤م احلدي٨م ومذيمر. ش..ختّمقا  ٓ» :ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ قم٤مصؿ قمـ

 زي٤مدة أن ذيمره ؾمٌؼ ح٤م وُمرؾماًل: ُمًٜمًدا اعمرومقع سمف يٕمؾ ٓ وًمٙمٜمف صحٞمح: وإؾمٜم٤مده شمرى،

 ومٞمٕمؾ اًمٕمٚمؿ هبذا آظمر ضم٤مهؾ قمٚمٞمف يٕمثر أن ظمِمٞم٦م هذا أذيمر أن وم٠مطم٧ٌٌم .ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م

 ورود ذم همراسم٦م ٓ أنف إُمر: وطم٘مٞم٘م٦م !سم٤مإلرؾم٤مل طم٤ًمن أقمٚمف يمم اعمقىمقف هبذا احلدي٨م

 واطمد واًمراوي ُمقىمقوًم٤م، وشم٤مرة ُمرؾماًل، وشم٤مرة ُمًٜمًدا، شم٤مرة خمتٚمٗم٦م: وضمقه قمغم احلدي٨م

 اظمتّم٤مًرا، شم٤مرة يرؾمٚمف وىمد ومٞمًٜمده، أطمٞم٤مًٟم٤م اًمراوي يٜمِمط ىمد ٕنف وذًمؽ هٜم٤م، ؾمػميـ يم٤مسمـ

 ومال سم٤مًمرومع ُمٕمروف احلدي٨م سم٠من ؿمٕمقره اًم٥ًٌم يٙمقن وىمد ُمقىمقوًم٤م، ومٞمذيمره يٜمِمط ٓ وىمد

 ًمٚم٧ٌم اعمًقغ اًمؽمضمٞمح إمم اعمّمػم احل٤مًم٦م هذه ذم واًمٕمؼمة سمرومٕمف، ًمٚمتٍميح ضورة يرى

 ح٤م دوٟمف ُم٤م يٜم٤مومِف ل إول شمرضمح وم٢مذا ُمقىمقف، أو ُمرؾمؾ، ُمرومقع أو ُمًٜمد، ُمرومقع سم٠منف

 ُم٤م اًمًٚمػ قمٜمد وؿمٝمرشمف احلدي٨م صح٦م ي١ميمد مم٤م وإن .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. ذيمرت

 خيّمقا  أن يٙمرهقن يم٤مٟمقا » :ىم٤مل -اًمٜمخٕمل يزيد اسمـ وهق - إسمراهٞمؿ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

  .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .شسم٤مًمّمالة يمذًمؽ واًمٚمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م يقم

 (.719-716 /6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  افدهر صقم حتريؿ

 وقم٘مد -هٙمذا ضمٝمٜمؿ قمٚمٞمف وٞمِّ٘م٧م اًمدهر: ص٤مم ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 ش.-شمًٕملم

 طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف اًمدهر، صقم حتريؿ ذم اًمدًٓم٦م فم٤مهر احلدي٨م [:اإلمام ؿال]

 اًمدهر: ص٤مم ُمـ: »ط سم٘مقًمف أجْم٤مً  ذًمؽ قمغم واؾمتدل ،ش32 -7/36ش »اعمحغم» ذم

 وسمخ٤مص٦م سمت٠مويٚمٝمم، دًٓمتٝمم رد ذم اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم شمٙمٚمػ وًم٘مد ش.أومٓمر وٓ ص٤مم ومال

! واًمتنميؼ اًمٕمٞمد أج٤مم ومٞمف اًمذي اًمدهر ص٤مم ُمـ قمغم طم٤ٌمن اسمـ محٚمف وم٘مد ُمٜمٝمم: إول

ًمف ُمـ وأؾمقأُمٜمف  ظمزيٛم٦م اسمـ طمٙم٤مه شيدظمٚمٝم٤م ٓ طمتك ضمٝمٜمؿ قمٜمف ُوٞمُِّ٘م٧م» :سم٘مقًمف شم٠موَّ

 أُم٤م .ويمذب ًمٙمٜم٦م وهذه» :سم٘مقًمف هرد ذم طمزم اسمـ أطمًـ وًم٘مد اعمزين قمـ وهمػمه



 59 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف

 وم٢مٟمم اًمٙمذب: وأُم٤م ش.قمٚمٞمف: »ي٘مؾ ول ،شقمٜمف وٞم٘م٧م: »ًم٘م٤مل هذا: أراد ًمق وم٢مٟمف اًمٚمٙمٜم٦م:

 يمٚمٛم٦م قمغم قمٚم٘متف يمٜم٧م ُم٤م واٟمٔمر ش.صقُمف قمـ واًمٜمٝمل اًمتِمديد قمغم يمٚمٝمؿ رواشمف أورده

 ش. 1/135ش »ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح» ذم اعمزين

 (.233/ 7/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظؾقف كقح صقام حديث وتضعقػ افدهر صقام ظـ افـفل

 فؾدهر افسلم

 يقم إٓ اًمدهر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمقح ص٤مم[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شإوحك ويقم اًمٗمٓمر

 ىمٌٚمٜم٤م، ُمـ ذيٕم٦م ُمـ ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ جيز ل ًمقصح احلدي٨م إن صمؿ: [اإلُم٤مم ىم٤مل]

 صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمك صم٧ٌم وىمد ؾمٞمم وٓ قمٜمدٟم٤م، اًمراضمح هق ُم٤م قمغم ًمٜم٤م ذيٕم٦م ًمٞم٧ًم وهل

 ل أنف وددت» :اًمدهر يّمقم رضمؾ ذم ط ىم٤مل طمتك ط قمٜمف طمدي٨م ُم٤م همػم ذم اًمدهر

 .صحٞمح سمًٜمد ،ش165/  3» اًمٜم٤ًمئل رواه .شاًمدهر يٓمٕمؿ

 (.229/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظـف ادـفل افقصال

 ؟يٗمٓمر أن دون واطمداً  يقُم٤م يقاصؾ أن جيقز وهؾ ،قمٜمف اعمٜمٝمل اًمقص٤مل هق ُم٤م :اًم١ًمال

 وىم٤مل اًمقص٤مل، قمـ هنك ط  اًمرؾمقل إن: ىمٚمٜم٤م قمٜمف، اًمٙمالم ؾمٌؼ هذا: اجلقاب

 . سمس اًمًحقر إمم اًمًحقر، ومٛمـ سمد وٓ يم٤من وم٢من

 . (:..2 :51/ 39/ واًمٜمقر اهلدى) 



 41 اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 تقرست ثؿ افؽػارة ظـ وظجز رمضان هنار يف أهؾف جامع مـ

 ذفؽ بعد فف

 اعمٕمٚمقم وم٢من اًمٙمٗم٤مرة: قمـ وقمجز رُمْم٤من، ذم أهٚمف اإلٟم٤ًمن ضم٤مُمع إذا : اًم١ًمال

 .شمً٘مط أهن٤م

 ؟اًمدًمٞمؾ هق ومم وضم٧ٌم وإذا اًمٙمٗم٤مرة، دم٥م ومٝمؾ سمٕمد، ومٞمم اؾمتٓم٤مع إذا وًمٙمـ 

 ايش؟ اعمٕمٚمقم ُمـ ىم٤مل إيش هق :اجلقاب

 ..شمً٘مط أهن٤م اعمٕمٚمقم وم٢من: اعمداظمٚم٦م

 .دم٥م أهن٤م اعمٕمٚمقم شمً٘مط، أهن٤م اعمٕمٚمقم ُمش: اًمِمٞمخ

سمٜم٤م سمٕمد، ومٞمم اؾمتٓم٤مع صمؿ يًتٓمع ل أنف يٕمٜمل ؾم١مال أجْم٤م: واذاً    ل يم٤من إذا ومجقا

َُم٧م ومم يًتٓمع ٜمَّك إذا أُم٤م رىمٌتف، ذم ُمتٕمٚم٘م٦م ومتٔمؾ ُمٓمٚم٘م٤م، يمٗم٤مرة ىُمدِّ ًَ  شمًٜمك يمم ًمف شَم

 ُيَٙمٗمر سم٠من  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل وأُمره رُمْم٤من ذم زوضمتف ضم٤مُمع اًمذي اًمرضمؾ ًمذًمؽ

 ىم٤مل ُمًٙمٞمٜم٤م ؾمتلم سم٢مـمٕم٤مم وأُمره اًمّمٞم٤مم، اؾمتٓمٞمع ُم٤م وم٘م٤مل ُمتت٤مسمٕملم، ؿمٝمريـ سم٤مًمّمٞم٤مم

 قمنم َخ٦ًم ٟمحق وم٠مقمٓم٤مه  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ضم٤مء صمؿ ُمٜمل، أوم٘مر سمتٞمٝم٤م ٓ سملم ُم٤م

 ٟمٗمًؽ قمغم أنٗمؼ: إذاً  ىم٤مل، ُمٜمل، أوم٘مر[ أقمغم: ىم٤مل] سمف، شمّمدق وىم٤مل اًمتٛمر ُمـ ص٤مقم٤م

ر، اقمُتؼمأنف ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا وقمٞم٤مًمؽ،  اعم٠ًمخ٦م ومٌ٘مٞم٧م يٙمٗمر ل أنف اًم١ًمال يم٤من وم٢مذا يَمٗمَّ

 .سمرىمٌتف ُمتٕمٚم٘م٦م

 .شمً٘مط ٓ اًمٙمٗم٤مرة :اعمداظمٚم٦م

 .شمً٘مط ٓ: اًمِمٞمخ

 .اًم٘مدرة طم٤مًم٦م ذم دم٥م سمؾ :اعمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ اؾمتٓم٤مقم٦م،: اًمِمٞمخ

 . (:..2 :51/ 39/ واًمٜمقر اهلدى)



 43 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف

 افسلم ظؾقف داود هدي ظذ افدهر كصػ صقام جقاز

 متصلً  وفقس

 ًمٚمٜمٌل ىمٞمؾ: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ ذطمٌٞمؾ، سمـ قمٛمرو قمـ

: ىم٤مل ومثٚمثٞمف؟: ىم٤مًمقا  شاًمدهر يٓمٕمؿ ل أنف وددت»: وم٘م٤مل اًمدهر؟ يّمقم رضمؾ: ط

 اًمّمدر؟ وطمر يذه٥م سمم أظمؼميمؿ أٓ»: ىم٤مل صمؿ. شأيمثر»: ىم٤مل ٜمّمٗمف؟وم: ىم٤مًمقا  شأيمثر»

 ش.صحٞمح» .اًمٜم٤ًمئل رواه. شؿمٝمر يمؾ ُمـ أج٤مم صمالصم٦م صقم

 يند يم٤من إذا هق إٟمم ٟمّمٗمف صٞم٤مم ذقمٞم٦م سمٕمدم اعم٘مّمقد ًمٕمؾ: أىمقل: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ذم يمم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ وم٢مٟمف يقُم٤ًم، وأومٓمر يقُم٤مً  ص٤مم ًمق ُم٤م سمخالف يٗمٓمر، ٓ ومٞمف اًمّمقم

 ومت٠مُمٚمفش اًمدهر ٟمّمػ داود صقم»: ًمف رواي٦م ذم وعمًٚمؿ ؾمٞمم وٓ سمٕمده، أيت  احلدي٨م

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٜمدي إًمٞمف ذه٥م ح٤م ظمالوم٤مً  احلديثلم: سملم شمٕم٤مرض ٓ أنف ًمؽ يتٌلم ضمٞمدًا،

 (3/551 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ) 

 افسحقر إػ افسحقر مـ افصقام مقاصؾة جقاز

 .شحوو إمم ووح ُمـ صقُمقا [: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]



 46 اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 :شاًمٜمٝم٤مي٦م» وذم. شاًم٘م٤مُمقس» ذم يمم اًمّمٌح سمٞم٤مض حمريم٦م شووح»: ىمقًمف :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 احلدي٨م ؾمٞم٤مق ٕن اًمقضمف وهق اهلالل إمم اهلالل ُمـ: وىمٞمؾ. اًمْمقء إمم اًمْمقء ُمـ أي»

 هبذا احلدي٨م أر ل: ىمٚم٧م .شيقُم٤م صمالصملم اًمٕمدة وم٠ممتقا  قمٚمٞمٙمؿ ظمٗمل وم٢من»: ومت٤مُمف قمٚمٞمف، يدل

 ُمـ صقُمقا : اعمٕمٜمك أن - أقمٚمؿ واهلل - أراه وم٤مًمذي وإٓ اًمقضمف، ومٝمق سمف، صح وم٢من اًمتمم،

 طمدي٨م ذم سحي٤م هذا ضم٤مء وىمد سمٞمٜمٝمم، ُم٤م اًمّمٞم٤مم ُمقاصٚم٦م هلؿ أضم٤مز. اًمًحقر إمم اًمًحقر

 ومٚمٞمقاصؾ يقاصؾ أن أراد إذا وم٠مجٙمؿ شمقاصٚمقا، ٓ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اخلدري ؾمٕمٞمد أيب

 وهق وهمػممه٤م، ظمزيٛم٦م واسمـ شخمتٍمه – 926 - رىمؿ» اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شاًمًحر طمتك

 . ش6155» شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج

 (.443/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 برمضان صعبان صقام وصؾ حؽؿ

 يّمٚمف يم٤من ؿمٕم٤ٌمن إٓ شم٤مًُم٤م ؿمٝمًرا  اًمًٜم٦م ذم يّمقم ل ط اًمٜمٌل أن طمدي٨م: ُمداظمٚم٦م

 .سمرُمْم٤من

 اًم١ًمال؟ ُم٤م! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 سمٞمٜمٝمؿ؟ يٗمّمؾ ُم٤م: يٕمٜمل سمرُمْم٤من ؿمٕم٤ٌمن اًمّمقم يّمؾ: اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ـمريؼ ُمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض وذم: يٕمٜمل هذا احلدي٨م ٓ،: اًمِمٞمخ

 أفمـ وم٤مًمذي ىمٚمٞماًل، إٓ ؿمٕم٤ٌمن يّمقم يم٤من.. يمٚمف ؿمٕم٤ٌمن يّمقم يم٤من: قمٜمٝم٤م اهلل رض

 ومال ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ يم٤من إذا: »آظمر سمحدي٨م احلدي٨م هذا قمٚمٞمؽ يِمٙمؾ ىمد أنف

 يم٤من ُمـ أُم٤م صٞم٤مم، ُمـ قم٤مدة ًمف يٙمـ ل ُمـ قمغم حمٛمقل هذا ًمٙمـش رُمْم٤من طمتك صقم

 أُم٤م ؿمٕم٤ٌمن، صٞم٤مم قم٤مدة ًمف يم٤من إن سمرُمْم٤من يّمٚمف أن ومٞمجقز ؿمٕم٤ٌمن صٞم٤مم ُمـ قم٤مدة ًمف

 سملم إُمريـ؟ سملم ومرىمتؿ ُمنموع، همػم ومٝمذا سمرُمْم٤من سمقصٚمف ؿمٕم٤ٌمن صقم يت٘مّمد أن

 قمزم ذوي ٟم٤مس إمم حيت٤مج ومٝمذا سمرُمْم٤من ومٞمقصٚمف ؿمٕم٤ٌمن يّمقم أن قم٤مدة ًمف يٙمقن أن

 أن شم٘مّمد ؿمٕم٤ٌمن دظمؾ وم٢مذا ؿمٕم٤ٌمن ُمـ صٞم٤مم ُمـ قم٤مدة ًمف ًمٞمس ُمـ أُم٤م وٟمِم٤مط، وىمقة



 41 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف

 يم٤من إذا: »آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي سم٤محلدي٨م اعم٘مّمقد هق ومٝمذا سمرُمْم٤من ًمٞمّمٚمف ؿمٕم٤ٌمن يّمقم

 ش.صٞم٤مم ُمـ قم٤مدة ًمف يٙمقن أن إٓ رُمْم٤من، طمتك صقم ومال ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ

 (11:11:11( /3) راسمغ ومت٤موى) 





 السبت صياً





 47 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 افػريضة ؽر يف افسبت صقام حؽؿ

 .صحٞمح ش.قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: طمدي٨م

 .ُمٜمًقخ طمدي٨م وهذا: داود أبق ىم٤مل

 قم٤ٌمس اسمـ أن»: قم٤ٌمس اسمـ ُمقمم يمري٥م طمدي٨م قمٜمده اًمٜمًخ دًمٞمؾ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 يم٤من إج٤مم أى: أؾم٠مخٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أم إمم سمٕمثقٟمك ط اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ وٟم٤مؾم٤م

 إًمٞمٝمؿ ومرضمٕم٧م ،وإطمد اًم٧ًٌم يقم: ىم٤مًم٧م ًمّمٞم٤مُمٝم٤م؟ أيمثر ط اهلل رؾمقل

 رم هذا إًمٞمؽ سمٕمثٜم٤م إٟم٤م: وم٘م٤مًمقا  إًمٞمٝم٤م سم٠ممجٕمٝمؿ وم٘م٤مُمقا  ،ذًمؽ أنٙمروا ومٙم٠مهنؿ ،وم٠مظمؼمهتؿ

 يّمقم يم٤من ُم٤م أيمثر ط اهلل رؾمقل إن ،صدق: وم٘م٤مًم٧م ،يمذا: ىمٚم٧م أنؽ وذيمر ،يمذا

 أن أريد وأن٤م ،ًمٚمٛمنميملم قمٞمدان إهنم ي٘مقل ويم٤من ،وإطمد اًم٧ًٌم إج٤مم ُمـ

 .اًمذهٌك وواوم٘مف. شصحٞمح إؾمٜم٤مده»: وىم٤مل واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف. شأظم٤مًمٗمٝمؿ

 اًمراضمح وهق شاًمقؾمٓمك إطمٙم٤مم» رم إؿمٌٞمغم احلؼ قمٌد اإلؾمٜم٤مد هذا ووٕمػ: ىمٚم٧م

 .شإًمػ سمٕمد» شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» رم سمٞمٜمتف يمم طم٤مًمف يٕمرف ٓ ُمـ ومٞمف ٕن ،قمٜمدى

 ادقمك ح٤م سمف يٕم٤مرض أن وٓ سمن اسمـ حلدي٨م ٟم٤مؾمخ٤م يٕمتؼم أن يّمٚمح ل صح وًمق

 ىمد يٙمقن ٓ وسمذًمؽ ،اجلٛمٕم٦م يقم اًم٧ًٌم ُمع ص٤مم أنف قمغم محٚمف إلُمٙم٤من ،احل٤ميمؿ

. اًمؽمُمذى قمـ ؾمٌؼ يمم سمن اسمـ سمحدي٨م اعمراد هق هذا ٕن ،سمّمٞم٤مم اًم٧ًٌم ظمص

 اسمـ طمدي٨م قم٘م٥م ش6/21/3» شاًمتح٘مٞمؼ شمٜم٘مٞمح» رم اهل٤مدى قمٌد اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 يٕمٜمك» ؿمٞمخٜم٤م وىم٤مل ،اًم٧ًٌم يقم سمّمقم آٟمٗمراد أطم٤مدي٨م خي٤مًمػ ٓ وهذا»: قم٤ٌمس

 . شأقمٚمؿ واهلل ،سم٤مًمّمقم اًم٧ًٌم يقم إومراد قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م رم ًمٞمس ششمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اًمديـ شم٘مك اًمِمٞمخ واظمت٤مر: وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمف مم٤م أومم وهذا: ىمٚم٧م

 ٕن ذًمؽ. ُمٜمًقخ أو ؿم٤مذ احلدي٨م وأن ،ُمٗمردا اًم٧ًٌم يقم صقم يٙمره ٓ أنف

 .اًمِمذوذ ًمف وم٠منك حتريره ؾمٌؼ يمم صمالث ـمرق ُمـ صحٞمح احلدي٨م

 ([921) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 



 48 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افسبت صقام ظـ افـفل كسخ دظقى رد

َٚمِٛملِّ  سُمْنٍ  سمـ اهلل قمٌد قمـ ًُ مء: يزيد وىم٤مل -أظمتف قمـ اًم : ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن-اًمّمَّ

َض  ومٞمم إٓ اًم٧ًٌِم  يقمَ  شَمُّمقُمقا  ٓ» ٦ٌَم، حِل٤َمءَ  إٓ أطمديمؿ جيد ل وإن قمٚمٞمٙمؿ، اوْمؽُمِ  قِمٜمَ

 ش.ومٚمٞمٛمْمٖمفُ  ؿَمَجَرٍة: أوقُمقدَ 

  .شُمٜمًقخ طمدي٨م وهذا: »داود أبق ىم٤مل 

 ادقم٤مء إمم سمح٤مضم٦م يٙمـ ل وإٓ: قمٜمده، صحٞمح احلدي٨م سم٠من إؿمٕم٤مر ومٞمف: ىمٚم٧م»

 احل٤ميمؿ ىم٤مل ويمذًمؽ اًمٌخ٤مري، ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده فم٤مهر هق يمم ٟمًخف

 اعم٘مدد، واًمْمٞم٤مء اًمًٙمـ واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أجْم٤مً  وصححف واًمذهٌل،

 اًم٧ًٌم يقم اًمرضمؾ خَيُص أن: هذا ذم يمراهتف وُمٕمٜمك طمًـ، طمدي٨م: »اًمؽمُمذي وىم٤مل

 ش.اًم٧ًٌم يقم شُمَٕمٔمِّؿ اًمٞمٝمقد ٕن سمّمٞم٤مم:

 سم٠منف ُمردودة ومٝمل شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اعمّمٜمػ إًمٞمف ذه٥م اًمذي ٟمًخف دقمقى وأُم٤م

 شمٕم٤مرض ومال وطمٞمٜمئذ. اًمؽمُمذي أوم٤مده يمم ُمٗمردًا، اًم٧ًٌم صقم قمغم محٚمف اعمٛمٙمـ ُمـ

 ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس ٕنف إي٤مه: ط صٞم٤مُمف وأطم٤مدي٨م أيت، اًم٤ٌمب طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف

 ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦مُ : ؿم٤مومٞم٤مً  سمًٓم٤مً  هذا ذم اًم٘مقَل  سمًط وىمد.  سم٤مًمّمٞم٤مم إومراده

-3/617ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم ظمالصتف وذيمر ،ش113 -1/697ش »اًمًٜمـ هتذي٥م»

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝمم :ش 618

 (381/ 7) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 افسبت صقام ظـ افـفل

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 أظمتف قمـ اًمًٚمٛمل سمن قمـ»: سمّمٞم٤مم اًم٧ًم يقم إومراد قمـ اًمٜمٝمل: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 رواه. ش...قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن اًمّممء



 49 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 .شاًمؽمُمذي وطمًٜمف ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح: وىم٤مل واحلٙمؿ اًمًٜمـ وأصح٤مب أمحد

ه احلدي٨م هذا ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ: ىمٚم٧م  هذا: »ُم٤مًمؽ وىم٤مل اعم١مًمػ ذيمر ُمـ وم٘مقا

 ش.يمذب

 :اًمٜم٤ًمئل وىم٤ملش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم يمم أمحد اإلُم٤مم ووٕمٗمف

م سمٚمقغ» ذم احل٤مومظ أقمٚمف وسمفش ُمْمٓمرب طمدي٨م هق»  صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: »وم٘م٤ملش اعمرا

 ش.ُم٤مًمؽ أنٙمره وىمد ُمْمٓمرب أنف إٓ

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف 576/  2ش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ومٞمف آوٓمراب سملم وىمد

 اًمذي اًمٜمقع ُمـ هق إًمٞمف اعمِم٤مر آوٓمراب وأن صحٞمح احلدي٨م أن زم شمٌلم صمؿ

 إرواء» ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م وىمد ُمٜمف ؾم٤مل ـمرىمف سمٕمض ٕن احلدي٨م صح٦م ذم ي١مصمر ٓ

 .صحتف ذم ًمٚمِمؽ جم٤مٓ يدع ٓ سمٞم٤مٟم٤م 921ش اًمٖمٚمٞمؾ

 اومؽمض ومٞمم إٓ: »ىمقًمف ي٠مب٤مه ُمٗمردا اًم٧ًٌم صقم قمـ سم٤مًمٜمٝمل احلدي٨م وشم٠مويؾ

 ذم صقُمف ُمـ اعمٜمع قمغم دًمٞمؾش: »اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم وم٢مٟمفش قمٚمٞمٙمؿ

 قمٜمف اًمٜمٝمل أن ي٘متيض وهق اًمتٜم٤مول دًمٞمؾ آؾمتثٜم٤مء ٕنش ُمْم٤موم٤م أو ُمٗمردا اًمٗمرض همػم

: ًم٘م٤مل إومراد صقرة يتٜم٤مول إٟمم يم٤من وًمق اًمٗمرض صقرة إٓ صقُمف صقر يمؾ يتٜم٤مول

 ومٚمم اجلٛمٕم٦م ذم ىم٤مل يمم سمٕمده يقُم٤م أو ىمٌٚمف يقُم٤م شمّمقُمقا  أن إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ

 ش.ىم٤مسمٚمٝم٤م ح٤م اًمٜمٝمل شمٜم٤مول قمٚمؿ سم٤مًمٗمريْم٦م صقُمٝم٤م ومٞمٝم٤م اح٠مذون اًمّمقرة ظمص

 ذم اؾمتثٜم٤مؤه٤م ًمٙم٤من قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل همػم آىمؽمان صقرة يم٤مٟم٧م ًمق وأجْم٤م: ىمٚم٧م

 ؿمٛمقًمف ُمـ أبٕمد ًمف احلدي٨م ؿمٛمقل ؿمٌٝم٦م ٕن اًمٗمرض اؾمتثٜم٤مء ُمـ أومم احلدي٨م

 .خيٗمك  ٓ يمم همػمه اؾمتثٜم٤مء قمدم قمغم دل وطمده اًمٗمرض اؾمتثٜمل وم٢مذا آىمؽمان ًمّمقرة

 اًم٧ًٌم يقم ًمّمٞم٤مم اعمٌٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ وم٤محلدي٨م يمذًمؽ إُمر وإذ

 سمح٨م ذم احلدي٨م هذا حت٧م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره مم٤م وٟمحقه ىمٌٚمف اًمذي قمٛمرو اسمـ يمحدي٨م

 يقم إومراد قمغم اًمٜمٝمل محؾ إمم ومٞمف واٟمتٝمك ومٞمف اًمٕمٚممء أىمقال ذيمر ذم ومٞمف أوم٤مض ىمٞمؿ ًمف

 ش.اإلرواء» ذم إًمٞمف ُمٚم٧م اًمذي وهق إطم٤مدي٨م شمٚمؽ وسملم سمٞمٜمف مجٕم٤م سم٤مًمّمقم اًم٧ًٌم



 21 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 :اصمٜم٤من أُمران ًمقٓ ضمٞمد اجلٛمع هذا أن - أقمٚمؿ واهلل - أراه واًمذي

 .اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ ٟم٘مٚمف ؾمٌؼ ُم٤م قمغم ًمٚمحدي٨م اًمٍمحي٦م خم٤مًمٗمتف: إول

 ُم٤م إذا إطم٤مدي٨م شمٚمؽ وسملم سمٞمٜمف واجلٛمع ًمٚمتقومٞمؼ آظمر جم٤مٓ هٜم٤مك أن: وأظمر

 :وُمٜمٝم٤م إصقل يمت٥م ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد ٟمٚمتزم أن أردٟم٤م

 .اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىمدم وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: ىمقهلؿ: أوٓ

 .اًمٗمٕمؾ قمغم اًم٘مقل ىمدم اًمٗمٕمؾ ُمع اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا: صم٤مٟمٞم٤م

 :ٟمققملم قمغم وضمده٤م هلذا اعمخ٤مًمٗم٦م أطم٤مدي٨م شمٚمؽ ذم شم٠مُمؾ وُمـ

 .وصٞم٤مُمف ط ومٕمٚمف ُمـ: إول

 .اعمت٘مدم قمٛمرو اسمـ يمحدي٨م ط ىمقًمف ُمـ: أظمر

 ي٘متيض احلدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م وم٤مجلٛمع وطمٞمٜمئذ ُمٌٞمح ُمٜمٝمم يمال أن اًمٌلم اًمٔم٤مهر وُمـ

: جلقيري٦م ط ىمقًمف ويمذًمؽ. ُمٌٞمح٦م وهل طم٤مفمر ٕنف اًمٜمقع هذا قمغم احلدي٨م شم٘مديؿ

   .قمٚمٞمف احلدي٨م ومٞم٘مدم أجْم٤م ُمٌٞمح ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤مش همدا شمّمقُمل أن أتريديـ»

 أظمٓم٠مت وإن وشمقومٞم٘مف ومْمٚمف قمغم احلٛمد وًمف اهلل ومٛمـ أص٧ٌم وم٢من زم سمدا ُم٤م هذا 

 .ذٟمٌل ُمـ وأؾمتٖمٗمره ٟمٗمز ومٛمـ

 ([405) ص ادـة متام] 

 افدهر صقام ظـ افـفل

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 وأج٤مم اًمٕمٞمد يقُمل أومٓمر وم٢من: »اًمدهر صقم قمـ اًمٜمٝمل: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 ش.اًمٙمراه٦م اٟمتٗم٧م إج٤مم سم٘مٞم٦م وص٤مم اًمتنميؼ

 ٓ: »وىمقًمفش إبد ص٤مم ُمـ ص٤مم ٓ: »احلدي٨م فم٤مهر ظمالف اًمت٠مويؾ هذا: ىمٚم٧م

 ؿمٌٝم٦م يمؾ يزيؾ سممش اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ذًمؽ سملم وىمدش أومٓمر وٓ ص٤مم



 23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 ...شش.اعمحرُم٦م إج٤مم ص٤مم ُمـ هبذا ُمراده وًمٞمس: »اهلل رمحف وم٘م٤مل

 ش.381/  5: اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ٟمحقه وذيمر

 اًمّمٞم٤مم هد قمغم إؾمٚمٛمل محزة ط اًمٜمٌل أىمر وىمد: »اًم٤ًمسمؼ سمحثف مت٤مم ذم ىمقًمف

 ش.شم٘مدم وىمدش ؿمئ٧م إن وأومٓمر ؿمئ٧م إن صؿ: »ًمف وىم٤مل

 وًمٙمـ... اًمٗمٓمر ذم هلؿ يرظمص قمٛمـ اًمٙمالم حت٧م احلدي٨م شم٘مدم ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م

 إين اهلل رؾمقل ي٤م ىم٤مل: »سمٚمٗمظ عمًٚمؿ رواي٦م ذم ذًمؽ ضم٤مء اًمند ومٞمف وًمٞمس آظمر سمٚمٗمظ

 ش.ؿمئ٧م إن وأومٓمر ؿمئ٧م إن صؿ»: ىم٤مل اًمًٗمر؟ ذم أوم٠مصقم اًمّمقم؟ أهد رضمؾ

 .6341 ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه

 وصقم اًمند سملم شمالزم ٓ ٕنف اعم١مًمػ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم احلدي٨م ذم دًمٞمؾ وٓ

 محزة سمحدي٨م اجلقاز قمغم اًمٕمٚممء سمٕمض اؾمتدٓلش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمر وىمد اًمدهر

   :سم٘مقًمف قمٚمٞمف قم٘م٥م صمؿ هذا

 وٓ اًمدهر صقم قمـ ٓ اًمًٗمر ذم اًمّمقم قمـ يم٤من إٟمم محزة ؾم١مال سم٠من وشمٕم٘م٥م»

 يند يم٤من ط اًمٜمٌل أن زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ىم٤مل وم٘مد اًمدهر صقم اًمّمٞم٤مم هد ُمـ يٚمزم

 يّمقم يٙمـ ل ط اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم وُمـ أمحد أظمرضمفش. يٗمٓمر ٓ: »ومٞم٘م٤مل اًمّمقم

 ش.اًمدهر صٞم٤مم اًمند ذيمر ُمـ يٚمزم ومال اًمدهر

ومْمؾ: »أجْم٤م ىمقًمف صمؿ  .شاهلل إمم اًمّمٞم٤مم أطم٥م ذًمؽ وم٢من يقُم٤م ويٗمٓمر يقُم٤م يّمقم أن وٕا

 ًمق إذ اعمحرُم٦م إج٤مم اؾمتثٜم٤مء ُمع اًمدهر صقم يمراه٦م قمغم إدًم٦م ُمـ ومٝمذا: ىمٚم٧م

 اًمٕم٤ٌمدة إذ أومْمؾ ومٞمٙمقن قمٛمال أيمثر ًمٙم٤من ُمًتح٤ٌم أو ُمنموقم٤م هذا اًمدهر صقم يم٤من

 ُمرضمقطم٤م يٙمـ ل قم٤ٌمدة يم٤من ومٚمق راضمح٦م إٓ شمٙمقن ٓ

   .اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ شم٘مدم يمم

 ([518) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 26 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مطؾًؼا افسبت صقام ظـ افـفل

 ش.قمٚمٞمؽ وٓ ًمؽ ٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 اًمٗمرض، ذم إٓ ُمٓمٚمً٘م٤م اًم٧ًٌم صقم قمـ اًمٜمٝمل فم٤مهره احلدي٨م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمـ اًمٜمٝمل ذم سيح وهق اًمٓمح٤موي، طمٙم٤مه يمم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ىمقم إًمٞمف ذه٥م وىمد

 إج٤مم ُمـ همػمه أو قمروم٦م يقم ص٤مدف وًمق – صقُمف سملم ومرىًم٤م أرى وٓ ُمٗمرًدا، صقُمف

 ًمٕمٛمقم اخلٛمٞمس، أو آصمٜملم يقم ص٤مدف إذا اًمٕمٞمد أج٤مم ُمـ يقم صقم وسملم – اًمٗم٤موٚم٦م

 ش.67/ 7» اعمحغم ذم يمم سم٤مًمٕمٞمد، يتٕمٚمؼ ومٞمم اجلٛمٝمقر ىمقل وهذا اًمٜمٝمل،

 (.557 ،554/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افػرض يف إٓ افسبت صقام ظـ افـفل

 ويقم اًمٗمٓمر ويقم اًمتنميؼ أج٤مم صمالصم٦م: اًمًٜم٦م ُمـ أج٤مم ؾمت٦م صقم قمـ هنك»

 .شإج٤مم ُمـ خمتّم٦م اجلٛمٕم٦م ويقم إوحك

 ول اًمٗمرض، ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل صح ىمد أنف واقمٚمؿ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمع صٞم٤مُمف إسم٤مطم٦م ُمـ شم٘مدم ح٤م خم٤مًمػ سمٔم٤مهره وهذا همػمه، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يًتثـ

 قمغم اًمٜمٝمل سمت٘مديؿ وإُم٤م اًمٜمٝمل، قمغم اإلسم٤مطم٦م سمت٘مديؿ ي٘م٤مل أن وم٢مُم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم صٞم٤مم

 راُمف، ومٛمـ أن، اعمج٤مل ًمف يتًع ٓ ذًمؽ وذح قمٜمدي، إرضمح هق وهذا اإلسم٤مطم٦م،

 .شقممن ـمٌٕم٦م/  518 - 514»ش اًمًٜم٦م وم٘مف قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اعمٜم٦م مت٤مم» سمٙمت٤ميب ومٕمٚمٞمف

 (.465/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظؾقؽ وٓ فؽ ٓ افسبت صقم: معـك

 قمٚمٞمؽ، وٓ ًمؽ ٓ ىمقًمف: يٕمٜمل اعمرومقع، سم٤محلدي٨م اعم٘مّمقد[ هق ُم٤م] :مداخؾة

 ُمٜمٝم٤م؟ ٟمٗمٝمؿ ُم٤مذا: يٕمٜمل شقمٚمٞمؽ ٓ» يمٚمٛم٦م



 21 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 ٓ» إظمرى، شمٗمٝمؿ أن شمًتٓمٞمع ذًمؽ سمٕمد إومم، ومٝمؿاِ  رء يمؾ ىمٌؾ: اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ ُم٤مذا شًمؽ

 .ًمؽ أضمر ٓ: ُمٕمٜم٤مه٤م سم٠من أومٝمؿ أن٤م: ُمداظمٚم٦م

  شمٗمٕمٚمف؟ ومٞمف، ًمؽ أضمر ٓ ومٌمء! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 طمٙمٛمؽ؟ يٙمقن ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ومٕمٚمتف، وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 .شقمٚمٞمؽ ٓ»: اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمرة أضمٞم٥م أن٤م أضم٧ٌم إذا: ُمداظمٚم٦م

: ُمٕمٜم٤مه٤م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمرة اجلقاب هذا أضم٧ٌم إذا ٕنؽ دمٞم٥م: أن شمًتٓمٞمع ُم٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 سمٕم٤ٌمدة؟ ًمٞمس سمم يتٕمٌد ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: ًمؽ أىمقل أظمرى سمٕم٤ٌمرة شاًمٕمٚمؿ ُمع ُمِمٞم٧م ُم٤م»

 .اهلل ديـ ذم اسمتداع: ُمداظمٚم٦م

 ...اهلل؟ ديـ ذم آسمتداع طمٙمؿ ومم: اًمِمٞمخ

 .طمرام: ُمداظمٚم٦م

 شم٠مظمذ وٓ اعمرومقع، احلدي٨م يٜم٤مؾم٥م ُم٤م اعمقىمقف احلدي٨م ُمـ ؾمت٠مظمذ: إذاً : اًمِمٞمخ

 .وخي٤مًمٗمف ي٤ٌميٜمف ُم٤م ُمٜمف

 قمـ اؾمتٖمٜمٞم٧م طمٞمٜمئذٍ  ذًمؽ قمروم٧م وم٢مذا ًمؽ، ينمع ٓ: أي شًمؽ ٓ»: ىمقًمف: إذاً  

 ٓ؟ أم واوح احلدي٨م: مت٤مم قمغم آقمتمد

 .مت٤مم واوح. ٓ: ُمداظمٚم٦م

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م ًمٜم٤م ووح: ُمداظمٚم٦م

 .أوًمف احلدي٨م أقمٓمٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .شقمٚمٞمؽ وٓ ًمؽ ٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم» هٙمذا احلدي٨م هق: اًمِمٞمخ

 .اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ: ُمداظمٚم٦م



 25 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وضم٤مء ُمرومققم٤مً  ضم٤مء اًمٚمٗمظ هذا اًمٚمٗمظ، هبذا رواي٦مٍ  قمـ ي٠ًمل هق: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .شقمٚمٞمؽ وٓ ًمؽ ٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم» ُمقىمقوم٤ًم،

 اعمقىمقوم٦م اًمرواي٦م إؾمٜم٤مد وٕمػ، ومٞمف هلٞمٕم٦م اسمـ ومٞمٝم٤م اعمرومققم٦م اًمرواي٦م إؾمٜم٤مد

 ضم٤مء اًمذي اعمرومقع احلدي٨م دقمؿ ُمقوقع ذم شمٗمٞمدٟم٤م ومٝمل طمًٜم٦م، أو ضمٞمدة أو صحٞمح٦م

 اوْمؽُمِض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ» :سمن سمـ اهلل قمٌد قمـ صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م

 هنل، ومٞمف ُم٤م اعمقىمقف احلدي٨م واوح، هنل هذا شاًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»  شقمٚمٞمٙمؿ

 .. .صٛمتف رء قمٚمٞمؽ ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل شقمٚمٞمؽ ٓ»: ومٞمف

 قمغم يتجرأ  ٓ يّمقُمف، ٓ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعم٠ًمخ٦م يٕمرف طمٞمٜمم اعمًٚمؿ ًمٙمـ

 ُمـ»: اًمدهر صقم وهق أٓ آظمر صقم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ومٝمق ومٕمؾ وًمئـ صٞم٤مُمف،

 ؿمٚمقن؟ شمٕمرف.. .قمالُم٦م هذا  شأومٓمر وٓ ص٤مم ٓ اًمدهر ص٤مم

 .ووح هذا: ُمداظمٚم٦م

 أنف إظم٤ٌمر ومٞمف ًمٙمـ ،هنل ومٞمف ُم٤م هذا  شأومٓمر وٓ ص٤مم ٓ اًمدهر ص٤مم ُمـ» :اًمِمٞمخ

 ٕنف أومٓمر: ُم٤م أجْم٤مً  اًمقاىمع ذم ًمٙمـ ص٤مم، ُم٤م ومٝمق ؾمدى، وضمققمف وقمٓمِمف وىمتف َوٞمَّع

 .واًمنماب اًمٓمٕم٤مم قمـ ممًٙم٤مً  اؾمتٛمر

 اًمديـ، ذم اسمتداع ي٠ميت وأظمػماً  ًمٚمجٝمقد، وإو٤مقم٦م ًمٚمقىم٧م إو٤مقم٦م هذا: إذاً  

 ٟمٕمؿ،  شهٙمذا ضمٝمٜمؿ قمٚمٞمف ُوٞمِّ٘م٧م اًمدهر ص٤مم ُمـ»: أظمر احلدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 ُم٤م شًمؽ ٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم» إول، اًمِمٓمر ذم ٟمحـ يٜمٗمٕمٜم٤م اعمقىمقف احلدي٨م ومٝمذا

 اًمٙمالم يقاومؼ ُم٤م اعمقىمقف اًمٙمالم ُمـ ٟم٠مظمذ ٟمحـ ٕنٜم٤م :شقمٚمٞمؽ ٓ» آظمره ييٟم٤م

 ًمؽ؟ ووح ًمٕمٚمف اًمًالم، قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعمرومقع

 (  11 :11: 11/ 322/ واًمٜمقر اهلدى)

  اجلؿعة أو افسبت يقم ظرؾة يقم صادف إذا

٤مئؾ ٧ٌم يقم قمروم٦م يقم ص٤مدف إذا :اًًم  ؟هذه احل٤مًم٦م ذم اًمّمٞم٤مم طمٙمؿ ؿمق اجلٛمٕم٦م أو اًًم

 ؟طمٙمٛمف ؿمق قمٞمد، يقم آصمٜملم يقم يّم٤مدف  إذا ُمثؾ: اًمِمٞمخ



 24 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 . صٞم٤مُمف جيقز ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .اًم٧ًٌم يقم قمروم٦م يقم سمٜمّمقم ُم٤م يمذًمؽ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :41: 12/ 383/ واًمٜمقر اهلدى)

 ُيصام؟ هؾ افسبت يقم أحدها صادف إذا افبقض إيام

 ؿمٝمر؟ يمؾ ُمـ اًمٌٞمض أج٤مم اًمثالث: اًم١ًمال

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 اًم٧ًٌم؟ يقم ص٤مدف يقم صم٤مًم٨م: اًم١ًمال

 .ُيّم٤مم ٓ :اجلقاب

 يّم٤مم؟ ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .ٓ: اًمِمٞمخ

 (  11: 58: 43/ 616/ واًمٜمقر اهلدى)

 افبقض إيام مـ يقما افسبت يقم صادف إذا

 ؟..ؿمٝمر يمؾ ذم اعمقضمقدة اًمثالصم٦م إج٤مم ُمـ ٤ميقُم اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف إذا :اعمٚم٘مل

 .«قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ»: اًمِمٞمخ

 .إـمالىمف قمغم :اعمٚم٘مل

 (  11 :62 :31/ 741/واًمٜمقر اهلدى)



 22 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افسبت صادف إذا ظرؾة يقم صقام

  اًم٧ًٌم؟ ص٤مدف إذا قمروم٦م يقم صٞم٤مم ظمػًما، يمؾ اهلل ضمزاك ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 ذم مج٤مقم٦م ي٤م سم٤مهلل، إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ ُمٜمف؟ ظمٚمّمٜم٤م ُم٤م اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم: اًمِمٞمخ

ٟمٜم٤م أنّمح: أىمقل ُم٤ٌمذة اإلضم٤مسم٦م، ُم٤ٌمذة وىمٌؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه  قمٜمدهؿ ص٤مر اًمذيـ إظمقا

 .. ويّمدروا يٌٜمقا  وأن يتجرؤوا ٓ أن اًمٕمٚمؿ ُمـ رء

 اًمرؾمقل إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر ممـ يٙمقٟمقا  أن وقمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝمؿ، أيمؼم هل أطمٙم٤مًُم٤م ويّمدروا 

ٝمف ظمػماً  سمف اهلل ُيِرد ُمـ»: سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمذي احلدي٨م ،شاًمديـ ذم ُيَٗم٘مِّ

 اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ»: سمٚمٗمظ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم ظمّمقص ذم ورد

 ضم٤مٟم٤ٌمن، ًمف احلدي٨م هذا ،شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ،

 .وم٘مٝمل وضم٤مٟم٥م طمديثل ضم٤مٟم٥م

  صحٞمح؟ همػم أم صحٞمح هق هؾ: يٕمٜمل احلديثل اجل٤مٟم٥م

  دًٓمتف؟ ُم٤م اًمٗم٘مٝمل اجل٤مٟم٥م

 شمٕمجٌٝمؿ اًمذيـ أظمص وسمّمقرة اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس، ُمـ ًمٙمثػم يٛمٙمـ

 رسمم ه١مٓء جيقز، ٓ أو جيقز سم٠منف يٗمتل ُمـ ُمٜمزًم٦م ذم ص٤مروا أهنؿ وئمٜمقن ٟمٗمقؾمٝمؿ

 إذا أنف يدل ٓ: احلدي٨م هذا ٓ، ي٘مقًمقا  أن اًمٕمذر، يمؾ وًمٞمس اًمٕمذر سمٕمض هلؿ يٙمقن

 . ٟمّمقُمف جيقز ٓ أنف قم٤مؿمقراء، يقم أو قمروم٦م يقم اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف

 يمقن أو صحٞمًح٤م، احلدي٨م يمقن ًمٙمـ قمذر، هلؿ وًمٞمس اًمٕمذر سمٕمض هلؿ هذا

 ًمٓمريؼ قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ٕهنؿ إـمالىم٤ًم: ومٞمف يدظمٚمقا  أن هلؿ ًمٞمس وٕمٞمًٗم٤م، احلدي٨م

ٟمٜم٤م ُمع جيري أن اًمٙمالم اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م أو اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمٕمروم٦م  ومْمالً  إظمقا

 ُمـ رء قمٜمده أطمد يم٤من وإذا احلدي٨م، هذا سمّمح٦م ي١مُمٜمقن اًمذيـ أظمريـ قمـ

 ضمديدة، صحٞمٗم٦م ٟمٗمتح طمٞمٜمئذ صحٞمح، همػم احلدي٨م هذا ٓ: وي٘مقل احلديثٞم٦م اًمدراؾم٦م

 احلدي٨م هذا سم٠من ىمقًمٜم٤م هؾ ًمٜمٜمٔمر احلدي٨م، قمٚمؿ ىمقاقمد وقء قمغم احلدي٨م وٟمدرس



 27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 . اًمّمحٞمح هق صحٞمح همػم احلدي٨م هذا سم٠من ىمقهلؿ أم صحٞمح

 ٓ صحٞمح وهق صحٞمح، احلدي٨م هذا أن أؾم٤مس قمغم يدور اًمٌح٨م يم٤من إذا أُم٤م

ُٝمؾ طمٞمٜمئذٍ  ومٞمف، ري٥م وٓ ؿمؽ ًْ  يم٤مٟمقا  ؾمقاء اًمٜم٤مس، يمؾ اًمٜم٤مس أوئلؽ ظمٓم٠م سمٞم٤من َي

ٟمٜم٤م ُمتٌٕملم يم٤مٟمقا  أو ُم٘مٚمديـ  أن سمٛمٙم٤من اًمًٝمقًم٦م ُمـ همػمهؿ، أو اًمًٚمٗمٞملم يم٢مظمقا

 اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف إذا أنف ذم اًمت٠مويؾ، ي٘مٌؾ ٓ ىم٤مـمع ٟمص احلدي٨م هذا أن ٟمٗمٝمٛمٝمؿ

 : اًمٌٞم٤من وه٤ميمؿ صٞم٤مُمف، جيقز ٓ أنف قمروم٦م يقم أو قم٤مؿمقراء يقم

 صٞم٤مم قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك أن سمٕمد -آٟمٗم٤مً - احلدي٨م ؾمٛمٕمتؿ

 .شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ»: وم٘م٤مل اؾمتثٜمك اًم٧ًٌم يقم

 سمتمُمف احلدي٨م ٟمٚمخص يٕمٜمل اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم قمـ هنل قمٜمدٟم٤م ص٤مر وطمٞمٜمئذٍ  

 يقم صٞم٤مم قمـ هنك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: ظمالصتف ظمالصتف، ٟم٠مظمذ

 .اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم

 قمروم٦م ذم وإٓ صم٤مين وؾم٠مخٜم٤م قم٤مؿمقراء، ذم وإٓ ٓ،: -ٟمًٛمع يمم- ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢مذا 

 أنف ومٛمف، ُمـ خيرج ح٤م ويٜمتٌف يدري ُمًٚممً  أتّمقر ٓ أن٤م أيمؼم، اهلل اًمٌٞمض أج٤مم ذم وإٓ

 ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ي٘مقل اهلل رؾمقل اًمٙمالم، هذا ي٘مقل أن يتجرأ 

 . شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض

 اهلل، رؾمقل قمغم اؾمتدرايم٤مً  ًمٞمس هذا يمذا، وإٓ يمذا وإٓ يمذا إٓ: ي٘مقل وهق

 واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين آؾمتدراك هذا ي٘مقل اًمذي هذا أن -اهلل ؾمٛمح ٓ- ذًمؽ ُمٕمٜمك أخٞمس

  يتٙمٚمؿ؟ يٕمرف ٓ اًمرؾمقل: ي٘مقل طم٤مًمف ًم٤ًمن ذم واًمراسمع

 . ومّمٞمح ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 ويم٤من واطمًدا، واؾمتثٜم٤مء قم٤مُم٤مً  هنٞم٤مً  هنل ٕنف يتٙمٚمؿ، يٕمرف ٓ ومّمٞمح، ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 ي٘مقهل٤م اًمذي هذه إظمرى، اعمًتثٜمٞم٤مت وهذه إنقاع هذه شمِمٛمؾ سمٙمٚمٛم٦م ي٠ميت أنف قمٚمٞمف

ره اهلقى، قمـ اعمتجرد اًمٕم٤مىمؾ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م: شمّمقر اجلمقم٦م، ه١مٓء  اًمٙمالم هلذا شَمَّمقُّ

 اهلل رؾمقل وصدق أىمقل، يمٜم٧م مم٤م إًمٞمف ورضمٕم٧م اهلل إمم شم٧ٌم: ي٘مقل أن ًمف يٙمٗمل



 28 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ي٘مقل طملم

 اًمثالصم٦م، آؾمتثٜم٤مءات هلذه اعمتحٛمًلم ه١مٓء ؾمؽمون سمّمقرة ٟم٠ميت اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد

َتدريملم: أظمرى سمٕم٤ٌمرة وأىمقهل٤م ًْ  أظمرى، ُم٠ًمخ٦م ذم ؾمٞمؽماضمٕمقن اهلل، رؾمقل قمغم اعمُ

 أج٤مم وصمالصم٦م اًمٜمحر يقم شمّمقُمقٟمف؟ هؾ اًم٧ًٌم، يقم قمٞمد يقم ص٤مدف إذا: هلؿ ٟم٘مقل

 . ُمثالً  اصمٜملم يقم.. يقم ذم أنف ص٤مدف اًمًٜملم ُمـ ؾمٜم٦م ذم ٓسمد ُمٜمف، سمٕمده

 . اصمٜملم يقم: ُمداظمٚم٦م

 . اصمٜملم يقم: اًمِمٞمخ

 . َخٞمس أو: ُمداظمٚم٦م

 قمٞمد؟ يقم ص٤مدف إذا آصمٜملم يقم ٟمّمقم هؾ ؿمؽ، سمال ص٤مدف َخٞمس أو: اًمِمٞمخ

 هق ُم٤م قمٜمف، ُمٜمٝمّل  هذا: ًمؽ ي٘مقًمقا  ح٤مذا؟: هلؿ ؾمٜم٘مقل ٓ، سم٤مإلمج٤مع اجلقاب ؾمٞمٙمقن

 اًمٕمٞمد أج٤مم ُمـ قمٞمد، يقم صٞم٤مم وسملم قمٜمف، ُمٜمٝمل وهق اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم سملم اًمٗمرق

 يقم صٞم٤مم ذم ُمرهمقب آصمٜملم، يقم صٞم٤مم ذم ُمرهمقب وهق آصمٜملم يقم ص٤مدف

 ُم٤م صٞم٤مُمف، قمـ ُٟمـِٝمل يقُم٤مً  ص٤مدف ح٤م صٞم٤مُمف، قمـ ُٟمـِٝمَل  فمروم٤مً  واومؼ ح٤م ًمٙمـ اخلٛمٞمس،

 اخلٛمٞمس ٟمّمقم ٓ ٟمحـ ٓ،: وم٘م٤مًمقا  اإلسم٤مطم٦م، قمغم اًمٜمٝمل هَمٚمٌَّقا  اًمٕمٚممء؟ ُمقىمػ يم٤من

 .صٞم٤مُمف قمـ ُمٜمٝمل وهق اًمٕمٞمد ًمٞمقم ذاك أو اًمٞمقم هذا عمّم٤مدوم٦م وآصمٜملم

 صٞم٤مم قمـ اًمرؾمقل هنل وسملم اًم٧ًٌم يقم قمـ اًمرؾمقل هنل سملم أبداً  ومرق ٓ 

 آؾمتدراك إمم يذهٌقن اًمذيـ ه١مٓء إًمٞمٝم٤م جل٠م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هل ومم اًمٕمٞمد، ُمـ أرسمٕم٦م

 يقُم٤مً  واومؼ إذا اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم سمجقاز: وم٘م٤مًمقا  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم

 ومه٤م اخلٛمٞمس، ويقم آصمٜملم يقم صٞم٤مم ذم ه١مٓء ي٘مقل وممذا ُمثاًل، قمروم٦م يمٞمقم وم٤موالً 

  صٞم٤مُمٝم٤م؟ يًتح٥م اًمتل إج٤مم ُمـ

 شمٕم٤مرض ح٤م: ؾمٞم٘مقًمقن إصقل، قمٚممء سمٙمالم ؾمٞمجٞمٌقن وم٘مٝم٤مء، يم٤مٟمقا  إن ه١مٓء

م اإلسم٤مطم٦م، ُمع اًمٜمٝمل  آصمٜملم يقم صٞم٤مُمٝم٤م، قمـ ُمٜمٝمل اًمٕمٞمد أج٤مم اإلسم٤مطم٦م، قمغم اًمٜمٝمل ىُمدِّ

 ىمدم اعمحٔمقر ُمع اعمٌٞمح شمٕم٤مرض وم٢مذا ومٞمف، ُمرهمقب صٞم٤مُمف ُم٤ٌمح اخلٛمٞمس ويقم



 29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 . اًم٧ًٌم يقم صقم ذم هٜم٤م ـمٌ٘مٜم٤مه٤م ٟمحـ اًم٘م٤مقمدة ٟمٗمس اعمٌٞمح، قمـ اعمحٔمقر

  ويٗمٓمر؟ صٞم٤مُمف يٌٓمؾ يقم، ويٗمٓمر يقم سمّمٞم٤مم ًمق طمتك: ُمداظمٚم٦م

 . أظمل ي٤م اًمٜمتٞمج٦م، ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمتٞمج٦م ٟمٗمس: ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مء طمٙمؿ هذا: -اهلل يرمحف-  طمزم اسمـ ي٘مقل ُمثٚمم يٕمٜمل اًمٜمتٞمج٦م، ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 يتٕمٚمؼ ومٞمم اعمٌٞمح احل٤مفمرقمغم ىمدم وطمده، اًم٘م٤مقمدة ًمف ُٟمْخْمع أن جي٥م اًمِم٤مرع، سمف

 .. أظمػماً  اعمٌٞمح، قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر اًمٕمٞمد يقم سمّمقم يتٕمٚمؼ ومٞمم اًم٧ًٌم، يقم سمّمقم

 يقم ؾم٧ٌم يقم ص٤مدف إذا أهنؿ يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: ؿمٞمئ٤مً  ٟم٘مقل أظمػماً  

 اًم٧ًٌم يقم اًمٞمقم ذاك صٞم٤مم شمريمقا  إذا أهنؿ اًمٗمْمٞمؾ، اًمٕمٞمد أج٤مم ُمـ يقم أو قم٤مؿمقراء

ر قم٤مؿمقراء يقم صقم يمٌػم، ظمػم وم٤مهتؿ  اح٤موٞم٦م قمروم٦م يقم صقم اح٤موٞم٦م، اًمًٜم٦م ُيَٙمٗمِّ

 وشمٚمؽ؟ اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ٟمخن يمٞمػ وأشمٞم٦م،

 هلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم -يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ًمق-: اجلقاب 

 وذم قمروم٦م يقم صٞم٤مم ذم زهداً  ح٤مذا؟ اًم٧ًٌم، يقم ٟمّمؿ ل ٟمحـ ،شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف

 وإٟمم زهدًا، ًمٞمس ُمثاًل، اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ ومْمٞمؾ يقم أّي  صٞم٤مم وذم قم٤مؿمقراء يقم صٞم٤مم

 .ورؾمقًمف هلل ـم٤مقم٦م

 أي٦م ذم ؿمٞمئ٤مً  ُمثؾ هٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  ،شهلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ» احلدي٨م، هذا ومٞمٜم٤م صدق: إذاً  

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمتُؿْ  وَم٢ِمنْ ﴿ اًم٤ًمسم٘م٦م،
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ  ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ [49:اًمٜم٤ًمء]﴾ َواًمرَّ

 قمروم٦م، يقم ص٤مدف أنف ُمع اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم شمريمٜم٤م إؿمٞم٤مء، هذه ُمـ رء أي ُمٓمٚمؼ

 . ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم هن٤مٟم٤م ٕنف هلل، ح٤مذا؟

 اؾمتح٘مقا  اهلل ؿم٤مء وإن قم٤مؿمقراء، يقم ص٤مُمقا  اًمذيـ أوئلؽ ُمـ ظمػم ٟمحـ: إذاً 

 سمٜمص اهلل ؿم٤مء إن ٟمًتحؼ اًمذيـ ٟمحـ أشمٞم٦م، واًمًٜم٦م اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م هلؿ اهلل يٖمٗمر أن

 قمٛمٚمقا  هؿ هنل، ومٞمف وطمدي٨م ومْمٞمٚم٦م ومٞمف طمدي٨م سمحديثلم، قمٛمٚمٜم٤م ٟمحـ احلدي٨م، هذا



 71 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 واًمذيمرى ذيمرى وهذه هنل، ومٞمف اًمذي احلدي٨م قمـ وأقمروقا  ومْمٞمٚم٦م ومٞمف سمحدي٨م

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع

 (  11 :58: 45/ 615/ واًمٜمقر اهلدى)

 إحد ويقم افسبت يقم صقام

  إطمد؟ ويقم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم جيقز هؾ :افسمال

 . اًمٗمريْم٦م ذم :اجلقاب

  ٟمٕمؿ؟: اًم١ًمال

 . اًمٗمريْم٦م ذم :اجلقاب

  اًمٜمٗمؾ؟ ـمٞم٥م،: اًم١ًمال

  اًمٗمريْم٦م؟ ذم ُمٕمٜمك ُم٤م :اجلقاب

 . وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُمـ اومؽمض ُم٤م اًمٗمريْم٦م: اًم١ًمال

 اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم وشم٘مقل شمرضمع اًمٜمٗمؾ، ذم ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمٗمريْم٦م، ًمؽ ىمٚم٧م إذا :اجلقاب

 ُأىَمٞمِّد جي٥م ٓ، إُمر، واٟمتٝمك جيقز: ًمؽ أىمقل واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمرض ذم اًمّمٞم٤مم جيقز يم٤من ًمق

 . اًمٗمريْم٦م ذم ًمؽ وأىمقل اجلقاب ًمؽ

 . ؿمٞمخ ي٤م ؿمٙمراً  جيقز، يٕمٜمل: اًم١ًمال

 . اًمٗمريْم٦م ذم إٓ جيقز ُم٤م جيقز، ٓ :اجلقاب

 . رُمْم٤من ذم يٕمٜمل اًمٗمريْم٦م، ذم إٓ جيقز ٓ: اًم١ًمال

 . ٟمذر أو رُمْم٤من :اجلقاب

 . اهلل ؿم٤مء إن: اًم١ًمال

 . ىمْم٤مء أو :اجلقاب



 73 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

ز: ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض إن ؿمٞمخ، ي٤م ي٘مقًمقا  ٟم٤مس ذم أنف أؾم٤مس قمغم: اًم١ًمال  ٕنف ُيـَجقِّ

 . اًمٜمّم٤مرى وإطمد اًمٞمٝمقد قمٞمد يٙمقن اًم٧ًٌم يقم ذم

 ٓ»: ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمؿ، سمٖمػم يتٙمٚمٛمقا  ه١مٓء :اجلقاب

 ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا 

 . شومٚمٞمٛمْمٖمف

 . ؿمٞمخ ي٤م ؿمٙمراً،: اًم١ًمال

 (  11: 66: 14/  612/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بصقام ادسؾؿ يؽتػل ؾفؾ افسبت يقم ظاصقراء واؾؼ إذا

 افققمغ؟ صقام يسك أم تاشقظاء

 اًمًالم قمٚمٞمف سم٠مُمره ائتمراً  اًم٧ًٌم، يّمقم أّٓ  ٟم٤موي٤مً  اًمت٤مؾمققم٤مء ص٤مم ُمـ :افشقخ

 شمرك ُمـ»: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن يّمقم: اًمذي ُمـ ظمػماً  أُمره ومٞمٙمقن

 .شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل، ؿمٞمئ٤مً 

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمـ اٟمٓمرح اًمذي اإلؿمٙم٤مل :اًم٤ًمئؾ د إظمقا  يمٚمٛم٦م ومذيمر اعم٠ًمخ٦م، وطَمدَّ

 وم٢مذا اًمٕم٤مذ، أضمؾ ُمـ ُذع إٟمم اًمت٤مؾمع أن وهل يٓمرق، اًمٌح٨م هذا ضمٕمٚم٧م اًمتل هل

 ..ُم٤مئدة قمغم اًمٙمالم هذا ومٝمؾ ًمف، شمٌع وم٤مًمت٤مؾمع ُيَّمؿ ل اًمٕم٤مذ

 .قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ هذا: اًمِمٞمخ

 .ظمٓم٠مً  أو صقاسم٤مً  أنف أذت اًمذي اًمٕمٚممء سمٕمض ىمقل ُمـ ص٤مر: يٕمٜمل ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ



 76 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يمؾ قمغم اًمٞمٝمقد أن: ُأوٞمػ ؾمٌؼ ُم٤م قمغم سمٜم٤مء أن، قمٚمٞمف أزيد ذًمؽ وُمع: اًمِمٞمخ

 أن يريد ٓ ُم٤م، ُٕمرٍ  -ومرض هذا- إٟم٤ًمٟم٤مً  اومؽموٜم٤م ومٚمق اًمت٤مؾمققم٤مء، يّمقُمقن ٓ طم٤مل

 يّمقم ٓ أم ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م اًمت٤مؾمققم٤مء يّمقم أن إومْمؾ هؾ اًمٕم٤مؿمقراء، يّمقم

 .ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ٕن اًمت٤مؾمققم٤مء، يّمقم أن إومْمؾ اًمٕم٤مؿمقراء؟ وٓ اًمت٤مؾمققم٤مء

 ( 11 :11: 56/ 647/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسبت صقام حقل

 .اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم طمقل اًمّم٤ٌمح ذم قمٜمٝم٤م شمٙمٚمٛمتؿ ٟم٘مٓم٦م إمم أقمقد أن أريد :اعمٚم٘مل

 !هذا ذم ؿمٌٕمٜم٤م ُم٤م ه٤مه،: اًمِمٞمخ

 ..ظمالص ٓ، :اعمٚم٘مل

 .اًمٜم٤مس يٛمؾ ُم٤م واطمد، سمنمط سمس. شَمَٗمّْمؾ سم٠مس، ٓ ٓ: اًمِمٞمخ

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك :اعمٚم٘مل

 .شمٗمْمؾ أجقه،: اًمِمٞمخ

 .رُمْم٤من ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم يٜمٌٖمل ٓ أنف: يمالُمٙمؿ ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م: ادؾؼل

 .رُمْم٤من ذم إٓ ًمٞمس ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ُأيمٛمؾ طمتك ؿمٞمخ ي٤م اؾمٛمٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 .صحٞمح٤مً  ًمٞمس اًمٗمٝمؿ هذا أن ومٛمٕمٜم٤مه٤م ٓ، ًمؽ سم٘مقل أن٤م حم٤مضة، شمٕمٛمؾ ٓ ٓ: اًمِمٞمخ

 .طمًٜم٤مً  :اعمٚم٘مل

ف قمغم حم٤مضة شمٕمٛمؾ أن شمريد وم٢مذاً : اًمِمٞمخ  .ه٤مر ضُمُرف َذَ

 ومٞمم إٓ»: ُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن صحٞمح٤ًم: ًمٞمس اًمٗمٝمؿ هذا 

 .رُمْم٤من ُمـ أج٤مم ىمْم٤مء قمٚمٞمف رضمؾ: أن أؾم٠مخؽ وم٠من٤م ،شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِض
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 .ـمٌٕم٤مً  ُمٗمؽمض هذا :اعمٚم٘مل

ل: اًمِمٞمخ  .رُمْم٤من ذم يّمقم ٓ رُمْم٤من، ًمٞمس ًمٙمـ سم٤مًمؽ، ـَمقِّ

 .ُمٗمؽمض ذم إيف، :اعمٚم٘مل

 .رُمْم٤من هذا ٟمذرًا، ٟمٗمًف قمغم ٟمذر رضمؾ وإظمرى واطمدة، هذه ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ إي :اعمٚم٘مل

 رُمْم٤من؟ هذا: اًمِمٞمخ

 .ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ... .:اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ُمت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صٞم٤مم قمٚمٞمف..ؿمخص: ُمداظمٚم٦م

 .ومروض هذه أخٞم٧ًم يمثػمة أؿمٞم٤مء يٕمٜمل، هق هذا: اًمِمٞمخ

 .ىمّمدي اعمُـْٗمؽَمض، قمدا ومٞمم يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ اعمٗمؽمض اعمٗمؽمض، قمدا ومٞمم :اعمٚم٘مل

 شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ» اجلٛمٞمع، ٟمٌل يمالم هذا يمالُمل، ًمٞمس هذا ُمٕمٜمك: اًمِمٞمخ

 وإٟمم أوًٓ، رُمْم٤من ذم ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م ىمٚم٧م، رُمْم٤من ذم إٓ: قمكمّ  اؾمتٕمجٚم٧م أن٧م ًمٙمـ

 اًمٙمالم؟ شم٤مسمع ـمٞم٥م، أن، قمروم٧م يمم ظمٓم٠م ٟمٗمًف ذم وهق ُمٜمؽ، ومٝمؿ هذا

 .قم٤مؿمقراء يقم أو قمروم٦م، يقم اًم٧ًٌم يقم -ُمثالً – إذا يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 !يٕمٜمل ي٘مقًمقن يمم..رضمٕمٞملم ختٚمٞمٜم٤م شمرضمٕمٜم٤م، اهلل، ؾم٤محمؽ: اًمِمٞمخ

 ..صدرك وؾمع شمٙمرُم٧م ًمق..:اعمٚم٘مل

 ذيمر إمم أقمقد أن وؾمتْمٓمرين هٜم٤مك، ضمرى اًمذي ًمٚمٙمالم إقم٤مدة هذا ًمٙمـ: اًمِمٞمخ

 .هٜم٤مك ؾمٌؼ اًمذي أجْم٤مً  اجلقاب،
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 .خمتٍم يٕمٜمل ٓ ٓ :اعمٚم٘مل

 ..شمٗمْمؾ ه٤مت: اًمِمٞمخ

 ٓ رء ىمٌقهل٤م..ُمًٛمققم٦م ويمٚمٛمتؽ ومتقاك اًمِمٞمخ، ي٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :اعمٚم٘مل

 أو اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ أو قم٤مؿمقراء يقم أو قمروم٦م يقم اًم٧ًٌم يقم واومؼ إذا: وم٠مىمقل يٜمٙمر،

 .هٙمذا ُيَّم٤مم، أن يٜمٌٖمل ٓ ؿمقال، ُمـ ؾم٧م

 .هٙمذا ُمئ٦م: اًمِمٞمخ

ح وم٠مول هذا، ذم طمديثلم أتذيمر يمٜم٧م يٕمٜمل، ـمٞم٥م، :اعمٚم٘مل  اًمتٕم٤مرض، وضمف شُمقوِّ

 صمالصم٦م يّمقم يم٤من: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف قمٜمف اهلل رض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يٕمٜمل

 اًمثالصم٤مء يّمقم أظمر اًمِمٝمر وذم وآصمٜملم، وإطمد اًم٧ًٌم ؿمٝمر، يمؾ ُمـ أج٤مم

ٜمف وهذا واخلٛمٞمس، وإرسمٕم٤مء ًَّ  . اإلؾمٜم٤مد سمتدىمٞمؼ زم ُمٕمروم٦م ٓ ًمٙمـ اًمؽمُمذي، طَم

 رؾمقل صٞم٤مم قمـ ؾم٠مخقه٤م أهنؿ ؾمٚمٛم٦م أم قمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: اًمث٤مين احلدي٨م

 هلؿ ٟم٘مؾ اًمذي يُمَرْي٥م قمغم وم٠منٙمروا وإطمد، اًم٧ًٌم يّمقم يم٤من: وم٘م٤مًم٧م ،ط اهلل

 وإطمد اًم٧ًٌم يّمقم يم٤من إٟمف: وم٘م٤مًم٧م وم٠ًمخقه٤م سم٠منٗمًٝمؿ وىم٤مُمقا  ؾمٚمٛم٦م، أم رواي٦م

 واحل٤ميمؿ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن اسمـ -اًمِمقيم٤مين ي٘مقل يمم- وصححف ًمٚمٛمنميملم، خم٤مًمٗم٦م

 آقمؽماض؟ قمكمّ  أؿمٙمؾ وم٠من٤م. اًمذهٌل وواوم٘مف

 اإلؿمٙم٤مل؟ ًمؽ طُمؼَّ : اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :اعمٚم٘مل

 .أىمؾ ل ُم٤م إزمَّ  شمٜم٥ًم أن ًمؽ حيؼ ول: اًمِمٞمخ

 .ُمٕمٜم٤مه٤م أو طمٙمٛمٝم٤م ذم ُم٤م أو رُمْم٤من، يمٚمٛم٦م أصؾ :اعمٚم٘مل

 ُمـ ي١مظمذ -ومٕمالً – وم٤مجلقاب إُمر، قمٚمٞمؽ َأؿْمَٙمؾ أنؽ أُم٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 سمٕمض أو اًمٜم٤مس إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ًمٙمـ احلدي٨م، هذا همػم قمغم اًم٤ًمسم٘م٦م أضمقسمتل

سم٤مً  يريدون ومٝمؿ وًمذًمؽ وسم٤مٕصقل، سم٤مًم٘مقاقمد هيتٛمقن ٓ اًمٜم٤مس  ومرع يمؾ قمـ ضمقا

 .طمدي٨م يمؾ وقمـ
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رك أن٤م وأن   وضم٤مء اًمٗمْمالء، اعمِم٤ميخ سمٕمض شمٗمْمؾ طمٞمٜمم هٜم٤مك، ضمرى سمم ُأَذيمِّ

 صح؟ اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم يٌٞمح احلدي٨م هذا: ضمقايب يم٤من طم٤مض، وأن٧م ضمقيري٦م سمحدي٨م

 .ٟمٕمؿ إي :اعمٚم٘مل

 ؾمٛمٕم٧م هؾ اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم يٌٞمح واًمث٤مين إول طمديثؽ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 اًمذي اجلقاب: اًمتٗمّمٞمؾ يتٚمقه ىمد سم٤مظمتّم٤مر أن وأىمقل احلدي٨م، ذاك قمـ اجلقاب

 احلدي٨م وقمـ ؾمٚمٛم٦م، أم طمدي٨م قمـ اجلقاب قملم هق ضمقيري٦م طمدي٨م قمـ ؾمٛمٕمتف

 ..اًمذي إول

 ٟمٗمًف هق: مداخؾة

 ًمٙمـ سمٕمد، ومٞمم ؾم٠مذيمره..اًمتحٗمظ ُمـ رء ُمع ٟمٗمًف، هق هق اجلقاب ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

ر أن أريد  .اجلقاب هق اجلقاب ذاك ٕن طميشمؽ: ُأَذيمِّ

 .اجلقاب ٟمٗمس :اعمٚم٘مل

 دام ُم٤م ذيمره، إمم ٟمْمٓمر ىمد اًمذي اًمنمح هق هذا سمٛمٕمٜمك، اجلقاب هق: اًمِمٞمخ

 .اًمقرى إمم راضمٕملم ٟمٕمقد وأن اًم٘مٝم٘مرى، ٟمٕمقد أن رهم٧ٌم أنؽ

 .قمٚمٞمٝمؿ رهمٌتل أومرض ٓ رهم٦ٌم، هلؿ يم٤من إذا ذًمؽ، ذم رهم٦ٌم ًمإلظمقان يم٤من إذا :اعمٚم٘مل

 .ُمٕمٚمٞمش: اًمِمٞمخ

 سم٢مجي٤مز... .:اعمٚم٘مل

 إيش؟ ي٘مقل: اًمِمٞمخ

 .سم٢مجي٤مز :اعمٚم٘مل

 ذيمرهت٤م اًمتل إطم٤مدي٨م هذه: سم٢مجي٤مز أن: ٟم٘مقل ظمػماً، اهلل ضمزاك ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 ذم زدٟم٤م أنٜم٤م ؾمقى ضمديد سمٌمء أتٞمٜم٤م ُم٤م ضمقيري٦م، يمحدي٨م احلديث٤من هذان أو أن،

 ص٤مر ضمقيري٦م طمدي٨م هق واطمد طمدي٨م سمدل اعمُـٌِٞمح إطم٤مدي٨م ومّم٤مرت اًمٕمدد،

 اًمّمٞم٤مم إسم٤مطم٦م دائرة ذم شمدظمؾ اًمثالصم٦م إطم٤مدي٨م هذه ويمؾ أطم٤مدي٨م، صمالصم٦م اعمجٛمقع
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 سمف، ُمًٚممً  أن أىمقًمف اًمذي اًمٙمالم هذا يم٤من وإذا اًم٧ًٌم، صٞم٤مم وهق أٓ ومٞمف اعمختٚمػ

 .ومٞمف يٜم٤مىمش أطمداً  أفمـ وٓ

 َدلَّ  أنف طمٞم٨م ُمـ ضمقيري٦م طمدي٨م سملم ومرق ٓ ٕنف هذا: قمـ ؾمٌؼ اجلقاب: وم٢مذاً  

 ٟمٗمس قمغم دل ٕنف ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م سملم سم٤مًمت٤مزم ومرق وٓ اًم٧ًٌم، صٞم٤مم إسم٤مطم٦م قمغم

سم٤مً  يم٤من ومم اًمث٤مًم٨م، احلدي٨م وأظمػماً  اًمدًٓم٦م، سم٤مً  يم٤من إول، احلدي٨م قمـ ضمقا  قمـ ضمقا

سم٤مً  يم٤من وُم٤م اًمث٤مين، احلدي٨م سم٤مً  يم٤من اًمث٤مين، احلدي٨م قمـ ضمقا  اًمث٤مًم٨م، احلدي٨م قمـ ضمقا

 . اًمثالصم٦م إطم٤مدي٨م قمـ اجلقاب هق اجلقاب ذاك وأظمػماً 

 وضسمٜم٤م اعمٌٞمح، قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر أن: اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ شمٓمٌٞمؼ طمٞم٨م ُمـ هذا

 ىم٤مل اًمٕمٚمؿ جم٤مًمس حييون ممـ إوم٤موؾ ُمـ يٛمٞمٜمؽ قمغم ُمـ وسمٕمض شم٘مريٌٞم٦م، أُمثٚم٦م

 أو اصمٜملم يقم ضم٤مء أنف اومؽمض: طم٤مضون مجٞمٕم٤مً  وأنتؿ ًمٙمؿ ضسمتف اًمذي اعمثؾ ؾمٛمع ح٤م

 هذا شمرك شُم١ْمصمر أم اًمٗمْمٞمٚم٦م، ُمـ ومٞمف ح٤م صٞم٤مُمف شُمَٗمّْمؾ ومٝمؾ قمٞمد، يقم َخٞمس يقم

 سح اًمٕمٞمد، يقم صٞم٤مم قمـ ط اًمرؾمقل هنك وىمد قمٞمد، يقم ص٤مدف ٕنف اًمّمٞم٤مم:

 ٟم٘مقل ىمٌؾ ُمـ ٟمٙمقن وىمد مت٤مُم٤ًم، ي٘مٜمٕمٜم٤م اعمث٤مل هذا إن واهلل: احل٤مضيـ إوم٤موؾ سمٕمض

 شمٕم٤مرض إذا ٕنف ضمدًا: واوح ُمث٤مل اعمث٤مل ومٝمذا أن أُم٤م اًمِمٞمخ، ي٘مقل ُم٤م سمخالف

م وُمٌٞمح طم٤مفمر  .اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمرُ  ىُمدِّ

 اًمذي ُم٤م وم٤مٔن اجلٚم٦ًم، شمٚمؽ ذم ضمرى يمٚمف اًمٙمالم هذا أن ُمٕمل شمذيمر ًمٕمٚمؽ 

 طمديثلم ضمقيري٦م طمدي٨م إول احلدي٨م إمم وٛمٛم٧م أنؽ ُمـ ُم١ماظمذة وٓ اؾمتٗمدٟم٤مه

 .اإلسم٤مطم٦م ُمقوقع ذم داظمٚمقن يمٚمٝمؿ يم٤مٕول، ومه٤م آظمريـ

م وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: ذيمرٟم٤م يمم وم٤مًم٘م٤مقمدة: وطمٞمٜمئذٍ    اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ىُمدِّ

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا

 ذم يمٜم٧م أنٜمل احل٘مٞم٘م٦م آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ 

ٜمتف ُمْم٧م ؾمٜملم ًَّ ٌَلّم  صمؿ يمتٌل، سمٕمض ذم طَم  وًمذًمؽ اًمٕمداًم٦م، جمٝمقل رضمالً  ومٞمف أن زم شَم

 ذم وأدظمٚمتف اًمؽمُمذي، قمـ أن٧م ٟم٘مٚم٧م يمم وحتًٞمٜمف احلدي٨م هذا شم٘مقي٦م قمـ ومرضمٕم٧م

ٌَع ل اًمذي اًم٘مًؿ  إومم اًمٓمٌٕم٦م ذم يم٤من سمؾ شواًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م وٕمٞمػ» ُمـ سَمْٕمدُ  ُيْٓم
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 اعمجٚمد ـم٤ٌمقم٦م أقمدٟم٤م ح٤م وأن ومٞمف، ُمقضمقداً  يم٤من شواًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح» ُمـ

 احلدي٨م هذا رومٕم٧م اًمٕمٚم٦م شمٚمؽ ومٞمف أن وشمٌلم واًمؽمهٞم٥م، اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح ُمـ إول

 هذا ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعمٕم٤مرف دار ـم٤ٌمقم٦م ُمـ هل اًمتل اجلديدة وم٤مًمٓمٌٕم٦م اًمّمحٞمح، ُمـ

 .ومٜم٘مقل. واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م وٕمٞمػ إمم ٟم٘مٚمتف ٕنٜمل احلدي٨م:

 ...ؿمٞمخٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .اًمراسمع اجلزء شاًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م» ؿمٞمخٜم٤م :اعمٚم٘مل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك أجْم٤ًم، ُمقضمقد: اًمِمٞمخ

 رأج٧م يمم صم٤مسم٧م احلدي٨م هذا سم٠من ُم٘متٜمٕم٤مً  أو ي٘متٜمع يزال ٓ يم٤من ومٛمـ: ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد 

 أنف سمف اىمتٜمٕم٧م ُم٤م سمٛمثؾ ي٘متٜمع يم٤من وُمـ يٙمٗمٞمف، اًمٗم٘مٝمل وم٤مجلقاب اًمؽمُمذي، ُمـ أن٧م

 يًتحؼ ٓ اعمٞم٧م هذا إٟمف: هٜم٤مك ىمٚمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م ومٜمٕمٞمد اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ طمدي٨م

 اًمث٤مين، احلدي٨م أُم٤م ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ صحٞمح٤ًم، طمديث٤مً  ُيـخ٤مًمػ وٕمٞمػ طمدي٨م اًمٕمزاء، هذا

سم٤مً  ومٞمف أن ُمتذيمر همػم أن أذيمره اًمذي  ُمـ رء أجْم٤مً  رواشمف سمٕمض وذم ُمتٜمف، ذم اوٓمرا

 .سمٛمدده َيُٛمّدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  أظم٤مٟم٤م وًمٕمؾ اجلٝم٤مًم٦م،

 ومٚمؿ قمٜمف وؾم٠مختؽ قمٜمٝم٤م، واًمراوي قم٤مئِم٦م سملم اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف ؿمٞمخٜم٤م: طمًـ قمكم

 .اًمؽمُمذي صحٞمح ذم شمقرده

 .أجقه: اًمِمٞمخ

 .أظمر اًمٙمت٤مب ٟمّمٞم٥م ُمـ هق وم٤ٌمًمت٤مزم،: ُمداظمٚم٦م

 . هق هذا شاًمؽمُمذي وٕمٞمػ»: اًمِمٞمخ

 اًمٜمٔم٤مم قمغم ؾمقى ؿمٞمئ٤مً  اؾمتٗمدت ٓ طمٜملم، سمُِخّٗمل أؾمت٤مذ ي٤م رضمٕم٧م: وم٢مذاً 

 .هٝمف راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: اًمًقري اًمٕمًٙمري

 .احلديثلم هذيـ ؿمٞمخ، ي٤م اؾمتٗمدٟم٤م سمغم ؿمٞمخ،: ُمداظمٚم٦م
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 .ظمػًما  اهلل ضمزاك إيف: اًمِمٞمخ

 .ؾمٛمحتؿ ًمق: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اعمٚم٘مل

 ُيَ٘مّدم واًمٗمٕمؾ، اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا: يٕمٜمل إصقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ أجْم٤مً : ُمداظمٚم٦م

 .اًمٗمٕمؾ قمغم اًم٘مقل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك أطمًٜم٧م،: اًمِمٞمخ

 .أصقًمٞم٦م أجْم٤مً  ىم٤مقمدة: صم٤مٟمٞم٤مً : ُمداظمٚم٦م

 [!اًمِمٞمخ يْمحؽ. ]ضم٤مرك إمم شمقضمٝمف أن أرضمق اًمٙمالم هذا سمس: اًمِمٞمخ

 (  11 :53 :13/ 129/واًمٜمقر اهلدى)

 افسبت صقام حقل

 هلذا اًمٗمٕمؾ: قمغم اًم٘مقل ىمدم ومٕمٚمف، ُمع ىمقًمف أو اًمًالم قمٚمٞمف أُمره شمٕم٤مرض وم٢مذا: اًمِمٞمخ

٤م، شمنميٕم٤مً  يٙمقن ىمد: أي وىمد، ىمد ومٕمٚمف، قم٤مم شمنميع ىمقًمف أن اًم٥ًٌم  .يٙمقن ٓ وىمد قم٤مُمًّ

 :أثٜملم سمنمـملم قم٤مُم٤مً  شمنميٕم٤مً  يٙمقن أنف ٓؿمؽ 

 ٕن قم٤مدة: يٙمقن ٓ وأن قم٤ٌمدة، يٙمقن أن وهق: إول اًمنمط ص٤ٌمطم٤مً  ذيمرٟم٤م 

 .اًمنمقمٞم٤مت ذم شمدظمؾ ٓ اًمٕم٤مدات

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اًمّم٤مدر اًم٘مقل ُمـ خم٤مًمػ ًمف يٙمقن ٓ أن :اًمث٤مين اًمنمط 

 .صدده ذم أن ٟمحـ يمم واًمًالم، اًمّمالة

 ىمقًمف ٕن ومٕمٚمف، وشمريمٜم٤م سم٘مقًمف أظمذٟم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ومٕمٚمف ظم٤مًمػ ىمقًٓ  وضمدٟم٤م وم٢مذا 

 .وىمد ىمد وومٕمٚمف قم٤مم ذع هق

 ُم٤م ظمالف ًمٌمء ط اًمٜمٌل ومٕمؾ ُٟمَٕمٚمِّؾ يمٞمػ اًم٘مدىمدة هذه ذم ٟمٌح٨م أن 
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 أُمتف؟ سمف ظم٤مـم٥م

ٌَلمِّ  دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م يٙمـ ل إذا اًمٗمٕمؾ هذا: ٟم٘مقل أن ضمداً  اًمًٝمؾ ُمـ  سمٕمد ضم٤مء أنف ُي

 . إصٚمٞم٦م اًمؼماءة وهل إصؾ، قمغم حيٛمؾ: وم٢مذاً  اًم٘مقل،

ج اخلٛمر وىمّم٦م واطمدًة، ـَمْٗمَرةً  سم٤مٕطمٙم٤مم ضم٤مءت ُم٤م اًمنميٕم٦م ٕن  ذم واًمَتَدرُّ

 .إصؾ قمغم ُم٤ٌمطم٦م يم٤مٟم٧م اخلٛمر أن قمغم شمدًمٜم٤م اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ ُمث٤مل أووح حتريٛمٝم٤م

ًٓ  ٟم٘مقل ٓ وىمد   اًمٜم٤مس ُمـ زيداً  سم٠من ظمؼم ضم٤مءٟم٤م وم٢مذا، إصٚمٞم٦م اًمؼماءة قمغم إٟمم طمال

 قمـ احلدي٨م ضم٤مء وم٢مذا، اًمزُم٤من ذًمؽ ذم يٙمقن أن يٛمٙمـ ًمٚمخٛمر ذسمف ًمٙمـ اخلٛمر، ذب

 أن يٛمٙمـ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم وم٢من صدده، ذم أن ٟمحـ يمم ُم٤م، ومٕمؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .شاًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ» :سم٘مقًمف اجلديد اًمتنميع هذا ىمٌؾ يٙمقن

 .اإلسم٤مطم٦م زُمـ ذم يم٤من اًمٗمٕمؾ هذا يٙمقن أن ممٙمـ: وم٢مذاً  

 ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  ًمٕمذر، اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف صدر ومٕمؾ، ًمٕمذر يٙمقن أن يٛمٙمـ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .اًم٘م٤مقمدة ذم ضم٤مء يمم اًمٗمٕمؾ: قمغم اًم٘مقل ومٜم٘مدم ًمٕمذر، يٙمقن أن حيتٛمؾ أنف ُم٤مدام

 ُم٤مدام اًمًالم: قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ظمّمقصٞم٦م هذه يٙمقن أن يٛمٙمـ: ٟم٘مقل وأظمػماً  صم٤مًمث٤مً 

 .اًمٗمٕمؾ قمغم ُم٘مدم وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُمع ومٕمٚمف شمٕم٤مرض

 قمغم ومٕمٚمف يم٤من إُم٤م: صمالث وهل اطمتمٓت قمدة ومٞمف أىمقل أن: هبذا أردت اًمذي

 ٓ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف خلّمقصٞم٦م يم٤من أنف وإُم٤م، ًمٕمذر يم٤من إٟمف وإُم٤م، إصؾ

 .إن٤مم ُمـ أطمد قمٚمٞمٝم٤م يِم٤مريمف

ً، اعمتخ٤مًمٗم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض قمغم شمٓمٌٞمؼ هق اًم٘م٤مقمدة هذه وم٤مئدة ُمـ  صم٧ٌم أنف فم٤مهرا

 .شىم٤مئمً  ذب ط اًمٜمٌل أن» :اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم

 .ىم٤مئمً  اًمنمب قمـ هنك أنف: اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم أجْم٤مً  وصم٧ٌم

 يٕمٞمش اًمتل واًمٕم٤مدات سم٤مٕضمقاء يت٠مثر وٓ احلؼ يريد اًمذي اًمٗم٘مٞمف أن يٗمٕمؾ ُم٤مذا

  سمٞمٜمٝم٤م؟ أو ومٞمٝم٤م
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ب أن  اقمؽماو٤مت ـمٌٕم٤مً  وؾمٜمًٛمع اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ٟم٘مدم صم٤مٟمٞم٦م، دمرسم٦م وَمْٚمٜمَُجرِّ

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: اًم٘م٤مقمدة ظمالف قمغم ىم٤مئٛم٦م آقمؽماض هذه ًمٙمـ يمثػمة:

 .شىم٤مئمً  اًمنمب

 ٟمت٠مول أو ٟم٘مقل ح٤مذا، ًمٚمتٜمزيف اًمٜمٝمل هذا أن واعمحدصملم اًم٘مداُمك سمٕمض ي٘مقل

 .ىم٤مئمً  ذب ط اًمٜمٌل أن ي٘مٞمٜم٤مً  صم٧ٌم ٕنف شمٜمزهيٞم٦م؟ يمراه٦م وهق اعمٕمٜمك، هبذا اًمٜمٝمل

 يم٤من ًمق اًمتٜمزهيٞم٦م، ًمٚمٙمراه٦م اًمٜمٝمل هذا سم٠من ي٘م٤مل أن اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من: أىمقل أن٤م 

 ٟمٕمرف وٟمحـ ًم٘مقًمف، سمٞم٤من ومٕمٚمف ومٞمٙمقن اًمٜمٝمل، سمٕمد يم٤من ومٕمٚمف أن شم٤مرخيٞم٤مً  صم٤مسم٧م قمٜمدٟم٤م

ءً  ًمٚمنمع سمٞم٤من هق ط ومٕمٚمف أن أجْم٤مً  اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ أنف  همػم أو ىمقًٓ  يم٤من ؾمقا

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿: شمٕمٚمٛمقن يمم اًم٘مرآن ذم ُمٜمّمقص وهذا ىمقل، َ  اًمذِّ  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ

َل   .[55:اًمٜمحؾ]﴾ إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمزِّ

 يم٤من أنف ومٚمق، سم٢مىمراره شم٤مرة سمٗمٕمٚمف، شم٤مرةً  سم٘مقًمف، شم٤مرةً  يٙمقن اًمًالم قمٚمٞمف ومٌٞم٤مٟمف 

 ٕن ًمٚمتٜمزيف اًمٜمٝمل هذا سم٠منف ُم٤م ىم٤مئؾ وىم٤مل اًمٜمٝمل، سمٕمد ذب أنف صحٞمح شم٤مريخ قمٜمدٟم٤م

 .اًم٥ًٌم وؾمتًٛمٕمقن أجْم٤مً  ٓ أىمقل ًمٙمٜمل يٛمٙمـ، اًمٜمٝمل سمٕمد ذب ط اًمرؾمقل

 ذب يٙمقن أن يٛمٙمـ، اًم٤ًمسم٘م٦م إُمثٚم٦م سمٕمض ذم ـمٌ٘مٜم٤مه٤م يمم اًم٘م٤مقمدة ؾمٜمٓمٌؼ 

 أن ومٞمٛمٙمـ آٟمٗم٤م، ُمذيمقر شم٤مريخ قمٜمدٟم٤م ُم٤م دام ُم٤م اإلسم٤مطم٦م قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمٜمٝمل وىمٌؾ اإلسم٤مطم٦م قمغم ذسمف يم٤من ٟم٘مقل

 وُمـ ًمٕمذر، ىم٤مئمً  ذب يٙمقن أن وهق: اًمث٤مين آطمتمل أو اًمث٤مين اجلقاب ي٠ميت 

 .ضمداً  سمدهل أُمر وهذا ُمٕمذورًا، ًمٞمس ُمـ سمف يٚمحؼ ٓ ُمٕمذوراً  يم٤من

 .اًمًالم قمٚمٞمف ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن يٛمٙمـ: ٟم٘مقل أظمػماً  

 اًمّمحٞمحلم ذم هق اًمذي ُمًٚمؿ و اًمٌخ٤مري طمدي٨م قمـ ُيـَج٤مب أجْم٤مً  هذا سمٛمثؾ

 اإلزار اٟمحن ًمف ومرس قمغم ويم٤من ظمٞمؼم، ط اهلل رؾمقل همزا  ح٤م»: أنس طمدي٨م ُمـ

 ذم درؾمٜم٤م إمم سمٜم٤م يٕمقد وهذا أطمدمه٤م أن ؿمؽ ٓ ًمٗمٔم٤من، وهٜم٤م شاًمًالم قمٚمٞمف ومخذه قمـ

 قمـ ضمقاب أن ه٤مشمقا  سمّمحتف، ُم٘مٓمقع اًمّمحٞمحلم ذم ُم٤م إن ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمّم٤ٌمح
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 قمـ اإلزار ومحن»: سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري رواه واطمد طمدي٨م ذم اعمقضمقدة اعمٕم٤مرو٦م هذه

، ىمّمداً  أي طمن اًمٌخ٤مري ومٚمٗمظ شومخذه قمـ اإلزار وم٤مٟمحن»: ُمًٚمؿ ورواهش ومخذه

 .ضمديد طمٙمؿ ئمٝمر طمٞمٜمذاك وهٜم٤م

 ويريمض يٓم٤مرد ٕنف ذًمؽ، ذم يم٥ًم ًمف ًمٞمس أي شاٟمحن» ُمًٚمؿ ًمٗمظ سمٞمٜمم 

 .اًمٗمخذ ويٜمٙمِمػ اهلقاء ُمع يٓمػم اًمثقب احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهق سمٗمرؾمف،

٩م أن أردٟم٤م إذا اًمث٤مين، اعمٕمٜمك هذا   رواي٦م ُمـ أصح ُمًٚمؿ رواي٦م: ىمٚمٜم٤م ُٟمرضمِّ

 رواه ُم٤م أن احلدي٨م ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم ٟم٘مرأ  ُم٤مٟمحـ وم٢مذا، اًمٚمٗمٔم٦م هذه ذم اًمٌخ٤مري

 أظمره إمم.. و و اًمًٜمـ رواه مم٤م أصح ُمًٚمؿ رواه وُم٤م ُمًٚمؿ، رواه مم٤م أصح اًمٌخ٤مري

 .اعم٤ًمٟمٞمد ُمـ

 اإلُم٤مم رواه اًمِمٞمخ٤من، يروه ل طمدي٨م وَمُرّب  ُُمٓمردة، ًمٞم٧ًم وًمٙمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة هذه

 يمالمه٤م ُمًٚمؿ و اًمٌخ٤مري رواه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ُمـ أصح ُمًٜمده ذم أمحد

 .اًمّمحٞمحلم ذم ُمٕم٤مً 

 .أهمٚمٌٞم٦م ىم٤مقمدة أهن٤م ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ وإٟمم ُمْمٓمردة، ًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة هذه اًم٘م٤مقمدة

 اٟمحن» اًمراضمح وًمٞمس اإلزارَ  طمن: اًمٌخ٤مري رواي٦م أن اومؽموٜم٤م إذا: وم٤مٔن 

 .اإلزار طمن شاإلزارُ 

 أصح اًمٌخ٤مري رواه ُم٤م أنف اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة قمغم سمٜم٤مًءا أصح رواي٦م هذه أن اومؽموٜم٤م 

 :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وسملم اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ ُمًٚمؿ، رواه مم٤م

 ش.قمقرة اًمٗمخذ»

 هذا قم٤مروف ًمألُم٦م، قم٤مم شمنميع شقمقرة اًمٗمخذ»: ومٜمًؽميح اًم٘م٤مقمدة إمم ٟمٚمج٠م

! ىمّمد دون أم ُمٜمف ىمّمداً  يم٤من شمرى ي٤م اإلؿمٙم٤مل، ذًمؽ ومٞمف اًمٗمٕمؾ هذا أن ُمع اًمٗمٕمؾ

 .إصٚمٞم٦م اإلسم٤مطم٦م قمغم يٙمقن وىمد ومٕمؾ هذا: إذاً  ُمٜمف، سم٘مّمد يم٤من أنف ٟمٗمؽمض ًمٙمـ

 ومخذه، قمـ صمقسمف واٟمحن اًمثقب ومٙمِمػ يٓم٤مرد وهق شمْم٤ميؼ، ًمٕمذر يٙمقن وىمد 

 .ظمّمقصٞم٦مً  يٙمقن وىمد
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ـك اًمذي اًم٘مٚمٞم٥م طمدي٨م قمـ ي٘م٤مل يمذًمؽ  ـم٤مرق ومٓمرق رضمٚمٞمف ط اًمٜمٌل ومٞمف دًمَّ

 يٛملم قمـ وضمٚمس ومدظمؾ ًمف، ائذٟمقا  ىم٤مل اًمٜمٌل وم٤مؾمت٠مذن اًمّمديؼ سمٙمر أبق وهق اًم٤ٌمب

 قمثمن وضم٤مء ي٤ًمره، قمـ قمٛمر ضم٤مء وهٙمذا اًمٌئر، ذم رضمٚمٞمف وأدمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ىمد :شم٘مقل ومرواي٦م أجْم٤مً  ومٞمٝم٤م اعمختٚمػ اًمرواي٦م قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٖمٓمك

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم رواي٦م وذم، ومخذه قمـ رواي٦م وذم، ريمٌتف قمـ اًمثقب اٟمٙمِمػ

 ومقضمدٟم٤م اًمرواي٤مت شمتٌٕمٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ؾم٤مىمٞمف وسملم ومخذه سملم شاًمراوي ُمـ اًمِمؽ»

 .ظم٤مرج اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م

 .. .:اًم١ًمال

 ومخذه: قمـ اًمّمحٞمح، ظم٤مرج ومخذه قمـ ذًمؽ، ظمالف أىمقل أن رأجد أن٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

ح اًمتل ومٝمل  .ؾم٤مىمف قمـ أو ومخذه قمـ اًمراوي، سمٞمٜمٝمم ؿمؽ اًمٚمذيـ اًم٘مقًملم إطمد شُمَرضمِّ

 ومخذه قمـ يم٤مؿمًٗم٤م يم٤من إٟمف ىمٚمٜم٤م، يمم اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م أن أجْم٤مً  ٟمٗمؽمض اًمِم٤مهد 

 ويم٤مٟم٧م ومخذه ؾمؽم قمثمن دظمؾ وح٤م شقمقرة اًمٗمخذ»: اًم٘مقزم احلدي٨م سمف ىم٤مل اًمذي

ي٘م٦م دِّ  اًمٗم٘مف، قمغم وطمرصٝم٤م وم٘مٝمٝم٤م ُمـ وهذا -قمٜمٝمم اهلل رض- اًمّمديؼ سمٜم٧م اًمّمِّ

ـْ  شمراىم٥م يم٤مٟم٧م حمج٦ٌم اُمرأة وهل ـْ  اًمداظمؾ َُم  ومٚمم اًمرؾمقل؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اخل٤مرج وَُم

ت ُم٤م سمٙمر أبق دظمؾ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م اجلمقم٦م ظمرج  قمٛمر ودظمؾ ووٕمؽ، ُمـ همػمَّ

 ممـ أؾمتحل أٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل وم٤مؾمتؽمت سم٤مدرت قمثمن دظمؾ ح٤م يمذًمؽ،

 .ش٦ماعمالئٙم ُمٜمف شمًتحل

 قمقرة، اًمٗمخذ يمٞمػ: إذاً  قمٛمر، أُم٤مم وومخذه سمٙمر أيب أُم٤مم ومخذه يمِمػ هق: إذاً 

 قم٤مُم٦م، ذيٕم٦م ومٝمق ىمقًمف أُم٤م صمالصم٦مٍ  ُمـ واطمدة وحيتٛمؾ ومٕمٚمف، هذا ٟم٘مقل: اًم٘مقل ذم

ٛمقا  اًمذيـ اح٤مًمٙمٞم٦م قمٚممء أىمقال سمٕمض إمم ٟمٚمج٠م أن -هذه واحل٤مًم٦م- سمح٤مضم٦م وًمًٜم٤م ًّ  ىَم

 .صٖمرى وقمقرة يمؼمى قمقرة إمم اًمٗمٕمكم، واحلدي٨م اًم٘مقزم احلدي٨م سملم شمقومٞم٘م٤مً  اًمٕمقرة:

 طمٞمٜمم سمٜم٤م طم٤مضم٦م ٓ اًمٗمخذان، اًمّمٖمرى واًمٕمقرة اًمًقءشم٤من، اًمٙمؼمى وم٤مًمٕمقرة 

 أن سمٕمد ًمف، ُمًقغ ٓ اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ هذا ُمثؾ ُمـ ومٜمًؽميح اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه ٟمٓمٌؼ

 ٓطمتملٍ  ومٕمٚمف وٟمدع اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف إمم ٟمٕمقد سم٠من شم٠مُمرٟم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة أن قمرومٜم٤م
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 .اًمثالصم٦م آطمتمٓت هذه ُمـ

 إطم٤مدي٨م سملم يقومؼ يمٞمػ يٕمرف أن قمغم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ي٤ًمقمد مم٤م اًمقاىمع ذم هذا

 .اعمتٕم٤مرو٦م

 ُمقوققمٜم٤م يٜم٤مؾم٥م اًمذي ًمٙمـ هلل: واحلٛمد ضمداً  ويمٌػمة يمثػمة ذًمؽ ذم واًم٘مقاقمد 

: اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم يٜمٌٜمل هق اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم قمـ اًمًالم قمٚمٞمف سمٜمٝمٞمف اعمتٕمٚمؼ

 ش.اًمٗمٕمؾ قمغم اًم٘مقل ىُمّدم واًمٗمٕمؾ، اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا»

 هذا قمثمن شمالمه٤م صمؿ قمٛمر و سمٙمر أيب شم٘مقل يٕمٜمل ىمّم٦م ىمّمت٤من، أهنم: اًم١ًمال

 .اًم١ًمال هذه قم٤مئِم٦م وؾم٠مختف ومخذه: يم٤مؿمٗم٤مً  احل٤مًم٦م هذه ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 ومٞمٝم٤م أخٞمس اًمٌئر، ذم أرضمٚمٝمؿ وأصح٤مسمف اًمرؾمقل شمدًمٞم٦م و ُمقؾمك أيب طمدي٨م ىمّم٦م أُم٤م 

 ي٤ًمره قمغم ضمٚمس قمٛمر وضم٤مء ؾم٤مىمف، قمـ ويمِمػ سمٙمر أبق وضم٤مء ؾم٤مىمف قمـ يمِمػ أنف إٓ

 اًمٌئر، قمغم ُمٙم٤مٟم٤مً  جيد ول وضم٤مء شمّمٞمٌف، سمٚمقى قمغم قمثمن سَمنمِّ  ىم٤مل صمؿ ؾم٤مىمف قمـ ويمِمػ

ل  .وم٘مط اًم٤ًمىملم يمِمػ إٓ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه سم٘مٌقرهؿ، اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد وَم٠َموَّ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك، ضمٞمد اجلٛمع ومٝمذا يمذًمؽ يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 (  11 :11: 53/ 173/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11 :15: 11/ 173/ واًمٜمقر اهلدى) 

  افسبت يقم صقام ظـ افـفل حديث ظذ افؽلم   

 قمغم ضمديدة شمٙمقن شمٙم٤مد إهن٤م هذه، اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 اًمٌٚمٌٚم٦م، ُمـ ٟمقع ومحدث ُمٍم ذم اًمٕمٚمؿ إمم اعمٜمتًٌلم سمٕمض وم٤مقمؽموٝم٤م إومٝم٤مم:

 احلٙمؿ، هذا شمٕمؽمض اًمتل اًمِمٌٝم٤مت قمـ واإلضم٤مسم٦م اعم٠ًمخ٦م، هذه طم٘مٞم٘م٦م إوم٤مو٦م ومٜمرضمق

  قم٤مؿمقراء؟ يقم يقاومؼ وىمد قمروم٦م، يقم يقاومؼ ىمد اًم٧ًٌم يقم أطمٞم٤مٟم٤م ٓؾمٞمم

 شم٤مرة قمٜمٝم٤م، وأضم٧ٌم قمٜمٝم٤م ؾُمئٚم٧ُم  ُم٤م ًمٙمثرة اعم٠ًمخ٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م: افشقخ
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 آقمؽماو٤مت شمٚم٘مل ُمع اًمتٗمّمٞمؾ ُمع وشم٤مرة جم٤مدًم٦م، أو ُمٜم٤مىمِم٦م دون سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

ٗمرة هذه ذم يم٤من ُم٤م اًمٜمقع هذا وُمـ وإؾمئٚم٦م، ًَّ  يم٤من وىمد اعمٜمقرة، اعمديٜم٦م ذم إظمػمة اًم

 ذم اعمدرؾملم ُمـ وهمػمهؿ اًمديم٤مشمرة ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أوم٤موؾ سمٕمض اعمجٚمس ذًمؽ ذم

 هذه ُمثؾ ذم أظمرى ُمرة ٟمخقض أن اعمٗمٞمد ُمـ يم٤من إذا أدري ومال اإلؾمالُمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م

 وشمٙمرارا، ُمرارا اًمٌح٨م ومٞمف ُم٣م ُم٤م ًمتٙمرار قم٤مدةً  شمٜمِمط ٓ اًمٜمٗمس يم٤مٟم٧م وإن اعم٠ًمخ٦م،

 إن ُمٕمٙمؿ وم٠من٤م ذًمؽ وُمع أذـم٦م، هٜم٤م إخ قمٜمد ًمٕمؾ أىمقل َأيمُِؾ، وم٠من٤م طم٤مل يمؾ وقمغم

 .اًمتقومٞمؼ اهلل ُمـ وأرضمق اهلل، ؿم٤مء إن ومٕمٚم٧ُم  أظمرى ُمرة ٟمخقوٝم٤م أن رأجتؿ

 ذًمؽ؟ شمرى

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٗم٤مضمئ٦م أهن٤م يمالُمؽ، ُمٓمٚمع ذم إًمٞمٝم٤م أذت يمم اًمقاىمع ذم اًم٘مْمٞم٦م: اًمِمٞمخ

 ىمد هؿ وإٟمم -اًمًٜم٦م سمدراؾم٦م أنٗمًٝمؿ ُيِمٖمٚمقن ٓ اًمذيـ وسمخ٤مص٦م- اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م

 وهذا وشم٘م٤مًمٞمدهؿ، وقم٤مداهتؿ ُمذاهٌٝمؿ ومٞمٝم٤م يقاوم٘مقن ُم٤م اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ يراضمٕمقن

 شم٤ٌمرك اهلل طمٗمٔمٝم٤م اًمتل اًمًٜم٦م يمت٥م سمٓمقن ذم ورد ىمد أنف ُمع احل٘مٞم٘م٦م، ذم يم٤من احلدي٨م

ـُ  إِٟم٤َّم﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمم اًمٙمريؿ، ًمٚم٘مرآن طمٗمٔمف سم٤مب ُمـ ًمٜم٤م وشمٕم٤ممم ًْمٜم٤َم َٟمْح يْمرَ  َٟمزَّ  اًمذِّ

 ح٤م وًمٙمـ اًمًٜم٦م، يمت٥م ذم حمٗمقفم٤م احلدي٨م هذا يم٤من ًم٘مد ،[9:احلجر] ﴾حَل٤َمومُِٔمقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم٤َّم

 ُم٤م وم٢مذا وًمذًمؽ هذا، اًمزُم٤من آظمر ذم ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤م شُمّمٌح أن يم٤مدت اًمًٜم٦م دراؾم٦م يم٤من

 اًمٜم٤مس: أذه٤من قمغم همري٤ٌم ضم٤مء اًمٙمت٥م سمٓمقن ذم اعمحٗمقظ احلدي٨م هذا ُمثؾ أثػم

 قمٚمٞمف اقمت٤مدوا ح٤م خم٤مًمٗم٤م يم٤من وُم٤م اعمذاه٥م، سمٕمض ذم ضم٤مء ح٤م خم٤مًمٗم٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

ءً  اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ  . اعمًتح٤ٌمت أو اًمًٜمـ ُمـ ُمٜمف يم٤من ُم٤م ؾمقا

 ُمٜم٤مر» يمت٤مب سمتخري٩م ذقم٧م يمٜم٧م طمٞمٜمم احلدي٨م هلذا ًمالٟمت٤ٌمه قمٝمدي ويٕمقد

 ختري٩م ذم اًمٖمٚمٞمؾ سم٢مرواء» اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ ـمالب ًمدى اعمٕمروف اًمٙمت٤مب ذم شاًمًٌٞمؾ

 .شاًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر أطم٤مدي٨م

 ومقضمدت احلٜمٌكم، اًمٗم٘مف ذم وهق شاًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر» اًمٙمت٤مب ذاك ذم احلدي٨م هذا ُمر وم٘مد 

ا  ٟمٗمز  سم٤مًمٜم٦ًٌم ديدين هق يمم قمٚمٛمٞم٤م، خترجي٤م خترجيف قمغم ومجري٧م سمف، ًمٚمٕمٜم٤مي٦م ُُمْْمَٓمرَّ
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 احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ احلدي٨م هذا ومقضمدت شمْمٕمٞمٗم٤م، أو شمّمحٞمح٤م ٟمتٌٜم٤مه٤م اًمتل ًمألطم٤مدي٨م

 وٓ إؿمٙم٤مل ٓ صحٞمح وسمٕمْمٝم٤م يمثػمة، ـُمُرىم٤م ًمف ٕن شمّمحٞمحف: ُمـ ًمٚم٤ٌمطم٨م ُمٜم٤مص ٓ

 . شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙمت٤مب ذم ُمنموح يمٚمف وذًمؽ ومٞمف، ري٥م

 ُمـ احلدي٨م ًمدراؾم٦م اًمتقضمف ُمـ زم ٓسمد يم٤من احلدي٨م، ًمّمح٦م اـمٛم٠منٜم٧م أن وسمٕمد

ًٓم٦م سيح احلدي٨م وضمدت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م  أنّ  ذم ضمدٓ وٓ ٟم٘م٤مؿم٤م ي٘مٌؾ ٓ اًمدِّ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ ومٞمف هنك ط اًمٜمٌل

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل -ًمٚمٖم٤مومٚملم شمٜمٌٞمٝم٤م أو ًمٚمح٤مضيـ، شمذيمػما  احلدي٨م هذا ٟمذيمر–

 إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، أومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: واًمًالم

 ش.ومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق» ،شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء

 أو٤مف سمؾ اًمٗمرض: ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم سم٢مومٓم٤مر إُمر قمغم احلدي٨م هذا ي٘متٍم ل

 حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف سم٤مًمًٖم٤م ٠ميمٞمداشم ذًمؽ إمم

 إٓ ُمٜمف يًتٗمٞمدوا أنْ  اًمٜم٤مس قم٤مدة ُمـ ًمٞمس اًمذي اًم٘منم هق اًمِمجرة وحل٤مء ،شؿمجرة

٤ًٌم : وم٘م٤مل اًم٧ًٌم يقم سم٢مومٓم٤مر إُمر ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٤مًمغ ًمٚمٜم٤مر، طمٓم

٤م ومقضمدشمف احلدي٨م هذا ذم ومت٠مُمٚم٧مش ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق»  ذم سحي٤م َٟمّمًّ

 . اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم جيقز ٓ أنف

 رُمْم٤من ذم اًمّمقم - اًمديم٤مشمرة سمٕمض شمقهؿ يمم - ي٘متٍم ٓ هٜم٤م شاًمٗمرض» ويمٚمٛم٦م

 وُمـ رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ىمْم٤مء اًمٗمرض ُمـ ٕن ذًمؽ: ُمـ أقمؿ هق سمؾ وم٘مط،

 ُمـ وهٙمذا ًمٚمٛمٕمتٛمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اهلدي جيد ل عمـ اًمتنميؼ أج٤مم صٞم٤مم -ُمثال– اًمٗمرض

 ص٤مر سم٤مًمٜمذر ٕنف ذًمؽ: يٚمتزم أن ومٕمٚمٞمف ُُمَٕمٞمَّٜم٤م، صٞم٤مُم٤م قمٚمٞمف ٟمذر يم٤من ُمـ اًمٗمرض

 . وهٙمذا ومرو٤م،

 هذا أن يتقهؿ سمٕمْمٝمؿ وضمدٟم٤م ٕنٜم٤م قمٜمده٤م: وىمٗمٜم٤م ٟم٘مٓم٦م هذا أن واًمِم٤مهد

 اًمتقؾمٕم٦م هذه ُمع وًمٙمٜمف ذًمؽ: ُمـ أوؾمع وإُمر وم٘مط، رُمْم٤من ذم يٜمحٍم آؾمتثٜم٤مء

 . ومرو٤م يٙمـ ل ُم٤م ساطم٦م سمٙمؾ يٜمٗمل آؾمتثٜم٤مء ومٝمذا ومرو٤م، يم٤من ومٞمم يتٕمٚمؼ ومٞمم
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 -آٟمٗم٤م– إؾمح٤مق أبق أظمقٟم٤م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت شم٠ميت ذًمؽ قمغم :اًم٤ًمئؾ

 احلدي٨م هلذا واعمّتٌع اعمتًٜمـ يٗمٕمؾ وممذا اًم٧ًٌم، يقم قمروم٦م يقم صقم اشمٗمؼ وم٢مذا

  ُمٕمٜم٤مه؟ يتٗمّٝمؿ أن سمٕمد اًمّمحٞمح،

ش قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل يمم ٟم٘مقل ٟمحـ

– اشمٗمؼ إذا يمذًمؽ ومرو٤م، ًمٞمس ومٝمق اًمًٜم٦ّم ذم اعمٕمرووم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمع قمروم٦م يقم وصٞم٤مم

 . اجلقاب هق وم٤مجلقاب ؾم٧ٌم، يقم يم٤من قم٤مؿمقراء يقم -ُمثال

 اًمّمحٞمح احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ قمـ اعمتقىمِّٗملم ًمٌٕمض اعم٠ًمخ٦م هذه ىمّرسمٜم٤م وىمد

 :اصمٜمتلم سمٛم٠ًمختلم ذًمؽ هلؿ ىمّرسمٜم٤م اًمٍميح،

 ظمػما  اهلل قمقوف هلل ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمتٕمٚمؼ: إومم 

 قمروم٦م: يقم أو قم٤مؿمقراء يقم -ُمثال– يٗمٓمر اًمذي إن: ساطم٦م سمٙمؾ وىمٚم٧مش ُمٜمف

 صٞم٤مم ذم اًمقارد اًمٗمْمؾ قمـ رهم٦ٌم وٓ مَهَال، وٓ يمًال يؽميمف ٓ اًم٧ًٌم، ًمٞمقم عمقاوم٘متف

 .هلل ذًمؽ يؽمك وإٟمم قمروم٦م: يقم صٞم٤مم وذم قم٤مؿمقراء يقم

 أضمره يٙمقن اًم٧ًٌم، ًمٞمقم عمقاوم٘متف قمروم٦م يقم يٗمٓمر وم٤مًمذي: يمذًمؽ إُمر وإذا 

٥م ومٞمم- وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ًِ  أومٓمره  أومٓمره اًمذي ٕن يّمقُمف: اًمذي ُمـ أيمثر -ٟمح

 أومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم صقم قمـ هنٞمف أي :ط اًمٜمٌل ُٕمر صٞم٤مُمف وشمرك وشمريمف

 . احلدي٨م ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص إضمر ذم رهم٦ٌم ص٤مُمف وم٘مد ص٤مُمف اًمذي أُم٤م قمٚمٞمٜم٤م،

 إُمر ي٠ميت صمؿ ه٤مُم٦م، أصقًمٞم٦م ه٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمٔمرٍ  ًمٗمت٦م ُمـ ًمٜم٤م ٓسمد هٜم٤م وًمٙمـ

 قمـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ طمديث٤من أو طمٙممن شمٕم٤مرض إذا آٟمٗم٤م، إًمٞمف أذت اًمذي اًمث٤مين

ُمف، أو قمٜمف حُئَمِّر أو قمٜمف، يٜمٝمك وأظمر ؿمٞمئ٤م يٌٞمح أطمدمه٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  ُمـ ومٝمٜم٤م حيرِّ

م أنف» اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ذم اًمتقومٞمؼ ىمقاقمد  . شاعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ُي٘مدَّ

 ُمع اشمٗم٘م٤م وىمد قمروم٦م، يقم صقم أو قم٤مؿمقراء يقم صقم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة ذم أن

 .ذيمرٟم٤م يمم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ هنٞمٜم٤م وىمد اًم٧ًٌم، يقم

 شاعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر شم٘مديؿ» آٟمٗم٤م: ذيمرت اًمتل اًم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞمؼ ُمـ سمد ٓ: طمٞمٜمئذٍ  
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 ًمٞم٤ًم قمروم٦م ويقم قم٤مؿمقراء ويقم شاًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ» ي٘مقل

م اعمٌٞمح، ُمع احل٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: ًمٙمـ ُمًتح٥م، هق سمؾ ُم٤ٌمح هق ومرو٤م،  احل٤مفمر ىُمدِّ

 احلدي٨م اًمث٤مين، اًمٌمء وهق أوٓ، إًمٞمف أخٛمح٧م اًمذي سم٤محلدي٨م هلؿ ىمرسمٜم٤م اعمٌٞمح، قمغم

 ش. ُمٜمف ظمػًما  اهلل قمقوف هلل، ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ» إول

 سمٕمض ُمـ وآوٓمراب اإلؿمٙم٤مل ُيِزيؾ وًمٕمٚمف ضمًدا، ُمٝمؿ وهق: أظمر اًمٌمء

 .إذه٤من

 اًمٜمٌل أن -اهلل ؿم٤مء إن- يٕمٚمؿ ويمٚمٜم٤م قمٞمد، يقم َخٞمس ويقم آصمٜملم يقم اشمٗمؼ إذا 

 رؾمقل هنك يقُم٤من ومٝمم إوحك، قمٞمد أو اًمٗمٓمر قمٞمد اًمٕمٞمد: يقم صقم قمـ هنك ط

 يقم اشمٗمؼ وم٢مذا وهمػمه، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ذًمؽ ضم٤مء يمم صٞم٤مُمٝمم، قمـ ط اهلل

م اخلٛمٞمس، يقم أو آصمٜملم يقم إوحك يقم أو اًمٗمٓمر م أهيُّ  يم٤من ًم٘مد أظمر، قمغم ُيَ٘مدَّ

م أنف واًمديم٤مشمرة، اعمِم٤ميخ ُمـ احل٤مضيـ سم٢ممج٤مع اجلقاب  ومْمٞمٚم٦م قمغم ه٤مهٜم٤م اًمٜمٝمل ُيَ٘مدَّ

 ضمقاسمٙمؿ يدظمؾ ىم٤مقمدة أّي  حت٧م وم٠ًمخٜم٤مهؿ اخلٛمٞمس، يقم وصٞم٤مم آصمٜملم يقم صٞم٤مم

ُمُتؿ طمٞمٜمم -صحٞمح وهق– هذا  يقم صقم ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمٕمٞمد يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل ىمدَّ

ُُمتؿ أنٙمؿ أخٞمس اخلٛمٞمس، ويقم آصمٜملم   اعمٌٞمح؟ قمغم احل٤مفمر ىمدَّ

 يقم ُمع ؾم٧ٌم يقم يتٗمؼ أن سملم طمٞمٜمذاك اًمٗمرق ُم٤م: هلؿ وم٘مٚمٜم٤م ذًمؽ، قمغم َأىَمّروا ًم٘مد

 قمغم مجٞمٕم٤م اشمٗم٘مٜم٤م اًمتل اًمّمقرة وسملم اًمّمقرة هذه سملم ومرق ٓ قم٤مؿمقراء، يقم أو قمروم٦م

 صقم قمغم وطمّض  اًمٕمٞمد، يقُمل صقم قمـ ط اًمٜمٌل هنك اعمٌٞمح: قمغم احل٤مفمر شمٖمٚمٞم٥م

 ومٕمٚمٜم٤م ُم٤مذا اصمٜملم، يقم أو َخٞمسٍ  يقم اًمٕمٞمد يقم صقم وم٤مشمٗمؼ واخلٛمٞمس، آصمٜملم يقم

 . اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىمدُمٜم٤م -آٟمٗم٤م- ىمٚم٧م يمم هٜم٤م؟

 أذيمره أن وضمؾ قمز اهلل وأخٝمٛمٜمل اعمجٚمس، ذًمؽ ذم أذيمره ل رسمم: آظمر ورء

 سمؽمدد آصمٜملم يقم شمردد يمٚمم أي قم٤مم: أُمر واخلٛمٞمس آصمٜملم يقم صقم أن وهق أن،

 قم٤مم ٟمص هق هذا ومٙم٠من يّمقُمٝمم، أن ًمٚمٛمًٚمؿ اؾمتح٥م اخلٛمٞمس، ويمذًمؽ إؾمٌقع

 اصمٜملم، يقم ويمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٧ٌم يمم َخٞمس يقم يمؾ اعمًٚمؿ يّمقم أن

 اًمٓمرق مجٚم٦م ُمـ وهذا اًمٙمثػم، ُمـ ًمٚم٘مٚمٞمؾ آؾمتثٜم٤مء سم٤مب ُمـ ومذًمؽ اًمٜمٝمل ضم٤مء وم٢مذا
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 .أطمٞم٤مٟم٤م سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض ئمٝمر اًمتل إطم٤مدي٨م سملم هب٤م اًمٕمٚممء يقوّمؼ اًمتل

 إصؾ هذا شمٕم٤مرض وم٢مذا واخلٛمٞمس، آصمٜملم يقم صقم قمغم احلَّض  أصؾ: وم٢مًذا 

 اًمٕم٤مرض وم٘مدُمٜم٤م اًمٕمٞمد، يقم يٕمرض وهٜم٤مك اًم٧ًٌم يقم يٕمرض هٜم٤م قم٤مرٍض، هنل ُمع

 . اًمٜمّمقص سملم مجًٕم٤م إصؾ قمغم

 وهق قمٛمقُمف، قمغم احلدي٨م هذا إقممل ذم إـمالىم٤م إؿمٙم٤مل ٓ سم٠منف: أىمقل أن٤م هلذا

 شاًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق» ذًمؽ طمٙمك يمم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ُم٣م ُمـ سمٕمض سمف ىم٤مل ىمد ىمقٌل 

 . شأصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» يمت٤مسمف ذم

 قمم آٟمتٝم٤مء إمم ي٤ٌمدر ٓ أن أو يؽمدد أن اًمٌٞم٤من، هذا ُمثؾ سمٕمد ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال

 اخل٤مص٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م وإمم اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة إمم ُمٜمف ُريُمقًٟم٤م قمٜمف،  ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم اهلل هنك

 اًمٜمٝمل ومٝمذا ظم٤مص، هنل ُمع شمٕم٤مرو٧م وًمٙمٜمٝم٤م اًمٗمْمٞمٚم٦م، إج٤مم سمٕمض ذم ضم٤مءت اًمتل

م إًذا  ُم٘مّدم واحل٤مفمر طم٤مفمر، وٕنف اًمٕم٤مم، قمغم ي٘ميض واخل٤مص ظم٤مص، ٕنف أوًٓ  ُُمَ٘مدَّ

 هلل، ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ» اجلقاب هذا ُمٓمٚمع ذم ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م يمم ذًمؽ وىمٌؾ اعمٌٞمح، قمغم

 ش. ُمٜمف ظمػما  اهلل قمّقوف

 قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م شم٠موًمقا  ًمٚمذيـ اًمّمدر يٜمنمح ول اًم٘مٚم٥م يٓمٛمئـ ًمـ ًمذًمؽ

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم ضم٤مز: آظمر يقم إًمٞمف اٟمْمؿ وم٢مذا ُمٜمٗمرًدا، ُم٘مّمقد سم٠منف اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم

 احل٤مفمر أنّ »: وهق اًم٤ًمسمؼ، اًمٙمالم ُمـ ٟمٙمتِمٗمف وأن ٟمًتِمٗمف أن يٛمٙمـ: أطمدمه٤م

 .شاعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم

: ذًمؽ ُمـ أخٓمػ هق سمم ًمِٜمَُ٘مؾ أو آؾمتدراك، ُمٕمٜم٤مه اًمت٘مٞمٞمد هذا أنّ : اًمث٤مين واًمٌمء

 ىمقي٦م طمج٦م وسمدون واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل اؾمتثٜم٤مء قمغم اؾمتدراك ؿمٌف أنف ُمٕمٜم٤مه

 .سمٖمػمه ُم٘مروٟم٤م وإٓ «قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ» :ُمٚمزُم٦م

 وهق سم٤مًمْم٤مد ٟمٓمؼ ُمـ أومّمح قمغم ُمـ؟ قمغم اؾمتدراك، ؿمٌف أقمتؼمه هذا

 ٓ اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ شسم٤مًمْم٤مد ٟمٓمؼ ُمـ أومّمح أن٤م» طمدي٨م يم٤من وإن ،ط اهلل رؾمقل

 ُمـ أومّمح واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ؿمؽ سمال ومٝمق اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ًمف، أصؾ



 89 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 .سم٤مًمْم٤مد ٟمٓمؼ

 ٓ» اًمث٤مين آؾمتثٜم٤مء هذا سمٛمثؾ قمٚمٞمف وم٤مٓؾمتدراك يمذًمؽ، إُمر يم٤من وإذا 

 ؿمؽ ُمـ هؾ شُمرى شسمٖمػمه ُم٘مروٟم٤م وإٓ» «قمٚمٞمٙمؿ أومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 يٙمقن أخٞمس -سمٖمػمه ُم٘مروٟم٤م إٓ- اًمث٤مين آؾمتثٜم٤مء هذا يريد يم٤من ًمق ط اًمٜمٌل أن ذم

 !؟شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِض ومٞمم إٓ» ىمقًمف قمغم اًمًالم قمٚمٞمف ي٘متٍم أن ُمـ أومّمح

 ذم وًمق ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتف اؾمتٝمجـ اًمذي اًمث٤مين، اًمت٘مدير هذا إمم ذهٌقا  اًمذيـ

 وهل ط اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ ح٤م ضمقيري٦م سمحدي٨م اطمتجقا  إٟمم اًمٚمٗمظ: ذم وًمٞمس اعمٕمٜمك

 ؟شهمدا شمّمقُمل أن شمريديـ» ٓ،: ىم٤مًم٧م ؟شأُمس َأُصٛمتل» هل٤م ىم٤مل اجلٛمٕم٦م يقم ٛم٦مص٤مئ

 سم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختتّّمقا  ٓ» ُمًٚمؿ طمدي٨م ويمذًمؽ ،شوم٠مومٓمري»: هل٤م ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًم٧م

 ش.سمٕمده يقُم٤م أو ىمٌٚمف يقُم٤م صقُمقا  وًمٙمـ سمّمٞم٤مم، هن٤مره٤م وٓ

 يٌٞمح احلدي٨م هذا إنّ  اًمٙمالم: ُمـ شم٘مّدم ومٞمم ؾمٌؼ أجْم٤م أفمـ هذا قمغم ابواجلق 

 ذم شمتٕمٚم٘م٤من صقرشم٤من يٕمؽموٜم٤م ومٝمٜم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم اإلٟم٤ًمن ص٤مم ُم٤م إذا اًم٧ًٌم: صٞم٤مم

 :اًم٧ًٌم صٞم٤مم

 يّمقم أن سمد ٓ إُمر هلذا شمٜمٗمٞمذا ومحٞمٜمئذٍ  اجلٛمٕم٦م، يقم ص٤مم ىمد يٙمقن أن إُم٤م

 . اًم٧ًٌم يقم

 هذه اجلٛمٕم٦م، ُمٕمف وًمٞمس إطمد وُمٕمف اًم٧ًٌم يقم يّمقم أن: إظمرى واًمّمقرة

 صٞم٤مم أُم٤م إطمد، يقم وصٞم٤مم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم إـمالىم٤م: قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 صقُمف اعمٜمٝمل اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم ُمـ اًمَتَخٚمُّص أو اخلالص أضمؾ ُمـ اًم٧ًٌم يقم

ٌّؼ وٓ احلدي٨م هذا قمٜمد ٟم٘مػ أن ًمٜم٤م يم٤من ومٚمق احلدي٨م، هذا ومٞمف ومٝمذا ُمٗمردا،  ُٟمٓم

 أن اجلٛمٕم٦م يقم يّمقم أن يريد عمـ يٌٞمح هذا أن وهل -ُمٜمٝم٤م سمد وٓ- اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘م٤مقمدة

 .اًم٧ًٌم يقم يّمقم

ـّ    طم٤مفمر، إٟمف: ىمٚمٜم٤م قمٚمٞمف، واًمٙمالم ذطمف، سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م ًمٙم

 إقممٓ ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ضمقيري٦م طمدي٨م ُٟمٕمٛمؾ أن أردٟم٤م ومٚمق اعمٌٞمح، قمغم ُم٘مّدم واحل٤مفمر

 وإٟمم ُمٓمٚم٘م٤م، اًم٧ًٌم يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ٟميب أن يٜمٌٖمل ٓ: طمٞمٜمئذٍ  ظم٤مص٤م،
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 . اًم٧ًٌم يقم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم وهل اخل٤مص٦م، اًمّمقرة هذه أجْم٤م ٟمًتثٜمل ٟم٘مقل

 . ممٙمـ وذًمؽ شاعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر» ىم٤مقمدة شمٓمٌٞمؼ يٛمٙمـ ل إذا هذا

 ُمـ أو ٟمًتٗمٞمده، اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده يم٤من ومٛمـ اًم١ًمال، هذا طمقل ًمدّي  ُم٤م هذا

 احلؼ عمٕمروم٦م مجٞمٕم٤م يقوم٘مٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟمرضمق ومٞمف، ومٜمٜمٔمر يقضمٝمف، اًم١ًمال

 ممثؾ ُمـ ٟمًٛمع أن وم٠مرضمق ُمٍمي اًم١ًمال أن دام ُم٤م: ؿمٞمئ٤م أىمقل وًمٙمٜمل سمف، واًمٕمٛمؾ

 ًمٞمس يم٤من وم٢من ًمأَلومم، واًمتٗمْمٞمؾ اًمت٘مديؿ سم٤مب ُمـ هذا رء، قمٜمده يم٤من إن ُمٍم أهؾ

 .ُمِم٤مع إُمر ىمٚم٧م ومٙمم رء قمٜمده

 .رء قمٜمدي ًمٞمس :اًم٤ًمئؾ

 أو ىمٌٚمف ويقم اجلٛمٕم٦م يقم وصٞم٤مم قم٤مم، اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل.. .:شائؾ

 .اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم ومٜمخّمص ظم٤مص، سمٕمده

  اٟمتٌٝم٧م؟ ُم٤م أو. ومٞمؽ اهلل سم٤مرك قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ ؾم١ماًمؽ :افشقخ

 ىمٚم٧م ،شسمٕمده ويقُم٤م ىمٌٚمف يقُم٤م صقُمقا  طمدي٨م»: ىمٚم٧م ُم٤م وأيمرر أظمػما، ىمٚم٧م أن٤م

 أن وهق ظم٤مص٦م، اجلزئٞم٦م هذه شمٌ٘مك شاعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر» ىم٤مقمدة ٟمٕمٛمؾ ل إذا

 يقم واًمٞمقم قمروم٦م، يقم ومٜمّمقم ؿمٞمئ٤م صٛمٜم٤م وُم٤م قمروم٦م يقم ضم٤مء أُم٤م اًم٧ًٌم، يقم يّمقم

 . اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر ٓ،:اجلقاب ؾم٧ٌم؟

ٚمِّؿ أن ومٞمٜمٌٖمل هبذا ؾمٚمؿ ُمـ: أىمقل ًمٙمٜمل ًَ  وأن٤م -آٟمٗم٤م– ذيمرت ُم٤م سمخالف أجْم٤م ُي

 اًم٧ًٌم يقم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم صقم أن ي٘م٤مل إن يٛمٙمـ -آٟمٗم٤م– ىمٚم٧م قمٜمف، أضم٧ٌم

 إصقًمٞم٦م؟ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ صحٞمح ختري٩م هذا هؾ ًمٙمـ ـمٞم٥م، ُمًتثٜمك،

 سم٤مب ُمـ وًمٞمس إذنٌ  هق اجلٛمٕم٦م ُمع اًم٧ًٌم يقم سمّمقم اإلذن ٕن ٓ،:اجلقاب

 يقم أو قمروم٦م يقم شمّمقم أن سملم ومرق ومال يمذًمؽ إُمر وإذا هٜم٤م، إمم واوح اإلجي٤مب،

 هذه يمؾ ٕن اجلٛمٕم٦م: يقم ُمع اًم٧ًٌم يقم شمّمقم أن وسملم اًم٧ًٌم، يقم قم٤مؿمقراء

 أو اعم٤ٌمح شمٕم٤مرض وإذا اإلذن، وذم اإلسم٤مطم٦م ذم داظمٌؾ  -اًمتٕمٌػم صح إذا- اًمّمٞم٤مُم٤مت

م احل٤مفمر ُمع اعمٌٞمح  ًم١ًماًمؽ؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب واوح اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ىُمدِّ
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 ...ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 اجلقاب؟ واوح: ومٞمف ُم٤م أو ومٞمف شم٘مقل أن ىمٌؾ أؾم٠مخؽ: اًمِمٞمخ

 .اجلقاب واوح :اًم٤ًمئؾ

 ًمالؾمتح٤ٌمب؟ أو ًمٚمقضمقب، هٜم٤م إُمر: اًمِمٞمخ

 اًم٧ًٌم؟ يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٚمؿ وهق اجلٛمٕم٦م يقم يّمقم أن يريد إٟم٤ًمن صقرة ًمؽ َأضمٞم٥م أن٤م سمٛمٕمٜمك: اًمِمٞمخ

 يّمقم أن ًمف أججقز صٞم٤مُمف، قمـ ُمٜمٝمل اًم٧ًٌم يقم أن يٕمٚمؿ زائد اًم٧ًٌم، يقم سمٕمده أن

 يقم صٞم٤مم قمـ هُنل ىمد أنف ُمًتحي وهق اًم٧ًٌم يقم سمّمٞم٤مم ًمٞمتٌٕمف اجلٛمٕم٦م يقم

 .ًمف جيقز ٓ أنف اجلقاب وأفمـ اًم١ًمال؟ هذا واوح اًم٧ًٌم؟

 افسبت؟ يقم صقام كذر حؽؿ ما

 اًم٧ًٌم؟ يقم صٞم٤مم يٜمذر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ :شائؾ

 .سمف اًمقوم٤مء وضم٥م ًمف وىمع إن ًمٙمـ ذًمؽ، يت٘مّّمد أن جيقز ُم٤م ٓ، :افشقخ

 اًمقوم٤مء؟ يٚمزُمف يٕمٜمل ذًمؽ، ٟمذر ًمق اهلل، ـم٤مقم٦م ذم ٟمذرٌ  هق ومٝمؾ :اًم٤ًمئؾ

 سمدون أن شمٕمٚمؿ أن٧م يمم وًمٙمـ ـم٤مقم٦م، ٟمذر يٙمقن ٓ يٕمٚمؿ وهق ٟمذر إذا: اًمِمٞمخ

 هذا ٟم٘مقل ومٝمؾ ذيمرٟم٤مه٤م، اًمتل اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًم٧ًٌم يقم يّمقُمقن ٟمذرٍ 

 أُم٤م ُمٕمّمٞم٦م، صٞم٤مم إٟمف هلؿ ٟم٘مقل ٓ اًمٜم٤مس؟ ٕوئلؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمّمٞم٦م صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل قمرومٜم٤م وىمد إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 يٗمرض أن اعمًٚمٛملم ُمـ ٕطمد ًمٞمس أنف ُمقوقع ذم شمدظمؾ ىمْمٞم٦م يٕمٜمل ُمٕمّمٞم٦م، إًمٞمٜم٤م

 سمف اىمتٜمع ومٛمـ اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٜمده ُم٤م يٕمرض هق وإٟمم اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م قمغم ومرو٤م رأجف

 .اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٜم٤مقمتف قمغم يٛمٌم ومٝمق وإٓ إول اعم٘متٜمع يٚمزم ُم٤م وًمزُمف وَمٌَِٝم٤م،



 96 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وافسبت اجلؿعة يقم واؾؼ إذا ظرؾة يقم

 ُمثٚمم اجلٛمٕم٦م يقم قمروم٦م يقم واومؼ إذا قمروم٦م، يقم صقم سمخّمقص :افسمال

 اًمتل ًمٚمح٤مئض جيقز ومٝمؾ اجلٛمٕم٦م، ٟمٗمرد ٓ طمتك اخلٛمٞمس ٟمّمقم ومٜمحـ شمٗمْمٚم٧م،

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم قمروم٦م يٗمرد أن اخلٛمٞمس يقم يٕمقد اًمذي اعم٤ًمومر أو اخلٛمٞمس، يقم شمٓمٝمر

 ومرض؟ قمروم٦م يقم صٞم٤مم هؾ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ٓ :افسائؾ

 سمّمٞم٤مم؟ اجلٛمٕم٦م يقم إومراد جيقز وهؾ سمس، ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ٓ :افسائؾ

م وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: وم٢مذاً : اًمِمٞمخ  .جيقز ٓ اجلقاب: وم٢مذاً  اعمٌٞمح، قمغم احل٤مض ىمُدِّ

 (  11: 14: 67/ 585/ واًمٜمقر اهلدى)

 افسبت مع اجلؿعة صقام حؽؿ

 ُمـ ُمِم٤ميخ هٜم٤مك ٕنف واًم٧ًٌم: اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم شمقوٞمح: إظمػم ؾم١مازم: اًمِمٞمخ

 يمم يقم، سمٕمده أو يقم ىمٌٚمف إٓ اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم قمـ ُمٜمٝمل أنف سمم اًمّمٞم٤مم جيقز إٟمف: ًمٜم٤م ىم٤مًمقا 

 ُمتت٤مسمٕملم واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقُمل صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم، أضم٤مزوا ؿمٞمقخ ومٗمل احلدي٨م، ذم ىمرأن٤م ٟمحـ

 .واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم شمقوٞمح ممٙمـ وم٢مذا إطمد، وٓ اخلٛمٞمس سمدون

 صح؟ اعمقوقع ذم واردة ُمش إطمد وآ يمٚمٛم٦م :اعمٚم٘مل

 ىمٌٚمف يقم إٓ اجلٛمٕم٦م يقم شمّمقُمقا  ٓ»: صحٞمح احلدي٨م ؿمؽ ٓ هق. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 . شسمٕمده ويقم

 احلدي٨م ومٔم٤مهر اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم هق اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٚمِّـل اًمٞمقم سم٠من سيح وهذا

 ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف ُمع اًمرأي سم٤مدي يتٕم٤مرض

 اًمرؾمقل اؾمتثٜمك ومٚمم ،شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض
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 يقم صٞم٤مم يم٤من وح٤م اومؽمض، ُم٤م اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ هنك سمٕمدُم٤م -اًمًالم قمٚمٞمف-

 ص٤مم عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلذن سملم شمٕم٤مرض هٜم٤مك ذم ُيّْمٌِح:  وم٤ٌمًمت٤مزم ومرو٤ًم، ًمٞمس اجلٛمٕم٦م

 .اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل وسملم اًم٧ًٌم، يقم يّمقم أن اجلٛمٕم٦م يقم

 سملم اًمٔم٤مهر اًمتٕم٤مرض هذا ُمـ ًمٚمخالص وم٘مٞمٝم٦م ىم٤مقمدة شمٓمٌٞمؼ ُمـ سمد ٓ ومٝمٜم٤م

 وأظمر اًم٧ًٌم، يقم ًمّمٞم٤مم ُمٌٞمح أطمدمه٤م سم٠من ُمٜمٝمم يمؾ قمـ اًمتٕمٌػم ويٛمٙمـ احلديثلم،

م طم٤مفمر  احل٤مفمر ىمدم وُمٌٞمح، طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا»: شم٘مقل إصقًمٞم٦م واًم٘م٤مقمدة. ُُمـَحرِّ

 .شاعمٌٞمح قمغم

 سمف، ُمًٛمقح سمف، ُم٠مذون وهٜم٤مك قمٜمف، ُمٜمٝمل اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم أن ؿمؽ ٓ وهٜم٤م

 وهذا ضمديد رأي سم٤مزم ذم يدور قمم أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمـ سمف: ٟمٗمتل ٟمزال وٓ يمٜم٤م اًمدًمٞمؾ، هذا

ـَ  ُأوشمِٞمتُؿْ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمّمداق َّٓ  اًْمِٕمْٚمؿِ  ُِم ء]﴾ ىَمٚمِٞماًل  إِ  ذهٜمف ذم يم٤من ُمـ. [84:اإلها

 ُمف سمد ٓ اًمذي اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم سمٞمقم يتٕمٚمؼ صٞم٤مم ًمٙمؾ اًمِم٤مُمؾ اًمٜمٝمل هذا

 ًم٥ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم ص٤مم ُمـ أُم٤م اًم٧ًٌم، سمٕمده ًمتّمقم اجلٛمٕم٦م يقم شمّمؿ ٓ: ًمف ومٜم٘مقل

 هذا اًم٧ًٌم، يقم اجلٛمٕم٦م يقم ُمع ُصؿْ : ًمف ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  اًمٜمٝمل، هبذا قمٚمؿ قمٜمده ُم٤م أنف

 ٓ شاومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: طمدي٨م قمٛمقم يٌ٘مك ـمٌٕم٤مً  ضمديد رأي

 ل اًمذي أُم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم ص٤مم عمـ اجلٛمٕم٦م ُمع اًم٧ًٌم يقم سمّمٞم٤مم إُمر ُمع يتٕم٤مرض

 يم٤من اًمٜم٤مس ُمثالً  أن اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم يت٘مّمد أن ًمف جيقز ومال اجلٛمٕم٦م يقم يّمؿ

 .ًمٕمروم٦م أن ص٤مر ُم٤م ُمثؾ وهمػمه٤م، قم٤مؿمقراء سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم يٛمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٤مت سمٕمض ص٤مر

 ذم يٛمٙمـ اًمًٜملم، سمٕمض ذم ُم٣م ومٞمم ؾم٧ٌم ص٤مر اجلٛمٕم٦م، قمروم٦م ٓ ؾم٧ٌم، ص٤مر

 قم٤مؿمقراء صٞم٤مم إٟمؽ ٟمٗمًف هق احلٙمؿ ومٝمٜم٤م اًمٌمء، هذا ؿم٤مسمف ُم٤م أو وؾم٧ٌم، اًمٕم٤مؿمقراء

 ومرض؟ هق هؾ اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف

 ص٤مم وم٢مذا قمٜمف، ُمٜمٝمل وطمده وم٤مًمّمٞم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ص٤مم ُمـ ًمٙمـ ٓ،: اجلقاب 

 .اًم٧ًٌم يقم يّمقم اًمٜمٝمل ذم اًمقىمقع ُمـ خم٤مًمٗم٦م، ُمـ ًمٚمخالص اجلٛمٕم٦م يقم

 .اًم٧ًٌم يقم إومراد: ًمٚمّمٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٣م اًمذي ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ



 95 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمروم٦م: وىمٗم٦م يقم وهق اجلٛمٕم٦م يقم أج٤مم ىمٌؾ ذم اعم٠ًمخ٦م أن ٟمحـ ـمٞم٥م، :اعمٚم٘مل

 . اًمّمٞم٤مم إومراد جيقز ومٝمؾ

 .سم٤مًمّمٞم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم إومراد قمـ هنك ٕنف جيقز: ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .ىم٤مل يمم أو ،شأطمديمؿ يّمقُمف صٞم٤مم يٙمقن أن إٓ»: طمدي٨م :اعمٚم٘مل

 .ىمٌٚمف يقُم٤مً  إٓ: أي: اًمِمٞمخ

 صٞم٤مم يٙمقن أن إٓ»: -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- شمٕمٚمؿ يمم أظمر احلدي٨م ٓ :اعمٚم٘مل

 يٙمقن قمروم٦م، يقم يّمقم سمِّده صٞم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم يٙمقن ومٛمٛمٙمـ. شأطمديمؿ يّمقُمف

 .أطمدٟم٤م يّمقُمف صٞم٤مم

 ....أظمر احلدي٨م ؿمق: اًمِمٞمخ

 .شأطمديمؿ يّمقُمف صٞم٤مم يٙمقن أن إٓ» :اعمٚم٘مل

 .شسمٕمده يقُم٤مً  أو ىمٌٚمف يقُم٤مً »: أظمر سم٤محلدي٨م ُمٗمن احلدي٨م هذا: اًمِمٞمخ

 .قم٤مم سمتخّمٞمص ًمٞمس هذا :اعمٚم٘مل

 قمـ هنك أنف سمدًمٞمؾ ختّمٞمّم٤ًم، ًمٞمس شمٗمًػم، هذا ختّمٞمّم٤ًم، ًمٞمس أبدًا، ٓ: اًمِمٞمخ

 أومرد؟ ُم٤م وإٓ أومرد ومٝمٜم٤م سمّمٞم٤مم، اجلٛمٕم٦م يقم إومراد

 .أومرد :اعمٚم٘مل

 يٙمقن أن إٓ آٟمٗم٤ًم، ًمؽ ذيمرشمف ُم٤م أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا أومرد،: اًمِمٞمخ

 صقم ُمٕمٜمك هذا شاًم٧ًٌم أو اخلٛمٞمس ص٤مم إذا إٓش:ُمٗمن ومٝمذا أطمديمؿ، يقم صقم ذم

 .ٟمٕمؿ أي. أطمديمؿ يقم

 .اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل يمم اًمتخّمٞمص ىمّمد ٓ اعمقاوم٘م٦م، جمرد هق اعمراد: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ



 94 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 .اعمقاوم٘م٦م قملم هق اعمراد وإٟمم سمٛمراده، ًمٞمس هذا ظمّمّم٧م، ُم٤م أن٤م ًمؽ سمٞم٘مقل: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :12: 63/   594/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :37: 65/   594/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسبت يقم صقام ظـ افـفل

 ًمق طمتك اإلـمالق قمغم اًم٧ًٌم يقم قمـ اًمٜمٝمل ىمْمٞم٦م يٚمٞمف اًمذي اًم١ًمال :اًم٤ًمئؾ

 اًمٞمقم ذًمؽ ذم اإلومٓم٤مر قمٚمٞمف ومٝمؾ اًمّمقم أثٜم٤مء اًم٧ًٌم وص٤مدف سم٠مج٤مم ىمٌٚمف ص٤مم

 ؟ًمٕمٚمف وآ سمٕمٞمٜمف اًم٧ًٌم سمخّمقص اًمٜمٝمل ظم٤مصٞم٦م هؾ اًمٜمٝمل، سمحدي٨م

 ومٞمف؟ اًمقارد احلدي٨م شمذيمر أن٧م اعمجٚمس، طم٤مًضا  يمٜم٧م أنؽ أفمـ أن٤م: اًمِمٞمخ

 .شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ» :اًم٤ًمئؾ

 ؟ُم٘مٞمد أم ُمٓمٚمؼ هق هؾ: اًمِمٞمخ

 .أدري ًم٧ًم :اًم٤ًمئؾ

 إٓ ومالٟم٤مً  شمٓمٕمؿ ٓ ًمقًمدك وم٘مٚم٧م وٞمٗم٤مً  إٟم٤ًمن ضم٤مءك ًمق شمدري، ٓ يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 وسمًٚمٞم٘مٝمؿ سم٠مؾمٚمقهبؿ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يٕمرف قمرسمٞم٦م ًمٖم٦م هذه ُُمَ٘مٞمَّد وآ ُمٓمٚمؼ هذا ظمٌزاً،

 ٓ إٟمف وىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٦م، ضمٚم٦ًم ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء اعم٠ًمخ٦م هذه ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م وىمد اًمٕمرسمٞم٦م،

 ٓ»: ومٜم٘مقل اًمرؾمقل قمغم ٟمًتدرك اعمٌلم اًمٕمريب اًمٙمالم هذا ُمثؾ ذم ٟم٘مقل أن جيقز

 هذا سمٞمقم، آظمر أو سمٞمقم ؾمٌؼ إذا وإٓ شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا 

 أبدًا، جيقز ٓ هذا اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمغم اؾمتدراك اًمِم٤مرع قمغم اؾمتدراك

 هذه ُمثؾ ذم اًمْم٥م ضمحر ذم ٟمٗمًف ُيْدظِمؾ أن اعمًٚمؿ يْمٓمر اًمذي ُم٤م وسمٕمديـ

 .همػمه إمم يتٕمداه ٓ صمؿ اًمت٠مويؾ، ُمـ اًمٜمقع هذا ُمثؾ قمٜمد يقىمٗمف اًمذي وُم٤م اًمت٠مويالت،

 ىمديمً  سم٤مإلمج٤مع ؾمٜم٘مقل صٞم٤مُمف؟ جيقز هؾ آصمٜملم، يقم اًمٕمٞمد يقم ضم٤مء: ُمثالً  

 إٓ اًمٕمٞمد يقم صقم قمـ هنك اعمٓمٚمؼ اًمٞمقم هذا ٟمخّمص ٓ ح٤مذًا؟ ـمٞم٥م، ٓ، وطمديث٤ًم،



 92 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .سمٕمده يقُم٤مً  أو ىمٌٚمف يقُم٤مً 

 رء ٓ هذا، يٛمٌم ول ذاك ُيَٛمٌمِّ  واًمذي مت٤مُم٤ًم، هذا قمغم يرد ُم٤م هذا قمغم يرد 

 .واًمت٘مٚمٞمد اًمُٕمرف ؾمقى أبداً 

 (  11 :61 :15/ 456/واًمٜمقر اهلدى)

 ظاصقراء واؾؼ إذا افسبت صقام حؽؿ

ر ؾم١مال احل٘مٞم٘م٦م ذم ورد ؿمٞمخٜم٤م ي٤م: مداخؾة  ُمًجد ذم قمٜمف ؾم٠مختؽ ىمد يمٜم٧م ُُمَٙمرَّ

 .اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمدم ُم٠ًمخ٦م ذم زم وم٘مٚم٧م اًم٤ٌمرطم٦م، اًمديـ صالح

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر شم٘مديؿ: هٜم٤م وم٘مٚم٧م: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .ومٓمر يقم يم٤من إذا اًمٕمٞمد يقم وصٞم٤مم -ُمثالً – اًمٗمٓمر يقم صٞم٤مم سمٛمث٤مل وَُمثَّٚم٧م: ُمداظمٚم٦م

 قمٞمد؟ يقم اخلٛمٞمس يقم ُمث٤مل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 أن وم٠مطم٧ٌٌم قم٤مؿمقراء، -سمخػم وقمٚمٞمٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م اهلل ؿم٤مء إن- طمٚمقل ومٌٛمٜم٤مؾم٦ٌم: ُمداظمٚم٦م

 شمّمقُمقا  ٓ»: ط اًمٜمٌل ىمقل ذم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمدم ُم٠ًمخ٦م ذم اقمؽموٜمل ؾم١مآً  أؾم٠مل

َض  ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم  .شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِ

 ُيـْحَت٩مَّ  أن جيقز ٓ هذا: ىمٚم٧م ذًمؽ، ًمؽ ىمٚم٧م اًمًالم قمٚمٞمف داود صٞم٤مم ذم وم٘مٚم٧م

 أن احلدي٨م وًمٙمـ هٜم٤م، ًمذيمره داقمل وٓ أن٧م، ذيمرشمف ُمٕملم ًمٌمء أو ُمٕمٞمٜم٦م، ًمٕمٚم٦م سمف

 .شم٤مؾمققم٤مء ذيمر أو شقم٤مؿمقراء ىمٌؾ يقُم٤مً  ًمّمٛم٧م قِمِْم٧م ًمق»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل



 97 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 .شقم٤مؿمقراء ُمـ اًمت٤مؾمع ٕصقُمـ ىم٤مسمؾ إمم قمِم٧م ًمئـ»: اًمِمٞمخ

 وسملم سمٞمٜمف ٟمقومؼ أن يٜمٌٖمل أٓ احلدي٨م هذا -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك-ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 اومؽمض، ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل ذم ط اًمٜمٌل ومٞمف ىم٤مل اًمذي احلدي٨م

 سم٤مًمٚمٖم٦م هلجتف ذم طمتك يتٕمثر زال ُم٤م ُمٌتدئ قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمـ ىمقل وهذا: ُمثالً  ٟم٘مقل: أي

 .ًمف اهلل َيّن  ُم٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمٜمؽ أـمٚم٥م زم ومج٤مء اًمٕمرسمٞم٦م،

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمؼميم٦م ومٞمؽ: اًمِمٞمخ

 إن ىمٚمٜم٤م وًمق هذا، قمغم اعمًتٕم٤من اهلل: أىمقل وم٤معم٠ًمخ٦م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمٝمل، طمدي٨م ُمع اًمًالم قمٚمٞمف هذا ُيْدِرك ول وُم٤مت ط اًمٜمٌل ىم٤مًمف اًمذي احلدي٨م

 هذا، شمٗمٕمؾ أن أن٧م وطم٤مؿم٤مك سمٕمض ذم سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م ٟميب أن ًمٜم٤م جيقز وٓ

 جيقز أومال اًمدًمٞمؾ، قمـ واًم١ًمال اًمًٜم٦م، قمغم اًمرؾمقخ ذم ًمٜم٤م ىمدوة إج٤مم هذه ذم وم٠من٧م

 سمٞمٜمٝمم؟ ُٟمَقومِّؼ أن هذا

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك أظمل ي٤م اًمتٕم٤مرض أجـ: اًمِمٞمخ

 .أىمقل أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ُٟمَقومِّؼ طمتك اًمتٕم٤مرض أؿم٤مهد ٓ أن٤م: اًمِمٞمخ

 شهذا ًمٙم٤من قمِم٧م ًمق»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن سمم ؿمٞمخ، ي٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم: ُمداظمٚم٦م

 .ىمٌٚمف يقُم٤مً  ًمّم٤مم: أي

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يقم ختّمٞمص قمدم ختّمٞمّمف، قمدم إن ىمٚمٜم٤م ًمق اًمٜمٝمل طمدي٨م وًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 ؟ط اًمٜمٌل هذا أراد يٙمقن أنف اًم٧ًٌم

 اًمتٕم٤مرض؟ أجـ زم ىمؾ: اًمِمٞمخ

 اًمت٤مؾمع يقم ًمّمٛم٧م قمِم٧م ًمق»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن: اًمتٕم٤مرض: ُمداظمٚم٦م

 ش.واًمٕم٤مذ



 98 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًم٧ًٌم؟ يقم يم٤من وًمق شاًمت٤مؾمع ًمّمٛم٧م قمِم٧م ًمق»: ىم٤مل هؾ: اًمِمٞمخ

 .ىم٤مل ُم٤م ٓ: ُمداظمٚم٦م

ؽ ذم اًمتٕم٤مرض هيديؽ، اهلل اًمتٕم٤مرض أجـ: إذاً : اًمِمٞمخ  ًمٞمس شم١ماظمذين، ُم٤م ُُمـخَّ

 .اًمٜمّملم سملم ُمقضمقًدا

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمٕمٛمقم أخٞمس: ُمداظمٚم٦م

َُم٧ْم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقُم٤مً  أخٞمس خت٤مًمٗمف، أن٧م اًمٕمٛمقم أول أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ  طُمرِّ

مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  م أن٧م ومٝمؾ [1:اح٤مئدة]﴾ َواًمدَّ  ُمٞمت٦م؟ يمؾ شُمـَحرِّ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 دم؟ ويمؾ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 قمٛمقم هٜم٤مك يم٤من إذا إؿمٙم٤مل، وٓ شمقضمده٤م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م هل ُم٤م: إذاً : اًمِمٞمخ

ّمف، سمم ومُٞمَخّّمص  إمم قمِم٧م ًمق»: ي٘مقل هق أظمل، ي٤م قمٛمقم ٓ: احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤م أُم٤م ُيـَخّمِّ

 سمٞم٤من ذم ُم٤م آظمره، إمم.. .صمالصم٦م اصمٜملم أطمد اًم٧ًٌم يقم يٙمقن ىمد ىم٤مسمؾ إمم شُمرى ي٤م شىم٤مسمؾ

 ىم٤مسمِؾ إمم قمِم٧م ًمئـ: ىم٤مل أنف ومروٜم٤م ًمق آٟمٗم٤ًم، ًمؽ صقرت يمم ومروٜم٤م ًمق ًمٙمـ هٜم٤م،

َـّ   سيح؟ هق ُم٤م هذا رأجؽ؟ ُم٤م اًم٧ًٌم، يقم يم٤من وًمق ٕصقَُم

 .سيح: ُمداظمٚم٦م

 طم٤مفمر هٜم٤م: ًمؽ ٟم٘مقل أن شاًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ىم٤مل صمؿ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 وإٓ؟ ُمٌٞمح وهٜم٤م

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

م: إذاً : اًمِمٞمخ  ًمئـ: أنف إول اًمٜمص يم٤من ًمق: ومٜم٘مقل اعمٌٞمح، قمـ احل٤مفمر ُيَ٘مدِّ

 وًمق: ىم٤مل أو اًم٧ًٌم، يقم يم٤من وًمق قم٤مؿمقراء ُمـ اًمت٤مؾمع ٕصقُمـ ىم٤مسمؾ إمم قمِم٧م

 إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ يٜمٝمك طمدي٨م ضم٤مء سمٕمديـ إؾمٌقع، أج٤مم ُمـ يقم أيَّ  يم٤من



 99 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 اًمت٤مؾمع يقم صقم سم٤مًمت٤مزم ومرو٤مً  ًمٞمس قم٤مؿمقراء يقم صقم ـمٞم٥م، قمٚمٞمٜم٤م، اهلل ومرض ومٞمم

 سمٕمده وٓ ىمٌٚمف ٓ يّمقم أن يريد وٓ قم٤مؿمقراء، ُمـ ص٤مم ُمًٚممً  أن ًمق ومرو٤ًم، ًمٞمس

 ٓ؟ وإٓ قم٤مؿمقراء يّمقم أن شمٜمّمحف ُم٤مذا يقُم٤ًم،

 .يّمقم: اجلقاب

 هذه ـمٞم٥م ُمٕمف، شم٤مؾمققم٤مء شمّمقم أنؽ: إومْمؾ ًمف؟ شم٘مقل ُم٤مذا ًمٙمـ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض أجـ طمقهل٤م شمدٟمدن أن٧م اًمذي إومْمٞمٚم٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شمٕم٤مرض، أظمل ي٤م ذم ُم٤م ؟شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 يم٤من أنف وردت اًمتل ط أومٕم٤مًمف مجع: سم٤مب ُمـ ذهٜمل ذم ـمرأ  اًمتٕم٤مرض: ُمداظمٚم٦م

 وظمػم اًمّمٞم٤مم أطمًـ»: ىم٤مل يم٤من ويمذًمؽ وآصمٜملم، وإطمد اًم٧ًٌم اًمِمٝمر ُمـ يّمقم

 .شيقًُم٤م ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم يم٤من داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم

 .اًم٘مديٛم٦م قم٤مدهت٤م إمم طمٚمٞمٛم٦م رضمٕم٧م: اًمِمٞمخ

 .هذه سمجٛمع: ُمداظمٚم٦م

 قم٤مُم٤ًم؟ ٟمّم٤مً  أخٞمس هذا: اًمِمٞمخ

 .قمٛمقم ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .شيقُم٤مً  ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم يم٤من»: قم٤مم ٟمص: أوًٓ  ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صقم قمـ اًمٜمّٝمل اًمًالم قمٚمٞمف داود ذيٕم٦م ُمـ هؾ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمٗمرض؟

 .ٓ ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 .هذا ذيٕمتف ُمـ ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 سمنميٕم٦م شمتٛمًؽ سمِّدك ذيٕمتف، ششمٍمومقن» ُم٤م أن٧م ح٤مذا: إذاً  ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل



 311 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ٟمٕمؿ قمٚمٞمف، وؾمٚمؿ صؾ مهللا: ُمداظمٚم٦م

 ٓ»: وىم٤مل إصح، سم٤معمٕمٜمك قمٚمٞمف طمثٜم٤م أو داود سمّمٞم٤مم أُمرٟم٤م اًمذي هق: اًمِمٞمخ

 اعمِمٙمٚم٦م حتؾ ُم٤م أن٧م أظمل ي٤م ح٤مذا شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 .آٟمٗم٤مً  قمٜمل طمٙمٞمتٝم٤م أن٧م اًمتل سم٤مًمٓمري٘م٦م

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ويقم آصمٜملم يقم صٞم٤مم قمغم اعمًٚمٛملم حيض طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ي٘مؾ أخؿ: اًمِمٞمخ

 اخلٛمٞمس؟

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 أن٧م؟ شمٕمٌػمك طمد قمغم قم٤مم وإٓ ظم٤مص احلض هذا ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م قم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 اخلٛمٞمس؟ يقم اًمٕمٞمد يقم صٛم٧م ُم٤م ح٤مذا ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٞمد يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل ضم٤مء ٕنف: ُمداظمٚم٦م

 .إُمريـ سملم ومرق ذم ُم٤م هل، هل هٜم٤م واًم٘مْمٞم٦م: اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 اًم٧ًٌم يّمقم يم٤من ط اًمٜمٌل أن إخ ذيمره اًمذي احلدي٨م ؿمٞمخٜم٤م: مداخلة

 وآصمٜملم؟ وإطمد

 .ظمؼم قمٜمده ُم٤م هذا وٕمٞمػ: اًمِمٞمخ

 ( 13: 63: 19/ 261/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 13: 67: 11/ 261/ واًمٜمقر اهلدى)



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 صقام وحتريؿ داود صقام بػضؾ افؼقل بغ اجلؿع ـقػ

 افسبت؟

 اًم٧ًٌم صٞم٤مم يمراهٞمتف ُمع داود اًمٜمٌل صٞم٤مم يتٗمؼ يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م

 يم٤من أنف ط اًمٜمٌل طمدي٨م ي٠ًمل أن يريد اًمٔم٤مهر: يٕمٜمل سمٛمٗمرده، واجلٛمٕم٦م سمٛمٗمرده

 ..احلدي٨م صٞم٤مم احلدي٨م هذا أـمٌؼ أن أريد أن٤م وم٢مذا يقًُم٤م، ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم

 احلض يتٗمؼ يمٞمػ: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق يمم ي٤ًموي اًم١ًمال هذا ؾم١ماًمف، ُمٗمٝمقم: اًمِمٞمخ

 صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ» اًمٕمٞمد؟ يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل ُمع اًمًالم قمٚمٞمف داود صقم قمغم

 اًمٌخ٤مري سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ طمدي٨م هذاش يقًُم٤م ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف داود

 ضم٤مء إذا اًمٗم٘مف، أصقل سمٕمٚمؿ شمتٕمٚمؼ أجًْم٤م اعم٠ًمخ٦م وهذه قم٤مم، طمدي٨م هذا ًمٙمـ وُمًٚمؿ،

 ظم٤مص طمدي٨م ضم٤مء صمؿ يمثػمة أؿمٞم٤مء اؾمتح٤ٌمب أو يمثػمة أؿمٞم٤مء إسم٤مطم٦م يٗمٞمد قم٤مم ٟمص

 ٟمّمف داود، صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم وم٠مومْمؾ ذاك، ُمـ هذا اؾمتثٜمل آؾمتح٤ٌمب أو اإلسم٤مطم٦م يٜم٤مذم

 قمغم اًمٕمٞمد ويقم اٟمٗمراد قمغم اًم٧ًٌم ويقم اٟمٗمراد قمغم اجلٛمٕم٦م يقم إج٤مم يمؾ يِمٛمؾ

 اًمٜمص يِمٛمٚمٝم٤م ُمٗمردات ُمـ قمٜمف اًمِم٤مرع هنك ُم٤م يًتثٜمل اًمٗم٘مٞمف؟ ُمقىمػ ومم اٟمٗمراد،

 داود صقم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ: ومٜم٘مقل اًمٕم٤مم، اًمٜمص ُمـ اعمٗمردات هذه يًتثٜمل.. اًمٕم٤مم

 اًمٞمقم: ذاك يّم٤مم ٓ ومحٞمٜمئٍذ قمٞمد، يقم إج٤مم هذه ُمـ يقًُم٤م أن شمٗمؼ إذا إٓ اًمًالم قمٚمٞمف

 إذا إٓ اًمًالم قمٚمٞمف داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ: ٟم٘مقل يمذًمؽ قمٜمف، اًمٜمٝمل ضم٤مء ٕنف

 .ُمٜمٗمرًدا صقُمف قمـ اًمٜمٝمل ضم٤مء ٕنف يّم٤مم: ومال مجٕم٦م يقم إج٤مم شمٚمؽ ُمـ يقًُم٤م أن اشمٗمؼ

 إذا إٓ اًمًالم قمٚمٞمف داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ: ٟم٘مقل اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم يمذًمؽ

 ذم ذًمؽ قمـ هنك ط اًمٜمٌل ٕن ؾم٧ٌم: يقم يٙمقن أن إج٤مم شمٚمؽ ُمـ يقم اشمٗمؼ

 جيد أٓ وًمق قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: »اعمٕمروف احلدي٨م

 .اًم٧ًٌم يقم ذم إومٓم٤مره ومٞم١ميمد ؿمجرة ىمنمش ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ

 (11:68:46/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 



 316 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 داود صقام افصقام أؾضؾ أن بغ اجلؿع ـقػ

 افسبت صقام ظـ وافـفل

 ؟[اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ واًمٜمٝمل داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ أن سملم اجلٛمع يمٞمػ]: ُمداظمٚم٦م

 أو اًمٗمٓمر قمٞمد قمٞمد يقم اًمّمٞم٤مم يقم ضم٤مء يقًُم٤م، وأومٓمر يقًُم٤م ص٤مم هق: اًمِمٞمخ

 إرسمٕم٦م اًمٕمٞمد أج٤مم صمؿ ُم٘مدم، اًمٜمٝمل ٕن ح٤مذا؟ ٓ،: اجلقاب يّمقم؟ هؾ إوحك،

 اًمذي اًمٞمقم يٗمٓمره، إوحك يقم ذم إول اًمٕمٞمد يقم ضم٤مء.. يقًُم٤م أومٓمر أج٤مم، أرسمٕم٦م

 اًم٤ًمسمؼ؟ اًمٜمٔم٤مم ذم يًػم هؾ اًمٕمٞمد، أج٤مم أرسمٕم٦م يٗمٓمره؟ أم يّمقُمف سمٕمده

 إذا: اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٘مقل وأبًدا دائًم  إًمٞمٝم٤م ٟمِمػم وٟمحـ اًم٘م٤مقمدة، هلذه ح٤مذا؟ يٗمٓمر،

 وإومٓم٤مر يقم صٞم٤مم دور ذم ضم٤مء وم٢مذا اعمٌٞمح، قمغم احل٤مض ىمدم وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض

 .يٗمٓمره أن سمد ٓ وطمده اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم ومحٞمٜمئذ وطمده اجلٛمٕم٦م يّمقم أنف يقم

 يِمٙمؾ وم٘مد اًم٧ًٌم، يقم صقم قمـ اإلؿمٙم٤مل إزاًم٦م ي٠ميت يمٚمٝم٤م اعم٘مدُم٤مت هذه سمٕمد

 اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٌحقث سمٞمٜمم قمٜمدهؿ، ُمٕمٝمقد همػم ٕنف ح٤مذا؟ ُمًتِمٙمؾ، همػم أُمًرا  ًمٚمٜم٤مس

 إؿمٙم٤مل، ذم ُم٤م اًمٕمٞمد يقم سمّمقم يتٕمٚمؼ وُم٤م اجلٛمٕم٦م يقم سمّمقم يتٕمٚمؼ ومٞمم اًمذيمر آٟمٗم٦م

 إومراده، اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مُمٝمم، قمـ ُمٜمٝمل اًمٞمقُملم هذيـ أن أذه٤مهنؿ ذم ىم٤مئؿ ٕنف ح٤مذا؟

 ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠متٞمٝمؿ ح٤م أجًْم٤م، اًمٕمٞمد ويقم

 يّمقم أنف اعمٕمت٤مد يمٞمػش ومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض

 سملم اًمٗمرق ُم٤م اًمٙمٌػم، اإلؿمٙم٤مل هذا ُم٤م اًم٧ًٌم يقم اًمّمٞم٤مم يقم وضم٤مء يقم، ويٗمٓمر يقم

 اًمٕمٞمد يقم صٞم٤مم أو قمٜمف، اعمٜمٝمل اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم أو قمٜمف، اعمٜمٝمل اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم

 .إـمالىًم٤م إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م قمٜمف؟ اعمٜمٝمل

 ذم ُم٤م.. اًم٧ًٌم يقم قم٤مؿمقرا يقم ضم٤مء.. قمروم٦م يقم ضم٤مء اإلؿمٙم٤مٓت هذه وُمـ

 احل٤مفمر ٕن هنًٞم٤م: قم٤مرو٧م إذا ومٞمم هل٤م ومْمٞمٚم٦م ٓ اًمٗمْمٞمٚم٦م إج٤مم هذه أظمل، ي٤م إؿمٙم٤مل

 .اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 صقم اعمٙمٚمػ اعمًٚمؿ شمرك إذا: ذيمره ُمـ أجًْم٤م سمد ٓ ؿمٞمًئ٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟمذيمر صمؿ

 اًمّمٞم٤مم يقم اصٓمدم ًمٙمـ يقًُم٤م، ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم قم٤مدشمف ُمـ هق.. ٟمٔم٤مُمف ُمـ هق يقم

 يرسمح، هق خين ٓ يّمقُمف، وٓ اًمٞمقم هذا يؽمك ومٝمق ومٞمف اًمّمٞم٤مم قمـ ُمٜمٝمل وىم٧م ُمع

 اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف ٕنف شمريمف إذا اًم٧ًٌم، يقم قمروم٦م يقم أو قم٤مؿمقراء يقم ضم٤مء يمذًمؽ

 هلل ؿمٞمًئ٤م شمرك ُمـ: »اجلقاب هن٤مي٦م وهذا واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خين ٓ هذا

 يت٘مرب ومٝمق هنل ُمـ سمف أطم٤مط ح٤م اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم يؽمك وم٤مًمذيش ُمٜمف ظمػًما  اهلل قمقوف

 .اهلل رؾمقل هنل خم٤مًمًٗم٤م ص٤مم ًمق ُم٤م سمخالف اهلل إمم اًمؽمك هبذا

 ( 11:19:69( /2) راسمغ ومت٤موى) 

 افسبت صقام حؽؿ

 يقم أو قم٤مؿمقراء يمٞمقم ومْمؾ يقم واومؼ إن ؾمٞمم ٓ اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمٙمؿ :اًمًــ٤مئؾ

 ط ًمٚمٜمٌل ىم٤مل قمٜمدُم٤م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ىمقًمٙمؿ قمروم٦م؟وُم٤م

 اإلصمٜملم ىم٤مل صمؿ ؿمٝمر يمؾ ذم أج٤مم صمالصم٦م صؿ:ىم٤مل ذًمؽ، شمٓمٞمؼ ٓ وم٘م٤مل اًمدهر؟ أصقم

 ششاًمًالم قمٚمٞمف داود صٞم٤مم ذًمؽ وم٢من يقُم٤م وشمٗمٓمر يقًُم٤م شمّمقم: ىم٤مل صمؿ واخلٛمٞمس

 ًمٚمحدي٨م ُمٕم٤مرو٦م سمٕمٛمقُم٤مت، اؾمتدٓل ضُمّٚمٝم٤م سمؾ إدًم٦م هذه يمؾ: افشقخ

 ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل إطم٤مدي٨م أو ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل إدًم٦م سمٕمض جيقز، ٓ وهذا اخل٤مص

 يقًُم٤م يّمقم ٟمٔم٤مُمف طم٥ًم أومٓمر ًمق أرأج٧م:سم٤مًمت٤مزم اًم٤ًمئؾ قمغم ُيردُّ  هذا ؾم١ماًمؽ ذم

 أومٓمر،اًمثالصم٤مء يقم يم٤من اًمٕمٞمد يقم أن ٟمٗمؽمض اًمٕمٞمد يقم ىمٌؾ ومٓمره يم٤من يقًُم٤م، ويٗمٓمر

 ومْمٞمٚم٦م يقم أنف ُمٕمٚمقم وهق، اإلصمتٜملم يقم وم٠مومٓمر،يقًُم٤م ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم ىم٤مقمدة قمغم

 يقم ضم٤مء صمؿ إطمد، يقم أومٓمر ُمثال ومٚمٜم٘مؾ اًمتحديد سم٤معمث٤مل ي٘مّمد وٓ ُمث٤مل وهذا

 ًمٚمّمٞم٤مم ُمًقهم٤من وضمد ومٝمٜم٤م قمٞمد، يقم أنف اشمٗمؼ ًمٙمـ اإلصمٜملم يقم صٞم٤مم وينمع اإلصمٜملم

 وُمـ إطمد يقم أومٓمر أنف هق:اًمث٤مين واعمًقغ اإلصمٜملم يقم يمقٟمف هق: إول اعمًقغ

 ٓ:اجلٛمٞمع ضمقاب ؾمٞمٙمقن يّمقُمف؟ ومٝمؾ يقًُم٤م ويّمقم يقًُم٤م يٗمٓمر أنف قم٤مدشمف

 اًمتل وإطم٤مدي٨م اإلصمٜملم، يقم صٞم٤مم قمغم حتض اًمتل سم٤مٕطم٤مدي٨م ومٕمٚمٜم٤م يّمقُمف،وممذا



 315 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 صقم وهق اًمّمٞم٤مم أومْمؾ وم٢مٟمف يقًُم٤م واومٓمر يقًُم٤م صؿ» ُمٜمٝم٤م ـمروًم٤م أن٧م وذيمرَت  ذيمرت

 وأومٓمر يقًُم٤م صؿ: وٟم٘مقل ُٟم٘مٞمده٤م، اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م هبذه ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا شاًمًالم قمٚمٞمف داود

  ؟ومؼٟمق هٙمذا أخٞمس قمٜمف، ُمٜمٝمل يقم صقم صٞم٤مُمؽ ذم ص٤مدوم٧م إذا إٓ يقًُم٤م

 وهق ومٞمف يتج٤مدًمقن اًمٜم٤مس يزال ٓ اًمذي دي٨ماحل ُمِمٙمٚم٦م قمـ اجلقاب يمذًمؽ

 أج٤مم، صمالصم٦م اًمٌٞمض صٞم٤مم اًمٕم٤مدات، همٚم٦ٌم ًمقٓ إـمالىًم٤م اجلدل ي٘مٌؾ ٓ سيح ٟمص

 ل اًم٧ًٌم، يقم ص٤مدف قمروم٦م يقم صٞم٤مم قم٤مؿمقراء، يقم صٞم٤مم اًم٧ًٌم، يقم ص٤مدف

 قمغم اًمٕم٤مدات ًمٖمٚم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض هيْمٛمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن اًمٜم٤مس يٕمد

 ُمـ اعمًتح٥م سملم سم٤مًمتقومٞمؼ شم٘مع ُمِمٙمٚم٦م طمؾ قمـ أضمٌٜم٤ميمؿ ىمد ٟمحـ وه٤م اًمٜم٤مس،

 سم٠منف إصقل قمٚممء سمٕمض قمٜمف ُيٕمؼّم  وهذا ُُم٘مّدم، اًمٜمٝمل:وم٘مٚمٜم٤م.قمٜمٝم٤م واعمٜمٝمل اًمٕم٤ٌمدات

 ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة وم٤مُٕمثٚم٦م شاعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىُمدم وطم٤مفمر، ُمٌٞمح شمٕم٤مرض إذا»

 ُم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض أذه٤من ذم اعمتٕم٤مرو٦م إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمٗمٞم٦م إلسمراز أمهٝم٤م

 وقمٚمٞمف إطمد يقم أومٓمر أنف اشمٗمؼ يقًُم٤م ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم رضمؾ:آٟمٗم٤م ًمٙمؿ صقرشمف

 ُمٕمروف هق يمم ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ًمف اإلصمٜملم ويقم اإلصمٜملم، يقم يّمقم أن ًمٕم٤مدشمف سم٤مًمٜمٔمر

 أطمد وٓ،ٓ:اجلقاب أومٞمّمقُمف؟يم٤من قمٞمد يقم يم٤من اًمٞمقم هذا أن اشمٗمؼ ًمٙمـ اًمًٜم٦م ذم

 يقم صقم اعمقىمػ، هذا ُمثؾ ذم اًمٕمٚممء يًتٜمد اًمتل اًم٘م٤مقمدة هل ُم٤م.هذا ذم خي٤مًمػ

 يٗمٓمر أن اعمٕمت٤مد ضمرى اًمذي اًمؽمشمٞم٥م طم٥ًم ضم٤مء إذا وسمخ٤مص٦م ُمنموع ًمقطمده اإلصمٜملم

 ُم٘مدم احل٤مفمر» :هل اًمٕمٚممء قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًم٘م٤مقمدة هل يقًُم٤م،ُم٤م يّمقم وأن يقًُم٤م

 ٓ طمدي٨م ًميب إُمثٚم٦م ٟمٙمّثر أن قمٚمٛمٞم٦م سمٓمقًم٦م وٓ ؿمج٤مقم٦م ٓ وم٤مٔن شاعمٌٞمح قمغم

 ٓ قم٤مؿمقراء يقم يم٤من اًم٧ًٌم يقم أن اشمٗمؼ -ُمثال- ومٜم٘مقل اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 يمٗم٤مرة ظم٤ًمرة! ٟمّمقُمف ٓ ؾم٧ٌم يقم قمروم٦م يقم أن اشمٗمؼ، ؾمٜم٦م يمٗم٤مرة ظم٤ًمرة! ٟمّمقُمف

 أج٤مم ٧مصم٤مًمش اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر» قاباجل.ذًمؽ وٟمحق اًمٌٞمض أج٤مم يمذًمؽ،ؾمٜمتلم

 اًم٧ًٌم يقم قمروم٦م،دقمف اًم٧ًٌم يقم قم٤مؿمقراء، دقمف ؾم٧ٌم يقم أنف اشمٗمؼ اًمٌٞمض

 هنل قمٜمد وىمٗم٧م أوًٓ  ٕنؽ ح٤مذا؟ هل٤م ٟمتٜمٌف أن جي٥م وهذه سم٤مخل٤مه، وًم٧ًم،دقمف

 ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ اومؽُمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ» ىم٤مل طمٞم٨م اعم١ميمد ط اًمرؾمقل

 يقم قمٚمٞمؽ جي٥م وأنؽ ًمٚمٜمٝمل، شم٠ميمٞمد هذا شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد



 314 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 قم٤مؿمقراء اشمٗمؼ إصؾ، ذم ومْمٞمٚم٦م يقم يم٤من وًمق ُمٗمٓمر أنؽ ًمٚمٜم٤مس شم١ميمد أن اًم٧ًٌم

 شمدع وم٠من٧م آظمره، إمم اًم٧ًٌم ُمع اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ يقم اًم٧ًٌم، ُمع قمروم٦م اًم٧ًٌم، ُمع

 ىمدم ُمـ ٟمتّمقر ومٝمؾ قمٜمف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل ُمع وىمقوًم٤م اًمٞمقم هذا صٞم٤مم

 ومٝمؾ قمٞمد يقم اإلصمٜملم يقم:إول اعمث٤مل ذم شمٗمٙمروا ظمن؟ أنف اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر

 ٓ ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ احلدي٨م هذا اطمٗمٔمقا  ؟لَ  ٓ،: اجلقاب ظمن؟ هؾ. ٓ ٟمّمقُمف؟

 قمقوف هلل ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ حيٗمٔمف يم٤من ُمـ وًمٞمتذيمره حيٗمٔمف

 ُم٤م سم٤مُٕمثٚم٦م واُمِمقا  قمٞمد يقم عمقاوم٘متف اإلصمٜملم يقم صٞم٤مم شمرك اًمذيش ُمٜمف ظمػًما  اهلل

 اًمٞمقم هذا يّمقم أن ٟم٤موًي٤م يم٤من ٕنف ح٤مذا؟ رسمح، رسمح؟اجلقاب أم ظمن هق هؾ ؿمئتؿ

 يمؾ قمغم يّمُدُق  وم٢مذن اعمٌٞمح، قمغم اًمٜمٝمل مَ ومُ٘مدِّ  اًمٞمقم هذا صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل ٤مءضم أنف ًمقٓ

 يّمُدق ومحٞمٜمئذ اًم٧ًٌم يقم يم٤من أنف اشمٗمؼ ٕنف ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ًمف يقم صٞم٤مم شمرك ُمـ

 قمز اهلل ومٜم٠ًمل .شُمٜمف ظمػًما  اهلل قمقوف هلل ؿمٞمًئ٤م شمرك ُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف

 ؾمٛمٞمع إٟمف قمٚمٛمٜم٤م سمم اًمٕمٛمؾ يٚمٝمٛمٜم٤م وأن قمٚمًم  يزيدٟم٤م وأن يٜمٗمٕمٜم٤م ُم٤م يٕمٚمٛمٜم٤م أن وضمؾ

 .وؾمٚمؿ وصحٌف آخف وقمغم إُمل اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل وصغم جمٞم٥م

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افػرض ؽر يف افسبت صقام حرمة

 :ىَم٤مَل  ط اهلل َرؾُمقل َأن قَمٜمُْٝمؿ اهلل َرِض  اًمّممء ُأظْمتف قَمـ سمن سمـ اهلل قمٌد قَمـ

َّٓ  اًم٧ًٌم ًَمْٞمَٚم٦م شَمُّمقُُمقا  َٓ  َّٓ  أطمديُمؿ جيد ل وَم٢ِمن قَمَٚمْٞمُٙمؿ اوْمؽمض وِمٞمَم  إِ  َأو قمٜم٦ٌم حل٤مء إِ

 .ومٚمٞمٛمْمٖمف ؿَمَجَرة قمقد

ُِمِذّي  َرَواهُ  ْ ٤مِئّل  َوطمًٜمف اًمؽمِّ ًَ  َهَذا َوىَم٤مَل  َداُود َوَأبُق َصِحٞمحف ذِم  ظُمَزْيَٛم٦م َواسْمـ َواًمٜمَّ

قخ طَمِدي٨م ًُ  ...َُمٜمْ

 اًم٧ًٌم إومراد قمغم احلدي٨م محؾ وٟمحقه اًمٜمًخ، قمغم دًمٞمؾ ٓ: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 اًمٓمٌٕم٦م ذم ذيمرت يمٜم٧م يمم اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم سمف ىم٤مل وإن وم٢مٟمف ،..ي٠ميت يمم سم٤مًمّمقم

 ذم إٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  صٞم٤مُمف ينمع ٓ أنف إىمرب أن زم فمٝمر وم٘مد جمراهؿ وضمري٧م اًم٤ًمسم٘م٦م،
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 وم٘مط، اًمٗمرض اؾمتثٜمك صمؿ قم٤مُم٤ًم، هنٞم٤مً  أوًٓ  هنك ٕنف احلدي٨م: فم٤مهر ُمع ُمِمٞم٤مً  اًمٗمرض،

 أيب وطمدي٨م ش..إٓ أطمديمؿ جيد ل وم٢من»: سم٘مقًمف اًمٗمرض همػم ذم سم٢مومٓم٤مره إُمر أيمد صمؿ

 يمم اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم واحل٤مفمر طم٤مفمر، وهذا ُمٌٞمح، ٕنف ًمتخّمٞمّمف: يٜمٝمض ٓ هريرة

. أقمٚمؿ واهلل شم٘مدم، يمم ومٞمف اعمذيمقر ًمٚمحٍم ُمٜم٤موم٤مشمف ُمع إصقل، قمٚمؿ ُمـ ُمٕمٚمقم هق

 شاًمّمحٞمح٦م»و ش518-514ص» شاعمٜم٦م إمت٤مم» يمت٤ميب ذم ومٚمٞمٜمٔمره اًمتٗمّمٞمؾ ؿم٤مء وُمـ

 سطمقا  اًمذيـ أُم٤م احلدي٨م، صح٦م قمغم اشمٗم٤مق ؿمٌف هٜم٤مك أن اعمالطمظ وُمـ ،ش1313»

 اًم٘م٤مئؾ وُمٜمٝمؿ ًمف، اعمت٠مول ومٛمٜمٝمؿ -هٜم٤مك أؾممؤهؿ شمرى يمثػم مجع وهؿ– سمّمحتف

 إي٤مه سمٕمْمٝمؿ إقمالل أُم٤م فم٤مهر، هق يمم قمٜمدهؿ صحتف يٕمٜمل وذًمؽ سمٜمًخف،

 ؾم٤معم٦م إظمرى واًمٓمرق واطمدة، ـمريؼ ذم ظم٤مص أنف قمغم ُمرضمقح ومٝمق سم٤مٓوٓمراب

 ...اعمٕمؽمك هذا ذم اخلقض قمـ وقمجزه قمٓمٜمف، ْمٞمؼومٚم اعمٕم٤مسيـ ُمـ أقمٚمف ومٛمـ ُمٜمف،

 (1/444 الرتغوب والرتهوبالتعلوق عىل ) 

 افسبت يقم واؾؼ إذا ظرؾة أو ظاصقراء يقم صقم إؾراد جيقز ٓ

 اًم٧ًٌم، يقم واومؼ إذا قمروم٦م أو قم٤مؿمقراء يقم صقم إومراد جيقز ٓ: [اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .ًمف اًمتٜمٌف ومٞمٜمٌٖمل. اجلمهػم قمٜمف يٖمٗمؾ مم٤م وهذا

 ش3/541 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ»



 روضاُ
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 وافسقئات احلسـات وهؾ ؾريضة، يعدل رمضان يف افـػؾ هؾ

 مضاظػة؟ ؾقف

 ومريْم٦م؟ ؾمٌٕملم شمٕمدل واًمٗمريْم٦م ومريْم٦م رُمْم٤من ذم يٕمدل اًمٜمٗمؾ هؾ :مداخؾة

 .قمرومٜم٤مه٤م اًمتل اًمًٜم٦م ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  هذا ُمـ رء ٓ: اًمِمٞمخ

 اًمًٞمئ٤مت؟ ويمذًمؽ شُمَْم٤مقمػ قم٤مم سمِمٙمؾ احلًٜم٤مت وهؾ: مداخؾة

 ؾمقاء ُمٙم٦م، ذم واعم٘مٞمؿ سمٛمٙم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمم إيراده يٙمثر أجْم٤مً  اًم١ًمال هذا: ُمداظمٚم٦م

 .شمتْم٤مقمػ واًمًٞمئ٤مت شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت هٜم٤مك هؾ.. ُمٙمٞم٤مً  يم٤من أو آوم٤مىمٞم٤مً  يم٤من

 ويمذًمؽ شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت أن ذم ساطم٦م اًمنمع ذم ٟمص يقضمد ٓ :اجلقاب 

 واعمديٜم٦م يمٛمٙم٦م اعمٙم٤من ومْمٞمٚم٦م.. اًمزُم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م أو اعمٙم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٔمراً  اًمًٞمئ٤مت:

 أن ذم سيح ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس رُمْم٤من، ؿمٝمر هذا يمِمٝمرٟم٤م اًمزُم٤من ومْمٞمٚم٦م.. ُمثالً 

 هن٤مإ: اًمٕمٚممء سمٕمض ي٘مقل اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ٙمـوًم شمتْم٤مقمػ، اًمًٞمئ٤مت أو احلًٜم٤مت

 احلًٜم٤مت إن: ُم٤م إٟم٤ًمن ىم٤مل وم٢مذا اضمتٝم٤مداً  وإٟمم ٟمّم٤مً  ًمٞمس: أي اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً .. شمتْم٤مقمػ

 ..سمذًمؽ اجلزم جيقز ٓ وًمٙمـ اًمٕمٚممء، سمٕمض ىمقل ٕنف ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ومال شمتْم٤مقمػ

 ( 11 :42: 42/   296/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :47: 61/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

 ظذر بغر رمضان يف اإلؾطار

 قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ قمذر، سمٖمػم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر شمٕمٛمد ُمـ ذيمر: افسمال

 سم٤مًم٘مْم٤مء؟ إًمزاُمف
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 ومٝمق اًم٘مْم٤مء، ُيَٛمٙمٜمف وٓ هٜم٤مك: ًمٞمس احلدود، هذه ذم اًم١ًمال يم٤من إذا ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  اًمّمالة يمت٤مرك وضمؾ، قمز اهلل إمم يتقب أن إٓ آصمؿ،

 . (:.51 :54/ 61/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يػطر؟ أن فف جيقز هؾ رمضان يف افسػر دائؿ إجرة شائؼ

 -ُمثالً - سملم -ُمثالً – سمٕمٞمدة سمٚمد ُمـ اعم٤ًمومرة اًمًٞم٤مرات ًم٤ًمئؼ جيقز هؾ: افسمال

 ضمدًا، ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م هذه ٕن يٗمٓمروا: أهنؿ رُمْم٤من أثٜم٤مء ذم -إضمرة– ودُمِمؼ طمٚم٥م

 ؟..يٕمٜمل

 ضم٤مز ُم٤ًمومر أنف ي٘م٤مل يم٤من إن سم٤محلٙمؿ، شمتٕمٚمؼ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اًم٘مْمٞم٦م: اًمِمٞمخ

د سم٤مًمذي اًمًٗمر وًمٞمس ومال، وإٓ  ىمد ذًمؽ ٕن ىمّمػمة: أو ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م سم٘مٓمع ُيـَحدَّ

 .واطمداً  ذـم٤مً  وًمٞمس إوص٤مف، ُمـ وصٗم٤مً  يٙمقن

ً، ٟمٗمًف يٕمتؼم اًم٤ًمئؼ هذا يم٤من وم٢مذا   ومٚمف اعم٤ًمومريـ، اؾمتٕمداد ويًتٕمد ُم٤ًمومرا

 اؾمتٕمداد يًتٕمد وٓ ٟمٗمًف، يٕمتؼم ٓ: يٕمٜمل هق يم٤من إن أُم٤م اإلومٓم٤مر، وًمف اًم٘مٍم

ؾ وم٢مٟمف اعم٤ًمومريـ،  أن ًمف ًمٞمس سمٚمده، إمم يٕمقد صمؿ إًمٞمٝم٤م، اًم٘م٤مصد اًمٌٚمد إمم اًمريم٤مب ُيَقصِّ

 .ي٘مٍم

 سمؾ ؾم٤مئؼ، ًمٙمؾ شمٚمٞمؼ ضم٤مُمدة ومتقى ومٞمٝم٤م ُيْٕمَٓمك أن يٛمٙمـ وٓ ٟمًٌٞم٦م، وم٤مًم٘مْمٞم٦م 

 ُمـ ظمرج ُمـ ًمٙمؾ: أدق سمٕم٤ٌمرة ٟم٘مقل دقمٜم٤م ُم٤ًمومر، ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘م٤مل اًمٙمالم هذا

ءً  سمٚمده  همػم أو ُم٤ًمومر إٟمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ ىمّمػمة أو ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م ىمٓمع يم٤من ؾمقا

 .ُم٤ًمومراً  وًمٞمس ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م ي٘مٓمع وم٘مد سم٤مًمٕمرف: يتٕمٚمؼ ذًمؽ ٕن ُم٤ًمومر:

 ُمـ -ُمثالً – ظمرج سمرضمؾ: شاًمًٗمر أطمٙم٤مم» ذم رؾم٤مًمتف ذم ُمثالً  شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وييب

 طمتك ويٛمٌم، يٛمٌم زال وُم٤م ومٛمِمك اًمّمٞمد، جيد ومٚمؿ ظم٤مرضمٝم٤م وصؾ، ًمٚمّمٞمد دُمِمؼ

 ىم٤مصداً  ظمرج ُم٤م: أوًٓ  ٕنف سمٛم٤ًمومر: ًمٞمس هذا: ىم٤مل دُمِمؼ، ُمـ طمٚم٥م إمم وصؾ

 .سم٤مًمف ذم يم٤من وٓ هتٞم٠م وٓ اًمّمٞمد، ىم٤مصدا ظمرج وإٟمم اًمًٗمر،
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 . اعم٤ًمومر وهمػم اعم٤ًمومر ُمقوقع ذم شمالطمظ أن يٜمٌٖمل اًمدىمٞم٘م٦م اًمٜم٘م٤مط ومٝمذه

 . (:.61 :46/   51/   واًمٜمقر اهلدى) 

 !افعامة؟ افثاكقية فطؾبة رمضان يف افػطر حؽؿ

 اًمث٤مٟمقي٦م ًمٓمٚم٦ٌم اعمٗمتل أومتك يم٤من ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م: وم٘مط واطمد ؾم١مال هذا: افسمال

 ُمـ خيرج يم٤من اًمٓم٤مًم٥م أن: ُمع اعم٤ًمومر، قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  رُمْم٤من، ذم اإلومٓم٤مر سمجقاز اًمٕم٤مُم٦م

 .سم٤معمِم٘م٦م ذًمؽ وُيَٕمٚمِّؾ اًمٌٞم٧م، سمج٤مٟم٥م واعمدرؾم٦م سمٞمتف

 .اهلل طمرم ُم٤م يًتحٚمقا  اًمتل اًمٗمت٤موى هذه ُمـ سم٤مهلل قمٞم٤مذاً : اًمِمٞمخ

 أن -اًمتٕمٌػم صح إن- اًمنمقمل آَّ  اًمٕمٚمؿ هذا ظم٤مص٦م اًمٕمٚمؿ ٤مًم٥مًمٓم أبداً  جيقز ُم٤م 

 طمٙمؿ ًمٞم٠مظمذ اًمٌٚمد ظم٤مرج ومٞمخرج حيت٤مل أن جيقز وٓ ُم٘مٞمؿ، وهق رُمْم٤من ذم ُيْٗمٓمِر

قهن٤م اًمتل احِلَٞمؾ سم٤مب ُمـ هذه ٕن اعم٤ًمومر: ٛمُّ ًَ  .اًمنمقمٞم٦م سم٤محلٞمؾ فمٚممً  ُي

 أن ومٕمٚمٞمف ص٤مئؿ، وهق يْمٜمٞمف اًمٓم٤مًم٥م ُمـ ضمٝمد -ومٕمالً – هٜم٤مك يم٤من إذا: أىمقل وم٠من٤م 

وف ٓ اًمتل واًمقؾم٤مئؾ إؾم٤ٌمب يتخذ  يم٤من إن قمٚمٞمف -ُمثالً – ومٝمق اجلٝمد، هذا عمثؾ شُمَٕمرِّ

 ُمـ سمح٤مضم٦م هق ُم٤م يتدارس صمؿ اجلمقم٦م، ُمع اًمٗمجر صالة يّمكم أن طم٘م٤مً  ُم١مُمٜم٤مً  ُمًٚممً 

 طم٥ًم صمالث ؾم٤مقمتلم آُمتح٤من ومٞمف ي٘مدم أن يريد اًمذي اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمتدارس

 اًمٗمجر ًمّمالة يًتٞم٘مظ ٓ ورسمم يمٚمف اًمٚمٞمؾ يٜم٤مم أن أُم٤م اًمٗمجر، صالة سمٕمد اؾمتٓم٤مقمتف

 ًمؽ جيقز: ًمف ومٞم٘م٤مل اًمٜمٝم٤مر ذم يدرس هق صمؿ وىمتٝم٤م سمٕمد يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من وإن ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 .وذيٕمتف اهلل أطمٙم٤مم قمغم آطمتٞم٤مل هق هذا اإلومٓم٤مر،

 ُم٤م اًمٓمالب، ه١مٓء أطمقال ُيالطمٔمقن ٓ اعمٗمتلم ه١مٓء أن واًمٕمجٞم٥م

ُٚمُٙمقه، أن يٜمٌٖمل اًمذي سم٤مًمٓمريؼ سمٞمٜمّمحقهؿ ًْ  قمغم اعمح٤مومٔم٦م سملم جيٛمٕمقا  طمتك َي

 ُم٤م آُمتح٤من، قمغم ىم٤مدُمقن أهنؿ قمٚمٞمٝمؿ يقضمٌف اًمذي آؾمتٕمداد وسملم اًمٗمريْم٦م

روهنؿ  .شسمٙمقره٤م ذم ُٕمتل سمقرك»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ -ُمثالً – ُيَذيمِّ

 يمم اًمنمع، ظمالف وهذا اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ إمم اًمٚمٞمؾ يًٝمرون اًمٓمالب أيمثر ومتجد 
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 صمؿ سمٕمده٤م، احلدي٨م وقمـ اًمٕمِم٤مء، صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ: اًمًالم قمٚمٞمف هنٞمف ُمـ شمٕمٚمؿ

 اًمٜمٝم٤مر ذم أنٗمًٝمؿ يْمٜمقن إُم٤م اًمٗمجر، ًمّمالة يًتٞم٘مٔمقن وٓ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد يٜم٤مُمقن

 .سم٤مجلقاز ومٞمٗمتقهنؿ

 اًمذي اًمٕمٚمؿ هذا ُم٤م: يٕمٜمل اًمٗمتقى، هذه عمثؾ ضورة هٜم٤مك ًمٞمس: أوًٓ 

 وًمق طمتك اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ هق ًمٞمس اًمٜمج٤مح، ؾمٌٞمؾ ذم ضمٝمقدهؿ وي٘مدُمقن يتدارؾمقٟمف

 قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم ىمٚم٧م يمم ًمإلومٓم٤مر، أنٗمًٝمؿ يٕمروقا  أن جيقز ومال اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ يم٤من

 اًمًقل هن٤مي٦م» قمغم وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف اًمُٖممري قمغم ردي ذم شاًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز رؾم٤مًم٦م»

 ..شأطم٤مدي٨م ختري٩م

 يم٤مًمذي وٕمٗمٝم٤م، أو صحتٝم٤م سمٞم٤من دون إطم٤مدي٨م سمتخري٩م ُيْٕمٜمَك اًمذي: ىمٚم٧م 

 ومم اًمٖم٤مي٦م، هق واًمْمٕمٞمػ اًمّمحٞمح وُمٕمروم٦م وؾمٞمٚم٦م، وم٤مًمتخري٩م يّمكم، وٓ يتقو٠م

 .اعمرشم٦ٌم سمٞم٤من ُمٕمف ُيْٗمؽَمض ل يم٤من إذا اًمتخري٩م وم٤مئدة

 .وضمؾ قمز هلل ًمٞم٧ًم يم٤مٟم٧م إذا يدرؾمقهن٤م، اًمتل اًمٕمٚمقم هذه وم٤مئدة ُم٤م يمذًمؽ

 ذم يٗمٓمر أن ذقمٞم٤مً  قمٚممً  يم٤من ًمق طمتك اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م جيقز ٓ: اًم٘مقل ظمالص٦م

 اًمّمٞم٤مم أوٜم٤مه إذا إٓ ذيمرٟم٤مه٤م، اًمتل إُمقر هذه سمٛمالطمٔم٦م آقمتٜم٤مء سمٕمد إٓ رُمْم٤من،

 .ذًمؽ ًمف ومٚمٞمس وإٓ ُيْٗمٓمِر ومحٞمٜمئذٍ  ٟمٗمًف، قمغم وظم٤مف

 . (:.67 :.9/   51/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افتايل افققم صؿس ؽروب ظـد إٓ يستقؼظ ومل افػجر كام رجؾ

 همروب قمٜمد إٓ يًتٞم٘مظ ل اًمٗمجر، ُمـ ٟم٤مم رضمالً  أن طمدث يمذًمؽ: ُمداظمٚم٦م

 ..اًمث٤مين اًمٞمقم ؿمٛمس

 ٓ؟ وإٓ اًمٚمٞمؾ ذم اًمٜمٞم٦م سَمٞم٧َّم هق: اًمِمٞمخ

 اًمٞمقم همروب ذم إٓ يًتٞم٘مظ ومٚمؿ اًمٗمجر، سمٕمد ٟم٤مم هق ؿمٞمخ، ي٤م قمٗمقاً : ُمداظمٚم٦م

 .يممن إول ًمٚمٞمقم اًمث٤مين اًمٞمقم اًمث٤مين،
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 .هذا ٟم٤مم ؾم٤مقم٦م يمؿ: يٕمٜمل آه: اًمِمٞمخ

 اًمٞمقم ومجر قمٚمٞمف أتك صمؿ وقمنميـ، أرسمٕم٦م اًمٗمجر إمم اًمٗمجر ُمـ يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ٟم٤مئمً  وم٤مؾمتٛمر يٜمق، ول اًمث٤مين

 .يٕمٞمد ٓزم: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ي٘ميض ٓزم: اًمِمٞمخ

 .ي٘ميض ٓزم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ؟-ُمثالً – ؿمٞمخ ي٤م ذط اًمٜمٞم٦م ٕن: ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ هق ـمٌٕم٤ًم،: اًمِمٞمخ

 (  11 :38 :15/ 162/واًمٜمقر اهلدى)

  افؾقؾ مـ يقمقا رمضان صقام كقة تبققت

  رُمْم٤من؟ ذم ًمٞمٚم٦م يمؾ اًمّمٞم٤مم ٟمٞم٦م شمٌٞمٞم٧م يٚمزم هؾ: افسائؾ 

 . واهلل إيف: افشقخ

 ( 11 :11: 59/   425/  واًمٜمقر اهلدى)

 افباؿل؟ صقام أجر مـ ُيـْحَرم رمضان يف يقماً  ُيْػطِر مـ هؾ

 اًم٤ٌمىمل؟ صٞم٤مم أضمر ُمـ حيرم رُمْم٤من ذم يقُم٤مً  يٗمٓمر ُمـ هؾ :اًم٤ًمئؾ

 :اصمٜملم أُمريـ ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  يٙمقن اجلقاب: اًمِمٞمخ
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ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: إول ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم ـْ ﴿ [7:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره ظَمػْمًا  َذرَّ  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُم

ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  ا  َذرَّ  .[8:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره َذًّ

 وص٤مم رُمْم٤من ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر ُمـ أن قمغم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس أنف: اًمث٤مين وإُمر

 قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾ ٓ إن٤مم، رب قمٜمد ُم٘مٌقل همػم يٙمقن اًمّمٞم٤مم هذا أن رُمْم٤من، أج٤مم ؾم٤مئر

ـْ ﴿: أي٦م قمغم طمٞمٜمذاك ومٜمٕمتٛمد اًمدًمٞمؾ هذا ُمثؾ يقضمد ل وإذ هذا، قمغم  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم

ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  ـْ ﴿[ 7:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره ظَمػْمًا  َذرَّ ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُم ا  َذرَّ  وهق[ 8:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره َذًّ

ءً  ؾمُٞمج٤مزى  يٖمٗمر أن إٓ ًمٞمقُمف، إومٓم٤مره قمغم ؾمٞمئ٤مً  قم٘م٤مسم٤مً  ويٕم٤مىم٥م صٞم٤مُمف قمغم طمًٜم٤م ضمزا

َ  إِنَّ ﴿: ىمقًمف ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اهلل ُمِمٞمئ٦م قمٛمقم حت٧م داظمؾ ومٝمذا ًمف، اهلل  ٓ اّللَّ

كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ َ
ِ
 .[58:اًمٜم٤ًمء] ﴾َيَِم٤مءُ  عم

 وهذا ُمتٕمٛمدًا، قم٤مُمداً  رُمْم٤من ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر أنف هق اًم٤ًمئؾ ىمّمد يم٤من إذا هذا 

ر رُمْم٤من، ُمـ ًمٞمقم اإلومٓم٤مر  وقمغم اعمٜم٤مسمر رؤوس قمغم طمدي٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ ُيَذيمِّ

 َيْ٘مِْمف ل نرُمْم٤م ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر ُمـ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل سم٠من يزقمٛمقن اعمج٤مًمس رؤوس

 همػم هلل واحلٛمد هق: أىمقل أن زم جيقز ًمٕمٚمف طمدي٨م هذا شص٤مُمف وإن اًمدهر صقم

 صحٞمح: همػم إٟمف: هلل واحلٛمد أىمقل أن جيقز أدري ُم٤م ًمٙمـ ذًمؽ، أقمٚمؿ ٕين صحٞمح:

 اؾمتٓم٤مع ُم٤م يمٚمف اًمدهر ص٤مم ًمق سم٠منف وي٤ٌمًمغ رُمْم٤من، ذم اعمٗمٓمر قم٘مقسم٦م جيًؿ ٕنف ذًمؽ

ض أن  .أومٓمره اًمذي اًمٞمقم ذًمؽ صقم ومْمؾ ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ُيَٕمقِّ

 ُمتٕمٚم٘م٤مً  يم٤من وإن اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ذم ِذيْمره ُمٝمؿ رء إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا، أىمقل

 يمم اخلٛم٦ًم اإلؾمالم أريم٤من ُمـ ريمـ.. اخلٛم٦ًم إريم٤من ُمـ ريمـ هل اًمتل سم٤مًمّمالة

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد قمٚمٞمف حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًم٘مد: شمٕمٚمٛمقن

 وهٜم٤م – عمالئٙمتف وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ٟم٘مّم٧م وإن وأنجح، أومٚمح وم٘مد مت٧م وم٢من اًمّمالة،

عشمَ  ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا – اًمِم٤مهد  .شومريْمتف سمف ًمف ومُتتِّٛمقا  َٓمقُّ

ر إذا اعمًٚمؿ أن: يٕمٜمل  ط أنف ىُمدِّ  أووح ىمد ذًمؽ ُمـ وم٤معمخرج ُم٤م، صالة ذم وَمرَّ

 طمتك اًمٜمقاومؾ: ُمـ ُيْٙمثِر أن.. اًمتٓمقع ُمـ يٙمثر أن: وهق اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ؾمٌٞمٚمف

ض اهلل، ًم٘م٤مء يقم حل٤ًمسمف اعمتقومرة أضمقره٤م ُمـ يٕمقض  اعمتقومرة إضمقر هذه ُمـ ُيَٕمقِّ
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 .أو٤مقمٝم٤م اًمتل اًمّمالة أضمر ُمـ وم٤مشمف ُم٤م سمديؾ ًمٚمٜمقاومؾ صالشمف سم٥ًٌم

 أومٓمر ُمـ أن اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا ُمـ اىمت٤ٌمؾم٤مً : ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع اًمقزان قمغم

 إومٓم٤مره أضمر ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ًمف يٕمقض طمتك اًمتٓمقع: ُمـ ُيْٙمثِر أن ومٕمٚمٞمف رُمْم٤من ُمـ يقُم٤مً 

: وُمتٜم٤مً  ؾمٜمداً  وٕمٞمػ هق آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر احلدي٨م هذا إن: ٟم٘مقل هٜم٤م ومٛمـ اًمٞمقم، ًمذًمؽ

 ُم٤ٌمًمٖم٦م، هذه شص٤مُمف وإن اًمدهر صقم ي٘مْمف ل قمذر سمٖمػم رُمْم٤من ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر ُمـ»

 .يّمح ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م أن واحلٛمد

 ( 11 :11: 36/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :16: 37/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 

 خؾؾ ذفؽ ظـ ؾـتج آخر بؾد إػ بؾد مـ رمضان يف اكتؼؾ مـ

 فف؟ بافـسبة افصقم أيام ظدد يف

 ُمثالً  ٕنف إؿمٙم٤مل: هٜم٤مك اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ: اًمّمٞم٤مم ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

ئر ذم قمٜمدٟم٤م اًمقاىمع يقًُم٤م، وقمنميـ شمًٕم٦م اًمِمٝمر يٙمقن قمٜمدُم٤م  اًمًٕمقدي٦م قم٤مدةً  أنف اجلزا

ئر ُمع اًمّمقم يٌتدئ وم٤مًمذي سمٞمقم ىمٌٚمٜم٤م يّمقُمقن  ًمٞمٕمتٛمر يذه٥م صمؿ ـمٌٕم٤مً  سمالده ذم اجلزا

 ..ضمداً  يمثػم وهذا

 ..اًمّمقم يٌتدئ يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 يذه٥م صمؿ اجلزائر، ُمع اًمّمٞم٤مم ومٞمٌدأ اجلزائر ذم ُم٘مٞممً  يم٤من ٕنف سمالده: ُمع: ُمداظمٚم٦م

 اًمًٕمقدي٦م ذم وهق اًمٕمٞمد ومٞمدريمف ضمدًا، يمثػم وهذا رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم ذم ًمٞمٕمتٛمر

 .ُيـَحؾ يمٞمػ أدري ٓ اإلؿمٙم٤مل ومٝمذا يقًُم٤م، وقمنميـ صممٟمٞم٦م ص٤مم ىمد ٟمٗمًف ومٞمجد

 ومٗمل صمالصملم، ويقضمد وقمنميـ شمًٕم٦م يقضمد يقًُم٤م، وقمنميـ صممٟمٞم٦م يقضمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ومٝمق ًمٚمجزائري سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٕمنميـ اًمت٤مؾمع اًمٞمقم ذم ُيَٕمٞمِّد اًمذي اًمٌٚمد ذم سم٘مل إذا احل٤مًم٦م هذه

 سمٚمده طم٥ًم خيتٛمف ومٝمق سمٚمده، ذم اسمتدأه أنف دام ومم يم٤مُماًل، اًمِمٝمر يّمؿ ل ٕنف يّمقم: أن قمٚمٞمف
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 .صمالصملم يّمقم ٓ ومٝمق صمالصملم ص٤مُم٧م سمٚمده إذا أُم٤م وقمنميـ، شمًٕم٦م إمم

ئر إمم ورضمع اًمًٕمقدي٦م ذم اًمّمقم اسمتدأ: ُمثالً  اًمٕمٙمس، يم٤من وإذا: ُمداظمٚم٦م  اجلزا

 .يقُم٤مً  وصمالصملم واطمداً  يّمقم ىمد ٟمٗمًف جيد ىمد

 ..اجلقاب ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 ..شيٗمٓمرون يقم وومٓمريمؿ يّمقُمقن يقم صقُمٙمؿ»

 يٗمٓمر أومٓمرت ومٞمٝم٤م هق اًمتل اًمٌٚمد ًمق أنف: اعمقـمـ هذا ذم ومتقى أذيمر: ُمداظمٚم٦م

 وأن رأجٙمؿ؟ ومم اًمٞمقم، هذا وي٘ميض ُمٕمٝمؿ ويٙمقن اًمٕمٞمد، سمّمالة حئمك طمتك ُمٕمٝمؿ

 يٗمٓمر سم٠منف أضم٧ٌم ومٝمٜم٤مك وقمنميـ، اًمتًٕم٦م ىم٤ٌمًم٦م هق اًمذي يّمقُمف أن ُمٜمؽ ؾمٛمٕم٧م أن٤م

 وي٘ميض ُمٕمٝمؿ اًمٕمٞمد سمّمالة حئمك طمتك ومٞمٝم٤م هق اًمذي اًمٌٚمد ُمع وقمنميـ اًمت٤مؾمع يقم

 .اًمٞمقم هذا

 ُم٤م اعمتٕمٛمد اإلومٓم٤مر ٕن زم: يٌدو ُم٤م أن ًمٙمـ وضمف ًمف هذا يٙمقن رسمم: اًمِمٞمخ

 اًمٕمٞمد يّمكم أنف: قمٗمقاً .. ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم يقم صم٤مين يّمقم أن ًمٚمٕمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم وسم٢مُمٙم٤مٟمف يّمح،

 .يقم صم٤مين

 ( 11: 53 :17/ 772/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 56 :41/ 772/واًمٜمقر اهلدى) 

 افعذاب ظـف خيػػ رمضان يف ادقت هؾ

 ُمثؾ؟ اًمٕمذاب قمٜمف خيٗمػ رُمْم٤من ذم اعمٞم٧م هؾ: ُمداظمٚم٦م

 .أقمٚمؿ اهلل. هذا ذم سمٞم٤من قمٜمدٟم٤م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 اًمٜم٤مر؟ أبقاب شُمٖمٚمؼ: ُمداظمٚم٦م
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 إمم حيت٤مج هذا اًمٕمذاب، اعمٞم٧م قمـ ُيـَخّٗمػ ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ. ٟمص

  (11 :13: 45/   137/  واًمٜمقر اهلدى) 





 املطالع اختالف





 363 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 ظؾقـا ُؽؿ إذا يقًما ثلثغ صعبان إمتام

 ش.ص٤مئم أصٌح ىمؽم أو همٞمؿ ُمٓمٚمٕمف دون طم٤مل إذا قمٛمر اسمـ يم٤من: »طمدي٨م»

 . صحٞمح

 إذا اطمتٞم٤مـم٤م اًمثالصملم ًمٞمٚم٦م صقم وضمقب قمغم إثر هبذا اعمّمٜمػ اؾمتدل (:تـبقف)

 يٕمٜمك ـ احلدي٨م راوى هق قمٛمر واسمـ»: وىم٤مل. ىمؽم أو همٞمؿ اهلالل رؤي٦م دون طم٤مل

 .شًمف شمٗمًػم سمف وقمٛمٚمف ـ اعمت٘مدم

 وٞم٘مقا » سمـ شًمف وم٤مىمدروا»: إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م رم ىمقًمف ومن ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء: ىمٚم٧م 

 .شيقُم٤م وقمنميـ شمًٕم٦م ؿمٕم٤ٌمن حي٥ًم سم٠من وذًمؽ اًمٕمدة ًمف

 :أُمقر ذًمؽ يٜم٤مذم: ىمٚم٧م

 قمدة وم٠ميمٛمٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ همؿ وم٢من»: طمدي٨م ىمٌؾ اعمت٘مدم هريرة أبك طمدي٨م رم أن: إول

 .هٜم٤مك ذيمرهؿ ؾمٌؼ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ آظمريـ مج٤مقم٦م طمدي٨م رم ويمذًمؽ ش،صمالصملم ؿمٕم٤ٌمن

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ شم٘مدم وم٘مد أجْم٤م ط ًمٗمٕمٚمف خم٤مًمػ هذا قمٛمر اسمـ ومٕمؾ أن: اًمث٤مٟمك

 .شص٤مم صمؿ يقُم٤م صمالصملم قمد قمٚمٞمف همؿ وم٢من ،رُمْم٤من ًمرؤي٦م يّمقم صمؿ»: قمٜمٝم٤م اهلل رى

 ُمـ يقُم٤م أصقم ٕن»: ىم٤مًم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م وأُم٤م 

 ،يًؿ ل رضمؾ ومٞمف ،ؾمٜمده يّمح ومال شرُمْم٤من ُمـ يقُم٤م أومٓمر أن ُمـ إمم أطم٥م ؿمٕم٤ٌمن

 ش362 ـ 2/364» أمحد ُمًٜمد رم شُمقؾمك أبك سمـ اهلل قمٌد» سمـ ُمًٛمك ضم٤مء ىمد ًمٙمـ

 .يم٤محلٜمٗمٞم٦م سمف إظمذ فًمزُم سمراويتف ٓ اًمراوى سمرأى اًمٕمؼمة: ىم٤مل ومٛمـ، صحٞمح وؾمٜمده

 ([915) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 فؾـاس ادقاؾؼة وافػطر افصقام ثبقت يف يعتز

 شمٗمٓمرون، يقم واًمٗمٓمر شمّمقُمقن، يقم اًمّمقم[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .ششمْمحقن يقم وإوحك



 366 اظمتالف اعمٓم٤مًمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أهؾ سمٕمض وومن» :احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ىم٤مل:  احلدي٨م وم٘مف :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

. شاًمٜم٤مس وقمٔمؿ اجلمقم٦م ُمع واًمٗمٓمر اًمّمقم هذا ُمٕمٜمك إٟمم: وم٘م٤مل احلدي٨م، هذا اًمٕمٚمؿ

 اًمٕمٞمد صمٌقت ذم يٕمتؼم أنف قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: »76/  6» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين وىم٤مل

 همػمه، ُمقاوم٘م٦م قمٚمٞمف جي٥م سم٤مًمرؤي٦م اًمٕمٞمد يقم سمٛمٕمروم٦م اعمتٗمرد وأن ًمٚمٜم٤مس، اعمقاوم٘م٦م

 رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ هذا ُمٕمٜمك وذيمر .شوإوحٞم٦م واإلومٓم٤مر اًمّمالة ذم طمٙمٛمٝمؿ ويٚمزُمف

 ُمـ إن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد ومٞمف: وىمٞمؾ» :وىم٤مل ،ش635/  1» شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اهلل

 يٕمٚمؿ، ل ُمـ دون ويٗمٓمر، يّمقم أن ًمف ضم٤مز اعمٜم٤مزل طم٤ًمب سمت٘مدير اًم٘مٛمر ـمٚمقع قمرف

 هذا يٙمقن ٓ أنف سمِمٝم٤مدشمف اًم٘م٤مض حيٙمؿ ول اهلالل رأى إذا اًمقاطمد اًمِم٤مهد إن: وىمٞمؾ

 شُم٤مضمف اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي احلًـ أبق وىم٤مل .شًمٚمٜم٤مس يٙمـ ل يمم صقُم٤م، ًمف

 ًمٞمس إُمقر هذه أن ُمٕمٜم٤مه أن واًمٔم٤مهر» :اًمؽمُمذي قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد

 وجي٥م واجلمقم٦م، اإلُم٤مم إمم ومٞمٝم٤م إُمر سمؾ ومٞمٝم٤م، اًمتٗمرد هلؿ وًمٞمس دظمؾ، ومٞمٝم٤م ًممطم٤مد

 اإلُم٤مم ورد اهلالل، أطمد رأى وم٢مذا هذا، وقمغم واجلمقم٦م، ًمإلُم٤مم اشم٤ٌمقمٝمؿ أطم٤مد قمغم

 اجلمقم٦م يتٌع أن قمٚمٞمف وجي٥م إُمقر، هذه ُمـ رء طم٘مف ذم يث٧ٌم ٓ أن يٜمٌٖمل ؿمٝم٤مدشمف

  .شذًمؽ ذم

 ُمنوق قمغم سمف قم٤مئِم٦م اطمتج٤مج وي١ميده احلدي٨م، ُمـ اعمت٤ٌمدر هق اعمٕمٜمك وهذا: ىمٚم٧م

 وأن سمرأجف قمؼمة ٓ أنف ًمف ومٌٞمٜم٧م اًمٜمحر، يقم يٙمقن أن ظمِمٞم٦م قمروم٦م يقم صٞم٤مم ُمـ اُمتٜمع طملم

 .شاًمٜم٤مس يٗمٓمر يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس، يٜمحر يقم اًمٜمحر» :وم٘م٤مًم٧م اجلمقم٦م اشم٤ٌمع قمٚمٞمف

 اًمٜم٤مس دمٛمٞمع هم٤مي٤مهت٤م ُمـ اًمتل اًمًٛمح٦م سم٤مًمنميٕم٦م اًمالئؼ هق وهذا: ىمٚم٧م 

 شمٕمتؼم ومال اًمٗمردي٦م، أراء ُمـ مجٕمٝمؿ يٗمرق ُم٤م يمؾ قمـ وإسمٕم٤مدهؿ صٗمقومٝمؿ، وشمقطمٞمد

سم٤م يم٤من وًمق - اًمٗمرد رأي اًمنميٕم٦م  يم٤مًمّمقم مج٤مقمٞم٦م قم٤ٌمدة ذم - ٟمٔمره وضمٝم٦م ذم صقا

 سمٕمْمٝمؿ يّمكم يم٤من قمٜمٝمؿ اهلل رض اًمّمح٤مسم٦م أن شمرى أٓ اجلمقم٦م، وصالة واًمتٕمٌٞمد

 ٟمقاىمض ُمـ اًمدم وظمروج واًمٕمْمق اعمرأة ُمس أن يرى ُمـ وومٞمٝمؿ سمٕمض وراء

 ومٚمؿ ي٘مٍم، ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمًٗمر، ذم يتؿ ُمـ وُمٜمٝمؿ ذًمؽ، يرى ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمقوقء،

 اًمقاطمد، اإلُم٤مم وراء اًمّمالة ذم آضمتمع ُمـ ًمٞمٛمٜمٕمٝمؿ وهمػمه هذا اظمتالومٝمؿ يٙمـ

 سمٕمض ذم آظمتالف ُمـ ذ اًمديـ ذم اًمتٗمرق سم٠من ًمٕمٚمٛمٝمؿ وذًمؽ هب٤م، وآقمتداد



 361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 اإلُم٤مم ًمرأى اعمخ٤مًمػ سم٤مًمرأي اإلقمتداد قمدم ذم سمٌٕمْمٝمؿ إُمر سمٚمغ وًم٘مد أراء،

 اعمجتٛمع ذًمؽ ذم إـمالىم٤م سمرأجف اًمٕمٛمؾ شمرك طمد إمم يمٛمٜمك، إيمؼم اعمجتٛمع ذم إقمٔمؿ

را  قمثمن أن ش117/  3» داود أبق ومروى سمرأجف، اًمٕمٛمؾ سم٥ًٌم اًمنم ُمـ يٜمت٩م ىمد مم٤م ومرا

 ُمع صٚمٞم٧م: قمٚمٞمف ُمٜمٙمرا  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل أرسمٕم٤م، سمٛمٜمك صغم قمٜمف اهلل رض

 ُمـ صدرا قمثمن وُمع ريمٕمتلم، قمٛمر وُمع ريمٕمتلم، سمٙمر أيب وُمع ريمٕمتلم، ط اًمٜمٌل

 ريمٕمتلم ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ زم أن ومٚمقددت اًمٓمرق سمٙمؿ شمٗمرىم٧م صمؿ أمتٝم٤م، صمؿ إُم٤مرشمف

 صٚمٞم٧م صمؿ قمثمن قمغم قم٧ٌم: ًمف وم٘مٞمؾ! أرسمٕم٤م صغم ُمًٕمقد اسمـ إن صمؿ ُمت٘مٌٚمتلم،

 قمـ هذا ٟمحق ش344/  4» أمحد وروى. صحٞمح وؾمٜمده. ذ اخلالف: ىم٤مل !؟أرسمٕم٤م

 أوئلؽ اعمذيمقر إثر وذم احلدي٨م هذا ذم ومٚمٞمت٠مُمؾ .أمجٕملم قمٜمٝمؿ اهلل رض ذر أيب

 وظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد، أئٛم٦م سمٌٕمض ي٘متدون وٓ صٚمقاهتؿ، ذم يتٗمرىمقن يزاًمقن ٓ اًمذيـ

 اًمذيـ أوئلؽ وسمٕمض! ُمذهٌٝمؿ ظمالف قمغم يمقهنؿ سمحج٦م رُمْم٤من، ذم اًمقشمر صالة ذم

 مج٤مقم٦م قمـ ُمت٠مظمرا  أو ُمت٘مدُم٤م وطمده ويٗمٓمر يّمقم ممـ سم٤مًمٗمٚمؽ، اًمٕمٚمؿ يدقمقن

 ومٞمم مجٞمٕم٤م ه١مٓء ومٚمٞمت٠مُمؾ قمٜمٝمؿ، سم٤مخلروج ُم٤ٌمل همػم وقمٚمٛمف، سمرأجف ُمٕمتدا اعمًٚمٛملم،

 ومٞمٙمقٟمقا  وهمرور، ضمٝمؾ ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم ح٤م ؿمٗم٤مء جيدون ًمٕمٚمٝمؿ اًمٕمٚمؿ، ُمـ ذيمرٟم٤مه

  .اجلمقم٦م ُمع اهلل يد وم٢من اعمًٚمٛملم إظمقاهنؿ ُمع واطمدا صٗم٤م

 (554-551/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادطافع واختلف افصقام

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 :شعاعمٓم٤مًم اظمتالف» وُمـ 

 :ُمذاه٥م صمالصم٦م اعم١مًمػ ذيمر اًمٕمٜمقان هذا حت٧م

: ط ىمقًمف ًمٕمٛمقم اعمٓم٤مًمع سم٤مظمتالف قمؼمة ٓ أنف اجلٛمٝمقر ُمذه٥م: إول

 ش.ًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »

 .وهمػمه هريرة أيب قمـ ـمرق ُمـ 916ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم خمرج وهق قمٚمٞمف ُمتٗمؼ



 365 اظمتالف اعمٓم٤مًمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اسمـ سمحدي٨م هلؿ واطمت٩م... همػمهؿ رؤي٦م يٚمزُمٝمؿ وٓ رؤيتٝمؿ سمٚمد ًمٙمؾ أن: اًمث٤مين

 .وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد قم٤ٌمس

 .ؾمٛمتٝم٤م قمغم اًمتل اجلٝم٤مت ُمـ هب٤م يتّمؾ وُم٤م اًمرؤي٦م سمٚمد أهؾ ًمزوم: اًمث٤مًم٨م

   :سم٘مقًمف قمٚمٞمف ُمٕمٚم٘م٤م إظمػم اعمذه٥م هذا اعم١مًمػ واظمت٤مر

 ش.اًمقاىمع ُمع ويتٗمؼ اعمِم٤مهد هق هذا» 

 ومٚمٞمس ًمٚمقاىمع ُمقاومؼ ُمِم٤مهد أنف صح ان ٕنف همري٥م قمجٞم٥م يمالم وهذا: ىمٚم٧م

 طمدود هل٤م ًمٞمس ٟمًٌٞم٦م أُمقر - يم٤معمٓم٤مًمع - اجلٝم٤مت وٕن أوٓ ًمٚمنمع ُمقاومؼ أنف ومٞمف

 .صم٤مٟمٞم٤م قمٜمده٤م وي٘مٗمقا  يتٌٞمٜمقه٤م أن ًمٚمٜم٤مس يٛمٙمـ ُم٤مدي٦م

 وأن اًمِم٤مذ اًمرأي هذا اظمتٞم٤مر قمغم اعم١مًمػ محؾ اًمذي ُم٤م أدري ٓ - واهلل - وأن٤م

 ذيمره يمم اجلٛمٝمقر ُمذه٥م أنف وسمخ٤مص٦م اًمّمحٞمح احلدي٨م سمٕمٛمقم إظمذ قمـ يٕمرض

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمثؾ اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم اظمت٤مره وىمد ٟمٗمًف هق

 اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ وصديؼش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم واًمِمقيم٤مين 64 اعمجٚمد اًمٗمت٤موى

 طمدي٨م يٕم٤مروف وٓ ؾمقاه يّمح ٓ اًمذي احلؼ ومٝمق وهمػمه 664 - 665/  3ش اًمٜمدي٦م

 اسمـ طمدي٨م إن: ي٘م٤مل أن إىمقى وًمٕمؾ اهلل رمحف ٤ميناًمِمقيم ذيمره٤م ُٕمقر قم٤ٌمس اسمـ

 سمٚمد ذم اهلالل رأوا أهنؿ رُمْم٤من أثٜم٤مء ذم سمٚمٖمف صمؿ سمٚمده رؤي٦م قمغم ص٤مم ومٞمٛمـ ورد قم٤ٌمس

 أو صمالصملم يٙمٛمٚمقا  طمتك سمٚمده أهؾ ُمع اًمّمٞم٤مم ذم يًتٛمر احل٤مًم٦م هذه ومٗمل سمٞمقم ىمٌٚمف آظمر

 قمٛمقُمف قمغم وهمػمه هريرة أيب طمدي٨م ويٌ٘مك اإلؿمٙم٤مل يزول وسمذًمؽ. هالهلؿ يروا

 يمم أصال ُم٤ًموم٦م حتديد همػم ُمـ إىمٚمٞمؿ أو سمٚمد أي ُمـ اهلالل رؤي٦م سمٚمٖمف ُمـ يمؾ يِمٛمؾ

 ُمٕمٚمقم ـه يمم ًمٚمٖم٤مي٦م اًمٞمقم ُمتٞمن أُمر وهذا 347/  64ش اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل

 اهلل ؿم٤مء إن واىمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م دمٕمٚمف طمتك اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول اهتمم ُمـ ؿمٞمئ٤م يتٓمٚم٥م وًمٙمٜمف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 أن دوًم٦م يمؾ ؿمٕم٥م قمغم أرى وم٢مين ذًمؽ قمغم اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول دمتٛمع أن وإمم

 ممـ همػمه٤م ُمع وسمٕمْمٝمؿ ُمٕمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ومٞمّمقم ٟمٗمًف قمغم يٜم٘مًؿ وٓ دوًمتف ُمع يّمقم

 اًمِمٕم٥م ذم اخلالف دائرة شمقؾمٞمع ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م شم٠مظمرت أو صٞم٤مُمٝم٤م ذم شم٘مدُم٧م



 364 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 .اعمًتٕم٤من واهلل. ؾمٜملم سمْمع ُمٜمذ اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم وىمع يمم اًمقاطمد

 ([197) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 وحده  اهللل رأى مـ حؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 :وطمده اهلالل رأى ُمـ وُمـ

 هالل أبٍم ُمـ أن قمغم اًمٗم٘مف أئٛم٦م واشمٗم٘م٧م: »ىم٤مل اجل٤مٟمٌل اًمٕمٜمقان هذا وحت٧م

 ش.يّمقم أن - وطمده اًمّمقم

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمره شمٗمّمٞمؾ ومٞمف سمؾ إـمالىمف قمغم ًمٞمس هذا: وم٠مىمقل

 ومٝمؾ وطمده اًمٗمٓمر هالل أو وطمده اًمّمقم هالل رأى إذا: »335/  64 وم٘م٤مل ًمف ومتقى

 ُمع إٓ يٗمٓمر وٓ يّمقم ٓ أم ٟمٗمًف؟ سمرؤي٦م يٗمٓمر أو ٟمٗمًف سمرؤي٦م يّمقم أن قمٚمٞمف

 ش.أمحد قمـ رواي٤مت صمالث هل أىمقال صمالصم٦م قمغم اًمٜم٤مس؟

 يّمقم: واًمث٤مًم٨م: »ىمقًمف وهق احلدي٨م واومؼ ُم٤م ُمٜمٝم٤م ذيمره هيٛمٜم٤م واًمذي ذيمره٤م صمؿ

 يقم صقُمٙمؿ: »ط اًمٜمٌل ًم٘مقل إىمقال أفمٝمر وهذا اًمٜم٤مس ُمع ويٗمٓمر اًمٜم٤مس ُمع

: وىم٤مل اًمؽمُمذي رواهش. شمْمحقن يقم وأوح٤ميمؿ شمٗمٓمرون يقم وومٓمريمؿ شمّمقُمقن

 .همري٥م طمًـ

 واًمٗمٓمر اًمّمقم هذا ُمٕمٜمك إٟمم: وم٘م٤مل احلدي٨م هذا اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وومن: ىم٤مل

 ش.اًمٜم٤مس وقمٔمؿ اجلمقم٦م ُمع

 أيب قمـ ـمرق ُمـ 914ش اإلرواء» و 665ش اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج احلدي٨م وهذا

 .إًمٞمٝم٤م رضمع ؿم٤مء ومٛمـ هريرة
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 وم٢مٟمف ص٤مم رآه إذا همػمه ومٞمف ًمٞمس ُمٙم٤من ذم يم٤من ُمـ ًمٙمـ: »337 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل صمؿ

  ش.همػمه هٜم٤مك ًمٞمس

 ([ 199) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ادطافع اختلف حقل وـؾؿة آخر، جمتؿع مع افصقام

  ومٞمف؟ اعمحٞمط اعمجتٛمع همػم آظمر جمتٛمع ُمع يّمقم اًمقاطمد جيقز :مداخؾة

 . جيقز ٓ ٓ،: اًمِمٞمخ

 . ُمٕمٝمؿ يٕمٞمش اًمذي اعمجتٛمع ذم ُمٕمٝمؿ، يٕمٞمش اًمذي اًمٜم٤مس ُمع يّمقم يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ًمرؤيتف صقُمقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إصؾ هق: اًمِمٞمخ

 يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن يّمقم أن يٕمٜمل وهذا اعمٕمروف، احلدي٨م آظمر إمم شًمرؤيتف وأومٓمروا

 .إىم٤مًمٞمؿ سم٤مظمتالف اًمّمٞم٤مم ذم شم٠مثػم ٓ وأنف واطمد، سمٚمد رؤي٦م قمغم مجٞمٕم٤مً 

 . ومٞمٝم٤م إظمقة ُمٓم٤مًمع وُم٤م ُمٓم٤مًمع، طمٙم٤مي٦م ُم٤م إذاً : مداخلة

 شمقطمٞمف يم٤مٟم٧م ىمٞمد: اعمٓم٤مًمع ىمٞمد أو اعمٓم٤مًمع، يمٚمٛم٦م أن، َٟمُرده اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

 اًمٖمرب، ذم وهؿ اًمنمق ذم ُم٤م يٕمٚمٛمقا  أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ طمٞم٨م يقُمئٍذ، اعمًٚمٛملم فمروف

 . سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 .واطمد سمٌٚمد مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يّمقم أن وم٤مٕصؾ

 وأن ُمدى، أوؾمع قمغم اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ًمتٜمٗمٞمذ ُمًتٓمٞمٕملم يٙمقٟمقا  ل يقُمئذٍ  

 . إؾمػ ُمع ُمقاٟمع وضمدت ًمٙمـ اعمٕمرووم٦م، اًمقؾم٤مئؾ وضمدت

 . ديٜمٞم٦م همػم: ُمداظمٚم٦م

ومٝم٤م، أن اإلٟم٤ًمن ُمٚمؽ ذم هل أصٌح٧م أن اعمقاٟمع هذه ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ  ُيٍَمِّ

 . ٟمٕمؿ يٍمومقه٤م، أن ُمٚمٙمٝمؿ ذم يٙمـ ل اًمتل اعمٓم٤مًمع اظمتالف طمٙمؿ ذم أصٌح٧م

 سم٥ًٌم إٓ قمٚمٞمٝمؿ، اعمٗمروض همػم آظمتالف هلذا يمٜمتٞمج٦م آظمتالف وىمع ًمذًمؽ 
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 .ذٟمقهبؿ

 ٟمرى ٓ ومٜمحـ اًمزُم٤من، ىمديؿ ذم ؿم٠منف يم٤من يمم اًمّمٞم٤مم ذم آظمتالف وىمع 

ق هذا قمغم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م  ذم ًمٞمس ٕنف اًمتٗمرق، ذاك ٟمرى اًمذي اًمقىم٧م ذم اًمَتَٗمرُّ

 جي٥م إٟمف: اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذم ٟم٘مقل يمم وهذا ُمٜمف، اخلالص اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ وذم ُمٚمٙمٝمؿ

 . آؾمتٓم٤مقم٦م طمدود ذم ومٞمٝم٤م واًمتٗم٤مهؿ اًمت٘م٤مرب

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 اًمّمٞم٤مم ُمًتٓم٤مع أن وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ ٓ يًتٓم٤مع ل ومم: اًمِمٞمخ

 ُمٚمؽ ذم هق وإٟمم إومراد ُمٚمؽ -اًمِم٤مهد هٜم٤م- ذم ًمٞمس هذا ًمٙمـ واطمد، سمٚمد سمرؤي٦م

 ُمع اًمزُم٤من ذاك ذم اًمِم٠من هق يمم أن اًمقاىمع إُمر إذ اعمًٞمٓمرة، احل٤ميمٛم٦م اًمدول

 .رؤيتف ُمع سمٚمد يمؾ يّمقم أن طمٞمٜمئذ ومٞمٜمٌٖمل واًم٥ًٌم، اًمٕمٚم٦م اظمتالف

 هل وُم٤م هٜم٤م اًمّمٖمرى هل ُم٤م سم٤مًمّمٖمرى، اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ُمـ وذًمؽ 

  اًمٙمؼمى؟

 اًمدوًم٦م أن: اًمٙمؼمى اًمقاىمع، هق يمم ًمقطمده٤م شمّمقم دوًم٦م يمؾ أن اًمّمٖمرى

  يمؼمى، هذه ُم٤مذا؟ هذا اًمٌٕمض، سمٕمْمف قمغم خيتٚمػ اًمقاطمد واًمِمٕم٥م اًمقاطمدة

 سمٚمد ُمع شمّمقُمقا  ٓ: اًمٌٚمد ٕهؾ ُي٘م٤مل سم٤مًمّمٖمرى، اًمٙمؼمى ًمٚمٛمٗمًدة دومٕم٤مً : وًمذًمؽ

 ي٘مع ؾمقف طمتك ُمٜمف، ُمٜمجك ذم يمٜم٤م ٟمحـ اظمتالف، ومٞمف يٙمقن ؾمقف ٕنف آظمر:

... وظمٚمٗمل ؾمٚمٗمل سملم ُمٜمٝم٤م ٓسمد أُمقر ذم -ُمثالً – ي٘مع يمم اًمقاطمد، اًمٌٞم٧م ذم اخلالف

 . واىمع هذا آظمره، وإمم

 جيقز: ُم٤م هذا اًمٌٚمد، ُمع ص٤مم -ُمثالً – أبقه سم٤مًمت٤مزم اًمًٕمقدي٦م قمغم ص٤مم هذا ًمٙمـ

 ُمٗمًدة ورائف ُمـ يؽمشم٥م دام ُم٤م دًمٞمؾ، ًمف ًمٞمس اًمًٕمقدي٦م ُمع ص٤مم اًمذي اًمّمٞم٤مم ٕن

  أن؟ اعم٠ًمخ٦م ووح٧م يمؼمى،

 يمالم أي يقضمد ٓ حل٤مًمف، يّمقم اًمقاطمد ُمٗمًدة يقضمد ٓ أنف ٟمٗمؽمض: ُمداظمٚم٦م

 ..هؾ رء، وٓ ُمٗمًدة وٓ
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 جيقز: ًمؽ ٟم٘مقل قمٚمٛمٜم٤م، قمقدٟم٤م ُم٤م طم٥ًم ًمؽ ؾمٜم٘مقل ٕنف شمٗمؽمض، ٓ: اًمِمٞمخ

 -ُمثالً – اًمِمٝمر هن٤مي٦م ذم سَمٞمْص، طَمْٞمص ؾمٞم٘مع ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اؾمتٗمدشمف، اًمذي ومم ومرو٤ًم،

  ُيَٕمٞمِّد؟ ُمـ ُمع هق؟ ُيَٕمٞمِّد يمٞمػ هٜم٤مك، قَمٞمَّدوا هٜم٤م واًمٕمنميـ اًمت٤مؾمع اًمٞمقم ذم

 . هذه هل ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

شمٞمؿ إقممل إٟمم»: ًمذًمؽ: اًمِمٞمخ  يم٤من وم٢من اًمٌٚمد، أهؾ ُمع يّمقم أن ومٕمٚمٞمف شسم٤مخلقا

 ٟم٤مئٌف أو إول احل٤ميمؿ اجلٝم٦م حيٛمٚمف اًمذي اخلٓم٠م هذا وزر حيٛمؾ ٓ اًمِمٕم٥م ظمٓم٠م، هٜم٤مك

 . ٟمٕمؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم رأجٜم٤م هق هذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو -ُمثالً – اًم٘م٤مض هق اًمذي

 (  11 :36: 11/   661/  واًمٜمقر اهلدى) 

 آخر بؾد مع افصقام وحؽؿ ادطافع اختلط

 اًمٕمٚمؿ ُمع أظمر، اعمٓمٚمع اظمتالف ُمع إؾمالُمل سمٚمد ذم اًمّمٞم٤مم طمٙمؿ: مداخؾة

 أصٌحقا  اًمث٤مين اًمٌٚمد وذم ص٤مئٛملم وأصٌحقا  إؾمالُمل سمٚمد..قمٜمده؟ فمٝمرت اًمرؤي٤م سم٠من

 .ص٤مئؿ اًمث٤مين اًم٘مٓمر أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع..ُمٗمٓمريـ

 أظمريـ يٚمزم هؾ سمٚمد، ذم اهلالل رئل إذا إٟمف: شم٘مقل أن شمريد يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 هٜم٤مك؟ اهلالل ُيرَ  ول أظمر، اًمٌٚمد ذم سم٤مًمّمٞم٤مم

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 هٙمذا؟ شمريد: اًمِمٞمخ

 .ُأريد ُم٤م هذا: ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف يدل ُم٤م هق واًمّمحٞمح اًمٕمٚممء، سملم ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م: اًمِمٞمخ

ٝم٤مً  اًمًالم  قمٚمٞمٙمؿ هُمؿّ  وم٢من ًمرؤيتف، وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م ظمٓم٤مسمف ُُمَقضمِّ

 .شيقُم٤مً  صمالصملم اًمِمٝمر وم٠ممتقا 

 وًمق اًمّمٞم٤مم، ذم اًمٌٚمد هذا َيتٌَّٕمقا  أن إظمرى اًمٌالد ومٕمغم سمٚمد، ذم اهلالل رؤي٦م صم٧ٌم وم٢مذا
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 صٞم٤مُمٝمؿ ذم اًمِمٝمر يٙمقن أن اعمٝمؿ إٟمم هيؿ، ٓ اًمّمٞم٤مم ُمـ اخلروج ذم آظمر سمٚمداً  اشمٌٕمقا  أهنؿ

 .يقُم٤مً  وقمنميـ شمًٕم٤مً  إىمؾ قمغم يٙمقن أو يقُم٤ًم، صمالصملم يٙمقن أن إُم٤م

 ُمٙم٤من ذم اهلالل ُرِئل وم٢مذا إُم٦م، جلٛمٞمع اخلٓم٤مب أن: اًمٕمٚممء أىمقال ُمـ وم٤مًمّمحٞمح

، أن إُم٦م مجٞمع ومٕمغم ُم٤م،  سمٚمٖمٝمؿ ُم٤م إذا أُم٤م اخلؼم، سمٚمٖمٝمؿ إذا -ـمٌٕم٤مً – هذا يّمقُمقا

 .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا. سمٚمدهؿ سمرؤي٦م يّمقُمقن ومحٞمٜمئذٍ  اخلؼم،

 (11 :13: 37/ 615/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اهللل رؤية ظذ وآختلف ادطافع، اختلف

 إُمريٙمٞمتلم ذم هٜم٤مك...رُمْم٤من ذم اح٤مض اًمٕم٤مم ذم ذيمرت ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 .ُمٚمؾ صمالصم٦م قمغم اعمًٚمٛمقن واظمتٚمػ اهلالل، رؤي٦م قمغم اظمتٚمٗمٜم٤م

 .ٟمٕمؿ آراء، صمالصم٦م قمغم ىمؾ ُمٚمؾ، شم٘مؾ ٓ أيمؼم، اهلل: اًمِمٞمخ

 قم٤مم، يمؾ يمم اًمًٕمقدي٦م أهؾ ُمع ٟمّمقم: ىم٤مل ومٌٕمْمٝمؿ آراء، صمالصم٦م قمغم: ُمداظمٚم٦م

 -أقمٚمؿ واهلل- أفمـ ُم٤م قمغم ويم٤مٟم٧م اهلالل، يرى ُمـ أول ُمع ٟمّمقم: ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ

 وم٘مٝمل سمرأي واؾمتدل اعمٓم٤مًمع، سم٤مظمتالف ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ واًمٙمقي٧م، اجلزائر هل

 قمـ خيتٚمػ أُمريٙم٤م ذم وم٘مط اهلالل رؤي٦م: سم٤مًمٗمتقى وىم٤مًمقا  أُمريٙم٤م، ذم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٛمجٛمع

 ُم٤م: قمٚمٞمٝم٤م يت٠متك اإلضم٤مسم٦م وقمٜمد اعم٠ًمخ٦م، هبذه رأجؽ ومم اعمنمق، ذم اعمًٚمٛملم سمالد

 اعمٓم٤مًمع؟ اظمتٚمٗم٧م إذا اًمٕمٞمد صالة طمٙمؿ

 .إًمٞمف ؾمٜم٠ميت طم٤مل يمؾ قمغم دىمٞمً٘م٤م، ًمٞمس هذا إظمػم اًم١ًمال أفمـ: اًمِمٞمخ

 ذم ويم٤من رؤي٦م، أول ُمع ٟمّمقم ي٘مقل اًمذي هق اًمثالصم٦م، أراء شمٚمؽ سملم ُمـ رأجل

 .إظمرى اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ىمٌؾ اهلالل أثٌت٧م اًمتل هل اجلزائر أن هٜم٤مك وىمع اًمذي أن ؾم١ماًمؽ

 صحٞمح٤مً  ي٠متٞمٝمؿ ظمؼم سم٠مول يم٤مٟمقا  سمٚمد أيِّ  ذم اعمًٚمٛمقن يّمقم أن ٟمرى: ومحٞمٜمئذٍ  

 وم٢من ًمرؤيتف: وأومٓمروا ًمرؤيتف، صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن رُمْم٤من: هالل سمثٌقت

 .شيقُم٤مً  صمالصملم اًمِمٝمر وم٠ممتقا  قمٚمٞمٙمؿ هُمؿّ 
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 وإٟمم اهلالل، شمرى أن يٛمٙمـ ٓ يمٚمٝم٤م إُم٦م أن سمداه٦م وُمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ظمٓم٤مب

ه  .أيمثر أو ومرد ُمٜمٝم٤م قم٤مدةً  يرا

 اًمٕمٚممء، اظمتٚمػ ـمٌٕم٤مً  وهذا أيمثر، أو ُمٜمٙمؿ واطمد ًمرؤي٦م إُم٦م أجتٝم٤م صقُمقا : وم٢مذاً  

 .يمثػم ظمالف هٜم٤مك ٓ؟ أم واطمد ومرد سمرؤي٦م اهلالل رؤي٦م شمث٧ٌم هؾ

 وُمـ اهلل، أنزل سمم حيٙمؿ اًمذي اًمنمقمل اًم٘م٤مض إمم يٕمقد إُمر أن ٟمرى وٟمحـ 

 سمٗم٤مؾمؼ، وًمٞمس ص٤مًمح رضمؾ أنف: أوًٓ  سمِمٝم٤مدشمف، واىمتٜمع ؿم٤مهد ضم٤مءه إذا أنف ذًمؽ

ؼ اًمتل اًمذٟمقب ُمـ سمذٟم٥م ًُ  ٕن وٟم٤ٌمهتف: سمٞم٘مٔمتف يثؼ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا اعمًٚمؿ، هب٤م ُيْٗم

 أن سمد ٓ سمؾ اًمِم٤مهد، سمّمالح يٙمتٗمل وٓ اًم٘م٤مض، يرقم٤مه٤م أن جي٥م اًمٜم٘مٓم٦م هذه

 ًمٚم٘مٛمر، اًمِمٝمقد أو اًمرائلم سمٕمض ؿم٠من يٙمقن وم٘مد وإٓ وٟم٤ٌمهتف، ي٘مٔمتف أجْم٤مً  يدرس

 ذم: ىم٤مل رأجتف؟ أجـ: ىم٤مل اهلالل، رأى سم٠منف يِمٝمد قمٛمر إمم ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ ذاك ؿم٠من

 سمٍمه، ذم ي١ميمد قمٛمر سمف وإذا ؿمٞمئ٤ًم، يرى ٓ هق وإذا ُمٕمف، ومذه٥م اًمٗمالين، اعمٙم٤من

 قمٞمٜمف قمغم اًمٜم٤مزًم٦م اًمِمٕمرة يتقهؿ هق وإذا قمٞمٜمف، قمغم ٟمزًم٧م ىمد طم٤مضمٌف ُمـ ؿمٕمره ومػمى

 .اًم٘مٛمر هل

 أن قمؼمة، ُمٜمٝم٤م ٟم٠مظمذ إٟمم صحٞمح٦م، همػم أو صحٞمح٦م هل هؾ اًم٘مّم٦م هيٛمٜم٤م ٓ ٟمحـ

 .ي٘مع أن اعمٛمٙمـ ُمـ هذا ُمثؾ

 يٙمقن وأن واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  أوًٓ  يٙمقن أن جي٥م وم٤مًم٘م٤مض: ومٚمذًمؽ 

 .اًمٜمٔمر وذم اعمِم٤مهدة ذم قمٜمده دىم٦م ٓ إٟم٤ًمن أيَّ  ؿمٝم٤مدة ي٘مٌؾ ومال سمّمػماً،

 اإلؾمالم، سمالد ُمـ سمٚمد أّي  ذم رُمْم٤من هالل اًمنمقمل اًم٘م٤مض هذا أث٧ٌم وم٢مذا 

 هٜم٤مك، قمٜمديمؿ وىمع يمم يتٗمرىمقا  وٓ اًمرؤي٦م، هلذه يّمقُمقا  أن اإلؾمالم سمالد يمؾ ومٕمغم

سم٦م ٓ ًمٙمـ  هٜم٤م هٜم٤م، ومقىمع اإلؾمالم، سمالد ذم ي٘مع هذا أُمريٙم٤م، ذم هذا ي٘مع أن همرا

 .وهٙمذا.. اًمٌٚمدي٦م اًمرؤي٦م ُمع يّمقُمقن وسمٕمْمٝمؿ اًمًٕمقدي٦م، ُمع يّمقُمقن سمٕمْمٝمؿ

 اعمًٚمؿ يٙمقن أن هب٤م أقمٜمل ٓ قم٤مُم٦م، شمققمٞم٦م اعمًٚمٛملم قمٜمد يقضمد ٓ أنف اعمِمٙمٚم٦م: هلذا

 ؾمٜم٦م، يمؾ يتٙمرر رء ًمٙمـ اظمتّم٤مص، ىمْمٞم٦م هذه ٕن ُمًتحٞمؾ: هذا ُم٠ًمخ٦م، سمٙمؾ قم٤مًح٤م

 اًم٘مْمٞم٦م، هذه طمقل قم٤مم وقمل هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ ؾمٜم٦م، يمؾ طمقًمف ظمالوم٤مت وي٘مع
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 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سم٠مدًم٦م ويدقمؿ سمف يٗمتك اًمذي اًمّمحٞمح اًمرأي قمغم ويتٕمرف

 قمغم يٙمقٟمقا  أن اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م قمغم جي٥م اًمتل اعم٤ًمئؾ هذه ُمـ اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه 

 .شًمرؤيتف صقُمقا »: اًمتٗمًػم هذا وقمغم احلدي٨م هذا وهق ُمٜمٝم٤م، وقمل

 هق وهذا يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ُمقضمٝم٤مً  ظمٓم٤مسم٤مً  يٙمقن أن إُم٤م شًمرؤيتف صقُمقا »: أن

ي اًمٌح٨م يٙمقن يمٞمػ أن اٟمٔمروا ذًمؽ، همػم يٙمقن أن وإُم٤م اًمّمحٞمح،  .واًمتحرِّ

 واطمد ومرد ُمـ وًمق شًمرؤيتف صقُمقا » يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ظمٓم٤مب أنف ىمٚمٜم٤م: اًمّمقاب

 .اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط

 ي٘مقًمقن اًمذيـ أوئلؽ ُمـ أظمرون ي٘مقل إُم٦م، جلٛمٞمع ظمٓم٤مسم٤مً  ًمٞمس هذا ٓ،

 .اعمٓم٤مًمع سم٤مظمتالف

 يٙمقٟمقا  أن اعمًٚمٛملم ُمـ شمريدون أوًٓ  أنتؿ هؾ اعمٓم٤مًمع؟ هل ُم٤م: هلؿ ٟم٘مقل أن

ومٞم٤م دارؾملم  هذا اعمٓم٤مًمع، سم٤مظمتالف شم٤مُم٦م ُمٕمروم٦م قمغم يٙمقٟمقا  طمتك اًمٗمٚمؽ، وقمٚمؿ اجلٖمرا

ٝمؿ ُمـ ؾم٠مىمقل أوًٓ،  ُم٤م يمؾ ذم قمٚممء اعمًٚمٛملم ذم يٙمقن أن سمد ٓ ـمرومٝمؿ، وُمـ َيٛمِّ

 .اعمًٚمٛملم يٜمٗمع

 حتديداً  ُم٤مدي٤ًم، حتديداً  حتديده يٛمٙمـ اعمٓم٤مًمع، حتديد هؾ ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: هلؿ أىمقل

 ٓ اجلٖمراومٞم٤م؟ أو اًمٗمٚمؽ قمٚممء ٟمٗمس سملم ظمالف ي٘مع أن يٛمٙمـ ٓ أنف سمحٞم٨م ـمٌٞمٕمٞم٤ًم،

 ذم ًمِٜمَُ٘مؾ ُمثالً  قمٜمدٟم٤م يٓمٚمع طمٞمٜمم اًم٘مٛمر ٟمًٌٞم٦م، -ىمْم٤مي٤م سم٤مظمتّم٤مر– ىمْم٤مي٤م هذه يٛمٙمـ

 واوح؟ اًمِممًمٞم٦م، اًمٖمرسمٞم٦م اًمزاوي٦م

 ُمٓم٤مًمع ًمف اًمِمٛمس ُمثؾ اًم٘مٛمر اًمنمق، هق وهذا اًمٖمرب، هق هذا أن اومؽمض

 اًمٖمرسمٞم٦م اًمزاوي٦م هذه ذم قمٜمدٟم٤م اًم٘مٛمر ؾمٞمٓمٚمع رُمْم٤من ؿمٝمر ذم أنف ٟمٗمؽمض خمتٚمٗم٦م،

 اًمزاوي٦م، هذه ُمـ اًمِممًمٞم٦م، اًمٖمرسمٞم٦م اًمزاوي٦م ُمـ زاوي٦م أي ُمـ ؾمقري٤م ذم شمرى اًمنمىمٞم٦م،

 اًم٘مٛمر؟ يٓمٚمع ضمٝم٦م أيِّ  ُمـ ؾمقري٤م ذم شُمرى

 سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٕمٞمدة ٟمحـ ٟمراه٤م اًمتل اعم٤ًموم٤مت هذه ٕن مت٤مُم٤ًم، اجلٝم٦م ٟمٗمس ُمـ أقمت٘مد أن٤م

 هذا ئمٝمر وٓ اعم٤ًموم٤مت، هذه شُمٓمقى إروٞم٦م ًمٚمٙمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم وؾمقري٤م، ًمألردن
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ومٞم٤م سمٕمٚمؿ ُمٜمل أقمرف ويٙمقن سمَِٛمَدِده، َيُٛمدُّ  ُمٜمٙمؿ أطمد يقضمد هؾ اًمٗمرق،  واًمٗمٚمؽ اجلٖمرا

ُئٜمل  اًمّمقاب؟ هق أىمقًمف اًمذي هذا أن أو أىمقل، ومٞمم ُيـَخٓمِّ

 وظمط اًمٓمقل ظمط قمغم شم٘مع وإردن ؾمقري٤م ٕن ؿمٞمخ، ي٤م صحٞمح: ُمداظمٚم٦م

 ...ـمقل ظمط قمغم شم٘مع أُمريٙم٤م ًمٙمـ ،61اًمٕمرض

 .اظمتالف هٜم٤مك ًمٞمس يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

ـ أن أريد أن٤م  قمكمَّ  يٜمٝمدم ذًمؽ وسمٕمد خمٓمئ، أيمقن أن ظمِمٞم٦م أىمقل، ومٞمم ٟمٗمز ُأَُمٙمِّ

ـ ٓ، سمٞمٜمتف، ُم٤م يمؾ  ُم٤م يٕمتؼموه، ُمٓمٚمع وؾمقري٤م ُمٓمٚمع وم٤مٕردن ؾمٚمٗم٤ًم، طم٤مزم أَُمٙمِّ

 .اًمدول اظمتٚمٗم٧م وإٟمم هٜم٤م اعمٓم٤مًمع اظمتٚمٗم٧م

 -ـمٌٕم٤مً – أُمريٙم٤مً  أن٧م، ىمٚم٧م ُمثٚمم ٟم٘مقل ٟمرضمع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 اًمّمٞم٤مم؟ يقم خيتٚمػ اعمٓم٤مًمع اظمتٚمٗم٧م إذا ومٕمالً  أنف اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م ًمٙمـ قمٜم٤م، ختتٚمػ

 هذه أن ًمٌٞم٤من إول: اًمًٌٞمؾ ؾمٚمٙمٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ أصٚمٝم٤م، ُمـ ٟمًٗم٤مً  ٟمٜمًٗمٝم٤م ٟمحـ هذه

 إـمالىم٤ًم، صحٞمح٤مً  ًمٞمس اًمٌالد ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٓم٤مًمع اظمتالف أن واًمقاضمٝم٦م اًمًت٤مرة

راً  اعمٓم٤مًمع اظمتالف ٟمٔم٤مم ضمٕمٚم٧م اًمتل هل اًمدويالت اظمتالف وإٟمم  ٓظمتالف ُُمؼَمِّ

 .أبداً  يمذًمؽ إُمر وًمٞمس اًمّمٞم٤مم، ذم اًمدظمقل

 ضمدًا، يمٌػم ومرق هٜم٤مك اجلٜمقسمٞم٦م، وأُمريٙم٤م اًمِممًمٞم٦م أُمريٙم٤م سم٠من ومرق هٜم٤مك صحٞمح ًمٙمـ

 يقضمد ٓ هذا واطمد، سمٚمد وُمـ واطمدة سمرؤي٦م اًمّمقم قمدم ذم اًمِٕمّٚم٦م أن قمغم اًمدًمٞمؾ أجـ ًمٙمـ

 .اًمّمٞم٤مم جيقز وٓ اإلومٓم٤مر ومٞمج٥م اظمتٚمػ إذا أُم٤م اعمٓمٚمع، احتد إذا إٓ اًمّمٞم٤مم

: اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٌ٘مك هلذا اًمدقمقى، هذه قمغم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس 

ف شًمرؤيتف صقُمقا »  ُمـ أو اًمِممزم، اًم٘مٓم٥م ذم يم٤من ُمـ سملم ومرق ٓ يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ُُمَقضمَّ

 وم٘مط ومرق ٓ اًمٖمرب: ذم يم٤من ُمـ أو اًمنمق، ذم يم٤من ُمـ أو اجلٜمقيب، اًم٘مٓم٥م ذم يم٤من

 يم٤مظمتالف ؾمٞمختٚمػ اًمّمٞم٤مم سمدء طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ رُمْم٤من، هالل صم٧ٌم أنف طمٞم٨م ُمـ

 ُمـ وهذا اخلؼم، هذا ضم٤مءٟم٤م طمٞمٜمم صم٧ٌم اهلالل صمٌقت ًمٙمـ واوح، هذا واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ

 . اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة ذم اخلالف ًمرومع يم٤من سمم احلٙمٛم٦م
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 رء؟ سم٘مل هؾ ؾم١ماًمؽ، ضمقاب أظمذت: إذاً 

 .اًمٕمٞمد صالة أن ي٠ميت: ُمداظمٚم٦م

 .هذا ًمٚمجقاب شم٤مسمٕم٦م اًمٕمٞمد صالة: اًمِمٞمخ

 اعمٓمٚمع قمغم صٛمٜم٤م ًم٘مد أُمريٙم٤م ذم إصؾ، قمٙمس هق طمّمؾ اًمذي ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 شمٚمؽ ذم اهلالل رؤي٦م ًمثٌقت سمٞمقم، ىمٌٚمٜم٤م ص٤مُم٧م اعمًٚمٛملم سمالد يٕمٜمل سمٜم٤م، اخل٤مص

ئر ُمع ومّمٛمٜم٤م اًمٌالد،  اًمٞمقم ذم ص٤مُمقا  أُمريٙم٤م ذم اعمًٚمٛملم ًمثٌقشمف، اًمًٕمقدي٦م أو اجلزا

 .اًمتقىمٞم٧م ومرق قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض يٚمٞمف، اًمذي

 عمـ؟ شمٌٕم٤مً  اًمث٤مين، اًمٞمقم ذم ص٤مُمقا : اًمِمٞمخ

 ذم اهلالل سمرؤي٦م يٕمؽمومقا  ل ٕهنؿ هؿ: رأوه اًمذي ًمٚمٛمٓمٚمع ُٕمريٙم٤م، شمٌٕم٤مً : ُمداظمٚم٦م

ئر هل اًمتل اًمٌالد شمٚمؽ  ..اجلزا

 اهلالل؟ ؿم٤مهدوا أُمريٙم٤م ذم ٟم٤مس هٜم٤مك أن يمالُمؽ ُمـ أومٝمؿ هؾ: اًمِمٞمخ

ئر سمالد ذم ؿم٤مهد اًمذي اًمرضمؾ يكم اًمذي اًمٞمقم ذم اهلالل ؿم٤مهدوا: ُمداظمٚم٦م  اجلزا

 ؾمقري٤م سمالد ذم أو

 .اًمتقىمٞم٧م قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض يم٤مُمؾ، يقم أن اًمٗمرق أصٌح وم٤ٌمًمت٤مزم

 اًمرؤي٦م؟ قمغم سمٜم٤مءً  ص٤مُمقا  أُمريٙم٤م، ذم ص٤مُمقا  ًَمـمَّ  ًمٙمـ واوح، اًمٗمرق ىمٌؾ، ٓ،: اًمِمٞمخ

 .سم٠مُمريٙم٤م اخل٤مص٦م اًمرؤي٦م: ُمداظمٚم٦م

 اهلالل؟ رأوا أُمريٙم٤م ذم وهؿ أُمريٙم٤م، ذم ص٤مُمقا  اًمذيـ هٙمذا، هق: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ذًمؽ قمغم سمٜم٤مء ومّم٤مُمقا : اًمِمٞمخ

 ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 إذا -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمم اًمّمقاب ًمٙمـ رؤيتٝمؿ، قمغم يٛمِمقن أن هؿ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ
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 .اًمٌٚمد ذًمؽ رؤي٦م قمغم يّمقُمقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم، سمالد ُمـ سمٚمد ذم اهلالل صمٌقت سمٚمٖمٝمؿ

 .وظم٤مًمٗمقا  صم٧ٌم: ُمداظمٚم٦م

 سملم يٚمٗم٘مقا  ٓ رؤيتٝمؿ، قمغم أجْم٤مً  وَمُٞمَٕمٞمُِّدون رؤيتٝمؿ، قمغم ص٤مُمقا  إذا أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .همٚمط وهذا يقًُم٤م، 68 يّمقُمقا  أن اًمٜمتٞمج٦م شمٓمٚمع ىمد ٕنف أظمريـ: ورؤي٦م رؤيتٝمؿ

 اًمثالصملم، اًمٚمٞمٚم٦م آظمر ذم يقًُم٤م وقمنميـ شمًٕم٦مً  ويّمقُمقا  يتٛمقا  أن هلؿ سمد ٓ ومٝمؿ 

ىم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ جي٥م  ُيَٕمٞمُِّدوا، يقم صم٤مين ؿمقال، هالل.. اًمٕمٞمد هالل رأوا وم٢من اهلالل، ُمرا

 يقًُم٤م، صمالصملم يٙمٛمؾ ُم٤م، سم٥ًٌم قمٚمٞمٝمؿ هُمؿَّ  وإن يقُم٤ًم، وقمنميـ شمًٕم٦م ص٤مُمقا  وسمٞمٙمقن

ئر يم٤مٟم٧م وًمق  .يقُملم أو سمٞمقم ىمٌٚمٝمؿ أومٓمروا اجلزا

د أو اًم٘مالئؾ إؿمخ٤مص طمٙمؿ ُم٤م أن ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م  اًمذيـ اًمًٌٞمٓملم إومرا

ئر: أو اًمًٕمقدي٦م ُمع ص٤مُمقا   وهؿ سمٞمقم، أُمريٙم٤م أهؾ ىمٌؾ صٞم٤مُمٝمؿ سمدؤوا ٕهنؿ اجلزا

ئر، اًمًٕمقدي٦م أهؾ ُمع يٙمقن قمٞمدهؿ هؾ اًمٌالد، شمٚمؽ يًٙمٜمقن  صالة يٙمقن أم واجلزا

 .ٟمٗمًٝمؿ أُمريٙم٤م أهؾ ُمع قمٞمدهؿ

 ..هذا سملم اًمتٚمٗمٞمؼ ذم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ ُمـ هذا: اًمِمٞمخ

 صالشمٜم٤م أم ُمٕمٝمؿ، اًمٕمٞمد ٟمّمكم هؾ اعم٠ًمخ٦م، شمٚمؽ ذم اًمّمالة طمٙمؿ وُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ًمقطمدٟم٤م

 قمٜمديمؿ؟ اًمٕمٞمد صم٧ٌم هؾ اًمٕمٞمد، شمّمٚمقا  أن شمريدون قمٜمدُم٤م أنتؿ ؾمٜمرى: اًمِمٞمخ

ئر ذم صم٧ٌم ًمٙمـ ٓ، أُمريٙم٤م ذم: ُمداظمٚم٦م  .واًمًٕمقدي٦م اجلزا

 أن قمٚمٞمٝمؿ سمٚمدهؿ، رؤي٦م قمغم ص٤مُمقا  اًمذيـ هذا، قمغم اجلقاب ؾمٌؼ هذا: اًمِمٞمخ

 اًمِمٝمر أمتقا  رأوا ُم٤م وٟمٕمٛم٧م، ومٌٝم٤م رأوا إن سمٚمدهؿ، رؤي٦م قمغم ُيَٕمٞمِّدوا وأن يٗمٓمروا

 أخ٧ًم أُمريٙم٤م، ذم يم٤مٟمقا  ُمـ همػم ُمع قَمٞمَّد ُمـ ُمٜمٝمؿ وضمد إذا ه١مٓء أُم٤م يقُم٤ًم، صمالصملم

 أن٧م؟ هٙمذا شم٘مقل

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 ُم٤م أو يمقاىمع، ٟم٤مىمًّم٤م ؾمٞمٙمقن صٞم٤مُمٝمؿ أن أتّمقر ه١مٓء ٟم٘مقل ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 رأجؽ؟ هق

 ...اًمتقىمٞم٧م ومرق ٕنف ٟمٕمؿ، يمقاىمع: ُمداظمٚم٦م

 .هق هذا: اًمِمٞمخ

 أومٓمروا اًمذي اًمٌٚمد طم٥ًم قمغم يقُملم، أو يقُم٤مً  إُم٤م ي٘مْمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ ه١مٓء: وم٢مذاً  

 أن ومٕمٚمٞمٝمؿ يقُم٤ًم، صمالصملم ص٤مُمقا  اًمٌٚمد يم٤من وم٢من إظمرى، اًمٌالد ذم اعمٗمٓمريـ ُمع ومٞمف

 واوح؟ واطمدًا، يقُم٤مً  ي٘مْمقن وقمنميـ، شمًٕم٤مً  ص٤مُمقا  يم٤مٟمقا  وإن يقُملم، ي٘مْمقا 

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم حيدث هذا إُمر، وزم خم٤مًمٗم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ: اًمِمٞمخ

ً؟ يٗمٓمرون هؾ: وطمٞمٜمئذٍ : ُمداظمٚم٦م  ها

 .اًمِمٕم٥م ُمع يٛمِمقن ٓ،: اًمِمٞمخ

 ...يٜمزًمقن يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .شاًمٜم٤مس يٗمٓمر يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس، يّمقم يقم اًمّمقم»: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي. أوئلؽ وزر قمغم ي٘مع واخلٓم٠م

 (  11 :11 :11/ 685/واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾفلل؟ بافـسبة ادطافع اختلف يف تؼقفقن ما

 ًمٚمٝمالل؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٓم٤مًمع اظمتالف ذم شم٘مقًمقن ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدي يؽمضمح واًمذي يمثػًما، اظمتالوًم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ ًم٘مد: اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمٙمؿ همؿ وم٢من ًمرؤيتف، وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم
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 ٟمص شمرون يمم .صقُمقا : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف شيقًُم٤م صمالصملم اًمِمٝمر وم٠ممتقا 

 شمٌٚمٞمغ يتٞمن ٓ إومم اًمٕمٝمقد ذم إُمر يم٤من ح٤م وًمٙمـ اعمٙمٚمٗملم، يمؾ يِمٛمؾ ؿم٤مُمؾ

 يمؾ ورسمم سمؾ إىمٚمٞمؿ يمؾ ومٙم٤من ،ُمٞمًقًرا يٙمـ ل اًمِمٝمر، ًمٞمث٧ٌم اهلالل رأى ُمـ رؤي٦م

 إمم اعمنمق ُمـ اًمرؤي٦م ًمتٌٚمٞمغ اًمقؾم٤مئؾ شمٞمنت وىمد أُم٤م سمٚمدهؿ، ًمرؤي٦م يّمقُمقن سمٚمدة

 احلدي٨م هذا إقممل هق اًمراضمح أن أقمت٘مد ذومحٞمٜمئ اجلٜمقب إمم اًمِممل ُمـ أو باعمٖمر

 وىم٧م ذم - وًمٙمـ واطمد وىم٧م ذم أىمقل ٓ - يّمقُمقن مجٞمًٕم٤م اعمًٚمٛملم أن سمحٞم٨م

 ٓ وًمٙمـ اًمِمٛمس، وهمروب اًمِمٛمس ُمٓم٤مًمع اظمتالف ُمـ ُمٕمروف هق ح٤م ُمتت٤مسمع

 أن ومٞمٜمٌٖمل اعمنمق ذم رئل وم٢مذا اهلالل، ومٞمف رئل اًمذي اًمٞمقم حتديد ذم خيتٚمٗمقا  أن يٜمٌٖمل

 ىمد: سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس أومم، سم٤مب ُمـ اعمٖمرب أهؾ اعمنمق أهؾ رؤيتف قمغم يّمقم

 ومػمى اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو هم٤ٌمر أو ًمٖمٞمؿ اعمنمق ذم ير ل اهلالل يٙمقن

 ومٕمٚمٞمٝمؿ اعمنمق أهؾ إمم اًمٖمرب ذم اهلالل رؤي٦م ظمؼم وصؾ صمؿ سمقوقح، اعمٖمرب ٟمحق

، أن  وأن اًمٞمقم ذًمؽ يٛمًٙمقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ ُمثاًل  اًمٜمٝم٤مر أثٜم٤مء ذم وصٚمٝمؿ وإن يّمقُمقا

 اًمت٤مزم اًمٞمقم ذم يّمٌحقن: ومٛمٕمٜم٤مه اًمٜمٝم٤مر آظمر ذم ُمثاًل  ضم٤مءهؿ وم٢من آظمر، يقًُم٤م ي٘مْمقا 

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا ص٤مئٛملم،

 ضمٝم٦م ُمـ يٕم٘مؾ وًمٞمس يمٚمٝم٤م، إُم٦م يِمٛمؾ شًمرؤيتف صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 ُمـ ذًمؽ صدر يٙمقن ىمد اًمت٘مًٞمؿ هذا شم٘مًٞمٛمٝم٤م ٕن أىم٤مًمٞمؿ: إمم اًمٌالد شم٘مًٞمؿ أظمرى

 ضمٕمٚمقا  ىمديؿ اصٓمالح هٜم٤مك يٙمقن ىمد أو ضمٝم٦م، ُمـ إؾمالُمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ًمٞم٧ًم ؾمٞم٤مؾم٦م

 شم٤ٌمرك اهلل طمٙمؿ وًمٙمـ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ظمرأ ٌٕمضاًم قمـ ُمتٛمٞمزة اًمٌالد سمٕمض

 ؿم٠من ومٚمٞمس ؾمٌٞماًل، ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م اعمًٚمٛملم مجٞمع ؿم٤مُماًل  يٙمقن أن جي٥م وشمٕم٤ممم

 اًمِمٛمس ـمٚمقع سم٥ًٌم آظمتالف مت٤مم ختتٚمػ ومٝمل ٤مًمّمالةيم يم٤معمقاىمٞم٧م اًمّمٞم٤مم وىم٧م

 يمؾ ختتٚمػ اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اعمقاىمٞم٧م ومٝمذه اًمًمء، وؾمط ذم واؾمتقائٝم٤م وهمروهب٤م

 رؤي٦م صمؿ صٞم٤مًُم٤م لاهلال ًمرؤي٦م هق إٟمم اًمّمٞم٤مم ٕن اًمّمٞم٤مم: ُمقوقع قمـ آظمتالف

 رأي وهق زم سم٤من ومٞمم اًمراضمح يم٤من ًمذًمؽ يتٙمرر، ٓ واطمد رء ومٝمق إومٓم٤مًرا اهلالل

 .اعمت٠مظمريـ اعمح٘م٘ملم ُمـ ويمثػم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ
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 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رأجل هذا

 (11:63:38( /ب62) ضمدة ومت٤موى) 

 اهللل؟ رؤية يف احلديثة بأٓت آشتعاكة يؿؽـ هؾ

 اهلالل؟ رؤي٦م ذم احلديث٦م سم٤مٔٓت آؾمتٕم٤مٟم٦م يٛمٙمـ هؾ: ُمداظمٚم٦م

 ذم رواي٦م ذم ذيمر ىمد ط اًمٜمٌل أن: وسمخ٤مص٦م واوح احلدي٨م ٓ،: اًمِمٞمخ

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ شٟمح٥ًم وٓ ٟمٙمت٥م ٓ أُمٞم٦م أُم٦م ٟمحـ»: اًمّمحٞمحلم

 صمالث – هٙمذا واًمِمٝمر: ىم٤مل صمؿ - صمالصملم: أي ُمرات، صمالث وأؿم٤مر - هٙمذا اًمِمٝمر»

 يقًُم٤م، وقمنميـ شمًع يٙمقن وىمد صمالصملم يٙمقن ىمد اًمِمٝمر: أي شواطمدة إٓ ُمرات

 ُمـ إُمٞم٦م سمٓم٤مسمع إُم٦م هذه ـمٌع ط اًمٜمٌل ٕن سمف: اًمٕمٛمؾ يٜمٌٖمل ٓ هٜم٤م وم٤محل٤ًمب

 ٟمنمت سمؾ ُمتٕمٚمٛم٦م أُم٦م ص٤مرت سمٕمد ومٞمم إُم٦م يم٤مٟم٧م وإن اًمّمٞم٤مم، ذم اًمدظمقل طمٞم٨م

 إصم٤ٌمت وأن٤مط رسمط وم٢مٟمم اًمّمٞم٤مم إصم٤ٌمت ذم يتٕمٚمؼ ومٞمم وًمٙمـ اًمدٟمٞم٤م، أىمٓم٤مر ذم اًمٕمٚمؿ

 سم٠من ًمٚمٜم٤مس شمذيمػم ذًمؽ وذم أًمٞم٦م، أو قمٚمٛمٞم٦م سمرؤي٦م وًمٞم٧ًم سمٍمي٦م سمرؤي٦م اًمّمٞم٤مم

 اعم٘مرسم٦م اًمقؾم٤مئؾ وشمٕمددت واًمٗمٜمقن اًمٕمٚمقم شمرىم٧م ُمٝمم ٕنف قمٛمكم: ديـ اإلؾمالم

 شمزال ٓ اًمِمٕمقب سمٕمض اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم هٜم٤مك يزال ومال ًمٚمّمٖمػم، واعمٙمؼمة ًمٚمٌٕمٞمد

 وًمذًمؽ ،٦ماًمٌٍمي اًمرؤي٦م وهل اًمٗمٓمرة ـمٌٞمٕم٦م ُمـ هق سمم إٓ شمٙمٚمػ ومال اًمٗمٓمرة قمغم

 هب٤م وضمؾ قمز اهلل ُمٙمـ اًمتل اًمرؤي٦م هبذه ًمِمٝمره٤م إصم٤ٌمهت٤م يٙمقن أن جي٥م يمٚمٝم٤م وم٤مُٕم٦م

 .ُمٜمٝمؿ اعمث٘مٗملم وهمػم ُمث٘مٗمٞمٝمؿ سملم ومرق ٓ اًمٜم٤مس يمؾ

 (11:62:34( /ب62) ضمدة ومت٤موى) 

 افذي اإلشلمل افبؾد مع أم بؾده مع بافصقام ادسؾؿ يتؼقد هؾ

 أوٓ؟ افصقام أظؾـ

 اًم٤ٌميمًت٤من ذم ـمالب هٜم٤مك: ي٘مقل ؾمٌؼ، ُم٤م قمغم قمقدة ًمف اًم١ًمال هذا: ُمداظمٚم٦م
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 ومٝمؾ يقُملم، أو يقم اًم٤ٌميمًت٤من شمت٠مظمر اًمّمقم وذم قمرسمٞم٦م، ضم٤مًمٞم٤مت وقمدة هٜم٤مك يدرؾمقن

 ًم٘مقًمف اًم٤ٌميمًت٤مين سم٤معمجتٛمع يت٘مٞمدون أم اهلالل، رؤي٦م شمٕمٚمـ اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمع يّمقُمقن

 .ششمٗمٓمرون يقم واًمٗمٓمر شمّمقُمقن يقم اًمّمقم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمّمٞم٤مم ومٞمف يٕمٚمـ ول سمٚمد ذم يم٤من ُمـ اًمًٜملم، سمٕمض ذم شمتٙمرر ُمِمٙمٚم٦م هذه: اًمِمٞمخ

 شًمرؤيتف صقُمقا »: ط ىمقًمف أن آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م ح٤م وٟمحـ آظمر، سمٚمد ُمع يّمقم أن جيقز ومال

 اعمًٚمٛملم أن ُمٕمٚمقم وًمٙمـ صٞم٤مُمٝمؿ، ذم اعمًٚمٛملم شمقطمٞمد إُمر هذا ومقائد ُمـ: ىمٚمٜم٤م

 اًمدول سمٕمض شمزال ومال قم٤مًُم٤م، شمٜمٗمٞمًذا اًمٜمٌقي اًمٜمص هذا شمٜمٗمٞمذ قمغم سمٕمد يتٗم٘مقا  ل اًمٞمقم

 يم٤مًم٤ٌميمًت٤من دوًم٦م ذم يم٤من ومٛمـ وهلذا إظمرى، اًمدول سمٕمض قمـ اًمّمٞم٤مم ذم شمًت٘مؾ

 ومال أظمرى عمّمٚمح٦م أو اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م ُم٘مٞمؿ ومٝمق اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يم٤من وًمق ُمثاًل 

 ُمع صٞم٤مُمف ذم ٕن ومٞمف: يٕمٞمش أن هق اًمذي اإلىمٚمٞمؿ قمـ صٞم٤مُمف ذم خيرج أن ًمف جيقز

 يّمقُمقن اإلىمٚمٞمؿ ذًمؽ سمٕمض ومًٞمّمٌح ضمديًدا، ظمالوًم٤م اخلالف ؾمٞمزيد اًمٕمريب اًمٌٚمد

 ومتزداد ومٞمف، هؿ اًمذي اإلىمٚمٞمؿ ُمع يّمقم إيمثر وهق أظمر واًمٌٕمض آظمر، إىمٚمٞمؿ ُمع

 اًمٜم٤مس، سملم اخلالف شم٘مٚمٞمؾ حم٤موًم٦م واعمٗمروض اعمًٚمٛملم، سملم اخلالف ويزداد اًمٗمرىم٦م

 ُمِمٙمٚم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمع يّمقم اًمذي هذا وؾمٞم٘مع شمٙمٗمػمه، اجل٤مئز ُمـ وًمٞمس

 يمثػم، اوٓمراب ذم ومًٞم٘مع اًمٕمٞمد، صالة صمؿ اًمّمقم، ُمـ اخلروج وهل: أظمرى

 اإلىمٚمٞمؿ ُمع يّمقم أن قمٚمٞمف اًمّمٖمرى سم٤معمٗمًدة اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ومٛمـ وًمذًمؽ

 .ومٞمف يٕمٞمش هق اًمذي

 .إوحك قمٞمد قمغم أجًْم٤م يٜمٓمٌؼ اًمٙمالم هذا: ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ :افشقخ

 (11:42:11( /ب62) ضمدة ومت٤موى) 

 وحده رمضان هلل رأى مـ

 هق إٓ يره ل وًمٙمـ رُمْم٤من، ُمـ اخلروج ؿمقال، هالل رأى رضمؾ إذا: ُمداظمٚم٦م

 اعمًٚمٛملم؟ ُمع يّمقم أم يٗمٓمر أن قمٚمٞمف هؾ وطمده،
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ٌَٜمَّك ل اًمتل اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمرؤي٦م وًمٞمس ُمٕمٝمؿ، ويٗمٓمر اعمًٚمٛملم ُمع يّمقم: اًمِمٞمخ  شُمَت

 .وقمؼمة ىمٞمٛم٦م ذقًم٤م

 (11:14:51( /2) راسمغ ومت٤موى) 

 حتديد يف افػؾؽقة افدراشات ظذ آظتامد حؽؿ

 رمضان صفر أول

 اًمٗمٚمٙمٞم٦م؟ سم٤معمراصد اهلالل سمرؤي٦م اًمّمٞم٤مم سمجقاز يًتدل ومٞمٛمـ أجٙمؿر ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ..ضم٤مئزاً  ذًمؽ ٟمرى ٓ: اًمِمٞمخ

 .اًمدًمٞمؾ ُمع: ُمداظمٚم٦م

 ٟمح٥ًم وٓ ٟمٙمت٥م ٓ أُمٞم٦م أُم٦م ٟمحـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف: اًمِمٞمخ

 هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وقمنميـ، وشمًع صمالصملم: أي شوهٙمذا هٙمذا اًمِمٝمر

 سمٍمي٦م، رؤي٦م ًمرؤيتف هٜم٤م وإُمر شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: همػمه وذم احلدي٨م

: وم٘مقًمف وضمؾ، قمز اهلل ظمٚم٘مف اًمذي اًمٌٍم إمم إو٤مومٞم٦م سمآخ٦م أو طم٤ًمسمٞم٦م رؤي٦مً  وًمٞم٧ًم

 اًمرؤي٦م قمغم ئمٚمقا  أن إُم٦م هبذه يريد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٠منف شأُمٞم٦م أُم٦م ٟمحـ»

 .اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٤محل٤ًمسم٤مت قمٚمٞمٝم٤م يًتٕمٞمٜمقا  وٓ اًمٌٍمي٦م

 ومٝمذا آقمؽماو٤مت سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م ويرد ختٓمئ ىمد اًمٌٍمي٦م اًمرؤي٦م سم٠من ي٘م٤مل وُم٤م

 أجْم٤مً  يرد ُم٤م اخلٓم٠م ُمـ اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمرؤي٦م قمغم يرد: صم٤مٟمٞم٤مً  ذًمؽ وُمع ذقم٤ًم، ُمٖمتٗمر أُمر أوًٓ 

 زُم٤من ًمٙمؾ ص٤محل٦م قم٤مُم٦م ذيٕم٦م ذيٕمتٜم٤م يم٤مٟم٧م ح٤م: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً  اًمٌٍمي٦م، اًمرؤي٦م قمغم

 ذي يمؾ هب٤م يتٛمٙمـ اًمتل اًمٕمالُم٦م هذه ضمٕمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف سمحٞم٨م وُمٙم٤من

 إُمر رسمط ًمق سمٞمٜمم واٟمتٝم٤مؤه اًمِمٝمر واسمتداء ـمٚمققمف، اهلالل سمزوغ يٕمرف أن سمٍم

 اًمتحديد سمٞمٜمم اًمٜم٤مس ُمـ سمٓم٤مئٗم٦م اًمنمقمل اًمِمٝمر حتديد ًمتٕملم اًمٗمٚمٙمل سم٤محل٤ًمب

 حيقل أن اًمًٜم٦م ذم قم٤مُم٤مً  دًمٞمالً  يم٤من ُم٤م يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ اًمٜم٤مس: ًمٙمؾ هق إٟمم اًمنمقمل

 رسمٙمؿ ُمـ شمٞمًػم ذًمؽ اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م دون اًمٜم٤مس ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف وخيص اًمدًمٞمؾ هذا
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 ..هذا قمٜمد اًمقىمقف ومٞمج٥م ورمح٦م

 (11:56:64/أ14: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 بداية حتديد يف افػؾؽقة افعؾقم ظذ آظتامد خطل

 وآخره رمضان صفر

 وضمقد ُمع ـمٌٕم٤مً  رُمْم٤من، دظمقل حتديد أو اًمٕمٞمد يقم شم٘مديؿ ومْمٞمٚمتؽ: ُمداظمٚم٦م

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول ذم اعمًٚمٛملم سملم آظمتالف

 .إؾمػ ُمع: اًمِمٞمخ

 اًمٞمقم دظمؾ إذا يمٛمث٤مل، ٟم٠مظمذ اًمٕمٞمد -ُمثالً – ىمْمٞم٦م اًمِمديد، إؾمػ ُمع: ُمداظمٚم٦م

: ىم٤مًمقا  اًمٚمٞمٚم٦م ٟمٗمس ذم وهٜم٤م قمٞمد، همداً  أن اًمًٕمقدي٦م ذم ُمثالً  وصم٧ٌم رُمْم٤من ُمـ إظمػم

 .اًمِمٝمر شَمْٙمِٛمٚم٦م همداً  إن

 .ٟمٕمؿ اًمِمٝمر، مت٤مم: اًمِمٞمخ

 اًمًٕمقدي٦م إمم قممن ُمـ ٟم٘مقل أو اًمًٕمقدي٦م ُمـ ُم٤ًمومر اًمرضمؾ يم٤من وم٢مذا: ُمداظمٚم٦م

 ص٤ٌمح أو اًمٚمٞمٚم٦م ٟمٗمس ذم يٕمٜمل إردن، أهؾ ُم٘مٞمٛمل ُمـ ُم٘مٞمؿ وهق ٟمٗمًٝم٤م، اًمٚمٞمٚم٦م ذم

 هؾ ؾم٤مومر، إردن ذم اًمثالصملم اًمٞمقم وص٤ٌمح اًمًٕمقدي٦م، ذم اًمٕمٞمد يقم ص٤ٌمح هل اًمذي

 قمٞمد؟ أو هٜم٤مك ًمف اًمّمٞم٤مم هذا يٕمتؼم يٕمٜمل أن ًمف، يٕمٜمل

 ٟمحقه، قمـ ًمٙمـ سم٤مًمْمٌط، اًم١ًمال هذا قمـ أىمقل ٓ قمـ ؾُمِئٚم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

 يم٤مٟمقا  إردٟمٞملم سمٕمض قمـ ُمرة، ُمـ أيمثر إًمٞمف أذت اًمذي آظمتالف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ؾُمِئٚم٧م

 ومٌٕمْمٝمؿ وقمنمون، شمًٕم٦م اًمِمٝمر أن اًمًٕمقدي٦م إقمالن أو شمٕمٞمٞمد ومٌٚمٖمٝمؿ اًمٕمٛمرة، ذم

 .يم٤مًمت٤مزم ضمقايب يم٤من أومٓمر، وسمٕمْمٝمؿ ص٤مم

 دظمؾ إذا أُم٤م أص٤مب، وم٘مد اًمًٕمقدي٦م ذم يزال ٓ وهق إردٟمٞملم ُمـ أومٓمر ُمـ

 إمم إردٟمٞمقن وم٤مٟم٘مًؿ ذيمرت ُم٤م سمٚمٖمٝمؿ إردن، ذم اعم٘مٞمٛملم أيمثر واىمع هق يمم إردن
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 . قمٙمس وُمٜمٝمؿ إردن، ُمع وص٤مم اًمًٕمقدي٦م ُمع أومٓمر ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ، ىمًٛملم

 هق احلدي٨م آظمر زمإ ش..ًمرؤيتف صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن اعمقوقع ذم رأجل وم٠من٤م

 وإىم٤مًمٞمؿ اعمٓم٤مًمع ظمالف ُمـ يٜمٔمر وٓ ُمٕمف، يتج٤موسمقا  أن اعمًٚمٛملم يمؾ قمغم جي٥م قم٤مم ٟمص

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمع اًمتج٤موب ومٕمٚمٞمف اًمثٌقت هذا سمٚمٖمف ُمـ وإٟمم ذًمؽ، وٟمحق

 اًمٞمقم، اًم٘م٤مئٛم٦م احلٙمقُم٤مت أو اًمدول أن -آٟمٗم٤مً – أذت يمم إؾمػ ُمع ًمٙمـ

 هذا ُمثؾ ومٞم٘مع ذاك، ُمـ هذا ًمٙمـ احلٙمؿ، هذا ذم وم٘مط آظمتالف ًمٞم٧م خمتٚمٗم٦م

 .آوٓمراب وهذا آظمتالف،

 دوًم٦م شمٕمٚمـ أن عمجرد يّمقُمقا  أن يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م أنف إصؾ: أىمقل وم٠من٤م 

 ضم٤مءين أنف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يتٕمٚمؼ ومم٤م ظمروضم٤ًم، أو دظمقًٓ  ؾمقاء اهلالل، إصم٤ٌمت ُمًٚمٛم٦م

 اعمًٚمٛمقن يم٤من وإذا ٟمختٚمػ، أن اقمتدٟم٤م ٟمحـ أنف وهمػمه٤م، أخمٟمٞم٤م ُمـ أوروسم٤م ُمـ أؾمئٚم٦م

 .سمالدهؿ ظم٤مرج وهؿ هبؿ ومٙمٞمػ خيتٚمٗمقن سمالدهؿ ذم

 آظمر، إقمالن ىمٌؾ َيّْمُدر إقمالن أّي  ُمع شمّمقُمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ أن ضمقايب ومٙم٤من: اعمٝمؿ

 .ظمرهآ إمم ردٟمٞم٦مأ ؾمٕمقدي٦م اًمٜمٔمر: سمٖمض

 .اًمٗمٚمٙمل احل٤ًمب رؤي٦م قمغم ُمٌٜمل إقمالهنؿ يم٤من ًمق طمتك: اًم١ًمال

 ومٝمٜم٤م ومذيمروين، ٟمًٞم٧م وإن ُم١مىمت٤مً  أن شم٠مضمٞمٚمف وأرضمق آظمر طمٙمؿ ًمف هذا: اًمِمٞمخ

 .ي٘مع اًمذي ًمالظمتالف سم٤مًمٜم٦ًٌم أن طمٙممن

 اًمقاىمع هذا اًمقاىمع، هق يمم يتٗمرىمقا  وٓ مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يّمقم أن إصؾ: ىمٚم٧م

 يِمتد، آظمتالف هذا أن اعمالطمظ ًمٙمـ ودوًم٦م، دوًم٦م وؿمٕم٥م، ؿمٕم٥م سملم ُم٤م اظمتالف

 أذيمر وأن٤م ىمًٛملم، ٟمٗمًف قمغم اًمِمٕم٥م هذا ومٞمٜم٘مًؿ اًمقاطمد، اًمِمٕم٥م يِمٛمؾ أنف سمحٞم٨م

 ذم ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ وؾُمئِٚم٧م اًمٌٚمٌٚم٦م، هذه ُمثؾ وىمع اح٤موٞم٦م اًمًٜملم سمٕمض ذم ضمٞمداً 

 وأذيمر واًمٕمٙمس، ُمٗمٓمر وآسمـ ص٤مئؿ إب يم٤من اًمقاطمد، اًمٌٞم٧م ذم اًمقاطمد اًمٌٚمد

 اعمٙم٤من -إمم ـمٌٕم٤مً  سم٤مًمًٞم٤مرة- إمم وصٚم٧م وقمٛمرايت أؾمٗم٤مري سمٕمض ذم أنٜمل ضمٞمداً  أجْم٤مً 

 يقُمئذٍ  قمجقز ؾمٞم٤مرة ُمٕمل يم٤من سم٤مًمٕمِم٤مش، اعمًٛمك اعمديٜم٦م ـمريؼ ذم هق اًمذي
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 ومٜمزًم٧م ُُمـْحٙمؿ، همػم اًمٖمٓم٤مء ُم٤مًء: يٍمف أنف وضمدت اًمرديؽم، ومحّم٧م ح٤م ومًخٜم٧م،

 ٓ حلٞم٦مً  ُمٚمتح يمٝمؾ ومٞمف ديم٤من إمم اعمٓم٤مف يب ومقصؾ اًمديم٤ميملم، سمٕمض ذم شمٕمرومقا  هٜم٤مك

 اًمٙمقي٧م، ُمع ص٤مئؿ إٟمف وي٘مقل يمقيتل، هق وإذا سمٕمض ُمع ٟمتٙمٚمؿ وم٠مظمذٟم٤م ومٞمٝم٤م، سم٠مس

 أن أريد أن أن٤م اًمذي وهذا ٟم٘م٤مش، ذم ُمٕمف دظمٚم٧م أن٤م ومٝمٜم٤م اًمًٕمقدي٦م، ذم ُم٘مٞمؿ وهق

ره،  .أُمٙمـ ُم٤م آظمتالف فم٤مهرة ُمٜمع اًمنمع ىمقاقمد ُمـ إن أىمقل وم٠من٤م ُأيَمرِّ

 همػم هذا ًمٙمـ واطمد، سمٚمد سمرؤي٦م مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يّمقم أن إصؾ: ىمٚمٜم٤م وم٤مٔن 

 ُمـ دائرةً  أوؾمع اًمُٗمْرىَم٦م ؾمتّمػم اًمقاطمد، اًمٌٚمد ذم إصؾ هذا قمغم سم٘مٞمٜم٤م وم٢مذا واىمع،

ٚمِّط أن ٟمٛمٚمؽ ُم٤م ٟمحـ ٟمٛمٚمٙمٝم٤م، ٓ ٟمحـ اًمتل اًمٗمرىم٦م ًَ  قمغم وآراءٟم٤م أومٙم٤مرٟم٤م ُٟم

 .قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن أمجع ومٞمم آراءٟم٤م ي٘مٌٚمقا  ٓ اًمذيـ ُمع وسمخ٤مص٦م احلٙمقُم٤مت،

 سمنمط ومٞمف، ٟمحـ اًمذي اًمٌٚمد ُمع ٟمّمقم: أىمقل آظمتالف فم٤مهرة شم٘مٚمٞمؾ أضمؾ ُمـ 

 صممن ٟمّمقم أن اعمٛمٙمـ همػم ُمـ: ُمثالً  قم٤مل هب٤م ي٘مقل ٓ ضمذري٦م خم٤مًمٗم٦م ذم ٟم٘مع أٓ

 هذا ُمثؾ إُمر وىمع وم٢مذا يقُم٤ًم، وصمالصملم واطمد ٟمّمقم ممٙمـ همػم يقُم٤ًم، وقمنميـ

 قمغم يٜم٘مص وٓ اًمثالصملم قمغم يزيد ٓ سمٚمده رؤي٦م ُمع سمٚمده، ذم اعم٘مٞمؿ وص٤مم آظمتالف

 اخلالف ؾمٞمزيد هذا ٕن آظمر، سمٚمدٍ  ُمع يّمقم أن ُمـ ذاً  أىمؾ ومٝمذا واًمٕمنميـ، اًمتًٕم٦م

 .أراه أن٤م اًمذي هذا ومرىم٦م، واًمٗمرىم٦م ظمالوًم٤م

 .شًمرؤيتف صقُمقا »: شمًٚمٞمٛمف جي٥م قم٤مم ٟمص هٜم٤مك: اًم٘مقل ظمالص٦م

 آضمتٝم٤مد، ُمـ سمٜمقع خي٤مًمٗمف أن أو يتٌٜم٤مه أن إٟم٤ًمن ممٙمـ واضمتٝم٤مد، رأي وهٜم٤مك

 ذم ي٘مع أن دون اًمٌٚمد أهؾ ُمع ويٗمٓمر اًمٌٚمد، أهؾ ُمع يّمقم أن وهق آضمتٝم٤مد ُمـ سمٜمقع

 .اجلذري٦م اعمخ٤مًمٗم٦م شمٚمؽ

 اعم٠ًمخ٦م ذم اًمدىم٦م يّمػم إذا إصؾ، هق هذا ٕن أقمٚمـ: اًمذي اًمٌٚمد ُمع يّمقم أو

 وآضمتٝم٤مد، واًمٜمزاع اخلالف ُمقاـمـ ُمـ هل اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم اًمِم٠من هق يمم

 .ؾم٠مخ٧م قمم ضمقايب هذا

ٌُٕمد يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ..:ُمداظمٚم٦م
 .أن يٕمٜمل اعم٤ًموم٤مت ًمِ
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 ؟..اعم٤ًموم٤مت سمٕمد: اًمِمٞمخ

 .اًمٞمقم ىمٌؾ أو سمٞمقم يًٌ٘مقٟم٤م هذا اًمنمق، ذم أو اًمٖمرب ذم اًمٜم٤مس: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 سم٥ًٌم ظمالوًم٤م أو ومرىم٦مً  ٟمقضمد ٓزم ومٚمٞمس اًمٜمٝم٤مر، يتٌع اًمٚمٞمؾ أظمل ٕنف: اًمِمٞمخ

 رأوا سم٠مهنؿ اعمنمق ُمـ قمرف إذا وم٤معمٖمرب اعمٖمرب، همػم اعمنمق ذم -ُمثالً - اظمتالف

 سُمْٕمد طم٥ًم قمغم صمالصًم٤م أو -ُمثالً – قمٜم٤م ؾم٤مقمتلم ُمت٠مظمر قمٜمدهؿ ؾمٞمٙمقن اهلالل،

 .قمٗمقاً  ضمٝم٦م، ُمـ هذا اعم٤ًموم٤مت،

 يٙمٚمػ أن اًمنميٕم٦م ُيْن  ُمـ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م ذم يٛمٙمـ ٓ يٛمٙمـ، ٓ: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 اًمذي ُمـ دىمٞم٘م٦م، قمٚمٛمٞم٦م ٟمٔمري٦م أُمقر قمغم ذيٕمتٝمؿ أطمٙم٤مم ي٘مٞمٛمقا  أن اعم١مُمٜملم قم٤ٌمدة

 هب٤م حتتجقا  أن ،قمٚمؿ ٓ يٕمٜمل، اعم٤ًموم٦م، ًمؽ حيدد اًمذي ُمـ اعمٓم٤مًمع، ًمؽ حيدد ي٘مدر

 إُمقر هذه عمثؾ يْمع أن يًتٓمٞمع ٓ ضمدًا، ودىمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م وؾم٤مئؾ قمغم اًم٘م٤مئؿ

 .شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف، صقُمقا »: اًمُٞمْن  ضم٤مء وًمذًمؽ طمدودًا،

 .وهٙمذا يّمؿ، ل وإٓ ص٤مم، اًمّمٞم٤مم إصم٤ٌمت صٞم٤مم، سمٚمٖمف ومٞمٛمـ

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ًمٚمّمٞم٤مم سم٤مًمٗمروٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م أي٤مت ظمتؿ سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م اهلل يريد

ُ  ُيِريدُ ﴿ ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا  اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

 .[384:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمِْمُٙمُرونَ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َهَدايُمؿْ 

 شم٘مقل؟ أن شمريد يمٜم٧م ُم٤مذا شمٗمْمؾ

 سمٕمض أن اًمٙمقي٧م، ذم طمدث إول - اًمتقوٞمح٤من أىمقل - شم٤مرةً : ُمداظمٚم٦م

 وص٤مُم٧م اًمًٕمقدي٦م أقمٚمٜم٧م واإلؾمالُمل، اًمٕمريب اًمٕم٤مل ذم ذيمرهؿ اعمٕمروف اعمِم٤ميخ

 ومراح وإُم٤مم ظمٓمٞم٥م هق اًمت٤مزم اًمٞمقم اًمّم٤ٌمح ذم أومٓمر، ُم٤م ُمٕمٝمؿ أن٤م: ىم٤مل ومٝمق اًمٙمقي٧م،

 .ص٤مئؿ وهق اًمٕمٞمد ظمٓم٥م

 يمٞمػ؟...:اًمِمٞمخ

 .ُُمَقفّمػ ٕنف اًمٕمٞمد يّمكم ذه٥م: ُمداظمٚم٦م

 .هذه همري٦ٌم واهلل: اًمِمٞمخ
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 .ص٤مئؿ وهق: ُمداظمٚم٦م

 .يمٞمػ اًمتٜم٤مومر أرأج٧م: اًمِمٞمخ

 إمم ظمرضمقا  جمٛمققم٦م ُمع اًمٕمٞمد صغم اًمث٤مين اًمٞمقم وذم ص٤مرت، ومتٜم٦م وهق: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس ذم ومتٜم٦م وأوىمٕمقا  اًمٕمٞمد، وصغم سمٕمٞمد، ُمٙم٤من إمم اًمؼم،

 ٟمٔمرة؟ وضمٝم٦م هق ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ىمٚمٜم٤م يمذا، وأهنؿ أظم٤ٌمرهؿ ذم دىمٞم٘مقن أهنؿ اًمًٕمقديلم ه١مٓء أن هذا هق: ُمداظمٚم٦م

 .ومتٜم٦م حتدث هذا اًمقاطمد اًمٌٚمد..ًمٜم٤م ًمٞمس اًمقاطمد اًمٌٚمد ذم فًم

 ُم٤م اًمًٕمقديلم أن ضَمَدًٓ  ؾَمّٚمٛمٜم٤م دىم٦م، قمٜمده اًمذي أؾمت٤مذ ي٤م ُمـ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .ُمٜمٝمؿ أطمًـ اًمٙمقيتٞملم يٕمٜمل دىم٦م، قمٜمدهؿ

 ـمٞم٥م،: هلؿ ىمٚم٧م أُمريٙم٤م، ذم ًمٌٕمْمٝمؿ ىمٚم٧م أن٤م: اًمث٤مين إُمر أبدًا، ٓ: ُمداظمٚم٦م

، أو خت٤مًمٗمقا  شمٗمٕمٚمقن، ُم٤مذا إوحك يقم ذم أنتؿ  يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل شمقاوم٘مقا

 .اًم٘مْمٞم٦م ذم ًمالظمتالف ُمٙم٤من ذم اًمٗمٓمر ذم أُم٤م..يتٗمؼ

قا  أن اعمًٚمٛملم طُمّٙم٤مم ُيْٚمِٝمؿ أن اهلل ٟم٠ًمل ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ  سم٠من ؿمٕمقهبؿ، ُيَرحيِّ

 .سمديٜمٝمؿ حيٙمٛمقا 

 رُمْم٤من دظمقل ىمٌؾ واًمّمٞم٤مم اًمٗمٓمر شمٕمٚمـ احل٤ًمب قمغم اًمٌالد ُمـ يمثػم..:ُمداظمٚم٦م

 .سمِمٝمريـ سمِمٝمر،

 سم٤ميمًت٤مين يم٠منف رضمؾ ذم. .أُمريٙم٤م ذم أُمريٙم٤م، ذم وىمع وهٙمذا ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 ضم٤مؤوا اعمًٚمٛملم ُمـ صمالصم٦م: ىم٤مًمقا  شمٕمٚمٛمقن يمم إؾمالُمٞم٦م مج٤مقم٤مت هٜم٤مك ذم ومٚمٙمل،

 اًمٗمٚمٙمل، قمٚمٛمف قمغم اقمتمداً  ؿمٝم٤مدهتؿ وأؾم٘مط اًمٗمٚمٙمل ىم٤مم اهلالل، رأوا سم٠مهنؿ وؿمٝمدوا

 سم٤مًمٜم٦ًٌم قَمٞمَّٜمٝم٤م ـمٌٕم٤مً  اًمٗمالٟمٞم٦م، اجلٝم٦م ذم اًم٘مٛمر رأج٧م ىم٤مل إول اًمِم٤مهد يم٤من: ىم٤مل طمٞم٨م

 وَمَردّ  وهٙمذا، واًمث٤مًم٨م واًمث٤مين اجلٝم٦م، هذه ذم ُيرى أن يٛمٙمـ ٓ ومٚمٙمٞم٤مً  هذا ىم٤مل ًمٚمٌٚمد،

 ًمألُم٦م ذع ُم٤م ذع طمٞمٜمم وضمؾ قمز اهلل أن مت٤مُم٤مً  ُم٘متٜمع أن٤م واهلل سم٤مًمٗمٚمؽ، اًمِمٝم٤مدة

 .صم٤مٟمٞم٤مً  واًمٕمٜم٧م احلرج رومع اًمٞمن وومٞمٝم٤م واًمٜمقر، اهلدى ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛم٦م
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 واًمِمٝمر وم٠ممتقا  قمٚمٞمٙمؿ همؿ وم٢من ًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا » :ىم٤مل ومحٞمٜمم

 .شيقُم٤مً  صمالصملم

ٞملم يم٤مٟمقا  وًمق ومٓمرهتؿ، قمغم هؿ اًمذيـ اعمًٚمٛملم ظم٤مـم٥م ومٝمق   ُمث٘مٗملم همػم ُأُمِّ

ٌَّؼ أن ص٤مًمح وأنف اإلؾمالم، ًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٕم٤معملم رب شم٠ميمٞمد ُمـ وهذا ُمتٕمٚمٛملم، وهمػم  ُيَٓم

 .ُمٙم٤من يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم

ٌِّ٘مف أن يًتٓمٞمع شًمرؤيتف ومّمقُمقا »  يم٤مٟم٧م ُمٝمم صم٘م٤مومتف، يم٤مٟم٧م ُمٝمم ؿمٕم٥م، يمؾ ُيَٓم

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمرؤي٦م إمم إُمر ُأقمٞمد إذا أُم٤م اًمٌٍمي٦م، اًمرؤي٦م إمم إُمر أقم٤مد ٕنف أُمٞمتف،

 ُيِْمؽَمط هؾ إومراد ه١مٓء شُمرى ي٤م صمؿ اًمٜم٤مس، ُمـ سم٠مومراد ُُمَٕمٚمَّ٘م٤مً  إُمر هذا ومًٞمّمٌح

قمك إذا اًمِم٤مهد، ذم يمٚمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء يِمؽمـمف ُم٤م ومٞمٝمؿ  قمدًٓ، يٙمقن أن اهلالل رأى أنف ادَّ

ٌَؾ أن٧م أنف قمٚمٞمف ؾَمَٞمْحُٙمؿ اًمذي ُمـ سم٤مًمٗمٚمؽ، قم٤مح٤مً  يٙمقن أم  شم٘مٌؾ ُم٤م أو ؿمٝم٤مدشمؽ شُمْ٘م

قمٞمف، وهق اًمٕمٚمؿ قمغم ىم٤مئٛم٦م ؿمٝم٤مدشمف أن وسمخ٤مص٦م ؿمٝم٤مدشمف،  اجلٛمٝمقر يمؾ يًتٓمٞمع وٓ َيدَّ

 .ومٞمف يِم٤مريمف أن

 ٓ أُمٞم٦م، أُّم٦م ٟمحـ» :ىم٤مل طمٞمٜمم ،ط اًمٜمٌل أن احلؼ، هق أنف أقمٚمؿ واهلل أومٝمؿ وأن٤م

 .شٟمح٥ًم وٓ َٟمْٙمُت٥م

 وٟمحق واًم٘مراءة سم٤مًمٙمت٤مسم٦م سمجٝمؾٍ  ئمٚمقا  أن اعمًٚمٛم٦م إُم٦م قمغم يٗمرض أنف يٕمٜمل ٓ

ٞم٦م ـمٌٕمٝمؿ هق وإٟمم ذًمؽ،  اًمٌٍمي٦م سم٤مًمرؤي٦م اعمتٕمٚمؼ احلٙمؿ هبذا يتٕمٚمؼ ومٞمم سم٤مُُٕمِّ

 واًمِمٝمر وهٙمذا، وهٙمذا هٙمذا اًمِمٝمر  حت٥ًم وٓ ٟمٙمت٥م ٓ أُمٞم٦م، أُم٦م ٟمحـش:ىم٤مل

 .وقمنمون شمًع وشم٤مرة صمالصمقن، شم٤مرة أي شوهٙمذا وهٙمذا هٙمذا

 طمٞمٜمم اًمٗمٚمٙمٞمقن ه١مٓء قمٚمٞمٝم٤م حيرص اًمتل اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م اًمقاىمع، ذم قمؼمة هٜم٤م

 اًمٌٍمي٦م اًمرؤي٦م ٕن اًمٗمٚمؽ: سمٕمٚمؿ ٟمحٙمؿ أن جي٥م أنف قمِمػمهتؿ، ُمع رؤوؾمٝمؿ يرومٕمقن

 اًمٖم٤مي٦م؟ هل ُم٤م ختٓمئ، ىمد

 هذا ذم أنف أقمت٘مد أن٤م اعمًٚمٛم٦م، اًمِمٕمقب سملم اًمقاىمع اخلالف قمغم ىمْم٤مءً  ي٘مقًمقن

 ُيرى ؾمٞم٘م٤مل أنف إىمؾ قمغم ىم٤مئًم، اخلالف ومًٞمٔمؾ اًمٗمٚمٙمل، اًمٕمٚمؿ حتٙمٞمؿ وهق اًمٓمٚم٥م

 .هذه ُمثؾ قمغم ُيـْجِٛمٕمقن وهؿ اًمٗمالين، اًمٌٚمد ذم يرى وٓ اًمٗمالين، اًمٌٚمد ذم اًم٘مٛمر
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 .اًمنمع طمٙمؿ إمم سم٤مًمرضمقع إٓ ظَماَلص يقضمد ٓ اخلالص، هق ُم٤م: إذاً  

ة ومٞمف صمؿ  أُمٞم٦م ُأُّم٦م ٟمحـ»: ًمٜم٤م ي٘مقل هق واًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜمٌقة ُم٘م٤مم قمغم ضمداً  ٞمٕم٦مومٔم ضُمْرأ

 .شٟمح٥ًم وٓ ٟمٙمت٥م ٓ

 صم٤ٌمتإ يٜمٌٖمل ذًمؽوًم اًمٗمٚمؽ، قمٚمؿ وأقمٚمؿ وأطم٥ًم أيمت٥م أن٤م ٓ: شم٘مقل شم٠ميت أن٧م

 .اًمٗمٚمؽ سمٕمٚمؿ ظمروضم٤مً  أو دظمقًٓ  اهلالل

ب أن٤م  ٚمٜم٤م إذا أنٜم٤م أؾمت٤مذ، ي٤م اعمقوقع هذا ُأىَمرِّ  إطمٙم٤مم ذم اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ َدظمَّ

 .ىمٌؾ ُمـ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد أص٤مب ُم٤م أص٤مسمٜم٤م اًمنمقمٞم٦م،

 سم٤مب قمغم ختٓمر ُم٤م ٟمٔمري٦مً  اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمجالت ُمـ ىمرأت ُم٤م سمٕمض ذم ىمرأت يمٜم٧م

ومٞم٦م، أو اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٍمي٦م، اًمٕمٚمقم دارؾم٦م ًمٜم٤م ُيت٤مح ٓ اًمذيـ ٟمحـ أُمث٤مًمٜم٤م،  ًمٙمـ اجلٖمرا

 ُم٤م اًمٕمٚمقم، خمتٚمػ ذم ًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م ومراغ قمٜمدي يم٤من» قمٛمري، ذم ُم٣م ُم٤م ذم يم٤من

 شمٓمٚمع طمٞمٜمم اًمِمٛمس أن اعمٓم٤مًمٕم٤مت، هذه ُمـ ومٕمٚمٛم٧م ،شؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم اؾمتٓمٕم٧م

 وهٜم٤م اجلٌؾ هٜم٤م ـمٚمٕم٧م، ُم٤م قمٚممً  سمٕمد، ـمٚمٕم٧م ُم٤م هل قمٚممً  اجلٌؾ، ىمٛم٦م قمغم وٟمراه٤م

 اًمْمقئٞم٦م إؿمٕم٦م ًمٙمـ اخلٚمػ، ذم هٜم٤م شمزال ٓ هل ي٘مقل اًمٕمٚمؿ ضم٤مء اًمِمٛمس، ىمرص

 .ىمقة شمٕمٓمل شمٓمٚمع ًَمـمَّ  وهل اًم٘مٛم٦م، ومقق اًمِمٛمس ٟمرى أن قمٙم٧ًم هل

 اًمِمٛمس، ـمٚمٕم٧م ي٘مقل اًمٕم٤مدي اًمٌٍم اًمٜمٔمر سمٞمص، طمٞمص ذم ؾمٜم٘مع أن هٜم٤م: إذاً 

 .اجلٌؾ وراء يزال وٓ ـمٚمٕم٧م ُم٤م: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ ـمٚمٕم٧م، ُم٤م ٓ ي٘مقل اًمٕمٚمؿ

 اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: ي٘مقل طملم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٞمٜمئذٍ 

 اًمٕمٍم صالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك وُمـ أدرك، وم٘مد اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٗمجر صالة ُمـ

 .شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ

 قمٜمد اجلٌؾ ىمٛم٦م قمغم اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمم شم٤مم، شمٜم٤مىمض قمٜمدٟم٤م ذم ص٤مر هٜم٤م سمٛمٕمٜمك

 اًمٕمٙمس وهٜم٤م قمٙم٧ًم، اًمتل هل إؿمٕم٦م ًمٙمـ همرسم٧م، أهن٤م زقمٛمٝمؿ ذم اًمٖمروب

 .مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس

: ىم٤مل اًمذي حمٛمد قمغم اهلل وصغم اًمنميٕم٦م، اشم٤ٌمع ذم هق واًمراطم٦م وم٤مهلدى ًمذًمؽ
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سمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م»  اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ُيَ٘مرِّ

 .شقمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ

  اٟمٙمِمػ؟ يمٞمػ أرأج٧م اًمٙمالم، أثٜم٤مء ذم اجلقاب ضم٤مءك يٛمٙمـ أن٧م

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 إخ شمٗمْمؾ ُم٤م ُمثؾ إوحك قمٞمد ُمثؾ يّمػم أُمريٙم٤م ذم قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 قمٞمد، أنف أقمٚمٜم٧م ُم٤م اجلمقم٤مت وسمٕمض قمٞمد، أنف أقمٚمٜم٧م اجلمقم٤مت سمٕمض اًمٕم٤مم أن

 ٟمحـ ومٜم٘مقم ضمداً  ىمٚمٞمٚم٦م مج٤مقم٦م ٟمٙمقن ومٜمحـ ضمدًا، ـمقيٚم٦م شمٙمقن اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ومٞمٕمٜمل

ٌِّؼ اخلٓم٦ٌم ٟمٕمٛمؾ ُمثالً  أنف وٟم٘مقل سمٕمض، ُمع وٟمجتٛمع سمٕمض ُمع ٟمذه٥م ُٟمَٕمٞمِّد، سممذا  وُٟمَٓم

 سم٤مًمٕمٞمد؟ اًم٘مٞم٤مم يٕمٜمل اًمٕمدد ىمٚمٞمٚم٦م -ُمثالً – مج٤مقم٦م قمغم جيقز ومٝمؾ اًمنمع،

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ـمٌٕم٤مً  إوحك، قمٞمد: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٌالد شمٚمؽ يًتقـمٜمقا  أن جيقز ُم٤م سم٠منف، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ُمثكم اًمٕم٤مضمز ضمقاب: اًمِمٞمخ

 (  11 :11: 53/ 766/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 31: 11/ 766/ واًمٜمقر اهلدى) 

 صفر دخقل رشؿقًّا ُتعؾـ ٓ بؾد يف يعقشقن افذيـ ادسؾؿقن

 يصقمقن؟ مـ مع رمضان

 ذم ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ اًمّمٞم٤مم، قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل إومم اعم٠ًمخ٦م يٕمٜمل، اًم١ًمال :مداخؾة

 ًمٙمـ ـمٌٕم٤ًم، اًمًٕمقدي٦م ذم قَمٞمّدوا همزة أهؾ اًمٕمٞمد، صم٧ٌم ومٕمٜمدُم٤م شمقضمد، دوًم٦م ٓ ومٚمًٓملم

 إردن، ُمع ص٤مُمقا  إُم٤ميمـ سمٕمض ذم اظمتٚمٗمقا  طمتك يممن وًمٕمٚمٝمؿ اًمْمٗم٦م أهؾ سم٤مىمل

 طمٞمٜمئٍذ؟ احلٙمؿ ومم
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 إًمٞمٝمؿ، إىمرب اًمٌٚمد ُمع يّمقُمقا  أهنؿ احل٤مًم٦م، هذه ُمثؾ ذم اعمٗمروض: اًمِمٞمخ

 .إردن وهل

 ذم ًمٙمـ إردن، هل هلؿ إىمرب اًمٌٚمد إن ٟم٘مقل يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

، يٕمٜمل ًمٕمٚمف وًمٌٜم٤من ؾمقري٤م ُمثؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٌٚمدان سمٕمض  ؾمقري٤م أو إردن يٕمٜمل خيتٚمٗمقا

 ذًمؽ، ذم ُمتٕمٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م وسمٕمديـ سمٞمٜمٝمؿ، طمػمة شمّمػم هٜم٤م يٕمٜمل يممن، ذم خيتٚمٗمقا 

ق هذه اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احلدود ٟمجٕمؾ ح٤مذا اعمًٚمٛملم، إطمٜم٤م يٕمٜمل  ُمع اعمًٚمٛملم، سملم ُم٤م شُمَٗمرِّ

 ش.ًمرؤيتف صقُمقا »: أنف ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م أن٧م يمم ذـًم٤م ًمٞمس اًمٕمٚممء وسم٤مًمذات يٕمٜمل أنف

 دوًم٦م أيَّ  أو اًمًٕمقدي٦م أن ُمع اًمًٕمقدي٦م ُمع -ُمثالً - يّمقُمقا  ٓ ومٚممذا قم٤مم، هق

 .اعمًٚمٛملم ُمع ُمٕمٝم٤م ٟمّمقم ُم٤م إول ذم أثٌت٧م

 .قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ ُم٤م شمٕمٞمد أن أن٧م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

  ..شمريد أفمٜمؽ ُم٤م ي٤ًمقمد؟ يمالم ٤مهٜم قمٜمدك اًمٗم٤مئدة، أجش: اًمِمٞمخ

 .هٙمذا ىمٚم٧م أن٤م اجلٖمراومٞم٦م، احلدود ٟمجٕمؾ ح٤مذا: شم٘مقل أن٧م

 .ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م ٓ ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٗمٞمتٝم٤م أن٤م وإٓ: اًمِمٞمخ

 .ٟمٗمٞمتٝم٤م أن٧م: ُمداظمٚم٦م

 يّمقم أن ضمذري٤مً  اعمِمٙمٚم٦م طمؾ: ًمؽ ىمٚم٧م اعمِمٙمٚم٦م، طمؾ هق ُم٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 ٟمريد ـمٞم٥م، احلٙمقُم٤مت، سملم اًم٘م٤مئؿ اخلالف سم٥ًٌم واىمع، همػم هذا مجٞمٕم٤ًم، اعمًٚمٛمقن

 .اًمقاطمد اًمِمٕم٥م سملم اًمقاطمد، اًمِمٕم٥م سملم ظمالوًم٤م أجْم٤مً  ٟمقضمد

، اًمذي ه١مٓء واهلل أنف: يمالُمؽ ُمٕمٜمك أن وم٠من٧م  ؟أن٧م ىمٚم٧م وأجـ يم٤مٟمقا

 .همزة ذم همزة، ذم: ُمداظمٚم٦م

 .همزة ذم ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ قَمٞمَُّدوا همزة ذم: ُمداظمٚم٦م

 إمم يٜمتٛمقن ُمـ ُمع إصؾ ذم هؿ ًمٙمـ اًمًٕمقدي٦م، ُمع قَمٞمَّدوا ـمٞم٥م،.... .:اًمِمٞمخ

 ُُمْٙمَره٤مً » سم٤مب وُمـ -آٟمٗم٤مً – ذطمتف أن٤م اًمذي اًمرأي شمٜمٗمٞمذ ُمـ سمد وٓ يم٤من إذا دوًم٦م، أيِّ 

 .شسمٓمؾ ٓ أظم٤مك

 .ٓ إول، اإلقمالن ٟمخ٤مًمػ قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م اًمنمع إن: ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م

 .هذا ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 يمالُمل أيمرر أن شمريدين أن٧م ًمؽ ىمٚم٧م ح٤مذا أيمرره، أن٤م ىمٚم٧م، ُم٤م أن٤م: اًمِمٞمخ

 شم٘مٚمٞمؾ سم٤مب ُمـ ىمٚم٧م ًمٙمـ ىمٚم٧م، ُم٤م وم٠من٤م ص٤مر، اًمذي وهذا شمريده اًمذي هذا اًم٤ًمسمؼ؟

 .دوًمتف ُمع يّمقم أن اًمقاطمد اًمِمٕم٥م قمغم اًمنم،

 .اًمقاطمد اًمِمٕم٥م :اًم٤ًمئؾ

: إصؾ ٟمخ٤مًمػ ٕنٜم٤م ًمٞمس اعمالطمٔم٦م، هذه ٟمالطمظ أن ٟمريد ٟمحـ: إذاً : اًمِمٞمخ 

 .اًمنم شم٘مٚمٞمؾ سم٤مب ُمـ ،شًمرؤيتف صقُمقا »

 هق ُم٤م هذا ٓ: ٟم٘مقل ممٙمـ همػُمك، وإٓ أن٧م اًمنم، شم٘مٚمٞمؾ: زم ىُمؾ أن٧م وم٤مٔن

 .ذقمل هدف

 .يٕمٜمل إومْمؾ هذا: ُمداظمٚم٦م

 أو إردٟمٞملم ُمع يّمقُمقا  أن ًمٚمٖمزاويلم، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمنم شم٘مٚمٞمؾ هق ُم٤م ضمٞمّد،: اًمِمٞمخ

 .اًمًٕمقديلم ُمع

 .إردٟمٞملم ُمع يّمقُمقا  ـمٌٕم٤ًم، إومْمؾ: ُمداظمٚم٦م

 .ُم٣م ح٤م شمٙمرار هق ؾم١ماًمؽ سم٘مل: إذاً : اًمِمٞمخ

 هؿ أن ومرو٤مً  يٕمٜمل يم٤مًمت٤مزم، أؾم٠مخف أن أريد اًمذي أن٤م يٕمٜمل اًم١ًمال هق ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 إهنؿ ٟمٕمرف اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم سمٕمض ذم إردن ذم هٜم٤م ًمٜمٗمؽمض أو اًمًٕمقدي٦م، ُمع قَمٞمَّدوا

 .ٟمٕمتؼمه يٕمٜمل ظمٓم٠م إومٓم٤مرهؿ، جيقز ُم٤م هق يٕمٜمل ذًمؽ، طمٙمؿ ُم٤م اًمًٕمقدي٦م سم٢مقمالن أومٓمروا
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 هذا ذم أظمٓم١موا يٕمٜمل هؿ هؾ احلٙمؿ ًمٙمـ طم٤مصؾ، اخلالف هذا أن ؿمؽ ٓ هق

 اًمٞمقم؟ هذا سم٢مقم٤مدة ٟم٠مُمرهؿ يٕمٜمل ُيَٕمٞمِّدوا، يٕمٜمل إُمر،

سًم٤م، إومٓم٤مرهؿ يٙمقن أُم٤م آُملم، ىمؾ وإي٤ميمؿ، أن٤م هيديٜم٤م اهلل: اًمِمٞمخ  ظمٓم٠ًم، وإُم٤م صقا

 .وؾمط ذم

 .ذم ُم٤م ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .وؾمط ذم: اًمِمٞمخ

 .ٓ ـمٌٕم٤مً  ٓ، ٓ: ُمداظمٚم٦م

سمٜم٤م ُمـ قُمِرف ُم٤م ٟمحـ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ  صقاب؟ هق ُم٤م اًم٤ًمسمؼ ضمقا

 أومٓمر اًمّم٤مئؿ هذا ىم٤مل ي٠ًمخٜمل واطمد أن أن٤م ًمٙمـ قُمِرف، ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمس: ُمداظمٚم٦م

 يٗمٝمؿ؟ أن يريد ي٘ميض ُم٤م وإٓ ي٘ميض يٕمٜمل ،ي٘ميض أن قمٚمٞمف هؾ اًمًٕمقدي٦م، ُمع

 .رء قمٚمٞمف ُم٤م هذا أردين، وهق اًمًٕمقدي٦م ذم أومٓمر إذا: ىمٚم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

 .ظمرج ُم٤م هٜم٤م ُم٘مٞمؿ هق سمس: ُمداظمٚم٦م

 اًمذي أُم٤م قمٚمٞمف، ومم هٜم٤مك أومٓمر إذا قمٚمٞمؽ، أقمٞمد أن٤م -هيديؽ اهلل- ؿمٞمخ ي٤م: اًمِمٞمخ

ره ٟمحـ اًمذي اًمّمقاب ومخ٤مًمػ هٜم٤م أومٓمر  ٟم٘مقل ومٜمحـ ٟمّم٤ًم، وًمٞمس اضمتٝم٤مداً  أن ُٟمَ٘مرِّ

 ي٘ميض؟ ٓزم

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 ُمـ وًمٞم٧ًم ُمتٜم٤مهٞم٦م، دىم٦م ومٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م شأن» ؿمقف شم٘مقل ح٤م أن٧م: اًمِمٞمخ

 ُمٜمؽ، أقمٚمؿ هق ُمـ أو دوٟمؽ هق ُمـ أو أن٧م رأج٧م -ُمثالً - إذا أن٧م سمٛمٙم٤من، اًمًٝمقًم٦م

 .صحٞمح يٗمٓمر، ٓزم أنف هذا ٓزم ي٘ميض، ُم٤م أنف رأى

 .صحٞمح: ُمداظمٚم٦م

 إردن ذم هٜم٤م ُمثالً  أن٧م هذه، واحل٤مًم٦م يٗمٓمر ٓزم شم٘مقل أن٧م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .شمٗمٓمر زم ٓ أنف شمرى ومٝمؾ اًمًٕمقدي٦م، ؾمٛمٕم٧م
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 .واوح...أرى يٕمٜمل أن٤م ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 شمٗمٓمر أن أو ُمّمٞم٥م، وأن٧م شمٗمٓمر أن إُم٤م أظمل، وؾمط طمؾ ذم ومم ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 ﴾قَمٚمِٞمؿٌ  قِمْٚمؿٍ  ذِي يُمؾِّ  َووَمْقَق ﴿: رأجل هذا! وؾمط طمؾ يقضمد ٓ خمٓم٠م، وأن٧م

 .[72:يقؾمػ]

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 ( 11: 61: 53/ 766/ واًمٜمقر اهلدى) 

 إن ُيؼال وإكام افققم كػس يف ـؾفؿ ادسؾؿقن يصقم أن إصؾ

 أـز دػسدة دؾعاً  بؾده مع يصقم مسؾؿ ـؾ

 .مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يّمقم أن هق إصؾ :افشقخ

 شمٗمٓمرون يقم واًمٗمٓمر شمّمقُمقن يقم اًمّمقم»: طمدي٨م ًمٞمس: إذاً : ُمداظمٚم٦م

 سمدًمٞمؾ؟ ًمٞمس ششمْمحقن يقم وإوحك

 .مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ًمّمٞم٤مم دًمٞمؾ هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

ٟمٜم٤م سمٕمض ٕن: ُمداظمٚم٦م  .إًمٞمف ذهٌتؿ ُم٤م قمغم احلدي٨م هبذا يًتدل إظمقا

 أن إصؾ وإٓ سم٤مًمّمٖمرى، اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ُمـ وم٘مط ٟمحـ ٓ،: اًمِمٞمخ

 صح، إن واًمٕمٙمس اًمنمق أهؾ سمرؤي٦م يّمقُمقن اًمٖمرب أهؾ يمٚمٝمؿ، اعمًٚمٛمقن يّمقم

 ُمتٗمرىمقن اعمًٚمٛملم أن هق ي٘مع اًمذي ًمٙمـ واطمدًا، صقُم٤مً  يّمقُمقن مجٞمٕم٤مً  وم٤معمًٚمٛمقن

 آظمر إىمٚمٞمؿ ىمٌؾ إىمٚمٞمؿ أو سمٚمد أهؾ ص٤مم وم٢مذا رء، يمؾ ذم ُمتٗمرىمقن هؿ يمم صٞم٤مُمٝمؿ ذم

 شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: احلٙمؿ سم٠مصؾ يتٛمًؽ أن أراد أظمر واإلىمٚمٞمؿ

 ومال سمٕمض، قمغم سمٕمْمٝمؿ دول اٟم٘م٤ًمم ٟمحـ يٙمٗمٞمٜم٤م ىمًٛملم، إمم اًمقاطمد اًمٌٚمد ومًٞمٜم٘مًؿ

 ص٤مئؿ ومٞمٝمؿ يّمٌح اًمقاطمد اًمٌٞم٧م أهؾ سمؾ اًمٌٚمد أهؾ وهق ومرىم٦م اًمُٗمْرىم٦م ذم ٟمزيد أن ٟمريد

 .اًمنميٕم٦م شم٠مب٤مه رء هذا ُمٗمٓمر، ومٞمٝمؿ ويّمٌح
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 ٟم٘مقل أن إًمٞمٜم٤م َأْوطَم٧م اًمتل هل سم٤مًمّمٖمرى اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع وم٘م٤مقمدة: وًمذًمؽ

 ..ظم٤مص دًمٞمؾ هٜم٤مك وًمٞمس ؾمٛمٕم٧م، سمم

 إىمٚمٞمًم  أن وًمق واطمدًا، صقُم٤مً  يّمقُمقن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم أن هق اخل٤مص اًمدًمٞمؾ 

 اعم٤ًموم٦م سمٕمد اظمتٚمٗم٧م يمٚمم أرسمع أو صمالث أو ؾم٤مقمتلم أو ؾم٤مقم٦م إىمٚمٞمؿ قمـ يت٠مظمر

 .يم٤من سمٚمد أي رؤي٦م قمغم يّمقُمقن ًمٙمـ اًمت٠مظمر، ُم٤ًموم٦م اؿمتدت يمٚمم واؿمتدت،

 ( 11: 17 :19/ 772/واًمٜمقر اهلدى) 

  ظؾقفا يستب وما اهللل رؤية

 رؤيتف قمغم سمٜم٤مءً  اعمرء يّمقم وهؾ اعمٓم٤مًمع اظمتالف طمقل ؾم١مال]: ُمداظمٚم٦م

 ؟[اًمٗمردي٦م

 هل٤م وزن ٓ اًمٗمردي٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمرؤي٦م -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- رء يمؾ ىمٌؾ: اًمِمٞمخ

 يّمقم يقم اًمّمقم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اإلؾمالُمٞم٦م: اًمنميٕم٦م ذم ىمٞمٛم٦م وٓ

 .شاًمٜم٤مس يٗمٓمر يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس،

 رأى أنف وًمق يّمقم، ٓ ُمٗمٓمرون واًمٜم٤مس [اهلالل] رأى ؿمخص ومٙمقن ًمذًمؽ 

 .خي٤مًمٗمٝمؿ وٓ خي٤مًمٗمٝمؿ ٓ وأن اجلمقم٦م، إمم يٜمْمؿ أن يٜمٌٖمل ٕنف اهلالل:

 وٓ شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف، صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اجلٛمٞمع ًمدى وُمٕمٚمقم

ق اًمتل اًمٗمردي٦م إُمقر ُمـ ًمٞم٧ًم اعم٠ًمخ٦م هذه أن ؿمؽ  يم٤مًمّمالة اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ُيَٗمرِّ

 ًمٙمـ آظمره، إمم.. ُمٕمٛمٚمؽ ذم أو طم٤مٟمقشمؽ ذم أو سمٞمتؽ ذم شمّمكم أن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ ُمثاًل،

 ..ًمؽ ًمٞمس

 أن٧م اًمتل اًمٌٚمد أهؾ ُمع شمّمقم أن قمٚمٞمؽ وإٟمم ًمرؤيتؽ، شمّمقم أن ًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ

 .ُمٕمٝمؿ أومٓمرت أومٓمروا إذا ُمٕمٝمؿ، ُصْٛم٧َم  اًمٌٚمد أهؾ ص٤مم وإذا ومٞمٝم٤م، شمٕمٞمش

 اعمًٚمٛملم، جلٛمٞمع قم٤مم ظمٓم٤مب ؿمؽ سمال هذا شًمرؤيتف صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ٓ ُمًٛمك، سمٖمػم اؾمؿ أيمثره٤م اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت اًمٞمقم اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمـ
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 شمّمقم دوًم٦م يمؾ أن ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ اهلل، أنزل سمم حتٙمؿ ٓ ٕهن٤م هل٤م: طم٘مٞم٘م٦م

 همػم وهؿ واًمقطمدة، سم٤مًمقطمدة ويزقم٘مقن ويّمٞمحقن ارشم٤ٌمط، هٜم٤مك ًمٞمس ًمقطمده٤م،

دوه سم٢مُمٙم٤مهنؿ يم٤من رء أبًط ٕن ي٘مقًمقن: ومٞمم ص٤مدىملم  ذم واًمدظمقل إقمٞم٤مد يقطمِّ

 .يٗمٕمٚمقن ٓ ًمٙمٜمٝمؿ ُمٜمف، واخلروج اًمّمٞم٤مم، ؿمٝمر

 وذم اًمّمٞم٤مم ذم شمتقطمد أن اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٕمقب سم٢مُمٙم٤من ًمٞمس دام ُم٤م: وطمٞمٜمئذٍ  

 يّمقم أن يٜمٌٖمل ؿمٕم٥م يمؾ أو دوًم٦م ومٙمؾ طمٞمٜمئذٍ  احلٙمقُم٤مت، اظمتالف سم٥ًٌم اإلومٓم٤مر

 إمم اٟم٘مًٛمٜم٤م أن يٙمٗمٞمٜم٤م ىمًٛملم، إمم اًمقاطمد اًمٌٚمد أهؾ يٜم٘مًؿ أن أُم٤م هالًمف، ًمرؤي٦م

 ُمع واىمع وهذا ىمًٛملم، ٟمجٕمٚمٝم٤م أجْم٤مً  سمٚمدة يمؾ أن همػم قمٚمٞمٜم٤م يٌ٘مك ومم دويالت،

 هذا آظمره، إمم.. ؾمقري٤م ُمع يّمقُمقن وٟم٤مس اًمًٕمقدي٦م، ُمع يّمقُمقن ومٜم٤مس إؾمػ،

 .يٙمقن أن يٜمٌٖمل ُم٤م

 اظمت٤مر ذيـ سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ إن: اًم٤ًمسم٘م٦م إضمقسم٦م سمٕمض ذم -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمم

ً، أىمٚمٝمم  قمغم سمٕمْمٝمؿ يٜم٘مًٛمقا  أن ُمـ ظمػم ًمقطمدهؿ اًمٌٚمد أهؾ يّمقم أن وم٤مٔن ذا

 ذاك ُمع اًمٌٚمد هذا يّمقم أن إومْمؾ ًمٙمـ ًمٖم٦ًم، اًمتٕمٌػم صح إذا َأَذ  هذا سمٕمض،

 يمٚمف أو صٞم٤مم ذم يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل ويّمٌح اًمدوًم٦م، شمٚمؽ ُمع اًمدوًم٦م هذه اًمٌٚمد،

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿: ًمٙمـ إؾمػ، يمؾ ًمذًمؽ ٟم٠مؾمػ ممٙمـ، همػم هذا ًمٙمـ سمٕمٞمد، ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  إِ

 .[682:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م

 ص٤مم يمذا يقم اًمّمٞم٤مم أقمٚمٜم٧م إذا اًمدوًم٦م أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمؿ اًمقاطمد اًمٌٚمد وم٠مهؾ

 سمٞمد إُمر ٕن ذقم٤ًم: صم٤مسم٧م همػم: أي ذقمل، همػم اإلقمالن هذا يم٤من وًمق يمٚمف، اًمِمٕم٥م

د إىم٤مُمتٝم٤م شمقمم ًمق اًمنمقمٞم٦م، دوديم٤محل إومراد ُمـ ومرد سمٞمد وًمٞمس اًمدوًم٦م،  ًمٔمٝمر إومرا

 .واًمٌحر اًمؼم ذم اًمٗم٤ًمد

 واطمد إذا احلدود إىم٤مُم٦م إومراد يتقمم ومٝمؾ احلدود، شم٘مٞمؿ ٓ أيمثره٤م أن وم٤مًمدول

 .وم٤ًمداً  اًمٗم٤ًمد ؾمٞمزيد اًم٘م٤مشمؾ، ي٘متٚمقن أىم٤مرسمف ي٘مقم آظمر ىمتؾ

 أن جيقز وٓ يٗمٓمرون، أو يّمقُمقن مجٞمٕم٤ًم، يٙمقن اًمٌٚمد ٕهؾ وم٤مًمّمقم: ًمذًمؽ

 .يٜم٘مًٛمقا 
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 اًمٗمٚمٙمل؟ احل٤ًمب قمغم خيتٚمػ إُمر.. هؾ: ُمداظمٚم٦م

 صقُمقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ومٚمٙمل طم٤ًمب هٜم٤مك ًمٞمس هٜم٤م: اًمِمٞمخ

 ..شًمرؤيتف

 ..يم٤من إذا ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 سمٓمري٘م٦م اإلومٓم٤مر أو اًمّمٞم٤مم شُمٕمٚمـ اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك قمٜمف، أضمٌتؽ هذا: اًمِمٞمخ

 ٟمٕمٜمل ٓ أيمؼم، ؾمتٙمقن اعمٗمًدة ٕن اًمدوًم٦م: ي٘م٤موم أن اًمِمٕم٥م يًتٓمٞمع ٓ ذقمٞم٦م، همػم

 سمٕمض طمٜم٤مٟمٞمؽ: ىمٞمؾ يمم ٟمٕمٜمل ًمٙمٜم٤م ٓ، واًمنمقمل، اًمٗمٚمٙمل سم٤محل٤ًمب متًؽ هذا أن

 .سمٕمض ُمـ أهق اًمنم

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه ىمٞمٛم٦م، ًمف ًمٞمس اًمٗمٚمٙمل احل٤ًمب وإٓ ٟم٘مقًمف، اًمذي هذا

 احل٤ًمسم٤مت قمغم ىم٤مئٛم٦م هذه هذه، اعمٗمٙمرات اًمروزٟم٤مُم٤مت ذم ي٘مقًمقن اًمٞمقم، اًمروزٟم٤مُم٤مت

 وىمتٝم٤م، طمٚمقل ىمٌؾ إوىم٤مت سمٕمض يّمٚمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد وم٠ميمثر وًمذًمؽ اًمٗمٚمٙمٞم٦م،

 ؾم٤مقم٦م صمٚم٨م سملم ُم٤م اًمٗمجر، أذان ىمٌؾ اًمٗمجر يّمٚمقن إردن ذم وأن٤م قمٚمؿ قمٜمدي

 خيتٚمػ ؾم٤مقم٦م، ٟمّمػ أو ؾم٤مقم٦م سمثٚم٨م اًمقىم٧م ىمٌؾ هٜم٤مك ي١مذٟمقن إذان ؾم٤مقم٦م، وٟمّمػ

 ُمٍم ذم يمذًمؽ اًمٓم٤مئػ، ذم يمذًمؽ اعمٖمرب، ذم يمذًمؽ اًمٗمّمقل، سم٤مظمتالف هذا

 ؾم٤مقم٦م: سمثٚم٨م اًمقىم٧م ىمٌؾ اًمٗمجر هٜم٤مك ي١مذٟمقن سم٠مهنؿ اعمجالت أقمٚمٜم٧م وم٘مد قمٜمديمؿ،

 أرض سملم خيتٚمػ اًمٗمٚمٙمل احل٤ًمب اًمٗمٚمٙمل، احل٤ًمب قمغم اًمروزٟم٤مُم٤مت أىم٤مُمقا  ٕهنؿ

ٌَٞمؾ ومٞمٝم٤م أرض وسملم ؾمٝمٚم٦م،  ويـ اهلٛمالي٤م، ضمٌؾ ومٞمٝم٤م أرض وسملم يمٝمذا، صٖمػم ضُم

 أىم٤مُمقا  ُم٤م اًمٌحري، اًمت٘مدير طم٤ًمب قمغم احل٤ًمب أقمٓمقا  هؿ ًمٙمـ اًمِمٛمس، ًمتٓمٚمع

ٟم٤ًم، يمٚمٝم٤م اجل٤ٌمل هلذه  .ظمٓم٠م هذا ُمٞمزا

 ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم، ُمـ سم٤مًمٙمثػم يتٕمٚمؼ ومٞمم طم٤ًمسم٤مهتؿ ُيٕمٞمدوا أن اعمًٚمٛملم ومٕمغم ًمذًمؽ

 .وهٙمذا.. اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات اًمتقىمٞم٧م

 ..اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٤مىمل أن.. :مداخؾة

 ًمٙمـ اًمٗمجر ُمثؾ خيتٚمػ، اعمٖمرب خيتٚمػ، ٓ وىمتٝمم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر: اًمِمٞمخ
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 سمٕمد يّمٚمقٟمف اًمٕمِم٤مء دىم٤مئؼ، قمنم سمٕمد يّمٚمقٟمف اعمٖمرب ىمٌؾ، ُيَّمّٚمقٟمف اًمٗمجر قمٙم٤ًًم،

 سمٜمحق اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٕمِم٤مء أذان ىمٌؾ يٖمٞم٥م إمحر اًمِمٗمؼ سمٞمٜمم شم٘مري٤ًٌم، ورسمع ؾم٤مقم٦م

 .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ

 ..اًمّمقم سمقىم٧م احل٤مًم٦م هبذه اعمًٚمٛمقن يرشمٌط هؾ: ُمداظمٚم٦م

 ومٝمٛم٧م؟ ُم٤م يمٞمػ،: اًمِمٞمخ

 سمٕمض ومٞمّمقم اًمًٕمقدي٦م، ذم -ُمثالً - اعمًٚمٛمقن يّمقم اًمّمٞم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 اعمٗمروض أن أن وؾمٛمٕمٜم٤م يّمقم، ٓ وسمٕمْمٝمؿ يّمقُمقن ًمٞمٌٞم٤م، ذم ُمٍم ذم اعمًٚمٛمقن

 ذقمٞم٦م، همػم سمٓمري٘م٦م يم٤مٟم٧م وًمق سمٚمدهؿ، رؤي٦م طم٥ًم اًمٌٚمد ذم اعمًٚمٛمقن يّمقم أن

 اًمتقىمٞم٧م؟ طم٥ًم سمٚمد يمؾ ذم اعمًٚمٛمقن يّمٚمٞمٝم٤م أجْم٤مً  اًمّمٚمقات هذه ومٝمؾ

 ذيمرٟم٤م ٟمحـ اًمّمٞم٤مم، وسملم اًمّمالة سملم اًمٗمرق إفمٝم٤مر سمًٝمقًم٦م ممٙمـ هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

 صالة ومٞمف شم٘م٤مم اًمذي اعمًجد ذم يّمكم اإلٟم٤ًمن ممٙمـ اًمٗمجر -ُمثالً - اًمّمالة، ُم٠ًمخ٦م

 اًمذي هبذا قمٚمؿ قمٜمده يم٤من إذا اًمقىم٧م، ذم ويّمٚمٞمٝم٤م أهٚمف إمم يرضمع صمؿ اًمقىم٧م، ىمٌؾ اًمٗمجر

 ٟم٤مس إذا ومٞمم ضمدًا، ضمداً  ؿمديد اوٓمراب هٜم٤مك ومًٞم٘مع اًمّمٞم٤مم أُم٤م أن، سمف ُمٕمٙمؿ ٟمتحدث

 اخلروج وىم٧م ي٠ميت وطمٞمٜمم صٞم٤مم، هٜم٤مك ًمٞمس اًمٞمقم ٓ، ىم٤مًمقا  وٟم٤مس صٞم٤مم، ذم اًمٞمقم ىم٤مًمقا 

 .يٕمٞمدوا ٓ وٟم٤مس يٕمٞمدوا ٟم٤مس اًمٕمٞمد، صالة وىم٧م ي٠ميت اًمّمٞم٤مم، ُمـ

 (  11 :55: 14/ 511/ واًمٜمقر اهلدى)

 آخر بؾد مع ٓ افصائؿ ؾقف يؼقؿ افذي افبؾد مع افصقام وجقب

 أـز دػسدة دؾعاً 

 اًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف اًمثالصم٤مء يقم أومٓمر ُمـ سم٠من أومتٞمتؿ أنٙمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمؽ أومٓمر اًمّٚمـل يٕمٜمل

 .ضمقاب ؾم١مال وًمٙمؾ شمٗمّمٞمؾ، ومٞمف هذا: اًمِمٞمخ
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 ىمْم٤مء، قمٚمٞمف ومٚمٞمس اًمًٕمقدي٦م، اًمٌالد وذم اًمٕمٛمرة ذم وهق إردٟمٞملم ُمـ أومٓمر ُمـ

ٌَٕم٤مً  وم٠مومٓمر هٜم٤م يم٤من ُمـ أُم٤م  .ىمْم٤مء قمٚمٞمف اًمذي ومٝمق ًمٚمًٕمقدي٦م شَم

 وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ اًمدرقم٦م أهؾ ٝمؿضمٜمٌ اًمذيـ ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمّرُمث٤م وأهؾ ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 أومٓمروا؟ ىمّمػمة ُم٤ًموم٦م يٕمٜمل،

 ؾمٕمقدي؟ أو أردين اًمِمٕم٥م هؿ اعم٘مّمقد اعم٘مّمقد، هذا ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 .اؾمتٕممري٦م ومروق هذه ي٘مقل ىم٤مل اًمٚمِّـل سمس أردين،: ُمداظمٚم٦م

 ومروىم٤ًم؟ اًمٗمروق ٟمزيد ومٝمؾ اؾمتٕممري٦م، ومروق ٟمٕمؿ أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

ٌُٜم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٚمٝمذا: اًمِمٞمخ ًْ ىم٤مً  طَم  أو سمرؤيتٝم٤م شمّمقم دوًم٦م دوًم٦م، قمـ دوًم٦م شَمَٗمرُّ

 سمٚمد ًمرؤي٦م يّمقم يُمّٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل أن واعمٗمروض شمٗمرق، هذا اًمٗمٚمٙمل، سمح٤ًمهب٤م

 اًمِمٕم٥م ٟمٗمرق هؾ أن ـمٞم٥م، ىم٤مئؿ، همػم هذا ًمٙمـ اعمٗمروض، هق هذا واطمد،

 اًمًٕمقدي٦م؟ ُمع يّمقُمقن وومرىم٦م اًمٌٚمد، ُمع يّمقُمقن ومرىم٦م: ومرىمتلم ٟمجٕمٚمف إردين

 أب اًمقاطمد اًمدار اًمقاطمد اًمٌٞم٧م سم٠من قمٚمٛم٧م ُمْم٧م، اًمتل اًمًٜملم سمٕمض ذم طمتك

 ُم٤م أظمل ي٤م اًم٘مقل، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م هق: ؾمٌٌف ومٝمذا ذًمؽ، ُمـ سم٤مًمٕمٙمس أو يٗمٓمر ووًمد يّمقم

 ىمقاقمد ُمـ وهذا سمٓمؾ، ٓ أظم٤مك ُمٙمره ًمٙمـ ه٤مه، ٤م؟اًمرُمث ُمثالً  وسملم هٜم٤م سملم اًمٗمرق هق

يـ سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ أن: اًمنميٕم٦م ً، أىمٚمٝمم اظمت٤مر َذّ  يمؾ أن هق ذاً  وم٤مٕىمؾ ذا

 أن ُم٤م، يقُم٤مً  يتٗم٘مقن هؾ أقمٚمؿ واهلل احلٙم٤مم، ه١مٓء يتٗمؼ أن إمم ًمقطمده، يّمقم إىمٚمٞمؿ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظم٤مًمػ ىمد ومٝمق ظم٤مًمػ ُمـ طمٞمٜمئذٍ  واطمد، يقم ذم صٞم٤مُمٝمؿ يٕمٚمٜمقا 

 ُمـ ًمٞمس ومٝمذا ومرىم٦م اًمُٗمْرىم٦م ذم ٟمزيد أن أُم٤م ،شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: ىمقًمف ذم

 .ٟمٕمؿ اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م

 (11 :14: 49/   298/  واًمٜمقر اهلدى)
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 مع افصقام وحؽؿ رمضان، مـ أكف معتؼًدا افعقد يقم صام مـ حؽؿ

 تصقم؟ مـ مع مسؾؿ ؽر بؾد يف ادسؾؿة وإؿؾقة آخر، بؾد

 إَِهٚم٦َّم حتديد ُم٠ًمخ٦م ذم اًمٗمٚمؽ سمٕمٚمؿ ًمالؾمتئٜم٤مس سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 سمٕمض وطميه٤م ٟمدوة، اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م ذم قمٜمدٟم٤م ص٤مر ومؽمة وىمٌؾ ظم٤مص٦م،

 هذا ذم وأؾمٝمٌقا  اًم٤ًمسمؼ رُمْم٤من قمـ وحتدصمقا  اًمٗمٚمؽ، قمٚمؿ ذم اعمختّملم اًمديم٤مشمرة

 شم٘مدُمٜم٤م وأنٜم٤م ظمٓم٠م، يم٤من سم٤مًمّمٞم٤مم آسمتداء صٞم٤مُمٜم٤م أن اًمٌح٨م ُُمـْجَٛمؾ ـمٌٕم٤ًم، اعمقوقع،

 اٟمتٝم٤مء ىمٌؾ أومٓمرٟم٤م أجْم٤مً  وأنٜم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم أنف اًمّمٞم٤مم وإصح سمٞمقُملم، اًمّمٞم٤مم

 ُمٜمٝمؿ إن ىم٤مًمقا  سم٠مدًم٦م، هذا قمغم اطمتجقا  هؿ رُمْم٤من، يقم يم٤من اًمٕمٞمد يقم وأن رُمْم٤من،

 قمٜمدٟم٤م؟ ذف اًمديمتقر

 ُمـ؟ اًمديمتقر: اًمِمٞمخ

 ُمٜمٓم٘م٦م.. .ُمٜمٓم٘م٦م ذم اخلٛمٞمس يقم سمٕمٞمٜمل رأجتف أن٤م: ىم٤مل ذف، اًمديمتقر: ُمداظمٚم٦م

 ل اعمٖمرب وراىمٌٜم٤م شم٘مري٤ًٌم، دىمٞم٘م٦م وأرسمٕملم أرسمع ُمٙم٨م اًمٗمجر سمٕمد رأجتف ىم٤مل قم٤مًمٞم٦م،

 احلٙمؿ ومم اهلالل، راىمٌقا  ومم يقًُم٤م صمالصملم ص٤مُمقا  إردن ذم هٜم٤م أن اعمٕمروف َيْٓمُٚمع،

 هذا صٞم٤مُمف اًمٕمٞمد، يقم صٛم٧م أن٤م ىم٤مل ذف اًمديمتقر -ُمثالً – ومٞمٛمـ اًمّمٞم٤مم، ذم أن

 رُمْم٤من سمداي٦م ذم اهلالل رأى يمٛمـ وذًمؽ اهلالل، رأج٧م زم سم٤مًمٜم٦ًٌم: وىم٤مل قمٜمف، ؾمئؾ

 ...ؿمٝم٤مدشمف شم١مظمذ ول

 اًمٜم٤مدر ُمـ اًمٗمجر، اهلالل فمٝمر إذا أنف اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ ذم ىم٤مقمدة هٜم٤مك ـمٌٕم٤ًم، اًمت٠ميمد،

 .اًمٖمروب سمٕمد ئمٝمر أن -ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ- اعمًتحٞمؾ ُمـ سمؾ ضمداً 

 أن قمٚمٞمف هؾ رُمْم٤من، ُمـ يقُم٤مً  اًمٕمٞمد يقم أن شم٠ميمد ومٞمٛمـ -ُمثالً - اًمّمٞم٤مم: أن 

 .ٟم٘مٓم٦م هذه ي٘مْمٞمف،

 .هٙمذا اًمٌٕمض ومٕمٚمف وىمد رُمْم٤من، أنف ُمٕمت٘مداً  اًمٕمٞمد يقم ص٤مم ُمـ طمٙمؿ: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٘مٓم٦م

 .رُمْم٤من أول ذم أومٓمر ُمـ طمٙمؿ: اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال
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 وسمٕمد إؾمئٚم٦م، هذه يمؾ ًمؽ حيٗمظ أن اًمٕمجقز هذا ُمـ شمريد اهلل، ؿم٤مء ُم٤م: اًمِمٞمخ

 طمدي٨م قمـ ؾم١مال قمٚمٞمف وأخ٘مك جمٚمس ذم ضم٤مًمس يم٤من اًمذي اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أن٤م ذًمؽ

 اهلل وم٤ٌمرك يمذًمؽ، ًمًٜم٤م ٓ، اًم٘مّم٦م، وشمٕمرومقن صم٤مين، سمحدي٨م اإلؾمٜم٤مد وهذا وإؾمٜم٤مده،

 شمٙمٚمٗمٜم٤م وٓ اجلقاب، وظمذ اًم١ًمال واؾم٠مل اجلقاب، وظمذ اًم١ًمال اؾم٠مل ومٞمؽ،

 .ٟمٕمؿ. ؿَمَٓمٓم٤مً 

 ُمـ أنف ُمٕمت٘مداً  اًمٕمٞمد يقم ص٤مم ُمـ صٞم٤مم طمٙمؿ ُم٤م: إول اًم١ًمال أقمٞمد: ُمداظمٚم٦م

 رُمْم٤من؟

 يٙمـ ل ًمق يمم وًمٞمس ُمٜمف، وقمٚمؿ اضمتٝم٤مد قمـ ٟم٤مؿمئ٤مً  اًمّمٞم٤مم هذا يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 قمـ اعمٜمٝمل أُم٤م ُم٠مضمقر، طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمق جمتٝمداً  يٙمقن ٕنف قمٚمٞمف: إصمؿ ومال يمذًمؽ،

ف اًمذي ومٝمذا يّمقُمف، هق ذًمؽ وُمع قمٞمد، اًمٞمقم أن يٕمٚمؿ اًمذي هق اًمّمٞم٤مم  إًمٞمف َيَتقضمَّ

 ؾم١ماًمؽ ذم هذا ًمٕمؾ أو ًمٙمـ ُمثاًل، سمف شميب أن٧م اًمذي هذا سمٕمٙمس اعمٕمروف اًمٜمٝمل

 .اًمث٤مين ؾم١ماًمؽ هق ُم٤م. هذا

 يمؾ ويّمٌح اًمٜم٤مس، قمغم اًمنم ُمـ واؾمٕم٤مً  سم٤مسم٤مً  يٗمتح ىمد اإلٟم٤ًمن هذا صٜمٞمع: ُمداظمٚم٦م

 سمؾ قمنمات اإلٟم٤ًمن هذا ادقمك رسمم اًمٜم٤مس، ومٞمجتٛمع رأج٧م، أن٤م سم٠مين وي٘مقل جمتٝمدًا، واطمد

 ُمـ قم٤ٌمدة ذم إُم٦م اظمتالف ُمّمٞم٦ٌم شمٙمقن ومٝمٜم٤م اًم٘مٛمر، هذا أو اهلالل هذا هق.. .ُمئ٤مت،

 يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس، يّمقم يقم اًمّمقم»: ُمٕمروف هق يمم ط واًمرؾمقل اًمٕم٤ٌمدات،

 اًمٌالد ُمـ جمٛمققم٦م أو سمٚمد يمؾ سمالده٤م، ذم صٞم٤مُمٝم٤م، ذم إُم٦م اٟم٘مًٛم٧م يم٤من وم٢مذا شيٗمٓمرون

 حمتٛمؾ: هذا إن ومٜم٘مقل إظمرى، اًمٌٚمدان أو أظمر اًمٌٚمد قمـ صٞم٤مُمٝم٤م واظمتٚمػ ص٤مُم٧م

 ُمـ سم٤مسم٤مً  يٗمتح هذا اًمٕمٛمؾ، هذا سمٛمثؾ ي٘مقُمقن أومراد أن٤مس هٜم٤مك يٙمقن أن أُم٤م مج٤مقم٦م، ٕهنؿ

دت إذا هذا ٟم٘مقل ٟمحـ وـمٌٕم٤ًم، اًمقاطمد، اًمٌٚمد ذم اًمٜم٤مس سملم يمٌػم اظمتالوم٤مً  ويقضمد اًمنم  شَمَٕمدَّ

 اًمٌٚمد، هذا سمرؤي٦م اًمٌالد سمٕمض وص٤مُم٧م اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض ي٘مقل يمم اًمرؤي٦م اظمتٚمٗم٧م أو اًمرؤي٦م

 .أظمرى سمٚمدان أو آظمر سمٚمد وشمٌٕمٝم٤م

 ذم أُم٤م اًمٌمء، سمٕمض ُم٘مٌقل ٟم٘مقل ومٝمذا صٞم٤مُملم، ذم اعمًٚمٛمقن اٟم٘مًؿ: اعمٝمؿ 

، أن اًمقاطمد اًمٌٚمد  .طم٘مٞم٘م٦مً  يمٌػمة ُمِمٙمٚم٦م هذه خيتٚمٗمقا
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 هذا طمّمٞمٚم٦م خمٓمئ، أنف احلّمٞمٚم٦م ًمٙمـ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ؿمؽ ٓ هق: اًمِمٞمخ

ق ًمٙمٜمٜم٤م خمٓمئ، إٟمف ىمٚمٜم٤م ىمد وٟمحـ خمٓمئ، اًمرضمؾ هذا أن اًمٙمالم  ٟمقع ًمف خمٓمئ سملم ُٟمَٗمرِّ

 اهلل إمم يت٘مرب أن يريد ذًمؽ وُمع قمٞمد، يقم هذا أن يٕمٚمؿ آظمر وسملم آضمتٝم٤مد، ُمـ

 قمٜمف، اعم١ًمول اًمِمخص أُم٤م ِوْزٌر، أيمؼم قمٚمٞمف سمؾ ي١مضمر ٓ ومٝمذا اًمٞمقم، هذا سمّمٞم٤مم

قمك آضمتٝم٤مد، ذًمؽ اضمتٝمد إذا وم٘مٚمٜم٤م ٟمٕمرومف، ٓ ؿمخّمٞم٤مً  وٟمحـ  هق اًمٞمقم هذا أن وادَّ

 اًمذي اضمتٝم٤مده قمغم ي١مضمر سمؾ قمٚمٞمف إصمؿ ٓ أنف أقمت٘مد وم٠من٤م قمٞمد، يقم وًمٞمس صقم يقم

 ؾم١مآً  يقضمف أن ُمٜمف وـمٚمٌٜم٤م آٟمٗم٤ًم، هده٤م اًمتل أؾمئٚمتف سمٕمض ذم أن وأفمـ ومٞمف، أظمٓم٠م

 وهق أٓ ضمقاسمٙمؿ ذم إًمٞمف شمٓمرىمتؿ سمم يتٕمٚمؼ ُم٤م ُم٤ٌمذة، ؾم١مال يمؾ قمـ ًمٜمجٞمٌف ؾم١مآً 

 .شاًمٜم٤مس يّمقم يقم واًمّمقم اًمٜم٤مس، يٗمٓمر يقم اًمٗمٓمر»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 رأجف ريم٥م ٕنف اًمرضمؾ: هذا ختٓمئ٦م ذم قمٚمٞمف ٟمٕمتٛمد ٟمحـ اًمذي هق وهذا

 أظمٓم٠م إٟمف ٟم٘مؾ ل ذًمؽ وًمقٓ اًمٌٚمد، هذا ذم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م قمٚمٞمف ُم٤م وظم٤مًمػ واضمتٝم٤مده،

 وٟمحـ همرسم٧م، ىمد اًمِمٛمس ٟمرى إٟمٜم٤م ٟمتحدث يمٜم٤م واًمٞمقم اًمٞمقم، ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ يمم مت٤مُم٤مً 

 .إذان يًٛمٕمقا  طمتك ص٤مئٛملم يزاًمقن ٓ اجلمهػم سمٞمٜمم ومٜمٗمٓمر ص٤مئٛمقن

 يقم ًمّمقم»: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن مت٤مُم٤ًم: هذه خت٤مًمػ سم٤مًمّمٞم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمم وم٤معم٠ًمخ٦م 

 وم٢مذا ُمٜمف، وظمروضم٤مً  رُمْم٤من ذم دظمقًٓ : أي شاًمٜم٤مس يٗمٓمر يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس، يّمقم

 أن أقمٚمؿ أن٤م واهلل: ي٘مقل اًمذي ُمع ُمثالً  يًتقي ومال أظمٓم٠م أنف وًمق ُم٤م سم٤مضمتٝم٤مد يم٤من

 طمٙمٛمٜم٤م ومٜمحـ ذاك، وسملم هذا سملم اًمتٗمريؼ ُمـ سمد ومال صٞم٤مُمف، أريد ًمٙمـ قمٞمد اًمٞمقم

 خمٓمئلم: يم٤مٟمقا  وًمق صٞم٤مُمٝمؿ ذم اعمًٚمٛملم ظم٤مًمػ ٕنف أظمٓم٠م سم٠منف إول اًمرضمؾ قمغم

 يرى هق ًمٙمـ سمف، ُم٘مٓمققم٤مً  ًمٞمس آٟمٙمِم٤مف هذا صمؿ سمٕمد، ومٞمم اٟمٙمِمػ اخلٓم٠م هذا ٕن

 اضمتٝم٤مده ٓقمت٤ٌمر ًمٙمـ خمٓمئ، ومٝمق إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم -آٟمٗم٤مً - ىمٚمٜم٤مه ُم٤م وم٘مٚمٜم٤م اًمرأي، هذا ُمثؾ

 أؾمئٚمتؽ؟ ذم يم٤من وممذا واطمدًا، أضمًرا  ُم٠مضمقر وم٢مٟمف ومٜم٘مقل

 ُمع وأومٓمر اًمٕمٞمد ص٤مم ُم٤م اًمٕمٞمد اٟمتٝم٤مء سمٕمد: اقمت٘مد ومٞمٛمـ أظمر اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مٛمر -ُمثالً – راىم٥م أن سمٕمد رُمْم٤من ُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕمٞمد يقم أن اقمت٘مد وًمٙمـ اًمٜم٤مس،

 شم٠ميمد ذًمؽ، ذم وهمػمهؿ اعمتخّمّملم سمٕمض ًم١ًماًمف ويمذًمؽ ؿمقال، ؿمٝمر ظمالل ذم
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ح أو قمٜمده  شمرضمح إذا اًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ رُمْم٤من، ُمـ ذاك اًمٞمقم أن قمٜمده ُرضمِّ

 ذًمؽ؟ قمٚمٞمف

سمف ُي١ْمظَمذ هذا أن أفمـ: اًمِمٞمخ  ص٤مم يم٤من إذا اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف جي٥م ٓ ؾمٌؼ، مم٤م ضمقا

 ًمق أُم٤م اًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف جي٥م ومال وقمنميـ شمًٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن ص٤مم إذا وقمنميـ، شمًٕم٤مً 

 .واطمد يقم ىمْم٤مء ُمـ سمد ٓ أنف ؿمؽ ومال وقمنميـ، صممٟمٞم٦م ص٤مُمقا  أهنؿ ومروٜم٤م

 وأومٓمروا اًمًٕمقدي٦م ُمع ص٤مُمقا  ُمٍم، ذم اعمتحٛمًلم اًمِم٤ٌمب سمٕمض ذم: ُمداظمٚم٦م

 اًمًٕمقدي٦م؟ ُمع

 أجـ؟: اًمِمٞمخ

 ...وَمَٕمٞمَُّدوا ُمٍم، ذم: ُمداظمٚم٦م

 اعمٍميقن؟ ُيَٕمٞمِّد أن ىمٌؾ: اًمِمٞمخ

 ذم يمٌػمة جمٛمققم٦م وأن وىمتؾ: ىمت٤مل إمم وأدت هٜم٤مك، ُمِمٙمٚم٦م ومحدث: ُمداظمٚم٦م

 .اًمًجقن

 .أيمؼم اهلل: اًمِمٞمخ

 اًمٕمٞمد صٚمقا  سمٕمْمٝمؿ ٕن اًمنمـم٦م: ُمع وصدام إومراد سمٕمض ىمتؾ: ُمداظمٚم٦م

 اإلقمالم وؾم٤مئؾ ُمـ واؾمُتِٖمٚم٧َّم اًمًٜم٦م، هذه قمٔمٞمٛم٦م ومتٜم٦م ومحدصم٧م ص٤مئٛمقن، واًمٜم٤مس

 ..حيدث مم٤م هذا همػمه٤م، وُمـ

 أهؾ سمّمٞم٤مم يّمقم أن جي٥م سمٚمدي يمؾ أن: اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ٟمٗمتل ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٜمدٟم٤م اًمراضمح أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم ٟم٘مقل ٕنٜم٤م اًمٌٚمد:

ف ظمٓم٤مب هذا وأن شًمرؤيتف  أهؾ ُمـ ًمٙمثػم شمٌٕم٤مً  وزٟم٤مً  ٟم٘مٞمؿ ٓ وأنٜم٤م يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ُُمَقضمَّ

ومٞم٦م، أوًٓ  ىمْمٞم٦م هذه اعمٓم٤مًمع اظمتالف ٕن اعمٓم٤مًمع: ٓظمتالف اًمٕمٚمؿ  واإلؾمالم ضمٖمرا

 ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمم اًمٕمٚمقم، هذه ُمـ قمٚممً  قم٤ٌمدهتؿ ذم حيٙمٛمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم حيض ٓ

٦م ٟمحـ»: اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ٞم٦م ُأُمَّ  ٟمح٥ًم، وٓ ٟمٙمت٥م ٓ ُأُمِّ

 .صمالصملم. .وقمنميـ شمًٕم٤مً  شوهٙمذا وهٙمذا هٙمذا اًمِمٝمر
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 وًمٙمـ واطمد، سمٚمد سمرؤي٦م يّمقُمقا  أن اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل قمغم جي٥م سم٠منف اقمت٘م٤مدٟم٤م ومٛمع

 اًمتٗمرق، ذاك ُمـ احلٙمؿ وهذا اًمتٗمرق، أؿمد ُمتٗمرىم٦م اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت إؾمػ ُمع

٤مُمٝمؿ اعمًٚمٛمقن جيتٛمع ومٚمريثم  وم٠من٤م وؿمٛمقًمف، قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م هذا شمٓمٌٞمؼ قمغم سُمُحٙمَّ

ئر: ُمـ ظم٤مص٦م اًم١ًمال هذا ُمثؾ ؾمئٚمٜم٤م وـم٤مح٤م أىمقل ئر ٕن اجلزا  اٟم٘مًٛم٧م أجْم٤مً  اجلزا

 ٕن ضمدًا: واوح واًم٥ًٌم سمٜم٤م، يتّمٚمقن ىَمٚمَّم اعمٍميقن اعمٍميلم، قمـ ذيمرت يمم

ئر أُم٤م سم١ًماهلؿ، يٙمتٗمقن ومٝمؿ يمثػميـ، وقمٚممء ُمِم٤ميخ قمٜمدهؿ  ًمٞمس قمٚمٛم٧م ومٙمم اجلزا

 ىمٚمٜم٤م سم٤مًمّمٖمرى، اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ُمـ هلؿ ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ اًمِم٤مهد قمٚممء، قمٜمدهؿ

 سمٚمدهؿ: ذم اًمّمٞم٤مم اعم١ًموًملم إقمالن ُمع اًمقاطمد اًمٌٚمد أهؾ يّمقم أن اًمنميـ أظمػ

 وهق اظمتالف، قمغم اظمتالوم٤مً  ٟمزيد أن ٟمريد ومال اًمٕمرسمٞم٦م، اًمِمٕمقب اظمتالف يٙمٗمٞمٜم٤م ٕنف

 ..أىم٤ًمم صمالصم٦م إمم يٜم٘مًؿ وىمد ٟمٗمًف، اًمقاطمد اًمِمٕم٥م اظمتالف

 .اًمٌٞم٧م أهؾ: ُمداظمٚم٦م

 أظمؼموين اجلزائريلم، سمٕمض سم٠من ذيمرين هذا وومٕمالً  ىمٚم٧م، يمم اًمٌٞم٧م وأهؾ: اًمِمٞمخ

 ..واطمد سمٞم٧م ذم اخلؼم ٟمٗمس

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م.. .:ُمداظمٚم٦م

 ٟم٠مُمر إصٖمر، سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم دومع سم٤مب ُمـ أن٤م ضمقايب ومٝمذا اعمٝمؿ،: اًمِمٞمخ

 ُمع ٟم٤مؾًم٤م اًمًٕمقدي٦م، ُمع ٟم٤مؾًم٤م: يٜم٘مًٛمقا  وٓ سمٚمدهؿ، ُمع يّمقُمقا  أن اًمقاطمد اًمٌٚمد أهؾ

 .شمٗمْمؾ أن. آظمره إمم.. ؾمقري٤م ُمع ٟم٤مس ُمٍم،

 أقمجٌٜمل ُمقىمػ أو إسمراهٞمؿ، سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ سمحثٝم٤م ىمْمٞم٦م أردت إٟمم: ُمداظمٚم٦م

رٟم٤م يمثػماً،  ذم شمتقطمد ل اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول إن: ىم٤مل قمٜمدُم٤م اهلل طمٗمٔمف اًمِمٞمخ سمٙمالم َذيمَّ

 اًمِمٞمخ أج٤مم اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول ضم٤مُمٕم٦م ذًمؽ، ُمـ أهؿ هق ومٞمم شمتقطمد ول اًمرؤي٦م، ُمقوقع

روا إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد  ُمٓم٤مًمع سمح٨م إؾمالُمٞم٦م أو ذقمٞم٦م جلٜم٦م قمٜمدهؿ جلٜم٦م، ذم ىَمرَّ

 اًمنمقمٞملم واًمٕمٚممء اًمرؤي٦م أصح٤مب ُمع اًمٗمٚمٙمٞملم ومجع سم٤مَِٕهٚم٦َّم، يتٕمٚمؼ وومٞمم إَِهٚم٦َّم،

وا اعم٠ًمخ٦م، ًمٌح٨م  اهلل، رمحف إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ ًمًمطم٦م وأرؾمٚمقه٤م ُمذيمرةً  وم٠َمقَمدُّ

 ضم٤مُمٕم٦م أهداف ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ وهذا اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٌالد ذم اًمرؤي٦م شمقطمٞمد أضمؾ ُمـ هذه وىم٤مًمقا 
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 واطمدة رؤي٦م قمغم اًمٜم٤مس دمٛمع أن سمد ومال اًمٕمرب، ودمٛمع ضم٤مُمٕم٦م أهن٤م اًمٕمرسمٞم٦م: اًمدول

ُّمف، ًمٙمـ اًمذه٥م، سممء ىمٚمٜم٤م يمم ُيْٙمت٥م يمالًُم٤م اًمِمٞمخ ومٙمت٥م اخلالف، يدومع : ىم٤مل ُُمَٚمخَّ

 ٓ قمغم اًمٕمريب اًمٕم٤مل يتقطمد أن اًمٕمرسمٞم٦م، اًمدول ضم٤مُمٕم٦م شمٌحثف أن جي٥م هدف أول إن

د أن اؾمتٓم٤مقم٧م وم٢مذا اًمتقطمٞمد، قم٘مٞمدة وقمغم اهلل إٓ إهل  واًمٕم٤مل اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول شُمَقطمِّ

 ىمْمٞم٦م أُم٤م ُم٤ًمئؾ، ُمـ ذًمؽ سمٕمد ومٞمم شم٠ميت اًمنمك، وٟمٌذ اًمتقطمٞمد قم٘مٞمدة قمغم اًمٕمريب

 قمـ سم٤مًمٗمروع شمٜمِمٖمٚمقن وأنتؿ ىمديٛم٦م ُم٠ًمخ٦م ومٝمذه همػمه٤م، أو اعمٓم٤مًمع اظمتالف

 .ومٞمٝم٤م ًمٚمٜمٔمر سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اعمٕم٤مُمٚم٦م إًمٞمٙمؿ وم٠ُمقمٞمد إصقل،

 وضمدٟم٤م هٜم٤مك، يمثػماً  ؾم٠مخقٟم٤م اًمٙمٗمر، دول ذم حيّمؾ ظمػًما، اهلل ضمزاك...:ُمداظمٚم٦م

 ،.شمٌٕمقا  وإتراك اعمٖمرب، يتٌٕمقن هقًمٜمدا ذم اعمٖم٤مرسم٦م اإلظمقة

 .شمريمٞم٤م: اًمِمٞمخ

 ذم اإلظمقة سمٕمض ذم ضمدًا، قمقيّم٦م هٜم٤مك وم٤معمِمٙمٚم٦م يقُملم يم٤من واًمٗمرق: ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٕمض اًمٜمٔم٤مم، هذا سمداي٦م ذم ومتٜم٦م حتدث يم٤مدت أنف.. .سم٠مخمٟمٞم٤م أنف طمدصمقٟم٤م ايٜمدهقومـ

 وص٤مر اًمٜم٘م٤مؿم٤مت ُمـ يمثػماً  وطمّمؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٤محل٤ًمسم٤مت ٟمًت٠منس ىم٤مل

 اهلالل سمرؤي٦م ٟمّمقم اًمًٜم٦م هذه ىم٤مًمقا  طمًٛمٝم٤م[ شمؿ] أن إمم اعمقوقع ذم وقمٓم٤مء أظمذ

 احلؾ؟ هق ومم اًمٌٚمدان، سمٕمض وٟمتٌع

 .اخلّمقص هبذا سمٞم٤مًٟم٤م ـَمٚمَّع اهلقاري اًمديمتقر: اًمِمٞمخ

 ...اهلقاري اًمديمتقر: ُمداظمٚم٦م

: اًمٙمٗمر سمالد ذم وًمق ُمًٚمٛم٦م، مج٤مقم٦م يمؾ وقمغم إؾمالُمل، سمٚمد يمؾ قمغم: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 .اخلالف يزول وسمذًمؽ رُمْم٤من، هالل إصم٤ٌمت ُيٕمٚمـ ُمًٚمؿ سمٚمد أول ُمع يّمقُمقا  أن

 .ًمإلومٓم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 .اًمّمٞم٤مم ُمـ ُمٕمف خيرضمقن اًمّمٞم٤مم، ذم ُمٕمف يدظمٚمقن اًمذي اًمٌٚمد يمذًمؽ،: اًمِمٞمخ

 ( 11 :17: 36/   499/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افـفار ؾقفا يطقل افتل افبؾدان

 قمٜمدهؿ اًمٗمٓمر رُمْم٤من ذم أوروسمٞم٦م، دوًم٦م ذم اًمًقيد ذم اعمًٚمٛمقن :مداخؾة

 .واطمدة ذم وشُمنمق اًمٕم٤مذة، اًم٤ًمقم٦م اًمِمٛمس شمٖمٞم٥م يٕمٜمل وم٘مط، ؾم٤مقم٤مت صمالث

 ويـ؟: اًمِمٞمخ

 .اًمًقيد ذم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ اًمًقيد، ذم: اًمِمٞمخ

 ..اعمًٚمٛمقن هٜم٤مك ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمروف ٟمٕمؿ. .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يّمقُمقن: ؾم٤مقم٦م وقمنميـ وواطمد يٗمٓمرون، وم٘مط ؾم٤مقم٤مت صمالث: ُمداظمٚم٦م

 .ُمِم٘م٦م ومقضمدوا

 ُمٞم٘م٤مت قمغم ويٗمٓمروا يّمقُمقا  سم٠من اًمٌٕمض أومت٤مهؿ أنف إظمقة أطمد زم ٟم٘مؾ يمم 

 ..يٕمٜمل هذه وم٤مًمٗمتقى اعمٙمل، احلرم

سم٤ًم، اًمٗمتقى هذه ٟمرى ُم٤م. .ٟمرى ُم٤م: اًمِمٞمخ : ومٜم٘مقل اعمقوقع، ٟمٕمٙمس ٕن٤م صقا

 ذًمؽ، ُمـ ىمري٤ٌمً  أو ؾم٤مقم٤مت، صمالث ومٞمّمقُمقن ُمٕمٝمؿ، إُمر يٜمٕمٙمس ومّمؾ ؾمٞم٠متٞمف

 واوح؟ ؾم٤مقم٦م، واًمٕمنميـ إرسمٕم٦م سم٘مٞم٦م ويٗمٓمرون

 ..يٕمٜمل هذا أفمـ ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

ومٞم٤م؟ يًٛمك سمم ؿمٞمًئ٤م دارس أن٧م ُم٤م: اًمِمٞمخ  سم٤مجلٖمرا

 ..يٕمٜمل ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ؾمٜم٦م ٟمّمػ شمٖمٞم٥م اًمِممزم اًم٘مٓم٥م ذم يٕمٜمل، اًمِمٛمس أن شمٕمرف ُم٤م أن٧م: اًمِمٞمخ

 هذا شمٕمرف مت٤مُم٤ًم، ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم يٌ٘مك اًمث٤مين واًمٜمّمػ يروهن٤م، ومال ـمقل قمغم

 ٓ؟ وإٓ
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ومٞم٤م ذم سمْم٤مقمتل أن٤م: ُمداظمٚم٦م  .ؿمٞمخ ي٤م[ وٕمٞمٗم٦م] اجلٖمرا

 .ُمٕمروف أُمر هذا هذا، أقمرف: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٛمر اًم٘مٓمٌلم ذم يم٤من ُمـ يٕمٜمل اًمٌالد، شمٚمؽ ذم ومّمقل وهذا هذا وسملم: اًمِمٞمخ

 ُم٤مذا هٜم٤م: ؾم١مال ي٠ميت هذا اًمًٜم٦م، ٟمّمػ هن٤مر اعم٘م٤مسمؾ وذم اًمًٜم٦م، ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ قمٚمٞمف

 يٗمٕمٚمقن؟

 إًمٞمٜم٤م اىمؽمسمقا  يمٚمم ه١مٓء آؾمتقاء، ظمط إمم إًمٞمٜم٤م وأىمرب دوهنؿ هؿ اًمذيـ ًمٙمـ 

 مت٤مُم٤ًم؟ ُمت٤ًموي واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ أن آؾمتقاء ظمط شمٕمرف ُمٕمٝمؿ، اًمقىم٧م اقمتدل يمٚمم

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ذم وىم٧م ومٞم٠ميت مت٤مُم٤ًم، إُمر خيتٚمػ -ٟمزل– دٟم٤م أو قمال يمٚمم ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 يّمقُمقه٤م، اًمتل هذه ؾم٤مقم٦م، وقمنميـ اإلطمدى أو ؾم٤مقم٦م اًمٕمنميـ ُم٘م٤مسمؾ اًمٌالد شمٚمؽ

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس شم٘مري٤ٌمً  ؾمٜم٦م ٟمّمػ سمٕمد ؾمٞم٠ميت إومٓم٤مر، ؾم٤مقم٤مت صمالث وي٘م٤مسمٚمٝمؿ

 يّمقُمقا  سم٠من ٟمٗمتٞمٝمؿ وٓ ؾمٞم٠ميت، ومٞمم اًمدهر طم٤ًمسمٙمؿ: هلؿ ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ 

ُبوا َوُكُلوا﴿ أي٤مت قمٚمٞمٝمؿ يًٌؼ ه١مٓء ٕن جلقارهؿ: سم٤مًمٜم٦ًٌم َ  َحتَّى َواْْشَ  َلُكمُ  َيَتبَّيَّ

 .[387:اًمٌ٘مرة]﴾اْلَػْجرِ  ِمنَ  األَْسَودِ  اْْلَوْطِ  ِمنَ  األَْبوَُض  اْْلَوْطُ 

 صٌح ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ؿمٛم٤ًمً  يرون ٓ اًمِممزم اًم٘مٓم٥م ذم قمٜمٝمؿ ًمؽ ىمٚمٜم٤م اًمذيـ سمخالف 

رون ومٝم١مٓء رء، أّي  وٓ قمِم٤مء وٓ  طمدي٨م ذم سمذًمؽ اًمتٍميح ضم٤مء يمم شم٘مديراً  ُيَ٘مدِّ

 يمؿ ذم خيرج اًمدضم٤مل سم٠من أصح٤مسمف أظمؼم ح٤م ط اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي اًمّمحٞمح اًمدضم٤مل

 يقًُم٤م؟ أرسمٕملم وإٓ يقًُم٤م صمالصملم يقم؟

 .أرسمٕملم: ُمداظمٚم٦م

 .يقًُم٤م أرسمٕملم: ُمداظمٚم٦م

 ـمقل ـمقًمف أظمر واًمٞمقم ؾمٜم٦م، ـمقل ـمقًمف أج٤مُمف ُمـ ومٞمقم يقًُم٤م، أرسمٕملم: اًمِمٞمخ
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 يمٞمػ اًم١ًمال ضم٤مء هذه؟ يم٠مج٤مُمٙمؿ أج٤مُمف وسم٘مٞم٦م أؾمٌقع، ـمقل ـمقًمف واًمث٤مًم٨م ؿمٝمر،

 .ىمدره٤م هل٤م وم٤مىمدروا: ىم٤مل اًمّمالة؟ يٙمقن

روا أن يريدون اًمٓمقيٚم٦م، اًمًٜم٦م هذه شم٘مدير: إذاً    ُم٤م ُم٤مذا؟ طم٥ًم اعمًٚمٛملم، ُيَ٘مدِّ

 .قمٜمدهؿ ُمٕمٝمقداً  يم٤من

 اعمًٚمٛملم أن ومروٜم٤م ًمق ي٘مدروا أهنؿ ضمداً  اعمَُٞمنَّ  ُمـ اًم٤ًمقم٤مت وضمقد ذم أن 

 ذم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمم ي٘مع وهذا واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ وم٤مظمتٚمػ اًمًٜم٦م، ـمٞمٚم٦م داُمس ًمٞمؾ أص٤مهبؿ

 .شم٘مدير ُمـ ًمف سمد ٓ ومٝمذا واجلٜمقيب: اًمِممزم اًم٘مٓمٌلم

 ومٝم١مٓء اًمٗمجر ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م وُم٤م وشمٖمرب، شمٓمٚمع اًمِمٛمس يرى سمٚمد يمؾ أُم٤م 

: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ قمز ورسمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ، اًمّمٞم٤مم ُمدة ـم٤مل وًمق يّمقُمقا  أن سمد ٓ

 .هلل واحلٛمد اًمٕمٜم٧م، ًمٜم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م [661:اًمٌ٘مرة] ﴾أَلَْعنَتَُكمْ  اَّللَُّ َشاءَ  َوَلوْ ﴿

 اعمْم٤مقمٗم٦م اًمراطم٦م ومًٞم٠متٞمٝمؿ اًمّمقرة هذه ُمثؾ اًمٌالد سمٕمض ذم وىمع إذا ًمٙمـ 

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب، وهق ضمقايب هق هذا اًمزائدة، اعمِم٘م٦م شمٚمؽ ُم٘م٤مسمؾ

 (11: 12: 35/ 617/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إهنؿ ُيؼال هؾ شاظة ظؼيـ مـ أـثر افـفار ؾقفا يطقل افتل افبلد

 افـفار مع افؾقؾ ؾقفا يعتدل هلؿ بؾد أؿرب مع يصقمقن

: ي٘مقل ومٌٕمْمٝمؿ ؾم٤مقم٦م، قمنميـ ُمـ أيمثر [اًمٜمٝم٤مر يٙمقن] اًمٌالد [سمٕمض]: ُمداظمٚم٦م

 ؟[هلؿ سمٚمد أىمرب] أىمرب قمغم قميّم أن جيقز

 هٙمذا؟ ي٘مقًمقن ح٤مذا: اًمِمٞمخ

 [.اًمزُم٤من آظمر اًمٞمقم ُم٘مدار] اًمدضم٤مل حدي٨مسم ي٠مظمذ: ُمداظمٚم٦م

 ..احلدي٨م يدل وهؾ: اًمِمٞمخ

 .ىمٞم٤مؾًم٤م: ُمداظمٚم٦م
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 ..ُم٤مذا؟ قمغم ُم٤مذا ىمٞم٤مس: اًمِمٞمخ

 اًمرأي إمم ًمٚمقصقل متٝمٞمًدا اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم اًمرأي هق ُم٤م: شم٠ًمل أن هذا ُمـ ظمػًما 

 ذًمؽ هؾ ؾم٤مقم٦م، قمنميـ ٞم٤مُمفص ٤منيم عمـ اعمًتٓم٤مع ُمـ هؾ: ؾم٠مىمقل اًمذي اًمراضمح

، هذا ُمًتٓم٤مع؟ همػم أم اعمًتٓم٤مع ُمـ ًٓ  وهمروب ومجر، ـمٚمقع قمٜمدهؿ: وصم٤مٟمًٞم٤م أو

 ..! .ؾم٤مقم٦م قمنميـ: شم٘مقل دام ُم٤م.. .ٓ أٓطمظ ٓ؟ أم ؿمٛمس

 سمٕمض ذم ُمقضمقد هق يمم أؿمٝمر ؾمت٦م اًمٜمٝم٤مر يًتٛمر ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: اًم١ًمال يم٤من ًمق

 ي٠ميت ذطمٞمٜمئ أؿمٝمر، ؾمت٦م ًمٞمؾ ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مُمٝم٤م ي٘مقم أؿمٝمر اًمًت٦م هذه متيض أن وسمٕمد اًمٌالد،

 ويقم يمًٜم٦م، ـمقًمف يقم اًمدضم٤مل، أج٤مم ُمـ يقًُم٤م أرسمٕملم قمغم اًم٘مٞم٤مس ُمـ إًمٞمف أذت ُم٤م

 قمـ أدري ُم٤م ىم٤مل، ؾم١ماًمؽ هٜم٤م ًمٙمـ! ـمٞم٥م هذه، يم٠مج٤مُمٙمؿ أج٤مُمف وؾم٤مئر يمِمٝمر، ـمقًمف

 آؾمتدٓل يرد ومال ؾمٝمق قمـ ًمٞمس يم٤من إن! اًمؽميمل ذاك قمغم.. .:ؾمٝمق قمـ أم ىمّمد

 إيراده يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ ؿمٛمس، وهمروب ومجر ـمٚمقع يقضمد ٕنف هٜم٤م: اًمدضم٤مل سمحدي٨م

! ؾم٤مقم٦م؟ قمنميـ يّمقُمقا  أن سم٤مًمّمٞم٤مم اعمٙمٚمٗمقن يًتٓمٞمع هؾ هق: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 يًتٓمٞمع، ُم٤م سمٕمْمٝمؿ ظمذ ًمٙمـ قم٤مم، ضمقاب وهذا يًتٓمٞمٕمقن،: اقمت٘م٤مدي ذم اجلقاب

 :يًتٓمٞمٕمقن اًمذيـ قمـ ٟمتٙمٚمؿ وم٤مٔن

 أن قمغم إًمٞمٝمؿ، سمٚمد أىمرب ؾم٤مقم٤مت قمغم يّمقُمقن سم٠مهنؿ يٗمتقا  أن جيقز ٓ ه١مٓء

 وَم٤مشمَُّ٘مقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٙمـ..و٤مسمط هل٤م ًمٞمس أظمرى، إمم سمٚمد ُمـ ػختتٚم ٘مْمٞم٦ماًم هذه

 َ  ذم اًمّمٞم٤مم يم٤من وم٢مذا ُمٜمًقظم٦م، همػم حمٙمٛم٦م ىم٤مقمدة هل [32:اًمتٖم٤مسمـ] ﴾اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م اّللَّ

 طمٞم٨م ُمـ احلٙمؿ خيتٚمػ ومم أىمؾ، أظمرى سمٕمض وذم ؾم٤مقم٦م، قمنم ؾمت٦م اًمٌالد سمٕمض

 يم٤مٟمقا  إذا: ي٘م٤مل أن هٜم٤م وم٤مًمْم٤مسمط ىمٚمتٝم٤م، أو اًم٤ًمقم٤مت يمثرة سم٥ًٌم اًمّمٞم٤مم وضمقب

 ومٝمذا ومٞمٗمٓمرون، همروسًم٤م اًمِمٛمس ويرون اًمٓمٕم٤مم، قمـ ومٞمٛمًٙمقن ـمٚمققًم٤م اًمٗمجر يرون

 .واضمٌٝمؿ هق

 أهنؿ: ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م وطم٤مؿم٤م: اًمٔمٚمؿ يِمٌف ومٞمم هذا: ًمٚمذهـ يت٤ٌمدر ىمد ُم٤م هٜم٤م ي٘م٤مل وٓ

 ؾم٤مقم٦م قمنميـ اًمّمٞم٤مم سمدل ؾمٞمٙمقن طمٞم٨م إظمرى، إج٤مم ذم احل٤ًمب ؾمٞمًتخرضمقن

 اؾمتٓم٤مع ُمـ :احلٙمؿ وم٢مًذا يٕمٜمل، يمٚمٝم٤م اًمٗمّمقل ؿم٠من هق يمم ؾم٤مقم٤مت قمنم قميّم يٛمٙمـ
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 اًمٗمجر ـمٚمقع ذم ُمٕمٝمؿ هؿ يًتقون آظمر سمٚمد إمم يٜمٔمروا أن جيقز ومال اًمّمٞم٤مم، قمٚمٞمف وضم٥م

 اًم٘مدرة ُمـ قمٜمده اإلٟم٤ًمن أن ضمٝم٦م ُمـ ظم٤مص٦م سمتجرسم٦م أقمت٘مد وأن٤م اًمِمٛمس، همروب وذم

 يّمقم وم٘مط وًمٞمس واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ يّمقم أن اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ُمع ُمتج٤موسًم٤م يم٤من إذا واًمٓم٤مىم٦م

 اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض ؿَّ هَ  سمؾ واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ يتٌع ٓ ؾم٤مقم٤مت، أرسمع ويٗمٓمر ؾم٤مقم٦م قمنميـ

 رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٜمٝم٤مهؿ سم٤مًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ صٞم٤مم ذم يقاصٚمقا  أن ط

 ش.ويً٘مٞمٜمل يٓمٕمٛمٜمل ريب قمٜمد أبٞم٧م ين»: وم٘م٤مل ًمتقاصؾ، إٟمؽ! اهلل

 اًمٚمٞمؾ ُمقاصٚم٦م وهق ذقمل همػم صٞم٤مم يّمقُمقن أن٤مس هٜم٤مك يم٤من أنف دام ومم

 يقضم٥م اًمنمع سمحٙمؿ سمٚمدهؿ يم٤من إذا ومٞمم اًمّمٞم٤مم هذا يًتٓمٞمٕمقا  أن وم٤ٌمٕومم سم٤مًمٜمٝم٤مر،

 اًمِمٛمس همروب قمٜمد يٗمٓمروا وأن اًمٗمجر ـمٚمقع قمٜمد اًمٓمٕم٤مم قمـ يٛمًٙمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ

 أرسمٕملم صٛم٧م أن٤م أنٜمل يمتٌل سمٕمض ذم ىمرأتؿ رسمم ٕنٙمؿ سمٜمٗمز أن٤م وىمٛم٧م ممٙمـ، هذا

 ُم٤مء، ُمـ ىمٓمرات إٓ ذاب اؾمٛمف رء أي وقمـ ـمٕم٤مم اؾمٛمف رء أي قمـ يقًُم٤م

 ضم٤مع وُمـ يمثػًما، ذب يمثػًما  أيمؾ ُمـ أن إومراد يمؾ ًمتجرسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم مجٞمًٕم٤م شمٕمٚمٛمقن

 يمٜم٧م أن٤م وهٙمذا ٟمٗمًف، قمغم وم٘مط ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م ضمًدا ٟمدر ُم٤م إٓ اح٤مء إمم يتقق ٓ ي٠ميمؾ ول

 أؾمتٓمٞمع ٓ ومٙمٞمػ ضمًدا، ضمًدا اح٤مء ُمـ ىمٚمٞمؾ إٓ ضمقذم يدظمؾ ل يقًُم٤م إرسمٕملم هذه ذم

 ذم ٟمخنه ُم٤م: يٕمٜمل اًمٞمقم، هب٤م سمٚمٞمٜم٤م اًمتل اإلومٓم٤مر ـمري٘م٦م قمغم ظم٤مص٦م.. .أصقم أن

 ومٞمٝم٤م لاًمت اًمّمقرة هذه ذم وم٤مطمًِم٤م ظمٓم٠مً  أرى ومٚمذًمؽ اإلومٓم٤مر، ذم... فٟمْمٕم اًمٜمٝم٤مر

 .أظمرى سمٚمد قمغم قلٟمح أن ؿمٛمس وهمروب ومجر ـمٚمقع

 اًم٘مٓم٥م ذم ُمقضمقد وهذا.. ًمٞمؾ وٓ ومٞمٝم٤م هن٤مر ٓ اًمتل إظمرى اًمّمقرة ذم أُم٤م

 أن ويٛمٙمـ هذا، ي٘م٤مل أن ممٙمـ سمٚمد أىمرب قمغم يّمقُمقن: ي٘م٤مل ومٝمٜم٤م يمثػًما، اًمِممزم

 ..ًمٚمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم احلدي٨م ذم ضم٤مء يمم شذًمؽ ىمدر ي٘مدرون»: طمدي٨م ُمـ ٟم٠مظمذ

 ضمًدا ـمقياًل  ـمقياًل  اًمٚمٞمؾ ويرون ؾمٜم٦م، ٟمّمػ ضمًدا ـمقياًل  ـمقياًل  اًمٜمٝم٤مر يرون ٕهنؿ

 اصمٜم٤م ومٞمّمقُمقن ُمثاًل، اًمقؾمط [ي٘مدرون] ه١مٓء: ي٘م٤مل أن ومٞمٛمٙمـ أظمرى، ؾمٜم٦م ٟمّمػ

 هذا قمغم أو اعمٕمروف اًمقضمف قمغم.. .ت٘مديراًم ومٞمف ي٘م٤مل أن ممٙمـ ومٝمذا وم٘مط، ؾم٤مقم٦م قمنم

 .جيقز ومال وهمروب ـمٚمقع هٜم٤مك دام ُم٤م أُم٤م اجلديد، اًمقضمف

 (11:41:57( /1) ضمدة ومت٤موى) 
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 افؾقؾ ؾقفا يؼرص أو ؾقفا فقؾ ٓ افتل افدول يف افصقام

 سمٚمد ذم ؾم٤مقم٤مت َخس طمقازم اًمٗمجر سمزوغ طمتك اًمِمٛمس همٞم٤مب ُمـ اًمٗمٓمر :شمال

 اًمّمٞم٤مم؟ شمقىمٞمت٤مت اًمِمٞمخ ؾمٞمدي يرى يمٞمػ اًمًقيد ذم أضمٜمٌل

 ؿمٛمس، همروب ومٞمٝم٤م هؾ اًمٌٚمدة شمٚمؽ ذم اًمٜمٔمر جي٥م: أوًٓ  ؾمٝمؾ، إُمر :افشقخ

 .ٟمٕمؿ اجلقاب يٌدو يمم

 ذم ئمٝمر اًمِمٗمؼ هٜم٤مك يم٤من وم٢من أدري، ُم٤م إمحر اًمِمٗمؼ فمٝمقر ومٞمٝم٤م هؾ ـمٞم٥م، 

 َخس ُمـ أـمقل اًمٚمٞمؾ ومٞمف اًمِّكم آظمر سمٚمد أي قمـ احلٙمؿ خيتٚمػ ومال اًمٌٚمدة شمٚمؽ

 وسمٖمروب ًمٚمٛمٖمرب، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٛمس سمٖمروب يقىم٧م اًمقىم٧م أن اعمٝمؿ ؾم٤مقم٤مت،

 .اهلل ؿم٤مء إن ومٞمٝم٤م إؿمٙم٤مل ٓ هٜم٤م اعم٠ًمخ٦م ًمٚمٕمِم٤مء، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمحر اًمِمٗمؼ

 اًمِمٛمس يًتٛمر اًمٌالد سمٕمض أنف: آٟمٗم٤مً  وُذيمِر أجْم٤م، ٟمًٛمع يمم اومؽموٜم٤م إذا[ أُم٤م]

ر اًمٚمٞمؾ ويمذًمؽ يٕمٜمل ؿمٝمقًرا ـم٤مًمٕم٦م ، وَمُٞمَ٘مدَّ  اًمٌالد أىمرب إمم سم٤مًمٜمٔمر وذًمؽ شم٘مديًرا

 .وهن٤مر ًمٞمؾ وومٞمٝم٤م اًمٚمٞمؾ أو اًمِمٛمس ومٞمٝم٤م يًتٛمر اًمتل اًمٌٚمدة ًمتٚمؽ اعمج٤مورة

ر ومحٞمٜمذاك  ، ُيَ٘مدَّ  همروب اًمٖمروب وىم٧م يًتٛمر يمؿ سمٚمدة أىمرب ُمثال يٕمٜمل شم٘مديًرا

 ذًمؽ قمغم أىمؾ أو ؾم٤مقمتلم أو ؾم٤مقم٦م ُمثال ٟمٗمؽمض إمحر، اًمِمٗمؼ يٓمٚمع أن إمم اًمِمٛمس،

 .قمديدة ؿمٝمقر ًمٞمؾ أو ـمقيٚم٦م ؿمٝمقر هن٤مر ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة أهؾ يتٕم٤مُمؾ

 سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٞمٝم٤م، اًم٤ًميمٜملم اًمٌالد أهؾ شم٘مدير إمم شمٕمقد ؾمٝمٚم٦م، إًذا وم٤معم٠ًمخ٦م وهٙمذا 

 .هل٤م اعمج٤موريـ سمالد إمم

 اًمٜمٝم٤مر يٙمقن ىمد أنف وهق شمٕم٤مًم٩م، أن ضوري سمؾ شُمٕم٤مًم٩م، أن ممٙمـ صقرةٍ  ذم ًمٙمـ

 اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق ُمع قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل أن٧م اًمتل اًمٌالد شمٚمؽ ُمـ سمٚمدة ذم ُمتٛمٞمز واًمٚمٞمؾ واوح

 .اًمٜمٝم٤مر وـمقل اًمٚمٞمؾ ـمقل سملم

 ؾم٤مقم٦م قمنميـ اًمٜمٝم٤مر يٙمقن ُم٤ٌمًمٖم٦م، سمدون أو  اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمع ٟمٗمؽمض: ُمثال ومٜم٘مقل 

 يّمقُمقن هؾ ؾم٤مقم٤مت، أرسمع اًمٚمٞمؾ ويٙمقن ـمٞم٥م، اعمقوقع؟ شمريد أن٧م هٙمذا ُمش
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 ؾم٤مقم٦م؟ قمنميـ

 ُمـ هلؿ سمد ومال اًمِمٛمس، همروب ويرون اًمٗمجر يرون أهنؿ دام ُم٤م :اجلقاب 

 .ذًمؽ ُمـ ىمري٤ٌم أو اًمٕمنميـ وسمٚمٖم٧م اًم٤ًمقم٤مت يمثرت وًمق اًمّمٞم٤مم،

 ش.اؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م اهلل اشم٘مقا » طمدود ذم هق إٟمم ذقمل، طمٙمؿ أيَّ  أن خيٗمك ٓ وًمٙمـ 

 سمٕمد اًمٞمقم دام ُم٤م ؾم٤مقم٦م، قمنميـ اًمٌالد شمٚمؽ ذم يّمقم أن يًتٓمٞمع يم٤من ومٛمـ 

 .اًمّمٞم٤مم ُمـ هلؿ سمد ومال اًم٤ًمقم٤مت، هذه يٌٚمغ اًمٗمجر ـمٚمقع

 ًمٚمٌالد سم٤مًمٜم٦ًٌم شُمَتَّمّقر إٟمم اًمّمٕمقسم٦م ٕن ؾمٝمؾ: هٜم٤مك إُمر أن اقمت٘م٤مدي ذم وأن٤م 

 .اح٤مء ُمـ اًمنمب إمم اًمّم٤مئؿ اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م يتٕمرض اًمتل احل٤مرة

 يمم صٕم٤ٌم ًمٞمس اًمٙمثػمة، اًم٤ًمقم٤مت هلذه اًمٓمقيؾ وم٤مًمّمٞم٤مم اًم٤ٌمردة اًمٌالد ذم أُم٤م 

 .اعمقوقع أن٤م أتّمقر

 .إُمريـ أطمد ومحٙمٛمف يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ ومٛمـ: اًم٘م٤مقمدة ٟمْمع ومٜمحـ ذًمؽ ُمع 

 اًمٌالد ذم وًمق يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اًمٗم٤مين اًمٕمجقز سم٤مًمِمٞمخ ُٟمٚمح٘مف أن إُم٤م 

ر هذا ُمع اعمٕمتدًم٦م،  .ُمًٙملم إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ ُيَٙمٗمِّ

ُٝمؾ ىمّمػم هن٤مر إمم اًمٜمٝم٤مر ـمقل يٜم٘مٚم٥م اًمذي اًمقىم٧م يًتٖمؾ أن يًتٓمٞمع أن وإُم٤م  ًْ  ومَٞم

 ُيْرضَمك اًمذي اعمريض ؿم٠من ذًمؽ ذم ؿم٠منف اًمّمٞم٤مم، ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يقُمئذٍ  ومٞم٘ميض اًمّمٞم٤مم، قمٚمٞمف

 اًمٕم٤مضمز سم٤مًمِمٞمخ ُيٚمحؼ ؿمٗم٤مؤه اعمٞمئقس وم٤معمريض ؿمٗم٤مؤه، اعمٞم١موس اعمريض وًمٞمس ؿمٗم٤مؤه،

ر اًمٗم٤مين،  ىم٤مل يمم ومٝمق ؿمٗم٤مؤه يرضمك اًمذي اعمريض أُم٤م ُمًٙملم، إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ ومٞمَُٙمٗمِّ

ِريًْم٤م ُِمٜمُٙمؿ يَم٤منَ  وَمَٛمـ ﴿  شمٕم٤ممم ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  ُمَّ ـْ  ومَِٕمدَّ  .[385:اًمٌ٘مرة] ﴾أظَُمرَ  َأج٤َّممٍ  ُمِّ

 ُمٜمٝمؿ رُمْم٤من، وذم هن٤مره، اًمٓمقيؾ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ومٝم١مٓء

 .أداءً  يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ يًتٓمٞمع ُمـ

 طمٙمؿ ومحٙمٛمف وإٓ اؾمتٓم٤مع، إن ىمْم٤مءً  يّمقم أداءً  يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ وم٤مًمذي 

ر اًمذي اًمٕم٤مضمز  .ُمًٙملم إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ ُيَٙمٗمِّ

 :.. (17: 14/ 38/ واًمٜمقر اهلدى)





 واإلوساك اإلفطار أحكاً

 وتوقيتّىا
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 اإلؾطار فتعجقؾ افشؿس ؽروب مراؿبة

 .شأومٓمر اًمِمٛمس هم٤مسم٧م ىمد: ىم٤مل وم٢مذا ٟمِمز، قمغم وم٠مورم رضمال أُمر ص٤مئم يم٤من إذا يم٤من»

ىم٦ٌم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]  :[ىم٤مل صمؿ .اإلومٓم٤مر ًمتٕمجٞمؾ اًمِمٛمس همروب ُمرا

 .إرض ُمـ ُمرشمٗمع: أي شٟمِمز»: ىمقًمف

 ُمـ ط يت٠ميمد أن سمٕمد سم٤مإلومٓم٤مر سم٤مًمتٕمجٞمؾ ط اهتمُمف احلدي٨م وذم: ىمٚم٧م

 ،ط ًمٞمٗمٓمر اًمِمٛمس سمٖمروب ومٞمخؼمه ُمرشمٗمٕم٤م، ُمٙم٤مٟم٤م يٕمٚمق ُمـ ومٞم٠مُمر اًمِمٛمس، همروب

. شاًمٗمٓمر قمجٚمقا  ُم٤م سمخػم اًمٜم٤مس يزال ٓ»: ط ًم٘مقًمف ُمٜمف حت٘مٞم٘م٤م إٓ ُمٜمف ذًمؽ وُم٤م

  ش.937» شاإلرواء» ذم خمرج وهق ،قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

 اًمٙمثػميـ وم٢من اًمًٜم٦م، ظم٤مًمٗمقا  ىمد ،اًمٞمقم اًمٜم٤مس ٟمرى أنٜم٤م طم٘م٤م اعم١مؾمػ ُمـ وإن

 أذان يًٛمٕمقا  طمتك يٗمٓمرون ٓ ذًمؽ وُمع سم٠مقمٞمٜمٝمؿ، اًمِمٛمس همروب يرون ُمٜمٝمؿ

. اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم وإٟمم اًمٖمروب، رؤي٦م قمغم ومٞمف ي١مذن ٓ أنف: أوٓ: ضم٤مهٚملم اًمٌٚمد،

 اجل٤ٌمل سم٥ًٌم آظمر إمم ُمقوع ُمـ ومٞمف اًمٖمروب خيتٚمػ ىمد اًمقاطمد اًمٌٚمد أن: وصم٤مٟمٞم٤م

جٜم٤م واًمقدي٤من،  واًمِمٛمس يٗمٓمرون وآظمريـ! اًمٖمروب رأوا وىمد يٗمٓمرون ٓ ٟم٤مؾم٤م ومرأ

 !اعمًتٕم٤من واهلل !إذان ؾمٛمٕمقا  ٕهنؿ شمٖمرب ل سم٤مدي٦م

 (.338/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  افسـة هلذه افـاس وترك افرضب ظذ اإلؾطار شـقة

 رـم٤ٌمت يٙمـ ل وم٢من يّمكم أن ىمٌؾ رـم٤ٌمت قمغم يٗمٓمر يم٤من»: ُمرومققًم٤م أنس قمـ

 .شُم٤مء ُمـ طمًقات طم٤ًم يٙمـ ل وم٢من مترات ومٕمغم

 هق إٟمم اًمتخري٩م ذم اإلجي٤مز ُمع ًمٚمحدي٨م ذيمري ُمـ واًمٖمرض :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمدقمقات ذم وسمخ٤مص٦م اًمّم٤مئٛملم، أيمثر أمهٚمٝم٤م اًمتل اًمًٜم٦م هبذه اًمتذيمػم

 ًمف ومٚمٞمس إىمؾ قمغم اًمتٛمر أو اًمرـم٥م أُم٤م واًمنماب، اًمٓمٕم٤مم ُمـ وـم٤مب ًمذ ُم٤م ومٞمٝم٤م هيٞم٠م



 372 ٞمتٝممأطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

  ُمـ يم٤من عمـ ومٓمقسمك ،ُم٤مء ُمـ طمًقات قمغم اإلومٓم٤مر إمه٤مهلؿ ذًمؽ، ُمـ وأنٙمر. ذيمر

ـَ ﴿ ِذي َتِٛمُٕمقنَ  اًمَّ ًْ ٜمَفُ  وَمٞمَتٌَُِّٕمقنَ  اًْمَ٘مْقَل  َي ًَ ـَ  ُأْوئَلَِؽ  َأطْم ِذي  ُأْوًُمقا  ُهؿْ  َوُأْوئَلَِؽ  اهللُ  َهَداُهؿُ  اًمَّ

٤ٌَمب َُمر] ﴾إًَْم  .[38:اًمزُّ

 (.863/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾعشاء يرجع ثؿ فؾصلة يؼقم ثؿ بؾؼقامت يػطر أن افصائؿ ظذ

 إرساف بدون

 يم٤من إذا ـمٕمٛمقا  ومٞمم طم٤ًمب قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس صمالصم٦م[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع .شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم واعمراسمط واعمتًحر، اًمّم٤مئؿ، :طمالٓ

 اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم طم٤مل قمٚمٞمف ُم٤م اًمًٞمئ٦م احلدي٨م هذا آصم٤مر ُمـ وًمٕمؾ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ىمٌٞمؾ إٓ اًمٓمٕم٤مم قمـ ي٘مقم أن أطمدهؿ يٕمرف ٓ ًمإلومٓم٤مر رُمْم٤من ذم ضمٚمًقا  إذا وم٢مهنؿ

 ٓ يمٞمػ! واحلٚمقى واًمٗمقايمف وإذسم٦م إـمٕمٛم٦م أنقاع ُمـ يٚمتٝمؿ ُم٤م ًمٙمثرة اًمٕمِم٤مء

 سم٥ًٌم ومجٛمٕمقا ! ـمٕمٛمقا  ومٞمم قمٚمٞمٝمؿ طم٤ًمب ٓ اًمذيـ اًمثالصم٦م ُمـ إٟمف: ي٘مقل واحلدي٨م

 اعمٜمٝمل اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم وسملم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اإلهاف سملم ذًمؽ

 أن إمم اعمٖمرب ي١مظمروا ل ُم٤م اًمٗمٓمرة قمغم أو سمخػم أُمتل شمزال ٓ» :ط ىمقًمف ذم قمٜمف

 وؿمقاهد ـمرىم٤م ًمف وم٢من ىم٤مٓ، يمم وهق اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ صححف» اًمٜمجقم شمِمتٌؽ

 شمٕمجٞمؾ قمغم احلض ضم٤مء ٟمٕمؿ ش.555 رىمؿش»داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح» ذم إًمٞمٝم٤م أذت

 قمجٚمقا  ُم٤م سمخػم اًمٜم٤مس يزال ٓ» :ط ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم أجْم٤م اًمٗمٓمر

 أضمؾ ُمـ أطمدمه٤م شمٕمٓمٞمؾ ُمٜمٝم٤م يٚمزم ٓ سمّمقرة سم٤محلديثلم اًمٕمٛمؾ ومٞمج٥م .شاًمٗمٓمر

 إمم ي٘مقم صمؿ ضمققمف هب٤م يًٙمـ ًم٘مٞممت قمغم اإلومٓم٤مر إمم سم٤معم٤ٌمدرة وذًمؽ أظمر،

 ذم هذا ُمـ رء ضم٤مء وىمد ُمٜمف، طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك اًمٓمٕم٤مم إمم قم٤مد ؿم٤مء إن صمؿ اًمّمالة،

 وم٢من رـم٤ٌمت، قمغم يّمكم أن ىمٌؾ يٗمٓمر ط اهلل رؾمقل يم٤من» :أنس وم٘م٤مل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 داود أبق رواه. شُم٤مء ُمـ طمًقات طم٤ًم مترات شمٙمـ ل وم٢من ومتٛمرات، رـم٤ٌمت شمٙمـ ل



 377 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ ىمٌٚمف وُم٤م ش6151» سمرىمؿش داود أيب صحٞمح» ذم وهق. وطمًٜمف واًمؽمُمذي

 ش. 899ش»اإلرواء» ذم خمرج وهق

 (.91-96/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾصائؿ ادغرب صلة ؿبؾ اءَش بافعَ  افبدء مؼوظقة

  ومٚمٞمٌَدأ ص٤مئٌؿ: وأطمُديمؿ اًمّّمالةُ  أىمٞمٛم٧ِم  إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]
ِ
 ىمٌَؾ  سم٤مًمَٕمَِم٤مء

 ش.قَمِم٤مئٙمؿ قمـ شَمٕمَجُٚمقا  وٓ اعمٖمرِب، صالةِ 

 [:ىم٤مل صمؿ وىمقاه٤م، احلدي٨م ذمش ص٤مئؿ وأطمديمؿ» زي٤مدة قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 اًمرواي٤مت شمٜم٤مذم ٓش ص٤مئؿ وأطمديمؿ: »اًمزي٤مدة هذه أن ؾمٌؼ ُم٤م إمم يْم٤مف

 اًمّم٤مئؿ سمؾ فم٤مهر، هق يمم وهمػمه: اًمّم٤مئؿ شمِمٛمؾ وؿمٛمقهل٤م سم٢مـمالىمٝم٤م ٕهن٤م إظمرى،

 . أقمٚمؿ واهلل. فم٤مهر هق يمم اًمّم٤مئؿ، همػم ُمـ اًمرظمص هبذه أومم هق

 (.3291/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ضعام افصائؿ ؾؿ ويف افػجر ضؾع إذا

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 افصقام مباحات ومـ 

 أن قمٚمٞمف وضم٥م ـمٕم٤مم ومٛمف وذم اًمٗمجر ـمٚمع وم٢مذا: »... اًمٕمٜمقان هذا حت٧م ىمقًمف

 ...ش.يٚمٗمٔمف

 اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م وهق اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ًمٌٕمض شم٘مٚمٞمد هذا: ىمٚم٧م

 طمتك يْمٕمف ومال يده قمغم واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمديمؿ ؾمٛمع إذا: »ط ًم٘مقًمف خم٤مًمػ هق سمؾ

 ش.ُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض

: وزاد طمزم اسمـ وأظمرضمف واًمذهٌل هق وصححف واحل٤ميمؿ داود وأبق أمحد أظمرضمف



 378 أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.اًمٗمجر سمزغ إذا ي١مذٟمقن ويم٤مٟمقا : هريرة أيب قمـ راويف قممر أيب اسمـ: يٕمٜمل قممر ىم٤مل»

 .هبذا يٗمتل أيب يم٤من: قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ؾمٚمٛم٦م اسمـ: يٕمٜمل مح٤مد ىم٤مل

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .3195ش اًمّمحٞمح٦م» ذم صمؿش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذيمرهت٤م ؿمقاهد وًمف

 أنف يده قمغم اًمنماب أو اًمٓمٕم٤مم وإٟم٤مء اًمٗمجر قمٚمٞمف ـمٚمع ُمـ أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 َويُمُٚمقا ﴿: أي٦م ُمـ ُمًتثٜم٤مة اًمّمقرة ومٝمذه ُمٜمف طم٤مضمتف ي٠مظمذ طمتك يْمٕمف ٓ أن ًمف جيقز

سُمقا  َ  طَمتَّك َواْذَ َبْٞمَُض  اخْلَٞمْطُ  ًَمُٙمؿُ  َيَتٌلَمَّ ْٕ ـَ  ا ؾَْمَقدِ  اخْلَٞمْطِ  ُِم ْٕ ـَ  ا  ومال [387:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْمَٗمْجرِ  ُِم

 سمؾ يٕم٤مروف إمج٤مع وٓ احلدي٨م هذا وسملم إطم٤مدي٨م ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م سمٞمٜمٝم٤م شمٕم٤مرض

 إمم اًمًحقر ضمقاز وهق احلدي٨م أوم٤مده مم٤م أيمثر إمم وهمػمهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ذه٥م

 .331 – 319/  5 اًمٗمتح راضمع اًمٓمرق ذم اًمٌٞم٤مض ويٜمتنم اًمٗمجر يتْمح أن

 ؾم٤مقم٦م؟ رسمع سمٜمحق اًمٗمجر ىمٌؾ اإلُم٤ًمك سمدقم٦م إسمٓم٤مل احلدي٨م هذا ومقائد ُمـ ٕن

 قمٚمٛمقا  وًمق يتًحرون وهؿ اًمٗمجر أذان يدريمٝمؿ أن ظمِمٞم٦م ًمؽذ يٗمٕمٚمقن إٟمم ٕهنؿ

 .ومت٠مُمؾ. اًمٌدقم٦م شمٚمؽ ذم وىمٕمقا  ح٤م اًمرظمّم٦م هذه

 ([537) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ابتدأ ؿد ـان إذا افػجر وؿت دخقل مع إـؾ اشتؿرار جقاز

 افقؿت ؿبؾ إـؾ

ُر، يَم٤منَ  حَّ ًَ اَلةَ : وَمَ٘م٤مَل  سماَِلٌل  وَمَج٤مَءهُ   َيَت   َرؾُمقَل  َي٤م اًمّمَّ
ِ
َٙم٧َم  ،اّللَّ ًَ  ؿَمٞمْئ٤ًم، يْرضمعْ  وَمَٚمؿْ  وَم

 سماَِلٌل  وَمَرضَمعَ  ش.طم٤مًمِف قمغم[ وهق] اًمّمالةَ : وم٘م٤مل أت٤مه صمؿ ي٠ميمُؾ، هق يمم وَمَث٧ٌََم : رواي٦م وذم»

اَلةَ : وَمَ٘م٤مَل [ اًمث٤مًمث٦م]   َرؾُمقَل  َي٤م اًمّمَّ
ِ
ٌَْح٧َم،[ واهلل] وَمَ٘مدْ  اّللَّ   َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  َأْص

ِ
 َرطِمؿَ  :ط اّللَّ

 ُ َٓ  سماَِلًٓ، اّللَّ َص  َأنْ  ًَمَرضَمْقُت  سماَِلٌل، ًَمْق ْٛمسِ  ـُمُٚمقعِ  إمَِم  ًَمٜم٤َم ُيَرظمَّ  .وٕمٞمػش. اًمِمَّ

 ـمٚمقع سمٕمد إيمؾ اسمتداء سمف اعم٘مّمقد يم٤من إذا اجلقاز أن أرى وأن٤م  [:اإلمام ؿال]



 379 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

: ومآج٦م صمٌقشمف، اومؽماض قمغم وأنف سيح، صحٞمح دًمٞمؾ قمٚمٞمف ومٚمٞمس اًمّم٤مدق، اًمٗمجر

ـَ ﴿  أن أُم٤م .اًمٜمًخ إصم٤ٌمت ذم يٙمٗمل ،شُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك» :وطمدي٨م ﴾ اًْمَٗمْجرِ  ُِم

 ضم٤مئز ومٝمق اًمٗمجر، ـمٚمقع ىمٌؾ اسمتدأه وىمد إيمؾ ذم آؾمتٛمرار ضمقاز اعم٘مّمقد يم٤من

 ي٘ميض طمتك يْمٕمف ومال يده قمغم واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمديمؿ ؾمٛمع إذا» :ط ىمقًمف ًمٍميح

 ،ش3195ش»اًمّمحٞمح٦م» ُمٜمٝم٤م يمتٌل سمٕمض ذم خمرج صحٞمح، طمدي٨م وهق.شُمٜمف طم٤مضمتف

ش اعمٜم٦م مت٤مم» يمت٤ميب اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م أضمؾ ُمـ ًمف ومراضمع. اًمزسمػم سمـ قمروة سمف يٗمتل ويم٤من

 اعمذيمقرة، اًمّمقرة ذم ظم٤مص ٕنف ُمٜمًقظم٤ًم، ًمٞمس هذا وم٤محلدي٨مش. 538 -537 ص»

 !ومتٜمٌف. ُمٕمٝم٤م اعم٘مرون واحلدي٨م ًممي٦م ُمٌلم ومٝمق

 (3139-3138/ 31/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حغ افـفار مـ افـقة جيزيف هناًرا افصقم ظؾقف وجب مـ

 افقجقب

[ يم٤من] ُمـ: قم٤مؿمقراء يقم اًمٜم٤مس ذم أو ىمقُمؽ ذم أذن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شومٚمٞمّمؿ أيمؾ يٙمـ ل وُمـ ،[اًمٚمٞمؾ إمم] يقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمّمؿ أيمؾ

 [:احلديث ؾقائد مـ اإلمام ذـر]

 حيتٚمؿ، واًمّمٌل يٗمٞمؼ، يم٤معمجٜمقن هن٤مرا، اًمّمقم قمٚمٞمف وضم٥م ُمـ أن: وإظمرى

 اًمٜمٞم٦م جيزهيؿ ومٝم١مٓء اًم٤ٌمرطم٦م، رؤي رُمْم٤من هالل سم٠من اخلؼم سمٚمٖمف ويمٛمـ يًٚمؿ، واًمٙم٤مومر

 ُمـ ُمًتثٜم٤مة احل٤مًم٦م هذه ومتٙمقن ذسمقا، أو أيمٚمقا  أن سمٕمد وًمق اًمقضمقب، طملم اًمٜمٝم٤مر ُمـ

 يمم صحٞمح طمدي٨م وهق ،شًمف صٞم٤مم ومال اًمٗمجر ىمٌؾ اًمّمٞم٤مم جيٛمع ل ُمـ»: ط ىمقًمف قمٛمقم

 اسمـ ذه٥م اًمؽممج٦م طمدي٨م أوم٤مده اًمذي هذا وإمم ش.6338» شداود أيب صحٞمح» ذم طم٘م٘متف

 صقم ذم ورد احلدي٨م :ىمٞمؾ وم٢من. اعمح٘م٘ملم ُمـ وهمػمهؿ واًمِمقيم٤مين شمٞمٛمٞم٦م واسمـ طمزم

 شمرى أخ٧ًم اًمٗمريْم٦م، ذم آؿمؽماك سمج٤مُمع وذًمؽ ٟمٕمؿ،: ىمٚم٧م. أقمؿ واًمدقمقى قم٤مؿمقراء

 اًمٚمٞمؾ ذم اًمٜمٞم٦م إُمٙم٤من ُمع اًمٜمٝم٤مر، ُمـ سمٜمٞم٦م رُمْم٤من صقم ضمقاز قمغم سمف اؾمتدًمقا  احلٜمٗمٞم٦م أن



 381 ٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝممأطمٙم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وًمذًمؽ. اًمٜمٝمك أوزم قمغم خيٗمك ٓ يمم أومم ىمٚمٜم٤م ح٤م سمف وم٤مٓؾمتدٓل داود، أيب حلدي٨م ـمٌ٘م٤م

 ُم٤م ش469 - 468/  3» شُم٤مضمف اسمـ» قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي احلًـ أبق اعمح٘مؼ ىم٤مل

 احلدي٨م، هذا مجٚمتٝم٤م ُمـ ومرو٤م، يم٤من قم٤مؿمقراء يقم صقم أن قمغم داًم٦م إطم٤مدي٨م»: خمتٍمه

 إطم٤مدي٨م وؿمٝم٤مدة سم٤مٓشمٗم٤مق ُمٜمًقخ آومؽماض ٟمٕمؿ. آومؽماض ي٘متيض آهتمم هذا وم٢من

 قم٤مؿمقراء صقم ي٘م٤مل ٓ اًمٜمٝم٤مر، ُمـ سمٜمٞم٦م اًمٗمرض صقم ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل. اًمٜمًخ قمغم

 وضمقب: أطمدمه٤م: ؿمٞمئلم قمغم احلدي٨م دل: ٟم٘مقل ٕن٤م. سمف آؾمتدٓل يّمح ومال ُمٜمًقخ

 وٓ إول، هق واعمٜمًقخ هن٤مر، ُمـ سمٜمٞم٦م يقم ذم واضم٥م اًمّمقم أن: واًمث٤مين .قم٤مؿمقراء صقم

 احلدي٨م أن وهق: سمح٨م ومٞمف سم٘مل. أجْم٤م ٟمًخف قمغم دًمٞمؾ وٓ اًمث٤مين، ٟمًخ ٟمًخف ُمـ يٚمزم

 وطمٞمٜمئذ اًمٜمٝم٤مر، ُمـ قمٚمؿ وإٟمم اًمٚمٞمؾ، ُمـ ُمٕمٚمقُم٤م يم٤من ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمقم وضمقب أن ي٘متيض

 اًمِمؽ، يقم سم٤مهلالل اًمِمٝمقد ؿمٝمد إذا يمم ضوري٤م، طم٘مٝمؿ ذم اًمٜمٝم٤مر ُمـ اًمٜمٞم٦م اقمت٤ٌمر ص٤مر

 سمف اًمذي احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م .أـه شضورة سمال اًمٜمٝم٤مر ُمـ سمٜمٞم٦م اًمّمقم ضمقاز يٚمزم ومال

 وىم٤مل ش322/  2» شاعمحغم» ذم اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل ُم٤م ظمالص٦م وهق اًمٜمّمقص، دمتٛمع

 ىمقُم٤م أن اجلزري اًمٙمريؿ قمٌد.. .ـمريؼ ُمـ رويٜم٤م يمم اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وسمف»: قم٘مٌف

 قمـ ومٚمٞمٛمًؽ أيمؾ ُمـ: اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، أصٌح ُم٤م سمٕمد اهلالل قمغم ؿمٝمدوا

/  1» شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرضمف: ىمٚم٧م. شيقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمّمؿ ي٠ميمؾ ل وُمـ اًمٓمٕم٤مم،

 ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمدهش 29

 ل إذا اًمٜمٝم٤مر سمٜمٞم٦م اًمٗمرض صقم ويّمح» ش:اًمٙمردي - 21/  5» شاًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات»

 يٚمزُمف وٓ يقُمف سم٘مٞم٦م يتؿ وم٢مٟمف اًمٜمٝم٤مر، أثٜم٤مء ذم سم٤مًمرؤي٦م اًمٌٞمٜم٦م ىم٤مُم٧م إذا يمم سم٤مًمٚمٞمؾ، وضمقسمف يٕمٚمؿ

 سمٞم٤من زي٤مدة ؿم٤مء ومٛمـ واًمِمقيم٤مين، ،اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف شأيمؾ يم٤من وإن ىمْم٤مء

 زاد» و ش338 - 337 و 319/  64» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ شاًمٗمت٤موى جمٛمقع» ومٚمػماضمع وشمٗمّمٞمؾ

 شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» و ش168/  1» ًمف شاًمًٜمـ هتذي٥م» و ش614/  3» اًم٘مٞمؿ ٓسمـ شاعمٕم٤مد

 اعمًٚمٛملم ُمِم٤ميمؾ ُمـ يمؼمى ُمِمٙمٚم٦م شمزول وم٢مٟمف ذيمرٟم٤م، ُم٤م شمٌلم وإذا ش.327/  5» ًمٚمِمقيم٤مين

 ُمـ وم٢من اعمٓم٤مًمع، اظمتالف سم٥ًٌم رُمْم٤من هالل إصم٤ٌمت ذم اظمتالومٝمؿ وهل أٓ اًمٞمقم،

 رؤي إذا يمم ُمٙم٤من، يمؾ ذم يرى أن اعمٛمٙمـ ُمـ ومٚمٞمس ُمٙم٤من ذم يرى طملم اهلالل أن اعمٕمٚمقم

 طمدي٨م أن اًمٕمٚممء قمٜمد اًمراضمح يم٤من وإذا اعمنمق، ذم يرى أن يٛمٙمـ ٓ وم٢مٟمف اعمٖمرب ذم



 383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 هذه ٕن اعمٓم٤مًمع، سم٤مظمتالف شم٘مٞمٞمده يّمح ٓ وأنف قمٛمقُمف، قمغم هق إٟمم ش...ًمرؤيتف صقُمقا »

 ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء يّمح، ٓ سمٛمثٚمف وم٤مًمت٘مٞمٞمد ىمدرا، وٓ ذقم٤م ٓ ُمٕمٞمٜم٦م، وٓ حمدودة همػم اعمٓم٤مًمع

 وطمٞمٜمئذ وٟمحقه٤م، اإلذاقم٦م سمقاؾمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد يمؾ إمم اًمرؤي٦م شمٌٚمٞمغ اًمٞمقم اعمٛمٙمـ ومٛمـ

 ىمْم٤مء وٓ سم٘مٚمٞمؾ، اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ سمٚمٖمتف وًمق يّمقم، أن اًمرؤي٦م سمٚمٖمتف ُمـ يمؾ ومٕمغم

 طمدود ذم سم٤مًمقاضم٥م ىم٤مم ىمد ٕنف قمٚمٞمف،

 ؾمٌ٘م٧م يمم يث٧ٌم ل سم٤مًم٘مْم٤مء وإُمر وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًم اهلل يٙمٚمػ وٓ اؾمتٓم٤مقمتف،

 يقم يقطمدوا أن اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت قمغم اًمقاضم٥م ُمـ أن وٟمرى إًمٞمف، اإلؿم٤مرة

 ٟمرى ومال ذًمؽ، قمغم يتٗم٘مقن وًمريثم طمجٝمؿ، يقم يقطمدون يمم ومٓمرهؿ، ويقم صٞم٤مُمٝمؿ

 اًمدوًم٦م ُمع وسمٕمْمٝمؿ دوًمتف، ُمع يّمقم ومٌٕمْمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ، يتٗمرىمقا  أن ًمِمٕمقهبؿ

 ذم ُم٘مرر هق يمم اًمّمٖمرى سم٤معمٗمًدة اًمٙمؼمى اعمٗمًدة درء سم٤مب ُمـ وذًمؽ إظمرى،

 .اًمتقومٞمؼ وزم شمٕم٤ممم واهلل .إصقل قمٚمؿ

 (.645-643/ 3/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بدظة افصبح صلة ؿبؾ افطعام ظـ اإلمساك

 طمتك يْمٕمف ومال يده قمغم واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمديمؿ ؾمٛمع إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض

 .سمدقم٦م اًمّمٌح صالة ىمٌؾ اًمٓمٕم٤مم قمـ اإلُم٤ًمك[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.381/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼظل ٓ افػؾؽل افتقؿقت ظذ إذان يف آظتامد صمم مـ

 اإلؾطار بقؿت اإلخلل

ىِمٞمٌٝمؿ، ُمٕمّٚم٘ملمَ  سم٘مقم أن٤م وم٢مذا يب: اٟمٓمٚمَ٘م٤م صمؿ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]  ُمِمّ٘م٘م٦م سمَٕمرا



 386 أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٗمٓمرون اًمذيـ ه١مٓء: ىم٤مل ه١مٓء؟ ُمـ: ىمٚم٧ُم  ىم٤مل، دُم٤ًم، أؿمداىُمٝمؿ شمًٞمُؾ  أؿمداىُمٝمؿ،

ٚم٦َّمِ  ىمٌؾ  ش.صقُِمٝمؿ حَتِ

 :ٟمّمف ُم٤مش اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم ىمٚم٧م: ششمٜمٌٞمف» :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يٙمقن ومٙمٞمػ اإلومٓم٤مر، وىم٧م طمٚمقل ىمٌؾ قمٛمداً  أومٓمر صمؿ ص٤مم ُمـ قم٘مقسم٦م هذه: أىمقل»

 وذيمرت ،شوأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم واًمٕم٤مومٞم٦م اًمًالُم٦م اهلل ٟم٠ًمل! أصاًل؟ يّمقم ٓ ُمـ طم٤مل

 اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذٟمقن اًمذيـ اعم١مذٟملم قمغم آقمتمد ؿم١مم ُمـ أن ُمٗم٤مده ُم٤م هٜم٤مك

 ي١مذن سمٕمْمٝمؿ وم٢من اًمقىم٧م: ىمٌؾ ؾمٞمٗمٓمر اًمٜم٤مس سمٕمض أن :ش اًمروزٟم٤مُم٤مت» ذم اعمذيمقر

 ومٕمغم سمآذاٟمٜم٤م، وؾمٛمٕمٜم٤مه سم٠مقمٞمٜمٜم٤م، ؿم٤مهدٟم٤مه أُمر وهذا اًمقىم٧م، سمٕمد وسمٕمْمٝمؿ اًمقىم٧م، ىمٌؾ

 آظمر، سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ وىمتف خيتٚمػ اًمذي اًمنمقمل إذان قمغم حي٤مومٔمقا  أن اعمًٚمٛملم

 !.اًمنمقمٞم٦م ُمقاىمٞمتٝم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدات ي١مدوا وأن

 (.3276-3273/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اإلكسان يػطر هؾ افؼظل افقؿت ظـ ادغرب أذان تلخر حافة يف

 اجلامظة؟ صلة حيرض وهؾ هبذا؟ يعؾـ وهؾ إذان؟ ؿبؾ

 قمـ صم٧ٌم ُم٤م اًمتل وهل طمؼ، دقمقة اًمزُم٤من هذا ذم اًمًٚمٗمٞم٦م اًمدقمقة يٕمٜمل :افسمال

  ؟ط اًمٜمٌل

 . اإلقمراب ُمـ هل٤م حمؾ ٓ شاًمزُم٤من هذا ذم» يمٚمٛم٦م ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 . ُمًحقسم٦م: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ ُمًحقسم٦م،: اًمِمٞمخ

 ومٞمٝم٤م ُم١مُمٜملم ٟمحـ ىمْمٞم٦م ومٝمذه اعمٕمٝمقد، إذان ىمٌؾ اإلومٓم٤مر ىمْمٞم٦م: اًم١ًمال

  وهمٞم٤مهب٤م؟ اًمِمٛمس رؤي٦م طم٥ًم ؾمٜم٦م، إذان ىمٌؾ اإلومٓم٤مر أن وُمّمدىملم

 . ؾمٜم٦م إذان ىمٌؾ اإلومٓم٤مر شم٘مؾ ٓ: اًمِمٞمخ



 381 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 .. طم٥ًم ًمألذان سم٤مًمٜم٦ًٌم هق ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . هٙمذا شم٘مؾ ٓ: ًمؽ أىمقل ًمٙمـ ىمّمدك، ُم٤م أقمرف أن٤م: اًمِمٞمخ

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ ُم٘م٤مُمؽ، يٗمٝمؿ يمالُمؽ يًٛمع واطمد يمؾ هق ُم٤م اًم٘مٚم٥م، ذم اًم٘مّمد ٕن: اًمِمٞمخ

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 هلذه شمٓمٌٞم٘م٤مً  اإلظمقان ومٌٕمض اعم٤ًمضمد، ذم ُمِم٤ميمؾ قمٜمدٟم٤م يّمػم ومٜمحـ: اًم١ًمال

 إوىم٤مف، وزارة أذان ىمٌؾ -ـمٌٕم٤مً - ويٗمٓمروا طمٚم٘م٦م، ذم أو اعمًجد ذم ٟم٘مٕمد اًمًٜم٦م

 .طم٘مٞم٘م٦مً  طمّمؾ ُم٤م هذا واًمٜم٤مس، اإلظمقة سملم اعمِم٤ميمؾ سمٕمض طمّمؾ وسم٤مًمت٤مزم

 أم اعم٤ًمضمد، ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم وُٟمٍِمُّ  ٟمٓمٌ٘مٝم٤م اًمًٜم٦م هذه يٕمٜمل، اًمٙمالم هذا ومٝمؾ 

 .ُمٕمٝمؿ ًمٜمّمكم اعمًجد إمم وٟمذه٥م سمٞمقشمٜم٤م ذم ٟمٗمٓمر يٕمٜمل أنف -ُمثالً – شمٜمّمحٜم٤م

 طمتك اإلُم٤مم ُمع ٟمٜمتٔمر ح٤مذا ٟمٗمٓمر، ٟمٕمؿ أنف اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب يم٤من وم٢مذا 

 ُمٕمٝمؿ يٜمتٔمر ح٤مذا اجلمقم٦م، ىمٌؾ وأومٓمر طم٤من اًمٖمروب وىم٧م دام ُم٤م مج٤مقم٦م، ُمٕمف ٟمّمكم

  سمٕمض؟ ُمع ؾم١ماًملم اجلمقم٦م، ُمٕمٝمؿ يّمكم طمتك

 . اجلمقم٦م ُمع يّمكم ٓ أنف اًمث٤مين ؾم١ماًمؽ ُمـ أومٝمؿ يٕمٜمل: اجلقاب

 . أومٓمر هق يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

  صحٞمح؟ هق ُم٤م وإٓ صحٞمح اًمٗمٝمؿ هذا: زم ىمؾ :اجلقاب

 . ىمٌٚمٝمؿ يّمكم يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف أن أىمقل وٓ اًمٓمقل، ُمـ رء ومٞمف ؾم١مآً  ي٠ًمل ح٤م ؾم٤مئؾ أي يٕمٜمل :اجلقاب

 يمٛم١ًمول زم سم٤مًمٜم٦ًٌم: أوًٓ  اىمتّم٤مر، إمم سمح٤مضم٦م اًمٓمقل هذا آوٓمراب، ُمـ ؿمٞمًئ٤م

ف  . ٓ وإٓ اًم١ًمال أن٤م ومٝمٛم٧م هؾ أقمرف أن أريد اًم١ًمال، إًمٞمف ُيَقضمَّ



 385 أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . اًم١ًمال ومٝمٛم٧م أنؽ اعمٕمٜمك ومٝمٛمتف، يٕمٜمل ؾم١مازم ومٝمٛمتف،: ُمداظمٚم٦م

 اًمذي هذا ٟمٕمؿ،: زم شم٘مقل ح٤م أت٠ميمد ُمتك ومٝمٛم٧م، أين شم٠ميمدت ُم٤م أن٤م ًمٙمـ: اجلقاب

 . ىمّمدشمف أن٤م هق ومٝمٛمتف

 . اعم٘مّمقد هذا ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 . اجلقاب هذا: اجلقاب

 . اخلػم جيزيؽ اهلل: ُمداظمٚم٦م

 مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ُمٕمنم قمٜمدٟم٤م احل٘مٞم٘م٦م أنف أىمقًمف اًمذي أظمل ي٤م أن٤م ـمٞم٥م،: اجلقاب

 ٕنف اًمدقمقة، ٟم٘مقل ًمٙمـ اًمديـ، وًمٜم٘مؾ اًمدقمقة،: إول: ؿمٞمئ٤من قمٜمدٟم٤م اًمًٚمٗمٞملم، وسمخ٤مص٦م

 ُمـ طمتك اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هٜم٤مك اإلؾمالم، إمم يدقمق اإلؾمالم سمديـ يتديـ ُمـ يمؾ ًمٞمس

 .آظمره إمم.. وٓ.. وٓ يٜمّمحقهنؿ وٓ اًمٜم٤مس يدقمقن وٓ سم٤مًمٜم٤مس، ي٤ٌمًمقن ٓ اخلقاص

 اًمتل واإلقمقضم٤مضم٤مت شمّمحٞمحٝم٤م ٟمح٤مول اًمتل إظمٓم٤مء هذه ُأقَمٚمِّؾ أن٤م: وًمذًمؽ 

 ومٞمٝم٤م، ظمالف ٓ قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ يمثػمة ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء ومٞمف أنف ُمع اًم٥ًٌم؟ ُم٤م شم٘مقيٛمٝم٤م، ٟمح٤مول

 شمريمقهؿ يدقمقهنؿ، وٓ ًمٚمٜم٤مس يٌٞمٜمقه ٓ سمف واًمٕمٚمؿ اًمديـ أهؾ أن هق اًم٥ًٌم

 . ؾمٌٝمٚمالً  هٙمذا

 اًمٞمنى سم٤مًمٞمد واإلقمٓم٤مء وإظمذ إيمؾ، اٟمتِم٤مل ُمٕمٜمك ُم٤م اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ قمغم أذيمر

 سم٤مًمٚمٞمؾ صٚمقا  ٟم٤مس ي٤م ىمقُمقا : ًمٚمٜم٤مس ىمٚمٜم٤م إذا ضمٝمد، إمم حتت٤مج ٓ وهذه اًمٜم٤مس، سملم

 سم٤مًمِممل، شم٠مظمذ وٓ سم٤مًمٞمٛملم ظمذ ًمٙمـ إبٓم٤مل، ضمٝم٤مد يريد هذا واهلل ٟمٞم٤مم، واًمٜم٤مس

 هذا يم٤من إن ؾمٝمؾ هذا سم٤مًمِممل، شم٠ميمؾ ٓ سم٤مًمٞمٛملم يمؾ سم٤مًمِممل، شمٕمط ٓ سم٤مًمٞمٛملم وأقمط

 ًمٚمنميٕم٦م؟ اعمخ٤مًمٗملم اٟمتِم٤مر ؾم٥ٌم هق ُم٤م هذا، وإٓ

 قمغم يٕمرومقا  هؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ؾمٙمقت اجلٝمٚم٦م، هل١مٓء اًمٜم٤مس ٟمّمح قمدم ؾمٌٌٝم٤م

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ي٘مرؤوا ٓ اًمًٜم٦م ي٘مرؤوا ٓ ومروٜم٤م إذا شم٘مٚمٞمداً  إىمؾ

 وم٢من سم٤مًمِممل، شمنمب وٓ سم٤مًمِممل شم٠ميمؾ وٓ سم٤مًمٞمٛملم، واذب سم٤مًمٞمٛملم يمؾ» :واًمًالم

 .شسم٤مًمِممل وينمب سم٤مًمِممل ي٠ميمؾ اًمِمٞمٓم٤من



 384 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 جيقز ٓ سم٠منف ـم٤مومح٦م، يمٚمٝم٤م اًمٗم٘مف يمت٥م ًمٙمـ احلدي٨م، ىمرؤوا ُم٤م أهنؿ اومرض 

 ىمرًٟم٤م قمنم أرسمٕم٦م إمم يٕمٞمِمقن اعمًٚمٛملم أن ُمٕمٜمك ُم٤م سم٤مًمِممل، واًمنمب سم٤مًمِممل إيمؾ

 .اًمٙمٗم٤مر سمالد ذم يم٠مهن٤م متٌم هذه واًمٕم٤مدات اإلؾمالم، ُمـ

 اًمدقمقة قمٜمدٟم٤م وم٤مًمِم٤مهد إىمؾ، قمغم احل٘مٞم٘م٦م هبذه اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم ُم١ًموًمٞم٦م اجلٝمؾ

 .آظمر رء اًمدقمقة إمم وإؾمٚمقب رء،

ٟمٜم٤م وُمـ أوًٓ، ُمًٚمؿ يمؾ ُمـ أريد أن٤م   سملم يٗمرىمقا  أن صم٤مٟمٞم٤ًم، ظم٤مص٦م اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 يٕمرف أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م يٕمٜمل سم٤مًمذات، ُم٘مّمقدة هل اًمدقمقة ٕن إُمريـ،

 .آظمره إمم يمٞمػ..يمٞمػ يٗمٓمر يمٞمػ يّمقم يمٞمػ يّمكم يمٞمػ

 سمف واًمَتَديُّـ اًمٕمٚمؿ أُم٤م يمٗم٤مي٦م، ومرض اًمدقمقة ٕن يدقمق: أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ ًمٙمـ 

 .قملم ومرض

 هق اًمذي اًمث٤مين سم٤مًمٌمء هنتؿ أن جي٥م ومال ًمديٜم٤م، ُمٕمرووم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م إذا 

 اًمدقمقة أؾمٚمقب اًمدقمقة، ذم أؾمٚمقب وقمٜمدٟم٤م دقمقة قمٜمدٟم٤م: ىمٚمٜم٤م اًمدقمقة، ذم إؾمٚمقب

ْكَمةِ  َربَِّك  َسبِولِ  إَِل  اْدعُ ﴿ ساطم٦م، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمٕمروف،  اْْلََسنَةِ  َوادَْْوِعَظةِ  بِاْْلِ

تِي َوَجادِْْلُمْ   .إؾمٚمقب ىمٌؾ اًمدقمقة ًمٙمـ [364:اًمٜمحؾ] ﴾َأْحَسنُ  ِهَي  بِالَّ

 ٟمًتٓمٞمع ٓ اًمدقمقة أصح٤مب يمؾ ذم اًمٜم٤مس، يمؾ ذم ٟمٗمؽمض أن ٟمًتٓمٞمع وٓ 

 شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمدقمقة وطمًـ إؾمٚمقب طمًـ ذم واطمدة سمٜم٦ًٌم أهنؿ أبداً  ٟمتّمقر

 .ُمًتحٞمؾ أُمر هذا وشمٕم٤ممم،

 جي٥م يمم اًمث٤مين إُمر اًمدقمقة، وهق إول إُمر قمغم اهتمُمٜم٤م ٟمّم٥م أن ومٞمج٥م 

ـ قمٜمده يم٤من ُمـ قمغم ًْ  دقمقشمف، إمم ًمٚمٜم٤مس دقمقشمف ذم يتٚمٓمػ أن اًمدقمقة ذم أؾمٚمقب طُم

ٟمف ُمع يتٚمٓمػ أن اًمداقمٞم٦م هلذا يٜمٌٖمل يمذًمؽ  اًمدقمقة، ذم ًمألؾمٚمقب يًٞمئقن اًمذيـ إظمقا

 . اًمٙمالم أفمـ واوح

 . واوح: ُمداظمٚم٦م

ق أن جي٥م ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ  ومرض اًمدقمقة وأؾمٚمقهب٤م، اًمدقمقة سملم ُٟمَٗمرِّ



 382 أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 داقمٞم٦م، يٙمقن أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم قملم ومرض ًمٞمس ًمٙمـ يتٌٜم٤مه٤م، أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم قملم

 يٛمٙمـ إؾمٚمقب وأن ُمتٗم٘م٦م، إؾم٤مًمٞم٥م أن ٟمتّمقر ٟمًتٓمٞمع ٓ داقمٞم٦م يم٤من ًمق صمؿ

 .يٛمٙمـ ٓ هذا مجٞمٕم٤ًم، ًمٚمٜم٤مس وشمٚم٘مٞمٜمف شمٕمٚمٞمٛمف

ٟمٜم٤م وُمع اًمًٚمٗمٞم٦م، دقمقشمٜم٤م إمم دقمقهتؿ ذم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمع ٟمتٚمٓمػ أن ومٞمٜمٌٖمل   إظمقا

 . سمف أتٚمٓمػ أن جي٥م هذا أجْم٤مً  اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمدقمقة إمم يًٞم١مون اًمذيـ اًمًٚمٗمٞملم

 ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إول ؾم١ماًمؽ وًمٕمٚمف اعمقوقع، صٚم٥م إمم أرضمع اعم٘مدُم٦م، هذه سمٕمد

 أن٧م اًمقىم٧م، سمٕمد أو اًمقىم٧م ىمٌؾ إُم٤م ي١مذن اًمٌٚمد هذا ذم إذان أن -ي٘مٞمٜم٤مً - ًمديٜم٤م صم٧ٌم

ضم٧م  .دىم٤مئؼ قمنم سمٜمحق اًمقىم٧م سمٕمد سمف ي١مذن اًمذي إذان قمغم قَمرَّ

 شم٘مري٤ًٌم، ؾم٤مقم٦م سمٜمّمػ اًمقىم٧م ىمٌؾ ي١مذٟمقن اًمذيـ: آظمر أُمر ُمٕم٤مجل٦م قمٜمدي وإَْوًَمـك 

 ذم اعمّمٚملم صالة ويٌٓمٚمقن ؾم٤مقم٦م، ٟمّمػ إمم ؾم٤مقم٦م صمٚم٨م سملم اًمٗمّمقل اظمتالف ذم يؽماوح

 .اًمّم٤مدق اًمٗمجر ىمٌؾ اًمٗمجر صالة يّمٚمقن طمٞم٨م اعم٤ًمضمد، ُمـ يمثػم

 إُمر خيتٚمػ اًمدقمقة، أؾمٚمقب وسملم اًمدقمقة سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: أن اعمٝمؿ 

ه ُمًجد ذم يٕمٞمش إٟم٤ًمن سملم يمثػماً، اظمتالوم٤مً   ظمٚمٗمل، ضمقه آظمر ُمًجد وسملم ؾمٚمٗمل ضَمقُّ

 اًمنمقمل سم٤مإلومٓم٤مر إقمتٜم٤مئف سملم يٗمرق أن جي٥م أنف يمم وآظمر، ُمًجد سملم يٗمرق أن جي٥م

 . وآظمريـ أن٤مس سملم

 سمؾ ُم٤مٟمع، يقضمد ٓ سم٤مًمًٜم٦م، اًمتٛمًؽ ُمٌدأ قمٜمدهؿ إظمقاٟمؽ ُمـ -ُمثالً – أن٤مس

 إذان وىمٌؾ اًمِمٛمس، ًمٖمروب اإلومٓم٤مر، وىم٧م دظمقل سمٕمد أُم٤مُمٝمؿ شمٗمٓمر أنؽ جي٥م

 يًٛمٕمقا  ل مج٤مقم٦م ذم يمٜم٧م إذا أُم٤م اًمٗمٚمٙمل، اًمتقىمٞم٧م قمغم سمٜم٤مءً  اًمٞمقم ي١مذٟمقن اًمذي

 يٗمٙمر أن طم٘م٤مً  اًمداقمٞم٦م قمغم يٜمٌٖمل ومٝم١مٓء اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمدقمقة أو واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمدقمقة

 .اعم٠ًمخ٦م هذه يثػم يمٞمػ ـمقيالً 

ٟمٜم٤م، وسمٕمض ٟمٗمز قمـ ؿمخّمٞم٤مً  ًمٙمؿ أىمقل أن٤م   اًمِمٛمس أرى أن٤م رُمْم٤من ذم إظمقا

 وم٠من٤م اجلمقم٦م، ُمع أصكم وم٠منزل إذان أؾمٛمع صمؿ وم٠مومٓمر، ُمرشمٗمٕم٦م، ٕهن٤م داري ُمـ شمٖمرب

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مهل٤م اًمتل سم٤مإلومٓم٤مر اًمتٕمجٞمؾ ومْمٞمٚم٦م: ومْمٞمٚمتلم سملم أمجع

ٚمقا  ُم٤م سمخػم أُمتل شمزال ٓ»: اعمٕمروف احلدي٨م ذم واًمًالم  هٜم٤مك أن يمم ،شاًمٗمٓمر قَمجَّ



 387 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝممأطمٙم٤مم اإلومٓم

 ي١مظمروا ل ُم٤م سمخػم أُمتل شمزال ٓ» اعمٖمرب، صالة أداء شمٕمجٞمؾ قمغم حيض آظمر طمدي٨م

 .شاًمٜمجقم اؿمت٤ٌمك إمم اعمٖمرب صالة

 ضمرقم٦م قمغم أو مترات قمغم يٗمٓمر يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ 

ؾ اعمٖمرب، يّمكم صمؿ ُم٤مء، ُمـ  .اًمٗمْمٞمٚمتلم سملم مجٕم٤مً : سم٤مُٕمريـ ومُٞمَٕمجِّ

 يمتمن جيقز ٓ ًمٙمـ اعمًجد، ذم أصكم وأنزل اًمٌٞم٧م ذم ٟمٗمٓمر: ؿمخّمٞم٤مً  أىمقل وم٠من٤م 

 سم٠من إـمالىم٤مً  ظمؼم قمٜمده أطمد ٓ إظمػمة، إج٤مم هذه ىمٌؾ إُمر يم٤من يمم اًمًٜم٦م هذه

 اعم١مذٟملم أن إـمالىم٤مً  ظمؼم قمٜمده أطمد ٓ دىم٤مئؼ، سمٕمنم اًمِمٛمس همروب سمٕمد ي١مذن اعم١مذن

 شمّمكم يم٤مٟم٧م اعم٤ًمضمد أيمثر وأن ؾم٤مقم٦م، سمٜمّمػ اًمقىم٧م ىمٌؾ ي١مذٟمقن اًمٗمجر ًمّمالة

 . وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمجر صالة

 قمٚمٞمٝمؿ ُمّمٞم٦ٌم ًمٚمٕمٚمؿ يمتمهنؿ يم٤من ويمتٛمقه، اًمنمقمل احلٙمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمرف وم٢مذا

 .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم

ٌَٞمِّٜمقه أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واعمٞمث٤مق اًمٕمٝمد أظمذ -مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمم- وضمؾ قمز اهلل   ُي

 قمٚممً  يمتؿ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم هق يمم يٙمتٛمقٟمف، وٓ ًمٚمٜم٤مس

 .شٟم٤مر ُمـ سمٚمج٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُأْخـِجؿ

 ُي١ْمَت  َُمـو﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم رسمٜم٤م ىم٤مل يمم ًمٙمـ طمٙمٛم٦م، إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م: إذاً  

ْٙمَٛم٦مَ  ٤مَه٤م َوَُم٤م ﴿: إظمرى أي٦م ذم وىم٤مل ،﴾يَمثػًِما  ظَمػْمًا  ُأويِتَ  وَمَ٘مدْ  احْلِ ـَ  إَِّٓ  ُيَٚم٘مَّ ِذي وا اًمَّ  َصؼَمُ

٤مَه٤م َوَُم٤م َٚم٧م] ﴾قَمٔمِٞمؿ طَمظ   ُذو إَِّٓ  ُيَٚم٘مَّ  . [14:وُمّمِّ

 (  11 :51: 42/ 611/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  11 :44: 61/ 611/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلؾطار يف افػؾؽل افتقؿقت ظذ يعتؿد مـ ظذ اإلكؽار

ٟمٜم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أن أريد أن٤م: اًمِمٞمخ  اعمنموم٦م إرض هذه ذم ي٘مٞمٛمقن اًمذي إظمقا

: اًمِمٛمس ذوق وقمغم اًمٗمجر ـمٚمقع قمغم -أجْم٤مً – ورسمم اًمِمٛمس، همروب قمغم اعمٓمٚم٦م
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 اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م أن اًمٗمٚمٙمل، اًمتقىمٞم٧م يراقمقا  وٓ اًمنمقمل، اًمتقىمٞم٧م ُيراقمقا  أن

 اًم٤ًمدؾم٦م واًم٤ًمقم٦م اًمِمٛمس، سمٖمروب اإلومٓم٤مر طمؾ ىمد إٟمف: ٟم٘مقل أن ومٜمًتٓمٞمع مت٤مُم٤مً 

 ٓ وىمد شمًٛمٕمقٟمف وىمد اًمقىم٧م، ُمـ ؾم٤مقم٦م رسمع ؾمٞمٛميض إذان أن اٟمتٔمروا مت٤مُم٤ًم،

 .اًمرسمع سمٕمد إٓ شمًٛمٕمقٟمف

 يقضمد يزال ُم٤م أُم٤مُمٜم٤م ضمٌؾ هذا: ي٘مقل أن اًمقاطمد ًمٕمؾ ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اجلٌؾ رأس قمغم وم٤مًمذيـ وسمٞمقت، دور يقضمد يٙمقن اجلٌؾ ًمٕمٔمٛم٦م يٕمٜمل اخلٚمػ، ذم

 ..قمٜمدهؿ شمٖمرب ل اًمِمٛمس زاًم٧م

 يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا ُمؽم، يمٞمٚمق أخػ سمٕمد واًمذي ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .اًمٌمء ٟمٗمس: ُمداظمٚم٦م

 ..يمروي٦م إرض شمٕمٚمٛمقن ويمم اًمٌمء، ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

ت اًمث٤مُمٜم٦م اًم٤ًمقم٦م ٟمحق ص٤ٌمطم٤مً  ؿمخص اشمَّّمؾ اًمٞمقم : وىم٤مًم٧م زوضمتل قمٚمٞمف وَمَردَّ

 ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أُمريٙم٤م، ُمـ أتٙمٚمؿ: أوًٓ  أن٤م: ي٘مقل اًمٕمِم٤مء، صالة سمٕمد ومْمٚمؽ ُمـ إؾمئٚم٦م

.. ؾم١مال وقمٜمده ومٛمٕمذرة إًمٞمف، شمِمػمون أن٧م اًمذي اًمقىم٧م هذا ذم آشمّم٤مل زم يتٞمن

 قمٜمدٟم٤م اًمقىم٧م أن: ي٘مقل ذًمؽ، ىمٌؾ دىمٞم٘م٤مً  وٕيمقن اًمث٤مُمٜم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم ىمٚم٧م أن٤م: قمٗمقاً 

 ويمروي٦م اعمٓم٤مًمع اظمتالف وم٥ًٌٌم ؾم٤مقم٤مت: اًمٗمجر قمغم ُم٣م وىمتٜم٤م ٟمحـ.. اًمٗمجر

 شم٘مدم: يمٚمم اًمنمق إمم ؾم٤مر ويمٚمم شم٠مظمر يمٚمم اًمٖمرب إمم اإلٟم٤ًمن ؾم٤مر ومٙمٚمم إرض،

 .وُمٖمرهب٤م ُمنمىمٝم٤م ُمٓمٚمٕمٝم٤م أرض ومٚمٙمؾ وًمذًمؽ

 ذم ضم٤مء اًمذي احلدي٨م ذًمؽ ضمٞمداً  شمٗمٝمٛمقا  وأن شمتٛمثٚمقا  أن شمًتٓمٞمٕمقن وهٜم٤م

 قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ -قمٛمٚمٞم٤مً  ومٝممً  يٗمٝمٛمقه أن هلؿ يتٞمن ٓ اعمدن وأهؾ- اًمّمحٞمحلم

 وهمرسم٧م ه٤مهٜم٤م، ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر ه٤مهٜم٤م، ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا»: واًمًالم اًمّمالة

 ُمـ يدسمر اًمٜمٝم٤مر ٕن ذًمؽ هٜم٤م: ُمـ أنقر هٜم٤م! اٟمٔمروا أن شاًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس:

ء ًمٚمّم٤مئؿ، اإلومٓم٤مر وىم٧م َوىم٧َّم ط اهلل ومرؾمقل ه٤مهٜم٤م، ُمـ ي٘مٌؾ واًمٚمٞمؾ ه٤مهٜم٤م  وؾمقا

 وسم٤مضمتمع اًمِمٛمس، سمٖمروب اعمٖمرب َوَوىم٧َّم رُمْم٤من، همػم ذم أو رُمْم٤من ذم هذا يم٤من

 اٟمٔمروا شه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهل صٗم٤مت، أو صقر صمالث
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د ُيْ٘مٌؾ يمٞمػ أن .. اًمْمقء: أجْم٤مً  شه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر».. ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ ؾمقا

 ش.اًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس، وهمرسم٧م».. ه٤مهٜم٤م ُمـ ويقزم يدسمر اًمٜمٝم٤مر وقء

: ٟم٘مقل ضمٞمد، آطمتٞم٤مط: ي٘مقًمقن -اعمدن سمٕمض ذم ظم٤مص٦م- ؿمٌٝم٦م يرد هٜم٤م

د وهمػم اًمقؾمقؾم٦م، همػم آطمتٞم٤مط  قمٚمٞمف ًم٤ًمٟمف قمغم ضم٤مء اًمنمع.. اًمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م شَمَٕمٛمُّ

ٚمقا  ُم٤م سمخػم أُمتل شمزال ٓ»: اًمٍميح اًمّمحٞمح ىمقًمف واًمًالم اًمّمالة  ضم٤مء شاًمٗمٓمر قَمجَّ

 أُمر اًمِمٛمس همرسم٧م ح٤م ؾمٗمر، ذم يم٤من ط اًمٜمٌل أن»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم طمدي٨م ذم

: ىم٤مل اًمٜمٝم٤مر،! اهلل رؾمقل ي٤م: رضمؾ وم٘م٤مل اإلومٓم٤مر ُيـَٝمٞمئ وأن ي١مذن أن أصح٤مسمف أطمد

 همرسم٧م أن جمرد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مومٓمر اإلومٓم٤مر، هٞمئ: أي شواضْمَذح اٟمزل

 ارشمٗمع ًمق: يٕمٜمل اًمِمٛمس، ًمرأى ٟم٤مىمتف ريم٥م أطمدٟم٤م أن ًمق: اًمراوي ىم٤مل طمتك اًمِمٛمس:

 .اًمِمٛمس ًمرأى ىمٚمٞمالً 

 .. اًمنمع ظمالف.. اًمنمع ود آطمتٞم٤مط: هٜم٤م وم٢مذاً  

 هذه وأىمقى سم٠مظمرى، أو سمٓمري٘م٦م اًمِمٛمس همروب ُمـ اعمًٚمؿ يت٠ميمد أن: اعمٝمؿ

 .اًمِمٛمس رأى ممـ اًمّمحٞمح اخلؼم وسمٕمده٤م اًمٕمٞمٜمٞم٦م، اًمرؤي٦م هل اًمٓمرق

 اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م وهذا اًمٗمٚمٙمل، اًمتقىمٞم٧م إٓ إـمالىم٤مً  ذًمؽ ُمـ رء ومال أن أُم٤م 

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ يمالمه٤م اًمٗمٚمٙمٞم٦م اهلالل يمرؤي٦م

 اًمٕمٞمٜمٞم٦م، سم٤مًمرؤي٦م إٓ اًمٗمٚمؽ سمٕمٚمؿ رُمْم٤من هالل إصم٤ٌمت أو اًمدظمقل جيقز ٓ ومٙمم 

 سم٤مًمرؤي٦م إٓ اخلٛم٦ًم إوىم٤مت ُمـ وىم٧م أيَّ  أو اإلومٓم٤مر وىم٧م إصم٤ٌمت جيقز ٓ يمذًمؽ

 .شمٕمتدوه٤م ومال اهلل طمدود وشمٚمؽ اهلل، طمٙمؿ ذًمؽ هذه: اًمٌٍمي٦م

 إظمقاٟمٜم٤م سمٕمض أذه٤من ذم يدور ُم٤م: يٕمٜمل.. ُمقوع هٜم٤م أجـ! ؿمٞمخٜم٤م ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

م اعمٗم٤مؾمد درء»: ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ إًمٞمٝم٤م أذشمؿ اًمتل اًم٘م٤مقمدة  سمٕمض أن.. شاعمّم٤مًمح ضمٚم٥م قمغم ُُمَ٘مدَّ

 ومُٛمَّم٤مّدة صٕم٥م، رء اح٠مخقف قمـ اخلروج: يٕمٜمل.. ذًمؽ همػم قمغم اقمت٤مدوا: يٕمٜمل اًمٜم٤مس

 ه١مٓء؟ شمٜمّمحقن يمٞمػ: يٕمٜمل اإلظمقة، سمٕمض ؾم٠مل يمم ُم٤ٌمذة ه١مٓء

 .اًمٗمرص٦م يمٝمذه اًمٗمرص واهت٤ٌمل اًمّمحٞمح، اًمٕمٚمؿ سمٜمنم: اًمِمٞمخ
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 ٟمجده؟ أجـ اًمٜم٤مىم٦م قمغم ريم٥م اًمذي طمدي٨م: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٌخ٤مري ذم: اًمِمٞمخ

 ..اجلٌؾ رأس... .:يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 ..أُمت٤مر قمنمة وسمٞمٜمٝمؿ اجلٌؾ رأس ذم ًمٚمذي اشمّمؾ واد ذم ؿمخص: ُمداظمٚم٦م

ؾ ٕن دىمٞم٘متلم: أو دىمٞم٘م٦م يت٠مظمر ىمٚمٜم٤م يمم اًم٤ًمدؾم٦م: ُمثالً . .:اًمِمٞمخ  يزيد ٓ اًمقىم٧م شَمٜمَ٘مُّ

 يقضمد ُمثالً  واًمٞمقم اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م اًمِمٛمس همروب قمغم أُمس أومٓمرٟم٤م وم٢مذا اًمدىمٞم٘م٦م، قمغم

 قمـ اًمٜم٤مس ي١مظمر اًمذي ُم٤م أن أُم٤م ٟمٗمٓمر، دىمٞم٘متلم أو ودىمٞم٘م٦م اًم٤ًمدؾم٦م وم٤مًم٤ًمقم٦م هٜم٤مك هممم

 اًمٗمٚمٙمل، اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذن؟ أؾم٤مس أيِّ  قمغم إذان هذا إذان، يًٛمٕمقا  طمتك اإلومٓم٤مر؟

 ُمرة وٕول أيمثر أو ؾمٜمتلم ُمٜمذ ٟم٤مقمقر ذم يمٜم٤م ُمرةً .. مت٤مُم٤مً  ُمتٜم٤مومرة وىم٤مئع سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ؿم٤مهدٟم٤م وٟمحـ

 ٟمدظمؾ وٟمحـ أظمرى ؾمٜم٦م ذم اعمقطمد، يًٛمقه اًمذي إذان، ُمع شمٖمرب اًمِمٛمس ٟمرى

 سم٠مقمٞمٜمٜم٤م، ٟمراه٤م شمٖمرب ل اًمِمٛمس زاًم٧م وُم٤م اعمقطمد، أي ي١مذن وإذن اًمٜم٤مقمقر ذم اعمًجد

 ..اًمٗمقارق ُيراقمل ٓ اًمتقىمٞم٧م هذا ٕن اًمٗمٚمٙمل: اًمتقىمٞم٧م ؿم١مم ُمـ هذا

 اًمٗمقارق ُمراقم٤مة سميورة يٜمٌٝمقن هذه اًمروزٟم٤مُم٤م ووٕمقا  اًمذيـ أن اًمٕمج٥م وُمـ

 صقرشملم وهذه! اًمٕم٤مُم٦م؟ سم٤مل ومم يراقمقهن٤م ٓ اخل٤مص٦م يراقمٞمٝم٤م؟ اًمذي ُمـ ًمٙمـ هذه،

 .ىمري٦م ذم مت٤مُم٤مً  ُمتٜم٤مومرشملم

 يٙمقن وأن أذاٟمف، ُمًجد ًمٙمؾ يٙمقن أن وهق اًمنمقمل، إذان إقم٤مدة جي٥م: وم٢مذاً  

 اًمٗم٘مف ُمـ رء قمٜمده يٙمقن أن سمؾ دائرة: أي ذم ُمقفمػ يم٠مي وم٘مط ُمقفمٗم٤مً  ًمٞمس اعم١مذن

 ُمتك.. اًمٕمٍم ي١مذن ُمتك.. اًمٔمٝمر أذان ي١مذن ُمتك.. اًمٗمجر أذان ي١مذن ُمتك سم٤معمقاىمٞم٧م

 !اًمٕمِم٤مء؟ وهٙمذا.. اعمٖمرب ي١مذن

َؾ  ٕنف إطمٙم٤مم: هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٗم٘مٝمقن ٓ اًمٞمقم اعم١مذٟمقن! إؾمػ ُمع   هلؿ ُذًمِّ

 إرض: ي٘مقًمقن يمم خيتٚمػ سمٞمٜمم إُمر، واٟمتٝمك اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم سمزقمٛمٝمؿ إُمر

 قمٜمف اًمِمٛمس شمٖمرب اًمقادي ذم يم٤من ومٛمـ يمذًمؽ، ختتٚمػ اًمتقىمٞم٧م ذم سم٤مًمِمؼم ختتٚمػ

 ظمؼم اًمقادي ذم يم٤من ُمـ يٜمتٔمر هؾ! شُمرى ومٞم٤م اجلٌؾ، رأس ذم يم٤من قمٛمـ شمٖمرب أن ىمٌؾ
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ده اًمذي وىمتف ًمُِٙمؾٍ  ٓ، اًمٕمٙمس؟ أو اجلٌؾ، رأس قمغم يم٤من ُمـ وأذان  .ًمف اًمنمع طَمدَّ

 ( 11 :63: 11/   139/  واًمٜمقر اهلدى)

 َثؿَّ  ومـ فؾؿغرب افػؾؽل افتقؿقت اكضباط ظدم حقل ـؾؿة

 افتقؿقت هذا ظذ اإلؾطار

 ذًمؽ وهؾ اًمِمٛمس، ىمرص همٞم٤مب ُمع اعمًٚمؿ إومٓم٤مر يّمح هؾ :مداخؾة

 اًمِمٛمس؟ ىمرص هم٤مب إذا ُيْٗمٓمر ُمـ طمٙمؿ وُم٤م صحٞمح،

 وـمالب اًمٕمٚمؿ أهؾ اسمتٕم٤مد واًم٥ًٌم اًمٜم٤مس: ُمـ يمثػم جيٝمٚمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م: اًمِمٞمخ

 أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد: وهق أٓ اًمنمع، ُمـ قمٚمٛمقه ُم٤م شمٓمٌٞمؼ قمـ اًمٕمٚمؿ

 ه٤مهٜم٤م، ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر ه٤مهٜم٤م، ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا»: اًمنمق إمم ُمِمػماً  ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 .شاًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس وهمرسم٧م

 اعمٖمرب، ُمـ ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر اعمنمق، ُمـ ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا 

 وىم٧م ذم ص٤مر: يٕمٜمل اًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس، شمٔمٝمر شمٕمد ل: أي اًمِمٛمس وهمرسم٧م

 سم٥ًٌم اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طَمؾَّ  وإذا رء، هذا اًمٗمٓمر، طِمّؾ  وىم٧م ذم دظمؾ.. اإلومٓم٤مر

 وىم٧م إُمريـ هذيـ ُمـ ًمٙمؾ ًمٞمس ٕنف اعمٖمرب: صالة وضم٧ٌم اًمِمٛمس همروب

 اإلومٓم٤مر ومٞمف جيقز اعمٖمرب صالة ومٞمف دمقز اًمذي اًمقىم٧م ذم.. أظمر قمـ خيتٚمػ

 .مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس اًمٕمٙمس

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: ُمٜمف ذيمر قمغم ٟمٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمث٤مين اًمٌمء

 سمخػم أُمتل شمزال ٓ»: ي٘مقل آظمر طمدي٨م هٜم٤مك شاًمٗمٓمر قمجٚمقا  ُم٤م سمخػم أُمتل شمزال ٓ»

 .شاًمٜمجقم شمِمتٌؽ أن ىمٌؾ اعمٖمرب صالة صٚمقا  ُم٤م

 اإلظمالل ُمـ سمد ٓ وأنف ُمتٕم٤مرو٤من، أهنم اًمٜم٤مس ًمٌٕمض يٌدو ىمد أُمران هٜم٤م: إذاً  

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ذم: وسمٞم٤مٟمف يمذًمؽ، ًمٞمس وإُمر أظمر، طم٤ًمب قمغم سم٠مطمدمه٤م

 سم٤مًمتٕمجٞمؾ وأُمر سم٤مإلومٓم٤مر سم٤مًمتٕمجٞمؾ أُمر.. يمٚمٞمٝمم سم٤مُٕمريـ أُمر اًمذي ط اًمٜمٌل هذا



 396 أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمـ صم٧ٌم ُم٤م ذًمؽ ضمدًا، وؾمٝمالً  رائٕم٤مً  شمٜمٗمٞمذاً  إُمريـ هذيـ َٟمَٗمذّ  هق اعمٖمرب، سمّمالة

 قمغم أومٓمر اًمِمٛمس همرسم٧م إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن»: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 .شيّمكم صمؿ ُم٤مء، ُمـ ضمرقم٤مت ومٕمغم جيد ل وم٢من وشمراً، وضمٕمٚمٝم٤م مترات

 وهٙمذا سم٤مًمّمالة، واًمتٕمجٞمؾ سم٤مإلومٓم٤مر اًمتٕمجٞمؾ: إُمريـ سملم جيٛمع أن اؾمتٓم٤مع: إذاً  

٤ًٌّم ط اهلل ًمرؾمقل اعمحٌلم قمغم جي٥م  أي٦م ذم ذًمؽ إمم وضمؾ قمز رسمٜم٤م أؿم٤مر يمم ص٤مدىم٤مً  طُم

ٌُّقنَ  يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  ىُمْؾ ﴿: اعمٕمرووم٦م اًمٙمريٛم٦م
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وم٤َمشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  ومٛمح٦ٌم [13:قمٛمران آل] ﴾اّللَّ

 ذًمؽ يمؾ ٟمٗماًل، أو ومرو٤مً  اًمًٜم٦م هذه يم٤مٟم٧م ؾمقاء ؾمٜمتف سم٤مشم٤ٌمع شمتح٘مؼ إٟمم ط اهلل رؾمقل

 .ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م

ؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا   صالة سم٠مداء ويٕمجؾ سم٤مإلومٓم٤مر ُيَٕمجِّ

ح آظمر طمدي٨م هٜم٤مك صمؿ ُمٕم٤ًم، قمجؾ قمغم إُمريـ شمٜمٗمٞمذ ذم وم٤مًمًٜم٦م اعمٖمرب  ُمٌٚمغ ُيَقوِّ

 .سم٤مإلومٓم٤مر سم٤مًمتٕمجٞمؾ ط اًمٜمٌل اهتمم

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمِمٛمس ومٖمرسم٧م ؾمٗمر ذم يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء

 اًمًقيؼ، ُمـ اإلومٓم٤مر ًمٜم٤م هٞمئ: أي شًمٜم٤م اضمدح ًمٜم٤م اضمدح»: أصح٤مسمف ٕطمد واًمًالم اًمّمالة

 وإن واوح٤ًم، يزال ٓ اعمٖمرب ذم اًمٜمٝم٤مر وقء: يٕمٜمل شهن٤مر أُم٤مُمؽ اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مل»

 شًمٜم٤م اضمدح»: اًم٤ًمسمؼ أُمره قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل وم٠ميمد ومٕماًل، همرسم٧م ىمد اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م

 ىم٤مل أُمره، قمٚمٞمف يٙمرر ط واًمٜمٌل هن٤مر، أُم٤مُمؽ: اًمرضمؾ ي٘مقل ُمرة يمؾ ذم ُمرات، صمالث

 هٜم٤م أن شَمَّمّقروا شاًمِمٛمس ًمرأى ٟم٤مىمتف قمغم ريم٥م أطمدٟم٤م أن ًمق طمتك وم٠مومٓمرٟم٤م،»: اًمراوي

 ي٠مُمر ط اهلل رؾمقل هٜم٤م ُمـ.. اًمِمٛمس همرسم٧م هٜم٤م ُمـ سم٤مإلومٓم٤مر، اًمتٕمجٞمؾ ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٛمٝمؿ ُم٤م إٓ يٕمٚمٛمقن ٓ ويمٚمٝمؿ يٕمٚمؿ ٓ وُمـ قمٚمٞمف، يٗمٓمر ُم٤م سم٢مطمْم٤مر

 .ضمداً  سمدهل أُمر وهذا اًمًالم،

 اًمًٜم٦م، يٕمٚمٛمقن ٓ ٕهنؿ يٌلم: اًمْمقء زال ُم٤م هف.. إؾمػ ُمع اًمٞمقم يتٙمرر وهذا

 هلؿ سملمَّ  ىمد ط اهلل رؾمقل يٙمـ ل ٕنف ُمٕمذورًا: يم٤من اًمرضمؾ ذًمؽ.. اًمرضمؾ يمذًمؽ

 اإلومٓم٤مر ي٤ٌمذ وأن هٜم٤م ُمـ اًمِمٛمس شمٖمرب أن وهق اًمٕمٛمكم اًمٗمٕمكم اًمتٕمجٞمؾ ىمٌؾ ُمـ

 صمالث ًمف ىم٤مل وإٟمم سم٤مٓه ومم شهن٤مر أُم٤مُمؽ! اهلل رؾمقل ي٤م»: ىم٤مل وًمذًمؽ هٜم٤م: ُمـ



 391 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 .شًمٜم٤م اضمدح»: ُمرات

 ذم ؾم٘مٓم٧م ىمد اًمِمٛمس شمرون وأنتؿ ي١مذن، ل: ي٘مقًمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛملم سم٤مل ومم 

 ذًمؽ حي٨م صمؿ أوًٓ، سم٤مإلومٓم٤مر سم٤مًمتٕمجٞمؾ ي٠مُمر ط اًمٜمٌل ودمدون همرسم٧م وىمد إومؼ،

 ل واوًح٤م اًمٜمٝم٤مر وقء زال ُم٤م أنف وًمق قمٚمٞمف، يٗمٓمر ُم٤م سمت٘مديؿ اًمتٕمجٞمؾ قمغم اًمّمح٤ميب

 .سمٙمٚمٞمتف يذه٥م

 واًمتٕمجٞمؾ سم٤مإلومٓم٤مر اًمتٕمجٞمؾ ٟمٓمٌ٘مٝمم، وأن ٟمالطمٔمٝمم أن جي٥م أُمران هٜم٤م: إذاً 

 .أظمر طم٤ًمب قمغم أطمدمه٤م ٟم١مظمر ٓ اعمٖمرب، سمّمالة

 ٟمدر ُم٤م إٓ يُمٚمِّٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم إذان أن ٟم٠مؾمػ ومٜمحـ اًمٞمقم، إذان أُم٤م

.. اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذٟمقن وإٟمم اًمنمقمل: اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذٟمقن ٓ ضمدًا، ضمداً 

 اًمٌٚمدة ذم إراض اظمتالف يرى ٓ.. اعمٓم٤مًمع اظمتالف يرى ٓ اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م

 ُمٕمروم٦م ذم هٜم٤م قمٜمديمؿ اًمقوع أدري وُم٤م قممن ذم ُمثالً  ٟمحـ ومٕمٜمدٟم٤م.. اًمقاطمدة

 اظمتالوم٤مً  إراض خمتٚمٗم٦م ومٝمل ضمٞمداً  شمٕمرومقهن٤م قممن أُم٤م ؾمٝمؾ، يم٠منف سمٚمديمؿ.. اًمًٓمحٞم٦م

 ومال اًمقدي٤من، وهٜم٤مك اًمًٝمقل وهٜم٤مك اهلْم٤مب وهٜم٤مك اجل٤ٌمل ومٝمٜم٤مك يمثػماً، ضمداً  ضمداً 

 سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ؿم٤مهدٟم٤م ىمد وٟمحـ ٓ، إُم٤ميمـ، هذه يمؾ يِمٛمؾ اعمُـَقطّمد إذان يٙمقن أن يّمح

 اًمٗمجر وسمٓمٚمقع سمؾ اًمِمٛمس سمٖمروب وم٘مط ًمٞمس يتٕمٚمؼ ومٞمم ضمداً  اًمقاوح٦م آظمتالوم٤مت

 .اخلٛم٦ًم إوىم٤مت وسم٘مٞم٦م إوىم٤مت، ويمؾ سمؾ واعمٖمرب، اًمٔمٝمر وسم٠مذان

 قممن ذم هٜم٤مك أن شمٕمٚمٛمقن أنتؿ اًمِمٛمس، سمٖمروب يتٕمٚمؼ ُم٤م أن هيٛمٜمل واًمذي

ءً  اعم٤ًمضمد يمؾ ُمـ هذا وُيذاع ُمٙم٤من ذم ي١مذن: يٕمٜمل ُمقطمد أذان  قمغم اعمًجد يم٤من ؾمقا

جٜم٤م واطمد، أذان واد، ذم أو ؾمٝمؾ ذم أو هْم٦ٌم رأس يم٤من أو ضمٌؾ ىمٛم٦م  آظمتالوم٤مت ومرأ

 .ضمداً  اًمٙمثػمة

 اًمنمق قمغم شمٓمؾ وداري وسمٞمتل مهالن، سمجٌؾ يٕمرف ضمٌؾ قمغم أقمٞمش أن٤م

 اًمِمٛمس، همروب وأرى اًمِمٛمس، وـمٚمقع اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع وم٠مرى واًمٖمرب،

 قمنم أو سمثمن اًمٖمروب سمٕمد وإذان اًمِمٛمس شمٖمرب.. اًمٖمروب ذم أن وسمحثٜم٤م

 سمثمن سمٕمٞمٜمل أراه اًمِمٛمس همروب سمٕمد اعمقطمد إذان هٜم٤م، قمٜمديمؿ اًمِم٠من يمم دىم٤مئؼ،



 395 أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .دىم٤مئؼ قمنم أو دىم٤مئؼ

 يمم اًم٘مدس سمٞم٧م إمم اًمٓمريؼ ذم سم٤مًمٜم٤مقمقر، شمًٛمك ىمري٦م إمم اعمرات سمٕمض ذم ذهٌٜم٤م

 رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اًمِمٛمس همروب ٟمٜمتٔمر ُمرة يمٜم٤م مت٤مُم٤ًم، ُمت٤ٌميٜمتلم فم٤مهرشملم ومرأج٧م شمٕمٚمٛمقن،

 ذم هٜم٤مك اًمِمٛمس همروب ُمع اعمَُقطّمد إذان أؾمٛمع ُمرة ٕول.. هٜم٤مك اإلظمقان أطمد قمٜمد

 اعمقطمد إذان هذا اعمٖمرب ًمّمالة اعمًجد إمم أدظمؾ وأن٤م أظمرى ؾمٜم٦م ذم ًمٙمـ اًمٜم٤مقمقر،

 .شمٖمرب ل أُم٤مُمف واًمِمٛمس اعمًجد ُِمئَْذٟم٦م قمغم اًمّمقت سمٛمٙمؼم صقشمف يرومع

، سمؾ أومٓمروا، إذان هذا ؾمٛمٕمقا  اًمذيـ ه١مٓء: وم٢مذاً    ىمٌؾ صالهتؿ ًمٙمـ وصٚمقا

 ذم يّمكم اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م ذم ومٞمٝم٤م يمٜم٧م اًمتل إظمرى اعمٜمٓم٘م٦م ذم يم٤من ُمـ سمٞمٜمم اًمقىم٧م،

 .وارشمٗم٤مقم٤مً  اٟمخٗم٤مو٤مً  إراض ٓظمتالف ح٤مذا؟ مت٤مُم٤ًم، اًمقىم٧م ذم ويٗمٓمر مت٤مُم٤مً  اًمقىم٧م

 اًم٤ًمسمع، اًمدوار إمم اًمذاه٥م ـمريؼ ذم هق صٝمٞم٥م، ُمًجد أئٛم٦م أطمد وطمدصمٜمل

 واًمِمٛمس ُمًجده ذم ي١مذن إذان اًمٜم٤مقمقر، ذم أن٤م رأج٧م ُم٤م سمٕمٞمٜمف رأى أجْم٤مً  هق ىم٤مل

 .سمٕمد شمٖمرب ًَمـمَّ 

 صالة يٕمرض ظمٓم٠م هذا صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمٗمٚمٙمل إذان صمؿ أوًٓ، اعمقطمد إذان هذا: إذاً  

ض وىمد ًمٚمٌٓمالن، اعمّمٚملم  اًمٜم٤مقمقر ُمًجد ذم آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ يمم أجْم٤مً  صقُمٝمؿ ُيَٕمرِّ

 .إُم٤ميمـ اظمتالف ُمراقم٤مة ُمـ سمد ومال ًمٚمٌٓمالن، أجْم٤مً 

 ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمٚمٛمقن اًمٗمٚمٙمٞم٦م، هذه اًمرزٟم٤مُم٤م ووٕمقا  اًمذيـ أن اًمٕمج٥م وُمـ

 يراقمٞمٝم٤م؟ اًمذي ُمـ اًمٗمقارق، ُمراقم٤مة ُمع: ومٞم٘مقًمقن إُم٤ميمـ اظمتالف

 اًمِمٛمس رؤي٦م قمـ اًمٌٕمٞمديـ اًمٖم٤مومٚملم اًمٜم٤مس سم٢مقمالم ذع اًمذي اعم١مذن يم٤من إذا 

 إذان، قمغم أُم٤مٟم٦م وضمٕمٚمقا  اعم١مذٟمقن ه١مٓء يُمٚمِّػ آظمره إمم وهمروسم٤مً  وظمروضم٤مً  ـمٚمققم٤مً 

 ٓ مت٤مُم٤ًم، إُم٤ميمـ اظمتالف اجلٛمٞمع وقمرف قمرومٜم٤م وىمد اًمرزٟم٤مُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  ي١مذٟمقن هؿ إذا

 يّمكم ُمـ وسملم إراض، اظمتالف ُمع اعمقطمد إذان قمغم يّمكم ُمـ سملم قمٜمدي ومرق

 اعمٝمؿ ىمري٥م، أو سمٕمٞمد أظمل ي٤م ـمٞم٥م.. سمٕمٞمد ُمٙم٦م! ُمٙم٦م ذم أذٟمقا  ُمٙم٦م، أذان قمغم

 ذم اًمذي.. اًمٖمرب ذم اًمذي ىمٌؾ قمٜمف اًمِمٛمس شمٖمرب اًمنمق ذم اًمذي اعمٓم٤مًمع اظمتالف

 سم٠من آٟمٗم٤مً  رأجتؿ وًمذًمؽ وهٙمذا: اجلٌؾ ىمٛم٦م ذم اًمذي ىمٌؾ قمٜمف اًمِمٛمس شمٖمرب اًمقادي



 394 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 اجلٛمؾ قمغم أطمدٟم٤م ريم٥م ًمق أومٓمر ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إن: ىم٤مل اًمّمح٤ميب ذًمؽ

 .ـم٤مًمٕم٦م اًمِمٛمس ًمرأى

 سم٤مًمٜم٦ًٌم همرسم٧م ُم٤م اًمِمٛمس ضمٌؾ،: أىمقل ٓ.. هْم٦ٌم ىمٛم٦م قمغم يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم: إذاً 

 اًمذي وذاك همروب، ًمف ومٝمذا قمٜمف، همرسم٧م وم٘مد اًمًٝمؾ ذم يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ إًمٞمف،

 .وهٙمذا همروب ًمف اجلٌؾ قمغم اًمذي وذاك همروب، ًمف اهلْم٦ٌم قمغم

 اًمتقىمٞم٧م اًمتزام جيقز ٓ.. اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى اًمٜمّمٞمح٦م وم٤مًمديـ وًمذًمؽ

 اٟمخٗم٤مض ٓ اًمذي اًمٌحر ظمط اعمًت٘مٞمؿ، اخلط ي٠مظمذ اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م ٕن اًمٗمٚمٙمل:

 ُمٜمٙمؿ رأى ومٛمـ وًمذًمؽ اًمنمع: ذم جيقز ٓ وهذا إـمالىم٤ًم، ومٞمف ٟمزول وٓ ـمٚمقع وٓ

 إذا أُم٤م اًمّمالة، ي٤ٌمذ وأن اًمٓمٕم٤مم قمـ يٛمًؽ أن ومٚمف اًمٗمجر أذان ىمٌؾ اًمٗمجر ـمٚمقع

 ذم يًتٛمر أن ًمف وجيقز يّمكم، أن ًمف جيقز ومال اًمٗمجر ـمٚمقع ير ول إذان ؾمٛمع

 هذا قمـ اجلقاب ُأهْنل احلدي٨م وهبذا ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن ؾمحقره:

 قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس أيمثر اًمِمديد إؾمػ ُمع ُم٠ًمخ٦م هذه ٕن اًمٙمالم: ـم٤مل وإن اًم١ًمال

 ي١مذن وم٢مٟمم سمالل، أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ضم٤مهٚمقن، وهل٤م هم٤مومٚمقن

، ومٙمٚمقا  سمٚمٞمؾ،  .شُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا

 ضيراً؟ رضمالً  ويم٤من ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن يم٤من ُمتك: ؾم١مال هٜم٤م 

 اًمٗمجر هلؿ سمدا إذا اعمديٜم٦م، أزىم٦م ذم اح٤مرة ومٞمٜمتٔمر اعمًجد، فمٝمر قمغم يّمٕمد يم٤من 

 .ومٞم١مذن أصٌح٧م أصٌح٧م: ًمف ىمٞمؾ اجلٜمقب، إمم اًمِممل ُمـ ؾم٤مـمٕم٤مً 

 ذم ضم٤مء شسمٚمٞمؾ ي١مذن وم٢مٟمم سمالل أذان َيٖمرٟمَّٙمؿ ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل

م»: صحٞمح٦م رواي٦م  ومٙمٚمقا » سمٚمٞمؾ ي١مذن شسمالل أذان قمغم اعمتًحر وًمٞمتًحر اًمٜم٤مئؿ، ًمُِٞمَ٘مقِّ

 شأصٌح٧م أصٌح٧م: ًمف ي٘م٤مل طمتك ي١مذن ٓ ويم٤من ُمٙمتقم، أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 ـمٚمقع يرى ٓ اعم١مذن: أوًٓ  ُيْن  اعم٠ًمخ٦م ذم يمؿ أن اٟمٔمروا ضيراً، رضمال ويم٤من

 أصٌح٧م: ًمف ىم٤مًمقا  وم٢مذا اًمٗمجر، ـمٚمقع يرون اًمذيـ اح٤مرة قمغم يٕمتٛمد وإٟمم اًمٗمجر

 ..أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل اًمٗمجر وىم٧م دظمؾ: يٕمٜمل

 يمؾ ذم يم٤من ضمدًا، ىمري٦ٌم قمٝمقد إمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم إُمر يم٤من هٙمذا



 392 أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم.. اًمٞمقم إمم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم هٜم٤مك ويم٤من اًمنمقمٞم٦م، اعمقاىمٞم٧م يٕمٚمؿ ُم١مذن ُمًجد

ْزَوًم٦م يًٛمك ُم٤م ٓ؟ أو ُمقضمقد هٜم٤م أدري ٓ دُمِمؼ
ِ
 هب٤م يتٛمٙمـ آخ٦م قمـ قم٤ٌمرة هل سم٤معم

 ومٝمل إوىم٤مت سم٘مٞم٦م أُم٤م اًمٕمٍم، دظمقل ووىم٧م اًمٔمٝمر دظمقل وىم٧م يٕمرف أن اعم١مذن

: ًمٚمٛم١مذن ي٘مقًمقن اَح٤مّرة اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم آٟمٗم٤مً  رأجتؿ يمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ شمِم٤مهد

 إمم حيت٤مج اًمٕمٍم وىم٧م.. ظم٤مص قمٚمؿ إمم حيت٤مج اًمٔمٝمر وىم٧م أُم٤م أصٌح٧م، أصٌح٧م

 ؿم٤مظمص يٜمّم٥م: ومٓمري٦م ضمداً  ُمًٌٓم٦م سمٓمري٘م٦م ىمديمً  يم٤مٟمقا  اًمٕمٚمؿ هذا ظم٤مص، قمٚمؿ

 اعمنمق ُمـ اًمِمٛمس شمٓمٚمع قمٜمدُم٤م ومٞمالطمظ إرض قمغم شُمْٖمَرز.. قمّم٤م.. قمٛمقد هٙمذا

 ..اًمٔمؾ ييب اًمِم٤مظمص هذا

 ويت٘م٤مس اًمٔمؾ هذا شم٘م٤مس يمٚمم اًمِمٛمس ارشمٗمٕم٧م ويمٚمم اعمٖمرب، إمم.. 

 أو فمٚمف اًمِمخص يريم٥م يّمٌح اًمٔمؾ هذا هٜم٤مك آؾمتقاء، سمخط يًٛمك ومٞمم ويت٘م٤مس،

 هٜم٤م آؾمتقاء، ظمط ذم أجـ؟ إـمالىم٤ًم، اًمٔمؾ هذا يرى ٓ يٖمٞم٥م أي ؿم٤مظمّمف، اًمٔمؾ

 هٜم٤م أُم٤م اًمٔمٝمر، وىم٧م دظمؾ آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٔمؾ سمدأ وم٢مذا ذقم٤ًم، اًمٙمراه٦م وىم٧م شمّمٌح

 ومّمؾ أي ذم رؤوؾمٜم٤م قمغم شمًتقي ٓ شمٓمٚمع طمٞمٜمم اًمِمٛمس ٕن إُمر: خيتٚمػ سمالدٟم٤م ذم

 شمٙمقن ُم٤م أيمثر يمثػماً، أو ىمٚمٞمالً  اجلٜمقب إمم ُم٤مئٚم٦م شمٙمقن وإٟمم إرسمٕم٦م، اًمٗمّمقل ُمـ

 إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٙمـ اًمّمٞمػ، ومّمؾ ذم ىم٤مئٛم٦م شمٙمقن ُم٤م وأيمثر اًمِمت٤مء، ومّمؾ ذم ُم٤مئٚم٦م

 .قمٜمف إـمالىم٤مً  يٖمٞم٥م ٓ فمِّٚمف اًمِم٤مظمص هذا

 اًمِم٤مظمص هذا فمؾ ُيراقمل اًمنمقمل، اًمتقىمٞم٧م يٕمرف اًمذي وم٤معم١مذن: اًمِم٤مهد

ه طمتك ىمٍم ىَمٍُم  ىَمٍُم   وىم٧م هذا يتٓم٤مول يٕمد ول يت٘م٤مس يٕمد ل وىمػ، يم٠منف سمٕمٞمٜمف يرا

 سمؾ اعم١مذٟملم، أيمثر: آؾمٗم٤مً  ًمٙمؿ أىمقل سمؾ يٕمٚمٛمقٟمف ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وهذا ذقم٤ًم، اًمٙمراه٦م

 يرى يٕمد ول اًمٔمؾ وىمػ وم٢مذا ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمنمقمل احلٙمؿ هذا يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم ُم١مذٟملم

 ي٘مػ طمٞمٜمم سمٕمد، ومٞمم ؾمٞمتٓم٤مول يمم يتٓم٤مول يٌدأ وٓ يت٘م٤مس ىمٌؾ ُمـ يم٤من يمم يت٘م٤مس،

 اًمٙمراه٦م وىم٧م زال ىمٚمٞمالً  ـم٤مر وم٢مذا اًمٙمراه٦م، وىم٧م هق هذا اعمجردة ًمٚمٕملم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمٗمّمقل سم٤مظمتالف خيتٚمػ وهذا اًمٔمٝمر، وىم٧م ودظمؾ

 ُمزوًم٦م اجلدر وقمغم اعم١مذٟملم أُم٤مم يْمٕمقن يم٤مٟمقا  وًمذًمؽ اعم١مذٟملم: وفمٞمٗم٦م هذه



 397 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 ٓ اًمٙمراه٦م وىم٧م هذا وىمػ اًمِم٤مظمص، فمؾ يّمػم طمتك متٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمِمٛمس يرون

 .اًمٔمٝمر وىم٧م دظمؾ ـم٤مل وم٢مذا اًمّمالة، ومٞمف شمّمح

 حيت٤مج وهذا اًمزوال، ذمء زائد ُمثٚمف، اًمِم٤مظمص فمؾ ص٤مر إذا: ذقم٤مً  اًمٕمٍم وىم٧م

 سم٤مًمٕمٚمؿ ُيًٛمك اًمذي اًمٕمٚمؿ هذا ُمـ ُمٜمٙمؿ اًمٙمثػمون َيَٛمؾَّ  أن وأظمِمك آظمر شمٗمّمٞمؾ إمم

 اعمّمٞم٦ٌم هذه إمم وصٚمٜم٤م ح٤م وهٙمذا اًمنمع، قمٚمؿ اًمٗم٘مف قمٚمؿ ٕنف ضم٤مف: قمٚمؿ اجل٤مف،

ل أن ٛمِّ ًَ ط اًمٗمٚمٙمل اًمٕمٚمؿ قمغم اقمتٛمدٟم٤م اجل٤مف سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُٟم ًّ ٌَ ّٝمؾ اعمُـ ًَ : اعمُ

 .آظمر إمم ُمٙم٤من ُمـ خيتٚمػ ذيمرٟم٤م يمم أنف ُمع.. يمذا ي١مذن واًمٔمٝمر شمٓمٚمع اًمِمٛمس

 أذان قمـ يت٠مظمر اًمٗمجر أرى قممن ذم أن أن٤م.. قممن ذم قمٜمدٟم٤م اًمٗمجر: اخلالص٦م

 ـمٚمقع وىم٧م ذم طمقزم اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ اإلىم٤مُم٦م وأؾمٛمع دىمٞم٘م٦م، وقمنميـ َخ٤ًمً  اعمقطمد

 هلل واحلٛمد اًمقىم٧م ىمٌؾ صٚمقه٤م اًمٗمجر ؾمٜم٦م صٚمقا  اًمذيـ: أي اًمّم٤مدق، اًمٗمجر

 قمغم جي٥م أُمقر هذه اًمّم٤مدق، اًمٗمجر يٓمٚمع طمٞمٜمم اإلىم٤مُم٦م ُمع اًمٗمرض صالة يدريمقن

َىُمؾ اعم٤ًمضمد، وُم١مذين اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ِٕ  همػم: ُمٕمٜمك ُم٤م اًمرؾمٛمٞملم، همػم: سحي٦م يمٚمٛم٦مً  و

 ًمٚمٜم٤مس ي١مذٟمقن.. اهلل إمم شم٘مرسم٤مً  اًمٜم٤مس ي١مُمقن اًمذيـ اعمتٓمققملم: يٕمٜمل اًمرؾمٛمٞملم؟

 شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أقمٜم٤مىم٤مً  اًمٜم٤مس أـمقل اعم١مذٟمقن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ًمٞمٙمقٟمقا 

 هذا خيتٚمػ ٓ وفمٞمٗم٦م، ٕداء ٓ وضمؾ قمز هلل ي١مذٟمقن.. اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه سمٛمثؾ ًمٞمحٔمقا 

 .اًمدوًم٦م وفم٤مئػ ُمـ ُمقفمػ أي قمـ اعمقفمػ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم سمٞم٤مٟمف ًمزم ُم٤م هذا

 ( 11 :16: 47/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 

  ضعام ادسؾؿ يد ويف افػجر فصلة ادُـمذن َأذَّن إذا

ن إذا: مداخؾة  يٛمتٜمع أم ي٠ميمٚمف ومٝمؾ ـمٕم٤مم، اعمًٚمؿ يد وذم اًمٗمجر ًمّمالة اعم١مذن َأذَّ

 .-اًمّم٤مدق اًمٗمجر ي٘مّمد - أيمٚمف؟ قمـ

 ذم يم٤من ُم٤م ذيمر ُمـ سم٠مس ٓ ًمٙمـ اؾمتدرايمف، ٟمٗمز ذم يم٤من ُم٤م اؾمتدريم٧َم : افشقخ



 398 ومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝممأطمٙم٤مم اإل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٌَع ومٚمٞم٠ميمؾ اًمٞمقم، إذان هذا هق يم٤من إذا: أىمقل أن أردت: ٟمٗمز  ًمف ؿم٤مء ُم٤م وًمَٞمِْم

 ذم طمٞمٜمئذٍ  اجلقاب اًمّم٤مدق، اًمٗمجر: يٕمٜمل: وم٘مٞمؾ أظمػماً  اؾمُتدرك واًم١ًمال أُم٤م اًمِمٌع،

 يْمٕمف ومال يده، قمغم واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمُديمؿ ؾمٛمع إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 ش.ُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك

 اؾمٛمف ُمٙمتقم، أم اسمـ قمٛمرو طمدي٨م ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٜمداء هق اًمٜمداء وهذا 

 اهلل، قمٌد اؾمٛمف: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ قمٛمرو، اؾمٛمف: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ اؾمٛمف ذم اظمُتٚمػ

 ومٙمٚمقا » طمديثف؟ ذم اًمرؾمقل ىم٤مل ُم٤مذا ،شُمٙمتقم أم اسمـ قمٛمرو: إول واًمّمقاب»

 ش.ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 شمٙمتػ ل إذا أُم٤م سمٞمدك، اًمذي اًمٗمٜمج٤من أو اًمٙم٠مس وع رأؾم٤مً  وايمتٗمٞم٧م أيمٚم٧م إذا 

ح٦م ًمؽ ُيٕمٓمل -آٟمٗم٤مً – ذيمرٟم٤مه اًمذي احلدي٨م ومٝمذا ًْ  أو ُمٜمف شمنمب شمٔمؾ أن وجم٤مًٓ  وُم

 واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمديمؿ ؾمٛمع إذا: »احلدي٨م أقمٞمد.. طم٤مضمتؽ ُمٜمف شم٠مظمذ طمتك ُمٜمف شم٠ميمؾ

 ش.ُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك يْمٕمف ومال يده قمغم

 ىمد يٙمـ ل دام ُم٤م سمٕمٞمٜمف، اًمّم٤مدق اًمٗمجر رأى وإذا سم٠مس وٓ اإلٟم٤ًمن ي٠ميمؾ: وم٢مذاً  

سمف ـمٕم٤مُمف ُمـ طم٤مضمتف أظمذ  ..وذا

 ...صحـ يده ذم يم٤من ًمق :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ ذاب، أو ـمٕم٤مم: ىمٚم٧م ًمذًمؽ أىمقل: ُم٤م أقمٜمل أن٤م: افشقخ

 يٙمـ ل ًمق! ـمٞم٥م سمٞمده، يم٤من: يٕمٜمل ُم٤مء، يم٠مس أو صحـ ًمإلظمقة ُٕبلَّم : مداخؾة

 إرض؟ قمغم يم٤من يده ذم

 ُمذيمقرة اًمٕمٚم٦م أروف، ذم أو ـم٤موًمتف أو يده ذم يم٤من ؾمقاءً .. فم٤مهري٦م هذه: افشقخ

 .هلل واحلٛمدش ُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك: »احلدي٨م ذم

 .يٕمٜمل يِمٌع ح٤م: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ ُمٜمف، طم٤مضمتف ي٘ميض هذا هق: افشقخ

 (11: 14: 19/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 



 399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 بإذان؟ أم باإلؾطار يبدأ هؾ ادمذن

 ي١مذن؟ صمؿ أوًٓ  يٗمٓمر أنف اعمٗمروض[ اعم١مذن] :مداخؾة

م اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اًمدىمٞمؼ اًمتدىمٞمؼ هذا قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م: اًمِمٞمخ  .ضم٤مز ومٕمؾ أهيُّ

 اًمقىم٧م؟ سمٕمد ص٤مئًم  َئَمّؾ  أن جيقز هؾ: ُمداظمٚم٦م

 ومًقاء اًمقىم٧م، أول ذم يٗمٓمر أن جيقز اًمقىم٧م، أول ذم ي١مذن أن جيقز يمم: اًمِمٞمخ

م ر، أو ىمدَّ  أذن، صمؿ أومٓمر: ٟم٘مقل سمحٞم٨م أظمر قمـ أطمدمه٤م متٞمٞمز قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م أظمَّ

 .أومٓمر صمؿ أذن: ٟم٘مقل أو

 (11 :54: 19/ 647/  واًمٜمقر اهلدى)





 السحور





 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمًحقر

 واجب؟ هق هؾ بافسحقر إمر

ُروا» ط  اًمرؾمقل طمدي٨م ي٘مقل :شمال حَّ ًَ  هذا هؾ شسمريم٦م اًمًحقر ذم وم٢من شَم

 ًمٚمقضمقب؟ إُمر

 قمـ هنك طمٞمٜمم  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ٕن ًمٚمقضمقب، أنف اًمٔم٤مهر :اجلقاب

 شاعمقاصٚم٦م قمـ هنك» ًمٚمقضمقب هق هذا إُمر أن إمم سمذًمؽ أؿمٕمر مجٚم٦م ذيمر اًمقص٤مل،

 وؾمٛمح اإلومٓم٤مر سمؽمك ؾمٛمح «اًمًحقر إمم اًمًحقر ومٛمـ سمد، وٓ يم٤من وم٢من»: ىم٤مل صمؿ

 أوًٓ  اًمًحقر، ُمـ سمد ٓ إٓ ؾمٛمح ُم٤م اًمًحقر ذم ًمٙمـ واًمٚمٞمؾ، اًمٜمٝم٤مر صقم سمٛمقاصٚم٦م

 ٓ ح٤مذا اعمقاصٚم٦م، قمـ هنك اًمذي احلدي٨م هذا ي٠ميت: وصم٤مٟمٞم٤م اًمقضمقب، إُمر فم٤مهر

ز ز ٓ - احلدي٨م يٕمٜمل - ُيـَجقِّ  شمٞمن إذا اًمٜمٝم٤مر، ُمع اًمٚمٞمؾ إومٓم٤مره سمٕمد يقاصؾ أن ُيـَجقِّ

 سم٤مًمٚمٞمؾ اًمٜمٝم٤مر ُمقاصٚم٦م وهق اًمٕمٙمس أب٤مح ٕنف ًمٚمًحقر، واًم٘مٞم٤مم وم٤مًمٕمقد اًمٕمقد ًمف

 .سم٤مًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ُمقاصٚم٦م وًمٞمس

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ويمم أجْم٤م سمد ومال اًمًحقر ًمف شمٞمن ُمـ أن ٟمرى: هلذا 

 أُم٤م ذًمؽ، ُمـ سمد ومال شاح٤مء ضمرقم٤مت قمغم وًمق شمًحروا» اح٤مء، ضمرقم٤مت قمغم وًمق

 اًمّمالة ُمـ اًمنمع ذم سم٠مقمٔمؿ اًمًحقر ومٚمٞمس يتًحر وٓ اًمٜمقم يٖمٚمٌف يٕمٜمل اًمرضمؾ

 قمغم وًمق يتًحر ومٚمؿ اًمًحقر ُمـ متٙمـ عمـ إذاً  اًمٌح٨م ،وىمتٝم٤م ذم ي١مدهي٤م أن جي٥م اًمتل

 ...ُم٤مء ُمـ ضمرقم٤مت

 . (:..4 :39/  37/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسحقر بزـة ادؼصقد وبقان آشتحباب ظذ بافسحقر إمر

 ذم وم٢من شمًحروا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل رض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 .شسمريم٦م اًمًحقر

 اح٠ميمقل، اؾمؿ وم٤معمٗمتقح ووٛمٝم٤م، اعمٝمٛمٚم٦م اًمًلم سمٗمتح روي :إفباين ؿال



 615 اًمًحقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٢ممج٤مع وآؾمتح٤ٌمب ًمٚمٜمدب وإُمر هٜم٤م، صحٞمح ويمالمه٤م اًمٗمٕمؾ، اؾمؿ واعمْمٛمقم

 وحتّمؾ ًمف، ويٜمِمط اًمّمٞم٤مم، قمغم ي٘مقي ٕنف فم٤مهر: سمريم٦م ومٞمف اًمًحقر ويمقن اًمٕمٚممء،

 همػم ُمٕمٜم٤مه ذم وىمٞمؾ اعمتًحر، قمغم ومٞمف اعمِم٘م٦م خلٗم٦م اًمّمٞم٤مم ذم آزدي٤مد ذم اًمرهم٦ٌم سمًٌٌف

 .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ،

 (3/542 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ) 



 يفطز ال ووا يفطز وا





 617 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر

 احلاجؿ أؾطر: )حديث وكسخ فؾصائؿ احلجامة جقاز

 (وادحجقم

 .صحٞمح. ٟمٗم٤ًم قمنم أطمد ط اًمٜمٌك قمـ رواه. شواعمحجقم احل٤مضمؿ أومٓمر»: طمدي٨م

 أبك سمـ ضمٕمٗمر أن:  ًمٚمّم٤مئؿ احلج٤مُم٦م يمره٧م ُم٤م أول»: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ و

 سمٕمد ط اًمٜمٌك رظمص صمؿ ،هذان أومٓمر: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌك سمف ومٛمر ،ص٤مئؿ وهق اطمتجؿ ـم٤مًم٥م

 .شص٤مئؿ وهق حيتجؿ أنس ويم٤من ًمٚمّم٤مئؿ احلج٤مُم٦م رم

 اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ٟمًخ رم سيح هذا أنس طمدي٨م: شوم٤مئدة» [:اإلمام ؿال]

 .شواعمحجقم احل٤مضمؿ أومٓمر»

 .صحٞمح.  شص٤مئؿ وهق ،اطمتجؿ ط اًمٜمٌك أن»: قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 وم٢مذا ،اًمِمٛمس ُمٖمٞم٥م ىمٌؾ واعمح٤مضمؿ احلج٤مم يٕمد يم٤من: »أنف قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 ،قمٜمدى اًمتك اعمّم٤مدر ُمـ ؿمكء رم وضمدشمف وٓ ،إؾمٜم٤مده قمغم أىمػ ل ش. اطمتجؿ هم٤مسم٧م

 .يّمح أراه وُم٤م

 اعمت٘مدم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن قمغم سمف ُمًتدٓ أورده واعمّمٜمػ [:اإلمام ؿال]

 وىمد. ش...يٕمد يم٤من راويف قم٤ٌمس اسمـ ٕن»: ىم٤مل ،ُمٜمًقخ شص٤مئؿ وهق اطمت٩م ط أنف»

 إقمٛمش قمـ ويمٞمع ش:6/321/3» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ وم٘م٤مل ظمالومف قم٤ٌمس اسمـ قمـ صم٧ٌم

 مم٤م وًمٞمس دظمؾ مم٤م اًمٗمٓمر»: ىم٤مل ،ًمٚمّم٤مئؿ احلج٤مُم٦م رم قم٤ٌمس اسمـ قمـ فمٌٞم٤من أبك قمـ

 .شخيرج

 اؾمٛمف فمٌٞم٤من وأبق ،اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 .اًمٙمقرم اجلٜمٌك ضمٜمدب سمـ طمّملم

 ًمروايتف ُمقاومؼ ومرأجف ،شمٗمٓمر ٓ احلج٤مُم٦م أن يرى قم٤ٌمس اسمـ أن قمغم سيح ٟمص ومٝمذا 

 يم٤من ومٚمق ،همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوى إن: ومٞم٘م٤مل ،قمٚمٞمف اعمّمٜمػ اؾمتدٓل ىمٚم٥م ومٞمٛمٙمـ

 اخلدرى ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م وي١ميده. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف ذًمؽ خيػ ل ،ُمٜمًقظم٤م رواه ُم٤م



 618 ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 احل٤مضمؿ أومٓمر» طمدي٨م وأن ،حمٙمؿ اعمرومقع قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن قمغم يدٓن وم٢مهنم وأنس

 .طمديثلم ىمٌؾ ظمرضمتٝمم وىمد ،اعمٜمًقخ هق شواعمحجقم

 ([913) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 رمضان يف فزوجتف ائؿافص تؼبقؾ جقاز

 .شص٤مئٛم٦م وأن٤م ص٤مئؿ وهق ي٘مٌٚمٜمل يم٤من» :ُمرومققًم٤م قم٤مئِم٦م قمـ

 رُمْم٤من، ذم ًمزوضمتف اًمّم٤مئؿ شم٘مٌٞمؾ ضمقاز قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م[: اإلمام ؿال]

 أن قمغم اجلقاز، أرضمحٝم٤م أىمقال أرسمٕم٦م ُمـ أيمثر قمغم ذًمؽ ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وىمد

 اًمذي اجلمع ذم ي٘مع أن ٟمٗمًف قمغم خيِمك ؿم٤مسم٤م يم٤من إذا أنف سمحٞم٨م اعم٘مٌؾ، طم٤مل يراقمك

 قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أؿم٤مرت هذا وإمم ذًمؽ، ُمـ اُمتٜمع صقُمف، قمٚمٞمف يٗمًد

 وم٘مد سحي٤م، قمٜمٝم٤م ذًمؽ روى ىمد سمؾ شإرسمف يٛمٚمؽ وأجٙمؿ.. » قمٜمٝم٤م أشمٞم٦م اًمرواي٦م ذم

 ُمنوق قمـ اًمِمٕمٌل قمـ قمٛمرو سمـ طمري٨م ـمريؼ ُمـ ش152/  3» اًمٓمح٤موي أظمرج

 سمف سم٠مس ومال أنتؿ أُم٤م! ص٤مئؿ وهق وسم٤مذين ط اهلل رؾمقل ىمٌٚمٜمل رسمم: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 يذيمر ول ش621/  6/  6» طم٤مشمؿ أيب اسمـ أورده هذا وطمري٨م. اًمْمٕمٞمػ اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ

 سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ط اًمٜمٌل قمـ ـمرق ُمـ ُمرومققم٤م هذا ضم٤مء سمؾ شمٕمديال، وٓ ضمرطم٤م ومٞمف

 شيريٌؽ ٓ ُم٤م إمم يريٌؽ ُم٤م دع» :ط ىمقًمف وي١ميده ٟمٗمًٝم٤م، قم٤مئِم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م،

 هق سمم اًمتٛمثٞمؾ سمؾ اًمتحديد ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس اًمِمٞمخ، ذيمر أن يٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ

 اًمِمٝمقة ىمقة ذًمؽ ذم وم٤مًمْم٤مسمط وإٓ اًمِمٝمقة، وٕمػ ُمـ اًمِمٞمقخ قمغم اًمٖم٤مًم٥م

 اعمختٚمٗم٦م اًمرواي٤مت ٟمحٛمؾ اًمتٗمّمٞمؾ هذا وقمغم وىمقهت٤م، اإلرادة وٕمػ أو ووٕمٗمٝم٤م،

 هذا، يمحديثٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م اجلقاز ذم قمٜمٝم٤م سيح سمٕمْمٝم٤م وم٢من قمٜمٝم٤م، اهلل رض قم٤مئِم٦م قمـ

سم٤م ظمرج وىمد ٓؾمٞمم : وىم٤مل. اًمرواي٤مت سمٕمض ذم هل٤م ُمٞمٛمقن سمـ قمٛمرو ؾم١مال قمغم ضمقا

 ًم٘مقهل٤م ًمٚمِم٤مب، طمتك اجلقاز قمغم يدل وسمٕمْمٝم٤م شطمًٜم٦م أؾمقة اهلل رؾمقل ذم وًمٙمؿ»

 طمدصم٧م ُم٤م وُمثٚمف ؾمٜم٦م، ش38» وقمٛمره٤م ط اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م شمقذم وم٘مد شص٤مئٛم٦م وأن٤م»

 زوضمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ومدظمؾ ،ط اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م قمٜمد يم٤مٟم٧م أهن٤م ـمٚمح٦م سمٜم٧م قم٤مئِم٦م سمف



 619 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر

 ُمٜمٕمؽ ُم٤م قم٤مئِم٦م ًمف وم٘م٤مًم٧م ص٤مئؿ، وهق اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد

 أظمرضمف .ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م! ص٤مئؿ؟ وأن٤م أىمٌٚمٝم٤م: وم٘م٤مل القمٌٝم٤م؟وشم ومت٘مٌٚمٝم٤م أهٚمؽ ُمـ شمدٟمق أن

/  2» طمزم اسمـ ىم٤مل .صحٞمح سمًٜمد ش167/  3» اًمٓمح٤موي وقمٜمف ش675/  3» ُم٤مًمؽ

 هل قم٤مئِم٦م أج٤مم ويم٤مٟم٧م زُم٤مهن٤م، أهؾ ٟم٤ًمء أمجؾ يم٤مٟم٧م ـمٚمح٦م سمٜم٧م قم٤مئِم٦مش: »633

 قمٚمٞمٝمم، شم٠مُمـ يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم حمٛمقل وُمثٚمف وهذا .شاحلداصم٦م قمٜمٗمقان ذم ومتٞملم وزوضمٝم٤م

 ـمريؼ ُمـ احلدي٨م هذا ذيمر أن سمٕمد ش361/  5» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وهلذا

 عمـ ذًمؽ ذم اًمٜمٔمر أن ىمدُمٜم٤مه ُم٤م ي١ميد وهذا» :شوم٘مٌٚمٜمل ص٤مئؿ، وأن٤م :وم٘م٤مل.. »: اًمٜم٤ًمئل

 ؿم٤مسم٦م، يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ٕن واًمِمٞمخ، اًمِم٤مب سملم ًمٚمتٗمرىم٦م ٓ واًمت٘مٌٞمؾ سم٤معم٤ٌمذة يت٠مثر ٓ

  .شومرق ُمـ ومرق اًمِمٝمقة هلٞمج٤من ُمٔمٜم٦م اًمِم٤مب يم٤من ح٤م ٟمٕمؿ

 (.511-511/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  فؾصائؿ افتؼبقؾ جقاز

 .ُمٜمٙمرش قم٤مئِم٦م ىم٤مًمتف ص٤مئٛم٦م، وأن٤م ؿمٞمئ٤م وضمٝمل ُمـ يٛمس ٓ يم٤من»

 ًمٚمحدي٨م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ُمٜمٙمرة، سمؾ ؿم٤مذة اًمرواي٦م هذه سم٠من ٟم٘مٓمع وم٢مٟمٜم٤م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اإلُم٤مم وم٘م٤مل ص٤مئمن، ومه٤م ي٘مٌٚمٝم٤م يم٤من ط أنف قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اًمث٤مسم٧م

 قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ أيب أظمؼمين: ىم٤مل زيمري٤م سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م ش:326/  2» أمحد

 شمٜم٤موًمٜمل» :ىم٤مًم٧م اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م قمـ ـمٚمح٦م ًمف ي٘م٤مل متٞمؿ سمٜمل ُمـ ىمريش ُمـ رضمؾ

 وىمد صحٞمح، ؾمٜمد وهذا. شص٤مئؿ وأن٤م: وم٘م٤مل ص٤مئٛم٦م، إين: وم٘مٚم٧م ،ط اهلل رؾمقل

 إطم٤مدي٨م» ذم سمٞمٜمتف يمم ٟمحقه سمف إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ مج٤مقم٦م رواه

 ش. 639 رىمؿش»...ي٘مٌٚمٜمل يم٤من»وم٤مٟمٔمرش اًمّمحٞمح٦م

 (.174/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 فؾصائؿ افتؼبقؾ حؽؿ يف وافشقخ افشاب بغ افتػريؼ

: وم٘م٤مل ؿم٤مب ومج٤مء ،ط اًمٜمٌل قمٜمد يمٜم٤م»:ىم٤مل اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ

: ىم٤مل ص٤مئؿ؟ وأن٤م أىمٌؾ: وم٘م٤مل ؿمٞمخ ومج٤مء. شٓ»: ىم٤مل ص٤مئؿ؟ وأن٤م أىمٌؾ اهلل رؾمقل ي٤م

 .شٟمٗمًف يٛمٚمؽ اًمِمٞمخ إن» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل سمٕمض إمم سمٕمْمٜم٤م ومٜمٔمر: ىم٤مل. شٟمٕمؿ»

 [.اًمّمٞم٤مم ذم واًمِم٤مب اًمِمٞمخ سملم اًمتٗمريؼ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.318/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾصائؿ ادبارشة

 رُمْم٤من؟ ذم زوضمتف ي٤ٌمذ ط يم٤من: طمدي٨م يقضمد هؾ :افسمال

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 اًمّمٞم٤مم؟ وىم٧م: يٕمٜمل اًمّمٞم٤مم أثٜم٤مء: ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ اًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من، ذم ُمٕمٜمك ُم٤م ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .اًمٜمٝم٤مر ذم أىمّمد أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ص٤مئؿ وهق ي٤ٌمذ يم٤من :اجلقاب

 .اإليالج أهن٤م اعم٤ٌمذة، ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 أتٞم٧م أن٤م وًمذًمؽ اجلمع، هب٤م وم٤معم٘مّمقد اعم٤ٌمذة أـمٚم٘م٧م إذا طمٌٞمٌل، ي٤م ٓ: اًمِمٞمخ

 ضم٤مُمٕمٝم٤م، أنف إٓ أومٝمؿ أن زم ًمٞمس أن٤م زوضمتف، سم٤مذ رضمؾ: شم٘مقل أن٧م ومٚمم سم٤مٔي٦م، ًمؽ

 ُم٤م اًمٖمًؾ، جي٥م أنزل آظمر، طمٙمؿ ومٚمف ظم٤مًمٓمٝم٤م وإٟمم ضم٤مُمٕمٝم٤م ُم٤م أنف شمريد يمٜم٧م وم٢مذا

 .اًمٖمًؾ قمٚمٞمف ُم٤م أنزل

 اعمداقم٦ٌم؟ شمٕمٜمل هؾ ط اهلل رؾمقل ُم٤ٌمذة ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 .اجلمع دون اعمخ٤مًمٓم٦م شمٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك. اجلمع إٓ خم٤مًمٓم٦م ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 . ( :.س49 :52/   47/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 يػطر؟ ؾفؾ إيلج بل ؾلكزل زوجتف بارش رجؾ

 مػطر؟ آشتؿـاء وهؾ

 ؟[وم٘مط] سم٤معم٤ٌمذة مج٤مع سمدون[ أنزل رضمؾ] :مداخؾة

 .يٗمٓمر ُم٤م :افشقخ

 آؾمتٛمٜم٤مء؟ قمـ ؾم١مال هٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

: اًمدقمقة ذم هي٦م ٓ ٕنف ضمٝمراً: وٟمجٕمٚمف هي ٟمّمٗمف ؾم١مال هٜم٤م ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اعم٤ٌمذة زوضمتف سم٤مذ ؿمٞمخ٤ًم، أو يمٝمالً  يم٤من أو ؿم٤مسم٤مً  يم٤من ؾمقاء ُم٤م ؿمخًّم٤م سم٠من: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م

 ُيَٗمٓمِّره؟ اإلٟمزال هذا هؾ.. وم٠منزل اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اجل٤مئزة

 شمٗمٓمر، ٓ أهن٤م اإلٟمزال ُمٕمٝم٤م ي٘مؽمن ل إذا اعم٤ٌمذة أن ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚممء سملم ظمالف ٓ 

 :ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم جي٤مُمع، ل وًمق َأنَْزل إذا ومٞمم يمٌػم هٜم٤مك اخلالف وًمٙمـ

 وهٜم٤م سم٤مجلمع، إٓ يٙمقن ٓ اإلومٓم٤مر ٓ،: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ أومٓمر،: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 اًمذي -قمٜمٝم٤م اهلل رض- قم٤مئِم٦م اعم١مُمٜملم ُأمّ  ىمقل هق وهذا يٜمزل، ل أو أنزل ؾمقاء

 اًمذي اًم١ًمال ضمقاب هذا ًمزوضمتف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُم٤ٌمذة قمـ طمديثٝم٤م ؾمٛمٕمتؿ

 يٗمٓمر: ٓ أنف واًمراضمح ىمقٓن ومٗمٞمف أنزل إذا اعم٤ٌمذة هذه ـمروم٤من، أو ؿِمّ٘م٤من ًمف يم٤من

 اًمًٚمػ يم٤ٌمر سمٕمض: وصم٤مٟمٞم٤مً  ؾمٜم٦م، أو يمت٤مب ُمـ اإلومٓم٤مر قمغم دًمٞمؾ ٓ: أوًٓ  ٕنف

 وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد أن حييين ومٞمم وُمٕمٝم٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة رأؾمٝمؿ وقمغم اًمّم٤مًمح

 وًمق شمٗمٓمر ٓ واعم٤ٌمذة واعمخ٤مًمٓم٦م اعمداقم٦ٌم سم٠من سح سم٤مجلٜم٦م اعمٌنميـ اًمٕمنمة أطمد

 .اجلمع هق اعمٗمٓمر إٟمم اإلٟمزال، ُمع اىمؽمن

ٌَْتغم ُم٤م طمقل يم٤من اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ  وهق أٓ إقمزب اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم سمف ُي

ُم٦م اًمني٦م اًمٕم٤مدة: ومٜم٘مقل اًمني٦م، سم٤مًمٕم٤مدة اعمٕمروف  ؾمقاء اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم ُُمـَحرَّ

 حمرُم٦م: اًمٕم٤مدة هذه وم٢من ُمٗمٓمراً  أو ص٤مئمً  يم٤من ؾمقاء.. رُمْم٤من همػم ذم أو رُمْم٤من ذم

 اعم١مُمٜملم وصػ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة أول ومٗمل اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سيح خت٤مًمػ ٕهن٤م

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م سمّمٗم٤مت ِذي َّٓ ﴿ [4:اعم١مُمٜمقن] ﴾طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَّ  قَمغَم  إِ

ُؿْ  َأجَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  ـِ ﴿ [2:اعم١مُمٜمقن] ﴾َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم
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 ـمريؼ ًمف اعمًٚمؿ أن قمغم اًمدًٓم٦م سحي٦م أي٦م هذه[ 7:اعم١مُمٜمقن] ﴾اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ 

 :طم٤مضمتف ًمٞم٘ميض ُمنموقملم ـمري٘ملم ُمـ

ة اًمزواج: إومم اًمٓمري٘م٦م  .احلُّرة سم٤معمرأ

 يم٤من قمٜمدُم٤م يم٤من هذا.. ضم٤مري٦م قمٌدة.. ًمف هي٦م يٜمٙمح أن: وإظمػم أظمر اًمٓمريؼ

 اًمٕم٤مل أوو٤مع اًمٞمقم شمٕمٚمٛمقن اًمِمديد إؾمػ وُمع اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم جي٤مهد اإلؾمالم

ٌَك أن اعمًٚممت اإلؾمالُمل ًْ  ه٤مشملم هٜم٤م ذيمر وضمؾ قمز وم٤مهلل وٟمحقه٤م، اًمٌقؾمٜم٦م ذم شُم

ي، اًمزواج: اًمقؾمٞمٚمتلم ـِ ﴿: ىم٤مل صمؿ واًمَتَنِّ  وؾمٞمٚم٦م [7:اعم١مُمٜمقن]﴾َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 .اًمٔم٤معمقن اًم٤ٌمهمقن: أي[ 7:اعم١مُمٜمقن]﴾اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ ﴿ ؿمٝمقشمف وإظمراج ًم٘مذف

 .اًمني٦م اًمٕم٤مدة دمقز ٓ سم٠منف: اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل اًمٜمص هلذا

 يمير اًمِم٤ٌمب، قمغم اًمني٦م اًمٕم٤مدة ضر أن ُمٕمٚمقُم٤مً  أصٌح ُم٤م ذًمؽ إمم يْم٤مف

 حمرُم٦م اًمني٦م اًمٕم٤مدة ومّم٤مرت ُمٕم٤ًم، واًمِمٞمقخ اًمٙمٝمقل وقمغم قمٚمٞمٝمؿ، مت٤مُم٤مً  اًمدظم٤من

 اًمٕم٤مدة: أي هذه، سمتحريؿ رء سمٙمؾ اًمٕمٚمٞمؿ اًمنمع ؾمٌ٘مٝمؿ أن سمٕمد ـمٌٞم٤مً  يم٤مًمدظم٤من

 ُم٤م وًمٙمـ حمرُم٦م، اًمني٦م وم٤مًمٕم٤مدة ًمذًمؽ اًمدظم٤من، ذب وهق ذاك وحتريؿ اًمني٦م،

 ٓ؟ أم ُيْٗمٓمر هؾ رُمْم٤من؟ ذم سم٤مإلومٓم٤مر احلرام هذا قمالىم٦م

 وُمٗمٓمرات ُم٤مدي٦م ُمٗمٓمرات: ىمًمن اعمُـَٗمٓمِّرات سم٠من: إومم اجلٚم٦ًم ذم ىمٚمٜم٤م ٟمحـ

 طمٞمٜمم وضمؾ قمز اهلل وأن اعمٗمٓمرات ُمـ اًمٜمققملم هذيـ قمغم ويتٗم٘مف يؽمسمك ومٛمـ ُمٕمٜمقي٦م،

 ذم ُمتٗم٘مٝم٤مً  يم٤من ُمـ رُمْم٤من، صٞم٤مم ومروٞم٦م آي٦م ذم [381:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: ىم٤مل

 سمف، هيتؿ ومال ُمٕمٜمقي ُمٗمٓمر وسملم سمف، ومٞمٝمتؿ ُم٤مدي ُُمْٗمٓمِّر سملم ُيَٗمّرق ٓ ومٝمق أي٦م هذه

 قمـ يٜمتٝمل أن: أي اعمٗمٓمرات، يمؾ قمـ يٜمتٝمل أن اًمّمحٞمح اًمٗم٘مف هبذا اعمتٗم٘مف هذا قمغم

 يمٛم٤ٌمذة اًمني٦م اًمٕم٤مدة: ٟم٘مقل أن ومٜمحـ اعمٕمٜمقي٦م، اعمٗمٓمرات وقمـ اح٤مدي٦م اعمٗمٓمرات

 إصؾ اعم٤ٌمذة وًمٙمـ يٗمٓمر ٓ يمالمه٤م اجلمع، دون.. اًمٗمرج دون ًمزوضمتف اًمرضمؾ

 .اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اجلقاز ومٞمٝم٤م

 يٜمتٝمقا  أن اًمِم٤ٌمب قمغم ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ اًمتحريؿ: ومٞمٝم٤م وم٤مٕصؾ اًمني٦م اًمٕم٤مدة أُم٤م

 اهلل وقمَم أطمدهؿ شمقرط إن ًمٙمـ ُمٗمٓمريـ، أو ص٤مئٛملم يم٤مٟمقا  ؾمقاء اًمٕم٤مدة هذه قمـ

 أو رُمْم٤من ذم اعمُـَحّرم احلرير يٚمٌس أو سم٤مًمذه٥م يتحغم اًمذي يمِم٠من ومِم٠منف وضمؾ، قمز

ة شمتؼمج أو حمرُم٦م ٟمٔمرة يٜمٔمر  وًمٙمٜمٝم٤م ص٤مئٛم٦م زقمٛمٝم٤م ذم وهل اًمِم٤مرع، إمم وشمٔمٝمر اعمرأ



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يٗمٓمر ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ

 اعمٕم٤ميص؟ شمٚمؽ سم٥ًٌم أو اعمٕمّمٞم٦م، هذه سم٥ًٌم سَمُٓمَؾ  صقُمٝم٤م سم٠من: ٟم٘مقل ومٝمؾ ُمتؼمضم٦م،

 شمالطمٔمقا  أن: إذاً  وقمٚمٞمٙمؿ ومٌغم، اعمٕمٜمقي اإلومٓم٤مر أُم٤م ٓ، اح٤مدي اإلومٓم٤مر: ٟم٘مقل

 .اجلقاب آظمر وهذا اخل٤مص، اًمٗم٘مٝمل سم٤معمٕمٜمك وًمٞمس اًمٕم٤مم، اًمنمقمل سم٤معمٕمٜمك اإلومٓم٤مر

 َيَدع»: سمحدي٨م حيت٩م عمـ وذًمؽ سمف، شمٗمْمٚمتؿ ُم٤م ٟمٗمس قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ: ُمداظمٚم٦م

 .اًمّمقم سمٓمالن قمغم دًمٞمالً  شأضمكم ُمـ وؿمٝمقشمف ـمٕم٤مُمف

 ُمٕمروف طمدي٨م ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن صح ؿم٤مئع، ظمٓم٠م هذا: اًمِمٞمخ

 ؿمٝمقشَمف َيَدع: ىم٤مل ح٤مذا؟ شسمٜمٗمًف اًمّم٤مئؿ ضمزاء يتقمم اًمذي هق وضمؾ قمز اهلل إن»

 يِمٛمؾ اًمذي اعمٓمٚمؼ اًمِم٤مُمؾ سم٤معمٕمٜمك شمٗمًػمه٤م جيقز ٓ هٜم٤م ؿمٝمقشمف أضمكم، ُمـ وـمٕم٤مُمف

 ص٤مئؿ، وأن٤م اًمٜمٝم٤مر ذم وـُمٞم٧ٌم سمٕمْمٝمؿ آٟمٗم٤مً  ـمٞمٌٜمل أن٤م -ُمثالً - ُم٤ٌمطم٦م ؿمٝمقة يم٤مٟم٧م وًمق

 سمٌٕمض ُمررت إذا ُُمـَحّرُم٦م، ًمٞم٧ًم ُم٤ٌمطم٦م ؿمٝمقة ًمٙمٜمٝم٤م ؿمٝمقة هل ـمٞم٦ٌم رائح٦م هذه

 اًمٓمريؼ يٕمٌئ رحيٝم٤م ٟمقره٤م اًمتل سم٤محلٛمْمٞم٤مت ُمزروقم٦م ُمثالً [ اًمِمقٟم٦م] ُمثؾ ذم اًمٓمرق

ٌَّٚم٧َم  ؿمٝمقة، هذه ومِمٛمٛمتٝم٤م، آظمره وإمم ؼ أن ٟمريد وٓ آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمم زوضمتؽ ىَم  ُٟمَٕمٛمِّ

 َيَدع يٕمٜمل هق وإٟمم احلدي٨م قمٛمقم ذم شمدظمؾ ٓ هذه ؿمٝمقة، هذه يمؾ ذًمؽ، ُمـ أيمثر

ُم٦م، ؿمٝمقشمف  سم٤مًمتٗمٓمػم ومنوه٤م ُم٤مدي٤ًم، شمٗمٓمػماً  سم٤معمٗمٓمرة ًمٞمس ومنوه٤م هٜم٤م اعمحرُم٦م اعمُـَحرَّ

ُم٤مت يمؾ يِمٛمؾ اًمذي اًمٕم٤مم  .اعمُـَحرَّ

 اًمِمٝمقات يِمٛمؾ سمحٞم٨م اًمدائرة هذه شمقؾمٞمع أُم٤م اعمحرُم٦م، ؿمٝمقشمف َيَدع: إذاً  

 .قم٤مل سمف ي٘مقل ٓ ومٝمذا اعم٤ٌمطم٦م،

 ( 11 :57: 44/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :11: 51/   295/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :11: 14/   295/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افصقام يبطؾ ٓ ءآشتـام

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 افصقام يبطؾ ما ومـ 



 635 ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وٛمٝم٤م أو ًمزوضمتف اًمرضمؾ شم٘مٌٞمؾ ؾمٌٌف أيم٤من ؾمقاء اعمٜمل إظمراج آؾمتٛمٜم٤مء: »ىمقًمف

 ش.اًم٘مْم٤مء ويقضم٥م اًمّمقم يٌٓمؾ ومٝمذا سم٤مًمٞمد يم٤من أو إًمٞمف

: اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ فم٤مهر همػم سم٤مجلمع وإحل٤مىمف سمذًمؽ اإلسمٓم٤مل قمغم دًمٞمؾ ٓ: ىمٚم٧م

 ش.سمٕمٞمد سمف اعمج٤مُمع همػم وإحل٤مق ضم٤مُمع ُمـ قمغم إٓ يمٗم٤مرة وٓ ىمْم٤مء ٓ أنف إفمٝمر»

 .ش614و 377-2/374: اعمحغم» وم٤مٟمٔمر طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق اًمِمقيم٤مين ُم٤مل وإًمٞمف

 سمٕمض أن اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس اجلمع قمغم آؾمتٛمٜم٤مء ىمٞم٤مس أن إمم يرؿمدك ومم٤م

 وإصؾ أهمٚمظ اجلمع ٕن: »ىم٤مًمقا  اًمٙمٗم٤مرة ذم سمف ي٘مقًمقا  ل اإلومٓم٤مر ذم سمف ىم٤مًمقا  اًمذيـ

 ش.اًمٙمٗم٤مرة قمدم

 .128/  2 ًمٚمٜمقويش ذطمف» ُمعش اعمٝمذب» اٟمٔمر

   آؾمتٛمٜم٤مء ُمـ أهمٚمظ واجلمع إومٓم٤مر قمدم إصؾ: ٟمحـ ٟم٘مقل ومٙمذًمؽ

 .ومت٠مُمؾ. قمٚمٞمف ي٘م٤مس ومال 

 همػم ُمـ اإليالج ٕن أومٓمر سم٤مٓؾمتٛمٜم٤مء ظمرج إن اعمٜمل: »192/  2 اًمراومٕمل وىم٤مل

 ش.ُمٗمٓمرا  يٙمقن أن أومم ؿمٝمقة سمٜمقع وم٤مإلٟمزال ُمٌٓمؾ إٟمزال

 إجي٤مهب٤م ُمـ أومم آؾمتٛمٜم٤مء ذم اًمٙمٗم٤مرة إجي٤مب ًمٙم٤من صحٞمح٤م هذا يم٤من ًمق: ىمٚم٧م

 !اًم٘مٞم٤مؾمٞملم شمٜم٤مىمض ومت٠مُمؾ. سمذًمؽ أجْم٤م ي٘مقًمقن ٓ وهؿ إٟمزال سمدون اإليالج قمغم

 سمٖمػم اعم٤ٌمذة أن ذم اًمًٚمػ قمـ اًمث٤مسمت٦م أصم٤مر ًمٌٕمض خم٤مًمٗمتٝمؿ ذًمؽ إمم أوػ

 حت٧مش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت وىمد أنزل وًمق شمٗمٓمر ٓ مج٤مع

 حيؾ ُم٤م: ؾم٠مخٝم٤م عمـ قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م ىمقل وُمٜمٝم٤م 663 - 639 إطم٤مدي٨م

 :ىم٤مًم٧م ص٤مئم؟ اُمرأتف ُمـ ًمٚمرضمؾ

 8519/  391/  5ش ُمّمٜمٗمف» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمفش. اجلمع إٓ رء يمؾ»

 .هٜم٤مك ؾم٤مئره٤م وراضمع. طمزم اسمـ سمف واطمت٩مش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمم صحٞمح سمًٜمد

ش صحٞمحف» ذم سم٘مقًمف إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م ًمٌٕمض اهلل رمحف ظمزيٛم٦م اسمـ وشمرضمؿ



 634 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر

 أن قمغم واًمدًمٞمؾ ًمٚمّم٤مئؿ اجلمع دون هل اًمتل اعم٤ٌمذة ذم اًمرظمّم٦م سم٤مب: »651/  6

 ىمد اعم٤ٌمذة اؾمؿ إذ حمٔمقر وأظمر ُم٤ٌمح أطمدمه٤م: ومٕمٚملم قمؾ ي٘مع ىمد اًمقاطمد اؾمؿ

 ىم٤مل حمٔمقر اًمّمقم ذم اجلمع أن قمغم اًمٙمت٤مب ودل اجلمع قمغم يمت٤مسمف ٟمص ذم اهلل أوىمٕمف

 أن قمغم سمٗمٕمٚمف دل ىمد ط اعمّمٓمٗمك واًمٜمٌلش اًمّم٤مئؿ يٗمٓمر اجلمع إن: »ط اعمّمٓمٗمك

 ش.ُمٙمروه٦م  همػم اًمّمقم ذم ُم٤ٌمطم٦م اجلمع دون هل اًمتل اعم٤ٌمذة

 :أُمريـ هٜم٤م قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف يٜمٌٖمل مم٤م وإن

 آظمر رء اًمّم٤مئؿ وُم٤ٌمذة رء يٗمٓمر ٓ مج٤مع سمٖمػم اإلٟمزال يمقن أن: إول

 ص٤مئؿ وهق ي٤ٌمذ أن اًمِمٝمقة ىمقي يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اًمّم٤مئؿ ٟمٜمّمح ٓ أنٜم٤م ذًمؽ

 أدًم٦م ُمـ قمديد ُمـ اعمًتٗم٤مدة ًمٚمذريٕم٦م ؾمدا وهذا اجلمع اعمحٔمقر ذم ي٘مع أن ظمِمٞم٦م

 اًمًٞمدة ويم٠منش ومٞمف ي٘مع أن أوؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ: »ط ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمنميٕم٦م

 وهق ط اًمٜمٌل ُم٤ٌمذة روت طملم سم٘مقهل٤م ذًمؽ إمم أؿم٤مرت قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م

 ش.إرسمف؟ يٛمٚمؽ وأجٙمؿ: »ص٤مئؿ

 إًمٞمف يٜم٥ًم أن ٕطمد جيقز ومال سم٤مًمٞمد آؾمتٛمٜم٤مء ذيمر ح٤م اعم١مًمػ أن: أظمر وإُمر

 .قمٜمده ًمٚمّمقم ُمٌٓمؾ أنف ًمٌٞم٤من ذيمره إٟمم ٕنف قمٜمده ُم٤ٌمح أنف

 يمت٤مب» ذم ومٞمف اًم٘مقل ومّمؾ ىمد وهق آظمر جم٤مل ومٚمٌٞم٤مٟمف ٟمٗمًف آؾمتٛمٜم٤مء طمٙمؿ وأُم٤م

 ذيمره مم٤م خيرج ٓ اًم٘م٤مرئ يم٤من وإن ومٞمف واظمتالومٝمؿ اًمٕمٚممء أىمقال وطمٙمكش اًمٜمٙم٤مح

 .ومٞمف اظمتٚمػ ومٞمم قم٤مدشمف ُمـ اًمٖم٤مًم٥م هق يمم ًمٚمٛم١مًمػ واوح سمرأي هٜم٤مك

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُمًتدًملم طمرُمقه اًمذيـ ُمع احلؼ أن ومٜمرى ٟمحـ وأُم٤م ِذي  ُهؿْ  َواًمَّ

َّٓ  ،طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُؿْ  َأجَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ ـِ  ،َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  وَمَٛم

 .﴾اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُموئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك

 وهق اًمٜمٌقي اًمٓم٥م اؾمتٕمٛمؾ إذا إٓ اًمزٟم٤م ذم اًمقىمقع ظم٤مف عمـ سمجقازه ٟم٘مقل وٓ

 ومٕمٚمٞمف يًتٓمع ل ومٛمـ: »سم٤مًمزواج هلؿ أُمر اعمٕمروف احلدي٨م ذم ًمٚمِم٤ٌمب ط ىمقًمف

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم



 632 ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمزٟم٤م ظمِمٞم٦م سمجقازه اًمِم٤ٌمب يٗمتقن اًمذيـ قمغم اإلٟمٙم٤مر أؿمد ٟمٜمٙمر وم٢مٟمٜم٤م وًمذًمؽ

 .اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمٓم٥م هبذا ي٠مُمروهؿ أن دون

 ([414) ص ادـة متام] 

 افصقام مػطرات مـ آشتؿـاء هؾ

 ومٗمل واإلرؿم٤مد، اًمققمل يٜم٘مّمٝمؿ ًمٙمـ ُمٚمتزُملم، ؿمٌف اًمِم٤ٌمب سمٕمض ومٞمف:  اًم١ًمال

  ؟اًمدًمٞمؾ ُمع طمرام طمٙمٛمٝم٤م هؾ اًمني٦م، اًمٕم٤مدة أو ًمإلؾمتٛمٜم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم يمثػم ؾم١مال قمٜمدهؿ

م :افشقخ ـَ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف واًمدًمٞمؾ ،ـمٌٕم٤مً  طمرا ِذي َّٓ  طَم٤مومُِٔمقَن، ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَّ  إِ

ُؿْ  َأجَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  ـِ  َُمُٚمقُِملَم، هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  وَم٠ُموئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 .اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يٗمنه٤م هٙمذا أي٦م،  [13 ،11، 69:اعمٕم٤مرج] ﴾اًمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ 

  .ٟمٕمؿ :افسائؾ

  ؟شُمَٗمٓمِّر هؾ :افشقخ

  .اجلمع إٓ يٗمٓمر ٓ ،شمٗمٓمر ٓ ،ٓ :افسائؾ

  .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :افشقخ

  .جيقز ٓ ام، طمر ًمٙمٜمف :افسائؾ

 . ( :.58 :17/   46/   واًمٜمقر اهلدى)

 افـفار يف فؾصائؿ افسقاك مؼوظقة

 .وٕمٞمػ. شسم٤مًمٕمِمك شمًت٤ميمقا  وٓ سم٤مًمٖمداة وم٤مؾمت٤ميمقا  صٛمتؿ إذا»: ُمرومققم٤م قمغم طمدي٨م»

 إٓ سم٤مًمٕمِمك ؿمٗمت٤مه شمٞمٌس ص٤مئؿ ُمـ ًمٞمس وم٢مٟمف»: قمٜمدهؿ احلدي٨م ومت٤مم ششمٜمٌٞمف»

 يمراهٞم٦م قمغم احلدي٨م قمٜمد سمف اعمّمٜمػ اؾمتدل وىمد. شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٞمٜمٞمف سملم ٟمقرا يم٤مٟم٧م

 ًمألدًم٦م خم٤مًمػ هق صمؿ ،ومٞمف طمج٦م ومال وٕمٗمف قمروم٧م وإذا اًمزوال سمٕمد ًمٚمّم٤مئؿ اًمًقاك



 637 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر

 روى ُم٤م أطمًـ وُم٤م ،وىم٧م أى رم اًمّم٤مئؿ شمِمٛمؾ وهك اًمًقاك ُمنموقمٞم٦م رم اًمٕم٤مُم٦م

 ص٤مئؿ؟ وأن٤م أتًقك: ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل همٜمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اًمٓمؼماٟمك

 قمِمٞم٦م يٙمرهقٟمف اًمٜم٤مس إن: ىمٚم٧م ،قمِمٞم٦م أو همدوة: ىم٤مل اًمٜمٝم٤مر؟ أى: ىمٚم٧م ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل

 ريح ُمـ اهلل قمٜمد أـمٞم٥م اًمّم٤مئؿ ومؿ خلٚمقف: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن: وي٘مقًمقن

 يٜمتٜمقا  أن ي٠مُمرهؿ سم٤مًمذى يم٤من وُم٤م ،سم٤مًمًقاك أُمرهؿ ًم٘مد اهلل ؾمٌح٤من: ىم٤مل اعمًؽ؟

 .ذ ومٞمف سمؾ ؿمكء اخلػم ُمـ ذًمؽ رم ُم٤م ،قمٛمدا أومقاهؿ

 .شضمٞمد إؾمٜم٤مده» ش:331 ص» شاًمتٚمخٞمص» رم احل٤مومظ ىم٤مل 

. شص٤مئؿ وهق يتًقك أطمَم ُم٤مٓ ط اهلل رؾمقل رأج٧م»: رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر ىم٤مل»

 .وٕمٞمػ  ش.63 ص» اًمؽمُمذى طمًٜمف

 ًمٚمّم٤مئؿ سم٠مؾم٤م اًمًقاك رم ير ل اًمِم٤مومٕمك إن: احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذى ىم٤مل شوم٤مئدة»

 .اًمٜمٝم٤مر آظمر وإؾمح٤مق أمحد ويمرهف وآظمره اًمٜمٝم٤مر أول

 رم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ واظمت٤مره٤م، ٕمكاًمِم٤موم ىمقل ُمثؾ أمحد قمـ رواي٦م ورم: ىمٚم٧م

 .إصح إٟمف ش:31 ص» وىم٤مل شآظمتٞم٤مرات»

 قمٌد واسمـ ؿم٤مُم٦م أبك اظمتٞم٤مر وهذا» ش:66 ص» شاًمتٚمخٞمص» رم احل٤مومظ ىم٤مل

 .شاعمزٟمك وشمٌٕمٝمؿ اًمٕمٚممء أيمثر ىمقل إٟمف: وىم٤مل واًمٜمقوى اًمًالم

 يمؾ قمٜمد اًمًقاك قمغم احلض رم أشمك يم٤محلدي٨م إدًم٦م ًمٕمٛمقم احلؼ وهق: ىمٚم٧م

 إمم وأؿم٤مر ش5/367» صحٞمحف رم اًمٌخ٤مرى ىم٤مل وسمف. ووقء يمؾ وقمٜمد صالة

 .هذا قم٤مُمر طمدي٨م شمْمٕمٞمػ

 ([28)و( 27) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 صاء وؿت أي يف فؾصائؿ افسقاك مؼوظقة

 .سم٤مـمؾ .شص٤مئؿ وهق اًمٜمٝم٤مر آظمر يًت٤مك يم٤من» :ُمرومققًم٤م قمٛمر اسمـ قمـ روي

 أي ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمًقاك ُمنموقمٞم٦م ذم احلدي٨م هذا قمـ ويٖمٜمل :[اإلُم٤مم ىم٤مل] 
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 ُٕمرهتؿ أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ» :ط ىمقًمف قمٛمقم آظمره أو اًمٜمٝم٤مر أول ؿم٤مء وىم٧م

 أطمًـ وُم٤م ش71 رىمؿش»اإلرواء» ذم خمرج وهق. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ .شصالة يمؾ قمٜمد سم٤مًمًقاك

 حيتٛمؾ سم٢مؾمٜم٤مد ش6641ش»اًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» وذم ش311/  71/  61» اًمٓمؼماين روى ُم٤م

 ص٤مئؿ؟ وأن٤م أأتًقك ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ؾم٠مخ٧م :ىم٤مل همٜمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اًمتحًلم

 إن: ىمٚم٧م قمِمٞم٦م، أو همدوة ؿمئ٧م اًمٜمٝم٤مر أي: ىم٤مل أتًقك؟ اًمٜمٝم٤مر أي: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

 أـمٞم٥م اًمّم٤مئؿ خلٚمقف» :ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن وي٘مقًمقن قمِمٞم٦م ٟمف يٙمرهق اًمٜم٤مس

 ٓ أنف يٕمٚمؿ وهق سم٤مًمًقاك أُمرهؿ ًم٘مد اهلل ؾمٌح٤من: وم٘م٤ملش اعمًؽ؟ ريح ُمـ اهلل قمٜمد

 يٜمتٜمقا  أن ي٠مُمرهؿ سم٤مًمذي يم٤من وُم٤م اؾمت٤مك، وإن ظمٚمقف اًمّم٤مئؿ سمٗمل يٙمقن أن سمد

 ُمٜمف جيد ٓ سمٌالء اسمتكم ُمـ إٓ ذ، ومٞمف سمؾ رء، اخلػم ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م قمٛمدا، أومقاهٝمؿ

 قمٜمف جيد وٓ إًمٞمف اوٓمر ُمـ ي١مضمر إٟمم يمذًمؽ أجْم٤م اهلل ؾمٌٞمؾ ذم واًمٖم٤ٌمر: ىمٚم٧م .سمدا

 وىم٤مل .أضمر ُمـ ذًمؽ ذم ًمف ومم قمٛمدا اًمٌالء ذم ٟمٗمًف أخ٘مك ُمـ وم٠مُم٤م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل حمٞمّم٤م؟

 أجْم٤م ومٞمف ويدظمؾ :اًمزيٚمٕمل ىم٤مل صمؿ ضمٞمد، إؾمٜم٤مده ش:391 صش»اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ

 اخلٓم٤م ويمثرة» :ط ىمقًمف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اعم٤ًمضمد إمم اعمٌم ويمثرة اًمدوران، شمٙمٚمػ ُمـ

 ؿم٤مب ُمـ» :ط ىمقًمف إمم سم٤مًمٜمًٌف ؿمٕمره ذم اًمِمٞم٥م ـمٚمقع ذم يّمٜمع وُمـش اعم٤ًمضمد إمم

 .هبم سُمكِمَ  ُمـ قمٚمٞمٝمم ي١مضمر إٟممش اإلؾمالم ذم ؿمٞم٦ٌم

 (.479-478/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

د هؾ  !مػطِر؟ افَزَ

  .ُمٜمٙمر .شسمنماب وٓ سمٓمٕم٤مم ًمٞمس اًمؼمد إن[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ذم يٕمغم وأبق ش157/  6ش»أصم٤مر ُمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

/  2» قم٤ًميمر واسمـ ش6 - 3/  7ش »اًمٓمٞمقري٤مت» ذم واًمًٚمٗمل ش6/  393 قش »ُمًٜمده»

 وم٘م٤مل سمردا اًمًمء ُمٓمرت: ىم٤مل أنس قمـ ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ ش6/  131

! رُمْم٤من ذم وذًمؽ ص٤مئؿ وهق ي٠ميمؾ ومجٕمؾ اًمؼمد، هذا ُمـ ٟم٤موًمقين: ـمٚمح٦م أبق ًمٜم٤م

 سمٓمقٟمٜم٤م سمف ٟمٓمٝمر اًمًمء ُمـ ٟمزل سمرد هق إٟمم: وم٘م٤مل ص٤مئؿ؟ وأن٧م اًمؼمد أت٠ميمؾ: وم٘مٚم٧م
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 ظمذه٤م» :وم٘م٤مل سمذًمؽ وم٠مظمؼمشمف ط اهلل رؾمقل وم٠متٞم٧م! سمنماب وٓ سمٓمٕم٤مم ًمٞمس وإٟمف

 ىم٤مل يمم وٕمٞمػ ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ وقمكم وٕمٞمػ، ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م .شقمٛمؽ قمـ

 يٕمٜمل روم٤مقم٤م ويم٤من زيد سمـ قمكم طمدصمٜم٤م: احلج٤مج سمـ ؿمٕم٦ٌم وىم٤مل ،شاًمت٘مري٥م» ذم  احل٤مومظ

 اًمث٘م٤مت وم٢من احلدي٨م، هذا قمٚم٦م هق وهذا اعمقىمقف احلدي٨م ومػمومع خيٓملء يم٤من أنف

 ط اًمٜمٌل إمم رومٕمف اًمذي زيد سمـ ًمٕمغم ظمالوم٤م ـمٚمح٦م أيب قمغم ُمقىمقوم٤م أنس قمـ رووه

 ش6/ 131/  2» قم٤ًميمر واسمـ ش679/  1» أمحد أظمرضمف وم٘مد ُمٜمٙمر، ومرومٕمف وم٠مظمٓم٠م،

 ومجٕمؾ ص٤مئؿ ـمٚمح٦م وأبق سمردا ُمٓمرٟم٤م: ىم٤مل أنس قمـ ومحٞمد ىمت٤مدة قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ

 قمغم صحٞمح وؾمٜمده! سمريم٦م هذا إٟمم: وم٘م٤مل !؟ص٤مئؿ وأن٧م أت٠ميمؾ: ًمف ىمٞمؾ ُمٜمف، ي٠ميمؾ

 اًمٓمح٤موي وأظمرضمف ش81/  2ش »اإلطمٙم٤مم» ذم طمزم اسمـ وصححف اًمِمٞمخلم، ذط

 قمـ يمالمه٤م صم٤مسم٧م، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ وُمـ ىمت٤مدة، قمـ ىمٞمس سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ

 ومٙمرهف، اعمًٞم٥م سمـ ًمًٕمٞمد ذًمؽ ومذيمرت: وزاد ُمقىمقوم٤م اًمٌزار ورواه ٟمحقه، سمف أنس

 أن ومث٧ٌم ـمٚمح٦م، أيب قمـ إٓ اًمٗمٕمؾ هذا ٟمٕمٚمؿ ٓ: اًمٌزار ىم٤مل اًمٔمٛم٠م، ي٘مٓمع إٟمف: وىم٤مل

 ضمزم يمم ضمدقم٤من اسمـ رومٕمف ذم أظمٓم٠م وإٟمم ،ط اًمٜمٌل ذيمر ومٞمف ًمٞمس ُمقىمقف احلدي٨م

 ش376 - 373/  1ش »اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل أورده واحلدي٨م .اًمٓمح٤موي سمذًمؽ

 رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م وصمؼ، وىمد يمالم، وومٞمف زيد سمـ قمكم وومٞمف يٕمغم أبق رواه :ىم٤مل صمؿ ُمرومققم٤م

 .اًمّمحٞمح رضم٤مل

 رواي٦م ُمـ ش332 صش »اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م ذيؾ» ذم اًمًٞمقـمل وأورده

 ومالن ُمـ ؾمٛمٕمتف أيمـ ل إن ه٤مشملم اهلل أصؿ: رواشمف ُمـ يمؾ ومٞمف ي٘مقل سم٢مؾمٜم٤مد اًمديٚمٛمل

 وٟم٘مؾ سم٤مًمقوع قمٚمٞمف طمٙمٛمف قمٚمٞمف رد ش349/  3ش »اًمنميٕم٦م شمٜمزيف» ذم قمراق اسمـ وًمٙمـ

 اسمـ ظمتؿ صمؿ وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده: شاًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م» ذم ىم٤مل أنف طمجر اسمـ احل٤مومظ قمـ

 اًمتًٚمًؾ ُمـ اًمزي٤مدة هبذه ُمقوقع أنف قمٜمك إٟمم اًمًٞمقـمل وًمٕمؾ: سم٘مقًمف يمالُمف قمراق

 احلدي٨م سمٓمالن قمغم إدًم٦م ُمـ اعمقىمقف احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م .أقمٚمؿ واهلل ُمٓمٚم٘م٤م، ٓ

 ي٠ميمؾ اًمذي ًمٙم٤من هذا ًمقصح إذ ،شاهتديتؿ اىمتديتؿ سم٠مهيؿ يم٤مًمٜمجقم أصح٤ميب» :اعمت٘مدم

 ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ مم٤م وهذا قمٜمف، اهلل رض ـمٚمح٦م سم٠ميب اىمتداء يٗمٓمر ٓ رُمْم٤من ذم اًمؼمد
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 .أقمت٘مد ومٞمم اًمٞمقم

 (.344-341/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وكحقها واحلؼـة فؾصائؿ افؽحؾ حؽؿ

 .ُمٜمٙمر .شاًمٙمحؾ يٕمٜمل اًمّم٤مئؿ، ًمٞمت٘مف[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ص٤مئؿ وهق يٙمتحؾ يم٤من أنف قمٜمف اهلل رض أنس قمـ صم٧ٌم وىمد :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وذم .سمف سم٠مس ٓ ش:389ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وىم٤مل .طمًـ سمًٜمد داود أبق أظمرضمف

 ُمقاوم٘م٦م وًمٙمٜمٝم٤م وهمػمه، اًمؽمُمذي ىم٤مل يمم رء ُمٜمٝم٤م يّمح ٓ ُمرومققم٦م أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه

 وىمد ًمف، وضمقد ٓ مم٤م وهذا صحٞمح، سمٜم٤مىمؾ إٓ قمٜمٝم٤م يٜم٘مؾ ومال إصٚمٞم٦م، ًمٚمؼماءة

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وٟمحقه٤م، احل٘مٜم٦م ويمذا ًمٚمّم٤مئؿ، اًمٙمحؾ ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ

 اًمّمٞم٤مم وم٢من ذًمؽ، ُمـ سمٌمء يٗمٓمر ل ُمـ ومٛمٜمٝمؿش: 57 ص» اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم شمٞمٛمٞم٦م

 مم٤م إُمقر هذه ومٚمقيم٤مٟم٧م واًمٕم٤مم، اخل٤مص ُمٕمرومتف إمم حيت٤مج اًمذي اعمًٚمٛملم ديـ ُمـ

 اًمرؾمقل قمغم جي٥م مم٤م هذا ًمٙم٤من هب٤م، اًمّمقم ويٗمًد اًمّمٞم٤مم ذم ورؾمقًمف اهلل طمرُمٝم٤م

 يٜم٘مؾ ل ومٚمم ذقمف، ؾم٤مئر سمٚمٖمقا  يمم إُم٦م وسمٚمٖمقه اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمٚمٛمف ذًمؽ ذيمر وًمق سمٞم٤مٟمف،

 قمٚمؿ ُمرؾمال، وٓ ُمًٜمدا صحٞمح٤م طمديث٤م ذًمؽ ذم ط اًمٜمٌل قمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد

 ول داود، أبق رواه وٕمٞمػ، اًمٙمحؾ ذم اعمروي واحلدي٨م ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤م يذيمر ل أنف

 :ىم٤مل صمؿ احلدي٨م، هذا ؾم٤مق صمؿ .اًمٙمت٥م ؾم٤مئر وٓ أمحد ُمًٜمد ذم هق وٓ همػمه يروه

 ذيمروا وإٟمم ط اًمٜمٌل قمـ طمج٦م ُمٕمٝمؿ يٙمـ ل شمٗمٓمر، إُمقر هذه إن: ىم٤مًمقا  واًمذيـ

 إٓ آؾمتٜمِم٤مق ذم وسم٤مًمغ» :ط ىمقًمف سمف اطمتجقا  ُم٤م وأىمقى اًم٘مٞم٤مس، ُمـ رأوه سمم ذًمؽ

 يم٤من إذا اًمّم٤مئؿ يٗمٓمر اًمدُم٤مغ إمم وصؾ ُم٤م أن قمغم ذًمؽ ومدل: ىم٤مًمقا  ص٤مئم، شمٙمقن أن

 ذًمؽ يم٤من ؾمقاء وهمػمه٤م طم٘مٜم٦م ُمـ سمٗمٕمٚمف ضمقومف إمم وصؾ ُم٤م يمؾ: اًم٘مٞم٤مس وقمغم سمٗمٕمٚمف،

: ىم٤مًمقا  اًمٙمحؾ اؾمتثٜمقا  واًمذيـ ضمقومف، طمِمق ُمـ أوهمػمه واًمٖمذاء اًمٓمٕم٤مم ُمقوع ذم

 اًمدهـ اجلًؿ ينمب يمم اًمٙمحؾ شمنمب هل وًمٙمـ واًمدسمر، يم٤مًم٘مٌؾ ًمٞم٧ًم اًمٕملم

 سمٛمثؾ اًمّمقم إوم٤ًمد جيز ل وٟمحقه٤م إىمٞم٦ًم هذه قمٛمدهتؿ يم٤من وإذا :ىم٤مل صمؿ واح٤مء،
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 صحتف، ذوط اقمتؼمت إذا طمج٦م يم٤من وإن اًم٘مٞم٤مس أن: أطمده٤م :ًمقضمقه إىمٞم٦ًم هذه

 اًم٘مٞم٤مس دل وإن أجْم٤م، اًمٜمّمقص سمٞمٜمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم إن: شإصقل» ذم ىمٚمٜم٤م وم٘مد

 حيرم ل اًمرؾمقل أن قمٚمٛمٜم٤م وم٢مذا ظمٗمٞم٦م، دًٓم٦م اًمٜمص قمٚمٞمف دل ُم٤م ُمثؾ قمغم اًمّمحٞمح

 ًمقضمقسمف اعمث٧ٌم اًم٘مٞم٤مس وأن واضم٥م، وٓ سمحرام ًمٞمس أنف قمٚمٛمٜم٤م يقضمٌف، ول اًمٌمء

 هبذه اإلومٓم٤مر قمغم يدل ُم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ًمٞمس أنف ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ .وم٤مؾمد وحتريٛمف

 ُمٕمرومتٝم٤م إمم إُم٦م حتت٤مج اًمتل إطمٙم٤مم أن: اًمث٤مين .ُمٗمٓمرة ًمٞم٧ًم أهن٤م ومٕمٚمٛمٜم٤م إؿمٞم٤مء

 قمٚمؿ هذا، اٟمتٗمك وم٢مذا إُم٦م، شمٜم٘مٚمٝم٤م أن وٓسمد قم٤مُم٤م، سمٞم٤مٟم٤م ط اًمرؾمقل يٌٞمٜمٝم٤م أن ٓسمد

 طم٩م وٓ رُمْم٤من، همػم ؿمٝمر صٞم٤مم يٗمرض ل أنف يٕمٚمؿ يمم وهذا ديٜمف، ُمـ ًمٞمس هذا أن

 ُم٤ٌمذة ذم اًمٖمًؾ يقضم٥م ول اخلٛمس، همػم ُمٙمتقسم٦م صالة وٓ احلرام، اًمٌٞم٧م همػم سمٞم٧م

ة  ظمروج ُمٔمٜمتف ذم يم٤من وإن اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمزع ُمـ اًمقوقء أوضم٥م وٓ إٟمزال، سمال اعمرأ

 سمٕمد اًمريمٕمتلم ؾمـ يمم واعمروة، اًمّمٗم٤م سملم اًمٓمقاف سمٕمد اًمريمٕمتلم ؾمـ وٓ اخل٤مرج،

 وٓ اًمٜم٤ًمء، عمس ُمـ اًمقوقء يقضم٥م ل أنف أجْم٤م يٕمٚمؿ اًمٓمرق وهبذه .سم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف

 يث٧ٌم سم٢مؾمٜم٤مد ط قمٜمف أطمد يٜم٘مؾ ل وم٢مٟمف اًمًٌٞمٚملم، همػم ُمـ اخل٤مرضم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ

 ويت٘مٞم١مون؟ حيتجٛمقن يزاًمقن وٓ يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع سمذًمؽ، أُمر أنف ُمثٚمف

 اًمدم ُمٜمف ًمٞمخرج أصح٤مسمف سمٕمض قمرق ىمٓمع وىمد ذًمؽ، وهمػم اجلٝم٤مد ذم وجيرطمقن

 وم٢مذا»ش:ىم٤مل»شذًمؽ ُمـ سم٤مًمتقو١م أصح٤مسمف أُمر أنف ُمًٚمؿ قمٜمف يٜم٘مؾ ول اًمٗمّم٤مد، وهق

 أن وٓسمد قم٤مُم٤م، سمٞم٤مٟم٤م ط اًمرؾمقل يٌٞمٜمٝم٤م أن ٓسمد اًمٌٚمقى، هب٤م شمٕمؿ اًمتل إطمٙم٤مم يم٤مٟم٧م

 سم٤مًمدهـ شمٕمؿ يمم اًمٌٚمقى، سمف شمٕمؿ مم٤م وٟمحقه اًمٙمحؾ أن ومٛمٕمٚمقم ذًمؽ، إُم٦م شمٜم٘مؾ

 اإلومٓم٤مر سملم يمم ط اًمٜمٌل ًمٌٞمٜمف يٗمٓمر مم٤م هذا ومٚمقيم٤من. واًمٓمٞم٥م واًمٌخقر وآهمت٤ًمل

 ىمد واًمٌخقر. واًمدهـ واًمٌخقر اًمٓمٞم٥م ضمٜمس ُمـ أنف قمٚمؿ ذًمؽ، يٌلم ل ومٚمم. سمٖمػمه

 اًمٌدن ينمسمف واًمدهـ أضم٤ًمُم٤م، ويٜمٕم٘مد اًمدُم٤مغ، ذم ويدظمؾ إنػ إمم يتّم٤مقمد

 ل ومٚمم ضمٞمدة، ىمقة سم٤مًمٓمٞم٥م يت٘مقى ويمذًمؽ اإلٟم٤ًمن، سمف ويت٘مقى داظمٚمف، إمم ويدظمؾ

 اًمقضمف .ايمتح٤مًمف ويمذًمؽ واده٤مٟمف، وشمٌخره شمٓمٞمٌف ضمقاز قمغم دل ذًمؽ، قمـ اًمّم٤مئؿ يٜمف

 ىمٞم٤مس إُم٤م وذًمؽ صحٞمح٤م اًم٘مٞم٤مس يٙمقن أن إمم حيت٤مج سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمتٗمٓمػم إصم٤ٌمت: اًمث٤مًم٨م

 هل٤م ُمٕمد إصؾ ذم اًمٕمٚم٦م قمغم دًمٞمؾ يدل أن وإُم٤م اًمٗم٤مرق، سم٢مًمٖم٤مء وإُم٤م اجل٤مُمع، سم٤مسمف قمغم
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 وهذا اًمنمع، ذم اعمٕمتؼمة إوص٤مف ُمـ سمٞمٜمٝمم وم٤مرق ٓ أن يٕمٚمؿ أن وإُم٤م اًمٗمرع، إمم

 اهلل ضمٕمٚمف اًمذي اعمٗمٓمر أن ي٘متيض ُم٤م إدًم٦م ذم ًمٞمس أنف وذًمؽ. ُمٜمتػ هٜم٤م اًم٘مٞم٤مس

 ُمٜمٗمذ ُمـ داظمال يم٤من ُم٤م أو سمدن أو دُم٤مغ إمم واصال يم٤من ُم٤م هق ُمٗمٓمرا  ورؾمقًمف

 هل إىم٤مويؾ هذه أصح٤مب جيٕمٚمٝم٤م اًمتل اعمٕم٤مين ُمـ وٟمحقذًمؽ اجلقف، إمم أوواصال

 يمالم يدل ل إذا يّمح إٟمم اًم٘مٞم٤مس إن: اًمراسمع اًمقضمف .ورؾمقًمف اهلل قمٜمد احلٙمؿ ُمٜم٤مط

 إٓ ًمٚمٕمٚم٦م يّمٚمح ُم٤م ومٞمٝم٤م يٙمـ ومٚمؿ إصؾ، أوص٤مف ؾمؼمٟم٤م إذا احلٙمؿ قمٚم٦م قمغم اًمِم٤مرع

 سم٤محلٙمؿ ي٘مقل أن جيز ل ُمٜم٤مؾم٤ٌمن وصٗم٤من إصؾ ذم يم٤من وم٢مذاش: ىم٤مل» اعمٕملم، اًمقصػ

 واجلمع واًمنمب سم٤مٕيمؾ اًمٗمٓمر أثٌت٤م واإلمج٤مع اًمٜمص أن وُمٕمٚمقم هذا، دون هبذا

 ص٤مئم، يم٤من إذا آؾمتٜمِم٤مق ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمـ اعمتقوئ هنك ىمد ط واًمٜمٌل واحلٞمض،

 ُمـ ٕن وٕمٞمػ ىمٞم٤مس وهق شم٘مدم، يمم طمججٝمؿ أىمقى آؾمتٜمِم٤مق قمغم وىمٞم٤مؾمٝمؿ

 حيّمؾ ُم٤م سمذًمؽ ًمف ومحّمؾ ضمقومف، وإمم طمٚم٘مف، إمم اح٤مء يٜمزل سمٛمٜمخريف اح٤مء ٟمِمؼ

 ذم اًمٓمٕم٤مم ويٓمٌخ اًمٕمٓمش، ويزول اح٤مء، ذًمؽ ُمـ سمدٟمف ويٖمذي سمٗمؿ، ًمٚمِم٤مرب

 ضمٜمس ُمـ هذا أن سم٤مًمٕم٘مؾ ًمٕمٚمؿ سمذًمؽ، اًمٜمص يرد ومٚمقل اح٤مء سمنمب حيّمؾ يمم ُمٕمدشمف

 دظمقل سمؾ ُمٕمتؼم، همػم وذًمؽ اًمٗمؿ، ُمـ اح٤مء دظمقل ذم إٓ يٗمؽمىم٤من ٓ وم٢مهنم اًمنمب،

 سمؾ شم٠مثػمه، ًمٕمدم اعمٗمٓمر ُمـ ضمزءا وٓ ُمٗمٓمرا  هق ومٚمٞمس يٗمٓمر، ٓ وطمده اًمٗمؿ إمم اح٤مء

 وٓ أخٌت٦م، يٖمذي ٓ اًمٙمحؾ وم٢من واحل٘مٜم٦م، اًمٙمحؾ يمذًمؽ وًمٞمس اًمٗمٓمر إمم ـمريؼ هق

 سمؾ شمٖمذي، ٓ احل٘مٜم٦م ويمذًمؽ ومٛمف، ُمـ وٓ أنٗمف ُمـ ٓ ضمقومف إمم يمحال أطمدا يدظمؾ

 اؾمتٓمالق أوضم٥م ومزقم٤م أوومزع اعمًٝمالت، ُمـ ؿمٞمئ٤م ًمقؿمؿ يمم اًمٌدن، ذم ُم٤م شمًتٗمرغ

 إصؾ ذم ُمقضمقدة وهمػمه٤م اعمٕم٤مين هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا .اعمٕمدة إمم شمّمؾ ٓ وهل ضمقومف،

 إوص٤مف، ُمـ ذيمروه سمم احلٙمؿ قمٚمؼ اًمِم٤مرع أن ومدقمقاهؿ واإلمج٤مع، سم٤مًمٜمص اًمث٤مسم٧م

 أن يتٌلم ل إن إىمٞم٦ًم، ُمـ ٟمقع يمؾ شمٌٓمؾ واعمٕم٤مرو٦م إوص٤مف، هبذه ُمٕم٤مرض

 واإلمج٤مع سم٤مًمٜمص صم٧ٌم أنف: اخل٤مُمس اًمقضمف .هذا دون اًمٕمٚم٦م هق ادقمقه اًمذي اًمقصػ

 إن» :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم وىمد واجلمع، واًمنمب إيمؾ ُمـ اًمّم٤مئؿ ُمٜمع

 اًمٓمٕم٤مم ُمـ يتقًمد اًمدم أن ري٥م وٓ .شاًمدم جمرى آدم اسمـ ُمـ جيري اًمِمٞمٓم٤من

 اًم٘مٚمقب اٟمٌٕمث٧م و٤مىم٧م وإذا اًمِمٞم٤مـملم، جم٤مري اشمًٕم٧م وذب أيمؾ وإذا. واًمنماب
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 ُمـ اًمّم٤مئؿ ُمٜمع ذم فم٤مهرة اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٝمذه اعمٜمٙمرات، شمرك وإمم اخلػمات، ومٕمؾ إمم

 هذا اقمت٤ٌمر قمغم دل ىمد اًمِم٤مرع ويمالم وىمٗمف، قمغم صم٤مسم٧م واحلٙمؿ واًمنمب، إيمؾ

 اًمٙمحؾ سمؾ: ىمٞمؾ وم٢من .ذًمؽ وهمػم واًمٙمحؾ احل٘مٜم٦م ذم ُمٜمتػ وهذا وشم٠مثػمه، اًمقصػ

 ُمـ يّمٕمد اًمذي اًمٌخ٤مر ذم ي٘م٤مل ىمد يمم هذا: ىمٞمؾ دُم٤م؟ ويًتحٞمؾ اجلقف إمم يٜمزل ىمد

 هق إٟمم ُمٜمف واعمٛمٜمقع. اجلًؿ ينمسمف اًمذي ويم٤مًمدهـ دُم٤م، ومٞمًتحٞمؾ اًمدُم٤مغ إمم إنػ

 هذا وٟمجٕمؾ: اًم٤ًمدس اًمقضمف .اًمٌدن قمغم ويتقزع دُم٤م ومٞمًتحٞمؾ اعمٕمدة إمم يّمؾ ُم٤م

 اًمٌخقر قمغم وٟمحقذًمؽ واحل٘مٜم٦م اًمٙمحؾ ومٜم٘مٞمس شظم٤مُم٤ًم إصؾ» ؾم٤مدؾم٤م وضمٝم٤م

 اًمٌدن سمف يتٖمذى مم٤م ًمٞمس ذًمؽ أن ُمع ومٞمف، يِمؽميم٤من ُم٤م جل٤مُمع وٟمحقذًمؽ، واًمدهـ

 إُمقر هذه شمٙمقن ٓ أن أوضم٥م اًمذي هق اًمقصػ وهذا. دُم٤م اعمٕمدة ذم ويًتحٞمؾ

 ُمع شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ُمـ يمٚمف هذا .اًمٜمزاع حمؾ ذم ُمقضمقد وهذا. ُمٗمٓمرة

 اًمٗمقائد ُمـ ومٞمف ح٤م وشمٓمقيؾ، سمًط ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم ٟم٘مٚمف آصمرت آظمتّم٤مر، ُمـ رء

ه همػمه، قمٜمد شمقضمد ٓ اًمتل واًمتح٘مٞم٘م٤مت  أن اًمّمقاب أن يتٌلم وُمٜمف .ظمػما  اهلل ومجزا

 وىم٧م أي ذم يتٕم٤مـم٤مه أن جيقز يم٤مًمًقاك إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق اًمّم٤مئؿ، يٗمٓمر ٓ اًمٙمحؾ

 يمثػم ًمٍمف ُم٤ٌمذا  ؾم٤ٌٌم يم٤من اًمذي اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا قمٚمٞمف دل ح٤م ظمالوم٤م ؿم٤مء،

 قمٜمٞم٧م وًمذًمؽ اًمٕمٚمٛمل، اًمتح٘مٞمؼ قمٚمٞمف دل اًمذي سم٤مًمّمقاب إظمذ قمـ اًمٜم٤مس ُمـ

 ٟم٠مظمذ أن يٛمٙمٜمٜم٤م ؾمٌؼ ومم٤م .اعمقومؼ واهلل اًمّمحٞمح، ًمٚمٗم٘مف وخم٤مًمٗمتف إؾمٜم٤مده، طم٤مل سمٌٞم٤من

 احل٘مٜم٦م طمٙمؿ وهق أٓ. ومٞمف اًمٜمزاع وـم٤مل اًمٕمٍم، هذا ذم قمٜمف اًم١ًمال يمثر ُم٤م طمٙمؿ

 يم٤من ُم٤م إٓ ذًمؽ، ُمـ رء يٗمٓمر ٓ أنف ٟمرضمحف وم٤مًمذي أواًمٕمرق، اًمٕمْمؾ ذم شاإلسمرة»

 .أقمٚمؿ واهلل شمٗمٓمر اًمتل هل وطمده٤م ومٝمذه اعمريض، شمٖمذي٦م ُمٜمف اعم٘مّمقد

 (.81-72/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادػطرات؟ مـ افـخامة ابتلع هؾ

  ؟شُمَٗمٓمِّر هؾ احلٚمؼ، ذم إنػ ُمـ شمٜمزل اًمٜمخ٤مُم٦م :اًم٤ًمئؾ 

  .شُمَٗمٓمِّر ٓ احلٚمؼ إمم ُم٤ٌمذة إنػ ُمـ: اًمِمٞمخ
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  ؟ومٛمف ذم شًمٗمٔمٝم٤م» ًمق ـم٥م، :اًم٤ًمئؾ 

 يّمٌح ٕنف ظم٤مرج: ُمـ ي٠مظمذه أنف سمٞمجقز ُم٤م سمس ،أظمل ي٤م احلٙمؿ ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 أُم٤م ،أرو٤مً  يرُمٞمف وأن يٚمٗمٔمف أن ومٕمٚمٞمف ُمًت٘مذرًا، أُمراً  يم٤من وإن ،ذاب أو يمٓمٕم٤مم

 .ومٞمف ُم٤م إومٓم٤مر

  .إنػ ُمـ ،احلٚمؼ ُمـ يم٤مٟم٧م طم٤مًم٦م أي ذم :اًم٤ًمئؾ

  .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

   الفم خارج خترج ال أن بشرط احللق من كانت إذا :اًم٤ًمئؾ

  .ٟمٕمؿ إيف: اًمِمٞمخ

 . (:.57 :64/   46/   واًمٜمقر اهلدى) 

 رمضان يف افصدرية فألمراض ادضخة اشتعامل حؽؿ

 ؟رُمْم٤من ذم اًمّمدري٦م ًمألُمراض اعمْمخ٦م اؾمتٕممل طمٙمؿ  :افسمال

  اعمْمخ٦م؟ اؾمتٕممل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

  ؟ح٤مذا: اًمِمٞمخ

  .رُمْم٤من ذم اًمّمدري٦م ًمألُمراض: اًم١ًمال

 .يًتٕمٛمٚمف ٓ ـمٕممً  هل٤م جيد يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 . ( :.41 :55/   46/   واًمٜمقر اهلدى)

 رمضان يف افسعقط اشتخدام حؽؿ

  ؟رُمْم٤من ذم اًمًٕمقط اؾمتٕممل طمٙمؿ :اًم٤ًمئؾ
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  ؟اًمّمقم ذم: اًمِمٞمخ

  .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  .جيقز ُم٤م ،اًمدظم٤من ُمثؾ: اًمِمٞمخ

 . ( :.45 :41/   46/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادػطرات؟ مـ افطبقة احلؼـ هؾ

 اعمٗمٓمرات؟ ُمـ شمٕمتؼم ًمٚمٛمريض شمٕمٓمك اًمتل اًمٓمٌٞم٦م احل٘مـ هؾ: ُمداظمٚم٦م

 اًمذي هق ُمٜمٝم٤م ىمًؿ.. شمٗمٓمر ٓ أهمٚمٌٝم٤م: ىمًمن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع احل٘مـ: اًمِمٞمخ

 يراد اًمتل اإلسمرة هل اعمٗمٓمر اًم٘مًؿ إول، اًم٘مًؿ قمرف قمرف إذا اًم٘مًؿ هذا.. يٗمٓمر

 اًمتل هذه اإلسمر ذم.. ؾمٚمٞممً  يم٤من أو ُمريْم٤مً  يم٤من ؾمقاء اإلٟم٤ًمن هذا سمدن شمٖمذي٦م ُمٜمٝم٤م

 شمٕمٚمؼ اًمتل هذه: اعمٝمؿ ؾمٛمٝم٤م؟ا ُم٤م إضمٜمٌل اًمٖمري٥م اؾمٛمٝم٤م أطمٗمظ أيم٤مد ٓ.. شمٕمٚمؼ

 اًمٓمٌٞم٥م يرى ًمريثم اعمريض هذا اإلسمرة هذه قمغم ومٞمٕمٞمش قمرق ذم اإلسمرة وشمٖمرز

 ُم٤م شمٗمٓمر اًمتل هل اعمٖمذي٦م اإلسمرة هذه ُمروف، ُمٕم٤مجل٦م أوان آن ىمد أنف قمٚمٞمف اعمنمف

ءً  إسمرة يمؾ شمٗمٓمر، ٓ ذًمؽ ؾمقى  أي ذم أو اًمٕمْمؾ ذم يم٤مٟم٧م أو اًمقريد ذم يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ـمريؼ ُمـ أو اًمٗمؿ ـمريؼ ُمـ وًمٞمس اعمٕم٤مجل٦م ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد يم٤من اجلًد ُمـ ُمٙم٤من

 .شمٗمٓمر اًمتل هل اعمٖمذي٦م وم٤مإلسمرة يٗمٓمر، ٓ مم٤م ومذًمؽ سم٤مٕيمثر إنػ

 ( 11 :18: 16/   291/  واًمٜمقر اهلدى)

 ؾحقصات ٕؽراض اإلكسان جقف إػ مـظار إدخال هؾ

 يػطر؟ ضبقة

 يٗمٓمر؟ ـمٌٞم٦م ومحقص٤مت ٕهمراض اإلٟم٤ًمن ضمقف إمم ُمٜمٔم٤مر إدظم٤مل هؾ: ُمداظمٚم٦م

 آٟمٗم٤مً  قمروم٧م وىمد اظمتّم٤ميص ُمـ هذا وًمٞمس أفمـ يمم اإلدظم٤مل يم٤من إذا: اًمِمٞمخ
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 .سم٤مٕـم٤ٌمء ُمًٙمقٟم٦م إرض سم٠من

 .ٟمٕمؿ ُمًٙمقٟم٦م: ُمداظمٚم٦م

 إمم ُيدظمؾ اًمذي اعمٞمؾ هذا أن أقمٚمٛمف اًمذي أىمقل أن٤م ومٚمذًمؽ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 شمقصؾ طمديد ىمٓمٕم٦م هق وإٟمم يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ُمثاًل، يم٤مًمٌخ٤مخ أدوي٦م، ُمٕمف ًمٞمس اجلقف

د اعمٙم٤من إمم  وٓ اًمٓمٕم٤مم سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف هذا: ذم إومٓم٤مر ومال خُيرج صمؿ ومحّمف اعمرا

 .سمٓمؾ ٓ أظم٤مك ُمٙمره: ي٘مقل اعمريض طم٤مل ًم٤ًمن يٕمٜمل رء، هق سمؾ اًمنماب سمٛمٕمٜمك

 ( 11 :14: 11/   295/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصائؿ؟ تػطر هؾ افبـج إبرة

 ٕضاس، ا طمِمق أضمؾ ُمـ اًمٗمؿ ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمٌٜم٩م إسمرة اؾمتخدام: شطمًـ قمغم»

 احلٚمؼ؟ ذم أو اًمٗمؿ ذم رء يٜمزل ل أنف شم٠ميمدٟم٤م إذا وسمخ٤مص٦م شمٗمٓمر، هذه ومٝمؾ

 اًميس ُمٙم٤من ختدير اإلسمرة ُمـ ُم٘مّمقد دام ُم٤م وًمٙمـ يٗمٓمر، ٓ هذا: اًمِمٞمخ

د اًمذي  هق وًمٙمـ اإلسمرة، هذه هل ذم ًمٞم٧ًم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مجلتف، يرا

 ُم٤مؾمقرة ُمـ اح٤مء ٟمْمح يًتٕمٛمٚمقن أهنؿ إـم٤ٌمء ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه ذم اعمٕمٝمقد هق ُم٤م

 اًمذي اعمٙم٤من شمٜمٔمٞمػ أضمؾ ُمـ إؾمٜم٤من: ـمٌٞم٥م قمٜمد اًمذي اجلٝم٤مز سمقاؾمٓم٦م ضمداً  دىمٞم٘م٦م

د  .طمِمقه يرا

 ضمٝم٦م ُمـ وًمٞمس رُمْم٤من، صٞم٤مم ذم اًميس ُمٕم٤مجل٦م ذم اعمِمٙمٚم٦م شم٠ميت هٜم٤م ُمـ

 أٓ ُمـ ؾمٜمف أو ضؾمف اعمٕم٤مًم٩م اعمريض يتٛمٚمؽ ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ٕنف اإلسمرة:

 حي٤موهل٤م اًم٤ًٌمطم٦م، حيًـ ٓ اًمذي يمحٙمؿ هق اعمريض هذا ومحٙمؿ وطمٞمٜمئذٍ  اح٤مء، يٖمٚمٌف

 ُمٕمرومتف ؾمقء سم٥ًٌم اح٤مء يٖمٚمٌف أن ُمـ ٟمٗمًف قمغم ي٠مُمـ وٓ رُمْم٤من ذم ص٤مئؿ وهق

 أُم٤م يٗمٓمر، ٓ هذا اح٤مء ومٖمٚمٌف اًم٤ًٌمطم٦م، حيًـ اًمذي يم٤مًم٤ًٌمح ًمٞمس ومٝمذا سم٤مًم٤ًٌمطم٦م،

 ًمف، اح٤مء همٚم٦ٌم ُمـ يٜمجق أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م ٓ اًمذي اًم٥ًٌم شمٕم٤مـمك ٕنف ومٞمٗمٓمر: ذاك

 رُمْم٤من، هن٤مر ذم ذًمؽ يٕم٤مًم٩م أن يٜمٌٖمل ومال ضؾمف، أو ؾمٜمف يٕم٤مًم٩م اًمذي هذا يمذًمؽ
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 .اًمٚمٞمؾ إمم ذًمؽ ي١مضمؾ وإٟمم

 اًمٙمالم هذا ؾم٤مُمع يًٛمع ىمد يًٌح، اًمذي ىمْمٞم٦م قمغم يرد هؾ! ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أم سمذاك يٚمحؼ ومٝمؾ ومٛمف، ذم يدظمؾ اح٤مء ُمـ رء ويٖمٚمٌف يٖمتًؾ اًمذي إذاً : ومٞم٘مقل

 ُمٗمؽمق؟ احلٙمؿ

 .أظمر اًمًٌٞمح سم٤مًمث٤مين يٚمحؼ: اًمِمٞمخ

 .واطمد يمؾ يًتٓمٞمٕمف ممٙمـ هذا ٕن :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .أؾمت٤مذ ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 ي٤مؿمٞمخ ُم٤مء، سمدون طمديثف أضمٝمزه شمٙمقن ممٙمـ اًم١ًمال، ٟمٗمس ذم :اًم٤ًمئؾ

 ؟....ُمٕمٜم٤مه

 .اجلقاب أظمذت: اًمِمٞمخ

 اح٤مء؟ شمِمٗمط شمٙمقن اًمقىم٧م سمٜمٗمس ؿمٗم٤مـم٦م قمالج، ذم :اًم٤ًمئؾ

 أن ُمـ اـمٛمئٜم٤من ذم ضؾمف أو ؾمٜمف اعمٕم٤مًم٩م يٙمقن أن ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمٝمؿ: اًمِمٞمخ

 وؾمٞمٚم٦م ذيمرت آن وأن٧م اًمقؾمٞمٚم٦م، ذيمر وم٠مظمقك اًمقؾمٞمٚم٦م هل ُم٤م أُم٤م اح٤مء، يٖمٚمٌف

 همػمه؟ اجلقف، إمم وؾمٌ٘مف اح٤مء همٚم٦ٌم قمدم وٛمـ اعمٝمؿ اًمِمٗمط وهق أظمرى

 ( 11 :11: 41/ 519/ واًمٜمقر اهلدى)

 افدواء حبقب وهؾ! ُيػطر؟ هؾ اجلامدات مـ صقئاً  أـؾ مـ

 ادػطرات؟ مـ

 طمٙمؿ ُم٤م -ُمثالً – يم٤مًمقرىم٦م اعمٓمٕمقُم٤مت همػم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أيمؾ رضمؾ :مداخؾة

 صٞم٤مُمف؟
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 أيمؾ عمـ يٙمقن أن سمد ومال وىمٕم٧م ُم٤م وم٢مذا أتّمقره٤م، ٓ اًم٘مْمٞم٦م هذه أن٤م: اًمِمٞمخ

 هدف ًمف اًمقرق، شم٠ميمؾ طمٞمٜمم اح٤مقمز شمّمٜمع يمم يّمٜمع ويٙمقن هدف، ًمف يٙمقن اًمقرق،

 .آظمر رء أيَّ  أيمؾ ًمق يمم أنف وهل ذًمؽ، ذم ؿمؽ ومال يٕمٜمل،

 يم٤معمٓمٕمقُم٤مت؟ يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 اًمرأس؟ ٕل -ُمثالً – يم٤مإلؾمؼميـ احلٙمؿ، ٟمٗمس اًمدواء حل٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 سَمَٚمٕمٝم٤م؟ شم٘مّمد: اًمِمٞمخ

 .سمٚمٕمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .احلٙمؿ ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 . ( :.42 :42/  49/    واًمٜمقر اهلدى)

 مػطر؟ ؾفق اجلقف يف دخؾ ما ـؾ أكف ادػطرات ضابط هؾ

 يدظمؾ ٓ أن: ي٘مقًمقن ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م ًمف، واعمٗمٓمرات اًمّم٤مئؿ ُم٠ًمخ٦م ذم :اًم٤ًمئؾ

 صحٞمح؟ اًم٘مٞمد هذا ومٝمؾ رء، ضمقومف

 . ٓ: اًمِمٞمخ

 .واًمنماب اًمٓمٕم٤مم إٟمم سمّمحٞمح، ًمٞمس :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .واًمًٜم٦م اًم٘مرآن سمٜمص :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤م» اًمقوقء، ٟم٘مض ُم٠ًمخ٦م ذم اخلروج، هق اًمدظمقل قمٙمس يم٘مقهلؿ، هذا: اًمِمٞمخ

 اًمتٕمٛمٞمؿ هذا اًمًٌٞمٚملم، ُمـ ظمرج ُم٤م أجْم٤ًم، ًمف أصؾ ٓ اًمتٕمٌػم هذا شاًمًٌٞمٚملم ُمـ ظمرج

 .ذًمؽ وٟمحق.. واًمقدي واعمذي واًمٖم٤مئط اًمٌقل إٓ يٜم٘مض ُم٤م يقضمد ٓ ًمف، أصؾ ٓ
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ح -اهلل رمحف- ُم٤مًمؽ يم٤مإلُم٤مم اًمُ٘مداُمك اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض  اًم٘م٤مقمدة هذه سمْمد َسّ

 ُم٤م اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة يِمٛمٚمف هذا دودة، ُمٜمف ظمرج أو طمّمقةٌ  ُمٜمف ظمرج ًمق: ىم٤مل اًمٕم٤مُم٦م،

 ظمرضم٧م سم٤مًمذي ٟمٕمٛمؾ ُم٤مذا دًمٞمؾ، قمٜمدٟم٤م ًمٞمس يٜم٘مض ٓ: ي٘مقل هق اًمًٌٞمٚملم، ُمـ ظمرج

 .دودة ُمٜمف

 ذم يٕمٞمش اًمذي إمحر سم٤مًمدود ُمٌتٚمقن ٟم٤مس اًمٌالد سمٕمض ذم يم٤من اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 ..ٟمزل وىمد إٓ يِمٕمر ٓ سمٕمْمٝمؿ ودمد إُمٕم٤مء،

 .ٟمًٛمع ٟمٕمد ل إؿمٞم٤مء، هذه ظَمٗم٧َّم يم٠منف اٟمتنمت إدوي٦م يٕمٜمل يم٠منف سمس

 ذم ىم٤مل ط اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م، أقمٛمؾ ؿمق ـمٞم٥م، ظمرضم٧م، اًمدودة هذه ُمثؾ: اعمٝمؿ

ـّ  ومال»: اًمّمحٞمح احلدي٨م وَم  .شرحي٤مً  جيد أو صقشم٤ًم، يًٛمع طمتك َيٜمٍَْمِ

 .اًمٕمٛمقم هذا ُمثؾ اًمٕمٛمقم هذا اًمٜمقاىمض، ذم داظمالً  ًمٞمس هذا ظمالص،

 (  11: 57: 62/ 519/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادػطرات؟ مـ احلؾؼ يف أثرها يقجد افتل افؼطرة هؾ

: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ اعمٗمٓمرات، قمـ ٟمتحدث ٟمحـ يٕمٜمل سم٤مزم ذم ظمٓمر أن٤م: مداخؾة

سم٤ًم، وٓ ـمٕم٤مُم٤مً  يًٛمك ٓ هذا طمٚم٘مف ذم وضمد طمٚم٘مف، ذم وجيد اًم٘مٓمرة يْمع اًمذي  ذا

سُمقا  َويُمُٚمقا  ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز ورسمٜم٤م  .﴾...طَمتَّك َواْذَ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 (  11: 59: 58/ 519/ واًمٜمقر اهلدى) 



 611 ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 رمضان، هنار يف حؾؼف يف دم بطعؿ افصائؿ أحس إذا احلؽؿ

  مػطر؟ افؼلء وهؾ

 ٓ وًمٙمـ رُمْم٤من هن٤مر ذم طمٚم٘مف ذم َدمٍ  سمٓمٕمؿ اًمّم٤مئؿ أطمس إذا: إول اًم١ًمال

 صحٞمح؟ صٞم٤مُمف ومٝمؾ اًمدم هذا: أي َُمٜمْٕمف قمغم ي٘مدر وٓ اعمٙم٤من يدري

 .ًمثتف ُمـ أو ومٛمف ُمـ ظمرج اًمذي اًمدم سمٚمع أنف يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ يم٠من: اًمِمٞمخ

 إمم دظمؾ ُم٤م هق إٟمم واعمنمب اح٠ميمؾ طمٞم٨م ُمـ ُيَٗمٓمِّر ومٞمم اًم٘م٤مقمدة أن :واجلقاب

 رء ضمقومف إمم وسم٤مًمت٤مزم ومٛمف، إمم دظمؾ أنف قمٚمٞمف َيّْمُدق ٓ وهذا اخل٤مرج، ُمـ اجلقف

ه سم٤مب ُمـ وًمٙمـ يٗمٓمر، ومال اخل٤مرج ُمـ  ُمـ ظمرج اًمذي اًمدم هذا َيْٚمٗمظ أن قمٚمٞمف اًمتَّٜمَزُّ

ٌْٚمْٕمف وأَّٓ  يٚمٗمٔمف أن ومٛمف، ضمقاٟم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م  .ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م َي

 ذًمؽ: أىمقل وم٠من٤م يًتٓمع ل أنف اًم١ًمال هذا ـَملِّ  ذم ضم٤مء ُم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم زم سمد وٓ

 قمٚمٞمٝم٤م ضمريٜم٤م اًمتل واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات إمم يٕمقد إُمر أن إٓ وُٕمث٤مًمف، ًمف ُمًتٓم٤مع

د سم٤معمدٟمٞم٦م، أو سم٤محلْم٤مرة اًمٞمقم يًٛمك سمم يتٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م وىمًؿ  أن إمم اًمٙمالم هبذا ُأَُمٝمِّ

 وهمٚمٌف يّمكم ىم٤مم إذا يم٤من -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض- هريرة أبق وُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ سمٕمض

 ٟمزقمؿ ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ هذا، ٟمٗمٕمؾ ٓ اًمٞمقم ًمٙمٜمٜم٤م اعمخرج هق وهذا صمقسمف، ذم سَمَّمؼ سُمَّم٤مق

 يدظمؾ وأن اإلٟم٤ًمن يٌتٚمع أن هق إيمؼم اًم٘مذارة ًمٙمـ ىمذارة، هذه وأن ُمتٛمدٟمقن، أنٜم٤م

 اجلٞمؾ يؽمسمك اًمتل اًمؽمسمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م اًمٕم٤مدة، ًمٙمٜمٝم٤م أيمؼم، ىمذارة ومٝمذه ُمٜمف يت٘مذر ُم٤م ضمقومف

: يٕمٜمل اًمٖمرسمٞم٦م، إنتٙم٦م قمغم: أقمجٛمٞم٦م سمٚمٗمٔم٦م ٟمًٛمٞمف أن يٛمٙمـ ُم٤م قمغم اًمٞمقم احل٤مض

َٓل قمغم  .اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم ًمف ـمٕمؿ وٓ ًمف وضمف ٓ اًمذي اًمدِّ

 خيت٤مر أطمدمه٤م ُمـ ًمف سمد وٓ ذيـ سملم وىمع ُم٤م إذا دائمً  ديٜمف ذم اعمتٗم٘مف وم٤معمًٚمؿ 

ً، َأىَمّٚمٝمم  ىمٚمٞمؾ سمٕمد صمؿ ُمٜمٝم٤م، ـمرف ذم ويٌّمؼ..ورىم٦م وخيرج يده يٛمد ذاً  وم٠مىمٚمٝمم ذا

 إذا اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من وم٘مد اعمٜمل، ذم اًمٜمٓمٗم٦م ذم ط اًمٜمٌل يٗمٕمؾ يم٤من يمم ومريم٤مً  َيْٗمِريمٝم٤م

 سم٤مًمثقب وإذا ومريم٤ًم، وَمَريمف ي٤مسم٤ًمً  يم٤من وإن يمِمٓم٤ًم، يمِمٓمف رـم٤ٌمً  يم٤من إن صمقسمف ذم َُمٜمِٞمَّف رأى



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر

 ظُمٚمِؼ ىمد هق يم٤من وإن وومٓمرًة، ـمٌٞمٕم٦مً  اإلٟم٤ًمن يًت٘مذره اًمذي اح٤مء ذًمؽ ُيِّمٌف ل يم٠منف

 .اًمٜمٓمٗم٦م هذه ُمـ

 أن اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم قمغم قمٓمٗم٤مً  وًمٙمـ ومٞمف، رء ٓ اًمّمٞم٤مم أن: اًم٘مقل ظمالص٦م

 .اًمداظمؾ ُمـ ظمرج مم٤م وًمٞمس اخل٤مرج ُمـ دظمؾ مم٤م يٙمقن اإلومٓم٤مر

 عمـ أو ًمف ي٘مع ىمد ٕنف ُمٜمف: ُمٕمروم٦م قمغم يٙمقن أن ص٤مئؿ ًمٙمؾ سمد ٓ شمٗمّمٞمؾ هٜم٤م

 ومٝمذا آظمر، ؾم٥ٌم ٕي أو ًمُِتْخَٛم٦م أو عمرض اإلٟم٤ًمن ي٘ملء ىمد.. اًم٘ملء وهق سمف، يٚمقذ

غ وٓ ُمؼمر وٓ ُيَٗمٓمِّر، ٓ اًم٘ملء  أو اًمٗمؿ ُمؾء اًم٘ملء هذا يٙمقن أن سملم ًمٚمتٗمّمٞمؾ ُمًقِّ

 ُمـ أىمؾ أو اًمٗمؿ ُمؾء يم٤من ؾمقاء يٗمٓمر ٓ اًم٘ملء.. ُيَٗمٓمِّر ٓ ذًمؽ يمؾ.. ذًمؽ دون

 ؾمٌؼ، ُم٤م قمٙمس احلٙمؿ وهٜم٤م آؾمتٗمراغ، يت٘مّمد أن وهق: آؾمت٘م٤مء ُيَٗمٓمِّر إٟمم ذًمؽ،

 .ذًمؽ دون أو اًمٗمؿ ُمؾء يم٤من.. يمثػماً  يم٤من أو ىمٚمٞمالً  يم٤من ؾمقاء اإلومٓم٤مر هٜم٤م احلٙمؿ

 ومال اًم٘ملء همٚمٌف ومم سم٤مظمتٞم٤مره، هق يًتجٚمٌف أن أو اًم٘ملء يٖمٚمٌف أن سملم اًمٗمرق: إذاً  

 .يٗمٓمره اًمذي ومٝمق ًمف، ُمٜمف واًمت٘مّمد سم٤مٓؾمت٘م٤مء هق ـمٚمٌف وُم٤م ومٞمف، رء

 ( 11 :41: 58/   296/  واًمٜمقر اهلدى) 

 مػطر؟ هق هؾ احلديثة بأٓت افداخع افػحص

ٌَؾ ُمـ اًمداظمكم اًمٗمحص :مداخؾة  وهؾ ُيَٗمٓمِّر، هؾ احلديث٦م، سم٤مٔٓت ـمٌٞم٥م ىِم

 ـمٝم٤مرة؟ مح٤مم إمم حيت٤مج

 إيش؟ إمم: اًمِمٞمخ

 ..اًمداظمكم اًمٗمحص: ُمداظمٚم٦م

 إيش؟ إمم إظمػمة اجلٛمٚم٦م ٓ ٓ: اًمِمٞمخ

 .مح٤مم.. ـمٝم٤مرة مح٤مم: ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ ؿمق: اًمِمٞمخ



 616 ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ـمٝم٤مرة مح٤مم: ُمداظمٚم٦م

 اًمذي اعمٞمؾ ُمثؾ قمالج، ُمٕمٝم٤م ًمٞمس اعمذيمقرة سم٤مٕضمٝمزة اًمٗمحص يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 .مح٤مم إمم حيت٤مج ٓ وسم٤مًمت٤مزم ُيَٗمٓمِّر، ٓ ومٝمذا اًمقريد، وذم اًمٗمؿ ذم يدظمٚمقه

 ( 11 :51: 39/   295/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افصقام؟ يػسد هؾ واإلؾطار افصقام إمتام بغ افسدد

 شمٙمٛمؾ سم٠من ُمؽمددة هل أن ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، ىمْم٤مء صٞم٤مم سمٜمٞم٦م سم٤مشم٧م إظم٧م :مداخؾة

 .اًمٞمقم هذا

 ح٤مذا؟: اًمِمٞمخ

 .ًمٌمء ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م؟ ح٤م ىمْم٤مء شمّمقم هل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

رت؟! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ حَّ ًَ  وشَم

 !ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 هل٤م؟ قمرض اًمذي سم٤مًمؽمدد، شمٕمٜمل وُم٤مذا: اًمِمٞمخ

 هذا ُأيْمِٛمؾ هؾ أنف سم٤مًمٜمٞم٦م، ُمؽمددة أن٤م أن: يٕمٜمل ًمٌمء ٓ: شم٘مقل: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٞمقم هذا ُأوْمٓمِر أو اًمّمٞم٤مم

 شمٗمٓمر؟ أو اًمّمٞم٤مم قمغم سم٤معمث٤مسمرة ُمؽمددة اًمٜمِّٞم٦م، ذم ُمؽمددة ًمٞمس: ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ُمٜمٝم٤م ُيْٗمٝمؿ هذا: اًمِمٞمخ

 .هٙمذا شم٘مقل هل ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمِٞمِّتٝم٤م ذم ُمؽمددة ًمٞم٧ًم: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .صحٞمًح٤م يم٤من وؾمحقره٤م صحٞمح٦ًم، يم٤مٟم٧م ٟمٞمتٝم٤م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

م: ي٘مقل اًمذي ُمثؾ أن: اًمِمٞمخ  أم ص٤مئٛم٦م شمٔمؾ هؾ أظمرى، وشم١مظمر رضمالً  شُمَ٘مدِّ

 هٙمذا؟ شمٗمٓمر؟

 .هٙمذا ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 جيقز شمٕمٜمل هق هؾ.. اًم١ًمال هق ومم شمردًدا، قمٜمده٤م أن ومٝمٛمٜم٤م أن ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

د هذا أن: شمٕمٜمل أم.. ٓ أم شمٗمٓمر أن هل٤م دُّ  شمٕمٜمل ُم٤مذا ٓ؟ أم صقُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م يٗمًد اًمؽَمَ

 سم٤مًم١ًمال؟

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك يٕمٜمل، آصمٜمتلم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أطمًٜم٧م: ُمداظمٚم٦م

ده٤م أُم٤م: سم٤مرك وومٞمؽ: اًمِمٞمخ د ٓ ومذًمؽ اًمّمٞم٤مم، ذم متيض أم شمٗمٓمر هؾ شَمَردُّ ًِ  ُيْٗم

 ..صقُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 (  11 :58: 54/ 118/ واًمٜمقر اهلدى) 

  افطعام ؽر مـ اجلقف إػ يشء دخقل

 ذم طم٤مط واطمد يم٠من يٕمٜمل ـمٕم٤مم همػم ُمـ اجلقف إمم رء دظمقل طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

  سمٚمٕم٦م؟ وراح ُمًمرة ومٛمف

  ىمّمدًا؟ سم٤مًمٕمف: اًمِمٞمخ

 ! ـمٌٕم٤مً  ىمّمد سمدون ٓ، :اًم٤ًمئؾ

  يمٞمػ؟ ه٤مه: اًمِمٞمخ

 . سَمْٚمَٕم٦م ىمّمد ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

ؿ اح٤مء، وإٓ هق شُمرى ي٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ   ًمف؟ أطمغم أهيُّ



 615 ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . ًمف أطمغم اح٤مء :اًم٤ًمئؾ

 ! يٗمٓمر؟ أنٗمف، رهمؿ اح٤مء ذب إذا ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 . ٓ :اًم٤ًمئؾ

 . سمٗمٛمف ُمًٛمرشمف اًمكم اعمًمر أومم سم٤مب ومٛمـ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :15: 19/   425/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يػطر؟ هؾ افصائؿ اشتـشاق حال فؾػؿ إكػ مـ ماء كزل إذا

  أجْم٤مً  سم٤مًمٜمص وصم٧ٌم: اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمقل ذم رأجٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 شمٙمقن أن إٓ آؾمتٜمِم٤مق ذم وسم٤مًمغ» : ًمف ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن صؼمة سمـ ًم٘مٞمط طمدي٨م ُمـ

 اًمٕمٚممء؟ مج٤مهػم ىمقل وهق اًمّم٤مئؿ ُيٗمٓمِّر إنػ ُمـ اح٤مء إٟمزال أن قمغم ومدل شص٤مئمً 

 .ُمتٕمٛمداً  يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 (  11: 38 :31/ 241/واًمٜمقر اهلدى) 



 روضاُ ٌّار يف اجلىاع





 617 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ٤مر رُمْم٤مناجلمع ذم هن

 افستقب ظذ رمضان هنار يف اجلامع ـػارة

 ص٤مئؿ وأن٤م اُمرأتك قمغم وىمٕم٧م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل رضمال أن»: هريرة أبك طمدي٨م

 شمّمقم أن شمًتٓمٞمع ومٝمؾ: ىم٤مل ،ٓ: ىم٤مل شمٕمت٘مٝم٤م؟ رىم٦ٌم دمد هؾ ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل

 ومًٙم٧م ،ٓ: ىم٤مل ُمًٙمٞمٜم٤م؟ ؾمتلم إـمٕم٤مم دمد هؾ: ىم٤مل ،ٓ: ىم٤مل ُمتت٤مسمٕملم؟ ؿمٝمريـ

 ،سمف شمّمدق هذا ظمذ اًم٤ًمئؾ أجـ: وم٘م٤مل متر سمٕمرق ط اًمٜمٌك أتك ذًمؽ قمغم ٟمحـ ومٌٞمٜمم

 أوم٘مر ـ احلرشملم يريد ـ ٓسمتٞمٝم٤م سملم ُم٤م اهلل ومق اهلل؟ رؾمقل ي٤م ُمٜمك أوم٘مر قمغم: اًمرضمؾ وم٘م٤مل

 ش.أهٚمؽ أـمٕمٛمف: ىم٤مل صمؿ ،أنٞم٤مسمف سمدت طمتك ط اًمٜمٌك ومْمحؽ ،سمٞمتك أهؾ ُمـ

 أنف إٓ ٟمحقه سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ش3/692/68» شاعمقـم٠م» رم ُم٤مًمؽ ورواه. صحٞمح

 يٙمٗمر أن ط اهلل رؾمقل وم٠مُمره»: وىم٤مل ،اًمقىم٤مع يذيمر ول. شرُمْم٤من رم أومٓمر»: ىم٤مل

 ٓ اًمتخٞمػم قمغم هٙمذا. شُمًٙمٞمٜم٤م ؾمتلم إـمٕم٤مم أو ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صٞم٤مم أو رىم٦ٌم سمٕمتؼ

 واًمدارُمك ش6196» داود وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف ُم٤مًمؽ ـمريؼ وُمـ. اًمؽمشمٞم٥م

 قمـ ضمري٩م اسمـ رواه وهٙمذا ش.6/432» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مك واًمدارىمٓمٜمك واًمٓمح٤موى

 رواي٦م قم٘م٥م اًمدارىمٓمٜمك وىم٤مل. وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مك ُمًٚمؿ أظمرضمف. سمف ؿمٝم٤مب اسمـ

 وأبق ،سمٙمر أبك سمـ اهلل وقمٌد ضمري٩م واسمـ إنّم٤مرى ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك شم٤مسمٕمف»: ُم٤مًمؽ

 وؿمٌؾ ،قمٞم٤مض سمـ ويزيد ،اعمخزوُمك قمثمن سمـ وقمٛمر ،ؾمٚمٞممن سمـ وومٚمٞمح ،أويس

 سمـ ٟمٕمٞمؿ رواي٦م ُمـ قمٞمٞمٜم٦م واسمـ ،قمٜمف اًمٕمزيز قمٌد سمـ أؿمٝم٥م رواي٦م ُمـ ؾمٕمد اسمـ واًمٚمٞم٨م

 إٓ زي٤مد أبك سمـ اهلل وقمٌٞمد ،قمٜمف ُمٓمر سمـ قممر رواي٦م ُمـ ؾمٕمد سمـ وإسمراهٞمؿ ،قمٜمف مح٤مد

 قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ محٞمد قمـ اًمزهرى قمـ رووه ه١مٓء يمؾ ،اًمزهرى قمـ أرؾمٚمف أنف

 قمـ ومرووه ،قمددا ُمٜمٝمؿ أيمثر وظم٤مًمٗمٝمؿ. رُمْم٤من رم أومٓمر رضمال أن:  هريرة أبك

 يٙمٗمر أن أُمره ط اًمٜمٌك وأن ،سمجمع يم٤من اًمرضمؾ ذًمؽ إومٓم٤مر أن اإلؾمٜم٤مد هبذا اًمزهرى

 ُمٜمٝمؿ. ُمًٙمٞمٜم٤م ؾمتلم وم٢مـمٕم٤مم يًتٓمع ل وم٢من ،ؿمٝمريـ ومّمٞم٤مم جيد ل وم٢من ،رىم٦ٌم سمٕمتؼ

، قمتٞمؼ أبك سمـ وحمٛمد، أُمٞم٦م سمـ قمٞمؾوإؾمم ،قمٛمر سمـ اهلل وقمٌٞمد ،ُم٤مًمؽ سمـ قمراك

 سمـ وؾمٗمٞم٤من ،اعمٕمتٛمر سمـ وُمٜمّمقر ،محزة أبك سمـ وؿمٕمٞم٥م ،وُمٕمٛمر ،قم٘م٦ٌم سمـ وُمقؾمك

 سمـ وحمٛمد ،قمٞمًك سمـ اهلل وقمٌد ،ؾمٕمد سمـ واًمٚمٞم٨م ،ؾمٕمد سمـ وإسمراهٞمؿ ،قمٞمٞمٜم٦م
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 وحمٛمد ،إظمي أبك سمـ وص٤مًمح ،أرـم٤مة سمـ وطمج٤مج ،راؿمد سمـ واًمٜمٕممن ،إؾمح٤مق

، قم٘مٞمؾ سمـ وه٤ٌمر، اًمٕمقص حيٞمك سمـ وإؾمح٤مق ،قمٛمر سمـ اجل٤ٌمر وقمٌد ،طمٗمّم٦م أبك سمـ

 سمـ واًمقًمٞمد ،ءاًمً٘م٤م وسمحر ،ص٤مًمح سمـ وزُمٕم٦م ،اًمرمحـ قمٌد سمـ وىمرة ،صمقسم٤من سمـ وصم٤مسم٧م

 .وهمػمهؿ ،ُمريؿ أبك سمـ وٟمقح ،ظم٤مًمد سمـ وؿمٕمٞم٥م ،حمٛمد

 وأن ،اًمؽمشمٞم٥م قمغم اًمرواي٦م أن قمغم اشمٗم٘مقا  ؿمخّم٤م صمالصملم ُمـ أيمثر ومٝم١مٓء: ىمٚم٧م 

 ،قمٚمؿ زي٤مدة ُمٕمٝمؿ وٕن ،قمددا أيمثر ٕهنؿ أرضمح ومروايتٝمؿ ،سم٤مجلمع يم٤من اإلومٓم٤مر

 ش.5/354» شاًمٗمتح» وم٤مٟمٔمر أظمرى ُمرضمح٤مت وصمٛم٦م. يٕمٚمؿ ل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ

 وم٘مد. ؾمٕمد سمـ هِم٤مم وهق ،آظمر رضمال ؿمخّم٤م ثالصملماًم إمم ٟمْمؿ أن ويٛمٙمـ: ىمٚم٧م

 قمـ»: وم٘م٤مل إؾمٜم٤مده رم ظم٤مًمػ أنف إٓ قمٜمف اجلمهػم رواي٦م ُمثؾ اًمزهرى قمـ أجْم٤م رواه

 .شاهلل واؾمتٖمٗمر يقُم٤م وصؿ»: آظمره رم وزاد. شسمف هريرة أبك قمـ ؾمٚمٛم٦م أبك قمـ اًمزهرى

 [(939) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 امعباجل اإلؾطار ـػارة يف افستقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 واًمتخٞمػم اًمؽمشمٞم٥م قمغم يدل ُم٤م اًمرواي٤مت ذم وىمع وىمد: اًمِمقيم٤مين ىم٤مل: »ىمقًمف 

 ش.اًمزي٤مدة وُمٕمٝمؿ أيمثر اًمؽمشمٞم٥م رووا واًمذيـ سم٤مجلمع اإلومٓم٤مر يمٗم٤مرة ذم يٕمٜمل

 ذيمره ُم٤م إطمداه٤م ؾمت٦م ُمرضمح٤مت اًمؽمشمٞم٥م ًمرواي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر ىمد: ىمٚم٧م

/  1ش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم ومراضمٕمٝم٤م أرضمحٞمتٝم٤م ذم يِمؽ ٓ قمٚمٞمٝم٤م وىمػ وُمـ اًمِمقيم٤مين

629 – 676.   

 ([424) ص املنة متام] 



 619 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من

 ـاكت إذا اجلامع يف ادرأة ظذ افؽػارة تؽقن هؾ

 فقؿقظف؟ افباظث هل

ة ىم٤مُم٧م إذا ي٘مقل: شمال  طمتك رُمْم٤من هن٤مر ذم إًمٞمف واًمت٘مرب زوضمٝم٤م سم٢مهمراء اعمرأ

  ؟اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم هل ومٙم٤مٟم٧م ضم٤مُمٕمٝم٤م

 !؟اًمٗم٤مرس َُمـ اًمٗمرس، ٕنف اًمٙمٗم٤مرة، قمٚمٞمف إٟمم اًمٙمٗم٤مرة، قمٚمٞمف إٟمم ٓ، :اجلقاب

 . ( :..:..7/ 31/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أـثر يؾزمف ؾفؾ رمضان، هنار يف ٓمرأتف افرجؾ مجاع َتَؽّرر إذا

  واحدة؟ ـػارة مـ

 ُمـ أيمثر يٚمزُمف ومٝمؾ رُمْم٤من، هن٤مر ذم ُٓمرأتف اًمرضمؾ مج٤مع شَمَٙمّرر إذا ي٘مقل: شمال

 ؟واطمدة يمٗم٤مرة

 .إج٤مم ومٌٕمدد أج٤مم ذم أُم٤م واطمدة، ومٙمٗم٤مرة واطمد يقم ذم ذًمؽ شمٙمرر إذا :اجلقاب

 . (:..9 :.4/ 39/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؽػارة؟ تؽرار يستؾزم هؾ رمضان يف اجلامع تؽرار

 شمٙمرار؟ يًتٚمزم هؾ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اجلمع شمٙمرار :مداخؾة

 يمٞمػ؟ يمٞمػ،: اًمِمٞمخ

 اًمٙمٗم٤مرة؟ شمٙمرار يًتٚمزم هؾ هن٤مرًا، رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اجلمع شمٙمرار: ُمداظمٚم٦م

 .إج٤مم سمتٙمرر شمٙمرر إذا: اًمِمٞمخ



 651 اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ومال اًمقاطمد اًمٞمقم ذم شمٙمرر إذا أُم٤م: اًمِمٞمخ

 ( 11: 68: 14/   137/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :68: 62/   137/  واًمٜمقر اهلدى) 

ة مـ أـثر ادجامع  ظؾقف؟ ـػارة ـؿ رمضان، أيام مـ يقم يف مرَّ

 وآظمره؟ أوًمف ذم رُمْم٤من، أج٤مم ُمـ يقم ذم أهٚمف ضم٤مُمع رضمؾ :افسمال

 .واطمدة يمٗم٤مرة: اًمِمٞمخ

 (  11 :59: 35/ 659/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دفقؾف؟ ما رمضان يف ادجامع حؼ يف افؼضاء

 وىمْم٤مء يمٗم٤مرة، سم٤مجلمع يٗمٓمر اًمذي قمغم اًم٘م٤مئؾ اًم٘مقل صح٦م ُمدي ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 دًمٞمٚمف؟ ومم اًم٘مْم٤مء صح وم٢من اًمٙمٗم٤مرة، احلدي٨م ُمـ وم٤معمٕمٚمقم يقم،

 قمٚمٞمف  أُمر سم٠منف اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ ي٘مقل رواي٤مت، هٜم٤مك: اجلقاب

 طمجر اسمـ ي٘مقل يمم اًمرواي٤مت هذه يقُم٤ًم، ي٘ميض أن سم٤مجلمع أومٓمر اًمذي اًمًالم اًمّمالة

 اًم٘مقل ُم٠مظمذ هق ومٝمذا ىمقة، ًمٚمحٙمؿ يٕمٓمل جمٛمققمٝم٤م ًمٙمـ وٕمػ، ُمٗمرداهت٤م ذم ٟمٗمًف

 .ُمٕمرووم٦م اًمٙمٗم٤مرة ًمٚمٙمٗم٤مرة سم٤مإلو٤موم٦م سم٤مجلمع، أومٓمر عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مْم٤مء، سمقضمقب

 مل وفق اخلتاكغ إفتؼاء هق ادػطر اجلامع يف افعزة هؾ

 إكزال؟ حيدث

 اخلت٤من اًمت٘مك إذا هٜم٤م ومٕمٜمدٟم٤م اًمٖمًؾ، وضم٥م اخلت٤مٟم٤من اًمت٘مك إذا ؿمٞمخٜم٤م ي٤م: ُمداظمٚم٦م

  وم٠مومٓمر؟ ص٤مئؿ، وهق سم٤مخلت٤من



 653 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من

 . أومٓمر ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

  ؿمٞمخٜم٤م؟ أجْم٤ًم، يٗمٓمر: ُمداظمٚم٦م

 .  ـمٌٕم٤مً : اًمِمٞمخ

ك أنف يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م  . مج٤مقم٤مً  ؾُمٛمِّ

  أن؟ اإلٟمزال هم٤ميتف ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

  اإلٟمزال؟ ًمٞمس يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 . جي٤مُمع ول أنزل يٜمزل ول ضم٤مُمع وقمٙم٤ًًم، ـمرداً  ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 (  11 :62: 13/   661/  واًمٜمقر اهلدى)

 فف هؾ وزوجف هق افسػر برخصة رمضان هنار يف أؾطر مـ

 جيامعفا؟ أن

 ذم وضمٚمس ُم٤ًمومراً، يم٤من أو ُمريْم٤مً  يم٤من إٟم٤ًمن: ي٘مقل ي٠ًمل إظمقة أطمد: مداخؾة

  يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف ومٝمؾ رُمْم٤من، هن٤مر ذم أهٚمف وأتك ذقمل سمٕمذر ُمٗمٓمر يٕمٜمل أهٚمف، وأتك سمٞمتف

  سم٤مهلؿ؟ ُم٤م وأهٚمف: اًمِمٞمخ

  ُمٕمف؟ ُم٤ًمومريـ يٙمقٟمقا  ىمد يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 . رء ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ: اًمِمٞمخ

  رء؟ قمٚمٞمف ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . ٓ: اًمِمٞمخ

 .. يم٤من إذا يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

  وإيمؾ؟ اجلمع سملم اًمٗمرق ُم٤م: اًمِمٞمخ



 656 اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . أبداً  ومرق ومٞمف ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 أن ذايمريٜمٝم٤م، اًمٗم٘مٝم٤مء ىمْمٞم٦م ؿمٞمخل ي٤م ذهٜمل ذم ىم٤مئؿ يم٤من أن٤م يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 يم٤من ًمق طمتك اًمِمٝمر، حلرُم٦م سمؾ ًمٚمّمٞم٤مم ًمٞمس أنف ومرق ًمٚمّمٞم٤مم، ًمٞمس ًمٚمِمٝمر احلرُم٦م

 . اًمِمٝمر حلرُم٦م هذا، ًمف جيقز ٓ ُمٗمٓمر إٟم٤ًمن

– إٟم٤ًمن يم٤من إذا ومٞمم ي٘م٤مل اًمّمدد، هذا ذم ي٘م٤مل أفمـ ُم٤م اًمِمٝمر طمرُم٦م: اًمِمٞمخ

 .ُم٤ًمومراً  يم٤من أنف اقمت٤ٌمر قمغم إومٓم٤مره يت٤مسمع هؾ ُم٘مٞمًم، طَمّؾ  صمؿ ُم٤ًمومراً  يم٤من -ُمثالً 

 ينمب، أن ًمف جيقز ي٠ميمؾ، أن ًمف جيقز اعم٤ًمومر: شمٗمؽموٝم٤م أن٧م اًمتل اًمّمقرة أُم٤م 

 . أظمرى صقر هل٤م ٟم٤مطمٞم٦م شمٚمؽ سمحالًمف، يتٛمتع أن ُمـ يٛمٜمٕمف اًمذي ومم

 . ص٤مئٛم٦م اًمزوضم٦م يم٤مٟم٧م وًمق: ُمداظمٚم٦م

 ؾم٠مخُتُف؟ ح٤مذا جيقز، ُم٤م ٓ: اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل وطُمْٙمُٛمٝم٤م، طمٞمٜمئذٍ  طُمْٙمُٛمف ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمّمقرة هذه ـمٞم٥م، ٟمٕمؿ، أي: ُمداظمٚم٦م

  ًمٙمٚمٞمٝمم؟ احلٙمؿ ُم٤م

 . وَمٓمَّره٤م ٕنف قمٚمٞمف، طمرام -ـمٌٕم٤مً – طمٙمٛمف: اًمِمٞمخ

 .. ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ـمٞم٥م. ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .. خلّمقصف ُمش اًمّمقرة.. .:اًمِمٞمخ

 . وقمٚمٞمٝم٤م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 . هق خلّمقصف ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 ... ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 إطم٤مدي٨م ذم ٟمالطمظ يمم اًمٙمٗم٤مرة هٜم٤م طمٞمٜمئذ هل، خلّمقصٝم٤م وإٟمم: اًمِمٞمخ

 .اًمزوج وهق ًمٚمٛمٗمٓمر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٤مرع أوضمٌٝم٤م اًمّمحٞمح٦م



 651 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من

.. .ُمٗمٓمراً  يم٤من وهٜم٤م ووَمٓمَّر، وم٠مومٓمر ص٤مئمً  يم٤من ومذاك خمتٚمٗم٦م، فم٤مهرةٌ  -ـمٌٕم٤مً - هٜم٤م 

 إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م خيتٚمػ؟ أم قمٚمٞمف أجْم٤مً  ويٜمًح٥م احلٙمؿ، ذاك يٌ٘مك ومٝمؾ ووَمٓمَّر،

 . دراؾم٦م قمٜمدي وُم٤م دراؾم٦م

 ... ؿمٞمخ ي٤م اًمٓمروملم سمرو٤م يٙمقن وىمد: ُمداظمٚم٦م

 .. يٕمٜمل أظمرى صقرة هذه: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :61: 62/   661/  واًمٜمقر اهلدى) 





 وٌسياٌا خطأ اإلفطار





 657 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اإلومٓم٤مر ظمٓم٠م وٟمًٞم٤مٟم٤م

 صقامف أثـاء خطلً  رشب مـ

 صٞم٤مُمف؟ طمٙمؿ ومم ظمٓم٠ًم، اح٤مء وذب يتٛمْمٛمض، وهق ص٤مئؿ إٟم٤ًمن: مداخؾة

 .وؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف إٟمم اًمٕم٤مومٞم٦م، وومٞمف صحٞمح، صٞم٤مُمف: اًمِمٞمخ

  ؟[اًمٜم٤مد ذم هذا أخٞمس]: ُمداظمٚم٦م

نَا﴿: [واخلٓم٠م] اًمٜمًٞم٤من سملم يٕمٜمل اًمٗمرق وأجش قم٤مرف، أن٤م: اًمِمٞمخ اِخْذَىا ال َربَّ ًَ  ُت

 .[682:اًمٌ٘مرة] ﴾َأْخَطْيَىا َأوْ  َىِسونَا إِنْ 

 ( 11 :16 :15/ 163/واًمٜمقر اهلدى) 

 وافـػؾأ افػرض صقام يف كسقاًكا واجلامع وافؼب إـؾ

 هق ومم وٟم٤مومٚم٦م، ومرض ًمٚمّم٤مئؿ اعمتٕمٛمد ًمٖمػم وإيمؾ اًمنمب طمٙمؿ هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ؟اهلل أوم٤مديمؿ أومٞمدوٟم٤م ،واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض احل٤مًمتلم وذم اًمٜمًٞم٤من طم٤مًم٦م ذم اجلمع طمٙمؿ

  ىم٤مل يمم وهل واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض سملم ومٞمف ومرق ومال ٟم٤مؾمٞم٤مً  واًمنمب إيمؾ أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .شوؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف إٟمم:»واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمزوضملم ٕطمد سم٤مًمٜم٦ًٌم أتّمقره ،زوضملم سملم أتّمقره ٓ وم٠مُمر ٟم٤مؾمٞم٤مً  اجلمع أُم٤م 

 أنثك دون ذيمراً  أظمص ٓ وأن٤م ظمر،أ اًمزوج سم٤مل ُم٤م وًمٙمـ همٗمٚم٦م، ذم اعمٖمرىملم اًمٖم٤مومٚملم

 يٕمٜمل هم٤مومؾ يممن ظمروأ هم٤مومالً  يٙمقن ممٙمـ أطمدهؿ أىمقل وإٟمم ذيمر دون أنثك أو

 .أبداً  يتّمقر ٓ أُمر هذا مج٤مقم٤مً  شم٤ًموي همٗمٚم٦م ذم همٗمٚم٦م

 وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ  اًمزوضملم، أطمد ُمـ وىمع شم٤ًمؤًٓ  هٜم٤مك أتّمقر أن سمد ٓ: وًمذًمؽ 

َتٖمالً  يم٤من وأظمر ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من ومٕمالً  أطمدمه٤م أن اومؽموٜم٤م ًْ  طمٞمٜمذاك اًمٜم٤مد اًمٜمًٞم٤من هلذا ُُم

م أن ومٕمٚمٞمف اعمتذيمر أُم٤م ومج٤مقم٦م، وذسمف أيمٚمف سملم ومرق ٓ  .اًمٙمؼمى اًمٙمٗم٤مرة ُيَ٘مدِّ

 إظمػم؟ اًمٚمحٔم٦م ذم شمذيمر إذا :اًم٤ًمئؾ

 .اعمحٔمقر طمّمؾ وم٘مد اخلت٤من اخلت٤من ُمس إذا: اًمِمٞمخ

 ( 11 :58: 66/   412/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الكضاء





 643 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًم٘مْم٤مء

 رمضان ؿضاء يف ادتابعة أو افتػريؼ جقاز

 رواه. ششم٤مسمع ؿم٤مء وإن ومرق ؿم٤مء إن»: رُمْم٤من ىمْم٤مء[ رم] ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ»

 .وٕمٞمػ . اًمدارىمٓمٜمك

 رم يّمح ٓ أنف اًم٘مقل وظمالص٦م [:اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م أورد أن سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 هريرة أبق ىم٤مل يمم إُمريـ ضمقاز وإىمرب ،ُمرومقع طمدي٨م اعمت٤مسمٕم٦م رم وٓ اًمتٗمريؼ

 .قمٜمف اهلل رى

 [(943) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 آشتطاظة حال افػقر ظذ رمضان ؿضاء وجقب

 ؿضاء ومـ [:اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال]

 :رمضان

 وىم٧م أي ذم ُمقؾمٕم٤م وضمقسم٤م جي٥م سمؾ اًمٗمقر قمغم جي٥م ٓ رُمْم٤من ىمْم٤مء: »ىمقًمف

 ش.اًمٙمٗم٤مرة ويمذًمؽ

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع يتٜم٤مرم هذا: ىمٚم٧م  [311: قمٛمران آل] ﴾َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

 621/  2 طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق آؾمتٓم٤مقم٦م، طملم اًم٘مْم٤مء إمم اعم٤ٌمدرة وضمقب وم٤محلؼ

 .ذًمؽ يٕم٤مرض ُم٤م اًمًٜم٦م ذم يّمح وًمٞمس

 أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ صح وم٘مد: »سم٘مقًمف اًمقضمقب قمدم قمغم اعم١مًمػ اؾمتدٓل وأُم٤م

 قمٜمد شم٘مْمٞمف شمٙمـ ول وُمًٚمؿ أمحد رواه. ؿمٕم٤ٌمن ذم رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م شم٘ميض يم٤مٟم٧م

 ش.اًم٘مْم٤مء قمغم ىمدرهت٤م

 سمؾ ومقرا شم٘مْمٞمف أن شم٘مدر يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ًمٞمس ٕنف سمّمقاب ومٚمٞمس

   :344 - 345/  1 ُمًٚمؿ قمٜمد احلدي٨م ًمٗمظ وم٢من ذًمؽ قمٙمس ومٞمف

 اًمِمٖمؾ ؿمٕم٤ٌمن ذم إٓ أىمْمٞمف أن أؾمتٓمٞمع ومم رُمْم٤من ُمـ اًمّمقم قمغم يٙمقن يم٤من»



 646 اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.ط اهلل سمرؾمقل أو ط اهلل رؾمقل ُمـ

 اعمّمٜمػ ختري٩م أومهف ح٤م ظمالوم٤مش صحٞمحف» ذم أجْم٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمف وهٙمذا

 ومم ط اهلل رؾمقل زُم٤من ذم ًمتٗمٓمر إطمداٟم٤م يم٤مٟم٧م إن: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م عمًٚمؿ رواي٦م وذم

 ش.ؿمٕم٤ٌمن ي٠ميت طمتك ط اهلل رؾمقل ُمع شم٘مْمٞمف أن قمغم شم٘مدر

 ىمٌؾ اًم٘مْم٤مء قمغم شم٘مدر وٓ شمًتٓمٞمع ٓ يم٤مٟم٧م أهن٤م ذم سيح سمروايتٞمف وم٤محلدي٨م

َرشْمُف، ح٤م اؾمتٓم٤مقم٧م ًمق سم٠مهن٤م إؿمٕم٤مر وومٞمف ؿمٕم٤ٌمن، ٦م ومٝمق أظمَّ  ؾمٌ٘مف، وُمـ اعم١مًمػ قمغم طُمجَّ

 إمم اعم٤ٌمدرة إيث٤مر ي٘متيض قم٤مئِم٦م صٜمٞمع وفم٤مهر: »اهلل رمحف اعمٜمػم سمـ اًمزيـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 ًمف يٜمٌٖمل ٓ قمذر سمٖمػم يم٤من ُمـ سم٠من ومٞمِمٕمر اًمِمٖمؾ، ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م ُم٤م ًمقٓ اًم٘مْم٤مء

 ش.اًمت٠مظمػم

 ُمـ اًمِمٖمؾ: »احلدي٨م ذم ىمقًمف أن سمٞمٜم٤م ىمد وهمػممه٤م واحل٤مومظ اًم٘مٞمؿ اسمـ أن واقمٚمؿ

 ُمـ سمؾ قم٤مئِم٦م يمالم ُمـ ًمٞمس احلدي٨م ذم ُمدرجش ط اهلل سمرؾمقل أو ط اهلل رؾمقل

 رواي٦م ذم حيٞمك ىمقل ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ ؾمٕمٞمد، سمـ حيٞمك وهق رواشمف أطمد يمالم

 ش.ط اًمٜمٌل ُمـ عمٙم٤مهن٤م ذًمؽ أن ومٔمٜمٜم٧م: »عمًٚمؿ

 ومم: »سم٘مقهل٤م سمؾ اعمدرج هبذا قمٚمٞمف ٟمًتدل ل ٕنٜم٤م ذيمرٟم٤م ومٞمم خيدج ٓ هذا وًمٙمـ

 وٓ اعمقوقع ذم هيٛمٜم٤م ٓ وهذا آؾمتٓم٤مقم٦م قمدم ًم٥ًٌم سمٞم٤من هق إٟمم واعمدرج...ش أؾمتٓمٞمع

 دًٓم٦م احلدي٨م وذم: »احلدي٨م ذح ظم٤ممت٦م ذم ىم٤مل طمٞم٨م احل٤مومظ قمغم هذا ظمٗمل يمٞمػ أدري

 سمٞمٜم٤مه يمم اًمزي٤مدة ٕن قمذر ًمٖمػم أو ًمٕمذر يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م رُمْم٤من ىمْم٤مء شم٠مظمػم ضمقاز قمغم

 .ومت٠مُمؾ. اًمٕمذر هق اؾمتٓم٤مقمتٝم٤م قمدم أن قمٚمٞمف ومخٗمل  !؟...شُمدرضم٦م

 ([421) ص املنة متام] 

 مػرؿاً  رمضان ؿضاء يؽقن أن جيقز هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

: رُمْم٤من ىمْم٤مء ذم ًمف ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ قمـ اًمدارىمٓمٜمل وروى: ىمقًمف 



 641 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًم٘مْم٤مء

 ش.شم٤مسمع ؿم٤مء وإن ومرق ؿم٤مء إن»

 اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد وم٢مٟمف يّمح ل وًمٙمٜمف ًمٚمٜمزاع ىم٤مـمٕم٤م دًمٞمال ًمٙم٤من هذا صح ًمق: ىمٚم٧م

 همػم يًٜمده ل: »اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل صمؿ قمٜمف سمًٜمده سمنم سمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ 655 ص

 ش.سمنم سمـ ؾمٗمٞم٤من

 اًمتل اًمرضم٤مل يمت٥م ُمـ رء ذم ذيمرا  ًمف أضمد ل وم٢مين اعمجٝمقًملم قمداد ذم وهق: ىمٚم٧م

 وأؿم٤مر 648/  5ش اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مده سمتْمٕمٞمػ سح ًمذًمؽ ويم٠منف قمٜمدي

: ًمٚمدارىمٓمٜمل احلدي٨م قمزا  أن سمٕمد ىم٤مل طمٞم٨م 515/  2ش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ًمتْمٕمٞمٗمف

 ش.أجْم٤م وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. ُمرؾمال قمٛمػم سمـ قمٌٞمد قمـ قمٓم٤مء ورواه: ىم٤مل»

 أطمدا قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م: وىم٤مل اجلقزي اسمـ احلدي٨م صحح وىمد: »اًمِمقيم٤مين ىمقل وأُم٤م

 ش.سمنم اسمـ ؾمٗمٞم٤من ذم ـمٕمـ

 أن يٛمٙمـ اًم٘مقل هذا ُمثؾ وم٢من احلدي٨م شمّمحٞمح ذم يٙمٗمل ٓ اًم٘مدر هذا: ىمٚم٧م

. سمنم اسمـ ؾمٗمٞم٤من وصمؼ أطمدا قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م: اعمٕم٤مرو٦م ؾمٌٞمؾ قمغم وٟم٘مقل جمٝمقل يمؾ ذم ي٘م٤مل

 رضم٤مًمف صم٘م٦م صمٌقت ومٞمٝم٤م يِمؽمط احلدي٨م صح٦م ٕن احلديثٞم٦م اًم٘مقاقمد إمم أىمرب وهذا

 رواشمف سمٕمض ذم وًمق اًمث٘م٦م شمٕمرف ٓ أو شمث٧ٌم ٓ أن ومٞمٙمٗمل وٕمٗمف وأُم٤م إئٛم٦م سمِمٝم٤مدة

 وىمد احلدي٨م هذا يّمح يمٞمػ: ٟم٘مقل صمؿ اًمًٜم٦م سمٕمٚمؿ اعمِمتٖمٚملم قمٜمد ُمٕمروف هق يمم

   !اًمٌٞمٝم٘مل؟ اإلُم٤مم وهق وٟم٘م٤مده احلدي٨م أئٛم٦م أطمد وٕمٗمف

 ٓ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن هريرة أيب طمدي٨م وهق ُمٜمف أىمقى هق سمم ُمٕم٤مرض هق صمؿ 

 رُمْم٤من ُمـ صقم قمٚمٞمف يم٤من وُمـ رُمْم٤من طمتك ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ سمٕمد صقم

 ش.ي٘مٓمٕمف وٓ ومٚمٞمنده

 قمٌد صمٜم٤م: هالل سمـ طم٤ٌمن ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف 651 ص اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

. قمٜمف أبٞمف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اًمٕمالء صمٜم٤م: - صم٘م٦م وهق - اًم٘م٤مص إسمراهٞمؿ سمـ اًمرمحـ

 ش.احلدي٨م وٕمٞمػ إسمراهٞمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد: »اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل

 اسمـ وصم٘مف وىمد شمرى يمم اًمدارىمٓمٜمل إؾمٜم٤مد ذم وصمؼ وىمد ومٞمف خمتٚمػ وهق: ىمٚم٧م



 645 اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمـ واحلدي٨م ومٞمف خمتٚمػ ومٝمق: »اًم٘مٓم٤من اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ وهمػممه٤م واًمٌخ٤مري ُمٕملم

 ش.اًمٜم٘مل اجلقهر» ذم يممش طمًـ روايتف

 ش.طمًـ واحلدي٨م سمحج٦م وٕمٗمف ُمـ ي٠مت ول: »ىم٤مل أنف اًم٘مٓم٤من اسمـ قمـ احل٤مومظ وٟم٘مؾ

 هذا أنٙمر سم٠منف أبٞمف قمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ سح ىمد: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف احل٤مومظ شمٕم٘مٌف صمؿ

 ش.اًمرمحـ قمٌد قمغم سمٕمٞمٜمف احلدي٨م

 اًم٘مرآين وإُمر إجي٤مسم٤م وٓ ؾمٚم٤ٌم ٓ رء اًم٤ٌمب هذا ذم يّمح ٓ أنف» اًم٘مقل ومجٚم٦م: ىمٚم٧م

: ىم٤مل 623/  2 أجْم٤م طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق ًمٕمذر إٓ اعمت٤مسمٕم٦م وضمقب ي٘متيض سم٤معم٤ًمرقم٦م

ةٌ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقل ودمزيف ُمتٗمرىم٦م ومٞم٘مْمٞمٝم٤م يٗمٕمؾ ل وم٢من» ـْ  وَمِٕمدَّ  حيدد ول ﴾أظَُمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

   ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق سمخروضمف اًم٘مْم٤مء يٌٓمؾ وىمت٤م ذًمؽ ذم شمٕم٤ممم

 ([423) ص ادـة متام] 

 متعؿدا أؾطره دـ رمضان ؿضاء حؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 ًمف ينمع هؾ ُمتٕمٛمدا قم٤مُمدا أومٓمره ممـ رُمْم٤من ًم٘مْم٤مء اعم١مًمػ يتٕمرض ل: وم٤مئدة 

 ذم ىم٤مل وم٘مد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق اًمث٤مين واًمٔم٤مهر ٓ؟ أم ىمْم٤مؤه

 ُمٜمف، شمّمح وٓ صالة وٓ صقُم٤م قمذر سمال ُمتٕمٛمد ي٘ميض ٓ: »24 صش آظمتٞم٤مرات»

 اًمٌخ٤مري ًمٕمدول وٕمٞمػ سم٤مًم٘مْم٤مء رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع أُمر ط اًمٜمٌل أن روي وُم٤م

 ش.قمٜمف وُمًٚمؿ

 وقمكم اخلٓم٤مب سمـ وقمٛمر اًمّمديؼ سمٙمر أبك قمـ رواه - و طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق

 .384 – 381/  2ش اعمحغم» ومراضمع هريرة وأيب ُمًٕمقد واسمـ ـم٤مًم٥م أيب سمـ

 سمٕمدول سم٤مًم٘مْم٤مء رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع أُمر طمدي٨م وٕمػ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ شمٕمٚمٞمؾ ًمٙمـ

 وهق قمٜمف اًمِمٞمخ٤من قمدل طمدي٨م ُمـ ومٙمؿ قمٜمدي سمٌمء ًمٞمس قمٜمف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 وأطمده٤م طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل يمم ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح صم٤مسم٧م أنف واحلؼ صحٞمح
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 - 64 صش اًمّمٞم٤مم» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رؾم٤مًم٦م قمغم ٚمٞم٘ملشمٕم ذم سمٞمٜمتف يمٜم٧م يمم ُمرؾمؾ صحٞمح

 يٚمحؼ ومال يمٗم٤مرشمف مت٤مم ُمـ اعمج٤مُمع وم٘مْم٤مء 96 - 91/  5ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم صمؿ 67

 .ؾمٚمٞمم همػمه ذم اًمِمٞمخ يمالم ويٌ٘مك قمٛمدا اعمٗمٓمريـ ُمـ همػمه سمف

 ذًمؽ ذم يمالُمف ٟم٘مؾ يم٤من وىمد طمزم ٓسمـ شمٌٕم٤م أجْم٤م اعمّمٜمػ خمت٤مر ومٝمق اًمّمالة أُم٤م

 دًمٞمؾ وم٢من اًمّمقم ذم ُمثٚمف خيت٤مر أن يٚمزُمف ويم٤منش اجلٛمٕم٦م» ىمٌٞمؾش اًمّمالة» ذم ُمٚمخّم٤م

 سمره٤من: »ىم٤مل وم٘مد أجْم٤م طمزم اسمـ ُمذه٥م أنف ؾمٞمم وٓ اًمّمالة ذم ُمثٚمف ومٞمف اًم٘مْم٤مء قمدم

 ىمٌؾ ذيمرٟم٤م يمم ط اهلل رؾمقل قمـ صح ىمد اًم٘مئ شمٕمٛمد ذم اًم٘مْم٤مء وضمقب أن ذًمؽ

 اًم٘مْم٤مء سم٢مجي٤مب    ٟمص اًمقطء أو اًمنمب أو ًمأليمؾ سم٤مًمتٕمٛمد اًمّمقم وم٤ًمد ذم ي٠مت ول

 صٞم٤مم وم٢مجي٤مب اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ اعم٘مٞمؿ اًمّمحٞمح قمغم همػمه ٓ رُمْم٤من شمٕم٤ممم اومؽمض ٕنم

 اهلل يقضم٥م أن سملم ومرق وٓ سم٤مـمؾ ومٝمق سمف شمٕم٤ممم اهلل ي٠مذن ل ذع إجي٤مب ُمٜمف سمدٓ همػمه

 ذم وارد ٟمص سمٖمػم قمٜمف يٜمقب همػمه صقم إن: ىم٤مئؾ ومٞم٘مقل ُمًٛمك ؿمٝمر صقم شمٕم٤ممم

 همػم إمم واًمّمالة ُمٙم٦م إمم احل٩م قمـ يٜمقب ُمٙم٦م همػم إمم احل٩م إن: ىم٤مل ُمـ وسملم ذًمؽ

 شمِْٚمَؽ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل رء يمؾ ذم وهٙمذا اًمٙمٕم٦ٌم إمم اًمّمالة قمـ شمٜمقب اًمٙمٕم٦ٌم

  طُمُدودُ 
ِ
ـْ ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ﴾شَمْٕمَتُدوَه٤م وَمال اّللَّ   طُمُدودَ  َيتََٕمدَّ  َوَُم

ِ
فُ  فَمَٚمؿَ  وَمَ٘مدْ  اّللَّ ًَ  ش.﴾َٟمْٗم

 وقمغم سم٤مًم٘مئ اعمٗمٓمر قمغم سمٕمٛمد ُمٗمٓمر يمؾ ىمٞم٤مؾمٝمؿ اعمخ٤مًمٗملم قمغم يرد ذع صمؿ

 .رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع

 هريرة وأيب ُمًٕمقد اسمـ وقمـ قمثمن طم٤مؿم٤م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمـ ىمقًمف ُمثؾ روى صمؿ

 .ومراضمٕمف

   .أجْم٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ط أُمره أنف صح ىمد رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 ش[564»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 واجًبا؟ ؿضاءً  يؼيض مـ إؾطار جيقز هؾ

سم٤م ذب ط اهلل رؾمقل أن: ه٤مٟمكء أم قمـ  إين: وم٘م٤مًم٧م ًمتنمب، ومٜم٤موهل٤م ذا
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 يقُم٤م وم٤مىميض رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء يم٤من إن»: وم٘م٤مل. ؾم١مرك أرد أن يمره٧م وًمٙمـ ص٤مئٛم٦م

 .ششم٘ميض ومال ؿمئ٧م وإن وم٤مىميض، ؿمئ٧م وم٢من شمٓمققم٤م يم٤من وإن ُمٙم٤مٟمف،

 ُمـ طمقًمف ٤ميناًمِمقيم ذيمره ومٞمم ًمٚمٜمٔمر هٜم٤م اًمٚمٗمظ هذا ظمرضم٧م إٟمم :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أنف شإزه٤مر طمدائؼ» ص٤مطم٥م قمـش 343/  6» شاجلرار اًمًٞمؾ» ذم ذيمر وم٘مد اًمٗم٘مف،

 هبذا اًمِمقيم٤مين قمٚمٞمف ومرد ي٠مثؿ، أنف: وم٠مومٓمر اًمّمٞم٤مم ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘ميض ومٞمٛمـ ىم٤مل

 :وم٘م٤مل احلدي٨م،

 اعم٘م٤مل ومٞمف يم٤من وإن ُمٙم٤مٟمف يقُم٤م وي٘ميض اًم٘م٤مض إومٓم٤مر ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف»

 ًمٞمس: أوٓ: وأىمقل. شاًم٘م٤مض إومٓم٤مر جيقز ٓ إٟمف: ىم٤مل ُمـ قمغم اًمدًمٞمؾ وًمٙمـ اعمت٘مدم

 ٓ يمم ومٞمف، اإلومٓم٤مر ضمقاز يًتٚمزم ٓ سم٤مًم٘مْم٤مء وإُمر اجلقاز ُمـ ادقم٤مه ُم٤م احلدي٨م ذم

 وُمع اشمٗم٤مىم٤م سم٤مجلمع رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر جيقز ٓ أنف شمرى أٓ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن خيٗمك

 سمٛمجٛمقع صم٤مسم٧م وهق اًمٙمٗم٤مرة ُمع ُمٙم٤مٟمف يقُم٤م ي٘ميض أن سمف أومٓمر اًمذي ط أُمر ذًمؽ

ه وًمذًمؽ ش6171» شداود أيب صحٞمح» ذم سمٞمٜمتف يمم ىمفـمر  اًمِمقيم٤مين وشمٌٕمف احل٤مومظ ىمقا

 ط وم٠مُمره ،ش363 - 361/  6» شاًمًٞمؾ» وذمش 384 - 385/  5» شاًمٜمٞمؾ» ذم ٟمٗمًف

 وإومٓم٤مره٤م ومٙمٞمػ ومٕمٚم٧م، ُم٤م ضمقاز يٕمٜمل ٓ ُمٜمف أومٓمرت يم٤مٟم٧م ًمق ه٤مٟمكء ٕم سم٤مًم٘مْم٤مء

 ،شزم وم٤مؾمتٖمٗمر أذٟم٧ٌم إين»: وهمػمه ًمٚمؽمُمذي رواي٦م ذم ىم٤مًم٧م أهن٤م: صم٤مٟمٞم٤م شمٓمقع؟ ُمـ يم٤من

 يمٜم٧م ىمْم٤مء أُمـ»: وم٘م٤مل. وم٠مومٓمرت ص٤مئٛم٦م يمٜم٧م :ىم٤مًم٧م ،شذاك؟ وُم٤م»: وم٘م٤مل

 إومٓم٤مره٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٜمٙمر جم٤مل يٌؼ ل فمٜمٝم٤م ذم سمخٓمئٝم٤م اقمؽموم٧م وم٢مذا. ٓ: ىم٤مًم٧م ،ششم٘مْمٞمٜمف؟

 قمٚمٞمف دل ُم٤م هق وهذا إقم٤مدشمف، وضمقب هل٤م يٌلم أن إٓ يٌؼ ول - اًم٘مْم٤مء ُمـ يم٤من وًمق -

. ششمٓمققم٤م يم٤من إن ييك ومال: ىم٤مل»: مشم٘مد ُم٤م قم٘م٥م رواي٦م ذم داود أبق وزاد. احلدي٨م

 اقمت٤ٌمر هق اًمدًمٞمؾ: صم٤مًمث٤م. اهلل ؿم٤مء إن واوح وهذا. ىمْم٤مء يم٤من ًمق ييه٤م أنف وُمٗمٝمقُمف

 إومٓم٤مر جيقز ٓ ومٙمذًمؽ قمذر، سمدون رُمْم٤من ذم اًمّمٞم٤مم إسمٓم٤مل جيقز ٓ ومٙمم إصؾ،

 .اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف ومرق وُمـ ىمْم٤مئف

: اعمٜمػم اسمـ ىمقل سمّمقابش 661 / 5» شاًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ؾمٚمؿ ًم٘مد: ٕم٤مراسم

:  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م إٓ قمذر همػم ُمـ اًمٜمٗمؾ صقم ذم إيمؾ حتريؿ ذم ًمٞمس»

ٌْٓمُِٚمقا َأقْمَمًَمُٙمؿ﴿  يم٤من إذا. ش..ؾمٚممن يمحدي٨م اًمٕم٤مم قمغم ي٘مدم اخل٤مص أن إٓ ،﴾ َوَٓ شُم

 اًمدًمٞمؾ وضمقد ًمٕمدم قمٚمٞمف، ًمٜم٤م واوح٤م دًمٞمال سمٕمٛمقُمٝم٤م أي٦م ومتٙمقن يمذًمؽ إُمر
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 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. ومٞمف ٟمحـ ومٞمم هل٤م اعمخّمص

 (.739-737/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افـقة بقتيُ  مل دـ افؼضاء

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 يقم: يٕمٜمل. واىمْمقه يقُمٙمؿ سم٘مٞم٦م وم٠ممتقا : ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًمقا  هذا؟ يقُمٙمؿ صٛمتؿ»

 .اًمتمم هبذا ُمٜمٙمرش. قم٤مؿمقراء

/ 5»شاًمٗمتح»ذم قمٚمٞمف ؾمٙم٧م يمٞمػ طمجر: اسمـ احل٤مومظ ُمـ وم٤مًمٕمج٥م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وضمقب ذم اًمٌح٨م صدد ذم ىم٤مل وم٢مٟمف! شم٘مقيتف؟ إمم ش335/ 5» ذًمؽ ىمٌؾ أؿم٤مر سمؾ ،ش613

 إطم٤مدي٨م ذم يمم - شيقُمٙمؿ سم٘مٞم٦م وم٠ممتقا »:ط ىمقًمف وأن اًمٜمٞم٦م، يٌٞم٧م ل ُمـ قمغم اًم٘مْم٤مء

 أبق أظمرضمف طمدي٨م ذم سحي٤مً  ذًمؽ ورد سمؾ» :ىم٤مل سم٤مًم٘مْم٤مء، إُمر يٜم٤مذم ٓ - اًمّمحٞمح٦م

 !ش...ْم٤مءاًم٘م شمرك يتٕملم ومال يث٧ٌم: ٓ أن شم٘مدير وقمغم» :وىم٤مل ومذيمره، ش...واًمٜم٤ًمئل داود

 اًمؼماءة يٜم٤مذم وم٢مٟمف إصؾ: ظمالف هذا سمؾ اًم٘مْم٤مء، إجي٤مب يتٕملم ٓ ويمذًمؽ: أىمقل

 وهق احلدي٨م، هذا ذم إٓ ُمقضمقد همػم وهذا ظم٤مص، أُمر ُمـ ًمف سمد ٓ وم٤مإلجي٤مب إصٚمٞم٦م،

 ُم٤م ظمالف وم٢مٟمف ُمٜمف: احل٤مومظ سمٛمقىمػ شمٖمؽم ومال سمٞم٤مٟمف، شم٘مدم يمم اعمتـ: ُمٜمٙمر اًمًٜمد وٕمٞمػ

 !احلديثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد شم٘متْمٞمف

 (.165/ 33/3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أخر رمضان جملء حتك افؼضاء تلخر حؽؿ

 أج٤مم؟ ُمـ قمٚمٞمؽ ُم٤م ىمْمٞم٧ِم  ُم٤م وأن٧م اًمث٤مين رُمْم٤من دظمؾ: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 وًمق أج٤مم، ُمـ قمٚمٞمؽ ُم٤م ومت٘مْملم ومرص٦م أول ذم شُم٤ٌمذي أن قمٚمٞمؽ يي، ٓ هذا

 .يمثػمة رُمْم٤مٟم٤مت قمٚمٞمؽ ُمر
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 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ىمْم٤مء إمم اإلٟم٤ًمن ُي٤ًمرع أن إومْمؾ ًمٙمـ هذا، يي ٓ: اًمِمٞمخ

ة أو رضمالً  يم٤من ؾمقاء صٞم٤مم، ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اُمرأ  َوضَمٜم٦َّمٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

َٛمَقاُت  قَمْرُوَٝم٤م ًَّ   .[311:قمٛمران آل] ﴾َوإَْرُض  اًم

٤مرع ل إن صمؿ اًم٘مْم٤مء، ومٕمٚمٞمف قمٜمف، ذًمؽ يً٘مط ُم٤م: وم٠موًٓ  ي٤ًمرع، ل إن ًمٙمـ  ًَ  ُي

 .اًم٘مْم٤مء ُمـ أيمثر قمٚمٞمف ومٚمٞمس

 . ( :.63 :../  83/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فعذر؟ ؾاتتف دـ افػاضؾة إيام ؿضاء يؼع هؾ

 ًمٕمذر وم٤مشم٧م إذا صقُمٝم٤م، ذم اًمؽمهمٞم٥م ورد اًمتل إج٤مم ىمْم٤مء ُينْمع هؾ: افسمال

 يمٕمروم٦م؟ يقُمٝم٤م ذم سم٠مدائٝم٤م اعمرشمٌط أضمره٤م حتّمٞمؾ ذم إُمؾ ُمع

 أقمد؟: اًمِمٞمخ

 وم٤مشم٧م إذا صقُمٝم٤م، ذم اًمؽمهمٞم٥م ورد اًمتل إج٤مم ىمْم٤مء ُينْمع هؾ: أىمقل: اًم١ًمال

 يقُمٝم٤م؟ ذم سم٠مدائٝم٤م اعمرشمٌط أضمره٤م حتّمٞمؾ ذم إُمؾ ُمع ًمٕمذر،

 شمٕمٜمل؟ اًمٜمقاومؾ، ُمـ وهل: اًمِمٞمخ

 وقمروم٦م؟ قم٤مؿمقراء ذم: ُمداظمٚم٦م

 .ينمع ٓ ٓ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 . ( :.68 :34/   93/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرسد ظذ تؽقن هؾ رمضان يف افصائؿ أؾطرها افتل إيام

 افتػريؼ؟ أم

 اًمند رُمْم٤من، ذم اًمّم٤مئؿ أومٓمره٤م اًمتل إج٤مم ىمْم٤مء ذم اعمٕمتٛمد هق ُم٤م: افسمال

ٕم٤مً  ومقضمدٟم٤مه شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم اًمٌح٨م قمغم اـمٚمٕمٜم٤م أنٜم٤م ظم٤مص٦م اًمتٗمريؼ، أم  وومٞمف ُُمَقؾمَّ

 ومقضمدٟم٤مه شاًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م» ذم اعمَُٓمّقل همػم اًمٌح٨م ُمـ رء قمغم واـمَّٚمٕمٜم٤م اًمتخٞمػم،

 اًمتٗمريؼ؟ ُيـِجٞمز وٓ اًمند يقضم٥م

 ُمع اًمٚمحٔم٦م هذه إمم أتٌٜم٤مه اًمذي هذا اًمتٗمريؼ:أن٤م جيٞمز وٓ اًمند يقضم٥م: اًمِمٞمخ

 .آؾمتٓم٤مقم٦م وهق اًمتقوٞمح ُمـ رء

 أُم٤م ضم٤مز، ومٗمرق ذًمؽ قمٚمٞمف شمٕمذر إذا ومٞمم سم٤مًمريمـ، ًمٞمس ًمٙمـ إصؾ، هق اًمند: يٕمٜمل 

 ُم٤م ي٘ميض طمتك وهٙمذا:.. اًمٞمقم سمٕمد اًمٞمقم اًمند ُمـ ويتٛمٙمـ اًمتٗمريؼ قمدم يًتٓمٞمع وهق

ضمٜم٤مه طمدي٨م ذًمؽ ذم ٟمتٌٜم٤مه، اًمذي هق ومٝمذا أج٤مم، ُمـ قمٚمٞمف  .اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ظَمرَّ

 .أقمٚمؿ واهلل ٟمتٌٜم٤مه، اًمذي هذه

 .سم٤مًمند ي٠مُمر طمدي٨م هٜم٤مك: اًمِمٞمخ

 .«ي٘مٓمٕمف وٓ ومٚمٞمند رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف يم٤من ُمـ»: ُمداظمٚم٦م

 صحتف؟ أم وٕمٗمف إمم متٞمٚمقن ؿمٞمخٜم٤م،... :ُمداظمٚم٦م

 إذا وإٓ احلٙمؿ، هبذا ٟم٘مقل صحتف، إمم اعمٞمؾ قمغم سمٜم٤مء ،ش3»صحتف إمم ٓ،: اًمِمٞمخ

 .دًٓمتف ؾم٘مٓم٧م َوْٕمُٗمف، صم٧ٌم

 .إدًم٦م سمتٗمّمٞمؾ شمْمٕمٞمٗمف إمم ُمٚمتؿ شاإلرواء» ذم أنف أذيمر أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 حت٘مٞم٘م٤ًم، وًمٞمس سمحث٤ًم، ذيمره ورد اًمث٤مين اجلزء شاًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م» ذم ًمٙمـ

                                                           

 (.6/317 اًمْمٕمٞمٗم٦م. )قمٜمدي اإلؾمٜم٤مد طمًـ: اًمِمٞمخ ىم٤مل( 3)
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 .سمف وم٤مؾمتدًمٚمتؿ

 .اًمٌحثلم سملم ُم٘م٤مسمٚم٦م إمم حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م وم٤مٔن هق، هذا: اًمِمٞمخ

 .ـمٌٕم٤مً  احلج٦م طمٞم٨م ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 .هذا هق ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

ٟمٜم٤م سمٕمض: ُمداظمٚم٦م  ..ُمـ أىمدم يمت٤مب زم ىم٤مًمقا  إىمدُمٞم٦م، طمٞم٨م ُمـ يٛمٞمؾ إظمقا

 هل إىمدُمٞم٦م ٟم٘مقل أن ٟمريد ٟمحـ ًمق سم٤مًمٕمٙمس واهٞم٦م، طمج٦م هذه ٓ،: اًمِمٞمخ

روا هؿ احلج٦م  اًمٕمٙمس؟ أم هٙمذا، وَمٙمَّ

 .ـمٌٕم٤مً  اًمٕمٙمس ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .هذا ُمٕم٘مقل اًمٕمٙمس،: اًمِمٞمخ

 قمرومٜم٤م إذا يٙمقن، ُمتك إظمػم اًمِمٞمخ رأي اعمتٌٜمك، اًمِمٞمخ رأي إٟمم: ُمداظمٚم٦م

 .اعمت٠مظمر اًمٙمت٤مب

 .هذا هق: اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمدة، هق أنف ئمٝمر اًمذي هق اعمت٠مظمر اإلظمقان، سمٕمض قمـ شُمٜمَْ٘مؾ يمم اًم٘م٤مقمدة ًمٙمـ

 .ىمٚم٧م يمم اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ سمد ٓ ُمت٤ٌميٜملم، ٟم٘مٚملم هٜم٤مك دام ُم٤م أن ًمٜم٘مٓمع احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ

 .احلج٦م طمٞم٨م ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 سمّمحٞمح، ًمٞمس سم٤مًمند أُمر احلدي٨م هذا أن أظمػماً  شمٌلم إذا: أىمقل وسم٤مظمتّم٤مر

 وًمٕمٚمٙمؿ اخلٞم٤مر، ومٕمغم طمٞمٜمئذٍ  ذًمؽ، ٟمحق أو اًمِمذوذ أو سم٤مًمقىمػ ُُمَٕمّٚمؾ يٙمقن يٛمٙمـ

روٟمٜمل  .ه٤مشمٗمٞم٤مً  وًمق شُمَذيمِّ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اهلل، ؿم٤مء إن اًمٚمٞمٚم٦م: ُمداظمٚم٦م
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 .اهلل ؿم٤مء إن: اًمِمٞمخ

 ( 11 :64: 52/   324/  واًمٜمقر اهلدى)

 صقام ظذ حرصفا مع افشتاء إػ رمضان ؿضاء أخرت امرأة

 افـقاؾؾ؟

 اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ ديٜم٤ًم،.. رُمْم٤من ذم يم٤مُمؾ ؿمٝمر صٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اُمرأة هذه :مداخؾة

 هؾ شمنده، طمتك اًمِمت٤مء إمم اًمِمٝمر صٞم٤مم وشم١مضمؾ ٟم٤مومٚم٦م، وَخٞمس اصمٜملم شمّمقم احل٤مض

 هذا؟ جيقز

 .اًمِمت٤مء ي٠ميت طمتك شمٕمٞمش أنف... ؾمٜمًدا أظمذت إذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اًمٜم٤مومٚم٦م ي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل سم٠من سمٙمر أبق وأفمٜمف اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض قمـ أثر هٜم٤مك

 وًمف وزٟم٤ًم، إثر هذا عمثؾ ٟم٘مٞمؿ ٟمحـ ًمٙمـ طمدي٨م، وًمٞمس أثر وهذا اًمٗمريْم٦م، شم١مد ل ُم٤م

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم ُمٕمتؼمة ىمٞمٛم٦م قمٜمدٟم٤م

 .صح٤ميب رأي أنف :إول

 .واًمٗمٝمؿ واًمٕمٚمؿ اًمٗمْمؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمد إٟم٤ًمن رأي أنف :وافثاين

 ُم٤م وضمقد قمدم ُمع -قمٜمف اهلل رض- اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمـ صدر وىمد إثر ومٝمذا

 وزٟم٤ًم، إثر هلذا ٟم٘مٞمؿ ومٜمحـ احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م اًمرؾمقل طمدي٨م وهق أصاًل، ُمٜمف أىمقى هق

 .اًمّمديؼ سمٙمر أبق وهق اًم٘م٤مئؾ، هذا همػم رأي قمغم وٟم٘مدُمف

ة: ومٜم٘مقل  ُمـ ؾم٧م أج٤مم سمّمٞم٤مم ٟمٗمًٝم٤م ومتِمٖمؾ رُمْم٤من ُمـ أج٤مم صٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اُمرأ

 اهلل إمم شمت٘مرب ٕهن٤م وم٤مطمش: ظمٓم٠م هذا رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م صٞم٤مم وشم١مضمؾ ؿمقال،

 ذًمؽ، قمغم هل٤م اًم٤ٌمقم٨م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، اهلل ومرض ُم٤م وهتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م، اهلل يٗمرض ل سمم

 اًم٘مّمػمة،ـمٞم٥م، اًمِمت٤مء أج٤مم ذم قمكم ُم٤م أىميض أن٤م أنف وم٤مطمِم٦م، ومٙمري٦م اقمت٘م٤مدي٦م ظمٓمٞمئ٦مٌ 

 ذم ؾمتٙمقٟملم وأنؽ! اًمِمت٤مء؟ أج٤مم إمم ؾمٞم١مظمرك أنف اًمٕم٤معملم رب شمقىمٞمع واظمذة أن٧ِم 
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 ومْمٞمٚم٦م أن أيم٥ًم أن٤م سم٠منف ٟمٗمًؽ، وشُمـَٛمٜمِّل شُمَٕمٚمِّـكم طمتك ومراغ، ذم وؾمتٙمقٟملم صح٦م،

 .رُمْم٤من ُمـ قمكم ُم٤م أىميض ذًمؽ وسمٕمد إج٤مم، اًم٧ًم هذه

 رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمْم٤مء إمم شم٤ٌمدر أن اعمرأة هذه ُمثؾ قمغم ٟمقضم٥م ٟمحـ ًمذًمؽ

 .اًمٗمرص٦م هل٤م أتٞمح٧م إذا ؿمقال، ُمـ إج٤مم اًم٧ًم ىمْم٤مء وشم١مضمؾ

 ٕهن٤م اًمراسمح٦م: هل طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمل هل٤م، شمًٛمح ل اًمٗمرص٦م أن اومؽموٜم٤م وإذا 

 .اًمٕمٙمس ذم وم٤مخل٤ًمرة اًمٜم٤مومٚم٦م، ووم٤مشمتٝم٤م ومريْم٦م، أدت

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػمٌ  يٕمٚمؿ يمم وًمٙمـ   وىمد اعمًجد دظمؾ ومٞمٛمـ ٟم٘مقل أنٜم٤م احل٤مضيـ إظمقا

 ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م اعمًجد، حتٞم٦م ٟمٞم٦م: ٟمٞم٤مت صمالث ذم ريمٕمتلم واطمدة قم٤ٌمدة ي١مدي أن ومٚمف شمقو٠م

 .اًمقىم٧م ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م اًمقوقء،

 ُوقِمدَ  اًمذي إضمر أىمؾ ًمف يٙمت٥م ريمٕمتلم صالة وهق اًمٕمٛمؾ هذا أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا 

 وم٤ميمتٌٝم٤م ومٕمٛمٚمٝم٤م قمٌدي هؿ إذا عمالئٙمتف اهلل ي٘مقل »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اعمًٚمٛمقن سمف

 .احلدي٨م آظمر إمم ش..طمًٜم٤مت قمنم ًمف

 اًمذي ومٝمذا طمًٜم٤مت، قمنم هق اًمّم٤مًمح ًمٚمٕمٛمؾ يٙمت٥م ُم٤م أىمؾ ًمف يمت٥م أنف اومؽموٜم٤م

 طمًٜم٤مت قمنم طمًٜم٦م، قمنم اصمٜم٤م طمًٜم٤مت اًمٕمنم سمدل ًمف يمت٥م ٟمقاي٤م، وسمثالث اًمريمٕمتلم صغم

 ُمـ إومْمؾ ًمٙمـ اًمقىم٧م، ؾمٜم٦م ٟمٞم٦مُ  اًمقوقء، ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م ٟمٞم٦م، جمرد وطمًٜمتلم اًمٕمٛمؾ، ُم٘م٤مسمؾ

 ..ريمٕم٤مت ؾم٧م ًمٞمّمكم ٟمِمٓم٤مً  يٙمـ ل إذا ًمٙمـ ريمٕم٤مت، ؾم٧م يّمكم أنف هذا

 ٕهن٤م اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم شمّمكم أنؽ صقرشملم، ُمـ واطمدة صقرة قمٜمدك أن 

 .إومم اًمّمقرة هذه اًمقىم٧م، ؾمٜم٦م شمّمكم وٓ قمٜمدٟم٤م، واضم٦ٌم

 اعمًجد حتٞم٦م ٟمٞم٦م إمم أوػ ريمٕمتلم، قمغم شمزيد أن شمريد ٓ دام ُم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 .هق هذا طمًٜم٦م، قمنمة إطمدى طمٞمٜمئذٍ  ًمؽ ومٞمٙمت٥م اًمقىم٧م، ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م

ة ومٝمذه  رُمْم٤من، ُمـ أج٤مم ىمْم٤مء قمٚمٞمف اًمرضم٤مل ُمـ ُم٤م ضٍ رَ ًمٕمَ  إٟم٤ًمن، أّي  أو اعمرأ

 ؿمقال ُمـ أج٤مم ؾمت٦م يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ يم٤من وإذا رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ومٞم١مدي

 ًمف ومٞمٙمت٥م ؿمقال، ُمـ ؾمًت٤م اًم٘مْم٤مء ُمع يٜمقي إىمؾ ومٕمغم ؿمقال، أج٤مم ًم٧ًما ظم٤مًمّم٦مً 
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 .يقم يمؾ ُمـ طمًٜم٦م زي٤مدة

ه اًمذي هذا  .اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ ذم ٟمرا

 

 ( 11 :69: 66/   324/  واًمٜمقر اهلدى)

 افػرض ؿضاء يف كاشًقا رشب أو أـؾ مـ

 سمدون ٟم٤مد وهق ي٠ميمؾ اًمذي إن ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هٜم٤مك سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

ة اًمًداد، يٕمٜمل سمتًد يٕمٜمل، ٟمقاومؾ رُمْم٤من، ة سمتًد، يٕمٜمل اعمرأ  شمّمقم قمٜمدُم٤م اعمرأ

 أطمٞم٤مًٟم٤م؟ رُمْم٤من ذم شمٗمٓمر

 سمت٘مْمٞمف؟ يٕمٜمل سمتًد شم٘مّمدي: اًمِمٞمخ

 .ٟمقاومؾ ُمش.. .:ُمداظمٚم٦م

 ي٘مْمٞمف؟ إٟمف شم٘مّمدي: اًمِمٞمخ

ة شم٘مْمٞمف ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م  .. اعمرأ

 .سم٤مًمًد شم٘مّمدي: اًمِمٞمخ

 .اعمٕمدودة رُمْم٤من ذم أومٓمرهت٤م اًمتل إج٤مم: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜمٗمؾ قمـ شمتٙمٚمٛمل أن٧م احلالل سمٜم٧م ي٤م: اًمِمٞمخ

 ذم أومٓمرهت٤م اًمتل اعمٕمدودة إج٤مم اعمرأة شم٘ميض قمؿ شم٘مْمٞمٝم٤م، قَمؿّ  اًمٜمٗمؾ همػم: ُمداظمٚم٦م

 .رُمْم٤من

 !ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 ي٘مقًمقا  ٟم٤مس ٟمقاومؾ أو ٟم٤مؾمٞم٦م، وهل ظمالهل٤م ذم هل وم٠ميمٚم٧م اًمًٜم٦م، هذه: ُمداظمٚم٦م

 .شُمْٗمٓمر إهن٤م
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 .صٞم٤مم أو رُمْم٤من، ىمْم٤مء أو رُمْم٤من، صقم سملم ومرق هٜم٤مك يقضمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ..:مداخؾة

 .اجلقاب مت٤مم اؾمٛمٕمل.. هيديٙمل اهلل اؾمٛمٕمل: اًمِمٞمخ

 .ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 أو رُمْم٤من يّمقم أنثك، أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء ؿمخص، سملم هٜم٤مك ومرق ٓ: اًمِمٞمخ

 أـمٕمٛمف وم٢مٟمم ٟم٤مؾمٞم٤ًم، ذب أو أيمؾ إذا ٟمٗمؾ: صٞم٤مم يّمقم أو رُمْم٤من، ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ي٘ميض

 .قمٚمٞمف ىمْم٤مء وٓ وؾم٘م٤مه، اهلل

 !ظمػماً  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .ومرق يقضمد ٓ أنف قمروم٧ِم : اًمِمٞمخ

 .هذا ي٘مقًمقن وؿمٞمقظمٜم٤م يمثػم قمٜمدٟم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ؿمٞمقخ هؿ ُم٤م ؿمٞمقخ، أنٗمًٝمؿ يٕمٛمٚمقن ه١مٓء إؾمػ ُمع: اًمِمٞمخ

 !ظمػماً  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مكِ  :افشقخ

 ( 11 :66: 13/ 636/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقال؟ مـ افست صقام أم رمضان ؿضاء ادرأة تؼدم هؾ

 ذم احلٞمض ي٠متٞمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٜم٤ًمء سمٕمض قمغم اعمٕمٝمقد ـمٌٕم٤ًم، ،ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 طم٤مو٧م اًمتل إج٤مم شم٘ميض أو إج٤مم شُمِٕمٞمد أن قمٚمٞمٝم٤م رُمْم٤من اٟمتٝم٤مء وسمٕمد رُمْم٤من،

 شم٘ميض؟ أو ؿمقال ُمـ ؾم٧م اًمّمٞم٤مم ذم شم٤ًمرع ُمٌدئٞم٤مً  ومٝمؾ ومٞمٝم٤م،

 .شم٘ميض :افشقخ
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 .أوًٓ ً شم٘ميض: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :48 :65/ 161/واًمٜمقر اهلدى) 

 افست بصقام أم رمضان مـ ؾاهتا ما بؼضاء ادرأة تبدأ هؾ

 صقال؟ مـ

 شمٌدأ إج٤مم اًمًت٦م شمّمقم وسمّده٤م ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م إٟمف: سمت٘مقل سمت٠ًمل إظم٧م :اعمٚم٘مل

 سم٤مًمًت٦م؟ وٓ سم٤مًم٘مْم٤مء

 .سم٤مًم٘مْم٤مء شمٌدأ: اًمِمٞمخ

 .شمٌدأ سم٤مًم٘مْم٤مء :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 ( 11 :11: 16/   279/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افست صقام وكقة رمضان مـ ؾات ما ؿضاء كقة بغ اجلؿع حؽؿ

  صقال مـ

 ُمـ يقم أومٓمرت رسمم أن٤م ؿمقال، ُمـ ؾم٧م صٞم٤مم حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 هؾ ؿمقال، ُمـ اًم٧ًم أصقم أين وأردت يقم، ومٓمرت ؿمقال يًٌؼ اًمٚمِّـل رُمْم٤من

 واطمد؟ آن ذم اًمًت٦م هذه ُمـ يقم وصٞم٤مم ىمْم٤مءً  ٟمٞمتل أضمٕمؾ أن جيقز

 .جيقز ٟمٕمؿ: وم٤مجلقاب اجلقاز قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م إذا: اًمِمٞمخ

 .ًمف يٓمٞم٥م ُم٤م ُمٜمٝم٤م اعمًٚمؿ ومٞمخت٤مر ُمراشم٥م، صمالصم٦م هٜم٤م أن ًمؽ أذيمر وأن٤م 

 ح٤مذا؟ ًمقطمده، وؿمقال ًمقطمده، ىمْم٤مء يّمقم أن اًمٕمٚمٞم٤م، وهل: إومم اعمرشم٦ٌم 

 إىمؾ قمغم ًمف رُمْم٤من ُمـ يقًُم٤م ص٤مم وم٢مذا أُمث٤مهل٤م، سمٕمنم احلًٜم٦م أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م 

 هذه قمنميـ، ص٤مروا طمًٜم٤مت قمنم ًمِمقال ؿمقال ُمـ يقًُم٤م وص٤مم طمًٜم٤مت، قمنم

 .اًمٕمٚمٞم٤م اًمُٗمْْمَٚمـك احل٤مًم٦م
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 آظمر، أو ًم٥ًٌم ـم٤مىم٦م قمٜمده ُم٤م وىم٧م، قمٜمده ُم٤م اؾمتٕمداد، قمٜمده ُم٤م هق: اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م

 يِمٛمؾ وسمِّده رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف مم٤م أج٤مم ؾم٧م أو -ُمثالً – قمٚمٞمف مم٤م يقم يّمقم سمِّده هق

 رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف مم٤م ىمْم٤مء يٜمقي: سمٜم٘مقل اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمرشم٦ٌم هذه ؿمقال، ُمـ اًمًت٦م ومٞمٝمؿ

 قمنمة، زائد قمنمة ًمف يٙمت٥م ٓ هذا ؿمقال، ُمـ ؾم٧م ٟمِّٞم٦م اًمٜمِٞم٦ّم هذه إمم ويْمؿ ويٗمٕمؾ،

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٓمٞم٦ٌم اًمٜمٞم٦م هق اًمقاطمد هذا واطمد، زائد قمنمة ًمف يٙمت٥م هذا

 عملها وإذا حسنة، له اكتبوها يعملها، فلم بحسنةٍ  عبدي َهمَّ  إذا»: اًم٘مدد احلدي٨م

 واَّلل كثرية، أضعاف إل سبعامئة، إل حسنة مائة إل حسنات، عرش له فاكتبوها

 .طمًٜم٦م قمنم اطمدى إىمؾ قمغم ًمف يمت٥م إن اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمرشم٦ٌم هذه «يشاء دن يضاعف

 اًم٧ًم هذول طم٤مًمف سمٞمحي ٓ وسمس، قمٚمٞمف مم٤م سمٞمّمقم: وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم

 اًمٕمرب ُمـ يمثػم ؿم٠من هق يمم ؿمقال: ؿمٝمر ذم إٟمف يدري ُم٤م يٛمٙمـ أو ؿمقال، ُمـ

 واوح؟ اعمتٖمرسملم،

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك واوح: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 ( 11 :11 :37/ 167/واًمٜمقر اهلدى)

 يصؿ ومل افتؽؾقػ بؾغ مـ حؼ يف افؼضاء 

 وص٤مم ومّمغم قمنم، َخ٦ًم وقمٛمره ُمثالً  اإلٟم٤ًمن قمغم اًم٘مٚمؿ ضمرى: افسمال

 وصٞم٤مم؟ صالة ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ي٘ميض هؾ اًمًٜمقات اخلٛمس ومٝمذه قم٤مُم٤ًم، قمنمون وقمٛمره

 هؾ اًمرواشم٥م قمـ: ؾم٠مل ح٤م هذا، اجلزائري ُمع اجلقاب ؾمٌؼ هذا أفمـ: اًمِمٞمخ

 خيرضمٝم٤م اًمتل وم٤مًمٗمرائض اًمٗمرائض، ُمٕم٤مُمٚم٦م شُمَٕم٤مُمؾ اًمرواشم٥م: اجلقاب ومٙم٤من شُمْ٘م٣َم،

 ط وم٤مًمرؾمقل ىمْم٤مؤه٤م، يٛمٙمـ ٓ هذه واًمٜمًٞم٤من اًمٜمقم قمذر دون وىمتٝم٤م قمـ اعمٙمٚمػ

 شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م، طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ»: ي٘مقل يم٤من

 ومٕمٚمٞمف  ًوٟمًٞم٤مٟم٤ًم، ذهقٓ اًمٔمٝمر يّمؾ ل أنف اًم٤ًمقم٦م هذه ذم شمذيمر إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومروٜم٤م ًمق

 ومٕمٚمٞمف وشمذيمره٤م ًمٚمّمالة ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من ومٛمـ اعمٜمًٞم٦م، وي٘ميض ي٤ٌمذ أن اًمتذيمر ؾم٤مقم٦م أن

 ذم وىمتٝم٤م، راح صالة ومٝمل: اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض ي٘مقل يمم ي٘م٤مل يٗمٕمؾ ل وم٢من يّمٚمٞمٝم٤م، أن أن
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 أو هل٤م اًمتذيمر وىم٧م اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة هذه وىمتٝم٤م أبدًا، يّمٚمٞمٝم٤م، سمٕمد ومٞمم ُمٝمؾ،

 .قمٚمٞمف راطم٧م اًمتذيمر وىم٧م ذم يّمٚمٝم٤م ل وم٢مذا هل٤م، آؾمتٞم٘م٤مظ

 أوٞمؼ ُمتًع، وىم٧م هل٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة يمؾ مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمم 

 هذه قمـ اًمتٝمك اعمّمكم وم٢مذا ؾم٤مقم٦م، ٟمحق ذم ذًمؽ ُمع اعمٖمرب، صالة هق إوىم٤مت

 .ذقمل قمذر دون وىمتٝم٤م ظمرج طمتك اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمدة ذم اًمّمالة

 اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة يم٤مٟم٧م إذا اًمتذيمر، وىم٧م ذم يّمٚمٝم٤م ل ٕنف هل٤م: يمٗم٤مرة ٓ ومحٞمٜمئذٍ  

 يمٗم٤مرة ومال يّمٚمٝم٤م ل وم٢مذا وىمتٝم٤م، ومٝمذا: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل شمذيمره٤م طملم قمٜمٝم٤م ٟم٤مم واًمتل

 اًمقىم٧م، هذا ذم يّمٚمٞمٝم٤م ٓ وهق اًمزُم٤من، ُمـ ؾم٤مقم٦م وىمتٝم٤م اًمتل اًمّمالة سم٤مًمؽ ومم هل٤م،

 وضمؾ قمز اهلل ٕن إبد، إمم أوًٓ  ًمؽ ىمٚم٧م يمم اًمّمالة هذه ي٘ميض أن يٛمٙمٜمف ٓ ومٝمذا

الةَ  إِنَّ ﴿: ي٘مقل  ُمقىمقشم٤ًم؟ ُمٕمٜمك ُم٤م ،[311:اًمٜم٤ًمء] ﴾َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 همٚم٥م اًمذيـ ظم٤مص٦م اعمّمٚملم، ًمرهم٦ٌم إُمر شمرك ومٚمق وأظمر، إول ُُمَقىم٧َّم: أي

 إِنَّ ﴿: أي٦م هذه شمٕمٓمٚم٧م ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، قمغم وآٟمٙم٤ٌمب هب٤م وآٟمِمٖم٤مل اًمدٟمٞم٤م طم٥م قمٚمٞمٝمؿ

الةَ   .[311:اًمٜم٤ًمء] ﴾ َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمّمالة إو٤مقم٦م إصمؿ سم٤مًمغ يتذيمر أن اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م: وًمذًمؽ 

 سمٞمتف اطمؽمق يم٠منف شوُم٤مًمف أهٚمف ُوشمَِر  ومٙم٠منم اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم

 اًم٘مْم٤مء؟ ُم٠ًمخ٦م ًمؽ ووح واطمدة، صالة َوٞمَّع ٕنف اعمّمٞم٦ٌم، هذه اٟمٔمر وأهٚمف،

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٓسمد اًمتذيمر طملم اًمٕمذر هذا صمؿ ٟمًٞم٤من، أو اًمٜمقم سمٕمذر إٓ ىمْم٤مء ومٞمف ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .وىمتٝم٤م ذه٥م مت٤مهؾ وم٢مذا سم٤مًمٕم٤ٌمدة، اإلشمٞم٤من ُمـ

 يمذًمؽ؟ واًمّمٞم٤مم :اًم٤ًمئؾ
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ـْ ﴿ يمذًمؽ، رُمْم٤من وصٞم٤مم: اًمِمٞمخ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ُِم

 اهلل، سمحرُم٤مت ومٞمًتٝملم ُم٤ًمومر هق وٓ سمٛمريض ًمٞمس هق أُم٤م [385:اًمٌ٘مرة] ﴾ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ 

 .اًم٘مْم٤مء يًتٓمٞمع ٓ أجْم٤مً  هذا ص٤مئٛمقن واًمٜم٤مس وينمب وي٠ميمؾ

 (.  11: 16: 11/ 588/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾفؾ ؿضاء ظؾقف ومـ افتتابع، ظذ صقال مـ افست صقام هؾ

 بافستة؟ أم بافؼضاء يبدأ

 اًمِمٝمر وظمالل اًمتت٤مسمع طمٞم٨م ُمـ ؿمقال ُمـ اًمًت٦م صٞم٤مم: اًم٤ًمقم٦م ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف واًمذي ؿمقال ُمـ ؾمت٦م يّمقم أن يريد اًمذي طمٞم٨م ُمـ أو

ة أو ُمريْم٤مً  أو ُم٤ًمومراً  اًمرضمؾ يم٤من ؾمقاء  اًمٙمؾ اهلل ؿم٤مء إن ومحتك طم٤مئض، اُمرأ

 .اًم١ًمال هذا ُمـ يًتٗمٞمد

 وًمذًمؽ حم٤مضة، إمم حيت٤مج ٕنف : اًمققمد ٟمخ٤مًمػ ًمٜم٤م ؾمٞمْمٓمر ؾم١ماًمؽ: اًمِمٞمخ

 .اجلقاب ذم اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م ٟمختٍم ومًقف

 يمم ؿمقال ُمـ ؾمت٤مً  يّمقم أن وأراد ؿمقال ؿمٝمر وضم٤مء ىمْم٤مء قمٚمٞمف يم٤من ُمـ: أوًٓ  

 ص٤مم ومٙم٠منم ؿمقال ُمـ سم٧ًم وم٠متٌٕمف رُمْم٤من ص٤مم ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

ة أو ُمريْم٤مً  رضمالً  يم٤من ؾمقاء رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف اًمذي هذا شاًمدهر  ُمـ ًمٕمذر اُمرأ

 .ذًمؽ دون وُم٤م واعمٝمؿ سم٤مٕهؿ ٟمٌدأ أطمقال صمالصم٦م ومٚمف أقمذاره٤م،

 ٓ ٓزم ومرض اًم٘مْم٤مء هذا ٕن رُمْم٤من: أج٤مم ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م سم٘مْم٤مء يٌدأ أن: إول 

 وذاك ٟمٗمؾ هذا ٕنف ؿمقال: ُمـ ؾم٧م سمّمٞم٤مم يٌدأ وٓ إول، إُمر هذا ُمٜمف، سمد

 شمٕم٤ممم اهلل رض- سمٙمر أيب قمـ صحٞمح أثر وهٜم٤مك اًمٜمٗمؾ، قمغم ُم٘مدم واًمٗمرض ومرض،

 .ومرض قمٚمٞمف يم٤من إذا قم٤ٌمدةً  ُمتٜمٗمؾٍ  ُمـ َي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل أن -قمٜمف

 احل٤مًم٦م هذه رُمْم٤من، ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف اًمذي اًمٗمرض هبذا اًمٌدء ُمـ سمد ومال وًمذًمؽ

 .احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ[ إومْمؾ]
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 صمؿ رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م سم٘مْم٤مء.. ؾمت٦م سم٘مْم٤مء يٌدأ: أن ٟم٘مقل إومْمؾ ًمٙمـ 

 مجع ىمد ص٤مر هٜم٤م: وم٢مذاً  رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘ميض سمٕمدُم٤م ؿمقال ُمـ أج٤مم ؾمت٦م يّمقم

 واًمٕمٛمؾ أضمٚمٝم٤م، ُمـ واًمٕمٛمؾ إومم اًمٜمٞم٦م هذه قمٚمٞمف، ُم٤م ىمْم٤مء قمٛمؾ قمٛمٚملم ذم ٟمٞمتلم

 إٟم٤ًمٟم٤مً  ومروٜم٤م ًمق: سمٛمٕمٜمك ؿمقال، ُمـ ظم٤مص٦م سمٜمٞم٦م ؿمقال ُمـ أج٤مم ؾمت٦م ص٤مم أنف أظمر

 ُمـ ؾمت٦م سمٜمٞم٦م وؾمت٤مً  اًم٘مْم٤مء، سمٜمٞم٦م ؾمت٤مً  وؾمت٤ًم، ؾمت٤مً : إذاً  ومٞمّمقم ىمْم٤مء، أج٤مم ؾمت٦م قمٚمٞمف

 .إومْمؾ هق هذا ؿمقال

 ؾمت٦م أهن٤م وومروٜم٤م رُمْم٤من، ُمـ ىمْم٤مء ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م يٜمقي أن وهق دوٟمف، ُم٤م يٚمٞمف 

 ؾمت٦م ٟمٞم٦م وم٘مط يٜمقي رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ىمْم٤مء سم٤مًمٕمٛمؾ ظمّمٝم٤م اًمتل اًمٜمٞم٦م ويٜمقي أج٤مم

 هذا ذم اًم٘مْم٤مء هذا جيٕمؾ اًمِمٝمقر ُمـ سمٕمد ومٞمم ىمْم٤مءه جيٕمؾ سمده: سمٛمٕمٜمك ؿمقال، ُمـ

 هذه رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف مم٤م ي٘ميض أن ٟمقى إٟمم أنف ُمع ؿمقال، ُمـ ؾمت٦م ويٜمقي اًمِمٝمر

 يٜمقي ٓ ًمرُمْم٤من جمردة ٟمٞم٦م يٜمقي أن: إظمرى واحل٤مًم٦م أومْمؾ، وهل اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م

 ومريْم٦م، أضمر ًمف يمت٥م رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف سمم ىم٣م اًمذي أن اًمٗمرق. .اًمٗمرق ُم٤م آظمر ؿمٞمئ٤مً 

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ؿمقال ُمـ أج٤مم ؾمت٦م أضمر ًمف يُمت٥ِم أظمرى أج٤مم ؾمت٦م ص٤مم واًمذي

 .شاًمدهر ص٤مم ومٙم٠منم»: واًمًالم

 يٙمت٥م ؿمقال ُمـ ؾمت٦م ٟمٞم٦م ذًمؽ إمم وؿ صمؿ قمٛمالً  وم٘مط رُمْم٤من ٟمٞم٦م يٜمقي اًمذي أُم٤م

 شم٤ٌمرك رسمف قمـ اعمروي اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن اًمٜمٞم٦م: طمًٜم٦م ًمف

 ىم٣م اًمذي ومٝمذا ،شطمًٜم٦م ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م ومٚمؿ سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  وإذا»: وشمٕم٤ممم

 ًمف يُمت٥م اًم٘مْم٤مء ٟمٞم٦م إٓ َيٜمْقِ  ل وم٢من ؿمقال ذم ىمْم٤مه٤م رُمْم٤من ُمـ أج٤مم ؾمت٦م أج٤مم، ؾمت٦م

 ُمـ ىمْم٤مء ٟمٞم٦م إمم وؿ وم٢مذا هٜم٤مًمؽ، ُم٤م آظمر إمم طمًٜم٦م ُم٤مئ٦م إمم طمًٜم٤مت قمنم أضمر

 ًمٙمؿ ئمٝمر هٜم٤م وُمـ يٕمٛمؾ، ول ٟمقى ٕنف طمًٜم٦م: ًمف يمت٥م ؿمقال ُمـ ؾمت٦م ٟمٞم٦م رُمْم٤من

 ؿمقال ُمـ ؾمت٦م ذًمؽ إمم يْمؿ صمؿ قمٚمٞمف مم٤م ؾمت٦م يّمقم إٟم٤ًمن اًمتًٚمًؾ هذا سملم اًمٗمرق

 ؾمت٦م ٟمٞم٦م وُمٕمف ىمْم٤مء ُمـ قمٚمٞمف مم٤م ؾمت٦م يّمقم: اًمث٤مين إطمقال، أومْمؾ ؿمؽ سمال ومٝمذا

 ؿمقال، ذم ضمٕمٚمٝم٤م واطمدة وٟمٞم٦م ىمْم٤مء أج٤مم ؾمت٦م قمٛمٚمف أضمر ًمف ُيٙمت٥م ومٝمذا ؿمقال، ُمـ

 .آظمر رء ٓ ووم٘مط رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ىم٣م أنف: وإظمػم اًمث٤مًم٨م
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 .شم٘مع أن يٛمٙمـ اًمتل اعمراشم٥م هذه

 ( 11 :19: 16/   289/  واًمٜمقر اهلدى)

  ظديدة شـقات صقام ؿضاء ظؾقفا تراـؿ فق ادرأة تػعؾ ماذا

ة شمٗمٕمؾ ُم٤مذا: ؾم١مال هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  أج٤مًُم٤م شم٘ميض قمديدة ؾمٜمقات ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ًمق اعمرأ

 وهٙمذا؟ آظمر رُمْم٤من يدظمؾ صمؿ ىمٚمٞمٚم٦م

ؾ اًم٘مْم٤مء، ذم شمًتٛمر شم٘ميض: اًمِمٞمخ  اعمقت، ي٠متٞمٝم٤م أن ظمِمٞم٦م سم٤مًم٘مْم٤مء: وشُمَٕمجِّ

 .اإلجي٤مز هذا

 ( 11 :15: 34/   295/  واًمٜمقر اهلدى) 

  ظذر؟ بل يػطر أن فف هؾ ءافؼضا صقام يف رشع افذي اإلكسان

 .رُمْم٤من ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مء صٞم٤مم ذم اإلٟم٤ًمن ذع إذا ؿمٞمخل :اعمٚم٘مل

 . ـمٌٕم٤مً  اإلومٓم٤مر، جيقز ٓ: اًمِمٞمخ

 ..ٟمٗمًف؟ أُمػم ًمٞمس :اعمٚم٘مل

 ؟ؿمٞمخٜم٤م اًمٜمٞم٦م [ُمقوقع ذم] طمتك :اعمٚم٘مل

 وهق اًمٜمٞم٦م، شمٌٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م ومٞمف يِمؽمط ٓ ذم، ُم٤م ه٤مًمكّم  اًمٗمرض، طمٙمؿ ُم٤مهذا: اًمِمٞمخ

 أو رُمْم٤من، أداء أثٜم٤مء ذم يم٤من ؾمقاء اًمٗمرض ذم أُم٤م اًمٜمٗمؾ، ذم ومٝمذا ؾم٠مل، يمم ٟمٗمًف أُمػم

 .جيقز ٓ يمٚمف ومٝمذا سمٜمذر، اًمقوم٤مء أثٜم٤مء ذم يم٤من أو رُمْم٤من، ىمْم٤مء أثٜم٤مء ذم يم٤من

 (  11 :64 :64/ 741/واًمٜمقر اهلدى)
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 وكؼاش صقال مـ افست ظذ وافؼضاء افـذر صقام تؼديؿ حؽؿ

 ذفؽ حقل

 جيقز؟ اًم٧ًم قمغم اًمٜمذر صٞم٤مم شم٘مديؿ صٞم٤مم قمغم ٟمرى ُم٤م...:اعمٚم٘مل

 .وم٘مط جيقز ًمٞمس. اًمقاضم٥م هق: اًمِمٞمخ

م ًمق ـمٞم٥م، :اعمٚم٘مل  اًم٧ًم؟ ىَمدَّ

 . اًمقاضم٥م هق: اًمِمٞمخ

 .اًمقاضم٥م هق :اعمٚم٘مل

 اًم٤ًمسم٘م٦م اإلضم٤مسم٦م ُمـ ومٝمٛم٧م يم٠مين اًم٧ًم، ًمّمٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :اعمٚم٘مل

 .رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘ميض أن ؿمقال ُمـ اًم٧ًم يّمقم أن أراد ُمـ يِمؽمك أنف

م اًمٗمرض ٕن ٟمٕمؿ:: اًمِمٞمخ  ٟمٗمًف يٛمٚمؽ ٓ اإلٟم٤ًمن وٕن اًمٜمٗمؾ، قمغم ُُمَ٘مدَّ

 إضمؾ ي٠متٞمف صقرة، أىمٌح ذم وًمٙمٜمف صقرة أطمًـ ذم وًمٞمس إضمؾ ي٠متٞمف وم٘مد وقمٛمره،

 وهق ومرض، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مض ل ٕنف قم٤مصٞم٤ًم: ومٞمٛمقت اًم٧ًم إج٤مم يّمقم وهق

 ذم ًمٕمٚمف أصم٤مر، يمت٥م سمٕمض ذم شُمْروى قم٤ٌمرة ُمٕمل شمذيمر وًمٕمٚمؽ اًمتٓمقع، ص٤مئؿ

 قمـ ششمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى» ذم أهن٤م ي٘مٞمٜم٤مً  أذيمر ًمٙمٜمل شؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ»

 ي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل إن: ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ىم٤مل -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض- اًمّمديؼ سمٙمر أيب

 هذا؟ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمذيمر اًمٗمريْم٦م: أداء ىمٌؾ اًمٜم٤مومٚم٦م

 صحٞمح؟ هق هؾ صحتف: قمـ أدري ٓ ًمٙمـ ُمِمٝمقر، شمٗمْمٚم٧م يمم إثر :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ. ي٘مٞمٜم٤مً  صحٞمح هق ٓ: اًمِمٞمخ

 .قمٜمؽ اهلل قمٗم٤م :اعمٚم٘مل

 ٟمٕمٚمٛمف ل ًمق ٕنٜم٤م سمف: ويًت٠منس سمف يًتِمٝمد هق إثر هذا صمؿ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 يٙمٗمٞمٜم٤م، آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمٙمالم ٕن ؿمٞمئ٤ًم: ٟمخن ُم٤م وٕمٞمػ سمًٜمد قمٚمٛمٜم٤مه أو ُمٓمٚم٘م٤ًم،
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 واوح؟

 .واوح :اعمٚم٘مل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م وم٘مط إؿمٙم٤مًٓ  أريد :اعمٚم٘مل

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

ع اًمِم٤مرع إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد :اعمٚم٘مل  إمم رُمْم٤من ُمـ رُمْم٤من ىمْم٤مء ذم َوؾمَّ

 .رُمْم٤من

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٍم وىم٧م إمم وىمتٝم٤م دظمقل ُمـ اًمٔمٝمر صالة ذم وؾمع يمم :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .وىمتٝم٤م ظمروج ىمٌؾ اًمٔمٝمر..ومٕمؾ ُمـ يتٛمٙمـ أن إمم ؾيتٜمٗم أن ًمإلٟم٤ًمن وأضم٤مز :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 هذا؟ هذا ُيِْمٌِف أٓ :اعمٚم٘مل

 .يمال: اًمِمٞمخ

 سمٞمٜمٝمم؟ اًمٗمرق وضمف :اعمٚم٘مل

 اًمٗمرائض هذه ُمـ صالة ًمٙمؾ ضُمِٕمؾ وم٘مد اًمّمالة، ُمـ َُمثَّٚم٧م ومٞمم آه،: اًمِمٞمخ

 اًمقىمتلم هذيـ قمـ يْمٞمع ٓ اعمٙمٚمػ أن سمحٞم٨م اٟمتٝم٤مء، ووىم٧م اسمتداء وىم٧م اخلٛمس

 ًمٞمس رُمْم٤من ىمْم٤مء قمٚمٞمف يٕمٜمل اًم٘مْم٤مء، ُمقوقع ذم يمذًمؽ وًمٞمس ُم١ًموًٓ، ومٞمّمٌح

 آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمتقؾمٕم٦م هذه ُمـ اٟمٓمٚم٘مٜم٤م إذا ىمٌٚمف، أو ىمٌٚمف، أو ىمٌٚمف، اًمذي هذا،

: وم٢مذاً  اًمقىمتلم، سملم اًمّمالة أداء ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع شمقؾمٞمع ُمـ ذيمرت ُم٤م قمغم وىمٞم٤مؾم٤مً 

 شمرى؟ ُم٤مذا قم٤مصٞم٤ًم؟ يٛمقت ٓ شُمرى ىمْم٤مء، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي١مد ول ُم٤م يقُم٤مً  ؾمٞم٠متٞمف هق
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ب ُم٤م إمم ًمٜمٜمت٘مؾ  اًمتٕمٌػم ًمٜمٕمؼم ُمًتٓمٞمٕم٤مً  أن ًمق ومريْم٦م، هل سمٕم٤ٌمدة اعم٠ًمخ٦م هذه ًمٜم٤م ُيَ٘مرِّ

 ؾم٠مطم٩م: ي٘مقل هق و حي٩م، ل ُمًتٓمٞمٕم٤مً  أن ًمق: أىمقل وإٟمم وم٘مط، همٜمٞم٤مً  أىمقل ٓ اًم٘مرآين،

 .آصممً  يٛمقت طم٩م، وُم٤م اعمقت وضم٤مءه آظمره، إمم.. وو وسمدري سمدري ؾم٠مطم٩م،

 .ُمٚمؽ إذا :اعمٚم٘مل

 .ه٤مه وم٘مط، اًمنمع يمٚمٛم٦م ًمؽ ىمٚم٧م إذا، شم٘مقل ُم٤م ٓ: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ آصمًم، يٛمقت أنف أقمت٘مده اًمذي. ٟمٕمؿ ُمًتٓمٞمٕم٤ًم، :اعمٚم٘مل

 .اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف اًمذي وسملم هذا سملم اًمٗمرق ُم٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .قم٤مئِم٦م طمدي٨م :اعمٚم٘مل

 اًمِمٖمؾ وهذا اهلل، سمرؾمقل اًمِمٖمؾ ومٞمف، ُمٜمزع ًمؽ ًمٞمس قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .سمدٟمٞم٤مه

 ؿمٞمخ ي٤م قم٤مئِم٦م، يمالم ُمـ ًمٞم٧ًم اًمزي٤مدة هذه ًمٙمـ :اعمٚم٘مل

 أجش؟ ًمٞم٧ًم: اًمِمٞمخ

 .إنّم٤مري ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك يمالم ُمـ قم٤مئِم٦م، يمالم ُمـ ًمٞم٧ًم :اعمٚم٘مل

 . اًمزي٤مدة سمدون أن دع ه٤مه،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

رت أهن٤م اًمٜمص احلدي٨م ٟمٗمس ذم هٜم٤مك هؾ. احلدي٨م ٟم٠مظمذ: اًمِمٞمخ  اًم٘مْم٤مء َأظمَّ

 .قمذر سمدون

رت أهن٤م ومٞمف :اعمٚم٘مل  .قمذر سمال أو سمٕمذر[ ومٞمف ًمٞمس]  اًم٘مْم٤مء َأظمَّ

 .ُمٕمرومتؽ ومٞمم ذيٙمؽ وأن٤م شمٕمرومف، أن٧م ُم٤م قمكم شُمِٕمد ٓ ٓ،: اًمِمٞمخ

 ..ذًمؽ ذم ؿمؽ ٓ شمٗمْمؾ، شمٗمْمؾ، :اعمٚم٘مل

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة هؾ: ٟمتّمقر ُم٤مذا وهق أضمٝمٚمف، قمم اجلقاب أريد: وم٢مذاً  ٓ،: اًمِمٞمخ
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  إمم رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمْم٤مء شُم١َمظمر يم٤مٟم٧م اًمّمديؼ سمٜم٧م اًمّمدي٘م٦م

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرة أقمده٤م: ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مءً  شم١مظمر قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- شمٕمت٘مد هؾ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 هل: أظمرى وسمٕم٤ٌمرة قمذر؟ سمدون اًمث٤مين رُمْم٤من ىمٌؾ اًمذي ؿمٕم٤ٌمن إمم  رُمْم٤من ُمـ

 وًمٞمس اًمنميٕم٦م، ٕطمٙم٤مم اعمٕمٓمٚم٦م يٚمتٝمل يمم وشمٚمتٝمل همد، وسمٕمد وهمداً  اًمٞمقم شم٘مقل

 اًم٘مديٛم٦م؟ اًمّمقرة همػم صقرشملم، أظمذ اًمٞمقم اًمتٕمٓمٞمؾ ٕنف وم٘مط: ًمٚمٕم٘مٞمدة

 .صحٞمح ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 قمذرًا؟ هل٤م شمٚمتٛمس ٓ أم قمذراً  هل٤م شمٚمتٛمس هؾ شمٔمـ، هؾ إيف،: اًمِمٞمخ

 .ٟمًقة شمًع قمٜمده يم٤من اًمرؾمقل :اعمٚم٘مل

 .سم٤مجلقاب أرطمٜمل. ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شَمـِحد ٓ: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م قمذراً  أختٛمس ٓ أن٤م :اعمٚم٘مل

 .ه٤مه: اًمِمٞمخ

 .قمذراً  أضمد ٓ :اعمٚم٘مل

 قمذرًا؟ هل٤م دمد هؾ: ًمؽ ىمٚم٧م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .قمذراً  هل٤م شمتٚمٛمس :اعمٚم٘مل

  يٕمٜمل؟ قمذرًا، هل٤م شمٚمتٛمس ُمٕمٜمك ؿمق سمٛمٕمٜمك قمذرًا؟ هل٤م شمٚمتٛمس هؾ: اًمِمٞمخ

 .قمذر قمـ هل٤م شمٌح٨م :اعمٚم٘مل

 هذه دمٕمؾ أن ُمـ سمد ٓ أو قمذًرا، هل٤م أن شمٗمؽمض هؾ أجقة، أن أن أن: اًمِمٞمخ

 هٙمذا، شمٗمٝمؿ يمٜم٧م إن ،«قمذرا ٕظمٞمؽ اًمتٛمس»: ُمٕمٜمك هٙمذا واىمٕم٦م، طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمروٞم٦م

 .هٙمذا أومٝمؿ ُم٤م أن٤م

 ه٤مه قمذرًا؟ هل٤م شمٚمتٛمس هؾ: شم٠ًمخٜمل.. .ذم ُم٤م أن٤م أن٤م ٓ :اعمٚم٘مل
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 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ُمع وًمٙمـ سم٤مًمرؾمقل، اعم٘متديـ وُمـ اعم٘مرسملم ُمـ اًمّمديؼ سمٜم٧م أن ؿمؽ ٓ :اعمٚم٘مل

 أن إٓ ومرص٦م، دمد ل رُمْم٤من إمم رُمْم٤من ُمـ اًمٕم٤مم ـمٞمٚم٦م أهن٤م ٟمٗمز ذم يٜم٘مدح ل ذًمؽ

ع اًمِم٤مرع  .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ، ذم هل٤م َوؾمَّ

 .اًمدًمٞمؾ وأجـ: اًمِمٞمخ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف َأىمّره٤م اًمذي اًمٗمٕمؾ هذا :اعمٚم٘مل

 ٟمحـ ًمٙمـ دقمقاك، يّمح هل٤م قمذر ٓ أن قمروم٧م ًمق َأىَمّره، اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

: ُمثالً  يٕمٜمل اًمرؾمقل، إىمرار قمٚمٞمف ٟمٌٜمل طمتك ًمديٜم٤م هق هؾ اًمٕمذر، هذا قمـ أن ٟمٌح٨م

 اًمرؾمقل إمم اعم٘مرسملم ُمـ وهق اًمرؾمقل، زُمـ ذم صح٤ميب ومٕمٚمف ومٕمالً  رأجٜم٤م إذا

 ٟمٕمٚمؿ ول طمج٦م، ٟمتخذه اًمٗمٕمؾ هذا إن ٟم٘مقل ومٝمؾ ومٕماًل، ومٕمؾ جم٤مًمًتف ُمـ واعمٙمثريـ

 اًمًالم؟ قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمحية ومٕمٚمف أنف ٟمحـ

 .سمحج٦م ًمٞمس اًمرؾمقل سمحية يٙمـ ل إن أنف ؿمؽ ٓ :اعمٚم٘مل

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف وأىمره اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمحية ومٕمؾ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .قمذر سمدون وإٓ سمٕمذر، ىم٤مئؿ يٙمقن إىمراره أن ُيْٗمؽَمض أٓ

 .قمذر سمال أنف إصؾ :اعمٚم٘مل

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م إمم ٟمٕمقد أن ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ  ُِم

ٌَّ٘م٧م هؾ ،[311:قمٛمران آل] ﴾ َرسمُِّٙمؿْ   .أي٦م هذه أن٧م ومٝمٛمؽ طم٥ًم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ـَم

 رُمْم٤من؟ ىمْم٤مء ذم :اعمٚم٘مل

 .رُمْم٤من ىمْم٤مء ذم سمحثٜم٤م هق: اًمِمٞمخ

 .ٓ :اعمٚم٘مل

 .أي٦م ظم٤مًمٗم٧م يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 . أي٦م خت٤مًمػ ل ذًمؽ، ذم هل٤م وؾمع اًمِم٤مرع :اعمٚم٘مل
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 ىمقًمف ُمثالً  يٕمٜمل قة،ظمٓم ظمٓمقة ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ٟمٛمٌم سمدٟم٤م ٟمحـ ٓ،: اًمِمٞمخ

َُم٧ْم ﴿ : شمٕم٤ممم  .[1:اح٤مئدة] ﴾اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 آظمره، إمم سم٤مجلقع إمحر اًمٌحر ؾم٤مطمؾ ذم اسمتالؤهؿ ىمّم٦م ذم قمٌٞمدة أبق: اًمِمٞمخ

 أو اـمٚمع اًمرؾمقل ٟم٘مقل أن ىمٌؾ. اًمٕمجٞم٥م هذا اًمٙمٌػم احلقت ُمـ اًمًٛمؽ ُمـ أيمٚمقا 

 أن ٟمٗمؽمض آظمره، إمم ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو «ُمٜمف رء قمٜمديمؿ هؾ»: هلؿ ىم٤مل اًمرؾمقل

َُم٧ْم ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمقاومؼ هذا ومٕمٚمٝمؿ  .[1:اح٤مئدة] ﴾اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .خم٤مًمػ وآ ُمقاومؼ أنف ٟمٗمؽمض: اًمِمٞمخ

 .ُمقاومؼ أنف ٟمٗمؽمض ٓ، :اعمٚم٘مل

 ٓ: اًمِمٞمخ

 .اومؽماض يم٤من، إذا :اعمٚم٘مل

، يم٤من إذا: اًمِمٞمخ  .شاعمٞمت٦م قمٚمٞمٙمؿ طمرُم٧م»: شم٘مقل وأي٦م اعمٞمت٦م أيمٚمقا  أيمٚمقا

 .ؿمٞمخ ي٤م خم٤مًمػ أنف ؿمؽ ٓ :اعمٚم٘مل

 .خمّمّم٦م أي٦م إن ٟم٘مقل أن، أي٦م ذم ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا هٜم٤م:وم٢مذاً  هق، هذا: اًمِمٞمخ

 .مجٞمؾ :اعمٚم٘مل

 صح؟: اًمِمٞمخ

 .مجٞمؾ :اعمٚم٘مل

، أن ضمدًا، مجٞمؾ: اًمِمٞمخ  ذم ٟمحـ ومٞمم أي٦م هلذه خمّمص قمٜمدٟم٤م ذم وؾم٤مرقمقا

 أن؟ اًمٙمالم ُمـ صدده

 .خمّمص قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن ٟمٗمز ذم اًمذي :اعمٚم٘مل



 677 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًم٘مْم٤مء

 .قم٤مئِم٦م أن ٟمٗمًؽ ذم اًمذي: اًمِمٞمخ

 ؿمٕم٤ٌمن إمم رُمْم٤من ًم٘مْم٤مء وشم٠مظمػمه٤م اًمّمحٞمحلم ذم اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م :اعمٚم٘مل

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ أيمرر ٓ وطمتك شم٘مدم، يمم سمذًمؽ اًمرؾمقل وقمٚمؿ

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ًمذًمؽ خمّمص أنف :اعمٚم٘مل

 يٕمٜمل إجي٤مب، وٓ ؾمٚم٥م ٓ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٟمحـ هذا؟ أظمذت أجـ ُمـ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 ُمتٗم٘م٤من ٟمحـ يمذًمؽ؟ أخٞمس ومٕمٚم٧م، ومٞمم ؿمؽ سمال ُمٕمذورة قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن ٟمٗمؽمض

 .هذا ذم

 .ؿمٞمخ ي٤م... .يرد ىمد :اعمٚم٘مل

 .ؾم١مازم قمـ اجلقاب أظمذت ُم٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ُمٕمذورة أهن٤م هذا، ؿمٞمخ ي٤م أرى ٓ أن٤م :اعمٚم٘مل

  يمٞمػ؟ ُمٕمذورة، شم٘مقل أن٧م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .قمذراً  هل٤م أختٛمس ٓ أن٤م: ًمؽ ىمٚم٧م ىمري٤ٌمً  ٓ، :اعمٚم٘مل

 يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 .قمذراً  هل٤م أختٛمس ٓ أن٤م: ًمؽ ىمٚم٧م :اعمٚم٘مل

 .أىمره٤م شم٘مقل اًمرؾمقل دام ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م: اًمِمٞمخ

 .اًمت٠مظمػم هل٤م يّمح أي ُمٕمذورة،: ُمداظمٚم٦م

 .آه: اًمِمٞمخ

 .مجٞمؾ ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

 . ومٝمٛمل هذا هذا: اًمِمٞمخ

 .هذا قمغم ُمتٗم٘مقن ٟمحـ ؿمؽ ومال اًمت٠مظمػم، هل٤م يّمح اعمٕمٜمك، هبذا يم٤من إذا :اعمٚم٘مل



 678 اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ٕن اًمٌح٨م: ذم آؾمتٕمج٤مل أطم٥م ُم٤م أن٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أن ٟمحـ ٓ، ٓ: اًمِمٞمخ

 .ُمتٜم٤مهٞم٦م ِدىّم٦م ومٞمٝم٤م اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػًما 

 .صحٞمح :اعمٚم٘مل

 .أن٤م شمٕمٚمٞمكم همػم ُمٜمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٙمـ ؾمقاء، يمٚمٛم٦م قمغم ٟمٚمت٘مل ٟمحـ أن: اًمِمٞمخ

 .صحٞمح :اعمٚم٘مل

 .أن٧م شمٕمٚمٞمٚمؽ همػم أن٤م وشمٕمٚمٞمكم: اًمِمٞمخ

 صحٞمح :اعمٚم٘مل

 ُمـ أظمرت ومٞمم يم٤مٟم٧م ُم٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن قمغم ُمٕمؽ ٟمحـ ٟمٚمت٘مل ًمٙمـ: اًمِمٞمخ

 .ُمٕمذورة ومٝمل اًمالُم٤ٌمٓة، هق اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف مم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمْم٤مء

 .صحٞمح هذا :اعمٚم٘مل

 .واوح: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

: أىمقل أن٤م قُمْذره٤م؟ هق ُم٤م أن، اخلالف هٜم٤م شُمٕمذورة» يمٚمٛم٦م أن ه٤مه،: اًمِمٞمخ

 وأن اًمٙمالم هذا ؾمٛمٕم٧م يم٤من أن٤م اعمُْدرضم٦م اجلٛمٚم٦م شمٚمؽ ذم ضم٤مء يمم أهن٤م قمذره٤م

 ًمٙمـ اًمزي٤مدة، هذه طمقل قمٚمٛمل ٟم٘م٤مش ذم ُمٕمؽ أدظمؾ ُم٤م ًمذًمؽ هذا، ذم سمٕمٞمد قمٝمدي

 .زيـ هل٤م، وضمقد ٓ أنف أومؽمض

رت ُم٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إن أىمقل وم٠من٤م ـمٞم٥م،  إمم رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمْم٤مء َأظمَّ

 ذم ُمٕمؽ وأن٤م ُمٕمل أنؽ قمغم أن واشمٗم٘مٜم٤م ُمٕمذورة، وهل إٓ ؾمٜم٦م سمٕمد شم٘مري٤ٌمً  ؿمٕم٤ٌمن

 صح؟. ُمٕمذورة أهن٤م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ومٝمل أىمره٤م اًمرؾمقل إن شم٘مقل أن٧م. اًمٕمذر ٟمقع حتديد ذم خمتٚمٗمقن ٟمحـ ًمٙمـ: اًمِمٞمخ

 طم٤مؿم٤م اًمٙمالم، ُمـ سمٌمء أب٤مًمغ وأن طم٤مؿم٤م،: أىمقل أن٤م اًمت٠مظمػم، ُمـ ومٕمٚم٧م سمم ُمٕمذورة
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ٌِّؼ ٓ أن قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: أي٦م قمٛمقم شُمَٓم  إٓ [311:قمٛمران آل] ﴾َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

 شمٕم٤ممم ىمقًمف أن اًم٤ًمسمؼ يمالُمؽ ُمٕمٜمك أن سمدًمٞمؾ آظمر، ـمقراً  اًمٌح٨م أظمذ أن ًمٕمذر،

ص قم٤مم شوؾم٤مرقمقا »  يمذًمؽ؟ أخٞمس اًم٘مْم٤مء، شم٠مضمٞمؾ ُمٜمف ظُمّمِّ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

َُم٧ْم ﴿ اًمتخّمٞمص ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م ٟمحـ أن اًمتخّمٞمص هذا: اًمِمٞمخ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

 واعمٝمؿ هٜم٤م، وٟم٘مػ. ًمديٜم٤م يقضمد ٓ وهذا قمٌٞمدة، أيب طمدي٨م سمٛمثؾ [1:اح٤مئدة] ﴾اعْمَٞمَْت٦مُ 

 .ظمػًما  اهلل وضمزاك ٟمٔمري، وضمٝم٦م وقمروم٧َم  ٟمٔمرك وضمٝم٦م قمروم٧ُم  أنٜمل

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أؾمتٗمٞمد أن أريد أن٤مىمش ؿمٞمخ، ي٤م ..:اعمٚم٘مل

 .ومٞمف ؿمؽ ٓ هذا يٕمٜمل اهلل، وؾمٌح٤من: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .خيٞمٗمٜمل هذا يمالُمؽ هف ُيـخٞمٗمٜمل، هذا ًمٙمـ : اًمِمٞمخ

 .[وحؽ] :اعمٚم٘مل

 يمٞمػ؟ شمدري خيٞمٗمٜمل، هذا يمالُمؽ: اًمِمٞمخ

 ذًمؽ؟ يمٞمػ :اعمٚم٘مل

 . [وحؽ]: اًمِمٞمخ

 ..أطم٥م أن٤م، ـمٌٞمٕمتل هذا ٓ، :اعمٚم٘مل

 ٟمحـ طم٤مضم٦م، ٓ رء قمـ يٕمتذرون طمٞمٜمم يمثػمون، سمٞمؽميمٝم٤م ُمٕمٚمٞمش: اًمِمٞمخ

 [وحؽ] قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة قمذراً  ٟمقضمد أن ٟمح٤مول

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اعمٚم٘مل

 .ًمٕمذر طم٤مضم٦م ذم ُم٤م أن٧م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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 .قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمثكم ٕنؽ: اًمِمٞمخ

 .ُمثٚمؽ ًم٧ًم ٓ :اعمٚم٘مل

 .ُمِم٤مع واًمٕمٚمؿ: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ىمد ٓ قمٚمؿ، وـم٤مًم٥م اًمًـ، ويمٌػم وقم٤مل ؿمٞمخ أنف اعمقوقع، هَيَُٛمٜمَّؽ وٓ: اًمِمٞمخ

 صح؟ اًمٗم٤موؾ، ذم يقضمد ٓ ُم٤م اعمٗمْمقل ذم يقضمد

 .يقضمد :اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 .ًمٙمـ :اعمٚم٘مل

 .ُمٗمْمقًٓ  يمقٟمؽ صٗم٦م ذم اًمٗم٤موؾ أن٧م شمٙمقن وم٘مد: اًمِمٞمخ

 .واوح: اًمِمٞمخ

 .اهلل طمٗمٔمؽ :اعمٚم٘مل

 رضمؾ هذا، قمغم اشمٗم٘مٜم٤م ُمٕمذورة، قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة: وم٠مىمقل ٟمٛميض، أن ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 هق هؾ آظمره، إمم رسمٕمف أو ٟمّمٗمف أو رُمْم٤من ىمْم٤مء وقمٚمٞمف ؾمٜم٦م قمنمون قمٚمٞمف ُم٣م

 .سمغم: شم٘مقل وأن٧م اًمٗمرق، أن ٓ،: أىمقل أن٤م. قم٤مئِم٦م يم٤مًمًٞمدة ُمٕمذور

 .ُمٕمذوراً  ًمٞمس: أىمقل أن٤م ٓ، :اعمٚم٘مل

 .ُمٕمذور شم٘مقل أن يٚمزُمؽ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ُمٕمذور ومٝمق يًتٓمٞمع، ٓ يم٤من: إًذا :اعمٚم٘مل

 وإٓ. آؾمتٓم٤مقم٦م طمدود ذم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٌح٨م. يًتٓمٞمع ٓ ىمٚم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

  طمٓمٞمٜم٤م إذا

 .اًمّمٞم٤مم شمرك ؾمٜم٦م قمنميـ ُم٤ٌمٓة ٓ إذا :اعمٚم٘مل
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 .هق هذا: اًمِمٞمخ

 .آصمؿ هذا :اعمٚم٘مل

 .اًمدًمٞمؾ: اًمِمٞمخ

  هذا... .:ُمداظمٚم٦م

  يمٞمػ؟ ٓ، :اعمٚم٘مل

 .آظمر رُمْم٤من إمم اًم٘مْم٤مء..هذا: ُمداظمٚم٦م

 أطمًـ هذا: ُمداظمٚم٦م

. سم٤مًمٜمذر اًمقوم٤مء اعمقوقع أصؾ أن وهق ؿمٞمًئ٤م يتذيمر أن جي٥م هق ٓ،: اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم آصممً  ُم٤مت هؾ ص٤مم، وُم٤م وُم٤مت شهلل ؿمٙمراً  يقُم٤مً  -ُمثالً - ٕصقُمـ»

 آصمًم، يٛمقت ٓ: ي٘مقل اًمرمحـ قمٌد أبق إؾمت٤مذ أن خمٓمئ٤مً  يمٜم٧م ًمٕمكم ومٝمٛم٧م اًمذي 

 سم٘مك وم٠مفمـ اعمدظمؾ، هذا وأدظمٚمٜم٤م اعمقًم٩م هذا أوجلٜم٤م اًمذي اعمٜمٓمٚمؼ هل هل اًمٜم٘مٓم٦م ومٝم٤م

 صدىم٦م أو صٞم٤مم ُمـ ٟمذر ووم٤مء يٕمٜمل قمٚمٞمف اًمذي هذا وم٤مٔن أوًمف، ُمـ اًمٌح٨م إمم ٟمرضمع

 يٕمٜمل طمرج وٓ شمرى ومٞمم ٟمٕمؿ، ٓ؟ أم آصممً  يٛمقت يٗمٕمؾ، أن ىمٌؾ وُم٤مت آظمره، إمم أو

 .ُم٤م أن٤م

 .رُمْم٤من ىمْم٤مء وسملم اًمٜمذر سملم ومرق ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤مك ًمٞمس ُم٤م، ٓ، :اعمٚم٘مل

 اًم١ًمال؟ يم٤من هق هذا: اًمِمٞمخ

 .آصممً  يٛمقت هؾ شم٠ًمخٜمل أن٧م :اعمٚم٘مل

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- شَمـِحد ٓ: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال أقمد. ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أطمٞمد ُم٤م ٓ :اعمٚم٘مل

 أي أو يٕمتٛمر أو يتّمدق أو يّمقم أن ٟمذر قمٚمٞمف رضمؾ: أىمقل أطمًٜم٧م،: اًمِمٞمخ

 آصمًم؟ يٛمقت هؾ سمٜمذره، يػ ول ُم٤مت صمؿ اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ قم٤ٌمدة
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 .آصممً  يٛمقت :اعمٚم٘مل

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م ظمالص، آه،: اًمِمٞمخ

  شٟمذر ُمـ» :اعمٚم٘مل

 .هذا قمغم ُمتٗم٘مقن أن ٟمحـ ُمٝمؿ، ُمش حييٟم٤م، ُم٤م أو حييٟم٤م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

! سم٤مًمت٠مظمػم؟ شم٠مثؿ أٓ اُمرأة، أو رُمْم٤من ىمْم٤مء قمٚمٞمف أن ومرضمؾ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 أصؾ اعمقوقع، أصؾ قمـ ٟمْمٞمع ُم٤م يمٚمف اًمٌح٨م ٟمقصؾ ؿم٤من ُمـ رضمٕمٜم٤م ٟمحـ َهاّل 

و ىمْم٤مء قمٚمٞمف أو قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اعمقوقع  .ؿمقال ُمـ ؾمت٦م سمّمٞم٤مم يٜمِمٖمؾ وسمِدُّ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 وهق إضمؾ ي٠متٞمف ىمد ٕنف ح٤مذا؟ قمٚمٞمف: ُم٤م سم٘مْم٤مء يٌدأ أن سمد ٓ: أىمقل أن٤م: اًمِمٞمخ

 ومرض، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مض ول ُم٤مت هذا ًمٙمـ أج٤مم، ؾمت٦م ُمًتح٦ٌم هل سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ُمِمٖمقل

 .آصممً  يٛمقت ٓ أنف يمالُمؽ ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م. آصممً  ُم٤مت أنف أزقمؿ وم٠من٤م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمٙمالم هذا ذايمر وأن٧م سمٙمر أيب سم٠مثر اؾمتئٜم٤مؾم٤مً  اؾمت٠من٧ًم يمٜم٧م ح٤مذا؟: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

غ اًمذي ومم ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ قِّ ًَ  وشم٠مضمٞمؾ قمٚمٞمف، جي٥م ٓ سمم اًمتٕمجٞمؾ اإلٟم٤ًمن هلذا ُي

غ اًمذي ُم٤م قمٚمٞمف، جي٥م ُم٤م قِّ ًَ  :اًم٘م٤مئؾ ىم٤مل يمم يٕمٜمل اًمنمقمٞم٦م، احل٘م٤مئؼ هذه قمٙمس ًمف ُي

 ىمّمػمُ  حتّمٞمٚمف قمـ واًمٕمٛمر           يمثػمُ  ـمٚمٌتف إن اًمٕمٚمؿ

 .وم٤مٕهؿ ُمٜمف إهؿ وم٘مدم

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ٓ هذا اًمٕمٚمؿ، سمٜم٤مومٚم٦م واٟمِمٖمؾ قمٚمٞمف، قملم ومرض هق ُم٤م يتٕمٚمؿ أن شمرك: اًمِمٞمخ
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 ُمـ أج٤مم ؾم٧م سمّمٞم٤مم ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن، أجديٜم٤م سملم اعمث٤مل هق وهذا آه،. آصممً  يٙمقن ؿمؽ

 .رء ٕي أو عمرض ىمْم٤مء، أج٤مم ؾم٧م وقمٚمٞمف ؿمقال،

 أن قمٚممً  إهؿ، قمغم ُمٝمؿ سم٠منف اًمتٕمٌػم صح إن اعمٝمؿ، شم٘مديؿ اًمنمع جيٞمز ومٙمٞمػ 

 يم٤من هٜم٤م رُمْم٤من، أج٤مم ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مض ل وهق إضمؾ ي٠متٞمف وم٘مد اًم٤ٌمب، قمغم إضمؾ

: ٟم٘مقل أن إمم اًمٌح٨م هذا واوٓمرٟم٤م ٓ؟ أم آصمم هذا يٛمقت هؾ: اًمٌح٨م شمًٚمًؾ

 .آصممً  يٛمقت أنف أفمـ وم٤مشمٗم٘مٜم٤م ُمًتٓمٞمع وهق حي٩م ول ُم٤مت اًمذي

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 وسملم وىم٧م، إمم وىم٧م ُمـ اًمّمالة وىم٧م متديد سملم اًمٗمرق وسَمٞمَّٜم٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 وًمذًمؽ -ُمثالً – يم٤محل٩م اًمٕم٤ٌمدة ومٞمف شمٜمتٝمل أو يٜمتٝمل وىم٧م هل٤م ًمٞمس اًمتل اًمٕم٤ٌمدة هذه

 ًمٚمح٩م ُمًتٓمٞمٕم٤مً  ُم٤مت اًمذي هذا أن وهق اًمذيمر، أٟمػ ضمقاسمؽ ُمـ شمرى أنؽ أفمـ

 قمغم جي٥م احل٩م هؾ: اًمٕمٚممء ىمقزم ُمـ اًمّمقاب أن شمرى أنؽ  آصمًم، يٛمقت أنف حي٩م ول

 .اًمٗمقر قمغم جي٥م سم٠منف: شم٘مقل وم٠مفمٜمؽ اًمؽماظمل؟ قمغم أم اًمٗمقر

 .هق هذا :اعمٚم٘مل

 .فمٜمل هٙمذا اؾمتٓم٤مقم٦م، وضمدت ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 ُمـ ؾم٧م ىمْم٤مء شم٠مظمػم طمٙمؿ يٕمٓمٞمٜم٤م دًمٞمؾ ُمـ ًمٜم٤م سمد ٓ وم٤مٔن أطمًٜم٧م،: اًمِمٞمخ

 إطمٙم٤مم قمٙمس ٕنف دًمٞمؾ: ُمـ ًمف سمد ٓ هذا ؿمقال، ُمـ ؾم٧م سمٕمد ُم٤م إمم رُمْم٤من

 .اًمٗمرض قمغم اعمًتح٥م شم٘مديؿ اًمنمقمٞم٦م،

 ...أو شمًتحي يٕمٜمل ومٚمٕمٚمؽ

 .ىم٤مئؾ ؿمٞمخ ي٤م ي٘مقل ىمد :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

ٌُْٕمد قم٤مئِم٦م أن يمم :اعمٚم٘مل ك أن شمٗمْمٚم٧م يمم َي  ذقمل، ًمٕمذر إٓ اًم٘مْم٤مء شَمؽْمُ
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 .اًمِم٤مرع قمٚمٞمٝم٤م طَم٨ّم  اًمتل اًمٗم٤موٚم٦م إج٤مم صٞم٤مم شمؽمك أن يٌٕمد ومٙمذًمؽ

 أهؿ؟ إُمريـ أيُّ . ؾمقاء ٓ، ؾمقاء، ٓ،: اًمِمٞمخ

 .اؾمُتِح٥م مم٤م أهؿ وضم٥م ُم٤م :اعمٚم٘مل

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمقوقع، اٟمتٝمك: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل ومٞمف، ؿمؽ ٓ هذا :اعمٚم٘مل

 ُمـ إزمَّ  أطم٥مُّ  وهذا ُمٕمؽ، أن٤م أتٗمؼ طمتك أن ًمٜم٤م سمد ٓ اعمقوقع، اٟمتٝمك: اًمِمٞمخ

غ طمتك دًمٞمؾ، ُمـ سمد ٓ ُمٕمل، أن٧م شمتٗمؼ أن قِّ ًَ  ٟمٗمًٝم٤م شمِمٖمؾ أن قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة ُٟم

 .اًمٗمرض دون سم٤مًمٜمٗمؾ

 أٓ سم٤مًمٜمقاومؾ يِمتٖمؾ وص٤مر اًمٔمٝمر، صالة وىم٧م قمٚمٞمف دظمؾ رضمالً  أن ًمق :اعمٚم٘مل

 احل٤مًم٦م؟ هذه ذم وهق إضمؾ ي٠متٞمف أن يٛمٙمـ

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ًمف؟ ؾمقهمٜم٤م...يمٞمػ :اعمٚم٘مل

 يمقىم٧م وًمٞمس ممدوداً  وىمت٤مً  اًمّمالة هلذه ضمٕمؾ اًمنمع آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م ؾمقاء، ٓ،: اًمِمٞمخ

ع ممدودًا، وىمت٤مً  ًمف ضمٕمؾ هن٤ميتف، ُيْٕمَرف ٓ اًمذي اًمٓمقيؾ اًمٕمٛمر َـّ  أو ًمف وَذَ  قمغم ًمف ؾَم

 ٕنف يمذا: اًمٗمريْم٦م ىمٌؾ يّمكم أن ؾمـ أو ذع ذم  اعمًتؽم اًمْمٛمػم سم٘مك طم٥ًم

 ـم٤مئٕم٤مً  ُم٤مت -ُمثالً - اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م يّمكم وهق ُم٤مت ومٚمق ىم٤مئًم، وىمتٝم٤م يزال ٓ اًمٗمريْم٦م

 رُمْم٤من، ُمـ اًم٧ًم وقمٚمٞمف ؿمقال ُمـ اًم٧ًم يّمقم وهق ُم٤مت اًمذي أم قم٤مص، همػم

 ًمٜمٔم٤مم ىمٚم٥م هذا اًمٗمريْم٦م، قمـ إقمراوف سم٥ًٌم قم٤مصٞم٤مً  ُمتٜمٗماًل، ـم٤مئٕم٤مً  يٛمقت ومٝمذا

 ٟمٔمر وضمٝم٦م ومٝمؿ ُمٜم٤م يمؾ يٕمٜمل، طم٤مل يمؾ قمغم. ذًمؽ ذم ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ اًمنمع

ر ص٤مطمٌف، ي ُم٤م ًمٜمجد اهلل ؿم٤مء إن وُٟمَٗمٙمِّ  .اخلالف ؿم٘مل أطمد ُيَ٘مقِّ

 .حيٗمٔمؽ اهلل :اعمٚم٘مل

 .يًٚمٛمؽ اهلل: اًمِمٞمخ
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 اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم ُمثالً  رُمْم٤من ىمْم٤مء شم٘مديؿ..اًم١ًمال ُمـ ٟمٗمٝمؿ هؾ أؾمت٤مذ ـًمٙم :اعمٚم٘مل

 سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م؟ سم٤مـمؾ صٞم٤مُمف أو جيقز، ٓ أنف

 أردت ؿمق ٟمٕمؿ. اًمٗمريْم٦م قمغم اًمٜم٤مومٚم٦م شم٘مديؿ سم٥ًٌم آصمؿ سم٤مـمؾ، أىمقل ُم٤م ٓ: اًمِمٞمخ

 شم٘مقل؟

 اًمٌح٨م؟ ؾم٥ٌم أجش ُمت٠مظمراً، ضمئ٧ُم  ـمٌٕم٤مً  أدري ُم٤م أن٤م ؿمٞمخٜم٤م، أىمقل: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ يأ: اًمِمٞمخ

 صقرة ذم ًمٙمـ. ومٞمٝم٤م اٟمتٝمٞمتقا  اًمٚمِّـل اًمٜمٝم٤مي٦م أجش زم ووح ُم٤م ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

ٌَْؼ  ول اًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف و٤مق ُمـ قمٜمٝم٤م، اًم١ًمال يٙمثر: ُمداظمٚم٦م  ؿمقال، أج٤مم ؾمت٦م إٓ َي

 اخلػميـ؟ سملم دمٛمع أن وشمريد

 .آه: اًمِمٞمخ

م: ُمداظمٚم٦م ؿ صمؿ اًمقىم٧م، ًمْمٞمؼ ؿمقال أومُتَ٘مدِّ  . ذًمؽ سمٕمد اًم٘مْم٤مء شُمَتٛمِّ

 .هٜم٤م صقر صمالث قمٜمدٟم٤م ذم اعمخرج، سمتٕمرف ٟمحـ ٓ،: اًمِمٞمخ

 . اًمذ٤مت مجع ىمْمٞم٦م هل اًمٚمِّـل: ُمداظمٚم٦م

 .ًمٙم٤من: اًمِمٞمخ

 سم٘مْمٞم٦م ىمٜمٕم٤من همػم واهلل أن٤م: ىم٤مل ُمثالً  واطمد ًمق ؿمٞمخٜم٤م، همػمه٤م ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 .هٞمؽ ي٤م هٞمؽ ي٤م صقرة وسمِّدي ُمثاًل، اًمذ٤مت مجع

 أجش؟ ىمٜمٕم٤من، همػم قمٗمقاً  :اعمٚم٘مل

 .اًمذ٤مت مجع سم٘مْمٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمٗمرض اسمدأ إٟمف اًمٌح٨م إيف،: اًمِمٞمخ

 سم٤مًمًت٦م؟ قمٚمٞمٝم٤م اًمقىم٧م و٤مق وًمق طمتك: ُمداظمٚم٦م

 .وًمق: اًمِمٞمخ
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 .أجقه: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمس ذم يدظمؾ ُمٕملم، ًمٕمذر يمٚمف اًمِمٝمر ص٤مم ُم٤م اًمٚمِّـل ؿمٞمخٜم٤م يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 احلٙمؿ؟

 .رُمْم٤من ؿمٝمر: اًمِمٞمخ

 .ص٤مُمف ُم٤م يمٚمف ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 .أيمثر وىم٧م إمم حيت٤مج هذا ٕنف أومم: سم٤مب ُمـ أومم، سم٤مب ُمـ يمٚمف،: اًمِمٞمخ

 (  11 :62 :31/ 741/واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ هق هؾ فؾدظقة اشتجابةً  أؾطر افذي فؾؿتـػؾ افؼضاء

 آشتحباب؟ أم افقجقب

 صٜمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمف اهلل رض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم هٜم٤م: ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

: اًم٘مقم ُمـ رضمؾ ىم٤مل اًمٓمٕم٤مم ُوِوعَ  ومٚمم وأصح٤مسمف، هق وم٠مت٤مين ـمٕم٤مُم٤ًم، ط اهلل ًمرؾمقل

 يقُم٤مً  َوُصؿ أوْمٓمِر»: ىم٤مل صمؿ «ًمٙمؿ وشَمَٙمّٚمػ أظمقيمؿ دقم٤ميمؿ»: ط وم٘م٤مل ص٤مئؿ، إين

 وأفمـ احل٤مومظ، وصٗمف يمم طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل رواه احلدي٨م هذا« ؿمئ٧م إن ُمٙم٤مٟمف

 ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد شمٕمٚمٞمؼ هٜم٤م أذيمر، ٓ أن طمًٜمتٛمقه أو يمتٌٙمؿ سمٕمض ذم صححتٛمقه

 ًمف ويًتح٥م ُمتٓمققم٤مً  ص٤مم عمـ اًمٗمٓمر ضمقاز إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ذه٥م وىمد: ي٘مقل

  اًم٘مْم٤مء؟ ذم اؾمتح٤ٌمسمف إُمر، هذا شمرون ومٝمؾ اًمٞمقم، ذًمؽ ىمْم٤مء

 وهذا شؿمئ٧م إن »: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل قمغم ٟمزيد وٓ ٟم٘مقل ٓ: اًمِمٞمخ

 ذم اعمٕمروف احلدي٨م ذم سمف اًمتٍميح ضم٤مء ُم٤م وهذا اعمتٓمقع، ًمٚمّم٤مئؿ اخلٞم٤مر يٕمٓمل

 ؿم٤مء وإن ص٤مم ؿم٤مء إن ٟمٗمًف أُمػم اعمتٓمقع اًمّم٤مئؿ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمًٜمـ،

 .اخلػمة ومٚمف «أومٓمر

 ( 11: 15: 56/ 815/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ؿضاء وظؾقفا حامؾ امرأة

 وًمٙمٜمٝم٤م اًم٘مْم٤مء وشمقد اح٤مض، رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م أظم٧م: اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

 أن؟ هل٤م احلؾ ومم اًمّمٞم٤مم، ُمـ وشمتٕم٥م اًم٤ًمسمع اًمِمٝمر ذم طم٤مُمؾ أن

 يمٗم٤مرة: هل٤م وًمٞمس ومتّمقم اًمّمٞم٤مم قمغم اًم٘مدرة سمٜمٗمًٝم٤م شمِمٕمر طمٞمٜمم طمؾ، ٓ: اًمِمٞمخ

 أداء طم٤مًم٦م ذم طم٤مُماًل  شمٙمقن أن أو اهلل، ؾمٛمح ٓ ُمزُمٜم٤ًم ُمرًو٤م ُمريْم٦م ًمٞم٧ًم ٕهن٤م

 .اًم٘مْم٤مء ُمـ شمتٛمٙمـ اًمٗمرص٦م ؾمتٚم٘مك إًذا ومٝمل اًم٘مْم٤مء وًمٞمس اًمّمٞم٤مم

 (11:33:12/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 أم أوًٓ  صقال مـ بافست يبدأ هؾ رمضان مـ ءؿضا ظؾقف رجؾ

 بافؼضاء؟ يبدأ

 يٌدأ أم أوًٓ  ؿمقال ُمـ سم٤مًم٧ًم يٌدأ هؾ [رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف رضمؾ]: ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًم٘مْم٤مء؟

 إن ًمٙمٜمف ؿمقال، ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم ُمـ قمٚمٞمف أوضم٥م هذا ٕن قمٚمٞمف: سمم يٌدأ: اًمِمٞمخ

 ُمـ وًمٙمـ ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م رُمْم٤من سمّمٞم٤مم ذًمؽ أتٌع صمؿ ؿمقال ُمـ اًم٧ًم ص٤مم أي ومٕمؾ،

 .اًم٘مْم٤مء هق وإوضم٥م إوضم٥م، ي٘مدم إومْمٚمٞم٦م طمٞم٨م

 (11:12:62( /68) ضمدة ومت٤موى)

 ٓ وهق افتايل رمضان ودخؾ ادرض بعذر رمضان أؾطر رجؾ

 معذوًرا يزال

 صٞم٤مم اؾمتٓم٤مع ُم٤م قمٛمٚمٞم٦م ومٞمف يم٤مٟم٧م ُمٕمدشمف واطمد يٕمٜمل، ًمٚمّمٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًم١ًمال
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 قمٜمف، ُيٙمّٗمر أجْم٤ًم، يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ هذا رُمْم٤من ضم٤مء صمؿ اح٤موٞم٦م، اًمًٜم٦م رُمْم٤من

 اإلٟم٤ًمن؟ هذا سمرئ ُم٤م يٛمٙمـ ـم٥م يٌدأ، ح٤م يًتٜمك أو اًمٙمٗم٤مرة، يدومع

 .اجلقاب اؾمٛمٕمل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 َيِْمَٗمك أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م اعمرض هذا إن: ي٘مقًمقا  إـم٤ٌمء يم٤من إذا: اجلقاب

 .اهلل ؿم٤مء إن يِمٗمك طمتك يٜمتٔمر وإٟمم ُيَٙمّٗمر، ٓ ًمؽ ىم٤مًمقا  ُم٤م ُمثؾ ومٝمق ص٤مطمٌف،

 ؿمٝمر يمؾ: ومحٞمٜمئذٍ  يِمٗمك، ٓ اعمرض هذا أن اًمٖم٤مًم٥م: ي٘مقًمقا  إـم٤ٌمء يم٤من وإن 

 اًمتٗمّمٞمؾ؟ هذا ومٝمٛم٧ِم .. ُمًٙملم إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ ُيٙمّٗمر ومٞمف أومٓمر رُمْم٤من أؿمٝمر ُمـ

 !سمس ومٝمٛم٧م.. ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ىمٚم٧م ُم٤م قمكمّ  شُمِٕمٞمدي شم٘مدري: اًمِمٞمخ

 أرسمٕم٦م؟ صمالصم٦م ؾمٜمتلم سمٕمد وًمق طمتك أُمؾ هٜم٤مك ؾمٞمؼمأ  أنف إـم٤ٌمء ىم٤مًمقا  إذا ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 اًمزُمٜمٞم٦م؟ اًمٗمؽمة ُمٝمؿ همػم يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

ي ل أن٧ِم  ًمٙمـ ُمٝمؿ، همػم ٓ،: اًمِمٞمخ  .سمف ًمِؽ  ىمٚم٧م أن٤م اًمذي اًمتٕمٌػم شُمَٕمؼمِّ

 .ومٝمٛمتؽ: ُمداظمٚم٦م

 ..ٓ: اًمِمٞمخ

 .سمٞمٙمٗمره..ؾمٞمؼمأ : إذا: ُمداظمٚم٦م

 ي٘مقًمقا  إـم٤ٌمء إذا ًمؽ ىمٚم٧م.. هٙمذا ًمٞمس احلالل سمٜم٧م ي٤م اٟمتٌٝمل ٓ،: اًمِمٞمخ

 قمرومتل؟.. اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م.. فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م

 .سمٞمؼمأ  أنف: ُمداظمٚم٦م

 اعمريض هذا أن اًمٔمـ قمغم اًمٖم٤مًم٥م: احل٤مذق اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل إذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ
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 .وي٘ميض يِمٗمك طمتك يّمقم ٓ طمٞمٜمئذٍ  َيِْمَٗمك

ر أن سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ  يِمٗمك، ٓ أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م: اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل إذا أُم٤م   قمـ ُيَٙمٗمِّ

 ومٝمٛمتل؟ ُمًٙمٞمٜم٤ًم، يقم يمؾ

 .ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ..شمٕمٞمدي شمًتٓمٞمٕمل: اًمِمٞمخ

 هذا يِمٗمك ممٙمـ أنف قمغم إـم٤ٌمء فمـ قمغم سمٞمٖمٚم٥م إذا يٕمٜمل أن ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 ..يّمقم أنف طمتك يًتٜمك قمٜمف يٙمٗمر ُم٤م إٟمم هق اعمرض،

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يقم يقم سمٙمؾ يِمٗمك، ٓ يٛمٙمـ أنف اعمريض هذا أن إٓ فمٜمٝمؿ قمغم يٖمٚم٥م: ُمداظمٚم٦م

 .إـمٕم٤مم

 .صحٞمح شمٕمٌػمك أن: اًمِمٞمخ

 سمس؟ ؾم١مال أجْم٤مً  ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمكم: اًمِمٞمخ

 ( 11 :39: 34/ 636/ واًمٜمقر اهلدى)

 شـقات فعدة رمضان صقام مـ ؾاهتا ما تؼض مل امرأة

  ؟[ؾمٜمقات ًمٕمدة رُمْم٤من صٞم٤مم ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م شم٘مضِ  ل اُمرأة]: مداخلة

 . رُمْم٤مًٟم٤م صمالصملم ومروٜم٤م ًمق قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م رُمْم٤من ويمؿ: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 واطمد ؾمٌٕم٦م ذم ومثالصم٦م أج٤مم، ؾمٌٕم٦م ُمثالً  قمددت يمؿ رُمْم٤من يمؾ ذم: اًمِمٞمخ

 . قمٚمٞمٝم٤م مم٤م شمّمكم ومٝمل ُمثاًل، صٚمقات وقمنمة ُم٤مئتلم يٕمٜمل وقمنميـ،
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 .. واًمّمٞم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 قمذر سم٥ًٌم أومٓمرهت٤م اًمتل إج٤مم شم٘ميض يٕمٜمل اًمّمالة، ًمٞمس صٞم٤مم قمٗمقاً : اًمِمٞمخ

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمتٓمقع ُمـ شُمْٙمثِر ذًمؽ سمٕمد صمؿ شم٘مريٌل، طم٤ًمب شمٕمٛمؾ يٕمٜمل ىمٚمٜم٤م يمم احلٞمض،

 . أؾمتٓمٞمع ٓ ومت٘مقل[ هل٤م] ىمٚمٜم٤م ؿمٞمخ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 .. .يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 . يمٌػمة هل ؿمٞمخ ي٤م شمٕمرف أن٧م: ُمداظمٚم٦م

  ٓ؟ أم أن رُمْم٤من شمّمقم أؾم٠مخؽ أن٤م أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 اجلقاب ٟمٗمس و وؾم٠مخٜم٤م شمٚمؽ إج٤مم اىمض: هل٤م ٟم٘مقل ًمٙمـ شمّمقم هل: ُمداظمٚم٦م

 . وم٤مت اًمذي أىميض أن أؾمتٓمٞمع ٓ ٓ،: شم٘مقل أن إمم ًمٙمـ اًم١ًمال هلذا

  ؟اًمٕمٚممء ىمقل أم ىمقهل٤م هق ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 . ؿمؽ ومٞمف ُم٤م اًمٕمٚممء ىمقل: ُمداظمٚم٦م

 . ُمٕمف ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا أصكم، أريد ُم٤م ي٘مقل يّمكم، ًمف ٟم٘مقل رضمؾ يم٤من إذا ومتقى ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ( 13 :65 :55/ 512/واًمٜمقر اهلدى)

  شـقات ظؼ ؿبؾ افصقام مـ ؾاهتا ما تؼضِ  مل امرأة

ة :اًم٤ًمئؾ  شمٗمٕمؾ؟ وممذا ؾمٜمقات، قمنم ىمٌؾ ٟمٗم٤مس، ومؽمة ذم صٞم٤مُم٤مً  ديـ قمٚمٞمٝم٤م اُمرأ

 .شم٘ميض: اًمِمٞمخ

 ( 11 :65 :14/ 568/واًمٜمقر اهلدى)



 الزخص أِن
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 افصقم ظـ افعاجز فؾؽبر افػدية

ـَ  َوقَمغَم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ف قم٤ٌمس اسمـ ي٘مقل ِذي  ًمٞم٧ًم»: ﴾ومِْدَي٦مٌ  ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ  اًمَّ

 صحٞمح  .شاًمّمقم يًتٓمٞمع ٓ اًمذى ًمٚمٙمٌػم له سمٛمٜمًقظم٦م

 اًمٕم٤مضمر أن قمغم هذا قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعم١مًمػ اؾمتدل ش:شمٜمٌٞمف»

 ًمف يِمٝمد صحٞمح وهذا ،ُمًٙمٞمٜم٤م يقم يمؾ قمـ يٓمٕمؿ ُمزُمـ ُمرض أو ًمٙمؼم اًمّمٞم٤مم قمـ

ـَ  َوقَمغَم ﴿ :أي٦م هذه رم قم٤ٌمس اسمـ ىمقل رم أن همػم. هريرة وأبك قمٛمر اسمـ طمدي٨م ِذي  اًمَّ

ة ،اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ هب٤م اعمراد وأن ،ُمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم  ﴾ ..ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ   ٓ اًمٙمٌػمة واعمرأ

 يًتٓمٞمٕمقن أى ﴾ومِْدَي٦مٌ  ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ ﴿ ُمٕمٜمك ٕن ذًمؽ ،يمٌػما  إؿمٙم٤مٓ ،اًمّمٞم٤مم يًتٓمٞمٕم٤من

د سم٠من طمٞمٜمئذ شمٗمن ومٙمٞمػ، سمٛمِم٘م٦م  قم٤ٌمس واسمـ ؾمٞمم ٓ ،اًمّمٞم٤مم يًتٓمٞمع ٓ ُمـ هب٤م اعمرا

 ومه٤م اًمٙمٌػمة واًمٕمجقز اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ رم ٟمزًم٧م أي٦م أن قمزرة رواي٦م رم يذيمر ٟمٗمًف

 ُمتٜم٤مىمْملم سمتٗمًػميـ أي٦م شمٗمن ومٙمٞمػ ،ٟمًخ٧م صمؿ اًمّمقم يًتٓمٞمٕم٤من أى يٓمٞم٘م٤من

 اهلل رى إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ضم٤مء وم٘مد وأجْم٤م !؟شيًتٓمٞمٕمقن ٓ» و شيًتٓمٞمٕمقن»

ِٙملمٍ ﴿ ٟمزًم٧م ح٤م»: ىم٤مل قمٜمف ًْ ـَ ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمُف ومِْدَي٦ٌم ـَمَٕم٤مُم ُِم ِذي  أن أراد ُمـ يم٤من ﴾َوقَمغَم اًمَّ

 اسمـ إٓ اًمًت٦م أظمرضمف .شومٜمًختٝم٤م سمٕمده٤م لاًمت أي٦م ٟمزًم٧م كطمت[ ومٕمؾ] ويٗمتدى ،يٗمٓمر

 :ىم٤مل قمٜمف رواي٦م ورم. ُم٤مضمف

 ؿم٤مء وُمـ ص٤مم ؿم٤مء ُمـ ،ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم رُمْم٤من ذم يمٜم٤م»

ـْ ﴿: أي٦م هذه ٟمزًم٧م طمتك ،ُمًٙملم سمٓمٕم٤مم وم٤مومتدى أومٓمر ْٝمرَ  ُِمٜمُْٙمؿُ  ؿَمِٝمدَ  وَمَٛم  اًمِمَّ

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف ش﴾وَمْٚمٞمَُّمْٛمفُ 

 .اعمت٘مدم ُمٕم٤مذ طمدي٨م ًمف ويِمٝمد

 اًمرظمّم٦م أن: ي٘مقل أنف وهق ،آظمر إؿمٙم٤مٓ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم أن ًمٜم٤م يٌلم ومٝمذا

 وطمدي٨م ،اًمّمٞم٤مم يٓمٞم٘م٤من ومه٤م اًمِمٞمخ٦م أو ًمٚمِمٞمخ يم٤مٟم٧م إٟمم ،إُمر أول ذم يم٤مٟم٧م لاًمت

 وهذا ،همػمه أو ؿمٞمخ٤م ُمٙمٚمػ ًمٙمؾ قم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م اًمرظمّم٦م أن قمغم يدٓن وُمٕم٤مذ ؾمٚمٛم٦م

 ُمٜمف يٙمـ ل واًمِمٞمخ٦م ًمٚمِمٞمخ قم٤ٌمس اسمـ ذيمر ومٚمٕمؾ ،قم٤مُم٦م أي٦م ٕن ىمٓمٕم٤م اًمّمقاب هق
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 واحلديثلم طمديثف سملم ظمتالفا ومال وطمٞمٜمئذ ،اًمتٛمثٞمؾ سمؾ ،احلٍم ؾمٌٞمؾ قمغم

 .اعمذيمقريـ

 رم سحي٤من إًمٞمٝمم اعمِم٤مر احلديثلم ٕن ىم٤مئم إول اإلؿمٙم٤مل رم اخلالف ويٌ٘مك

 يًتٓمٞمٕمقن ٓ اًمذيـ قمغم وحيٛمٚمٝم٤م سمٛمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم ي٘مقل قم٤ٌمس واسمـ. أي٦م ٟمًخ

د ومٚمٕمؾ !سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمم اًمّمٞم٤مم  اًمذى اًمٗمدي٦م طمٙمؿ أن قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ ُمرا

 احلٙمؿ هذا يم٤من ،اًم٘مرآن سمدًٓم٦م ٟمًخ صمؿ ويًتٓمٞمٕمف اًمّمقم يٓمٞمؼ سمٛمـ ظم٤مص٤م يم٤من

 ،سم٤مًم٘مرآن صم٧ٌم إول أن همػم ،يًتٓمٞمٕمف وٓ اًمّمقم يٓمٞمؼ ٓ ُمـ طمؼ رم أجْم٤م ُم٘مررا

 سمؾ ،يٜمًخ ل صمؿ ،سم٤مًم٘مرآن ٓ سم٤مًمًٜم٦م ُمنموقمٞمتف صمٌت٧م وم٢مٟمم أظمر وأُم٤م ،ٟمًخ وسمف

 قمـ خيؼم أن قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ وم٠مراد ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ُمنموقمٞمتف اؾمتٛمرت

 سم٤مًم٘مرآن يث٧ٌم هذا أن يرد ول ،يٜمًخ ل وأظمر ،ٟمًخ إول سم٠من: احلٙمٛملم سملم اًمٗمرق

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اإلؿمٙم٤مل يزول وسمذًمؽ ش،يٓمٞم٘مقٟمف اًمذيـ وقمغم» سمآج٦م

: ىم٤مل اعمذيمقرة أي٦م ًخٟم ذيمر أن سمٕمد ـ قمزرة رواي٦م رم ـ قم٤ٌمس اسمـ أن ذيمرشمف ُم٤م وي١ميد

 واعمروع واحلٌغم ،اًمّمقم يٓمٞم٘م٤من ٓ يم٤مٟم٤م إذا اًمٙمٌػمة واًمٕمجقز ،اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ وصم٧ٌم»

 .شُمًٙمٞمٜم٤م يقم يمؾ وأـمٕمٛمت٤م، أومٓمرشم٤م ظم٤مومت٤م إذا

 يم٤من اًمّمقم يٓمٞمؼ ٓ ُمـ طمؼ رم احلٙمؿ هذا سم٠من إؿمٕم٤مر شصم٧ٌم»: ىمقًمف لومٗم

 ،أظمر واؾمتٛمر ،هذا ومٜمًخ ،اًمّمقم يٓمٞمؼ ُمـ طمؼ رم ُمنموقم٤م يم٤من يمم ،ُمنموقم٤مً 

 .اًم٘مرآن ُمـ وًمٞمس ،اًمًٜم٦م ُمـ قم٤ٌمس اسمـ قمرومف إٟمم واؾمتٛمراره ،ذقمٞمتف ُمـ ويمؾ

 وُمـ ظم٤مومت٤م إذا واعمروع ًمٚمحٌغم احلٙمؿ هذا أث٧ٌم قم٤ٌمس اسمـ أن ،شم٠مجٞمدا ويزيده

 ُمًتٓمٞمٕمت٤من إهنم سمؾ ،آؾمتٓم٤مقم٦م قمدم رم واًمِمٞمخ٦م يم٤مًمِمٞمخ ًمٞم٤ًم أهنم ضمدا اًمٔم٤مهر

 .ؾمٌؼ يمم شيٓمٞمؼ ٓ اًمذى سمٛمٜمزًم٦م أن٧م»: ُمروع أو ًمف وًمد ٕم ىم٤مل وًمذًمؽ

 شيٓمٞم٘مقٟمف اًمذيـ وقمغم» أي٦م سمآن شمٍمحيف ُمع احلٙمؿ هذا قم٤ٌمس اسمـ أقمٓم٤ممه٤م أجـ ومٛمـ

 .ري٥م سمال اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ ،ُمٜمًقظم٦م

 سم٘مقًمف اعمذيمقرة أي٦م ٟمًخ أوم٤مد أن سمٕمد وم٢مٟمف ،ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذيمره ؾمٌؼ ح٤م ويِمٝمد

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم ْٝمرَ  ُِمٜمُْٙمؿُ  ؿَمِٝمدَ  وَمَٛم  اعم٘مٞمؿ قمغم صٞم٤مُمف اهلل وم٠مث٧ٌم»: ىم٤مل ﴾وَمْٚمٞمَُّمْٛمفُ  اًمِمَّ
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 يًتٓمٞمع ٓ اًمذى ًمٚمٙمٌػم اإلـمٕم٤مم وصم٧ٌم ،واعم٤ًمومر ًمٚمٛمريض ومٞمف ورظمص ،اًمّمحٞمح

 .شاًمّمٞم٤مم

 وسمذًمؽ. قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م ُمثؾ إمم شاإلـمٕم٤مم وصم٧ٌم» سم٘مقًمف أؿم٤مر وم٘مد

 يقاومؼ ُم٤م طمديثف رم أن ويتٌلم ،قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمع وؾمٚمٛم٦م ُمٕم٤مذ طمدي٨م احلديث٤من يٚمت٘مك

 قمغم اإلـمٕم٤مم صمٌقت وهق ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م قمغم ويزيد ُمٕم٤مذ طمدي٨م يقاومؼ ُم٤م وومٞمف ،احلديثلم

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد ختتٚمػ ول إطم٤مدي٨م وم٤مشمٗم٘م٧م ،اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٕم٤مضمز

 اسمـ أن» ش:5/325» شاًمٗمتح» رم احل٤مومظ ذيمره مم٤م ظمػم ومٝمق ذاه قمروم٧م وإذا

 ح٤م شاًمٙمٌػم سم٤مًمِمٞمخ خمّمقص٦م ًمٙمٜمٝم٤م، حمٙمٛم٦م اعمذيمقرة أي٦م أن إمم ذه٥م قم٤ٌمس

 اًمٕم٤مضمز إمم ُمٜمًح٥م طمٙمٛمٝم٤م ًمٙمـ ،ُمٜمًقظم٦م أي٦م سم٠من سح قم٤ٌمس اسمـ أن قمروم٧م

 قم٤ٌمس اسمـ أن يمثػمون شمقهؿ وىمد ،سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ح٤م اًمٙمت٤مب ٓ اًمًٜم٦م سمدًمٞمؾ اًمّمٞم٤مم قمـ

 شاًمٗمتح» رم طمجر اسمـ احل٤مومظ هلؿ واٟمتٍم أي٦م ٟمًخ إمم ذهٌقا  اًمذيـ اجلٛمٝمقر خي٤مًمػ

 ـمٕم٤مم ومدي٦م» ىمرأ  أنف قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌخ٤مرى رواي٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م ش8/312» وم٘م٤مل

: ىمقًمف ضمٝم٦م ُمـ اعمٜمذر اسمـ ورضمحف ،اًمٜمًخ دقمقى رم سيح هق»: ىم٤ملش، ُمًٙملم

 يٓمٞمؼ ٓ اًمذى اًمٙمٌػم ًمِمٞمخا رم يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م: ىم٤مل شًمٙمؿ ظمػم شمّمقُمقا  وأن»

 .شاًمّمٞم٤مم يٓمٞمؼ ٓ أنف ُمعش ًمٙمؿ ظمػم شمّمقُمقا  وأن» ًمف ي٘م٤مل أن يٜم٤مؾم٥م ل، اًمّمٞم٤مم

 وُمثٚمف ،قم٤ٌمس اسمـ قمغم اًمرد إمم سمذًمؽ يِمػم وهق ،ذيمر ومٞمم ىم٤مـمٕم٦م طمج٦م وهذه: ىمٚم٧م

 قمٜمد قم٤ٌمس اسمـ قمـ اعمت٘مدُم٦م اًمرواي٦م فم٤مهر إمم ٟمٔمروا اًم٘مقم وًمٙمـ ،ُمثٚمٝم٤م قمٚمٞمف خيٗمك ٓ

 ل صمؿ ،اًمٜمًخ رم اًمٍمحي٦م إظمرى اًمرواي٦م رم يت٠مُمٚمقا  ول ،اًمٜمًخ ٟمٗمك رم اًمٍمحي٦م اًمٌخ٤مرى

 قمغم اًمٜمٗمك حيٛمؾ أن: وظمالصتف ،شمٗمّمٞمٚمف ؾمٌؼ سمم ذًمؽ ومٕمٚمٜم٤م وىمد ،سمٞمٜمٝمم اًمتقومٞمؼ حي٤موًمقا 

 يتٌلم وسمذًمؽ ،قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًخ وحيٛمؾ، اًمًٜم٦م ُمـ ُم٠مظمقذ واحلٙمؿ، أي٦م ٓ احلٙمؿ ٟمًخ ٟمٗمك

 .ًمٚمجٛمٝمقر خم٤مًمٗم٤م ًمٞمس قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ أن

سم٤م يم٤من وم٢من ،يمت٤مب رم قمٚمٞمف أىمػ ل مم٤م اجلٛمع وهذا  ظمٓم٠م يم٤من وإن ،اهلل ومٛمـ ،صقا

 .يروٞمف ٓ ُم٤م يمؾ ُمـ اهلل وأؾمتٖمٗمر ،ٟمٗمًك ومٛمـ

 ([936) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 جـقـفا ظذ أو كػسفا ظذ ختشك افتل واحلامؾ ادرضع

  بافؽػارة؟ تؾزم هؾ

 روٞمٕمٝم٤م، قمغم أو ضمٜمٞمٜمٝم٤م، قمغم أو ٟمٗمًٝم٤م قمغم ختِمك اًمتل واحل٤مُمؾ اعمروع :اًم١ًمال

 سمٌمء؟ شُمْٚمَزم ٓ أم سم٤مًمٙمٗم٤مرة، شُمْٚمَزم أم سم٤مًم٘مْم٤مء، شُمْٚمَزم أم واًمٙمٗم٤مرة، سم٤مًم٘مْم٤مء شُمْٚمَزم هؾ

 .اًمٙمٗم٤مرة ُمـ شمّمؿ ل إن ٓسمد :اجلقاب

 . (:.54 :.3/ 61/ واًمٜمقر اهلدى)

 وادرضع احلامؾ ؾطر ظذ يستب ما

 قمٚمٞمٝمم: اًمٌٕمض ي٘مقل واعمروع ًمٚمح٤مُمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: إول اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 ؿمٓمر اعم٤ًمومر قمـ ووع اهلل إن»: اًمٙمٕمٌل أنس حلدي٨م اًمٗمدي٦م، وًمٞمس اًم٘مْم٤مء

 ُمٜمًقظم٦م، ًمٞم٧ًم أي٦م إن: وي٘مقًمقن ،«اًمّمقم واعمروع احل٤مُمؾ قمـ وووع ة،اًمّمال

ـَ  َوقَمغَم ﴿ ِذي  .[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ومِْدَي٦مٌ  ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ  اًمَّ

 .ُمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم يم٤مٟم٧م وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 .ُمٜمًقظم٦م إهن٤م ي٘مقًمقن سمؾ قمٗمقاً،: ُمداظمٚم٦م

شمٜمل هٞمؽ: اًمِمٞمخ  !طَمػمَّ

 .ؿمٞمخٜم٤م قمٗمقاً : ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمًقظم٦م؟ أي٦م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ٟمًخٝم٤م؟ اًمذي ُم٤م: اًمِمٞمخ

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: ُمداظمٚم٦م ْٝمرَ  ُِمٜمُْٙمؿُ  ؿَمِٝمدَ  وَمَٛم  .[384:اًمٌ٘مرة] ﴾وَمْٚمٞمَُّمْٛمفُ  اًمِمَّ
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وا يم٤مٟمقا  اًمذي ًمٞمش: اًمِمٞمخ  اًمِمٝمر؟ يروا ل يم٤مٟمقا  ىمٌؾ، ُمـ ظُمػمِّ

 يروٟمف؟ يم٤مٟمقا  سمؾ: ُمداظمٚم٦م

  اًمٜمًخ؟ ويـ: وم٢مذاً : اًمِمٞمخ

 .يٗمدي وسمٕمْمٝمؿ يّمقم سمٕمْمٝمؿ يرى: ُمداظمٚم٦م

 شمذيمرٟم٤م إذا وسمخ٤مص٦م وذاك، هذا سملم شمٕم٤مرض ذم ُم٤م ٟمًخ، ذم ومم هق، هذا: اًمِمٞمخ

 احل٤مُمؾ ومٞمٝم٤م يدظمؾ أنف قمغم سم٤مٔي٦م حيت٩م طمٞم٨م قم٤ٌمس، اسمـ اًم٘مرآن شمرمج٤من شمٗمًػم

 .سمٛمٜمًقخ ًمٞمس ذًمؽ وأن اًمٙمٌػم، واًمِمٞمخ واعمروع

 .قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ اًمٜمًخ دقمقى أن وهل: أشمٞم٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م ٟمخٚمص 

 .ه١مٓء يِمٛمؾ أي٦م قمٛمقم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .اًم٘مرآن شمرمج٤من إًمٞمف ذه٥م اًمذي هق: وأظمػماً : صم٤مًمث٤مً 

تٝمؿ: ُمداظمٚم٦م  وووع اًمّمالة، ؿمٓمر اعم٤ًمومر قمـ ووع اهلل إن»: احلدي٨م ذم طُمجَّ

 أن جي٥م واعمروع وم٤محل٤مُمؾ ي٘ميض، اعم٤ًمومر: ي٘مقًمقن شاًمّمقم واعمروع احل٤مُمؾ قمـ

 .واطمد طمدي٨م ذم ضم٤مءت ٕهن٤م شم٘ميض:

 .شوٕمٞمٗم٦م اًمِ٘مران دقمقى» ي٘مقًمقن يمم هذه ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤ميمؿ: اًمِمٞمخ

 واعمريض واًمٕمجقز، اًمٙمٌػمة، واًمِمٞمخ٦م ًمٚمِمٞمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم أجْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م

 ُيَٙمٚمِّػ ٓ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٕن ومدي٦م: وٓ قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓ سمرؤه، ُيرضمك ٓ اًمذي

 ٓ اًمذي ذم احل٤مل هق يمم اًمٗمرض قمٜمف وؾم٘مط يًتٓمٞمع، ٓ ومٝمذا وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً 

 .أي٦م ٟمٗمس إمم ٟمرضمع وإٓ -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ىمقًمٙمؿ هق ومم اًمزيم٤مة، ٟمّم٤مب يٛمٚمؽ

 ًمٕمجزه، اًمّمٞم٤مم قمٜمف ؾم٘مط إذا سمٕمديـ ُمٜمف، سمد ٓ اًمرضمقع هذا ؿمؽ سمال: اًمِمٞمخ

 قمٜمٝم٤م؟ قم٤مضمز همػم وهق اًمٗمدي٦م، قمٜمف شمً٘مط أن يًتٚمزم ذًمؽ هؾ
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 .يًتٚمزم ٓ: ُمداظمٚم٦م

ـَ  َوقَمغَم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٕن ٟمٕمؿ: أي شمالزم، ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ  .[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ  اًمَِّذي

 ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اًمٗم٤مين اًمٕم٤مضمز اًمِمٞمخ اعمِم٘م٦م، ُمع صٞم٤مُمف يًتٓمٞمٕمقن: ُمٕمٜم٤مه 

 .اًمّمٞم٤مم ؿمؽ سمال قمٚمٞمف يّمٕم٥م ًمٙمـ اًمّمٞم٤مم، قمٚمٞمف يًتحٞمؾ

 قمدم سم٥ًٌم اًمٗمدي٦م قمٜمف يرومع ُم٤م قمٜمدٟم٤م ذم ومم اًمّمٞم٤مم، سمديؾ هل اًمٗمدي٦م يم٤مٟم٧م ح٤م 

 .اًمّمٞم٤مم اؾمتٓم٤مقمتف

 ذم ظم٤من طمًـ ِصّديؼ إًمٞمف ذه٥م ممـ ذيمرشمف أن٧م اًمذي اًم٘مقل هذا أن وم٠مذيمر 

 .ذًمؽ قمغم اًمرأي اؾمت٘مر يم٤من إذا أدري وٓ ىمديًم، شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م»

 أن جي٥م ٕنف شمً٘مط: ٓ اعمًتٓمٞمع قمغم اًمٗمدي٦م أن: -أقمٚمؿ واهلل- زم يٌدو وم٤مًمذي 

 سمذًمؽ وأقمٜمل ومٙمراً، وإُم٤م ومٕمالً  إُم٤م اًمّمٞم٤مم، ضمق ُمع رُمْم٤من ذم ُمًٚممً  يم٤من ُمـ يٕمٞمش

 ُمع قم٤مئِم٤مً  ويٙمقن سم٤مًمٙمٗم٤مرة، صٞم٤مُمف قمـ يٗمدي وم٠من ومٙمراً  أُم٤م يّمقم، أن ومٕمالً 

 .أقمٚمؿ واهلل زم، يٌدو اًمذي هذا. ُمٗمٓمراً  يم٤من وًمق اًمّم٤مئٛملم،

 .ؿَمٞمَْخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 . (:.43 :12/   49/   واًمٜمقر اهلدى)

 . (:.41 :41/   49/   واًمٜمقر اهلدى) 

  رمضان يف تػطر افتل ادُْرِضع

 وم٘مػًما  ومٞمف شُمْٗمٓمِر يقم يمؾ قمـ شُمْٓمِٕمؿ هؾ رُمْم٤من، ذم شمٗمٓمر اًمتل اعمُْرِوع: مداخؾة

 يمٙمٗم٤مرة؟ هذا جيقز هؾ ُمًٙمٞمٜم٤ًم، أو

 .جيقز ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اإلـمٕم٤مم؟ ُم٘مدار إيش ىمد: ُمداظمٚم٦م
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 اًمذي اًمٓمٕم٤مم هق وإٟمم ًمٚمٛمًٙملم، شُمْدوَمع دٟم٤مٟمػم أو دراهؿ هق يمٗم٤مرة، ًمٞمس: اًمِمٞمخ

ر ي٠ميمٚمف  .اعمُـَٙمٗمِّ

 ـمٕم٤مم أم إومٓم٤مر ـمٕم٤مم هق هؾ احل٤مزم، ووٕمٜم٤م ُمثؾ ُمـ: يٕمٜمل اًمٓمٕم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمِم٤مء؟ ـمٕم٤مم أم اًمٖمداء

 .واطمدة وىمٕم٦م، قمِم٤مءً  أو همداءً  يم٤مٟم٧م ؾمقاءً ، واىمٕم٦م: قمٚمٞمف اجلقاب ؾم١مال هذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .واطمدة وىمٕم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يِمؽمي اًمذي هق اًمٗم٘مػم أؾم٤مس قمغم ٟم٘مدًا، ٟمخرضمٝم٤م أن جيقز ٓ وهؾ: ُمداظمٚم٦م

 ؟-ُمثالً – حيت٤مضمف اًمذي ومٞمٝم٤م

 .اجلقاب أول ذم ٟمٗمٞمف ىمّمدت اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

 .ـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم يٙمقن أن جي٥م ٟمٕمؿ، اجلقاب أول ذم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 اًمذي اعم٘مدار ُم٤م رز، ُمثالً  اًمرئٞمز أيمٚمٜم٤م ٟمحـ يم٤من إذا احل٤مضة أج٤مُمٜم٤م ذم: ُمداظمٚم٦م

 ؟-ُمثالً – ٟمخرضمف

 !أظمل؟ ي٤م ُم٤مذا ُم٘مدار: اًمِمٞمخ

 ...أطمد ٟمٗمرض ًمق اًمٞمقُمل إيمؾ ُمـ -ُمثالً – اًمرز ُم٘مدار: ُمداظمٚم٦م

 ..وىمٕم٦م وىمٕم٦م! أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل يم٤مُماًل، ومٞمٝم٤م سمم وىمٕم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .واطمد ًمِمخص ُمِمٌٕم٦م َوىْمٕم٦مٌ  وظمٌز، وحلؿ رز يم٤من إذا ومٞمٝم٤م، سمم: اًمِمٞمخ

 شمّمقم أهن٤م داقمل ُمـ ًمٞمس يٙمٗمل وهذا واطمد، ًمِمخص ُمِمٌٕم٦م وىمٕم٦م: ُمداظمٚم٦م

 أومٓمرهت٤م؟ اًمتل إج٤مم

 .داقمل ذم ُم٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 (  11 :61: 47/ 119/ واًمٜمقر اهلدى)
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 كػس هق وهؾ رمضان يف تػطر افتل وادرضع احلامؾ حؽؿ

 افـػساء؟ حؽؿ

 اًم١ًمال؟ هق ُم٤م اعمرأة صٞم٤مم طمقل ؾم١مال ؾم٠مل :مداخؾة

 ضم٤مء إذا رو٤مقم٦م، أو ٟمٗم٤مس أو محؾ أو طمٞمض سملم أهن٤م ُمٕمروف اعمرأة: ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذا اًمرو٤مقم٦م أو احلٛمؾ وٟمّمػ ؾمٜمتلم أو ؾمٜمتلم، اؾمتٖمرق يٕمٜمل اًمقىم٧م هذا رُمْم٤من

 ..رُمْم٤من ضم٤مء

 يمٚمف؟ ومٞمف وأومٓمرت رُمْم٤من ضم٤مء وم٢مذا يٕمٜمل...:ُمداظمٚم٦م

 سم٥ًٌم؟: اًمِمٞمخ

 ُمثاًل؟ احلٛمؾ سم٥ًٌم: ُمداظمٚم٦م

د أن جي٥م..:اًمِمٞمخ  .شُمـَحدِّ

 .ه٤مه: ُمداظمٚم٦م

 .ُمث٤مًٓ  اضب: اًمِمٞمخ

 .احلٛمؾ أنف ٟمٗمؽمض: ُمداظمٚم٦م

 .أجقه: اًمِمٞمخ

 .ُمثالً  اجلٜملم قمغم ظمقوم٤مً  احلٛمؾ هذا أضمؾ ُمـ أومٓمرت وهل أن، طم٤مُمؾ هذه: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ومج٤مء وًمدت، رُمْم٤من سمٕمد ذًمؽ سمٕمد وًمدت صمؿ صحتٝم٤م، قمغم أو: ُمداظمٚم٦م

 أومٓمرهت٤م، اًمتل إج٤مم شم٘ميض أن اعمدة هذه ذم شمًتٓمع ول ُمرو٧م وهل أظمر رُمْم٤من

 وم٘مط؟ اًمٙمٗم٤مرة خترج أن ذًمؽ هل٤م يٌٞمح هؾ

 واًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م، ىمْم٤مء وٓ ُمًٙمٞمٜم٤مً  يقم يمؾ قمـ شمٓمٕمؿ أن احلؾ، هذا هق: اًمِمٞمخ



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أهؾ اًمرظمص

 صمؿ ،«واعم٤ًمومر واعمروع احل٤مُمؾ قمـ ّمٞم٤مماًم ووع اهلل إن»: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف

ة أُم٤م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سمٜمص ىمْم٤مء قمٚمٞمف اعم٤ًمومر أن شمقوح اًمٜمّمقص ضم٤مءت  اعمرأ

 شمرمج٤من ُمـ اًمٌٞم٤من ضم٤مء سمؾ سم٤مًم٘مْم٤مء، ي٠مُمره٤م ٟمص أوًٓ  ي٠مت ومٚمؿ واعمروع احل٤مُمؾ

 طمتك يمٚمٛمتؽ ذم شمّمقرهت٤م يمٜم٧َم  اًمتل اعمِمٙمٚم٦م وم٢مذاً  اًمٙمٗم٤مرة، يٙمٗمٞمٝم٤م أنف اًم٘مرآن

 .هلل واحلٛمد راطم٧م سم٤مٕظمرى إومم اًمًٜم٦م أوصٚم٧م

 .اجلقاب ٟمٗمس ي٘م٤مل هؾ اًمٜمٗم٤مس، سم٥ًٌم اًمٗمٓمر يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ٓ: اًمِمٞمخ

 ضم٤مء: يٕمٜمل شمًتٓمٞمع، ٓ وهل اجلقاب، هق ُم٤م: إذاً  ـمٞم٥م، ي٘م٤مل، ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .؟اًمرو٤مقم٦م سم٥ًٌم تٓمعشمً ل وأجْم٤مً  أظمر، رُمْم٤من

 يًتٓمٞمع، ُمتك ومٞم٘مْمٞمف ديـ، قمٚمٞمف ذُم٦م قمٚمٞمف إٟم٤ًمن سملم ومرق ذم قمٚمٞمش ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ..إومم اعم٠ًمخ٦م وسملم

تٝم٤م ذم شمٌ٘مك يٕمٜمل: إذاً : ُمداظمٚم٦م  ورُمْم٤من؟ رُمْم٤من ُم٣م وًمق طمتك ِذُمَّ

 .اعمقت ضم٤مء وًمق..:اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :11 :48/ 739/واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلؾطار يبقح افذي ادرض حد

 ُيٗمٓمر، أن سمف أصٞم٥م عمـ وضمؾ قمز اهلل أذن اًمذي اعمرض ٟمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل: افشقخ

د يمم ُم٤مدي٦م سم٠مُمقر اعمرض حتديد يٛمٙمـ ٓ اعمرض؟ هق ومم آظمر، يقُم٤مً  ي٘ميض وأن  شُمـَحدَّ

 ُمؽم يمٞمٚمق َخًلم ذم قمرومٜم٤م ُمثٚمم: شم٘مقًمقا  ُمثالً  ممٙمـ سم٤مًمٙمٞمٚمقُمؽمات، إروٞم٦م اعم٤ًموم٤مت

 قمـ ومْمالً  اًمقاطمد اًمِمخص شمّمٞم٥م أُمراض ُمـ ويمؿ يمؿ ًمٙمـ اًمٕم٘م٦ٌم، وسملم سمٞمٜمٝم٤م

 إُمراض شمّمٜمػ أن يٛمٙمـ ضمريدة، ظم٤مرـم٦م هلؿ يقوع أن يٛمٙمـ ٓ يمٚمٝمؿ، اًمٜم٤مس
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غ أُمراض هذه آظمره، إمم 31 ،..4 ،..،1،6،3 رىمؿ ومٞم٘م٤مل قِّ ًَ  ُمٜمٝم٤م سمٌمء ُأِصٞم٥م عمـ شُم

 أصٞم٥م ومٛمـ أُمراض أهن٤م وًمق إظمرى وإُمراض ُمريْم٤ًم، يٙمقن ٕنف ُيْٗمٓمر: أن

 ويمم أبدًا، هذا ُمـ رء ٓ رُمْم٤من، ذم يٗمٓمر أن جيقز وٓ ًمف يًقغ ٓ ُمٜمٝم٤م سمٌمء

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم ﴿ اًمًٞم٤مق سمٜمٗمس شمٕمٚمٛمقن ـَ  قَمغَم  يُمت٥َِم  يَمَم  اًمّمِّ ِذي ـْ  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  ىَم

 وضمؾ قمز رسمٜم٤م ي٘مقل إظمػم ذم [385:اًمٌ٘مرة] ﴾َُمْٕمُدوَداٍت  َأج٤َّمًُم٤م﴿[ 381:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمتَُّ٘مقنَ 

ُ  ُيِريدُ ﴿ ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا  اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

ُ  ُيِريدُ  ﴿ [384:اًمٌ٘مرة] ﴾ شَمِْمُٙمُرونَ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َهَدايُمؿْ   .﴾ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

د وضمؾ قمز اهلل أن ومٚمق   ذم وسمخ٤مص٦م طمرج، ذم اًمٜم٤مس ًمقىمع اًمًٗمر ُم٤ًموم٦م طَمدَّ

 ذم يمذا ُمديٜم٦م إمم يمذا ُمديٜم٦م ُمـ خمٓمٓم٦م إراض هٜم٤مك شمٙمـ ل طمٞم٨م إومم: إزُمٜم٦م

 .إـمالىم٤مً  رء هٜم٤مك يٙمـ ل يمٞمٚمقُمؽم، يمذا

د وضمؾ قمز اهلل أن ومٚمق   اًمٕمٜم٧م وٕص٤مهبؿ طمرج ذم اًمٜم٤مس ًمقىمع اًمًٗمر ُم٤ًموم٦م طَمدَّ

 يمم ُمِمٞمآتف ُمـ ُمِمٞمئ٦م حي٘مؼ أن يًتٓمٞمع يم٤من طمٞم٨م قم٤ٌمده قمغم شمٗمّْمؾ وضمؾ قمز واهلل

َوَُم٤م  ﴿: ىم٤مل ٓ يٕمٜمتٜم٤م؟ أن اهلل ؿم٤مء هؾ ًمٙمـ ﴾َوًَمْق ؿَم٤مء اهلُل ٕقْمٜمَتَُٙمْؿ  ﴿ وضمؾ قمز ىم٤مل

ـْ طَمَرٍج  ـِ ُِم ي  .﴾ ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم اًمدِّ

 ًمتٌٚمٞمٖمف واصٓمٗمك ًمٚمٕم٤معملم، وضمؾ قمز اهلل اصٓمٗم٤مه اًمذي اًمديـ هذا ٕن: إذاً  

ـْ طَمَرٍج َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم  ﴿ ىم٤مقمدة قمغم سُمٜمِل اعمرؾمٚملم، ؾمٞمد ـِ ُِم ي  ضمٕمؾ ُم٤م أي ﴾ اًمدِّ

 .قمٜم٧م ُمـ قمٚمٞمٜم٤م

 اًمذيـ اًمٌدو ُمٜمٝمؿ أظمص وسمّمقرة إوًملم اًمٕمرب ظم٤مص٦م أراد ًمق يمٚمٗمٜم٤م أنف ومٚمق 

 ىمٌٞمٚم٦م وُمـ خمٞمؿ إمم خمٞمؿ ُمـ يٜمت٘مؾ أن يريد واؾمٕم٦م اهلل وأرض اًمّمح٤مرى ذم يٕمٞمِمقن

 ٓ، اعمٙم٤من؟ وهذا اعمٙم٤من هذا سملم اعم٤ًموم٦م هل ُم٤م يٕمرف أن يريد يمٞمػ ىمٌٞمٚم٦م، إمم

 ه١مٓء قمرف اًمّمحراء، ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ إىمقام قمرف.. اًمٕمرف إمم يرضمع ًمذًمؽ

 اًمتل اعم٤ًموم٦م هذه أن اًمٕمرف طَمَٙمؿ ومم واًم٘مرى، اعمدن ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ إىمقام

 أن٤م رسمٓم٧م هذا أضمؾ ُمـ مت٤مُم٤ًم: اعمرض يمذًمؽ ومال، ٓ وُم٤م ؾمٗمر ومٝمق ؾمٗمر هق ي٘مٓمٕمٝم٤م

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم سمٞمٜمٝمم مجع وضمؾ قمز اهلل ٕن سم٤معمرض: اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م اعم٠ًمخ٦م
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ه يٛمٙمـ ٓ اعمرض إن: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمم   ُمـ هذا ٟمقع سممئ٦م وٓ ٟمقع سمخٛمًلم طَمٍْمُ

.. اعمرض ُمـ اًمقاطمد اًمٜمقع ىمقة ٟمحٍم أن اعمٛمٙمـ ُمـ ًمٞمس: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م،

 ويمٚمم حيٙمؿ، اًمذي ومٛمـ درضم٤مت، ومٝمذه طمرارة وارشمٗم٤مع ؾمخقٟم٦م قمٜمده واطمد ُمثالً 

 طمتك اعمرض، هذا وزن ويٕملم اًمٓمٌٞم٥م جيٞم٥م ٓزم ُم٤م ُمرض ُم٤م ؿمخّم٤مً  أص٤مب

 .ُمٜمف وإؾمالُُمٜم٤م ديٜمٜم٤م يتؼمأ  آظمر ًمَِٕمٜم٧ٍَم  شمٙمٚمٞمػ هذا رُمْم٤من؟ ذم سم٤مإلومٓم٤مر ًمف ُيًٛمح

 أهؾ: ي٘م٤مل يمم وم٤مٔن سمًٗمر، ومٚمٞمس وإٓ ؾمٗمر ومٝمق ؾمٗمر أنف قُمرف ُم٤م اًمًٗمر: إذاً  

 إمم اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ أطمديمؿ ي٠ميت طمٞمٜمم ومٞمٝم٤م، سمم أدرى اًمدار وأصح٤مب سمِمٕم٤مهب٤م أدرى ُمٙم٦م

 ذم يم٤من عمـ ي٘مقل قُمرومٙمؿ يم٤من إذا ًمٙمـ أقمرف، ٓ أن٤م ُم٤ًمومر؟ إٟمف شم٘مقًمقن هؾ هٜم٤م،

 قمغم رايح أن٤م ٓ ىم٤مل وإذا ٓ، أو اعم٤ًموم٦م ـم٤مًم٧م ؾمٗمر ومٝمق اًمٙمقيرة، إمم ُم٤ًمومر أن٤م اًمٕم٘م٦ٌم

 وإٓ اعمقوقع ذم اًمْم٤مسمط هق هذا ؾمٗمراً، ًمٞمس ومٝمق اًمًٗمر، ًمٗمٔم٦م يًتٕمٛمؾ ٓ اًمٙمقيرة

 اجلقاب شمًتٓمٞمٕمقن ُم٤م ُم١ماظمذة، وٓ أنتؿ ًمٞمس.. شمًتٓمٞمٕمقن ُم٤م إؿمٙم٤مٓت ذم وىمٕمتؿ

سًم٤م ُيْٕمٓمٞمٙمؿ أن يًتٓمٞمع ُم٤م اًمدٟمٞم٤م ذم قم٤مل أيمؼم قمٚمٞمٝم٤م،  سمٛم٤ًموم٤مت اًمًٗمر رسمٓمٜم٤م ُم٤م إذا ضمقا

 أن اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمرىم٤مت صحٞمح ُمثالً  يم٤مًمّمح٤مرى اًمٌالد سمٕمض ٕن يمٞمٚمقُمؽمات:

 ذم اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٌٚمدة أو اًم٘مري٦م ُمثالً  ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ٓومت٤مت أو طمج٤مرة وذم خمٓمٓم٦م

 هذه ذم ُم٤م اًم٤ٌمدي٦م ذم وخيرج اًمّمحراء ذم خيرج اإلٟم٤ًمن ح٤م ًمٙمـ يمٞمٚمقُمؽم، يمذا

 هذه ُمثؾ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن ه١مٓء يٗمٕمؾ ُم٤مذا إـمالىم٤ًم، اًم٘مٞم٤مؾم٤مت

 يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا أومري٘مٞم٤م جم٤مهٞمؾ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن يٗمٕمؾ ُم٤مذا سمؾ اًمّمح٤مرى؟

وَمَٛمـ يَم٤مَن ُِمٜمُٙمؿ  ﴿: ىمقًمف ذم اهلل طمٙمٛم٦م هلؿ فمٝمرت اهلل ديـ ذم اهلل ين قمرومقا  إذا

ِريًْم٤م َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر   ُم٤م ُمٓمٚمؼ ؾمٗمر، ومٝمق ؾمٗمر ُيٕمرف ُم٤م ُمٓمٚمؼ اًمًٗمر ُمٓمٚمؼ أي ﴾ُمَّ

 .ُمرض ومٝمق ُمرض ُيٕمرف

 ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع» اًمتٗمًػم ص٤مطم٥م اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم أن اًمّمدد هبذا ويٕمجٌٜمل 

ِريًْم٤م َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر  ﴿ أي٦م هذه شمٗمًػم ذم ذيمرش اًم٘مرآن  هٜم٤م ذيمر  ﴾وَمَٛمـ يَم٤مَن ُِمٜمُٙمؿ ُمَّ

 ُرئل سم٠منف اهلل، رمحف ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ رواي٦م وذيمر إـمالىمف، قمغم أنف اعمرض ًمٗمٔم٦م ذم

 أطمدهؿ ومٚمم ُمريض، أنف وٓ ُم٤ًمومر أنف ٓ قمٚمٞمف يٌدو وٓ ُمٗمٓمر وهق رُمْم٤من ذم يقُم٤مً 

 .ُمريض إذاً  ومٝمق وراسمٓمٝم٤م جمروطم٦م إصٌٕمف.. إصٌٕمف وم٠مراه ُمٗمٓمر؟ أن٧م سم٤مًمؽ ُم٤م: ؾم٠مل
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 اًمٙمريٛم٦م، أي٦م هذه ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمص اًمتل وضمؾ قمز اهلل سمرظمّم٦م شمرظّمص هق: وم٢مذاً  

 قمٚممئٝمؿ وُمـ ُمٕمروف، هق يمم اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ وهق ؾمػميـ سمـ حمٛمد: إذاً 

ث قمـ اًمرواي٦م ُمـ اعمٙمثريـ وُمـ وومْمالئٝمؿ،  اهلل رض هريرة أيب اًمّمح٤مسم٦م ُُمـَحدِّ

 .اًمرواي٦م ُمـ ضمداً  قمٜمف ُيٙمثر قمٜمف

وَمَٛمـ يَم٤مَن ُِمٜمُٙمؿ  ﴿ أي٦م ومٝمؿ اجلٚمٞمؾ اعمحدث اًمراوي اًمٕم٤مل اًمت٤مسمٕمل هذا 

ِريًْم٤م  ذم يٗمٓمر وأن يؽمظمص أن ًمف ومٞمجقز ُمريْم٤مً  يم٤من ُمـ ومٙمؾ اإلـمالق، قمغم ﴾ُمَّ

 .رُمْم٤من

 .ًمٚمًٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل اًمٙمالم ٟمٗمس ذًمؽ وقمغم 

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ :افشقخ

 (  11: 15: 32/ 713/واًمٜمقر اهلدى)

 افصقم؟ يستطقع ؾل فف ملزم بؿرض ادريض حؽؿ

 سمٛمرض ُمّم٤مب هق ُمـ ًمٕمٚمف اًمًٙمري، عمريض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمقم ذم ؾم١مال :ادؾؼل

 ٓ أج٤مم، صمالث ـمٌٕم٤مً  يًتٓمٞمع ُم٤م إومْمؾ؟ هق ومم ُمٕمف، ُمالزم هذا اًمداء اًمًٙمري،

 اًمكم اعمريض هلذا وم٤مٕومْمؾ قمٚمٞمف، اًمّمقم ؿم٤مىًم٤م يٙمقن اًمّمقم، ومٞمٝم٤م ُيْٙمِٛمؾ أن يًتٓمٞمع

 .اًمّمٞم٤مم سمدل يدومع أن ًمرُمْم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٙمري ُمريض هق

 .ُمًٙملم إـمٕم٤مم وهق اًمٙمٗم٤مرة، اًمٗمدي٦م، يدومع ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 إًمٞمف يٕمقد ٓ أن وضمؾ قمز اهلل ؾمٜم٦م ُمـ اًمذي اًمٕمجقز سم٤مًمِمٞمخ ُمٚمحؼ هذا ٕن 

 أن طمٙمٛمف، هق ومٝمذا ؿمٗم٤مئف، ُمـ ُمٞم١موس ُمروف ُمريض يمؾ ُمرض ومٙمؾ وىمقشمف، ؿم٤ٌمسمف

 .ُمًٙملم إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ يٙمٗمر وأن يّمقم، ٓ

 ( 11 :37: 62/   411/  واًمٜمقر اهلدى)
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 هـاك ـان وإذا مزمـ، بؿرض فؾؿريض بافـسبة افصقام حؽؿ

  بؼائف؟ مؾزم هق ؾفؾ افصقام ظذ يعقـف دواء

ري اًمٓم٥م ذم يًٛمك سمٛمرض أصٞم٥م رضمؾ :اًم٤ًمئؾ ٙمَّ ًُّ  اًمٓمٌل حتٚمٞمٚمف اًمٙم٤مذب: سم٤مًم

 سم٥ًٌم ـمٌٕم٤مً  اًمتٌقل يٛمٜمع هرُمقن، إومراز قمـ شمتقىمػ اًمٕم٘مؾ ذم اًمٜمخ٤مُمٞم٦م اًمٖمدة أن

 اًمّمقم قمٚمٞمف ومٞمِمؼ ص٤مئؿ، وهق طمتك اعمًتٛمر، ؾمٌٌف يّمٞمٌف اًمذي اًمِمديد اًمٕمٓمش

 ىم٤مل يمم ُمزُمـ  ً شم٘مري٤ٌم اعمرض وهذا قمٜمده، اعمٗم٘مقد اهلرُمقن أقمٓمقه قمالضًم٤م ًمف ووصٗمقا 

  يٕمٜمل؟ قمٚمٞمف وُم٤مذا اًمرضمؾ هذا صقم طمٙمؿ ومم إـم٤ٌمء

 ـمٌٞم٤ٌمً  أوًٓ، يم٤من ُمزُمٜم٤ًم ُمرًو٤م ُمروف سم٠من طمٙمؿ اًمذي اًمٓمٌٞم٥م يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

ر أن طمٙمٛمف ومٝمذا ـمٌف، وذم ومٜمف ذم ظمٌػماً  طم٤مذىم٤مً  ـمٌٞم٤ٌمً  يم٤من وصم٤مٟمٞم٤ًم، ُمًٚمًم،  يمؾ قمـ ُيَٙمٗمِّ

  ُمًٙملم ـمٕم٤مم يقم

ء يٚمزُمف هؾ :اًم٤ًمئؾ  اًمدواء؟ ذا

  أجش؟ هؾ هؾ: اًمِمٞمخ

 يمؾ يٕمٓمٞم٦م اهلرُمقن، قمـ يٕمقوف ٕنف اًمّمقم: قمغم اًم٘مدرة ُيٕمٓمٞمف اًمدواء :اًم٤ًمئؾ

ء ُيْٚمَزم ومٝمؾ اًمّمٞم٤مم، قمغم شمٕمٞمٜمف أن ممٙمـ شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقم٤مت ؾم٧م ضمرقم٦م  ُمـ اًمدواء سمنما

 . اًمثٛمـ هم٤مزم واًمدواء يّمقم، ؿم٤من

  ي٠مظمذه؟ ُمتك اًمدواء: اًمِمٞمخ

 . طُمْ٘مٜم٦َم أو سمخ٤مخ قمـ قم٤ٌمرة اًمدواء :اًم٤ًمئؾ

  ي٠مظمذه؟ ُمتك أؾم٠مخؽ ٟمققمف، قمـ أؾم٠مخؽ ُم٤م ُمتك أؾم٠مخؽ: اًمِمٞمخ

 . اًمًحقر وقمٜمد اإلومٓم٤مر، قمٜمد: ي٘مقل اًمٓمٌٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 طَمَٙمؿَ  اًم٤ًمسمؼ اخلؼم ُمـ ًمالؾمتٞمث٤مق ٟمٕمقد اًمًحقر، وقمٜمد اإلومٓم٤مر قمٜمد: اًمِمٞمخ

 .َيِْمَٗمك ٓ اعمرض هذا سم٠من

 .َيِْمَٗمك ٓ :اًم٤ًمئؾ

 .   اًمٕمالج سم٤مخت٤مذ ُُمْٚمزُم٤مً  وًمٞمس ؾمٛمٕم٧َم، ُم٤م اجلقاب: وم٢مًذا: اًمِمٞمخ

 ( 11 :45: 34/   421/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افصقام؟ يف وادستحاضة احلائض بغ افػرق

ة :اًم٤ًمئؾ َـّ  سمٚمٖم٧م اُمرأ  ًمثمٟمٞم٦م قمٜمٝم٤م اًمدم إٟم٘مٓم٤مع وسمٕمد اعمحٞمض ُمـ اًمٞم٠مس ؾِم

 طمٞمًْم٤م هذا ُيَٕمدَّ  ومٝمؾ اًمٜمٝم٤مر، ُمـ أجْم٤مً  يًػم وىم٧م ذم يًػم دم قمٚمٞمٝم٤م ٟمزل شم٘مري٤ٌمً  أؿمٝمر

  ذًمؽ؟ همػم إُمر أن أم ٕضمٚمف، وشمٗمٓمر

 دًُم٤م اًمدم هذا ومٞمٙمقن قمٜمٝم٤م، اٟم٘مٓمع احلٞمض سم٠من صحٞمح٤مً  اخلؼم يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 .اؾمتح٤موف وإٟمم قم٤مرًو٤م

 ُمٙم٦م أهؾ: ي٘م٤مل ويمم قمٜمٝم٤م، يٜم٘مٓمع ل احلٞمض دم يٙمقن أن ٟمخِمك ىمد وًمٙمـ 

 احلٞمض سم٠من اًمٞم٘ملم ُمثؾ قمغم يم٤مٟم٧م وم٢مذا همػمه٤م، ُمـ سمٜمٗمًٝم٤م أدرى ومٝمل سمِمٕم٤مهب٤م، أدرى

 . رء ويمؾ وشمّمكم ومتّمقم اؾمتح٤مو٦م دم هق اًمدم هذا قمٜمٝم٤م، اٟم٘مٓمع

 ( 11 :46: 53/   421/  واًمٜمقر اهلدى)

اًكا يعؿؾ مـ  ُيطِعؿ؟ ؾفؾ رمضان يف أؾطر إذا شائًؼا أو ؾرَّ

ان يٕمٛمؾ رضمؾ :مداخؾة  ذم يمٚمٝم٤م وطمٞم٤مشمف يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أم ُيٓمٕمؿ ومٝمؾ ؾم٤مئؼ، أو وَمرَّ

  اًمًٗمر؟ ذم اًمًٞم٤مرة ىمٞم٤مدة أو واًمٜم٤مر، اخلٌز

  ُم٤مذا؟ يمٚمٝم٤م: اًمِمٞمخ

ًٟم٤م يٕمٛمؾ رضمؾ يٙمقن: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م  ذم يٕمٜمل ُيْٓمِٕمؿ؟ ومٝمؾ ؾم٤مئً٘م٤م، أو ومرا

  ىمّمده؟ رُمْم٤من ذم.. اإلومٓم٤مر

 جيد أن سمد ٓ يم٤من ُمٝمم اًم٤ًمئؼ ٕن إؿمٙم٤مل: يقضمد ٓ ًمٚم٤ًمئؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمِمٞمخ

 .اًم٘مْم٤مء ُمـ ومٞمٝم٤م يتٛمٙمـ أج٤مُم٤مً 

ٟم٤مً  أتّمقر أن أؾمتٓمٞمع ٓ: اقمت٘م٤مدي ذم أىمقل وم٠من٤م ًمٚمٗمران، سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م : أوًٓ  إذا ومرا

 أتّمقر ٓ يٕمٜمل، يتًقل اًمٜم٤مس ي٠ًمل أن ؾمٞمْمٓمر أنف رُمْم٤من ؿمٝمر ـمٞمٚم٦م اًمٕمٛمؾ شمرك

 إن -ُمثالً – أضمر ًمف يدومع اًمذي سمٞمقُمف، يقم يمؾ اًمًٜم٦م، ـمٞمٚم٦م يٕمٛمؾ ٕنف هٙمذا: إٟم٤ًمًٟم٤م
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 ٓ اًمٜمٝم٤مر، آظمر ذم جيده ُم٤م إٓ ومٚمس وٓ قمٜمده يقضمد وٓ يقم صم٤مين يذه٥م أضمػماً، يم٤من

ر أن أؾمتٓمٞمع ل ضمقاب، ًمٙمؾ اإلٟم٤ًمن هذا أن َأتََّمقَّ  .اعمِمٙمٚم٦م هذه سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 اًمٓم٥م سمٜم٤مشمٜم٤م ُٟمَٕمٚمِّؿ ل ٟمحـ إذا ٟم٤ًمءٟم٤م يٕم٤مًم٩م يريد اًمذي ُمـ: ي٘مقل اًمذي ُمثؾ هذا 

 .أجْم٤مً  ي٘م٤مل هذا اعمختٚمط، اًمتٕمٚمٞمؿ هذا ذم

 هيٛمؽ وٓ اًمقاضم٥م، هبذا ي٘مقم اًمذي هق اًمٗم٤مضمر اًمٗم٤مؾمؼ: وذاك هذا ضمقاب

 اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم يٚمتزُمقن اًمذيـ اًمّم٤محللم ُمـ أيمثر اًمٗم٤ًمق ه١مٓء ٕن إُمر:

 .اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم قمالضمٝم٤م هل٤م ُمِمٙمٚم٦م يمؾ: يٕمٜمل

 يمٚمٝم٤م رء ٓ أؾمٚمح٦م؟ ُمـ اعمًٚمٛملم ٟمحـ ٟمّمٜمع ُم٤مذا أن اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء: يٕمٜمل 

 .اخل٤مرج ُمـ يمٚمٝم٤م واإلقم٤مٟم٦م، واًمزيٜم٦م اًمراطم٦م ووؾم٤مئؾ اًمًٞم٤مرات اخل٤مرج، ُمـ شم٠متٞمٜم٤م

ان سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٤مهد  يٕمٛمؾ أن ًمف شمٌٞمح ضورة سم٤مًمٗمران حتٞمط أنف أتّمقر ٓ أن٤م: ًمٚمَٗمرَّ

ٟم٤مً   .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر أن اًمٕمٛمؾ هذا أضمؾ ُمـ يْمٓمر اًمٜمٝم٤مر، ذم ومرا

ع رضمؾ إٓ أبداً  هذا أتّمقر ٓ   .رُمْم٤من ؿمٝمر ذم طمتك اح٤مل يقومر يريد ـَممَّ

 وؾمٞم٘م٤مل اًمت٤مًمٞم٦م، اخلٓمقة ٟم٘مقل اًمٌمء هذا ُوضِمد إن إٟمف: هٜم٤م أظمقٟم٤م ىم٤مل ُم٤م وُمثٚمم 

 اًمٜمٝم٤مر ذم خيٌز ُم٤م سمدل إٟمف: ي٘م٤مل اًمٜمٝم٤مي٦م، أجـ إمم ٟمٜمٔمر طم٤مل يمؾ ومٕمغم يقضمد، ل إن أجْم٤مً 

 اًمٜم٤مس ٕن اًمٜمٝم٤مر: ذم اخلٌز يريدون ٓ اًمٜم٤مس، رُمْم٤من ذم ظم٤مص٦م اًمٚمٞمؾ، ذم خيٌز

 .اًمّمٞم٤مم ومٞمٝمؿ ُمٗمروض

 ذم خيٌز اًمٜمٝم٤مر، ذم خيٌز ٓ ومٝمق اًمٜمٝم٤مر، ذم ًمٚمخٌز سمح٤مضم٦م ًمٞمًقا  اًمٜم٤مس دام ُم٤م: وم٢مذاً 

ُمف إذا سمحٞم٨م صم٤مٟمٞم٦م: طمٞمٓم٦مً  أجْم٤مً  ومٞمف حيت٤مط اًمٚمٞمؾ ذم ظمٌزه واًمذي اًمٚمٞمؾ،  احل٤مضم٦م قمٜمد ىَمدَّ

 .. إن إن أجْم٤مً  ي٘مقًمقا  يٛمٙمـ.. إن إن ضمديد، ـم٤مزج ُم٤مذا؟ يم٠منف يّمٌح

 .قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم يٗمٓمر وٓ يتًقل يتًقل، يريد: يٕمٜمل أىمقل

 ًمف جيقز ٓ عمـ حمرم اإلومٓم٤مر ًمٙمـ يًتح٘مٝم٤م، عمـ حمرُم٦م ًمٞم٧ًم اًمتًقل ٕن 

 .هذا أفمـ ُم٤م ًمٚمتًقل؟ سمح٤مضم٦م شمروٟمف هؾ ًمٙمـ اإلومٓم٤مر،

 . ( :.37 :31/  31/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 اإلؾطار؟ يف ظذر هلؿ هؾ رمضان يف افشاؿة إظامل أصحاب

 ًمف هؾ: وي٠ًمل صٕم٦ٌم، أقممًٓ  سم٤معمٕممر يٕمٛمؾ رضمؾ ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م: مداخؾة

 سم٤مإلساف ي٘مقم أنف ُمع اًمٙمٗم٤مرة، أو اًمٗمدي٦م ُمع رُمْم٤من إومٓم٤مر ذم اإلومٓم٤مر، ذم قمذر

 يم٤مُمؾ اًمِمٝمر ذم ـمٌٕم٤مً .. هذا ذم وم٘مط يقًُم٤م قمنميـ قمـ يزيد ٓ: يٕمٜمل واًمديف، قمغم

 ُمٍموف؟ يقًُم٤م قمنميـ سمٞمٙمٗمٞمٝمؿ ُم٤م يم٤مُمؾ اًمِمٝمر ذم أؾمت٤مذي ُمٕم٤مؿمف: يٕمٜمل ؿمٖمٚمف،

 .اًمِمٖمؾ أضمؾ ُمـ يٗمٓمر سمٞمجقز ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .أؾمت٤مذي اخلػم جيزيٙمؿ اهلل: ُمداظمٚم٦م

 .حيٗمٔمؽ اهلل: اًمِمٞمخ

 ( 11 :47: 12/ 316/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصقام ـػارة زوجتف ظـ افزوج إضعام

 إـمٕم٤مم شمًتٓمٞمع ٓ ًمٙمـ يمٗم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م صم٧ٌم يٕمٜمل شمًتٓمٞمع، ٓ اًمزوضم٦م: ي٘مقل: مداخؾة

 إـمٕم٤مًُم٤م؟ قمٜمٝم٤م ُيٓمٕمؿ أن ًمزوضمٝم٤م جيقز هؾ اًمّمقم، قمغم ىم٤مدرة هل ًمٙمـ ُم٤ًميملم

 .جيقز ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ـمٌٕم٤ًم؟ ُم٤مًمف ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مًمف ُمـ. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :54: 13/ 117/ واًمٜمقر اهلدى)

 وفقُّف؟ ظـف يصقم ؾفؾ ـػارة صقم وظؾقف مات مـ

 ذًمؽ ُم٤مت صمؿ ُمتت٤مسمٕملم، ؿمٝمريـ يّمقم أن ومٕمٚمٞمف ظمٓم٠مً  ٟمٗم٤ًمً  ىمتؾ رضمؾ: مداخؾة

 قمٜمف يً٘مط أم وًمٞمُّف قمٜمف يّمقم ومٝمؾ أؿمٝمر، ؾمت٦م أو سمخٛم٦ًم احل٤مدث ذًمؽ سمٕمد اًمرضمؾ
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 اًمّمٞم٤مم؟ ذًمؽ

 ُمـ قمٜمدي أرضمح أطمدمه٤م ًمٚمٕمٚممء ُمذهٌلم ُمـ احلٙمؿ أظمذ هٜم٤م يٛمٙمـ: اًمِمٞمخ

 قمٜمف ص٤مم صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن اًمراضمح. أظمر

 صقم أيَّ  يِمٛمؾ قم٤مم أنف: أطمدمه٤م اًمٕمٚمؿ، ٕهؾ ىمقٓن احلدي٨م هذا شمٗمًػم ذم شوًمٞمف

 .يّمقم وًمٞمف سم٠من ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًم٘مقل هذا قمغم. قمٜمف اعمٞم٧م هذا ُم٤مت

 صقم سمف اعم٘مّمقد إٟمم احلدي٨م هذا أن: قمٜمدي اًمراضمح هق إظمر اًم٘مقل ًمٙمـ 

 .ٟمٗمًف قمغم ٟمذره ىمد يم٤من صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ومٛمـ اًمٜمذر،

 ىمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس قمٜمف شم٠ًمل اًمذي اًمّمٞم٤مم يم٤من وح٤م َوًمِٞمُّف، قمٜمف يّمقم اًمذي ومٝمذا 

 .قمٜمدٟم٤م اًمراضمح اًم٘مقل هذا قمغم أطمد، قمٜمف يّمقم ومال اعمٜمذور، اًمّمقم

 ( 11 :61: 39/   137/  واًمٜمقر اهلدى)

 ابـتف؟ ظـف تصقم ؾفؾ ـػارة صقام وظؾقف مات رجؾ

 طم٤مدث ذم ُم٤مت رىمٌتلم، ذُمتف ذم اًمذي اعمتقرم واًمده٤م قمـ شم٠ًمل اُمرأة: ُمداظمٚم٦م

 دومع أنف اًمٕمٚمؿ ُمع إُمر، هبذا جلٝمٚمف ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ يّمؿ أو رىم٦ٌم حيرر ول ؾمٞم٤مرة

 أىم٤مريب، ُمع أت٘م٤مؾمٛمٝم٤م أن يٛمٙمـ وهؾ ٟمٗمس؟ يمؾ قمـ ؿمٝمريـ أصقم أن زم ومٝمؾ ديتٝمم

 ٟمٗمس؟ يمؾ ذم ُمًٙملم ؾمتلم إـمٕم٤مم يٛمٙمـ وهؾ

 ي٠ًمل؟ اًمذي هذا اًمقًمد هق: اًمِمٞمخ

ة اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م  .واًمده٤م شمقرم اًمتل ًمٚمٛمرأ

ة اعمتقرم وًمد! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ  ىمد ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ: هل٤م جيقز ٟمٕمؿ.. يٕمٜمل اعمرأ

 هذا ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وم٘مد« وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: ىم٤مل أنف قمٜمف صح

 اًمتل إىمقال وأصح رُمْم٤من، صٞم٤مم همػم هق أم يمٖمػمه رُمْم٤من صٞم٤مم أهق اًمّمٞم٤مم

 هذا ذم ضم٤مء اًمذي اًمّمٞم٤مم هذا أن اًمٗمري٘ملم ُمـ يمؾ طمج٩م دراؾم٦م سمٕمد إًمٞمٝم٤م[ أُمٞمؾ]

 هذا ذم اعمذيمقر اًمٙمٗم٤مرة صٞم٤مم ومٞمف ومٞمدظمؾ رُمْم٤من صٞم٤مم همػم هق إٟمم ذيمره احلدي٨م



 131 أهؾ اًمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أسم٤مء قمـ واًمٕمتؼ اًمٕمتؼ يمذًمؽ «وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: احلدي٨م

 ؾمقاء اعمتقرم وزم قمغم ومٞمج٥م اًمّمدىم٤مت، ُمـ ٟمقع هق أو يم٤مًمّمدىم٤مت إُمٝم٤مت وقمـ

ة أو رضمالً  يم٤من  أو أىم٤مرسمف سمٕمض وؾم٤مقمده ذًمؽ قمـ قمجز وم٢من سمذًمؽ ي٘مقم أن اُمرأ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ومٞمجقز أب٤مقمده

 ش11:62:44/أ18: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 كقة بغ اجلؿع جيقز وهؾ افؽػارة؟ صقام ظذ ادسؾؿ يمجر هؾ

 افـاؾؾة؟ صقام وكقة افؽػارة صقام

 هذا قمغم أضمر ًمف هؾ ًمٚم٘متؾ، يمٗم٤مرة صٞم٤مم وقمٚمٞمف أج٤مم ؾمت٦م قمٚمٞمف رضمؾ :افسائؾ

 هؾ صمؿ آُمتث٤مل، سمحٙمؿ زائد أضمر وإٟمم اًمقضمقب، أضمر ًمٞمس ىمّمده صمؿ أوًٓ، اًمّمٞم٤مم

 يقم هذا ي٘مقل أن ُمثاًل، آصمٜملم يقم ُمع اًمّمٞم٤مم هذا يمٗم٤مرة سم٤مًمٜمٞم٦م جيٛمع أن ًمف جيقز

 ؟...ومٞمٜمقي آصمٜملم

 هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمده يمؾ صمقاب، ًمف ـمٌٕم٤مً  اًم١ًمال ُمـ إول ًمٚمِمٓمر سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمٝم٤م صمقاب ًمف يمٗم٤مرة، يم٤من وًمق اعمًٚمؿ،

 يدظمؾ اًمرضمؾ يمررٟم٤مه٤م، ـم٤مح٤م ُم٤ًمئؾ ذم داظمٚمف ومٝمل اًمث٤مين، ًمٚمِمٓمر سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م 

 جيٛمع أن ًمف ومٞمجقز اعمًجد، وحتٞم٦م اًمقوقء ؾمٜم٦م يّمكم أن ومػميد ُمًجًدا -ُمثالً –

 .يمذًمؽ هٜم٤م وهذا قمٛمٚمٝم٤م، ٟمٞم٦م ًمٙمؾ يٕمٓمل أن إومْمؾ ًمٙمـ ٟمٞمتلم،

 (  11 :66 :45/ 568/واًمٜمقر اهلدى)



 السفز يف الصياً أحكاً





 131 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

 ظؾقف يشؼ افصقم ـان إذا افسػر يف رمضان صقم يف افسخقص

 أي»:وم٘م٤مل اًمًٗمر؟ ذم اًمّمٞم٤مم قمـ ط اهلل رؾمقل ؾم٠مل أنف: قمٛمرو سمـ محزة قمـ

 .شاًمًٗمر ذم صٞم٤مُمف أو رُمْم٤من إومٓم٤مر يٕمٜمل. وم٤مومٕمؾ أجن قمٚمٞمؽ ذًمؽ

 وًمتْمٛمٜمف أوٓ، ُمّمدره ًمٕمزة هٜم٤م اًمٚمٗمظ هذا ختري٩م آصمرت وإٟمم :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 واًمٜم٤مس اًمتٞمًػم، وهق صم٤مٟمٞم٤م، اإلومٓم٤مر أو سم٤مًمّمقم ًمٚمٛم٤ًمومر وختٞمػمه ط شمرظمٞمّمف ؾم٥ٌم

 ىمدراهتؿ شم٤ٌميـ ُمـ وُمٕمٚمقم ُمِم٤مهد هق يمم آظمتالف يمؾ ذًمؽ ذم خيتٚمٗمقن

 يٙمقٟمقن طملم ي٘ميض وٓ ،اًمٜم٤مس ُمع يّمقم أن ًمف إجن ومٌٕمْمٝمؿ وـم٤ٌمئٕمٝمؿ،

 اًمٜمٌل قمغم اهلل ومّمغم ي٘ميض، صمؿ شمرظمّم٤م ومٞمٗمٓمر ذًمؽ هيٛمف ٓ وسمٕمْمٝمؿ ُمٗمٓمريـ،

 .شاًمٕمن سمٙمؿ يريد وٓ اًمٞمن سمٙمؿ اهلل يريد»: قمٚمٞمف أنزل اًمذي إُمل

 (.899-898/ 6/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افصقام يف مشؼة وجد دـ أؾضؾ افسػر يف رمضان إؾطار

 وٓ ُمٕمرووم٦م، أىمقال قمغم اًمًٗمر ذم رُمْم٤من صقم ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وىمد :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًم٘مْم٤مء، ُمـ يتحرج ٓ اعمٗمٓمر يم٤من إذا إًمٞمٜم٤م أطم٥م هب٤م وإظمذ رظمّم٦م، ومٞمف اإلومٓم٤مر أن ؿمؽ

 ومٚمػماضمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمتقؾمع ؿم٤مء وُمـ. أقمٚمؿ واهلل اًمّمٞم٤مم، طمٞمٜمئذ ًمديٜم٤م وم٤مٕطم٥م وإٓ

  .واًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمؿ أهؾ يمت٥م ُمـ همػمه أو ،شإوـم٤مر ٟمٞمؾ»

 (.117-112/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أيرسمها أؾضؾفام افسػر يف وافػطر افصقم

: [اًمًٗمر ذم اًمٗمٓمر أو اًمّمقم سملم اًمؽمضمٞمح ذم اعمٜمذري ىمقل قمغم ُمٕمٚم٘م٤مً  إًم٤ٌمين ىم٤مل] 

 وفمروومٝمؿ، ـم٤مىم٤مهتؿ ختتٚمػ واًمٜم٤مس شأجنمه٤م أومْمٚمٝمم»: اهلل رمحف صدق وًم٘مد: ىمٚم٧م

 اًمّمقم قمـ ؾم٠مخف عمـ ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صح وًمذًمؽ ًمف، أجن هق سمم ُمٜمٝمؿ يمؾ ومٚمٞم٠مظمذ



 135 أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ش1/354» ُمًٚمؿ رواه. شؿمئ٧م إن وأومٓمر ؿمئ٧م، إن صؿ»: اًمًٗمر ذم

 ذم خمرج وهق شوم٤مومٕمؾ أجن قمٚمٞمؽ ذًمؽ أي»: سمٚمٗمظ صحٞمح ـمريؼ وذم

 .ش6885» شاًمّمحٞمح٦م»

 (3/542 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 تطقعف؟ ؾفؾ افصقام ظـ زوجتف هنك مساؾر رجؾ

ً، اًمزوج يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة  ..أم شمٕمّمف ومٝمؾ زوضمتف، صٞم٤مم قمدم وـمٚم٥م ُم٤ًمومرا

 ومٝمٛم٧م، ُم٤م طم٥ًم أىمؾ ل إن ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م طم٥ًم ٕين :اًم١ًمال قمكمّ  أقمد: اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ

 .ذاشمف اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ؾم١ماًمؽ أقمد: اًمِمٞمخ

 زوضمتف؟ صٞم٤مم قمدم وـمٚم٥م ُم٤ًمومراً، يم٤من اًمزوج أن ًمق :اًم٤ًمئؾ

 اًمتٓمقع؟ صقم شمّمقم أَّٓ  ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م ي٤ًمومر أن ىمٌؾ: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٓ: يٕمٜمل ُم٤ًمومر، أنف اعمقوقع ذم اجلديد اًمٌمء أن٧م ًمٙمـ اجلقاب، ؾمٌؼ: اًمِمٞمخ

 .شمٓمٞمٕمف أن ومٞمج٥م وًمذًمؽ اًمٜمٔمر، سمٕمٞمد ؿمٞمخ ي٤م اًمرضمؾ ًمٙمـ هب٤م، يتٛمتع أن يتٛمٙمـ

 هقى؟ قمـ اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا :اًم٤ًمئؾ

 وهق زوضمٝم٤م سم٢مذن شمّمقم أن اعمرأة هنل ذم ضم٤مء ُم٤م احلدي٨م ًمٗمظ: ؿمٞمخ ي٤م: اًم١ًمال

 .شسم٢مذٟمف إٓ طم٤مض وهق» ًمٗمظ طم٤مض،

 طم٤مض؟ وهق: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ



 134 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

 شمذيمرٟم٤مه يمٜم٤م وإن ٟم٤مؾملم، ًمف يمٜم٤م سمٌمء شمذيمرٟم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك أن٧م أن: اًمِمٞمخ

 أظمٞمٜم٤م يمالم ذم ؾمٌؼ يم٤من صحٞمح٦م يمقهن٤م ُمع وًمٙمـ صحٞمح٦م، اًمٚمٗمٔم٦م هذه أن أذيمر ومم

ر اًم١ًمال هذا قمـ ضمقاب هل يمٚمٛم٦م اًمرمحـ قمٌد أيب  إن: ىم٤مل وهق اًمزي٤مدة، هبذه اعمَُذيمِّ

 شمٕمٌدي؟ أم اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل احلدي٨م

ق وأفمٜمؽ  زوضمتف ذم يالطمظ ومٕمالً  اًمزوج يم٤من إن ومحٞمٜمئذٍ  أُمريـ، سملم ُمٕمٜم٤م شُمَٗمرِّ

 ًمٞمس اًمذي اًمْمٕمػ وإمم اًمقهـ إمم هب٤م ي١مدي ذًمؽ أن شمٓمققم٤ًم: صٞم٤مُم٤مً  ص٤مُم٧م إذا أهن٤م

 سمؾ وم٘مط، ضمٜمًٞم٤مً  هب٤م يتٛمتع أن ُمـ يٛمٜمٕمف ًمٞمس ذًمؽ ٕن همٞمٌتف: ذم وًمق ص٤محلف، ُمـ

 .وًمٌٜمٞمٝم٤م ًمداره٤م ظمدُمتٝم٤م سمقاضم٥م شم٘مقم أن يٛمٜمٕمٝم٤م وىمد

 ُمٕم٘مقل احلدي٨م أن ٟمٗمٝمؿ أو ٟم٘مقل أنٜم٤م دام ُم٤م هم٤مئ٤ٌمً  يم٤من وًمق ذًمؽ اًمزوج رأى وم٢مذا 

 اًمتٕمٌػم ذم دىمٞم٘ملم ٟمٙمقن طمتك وُأيَمرر اًمزي٤مدة، هذه وشمٙمقن هم٤مئ٤ٌمَ ً، يم٤من وًمق ومحٞمٜمئذٍ  اعمٕمٜمك،

 اًمٖم٤مًم٥م، ُمالطمٔم٦م قمغم ضم٤مءت شمٙمقن ومٝمل وصحٞمح٦م، حمٗمقفم٦م اًمزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م وًمق

 إول اًمٜمقع ومٛمـ صم٤مسمت٦م، همػم وأظمرى اًمث٤مسمت٦م اًمٜمّمقص سمٕمض ذم ُمثٚمف ي٠ميت مت٤مُم٤مً  هذا وؿمٌٞمف

سَم٤م شَم٠ميُْمُٚمقا  ٓ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمثالً  : شمٕم٤ممم وم٘مقًمف ،[311:قمٛمران آل] ﴾ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موًم٤م اًمرِّ

 ُمْم٤مقمٗم٦م أوٕم٤مف همػم اًمرسم٤م أيمؾ قمـ اطمؽمازاً  ًمٞمس [311:قمٛمران آل] ﴾ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  َأْوَٕم٤موم٤ًم﴿

سم٤م ذًمؽ ُمـ حيرم وإٟمم ومٞمجقز، ٌِّٝم٤مً  اًم٘مٞمد هذا ضم٤مء وإٟمم ٓ، ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤موم٤مً  اًمرِّ  واىمع قمـ ُُمٜمَ

 هلؿ ٟم٤مهٞم٤مً  اًم٘مرآين اًمٜمص ومج٤مء ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤موم٤مً  اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ يقُمئذٍ  اًمٜم٤مس

سَم٤م شَم٠ميُْمُٚمقا  ٓ﴿: هلؿ ىم٤مئالً   .[311:قمٛمران آل] ﴾ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم اًمرِّ

 والًم٦م: سمدقم٦م اسمتدع ُمـ»: وٕمػ ؾمٜمده٤م وذم حتيين اًمتل اًمٜمّمقص ُمـ ُمثالً 

 احلدي٨م شاحلدي٨م إًمخ... هب٤م قمٛمؾ ُمـ ووزر وزره٤م ومٕمٚمٞمف ورؾمقًمف، اهلل شمرض ٓ

 طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ» :ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمقارد سم٤مًمٚمٗمظ صحتف ُمٕمروف

 سم٤مًمًٜمد احلدي٨م هذا أُم٤م« وزره٤م ومٕمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ.. أضمره٤م ومٚمف

 اؾمتدل شورؾمقًمف اهلل شُمْرِض  ٓ والًم٦م سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ»: ىم٤مل اًمْمٕمٞمػ

 اهلل شمرض سمدقم٦م اسمتدع إذا سم٠منف -اًمّمٗم٦م هبذه رأجٜم٤م ذم- اعمٌتدقملم اعمت٠مظمريـ سمٕمض

 وصػ ىمٞمد هق وإٟمم اطمؽمازي٤ًم، ىمٞمداً  ًمٞمس اًم٘مٞمد ومٝمذا والًم٦م، ومٚمٞم٧ًم ورؾمقًمف
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 هذا سمٕمد ورؾمقًمف، اهلل شُمْرِض  ٓ والًم٦م صٗمتٝم٤م اًمٌدقم٦م يمؾ اًمٌدقم٦م أن: أي ًمٚمٌدقم٦م،

 اًمزي٤مدة؟ هبذه احلدي٨م ضم٤مء أجـ شمذيمر أن٧م هؾ

 .شاًمًٜم٦م وم٘مف»: ُمداظمٚم٦م

 .اعمٜم٦م سمتمم أم اًمًٜم٦م سمٗم٘مف شمٕمٜمل اًمًٜم٦م، وم٘مف: اًمِمٞمخ

 .شاًمّم٤محللم ري٤مض» ٓ، ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 ُمـ قمٜمقان واوع اًمِمٞمخ إول، اجلزء ؿمٞمخٜم٤م شاًمًٚمًٚم٦م» ذم شمٚمؽ: ُمداظمٚم٦م

 شمّمقم ٓ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل اًمزوضم٦م، قمغم اًمزوج طمؼ ُمـ: وم٘مٝمف

 .شسم٢مذٟمف إٓ ؿم٤مهد وزوضمٝم٤م رُمْم٤من همػم ذم شمٓمققم٤مً  يقُم٤مً  اعمرأة

 دون ؾمٗمٞم٤من قمـ ـمرق ُمـ ناًمِمٞمخ٤م أظمرضمف واحلدي٨م: شم٘مقل خترج وسمٕمديـ 

ضم٧م َأضْمٚمِٝم٤م وُمـ صم٤مسمت٦م، صحٞمح٦م زي٤مدة وهلش رُمْم٤من همػم ذم شمٓمققم٤مً  يقُم٤مً : »ىمقًمف  ظَمرَّ

 أطمدمه٤م وإؾمٜم٤مد ٟمحقه، هريرة أيب قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـ ضم٤مءت وىمد هٜم٤م، احلدي٨م

 سمٞم٤من وومٞمف ُمٜمف، أتؿ اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف طمًـ، وأظمر صحٞمح

 .قمٚمٞمٝم٤م آـمالع يٜمٌٖمل أظمرى ومقائد ُمع وروده، ؾم٥ٌم

 (  11 :57 :19/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

 (  11 :42 :18/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر يف افصائؿ ظذ ادػطر ؾضؾ 

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شومُٙمال ادٟمقا ! ًمّم٤مطمٌٞمٙمؿ واقمٛمٚمقا  ًمّم٤مطمٌٞمٙمؿ ارطمٚمقا »

 ذم واًمٗمري٤ميب ،ش6/  359/  6 ج» شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ سمٙمر أبق رواه

 سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م: ىم٤مٓ ؿمٞم٦ٌم، أيب سمـ قمثمن أظمٞمف وقمـ قمٜمف ش3/  25/  5» شاًمّمٞم٤مم»
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 أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ إوزاقمل قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ داود أبق ؾمٕمد

 ادٟمقا : وقمٛمر سمٙمر ٕيب وم٘م٤مل ،شاًمٔمٝمران ُمر» سمـ وهق سمٓمٕم٤مم ط اًمٜمٌل أيت» :ىم٤مل هريرة

 .احلدي٨م شًمّم٤مطمٌٞمٙمؿ ارطمٚمقا : وم٘م٤مل ص٤مئمن، ٤مإٟم: وم٘م٤مٓ ومٙمال،

 ىمقيؿ، ظمٚمؼ إمم يمريؿ، شمقضمٞمف احلدي٨م ومٗمل  [:ىم٤مل صمؿ سمف شمرمجٜم٤مه سمم اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ًم٥ًٌم وًمق ظمدُمتف، قمغم محٚمٝمؿ أو اًمٖمػم، قمغم اًمتقايمؾ وشمرك اًمٜمٗمس، قمغم آقمتمد وهق

 قمٛمٚمٝمؿ، يًتٖمٚمقن اًمذيـ أوئلؽ قمغم واوح رد إذن احلدي٨م ذم أومٚمٞمس يم٤مًمّمٞم٤مم، ُمنموع

 ًم٘مد: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل وًمئـ! ؟ٟمٕم٤مهلؿ محؾ ذم طمتك ظمدُمتٝمؿ، ذم اًمت٤ًمرع قمغم اًمٜم٤مس ومٞمحٛمٚمقن

 ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من طمتك ظمدُم٦م، أطمًـ ط اهلل رؾمقل خيدُمقن قمٜمٝمؿ اهلل رض اًمّمح٤مسم٦م يم٤من

 هبذا اطمتج٤مضمٝمؿ هؾ وًمٙمـ ٟمٕمؿ، ومجقاسمٜم٤م .ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وهق ط ٟمٕمٚمٞمف حيٛمؾ

 اًمٕمٚمؿ ذم ط ورصمتف أهنؿ قمغم إًمٞمٝم٤م يٜمٔمرون سم٠مهنؿ واقمؽماف هل٤م، ُمٜمٝمؿ شمزيمٞم٦م إٓ ٕنٗمًٝمؿ

 هذا هلؿ جيز ل اًمقرصم٦م أهنؿ قمغم ٟمص ًمدهيؿ يم٤من ًمق اهلل وايؿ !؟اًم٘مٞم٤مس هذا هلؿ يّمح طمتك

 اعمٌنميـ اًمٕمنمة ُمٜمٝمؿ وظم٤مص٦م سم٤مخلػمي٦م، هلؿ اعمِمٝمقد ط أصح٤مسمف ومٝم١مٓء اًم٘مٞم٤مس،

 خيدم ُم٤م ُمٕمِم٤مر قمنم همػمه، ُمـ خيدم ُمٜمٝمؿ واطمد يٙمـ ول أنٗمًٝمؿ، ظمدام يم٤مٟمقا  وم٘مد سم٤مجلٜم٦م،

 وم٢مين وًمذًمؽ سمذًمؽ، قمٜمدهؿ ٟمص ٓ وهؿ ومٙمٞمػ! وُمريدهيؿ شمالُمذهتؿ ُمـ اعمٕمٜمٞملم أوئلؽ

 اًمتقاوع ؾمٌٞمؾ مجٞمٕم٤م شمٕم٤ممم اهلل هداٟم٤م أصٚمف، ُمـ آقمت٤ٌمر وم٤مؾمد اًم٘مٞم٤مس هذا إن: أىمقل

   .واًمرؿم٤مد

 (.371-328/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افصائؿ يرض ـان إذا افسػر يف افصقام جيقز ٓ

 فمٝمره ي٘مٚم٥م سمرضمؾ ط اًمٜمٌل ُمر: ي٘مقل ضم٤مسمرا  ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمزسمػم أيب قمـ

 أُم٤م»: وم٘م٤مل يٗمٓمر أن وم٠مُمره ومدقم٤مه،! اهلل ٟمٌل ي٤م ص٤مئؿ: وم٘م٤مًمقا  قمٜمف؟ وم٠ًمل ًمٌٓمٜمف،

 .ش!شمّمقم؟ طمتك ط اهلل رؾمقل وُمع اهلل ؾمٌٞمؾ ذم يٙمٗمٞمؽ

 إذا اًمًٗمر ذم اًمّمقم جيقز ٓ أنف قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م احلدي٨م وذم: [اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: وىمقًمف شاًمًٗمر ذم اًمّمٞم٤مم اًمؼم ُمـ ًمٞمس»: ط ىمقًمف حيٛمؾ وقمٚمٞمف سم٤مًمّم٤مئؿ، يي يم٤من
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 وهذا أومٓمر، ؿم٤مء وإن ص٤مم ؿم٤مء إن خمػم ومٝمق ذًمؽ ؾمقى وومٞمم ،شاًمٕمّم٤مة هؿ أوئلؽ»

  .هلل واحلٛمد سمٞمٜمٝم٤م شمٕم٤مرض ومال اًم٤ٌمب، أطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل ُم٤م ظمالص٦م

 (.385-381/ 3/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 رمضان يف ادساؾر صقام حؽؿ

 رُمْم٤من؟ ذم ُم٤ًمومر صٞم٤مم جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؾمٞمم وٓ ذًمؽ، ضمقاز ذم ؿمؽ ٓ رُمْم٤من؟ ذم ُم٤ًمومر صٞم٤مم جيقز هؾ: اًمِمٞمخ

 اًمّمح٤ميب ؾم٠مخف طمٞمٜمم شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم طمدي٨م، ذم سم٤مًمتخٞمػم اًمتٍميح ضم٤مء وىمد

ك ٛمَّ ًَ  ومّمؿ ؿمئ٧م إن»:ىم٤مل يّمقم، ومٝمؾ يمثػماً  ي٤ًمومر أنف إؾمٚمٛمل محزة سمـ سمٕمٛمرو اعمُـ

 ؿمئ٧م إن»احلدي٨م هذا سمٍميح ظمٞم٤مر ًمف رُمْم٤من ذم اعم٤ًمومر وهلذا شوم٠مومٓمر ؿمئ٧م وإن

 .شوم٠مومٓمر ؿمئ٧م وإن ومّمؿ

ح ل أنف اًمتنميع، طمٙمٛم٦م ُمـ وهذا   اًمّمقم، قمغم اًمٗمٓمر أو اًمٗمٓمر قمغم اًمّمقم ُيَرضمِّ

 .اعمٙمٚمػ إمم إُمر أويمؾ وإٟمم

 ؿمٝمر ذم اًمّمقم خيت٤مر ُمـ ُمٜمٝمؿ يمٌػما، اظمتالوم٤مً  ذًمؽ ذم خيتٚمٗمقن اعمٙمٚمٗملم إلن 

 اًمراطم٦م ُي١ْمصمِر ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمٗمٓمرون، واًمٜم٤مس اًمِمٝمر هذا همػم ذم يّمقم أن قمغم اًمّمٞم٤مم

 ىمقًمف يم٤من ًمذًمؽ اًمِمٝمر: هذا همػم ذم يّمقم أن ُمـ يتحرج وٓ اًمِمٝمر، هذا ذم ؾمٗمره ذم

 .احلٙمٛم٦م ُمٜمتٝمك ذم شوم٠مومٓمر ؿمئ٧م وإن ومّمؿ ؿمئ٧م إن»اًمًالم قمٚمٞمف

 . (:.31 :51/  32/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادساؾر يػطر متك

 ذم وُمدرس طمريب، ـمٞم٤مر ؿمٖمٚمتل أن٤م طمريب، يمٓمٞم٤مر أن٤م زم سم٤مًمٜم٦ًٌم... :مداخؾة

 شمْمٞمع ؾمقف وإٓ اًمتدري٥م يًتٛمر أن جي٥م رُمْم٤من، ؿمٝمر ذم أتٞمٜم٤م احلريب، اًمٓمػمان

 ُمع اًمٓمٞم٤مرات ُمًتٕمديـ، وٟمٙمقن يًتٛمر أن وم٤مًمتدري٥م ًمٚمَٓمٞم٤َّمريـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم اعَمـَٝم٤مرة
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 ٓ؟ أم صح ُيْٗمٓمر، أن ًمف ومٞمحؼ ومراؾمخ، صممٟمٞم٦م ُم٤ًموم٦م اعم٤ًمومر ؾم٤مومر يم٤من إذا اًمّمقم،

 ذم يٛمٙمـ حمدودة، دائرة ٟمٓم٤مق ذم وًمٙمـ ُمٞمؾ، وَخًمئ٦م أخػ ُمـ أيمثر ٟمٓمػم ومٜمحـ

 ىمًؿ: ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ ـمػماٟمٜم٤م هٙمذا، ُمـ ؿمٞمًئ٤م أو ومرؾمًخ٤م ؾمتلم -ُمثالً – طمدود

 ضمٝمًدا يتٓمٚم٥م ٓ صم٤مين وىمًؿ اجلق، ذم اعمٕم٤مرك متثٞمؾ أو آؿمت٤ٌميم٤مت ُمثؾ ضمٝمًدا يتٓمٚم٥م

 أُم٤م هذا، اًمتدري٥م ُمـ يٗمٓمر اًمقاطمد يٕمٜمل اًمّمٕم٥م اًم٘مًؿ ذم اًمتدري٥م يم٤من وم٢مذا يمٌػم،

 ومٝمؾ ُيْٗمٓمِر، وسمٕمْمٜم٤م يّمقم، ُمٜم٤م وم٤مٕيمثري٦م اًمٙمٌػم، اجلٝمد شمتٓمٚم٥م ٓ ـمٚمٕم٤مت يم٤مٟم٧م إذا

 زم حيؼ ومٝمؾ اإلومٓم٤مر، جيقز يم٤من وإذا اإلومٓم٤مر؟ أم اعم٘مدرة ذم يم٤من إذا اًمّمقم إصؾ

 وىم٧م إمم اٟمتٔمرت إذا ٕنف أنتٔمر؟ أم وؾم٤مقمتلم، وٟمص سم٤ًمقم٦م اًمٓمٚمٕم٦م ىمٌؾ ُأوْمٓمِر أن

 يٌدأ أن سمٕمدُم٤م اًمٌالد، يٖم٤مدر سمٕمدُم٤م يٗمٓمر أن سمد ٓ ُيْٗمٓمِر أن أراد إذا اعم٤ًمومر اًمٓمٚمٕم٦م،

 ممًٙم٦م، واًمٜم٤مس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٌٚمد وصؾ وإذا يٗمٓمر، وم٤ًمقمتٝم٤م اًمٌالد، ظم٤مرج يّمٌح اًمًٗمر،

 ٓزم هذه وإؿمٞم٤مء اًمدم ذم اًمًٙمر يمٛمٞم٦م أؾم٤مس قمغم ٟمحـ ًمٙمـ يٛمًؽ، أن ومٞمج٥م

شمف ذم اًمقاطمد يّمٌح وطمتك يتٗم٤مقمؾ، طمتك وىم٧م شم١مظمذ  ذم احلٙمؿ هق ومم ويممهل٤م، ىُمقَّ

 احل٤مًم٦م؟ هذه

 ىَمٚم٧َّم، أو يَمُثَرت اًمٗمراؾمخ سمٌٕمض وطمٍمشمف ذيمرشمف اًمذي ـمػماٟمؽ: اًمِمٞمخ

 قمرف ذم ؾمٗمراً  يٕمتؼم ـمػماٟمؽ يم٤من إذا: ٟم٘مقل وإٟمم اعمقوقع، ذم اعمٝمؿ ًمٞم٧ًم اًمٗمراؾمخ

ً، ومتٙمقن اًمٌٚمد، أهؾ  .ُم٤ًمومر همػم شمٙمقن أو ُم٤ًمومرا

 ؾمٗمًرا؟ يٕمتؼم ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

سمف، ًمٙمؾ: اًمِمٞمخ  .اصؼم أن٧م ضمقا

 صح؟ ومٞمف، إؿمٙم٤مل ٓ ؾمٗمر هذا اعمديٜم٦م، إمم ُمٙم٦م ُمـ ـمػماٟمؽ: ُمثالً  يٕمٜمل

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .سمًٗمر ًمٞمس أىمقل أن٤م ضمدة إمم ُمٙم٦م ُمـ ـمػماٟمؽ: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .سمًٗمر ًمٞمس قمٜمديمؿ ُمٕمروف أنتؿ: اًمِمٞمخ



 161 أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .طمًٜم٤مً : اًمِمٞمخ

ق أن جي٥م: وم٢مذاً    يٙمقن ٓ أن وسملم ؾمٗمراً، ـم٤مئرشمؽ ذم اٟمٓمالىمؽ يٙمقن أن سملم ُٟمَٗمرِّ

 .واوح ؾمٗمراً،

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ـْ ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن إؿمٙم٤مل: ومال ؾمٗمراً  اٟمٓمالىمؽ يمقن طم٤مًم٦م ذم: اًمِمٞمخ  يَم٤منَ  وَمَٛم

ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  ـْ  وَمِٕمدَّ  طمٙمٞمتف اًمذي اًمٙمالم ويمؾ ،[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 .إًمٞمف سمٜم٤م طم٤مضم٦م ٓ اًمّمقرة هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمذي اًمتٛمريـ أن ومٜمٗمؽمض ؾمٗمراً، ًمٞم٧ًم هل اًمتل إظمرى اًمّمقرة ٟمٕم٤مًم٩م: إذاً 

 ُمًت٘مٞمؿ ظمط ذم يم٤من ؾمقاء ؾمٗمراً، ًمٞمس اًمذي اًمٜمقع هذا ُمـ هق سمف، شم٘مقُمقا  أن شمريدون

وم٤مً  يم٤من أو ضمدة، إمم هٜم٤م ُمـ -ُمثالً –  .ي٘مٞمٜم٤مً  سمٛم٤ًمومر ًمٞمس ومٝمق اًمٌٚمدة، طمقل شمٓمقا

 وًمٞمس ُم٘مٞمؿ ٕنف اًمّمٞم٤مم سمقاضم٥م ي٘مقم: أي يتًحر أن إٓ هلذا جيقز ٓ: ٟم٘مقل هٜم٤م

 ًمف ضم٤مز وصٗمتف اًمذي اًمث٘مٞمؾ اًمٜمقع ُمـ يم٤مٟم٧م إذا اًمتمريـ، هلذه َيّْمُٛمد ل وم٢مذا سمٛم٤ًمومر،

ّحر، وٓ سم٤مإلومٓم٤مر يت٘مدم أن أُم٤م اإلومٓم٤مر، ًَ  ىمد ويمقٟمف إـمالىم٤ًم، ذقمل قمذر ًمف ًمٞمس ومٝمذا يَت

 ريب، قمٜمد قمٚمٛمف وهذا يتٕمرض، ٓ وىمد يتٕمرض ىمد ٕنف ذقم٤ًم: يٕمتؼم ٓ هذا يتٕمرض،

 .اعم٤ًمومر ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٗمًف ُيَٕم٤مُمؾ أن ومٞمج٥م سمٛم٤ًمومر، وًم٧ًم ُم٘مٞمؿ وأن٧م

 هٜم٤م؟ إمم واوح

 وهؿ أنف يٌدو ٕنف قمٚمٞمٝم٤م: آؾمتدراك ُمـ سمد ٓ مجٚم٦م، يمالُمؽ ذم ضم٤مء ًمٙمـ

 آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمم ؾمٗمراً  شمٕمتؼم ـمقيٚم٦م ؾَمْٗمرة ذم أن٧م يمٜم٧م إذا إومم اًمّمقرة ذم ؿم٤مئع،

 اًمٗم٤مئدة؟ هذه ومٝمٛم٧م خترج، أن ىمٌؾ دارك، قم٘مر ذم وأن٧م شُمْٗمٓمِر أن ومٚمؽ

 سمٕمد إٓ اًمّمالة، سمحٙمؿ يتٕمٚمؼ سمم شمتٚمٌس ٓ أن٧م اًمّمالة، همػم ًمٚمٛم٤ًمومر اًمّمٞم٤مم: يٕمٜمل

 .سمٚمدك ُمـ شمتحرك ح٤م وأن٧م شمٗمٓمر، أن ومٚمؽ سم٤مًمّمٞم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمم أُم٤م سمٚمدك، ُمـ ظمروضمؽ

 سم٤مًمًٗمر؟ اًمٜمٞم٦م أنف ـم٤مح٤م: ُمداظمٚم٦م



 163 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

 أو ؾمٞم٤مرة ؾم٤مئؼ أو ـَمّٞم٤مراً  يمٜم٧َم  ؾمقاء أطمًٜم٧م، اًمًٗمر، ذم اًمٜمٞم٦م ـم٤مح٤م: اًمِمٞمخ

 شم٠ميمؾ أن وًمؽ اًمًٗمر، شمريد اًمًحقر وىمٌؾ اًمّم٤ٌمح ُمٜمذ ٟمٗمًؽ َهٞم٠َّْمت أن٧م ًمٙمـ داسم٦م،

 .اًمًٗمر قمغم قم٤مزُم٤مً  دُم٧م ُم٤م اًمٗمجر سمٕمد

 .اًمدي٤مر ظم٤مرج اًمّمالة ذم اًم٘مٍم: ُمداظمٚم٦م

 أُم٤م اًمّمالة، أطمٙم٤مم شمٌدأ طمٞمٜمئذٍ  اًمٌٚمدة، طمدود دم٤موز إذا اًمدي٤مر، ظم٤مرج: اًمِمٞمخ

 .ؾم١ماًمؽ قمـ سم٤مجلقاب أطمٓم٧م أفمـ دارك، قم٘مر ذم وأن٧م شُمْٗمٓمِر أن ومٚمؽ اإلومٓم٤مر

 . ( :.36 :41/   92/   واًمٜمقر اهلدى) 

 رمضان يف افػطر فؾؿساؾر يتقح افذي افسػر ضابط

 يًتٛمر وُمتك اإلىم٤مُم٦م، صالة يّمكم اإلٟم٤ًمن يّمػم ُمتك أنف[ ىمٞمؾ إذا]: اًمِمٞمخ

 وهذا اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ ُي١ْمظمذ اجلقاب اجلقاب، اعم٤ًمومر، صالة يّمكم

ٟمٞم٦م اًمتٕم٤مسمػم ُمـ : شمٕم٤ممم ىم٤مل اعم٠ًمخ٦م، هذه وم٘مف سم٤مب ًمٜم٤م وشمٗمتح واجلٛمٞمٚم٦م، اًمدىمٞم٘م٦م اًم٘مرآ

ـْ ﴿ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ [385:اًمٌ٘مرة] ﴾ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 ُمـ ُم٤ًمومراً  ظمرج اًمذي اعم٤ًمومر ومٝمذا اًمًٗمر، أقمذاره ُمـ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر أن مجٞمٕم٤مً 

 قمغم اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم ئمؾ أو ي٘مٍم ئمؾ سم٠منف آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤مه ُم٤م وىمٚمٜم٤م آظمر سمٚمد إمم سمٚمده

 ومٚمف رُمْم٤من ذم يٗمٓمر أن وأراد ُم٤ًمومراً  يم٤من إذا ومٙمذًمؽ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ

ٟمٞم٦م، أي٦م سمٜمص ذًمؽ  ُمتٕمٚم٘م٦م هل وًمق اعم٠ًمخ٦م ومٝمؿ ُمٌدأ شمٕمٓمٞمٜم٤م أي٦م هذه ًمٙمـ اًم٘مرآ

 أمتٛم٧م وإن أومٓمرت، ىمٍمت إن وإجي٤مسم٤ًم، ؾمٚم٤ٌمً  اًمّمالة ُمع اًمّمٞم٤مم ًمٙمـ سم٤مًمّمٞم٤مم،

ـْ ﴿: اهلل ي٘مقل ومٝمٜم٤م صٛم٧م،  .[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُٙمؿْ ُِمٜمْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

 أنف يؽمدد ويم٤من اًمٌٚمد، إمم ضم٤مء اًمذي اًمِمخص ؾمٗمر، قمغم أو: يمٚمٛم٦م أن ٓطمٔمقا  

 يّمدق هذا طم٤مضم٤مشمف، شمٜمتٝمل ُمتك يدري ُم٤م ٕنف سمٙمرة، سمٕمد وآ سمٙمرة وآ اًمٞمقم ي٤ًمومر

 ٟم٤موي وهق ُمّم٤مًمح، ًمف وهق إُمر سمف واؾمت٘مر ضم٤مء ُمـ أُم٤م ؾمٗمر، قمغم أنف مت٤مُم٤مً  قمٚمٞمف

 ي٤ًمومر سملم يؽمدد يم٤مٕول ًمٞمس وهق ُمّم٤محلف، شمٜمتٝمل ريثم اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ًمٙمـ اًمٕمقدة،



 166 أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمخالف ؾمٗمر، قمغم إٟمف قمٜمف ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ًمٖم٦مً  هذا آظمره، إمم أو أو سمٙمرة أو اًمٞمقم

 وجيٛمع ي٘مٍم اًمذي وهق ؾمٗمر، قمغم أنف قمٚمٞمف صدق ُمـ: إذاً  ؾمٗمر، قمغم ومٝمق إول

 .ؿم٤مء إن رُمْم٤من ويٗمٓمر

 ًمٙمـ سم٤مًمّمٞم٤مم، ُمتٕمٚم٘م٦م هل وًمق اعم٠ًمخ٦م، ومٝمؿ ُمٌدأ شمٕمٓمٞمٜم٤م أي٦م هذه ًمٙمـ: افشقخ

 ي٘مقل ومٝمٜم٤م ُصٛم٧م، أمتٛم٧م وإن أومٓمرت، ىمٍمت إن وإجي٤مسم٤ًم، ؾمٚم٤ٌمً  اًمّمالة ُمع اًمّمٞم٤مم

ـْ ﴿: اهلل  قمغم أو: يمٚمٛم٦م أن ٓطمٔمقا  ،[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

 سمٕمد وآ سمٙمرة وآ اًمٞمقم ي٤ًمومر أنف يؽمدد ويم٤من اًمٌٚمد، إمم ضم٤مء اًمذي اًمِمخص ؾمٗمر،

 ُمـ أُم٤م ؾمٗمر، قمغم أنف مت٤مُم٤مً  قمٚمٞمف يّمدق هذا طم٤مضم٤مشمف، شمٜمتٝمل ُمتك يدري ُم٤م ٕنف سمٙمرة،

 ريثم اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ًمٙمـ اًمٕمقدة، ٟم٤موي وهق ُمّم٤مًمح، ًمف وهق إُمر سمف واؾمت٘مر ضم٤مء

 آظمره، إمم أو أو سمٙمرة أو اًمٞمقم ي٤ًمومر سملم يؽمدد يم٤مٕول ًمٞمس وهق ُمّم٤محلف، شمٜمتٝمل

 .ؾمٗمر قمغم ومٝمق إول سمخالف ؾمٗمر، قمغم إٟمف قمٜمف ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ًمٖم٦م هذا

 إن رُمْم٤من ويٗمٓمر وجيٛمع ي٘مٍم اًمذي وهق ؾمٗمر، قمغم أنف قمٚمٞمف صدق ُمـ: إذاً  

 قمـ خيتٚمػ ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر ٕن ؿم٤مء: إن اإلومٓم٤مر ذم: أىمقل ؿم٤مء،

 ذم اإلومٓم٤مر يمذًمؽ ُرظمّم٦م، ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع اجلٛمع، ُمع ويٚمت٘مل اًم٘مٍم،

 سملم مجٕمٜم٤م ومٚمٝمذا ذًمؽ: ُمـ ٓسمد ومٕمزيٛم٦م، اًم٘مٍم أُم٤م رظمّم٦م، ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم رُمْم٤من

 رظمّم٦م أيَّ  ًمف وًمٞمس ؾمٗمر قمغم يٙمـ ل ُمـ أُم٤م ؾمٗمر، قمغم يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرظمّمتلم

 واإلمت٤مم اًمًٗمر، ذم قمزيٛم٦م اًم٘مٍم ٕن اًم٘مٍم: ًمف ًمٞمس أنف وسم٤مٕومم اًمرظمّمتلم، ُمـ

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا اًمًٗمر، ذم ومريْم٦م

 ( 11 :49: 12/   416/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :11: 56/   411/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افسػر؟ ظذ ظزم إذا بقتف مـ ادساؾر صقام جيقز هؾ

 ذم شاًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح» رؾم٤مًم٦م ذم اهلل طمٗمٔمٙمؿ ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة



 161 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

ه قمغم سمٙمٚمٛم٦م إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس اًمِمٞمخ  إؾمت٤مذ قمٚمؼ أن ؾمٌؼ: اًمٙمت٤مب سمداي٦م  ذم ومتقا

 .اعمجٚم٦م هذه

 اعم١مًمػ؟ يمالم يٙمقن أن اطمتمل ذم هذا يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 ..اعم١مًمػ ًمٞمس ـمٌٕم٤مً  ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٜمل ؿمٙمٙم٧م يم٠منؽ رأجتؽ ٕين: اًمِمٞمخ

ٌَلمَّ  اعمقوقع، هذا طمقل اعمجٚم٦م هذه ذم ومتقى قمغم: ُمداظمٚم٦م  أن اًمًٜم٦م ُمـ أن شَم

 اًمتٕمٌػم ؿمٞمخ ي٤م.. ويمذا اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م ومٝمذا ُم٤ٌمرطمتف، ىمٌؾ سمٞمتف ذم اًمّم٤مئؿ يٗمٓمر

 ًمٚمًٗمر؟ اًمرطم٤مل ووع قمٜمد وإٓ صحٞمح شسمٞمتف ذم» هذا

 .صحٞمح٤مً  ًمٞمس سم٢مـمالىمف: اًمِمٞمخ

د هل رسمم إًمٞمٝم٤م يِمػم اًمتل اًمٗمتقى هق ًمٙمـ  ضم٤مء ومٞمف اًمذي واًم٤ًٌمق اًمًٞم٤مق شُمـَحدِّ

 واوح؟ اًمٙمالم، هذا

 .اإليْم٤مح ُمـ رء إمم أطمت٤مج ًمٕمكم: ُمداظمٚم٦م

 اهلرري اهلل قمٌد قمغم اًمرد ذم أنتؿ شمتٗمْمٚمقا  ُم٤م ىمٌؾ يٕمٜمل... حيٗمٔمؽ اهلل ؿمٞمخٜم٤م

 .أومٝمؿ ًمٕمكم اًمزي٤مدة، ومٛمٛمٙمـ ممٙمـ إذا ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م وم٠من٧م... ويمذا

 هق ومم ُمٜمل، ص٤مدرة ًمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمرة دام ُم٤م ؾم١ماًمؽ، ُم٤م اًمٕم٤ٌمرة.. :افشقخ

 ؾم١ماًمؽ؟

 سمٞمتف ُمٖم٤مدرة ُمثالً  قمٜمد ي٘م٤مل هؾ سمٞمتف، ذم وهق يٗمٓمر أن ًمف حيؼ اًمّم٤مئؿ أن: ُمداظمٚم٦م

 اًمداسم٦م؟ ريمقب قمٜمد أو

 وأن٧م ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم أنف زم ووح أن ُمٓمٚم٘م٤ًم، يم٠منف اًمٙمالم ومٝمٛم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

 اعم٤ًمومر؟ شم٘مّمد

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

، اًمذي اًم٘مّمد هذا وقء ومٕمغم: اًمِمٞمخ  اًم١ًمال؟ قمكمَّ  أقمد أن شمٌلمَّ



 165 أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم اًمذي اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م طم٤مًم٦م، ذم اعم٤ًمومر ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 ...اًمؽمُمذي

 أريد وآؾمتدٓل، احلدي٨م اشمرك ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك أظمل ي٤م احلدي٨م اشمرك: اًمِمٞمخ

 ؾم١ماًمؽ؟ ُم٤م ُمٜمؽ أومٝمؿ أن

 اعم٤ًمومر؟ سمٜمٞم٦م سمٞمتف ذم ُيْٗمٓمر إٟمف ىمقل يّمح هؾ يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .اًم١ًمال هق هذا: اًمِمٞمخ

 .واوح. سمٞمتف ذم يٗمٓمر أن ًمف ضم٤مز اًمًٗمر قمغم قمزم إذا

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م... وم٢مذا: ُمداظمٚم٦م

ل: اًمِمٞمخ  اإلٟم٤ًمن شمٕمٚمِّؿ اًمٔمروف ومٌٕمض طُمٙمٛمف، ًمف فمرف يمؾ ٕن سم٤مًمؽ: ـمقِّ

 شمٕمٚمٛم٧م ًمق أن. آظمره إمم.. وإن٤مة اًمّمؼم اإلٟم٤ًمن شمٕمٚمؿ اًمٔمروف وسمٕمض اًمٕمٚمؿ،

 .صؼماً  ومتٕمٚمؿ قمٚممً 

 اإلُم٤مم ىمقل اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمذًمؽ ذيمرشمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم حيٗمٔمٙمؿ اهلل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 رمحف- راهقيف اسمـ وإؾمح٤مق اًمٌٞمقت، قمـ هم٤مب إذا ُيٗمٓمِر أنف يرى اهلل رمحف أمحد

... ومٓمر، اًمٌٞمقت ضم٤موز وإذا ذًمؽ، ومٕمؾ يمم رضمٚمف يْمع طملم إومٓم٤مره يرى -اهلل

 اًمٙمالم؟ هذا ذم رأجٙمؿ ومم اًمٌٞم٧م، ذم يم٤من إذا أن٧م ىمٚم٧م يمم يٕمٜمل إومم.. اًمّمٞم٤مم،

 أن؟ ىمرأتف اًمذي اًمٙمالم: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ذًمؽ سمٕمد وًمف ذًمؽ ًمف ومرو٤ًم، ًمٞمس اًمٌٞم٧م ذم اإلومٓم٤مر: اًمِمٞمخ

 ... يم٤من إذا: ُمداظمٚم٦م



 164 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

ل: اًمِمٞمخ ك سم٤مًمؽ، ـمقِّ  .سم٤مًمؽ شمٓمقل سَمدَّ

ل َرح: ُمداظمٚم٦م  ..سم٤مزم َأـَمقِّ

 .ُمٜمؽ أطمقج ًمٕمٚمف سمٞمتٕمٚمؿ يممن وهمػمك: اًمِمٞمخ

 .ىَمٍَم  اًمٌٞمقت ضم٤موز إذا ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .سمد ٓ: اًمِمٞمخ

 (  11: 31 :41/ 241/واًمٜمقر اهلدى)

 (  11: 32 :35/ 241/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 38 :12/ 241/واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر برخص إخذ ادساؾر يبدأ متك

 اًمًٗمر؟ ذم اإلٟم٤ًمن يٗمٓمر ُمتك قمـ ُمقضمزة[ ٟمٌذة] شمٕمٓمٞمٜم٤م[ ًمق]: ُمداظمٚم٦م

 ذم اإلٟم٤ًمن يٗمٓمر ُمتك ؿمٕم٥م، ًمف اًمًٗمر ذم اإلٟم٤ًمن يٗمٓمر ُمتك اًم١ًمال هذا: اًمِمٞمخ

 أن فمٜمل وذم سمٚمدشمف، سمٜمٞم٤من ُمـ.. سمٚمدشمف ُمـ ظمرج إذا: اجلقاب ذم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمًٗمر؟

 اعم٤ًمومر؟ ومٞمف يٗمٓمر اًمذي اًمًٗمر هق ُم٤م: يٕمٜمل سم٠منف أؿمٕمر ويم٠مين وم٘مط، هذا يٕمٜمل ٓ اًم٤ًمئؾ

 هٜم٤مك وًمٞمس ضمًدا، وـمقيؾ يمثػم ظمالف ومٞمٝم٤م ضمرى ُم٠ًمخ٦م أجًْم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م

 ىم٤مـمًٕم٤م ٟمًّم٤م يٕمتؼم أن يٛمٙمـ ط اهلل رؾمقل طمدي٨م ُمـ أو اهلل يمت٤مب ُمـ سيح ٟمص

 ُمٓمٚمؼ أن إمم ذهٌقا  اًمذيـ أوئلؽ ُمع وٟمحـ وم٘مط، اًمؽمضمٞمح هٜم٤مك وإٟمم ًمٚمخالف، راومًٕم٤م

 ىمقًمف ُمثؾ ُمـ ُم٠مظمقذ وهذا اعم٤ًمومر، وأطمٙم٤مم اًمًٗمر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف دمري ؾمٗمر هق اًمًٗمر

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  ومَِٕمدَّ  أن يمم[ 385:اًمٌ٘مرة] ﴾أظَُمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 ؾمقاء ؾمٗمًرا  يم٤من ُم٤م ومٙمؾ اًمًٗمر، أـمٚمؼ يمذًمؽ أي٦م، هذه ذم اعمرض أـمٚمؼ وضمؾ قمز اهلل

 أن اعم٤ًموم٦م إمم ذًمؽ سمٕمد يٜمٔمر وٓ أطمٙم٤مُمف، قمٚمٞمف شمؽمشم٥م ؾمٗمر ومٝمق ىمّمػًما  أم ـمقياًل  يم٤من

 اًم٘مقل هق هذا أن قمرومٜم٤م وم٢مذا ذًمؽ، ٟمحق أو سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م أو وًمٞمٚم٦م، يقم ُمثاًل  ي٘م٤مل



 162 ّمٞم٤مم ذم اًمًٗمرأطمٙم٤مم اًم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اخل٤مص٦م رؾم٤مًمتف وذم سمؾ يمتٌف، سمٕمض ذم شمٞمٛمٞم٦م سمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ خيت٤مره اًمذي وهق اًمراضمح

 ـمٌٕم٦م ُمٍم ذم أضمزائف ُمـ ضمزء ذم َخس جمٚمدات ذم ـمٌٕم٧م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٗمر، سم٠مطمٙم٤مم

 .اعمٜم٤مر ـمٌٕم٦م ـمٌٕمتف ذم اهلل رمحف رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد

 أن جمرد ومحٞمٜمٍئذ اعم٤ًمومر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف يؽمشم٥م اًمذي هق ُمٓمٚمً٘م٤م اًمًٗمر أن قمرومٜم٤م إذا

 يم٤من اًمتل أظمرى سمٚمدة ذم ٟمزل وم٢مذا اعم٤ًمومر، أطمٙم٤مم قمٚمٞمف دمري سمٚمدشمف ُمـ اعم٤ًمومر خيرج

 طمٙمؿ ذم يزال ٓ ومٝمق ىمٚم٧م، أو أج٤مُمف يمثرت أجًْم٤م ُم٤ًمومًرا  يزال ٓ ومٝمٜم٤مك إًمٞمٝم٤م ىم٤مصًدا

 وهق اإلىم٤مُم٦م يٕمزم ل دام ُم٤م أُم٤م هٜم٤مك، اإلىم٤مُم٦م قمغم قمزم اإلىم٤مُم٦م، ٟمقى إذا إٓ اعم٤ًمومر

 ذم أىم٤مُمٝم٤م اًمتل اعمدة يم٤مٟم٧م ومٛمٝمم وهٙمذا، أؾم٤مومر وهمًدا أؾم٤مومر اًمٞمقم ٟمٗمًف ذم ي٘مقل

 .ُم٤ًمومًرا  يزال ٓ ومٝمق ـمقيٚم٦م إًمٞمٝم٤م ؾم٤مومر اًمتل اًمٌٚمدة

 سمالد ُمـ ظمراؾم٤من ٟمحق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد ظمرضمقا  طمٞمٜمم اًمّمح٤مسم٦م أن صم٧ٌم وىمد

 إمم اًمرضمقع ـمريؼ.. اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ وم٘مٓمٕم٧م سمٖمزارة اًمثٚمقج ٟمزًم٧م هٜم٤مك اًمٞمقم إيران

 هذه شمزول أن ي٠مُمٚمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ اًمّمالة، ي٘مٍمون وهؿ أؿمٝمر ؾمت٦م ومٔمٚمقا  سمالدهؿ،

: إًذا اًمٌالد، سمٕمض ذم اًمٞمقم يٗمٕمٚمقن ىمد يمم صٜم٤مقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م أو إهلٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م سمٓمري٘م٦م إُم٤م اًمثٚمقج

 أطمٙم٤مُمف وأن يم٤معمرض، اإلـمالق هق وإٟمم ذقًم٤م، يًٛمك طمد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر أن ٟمٕمرف هبذا

 يزال ٓ ومٝمق إًمٞمٝم٤م اًم٘م٤مصد اًمٌٚمدة إمم وصؾ وم٢مذا سمٚمدشمف، ُمـ اعم٤ًمومر ظمروج سمٛمجرد شمٌدأ

 .ُم٤ًمومر ومٝمق اإلىم٤مُم٦م يٕمزم ل دام ُم٤م أُم٤م اإلىم٤مُم٦م، يٕمزم أن إٓ ُم٤ًمومًرا 

 (11:61:63/ 6 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افػطر؟ أم افصقام فؾؿساؾر إؾضؾ هؾ

 اًمٗمٓمر؟ أم اًمّمٞم٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر إومْمؾ هؾ: ُمداظمٚم٦م

 ًمف، إجن هق ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إومْمؾ أن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أقمت٘مده اًمذي: اًمِمٞمخ

 أن قمٚمٞمٝمؿ يث٘مؾ اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن ذًمؽ آظمتالف، يمؾ خيتٚمٗمقن ذًمؽ ذم واًمٜم٤مس

 اًمّمقم قمغم اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم اًمّمٞم٤مم ومٞم١مصمرون ُمٗمٓمرون، طمقهلؿ ُمـ واًمٜم٤مس يّمقُمقا 



 167 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

 اًمٕمٙمس قمغم آظمرون وٟم٤مس ُمٗمٓمرون، ذيمرت يمم طمقهلؿ ُمـ واًمٜم٤مس احلي طم٤مًم٦م ذم

 طمقهلؿ ُمـ واًمٜم٤مس وآؾمؽماطم٦م اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم يّمقُمقا  أن هيٛمٝمؿ ٓ: ذًمؽ ُمـ

 صحٞمًح٤م احلدي٨م ضم٤مء ًمذًمؽ اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم يّمقُمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ يّمٕم٥م سمؾ ُمٗمٓمرون

: اؾمٛمف ًمٕمؾ اًمّمح٤ميب، ًمذًمؽ ط اهلل رؾمقل ىم٤مل طمٞمٜمم ُمًٚمؿ صحٞمح ذم سحًي٤م

سمف ومٙم٤من يٗمٓمر، أم يّمقم ومٝمؾ إؾمٗم٤مر، يمثػم إٟمف ؾم٠مخف إؾمٚمٛمل، محزة سمـ قمٛمرو  ضمقا

 هذا ذم إصؾ هق وهذا« وم٠مومٓمر ؿمئ٧م وإن ومّمؿ ؿمئ٧م إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .آٟمًٗم٤م ذيمرت يمم ًمف إجن هق ُم٤م خيت٤مر ُمٙمٚمػ ومٙمؾ اعمقوقع،

 إذا يّمقم أن ًمف جيقز ومال اًمّمٞم٤مم آصمر إذا اعم٤ًمومر سم٠من يالطمظ أن يٜمٌٖمل أنف إٓ

 ُمـ ًمٞمس »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف حيٛمؾ احل٤مًم٦م هذه وقمغم ًمٚمٛمِم٘م٦م، ٟمٗمًف قمرض

 ًمٞمس ومٝمق اعمِم٘م٦م ُمـ ًمٌمء اًمّم٤مئؿ يٕمرض اًمذي اًمّمٞم٤مم: أي« اًمًٗمر ذم اًمّمٞم٤مم اًمؼم

 وم٠مرى ُم٤ًمومًرا  يم٤من طمٞمٜمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء ذًمؽ وقمغم رء، ذم اًمؼم ُمـ

 يقًُم٤م اًمٞمقم ويم٤من صٞم٤مُمف، سم٥ًٌم قمٚمٞمف أهمٛمل يم٠منف هلؿ ص٤مطم٥م قمغم فمٚمٚمقا  ىمد ٟم٤مؾًم٤م

 ذم يّمقُمقن اًمذيـ: أي« اًمٕمّم٤مة هؿ أوئلؽ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل طم٤مًرا،

 صٞم٤مم يم٤من وم٢مذا ،ط ًمٚمٜمٌل قمّمٞم٤من ومٝمق اعمِم٘م٦م هذه عمثؾ أنٗمًٝمؿ ويٕمروقن اًمًٗمر

 وإن ص٤مم ؿم٤مء إن: آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م قمغم وم٤مُٕمر اعمِم٘م٦م هذه ُمـ سمٌمء يٕمروف ٓ اعم٤ًمومر

 .أومٓمر ؿم٤مء

 (11:69:11( /ب62) ضمدة ومت٤موى)

 تغتسؾ زوجف ؾقجد بقتف إػ ظاد ثؿ افسػر بعذر أؾطر رجؾ

 جيامعفا؟ أن فف ؾفؾ فؾحقض

 ومقضمد رُمْم٤من يقم ذم اًمًٗمر ُمـ ىم٤مدًُم٤م سمٞمتف دظمؾ رضمؾ: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

 .وم٤مـمر هل وـمًٌٕم٤م وم٤مـمر سم٠منف قمٚمًم  جي٤مُمٕمٝم٤م أن يّمح ومٝمؾ احلٞمض، ُمـ شمٖمتًؾ زوضمتف

 ...ـمٝمرت سمٛمٕمٜمك وم٤مـمر هل: اًمِمٞمخ



 168 أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ..رُمْم٤من هن٤مر ذم ـمٝمرت: ُمداظمٚم٦م

 متًؽ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وًمٙمـ ي٠متٞمٝم٤م أن هل٤م جيقز هق دىم٦م، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 متًؽ أن ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر ذم ـمٝمرت أهن٤م وًمق ي٠متٞمٝم٤م، أن يٜمٌٖمل ذًمؽ وسمٕمد اًمٜمٝم٤مر، سم٘مٞم٦م

 .ٟمٕمؿ زوضمٝم٤م، ي٘مرهب٤م وٓ شمنمب وٓ شم٠ميمؾ وٓ اًمٜمٝم٤مر سم٘مٞم٦م

 (11:39:69/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 إفطار حديث تصحيح

 ..الصائي





 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 ش3»افػجر بعد شػره ؿبؾ افصائؿ إؾطار حقل

 ضمٚمد ،145 ص» اًمزاهرة جمٚمتٙمؿ ُمـ اًمٗمت٤موى سم٤مب ذم ىمرأت[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 :ٟمّمف ُم٤مش 61

 !رُمْم٤من؟ ذم اًمٗمٓمر يٌٞمح اًمذي اًمًٗمر قمـ شئؾـا

 اًمّمالة ومٞمف شم٘مٍم اًمذي سم٤مًمًٗمر طمددوه اًمٕمٚممء مجٝمقر إن :اجلقاب وخلصة

 وُمٌم اإلسمؾ، سمًػم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م، أج٤مم صمالصم٦م ُمدة ُم٤ًمومتف شمٙمقن اًمذي وهق قمٚمٞمف، ىمٞم٤مؾم٤مً 

 يمٞمٚمق وصممٟملم سمقاطمد اعم٤ًموم٦م هذه  وشم٘مدر -شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقم٦م قمنميـ ؾمػم أي- إىمدام،

 .شم٘مري٤ٌمً  ُمؽماً 

 ؾمٗمره أنِم٠م إذا اًمٗمجر ُمٜمذ يٗمٓمر أن وًمف ؾمٗمره، ًمٞمٚم٦م اًمّمقم يٌٞم٧م أن اعم٤ًمومر وقمغم

 .ُمٜمٝمؿ ضمٝمالً  اعم٤ًمومريـ ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ح٤م ظمالوم٤مً  ىمٌٚمف،

 ومٞمف وحيؾ اًمّمالة، ومٞمف شم٘مٍم اًمذي اًمًٗمر ذم اًمٌح٨م أن هيٛمٜمل ٓ :أؿقل

 أو ـمقيؾ ؾمٗمر يمؾ ذم ُمٓمٚمؼ هق أم ُمؽمات، يمٞمٚمق أو أج٤مم سمٛمًػمة  حيد وهؾ اإلومٓم٤مر،

 وًمٖم٦م، ذقم٤مً  اًمًٗمر اؾمؿ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ دام ُم٤م اعمذيمقرة اًم٘مٞمقد ُمـ سمٌمء ي٘مٞمد ٓ ىمّمػم

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمف وم٢من ومٞمف، اًمٌح٨م أن أريد ٓ اعمح٘م٘ملم، اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم ُمذه٥م هق ويمم

 هذه آظمر ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمٙمالم إمم اًمٜمٞم٦م شمقضمٝم٧م وإٟمم شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن أظمرى

 ...ش.أنِم٠م إذا اًمٗمجر ُمٜمذ يٗمٓمر أن وًمف: »ىمقًمف ُمـ اًمٗمتقى

 : أظمر ُمـ أهؿ أطمدمه٤م ُٕمريـ ضمدًا، اًم٘مقل هذا قمكم قمٔمؿ ًم٘مد :ؾلؿقل

 ومٕمؾ إمم اإلومت٤مء ص٤مطم٥م ٟمًٌف ُم٤م ساطم٦م دمٞمز اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م أن: إول

 دًٓمتف، وووقح ؾمٜمده ًم٘مقة ُمٜمٝم٤م سمقاطمد أن أضمتزيء يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف اجلٝم٤مل،

 :-قمٜمف اهلل رض – أنس طمدي٨م وهق أٓ

                                                           

 .ش416-61/413» اإلؾمالُمل، اًمتٛمدن جمٚم٦م   (3)



 116 ح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..شمّمحٞم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وًمٌس داسمتف، رطمٚم٧م وىمد اًمًٗمر، يريد وهق رُمْم٤من ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس أتٞم٧م

 وم٘مٚم٧م ريم٥م، صمؿ ُمٜمف، وم٠ميمؾ سمٓمٕم٤مم، ومدقم٤م اًمِمٛمس، همروب شم٘م٤مرب وىمد اًمًٗمر، صمٞم٤مب

 .ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل ؾمٜم٦م؟: ًمف

 ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مدمه٤م ًمف، واًمًٞم٤مق واًمٌٞمٝم٘مل وطمًٜمف، اًمؽمُمذي أظمرضمف

 .شاًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد ظمرج وإن يٗمٓمر: ىم٤مل ُمـ سم٤مب» سمـ اًمٌٞمٝم٘مل وشمرضمؿ اًمِمٞمخلم،

 اإلومٓم٤مر ضمقاز وهق ذًمؽ، ُمـ أيمثر قمغم يدل هق سمؾ هذا، ذم سيح واحلدي٨م

 :اح٤مًمٙمل اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ اًمت٠مه٥م، سمٕمد اخلروج ىمٌؾ

 أن ذيمر طمتك  اًمًٗمر، أه٦ٌم ُمع اًمٗمٓمر ضمقاز ي٘متيض ومّمحٞمح أنس طمدي٨م وأُم٤م

 ذم ُمٕمروف ذًمؽ ذم واخلالف اًمتقىمٞمػ، إمم يرضمع أن سمد ٓ ،شاًمًٜم٦م ُمـ»: ىمقًمف

 .إصقل

 :إوـم٤مر ٟمٞمؾ ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 سح وىمد ،ط اًمرؾمقل ؾمٜم٦م إمم يٜمٍمف شاًمًٜم٦م ُمـ» اًمّمح٤ميب ىمقل أن واحلؼ

 .اًمًٜم٦م ُمـ اًمٌٞمقت جم٤موزة ىمٌؾ ًمٚمٛم٤ًمومر اإلومٓم٤مر سم٠من اًمّمح٤ميب هذا

 اإلُم٤مم ومٛمٜمٝمؿ وإئٛم٦م، اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ذًمؽ سمجقاز ىم٤مل ىمد إٟمف: أظمر إُمر

 رؿمد ٓسمـ شاًمٌداي٦م» ذم يمم اًمِمٕمٌل وُمٜمٝمؿ ،ش94ص» قمٜمف داود أيب ُم٤ًمئؾ ذم أمحد

 سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه -خميم شم٤مسمٕمل وهق – ذطمٌٞمؾ سمـ قمٛمرو وُمٜمٝمؿ ،ش615/ 3»

 اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف ُمثؾ اعمذه٥م، يمت٥م ذم يمم هذا قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م وُمذه٥م قمٜمف، صحٞمح

 .اًمّمٜمٕم٤مين اإلُم٤مم واؾمتٔمٝمره وهمػمه،

 اًمًٜم٦م، ُمـ أوردٟم٤مه اًمذي هذا اًمٙمت٤مسم٦م طملم يًتحي ل اًمٗمتقى يم٤مشم٥م ومٚمٕمؾ

 شمٜمٗمع اًمذيمرى وم٢من» سمف وأذيمر إًمٞمف أنٌف أن ُمـ ٓسمد أنف رأج٧م وًمذًمؽ إئٛم٦م، وأىمقال

 . اعمت٘ملم وزم ؾمٌح٤مٟمف واهلل شاعم١مُمٜملم

 ـه3171 ؾمٜم٦م إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس حمٛمد يمت٥م

 (27-24ص إًم٤ٌمين ُم٘م٤مٓت)



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 وتصحقح ،افػجر بعد شػره ؿبؾ افصائؿ إؾطار مؼوظقة

 (1)ضعػف مـ ظذ وافرد ،ذفؽ يف افقارد احلديث

 .ؾمٗمرا  ظمرج صمؿ أيمؾ ومٞمٛمـ سم٤مب: اًمؽمُمذي ضم٤مُمع ذم

 اعمٜمٙمدر، سمـ حمٛمد قمـ أؾمٚمؿ، سمـ زيد قمـ ضمٕمٗمر، سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜم٤م: ىمتٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م

 رطمٚم٧م وىمد ؾمٗمرا  يريد وهق رُمْم٤من ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس أتٞم٧م: ىم٤مل يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ

 .ريم٥م صمؿ ؾمٜم٦م: ىم٤مل ؾمٜم٦م؟: وم٘مٚم٧م وم٠ميمؾ سمٓمٕم٤مم ومدقم٤م اًمًٗمر صمٞم٤مب وًمٌس راطمٚمتف

 طمدصمٜمل: ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م: ُمريؿ أيب سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م: إؾممقمٞمؾ سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م

 سمـ أنس أتٞم٧م: ىم٤مل يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ اعمٜمٙمدر، سمـ حمٛمد طمدصمٜمل: أؾمٚمؿ سمـ زيد

 .ٟمحقه ومذيمر رُمْم٤من ذم ُم٤مًمؽ

 صم٘م٦م ُمدين يمثػم أيب اسمـ هق ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد طمًـ، طمدي٨م هذا: قمٞمًك أبق ىم٤مل

 سمـ قمكم واًمد ٟمجٞمح أيب اسمـ هق ضمٕمٗمر سمـ اهلل وقمٌد ضمٕمٗمر سمـ إؾممقمٞمؾ أظمق وهق

 احلدي٨م هذا إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م وىمد يْمٕمٗمف، ُمٕملم سمـ حيٞمك ويم٤من اعمديٜمل،

 ُمـ خيرج طمتك ي٘مٍم أن ًمف وًمٞمس خيرج أن ىمٌؾ سمٞمتف ذم يٗمٓمر أن ًمٚمٛم٤ًمومر: وىم٤مل

 .إؾمح٤مق ىمقل وهق اًم٘مري٦م، أو اعمديٜم٦م ضمدار

 شمّمحٞمح» رؾم٤مًمتف ذم وٕمٗمف ُمـ قمغم ورد احلدي٨م إًم٤ٌمين اإلُم٤مم صحح]

 [.إصؾ ذم اًمٌح٨م ومٚمػماضمع 12-4ص..اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م

 فؾحديث افؼرآن صفادة

 [:وتصحقحف احلديث ختريج يف تقشعف بعد اإلمام ؿال]

 ومٞمف ـمريؼ ُمـ ورد اًمذي احلدي٨م أن سم٤مًمًٜم٦م اعمِمتٖمٚملم قمٜمد اعمٕمٚمقم وُمـ هذا

 ُمثٚمف وًمق ًمف ؿم٤مهد سمقضمقد أو أظمرى ـمريؼ ُمـ سمٛمجٞمئف ي٘مقى أنف ؿمديد همػم وٕمػ
                                                           

 .اهلرري اهلل قمٌد هق اعمْمٕمِّػ (3)



 115 شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مهد ًمف ويم٤من اإلؾمٜم٤مد صحٞمح احلدي٨م يم٤من إذا ومٙمٞمػ اًمْمٕمػ ذم

 .اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م قمـ ومْمال اًمٙمريؿ

 وًمق احلدي٨م صح٦م ذم اًمٕمٚمؿ هبذا إح٤مم أدٟمك ًمف ُمـ يِمؽ ٓ هذه واحل٤مًم٦م وم٢مٟمف

 يزداد سمذًمؽ أنف ري٥م ومال ًمذاشمف اإلؾمٜم٤مد صحٞمح يم٤من إذا ومٙمٞمػ اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ يم٤من

 ذًمؽ أثٌتٜم٤م يمم اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وم٢مٟمف اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ هذا وطمديثٜم٤م ىمقة، قمغم ىمقة

 ممـ ذيمرهؿ ؾمٌؼ اًمذيـ اًمٕمٚممء سم٠مىمقال آؾمتئٜم٤مس ُمع قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ هذا ىمقاقمد سمتحٙمٞمؿ

 .واًمًٜم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مهد وًمف صححقه

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ومٝمق اًم٘مرآن أُم٤م ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريْم٤مً  يَم٤منَ  َوَُم ـْ  وَمِٕمدَّ  ُِم

 سح وىمد خيرج، وح٤م ًمٚمًٗمر شم٠مه٥م ُمـ يِمٛمؾ ﴾ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم ﴿: ىمقًمف وم٢من ﴾ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ 

 أي٦م ُم٘مت٣م ذًمؽ أن ؾمٞم٠ميت يمم شاًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؿم٤مء إن اًمٕم٤مروملم اعمٜمّمٗملم قمٜمد ومٞمف ؿمؽ ٓ واوح وهذا

 [17-12ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]

 افسـة مـ فؾحديث صاهد

 اًمٙمٚمٌل ُمٜمّمقر ـمريؼ ُمـ ش2/198» أمحد أظمرضمف ُم٤م ومٝمق اًمًٜم٦م ُمـ اًمِم٤مهد أُم٤م

 ذم قم٘م٦ٌم ىمري٦م ُمـ ىمري٥م إمم ىمريتف ُمـ ظمرج أنف قمٜمف اهلل رض ظمٚمٞمٗم٦م سمـ دطمٞم٦م قمـ

 إمم رضمع ومٚمم: ىم٤مل يٗمٓمروا، أن آظمرون ويمره ٟم٤مس ُمٕمف وأومٓمر أومٓمر إٟمف صمؿ رُمْم٤من

 هدي قمـ رهمٌقا  ىمقُم٤م إن أراه أن أفمـ يمٜم٧م ُم٤م أُمرا  اًمٞمقم رأج٧م ًم٘مد واهلل: ىم٤مل ىمريتف

 مهللا»: ذًمؽ قمٜمد ىم٤مل صمؿ ص٤مُمقا  ًمٚمذيـ ذًمؽ ي٘مقل وأصح٤مسمف ط اهلل رؾمقل

 .شإًمٞمؽ اىمٌْمٜمل

 .ش6531 رىمؿ» داود أبق وأظمرضمف

 ومٞمف وم٘م٤مل هذا ُمٜمّمقر همػم اًمّمحٞمحلم ذم هبؿ حمت٩م صم٘م٤مت إؾمٜم٤مده ورضم٤مل: ىمٚم٧م

 ذم وم٠مورده أجْم٤م طم٤ٌمن اسمـ ووصم٘مف شصم٘م٦م شم٤مسمٕمل ُمٍمي»: شاًمث٘م٤مت يمت٤مب» ذم اًمٕمجكم



 114 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 اًمراضمح هق وهذا شجمٝمقل»: وهمػمه اعمديٜمل اسمـ ومٞمف ىم٤مل ًمٙمـ ش3/365» شاًمث٘م٤مت»

 قمٜمدٟم٤م يٛمٜمع ٓ ذًمؽ وًمٙمـ شُمًتقر»: ومٞمف احل٤مومظ ىمقل ُمٕمٜمك وهق جمٝمقل أنف: قمٜمدي

 .شاعمّمٓمٚمح» ذم شم٘مرر اًمذي هق ذًمؽ ٕن سمحديثف آؾمتِمٝم٤مد ُمـ اًمِمٞمخ قمٜمد وٓ

: ش4 ص» شاًمتٕم٘م٥م» ذم ىم٤مل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ٟمحق ذم ٟمٗمًف احلٌٌم اًمِمٞمخ ىم٤مًمف ُم٤م وإًمٞمؽ

 وٕمٗمف اٟمجؼم ومقىمف أو ُمثٚمف هق ممـ همػمه ص٤مطمٌف شم٤مسمع إذا اًمذي اًم٘مًؿ ُمـ وم٤مجلٝم٤مًم٦م»

 .شطمًٜم٤م ُم٘مٌقٓ طمديثف وص٤مر

 ُمـ ضم٤مء ٕنف قمٜمده ُم٘مٌقٓ يٙمقن أن يٚمزم أو اًمِمٞمخ قمٜمد ُم٘مٌقل وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف

 قمغم صحٞمح٦م وهل ومٙمٞمػ وٕمٞمٗم٦م أهن٤م ًمف ؾمٚمؿ ًمق هذا أنس ـمريؼ وهل أظمرى ـمريؼ

 .حت٘مٞم٘مف؟ ؾمٌؼ ُم٤م

 يٙمقن ٓ أن أراد إذا ًمذاشمف احلدي٨م إؾمٜم٤مد سمّمح٦م ي٘مقل أن يٚمزُمف اًمِمٞمخ إن سمؾ

 اعمِم٤مر رؾم٤مًمتف ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض شمّمحٞمح ذم ؾمٚمٙمف اًمذي اًمٜمٝم٩م شمٓمٌٞمؼ ذم ُمتٜم٤مىمْم٤م

 وصم٘مف وىمد اًمٙمٚمٌل ُمٜمّمقر همػم قمداًمتف ذم يِمؽ ُمـ ومٞمٝمؿ ًمٞمس احلدي٨م ٕن ذًمؽ إًمٞمٝم٤م

 ش61 و 39 ص» رؾم٤مًمتف ذم وصمؼ وم٘مد ُمٕمتؼم اًمِمٞمخ قمٜمد وشمقصمٞم٘مف ؾمٌؼ يمم طم٤ٌمن اسمـ

 ذم ش62 و 61 ص» وىم٤مل إي٤ممه٤م طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ قمغم سمٜم٤مء اعمجٝمقًملم ويمٜم٤مٟم٦م ظمزيٛم٦م

 :اًمذهٌل ًمٚمح٤مومظ شمٌٕم٤م إي٤ممه٤م دمٝمٞمٚمٜم٤م قمـ اجلقاب

 وصم٘مٝمم وىمد اجلرح أئٛم٦م ُمـ طم٤مومظ سمتقصمٞمؼ شمرشمٗمع اًمٕملم وضمٝم٤مًم٦م احل٤مل ضمٝم٤مًم٦م إن»

 .شطم٤ٌمن اسمـ

 وم٤محلدي٨م وطمٞمٜمئذ هذا ُمٜمّمقر سمٕمداًم٦م اًم٘مقل ومٞمٚمزُمف اًمِمٞمخ قمٜمد يمذًمؽ إُمر وإذ

 أن يًتٓمٞمع وٓ ُمٜمف ًمٚمِمٞمخ ُمٗمر ٓ ٓزم ٓزم أُمر وهذا ومٞمف قمٚم٦م ٓ قمٜمده صحٞمح

 .آُمؾ يمم ُمٜمّمٗم٤م ًمٚمحؼ ـم٤مًم٤ٌم يم٤من إن ومٞمف يمري

 اعمختٚمػ اإلومٓم٤مر ضمقاز ُمـ أنس طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم احلدي٨م دًٓم٦م إن صمؿ

 أو سيح شٟم٤مس ُمٕمف وأومٓمر أومٓمر إٟمف صمؿ»: ىمقًمف وم٢من اًمقوقح يمؾ واوح ومٞمف

 أورده ُم٤م قمٚمٞمف يرد ومال أومٓمروا صمؿ ص٤مئٛملم اًم٘مري٦م ُمـ ظمرضمقا  أهنؿ ذم يم٤مًمٍميح

 .زقمٛمف ذم اعمٓمٚمقب قمغم دًٓمتف قمدم ُمـ سمٍمة أيب طمدي٨م قمغم اًمِمٞمخ



 112 شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 طمج٦م ٕنف اًمٌت٦م سمجقاب ًمف يتٕمرض ومٚمؿ ذيمره قمـ اًمِمٞمخ أقمرض ًمذًمؽ ويم٠منف

 وطمدي٨م ُمٜمف ُم٤ًمقمدة إمم حيت٤مج إُمر وًمٙمـ قمٜمف اًمِمٞمخ ٟمٜمزه أن ٟمقد رء وهذا قمٚمٞمف

 يمالم قمـ اجلقاب وؾمٞم٠ميت ًمٚمحدي٨م صم٤من ؿم٤مهد احل٘مٞم٘م٦م ذم هق إًمٞمف اعمِم٤مر سمٍمه أيب

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم قمٚمٞمف اًمِمٞمخ

 [53-18ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]

 فؾحديث تشفد صحقحة آثار

 اًمٕمٛمؾ وهمػمهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ـم٤مئٗم٦م قمـ ضم٤مء أنف ىمقة احلدي٨م يزيد مم٤م وإن هذا

 ُم٤م أذيمر وم٠من٤م اخلروج سمٕمد اإلومٓم٤مر ُمـ اح٤مٟمٕمقن إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وظمالف ومٞمف ُم٤م سمٜمحق

 :ًمٚمٗم٤مئدة إمت٤مُم٤م قمٜمٝمؿ اًمرواي٤مت ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م

 ٟم٤ًمومر يمٜم٤م: شىم٤مًمقا  وهمػمه اًمٚمجالج: وًمٕمٚمف إصؾ يمذا» ىم٤مًمقا  اًمٚمجالج قمـ - 3

 ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ويٗمٓمر اًمّمالة ذم ومٞمتجقز أُمٞم٤مل صمالصم٦م قمٜمف اهلل رض قمٛمر ُمع

 .ُمٜمف ىمري٥م أو طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد ش6/343/6» شاعمّمٜمػ»

 ظمرضم٧م إذا أنؽ أن٠ٌم أخؿ: ُمقؾمك أبق زم ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ - 6

 دظمٚم٧م وإذا. ُمٗمٓمرا  وم٤مظمرج ظمرضم٧م وم٢مذا ص٤مئم؟ دظمٚم٧م دظمٚم٧م وإذا ص٤مئم ظمرضم٧م

 .ُمٗمٓمرا  وم٤مدظمؾ

 .اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ش5/657» واًمٌٞمٝم٘مل ش653 ص» اًمدارىمٓمٜمل رواه

 .وم٠مومٓمر رُمْم٤من ذم ظمرج أنف قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ - 1

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مد ش6/343/3» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 .أومٓمر ؿم٤مء وإن ص٤مم ؿم٤مء إن: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ - 5

 شي٤ًمومر صمؿ ومٞمّمقم رُمْم٤من يدريمف اًمرضمؾ ذم ىم٤مًمقا  ُم٤م سم٤مب» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده ش6/343/3»



 117 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 ص٤مئؿ وهق سم٤مًمٗمرات ومٛمر ُم٤ًمومرا  رُمْم٤من ذم ش3»ُمٞمنة أبق ظمرج: ىم٤مل ُمٖمػمة قمـ - 4

 .وأومٓمر ومنمسمف طمًقة ُمٜمف وم٠مظمذ

 ش6/343/6» هق روى صمؿ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ش6/343/3» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 .أجْم٤م صحٞمح وهق خمتٍما  قمٜمف آظمر سمًٜمد ش5/657» واًمٌٞمٝم٘مل

 .ؿم٤مء إن يٗمٓمر: ىم٤مٓ اًمٌٍمي واحلًـ اعمًٞم٥م ؾمٕمٞمد قمـ - 7 و - 2

 .صحٞمح وؾمٜمده ىمٌٚمف اًمذي إثر قم٘م٥م ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 ذيمره٤م شخيرج أن يريد يقم سمٞمتف ذم ؿم٤مء إن يٗمٓمر» اًمٌٍمي احلًـ قمـ رواي٦م وذم

 .ش6/679» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل

 وومٞمٝمؿ اًمًٚمػ قمـ اًمّمحٞمح٦م وأصم٤مر واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ًمف يِمٝمد يمٝمذا طمديث٤م وم٢من وسمٕمد

 ذم ىمٞمؾ ُمٝمم صحتف ذم وشمردد ضمدل ُمقوع يٙمقن أٓ حلري اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمض

 اًمث٤مسم٧م ًمٚمنمع يتٕمّمٌقن ٓ ُم٤م عمذاهٌٝمؿ يتٕمّمٌقن اًمٜم٤مس سمٕمض أن ًمقٓ ُمتٜمف ذم أو إؾمٜم٤مده

 .وهداك رمحتؽ وم٤مًمٚمٝمؿ أخٗمقه ح٤م اشم٤ٌمقم٤م ٟمٌٞمٝمؿ قمـ

 [55-53ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]

 بف ؿال ومـ احلديث ؾؼف

 إًمٞمف ذه٥م ح٤م واوح٦م طمج٦م ومٝمق اإلصم٤ٌمت سمٚمٗمظ صحٞمح احلدي٨م أن شمٌلم إذا

 يمت٤مب وذم قمٜمف اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف وىمد ش6»قمٜمف اًمؽمُمذي طمٙم٤مه يمم راهقيف سمـ إؾمحؼ اإلُم٤مم

 :ٟمّمف ُم٤م ش6 – 69/3 ق» اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إلؾمح٤مق شاعم٤ًمئؾ»

 قمـ سمرز إذا: ىم٤مل يٗمٓمر؟ ُمتك ُم٤ًمومرا  ظمرج إذا: شأمحد ًمإلُم٤مم يٕمٜملش ىمٚم٧م»

                                                           

 [.ُمٜمف] ش.وؾمتلم صمالث ؾمٜم٦م ُم٤مت خميم قم٤مسمد صم٘م٦م»: احل٤مومظ ىم٤مل اهلٛمداين ذطمٌٞمؾ سمـ قمٛمرو اؾمٛمف( 3)

 اًمذي اًمؽمُمذي يمت٤مب ذم ورد ذًمؽ أن ُمع شأمحد إٓ سمف ي٘مؾ ل أنف»: - ي٠ميت يمم - اًمٕمريب اسمـ ىمقل اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ( 6)

 [.ُمٜمف] يًٝمق ٓ ُمـ ومًٌح٤من ٟمٗمًف قمريب اسمـ ذطمف



 118 شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ومٕمؾ يمم اإلومٓم٤مر ومٚمف رضمٚمف يْمع طملم سمؾ: شراهقيف اسمـ يٕمٜمل» إؾمحؼ ىم٤مل اًمٌٞمقت

 .شىمٍم اًمٌٞمقت ضم٤موز وإذا شيمذا» قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وؾمـ ُم٤مًمؽ سمـ أنس ذًمؽ

 :ًمٚمٛمذه٥م ظمالوم٤م ًمٚمحدي٨م اًمٕمريب اسمـ اشم٤ٌمع

 ذم سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م وم٢مٟمف شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٕمريب اسمـ اإلُم٤مم أنّمػ وًم٘مد

 وؾمٌ٘مٝمؿ وهمػمه اًم٘مرـمٌل ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف اح٤مًمٙمٞم٦م قمٚممء ُمـ ًمٙمثػم ظمالوم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه

ش إطمقذي قم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب اسمـ وم٘م٤مل اًمؼم قمٌد اسمـ احل٤مومظ سمذًمؽ اجلٝمر إمم

 :احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م ش32 – 5/31»

ش اح٤مًمٙمٞم٦م يٕمٜمل» قمٚممؤٟم٤م وم٠مُم٤م طمٜمٌؾ سمـ أمحد إٓ أطمد سمف ي٘مؾ ل صحٞمح وهذا»

 اسمـ يمت٤مب» ذم ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل ٓ؟ أم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف هؾ أيمؾ إذا اظمتٚمٗمقا  ًمٙمٜمٝمؿ ُمٜمف ومٛمٜمٕمقا 

 قمٚمٞمف: همػمهؿ وىم٤مل شُمت٠مول ٕنف ٟمٕمؿ»: أؿمٝم٥م وىم٤مل شقمٚمٞمف يمٗم٤مرة ٓ»: شطمٌٞم٥م

 أه٦ٌم ُمع اًمٗمٓمر ضمقاز ي٘متيض وهق... احلدي٨م ًمّمح٦م يٙمٗمر ٓ أن وجي٥م اًمٙمٗم٤مرة

 .شاًمًٗمر

 طمٙمك أن سمٕمد ش679 – 6/678» شاًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل وىم٤مل

 ومٕمؾ ٕنف طمًـ اًمٙمٗم٤مرة ٟمٗمل ذم أؿمٝم٥م ىمقل: ىمٚم٧م»: اًمٕمريب اسمـ ذيمره اًمذي اخلالف

 صمؿ آظمتالف ُمع ي٘ملم وٓ سمٞم٘ملم إٓ رء ومٞمٝم٤م يث٧ٌم ومال سمريئ٦م واًمذُم٦م ومٕمٚمف ًمف جيقز ُم٤م

 .ش﴾ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُم٘مت٣م إٟمف

 يم٤من وًمق اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أىم٤مويٚمٝمؿ أصح هذا: شاًمؼم قمٌد اسمـ هق» :قمٛمر أبق وىم٤مل

 قمٜمف أؾم٘مٓمٝم٤م ُم٤م ظمروضمف ىمٌؾ يم٤من ٕنف اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمف يقضم٥م اًمًٗمر ٟمٞم٦م ُمع إيمؾ

 .ششمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يمذًمؽ دمده ذًمؽ ومت٠مُمؾ ظمروضمف

 :ىم٤مل صمؿ أومٓمر إن اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمف وأن يٗمٓمر ٓ سم٠منف ىم٤مل ُمـ اًمؼم قمٌد اسمـ ذيمر صمؿ

 ٓ»: ىمقهلؿ وأُم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمٗمٓمر أب٤مح ىمد ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٕن سمٌمء هذا وًمٞمس»

 وأُم٤م اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف يم٤من اهلل سمرظمّم٦م أظمذ وم٢من قم٘مده ح٤م اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ وم٢مٟمم شيٗمٓمر

 .شط رؾمقًمف وٓ اهلل يقضمٌف ل ُم٤م أوضم٥م وم٘مد أوضمٌٝم٤م وُمـ هل٤م وضمف ومال اًمٙمٗم٤مرة

 .ش6/269» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين اًمٕمالُم٦م اؾمتٔمٝمره اًمذي هق وهذا



 119 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 ُمع اًمت٠مويؾ ي٘مٌؾ ٓ اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص وم٢مٟمف اًمّمحٞمح احلدي٨م هلذا سمف ٟم٘مٓمع اًمذي وهق

 .قمٜمٝمؿ اهلل رض اًمًٚمػ قمـ اًمّمحٞمح٦م وأصم٤مر اًم٘مرآن سمٔم٤مهر شم٠مجده

 ٓ مم٤م اعمٗمٓمر قمغم اًمٙمٗم٤مرة وإجي٤مب اإلومٓم٤مر ضمقاز سمٕمدم اًم٘مقل أن يٕمٚمؿ ؾمٌؼ ومم٤م

 احلدي٨م شمْمٕمٞمػ وطم٤مول قمٚمٞمٜم٤م ًمٚمرد ٟمٗمًف ٟمّم٥م ُمـ ومٕمغم اًمنمع ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 ُم٤م سمّمح٦م همػمه ىمٌؾ ٟمٗمًف سمف ي٘مٜمع اًمذي سم٤مًمدًمٞمؾ ي٠ميت أن عمذهٌف اٟمتّم٤مرا اًمّمحٞمح

 اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر وٟمّمقص اًم٘مرآن فم٤مهر ظمالف سمٞمٜم٤م ويمم قمٜمدٟم٤م ومٝمق وإٓ إًمٞمف ذه٥م

 .وٕمٞمٗم٤م قمٜمده احلدي٨م يم٤من وًمق ظمٓم٠مه إصم٤ٌمت ذم يم٤مف وذًمؽ

 إن. ذيمرٟم٤م ُم٤م صقاب هلؿ يتٌلم ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف قمغم اعمٜمّمٗمقن هذا ذم ومٚمٞمت٠مُمؾ

 .اًمتقومٞمؼ وزم وهق شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 وُمـ اًمٕمريب اسمـ وىمٗمف اًمذي اًمٓمٞم٥م اعمقىمػ ذًمؽ أن إًمٞمف اًمتٜمٌٞمف حيًـ مم٤م وإن

 ظم٤مص٦م احلدي٨م هذا دم٤مه يتخذه أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م اًمذي هق احلدي٨م ُمـ ُمٕمف

 ٕنف واًمِمٞمقخ أسم٤مء رأي ظمالف قمغم يم٤مٟم٧م وًمق قم٤مُم٦م سمّمقرة إظمرى وإطم٤مدي٨م

 ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًمّمحٞمح اإليمن ُمع يتٗمؼ اًمذي اًمقطمٞمد اعمقىمػ هق

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  حُيَٙمِّ ًِ  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضم٤مً  َأنُْٗم

ٚمُِّٛمقا  ًَ ٚمِٞممً  َوُي ًْ  .﴾شَم

 يمثػمة قم٤ٌمرات ذم سمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ وأخحقا  أت٤ٌمقمٝمؿ سمذًمؽ أُمروا إئٛم٦م أن ضمرم ومال»

 ؿم٤مء ومٛمـش. ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤ميب ُم٘مدُم٦م ذم ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ذيمرت وىمد قمٜمٝمؿ ُمِمٝمقرة

 .إًمٞمف رضمع

 [59-55ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]

 ظؾقف دل ما ظذ ودٓفتف افباب يف افغػاري برصة أيب حديث

 أكس حديث

 سمٍمة أيب ُمع ريم٧ٌم: ىم٤مل ضمٌػم سمـ قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ داود وأبق أمحد روى

 اىمؽمب،: ىم٤مل صمؿ همداءه، ىمرب صمؿ ومدومع، رُمْم٤من، ذم سم٤مًمٗمًٓم٤مط ؾمٗمٞمٜم٦م ذم اًمٖمٗم٤مري
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 .وم٠ميمؾ ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م قمـ أرهم٧ٌم: وم٘م٤مل اًمٌٞمقت؟ شمرى أخ٧ًم: وم٘مٚم٧م

 اًمٌح٨م ومػماضمع اًمِمقاهد ذم ىمقشمف ورضمح احلدي٨م سمرد اًم٘مقل إًم٤ٌمين اإلُم٤مم رد]

 [:ىم٤مل صمؿ إصؾ ذم

 :أنس طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم احلدي٨م دًٓم٦م

 ظمرج أنف ومٞمف ًمٞمس ٕنف طمج٦م ومٞمف يٙمـ ل صح ًمق احلدي٨م إن: اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٤م

 .اًمٗمجر ىمٌؾ سمٞمتف ُمـ ظمرج أنف ومٞمحتٛمؾ أيمؾ صمؿ ومريم٥م اًمّمٌح سمٕمد

 :وضمقه ُمـ سم٤مـمؾ اعمذيمقر آطمتمل: وم٠مىمقل

 .احلدي٨م ُمـ اعمت٤ٌمدر ظمالف أنف :أوٓ

: سم٘مقل ًمف يؽمضمؿ داود أبق ومٝمذا ظمرضمقه اًمذيـ اًمٕمٚممء ُمٜمف ومٝمؿ ُم٤م ظمالف أنف :ثاكقا

 أومٓمر صمؿ ص٤مئم ظمرج يم٤من سمٍمة أب٤م أن إمم سمذًمؽ يِمػم »ظمرج؟ إذا اعم٤ًمومر يٗمٓمر ُمتك سم٤مب»

ش يٗمٓمر؟ وُمتك ومٞمف؟ يٗمٓمر هؾ يقم أثٜم٤مء ذم ؾم٤مومر ُمـ: »سم٘مقًمف ًمف شمرضمؿ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اعمجد وهذا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم أيت اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل ُمٜمف وأسح وُمثٚمف

 ؾم٤مومر أنف ذًمؽ ومٛمٕمٜمك - اًمِمٞمخ ادقمك يمم - اًمٗمجر ىمٌؾ ظمرج ًمق سمٍمة أب٤م أن :ثافثا

 جيقز هذا ُمثؾ أن اعمٕمٚمقم وُمـ اإلىم٤مُم٦م وهق ذـمف وضمقد ًمٕمدم اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف جي٥م أن ىمٌؾ

 إُمر وم٢مذ قمٚمٞمف أوضمٌف سمٕمْمٝمؿ إن سمؾ اعمًٚمٛملم واشمٗم٤مق اًم٘مرآن سمٜمص اًمٗمجر سمٕمد إيمؾ ًمف

 ؿمؽ ومال شاًمٌٞمقت؟ شمرى أخ٧ًم: »سم٘مقل ضمٌػم سمـ قمٌٞمد قمٚمٞمف يٕمؽمض أن يٕم٘مؾ ومٝمؾ يمذًمؽ

 وم٠مراد وأومٓمر اًمٗمجر سمٕمد أيمؾ وأنف ص٤مئم ظمرج سمٍمة أب٤م أن قمغم دًمٞمؾ ُمٜمف اًم٘مقل هذا أن

 طمٙمؿ ذم يزال ٓ يمقٟمف وهق اإلومٓم٤مر ُمـ ُم٤مٟمٕم٤م فمٜمف ُم٤م إمم ٟمٔمره يٚمٗم٧م أن اهلل رمحف قمٌٞمد

 سمنمط ًمٞم٧ًم اعمج٤موزة سم٠من قمٜمف اهلل رض سمٍمة أبق وم٠مظمؼمه اًمٌٞمقت جي٤موز ل ٕنف اعم٘مٞمؿ

 ..اًمًٜم٦م ظمالف سمف اًمتٛمًؽ وأن

 إقمٛمك واًمت٘مٚمٞمد اهلقى قمـ دمردٟم٤م إذا احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمف يٛمٙمـ اًمذي اعمٕمٜمك هق هذا

 اًمٌٞمٝم٘مل شمرمج٦م أجْم٤م ًمذًمؽ ويِمٝمد. إول اًمقضمف ذم ذيمرت يمم اًمٕمٚممء ومٝمٛمف اًمذي وهق

 ش.اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد ظمرج وإن يٗمٓمر ىم٤مل ُمـ سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمٚمحدي٨م
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 يدل مم٤م وهق اعمٕمٜمك ُمـ سمف احلدي٨م اًمِمٞمخ شم٠مول ُم٤م سمٓمالن قمغم ىم٤مـمع ٟمص ومٝمذا

 اهلل أخٝمٛمٜم٤م - ويم٠منف - سمف يتٔم٤مهر ُم٤م ظمالف - إطم٤مدي٨م ومٝمؿ ذم جيتٝمد اًمِمٞمخ أن قمغم

 وم٤معمذه٥م ُمذهٌف ُمع شمتٕم٤مرض ٓ طمتك ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وإسمٓم٤مل هلدُمٝم٤م جيتٝمد - مجٞمٕم٤م اًمّمقاب

 يمم اعمًٚمؿ قمٚمٞمف يٙمقن أن جي٥م ُم٤م ظمالف وهذا ًمف شمٌع واحلدي٨م قمٜمده إصؾ هق

 يم٤من ُمـ طمتك اعمٜمّمٗمقن اًمٕمٚممء قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م وظمالف ش17 ص» قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ

 ذًمؽ قمغم ًمديٜم٤م ؿم٤مهد وأىمرب إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ُمـ عمذه٥م سم٤مشم٤ٌمقمف ُمٕمرووم٤م ُمٜمٝمؿ

 ُم٤ًمئٚمف أيمثر ذم ًمف وشم٠مجٞمده اًمِم٤مومٕمل ًمٚمٛمذه٥م اشم٤ٌمقمف ُمع وم٢مٟمف اهلل رمحف اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم

 اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م سمخالف آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذي سم٘مقًمف احلدي٨م ومن

 يمم اًمًٚمٞمؿ واًمٗمٝمؿ اًمٕمريب اًمذوق قمٚمٞمف ي٤ًمقمد وٓ يتحٛمٚمف ٓ ُمٕمٜمك حيٛمٚمف ول شمٕم٤ممم

 .أجْم٤م اًمِم٤مومٕمل عمذه٥م يٜمتٛمل وهق همػمه صٜمع

 وإيمؾ اخلروج أن إمم إؿم٤مرة ومٞمف وم٢من شهمداءه ىمرب صمؿ»: ضمٌػم سمـ قمٌٞمد ىمقل :رابعا

 .اًم٘م٤مُمقس قمـ ٟمٗمًف اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف يمم اًمِمٛمس وـمٚمقع اًمٗمجر صالة سملم ُم٤م وهل همدوة يم٤من

 اعمٕمٜمك ُمـ احلدي٨م شم٠مويؾ ذم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اًمِمٞمخ شم٠مجٞمد وضمف ُم٤م أدري ومال هذا صم٧ٌم وم٢مذا

 يم٤من أو – اًمٗمجر سمٕمد وهق - اًمٜمٝم٤مر أول ذم يم٤من ؾمقاء سمٍمة أيب أيمؾ ٕن هذا؟ قمٌٞمد سم٘مقل

 .اًمٗمجر ىمٌؾ يم٤من اخلروج أن اًمِمٞمخ ىمقل اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ي١ميد ومال اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد

 طمج٦م احلدي٨م أن ؿمؽ أي دون ًمف شمٌلم إرسمٕم٦م اًمقضمقه هذه ذم اًمٕم٤مىمؾ شم٠مُمؾ وم٢مذا

 وىمد قمٜمف اهلل رض أنس يمحدي٨م ذًمؽ ذم وأنف ومٞمف اعمختٚمػ اإلومٓم٤مر ضمقاز قمغم ٟمػمة

 .ش5/394» شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اعمح٘مؼ سمذًمؽ سح

 [47-59ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]





 بالصياً التداوي
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 ذفؽ يف افشقخ وجتربة بافصقام افتداوي

٥م هق إُمراض أيمثر ؾم٥ٌم: افشقخ  إُمٕم٤مء، ضمدران قمغم إـمٕمٛم٦م ٔصم٤مر شَمَرؾمُّ

ك اًمذي اًمٖمذاء اًمرواؾم٥م هذه وم٥ًٌٌم ل واًمذي اًمٕمٚمٞمؿ، اًمٕمزيز سمت٘مدير ُيَّمٗمِّ  اًمدم يّمٗمِّ

 هٜم٤مك سمٞمّمػم إج٤مم ُمع ًمذًمؽ اًمدم، شمّمٗمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م دمري ٓ ه٤مًمرؾمقسم٤مت سم٥ًٌم

 سمتٛمتٜمع ح٤م: سمٞم٘مقل ًمٚمدم، واعمّمٗمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م إهمذي٦م هذه أجش اُمتّم٤مص متٜمع ضمدران

 .ي٤مسم٦ًم يم٤مٟم٧م اًمتل اجلدران ُمـ ومت٤مشم٤مت خترج وأن٧م شمرى ؾمتٔمؾ اًمٓمٕم٤مم قمـ

 سمٞمٕمٛمؾ يدظمؾ ُم٤مء وذم ضمديدة، رواؾم٥م ضمديد، ـمٕم٤مم ذم ُم٤م أنف سم٥ًٌم شمتحٚمؾ

 سمٕمد أن٤م رأجتف هذا اُمتّم٤مص، أجش آؾمتئٜم٤مف، وشمٌدأ إُمٕم٤مء هذه ومتتّمٗمك حتٚمٞمؾ

 هل هذه، ه٤مًمٗمْمالت خترج قَمؿْ  ُمٜملم آيمؾ، قَمؿْ  ُم٤م أن٤م ذًمؽ، ُمـ أيمثر أو يقُم٤مً  قمنميـ

 واطمداً  رأج٧م إذا يٕمٜمل أنّمح أن٤م اًمتجرسم٦م هذه وًمذًمؽ اجلدران، قمغم اًمرؾمقسم٤مت

 .ٟمٗمًؽ وضم٤مهد سمف قمٚمٞمؽ اًمٓمٌل، اًمّمٞم٤مم قمالضمف هذا: أىمقل ُمثٚمؽ

 .اهلل ؿم٤مء إن أطم٤مول: ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤مك أصح٤مسمٜم٤م ُمـ واطمد ُمثؾ يُمـ إىمؾ قمغم وسمٕمديـ ٟمٗمًؽ، ضم٤مهد: اًمِمٞمخ

 ىم٤مم إٓ يِمٕمروا ُم٤م اًمدار، ذم أهٚمف سملم ضم٤مًم٤ًمً  يٙمقن يم٠من اًمٍمع، يِمٌف سمم أصٞم٥م

 هذا، ىمديؿ سمػموت، ذم إُمريٙمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم شَمَٕم٤مًَم٩م وراح طمقًمف، رء أي ويمن

 اؾمتٗم٤مد ُم٤م اًمٜمٗمٞمس، اسمـ ُمًتِمٗمك قمٜمدٟم٤م ذم ؿمٞمئ٤ًم، اؾمتٗم٤مد ُم٤م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، سم٤مًمّمدُم٤مت

 .آظمره إمم ؿمٞمئ٤مً 

 اًمِّكم ه٤مًمتجرسم٦م شُمـجرب رأجؽ ؿمق ؾمٚمٞممن أب٤م ي٤م: ًمف سم٘مؾ زم، سمٞمِمٙمل إج٤مم ُمـ يقم 

 أؿمٝمر إُمريٙمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م هل اًمٕمالج، ُمـ يئ٧ًم أن٧م دام ُم٤م: ًمف ىمٚم٧م ضمرسمتٝم٤م، أن٤م

 اعمقوقع: هذا ُمـ ظم٤ميػ يم٤من هق احل٘مٞم٘م٦م طم٤مًمؽ، ومجرب وم٤مئدة ُم٤مذم هٜم٤مك إـم٤ٌمء

 اإلٟم٤ًمن هذا أنف سمٞمٔمـ ُم٤م وذاب ـمٕم٤مم سمدون يقُم٤مً  أرسمٕملم اإلٟم٤ًمن سمٞمّمؼم ح٤م ٕنف

 ُم٤م سمٕمد اًمًقري٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم ـمٚم٦ٌم ُمـ زم ىمٞمؾ أن٤م وومٕمالً . سمٔمٚمٗمف ي٘م٤مل يمم ىمؼمه حيٗمر قَمؿْ 

 سمٚمدة إمم ضمقًمتل وصٚم٧م ؾمقري٦م، ؿممل ذم ضمقًم٦م زم يم٤من يقُم٤ًم، 61 ُصٛم٧م يمٜم٧م

 يمؾ وٛمران ؿم٤مومقين آظمره، وإمم وـمالب أؾم٤مشمذة هٜم٤مك طمٚم٥م، همريب إدًم٥م اؾمٛمٝم٤م
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 ذم أن٤م ُم٤م هلؿ ىمٚم٧م -اهلل ؿم٤مء إن- ظمػماً : قا ىم٤مًم يقم، يمؾ وزن ٟم٘مص يمٞمٚمق ٟمّمػ يقم

 أـم٤ٌمؤٟم٤م ٟمٜمّمحؽ، ٓ ٓ: ىم٤مًمقا  يقُم٤مً  أرسمٕملم أصقم سَمّدي أن٤م أنف ومٝمٛمقا  وح٤م صدده،

ٚم٧م وأن٤م ًمٚمٛمقت، ٟمٗمًف سمٞمٕمرض يقُم٤مً  صمالصملم ُمـ أيمثر سمٞم٘مقًمقا   ص٤مسمٜمل وُم٤م اعمِمقار يَمٛمَّ

 يٕمٜمل يّمؼم، اؾمتٓم٤مع ُم٤م أج٤مم، ؾمٌٕم٦م ص٤مم ؾمٚمٞممن أبق ص٤مطمٌٜم٤م هذا اعم٘مّمقد اخلػم، إٓ

 إٟمف دومٕمف هذا اًمِمٕمقر سم٤مًمٗمرق ؿمٕمرت أن٤م سمٞم٘مقل ًمٙمـ[ ؿمٝمقشمف] همٚمٌتف اًمٓمٕم٤مم ؿم٤مف

 .ؿمٝمر يمؿ سمٕمد يٙمرر

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .درس سمت٠مظمذ ُهقن َهالَّ  سم٘مك أن٧م ًمٕمٚمؽ: اًمِمٞمخ

 ؾمٌٕم٦م إومم اعمرطمٚم٦م ُمراطمؾ، صمالث قمغم ص٤مم اًمرضمؾ هذا اًمرضمؾ، هذا اعمٝمؿ

 .16   11 أذيمر قم٤مد ُم٤م: اًمث٤مًمث٦م ،36 اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م أج٤مم،

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .إـمالىم٤مً  ه٤مًمٍمع ؿم٤مف قم٤مد ُم٤م و: اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ُمرض يِمٙمق هل ه٤مًمٜمٙمت٦م سمٞم٘مّمٜم٤م ضمدًا، قمجٞم٦ٌم أؿمٞم٤مء يٕمٜمل واهلل، أي: اًمِمٞمخ

 ُم٤م ٕنف أُمٝمؿ، ُمـ َُمٚمُّقا  يَمٚمُّقا  ممروت٤من، اسمٜمت٤من هل٤م اًمٗمراش ـمرحي٦م قمجقز أُمف أُمف،

 إمم سمٞمت٘مززوا سمٞمت٘مرومقا  هل٤م، يٜمٔمٗمقا  جيقا  وسمدهـ طم٤مضمتٝم٤م، شم٘ميض خترج أن شمًتٓمٞمع

 أن٤م: ًمف ىم٤مل هل، احل٤مًم٦م ؾمٚمٞممن ٕيب ؾمٚمٞممن أيب ص٤مطمٌٜم٤م صديؼ يِمٙمل وَمَٕمؿْ  آظمره،

ُمٝم٤م، أنّمحؽ ٛمٝم٤م صقِّ  ُمٜمٝم٤م، ىمدام اًمٓم٤موًم٦م طمط: ىمٚمف يٕمٜمل اًمّمٞم٤مم، ُمٕمٜمك ؿمق ومٝمِّ

 سم٘مك سمال إي يمذا، متقت وٟمخ٤مف قمجقز، هل ؾمٚمٞممن أبق ي٤م وسمس، َُمّل  يم٤مؾم٦م وإسمريؼ

ىملم ُم٤مًمٙمؿ إٟمتؿ طمٙمل،  !!.هٝمف متقت، ُمّمدِّ

 ظمٚمقه٤م سمس شمَٕمٞمّط، ظمٚمقه٤م سمتَْٕمٞمّط، سمتّمٞمح هل، وه٤مًمٙم٤مؾم٦م اإلسمريؼ هل٤م طمٓمقا  ٟمٕمؿ، أي

 .آظمره وإمم احل٤مضم٦م شم٘ميض شم٘مقم حل٤مهل٤م شم٘مقم ص٤مرت أج٤مم ؾم٧م َخس سمٕمد وومٕمالً  اح٤مء، قمغم

 ( 13: 14: 31/ 272/ واًمٜمقر اهلدى) 



 157 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمتداوي سم٤مًمّمٞم٤مم

 ذفؽ يف افشقخ وجتربة بافصقام افتداوي

 يقُمئذٍ  دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م اًمٜمٗمٞمس اسمـ ُمًتِمٗمك ذم شمٕم٤مًم٩م أنف إمم سم٤مإلو٤موم٦م :افشقخ

ب رأجؽ ُم٤م ؾمٚمٞممن أب٤م ي٤م ًمف ىمٚم٧م سمذًمؽ، أظمؼمين ومٚمم ؿمٞمئ٤ًم، اؾمتٗم٤مد ُم٤م أجْم٤مً   شُمـَجرِّ

  يٕمٜمل؟: ىم٤مل دمرسمتل

 أو اًمٓمٕم٤مم اؾمٛمف رء يمؾ قمـ ٟمٗمًؽ متٜمع ـمٌٞم٤ًّم صٞم٤مًُم٤م شمّمقم يٕمٜمل: ىمٚم٧م

 .هذا ٟمجرب وظمٚمٞمٜم٤م رء، يمؾ ضمرسمٜم٤م واهلل ىم٤مل اًمّم٤مذم، اح٤مء إٓ اًمنماب،

 وأطمس ضمٞمدًا، أذيمر أقمد ل أىمؾ أو ؿمقي٦م أيمثر ُصْٛمتٝم٤م اًمتل إج٤مم ٟمحق أج٤مًُم٤م، ص٤مم

 يٙمن، أُم٤مُمف رء أّي  اًمٜمقسم٦م شم٤مشمٞمف اًمٌٞم٧م، ذم ضم٤مًمس ؾمٞمٙمقن ؾمٞمّمٞمٌف يم٤من ُم٤م ىم٤مل سم٤مًمٗمرق،

 .يِمٕمر ٓ وهق ُمٜمثقراً  ه٤ٌمءً  يمٚمٝم٤م شمذه٥م صحقن، يم٤مؾم٤مت زضم٤مج ىمقارير ؾم٤مقم٦مً 

 أقم٤مد صمؿ ؿمٝمقر، ٟمٗمًف قمغم ومّمؼم سم٤مًمٗمرق، ؿمٕمر اًم٘مٚمٞمؾ اًمّمٞم٤مم ص٤مم ح٤م سمٕمديـ

 أرسمٕم٦م أفمـ اًمث٤مًمث٦م اعمرة ذم ص٤مم طمتك وهٙمذا ىمٌؾ، ذي ُمـ أيمثر يقم يمؿ ومّم٤مم اًمَٙمّرة،

 .واهلل أذيمر أقمد ُم٤م يقًُم٤م، وصمالصملم ؾمت٦م وصمالصملم

 اهلل يقم، وهذا يقم هذاك ًمٙمـ يقُم٤ًم، أرسمٕملم يمٚمف اعمِمقار يٙمٛمؾ اؾمتٓم٤مع ُم٤م اعمٝمؿ

 .قمٜمده ُمـ ؿمٗم٤مه

 .يقًُم٤م أرسمٕملم ُمـ سمد ٓ هق: ُمداظمٚم٦م

 ..ٟمٕمؿ سمد ٓ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ص٤مر اًمٜمٙمت٦م، هذه أطمٙمل أن ىمٌؾ ي٘مقل اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜمٙمت٦م ًمٜم٤م حيٙمل وهذا دمرسم٦م،

 ي٘مقل إٓ يِمٙمقه إٟم٤ًمن ي٠متٞمف ومم ُمريض، ًمٙمؾ اًمٕمالج هذا ًمقصػ ُمتحٛمس اًمرضمؾ

 أن٤م أنف اًمٗمرق اًمٗمرق، ؿمقف ٕنف ذقمل، هق ُم٤م ـمٌل صٞم٤مم أنف يٕمٜمل ويٗمٝمٛمف صؿ، ًمف

 ٕين وم٠مذب، اًمٜمٝم٤مر ووح ذم أذب سم٤مزم ذم خيٓمر يم٤من يقم، إرسمٕملم ُمٕمل -ُمثالً -

 .ذقمًٞم٤م صٞم٤مًُم٤م ص٤مئمً  ًم٧ًم

 طمتك صؿ صؿ، ًمف وي٘مقل إٓ ُمزُمٜم٤مً  ُمرو٤مً  ًمف يِمٙمق ؿمخص يزيد ومم: اعمٝمؿ
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 ـمرحي٦م ُم٘مٕمدة، إم أصٌح٧م سم٠منف: اًمقًمد وي٘مقل أُمف، ُمرض يِمٙمق ؿمخص ضم٤مءه

 اسمٜمت٤من وهل٤م ًمٚمح٤مضم٦م، ظمرضم٧م إذا طمتك ٟمٗمًٝم٤م، ختدم أن شمًتٓمٞمع ٓ اًمٗمراش،

ه، ُمٜمف ؾمٛمع ومٚمم أُمٝمم، ظمدُم٦م ُمـ َُمٚمَّت٤م ممروت٤من، أهنم ُمع َُمّٚمت٤م ممروت٤من،  ًمف ىم٤مل ؿمٙمقا

 .شمّمقم ظَمّٚمٞمٝم٤م اًمٕمالج، قمغم أدًمؽ أن٤م

 ختِمك ٕنف شمّمقم: ًمـ شمّمقم هل٤م ىمٚمٜم٤م وم٢مذا يم٤مًمٕمقدة، أصٌح٧م هل: ؿمٞمخ ي٤م ىم٤مل

ُُمقه٤م ًمف ىم٤مل اعمقت، ٟمٗمًٝم٤م قمغم  يمٞمػ؟ أنٗمٝم٤م، رهمؿ َصقِّ

 وم٠مفمٝمر شمّمٞمح، ظمٚمٞمٝم٤م ودقمقه٤م واًمٙم٤مؾم٦م، اًمٓم٤موًم٦م أُم٤مم اح٤مء إسمريؼ هل٤م طمٓمقا  ىم٤مل 

 يمثر ُمـ متقت، ُمّمدىملم ُم٤مًمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م اًمٙمالم هذا يٙمٗمل ًمف ىم٤مل أُمف، قمغم ؿمٗم٘متف اًمقًمد

 .متقت خت٤مف أن ُمروٝم٤م، ذم يٕمٜمل قمذسمتٙمؿ ُم٤م

 واًمٙم٠مس، واإلسمريؼ سمج٤مٟمٌٝم٤م اًمٓم٤موًم٦م هل٤م شمريمقا  اىمتٜمع، اًمِم٤مب أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م 

ث اًمقًمد ي٘مقل.... .اح٤مء هذا قمٓمِم٤من قمٚمٞمٝم٤م، يرد أطمد ٓ ضمققم٤من  أبق ص٤مطمٌٜم٤م ُيـَحدِّ

 اًمٗمراش، ُمـ شم٘مقم ص٤مرت سم٤مًمٗمرق، ؿمٕمرت إٓ أج٤مم ؾمت٦م إٓ قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م ُم٤م: ؾمٚمٞممن

 .طم٤مهل٤م ختدم

 .حتٛم٤ًمً  ص٤مطمٌٜم٤م زاد مم٤م هذا  اهلل: ؿمٗم٤مه٤م وم٘مط اح٤مء ذب قمغم اؾمتٛمرت ح٤م واًمِم٤مهد

٤ًًم، ص٤مطمٌٜم٤م زاد مم٤م هذا  ـمٌٞم٤ًّم، صقًُم٤م ُصؿ، ًمف ي٘مقل ُمريض ضم٤مءه يمٚمم شَمـَحٛمُّ

 سمٙم٤مُمٚم٦م اًمِمقط ىمٓمٕمقا  اًمذيـ إومراد إؿمخ٤مص ُمـ وأن٤م يٕمٜمل جمرب، هذا وومٕمالً 

 .يقُم٤مً  أرسمٕملم يٕمٜمل

 (  11 :45: 14/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 صحقح «تصحقا صقمق» حديث هؾ

ه؟ وضمف ومم يّمح ل وإن« شمّمحقا  صقُمقا »: طمدي٨م صح هؾ: ؾم١مال  ردِّ

: ىمٚمٜم٤م طمٞم٨م إظمػم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م مت٤مُم٤مً  خي٤مًمِػ احلدي٨م هذا: اًمِمٞمخ



 159 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمتداوي سم٤مًمّمٞم٤مم

 صقُمقا » ُمتٜم٤ًم، صحٞمح ؾمٜمدًا، وٕمٞمػ هذا.. ش3»ُمتٜم٤مً  سم٤مـمؾ ؾمٜمدًا، وٕمٞمػ إٟمف

 إؾمٜم٤مده، يّمح ل احلدي٨م، قمٚممء ـمري٘م٦م قمغم ط اًمٜمٌل قمـ ُيْروى يمحدي٨م «شمّمحقا 

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م ذًمؽ وىمٌؾ يِمٝمد اًمقاىمع وًمٙمـ

 وصمٚم٨م ًمٚمٓمٕم٤مم ومثٚم٨م سمد وٓ يم٤من وم٢من صٚمٌف، ُيِ٘مْٛمـ ًُمَ٘مٞممت اُمرئ سمح٥ًم»: واًمًالم

 وٓ آظمر طمدي٨م ذم أجْم٤مً  ضم٤مء يمم ي١ميمد احلدي٨م هذا ومٛمثؾ« ًمٚمٜمََّٗمس وصمٚم٨م ًمٚمنماب

ٌٞم٦َّم طِمْٙمَٛم٦مً  وًمٙمٜمف اًمٌت٦م، ًمف أصؾ
 «اًمداء رأس واعمٕمدة اًمدواء، رأس احِلْٛمَٞم٦م»: ـمِ

 ُمٕمٜم٤مه ًمٙمـ ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتف يّمح ٓ« شمّمحقا  صقُمقا »: احلدي٨م هذا وًمذًمؽ

 .ذيمرٟم٤م ح٤م صحٞمح

 ىم٤مل: ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتف يّمح ٓ إٟمف: ىمقًمٜم٤م وُمٕمٜمك

 جيقز ٓ اإلذاقم٤مت، سمٕمض ذم ذًمؽ شمًٛمٕمقن ىمد يمم« شمّمحقا  صقُمقا »: ط اهلل رؾمقل

 .«اًمٜم٤مر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ  أىمؾ ل ُم٤م قمكمَّ  ىم٤مل ُمـ»: ط اًمٜمٌل ًم٘مقل ح٤مذا؟ هذا،

 وُم٘مٌقًم٦م طمٙمٞمٛم٦مً  أُمره٤م واىمع ذم يم٤مٟم٧م وًمق يمٚمٛم٦م ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال 

 إذا إٓ يمذا، اهلل رؾمقل ىم٤مل: اعمًٚمؿ ي٘مقل أن جيقز ٓ اًمٕم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م أدًم٦م إمم سم٤مًمٜمٔمر

 .سم٤محلدي٨م اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م شُمث٧ٌم اًمتل سم٤مًمٓمرق صم٤مسمت٤مً  يم٤من

 ( 11 :11: 32/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 ..(.واعمٜمٙمر اًمٗمحِم٤مء قمـ صالشمف شمٜمٝمف ل ُمـ: )طمدي٨م يريد( 3)





 الٍذر صياً





 141 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًمٜمذر

 افشتاء يف وصامف افصقػ يف صقاًما كذر مـ

َـّ  هلل ٟمذر رضمؾ ذم :اًم٤ًمئؾ  ذم ص٤مُمٝمـ وراح اًمّمٞمػ، أج٤مم ذم أج٤مم قمنمة ًمٞمّمقُم

 .اًمِمت٤مء ه٤مي إج٤مم

 .يٕمٞمدهؿ: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل اًمّمٞمػ، سمقىم٧م يٕمٞمدهؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 ( 11:59:36/ 513 واًمٜمقر اهلدى)





 الغري عَ الصياً





 147 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٖمػم

 افـذر صقم يف يؽقن ادقت ظـ افقيل صقام

ش. وًمٞمف قمٜمف ومٚمٞمّمؿ ٟمذر: صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 سمـ اهلل قمٌد أظمؼمٟم٤م ش:3/ 92-6/ 94/ 5»شاعمًٜمد»ذم راهقيف اسمـ أظمرضمف. ُمٜمٙمر

 اًمزسمػم اسمـ قمروة قمـ همٞمالن سمـ ؾم٤مل أظمؼمين: ذيح سمـ طمٞمقة أظمؼمٟم٤م: اجلزري واىمد

 سمف شمٗمرد! شٟمذر» :سمزي٤مدة ُمٜمٙمر: وُمتـ وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م .ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ

 :وىم٤مل قمٚمٞمف، يثٜمل أمحد ويم٤من ُمؽموك، وهق هذا، اجلزري

  !شيدًمس ويم٤من واظمتٚمط، يمؼم ًمٕمٚمف»

 اسمـ أن: ذًمؽ وي١ميمد .طمٗمٔمف ؾمقء ُمـ وم٤مًمٕمٚم٦م سم٤مًمتحدي٨م: هٜم٤م سح ىمد: ىمٚم٧م

 أمحد أظمرضمف .سمف طمٞمقة ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمزي٤مدة، هذه دون احلدي٨م أصؾ ذم شم٤مسمٕمف وه٥م

 وهق سمف: قمروة قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف ويمذًمؽش. 29/ 2»

 اًمًٜم٦م».احلدي٨م قم٘م٥م راهقيف اسمـ ىمقل وأُم٤مش. 6179»شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج

 اعمح٘م٘ملم: قمٜمد احلدي٨م هذا محؾ وقمٚمٞمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمراضمح ومٝمق .شهذا قمغم

ه، اًمذي سم٤معمٕمٜمك احلدي٨م روى اجلزري ومٙم٠من  !سم٤معمٕمٜمك اًمرواي٦م ؿم١مم ُمـ وهذا يرا

 (.851-819/ 33/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حقاتف أثـاء أحد ظـف يصقم ٓ افصقام ظـ ظجز مـ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ وُمـ

 .شطمٞم٤مشمف أثٜم٤مء أطمد قمٜمف يّمقم ٓ اًمّمٞم٤مم قمـ قمجز ُمـ أن قمغم أمجٕمقا  ويمذًمؽ»: ىمقًمف

 ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمػ وم٘مد اعم٤ًمًم٦م هذه ذم إمج٤مع ٓ أن اًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 :25 ص شآظمتٞم٤مرات»

 ومه٤م ُمٞم٧م قمـ أو وٟمحقه ًمٙمؼمه يٓمٞم٘مف ٓ قمٛمـ سم٤مًمّمقم إٟم٤ًمن شمؼمع وإن»



 148 اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٖمػم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمٜمذر صقم ذم اًم٘م٤مض وطمٙمك اح٤مل ُمـ اعممصمٚم٦م إمم أىمرب ٕنف ضمقازه شمقضمف ُمٕمنان

 .شذاك ٟمحق اًمٜم٤مذر طمٞم٤مة ذم

سم٤م أراه ٓ وم٢مين اًمتٌٜمل ٓ آـمالع ؾمٌٞمؾ قمغم ٟم٘مٚمتف وىمد : شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف عمٜم٤موم٤مشمف صقا

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ ْٟم َّٓ  ًمإِْلِ  يتٕم٤مرض ٓ سمم أي٦م أول وم٘مد هق وأُم٤م، [19: اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 .اعمٕمروم٦م زي٤مدة ؿم٤مء ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع ذًمؽ ًمتٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مل يتًع وٓ ُمذهٌف ُمع

 ش[567» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 مطؾؼاً  ٓ افـذر صقام يف يؽقن إكام ظـف ادقت ويل صقام

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال]

: قمٜمف يّمقم أن اعمٞم٧م ًمقزم يًتح٥م أنف: اعمخت٤مر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م ذم ىمقًمف 

 وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م قمـ واًمِمٞمخ٤من أمحد رواه سمم واؾمتدًمقا »

 ش.طمًـ ؾمٜمده٤م: اًمتٕمٚمٞمؼ ذم وىم٤ملش ؿم٤مء إن: »ًمٗمظ اًمٌزار زادش، وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم

 وٕمٞمػ وهق هلٞمٕم٦م اسمـ قمغم ُمداره٤م وم٢من ُمٜمٙمرة وٕمٞمٗم٦م اًمزي٤مدة هذه سمؾ يمال: ىمٚم٧م

 :شاًمتٚمخٞمص» ذم وىم٤مل شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمم هب٤م شمٗمرد وىمد

 .شهلٞمٕم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ ٕهن٤م وٕمٞمٗم٦م وهل»

 اهلٞمثٛمل شمٌع وهق شاًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ حتًٞمٜمٝم٤م ذم شمٌع يم٠منف واعم١مًمػ

 .مجٞمٕم٤م ُمٜمٝمؿ شم٤ًمهؾ أو ظمٓم٠م وهق شاعمجٛمع» ذم 

 قمٜمف اًمقزم يّمقُمف اًمذي ومٝمق اًمٜمذر صقم قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م محٚمف احلدي٨م هذا إن صمؿ

 قم٤مئِم٦م احلدي٨م راوي٦م ُمذه٥م وهق أطمد قمـ أطمد يّمقُمف ومال اًمٗمرض صقم وأُم٤م

 أطمٙم٤مم» ذم ذًمؽ ذم أىمقاهلم ذيمرت وىمد سمٕمده أيت احلدي٨م راوي قم٤ٌمس اسمـ ويمذا

 اٟمتٍم وىمد وطمٙمٛمتٝم٤م اًمنميٕم٦م أصقل شم٘متْمٞمف اًمذي وهق 312 اعمٌح٨م ذم شاجلٜم٤مئز

 ذم ُمٜمف يمالُمف وٟم٘مٚم٧م شاعمقىمٕملم إقمالم» ذم ويمذا شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ هلذا

 .ومٚمػماضمع ٟمٗمٞمس وهق إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙمت٤مب



 149 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٖمػم

ٜمـ وأصح٤مب أمحد وروى»: ىمقًمف ل إمم ضم٤مء رضمال أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًم : وم٘م٤مل ط اًمٌٜم

 .ش...شٟمٕمؿ»: ىم٤مل.. .قمٜمٝم٤م؟ أوم٠مىمْمٞمف ؿمٝمر صٞم٤مم وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م أُمل إن! اهلل رؾمقل ي٤م

 وًمٞمس اعمذيمقريـ ُمـ اًمّمح٦م ذم أرىمل هق ُمـ خيرضمف ل أنف يقهؿ هذا: ىمٚم٧م

 :هلم رواي٦م وذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ شاًمّمقم» ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف وم٘مد يمذًمؽ

 .شٟمذر صقم وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م»

 اًمٗمرض صقم قمغم سمف آؾمتدٓل جيقز ومال اًمٜمذر صقم ذم وارد إذن احلدي٨م ومٝمذا

 !ومتٜمٌف ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ٓ ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م دًمٞمؾ احلدي٨م أظمرى وسمٕم٤ٌمرة اعم١مًمػ ومٕمؾ يمم

 ش[567»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 وفقف؟ ظـف يصقم ؾفؾ ـؿرض رشظل فعذر أؾطر مـ

 وًمٞمف؟ قمٜمف يّمقم أومال :- يمٛمرض - ذقمل ًمٕمذر اعمٗمٓمر يم٤من وم٢مذا[: اإلمام ؿال]

ىمرب وهق يّمقم: أنف اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُمـ اًمٔم٤مهر  .أقمٚمؿ واهلل احلدي٨م، قمٛمقم إمم ٕا

 (95/ 9) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 فقفقف ادقت ظـ افـذر صقام جقاز

 ؿمٝمرا  شمّمقم أن ٟمذرت أظمتٝم٤م أن ًمف ومذيمرت ط اًمٜمٌل أت٧م اُمرأة أن»: قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 .شأظمتؽ قمـ صقُمل»:ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل شمّمؿ، ول وممشم٧م اًمٌحر ريم٧ٌم وأهن٤م

. شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: ط ىمقًمف ُمٕم٤مين ُمـ واحلدي٨م  :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمغم حمٛمقل وهق أظمت٤م، أو اسمٜم٤م يٙمقن أن ُمـ أقمؿ اًمقزم ٕن قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

 .ومٚمػماضمع ،شاًمًٜمـ هتذي٥م» وًمٕمٚمف يمتٌف، سمٕمض ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ طم٘م٘مف يمم أجْم٤م اًمٜمذر صقم

 (.493/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 121 اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٖمػم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مسؽغ إضعام وفقف ظذ جيب ؾفؾ صقم وظؾقف مات مـ

 يقم؟ ـؾ

 قمٜمف ُيْٓمِٕمؿ أن وًمٞمف قمغم جي٥م ومٝمؾ صٞم٤مم، قمٚمٞمف ويم٤من إٟم٤ًمن ُم٤مت إذا: شمال

   يٗمٕمؾ؟ ل إن َوًمِٞمُّف ي٠مثؿ وهؾ دًمٞمؾ، ًمف ومٝمؾ صحٞمح٤م هذا يم٤من إذا يقم، يمؾ قمـ ُمًٙمٞمٜم٤م

 قمـ ضم٤مء اًمذي واحلدي٨م أطمد، قمـ أطمد يّمقم ومال رُمْم٤من صٞم٤مم أُم٤م :اجلقاب

 أي اًمٜمذر، صقم هق إٟمم« َوًمِٞمُّف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم، وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: سم٘مقًمف ط  اًمٜمٌل

 سم٤مب ُمـ هق وإٟمم يمرُمْم٤من، وضمؾ قمز اهلل ُمـ أص٤مًم٦م قمٚمٞمف ُمٗمروو٤م ًمٞمس صقم

 اًم٘مٞم٤مم يًتٓمع ول ُم٤مت صمؿ أيمثر أو يقم صقم ٟمٗمًف قمغم ٟمذر وضمؾ، قمز اهلل إمم اًمت٘مرب

 .أثؿ يٗمٕمؾ ل وإن وًمٞمف، قمٜمف يّمقم ومٝمٜم٤م سمٜمذره: اًمقوم٤مء وٓ

 ُمـ يمثػم ذم يمم إُمر طمٙمؿ ذم شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم» :اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ٕن 

 ذم ضمدال وٓ ومًقق وٓ روم٨م ومال احل٩م ومٞمٝمـ ومرض ومٛمـ» شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٜمّمقص

 .وًمٞمف قمٜمف وص٤مم جيقز، ٓ أي «احل٩م

 سمٛمٕمٜمك ص٤مم ظمؼمي٦م، مجٚم٦م شوًمٞمف قمـ ص٤مم» ومجٚم٦م اًمّمٞم٤مم، هبذا ُم٠مُمقر هق: أي 

 طم٘مٞم٘م٦م يم٠منف أنف أي اًمّمٞم٤مم ًمقضمقب شم٠ميمٞمد ومٝمذا ص٤مر، ُم٤م ًمًف أنف ُمع اًمّمٞم٤مم، وىمع

 .شوًمٞمف قمـ ص٤مم»: ىم٤مل وًمذًمؽ واىمٕم٦م:

 ًمَِٞمُّمؿ»:ىم٤مل ًمق مم٤م أبٚمغ اًمٕمريب، إؾمٚمقب طمٞم٨م ُمـ اًمتٕمٌػم هذا أن: زم ويٌدو 

 يم٘مقًمف ومٝمذا وىمع أنف طمٙمؿ ذم ٕنف ؾمٞم٘مع، أُمر قمـ خيؼم شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم» شوًمٞمف قمٜمف

تَْٕمِجُٚمقهُ ﴿ :شمٕم٤ممم ًْ  سمٗمٕمؾ قمٜمف قَمؼمَّ  وًمذًمؽ ي٘مٞمٜم٤م، ؾمٞم٠ميت أي أتك، ﴾َأتَك َأُْمُر اهلل وَماَل شَم

 .أي٤مت ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م وإمم اًم٤ًمقم٦م اىمؽمسم٧م يمذًمؽ أتك، ُم٤مض

 .قمٜمف يّمقم أن قمٚمٞمف ٟمذر، صقم وقمٚمٞمف اعمتقرم وزمّ  ُمـ اًمّمٞم٤مم هذا سم٠من شم٠ميمٞمد ومٝمذا 

 . (   :.33 :../39/ واًمٜمقر اهلدى)



 الكدر ليمة





 121 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

 ظام هذا هؾ باردة وٓ حارة ٓ أهنا مـ افؼدر فقؾة ظلمة

 بؾد؟ ـؾ يف

 ُمـ أن -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل قمـ صحٞمح طمدي٨م ورد: ادؾؼل

 أم أظمؼم، يمم سم٤معمديٜم٦م وم٘مط خمتص هذا هؾ سم٤مردة، وٓ طم٤مرة ٓ أهن٤م اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م قمالُم٤مت

 شمٙمقن ممٙمـ ُمقؾمٙمقا  ذم سمٕمْمٝمؿ ىمد يٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، شمٜمٓمٌؼ ممٙمـ اًمٕم٤مل ذم سم٘مٕم٦م أي ذم أنف

 سم٤مًمذات؟ اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم ُمقضمقدة واًمثٚمقج. داومئ٦م

 ُمش أظمرى، قمالُم٦م ذم يٙمقن أن ممٙمـ هٜم٤مك، ممٙمـ ُمش يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 .سمٚمد يمؾ ذم شمٙمقن ضوري

 .ُيِمؽمط ُم٤م يٕمٜمل أجقه، :اعمٚم٘مل

 .ذط هق ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ( 11: 39: 12/   279/  واًمٜمقر اهلدى)





 االعتكاف كتاب





 127 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب آقمتٙم٤مف

 آظتؽاف

 :مؼوظقتف

 ىمقًمف ذًمؽ ذم وإصؾ، اًمًٜم٦م أج٤مم ُمـ وهمػمه رُمْم٤من ذم ؾمٜم٦م وآقمتٙم٤مف -3

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنُْتؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ًَ  ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م شمقارد ُمع، ﴾اعْمَ

شمر، ط اقمتٙم٤مومف  ٓسمـ شاعمّمٜمػ» ذم ُمذيمقرة وهل، سمذًمؽ اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر وشمقا

 .ش3»اًمرزاق وقمٌد ؿمٞم٦ٌم أيب

 ىم٤مل قمٛمر وأن، ش6»ؿمقال ُمـ اًمٕمنم آظمر اقمتٙمػ ط اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وىمد

 وم٠موف»: ىم٤مل احلرام؟ اعمًجد ذم ًمٞمٚم٦م أقمتٙمػ أن اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمذرت يمٜم٧م: طًمٚمٜمٌل

 .ش1» [ًمٞمٚم٦مً  وم٤مقمتٙمػ، ]شسمٜمذرك

 يمؾ ذم يٕمتٙمػ ط اهلل رؾمقل يم٤من: هريرة أيب حلدي٨م رُمْم٤من ذم وآيَمُده -6

 .ش5»يقُم٤مً  قمنميـ اقمتٙمػ ومٞمف ىُمٌَِض  اًمذي اًمٕم٤مم يم٤من ومٚمم، أج٤مم قمنمة رُمْم٤من

 رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم يٕمتٙمػ يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن، رُمْم٤من آظمر وأومْمٚمف -1

 .ش4»وضمؾ قمز اهلل شمقوم٤مه طمتك

 [15 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

                                                           

 أن سمٕمد، وٕمٗمف زم شمٌلم ٕنف ومحذومتف: ش..يقُم٤مً  اقمتٙمػ ُمـ» ومْمؾ ذم طمدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمٌٕم٦م ذم هٜم٤م يم٤من (3)

 يم٤مٟم٧م اًمتل قمٚمتف قمـ ومٞمف ومٙمِمٗم٧م، 4157 شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم سمتٗمّمٞمؾ قمٚمٞمف وشمٙمٚمٛم٧م ظمرضمتف

 !ىمٌكم اهلٞمثٛمل وقمغم، قمكم ظمٗمٞم٧م

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق، شصح٤مطمٝمؿ» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه، ًمٕم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق (6)

 .6367 شداود

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق ،994 شخمتٍمه» ذم يمم رواي٦م ذم ًمٚمٌخ٤مري واًمزي٤مدة، ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (1)

 .6317-6312 أجْم٤مً  شداود

 .6311-6362) اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق ،شصحٞمحٞمٝمم» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٌخ٤مري رواه (5)

 .6364 شداود أيب صحٞمح» و 922 شاإلرواء» ذم خمرج وهق ،6661 ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (4)



 128 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 تطبقؼف ظـ افـاس ُبعد وبقان آظتؽاف تعريػ

ً، أو ظمػماً  قمٚمٞمف اًمٜمٗمس وطمٌس اًمٌمء، ًمزوم: ًمٖم٦م شآقمتٙم٤مف»: إًم٤ٌمين ىم٤مل  ذا

 إمج٤مقم٤ًم، سم٤مًمٜمذر وجي٥م ؾمٜم٦م، وهق خمّمقص، وضمف قمغم ًمٚمٕم٤ٌمدة اعمًجد ًمزوم: وذقم٤مً 

 قمٚممء طمتك يٗمٕمٚمٝم٤م ُمـ ٟمرى وٓ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد هم٤مًم٥م ذم شمريم٧م ىمد اًمًٜم٦م وهذه

 إرؿم٤مد اهلل وٟم٠ًمل ومٞمٝم٤م، ويرهم٥م قمٚمٞمٝم٤م حي٨م ُمـ ٟمرى وٓ ومٞمٝمؿ، واًم٘مدوة إُم٦م

 .اٟمتٝمك. ط اًمرؾمقل سمف ضم٤مء سممء اًمٕمٛمؾ إمم اعمًٚمٛملم

 (3/526واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 آظتؽاف رشوط

َـّ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اعم٤ًمضمد ذم إٓ ينمع وٓ -3 وُه  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  ش3»شُم٤ٌَمِذُ

٤مضِمدِ  ذِم  ًَ  حل٤مضمتف إٓ خيرج ٓ أن اعمٕمتٙمػ ذم اًمًٜم٦م: قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وىم٤مًم٧م ش6»﴾اعْمَ

 اقمتٙم٤مف وٓ، ي٤ٌمذه٤م وٓ أُمراشمف، يٛمس وٓ، ُمريْم٤مً  يٕمقد وٓ، ُمٜمٝم٤م ًمف سمد ٓ اًمتل

 .ش1»يّمقم أن اقمتٙمػ ومٞمٛمـ واًمًٜم٦م، مج٤مقم٦م ُمًجد ذم إٓ

 ًمّمالة ُمٜمف ًمٚمخروج يْمٓمر ٓ ًمٙمل ضم٤مُمٕم٤مً  ُمًجداً  يٙمقن أن ويٜمٌٖمل -6

 ... »: طمديثٝم٤م ذم قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم قم٤مئِم٦م ًم٘مقل، قمٚمٞمف واضم٥م هل٤م اخلروج وم٢من، اجلٛمٕم٦م

                                                           

 سمم ؿم٤مء ُم٤م يٙمٜمل وضمؾ قمز اهلل وًمٙمـ يمٚمف، مج٤مع واعمس واعمالُم٦ًم اعم٤ٌمذة: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. دم٤مُمٕمقهـ ٓ أي (3)

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمد 5/163 اًمٌٞمٝم٘مل رواه. ؿم٤مء

 أنف أي٦م ُمـ اًمدًٓم٦م ووضمف: احل٤مومظ ىم٤مل. أي٦م هبذه ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم اؾمتدل ىمد ،387: اًمٌ٘مرة (6)

 ذيمر ُمـ ومٕمٚمؿ سم٤مإلمج٤مع، ًمالقمتٙم٤مف ُمٜم٤مف اجلمع ٕن سمف، اعم٤ٌمذة حتريؿ خيص ل اعمًجد همػم ذم صح ًمق

د أن اعم٤ًمضمد  .ومٞمٝم٤م ذم إٓ يٙمقن ٓ آقمتٙم٤مف أن اعمرا

 صحٞمح» ذم خمرج وهق ًمف، قم٤مئِم٦م قمـ أشمٞم٦م واًمراوي٦م، طمًـ سمًٜمد داود وأبق، صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (1)

 .922 شاإلرواء» و 6314 شداود أيب



 129 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب آقمتٙم٤مف

 .ش3»شضم٤مُمع ُمًجد ذم إٓ اقمتٙم٤مف وٓ

 أي٦م ذم اعمذيمقرة شاعم٤ًمضمد» خُيّمص سيح صحٞمح طمدي٨م قمغم وىمٗم٧م صمؿ

: ط ىمقًمف وهق، إىمَم واعمًجد، اًمٜمٌقي واعمًجد، احلرام اعمًجد: اًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد

 .ش6»شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»

، اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد، اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م اـمٚمٕم٧م ومٞمم اًمًٚمػ ُمـ سمف ىم٤مل وىمد

، ُمٓمٚم٘م٤مً  اجل٤مُمع سم٤معمًجد همػمهؿ وىم٤مل، إىمَم اعمًجد يذيمر ل أنف إٓ، وقمٓم٤مء

 .سمٞمتف ُمًجد ذم وًمق: وم٘م٤مًمقا  آظمرون وظم٤مًمػ

 واهلل، إًمٞمف اعمّمػم يٜمٌٖمل اًمذي هق ُمٜمٝم٤م احلدي٨م واومؼ سمم إظمذ أن خيٗمك وٓ

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 ..ش1»قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م قمـ شم٘مدم يمم يّمقم أن اقمتٙمػ ومٞمٛمـ واًمًٜم٦م -1

 [14 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

 فؾؿعتؽػ جيقز ما

َؾ  اعمًجد ُمـ رأؾمف خيرج وأن، احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء ُمٜمف اخلروج ًمف وجيقز -3 ًَ  ًمُِٞمْٖم

ح  :قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م، وُيَنَّ

                                                           

 اعم٤ًمضمد ذم آقمتٙم٤مف اًمٌدع ُمـ وإن اًمٌدع، اهلل إمم إُمقر أبٖمض إن: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى (3)

 .[ُمٜمف].اًمدور ذم اًمتل

 ذم خمرج وهق قمٜمف، اهلل رض اًمٞممن اسمـ طمذيٗم٦م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد واًمٌٞمٝم٘مل واإلؾممقمٞمكم اًمٓمح٤موي أظمرضمف (6)

وم٘م٦م أصم٤مر ُمع ،6782 رىمؿ شاًمّمحٞمح٦م»  .[ُمٜمف] .صحٞمح٦م ويمٚمٝم٤م أقماله، ذيمرٟم٤م مم٤م ًمف اعمقا

 قمـ يٜم٘مؾ ول: شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم وىم٤مل، طمًـ سمًٜمد داود وأبق، صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (1)

 إٓ آقمتٙم٤مف ؾمٌح٤مٟمف يذيمر ول، سمّمقم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ىمد سمؾ، ُمٗمٓمراً  اقمتٙمػ أنف ط اًمٜمٌل

 اًمّمقم أن اًمًٚمػ مجٝمقر قمٚمٞمف اًمذي اًمدًمٞمؾ ذم اًمراضمح وم٤مًم٘مقل، اًمّمقم ُمع إٓ ط ومٕمٚمف وٓ، اًمّمقم ُمع

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمٕم٤ٌمس أبق اإلؾمالم ؿمٞمخ يرضمحف يم٤من اًمذي وهق آقمتٙم٤مف ذم ذط

 وهق، ومٞمف ًمٌثف ُمدة آقمتٙم٤مف يٜمقي أن همػممه٤م أو ًمٚمّمالة اعمًجد ىمّمد عمـ ينمع ٓ أنف قمٚمٞمف ويؽمشم٥م: ىمٚم٧م

 .[ُمٜمف].شآظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ سمف سح ُم٤م



 171 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم وأن٤م، ]اعمًجد ذم[ ُمٕمتٙمػ] وهق رأؾَمف قمكَمَّ  ًمٞمدظمؾ ط اهلل رؾمقل يم٤من وإن

[، طم٤مئض وأن٤م اًم٤ٌمب ًمٕمت٦ٌم وسمٞمٜمف سمٞمٜمل وإن وم٠مهمًٚمف: رواي٦م وذم، ]وم٠ُمَرضمُٚمفُ [ طمجريت

 ..ش3»ُمٕمتٙمٗم٤مً  يم٤من إذا[، اإلٟم٤ًمن] حل٤مضم٦م إٓ اًمٌٞم٧م يدظمؾ ٓ ويم٤من

: ط اًمٜمٌل ظمدم رضمؾ ًم٘مقل اعمًجد ذم يتقو٠م أن وهمػمه ًمٚمٛمٕمتٙمػ وجيقز -6

 .ش6»ظمٗمٞمٗم٤مً  ووقءاً  اعمًجد ذم ط اًمٜمٌل شمقو٠م

 رض قم٤مئِم٦م ٕن، ومٞمٝم٤م يٕمتٙمػ اعمًجد ُم١مظمرة ذم صٖمػمة ظمٞمٛم٦م يتخذ أن وًمف -1

 ..ش5»ط سم٠مُمره ذًمؽ ويم٤من، اقمتٙمػ إذا ش1»ظِم٤ٌَمءً  ط ًمٚمٜمٌل شميب يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل

٦ٌَّمٍ  ذم ُمرة واقمتٙمػ هِت٤م قمغم ش4»شُمريمٞم٦َّم ىُم  .ش2»طمّمػم ؾُمدَّ

 [17 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

 ادسجد يف زوجفا وزيارهتا ادرأة اظتؽاف إباحة

 اعمًجد سم٤مب إمم يقدقمٝم٤م وأن، ُمٕمتٙمٗمف ذم وهق زوضمٝم٤م شمزور أن ًمٚمٛمرأة وجيقز

 إواظمر اًمٕمنم ذم اعمًجد ذم] ُمٕمتٙمٗم٤مً  ط اًمٜمٌل يم٤من»:قمٜمٝم٤م اهلل رض صٗمٞم٦م ًم٘مقل

                                                           

-6313 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق هلم، إومم واًمزي٤مدة وأمحد، ؿمٞم٦ٌم، ايب واسمـ اًمِمٞمخ٤من، رواه (3)

 .[ُمٜمف] .6316

 .[ُمٜمف] .صحٞمح سمًٜمد خمتٍماً  4/125 وأمحد ضمٞمد، سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (6)

. صمالصم٦م أو قمٛمقديـ قمغم ويٙمقن، ؿمَٕمر ُمـ يٙمقن وٓ صقف أو َوسَمرٍ  ُمـ اًمٕمرب سمٞمقت أطمد اخِل٤ٌمء (1)

 .[ُمٜمف].شهن٤مي٦م»

 .[ُمٜمف] .6 اًمتٕمٚمٞمؼ 15ص خترجيف وشم٘مدم عمًٚمؿ، وإُمر ًمٚمٌخ٤مري، وومٕمٚمٝم٤م قم٤مئِم٦م، طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (5)

 .[ُمٜمف] .صٖمػمة ىم٦ٌم أي (4)

د اعمٓمر ُمـ اًم٤ٌمب ًمت٘مل اًم٤ٌمب قمغم يم٤مًمٔمٚم٦م واًمًدة  أطمد ٟمٔمر ومٞمٝم٤م ي٘مع ًمئال ؾمدهت٤م قمغم ىمٓمٕم٦م ووع أنف واعمرا

 آقمتٙم٤مف عم٘مّمقد حتّمٞمال أُم٤مُمف يٛمر ىمد سمٛمـ اعمٕمتٙمػ سم٤مل يٜمِمٖمؾ ٓ ًمٙمل: ي٘م٤مل أن وأومم اًمًٜمدي ىم٤مل يمم

ئريـ وجمٚم٦ٌم قمنمة ُمقوع اعمٕمتٙمػ اخت٤مذ ُمـ اجلٝم٤مل يٗمٕمٚمف ُم٤م قمٙمس»: اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل يمم وروطمف  اًمزا

 .[ُمٜمف].شاعمقومؼ واهلل ًمقن اًمٜمٌقي وآقمتٙم٤مف ًمقن ومٝمذا سمٞمٜمٝمؿ إطم٤مدي٨م سم٠مـمراف وأظمذهؿ

 صحٞمح» ذم خمرج وهق شصحٞمحٞمٝمم» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ُمًٚمؿ رواه، اخلدري ؾمٕمٞمد ٕيب طمدي٨م ُمـ ـمرف هق (2)

 .[ُمٜمف] .3643شداود أيب



 173 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب آقمتٙم٤مف

ـَ ، أزواضمف وقمٜمده، ]ًمٞمالً  أزوره وم٠متٞمتف[ رُمْم٤من ُمـ  ىمٛم٧م صمؿ ،[ؾم٤مقم٦م] ومحدصمُتفُ  ،[وَمُرطْم

 ُمًٙمٜمٝم٤م ويم٤من، ًمٞم٘مٚمٌٜمل ُمٕمل وم٘م٤مم ،[ُمٕمؽ أنٍمف طمتك شمٕمجكم ٓ: وم٘م٤مل، ]ٕن٘مٚم٥َم 

 ومٛمر ،[ؾمٚمٛم٦م أم سم٤مب قمٜمد اًمذي اعمًجد سم٤مب قمٜمد يم٤من إذا طمتك] زيد سمـ أؾم٤مُم٦م دار ذم

 إهن٤م رؾْمٚمُِٙمم: قمغم»: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل، أهقم٤م ط اًمٜمٌل رأج٤م ومٚمم، إنّم٤مر ُمـ رضمالن

 ُمـ جيري اًمِمٞمٓم٤من إن»: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م! اهلل ؾمٌح٤من: وم٘م٤مٓ ،شطمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م

 .ش3»شؿمٞمئ٤مً : ىم٤مل أو، شذاً  ىمٚمقسمٙمم ذم ي٘مذف أن ظمِمٞم٧ُم  وإين، اًمدم جمرى اإلٟم٤ًمن

 :قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م ًم٘مقل ًمقطمده٤م أو، زوضمٝم٤م ُمع شمٕمتٙمػ أن هل٤م جيقز سمؾ

ة ط اهلل رؾمقل ُمع اقمتٙمٗم٧ْم  ، أزواضمف ُمـ شؾمٚمٛم٦م أم أهن٤م رواي٦م وذم» ُمًتح٤مو٦م اُمرأ

٧م ووٕمٜم٤م ومرسمم، واًمّمٗمرة احلٛمرة شمرى ومٙم٤مٟم٧م ًْ  .ش6»شمّمكم وهل حتتٝم٤م اًمٓمَّ

 اهلل، شمقوم٤مه طمتك رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم يٕمتٙمػ ط اًمٜمٌل يم٤من :أجْم٤مً  وىم٤مل

 .ش1»سمٕمده ُمـ أزواضمف اقمتٙمػ صمؿ

 [19 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

 باجلامع يبطؾ آظتؽاف

َـّ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف[ آقمتٙم٤مف] اجلمع ويٌٓمؾ وُه  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  شُم٤ٌَمِذُ

٤مضِمدِ  ًَ  .﴾اعْمَ

 .ش5»وأؾمت٠منػ، اقمتٙم٤مومف سمٓمؾ اعمٕمتٙمػ ضم٤مُمع إذا: قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل

 .وأصح٤مسمف ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ورود ًمٕمدم قمٚمٞمف يمٗم٤مرة وٓ

 [53 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

                                                           

 .[ُمٜمف] .6315 و 6311 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق، ًمف إظمػمة واًمزي٤مدة، داود وأبق، اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (3)

 شاًمٗمتح» ذم يمم ُمٜمّمقر سمـ ًمًٕمٞمد إظمرى واًمرواي٦م، 6318 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق اًمٌخ٤مري رواه (6)

 .[ُمٜمف] .أقمٚمؿ واهلل. زيٜم٥م: 3/66 اًمدارُمل ؾممه٤م ًمٙمـ 5/683

 .[ُمٜمف] .6 رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ 14ص خترجيف وؾمٌؼ، وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (1)

٦م أيب اسمـ رواه (5) ٜمد 5/121 اًمرزاق وقمٌد 1/96 ؿمٌٞم  .[ُمٜمف] .اقمتٙم٤مومف أقم٤مد أي اؾمت٠منػ: ىمقًمف ُمـ واعمراد. صحٞمح سم
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 فلظتؽاف ادسجد رشضقة يف آختلف

 .شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

.. وصٗمتف ًمالقمتٙم٤مف اعمًجد ذـمٞم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚممء أن واقمٚمؿ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ؾمقى سمف آطمتج٤مج يّمح ُم٤م ذًمؽ ذم وًمٞمس

٤مضِمدِ  ًَ  وُم٘مت٣م ظم٤مص، واحلدي٨م قم٤مُم٦م، وأي٦م اًمّمحٞمح، احلدي٨م وهذا ﴾اعْمَ

 هل٤م، وُمٌلم ًممي٦م خمّمص وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف اخل٤مص، قمغم اًمٕم٤مم حيٛمؾ أن إصقل

 سمم إظمذ وم٤مٕومم أجْم٤م، خمتٚمٗم٦م ذًمؽ ذم وأصم٤مر ،وطمديثف طمذيٗم٦م يمالم يدل وقمٚمٞمف

 أظمرضمف. ٟمٌل ُمًجد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد يم٘مقل ُمٜمٝم٤م احلدي٨م واومؼ

 ذم ي٨ماحلد روى ىمد اًمذهٌل رأج٧م صمؿ. قمٜمف صحٞمح سمًٜمد طمزم واسمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م :اعمروزي آدم سمـ حمٛمقد ـمريؼ ُمـش 81/  34» شاًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم»

ه ُم٤م سمٕمد ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ قمٚمٞمف وقمٚمؼ. شقم٤مل همري٥م صحٞمح»: وىم٤مل ُمرومققم٤م، سمف  قمزا

 ذم آقمتٙم٤مف ّمٞمصسمتخ طمذيٗم٦م اٟمٗمرد وىمد»: سم٘مقًمف ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد ًمٚمٌٞمٝم٘مل

 هذا ىمقًمف أن قمغم. ومتٜمٌف اعمذيمقر، اعمًٞم٥م اسمـ ىمقل يٌٓمٚمف وهذا! شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد

 سمٛمـ شمٖمؽم ومال حت٘مٞم٘مف، ؾمٌؼ يمم يمذًمؽ وًمٞمس طمذيٗم٦م، قمغم ُمقىمقف احلدي٨م أن يقهؿ

 ومٚمٞمحذر»:  ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل خي٤مًمػ، أن ط اهلل رؾمقل طمدي٨م قمغم ًمف همػمة ٓ

 ش.أخٞمؿ قمذاب يّمٞمٌٝمؿ أو ومتٜم٦م شمّمٞمٌٝمؿ أن أُمره قمـ خي٤مًمٗمقن اًمذيـ

 (.271/ 2/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؽقن؟ مسجد أي ويف آظتؽاف حؽؿ

 ُمًتح٥م؟ أم واضم٥م هق هؾ آقمتٙم٤مف طمٙمؿ :مداخؾة

 ُم٤مذا؟: اًمِمٞمخ

 .آقمتٙم٤مف طمٙمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 آقمتٙم٤مف؟: اًمِمٞمخ

 جي٥م؟ ُمًجد أي وذم ُمًتح٥م؟ أم واضم٥م هق هؾ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 هق ؾمٜم٦م، هق إٟمم سم٤مًمقاضم٥م ومٚمٞمس هق أُم٤م اًمٜم٤مذر، َٟمَذره إذا إٓ جي٥م ٓ: اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ ومٞمًـ، رُمْم٤من ذم اعمًتح٥م إُمر هذا يت٠ميمد ًمٙمٜمف ُمًتح٥م، أُمر قم٤مُم٦م سمّمقرة

 ُمًجد إمم واًمًٗمر اًمرطمؾ ؿمد يًـ ٓ يمم اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد ذم إٓ آقمتٙم٤مف يًـ ٓ

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف آقمتٙم٤مف، ذم احلٙمؿ يمذًمؽ ُم٤ًمضمد، صمالصم٦م إمم إٓ اًمدٟمٞم٤م، ُم٤ًمضمد ُمـ

 شمِمد ٓ أو اًمرطم٤مل، شُمَِمد إٟمم»: ىم٤مل يمم «اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: اًمًالم

 .هلل واحلٛمد ُمٕمرووم٦م وهل وذيمره٤م، «ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل

 صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: ط اًمٜمٌل طمدي٨م ُمع قمالىم٦م ًمف هؾ: ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م؟ ُمٕمٜمك «ُم٤ًمضمد

 اًمرؾمقل؟ طمدي٨م أجش: اًمِمٞمخ

 ؟«هذا وُمًجدي رام،احل اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شُمَِمد ٓ»: ُمداظمٚم٦م

 ذم سيح طمدي٨م هٜم٤مك وًمٙمـ احلدي٨م، هبذا ُم٤ٌمذة ًمٞم٧ًم اًمٕمالىم٦م: اًمِمٞمخ

 .«اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: وهق اعمقوقع

: أطمدمه٤م: اصمٜم٤من طمديث٤من اًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد يتٕمٚمؼ ومٞمم َصحَّ : ٟم٘مقل ٟمحـ طمٞمٜمئذٍ 

 شُمَِمدّ  ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق سمف، آقمتٙم٤مف قمالىم٦م ُم٤م وؾم٠مخ٧َم  ذيمرشَمف اًمذي

 .«ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل

 .«ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: أظمر واحلدي٨م

 .«ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: أنف يمم: طمٞمٜمئذٍ  ومٜم٘مقل

 .شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: يمذًمؽ 

 سمدقم٦م؟ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم ذم آقمتٙم٤مف: ُمداظمٚم٦م

ٌْٚمٖمف ل ُمـ أُم٤م يمذًمؽ، ومٝمق احلج٦م سمٚمٖمتف ُمـ: اًمِمٞمخ  ذم ؿمٌٝم٦م قمٜمده ويم٤من احلج٦م شَم
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َـّ  َوٓ﴿: ُمثالً  قمٛمقم ُمثؾ وُه ٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  شُم٤ٌَمِذُ ًَ  .[387:اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمَ

 ُمٕمذورًا، يٙمقن هذا ومحٞمٜمئذٍ  واًمِمٛمقل، آؾمتٖمراق سمٛمٕمٜمك اعم٤ًمضمد ومَٞمْٗمٝمؿ

 قمٜمد ي٘مػ أن يٜمٌٖمل ومم ط اهلل رؾمقل قمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م شمٌٚمٖمف أن سمٕمد وًمٙمـ

 .اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمًٜم٦م ومٝمٛمٝم٤م قمغم يًتٕملم ٓ، أي٦م،

 اعمًٚمٛملم قمٚممء مج٤مهػم هب٤م ي٠مظمذ ٓ أي٦م هذه قمٛمقم سم٠من اًمتذيمػم ُمـ زم ٓسمد وهٜم٤م

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنُْتؿْ ﴿: أقمٜمل اًمديـ ذم واًمٗم٘مف سم٤مًمٕمٚمؿ اعمٕمرووملم ًَ  [387:اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمَ

 أن وإُم٤م واًمِمٛمقل، وآؾمتٖمراق ًمٚمٕمٛمقم يٙمقن أن إُم٤م اًمٚمٖم٦م ذم ًمٚمتٕمريػ أل: هٜم٤م

 .ًمٚمٕمٝمد يٙمقن

 ُمًجدٍ  أي يِمٛمؾ طمٞمٜمئذٍ  وهذا ُمًجد، يمؾ ذم: اعمٕمٜمك يٙمقن إول اعمٕمٜمك قمغم 

ّمَتف سمٞمتؽ ذم صٖمػم ُمًجد سمؾ سمٞمتؽ، سمج٤مٟم٥م صٖمػم ُمًجدٍ  وًمق يم٤من،  ٕداء ظَمّمَّ

 آقمتٙم٤مف يّمح ومٝمؾ ُمًجد، يّمٌح هذا آظمره، إمم ووًمدك وزوضمؽ أن٧م اًمّمالة

 جيقز: سم٠منف اجلقاب ضم٤مء واًمِمٛمقل اًمٕمٛمقم: إول اعمٕمٜمك قمغم أي٦م أظمذٟم٤م إذا ومٞمف؟

 .شمِمٛمٚمٝم٤م أي٦م ٕن

 .ذقم٤مً  إذه٤من ذم اعمٕمروف: أي ًمٚمٕمٝمد هل اعم٤ًمضمد، ذم ًمٚمتٕمريػ أل ومٝمٛمٜم٤م إذا أُم٤م

 ذم ىمٚمٜم٤م دام ُم٤م آقمتٙم٤مف، ومٞمٝم٤م ُينَمع اًمتل اعم٤ًمضمد هذه هل ُم٤م: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  

 .آقمتٙم٤مف ومٞمٝم٤م ُينْمع ُم٤ًمضمد وذم آقمتٙم٤مف، ومٞمٝم٤م ُينمع ٓ ُم٤ًمضمد

 ينمع اعم٤ًمضمد سمٕمض: أي أن، اعمُْجَٛمؾ، اًمتٗمّمٞمؾ هذا ذم ُمٕمٜم٤م اًمٕمٚممء ومجمهػم

: -ُمثالً – ـمقيؾ ظمالف ذم آقمتٙم٤مف ومٞمٝم٤م ُينمع ٓ اعم٤ًمضمد وسمٕمض آقمتٙم٤مف ومٞمٝم٤م

 ٓ ًمٙمـ اخلٛمس، اًمّمٚمقات ومٞمف شُمَ٘م٤مم: أي مج٤مقم٦م ُمًجد هٜم٤مك: ي٘مقًمقن اًمٕمٚممء سمٕمض

 اًمرضمؾ ؾمٞمْمٓمر ٕنف ح٤مذا؟ آقمتٙم٤مف ومٞمف يّمح ٓ ومٝمذا اجلٛمٕم٦م، صالة ومٞمف شُمَ٘م٤مم

 .اجلٛمٕم٦م يّمكم أضمؾ ُمـ اجلٛمٕم٦م ُمًجد إمم ومٞمف اقمتٙمػ اًمذي اعمًجد هذا ُمـ خيرج

 واًمِمٛمقل، آؾمتٖمراق قمغم ًمٞم٧ًم أي٦م ذم اعم٤ًمضمد أنف: ومٛمٕمٜم٤مه ظمػم، هذا: إذاً 

 واًمِمٛمقل ًمالؾمتٖمراق ًمٞمس اعم٤ًمضمد أن قمغم اًمٕمٚممء مج٤مهػم اشمٗمؼ طمٞمٜمم: ُمٕمٜم٤مه٤م طمٞمٜمئذٍ 
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 .اًمًٜم٦م أمهٞم٦م ئمٝمر هٜم٤م

 َوَأنُْتؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم هب٤م وأريد آقمتٙم٤مف ومٞمٝم٤م ينمع اًمتل اعم٤ًمضمد هل ُم٤م: إذاً 

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  ًَ  .[387:اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمَ

 ٓ ؿمٞمئ٤مً  أردت أن٧م «اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء

 .قمٚمٞمٜم٤م شمٌخؾ

 (11 :11: 17/ 615/  واًمٜمقر اهلدى)

 (  11: 41: 44/ 156/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افثلثة ادساجد يف إٓ اظتؽاف ٓ

 اعمِم٤ميخ ومٖم٤مًم٥م ،شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمتٙمرار إًمٞمٜم٤م ًَمٜمُِ٘مؾ يمذًمؽ إُمر يم٤من ًمق وىم٤مًمقا  اًمٗمتقى، هذه ضمداً  اؾمتٜمٙمروا قمٜمدٟم٤م

ىمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م اٟمت٘م٤مل اعمتٙم٤مصمرة، وإؾم٤مٟمٞمد  اعم٤ًمضمد أطمد إمم إنّم٤مر ذم شَمَٗمرَّ

 صحٞمح، طمدي٨م يمؾ وُم٤م احلٙمؿ، هذا يّمح ٓ إذن ذًمؽ [يقضمد] ٓ وطمٞم٨م اًمثالصم٦م،

 .اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف يٙمقن

 .أيمؼم اهلل :تعاػ اهلل رمحف إفباين افشقخ

 سمخّمقص ُيٜمنم ل أو أن، حلد رء ُيْٙمَت٥م ل ومْمٞمٚمتٙمؿ وم٢من وزي٤مدًة، :اًم٤ًمئؾ

 .ه١مٓء طُمج٩م قمـ ٟمجٞم٥م أن ٟمحـ ومٜمريد اعم٠ًمخ٦م، هذه

 ؟شرُمْم٤من ىمٞم٤مم» رؾم٤مًم٦م رأجتؿ اًمٌمء، سمٕمض يمت٧ٌم أن٤م: اًمِمٞمخ

 إن ٟمِمٗمٞمٝمؿ أن ٟمريد يٕمٜمل ضمدًا، خمتٍم ضمدًا، خمتٍم هذا ًمٙمـ رأجتٝم٤م، أن٤م :اًم٤ًمئؾ

 .اهلل ؿم٤مء

 رد وهل أظمزم، ُمـ ٟمٕمرومٝم٤م ؿِمٜمِِْمٜم٦م هذه ٟم٘مقل، أن ي١مؾمٗمٜمل: أوٓ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 سمٛمـ ًمٚمجٝمؾ اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ رد هب٤م، سم٤مًمٕم٤مُمؾ سم٤مجلٝمؾ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 .سمف قمٛمؾ



 172 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هلؿ حيٗمظ أن ًمٚمٛمًٚمٛملم شمٕمٝمد وضمّؾ  قمزّ  اهلل إن سمٕمٞمد وُمـ ىمري٥م ُمـ ىمٚم٧م وهٜم٤م 

 طمدي٨م يمؾ ذم هلؿ حيٗمظ أن هلؿ يتٕمٝمد ول اًمّمحٞمح٦م، واًمًٜم٦َّم اًمٙمت٤مب سمحٗمظ ديٜمٝمؿ

 .اعمًٚمٛملم ُمـ سمف قَمِٛمَؾ  ُمـ

 رؾم٤مًمتف ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم اعمّٓمٚمٌل اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل اإلُم٤مم سمف ّسح ُم٤م وهذا 

 قمـ احلدي٨م صم٧ٌم وم٢مذا ،شٟمٗمًف ذم أصؾ احلدي٨م»: ىم٤مل ،شاًمرؾم٤مًم٦م» آؾمؿ هبذا اعمًّمة

 وٓ ٟمٗمًف، ذم أصؾ ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ وضم٥م واوح٦م دًٓمتف ويم٤مٟم٧م ط اهلل رؾمقل

ٌَ٘مٜم٤م ُمـ ٟمجد طمتك سمف اًمٕمٛمؾ قمـ ٟمتقىمػ  . سمف اًمٕمٛمؾ إمم ؾَم

 ٓسمد ومٝمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وضمف ُمـ أيمثر حيتٛمؾ يم٤من إذا احلدي٨م أن مت٤مُم٤مً  ُم٘متٜمع أن٤م ٟمٕمؿ

 جيٜمح هق اًمذي سم٤مًمٗمٝمؿ احلدي٨م شمٗمًػم إمم ؾمٌ٘مف ُمـ جيد أن أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م

 احلدي٨م يم٤من إذا أُم٤م احلدي٨م، ومٝمؿ يًئ ل أنف ذم ُمًتٜمداً  ًمف ذًمؽ يٙمقن طمتك إًمٞمف

 قمـ يتقىمػ أن اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م أو ًمٚمٛمًٚمؿ طم٤مضم٦م ٓ ومحٞمٜمئذ يم٤معمٌٜمك ضمٚمٞم٤م اعمٕمٜمك واوح

 .ٟمٗمًف ذم أصٌؾ  ٕنف سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ

 إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق -ؾمٛمٕمف سمٕمْمٙمؿ وًمٕمؾ- هذا ومحديثٜم٤م

 ُمـ يمثػم قمٜمد واعمٕمروف اعمٕمروف، احلدي٨م وزان قمغم ومٝمقش ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم

 أن وإُم٤م ودراي٦مً  رواي٦مً  جمٝمقًٓ  يٙمقن أن إُم٤م ُمٜمٝمؿ، آظمريـ قمٜمد واعمجٝمقل اعمًٚمٛملم،

 صمالصم٦م إمم إَّٓ  اًمرطم٤مل شُمَِمدُّ  ٓ: »طمدي٨م وهق أٓ رواي٦ًم، وُمٕمرووم٤مً  دراي٦مً  جمٝمقًٓ  يٙمقن

 ٓ»:طمقًمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي ضم٤مء احلدي٨م هذا وزان قمغم ،شُم٤ًمضمد

 .وذيمره٤مش اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف

 اًمًٚمػ، ُمـ أطمد سمف يٕمٛمؾ ل ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ احلدي٨م هذا سم٠من اًم٘مقل 

 اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ يمم هٜم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مجلٝمؾ، ًمٚمٕمٚمؿ شمٕمٓمٞمؾ ومٝمذا

 إًمخ.. .سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل رؾمقًمف، ىم٤مل اهلل، ىم٤مل اًمٕمٚمؿ

 ٟمٌٞمٜم٤م ىم٤مل ٟم٘مقل وإٟمم قمٜمدٟم٤م، ُمـ رأج٤م ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ: وم٢مذا رؾمقًمف، ىم٤مل اهلل، ىم٤مل اًمٕمٚمؿ

 ؾمٛمٕمتؿ ُمـ سم٘مقل ؟اًمٕمٚمؿ هذا ُردّ  سممذا ،قمٚمؿ هذا ،شاًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: »ط

 هذا احلدي٨م، هبذا قمٛمؾ ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٓ ضمٝمٌؾ، شٟمٕمٚمؿ ٓ: »ىمقهلؿ ،شٟمٕمٚمؿ ٓ: »إًمٞمٝمؿ اإلؿم٤مرة
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 هبذا قمٛمؾ ىمد اًمًٚمػ سمٕمض أن وهق آظمر، قمٚمؿ قمٜمدٟم٤م يٙمـ ول اجلٝمؾ، هذا هلؿ ؾُمٚمِّؿَ  ًمق

 صح٤ميب وقمغم- أنٙمر طمٞم٨م احلدي٨م، راوي وهق اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م وهق أٓ احلدي٨م،

 سمٕمض ذم يٕمتٙمٗمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وهق اًمت٤مسمٕملم ُمـ وأصح٤مسمف -ضمٚمٞمؾ

 ط اًمٜمٌل ُمـ ؾمٛمع سم٠منف اعمٕمتٙمٗملم ه١مٓء قمغم طمذيٗم٦م وم٤مطمت٩ّم  اًمٌٍمة، ذم أفمـ اعم٤ًمضمد،

 ش.اًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا

 اًمًٚمػ سمٕمض أن أجْم٤م وأثٌتٜم٤م احلدي٨م، هبذا ط اًمٜمٌل قمـ اًمٕمٚمؿ أثٌتٜم٤م ىمد: وم٢مذاً  

 اعم٤ًمضمد همػم ذم آقمتٙم٤مف اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٜمٙمر يمم مت٤مُم٤م وأنٙمر احلدي٨م، هبذا قمٛمؾ

 .اًمثالصم٦م

 قمقاىم٥م ُمـ يم٤من ًم٘مد احلدي٨م، هذا قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ أو اًمٙمالم ُمـ أنٜمتٝمل أن وىمٌؾ 

٦م سمدقم٦م فمٝمرت أن ُمًجد يمؾ ذم آقمتٙم٤مف سم٤مب ومتح  طمٞم٨م اًمٌالد: ُمـ يمثػم ذم قم٤مُمَّ

 ٟمقي٧م»: اعمًجد إمم ًمٚمداظمٚملم شمٕمٚمٞمم يمٌػم، سمخط اًمقرق ُمـ ىمٓمع قمغم ُيٙمت٥م

 سم٤مب ومتح ُمـ اًمٌدقم٦م؟ هذه ضم٤مءت أجـ ُمـ ،شومٞمف دُم٧م ُم٤م اعمًجد هذا ذم آقمتٙم٤مف

 .ُمًجد يمؾ ذم آقمتٙم٤مف

يٌٞملم ه١مٓء ٟمٔمر اًمٜمٔمر، أخٗم٧م أن ُأِريد صمؿ  وذم احلدي٨م، هذا ذم واًمِمٙم٤ميملم اًمرِّ

 يم٤من ؾمقاء ُمًجد يمؾ ذم ُمنموع اعمنموع آقمتٙم٤مف هؾ اًمًٚمػ، ُمـ سمف قمٛمؾ ُمـ

  دارًا؟ يم٤من أو ُمّمغمً  يم٤من أو ضم٤مُمع، همػم ُمًجدا يم٤من أو ضم٤مُمٕم٤م ُمًجدا

سمٜم٤م، ومٝمق اًم١ًمال هذا قمـ ضمقاهبؿ يم٤من ومم  إمم ومٞمٝم٤م ٟمًتٜمد طمٞمٓم٦م وقمٜمدٟم٤م ضمقا

 ومٞمٙمؿ وًمٕمؾ– اًمٙمثػمون ؾمٞم٘مقل -ُمثالً – ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل وم٢مذا ،شاقمتٙم٤مف ٓ» طمدي٨م

 اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م ًمف ؾمٜم٘مقل اًمٌٞم٧م، ذم آقمتٙم٤مف جيقز ٓ: ؾمٞم٘مقًمقن -احل٤مضيـ سمٕمض

 صمؿ إـمالىم٤ًم، ؽذًم ُمـ رء ٓ اًمدار؟ ذم آقمتٙم٤مف قمـ ط اًمرؾمقل ُمـ هنل أقمٜمدك

 أداب سمٕمض ظم٤مًمٗم٧م أنٜمل وًمق–.. ذم آقمتٙم٤مف ذم رأجؽ ُم٤م ومٜم٘مقل درضم٦مً  ٟمرشم٘مل

ٞمِْجْد؟ ذم آقمتٙم٤مف ذم شم٘مقل ُم٤م -سمٕمْمٝمؿ يذيمره٤م اًمتل ًَ  جيقز ٓ ي٘مقًمقن ٕهنؿ ُُم

ْٞمِجْد، إمم ُمًجد شمّمٖمػم ًَ  ُمًجد ذم آقمتٙم٤مف ذم ىمقًمؽ ُم٤م: أىمقل أن سمدل ًمٙمـ ُُم

ْٞمِجْد، ذم آقمتٙم٤مف ذم ىمقًمؽ ُم٤م: -ذًمؽ ذم هنل ٓ ٕنف-وم٠مىمؾ صٖمػم ًَ  ؾمٞم٘مقل ُُم
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 ًمٞمس اعمًجد إمم أِصؾ طمتك أرشم٘مل أزال ٓ وهٙمذا جيقز، ٓ: يمٚمف ٓ، سمٕمْمٝمؿ

ْٞمِجْد، ًَ  ذم آقمتٙم٤مف جيقز هؾ اجلٛمٕم٦م، ومٞمف شمّمغم أي ضم٤مُمٕم٤ًم، ُمًجداً  ًمٞمس وًمٙمـ اعمُ

 ،شسمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا »: ىمٚمٜم٤م جيقز، ىم٤مل وم٢من اجلٛمٕم٦م، ومٞمف شمّمغم ٓ اًمذي اعمًجد هذا ُمثؾ

 هذا إَّٓ  ٟمٗمٞم٤م ٟمجد ٓ أن إمم وهٙمذا. شُمًتٜمديمؿ ه٤مشمقا »: ىمٚمٜم٤م جيقز، ٓ ىم٤مل وإن

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا ش.اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: احلدي٨م  هذا قمـ أجْم٤م ضمقا

 .اًم١ًمال

 .اهلل ؿم٤مء إن أؾمٛمٕمف يمالم، ٕطمد يم٤من وم٢مذا

 إئٛم٦م سمٍم حت٧م ُمقضمقدًا، يم٤من احلدي٨م هذا إن: أجْم٤مً  ي٘مقًمقن :اًم٤ًمئؾ

 إئٛم٦م ُمـ اعمذاه٥م ُمـ ؾمقاء ُمٜمٝمؿ، واطمد قمغم ُي١مصمر ٓ ذًمؽ وُمع اعمجتٝمديـ،

 ُيْْمِٕمػ مم٤م وهذا احلدي٨م، هذا سمٛم٘مت٣م أومتك أنف همػمهؿ ُمـ أو اعمٕمرووملم اعمتٌققملم

 .دًٓمتف

 يمؾ قمغم ضمرح، هذا اؾمٜم٤مده، يْمٕمػ مم٤م دًٓمتف، يْمٕمػ مم٤م ًمٞمس هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ ُم٤مشمقا  هؿ وإُمقات، إطمٞم٤مء ُمـ اعمِم٤ميخ سمٕمض ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤م يمم أىمقل أن٤م طم٤مل

 شاٟم٘مش صمؿّ  اًمٕمرش أث٧ٌم»: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ٟم٘مقل أن ُمٜمٝمؿ شمٕمٚمٛمٜم٤م آصم٤مرهؿ، ظَمّٚمٗمقا 

 صمؿ اعمجتٝمديـ إئٛم٦م سمٍم حت٧م يم٤من احلدي٨م هذا أن قمغم دًمٞمٚمٙمؿ ُم٤م: هلؿ ٟم٘مقل أقمٜمل

 .دقمقى جمرد هذه سمف، يٕمٛمٚمقا  ل

 ٤مءـــــــــأدقمٞم ٤مـــــــــــ٤مؤـهــــــــأبٜم ٤مٍت ــــــــسمّٞمٜم              قمٚمٞمٝم٤م شم٘مٞمٛمقا  ل ُم٤م واًمدقم٤موي

 احلدي٨م ضم٤مءه إذا اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم ذم اعمٗمروض هق ُم٤م: صم٤مًمث٤م سمؾ: صم٤مٟمٞم٤م 

 ،طاًمٜمٌل قمـ هٙمذا ضم٤مءه اًمدًٓم٦م، يحس اًمًٜمد صحٞمح سحي٤م، صحٞمح٤مً 

 ًمف واخلْمقع إًمٞمف اعم٤ٌمدرة أم سمف اًمٕمٛمؾ قمـ اإلقمراض هق ومٞمف آخٛمٗمروض

 طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  َوَرسمَِّؽ  وَماَل ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمم وآؾمتًالم،

ُٛمقكَ  ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا َٓ  صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  حُيَٙمِّ ًِ ٚمُِّٛمقا  َْمٞم٧َْم ىمَ  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُْٗم ًَ ٚمِٞمًم  َوُي ًْ  ﴾شَم

 .[24:اًمٜم٤ًمء]

 ضم٤مءهؿ إذا أهنؿ فمٜمٜم٤م، طمًـ قمٜمد أهنؿ هق اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ اجلقاب أن ؿمؽ ٓ 
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 هؿ ومٙمٞمػ سمف، يٕمٛمٚمقا  وأن ًمف، خيْمٕمقا  أن سحي٤م صحٞمح٤مً  ط اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م

 هذا سمف، يٕمٛمٚمقا  ل صمؿ إئٛم٦م سمٍم حت٧م يم٤من احلدي٨م هذا سم٠من ويزقمٛمقن إُمر يٕمٙمًقن

 يمذا، شم٘مقل أن٧م: ًمف ىم٤مل رضمؾ قمغم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أنٙمر ًم٘مد: آظمر ورء رء،

 سمخالف ي٘مقًمقن اًمزُم٤من ذاك ذم اعمٕمرووملم اًمٕمٚممء ُمـ وومالن احلدي٨م، ذم ضم٤مء ُم٤م طم٥ًم

 ُمـ ظمرضم٧م ىمد أتراين»: ًمف ي٘مقل ضمدًا، ؿمديدة اؾمتٜمٙم٤مر سمّمٞمٖم٦م ُمًتٜمٙمراً  ًمف ي٘مقل ىمقًمؽ،

 ومالن ًم٘مقل ط اًمٜمٌل سم٘مقل اًمٕمٛمؾ أدع طمتك وؾمٓمف ُمـ اًمزٟم٤مر أؿُمدُّ  أتراين!! اًمٙمٜمٞم٦ًم

 قمٚمٞمف وختٗمك إٓ ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»: أجْم٤مً  اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمقل ورء، رء هذا ش!!وومالن

 ،ط اهلل رؾمقل وىمقل ىمقل، ُمـ أوىمٚم٧م أصؾ، ُمـ أّصٚم٧م ومٛمٝمم ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦ّم ُمـ ؾمٜم٦ّم

 ُمقىمػ هق هذا شاحل٤مئط قمرض سم٘مقزم وم٤مضسمقا »: ىم٤مل أو ،شىمقزم ودقمقا  ط سم٘مقًمف ومخذوا

 سمف، ي٠مظمذوا ل ذًمؽ وُمع اًمٕمٚممء، سمٍم حت٧م يم٤من احلدي٨م هذا سم٠من ي٘مقًمقن واًمذيـ. اًمٕمٚممء

 يٜم٘مذوا أن يريدون ًمٕمٚمٝمؿ أدرى، ُم٤م يِمٕمرون ٓ أو يِمٕمرون وهؿ ديٜمٝمؿ ذم يتٝمٛمقهنؿ إٟمم

 ُمـ سمزقمٛمٝمؿ ذُمتٝمؿ شمؼمأ  طمتك اعمخ٤مًمٗم٦م ذم إئٛم٦م يرُمقا  أن ـمريؼ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ أنٗمًٝمؿ

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ

 أو إُم٤مم سمٍم حت٧م يم٤من آظمر طمدي٨م أي أو احلدي٨م هذا أن ه٥م: اًمٙمالم ظمالص٦م

 قمٚمؿ ىمد يم٤من سم٠منف ُي٘مٓمع اًمذي احلدي٨م هذا سمٚمٖمف عمـ جيقز هؾ اعمًٚمٛملم، أئٛم٦م ُمـ أئٛم٦م

 صم٧ٌم عمـ أومٞمجقز سمف، يٕمٛمؾ ل ًمف ٓضمتٝم٤مد ًمف، ًمرأي وًمٙمٜمف اعمًٚمٛملم قمٚممء سمٕمض سمف

 ي٠مظمذوا ل اًمٕمٚممء ُمـ وومالٟم٤مً  ومالٟم٤مً  ٕن احلدي٨م يدع أن سمف اًمٕمٛمؾ وضمقب وصم٧ٌم قمٜمده

 احلدي٨م؟ هبذا

 اشمٗم٘مقا  وىمد ُمٜمٝم٤م، واًمتل إرسمٕم٦م، إئٛم٦م يمٚممت ُمـ ُمٕمروف أجْم٤م اجلقاب

 .شُمذهٌل ومٝمق احلدي٨م صح إذا»: قمٚمٞمٝم٤م

 شم٤ٌمرك اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ رؾم٤مًم٦م ُمـ شمٗمّمٞمٚمٞم٦م سمّمقرة وُمٕمٚمقم 

راً  ـمٌٕم٧م اًمتل وهل وشمٕم٤ممم، را ُمرا  ،شإقمالم إئٛم٦م قمـ اعمالم رومع»: سمٕمٜمقان وشمٙمرا

 يمؾ جيد همػمهؿ قمـ ومْمال إرسمٕم٦م إئٛم٦م أىمقال ذم واًم٤ٌمطم٨م اًمًٜم٦َّم، ذم اًم٤ٌمطم٨م وم٢من

 ٟمْمٕمٝم٤م ًمٙمل آٟمٗم٤مً  ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤ٌمرة وٟمًتٕمػم ُم٤م، سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ شمرك ىمد ُمٜمٝمؿ واطمد



 181 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٕمٛمٚمقا  ل ذًمؽ وُمع سمٍمهؿ حت٧م يم٤مٟم٧م إطم٤مدي٨م سمٕمض أن ٟمٕمٚمؿ ُمقوٕمٝم٤م، ذم

 ٟمحـ ومٝمؾ يٕم٤مروٝم٤م، ُم٤م إًمٞمٜم٤م يّمؾ أن دون إًمٞمٜم٤م وصٚم٧م ىمد ًمٙمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م، سمتٚمؽ

 ومٕماّل؟ سمٍمهؿ حت٧م يم٤مٟم٧م وىمد هب٤م، اًمٕمٛمؾ شمريمقا  ٕهنؿ هب٤م اًمٕمٛمؾ ٟمدع

 افثلثة ادساجد ؽر يف آظتؽاف

 .وؿمٙمراً  اًمثالصم٦م؟ اعم٤ًمضمد همػم ذم آقمتٙم٤مف جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :مداخؾة

 ضم٤مء قمٛمـ ومْمالً  اًمّمح٤مسم٦م سملم ىمديؿ ظمالف ومٞمٝم٤م -ؿمؽ سمال- ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 وهل ذيْمُره٤م، اًم٤ًمسمؼ ًممي٦م إظمْم٤مقمٝم٤م جي٥م يمٖمػمه٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم وإُمر سمٕمدهؿ،

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف  ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ًِ ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ًَ ٚمِٞمًم  َوُي ًْ  .[24:اًمٜم٤ًمء] ﴾شَم

 قمغم هذا «ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صح ًم٘مد

 صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: اعمٕمروف اجلمهػم قمٜمد اعمٕمروف احلدي٨م ُمٞمزان

 يمذًمؽ «إىمَم واعمًجد اًمٜمٌقي، واعمًجد احلرام، اعمًجد: وذيمره٤م. ُم٤ًمضمد

 واعمًجد اًمٜمٌقي، واعمًجد احلرام، اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: ىم٤مل

 أصح٤مب يتٕمٌده٤م ل قم٤ٌمدة يمؾ: ىم٤مل أنف آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرشمف اًمذي أومتك وهبذا« إىمَم

 .شمٜمًقا  وٓ اطمٗمٔمقا . اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م هق؟ ُمـ. شمتٕمٌدوه٤م ومال ط اهلل رؾمقل

 اًمذي هذا ط اهلل رؾمقل طمدي٨م سمف ضم٤مء سمم أومتك اًمذي هق اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م

 اًمٜمٌقي واعمًجد احلرام اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: أظمػماً  ذيمرشمف

 .«إىمَم واعمًجد

 ُم٤م ُم٤ًمضمد، صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل ؿَمدّ  قمـ اًمٜمٝمل يمحٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م هذا وذم 

  احلديثلم؟ ُمـ يُمؾ   ذم احلٙمٛم٦م هل

 ومْمٞمٚم٦م هل٤م اًمتل اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه سمٕمد إرض وضمف قمغم ُمًجد يقضمد ٓ

 ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمذًمؽ إـمالىم٤ًم، راسمع ُمًجد ٓ إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر وينمع ظم٤مص٦م



 183 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ب آقمتٙم٤مفيمت٤م

  ذًمؽ؟ ُمـ احلٙمٛم٦م ُم٤م« اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه ذم إٓ اقمتٙم٤مف

 ٕن إًمٞمٝم٤م: أىمداُمٝمؿ شمٙمثر وأن اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد هبذه هيتٛمقا  أن اعمًٚمٛملم شمقضمٞمف

 . صم٤مٟمٞم٤مً  واىمتّم٤مدي٦م واضمتمقمٞم٦م أوًٓ، ديٜمٞم٦م َُمَّم٤مًمح شم٤ٌمدل ذًمؽ ذم

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذع يتٕمدى أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال اهلل طمٙمؿ هذا

 ( 11 :63 :54/ 733/واًمٜمقر اهلدى)

 ادساجد يف بآظتؽاف اجلؿعة فقؾة ختصقص حؽؿ

 اجلمقم٦م هذه أن طمٞم٨م سم٤معم٤ًمضمد، اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م آقمتٙم٤مف جيقز هؾ :مداخؾة

 ذًمؽ؟ شمقوٞمح ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ يرضمك قمٚمؿ، ًمٞمٚم٦م: أي ذيمر، ًمٞمٚم٦م: شمًٛمٞمٝم٤م

 يٕمٜمل مج٤مقم٦م هٜم٤مك أن أقمرف ٓ أن٤م أن، سمف ومقضمئ٧م رء واهلل هذا: اًمِمٞمخ

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل إي٤مه، ؾم٠ُمؾْمِٛمُٕمٙمؿ اًمذي احلدي٨م هذا عمخ٤مًمٗم٦م يتّمدرون

 ..«سمّمٞم٤مم هن٤مره٤م وٓ سم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختتّمقا  ٓ»

 ومال اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م أُم٤م ًمٞمٚم٦م، يمؾ يّمكم أن قم٤مدشمف ُمـ يم٤من إذا ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: أي 

 ًمٞمٚم٦م ضم٤مءت وم٢مذا إؾمٌقع، ًمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م يّمكم ٓ يم٤من إذا سم٤مًمؽ ومم حيٞمٞمٝم٤م، ٓ يّمٚمٞمٝم٤م

 أٓ ُم٤ًمُمٕمٙمؿ، قمغم وأبداً  دائمً  ٟمٙمرره٤م اًمتل أي٦م قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ُم٤م هذا أطمٞم٤مه٤م؟ اجلٛمٕم٦م

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف وهل ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  : ًمٖم٦م اعمِم٤مىم٘م٦م ،[334:اًمٜم٤ًمء] ﴾َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜمَّؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمِّ

 ًمٞمٚم٦م ختتّمقا  ٓ»: هلؿ وي٘مقل اعمًٚمٛملم يٜمّمح اهلل ومرؾمقل واعمٕم٤مرو٦م، اعمٕم٤ميم٦ًم هل

 يم٤من ُمٝمم.. ًمٞمخ٤مًمػ ي٠ميت أن ًمٚمٛمًٚمؿ: إذاً  جيقز ومال ،«سمّمٞم٤مم هن٤مره٤م وٓ سم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م

 ىمٞم٤مم ينمع ومال همػمه، ذم أو احلٙمؿ هذا ُمثؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٞمخ٤مًمػ قمذر ًمف

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر هذا ذم وًمٕمؾ اًمٍميح، اًمٜمٝمل هلذا اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م

 (  11 :61 :13/ 734/واًمٜمقر اهلدى)



 186 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يؽقن ادساجد أي ويف آظتؽاف ؾائدة

 اًمرضمؾ ومٛمٙم٨م] رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم دظمٚم٧م إذا :اًم٤ًمئؾ ٘مقلي: ُمداظمٚم٦م

 ؟[اعمًجد ذم

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ط اًمٜمٌل قمـ صح اًمذي آقمتٙم٤مف هق هذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اًمٕمنم دظمؾ إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من»: قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل رض ىمقهل٤م ذًمؽ وُمـ وهمػمه٤م،

 اًمتل إزُم٤من ُمـ هق اًمٕمنم ومٝمذاش ًمٞمٚمف وأطمٞم٤م أهٚمف وأج٘مظ اعمئزر ؿمد رُمْم٤من ُمـ إظمػم

 ىمد يٙمقن ىمد مم٤م ٟمٗمًف ًمتّمٗمٞم٦م اعمًجد ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمع خيٚمق أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ينمع

 .ؾمٜمتف أج٤مم سم٘مٞم٦م ذم وًمألـمٗم٤مل وًمألزواج ًمٚمٜم٤مس خم٤مًمٓمتف سم٥ًٌم قمٚمٞمٝم٤م ران

 أن: اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع وم٤مًمذيمرى اًمٜمّمٞمح٦م واًمديـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه زم سمد ٓ ًمٙمـ

 اعمًجد هذا ذم اظمتٚمٗمقا  صمؿ ُمًجد يمؾ ذم جيقز آقمتٙم٤مف أن اًمٜم٤مس قمٜمد اعمِمٝمقر

 وم٘مط، اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات اعمًجد وًمٞمس ضم٤مُمٕم٤مً  ُمًجداً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل: ىم٤مئؾ ومٛمـ

 مج٤مقم٦م ُمًجد ذم اقمتٙمػ إذا إٓ.. ؿمٞمئلم أطمد إمم اعمٕمتٙمػ يْمٓمر ٓ ًمٙمل ومذًمؽ

 :ؿمٞمئلم أطمد إمم يْمٓمر احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق مجٕم٦م ُمًجد ذم وًمٞمس

 ٓ اًمذي اعمًجد ذاك ذم ُمٕمتٙمػ ٕنف اجلٛمٕم٦م: صالة.. اًمّمالة يدع أن: أطمدمه٤م

 ذم ىمديمً  ىمٞمؾ يمم أُمره يٙمقن ٕنف وم٤ًمده: فم٤مهر ؿمؽ سمال وهذا اجلٛمٕم٦م، صالة ومٞمف شم٘م٤مم

ً، وهيدم ىمٍماً  يٌٜمل يم٤مًمذي ُمثٚمف هذا ُمثؾ  ؾمٜم٦م وهق آقمتٙم٤مف قمغم حي٤مومظ ومٝمق ُمٍما

 ذم اقمتٙم٤مومف يٙمقن أن اؿمؽمـمقا  ومٚمذًمؽ اجلٛمٕم٦م صالة وهل اًمٗمريْم٦م يْمٞمع ًمٙمـ

 هذا ُمـ خيرج أن سم٢مُمٙم٤مٟمف مج٤مقم٦م ُمًجد ذم اقمتٙمػ اًمذي يم٤من وإن مجٕم٦م، ُمًجد

 ذم ضم٤مء ىمد ٕنف آقمتٙم٤مف: سمٛمٕمٜمك إظمالل هذا ذم ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اعمًجد

 اإلٟم٤ًمن، حل٤مضم٦م إٓ اقمتٙم٤مومف ُمـ خيرج ٓ يم٤من ط اًمٜمٌل أن وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح

 مجٕم٦م ُمًجد وًمٞمس مج٤مقم٦م ُمًجد ذم اقمتٙمػ اًمذي اإلٟم٤ًمن وهذا اًميورة،: يٕمٜمل

 ؿمٙمكم وًمق إظمالل ومٞمف ًمٙمـ ًمٚمجٛمٕم٦م ُمًجد ذم اجلٛمٕم٦م ويّمكم خيرج أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف

 .اعمٙم٤من ذًمؽ ذم ًمالقمتٙم٤مف



 181 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب آقمتٙم٤مف

 يْمٓمر ٓ ًمٙمل مجٕم٦م ُمًجد ذم اقمتٙم٤مومف يٙمقن أن اؿمؽمـمقا  اًمٕمٚممء وم٠ميمثر ًمذًمؽ

 .مجٕم٦م ُمًجد وًمٞمس مج٤مقم٦م ُمًجد ذم يم٤من إذا ومٞمم اقمتٙم٤مومف ي٘مٓمع أن

 ط اًمٜمٌل أن هق: آٟمٗم٤مً  ذيمره ؾمٌؼ ح٤م قمٚمٞمف أنٌف أن أريد أن٤م اًمذي اًمٌمء وًمٙمـ

 واعمًجد احلرام، واعمًجد هذا، ُمًجدي اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: ىم٤مل

 ًمف يٌؼ ل آٟمٗم٤مً  أؾمٚمٗمتف اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ سمذًمؽ[ ي٘مقل] وم٤مًمذي ذًمؽ ومٕمغمش إىمَم

 وهذا اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد هذه ذم إٓ آقمتٙم٤مف ذقمٞم٦م ٟمٗمك ط اًمٜمٌل ٕن :[ ُمٕمٜمك]

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمّمحٞمحلم ذم واعمخرج اعمٕمروف احلدي٨م مت٤مُم٤مً  يِمٌف احلدي٨م

 قمٚمٞمف ىمقًمف يمذًمؽ ذيمره، صمؿش ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: واًمًالم اًمّمالة

 أٓ احلدي٨م هذا ذم احلٙمٛم٦م وُمـش اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: اًمًالم

 سم٥ًٌم أو.. آقمتٙم٤مف ذم اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد إمم اًمرطم٤مل ؿمد قمـ اًمٜم٤مس يت٘م٤مقمس

 إىمدام شمٙمثر اًمتنميٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م هذه.. سمالدهؿ ذم شمٙمقن اًمتل اعم٤ًمضمد ذم آقمتٙم٤مف

 اًمتذيمػم أطم٧ٌٌم اًمذي ومٝمذا اعم٘مدس، وسمٞم٧م واعمديٜم٦م ُمٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمؼمى اعمدن إمم

 يم٤من وُمـش اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم سمف

 ؿمؽ وٓ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه ُمـ ُمًجد إمم اًمرطمؾ يِمد أن ومٕمٚمٞمف آقمتٙم٤مف ٟم٤موي٤مً 

 ًمٚمٛمًٚمٛملم يٞمن أن وٟمرضمق... ُمٞمن هلل واحلٛمد واعمديٜم٦م ُمٙم٦م إمم اًمًٗمر إمم اًمًٗمر أن

 ُمٜمف أتقا  طمٞم٨م إمم وإقم٤مدهتؿ اًمٞمٝمقد سمٓمرد وذًمؽ إىمَم اعمًجد ذم يٕمتٙمٗمقا  أن أجْم٤مً 

 .اًمٌالد ُمـ

 احلدي٨م؟ هذا أجـ: ُمداظمٚم٦م

 هؾ ُمٓمٌققم٦م، وهل رُمْم٤من، صٞم٤مم: رؾم٤مًمتل ذم ظمرضمتف ىمد احلدي٨م هذا: اًمِمٞمخ

.. ذم ومٝمق اعمّمدر حييين ٓ وأن قمٚمٛمٞم٤ًم، خترجي٤مً  خمرج هٜم٤مك ومتجد قمٚمٞمٝم٤م؟ وىمٗم٧م

 ُمـ.. خمٓمقـم٦م وأظمرى اعمٓمٌققم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ُمقضمقد ومٝمق ذايمريت شمراضمع أن

 اًمِمٞمقخ ُمٕمجؿ اعمٕمجؿ اعمخٓمقـم٤مت ُمـ.. اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ اعمٓمٌققم٤مت

 .هٜم٤مك اًمرؾم٤مًم٦م ذم ُمذيمقرة إظمرى اعمّم٤مدر ُمـ وأجْم٤مً  ًمإلؾممقمٞمكم،

 (11:37:47/ب31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 185 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افصقام؟ ؾقف يشسط هؾ فلظتؽاف بافـسبة

 اًمّمٞم٤مم؟ ومٞمف يِمؽمط هؾ ًمالقمتٙم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .اًمّمٞم٤مم اًمًٜم٦م ُمـ: قم٤مئِم٦م ًم٘مقل اًمقاضم٥م هق هذا: اًمِمٞمخ

 (11:14:35/ب16: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 الشكاة كتاب





 الشكاة تارك





 189 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شم٤مرك اًمزيم٤مة

 افسك دجرد افزـاة تارك ـػر ظدم

 ذه٥ٍم، ص٤مطم٥م ُمـ ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل رض هريرة أبك قمـ

 ٟم٤مر، ُمـ صٗم٤مئح ًمف صٗمح٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يم٤من إذا إٓ طم٘مٝم٤م ُمٜمٝم٤م ُي١مدي ٓ ومْم٦مٍ  وٓ

 ذم» ًمف ُأقمٞمدت سمردت يمٚمم ،وفمٝمره وضمٌٞمٜمف ضمٜمٌف هب٤م ومٞمٙمقى ٝمٜمؿضم ٤مرٟم ذم قمٚمٞمٝم٤م وم٠ُممحل

 اجلٜم٦م، إمم إُم٤م ؾمٌٞمٚمف، ومػمى اًمٕم٤ٌمد، سملم ُي٘م٣م طمتك شؾمٜم٦مٍ  أخػ َخًلم ُم٘مداره يم٤من يقمٍ 

 ش.صحٞمح». شاًمٜم٤مر إمم وإُم٤م

 اًمذي اًمزيم٤مة شم٤مرك أن ط اهلل رؾمقل ُمـ سيح ٟمص هذا: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 اجلٜم٦م، إمم ؾمٌٞمٚمف ومػمى»: ًم٘مقًمف اًمٜم٤مر ذم خمٚمد سمٙم٤مومر ًمٞمس أنف اًمٓمقيٚم٦م اعمدة شمٚمؽ يٕمذب

 اًمت٤مرك يٙمٗمرون اًمذيـ وهمػمهؿ اًمديم٤مشمرة سمٕمض قمغم ىمقي رد ومٗمٞمفش اًمٜم٤مر إمم وإُم٤م

 .اًمٙمالم يمٕمٚممء اًمٜمّمقص ويت٠موًمقن اًمرواي٤مت، ُمـ سم٤معمتِم٤مسمف ويتِمٌثقن اًمؽمك، عمجرد

 (3/118واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 ؟ػرـُ  افزـاة ترك هؾ

 يٙمٗمر؟ هؾ قمٛمداً  اًمزيم٤مة شمرك: مداخؾة

 هذه ُمـ ريمـ وم٠ميُّ  اًمّمٞم٤مم، وشمرك احل٩م ويمؽمك اًمّمالة يمؽمك اًمزيم٤مة شمرك: اًمِمٞمخ

 قمـ ُمرشمد يم٤مومر ومٝمق ًمنمقمٞمتٝم٤م ضم٤مطمداً  هل٤م ُُمٜمٙمراً  اعمًٚمؿ شمريمٝم٤م إذا إرسمٕم٦م إريم٤من

سمف ؿم٤مء إن اهلل إمم وَأُمُره وم٤مؾمؼ، هق إٟمم يم٤مومراً، ومٚمٞمس يمًاًل، شمريمٝم٤م إذا أُم٤م ديٜمف،  قَمذَّ

 .قمٜمف قمٗمك ؿم٤مء وإن

 ( 11 :36: 68/ 315/  واًمٜمقر اهلدى)



 191 شم٤مرك اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مؾؽ مـ ادرأة تدؾعفا أن جيقز هؾ افزـاة دؾع افرجؾ رؾض إذا

 ظؾؿف؟ دون افبقت

 قمٚمٛمف؟ دون اًمٌٞم٧م ُمٚمؽ ُمـ اعمرأة شمدومٕمٝم٤م أن ضم٤مز اًمزيم٤مة دومع رومض إذا :ُمداظمٚم٦م

 [99:يقٟمس] ﴾ُُم١ْمُِمٜملِمَ  َيُٙمقُٟمقا  طَمتَّك اًمٜم٤َّمَس  شُمْٙمِرهُ  َأوَم٠َمن٧َْم ﴿ :اًمِمٞمخ

 ( 11 :55: 61/   295/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 191 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٜم٘مديـ

 فؾزـاة ادقجب افػضة كصاب

 . ؿمٞمخ ي٤م اًمٗمْم٦م :مداخؾة

  ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

  اًمٜمّم٤مب؟ يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٗمْم٦م،: ُمداظمٚم٦م

ل اًمٞمقم، هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ اًمٗمْم٦م: اًمِمٞمخ  . اًمذه٥م يٕم٤مدل ُم٤م قمغم شُمـَحقَّ

 (  11 :67 :35/ 665/واًمٜمقر اهلدى) 

 افـصاب إلـامل افـؼديـ ضؿ حؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال]

 وُمـ ٟمّم٤مب ُمـ أىمؾ اًمذه٥م ُمـ ُمٚمؽ ُمـ»: اًمٜم٘مديـ وؿ قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 يْمؿ ٓ ضمٜم٤ًمن ٕهنم ٟمّم٤مسم٤م ُمٜمٝمم ًمٞمٙمٛمؾ أظمر إمم أطمدمه٤م يْمؿ ٓ يمذًمؽ اًمٗمْم٦م

 .ش...واًمٖمٜمؿ اًمٌ٘مر ذم يم٤محل٤مل اًمث٤مين إمم أطمدمه٤م

 رد أن سمٕمد - طمزم اسمـ ىم٤مل اًم٘مٞم٤مس ُمـ ظمػم سم٤محلدي٨م هلذا وآطمتج٤مج: ىمٚم٧م

 :81/  2 سم٤مًمٜمٔمر رأهيؿ وأبٓمؾ سم٤مًمْمؿ اًم٘م٤مئٚملم قمغم

 ًمٞمس»: ط اهلل رؾمقل ىمقل هق اًمزيم٤مة ذم سمٞمٜمٝمم اجلٛمع حيؾ ٓ أنف ذم وطمجتٜم٤م»

 ىمد واًمٗمْم٦م اًمذه٥م سملم مجع ُمـ ومٙم٤من شصدىم٦م اًمقرق ُمـ أواق َخس دون ومٞمم

 ط ط اهلل رؾمقل ُٕمر جمرد ظمالف وهذا أواق َخس ُمـ أىمؾ ذم اًمزيم٤مة أوضم٥م

 .سمف شمٕم٤ممم اهلل ي٠مذن ل وذع

 يقضمٌقهن٤م صمؿ ديٜم٤مرا قمنميـ ُمـ أىمؾ ذم اًمزيم٤مة إؾم٘م٤مط ذم اخلؼم يّمححقن وهؿ

   .ش!ضمدا قمٔمٞمؿ وهذا أىمؾ ذم

 ش[121»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 195 زيم٤مة اًمٜم٘مديـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ادستػاد ادال زـاة

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 أو اًمتج٤مرة قمروض ُمـ قمٜمده يم٤من ومٛمـ»: اعمًتٗم٤مد اح٤مل: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

ًمد اًمٕمروض ومرسمح٧م ٟمّم٤مسم٤م يٌٚمغ ُم٤م احلٞمقان  إظمراج وضم٥م احلقل أثٜم٤مء احلٞمقان وشمقا

 .شومٞمف ظمالف ٓ وهذا واعمًتٗم٤مد إصؾ: اجلٛمٞمع قمـ اًمزيم٤مة

 :وم٘م٤مل طمزم اسمـ ومٞمف ظم٤مًمػ وم٘مد وإٓ إرسمٕم٦م اعمذاه٥م سملم يٕمٜمل ًمٕمٚمف: ىمٚم٧م

 قمٚمٞمف اظمتٚمٓم٧م وإن ضمٜمًٝم٤م ُمـ قمٜمده ُم٤م حلقل ٓ حلقهل٤م شمزيمك وم٢مٟمم وم٤مئدة يمؾ»

 .شإطمقال

 إمم أىمرب اعمذه٥م وهذا 82 - 81/  2 شاعمحغم» ذم هذا يمالُمف شمٗمّمٞمؾ اٟمٔمر

 ذم طمرضم٤م ومٞمف أن ًمقٓ شاحلقل قمٚمٞمف حيقل طمتك زيم٤مة اح٤مل ذم ًمٞمس»: ط ىمقًمف فم٤مهر

 وراضمع ويزيمك سم٤مٕصؾ يٚمحؼ أن احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم وم٤مٕىمرب إطمقال سمٕمض

   .قمٌٞمد ٕيب شإُمقال»

 ش[178» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 تؽؿقؾ يف جفاكتا إػ وافسائؿة افػضة إػ افذهب يضؿ هؾ

 افزـاة؟ فدؾع افـصاب

 ذم ،- شمٜمتجف ُم٤م - ضمٝم٤مٟمت٤م إمم واًم٤ًمئٛم٦م اًمٗمْم٦م، إمم اًمذه٥م يْمؿ هؾ :افسمال

 اًمزيم٤مة؟ ًمدومع اًمٜمّم٤مب شمٙمٛمٞمؾ

 رء يمؾ ذه٥م، وذم ،ومْم٦م قمٜمدٟم٤م يم٤من إذا واًمذه٥م، ًمٚمٗمْم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمِمٞمخ

ق وٓ ُمتٗمرق، سملم جيٛمع ٓ سمٞمٜمٝمم، ُيـْجَٛمع ومال ُمٕمٚمقم، هق يمم ٟمّم٤مسمف ًمف حل٤مًمف  سملم ُيَٗمرَّ

 سمٓمٌٞمٕم٦م زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م إصؾ ذم هل اًم٤ًمئٛم٦م أُم٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم هق يمم جمتٛمع



 194 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٜم٘مديـ

 .هب٤م ُمٚمحؼ وٟمت٤مضمٝم٤م احل٤مل،

 قمنمة ذم صمؿ زيم٤مة، ومٞمٝم٤م ًمٞمس ؿم٤مة صمالصملم قمٜمده إذا: -ُمثالً - صقرة ذم :اًم٤ًمئؾ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس احلقل مت٤مم ُمـ ٓسمد ٕنف أؿمٝمر

 .يمذًمؽ وهق: اًمِمٞمخ

 .اًم٤ًمئٛم٦م هذه ٟمتج٧م أؿمٝمر أرسمٕم٦م ُم٣م ح٤م صمؿ :اًم٤ًمئؾ

 أيمذًمؽ؟. اًم٤ًمئٛم٦م قمغم احلقل طمقٓن ىمٌؾ يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .أجش ىمٌؾ :اًم٤ًمئؾ

 .اًم٤ًمئٛم٦م قمغم احلقل طمقٓن: اًمِمٞمخ

 .اًم٤ًمئٛم٦م: يٕمٜمل ؾمٜم٦م، أمت٧م صمؿ ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 ..ىمٌؾ يم٤من اًمٜمت٤مج ًمٙمـ اًم٤ًمئٛم٦م، أمت٧م: اًمِمٞمخ

 .سمس ؿمٝمريـ :اًم٤ًمئؾ

 .اًمزيم٤مة وضم٥م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ..إمم هذا يْمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ..ص٤مرت اًم٘مْمٞم٦م يْمؿ ٓ أو يْمؿ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .اًم٤ًمئٛم٦م أصؾ إمم اًمٜمت٤مج أصؾ إمم :اًم٤ًمئؾ

 .اعمجٛمقع هذا قمغم احلقل حيقل أنف أؾم٤مس قمغم يْمؿ ًمٙمـ يْمؿ، ؾمٞمدي، ي٤م: اًمِمٞمخ

 .اًمٜمت٤مج قمغم طمتك احلقل، حيقل أن ٓسمد يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 طم٤مل اًم٤ًمئٛم٦م: سمٛمٕمٜمك اًم٤ًمئٛم٦م، قمغم إصؾ، قمغم اًمٜمت٤مج، قمغم طمتك ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 اعمجٛمقع، قمـ اًمزيم٤مة ومٞمخرج أنتج٧م، قمٚمٞمٝم٤م احلقل طمقٓن أثٜم٤مء ذم احلقل، قمٚمٞمٝم٤م

 أو اًمذه٥م ُمـ ٟمّم٤مب قمٜمده يم٢مٟم٤ًمن اعم٠ًمخ٦م هذه احلقل، قمٚمٞمٝم٤م طم٤مل إصؾ ٕن

 أنّم٦ٌم، ضم٤مءه اًمث٤مين حمرم ؿمٝمر دظمقل ىمٌؾ -ُمثالً – حمرم ذم اًمٜمّم٤مب هذا سمدأ اًمٗمْم٦م،
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 اًمٜمّم٤مب قمـ احلقل طم٤مل: ٟم٘مقل هٜم٤م اًمث٤مين حمرم دظمؾ إول، اًمٜمّم٤مب إمم وٛمٝم٤م ومٝمق

 قمٜمد ُمٕمرووم٤من اعمذه٤ٌمن هذان احلقل، قمٚمٞمٝم٤م طم٤مل ُم٤م إظمرى إنّم٦ٌم إول،

 هذه وإٟمم ٓ،: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ طمقل، ٟمّم٤مب ًمٙمؾ حي٥ًم: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء،

 خيرج إول اًمٜمّم٤مب هذا قمغم احلقل حيقل ومحلم إول، اًمٜمّم٤مب إمم شمْمؿ إنّم٦ٌم

ه ٟمرضمحف ٟمحـ اًمذي وهذا إنّم٦ٌم، ُمـ سمف حلؼ ُم٤م وقمـ قمٜمف  إمم: أوًٓ  أىمرب، وٟمرا

 .وٟمت٤مضمٝم٤م اًم٤ًمئٛم٦م ُمقوقع يمذًمؽ واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء وأومٞمد اًمنميٕم٦م، ُيْن 

 (  11 :46: 54/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)

 إضػال يؿؾؽف افذي افذهب زـاة

 زيم٤مة؟ قمٚمٞمف دمرى ٓ أم زيم٤مة قمٚمٞمف هؾ ًمألـمٗم٤مل ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 ًمألـمٗم٤مل؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 هؾ اًمذهٌٞم٦م اًم٘مٓمع وهذه ذهٌٞم٦م، ىمٓمع هداي٤م، هل٤م ـمٗمٚم٦م قمٜمدي -ُمثالً -: ُمداظمٚم٦م

 زيم٤مة؟ قمٚمٞمٝم٤م دمرى ٓ أنف أم زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م

 وإذا ًمٚمزيٜم٦م، اؾمُتخدُم٧م إذا أنف: ىمقٓن ومٞمٝم٤م ذه٥م ُمـ اعمرأة طمكم أن ٟمٕمرف 

 اًمزيم٤مة، ومٞمٝم٤م شمقضمد أهن٤م اعمًت٘مٌؾ، ذم يًتثٛمره٤م أن ممٙمـ أنف أؾم٤مس قمغم اؾمُتْخدُم٧م

 قمٚمٞمف هذا هؾ ذه٥م، قمٜمده٤م ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م قمٛمره٤م: يٕمٜمل اًمروٞمٕم٦م ًمٚمٓمٗمٚم٦م وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم

 زيم٤مة؟ قمٚمٞمف شمقضمد ٓ أم زيم٤مة

 إريم٤من وؾم٤مئر واًمّمٞم٤مم اًمّمالة -ُمثؾ– اًمزيم٤مة قم٤مُم٦م سمّمقرة: أوًٓ : اًمِمٞمخ

 .اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ يٌٚمغ ل ُم٤م اًمِمخص، قمغم شمؽمشم٥م ٓ واًمقاضم٤ٌمت،

 اًمتٙمٚمٞمػ؟ ؾمـ يٌٚمغ أن جي٥م: ُمداظمٚم٦م

 اًمتٗمّمٞمؾ أن: قمٜمٝم٤م شم٠ًمل ل اًمتل وهل وإظمرى واطمدة، هذه ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ًمٚم٘مٜمٞم٦م، طمكم سملم ومرق ٓ وإٟمم أصؾ، ًمف ًمٞمس هذا اًمذه٥م، حلكم سم٤مًمٜم٦ًٌم ذيمرشمف اًمذي

 .ًمٚمتج٤مرة أو ًمٚمزيٜم٦م، أو
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ة قمٜمد يتقومر ُم٤م جمرد   اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف ومٞمج٥م طمكم، -آٟمٗم٤مً – ًمؽ ىمٚم٧م يمم اعمُٙمٚمٗم٦م اعمرأ

 .اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ أن سمنمط

 شمٌٚمغ ومحٞمٜمم اًمذه٥م، ُمـ طمكم ُمٕمٝم٤م اًمتل اًمّمٖمػمة اًمٓمٗمٚم٦م أو اًمٌٜم٧م ومٝمذه وًمذًمؽ 

ٌُْٚمغ اهلداي٤م شمتٙم٤مصمر صمؿ اهلل، ؿم٤مء إن اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ  قمٚمٞمٝم٤م طمٞمٜمئذ اًمٜمّم٤مب، جمٛمققمٝم٤م وَي

 .واًمداه٤م يٜمٌٝمٝم٤م ُمتٜمٌٝم٦م همػم يم٤مٟم٧م وإذا اًمزيم٤مة، خُتِْرج أن

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 .اهلل سم٤مرك وومٞمؽ: اًمِمٞمخ

 (  11 :62: 57/ 119/ واًمٜمقر اهلدى)

  رَخ اددَّ  افذهب زـاة

ة: يٕمٜمل ًمٚمٌٜم٤مت، اعمدظمر اًمذه٥م طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة  ذه٤ٌمً  شمدظمر اُمرأ

 اًمزيم٤مة؟ ومٞمف جي٥م ومٝمؾ يٙمؼمن، طملم إمم ًمٌٜم٤مهت٤م

 ُمٚمؽ يم٤من وم٢من إم، أو اًمٌٜم٤مت ُمٚمؽ هق ؾم١ماًمؽ، طمد ذم اًمذه٥م هذا: اًمِمٞمخ

 إن أُم٤م زيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م أنف ومقاوح إم ُمٚمؽ يم٤من وإن اًمث٤مين، اًمتٗمّمٞمؾ ي٠ميت اًمٌٜم٤مت

 .ومال وإٓ اًمزيم٤مة، إظمراج وضم٥م اًم٤ٌمًمٖم٤مت ُمـ ُمٜمٝمـ يم٤من ومٛمـ اًمٌٜم٤مت، ُمٚمؽ يم٤من

 ؟هذه اًمٌٜم٧م قمغم هل قمٚمٞمٝم٤م، وضم٥م: ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمٝمـ يم٤من ومٛمـ هلـ، ُمٚمؽ اًمذهٌٞم٦م اًم٘مٓمٕم٦م هذه يم٤مٟم٧م إذا اًمٌٜم٤مت: أىمقل: اًمِمٞمخ

 .اًمزيم٤مة خترج أن اعمٙمٚمٗم٦م، هذه قمٚمٞمٝم٤م، وضم٥م اعمٙمٚمٗم٤مت، اًم٤ٌمًمٖم٤مت ُمـ

 اعمػماث؟ ُمـ هلؿ اًمذيـ ًمألجت٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم آظمر، ؾم١مال وي٠ميت: ُمداظمٚم٦م

 .اًمزيم٤مة جي٥م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرومف أن٧م احلدي٨م ،شيٌٚمغ طمتك اًمّمٌل وقمـ»: اًم٘مٚمؿ ووع اًم٘مٚمؿ، رومع: اًمِمٞمخ
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 .اهلل ؿم٤مء إن ضمٞمداً 

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمؽ اًمدًمٞمؾ: وم٢مذاً : اًمِمٞمخ

 إجت٤مم، ُم٤مل قمـ اًمزيم٤مة أّدوا: شم٘مقل ًمٕم٤مئِم٦م ىمقل هٜم٤مك ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمٜم٤مه؟ ومم صحٞمح٤مً  يم٤من إذا صحٞمح، هق هؾ أن، ُمٜمؽ أت٠ميمد وم٠من٤م اًمّمدىم٦م، شم٠ميمٚمف ٓ

 قمـ روي يم٤من إن أُم٤م رومُٕمف، يّمح ول ،ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  ُروي هذا: اًمِمٞمخ

 وسمخ٤مص٦م رأٍي، ذم طمج٦م ٓ وًمٙمـ هذا، يٙمقن أن يٛمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، ُمقىمقوم٤مً  قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 .أجت٤مُمٝم٤م قمـ اًمزيم٤مة خترج ٓ يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم أهن٤م ذهٜمل ذم أن

 (  11 :15 :17/ 518/واًمٜمقر اهلدى)

 ظـفا؟ افزـاة إخراج جيب وافػضة افذهب ؽر افؽريؿة ادعادن هؾ

 افعؿؾ؟ ؾؽقػ آخر بؿعدن وافػضة افذهب اختؾط وإذا

 جي٥م واًمٗمْم٦م اًمذه٥م همػم اًمٙمريٛم٦م اعمٕم٤مدن هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

 واًمٗمْم٦م؟ اًمذه٥م قمغم وم٘مط شم٘متٍم احلكم زيم٤مة أن أو قمٜمٝم٤م، اًمزيم٤مة إظمراج

 جي٥م ومال اعمٕم٤مدن ُمـ ؾمقامه٤م ُم٤م أُم٤م اًمٜم٘مديـ، قمغم ي٘متٍم احلٙمؿ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 زيم٤مة وضمقب ذم اًمٕمٚممء قمٜمد اعمٕمروف اخلالف أو اًمتٗمّمٞمؾ قمغم إٓ زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م

 رء يمؾ سمذًمؽ، اًمٜمص ورود ًمٕمدم زيم٤مة ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس يمٛمٕم٤مدن أُم٤م اًمتج٤مرة، قمروض

 .سمداره أو سمِمخّمف اخل٤مص٦م سم٤مًم٘مٜمٞم٦م وًمٞمس سمف ًمٞمت٤مضمر اإلٟم٤ًمن ي٘متٜمٞمف

 ...:ُمداظمٚم٦م

 قمغم هؾ: ي٘م٤مل وطمٞمٜمم ظمالف، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م أن إًمٞمف أذت اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

ًٓ  اًمتل اعم٘مٜمٜم٦م اًمزيم٤مة هل: هٜم٤م سم٤مًمزيم٤مة وم٤معم٘مّمقد زيم٤مة؟ اًمتج٤مرة قمروض  يِمؽمط أو

 اًمذي هق اًمزيم٤مة ُمـ اًمٜمقع هذا احلقل، قمٚمٞمف حيقل أن اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ أن اًمٜمّم٤مب ومٞمٝم٤م
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 سم٤مًمقضمقب، ي٘مقل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اًمتج٤مرة، قمروض ذم اًم٘مديؿ ُمٜمذ اًمٕمٚممء ومٞمف اظمتٚمػ

 اًمٕمروض شم٘مقيؿ وضمقب: أي: وم٠مىمقل ٕبلم وأقمقد سم٤مًمقضمقب، ي٘مقل ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ

 خيرج يمم ُمٜمٝم٤م أظمرج اًمٜمّم٤مب سمٚمٖم٧م وم٢مذا أٟمٞم٦م سم٘مٞمٛمتٝم٤م ؾمٜم٦م يمؾ ذم اًمتج٤مرة ُمـ هذه

 قمـ ومْماًل  اًمًٜم٦م ذم يرد ل اًمزيم٤مة ُمـ اًمٜمقع هذا وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م اًمٜم٘مديـ ُمـ

 ذم.. ُم٤مًمف ذم جيد ُمـ يمؾ قمغم جي٥م ُمٓمٚم٘م٦م زيم٤مة هٜم٤مك وًمٙمـ وضمقسمف ي١ميمد ُم٤م اًمٙمت٤مب

ًٓ  احلقل حيقل أن ومٞمف يِمؽمط وٓ...خيرج أن ؾمٕم٦م اًمتج٤مري٦م قمرووف  ُمـ ًمٙمثػم إقمم

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يمٛمثؾ اًمًٜم٦م وذم اًمٙمت٤مب ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص  َأهيُّ

ـَ  ِذي  هل اًمتج٤مرة قمروض ُمـ إنقاع ومٝمذه [645:اًمٌ٘مرة] ﴾ َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ  مِم٤َّم َأنِٗمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ

 شمٓمٞم٥م ُم٤م خيرضمقا  أن اًمرزق هلذا ؿمٙمًرا  ومٕمٚمٞمٝمؿ قم٤ٌمده، وضمؾ قمز اهلل رزق مم٤م ؿمؽ سمال

  .ٟمٗمقؾمٝمؿ سمف

 مم٤م هذا وٟمّمػ اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م وإظمراج اًمٕمروض هذه شم٘مقيؿ: اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ أُم٤م

 ذم اًمرواي٤مت سمٕمض هٜم٤مك ٕن اًمّمحٞمح: اًمًٜم٦م ذم: أىمقل اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ذم يرد ل

 .اًمتج٤مرة قمروض ذم اًمزيم٤مة وضمقب قمغم صح ًمق يدل ُم٤م همػمه وذم داود أيب ؾمٜمـ

 وًمٙمـ داود، أيب ؾمٜمـ ذم اًمرواي٤مت هذه صح٧م ًمق :اًم١ًمال ٟمٗمس: ُمداظمٚم٦م

 اعم٘مدار؟ قمغم سم٤مًمدًمٞمؾ ٟم٠ميت أجـ ُمـ سم٤معم٘مدار، اًمزيم٤مة وضم٧ٌم: يٕمٜمل اعم٘مدار،

 اًمت٘مقيؿ اإلؿمٕم٤مر ومٞمف سم٤مًمت٘مقيؿ إُمر.. سم٤مًمت٘مقيؿ إُمر ومٞمف هذا صح ًمق هق: اًمِمٞمخ

 .احلقل سمٚمقغ ًمنمـمٞم٦م يْمٕمقٟمف ُم٤م ذًمؽ سمٕمد ي٠ميت صمؿ ٓ، أم اًمٜمّم٤مب سمٚمغ هؾ ًمٞمٕمرف ح٤مذا؟

 وًمٙمـ اًمذه٥م ُمـ احلكم يم٤من وإذا: وي٘مقل اًم٤ًمئؾ ٟمٗمس ي٠ًمل صمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ٟمتٍمف؟ ومٙمٞمػ واًمٗمْم٦م، اًمذه٥م همػم آظمر ُمٕمدن ُمـ يمٌػمة ٟم٦ًٌم ظم٤مًمٓمٝم٤م

 طمكم قمغم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وم٢مذا سم٤مًمٖم٤مًم٥م، اًمٕمؼمة: ي٘م٤مل اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ ذم: اًمِمٞمخ

 اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إذا أُم٤م اًمنمع، ذم ىمرر ُم٤م طم٥ًم وم٤مًمزيم٤مة...اًمٜم٘مديـ أطمد هق إٟمم اعمذيمقرة

 .آٟمًٗم٤م إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة إٓ زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ومٚمٞمس ذًمؽ ظمالف

 ..واًمٗمْم٦م اًمذه٥م قمغم ـم٤مهمل اعمٕمدن يم٤من وإذا: ُمداظمٚم٦م
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٤ًٌم يم٤من زيم٤مة قمٚمٞمف ًمٞمس اًمذي اعمٕمدن: اًمِمٞمخ  اًمذه٥م أو اًمٗمْم٦م ُمـ أيمثر ويم٤من هم٤مًم

 ومٞم٠ميت شمذيمر ىمٞمٛم٦م هل٤م يم٤مٟم٧م إذا وإٟمم قمٜمٝم٤م، حتدصمٜم٤م اًمتل هذه زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ومحٞمٜمئذٍ 

 .اًمٕم٤مم اًمٜمص

 قمٜمدُم٤م اًمٖم٤مًم٥م هق اًمٗمْم٦م أو اًمذه٥م يم٤من إذا: يٕمٜمل ًمٚمقزن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمرق؟ أن ٟمًتٓمٞمع يمٞمػ اًمٖم٤مًم٥م قمغم[ ٟمٌٜمل] ٟمًتٓمٞمع يمٞمػ ٟمقزن

 .إهمٚمٌٞم٦م إٓ ضمقاب قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 (11:32:16/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ؟افبافغ ؽر افصغر مال زـاة جتب هؾ

 ؟..قمٚمٞمف دم٥م هؾ اًم٤ٌمًمغ همػم اًمّمٖمػم ُم٤مل ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ..ٓ: اًمِمٞمخ

 أو اًمقيص وم٢من ؿمٞمئ٤مً  أو زرقم٤مً  أو ؾمٞم٤مرة ؿمٞمئ٤مً  اًمّمٌل أتٚمػ إذا: أىمقل : مداخؾة

 سمدومع ُمٙمٚمًٗم٤م -أجْم٤مً – اًمّمٌل أُمر وزم يٙمقن أومال أتٚمٗمف، ُم٤م قمٜمف يدومع اًمّمٌل أُمر وزم

 ُم٤مًمف؟ قمـ اًمزيم٤مة

 ..اٟم٘مش صمؿ اًمٕمرش اصم٧ٌم: اًمِمٞمخ

 وهق؟: ُمداظمٚم٦م

 اًمّمٌل وزمُّ  أنف ُمٙمٚمػ، همػم وهق ؿمٞمئ٤مً  أتٚمػ إذا اًمّمٌل أن اصم٧ٌم وهق: ُمداظمٚم٦م

ض أن ُمٙمٚمػ  ..اًمّمٌل ُم٤مل ُمـ اًمّمٌل أتٚمٗمف ُم٤م ُيَٕمقِّ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد ومٞمف سُم٧مَّ  مم٤م يم٠مهن٤م اعم٠ًمخ٦م -ـمٌٕم٤مً -: ُمداظمٚم٦م

 ..شمتخٚمص قمروم٧م: اًمِمٞمخ

ّٚمٛمقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػًما  جيد اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمت٥م أُمٝم٤مت ي٘مرأ  اًمذي: ُمداظمٚم٦م ًَ  ُي

 ..اًمقزم يْمٛمـ أنف هب٤م،
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  .أن٤مىمش ىمٚمٞماًل، أو يمثػًما  أن أن٤مىمش ٓ أن٤م: اًمِمٞمخ

 .الطلب هو ما أعرف أنا: ُمداظمٚم٦م

 ؟هذا قمروم٧م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُم٠ًمخ٦م هذه ٕن ٟمتٕمداه: ومم شم٘مقل ُم٤م قمغم اإلمج٤مع صم٧ٌم وم٢مذا هلل، احلٛمد: اًمِمٞمخ

 أُم٤م ضر، ُمـ اعمتير أص٤مب ح٤م شمٕمقيض قمـ قم٤ٌمرة هذه مت٤مُم٤ًم، شمٚمؽ قمـ ختتٚمػ

 يم٤مًمّمالة، وضمؾ قمز اهلل إمم اإلٟم٤ًمن هب٤م يت٘مرب زيم٤مة هٜم٤مك شمٕمقيض، ذم ُم٤م هٜم٤مك

 وم٢مذا ،سمٜمص إٓ اًمقيص، سمٓمريؼ وًمق اًمٞمتٞمؿ قمغم واضم٦ٌم سم٠مهن٤م ي٘م٤مل ٓ اًمٕم٤ٌمدات، ويم٤ًمئر

 ُم٤م هذا.. وٓ ومٞمٝم٤م ظمالف وٓ ومٕمالً  قمٚمٞمٝم٤م جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م ىم٧ًم اًمتل اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م

ره،  ًمٙمـ اإلمج٤مع، قمٚمٞمف سمم ٟم٘مقل أن إمم يْمٓمرٟم٤م اًمذي هق اإلمج٤مع يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  أتَّمقَّ

 ومٝمل ُم٤مًمٞم٦م قم٤ٌمدة ي٘مقًمقن أهنؿ وًمق ٟمٕمؿ، قم٤ٌمدة، اًمزيم٤مة ٕن اًمزيم٤مة: قمٚمٞمف ٟم٘مٞمس ٓ

 .ٟمٕمؿ. -ُمثالً – اًمّمالة قمـ احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ختتٚمػ

 ( 11 :12: 38/   328/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11 :18: 19/   328/  واًمٜمقر اهلدى) 

 .اعمًٛمقع إصؾ ذم اًمٜم٘م٤مش سم٤مىمل ويراضمع

 وافػضة فؾذهب ادحرم اإلــاز حد

 أيمٜمز اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ذه٥م، ُمـ أوو٤مطم٤م أخٌس يمٜم٧م»: ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ

 .شسمٙمٜمز ومٚمٞمس ومزيمل زيم٤مشمف، شم١مدى أن غسمٚم ُم٤م» :وم٘م٤مل هق؟

 طمٗمظ وؾمقء ٟٓم٘مٓم٤مقمف وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد هذا أن اًم٘مقل ومجٚم٦م [:اإلمام ؿال]

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمقمم أؾمٚمؿ سمـ ظم٤مًمد طمدي٨م ًمف يِمٝمد ُمٜمف اعمرومقع أن إٓ. قمت٤مب

ـَ ﴿: اهلل ىمقل: ًمف وم٘م٤مل أقمرايب ومٚمح٘مف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ُمع ظمرضم٧م»: ىم٤مل ِذي َواًمَّ

٦َم َوَٓ  َه٥َم َواًْمِٗمْمَّ  َيْٙمٜمُِزوَن اًمذَّ
ِ
 يمٜمزه٤م ُمـ: قمٛمر اسمـ ًمف ىم٤مل ؟﴾ُيٜمِٗمُ٘مقهَن٤َم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل
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 اهلل ضمٕمٚمٝم٤م أنزًم٧م ومٚمم ،اًمزيم٤مة شمٜمزل أن ىمٌؾ هذا يم٤من إٟمم ،ًمف ومقيؾ زيم٤مهت٤م ي١مد ومٚمؿ

 وأزيمٞمف قمدده أقمٚمؿ ذه٤ٌم أطمد زم يم٤من ًمق أب٤مزم ُم٤م: وم٘م٤مل اًمتٗم٧م، صمؿ. ًمألُمقال اـمٝمقرً 

 ش86/  5» واًمٌٞمٝم٘مل ش3787» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف. شوضمؾ قمز اهلل سمٓم٤مقم٦م ومٞمف وأقمٛمؾ

 ش641/  1» اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مف. سمف أؾمٚمؿ سمـ ظم٤مًمد طمدصمٜمل ؿمٝم٤مب اسمـ ـمريؼ ُمـ

 ذم ٕنف اعمرومقع طمٙمؿ ذم ومٝمق ُمقىمقوم٤م يم٤من وإن وهق. صحٞمح وإؾمٜم٤مده .خمتٍما 

 هذا قمٛمر اسمـ وطمدي٨م ،ط اًمرؾمقل ُمـ سمتقىمٞمػ إٓ يٙمقن ٓ وذًمؽ اًمٜمزول أؾم٤ٌمب

 اعمًٚمؿ قمٜمد ُم٤م مجٞمع إٟمٗم٤مق وضمقب فم٤مهره٤م وم٢من هذه اإلٟمٗم٤مق آي٦م شمٗمًػم ذم ضمدا ه٤مم

 اًمٕمٍم ذم اإلؾمالُمٞم٦م إطمزاب سمٕمض اًمٔم٤مهر هبذا أظمذ وىمد واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ُمـ

د اعمٌلم احلدي٨م هذا إمم يٚمتٗمتقا  ول احل٤مض  اًمزيم٤مة ومرض ىمٌؾ يم٤مٟم٧م وأهن٤م ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمرا

 اجلزء إٟمٗم٤مق ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد أن وسمٞمٜم٧م أي٦م ىمٞمدت ٟمزًم٧م ومٚمم ًمألُمقال، اعمٓمٝمرة

 ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ؾم٤مئر دًم٧م ذًمؽ وقمغم اًمزيم٤مة ُمـ إُمقال قمغم اعمٗمروض

 قمثمن أن سمف اعم٘مٓمقع ُمـ وم٢من اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ؾمػمة ويمذًمؽ اًمزيم٤مة ُمٜمع ُمـ اًمؽمهٞم٥م

 ُم٤مشمقا  سمؾ يمٚمٝم٤م أُمقاهلؿ يٜمٗم٘مقا  ل اًمّمح٤مسم٦م أهمٜمٞم٤مء ُمـ وهمػممه٤م قمقف سمـ اًمرمحـ وقمٌد

 ومجٚم٦م .واًمؽماضمؿ اًمًػمة يمت٥م ذم ُمذيمقر هق يمم ـم٤مئٚم٦م أُمقآ ًمقرصمتٝمؿ ظمٚمٗمقا  وىمد

  .أقمٚمؿ واهلل. صحٞمح أو طمًـ اًمِم٤مهد هبذا احلدي٨م أن اًم٘مقل

 (.311-316/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 معـاه يف وما (ـقتغ ترك ؾؼد ديـاريـ، ترك مـ)  حديث معـك

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،ط اًمرؾمقل أُم٤مم ُمـ ُمرت ضمٜم٤مزة أن: طمدي٨م ذم

: وم٘م٤مل درمه٤من،: »آظمر احلدي٨م وذمش يَمّٞمت٤من: وم٘م٤مل درمه٤من،: ىم٤مًمقا  ؿمٞمئ٤ًم، شمرك هؾ»

 ش.يمٞمت٤من

 أيمقن طمتك زم شم١َموًمف ظمػًما  اهلل ضمزاك شم٠مويٚمف، قمغم وىمٗم٧م ُم٤م احلدي٨م هذا احل٘مٞم٘م٦م

 سمّمػمة؟ قمغم

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 !اًمتٕمٓمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وًمٞمس اًمنمح، سمٛمٕمٜمك اًمت٠مويؾ هٜم٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 َووم٤َّمه، ُم٤م ديـ قمٚمٞمف يٙمقن أن وإُم٤م طمالل، همػم ُمٙمًٌف يٙمقن أن إُم٤مش ويمٞمت٤من يمٞم٦م»

 يت٤ٌمدر يمم احلدي٨م ُمـ يٗمٝمؿ أن يٛمٙمـ ٓ وإٓ ديٜمف، قمـ ووم٤مء ي٘مدُمف ول هذا وشمرك

 .اجلٛمع وقء قمغم وشُمٗمن دمٛمع أن جي٥م اًمٜمّمقص وأبداً  دائمً  ٟم٘مقل ٕنٜم٤م ًمٚمذهـ:

 اًمزيم٤مة، ُمٜمف أظمرج إذا اح٤مل اّدظم٤مر أن واًمٞم٘ملم، اًم٘مٓمع ـمري٘م٦م قمغم ذقم٤مً  ُمٕمٚمقم

 .سمٙمٜمز ًمٞمس ومٝمق ومٞمف، اًمٜم٤مس طم٘مقق ُمٜمف وخترج زيم٤مشمف، ُمٜمف ُيـْخِرج اًمذي وم٤مح٤مل

 ُيَٕمّذب يمٜمز ومٝمق اًمٜم٤مس، إمم طم٘مف ُي١َمدّ  ول اح٤مل، يمٜمز إذا ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم 

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمف

 وًمق سمؾ درمهلم، شمرك أنف عمجرد ُيٗمٝمؿ أن جيقز ومال احلدي٨م، هذا ُمثؾ ضم٤مء وم٢مذا

 .سمذًمؽ ُيْٙمقى أنف ديٜم٤مريـ،

 اح٤مل، هذا ذم اإلظمالل ـمرق ُمـ سمٓمري٘م٦م إظمالًمف سم٥ًٌم يٙمقن هذا اًمٙمل ًمٙمـ 

 ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي١مد ل آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمم يٙمقن يم٠من ذقمل، ـمريؼ همػم ُمـ اعمٙمت٥ًم يٙمقن يم٠من

 .ديـ وُمـ طمؼ

 اّدظمره ومٝمق،اًمزيم٤مة أدى ُم٤م يٙمقن أنف: اًم٤ًمسمؼ يمالُمل ُمـ اؾمتٞمح٤مءً  أىمقل وأن 

ي أن دون  .ُم٤مًمف زيم٤مة ُي١َمدِّ

 يّمدم ومٝممً  ُيْٗمَٝمؿ ٓ ًمٙمل آطمتمٓت، هذه ُمـ اطمتمل شمٓمريؼ ُمـ سمد ٓ: يٕمٜمل

 إظمراج سمنمط ًمٙمـ اح٤مل، يمٜمز جيقز أنف قمغم جمٛمققمٝم٤م يدل اًمتل وإطم٤مدي٨م أي٤مت

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس سمٙمٜمز، ومٚمٞمس زيم٤مشمف ُأدي إذا اعمٙمتٜمز وم٤مح٤مل طم٘مف،

 أو يمٞم٦م: وىم٤مل درمهلم، أو درمه٤مً  أو ديٜم٤مريـ، أو ديٜم٤مراً  وظمٚمػ ُم٤مت اًمذي ومٝمذا

 ٓ اإلٟم٤ًمن أنف ُمٜمف، ومٝمٛمقا  اًمزه٤مد اًم٘مداُمك ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يقضمد أنف طم٘مٞم٘م٦م يمٞمتلم،

 .درهؿ وٓ يدظمر أنف جيقز
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 سمنمـملم اح٤مل قمغم دم٥م إٟمم اًمزيم٤مة سم٠منف اًم٘م٤مـمٕم٦م، اًمٜمّمقص ُمع يتٜم٤مرم وهذا 

 .احلقل قمٚمٞمف حيقل وأن اًمٜمّم٤مب، يٌٚمغ أن: اصمٜملم

 اًمٜمّم٤مب سمٚمغ أو اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ وُم٤م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م ٓ اح٤مل يم٤من إذا ُمٕمٜمك وُم٤م

 .احلقل قمٚمٞمف طم٤مل وُم٤م

 أو يمٞمت٤من أنف ومٞمف ىم٤مل اًمذي هذا وسملم ذقم٤ًم، سمف اعم٘مٓمقع هذا سملم اًمتقومٞمؼ ومٙمٞمػ 

 يمٞم٦م؟

ر أن سمد ٓ: إذاً   هق، ؿمق ُم٤م، سمٌمء اًمنمع ظم٤مًمػ أنف وهق رء، أيَّ  ذهٜمٜم٤م ُمـ ُٟمَ٘مدِّ

 .اًم٘م٤مقمدة آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م وىمد اًم٘م٤مقمدة ٟمٕمرف أن جي٥م ًمٙمـ ٟمٕمرومف، أن اًميوري ُمـ ًمٞمس

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 .وإي٤مك :افشقخ

 ( 11: 13: 64/   321/  واًمٜمقر اهلدى) 



 احلمي سكاة
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 افـساء حع زـاة وجقب

 يٌؼ ل[ وضمؾ قمز] احلؼ إنش ىمٞمس سمٜم٧م هل» وم٤مـمٛم٦م ي٤م[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاهلل ومرض ُم٤م اًمذهٌل ـمقىمل ُمـ ظمذ»: ىم٤مًم٧م طملم هل٤م ط ىم٤مًمف. ؿمٞمئ٤م ًمؽ

 ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤م يم٤من أنف قمغم سحي٦م دًٓم٦م احلدي٨م وذم :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم هب٤م ط أُمر أن سمٕمد وذًمؽ اًمٜم٤ًمء، طمكم قمغم اًمزيم٤مة وضمقب

 اهلل رض ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ضم٤مءت وًمذًمؽ ،شاًمزوم٤مف آداب» ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت يمٜم٧م

 ذم ًمٕمؾ شمٚمؽ، إمم احلدي٨م هذا ومٚمٞمْمؿ ُمٜمف، زيم٤مهت٤م ًمٞم٠مظمذ ط اًمٜمٌل إمم سمٓمقىمٝم٤م قمٜمٝم٤م

 ومٞمحرُمقن احلكم، قمغم اًمزيم٤مة وضمقب سمٕمدم يٗمتقن يزاًمقن ٓ اًمذيـ ي٘مٜمع ُم٤م ذًمؽ

 !إهمٜمٞم٤مء زيم٤مة أُمقال ذم طم٘مٝمؿ سمٕمض ُمـ اًمٗم٘مراء سمذًمؽ

 (.3384/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلع زـاة

 رضمؾ اًمزيم٤مة، ٌقنقضمي اًمذيـ ىمقل قمغم احلكم زيم٤مة احلكم، ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يٚمزُمف هؾ اًمنمقمل، احلٙمؿ قمٚمٛم٧م صمؿ ُأَزيمل، ٓ ؾمٜمقات ؾمٌع ُمثالً  فمٚمٚم٧م أن٤م: ي٘مقل

 .اًمًٌع اًمًٜمقات قمـ يزيمل أن

 إذا سمحٞم٨م وآظمره٤م، أوهل٤م اعم١َُمىّم٧م يم٤مًمّمالة ًمٞم٧ًم اًمزيم٤مة ٕن سمد، ٓ: اًمِمٞمخ

ٌُٝم٤م أظمرضمٝم٤م  اًمزيم٤مة ًمٞم٧ًم اًم٘مْم٤مء، يٛمٙمٜمف ومال وأظمر، إول اعمحدد وىمتٝم٤م قمـ ص٤مطم

 اًمقضمقب هذا صمؿ احلقل، وطمقٓن اًمٜمّم٤مب سمٚمقغ اضمتمع ُمع دم٥م ومٝمل يمذًمؽ،

 اًمًٜم٦م ُيـْخِرضمٝم٤م اًمًٜم٦م، هذه أظمرضمٝم٤م ُم٤م وم٢مذا اعمٙمٚمػ، طمٞم٤مة ُمـ رُمؼ آظمر إمم يًتٛمر

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا اًمث٤مٟمٞم٦م،

 اعمٙمٚمػ ي٤ًمرع ل وم٢مذا اًمٕم٤ٌمد، طم٘مقق ُمـ هذا أن -أقمٚمؿ واهلل- هذا ذم واًمن

 أن قمٚمٞمف سمؾ طم٘مف، هيْمٛمف أن ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٚمٞمس عمًتح٘مف، وشم٘مديٛمف احلؼ هذا سم٢مظمراج
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 .رسمف إمم يتقب أو ذًمؽ، ُمـ يتٛمٙمـ طمٞمٜمم إًمٞمف ي١مديف

هم٤مً  يٙمقن احلكم، زيم٤مة ذم اخلالف أخٞمس وًمٙمـ ٟمٕمؿ، :مداخؾة قِّ ًَ  خيرج ٓ ٕن ُُم

 اًمًٜمقات؟ شمٚمؽ زيمقات يدومع أن قمٚمٞمف َيُِمّؼ  مم٤م هذا يم٤من إذا اح٤موٞم٦م، اًمًٜمقات زيم٤مة

 هذه ظمالومٞم٦م، اعم٠ًمخ٦م ًمٙمقن هق أم قمٚمٞمف، يِمؼ هق هؾ ٕمٚم٦م،اًم ظمكم ٓ: اًمِمٞمخ

 .أظمرى سمٕمد واطمدة ىمْمٞم٦م

 ظمالومٞم٦م؟ ُم٠ًمخ٦م ًمٙمقهن٤م ُمثالً  ًمٜمجٕمٚمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ُم٠ًمخ٦م ذم اًمنمع طمٙمؿ ُمـ شمقهـ اخلالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أن أقمٚمؿ ٓ أن٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 هذه قمغم ُم١ماظمذاً  يٙمقن ٓ أن ُم٤م، ًم٥ًٌم اًمنمع أو احلؼ ظم٤مًمػ إذا أنف هق طمًٌف ُم٤م،

 .آظمر رء ومٝمذا ومٞمٝم٤م، اًمّمقاب ًمف شمٌلم أن سمٕمد ُمقىمٗمف يّمحح ٓ أن أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م،

 ُم٘متٜمع أنف أؾم٤مس قمغم احلكم، زيم٤مة وضمقب سمحٙمؿ ي٠مظمذ ٓ، ُم٘مٚمد، هق ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 ويٕمت٘مده؟ احلٙمؿ، يتٌلم ل ومٝمق واضم٦ٌم، هل ٓ: ًمف ىم٤مل اًمٜم٤مس أطمد وًمٙمـ سم٤مح٤مئ٦م، ُم٤مئ٦م

ه هؾ أظمرى، ُم٠ًمخ٦م هذه أجْم٤مً : اًمِمٞمخ  ذًمؽ؟ ًمف شمٌلم ُم٤م إذا طمٙمٛمف، خيتٚمػ شمرا

 .يٗمٕمؾ ذًمؽ ًمف شمٌلم إذا: ُمداظمٚم٦م

 اعم٠ًمخ٦م أن واعم٘مٚمد، واعمتٌع اعمجتٝمد سملم ومرىم٤مً  أقمرف ٓ أن٤م -أجْم٤مً – اجلقاب: اًمِمٞمخ

 هذه شمٚم٘مل ـمريؼ اظمتالف سمٜم٦ًٌم ومٞمٝم٤م احلٙمؿ خيتٚمػ اًمقاطمد، واًمقضمف اًمقاطمد احلٙمؿ ذات

 شمٚم٘مك واعم٘مٚمد همػمه، سم٤مضمتٝم٤مد شمٚم٘م٤مه٤م واعمُـتٌَّع اخل٤مص، سم٤مضمتٝم٤مده شمٚم٘م٤مه٤م وم٤معمجتٝمد اعم٠ًمخ٦م،

 إمم ي٤ٌمدر أن اعمجتٝمد قمغم وضم٥م وم٢مذا اعمجتٝمد، ُمـ صدر يمم يٌ٘مك وم٤محلٙمؿ شم٘مٚمٞمدًا، ذًمؽ

 .اعم٘مٚمد قمغم وضم٥م ويمذًمؽ اعمتٌع، قمغم وضم٥م وم٤مشمف، ُم٤م اؾمتدراك

 دم٥م ٓ احلكم زيم٤مة أن ًمٚمٛم٠ًمخ٦م اًمتّمٜمٞمػ هذا أو أتذيمر أن٤م أن احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ 

 .اًم٤ًمسمؼ ؾم١ماًمؽ يٕمقد خيرج، أن قمٚمٞمف جي٥م قمٚمٞمف جي٥م وأنف اًمٕمٙمس، ًمف ومتٌلم

ل أن٤م وم٤مٔن  جي٥م ٓ اعمجتٝمد وهق إصؾ ٕن ،جي٥ٌم ٓ: وسم٘مقل ُمقىمٗمل سَمَٕمدِّ

 .ومٕم٤مٟم٘مف واوم٘مف ـمٌ٘م٦م ؿمـ ومقاومؼ ذًمؽ، اعم٘مٚمد طمٙمؿ يمذًمؽ، اعمتٌع ومحٙمؿ قمٚمٞمف،

 . (:..2 :.3/   13/   واًمٜمقر اهلدى)
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 ؟زـاة ادرأة حع ظذ هؾ

 احلكم؟ شم٘مّمديـ أخ٧ًم احلكم، طمتك اًمزيم٤مة ُمـ سمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ؟زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمْم٦م وطمكم زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م اًمذه٥م طمكم ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

ةً  رأى اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل: اًمِمٞمخ ٌُٕمٝم٤م وذم اُمرأ : هل٤م وم٘م٤مل ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ اْص

 يمؾ ذم اًمزيم٤مة إظمراج ُمـ سمد ومالش ٟم٤مر ُمـ مجرة: هل٤م وم٘م٤مل ٓ،: ىم٤مًم٧م زيم٤مشمف؟ أتُـْخِرضملم»

 .ؾمٜم٦م

 . ( :.61 :../  83/   واًمٜمقر اهلدى) 

 أمف إػ امرأتف ذهب زـاة افرجؾ إظطاء حؽؿ

 اًمذه٥م زيم٤مة ُيَٓمٚمِّع ويريد ذه٥م، هل٤م زوضمتف، وقمٜمده ُمتزوج رضمؾ ومٞمف :افسمال

 اًمتل اعمّم٤مريػ أن ًمق: ومٞم٘مقل أـمٗم٤مل، شمريب ُمٓمٚم٘م٦م أمُّ  ًمف ومٞمف ُمٜمف، اعمّم٤مريػ ُٓمرأتف

ٟمف، قمغم شمٍمف ُٕمف يٕمٓمٞمٝمؿ زوضمتف ؾمتٓمٚمٕمٝم٤م اًمتل اًمزيم٤مة ؾمُٞمَٓمّٚمٕمٝم٤م  جيقز؟ ومٝمؾ إظمقا

 .ًمزوضمتف احلكم: اًمِمٞمخ

 .اسمٜمٝم٤م زوج: ُمداظمٚم٦م

وم٘متٝم٤م؟ اًمزيم٤مة خيرج يريد هق اًمرضمؾ، ًمزوضم٦م احلكم: اًمِمٞمخ  سمٛمقا

 .زوضمتف ُمقاوم٘م٦م: ُمداظمٚم٦م

 هذه يٕمٓمل ويريد زوضمتف، سمٛمقاوم٘م٦م زوضمتف طمكم زيم٤مة خيرج يريد هق: اًمِمٞمخ

 .هذه ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م اًمذيـ ًمألوٓد اًمزيم٤مة

 .أُمف ُمـ ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 اًمزوضم٦م؟ سمٛمقاوم٘م٦م: اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 هل١مٓء اًمزيم٤مة سف ًمٙمـ سمٛمقاوم٘متٝم٤م، اًمزيم٤مة إظمراج أن ومٝمٛمٜم٤م ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 سمٛمقاوم٘متٝم٤م؟ إؿمخ٤مص

 .أجْم٤مً  سمٛمقاوم٘متٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ..جيقز سم٤معمٞم٦م ُمٞم٦م: اًمِمٞمخ

 هق اًمذي اسمٜمٝم٤م ٟمٗمس ُمـ هل اًمزوضم٦م، ُمـ شمٓمٚمٕمٝم٤م اًمتل ًمٚمٛمّم٤مريػ سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 .اعمرأة اسمـ يٙمقن اًمذي زوضمٝم٤م ٟمٗمس ُمـ اًمزيم٤مة صمٛمـ يٕمٓمٞمٝم٤م اًمذي اعمّم٤مريػ. اًمزوج

 واطمد،  واحلٙمؿ اًمٜمتٞمج٦م وًمٙمـ وًمٗمت٦م، دورة اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم أرى أن٤م: اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم ُمٜمف سمرى زوضمتف، طمكم ُم٤مل زيم٤مة يٓمٚمٕمٝم٤م اًمزوج اًمذي اعمّم٤مريػ

 .ُمٜمف سمرى: ُمداظمٚم٦م

 طمٚمٞمؽ زيم٤مة ىمٞمٛم٦م هذه: ًمزوضمتف ي٘مقل اؾمتٕمداد قمٜمده هق هؾ سمٛمٕمٜمك: اًمِمٞمخ

 آؾمتٕمداد؟ هذا قمٜمده شمِم٤مئلم، سمم ومٞمٝم٤م اشمٍمذم ظمذي

 .اؾمتٕمداد قمٜمده: ُمداظمٚم٦م

ف أن٧م: ًمف شم٘مقل اًم٘مْمٞم٦م شمرضمع: وم٢مذاً : اًمِمٞمخ  .ظمػًما  اهلل وضمزاك ومٞمٝمؿ، شَمٍَمّ

 (  11 :53: 51/   353/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادرأة هبا تتزيـ افتل احلع ظذ زـاة ٓ بلكف افؼقل رد

 شمٗمًػمه ذم ضمدا يٕمجٌٜمل هذا اجلزائري، سمٙمر أبق اؾمٛمف سمقاطمد ؾمٛمٕم٧م :مداخؾة

 احلكم اًمذه٥م قمـ حيٙمل وقمرومتٛمقه، سمف ؾمٛمٕمتؿ أنٙمؿ ٓسمد يمالُمف، وًمٓمػ وسمٚمٗمٔمف

 ُمرة اًمًٜم٦م ذم يٕمٜمل ُمٜم٤مؾمٌف ذم ًمًٌتف ؾمقاء ًمٚمٛمرأة طمكم يم٤من ُمٝمم هذا إن سم٘مقل ًمٚمٜم٤ًمء

 يم٤من يكم هذاك وشم٘مقًمقا  ُمٜمل شم٠مظمذوا ٓ سمٞم٘مقل سمس زيم٤مة، قمٜمف يدومع ٓ صمالصم٦م ُمرشملم

 دومٕم٧م واًمّمدىم٦م ظمػم، اًمزيم٤مة دومٕم٧م إذا أجْم٤م وًمٙمـ هلؿ ىم٤مل ٓ، أن ويّمػم يدومع
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 ٓ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ يمثػم أن ...واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ىم٤مل اًمٕمٚممء، سمٕمض ي٘مقل يمم قمٜمف

 اعمت٤مع ُمثؾ ُمثٚمف سمف، شمتحغم ُم٤مدام احلكم، ذم زيم٤مة ٓ أنف قمغم إؾممء سمٕمض وؾمٛمك زيم٤مة،

ة قمٜمد يكم احلكم هذا يٕمٜمل يمٜم٤ٌمي٤مت، قمٜمده اًمًج٤مد، اًمٌٞم٧م ومرش ُمثؾ  طمكم يٕمتؼم اعمرأ

 إٟمف واهلل شم٘مقًمقا  ٓ ىم٤مل طمٞم٨م ويمالُمف سمٙمالُمف رأجؽ ومم : إًمٞمف ويٚمزُمٝم٤م ومتًتخدُمف

 إٟمف سم٘مقل أن٤م اًمزيم٤مة شمدومٕمقا  ُم٤م سم٘مقل وأن٤م قمٚمٞمف وحتٙمقا  اًمزيم٤مة شمدومٕمقا  ٓزم ىم٤مل همػمي

 اًمذي قمغم حتٛمٚمقا  ُمش ًمٙمـ : ظمػم ومٝمذا واهلل  دومٕم٧م أن٧م إذا أُم٤م اًمزيم٤مة قمٚمٞمف دم٥م ٓ

 هق ـمٌٕم٤م ضمدا، سمف أقمج٧ٌم ومٞمف شمٚمٗمظ اًمذي اًمٙمالم ومٝمذا : ٓ ىم٤مل اًمذي وقمغم ٟمٕمؿ ىم٤مل

 اجلزائري؟ سمٙمر أبق ىم٤مًمف ومٞمم رأجؽ ومم : أن٤م سمف شمٙمٚمٛم٧م مم٤م أطمًـ سمّمٞمٖم٦م طمٙم٤مه

 .ُمٕمروف رأجل أن٤م: اًمِمٞمخ

 .احلٙمؿ قمـ أطمٙمل ُم٤م اًمٓمري٘م٦م، ٓ: ُمداظمٚم٦م

 اًمٗمري٘ملم يرض يم٤من إذا اًمٓمري٘م٦م ؿمق سمٞمٝمٛمٜمل إؾمٚمقب،أن٤م ؿمق سمٞمٝمٛمٜمل : اًمِمٞمخ

ح اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ ي٠ميت وٓ  ًمٞمس وأنف ذه٥م، يمؾ ُمـ ُمًتثٜمك اًمذه٥م هذا سم٠منف اعمُـٍَمِّ

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا زيم٤مة، قمٚمٞمف

 قمغم اًمزيم٤مة جي٥م سم٠منف اعمٍمطم٦م إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 قمٚمٞمف أضم٤مب. ٓ: ىم٤مًم٧م زيم٤مشمف؟ خترضملم اعمرأة ؾم٠مل ح٤م اًمرؾمقل وأن اًمٜم٤ًمء، طُمٚمِّـل

 إذا ًمٙمـ ًمٚمٖم٤مي٦م، اًمتج٤مهؾ ُمع إؾمٚمقب هيٛمٜمل ُم٤م وم٠من٤م ٟم٤مر، ُمـ مجرة سم٠مهن٤م اًمًالم

 أُم٤م ًمٚمٕم٤مل، يّمدر أن يٛمٙمـ ُم٤م أؾمٛمك ومٝمق اًمٖم٤مي٦م، صح٦م إمم إؾمٚمقب طمًـ اٟمْمؿ

 ذم يتٙمٚمؿ هق ي٘مقل، سمم يٚمزم ذقمل دًمٞمؾ حتتف ًمٞمس وًمٙمـ ُمٕمًقل، يمالم مجٞمؾ، يمالم

 اعم٠ًمخ٦م ذم اعمختٚمٗم٦م إىمقال يٕمروقا : يٕمٜمل اًمزُم٤من آظمر ديم٤مشمرة يٗمٕمؾ يمم اعم٠ًمخ٦م هذه

 سمذًمؽ ي٠مظمذ وذاك اًمرأي هبذا شم٠مظمذ أن٧م سم٘مك سمٞمخٚمٞمؽ وضمٝم٦م وًمٙمؾ  ٍ: وي٘مقل اًمقاطمدة

  .يزقمٛمقن هٙمذا ُمٚمتٛمس اهلل رؾمقل ُمـ ويمٚمٝمؿ اًمرأي،

 (  11 :44: 41/ 611/ واًمٜمقر اهلدى)
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 بؾغت ـؾام متؽررة أم افعؿر يف مرة تؽقن احلع زـاة هؾ

 احلقل؟ وحال افـصاب

 يمثػم ٕنف قم٤مم؟ يمؾ احلكم زيم٤مة دومع ذم صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك هؾ :مداخؾة

 ..اًمٜم٤مس ُمـ

 قمغم شمٗمّمٞمالً  ُمٗمّمالً  اًمدًمٞمؾ يٙمقن أن اًمقاضم٥م ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ إيف،: اًمِمٞمخ

 .اًمٜم٤مس يمٞمػ

 هؾ: ٟم٘مقل أن قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م اًمذي ومم قم٤مم، يمؾ ذم اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ أن إُم٤م: احلكم هذا 

ر اًمٜمّم٤مب دام ُم٤م قم٤مم، يمؾ ذم اًمزيم٤مة سم٢مظمراج يقضم٥م طمدي٨م هٜم٤مك   قم٤مم؟ يمؾ ذم شَمَٙمرَّ

 .واطمدة ُمرة اًمٕمٛمر ذم إٟمف ي٘م٤مل آظمر، رأي ذم هٜم٤مك ٕن: ُمداظمٚم٦م

 دام ُم٤م. اًمٕمٙمس وًمٞمس ٓ، أم دًمٞمؾ قمٜمدك: ًمف ي٘م٤مل اًمذي هذا. قمٚمٞمش ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ؾمٜم٦م؟ يمؾ يتٙمرر قَمؿ اًمٜمّم٤مب

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ إُمقال زيم٤مة قمغم ي٘م٤مس سم٤مقمت٤ٌمره يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ذه٥م هذا ذه٥م هذا أظمل، ىمٞم٤مس ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 اح٤مل؟ زيم٤مة طمٙمؿ طمٙمٛمف يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ؿمؽ سمال: اًمِمٞمخ

 ( 11 :11: 44/   137/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ظذ افزـاة تتؿ ؾفؾ ُحع هلـ بـات ظدة افقاحد افبقت يف ـان إذا

 يف رشط افتؽؾقػ شـ بؾقغ وهؾ حؾقفـ؟ جمؿقع

 ظؾقفـ؟ افزـاة إجياب

 -ُمثالً – ـمٗمٚم٦م ُمـ أيمثر قمٜمده ؿمخص ًمق يٕمٜمل احلكم، ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 اًمنمط أم اًمٜمّم٤مب، يٌٚمغ قمٜمدهؿ اًمذي احلكم جمٛمقع أنف ذط هؾ ذه٥م، وقمٜمدهؿ

 .. قمٚمٞمف واطمد يمؾ أن

 . اًم٤ٌمًمٖم٦م همػم اًمٓمٗمٚم٦م شم٘مّمد.. .:اًمِمٞمخ

 . اًم٤ٌمًمٖم٦م همػم.. اًم٤ٌمًمٖم٦م همػم أو اًم٤ٌمًمٖم٦م، ٟمٕمؿ اًم٤ٌمًمٖم٦م: ُمداظمٚم٦م

 . اعمقوقع شُمَرىمِّع ٓ: اًمِمٞمخ

 . اًم٤ٌمًمٖم٦م همػم: ُمداظمٚم٦م

  اًم٤ٌمًمٖم٦م؟ همػم شم٘مّمد: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .وشمٙمٚمٞمػ يمٚمٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس هل. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 إٟم٤ًمن يمؾ ٕن احلكم، هذه ىمٞمؿ سملم اجلٛمع جيقز ٓ طمٞمٜمئذٍ  اًم٤ٌمًمٖم٦م، إمم أنت٘مؾ: وإذاً  

 .. اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم

٧ٌَْم  سمَِم  َٟمْٗمسٍ  يُمؾُّ ﴿ ظمػًما، اهلل ضمزاك: اًمِمٞمخ ًَ  .. [18:اعمدصمر] ﴾َرِهٞمٜم٦َمٌ  يَم

 ...:ُمداظمٚم٦م

 َوَأنْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم ٟمٗمًف، ظمّمقص ذم ُمٙمٚمػ إٟم٤ًمن يُمؾُّ : اعم٘مّمقد: اًمِمٞمخ

٤منِ  ًَمٞمَْس  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  .[19:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٝم٤م، ختتص طُمٚمـل ُمٜمٝمـ واطمدة وًمٙمؾ سم٤مًمٖم٤مت، سمٜم٤مت اًمٌٞم٧م ذم يم٤من وم٢مذا 
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 طم٤ًمهب٤م هل٤م ُمٜمٝمـ واطمدة يمؾ وأن يمٚمٝمـ، اًمّم٤ٌمي٤م ُمـ احلكم هذه سملم اخلٚمط جيقز ٓ

 . اًمزيم٤مة شُمـْخِرج اًمٜمّم٤مب سمٚمغ -ُمثالً – وم٤مـمٛم٦م طمكم يم٤من وم٢من اخل٤مص،

ًمد: ُمداظمٚم٦م  . اًمقا

  ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 . اًمزيم٤مة خيرج واًمده٤م: ُمداظمٚم٦م

 . ُمٙمٚمٗم٦م أهن٤م أىمقل أن٤م هل، ٓ، ٓ: اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف شمٕمتٛمد رء قمٜمده٤م ُم٤م يٙمقن ىمد ُمٍموف، قمٜمده٤م ُم٤م... .ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 . واًمده٤م قمغم ومتٕمتٛمد دظمؾ،

 سمٚمغ طمٚمٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م: وم٘مٚم٧م ي٠ميت، ُم٤م ُأبلَمِّ  أن أردت أن٤م أظمرى، ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 ُم٤م وإٓ ؾمٞمقًم٦م قمٜمده٤م هل أظمرى ُم٠ًمخ٦م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م احلقل، قمٚمٞمٝم٤م وطم٤مل اًمٜمّم٤مب

 .أظمرى ىمْمٞم٦م قمٜمده٤م،

 أن ًمٙمـ أظمتٝم٤م، ُمثؾ ومٝمل اًمٜمّم٤مب، طُمٚمٞمٝم٤م سمٚمغ أجْم٤مً  أظمتٝم٤م -ُمثالً – قم٤مئِم٦م 

 سمٞمٜمٝمم ُيـْجَٛمع ٓ اًمٜمّمػ، اًمٜمّم٤مب ُمـ قمٜمده٤م وقم٤مئِم٦م اًمٜمّم٤مب ٟمّمػ قمٜمده٤م وم٤مـمٛم٦م

  واوح؟ ٟمّم٤مهبم، قمـ وخيرج

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 آظمر ذم أثرهت٤م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م إمم ٟمٕمقد أن اعم٠ًمخ٦م، اشّمْمح٧م. ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 أن إطمقال أطمًـ ذم ُيَدسّمر، أُمر هذا ؾمٞمقًم٦م قمٜمده٤م ُم٤م إطمداهـ أن: ومٜم٘مقل اًمٙمالم

 .آظمره إمم أظمقه٤م أُمٝم٤م أبقه٤م يٕمٞمٜمٝم٤م

 طمقهل٤م أطمد ومٞمف ُم٤م أن اًمًٌؾ، سم٠موٞمؼ ومروٜم٤م ومٚمق اح٤مل، هذا شمزيمل أن: اعمٝمؿ 

 اًمٜمّم٤مب، ُمـ ٟم٘مص وًمق احلكُم، ٟمٗمس ُمـ خترج أن جي٥م طمٞمٜمئذٍ  قمٜمٝم٤م، زيم٤مة خيرج

  واوح؟ وأب٘مك، هل٤م ظمػم ومذًمؽ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 . ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

  اًمرؿمد؟ سمٚمقغ اًمزيم٤مة ذوط ُمـ هؾ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 يمم اًمرؿمد ؾمـ سمٚمقغ سمٕمد إٓ اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م ُيَٙمٚمَّػ ٓ قم٤ٌمدة يمؾ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اًمٜم٤مئؿ وقمـ يٌٚمغ، طمتك اًمّمٌل قمـ: صمالصم٦م قمـ اًم٘مٚمؿ رومع»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ىمٚم٧م،

 .شيٗمٞمؼ طمتك اعمجٜمقن وقمـ ٘مظ،يًتٞم طمتك

 هق هؾ اًمرؿمد، ؾمـ يٌٚمغ ل اًمذي اًمٞمتٞمؿ ًمقزم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ: وًمذًمؽ 

  ٓ؟ أم اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ إذا اًمٞمتٞمؿ هذا ذه٥م زيم٤مة سم٢مظمراج ُمٙمٚمػ

 وزم قمغم أي قمٚمٞمف، جي٥م أنف: وآظمر آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م هق أطمدمه٤م: اصمٜم٤من ىمقٓن

 :سمٚمٗمظ وهمػمه اًمؽمُمذي رواه طمديث٤مً  هٜم٤مك ٕن ،اًمٞمتٞمؿ ُم٤مل زيم٤مة ُيـْخرج أن اًمٞمتٞمؿ

 . وٕمٞمػ احلدي٨م وًمٙمـ ،شاًمزيم٤مة شم٠ميمٚمٝم٤م أن ىمٌؾ اًمٞمت٤مُمك، أُمقال ذم ادمروا»

  واًمذُم٦م؟ سم٤مًمٕملم أم سم٤مًمذُم٦م، أم سم٤مًمٕملم، ُمتٕمٚم٘م٦م هل اًمزيم٤مة هؾ: ُمداظمٚم٦م

 . سم٤مًمٕملم هق ٓ،: اًمِمٞمخ

  اًمذُم٦م؟ طمؼ وإٓ اًمٕملم طمؼ: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٕملم طمؼ: اًمِمٞمخ

 . سم٤مًمًـ إذاً  قمالىم٦م، ًمف ُم٤م إًذا: ُمداظمٚم٦م

  يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 . سم٤مًمًـ قمالىم٦م ًمف ُم٤م قملم، طمؼ دام ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ؾمٌؼ وم٘مد اًمتٙمٚمٞمػ أُم٤م ُمٜمف، يًتٗمٞمد اًمٗم٘مػم سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕملم طمؼ ًمٙمـ ،َّٓ وا: اًمِمٞمخ

 . قمٜمف اجلقاب

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 . وإي٤مك: اًمِمٞمخ
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 أن ط اًمٜمٌل وم٠مُمره وزم وهق ًمٚمخٛمر ظم٤من قمٜمده يم٤من اًمذي اًمرضمؾ]: ُمداظمٚم٦م

  قمٜمف؟ يزيمل وزم ًمف يٙمقن أن يٕمٜمل قمٚمٞمف، يًتدل أٓ [اخلٛمر يريؼ

  اخل٤من؟ هق ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .. ُمٙم٤من يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .. ُمّمٜمع: ُمداظمٚم٦م

 . اخلٛمر ُمـ ُمّمٜمع: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 . ٕجت٤مم هذا: وم٘م٤مل هذا، هيراق أنف ط اًمرؾمقل أُمر ح٤م: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 . أهرىمٝم٤م: ًمف وم٘م٤مل: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 . هذا قمغم يًتدل أٓ: ُمداظمٚم٦م

 . أره٘مف ًمٞمس، أرىمف: اًمِمٞمخ

  أهرىمف؟: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 أو -ُمثالً – ممٙمـ اًمٓمٗمؾ هذا وزمّ  اًمقزم يٕمٜمل أن هذا، قمغم يًتدل أٓ: ُمداظمٚم٦م

 .. قمٜمف اًمقيمٞمؾ

 اهلل، طمرم مم٤م آٟمتٗم٤مع جيقز ٓ سم٠منف قمالىمتف هذا قمالىم٦م، ًمف ًمٞمس هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

  يمٞمػ؟ قمروم٧م

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 سمؾ ٓ: ىم٤مل أوم٠مبٞمٕمٝم٤م؟» اخلٛمر ُمـ زىم٤مق وهلؿ أجت٤مم زم :اًم١ًمال ٕن: اًمِمٞمخ



 537 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة احلكم

  يمٞمػ؟ ٧مومقمر ،شأهرىمٝم٤م

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمزيم٤مة، قمالىم٦م ًمٚمحدي٨م ًمٞمس إجت٤مم، ًمّم٤مًمح هب٤م يٜمتٗمع أن ُمـ ُمٜمٕمف ومٝمق: اًمِمٞمخ

  واوح؟

 . واوح ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :12 :15/ 512/واًمٜمقر اهلدى)

 وافبقت وإرض احلع زـاة

ة قمٜمد اًمذي ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة  ُمٌٚمغ، -ُمثالً – متٚمؽ ٓ وهل اعمرأ

 . .قمٜمده٤م اُمرأة هل إرض أو

 . طمكم وقمٜمده٤م أرض،: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٜمّم٤مب سمٚمغ ُم٤م واحلكم: اًمِمٞمخ

رت ٓ يمال،: ُمداظمٚم٦م  ُم٤م وهل اًمزيم٤مة، ذم اًمٓمري٘م٦م هل ُم٤م رء، وٓ سمٞمٕم٧م وٓ ُأضمِّ

 . ومٚمقس قمٜمده٤م

  طمكم؟ قمٜمده٤م: اًمِمٞمخ

 . طمكم قمٜمده٤م يف،إ: ُمداظمٚم٦م

  اًمٜمّم٤مب؟ يٌٚمغ: اًمِمٞمخ

 . يٕمٜمل شم٘مري٤ٌمً : ُمداظمٚم٦م

 . حتديداً  شم٘مري٤ٌمً  ومٞمٝم٤م ُم٤م هذه اًمِمٖمالت شم٘مري٤ًٌم، أجش: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ: ُمداظمٚم٦م
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 . جي٥م ٓ أو جي٥م: ًمؽ أىمقل أضمؾ ُمـ: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ: ُمداظمٚم٦م

 آظمر رء أُم٤م إراض، أُم٤م اًمزيم٤مة، وضم٧ٌم اًمٜمّم٤مب سمٚمغ إذا احلكم ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

  ذيمرت؟ أجش

 . سمٞم٧م: ُمداظمٚم٦م

  دار؟ سمٞم٧م،: اًمِمٞمخ

 . .دار: ُمداظمٚم٦م

  ُم١مضمرة؟: اًمِمٞمخ

 . صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم: ُمداظمٚم٦م

  ُم١مضمرة؟: اًمِمٞمخ

 . ُأضمرت ُم٤م ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 . احلكم إٓ رء، قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمع ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . اًمزيم٤مة شمدومع أن قمٚمٞمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

  واوح؟ اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ إذا: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمّمٞمح٦م إًمٞمؽ أؾمدي أن أريد أن٤م ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 . شمٗمْمؾ: ُمداظمٚم٦م

  ديٜمؽ؟ أُمر هيٛمؽ -هلل واحلٛمد- ؿم٤مسم٤مً  أراك أن٤م: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

  حلٞمتؽ؟ حتػ ومٚممذا: اًمِمٞمخ



 539 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة احلكم

 . اهلل ؿم٤مء إن: ٟم٘مقل اهلل، ؿم٤مء إن ُٟمَقومِّره٤م اهلل ؿم٤مء إن: ُمداظمٚم٦م

ْؾ  قَمَزُْم٧َم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم وًمٙمـ اهلل، ؿم٤مء إن ىمؾ: اًمِمٞمخ   قَمغَم  وَمَتَقيمَّ
ِ
 ﴾اّللَّ

 . [349:قمٛمران آل]

 . اهلل ؿم٤مء إن: ُمداظمٚم٦م

 . اًمِم٤ٌمب يٖمرك ٓ: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٔم٤مهر ذم قم٤مزم أنف قمٚمٞمف يٌدو: ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 . قم٤مزم أنف قمٚمٞمف يٌدو: ُمداظمٚم٦م

  شم٤ٌمؿمػم؟ يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 . شم٤ٌمؿمػم يفإ: ُمداظمٚم٦م

 أهنؿ اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اسمتٚمقا  اًمذيـ ُمِم٤ميمؾ ُمـ اٟمٔمر؟ اهلل، ؿم٤مء إن: اًمِمٞمخ

  يتحٚمٚمقا؟ أن يريد أٓ اًمٜمحر يقم ي٠ميت ح٤م ٕنف ذ، هق سم٤مًمذي اًمٕم٤ٌمدة يًتٗمتحقن

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .. .ُمّمٞم٦ٌم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، هذه ُمـ يتحٚمٚمقا : اًمِمٞمخ

 (   13 :16 :37/ 512/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾقف؟ افزـاة تؼسقط حؽؿو احلع زـاة

حقا  أن اًمرضم٤مء: مداخؾة ة، طُمكم زيم٤مة ًمٜم٤م شُمَقوِّ  ومٞمف اًمزيم٤مة شم٘مًٞمط جيقز وهؾ اعمرأ

 احلكم؟ هذه ذم ًمٚمزيم٤مة يٙمٗمل ُمٌٚمغ يقضمد ٓ يم٤من إن

 مت٤مُم٤ًم، اًمٜم٘مديـ يمزيم٤مة واضم٦ٌم أهن٤م اًمٕمٚممء ىمقزم ُمـ اًمراضمح ذم احلكم زيم٤مة: اًمِمٞمخ
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 خترج أن اًمذه٥م سمحكم شمتحغم ُمـ شم٠مُمر وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ٕن: ذًمؽ

 . اًم١ًمال ُمـ إول اًمِمؼ قمـ اجلقاب هذا اًمزيم٤مة،

 دمد ٓ احلكم ص٤مطم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا اًمت٘مًٞمط؟ جيقز هؾ: وهق: ُمٜمف اًمث٤مين اًمِمؼ أُم٤م

سم٤من اًم١ًمال ُمـ اًمِمؼ هذا قمغم قمٜمدي: طُمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة شم١مدي ُم٤م قمٜمده٤م : أطمدمه٤م: ضمقا

ءً  اًمذُم٦م، شمؼمئ٦م اعم٘مّمقد ٕن ذًمؽ: ؿمؽ ٓ جيقز،  . آضمالً  أو قم٤مضمالً  يم٤من ؾمقا

 سم٤مجلقاب يتٕمٚمؼ وأطمدمه٤م اجلقاب، هذا سمتمم يتٕمٚم٘م٤من ؿمٞمئ٤من أو أُمران هٜم٤م وًمٙمـ

 ٓ اًمت٘مًٞمط شمريد اًمتل اعمرأة هذه أن: إول: وم٠مىمقل آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت اًمذي اًمث٤مين

 سم٠من قمٚمٞمٝم٤م ُٟمٚمِّح  وًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م: جي٥م ُم٤م آظمر إمم  ُم٤مهل٤م زيم٤مة ًمت١مدي شمٕمٞمش أن شمْمٛمـ

 ُمـ وهذا آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه ح٤م واطمدة: ودومٕم٦م واطمدة وظمٓمقة يمٚمٝم٤م، اًمزيم٤مة سم٢مظمراج شم٤ٌمدر

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕم٤مين َٛمَقاُت  قَمْرُوَٝم٤م َوضَمٜم٦َّمٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم ًَّ  اًم

 حتّمٞمؾ إمم ؾم٤مرقمقا  أي: رسمٙمؿ ُمـ ُمٖمٗمرة إمم وؾم٤مرقمقا . [311:قمٛمران آل] ﴾َوإَْرُض 

 اًمٜمص هذا حت٘مٞمؼ واعمًٚممت اعمًٚمٛملم ُمـ أراد ومٛمـ اًمّم٤محل٦م سم٤مٕقممل رسمٙمؿ ُمٖمٗمرة

 قمٚمٞمف سم٤محل٩م، اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٛمرة، اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف ظمػم، سمٙمؾ اًمتٕمجٞمؾ ومٕمٚمٞمف اًم٘مرآين

 .ذُمتف سمرأت وم٘مد وورم أظمر إن ًمٙمٜمف اًمزيم٤مة، سم٢مظمراج اًمتٕمجٞمؾ

  أنف: -اًمذه٥م سمحكم يتحٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء أنّمح أن٤م اًمذي- أظمر اجلقاب أُم٤م

 وذًمؽ طمٚمٞمٝم٤م، شمٍمف أن ومٕمٚمٞمٝم٤م طمٚمٞمٝم٤م، زيم٤مة ُمٜمف خترج ُم٤م قمٜمده٤م يقضمد ٓ يم٤من إذا

 هق ُمٜمف اًمٖم٤مًم٥م أن وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء، سمف اسمُتكم اًمذي احلكم هذا ُمـ ًمٚمخالص يمخٓمقة

 هق اعمَُحّٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمتحٚمؼ أن واطمد، طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ضم٤مء اًمذي اعمحٚمؼ اًمذه٥م

 .ٟم٤مر ُمـ ؾمقار أو ٟم٤مر ُمـ ـمقق أو ٟم٤مر ُمـ طمٚم٘م٦م

 يمتٚم٦مً  اًمزيم٤مة إظمراج قمـ اًمٕمجز ُمـ اعمث٤مسم٦م هبذه يم٤مٟم٧م ُمـ شمٕمجؾ أن: أرى ًمذًمؽ 

 وًمٕمؾ اعمحٚمؼ، اًمذه٥م ذ ُمـ وشمًؽميح اًمزيم٤مة، وخترج احلكم هذا شمٌٞمع أن واطمدة

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر هبذا

 ( 11 :12: 18/   599/  واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾزيـة ادعد احلع زـاة

 أطمد شم٠ًمل رُمْم٤من، ذم أُمقاهلؿ زيم٤مة ُيـْخرضمقن اًمٜم٤مس أيمثر أن سم٤مقمت٤ٌمر: مداخؾة

 سمف؟ شمتزيـ ومٞمم أي زيم٤مة اعمرأة طمٚمٞم٦م قمغم هؾ: إظمقات

 .واًمٗمْم٦م اًمذه٥م طمكم ذم اًمزيم٤مة ُمـ سمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :15: 17/   295/  واًمٜمقر اهلدى)

 افزـاة يف احلع ظذ اجلقاهر تؼاس وهؾ احلع زـاة

 . اًمٜم٤ًمء سمف شمتحغم اًمتل ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 . زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م: اًمِمٞمخ

 . واطمدة ُمرةً  زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . واهلل ٓ،: اًمِمٞمخ

  ؾمٜم٦م؟ يمؾ: ُمداظمٚم٦م

 ..ؾمٜم٦م يمؾ: اًمِمٞمخ

 . أجْم٤مً  شمٜمٗمؼ اجلقاهر أُم٤م واًمٗمْم٦م، اًمذه٥م :مداخؾة

 . اًمذه٥م ُمـ أهمغم هق اًمذي واًمٌالشملم اًمٙمريٛم٦م اجلقاهر ٓ، ٓ، ٓ،: اًمِمٞمخ

  قمٚمٞمف؟ ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . واًمٗمْم٦م واًمذه٥م: ُمداظمٚم٦م

 .حمٚم٘م٤مً  يم٤من وًمق سمف، اًمتحكم وجيقز ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 . حمٚم٘م٤مً  يم٤من وًمق سمف، اًمتحكم جيقز: ُمداظمٚم٦م
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ك اًمذه٥م أُم٤م اًمذه٥م، همػم: ُمداظمٚم٦م  .قم٤مم يُمّؾ  ُيَزيمَّ

 . قم٤مم يمؾ واًمٗمْم٦م اًمذه٥م قم٤مم، يمؾ: اًمِمٞمخ

 . يٕمٜمل طمٚمٞمٝم٤م يم٤من وًمق: ُمداظمٚم٦م

 مم٤م أيمثر سمف ُيَتَٛمتَّع ٕنف اًمٙمٜمز: ُمـ اًمزيم٤مة سم٢مجي٤مب أومم هذا: يٕمٜمل ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 . سمٙمٜمزه اًمٙمٜمز ص٤مطم٥م َيَتَٛمّتع

 . قمٚمٞمف زيم٤مة ٓ اًمٌالشملم أن طمٙمٛم٦م ُم٤م ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 . أقمٚمؿ اهلل: ًمؽ أىمقل أن طم٤مًمؽ يرض اًمذي أقمرف، ٓ: اًمِمٞمخ

 .ٓ ٓ: ُمداظمٚم٦م

  ُمٖمرب؟ صٚمٞمٜم٤م أنف احلٙمٛم٦م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . ٓ ٓ: ُمداظمٚم٦م

ل ٓ،: اًمِمٞمخ  . ىمٚمٞمالً  قمكمَّ  سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 اجلقاب اًم١ًمال، هق أقمٚمؿ، اهلل ٟمدومع؟ ٓ ٟمحـ ح٤مذا.. اومٝمٛمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٜمص طم٥ًم: يٕمٜمل يم١ًمال اًمّمحٞمح،

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .. .:يٕمٜمل إٟمم اًمّمحٞمح، اجلقاب هق أقمٚمؿ، اهلل: ُمداظمٚم٦م

 . يٕمٜمل ومٞمف أفمـ ُم٤م: اًمِمٞمخ

  ذه٥م؟ ًمٞمس أو ذه٥م، هق اًمٌالشملم ذم: ُمداظمٚم٦م

 . ذه٥م ًمٞمس ٓ،: اًمِمٞمخ

 . ٓ: ُمداظمٚم٦م

 . أبٞمض ذه٥م اًمٜم٤مس يًٛمقٟمف: ُمداظمٚم٦م
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 . إؾمقد اًمذه٥م يًٛمقن ُمثٚمم صحٞمح، يًٛمقٟمف ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

  ُم٤مًٓ؟ أخٞمس: ُمداظمٚم٦م

 . سمغم: اًمِمٞمخ

  اًمزيم٤مة؟ قمٚمٞمف ٟمدومع ٓ ح٤مذا: ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مل يمؾ قمغم اًمزيم٤مة قمٚمٞمٜم٤م وُمِرَض  ُم٤م ٕنف: اًمِمٞمخ

 (  11: 52: 13/ 837/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 52: 37/ 837/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 567 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 ادستغلت وٓ افتجارة ظروض يف زـاة ٓ

 دًمٞمؾ ٓ مم٤م اًمتج٤مرة قمروض قمغم اًمزيم٤مة سمقضمقب اًم٘مقل أن واحلؼ :اإلمام ؿال 

 ي١ميده٤م اًمتل شإصٚمٞم٦م اًمؼماءة» ًم٘م٤مقمدة ُمٜم٤موم٤مشمف ُمع اًمّمحٞمح٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف

 وأقمراوٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ دُم٤مءيمؿ وم٢من: »اًمقداع طمج٦م ظمٓم٦ٌم ذم ط  ىمقًمف هٜم٤م

 هؾ أٓ هذا سمٚمديمؿ ذم هذا ؿمٝمريمؿ ذم هذا يقُمٙمؿ يمحرُم٦م طمرام قمٚمٞمٙمؿ وأبِم٤مريمؿ

 .احلدي٨م. ش...وم٤مؿمٝمد مهللا سمٚمٖم٧م؟

 .3548 شاإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه

 سمٌٕمض ختّمٞمّمٝم٤م إىمؾ قمغم أو ٟم٘مْمٝم٤م اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس اًم٘م٤مقمدة هذه وُمثؾ

 :قمٜمٝمم اهلل رض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يم٘مقل صح٧م وًمق أصم٤مر

 .شًمٚمتج٤مرة يم٤من ُم٤م إٓ زيم٤مة اًمٕمروض ذم ًمٞمس»

 .صحٞمح سمًٜمدشإم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أظمرضمف

 وٓ زيم٤مهت٤م ٟمّم٤مب سمٞم٤من ومٞمف ًمٞمس وم٢مٟمف ط اًمٜمٌل إمم ُمرومقع همػم ُمقىمقوم٤م يمقٟمف وُمع

 سمم وإٟمم يمٛمٞم٦م أو سمزُمـ ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م زيم٤مة قمغم محٚمف ومٞمٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م إظمراضمف جي٥م ُم٤م

 يم٘مقًمف سم٤مإلٟمٗم٤مق أُمرة اًمٜمّمقص قمٛمقم ذم طمٞمٜمئذ ومٞمدظمؾ ص٤مطمٌٝم٤م ٟمٗمس سمف شمٓمٞم٥م

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ـَ  َأهيُّ ِذي فُ  َوآشُمقا ﴿: وقمال ضمؾ وىمقًمف ﴾...َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ ْ مِم٤َّم َأنِْٗمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ  طَم٘مَّ

 :ط اًمٜمٌل ويم٘مقل ﴾طَمَّم٤مِدهِ  َيْقمَ 

 ظمٚمٗم٤م ُمٜمٗم٘م٤م أقمط مهللا: أطمدمه٤م يٜمزٓن ُمٚمٙم٤من إٓ ومٞمف اًمٕم٤ٌمد يّمٌح يقم ُمـ ُم٤م»

 .ششمٚمٗم٤م ممًٙم٤م أقمط مهللا: أظمر وي٘مقل

 .961 سمرىمؿ شاًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم خمرج وهق. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه

   :قمٓم٤مء زم ىم٤مل: ضمري٩م اسمـ وم٘م٤مل اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ذيمرشمف مم٤م رء صح وىمد

 رء وٓ قمرض وٓ ومّمقص وٓ ي٤مىمقت وٓ زسمرضمد وٓ اًمٚم١مًم١م ذم صدىم٦م ٓ» 



 568 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .شي٤ٌمع طملم صمٛمٜمف ذم اًمّمدىم٦م ومٗمٞمف يدار ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م يم٤من وإن سمف يت٤مضمر ٓ أي يدار ٓ

 وؾمٜمده 355/  1 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ 7123/  85/  5 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 .ضمدا صحٞمح

 ش.ي٤ٌمع طملم صمٛمٜمف ذم اًمّمدىم٦م ومٗمٞمف: »ىمقًمف ُمٜمف واًمِم٤مهد

 ذح» ذم اًمٌٖمقي ٓدقم٤مء إسمٓم٤مل ومٗمٞمف طمقٓ وٓ ٟمّم٤مسم٤م وٓ شم٘مقيم يذيمر ل وم٢مٟمف

 ٟمّم٤مسم٤م يم٤مٟم٧م إذا اًمتج٤مرة قمروض ىمٞمٛم٦م ذم اًمزيم٤مة وضمقب قمغم اإلمج٤مع 41/  2 شاًمًٜم٦م

 !اًمٔم٤مهري داود إٓ ذًمؽ ذم خي٤مًمػ ل أنف زقمؿ يمم احلقل مت٤مم قمٜمد

/  567 شإُمقال» يمت٤مسمف ذم طمٙمك ىمد اهلل رمحف قمٌٞمد أب٤م أن اًمزقمؿ هذا يٌٓمؾ مم٤م وإن

 قمٜمك يٙمقن أن ضمدا اعمًتٌٕمد وُمـ. اًمتج٤مرة أُمقال ذم زيم٤مة ٓ أنف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمـ 3391

 أو ؾمٜم٦م وقمنميـ أرسمٕم٤م قمٌٞمد أيب إُم٤مم ووم٤مة قمٜمد يم٤من قمٛمره ٕن ٟمٗمًف داود اًمٌٕمض هبذا

 اإلُم٤مم ُمثؾ حيٙمل سمحٞم٨م قمٚمٛمٞم٦م ؿمٝمرة ًمف يٙمقن أن قم٤مدة يٌٕمد اًمًـ هذا ذم يم٤من وُمـ أىمؾ

 .ومت٠مُمؾ 616 أو 611 ؾمٜم٦م داود ووًمد 665 ؾمٜم٦م شمقذم وىمد ظمالومف قمٌٞمد أيب

 :اًمّم٤مئغ إسمراهٞمؿ ىم٤مل وم٘مد رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء اًمٌٕمض سمذاك أراد قمٌٞمد أب٤م وًمٕمؾ

 ي٘مقم أن أقمٚمٞمف زيم٤مشمف طمي ؿمتك أصٜم٤مف ذم يمثػم ُم٤مل ًمف شم٤مضمر: قمٓم٤مء ؾمئؾ»

 أو ذه٥م ُمـ يم٤من ُم٤م وًمٙمـ ٓ: ىم٤مل زيم٤مشمف؟ ومٞمخرج صمٛمٜمف أنف يٕمٚمؿ ُم٤م ٟمحق قمغم ُمت٤مقمف

 .شسم٤مقمف إذا ُمٜمف أظمرج سمٞمع ُمـ يم٤من وُم٤م زيم٤مشمف ُمٜمف أظمرج ومْم٦م

 ىم٤مل يمم  طمًـ سمًٜمد 3711/  952/  1 شإُمقال» يمت٤مسمف ذم زٟمجقيف اسمـ أظمرضمف

 .اعمت٘مدُم٦م ضمري٩م اسمـ ًمرواي٦م ىمقي ؿم٤مهد وهق ومٞم٤مض ذي٥م ؿم٤ميمر اًمديمتقر قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ

 ذيمره مم٤م وهمػمه٤م أصم٤مر هلذه ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع ادقم٤مء يّمح ٓ اعم٠ًمخ٦م أن اًم٘مقل ومجٚم٦م

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم سم٘مقل يذيمرٟم٤م اًمذي إُمر شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ

 .شاظمتٚمٗمقا  ًمٕمٚمٝمؿ يدريف وُم٤م يم٤مذب ومٝمق اإلمج٤مع ادقمك ُمـ»

 ُمـ أهن٤م شمٌلم صمؿ اإلمج٤مع ومٞمٝم٤م ادقمل ُم٤ًمًم٦م ُمـ ومٙمؿ - ظمػما  اهلل ضمزاه - وصدق

 و شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ُمثؾ ُم١مًمٗم٤مشمٜم٤م سمٕمض ذم ُمٜمٝم٤م أُمثٚم٦م ذيمرٟم٤م وىمد اخلالف ُم٤ًمئؾ



 569 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 .وهمػمه٤م شاًمزوم٤مف آداب»

 قمروض ذم زيم٤مة ٓ أنف إمم وذه٥م هذه ُم٠ًمختٜم٤م ذم اًم٘مقل طمزم اسمـ أؿمٌع وىمد

 قمٚمٛمٞم٤م ٟم٘مدا يمٚمٝم٤م وٟم٘مده٤م ومٞمٝم٤م شمٜم٤مىمْمٝمؿ وسملم سمقضمقهب٤م اًم٘م٤مئٚملم أدًم٦م قمغم ورد اًمتج٤مرة

 .651 – 611/  2 شاعمحغم» يمت٤مسمف ذم ضمدا ُمٗمٞمد وم٢مٟمف ومراضمٕمف دىمٞم٘م٤م

 ذم ظم٤من طمًـ وصديؼ شاًمٌٝمٞم٦م اًمدرر» ذم اًمِمقيم٤مين إًمٞمف ذه٥م ومٞمم شمٌٕمف وىمد

 طمدائؼ» ص٤مطم٥م قمغم اًمِمقيم٤مين ورد 391 - 396/  3 شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذطمف

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف 67 - 62/  6 شاجلرار اًمًٞمؾ» يمت٤مسمف ذم سم٤مًمقضمقب ىمقًمف شإزه٤مر

 سمٕمض شمٌٜم٤مه اًمذي ش3»شاعمًتٖمالت» قمغم اًمزيم٤مة سمقضمقب ىمقًمف أجْم٤م قمٚمٞمف رد وىمد

 :67/  6 اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين وم٘م٤مل احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٙمت٤مب

 هؿ اًمذيـ إول اًم٘مرن أهؾ هب٤م ؾمٛمع وٓ اًمزُمـ أذن قمغم شمٓمـ ل ُم٠ًمخ٦م هذه»

 احلقادث ُمـ هل وإٟمم يٚمٞمف اًمذي صمؿ يٚمٞمف اًمذي اًم٘مرن وٓ اًم٘مرون ظمػم

 أىمقاهلؿ اظمتالف قمٜمك اإلؾمالُمٞم٦م اعمذاه٥م أهؾ هب٤م يًٛمع ل اًمتل واعم٤ًمئؾ اًمٞمٛمٜمٞم٦م 

 وىمد. ىمٞم٤مس وٓ ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مب ُمـ وٓ قمٚمؿ ُمـ أث٤مرة قمٚمٞمٝم٤م شمقضمد وٓ أىمٓم٤مرهؿ وشم٤ٌمقمد

 يم٤من وإٓ سمح٘مٝم٤م إٓ أظمذه٤م حيؾ ٓ اإلؾمالم سمٕمّمٛم٦م ُمٕمّمقُم٦م اعمًٚمٛملم أُمقال أن قمرومٜم٤مك

 .شاعم٠ًمخ٦م هذه ذم يٙمٗمٞمؽ اعم٘مدار وهذا. سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ ُمـ ذًمؽ

 .وقمٚمم وم٘مٝم٤م شمزدد 395/  3 شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» هل٤م وراضمع

 ومٞمف اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة وضمقب سمٕمدم اًم٘مقل أن سمٕمْمٝمؿ يدقمل ىمد: ه٤مُم٦م وم٤مئدة

 .واعمثريـ إهمٜمٞم٤مء أُمقال ذم واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء حلؼ إو٤مقم٦م

 :وضمٝملم ُمـ واجلقاب

 إذن سمٖمػم قمٜمده ُمـ ؿمٞمئ٤م ينمع أن ٕطمد ومٚمٞمس شمٕم٤ممم اهلل سمٞمد يمٚمف إُمر أن: إول

ةُ  هَلُؿُ  يَم٤منَ  َُم٤م َوخَيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿ وضمؾ قمز اهلل ُمـ ػَمَ
  ؾُمٌَْح٤منَ  اخْلِ

ِ
 َوشَمَٕم٤ممَم  اّللَّ

                                                           

 [.ُمٜمف.]وٟمحقه٤م اًمدواب ويمذًمؽ ُم٤مًمٙمٝم٤م يٙمرهي٤م اًمتل يم٤مًمدور ( 3)



 511 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

يُمقنَ  قَممَّ   اظمتالف قمغم اخليوات قمغم زيم٤مة ٓ أنف قمغم أمجٕمقا  أهنؿ شمرى أٓ ﴾ُينْمِ

 اًم٘مّم٥م قمغم زيم٤مة ٓ أنف قمغم واشمٗم٘مقا  وهمػمه اعمّمٜمػ قمٜمد ُمذيمقر سمٞمٜمٝمؿ يمثػم

 قمـ اجلقاب يم٤من هذا قمـ ضمقاهبؿ يم٤من ومم ىمٞمٛمتٝم٤م سمٚمٖم٧م ُمٝمم واحلٓم٥م واحلِمٞمش

 وٓ اخليوات ُمـ اًمزيم٤مة شم١مظمذ شمٙمـ ل أنف ضمزم ىمد اعم١مًمػ أن قمغم اًمدقمقى شمٚمؽ

 .واًمرـم٥م اًمٕمٜم٥م إٓ اًمٗمقايمف ُمـ همػمه٤م ُمـ

 .أصٚمٝم٤م ُمـ اًمدقمقى شمٌٓمؾ وسمف احلؼ هق ومٝمذا: وم٠مىمقل

 أهن٤م اًمزيم٤مة ومرض طمٙمٛم٦م ذم اًمٜمٔمر ىمٍم قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمدقمقى شمٚمؽ أن: وأظمر

َدىَم٤مُت  إِٟمََّم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمم ظمالومف قمغم وإُمر وم٘مط اًمٗم٘مراء ًمٗم٤مئدة   اًمّمَّ
ِ
ء  ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا

٤ميملِمِ  ًَ َٗم٦مِ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م َواًْمَٕم٤مُِمٚملِمَ  َواعْمَ  .أي٦م ﴾...ىُمُٚمقهُبُؿْ  َواعْم١َُمًمَّ

 اًمدقمقى أن وضمدٟم٤م ىمٚمٞمال احلٙمٛم٦م ذم اًمٜمٔمر ووؾمٕمٜم٤م يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا

 وومٞمف - ًمٚمٛمجتٛمع أنٗمع هب٤م وُمت٤مضمرهتؿ أُمقاهلؿ إهمٜمٞم٤مء  ـمرح ٕن سم٤مـمٚم٦م اعمذيمقرة

 قمٚمؿ ذم اعمتخّمّمقن يدريمف هذا وًمٕمؾ زيم٤مشمف أظمرضمقا  وًمق يمٜمزه٤م ُمـ - اًمٗم٘مراء

 .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل همػمهؿ ُمـ أيمثر آىمتّم٤مد

 ٕن وٕمٞمػ ومٝمق قمٛمر قمـ اًمتج٤مرة زيم٤مة طمٙمؿ ذم اعم١مًمػ أورده اًمذي إثر وأُم٤م

 طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ ومٞمف خيدج وٓ طمزم اسمـ ىم٤مل يمم جمٝمقٓن وواًمده مح٤مس سمـ قمٛمرو أب٤م

ًمد  ل وًمذًمؽ ذًمؽ ذم ًمت٤ًمهٚمف سمف يقصمؼ ٓ طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ أن ُمرارا قمٚمٞمف ٟمٌٝمٜم٤م ح٤م ًمٚمقا

م سمٚمقغ» ذم ومٍمح سمف احل٤مومظ يٕمتد  !ًملم إؾمٜم٤مده سم٠من شاعمرا

 :ىم٤مل شاعمٖمٜمل» قمـ ذًمؽ قم٘م٥م اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م

 !شإمج٤مقم٤م ومٞمٙمقن شمٜمٙمر ول ُمثٚمٝم٤م يِمتٝمر ىمّم٦م وهذه»

 اإلمج٤مع قمغم يدل ُم٤م ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس اًم٘مّم٦م صمٌت٧م ًمق أنف قمغم اٟم٘مش صمؿ اًمٕمرش أث٧ٌم: ومٞم٘م٤مل

 :اعمت٘مدم قمٛمر اسمـ وىمقل اًم٘مّم٦م هذه إمم أؿم٤مر أن سمٕمد رؿمد اسمـ ىمقل يقوحف اًمٌت٦م

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إمج٤مع هذا ُمثؾ أن يرى وسمٕمْمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ هلؿ خم٤مًمػ وٓ»

 .شوٕمػ وومٞمف ظمالومف همػمه قمـ يٜم٘مؾ ول ىمقل ُمٜمٝمؿ واطمد قمـ ٟم٘مؾ إذا أقمٜمل
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 !آٟمٗم٤م؟ ذطمتف اًمذي اخلالف وومٞمف: ىمٚم٧م

 ش[121» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افتجارة ظروض زـاة

 هذه قمغم اًمٌْم٤مقم٦م، قمغم اًمزيم٤مة خيرج هؾ..سمٜم٤مء ُمقاد قمٜمده شم٤مضمر :مداخؾة

  طمقل؟ يٕمٜمل يمؾ أو ؾمٜم٦م، يمؾ ًمٚمٌٞمع ُمٕمروو٦م سمس اٟم٤ٌمقم٧م ُم٤م اًمّٚمـل -ـمٌٕم٤مً – آُمقال

 ٟمٗمًف، سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م ُيـْخِرج وإٟمم ُم٘مٜمٜم٦م، اًمتج٤مرة قمروض قمغم زيم٤مة ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .احلقل طمقٓن اٟمتٔم٤مر وٓ حتديد سمدون

 ( 11 :54: 62/ 117/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتجارة ظروض زـاة

 اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم اخلالف اعمٕمٚمقم اًمتج٤مرة، قمروض اهلل، طمٗمٔمؽ ؾم١مال :مداخؾة

 واًم٘مقل اًمتج٤مرة، قمروض ذم اًمزيم٤مة وضمقب ذم اجلٛمٝمقر وىمقل ومٞمٝم٤م، اًمزيم٤مة طمٙمؿ ذم

 سمقضمقب اجلٛمٝمقر وىمقل ٟمّم٤مب، وٓ طمقلٍ  همػم ُمـ قمٛمقُم٤مً  اًمزيم٤مة سمقضمقب أظمر

 .٤موٟمّم٤مسمً  طمقًٓ  اًمزيم٤مة

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وومٝمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء قمغم اعم٠ًمخ٦م حترير ٟمريد: اًم١ًمال

ٜم٦م هب٤م ٟمخرج أن سمحٞم٨م اعم٠ًمخ٦م، هلذه  اًمّمحٞمح؟ اًم٘مقل هبذا ىمٚمقسمٜم٤م ُُمَتَٞم٘مِّ

 ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن: اًمِمٞمخ

 ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقممًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م،

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

 :سمٕمد أُم٤م

 ذم إصؾ هق يمم إُمقال، ذم إصؾ أن ىم٤مـم٦ٌمً  اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اعمٕمٚمقم ومٛمـ
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 إُمقر هذه ُمـ رء إجي٤مب جيقز ٓ وأنف احلرُم٦م، وهق أٓ اًمٗمروج، وذم اًمدُم٤مء

 ُمـ ُمتٞم٘مـ سم٢ممج٤مع أو ط اهلل رؾمقل طمدي٨م ُمـ أو اهلل يمت٤مب ُمـ سمٜمص إٓ اًمثالصم٦م

 هذه إمم يٕمقد مم٤م دًمٞمالً  أضمد ل ووىمٗم٧ُم، قمٚمٞمف واـمَّٚمٕم٧م قمٚمٛم٧ُم  وومٞمم إُم٦م، قمٚممء

 ُمـ واعمت٠مظمريـ، اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٕمٚممء أيمثر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم اًمثالصم٦م، اعمّم٤مدر

 أن وهق أٓ ؾم١ماًمؽ، ذم آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ سم٤مًمنمـملم اًمتج٤مرة قمروض قمغم اًمزيم٤مة إجي٤مب

 إذا إٟمف: ي٘مقًمقٟمف صم٤مًم٨م ورء صم٤مٟمٞم٤ًم، احلقل قمٚمٞمف حيقل أن صمؿ أوًٓ، اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ

ؼ  اًمٕمروض هذه شم٘مقيؿ ُمـ سمد ومال اًمتج٤مرة، قمروض ُمـ رء ذم اًمنمـم٤من هذان شَمـَح٘مَّ

 سم٤مح٤مئ٦م اعم٘مدرة اًم٘مٞمٛم٦م ُمـ ُيـْخرج اًمت٘مقيؿ ومٌٕمد احلقل، حيقل أن سمٕمد ؾمٜم٦م يمؾ آظمر ذم

 .اًمٜم٘مديـ زيم٤مة ذم اًمِم٠من هق يمم وٟمّمػ، اصمٜملم

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم -آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمم- ُمٜمّمقص٤مً  ٟمجده ل اًمتٗمّمٞمؾ، هذا ُمثؾ

 .إُم٦م وإمج٤مع

 قمغم زيم٤مة ُيْٗمرض أن ُمـ اعمٜمع ُمقىمػ ُمقىمٗمٜم٤م ومٜمحـ ذيمرٟم٤م، ُم٤م إصؾ يم٤من وإذا 

 .اعمّم٤مدر شمٚمؽ ُمـ ُمّمدر ذم ذيمر هلم يرد ل وشم٘مٞمٞمد سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتج٤مرة أُمقال

 سم٢مظمراج شم٠مُمر قم٤مُم٦م ٟمّمقص٤مً  هٜم٤مك أن قم٤مل، أو سم٤مطم٨م يمؾ قمغم خيٗمك ٓ ًمٙمـ 

 .قم٤مُم٦م ٟمّمقص٤مً  اًمزيم٤مة، سم٢مظمراج اًمٜمٗمقس وسمتٓمٝمػم اًمزيم٤مة،

 هل وُم٤م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اًمتل إؿمٞم٤مء هل ُم٤م سَمٞمَّٜم٧م ظم٤مص٦م ٟمّمقص هٜم٤مك صمؿ 

 أو ؾم٤مسم٘م٤ًم، اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمم سم٤مًمٜم٘مديـ ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاءً  دم٥م، اًمتل اعم٘م٤مدير

 سمٌٕمض ُمتٕمٚم٘م٤مً  يم٤من أو واإلسمؾ، يم٤مًمٖمٜمؿ إهٚمٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت سمٌٕمض ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م

 .ذًمؽ وٟمحق اًمثمر،

 هذه ٟمٚمتزم: ٟم٘مقل ومٜمحـ إنقاع، هذه قمغم جي٥م ُم٤م سمٌٞم٤من شمتٕمٚمؼ ٟمّمقص هٜم٤مك

ذه٤م، اًمٜمّمقص  يٛمٜمع ُم٤م هٜم٤مك ٕن اًم٘مٞم٤مس: أو ًمٚمٜمٔمر اؾمتٕممًٓ  قمٚمٞمٝم٤م ٟمزيد وٓ وُٟمٜمَٗمِّ

ُم٧م اًمذي إصؾ ذاك وهق أٓ ُمٜمف  ضم٤مء وىمد ٓؾمٞمم اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمٓمٚمع ذم ذيمره ىَمدَّ

 اهلل رض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م يمٛمثؾ إصؾ، هذا ي١ميمد ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم

 قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل وُمٕمٚمًم، وُمٌنماً  داقمٞم٦مً  اًمٞمٛمـ إمم ط اهلل رؾمقل أرؾمٚمف طمٞمٜمم قمٜمف شمٕم٤ممم
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 اًم٘مٛمح ومذيمر إرسمٕم٦م، إنقاع هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م شم٠مظمذ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة

 .شواًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمِمٕمػم

 واحلرُم٦م اعمٜمع إُمقال ذم إصؾ أن» اًم٘م٤مقمدة، ًمتٚمؽ شم٠ميمٞمد شم٠مظمذ ٓ: ىمقًمف: وم٢مذاً 

 .شاًمٜمص ومٞمف ضم٤مء ومٞمم إٓ

ح أظمرى أطم٤مدي٨م هذا إمم واٟمْمؿ   أٓ قمٚمٞمف، اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم ُمثالً  ومت٘مقل شُمٍَمِّ

 يمم أو ،«ومرؾمف قمغم وٓ اًمرضمؾ قمٌد قمغم صدىم٦م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 .اًمّمحٞمحلم ذم واحلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 شمٕم٤ممم اهلل رض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم اًمِم٤مم ُمـ اًمتج٤مر سمٕمض ضم٤مء ح٤م وًمذًمؽ 

- ىم٤مل زيم٤مهت٤م، ُمٜم٤م ظمذ! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا  ًمٚمتج٤مرة، ًمٚمٌٞمع ظمٞمؾ وُمٕمٝمؿ -قمٜمف

، ا قوم٠مخحُّ  ىمٌكم، ُمـ ص٤مطم٤ٌمي ذًمؽ يٗمٕمؾ ل إٟمف: -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض  ذم ويم٤من وأخحَّ

 قمغم ُمٜمٝم٤م ظمذه٤م! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: وم٘م٤مل -قمٜمف اهلل رض- ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اعمجٚمس

 .ىمٚمقهبؿ ومٓم٤مسم٧م وم٠مظمذه٤م اًمّمدىم٤مت، ُمـ صدىم٦م أهن٤م

 .شأمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد» ذم واحلدي٨م.. ط اًمٜمٌل يم٤من اخلٞمؾ أن قمغم دًمٞمؾ ومٝمذا 

 زيم٤مة ٓ أنف اعمت٤مضمرة أضمؾ ُمـ وشُمِْمؽَمى شُمَرسمَّك يم٤مٟم٧م اًمتل اخلٞمؾ أن سمٞم٤من ومٗمٞمف 

 ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل إظمرى احلٞمقاٟم٤مت ومٕمغم اًمزيم٤مة اًمًالم قمٚمٞمف ومرض يمم: أي قمٚمٞمٝم٤م،

 .واإلسمؾ واًمٌ٘مر يم٤مًمٖمٜمؿ

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م سمٞم٤من يٜمتٝمل هٜم٤م إمم  .اًم١ًمال ذاك قمـ ضمقا

 ه١مٓء أيمثر ٕن اعمتٗم٘مٝم٦م: ُمـ أىمؾ ل إن اعمٕم٤مسيـ، اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم ئمـ وًمٙمـ 

 ىمد يم٤مٟمقا  إن وإٟمم ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم وٓ اهلل يمت٤مب ذم يتٗم٘مٝمقا  ل اعمٕم٤مسيـ

 قمغم شمٗمرض اًمتل اعمذهٌٞم٦م، اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ذم ىمرؤوه سمم ومتٗم٘مٝمقا  شمٗم٘مٝمقا 

 ه١مٓء ُمـ وظمػم أصح٤مهب٤م، دًمٞمؾ يٕمرف أن دون يٚمتزُمٝم٤م أن هب٤م اعمتٗم٘مف وقمغم ىم٤مرئٝم٤م

 هذا ىمقًم٦م ومٞم٘مرأ  اعم٘م٤مرن، سم٤مًمٗم٘مف اًمٞمقم يًٛمك مم٤م وهق إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م قمغم يتٗم٘مف ُمـ

 ُم٘مروٟم٤مً  ُمذه٥م يمؾ رأي يٜم٘مؾ صمؿ اظمتالوم٤مت، ذم ويٕمٞمش اعمذه٥م وذاك اعمذه٥م
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 اًمٕمٚمٛمٞم٦م إصقل وقء قمغم إدًم٦م هذه يدرس أن دون اعمذه٥م يذيمره اًمذي سم٤مًمدًمٞمؾ

 اًمٗم٘مف أصقل ُمـ أصالً  يٕمٛمؾ ٓ -ُمثالً - ومٝمق اًمٗم٘مف، أصقل أو احلدي٨م أصقل ُمـ

ه ىمد يٙمقن ح٤م ذًمؽ، وٟمحق وُم٘مٞمد وُمٓمٚمؼ وظم٤مص يمٕم٤مم  ودرؾمف إصقل قمٚمؿ ذم ىمرأ

 .قمٛمٚمٞم٤مً  ذًمؽ يٓمٌؼ ل وًمٙمٜمف ٟمٔمري٤ًم، سمحث٤مً  [سمح٨م] ورسمم

– ومٝمق وأصقًمف، احلدي٨م قمٚمؿ أصؾ وهق أٓ أظمر، سم٤مٕصؾ يتٕمٚمؼ ُم٤م يمذًمؽ

: ومٞم٘مقل اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م جيري ٓ ُمذه٥م أو ىمقل يمؾ أدًم٦م يٜم٘مؾ طمٞمٜمم -ُمثالً 

 ومٞمف ي٘مٕمقن واًمذي ذًمؽ، وٟمحق وٕمٞمػ وهذا طمًـ، وهذا صحٞمح، طمدي٨م هذا

 وذًمؽ سم٤معمّمٚمح٦م، يًٛمقٟمف ُم٤م يراقمقن ومٞمف وي٘مٕمقن إًمٞمف يذهٌقن ُم٤م ًمًٝمقًم٦م أهنؿ اًمٞمقم

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م إصقل يٓمٌ٘مقا  وأن أنٗمًٝمؿ ُيـْجِٝمدوا أن قمـ يٖمٜمٞمٝمؿ

 أم اًمٖمٜمل ُمّمٚمح٦م أم اًمٗم٘مػم ُمّمٚمح٦م يراقمقن؟ وممذا اعمّمٚمح٦م رأوا إذا صمؿ

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أُم٤م واطمدة، ُمّمٚمح٦م هل إٟمم اًمٗمري٘ملم، سمٙمؾ اعمتٕمٚم٘متلم اعمّمٚمحتلم

 وٟمٔمر احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع طمٙمؿ سملم اًمٗمرق هق وهذا اًمٗمري٘ملم، ُمّمٚمح٦م رأى وم٘مد

 .اًمرأي أهؾ ُمـ واًمرائلم اًمٜم٤مفمريـ

 هق يٙمقن أن وأرضمق آظمر ورء إًمٞمف، اًمٜمٔمر ُأْخِٗم٧م أن -أجْم٤مً – أريد هذا 

 واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ُمّمٚمح٦م ذم يٌحثقن واًمذيـ واًمٜم٤مفمريـ، اًمرائلم ه١مٓء إظمػم،

 سمٕملم إًمٞمف يٜمٔمرون طمقهل٤م، اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمتل اعم٠ًمخ٦م إمم يٜمٔمرون ه١مٓء

 .اًمٌٞم٤من وه٤ميمؿ واطمدة،

 طمٙمٛم٦م ذًمؽ قمغم يدل مم٤م هق وٓ واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ُمّمٚمح٦م ُمـ ًمٞمس: ي٘مقًمقن

 أٓ اًمتج٤مرة، قمروض ىمٞمٛم٦م اعمٛمٚمٞمٜم٦م، اعماليلم قمٜمده اًمرضمؾ يٙمقن أن احل٤ميمٛملم أطمٙمؿ

 اعمٕمٚمقم طم٘مٝمؿ قمغم حيّمٚمقا  أن ُمـ واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء حتريؿ ومٗمٞمف اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م ُيْٗمرض

٤مئِؾِ  طَمؼ   َأُْمَقاهِلِؿْ  َوذِم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم واعمذيمقر ًَّ  .[39:اًمذاري٤مت] ﴾َواعْمَْحُرومِ  ًمِٚم

 طمقل اًمٙمالم ُمـ سمٞم٤مهنم ُمـ ٟمٜمتٝمل وًمٕمٚمٜم٤م اصمٜمتلم، ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ هذا قمغم وضمقايب

 .اقمؽماو٤مت أو ؿمٌٝم٤مت أو إؿمٙم٤مٓت ُمـ قمٚمٞمٜم٤م يرد ىمد ُم٤م ًمٜمتٚم٘مك اعم٠ًمخ٦م، هذه

 أول ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌؼ اًمذي اًمٕم٤مم سم٤مٕصؾ ٟمتٛمًؽ ٟمحـ أنٜم٤م: إول اجلقاب



 514 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 ٟمٗمًٝم٤م، ُمٜمٝم٤م زيم٤مة اًمتج٤مرة سمٕمروض إهمٜمٞم٤مء ه١مٓء قمغم جي٥م: ومٜم٘مقل اًمٙمالم،

 يمم وأؿمٙم٤مهل٤م أنقاقمٝم٤م سمٙمؾ اًمزيم٤مة وُمِرو٧م أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اعمٗمروو٦م اًمٖم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ

ـْ  ظُمذْ ﴿: سم٘مقًمف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ذًمؽ إمم أؿم٤مر  َصَدىَم٦مً  َأُْمَقاهِلِؿْ  ُِم

ُرُهؿْ  ٞمِٝمؿْ  شُمَٓمٝمِّ  .[311:اًمتقسم٦م] ﴾ هِب٤َم َوشُمَزيمِّ

ر أن اًمتج٤مرة، ذم قمروض قمٜمده همٜمل يمؾ قمغم: وم٢مذاً   قمٚمٞمف أطميت مم٤م ٟمٗمًف ُيَٓمٝمِّ

ِت ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمم اًمِمح، وهق أٓ إنٗمس حَّ  إَنُٗمُس  َوُأطْمِيَ  ،[368:اًمٜم٤ًمء] ﴾اًمِمُّ

 ًمٙمل قمٚمٞمف، واضم٦ٌم زيم٤مة ٟمٗمًف سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م خيرج سم٠من اًمِمح هذا ُمـ ٟمٗمًف يٓمٝمر أن

 .إول اجلقاب هذا. واًمِمح اًمٌخؾ دٟمس ُمـ ٟمٗمًف يٓمٝمر

 ٕن ُمٓمٚم٘م٤ًم: قمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ أن اًمتج٤مرة سمٕمروض إهمٜمٞم٤مء ُمـ أطمد يٗمٝمٛمـ ومال

 اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة أُم٤م اًمٙمالم، أول ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ سمم ُُمَ٘مٜمَّٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ أن هق إٟمم سمحثٜم٤م

فُ  َوآشُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم ُمٜمٝم٤م، سمد ومال  ىمًؿ احلؼ، هذا ،[353:إنٕم٤مم] ﴾ طَمَّم٤مِدهِ  َيْقمَ  طَم٘مَّ

 يمت٥م وذم اًمًٜم٦م، ذم سمٞم٤مٟمف ضم٤مء يمم ُم٘مٞمَّد ُمٜمف وىمًؿ إـمالىمف، قمغم ومٞمجري ُمٓمٚمؼ ُمٜمف

 .اًمٗمروع سمٕمض ذم سمٞمٜمٝمؿ ظمالف قمغم أجْم٤مً  اًمٗم٘مف

 أطمٙمؿ طمٙمٛم٦م ُمـ أن -ذًمؽ ي١ميمد واًمقاىمع- أىمقل وم٠من٤م: أظمر إُمر أُم٤م

 دام ُم٤م ُمٕمٚمقم سمٜمّم٤مب ُمٕمٞمٜم٦م زيم٤مةً  اعمٙمٜمقز اح٤مل قمغم ومرض وضمؾ قمز اهلل أن احل٤ميمٛملم

 ُمٙمٜمقزاً  يم٤من اًمذي اح٤مل هذا قمغم اًمزيم٤مة هذه ُمثؾ يٗمرض ول ُمٙمٜمقزاً  اح٤مل هذا

ل  سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمؼمى اًمٗم٤مئدة ٕن سم٤مًمٖم٦ٌم: طمٙمٛم٦م ذًمؽ ذم دم٤مرة، قمروض إمم وشَمـَحقَّ

 ومرض سمٕمدم شمتح٘مؼ يمٙمؾ، اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع وسم٤مًمٜم٦ًٌم سمؾ واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء

 اح٤مل هذا أن سمدًمٞمؾ أيمثر، ًمٚمتج٤مرة ُمٕمروو٦م اًمتل إُمقال هذه قمغم اعم٘مٜمٜم٦م هذه اًمزيم٤مة

 اًمٗم٘مراء وشمِمٖمٞمؾ إُمقال، هذه حتريؽ ذًمؽ ذم دم٤مرة إمم يتحقل طمٞمٜمم اعمٙمٜمقز

 قمغم شمٗمرض اًمتل اعمئقي٦م اًمٜم٦ًٌم هذه ُمـ أيمثر: أوًٓ  وم٤مئدهتؿ ومتٙمقن واعم٤ًميملم،

 إمم أؿم٤مر يمم هلؿ وأذف أـمٝمر شمٙمقن صمؿ اًمٗمْم٦م، أو اًمذه٥م ُمـ اعمٙمٜمقزة إُمقال

 اًمًٗمغم، اًمٞمد ُمـ ظمػم اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد»: اعمٕمروف احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ

 .شأظمذة هل اًمًٗمغم واًمٞمد اعمٕمٓمٞم٦م، هل اًمٕمٚمٞم٤م واًمٞمد



 512 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م»: أجْم٤مً  اعمٕمروف احلدي٨م ذم ىم٤مل ويمم

 .«يمًٌٙمؿ ُمـ أوٓديمؿ وإن يده،

ل: وم٢مذاً   هلؿ: وأذف ًمٚمٛم٤ًميملم أنٗمع ذًمؽ دم٤مرة، قمروض إمم اعمٙمٜمقز اح٤مل شَمـَحقُّ

 .ضمٌٞمٜمٝمؿ سمٙم٥ًم ي٠مظمذون ٕهنؿ

 .قمٜمديمؿ ُم٤م ٟمًٛمع وأن قمٜمدي ُم٤م هذا

 .اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: ُمداظمٚم٦م

 .-يًٛمع ُمـ وذم ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- سمف حتدصمتؿ ُم٤م إمم اؾمتٛمٕم٧م: أىمقل

 .وومٞمٙمؿ: اًمِمٞمخ

 قمروض زيم٤مة ي٘مررون وأضمدهؿ اًمٕمٚممء، يمت٥م ذم أىمرأ  قمٜمدُم٤م وطم٘مٞم٘م٦ًم،: ُمداظمٚم٦م

 قمٜمده رضمالً  أن ٟمجد: ُمثالً  قمٚمٞمٝم٤م، اإلضم٤مسم٦م أضمد ل ٟمٗمز ذم أؿمٞم٤مء هٜم٤مك يم٤مٟم٧م اًمتج٤مرة،

ره٤م ُماليلم، قمنمة ىمٞمٛمتٝم٤م ٟم٘مقل ىمد ي١مضمره٤م قممرة  ُمـ اًمٕمٚممء ُمـ ري٤مل، سمٛمٚمٞمقن ُي١َمضمِّ

 طم٤مل إذا ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ إضمرة، يًتٚمؿ أن ُمٜمذ اعمٚمٞمقن هذا قمغم يزيمل سم٠منف ي٘مقل

 ٟمجد سمٞمٜمم ري٤مل، أخػ وقمنميـ َخ٦ًم وهق اعمٚمٞمقن قمغم يزيمل إضمرة هذه قمغم احلقل

 يرسمح، وٓ ُماليلم قمنمة ُم٤مًمف ورأس اًمتج٤مرة قمروض ذم يِمتٖمؾ أجْم٤مً  هق آظمر رضمالً 

سم٦م يزيمل أن قمٚمٞمف أنف اًمتج٤مرة سمٕمروض ي٘مقل ُمـ وٟمجد ُمٚمٞمقن خين ىمد  ُم٤مئتلم ىمرا

٤ًٌم أو أخػ وأرسمٕملم  قمروض زيم٤مة هؾ: إُمر هذا ٟمٗمز ذم ويم٤من ذًمؽ، ُمـ ىمري

 إرض، ٟم٤مشم٩م قمغم إٓ ًمٞم٧ًم اعمزارع ذم ٟمجده٤م أنٜم٤م ُمع اًمتج٤مرة، يمؾ قمغم اًمتج٤مرة

ر -ىمٚم٧م يمم- ذم أجْم٤مً  ٟمجده٤م  وُم٤م إضُْمرة قمغم احلقل طم٤مل إذا: ىم٤مل ُمـ قمغم اعمُـ١َمضمَّ

 إضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م أضمد ل ىمْمٞم٦م هذه ومٙم٤مٟم٧م أظمرى، أؿمٞم٤مء قمٜمده ُمـ وهمػمه٤م ُمٜمٝم٤م، يًتٗمٞمد

 واوح اًمتج٤مرة قمروض وسملم اعمٙمٜمقز اح٤مل سملم ذيمرمتقه اًمذي واًمٗمرق إضم٤مسم٦م، هل٤م أو

 ًمٚمٗم٘مراء ًمٕمٛمقم ٟمٗمع احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق ُم٤مًمف حيرك ٕن ًمٚمت٤مضمر دومٕم٤مً  هذا ٕن ومٕماًل:

 وهل أظمرى ُم٠ًمخ٦م إمم وم٠مذشمؿ وُمِم٤مهد، ُيٜمْٙمر ٓ أُمر وهذا وًمٖمػمهؿ، وإهمٜمٞم٤مء

 وأن٤م اعم٠ًمخ٦م هبذه أيمت٥م يقُملم ُمٜمذ ويمٜم٧م اًمٖمٜمل، وطم٤مل اًمٗم٘مػم طم٤مل ُمراقم٤مة ىمْمٞم٦م

 شمٓمٕمٛمقن ُم٤م أوؾمط ُمـ»: شمٕم٤ممم ىمقًمف أُم٤مم وىمٗم٧م أنٜمل وىمٚم٧م اًمقؾمٓمٞم٦م، ُمٜمٝم٩م أىمرر



 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 ٓ اًمقؾمٓمٞم٦م أن إًمٞمف، شمقصٚم٧م ُم٤م ظمالف أومٝمٛمٝم٤م، ومٞمم اًمقؾمٓمٞم٦م إن: وىمٚم٧م شأهٚمٞمٙمؿ

 شمٙمقن أن اًمٌٞمٜمٞم٦م، وُمٕمٜمك اخلػمي٦م ُمٕمٜمك شمتْمٛمـ يم٤مٟم٧م إذا إٓ وؾمٓمٞم٦م شمًٛمك أن يٛمٙمـ

ـْ ﴿: ذًمؽ قمغم ُمث٤مل وىمٚم٧م ظمػماً، ويٙمقن أُمريـ سملم  ﴾َأْهٚمِٞمُٙمؿْ  شُمْٓمِٕمُٛمقنَ  َُم٤م َأْوؾَمطِ  ُِم

 ومٝمق إومْمؾ هق هذا إنقاع، أومْمؾ شمٓمٕمؿ أنؽ وي٘مقل إٟم٤ًمن ي٠ميت ىمد ،[89:اح٤مئدة]

 ٕن إُمريـ: سملم اًمقؾمط شمٓمٕمؿ أن هق إومْمؾ اخلػم أصالً  ٓ،: ًمف أىمقل اًمقؾمٓمٞم٦م،

 قمٜمدك، ُم٤م أومْمؾ أـمٕمؿ ًمٚمٖمٜمل ىمٚمٜم٤م ًمق اًمٗم٘مػم، حل٤مل وُمراقم٤مة اًمٖمٜمل، حل٤مل ُمراقم٤مة ومٞمف

 سمف يْم٤مر ُم٤م ٕـمٕمؿ ىمٞمد سمدون ؿمئ٧م ُم٤م أـمٕمؿ ىمٚمٜم٤م وًمق اًمٖمٜمل، دون اًمٗم٘مػم طم٤مل ًمراقمٞمٜم٤م

 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم وهق اًمٖمٜمل، وطم٤مل اًمٗم٘مػم طم٤مل آصمٜملم، طم٤مل ًمػماقمل اًمنمع ومج٤مء اًمٗم٘مػم،

 وم٠منتؿ ُم٘متٜمع، وهق ـمٞمٌف وٟمٗمًف خيرج طمتك اعمدى، سمٕمٞمدة ودٓٓت أومْمٚمٞم٦م أجْم٤مً  ًمف

 ُمراقم٤مة -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ٟمٗمز ذم ىمٌقًٓ  وضمدت وأجْم٤مً  اًم٘مْمٞم٦م، هذه إمم أذشمؿ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٗم٘مػم وأجْم٤مً  اًمٖمٜمل وهق اًمٓمروملم طم٤مل

 يمم اًمتج٤مرة قمروض ُم٠ًمخ٦م وهل اعم٠ًمخ٦م هذه -ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ- وم٠مىمقل 

 اؾمتٛمٕم٧ُم  يمم اعم٠ًمخ٦م أن سمف حتدصمتؿ ُم٤م ظمالل ُمـ وم٠مؿمٕمر ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚممء يمالم شمٕمٚمٛمقن

 أظمرى وُمرة أوؾمع، سمِمٙمؾ اًم٘مْمٞم٦م هذه وحترير ومٞمٝم٤م واحلدي٨م ضمدًا، ُمٝمؿ سمحثٝم٤م

د أن أمتٜمك يمؿ: أىمقل قمٜمدُم٤م ُمٜمل شمٖمْم٥م أو شمزقمؾ ٓ أن أرضمق  ٕمهٞمتٝم٤م، رؾم٤مًم٦م ذم شُمْنَ

 هلل: واحلٛمد ضمداً  يمثػمة وهل أومردشمؿ اًمتل اًمرؾم٤مئؾ ُمـ همػمه٤م قمـ شم٘مؾ أهن٤م أرى وٓ

 اًم٘مقل إمم ومٞمٝم٤م ويٜمتٝمك وإدًم٦م، إىمقال ومٞمٝم٤م وحترر قم٤مُم٦م، ُم٠ًمخ٦م ٕهن٤م

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ ومٞمٙمؿ، اهلل وسم٤مرك..اًمّمحٞمح

 .أوًٓ  سم٠مظمٞمؽ فمٜمؽ طمًـ قمغم ظمػماً  اهلل ضمزاك وأن٧م: اًمِمٞمخ

 .سمِمٞمخل: ُمداظمٚم٦م

 وجيٛمٕمٜم٤م إظمقة، ٟمٙمقن أن ومْمالً  وطمًٌٜم٤م أظمقك أن٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: اًمِمٞمخ

 .وضمؾ قمز اهلل ديـ ذم واًمتٜم٤مصح اإلؾمالم

 اؾمتٗمدت ىمد وم٠من٤م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمألُم٦م اعمٗمٞمدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اىمؽماطم٤مشمؽ قمغم أؿمٙمرك صمؿ

 شمرى ومٞم٤م اىمؽماطملم، ُمٜمؽ اؾمتٗمدت طمٔمل، ؾمقء ُمـ وهذا ُمٕمل، ُمٙمثؽ ىمٚم٦م قمغم ُمٜمؽ



 518 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٠مي: ًمؽ ؾم٠مىمقل وطمٞمٜمئذ ُمٜمؽ، يمثػمة سم٠مج٤مم طمٔمٞم٧م ًمق اىمؽماطم٤مشمؽ ؾمتٙمقن يمؿ

 .أبدأ آىمؽماطم٤مت

 .ُمٞمنة ؾمٝمٚم٦م يمٚمٝم٤م اىمؽماطم٤ميت: ُمداظمٚم٦م

 ..شمٔمـ أن٧م هٙمذا: اًمِمٞمخ

 .قمٜمديمؿ أـمٞمؾ ٓ أن:... ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمؿ ىمٚم٧م وًمذًمؽ: ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمدك ُم٤م شمٗمْمؾ اًمتٕم٤مون، ُمـ ًمٞمس هذا ٕن حمذور: هذا: اًمِمٞمخ

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل طمٞمٜمم احلٍم ُمٕم٤مذ طمدي٨م ُمـ يٗمٝمؿ هؾ: إول ؿمٞمخ: ُمداظمٚم٦م

 .ش...اًمزسمٞم٥م ُمـ إٓ شم١مظمذ ٓ»

 .يمذًمؽ هق ي١مظمذ، ٓ ويمٞمػ: اًمِمٞمخ

 قمز اهلل ىمقل ُمـ ي١مظمذ أنف اًمّمحٞمح اًم٘مقل أن ىمررت أن٧م: اًمث٤مين: ُمداظمٚم٦م

ـْ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ ﴿: وضمؾ ٤مَه٤م َُم ـْ  ظُمذْ ﴿ ..[31: اًمِمٛمس]  ﴾َزيمَّ هِلِؿْ  ُِم ُرُهؿْ  َصَدىَم٦مً  َأُْمَقا  شُمَٓمٝمِّ

ٞمِٝمؿْ  هِلِؿْ  َوذِم ﴿.. [311:اًمتقسم٦م] ﴾هِب٤َم َوشُمَزيمِّ ٤مئِؾِ  طَمؼ   َأُْمَقا ًَّ  .[39:اًمذاري٤مت] ﴾َواعْمَْحُرومِ  ًمِٚم

 .اًمٗم٘مػم وسملم اًمٖمٜمل سملم آضمتمقمل اًمتٙم٤مومؾ يرسمط اًمذي وهق

 .أطمًٜم٧م: اًمِمٞمخ

ُمٝم٤م ٓ أن ٟمٗمًٝم٤م ُمٜمٝم٤م شم٘مّمد هؾ ٟمٗمًٝم٤م، ُمٜمٝم٤م ُيـْخرج أن شم٘مقل وأن٧م: ُمداظمٚم٦م  ُيَ٘مقِّ

 .قمٞمٜمٝم٤م ٟمٗمس ُمـ وخيرج ُم٤مًٓ 

 ٓ اًمٗم٘مػم ٕن قمٞمٜمٝم٤م: ُمٜمٝم٤م اًمٕمروض سمٕمض أىمقل أن٤م شمٗمّمٞمؾ، زم هٜم٤م: اًمِمٞمخ

م ومحٞمٜمئذ ًمٚمٗم٘مػم، خترج أن يٛمٙمـ ٓ أظمر واًمٌٕمض ُمثٚمٝم٤م، قمـ يًتٖمٜمل  ويٕمٓمك شُمَ٘مقَّ

 ًمٞمس قمٚمٞمف جي٥م ىمد وهق وُمٚمٞمقٟمػم، ؾمٞم٤مرات شم٤مضمر ُمثالً  ٟمٗمؽمض يٕمٜمل اًم٘مٞمٛم٦م، ًمٚمٗم٘مػم

 .ؾمٞم٤مرة إمم سمح٤مضم٦م ًمٞمس اًمٗم٘مػم ًمٚمٗم٘مػم؟ يٕمٓمٞمٝم٤م؟ ومٚمٛمـ ؾمٞم٤مرات، واطمدة ؾمٞم٤مرة

م هق: وم٢مذاً   ٟمٗمًف، هب٤م ويزيمل يٓمٝمر أنف وئمـ ٟمٗمًف، هب٤م دمقد اًمتل اًمٜم٦ًٌم هذه ُيَ٘مقِّ

 .هق يٕمٚمؿ ُم٤م طمدود ذم واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء يقزقمٝم٤م صمؿ



 519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 إمم سمح٤مضم٦م وًمٞمًقا  واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء إمم شمقزع أن سمح٤مضم٦م ىمًؿ ىمًمن، مه٤م: وم٢مذاً 

 ًمٚمٗم٘مراء وشُمْٕمَٓمك شُمَ٘مّقم ذيمرٟم٤م يمم أظمر واًم٘مًؿ ىمٞمٛمتٝم٤م، ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة سمٞمٕمٝم٤م

 .اًمٕمروض ذاك وًمٞمس اًمٕمروض، هذه ىمٞمٛم٦م واعم٤ًميملم

 إرسم٤مح؟ قمغم اًمزيم٤مة سم٢مظمراج اًم٘مقل يٛمٙمـ هؾ ٟمٗمز، ذم يم٤من آظمر... ؾم١مال: ُمداظمٚم٦م

 .ٓ: اًمِمٞمخ

 ح٤مذا؟: ُمداظمٚم٦م

 .احلقل قمٚمٞمف حيقل طمتك ُم٤مل قمغم زيم٤مة جي٥م ٓ ٕنف: اًمِمٞمخ

 أٓ احلقل قمٚمٞمف طم٤مل إذا ًمٙمـ احلقل، قمٚمٞمف حيقل طمتك ُم٤مل قمغم ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 .إرسم٤مح قمغم خيرج احلقل طم٤مل إذا أرسم٤مطمٝم٤م، قمغم خيرج

 قمٜمده اًمٜمّم٤مب يمٛمؾ ٟمٗمؽمض رضمؾ وهق أن، ومٝمٛمتف ؿمٞمئ٤مً  شمٕمٜمل أن٧م: إذاً : اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ اًم٘م٤مسمٚم٦م، اًمًٜم٦م ذم حمرم رأس ذم اح٤مل هذا قمغم احلقل وطم٤مل حمرم، ؿمٝمر أول ذم

 ٟمٔمر اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٜم٦م دظمٚم٧م ح٤م أرسم٤مح، أو شم٘مقل يمم ُمراسمح ضم٤مءشمف إومم اًمًٜم٦م أثٜم٤مء ذم

 طم٤مل اًمذي اًمقاطمد اًمٜمّم٤مب قمـ خيرج ومٝمؾ واطمدًا، ٟمّم٤مسم٤مً  وًمٞمس أنّمٌف قمٜمده ومقضمد

 ُم٤م جمٛمقع قمـ خيرج أم احلقل، قمٚمٞمٝم٤م حيؾ ل اًمذي إظمرى إنّم٦ٌم دون احلقل قمٚمٞمف

 هذا؟ شمٕمٜمل احلقل، قمٚمٞمف حيؾ ل ومم٤م احلقل قمٚمٞمف طم٤مل مم٤م قمٜمده

 .هذا أقمٜمل ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ُمٜمٝمؿ ىمقًملم، قمغم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أجْم٤مً  اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚممء أن واجلقاب: اًمِمٞمخ

 اًمٜمص سم٤مٟمٓم٤ٌمق قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي اًمٜمّم٤مب قمـ قمٜمده، ُم٤م جمٛمقع قمـ ُيـْخرج سم٠منف ىم٤مل

 سم٤مًمٜمّم٤مب شمٚمحؼ ًمٙمٜمٝم٤م احلقل، قمٚمٞمٝم٤م حيؾ ل اًمتل إظمرى إنّم٦ٌم وقمغم قمٚمٞمف،

 .ًمديف ُم٤م جمٛمقع قمـ ومُٞمْخرج

 .احلقل قمٚمٞمف حيقل أن واٟمتٔمر قمٜمده، ؾمجؾ ٟمّم٤مب قمٜمده شمقومر يمٚمم: اًمث٤مين اًم٘مقل

 ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا ًمٙمـ اًمٕمٚممء، سمٕمض ىم٤مًمف ىمد هذا

ُ  ُيِريدُ ﴿: وضمؾ قمز  هذا ذم ظم٤مص٦م ،[384:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ



 551 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 احل٤ًمب يٕمٜمل أن اًمٞمن ُمـ ومٚمٞمس حلٔم٦م، يمؾ سمٛمراسمح يٗم٤مضم١مون اًمتج٤مر اًمذي اًمزُمـ

 صح إذا اًمٙمٛمٌٞمقشمر قم٘مؾ سمِّده رء ويًجؾ ويًجؾ، اًمٜمّم٤مب سمٚمغ وىمد ي٠متٞمف ُم٤مل يمؾ

 .وقمجزه اإلٟم٤ًمن وٕمػ قمـ ومْمالً  اًمتٕمٌػم،

 دومٕم٤مً  ودومٕمتٜمل سمؾ محٚمتٜمل، اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ اعمالطمٔم٦م هذه يم٤مٟم٧م: وًمذًمؽ 

 .إول اًم٘مقل ًمؽمضمٞمح

 اًمٜمّم٤مب وهق أٓ أصؾ، هٜم٤مك يٙمقن أن سمنمط اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م خيرج اعمراسمح: وم٢مذاَ ً

 قممرة -ومٞمؽ هلل سم٤مرك آٟمٗم٤مً - ضسم٧م يمم -ُمثالً - يمذًمؽ ومٚمٞمس احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل وىمد

 ومٝمذا اًمدٟم٤مٟمػم، أو اًمدراهؿ ُمـ ُم١مًمٗم٦م أخقف يمذا -ُمثالً – ؾمٜم٦م رأس يمؾ ي٠متٞمف ؿم٤مه٘م٦م

 اًمرسمح؟ هلذا اؾمتالُمف ومقر اًمزيم٤مة خيرج أن قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ رسمح،

 هذا ضم٤مءه ىمد ويم٤من احلقل، قمٚمٞمف وطم٤مل ٟمّم٤مب قمٜمده يم٤من إذا ًمٙمـ ٓ، :اجلقاب

 .اعمجٛمقع قمـ خيرج اًمقومػم اًمرسمح

 .ٟمٕمؿ اًمراضمح، هق وهذا: ُمداظمٚم٦م

 ..اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 [قمغم سمٜم٤مء] ُيـْخِرج، أن قمٚمٞمف جي٥م سم٠منف ىمٚمٜم٤م ح٤م إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ ؿمٞمخ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 وأرضمٕمٜم٤مه٤م اًمٜم٦ًٌم، هذه ًمف ي٘مٞمد ُم٤م اًمنمع ذم يرد ل ٕنف ُٟمَ٘مّٞمد: ل ٟمحـ إدًم٦م، قمٛمقم

ه، اح٤مل ص٤مطم٥م ٟمٗمًٞم٦م إمم ـْ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىمقل وقمٛمقم وشم٘مقا  ؿُمحَّ  ُيقَق  َوَُم

فِ  ًِ  .[9:احلنم] ﴾َٟمْٗم

 ٓ اًمٜم٤مس ٕن اوٓمراب: احلج٦م هذه ذم أن وىم٤مل رضمؾ قمٚمٞمٜم٤م دظمؾ ًمق أخٞمس

 ٓ ضم٤مهؾ ًمٙمٜمف شم٤مضمًرا  يٙمقن ىمد اًمٜم٤مس، أطمقال وختتٚمػ خيرضمقن، يمؿ يٕمٚمٛمقن

 .أيمثره أىمٚمف ُمٕمٞمٜم٤ًم ُم٘مداًرا ٟمحدد أن ٟمًتٓمٞمع هؾ يٕمرف،

 ىمد ٕنف داطمْم٦م: طمج٦م احلج٦م هذه ًمٙمـ ٟمًتٓمٞمع، ُم٤م ٓ، ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: اًمِمٞمخ



 553 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 هذا يٙمقن ومٝمؾ زيم٤مة، اًمتج٤مرة قمروض قمغم جي٥م أنف ُمٓمٚم٘م٤مً  يًٛمٕمقا  ل دم٤مر يقضمد

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ ٓ، ًمف؟ قمذر  ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمذِّ

 يمؾ وأن يمٗم٤مئٞم٦م، وومروض قمٞمٜمٞم٦م ومروض هٜم٤مك إن: ىمٚمٜم٤م اًم٘مري٥م إُمس وذم. [51:اًمٜمحؾ]

 يم٤من إذا ًمٙمـ وذوـمٝم٤م، اًمّمالة ُمـ قمٞمٜمٞم٦م أُمقر قمٚمٞمف ومٞمج٥م اًمرؿمد ؾمـ سمٚمغ ُمٙمٚمػ

 احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ يٕمرف أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًمزيم٤مة، أطمٙم٤مم يٕمرف أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ وم٘مػماً 

 اًمٖمٜمل هذا ومٙمقن اًمزيم٤مة، أطمٙم٤مم شمٗم٤مصٞمؾ يٕمرف أن جي٥م ومٝمق همٜمٞم٤مً  ص٤مر وىمد َأَُم٤م

 َرسمَُّؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ يٕمرومٜم٤م، ل طمٞم٨م اهلل أراده ُم٤م وهذا ٟم٦ًًٌم، يٕمرف ٓ اًمتج٤مرة سمٕمروض

ٞم٤ًّم
ًِ  .اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز ىم٤مل يمم ،[25:ُمريؿ] ﴾َٟم

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ٟمٗمًف، سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م ُيـْخِرج أن جي٥م أنف يٕمرف أن جي٥م: وم٢مذاً 

 سمال وهٜم٤م- ،شٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل حيؾ ٓ»: صحتف اعمٕمروف احلدي٨م ذم

 أراد ي٘مٞمد، ول هٜم٤م أـمٚمؼ وضمؾ قمز رسمٜم٤م ومحٞمٜمم سم٤مًمٖم٦م، إهلٞم٦م طمٙمٛم٦م وهذه -ؿمؽ

 إمم ويمٚمٝم٤م ُمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ىمًؿ إطمٙم٤مم ُمـ يمثػًما : ٟمٕمٚمؿ ويمم اًمٜم٤مس، ه١مٓء اُمتح٤من

 قمـ خيتٚمػ ىمد ضم٤مٟم٥م ُمـ يٙمقن اًمت٘مٞمٞمد أو ضم٤مٟم٥م، ُمـ يٙمقن ىمد واإلـمالق اعمٙمٚمػ،

: ذقم٤مً  ىمًٛملم قمغم ٟمجده٤م واًمٙمٛمٞم٦م، إنّم٦ٌم اعمحدودة اًمزيمقات: ُمثالً  آظمر، ضم٤مٟم٥م

ٌَؾ ُمـ اًم٤ًمقمل ي٠ميت ُم٤م ُمٜمٝم٤م ىمًؿ  رهمؿ اًمزيم٤مة شمٚمؽ وي٠مظمذ اًمٖمٜمل، إمم اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ ىِم

 .اًمثمر وزيم٤مة اعمقار زيم٤مة وهل أنٗمف،

 .اًمٜم٘مديـ يمزيم٤مة اًمٖمٜمل ٟمٗمس إمم ذًمؽ ُويمَِؾ  آظمر ىمًؿ

 أن اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُيَٙمّٚمػ ل اًمذي اًمٖمٜمل هذا رسمم: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد

 ٓ اًمٖمٜمل هذا رسمم وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ُمٜمف وي٠مظمذ ًمف ُم٤م وحييص اًمٖمٜمل إمم يرؾمؾ

 ُمًٚمؿ؟ ُمـ يّمدر ؾم١مال هذا ومٝمؾ اًمقاضم٥م، هبذا ي٘مقم

 قمرومٝم٤م ُمـ قمرومٝم٤م سم٤مًمٖم٦م، طِمَٙمؿ ًمف ذع ُم٤م يمؾ ذم وضمؾ قمز اهلل ٕن ٓ:: اجلقاب

 ُمـ ىمًمً  ضمٕمؾ وضمؾ قمز اهلل أن ذم احلٙمٛم٦م هل ُم٤م: شم٤ًمءًمٜم٤م ومٚمق ضمٝمٚمٝم٤م، ُمـ وضمٝمٚمٝم٤م

 ذم شمٕمٚمٛمقن وهٜم٤م ُمٜمف، ومٞم٠مظمذه٤م اًم٤ًمقمل ي٠ميت إهمٜمٞم٤مء، أُمقال قمغم اًمقاضم٤ٌمت هذه

َٕم٤مة، شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مم ًُّ  إمم رضمٕمٜم٤م ومٞمٝم٤م، ُم٤م أدٟمك ي٠مظمذ وٓ ومٞمٝم٤م ُم٤م أطمًـ ي٠مظمذ ٓ ومٝمق سم٤مًم
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 .إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمقؾمٓمٞم٦م

ٌَك اًمزيم٤مة ُمـ اًمٜمقع هذا أن ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم ذع اهلل أن ُمـ احلٙمٛم٦م ومم  ُمـ ُيـْج

 ومٞمٝم٤م يٙمٚمػ اًمٜم٘مديـ زيم٤مة ضمٕمؾ سمٞمٜمم اًمزيمقات، ذم ُمٕمروف ٟمّم٤مب وهلؿ ُمقفمٗملم،

 ٓ إهمٜمٞم٤مء ُمـ يمثػم اًمٞمقم، ُمِم٤مهد هق يمم خيرج ٓ وىمد خيرج وم٘مد ٟمٗمًف، اًمٖمٜمل

 ٓ ومٞمم سمؾ يٜمٌٖمل، ٓ ومٞمم سمؾ أوٕم٤مومٝم٤م أوٕم٤مف يٍمومقن سمؾ أُمقاهلؿ، زيم٤مة خيرضمقن

 .َيـْحُرم ومٞمم سمؾ جيقز،

 سمف ي٘مقم طمٙمؿ يمؾ جيٕمؾ أن اًمٕم٤معملم رب ُيرد ل ٕنف ضمدًا: واوح٦م احلٙمٛم٦م

 اًم٤ٌمًمٖم٦م احلٙمٛم٦م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ سمٜمٗمًف، هق يتٓمٝمر أن يريد وًمٙمـ أنٗمف، رهمؿ اعمًٚمؿ

 ُمٜمف شم١مظمذ إظمرى اًمزيم٤مة سمٞمٜمم ٟمٗمًف، ُمـ سمٓمقاقمٞم٦م خيرضمٝم٤م اًمٜم٘مديـ زيم٤مة ضمٕمؾ أن

 .أنٗمف رهمؿ

سم٤مً  يٙمقن أن يّمٚمح هذا ومٕمغم  وضمؾ قمز اهلل يت٘مل هق يٕمٜمل ؾم٠مخ٧م، ُم٤م قمغم ضمقا

 أو احلٙم٤مم، أي إُمقر وٓة ُمـ يمٜم٤م ؾمقاء قمٜمدٟم٤م ُمـ ٟمحـ ٟمٗمرض أن ؾمٌٞمؾ ًمٜم٤م وًمٞمس

 رب يٗمرض ل ومٞمم ومرو٤مً  قمٚمٞمف ٟمٗمرض أن ًمٜم٤م ًمٞمس اًمٕمٚممء، سمٛمٕمٜمك إُمقر وٓة ُمـ

 أن وجي٥م ٟمٗمًؽ، سمٓمٞم٥م اًمٜم٘مديـ زيم٤مة خترج وم٠من٧م اًمٜمقع، هذا ُمـ وهذا اًمٕم٤معملم،

 وي٘م٤مل يدان اعمًٚمؿ ومٝمذا اًمتج٤مرة، قمروض ُم٠ًمخ٦م مت٤مُم٤مً  يمذًمؽ قمٚمٞمؽ، جي٥م ُم٤مذا شمٕمٚمؿ

 وم٤مشمؼ ُماليلم، قمٜمدهؿ عمـ أخػ، ُم٤مئ٦م قمٜمده عمـ آٓف قمنمة قمٜمده ُمـ يًتقي ٓ: ًمف

 اؾمتٗم٧م»: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم حمٚمف أقمت٘مد وهذا اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمم وضمؾ، قمز اهلل

 .«اعمٗمتقن أومت٤مك وإن ىمٚمٌؽ،

 أن ي٠مُمرٟم٤م ط اًمٜمٌل يم٤من ؾمٛمرة قمـ داود أبق طمدي٨م ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمٌٞمع ٟمٕمّده مم٤م اًمزيم٤مة ٟمخرج

 ضمٝم٤مًمف، ؾمٜمده وذم شداود أيب وٕمٞمػ» ٟمّمٞم٥م ُمـ طمدي٨م هذا ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 .طمج٦م سمف شم٘مقم ومال

 هذا قمغم أُمقاهلؿ زيم٤مة خيرضمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م إهمٜمٞم٤مء أن: اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م أن ؿمؽ وٓ 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م خي٤مًمػ إؾمٜم٤مده، وٕمػ ُمع وم٤محلدي٨م آٟمٗم٤ًم، ذطمف ؾمٌؼ اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ
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 وهمػمه شُمًٜمده» ذم أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م ذيمرٟم٤م وىمري٤ٌمً  اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل

 .ٟمٕمؿ. همػمه ذم أجْم٤مً 

 ،وُأدم إٓضمٕم٤مب ُم٤مزم: وم٘م٤مل. ُم٤مًمؽ زيم٤مة أد سحلم قمٛمر وىم٤مل ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

ُمٝم٤م: وم٘م٤مل  .زيم٤مهت٤م وأد ىَمقِّ

 .اًمٕمٚم٦م ٟمٗمس هق: اًمِمٞمخ

 .ُمثٚمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ذم ىمٚم٧م وأن٧م اًمٕمروض، زيم٤مة إظمراج يٕمٜمل إمج٤مع، هق: اعمجد وىم٤مل ـمٞم٥م،

 ..ٟمٕمٚمؿ ٓ إول

 ومم٤م طمزم، ٓسمـ اعمحغم يمت٤مب ُمـ واوح هذا إمج٤مع، هٜم٤مك ًمٞمس ٓ،: اًمِمٞمخ

 ُم٤م وم٘م٤مل زيم٤مهت٤م، ي٠مظمذوا أن ُمٜمف ـمٚمٌقا  اًمذي اخلٞمؾ ذم اخلٓم٤مب قمٛمر قمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف

 . اًمّمدىم٤مت ُمـ صدىم٦م أهن٤م قمغم ظمذه٤م: قمكم وم٘م٤مل ىمٌكم، ُمـ ص٤مطم٤ٌمي ومٕمٚمف

 ( 11 :11: 19/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

 (   11 :13: 41/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتجارة ظروض زـاة

 دم٥م اًمتل اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: أطمدمه٤م: ىمقٓن ومٞمٝم٤م اًمتج٤مرة، قمروض: افشقخ

 . اًمٜم٘مديـ أو اًمٜم٘مد قمغم

 .اعمُٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وإٟمم اًمزيم٤مة، هذه ومٞمٝم٤م جي٥م ٓ أنف: أظمر واًم٘مقل

 أو اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ؾمقاء ضمدًا، يمٌػم ومرق اًم٘مقًملم سملم اًمٗمرق أن: واحل٘مٞم٘م٦م

 .آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ

 آٟمٗم٤ًم، ذيمرهُت٤م اًمتل اًمزيم٤مة سمقضمقب ي٘مقًمقن وم٤مًمذيـ: آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أُم٤م 

ُمٝم٤م، قمٜمده، اًمتل اًمٕمروض ُيـْحيِص  أن شم٤مضمر يمؾ قمغم ومٞمقضمٌقن  ُمـ ُيـْخرج صمؿ وُيَ٘مقِّ
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 .اًمٕمٚممء أيمثر رأي هق وهذا وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ٟم٘مداً  يم٤مٟم٧م ًمق يمم اًم٘مٞمٛم٦م،

 ذم ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اًمزيم٤مة: ُمـ اًمٜمقع هذا يقضم٥م ٓ ومٝمق أظمر اعمذه٥م أُم٤م

 اًمّمحٞمح٦م، اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ُمـ رء ذم وٓ ،ط اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم وٓ اهلل يمت٤مب

م ُم٤م سمد ٓ شم٤مضمر يمؾ أن  رأي جمرد هذا وٟمّمػ، اصمٜملم اح٤مئ٦م ُمـ وخيرج سمْم٤مقمتف، ُيَ٘مقِّ

 يمؾ قمٚمٞمف اعم٘مٞمس قمغم اعم٘مٞمس وخيتٚمػ ىمٞم٤مس، جمرد قمغم ىم٤مئؿ واؾمتٜم٤ٌمط، واضمتٝم٤مد

 ... آظمتالف

 ٟمٗمًؽ، سمف شمٓمٞم٥م سمم زيم٤مهت٤م خترج قمٜمدك اًمتل اًمٌْم٤مقم٦م هذه: ومٞم٘مقل أظمر اعمذه٥م أُم٤م

 اًمٜمٗمس ـمٌٞمٕم٦م قمـ شُمَٕمؼمِّ : إطمدامه٤م اصمٜمتلم، آيتلم ذم وضمؾ قمز اهلل ىمقل ذًمؽ ذم ُمراقمٞم٤مً 

 درن ُمـ شمٓمٝمره٤م أن يٜمٌٖمل اًمتل اًمٌنمي٦م اًمٜمٗمس هذه واضم٥م قمـ شُمَٕمؼمِّ : وإظمرى اًمٌنمي٦م،

ح، ِت ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف إول أي٦م اًمِمُّ َنُٗمُس  َوُأطْمِيَ حَّ  ٕا  ،[368:اًمٜم٤ًمء] ﴾اًمِمُّ

 احلدي٨م ذم ط اهلل رؾمقل ذًمؽ وأيمد واًمِمح، اًمٌخؾ هق اًمٜمٗمقس ـمٌٞمٕم٦م أن: أي

 اًمِمح هذا ومٚمٛمٕم٤مجل٦م ،«ه٤مًمع وؿمح ظم٤مًمع ضمٌـ اًمرضمؾ ذم ُم٤م َذُّ »: ىم٤مل قمٜمف، اًمّمحٞمح

 ىَمدْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف هب٤م وأقمٜمل إومم، أي٦م شم٘م٤مسمؾ اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل اهل٤مًمع

ـْ  َأوْمٚمََح  ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىمَدْ  ،َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  .[31 ،9: اًمِمٛمس]  ﴾َدؾمَّ

 اًمنمع هذا ذم هٜم٤مك ًمٞمس اًمتج٤مرة، قمروض اًمٕمروض، ص٤مطم٥م اًمٖمٜملَّ  هذا: وم٢مذاً 

ر سم٠من ي٠مُمره ُم٤م اًمنمع ذم ًمٙمـ اًمًٜمقي، سم٤مًمت٘مقيؿ ُيَٙمٚمِّٗمف ُم٤م ح َدَرن ُمـ ٟمٗمًف ُيَٓمٝمِّ  اًمِمُّ

ـْ  ظُمذْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم سم٤مًمّمدىم٦م، يمٞمٝم٤ميز وأن واًمٌخؾ، هِلِؿْ  ُِم ُرُهؿْ  َصَدىَم٦مً  َأُْمَقا  شُمَٓمٝمِّ

ٞمِٝمؿْ   احلقل، سمٛمرور: أوًٓ  حمددة همػم اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزيم٤مة هذه ،[311:اًمتقسم٦م] ﴾هِب٤َم َوشُمَزيمِّ

 ذم هل٤م وضمقد ٓ هذه وٟمّمػ، اصمٜملم اح٤مئ٦م ذم: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً  اًمٌْم٤مقم٦م، سمت٘مقيؿ وصم٤مٟمٞم٤مً 

َـّ  اًمتل اًمزيم٤مة هذه ُمـ وم٠َمظْمِرج ؾمٌؼ، يمم قم٤مُم٦م[ ىم٤مقمدة] ًمٙمـ إـمالىم٤ًم، اًمنمع  هب٤م اهلل ُم

ل ُم٤م قمٚمٞمؽ ر شُمَزيمِّ  .واًمِمح اًمٌخؾ آوم٦م ُمـ ٟمٗمًؽ سمف وشُمَٓمٝمِّ

 ضمداً  همري٦ٌم وم٤مًم٘مْمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أُم٤م اًمنمع، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا: ىمٚم٧م

 ُمـ: اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ ؾمٚمٞمًم، شمٗمٙمػماً  اعم٠ًمخ٦م ذم ُيَٗمٙمروا ل ممـ اًمٜم٤مس سمٕمض أن سمحٞم٨م

 هذا قمغم اعم٠ًمخ٦م ٟمٌلم طمٞمٜمم ٟمًٛمع ُم٤م يمثػماً  اىمتّم٤مدي٦م، ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ ذقمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م
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ًمقه٤م ؾمٞمقًم٦م، قمٜمدهؿ يؽميمقا  ُم٤م إهمٜمٞم٤مء: اًمٓمري٘م٦م هذه قمغم ي٘مقًمقا  اًمقضمف  إمم ُيـَحقِّ

ء طُمـِرم وهٙمذا دم٤مري٦م، قمروض  .اًمٜم٘مد زيم٤مة ُمـ اًمٗم٘مرا

 اًم١ًمال، هذا يٓمرح أن أطمد يًتٓمٞمع وٓ وهؿ، أنف طم٘مٞم٘م٦مً  وهؿ، هذا: أىمقل أن٤م 

ٌَلمَّ  أن سمٕمد اجلقاب، ذم جي٤مدل أن قمـ ومْمالً   .حمض وهؿ هذا أن ًمف ُي

 ُم٤مذا: وم٘مػماً  أو همٜمٞم٤مً  شم٤مضمر، همػم يم٤من أو شم٤مضمراً  يم٤من ؾمقاء ؿمخص، أي ؾم٠مخٜم٤م ًمق

 وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ؾمٜم٦م يمؾ قمٜمف خيرج وص٤مطمٌف اًمّمٜمدوق ذم اعمٙمٜمقز آخمل شمرى

 هذه أو اًمٗمٚمقس هذه شَمـَحّقًم٧م ًمق أم صم٤مٟمٞم٤ًم، اعمجتٛمع ًمٌ٘مٞم٦م صمؿ أوًٓ، ًمٚمٗم٘مراء أنٗمع هذا

 واًمٗم٘مػم؟ اًمٖمٜمل ُمٜمٝم٤م ويٜمتٗمع اًمًقق، ذم متٌم سمْم٤مقم٦م إمم اعماليلم

 ٓ ُمٙمٜمقز اح٤مل ئمؾ أن واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء أنٗمع إول إُمر ٓ،: ي٘مقل ُمـ ومٞمٙمؿ هؾ

 أطمد ٓ أن وأفمـ إُم٦م، يٜمٗمع رء أي ذم.. ُمٕم٤مُمؾ ذم.. سمْم٤مقم٦م ذم ُمٕمف يتٕم٤مُمؾ أم ُيٓمرح،

 ًمٙمٜمف ُيْٙمٜمَز، ل اًمذي اح٤مل ذًمؽ ُمـ أنٗمع هق ُُمَزيّمك يم٤من وًمق اعمٙمٜمقز، اح٤مل هذا أن: ي٘مقل

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ صمؿ أوًٓ، اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء أنٗمع هذا أن ؿمؽ ٓ قمروض،

 قمغم يّمدق اًمزيم٤مة سم٤مؾمؿ اًمٗم٘مػم ي٠مظمذه اًمذي اح٤مل ٕنف صم٤مٟمٞم٤ًم: ٟمٗمًٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م أؾمٛمٞمٝم٤م ُم٤مذا

 هل اًمٕمٚمٞم٤م واًمٞمد ،شاًمًٗمغم اًمٞمد ُمـ ظمػم اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف واًمٖمٜمل اًمٗم٘مػم

 أقمغم، سمحؼ ي٠مظمذه٤م ؾمٗمغم سمٞمد اًمٗم٘مػم ي٠مظمذه٤م أن ومٌدل أظمذة، هل اًمًٗمغم واًمٞمد اعمٕمٓمٞم٦م

 .ي٘م٤مل يمم ضمٌٞمٜمف، وقمرق ويمده سمجٝمده وهق

ءً  اعم٠ًمخ٦م، هذه وٟم٤مىمِم٧م ُي١ْمشمك، أجـ ُمـ: إذاً   ُمـ أو اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ؾمقا

 زيم٤مة ٓ اًمتج٤مرة قمروض أن دمد آضمتمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أو آىمتّم٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا آٟمٗم٤ًم، ذطمٜم٤مه٤م اًمتل اعمُـَ٘مٜمّٜم٦م اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 ( 11 :11: 46/ 769/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتجارة ظروض زـاة

 اًمتج٤مرة؟ قمروض ذم ًمٚمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م



 552 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

م سم٠مهن٤م قمٜمٝم٤م يتحدصمقن اًمتل اًمزيم٤مة: اًمِمٞمخ  هذا وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ُمٜمٝم٤م وخيرج شم٘مقَّ

 .اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص إقممل سم٤مب ُمـ اًمزيم٤مة ُمـ رء إظمراج ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ

 ..ىمٞم٤مس همػم واًمٗمْم٦م اًمذه٥م قمغم ىمٞم٤مؾمف: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 !ىمٞم٤مس ٓ: اًمِمٞمخ

 اًمزيم٤مة[ ىمدر] رأجؽ ُم٤م! ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 ىَمدْ ﴿ ٟمٗمًف، وشمزيمٞم٦م ومٝمق ومْمٚمف، ُمـ اهلل أهمٜم٤مه اًمذي اًمٖمٜمل إمم يٕمقد هذا: اًمِمٞمخ

ـْ  َأوْمَٚمَح  ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ  * َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  .[31 - 9: اًمِمٛمس] ﴾َدؾمَّ

 (11:66:63( /6) ـه3518 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 افتجارة؟ ظروض زـاة

 اًمتج٤مرة؟ قمروض زيم٤مة طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م

 واًمتل اعمٕمرووم٦م اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م يقضمٌقن اًمٕمٚممء مج٤مهػم اًمتج٤مرة قمروض: اًمِمٞمخ

م ؾمٜم٦م يمؾ آظمر ذم اًمٕمروض هذه إن: ي٘مقًمقن  ًمق يمم وٟمّمػ اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ُمٜمٝم٤م وخيرج شُمَ٘مقَّ

 اًمًٚمػ سمٕمض قمـ وهمػمه هق ذًمؽ وٟم٘مؾ اًمٔم٤مهري طمزم يم٤مسمـ اًمٕمٚممء وسمٕمض ٟم٘مًدا، يم٤مٟم٧م

 هذا سملم واًمٗمرق ُمٓمٚم٘م٦ًم، زيم٤مة يرون وإٟمم اًمتج٤مرة، قمروض ذم اًمزيم٤مة هذه ُمثؾ يرون ٓ

 أن ذم اًمتج٤مر يٙمٚمٗمقن ٓ ه١مٓء أن اجلٛمٝمقر ُمذه٥م إٟمف ذيمرت اًمذي إول اعمذه٥م وسملم

ُمقا   هذا ُمـ أظمرج: ي٘مقًمقن وإٟمم وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ىمٚمٜم٤م يمم خُيرضمقا  وأن دم٤مرهتؿ ي٘مقِّ

 وضمؾ قمز اهلل ٕن ٟمٗمًؽ: هب٤م وشمزيمل ٟمٗمًؽ سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م اًمٕمروض ُمـ ًمديؽ اًمذي اح٤مل

ـْ  َأوْمٚمََح  ىَمدْ ﴿: ىم٤مل ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ  * َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  .[31 - 9: اًمِمٛمس]  ﴾َدؾمَّ

 دُمِمؼ ُمـ ضم٤مؤوا اًمتج٤مر ُمـ مج٤مقم٦م أن اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم ضم٤مء وىمد

 ظمالومتف قمٝمد ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم ضم٤مؤوا ًمٚمتج٤مرة، هلؿ سمخٞمؾ اعمديٜم٦م إمم اًمِم٤مم

 ُمـ ص٤مطم٤ٌمي يٗمٕمٚمف ل إٟمف: قمٜمف اهلل رض ىم٤مل زيم٤مهت٤م، ُمٜم٤م ظمذ! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: وم٘م٤مًمقا 

 رأى ومٚمم وم٠مبك، اًمزيم٤مة ي٠مظمذ أن قمٚمٞمف أخحقا  اًمّمديؼ، سمٙمر وأب٤م ط اًمٜمٌل: يٕمٜمل ىمٌكم،



 557 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

٤م ويم٤من قمٜمف اهلل رض قمكم ذًمؽ ًً  أظمذت ًمق! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ىم٤مل اعمجٚمس، ذم ضم٤مًم

 ضم٤مء يمم قمٛمر قمـ إثر هذا ومٗمل ٟمٗمقؾمٝمؿ، هب٤م وـم٤مسم٧م وم٠مظمذه٤م شمٓمقع صدىم٦م ُمٜمٝمؿ

 اًمزيم٤مة وضمقب قمغم ٟمص ُم٤م هل إٟمم اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م دم٥م اًمتل اًمزيم٤مة أن أجًْم٤م همػمه قمـ

 أو اًمٗمقايمف أو اًمثمر ُمـ يمثػًما  أن يمم اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ يٙمـ ل اًمتج٤مرة وقمروض ومٞمٝم٤م،

 أرؾمؾ ح٤م أنف ط قمٜمف صح ىمد سمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ط اهلل رؾمقل[ حيدد] ل احلٌقب

 هذه ُمـ إٓ صدىم٦م ُمٜمٝمؿ ختذ ٓ»: ىم٤مل ُمٜمٝمؿ اًمزيم٤مة جيٌل أن وأُمره اًمٞمٛمـ إمم ُمٕم٤مًذا

 إصؾ أن قمغم دًمٞمؾ شم٠مظمذ ٓ: وم٘مقًمف« واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمِمٕمػم اًم٘مٛمح: وذيمر إرسمع

 إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل يٓمٞم٥م ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم احلرُم٦م إُمقال ذم

 إٓ ط اهلل رؾمقل يٗمروف ل ؿمٞمًئ٤م اًمٜم٤مس قمغم ٟمٗمرض أن ًمٜم٤م جيقز ومال «ٟمٗمًف سمٓمٞم٥م

 اعم١مُمٜملم أُمػم إمم ًمٞمقصٚمقا  ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمتج٤مر ىمّم٦م آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمم ٟمٗمقؾمٝمؿ سمٓمٞم٥م

سم٦م وٓ زيم٤مة ًمٞم٧ًم وأهن٤م صدىم٦م أهن٤م قمغم ُمٜمٝمؿ وم٠مظمذه٤م قمٛمر : ط ىمقًمف سمٕمد هذا ذم همرا

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم أو شقمٌده وقمغم اعم١مُمـ ومرس قمغم صدىم٦م ٓ»

 (11:69:33/أ12: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افتجارة روضظ زـاة

 زيمـ٤مة؟ اًمٕمـروض ذم ـهؾ :اًمًـ٤مئؾ

 قمغم اًمزيمـ٤مة سمٗمروٞم٦م ي٘مقًمقن اجلـٛمٝمقر اًمٕمـٚممء سملم ىمديؿ يمٌػم اظمـتالف ومـٞمٝم٤م

 ٟمـققم٤م اعمت٘مدُملم وُمـ اهلل رطمـٛمف طمـزم اسمـ وُمٜمـٝمؿ اًمٕمـٚممء وسمـٕمض ،اًمتـج٤مرة قمـروض

 ،اًمـتجـ٤مرة قمـروض قمغم زيمـ٤مة ٓ: ي٘مقًمقن وهمـػمـهم ظمـ٤من طمًـ وصديؼ ُمـ٤م

 اجلـٛمٝمقر ىمقل ي١ميد ُمـ٤م اًمّمحـ٤مسم٦م ُمـ أطمد قمــ يث٧ٌم ل ٕنـف رأجـٝمؿ رىأ وأنـ٤م 

 .اًمتـج٤مرة قمروض قمغم اًمزيمـ٤مة ريـْم٦مسمٗم

 سمـٝم٤م يـ٘مقل اًمتل اًمزيمـ٤مة ٟمـٕمٜمل وم٢مٟمـم اًمتـج٤مرة قمـروض قمغم زيمـ٤مة ٓ ٟمـ٘مقل وطمـٞمٜمم

 قمـٜمدهؿ ُمـ٤م يـحّمقا  أن ؾمٜم٦م يمؾ آظمـر ذم شمـ٤مضمر يمـؾ قمغم يقضمٌقن أنـٝمؿ وهل اجلـٛمٝمقر



 558 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمتـ٘مقيؿ ذًمؽ ُمـ يـخرضمقن صمؿ احلـ٤مًمٞم٦م ٞمٛمٝم٤موسم٘م سم٠مثـمٟمـٝم٤م ي٘مٞمـٛمقه٤م وأن ٤مئعاًمٌـْم ُمـ

 ـهق اًمٗمرض ُمـ اًمٜمـقع هذا دٟم٤مٟمػم اًمٕمـروض هذه يمـ٤مٟم٧م ًمق يمـم وٟمص اشمٜملم سم٤معمـ٤مئ٦م

 قمغم اًمدواقمل شمتقومر ممـ٤م ًمٙمـ٤من ُمـ٤م وضمـقد ًمذًمؽ يمـ٤من وًمق اًمِمـرع ذم ًمـف أصـؾ ٓ ومرض

 .ضمـٝم٦م ُمـ هذا اًمّمـ٤مًمح ؾمـٚمٗمٜمـ٤م قمـ ٟمـ٘مٚمف

 :أظمـرى ضمـٝم٦م ُمـ 

 قمغم اًمزيمـ٤مة سمٗمروٞم٦م شمـ٘مقل اًمتل اًمٙمـٚمٞم٦م هذه ُمع شمتٜمـ٤مرم صحٞمحـ٦م أطمـ٤مدي٨م ٟمـجد 

 .اًمتـج٤مرة قمـروض

ش صدىم٦م قمٌـده وقمغمش اعمـ١مُمـ ومرس» فومرؾمـ قمغم ًمٞمس: »اًمًـالم  قمٚمـٞمف ىم٤مل وم٘مد 

 :اهلل رمحف أطمـٛمد ًمإلُمـ٤مم ُمـًٜمد ذم ضمـ٤مء ويمـذًمؽ ،اًمتـج٤مرة ُمـ هم٤مًمٌـ٤م يـٙمقن وهذا

 وُمـٕمٝمـؿ اخلـٓم٤مب ـسم قمـٛمر إمم اًمِمـ٤مم دُمـِمؼ ُمـ ضمـ٤مؤوا اخلـٞمؾ شمـج٤مر ُمـ ضمـمقم٦م أن

 يٗمٕمٚمـف ل» :ىم٤مل سمؾ قمـٚمٞمـٝم٤م زيم٤مة ٓ: وم٘م٤مل شزيمـ٤مهتـ٤م ُمٜمـ٤م ظمذ» :ًمـف وم٘م٤مًمقا  ًمٚمتـج٤مرة، ظمـٞمؾ

 وم٘م٤مل قمـٜمف اهلل رض ـمـ٤مًم٥م أيب اسمـ قمكم احلـًـ أبق اعمـجٚمس وذم شىمٌكم ُمـ ص٤مطم٤ٌمي

 شاًمّمـدىم٤مت ُمـ صدىم٦م نـٝم٤مأ قمغم ُمٜمـٝمؿ أظمذشمـٝم٤م ًمق اعمـ١مُمٜملم أُمٞمـر يـ٤م»: احلـًـ أبق

 ـهق ُمـ٤م ي١ميمد ومـٝمذا ومـريْم٦م صدىم٦م وًمٞمـ٧ًم شمـٓمقع صدىم٦م أنـٝم٤م قمغم ُمٜمـٝمؿ وم٠مظمـذـه٤م

 ذم ُمـٜمّمقص٦م أنـقاع قمغم اًمزيمـ٤مة ط ٟمٌٞمـف ًمًـ٤من قمغم ومرض وضمؾ قمـز اهلل إن،إصـؾ

 ،اًمًـٜم٦م يمـت٥م ذم ُمـتداوًم٦م ُمـٕمرووم٦م اًمًـٜم٦م

 وٓ ي٠مت ومٚمؿ ط اًمٜمٌل قمـٝمد ذم ُمـقضمقدة يم٤مٟم٧م أنـٝم٤م ُمـع اًمتـج٤مرة قمـروض أُمـ٤م 

 أو اًمًـ٤مسمؼ وسم٤مًمتـ٘مٜملم اًمتـج٤مرة قمـروض قمغم اًمزيمـ٤مة أظمذ يقضم٥م صحـٞمح واطمد طمـدي٨م

ٌـْم٤مقم٦م هذه أن اًمًـ٤مسمؼ ؿاًمتـ٘مقي  ذم سمد ومال اًمٗمالين ًمٚمتـ٤مضمر -ُمثال- ُمـٙمت٦ٌم هذه شمـ٘مقم اًم

 إذا وًمٙمــٜمٜم٤م ،ًمف أصؾ ٓ هذا ،وٟمص ٜملماصم سم٤معمـ٤مئ٦م ُمٜمـٝم٤م يـخرج يمم ـ٘مقمشم ؾمٜم٦م يمؾ آظمـر

 اًمزيم٤مة إظمـراج سمـقضمقب ٘م٤ملي ومــٝمٜم٤م اًمٙمـريؿ اًم٘مـرآن ذم اًمٕمـ٤مُم٦م اًمٜمـّمقص ُٟمٕمـٛمؾ أن أردٟمـ٤م

 ُمٜمف ومـٞمخرج سمذًمؽ أهمـٜم٤مه اهلل إن أي قمـٜمف همـٜمك ذم وهق اإلٟمـ٤ًمن يـٛمٚمٙمف رء يمـؾ قمـ

ـْ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ  ﴿ اًمـٜمٗمس شمـزيمٞم٦م سمـ٤مب ُمـ ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ *  َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  ذًمؽ وٟمحـق ﴾َدؾمَّ

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدهِ  ﴿ :شمـٕم٤ممم يم٘مقًمف أيـ٤مت ُمـ ْ طَم٘مَّ  إمم ٟمـٕمقد وًمٙمـ قمـ٤مم ٟمـص هذا ﴾ َوآشُمقا



 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

ٌـتف ُمـ٤م ومٙمـؾ اًمٕمـ٤مم اًمٜمـص سمـٝمذا اًمٕمـٛمؾ ضمرى ـهؾ اًمـ٤ًمسم٘م٦م اًم٘مـ٤مقمدة  قمغم جي٥م إرض شمٜم

 هذه ـُم خيـرج صمؿ -ُمـثال- أوؾم٤مق سمـخٛمـ٦ًم  هذه ُمـ احلـ٤مصؾ ُي٘مـدر أن اعمـًٚمؿ

 يـجر ًمـؿ اًمٕمـنم ومٜمـّمػ ؾم٘مـٞم٤م يمـ٤من وإن وم٤مًمٕمـنم ؾم٘مٞم٤م سمٖمػم يمـ٤من إن أوؾم٤مق اخلٛم٦ًم

 زيمـ٤مة ٓ اخلـيوات أن قمغم اًمٕمـٚممء اشمـٗم٤مق سمدًمٞمـؾ أبدا اإلـمـالق هذا قمغم اًمٕمـٛمؾ

 ُمـ وأنـقاع أؿمـٙم٤مل ُمـ سمزرقمـٝم٤م إراض اؾمـتثٛمـ٤مر أصٌـح شمـٕمٚمٛمقن يمـم واًمٞمـقم ،ـٞمٝم٤مقمٚم

 خيـرضمـقا  أن أصحـ٤مسمـٝم٤م قمغم يـج٥م ومـٝمؾ، ٕصـح٤مسمـٝم٤م وومٞمـرا  ُمـ٤مٓ شمـٕمٓمل ممـ٤م اخلـيوات

 ؟اخلـيوات هذه زيمـ٤مة

 .اًمًٜم٦م أـهؾ قمـٚممء سم٤مشمـٗم٤مق اخلـيوات قمغم زيمـ٤مة ٓ: اجلـقاب

 ﴿ اًمًـ٤مسم٘م٦م ًممي٦م إقمـمٓ ُمٜمـٝم٤م ؿمٞمئ٤م خيـرج اًمٜمـٗمس شمـزيمٞم٦م ىمٚم٧م يمـم سم٤مب ُمـ وًمٙمـ

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدهِ  ْ طَم٘مَّ  ذم ُمـ٘مٜمٜمـ٤م يمـ٤من إن زيمـ٤مشمـف خيـرج اعمـحّمقد هذا يمـ٤من ُمـٝمٛمـ٤م﴾ َوآشُمقا

 شمـقضمٌف اًمذي هق هذا اإلـمـالق هذا ومٕمغم ُمـٓمٚم٘م٤م يمـ٤من وإن اًمتـ٘مٜملم هذا ومٕمغم اإلؾمـالم

 .واًمًـٜم٦م اًمٙمـت٤مب ذم ذيمـرـه٤م ضمـ٤مء اًمتل  إدًم٦م

 (35 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افتجارة ظروض زـاة مسائؾ بعض حقل مطقل كؼاش

 بف يتعؾؼ وما

 .واًمٜمقر اهلدى ؾمٚمًٚم٦م ُمـ ش837» ذيط راضمع





 الزواتب سكاة





 541 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرواشم٥م

 افرواتب زـاة

 رواشم٥م ٟمًتٚمؿ ؿم٤مسمف، ُم٤م أو ذيم٤مت أو طمٙمقُم٦م يمٛمقفمٗملم ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 .ٟمّم٤مب هل رواشمٌٜم٤م وضمؾ قمز اهلل وٟمحٛمد ؿمٝمري٦م،

 .مجٞمؾ: اًمِمٞمخ

 اًمرواشم٥م؟ هذه إظمراج يمٞمٗمٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .احلقل طم٤مل إذا: اًمِمٞمخ

 ُمًت٘مؾ؟ راشم٥م يمؾ قمغم: ُمداظمٚم٦م

 .اجلقاب ؾمٌ٘مؽ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ش3»أن٧م رضمحتف اًمذي اًمت٤مضمر ـمري٘م٦م ٟمٗمس قمغم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 (  11 :51: 14/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]ًمٌٕمْمٝم٤م إنّم٦ٌم دُمٛمع أي  (3)





 العكارات سكاة





 547 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٕم٘م٤مرات

 زـاة؟ ظؾقفا هؾ افتجارة فغرض ُتشسى افتل إرايض

  ؟اًمزيم٤مة طمٙمؿ ُم٤م ،اًمتج٤مرة سم٘مّمد أراضٍ  هب٤م اؿمؽمى أُمقال قمٜمده رضمؾ :افسائؾ

 .زيم٤مة ومٞمف ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ؟أىمؾ أو أيمثر أو صمالصم٦م، أو ؾمٜمتلم ؾمٜم٦م سم٘مٞم٧م إرض ،ـمٞم٥م :افسائؾ

 احلقل وطم٤مل ىمٞمٛمتٝم٤م، يمٜمز صمؿ سم٤مقمٝم٤م، وم٢مذا ،ومٚمتٌ٘مك ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م: إفباين افشقخ

 .اًمزيم٤مة وضم٧ٌم طمٞمٜمذاك قمٚمٞمٝم٤م،

 ( 11:33:65/  5/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افطبقة افعقادة زـاة

  ؟..قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ُٟمخرج يمٞمػ إـم٤ٌمء، ًمٕمٞم٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال آظمر: افسمال

 .إـم٤ٌمء قمٞم٤مدة..:اًمِمٞمخ

 .قمٞم٤مدة أو ُمًتِمٗمك قمٜمده ديمتقر: يٕمٜمل: اًم١ًمال

 ..ُمٕمرووم٦م أقمٞم٤من قمغم شمٕمٚمؿ يمم اًمزيم٤مة زيم٤مة، قمٚمٞمف ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . ( :..:.11/   51/   واًمٜمقر اهلدى)

 وافبقت وإرض احلع زـاة

ة قمٜمد اًمذي ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة  أو ُمٌٚمغ، -ُمثالً – متٚمؽ ٓ وهل اعمرأ

 . .قمٜمده٤م اُمرأة هل إرض

 . طمكم وقمٜمده٤م أرض،: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م



 548 زيم٤مة اًمٕم٘م٤مرات   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . اًمٜمّم٤مب سمٚمغ ُم٤م واحلكم: اًمِمٞمخ

رت ٓ يمال،: ُمداظمٚم٦م  ُم٤م وهل اًمزيم٤مة، ذم اًمٓمري٘م٦م هل ُم٤م رء، وٓ سمٞمٕم٧م وٓ ُأضمِّ

 . ومٚمقس قمٜمده٤م

  طمكم؟ قمٜمده٤م: اًمِمٞمخ

 . طمكم قمٜمده٤م يف،إ: ُمداظمٚم٦م

  اًمٜمّم٤مب؟ يٌٚمغ: اًمِمٞمخ

 . يٕمٜمل شم٘مري٤ٌمً : ُمداظمٚم٦م

 . حتديداً  شم٘مري٤ٌمً  ومٞمٝم٤م ُم٤م هذه اًمِمٖمالت شم٘مري٤ًٌم، أجش: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ: ُمداظمٚم٦م

 . جي٥م ٓ أو جي٥م: ًمؽ أىمقل أضمؾ ُمـ: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ: ُمداظمٚم٦م

 آظمر رء أُم٤م إراض، أُم٤م اًمزيم٤مة، وضم٧ٌم اًمٜمّم٤مب سمٚمغ إذا احلكم ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

  ذيمرت؟ أجش

 . سمٞم٧م: ُمداظمٚم٦م

  دار؟ سمٞم٧م،: اًمِمٞمخ

 . .دار: ُمداظمٚم٦م

  ُم١مضمرة؟: اًمِمٞمخ

 . صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم: ُمداظمٚم٦م

  ُم١مضمرة؟: اًمِمٞمخ

 . ُأضمرت ُم٤م ٓ،: ُمداظمٚم٦م



 549 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٕم٘م٤مرات

 . احلكم إٓ رء، قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمع ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . اًمزيم٤مة شمدومع أن قمٚمٞمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

  واوح؟ اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ إذا: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمّمٞمح٦م إًمٞمؽ أؾمدي أن أريد أن٤م ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 . شمٗمْمؾ: ُمداظمٚم٦م

  ديٜمؽ؟ أُمر هيٛمؽ -هلل واحلٛمد- ؿم٤مسم٤مً  أراك أن٤م: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

  حلٞمتؽ؟ حتػ ومٚممذا: اًمِمٞمخ

 . اهلل ؿم٤مء إن: ٟم٘مقل اهلل، ؿم٤مء إن ُٟمَقومِّره٤م اهلل ؿم٤مء إن: ُمداظمٚم٦م

ْؾ  قَمَزُْم٧َم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم وًمٙمـ اهلل، ؿم٤مء إن ىمؾ: اًمِمٞمخ   قَمغَم  وَمَتَقيمَّ
ِ
 ﴾اّللَّ

 . [349:قمٛمران آل]

 . اهلل ؿم٤مء إن: ُمداظمٚم٦م

 . اًمِم٤ٌمب يٖمرك ٓ: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٔم٤مهر ذم قم٤مزم أنف قمٚمٞمف يٌدو: ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 . قم٤مزم أنف قمٚمٞمف يٌدو: ُمداظمٚم٦م

  شم٤ٌمؿمػم؟ يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 . شم٤ٌمؿمػم يفإ: ُمداظمٚم٦م



 521 زيم٤مة اًمٕم٘م٤مرات   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أهنؿ اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اسمتٚمقا  اًمذيـ ُمِم٤ميمؾ ُمـ اٟمٔمر؟ اهلل، ؿم٤مء إن: اًمِمٞمخ

  يتحٚمٚمقا؟ أن يريد أٓ اًمٜمحر يقم ي٠ميت ح٤م ٕنف ذ، هق سم٤مًمذي اًمٕم٤ٌمدة يًتٗمتحقن

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .. .ُمّمٞم٦ٌم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، هذه ُمـ يتحٚمٚمقا : اًمِمٞمخ

 (   13 :16 :37/ 512/واًمٜمقر اهلدى) 



 يَالدَّ سكاة





يـ  521 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمدَّ

يـ زـاة  افدَّ

 [قمٚمٞمٝم٤م؟ يزيمل هؾ ًمف قمقدهت٤م ذم اح٤مل ص٤مطم٥م يِمؽ اًمتل اًمديقن] :ادداخؾة

 أطمدمه٤م ،سمتٕمٌػم قمٜمف وقمؼموا ىمًٛملم إمم اًمديـ ىمًٛمقا  اًمٗم٘مٝم٤مء مجٞمؾ،: اًمِمٞمخ

  اًمذي اًمديـ يٕمٜمل لاحل ٘مْمٞم٦مسم: إول سم٤مًم٘مًؿ ي٘مّمدون ُمٞم٧م، وأظمر طمل ديـ

 أنف إُم٤م ُمٜمف، أجدهيؿ وٟمٗمْمقا  رومٕمقا  اًمذي اعمٞم٧م واًمديـ ص٤مطمٌف، إمم يٕمقد أن ُيْرضَمك

 .اًمديـ ذاك ُمـ يٞم٠مس اًمدائـ جيٕمؾ ؿمئ أي أو أومٚمس، أو ساطم٦م، اؾمتٕمَم ديـاعم

 أن جي٥م اًمذي هق إول اًم٘مًؿ ،طمقزشمف ذم ويم٠منف يٕمتؼم أن جي٥م إول اًم٘مًؿ

 .ضمٞمٌف ذم يم٠منف يٕمتؼمه وأن طم٤ًمسمف حي٥ًم

 ومٞمف، ُمِمٙمقك ُمٞمت٤م، وٓ طمٞم٤م ٓ اقمت٤ٌمره يٛمٙمـ ٓ ديـ: يمالُمف شمْم٤مقمٞمػ ذم ضم٤مء 

 اًم٘مًؿ إمم يٛمٞمؾ أنف سمد ٓ اًمٔمـ، همٚم٦ٌم: وهق -أجْم٤م– اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة يٕم٤مًم٩م هذا

ح ضمٝم٦م ومألّي  اعمٞم٧م، وهق أظمر اًم٘مًؿ أو احلل، هق اًمكم إول  سمف ُيٚمحؼ اًمٔمـ شَمرضمَّ

 .اعمِمٙمٚم٦م وشمزول

 . ( 3 :.6 :35/ 37/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يًػم سمتٍمف. (  :..:.68/ 38/ واًمٜمقر اهلدى) 

  يـافدَّ  زـاة

  ٓ؟ أم ًمٚمدائـ سم٤مًمٜم٦ًٌم زيم٤مة قمٚمٞمف اًمديـ :افسائؾ

 واىمٕمٞمت٤من اًمّمقرشم٤من وهذه صقرشم٤من، ًمف اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اًمديـ: اجلقاب: اًمِمٞمخ

ك اًمٗم٘مف، قمٚمؿ ِدىم٦َّم ُمـ وهذا ومٕماًل،  وأفمـ ُمٞم٧م، ديـ وأظمر طمل، سمديـ أطمدمه٤م ُيًٛمِّ

 .سمٙمالُمٝمؿ اعم٘مّمقد واوح

يـ هذا هق: احلل اًمديـ  سم٤مًمقوم٤مء، ُمًتٕميص همػم وهق اإلٟم٤ًمن، أىمروتف اًمذيـ اًمدَّ

 .ووم٤مئف ُمـ يئ٧ًم ُم٤م أن٧م: يٕمٜمل



يـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   525 زيم٤مة اًمدَّ

 يم٤من وم٢مذا اًمٓمرق، ُمـ سمٓمريؼ إًمٞمف اًمقصقل ُمـ يئ٧ًم اًمذي هق: اعمٞم٧م اًمديـ أُم٤م

 .إول اًمٜمقع ُمـ اًمديـ

يـ يم٤من إذا  .زيم٤مشمف ُيـْخِرج أن اًمدائـ قمغم ومٞمج٥م طمٞم٤ًّم َدْيٜم٤مً  أي إول، اًم٘مًؿ ُمـ اًمدَّ

 .احلل اًمٜمقع: ُمداظمٚم٦م

 هذا: يٕمٜمل اهلل، أطمٞم٤مه إذا إٓ زيم٤مة، قمٜمف خيرج ومال ُمّٞمت٤ًم، يم٤من إذا أُم٤م. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يمؾ قمـ قمٜمف شمٓمٚمع سمِّدك الدين فأوفاك أهلمه وجل عز فاهلل ووم٤مئف، ُمـ يئ٧ًم اإلٟم٤ًمن

 .ومٞمٝم٤م ُم٘مٍم هق يم٤من اًمٚمِّـل اًمًٜملم

 .اح٤مئ٦م ذم وٟمّمػ اصمٜملم وخيرج: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ. اح٤مئ٦م ذم وٟمّمػ  اصمٜملم ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ؾمٌؼ اًمذي اًم١ًمال طمقل قمٗمقاً، أؾمت٤مذ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

ٞمف هؾ احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل اعمديـ، يد ذم ديٜم٤مر أخػ اًمديـ هذا ُمثالً  يم٤من إذا  ُيَزيمِّ

 طمقًٓ  ُمٕمف يٌ٘مك أن اؾمتدان اًمذي فمروف اىمتْم٧م وًمٙمـ طمل، ديـ وهق ُمديـ،

 .ُمرشملم ُمزك   ومٞمٙمقن ويزيمٞمف هق يزيمل هؾ يم٤مُماًل،

 أول وإٓ اًم٤ٌمرطم٦م، ُمتك اًم١ًمال، هذا ضم٤مء وىمد يمذًمؽ، هق ٟمٕمؿ يأ: اًمِمٞمخ

 اًم٤ٌمرطم٦م؟

 .أُمس: ُمداظمٚم٦م

 .اًم٤ٌمرطم٦م أول: اًمِمٞمخ

 دائٜمف ُمـ اؾمتداٟمف اًمذي اح٤مل هذا ومٞمف اعمٗمروض اعمديـ: ٟم٘مقل ُُمٗمّماًل، وشمٙمٚمٛمٜم٤م

 قمٜمده اح٤مل وسم٘مل - اًمٞمقم ي٘م٤مل يمم - آظمر أو ًم٥ًٌم يٗمٕمؾ ل وم٢من طم٤مضمتف، سمف ي٘ميض أن

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م زيم٤مشمف، خيرضمقا  أن واعمديـ اًمدائـ قمغم ومٞمج٥م احلقل قمٚمٞمف وطم٤مل ُمٙمٜمقزًا،

 .ومقاوح ًمٚمدائـ

 ومٞمج٥م وًمذًمؽ احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل وىمد ًمٚممل يم٤مٟمزاً  ص٤مر ٕنف ًمٚمٛمديـ: سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م
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 اًمذي سم٤مح٤مل ومٞمحتٗمظ اعمديـ، يتقرط ٓ أن ذًمؽ طِمْٙمَٛم٦م وُمـ اًمزيم٤مة، ُيـخرج أن قمٚمٞمف

 .ُمّم٤محلف ىمْم٤مء ذم يٍمومف أن إمم سمح٤مضم٦م وهق اًمزيم٤مة قمٚمٞمف ومُٞمْجِري اؾمتداٟمف

 ُمـ سمد ومال اعمديـ قمٜمد اعمُـَديَّـ اح٤مل قمغم احلقل طم٤مل إذا: اًمّمقرة هذه ذم: وم٢مذاً  

 .اًمزيم٤مة إظمراج

 ُمع هق. اح٤مل هذا يديف ذم ًمٞمس اح٤مل، يٛمٚمؽ ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم يدايـ اًمذي: ُمداظمٚم٦م

ل ومٙمٞمػ اعمديـ،  .يديف ذم ًمٞمس احل٘مٞم٘م٦م ذم هق ُم٤مًٓ  ُيَزيمِّ

: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من أظم٤مٟم٤م ي٤م شمٕمرف ًمٕمٚمؽ مجٞمؾ،: اًمِمٞمخ

 .«درهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض»

 .ؿمٞمخ ي٤م أقمد: ُمداظمٚم٦م

 اعمًٚمؿ أظم٤مه ي٘مرض اًمذي: سمٛمٕمٜمك« درهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض»: اًمِمٞمخ

ق، ًمق يمم درمهلم ج شَمَّمدَّ  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤مًمغ طمض ومٞمف هذا سمدرهؿ، ُمٚمٙمف ُمـ ظَمرَّ

 يم٠منف ديٜم٤مر، ُم٤مئتل إٟم٤ًمٟم٤مً  أىمرض واطمد سم٤مًمغ، اًمرسمح إذا ٕنف سم٢مداٟمتٝمؿ: إظمقاهنؿ ُيٕمٞمٜمقا 

 .ديٜم٤مر سممئ٦م شمّمدق

- اهلل أوضمده٤م اًمتل اًمٗمرص٦م اٟمٔمر أجْم٤ًم، اعمًٚمٛمقن هب٤م اسمُتكم: ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمٜمت٘مؾ هٜم٤م

 اًمٕم٤معملم رب قمٜمد واًمثقاب سم٤مٕضمقر أهمٜمٞم٤مء يم٤مٟمقا  يمؿ اعمًٚمٛملم، ٕهمٜمٞم٤مء -وضمؾ قمز

 أظمٞمف ي٘مرض ومقاطمد اًمٜم٘مد، سمثٛمـ اًمت٘مًٞمط سمٞمع وسم٤مقمقا  اًمت٘مًٞمط، سمٞمع أبٓمٚمقا  ًمق ومٞمم

 .سم٠مخٗملم شمّمدق ًمق يمم ؾمٞم٤مرة صمٛمـ ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م اعمًٚمؿ

ر أن احلدي٨م، هذا ُمـ ىمّمدي وم٢مذاً   خين ل اًمدائـ هذا سم٠من اًم٤ًمئؾ إخ ُأَذيمِّ

 اًمذي اح٤مدي اًمرسمح: أوًٓ  رسمحلم، رسمح، هذا سمؾ ُم١مىمت٤ًم، طمقزشمف ُمـ اح٤مل ظمرج طمٞمٜمم

 اًمذي اح٤مل هذا قمـ ظمرج أن جمرد ًمف حت٘مؼ اًمذي اعمٕمٜمقي اًمرسمح وصم٤مٟمٞم٤مً  إًمٞمف، ؾمٞمٕمقد

 . اعمًٚمؿ ٕظمٞمف أداٟمف

 !ؿمٞمخ ي٤م ؾم١مال: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ
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 اهلل ُمـ سم٠مُمر سيح ٟمص يقضمد ٓ أنف قمٚمٛمل، طم٥ًم: يٕمٜمل أقمٚمؿ، ومٞمم: ُمداظمٚم٦م

 .دايـ ُمـ سيح ٟمص ديٜم٤ًم، دايـ ُمـ قمغم اًمزيم٤مة ومرض ذم اهلل رؾمقل أو

 ..سيح ٟمص يقضمد ٓ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .شسمٙمؿ رمح٦مً  أؿمٞم٤مء قمـ ًمٙمؿ وؾمٙم٧م» اعم٤ًمًم٦م، هذه شمٙمقن ٓ وَمٚمِؿَ : ُمداظمٚم٦م

 يٕمقد أن: يٕمٜمل رسمح، هذا ،ظَمِن  ُم٤م هذا أنف اجلقاب، ًمؽ ذيمرٟم٤م هق ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .أظمرى سمٓمري٘م٦م اًم١ًمال

  اعمًٚمؿ؟ أظمٞمف قمٜمد وإٓ قمٜمده، اًمديـ ئمؾ أن اعمًٚمؿ، هلذا إرسمح هق ُم٤م

 ...اعمًٚمؿ أظمٞمف قمٜمد: ُمداظمٚم٦م

 هذا ديٜم٤مر، ُم٤مئتل اعمًٚمؿ أظم٤مه أىمرض اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا أن ؿمؽ سمال: اًمِمٞمخ

ىمٜم٤م ًمذًمؽ ودٟمٞم٤م، ديٜم٤م ًمف أرسمح  ظمن ديٜمف ُم٤مت إذا أو اعمٞم٧م، واًمديـ احلل اًمديـ سملم وَمرَّ

 ُمرشملم، رسمح وم٘مد اح٤مل إًمٞمف قم٤مد إذا ًمٙمـ إظمروي، اًمرسمح همػمه، اًمرسمح ًمٙمـ اح٤مدة

 أن أظمػماً، إًمٞمف اًمٜمٔمر ُٟمْٚمِٗم٧م اًمذي هذا صح وًمذًمؽ أضمؾ، واًمرسمح اًمٕم٤مضمؾ اًمرسمح

: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف أوًمقي ىمٞم٤مس هٜم٤م يٙمقن طمٞمٜمئذ ص٤مطمٌف، يديـ أن ًمف أرسمح اجلقاب يٙمقن

ء] ﴾ُأف   هَلَُم  شَمُ٘مْؾ  ٓ﴿و  أومم، سم٤مب ُمـ قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤مً  ذًمؽ يم٤من سمٙمػ ضهب٤م وم٢مذا ،[61:اإلها

 زيم٤مشمف، خيرج ٓ ومٚممذا ُم١مىمت٤ًم، اح٤مل هذا ُمـ خيرج أن ًمف أرسمح اإلٟم٤ًمن هذا يم٤من وم٢مذا

 .صم٤مًم٨م رسمح ضم٤مءه زيم٤مشمف أظمرج وإذا

 ! ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .أظمل ي٤م وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 ( 11 :37: 13/   372/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افديـ، إظادة ظؾقف يصعب وصاحبف مآً  صاحبف أؿرض رجؾ

 زـاة؟ أكف ظذ فف ادال هذا ترك جيقز ؾفؾ

 ديٜم٤مًرا، وَخًلم ُم٤مئ٦م وٟمّمػ ؾمٜم٦م ىمٌؾ ُمٜمل اىمؽمض أيب أظمق قمٛمل اسمـ زم :افسمال

 أؾمتٓمٞمع وٓ احلدود، أبٕمد إمم صٕم٦ٌم فمروومٝمؿ ضمدًا، ضمداً  ىم٤مؾمٞم٦م فمروومف أن يٕمٜمل ورضمؾ

 ًمًقء صٕمقسم٦م وأضمد ُمٜمف، أطمّمٚمٝمؿ دائمً  إين وأطم٤مول يٕمٜمل اًمٗمٚمقس، ُمٜمف أؾمؽمد أن

 قمٜمدي؟ اًمذي اح٤مل زيم٤مة ُمـ أقمٓمٞمٝمؿ أن جيقز ومٝمؾ ومٞمٝم٤م، هؿ اًمذي اًمٔمروف

 اًمديـ يم٤من إذا أُم٤م اًمزيم٤مة، سمديؾ يٛمٌم جيقز ٓ ُم٤مت، هذا اًمديـ يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 قمٜمدك زم أن٤م ًمٚمٛمديـ، شم٘مقل إٟمؽ سمنمط ومٞمجقز أقمرف، وأن٧م أن٧م اقمت٘م٤مدك ذم طمل

 ُمٜمل، اًمذُم٦م سمريء وم٠من٧م قمٜمدك زم وُم٤م ًمؽ، ُمٜمل زيم٤مة اقمتؼمهؿ ديٜم٤مر، وَخًلم ُم٤مئ٦م

 .ومال وإٓ ومٌٝم٤م، ُمٜمؽ ىمٌؾ وم٢مذا

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 ذي قمنم ؾمٞمّم٤مدومٜمل وم٤مٔن احلج٦م، ذي قمنمة ذم أظمرضمٝم٤م أين أن٤م ُمٕمت٤مد: اًم١ًمال

 ضم٤مئز وـمٌٕم٤مً  ؾمٗمري، ىمٌؾ اخلؼم هذا شمٌٚمٞمٖمف ذم أىمدم أن أريد وم٠من٤م أُمريٙم٤م، ذم وأن٤م احلج٦م

 .إُمر هذا يٕمٜمل

 .ضم٤مئز هيؿ، ٓ: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػم يمؾ اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :53: 39/ 646/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ظذ يزـل ؾفؾ ممجؾ، َديـ وظؾقف ذهبف ظذ احلقل حال رجؾ

 افديـ؟ ؿقؿة خيصؿ أم افذهب ـؾ

م ُم٤مئتلم ُمٕمف ؿمخص :مداخؾة  قمٚمٞمٝمم احلقل طمقٓن ويٜمتٝمل اًمذه٥م ُمـ ضمرا

 أنف إٓ رُمْم٤من، ىمٌؾ ديٜم٤مر صمالصممئ٦م سمٛم٘مدار ديـ قمٚمٞمف واؾمتحؼ رُمْم٤من، هن٤مي٦م ذم ُمثالً 

 سمٞمع وم٠مضّمؾ ُمٜمخٗمض ؾمٕمره يم٤من ىمد ٕنف خين: ًمئال اًمذه٥م ُمـ ضمرام اح٤مئتلم يٌع ل
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م اح٤مئتلم م اح٤مئتلم ذم اًمزيم٤مة قمٚمٞمف دم٥م أن رُمْم٤من، سمٕمد إمم ضمرا  طم٤مل يمقٟمف ضمرا

 ديٜم٤مر؟ اًمثالصممئ٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء ًمزيم٤مةا قمٚمٞمف دم٥م أم قمٜمده، وهل احلقل قمٚمٞمٝم٤م

 أنف سمحٞم٨م ُمٚمٙمف، وذم طمقزشمف ذم يزال ٓ اعمًتثٜمك دام ُم٤م ؿمٞمئ٤ًم، يًتثٜمل ٓ: اًمِمٞمخ

 أطمد ُمـ سمد ومال وًمذًمؽ اًمقرصم٦م، إمم يٜمت٘مؾ اح٤مل ومٝمذا أهٚمف وورصمف أضمٚمف أدريمف ًمق

ؾ أن إُم٤م: ؿمٞمئلم  ـمٌٞمٕمٞم٦م يمٜمتٞمج٦م وطمٞمٜمئذٍ  اًمزيم٤مة، قمغم حيت٤مل أٓ وسم٘مّمد ديٜمف سمقوم٤مء ُيَٕمجِّ

 ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٗمٕمؾ ل وهق أُم٤م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م وٓ اًمٜمّم٤مب يٜم٘مص سمديٜمف ًمقوم٤مئف

 اًمزيم٤مة إظمراج ُمـ سمد ومال مت٤مُم٤ًم، احلقل قمٚمٞمف وطم٤مل يم٤مُماًل، ٟمّم٤مسمف اح٤مل هذا سم٘مل وإٟمم

 .طمقزشمف ذم اًمذي اح٤مل هذا ُمـ

 ...اخلػم جيزيؽ اهلل: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :15 :31/ 226/واًمٜمقر اهلدى) 

 افديـ زـاة

 اًمتٗمّمٞمؾ ُمع يزيمٞمف، أن همػمه قمغم ديـ ًمف يم٤من ُمـ أي اًمديـ، زيم٤مة طمٙمؿ :اًم٤ًمئؾ 

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ ًمألدًم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًم١ًمال، هذا قمـ دُمٞم٥م ظم٤مص٦م أدًم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس قمٚمٛمٜم٤م ومٞمم اعم٠ًمخ٦م: أوًٓ : اًمِمٞمخ

 .احل٤مضيـ قمغم ختٗمك ٓ قم٤مُم٦م أدًم٦م ذم شمدظمؾ هل وإٟمم

: اصمٜملم سمنمـملم إٓ ومٞمف اًمزيم٤مة دم٥م ٓ ُم٤ملٍ  أي سم٠من مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚممء ًمدى ومٛمٕمٚمقم 

 . احلقل قمٚمٞمف حيقل أن: وأظمر. اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ أن: أطمدمه٤م

ؽ ىمد اًمث٤مين اًمنمط وهذا  ًمٞمس ممـ اًمٞمقم، اعمٕم٤مسيـ اًمُٙمت٤َّمب سمٕمض ومٞمف ؿَمٙمَّ

 دُّ دَمِ  اًمتل اعم٤ًمئؾ يٕم٤مجلقن هؿ وإٟمم يذيمر، رء اًمًٜم٦م ووم٘مف اًمٙمت٤مب وم٘مف ُمـ قمٜمدهؿ

 أّي  ذم ىمقل يمؾ ُمـ أو ُمذه٥م، يمؾ ُمـ ومٞم٠مظمذون اعمذهٌٞم٦م، اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء وقء قمغم

 .ٟم٘مالً  وًمٞمس قم٘مالً  اًمراضمح هق أنف هلؿ يٌدو ُم٤م ُمذه٥م

 وم٤مًمرضمؾ اح٤مل، ومٞمف وضم٥م وم٘مد اًمنمـم٤من هذان ومٞمف شمقومر ُم٤مل وم٠ميُّ : ٟم٘مقل هذا قمغم 
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 قمـ ظمرج ُم٤م اح٤مل ومٝمذا طمًٜم٤ًم، ىمرو٤مً  ديٜم٤مر أخػ -ُمثالً – ُمًٚممً  ًمف أظم٤مً  ُيٕمٓمل اًمذي

 .ُم١مىمت٤مً  إٓ طمقزشمف

 وُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض ذيمره اًمذي اًمت٘مًٞمؿ ٟمرى آقمت٤ٌمر ومٌٝمذا: وًمذًمؽ 

 ويٕمٜمقن. ُمٞم٧م: وأظمر. طمل ديـ: أطمدمه٤م: ىمًٛملم اًمديـ ضمٕمٚمقا  طمٞمٜمم احلٜمٗمٞم٦م،

 ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم اًمدائـ، إمم يٕمقد أن ُمـ يٞم٠مس ل اًمذي هق احلل اًمديـ أن: سمذًمؽ

 .إًمٞمف يرضمع أن ُمـ ص٤مطمٌف أجس اًمذي هق: اعمٞم٧م اًمديـ ذًمؽ

 قمقدشمف أُمد ـم٤مل ُمٝمم زيم٤مشمف ُيـْخِرج أن ص٤مطمٌف قمغم جي٥م احلل إول وم٤مًمديـ 

 ومٞمقُمئذٍ  واُمتٚمؽ، -وضمؾ قمز- اهلل أطمٞم٤مه إذا إٓ اًمزيم٤مة قمٚمٞمف جي٥م ومال أظمر أُم٤م إًمٞمف،

 .قمٚمٞمف ُمْم٧م اًمتل اًمًٜملم زيم٤مة خيرج

 ُمـ زم شمٌلم مم٤م أزيد وأن٤م احلٜمٗمٞم٦م، ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمٕمٚممء، ُمـ يمثػم ي٘مقل هٙمذا 

 أوًٓ، طمقزشمف ُمـ ظمرج ُم٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمم ٕنف اح٤مل: يٛمٚمؽ هق ًمٚممل اًمدائـ أن: اًمٗم٘مف

 ذم يزال ٓ اًمذي ًمٚممل اح٤مًمؽ يٛمٚمٙمف ٓ -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل قمٜمد أضمراً  يٛمٚمؽ صمؿ

 .طمًٜم٤مً  ٤مً ىمرو في٘مرو ول طمقزشمف،

 ومْمؾ ُمـ ذيمر -ط- اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ اعمٕمٚمقم وُمـ 

 .ضمداً  قمٔمٞمؿ أضمر هذا ومٗمل ُمٜمٝمم، سمدرهؿ شمّمدق ًمق يمم درمهلم ىمرض أن احلًـ، اًم٘مرض

ق ُمـ طمٙمؿ ذم ومٝمق ديٜم٤مر، أخػ ُمًٚممً  أىمرض ُمـ: ذًمؽ وقمغم   سمخٛمًمئ٦م شَمَّمدَّ

 إذا إٓ رء إضمر ُمـ ًمف وًمٞمس قمٜمده، ُمٙمٜمقزاً  يزال وٓ ًمٚممل اح٤مًمؽ يم٤من وم٢مذا ديٜم٤مر،

 ٕنف زيم٤مشمف: خيرج أن أومم ًمٖمػمه طمًٜم٤مً  ٤مً ىمرو أقمٓمك اًمذي ومٝمذا ُم٤مًمف، زيم٤مة أظمرج

 ُم٤م هذا. اًمزيم٤مة إظمراج أضمر إظمرى واعمرة. اًم٘مرض أضمر: إومم اعمرة: ُمرشملم ي١مضمر

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٜمدي

 رضمؾ أىمرض ُمثالً  إظمقة أطمد -ُمثالً – أنف ًمق ه٤معم٠ًمخ٦م ٟمٗمس ذم ؿمٞمخٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .اعم٘مؽمض اًمِمخص ُمع ديٜم٤مر إًمػ ه٤مدول...ديٜم٤مر، أخػ

 .اًم٤ًمسم٘ملم سم٤مًمنمـملم اًمزيم٤مة، خيرج أن سمد ٓ: اًمِمٞمخ



يـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   571 زيم٤مة اًمدَّ

 .ديٜم٤مر إًمػ ه٤مدول قمغم سمٞم٠مظمذ ُمرشملم ٟمٕمؿ، أي: ُمداظمٚم٦م

 ُمرشملم؟ اؿمٚمقن: اًمِمٞمخ

 .اعمديـ ُمـ وُمرة ص٤مطمٌٝمؿ، هق اًمكم إول ُمـ ُمرة: ُمداظمٚم٦م

 .اعمخرج اظمتٚمػ سمس إيف،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اظمتٚمػ ًمٚمزيم٤مة اعمُـْخِرج: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اح٤مًمؽ هق إول اعمُْخِرج: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 .اعمًت٘مرض هق اًمث٤مين واعمخرج: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 اعمًت٘مرض مت٤مُم٤ًم، اًم٘مْمٞم٦م شمٜمٕمٙمس هٜم٤م ومٞمف، اعمٗمروض واعمًت٘مرض: اًمِمٞمخ

 .احلقل قمٚمٞمف وحيقل ًمٞمدظمره وًمٞمس حل٤مضمتف، يًت٘مرض أنف ومٞمف اعمٗمروض

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ظمره وم٢مذا: اًمِمٞمخ  .اًمزيم٤مة خيرج أن قمٚمٞمف ومقاضم٥م احلقل، قمٚمٞمف وطم٤مل ادَّ

 ( 11 :13 :41/ 431/واًمٜمقر اهلدى)

 ـان إذا فؾؿديـ زـاة افديـ جيعؾ أن فؾدائـ جيقز هؾ

 ؽارًما؟ ادديـ

ًمف زيم٤مة ُيـْخِرج ؿمخص أن :مداخؾة  قمٚمٞمف -ُمثالً – ـمٚمع طمًٌٝمؿ قمٜمدُم٤م أُمقا

 أن٧م ومالن ي٤م: ىم٤مل ديٜم٤مًرا َخًلم اًمٜم٤مس ُمـ ومالن قمغم ًمف ديٜم٤مًرا، وَخًلم ُم٤مئ٦م زيم٤مة



يـ  573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمدَّ

 قمٚمٞمؽ، زم اًمّٚمـل ديٜم٤مًرا اخلٛمًلم أقمتؼم أن أريد أن٤م: وم٘م٤مل ٓ،: ىم٤مل شمدومع؟ أن شمًتٓمٞمع

 ؟هذا جيقز اًمزيم٤مة، ُمـ وأقمتؼمه٤م ومٞمٝم٤م أؾم٤محمؽ أن أريد اًمٖم٤مرُملم ُمـ أن٧م يمقٟمؽ

 أن٧م آطمتٞم٤مل، ُمـ رء إُمر ذم يٙمقن أن أظمِمك ٕين جيقز: وٓ جيقز: اًمِمٞمخ

 ؟اًمٖم٤مرُملم ُمـ ومٕمالً  هق هؾ اًمٖم٤مرُملم، ُمـ اقمتؼمه أنف ذيمرت ومٞمم ىمٚم٧م أن

 ُمـ يمثػم ؿم٠من هق يمم وًمٙمـ ـم٤مئٚم٦م، أُمقآً  يٙمًٌقن اًمذيـ اًمتج٤مر ُمـ يٙمقن ىمد 

 أن هذا ُمثؾ جيقز ومٝمؾ سم٤مًمًٞمقًم٦م، اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م دائمً  أجدهيؿ سملم يقضمد ٓ اًمتج٤مر،

 .ٓ اجلقاب ؟اًمٖم٤مرُملم ُمـ ُيٕمتؼم

 ُم٤مًمف، زيم٤مة ُمـ اًمديـ ُمـ اًمٙمٛمٞم٦م شمٚمؽ واقمتؼم اًمٖم٤مرُملم، ُمـ هق ومٕمالً  يم٤من إن أُم٤م 

ٌَؾ أن ًمٚمٛمديـ جيقز وٓ اعمديـ، وىمٌؾ  .. وم٘مػماً  يم٤من إذا إٓ ذًمؽ َيْ٘م

 .اًمزيم٤مة ُمـ خيرضمف ىمد ُم٤م قمٚمٞمف ًمٞمقومر اطمتٞم٤مًٓ  يٙمقن أَّٓ  سمنمط جيقز اجلقاب: وم٢مذاً 

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :14 :58/ 226/واًمٜمقر اهلدى)

 جيزئ؟ هذا ؾفؾ ؽارم ٕكف فؾؿديـ؛ زـاة مافف افدائـ ترك إذا

 جيزئ؟ هذا ومٝمؾ هم٤مرم ٕنف ًمٚمٛمديـ: زيم٤مة ُم٤مًمف اًمدائـ شمرك إذا: اًم١ًمال

 .اعمديـ وىَمٌِؾ زيم٤مة، اقمتؼمه أنف سمٌٞم٤من جيزئ: اجلقاب

 .. .:ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 آؾمتٞمٗم٤مء؟ قمغم ىم٤مدراً  يٙمـ ل وًمق: ُمداظمٚم٦م

ٛمقن اًمٕمٚممء إن: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ٟم٘مقل ٟمٕمؿ.. .يِمؽمط..ٓ: اًمِمٞمخ ًِّ  إمم اًمديـ ُيَ٘م

 .ومال ُمٞمت٤مً  يم٤من إذا أُم٤م اجلقاب، هق هذا طمٞم٤مً  اًمديـ يم٤من وم٢مذا وُمٞم٧م، طمل: ىمًٛملم



يـز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   576 يم٤مة اًمدَّ

  [اًمّمقرشملم] سملم اًمٗمرق هق ُم٤م: اًم١ًمال

 ذًمؽ يٕمتؼم أن جيقز ٓ هذا ٟمٕمؿ ديٜمف، إمم يّمؾ أن اًمدائـ يئس يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .اعمديـ رض وًمق زيم٤مة اًمديـ

 ُم٘متٜمع وأنف ـمٌٞمٕمٞم٦م، شمزال ٓ اعمديـ وسملم اًمدائـ سملم أو سمٞمٜمف اًمٕمالىم٦م يم٤من إذا أُم٤م 

 .اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ي٠ميت ومٝمٜم٤م ًمف، ـمرأت اًمٔمروف ًمٙمـ اًمقوم٤مء، قمغم طمريص اعمديـ سم٠من

 (   11 :43 :61/ 742/واًمٜمقر اهلدى)



 والثىار الشروع سكاة





 574 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمزروع واًمثمر

 ادمكة باختلف ختتؾػ افزرع زـاة

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ؾم٘م٧م وُم٤م اًمٕملم ؾم٘م٧م ُم٤م قمنم - اًمٕم٘م٤مر ُم٤مل أو - اًمثمر صدىم٦م ذم اعم١مُمٜملم قمغم»

 .شاًمٕمنم ٟمّمػ سم٤مًمٖمرب يً٘مك ُم٤م وقمغم ،اًمًمء

 ختتٚمػ اًمزرع زيم٤مة أن وهل ُمٕمرووم٦م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة احلدي٨م ذم :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومزيم٤مشمف وإهن٤مر واًمٕمٞمقن اًمًمء سممء يً٘مك يم٤من وم٢من قمٚمٞمف، واًمٙمٚمٗم٦م اعم١مٟم٦م سم٤مظمتالف

 ٟمّمػ ومزيم٤مشمف وٟمحقه٤م شآشمرشمقازي٦م» واًمٜمقاوح سم٤مًمدٓء يً٘مك يم٤من وإن اًمٕمنم،

 ُم٘مٞمد ذًمؽ سمؾ ىمٚمٞمال، يم٤من وًمق إرض شمٜمتجف ُم٤م يمؾ ذم اًمزيم٤مة هذه دم٥م وٓ .اًمٕمنم

 .ُمٕمرووم٦م أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمًٜم٦م، ذم ُمٕمروف سمٜمّم٤مب

 (973/ 1/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 صدؿة أوشؼ مخسة دون ؾقام فقس

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ىمٚمٞمٚمف ذم اًمٕمنم ٟمّمػ همرب أو سمٜمْمح ؾم٘مل وومٞمم اًمٕمنم، اًمًمء ؾم٘م٧م ومٞمم»

 .شويمثػمه ىمٚمٞمٚمف ذم» :اًمزي٤مدة هبذه ُمقوقع .شويمثػمه

 ذم أظمرضمف اًمٌخ٤مري أن احلدي٨م هذا يمذب قمغم يدل ومم٤م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمًٚمؿ رواه ويمذًمؽ شويمثػمه ىمٚمٞمٚمف ذم» :ىمقًمف دون قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ شصحٞمحف»

 ش799» شاإلرواء» ذم خمرج وهق هريرة أيب طمدي٨م ُمـ واًمؽمُمذي ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ

 ومٞمم ًمٞمس»  ط قمٜمف وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم» ذم ُم٤م سمٓمالٟم٤م ويزيده٤م سم٤مـمٚم٦م اًمزي٤مدة ومٝمذه

 احلدي٨م وهبذا ش811» أجْم٤م شاإلرواء» ذم خمرج وهق شصدىم٦م أوؾمؼ َخ٦ًم دون

 شأصم٤مر يمت٤مب» ذم سمف سح يمم طمٜمٞمٗم٦م أيب ًمِمٞمخف ظمالوم٤م حمٛمد اإلُم٤مم أظمذ اًمّمحٞمح

 قم٤ٌمده قمغم اهلل يقضمٌف ل ُم٤م إجي٤مب اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م آصم٤مر ُمـ أجْم٤م ومٝمذاش. 46 ص»



 572 زيم٤مة اًمزروع واًمثمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمم أظمذا اإلجي٤مب هذا سمٛمثؾ جيٝمر سمٕمْمٝمؿ ٟمًٛمع ٟمزال ٓ وم٢مٟمٜم٤م هذا ُمـ اًمرهمؿ وقمغم

  .زقمٛمقا  يمم اعمّمٚمح٦م شم٘متْمٞمف

 (.277/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إربعة إصـاف يف جتب إكام افزروع زـاة

 إٓ زيم٤مة ٓ أنف واًمِمٕمٌل اًمٌٍمي احلًـ ُمذه٥م وأن»: شاًمزروع زيم٤مة» ذم ىمقًمف

 اًمِمقيم٤مين واقمتؼم ومٞمف ٟمص ٓ قمداه ُم٤م ٕن واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمذرة واًمِمٕمػم احلٜمٓم٦م ذم

 .شاحلؼ اعمذه٥م هذا

 طملم وُمٕم٤مذ ُمقؾمك ٕيب ط ًم٘مقًمف قمٜمده اًمقىمقف جي٥م اًمذي وهق: ىمٚم٧م

   :اًمٞمٛمـ إمم أرؾمٚمٝمم

 واًمزسمٞم٥م واحلٜمٓم٦م اًمِمٕمػم: إرسمٕم٦م إصٜم٤مف هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م ذم شم٠مظمذا ٓ» 

 .شواًمتٛمر

 ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم ىم٤مٓ يمم وهق اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف واحل٤ميمؿ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 رىمؿ ومٞمف يمالُمف ومراضمع شإُمقال» يمت٤مسمف ذم قمٌٞمد أيب اظمتٞم٤مر وهق 813 شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء»

 اعم١مًمػ ؾمٞمٜم٘مٚمف مم٤م اعمتْم٤مرسم٦م اعمختٚمٗم٦م إىمقال ُمـ اعمًٚمؿ يرشم٤مح وسمف 3519 3183

 !اًمرأي ؾمقى دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس واًمتل

 :وهل قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف جي٥م دىمٞم٘م٦م ُمالطمٔم٤مت هٜم٤م ًمٙمـ

 ومذيمره٤م ش...إرسمٕم٦م هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م شم٠مظمذا ٓ»: ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم أن: أوٓ

 هلذا خم٤مًمٗمتٝم٤م ُمع ٕهن٤م ُمٜمٙمرة قمٜمدي وهل َخ٦ًم إرسمٕم٦م شمّمٌح وهب٤م اًمذرة ومٞمٝم٤م وًمٞمس

 [:ىم٤مل صمؿ وٕمٗمٝم٤م اإلُم٤مم سملم صمؿ.]احلج٦م هب٤م شم٘مقم ـمريؼ هل٤م ومٚمٞمس اًمّمحٞمح احلدي٨م

 طمنم وهق وم٘مٝمل آظمر ظمٓم٠م اعمٜمٙمرة اًمزي٤مدة هذه شمّمحٞمح ظمٓم٠م ُمـ شمرشم٥م وىمد

 اًمدرر» يمت٤مسمف ذم! اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م دم٥م اًمتل إرسمٕم٦م إصٜم٤مف مجٚم٦م ذم اًمذرة اًمِمقيم٤مين

 قمٚمٞمٝم٤م واؾمتدل 394/  6 شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» يمت٤مسمف ذم ؿم٤مرطمف ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف شاًمٌٝمٞم٦م



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمزروع واًمثمر

 آٟمٗم٤م ُمر اًمذي اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمالم وأتٌٕمٝم٤م آٟمٗم٤م اعمذيمقرة واعمراؾمٞمؾ ُمقؾمك أيب سمحدي٨م

 طمدي٨م ذيمر أقم٤مد وم٘مد سمٕمد ومٞمم ًمف شمٜمٌف وًمٕمٚمف. ىمري٤ٌم ذيمرشمف اًمذي عم٘مّمقده يتٜمٌف أن دون

 :611/  3 سم٘مقًمف أتٌٕمٝم٤م وًمٙمٜمف إظمرى اًمرواي٤مت إمم اإلؿم٤مرة ُمع ُمقؾمك أيب

 .شطمج٦م سمٛمثٚمٝم٤م شم٘مقم ٓ ـمريؼ ُمـ وًمٙمـ اًمذرة ذيمر سمٕمْمٝم٤م وذم»

 شاًمذرة»: ًمٗمٔم٦م ُمٜمف ويرومع ذطمف ُمتـ إمم يٕمقد أن قمٚمٞمف ومٙم٤من اًمّمقاب هق وهذا

 .اًمّمقاب ُمـ إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م ذًمؽ ًمٞمٓم٤مسمؼ

 شاجلرار  اًمًٞمؾ» يمت٤مسمف ذم يذيمر ل وم٢مٟمف أجْم٤م اًمّمقاب إمم رضمع اًمِمقيم٤مين وًمٕمؾ

 إطم٤مدي٨م أن 51/  6 وذيمر ُمٓمٚم٘م٤م شاًمذرة» يذيمر ومٚمؿ إرسمٕم٦م إصٜم٤مف ؾمقى

 .ًمٚمٛمٜمت٘مك ذطمٜم٤م ذم أووحٜم٤مه يمم هب٤م ًمٚمٕمٛمؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م شمٜمٝمض ومٞمٝم٤م اًمقاردة

 .أوٓ سم٘مقًمٜم٤م يتٕمٚمؼ ومٞمم يمٚمف هذا

 ـمرق ُمـ صح ىمد ٕنف ظمٓم٠م اًمٌٍمي احلًـ ُمذه٥م ذم شاًمذرة» طمنم إن: وصم٤مٟمٞم٤م

 .وم٘مط إرسمٕم٦م إصٜم٤مف ومذيمر... ذم إٓ اًمٕمنم يرى ٓ يم٤من أنف: قمٜمف

 3899/  3111 زٟمجقيف واسمـ 3181 - 3179/  529 قمٌٞمد أبق أظمرضمف

 .قمٜمف صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد

 .شومٞمف ٟمص ٓ قمداه ُم٤م ٕن»: اعم١مًمػ ىمقل: صم٤مًمث٤م

 ذم وزي٤مدة ومٞمف ُم٤م قمروم٧م وىمد سمف يٕمتد ٟمص ومٞمف شاًمذرة» اخل٤مُمس اًمّمٜمػ سم٠من يِمٕمر

 :أىمقل اإلوم٤مدة

 ويمٜم٧م اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م عمٓم٤مسم٘متف اقمتمده يٜمٌٖمل اًمذي هق هذا احلًـ ىمقل إن

 اعمختٚمٗم٦م إىمقال همٛمرة ذم اًم٘م٤مرئ يْمٞمع ٓ يمل إًمٞمف اًمٜمٔمر يٚمٗم٧م أن ًمٚمٛم١مًمػ أرضمق

 قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىمقل هلؿ يروي أن ًمف أؾمتح٥م يمٜم٧م يمم اًم٤ٌمب هذا ذم ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل

 واًمزرع اًمثمر صدىم٦م ذم قمٜمف اًمّمحٞمح سمًٜمده 3178/  529 قمٌٞمد أبق رواه اًمذي

 ش.ؿمٕمػم أو طمٜمٓم٦م أو قمٜم٥م أو ٟمخؾ ُمـ يم٤من ُم٤م: »ىم٤مل

 زٟمجقيف واسمـ قمٌٞمد أبق ىم٤مل وهلذا اهلل رمحف ىمقًمف ًمّمح٦م اـمٛمئٜم٤من زي٤مدة ُمـ ومٞمف ح٤م



 578 زيم٤مة اًمزروع واًمثمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 :يمت٤مسمٞمٝمم ذم

  ٓ أنف: هب٤م واًمتٛمًؽ ط اهلل رؾمقل ًمًٜم٦م آشم٤ٌمع ذًمؽ ذم ٟمخت٤مره واًمذي»
 ذم إٓ اًمثمر ُمـ رء ذم صدىم٦م وٓ واًمِمٕمػم اًمؼم ذم إٓ احلٌقب ُمـ رء ذم صدىم٦م

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمف ىم٤مل ُمـ ىمقل ُمع إي٤مه٤م إٓ يًؿ ل ط اهلل رؾمقل ٕن واًمٙمرم اًمٜمخؾ

 هذه ظمص طملم ط اهلل رؾمقل ٕن إي٤مه وؾمٗمٞم٤من ًمٞمغم أيب اسمـ اظمتٞم٤مر صمؿ واًمت٤مسمٕملم

 أُمقآ ًمٚمٜم٤مس أن يٕمٚمؿ يم٤من ىمد ؾمقامه٤م قمم وأقمرض ًمٚمّمدىم٦م إرسمٕم٦م إصٜم٤مف

شم٤م  قمـ يمٕمٗمقه ُمٜمف قمٗمقا  قمٜمف وإقمراوف ذًمؽ شمريمف ومٙم٤من ؾمقاه٤م إرض خترج مم٤م وأىمقا

 .شواًمرىمٞمؼ اخلٞمؾ صدىم٦م

 يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م اًمتج٤مرة قمروض قمغم أجْم٤م شمٜمًح٥م إظمػمة احلج٦م وهذه: ىمٚم٧م

 وسمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت يمثػمة ُمرارا وإطم٤مدي٨م اًم٘مرآن ذم وذيمرت ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م

 إًمٞمٝم٤م ذه٥م اًمتل اًمزيم٤مة ُمـ قمٚمٞمٝم٤م جي٥م سمم قمٜمٝم٤م حتدصمف وقمدم قمٜمٝم٤م ط ومًٙمقشمف ؿمتك

 ًمٜم٤م فمٝمر مم٤م ُمٜمٝم٤م رء إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ؾمٌؼ سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م أجْم٤م ُمٜمف قمٗمق ومٝمق سمٕمْمٝمؿ

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل

 ش[128» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افزـاة ؾقفا جتب افتل وافثامر افزروع

 وُم٤م اًمزيم٤مة؟ ومٞمٝم٤م دم٥م اًمتل واًمثمر اًمزروع هل ُم٤م: ي٘مقل ي٠ًمل ؾم٤مئؾ :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومرض اًمتل إؿمٞم٤مء هذه واًمزسمٞم٥م، واًمتٛمر واًمِمٕمػم اًم٘مٛمح: اًمِمٞمخ

 طمٞمٜمم ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ط اًمٜمٌل أُمر سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمتل وهل ،ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة

 هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م ُمٜمٝمؿ شم٠مظمذ ٓ»: ًمف وم٘م٤مل ذًمؽ قمغم وزاد سمؾ اًمٞمٛمـ، إمم داقمٞم٦مً  أرؾمٚمف

 .اًمزروع ُمـ اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اًمتل إؿمٞم٤مء هذه شإرسمٕم٦م إنقاع

 ومٞمٝم٤م يِمؽمط ٓ ُمٓمٚم٘م٦م، زيم٤مة ومٕمٚمٞمٝم٤م واًمٗمقايمف اًمثمر وؾم٤مئر اعمزروقم٤مت ؾم٤مئر أُم٤م



 579 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمزروع واًمثمر

: يٕمٜمل أوؾمؼ، َخ٦ًم وهق إرسمٕم٦م، وإنقاع إول اًمٜمقع ذم يِمؽمط اًمذي اًمٜمّم٤مب

 .اجلمل ُمـ أمح٤مل

 وضم٥م ُمٕمرووم٦م، أيمٞم٤مس قمنمة شم٘مري٤ٌمً  يٕمٜمل أمح٤مل، َخ٦ًم سمٚمغ إذا -ُمثالً – اًم٘مٛمح 

 اًمزيم٤مة ُمـ اًمقاضم٥م خيتٚمػ صمؿ اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ ذًمؽ دون وُم٤م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م

 اًمٕمنم، ومٕمٚمٞمٝم٤م سَمْٕمالً  يم٤مٟم٧م وم٢من احلٌقب، هذه أنتج٧م اًمتل إرض سم٤مظمتالف قمٚمٞمٝم٤م

 ...ش3»اًمٜمّمػ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ذًمؽ، وٟمحق واًمدوازم سم٤مًمًقاىمل سم٤مًمً٘مٞم٤م يم٤من وإن

 جي٥م ٓ: ي٘م٤مل ومحٞمٜمم اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ اًمتل اخلَُي  وسمخ٤مص٦م واًمثمر اًمٗمقايمف أُم٤م

 وٟمحق قمٚمٞمٝم٤م، اًمقاضم٥م واعم٘مدار ٟمّم٤مهب٤م، اعمٕمروف اخل٤مص٦م اًمزيم٤مة هب٤م ي٘مّمد اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م

: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمم اعمزيملم، ٟمٗمقس ًمتٓمٝمػم وذًمؽ قم٤مُم٦م، ُمٓمٚم٘م٦م زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمـ ذًمؽ،

ـْ  َأوْمٚمََح  ىَمدْ ﴿ ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ ﴿ ،[9:اًمِمٛمس] ﴾َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  .[31:اًمِمٛمس] ﴾َدؾمَّ

 اًمٜمص ضم٤مء اًمتل هل اعمزروقم٤مت، ُمـ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إرسمٕم٦م إنقاع: وسم٤مظمتّم٤مر

 .اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ وقمغم قمٚمٞمٝم٤م، اًمزيم٤مة وضمقب ذم اًمّمحٞمح

 ( 11 :62: 17/ 668/ واًمٜمقر اهلدى)

 زـاة؟ اخلضار ظذ هؾ

 ؟شزيم٤مة اخلْم٤مر ذم ًمٞمس» طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 . يّمح ٓ: اًمِمٞمخ

 ؟...ٟمص ومٞمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 اشمٗم٤مق ًمٙمـ يّمح، ٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ روايتف طمٞم٨م ُمـ اًمٜمص ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ يمحدي٨م، اًمٜمص هٙمذا شزيم٤مة اخليوات ذم ًمٞمس» هذا، قمغم اًمًٚمػ

 .صحٞمح ومٝمق واعمٌٜمك اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ أُم٤م اًمرواي٦م، طمٞم٨م ُمـ هذا يّمح، ٓ اإلؾمٜم٤مد

                                                           

 .اًمٕمنم ٟمّمػ أي  (3)



 581 زيم٤مة اًمزروع واًمثمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 إًمقف ًمف شمْمٛمـ سم٘م٤مًم٦م قمٜمده واطمد ،[اًم٘م٤مقمدة] إمم اعمقوقع يرضمع ًمٙمـ 

 ويقم اجلٜمل يقم وسمخ٤مص٦م واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم خيرج ُم٤م سمد ٓ اعم١مًمٗم٦م،

 . زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ يمذًمؽ، وإرز ٟمٕمؿ، أي..مجٚم٦مً  حيّمد يم٤من إذا احلّم٤مد،

 .. ُمثالً  احلٌقب وٓ زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 . اعم٘مٜمٜم٦م اًمزيم٤مة ومٜمٕمٜمل أـمٚم٘مٜم٤م إذا اعم٘مٜمٜم٦م، اًمزيم٤مة: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمس.. اًمتٗم٤مح قمٜمدٟم٤م شمٓمٚمع.. دسم٤مء قمٜمدٟم٤م شمٓمٚمع ٟمحـ، مم٤مرؾم٤مشمٜم٤م [ُمثؾ]: ُمداظمٚم٦م

 ًمألىم٤مرب ٟمٌٕمثف: يٕمٜمل هنديف اًم٤ٌمىمل ًمٙمـ سمًٞمٓم٦م، طم٤مضمتٜم٤م ـمٌٕم٤مً  يمذا،: يٕمٜمل يمٛمٞم٤مت

ع حمددة، همػم صدىم٦م ُمٜمف خيرج ـم٤مح٤م :أن ومٞمٕمٜمل اًمٗم٘مػم، وُمٜمٝمؿ اًمٖمٜمل ُمٜمٝمؿ  ُمٜمف، ُيَقزَّ

 اح٤مدي٦م طم٤مضمتٝمؿ قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض إىم٤مرب ه١مٓء قمغم يقزع أنف ويٖمٜمل جيزئ هؾ

  همٜم٤مهؿ؟ أو وم٘مرهؿ أو وإُمٙم٤مٟم٤مهتؿ

  إول؟ يمالُمؽ أم إظمػم، يمالُمؽ ٟمٕمتٛمد هؾ: اًمِمٞمخ

 اًم١ًمال؟ هق ُم٤م ؾمٞمدي ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 أنف: ومٞمف اًمذي إول يمالُمؽ أم إظمػم، يمالُمؽ اجلقاب ذم ٟمٕمتٛمد هؾ: اًمِمٞمخ

 . وم٘مراء وُمٜمٝمؿ أهمٜمٞم٤مء، يم٤مٟمقا  ًمألىم٤مرب شمٕمٓمل

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

  اًمتٗمّمٞمؾ؟ هذا ومٞمف ي٠مت ل اًمذي إظمػم يمالُمؽ أو: اًمِمٞمخ

 . ؾمٞمدي آصمٜملم واهلل: ُمداظمٚم٦م

  يٕمٜمل؟ ُم٤مذا أنف ٟمٜمٔمر ًمٙمـ وهذا، هذا قمـ ٟمجٞم٥م أن سمد ٓ هق: اًمِمٞمخ

 أظمرج أن٤م ٕنف ظمٓم٠م: شمٍموم٤ميت: يٕمٜمل طم٤مزم قمـ أن٤م: يٕمٜمل سمٍماطم٦م أن٤م واهلل: ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٗم٘مػم قمغم ومٕمالً  ٟمقزع أن ٟمتقظمك ٓ: يٕمٜمل ًمٙمـ.. .أظمرج وم٘مراء أىمرسم٤مء ذم هلل احلٛمد

 . وم٘مراء ذم هلل احلٛمد: ىمٚم٧م أن٧م ًمٙمـ! حيٞمك أب٤م ي٤م ٟمٔمر ومٞمف هٜم٤م محدك ًمٙمـ: اًمِمٞمخ
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 . أن٤م ٕن: ُمداظمٚم٦م

 ٟمح٤مؾمٌف ٟمحـ ًمٙمـ وم٘مراء، قمـ ٟمتّمدق أنف هلل احلٛمد شم٘مقل أن٧م يٕمٜمل..:اًمِمٞمخ

 . ُمٕمروف ىمّمده ىمّمده، قمغم وًمٞمس ًمٗمٔمف قمغم

 . يٕمٜمل دائًم، ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م اًمدىم٦م هذه: ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمقاضم٥م ىمٛم٧م وم٘مد هٙمذا، هق اًمقاىمع يم٤من إذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ،قمٗمقاً : اًمِمٞمخ

 أُم٤م اًمٗم٘مراء، ُمـ ًمٚمٛمًتح٘ملم اح٤مل زيم٤مة أظمرضم٧م أنؽ ومٝمق اًمقاضم٥م أُم٤م وزي٤مدة،

ئد  .وإي٤مك أجْم٤ًم، واًمتحػ اهلداي٤م ُمـ رء ُمـ إىم٤مرب وصٚم٧م أنؽ ومٝمق اًمزا

 (  11: 41: 61/ 837/ واًمٜمقر اهلدى) 

 إربعة؟ بإصـاف مؼقدة وافثامر افزروع زـاة هؾ

 ؟[إرسمٕم٦م سم٤مٕصٜم٤مف ُم٘مٞمدة اًمزيم٤مة هؾ] :اًم٤ًمئؾ

 اًمزيم٤مة ومٝمذه ٟمّم٤مب، سمف ًمٚمحٌقب سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٜمّم٤مب اعم٘مٞمدة اًمزيم٤مة ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ًمٞمس اخليوات أن إمج٤مع ؿمٌف أو إمج٤مع هق مم٤م: ومٛمثاًل  إرسمٕم٦م، هبذه خمّمّم٦م هل

 ؿم٤مء ُم٤م شمٜمت٩م سم٤مخليوات شمزرع احل٘مقل سمٕمض أن شمٕمرف اًمٞمقم ُمثاًل  ًمٙمـ زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م

 اًمٗم٤مئدة سم٥ًٌم زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م أن ٟمالطمظ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ومٝمذه سم٤مهرة، أؿمٞم٤مء إثمن ُمـ اهلل

 اٟمٓمالىًم٤م اًمٞمقم اعمٕم٤مسيـ سمٕمض ي٘مقل يمم ٟم٘مقل ومال احل٘مؾ، ص٤مطم٥م يًتٗمٞمده٤م اًمتل

 ٟم٘مقل ٓ إهمٜمٞم٤مء، طم٤ًمب قمغم اًمٗم٘مراء وإرو٤مء اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م: ىم٤مقمدة ُمـ ُمٜمف

 ومرض ومحٞمٜمم أمجٕملم، اًمٜم٤مس ُمـ سمٕم٤ٌمده أرطمؿ وضمؾ قمز اهلل ٕن اعمٜمٓمؼ: هبذا ٟمحـ

 يمم هب٤م ومٜمت٘مٞمد ُم٘مٞمدة أؿمٞم٤مء هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ ٟمتٕمداه ٓ ٟمحـ ُمٕمٞمٜم٤ًم ومرًو٤م وضمؾ قمز اهلل

 وقمغم ،زيم٤مة قمٚمٞمف ًمٞمس هذا اخلي طم٘مؾ ص٤مطم٥م ومٜمٓمٚم٘مٝم٤م، ُمٓمٚم٘م٦م وأؿمٞم٤مء آٟمًٗم٤م، ىمٚمٜم٤م

 ومٕمٚمٞمف وومػم، يمثػم سممل قمٚمٞمف اهلل أنٕمؿ ىمد سم٠منف يِمٕمر طمٞمٜمم وًمٙمـ اًمٕمٚممء، مج٤مهػم ذًمؽ

 ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف ومٞمخرج احلّم٤مد وىم٧م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اح٤مل، هذا ُمـ ٦مُمٓمٚم٘م زيم٤مة خيرج أن

 .حتديد هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اًمتحديد: قمغم ًمٞمس
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 وٟمحق واعمِمٛمش يم٤مًمتٗم٤مح اعمثٛمرة إؿمج٤مر ُمـ ًمٙمثػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل وهٙمذا

 أن أصح٤مهب٤م قمغم جي٥م اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة هذه ًمٙمـ ُمٕمٞمٜم٦م، زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه ذًمؽ،

 .زيمقاهت٤م سم٢مظمراج أنٗمًٝمؿ يزيمقا 

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أىمقًمف اًمذي هذا

 (11:16:11( /4) ضمدة ومت٤موى)

 وافثامر؟ وافزروع فؾخرضوات بافـسبة افزـاة

 واًمثمر؟ واًمزروع ًمٚمخيوات سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمزيم٤مة :مداخؾة

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم ٟمٓمٞمؾ ومال يمثػماً، قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 أرسمٕم٦م ذم حمّمقرة اًمزيم٤مة واًمزروع اًمٕمٚممء، سم٤مشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ اخليوات

 ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م شم٠ميمؾ ٓ»: ىم٤مل اًمٞمٛمـ، إمم أرؾمٚمف ح٤م عمٕم٤مذ اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أصٜم٤مف،

 ٟم٘مقل يمم إٓ جي٥م ٓ ذًمؽ ؾمقى ومم ،«واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمِمٕمػم اًم٘مٛمح: إرسمٕم٦م هذه

 .واًمِمح اًمٌخؾ ـمٌٞمٕم٦م ُمـ وشمٓمٝمػمه٤م اًمٜمٗمس ًمتزيمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، زيم٤مة قم٤مدةً 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :45: 61/ 239/ واًمٜمقر اهلدى)

 أم ظؾقف افزـاة تؽقن هؾ حصاده ؿبؾ ؿؿًحا باع مـ

 ادشسي؟ ظذ

 ل ًمٙمـ اًم٘مٛمح، هذا يٌٞمع أن وم٠مراد ىمٛمح: -ُمثالً – زرع قمٜمده إٟم٤ًمن :مداخؾة

 ُم٤مل قمٜمده أصٌح أن: ومٞم٘مقل اؿمؽماه، اًمذي حيّمده أضمؾ ُمـ سم٤مقمف: يٕمٜمل حيّمده،

 ُمـ؟ وقمغم اًمزيم٤مة، ومٙمٞمػ

 ..هق قمٚمٞمف اًمزيم٤مة ـمٌٕم٤مً : اًمِمٞمخ
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 .هق قمٚمٞمف: ُمداظمٚم٦م

 .ـمٌٕم٤مً : اًمِمٞمخ

 ويمٞمػ؟! ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 اًمزيم٤مة ٟمّم٤مب أن أن٧م شمٕمرف ٕنؽ ٓ: أو زيم٤مة قمٚمٞمف أنف[ قمروم٧م يمٞمػ]: اًمِمٞمخ

 .أوؾم٤مق َخ٦ًم هق إٟمم ًمٚمٛمزروقم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 قمروم٧م؟ يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 شم٘مّمد؟ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ..طمّمد ُم٤م دام ُم٤م زيم٤مة؟ قمٚمٞمف ًمٞمس أو زيم٤مة قمٚمٞمف أن قمروم٧م يمٞمػ: اًمِمٞمخ

فُ  َوآشُمقا ﴿: ُمداظمٚم٦م  احلّم٤مد هؾ أنف اًم٤ٌمب، هذا ُمـ[ 353:إنٕم٤مم] ﴾طَمَّم٤مِدهِ  َيْقمَ  طَم٘مَّ

 .همػمه وطمّمده سم٤مقمف ًمق اعم٘مّمقد أو سمٜمٗمًف، حَيُّْمد أنف ومٞمف اعم٘مّمقد

« صدىم٦م أوؾمؼ َخ٦ًم يمؾ ذم»: طمدي٨م شمٕمرف أن٧م صم٤مين، ـمقر [هذا] ٓ،: اًمِمٞمخ

 اًمّمحٞمح اعمذه٥م هق هذا: ُمذه٤ٌمن وهٜم٤م اجلمل، ُمـ أمح٤مل: يٕمٜمل أوؾمؼ َخ٦ًم

 أنف وهق طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م اًمث٤مين اعمذه٥م وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري ذم احلدي٨م هذا ًمقضمقد

 هذا زيم٤مة، قمٚمٞمف يَمُثر أو ىَمؾَّ  -ُمثالً – واًمِمٕمػم يم٤مًم٘مٛمح اًمّمدىم٦م قمٚمٞمف جي٥م مم٤م زرع أي

 أن يريد اًمذي هذا يٕمرف أجـ ومٛمـ أوؾمؼ، َخ٦ًم: إذاً : اًمراضمح راضمح، همػم ُمرضمقح

 ٓ؟ أو زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م أن سمٕمد يٕمرف ل وهق اًمزيم٤مة، خيرج يمٞمػ ي٠ًمل

 اؾمتٗمدٟم٤مه وًمٙمـ اًم٤ًمئؾ ـمرطمف ُم٤م ؾم١مال اًمقاىمع ذم هذا! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .سمحثٙمؿ ُمـ أن

 ٓ، أو زيم٤مة قمٚمٞمف هؾ: أوًٓ  ُمٕمروم٦م ـمري٘م٦م إن: أىمقل وم٠من٤م وًمذًمؽ أقمرف،: اًمِمٞمخ

 اعمزارقملم يٕمرومقه -ـمٌٕم٤مً – وهذا يتٌلم، احلّم٤مد سمٕمد صمؿ احلّم٤مد، سمٕمد إٓ يتح٘مؼ ُم٤م

 ُمـ أمح٤مل َخ٦ًم محؾ: يٕمٜمل يّمؾ اعمحّمقد هذا أن يٕمٜمل، اًمٗمالطملم يزرقمقن، اًمذيـ
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 .زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م يٌٚمغ ل وإن اًمزيم٤مة، ووضم٧ٌم اًمٜمّم٤مب ص٤مر ذًمؽ سمٚمغ وم٢من اجلمل،

 سمٚمغ أنف ومرض قمغم أنف: اًم١ًمال ًمٙمـ ضمدًا، قمٔمٞمؿ يمالم! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا: ُمداظمٚم٦م

– ُم٤مًٓ  يدومع هؾ وم٤مٔن أن، وؾم٠مخف سم٤مقمف هذا يٛمٚمؽ ًمٞمس هق ًمٙمـ أوؾمؼ، َخ٦ًم

 ًمف: ًمٞمس اًمزرع أصٌح يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أو آقمت٤ٌمر، ومرض قمغم هذا اًمقؾمؼ ُمٙم٤من -ُمثالً 

 .احلّمٞمد ىمٌؾ سم٤مقمف ٕنف

 جيقز هؾ: أوًٓ  هٜم٤مك، إمم هٜم٤م ُمـ أصؾ أن أردت أن٤م ًمٙمـ ُمٗمٝمقم، هذا: اًمِمٞمخ

 سم٤من أن سمٕمد سم٤مع هؾ صمؿ طمّمٞمد؟ همػم وهق يٌٞمٕمف ويمٞمػ حيّمده؟ وٓ يٌٞمٕمف أن

 يمٞمػ؟ أو صالطُمف،

 .طمّمٞمد وىم٧م ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 قمغم ظمٓم٠م هذا: يٕمٜمل.. يتٗمؼ ٓزم طمٞمٜمئذ طمّمٞمد وىم٧م يم٤من وم٢مذا! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 أنف أؾم٤مس قمغم ؾم٠مبٞمٕمؽ أن٤م أنف اًمِم٤مري ُمع يتٗمؼ أن جي٥م: اخلٓم٠م ومتّمحٞمح طم٤مل يمؾ

 ..وؾمؼ يمؿ

 ..اًمزيم٤مة سمٕمد: ُمداظمٚم٦م

 يدومع يمؿ يٕمرف إوؾم٤مق قمغم وسمٜم٤مءً  إرض، ؾمتخرج وؾمؼ يمؿ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م

 ُم٤م ومقق اًمذي وإٟمم ًمٚمِم٤مري، اجلٛمٞمع يٌٞمع ٓ طمٞمٜمئذٍ  زيم٤مة، قمٚمٞمف ؾمٞمدومع قمرف وإذا 

 ُمـ صمٛمٜمف ي٠مظمذ وًمـ ؾمٞمؽميمف، وم٤مًمٕمنم اًمٕمنم، قمٚمٞمف ُمثالً  يٙمقن: يٕمٜمل اًمزيم٤مة ُمـ قمٚمٞمف جي٥م

 .واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء ومٞمف ؾمٞمتّمدق ذاك صمٛمٜمف، ؾمٞم٠مظمذ اًمِم٤مري واًم٤ٌمىمل اًمِم٤مري،

 ..ووىمع طمّمؾ اًمذي اخلٓم٠م أن! ـمٞم٥م اخلٓم٠م، شمّمحٞمح هذا مت٤مُم٤ًم، واوح: ُمداظمٚم٦م

ر طمٞمٜمئذ هٙمذا، اًم٘مْمٞم٦م دام ُم٤م: اًمِمٞمخ  ..شم٘مديًرا  ُيَ٘مدِّ

 .إٟمٗم٤مىًم٤م ويٜمٗمؼ شم٘مديًرا  ي٘مدر: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :16: 31/ 112/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ُتزـك افؼؿح مـ أظذ ؿقؿتفا افتل احلبقب أن ُيؼال هؾ

 أوػ؟ باب مـ

 ذم أنف ٟمٕمرف ٟمحـ -ُمثالً – اًم٘مٛمح ُمثؾ احلٌقب ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م :افسمال

 هذا قمـ اًمٜم٤مشم٩م اًمتٌـ أصٌح احلٌقب سمٕمض ذم يٙمقن ح٤م أن اح٤مئ٦م، ذم قمنمة اًمٌٕمؾ

 ..قمـ شمٜمت٩م اًمتل إظمرى إؿمٞم٤مء ذم زيم٤مة ومٞمف هؾ اًم٘مٛمح، ىمٞمٛم٦م ُمـ أيمثر ىمٞمٛمتف اًمزرع

 زيم٤مة؟ قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًم٘مٛمح، ُمـ أيمثر اح٤مدي٦م وم٤مئدهت٤م اًمتل يم٤مخلْم٤مر: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 أص٤مب اًم٤ٌمب هذا ومتح إذا اًمرأي، اؾمتٕممل: يٕمٜمل. ٓ اجلقاب: إذاً : اًمِمٞمخ

 .واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد أص٤مب ُم٤م اعمًٚمٛملم

 ( 11: 17: 35/ 585/ واًمٜمقر اهلدى)

 افبائع ظذ افزـاة، جتب مـ ؾعذ ُشـُْبؾف، ظذ ؿؿحاً  تاجر اصسى

 ادشسي؟ ظذ أم

ٌُٚمف، قمغم ىمٛمح٤مً  شم٤مضمر اؿمؽمى :ادؾؼل  قمغم أم اًم٤ٌمئع قمغم اًمزيم٤مة، دم٥م ُمـ ومٕمغم ؾُمٜمْ

 اعمِمؽمي؟

 ص٤مطم٥م قمغم اًمزارع، قمغم أنف ؿمؽ ومال اجلقاب، إمم اعم٤ٌمدرة زم صح وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 .اعمِمؽمي قمغم ًمٞمس واًمزارع، إرض

ء هذا هؾ: ٟمٗمز ذم أت٤ًمءل أن٤م وًمٙمـ  ء ٓ؟ أم ضم٤مئز اًمنما  قمغم اًم٘مٛمح ذا

 .....همرر ومٞمف أن يٌدو اًمًٜمٌؾ،



 582 زيم٤مة اًمزروع واًمثمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .يٕمٜمل ٟمْمجف سمٕمد: ُمداظمٚم٦م

 .طُمِّمد ُم٤م ًمٙمٜمف: اًمِمٞمخ

ر: ُمداظمٚم٦م  .اخلرص ذم دىم٦م قمٜمدهؿ اخلراصقن، ُيَ٘مدِّ

 يِمؽمي أن اًمًٜم٦م ذم ضم٤مئزاً  هذا يم٤من إن أقمٚمؿ ٓ أن٤م أت٤ًمءل، أن٤م: أي: اًمِمٞمخ

 .ؾمٜمٌٚمف ذم اًمِمٕمػم أو اًم٘مٛمح

 .شمراضمٕمقهن٤م -اهلل ؿم٤مء إن- ًمٕمٚمٙمؿ...:ُمداظمٚم٦م

 .-اهلل ؿم٤مء إن-: اًمِمٞمخ

 ( 11 :11: 11/   599/  واًمٜمقر اهلدى)



 املواشي سكاة





 589 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اعمقار

 يؼدم أن فف ؾفؾ ظـده، وفقس إبؾف فزـاة صاه ظؾقف وجب مـ

  ثؿـفا؟ خُيرج أن أو صاه

 أنف سمٞمٚمزُمف وهذا اإلسمؾ، ُمـ َخ٦ًم ص٤مر قمٜمده، اإلسمؾ ٟمّم٤مب سمٚمغ رضمؾ ذم :اًم٤ًمئؾ

ُمٝم٤م؟ ؿم٤مة يِمؽمي أم صمٛمـ سمدًمف ي٘مدم ؿم٤مة، قمٜمده ذم ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ؿم٤مة ي٘مدم  وُيَ٘مدِّ

  .خمػم: اًمِمٞمخ

  .خمػم :اًم٤ًمئؾ

  .قمٜمده ُم٤م إذا: اًمِمٞمخ

 ( 11 :64: 16/   425/  واًمٜمقر اهلدى)





 كاسالزِّ سكاة





يم٤مز  591 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرِّ

 ـازافر   تعريػ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 :واعمٕمدن اًمريم٤مز زيم٤مة وُمـ 

 .شاعمخٚمقق أو اخل٤مًمؼ ريمزه ح٤م اؾمؿ اًمريم٤مز: يٕمٜمل هق: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل»: ىمقًمف

 وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م أب٤م ٕن ش...اعمت٠مظمرون احلٜمٗمٞم٦م وىم٤مل»: ي٘م٤مل أن اًمّمقاب: ىمٚم٧م

 وم٘مط واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ُمـ إرض ذم شمٕم٤ممم اهلل ظمٚم٘مف ومٞمم اًمريم٤مز حيددون اًم٘مداُمك

 :62 ص شاخلراج» ذم يقؾمػ أبق وم٘م٤مل

 .شومٞمف ظمٚم٘م٧م يقم إرض ذم اهلل ظمٚم٘مف اًمذي واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ومٝمق اًمريم٤مز وأُم٤م»

 :ىم٤مل صمؿ 375 ص شاعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم ٟمحقه وذيمر

 .شوم٘مٝم٤مئٜم٤م ُمـ واًمٕم٤مُم٦م طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق اخلُٛمس ومٞمٝم٤م»

 ذم»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب سمحدي٨م وهمػمه حمٛمد اإلُم٤مم واطمت٩م

 شاخلٛمس اًمريم٤مز

 ذم اهلل ظمٚم٘مف اًمذي واًمٗمْم٦م اًمذه٥م»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمريم٤مز وُم٤م: ىمٞمؾ

 .شظمٚم٘م٧م يقم إرض

 اًمزيٚمٕمل أجْم٤م ووٕمٗمف اًمِم٤مومٕمل قمـ شمْمٕمٞمٗمف وٟم٘مؾ ضمدا ووٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .181/  6 ومراضمٕمف شاًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم احلٜمٗمل

 فمـ وىمد اشمٗم٤مىم٤م ووٕمػ اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد ومٞمف أن وقمٚمتف

. شاًمّمحٞمحلم» ذم سمف حمت٩م صم٘م٦م إٟمف: وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد واًمده أنف ظم٤من صديؼ

 ظمٗمل ممـ همػمه وقمغم قمٚمٞمف ورددت ذًمؽ ذم يمالُمف ٟم٘مٚم٧م وىمد. سمف اطمت٩م ومٚمذًمؽ

 .شاًمريم٤مز أطمٙم٤مم» رؾم٤مًمتل ذم احلدي٨م طم٤مل قمٚمٞمٝمؿ

 يمالمه٤م اعمدومقن واح٤مل اعمٕمدن: ًمٖم٦م اًمريم٤مز أن اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم طم٘م٘م٧م وىمد



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   595 زيم٤مة اًمرِّ

   ذًمؽ قمغم وإدًم٦م اًمِمقاهد ومٞمٝم٤م أوردت وىمد اجل٤مهٚمٞم٦م دوملم هق: وذقم٤م

 اًمريم٤مز وذم... »: اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر هريرة أيب طمدي٨م ذم ط سم٘مقًمف اعمراد وهق 

 شاخلٛمس

 .ـمرق ُمـ قمٜمف 836 شاإلرواء» ذم خمرج وهق

: يٕمٜمل وًمف»: اًمزيم٤مة وضمقب سمف يتٕمٚمؼ اًمذي اًمريم٤مز صٗم٦م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 .شواًمٗمْم٦م اًمذه٥م: إثمن ذم جي٥م ٓ اخلٛمس أن آظمر ىمقل اًمِم٤مومٕمل

 :وم٘م٤مل اًمّمٜمٕم٤مين اؾمتٔمٝمره اًمذي وهق: ىمٚم٧م

 .شواًمٗمْم٦م اًمذه٥م: إفمٝمر ذم اًمريم٤مز»

 ؾمٌؼ يمم شإرض ذم اعمدومقن اح٤مل»: ومٞمٝم٤م اًمريم٤مز وم٢من ًمٚمٖم٦م خم٤مًمػ ظمٓم٠م وهذا

 يمؾ اًمريم٤مز أن اعم٘مدُمتلم ه٤مشملم ُمـ ومٞمًتٜمت٩م شرء ُمـ ُمٚمٙمتف ُم٤م»: ًمٖم٦م شاح٤مل» و آٟمٗم٤م

 وُم٤مل طمزم اسمـ واظمت٤مره اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق سم٤مًمٜم٘مديـ خيتص ومال اح٤مل ُمـ دومـ ُم٤م

 هذا قمغم إُمر آظمر رأجف اؾمت٘مر صمؿ ذًمؽ ذم يؽمدد ُم٤مًمؽ ويم٤من اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ إًمٞمف

 .اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمالُمف ٟمص ذيمرت وىمد شاعمدوٟم٦م» ذم يمم اعمخت٤مر اًم٘مقل

 [(172) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افرـاز؟ يف افـصاب يشسط هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 يٕمتؼم: اجلديد ذم اًمِم٤مومٕمل وقمٜمد»: اًمريم٤مز ذم اًمقاضم٥م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 .اًمريم٤مز يٕمٜمل. شومٞمف اًمٜمّم٤مب

 اًمٜمّم٤مب اؿمؽماط قمدم شاخلٛمس اًمريم٤مز وذم»: احلدي٨م إـمالق ُمـ واًمٔم٤مهر ىمٚم٧م

 وىمد وهمػمهؿ، واًمِمقيم٤مين واًمّمٜمٕم٤مين اعمٜمذر اسمـ واظمت٤مره اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق



 594 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يم٤مززيم٤مة اًمرِّ 

 اعمذيمقرة اًمرؾم٤مًم٦م ذم أوردهت٤م واهٞم٦م ٟم٘مٚمٞم٦م سمحج٦م اجلديد ىمقًمف ذم اًمِم٤مومٕمل اطمت٩م

 .وٕمٗمٝم٤م وسمٞمٜم٧م

 [(177)ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افرـاز زـاة مرصف هق ما

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 .شاخلٛمس ُمٍمف»: ىمقًمف

   :ُمِمٝمقريـ ىمقًملم ومٞمف ذيمر: ىمٚم٧م

 .اًمزيم٤مة ُمٍمف ُمٍمومف أن: أطمدمه٤م 

 .اًمٗملء ُمٍمف ُمٍمومف: وأظمر

 ذم اظمؽمت وًمذًمؽ أظمر قمغم اًم٘مقًملم ٕطمد ساطم٦م يِمٝمد ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وًمٞمس

 شم٘متْمٞمف طمٞمثم يْمٕمف اعمًٚمٛملم إُم٤مم رأي إمم يرضمع ُمٍمومف أن شاًمريم٤مز أطمٙم٤مم»

 .شإُمقال» ذم قمٌٞمد أبق اظمت٤مره اًمذي وهق اًمدوًم٦م ُمّمٚمح٦م

 ُمٍمف يٍمف»: اًمريم٤مز ُمٍمف ذم ىم٤مًمقا  طمٞم٨م احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م هق هذا ويم٠من

 .شيمٚمٝم٤م ًمٚمٛمّم٤مًمح اعمٓمٚمؼ اًمٗملء

 ش[177» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 تدخؾ ـافـػط إرض يف افتل افثروات وهؾ ،افرـاز تعريػ

 افتل افثروات هذه مـ حؼ فؾشعقب وهؾ ؾقف؟

 افدول؟ تستخرجفا

 .اًمريم٤مز سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ ومٞمم ٟمٔمرك وضمٝم٦م ٟمًٛمع طم٤مسملم :افسمال



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   592 زيم٤مة اًمرِّ

 سمٛمقوقع؟ يتٕمٚمؼ ومٞمم: اًمِمٞمخ

 .اًمريم٤مز :اًم٤ًمئؾ

 اًمريم٤مز؟: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .آه: اًمِمٞمخ

 شمٙمقن صمروة، أو ٟمٗمط أو ُم٤مل دوًم٦م قمٜمد يٙمقن طمٞمٜمم سم٠منف: ي٘م٤مل ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 قمغم اًمٙمالم هذا اٟمٓم٤ٌمق ذم رأجؽ أنف طم٤مسملم ُُمَٕمّٞمٜم٦م، ٟم٦ًٌم قمدا ُم٤م اعمًٚمٛملم ًمٕم٤مُم٦م هذه

 هل -أجْم٤مً – وؿمٕمقهب٤م طمٙمؿ، يمٜمٔم٤مم اإلؾمالم  شمٓمٌؼ ٓ ُمٕمٔمٛمٝم٤م احل٤مزم، اًمٕمٍم

 قمغم اًمٕم٤مم احلٙمؿ يٜمٓمٌؼ ومٝمؾ إؾمالُمٞم٦م، دول ًمٞم٧ًم وًمٙمـ يم٠مومراد، ُمًٚمٛم٦م ؿمٕمقب

 احل٤مزم؟ اًمٕمٍم ذم احلٙمؿ يٙمقن ويمٞمػ اعمقوقع، هذا

سم٤مً  يّمٚمح اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م أفمـ: اًمِمٞمخ  ومٞمف أضمد ٓ ٕنٜمل اًم١ًمال، هذا عمثؾ ضمقا

 اًمذي ًمٙمـ اًمريم٤مز، شمٗمًػم ؾم٠متقمم وأن٤م اًمريم٤مز، سمتٗمًػم يتٕمٚمؼ ُم٤م إٓ ضمديدًا، ؿمٞمئ٤مً 

 همػم آظمر سمٌمء أتٙمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ُم٤م هٜم٤مك ًمٕمٚمف ًمٚمريم٤مز، ـمرطمف ُمٕمٜمك سم٠مي اًم١ًمال ـمرح

 .اًمريم٤مز شمٗمًػم

 إرض؟ حت٧م اًمتل ًمٚمثروات سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .يٕمٜمل سمٕم٤مُم٦م،: اًمِمٞمخ

 .احل٤مض اًمقىم٧م ذم إيمؼم اًمٌمء سمّمٗمتف اًمٜمٗمط وسمخّمقص :اًم٤ًمئؾ

 إظمػم اًمٓمرف وهق شاخلُُٛمس اًمريم٤مز وذم»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: اًمِمٞمخ

 شمٕم٤ممم اهلل رض- هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمم ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف طمدي٨م ُمـ

 وذم ضم٤ٌمر، واعمٕمدن ضم٤ٌمر، واًمٌئر ضم٤ٌمر، اًمٕمجمء»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل -قمٜمف

 ؾُمْ٘م٧ُم  وًمٙمٜمل إظمػمة، اًمٗم٘مرة هذه قمغم اًمٙمالم اًمقاىمع سمٓمٌٞمٕم٦م واعمٝمؿ شاخلُُٛمس اًمريم٤مز

 :اصمٜمتلم ًمٗم٤مئدشملم سمتمُمف احلدي٨م



يم٤مز  597 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرِّ

 ؾمٛمٕمف يٓمرق احلدي٨م هذا يٙمقن احل٤مضيـ سمٕمض ًمٕمؾ قم٤مُم٦م، وم٤مئدة: إومم

 وذم ضم٤ٌمر، واعمٕمدن ضم٤ٌمر، واًمٌئر ضم٤ٌمر، اًمٕمجمء»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق ُمرة، ٕول

 .شاخلٛمس اًمريم٤مز

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهل إظمػم ىمٌؾ اًمتل اًمٗم٘مرة ذم أن: هل اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٗم٤مئدة

 ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚممء ٕن اًمريم٤مز، ذم اًمّمحٞمح ٗمٝمؿاًم قمغم ي٤ًمقمدٟم٤م ُم٤م شضم٤ٌمر واعمٕمدن»

 :اصمٜملم ىمقًملم قمغم اًمريم٤مز شمٗمًػم

 هق اًمريم٤مز اجل٤مهٚمٞم٦م، دوملم أنف ومٞمف، ري٥م ٓ اًمذي اًمّمحٞمح وهق: إول اًم٘مقل

 اإلؾمالم سمٕمد ُدوِمـ اًمذي اًمٙمٜمز أُم٤م اإلؾمالم، ىمٌؾ ُمدومقن يمٜمز: أي اجل٤مهٚمٞم٦م، دوملم

 .ريم٤مزاً  ومٚمٞمس

 أو ومْم٦م صمٛمٞمٜم٤مً  يم٤من ُمٝمم إرض، ذم وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مف اًمذي وم٤معمٕمدن وسم٤مًمت٤مزم 

 واعمٕمدن»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م وًمذًمؽ ُمٕمدن، هذا ريم٤مزًا، ًمٞمس هذا سمالشمٞمٜم٤ًم، أو ذه٤ٌمً 

. اخلٛمس وومٞمف: ي٘مقل يم٤من اخلٛمس اًمريم٤مز وذم: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف أراد ومٚمق« ضم٤ٌمر

 .َيِرد ل ًمٙمٜمف

 اعمدومقن اعمٕمدن هق اًمريم٤مز: شمٌٕمف وُمـ طمٜمٞمٗم٦م أبق ي٘مقًمف اًمذي وهق: اًمث٤مين اعمٕمٜمك

 .إرض ذم اهلل سمخٚمؼ

 ىم٤مـم٦ٌم اًمٚمٖم٦م وأهؾ ُمٜمٝمؿ، احلج٤مزيلم وسمخ٤مص٦م اًمٗم٘مف، قمٚممء ظَمٓم٠َّمه اًمتٗمًػم هذا

 .اجل٤مهٚمٞم٦م دوملم هق اًمريم٤مز أن قمغم جمٛمٕمقن

 اًمِم٤مرع ومٞمف ومرض وم٘مد ،ريم٤مز قمغم ُمًٚمؿ قمثر أو اؾمتحّمؾ وم٢مذا: ذًمؽ وقمغم 

 .وٟمص اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م اًمزيم٤مة قمغم ومرض يمم اخلُُٛمس احلٙمٞمؿ

 ُمـ ي١مظمذ اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب أن: ىمٚم٧م أن٤م هذا أضمؾ ُمـ جيقز، ٓ يمم 

 أن جيقز ُم٤م اهلل، ومروف مم٤م  أيمثر اًمزيم٤مة ذم ي٠مظمذ أن ًمٚمح٤ميمؿ جيقز ٓ اًم٤ًمسمؼ، اًمٌح٨م

 ُمـ رأس أرسمٕملم سمدل ي٠مظمذ أن جيقز ُم٤م وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م سمدل َخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م ي٠مظمذ

 قمٚمٞمف ىم٤مل وم٢مذا اهلل، حلٙمؿ شمٖمٞمػم هذا ٕن وهٙمذا، اًمٖمٜمؿ، ُمـ رأؾًم٤م قمنميـ اًمٖمٜمؿ



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   598 زيم٤مة اًمرِّ

 اًمزرع ذم» شاًمٕمنم اًمٗمْم٦م ذم»: يم٘مقًمف ومٝمق شاخلٛمس اًمريم٤مز وذم»: واًمًالم اًمّمالة

٘مل وذم اًمٕمنم، سمٕمالً  اعمزروع ًَ  ذم شمدظمؾ طمدود هذه يمؾ شاًمٕمنم ٟمّمػ ؾم٘مٞم٤مً  اعمُ

  طُمُدودُ  شمِْٚمَؽ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم
ِ
 .[669:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمْٕمَتُدوَه٤م وَمال اّللَّ

َتْحُّمؾ اًمتل اعمٕم٤مدن أُم٤م  ًْ  زيم٤مة، أيَّ  قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه اًمٕم٤مُمؾ، هب٤م ي٘مقم سم٠متٕم٤مب شُم

 قمٚمٞمف دمري ومٕمٜمدئذٍ  اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ وىمد احلقل قمٚمٞمف وطم٤مل ُم٤مل ًمديف شمقومر إذا وإٟمم

 .اًمزيم٤مة أطمٙم٤مم

 ضَمدَّ  وم٢مذا اعمرؾمٚم٦م، اعمّمٚمح٦م ذم اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م إمم قمدٟم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا قمرومٜم٤م وم٢مذا

ه، يٙمٗمل ُم٤م اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م ذم يٙمـ ول اعمًٚمٛملم، قمغم قمدوان هٜم٤مك  ومٞم١مظمذ ًمَِّمدِّ

 .همٜم٤مهؿ ُمع يتٜم٤مؾم٥م ُم٤م اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء ُمـ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م

 أيمثر ُمٜمف ي٠مظمذ أن ًمٚمح٤ميمؿ ومٞمجقز ريم٤مز، قمغم سم٤مًمٕمثقر قمٝمد طمدي٨م رضمالً  ومروٜم٤م وم٢مذا 

 ومٞمٕمقد ُمًتٛمراً، وىم٤مٟمقٟم٤مً  قم٤مُم٤مً  ٟمٔم٤مُم٤مً  جُيَْٕمؾ أن أُم٤م اًمٕم٤مرض، إُمر هذا ذم اخلُُٛمس ُمـ

 .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقايب هذا اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ُمـ واًمث٤مين إول اًم٘مًؿ إمم اًمٌح٨م

 ضمدًا، ه٤مئٚم٦م سمٙمٛمٞم٤مت ئمٝمر اًمذي أن اًمٜمٗمط: يٕمٜمل شمٗمّمٞمؾ، ومٞمف: اًم١ًمال

 اعمٜمٓمٚمؼ هذا ُمـ اؾمتخراضمف، أضمؾ ُمـ وشمٍمف إراض، وشمتٛمٚمؽ اًمدوًم٦م وشمًتٙمثر

 آؾمتثمر، ص٤مطم٦ٌم وهل إرض ص٤مطم٦ٌم هل اًمدوًم٦م أن سم٤مقمت٤ٌمر ًمٚمدوًم٦م، ُمٚمؽ هق

 إن: ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك أن: وُمٓمروح ٟمتٜم٤موًمف يمٜم٤م واًمذي ومٝمٛمتف أن٤م اًمذي اًم١ًمال ًمٕمؾ

 ُمـ هٜم٤مك أوضمده٤م، وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل واًمتل إرض، سم٤مـمـ ذم اعمدومقٟم٦م اعمٕم٤مدن

 وسم٤مًمت٤مزم أن، اعمٓمروح هذا: يٕمٜمل اعمٕم٤مدن، هذه ذم طمؼ اًمٜم٤مس قم٤مُم٦مُ  ًمٚمٜم٤مس إن ي٘مقل

 اًمدوًم٦م قمغم طمٙمراً  ًمٞم٧ًم أهن٤م أو اًمدوًم٦م، حتٙمؿ أهة قمغم طمٙمراً  أو ُمٚمٙم٤مً  ًمٞم٧ًم هل

 ظمػماهت٤م أو ُمٌٞمٕم٤مهت٤م ُمردود يٕمقد أن جي٥م وسم٤مًمت٤مزم أصاًل، حتٙمٛمٝم٤م ٓ يم٤مٟم٧م وإن طمتك،

 طمتك إه، سمٌٕمض وممثٚم٦م اًمدوًم٦م ٕن أن، يتؿ ُم٤م قمٙمس قمغم اعمقاـمٜملم، يم٤موم٦م قمغم

 إذا أنف: سمٛمٕمٜمك ؿم٤مءت، يمم شم٘مًٛمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًمقطمٞمد، اح٤مًمؽ هل أه هٜم٤مك يٙمـ ل إذا

 طم٤مضم٦م هٜم٤مك يٙمقن ومٚمـ اعمًٚمٛملم سم٤مىمل ُمٜمٝم٤م شمٗمٞمد واًمدوًم٦م ًمٚمدوًم٦م، ُمٚمٙم٤مً  هل يم٤مٟم٧م

ئ٥م، ًمٗمرض  أج٤مم قمغم شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمم طمّمؾ، ُم٤م ُمثٚمم اًمزيم٤مة طمّمٞمٚم٦م ؾمتٙمقن أو ضا



يم٤مز  599 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرِّ

 صمراء ُمـ رهمؿ قمغم أنف أن ٟمراه ُم٤م وًمٙمـ وم٘مراء، هٜم٤مك يٙمـ ل أنف اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر

 .وم٘مراء ومٝمٜم٤مك سمؽمول وضمقد ُمـ رهمؿ وقمغم اًمدوًم٦م،

 ُمـ واىمع وقء قمغم ُيٕم٤مًم٩م أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٗم٘مٝمل اًمٌح٨م أن اقمت٘م٤مدي ذم: اًمِمٞمخ

ٌَْح٨م وإٟمم طمٙمقُم٦م، أو ؿمخص  ذم وم٤محلٙمؿ دوًم٦م، أو ًمِمخص اٟمت٤ًمب أّي  قمـ قم٤مري٤مً  ُي

سم٤مً : ٟمٗم٤مً  آ ىمٚم٧م يمم هق اعم٠ًمخ٦م هذه ً، ضمقا  ذطمتف أن٧م اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ هذا ًمٙمـ خمتٍما

 اإلؾمالم ذم هٜم٤مك ًمٞمس اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ رء ذم سمدوري أن٤م أدظمؾ أن ي٘متْمٞمٜمل -آٟمٗم٤مً –

 اًمّم٤مًمح، ؾمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ُمـ اعمًت٘مك اًمّمحٞمح

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم إُمر وإٟمم دوًم٦م، أُمالك اؾمٛمف رء هٜم٤مك ًمٞمس

شم٤مً  أرو٤مً  أطمٞم٤م ومٛمـ اهلل، سمالد واًمٌالد اهلل، أرض إرض»  قمٚمٞمف وم٘مقًمف شًمف ومٝمل ُمقا

شم٤مً  أرو٤مً  أطمٞم٤م ُمـ»: اًمًالم  اًمدول ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م يٌٓمؾ شًمف ومٝمل ُمقا

 .اًمدوًم٦م سم٠مُمالك اًمٕمرسمٞم٦م،

 اًمٌالد سمٕمض قمغم يده٤م ومتْمع ُمٕمٜمقي٤ًم، ومهٞم٤مً  ؿمخّم٤مً  اًمدوًم٦م اقمتؼمٟم٤م إذا إٓ مهللا 

 أن سمنمط هل٤م ُمٚمٙم٤مً  شمٙمقن ومٝمل إومراد، سمٕمض عمّمٚمح٦م ٓ إُم٦م عمّمٚمح٦م وإرض،

 اًم٘مٓمٕم٦م أنف: قمٜمده٤م اًمرؾمٛمٞم٦م اخلرائط ذم قمالُم٤مت ووٕم٧م إذا أُم٤م إطمٞم٤مئٝم٤م، إمم شم٤ٌمدر

 قم٤مؿم٧م صمؿ إًمخ،. .وضمٜمقسم٤مً  وؿممًٓ  ذىم٤مً  يمذا طمدود إمم يمذا طمدود ُمـ ممتدة اًمٗمالين

 أن اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ومرد ٕي وحيؼ دوًم٦م، أُمالك ًمٞم٧ًم ومٝمل سمقرًا، إراض هذه

 .ُمٜمٝم٤م ؿم٤مء ُم٤م حيٞمك

 إراض هذه ُمـ أرو٤مً  أطمٞم٧م إذا ىمٚم٧م، يمم ُمٕمٜمقي يمِمخص هٜم٤م: إذاً  وم٤مًمدوًم٦م

 ًمٞمس ومذًمؽ شُمَٕمٓمِّٚمٝم٤م وأن شُمـَحّدده٤م أن أُم٤م إُم٦م، أومراد ُمـ ومرد أي طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م ومٝمل

 .حيٞمٞمٝم٤م أن أرض أيِّ  ُمـ ُمٙم٤من أيِّ  إمم ي٠ميت أن طمٞمٜمذاك ومرد ٕي ومٞمجقز إطمٞم٤مء،

 ضمٚمٌف أو اح٤مء وسمٜمْمح سم٤مًمزرع ًمٞم٧ًم أهن٤م اجلٛمٞمع قمغم ختٗمك ٓ اإلطمٞم٤مء وـمري٘م٦م 

: ىمٚم٧م أن٤م هلذا اعمٕم٤مدن، ُمـ سم٤مـمٜمٝم٤م ذم أجْم٤ًم، ومٞمٝم٤م ُم٤م سم٤مؾمتخراج يٙمقن وإٟمم إًمٞمٝم٤م،

 ظمػمات، ومٞمٝم٤م أن سمزقمؿ ممٚمقيم٦م أرض قمغم يده٤م شمْمع أن ًمٚمدوًم٦م جيقز ٓ واطمد، احلٙمؿ

 .إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م واًمدوًم٦م



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   411 زيم٤مة اًمرِّ

 إٓ يده٤م شمْمع أن ًمٚمدوًم٦م جيقز ومال اعمٛمٚمقيم٦م، إرض سملم ٟمٗمرق أن جي٥م هٜم٤م ومٛمـ

 .سمثٛمٜمٝم٤م وشم٠مظمذه٤م ضمدًا، ضمداً  ٟم٤مدرة فمروف ذم

 يمثػم قمغم سمًخ٤مء اإلٟمٗم٤مق هذا شمٓمٌؼ اًمًٕمقدي٦م اًمدوًم٦م أن: ذيمره حيًـ مم٤م وهذا 

ض وم٢مهن٤م قمٚمٞمٝم٤م، يده٤م شمْمع اًمتل واًمٕم٘م٤مرات سمؾ إراض، ُمـ  أو سمٛمثؾ ُم٤مًمٙمٞمٝم٤م شُمَٕمقِّ

 .إصؾ ظمالف هذه اعمّم٤مدرة وًمٙمـ اعمثؾ، صمٛمـ ُمـ سم٠مطمًـ

 يًتثٛمره٤م، أن وم٠مراد وأضمداده، آسم٤مئف ُمـ ورصمٝم٤م أرض قمٜمده إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومروٜم٤م وم٢مذا 

ً، ومٞمٝم٤م ومحٗمر  اًمٜمٔم٤مم أن هٜم٤م سمؽمول، سمئر سم٤مًمٌئر وإذا ُم٤مء، ُمٜمٝم٤م يٜمْمح أن ي٘مّمد سمئرا

 واطمد يمت٤مب ُمـ أيمثر وأخَّٗمقا  اإلؾمالُمٞملم، اًمدقم٤مة سمٕمض سمف اٟمَٖمشَّ  اًمذي آؿمؽمايمل

 أن ًمٚمدوًم٦م اًمٙمت٥م هذه ُمثؾ ذم وأب٤مطمقا  شاإلؾمالُمٞم٦م اإلؿمؽمايمٞم٦م»: سمٕمٜمقان قمٚمٛم٧م ومٞمم

 ٓ هذا سمؽموهل٤م، اح٤مء سمديؾ ُم٤مًمٙمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمْمح اًمتل إرض هذه ُمثؾ قمغم يده٤م شمْمع

 .يٛمٚمٙمف ُم٤م وًمٙمؾ اعمًٚمؿ ح٤مل ُمّم٤مدرة يم٠مي اًمنمع، ظمالف ٕهن٤م جيقز:

 هذه ُمثؾ ذم اإلؿمؽمايمٞملم ؾمٌٞمؾ ؾمٚمٙمقا  اًمذيـ اإلؾمالُمٞملم اًمُٙمت٤َّمب أؿمٝمر وُمـ 

 أو ُمٕمدن ومٞمٝم٤م ٕن اعمٛمٚمقيم٦م، إراض ًمٌٕمض اًمدوًم٦م اؾمتٛمالك دمقيز: أي اًم٘مْمٞم٦م

 اًمِمٞمخ سمٕمده ُمـ ضم٤مء صمؿ شٟمٌل سمـ سممًمؽ» اعمٕمروف اعمِمٝمقر اًمٙم٤مشم٥م هق سمؽمول، ومٞمٝم٤م

 اإلؿمؽمايمٞم٦م»: يمت٤مب أو رؾم٤مًمتف أخػ مجٞمٕم٤ًم، اهلل رمحٝمؿ شاًم٤ًٌمقمل ُمّمٓمٗمك»

 .اعمٜمحك هذا وٟمحك شاإلؾمالُمٞم٦م

 احلزسمٞم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م اجلمقم٤مت ُمـ يمثػم قمغم ٟم٠مظمذه ُم٤م آصم٤مر ُمـ أثر اًمقاىمع ذم وهذا 

 ُمٜمٝم٤م يتؼمأ  ىم٤مقمدة ُمـ وم٘مٝمٝمؿ ذم يٜمٓمٚم٘مقن اًمذيـ اعمٕم٤مسيـ اًمُٙمت٤َّمب سمٕمض قمـ ومْمالً 

 شمؼمر اًمٖم٤مي٦م إصؾ: »اًمٙمٗم٤مر ىمقل وهل يٕم٘مقب، اسمـ دم ُمـ اًمذئ٥م سمراءة اإلؾمالم

 .شاًمقؾمٞمٚم٦م

قمقن اًم٤ٌمـمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة ومٌٝمذه   خم٤مًمٗم٦م هل ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ُرَؤًى  ًمٚمٜم٤مس ُينَمِّ

همقن أهنؿ آٟمٗم٤ًم، صدده ذم يمٜم٤م ُم٤م ُمٜمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمألطمٙم٤مم قِّ ًَ  أراض يٛمتٚمٙمقا  أن ُي

ء واًمٌٞمع يم٤مإلرث ُمنموقم٦م، سمٓمري٘م٦م ممٚمقيم٦م سمؾ وم٘مط، حمٞم٤مة وًمٞم٧ًم ممٚمقيم٦م،  واًمنما

 .اًمٞمقم اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل واىمع ُمِم٤ميمؾ ُمـ هق اعمقوقع هذا ذم اًمتقؾمع ذًمؽ، وٟمحق
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 أو اًمٜمٗمط يًتٖمٚمقن إُمراء سمٕمض أن ُمـ ؾم٤مسم٘م٤ًم، أظمٞمٜم٤م يمالم ذم ضم٤مء ُم٤م أُم٤م

 وهذا اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٓمري٘م٦م قمغم يم٤من إن آؾمتٖمالل ومٝمذا اًمٌالد، سمٕمض ذم اًمٖمزير اًمٌؽمول

 ممٚمقيم٦م أراض هل ُمِم٤مع، أرض قمٜمدهؿ وًمٞمس ُمِم٤مقم٦م أرض: أي أقمت٘مده ٓ ُم٤م

 ومحٞمٜمئذٍ  دوًم٦م، وٓ ومرد ٓ أطمد يٛمٚمٙمٝم٤م ٓ سمقر، ُمِم٤مقم٦م أرض هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ًمٚمدوًم٦م،

 اىمتٓمع وم٢مذا ُم٠مُمقرًا، يم٤من أو أُمػماً  يًٛمك ُم٤م يم٤من ؾمقاء اًمِمٕم٥م، أومراد ُمـ ومرد أيَّ 

 احلدي٨م قمٛمقم ذم شمدظمؾ هل سمؾ ممٚمقيم٦م، ًمٞم٧ًم اًمتل إراض هذه ُمـ أرو٤مً 

شم٤مً  أرو٤مً  أطمٞم٤م ومٛمـ» شاهلل سمالد واًمٌالد اهلل أرض إرض»: اًم٤ًمسمؼ  ومال شًمف ومٝمل ُمقا

ّٛمك ُمـ سملم: طمٞمٜمذاك ومرق ًَ ك أو أُمػماً  ُي ٛمَّ ًَ  .ُم٠مُمقراً  ُي

 أو اًمٜمٗمط ؾمٌٞمؾ ذم اًمٜم٤مس يًتخدُمقن ومٝمؿ يمذًمؽ، ًمٞمس إًمٞمف أذت ُم٤م ًمٙمـ 

 هذا ؿمٝمقاهتؿ،: أىمقل وٓ رهم٤ٌمهتؿ طم٥ًم ومٞمف اًمتٍمف ذم يتحٙمٛمقن صمؿ اًمٌؽمول،

شم٤مً  أرو٤مً  أطمٞم٤م ُمـ»: ىمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس  .شًمف ومٝمل ُمقا

ق أن ومٞمج٥م: وًمذًمؽ   اإلؾمتٜم٤ٌمـمل احلٙمؿ وسملم اًمنمقمل، احلٙمؿ سملم ُٟمَٗمرِّ

 ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض اؾمتٖمالل وسملم ضمٝم٦م، ُمـ ًمٚمنمع اعمخ٤مًمػ

 ..أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمِمخّمٞم٦م

 ..:ُمداظمٚم٦م

 ذم خت٤مًمٗمٜمل وًمـ خت٤مًمٗمٜمل ل أنؽ يمم هذا، ذم أظم٤مًمٗمؽ ٓ وأن٤م اًم٘مقل، هذا: اًمِمٞمخ

 ذوىمٝم٤م وراء وٟمٌٜمل شمٖمرب، اًمِمٛمس وٟمرى شمٓمٚمع اًمِمٛمس ٟمرى ٟم٘مقل إٟمٜم٤م: ىمقزم

 اًمِمٛمس إن قمٚمٛمٞم٤ًم، ىمقًمٜم٤م قمغم ذقمٞم٦م أطمٙم٤مُم٤مً  ٟمٌٜمل ٓ ًمٙمٜمٜم٤م ذقمٞم٦م، أطمٙم٤مُم٤مً  وهمروهب٤م

  صح؟ شمٖمرب، وٓ شمنمق ٓ

 اًمٜمٔمري اًمٕمٚمؿ وٟمدظمؾ ٟمتٕمٛمؼ، أن اًمنمقمٞم٦م أطمٙم٤مُمٜم٤م ذم ٟمحـ يٜمٌٖمل ٓ: إذاً 

 ضمقاسمؽ ُمـ أومٝمؿ ورسمم ًمديٜم٤م، اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض شمٓمقير ذم اًمٗمٙمري

 ؾمتقاوم٘مٜمل أنؽ شمٖمرب، وٓ شمنمق ٓ اًمِمٛمس أن ًمٙمالُمل، وشمّمحٞمحؽ اًم٤ًمسمؼ

٦م اجلٌؾ ذروة ومقق اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمم إٟمٜم٤م: ؾم٠مىمقل ُم٤م قمغم أجْم٤مً   ذم هل اجلٌؾ، وىِمٛمَّ

 وم٠مفمٝمرهت٤م رومٕمتٝم٤م اًمتل هل اًمٕمٚمٛمٞم٦م إؿمٕم٦م إٟمم اجلٌؾ، وراء شمزال ٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  احل٘مٞم٘م٦م
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 هذا؟ قمٚمٞمؽ ُمر ُم٤م أم هذا ٟمّمحح اجلٌؾ، ومقق ًمٜم٤م

 .قمكم ُمر ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ىمرأت أن٤م اًمِم٤مب، قمغم يٛمر وُم٤م اًمِمٞمخ قمغم هذا يٛمر يمٞمػ! واهلل قمجٞم٥م: اًمِمٞمخ

 طمٞمٜمم أجْم٤ًم، سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ٟمِم٤مهده ؿمٞمئ٤مً  قم٘مٚم٧م اًمٜمٔمري٦م هذه وذم اعمجالت، سمٕمض ذم هذا

 صح؟ ُمٕمقضم٦م، ٟمراه٤م ُمًت٘مٞمٛم٦م، قمّم٤مة ومٞمٝم٤م ٟمٚم٘مل ه٤مدئ٦م سمحػمة ذم ٟمٙمقن

 .صح: ُمداظمٚم٦م

. .قمغم اًمْم٤مرسم٦م ؿمٕم٦مأ هق هذا؟ شمٕمٚمٞمؾ وممذا أجْم٤ًم، صح ومٞمف شم٘مقل هذا: اًمِمٞمخ

 شمٙمقن ُم٤م هل اجلٌؾ، رأس قمغم شمٙمقن طمٞمٜمم اًمِمٛمس ىمْمٞم٦م ٕن قَمٚمَّٚمقا، هٙمذا ٟمٕمؿ، أي

 .اعمجرد ًمٚمٜمٔمر سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا شمرومٕمٝم٤م، اًمتل هل إؿمٕم٦م إٟمم اجلٌؾ، رأس قمغم

 اجلٌؾ، ىمٛم٦م قمغم اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜمٔمري٦م هذه هٜم٤م ٟمدظمؾ ومٝمؾ: اعمٝمؿ 

 وىم٧م ظمرج اًمنمقمل احلٙمؿ وسمٓمٌٞمٕم٦م اًمِمٛمس، ـمٚمٕم٧م: احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وٟم٘مقل

  صح؟ اًمٗمجر،

 ـمريؼ، ذم يٛمٌم اًمٕمٚمؿ ٟمدع ٟمحـ ـمٚمٕم٧م، ُم٤م اًمِمٛمس ٓ،: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ

 ذقمٜم٤م، ـمريؼ ذم ي٘مػ أن ًمف جيقز ٓ اًمٕمٚمؿ، أجْم٤مً  ـمري٘مف ذم ي٘مػ ٓ يمم وذقمٜم٤م

 .اعمتْم٤مرسم٦م أراء سملم ٟمجٛمع وهبذا

 احل٘مٞم٘م٦م سملم يقومؼ أن ُمٍم ذم شقمٌده حمٛمد» اًمِمٞمخ طم٤مول ُمٝمم اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه 

 حمٛمد اًمت٘مك ًمٙمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م أقمٜمل ًمٙمٜمل اًمّمقومٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م أقمٜمل ٓ واًمنميٕم٦م،

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واحل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م سملم ُيَقومِّؼ أن طم٤مول اًمتٕمٌػم، ذم اًمّمقومٞم٦م ُمع قمٌده

 .طمؼ وهذا يتٕم٤مرو٤من، وٓ يتْمدان، وٓ خيتٚمٗم٤من ٓ واًمنمع اًمٕمٚمؿ: ومٞم٘مقل

 قمٚمٛمٞم٦م، طم٘مٞم٘م٦م ُمع ذقمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٕم٤مرو٧م إذا سم٠منف ىم٤مل طمٞمٜمم طم٘م٤مً  ًمٞمس وًمٙمـ 

 اًمنمع ٟمدع ٟمحـ ٓ،: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمنمقمل اًمٜمص شم٠مويؾ وضم٥م

 اًمنمع وٓ اًمنمع، أضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُٟم١َمول أن سمٜم٤م طم٤مضم٦م وٓ يٛمٌم، اًمٕمٚمؿ وٟمدع يٛمٌم

 .آٟمٗم٤مً  ؾمٌ٘م٧م وإُمثٚم٦م اًمٕمٚمؿ، أضمؾ ُمـ
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 ذم اًمن ممٚمقيم٦م، ًمٞم٧ًم اًمثالصم٦م هذه شصمالصم٦م ذم ذيم٤مء اعم١مُمٜمقن»: احلدي٨م: وم٢مذاً 

 جيقز ومال ُمِم٤مقم٦م، هل إٟمم ممٚمقيم٦م، ًمٞم٧ًم اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه أن: هق احلدي٨م هذا

 أن٤م: وي٘مقل هنر قمغم أو اُمتٚمٙمتف، أن٤م هذا: وي٘مقل سمحر، قمغم يده يْمع أن إلٟم٤ًمن

 يمم سمؾ ومٞمٝم٤م، ُمِم٤مع يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس هذه ٓ، اُمتٚمٙمتٝم٤م، أن٤م: وي٘مقل هم٤مسم٦م قمغم أو اُمتٚمٙمتف،

د أ ُمـ ومرد وسملم اًمدوًم٦م سملم ومرق ٓ: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ىمٚم٧م  ُمع ؾمقاء اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م، هذه ومرا

 أُم٤م ُم٤مًمٙمٝم٤م، وم٠من٧م أطمٞمٞمتٝم٤م وم٢مذا وم٠مطمٞمٝم٤م ُمٞمت٦م أرض إمم اذه٥م وًمٙمـ مت٤مُم٤ًم، إومراد

 يده يْمع أن ٕطمد جيقز وٓ ُمِم٤مقم٦م، ومٝمذه اح٤مء أو سم٤مًمزرع اهلل أطمٞم٤مه٤م اًمتل إرض

 .اٟمتٝمٞم٧م وًمٕمل ؾم٠مخ٧م، ُم٤م ضمقاب أفمـ ومٝمذا قمٚمٞمٝم٤م،

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .قمكم إؾمت٤مذ دور ضم٤مء وإي٤مك،: اًمِمٞمخ

 احلٓم٥م أنف سم٤مقمت٤ٌمر اًمٜم٤مر،[ يقًمد اًمذي احلٓم٥م قمغم اًمٌؽمول ىمًٜم٤م ًمق]: اًم١ًمال

 وم٤مًم٘مٞم٤مس اًمٓم٤مىم٦م،. .احلٓم٥م ُمـ سمٙمثػم أهؿ أصٌح أن اًمٌؽمول ًمٚمٓم٤مىم٦م، ُمّمدر يم٤من

 ..واًم٘مٞم٤مس اًمٕم٘مؾ يٕمٜمل

 قمـ اجلقاب ؾمٌؼ أن٤م -آٟمٗم٤مً - قم٘مؾ، هٜم٤مك يم٤من إذا هذا اًمٗمرق، ُمع ىمٞم٤مس: اًمِمٞمخ

 اًمٖم٤مسم٤مت سملم ومرىمٜم٤م اًم١ًمال، هذا ُمثؾ ـمرح قمـ ٕهمٜم٤مك ىمٚم٧م ومٞمم ُمٕمل شم٠مُمٚم٧م ًمق هذا،

 أن إلٟم٤ًمن جيقز ٓ: ىمٚمٜم٤م يمذًمؽ، اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اجل٤مري٦م إهن٤مر وسملم اًمٌح٤مر وسملم

 ومٝمل وأطمٞمٝم٤م، سمقر أرض إمم ائ٧م: ىمٚمٜم٤م ًمٙمـ ؾم٤مئٖم٦م، ًم٘مٛم٦م ويٚم٘م٤مه٤م يده ويْمع ي٠ميت

 وسمتٕمٌؽ، سمجٝمدك أطمٞمٞم٧م ٕنؽ ًمؽ، ُمٚمؽ ومٝمل أطمٞمٝم٤م: وىمٚمٜم٤م أن٧م، وم٤مٔن ًمؽ، ُمٚمؽ

 ذيم٤مت إمم ٟمًٞم٧م ُم٤م أهع وُم٤م ٟمًٞم٧م وىمد حيت٤مج اًمذي اًمٌؽمول إمم شم٠ميت أن أن٧م

 أو اًمٖم٤مسم٤مت ذم يم٤مٕؿمج٤مر اًمٌؽمول هذا ومجٕمٚم٧م إرض، ضمقف ُمـ اًمٌؽمول ًمٜمْمح

 اًم٘مٞم٤مس؟ هذا وممذا إهن٤مر، ذم أو اًمٌحقر ذم اعمٞم٤مة

 اًم٘مٞم٤مس يٜمٙمر مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمم وهق -اهلل رمحف- طمزم اسمـ ي٘مقل يمم اًم٘مٞم٤مس هذا

 إطمٙم٤مم ًمٌٕمض إصم٤ٌمهتؿ ذم ويٜم٤مىمِمٝمؿ ظمّمقُمف يٜم٤مىمش طمٞمٜمم وًمٙمٜمف وشمٗمريٕم٤ًم، أصالً 

 يم٤من وًمق سم٤مـمؾ، يمٚمف اًم٘مٞم٤مس: ي٘مقل خمتقُم٦م، يمٚمٞمِم٦م ٟمٕمتؼمه٤م ممٙمـ مجٚم٦م ومٚمف سم٤مًم٘مٞم٤مس،
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 يم٤من ُم٤م شم٘مٞمس ٕنؽ اًم٤ٌمـمؾ، قملم ىمٞم٤مؾمؽ وهذا اًم٤ٌمـمؾ، قملم ُمٜمف هذا ًمٙم٤من طمؼ ُمٜمف

 اًمتٕمٌػم؟ هذا ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م أفمـ وظمٚم٘مف اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ

 .ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م قمغم ظمٚم٘مف، ُمـ يم٤من وُم٤م اإلٟم٤ًمن، قمٛمؾ ُمـ يم٤من ُم٤م شم٘مٞمس أطمًٜم٧م: اًمِمٞمخ

 .اًم٤ٌمـمؾ قملم ُمٜمف هذا ًمٙم٤من طمؼ، اًم٘مٞم٤مس ذم يم٤من ًمق هذا وشمدسمػمه، اهلل ظمٚمؼ ُمـ يم٤من

 ُمثؾ قمٚمٞمف احلّمقل ُمٞمًقر اًم٤ًمئؾ هذا: سم٤مقمت٤ٌمر ومرىم٧م أن٧م: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .واح٤مل اجلٝمد إمم حيت٤مج اًمذي هذا وسملم اًمٖم٤مسم٦م، أؿمج٤مر

 سمٞمٜمم اًمٌمء، قمغم ًمٚمحّمقل يدومع اًمذي واح٤مل اجلٝمد وم٤مرق أن قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م

 احلٙمقُم٦م، ىمٌؾ ُمـ أت٧م -ؿمؽ سمال- هذه اًمٜمٗمط ذم شمِمتٖمؾ اًمتل واًمنميم٤مت إُمقال

 .أت٧م ُم٤مهل٤م رأس ُمـ ذيم٦م ًمٞم٧ًم

 شمرد اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت: شاعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى» أذيمريمؿ أن٤م إظمقان، ي٤م: اًمِمٞمخ

 قمـ اإلؾمالُمل احلٙمؿ سُمْٕمد هق ؾمٌٌٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم سمٕمض قمغم احل٤مض اًمٕمٍم ذم

 .اًمٜم٤مس واىمع

 .اًم٘مقل هبذا ي٘مقًمقا  اعمِم٤ميخ واهلل: ُمداظمٚم٦م

 .إؾمالُمٞم٦م همػم أطمٙم٤مم حت٧م قم٤ميِملم ٕهنؿ اعمِم٤ميخ ه١مٓء: اًمِمٞمخ

 .اعمِم٤ميخ ُمـ هذا ؾمٛمٕمٜم٤م ُمرة ُم٤مئ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، قم٤مم ُمٚمؽ هذه شمٙمقن: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م أنؽ اعم١مُمـ فمـ فمٜمل يٙمقن أن وأفمـ أقمٚمؿ، واهلل أفمـ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 ؟شص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا »: اعمِم٤ميخ هل١مٓء ُم٤م يقُم٤مً  ىمٚم٧م

 أذيمر ُمٕمٚمٞمش اعمٜمؼم، قمغم هذا ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس أطمد ؾم٠مخ٧م أن٤م واهلل: ُمداظمٚم٦م

 ...ُمٕمروف ظمٓمٞم٥م اؾمٛمف

 اًمِم٤مقمر ىم٤مل ُم٤م ذم داظمالً  سم٤مؾمٛمف ذيمره شمٕمتؼم إذا أُم٤م وم٢مي٤مك، همٞم٦ٌم شمٕمتؼمه إذا :افشقخ

 :اًمٕم٤مل



يم٤مز  414 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرِّ

 القدددديس لددددويف ستو ددددة    ددددتة

 

   َ ددددد   ددددَحذ ومِّ ُ ومِّع   مددددتول

دددقاف ومًدددت ت     ومددد  وجمددداهح ًا

 

 منكدددحطلدددب انعاىدددة     الدددة  

 .سمتًٛمٞمتف ومٕمٚمٞمؽ     

 .ُمٕم٤ميم٦ًم سم٤مب ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 اًمتٕمريػ؟ ُمـ اًمٗم٤مئدة ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ...ُمٕم٤مرو٦م سم٤مب ُمـ هذا: ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٝم٤م يتٍمومقا  اًمتل إُمقال هذه أن ظمٓم٦ٌم، ُمـ ظمٓم٦ٌم ذم اًمرضمؾ ذيمر: ُمداظمٚم٦م

 ىمٚم٧م أتٞم٧م ظمٓمٌتف ُمـ واٟمتٝمك ظمرج ومٚمم ُمًٚمؿ، ًمٙمؾ طمؼ أُمقال هذه ،اًمٌؽمول أهؾ

 اًمٙمٜمز هذا هؾ يمٜمز، هذه رضإ ىمٓمٕم٦م ذم ووضمدت أرض، ىمٓمٕم٦م ًمؽ أنؽ ًمق: ًمف

قمف جي٥م  اعمًٚمٛملم؟ ًمٙمؾ ُمٚمؽ هذا أن سم٤مقمت٤ٌمر اعمًٚمٛملم، قمغم شُمَقزِّ

 اعمًٚمٛملم، ًمٙمؾ طمؼ وذًمؽ ًمؽ، طمؼ ح٤مذا: ًمف ىمٚم٧م زم، طمؼ هذا ـمٌٕم٤ًم، ٓ،: ىم٤مل

 اًمٗمرق؟ ُم٤م

 ومٞمف، أىمٜمٕمٜمل ُم٤م يمالم ي٘مقل وسمدأ اًمٙمٜمز، ُمثؾ ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء هذه أن اًمٗمرق: ىم٤مل

 اًمٌؽمول ىمْمٞم٦م سمس ًمف، أروف ذم يمٜمًزا  وضمد اًمذي أن اًمنمع ذم أقمرومف اًمذي أن٤م: يٕمٜمل

 ..اعمِم٤ميخ وص٤مر ضمديدة ىمْمٞم٦م

 اًم١ًمال، قمـ أضم٧ٌم  وُم٤م يمثػماً، شمٙمٚمٛم٧م ٕنؽ اًم٤ٌمل، سمٓمقًم٦م ي٠ميت اهلل: اًمِمٞمخ

 .اًم١ًمال ٟمًٞم٧م وأفمٜمؽ

 ؟شص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا »: اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمؽ سمره٤من هذا أرض قمٜمدك يم٤من ًمق: ًمف ىمٚم٧م ًمف، ىمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚمتٝم٤م، هؾ: اًمِمٞمخ

 .إًمخ.. يمٜمًزا  ومٞمٝم٤م ووضمدت أرض قمٜمدك يم٤من ًمق ُمٜمف، أو

 هذا؟ ذم اًمتٗمريؼ هق ُم٤م اًمٙمٜمز، وسملم اًمٌؽمول سملم ومرىم٧م ح٤مذا أن٧م: ُمداظمٚم٦م

 وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ سمره٤مٟمؽ هق ُم٤م: ًمف ىمٚم٧م هؾ! هيديؽ اهلل أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   412 زيم٤مة اًمرِّ

 اهلل؟ رؾمقل طمدي٨م

 ..:ُمداظمٚم٦م

 .اعم١مُمـ فمـ فمٜمل هلل وم٤محلٛمد سمؽ، فمٜمٜم٧م اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

 اًم٘مْمٞم٦م واًمٌؽمول، اًمٙمٜمز قمغم دًمٞمؾ قمٜمده ًمٞمس اًمٌؽمول.. .قم٤مرف أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 .قمٍمي٦م

 يمم ٕنف قمٚمٞمؽ، ُمرَّ  ُم٤م دًمٞمؾ وقمٜمده رأي قمٜمده يٙمقن جيقز اهلل، هداك ٓ،: اًمِمٞمخ

ـَ  ُأوشمِٞمتُؿْ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل َّٓ  اًْمِٕمْٚمؿِ  ُِم ء] ﴾ىَمٚمِٞماًل  إِ  سمٜمٗمًف يٕمتد ٓزم ُم٤م اإلٟم٤ًمن ،[84:اإلها

: ي٘مؾ ل ُم٤م قم٤مح٤مً  اعمرء يزال ٓ: ي٘مقًمقا  اًمٕمٚممء سمٕمض ٓ، قمٚمؿ، ٟم٤مىمص أنف يتّمقر وُم٤م

 .طم٘مٞم٘م٦م هذه ضمٝمؾ، وم٘مد قمٚمٛم٧م: ىم٤مل وم٢مذا قمٚمٛم٧م،

 (  11: 43: 16/ 581/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  11 :11: 55/ 583/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 39: 51/ 583/ واًمٜمقر اهلدى)



 العسن سكاة





 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٕمًؾ

 زـاة؟ ادـاحؾ ظذ وهؾ افعسؾ؟ زـاة يف صئ صح هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 .شيّمح رء اًمٕمًؾ زيم٤مة ذم ًمٞمس: اًمٌخ٤مري ىم٤مل»: اًمٕمًؾ زيم٤مة: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 اسمـ قمٛمرو طمدي٨م أطمًٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ومٞمف روي وم٘مد إـمالىمف قمغم هذا ًمٞمس: أىمقل

 قمـ اعمٍمي احل٤مرث سمـ قمٛمرو ـمريؼ إًمٞمف ـمرىمف وأصح ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م

 :سمٚمٗمظ... ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو

 أن ؾم٠مخف ويم٤من ًمف ٟمحؾ سمٕمِمقر ط اهلل رؾمقل إمم ُمتٕم٤من سمٜمل أطمد هالل ضم٤مء»

 قمٛمر وزم ومٚمم اًمقادي ذًمؽ ط اهلل رؾمقل ًمف ومحٛمك ؾمٚمٌتف: ًمف ي٘م٤مل وادي٤م ًمف حيٛمل

 أدى إن: قمٛمر ومٙمت٥م ذًمؽ قمـ ي٠ًمخف قمٛمر إمم وه٥م سمـ ؾمٗمٞم٤من يمت٥م اخلٓم٤مب سمـ

 هق وم٢مٟمم وإٓ ؾمٚمٌتف ًمف وم٤مطمؿ ٟمحٚمف قمِمقر ُمـ ط اهلل رؾمقل إمم ي١مدي يم٤من ُم٤م إًمٞمؽ

 .شيِم٤مء ُمـ ي٠ميمٚمف همٞم٨م ذسم٤مب

ه 831 رىمؿ شاإلرواء» ذم خمرج وهق ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م  ذم احل٤مومظ وىمقا

 :158/  1 قم٘مٌف ىم٤مل وم٢مٟمف شاًمٗمتح»

 ٓ طمٞم٨م ًمٙمـ اعمخت٤مر قمغم ىمقي٦م قمٛمرو وشمرمج٦م قمٛمرو إمم صحٞمح وإؾمٜم٤مده»

 اسمـ قمٛمر يمت٤مب قمٚمٞمف يدل يمم احلٛمك ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم أنف قمغم حمٛمقل أنف إٓ شمٕم٤مرض

 .شاخلٓم٤مب

 اخلٓم٤ميب صمؿ 3192 - 3194 شإُمقال» ذم زٟمجقيف اسمـ احلٛمؾ هذا إمم وؾمٌ٘مف

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل اًمٔم٤مهر وهق 618/  3 شاًمًٜمـ ُمٕم٤مل» ذم

 ٟمٞمؾ» ذم ومذه٥م اًمِمقيم٤مين رأي ومٞمف اوٓمرب ووم٘مٝمٞم٤م طمديثٞم٤م اعم٠ًمخ٦م وًمدىم٦م

   وأُم٤م يمٚمٝم٤م أطم٤مديثف وأقمؾ اًمٕمًؾ قمغم اًمزيم٤مة وضمقب قمدم إمم 364/  5 شإوـم٤مر

 اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ ؿم٤مرطمف وشمٌٕمف سم٤مًمقضمقب ومٍمح شاًمٌٝمٞم٦م اًمدرر» ذم 

 :وىم٤مل 58 - 52/  6 شاجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذًمؽ وأجد 611/  3 شاًمٜمدي٦م



 431 زيم٤مة اًمٕمًؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .شسمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي اًم٤ٌمب وأطم٤مدي٨م»

 اًمّمحٞمح٦م اًمٓمريؼ ومٝمذه سمٕمض قمـ سمٕمْمٝم٤م دًٓم٦م واظمتالف اًمٗمرق إمم يتٜمٌف ومٚمؿ

 شمٜمٝمض ٓ وٕمٞمٗم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٦م وإظمرى رأج٧م يمم سم٤محلٛمك ُم٘مٞمدة دًٓمتٝم٤م

 اعمِم٤مر اعمّمدريـ ذم هب٤م اًمٕمٛمؾ شمٌٜمك صمؿ شاًمٜمٕمؾ» ذم ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمم هب٤م ًمالطمتج٤مج

 اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم يٙمرره٤م اًمتل شاعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ محؾ» ىم٤مقمدة وٟمز إًمٞمٝمم

 .هب٤م سمٞمٜمٝم٤م ومٞمجٛمع إدًم٦م ومٞمٝم٤م شمتٕم٤مرض

 سمٕمض ذم اًمٞمقم شمتخذ اًمتل اعمٜم٤مطمؾ أن ؾمٌؼ مم٤م ٟمًتٜمٌط أن ومٜمًتٓمٞمع هذا شمٌلم إذا

 اًمٜمحق قمغم ٟمٗمًف سمف دمقد سمم اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة إٓ مهللا قمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ واًم٤ًٌمشملم اعمزارع

   .أقمٚمؿ واهلل. اًمتج٤مرة قمروض ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي

 ش[175»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افعسؾ زـاة

 ًمٙمـ -ظمػم اهلل ضمزاك- طمدصمتٜم٤م يمم اًمٕمنم زيم٤مة ومٞمف ًمٚمٕمًؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 اإلٟمت٤مج يٙمقن ىمد يمثػمة، ُمّم٤مريػ.. ُمّم٤مريػ قمٚمٞمف أصٌح اًمٕمًؾ ص٤مر أن شمٕمرف

 اإلٟمت٤مج ومٞمٙمقن ٟمٕمؿ،.. .يمٚمف اًمٜمحؾ قمغم آوم٦م أت٧م اًمٕم٤مم، هذا إٟمت٤مج ُمثؾ وٕمٞمػ،

 هذا اًمٕم٤مدي، اإلٟمت٤مج ُمـ أىمؾ أو سم٘مٚمٞمؾ أيمثر ُمثالً  أو اًمٕمنم جيقز ضمدًا، وٕمٞمػ

ء يقضمد.. قممل يقضمد أن اعمٝمٜم٦م، ُمّم٤مريػ يٕمٓمٞمٜم٤م ٓ: يٕمٜمل اإلٟمت٤مج .. .ُمٚمٙم٤مت ذا

 سمد ٓ إٟمف: ي٘م٤مل ذًمؽ ُمع ٟمٕمؿ، ًمٚمٜمحؾ أدوي٦م يقضمد.. ًمٚمٜمحؾ شمٖمذي٦م يقضمد.. ُمٚمٙم٤مت

 .اًمْمٕمٞمػ اإلٟمت٤مج هذا ُمـ اًمزيم٤مة دومع ُمـ

٤مل قمغم يٜمٌٖمل وًمٙمـ هذه، واحل٤مًم٦م جي٥م أنف أقمت٘مد ٓ: اًمِمٞمخ ًَّ  قمز اهلل يت٘مل أن اًمَٕم

 اًمدقمقى، هذه ُمثؾ قمغم ويًتٛمر اًمٜمٗمس، أو اعمقوقع، ذم يتدظمؾ أن ظمِمٞم٦م وضمؾ،

 . زيم٤مة ومال ذيمرت يمم اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن طمٞمٜمم وًمٙمـ اًمٕمنم، سم٢مظمراج اًم٘مٞم٤مم ُمـ ويتخٚمص

 ( 11: 31: 32/ 815/ واًمٜمقر اهلدى) 



 الشكاة وصارف





 431 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 افزـاة يستحؼ افذي فؾػؼر افصحقح افتعريػ

 اًمزيم٤مة؟ يًتحؼ اًمذي ًمٚمٗم٘مػم اًمّمحٞمح اًمتٕمريػ هق ُم٤م :مداخؾة

 .اًمزيم٤مة قمٚمٞمف دم٥م ٓ اًمذي أنف: قمٚمٛمل إًمٞمف وصؾ اًمذي: اًمِمٞمخ

 .وم٘مػم ومٝمق اًمٜمّم٤مب يٛمٚمؽ ٓ ُمـ: يٕمٜمل

 ( 11 :11: 15/   325/  واًمٜمقر اهلدى) 

ًٓ  رجًل  أظطك رجؾ  معقـغ مساـغ ظذ بف يتصدق فؽل ما

 أن يؿؽـ فؾؾ ادساـغ، همٓء مـ أحقج جمؿقظة أخر ؾرأى

 ؟ادتصدق إذن دون يعطقفؿ

ًٓ  رضماًل  أقمٓمك رضمؾ: ُمداظمٚم٦م  ومرأى[ ُمٕمٞمٜملم ُم٤ًميملم] قمغم سمف يتّمدق ًمٙمل ُم٤م

 إذن دون يٕمٓمٞمٝمؿ أن يٛمٙمـ ومٝمؾ اعم٤ًميملم، ه١مٓء ُمـ أطمقج جمٛمققم٦م أظمر

 .يًتٓمع ل أم يًت٠مذن أن اؾمتٓم٤مع ؾمقاء اعمتّمدق

 .اعمٕمٓمل ُمـ سم٢مذن إٓ. اًمقصٞم٦م يٜمٗمذ أن إٓ جيقز ٓ: اًمِمٞمخ

 (11:42:33/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ؿؾبف؟ تلفقػ بغرض افزـاة مـ افغـل إظطاء جيقز هؾ

 إمم حيت٤مج ٓ -ُمثالً - ًمرضمؾ يٕمٓمٞمف أن ًمف هؾ زيم٤مة، ُم٤مل قمٜمده رضمؾ :شمال

 ومٞمت٠مخػ إًمخ،.. أو اًمٕمٛمرة إمم يمذه٤مب سمف يتٍمف أن إي٤مه أقمٓم٤مه إذا ممٙمـ ًمٙمـ اًمزيم٤مة،

 يٕمتؼم؟ ىمٚمقهبؿ، اعم١مًمٗم٦م سم٤مب ُمـ هق ومٝمؾ ىمٚمٌف،

 وم٘مػم؟ أم همٜمل هق: اًمِمٞمخ
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 .وم٘مػماً  ًمٞمس وؾمط، هق: ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مػم أم همٜمل زم ىمؾ وؾمط، أومٝمؿ ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٛمرة إمم سمٜمٗمًف يذه٥م أن يٙمٗمٞمف ٓ ُم٤مًمف وًمٙمـ وم٘مػًما، ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 يٛمٞمٜم٤مً  ضمٚمٌٝم٤م ممٙمـ اًمتل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمٕمٚمؿ ُمقوقع ذم شمتٚمٗمظ ٓ: اًمِمٞمخ

 .همٜمل هق إذاً  وم٘مػماً  ًمٞمس ويًػماً،

 .ٟمٕمؿ همٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ: إذاً : اًمِمٞمخ

 .أخَّٗمف ًمق طمتك: ُمداظمٚم٦م

 هذا أخٖمك -قمٜمف اهلل رض- قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م ىمٚمقهبؿ اعم١مًمٗم٦م، أقمرف أن٤م: اًمِمٞمخ

 أرى ٓ أن٤م وم٤معم٘مّمقد ىمٚمقهبؿ، ًمٚمٛم١مًمٗم٦م طم٤مضم٦م اإلؾمالم ذم يٕمد ل: ىم٤مل ٕنف اعمٍمف،

 .واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ُمـ ذًمؽ ُمـ أطمقج هق ُمـ هٜم٤مك أن أرى وًمٙمـ ُمٜمًقخ، هذا أن

 ( 11 :42: 17/ 644/  واًمٜمقر اهلدى)

  ؽره يؿؾؽ وٓ افـصاب، حد يؿؾؽ دـ افزـاة إظطاء

 همػمه يٛمٚمؽ وٓ اًمٜمّم٤مب طمد يٛمٚمؽ عمـ اًمزيم٤مة إقمٓم٤مء جيقز هؾ :ادؾؼل

 اًمزيم٤مة؟ قمٚمٞمف ووضم٧ٌم

 ًمف دمقز ٓ واًمٖمٜمل همٜمٞم٤ًم، ُيْٕمَتؼم اًمزيم٤مة قمٚمٞمف وضم٧ٌم ُمـ أن: اجلقاب: اًمِمٞمخ

 اًمٜمّم٤مب، ُمـ أىمؾ اًمٜمّم٤مب وقم٤مد ٟمّم٤مسمف، زيم٤مة أظمرج اًمٖمٜمل هذا وم٢مذا اًمّمدىم٦م،

 .اًمٗم٘مػم طمد ذم ودظمؾ همٜمٞم٤ًم، يمقٟمف قمـ ظمرج طمٞمٜمذاك

 .إهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمزيم٤مة ي٠مظمذ أن ًمف ضم٤مز يمذًمؽ، إُمر يم٤من وم٢مذا 

 اًمنمقمل، احلٙمؿ قمغم حيت٤مل ٓ أن: وهق هٜم٤م رء ُمالطمٔم٦م ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ 

 جي٥م مم٤م أيمثر ُمٜمف خيرج أن يت٘مّمد واطمد، ٟمّم٤مب ذو هق: ُمثالً  يت٘مّمد، أنف سمحٞم٨م
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 أظمريـ، إهمٜمٞم٤مء ُمـ شم٠متٞمف ىمد اًمتل اًمزيمقات ُمـ ي٠مظمذ وسمذًمؽ وم٘مػماً، ًمٞمّمػم قمٚمٞمف،

 .يم٤من مم٤م أيمثر همٜمٞم٤مً  ومٞمّمٌح

 طمدي٨م ومٞمف هذا اًمّمدىم٦م، ًمف حتؾ ومال همٜمٞم٤مً  يم٤من ومٛمـ. كٜمَ وهمِ  زيم٤مة جيتٛمع ٓ: اعمٝمؿ 

 .وصحٞمح سيح

 ( 11 :59 :56/ 745/واًمٜمقر اهلدى)

 افزـاة؟ مـ ادؽتسب افؼقي يعطك هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 ؾمئؾ: اًمٜمقوي ىم٤مل»: اًمزيم٤مة؟ ُمـ اعمٙمت٥ًم اًم٘مقي يٕمٓمك هؾ: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 ًمف هؾ سم٤مًمٌدن سم٤مًمتٙم٥ًم قم٤مدهتؿ دمر ل اًمذيـ اًمٌٞمقشم٤مت أهؾ ُمـ اًم٘مقي قمـ اًمٜمزازم

 طمروم٦م اعمٕمتؼم أن قمغم ضم٤مر صحٞمح وهذا ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل اًمٗم٘مراء؟ ؾمٝمؿ ُمـ اًمزيم٤مة أظمذ

 .شسمف شمٚمٞمؼ

 أن وُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م ُمـ ًمف وظمػم ًمٚمٛمًٚمؿ أذف ومٝمل شمدٟم٧م ُمٝمم احلروم٦م: ىمٚم٧م

 أن ٟمٔمري ذم جيقز ٓ اعمذيمقر وآقمت٤ٌمر ُمٜمٕمقه أو أقمٓمقه اًمٜم٤مس أجدي يتٙمٗمػ

 .ومت٠مُمؾ. شؾمقي ُمرة ًمذي... اًمّمدىم٦م حتؾ ٓ»: ط ىمقًمف سمف خيّمص

 ش[181»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افؼظقة افعؾؿقة افؽتب رشاء يف افزـقية إمقال رصف حؽؿ

 افعؾؿ فطلب ورصؾفا افؼظقة، وإرشضة

ء ذم اًمزيمقي٦م إُمقال سف :مداخؾة  وإذـم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ذا

 اًمٙمت٥م ُمـ ؿمٞمئ٤ًم وسم٤مع اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م اطمت٤مج ًمق ُم٤م وطمٙمؿ اًمٕمٚمؿ، ًمٓمالب وسومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م،

 .ٟمٕمؿ ُمنمب؟ أو ُم٠ميمؾ ُمـ ُمٕمٞمِمتف ذم صمٛمٜمٝم٤م ُمـ واؾمتٗم٤مد إذـم٦م، أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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ؾ: ؿم٘ملم ذو -يٌدو يمم- ؾم١ماًمؽ: اًمِمٞمخ  ُمـ إول اًمِمؼ هق ُم٤م سمٞمٜمٝمم، وَمّمِّ

 اًم١ًمال؟

ء اًمزيمقي٦م إُمقال سف طمٙمؿ ُم٤م: إول اًمِمؼ: ُمداظمٚم٦م  اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ًمنما

 .ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م وسومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م إذـم٦م أو اًمنمقمٞم٦م،

اة شمٙمقن ٓ إهمٜمٞم٤مء قمغم اعمٓمٚمقسم٦م اًمزيم٤مة أن ٟمٕمت٘مد أوًٓ،: اًمِمٞمخ  إذا إٓ ُُم١َمدَّ

 .أوًٓ  هذا ٕهٚمٝم٤م، ُُمٚمٙم٧م

 .همٜمٞم٤مً  يٙمقن أن وإُم٤م وم٘مػماً، يٙمقن أن إُم٤م اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م: صم٤مٟمٞم٤مً 

ءً  اًمزيم٤مة، ًمف ُيْٕمَٓمك أن ًمف ضم٤مز: وم٘مػماً  يم٤من وم٢من  أو اًمٙمت٥م، يِمؽمي أن سم٘مّمد ؾمقا

 .ينمب أو َيْٓمٕمؿ أن

م أن أُم٤م  ؾم٤محمؽ ضم٤مئزاً، ذًمؽ ٟمرى ومال إُمقال، زيم٤مة ُمـ وهذه اًمٙمت٥م، إًمٞمف شُمَ٘مدَّ

 .إول اًمِمؼ ذم ومٜمحـ ؿم٘ملم، ؾم١ماًمف إن: ًمف وىمٚمٜم٤م اًمرضمؾ، ؾم٠مخٜم٤م ٟمحـ اهلل

 سمف؟ يٙمتٗمل ُم٤م قمٜمده ًمٞمس وًمٙمـ يٙمٗمٞمف، ُم٤م وقمٜمده [قمٚمؿ ـم٤مًم٥م يم٤من إذا]: ُمداظمٚم٦م

 اًمٖمٜمك؟ ُمرشم٦ٌم إمم اًمٗم٘مر ُمرشم٦ٌم ُمـ أظمرضمف يٙمٗمٞمف ُم٤م قمٜمده: ؽىمقًم: اًمِمٞمخ

 .ٓ: اجلقاب

 .اًمٗم٘مر ُمرشم٦ٌم ُمـ أظمرضمف ُم٤م. ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 هق ُم٤م يِمؽمي أنف قمغم اح٤مل ويٛمٚمؽ وم٘مػم، ومٝمق: هق يمم اجلقاب سم٘مل: إذاً : اًمِمٞمخ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م واؿمؽمى اح٤مل، هذا متٚمؽ وم٢مذا اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م ُمـ إًمٞمف سمح٤مضم٦م

 .أفمٜمف يمم اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ي٠ميت طمٞمٜمذاك

 هذه يٌٞمع أن إمم اطمت٤مج وم٢مذا ًمف، ُمٚمٙم٤مً  ص٤مر اح٤مل هذا أنف ضمدًا، واوح: واجلقاب 

 شمدل ٕهن٤م ظمػم: سمِمٝم٤مدة هل ُم٤م: يٕمٜمل هذا يم٤من وإن ذًمؽ، ومٚمف ٟمٗمًف، ًمٞم٘مٞم٧م اًمٙمت٥م

ومف وهق طمًـ، ًمٞمس رء قمغم  .اًمٕمٚمؿ قمـ اٟمٍما

 اًم١ًمال؟ ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ أجْم٤مً  اًم١ًمال، قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم
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 .أردهت٤م اًمتل ًمٚمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ أضم٧ٌم: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 ٓ أنف إٓ وُمٚمٌس، وُمنمب ُم٠ميمؾ ُمـ يٙمٗمٞمف ُم٤م قمٜمده يم٤من إذا هق: ُمداظمٚم٦م

ء ذًمؽ قمغم اًمزي٤مدة يًتٓمٞمع  .ُم٤ٌمًمغ حتت٤مج ٕهن٤م يمت٥م: ًمنما

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ًمٚم١ًمال شمٙمرار هذا: اًمِمٞمخ

 .ُمٙمت٦ٌم ًمف يٜمِمئ اًمذي: ُمثالً . ٓ: ُمداظمٚم٦م

  همٜمٞم٤ًم؟ ص٤مر أم وم٘مػماً  سم٘مل هؾ ًمٚم١ًمال، شمٙمرار: اًمِمٞمخ

 .واعمٚمٌس واعمنمب سم٤مح٠ميمؾ همٜمل هق: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜمّم٤مب يٛمٚمؽ اًمذي اًمٖمٜمل اًمنمع؟ ذم أظمل، ي٤م اًمٖمٜمل هق ُمـ: اًمِمٞمخ

 [.يمٗم٤مي٦م] قمٜمده اًمذي: ُمداظمٚم٦م

 .اًم١ًمال ُمـ يٛمٜمٕمف اًمذي يمٗم٤ميتف اًمٖمٜمل ذاك. ٓ: اًمِمٞمخ

 يٛمٚمؽ ٓ ومٛمـ اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف ومٞمج٥م اًمٜمّم٤مب، يٛمٚمؽ اًمذي هق ذقم٤مً  اًمٖمٜمل ًمٙمـ 

 .وم٘مػم ومٝمق همٜمٞم٤ًم، ًمٞمس ومٝمق اًمٜمّم٤مب

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ص٤مطم٥م ُمثالً : يٕمٜمل ُمٙمٗمل ومٝمق يتٙمرر، اًم١ًمال أن هٜم٤م ٟمالطمظ ومحٞمٜمئذٍ : اًمِمٞمخ

: سمٛمٕمٜمك همٜمٞم٤ًم، ًمٞمس ًمٙمـ وُمًتٙمٗمل، يم٤مذم وهق اًمٜم٤مس ي٠ًمل أن إمم حيت٤مج ُم٤م ُمٝمٜم٦م

 ًمف ضم٤مء ُم٤مل، ضم٤مءه واًمٙمت٥م، أن دقمؽ ضم٤مءه، وم٢مذا ُم٤مًمف، زيم٤مة خيرج أن قمٚمٞمف جي٥م

 ي٠مظمذ أن ًمف جيقز همٜمٞم٤ًم، ًمٞمس وهق ُم٤مل، زيم٤مة هذا أنف وقمرف ،ديٜم٤مر أخػ أو ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م

 أن٧م؟ شمٕمٌػمك قمغم ُمٙمٗمل وهق ٓ، أم زيم٤مة اح٤مل هذا

 .جيقز ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .ه٤مه جيقز؟ ٓ: اًمِمٞمخ
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 ُمٙمتٗمل؟ يم٤من إذا: ُمداظمٚم٦م

 اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م أجقه،: اًمِمٞمخ

 .وم٘مػًما  يٕمتؼم ٕنف: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا؟ يٙمقن: اًمِمٞمخ

 .اح٤مل أظمذ إمم حيت٤مج ومال وهمٜمل، ُمٙمتٗمل يٙمقن: ُمداظمٚم٦م

 .زيم٤مة قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًمٖمٜمل هذا سمت٘مقل وأن٧م زيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م أنف ٟمٕمرف اًمٖمٜمل: اًمِمٞمخ

 .ؾمٜمتف ذم يمٗم٤ميتف جيد ُم٤م أنف اًمٖمٜمل أن أومٝمؿ، اًمذي أن٤م واهلل: ُمداظمٚم٦م

 يتٙمٗمػ أن وقمـ اًمٜم٤مس، ؾم١مال قمـ همٜمل ُم٤مذا؟ قمـ همٜمل سمس صحٞمح،: اًمِمٞمخ

 يقم همداء وًمف ؾم٠مل ُمـ أنف»: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمم اًمٜم٤مس ٕجدي

 .شأويمدوح وظمدوشأ َخقش وضمٝمف وقمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء ًمٞمٚم٦م، وقمِم٤مء

م اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ همٜمل هق هذا  ُم٤مل، وضم٤مءه ُمٙمٗمٞم٤َّم يم٤من إذا ًمٙمـ قمٚمٞمف، اعمُـَحرَّ

م ُم٤م اًمنمع ذم ٟمجد ومم اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م ٓ وهق  اًمٖمٜمل: ُم٤مل زيم٤مة ي٠مظمذ أن قمٚمٞمف ُيـَحرِّ

 .ٟمٕمؿ اًمٜمّم٤مب، يٛمٚمؽ ٓ ٕنف

 ( 11 :11: 56/ 151/ واًمٜمقر اهلدى)

 وجقب بعدم افؼائؾغ بلن افغزايل ؿقل ظذ إفباين افشقخ رد

وا ؿد افتجارة ظروض زـاة  باإلشلم َأََضُّ

 اًمٗم٘مف أهؾ سملم اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜم٦م يمت٤مب» ذم اًمٖمزامم حمٛمد اًمِمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م، :اًم٤ًمئؾ

 ..شاحلدي٨م وأهؾ

 !؟...ومٕمٚمتف ومٕمؾ سمٕمدُم٤م شمِمٞمخف وهؾ: اًمِمٞمخ

 ٓ اًمتج٤مرة قمروض سم٠من اًم٘م٤مئٚملم إن: ي٘مقل.. .اًمٖمزامم حمٛمد إؾمت٤مذ :اًم٤ًمئؾ



 439 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 شُمْٗمَرض أن ُيْٕمَ٘مؾ ٓ إذا ؿمديد، ضر اإلؾمالم أص٤مب هذه سمٗمتقاهؿ اًمزيم٤مة، ومٞمٝم٤م دم٥م

ان قمٜمده رضمؾ قمغم اًمزيم٤مة ك ُمذيمقرًا، ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف خيرج يٙم٤مد ٓ ؿمٕمػم، ومدَّ  أصح٤مب وُيؽْمَ

 اعم٘مقًم٦م؟ هذه قمغم ضمقاسمٙمؿ ومم زيم٤مة، ُمٜمٝمؿ ي١مظمذ ٓ اعمٚمٞم٤مرات سمؾ اعماليلم

 :ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اًم٘مٞمؾ هذا قمغم ضمقايب :-تعاػ اهلل رمحف- إفباين افشقخ

شمف يمؾ ذم قمٝمدٟم٤مه يمم أنف: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ّٓ  يمت٤مسمف ذم فمٝمرت اًمتل وؿمٓمح٤مشمف َز

 يٕمتٛمد وٓ ذقمٞم٦م: أطمٙم٤مم ُمـ يّمدره ومٞمم اًمرأي قمغم يٕمتٛمد أنف ىمٌٚمف، ُم٤م ورم إظمػم،

 سمْم٤مقمتٝمؿ يم٤مٟم٧م ّح٤م اًمرأي أهؾ أن ىمديؿ ُمٜمذ ُمٕمروف ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم اًمٜم٘مؾ: قمغم

 ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م ًمتٕمقيض يٚمج١مون ومٝمؿ وًمذًمؽ اًمٜمٌقي، واحلدي٨م اًمًٜم٦م قمٚمؿ ذم ُمزضم٤مة

 .ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مب ُمـ هل٤م ُمًتٜمد ٓ اًمتل وأومٙم٤مرهؿ آرائٝمؿ قمغم آقمتمد إمم اخلػم،

 إٟم٤ًمن يمؾ يمذا، رأجل ي٘مقل أن اًمرأي، أهؾ وِمْٕمؾ يٗمٕمؾ أن يًتٓمٞمع إٟم٤ًمن ويمؾ

قمل أن يمذًمؽ وًمٞمس هذا، يًتٓمٞمع  قمـ صّح  أنف أو ويمذا، يمذا ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن َيدَّ

 يمٌػماً  ضمٝمداً  ُمٜمف شمتٓمٚم٥م اًمدقمقة هذه ُمثؾ إمم هجلقء ٕن ويمذا، يمذا ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل

 ُمـ واًمتٕمديؾ اجلرح قمٚمؿ سمدراؾم٦م اعمحدصملم قمٜمد ُيٕمَٚمؿ ُم٤م وهق ضمدا، واؾمٕم٦م ودراؾم٦م

 ضمداً  واؾمع اـمالع أو دراؾم٦م قمـ ومْمالً  أظمرى: ضمٝم٦م ُمـ احلدي٨م قمٚمؿ وأصقل ضمٝم٦م،

 . سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م اًمًٜم٦م يمت٥م ذم اعمروي٦م إطم٤مدي٨م قمغم

 طمٞم٤مشمف اإلٟم٤ًمن قمٛمر ُمـ شم٠مظمذ اًمدراؾم٦م هذه ُمثؾ أن ري٥م، وٓ ومٞمف ؿمؽ ٓ وسمم

 قمغم شمٜم٤موًمف وصٕم٥م ؿم٤مق إُمر هذا يم٤من وح٤م ومٞمٝم٤م: ًمف وضمّؾ  قمزّ  اهلل سم٤مرك ُمٝمم يمٚمٝم٤م،

 اًمًٌؾ، أىمرب ُمـ وأتقه اًمٓمريؼ اؾمت٘مٍموا ىمد وضمدٟم٤مهؿ وًمذًمؽ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم

 وإٟمم احلدي٨م، ورواة احلدي٨م ورضم٤مل احلدي٨م وأصقل احلدي٨م قمٚمؿ دراؾم٦م سمالش

 .ُيذيمر ضُمْٝمداً  ذًمؽ ُمـ ُيَٙمٚمِّٗمٝمؿ رء وٓ يمذا، وأقمت٘مد يمذا أرى أن٤م اًمرأي، هق

 ومٞمم -قمٜمف اهلل رض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م إُمر هلذا اٟمتٌف وًم٘مد 

 ومج٤مدًمقهؿ سم٤مًم٘مرآن، إهقاء أهؾ ضم٤مدًمٙمؿ إذا»: قمٜمف اهلل رض ىمقًمف ُمـ قمٜمف ُرِوَي 

 قم٤مُم٦م آي٦م ٟم٠مظمذ أن -ُمثالً – ومٞمٛمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م، وهذه ،شوضمقه ذو اًم٘مرآن وم٢من سم٤مًمًٜم٦م

 ذم ضم٤مء سمم جلٝمٚمف قم٤مُم٦م: سمآج٦م وحيت٩م اهلقى ص٤مطم٥م ومٞم٠ميت ظمّمّمتٝم٤م، ىمد اًمًٜم٦م وشمٙمقن



 461 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمقاردة اًمٜمّمقص طم٥ًم ي٘مٞمده٤م، أو خيّمّمٝم٤م سمم اًمًٜم٦م

 اًمرأي أهؾ ـمريؼ اؾمتًٝمٚمقا  وطمديث٤مً  ىمديمً  اًمرأي أهؾ ٟمجد: وًمذًمؽ 

 طمتك ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ذم ومقىمٕمقا  اًمًٜم٦م، أهؾ ـمري٘م٦م واؾمتّمٕمٌقا 

 .مجٞمٕم٤مً  هلل واحلٛمد ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اًم٘مرآن، خم٤مًمٗم٦م ذم

 إٓ صحٞمح٤ًم، شمٗمًػماً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمٗمًػم إمم ؾمٌٞمؾ ٓ أنف ٟمٕمٚمؿ اًمًٜم٦م أهؾ ٟمحـ 

 أن ؿمؽ ٓ اًم٘مرآن، شمٗمًػم ذم اًمًٜم٦م إمم اعمًٚمؿ يرضمع ل وم٢مذا اًمًٜم٦م: إمم سم٤مًمرضمقع

 أهؾ اًمًٚمػ قمٜمد شمًٛمك يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٘مديٛم٦م اًمٗمرق ُمـ ومرىم٦م أّي  ُمّمػم ُمّمػمه

 ....وٟمحقهؿ واخلقارج واعمرضمئ٦م يم٤معمٕمتزًم٦م: إهقاء

 آٟمحراف، هذا ُمـ رء ذم ًمٚم٘مرآن ومٝمٛمف ذم اًمًٜم٦م قمـ أقمرض ُمـ ي٘مع أن ٓسمد

 ذم يٕمتٛمد ٓ أن قمغم اعمًٚمؿ حتض اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم يمثػمة آي٤مت دم٤مهؾ ىمد يٙمقن ٕنف

 اًمتل اًمًٜم٦م هذه : ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م قمغم وإٟمم قم٘مٚمف، قمغم اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن ودراؾمتف ومٝمٛمف

 َوَأنَْزًْمٜم٤َم﴿: اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىم٤مل طمٞم٨م اًمٌٞم٤من، سم٠مهن٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َ  اًمذِّ َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  .اًمًٜم٦م هق اًمٌٞم٤من هذا ،[55:اًمٜمحؾ]﴾ إًَِمٞمِْٝمؿْ ِ ُٟمزِّ

 ذم ؿمؽ ومال اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ًمٗمٝمؿ اًمًٜم٦م إمم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يرضمع ول يرضمع ل وم٢مذا 

 ط ٟمٌٞمف قمغم أنزل ومٞمم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمراد قمـ ضمداً  يمثػماً  يمثػماً  يٜمحرف ؾمقف أنف

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَْزًْمٜم٤َم﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م اًمٌٞمِّٜم٤مت، أي٤مت ُمـ َ  اًمذِّ َل  َُم٤م ٚمٜم٤َّمسِ ًمِ  ًمُِتٌلَمِّ  ُٟمزِّ

 .[55:اًمٜمحؾ] ﴾إًَِمٞمِْٝمؿْ ِ

 أن يٚمزُمف اًمتج٤مرة، قمروض قمغم اًمزيم٤مة وضمقب ُيْث٧ٌم اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمٜمٓمؼ

- اًمٕمٚممء ٕن ذًمؽ اًمرأي، عمجرد اإلؾمالم إمم ويٜمًٌٝم٤م  إطمٙم٤مم ُمـ يمثػماً  يث٧ٌم

 أن سمٕمد إرض، شُمٜم٧ٌْم مم٤م يمثػم قمغم اًمزيم٤مة جي٥م ٓ أنف قمغم إمج٤مًٓ  اشمٗم٘مقا  -ُمثالً 

 قمٚمٞمٝم٤م: زيم٤مة ٓ اخليوات أن قمغم اشمٗم٘مقا  -ُمثالً – ًمٙمٜمٝمؿ إنقاع، سمٕمض ذم اظمتٚمٗمقا 

 ُمـ ومّمقل ورم سم٤مخلية، شُمْزرع يمثػمة أراضٍ  هٜم٤مك سم٠من ٟمٕمرف اًمٕمٍم هذا ذم وٟمحـ

 زيم٤مة؟ اخلي هذه قمغم ومٝمؾ ضمدًا، ـم٤مئٚم٦م أُمقال ًمّم٤مطمٌٝم٤م وشُمْثٛمر ُمتٕمددة، خمتٚمٗم٦م اًمًٜم٦م

 حتديد اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ىمد سمؾ قمٚمٞمٝم٤م، زيم٤مة ٓ أنف -ٟمٕمٚمؿ ومٞمم- اًمٕمٚممء سم٤مشمٗم٤مق: اجلقاب
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 ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمم أرسمٕم٦م، سم٠منقاع إرض شُمٜم٧ٌْم ُم٤م قمغم اعمٗمروو٦م اًمزيم٤مة

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل اًمٞمٛمـ إمم ط اهلل رؾمقل أرؾمٚمف طمٞمٜمم قمٜمف اهلل رض

 احِلٜمْٓم٦م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومذيمر ،شإرسمٕم٦م هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م شم٠مظمذ ٓ»

 ش.واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمِمٕمػم

 ذًمؽ قمغم وىمس اًمذرة، ُمثالً  ُمٜمف، إرض شمٜم٧ٌم مم٤م يمثػم احلٍم هبذا ظمرج: إذاً  

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمم اخليوات،

 ًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، اظمتٚمػ إُمقر سمٕمض هٜم٤مك أن -ؾم٤مسم٘م٤مً  أذت أجْم٤مً  يمم- صحٞمح 

ظمر ٓ اًمتل اخلَُي  ، ىمد ومٝمذه شُمدَّ  دم٥م ٓ أنف قمغم إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م إىمؾ قمغم اشمٗم٘مقا

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة

 قمٜمده يم٤من ُمـ: اًمت٤مًمٞم٦م اًمٗمقارق -ُمثالً – ٟمجد ومٜمخـ سم٤مًمرأي، اًم٘مْمٞم٦م ُأظِمَذت وم٢مذا

 قمٚمٞمف وضم٥م: اًمذه٥م ُمـ ُمث٘م٤مل قمنمون قمٜمده اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف وضم٥م: ومْم٦م درهؿ ُم٤مئت٤م

 ُمـ رأس أرسمٕمقن قمٜمده اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م وضم٥م: اإلسمؾ ُمـ رؤوس َخس قمٜمده اًمزيم٤مة،

 ُمت٤ًموي٦م؟ اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م وُمِرَض  اًمتل إُمقر هذه ىمٞمؿ ومٝمؾ اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف وضم٥م: اًمٖمٜمؿ

ٞم٦م قمٛمٚم٦م -ُمثالً – هٜم٤مك يم٤من ًمق اًمٗمْم٦م ىمٞمٛم٦م وم٠مجـ ٓ،: اجلقاب  اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمٚمٝم٤م وِمْمِّ

 .اًمذه٥م ىمٞمٛم٦م ُمـ اًمٞمقم

 ديٜم٤مر، قمنميـ ُمث٘م٤مل، قمنميـ ذم هٜم٤م، قمدل ذم ُم٤م ًم٘مٚمٜم٤م اًمرأي اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م ومٚمق 

 ومْمٞم٦م درهؿ ُم٤مئت٤م سمٞمٜمم إٟمجٚمٞمزي٦م، أو ؾمٕمقدي٦م ذهٌٞمف ضمٜمٞمٝم٤مت قمنم شم٘مري٤ٌمً  اًمٞمقم ي٤ًموى

 أنٜم٤م ومٚمق اًم٘مٞمٛم٦م، هذه ُمـ ىمٚمٞمالً  ٟمزًرا إٓ ي٤ًموى ٓ ًمٙمـ -اًمْمٌط قمغم أدرى ُم٤م-

 حتريػ ُمـ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد أص٤مب ُم٤م اإلؾمالم ذيٕم٦م ٕص٤مب اًمرأي طمٙمٛمٜم٤م

 .ديٜمٝمؿ ذم ظمٓمػم

 ًم٘مقًمف ٟمتٕمداه٤م، وٓ اًمنمع، طمدود قمٜمد ٟم٘مػ أن قمٚمٞمٜم٤م اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ 

  طُمُدودُ  َوشمِْٚمَؽ ﴿: وضمّؾ  قمزّ 
ِ
 .[669:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمْٕمَتُدوَه٤م وَماَل  اّللَّ

 يم٤من إذا -وسمخ٤مص٦م– اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يٜم٤مىمش ممـ يمثػم، وأُمث٤مًمف اًمرضمؾ هذا

 .ورأجف قم٘مٚمف سمف طمٙمؿ ُم٤م قمٜمده وم٤مًمراضمح اًمٗم٘مٝم٤مء، سملم اظمتالف ومٞمٝم٤م
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 يٗمرض ل طمٞمٜمم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن وأُمث٤مًمف، اًمرضمؾ هذا يتقهؿ: ٟم٘مقل ٟمحـ وأن 

 أظمذ واًمِمٕمػم، اًم٘مٛمح ُمـ -ُمثال– أوؾمؼ َخ٦ًم قمغم وومروٝم٤م اًمتج٤مرة، قمروض قمغم اًمزيم٤مة

 قمغم يقاومؼ أن إٓ يًتٓمٞمع ٓ ومًقف سمف، ُمٖمرورا يم٤من ُمٝمم -ؿمؽ سمال- وهق سمٕم٘مٚمف، اعم٠ًمخ٦م

 إٓ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم طم٘م٤مئؼ يٕمرف أن يًتٓمٞمع وٓ وىم٤مس، حمدود قم٘مٚمف أن ىمقًمف

 اًمرؾمؾ، إرؾم٤مل طِمْٙمَٛم٦م أخٖمك وإٓ ،ط اهلل رؾمقل طمدي٨م وقمغم اهلل يمت٤مب قمغم سم٤مٓقمتمد

 . اًمٙمت٥م وإٟمزال

 ُمـ قمغم اًمزيم٤مة يٗمرض أن ُيٕم٘مؾ يمٞمػ»: وم٘م٤مل قم٘مٚمف، اؾمتٕمٛمؾ ومٝمق ذًمؽ وقمغم

 قمروض ُمـ قمٜمده رضمؾ أُم٤م أوؾمؼ، َخ٦ًم وهق اًمٜمّم٤مب سمٚمغ ىمد ويم٤من ؿمٕمػم، زرع

 .اًمتج٤مرة قمروض قمغم زيم٤مة ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ذًمؽ وُمع شاعمٛمٚمٞمٜم٦م اعماليلم اًمتج٤مرة

سمٜم٤م  :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م هذه قمغم ضمقا

 ي٤ًموي ُم٤م اًمتج٤مرة قمروض ُمـ قمٜمده ُم٤م، شم٤مضمًرا  أن ومروٜم٤م ًمق: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م

 وًمٞمس ٟم٘مًدا ُمٚمٞمقن قمٜمده آظمر إٟم٤ًمن وي٘م٤مسمٚمف ،-ُمٝمؿ ُمش– ضمٜمٞمف أو ري٤مل ُمٚمٞمقن

ؿ اًمذي اًمٕم٤مىمؾ اًمرضمؾ هذا ٟم٠ًمل ٟمحـ دم٤مرة، قمروض : اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ذم قم٘مٚمف ُيـَحٙمِّ

ومف اًمرضمٚملم أيُّ  ل اًمذي إول َاًمرضمؾ ُٕمتف؟ أنٗمع ُم٤مًمف ذم شَمٍَمُّ  أو ضمٜمٞمف اعمٚمٞمقن طَمقَّ

 اًمٜم٤مس، ُمـ واعمئ٤مت اًمٕمنمات وٟمٗمع اًمٜم٤مس، ُمّم٤مًمح وطمرك دم٤مرة، قمروض إمم ري٤مل

ٌَس اًمذي ذاك أم وآىمتّم٤مدي٦م، اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٚمٛمجتٛمع أنٗمع أهذا  ويَمٜمَز طَم

 ذم اعمٗمروو٦م اًمٜم٦ًٌم خُيرج ذًمؽ، ُمع هق صمؿ احلديدي؟ اًمّمٜمدوق ذم ضُمٜمَٞمف اعمٚمٞمقن

 وٟمّمػ؟ اصمٜملم اعمئ٦م

 ُم٤مًمف يمٜمز َأخذي ُٕمتف؟ أنٗمع اًمرضمٚملم أيُّ : سم٤مٓىمتّم٤مد اًمٕمٚمؿ أهؾ أن ٟم٠ًمل ٟمحـ 

 سمْم٤مقم٦م سمف واؿمؽمى ُم٤مًمف ـمرح اًمذي اًمرضمؾ أم وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م زيم٤مشمف وأظمرج

ف اًم١ًمال هذا أن أُمتف؟ وٟمٗمع  وصم٘م٤مومتٝمؿ، قمٚمٛمٝمؿ اظمتالف قمغم احل٤مضيـ إمم ُيَقضمِّ

 شمٔمـ؟ ومٞمم أنٗمع اًمرضمٚملم أيُّ 

 .إول :اًم٤ًمئؾ

 أنف أو اًمٜم٤مس يٖم٤مًمط اًمرضمؾ هذا: إذاً  إول، :-تعاػ اهلل رمحف- إفباين افشقخ
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رة يمٛمثؾ قمٜمدي وُمثٚمف يتج٤مهؾ، ر اًمتل احلََزوَّ  سمٕمْمٝمؿ إـمٗم٤مل صٖم٤مًرا، يمٜم٤م ح٤م ُيـَحزِّ

رك سمِّدي اعمدرؾم٦م ذم زُمٞمٚمف يٗم٤مضمئ سمٕمض،  ُمـ ٓإو أث٘مؾ ىمٓمـ ُمـ ىمٜمٓم٤مر: طَمزورة طَمزِّ

 ضمدًا، سمدهيل وإُمر سم٤مًم٘مٜمٓم٤مر، اًمقزن حمدود وهق. اًمرص٤مص ٓ ي٘مقل رص٤مص؟

 ل هق ًمٙمـ اًم٘مٓمـ، ُمـ أث٘مؾ اًمرص٤مص  اًمٚمٗمظ، ذم  إهي٤مم ومٞمف ًمٙمـ واطمد، وم٤مًمقزن

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٜمٗمٕم٦م ٟم٦ًٌم أن يالطمظ ل هق!!  واطمدة اًمقزن طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٦ًٌم أن يالطمظ

 اًمزيم٤مة يٗمرض أن ُيْٕم٘مؾ يمٞمػ: ُمًتٜمٙمراً  يت٤ًمءل طمٞمٜمم!!  هق يتقاهؿ ُم٤م قمٙمس ًمألُم٦م

 اًمتج٤مري٦م اًمٕمروض ُمـ قمٜمده يم٤من ُمـ قمغم يٗمرض وٓ اح٤مل ُمـ يمذا قمٜمده ُمـ قمغم

 .واطمد رىمؿ اجلقاب هق هذا. اعمٛمٚمٞمٜم٦م اعماليلم

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، زيم٤مة اًمتج٤مرة قمروض قمغم جي٥م ٓ ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ :اثـغ رؿؿ اجلقاب

 صم٤مٟمٞم٤مً  اًمنميٕم٦م ذم اًمُٞمْن  ىم٤مقمدة شم٘متْمٞمف ُم٤م صمؿ: أوًٓ  اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م شم٘متْمٞمف ُم٤م ٟم٘مقل إٟمم

ُ  ُيِريدُ ﴿ َٓ  اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ  .[384:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َو

 قمٜمد ُمٕمروف هق ُم٤م ٟمٕمٜمل إٟمم اًمتج٤مرة، قمروض قمغم زيم٤مة ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمم ٟمحـ 

م أن ؾمٜم٦م يمؾ آظمر ذم قمٚمٞمف شم٤مضمر يمؾ أن إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م  ُيـْخِرج أن صمؿ سمْم٤مقمَتف، ي٘مقِّ

 أن ومٕمٚمٞمف ٟم٘مدًا، صٜمدوىمف ذم أو يده ذم اًم٘مٞمٛم٦م هذه يم٤مٟم٧م ًمق يمم اًم٘مٞمٛم٦م، جمٛمقع قمـ

 .وٟمّمػ اصمٜملم اح٤مئ٦م ذم خيرج

 أن: ٟم٘مقل أنٜم٤م هذا ُي٘م٤مسمؾ ًمٙمـ اًمنمع، ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ وٟم٘مقل ٟمٜمٙمره، ٟمحـ اًمذي هذا 

ل اًمذي اًمٖمٜمّل  اًمرضمؾ هذا  ُمـ يٜم٩ُم  ل اإلؾمالُمل، جمتٛمٕمف هب٤م ٟمٗمع سمْم٤مقم٦م، إمم ٟم٘مقده طمقَّ

ؼ أن جي٥م شم٤مضمر يمؾ أن: وأقمٜمل اعمٓمٚم٘م٦م، اًمزيم٤مة  ىمد: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ٟمٗمًف ذم حُيَ٘مِّ

ـْ  َأوْمٚمََح  ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىمَدْ   ،َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  قمٚمٞمف ـُمٌِٕم٧م مم٤م ٟمٗمًف ُيزيمِّك وأن ،[31-9:اًمِمٛمس] ﴾َدؾمَّ

ِت ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم قمٚمٞمف، وأطميت َنُْٗمُس  َوُأطْمِيَ ْٕ حَّ  ا ٤مء] ﴾اًمِمُّ  أن ومٕمٚمٞمف ،[368:اًمًٜم

 .ٟمٗمًف ـمٞم٥م قمـ ُم٤مًمف ُمـ سم٘مًؿ َيـْخرج سم٠من إٓ أبداً  ذًمؽ يٙمقن وٓ يزيمٞمٝم٤م،

 سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م ُمٜمٝم٤م خُيْرج أن قمٚمٞمف اًمٕمروض، ُمـ أنقاع قمٜمده اًمذي اًمٙمٌػم اًمت٤مضمر ومٝمذا 

 .اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص اؾمتٕممل سم٤مب ُمـ قمٚمٞمف واضم٥م هذا هل٤م، وشمٓمٝمػماً  شمزيمٞم٦م ٟمٗمًف،

٤م   .اًمنمع ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ومٝمذا اًمت٘مقيؿ، ُمـ أنٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م ي٘مقًمقن اًمذيـ أُمَّ
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 شمزيمٞم٦م ذم ضمداً  واوح٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أقمٛمٚمٜم٤م ومٜمحـ: وًمذًمؽ 

 ذم هل٤م ُمًتٜمد ٓ اًمتل أراء شمٚمؽ قمـ وأقمروٜم٤م واًمٌخؾ، اًمِمح ُمـ وشمٓمٝمػمه٤م اًمٜمٗمس

 .ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم وٓ اهلل يمت٤مب

ل اًمذي اًمت٤مضمر أن إول اجلقاب ُمـ قمرومتؿ وم٢مذا  هق سمْم٤مقم٦م إمم ُم٤مًمف رأس طمقَّ

 شمٚمؽ ُمـ ُيـْخِرج أن قمٚمٞمف جي٥م أنف صٜمدوىمف، ذم ُم٤مًمف يمٜمز اًمذي ُمـ ُٕمتف أنٗمع

 أريد ٓ ًمٙمٜمل اإلٟم٤ًمن، هذا ُمٖم٤مًمٓم٦م ٟمٕمٚمؿ طمٞمٜمئذٍ  اًمزيم٤مة، ُمـ ٟمٗمًف شمٓمٞم٥م ُم٤م اًمٕمروض

 وأن٤م اعمٖم٤مًمط، ُمـ سمٕمٚمؿ قم٤مدة شمٙمقن اعمٖم٤مًمٓم٦م وٕن ُمٖم٤مًمٓم٦م،: وم٠مىمقل قمٚمٞمف، أتََجٜمّك أن

 .اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه ُمثؾ ذم ومٞم٘مع سمرأجف حيٙمؿ وًمٙمٜمف قمٜمده، قمٚمؿ ٓ أنف أقمت٘مد

 يٙمٜمز اًمذي إن: وم٠مىمقل اًمٙمالم ُمـ اًمٙممل ُمـ وهق آظمر، ؿمٞمئ٤مً  اًمٌٞم٤من هذا إمم أوؿ

 ضم٤مء يمم اًمًٗمغم هل أظمذ ويد اًمٕمٚمٞم٤م، هل ومٞمده اًمٗم٘مػم إمم وي٘مدُمٝم٤م زيم٤مشمف وخيرج ُم٤مًمف

 ُمٕمف واعمتٕم٤مُمٚمقن ومٝمق قمروض، إمم ُم٤مًمف طمّقل اًمذي اًمٖمٜمل أُم٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم

 إمم اح٤مل حتقيؾ ومٞمٙمقن ؾمٗمغم، يد هٜم٤مك وًمٞمس قمٚمٞم٤م يد هٜم٤مك ًمٞمس واطمدة، ُمرشم٦ٌم ذم

 .ضمقايب يٜمتٝمل وهبذا ؾمٗمغم، ويد قمٚمٞم٤م يد هٜم٤مك يٙمقن أن ُمـ ًمألُم٦م أذف اًمٕمروض

 افزراظل حمصقفف كصػ دؾع ظذ جيز مـ ظذ افزـاة جتب هؾ

 حؽقمقة؟ مجعقة إػ

 ...ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م ومٞمف ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 اصمٜملم» يمٞمٚمق أخٗملم طمقازم يٜمت٩م قمٜمدٟم٤م اًمٗمدان إرز، عمحّمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

د أنف اًمٗمالح دُمؼم اًمزراقمٞم٦م وم٤مجلٛمٕمٞم٦م شـمـ  أو سمخسٍ  سمًٕمرٍ  -ُمثالً – وٟمّمػ ـمـ ُيَقرِّ

 ًمف ويٌ٘مك وٟمّمػ، ـمٜم٤ًم اجلٛمٕمٞم٦م ومًٞمٕمٓمك ـمـ اصمٜملم يٜمت٩م ومدان ومٞمف ًمق ومٛمٛمٙمـ ىمٚمٞمؾ،

 ضمٜمٞمف ُمئتل شُمْٕمٓمك اجلٛمٕمٞم٦م ٕن اًمزيم٤مة خيرج يمٞمػ وأوٓده، هق ُمٜمف ي٠ميمؾ ـمـ ٟمّمػ

 اًمٓمـ؟ قمغم -ُمثالً –
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 طمٙمقُمٞم٦م؟ هذه اجلٛمٕمٞم٦م هؾ ٟمٗمٝمؿ، أن ٟمريد رء يمؾ ىمٌؾ: اًمِمٞمخ

 أنف ًمدرضم٦م ؾمجٜمقه، وإٓ اًمتقريد هذا قمٚمٞمف شمٗمرض وهك. طمٙمقُمٞم٦م ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 اًمًقداء اًمًقق ُمـ إرز يِمؽمى أن ومٞمْمٓمر زرقم٤ًم، ُيـْخرج ٓ ىمد اًمٗمدان أطمٞم٤مٟم٤مً 

ده اعمٌٚمغ، سمْمٕمػ ًٟم٤م، ومٞمٙمقن اعمٌٚمغ، سمٜمّمػ ًمٚمجٛمٕمٞم٦م وُيَقرِّ  يٕمٞمش ذًمؽ سمٕمد صمؿ ظمنا

 هؾ سمت٠مظمذه، اجلٛمٕمٞم٦م اًمتل اًمزيم٤مة قمـ ي٠ًمخقن ومٝمؿ ذًمؽ، سمٕمد يمٞمٗمٞم٦م سم٠مي وأوٓده هق

 ي٘مٌْمقن ًمٙمـ اجلٛمٕمٞم٦م، أظمذشمف ُم٤م سمٕمد أرز ٓ ٕنف ٟم٠مظمذه، اًمذي اح٤مل قمـ ٟمخرج

 قمـ اًمزيم٤مة خيرضمقن ومٝمؾ إرز، اجلٛمٕمٞم٦م يٕمٓمقن ومٝم١مٓء إرز، هذا ُم٘م٤مسمؾ أُمقال

 زيم٤مة؟ قمٜمف خيرضمقن هؾ ًمٚمٛمٕم٤مش، اًم٤ٌمىمل ـمـ واًمٜمّمػ أظمذوه٤م، اًمتل اًمٜم٘مدي٦م اًم٘مٞمٛم٦م

 شمثٛمره ُم٤م أن: اًمنمقمل احلٙمؿ أن خيٗم٤مك ٓ :-تعاػ اهلل رمحف- إفباين افشقخ

 ٟمّمػ أو اًمٕمنم إُم٤م ومُٞمْخِرج أوؾمؼ، َخ٦ًم اًمٜمّم٤مب سمٚمغ وم٢مذا جُيَْٛمع، احل٥م ُمـ إرض

 .اًمزرع هذا ُمـ احل٤مصؾ جمٛمقع ُمـ اًمٕمنم

 أثٛمرت ومالن أرض أن ُمثالً  -ٟمٗم٤مً آ– ضسم٧م يمم ومروٜم٤م ًمق: ٟم٠ًمل ٟمحـ وم٤مٔن 

 ُم٤م طمتك اجلٛمٕمٞم٦م أن ٟم٘مقل وُم٤م - ًمٚمدوًم٦م ُيَ٘مّدم أن جمٌقر أنف ُمٜمؽ ومٝمٛمٜم٤م ويمم ـَمٜملّم،

 ل - ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م  - إرض أن ومٚمق وٟمّمػ، ـمٜم٤ًم ًمٚمدوًم٦م ي٘مدم أن  - إُمر يٚمتٌس

م أن ىمٚم٧م، يمم جمٌقر ومٝمق واطمدا، ـمٜم٤م إٓ شمثٛمر  قملم هق وهذا وٟمّمػ، ـمٜم٤ًم ُيَ٘مدِّ

 واىمع؟ هذا. اًمٔمٚمؿ

 .واىمع هذا ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 أروف أثٛمرت اًمذي: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ . أيمؼم اهلل :-تعاػ اهلل رمحف- إفباين افشقخ

 . اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمّمػ وٟمّمػ ـمـ ُمٜمف اًمدوًم٦م وؾمت٠مظمذ ـمٜملم،

 ـمـ ًمف سم٘مك أنف شمٕمٜمل اًم٘مٞمٛم٦م ٟمّمػ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم -أقمٚمؿ واهلل- أراه اًمذي

 وشمريمقا  صح؟ اًم٘مٞمٛم٦م أقمٓمقه ٕنف ورسمع ـمٜم٤ًم قمٜمده أب٘مقا  يم٠مهنؿ هؿ يٕمٜمل صح؟ ورسمع

٠ًٌّم قمٜمده  . ورسمع ـمـ اعمجٛمقع؟ هق ُم٤م ـمـ، ٟمّمػ طَم

 .ورسمع اًمٓمـ هذا قمـ خيرج ُمٙمٚمػ هق: وم٢مًذا
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 أرزا؟ ـمـ اًمٜمّمػ قمـ وخيرج ٟم٘مداً  اًم٘مٞمٛم٦م قمـ خيرج أن ٓ، :اًم٤ًمئؾ 

 ٟمٕمؿ: -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 يف) مرصف يف تدخؾ افعؾؿ فطؾبة اإلشلمقة افؽتب رشاء هؾ

 يدخؾ فؾػؼراء أبار حػر وهؾ افزـاة، مصارف مـ( اهلل شبقؾ

 ذفؽ؟ يف

ء ذم اًمزيم٤مة أُمقال إٟمٗم٤مق جيقز هؾ: مداخؾة  اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمت٥م ذا

 اًمٗم٘مراء؟

ّٚمؿ أن ومٞمٝم٤م ُيِْمؽَمط اًمزيم٤مة ٕن رأجل: ذم جيقز ٓ: اًمِمٞمخ ًَ  أن أُم٤م ًمٚمٗم٘مػم، سمٞمد يداً  شُم

 هذه يم٤مٟم٧م وًمق طمتك ًمٚمٗم٘مراء احل٤مضم٤مت سمٕمض -اًمزيم٤مة أُمقال- إُمقال هبذه يِمؽمى

 .جيقز ٓ ومٝمذا اًمٕمٚمؿ، يمت٥م ُمـ احل٤مضم٤مت

ٚمَّؿ أن يٜمٌٖمل  ًَ  ذم شمٜمٗمؼ أن ذم وُيٜمَّْمحقن اًمٕمٚمؿ، ـمالب ُمـ ًمٚمٗم٘مراء إُمقال هذه شُم

ء ؾمٌٞمؾ ء اًمتقيمٞمؾ ُمٜمٝمؿ يٓمٚم٥م أو اًمٙمت٥م، ذا ؾ وم٢من اًمٙمت٥م، هذه سمنما  يم٤من وإٓ ومٌٝم٤م، ُويمِّ

 اًمذي هذا اًمِمخّمٞم٦م، ُمّمٚمحتف طمدود ذم ومٞمف ويتٍمف اح٤مل هذا يتٜم٤مول أن إطمؼ هق

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمقاردة اًمٜمّمقص ُمـ يًتٗم٤مد اًمذي وهذا ٟمٕمت٘مده،

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم يدظمؾ اًمٍمف هذا
ِ
 هذا يم٤من ًمق [21:اًمتقسم٦م] ﴾اّللَّ

 هذا يٗمن أن اًم٤ٌمًمغ اخلٓم٠م ُمـ وًمٙمـ أي٦م، ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه أو اًمٚمٗمٔم٦م هذه ُمـ ُمراداً  اًمٕمٛمقم

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿ اًم٘مرآين اًمٜمص
ِ
 :اصمٜملم ًمًٌٌلم إؿمٛمؾ إقمؿ سم٤معمٕمٜمك [21:اًمتقسم٦م] ﴾ اّللَّ

 إِٟمََّم ﴿: أي٦م اسمتداء ذم اعمذيمقرة احلٍم ٕداة: أوًٓ  شمٕمٓمٞمؾ هذا أن: إول

َدىَم٤مُت    اًمّمَّ
ِ
ء دًا، اًمٕمٛمقم هذه يم٤من ًمق صمؿ[ 21:اًمتقسم٦م] ﴾ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا  ًمٚمتٗمّمٞمؾ شمٕمٓمٞمؾ ومٝمق ُُمرا

 أن يٛمٙمـ يم٤من ومٞمٝم٤م، اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ ًمٚمحٙمٛم٦م وإو٤مقم٦م أي٦م، ذم اعمذيمقر

َدىَم٤مُت  إِٟمََّم ﴿: ي٘مقل وهق أُم٤م إُمر، واٟمتٝمك اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمّمدىم٤مت إٟمم: ي٘م٤مل  اًمّمَّ

 
ِ
ء ٤ميملِمِ  ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا ًَ  شاهلل ؾمٌٞمؾ» ذم وُمٜمٝم٤م اًمثمٟمٞم٦م، إصٜم٤مف سم٘مٞم٦م ويٕمد[ 21:اًمتقسم٦م] ﴾َواعْمَ
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 احلٍم سم٠مداة اًمزيم٤مة وطمٍم ضمٝم٦م، ُمـ اًمثمٟمٞم٦م إصٜم٤مف مجٚم٦م ذم اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ومحنم

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿: ُمٕمٜمك يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمثمٟمٞم٦م، إصٜم٤مف هذه ذم إٟمم
ِ
 [21:اًمتقسم٦م] ﴾اّللَّ

 اًمٞمقم اإلؾمالُمٞملم اًمدقم٤مة سمٕمض إًمٞمف يذه٥م اًمذي اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك هذا هق

 .اًمزيم٤مة سم٠مُمقال آٟمتٗم٤مع دائرة ًمتقؾمٞمع

 :اصمٜملم أُمريـ اًمتقؾمٞمع هذا أؾم٤ٌمب ُمـ سم٠من ضم٤مزُم٤مً  أقمت٘مد وأن٤م

 .ضمٝم٦م ُمـ اًمًٚمػ وسمتٗمًػم اًمًٚمػ، سمٕمٚمؿ آقمتزاز قمدم هق: إول إُمر

وا ح٤م اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء أن: أظمر وإُمر  ُمـ أظمرى سمقاضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مم قمـ ىَمٍمَّ

ّدوا أن أرادوا اًمت٘مّمػم، ذاك ىَمٍّموا ح٤م اًمزيم٤مة، قمـ قمالوة دم٥م، اًمتل اًمّمدىم٤مت ًُ  َي

 أوؾمع إمم اًمزيم٤مة، ُمّم٤مرف اؾمتٕممل دائرة وشمقؾمٞمع اًم٘مرآين، اًمٜمص سمت٠مويؾ اًمثٖمرة هذه

رين ُمزدوج ظمٓم٠م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم وهذا ممٙمـ، ُمدى  : ٠مثقراح اعمٕمروف سم٤مًم٘مقل ُيَذيمِّ

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م   ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 اًمٜمّمقص سمتحقير اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل إظمٓم٤مء ُمٕم٤مجل٦م يٙمقن ُم٤م

 ؾمٌٞمؾ ذم ىمٌؾ، ُمـ اعمًٚمٛمقن يٕمرومٝم٤م يٙمـ ل ُمٕم٤من إمم حتريٗمٝم٤م: ٟم٘مؾ ل إن وشم٠مويٚمٝم٤م،

 أيب ُمٕم٤مجل٦م مت٤مُم٤مً  شمِمٌف اعمٕم٤مجل٤مت هذه ٕن اًمٞمقم: شم٘مع اًمتل إظمٓم٤مء سمٕمض ُمٕم٤مجل٦م

 : ي٘مقل يم٤من اًمذي ٟمقاس

 .اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين

 .أظمرى سمٓمري٘م٦م اًم١ًمال ووٕمٜم٤م ًمق! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 ـمٚم٦ٌم شمرقمك يمذا أو إؾمالُمٞم٦م مجٕمٞم٦م.. ُم١مؾم٦ًم إمم ُم٤مًمف زيم٤مة دومع رضمؾ: ُمداظمٚم٦م

 ..شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذم شمرقم٤مهؿ وم٘مراء

 ...راوح ُمٙم٤مٟمؽ: ًمؽ ؾم٠مىمقل أن٤م: اًمِمٞمخ

 ؟..اًمزيم٤مة شم٠مظمذ أن جيقز ومٝمؾ ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م
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 قمٜمدُم٤م ؾمقري٤م ذم قمًٙمري ٟمٔم٤مم هذا راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: اًمًقري اًمتٕمٌػم: اًمِمٞمخ

 [يٙمقن] يريد جيٛمده أن يريد ٓ ًمٙمـ اعمٌم، قمـ يقىمٗمف أن اًمْم٤مسمط ويريد ُم٤مر يٙمقن

 ..يت٘مدم ٓ راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: ًمف ي٘مقل شم٘مدم، سمدون ًمٙمـ طمريم٦م ومٞمف

 اسمـ ًمٚمِمٞمخ اًم١ًمال هذا طم٘مٞم٘م٦م يم٠من أظمرى، صقرة هٜم٤م ووٕمٜم٤م! ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 هق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمداقمل سم٠من وم٠مضم٤مب إواظمر، اًمٕمنم ذم اعمٙمل احلرم ذم قمثٞمٛملم

ف  جيقز، أنف ومٜمرى اًمداقمٞم٦م هلذا ؾمالح اًمٙمت٥م أن وسمم اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم سمٜمد ُمـ قمٚمٞمف ُيٍْمَ

 .اًم٘مقل هذا قمغم ٟمخرج ومٙمٞمػ..يٕمٜمل ىم٤مل يمم أو

 ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿ واًمٌٞم٤من، اًمتقوٞمح ُمـ رء إمم حيت٤مج أن ًمٙمـ ؾمٌؼ، ردي: اًمِمٞمخ

 
ِ
  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم [21:اًمتقسم٦م] ﴾ اّللَّ

ِ
 اهلل؟ ؾمٌٞمؾ هق ُم٤م [21:اًمتقسم٦م] ﴾ اّللَّ

 .اجلٝم٤مد: اعمٕمٜمك: ُمداظمٚم٦م

 وهق اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م اح٤مل إقمٓم٤مء: اًم١ًمال ذاك يكم ؾم١مال وم٤مًمزم، قمروم٧م: اًمِمٞمخ

 اًمٗم٘مراء؟ ُمـ هق أم اهلل، ؾمٌٞمؾ ُمـ هق وم٘مػم

 .اًمٗم٘مراء: ُمداظمٚم٦م

 ىم٤مًمف ُم٤م ًمؽ أىمقل وُم٤م ٟم٘مٚمتف، ُم٤م ضمقاز قمـ ُيـَج٤مب وضمف سم٠مي: إذاً ! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 يمم شاهلل ؾمٌٞمؾ» ُمٕمٜمك شمقؾمٞمع ُمـ سمف ٟم٠ميت اًمتجقيز، هبذا ي٠ميت أجـ ُمـ قمثٞمٛملم، اسمـ

 شمٓمّقر: ىمٚم٧م يمم شمٗمّمٞماًل، قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ إول اًم١ًمال: أىمقل ًمذًمؽ آٟمٗم٤ًم، ذطمٜم٤م

 ٓ اجلقاب يمذًمؽ صم٤مًمث٦م سمّمقرة اًم١ًمال شمٓمقر راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: اجلقاب ومٙم٤من اًم١ًمال

 .رواح ُمٙم٤مٟمؽ: يزال

 ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمح٩م ًمٚمٗم٘مػم اح٤مل إقمٓم٤مء هق اهلل ؾمٌٞمؾ ُمٕمٜمك دائرة شمقؾمٞمع ذم ىمٞمؾ ُم٤م أيمثر

 وأن٤م طمدي٨م قمٜمدي ٕن ذًمؽ: أرى وأن٤م اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ومٝمق اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م اهلل،

 ..ًمٚمحدي٨م وداقمل ًمٚمحدي٨م وُمتحٛمس طمديثل

 احلدي٨م؟ ٟمص: ُمداظمٚم٦م

 اًمرؾمقل ُمع طم٩م ح٤م ُمٕم٘مؾ أم وزوضمف ُمٕم٘مؾ أيب ىمّم٦م: احلدي٨م ٟمص: اًمِمٞمخ
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! اهلل رؾمقل ي٤م»: ىم٤مل ط اًمرؾمقل إمم ؿم٤ميمٞم٦م ُمٕم٘مؾ أم زوضمتف ضم٤مءت اًمًالم قمٚمٞمف

 وم٘م٤مل إًمٞمف اًمرؾمقل وم٠مرؾمؾ ٠مبك،وم ُمٕمف ًمف ٟم٤موح قمغم حيججٜمل أن: ُمٕم٘مؾ ٕيب ىمٚم٧م

 ي٤م: ىم٤مل» :- أن ٟمًٞمتف أن٤م اؾمؿ ًمف - ًمف ٟم٤موح قمغم حيججٝم٤م ل ح٤مذا ي٠ًمخف: يٕمٜمل :شًمف

 ًمٞمس شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم ضمٕمٚمتف» قمريب يمؾ يٗمٝمؿ «اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ضمٕمٚمتف إين! اهلل رؾمقل

 أُم٤م»: اًمِم٤مهد وهٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اجلٝم٤مد،: يٕمٜمل اخل٤مص اعمٕمٜمك إٟمم اًمٕم٤مم، اعمٕمٜمك

 إظمراج جيقز أنف أمحد اإلُم٤مم أظمذ هٜم٤م ُمـ شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٙم٤من قمٚمٞمف أطمجج٧م ًمق إٟمؽ

 اًمتل اًمتقؾمٕم٦م أُم٤م احلدي٨م، سمٜمص شمقؾمٕم٦م هذا اهلل، سمٞم٧م إمم اإلطمج٤مج ؾمٌٞمؾ ذم اًمزيم٤مة

 :اًمقضمٝمتلم ُمـ اًم٘مرآن ًمٚمٜمص شمٕمٓمٞمؾ -ؿمؽ سمال- ومٝمل اًمٞمقم اعمٕم٤مسون إًمٞمٝم٤م يذه٥م

 شمٕمٓمٞمؾ اًمٕم٤مم سم٤معمٕمٜمك شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم» أنف وضمٝم٦م وُمـ شإٟمم» احلٍم أداة وضمٝم٦م ُمـ

 ذم يم٤من إذا اًمتٗمّمٞمؾ ُمٕمٜمك ُم٤م.. قمٚمٞمٝم٤م واًمٕم٤مُمٚملم واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء: اًمتٗمّمٞمؾ هلذا

 .اًمٕم٤مم سمٛمٕمٜم٤مه اهلل ؾمٌٞمؾ

 هذه أرى ُم٤م ًمذًمؽ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ عمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم هذا خم٤مًمٗم٦م قمـ دقمؽ

 .اًمتقؾمٕم٤مت

 ُمٜمٓمٚم٘م٦م اح٤مل، هبذا شمتٍمف أهن٤م ٟمٕمرف جلٛمٕمٞم٦م اًمزيم٤مة إقمٓم٤مء جيقز ٓ: وسم٤مًمت٤مزم 

 .اًمٕم٤مم سم٤معمٕمٜمك اهلل ؾمٌٞمؾ ذم شمٗمًػم ُمـ

 سمئراً  سمف أطمٗمر أن أريد اًمزيم٤مة ُمـ ُم٤مل قمٜمدي: ي٘مقل وي٠متٞمٜم٤م رضمؾ ي٠ميت ىمد :مداخؾة

ء  ٓ؟ أو ذًمؽ جيقز هؾ: ومٞم٠ًمخٜم٤م أومري٘مٞم٤م ذم ًمٚمٗم٘مرا

 أُم٤م سمئراً، ًمؽ ٟمحٗمر قمٜمدك، اًمتل اًمزيم٤مة همػم أُمقال ُمـ ه٤مت: ًمف أىمقل: اًمِمٞمخ

 ؾمٞمد ي٤م يٜمٌٖمل: يٕمٜمل ًمٚمٗم٘مراء، ُٟمَٛمٚمِّٙمٝم٤م ٟمحـ ُويمٚمٜم٤م أو ًمٚمٗم٘مراء، ومٛمٚمٙمٝم٤م اًمزيم٤مة هذه

 .اًمزيم٤مة هل هذه اًمتٛمٚمٞمؽ ُمٕمٜمك شمالطمظ أن ـم٤مرق

 ( 11 :54: 19/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :45: 61/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :47: 37/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 



 411 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افدظاة إلظاكة افزـاة أمقال رصف حؽؿ

 ذم ًمٚمٕمٛمؾ شمٗمريٖمٝمؿ أي اهلل، إمم ًمٚمدقم٤مة اًمزيم٤مة أُمقال سف جيقز هؾ :ادؾؼل

 وم٘مراء؟ شمٕمٚمٛمقن يمم اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل ذم وطم٤مهلؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، اًمدقمقة؟

 .وم٘مراء طم٤مهلؿ أن اًم١ًمال سمداي٦م ذم ضم٤مء ُم٤م وهق دىمٞم٘م٤ًم، اًم١ًمال يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 هؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، يٙمقن أن اًم١ًمال طمؼ ويم٤من يمٚمف، اًمتٗمّمٞمؾ هذا عمثؾ داقمل ذم ُم٤م: إذاً  

 أهمٜمٞم٤مء؟ يم٤مٟمقا  وًمق طمتك ًمٚمدقم٤مة، اًمزيم٤مة أُمقال سف جيقز

 ؾم٤ٌٌمً  يمقٟمف قمغم ُم٘مٓمقع أطمدمه٤م ؾم٤ٌٌمن: ومٞمف شَمَقوّمر ىمد ومٝمٜم٤م وم٘مراء يم٤مٟمقا  ًمق أُم٤م 

 اهلل، إمم ًمٚمدقمقة شمٗمريٖمف اًمث٤مين واًم٥ًٌم اًمٗم٘مر، وهق أٓ اًمزيم٤مة إقمٓم٤مء جلقاز ذقمٞم٤ًم،

 سف يم٤من اًم١ًمال أن دام ُم٤م وًمذًمؽ أن٤م، اقمت٘م٤مدي ذم ذقمٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  ًمٞمس اًم٥ًٌم هذا

 .ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ أُمر ومٝمذا اًمٗم٘مراء، ًمٚمدقم٤مة اًمزيم٤مة

ـ ل اًم٤ًمئؾ أن أفمـ ًمٙمٜمل  ًِ  إمم إُمقال سف: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ اًم١ًمال، ُيـْح

 .أهمٜمٞم٤مء يم٤مٟمقا  أو وم٘مراء يم٤مٟمقا  ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمدقم٤مة

: اًمزيم٤مة ُمّم٤مرف آي٦م ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم قمغم يتٗمرع اجلقاب هذا: طمٞمٜمذاك واجلقاب 

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿
ِ
َدىَم٤مُت  إِٟمََّم ﴿: أي٦م ،[21:اًمتقسم٦م] ﴾اّللَّ   اًمّمَّ

ِ
٤ميملِمِ  ًمِٚمُْٗمَ٘مَراء ًَ  وذم ،[21:اًمتقسم٦م] ﴾َواعْمَ

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿: آظمره٤م
ِ
 ىمقٓن ظم٤مص٦م أي٦م هذه ذم شاهلل ؾمٌٞمؾ» شمٗمًػم وذم ،[21:اًمتقسم٦م] ﴾ اّللَّ

 اإلطمج٤مج وهق آظمر ىمقل وهٜم٤مك اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اعمج٤مهدون أهنؿ: إؿمٝمر اًم٘مقل: ًمٚمٕمٚممء

 ؾمٌٞمؾ ذم ذًمؽ ًمٙم٤من أطمججتٝم٤م أنؽ ًمق»: حلدي٨م اهلل: ؾمٌٞمؾ ذم اإلطمج٤مج اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم

 .أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م وهذا ،«اهلل

ٌُؾ يمؾ يِمٛمؾ أنف سمحٞم٨م اهلل، ؾمٌٞمؾ وذم: ُمٕمٜمك شمقؾمٞمع أُم٤م   ضم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م اخلػم: ؾُم

 اعمًتِمٗمٞم٤مت، اعم٤ًمضمد، ء سمٜم٤م ُمٜمٝم٤م اهلل، إمم ًمٚمدقمقة اًمدقم٤مة شمٗمريغ :اًم١ًمال ذم

 .آظمر إمم... اعمدارس

 اهلل، ؾمٌٞمؾ ُمٕمٜمك شمٕمٛمٞمؿ ُمـ يؽمىمع إٟمم اعمقاوع: هذه إمم اًمزيم٤مة سف ومتجقيز 



 413 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 يٜم٤مذم صمؿ أوًٓ، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٕمرومف ٓ حمدث شمٗمًػم اًمتٗمًػم وهذا اخلػم، ؾمٌؾ أي

 .ومٞمٝم٤م اعمذيمقرة اًمثمٟمٞم٦م إنقاع ذم ًمٚمزيم٤مة اعمّم٤مرف طمٍمت اًمتل أي٦م سيح

 يم٤من إذا أُم٤م ومٞمف، إؿمٙم٤مل ومال اًمٗم٘مراء سم٤مًمدقم٤مة ظم٤مص اًم١ًمال يم٤من وم٢من: ًمذًمؽ 

 .ذًمؽ ٟمرى ٓ ومٜمحـ إهمٜمٞم٤مء، طمتك يٕمؿ اًم١ًمال

 قمٜمدهؿ يٙمقن أن اخلػمي٦م، اجلٛمٕمٞم٤مت قمغم اًم٘م٤مئٛملم ٟمٜمّمح ٟمحـ: وهلذا 

 هل اًمتل اًمٕم٤مُم٦م ًمّمدىم٤مت وصٜمدوق اعمٗمروو٦م، ًمٚمزيم٤مة صٜمدوق صٜمدوىم٤من،

 ذم واجلٝم٤مد واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ذم إول صٜمدوىمٝم٤م وم٤مًمزيم٤مة واخلػمات، ًمٚمٛمؼمات

 .سم٤مٔي٦م حمّمقر هق مم٤م ذًمؽ وٟمحق اهلل، ؾمٌٞمؾ

 يٗمرهمقن اًمذيـ قمغم ُيٜمَْٗمؼ وُمٜمف ضمدًا، واؾمع اهلل ومًٌٞمؾ أظمر اًمّمٜمدوق أُم٤م 

 .قمٜمدي ُم٤م هذا اهلل، إمم ًمٚمدقمقة

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :اعمٚم٘مل

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 وضمٝمقه٤م إؾمئٚم٦م، هذه ؿمٞمخٜم٤م، اإلُم٤مرات ذم اًمؼم دار مجٕمٞم٦م ُمـ هذه ـمٌٕم٤ًم، :اعمٚم٘مل

 .اًمٔم٤مهر إص٤مًم٦م ذم وإضمقسم٦م إؾمئٚم٦م هذه ووع يريد ًمٜم٤م، ٟم٘مٚمقا  يٕمٜمل وهق إًمٞمٙمؿ،

 ه٤مه: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اخلػم جيزيؽ اهلل ٟمٕمؿ، أي :اعمٚم٘مل

 .وإي٤مك : اًمِمٞمخ

 ( 11 :43 :14/ 745/واًمٜمقر اهلدى)

  افزـاة مصارف مـ افعؾامء هؾ

 ي٘مقُمقن اًمذيـ اًمٕمٚممء ذم اًمٍمف: اهلل ؾمٌٞمؾ مجٚم٦م وُمـ [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل] 

 .وم٘مراء أو أهمٜمٞم٤مء يم٤مٟمقا  ؾمقاء ٟمّمٞم٤ٌم، اهلل ُم٤مل ذم هلؿ وم٢من اًمديٜمٞم٦م: اعمًٚمٛملم سمٛمّم٤مًمح



 416 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 واعمراد...آضمتٝم٤مد حمض إٓ - أرى ومٞمم - ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ ٓ [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 .أقمٚمؿ واهلل اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ظمّمقص

 (533/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افعائؾة رب وفؽـ فعائؾة يعطقفا أن يريد مال زـاة ظـده رجؾ

 ؾفؾ هذا، مثؾ يشء أو دخان رشاء يف ادال هذا يستخدم ؿد

 ظقضاً  افعائؾة هلذه أصقاء يشسي أن افزـاة فصاحب جيقز

 ادال؟ ظـ

 ىمد اًمٕم٤مئٚم٦م رب وًمٙمـ ًمٕم٤مئٚم٦م يٕمٓمٞمٝم٤م أن يريد ُم٤مل زيم٤مة قمٜمده رضمؾ :مداخؾة

ء ذم اح٤مل هذا يًتخدم  أن اًمزيم٤مة ًمّم٤مطم٥م جيقز ومٝمؾ هذا، ُمثؾ رء أو دظم٤من ذا

 اح٤مل؟ قمـ قمقو٤مً  اًمٕم٤مئٚم٦م هلذه أؿمٞم٤مء يِمؽمي

 .جيقز ٓ ٓ،: اًمِمٞمخ

 ... أنف ؾمٞمٕمرف يم٤من وًمق: ُمداظمٚم٦م

ٚمِّؿ جيقز، ٓ ذيمره٤م، ُم٣م شًمق» هذه ومٝمٛم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ ًَ  يًٚمؿ ًمٚمزوضم٦م، اح٤مل ُي

 اًمتٍمف ومٞمف يتٍمف وأن ٕبٞمف، يًٚمٛمف ٓ سم٠من ويقصٞمف اًمٕم٤مىمؾ، ًمٚمقًمد اح٤مل

 .ومٞمجقز هٙمذا، إذا اعمنموع،

 ( 11 :58 :69/ 654/واًمٜمقر اهلدى)

 ؾؼراً  ـان إذا فقافده افزـاة افقفد إظطاء حؽؿ

 جيقز وهؾ وم٘مػماً، اًمقاًمد يم٤من إذا اًمقًمد ُمـ ًمٚمقاًمد اًمزيم٤مة إظمراج جيقز هؾ :مداخؾة

 ذًمؽ؟ ُمـ يٛمٜمع شٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م»: ط اًمرؾمقل طمدي٨م وهؾ اًمقاًمد؟ إمم اًمقًمد ُمـ

 .سمج٤موسمؽ: اًمِمٞمخ



 411 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 .ؿمٞمخل ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ًمد ُمـ يمؾ يم٤من إذا: اًمِمٞمخ  قمغم سمٞمٜمٗمؼ أطمد وٓ ًمقطمدهؿ، قم٤ميِملم واًمقًمد اًمقا

 اًمزيم٤مة، خيرج أن وأراد ُم٤مل، ٕطمدمه٤م قمرض صمؿ ُمٜمٝمم، ًمٙمؾ اعمقرد ذم ًم٘مّمقر اًمث٤مين،

 .ًمٚمٗمرع ُيْٕمٓمِل أن وًمألصؾ ًمألصؾ، يٕمٓمل أن ًمٚمٗمرع سمٞمجقز احل٤مًم٦م هذه ذم

ًمد صقرة شمّمقرت أن٤م اًمّمقرة، همػم شمّمقرٟم٤م إذا رء، يرد هٜم٤م ًمٙمـ   واًمقًمد اًمقا

 .واًمٖمٜمك اًمثراء ٕطمدمه٤م قمرض صمؿ وم٘مراء،

 يٜمٗمؼ أنف قمٚمٞمف واضم٥م اًمٖمٜمل ومٌٞمٙمقن وم٘مػماً، وأظمر همٜمٞم٤ًم، أطَمُدمُه٤م يم٤من إذا أُم٤م 

 سمٞمجتٛمٕمقا، ُم٤م وٟمٗم٘م٦م زيم٤مة ٕنف اًمزيم٤مة، ُيْٕمٓمِٞمف أن ًمف جيقز ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٗم٘مػم، قمغم

 .قمكمّ  ومٝمٛم٧م ٟمٗم٘م٦م، يٕمٓمٞمف زيم٤مة، يٕمٓمٞمف ُم٤م ومٌدل

 .أؾمت٤مذي ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :45: 49/ 316/  واًمٜمقر اهلدى) 

 رؤشاء وهؾ افزـاة، مصارف يف ظؾقفا بافعامؾغ ادؼصقد مـ

 ذفؽ؟ يف يدخؾقن ومقطػقفا اخلرية اجلؿعقات

 [21:اًمتقسم٦م] ﴾قَمَٚمٞمَْٝم٤م َواًْمَٕم٤مُِمٚملِمَ ﴿: أي٦م ذم اعمذيمقرة اًمزيم٤مة ُمّم٤مرف ذم :مداخؾة

 يث٧ٌم وُم٤م اًم٘مٞمٛم٦م، حتديد ذم وسمخ٤مص٦م إج٤مم، هذه ذم اعمٍمف هذا ووع هق ومم

 ذًمؽ؟

 ُم٤مذا؟ ىمٞمٛم٦م: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 اًمزيم٤مة ذم اعمٍمف هذا ي٠مظمذون اًمذيـ أو اًمزيم٤مة، ي٠مظمذون اًمذيـ يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمٕم٤مُمٚمقن

 اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدول -أىمقل ُم٤مذا أدري ُم٤م- سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال هذا: ٟم٘مقل: أوًٓ : اًمِمٞمخ

ٌِّؼ ٓ اًمدول هذه ٕن وارد: همػم سمُِجٚمِّٝم٤م إىمؾ قمغم أو يمٚمٝم٤م،  اًمزيم٤مة ٟمٔم٤مم شُمَٓم



 415 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمًٜم٦م وذم اًمٙمت٤مب ذم اعمٜمّمقص

ٌِّؼ دوًم٦م وضمدت إن: صم٤مٟمٞم٤مً   اًمزيم٤مة قمغم اًمٕم٤مُمٚمقن ه١مٓء ومحٞمٜمئذ اًمزيم٤مة، ٟمٔم٤مم شُمَٓم

 ذم خمتٚمٗم٦م اًمدوًم٦م ذم ختّمّم٤مت وفم٤مئػ هٜم٤مك أنف يمم ًمٙمـ اًمدوًم٦م، ذم ُمقفمٗمقن هؿ

 زيم٤مة أُمقال ذم خمتّمقن ُمقفمٗمقن هٜم٤مك: أجْم٤مً  آظمره، إمم يمذا ذم اًمّمٜم٤مقم٦م ذم اًمزراقم٦م

ٌَك اًمتل اًمدوًم٦م  .اًمًٜم٦م ذم اعمٕمرووم٦م اعمنموقم٦م سم٤مًمٓمرق دُم

 حمدودة رواشم٥م شمقفمػ اًمتل ومٝمل اًمزيم٤مة، ٟمٔم٤مم شمٓمٌؼ ُمًٚمٛم٦م دوًم٦م هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا

 ًمٚمٛمقفمٗملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م رواشم٥م شمرشم٥م اًمتل هل يمذًمؽ ُمقفمٗمٞمٝم٤م، ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚمقن وهؿ سم٤مًمزيم٤مة، اعمختّملم

 اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  أن يٌٚمٖمٜمل اًمقاىمع، ذم رء إمم أرُمل اًمٙمالم هذا أىمقل طمٞمٜمم وأن٤م

ٕمقن أنٗمًٝمؿ، يقفمٗمقن  صمؿ اًمٗم٘مراء، قمغم يٍمومقا  ًمٙمل إهمٜمٞم٤مء: ُمـ اًمزيمقات أُمقال ُيـَجٛمِّ

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ أنف سمحٙمؿ إُمقال، ٟمٗمس ُمـ راشم٤ٌمً  هلؿ وجيٕمٚمقن أنٗمًٝمؿ، يقفمٗمقن

 اًمٕم٤مُمٚملم ٕن ظُمُٚم٘م٤ًم: ذيػ وهمػم ذقم٤ًم، ضم٤مئز همػم اؾمتٌدال هذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .اًمدوًم٦م وإٟمم سمٜمٗمًؽ، ٟمٗمًؽ شمقفمػ أن٧م ُمش ؾٌَ ىمِ  ُمـ اعمقفمٗمقن هؿ قمٚمٞمٝم٤م

 اًمدوًم٦م، ذم وفمٞمٗم٦مً  يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ ُينْمع ٓ أنف ذقم٤ًم، اعمٕمٚمقم ُمـ يم٤من وإذا 

 سم٤مب ُمـ ذًمؽ يٙمقن وًمٞم٧م ُمقفمٗم٤ًم، ٟمٗمًف يٜمّم٥م أن ًمف جيقز ٓ أنف أومم سم٤مب ومٛمـ

 .ي٘مقًمقن يمم إٓ ًمٞمس هق وم٘مط واح٤مل اح٤مل، أضمؾ ُمـ وإٟمم اهلل، إمم اًمت٘مرب

 اًمقاىمع هذا إمم اًمقصقل اًمنمع، طمٙمؿ هق اًمذي اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ أن٤م وم٠مردت

 .اعم١مؾمػ

 سمٕمْمٝمؿ وإهمٜمٞم٤مء إُمقال، زيم٤مة دمٛمع اًمتل اخلػمي٦م اجلٛمٕمٞم٤مت ُمـ يمثػماً  أن 

٥م ٤م ٟمٗمًف ُيٜمَّمِّ ًً  ُمـ أومراداً  ُيَقفمِّػ هق صمؿ راشم٥م، أطمًـ ًمٜمٗمًف ويْمع ًمٚمجٛمٕمٞم٦م، رئٞم

 .رواشم٥م هلؿ ويْمع يده، حت٧م

 ُمـ سمف أقمٚمؿ اهلل صمؿ -سمف أقمٚمؿ اهلل- هذا أنف اًمداظمؾ، إمم ٟمتدظمؾ ُم٤م هٜم٤م صمؿ 

 .ؾمٌؼ ُم٤م ضمقاب هذا اًم٤ٌمـمـ، قمٜمقان اًمٔم٤مهر ًمٙمـ اًم٘مٚمقب، ذم سمم ُم٘م٤مصد

 ( 11 :39: 35/ 156/ واًمٜمقر اهلدى)



 414 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 هبا احلج أراد دـ افزـاة دؾع مؼوظقة

 .ومِم٤مذ هب٤م وأُم٤م ،اًمٕمٛمرة ذيمر سمدون صحٞمح. شاهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ واًمٕمٛمرة احل٩م»: طمدي٨م»

 إقمٓم٤مؤه٤م جيقز اًمزيم٤مة أن قمغم سيح دًمٞمؾ اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ش:وم٤مئدة»

 اهلل رى ؾمٕمٞمد وأب٤م هريرة وأب٤م قمٛمر اسمـ وم٠متٞم٧م إًمٞمف ادومٕمٝم٤م: ىم٤مل ،شمرى ُم٤م قمغم ًمٚمٗم٘مػم

 .هب٤م ًمٞمح٩م ذًمؽ ُمثؾ وم٘م٤مًمقا  ،قمٜمٝمؿ

 أبك ؾمٛمٕم٧م»ش: 315 ص» شُم٤ًمئٚمف» رم اهلل قمٌد اسمٜمف وم٘م٤مل، أمحد ُمذه٥م وهق

 ؾمٌٞمؾ ُمـ احل٩م: قمٛمر اسمـ وىم٤مل ،اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ ٕنف احل٩م رم اًمزيم٤مة ُمـ يٕمٓمك: ي٘مقل

 .شاهلل

 أمحد اإلُم٤مم قمـ ش14/3 ق» شُم٤ًمئٚمف» رم اعمروزى إؾمح٤مق روى ويمذا

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ ذًمؽ ُمثؾ صم٧ٌمو. احل٩م رم اًمزيم٤مة يٕمٓمك أنف راهقيف سمـ وإؾمح٤مق

 طم٤ًمن قمـ ش3785» شإُمقال»ذم قمٌٞمد وأبق ش5/53» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ ومروى، أجْم٤م

 ُمـ اًمرضمؾ يٕمٓمك أن سم٠مؾم٤م يرى ٓ يم٤من أنف ،قم٤ٌمس اسمـ قمـ جم٤مهد قمـ إذس أبك

 .اًمرىم٦ٌم ُمٜمف يٕمتؼ وأن احل٩م رم ُم٤مًمف زيم٤مة

 .اًمٌخ٤مرى وقمٚم٘مف ،ضمٞمد وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 صحٞمح سمًٜمد ش3972» قمٌٞمد أبق ومقصٚمف ،أمحد قمٚم٘مف اًمذى قمٛمر اسمـ أثر وأُم٤م

 أومتك أطمدا أقمٚمؿ وٓ ،هذا قمغم اًمٜم٤مس وًمٞمس»: قم٘مٌف قمٌٞمد أبق ىم٤مل وم٘مد ذًمؽ ُمعو ،قمٜمف

 .شاحل٩م إمم اًمزيم٤مة شمٍمف أن سمف

 خم٤مًمػ هلم يٕمٚمؿ وٓ ؾمٞمم ٓ ،ىمدوة ظمػم قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس إن: اًمٕمٌديـ رم: ىمٚم٧م

 .احلدي٨م ُمـ شم٘مدُمٝمم ُم٤م ُمع ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 ([829) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]



 412 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وهؾ افزـاة؟ ؾقف ترصف افذي اهلل شبقؾ مـ احلج هؾ

 ـذفؽ؟ افدظقة ومراـز اخلرية ادستشػقات

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 ومٞمٝم٤م شمٍمف اًمتل اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس واحل٩م»: اهلل ؾمٌٞمؾ وذم: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 .شاًمزيم٤مة

 قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل وم٘مد ط اهلل رؾمقل طمدي٨م سمٜمص اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ هق سمغم: ىمٚم٧م

 :قمٜمف اهلل رض

ة وم٘م٤مًم٧م احل٩م اهلل رؾمقل أراد : وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل ُمع أطمجٜمل: ًمزوضمٝم٤م اُمرأ

 ؾمٌٞمؾ ذم طمٌٞمس ذاك: ىم٤مل ومالن مجٚمؽ قمغم أطمجٜمل: ىم٤مًم٧م قمٚمٞمف أطمجؽ ُم٤م قمٜمدي ُم٤م

 اهلل ورمح٦م اًمًالم قمٚمٞمؽ شم٘مرأ  اُمرأيت إن: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل وم٠متك وضمؾ قمز اهلل

: وم٘م٤مًم٧م:... وم٘مٚم٧م ط اهلل رؾمقل ُمع أطمجٜمل: ىم٤مًم٧م ُمٕمؽ احل٩م ؾم٠مختٜمل ٕهن٤م

   ؾمٌٞمؾ ذم طمٌٞمس ذاك: وم٘مٚم٧م ومالن مجٚمؽ قمغم أطمجٜمل

 :ط وم٘م٤مل اهلل 

 .احلدي٨م شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم يم٤من قمٚمٞمف أطمججتٝم٤م ًمق إٟمؽ أُم٤م»

 واسمـ وصححف واحل٤ميمؿ شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين طمًـ سمًٜمد داود أبق أظمرضمف

 شاًمٙمٜمك» ذم اًمدوٓيب أظمرضمف ـمٚمؼ أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م

 أي٦م شمٗمًػم ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ. واحل٤مومظ اعمٜمذري وىمقاه صحٞمح سمًٜمد

 :إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 .شًمٚمحدي٨م اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ احل٩م وإؾمح٤مق واحلًـ أمحد اإلُم٤مم وقمٜمد»

 :شاًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق هذا يريد

 اًمروايتلم إطمدى وهق سمف حي٩م ُم٤م أقمٓمل وم٘مػم وهق اإلؾمالم طمج٦م حي٩م ل وُمـ»

 .شأمحد قمـ



 417 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 أوص٧م اُمرأة قمـ ؾمئؾ أنف قمٛمر اسمـ قمـ 3972 رىمؿ شإُمقال» ذم قمٌٞمد أبق رواه وىمد

 .اهلل ؾمٌٞمؾ ذم إٟمف أُم٤م: وم٘م٤مل احل٩م؟ ذم أتجٕمؾ: ًمف وم٘مٞمؾ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم درمه٤م سمثالصملم

 .648/  1 شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 :قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد 3924و 3785 رىمؿ قمٌٞمد أبق وروى

 شاًمرىم٦ٌم يٕمتؼ وأن احل٩م ذم ُم٤مًمف زيم٤مة ُمـ اًمرضمؾ يٕمٓمل أن سم٠مؾم٤م يرى ٓ يم٤من أنف»

 صم٘م٦م ُمٕم٤موي٦م أب٤م رواي٦م ُمـ ٕن سمٌمء ًمٞمس سمف اٟمٗمرد ُمٕم٤موي٦م أب٤م سم٠من ًمف قمٌٞمد أيب وإقمالل

 وىمد قمٜمف روايتف ُمـ وهذا شاًمت٘مري٥م» ذم يمم إقمٛمش حلدي٨م اًمٜم٤مس أطمٗمظ وهق

 واٟمٔمر سمف ُمٕم٤موي٦م أيب شمٗمرد ؿمٌٝم٦م ومزاًم٧م شاًمٗمتح» ذم يمم ؾمٚمٞممن سمـ قمٌدة قمٜمف شم٤مسمٕمف

   .177 – 172/  1 شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء»

 ُمـ احل٩م يمقن وهق اًمٜمص سمف ضم٤مء ُم٤م اعم١مًمػ طمية يٜمٙمر أن اًمٖمرائ٥م وُمـ 

 اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ أن: شاعمٜم٤مر» ذم رؿمٞمد اًمًٞمد قمـ هذا سمٕمد ٟم٘مٚمف سمم يًٚمؿ هق صمؿ اهلل ؾمٌٞمؾ

 اعمدارس قمغم واًمٜمٗم٘م٦م... اإلؾمالم إمم اًمدقم٤مة وإقمداد اًمٕم٤مُم٦م اخلػمي٦م اعمًتِمٗمٞم٤مت سمٜم٤مء

 جلٛمٞمع اًمِم٤مُمؾ اًمقاؾمع اعمٕمٜمك هبذا أي٦م شمٗمًػم أن ُمع. اًمخ... وهمػمه٤م اًمنمقمٞم٦م

 صديؼ إًمٞمف ضمٜمح يم٤من وإن عم٧م ع ومٞمم اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ يٜم٘مؾ ل مم٤م اخلػمي٦م إقممل

 يم٤من ح٤م زقمؿ يمم إُمر يم٤من وًمق قمٚمٞمف ُمردود ومٝمق شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ

 يٛمٙمـ وًمٙم٤من اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اًمثمٟمٞم٦م اعمّم٤مرف ذم اًمزيم٤مة طمٍم ذم يمؼمى وم٤مئدة هٜم٤مك

 ُمـ سمذًمؽ ىم٤مئؾ وٓ وٟمحقه٤م اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ُمثؾ ظمػمي أُمر يمؾ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم يدظمؾ أن

 :3979 وم٘مرة شإُمقال» ذم قمٌٞمد أبق ىم٤مل سمؾ اعمًٚمٛملم

 إهن٤مر واطمتٗم٤مر اعم٤ًمضمد وسمٜمٞم٤من يمٗمٜمف ذم واًمٕمٓمٞم٦م اعمٞم٧م قمـ اًمديـ ىمْم٤مء وم٠مُم٤م»

 جمٛمٕمقن اًمٕمٚممء ُمـ وهمػمهؿ اًمٕمراق وأهؾ ؾمٗمٞم٤من وم٢من اًمؼم أنقاع ُمـ ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م

 .شاًمثمٟمٞم٦م إصٜم٤مف ُمـ ًمٞمس ٕنف اًمزيم٤مة ُمـ جيزي ٓ ذًمؽ أن قمغم

 .ي٠ميت ومٞمم هذا ٟمحق اعم١مًمػ وؾمٞمذيمر

 ش[181»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 418 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 (اخلؾقج حرب يف) افعراق ٕضػال افتزع حؽؿ

 طم٤مًمٞم٤م؟ ًمٚمحرب اًمتؼمع  جيقز هؾ :افسمال

 .اًم١ًمال هذا قمغم هيديؽ اهلل : اًمِمٞمخ

 .شمٗمْمؾ : ُمداظمٚم٦م

 !!؟واًمؼميٓم٤من ًمألُمريٙم٤من شمتؼمع يمالُمؽ، طمدد : اًمِمٞمخ

 ..هلل ٓ، : ُمداظمٚم٦م

 .هلل يمٞمػ : اًمِمٞمخ

 جيقز؟ هؾ اًمٕمراق، ٕهؾ : ُمداظمٚم٦م

 شمتؼمع؟ أظمل ي٤م عمـ : اًمِمٞمخ

 .اًمٕمراق ٕـمٗم٤مل : ُمداظمٚم٦م

 .جي٥م جيقز، ًمٞمس جي٥م، : اًمِمٞمخ

 ( 11 :31 :65/ 517/واًمٜمقر اهلدى)

ة افبـت تعطك أن يصح هؾ  ؟قافدهياف افزـاة ادُقرِسَ

ة اًمٌٜم٧م زيم٤مة يّمح هؾ: ي٘مقل.. :مداخؾة  ؟واًمدهي٤م قمغم اعمُقِهَ

 .ٓ: اًمِمٞمخ

 .أبداً : ُمداظمٚم٦م

 .جيتٛمٕم٤من ٓ وصدىم٦م وٟمٗم٘م٦م واًمدهي٤م، قمغم اًمٜمٗم٘م٦م هل٤م: اًمِمٞمخ

 ؟إطمقال ُمـ طم٤مل أيِّ  ذم وٓ: ُمداظمٚم٦م



 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ّم٤مرف اًمزيم٤مةُم

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

ًمد ُمـ يٚمزم هؾ: ُمداظمٚم٦م  ؟اعمتزوج اًمٗم٘مػم وًمده قمغم اًمٜمٗم٘م٦م اعمقه، اًمقا

 .ـمٌٕم٤مً : اًمِمٞمخ

 ؟شمٚمزُمف يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :14 :65/ 225/واًمٜمقر اهلدى)

 إضعام جيقز ؾفؾ مساـغ ظؼة إضعام ـػارة ظؾقف رجؾ

 ذفؽ؟ مـ بدًٓ  أيام ظؼة ددة واحد مسؽغ

 ذم زيم٤مة جلٜم٦م ٟمحـ -اهلل ؿم٤مء إن- إي٤مه ٟم٠ًمخؽ سمدٟم٤م ؾم١مال ومٞمف ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 .اًمٌقؾمٜم٦م ُمٜمٓم٘م٦م

 .اشمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 يٛملم، طم٤مًمػ يٙمقن رضمؾ يٛملم، يمٗم٤مرة ًمؽ سمتجل أوىم٤مت سمٕمض ومٞمف: ُمداظمٚم٦م

ر أهٚمف يٓمٕمؿ ُم٤م أوؾمط ُمـ اًمرضمؾ هذا ُمثالً ،اًمزيم٤مة ًمٚمجٜم٦م سمٞمجٞمٌٝم٤م يمٗم٤مرشمف، سمٞمٓمٚمع  ُيَ٘مدِّ

 ًمٚمٗم٘مػم؟ ؟عملم سمٜمٕمٓمٞمف سمٜمجل ومٜمحـ دٟم٤مٟمػم، قمنمة

 .سمٞمجقز ُم٤م ،سمٞمجقز ُم٤م. ٓ: اًمِمٞمخ

 .وم٘مراء قمنمة قمغم: ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمجقز ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .أؾمت٤مذي ي٤م ـمٕم٤مم هق: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 .ىمّمدي يٕمٜمل ـمٕم٤مم ٟمقزقمٝمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 .هٞمؽ ُمق ًمٗمٔمؽ. ٓ: اًمِمٞمخ

 .أؾمت٤مذي آؾمػ اخلػم، جيزيؽ اهلل أن٤م، آؾمػ قمٗمقاً : ُمداظمٚم٦م

 .حيٗمٔمؽ اهلل: اًمِمٞمخ

 .وم٘مراء قمنمة قمغم اًمٓمٕم٤مم سمٜمقزع: ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: اًمِمٞمخ

 ٟمٕمٓمٞمف سمِْدٟم٤م اًمٗم٘مػم، ٟمٗمس هق اًمٗم٘مراء، اًمٕمنمة: يٕمٜمل احل٤مًم٦م هذه ذم سمس: ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ جيقز هؾ أج٤مم، قمنمة قمغم يقُمف ىمقت

 .قمنمة يٙمقٟمقا  إطمًـ: اًمِمٞمخ

 .قمنمة يٙمقٟمقا  إومْمؾ: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜمص فم٤مهر ُمع وىمقوم٤مً : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٝم٤م سمتحٙمل قمؿ اًمٚمِّـل اًمّمقرة احل٤مًم٦م سمٞمٛمٌم يتٞمن، ل وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 اًمٗم٘مػم ،اًمٗم٘مػم ،وم٘مػم -ُمثالً –..قمٜمدٟم٤م ومٞمف ٟمحـ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ـمٞم٥م :مداخؾة

 أومراد؟ قمنمة ُمـ شمتٙمقن أهة أو قم٤مئٚم٦م قمٜمده

 .ُم٤مر: اًمِمٞمخ

 ُم٤مر؟: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مرك وومٞمٙمؿ: اًمِمٞمخ

 (  11 :68 :63/ 162/واًمٜمقر اهلدى)

 (  11 :69 :18/ 162/واًمٜمقر اهلدى) 



 الٍصاب أحكاً





 451 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمٜمّم٤مب

 وبعدها افزـاة أداء مـ افتؿؽـ ؿبؾ افـصاب تؾػ إذا احلؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 شمٚمػ إن.... و... و اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل»...: اح٤مل هالك: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 اسمـ ورضمح شمً٘مط ل سمٕمده شمٚمػ وإن اًمزيم٤مة ؾم٘مٓم٧م إداء ُمـ اًمتٛمٙمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مب

 .ش...اًمرأي هذا ىمداُم٦م

 يمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمٜمٝمؿ أمحد أصح٤مب ُمـ ـم٤مئٗم٦م اظمتٞم٤مر وهق: ىمٚم٧م

 .48 ص شاًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم

 ش[179» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 فؾـصاب يضقػف هؾ احلقل خلل جديد مال اإلكسان أتك إذا

 افزـاة؟ تلدية يف إول

 رأس همػم ُمّمدر ُمـ ضمديد ُم٤مل اإلٟم٤ًمن أتك يمٚمم هؾ ًمٚمزيم٤مة، سم٤مًمٜم٦ًٌم ::اًم٤ًمئؾ

 .أظمر واًم١ًمال اًم١ًمال، هذا ضمديدًا، طمقًٓ  ًمف جيٕمؾ هؾ وٟمحقه٤م، يم٤مًمتج٤مرة اح٤مل

 .ؾم١مال ظمٚمٞمؽ: اًمِمٞمخ 

 . اعمقوقع ٟمٗمس ذم ::اًم٤ًمئؾ

 ؿمٝمر أول ذم اًمٜمّم٤مب شمؿ إذا: أطمدمه٤م: ىمقٓن ومٞمف ًمٚمٕمٚممء اًم١ًمال هذا: اًمِمٞمخ

 وم٢مذا اًمث٤مين، رُمْم٤من ُمـ أو اًمًٜم٦م ُمـ اًمث٤مين اًمِمٝمر ذم إٓ اًمزيم٤مة قمٚمٞمف جي٥م ومال رُمْم٤من

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا اًمث٤مين، ؿمقال قمٚمٞمف وطمؾ صم٤من ٟمّم٤مب ؿمقال ذم ضم٤مء

 صمؿ إول، اًمٜمّم٤مب قمكم احلقل حيقل أن اعمٝمؿ وإٟمم ُيِْمؽَمط، ٓ هذا أن: اًمث٤مين اًم٘مقل

 اعمتقومر اح٤مل زيم٤مة خيرج اًمًٜم٦م، آظمر ذم اًمٜمّم٤مب هذا قمـ اًمزيم٤مة إظمراج وىم٧م ضم٤مء إذا

 احلقل، قمٚمٞمٝم٤م حيؾ ل أيمثره٤م أنّمٌف، يم٤من وًمق زيم٤مشمف، خيرج قمٜمده، اعمتقومر اح٤مل يمؾ قمٜمده،
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 . ًمديف جيٛمع اًمذي اح٤مل جمٛمقع قمـ وخيرج إول اًمٜمّم٤مب إمم ُيَْمؿ وإٟمم

 إهمٜمٞم٤مء قمغم ظم٤مص٦م ضمداً  اًمّمٕم٥م ُمـ وأن قمٛمكم، أنف يٌدو اًمذي هق اًم٘مقل هذا

ُ  ُيِريدُ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع يتٗمؼ اًمذي هق اًمرأي  وهذا ًمدهيؿ، يتقومر اًمذيـ  اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿: وضمؾ قمز وىمقًمف ،[384:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ ي ـْ  اًمدِّ  ُِم

 . [78:احل٩م] ﴾طَمَرٍج 

 هق ومٝمذا ُم٤م، طمرج صمٛم٦م يٙمقن أن دون إنّم٦ٌم، ًمتٜمٔمٞمؿ جم٤مل هٜم٤مك يم٤من إذا وًمٙمـ

 ووع ذم اًمت٤مضمر يم٤من وم٢مذا احلقل، حيقل طمتك ُم٤مل قمغم زيم٤مة جي٥م ٓ أنف: إصؾ

 اعمتقومِّر اح٤مل يمؾ قمـ أظمرج وإٓ إصؾ، هق ومٝمذا إنّم٦ٌم ُيـحَم أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف

 . اًم١ًمال ذاك ضمقاب هق هذا واطمد، ٟمّم٤مب قمغم احلقل طم٤مل يم٤من وًمق ًمديف،

 (11: 65: 69/   758/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ماٌل  ادال صاحب أتك احلقل خلل ثؿ افزـاة كصاب اـتؿؾ إذا

 افؽؾ؟ ظذ يزـل هؾ آخر

 ُمـ وأيمثر ذيم٦م ُمـ أيمثر قمٜمدهؿ اًمذي اًمتج٤مر أن ىمديمً،[ اًمٕم٤مدة يم٤مٟم٧م] :مداخؾة

 سمَِٖمّض  يمٚمٝم٤م اعمحالت هذه ذم قمٜمده ُم٤م جيٛمع اًمًٜم٦م ذم يقم حيدد أنف حمؾ، ُمـ وأيمثر ُمقرد

 اعمحدد اعمٌٚمغ طمٍم، ص٤مر ُمًتحٞمؾ هذا: يٕمٜمل... احلقل قمٚمٞمف طم٤مل سم٤مًمذات هذا أن اًمٜمٔمر،

 .. .أيمثر يمثػمة إُمقال ٕن احلقل: قمٚمٞمف حيؾ ل واًمذي احلقل قمٚمٞمف طم٤مل اًمذي

سمف هذا..:اًمِمٞمخ  دقمٜم٤م - ؿمخص ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚممء: يٕمٜمل أجْم٤ًم، ُمٕمروف ضمقا

 ؿمٝمر ذم اًمٜمّم٤مب، قمٜمده اضمتٛمع حمرم ؿمٝمر أول ذم ؿمخص - واًمنميم٤مت اًمتج٤مر ُمـ

٧م ُٟمُّم٥م، ضم٤مءشمف وحمرم، حمرم سملم ُم٤م أثٜم٤مء اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م اًمث٤مين حمرم  هذه وُوٛمَّ

 هؾ اًمث٤مين، حمرم ذم.. رُمْم٤من ذم: يٕمٜمل اًمًٜم٦م، آظمر ذم إول، اًمٜمّم٤مب إمم اًمٜمّم٥م

 أراد ًمق اًمتل إنّم٦ٌم قمـ اًمٜمٔمر ويٖمض احلقل، قمٚمٞمف ُم٣م اًمذي اًمٜمّم٤مب قمـ ُيـْخِرج

 قمـ ُيـْخِرج ومٝمؾ اًمًٜم٦م، ـمقل إنّم٦ٌم قمنمات قمٜمده جيتٛمع يٛمٙمـ أنّمٌتٝم٤م حيدد أن
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 طمقًمف؟ ًمف ٟمّم٤مب يمؾ أم قمٜمده، شمقومر اًمذي اح٤مل هذا جمٛمقع

ح اًمذي اًم٘مقل: ًمٚمٕمٚممء ىمقٓن  اًمت٤مضمر أن جي٥م ٓ أو يٜمٌٖمل ٓ أنف: هق قمٜمدي شمرضمَّ

 سمٚمغ وإٟمم آظمره، إمم أو أج٤مم َخس يمؾ أو يقم، يمؾ ٟمّم٤مب ًمٙمؾ دومؽم يٗمتح أن اًمٖمٜمل أو

 أيمثر اعمْم٤مف يم٤من وًمق اعمجٛمققم٦م، هذه قمـ خيرج إًمٞمف يْم٤مف ُم٤م صمؿ واطمد، ٟمّم٤مب

 .إول اًمٜمّم٤مب سمِمٗم٤مقم٦م يذه٥م ومٝمق احلقل قمٚمٞمف طم٤مل وُم٤م ٟمّم٤مب، ُمـ

 (  11 :11: 47/ 837/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 18: 31/ 837/ واًمٜمقر اهلدى)

 بؾغ وإذا فصاحبف؟ وُشؾ ؿ حجزه ُؾتح إذا ادحجقز ادال زـاة

 يزـل ؾفؾ آخر مبؾغ احلقل خلل إفقف اكضاف ثؿ افـصاب مال

 ؾفؾ بشفر احلقل هناية ؿبؾ ؽـؿف افغـؿ صاحب باع وإذا افؽؾ؟

 افزـاة؟ تسؼط

 حمجقز يم٤من اح٤مل هذا اح٤مل، ُمـ ُمٌٚمغ  قمٜمده يم٤من رضمؾ ُم٠ًمخ٦م، ذم ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 ىمٌؾ اعمٌٚمغ ومٝمذا ،ٜم٦مؾم شم٘مري٤ٌمً  وسم٘مل  اًمٌٜمقك ذم ص٤مرت اًمتل  اًمٙمقي٧م أطمداث ذم شم٘مري٤ٌمً 

 يًتديـ يم٤من ،إُمقال دمٛمٞمد خ٦مُم٠ًم ذم  اًمٙمقي٧م قمـ احلّم٤مر يٗمتحقن ُم٤م ىمٌؾ جيل، ُم٤م

 أو زيم٤مة اح٤مل هذا قمغم ومٝمؾ  اح٤مل، قمغم طمّمؾ اًمًٜم٦م هذه ومٌٕمد ،ويٕمٓمل اعم٤ٌمًمغ سمٕمض

 ؟اح٤مل هذا طمٙمؿ ُم٤م

  أطمقال قمٚمٞمف وًمقطم٤مًم٧م احلقل، قمٚمٞمف وطم٤مل ٟمّم٤مسم٤مً  سمٚمغ يم٤من إن اح٤مل هذا: اًمِمٞمخ

 هذه قمـ اح٤مل زيم٤مة خُيْرج أن ومٕمٚمٞمف اًمًٜملم: هذه يمؾ قمـ اًمزيم٤مة خيرج ول وؾمٜملم

 ؾمٜمف يمؾ قمـ إظمراضمف قمـ  شم٠مظمر وم٢من واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء طمؼ هذا ٕنف ،يمٚمٝم٤م اًمًٜملم

 يمؾ قمـ اح٤مل ذاك قمـ  اًمزيم٤مة إظمراج وضمقب ُمـ يً٘مط ٓ ومذًمؽ  آظمر، أو سم٥ًٌم

 . ؾمٜمتٝم٤م ذم  ؾمٜم٦م
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٤ًٌم يم٤من اح٤مل هذا اح٤مل هذا هق يٛمٚمؽ ُم٤م  إُمقال سمٕمض يًتديـ يم٤من هق :افسائؾ  هم٤مئ

 .قمٜمده اًمكم ديقٟمف يقذم طمتك قمٜمده اًمٜمّم٤مب، ُمـ أىمؾ يٕمٜمل اح٤مل، هذا ضم٤مءَ  ومٚمم قمٚمٞمف،

 .اح٤مل هذا طمٌٞم٤ًمً  يم٤من طمٞمٜمم أنف اعمقوقع ،زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م اًمٜمّم٤مب ُمـ أىمؾ إذا : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 ٓ؟ أم اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ يم٤من : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ يٌٚمغ، :افسائؾ

 قمـ ٟم٘مص  ومٝمؾ اح٤مل، ذاك ُمـ يٓمرح اح٤مل، هذا اؾمت٘مرض طمٞمٜمم ،ـمٞم٥م : اًمِمٞمخ

 .اًمٜمّم٤مب

 .اًمٜمّم٤مب قمـ يٜم٘مص ٟمٕمؿ،  :افسائؾ

  أيمثر أو ؾمٜم٦م ىمٌؾ ُمـ ُم٣م ُم٤م  يم٤من إذا وأُم٤م ،ٟم٘مص يقم زيم٤مة ٓ طمٞمٜمئذٍ  : اًمِمٞمخ

 .اًمزيم٤مة إظمراج ُمـ سمد ومال  يم٤مُمؾ، واًمٜمّم٤مب

 ،ديٜم٤مر أرسمٕممئ٦م ومٚمٜم٘مؾ ٟمّم٤مب  شم٘مري٤ٌمً  اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ قمٜمدٟم٤م  قمٗمقاً  ـمٞم٥م، :افسائؾ

 ومٝمؾ ،أظمرى ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م زادت سمِمٝمر احلقل  قمٚمٞمف حيقل أن ىمٌؾ  ديٜم٤مر إرسمٕممئ٦م ومٝمذه

 ؟..أم اح٤مل مجٞمع يزيمك

ر ٟمحـ ظمٚمٞمٜم٤م سمٛمٕمٜمل سم٤مًمٜمّم٤مب، ُيٚمحؼ : اًمِمٞمخ  ،صقرت مم٤م أيمؼم صقرة ُٟمَّمقِّ

 احلقل طمقٓن ىمٌٞمؾ  اًمًٜم٦م، ىمٌٞمؾ ذم ديٜم٤مر أرسمٕممئ٦م ومرو٧م يمم اًمٜمّم٤مب ٟمّم٤مب، قمٜمده

 زائد ديٜم٤مر إرسمٕممئ٦م قمـ خيرج ومٝمق  ديٜم٤مر، أرسمٕممئ٦م قمٜمده وهق ُم١مًمٗم٦م أخقف ضم٤مءه

 جمٛمقع قمـ  وخيرج سم٤مًمٜمّم٤مب، شمٚمحؼ احلقل، اٟمتٝم٤مء ىمٌٞمؾ ضم٤مءشمف اًمتل  اعم١مًمٗم٦م إًمقف

 .ًمديف اًمذي اح٤مل

 .مجٞمٕم٤مً ً يٕمٜمل :افسائؾ

 .مجٞمٕم٤مً : اًمِمٞمخ

 ...يمٚمف يٕمتؼم أي :افسائؾ



 457 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمٜمّم٤مب

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمراضمح اًم٘مقل هق هذا: اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ًمٙمـ طم٤ًمب، وُمـ ىمٞمد ُمـ ٟمّم٤مب ًمٙمؾ سمد ٓ أنف: آظمر ىمقل وهٜم٤مك 

ه ،أنّم٦ٌم قمدة اًمٞمقم ذم يتؿ رسمم اًمت٤مضمر..،يٓم٤مق ُم٤مٓ سمتٙمٚمٞمػ أؿمٌف أُمر ًمٚمتُّج٤مر  ومٌدِّ

 ُمـ اًمنميٕم٦م سم٘مقاقمد إًمٞمؼ وًمذًمؽ ،يمذا اًمٜمّم٤مب وسمدأ يمذا ص٤مر اًمٗمالين يقم يًجؾ

 .آٟمٗم٤م ىمٚمٜم٤مه اًمذي اًم٘مقل هق صم٤مٟمٞم٦م، ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٗم٘مراء وإنٗمع ضمٝم٦م،

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :افسائؾ

 .اًمٖمٜمؿ سم٤مقمٝمؿ شم٘مري٤ٌمً  سمِمٝمر احلقل ىمٌؾ  همٜمؿ قمٜمده  واطمد إذا :افسائؾ

 .اًمٜمّم٤مب يٜم٘مص أن دون احلقل طمقٓن يِمؽمط ٕنف ،ظمالص: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 .اًمزيم٤مة ارشمٗمٕم٧م ٟم٘مص وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 ..سمِمٝمر اًمٜمّم٤مب ىمٌؾ  قم٤مم ويمؾ :افسائؾ

 ًمٙمـ ،زيم٤مة ومال ي٘م٤مل يمم اخل٤مـمر  قمٗمق راح إذا ،اطمتٞم٤مل ي٘مّمد ُم٤م ًمٙمـ ،إيف: اًمِمٞمخ

 .حيت٤مل ٓ أن سم٘مّمد

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 يقُملم سمٞمقم  احلقل اٟمتٝم٤مء ىمٌٞمؾ يم٤من أنف  اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض قمـ ىمٞمؾ يمم يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 أرضمع احلقل اٟمتٝمك وم٢مذا ،اهل٦ٌم إقم٤مدة جيقز  قمٜمده وهق ه٦ٌم، ،ًمزوضمتف اًمزيم٤مة يٕمٓمل

 .اطمتٞم٤مل هذا  اًمزيم٤مة ُمـ يتخٚمص وسمذًمؽ  إًمٞمف اح٤مل

 ،سم٤مًمٞمٝمقد يتِمٌف و يٗمٕمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال اًمٞمٝمقد، ؿم٠من ُمـ هق وآطمتٞم٤مل 

 .ٟمٕمؿ ،واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء فمٚمؿ ومٞمف  يم٤من ومٞمم ظم٤مص٦م

 ( 11: 33: 41/ 486/ واًمٜمقر اهلدى)



 458 أطمٙم٤مم اًمٜمّم٤مب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ؾؼط؟ افربح أم وافربح ادال رأس ظذ خترج افزـاة

 وم٘مط؟ اًمرسمح قمغم أم واًمرسمح، اح٤مل رأس قمغم خترج ًمٚمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ُمثاًل؟ ٟم٘مدي٤مً  شمٕمٜمل؟ اح٤مل أيُّ : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟم٘مدي٤ًم،: ُمداظمٚم٦م

 ظمالف وومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء، قمٜمد ُمٕمرووم٦م سمٛم٠ًمخ٦م قمالىم٦م هل٤م اعم٠ًمخ٦م هذه أفمـ: اًمِمٞمخ

 احلقل أثٜم٤مء وذم احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل صمؿ اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ إذا: وهق ُمِمٝمقر، -أجْم٤مً –

 هذه ُمـ ٟمّم٤مب يمؾ ًمٙمـ ُمتٕمددة، أنّم٦ٌم أو اح٤مل، ُمـ يمٛمٞم٦م اًمٜمّم٤مب إمم اٟمْمؿ

 قمـ خيرج هؾ اًمزيم٤مة، ُيـْخِرج أن يريد ومحٞمٜمم احلقل، قمٚمٞمٝم٤م طم٤مل ُم٤م إظمرى إنّم٦ٌم

 إظمرى، إنّم٦ٌم ُمـ ٟمّم٤مب ًمٙمؾ صمؿ وم٘مط، احلقل قمٚمٞمف طم٤مل اًمذي إول اًمٜمّم٤مب

 ُمـ زائًدا إول، اًمٜمّم٤مب ُمـ قمٜمده ُم٤م جمٛمقع قمـ خيرج سم٠من اخل٤مص، طم٤ًمسمف ًمف

 احلقل؟ قمٚمٞمٝم٤م حُيؾ ل اًمتل إظمرى إنّم٦ٌم

 :ىمقٓن ًمٚمٛم٠ًمخ٦م

 زيم٤مة ُيـخرج اًم٘مقل هذا وقمغم اخل٤مص، طم٤ًمسمف ٟمّم٤مب ًمٙمؾ: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 .احلقل قمٚمٞمف طم٤مل اًمذي إول، اًمٜمّم٤مب

 احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل اًمذي ًمديف، اًمذي اح٤مل هذا يمؾ قمـ خيرج أنف: أظمر واًمرأي

 .احلقل قمٚمٞمف طم٤مل ُم٤م واًمذي

 طمتك زيم٤مة قمٚمٞمف جي٥م ٓ ٟمّم٤مب يمؾ ُمالطمٔم٦م ٕن اًمث٤مين: هذا هق أظمت٤مره واًمذي 

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع شمتٜم٤مذم ىمْمٞم٦م هذه احلقل، قمٚمٞمف حيقل ي ـْ  اًمدِّ  ُِم

 .[78:احل٩م] ﴾ طَمَرٍج 

 ًمٙمؾ طم٤ًمب يٕمٛمٚمقا  أن -اًمٙم٤ٌمر ًمٚمتج٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص٦مً - ضمداً  اًمّمٕم٥م ُمـ 

 ذًمؽ ومٞمُِمؼُّ  ذًمؽ، ُمـ أيمثر ٟم٘مؾ ل إن إنّم٦ٌم، ُمئ٤مت قمٜمدهؿ ومًتتجٛمع ٟمّم٤مب،

 .اًم٘مرآن سمٜمص ُمرومقع واحلرج أوًٓ، هذا قمٚمٞمٝمؿ،



 459 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمٜمّم٤مب

 دًمٞمالً  اًمث٤مين إُمر هذا أضمٕمؾ ٓ يمٜم٧م وإن واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء إنٗمع هق هذا: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .ودًمٞمؾ يمحج٦م وًمٞمس يمِم٤مهد اًمث٤مين ًمٙمـ سم٤مًمث٤مين، ىُمٚم٧ُم  ح٤م إول اًمدًمٞمؾ ًمقٓ ذقمٞم٤ًم،

 . ( :..9 :33/   13/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ثابت؟ ؽر وهق ادسامهة افؼـات مال رأس ظذ افزـاة ـقػقة

 ومم اح٤مل رأس قمـ اًمزيم٤مة شمدومع أهن٤م اعم٤ًممه٦م اًمنميم٤مت ُمـ قمٚمؿ إذا: ُمداظمٚم٦م

 زيم٤مة يدومع هؾ إصكم، صمٛمٜمف قمـ يٜم٘مص أن يزيد اًمقاطمد اًمًٝمؿ صمٛمـ يم٤من إذا اًمٕمٛمؾ

 ٟمٕمٛمؾ؟ ُم٤مذا أم اًمزي٤مدة قمـ

 خم٤مًمٗم٦م قمغم ُمٌٜمٞم٦م ٕهن٤م اًمقاىمع: ذم إُمقر ُمتِم٤مسمف ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه: ُمداظمٚم٦م

ء ذًمؽ اًمنميٕم٦م:  ٕن اًمنمع: قمغم ًمٞمس ُمٕمٝم٤م واًمتٕم٤مُمؾ وسمٞمٕمٝم٤م إؾمٝمؿ ًمنما

 جيقز ومال حمرُم٦م، سم٠مؿمٞم٤مء وشمتٕم٤مُمؾ اًمٌٜمقك ذم أُمقاهل٤م شمقدع ومٝمل شم٤ًمهؿ اًمتل اًمنميم٤مت

 اًمتل اًمٌٜمقك ذم إيداقمف قمغم ُم٤مهل٤م رأس ي٘مقم اًمتل اًمنميم٤مت هذه ُمثؾ ذم اعم٤ًممه٦م

 رأس قمغم اًمزيم٤مة يدومع أن ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ُمـ سمٌمء ُم٤م إٟم٤ًمن اسمتكم وإذا سم٤مًمرسم٤م، شمتٕم٤مُمؾ

 قمغم دم٥م إٟمم اًمزيم٤مة ٕن وطمّمتف: ىمًٛمتف سمح٥ًم يمؾ اًمنميم٦م قمغم وًمٞمس اح٤مل

 دم٤مرة قمٛمؾ إمم حتقًم٧م إؾمٝمؿ يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمتج٤مرة، قمروض قمغم دم٥م وٓ اًمٜم٘مديـ

 شمزال ٓ إؾمٝمؿ هذه يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م زيم٤مة، قمٚمٞمف ًمٞمس ومٝمذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م ذيم٦م

 قمـ اًمزيم٤مة خيرج أن إٟم٤ًمن يمؾ قمغم جي٥م ومحٞمٜمذاك اًمّمٜمدوق ذم حمٗمقفم٤مً [ ُم٤مًٓ ]

 قمغم اًمزيم٤مة خيرج ومحٞمٜمئذٍ  ُم٤مهل٤م رأس زاد إؾمٝمؿ يم٤مٟم٧م وإذا ختّمف اًمتل احلّم٦م

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أقمت٘مده اًمذي هذا قمٚممء، ومّمٚمٝم٤م اًمتل واًمزي٤مدة إصؾ

 (11:66:55/أ64: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 وهاحَل أحكاً





 441 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم احلَقل

 بعد إٓ مافف يؼبض مل وفؽـف مافف، ظذ احلقل حال افذي افرجؾ

 ادال زـاة وحؽؿ ظؾقف؟ واجبة افزـاة تبؼك ؾفؾ احلقل حال أن

 صاحبف؟ وجده إذا ادػؼقد

 قمٚمٞمف جي٥م يٕمٜمل احلقل، ويَمّٛمؾ أُمقال قمٜمدهؿ اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمثػم سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 أؿمٝمريمثػمة ُمْم٧م صمؿ، أُمقاهلؿ ىمٌْمقا  وُم٤م رُمْم٤من ؿمٝمر ومٛم٣م رُمْم٤من، ذم اًمزيم٤مة

 ومٙمٞمػ ،أُمقاهلؿ ُمـ ضمزًءا أو أُمقاهلؿ ُمٚمٙمقا  صمؿ أؿمٝمر، ؾمٌٕم٦م أو أؿمٝمر ؾمت٦م ُمثالً 

٥م ًَ  يم٤مُمٚم٦م اًمزيم٤مة اجلزء هذا ُمـ يدومع هؾ اح٤مل ُمـ ؿمٞمًئ٤م ىمٌض وًمق اح٤موٞم٦م، اعمدة شُمـْح

 اًمزيم٤مة؟ حت٥ًم ُم٤م ُم٤مًمف ومٞمٝم٤م ي٘مٌض ل اًمتل اًمٗمؽمة شمٚمؽ أن أم..اجلزء ُمـ

 يمؾ قمٜمد شم٘مػ ومٚمٕمٚمؽ يمثػمة، ؿمٕم٥م ًمف ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾم١ماًمؽ أفمـ: اًمِمٞمخ

 سمٕمد اح٤مل ىمٌض صمؿ رُمْم٤من، ذم اإلظمراج وضم٥م إن ذًمؽ وم٠مول قمٚمٞمٝم٤م، ٕضمٞمٌؽ ؿمٕم٦ٌم

 خيرج؟ ُمتك ؾم١ماًمؽ هٜم٤م أيمثر، أو ىمؾأ أو ؾمت٦م ؿمٝمقر

 ُم٣م؟ اًمذي احلقل ذاك قمـ خيرج هؾ :اًم٤ًمئؾ

 قمٜمده يم٤من ُم٤م وًمٙمـ رُمْم٤من، سمدظمقل اٟمتٝمك احلقل أن ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ هذا: اًمِمٞمخ

 أو ؾمٜم٦م ُم٤مًمف زيم٤مة أظمرج ُم٤م إٟم٤ًمن يم٠مي هذا ؿمٝمقر، سمٕمد ضم٤مءشمف اًمٗمٚمقس ومٚمقس،

 .همٜمل ًمٙمٜمف قمذر، ًمٖمػم أو ًمٕمذر إُم٤م ؾمٜمقات، صمالث أو ؾمٜمتلم

 سمف اًمذي اح٤مل يٛمتٚمؽ أن جمرد قمٚمٞمف جي٥م سمحٞم٨م ُمِمٖمقًم٦م، ذُمتف شمٌ٘مك: وم٢مذاً  

 اًمتل اًمًٜم٦م زيم٤مة خيرج أن ومقراً  قمٚمٞمف: وم٢مذاً  ُم٤مًمف، يزيمل وأن ذُمتف، يؼمئ أن يًتٓمٞمع

 .رُمْم٤من سمدظمقل اٟمتٝم٧م

 اًمٕمراق دظمؾ ح٤م اح٤مل، اعمٗم٘مقد طمٙمؿ ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٗمتقى ؿمٞمخ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 أظمرى ومؽمة ُمرت ومٚمم يمٞمػ، قمروم٧م اعمٗم٘مقد، طمٙمؿ ذم إُمقال ومّم٤مرت اًمٙمقي٧م،

ؾ أو اح٤مل ُمٚمؽ إذا اًمٗمؽمة هذه ومٝمؾ اح٤مل، اذه قمغم طمّمؾ أجْم٤مً   اح٤مل، وم٢مقمٓم٤مئف شُمُٙمٗمِّ

 احلقل؟ ُمـ حت٥ًم



 445 أطمٙم٤مم احلَقل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وديـ طمل ديـ ىمًٛملم، إمم اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مًٛمف اًمذي اًمديـ يمٛمثؾ ُمثٚمف هذا ٓسمد،: اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم زيم٤مشمف خترج ومٝمؾ ديٜم٤مر، أخػ يمذا اًمٜم٤مس ُمـ زيد قمغم ًمؽ احلل اًمديـ ُمٞم٧م،

 سمٛمقوققمٜم٤م يتٕمٚمؼ واًمذي زيم٤مشمف، خترج أن ومٕمٚمٞمؽ اعمديـ، يٜمٙمره ل طمٞم٤مً  يم٤من إن

 ومٞمج٥م ًمؽ اهلل أطمٞم٤مه إذا ًمٙمـ زيم٤مشمف، خترج ومال ُمٞمت٤مً  اًمديـ هذا يم٤من إذا هق وسم١ًماًمؽ

 اعمث٤مل هق وهذا زيم٤مشمف، ظمرضم٧مأ  ُم٤م اًمتل اًمًٜملم يمؾ قمـ اًمديـ هذا زيم٤مة خترج أن

 .أن يديؽ سملم

 .دومٕم٤مت ؿمٙمؾ قمغم إُمقال يًتٚمؿ أن هق: ُمداظمٚم٦م

 .قمغم: اًمِمٞمخ

 يمٚمم: يٕمٜمل اًمزيم٤مة، ي٘مًط هؾ اًمدومع، ـمري٘م٦م ومٙمٞمػ دومٕم٤مت، ؿمٙمؾ قمغم: ُمداظمٚم٦م

 ..صمؿ يم٤مُمٚم٦م سم٤مًمزيم٤مة ذُمتف يؼمئ أم اًمزيم٤مة، ُمـ ضمزًءا يٕمٓمل دومٕم٦م يًتٚمؿ

 .اؾمتٓم٤مقمتف إمم يٕمقد هذا: اًمِمٞمخ

 يم٤مُمٚم٦م؟ سم٢مظمراضمٝم٤م يٚمزُمف ُم٤م -ُمثالً – اًمنمع ذم أُم٤م: ُمداظمٚم٦م

سم: اًمِمٞمخ  إلظمراج ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من وم٢من اؾمتٓم٤مقمتف، إمم يٕمقد ضمقايب، ذم طمّمؾ فضمقا

 ضمقاب هق هذا أخٞمس وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً   اهلل يٙمٚمػ ٓ وإٓ ومٞمخرج، اًمٙمؾ قمـ اًمزيم٤مة

 ؾم١مازم؟

  دور، ومٞمٝم٤م آؾمتٓم٤مقم٦م ًمٞم٧ًم إُمر يٙمقن ىمد: ُمداظمٚم٦م

سم٤ًم، ومرو٧م ُم٤م أن٤م: اًمِمٞمخ  يم٤من إن سمٕمد، هٜم٤مك ُم٤مذا يٙمـ، ل وإن يم٤من إن: ىمٚم٧م ضمقا

 .يًتٓمٞمع ُم٤م ومٞمخرج ُمًتٓمٞمع همػم يم٤من وإن قمٚمٞمف، ُم٤م يمؾ أظمرج ُمًتٓمٞمٕم٤مً 

 (  11 :13 :53/ 593/واًمٜمقر اهلدى)



 444 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم احلَقل

 بؾغ وإذا فصاحبف؟ وُشؾ ؿ حجزه ُؾتح إذا ادحجقز ادال زـاة

 يزـل ؾفؾ آخر مبؾغ احلقل خلل إفقف اكضاف ثؿ افـصاب مال

 ؾفؾ بشفر احلقل هناية ؿبؾ ؽـؿف افغـؿ صاحب باع وإذا افؽؾ؟

 افزـاة؟ تسؼط

 حمجقز يم٤من اح٤مل هذا اح٤مل، ُمـ ُمٌٚمغ  قمٜمده يم٤من رضمؾ ُم٠ًمخ٦م، ذم ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 ىمٌؾ اعمٌٚمغ ومٝمذا ،ٜم٦مؾم شم٘مري٤ٌمً  وسم٘مل  اًمٌٜمقك ذم ص٤مرت اًمتل  اًمٙمقي٧م أطمداث ذم شم٘مري٤ٌمً 

 يًتديـ يم٤من ،إُمقال دمٛمٞمد خ٦مُم٠ًم ذم  اًمٙمقي٧م قمـ احلّم٤مر يٗمتحقن ُم٤م ىمٌؾ جيل، ُم٤م

 أو زيم٤مة اح٤مل هذا قمغم ومٝمؾ  اح٤مل، قمغم طمّمؾ اًمًٜم٦م هذه ومٌٕمد ،ويٕمٓمل اعم٤ٌمًمغ سمٕمض

 ؟اح٤مل هذا طمٙمؿ ُم٤م

  أطمقال قمٚمٞمف وًمقطم٤مًم٧م احلقل، قمٚمٞمف وطم٤مل ٟمّم٤مسم٤مً  سمٚمغ يم٤من إن اح٤مل هذا: اًمِمٞمخ

 هذه قمـ اح٤مل زيم٤مة خُيْرج أن ومٕمٚمٞمف اًمًٜملم: هذه يمؾ قمـ اًمزيم٤مة خيرج ول وؾمٜملم

 ؾمٜمف يمؾ قمـ إظمراضمف قمـ  شم٠مظمر وم٢من واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء طمؼ هذا ٕنف ،يمٚمٝم٤م اًمًٜملم

 يمؾ قمـ اح٤مل ذاك قمـ  اًمزيم٤مة إظمراج وضمقب ُمـ يً٘مط ٓ ومذًمؽ  آظمر، أو سم٥ًٌم

 . ؾمٜمتٝم٤م ذم  ؾمٜم٦م

٤ًٌم يم٤من اح٤مل هذا اح٤مل هذا هق يٛمٚمؽ ُم٤م  إُمقال سمٕمض يًتديـ يم٤من هق :افسائؾ  هم٤مئ

 .قمٜمده اًمكم ديقٟمف يقذم طمتك قمٜمده اًمٜمّم٤مب، ُمـ أىمؾ يٕمٜمل اح٤مل، هذا ضم٤مءَ  ومٚمم قمٚمٞمف،

 .اح٤مل هذا طمٌٞم٤ًمً  يم٤من طمٞمٜمم أنف اعمقوقع ،زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م اًمٜمّم٤مب ُمـ أىمؾ إذا : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 ٓ؟ أم اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ يم٤من : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ يٌٚمغ، :افسائؾ

 قمـ ٟم٘مص  ومٝمؾ اح٤مل، ذاك ُمـ يٓمرح اح٤مل، هذا اؾمت٘مرض طمٞمٜمم ،ـمٞم٥م : اًمِمٞمخ



 442 أطمٙم٤مم احلَقل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمٜمّم٤مب

 .اًمٜمّم٤مب قمـ يٜم٘مص ٟمٕمؿ،  :افسائؾ

  أيمثر أو ؾمٜم٦م ىمٌؾ ُمـ ُم٣م ُم٤م  يم٤من إذا وأُم٤م ،ٟم٘مص يقم زيم٤مة ٓ طمٞمٜمئذٍ  : اًمِمٞمخ

 .اًمزيم٤مة إظمراج ُمـ سمد ومال  يم٤مُمؾ، واًمٜمّم٤مب

 ،ديٜم٤مر أرسمٕممئ٦م ومٚمٜم٘مؾ ٟمّم٤مب  شم٘مري٤ٌمً  اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ قمٜمدٟم٤م  قمٗمقاً  ـمٞم٥م، :افسائؾ

 ومٝمؾ ،أظمرى ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م زادت سمِمٝمر احلقل  قمٚمٞمف حيقل أن ىمٌؾ  ديٜم٤مر إرسمٕممئ٦م ومٝمذه

 ؟..أم اح٤مل مجٞمع يزيمك

ر ٟمحـ ظمٚمٞمٜم٤م سمٛمٕمٜمل سم٤مًمٜمّم٤مب، ُيٚمحؼ : اًمِمٞمخ  ،صقرت مم٤م أيمؼم صقرة ُٟمَّمقِّ

 احلقل طمقٓن ىمٌٞمؾ  اًمًٜم٦م، ىمٌٞمؾ ذم ديٜم٤مر أرسمٕممئ٦م ومرو٧م يمم اًمٜمّم٤مب ٟمّم٤مب، قمٜمده

 زائد ديٜم٤مر إرسمٕممئ٦م قمـ خيرج ومٝمق  ديٜم٤مر، أرسمٕممئ٦م قمٜمده وهق ُم١مًمٗم٦م أخقف ضم٤مءه

 جمٛمقع قمـ  وخيرج سم٤مًمٜمّم٤مب، شمٚمحؼ احلقل، اٟمتٝم٤مء ىمٌٞمؾ ضم٤مءشمف اًمتل  اعم١مًمٗم٦م إًمقف

 .ًمديف اًمذي اح٤مل

 .مجٞمٕم٤مً ً يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .مجٞمٕم٤مً : اًمِمٞمخ

 ...يمٚمف يٕمتؼم أي :اًم٤ًمئؾ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمراضمح اًم٘مقل هق هذا: اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ًمٙمـ طم٤ًمب، وُمـ ىمٞمد ُمـ ٟمّم٤مب ًمٙمؾ سمد ٓ أنف: آظمر ىمقل وهٜم٤مك 

ه ،أنّم٦ٌم قمدة اًمٞمقم ذم يتؿ رسمم اًمت٤مضمر..،يٓم٤مق ُم٤مٓ سمتٙمٚمٞمػ أؿمٌف أُمر ًمٚمتُّج٤مر  ومٌدِّ

 ُمـ اًمنميٕم٦م سم٘مقاقمد إًمٞمؼ وًمذًمؽ ،يمذا اًمٜمّم٤مب وسمدأ يمذا ص٤مر اًمٗمالين يقم يًجؾ

 .آٟمٗم٤م ىمٚمٜم٤مه اًمذي اًم٘مقل هق صم٤مٟمٞم٦م، ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٗم٘مراء وإنٗمع ضمٝم٦م،

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٖمٜمؿ سم٤مقمٝمؿ شم٘مري٤ٌمً  سمِمٝمر احلقل ىمٌؾ  همٜمؿ قمٜمده  واطمد إذا :اًم٤ًمئؾ



 447 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم احلَقل

 .اًمٜمّم٤مب يٜم٘مص أن دون احلقل طمقٓن يِمؽمط ٕنف ،ظمالص: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 .اًمزيم٤مة ارشمٗمٕم٧م ٟم٘مص وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 ..سمِمٝمر اًمٜمّم٤مب ىمٌؾ  قم٤مم ويمؾ :اًم٤ًمئؾ

 ًمٙمـ ،زيم٤مة ومال ي٘م٤مل يمم اخل٤مـمر  قمٗمق راح إذا ،اطمتٞم٤مل ي٘مّمد ُم٤م ًمٙمـ ،إيف: اًمِمٞمخ

 .حيت٤مل ٓ أن سم٘مّمد

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 يقُملم سمٞمقم  احلقل اٟمتٝم٤مء ىمٌٞمؾ يم٤من أنف  اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض قمـ ىمٞمؾ يمم يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 أرضمع احلقل اٟمتٝمك وم٢مذا ،اهل٦ٌم إقم٤مدة جيقز  قمٜمده وهق ه٦ٌم، ،ًمزوضمتف اًمزيم٤مة يٕمٓمل

 .اطمتٞم٤مل هذا  اًمزيم٤مة ُمـ يتخٚمص وسمذًمؽ  إًمٞمف اح٤مل

 ،سم٤مًمٞمٝمقد يتِمٌف و يٗمٕمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال اًمٞمٝمقد، ؿم٠من ُمـ هق وآطمتٞم٤مل 

 .ٟمٕمؿ ،واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء فمٚمؿ ومٞمف  يم٤من ومٞمم ظم٤مص٦م

 ( 11: 33: 41/ 486/ واًمٜمقر اهلدى)

 احلقل حيقل أن ؿبؾ افزـاة إخراج حؽؿ

 سمٛمدة احلقل حيقل أن ىمٌؾ اًمزيم٤مة إظمراج جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

 وأيمثر؟ صمالصم٦م أو يمِمٝمريـ

 ٓ وٟمحـ قم٤مضمٚمف، اًمؼم ظمػم سم٤مب ُمـ ذًمؽ ًمٕمؾ سمؾ ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: اًمِمٞمخ

 قمٛمف ُمـ أظمذ أنف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ذًمؽ ٕن وإٟمم اجلٛمٚم٦م هذه قمغم وم٘مط هذا ٟم٘مقل

 اًمقضمقب، طمٚمقل ىمٌؾ ُم٘مدًُم٤م اًمزيم٤مة إظمراج وًمذًمؽ ُم٘مدًُم٤م، اًمًٜمتلم زيم٤مة اًمٕم٤ٌمس

 .أومْمؾ ًمٕمٚمف سمؾ ضم٤مئز ومٝمذا

 (11:54:15/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 448 أطمٙم٤مم احلَقل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ديـ فؼضاء ـؾف مافف ذهب ثؿ افزـاة إخراج يف تلخر رجؾ

 وافده ظـ ضارئ

 قمٚمٞمف ووضم٧ٌم طمقل قمٚمٞمف واٟم٘م٣م ُم٤مل، ًمف رضمؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

 ديـ ًم٘مْم٤مء يمٚمف ُم٤مًمف ذه٥م اًمقىم٧م ٟمٗمس وذم اًمزيم٤مة، إظمراج قمـ شم٠مظمر وًمٔمروف اًمزيم٤مة،

٤ًٌم اًمزيم٤مة إظمراج ئمؾ ومٝمؾ اًمزيم٤مة، ُمٜمف خيرج رء يٌؼ ول ًمقاًمده، ـم٤مرئ  قمٚمٞمف؟ واضم

 يم٤من وًمٙمـ ومٞمف، ري٥م ٓ أُمر ومٝمذا ذُمتف ذم ىم٤مئًم  ئمؾ اًمقضمقب أن أُم٤م: اًمِمٞمخ

 أن أطمؼ اهلل ومديـ»: احلدي٨م ذم ضم٤مء يمم اًمٕم٤ٌمد، طمؼ قمغم اهلل طمؼ ي٘مدم أن يٜمٌٖمل

 ومٞمٌ٘مك أبٞمف، ديـ ًمقوم٤مء اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمم ُم٤مًمف وذه٥م اًمقاىمٕم٦م وىمٕم٧م وىمد أُم٤م شي٘م٣م

 .طمٞم٤مشمف ُمـ رُمؼ آظمر إمم قمٜمف يً٘مط ٓ ذُمتف ذم ديٜم٤ًم قمٚمٞمف اعمٗمروو٦م اًمزيم٤مة

 (11:62:41/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 الشكاة توتأخزا





 423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمت٠مظمرات اًمزيم٤مة

 زـاة دؾع ظؾقف ؾفؾ اهلل إػ تاب ثؿ فسـقات يزـل يؽـ مل رجؾ

 اداضقة افسـقات

 اهلل إمم شم٤مب صمؿ اًمٙمثػم، اح٤مل يٛمٚمؽ ويم٤من اهلل ُمٕمّمٞم٦م ذم يم٤من رضمؾ :مداخؾة

 قمٚمٞمف؟ اح٤موٞم٦م اًمًٜمقات زيم٤مة سمدومع ٚمزميُ  ومٝمؾ ؾمٜمقات، سمٕمد

 .دسمُ  ٓ: اًمِمٞمخ

 . (:.42 :68/ 61/ واًمٜمقر اهلدى) 

  ادتعددة وإكصبة افػائتة إظقام زـاة

 هذا ُمـ اجلقاب ئمٝمر ًمٕمٚمف ـمٌٕم٤مً  اعمٗمروو٦م، ًمٚمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 خيرج أن وأراد وأن٤مب شم٤مب صمؿ ـمقيٚم٦م، ؾمٜمقات قمدة ُيَزيمل ٓ فمؾ رضمؾ أنف اجلقاب

 إظمراضمٝم٤م؟ قمٚمٞمف واضم٥م ومٓمٌٕم٤مً  اًمزيم٤مة،

 .سمد ٓ :افشقخ

 ٟمز، أظمرضم٧م، يمؿ يٕمرف ٓ ومٝمق زراقمٞم٦م، أرض قمٜمده يم٤من وًمٙمٜمف: ُمداظمٚم٦م

 خيرضمٝم٤م؟ يمٞمػ اًمزيم٤مة ومٛم٘مدار

 اخلٗم٤مء، هبذا شمٙمقن اًمتل اعم٤ًمئؾ يمؾ ذم اعمرضمع هق يمم اًمٔمـ، سمٖمٚم٦ٌم: اًمِمٞمخ

 .حمدد رء ذم ُم٤م يٕمٜمل جيتٝمد -ُمثالً – شم٘مديراً  ي٘مدر اًمٔمـ، همٚم٦ٌم يًتٕمٛمؾ

 . ( :..9 :13/   13/   واًمٜمقر اهلدى)

 احلع ظذ يزـل ٓ شـقات شبع بؼل

 يٕمٜمل اًمذه٥م وهذا ًمزوضمف، يمثػم ذه٥م قمٜمده ؾمٜمقات ؾمٌع ُمٙم٨م رضمؾ: اًم١ًمال

 ؟...يزيمل ل ؾمٜمقات ؾمٌع احلٙمؿ سمٞمٕمرومش ُم٤م يٕمٜمل اًمزيٜم٦م ذه٥م هذا..ىمٞمٛم٦م ذو

 .ًمٚمٜم٤ًمء ظمػم وذًمؽ يمٚمف، اًمٌٞم٧م ذه٥م وًمق ؾمٜمقات ؾمٌع قمـ اًمزيم٤مة خيرج: اًمِمٞمخ

 . (:.19 :16/  53/    واًمٜمقر اهلدى) 





 الشكاة تكسيي تأجين





 424 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شم٠مضمٞمؾ شم٘مًٞمؿ اًمزيم٤مة

 تؼسقؿفا وتلجقؾ آمـ، مؽان يف ووضعفا افزـاة إخراج حؽؿ

 آخر بؾد ؾؼراء إػ كؼؾفا يتقرس حغ إػ

 وشم٠مضمٞمؾ آُمـ، ُمٙم٤من ذم وووٕمٝم٤م اًمزيم٤مة إظمراج شمؿ إذا ومٞمم احلٙمؿ]: ُمداظمٚم٦م

 ؟[آظمر سمٚمد وم٘مراء إمم ٟم٘مٚمٝم٤م يتٞمن طملم إمم شم٘مًٞمٛمٝم٤م

 اعمزيمل ًمٕمؾ اطمتٞم٤مـم٤ًم، قمٚمٞمٝم٤م ويمت٥م طمريز، ُمٙم٤من ذم ووٕم٧م إذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ٟم٘مؾ ومٞمجقز اًمٗم٘مراء، أوئلؽ إمم شمّمؾ أن يْمٛمـ أنف سمحٞم٨م.. آظمره إمم ُم٤مت.. ُمرض

 ُمٕم٤مذ طمدي٨م ٕن وهمػمه: اًمِم٤مومٕمل إًمٞمف يذه٥م ح٤م ظمالوم٤مً  آظمر سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ اًمزيم٤مة

 .. وسمخ٤مص٦م اعمٜمع ذم سحي٤مً  ًمٞمس سمف، يًتدًمقن اًمذي

 هؿ وم٢من»: ًمف وىم٤مل اًمٞمٛمـ إمم اًمرؾمقل أرؾمٚمف ح٤م أفمـ؟ ُمٕم٤مذ طمدي٨م شمٕمرف

 ٓ أنف قمغم يدل ٓ: أوًٓ  احلدي٨م ومٝمذا «وم٘مرائٝمؿ قمغم ًمؽمد أُمقاهلؿ ُمـ ومخذ أضم٤مسمقك

 إمم ُمثالً  ىم٤مل ُم٤م سمالد جمٛمققم٦م اًمٞمٛمـ ٕن آظمر: سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ اًمزيم٤مة إظمراج جيقز

 .يٕمٜمل طمدد صٜمٕم٤مء،

د ًمق أنف: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا  يم٤من إذا جيقز ٓ أنف يٕمٜمل ٓ هذا طَمدَّ

 طمجر إذاً َ ومٞمجقز إومم، اًمٌٚمدة ُمـ أطمقج -ُمثالً – هؿ أظمرى سمٚمدة ذم وم٘مراء هٜم٤مك

 .أظمرى سمٚمدة ذم وم٘مراء إمم إليّم٤مهل٤م اًمزيم٤مة ُم٤مل

 افزـاة تقزيع تـظقؿ

 قمٛمٚمٜم٤م أنف اومؽموٜم٤م ًمق: أن اًمزيم٤مة، طمقل ـمرطمتف أن٤م اًمكم اًم١ًمال شمٌع :مداخؾة

 اًمٗم٘مراء قمغم هذا اح٤مل شم٘مًٞمؿ قمٛمٚمٞم٦م هؾ واًم٘مقاٟملم، إنٔمٛم٦م قمـ ظم٤مرج اًمزيم٤مة ذم

 أن اح٤مل ص٤مطم٥م اًمٖمٜمل ومٞمف ويمٚمٜمل اًمذي اح٤مل هذا يت٠مظمر أنف سمحٞم٨م اًمِمٝمر، سمرأس

 أظمرج أن قمكمّ  جي٥م هؾ وُمٕمٜمك وُمٕمّمٞم٦م؟ إصمؿ هذا شم٠مظمػم ذم قمكمّ  هؾ قمٜمف، ُأظْمِرج

 هذا أؤظمر أن زم جيقز أنف أو واطمد، آن ذم اًمٗم٘مػمة اًمٕم٤مئالت قمغم وأوزقمف يمٚمف اح٤مل



 422 شم٠مضمٞمؾ شم٘مًٞمؿ اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمٗم٘مػم؟ ًمّم٤مًمح اًمٚمجٜم٦م شمراه٤م أو أن٤م أراه٤م اًمتل اعمّمٚمح٦م طم٥ًم وُأَوّزقمف اح٤مل

 ..ًمٜمًٛمل أو اًمت٠مظمػم، ُمـ ُم٤مٟمًٕم٤م أرى ٓ أين ؿمؽ ٓ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .اًمتٜمٔمٞمؿ: ُمداظمٚم٦م

 شمٜمٔمٞمؿ قمـ ٟم٤مدم٤مً  اًمت٠مظمػم هذا يم٤من إذا اًمت٠مظمػم، ُمـ أطمًـ ٟمٕمؿ، اًمتٜمٔمٞمؿ: اًمِمٞمخ

ٌِّف ذط ُمـ زم سمد ٓ ًمٙمـ واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ص٤مًمح وم٘مط ومٞمف ُيراقمك  إذا هذا: قمٚمٞمف ُأنَ

 ُمـ سمد ومال اًمتٕمجٞمؾ اؿمؽمط إذا أُم٤م واًمت٠مظمػم، اًمتٕمجٞمؾ سملم قمٜمده ومرق ٓ اًمٖمٜمل يم٤من

 .شمٜمٗمٞمده

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُم٘م٤مم ي٘مقم هذا إُملم، اخلَـػّم  هذا أو اًمٚمجٜم٦م هذه أتّمقر أن٤م ٕن ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 .اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ذم شُمـْجٛمع ومٝمل اًمٜم٘مديـ، زيم٤مة همػم شمٕمٚمٛمقن يمم اًمزيمقات ومٞمف شمتقومر اًمذي: اًمِمٞمخ

 .اعمّم٤مًمح طم٥ًم ذًمؽ يقزع ٟم٤مئٌف أو واخلٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم، ُم٤مل سمٞم٧م

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ر  ُمـ إًذا سمد ومال: اًمِمٞمخ  أُمر هذا اًمزيمقات، هلذه آؾمتالم سُمٕمٞمد اًمتقزيع شم٠مظمُّ

 .ضمداً  ـمٌٞمٕمل

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اًمتٕمجٞمؾ ُمـ سمد ومال اًمتٕمجٞمؾ اؿمؽمط آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمم اًمٖمٜمل يم٤من إذا ًمٙمـ: اًمِمٞمخ

 .سم٠مس ٓ: اًمِمٞمخ

 ( 11: 31: 16/ 769/ واًمٜمقر اهلدى)

 



 الصدقات كتاب





 429 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمدىم٤مت

 جائعغ جراكف يدع أن افغـل اجلار ظذ حيرم

 .شضمٜمٌف إمم ضم٤مئع وضم٤مره يِمٌع اًمذي اعم١مُمـ ًمٞمس[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:ىم٤مل صمؿ شاجل٤مر طم٘مقق ُمـ»: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 ضم٤مئٕملم، ضمػماٟمف يدع أن اًمٖمٜمل اجل٤مر قمغم حيرم أنف قمغم واوح دًمٞمؾ احلدي٨م ذم

 يم٤مٟمقا  إن سمف يٙمتًقن ُم٤م ويمذًمؽ اجلقع، سمف يدومٕمقن ُم٤م إًمٞمٝمؿ ي٘مدم أن قمٚمٞمف ومٞمج٥م

ة،  .اًميوري٤مت ُمـ ذًمؽ وٟمحق قمرا

 (.681 ،678/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ومقافقفؿ افبقت أهؾ ظذ افصدؿة حتريؿ

 .شأنٗمًٝمؿ ُمـ اًم٘مقم ُمقازم وإن ًمٜم٤م، حتؾ ٓ اًمّمدىم٦م إن» [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ًمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م أهؾ قمغم اًمّمدىم٦م حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ  .وُمقا

 (.359/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أمف ظـ افقفد صدؿة

 طمٚمٞم٤م وشمريم٧م شمقومٞم٧م أُمل إن: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل رضمؾ أتك: ىم٤مل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ

 أراد عمـ ىم٤مًمف. ُم٤مًمؽ قمٚمٞمؽ اطمٌس»:وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م؟ شمّمدىم٧م إن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ شمقص، ول

 .ششمقصف ول أُمف سمحكم يتّمدق أن

 :احلدي٨م وم٘مف ُمـ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وىمد. شمقص ل إذا أُمف قمـ يتّمدق أن ًمٚمقًمد ًمٞمس أنف يدل احلدي٨م فم٤مهر أن واقمٚمؿ 

 ي٤م: ىم٤مل قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد أن: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م سمخالومف، سحي٦م أطم٤مدي٨م ضم٤مءت

 قمٜمٝم٤م؟ سمٌمء شمّمدىم٧م إن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ - قمٜمٝم٤م هم٤مئ٥م وأن٤م - شمقومٞم٧م أُمل إن! اهلل رؾمقل



 471 ب اًمّمدىم٤متيمت٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وذم ش6422ش»داود أيب صحٞمح» وش 376 ص» شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم خمرج وهق. ٟمٕمؿ: ىم٤مل

 أن قمغم حيٛمؾ أن وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف اجلٛمع ومٚمٕمؾ: أىمقل. هٜم٤مك ُمذيمقرة أظمرى أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه

 قمغم جيٌف ل ط أنف وي١ميده .ُم٤مًمف يٛمًؽ سم٠من أُمره وًمذًمؽ حمت٤مضم٤م، وم٘مػما  يم٤من اًم٤ًمئؾ اًمرضمؾ

 قمٚمٞمؽ اطمٌس»: ًمف ىم٤مل وإٟمم ،شٓ»: ُمثال سم٘مقًمف قمٜمٝم٤م؟ شمّمدىم٧م إن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ: ؾم١ماًمف

 .أقمٚمؿ واهلل. زم سمدا ُم٤م هذا .إًمٞمف حل٤مضمتف أي ،شُم٤مًمؽ

 (.243/ 3/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أحدهؿ ؾتباضل صفرية صدؿات إخراج ظذ مجاظة اتػؼ إذا

 اًمٗمرد شمٙم٤مؾمؾ وم٢مذا [ؿمٝمري سمِمٙمؾ صدىم٤مت إظمراج قمغم جمٛمققم٦م شمتٗمؼ] :اًم٤ًمئؾ

 ول اعمٌٚمغ هذا ومٞمٝم٤م يٍمف أظمرى أوضمٝم٤مً  ًمف أن رأى أو اعمٌٚمغ هذا دومع قمـ وشم٤ٌمـم٠م

د رسمم سم٤مًمت٘مّمػم واهتٛمقه وطم٤مؾمٌقه وٟم٤مىمِمقه ومٞمًتدقمقه يدومٕمٝم٤م  يٕمٜمل دم٤مهف ُمقىمػ حُيَدَّ

 .ذًمؽ ذم ظمػماً  اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ رأي ومم اًمٗمرد، هذا دم٤مه

 اًمِمٝمري آؿمؽماك قمغم اجلمقم٦م أقمْم٤مء اشمٗم٤مق يٕمٜمل وهق اًمٙمالم أول أُم٤م :افشقخ

ٌقا  أن أُم٤م واًمت٘مقى اًمؼم قمغم واًمتٕم٤مون اخلػم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب ُمـ ؿمؽ سمال ومٝمق  ُيرشمِّ

 ذم أصالً  ًمف ٟمٕمٚمؿ ٓ هذا ُم٤مدي٦م اًمٕم٘مقسم٦م هذه يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م قم٘مقسم٦م ذًمؽ قمغم

 إذا ومٞمم وهل أٓ واطمدة ُم٠ًمخ٦م ذم إٓ إقمغم احل٤ميمؿ ُمـ طمتك اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م

 وؿمحٞمح سمخٞمؾ سم٠منف ًمٚمح٤ميمؿ يٌدو زُمـ قمٚمٞمف وُم٣م زيم٤مشمف إظمراج قمـ اًمٖمٜمل ىَمٍمَّ 

 ؾمقى ومٞمم أُم٤م اًمٗمريْم٦م اًمزيم٤مة ذم هذا ًمف قم٘مقسم٦م قمٚمٞمف يْم٤مقمٗمٝم٤م أن ًمٚمح٤ميمؿ ومٞمجقز

 .جيقز ومال ذًمؽ

 (13 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 فؾػؼر كػع ؾقفا ـاشدة ببضاظة افتصدق حؽؿ

 أدى هق ـمٌٕم٤ًم، اًمت٤مضمر، طمقزة ذم شمٙمقن اًمتل اًمٌْم٤مئع قمغم اًمّمدىم٦م: مداخؾة



 473 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمدىم٤مت

 وىم٧م ذم قمٜمده اعمقضمقد اعمٌٚمغ وقمغم أرسم٤مطمٝم٤م قمغم اح٤مئ٦م ذم وٟمّمػ اصمٜملم زيم٤مة

 هل ًمٙمـ..يم٤ًمد ومٞمٝم٤م شمٙمقن: يٕمٜمل قمٜمده، متٌم ٓ شمٙمقن اًمٌْم٤مئع سمٕمض ذم اًمٜمّم٤مب،

 . ذه٥م ُمقؾمٛمٝم٤م -ُمثالً - شمٙمقن ؾمٞمئ٦م، شمٙمقن ٓ [ًمٙمـ يم٤مؾمدة] ـمٌٕم٤مً 

 . ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 ..ًمٚمٗم٘مػم ضمٞمدة هل ًمٙمـ ومٞمٝم٤م؟ اًمتّمدق جيقز هذه هؾ: ُمداظمٚم٦م

الً  ًمٞمس ًمٙمـ ،جيقز اجلقاز طمٞم٨م ُمـ اجلقاب ُمٗمٝمقم،: اًمِمٞمخ  . ُُمَٗمْمَّ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ُٛمقا  َوٓ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن: اًمِمٞمخ  ـمٌٕم٤مً  هذا ،[627:اًمٌ٘مرة] ﴾شُمٜمِٗمُ٘مقنَ  ُِمٜمْفُ  اخْلٌَِٞم٨َم  شَمٞمَٛمَّ

 اًمتٛمر ي٠مظمذ أطمدهؿ ومٙم٤من أنقاع، شمٕمٚمٛمقن يمم اًمتٛمر ًمٚمتٛمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمزًم٧م أي٦م

 .هلؿ شمرسمٞم٦مً  أي٦م هذه وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل سمف، ويتّمدق اًمرديء

ي٤مت قمـ شمّمٗمقا  وأن ٟمٗمًف، شمًٛمقا  أن جي٥م اإلٟم٤ًمن: يٕمٜمل  اإلُمٙم٤من، سم٘مدر اح٤مدِّ

ٟمف ويِم٤مرك  ُيراد رء أّي  أو اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمًقة أو اًمٓمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم ذم اًمٗم٘مراء إظمقا

 جيقز؟ هؾ ًمٙمـ إومْمؾ، هق ومٝمذا سمف، اًمتّمدق

 ظمػم هق  اًمزيم٤مة ذم اًمٜمقع هذا إظمراج: يٕمٜمل اًمٕمدم، ُمـ ظمػم ومٝمق ؿمؽ، سمال جيقز 

 . اجلقاب هق هذا ُمٜمف، أومْمؾ هق مم٤م خترج أن ُمٜمف ظمػم ًمٙمـ ؿمؽ، سمال اًمٕمدم ُمـ

ـْ  ﴿: ُمداظمٚم٦م ٌُّقنَ  مِم٤َّم شُمٜمِْٗمُ٘مقا  طَمتَّك اًْمؼِمَّ  شَمٜم٤َمًُمقا  ًَم
 . [96:قمٛمران آل] ﴾حُتِ

ٌُّقنَ  مم٤َّم﴿: اًمِمٞمخ
 . ٟمٕمؿ [96:قمٛمران آل] ﴾حُتِ

 ( 11: 11: 17/ 837/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ثقاهبا؟ يصؾ هؾ ادتقىف ظـ افصدؿة

 ذم اعمتقرم يتّمدق ل إذا اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة اهلل سمًؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٟمص هذا ضم٤مري٦م؟ صدىم٦م واقمت٤ٌمره٤م أبٞمٝمؿ، قمـ اًمتّمدق ٕوٓده ومٞمجقز طمٞم٤مشمف،



 476 يمت٤مب اًمّمدىم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ؟إول اًم١ًمال

 آظمر؟ ؿمٞمًئ٤م شمٕمٜمل ٓ جيقز هؾ شم٘مقل، طمٞمٜمم شمٕمٜمل وأن٧م: اًمِمٞمخ

 .سم٤مب ُمـ واقمت٤ٌمره٤م يٕمٜمل اجلقاز، أقمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .حم٤مضة سمِّده٤م أقمٜمل ٓ أو أقمٜمل طم٤مًمف يتٕم٥م: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ًمٞمس أنف أفمـ أن٤م ًمٙمـ جيقز، اجلقاب ـمٌٕم٤م ظمػًما  اهلل وضمزاك اهلل ؾم٤محمؽ: اًمِمٞمخ

 همػم صدىم٦م أو ضم٤مري٦م صدىم٦مً  أبٞمف قمـ اًمقًمد يتّمدق أن جيقز اجلقاب اًم١ًمال هٙمذا

 .جيقز وأنٗمع، أومْمؾ اجل٤مري٦م ًمٙمـ ضم٤مري٦م،

: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا»:  ط اًمٜمٌل احلدي٨م يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ومٕمٚمٝم٤م يم٠منف أجْم٤م شمٕمتؼم هذه ومٝمؾ ُمقشمف، ىمٌؾ سمحٞم٤مشمف ومٕمٚمٝم٤م يٕمٜمل هٜم٤م «ومٝمق ضم٤مري٦م صدىم٦م

 .أقمٜمل ُم٤م هذا سمحٞم٤مشمف،

 .أجْم٤م أىمّمده ُم٤م وهذا: اًمِمٞمخ

 ُمـ اًمقًمد أن قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة قمٜمدٟم٤م هق ًمٚمجقاب شمتٛمٞممً  ؿمٞمًئ٤م ًمؽ أبلمِّ  ظمٚمِّٜمل ًمٙمـ

 ومالٟم٦م» أبٞمف قمـ يتّمدق أن ًمٚمقًمد جيقز أنف ذم ظم٤مص٦م أطم٤مدي٨م وقمٜمدٟم٤م، أبٞمف يم٥ًم

 .شٟمٕمؿ» ىم٤مل شقمٜمٝم٤م أتّمدق أن جيزي أو أتّمدق ومٝمؾ شمقصِ  ول ُم٤مشم٧م

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ي٘مقل واهلل ،إب يم٥ًم ُمـ وم٤مًمقًمد  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

ؾ ومٝمل ص٤محل٦م أقممل ُمـ ومٕمؾ ومٛمٝمم أبٞمف، ؾمٕمل ُمـ وم٤مًمقًمد [19:اًمٜمجؿ] جَّ ًَ  .ًمف شُم

 (11 :58 :51/ 722/واًمٜمقر اهلدى)

 فقافديف افقفد صدؿات أجر وصقل

 اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا»: طمدي٨م..ٟمٕمرف اجل٤مري٦م، اًمّمدىم٦م عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 ًمق: وي٘مقل وي٠ًمل ص٤مًمح وًمد أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٠ميت شًمف يدقمق ص٤مًمح وًمد ُمٜمٝم٤م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمُٚمف



 471 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمدىم٤مت

 يدقمق: احلدي٨م ٟمص سم٠من قمٚممً  يٜمت٘مؾ، إضمر ومٝمؾ اعمتقوم٤مة، ًمٕمٛمتل أو ًمقاًمدي ُمًجداً  سمٜمٞم٧م

 .ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ٟمًٛمع ومٜمح٥م يمذا، أو سمئراً  ًمف حيٗمر أو ًمف، يٌٜمل: ىم٤مل ذم ُم٤م ًمف،

 ًمٚمقًمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمدقم٤مء وذيمر ومال، ًمٕمٛمتف سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٜمٕمؿ، ٕبٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمِمٞمخ

 ٓ إم أو إب يم٤من ؾمقاء اًمقاًمد أن: يٕمٜمل ٓ احلدي٨م احلٍم، يٗمٞمد ٓ هذا اًمّم٤مًمح

 هق يمم: يٕمٜمل وإٟمم احلٍم ُيْٕمٓمل ٓ هذا اًمّم٤مًمح، دقم٤مئف ُمـ إٓ وًمده ُمـ يًتٗمٞمد

 هٜم٤مك ًمٞمس أنف: يٕمٜمل ٓ هذا ش٦مومَ رَ قمَ  ٩مُّ احلَ »: ىمقًمف ُمثؾ ُمـ اًمٕمريب إؾمٚمقب ُمٕمروف

 وهق احل٩م ذم رء أهؿ ذيمر سم٤مب ُمـ هذا وإٟمم قمروم٦م، ذم اًمقىمقف إٓ طم٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 هٜم٤مك أخٞمس قمروم٦م، ذم اًمقىمقف يمٚمف احل٩م: يٕمٜمل ٓ قمروم٦م، احل٩م قمروم٦م، ذم اًمقىمقف

 اًم٘مدوم، وـمقاف اًمّمٌح، وصالة اعمزدًمٗم٦م، وسمٞم٤مت اجلٛمرات، ورُمل ،ُمٜمك سمٞم٤مت

 .اعمنموقم٦م إؿمٞم٤مء هذه احلدي٨م يٜمٗمل ٓ اإلوم٤مو٦م، وـمقاف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ احلدي٨م وضم٤مء اًم٘مرآن ٟمزل وسمف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم أؾمٚمقب هذا

 .اًمًالم

الةَ  َأىمِؿِ ﴿ ْٛمسِ  ًمُِدًُمقكِ  اًمّمَّ ِؼ  إمَِم  اًمِمَّ ًَ  يَم٤منَ  اًْمَٗمْجرِ  ىُمْرآنَ  إِنَّ  اًْمَٗمْجرِ  َوىُمْرآنَ  اًمٚمَّٞمْؾِ  هَم

ء] ﴾َُمِْمُٝمقًدا  صالة وإٟمم اًمٗمجر، ىمرآن وم٘مط يٕمٜمل ٓ اًمٗمجر، ىمرآن هٜم٤م ذيمر [78:اإلها

 .اًم٘مراءة وهل أٓ أريم٤من ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م أهؿ اًمّمالة ُمـ ذيمر ًمٙمٜمف اًمٗمجر،

 رء، أهؿ ٕنف اًمدقم٤مء: ذيمر شًمف يدقمق ص٤مًمح ووًمد»: ىم٤مل قمٜمدُم٤م هٜم٤م يمذًمؽ

ًمد وهق اعمٞم٧م، يًتٗمٞمده أن يٛمٙمـ رء وأهع  .ًمقًمده اًمقا

ًمديـ أن أُم٤م  أُمر ؿمؽ سمال ومٝمذا اًمدقم٤مء، همػم ُمـ اًمّم٤مًمح اًمقًمد ُمـ يًتٗمٞمدان اًمقا

 إن»: -ومٛمثالً - أظمر سمٕمْمٝم٤م قم٤مُم٦م وٟمّمقص سمٕمْمٝم٤م، ظم٤مص٦م سمٜمّمقص سمف، ُم٘مٓمقع

 أطم٩م» طم٩م قمٚمٞمٝم٤م أنف أظمرى، «ٟمٕمؿ: ىم٤مل سمٜمذره٤م؟ أوذم أوم٤م ٟمذر ٤موقمٚمٞمٝم اومُتٚمَِت٧م أُمتل

 أيب إن »: سم٤معمقوقع يتٕمٚمؼ ُم٤م أؿمٝمر ُمـ وهق اخلثٕمٛمٞم٦م وطمدي٨م شٟمٕمؿ: ىم٤مل قمٜمٝم٤م؟

: ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م احل٩م، ذم اهلل ومريْم٦م أدريمتف وىمد اًمرطمؾ، قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ

ل  .احلٍم سمٛمٕمٜمك شص٤مًمح وًمد »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠مت ل: وم٢مذاً  «قمٜمف طُمجِّ

٠ٌَّمْ  َلْ  َأمْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٛمثؾ: اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أُم٤م  ﴾ُُمقؾَمك ُصُحِػ  ذِم  سمَِم  ُيٜمَ



 475 يمت٤مب اًمّمدىم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ِهٞمؿَ ﴿ [12:اًمٜمجؿ] َّٓ ﴿[ 17:اًمٜمجؿ] ﴾َورمَّ  اًمَِّذي َوإسِْمَرا [ 18:اًمٜمجؿ] ﴾ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َأ

٤منِ  َس ًَمٞمْ  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  أـمٞم٥م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمْمٛمٞمٛم٦م [19:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 .«يمًٌٙمؿ ُمـ أوٓديمؿ وإن يده، قمٛمؾ ـُم اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم،

ُُمقا  َُم٤م َوَٟمْٙمت٥ُُم ﴿: شمٕم٤ممم وىمقًمف  ومٙمؾ أبٞمف، أثر ُمـ وم٤مًمقًمد [36:يس] ﴾َوآصَم٤مَرُهؿْ  ىَمدَّ

ًمد اًمّم٤مًمح اًمقًمد يٗمٕمٚمف قمٛمؾ  ُمًجداً  سمٜمك ُمـ: وهلذا يمٌػم، طمظ ُمٜمف واًمقاًمدة ومٚمٚمقا

 سمٜمك ُمـ: وٟم٘مقل ًمٖمق، ٕهن٤م اًمروح يمٚمٛم٦م ٟمرومع وٟمحـ اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمم أبٞمف روح قمـ

 سمٜمك ًمق ٕبٞمف، يٜمق ول اعمًجد سمٜمك ًمق مم٤م أيمثر أب٤مه ذًمؽ ومٞمٜمٗمع أبٞمف، قمـ ُمًجداً 

 وم٤مٕنٗمع أبٞمف قمـ اعمًجد سمٜمك ًمق ًمٙمـ ُمٜمف، طمظ وٕبٞمف أضمره ومٚمف اهلل ًمقضمف اعمًجد

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس إول، دون هذا هق ٕبٞمف

 إضمر؟ يتٕمدى ٓ ؿمٞمخ ي٤م: يٕمٜمل :مداخؾة

ًمديـ إضمر يتٕمدى ٓ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ  ومٞمف: ٟمحـ ومٞمم: ىمٚم٧م ومٞمف، ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ذم اًمقا

 ٟم٤مؾًم٤م قَمٚمَّؿ رضمؾ: -ُمثالً - اعمتٕمٚم٘م٤مت، أو اعمَُتَٕمٚمِّ٘م٤مت سم٤مظمتالف ختتٚمػ إُمثٚم٦م ٕن

 وهق ُمٜمف، طمٔمف ومٚمٚمٛمٕمٚمؿ اًم٘مرآن يتٚمقن اًمٓمٚم٦ٌم ه١مٓء ُمـ ُوضِمدَ  ومٓم٤مح٤م ًمٚم٘مرآن، شمالوة

 أو»: ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م يمذًمؽ اًم٤ًمسم٘م٦م، أي٦م ُمـ ُيًتٗم٤مد -أجْم٤مً – وهذا ىمؼمه، ذم

 سمٕمٛمؾ آٟمتٗم٤مع سمٕمٛمقم يتٕمٚمؼ ومٞمم ًمٙمـ سمف، يٜمتٗمع اًمذي اًمٕمٚمؿ ُمـ وهذا «سمف ُيٜمَْتٗمع قِمْٚمؿ

ًمديـ يتٕمٚمؼ اًمٕمٛمقم ومٝمذا اًمرضمؾ  ..ٟمٕمؿ وم٘مط، سم٤مًمقا

 سمٜمك إذا اعمًجد، يٌٜمل أن ُمـ أنٗمع أبٞمف قمـ ٟمقاه٤م إذا أنف: اًمّمقرة: ُمداظمٚم٦م

 هذا أن سمٜمٞم٦ّم يٌٜمٞمف أن يريد ٕنف إومم: اًمّمقرة دون ًمٙمـ ٕبٞمف، طمظ يٙمقن اعمًجد

 .ٕبٞمف أنٗمع يٙمقن اعمًجد

 .مت٤مم: اًمِمٞمخ

 ...[ٓ أم] أبٞمف، قمـ يٜمقي أن: اًمِمخص ًمذاك أنٗمع أهيم: أن: ُمداظمٚم٦م



 474 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمدىم٤مت

: يمٚمٛم٦م ؾمٛمٕم٧م سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس: ىمٚم٧م هذا، ذم اجلقاب ؾمٌؼ: اًمِمٞمخ

 [.هق] ًمف أنٗمع ومٝمذا ٕبٞمف يٜمقِ  ل اعمًجد سمٜمك إذا: يٕمٜمل سم٤مًمٕمٙمس؟ واًمٕمٙمس

 ( 11 :47: 47/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :48: 51/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وؽرها تصقير وآٓت تزظات مؽتب ؾتح جيقز هؾ

 افصدؿات؟ مـ

 .. .اًمتّمقير آٓت وشُمِْمؽمى ًمٚمتؼمقم٤مت، ُمٙمت٥م ُيٗمتح اًمّمدىم٦م ُم٤مل ُمـ هؾ: افسمال

 ىمٚم٧م؟ يمٞمػ يمٞمػ قمٗمقاً،: اًمِمٞمخ

 اًمتّمقير آٓت وشُمِْمؽَمى ًمٚمتؼمقم٤مت، ُمٙمت٥م ُيْٗمَتح اًمّمدىم٦م ُم٤مل ُمـ هؾ: اًم١ًمال

 اًمزيم٤مة؟ ُم٤مل دون اعمٙمت٥م، إجي٤مر ُمٜمف ويٍمف وهمػمه٤م، واًمٙمت٤مسم٦م

 اًمزيم٤مة؟ ُم٤مل ُمـ ًمٞمس شمٓمقع،  صدىم٤مت يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .اًمزيم٤مة ُم٤مل ُمـ ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 هب٤م، اًمتٍمف قَمٞمَّٜمقا  أم ُمٓمٚم٘م٦ًم، صدىم٦مً  شمّمدىمقا  شمّمدىمقا  اًمذيـ ـمٞم٥م،: اجلقاب

 .يٕمٞمٜمقا  ل ُم٤م ذم ٟمٍمف أن ٟمحـ جيقز ومال قمٞمَّٜمقا  إذا ومال، وإٓ ضم٤مز إول هق يم٤من وم٢من

 (  11 :54 :66/ 742/واًمٜمقر اهلدى) 

 جيقز وهؾ ،ؼراءافػ فصافح تاافصدؿ أمقال اشتثامر حؽؿ

ض جتاري مؼوع يف افصدؿات أمقال اشتثامر  ُمَعرَّ

 واخلسارة؟ فؾربح

 ُمٜمِمقًرا وزقمٜم٤م اًمؽماث إطمٞم٤مء مجٕمٞم٦م ذم واًمقص٤مي٤م، إوىم٤مف عمقوقع :مداخؾة
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 ٓؾمتثمر وذًمؽ اجل٤مري٦م، اًمّمدىم٦م ُمنموع أؾمٛمٞمٜم٤مه عمنموع ًمٚمتؼمع اخلػم أهؾ يدقمق

 اعمدارس وسمٜم٤مء اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم قمغم يم٤مًمٍمف اخلػمي٦م، اعمِم٤مريع دقمؿ ذم إُمقال هذه

 .اًمزيم٤مة وأُمقال سم٤مًمّمدىم٤مت ًمٚمتؼمع اًمٜم٤مس دقمقة يم٤مٟم٧م دقمقشُمٜم٤م وـمٌٕم٤مً  آظمره، وإمم

 :صؼغ فف افسمال

 اًمٗم٘مراء؟ ًمّم٤مًمح ٟمًتثٛمره٤م أن ًمٜم٤م حيؼ هؾ: اًمزيم٤مة ُٕمقال سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾمٌؼ ح٤م شمٙمرار هذا: اًمِمٞمخ

 .اًمٌمء هذا أقمرف أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 .وراءه٤م ُم٤م إيََمَٛم٦م وراء ُم٤م: إذاً : اًمِمٞمخ

 .اًمّمدىم٤مت عمقوقع: إذاً : ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

ء، ٟم٘مداً  شمقزع أن جي٥م قمرومٜم٤م ُم٤م طم٥ًم -ـمٌٕم٤مً – اًمزيم٤مة إذا: إذاً : ُمداظمٚم٦م  ًمٚمٗم٘مرا

 .اًمّمدىم٤مت عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م

 يٙمقن سمد ٓ اًمٕم٤مم، سم٤معمٕمٜمك اًمّمدىم٤مت عمقوقع ٟمٜمت٘مؾ أن ىمٌؾ أىمؽمح أن٤م: اًمِمٞمخ

 ...صٜمدوىملم قمٜمديمؿ.. ومّمؾ قمٜمديمؿ

 شمًٚمٛمقٟمف وهذا اًمزيم٤مة، صٜمدوق ذم ووٕمتٛمقه اًمزيم٤مة سممل ضم٤مءيمؿ ُمـ ٟمٕمؿ، 

 اًمّمدىم٤مت: اًمث٤مين واًمّمٜمدوق اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم قمٚمٞمٝمؿ ُٟمّص  ممـ اًمزيم٤مة عمًتح٘مل

 .اًمّمدىم٤مت ُمقوقع إمم شمٜمت٘مؾ وأن هلل، وم٤محلٛمد اًمقاىمع هق هذا يم٤من وم٢مذا اًمٕم٤مُم٦م،

 ..ًمٜم٤م أووح ؾمٞم٤مؾمٞم٦م..:ُمداظمٚم٦م

 أن قمٛماًل، سمف ىم٤مئٛمقن أنتؿ اًمذي اًمٗمّمؾ هذا يٜمنم أن يٜمٌٖمل: ي٘مقل هق: اًمِمٞمخ

 ذم ُيقوع اًمّمدىم٦م َأقْمٓمقا  إذا إهنؿ صمؿ أوًٓ، اًمنمقمل احلٙمؿ اًمٜم٤مس يٕمرف طمتك ُيٜمنَْم 

 .اًمزيم٤مة صٜمدوق ذم ُوِوعَ  اًمزيم٤مة أقمٓمقا  وإذا اًمّمدىم٦م، صٜمدوق

 ٓ وُم٤م يّمح ُم٤م ُيرض، ٓ وُم٤م ُيرض ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل ذم: يٕمٜمل -ؿمؽ سمال-
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 يٙمقن وم٘مد يقاوم٘مٜم٤م، ٓ ُمـ أو يقاوم٘مٜم٤م ُمـ أو يقاوم٘مٜم٤م ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل وذم يّمح،

ف يرى ٓ: أن٤م ُمثكم رضمؾ هٜم٤مك  إظمرى اخلػمي٦م اعمِم٤مريع ذم اًمزيم٤مة سممل اًمَتٍمُّ

ومٝم٤م، واًمّمدىم٤مت اًمزيمقات دمٛمع مجٕمٞم٦مً  هٜم٤مك أن أقمٚمؿ ومحٞمٜمم اًمٕم٤مُم٦م،  ٓ سوم٤مً  وشَمٍْمِ

 .ُمنموقم٤مً  أن٤م أراه

 اًمزيم٤مة ُأظْمِرج ومال ٟمٗمز، سممزم أؿمح أن وم٢مُم٤م ٟمٗمز، قمغم أنٙمٛمش أومٕمؾ؟ ُم٤مذا: إذاً  

 اًمتحري أو احلٙمٛم٦م ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس رسمم سوم٤مً  اًمٍمف، أن٤م أتقمم أو اهلل، ؾمٛمح ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 اًمدىمٞمؼ، اًمٕمٚمٛمل اًمتٗمّمٞمؾ هبذا شم٘مقم إؾمالُمٞم٦م مجٕمٞم٦م هٜم٤مك سم٠من قمٚمٛم٧م وم٢مذا ذًمؽ، ٟمحق أو

ٕمٜمل ومٝمذا  اًمزيم٤مة: صٜمدوق اًمّمٜمدوق، هذا إمم ُم٤مزم سمزيم٤مة أت٘مدم أن أُمث٤مزم ويِمجع ُيَِمجِّ

ٚمَّؿ ٕنف ًَ  اًمتٜمقير طمٞم٨م ُمـ وم٤مئدة ُمزدوضم٦م، وم٤مئدة ومٞمف هذا: يٕمٜمل سمٞمد، يداً  ًمٚمٗم٘مراء ؾَمُٞم

 ُمٕمٙمؿ، ٟمحـ أنف ُٕمقاهلؿ اعمزيملم شمٓمٛملم طمٞم٨م ُمـ ووم٤مئدة اًمنمقمل، سم٤محلٙمؿ واًمتٌّمػم

 .اًمًٜم٦م قمغم ًمف، سومف وُمِرَض  ومٞمم ؾمٞمٍُمف ُم٤مًمٙمؿ

 ُمـ سمتقيمٞمؾ اًمّمدىم٤مت أُمقال اؾمتثمر جيقز هؾ: ظمػًما  اهلل ضمزاك..:ُمداظمٚم٦م

 -ومٕمالً – ُمٕمرو٦م هل أو واخل٤ًمرة، ًمٚمرسمح شمتٕمرض ىمد اؾمتثمري٦م ُمِم٤مريع ذم اعمتّمدق

 .ُم٤م ُمدرؾم٦مٍ  ذم اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم قمغم ٟمقىمٗمٝم٤م وىمػ، ُمزرقم٦م ٟمِمؽمي يم٠من واخل٤ًمرة، ًمٚمرسمح

: ٟم٘مقل آظمر رء اًمقىمػ صدىم٦م، وسملم وىمػ سملم: ؿمٕمٌت٤من ًمف ؾم١ماًمؽ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .جيقز

 أن٤م ختن، وىمد شمرسمح ىمد: ىمٚم٧م ويمم دم٤مرة سمف ُيِمؽمى اح٤مل هذا ُم٤مل، اًمّمدىم٦م أُم٤م

 طمظ ومٛمـ اًمتج٤مرة رسمح٧م إذا أنف: اعمتّمدىملم قمغم صم٘مٞمؾ وهق سمنمط إٓ هذا أرى ٓ

وقن إهمٜمٞم٤مء طمظ طمًـ ُمـ ظمنت وإذا اًمٗم٘مراء،  .اخل٤ًمرة ُيَٕمقِّ

 ...طمٔمٝمؿ طمًـ ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 ..يٕمرف اًمذي ىمّمدك: ُمداظمٚم٦م

 .إظمروي طمٔمٝمؿ أقمٜمل: اًمِمٞمخ

 هلذا و٤مُمٜم٦م شمٙمقن أن جي٥م اًمتل هل اإلؾمالُمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م: يٕمٜمل اعمقيمؾ: ُمداظمٚم٦م
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َتْثَٛمر؟ اح٤مل ًْ  اعمُ

 ُْمـ؟ ُِمـ أو ُمٜمٝم٤م، اح٤مل اجلٛمٕمٞم٦م: اًمِمٞمخ

 ُمنموع: شم٘مقل اًمٜمنمة هذه ىمرأه٤م، ٟمنمةٍ  قمغم سمٜم٤مءً  يتّمدق رضمؾ ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 اعمِم٤مريع هذه ريع.. يمذا.. ُمزرقم٦م.. ُمٓمحٜم٦م: -ُمثالً - هذه ذم ٟمٕمٛمؾ اجل٤مري٦م، اًمّمدىم٦م

 أُمقال ُمـ اح٤مل هذا ٟم٠مظمذ ؾمقف أنٜم٤م يٕمٚمؿ هق: يٕمٜمل واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء قمغم وىمػ

 .ظمػمي٦م ُمِم٤مريع ذم وٟمْمٕمف اًمّمدىم٤مت

 اعم٘مؽمطمقن؟ أنتؿ أو. .ي٘مؽمح هق يٕمٚمؿ، شمٕمٜمل ًمٞمس هق، أو: اًمِمٞمخ

 ..ُم٤مل هذا: ي٘مقل يٗمقوٜم٤م هق ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 .اعم٘مؽمطمقن أنتؿ: إذاً : اًمِمٞمخ

 .اىمؽماطمٜم٤م قمغم يقاومؼ ومٝمق قمٚمٞمف، ٟم٘مؽمح ٟمحـ: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

– ٟمِمؽمي أو ًمٚمٗم٘مػمة، ٟمٕمٓمٞمٝم٤م ظمٞم٤مـم٦م، ُمٙمٞمٜم٦م -ُمثالً - ٟمِمؽمي ٟمحـ: ُمداظمٚم٦م

 .رسمح شُمٕمٓمل ُمٜمتج٦م واعمزرقم٦م أرز، ُمزرقم٦م -ُمثالً 

 يمتٓمقع؟ اًمّمدىم٦م ذم سمحثؽ يزال ٓ أن٧م ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤ميمٞمٜم٦م اح٤مل هبذا شمِمؽموا ،ومٕمالً  سمذًمؽ ومقوٙمؿ هق إذا ٟمٕمؿ، يمذًمؽ، هق: اًمِمٞمخ

 ذًمؽ، ذم رء ومال قمٚمٞمف، ًمٚمٛمتّمدق وم٤مئدشمف ُمْمٛمقن هق مم٤م ذًمؽ وٟمحق ًمٚمخٞم٤مـم٦م

 .ُمْمٛمقٟم٤مً  ًمٞمس ومٞمم قمٜمدي يمذًمؽ إُمر وًمٞمس

 يرسمح أن ُمتقىمٕملم طمدادة ُمِمٖمؾ قمٛمٚمٜم٤م: يٕمٜمل أنف ًمق ومٞمم: اًم١ًمال هذا: ُمداظمٚم٦م

 سمّمٗمتٜم٤م و٤مُمٜملم ٟمٙمقن أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ومٝمؾ ظمن، أن اهلل ىمدر وًمٙمـ ويٜمت٩م، اعمِمٖمؾ

 اعمتّمدق؟ قمـ ويمالء

 وٛمٜمتؿ؟ إذا شمْمٛمٜمقن أجـ ُمـ أنتؿ ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ
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 .ٟمْمٛمـ ٓ ٟمحـ: ُمداظمٚم٦م

، أن أردشمؿ ًمق: اًمِمٞمخ  سم٤مؾمتٓم٤مقمتٙمؿ؟ ًمٞمس شمْمٛمٜمقن، أجـ ُمـ شمْمٛمٜمقا

ًمٜم٤م ُمـ إٓ ٓ، ـمٌٕم٤مً  ٓ،: ُمداظمٚم٦م  .اًمِمخّمٞم٦م سمّمٗمتٜم٤م ؿمخّمٞم٤مً  أُمقا

ل: اًمِمٞمخ  ..سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 !ؿمٞمخ ي٤م ُمٝمٛم٦م، ٟم٘مٓم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مهلل إٓ صؼمك وُم٤م اصؼم سم٠مس ٓ! ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمٚمٞمش: اًمِمٞمخ

 شمْمٛمٜمقا  أن جي٥م اعمتّمدق، وًمٞمس اعم٘مؽمطمقن، أنتؿ دُمتؿ ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم

ق يقاومؼ أن سمنمط إٓ اعمنموع، هذا ُمثؾ شم٘مؽمطمقا  ٓ وإٓ اخل٤ًمرة،  سمْممن اعمَُتّّمدِّ

 ُم٤م اخل٤ًمرة طم٤مًم٦م ذم أُم٤م أهٚمٝم٤م، إمم شمذه٥م اًمّمدىم٦م أن ذًمؽ ُمـ اًمٖمرض ٕن اخل٤ًمرة:

: رضمٚملم أطمد اًمْم٤مُمـ يٙمقن أن سمد ٓ هٜم٤م؟ اًمْم٤مُمـ ومٛمـ أهٚمٝم٤م، إمم اًمّمدىم٦م ذه٧ٌم

ح، إُم٤م  هذا ٕن وارد: همػم يم٤مًم٤ًمسمؼ أُمر وهذا اعمتّمدق: وإُم٤م وارد، همػم وهذا اعمُـْ٘مؽَمِ

ف اًمّمدىم٤مت هذه شمٙمقن أن أرى ًمذًمؽ ٟمٕمؿ، ؾمٞمتّمدق،  ُمتح٘م٘م٦م، ُمٜم٤مومع ذم شُمٍْمَ

 .اعمتٕمرو٦م اًمتج٤مرة ذم وًمٞمس

 ( 11 :12: 69/   375/  واًمٜمقر اهلدى)





 الفطز سكاة وكدار





 481 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٘مدار زيم٤مة اًمٗمٓمر

 .شـمٕم٤مم ُمـ ص٤مقم٤م أدوا:  »[ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

د :[اإلُم٤مم ىم٤مل]  اًمّم٤مع ٟمّمػ ومٞمف جيزيء وم٢مٟمف اًم٘مٛمح ؾمقى ُم٤م هٜم٤م سم٤مًمٓمٕم٤مم واعمرا

 سمر ُمـ ص٤مقم٤م أدوا»: سمٚمٗمظش 3377» اعمت٘مدم صٕمػم أيب سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م

 .ش...اصمٜملم سملم ىمٛمح أو

 (.175/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼؿح مـ افػطر زـاة يف افقاجب مؼدار

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 اًمٗمٓمر زيم٤مة وُمـ 

 ط اهلل رؾمقل ومٞمٜم٤م يم٤من إذا يمٜم٤م: اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل»: ىمدره٤م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 ُمـ ص٤مقم٤م أو ؿمٕمػم ُمـ ص٤مقم٤م أو أىمط ُمـ ص٤مقم٤م أو ـمٕم٤مم ُمـ ص٤مقم٤م... اًمٗمٓمر زيم٤مة ٟمخرج

 .شاجلمقم٦م رواه... زسمٞم٥م ُمـ ص٤مقم٤م أو متر

 ُمـ ص٤مقم٤م»: ومٞمف ًم٘مقًمف ص٤مع اًم٘مٛمح ذم اًمقاضم٥م أن قمغم هبذا اعم١مًمػ اؾمتدل

د أن اخلٓم٤ميب طمٙم٤مه ُم٤م قمغم يٜم٤مء وذًمؽ شـمٕم٤مم  ذًمؽ رد ًمٙمـ احلٜمٓم٦م هٜم٤م شاًمٓمٕم٤مم» سمـ اعمرا

 قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م أورد صمؿ ومنه صمؿ اًمٓمٕم٤مم أمجؾ ؾمٕمٞمد أب٤م سم٠من اعمٜمذر اسمـ

 :سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري

: ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل ـمٕم٤مم ُمـ ص٤مقم٤م اًمٗمٓمر يقم ط اهلل رؾمقل قمٝمد ذم ٟمخرج يمٜم٤م»

 :احل٤مومظ ىم٤مل. شواًمتٛمر وإىمط واًمزسمٞم٥م اًمِمٕمػم ـمٕم٤مُمٜم٤م ويم٤من

 :ومٞمف وىم٤مل ٟمحقه اًمٓمح٤موي وأظمرضمف شىم٤مل ومٞمم فم٤مهرة وهل»

 .شهمػمه خيرج وٓ»

 :ىم٤مل صمؿ أظمرى وأخٗم٤مفم٤م ـمرىم٤م ؾمٕمٞمد أيب حلدي٨م احل٤مومظ ذيمر صمؿ

 احلٜمٓم٦م همػم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم سم٤مًمٓمٕم٤مم اعمراد أن قمغم شمدل يمٚمٝم٤م اًمٓمرق وهذه»
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 .شهلؿ هم٤مًم٥م ىمقت وهل أن احلج٤مز أهؾ قمٜمد اعمٕمروف وم٢مٟمف اًمذرة شمٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ

 إمم يِمػم صٜمٞمٕمف إن صمؿ اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م قمغم احلدي٨م ذم دًمٞمؾ ٓ أنف ومتٌلم: ىمٚم٧م

 ضم٤مء ُم٤م همػم دًمٞمؾ اًم٘مٛمح ُمـ ص٤مع ٟمّمػ سم٢مظمراج اًم٘م٤مئؾ طمٜمٞمٗم٦م أيب عمذه٥م ًمٞمس أنف

 إُمر وًمٞمس متر ُمـ سمّم٤مع اًم٘مٛمح ُمـ ُمديـ ُمٕم٤موي٦م شمٕمديؾ ُمـ ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم

 :اًمزسمػم  سمـ قمروة طمدي٨م أصحٝم٤م ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٦م أطم٤مدي٨م ومٞمف سمؾ يمذًمؽ

 ُمٜمٝمؿ احلر - أهٚمٝم٤م قمـ ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم خترج يم٤مٟم٧م سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾممء أن»

 .شسمف ي٘مت٤مشمقن اًمذي سم٤مًمّم٤مع أو سم٤معمد متر ُمـ ص٤مقم٤م أو طمٜمٓم٦م ُمـ ُمديـ - واعمٛمٚمقك

 ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده وأمحد ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ًمف واًمٚمٗمظ اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 .اًمِمٞمخلم

 شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي وُمًٜمدة ُمرؾمٚم٦م آصم٤مر اًم٤ٌمب وذم

 ومٞمف ؾم٤مىمٝم٤م وىمد

 .شاجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم أن٤م وظمرضمتٝم٤م ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م

 اظمتٞم٤مر وهق ص٤مع ٟمّمػ اًم٘مٛمح ُمـ اًمٗمٓمر صدىم٦م ذم اًمقاضم٥م أن ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم

 ؾمٌؼ يمم اًم٘مٞمؿ اسمـ ُم٤مل وإًمٞمف 21 ص شآظمتٞم٤مرات» ذم يمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق

 ش[182»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افػطر؟ زـاة مصارف هل ما

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 أهن٤م أي اًمزيم٤مة ُمٍمف اًمٗمٓمر زيم٤مة ُمٍمف»: شُمٍمومٝم٤م» :قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

ء ﴿ :آي٦م ذم اعمذيمقرة اًمثمٟمٞم٦م إصٜم٤مف قمغم شمقزع َدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا  .ش﴾ إِٟمََّم اًمّمَّ

 اسمـ طمدي٨م ذم ط ىمقًمف سمؾ اًمتقزيع هلذا يِمٝمد ُم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم ًمٞمس :ىمٚم٧م
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 صدىم٤مت ذم هل إٟمم وأي٦م سم٤معم٤ًميملم طمٍمه٤م يٗمٞمد شًمٚمٛم٤ًميملم وـمٕمٛم٦م.. » :قم٤ٌمس

ـ َيْٚمِٛمُزَك ذِم  ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق ىمٌٚمٝم٤م ُم٤م سمدًمٞمؾ اًمٗمٓمر صدىم٦م ٓ إُمقال َوُِمٜمُْٝمؿ ُمَّ

ْ ُِمٜمَْٝم٤م َرُوقاْ  َدىَم٤مِت وَم٢ِمْن ُأقْمُٓمقا  ذم وًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر هق وهذا ﴾ اًمّمَّ

 ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وسمف شاًمٗمت٤موى» ُمـ ش85 - 83 ص - 6 ج» ُمٗمٞمدة ومتقى ذًمؽ

 هديف ُمـ ويم٤من»: شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ ش87 - 82/  6» شاجلرار اًمًٞمؾ»

 ش..اًمّمدىم٦م هبذه اعم٤ًميملم ختّمٞمص ط

 ش[187» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افػطر؟ زـاة مـ افذمل إظطاء جيقز هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 قمٛمر اسمـ قمـ واًمدارىمٓمٜمل اًمٌٞمٝم٘مل رواه وح٤م»: شُمٍمومٝم٤م»: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 .شاًمٞمقم هذا ذم أهمٜمقهؿ: وىم٤مل اًمٗمٓمر زيم٤مة ط اهلل رؾمقل ومرض: ىم٤مل

 سمؾ يمذًمؽ وًمٞمس قمٚمٞمف وؾمٙم٧م ظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل أن يقهؿ اعم١مًمػ صٜمٞمع: ىمٚم٧م

 :374/  5 سم٘مقًمف شمْمٕمٞمٗمف إمم أؿم٤مر

 .شُمٜمف أوصمؼ همػمه اعمديٜمل اًمًٜمدي ٟمجٞمح - رواشمف أطمد يٕمٜمل - هذا ُمٕمنم أبق»

 :شاًمت٘مري٥م» ُمـ شمرمجتف ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .شواظمتٚمط أؾمـ وٕمٞمػ»

م سمٚمقغ» ذم احلدي٨م سمْمٕمػ احل٤مومظ ضمزم وًمذًمؽ  ذم اًمٜمقوي وؾمٌ٘مف شاعمرا

 .ىمٌٚمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمٜمف ويٖمٜمل 362/  2 شاعمجٛمقع»

 واسمـ وحمٛمد طمٜمٞمٗم٦م وأبق اًمزهري أضم٤مز»: ًمٚمذُمل إقمٓم٤مؤه٤م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

ُ  َيٜمَْٝم٤ميُمؿُ  ٓ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقل اًمٗمٓمر زيم٤مة ُمـ اًمذُمل إقمٓم٤مء ؿمؼمُم٦م ـِ  اّللَّ ـَ  قَم ِذي ْ  اًمَّ  َل

ـِ  ذِم  ُيَ٘م٤مشمُِٚمقيُمؿْ  ي ـْ  خُيِْرضُمقيُمؿْ  َوَلْ  اًمدِّ وُهؿْ  َأنْ  ِدَي٤مِريُمؿْ  ُِم ُٓمقا  شَمؼَمُّ ًِ َ  إِنَّ  إًَِمٞمِْٝمؿْ  َوشُمْ٘م  حُي٥ِمُّ  اّللَّ

ٓملِمَ  ًِ  .ش[81 اعمٛمتحٜم٦م] ﴾اعْمُْ٘م
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 قمغم إًمٞمٝمؿ اإلطم٤ًمن ُمٜمٝم٤م اًمٔم٤مهر ٕن اجلقاز قمغم دًمٞمؾ أي٦م ذم ئمٝمر ٓ: ىمٚم٧م

 صحٞمح سمًٜمد 3993 رىمؿ قمٌٞمد أبق روى وم٘مد اًمقاضم٦ٌم همػم اًمّمدىم٤مت ُمـ اًمّمٚم٦م وضمف

 :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

سم٦م أن٤ًٌمء هلؿ ٟم٤مس يم٤من»  يتّمدىمقا  أن يت٘مقن ويم٤مٟمقا  واًمٜمْمػم ىمرئم٦م ُمـ وىمرا

َـّ  ُهَداُهؿْ  قَمَٚمٞمَْؽ  ًَمٞمَْس ﴿: ومٜمزًم٧م اإلؾمالم قمغم ويريدوهنؿ قمٚمٞمٝمؿ  َ  َوًَمِٙم  هَيِْدي اّللَّ

ـْ  ـْ  شُمٜمِْٗمُ٘مقا  َوَُم٤م َيَِم٤مءُ  َُم ُٙمؿْ  ظَمػْمٍ  ُِم ًِ َّٓ  شُمٜمِْٗمُ٘مقنَ  َوَُم٤م وَمأِلَنُْٗم   َوضْمفِ  اسْمتَِٖم٤مءَ  إِ
ِ
ـْ  شُمٜمِْٗمُ٘مقا  َوَُم٤م اّللَّ  ُِم

 .ىمٌٚمٝم٤م اًمتل ُمثؾ أي٦م ومٝمذه ش﴾شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  ٓ َوَأنْتُؿْ  إًَِمٞمُْٙمؿْ  ُيَقفَّ  ظَمػْمٍ 

 :اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد إمم صحٞمح سمًٜمد روى صمؿ

 .شقمٚمٞمٝمؿ دمري ومٝمل اًمٞمٝمقد ُمـ سمٞم٧م أهؾ قمغم سمّمدىم٦م شمّمدق ط اهلل رؾمقل أن»

 :ىم٤مل - اًمٌٍمي وهق - احلًـ قمـ وروى

 شمّمدق اًمرضمؾ ؿم٤مء إن وًمٙمـ طمؼ اًمقاضم٥م ُمـ رء ذم اًمذُم٦م ٕهؾ ًمٞمس»

 .شذًمؽ همػم ُمـ قمٚمٞمٝمؿ

 إقمٓم٤مؤهؿ وأُم٤م اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وضمرى اًمنمع ذم صم٧ٌم اًمذي هق ومٝمذا

 سمؾ سمٕمد ومٞمف أي٦م ُمـ ذًمؽ وومٝمؿ ذًمؽ ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا قمٚمٛمٜم٤م ومم اًمٗمٓمر زيم٤مة

 .شمتحٛمؾ ٓ ُم٤م ًممي٦م حتٛمٞمؾ هق

 :ىم٤مل ُمٞمنة أيب قمـ إؾمح٤مق أبق رواه وُم٤م

 .شاًمره٤ٌمن ُمٜمٝم٤م يٕمٓمل أو ومٞمٕمٓمٞمٝم٤م اًمٗمٓمر صدىم٦م إًمٞمف جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا »

 .3672 زٟمجقيف واسمـ 3992/  231 قمٌٞمد أبق رواه

 ومال ذطمٌٞمؾ سمـ قمٛمرو واؾمٛمف ُمٞمنة أيب قمغم ُمقىمقوم٤م ُم٘مٓمققم٤م يمقٟمف ُمع ومٝمق

 .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس خمتٚمط اًمًٌٞمٕمل هق إؾمح٤مق أب٤م ٕن قمٜمف يّمح

 شًمٚمٛم٤ًميملم وـمٕمٛم٦م... »: اعمت٘مدم احلدي٨م سم٤معمًٚمٛملم اًمٗمٓمر زيم٤مة اظمتّم٤مص وي١ميد

  .ومت٠مُمؾ. يمٚمٝم٤م إُمؿ ُم٤ًميملم ٓ اعمًٚمٛملم ُم٤ًميملم أراد أنف ُمٜمف اًمٔم٤مهر وم٢من

 ش[188»ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 افػطر ؿبؾ يعطقن ـاكقا أهنؿ مـ افػطر زـاة يف جاء ما معـك

 ويقمغ بققم

 .اًمٌخ٤مرى رواه ش.يقُملم أو سمٞمقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ يٕمٓمقن يم٤مٟمقا : »قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 .صحٞمح 

 قمـ ٟم٤مومع قمـ أجقب ـمريؼ ُمـ شومتح ـ 1/698» اعم١مًمػ ىم٤مل يمم اًمٌخ٤مرى أظمرضمف

 قمغم رُمْم٤من ىم٤مل أو اًمٗمٓمر صدىم٦م ط اًمٜمٌك ومرض»:ىم٤مل قمٜمٝمم اهلل رى قمٛمر اسمـ

 سمف اًمٜم٤مس ومٕمدل ،ؿمٕمػم ُمـ ص٤مقم٤م أو ،متر ُمـ ص٤مقم٤م ،واعمٛمٚمقك واحلر وإنثك اًمذيمر

 وم٠مقمٓمك اًمتٛمر ُمـ اعمديٜم٦م أهؾ وم٠مقمقز ،اًمتٛمر يٕمٓمك قمٛمر اسمـ ومٙم٤من ،سمر ُمـ ص٤مع ٟمّمػ

، سمٜمّك  قمـ يٕمٓمك يم٤من إٟمف طمتك ،واًمٙمٌػم اًمّمٖمػم قمـ يٕمٓمك قمٛمر اسمـ ومٙم٤من ،ؿمٕمػما 

 اًمٗمٓمر ىمٌؾ يٕمٓمقن ويم٤مٟمقا  ،ي٘مٌٚمقهن٤م ًمٚمذيـ يٕمٓمٞمٝم٤م قمٜمٝمم اهلل رى قمٛمر اسمـ ويم٤من

 .شيقُملم أو سمٞمقم

 ـمريؼ ُمـ ش5/374» واًمٌٞمٝم٘مك ش664» اًمدارىمٓمٜمك ُمٜمف إظمػمة اجلٛمٚم٦م وروى

 أن اًمٗمٓمر زيم٤مة سم٢مظمراج أُمر ط اهلل رؾمقل أن»:سمٚمٗمظ سمف ٟم٤مومع قمـ قمثمن سمـ اًمْمح٤مك

 ذًمؽ ىمٌؾ ي١مدهي٤م يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وأن ،اًمّمالة إمم اًمٜم٤مس ظمروج ىمٌؾ شم١مدى

 .شيقُملم أو سمٞمقم

 سمزيم٤مة يٌٕم٨م يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن ٟم٤مومع قمـ ش3/684/44» ُم٤مًمؽ وروى

 .صمالصم٦م أو سمٞمقُملم اًمٗمٓمر ىمٌؾ قمٜمده دمٛمع اًمذى إمم اًمٗمٓمر

 ،اًمٗم٘مراء سمف اعمراد ًمٞمس شي٘مٌٚمقهن٤م ًمٚمذيـ»ي اًمٌخ٤مر رواي٦م ذم ىمقًمف أن يٌلم وهذا: ىمٚم٧م

 اسمـ رواي٦م رم وىمع ُم٤م ذًمؽ وي١ميد ،اًمٗمٓمر صدىم٦م جلٛمع اإلُم٤مم يٜمّمٌٝمؿ اًمذيـ اجل٤ٌمة سمؾ

 ىمٕمد إذا: ىم٤مل يٕمٓمك؟ قمٛمر اسمـ يم٤من ُمتك: ىمٚم٧م»: أجقب قمـ اًمقارث قمٌد ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م

 .شيقُملم أو سمٞمقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ: ىم٤مل اًمٕم٤مُمؾ؟ ي٘مٕمد ُمتك: ىمٚم٧م ،اًمٕم٤مُمؾ

 (  [852)رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 بقتف أهؾ ظذ يـػؼ افذي ادديـ ظذ افػطر صدؿة جتب هؾ

  افديـ؟ مـ

 .ُمديـ رضمؾ اًمٗمٓمر ًمّمدىم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :مداخؾة

 .رضمؾ: اًمِمٞمخ

 .ُمديـ: ُمداظمٚم٦م

 .ُمديـ: اًمِمٞمخ

 اًمٗمٓمر؟ صدىم٦م شمٚمزُمف ومٝمؾ اًمديـ، ُمـ سمٞمتف أهؾ قمغم يٜمٗمؼ يم٤من: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اهلل اشم٘مقا : ي٘مقل طمٞمٜمم اًمٕم٤مم سم٤معمٌدأ يتٕمٚمؼ – ومٞمؽ اهلل سم٤مرك – هذا: اًمِمٞمخ

 ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  رء ُمـ شمٙمؿأُمر ُم٤م»: ىمقًمف ذم ذًمؽ ي١ميمد واًمرؾمقل اؾمتٓمٕمتؿ،

 .سمٛمًتٓمٞمع ًمٞمس أو ُمًتٓمٞمع سم٠منف يِمٕمر أن إُم٤م اًمرضمؾ هذا شاؾمتٓمٕمتؿ

٤منُ  سَمؾِ ﴿. ُمًتٓمٞمع همػم أنف يٕمٜمل ٓ هذا ُُمٕمٞمؾ، يٕمٜمل ويمقٟمف ُمديـ يمقٟمف أُم٤م ًَ  اإِلٟم

فِ  قَمغَم  ًِ  إٟم٤ًمن وَمُربَّ  يًتٓمٞمع، ٓ أو يًتٓمٞمع أنف حيٙمؿ اًمذي ومٝمق [35:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 ذم إُم٤م يٕمٛمؾ قم٤مُمؾ وهق رء، سمٕمد ؿمٞمئ٤مً  اًمديـ هبذا يٗمل ومٝمق صم٤مٟمقي، ُٕمر ديٜم٤مً  دان

ب أن٤م -ُمثالً – هذا ومٛمثؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو وفمٞمٗم٦م أو ُمٝمٜم٦م  هذا ُمثؾ شم٘مري٤ًٌم، هذا ُأىَمرِّ

 .اًمٗمٓمر زيم٤مة ًمٞمخرج دٟم٤مٟمػم سمْمع يًتديـ أن قمٚمٞمف يّمٕم٥م ٓ اإلٟم٤ًمن

 إن دٟم٤مٟمػم، سمْمٕم٦م سمٞمتف صٜمدوق ذم أو ضمٞمٌف ذم يقضمد ٓ اًمٞمقم إٟم٤ًمٟم٤مً  شمّمقرٟم٤م إن

 يًتديـ، أن وم٢ٌمُمٙم٤مٟمف – احل٤مض اًمٕمٍم ذم ضمداً  أؾمتٌٕمده وهذا – اًمْمٞمؼ هذا شمّمقرٟم٤م

 هذا ُمثؾ: آظمر ؿمٞمئ٤مً  أتّمقر أنٜمل قمغم اًمقوم٤مء، قمغم ىم٤مدراً  يم٤من إذا احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهذا

 ؾمت٠متٞمف أنف: وهل أظمرى، ومروٞم٦م اًمٗمروٞم٦م هذه ويتٌع وم٘مػم، أنف اعمٗمروض اإلٟم٤ًمن

 ُم٤م ضمٞمٌف ذم جيد ٓ يم٤من إن ُمٜمٝم٤م، ُيـْخِرج أن ومًٞمًتٓمٞمع اًمّمدىم٤مت ضم٤مءشمف وم٢مذا اًمّمدىم٦م،

 .يتّمدق ُم٤م سمف يِمؽمي

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿ اعمٌدأ: طم٤مل يمؾ قمغم. اًمٙمٌػم احلرج ذًمؽ ومٞمف ًمٞمس يٕمٜمل إُمر  اّللَّ
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٤م ًً َّٓ  َٟمْٗم  .[682:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 ( 11 :65: 44/   137/  واًمٜمقر اهلدى)

 رصؾفا ووؿت افػطر زـاة كؼؾ

 هذيؽ ذم رُمْم٤من، ؿمٝمر ذم اًمٗمٓمر ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمٕمزيز أظمل ي٤م قمٜمدٟم٤م :مداخؾة

 ومٕمٜمد اًمتقسم٦م، ؾمقرة ذم اًمقاردة اًمزيم٤مة ذوط قمٚمٞمف شمٜمٓمٌؼ إٟم٤ًمًٟم٤م دمد أن ُمـ ٟم٤مدر اًمدي٤مر

 جيٛمٕمقن وٟم٤مس ٟم٘مًدا، ومٚمقس جيٛمٕمقن ٟم٤مس هٜم٤مك ـمٌٕم٤مً  اًمٗمٓمر، زيم٤مة اًمزيم٤مة، هذه مجع

 . إول اًمِمؼ هذا ٕومٖم٤مٟمًت٤من، ُمثالً  اًمزيم٤مة هذه حتقل هؾ ـمٕم٤مًُم٤م،

 سم٠مس ٓ أم اًمِمٝمر، ظمروج ىمٌؾ أومٖم٤مٟمًت٤من ذم شمٍمف أن جي٥م هؾ: اًمث٤مين اًمِمؼ

وَم٧م إن  سمٕمده؟ ُسِ

 شمٕمٜمل؟ ؿمٝمر أّي : اًمِمٞمخ

 أبٕم٨م أو شمٚمٗمقن، أتّمؾ ممٙمـ أن٤م ٕين اًمٗمٓمر: زيم٤مة...رُمْم٤من ؿمٝمر: ُمداظمٚم٦م

 إذا اإلصمؿ قمٜمل خيرج أن٤م ومٝمؾ سمٕمد، يٍمف ممٙمـ ًمٙمـ أومٖم٤مٟمًت٤من، إمم يّمؾ ؿمٞمؽ

 ...سمٕمث٧م

 ىمٚم٧م أن٧م: أوًٓ  وهمػمك، أن٧م ذُمتؽ شمؼمي يٕمٜمل، أنف ـمري٘م٦مً  ًمؽ أىمقل أن٤م: اًمِمٞمخ

 اًمٓمٕم٤مم؟ هذا َيْٓمَٕمؿ ُمـ دمدون ومٝمؾ ـمٕم٤مم، سمٞمٓم٤مًمٌقا  وٟم٤مس ىمٞمٛم٦م، سمٞمٓم٤مًمٌقا  ٟم٤مس

 .اًمدي٤مر هذيؽ ذم: ُمداظمٚم٦م

 .آه: اًمِمٞمخ

 صقُم٤مزم، أخػ قمنم صمالصم٦م أو قمنم اصمٜم٤م طمقازم ضم٤مء إظمػمة، أوٟم٦م: ُمداظمٚم٦م

 ٟمجد ل أنٜم٤م أؾم٤مس قمغم أنٜم٤م ٟمٗمرض ًمٙمـ اًمّمقُم٤مًمٞملم، ُمـ اعمحت٤مضملم ٟمجد أن ومٜمح٤مول

 ٟم٘مًدا؟ ٟمخرج هؾ ٟمٗمٕمؾ؟ وممذا اعمحت٤مضملم،

 إن: أىمقل وم٠من٤م اعمحت٤مضملم، اًمٜم٤مس دمدون ُم٤م أنف ذيمرت ح٤م أن٤م وًمذًمؽ: اًمِمٞمخ
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 شمٗمّمٞمؾ وًمٕمٚمف اًمٓمٕم٤مم، إظمراج قمٚمٞمٙمؿ سمؾ اًمٜم٘مقد، إظمراج جيقز ومال وم٘مراء، وضمدشمؿ

 ُم٤م اًمٗم٘مراء ُمـ اًمٓمٕم٤مم هذا ي٠ميمؾ ُمـ دمدوا ل إذا ًمٙمـ قمٜمدك، ُمٕمروف اًمٓمٕم٤مم

 أو ؿمخص إمم اًمٓمٕم٤مم، ُمـ شُمـْخِرضمقه أن شمريدون ُم٤م ىمٞمٛم٦م أرؾمٚمقا  طمٞمٜمئذٍ  وضمدمتقهؿ،

ٚمقهؿ ُمٕم٤ًم، وديٜمٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ اعمقصمقق إؿمخ٤مص سمٕمض  اًمٗمٓمر صدىم٦م خيرضمقا  أن َوَويمِّ

د اًمذي اًمٓمٕم٤مم هب٤م يِمؽمون إُمقال وهذه اًمٕمٞمد، ًمٞمٚم٦م  هذا ومٕمٚمتؿ وم٢مذا سمف، اًمتّمدق يرا

 .اعم١ًموًمٞم٦م ُمـ سَمِرأْتُؿ

ٚمتٛمقهؿ إذا أُم٤م   أو اًمقىم٧م ىمٌؾ شُمٍمف ممٙمـ أن٧م، ٓطمٔم٧م ُم٤م ومٛمثؾ هٙمذا، ويمَّ

 صالة ىمٌؾ أظمرضمٝم٤م ومٛمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وطمٞمٜمئذ إمه٤مل، يّمػم اًمقىم٧م، سمٕمد

 «ّمدىم٤متاًم ُمـ صدىم٦م ومٝمل اًمٕمٞمد صالة سمٕمد أظمرضمٝم٤م وُمـ ُم٘مٌقًم٦م، زيم٤مة ومٝمل اًمٕمٞمد

 .سم٤مًمقاضم٥م ىمٛمتؿ ىمد شمٙمقٟمقا  ُم٤م: يٕمٜمل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 أظمل ي٤م: أىمقل اًمديـ، ٟم٤مس حمٛمد سم٤مًمِمٞمخ أتّمؾ أن٤م ممٙمـ أظمل ي٤م ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

ه اًمِمٞمخ وم٠مظمرضمٝم٤م اًمٗمٓمر، صدىم٦م قمٜمل أظمرج  ًمف أرؾمٚم٧م صمؿ قمٜمل، ظمػًما  اهلل ضمزا

 اًمٕمٞمد؟ سمٕمد ومقصٚم٧م يمٜمدا، ُمـ أن٤م اًمٗمٚمقس

 .سمٞمٝمؿ ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .هيؿ ٓ: ُمداظمٚم٦م

ٚم٧م أن٧م دام ُم٤م: اًمِمٞمخ  وومٕمؾ، اًمٕمٞمد ىمٌؾ اًمّمدىم٦م خيرج سم٠من اًمٜم٤مس ُمـ زيداً  ويمَّ

 .أبداً  ُم٤مٟمع ومٞمف ومم ظمػماً، ووقمدشمف

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 (  11 :68 :15/ 167/واًمٜمقر اهلدى)
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 افػطر زـاة وؿت

 ُم٤م يم٤من واًمِمٛمس اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ ومٓمره زيم٤مة أظمرج ؿمخص أو رضمؾ :ادؾؼل

ه ىمقي٦م، ؾم٤مـمٕم٦م اهلل ؿم٤مء  ذًمؽ؟ أضمزأ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .اًمّمالة ىمٌؾ يٙمقن اعمٝمؿ وىم٧م، أّي  ُمـ ُم٘مّمقد ومٞمش ُم٤م يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ إي: اًمِمٞمخ

 ( 11: 37: 48/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 شاضعة وافشؿس افعقد صلة ؿبؾ افػطر زـاة أخرج رجؾ

 جتزئف؟ ؾفؾ

 صالة ىمٌؾ ومٓمره زيم٤مة أظمرج ؿمخص أو رضمؾ: ؾم١مال أول هلل، احلٛمد :اعمٚم٘مل

ه ىمقي٦م، ؾم٤مـمٕم٦م اهلل ؿم٤مء ُم٤م يم٤من واًمِمٛمس اًمٕمٞمد  ذًمؽ؟ أضمزأ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .اًمّمالة ىمٌؾ يٙمقن اعمٝمؿ وىم٧م أي ُمـ ُم٘مّمقد ومٞمش ُم٤م يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

  (11: 37: 48/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 إصع؟ بؾده يف أم إؿامتف بؾد يف افػطر زـاة خيرج هؾ ادغسب

 اعمٖمؽمب، اًمِمخص سمٚمد ذم إظمراضمٝم٤م جيقز رُمْم٤من ذم اًمٗمٓمر زيم٤مة هؾ :مداخؾة

 هق؟ ُمٖمؽمسم٤مً  يم٤من إذا. .إصكم سمٚمده ذم خيرضمٝم٤م أم
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ؾ أن جيقز أنف يمم ومٞمجقز، وم٘مراء ًمديف يم٤من إذا: اًمِمٞمخ  اًمزيم٤مة ُيـخرج سم٠من همػمه ُيَقيمِّ

 .إصٞمؾ سمٚمده ذم

 ( 11 :14: 32/   295/  واًمٜمقر اهلدى)

 هذه يتقػ أم  كػسف، ظذ افػطر زـاة ادغسب اإلكسان خيرج هؾ

  بؾده؟ يف أمره ويل افػريضة

 هذه يتقمم أم  ٟمٗمًف، قمغم اًمٗمٓمر زيم٤مة اعمٖمؽمب اإلٟم٤ًمن خيرج هؾ :اًم٤ًمئؾ

  سمٚمده؟ ذم أُمره وزم اًمٗمريْم٦م

  أجش؟ يتقمم، أم: اًمِمٞمخ

 . أُمره وزم :اًم٤ًمئؾ

  اًمّمدىم٦م؟ قمٚمٞمف جي٥م ٓ هق قمٚمٞمف، جي٥م ٓ هق ًمٞمش أُمره، وزم: اًمِمٞمخ

 . قمٚمٞمف جي٥م :اًم٤ًمئؾ

ح إُمر، وزم ًمٞمف: إذاً : اًمِمٞمخ   أظمل؟ ي٤م اًمّمقرة َووِّ

 . يتقمم إُمر وزم :اًم٤ًمئؾ

  شمٕمٜمل؟ إب إُمر، وزم هق ُمـ: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  أبٞمف؟ ُمع يٕمٞمش وهق ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

  إردن؟ ذم هٜم٤م ُمقضمقد هق ُمٍم ذم أبٞمف أبٞمف، قمـ ُمٖمؽمب هق ٓ، :اًم٤ًمئؾ

ؾ هيديؽ، اهلل: اًمِمٞمخ  ُمٙمٚمػ اًمقًمد ُمٙمٚمػ، اًمقًمد: إذاً  ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك وَمّمِّ

  اًمٗمٓمر؟ سمّمدىم٦م

 . ٟمٕمؿ ُمٙمٚمػ، :اًم٤ًمئؾ
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 هؾ نأ وم٤مًم١ًمال ٟمٕمؿ أبٞمف، يَمٜمَػ ذم وًمٞمس ًمقطمده يٕمٞمش وهق ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

  أبقه؟ هق اًمذي وًمٞمف خيرضمف أم صدىم٦م خيرج جيقز

 . هذا اًم١ًمال ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 . ُمٙمٚمػ ٕنف ٟمٗمًف، هق اًمّمدىم٦م إظمراج يتقمم ٓ،: اًمِمٞمخ

 . ظمػًما  اهلل ضمزك :اًم٤ًمئؾ

 .وإي٤ميمؿ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :41: 18/   421/  واًمٜمقر اهلدى)

 أو دجاجاً  إخراجفا جيقز هؾ افقؿغ، ـػارة أو افػطر، صدؿة

 مطبقخاً  ضعاماً 

 ـمٕم٤مُم٤مً  أو دضم٤مضم٤مً  إظمراضمٝم٤م جيقز هؾ اًمٞمٛملم، يمٗم٤مرة أو اًمٗمٓمر صدىم٦م :افسمال

 ُمٓمٌقظم٤ًم؟

 ـمٕم٤مم ُمـ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ جيقز، ـمٕم٤مم أنف دام ُم٤م اقمت٘م٤مدي ذم: اًمِمٞمخ

ر، ر، ـمٕم٤مم ُمـ أنف يالطمظ أن يٜمٌٖمل اعمٙمٗمِّ  إؿم٤ٌمع هق اعم٘مّمقد وم٘مط ًمٞمس: يٕمٜمل اعمُـَٙمٗمِّ

ر ُمٜمف ي٠ميمؾ اًمذي اًمٓمٕم٤مم ٟمققمٞم٦م وُمـ إؿم٤ٌمع وإٟمم اًمٙمٗم٤مرة، هبذه اعمًٙملم  .اعمُـَٙمٗمِّ

 اًمٗمٓمر؟ صدىم٦م ذًمؽ ذم ويدظمؾ: ُمداظمٚم٦م

 .شمٕمٚمؿ يمم جيقز ٓ اًمٗمٓمر صدىم٦م: اًمِمٞمخ

 .اًمٞمٛملم ويمٗم٤مرة اًمٗمٓمر صدىم٦م آصمٜملم قمـ يم٤من: ؾم١ماًمف يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ هق: ُمداظمٚم٦م

 واطمدة طم٤مًم٦م ذم وإٟمم إـمالىم٤ًم، اًمٌديؾ إظمراج جيقز ومال اًمٗمٓمر، صدىم٦م أُم٤م: اًمِمٞمخ

 ُم٤م، سمٚمد ذم وضمقد ًمف يٙمقن ٓ احلدي٨م، ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص إـمٕمٛم٦م يٙمقن ٓ طمٞمٜمم

م اًمٌٚمد، ـمٕم٤مم ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ وضمقد ًمف أو  اعمٜمّمقص إنقاع هذه ي٘م٤مسمؾ ُم٤م ومُٞمَ٘مدِّ

 .ذًمؽ وٟمحق واًمًٙمر -ُمثالً – يم٤مًمرز ٟمٕمؿ، أي اًمٌٚمد، ـمٕم٤مم ُمـ هق مم٤م قمٚمٞمٝم٤م،
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 اًمٓمٕم٤مم قمـ سمديالً  يٙمقن أن يّمح اًمذي اًمٓمٕم٤مم إظمراج ممٙمـ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

ً، ىمقشم٤مً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل أنف اًمٌديؾ هذا ذم وُيالطمظ قمٚمٞمف، اعمٜمّمقص ظمرا  أنف سمحٞم٨م ُُمدَّ

 وإٟمم يٍمومف، أن إمم يْمٓمر ٓ اًم٘مقت، هذا ُمـ وخٛم٦م يمٛمٞم٦م اًمٗم٘مراء قمٜمد شمقومر إذا

ظمره  .ٟمٕمؿ أي اعمًت٘مٌؾ، ذم ٕهٚمف زاداً  َيدَّ

: ًمذًمؽ اعمدظمرات، ُمـ أهن٤م احلدي٨م، قمٚمٞمٝم٤م ُٟمص اًمتل إـمٕمٛم٦م ٟمققمٞم٦م ذم هذا ُيالطمظ 

 .ُمدظمراً  وىمقشم٤مً  ـمٕم٤مُم٤مً  اًمٌديؾ يٙمقن أن ومٞمج٥م سم٤مٓؾمتٌدال، اعم٘متيض وضمد يم٤من إذا

 (  13 :11: 14/ 316/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فباًشا؟ افػطر زـاة إخراج ُيؼع هؾ

ع ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ أن اًمًػمة ذم صم٧ٌم هؾ: ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة  أطمد ذم اًمٗمٓمر زيم٤مة َوزَّ

 .اًمٌٚمدان أو إُمّم٤مر

 ُم٤مذا؟ ىمٚمٜم٤م: اًمِمٞمخ

 ُمـ ُمٍم ذم اًمٗمٓمر زيم٤مة وزع -قمٜمف اهلل رض- ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ: ُمداظمٚم٦م

 .ذًمؽ صم٧ٌم هؾ أخ٦ًٌم، أو ًم٤ٌمؾًم٤م اًمٌٚمدان، ُمـ سمٚمد أو إُمّم٤مر،

 .اًمًٜمقي٦م اًمزيم٤مة هل وإٟمم اًمٗمٓمر، ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا أقمرف ُم٤م أن٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .اح٤مل: ُمداظمٚم٦م

 أن٤م ٕنف ذهٜمل، ذم اًمذي هذا اح٤مل، زيم٤مة هذا شمذيمرون، ًمٕمٚمٙمؿ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 ٓ اًمذي احلدي٨م ذم ضم٤مء يمم رسمف، قمرف وم٘مد ٟمٗمًف قمرف وُمـ يمٌػماً، ؿمٞمخ٤مً  ست

 .ًمف أصؾ

 (  11: 51: 67/ 766/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افـؼدية؟ افؼقؿة إخراج ؾقفا يؼع هؾ افػطر زـاة

 ٟم٤مس ومٗمل اًمٗمٓمر، زيم٤مة طمقل اجلدل يٙمثر رُمْم٤من ؿمٝمر سمٜمٝم٤مي٦م :...مداخؾة

 ُمـ خترج ٓزم ي٘مقًمقن إئٛم٦م سمٕمض وهٜم٤مك ٟم٘مدًا، خيرضمقهن٤م أهنؿ اًمًٝمؾ ُمـ جيدون

 اًمرأي؟ ومم ،...رزاً  أو ىمٛمح٤مً  اًمٜم٤مس ىمقت هم٤مًم٥م

 اًمٗمٓمر صدىم٦م إظمراج سمجقاز ي٘مقًمقن اًمذيـ خمٓمئقن، إوًملم أن ؿمؽ ٓ: اًمِمٞمخ

 يرويف اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ٟمص خي٤مًمٗمقن ٕهنؿ خمٓمئقن: ومٝمؿ ُٟمُ٘مقداً 

 -قمٜمٝمم اهلل رض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمم ذم اًمِمٞمخ٤من

 أو ؿمٕمػم، ُمـ ص٤مقم٤مً  أو متر، ُمـ ص٤مقم٤مً  اًمٗمٓمر صدىم٦م ط اهلل رؾمقل ومرض»: ىم٤مل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومروٝم٤م اًمتل اًمٗمريْم٦م هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕملمَّ  ،«أىمط ُمـ ص٤مقم٤مً 

 ذًمؽ ذم اًمٌالد أهؾ ي٘مت٤مشمف مم٤م ـمٕم٤مم هق وإٟمم ٟم٘مقدًا، ًمٞمس إًمٞمف رسمف سم٠مُمر ائتمراً  اًمًالم

ء اًمٜم٤مس قمـ اًمؽمومٞمف هق ًمٞمس سمف اعم٘مّمقد أن احلدي٨م هذا وُمٕمٜمك اًمزُم٤من،  اًمٗم٘مرا

 اًمٓمٕم٤مم ُمـ إهمٜم٤مؤهؿ هق وإٟمم آظمره، إمم... و واًمٜمٔمٞمػ، اجلديد يٚمًٌقا  واعم٤ًميملم

 وم٢مٟمم اًمٕمٞمد، سمٕمد أىمقل وطملم اًمٕمٞمد، سمٕمد إج٤مم ُمـ يٚمٞمف وومٞمم اًمٞمقم، ذاك ذم واًمنماب

 رء ذم اًمٕمٞمد ُمـ ومٚمٞمًقا  واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اًمٞمقم أُم٤م اًمٕمٞمد، هق اًمٗمٓمر يقم أن أقمٜمل

 .أج٤مم أرسمٕم٦م إوحك وقمٞمد واطمد، يقم هق اًمٗمٓمر ومٕمٞمد إـمالىم٤ًم،

 إهمٜم٤مء هق إج٤مم، شمٚمؽ ذم اعمٕمٝمقد اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ اًمٗمٓمر صدىم٦م سمٍمف وم٤معم٘مّمقد

 أو ـم٤مًم٧م أج٤مم ُمـ ذًمؽ سمٕمد ُم٤م صمؿ اًمٗمٓمر، قمٞمد ُمـ إول اًمٞمقم ذم واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء

 خيٓمئ هذا ًمٚمٗم٘مػم، أنٗمع هذا اًم٘مٞمٛم٦م، ٟمخرج ٓ،: وي٘مقل إٟم٤ًمن ي٠ميت ومحٞمٜمم ىمٍمت،

 ًمٙمـ ي٘م٤مل، ُم٤م أىمؾ هذا شمٕمٌدي٦م، واًم٘مْمٞم٦م اًمٜمص، ظم٤مًمػ أنف: إومم اعمرة ُمرشملم،

 طمٞمٜمم اًمٕم٤معملم رب وهق أٓ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن شمٕمٜمل ٕهن٤م ضمدًا: ظمٓمػمة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 هق يدر ل إـمٕمٛم٦م، هذه ُمـ ص٤مع إـمٕم٤مم إُم٦م قمغم يٗمرض أن اًمٙمريؿ ٟمٌٞمف إمم أوطمك

 إظمراج سم٠من يزقمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء قمرف يمم واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ُمّمٚمح٦م يٕمرف ول

 .أومْمؾ اًم٘مٞمٛم٦م
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 ٕن اًمٌدل: هق اإلـمٕم٤مم ويم٤من إصؾ، هق ًمٙم٤من أومْمؾ اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج يم٤من ًمق 

 ـمٕم٤مم إمم سمح٤مضم٦م يم٤من إن طم٤مضمتف، طم٥ًم هب٤م يتٍمف أن يٕمرف اًمٜم٘مقد يٛمٚمؽ اًمذي

 صمٞم٤مب إمم سمح٤مضم٦م يم٤من إن اًمنماب، اؿمؽمى ذاب إمم سمح٤مضم٦م يم٤من إن ـمٕم٤مًُم٤م، اؿمؽمى

 إمم دٟم٤مٟمػم أو دراهؿ ومرض أو اًم٘مٞمٛم٦م، ومرض قمـ اًمِم٤مرع قمدل ومٚممذا صمٞم٤مسًم٤م، اؿمؽمى

 .ـمٕم٤مم هق ُم٤م ومرض

د وًمذًمؽ هم٤مي٦م، ًمف: إذاً    إنقاع هذه ُمـ اًمٓمٕم٤مم وهق أٓ اعمٗمروض، طمدَّ

 .همػمه وذم احلدي٨م هذا ذم اعمٜمّمقص٦م

 اهت٤مم هذا اًمٜم٘مد، هق اًمذي اًمٌديؾ إمم اًمٜمص شمٓمٌٞمؼ قمـ اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤مٟمحراف

ـ ل ٕنف ًمٚمِم٤مرع: ًِ  ًمق هذا ًمٚمٗم٘مػم، وأنٗمع أومْمؾ هؿ شمنميٕمٝمؿ ٕن اًمتنميع، ُيـْح

 سمٙمالم ومٞمتٙمٚمٛمقن يٖمٗمٚمقن، وًمٙمٜمٝمؿ اًمٌمء، هذا ي٘مّمدون ٓ ًمٙمٜمٝمؿ سمف، يمٗمر ىمّمده

 .اخلٓم٠م قملم هق

 .طم٤مل يمؾ قمغم اًمٓمٕم٤مم وهق احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قمٚمٞمف ٟمص ُم٤م إظمراج إٓ جيقز ٓ: إذاً 

 إـمٕمٛم٦م: هذه ُمـ أنقاقم٤مً  اًمِم٤مرع ومرض ًم٘مد: ذيمره٤م ُمـ سمد ٓ ُمالطمٔم٦م وهٜم٤م

 ٟم٤مسم٧م أـمٕمٛم٦م ُوضمدت اًمٞمقم ًمٙمـ واًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜمٌقة قمٝمد ذم اعمٕمرووم٦م هل يم٤مٟم٧م ٕهن٤م

 ي٠ميمؾ ُمـ يقضمد وٓ سمؾ اًمِمٕمػم، ي٠ميمؾ ُمـ يقضمد ٓ وم٤مًمٞمقم يم٤مٕـمٕمٛم٦م، شمٚمؽ ُمٜم٤مب

.. اًمٓم٤مطمقٟم٦م هٜم٤مك يقضمد أن وهق آظمر ؿمٞمئ٤مً  يتٓمٚم٥م احل٥م ٕنف واحل٥م: اًم٘مٛمح

 يزال ٓ هق يمم يمٌػم أو صٖمػم شمٜمقر اجل٤مروؿم٦م ُمع وضمد إن ويتٓمٚم٥م اجل٤مروؿم٦م،

 اعمٝمجقر، اعمؽموك طمٙمؿ ذم أصٌح٧م إـمٕمٛم٦م هذه ومٚمم اًم٘مرى، سمٕمض ذم ُمقضمقداً 

 اًمٌديؾ ٟمخرج طمٞمٜمم ٕنٜم٤م اًمٜم٘مقد: وًمٞمس اًمٓمٕم٤مم ُمـ اًمٌديؾ ٟمخرج أن طمٞمٜمئذ ومٞمج٥م

 أُم٤م اًمزُم٤من، ذًمؽ ذم اعمٕمروف اًمٓمٕم٤مم أنقاع ُمـ ذع ومٞمم اًمنمع ُمع سٟم٤م اًمٓمٕم٤مم ُمـ

 أطمًـ ُم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن قمٚمٞمٜم٤م ورد اًمٜم٘مقد وهق اًمٌديؾ ٟمخرج ٟم٘مقل طمٞمٜمم

 اًمٓمٕم٤مم، ُمـ ٟمققملم ُمـ اؾمتٕممًٓ  أوؾمع هل اًمٜم٘مقد أن قمغم مجٞمٕم٤مً  ٟم٘مٓمع ٕنٜم٤م اًمتنميع:

 اًمٞمقم، ُم٤مر همػم اًمٓمٕم٤مم هذا ووضمدٟم٤م ـمٕم٤مُم٤مً  ومرض احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع رأجٜم٤م ح٤م ًمٙمـ

 وم٘مػم ٓ اًمرز، أيمؾ قمـ يًتٖمٜمل سمٞم٧م أي اًمرز -ُمثالً - سمديٚمف، ـمٕم٤مم ٟمحط ٓزم طمٞمٜمئذ
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 .همٜمل وٓ

 هق مم٤م ذًمؽ، ٟمحق أو... أو -ُمثالً – اًمًٙمر ٟمٓمٚمع أو اًمرز، اًم٘مٛمح سمدل ٟمٓمٚمع: إذاً 

 .ـمٕم٤مم

 .اجلٛمٞمد هٜم٤م أنتؿ شمًٛمقٟمف اًمذي هق وإىمط إىمط،: إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم يقضمد

 .اًمٚمٌـ: ُمداظمٚم٦م

 طم٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اًمٓمٕم٤مم، هذا ُمـ يٓمٚمع اإلٟم٤ًمن ممٙمـ. ٟمٕمؿ اعمجٛمد، اًمٚمٌـ: اًمِمٞمخ

 اًم٘مرى ُمـ يمثػم ذم ًمٙمـ اجلٛمٞمد، ُمٕمروف همػم اًمٕمقاصؿ ذم ؾمقري٤م ذم ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 سمس مت٤مُم٤ًم، احل٤مل ُم٤مر واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ًمٌٕمض مجٞمداً  اإلٟم٤ًمن أظمرج وم٢مذا ُمٕمروف،

 اًمذي ٕن ٕ، وآّ  اجلٛمٞمد يًتٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن هذا أن اعمٕمروم٦م، ُمـ رء إمم حيت٤مج هذا

 .اؾمتٕممًمف َيٜمْدر أنف أراه

 اًمٌالد هذه ذم اًمتٛمر أن أقمت٘مد ًمٙمـ اًمتٛمر، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ُمٜمّمقص يمذًمؽ

 ورسمم وُمٖمذي، ـمٕم٤مم ومٝمٜم٤مك -ُمثالً – اًمًٕمقدي٦م ذم يًتٕمٛمؾ يمم اؾمتٕممًمف يٙمثر ٓ

 .إـمٕمٛم٦م ُمـ يمثػم قمـ ويٖمٜمٞمٝمؿ ُي٘مٞمتٝمؿ

 ٟمٗمس ذم اعمٜمّمقص٦م إنقاع هذه ُمـ رء إظمراج وأص٤مًم٦مً  اسمتداءً  اًمقاضم٥م: اعمٝمؿ

 وم٘مراء طمقًمف يقضمد ٓ يم٤من إذا إٓ قمٜمف، يمٌديؾ آظمر ـمٕم٤مم إمم خيرج وٓ احلدي٨م،

 .اًمتٛمر أو اجلٛمٞمد إىمط: ىمٚمٜم٤م يمم -ُمثالً - هق اًمذي اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ ي٠ميمٚمقن وُم٤ًميملم

 سمف، وي٘مت٤مشمقن ُيّدظمر ـمٕم٤مُم٤مً  ًمٞمس ًمٙمـ ي١ميمؾ، قمٜمدٟم٤م اًمزسمٞم٥م ُمثاًل، اًمزسمٞم٥م يمذًمؽ 

 ..ذًمؽ وٟمحق اًمرز إظمراج هق -أقمٚمؿ واهلل- ٟمٕمت٘مد ومٞمم وم٤مٕطمًـ

 (  11 :44: 38/ 675/ واًمٜمقر اهلدى)

 مآً  افػطر زـاة إخراج أجاز مـ ؿقل رد

زون ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة  سم٠من ومٞم٘مقًمقن ُم٤مًٓ، اًمٗمٓمر صدىم٦م إظمراج ُيـَجقِّ
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 .ذًمؽ أضم٤مز -اهلل رمحف- طمٜمٞمٗم٦م أب٤م اإلُم٤مم

 ي٘م٤مل وممذا واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م سيح ُيـخ٤مًمػ ذًمؽ أن: قمٚممً  

 طمج٦م، -اهلل رمحف- طمٜمٞمٗم٦م أبق اإلُم٤مم طمج٦م، يممن اإلُم٤مم إن: ي٘مقًمقن يٕمٜمل؟ هلؿ،

 هل١مٓء؟ ٟم٘مقل وممذا يٕمٜمل، ُمٜمف ي١مظمذ وهذا

  ِف  َتنَاَزْعتُمْ  َفٌِنْ ﴿: هل١مٓء ٟم٘مقل: اًمِمٞمخ
ٍ
ء ُسولِ  اَّللَِّ  إَِل  َفُردُّوهُ  ََشْ  ُكنتُمْ  إِنْ  َوالرَّ

ِمنُونَ  ًْ  .[49:اًمٜم٤ًمء]﴾َتْيِويًل  َوَأْحَسنُ  َخرْيٌ  َذلَِك  اآلِخرِ  َواْلوَْومِ  بِاَّللَِّ  ُت

 ُم٤م وأىمؾ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ىمٞمٛم٦م يٕمرومقن ٓ أهنؿ اًمٜم٤مس ه١مٓء ُمع اعمِمٙمٚم٦م هل

 إمم يٜمٔمرون هؿ صمؿ إئٛم٦م، ىمدر يٕمرومقن يمم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ىمدر يٕمرومقن ٓ: أىمقل

ئع إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمذاه٥م  ُمـ ذيٕم٦م أّي  ُمـ ي٠مظمذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمجقز أرسمٕم٦م، يمنما

ئع هذه  .إرسمٕم٦م اعمذاه٥م هذه ُمـ ُمذه٥م أي ُمـ أو إرسمع اًمنما

ُٛمُٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، اإلٟم٤ًمن يٚم٘مٞمٝم٤م حم٤مضة إمم سمح٤مضم٦م ه١مٓء وم٠مُمث٤مل: وًمذًمؽ   ُم٤م وُيَٗمٝمِّ

 : -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم اًمديـ أو وومالن؟ ومالن ىم٤مل اًمديـ هؾ اًمديـ، هق

ُ  ددداا ار  ددداا   ددد ل   العلددد

 

  ددداا البددد اسة لدددويف سالتم  ددد  

 ما العلُد ىبد ل للفدسذ  د اهةف  

 

 وسدددل  فق اقوددد  سدددل الح ددد ا 

 كددس وج د ددي البدد اه وى وهددا 

 

 حددد  اف مددد  التعلوددده والت ددد و  

 اًمٕمٚممء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م يمؾ ذم يٕمقد إُمر أن ه١مٓء يٗمٝمؿ أن جي٥م: وم٤مًمِم٤مهد 

 . ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ُم٤م وإمم اهلل ىم٤مل ُم٤م إمم واًمٗم٘مٝم٤مء

 صدىم٦م ومرض»: ط اًمٜمٌل سم٠من شم٘مقل أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: ٟم٘مقل سم٠من ذًمؽ يتٌع صمؿ

 شزسمٞم٥م ُمـ ص٤مقم٤مً  أو أىمط ـُم ص٤مقم٤مً  أو متر، ُمـ ص٤مقم٤مً  أو ؿمٕمػم، ُمـ ص٤مقم٤مً  اًمٗمٓمر

 ـُمْٝمَرةً  اًمٗمٓمر صدىم٦م ومرض» ط اًمٜمٌل أن: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ آظمر وطمدي٨م

 هذا سمٜمص اإلـمٕم٤مم هق اًمّمدىم٦م هبذه وم٤معم٘مّمقد شًمٚمٛم٤ًميملم وـمٕمٛم٦م ًمٚمّم٤مئؿ،

 :احلدي٨م وذاك احلدي٨م هذا إمم ٟمٔمرهؿ ومقضمف احلدي٨م،
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ؾ: إول احلدي٨م   واحلدي٨م اًمٗمٓمر، صدىم٦م ومٞمف وُمِرَض  اًمذي اًمٓمٕم٤مم ٟمقع ُيَٗمّمِّ

 هذه ؿمٕمٌت٤من، هل٤م ومٝمل اًمٗمٓمر، صدىم٦م ذقمٞم٦م ُمـ احلٙمٛم٦م إمم اًمٜمٔمر ُيْٚمٗم٧م: اًمث٤مين

ل، شمتٕمٚمؼ إطمدامه٤م ؿمٕمٌت٤من هل٤م احلٙمٛم٦م  .سم٤مًمٗم٘مػم شمتٕمٚمؼ وإظمرى سم٤معمُـَزيمِّ

 ًمٚمّم٤مئؿ، ـمٝمرة اًمّمدىم٦م هذه شًمٚمّم٤مئؿ ـمٝمرة»: شم٘مقل إومم ًمٚمحٙمٛم٦م وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم

 .أـمٕمٛمتف ُم٤م ٟم٘مداً  شمٕمٓمٞمف ح٤م وم٠من٧م شًمٚمٛم٤ًميملم ـُمْٕمَٛم٦م» ًمألظمرى وسم٤مًمٜم٦ًٌم

 ي٘مقل ٟم٘م٤مش، أطمدهؿ وسملم سمٞمٜمل ضمرى وىمري٤ٌمً  اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يتقهؿ ويمم 

 ومٝمق اح٤مل اًمٗم٘مػم أقمٓمٞمٜم٤م إذا ٟمحـ: ي٘مقل اًمٜم٘مؾ، قمغم واًمٕم٘مؾ اًمرأي ُم٘مدُم٤مً  ُمًتحًٜم٤مً 

! أظمل ي٤م: ًمف ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ. آظمره إمم ًمٙمذا ٕـمٗم٤مًمف، ٕهٚمف، صمٞم٤مسًم٤م يِمؽمي ومٞمف يتقؾمع

 اًمتل اًمًٜمقي٦م اًمزيم٤مة ُمـ اًمّمدىم٦م، ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمٞمس اًمّمدىم٦م، هذه ُمـ اعم٘مّمقد

 ُمـ إُم٤م ُيـْخَرج أن ومٞمٜمٌٖمل آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمم اًمٜمّم٤مب ُمٜمٝم٤م اعمٕمرووم٦م سمنموـمٝم٤م دم٥م

 ذم اًمٕم٤مُم٦م اًمَتْقؾِمٕم٦م اعم٘مّمقد ًمٞمس ٕنف يمذًمؽ إُمر ًمٞمس هٜم٤م اًمٗمْم٦م، ُمـ وإُم٤م اًمذه٥م

 هذه وًمٞم٧ًم اًمٓمٕم٤مم، ذم وهل ظم٤مص٦م شمقؾمٕم٦م اعم٘مّمقد وإٟمم اًمٗم٘مػم، قمغم رء يمؾ

 وهذا اًمٕمٞمد، أج٤مم سمٕمد ح٤م أجْم٤مً  شمقؾمٕم٦م وإٟمم واطمد، يقم ٕنف اًمٕمٞمد يقم ظم٤مص٦م اًمتقؾمٕم٦م

 ومروف اًمذي اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ آصع واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمٜمد يتقومر طمٞمٜمم ي٘مع اًمذي هق

 ذًمؽ ُمـ أيمثر ورسمم ؿمٝمقًرا، ُم٤م ٟمققم٤مً  همٜمٞم٤مً  ومٞمّمٌح اًمٙمريؿ ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم اًمٕم٤معملم رب

 .اًمّمدىم٤مت ُمـ إًمٞمف أرؿمد وضمؾ قمز رسمٜم٤م ُم٤م طم٥ًم قمغم

 وم٘مط، إـمٕم٤مُمٝمؿ ذم اًمٗم٘مراء قمغم اًمتقؾمٕم٦م إّٓ  هب٤م اعم٘مّمقد ًمٞمس اًمّمدىم٦م هذه

: أوًٓ : ؿمٞمئلم ُمـ َيَتَجّردوا أن اؾمتٕمداد قمٜمدهؿ ويم٤من ه١مٓء ومٝمٛمٜم٤م إذا وًمذًمؽ

 أن اًمّمٕم٥م ُمـ ومٝمذا آظمره إمم.. طمٜمٗمل ُمذهٌل أن٤م: ًمؽ ي٘مقل ٕنف اعمذهٌٞم٦م، اًمٕمّمٌٞم٦م

ده  يممن أطمًـ، هل وسم٤مًمتل واعمالطم٘م٦م سم٤معمت٤مسمٕم٦م إٓ اعمذهٌٞم٦م، اًمٕمّمٌٞم٦م هذه ُمـ ُٟمَجرِّ

 وإٟمم اعمذه٥م، طمٜمٗمٞمل يٙمقٟمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ٕن اهلقى، اشم٤ٌمع ُمـ ٟمجرده ٟمريد

 ُمذهٌٝمؿ ومٞمؽميمقا  اًمٕمٍم، هذا ذم أن٥ًم طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م أن وسمٕم٘مٚمٝمؿ سمرأهيؿ يرون

 ٕنف طمٜمٞمٗم٦م: أيب اإلُم٤مم سمرأي ومٞم٠مظمذون اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إٓ... .خي٤مًمٗمقٟمف ُمـ عمذه٥م

 .ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم هقًى  وضمد
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: وصم٤مٟمٞم٤مً  اعمذهٌل، اًمتٕمّم٥م قمـ اًمتجرد قمـ: أوًٓ  اًمٜم٤مس ُٟمَريبِّ  أن قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ: وم٢مذاً 

 .ٟمٕمؿ. ُمْمٚم٦م اهلقى اشم٤ٌمع ٕن اهلقى، اشم٤ٌمع قمـ

  (11 :17: 17/   137/  واًمٜمقر اهلدى) 



 أحكاً يف وتفزقات

 الشكاة
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 بـػسف فزـاتف ادرء تػريؼ مؼوظقة

 صمؿ ومٚمٞم٘مْمف ديـ ٞمفقمٚم يم٤من ومٛمـ ،زيم٤مشمٙمؿ ؿمٝمر هذا»: قمٜمف اهلل رى قمثمن ىم٤مل»

 .صحٞمح. شُم٤مًمف سم٘مٞم٦م يزيمك

 اًمزيم٤مةَ  يٗمرق أن يًـ أنف قمغم سمٕمده واًمذى إثر هبذا اعمّمٜمػ اؾمتدل :تـبقف

 وم٤مٕومم ،ذًمؽ قمغم سحي٦م دًٓم٦م ومٞمٝمم وًمٞمس ،ٝم٤مُمًتح٘مِّ  إمم وصقهل٤م ـًمٞمتٞم٘مَّ  ٝم٤مص٤مطمٌُ 

 اًم٤ٌمـمٜم٦م ُم٤مًمف زيم٤مة شمٗمرىمف يتقمم اًمرضمؾ سم٤مب» رمش 5/335» اًمٌٞمٝم٘مك رواه سمم آؾمتدٓل

 سممئتك قمٜمف اهلل رى اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ضمئ٧م»: ىم٤مل اعم٘مؼمى ؾمٕمٞمد أبك قمـ شسمٜمٗمًف

: ىمٚم٧م: ىم٤مل يمٞم٤ًمن؟ ي٤م قمت٘م٧م وىمد: ىم٤مل ،ُم٤ممم زيم٤مة هذا اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ىمٚم٧م ،درهؿ

 ش.3814» قمٌٞمد أبق رواه ويمذا. شوم٤مىمًٛمٝم٤م أن٧م هب٤م اذه٥م: ىم٤مل، ٟمٕمؿ

 .طمًـ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 إٓ فمؾ ٓ يقم فمٚمف حت٧م اهلل ئمٚمٝمؿ ؾمٌٕم٦م»: قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ًمذًمؽ يِمٝمدو

 .شيٛمٞمٜمف أنٗم٘م٧م ُم٤م ؿممًمف شمٕمٚمؿ ُم٤م تكطم سمٞمٛمٞمٜمف شمّمدق ورضمؾ.. .قم٤مدل إُم٤مم: فمٚمف

 [(858) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 ادممـ ؽر ظذ زـاة ٓ

 قمنم - اًمٕم٘م٤مر ُم٤مل أو - اًمثمر صدىم٦م ذم اعم١مُمٜملم قمغم[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٕمنم ٟمّمػ سم٤مًمٖمرب يً٘مك ُم٤م وقمغم اًمًمء، ؾم٘م٧م وُم٤م اًمٕملم ؾم٘م٧م ُم٤م

 [:ىم٤مل صمؿ اعم١مُمـ همػم قمغم زيم٤مة ٓ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ويمٞمػ: ىمٚم٧م .شاًمذُم٦م أهؾ ُمـ شم١مظمذ ٓ أهن٤م قمغم ٦ميم٤مًمدًٓم وومٞمف» :اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 اعم١مُمـ شمزيمل وإٟمم شمزيمٞمٝمؿ ٓ وم٤مًمزيم٤مة ووالهلؿ، ذيمٝمؿ قمغم وهؿ ُمٜمٝمؿ شم١مظمذ

 هب٤م، وشمزيمٞمٝمؿ شمٓمٝمرهؿ صدىم٦م أُمقاهلؿ ُمـ ظمذ» :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًمنمك درن ُمـ اعمزيمل

 إٟمم اًمزيم٤مة أن قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م شمدل أي٦م ومٝمذهش. هلؿ ؾمٙمـ صالشمؽ إن قمٚمٞمٝمؿ وصؾ



 215 ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يدرس ُمـ وإن ...ذًمؽ قمغم دًٓم٦م ُمٜمٝم٤م أسح احلدي٨م ًمٙمـ اعم١مُمٜملم، ُمـ شم١مظمذ

 وُمٚمقيمٝمؿ اعمًٚمٛملم ظمٚمٗم٤مء ُمـ وهمػمهؿ اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وشم٤مريخ اًمٜمٌقي٦م، اًمًػمة

 يم٤مٟمقا  وإٟمم اعمقاـمٜملم، ُمـ اعمًٚمٛملم همػم ُمـ اًمزيم٤مة ي٠مظمذون يٙمقٟمقا  ل أهنؿ ي٘مٞمٜم٤م يٕمٚمؿ

 يٜمحرف أن اعم١مؾمػ ومٛمـ .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمٞمٝم٤م يٜمص يمم اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ ي٠مظمذون

 شم٤مرة، آضمتمقمٞم٦م واًمٕمداًم٦م .شم٤مرة اإلصالح سم٤مؾمؿ اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ قمـ اعمتٗم٘مٝم٦م سمٕمض

 اًمت٠مويؾ ُمـ سمٓمرق اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف وضمرى واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم صم٧ٌم ُم٤م ومٞمٜمٙمروا

 يٙمقٟمقا  ل ُم٤م يثٌتقن، أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞملم سمت٠مويالت شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف

 اعم٠ًمخ٦م هذه أن وطمًٌٜم٤م يمثػمة، ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م. سمٜمٗمٞمف اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م سمؾ يٕمرومقن،

 اًمِمٞمقخ سمٕمض أن وؾمٛمٕمٜم٤م ىمرأن٤م وم٘مد اًمٙمريٛم٦م، أي٦م ويمذا احلدي٨م هذا قمٚمٞمٝم٤م دل اًمتل

 اظمتالف قمغم اعمقاـمٜملم مجٞمع أهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمزيم٤مة اًمدوًم٦م شم٠مظمذ أن سمجقاز: ي٘مقًمقن اًمٞمقم

 ُمٜمذ ؾمٛمٕم٧م وًم٘مد شمٗمريؼ، أي دون وم٘مرائٝمؿ قمغم شمقزع صمؿ ويم٤مومرهؿ، ُم١مُمٜمٝمؿ أدي٤مهنؿ

 قمـ ومٞمٝم٤م يتٙمٚمؿ يم٤من شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ٟمدوة ذم إزهر ُمِم٤ميخ يم٤ٌمر أطمد ُمـ هذا ُمٕمٜمك أؾم٤مسمٞمع

 ؾمٞم٘مقم اًم٘م٤مهرة ذم اًم٘مقُمل آحت٤مد أن ذيمره ومم٤م اإلؾمالم، ذم آضمتمقمل اًمْممن

 أطمد وم٘م٤مم! وم٘مرائٝمؿ قمغم وشمقزيٕمٝم٤م. اعمقاـمٜملم أهمٜمٞم٤مء مجٞمع ُمـ اًمزيم٤مة سمجٛمع

 قم٘مدٟم٤م ح٤م: وم٘م٤مل ذًمؽ ضمقاز ذم اعمًتٜمد قمـ وؾم٠مخف اًمٜمدوة ذم أُم٤مُمف احل٤مضيـ

 قمغم اقمتمدا ذًمؽ سمجقاز ىمرارا ضمٚم٤ًمهت٤م سمٕمض ذم اختذٟم٤م آضمتمقمٞم٦م احلٚم٘م٤مت ضمٚم٤ًمت

 اعمذه٥م يٕمٜمل أنف أفمـ وأن٤م. اًمِمٞمٕمل اعمذه٥م وهق اإلؾمالُمٞم٦م اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م

 قمـ اجلٚم٦ًم شمٚمؽ ذم راوم٘مف وُمـ اًمِمٞمخ هذا أقمرض ًم٘مد اًمٕمؼمة، ُمقوع وهٜم٤م .اًمزيدي

 ذم واقمتٛمد سم٤معم١مُمٜملم، ظم٤مص٦م اًمزيم٤مة أن قمغم اًمًٚمػ واشمٗم٤مق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب دًٓم٦م

 ذًمؽ؟ ذم اًم٥ًٌم هق ُم٤م اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرىء يدري وهؾ! اًمزيدي اعمذه٥م قمغم ظمالومٝمؿ

 وًمٞمتٝم٤م وآىمتّم٤مدي٦م، آضمتمقمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ قمغم احلٙم٤مم سمٕمض ُمقاوم٘م٦م إٓ هق ًمٞمس

 وًمٙمٜمف اجلزئل اخلٓم٠م هذا ذم اًمٌمء سمٕمض إُمر هل٤من إذن إؾمالُمل ُمٜمٝم٩م قمغم يم٤مٟم٧م

 !هلؿ ديـ ٓ اًمذيـ إورسمٞملم سمٕمض شم٘مٚمٞمد قمغم ىم٤مئؿ هق سمؾ إؾمالُمل، همػم ُمٜمٝم٩م

 ط حمٛمد ىمٚم٥م قمغم أنزهل٤م اًمتل شمٕم٤ممم اهلل ذيٕم٦م ُمـ آؾمتٗم٤مدة قمـ واإلقمراض

 اًمًقء قمٚممء ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم وُمٙم٤من، زُم٤من يمؾ ذم ًمٚمٜم٤مس وهداي٦م ٟمقرا ًمتٙمقن



 214 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة

 اإلؾمالم، ضم٤مدة قمـ اعمٜمحروم٦م سمٗمت٤موهيؿ اجل٤مئريـ احلٙم٤مم ي١ميدون اًمذيـ واًمرؾمقم

 ًمف شمٌلم ُم٤م سمٕمد ُمـ اًمرؾمقل يِم٤مىمؼ وُمـ»: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اعمًٚمٛملم، وؾمٌٞمؾ

 ش. ُمّمػما  وؾم٤مءت ضمٝمٜمؿ وٟمّمٚمف شمقمم ُم٤م ٟمقًمف اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ همػم ويتٌع اهلدى

 (.671-673/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افزـاة ظذ افتحايؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 اٟم٘مٓمع ضمٜمًف سمٖمػم أبدًمف أو احلقل أثٜم٤مء ذم اًمٜمّم٤مب سم٤مع ًمق»: اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ىمقًمف

 .شآظمر طمقٓ واؾمت٠منػ اًمزيم٤مة طمقل

 اًمزيم٤مة ُمـ اخلالص ًم٘مّمد ٓ اشمٗم٤مىم٤م ذًمؽ وىمع إذا سمم هذا ي٘مٞمد أن يٜمٌٖمل: ىمٚم٧م

 اح٤مل وه٥م اًمٜمّم٤مب طمقل اٟمتٝم٤مء ىم٤مرب إذا يم٤من أنف احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض قمـ يروى يمم

 قمغم قمٜمدهؿ ضم٤مئز سم٤مهلدي٦م اًمٕمقد ٕن ُمٜمٝم٤م اؾمؽمده احلقل اٟمتٝمك إذا طمتك ًمزوضمتف

 أرى وم٢مين - ذقمٞم٦م طمٞمٚم٦م سمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمٝم٤م اًمتل - احلٞمٚم٦م هذه اطمت٤مل ومٛمـ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ

 وم٢من اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر طمٙمٞمؿ سمـ هبز طمدي٨م قمغم ُم٤مًمف وؿمٓمر اًمزيم٤مة ُمٜمف ي١مظمذ أن

 .ومت٠مُمؾ طمٞمٚم٦م دون اعمٛمتٜمع ُمـ اجلزاء هبذا أومم اعمحت٤مل

 .شاًمزيم٤مة ُمـ اًمٗمرار»:قمٜمقان حت٧م اًمٙمت٤مب ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م وراضمع

 ش[149»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اتػاؿا ظؾقف زـاة ٓ افبقت متاع

 .اشمٗم٤مىم٤م قمٚمٞمف زيم٤مة ٓ اًمٌٞم٧م ُمت٤مع :اإلمام ؿال 

 ش[121»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 212 ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افعغ بدل افزـاة يف افؼقؿة إخراج

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 سمّمٞمٖم٦م ُمٕمٚم٘م٤م اًمٌخ٤مري روى وىمد»: اًمٕملم سمدل اًم٘مٞمٛم٦م دومع: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 اًمّمدىم٦م ذم ًمٌٞمس أو َخٞمص صمٞم٤مب سمٕمرض ايتقين: اًمٞمٛمـ ٕهؾ ىم٤مل ُمٕم٤مذا أن اجلزم

 .شسم٤معمديٜم٦م ط اًمٜمٌل ٕصح٤مب وظمػم قمٚمٞمٙمؿ أهقن واًمذرة اًمِمٕمػم ُمٙم٤من

 يمذًمؽ وًمٞمس صحٞمح ُمٕم٤مذ قمـ اعمذيمقر إثر سم٠من إؿمٕم٤مر اًمٙمالم هذا ذم: ىمٚم٧م

 ـم٤موس سملم ُمٜم٘مٓمع وهذا ش...ُمٕم٤مذ ىم٤مل: ـم٤موس ىم٤مل»: هٙمذا اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف وم٢مٟمم

 :ذطمف ذم احل٤مومظ ىم٤مل وُمٕم٤مذ

 ومٝمق ُمٕم٤مذ ُمـ يًٛمع ل ـم٤موس ًمٙمـ ـم٤موس إمم اإلؾمٜم٤مد صحٞمح اًمتٕمٚمٞمؼ هذا»

 صحٞمح ومٝمق اجل٤مزم سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ اًمٌخ٤مري ذيمره»:ىم٤مل ُمـ سم٘مقل يٖمؽم ومال ُمٜم٘مٓمع

 أن إٓ ومال؟ اإلؾمٜم٤مد سم٤مىمل وأُم٤م قمٜمف قمٚمؼ ُمـ إمم اًمّمح٦م إٓ يٗمٞمد ٓ ذًمؽ ٕنشقمٜمده

 .شقمٜمده ىمقشمف ي٘متيض سمف آطمتج٤مج ُمٕمرض ذم ًمف إيراده

 سمؾ واًمٕملم اًم٘مٞمٛم٦م سملم ومرق ٓ أنف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل قمغم يدل ل إثر هذا صح ًمق صمؿ

 إهمٜمٞم٤مء قمغم واًمتٞمًػم اًمٗم٘مراء عمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج جيقز ُمـ ًم٘مقل يدل

 :شآظمتٞم٤مرات» ذم ىم٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اظمتٞم٤مر وهق

   .ُمثؾ واعمّمٚمح٦م احل٤مضم٦م قمـ اًمٕمدول ًمٕمدم اًمزيم٤مة ذم اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج وجيقز»

 أن يٙمٚمػ وٓ جيزئف اًمدراهؿ قمنم إظمراج ومٝمٜم٤م زرقمف أو سمًت٤مٟمف صمٛمرة يٌٞمع أن 

 ذًمؽ ضمقاز قمغم أمحد ٟمص وىمد سمٜمٗمًف اًمٗم٘مػم ؾم٤موى ىمد وم٢مٟمف طمٜمٓم٦م أو مترا  يِمؽمي

 يٙمٚمػ وٓ يم٤مف اًم٘مٞمٛم٦م وم٢مظمراج ؿم٤مة قمٜمده وًمٞمس اإلسمؾ ذم ؿم٤مة قمٚمٞمف دم٥م أن وُمثؾ

ء اًمًٗمر  .شضم٤مئز ومٝمذا هلؿ أنٗمع ًمٙمقهن٤م اًم٘مٞمٛم٦م ـمٚمٌقا  اعمًتح٘مقن يٙمقن أن أو ؿم٤مة ًمنما

 ش[179»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 217 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة

 وتقزيعفا؟ افزـاة بجؿع يؼقم افذي مـ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 يٌٕم٨م ط اهلل رؾمقل يم٤من»: اًمزيم٤مة؟ سمتقزيع ي٘مقم اًمذي ُمـ: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

سمف  يٗمٕمالن وقمٛمر سمٙمر أبق ويم٤من اعمًتح٘ملم قمغم ويقزقمٝم٤م اًمّمدىم٤مت ًمٞمجٛمٕمقا  ٟمقا

 زُمٜم٤م اًمٜمٝم٩م هذا قمغم ؾم٤مر قمثمن ضم٤مء ومٚمم واًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة إُمقال سملم ومرق ٓ ذًمؽ

 وذم إُم٦م قمغم طمرضم٤م شمتٌٕمٝم٤م ذم أن ووضمد اًم٤ٌمـمٜم٦م إُمقال يمثرة رأى ح٤م أنف إٓ

 .شإُمقال أصح٤مب إمم زيم٤مهت٤م أداء ومقض سم٠مرسم٤مهب٤م ضرا شمٗمتٞمِمٝم٤م

   :ُمالطمٔم٤مت ومٞمف: ىمٚم٧م

 ُمـ اًمّمدىم٤مت جيٛمع ُمـ يٌٕم٨م يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم أضمد ل :إوػ

 اعم١مًمػ ذيمر يمم واًمريم٤مز واًمٗمْم٦م واًمذه٥م اًمتج٤مرة قمروض وهل اًم٤ٌمـمٜم٦م إُمقال

 إٟمف سمؾ ذًمؽ سمٜمٗمل اًم٘مٞمؿ اسمـ سح سمؾ ذًمؽ ذيمر اعمحدصملم ُمـ أطمدا وضمدت وٓ ٟمٗمًف

 ىم٤مل طمٞم٨م قمٛمقُمف قمغم اًمٔم٤مهرة إُمقال ذم اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر اًمٌٕم٨م يٙمقن أن ٟمٗمك

 :شاًمزاد» ذم

 ط هديف ُمـ يٙمـ ول اًم٘مرى إمم يٌٕمثٝمؿ يٙمـ ول اًمٌقادي إمم ؾمٕم٤مشمف يٌٕم٨م ط يم٤من»

 .شواًمثمر واًمزروع اعمقار ُمـ اًمٔم٤مهرة إُمقال أهؾ إمم إٓ ؾمٕم٤مشمف يٌٕم٨م أن

 قمروض قمغم اًمزيم٤مة وضمقب قمغم اًمًٜم٦م ُمـ دًمٞمال ًمٙم٤من اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م صح وًمق

 .ومت٠مُمؾ. اًمتج٤مرة

 :3255 رىمؿ قمٌٞمد أبق وىم٤مل

 .شقمٚمٞمف ُم١ممتٜملم ومٞمف اًمٜم٤مس يٙمقن أن ظم٤مص٦م اًمّم٤مُم٧م ؾمٜم٦م»

 واًمٌٞمٝم٘مل 3814 رىمؿ قمٌٞمد أبق روى سمؾ اًمثالًم٦م اخلٚمٗم٤مء قمـ يمذًمؽ أضمده ل :ثاكقا

 :ىم٤مل اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد أيب قمـ 335/  5

 وأتٞمتف: ىم٤مل - ُم٤مزم زيم٤مة هذه! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: وم٘مٚم٧م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أتٞم٧م»



 218 ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن٧م هب٤م وم٤مذه٥م: وم٘م٤مل ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧م يمٞم٤ًمن؟ ي٤م أقمت٘م٧م: وم٘م٤مل - درهؿ سممئتل

 .ضمٞمد إؾمٜم٤مده. شوم٤مىمًٛمٝم٤م

 ٟم٘مٚمف ح٤م ظمالوم٤م ص٤مطمٌٝم٤م إمم اًمزيم٤مة شمٗمريؼ أوًم٩م ىمد قمٜمف اهلل رض قمٛمر ومٝمذا

 ُم٤مًمف زيم٤مة شمٗمرىم٦م يتقمم اًمرضمؾ سم٤مب» سمـ إثر هلذا اًمٌٞمٝم٘مل شمرضمؿ وىمد قمٜمف اعم١مًمػ

 .شسمٜمٗمًف اًم٤ٌمـمٜم٦م

 رء ذم  أصال ًمف أضمد ل اًمخ... اًمٜمٝم٩م ذًمؽ قمغم ؾم٤مر أنف قمثمن قمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م :ثافثا

 .قمٚمٛم٧م ومٞمم احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ أطمد ذيمره وٓ أصم٤مر يمت٥م ُمـ

 اًمتل همػمه٤م أو اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ُمـ - ىمٌٚمف ُم٤م ويمذا - ٟم٘مٚمف اعم١مًمػ أن واًمٔم٤مهر

 .يروى مم٤م اًمث٤مسم٧م شمتحرى ٓ

 .أقمٚمؿ واهلل

 ش[186»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 219 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 افػفرس

 4 ------------------------------------------------ اًمّمٞم٤مم يمت٤مب

 7 ------------------------------------------- اًمّمٞم٤مم شمنميع طِمٙمٛم٦م

 33 ---------------------------------------- اًمّمٞم٤مم قمغم اًمّمٌٞم٤من متريـ

 34 ----------------------------------------------- اًمتٓمقع صٞم٤مم

 37 ---------- سمخػم هلؿ يدقمق وًمٙمـ يٗمٓمر، ٓ أن ـمٕم٤مُم٤م ًمف وىمدُمقا  ىمقُم٤م، زار إذا اعمتٓمقع ًمٚمّم٤مئؿ

 37 - يٗمٓمر؟ أن قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ ـمٕم٤مم، قمغم سمدقمقشمف أصح٤مسمف سمٕمض ىم٤مم ؿمقال ُمـ اًم٧ًم ذم ص٤مئؿ رضمؾ

 38 ----------------------- ُمًتح٥م طم٘مف ذم وم٤مًم٘مْم٤مء وم٠مومٓمر، ُمتٓمققم٤م ص٤مئم يم٤من ُمـ

 38 ------------------------------------ !قمٛمًدا؟ اًمٗمٓمر َيـْجؼُم  اًمتٓمقع هؾ

 39 --------------------------------------- اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمّمقم أومْمؾ

 63 ------------------------------------------ صٞم٤مُمٝم٤م اعمًتح٥م إج٤مم

 61 -------------------- إج٤مم؟ سم٤مىمل قمغم صٞم٤مُمف ذم ومْمٞمٚم٦م وقم٤مؿمقراء رُمْم٤من ًمٖمػم هؾ

 65 ----------------------------------- حمرم ُمـ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم هق قم٤مؿمقراء

 65 --------------------------------- ومرًو٤م إُمر أول ذم يم٤من قم٤مؿمقراء صقم

 64 -------------------------------- اًمت٤مؾمع ٓ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم هق إٟمم قم٤مؿمقراء

 62 ---------------------------------------قم٤مؿمقراء يقم اًمتقؾمٕم٦م طمٙمؿ

 67 ------------------------------ اًمدقمقة إضم٤مسم٦م ُمع قم٤مؿمقراء صٞم٤مم شمٕم٤مرض إذا

 68 ---------------------------------------- وقم٤مؿمقراء شم٤مؾمققم٤مء صٞم٤مم

 69 ------------------------------ صٞم٤مُمف قمـ ُمٜمٝمًٞم٤م يقًُم٤م قم٤مؿمقراء يقم واومؼ إذا

 11 ---------------------------------------- اًمٌٞمض إج٤مم صٞم٤مم ومْمؾ

 11 ----- يٚمٞمف اًمذي وآصمٜملم يٚمٞمف اًمذي وآصمٜملم اًمِمٝمر أول ُمـ اخلٛمٞمس يّمقم ط اًمٜمٌل يم٤من هؾ

م واخلٛمٞمس آصمٜملم ًمّمٞم٤مم وومٕمٚمف ط اًمٜمٌل شمٓمٌٞمؼ هؾ  اًمّمٞم٤مم أومْمؾ) :ىمقًمف ُمـ قمٜمف ورد ُم٤م قمغم ُيَ٘مدَّ

 15 ------------------------------------------------ (داود صٞم٤مم

 12 ----------------------------------------- آصمٜملم يقم صٞم٤مم ومْمٞمٚم٦م

 12 --------------------------- اًمتٗمرق؟ أم اًمتت٤مسمع ؿمقال ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م

 19 --------------------------------------------- قمٜمف اعمٜمٝمل اًمّمٞم٤مم

 53 -----------------------------------------يم٤مُمالً  رضم٥م صٞم٤مم طمٙمؿ

 56 --------------------------------------- سم٤مًمّمٞم٤مم اجلٛمٕم٦م إومراد طمٙمؿ

 51 --------------------------------------- وطمده ُيّم٤مم ٓ اجلٛمٕم٦م يقم



 231 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 58 -------------------------------------------- اًمدهر صقم حتريؿ

 59 --------------- ًمٚمدهر اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح صٞم٤مم طمدي٨م وشمْمٕمٞمػ اًمدهر صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 59 -------------------------------------------- قمٜمف اعمٜمٝمل اًمقص٤مل

 41 -------------- ذًمؽ سمٕمد ًمف شمٞمنت صمؿ اًمٙمٗم٤مرة قمـ وقمجز رُمْم٤من هن٤مر ذم أهٚمف ضم٤مُمع ُمـ

 43 ----------------- ُمتّمالً  وًمٞمس اًمًالم قمٚمٞمف داود هدي قمغم اًمدهر ٟمّمػ صٞم٤مم ضمقاز

 43 ----------------------------- اًمًحقر إمم اًمًحقر ُمـ اًمّمٞم٤مم ُمقاصٚم٦م ضمقاز

 46 ----------------------------------- سمرُمْم٤من ؿمٕم٤ٌمن صٞم٤مم وصؾ طمٙمؿ

 44 ------------------------------------------------ اًم٧ًٌم صٞم٤مم

 47 ----------------------------------- اًمٗمريْم٦م همػم ذم ًم٧ًٌما صٞم٤مم طمٙمؿ

 48 --------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل ٟمًخ دقمقى رد

 48 ----------------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 26 -------------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 26 ---------------------------------- اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 26 ---------------------------------- قمٚمٞمؽ وٓ ًمؽ ٓ اًم٧ًٌم صقم :ُمٕمٜمك

 25 ------------------------------- اجلٛمٕم٦م أو اًم٧ًٌم يقم قمروم٦م يقم ص٤مدف إذا

 24 ------------------------ ُيّم٤مم؟ هؾ اًم٧ًٌم يقم أطمده٤م ص٤مدف إذا اًمٌٞمض إج٤مم

 24 ------------------------------ اًمٌٞمض إج٤مم ُمـ يقُم٤م اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف إذا

 22 ------------------------------------ اًم٧ًٌم ص٤مدف إذا قمروم٦م يقم صٞم٤مم

 71 -------------------------------------- إطمد ويقم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم

 73 ----- اًمٞمقُملم؟ صٞم٤مم يؽمك أم شم٤مؾمققم٤مء سمّمٞم٤مم اعمًٚمؿ يٙمتٗمل ومٝمؾ اًم٧ًٌم يقم قم٤مؿمقراء واومؼ إذا

 76 -------------------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمقل

 78 -------------------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمقل

 81 ---------------------------- اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م قمغم اًمٙمالم

 93 ------------------------------------- اًم٧ًٌم؟ يقم صٞم٤مم ٟمذر طمٙمؿ ُم٤م

 96 --------------------------------- واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم واومؼ إذا قمروم٦م يقم

 96 -------------------------------------- اًم٧ًٌم ُمع اجلٛمٕم٦م صٞم٤مم طمٙمؿ

 94 --------------------------------------- اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 92 ---------------------------------- قم٤مؿمقراء واومؼ إذا اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمٙمؿ

 313 ------------------ اًم٧ًٌم؟ صٞم٤مم وحتريؿ داود صٞم٤مم سمٗمْمؾ اًم٘مقل سملم اجلٛمع يمٞمػ

 316 -------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ واًمٜمٝمل داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ أن سملم اجلٛمع يمٞمػ

 311 ------------------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمٙمؿ



 233 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 314 ---------------------------------- اًمٗمرض همػم ذم اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمرُم٦م

 312 ------------------- اًم٧ًٌم يقم واومؼ إذا قمروم٦م أو قم٤مؿمقراء يقم صقم إومراد جيقز ٓ

 317 ------------------------------------------------- رُمْم٤من

 319 ----------- ُمْم٤مقمٗم٦م؟ ومٞمف واًمًٞمئ٤مت احلًٜم٤مت وهؾ ومريْم٦م، يٕمدل رُمْم٤من ذم اًمٜمٗمؾ هؾ

 319 ------------------------------------- قمذر سمٖمػم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر

 331 --------------------- يٗمٓمر؟ أن ًمف جيقز هؾ رُمْم٤من ذم اًمًٗمر دائؿ إضمرة ؾم٤مئؼ

 333 ---------------------------- !اًمٕم٤مُم٦م؟ اًمث٤مٟمقي٦م ًمٓمٚم٦ٌم رُمْم٤من ذم اًمٗمٓمر طمٙمؿ

 336 ------------------- اًمت٤مزم اًمٞمقم ؿمٛمس همروب قمٜمد إٓ يًتٞم٘مظ ول اًمٗمجر ٟم٤مم رضمؾ

 331 -------------------------------- اًمٚمٞمؾ ُمـ يقُمٞم٤م رُمْم٤من صٞم٤مم ٟمٞم٦م شمٌٞمٞم٧م

 331 --------------------- اًم٤ٌمىمل؟ صٞم٤مم أضمر ُمـ ُيـْحَرم رُمْم٤من ذم يقُم٤مً  ُيْٗمٓمِر ُمـ هؾ

 334 --- ًمف؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمقم أج٤مم قمدد ذم ظمٚمؾ ذًمؽ قمـ ومٜمت٩م آظمر سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ رُمْم٤من ذم اٟمت٘مؾ ُمـ

 332 ------------------------------- اًمٕمذاب قمٜمف خيٗمػ رُمْم٤من ذم اعمٞم٧م هؾ

 339 --------------------------------------------- اعمٓم٤مًمع اظمتالف

 363 --------------------------------- قمٚمٞمٜم٤م هُمؿ إذا يقًُم٤م صمالصملم ؿمٕم٤ٌمن إمت٤مم

 363 ---------------------------- ًمٚمٜم٤مس اعمقاوم٘م٦م واًمٗمٓمر اًمّمٞم٤مم صمٌقت ذم يٕمتؼم

 361 --------------------------------------- اعمٓم٤مًمع واظمتالف اًمّمٞم٤مم

 364 -------------------------------------- وطمده  اهلالل رأى ُمـ طمٙمؿ

 362 ------------------------ اعمٓم٤مًمع اظمتالف طمقل ويمٚمٛم٦م آظمر، جمتٛمع ُمع اًمّمٞم٤مم

 368 ----------------------------- آظمر سمٚمد ُمع اًمّمٞم٤مم وطمٙمؿ اعمٓم٤مًمع اظمتالط

 369 --------------------------- اهلالل رؤي٦م قمغم وآظمتالف اعمٓم٤مًمع، اظمتالف

 314 --------------------------- ًمٚمٝمالل؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٓم٤مًمع اظمتالف ذم شم٘مقًمقن ُم٤م

 317 ----------------------- اهلالل؟ رؤي٦م ذم احلديث٦م سم٤مٔٓت آؾمتٕم٤مٟم٦م يٛمٙمـ هؾ

 317 -------- أوٓ؟ اًمّمٞم٤مم أقمٚمـ اًمذي اإلؾمالُمل اًمٌٚمد ُمع أم سمٚمده ُمع سم٤مًمّمٞم٤مم اعمًٚمؿ يت٘مٞمد هؾ

 318 ------------------------------------- وطمده رُمْم٤من هالل رأى ُمـ

 319 ----------------- رُمْم٤من ؿمٝمر أول حتديد ذم اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمدراؾم٤مت قمغم آقمتمد طمٙمؿ

 351 --------------- وآظمره رُمْم٤من ؿمٝمر سمداي٦م حتديد ذم اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٚمقم قمغم آقمتمد ظمٓم٠م

 357 ----- يّمقُمقن؟ ُمـ ُمع رُمْم٤من ؿمٝمر دظمقل رؾمٛمٞم٤ًّم شُمٕمٚمـ ٓ سمٚمد ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن

أيمؼم عمٗمًدة دومٕم٤مً  سمٚمده ُمع يّمقم ُمًٚمؿ يمؾ إن ُي٘م٤مل وإٟمم اًمٞمقم ٟمٗمس ذم يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن يّمقم أن إصؾ

 ----------------------------------------------------- 343 

 346 ------------------------------------- قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م اهلالل رؤي٦م

 344 ---------- أيمؼم عمٗمًدة دومٕم٤مً  آظمر سمٚمد ُمع ٓ اًمّم٤مئؿ ومٞمف ي٘مٞمؿ اًمذي اًمٌٚمد ُمع اًمّمٞم٤مم وضمقب



 236 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ىمٚمٞم٦م آظمر، سمٚمد ُمع اًمّمٞم٤مم وطمٙمؿ رُمْم٤من، ُمـ أنف ُمٕمت٘مًدا اًمٕمٞمد يقم ص٤مم ُمـ طمٙمؿ  ُمع ُمًٚمؿ همػم سمٚمد ذم اعمًٚمٛم٦م وٕا

 347 ------------------------------------------------ شمّمقم؟ ُمـ

 321 ------------------------------------------------ اًمٜمٝم٤مر ـمقل

 324 ------------------------------------- اًمٜمٝم٤مر ومٞمٝم٤م يٓمقل اًمتل اًمٌٚمدان

الد  ُمع اًمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م يٕمتدل هلؿ سمٚمد أىمرب ُمع يّمقُمقن إهنؿ ُي٘م٤مل هؾ ؾم٤مقم٦م قمنميـ ُمـ أيمثر اًمٜمٝم٤مر ومٞمٝم٤م يٓمقل اًمتل اًٌم

 327 --------------------------------------------------- اًمٜمٝم٤مر

 371 ------------------------- اًمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م ي٘مٍم أو ومٞمٝم٤م ًمٞمؾ ٓ اًمتل اًمدول ذم اًمّمٞم٤مم

 371 ----------------------------------- وشمقىمٞمتٝمم واإلُم٤ًمك اإلومٓم٤مر أطمٙم٤مم

 374 -------------------------------- اإلومٓم٤مر ًمتٕمجٞمؾ اًمِمٛمس همروب ُمراىم٦ٌم

 374 -------------------------- اًمًٜم٦م هلذه اًمٜم٤مس وشمرك اًمرـم٥م قمغم اإلومٓم٤مر ؾمٜمٞم٦م

 372 ----------- إهاف سمدون ًمٚمٕمِم٤مء يرضمع صمؿ ًمٚمّمالة ي٘مقم صمؿ سمٚم٘مٞممت يٗمٓمر أن اًمّم٤مئؿ قمغم

 377 -------------------------- ًمٚمّم٤مئؿ اعمٖمرب صالة ىمٌؾ سم٤مًمَٕمَِم٤مء اًمٌدء ُمنموقمٞم٦م

 377 ---------------------------------- ـمٕم٤مم اًمّم٤مئؿ ومؿ وذم اًمٗمجر ـمٚمع إذا

 378 ---------- اًمقىم٧م ىمٌؾ إيمؾ اسمتدأ ىمد يم٤من إذا اًمٗمجر وىم٧م دظمقل ُمع إيمؾ اؾمتٛمرار ضمقاز

 379 ------------------ اًمقضمقب طملم اًمٜمٝم٤مر ُمـ اًمٜمٞم٦م جيزيف هن٤مًرا اًمّمقم قمٚمٞمف وضم٥م ُمـ

 383 ----------------------------- سمدقم٦م اًمّمٌح صالة ىمٌؾ اًمٓمٕم٤مم قمـ اإلُم٤ًمك

 383 ------- اإلومٓم٤مر سمقىم٧م اإلظمالل اًمنمقمل ٓ اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم إذان ذم آقمتمد ؿم١مم ُمـ

٤من يٗمٓمر هؾ اًمنمقمل اًمقىم٧م قمـ اعمٖمرب أذان شم٠مظمػم طم٤مًم٦م ذم ذان؟ ىمٌؾ اإلًٟم  حيي وهؾ هبذا؟ يٕمٚمـ وهؾ ٕا

 386 ---------------------------------------------- اجلمقم٦م؟ صالة

 387 ----------------------- اإلومٓم٤مر ذم اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم يٕمتٛمد ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر

 393 ------ اًمتقىمٞم٧م هذا قمغم اإلومٓم٤مر صَمؿَّ  وُمـ ًمٚمٛمٖمرب اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م اٟمْم٤ٌمط قمدم طمقل يمٚمٛم٦م

 397 --------------------------- ـمٕم٤مم اعمًٚمؿ يد وذم اًمٗمجر ًمّمالة اعمُـ١مذن َأذَّن إذا

 399 --------------------------------- سم٤مٕذان؟ أم سم٤مإلومٓم٤مر يٌدأ هؾ اعم١مذن

 613 ------------------------------------------------- اًمًحقر

 611 ------------------------------------ واضم٥م؟ هق هؾ سم٤مًمًحقر إُمر

 611 ------------------- اًمًحقر سمؼميم٦م اعم٘مّمقد وسمٞم٤من آؾمتح٤ٌمب قمغم سم٤مًمًحقر إُمر

 614 ------------------------------------------- يٗمٓمر ٓ وُم٤م يٗمٓمر ُم٤م

 617 ----------------- (واعمحجقم احل٤مضمؿ أومٓمر) :طمدي٨م وٟمًخ ًمٚمّم٤مئؿ احلج٤مُم٦م ضمقاز

 618 -------------------------------- رُمْم٤من ذم ًمزوضمتف اًمّم٤مئؿ شم٘مٌٞمؾ ضمقاز

 619 ------------------------------------------ ًمٚمّم٤مئؿ اًمت٘مٌٞمؾ ضمقاز

 631 ------------------------- ًمٚمّم٤مئؿ اًمت٘مٌٞمؾ طمٙمؿ ذم واًمِمٞمخ اًمِم٤مب سملم اًمتٗمريؼ



 231 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 631 -------------------------------------------- ًمٚمّم٤مئؿ اعم٤ٌمذة

 633 -------------- ُمٗمٓمر؟ آؾمتٛمٜم٤مء وهؾ يٗمٓمر؟ ومٝمؾ إيالج سمال وم٠منزل زوضمتف سم٤مذ رضمؾ

 631 --------------------------------------- اًمّمٞم٤مم يٌٓمؾ ٓ آؾمتٜممء

 632 ---------------------------------- اًمّمٞم٤مم ُمٗمٓمرات ُمـ آؾمتٛمٜم٤مء هؾ

 632 ---------------------------------- اًمٜمٝم٤مر ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمًقاك ُمنموقمٞم٦م

 637 ----------------------------- ؿم٤مء وىم٧م أي ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمًقاك ُمنموقمٞم٦م

د هؾ  638 ------------------------------------------- !ُمٗمٓمِر؟ اًمؼَمَ

 661 -------------------------------- وٟمحقه٤م واحل٘مٜم٦م ًمٚمّم٤مئؿ اًمٙمحؾ طمٙمؿ

 661 ---------------------------------- اعمٗمٓمرات؟ ُمـ اًمٜمخ٤مُم٦م اسمتالع هؾ

 665 ----------------------- رُمْم٤من ذم اًمّمدري٦م ًمألُمراض اعمْمخ٦م اؾمتٕممل طمٙمؿ

 665 --------------------------------- رُمْم٤من ذم اًمًٕمقط اؾمتخدام طمٙمؿ

 664 ----------------------------------- اعمٗمٓمرات؟ ُمـ اًمٓمٌٞم٦م احل٘مـ هؾ

 664 -------------- يٗمٓمر؟ ـمٌٞم٦م ومحقص٤مت ٕهمراض اإلٟم٤ًمن ضمقف إمم ُمٜمٔم٤مر إدظم٤مل هؾ

 662 ------------------------------------- اًمّم٤مئؿ؟ شمٗمٓمر هؾ اًمٌٜم٩م إسمرة

 667 ------------ اعمٗمٓمرات؟ ُمـ اًمدواء طمٌقب وهؾ !ُيٗمٓمر؟ هؾ اجلمدات ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أيمؾ ُمـ

 668 --------------------- ُمٗمٓمر؟ ومٝمق اجلقف ذم دظمؾ ُم٤م يمؾ أنف اعمٗمٓمرات و٤مسمط هؾ

 669 ------------------------ اعمٗمٓمرات؟ ُمـ احلٚمؼ ذم أثره٤م يقضمد اًمتل اًم٘مٓمرة هؾ

 611 ---------- ُمٗمٓمر؟ اًم٘ملء وهؾ رُمْم٤من، هن٤مر ذم طمٚم٘مف ذم دم سمٓمٕمؿ اًمّم٤مئؿ أطمس إذا احلٙمؿ

 613 -------------------------- ُمٗمٓمر؟ هق هؾ احلديث٦م سم٤مٔٓت اًمداظمكم اًمٗمحص

 616 ------------------------- اًمّمٞم٤مم؟ يٗمًد هؾ واإلومٓم٤مر اًمّمٞم٤مم إمت٤مم سملم اًمؽمدد

 611 -------------------------------- اًمٓمٕم٤مم همػم ُمـ اجلقف إمم رء دظمقل

 615 ------------------- يٗمٓمر؟ هؾ اًمّم٤مئؿ اؾمتٜمِم٤مق طم٤مل ًمٚمٗمؿ إنػ ُمـ ُم٤مء ٟمزل إذا

 614 ------------------------------------------ رُمْم٤من هن٤مر ذم اجلمع

 617 ------------------------------- اًمؽمشمٞم٥م قمغم رُمْم٤من هن٤مر ذم اجلمع يمٗم٤مرة

 618 ----------------------------------- معسم٤مجل اإلومٓم٤مر يمٗم٤مرة ذم اًمؽمشمٞم٥م

 619 --------------- ًمقىمققمف؟ اًم٤ٌمقم٨م هل يم٤مٟم٧م إذا اجلمع ذم اعمرأة قمغم اًمٙمٗم٤مرة شمٙمقن هؾ

 619 --------- واطمدة؟ يمٗم٤مرة ُمـ أيمثر يٚمزُمف ومٝمؾ رُمْم٤من، هن٤مر ذم ُٓمرأتف اًمرضمؾ مج٤مع شَمَٙمّرر إذا

 619 ------------------------- اًمٙمٗم٤مرة؟ شمٙمرار يًتٚمزم هؾ رُمْم٤من ذم اجلمع شمٙمرار

ة ُمـ أيمثر اعمج٤مُمع  651 ------------------- قمٚمٞمف؟ يمٗم٤مرة يمؿ رُمْم٤من، أج٤مم ُمـ يقم ذم ُمرَّ

 651 ----------------------------- دًمٞمٚمف؟ ُم٤م رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع طمؼ ذم اًم٘مْم٤مء

 651 ----------------- إٟمزال؟ حيدث ل وًمق اخلت٤مٟملم إًمت٘م٤مء هق اعمٗمٓمر اجلمع ذم اًمٕمؼمة هؾ



 235 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 653 ---------------جي٤مُمٕمٝم٤م؟ أن ًمف هؾ وزوضمف هق اًمًٗمر سمرظمّم٦م رُمْم٤من هن٤مر ذم أومٓمر ُمـ

 654 ------------------------------------------- وٟمًٞم٤مٟم٤م ظمٓم٠م اإلومٓم٤مر

 657 ---------------------------------------صٞم٤مُمف أثٜم٤مء ظمٓم٠مً  ذب ُمـ

 657 ----------------------- أواًمٜمٗمؾ اًمٗمرض صٞم٤مم ذم ٟمًٞم٤مًٟم٤م واجلمع واًمنمب إيمؾ

 659 -------------------------------------------------- اًم٘مْم٤مء

 643 ------------------------------- رُمْم٤من ىمْم٤مء ذم اعمت٤مسمٕم٦م أو اًمتٗمريؼ ضمقاز

 643 -------------------------- آؾمتٓم٤مقم٦م طم٤مل اًمٗمقر قمغم رُمْم٤من ىمْم٤مء وضمقب

 646 -------------------------------- ُمٗمرىم٤مً  رُمْم٤من ىمْم٤مء يٙمقن أن جيقز هؾ

 645 -------------------------------- ُمتٕمٛمدا أومٓمره عمـ رُمْم٤من ىمْم٤مء طمٙمؿ

٤ًٌم؟ ىمْم٤مءً  ي٘ميض ُمـ إومٓم٤مر جيقز هؾ  644 -------------------------------- واضم

 647 ---------------------------------------- اًمٜمٞم٦م ُيٌٞم٧م ل عمـ اًم٘مْم٤مء

 647 ---------------------------- أظمر رُمْم٤من جملء طمتك اًم٘مْم٤مء شم٠مظمػم طمٙمؿ

 648 --------------------------- ًمٕمذر؟ وم٤مشمتف عمـ اًمٗم٤موٚم٦م إج٤مم ىمْم٤مء ينمع هؾ

 649 -------------- اًمتٗمريؼ؟ أم اًمند قمغم شمٙمقن هؾ رُمْم٤من ذم اًمّم٤مئؿ أومٓمره٤م اًمتل إج٤مم

 623 --------------- اًمٜمقاومؾ؟ ٤ممصٞم قمغم طمرصٝم٤م ُمع اًمِمت٤مء إمم رُمْم٤من ىمْم٤مء أظمرت اُمرأة

 621 ------------------------------- اًمٗمرض ىمْم٤مء ذم ٟم٤مؾمًٞم٤م ذب أو أيمؾ ُمـ

 625 ---------------------- ؿمقال؟ ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم أم رُمْم٤من ىمْم٤مء اعمرأة شم٘مدم هؾ

 624 --------------- ؿمقال؟ ُمـ اًم٧ًم سمّمٞم٤مم أم رُمْم٤من ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م سم٘مْم٤مء اعمرأة شمٌدأ هؾ

 624 ------------- ؿمقال ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم وٟمٞم٦م رُمْم٤من ُمـ وم٤مت ُم٤م ىمْم٤مء ٟمٞم٦م سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 622 ------------------------------- يّمؿ ول اًمتٙمٚمٞمػ سمٚمغ ُمـ طمؼ ذم اًم٘مْم٤مء

 628 ------- سم٤مًمًت٦م؟ أم سم٤مًم٘مْم٤مء يٌدأ ومٝمؾ ىمْم٤مء قمٚمٞمف وُمـ اًمتت٤مسمع، قمغم ؿمقال ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم هؾ

 671 --------------------- قمديدة ؾمٜمقات صٞم٤مم ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م شمرايمؿ ًمق اعمرأة شمٗمٕمؾ ُم٤مذا

 671 -------------------- قمذر؟ سمال يٗمٓمر أن ًمف هؾ اًم٘مْم٤مء صٞم٤مم ذم ذع اًمذي اإلٟم٤ًمن

 673 ------------- ذًمؽ طمقل وٟم٘م٤مش ؿمقال ُمـ اًم٧ًم قمغم واًم٘مْم٤مء اًمٜمذر صٞم٤مم شم٘مديؿ طمٙمؿ

 682 -------- آؾمتح٤ٌمب؟ أم اًمقضمقب قمغم هق هؾ ًمٚمدقمقة اؾمتج٤مسم٦مً  أومٓمر اًمذي ًمٚمٛمتٜمٗمؾ اًم٘مْم٤مء

 687 --------------------------------------- ىمْم٤مء وقمٚمٞمٝم٤م طم٤مُمؾ اُمرأة

 687 ----------- سم٤مًم٘مْم٤مء؟ يٌدأ أم أوًٓ  ؿمقال ُمـ سم٤مًم٧ًم يٌدأ هؾ رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف رضمؾ

 687 ------------ ُمٕمذوًرا يزال ٓ وهق اًمت٤مزم رُمْم٤من ودظمؾ اعمرض سمٕمذر رُمْم٤من أومٓمر رضمؾ

 689 ------------------------ ؾمٜمقات ًمٕمدة رُمْم٤من صٞم٤مم ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م شم٘مض ل اُمرأة

 691 -------------------------- ؾمٜمقات قمنم ىمٌؾ اًمّمٞم٤مم ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م شم٘مضِ  ل اُمرأة

 693 ----------------------------------------------- اًمرظمص أهؾ



 234 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 691 ----------------------------------- اًمّمقم قمـ اًمٕم٤مضمز ًمٚمٙمٌػم اًمٗمدي٦م

 692 ------------ سم٤مًمٙمٗم٤مرة؟ شمٚمزم هؾ ضمٜمٞمٜمٝم٤م قمغم أو ٟمٗمًٝم٤م قمغم ختِمك اًمتل واحل٤مُمؾ اعمروع

 692 ---------------------------------- واعمروع احل٤مُمؾ ومٓمر قمغم يؽمشم٥م ُم٤م

 698 ------------------------------------- رُمْم٤من ذم شمٗمٓمر اًمتل اعمُْرِوع

 111 ------------ اًمٜمٗم٤ًمء؟ طمٙمؿ ٟمٗمس هق وهؾ رُمْم٤من ذم شمٗمٓمر اًمتل واعمروع احل٤مُمؾ طمٙمؿ

 113 ------------------------------------ اإلومٓم٤مر يٌٞمح اًمذي اعمرض طمد

 115 ------------------------ اًمّمقم؟ يًتٓمٞمع ومال ًمف ُمالزم سمٛمرض اعمريض طمٙمؿ

 ُمٚمزم هق ومٝمؾ اًمّمٞم٤مم قمغم يٕمٞمٜمف دواء هٜم٤مك يم٤من وإذا ُمزُمـ، سمٛمرض ًمٚمٛمريض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمٞم٤مم طمٙمؿ

ئف؟  114 ------------------------------------------------- سمنما

 112 ----------------------------- اًمّمٞم٤مم؟ ذم واعمًتح٤مو٦م احل٤مئض سملم اًمٗمرق

ًٟم٤م يٕمٛمؾ ُمـ ا  112 ---------------------- ُيٓمِٕمؿ؟ ومٝمؾ رُمْم٤من ذم أومٓمر إذا ؾم٤مئً٘م٤م أو ومرَّ

 118 ------------------- اإلومٓم٤مر؟ ذم قمذر هلؿ هؾ رُمْم٤من ذم اًمِم٤مىم٦م إقممل أصح٤مب

 118 -------------------------------- اًمّمٞم٤مم يمٗم٤مرة زوضمتف قمـ اًمزوج إـمٕم٤مم

 118 -------------------------- وًمٞمُّف؟ قمٜمف يّمقم ومٝمؾ يمٗم٤مرة صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ

 119 -------------------------اسمٜمتف؟ قمٜمف شمّمقم ومٝمؾ يمٗم٤مرة صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت رضمؾ

 131 اًمٜم٤مومٚم٦م؟ صٞم٤مم وٟمٞم٦م اًمٙمٗم٤مرة صٞم٤مم ٟمٞم٦م سملم اجلٛمع جيقز وهؾ اًمٙمٗم٤مرة؟ صٞم٤مم قمغم اعمًٚمؿ ي١مضمر هؾ

 133 ----------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمّمٞم٤مم أطمٙم٤مم

 131 ------------------- قمٚمٞمف يِمؼ اًمّمقم يم٤من إذا اًمًٗمر ذم رُمْم٤من صقم ذم اًمؽمظمٞمص

 131 ---------------------- اًمّمٞم٤مم ذم ُمِم٘م٦م وضمد عمـ أومْمؾ اًمًٗمر ذم رُمْم٤من إومٓم٤مر

 131 ------------------------------ أجنمه٤م أومْمٚمٝمم اًمًٗمر ذم واًمٗمٓمر اًمّمقم

 135 -------------------------- شمٓمٞمٕمف؟ ومٝمؾ اًمّمٞم٤مم قمـ زوضمتف هنك ُم٤ًمومر رضمؾ

 132 ---------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمّم٤مئؿ قمغم اعمٗمٓمر ومْمؾ

 137 ---------------------------- اًمّم٤مئؿ يي يم٤من إذا اًمًٗمر ذم اًمّمٞم٤مم جيقز ٓ

 138 ------------------------------------ رُمْم٤من ذم اعم٤ًمومر صٞم٤مم طمٙمؿ

 138 --------------------------------------------اعم٤ًمومر يٗمٓمر ُمتك

 163 ------------------------- رُمْم٤من ذم اًمٗمٓمر ًمٚمٛم٤ًمومر يتٞمح اًمذي اًمًٗمر و٤مسمط

 166 ------------------------- اًمًٗمر؟ قمغم قمزم إذا سمٞمتف ُمـ اعم٤ًمومر صٞم٤مم جيقز هؾ

 164 -------------------------------- اًمًٗمر سمرظمص إظمذ اعم٤ًمومر يٌدأ ُمتك

 162 ------------------------------- اًمٗمٓمر؟ أم اًمّمٞم٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر إومْمؾ هؾ

 167 ----- جي٤مُمٕمٝم٤م؟ أن ًمف ومٝمؾ ًمٚمحٞمض شمٖمتًؾ زوضمف ومقضمد سمٞمتف إمم قم٤مد صمؿ اًمًٗمر سمٕمذر أومٓمر رضمؾ

 169 ------------------------------------ ..اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح



 232 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 113 ------------------------------ »شاًمٗمجر سمٕمد ؾمٗمره ىمٌؾ اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمقل

وٕمٗمف ُمـ قمغم واًمرد ذًمؽ، ذم اًمقارد احلدي٨م وشمّمحٞمح اًمٗمجر، سمٕمد ؾمٗمره ىمٌؾ اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر ُمنموقمٞم٦م

 ------------------------------------------------------ 111 

 111 ----------------------------------------- ًمٚمحدي٨م اًم٘مرآن ؿمٝم٤مدة

 115 --------------------------------------- اًمًٜم٦م ُمـ ًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد

 112 ------------------------------------- ًمٚمحدي٨م شمِمٝمد صحٞمح٦م آصم٤مر

 117 ---------------------------------------- سمف ىم٤مل وُمـ احلدي٨م وم٘مف

 119 -------------- أنس طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم ودًٓمتف اًم٤ٌمب ذم اًمٖمٗم٤مري سمٍمة أيب طمدي٨م

 151 --------------------------------------------- سم٤مًمّمٞم٤مم اًمتداوي

 154 -------------------------------- ذًمؽ ذم اًمِمٞمخ ودمرسم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم اًمتداوي

 157 -------------------------------- ذًمؽ ذم اًمِمٞمخ ودمرسم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم اًمتداوي

 158 --------------------------------- صحٞمح ششمّمحقا  صقُمق» طمدي٨م هؾ

 143 ------------------------------------------------ اًمٜمذر صٞم٤مم

 141 ------------------------------ اًمِمت٤مء ذم وص٤مُمف اًمّمٞمػ ذم صٞم٤مًُم٤م ٟمذر ُمـ

 144 --------------------------------------------- اًمٖمػم قمـ اًمّمٞم٤مم

 147 ------------------------------ اًمٜمذر صقم ذم يٙمقن اعمٞم٧م قمـ اًمقزم صٞم٤مم

 147 -------------------------- طمٞم٤مشمف أثٜم٤مء أطمد قمٜمف يّمقم ٓ اًمّمٞم٤مم قمـ قمجز ُمـ

 148 ------------------------ ُمٓمٚم٘م٤مً  ٓ اًمٜمذر صٞم٤مم ذم يٙمقن إٟمم قمٜمف اعمٞم٧م وزم صٞم٤مم

 149 ------------------------- وًمٞمف؟ قمٜمف يّمقم ومٝمؾ يمٛمرض ذقمل ًمٕمذر أومٓمر ُمـ

 149 ----------------------------------- ًمقًمٞمف اعمٞم٧م قمـ اًمٜمذر صٞم٤مم ضمقاز

 121 ----------------- يقم؟ يمؾ ُمًٙملم إـمٕم٤مم وًمٞمف قمغم جي٥م ومٝمؾ صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ

 123 ------------------------------------------------- اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م

 121 ---------------- سمٚمد؟ يمؾ ذم قم٤مم هذا هؾ سم٤مردة وٓ طم٤مرة ٓ أهن٤م ُمـ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م قمالُم٦م

 124 --------------------------------------------- آقمتٙم٤مف يمت٤مب

 127 ------------------------------------------------ آقمتٙم٤مف

 128 ---------------------------- شمٓمٌٞم٘مف قمـ اًمٜم٤مس سُمٕمد وسمٞم٤من آقمتٙم٤مف شمٕمريػ

 128 ------------------------------------------- آقمتٙم٤مف ذوط

 129 ------------------------------------------- ًمٚمٛمٕمتٙمػ جيقز ُم٤م

 171 --------------------------- اعمًجد ذم زوضمٝم٤م وزي٤مرهت٤م اعمرأة اقمتٙم٤مف إسم٤مطم٦م

 173 ---------------------------------------- سم٤مجلمع يٌٓمؾ آقمتٙم٤مف

 176 ------------------------------- ًمالقمتٙم٤مف اعمًجد ذـمٞم٦م ذم آظمتالف



 237 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 176 ------------------------------- يٙمقن؟ ُمًجد أي وذم آقمتٙم٤مف طمٙمؿ

 174 ----------------------------------- اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ

 181 ----------------------------------- اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم ذم آقمتٙم٤مف

 183 ------------------------- اعم٤ًمضمد ذم سم٤مٓقمتٙم٤مف اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختّمٞمص طمٙمؿ

 186 ------------------------------- يٙمقن اعم٤ًمضمد أي وذم آقمتٙم٤مف وم٤مئدة

 185 ----------------------------- اًمّمٞم٤مم؟ ومٞمف يِمؽمط هؾ ًمالقمتٙم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 184 ----------------------------------------------- اًمزيم٤مة يمت٤مب

 187 ----------------------------------------------- اًمزيم٤مة شم٤مرك

 189 ---------------------------------- اًمؽمك عمجرد اًمزيم٤مة شم٤مرك يمٗمر قمدم

 189 ------------------------------------------ يُمٗمر؟ اًمزيم٤مة شمرك هؾ

 191 -------- قمٚمٛمف؟ دون اًمٌٞم٧م ُمٚمؽ ُمـ اعمرأة شمدومٕمٝم٤م أن جيقز هؾ اًمزيم٤مة دومع اًمرضمؾ رومض إذا

 193 ----------------------------------------------- اًمٜم٘مديـ زيم٤مة

 191 ------------------------------------- ًمٚمزيم٤مة اعمقضم٥م اًمٗمْم٦م ٟمّم٤مب

 191 ---------------------------------- اًمٜمّم٤مب إليممل اًمٜم٘مديـ وؿ طمٙمؿ

 195 ------------------------------------------- اعمًتٗم٤مد اح٤مل زيم٤مة

 195 -------- اًمزيم٤مة؟ ًمدومع اًمٜمّم٤مب شمٙمٛمٞمؾ ذم ٟمت٤مضمٝم٤م إمم واًم٤ًمئٛم٦م اًمٗمْم٦م إمم اًمذه٥م يْمؿ هؾ

 192 ---------------------------------- إـمٗم٤مل يٛمٚمٙمف اًمذي اًمذه٥م زيم٤مة

ظَمر اًمذه٥م زيم٤مة  197 ------------------------------------------ اعمدَّ

 ومٙمٞمػ آظمر سمٛمٕمدن واًمٗمْم٦م اًمذه٥م اظمتٚمط وإذا قمٜمٝم٤م؟ اًمزيم٤مة إظمراج جي٥م واًمٗمْم٦م اًمذه٥م همػم اًمٙمريٛم٦م اعمٕم٤مدن هؾ

 198 ------------------------------------------------- اًمٕمٛمؾ؟

 511 -------------------------------- اًم٤ٌمًمغ؟ همػم اًمّمٖمػم ُم٤مل زيم٤مة دم٥م هؾ

 513 --------------------------------- واًمٗمْم٦م ًمٚمذه٥م اعمحرم اإليمٜم٤مز طمد

 516 ------------------- ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م (يمٞمتلم شمرك وم٘مد ديٜم٤مريـ، شمرك ُمـ)  طمدي٨م ُمٕمٜمك

 514 ------------------------------------------------ احلكم زيم٤مة

 517 ---------------------------------------- اًمٜم٤ًمء طمكم زيم٤مة وضمقب

 517 ------------------------------------------------احلكم زيم٤مة

 519 --------------------------------------- زيم٤مة؟ اعمرأة طمكم قمغم هؾ

تف ذه٥م زيم٤مة اًمرضمؾ إقمٓم٤مء طمٙمؿ  519 ----------------------------- أُمف إمم اُمرأ

ة هب٤م شمتزيـ اًمتل احلكم قمغم زيم٤مة ٓ سم٠منف اًم٘مقل رد  531 ------------------------- اعمرأ

 536 --------- احلقل؟ وطم٤مل اًمٜمّم٤مب سمٚمٖم٧م يمٚمم ُمتٙمررة أم اًمٕمٛمر ذم ُمرة شمٙمقن احلكم زيم٤مة هؾ



 238 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٞم٧م ذم يم٤من إذا  ذم ذط اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٚمقغ وهؾ طمٚمٞمٝمـ؟ جمٛمقع قمغم اًمزيم٤مة شمتؿ ومٝمؾ طُمكم هلـ سمٜم٤مت قمدة اًمقاطمد اًم

 531 ------------------------------------------ قمٚمٞمٝمـ؟ اًمزيم٤مة إجي٤مب

 537 -------------------------------------- واًمٌٞم٧م وإرض احلكم زيم٤مة

 539 --------------------------------- ومٞمف؟ اًمزيم٤مة شم٘مًٞمط وطمٙمؿ احلكم زيم٤مة

 563 ----------------------------------------- ًمٚمزيٜم٦م اعمٕمد احلكم زيم٤مة

 563 -------------------------- اًمزيم٤مة ذم احلكم قمغم اجلقاهر شم٘م٤مس وهؾ احلكم زيم٤مة

 564 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 567 ------------------------------ اعمًتٖمالت وٓ اًمتج٤مرة قمروض ذم زيم٤مة ٓ

 513 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 513 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 551 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 554 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 552 ----------------------------------------- اًمتج٤مرة؟ قمروض زيم٤مة

 557 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 559 ---------------- سمف يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة ُم٤ًمئؾ سمٕمض طمقل ُمٓمقل ٟم٘م٤مش

 543 ----------------------------------------------- اًمرواشم٥م زيم٤مة

 541 ---------------------------------------------- اًمرواشم٥م زيم٤مة

 544 ---------------------------------------------- اًمٕم٘م٤مرات زيم٤مة

 547 ----------------------- زيم٤مة؟ قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًمتج٤مرة ًمٖمرض شُمِمؽمى اًمتل إراض

 547 ------------------------------------------- اًمٓمٌٞم٦م اًمٕمٞم٤مدة زيم٤مة

 547 -------------------------------------- واًمٌٞم٧م وإرض احلكم زيم٤مة

يـ زيم٤مة  523 ------------------------------------------------ اًمدَّ

يـ زيم٤مة  521 ----------------------------------------------- اًمدَّ

يـ زيم٤مة  521 ----------------------------------------------- اًمدَّ

زيم٤مة؟ أنف قمغم ًمف اح٤مل هذا شمرك جيقز ومٝمؾ اًمديـ، إقم٤مدة قمٚمٞمف يّمٕم٥م وص٤مطمٌف ُم٤مًٓ  ص٤مطمٌف أىمرض رضمؾ

 ------------------------------------------------------ 527 

 527 اًمديـ؟ ىمٞمٛم٦م خيّمؿ أم اًمذه٥م يمؾ قمغم يزيمل ومٝمؾ ُم١مضمؾ، َديـ وقمٚمٞمف ذهٌف قمغم احلقل طم٤مل رضمؾ

 528 ----------------------------------------------- اًمديـ زيم٤مة

 571 ---------------- هم٤مرًُم٤م؟ اعمديـ يم٤من إذا ًمٚمٛمديـ زيم٤مة اًمديـ جيٕمؾ أن ًمٚمدائـ جيقز هؾ

 573 -------------------- جيزئ؟ هذا ومٝمؾ هم٤مرم ٕنف ًمٚمٛمديـ: زيم٤مة ُم٤مًمف اًمدائـ شمرك إذا

 571 ------------------------------------------- واًمثمر اًمزروع زيم٤مة



 239 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 574 ---------------------------------- اعم١مٟم٦م سم٤مظمتالف ختتٚمػ اًمزرع زيم٤مة

 574 ----------------------------------- صدىم٦م أوؾمؼ َخ٦ًم دون ومٞمم ًمٞمس

 572 ------------------------------ إرسمٕم٦م إصٜم٤مف ذم دم٥م إٟمم اًمزروع زيم٤مة

 578 --------------------------------- اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م دم٥م اًمتل واًمثمر اًمزروع

 579 ----------------------------------------- زيم٤مة؟ اخلْم٤مر قمغم هؾ

 583 ------------------------- إرسمٕم٦م؟ سم٤مٕصٜم٤مف ُم٘مٞمدة اًمثمرو اًمزروع زيم٤مة هؾ

 586 ---------------------------- واًمثمر؟ واًمزروع ًمٚمخيوات سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمزيم٤مة

 586 ----------------- اعمِمؽمي؟ قمغم أم قمٚمٞمف اًمزيم٤مة شمٙمقن هؾ طمّم٤مده ىمٌؾ ىمٛمًح٤م سم٤مع ُمـ

 584 --------------- أومم؟ سم٤مب ُمـ شُمزيمك اًم٘مٛمح ُمـ أقمغم ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتل احلٌقب أن ُي٘م٤مل هؾ

ٌُٚمف، قمغم ىمٛمح٤مً  شم٤مضمر اؿمؽمى  584 --------- اعمِمؽمي؟ قمغم أم اًم٤ٌمئع قمغم اًمزيم٤مة، دم٥م ُمـ ومٕمغم ؾُمٜمْ

 587 ----------------------------------------------- اعمقار زيم٤مة

 589 -------- صمٛمٜمٝم٤م؟ خُيرج أن أو ؿم٤مه ي٘مدم أن ًمف ومٝمؾ قمٜمده، وًمٞمس إسمٚمف ًمزيم٤مة ؿم٤مه قمٚمٞمف وضم٥م ُمـ

يم٤مز زيم٤مة  593 ----------------------------------------------- اًمرِّ

يم٤مز شمٕمريػ  591 --------------------------------------------- اًمرِّ

 595 ------------------------------------ اًمريم٤مز؟ ذم اًمٜمّم٤مب يِمؽمط هؾ

 594 --------------------------------------- اًمريم٤مز زيم٤مة ُمٍمف هق ُم٤م

 هذه ُمـ طمؼ ًمٚمِمٕمقب وهؾ ومٞمف؟ شمدظمؾ يم٤مًمٜمٗمط إرض ذم اًمتل اًمثروات وهؾ اًمريم٤مز، شمٕمريػ

 594 ---------------------------------- اًمدول؟ شمًتخرضمٝم٤م اًمتل اًمثروات

 417 ----------------------------------------------- اًمٕمًؾ زيم٤مة

 419 ----------------------- زيم٤مة؟ اعمٜم٤مطمؾ قمغم وهؾ اًمٕمًؾ؟ زيم٤مة ذم ؿمئ صح هؾ

 431 ----------------------------------------------- اًمٕمًؾ زيم٤مة

 433 --------------------------------------------- اًمزيم٤مة ُمّم٤مرف

 431 ---------------------------- اًمزيم٤مة يًتحؼ اًمذي ًمٚمٗم٘مػم اًمّمحٞمح اًمتٕمريػ

ًٓ  رضماًل  أقمٓمك رضمؾ  ه١مٓء ُمـ أطمقج جمٛمققم٦م أظمر ومرأى ُمٕمٞمٜملم ُم٤ًميملم قمغم سمف يتّمدق ًمٙمل ُم٤م

 431 ------------------------ اعمتّمدق؟ إذن دون يٕمٓمٞمٝمؿ أن يٛمٙمـ ومٝمؾ اعم٤ًميملم،

 431 ------------------------ ىمٚمٌف؟ شم٠مخٞمػ سمٖمرض اًمزيم٤مة ُمـ اًمٖمٜمل إقمٓم٤مء جيقز هؾ

 435 ------------------------همػمه يٛمٚمؽ وٓ اًمٜمّم٤مب، طمد يٛمٚمؽ عمـ اًمزيم٤مة إقمٓم٤مء

 434 -------------------------------- اًمزيم٤مة؟ ُمـ اعمٙمت٥ًم اًم٘مقي يٕمٓمك هؾ

ء ذم اًمزيمقي٦م إُمقال سف طمٙمؿ  ًمٓمالب وسومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، وإذـم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ذا

 434 -------------------------------------------------- اًمٕمٚمؿ



 261 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

وا ىمد اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة وضمقب سمٕمدم اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اًمٖمزازم ىمقل قمغم إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ رد سم٤مإلؾمالم َأَضُّ

 ------------------------------------------------------ 438 

 465 -------- طمٙمقُمٞم٦م؟ مجٕمٞم٦م إمم اًمزراقمل حمّمقًمف ٟمّمػ دومع قمغم جيؼم ُمـ قمغم اًمزيم٤مة دم٥م هؾ

ء هؾ  وهؾ اًمزيم٤مة، ُمّم٤مرف ُمـ (اهلل ؾمٌٞمؾ ذم) ُمٍمف ذم شمدظمؾ اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمت٥م ذا

 462 ---------------------------------- ذًمؽ؟ ذم يدظمؾ ًمٚمٗم٘مراء أسم٤مر طمٗمر

 411 ------------------------------- اًمدقم٤مة إلقم٤مٟم٦م اًمزيم٤مة أُمقال سف طمٙمؿ

 413 ------------------------------------- اًمزيم٤مة ُمّم٤مرف ُمـ اًمٕمٚممء هؾ

ء ذم اح٤مل هذا يًتخدم ىمد اًمٕم٤مئٚم٦م رب وًمٙمـ ًمٕم٤مئٚم٦م يٕمٓمٞمٝم٤م أن يريد ُم٤مل زيم٤مة قمٜمده رضمؾ  أو دظم٤من ذا

 416 ----- اح٤مل؟ قمـ قمقو٤مً  اًمٕم٤مئٚم٦م هلذه أؿمٞم٤مء يِمؽمي أن اًمزيم٤مة ًمّم٤مطم٥م جيقز ومٝمؾ هذا، ُمثؾ رء

 416 ----------------------------- وم٘مػماً  يم٤من إذا ًمقاًمده اًمزيم٤مة اًمقًمد إقمٓم٤مء طمٙمؿ

 ذم يدظمٚمقن وُمقفمٗمٞمٝم٤م اخلػمي٦م اجلٛمٕمٞم٤مت رؤؾم٤مء وهؾ اًمزيم٤مة، ُمّم٤مرف ذم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٕم٤مُمٚملم اعم٘مّمقد ُمـ

 411 -------------------------------------------------- ذًمؽ؟

 414 --------------------------------- هب٤م احل٩م أراد عمـ اًمزيم٤مة دومع ُمنموقمٞم٦م

يمذًمؽ؟ اًمدقمقة وُمرايمز اخلػمي٦م اعمًتِمٗمٞم٤مت وهؾ اًمزيم٤مة؟ ومٞمف شمٍمف اًمذي اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ احل٩م هؾ

 ------------------------------------------------------ 412 

 418 --------------------------- (اخلٚمٞم٩م طمرب ذم) اًمٕمراق ٕـمٗم٤مل اًمتؼمع طمٙمؿ

ة اًمٌٜم٧م شمٕمٓمك أن يّمح هؾ  418 ------------------------- ًمقاًمدهي٤م؟ اًمزيم٤مة اعمُقِهَ

ذًمؽ؟ ُمـ سمدًٓ  أج٤مم قمنمة عمدة واطمد ُمًٙملم إـمٕم٤مم جيقز ومٝمؾ ُم٤ًميملم قمنمة إـمٕم٤مم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف رضمؾ

 ------------------------------------------------------ 419 

 453 --------------------------------------------- اًمٜمّم٤مب أطمٙم٤مم

 451 --------------------- وسمٕمده٤م اًمزيم٤مة أداء ُمـ اًمتٛمٙمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مب شمٚمػ إذا احلٙمؿ

 451 --------اًمزيم٤مة؟ شم٠مدي٦م ذم إول ًمٚمٜمّم٤مب يْمٞمٗمف هؾ احلقل ظمالل ضمديد ُم٤مل اإلٟم٤ًمن أتك إذا

 455 ---- اًمٙمؾ؟ قمغم يزيمل هؾ آظمر ُم٤مٌل  اح٤مل ص٤مطم٥م أتك احلقل ظمالل صمؿ اًمزيم٤مة ٟمّم٤مب ايمتٛمؾ إذا

 احلقل ظمالل إًمٞمف اٟمْم٤مف صمؿ اًمٜمّم٤مب ُم٤مل سمٚمغ وإذا ًمّم٤مطمٌف؟ وؾُمٚمِّؿ طمجزه وُمتح إذا اعمحجقز اح٤مل زيم٤مة

اًمزيم٤مة؟ شمً٘مط ومٝمؾ سمِمٝمر احلقل هن٤مي٦م ىمٌؾ همٜمٛمف اًمٖمٜمؿ ص٤مطم٥م سم٤مع وإذا اًمٙمؾ؟ يزيمل ومٝمؾ آظمر ُمٌٚمغ

 ------------------------------------------------------ 454 

 458 ------------------------- وم٘مط؟ اًمرسمح أم واًمرسمح اح٤مل رأس قمغم خترج اًمزيم٤مة

 459 ------------------- صم٤مسم٧م؟ همػم وهق اعم٤ًممه٦م اًمنميم٤مت ُم٤مل رأس قمغم اًمزيم٤مة يمٞمٗمٞم٦م

 443 ----------------------------------------------- احلَقل أطمٙم٤مم

 واضم٦ٌم اًمزيم٤مة شمٌ٘مك ومٝمؾ احلقل طم٤مل أن سمٕمد إٓ ُم٤مًمف ي٘مٌض ل وًمٙمٜمف ُم٤مًمف، قمغم احلقل طم٤مل اًمذي اًمرضمؾ

 441 ------------------------- ص٤مطمٌف؟ وضمده إذا اعمٗم٘مقد اح٤مل زيم٤مة وطمٙمؿ قمٚمٞمف؟



 263 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 احلقل ظمالل إًمٞمف اٟمْم٤مف صمؿ اًمٜمّم٤مب ُم٤مل سمٚمغ وإذا ًمّم٤مطمٌف؟ وؾُمٚمِّؿ طمجزه وُمتح إذا اعمحجقز اح٤مل زيم٤مة

اًمزيم٤مة؟ شمً٘مط ومٝمؾ سمِمٝمر احلقل هن٤مي٦م ىمٌؾ همٜمٛمف اًمٖمٜمؿ ص٤مطم٥م سم٤مع وإذا اًمٙمؾ؟ يزيمل ومٝمؾ آظمر ُمٌٚمغ

 ----------------------------------------------------- 444 

 447 ------------------------------- احلقل حيقل أن ىمٌؾ اًمزيم٤مة إظمراج طمٙمؿ

 448 ------------ واًمده قمـ ـم٤مرئ ديـ ًم٘مْم٤مء يمٚمف ُم٤مًمف ذه٥م صمؿ اًمزيم٤مة إظمراج ذم شم٠مظمر رضمؾ

 449 --------------------------------------------- اًمزيم٤مة ُمت٠مظمرات

 423 --------- اح٤موٞم٦م اًمًٜمقات زيم٤مة دومع قمٚمٞمف ومٝمؾ اهلل إمم شم٤مب صمؿ ًمًٜمقات يزيمل يٙمـ ل رضمؾ

 423 -------------------------------- اعمتٕمددة وإنّم٦ٌم اًمٗم٤مئت٦م إقمقام زيم٤مة

 423 --------------------------------- احلكم قمغم يزيمل ٓ ؾمٜمقات ؾمٌع سم٘مل

 421 ------------------------------------------- اًمزيم٤مة شم٘مًٞمؿ شم٠مضمٞمؾ

آظمر سمٚمد وم٘مراء إمم ٟم٘مٚمٝم٤م يتٞمن طملم إمم شم٘مًٞمٛمٝم٤م وشم٠مضمٞمؾ آُمـ، ُمٙم٤من ذم وووٕمٝم٤م اًمزيم٤مة إظمراج طمٙمؿ

 ----------------------------------------------------- 424 

 424 ------------------------------------------- اًمزيم٤مة شمقزيع شمٜمٔمٞمؿ

 427 --------------------------------------------- اًمّمدىم٤مت يمت٤مب

 429 ----------------------------- ضم٤مئٕملم ضمػماٟمف يدع أن اًمٖمٜمل اجل٤مر قمغم حيرم

ًمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م أهؾ قمغم اًمّمدىم٦م حتريؿ  429 ------------------------------- وُمقا

 429 ------------------------------------------ أُمف قمـ اًمقًمد صدىم٦م

 471 --------------------- أطمدهؿ ومت٤ٌمـم٠م ؿمٝمري٦م صدىم٤مت إظمراج قمغم مج٤مقم٦م اشمٗمؼ إذا

 471 ---------------------------- ًمٚمٗم٘مػم ٟمٗمع ومٞمٝم٤م يم٤مؾمدة سمٌْم٤مقم٦م اًمتّمدق طمٙمؿ

 473 --------------------------------- صمقاهب٤م؟ يّمؾ هؾ اعمتقرم قمـ اًمّمدىم٦م

ًمديف اًمقًمد صدىم٤مت أضمر وصقل  476 ---------------------------------- ًمقا

 474 --------------- اًمّمدىم٤مت؟ ُمـ وهمػمه٤م شمّمقير وآٓت شمؼمقم٤مت ُمٙمت٥م ومتح جيقز هؾ

 دم٤مري ُمنموع ذم اًمّمدىم٤مت أُمقال اؾمتثمر جيقز وهؾ اًمٗم٘مراء، ًمّم٤مًمح اًمّمدىم٤مت أُمقال اؾمتثمر طمٙمؿ

ض  474 -------------------------------------- واخل٤ًمرة؟ ًمٚمرسمح ُُمَٕمرَّ

 483 -------------------------------------------- اًمٗمٓمر زيم٤مة ُم٘مدار

 481 ------------------------------- اًم٘مٛمح ُمـ اًمٗمٓمر زيم٤مة ذم اًمقاضم٥م ُم٘مدار

 485 ------------------------------------- اًمٗمٓمر؟ زيم٤مة ُمّم٤مرف هل ُم٤م

 484 ------------------------------- اًمٗمٓمر؟ زيم٤مة ُمـ اًمذُمل إقمٓم٤مء جيقز هؾ

 487 ------------- ويقُملم سمٞمقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ يٕمٓمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ ُمـ اًمٗمٓمر زيم٤مة ذم ضم٤مء ُم٤م ُمٕمٜمك

 488 --------------- اًمديـ؟ ُمـ سمٞمتف أهؾ قمغم يٜمٗمؼ اًمذي اعمديـ قمغم اًمٗمٓمر صدىم٦م دم٥م هؾ

 489 ------------------------------------ سومٝم٤م ووىم٧م اًمٗمٓمر زيم٤مة ٟم٘مؾ



 266 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 493 -------------------------------------------- اًمٗمٓمر زيم٤مة وىم٧م

 493 -------------- دمزئف؟ ومٝمؾ ؾم٤مـمٕم٦م واًمِمٛمس اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ اًمٗمٓمر زيم٤مة أظمرج رضمؾ

 493 ------------------- إصكم؟ سمٚمده ذم أم إىم٤مُمتف سمٚمد ذم اًمٗمٓمر زيم٤مة خيرج هؾ اعمٖمؽمب

 496 ---- سمٚمده؟ ذم أُمره وزم اًمٗمريْم٦م هذه يتقمم أم  ٟمٗمًف، قمغم اًمٗمٓمر زيم٤مة اعمٖمؽمب اإلٟم٤ًمن خيرج هؾ

 491 ------------ ُمٓمٌقظم٤مً  ـمٕم٤مُم٤مً  أو دضم٤مضم٤مً  إظمراضمٝم٤م جيقز هؾ اًمٞمٛملم، يمٗم٤مرة أو اًمٗمٓمر، صدىم٦م

 495 ---------------------------------- ًم٤ٌمؾًم٤م؟ اًمٗمٓمر زيم٤مة إظمراج ُينمع هؾ

 494 -------------------------- اًمٜم٘مدي٦م؟ اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج ومٞمٝم٤م ينمع هؾ اًمٗمٓمر زيم٤مة

 497 ------------------------------- ُم٤مًٓ  اًمٗمٓمر زيم٤مة إظمراج أضم٤مز ُمـ ىمقل رد

 213 ---------------------------------------- اًمزيم٤مة أطمٙم٤مم ذم ُمتٗمرىم٤مت

 211 ---------------------------------- سمٜمٗمًف ًمزيم٤مشمف اعمرء شمٗمريؼ ُمنموقمٞم٦م

 211 ----------------------------------------- اعم١مُمـ همػم قمغم زيم٤مة ٓ

 214 ------------------------------------------- اًمزيم٤مة قمغم اًمتح٤ميؾ

 214 ------------------------------------- اشمٗم٤مىم٤م قمٚمٞمف زيم٤مة ٓ اًمٌٞم٧م ُمت٤مع

 212 ----------------------------------- اًمٕملم سمدل اًمزيم٤مة ذم اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج

 217 -------------------------------- وشمقزيٕمٝم٤م؟ اًمزيم٤مة سمجٛمع ي٘مقم اًمذي ُمـ

 219 ------------------------------------------------- اًمٗمٝمرس
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 7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 آزمتَاد وأمهٗة احلجٗج ضمٗاة ععم احلج أشمر اَْ٘اس وصمقب

 (1)فٗف اظمَايص عـ

 قمٚمٞمٝمؿ شمٗمرض سمٕم٤ٌمدة شمٚمًٌقا  أهنؿ أبدا يِمٕمرون ٓ سم٤محل٩م أطمرُمقا  إذا احلج٤مج ُمـ يمثػما  إن

سمتٕم٤مد  شمراهؿ ويمذا قم٤مُم٦م، ُمًٚمؿ يمؾ وقمغم ظم٤مص٦م قمٚمٞمٝمؿ اعمحرُم٤مت ُمـ شمٕم٤ممم اهلل طمرم قمام ا

 قمٛمكم دًمٞمؾ وذًمؽ احل٩م، ىمٌؾ اعمٜمحرف ؾمٚمقيمٝمؿ ُمـ رء يتٖمػم ومل ُمٜمف ويٗمرهمقن حيجقن

 يتذيمر أن طم٤مج يمؾ قمغم وم٢من وًمذًمؽ ُم٘مٌقٓ، ًمٞمس: ٟم٘مؾ مل إن يم٤مُمال ًمٞمس طمجٝمؿ أن قمغم ُمٜمٝمؿ

 اهلل وم٢من واعمٕم٤ميص، اًمٗمًؼ ُمـ قمٚمٞمف اهلل طمرم ومٞمام ي٘مع ٓ أن ـم٤مىمتف ضمٝمد حيرص وأن هذا

ْٕمٚمُقَُم٤مٌت  أؿَْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: ي٘مقل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك َـّ  ومََرَض  ومََٛمـ ُمَّ قَق  َوَٓ  َروم٨ََم  وماَلَ  احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  َوَٓ  وُم

 .[797: اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل 

ش أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع يٗمًؼ ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ»: ط اهلل رؾمقل وىم٤مل 

 .اجلامع هق: واًمروم٨م. اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 ضمٜمس إٓ احل٩م يٗمًد ُم٤م اعمحٔمقرات ذم وًمٞمس: »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 وم٢مٟمف واًمٓمٞم٥م يم٤مًمٚم٤ٌمس اعمحٔمقرات ؾم٤مئر وأُم٤م اًمٗمًقق، وسملم سمٞمٜمف ُمٞمز ومٚمٝمذا اًمروم٨م

 آظمر ذم يِمػم وهقش اعمِمٝمقريـ إئٛم٦م ُمـ أطمد قمٜمد احل٩م شمٗمًد ومال هب٤م ي٠مثؿ يم٤من وإن

 ومٛمـ احل٤مج، يرشمٙمٌٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م سم٠مي احل٩م سمٗم٤ًمد ي٘مقل ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ هٜم٤مك أن إمم يمالُمف

 ُمٕمّمٞم٦م أي ُمٕمّمٞم٦م شمٕمٛمد ُمـ ويمؾ: »ي٘مقل وم٢مٟمف اهلل رمحف طمزم اسمـ اإلُم٤مم ه١مٓء

ومف يتؿ أن ُمذ حلجف ذايمر وهق يم٤مٟم٧م  سمٓمؾ وم٘مد اجلٛمرة ويرُمل ًمإلوم٤مو٦م سم٤مًمٌٞم٧م ـمقا

. ُمٝمؿ وم٢مٟمفش 786/  7ش »اعمحغم» يمت٤مسمف ذم ومراضمٕمف اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م واطمت٩م...ش طمجف

 طمزم، اسمـ ىمقل قمغم طمجف قمٚمٞمف شمٗمًد أن إُم٤م احل٤مج ُمـ اعمٕمّمٞم٦م أن يتٌلم ؾمٌؼ ومم٤م

 أظمٓمر هق سمؾ احل٤مج همػم ُمـ صدر ًمق يمام ًمٞمس اإلصمؿ هذا وًمٙمـ هب٤م، ي٠مثؿ أن وإُم٤م

 احلدي٨م سمذًمؽ سح يمام أُمف وًمدشمف يمام ذٟمقسمف ُمـ يرضمع ٓ أن آصم٤مره ُمـ وم٢من سمٙمثػم،

                                                           

 صغم اًمٜمٌل طمج٦م يمت٤مَب  ذم اًمقاردة اعم٤ًمئؾ سمذيمر سمدأت أنٜمل قمغم اًمٙمت٤مب هذا ذم وأنٌف. إًم٤ٌمين ًمإلُم٤مم يمٚمٝم٤م احلقار (7)

 صمؿ وشمٜم٤مؾم٘مٝم٤م، شمرشمٞمٌٝم٤م أىمٓمع ٓ طمتك اًمٙمت٥م ذم وردت يمام ُمرشم٥م سمِمٙمؾ واًمٕمٛمرة، احل٩م وُمٜم٤مؾمؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 .[ضم٤مُمٕمف ىمٞمده.]اًمِمٞمخ شمراث سم٤مىمل ُمـ واًمٕمٛمرة سم٤محل٩م اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ مجع إمم قُمدت



 8   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمج٦م اًمٜمٌل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمٖمٗمرة وهل ُمٜمٝم٤م اًمثٛمرة قمغم حيّمؾ مل ٕنف طمجتف ظمن ًمق يمام يٙمقن ومٌذًمؽ. اعمت٘مدم

 .اعمًتٕم٤من وم٤مهلل شمٕم٤ممم اهلل

 [5 ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 عٕٖا آزمتَاد احلاج ععم جيب التل اظمَايص زمَض

 وحيرُمقن هب٤م، اًمٜم٤مس اسمتالء يٙمثر اًمتل اعمٕم٤ميص سمٕمض ُمـ أطمذر أن ُمـ زم سمد ٓ

 اًمٖمٗمٚم٦م وهمٚم٦ٌم جلٝمٚمٝمؿ ذًمؽ قمٜمٝم٤م اإلىمالع قمٚمٞمٝمؿ سم٠من إـمالىم٤م يِمٕمرون وٓ سم٤محل٩م

 :ٔسم٤مئٝمؿ وشم٘مٚمٞمدهؿ قمٚمٞمٝمؿ

 سمٕمض هب٤م أصٞم٥م اًمتل اعمّم٤مئ٥م أيمؼم ُمـ وم٢من: وضمؾ قمز سم٤مهلل اًمنمك - 7

 حيٌط أنف صٗمتف وُمـ اًمٙم٤ٌمئر أيمؼم ُمـ هق اًمذي اًمنمك سمح٘مٞم٘م٦م ضمٝمٚمٝمؿ اعمًٚمٛملم

ـْ ﴿: إقمامل يْم٧َم  ًَمئِ َـّ  َأْذَ  احلج٤مج ُمـ يمثػما  رأجٜم٤م وم٘مد. 65: حمٛمد - ﴾قَمَٛمُٚمَؽ  ًَمٞمَْحٌََٓم

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُمًجد وذم احلرام اهلل سمٞم٧م ذم وهؿ اًمنمك ذم ي٘مٕمقن

 هبؿ وحيٚمٗمقن سم٤مًمّم٤محللم سم٤مٕنٌٞم٤مء آؾمتٕم٤مٟم٦م إمم سمف وآؾمتٖم٤مصم٦م اهلل دقم٤مء يؽميمقن

َٛمُٕمقا  َٓ  شَمْدقُمقُهؿْ  إِن﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل وضمؾ، قمز اهلل دون ُمـ ويدقمقهنؿ ًْ  َي

يمُِٙمؿْ  َيْٙمُٗمُرونَ  اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َوَيْقمَ  ًَمُٙمؿْ  اؾْمتََج٤مسُمقا  َُم٤م ؾَمِٛمُٕمقا  َوًَمقْ  ُدقَم٤مءيُمؿْ  ٌ ئَُؽ  َوَٓ  سمنِِمْ  ُِمثُْؾ  ُيٜمَ

 ىمٚمٌف ومتح عمـ يمٗم٤مي٦م هذه وذم ضمدا، يمثػمة اعمٕمٜمك هذا ذم وأي٤مت. 74: وم٤مـمر - ﴾ظَمٌػِم

.  وم٘مط اًمتذيمػم هق وإٟمام اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أن اًمٖمرض ًمٞمس إذ. ًمٚمٝمداي٦م

 يٍمون يم٤مٟمقا  إذا احلرام اهلل سمٞم٧م إمم طمجٝمؿ ُمـ ه١مٓء يًتٗمٞمد ُم٤مذا ؿمٕمري ومٚمٞم٧م

 هذه أخٞمس وواؾمٓم٦م، شمِمٗمٕم٤م شمقؾمال: ومٞمًٛمقٟمف اؾمٛمف ويٖمػمون اًمنمك هذا ُمثؾ قمغم

 ًمٖمػمه وقم٤ٌمدهتؿ ذيمٝمؿ هب٤م يؼمرون ىمٌؾ، ُمـ اعمنميمقن ادقم٤مه٤م اًمتل هل اًمقاؾمٓم٦م

ـَ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ِذي َُذوا َواًمَّ سُمقَٟم٤م إَِّٓ  َٟمْٕمٌُُدُهؿْ  َُم٤م َأْوًمِٞم٤َمء ُدوٟمِفِ  ُِمـ اَّتَّ   إمَِم  ًمِٞمَُ٘مر 
ِ
  اهلل

 أن قمٞمٜمٞم٤م وضمقسم٤م قمٚمٞمؽ جي٥م احل٩م قمغم شمٕمزم أن ىمٌؾ احل٤مج أهي٤م ومٞم٤م 3: اًمزُمر - ﴾ُزًْمَٗمك

 اهلل يمت٤مب سمدراؾم٦م وذًمؽ اًمنمك ُمـ يٜم٤مومٞمف وُم٤م اخل٤مًمص اًمتقطمٞمد ُمٕمروم٦م إمم شم٤ٌمدر

 .اعمًتٕم٤من واهلل وؾ، قمٜمٝمام طم٤مد وُمـ ٟمج٤م هبام متًؽ ُمـ وم٢من ،ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م



 9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اعمًٚمٛملم سملم ؿمٞمققم٤م اعمٕم٤ميص أيمثر ُمـ اعمٕمّمٞم٦م وهذه: اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اًمتزيـ - 2

 إًمٞمٝم٤م اعمٕمّمٞم٦م هذه وٟم٘مٚمٝمؿ سمالدهؿ أيمثر قمغم اًمٙمٗم٤مر اؾمتٞمالء سم٥ًٌم اًمٕمٍم هذا ذم

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ساطم٦م ذًمؽ قمـ إي٤مهؿ ط هنٞمف ُمع ومٞمٝم٤م هلؿ اعمًٚمٛملم وشم٘مٚمٞمد

 وذم ؿمٞمخ٤من، رواهش اًمٚمحك وأوومقا  اًمِمقارب اطمٗمقا  اعمنميملم ظم٤مًمٗمقا »: واًمًالم

 :خم٤مًمٗم٤مت قمدة اًم٘مٌٞمح٦م هذه وذم ش.اًمٙمت٤مب أهؾ وظم٤مًمٗمقا »: آظمر طمدي٨م

 .سم٤مإلقمٗم٤مء اًمٍميح ط أُمره خم٤مًمٗم٦م: إومم

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف: اًمث٤مٟمٞم٦م

 شمٕم٤ممم اهلل طمٙمك يمام ىمقًمف ذم اًمِمٞمٓم٤من ـم٤مقم٦م ومٞمف اًمذي اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم: اًمث٤مًمث٦م

ُؿْ ﴿: قمٜمف ذًمؽ نَّ  َؤُُمَرهنَّ ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػم 
ِ
 .﴾اهلل

سمٕم٦م  شمٗمّمٞمؾ واٟمٔمر. ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ ط اهلل رؾمقل ًمٕمـ وىمد سم٤مًمٜم٤ًمء اًمتِمٌف: اًمرا

 ش.737 - 726 صش »اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب» يمت٤مسمٜم٤م ذم اإلمج٤مل هذا

 احلج٤مج ُمـ مج٤مهػم أن ديٜمف قمغم احلريص يراه٤م اًمتل اعمِم٤مهدات ُمـ وإن

 رؤوؾمٝمؿ حيٚم٘مقا  أن ومٌدل ُمٜمف حتٚمٚمقا  وم٢مذا إطمراُمٝمؿ سم٥ًٌم حل٤مهؿ وومروا ىمد يٙمقٟمقن

 وإٟم٤م هلل وم٢مٟم٤م سم٢مقمٗم٤مئٝم٤م، ط أُمرهؿ اًمتل حل٤مهؿ طمٚم٘مقا  ط اهلل رؾمقل إًمٞمف ٟمدب يمام

 .راضمٕمقن إًمٞمف

 اًمذه٥م سمخ٤مشمؿ شمزيٜمقا  ىمد احلج٤مج ُمـ يمثػما  رأجٜم٤م ًم٘مد: سم٤مًمذه٥م اًمرضم٤مل َّتتؿ - 3

 حتريٛمف يٕمٚمؿ ٓ سمٕمْمٝمؿ: أنقاع صمالصم٦م قمغم أهنؿ شمٌلم ذًمؽ ذم ُمٕمٝمؿ اًمٌح٨م وًمدى

: يمحدي٨م اعمحرُم٦م اًمٜمّمقص ُمـ ؿمٞمئ٤م ًمف ٟمذيمر أن سمٕمد ٟمزقمف إمم ي٤ًمرع يم٤من وًمذًمؽ

 ُمـ مجرة إمم أطمديمؿ يٕمٛمد»: ط وىمقًمف. قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اًمذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ ط هنك»

 .ُمًٚمؿ رواهش يده؟ ذم ومٞمجٕمٚمٝم٤م ٟم٤مر

ه ُمتٌع وًمٙمٜمف سم٤مًمتحريؿ قمٚمؿ قمغم وسمٕمْمٝمؿ  هيديف أن إٓ ومٞمف ًمٜم٤م طمٞمٚم٦م ٓ ومٝمذا هلقا

  ذٟم٥م ُمـ أىمٌح ي٘م٤مل يمام هق سمٕمذر يٕمتذر وًمٙمـ سم٤مًمتحريؿ يٕمؽمف وسمٕمْمٝمؿ. اهلل

 خم٤مًمٗم٦م: ُمٕمّمٞمتلم سملم جيٛمع سمذًمؽ أنف اعمًٙملم يدري وٓ. اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ إٟمف: ومٞم٘مقل



 71   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٜمد ُمٕمرووم٤م يٙمـ مل اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ ٕن سم٤مًمٙمٗم٤مر، وشمِمٌف شم٘مدم يمام اًمٍميح ط هنٞمف

 وىمد، اًمٜمّم٤مرى شم٘م٤مًمٞمد ُمـ إًمٞمٝمؿ اًمٕم٤مدة هذه هت صمؿ اًمٕمٍم هذا ىمٌؾ ُم٤م إمم اعمًٚمٛملم

 وسمٞمٜم٧مش 738 - 737 ص» أجْم٤مش اًمزوم٤مف آداب» ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م

 - 739 ص» ومراضمع ًمٚمجٛمٝمقر ظمالوم٤م أجْم٤م اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ اعمذيمقر اًمٜمٝمل أن ومٞمف

 .ضمدا ُمٝمؿ وم٢مٟمفش 767

 [6ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 اليحٗحة والسٕة الْتاب ضقء ععم احلج وٕاؽمؽ دراؽمة أمهٗة

 احلج أراد ظمـ

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء قمغم احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ يدرس أن احل٩م أراد ُمـ ًمٙمؾ ٟمٜمّمح

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُم٘مٌقٓ شم٤مُم٤م ًمٞمٙمقن احل٩م أقمامل ي٤ٌمذ أن ىمٌؾ

 [71ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 التٔتع وصمقب

 ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ؾم٤مئر ذم وىمع ُم٤م - إؾمػ ُمع - اخلالف ُمـ ومٞمٝم٤م وىمع ىمد اعمٜم٤مؾمؽ

 صمالصم٦م قمغم اإلومراد؟ أم اًم٘مران أم اًمتٛمتع طمجف ذم يٜمقي أن إومْمؾ هؾ: ُمثال ذًمؽ،

ه واًمذي ُمذاه٥م،  وهمػمه أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م هق يمام وم٘مط اًمتٛمتع هق إٟمام ذًمؽ ُمـ ٟمرا

 طمزم اسمـ ُمٜمٝمؿ اهلدي ُمٕمف يًؼ مل إذا وضمقسمف إمم اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ذه٥م سمؾ

 ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ودمد اًمًٚمػ، ُمـ وهمػمه قم٤ٌمس ٓسمـ شمٌٕم٤م اًم٘مٞمؿ واسمـ

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلقض أن أريد وًم٧ًم وهمػممه٤م،ش اعمٕم٤مد زاد» وش اعمحغم» يمت٤مب

 خمٚمّم٤م يم٤من ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن شمٜمٗمع ىمّمػمة سمٙمٚمٛم٦م أذيمر أن أريد وإٟمام سمتٗمّمٞمؾ

 ذم يم٤من احل٩م أن ؿمؽ ٓ: وم٠مىمقل اعمذه٥م أو أسم٤مء شم٘مٚمٞمد وًمٞمس احلؼ اشم٤ٌمع وهم٤ميتف

 ط أصح٤مسمف يم٤من ويمذًمؽ اعمت٘مدُم٦م اًمثالصم٦م سم٠منقاقمف ضم٤مئزا  إي٤مه ط اؾمتئٜم٤مومف أول



 77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 طمدي٨م ذم يمام ذًمؽ ذم ظمػمهؿ ط ٕنف اعمٗمرد وُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مرن وُمٜمٝمؿ اعمتٛمتع ُمٜمٝمؿ

 هيؾ أن ُمٜمٙمؿ أرد ُمـ: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م»: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 سمٕمٛمرة هيؾ أن أراد وُمـ ومٚمٞمٝمؾ سمح٩م هيؾ أن أراد وُمـ ومٚمٞمٗمٕمؾ وقمٛمرة سمح٩م

 .ُمًٚمؿ رواه احلدي٨مش ...ومٚمٞمٝمؾ

/  6» ٕمحد رواي٦م ذم يمام (7)اًمِمجرة قمٜمد إطمراُمٝمؿ أول ذم اًمتخٞمػم هذا ويم٤من

 وهق أومْمؾ هق ُم٤م إمم ٟم٘مٚمٝمؿ سمؾ اًمتخٞمػم هذا قمغم يًتٛمر مل ط اًمٜمٌل وًمٙمـش 245

 ـمري٘مٝمؿ ذم ؿمتك ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم وذًمؽ سمف ي٠مُمرهؿ أو قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ يٕمزم أن دون اًمتٛمتع

 وهق اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ ىمري٥م ُمقوع وهقش هف» إمم وصٚمقا  طمٞمٜمام ذًمؽ ومٛمـ ُمٙم٦م، إمم

 وم٘م٤مل هف ومٜمزًمٜم٤م... »: قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م أُمٞم٤مل قمنمة ٟمحق قمغم ُمٙم٦م ُمـ

 وُمـ ومٚمٞمٗمٕمؾ، قمٛمرة جيٕمٚمٝم٤م أن وم٠مطم٥م هدي ُمٕمف يٙمـ مل ُمـ: ٕصح٤مسمف ط اًمٜمٌل

 ُمٕمف يٙمـ مل ممـ] أصح٤مسمف ُمـ هل٤م واًمت٤مرك هب٤م وم٤مٔظمذ: ىم٤مًم٧م ومال، هدي ُمٕمف يم٤من

 ذي» إمم ط وصؾ ح٤م ذًمؽ وُمـ. عمًٚمؿ واًمزي٤مدة قمٚمٞمف ُمتٗمؼ احلدي٨مش [...هدي

 أن ؿم٤مء ُمـ»: هلؿ ىم٤مل اًمّمٌح صغم ومٚمام هب٤م وسم٤مت ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمقوع وهقش ـمقى

 رأجٜم٤مه وًمٙمٜم٤م قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش قمٛمرة ومٚمٞمجٕمٚمٝم٤م قمٛمرة جيٕمٚمٝم٤م

 اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ قمغم يدقمٝمؿ مل اًم٘مدوم ـمقاف وأصح٤مسمف هق وـم٤مف ُمٙم٦م دظمؾ ح٤م ط

 يًؼ مل يم٤من ُمـ أُمر وم٢مٟمف اًمقضمقب وهق ضمديد طمٙمؿ إمم ٟم٘مٚمٝمؿ سمؾ إومْمٚمٞم٦م وهق

: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م ويتحٚمؾ قمٛمرة إمم احل٩م يٗمًخ أن ُمٜمٝمؿ اهلدي

 وم٠مُمر سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقومٜم٤م ُمٙم٦م ىمدُمٜم٤م ومٚمام احل٩م، أنف إٓ ٟمرى وٓ ط اًمٜمٌل ُمع ظمرضمٜم٤م»

 اهلدي ؾم٤مق يٙمـ مل ُمـ ومحؾ: ىم٤مًم٧م حيؾ أن اهلدي ؾم٤مق يٙمـ مل ُمـ ط اًمٜمٌل

: سمٚمٗمظ ٟمحقه قم٤ٌمس اسمـ وقمـ. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ احلدي٨مش ...وم٠مطمٚمٚمـ يً٘مـ مل وٟم٤ًمؤه

 احلؾ؟ أي اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  قمٜمدهؿ ذًمؽ ومتٕم٤مفمؿ قمٛمرة جيٕمٚمقه٤م أن وم٠مُمرهؿ»

 33» وم٘مرة ي٠ميت يمام ُمٜمف وأووح ٟمحقه ضم٤مسمر طمدي٨م وذم. قمٚمٞمف ُمتٗمؼش يمٚمف احلؾ: ىم٤مل

 ش.45 -

                                                           

 .احلٚمٞمٗم٦م ذي قمٜمد أي (7)



 72   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن ري٥م يِمقسمف ٓ سمٞم٤مٟم٤م ًمف شمٌلم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه ذم شم٠مُمؾ ومٛمـ: ىمٚم٧م

 ىمد ضمديد طمٙمؿ ًمت٘مٌؾ وهتٞمئتٝم٤م اًمٜمٗمقس إلقمداد ط ُمٜمف يم٤من إٟمام ومٞمٝم٤م اًمقارد اًمتخٞمػم

 إمم احل٩م سمٗمًخ إُمر وهق أٓ وهٚم٦م ٕول سمًٝمقًم٦م شم٘مٌٚمف اًمٌٕمض قمغم وًمق يّمٕم٥م

 أن يرون -ش اًمّمحٞمحلم» ذم صم٤مسم٧م هق يمام - اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا  وىمد ؾمٞمام ٓ اًمٕمٛمرة

 أبٓمٚمف ىمد ط اهلل رؾمقل يم٤من وإن اًمرأي وهذا احل٩م أؿمٝمر ذم دمقز ٓ اًمٕمٛمرة

 وطمده ومٝمذا اًم٘مٕمدة ذي ؿمٝمر ذم يمٚمٝم٤م ؾمٜمقات صمالث ذم ُمرات صمالث ط سم٤مقمتامره

 - يٙمٗمل ٓ سمؾ هٜم٤م، ىمريٜم٦م وٓ وم٢مٟمف اجل٤مهٚمٞم٦م، اًمٌدقم٦م شمٚمؽ إسمٓم٤مل ذم يم٤مومٞم٤م يم٤من وإن

 سمتخٞمػمهؿ ط ًمف ُمٝمد ومٚمذًمؽ اجلديد، احلٙمؿ ًمت٘مٌؾ اًمٜمٗمقس إلقمداد - أقمٚمؿ واهلل

 سمٗمًخ اجل٤مزم سم٤مُٕمر ذًمؽ أتٌع صمؿ هلؿ إومْمؾ هق ُم٤م سمٞم٤من ُمع واًمٕمٛمرة احل٩م سملم

 .شم٘مدم يمام اًمٕمٛمرة إمم احل٩م

 :اًمت٤مًمٞم٦م إُمقر ذًمؽ قمغم ويدل ىمٓمٕم٤م ًمٚمقضمقب إُمر ومٝمذا ذًمؽ قمرومٜم٤م وم٢مذا

 شم١ميمده هٜم٤م واًم٘مريٜم٦م سمؾ هٜم٤م ىمريٜم٦م وٓ ًم٘مريٜم٦م إٓ اًمقضمقب ومٞمف إصؾ أن: إول

 :وهق اًمت٤مزم إُمر وهل

 مل ًمٚمقضمقب يٙمـ مل وًمق آٟمٗم٤م، شم٘مدم يمام قمٜمدهؿ شمٕم٤مفمؿ أُمرهؿ ح٤م ط أنف: اًمث٤مين

 مل ذًمؽ وُمع َّتٞمػم أُمر ُمرات صمالث ىمٌؾ ُمـ أُمرهؿ ىمد ط أنف شمر أخؿ يتٕم٤مفمٛمقه،

 .اعم٘مّمقد وهق اًمقضمقب إُمر ُمـ ومٝمٛمقا  أهنؿ قمغم ومدل يتٕم٤مفمٛمقه،

 قمكم ومدظمؾ... »: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم رواي٦م ذم أن: اًمث٤مًم٨م

 ؿمٕمرت أوُم٤م: ىم٤مل. اًمٜم٤مر اهلل أدظمٚمف اهلل؟ رؾمقل ي٤م أهمْمٌؽ ُمـ: وم٘مٚم٧م همْم٤ٌمن وهق

 وًمق أطم٥ًم -يؽمددون يم٠مهنؿ احلٙمؿ ىم٤مل- يؽمددون هؿ وم٢مذا سم٠مُمر اًمٜم٤مس أُمرت أين

 يمام أطمؾ صمؿ أؿمؽميف طمتك ُمٕمل اهلدي ؾم٘م٧م ُم٤م اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م أين

 قمغم واوح دًمٞمؾ ط همْمٌف ومٗملش. 775/  6» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ رواه ش.طمٚمقا 

 أضمؾ ُمـ ٓ ًمؽمددهؿ يم٤من إٟمام ط همْمٌف وأن ؾمٞمام ٓ ًمٚمقضمقب يم٤من أُمره أن

 ُمٕمف يم٤من ُمـ إٓ مجٞمٕم٤م طمٚمقا  وًمذًمؽ ذًمؽ، ُمـ وطم٤مؿم٤مهؿ إُمر شمٜمٗمٞمذ ُمـ اُمتٜم٤مقمٝمؿ

 ش.44» اًمٗم٘مرة ذم ي٠ميت يمام هدي
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 ٕبد أم هذا أخٕم٤مُمٜم٤م»: سمف أُمرهؿ اًمذي اًمٗمًخ قمـ ؾم٠مخقه ح٤م: ط ىمقًمف: اًمراسمع

 يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»: وىم٤مل أظمرى ذم واطمدة أص٤مسمٕمف ط ومِمٌؽش إبد؟

 ش.24» اًمٗم٘مرة ذم ي٠ميت يمام ش.أبد ٕبد سمؾ ٓ أبد ٕبد سمؾ ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م

 هذا وأن يتجزأ  ٓ احل٩م ُمـ ضمزءا أصٌح٧م اًمٕمٛمرة أن قمغم سيح ٟمص ومٝمذا 

 .(7). إبد إمم ُمًتٛمر هق سمؾ اًمٌٕمض ئمـ يمام سم٤مًمّمح٤مسم٦م ظم٤مص٤م ًمٞمس احلٙمؿ

 ومٙمٞمػ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض يٜمٗمذه أن ًمٙمٗمك ًمٚمقضمقب يٙمـ مل ًمق إُمر أن: ظم٤مُم٤ًم

 ي٠مُمر شم٤مرة ومٝمق قم٤مُم٤م، أُمرا  سم٤مًمٗمًخ اًمٜم٤مس سم٠مُمر يٙمتٗمل ٓ ط اهلل رؾمقل رأجٜم٤م وىمد

 ذم يمام أزواضمف سمف ي٠مُمر وشم٤مرة ،ش48 وم٘مرة» ي٠ميت يمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م اسمٜمتف سمذًمؽ

 اًمقداع، طمج٦م قم٤مم حيٚمٚمـ أن أزواضمف أُمر ط اًمٜمٌل أن: قمٛمر اسمـ قمـش اًمّمحٞمحلم»

 وح٤م. احلدي٨مش ...رأد ًمٌدت إين»: ىم٤مل حتؾ؟ أن يٛمٜمٕمؽ ُم٤م: وم٘مٚم٧م: طمٗمّم٦م ىم٤مًم٧م

 سم٢مهالل أهٚمٚم٧م: ىم٤مل ؟شأهٚمٚم٧م سمؿ»: ط ًمف ىم٤مل طم٤مضم٤م اًمٞمٛمـ ُمـ ُمقؾمك أبق ضم٤مء

 وسم٤مًمّمٗم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ومٓمػ»: ىم٤مل. ٓ: ىم٤مل اهلدي؟ ُمـ ؾم٘م٧م هؾ: ىم٤مل. ط اًمٜمٌل

 .احلدي٨مش ...طمؾ صمؿ واعمروة

 ُمٙمٚمػ يمؾ إمم سم٤مًمٗمًخ أُمره شمٌٚمٞمغ قمغم ط اًمٜمٌل ُمـ اًمِمديد احلرص هذا ومٝمؾ

 هذه وًمقوقح. هذا ُمـ سم٠مدٟمك ًمٞمث٧ٌم اًمقضمقب إن مهللا اًمقضمقب؟ قمغم يدل ٓ

 اًمتًٚمٞمؿ إٓ هل٤م اعمخ٤مًمٗملم يًع مل اًمتٛمتع سمٚمف اًمٗمًخ وضمقب قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م

 وىمد سم٤مًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ ظمّمقصٞم٦م ادقمك ومٌٕمْمٝمؿ قمٜمٝم٤م اإلضم٤مسم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  صمؿ سمدًٓمتٝم٤م،

 .ؾمٌؼ مم٤م ذًمؽ سمٓمالن قمروم٧م

 حيًـ واطمدا دًمٞمال وًمق يذيمروا أن يًتٓمٞمٕمقا  مل وًمٙمٜمٝمؿ ٟمًخف ادقمك وسمٕمْمٝمؿ

 ذم يمام اًمزسمػم واسمـ قمثامن ويمذا قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر هنل إٓ مهللا قمٚمٞمف واًمرد ذيمره

 .وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم»

 :وضمقه ُمـ واجلقاب 

                                                           

 ش. 63» اًمّمٗمح٦م اًمٙمت٤مب ُمـ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٗم٘مرة قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سم٤مخلّمقصٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم قمغم رددٟم٤م وىمد (7)
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 ُمذهٌٝمؿ ُمـ ٕن سمف ي٘مقًمقن ٓ اعمتٕم٦م قمـ اًمٜمٝمل هبذا حيتجقن اًمذيـ أن: إول

سمٜم٤م ومٝمق قمٜمف ضمقاهبؿ يم٤من ومام ضمقازه٤م  .ضمقا

 قمكم: ُمٜمٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أنٙمره ىمد اًمٜمٝمل هذا أن: اًمث٤مين

 .وهمػمهؿ قم٤ٌمس واسمـ طمّملم سمـ وقمٛمران

 مَتَتَّعَ  وَمَٛمـ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اًمًٜم٦م قمـ ومْمال ًمٚمٙمت٤مب خم٤مًمػ رأي أنف: اًمث٤مًم٨م

ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ   اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد. 796: اًمٌ٘مرة ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 ومٞمف يٜمزل ومل ط اهلل رؾمقل ُمع متتٕمٜم٤م: ىم٤مل: »سم٘مقًمف قمٜمف اهلل ريض طمّملم سمـ قمٛمران

 هب٤م وأُمرٟم٤م - احل٩م ُمتٕم٦م يٕمٜمل - اهلل يمت٤مب ذم اعمتٕم٦م آي٦م ٟمزًم٧م: رواي٦م وذم» اًم٘مرآن

 .ُمًٚمؿ رواه ش.ؿم٤مء ُم٤م سمٕمد سمرأجف رضمؾ ىم٤ملش ُم٤مت طمتك ط اهلل رؾمقل

 إٟمام ًمف يمراهتف أو قمٜمف هنٞمف وأن اًمتٛمتع سمٛمنموقمٞم٦م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سح وىمد 

 وًمٙمـ وأصح٤مسمف ومٕمٚمف ىمد ط اًمٜمٌل أن قمٚمٛم٧م ىمد»: وم٘م٤مل ًمف سمدت ًمٕمٚم٦م رآه رأي هق

 شم٘مٓمر احل٩م ذم يروطمقن صمؿ (2) إراك ذم (7) هبـ ُمٕمرؾملم ئمٚمقا  أن يمره٧م

 .وأمحد ُمًٚمؿ رواهش رؤوؾمٝمؿ

 ريض قمٛمر اقمتٛمده٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م هذه أن اًم٤ٌمطم٨م ٟمٔمر شمًتٚمٗم٧م اًمتل إُمقر وُمـ

 شمٜمٗمٞمذ إمم ي٤ٌمدروا مل اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م هب٤م شمذرع اًمتل قمٞمٜمٝم٤م هل اًمتٛمتع يمراهتف ذم قمٜمف اهلل

 إذا طمتك احل٩م إٓ ٟمريد ٓ طمج٤مضم٤م ظمرضمٜم٤م»: وم٘م٤مًمقا  اعم٤ٌمدرة شمرك ذم سم٤مًمٗمًخ ط أُمره

 شم٘مٓمر قمروم٦م ومٜم٠ميت ٟم٤ًمئٜم٤م إمم ٟمٗميض أن أُمرٟم٤م ًمٞم٤مل أرسمع إٓ قمروم٦م وسملم سمٞمٜمٜم٤م يٙمـ مل

: سم٘مقًمف ذًمؽ ط اًمٜمٌل رد وىمدش 41» اًمٗم٘مرة اٟمٔمرش ...اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمٜمل ُمذايمػمٟم٤م

 ُم٤م اومٕمٚمقا  وأبريمؿ، وأصدىمٙمؿ هلل أت٘م٤ميمؿ أين قمٚمٛمتؿ ىمد اًمٜم٤مس؟ أهي٤م شمٕمٚمٛمقين أب٤مهلل»

 ريض قمٛمر ًمٜم٤م يٌلم ومٝمذاش. 42 وم٘مرة»ش حتٚمقن يمام حلٚمٚم٧م هديل ًمقٓ وم٢مين سمف آُمريمؿ

 ىمقًمف، ُمثؾ هق اًمذي هذا اًمّمح٤مسم٦م ىمقل اًمتٛمتع ًمٚمٜم٤مس يمرة طملم اؾمتحي ًمق قمٜمف اهلل

                                                           

 .[ُمٜمف.]سمٜم٤ًمئٝمؿ ُمٚمٛملم أي (7)

 وًمٞمس سمٕمروم٦م ُمقوع أجْم٤م وهق. سمف يًت٤مك احلٛمض ُمـ ؿمجر وهق سمف اًمتًؽم قمـ يمٜم٤مي٦م إراك طمجر ذم أي (2)

دا  وـم٠م هلؿ جيقز ٓ حمرُملم يٙمقٟمقن اعمقوع هذا ذم احلج٤مج وم٢من ُمًٚمؿ قمغم اعمٕمٚم٘ملم ًمٌٕمض ظمالوم٤م هٜم٤م ُمرا

 .[ُمٜمف.]ٟم٤ًمئٝمؿ
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 قمغم دًمٞمؾ هذا وذم.قمٜمف اًمٜم٤مس وهنك ذًمؽ يمره ح٤م قمٚمٞمٝمؿ، ط اًمٜمٌل رد ُمٕمف وشمذيمر

ًمف ُمـ ىمقل أو ط اهلل رؾمقل ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م قمٚمٞمف َّتٗمك ىمد اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤مب أن  أىمقا

 صمؿ وطمده هلل واًمٕمّمٛم٦م ُم٠مزور همػم ُم٠مضمقر ذًمؽ ُمع وهق ومٞمخٓمئ سمرأجف ومٞمجتٝمد

 ُم٤م رد وقمغم اًمتٛمتع وضمقب قمغم إدًم٦م ُمـ ذيمرشمف ُم٤م إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل وىمد. ًمرؾمقًمف

 مجٞمٕم٤م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أن اًمٌٕمض يذيمره ُم٤م قمٚمٞمف يِمٙمؾ وًمٙمـ ُم٘مٌقل واوح خي٤مًمٗمف

 ذيمرت؟ ُم٤م وسملم هذا سملم اًمتقومٞمؼ ومٙمٞمػ احل٩م يٗمردون يم٤مٟمقا 

 ُمـ وأُم٤م اهلدي، يًؼ مل ُمـ قمغم جي٥م إٟمام اًمتٛمتع أن سمٞمٜم٤م أن ؾمٌؼ أنف :اجلقابو

 أو إومْمؾ وهق ي٘مرن أن قمٚمٞمف وإٟمام ًمف جيقز ٓ سمؾ ذًمؽ، قمٚمٞمف جي٥م ومال اهلدي ؾم٤مق

. اهلدي ؾم٤مىمقا  يم٤مٟمقا  ٕهنؿ هق إٟمام اإلومراد ُمـ اخلٚمٗم٤مء قمـ ذيمر ُم٤م أن ومٞمحتٛمؾ يٗمرد،

 .هلل واحلٛمد ُمٜم٤موم٤مة ومال وطمٞمٜمئذ

 سمٕمد ُمٜمٝم٤م يتحٚمؾ صمؿ سم٤مًمٕمٛمرة إطمراُمف ي٠ميت أن احل٩م أراد ُمـ يمؾ قمغم أن: اًم٘مقل وظمالص٦م

 حيرم احلج٦م ذي ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم وذم. ؿمٕمره سم٘مص واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل ُمـ ومراهمف

ك يم٤من ومٛمـ سم٤محل٩م، ٞمف إـم٤مقم٦م سم٤مًمٕمٛمرة ذًمؽ يٗمًخ أن ومٕمٚمٞمف اعمٗمرد احل٩م أو سم٤مًم٘مران ًٌم  ط ًمٌٜم

ـْ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل ؾُمقَل  يُٓمِعِ  ُمَّ  سمٕمد اعمتٛمتع وقمغم ،81: اًمٜم٤ًمء - ﴾اهللَ  أـَم٤َمعَ  ومََ٘مدْ  اًمرَّ

ؽ مت٤مم ُمـ وهق اًمتنميؼ أج٤مم ذم أو اًمٜمحر يقم هدي٤م ي٘مدم أن ذًمؽ  وًمٞمس ؿمٙمران دم وهق اًمًٜم

وحٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م - اًم٘مٞمؿ اسـم ىم٤مل يمام - وهق ضمؼمان دم  اًمٞمقم، هذا قم٤ٌمدة مت٤مم ُمـ وهق ًمٚمٛم٘مٞمؿ ٕا

وحٞم٦م قمغم اعمِمتٛمؾ اًمٕمٞمد سمٛمٜمزًم٦م اًمدم قمغم اعمِمتٛمؾ وم٤مًمٜمًؽ قمامل أومْمؾ ُمـ وهق ٕا  وم٘مد ٕا

قمامل أي: ؾمئؾ ط اًمٜمٌل أن ـمرق ُمـ ضم٤مء  اسـم وصححفش واًمث٩م اًمٕم٩م»: وم٘م٤مل أومْمؾ؟ ٕا

ٞم٦م اًمّمقت رومع: واًمٕم٩م اعمٜمذري، وطمًٜمف واًمذهٌل واحل٤ميمؿ ظمزيٛم٦م  دم إراىم٦م: واًمث٩م. سم٤مًمتٚم

 وًم٘مقًمفش 91 وم٘مرة» سمٞم٤مٟمف ي٠ميت ُم٤م قمغم ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمام هديف ُمـ ي٠ميمؾ أن وقمٚمٞمف. اهلدي

 28: احل٩م - ﴾اًمَْٗم٘مػِم اًْم٤ٌَمئَِس  َوأـَمْٕمُِٛمقا  ُِمٜمَْٝم٤م ومَُٙمٚمُقا ﴿ ُمٜمك ذم اهلدي ُمـ يذسمح ومٞمام وضمؾ قمز

 ُمـ أومْمؾ اًمتٛمتع أن يٕمٚمٛمقن يمقهنؿ ُمع أهنؿ ُمٜمٝمؿ ومٕمرومٜم٤م احلج٤مج ُمـ سمٙمثػم اشمّمٚمٜم٤م وىمد

 .اهلدي يٚمزُمٝمؿ ًمئال وذًمؽ اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ احل٩م سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة ي٠متقن صمؿ يٗمردون ومٙم٤مٟمقا  اإلومراد

 وم٤ًمده خيٗمك ٓ ُم٤م ذقمف قمغم وآطمتٞم٤مل احلٙمٞمؿ ًمٚمِم٤مرع اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ هذا وذم

 اعمتٛمتع قمغم وأوضم٥م ذًمؽ، يٕمٙمًقن وهؿ احل٩م ىمٌؾ اًمٕمٛمرة ذع سمحٙمٛمتف اهلل وم٢من



 76   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اهلل يت٘مٌؾ أن يٓمٛمٕمقن هؿ صمؿ اعمت٘ملم، قمٛمؾ ُمـ ذًمؽ وًمٞمس ُمٜمف، يٗمرون وهؿ هدي٤م

ٌَُّؾ  إِٟمَّاَم ﴿ ف هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت ذٟمٌٝمؿ يٖمٗمر وأن طمجٝمؿ ـَ  اهللُ  َيَتَ٘م : اح٤مئدة - ﴾اعْمُتَِّ٘ملم ُِم

 .اعمحت٤مًملم اًمٌخالء ُمـ وًمٞمس ،27

 ُمـ شمرضمع أن قمًك ُمٜم٤مؾمٙمؽ ذم ٟمٌٞمؽ ًمًٜم٦م ُمتٌٕم٤م ًمرسمؽ ُمت٘مٞم٤م احل٤مج أهي٤م ومٙمـ

 .أُمؽ وًمدشمؽ يمٞمقم ذٟمقسمؽ

 [27-71ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 وزدلِة دم والبٗات عرفة لٗٓة وٕك دم البٗات سمرك وـ التحذير

 اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت ويمذا قمروم٦م ًمٞمٚم٦م ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت شمدع أن أظمل ي٤م واطمذر: صم٤مًمث٤م

 اًمّمٌح طمتك اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت ذم ؾمٞمام ٓ ،ط ٟمٌٞمؽ هدي ُمـ ومذًمؽ اًمٜمحر ًمٞمٚم٦م

 ًمؽ يزظمرف سمام شمٖمؽم وٓ. اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقال ُمـ اًمراضمح قمغم احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ

 وشم٘مٚمٞمؾ اًمٗمٚمقس ىمٌض إٓ هلؿ هؿ ٓ وم٢مهنؿش اعمٓمقوملم» سمـ يًٛمقن ُمـ سمٕمض اًم٘مقل ُمـ

 ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٝمؿ وؾمقاء سمتامُمف، أدائف قمغم واومٞم٤م يم٤مومٞم٤م إضمر قمٚمٞمف أظمذوا اًمذي اًمٕمٛمؾ

 ظم٤مًمٗم٧م؟ أم ٟمٌٞمؽ ؾمٜم٦م أتٌٕم٧م ٟم٘مص، أم طمجؽ أتؿ

 [21ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 اظميٓني يدي زمني اظمرور وـ احلجٗج حتذير

 اعمًجد ذم اعمّمٚملم ُمـ أطمد يدي سملم متر أن ُمـ[ احل٤مج] أظمل ي٤م أجْم٤م واطمذر

 قمٚمٞمف ُم٤مذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يٕمٚمؿ ًمق»: ط ًم٘مقًمف اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه وذم احلرام

: ىم٤مل أدري ٓ: اًمراوي ىم٤مل ش.يديف سملم يٛمر أن ُمـ ًمف ظمػما  أرسمٕملم ي٘مػ أن ًمٙم٤من

 هذا ًمؽ جيقز ٓ ويمامش. صحٞمحٞمٝمام» ذم اًمِمٞمخ٤من رواه. ؾمٜم٦م أو ؿمٝمرا  أو يقُم٤م أرسمٕملم

 يٛمٜمع رء أي إمم شمّمكم أن قمٚمٞمؽ سمؾ ؾمؽمة همػم إمم شمّمكم أن أجْم٤م ًمؽ جيقز ومال

 أن ومٕمٚمٞمؽ ؾمؽمشمؽ وسملم سمٞمٜمؽ جيت٤مز أن أطمد أراد وم٢من. يديؽ سملم اعمرور ُمـ اًمٜم٤مس

 :سمٕمْمٝم٤م أذيمر وآصم٤مر أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم. متٜمٕمف



 77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ُمـ ُمر ُمـ ي٤ٌمزم وٓ ومٚمٞمّمؾ اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم أطمديمؿ ووع إذا» - 7

 ش.ذًمؽ وراء

 يديف سملم جيت٤مز أن أطمد وم٠مراد اًمٜم٤مس ُمـ يًؽمه رء إمم أطمديمؿ صغم إذا - 2

 .(7)ش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمؾ أبك وم٢من اؾمتٓم٤مع ُم٤م وًمٞمدرأ ٟمحره ذم ومٚمٞمدومع

 ؿمٞمئ٤م ومريمز احلرام اعمًجد دظمؾ ُم٤مًمؽ سمـ أنس رأج٧م»: يمثػم سمـ حيٞمك ىم٤مل - 3

 .صحٞمح سمًٜمدش 78/  7» ؾمٕمد اسمـ رواه ش.إًمٞمف يّمكم ؿمٞمئ٤م هٞم٠م أو

 :ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح قمـ - 4

 زرقم٦م أبق رواه ش.يديف سملم يٛمر أطمدا يدع وٓ اًمٙمٕم٦ٌم ذم يّمكم قمٛمر اسمـ رأج٧م» 

/  8ش »دُمِمؼ شم٤مريخ» ذم قم٤ًميمر اسمـ ويمذاش 2ش »7/  97ش »دُمِمؼ شم٤مريخ» ذم اًمرازي

 ذًمؽ ومٕمؾ إذا وأنف اًمًؽمة اَّت٤مذ إجي٤مب إول احلدي٨م ومٗمل. صحٞمح سمًٜمدش 2/  716

 .وراءه٤م ُمر ُمـ ييه ومال

                                                           

 ُمٓم٤مسمع ذم اًمٓمٌع حت٧م وهقش. اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م 53/  57» ًمٜم٤م" اًمّمالة صٗم٦م" ذم خمرضم٤من صحٞمح٤من طمديث٤من (7)

 .اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م



 78   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمًؽمة إمم يّمكم يم٤من إذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر دومع إجي٤مب: اًمث٤مين احلدي٨م وذم

 اًمذي اًمٙم٥ًم هق ُم٤م ؿمٕمري وًمٞم٧م. ؿمٞمٓم٤من ذًمؽ وم٤مقمؾ وأن قمٛمدا اعمرور وحتريؿ

 ذم وُم٤م واحلديث٤من ؟شاًمِمٞمٓم٤من: »آؾمؿ هذا اؾمتحؼ وىمد رضمع إذا احل٤مج سمف يٕمقد

 يِمٛمالن ومٝمام ُمٙم٤من دوم سمٛمٙم٤من وٓ ُمًجد دون سمٛمًجد خيتّم٤من ٓ ُمٓمٚم٘م٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م

 ذم ط ىم٤مهل٤م إٟمام إطم٤مدي٨م هذه ٕن أومم، سم٤مب ُمـ اًمٜمٌقي واعمًجد احلرام اعمًجد

 ٟمّم٤من اعمذيمقران وإثران. شمٌٕم٤م إظمرى واعم٤ًمضمد أص٤مًم٦م هب٤م اعمراد ومٝمق ُمًجده

 سمٕمض ُمـ ي٘م٤مل ومام إطم٤مدي٨م، شمٚمؽ ذم داظمؾ احلرام اعمًجد أن قمغم سحي٤من

 ًمف أصؾ ٓ اًمٜمٝمل ُمـ ُمًتثٜمٞم٤من اًمٜمٌقي واعمًجد اعمٙمل اعمًجد أن وهمػمهؿ اعمٓمقوملم

 اعمًجد ذم روي واطمد طمدي٨م ؾمقى مهللا اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ أطمد قمـ وٓ اًمًٜم٦م ذم

ش احل٩م سمدع» ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمدقمقى قمغم ومٞمف دًٓم٦م وٓ إؾمٜم٤مده يّمح ٓ اعمٙمل

 ش.724 اًمٗم٘مرة»

 [27ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 وزمٗان احلجاج سمَٓٗؿ دم احلج ظمقؽمؿ الَٓؿ أهؾ اغتٕام أمهٗة

 احلج دم اظمذوقم اجلدل

 احلرام اعمًجد ذم سم٤محلج٤مج اًمت٘م٤مئٝمؿ ومرص٦م يٖمتٜمٛمقا  أن واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم

 وومؼ قمغم وأطمٙم٤مُمف احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ يٚمزم ُم٤م ومٞمٕمٚم ٛمقهؿ اعم٘مدؾم٦م اعمقاـمـ ُمـ وهمػمه

 أضمٚمف ُمـ اًمذي اإلؾمالم أصؾ إمم اًمدقمقة قمـ ذًمؽ يِمٖمٚمٝمؿ ٓ وأن اًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مسم٦م

 ممـ طمتك ًم٘مٞمٜم٤مهؿ ُمـ أيمثر وم٢من اًمتقطمٞمد، وهق أٓ اًمٙمت٥م وأنزًم٧م اًمرؾمؾ سمٕمث٧م

 اًمنميمٞم٤مت ُمـ يٜم٤مومٞمف وُم٤م اًمتقطمٞمد سمح٘مٞم٘م٦م سم٤مًمغ ضمٝمؾ ذم وضمدٟم٤مهؿ اًمٕمٚمؿ إمم يٜمتٛمل

 اظمتالف قمغم اعمًٚمٛملم رضمقع ضورة قمـ شم٤مُم٦م همٗمٚم٦م ذم أهنؿ يمام واًمقصمٜمٞم٤مت،

 وإطمٙم٤مم اًمٕم٘م٤مئد ذم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمث٤مسم٧م اًمٕمٛمؾ إمم أطمزاهبؿ ويمثرة ُمذاهٌٝمؿ

 أي وأن احلٞم٤مة، ؿم١مون ُمـ ذًمؽ وهمػم وآىمتّم٤مد واًمًٞم٤مؾم٦م وإظمالق واعمٕم٤مُمالت

ط اًم٘مقيؿ إصؾ هذا همػم قمغم يزقمؿ إصالح وأي يرشمٗمع صقت  اعمًت٘مٞمؿ واًمٍما



 79 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 واهلل ذًمؽ قمغم ؿم٤مهد أيمؼم واًمقاىمع ووٕمٗم٤م ذٓ إٓ ُمٜمف اعمًٚمٛمقن جيٜمل ٓ ومًقف

 هل سم٤مًمتل اجلدال ُمـ يمثػما  أو ىمٚمٞمال ؿمٞمئ٤م ؾمٌؼ ُم٤م إمم اًمدقمقة شمتٓمٚم٥م وىمد. اعمًتٕم٤من

ْٙمَٛم٦مِ  َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمِِم  اْدعُ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام أطمًـ ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ  احْلَ

تِل َوضَم٤مدهِْلُؿ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ  اجلٝمٚم٦م ُمٕم٤مرو٦م ذًمؽ قمـ يّمدٟمؽ ومال. 725: اًمٜمحؾ - ﴾َأطْم

 وم٢من. 796: اًمٌ٘مرة -ش احل٩م ذم ضمدال وٓ ومًقق وٓ روم٨م ومال: »... شمٕم٤ممم سم٘مقًمف

 اجلدال وهق أجْم٤م احل٩م همػم ذم قمٜمف اعمٜمٝمل يم٤مًمٗمًؼ هق احل٩م ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اجلدال

/  7» اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل اًمدقمقة آي٦م ذم سمف اح٠مُمقر اجلدال همػم وهق سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 واضم٥م احلؼ ذم وم٤مًمذي سم٤مـمؾ ذم وىمًؿ وطمؼ واضم٥م ىمًؿ: ىمًامن واجلدالش: »796

 ـمٚم٥م ذم ضم٤مدل وُمـ ﴾َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمِِم  اْدعُ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اإلطمرام وهمػم اإلطمرام ذم

 وهٙمذا اًم٤ٌمـمؾ، ُمـ واعمٜمع احلؼ إفمٝم٤مر ذم وؾمٕمك شمٕم٤ممم رسمف ؾمٌٞمؾ إمم دقم٤م وم٘مد سمف طمؼ

 ذايمرا  قمٛمدا اًم٤ٌمـمؾ وذم سم٤مًم٤ٌمـمؾ واجلدال شمٕم٤ممم، هلل أو ًمٖمػمه طمؼ ذم ضم٤مدل ُمـ يمؾ

قَق  َوَٓ  َروَم٨َم  وَمالَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف وًمٚمح٩م ًمإلطمرام ُمٌٓمؾ إلطمراُمف ًُ  ذِم  ضِمَداَل  َوَٓ  وُم

 اعمخ٤مصٛم٦م سمٛمٕمٜمك أي٦م ذمش اجلدال» أن قمغم يمٚمف وهذا [796: اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم  

 اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م اعمٕمٜمك هذا إمم ذه٥م وىمد. ص٤مطمٌؽ شمٖمْم٥م طمتك واعمالطم٤مة

ه  شمٗمًػمه ذم وهٜم٤مك. ورضمحف اجلٛمٝمقر إممش 296/  3ش »اعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ وقمزا

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ صمؿ ضمرير اسمـ واظمت٤مره وُمٜم٤مؾمٙمف احل٩م وىم٧م ذم اعمج٤مدًم٦م وهق: آظمر ىمقل

 ومٞمف ٟمحـ ومٞمام واردة همػم وم٤مٔي٦م هذا وقمغمش 367/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 ٓ أنف ًمف شمٌلم إذا أنف اًمداقمٞم٦م يالطمظ أن يٜمٌٖمل وم٢مٟمف ذًمؽ وُمع. أقمٚمؿ واهلل. أصال

 ومٚمرسمام اجلدل قمغم ص٤مسمره إذا وأنف ًمرأجف ًمتٕمّمٌف ًمف اعمخ٤مًمػ ُمع اعمج٤مدًم٦م ُمـ ضمدوى

 أن٤م»: ط ًم٘مقًمف ُمٕمف اجلدال يدع أن طمٞمٜمئذ ًمف اخلػم ومٛمـ جيقز، ٓ ُم٤م قمٚمٞمف شمرشم٥م

 طمًـ سمًٜمد داود أبق رواه ش.حم٘م٤م يم٤من وإن اعمراء شمرك عمـ اجلٜم٦م رسمض ذم سمٌٞم٧م زقمٞمؿ

 عمٕمروم٦م واعمًٚمٛملم اهلل ووم٘مٜم٤م وطمًٜمف أنس طمدي٨م ُمـ ٟمحقه وًمٚمؽمُمذي أُم٤مُم٦م أب قمـ

 .هديف واشم٤ٌمع ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م

 [25-23ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]



 21   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 صمائزة وهل احلجاج وٕٖا يتحرج أوقر

 :ضم٤مئزة وهل احلج٤مج سمٕمض ُمٜمٝم٤م يتحرج إُمقر هذه

 قمٌد قمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم» ومٗمل اًمرأس، ودًمؽ اطمتالم ًمٖمػم آهمت٤ًمل - 7

 اهلل قمٌد وم٘م٤مل سم٤مٕبقاء اظمتٚمٗم٤م خمرُم٦م سمـ واعمًقر قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ طمٜملم سمـ اهلل

 وم٠مرؾمٚمٜمل. رأؾمف اعمحرم يٖمًؾ ٓ: اعمًقر وىم٤مل. رأؾمف اعمحرم يٖمًؾ: قم٤ٌمس سمـ

 سملم يٖمتًؾ ومقضمدشمف ذًمؽ قمـ أؾم٠مخف إنّم٤مري أجقب أب إمم اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد

 سمـ اهلل قمٌد أن٤م: وم٘مٚم٧م هذا؟ ُمـ: وم٘م٤مل قمٚمٞمف، ومًٚمٛم٧م سمثقب، يًتؽم وهق اًم٘مرٟملم

 يٖمًؾ ط اهلل رؾمقل يم٤من يمٞمػ أؾم٠مخؽ اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد إًمٞمؽ أرؾمٚمٜمل طمٜملم

 ىم٤مل صمؿ رأؾمف زم سمدا طمتك ومٓم٠مـم٠مه اًمثقب قمغم يده أجقب أبق ومقوع حمرم؟ وهق رأؾمف

 وأدسمر، هبام وم٠مىمٌؾ سمٞمديف رأؾمف طمرك صمؿ رأؾمف قمغم ومّم٥م اص٥ٌم: قمٚمٞمف يّم٥م إلٟم٤ًمن

 أُم٤مريؽ ٓ: قم٤ٌمس ٓسمـ اعمًقر وم٘م٤مل»: ُمًٚمؿ زاد. يٗمٕمؾ ط رأجتف هٙمذا: وىم٤مل

 ش.أبدا

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر زم ىم٤مل رسمام»: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل وروى

 اهلل قمٌد وقمـ ش.حمرُمقن وٟمحـ ٟمٗم٤ًم أـمقل أجٜم٤م اح٤مء ذم أب٤مىمٞمؽ شمٕم٤مل: قمٜمف اهلل ريض

 يتامًم٘م٤من اًمٌحر ذم وىمٕم٤م زيد سمـ اًمرمحـ وقمٌد قمٛمر سمـ قم٤مصؿ أن» قمٛمر سمـ

 ش.قمٚمٞمٝمام ذًمؽ يٜمٙمر ومٚمؿ إًمٞمٝمام يٜمٔمر وقمٛمر ص٤مطمٌف رأس أطمدمه٤م يٖمٞم٥مش يتٖم٤مـم٤ًمن»

 دًمٞمؾ آٟمٗم٤م اعمت٘مدم أجقب أب وطمدي٨م اًمِمٕمر، سمٕمض ؾم٘مط وًمق اًمرأس طمؽ - 2

: ىم٤مًم٧م أهن٤م قمٚم٘مٛم٦م أب سمـ قمٚم٘مٛم٦م أم قمـش 92/  358/  7» ُم٤مًمؽ وروى قمٚمٞمف

 ٟمٕمؿ،": وم٘م٤مًم٧م ضمًده؟ أجحؽ: اعمحرم قمـ شُم٠ًمل ط اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م

 ذم طمًـ وؾمٜمده. "حلٙمٙم٧م رضمكم إٓ أضمد ومل يداي رسمٓم٧م وًمق وًمٞمِمدد، ومٚمٞمحٙمف

 اًمِمقاهد

 حيؽ أن وًمفش: 368/  2ش »اًمٙمؼمى اعمجٛمققم٦م» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 ش.ييه مل سمذًمؽ ؿمٕمره ُمـ رء وؾم٘مط اهمتًؾ إذا ويمذًمؽ طمٙمف إذا سمدٟمف



 27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 قمٜمف اهلل ريض سمحٞمٜم٦م اسمـ حلدي٨م احلجؿ ُمٙم٤من اًمِمٕمر سمحٚمؼ وًمق آطمتج٤مم - 3

 وؾمط ذم - ُمٙم٦م سمٓمريؼ ُمقوع -ش مجؾ حلل»سمـ حمرم وهق ط اًمٜمٌل اطمتجؿ»: ىم٤مل

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ش.رأؾمف

 إذا سمدٟمف حيؽ أن وًمف»ش: 338/  2ش »ُمٜم٤مؾمٙمف» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل 

 صم٧ٌم ىمد وم٢مٟمف ضم٤مز ًمذًمؽ ؿمٕمرا  حيٚمؼ أن اطمت٤مج وإن رأؾمف وهمػم رأؾمف رم وحيتجؿ طمٙمف

 اًمِمٕمر، سمٕمض طمٚمؼ ُمع إٓ ذًمؽ يٛمٙمـ وٓش ىم٤مل صمؿ احلدي٨م هذا ؾم٤مق صمؿ» ذم

 اٟم٘مٓمع أنف شمٞم٘مـ وإن ييه مل سمذًمؽ ؿمٕمره ُمـ رء وؾم٘مط اهمتًؾ إذا ويمذًمؽ

 وقمٚمٞمف»: ىم٤مل وًمٙمٜمفش 316/  3ش »اعمٖمٜمل» ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهذاش سم٤مًمٖمًؾ

 هذا قم٘م٥مش 257/  7: »سم٘مقًمف طمزم اسمـ ورده. وهمػمه ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف ش.اًمٗمدي٦م

 أهمٗمؾ ح٤م وضم٧ٌم وًمق ومدي٦م، وٓ همراُم٦م ذًمؽ ذم أن اًمًالم قمٚمٞمف خيؼم مل»: احلدي٨م

 .شاإلطمرام ذم اًمرأس طمٚمؼ قمـ هنٞمٜم٤م وإٟمام (7)أومرع اًمِمٕمر يمثػم اًمًالم قمٚمٞمف ويم٤من ذًمؽ

: قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. اٟمٙمن إذا اًمٔمٗمر وـمرح اًمرحي٤من ؿمؿ - 4

 ـمرطمف، فمٗمره اٟمٙمن وإذا اًمرحي٤من، ويِمؿ ضؾمف، ويٜمزع احلامم، يدظمؾ اعمحرم»

 ش ؿمٞمئ٤م سم٠مذايمؿ يّمٜمع ٓ وضمؾ قمز اهلل وم٢من إذى قمٜمٙمؿ أُمٞمٓمقا : وي٘مقل

/  7» طمزم اسمـ ذه٥م هذا وإمم. صحٞمح سمًٜمدش 63 - 62/  5» اًمٌٞمٝم٘مل رواه

 اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ؾم٠مل أنف ُمريؿ أب سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد قمـ ُم٤مًمؽ وروىش. 246

 .اىمٓمٕمف: ؾمٕمٞمد وم٘م٤مل حمرم؟ وهق اٟمٙمن ًمف فمٗمر قمـ

 ُمـ ؾم٘مٗمٝم٤م ورومع اًمًٞم٤مرة، وذمش اًمِمٛمًٞم٦م» اعمٔمٚم٦م أو سم٤مخلٞمٛم٦م آؾمتٔمالل - 5

 اًمٜمٌل أن صح وم٘مد. اًمٕم٤معملم رب سمف ي٠مذن ومل اًمديـ ذم وشمٜمٓمع شمِمدد اًمٓمقائػ سمٕمض

ش. 58 - 57» وم٘مرة اًمٙمت٤مب ذم ؾمٞم٠ميت يمام هب٤م ٟمزل صمؿش ٟمٛمرة» سمـ ًمف اًم٘م٦ٌم سمٜمّم٥م أُمر ط

 اًمقداع طمج٦م ط اهلل رؾمقل ُمع طمجج٧م»: ىم٤مًم٧م قمٜمٝمـ٤م اهلل ريض احلّملم أم وقمـ

 احلر ُمـ يًؽمه صمقسمف راومع وأظمر ٟم٤مىمتف سمخٓم٤مم آظمذ وأطمدمه٤م وسمالٓ أؾم٤مُم٦م ومرأج٧م

 ريض قمٛمر سمـ أبٍم»: ىم٤مل ٟم٤مومع قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى ُم٤م وأُم٤م ش.اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك طمتك

                                                           

 .اًمِمٕمر ُمـ اًمت٤مم: إومرع (7)



 22   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 عمـ وح: ًمف وم٘م٤مل اًمِمٛمس وسملم سمٞمٜمف اؾمتٔمؾ ىمد حمرم وهق سمٕمػمه قمغم رضمال قمٜمف اهلل

 قمغم ضمٕمؾ رسمٞمٕم٦م أب سمـ اهلل قمٌد رأى أنف أظمرى ـمريؼ ُمـ رواي٦م وذم ش.ًمف أطمرُم٧م

 قمٛمر اسمـ ومٚم٘مٞمف حمرم وهق اًمِمٛمس ُمـ سمف يًتٔمؾ صمقسم٤م وضمٕمؾ قمقدا راطمٚمتف وؾمط

 ش.ومٜمٝم٤مه

 ومام وإٓ اعمذيمقر احلّملم أم طمدي٨م يٌٚمٖمف مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ ومٚمٕمؾ: ىمٚم٧م

 ُمقىمقف هذا: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل وًمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م قملم هق أنٙمره

 سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمف وشمرضمؿ. سمف سم٤مٕظمذ أومم ومٝمق يٕمٜملش. صحٞمح احلّملم أم وطمدي٨م

 .(7)ش رأؾمف يٛمس مل ُم٤م ؿم٤مء سمام يًتٔمؾ اعمحرم

م اعمٜمٓم٘م٦م يِمد أن وًمف - 6  وأن احل٤مضم٦م، قمٜمد يٕم٘مده أن وًمف إزاره، قمغم واحلزا

 سمٕمض وورود ذًمؽ، قمـ اًمٜمٝمل ًمٕمدم اًمٜمٔم٤مرة ويْمع اًمٞمد، ؾم٤مقم٦م يٚمٌس وأن يتختؿ،

 اهلٛمٞم٤من قمـ ؾمئٚم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ومٕمـ. ذًمؽ ُمـ رء سمجقاز أصم٤مر

: قمٓم٤مء وقمـ. صحٞمح وؾمٜمده. ٟمٗم٘متف ُمـ ًمٞمًتقصمؼ سم٠مس؟ وُم٤م: وم٘م٤مًم٧م ًمٚمٛمحرم؟

 .شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري رواه. اهلٛمٞم٤من ويٚمٌس - اعمحرم يٕمٜمل - يتختؿ

 ُم٤م ورود قمدم ُمع واعمٜمٓم٘م٦م اخل٤مشمؿ ُمٕمٜمك ذم واًمٜمٔم٤مرة اًم٤ًمقم٦م أن خيٗمك وٓ: ىمٚم٧م

ٞم٤ًّم َرسم َؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ قمٜمٝمام يٜمٝمك
ًِ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوَٓ  اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اهللُ  ُيِريدُ ﴿ 64: ُمريؿ ﴾َٟم

ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقاْ  اًْمُٕمْنَ  واْ  اًْمِٕمدَّ ُ  .﴾َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اهللَ  َوًمِتَُٙمؼم 

 [37-26ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

                                                           

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل يم٤من يمام ًمف أطمرم عمـ يْمحل أن ًمٚمٛمحرم وإومْمؾ: "اإلؾمالم ؿمٞمخ وم٘مقل: ىمٚم٧م (7)

 .اًم٘م٤مرئ قمغم خيٗمك ٓ سملم ٟمٔمر ومٞمف" حيجقن وأصح٤مسمف



 23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 (1)عٕف اهلل ريض صمازمر رواية وـ وؽمٓؿ عٓٗف اهلل صعم الٕبل ضمجة

 غغمه روايات دم ورد زمام عٖٓٗا والتذيٗؾ

 :قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر ىم٤مل

 .(2)حي٩م مل ؾمٜملم شمًع[ طمؿ ضم٤م ؿم٤م ن: سم٤معمديٜم٦م] ُمٙم٨م ط اهلل رؾمقل إن - 7

 ضم٤م ن: اًمٕم٤مم هذا] طم٤مج ط اهلل رؾمقل أن: اًمٕم٤مذة ذم اًمٜم٤مس ذم أذن صمؿ - 2

 .[طمؿ

: ىمدم إٓ راضمال أو رايم٤ٌم ي٠ميت ي٘مدرأن أطمد يٌؼ ومٚمؿ: رواي٦م وذم» يمثػم سمنم اعمديٜم٦م وم٘مدم - 3

 ط اهلل سمرؾمقل ي٠متؿ أن يٚمتٛمس يمٚمٝمؿ[ ؿم٤م ن: ُمٕمف ًمٞمخرضمقا  (3)اًمٜم٤مس ومتدارك]ش ن ي

 .قمٛمٚمف ُمثؾ ويٕمٛمؾ

 -ط اًمٜمٌل إمم رومع أطمًٌف: اًمراوي ىم٤مل - ؾمٛمٕم٧م: قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر وىم٤مل]- 4

 ذي ُمـ اعمديٜم٦م أهؾ ُمٝمؾ»: وم٘م٤مل (4)ش ُم٩م: ط اهلل رؾمقل ظمٓمٌٜم٤م: ىم٤مل رواي٦م وذم»

 (2) قمرق ذات ُمـ اًمٕمراق أهؾ وُمٝمؾ ،(7) اجلحٗم٦م أظمر اًمٓمريؼ[ أهؾ ُمٝمؾ] و ،(5)احلٚمٞمٗم٦م

                                                           

 اًمِمٞمخ مجع وـمري٘م٦م ضم٤مسمر، طمدي٨م ُمدار قمغم اًمٙمالم ذم إًم٤ٌمين ًمٚمِمٞمخش اًمٜمٌل طمج٦م» يمت٤مب ُم٘مدُم٦م راضمع (7)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]ًمرواي٤مشمف

 طمج٦م وهل واطمدة طمج٦م ؾمقى اعمديٜم٦م إمم هجرشمف سمٕمد حي٩م مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ (2)

 أنف اًمّمقاب إمم أىمرهب٤م أىمقال قمغم ومروف اسمتداء وىم٧م ذم واظمتٚمٗمقا  قمنمة ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م وقمغم هذه اًمقداع

 ىمقي٦م سم٠مدًم٦م"  اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ سمف واؾمتدل اًمًٚمػ ُمـ واطمد همػم ىمقل وهق قمنم أو شمًع ؾمٜم٦م

 شم٠مظمػم همػم ُمـ ومقرا احل٩م إمم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سم٤مدر وم٘مد هذا وقمغم ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م

 صغم قمٜمف آقمتذار إمم هب٤م اًم٘م٤مئٚمقن اوٓمر وًمذا اًمٗمريْم٦م سم٠مداء شم٠مظمر أنف ُمٜمٝم٤م ومٞمٚمزم إظمرى إىمقال سمخالف

 .ذًمؽ إمم ٟمحـ سمٜم٤م طم٤مضم٦م وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 .ووصٚمقا  شمالطم٘مقا  أي (3)

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ضم٤مسمر همػم قمـ يمثػمة أطم٤مدي٨م هل٤م يِمٝمد ًمٙمـ وٕمٞمػ ؾمٜمده٤م ذم اًمرواي٦م هذه (4)

 قمغم" ٕمحد رواي٦م وذم وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف. اًمٜمٌقي اعمًجد ذم يم٤من ذًمؽ أن طمديثف وذم قمٛمر اسمـ ُمٜمٝمؿ

 اًمٜم٤مس ًمتٕمٚمٞمؿ اعمديٜم٦م ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ظمروضمف يدي سملم يم٤مٟم٧م اخلٓم٦ٌم هذه أن واًمٔم٤مهر" اعمٜمؼم هذا

  .احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 صمالصم٦م قمغمش: " 774: 5: »اًمٌداي٦م ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل اًم٘م٤مُمقس ذم يمام اعمديٜم٦م ُمـ أُمٞم٤مل ؾمت٦م قمغم ُمقوع (5)

د ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل"  أُمٞم٤مل   .ؿمديد اظمتالف وهذا"  ٟمحقه أو ُمٞمؾش: " 778: 2» اًمزا



 24   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

                                                           

 ُمـش 356/  2" » احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ"  ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ُمراطمؾ صمالث ٟمحق ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمف ُمقوع (7)

 ": اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م" 

 ُمـ: ىمٌٚمٝم٤م حيرُمقن اًمٜم٤مس ص٤مر وهلذا ظمراب اًمٞمقم وهل ُمٝمٞمٕم٦م شمًٛمك ويم٤مٟم٧م ُمٕمٛمقرة ىمديٛم٦م يم٤مٟم٧م ىمري٦م هل

 إذا اعمٖمرب وؾم٤مئر وُمٍم اًمِم٤مم يم٠مهؾ اعمٖمرب ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ طم٩م عمـ ُمٞم٘م٤مت وهذاش راسمٖم٤م» يًٛمك اًمذي اعمٙم٤من

 اعمًتح٥م هق هذا وم٢من اعمديٜم٦م أهؾ ُمٞم٘م٤مت ُمـ أطمرُمقا  إوىم٤مت هذه ذم يٗمٕمٚمقٟمف يمام اعمٜمقرة سم٤معمديٜم٦م اضمت٤مزوا

 .ٟمزاع ومٗمٞمف اجلحٗم٦م إمم اإلطمرام أظمروا وم٢من سم٤مٓشمٗم٤مق هلؿ

ز وإؿمٌف: ىمٚم٧م   .احلدي٨م هلذا اجلقا

 وسملم سمٞمٜمف واعم٤ًموم٦م"  اًمٌٚمدان ُمٕمجؿ"  و"  اًم٘م٤مُمقس"  ذم يمام وهت٤مُم٦م ٟمجد سملم اًمٗم٤مصؾ احلد هق سم٤مًم٤ٌمدي٦م ُمٙم٤من (2)

 ". اًمٗمتح"  ذم يمام ُمٞمال وأرسمٕمقن اصمٜم٤من ُمٙم٦م

 ؾمٜمده٤م ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض صحتٝم٤م ذم ـمٕمـ ىمد قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمٗم٘مرة هذه أن واقمٚمؿ

 رواي٦م وذم"  أطمًٌف: " اًمراوي ًم٘مقل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم سمرومٕمف جيزم مل ومألنف اًمًٜمد أُم٤م. وُمتٜمٝم٤م

 .يقُمئذ ومتح٧م شمٙمـ مل اًمٕمراق وم٢من اعمتـ وأُم٤م اجلزم وقمدم اًمِمؽ ُمٕمٜم٤مه وهذا"  أراه"  عمًٚمؿ

 :ضمٝمتلم ُمـ إول قمـ واجلقاب

 اعمِم٤مر ُم٤مضمف اسمـ رواي٦م ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم احلدي٨م سمرومع اًمراوي سمجزم زال ىمد اًمِمؽ أن - أ

 وهل أمحد اإلُم٤مم أظمرضمٝم٤م أظمرى رواي٦م ذم اجلزم صم٧ٌم وم٘مد ؾمٌؼ يمام وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن وهل إقمغم ذم إًمٞمٝم٤م

 اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم قمٜمد وه٥م سمـ اهلل قمٌد قمٜمف رواهت٤م ُمـ وم٢من احلٗمظ سمًقء ُمقصقف وهق هلٞمٕم٦م اسمـ ومٞمٝم٤م يم٤من وإن

 قمٜمدهؿ هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ اًمٕم٤ٌمدًم٦م رواي٦م ٕن إئٛم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم قمٜمد صحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه وُمثؾش 27/  5»

 ذم اًم٘مقل سمًط وىمد هذا وه٥م سمـ اهلل وقمٌد اعم٘مري يزيد سمـ اهلل وقمٌد اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وهؿ صحٞمح٦م

 .[ُمٜمف] .اًمًٌط ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمفش 74 - 73/  3" » اعمقىمٕملم إقمالم"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ذًمؽ

 ضم٤مسمر طمدي٨م ي٘مقي اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ يمثػمة ؿمقاهد ًمٚمحدي٨م وم٢من سمذًمؽ يزل مل اًمِمؽ أن ه٥م - ب

 ؾم٤مىمٝمام ويمذًمؽ"  اًمتٚمخٞمص"  ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمِمقاهد ؾم٤مق وىمد وهمػمه طمجر اسمـ احل٤مومظ سمذًمؽ ضمزم يمام

ي٦م ٟمّم٥م"  ذم اًمزيٚمٕمل  هذا يتحٛمؾ وٓش 28/  5" » اًمٜم٘مل اجلقهر"  ذم يمام يمثػم واسمـش 75 - 72/  2" » اًمرا

 ؿم٤مهد ذيمر ُمـ هٜم٤م سمد ٓ وًمٙمـ اعمذيمقرة اعمّم٤مدر سمٕمض ذم ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م اًمِمقاهد شمٚمؽ ذيمر اًمتٕمٚمٞمؼ

/  4" » احلٚمٞم٦م"  ذم ٟمٕمٞمؿ وأبقش 361/  7» اًمٓمح٤موي أظمرضمف ُم٤م وهق مجٞمٕم٤م اعمخرضملم أوئلؽ وم٤مت واطمد

ىمٞم٧م ذم إًمٞمف اعمِم٤مر طمديثف قم٘م٥م ىم٤مل أنف قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمدش 94  أن أصح٤مسمٜم٤م وطمدصمٜمل: " اعمقا

 صم٤مسم٧م صحٞمح طمدي٨م هذا: ٟمٕمٞمؿ أبق وىم٤مل"  قمرق ذات اًمٕمراق ٕهؾ وىم٧م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

ه ُمـ وقمغم ُمٓمٚم٘م٤م احلدي٨م وٕمػ ُمـ قمغم رد هذا ومٗمل: ىمٚم٧م  صح٦م يٜم٤مذم وٓ ًمذاشمف ٓ ـمرىمف عمجٛمقع ىمقا

 أن إلُمٙم٤من اًمٕمراق ٕهؾ قمرق ذات وىم٧م اًمذي هق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُم٤م احلدي٨م

وم٘م٤مت مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ يٙمقن  .ومٞمٝم٤م اًمنمع قمٛمر واومؼ اًمتل اعمقا

 :ومٝمق يقُمئذ ومتح٧م شمٙمـ مل اًمٕمراق أن وهق إقمالًمف قمـ اجلقاب وأُم٤م

 اًميوري ُمـ ومٚمٞمس اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم اإلؾمالم ُٕم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ وصدر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ُمٜمف صدر ذًمؽ أن

ء اًمِم٤مم يمٌالد هذا ذم ومٝمل يقُمئذ ومتح٧م ىمد شمٙمقن أن  وًمذًمؽ ُمٕمٚمقم هق يمام أجْم٤م ومتح٧م ىمد شمٙمـ ومٚمؿ ؾمقا

 = :اًمؼم قمؼم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل
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 هؼ ـمل ؿم٤م ُم٩م ٟمخ: (7)ش يٚمٛمٚمؿ ُمـ اًمٞمٛمـ أهؾ وُمٝمؾ ىمرن، ُمـ ٟمجد أهؾ وُمٝمؾ 

 [.طمؿ

 ذي ُمـ سم٘ملم خلٛمس[ ]طمؿ هؼ ُم٩م ت د: ط اهلل رؾمقل ومخرج ىم٤مل]- 5

 .(2) [هؼ ضم٤م ن: أرسمع أو اًم٘مٕمدة

 (3) [ن: هدي٤م وؾم٤مق]- 6

                                                           

 ٕهؾ وىم٧م يمام قمرق ذات اًمٕمراق ٕهؾ وىم٧م اًمذي هق اًمًالم قمٚمٞمف ٕنف اًم٘مقل هذا ىم٤مئؾ ُمـ همٗمٚم٦م هذه

ىمٞم٧م ومقىم٧م يم٤مًمٕمراق يمٗمر دار يقُمئذ واًمِم٤مم اجلحٗم٦م اًمِم٤مم  قمغم ؾمٞمٗمتح اهلل أن قمٚمؿ ٕنف اًمٜمقاطمل ٕهؾ اعمقا

 :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ظمالف سمال قمٛمر قمٝمد قمغم إٓ واًمٕمراق اًمِم٤مم يٗمتح ومل وهمػممه٤م واًمٕمراق اًمِم٤مم أُمتف

 ". ؾمتٛمتٜمع اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد ُمٕمٜم٤مه احلدي٨م. وىمٗمٞمزه٤م درمه٤م اًمٕمراق ُمٜمٕم٧م

"  ُمـ وصححتف"  وىمٗمٞمزه٤م"  سمدل"  ودرمهٝم٤م"  ومٞمف ووىمعش 29 - 28/  5" » اجلقهر"  ذم اًمؽميمامين اسمـ ٟم٘مٚمف

 ش.775/  8" » ُمًٚمؿ صحٞمح

  .ُمٞمال صمالصمقن سمٞمٜمٝمام ُمٙم٦م ُمـ ُمرطمٚمتلم قمغم ُمٙم٤من (7)

 إٓ شمٚمٌس وإردي٦م إزر ُمـ رء قمـ يٜمف ومل وأصح٤مسمف هق ورداءه إزاره وًمٌس وادهـ شمرضمؾ ُم٤م سمٕمد ذًمؽ (2)

  .يم٤مًمزقمٗمران إصٗمر سم٤مًمٚمقن اعمّمٌقغ هق واعمزقمٗمر. اًمٌخ٤مري قمٜمد قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام. اعمزقمٗمر

 اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ئمٜمف ح٤م ظمالوم٤م اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام صمٞم٤مب ًمٌس ُمنموقمٞم٦م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أقمٜمل ومٗمٞمف

م ٟمٞم٦م سمخالف وهذا  اًمٓم٤مئرة ذم يم٤من عمـ ُمٜمف ىمري٤ٌم أو اعمٞم٘م٤مت قمٜمد إٓ قمٜمدٟم٤م اًمراضمح قمغم دمقز ٓ وم٢مهن٤م اإلطمرا

 .حيرم وح٤م اعمٞم٘م٤مت سمف شمتج٤موز أن وظمٌم

 واًمّمٞم٤مم واًمّمالة يم٤مًمٓمٝم٤مرة اًمٕم٤ٌمدات ُمـ همػمه ذم وٓ اإلطمرام ذم ٓ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ ينمع ٓ أنف واقمٚمؿ

 واًمذي"  اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ"  ومٌدقم٦م هب٤م اًمتٚمٗمظ وأُم٤م وم٘مط سم٤مًم٘مٚم٥م اًمٜمٞم٦م وإٟمام وهمػمه٤م

 وٓ هذا قمٜمد ومٞمتقىمػ"  وطمج٤م قمقرة مهللا ًمٌٞمؽ: " ىمقًمف هق إٟمام اإلطمرام ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف صح

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ُمـ 245 - 244 ص" » اًمٜمٞم٦م"  ذم رؾم٤مًمتف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمرره يمام قمٚمٞمف يزاد

 ذيمرٟم٤م ُم٤م فم٤مهره خي٤مًمػ ىمدش 359/  2" » ُمٜمًٙمف"  ذم ذيمره اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمالم وًمفش إول اجلزء اًمٙمؼمى

  .اعم٠ًمخ٦م ذم ىمقٓن ًمف يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ سم٘م٤مئٚمف ٓ سمدًمٞمٚمف احلؼ شمٕمرف أن ومٕمٚمٞمؽ إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال

 :ذطمف ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ"  اًمّمحٞمحلم"  ذم يمام احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ أي (3)

ىمٞم٧م ُمـ اهلدي ؾمقق إمم اًمٜمدب وومٞمف  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أهمٗمٚمٝم٤م اًمتل اًمًٜمـ ُمـ وهل اًمٌٕمٞمدة إُم٤ميمـ وُمـ اعمقا

 اًمٗم٘مرة ذم يمام قمٚمٞمف ٟمدب سمؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم هديف قمٚمٞمف يًت٘مر مل مم٤م اهلدي ؾمقق ٕن ٟمٔمر وومٞمف ىم٤مل يمذا

 ". ومحٚمقا  اهلدي أؾمؼ مل اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م وًمقش: " 47» أشمٞم٦م

 :ه٤مُملم أُمريـ قمغم دل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ُمٜمف اًم٘مقل ومٝمذا

 قمٚمٞمف اهلل صغم ٕنف اًم٘مران ُمع اهلدي ؾمقق ُمـ أومْمؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مًمتحٚمؾ احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع أن قمغم: أوٓ

 ؾمقق شمرك إذن وم٤مٕومْمؾ فم٤مهر إومْمؾ هق ُم٤م قمغم إٓ يٙمقن أن يٛمٙمـ وٓ ذًمؽ يٗمٕمؾ مل إذ شم٠مؾمػ وؾمٚمؿ

 = .اهلدي



 26   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 (7) [ٟمخ م: واًمقًمدان اًمٜم٤ًمء ُمٕمٜم٤م] ُمٕمف ومخرضمٜم٤م - 7

 .سمٙمر أب اسمـ حمٛمد قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء ومقًمدت احلٚمٞمٗم٦م ذا أتٞمٜم٤م طمتك - 8

 أصٜمع؟ يمٞمػ: ط اهلل رؾمقل إمم وم٠مرؾمٚم٧م - 9

 .وأطمرُمل سمثقب (2)واؾمتثٗمري اهمتًكم: ىم٤مل[ ف]- 71

 (3) [ن: ص٤مُم٧م وهق] اعمًجد ذم ط اهلل رؾمقل ومّمغم - 77

                                                           

 سمٕمٛمرة ذًمؽ ُمـ يتحٚمؾ أن قمٚمٞمف ومٞمج٥م ُمٗمردا أو ىم٤مرٟم٤م يم٤من ؾمقاء احلج٤مج ُمـ اهلدي يًؼ مل ُمـ يمؾ أن: صم٤مٟمٞم٤م

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن صح سمؾ ي٠ميت يمام سمذًمؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ُٕمره اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م يٚمٌل صمؿ

 اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: " سم٘مقًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ذًمؽ وأيمد سم٤مًمتحٚمؾ أُمره شمٜمٗمٞمذ إمم ي٤ٌمدروا مل اًمذيـ قمغم همْم٥م

 ًمف سمد ٓ طم٤مد ومٙمؾ احل٩م ُمـ يتجزء ٓ ضمزء ص٤مرت اًمٕمٛمرة أن قمغم أجْم٤م ٟمص ومٝمذا اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم

 يًؼ مل إذا سم٤مًمتحٚمؾ وإُم٤م اهلدي ُمٕمف ؾم٤مق ىمد يم٤من إذا وذًمؽ ُمٜمٝم٤م حتٚمؾ سمدون إُم٤م قمٛمرة طمجف ُمع ي٘مرن أن ُمـ

 ًمف واٟمتٍم. وهمػمهؿ راهقي٦م سمـ وإؾمح٤مق وقمٓم٤مء وجم٤مهد قم٤ٌمس اسمـ قمـ ويمٓم٤مه طمزم اسمـ ىم٤مل وهبذا اهلدي

  .اًمًٌط ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف سم٤مًمٖم٤م اٟمتّم٤مرا"  اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ

 ومال"  اًمّمٌٞم٤من قمـ ورُمٞمٜم٤م اًمٜم٤ًمء قمـ ومٚمٌٞمٜم٤م: "... سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ وهمػمه ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد اًمتل اًمزي٤مدة وأُم٤م (7)

: " وىم٤مل".  اًمّمٌٞم٤من قمـ وٟمرُمل اًمٜم٤ًمء قمـ ٟمٚمٌل ومٙمٜم٤م: " سمٚمٗمظ أجْم٤م اًمؽمُمذي رواه٤م وىمد إؾمٜم٤مده٤م يّمح

 ".اًمقضمف هذا ُمـ إٓ ٟمٕمرومف ٓ همري٥م طمدي٨م

 ُمـ احلدي٨م قمـ ؾمٙم٧م ُمـ سمًٙمقت يٖمؽم ومال ي٤ًمر سمـ أؿمٕم٨م ووٕمػ اًمزسمػم أب قمٜمٕمٜم٦م: قمٚمت٤من وومٞمف: ىمٚم٧م

 :ٟمّمف ُم٤مش 254/  3» اعمٖمٜمل ذم ًمٙمـ. وهمػمه ىمداُم٦م اسمـ يم٤مًمِمٞمخ وطمديث٤م ىمديام اًمٗم٘مٝم٤مء

 اسمـ يم٤من اًمرُمل قمغم ي٘مدر ٓ اًمذي اًمّمٌل قمـ اًمرُمل يرى اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ قمٜمف طمٗمٔم٧م ُمـ يمؾ: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل

 .وإؾمح٤مق واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ واًمزهري قمٓم٤مء ىم٤مل وسمف ذًمؽ يٗمٕمؾ قمٛمر

 ىم٤مل وم٘مد اًمٜم٤ًمء قمـ اًمتٚمٌٞم٦م وأُم٤م احلدي٨م طم٤مل قمروم٧م وم٘مد وإٓ ُم٘مٜمع ومٗمٞمف ومٞمٝم٤م ظمالف ٓ مم٤م اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م وم٢من

 :قم٘مٌف اًمؽمُمذي

ة أن قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع وىمد   .سم٤مًمتٚمٌٞم٦م اًمّمقت رومع هل٤م ويٙمره ٟمٗمًٝم٤م قمـ شمٚمٌل وهل همػمه٤م قمٜمٝم٤م يٚمٌل ٓ اعمرأ

 ىمٓمٜم٤م حتتِمك أن سمٕمد قمريْم٦م سمخرىم٦م ومرضمٝم٤م شمِمد أن وهق: " اًمٜمٝم٤مي٦م ذم إثػم اسمـ ىم٤مل. آؾمتثٗم٤مر ُمـ أُمر (2)

 " اًمدم ؾمٞمؾ سمذًمؽ ومتٛمٜمع وؾمٓمٝم٤م قمغم شمِمده رء ذم ـمرومٞمٝم٤م وشمقصمؼ

  .ي٠ميت يمام ٟم٤مىمتف سمف اؾمتقت طملم ًمٌك وإٟمام سمٕمد يٚم٥م ح٤م أنف يٕمٜمل (3)



 27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 (7) :اإلضمرام

 سم٤محل٩م (3)أهؾ] اًمٌٞمداء قمغم ٟم٤مىمتف سمف اؾمتقت إذا طمتك (2)اًم٘مّمقاء ريم٥م صمؿ - 72

 [ُم٩م: وأصح٤مسمف هقش ؾمع ُم٩م: احل٩م أومرد: رواي٦م وذم»

 سملم[ ضم٤م ُم٩م دُمل: ُمـ] سمٍمي ُمد إمم ومٜمٔمرت[: هؼ ُم٩م د: ضم٤مسمر ىم٤مل]- 73

 ظمٚمٗمف وُمـ ذًمؽ ُمثؾ ي٤ًمره وقمـ ذًمؽ ُمثؾ يٛمٞمٜمف وقمـ (4)وُم٤مش رايم٥م ُمـ يديف

                                                           

 ذم يمام. سمثالث إطمراُمف سمٕمد رأجف ُمٗم٤مرق ذم اًمٓمٞم٥م وسمٞمض ورؤي. اًمٓمٞم٥م سم٠مـمٞم٥م إطمراُمف ىمٌؾ قم٤مئِم٦م وـمٞمٌتف (7)

 .اًمّمحٞمح

".  اجلدقم٤مء"  و"  اًمٕمْم٤ٌمء"  ُمثؾ أظمرى أؾمامء وهل٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟم٤مىمتف اؾمؿ وسم٤معمد اًم٘م٤مف سمٗمتح هل (2)

  .ًمٚمٜمقوي ُمًٚمؿ ذح"  اٟمٔمر. وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًمف ًمٜمقق أؾمامء هل: وىمٞمؾ

 ذم يمذا. صقشمف ورومع ًمٌك إذا: إهالٓ هيؾ سم٤محل٩م اعمحرم أهؾ: ي٘م٤مل سم٤مًمتٚمٌٞم٦م اًمّمقت رومع وهق اإلهالل ُمـ (3)

 .اًمٜمٝم٤مي٦م

 وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم وهمػمه أنس طمدي٨م ذم ًمٙمـ وطمده سم٤محل٩م طمرم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف احلدي٨م وذم

 ومٞمف وؾم٤مق"  اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ سمٞمٜمف يمام اًمّمحٞمح وهق ُمٕم٤م واًمٕمٛمرة سم٤محل٩م أهؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف

 ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ىم٤مرٟم٤م طم٩م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن صح٤مسمٞم٤م قمنميـ ٟمحق قمـ طمديث٤م قمنميـ ٟمحق

 قمٜمد وهق"  سمح٩م وأنٓمٚمؼ وقمٛمرة سمح٩م أتٜمٓمٚم٘مقن اهلل رؾمقل ي٤م: " قم٤مئِم٦م ىمقل وم٤مشمف وىمد اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمتقؾمع

 ش.777» أشمٞم٦م اًمٗم٘مرة اٟمٔمر. اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص وهق ٟمٗمًف ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وأمحد اًمٌخ٤مري

 أهؾ أنف قمٜمف خيؼم ومٙمٞمػ ىم٤مرٟم٤م يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سم٠من قمٚمؿ قمغم قمٜمٝمـ اهلل ريض ومج٤مسمر وقمٚمٞمف

 .وأومرده وطمده سم٤محل٩م

 :وضمٝملم ُمـ واجلقاب

ن ومٞمف أُمر اًمذي اًمٕم٘مٞمؼ وادي ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمزوًمف وىمٌؾ. اإلطمرام أول قمغم حيٛمؾ أن: إول  سم٤مًم٘مرا

 وذم» ذم قمٛمرة: اًمٕم٘مٞمؼ سمقادي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر أظمؼم يمام

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري رواه".  طمج٦مش و: رواي٦م

د سمرواي٦م يتٗمرد مل قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمرا  ٕن قمٜمدي سمٕمد هذا وذم  قمٚمٞمٝم٤م شم٤مسمٕمف سمؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف اإلومرا

"  اعمقـم٠م"  و عمًٚمؿ رواي٦م وذم وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م يم٤مًمًٞمدة إصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م

 ٟم٦ًٌم ُمـ ومٞمف ح٤م اعمذيمقر احلٛمؾ طمٞمٜمئذ اًمّمٕم٥م وُمـ"  احل٩م أومرد: " اًمٍميح ضم٤مسمر سمٚمٗمظ قمٜمٝم٤م ؾمٕمد واسمـ

 واًم٘م٤ميض طمزم واسمـ اعمٜمذر يم٤مسمـ اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م إول اًمقضمف اظمت٤مر وًمذًمؽ. إصح٤مب إمم اًمٕمٚمؿ قمدم

 .إًمٞمف ومٚمػمضمع اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمتقؾمع ؿم٤مء ومٛمـ".  اًمٗمتح"  ذم احل٤مومظ ورضمحف قمٞم٤مض

 طم٤مزم أب سمـ اًمٕمزيز قمٌد شم٤مسمٕمف أنف ومػمده هب٤م اًمداوردي يتٗمرد اًمٍمحي٦م هذه ضم٤مسمر ًمرواي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ إقمالل وأُم٤م

 [ُمٜمفش.]779/  7/  2" » اًمٓمٌ٘م٤مت"  ذم ؾمٕمد اسمـ أظمرضمٝم٤م. قمٚمٞمٝم٤م

 = :خمتٍمه ُم٤م اًمٜمقوي ىم٤مل (4)



 28   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وُم٤م شم٠مويٚمف يٕمرف وهق اًم٘مرآن يٜمزل وقمٚمٞمف أفمٝمرٟم٤م سملم ط اهلل ورؾمقل ذًمؽ ُمثؾ

 .(7)سمف قمٛمٚمٜم٤م رء ُمـ سمف قمٛمؾ

 احلٛمد إن ًمٌٞمؽ، ًمؽ ذيؽ ٓ ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ، مهللا ًمٌٞمؽ: سم٤مًمتقطمٞمد وم٠مهؾ - 74

 .ًمؽ ذيؽ ٓ واعمٚمؽ، ًمؽ واًمٜمٕمٛم٦م

 واًمٜم٤مس] اًمٜم٤مس وًمٌك: رواي٦م وذم» سمف هيٚمقن اًمذي هبذا اًمٜم٤مس وأهؾ - 75

[ هؼ طمؿ د: اًمٗمقاوؾ ذا ًمٌٞمؽ اعمٕم٤مرج ذا ًمٌٞمؽ]ش طمؿ هؼ ضم٤م[: طمؿ ضم٤م: يزيدون

 .(7)ُمٜمف ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمٝمؿ ط اهلل رؾمقل يرد ومٚمؿ

                                                           

ز ومٞمف  أومْمؾ اًمريمقب: اًمٕمٚمامء مجٝمقر وم٘م٤مل ُمٜمٝمام إومْمؾ ذم واظمتٚمػ قمٚمٞمف جمٛمع وهق وُم٤مؿمٞم٤م رايم٤ٌم احل٩م ضمقا

 ُم٤مؿمٞم٤م: داود وىم٤مل ٟمٗم٘م٦م أيمثر وٕنف وُمٜم٤مؾمٙمف وفم٤مئػ قمغم ًمف أقمقن وٕنف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سم٤مًمٜمٌل اىمتداء

 .ًمٞم٧ًم اعمِم٘م٦م ٕن وم٤مؾمد وهذا عمِم٘متف أومْمؾ

ز شمٕمٚمؿ وُمٜمف  ًمٚمح٤مج إن: " طمدي٨م وأُم٤م اًمٕمٙمس ئمـ عمـ ظمالوم٤م اًمٓم٤مئرة ذم رايم٤ٌم احل٩م اؾمتح٤ٌمب سمؾ ضمقا

 ومٝمق"  طمًٜم٦م ؾمٌٕمامئ٦م خيٓمقه٤م ظمٓمقة سمٙمؾ واح٤مر طمًٜم٦م ؾمٌٕملم راطمٚمتف َّتٓمقه٤م ظمٓمقة سمٙمؾ اًمرايم٥م

 أؿمد وهق"  طمج٦م صمالصملم أضمر وًمٚمرايم٥م طمج٦م ؾمٌٕملم أضمر ًمٚمامر: " سمٚمٗمظ وروي طمجتف سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ

 - 496 رىمؿ" » اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  يمت٤مسمٜم٤م ومٚمػماضمع قمٚمٞمٝم٤م آـمالع ؿم٤مء وُمـ إول ُمـ وٕمٗم٤م

 َّتتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلٙمٛم٦م أن"  احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ"  ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ سح وىمدش 497

 ".أومْمؾ ُم٤مؿمٞم٤م طمجف يٙمقن ُمـ وُمٜمٝمؿ أومْمؾ رايم٤ٌم طمجف يٙمقن ُمـ ومٛمٜمٝمؿ"  اًمٜم٤مس سم٤مظمتالف

  .اًمّمقاب إمم إىمرب هق هذا وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 هق وأنف اًم٘مرآن ُمـ قمٚمٞمف ٟمزل ُم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م يٌلم اًمذي هق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن إمم ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرة ومٞمف (7)

 قمـ آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمٜمف ٓ - اًمّمح٤مسم٦م ُمـ طمتك - همػمه وأن اعمٕمروم٦م طمؼ وشمٗمًػمه شم٠مويٚمف يٕمرف اًمذي وطمده

 - اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يمٖمػمه٤م - احلج٦م هذه ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م يم٤من وًمذًمؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سمٞم٤مٟمف

 :اًمٜم٤مس ُمـ ومري٘ملم قمغم فم٤مهر رد ومٗمٞمف سمف قمٛمٚمقا  رء ُمـ سمف قمٛمؾ ومام ظمٓم٤مه يتتٌٕمقن

 يرُمز اًمٚمدين اًمٕمٚمؿ ُمـ يزقمٛمقٟمف سمام وسمٞم٤مٟمف وهديف ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م قمـ أطمدهؿ يًتٖمٜمل اًمذيـ اًمّمقومٞم٦م - أ

 ؿمٞمقظمف أطمد أن"  اًمٙمؼمى اًمٓمٌ٘م٤مت"  ذم اًمِمٕمراين زقمؿ سمؾ"  رب قمـ ىمٚمٌل طمدصمٜمل: " سم٘مقًمف سمٕمْمٝمؿ إًمٞمف

ٟم٤م ي٘مرأ  يم٤من قمٜمٝمؿ هق يؽمى واًمذيـش اعمجذوسملم» ٟمٜم٤م همػم ىمرآ  اعمًٚمٛملم ُٕمقات شمالوشمف صمقاب وهيدي ىمرآ

ٟمٞملم"  ب أنٗمًٝمؿ يًٛمقن ـم٤مئٗم٦م - ب  إمم اًم٘مرآن ًمٗمٝمؿ هبؿ طم٤مضم٦م ٓ أن يزقمٛمقن سمريء ُمٜمٝمؿ واًم٘مرآن"  اًم٘مرآ

 ضم٤مسمرا  يٙمػ مل هذا أن ُمع. وآداهب٤م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اعمٕمروم٦م ذًمؽ ذم ويٙمٗمل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ؾمٜم٦م

 ُمـ ضمٚمٝمؿ أو يمٚمٝمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م هذه سمٞمٜمام سمٚمٖمتٝمؿ اًم٘مرآن ٟمزل أىمح٤مح قمرب وهؿ ؾمٞمام ٓ قمروم٧م، يمام وأصح٤مسمف

 همػم ومّمالهتؿ ضمديد سمديـ وضم٤مؤوا اإلؾمالم قمـ ظمرضمقا  أن اعمذيمقر زقمٛمٝمؿ ٟمتٞمج٦م ُمـ ويم٤من إقم٤مضمؿ،

 ه١مٓء ٟمٌغ وىمد شمقطمٞمدٟم٤م، همػم شمقطمٞمدهؿ ًمٕمؾ أدري وٓ صقُمٜم٤م، همػم وصقُمٝمؿ طمجٜم٤م همػم وطمجٝمؿ صالشمٜم٤م

 -ُم١مًمٗمف اؾمؿ قمٚمٞمف ًمٞمس -"  اًمديـ"  سم٤مؾمؿ يمت٤مسم٤م هلؿ ىمرأت ويمٜم٧م وؾمقري٤م، ُمٍم إمم ومٜمتٝمؿ هت صمؿ اهلٜمد ذم

ه َُمـ   .اًمٗمري٘ملم ذ اعمًٚمٛملم اهلل يمٗمك اًمديـ ُمـ وظمروضمٝمؿ والهلؿ ُمٜمف قمرف ىمرأ



 29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .شمٚمٌٞمتف ط اهلل رؾمقل وًمزم - 76

 ٟمٍمخ[ ]ُم٩م م: سم٤محل٩م ًمٌٞمؽ[ خ: مهللا ًمٌٞمؽ] ٟم٘مقل وٟمحـ] ضم٤مسمر ىم٤مل - 77

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب أهٚمٚمٜم٤م: أظمرى وذم (2)ش ضم٤م: اًمٕمٛمرة ٟمٕمرف ًمًٜم٤م[ م: ساظم٤م

 ش.ؾمع: وطمده ظم٤مًمّم٤م همػمه ُمٕمف ًمٞمس ظم٤مًمّم٤م سم٤محل٩م

 م: (4)قمريم٧م (3)ش هف» ب يم٤مٟم٧م إذا طمتك سمٕمٛمرة قم٤مئِم٦م وأىمٌٚم٧م: ىم٤مل]- 78

 .[ٟمخ

 والٌقاف وْة دطمقل

 ُم٩م د ٟمخ م: احلج٦م ذي ُمـ ُمْم٧م راسمٕم٦م صٌح] ُمٕمف اًمٌٞم٧م أتٞمٜم٤م إذا طمتك - 79

 ش.اًمْمحك ارشمٗم٤مع قمٜمد ُمٙم٦م دظمٚمٜم٤م: رواي٦م وذم»[ طمؿ هؼ ؾمع ـمل ـمح

 طم٤م ظمز: ف اعمًجد دظمؾ صمؿ راطمٚمتف وم٠من٤مخ اعمًجد سم٤مب ط اًمٜمٌل أتك - 21

 ش.هؼ

                                                           

ره اًمٜمٌقي٦م اًمتٚمٌٞم٦م قمغم اًمزي٤مدة ضمقاز قمغم يدل هذا  (7)  ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف هل٤م، هلؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم إلىمرا

".  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل شمٚمٌٞم٦م وم٢مهن٤م إًمٞمٝم٤م اٟمتف: " ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ أمحد روى وىمد: واًمِم٤مومٕمل

 قمٚمٞمف شمٚمٌٞمتف ُمـ يم٤من أنف هريرة أب قمـ صح وىمد. اظمتٚمط يم٤من ُمـ وومٞمف اعمٕم٤مسيـ سمٕمض ؾمٜمده وصحح

 طم٩م إمم دقم٤مهؿ طملم خلٚم٘مف شمٕم٤ممم اهلل دقمقة إضم٤مسم٦م هل واًمتٚمٌٞم٦م. وهمػمه اًمٜم٤ًمئل رواه. احلؼ إهل ًمٌٞمؽ: اًمًالم

 جمٞمٌؽ أن٤م: واعمٕمٜمك سمٚمٌتف وأظمذ ًم٥ٌم اًمذي يٜم٘م٤مد يمام ًمٖمػمه اعمٜم٘م٤مد اعمًتًٚمؿ هق واعمٚمٌل ظمٚمٞمٚمف، ًم٤ًمن قمغم سمٞمتف

 اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمره. ذًمؽ قمغم أزال ٓ ُمرة سمٕمد ُمرة ُٕمرك ُمٓمٞمع حلٙمٛمؽ ُمًتًٚمؿ ًمدقمقشمؽ

  .شمٕم٤ممم

 ذم اًمٕمٛمرة ُمنموقمٞم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يٕمٚمٛمٝمؿ أن وىمٌؾ احلج٦م هذه أول ذم هذا يم٤من: ىمٚم٧م (2)

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم احل٩م أؿمٝمر

 وقمٛمرة سمح٩م هيؾ أن ُمٜمٙمؿ أراد ُمـ: وم٘م٤ملش اًمقداع طمج٦م قم٤مم» وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م

 .سم٤مًمٕمٛمرة أهؾ ومٞمٛمـ ويمٜم٧م... قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ومٚمٞمٝمؾ سمٕمٛمرة هيؾ أن أراد وُمـ ومٚمٞمٗمٕمؾ

  .ًمف واًمٚمٗمظ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه

ء سمٙمن (3)  أيمثر وىمٞمؾ أىمؾ وىمٞمؾ أُمٞم٤مل قمنمة قمغم ُمٙم٦م ُمـ وهق" "  اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم ىم٤مل. اًمتٜمٕمٞمؿ ىمرب ُمقوع اًمرا

 .[ُمٜمف"]

 .[ُمٜمف] .طم٤مو٧م أي (4)



 31   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .(2)ش ضم٤م طمؿ: إؾمقد احلجر: رواي٦م وذم» (7) اًمريمـ اؾمتٚمؿ - 27

 [هؼ ضم٤م ن م: يٛمٞمٜمف قمـ ُم٣م صمؿ]- 22

 .(4) [ـمح: هٞمٜمتف قمغم] أرسمٕم٤م وُمِمك صمالصم٤م[ طمؿ: إًمٞمف قم٤مد طمتك] (3) ومرُمؾ - 23

ُِذواْ ﴿ وم٘مرأ  اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم إمم ٟمٗمذ صمؿ - 24 َ٘م٤ممِ  ُِمـ َواَّتَّ ِهٞمؿَ  ُمَّ  إسِْمَرا

 .[ن: اًمٜم٤مس يًٛمع صقشمف ورومع] ﴾ُُمَّمغمًّ 

 .[طمؿ هؼ: ريمٕمتلم ومّمغم] اًمٌٞم٧م وسملم سمٞمٜمف اعم٘م٤مم ومجٕمؾ - 25

٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿ و ﴾َأطَمد اهللُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿: اًمريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  ومٙم٤من[: ت ن: ىم٤مل]- 26  َأهي 

٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿: رواي٦م وذم» ﴾اًْمَٙم٤مومُِرون  .﴾َأطَمد اهللُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿ و ﴾اًْمَٙم٤مومُِرون َأهي 

 .[طمؿ: رأؾمف قمغم وص٥م ُمٜمٝم٤م ومنمب زُمزم إمم ذه٥م صمؿ - 27

 .وم٤مؾمتٚمٛمف اًمريمـ إمم رضمع صمؿ - 28

                                                           

 .[ُمٜمف] .ُمًٚمؿ ذح ذم اًمٜمقوي ىم٤مًمف ـمقاف يمؾ ذم ؾمٜم٦م وهق سمٞمده ُمًحف أي (7)

 وذًمؽ إؾمقد احلجر ىمٌؾ وإٟمام ي٘مٌٚمف ومل قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم يمام اًمٓمقاف هذا ذم أجْم٤م اًمٞمامين اًمريمـ واؾمتٚمؿ (2)

 .ـمقوم٦م يمؾ ذم

 وإٓ وىمٌٚمٝم٤م قمّم٤م سمٜمحق اؾمتٚمٛمف وإٓ وىمٌٚمٝم٤م سمٞمده اؾمتٚمٛمف يتٞمن مل وم٢من شم٘مٌٞمٚمف إؾمقد اًمريمـ ذم واًمًٜم٦م: ىمٚم٧م

  .إًمٞمف أؿم٤مر

 .وم٘مط اؾمتالُمف حيًـ وم٢مٟمف اًمٞمامين اًمريمـ إٓ إظمرى إريم٤من ذم هذا ُمـ رء ينمع وٓ

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ـم٤مف: " ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ـمقوم٦م يمؾ ذم إؾمقد اًمريمـ قمٜمد اًمتٙمٌػم ويًـ

 أره٤م ومٚمؿ اًمتًٛمٞم٦م وأُم٤م. اًمٌخ٤مري رواه".  ويمؼم قمٜمده يم٤من سمٌمء إًمٞمف أؿم٤مر اًمريمـ أتك يمٚمام سمٕمػمه قمغم سم٤مًمٌٞم٧م

 اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف. أيمؼم اهلل اهلل سمًؿ: ىم٤مل احلجر اؾمتٚمؿ إذا يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ صح وإٟمام ُمرومقع طمدي٨م ذم

 رواي٦م ُمـ ومذيمره اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ووهؿ واًمٕمً٘مالين اًمٜمقوي ىم٤مل يمام صحٞمح سمًٜمد وهمػمهش 79/  5»

 ٓ طمتك قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ومقضم٥م"  اًمتٚمخٞمص"  ذم احل٤مومظ ذيمر يمام يم٤مًمٌٞمٝم٘مل ُمقىمقوم٤م رواه وإٟمام. ُمرومققم٤م اًمٓمؼماين

 .[ُمٜمف] .ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ُم٤م اًمٍمحي٦م سم٤مًمًٜم٦م يٚمّمؼ

 .[ُمٜمف] .ٟمقوي. اخل٥ٌم وهق اخلٓمك شم٘م٤مرب ُمع اعمٌم أهع هق اًمرُمؾ: اًمٕمٚمامء ىم٤مل (3)

 إسمٓمف حت٧م ُمـ اًمرداء يدظمؾ أن وآوٓم٤ٌمع احلدي٨م، هذا همػم ذم يمام ُمْمٓمٌٕم٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وـم٤مف (4)

 ؾمقى اًمٓمقاف ُمـ ومرغ وم٢مذا"  ىم٤مُمقس"  إجن ويٖمٓمل إجٛمـ ُمٜمٙمٌف ويٌدي ي٤ًمره قمغم ـمرومف ويرد إجٛمـ

 اسمـ ىم٤مل يمام احلدي٨م سمٔم٤مهر أومم وإومم. ومٞمٝم٤م يرُمؾ اًمتل إؿمقاط ُمـ ومرغ إذا يًقيف: إثرم وىم٤مل رداءه

 ". اعمٖمٜمل"  ذم ىمداُم٦م



 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 واظمروة اليِا ععم القققف

 ُمـ دٟم٤م ومٚمام اًمّمٗم٤م إممش ـمص: اًمّمٗم٤م سم٤مب: رواي٦م وذم» اًم٤ٌمب ُمـ ظمرج صمؿ - 29

َٗم٤م إِنَّ ﴿: ىمرأ  اًمّمٗم٤م   ؿَمَٕمآئِرِ  ُِمـ َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ
ِ
 ُمل ت ن د: ٟمٌدأ: رواي٦م وذم» أبدأ ،﴾اهلل

 .اًمٌٞم٧م رأى طمتك قمٚمٞمف ومرىمل سم٤مًمّمٗم٤م ومٌدأ سمف اهلل سمدأ سمام (7)ش ـمص طمؿ هؼ ضم٤م ُم٤م

[ ُم٩م ن: محده] و[ طمؿ هؼ ن: صمالصم٤م] ويمؼمه اهلل ومقطمد اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ - 31

 ُمل ن د: ويٛمٞم٧م حيٞمل] احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ: وىم٤مل

 أنجز[ ُم٩م: ًمف ذيؽ ٓ] وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ىمدير رء يمؾ قمغم وهق[ هؼ ُم٩م

 صمالث هذا ُمثؾ ىم٤مل. ذًمؽ سملم دقم٤م صمؿ (2)وطمده إطمزاب وهزم قمٌده وٟمٍم وقمده

 .ُمرات

 اٟمّم٧ٌم إذا طمتك اعمروة إمم(3) [ن: ُم٤مؿمٞم٤م] ٟمزل صمؿ - 37

                                                           

 رهم٧ٌم وًمذًمؽ ؿم٤مذة ومٝمل وهمػمه اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد اًمتل إُمر سمّمٞمٖم٦م"  اسمدؤوا: " سمٚمٗمظ إظمرى اًمرواي٦م وأُم٤م (7)

: " واًمث٤مٟمٞم٦م"  أبدأ: " إومم اًمرواي٦م ذيمر أن سمٕمدش 2/  6 ق" » اإلح٤مم"  ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل قمٜمٝم٤م

 ": ٟمٌدأ

 .واطمد ًمٚمحدي٨م واعمخرج هذا قمغم اًمرواي٦م ذم وإيمثرون

 :ي٠ميت يمامش 274" » اًمتٚمخٞمص"  ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ قمٜمف وٟم٘مٚمف

 .رواي٦م قمغم اًم٘مٓم٤من ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك وؾمٗمٞم٤من ُم٤مًمؽ اضمتٛمع وىمد واطمد احلدي٨م خمرج

 ". اًم٤ٌمىملم ُمـ أطمٗمظ وهؿ: " احل٤مومظ ىم٤مل"  ًمٚمجٛمع اًمتل سم٤مًمٜمقن"  ٟمٌدأ

 اهلل رؾمقل قمغم حتزسمقا  اًمذيـ سم٤مٕطمزاب واعمراد ضمٝمتٝمؿ ُمـ سم٥ًٌم وٓ أدُمٞملم ُمـ ىمت٤مل سمٖمػم هزُمٝمؿ: ُمٕمٜم٤مه (2)

 .ٟمقوي. اخلٜمدق يقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 قمٚمٞمف اهلل صغم أنف جل٤مسمر آظمر طمدي٨م وذم. ُم٤مؿمٞم٤م ؾمٕمك وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف ذم سيح احلدي٨م هذا (3)

 ُمًٚمؿ رواه. همِمقه اًمٜم٤مس وم٢من وًمٞم٠ًمخقه وًمٞمنمف اًمٜم٤مس ًمػماه سمٕمػم قمغم واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ـم٤مف وؾمٚمؿ

 اًمّمٗم٤م سملم اًمّمدر ـمقاف سمٕمد يٓمػ مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنفش 715» وم٘مرة اًمٙمت٤مب ذم وؾمٞم٠ميت وهمػمه

ومف أن ومتٕملم واطمدة ُمرة إٓ سمٞمٜمٝم٤م يٓمػ مل أنف قمٜمف رواي٦م وذم واعمروة  اًم٘مدوم ـمقاف سمٕمد يم٤من رايم٤ٌم سمٞمٜمٝمام ـمقا

 قم٤ٌمس ٓسمـ طمدي٨م وي١ميده قمٚمٞمف وازدمحقا  اًمٜم٤مس همِمٞمف ح٤م رايم٤ٌم ـم٤مف صمؿ ُم٤مؿمٞم٤م أوٓ ـم٤مف أنف وم٤مجلٛمع

د ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ هذا وذيمر وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف. ريم٥م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف يمثر ومٚمام أوٓ ُمِمك سم٠منف ومٞمف سح  اًمزا

 .واؾمتحًٜمف



 32   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

[ ن ُم٤م ُم٩م: ىمدُمٜم٤مه[ ]ُم٩م: يٕمٜمل] صٕمدشم٤م إذا طمتك ؾمٕمك اًمقادي سمٓمـ ذم ىمدُم٤مه

 ن: اًمٌٞم٧م إمم ٟمٔمر طمتك قمٚمٞمٝم٤م ومرىمك] اعمروة أتك طمتك ُمِمك[ طمؿ: أظمر اًمِمؼ]

 .[طمؿ

 .اًمّمٗم٤م قمغم ومٕمؾ يمام اعمروة قمغم ومٗمٕمؾ - 32

 الَٔرة إىل احلج زمِسخ األور

ومف آظمر يم٤من إذا طمتك - 33  اعمروة قمغم (7)ش طمؿ ضم٤م: اًم٤ًمسمع يم٤من: رواي٦م وذم» ـمقا

 اهلدي أؾمؼ مل اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م أين ًمق[ طمؿ: اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: ]وم٘م٤مل

 ومٚمٞمحؾ هدي ُمٕمف ًمٞمس ُمٜمٙمؿ يم٤من ومٛمـ قمٛمرة، ضمٕمٚمتٝم٤م[ طمؿ هؼ ضم٤م د: ل]و

 اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م ومٓمقومقا  إطمراُمٙمؿ ُمـ أطمٚمقا : وم٘م٤مل: رواي٦م وذم» قمٛمرة، وًمٞمجٕمٚمٝم٤م

 سم٤محل٩م وم٠مهٚمقا  (3)اًمؽموي٦م يقم يم٤من إذا طمتك. طمالٓ وأىمٞمٛمقا  (2)وىمٍموا واعمروة

 (4)ش م خ: ُمتٕم٦م هب٤م ىمدُمتؿ اًمتل واضمٕمٚمقا 

ىم٦م وم٘م٤مم - 34  ي٤م: وم٘م٤ملش طمؿ ضم٤م: اعمروة أؾمٗمؾ ذم وهق» ضمٕمِمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ها

 ُمل ٟمخ: أ[ ]ـمح ن: هذهش هؼ ُم٩م ن: ُمتٕمتٜم٤م: ًمٗمظ وذم» قمٛمرشمٜم٤م أرأج٧م] اهلل رؾمقل

                                                           

 ورضمققمف سمذه٤مسمف حيت٥ًم ويم٤من ُمرة قمنمة أرسمع ؾمٕمك وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم إٟمف ىم٤مل ُمـ قمغم سيح رد ومٞمف (7)

 ": اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل. واطمدة ُمرة

 وإن أىمقاهلؿ اؿمتٝمرت اًمذيـ إئٛم٦م ُمـ أطمد ىم٤مًمف وٓ قمٜمف أطمد يٜم٘مٚمف مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٚمٞمف همٚمط وهذا

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف اًم٘مقل هذا سمٓمالن يٌلم ومم٤م. إئٛم٦م إمم اعمٜمتًٌلم ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض إًمٞمف ذه٥م

 "اًمّمٗم٤م قمغم ي٘مع إٟمام ظمتٛمف ًمٙم٤من واطمدة ُمرة واًمرضمقع اًمذه٤مب يم٤من وًمق سم٤معمروة ؾمٕمٞمف ظمتؿ أنف قمٜمف ٓظمتالف

ومؼ هق احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح واًم٘مقل: ىمٚم٧م  حتٗم٦م"  ذم اًمًٛمرىمٜمدي سمذًمؽ سح يمام اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمٚمًٜم٦م اعمقا

 .إًمٞمف آًمتٗم٤مت جيقز ٓ وٕمٞمػ أظمر وم٤مًم٘مقلش 866/  2/  7" » اًمٗم٘مٝم٤مء

 ُمـ ومراهمف سمٕمد اًمٜمحر يقم يٚمح٘مف وإٟمام حيٚم٘مف وٓ ؿمٕمره ُمـ ي٘مٍم أن ًمٚمٛمتٛمتع سم٤مًمٜم٦ًٌم وإومْمؾ اًمًٜم٦م هق هذا (2)

 ًمٚمٛمحٚم٘ملم اهمٗمر مهللا"  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وم٘مقًمف. وهمػمه شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام احل٩م أقمامل

 ًمٚمٛمتٛمتع احلٚمؼ سم٠من وم٤مًم٘مقل. ُمٗمردة واعمٕمتٛمر يم٤مًم٘م٤مرن اعمتٛمتع همػم قمغم حمٛمقل"  واطمدة ُمرة وًمٚمٛم٘مٍميـ صمالصم٤م

 .سمّمقاب ًمٞمس - احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م هق يمام - أومْمؾ

 .هن٤مي٦م. ويًت٘مقن يً٘مقن أي سمٕمده ح٤م اح٤مء ُمـ يرشمقون يم٤مٟمقا  ٕهنؿ سمف ؾمٛمل احلج٦م ذي ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم هق (3)

 جم٤مزا ُمتٕم٦م اًمٕمٛمرة قمغم وم٠مـمٚمؼ. ُمتٛمتٕملم ومتّمػموا ُمٜمٝم٤م حتٚمٚمقا  قمٛمرة هب٤م أهٚمٚمتؿ اًمتل اعمٗمردة احلج٦م ضمٕمٚمقا  أي (4)

 .ومتح. فم٤مهرة سمٞمٜمٝمام واًمٕمالىم٦م



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اهلل رؾمقل ومِمٌؽ[ ُم٩م: ىم٤مل] ؟[ُم٩م: إبد] ٕبد أم هذا ًمٕم٤مُمٜم٤م[ طمؿ هؼ ضم٤م ُم٩م

 ضم٤م: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم] احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: وىم٤مل إظمرى ذم واطمدة أص٤مسمٕمف ط

 [.ضم٤م: ُمرات صمالث[ ]هؼ ُمل د: أبد ٕبد سمؾ ٓ] أبد ٕبد سمؾ ٓ (7) [طمؿ

 سمف ضمٗم٧م أومٞمام اًمٕمٛمؾ؟ ومٞمام أن ظمٚم٘مٜم٤م يم٠من٤م ديٜمٜم٤م ًمٜم٤م سملم اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل]- 35

 وضمرت إىمالم سمف ضمٗم٧م ومٞمام سمؾ ٓ: ىم٤مل ٟمًت٘مٌؾ؟ ومٞمام أو اعم٘م٤مدير سمف وضمرت إىمالم

 ح٤م[ »طمؿ ـمل: ُمٞمن ومٙمؾ اقمٛمٚمقا : ىم٤مل ؟[طمؿ: إذن] اًمٕمٛمؾ ومٗمٞمؿ: ىم٤مل. اعم٘م٤مدير سمف

 .(2) [طمؿ: ًمف ظمٚمؼ

                                                           

 اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ قمٚمٞمف يم٤من ح٤م إسمٓم٤مٓ احل٩م أؿمٝمر ذم ومٕمٚمٝم٤م جيقز اًمٕمٛمرة أن: اجلٛمٝمقر قمٜمد ُمٕمٜم٤مه: " اًمٜمقوي ىم٤مل (7)

ز ُمٕمٜم٤مه وىمٞمؾ  وهذا اًمٕمٛمرة وضمقب ؾم٘مط: ُمٕمٜم٤مه: وىمٞمؾ احل٩م أومٕم٤مل ذم اًمٕمٛمرة أومٕم٤مل دظمٚم٧م أي اًم٘مران ضمقا

ز: ُمٕمٜم٤مه وىمٞمؾ دًمٞمؾ سمٖمػم اًمٜمًخ ي٘متيض ٕنف وٕمٞمػ  " وٕمٞمػ وهق: ىم٤مل. اًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومًخ ضمقا

 :سم٘مقًمف"  اًمٗمتح"  ذم احل٤مومظ ورد ىم٤مل يمذا

 أقمؿ هق قمام وىمع واجلقاب اًمٗمًخ قمـ وىمع اًم١ًمال أن سم٤مًمٔم٤مهر اًمت٠مويؾ هذا ي٘مقي اًم١ًمال ؾمٞم٤مق سم٠من وشمٕم٘م٥م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمث٤مًم٨م إٓ اعمذيمقرة اًمت٠مويالت يتٜم٤مول طمتك ذًمؽ ُمـ

 وأطم٤مديثٝمؿ أصح٤مسمف ُمـ قمنم أرسمٕم٦م اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ إُمر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف روى وىمد: ىمٚم٧م

 أمحد وُمذه٥م قم٤ٌمس اسمـ ىمقل أنف وذيمرش 286 - 282: 7» اًمزاد ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ؾم٤مىمٝم٤م وىمد صح٤مح يمٚمٝم٤م

 ومراضمٕمف اعمخ٤مًمٗملم ؿمٌٝم٤مت قمـ اًم٘مٞمؿ اسمـ أضم٤مب وىمد. قمٜمدٟم٤م ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق. احلدي٨م وأهؾ

 ش.313 - 286: 7»

ىم٦م طمدي٨م أن واقمٚمؿ  سمـ احل٤مرث قمـ وهمػمه داود أبق رواه اًمذي احلدي٨م سمٓمالن قمغم ىم٤مـمع دًمٞمؾ ومٞمف هذا ها

 :ىم٤مل أبٞمف قمـ سمالل

 ". ظم٤مص٦م ًمٜم٤م سمؾ: ىم٤مل قم٤مُم٦م؟ ًمٚمٜم٤مس أم ظم٤مص٦م ًمٜم٤م احل٩م ومًخ اهلل رؾمقل ي٤م ىمٚم٧م

 سمؾ ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: " ي٘مقل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وهق هذا يّمح أن يٛمٙمـ يمٞمػ إذ

سم٤م صدر ىمد وهق ؾمٞمام ٓ... " أبد ٕبد  ٕبد أو هذا ُمتٕمتٜم٤م: " اعمذيمقر سمالل ؾم١مال ُمثؾ ؾم١مال قمـ ضمقا

 ".إبد؟

 مج٤مقم٦م طمديثف وٕمػ وًمذًمؽ احل٤مرث ضمٝم٤مًم٦م وهل أجْم٤م إؾمٜم٤مده ضمٝم٦م ُمـ ُمٕمٚمقل هذا احل٤مرث طمدي٨م أن قمغم

 رىمؿ" » اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد اًم٘مٞمؿ واسمـ طمزم واسمـ يم٠ممحد إئٛم٦م ُمـ

 ش.7111 سمٕمد

 ُمٕم٤مرض ُمقىمقوم٤م يمقٟمف ُمع ومٝمق. ظم٤مص٦م هلؿ يم٤مٟم٧م احل٩م ذم اعمتٕم٦م أن ذر أب قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م

 ذم اًمتٛمتع ضمقاز قمغم - قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام - مجٞمٕم٤م اًمٕمٚمامء ٓشمٗم٤مق أطمد سمف ي٘مقل ٓ مم٤م فم٤مهره وم٢من اعمرومقع ًمٚمحدي٨م

 ش.اهلدي ُمـ اؾمتٞمن ومام احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتع ومٛمـ» شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب ذم وهل ٓ يمٞمػ احل٩م

 أهؾ ًمٕمٛمؾ ومٞمٞمنون اًمِم٘م٤موة أهؾ وأُم٤م اًمًٕم٤مدة أهؾ ًمٕمٛمؾ ومٞمٞمنون اًمًٕم٤مدة أهؾ أُم٤م: آظمر طمدي٨م ذم زاد (2)

 ويمذب واؾمتٖمٜمك سمخؾ ُمـ وأُم٤م ًمٚمٞمنى ومٜمٞمنه سم٤محلًٜمك وصدق واشم٘مك أقمٓمك ُمـ وم٠مُم٤م: »ىمرأ  صمؿ اًمِم٘م٤موة

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري رواهش ًمٚمٕمنى ومًٜمٞمنه احلًٜمك



 34   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وجيتٛمع (7)هندي أن طمٚمٚمٜم٤م إذا وم٠مُمرٟم٤م: ضم٤مسمر ىم٤مل» - 36

 يٙمـ مل ومٛمـ[ ]طمؿ ـمل: سمدٟم٦م ذم ُمٜم٤م ؾمٌٕم٦م يمؾ[ ]طمؿ ـمل م: اهلدي٦م ذم ُمٜم٤م اًمٜمٗمر

 [.هؼ ُم٤م: أهٚمف إمم رضمع إذا وؾمٌٕم٦م أج٤مم صمالصم٦م ومٚمٞمّمؿ هدي ُمٕمف

 .(2) [طمؿ ـمل ـمح ٟمخ م: يمٚمف احلؾ: ىم٤مل ُم٤مذا؟ طمؾ: وم٘مٚمٜم٤م: ىم٤مل]- 37

 [.طمؿ ن: صدورٟم٤م سمف وو٤مىم٧م قمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ ومٙمؼم: ىم٤مل]- 38

 البٌحاء دم الٕزول

 سم٠مهكم قمٝمدي: ي٘مقل اًمرضمؾ ومجٕمؾ: ىم٤مل(3)اًمٌٓمح٤مء إمم ومخرضمٜم٤م: ىم٤مل]- 39

 .(4)[ طمؿ: اًمٞمقم

 ٟمٜمقي وٓ احل٩م إٓ ٟمريد ٓ طمج٤مضم٤م ظمرضمٜم٤م: وم٘مٚمٜم٤م سمٞمٜمٜم٤م ومتذايمرٟم٤م: ىم٤مل]- 41

 أُمرن[ ًمٞم٤مل] مخس: رواي٦م وذم»[ طمؿ: أرسمع إٓ قمروم٦م وسملم سمٞمٜمٜم٤م يٙمـ مل إذا طمتك همػمه

 ي٘مقل: ىم٤مل ،[اًمٜم٤ًمء ُمـ] (5)اعمٜمل ُمذايمػمٟم٤م شم٘مٓمر قمروم٦م ومٜم٠ميت ٟم٤ًمئٜم٤م إمم ٟمٗمٞمض أن

 ُمتٕم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م يمٞمػ: ىم٤مًمقا ] حيريمٝم٤م سمٞمده ىمقًمف إمم أنٔمر يم٠مينش: اًمراوي ىم٤مل» سمٞمده ضم٤مسمر

 .[م خ: احل٩م؟ ؾمٛمٞمٜم٤م وىمد

 سمٚمٖمف رء أم اًمًامء ُمـ سمٚمٖمف أرء ٟمدري ومام ط اًمٜمٌل ذًمؽ ومٌٚمغ: ]ىم٤مل - 47

 [.م: اًمٜم٤مس ىمٌؾ ُمـ

                                                           

م اًمٌٞم٧م إمم هيدى ُم٤م وهق واًمتخٗمٞمػ سم٤مًمتِمديد اهلدي ُمـ (7)  .هن٤مي٦م. ًمتٜمحر اًمٜمٕمؿ ُمٜمؿ احلرا

 :احل٤مومظ ىم٤مل. اعمحرم قمغم حيرم اًمذي يٕمٜمل (2)

 هل٤م ًمٞمس اًمٕمٛمرة ٕن يمٚمف احلؾ يتحٚمٚمقن أهنؿ هلؿ ومٌلم ذًمؽ سمٞم٤من وم٠مرادوا حتٚمٚملم ًمٚمح٩م أن يٕمرومقن يم٤مٟمقا  يم٠مهنؿ

 .واطمد حتٚمؾ إٓ

 ذىمل وُمقىمٕمف وهمػمه اًم٘م٤مُمقس ذم يمام احلَم دىم٤مق ومٞمف واؾمع ُمًٞمؾ وهق إبٓمح وهق. ُمٙم٦م سمٓمح٤مء يٕمٜمل (3)

 .ُمٙم٦م

 مل وًمٙمـ سمذًمؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أُمره سمٕمد حتٚمؾ ىمد سمٕمْمٝمؿ أن قمغم يدل وهذا ذًمؽ يًتٜمٙمرون يم٠مهنؿ (4)

 اخلٓم٦ٌم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ظمٓمٌٝمؿ طمتك شم٠مظمروا وم٢مهنؿ أظمرون وأُم٤م. ذًمؽ ُمـ رء ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم يزل

 .مجٞمٕم٤م قمٜمٝمؿ اهلل ريض ومتحٚمٚمقا  سم٤مًمٗمًخ إُمر ومٞمٝم٤م وأيمد أشمٞم٦م

 .ٟمقوي. اًمٜم٤ًمء سمقطء اًمٕمٝمد ىمرب إمم إؿم٤مرة هق (5)



 35 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 لف اليحازمة وإؿماعة الِسخ زمتٙكٗد ط طمٌبتف

 ؾمع ـمح: قمٚمٞمف وأثٜمك اهلل ومحٛمد اًمٜم٤مس ومخٓم٥م[ ]ـمح ُم٩م ن ٟمخ م: وم٘م٤مم]- 42

 وأصدىمٙمؿ هلل أت٘م٤ميمؿ أين قمٚمٛمتؿ ىمد[ ظم٤م: اًمٜم٤مس أهي٤م شمٕمٚمٛمقين أب٤مهلل: ]وم٘م٤مل[ طمؿ

 حيؾ ٓ وًمٙمـ] حتٚمقن يمام حلٚمٚم٧م هديل ًمقٓ[ خ م: وم٢مين سمف آُمريمؿ ُم٤م اومٕمٚمقا ] وأبريمؿ

 مل اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م وًمق (2) [خ: حمٚمف اهلدي يٌٚمغ طمتك (7)طمرام ُمٜمل

 [.هؼ ؾمع ـمح ُم٩م ن ٟمخ م: ومحٚمقا  اهلدي أؾمؼ

[ طمؿ ن ٟمخ م: صمٞم٤مسمٜم٤م وًمًٌٜم٤م سم٤مًمٓمٞم٥م وشمٓمٞمٌٜم٤م اًمٜم٤ًمء ومقاىمٕمٜم٤م: ىم٤مل]- 43

 .[ـمح ٟمخ م: وأـمٕمٜم٤م وؾمٛمٕمٜم٤م]

 ـمح ُم٩م: هدي ُمٕمف يم٤من وُمـ ط اًمٜمٌل إٓ وىمٍموا يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ومحؾ]- 44

 .[هؼ

 .(3)[طمؿ هؼ خ: وـمٚمح٦م ط اًمٜمٌل همػم هدي ُمٜمٝمؿ أطمد ُمع وًمٞمس: ىم٤مل]- 45

 ط الٕبل زمٛهالل الوٖ الٗٔـ وـ عيل قدوم

 .ط اًمٜمٌل سمٌدن اًمٞمٛمـ ُمـ (4) [هؼ ؿم٤م ن م: ؾم٤مقمتف ُمـ] قمكم وىمدم - 46

                                                           

 .ومتح. طمرام ُمٜمل حيؾ ٓ واعمٕمٜمك طمرام رء أي (7)

 .ُمٜمك يقم ٟمحر إذا أي (2)

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمع اهلدي ومٙم٤من: " قم٤مئِم٦م ىمقل يٕم٤مرض ومال قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمر قمٚمٞمف اـمٚمع ُم٤م هذا (3)

 أظمرضمٝمام"  حيٚمؾ ومٚمؿ هدي اًمزسمػم ُمع ويم٤من: " أؾمامء أظمتٝم٤م وىم٤مًم٧م"  اًمٞم٤ًمرة وذوي وقمٛمر سمٙمر وأب وؾمٚمؿ

"  اًم٤ٌمري ومتح"  واٟمٔمر. اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم يٕمٚمؿ ٓ ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ ُمـ ٕنش 55 ،31: 4» ُمًٚمؿ

 ش.473: 3»

 حمٛمد ٔل وٓ عمحٛمد حتؾ ٓ اًمّمدىم٦م أن اًمنميٕم٦م ذم اعم٘مرر ُمع ًمٙمـ. اًمّمدىم٤مت ذم اًمًٕمل ذم قمٛمٚمف ُمـ أي (4)

 اًم٘م٤ميض ىم٤مل يمام اًمّمدىم٦م همػم ُمـ قمٚمٞمٝم٤م قمامًم٦م أقمٓمك أو اطمت٤ًمسم٤م وهمػمه٤م اًمّمدىم٤مت وزم قمٚمٞم٤م أن ومٞمحتٛمؾ

 يم٤من وإن اًمقٓي٦م ُمٓمٚمؼ ذم شمًتٕمٛمؾ سمؾ سم٤مًمّمدىم٦م َّتتص ٓ اًمًٕم٤مي٦م أن إمم ذه٥م أنف إٓ اًمٜمقوي واؾمتحًٜمف

 .ُمًٚمؿ قمغم ذطمف اٟمٔمر اًمّمدىم٦م قمغم اًمقٓي٦م ذم اؾمتٕمامهل٤م أيمثر



 36   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 صمٞم٤مسم٤م وًم٧ًٌم[ ضم٤م: شمرضمٚم٧م: ]طمؾ ممـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ومقضمد - 47

 أب إن: وم٘م٤مًم٧م[ هؼ د: هبذا؟ أُمرك ُمـ: وىم٤مل] قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ وم٠منٙمر وايمتحٚم٧م صٌٞمٖم٤م

 .هبذا أُمرين

 قمغم (7)حمرؿم٤م ط اهلل رؾمقل إمم ومذه٧ٌم: سم٤مًمٕمراق ي٘مقل قمكم ومٙم٤من: ىم٤مل - 48

 أنٙمرت أين وم٠مظمؼمشمف قمٜمف، ذيمرت ومٞمام ط اهلل ًمرؾمقل ُمًتٗمتٞم٤م صٜمٕم٧م ًمٚمذي وم٤مـمٛم٦م

 ضم٤م ن: صدىم٧م] صدىم٧م صدىم٧م: وم٘م٤مل[ هؼ د: هبذا أُمرين أب: وم٘م٤مًم٧م] قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ

 .[طمؿ ضم٤م ن: سمف أُمرهت٤م أن٤م[ ]طمؿ

 إين مهللا: ىمٚم٧م: ىم٤مل احل٩م؟ ومرو٧م طملم ىمٚم٧م ُم٤م: ًمٕمكم وىم٤مل: ضم٤مسمر ىم٤مل - 49

 .ط اهلل رؾمقل سمف أهؾ سمام أهؾ

 .[ن: أن٧م يمام طمراُم٤م واُمٙم٨م] حتؾ ومال اهلدي ُمٕمل وم٢من: ىم٤مل - 51

 سمف أتك واًمذي اًمٞمٛمـ ُمـ قمكم سمف ىمدم اًمذي اهلدي مج٤مقم٦م ومٙم٤من ىم٤مل: ىم٤مل - 57

 [.ُمل: سمدٟم٦م] ُم٤مئ٦م[ هؼ ضم٤م ُم٩م ن د: اعمديٜم٦م ُمـ] ط اًمٜمٌل

 (3)هدي ُمٕمف يم٤من وُمـ ط اًمٜمٌل إٓ وىمٍموا (2)يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ومحؾ: ىم٤مل - 52

 .اًمث٤مُمـ يقم حمرُملم ُمٜمك إمم اًمتقضمف

 إمم شمقضمٝمقا [ طمؿ ن ٟمخ م خ: سمٔمٝمر ُمٙم٦م وضمٕمٚمٜم٤م] اًمؽموي٦م يقم يم٤من ومٚمام - 53

 .[طمؿ هؼ ـمح م خ: اًمٌٓمح٤مء ُمـ] سم٤محل٩م وم٠مهٚمقا  (4)ُمٜمك

                                                           

 .ٟمقوي. قمت٤مسمف ي٘متيض ُم٤م يذيمر أن هٜم٤م واعمراد اإلهمراء: اًمتحريش (7)

 واعمراد. اهلدي ؾم٤مق ممـ شمٙمـ ومل حتؾ مل قم٤مئِم٦م ٕن اخلّمقص وإرادة اًمٕم٤مم اًمٚمٗمظ إـمالق ومٞمف: " اًمٜمقوي ىم٤مل (2)

 ". ُمٕمٔمٛمٝمؿ أي يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس طمؾ: سم٘مقًمف

 اهلدي شمًؼ مل أهن٤م وأُم٤م. اًمت٤مًمٞم٦م اًمٗم٘مرة ذم هذا ضم٤مسمر طمدي٨م ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ذم سيح ومٝمق حتؾ مل أهن٤م أُم٤م: ىمٚم٧م

 طمديثٝم٤م ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف"  اهلدي يً٘مـ مل وٟم٤ًمؤه اهلدي ؾم٤مق يٙمـ مل ُمـ ومحؾ: " قم٤مئِم٦م ىمقل ومٝمق

 .احلدي٨م ظمرج ُمـ سمٕمض قمٜمد ُمٙمررة وهلش. 44» سمرىمؿ اًمٗم٘مرة هذه ؾمٌؼ (3)

 وىم٤مل ذًمؽ ُم٤مًمؽ يمره وىمد اًمؽموي٦م يقم ىمٌؾ ُمٜمك إمم أطمد يت٘مدم ٓ أن اًمًٜم٦م أن سمٞم٤من هذا وذم: " اًمٜمقوي ىم٤مل (4)

 .اًمًٜم٦م ظمالف أنف وُمذهٌٜم٤م سمف سم٠مس ٓ اًمًٚمػ سمٕمض



 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 شمٌٙمل ومقضمده٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمغم ط اهلل رؾمقل دظمؾ صمؿ: ىم٤مل]- 54

 أـمػ ومل أطمٚمؾ ومل اًمٜم٤مس طمؾ وىمد طمْم٧م ىمد أين ؿم٠مين: ىم٤مًم٧م ؿم٠منؽ؟ ُم٤م: وم٘م٤مل

 آدم سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا إن: وم٘م٤مل أن، احل٩م إمم يذهٌقن واًمٜم٤مس سم٤مًمٌٞم٧م

 سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقذم ٓ أن همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م واصٜمٕمل طمجل صمؿ] سم٤محل٩م أهكم صمؿ وم٤مهمتًكم

 ومٜمًٙم٧م: رواي٦م وذم»[. طمؿ هؼ ـمح ن د ٟمخ م: ومٗمٕمٚم٧م (7)[د طمؿ: شمّمكم وٓ

 ش.طمؿ: سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمػ مل أهن٤م همػم يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ

ش د: سمٜم٤م: رواي٦م وذم ُمٜمك: يٕمٜمل» هب٤م ومّمغم ط اهلل رؾمقل (2)وريم٥م - 55

 .واًمٗمجر واًمٕمِم٤مء واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

 (3)اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ىمٚمٞمال ُمٙم٨م صمؿ - 56

 .(4)سمٜمٛمرة ًمف قمٛمال ؿمٕمر ُمـ[ هؼ ضم٤م د: ًمف] سم٘م٦ٌم وأُمر - 57

 زمٕٔرة والٕزول عرفات إىل التقصمف

 اعمِمٕمر قمٜمد واىمػ أنف إٓ ىمريش شمِمؽ وٓ (5)ط اهلل رؾمقل وم٤ًمر - 58

م  ذم شمّمٜمع ىمريش يم٤مٟم٧م يمام[ م: صمؿ ُمٜمزًمف ويٙمقن[ ]هؼ ضم٤م د: سم٤معمزدًمٗم٦م] احلرا

                                                           

 أقمامل هل٤م أب٤مح وىمد احل٩م أقمامل أومْمؾ ُمـ ري٥م سمال ٕهن٤م ًمٚم٘مرآن احل٤مئض ىمراءة ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٞمف: ىمٚم٧م (7)

 سمؾ اًمّمالة طمٙمؿ هل٤م سملم يمام هل٤م ًمٌلم أجْم٤م اًمتالوة قمٚمٞمٝم٤م حيرم يم٤من ومل واًمّمالة اًمٓمقاف ؾمقى يمٚمٝم٤م احل٤مج

 قمـ وؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م هن٤مه٤م وم٢مذا اًمّمالة سمخالف إمج٤مع وٓ قمٚمٞمٝم٤م حتريٛمٝم٤م قمغم ٟمص ٓ ٕنف سم٤مًمٌٞم٤من أومم اًمتالوة

 إصقل قمٚمؿ ذم ُم٘مرر هق يمام جيقز ٓ احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من شم٠مظمػم ٕنف هل٤م ضمقازه٤م قمغم ذًمؽ دل اًمتالوة

 .هلل واحلٛمد خيٗمك ٓ سملم وهذا

 اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد سم٤مـمؾ: ومٞمف أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وٕمٞمػ ومٝمق"  طم٤مئض وٓ ضمٜم٥م اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٓ"  طمدي٨م وأُم٤م

 .إمت٤مُمف اهلل ينش 797: رىمؿ" » اًمٖمٚمٞمؾ إرواء"  ذم قمٚمٞمف

 اًمّمحٞمح هق هذا اعمٌم ُمـ أومْمؾ اًمٓمريؼ مجٚم٦م ذم أنف يمام اعمٌم ُمـ أومْمؾ اعمقاـمـ شمٚمؽ ذم اًمريمقب أن ومٞمف (2)

 .76 اًمتٕمٚمٞمؼ واٟمٔمر. اًمٜمقوي قمٜمد اًمّمقرشملم ذم

 .اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك ُمٜمٝم٤م خيرضمقا  ٓ وأن ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤من اًمًٜم٦م أن ومٞمف (3)

 ُمـ ٟمٛمرة وًمٞم٧ًم"  سمٕمروم٤مت احلرم أنّم٤مب قمٚمٞمف اًمذي اجلٌؾ هق: " إثػم اسمـ ىم٤مل اعمٞمؿ ويمن اًمٜمقن سمٗمتح (4)

 .قمروم٤مت

 .اًمّمحٞمحلم ذم أنس طمدي٨م ذم يمام اعمٙمؼم وُمٜمٝمؿ اعمٚمٌل ُمٜمٝمؿ هذا ُمًػمه ذم أصح٤مسمف ويم٤من (5)



 38   اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿطمج٦م    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمف ضسم٧م ىمد اًم٘م٦ٌم ومقضمد قمروم٦م أتك طمتك ط اهلل رؾمقل وم٠مضم٤مز - (7)اجل٤مهٚمٞم٦م

 .هب٤م ومٜمزل (2)سمٜمٛمرة

 د: طمتك ريم٥م] ف ًمف ومرطمٚم٧م سم٤مًم٘مّمقاء أُمر اًمِمٛمس زاهم٧م إذا طمتك - 59

 .(3)اًمقادي سمٓمـ أتك[ ُم٩م

 عرفات طمٌبة

 يمحرُم٦م قمٚمٞمٙمؿ طمرام وأُمقاًمٙمؿ دُم٤مءيمؿ إن»: وىم٤مل اًمٜم٤مس ومخٓم٥م - 61

 يمؾ[ هؼ ُم٩م ُمل د: إن[ ]ضم٤م ُم٩م: و] أٓ هذا، سمٚمديمؿ ذم هذا ؿمٝمريمؿ ذم هذا يقُمٙمؿ

 اجل٤مهٚمٞم٦م ودُم٤مء ُمقوقع،[ ضم٤م ُم٩م: ه٤مشملم] ىمدُمل حت٧م اجل٤مهٚمٞم٦م أُمر ُمـ رء

: اعمٓمٚم٥م قمٌد اسمـ] احل٤مرث سمـ رسمٞمٕم٦م اسمـ دم دُم٤مئٜم٤م ُمـ أوع دم أول وإن ُمقوققم٦م،

 وأول ُمقوقع، اجل٤مهٚمٞم٦م ورسم٤م ،- هذيؾ وم٘متٚمتف ؾمٕمد سمٜمل ذم ُمًؽموٕم٤م يم٤من -[هؼ د

 اًمٜم٤ًمء، ذم اهلل وم٤مشم٘مقا  ،(4)يمٚمف ُمقوقع وم٢مٟمف اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ قم٤ٌمس رسم٤م: رسم٤مٟم٤م أوع رسم٤م

 سمٙمٚمٛم٦م ومروضمٝمـ واؾمتحٚمٚمتؿ ،(5)اهلل[ هؼ ُم٩م ؿم٤م د: ة] سم٠مُم٤من أظمذمتقهـ وم٢مٟمٙمؿ

 ،(7)شمٙمرهقٟمف أطمدا ومرؿمٙمؿ يقـمئـ ٓ أن قمٚمٞمٝمـ ًمٙمؿ[ هؼ ُم٩م ُمل د: إن] و ،(6)اهلل

                                                           

 ؾم٤مئر ويم٤من ىمزح ًمف ي٘م٤مل اعمزدًمٗم٦م ذم ضمٌؾ وهق احلرام سم٤معمِمٕمر شم٘مػ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟم٧م ىمريِم٤م هذا ُمٕمٜمك (7)

 اعمِمٕمر ذم ي٘مػ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن ىمريش ومٔمٜم٧م سمٕمروم٤مت وي٘مٗمقن اعمزدًمٗم٦م يتج٤موزون اًمٕمرب

 ذم سمذًمؽ أُمره شمٕم٤ممم اهلل ٕن قمروم٤مت إمم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ومتج٤موزه. يتج٤موزه وٓ. قم٤مدهتؿ قمغم احلرام

 شم٘مػ ىمريش يم٤مٟم٧م وإٟمام ىمريش همػم اًمٕمرب ؾم٤مئر أيش اًمٜم٤مس أوم٤مض طمٞم٨م ُمـ أومٞمْمقا  صمؿ: »شمٕم٤ممم ىمقًمف

 .ٟمقوي. ُمٜمف ٟمخرج ومال اهلل طمرم أهؾ ٟمحـ ي٘مقًمقن ويم٤مٟمقا  احلرم ُمـ ٕهن٤م سم٤معمزدًمٗم٦م

 ؾمٌؼ وىمد هب٤م ومٜمزل سمٜمٛمرة ضسم٧م اًم٘م٦ٌم ومقضمد سم٘مقًمف ومنه ٕنف قمروم٤مت ىم٤مرب واعمراد جم٤مز هذا: اًمٜمقوي ىم٤مل (2)

 .قمروم٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم ٟمٛمرة أن

 .ٟمقوي. قمروم٤مت ُمـ وًمٞم٧ًم. اًمراء وومتح اًمٕملم سمْمؿ قمرٟم٦م وادي هق (3)

ٌتؿ وإن: »شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اح٤مل رأس قمغم اًمزائد ُمٕمٜم٤مه (4)  .واإلسمٓم٤مل اًمرد سم٤مًمقوع واعمرادش أُمقاًمٙمؿ رؤوس ومٚمٙمؿ شم

 صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد سم٤معمٕمروف وُمٕم٤مذهتـ هبـ واًمقصٞم٦م اًمٜم٤ًمء طمؼ ُمراقم٤مة قمغم احل٨م ومٞمف (5)

 اًمؽمهمٞم٥م"  ذم ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م. ذًمؽ ذم اًمت٘مّمػم ُمـ واًمتحذير طم٘مقىمٝمـ وسمٞم٤من هبـ اًمقصٞم٦م ذم

 .ًمٚمٜمقوي"  اًمّم٤محللم ري٤مض"  و ًمٚمٛمٜمذريش 74 - 77: 3» واًمؽمهٞم٥م؟

د أن ُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح إن: وىم٤مل ُمًٚمؿ ذح ذم ذيمره٤م أىمقال أرسمٕم٦م ُمٕمٜم٤مه ذم (6)  ـم٤مب ُم٤م وم٤مٟمٙمحقا : »شمٕم٤ممم ىمقًمف اعمرا

 ش.اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمٙمؿ
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 ويمًقهتـ رزىمٝمـ قمٚمٞمٙمؿ وهلـ(2)ُمؼمح همػم ضسم٤م وم٤مضسمقهـ ذًمؽ ومٕمٚمـ وم٢من

: سمف اقمتّمٛمتؿ إن سمٕمده شمْمٚمقا  ًمـ ُم٤م ومٞمٙمؿ شمريم٧م ىمد[ هؼ ضم٤م: إين] و سم٤معمٕمروف،

 أنتؿ ومام قمٜملش هؼ ضم٤م ُم٩م ُمل د: ُم١ًموًمقن: ًمٗمظ وذم» شم٠ًمخقن وأنتؿ ،(3)اهلل يمت٤مب

 وٟمّمح٧م وأدي٧م[ ضم٤م: رسمؽ رؾم٤مٓت] سمٚمٖم٧م ىمد أنؽ ٟمِمٝمد: ىم٤مًمقا  ىم٤مئٚمقن؟

 ويٜمٙمتٝم٤م اًمًامء إمم يرومٕمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف وم٘م٤مل[ ضم٤م: قمٚمٞمؽ اًمذي وىمْمٞم٧م ُٕمتؽ]

 ش.اؿمٝمد مهللا اؿمٝمد مهللا: اًمٜم٤مس إمم

 عرفات ععم والقققف اليالسمني زمني اجلٔع
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 .اًمٕمٍم ومّمغم أىم٤مم صمؿ اًمٔمٝمر ومّمغم أىم٤مم صمؿ - 62
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 ًمف اح٠مذون يم٤من ؾمقاء ُمٜم٤مزًمٙمؿ ذم واجلٚمقس سمٞمقشمٙمؿ دظمقل ذم شمٙمرهقٟمف ٕطمد ي٠مذن ٓ أن: ُمٕمٜم٤مه ذم اعمخت٤مر (7)

ة أو أضمٜمٌٞم٤م رضمال  مت٤مم وراضمع اًمٜمقوي ذيمره يمام ذًمؽ مجٞمع يتٜم٤مول وم٤مًمٜمٝمل اًمزوضم٦م حم٤مرم ُمـ أطمدا أو اُمرأ

 .ُمًٚمؿ ذح ذم يمالُمف

 ُمـ وهذا: ىمٚم٧م. ؿم٤مق وٓ سمِمديد ًمٞمس ضسم٤م اضسمقهـ: وُمٕمٜم٤مه اًمِم٤مق اًمِمديد اًميب هق اعمؼمح اًميب (2)

 وسمام سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ اهلل ومْمؾ سمام اًمٜم٤ًمء قمغم ىمقاُمقن اًمرضم٤مل: »شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل ىمقاُم٦م

 ومٕمٔمقهـ ٟمِمقزهـ َّت٤مومقن واًماليت اهلل طمٗمظ سمام ًمٚمٖمٞم٥م طم٤مومٔم٤مت ىم٤مٟمت٤مت واًمّم٤محل٤مت أُمقاهلؿ ُمـ أنٗم٘مقا 

 ش.يمٌػما  قمٚمٞم٤م يم٤من اهلل إن ؾمٌٞمال قمٚمٞمٝمـ شمٌٖمقا  ومال أـمٕمٜمٙمؿ وم٢من واضسمقهـ اعمْم٤مضمع ذم واهجروهـ

 يٕمتّمٛمقا  مل ح٤م - ُمٜمٝمؿ ىمٚمٞمال إٓ - اعمت٠مظمريـ اعمًٚمٛملم وم٢من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل صدق: ىمٚم٧م (3)

 اًمرضم٤مل آراء أىم٤مُمقا  طملم وذًمؽ وذًمقا  وٚمقا  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمف سمًٜم٦م يتٛمًٙمقا  ومل شمٕم٤ممم اهلل سمٙمت٤مب

 ًم٘مد طمتك رومْمقه وُم٤مٓ ىمٌٚمقه واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ واوم٘مٝم٤م ومام اظمتالومٝمؿ قمٜمد إًمٞمف يرضمٕمقن أصال وُمذاهٌٝمؿ

 يّمٚمح وٓ: ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمٙم٤م اهلل ورطمؿ اًمٜمًخ قمغم حيٛمؾ اعمذه٥م ظم٤مًمػ طمدي٨م يمؾ أو آي٦م يمؾ: ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل

 مجٞمع ذم احلٙمؿ وجيٕمٚمقه رهبؿ سمٙمت٤مب يٕمتّمٛمقا  أن اعمًٚمٛملم ومٕمغم أوهل٤م سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر

 .همري٦ٌم أو يم٤مٟم٧م ذىمٞم٦م اًمرضم٤مل آراء ُمـ ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف ي٘مدوا وٓ ؿم١موهنؿ
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ء (7)ؿمٜمؼ وىمد  سمٞمده وي٘مقل رطمٚمف (2)ُمقرك ًمٞمّمٞم٥م رأؾمٝم٤م إن طمتك اًمزُم٤مم ًمٚم٘مّمقا

 .اًمًٙمٞمٜم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م اًمٜم٤مس أهي٤م[ ن: اًمًامء إمم يمٗمف سم٤ٌمـمـ وأؿم٤مر: هٙمذا] اًمٞمٛمٜمل

                                                           

 ومٝمذا: اًمٜمقوي ىم٤مل. قمروم٤مت أرض سمقؾمط اًمذي اجلٌؾ وهق اًمرمح٦م ضمٌؾ أؾمٗمؾ ذم ُمٗمؽمؿم٤مت سظم٤مت هل (7)

م سملم اؿمتٝمر ُم٤م وأُم٤م. اعمًتح٥م اعمقىمػ هق  اًمقىمقف يّمح ٓ أنف وشمقمهٝمؿ اجلٌؾ سمّمٕمقد إهمٌٞم٤مء ُمـ اًمٕمقا

 ..ومٖمٚمط ومٞمف إٓ

 .جمتٛمٕمٝمؿ أي (2)

 قمغم ُمقىمٗمف ذم اًمتٚمٌٞم٦م أجْم٤م اًمًٜم٦م وُمـ. يديف راومٕم٤م يدقمق وىمػ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أنف طمدي٨م همػم ذم وضم٤مء (3)

 :ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل وم٘مدش 383 ص» ُمٜمًٙمف ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمره ح٤م ظمالوم٤م قمروم٦م

 اسمـ ومخرج ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ُمـ خي٤مومقن: وم٘مٚم٧م يٚمٌقن؟ اًمٜم٤مس أؾمٛمع ٓ زم ُم٤م ؾمٕمٞمد ي٤م: زم سمٕمروم٦م قم٤ٌمس اسمـ ُمع يمٜم٤م

 .قمٜمف اهلل ريض قمكم سمٖمض ُمـ اًمًٜم٦م شمريمقا  ىمد وم٢مهنؿ. ًمٌٞمؽ مهللا ًمٌٞمؽ: وم٘م٤مل ومًٓم٤مـمف ُمـ قم٤ٌمس

 قمٛمرو سمـ اعمٜمٝم٤مل قمـ طمٌٞم٥م سمـ ُمٞمنة ـمريؼ ُمـش 773/  5» واًمٌٞمٝم٘ملش 465 - 464/  7» احل٤ميمؿ أظمرضمف

 .اًمذهٌل وواوم٘مف"  اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: " احل٤ميمؿ ىم٤مل. قمٜمف

 اهلل رؾمقل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ واحل٤ميمؿش 2/  775/  7" » إوؾمط"  ذم اًمٓمؼماين روى صمؿ

 طمًـ وؾمٜمده. أظمرة ظمػم اخلػم إٟمام: ىم٤مل ًمٌٞمؽ مهللا ًمٌٞمؽ: ىم٤مل ومٚمام سمٕمروم٤مت وىمػ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 .اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ وصححف

 .اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف. ومٕمٚمٝم٤م ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل زوج ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم

 سمٕمػمه قمغم واىمػ وهق ًمٌـ سم٘مدح اًمٗمْمؾ أم أخٞمف أرؾمٚم٧م وم٘مد ُمٗمٓمرا  هذا ُمقىمٗمف ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ويم٤من (4)

 .قمٜمٝم٤م"  اًمّمحٞمحلم"  ذم يمام. ومنمسمف

 ذم يمام ينع ومرضم٦م وضمد وم٢مذا ؾمٜم٦م قمروم٤مت ُمـ اًمدومع ذم اًمًٙمٞمٜم٦م أن ومٗمٞمف: اًمٜمقوي ىم٤مل واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اًمرومؼ هل (5)

 .أظمر احلدي٨م
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 .ووطمده

                                                           

 .ووٞمؼ وؿ أي (7)

 .اًمريمقب ُمـ ُمؾ إذا اًمرطمؾ واؾمٓم٦م ىمدام قمٚمٞمف رضمٚمف اًمرايم٥م يثٜمل اًمذي اعمقوع هق (2)

 اًمرُمؾ ذم احل٤ٌمل: وىمٞمؾ. طم٤ٌمل ومجٕمف ُمٜمف اًمْمخؿ: وىمٞمؾ. اًمرُمؾ ُمـ اعمًتٓمٞمؾ احلٌؾ": "  اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم (3)

 ".اًمرُمؾ همػم ذم يم٤مجل٤ٌمل

 ". اًمّمحٞمحلم"  ذم اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م ذم يمام اًمتٚمٌٞم٦م ي٘مٓمع ٓ يٚمٌل هذا ؾمػمه ذم ويم٤من (4)

 اًمٓمرق سمٕمض ذم ذًمؽ ورد وإن اًمًٜم٦م ظمالف واطمدة إىم٤مُم٦م ي٘مٞمؿ أنف اعمذاه٥م سمٕمض ذم ومام اًمّمحٞمح هق هذا (5)

ي٦م ٟمّم٥م: " اٟمٔمر. إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أصال يرد مل إذان أن يمام ؿم٤مذ وم٢مٟمف  ش.71 - 69/  3" » اًمرا

 .ٟمٗمال أي ؾمٌح٦م يّمؾ مل أي (6)

 سمٞمٜم٧م وىمد ىم٤مل يمام وهق: ىمٚم٧م. رء اًمٕمٞمديـ ًمٞمٚمتل إطمٞم٤مء ذم قمٜمف صح وٓ اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ حيل ومل: اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل (7)

 ". واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمٖمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؼ"  ذم إطم٤مدي٨م شمٚمؽ طم٤مل

 احلدي٨م وهذا اعمزدًمٗم٦م، ذم ُمٕمروف ضمٌؾ وهق ُمٝمٛمٚم٦م، وسمح٤مء اًمزاي وومتح اًم٘م٤مف سمْمؿ ىمزح هٜم٤م سمف اعمراد (8)

 احلرام اعمِمٕمر: واحلدي٨م اًمًػم وأهؾ اعمٗمنيـ مج٤مهػم وىم٤مل. ىمزح هق احلرام اعمِمٕمر أن ذم اًمٗم٘مٝم٤مء طمج٦م

 .ٟمقوي. اعمزدًمٗم٦م مجٞمع



 42   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وضمٝمف يٍمف اًمٗمْمؾ وضمف قمغم أظمر اًمِمؼ ُمـ يده ط اهلل رؾمقل ومحقل أظمر

 .(4)يٜمٔمر أظمر اًمِمؼ ُمـ

                                                           

 .ي٘مٓمٕمٝمام مل شمٚمٌٞمتف قمغم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم واؾمتٛمر (7)

 يمام إطم٤مدي٨م سمف شمٔم٤مهرت وىمد ُمٓمٞم٘م٦م اًمداسم٦م يم٤مٟم٧م إذا اإلرداف ضمقازش 65: رىمؿ» اعمت٘مدُم٦م اًمٗم٘مرة وذم ومٞمف (2)

 .اًمٜمقوي ىم٤مل

ة إمم اًمٗمْمؾ ٟمٔمر ذم قم٤ٌمس واسمـ قمكم رواه٤م اًمتل همػم هل اًم٘مّم٦م وهذه: ىمٚم٧م (3) : ُمٜمٝم٤م وضمقه ُمـ اخلثٕمٛمٞم٦م اعمرأ

 وم٤مئدة قمكم طمدي٨م وذم حمن سمٓمـ إشمٞم٤مٟمف ىمٌؾ اعمزدًمٗم٦م صٌح يم٤مٟم٧م وهذه اًمٜمحر يقم يم٤مٟم٧م أهن٤م طمديثٝمام ذم أن

 - 75/  7» أمحد رواه يمام. اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل سمٕمد اعمٜمحر قمٜمد ُمٜمك ذم وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م سم٠من اًمتٍميح وهل أظمرى

 يمام طمًـ سمًٜمدش 7/  221/  9" » اعمٜمت٘م٤مة اًمٗمقائد"  ذم واعمٚمخصش 87 و 76/  7" » زوائده"  ذم واسمٜمفش 76

 .اًمؽمُمذي وصححف احل٤مومظ ىم٤مل

ة أن واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم ن يدقمل ُمـ قمغم سيح رد ذًمؽ وذم  ي٠مُمره٤م مل وًمذًمؽ حمرُم٦م يم٤مٟم٧م اخلثٕمٛمٞم٦م اعمرأ

 اعمرأة وضمف أن قمغم اًمٍمحي٦م احلدي٨م دًٓم٦م ًمرد ذًمؽ ي٘مقًمقن. وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سم٠من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل

 ؾمٞمام ٓ اًمتٖمٓمٞم٦م ُمـ يٛمٜمع ٓ وم٤مإلطمرام حمرُم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م ؾمٚمؿ وًمق سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م ُٕمره٤م قمقرة يم٤من ًمق إذ سمٕمقرة ًمٞمس

 ومٙمٞمػ. وٟمحقه واًمؼمىمع اًمٜم٘م٤مب ُمـ يٛمٜمع وإٟمام اًمٗمْمؾ وسملم سمٞمٜمٝم٤م يدظمؾ أن اًمِمٞمٓم٤من يم٤مد اًمتل احل٤مًم٦م هذه ذم

 وذم ؾمٌؼ يمام اعمٜمحر وقمٜمد اجلٛمرة رُمل سمٕمد يم٤مٟم٧م اًم٘مّم٦م أن وومٞمف ومٙمٞمػ حمرُم٦م؟ يم٤مٟم٧م أهن٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس

 اح٤مٟمع زال وم٘مد ذًمؽ ىمٌؾ اًمتٖمٓمٞم٦م هل٤م جيقز ٓ أنف ومرض ومٚمق ي٠ميت يمام اًمٜمٙم٤مح إٓ رء يمؾ هل٤م حيؾ احل٤مًم٦م هذه

 إن اًمّمدور وؿمٞمٙم٦م وهل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ذم ؾمٞمام ٓ" "  اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب ذم"  ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 ن ويمؾ أقمل أي ومٞمف طمن اًمٗمٞمؾ أصح٤مب ومٞمؾ ٕن سمذًمؽ ؾمٛمل اعمِمددة اًمًلم ويمن احل٤مء وومتح اعمٞمؿ سمْمؿ (4)

 = ". هذه ُمـ وٓ هذه ُمـ ٓ وُمزدًمٗم٦م ُمٜمك سملم سمرزخ وحمن: " اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل
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 يمام اًمًػم أهع أيش 81» ُمٜمك ُمـ حمنا  أن قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ قمـ واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 يم٤مٟم٧م وهذه: " اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل اعمقوع ذًمؽ ذم اًمًػم ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م ومٝمل: اًمٜمقوي ىم٤مل احلدي٨م هذا همػم ذم

 ودي٤مر احلجر ؾمٚمقيمف ذم ومٕمؾ ويمذًمؽ سم٠مقمدائف اهلل سم٠مس ومٞمٝم٤م ٟمزل اًمتل اعمقاوع ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قم٤مدشمف

 ". اًمًػم وأهع سمثقسمف شم٘مٜمع صمٛمقد

 إمم ومٞمف ذه٥م اًمذي اًمٓمريؼ همػم وهق ؾمٜم٦م قمروم٤مت ُمـ اًمرضمقع ذم اًمٓمريؼ هذا ؾمٚمقك أن ومٞمف: اًمٜمقوي ىم٤مل (7)

 .قمروم٤مت

 .وهمػمه اًمٗمْمؾ طمدي٨م ذم يمام شمٚمٌٞمتف أي ىمٓمع وطمٞمٜمئذ (2)

ه أصٖمر أو أيمؼم يم٤من وم٢من أصٖمر وٓ أيمؼم يٙمقن ٓ أن ويٜمٌٖمل اًم٤ٌمىمالء طم٦ٌم ٟمحق وهق: " اًمٜمقوي ىم٤مل (3)  " أضمزأ

ة أو احلّم٤مة رُمٞمؽ هق اخلذف": "  اًمٜمٝم٤مي٦م"  وذم  ". هب٤م وشمرُمل ؾم٤ٌمسمتٞمؽ سملم شم٠مظمذه٤م ٟمقا

 ُمٕم٤مذ سمـ اًمرمحـ قمٌد ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد همػم قمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م هذه ضم٤مءت وىمد: ىمٚم٧م

 ًمٜمًٛمع يمٜم٤م أن طمتك أؾمامقمٜم٤م ومٗمتح٧م: ىم٤مل سمٛمٜمك وٟمحـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ظمٓمٌٜم٤م: ىم٤مل اًمتٛمٞمٛمل

 أصٌٕمٞمف وووع اخلذف سمحَم: وم٘م٤مل اجلامر سمٚمغ طمتك ُمٜم٤مؾمٙمٜم٤م يٕمٚمٛمٜم٤م ومٓمٗمؼ: ىم٤مل. ُمٜم٤مزًمٜم٤م ذم وٟمحـ ي٘مقل ُم٤م

 احلدي٨م.. إظمرى قمغم أطمدمه٤م اًم٤ًٌمسمتلم

"  ذم قمٛمرو سمـ طمرُمٚم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم. صحٞمح سمًٜمد ًمف واًمًٞم٤مق واًمٌٞمٝم٘مل وأمحد واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

"  ؾمٕمد اسمـ ـمٌ٘م٤مت"  ذم قم٤ٌمس واسمـش 2/  784/  7" » اعمٚمخص وومقائدش " 7/  721/  5" » اعمح٤مُمكم أُم٤مزم

 ش.77/  4» ًمف رواي٦م ذم ُمًٚمؿ قمٜمد وهقش 729/  2" » اًمٓمٌ٘م٤مت"  ذم

 اعمراد أم سمف يرُمك أن يٜمٌٖمل اًمذي اخلذف حلَم اًمٌٞم٤من وزي٤مدة اإليْم٤مح هق اًمٙمٞمٗمٞم٦م هبذه اعمراد هؾ وًمٙمـ

م اًمتٕمٚمٞمؿ  أن طمتك إفمٝمر هق إول ًمٙمـ حمتٛمؾ إُمريـ ُمـ يمؾ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت؟ ُمـ همػمه٤م دون هب٤م وآًمتزا

د سم٠من وضمزم ورده اًمث٤مين آطمتامل"  اًمٗمتح"  ذم ذيمر وم٘مد اهلامم اسمـ أُم٤م همػمه يذيمر مل اًمٜمقوي  وقمٚمٞمف إول اعمرا

 رُمل ًمف شمٞمن ومٙمٞمػ اًمتزاُمٝم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمرُمل يمٞمٗمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم ومٚمٞمس

 :شمٜمٌٞمٝم٤مت وهٜم٤م

 أن هلؿ يرظمص اًمذيـ واًمٜم٤ًمء اًمْمٕمٗم٦م ُمـ وًمق اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٜمحر يقم اًمرُمل جيقز ٓ أنف: إول

 = اسمـ حلدي٨م يرُمقن صمؿ اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك آٟمتٔم٤مر ُمـ هلؿ سمد ومال اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ يرحتٚمقا 
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 شمٓمٚمع طمتك اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمقا  ٓ أن وأُمرهؿ أهٚمف ىمدم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس

"  اًمٗمتح"  ذم احل٤مومظ وطمًٜمف طم٤ٌمن واسمـ اًمؽمُمذي وصححف ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح طمدي٨م وهق"  اًمِمٛمس

 اًمّمٌح صٚم٧م صمؿ اجلٛمرة رُم٧م سمٙمر أب سمٜم٧م أؾمامء أن اًمٌخ٤مري ذم سمام يٕم٤مرض أن يّمٚمح وٓش 422/  3»

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ُمٜمف سم٢مذن ذًمؽ ومٕمٚم٧م أهن٤م سحي٤م ًمٞمس ٕنف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد

 اجل٤مئز ومٛمـ ًمٚمٔمٕمـ سمذًمؽ أذن وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سم٠من سطم٧م وم٘مد اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ارحت٤مهل٤م سمخالف

 اسمـ طمٗمٔمف اًمذي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم هنٞمف يٌٚمٖمٝم٤م ومل سمٚمٞمؾ سم٤مًمرُمل أجْم٤م اإلذن اإلذن هذا ُمـ ومٝمٛم٧م أهن٤م

 .قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس

 اعمِم٘م٦م جيد ُمـ هب٤م يتٛمتع أن ومٞمًتٓمٞمع اًمٚمٞمؾ إمم وًمق اًمزوال سمٕمد اًمٞمقم هذا ذم سم٤مًمرُمل رظمّم٦م هٜم٤مك أن: اًمث٤مين

 اًمٜمحر يقم ي٠ًمل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل أجْم٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م واًمدًمٞمؾ وحك اًمرُمل ذم

 ُم٤م سمٕمد رُمٞم٧م: ىم٤مل طمرج وٓ اذسمح: ىم٤مل أذسمح؟ أن ىمٌؾ طمٚم٘م٧م: وم٘م٤مل رضمؾ وم٠ًمخف طمرج ٓ: ومٞم٘مقل سمٛمٜمك

"  ذم ىم٤مل طمزم اسمـ ىمٌٚمف وُمـ اًمِمقيم٤مين ذه٥م هذا وإمم. وهمػمه. اًمٌخ٤مري رواه. طمرج ٓ: وم٘م٤مل. أُمًٞم٧م

 ": اعمحغم

 وإن ذًمؽ سمٕمد رُمٞمٝم٤م وأب٤مح اًمٜمحر يقم ُمـ اًمِمٛمس شمٓمٚمع مل ُم٤م رُمٞمٝم٤م قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل هنك إٟمام

 .ُمٕم٤م واًمٕمٌم اًمٚمٞمؾ قمغم ي٘مع وهذا أُمًك

 قمـ اعمت٘مدم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل هنل ارشمٙم٤مب ذم اًمقىمقع ُمـ شمٜمجٞمؽ وم٢مهن٤م اًمرظمّم٦م هذه وم٤مطمٗمظ

 .اًميورة يزقمؿ احلج٤مج ن يمثػم خي٤مًمٗمف اًمذي اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمرُمل

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م حيٚمؼ مل وًمق اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك إذا اعمحرم أن: اًمث٤مًم٨م

 أطمرم طملم واإلطمرام ًمٚمحؾ اًمقداع حلج٦م سمذريرة سمٞمدي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ـمٞم٧ٌم: " قمٜمٝم٤م

 اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح سمًٜمد أمحد رواه".  سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف أن ىمٌؾ اًمٜمحر يقم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك وطملم

"  ذم ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل. أمحد قمـ رواي٦م وهق يقؾمػ وأبق صمقر وأبق وُم٤مًمؽ قمٓم٤مء ىم٤مل وهبذا. قمٜمدمه٤م وأصٚمف

 ذًمؽ ًمف حيؾ: ىم٤مل سمؾ طمزم اسمـ ذه٥م وإًمٞمف"  شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمّمحٞمح وهقش: " 439/  3" » اعمٖمٜمل

 .يرم مل وًمق اًمرُمل وىم٧م دظمقل سمٛمجرد

 هلذا خم٤مًمٗمتف ُمع ومٝمق اعمٜم٤مؾمؽ يمت٤مب ُمـ واطمد وهمػم اعمذاه٥م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام اًمرُمل ُمع احلٚمؼ اؿمؽماط وأُم٤م

: رواي٦م ذم زاد - وطمٚم٘متؿ رُمٞمتؿ إذا"  طمدي٨م أُم٤م ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م يّمٚمح طمدي٨م ومٞمف ومٚمٞمس اًمّمحٞمح احلدي٨م

 إطم٤مدي٨م"  ذم سمٞمٜمتف يمام اعمتـ ُمْمٓمرب اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ومٝمق"  اًمٜم٤ًمء إٓ ر يمؾ ًمٙمؿ طمؾ وم٘مد وذسمحتؿ

 ش.إًمػ سمٕمد ُم٤م رىمؿ" » اًمْمٕمٞمٗم٦م

 اهلل صغم اًمٜمٌل ٕن وذًمؽ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل يمام ؿم٤مء طمٞم٨م ُمـ احلَم يٚمت٘مط أن ًمف جيقز أنف: اًمراسمع

: ىم٤ملش قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ: رواي٦م وذم» قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ومٞمف ضم٤مء ُم٤م وهم٤مي٦م ُمٙم٤مٟم٤م ًمذًمؽ حيدد مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 وهقش مجع همداة: أظمرى وذم اًمٜمحر همداة: رواي٦م وذم» اًمٕم٘م٦ٌم همداة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل زم ىم٤مل

 ُمثؾ: ىم٤مل يده ذم ووٕمتٝمـ ومٚمام اخلذف طمَم ُمـ ٟمحقا  طمّمٞم٤مت ًمف ومٚم٘مٓم٧م زم اًم٘مط ه٤مت: راطمٚمتف قمغم

 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. اًمديـ ذم سم٤مًمٖمٚمق ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ هٚمؽ وم٢مٟمام اًمديـ ذم واًمٖمٚمق وإي٤ميمؿ ُمرات صمالث ه١مٓء

 7» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل صحٞمحف ذم طم٤ٌمن واسمـ ًمف واًمًٞم٤مقش 473 رىمؿ" » اعمٜمت٘مك"  ذم اجل٤مرود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ

 مجرة قمٜمد يم٤من آًمت٘م٤مط سم٠من ينمع ومٝمق اعمٙم٤من قمغم ومٞمف ٟمص ٓ يمقٟمف ُمع ومٝمذا صحٞمح سمًٜمدش 347 ،275/ 

 اعمٖمٜمل"  ذم وم٘م٤مل اعمٕمٜمك هذا ٓطمظ ىمداُم٦م اسمـ ويم٠من اًمرواة أيمثر وقمٚمٞمٝم٤م إومم ويمذا اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م قمغم اًمٕم٘م٦ٌم

 = ". سمٛمٜمك ذًمؽ ويم٤منش " 425/  3" »
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 ًمت٠مظمذوا: ي٘مقل[ ن: وهق] راطمٚمتف قمغم وهق] اًمقادي سمٓمـ ُمـ رُمك[ هؼ د: ف]- 85

 .(2) [ؾمع طمؿ هؼ ن د م: هذه طمجتل سمٕمد أطم٩م ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين (7)ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ

 زاًم٧م إذا (3)[طمؿ: اًمتنميؼ أج٤مم ؾم٤مئر ذم] اًمٜمحر يقم سمٕمد ورُمك: ىم٤مل]- 86

 .[طمؿ هؼ طم٤م ضم٤م ـمح٤م ُم٩م ُمل ت ن د م: اًمِمٛمس

                                                           

 ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع اًمًٜم٦م ظمالف إًمٞمٝم٤م وصقهلؿ وطملم اعمزدًمٗم٦م ذم احلّمٞم٤مت اًمت٘م٤مط ُمـ احلج٤مج ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ومام

 .يقم ًمٙمؾ احلّمٞم٤مت حلٛمؾ اًمتٙمٚمػ

 اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وسمف اعمٜمع قمغم دًمٞمؾ أي يرد مل إذ هب٤م رُمل ىمد سمحّمٞم٤مت اجلٛمرات رُمل ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف واقمٚمؿ

 .شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ ظمالوم٤م قمٚمٞمٝمام اهلل رمح٦م طمزم واسمـ

 اخلذف طمَم ُمـ أبٙمر سمحَم اًمرُمل اًمديـ ذم اًمٖمٚمق ُمـ أن قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م ذم صمؿ

 اهلل أصٚمح سم٤مًمٜمٕم٤مل؟ اجلٛمرات رُمٞمٝمؿ ُمـ اجلٝم٤مًم٦م سمٕمض يٗمٕمٚمف ومام ي٘م٤مل ومامذا اًمٌٜمدق ودون احلٛمص ومقق وهق

 .وإظمرى اًمدٟمٞم٤م ذم احل٘م٦م اًمًٕم٤مدة أرادوا إن هب٤م ًمٚمٕمٛمؾ وووم٘مٝمؿ اًمٙمريؿ ٟمٌٞمٝمؿ سمًٜم٦م وقمرومٝمؿ اعمًٚمٛملم ؿم٠من

 ذم هب٤م أتٞم٧م اًمتل إُمقر هذه: وشم٘مديره ُمًٚمؿ همػم رواي٦م ذم وىمع يمام ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ ظمذوا أي إُمر ٓم اًمالم هذه (7)

 واىمٌٚمقه٤م قمٜمل ومخذوه٤م ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ وهل وصٗمتف احل٩م أُمقر هل واهلٞمئ٤مت وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ طمجتل

 صغم ىمقًمف ٟمحق وهق احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم قمٔمٞمؿ أصؾ احلدي٨م وهذا اًمٜم٤مس وقمٚمٛمقه٤م هب٤م واقمٛمٚمقا  واطمٗمٔمقه٤م

 .ٟمقوي".  صكمأ رأجتٛمقين يمام صٚمقا : " اًمّمالة ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 واٟمتٝم٤مز قمٜمف سم٤مٕظمذ آقمتٜم٤مء قمغم وطمثٝمؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ووم٤مشمف سم٘مرب وإقمالهنؿ شمقديٕمٝمؿ إمم إؿم٤مرة ومٞمف (2)

 .ُمٜمف. اًمقداع طمج٦م ؾمٛمٞم٧م وهبذا اًمديـ أُمقر وشمٕمٚمؿ ُمالزُمتف ذم اًمٗمرص٦م

 إٓ اًمثالصم٦م إج٤مم هذه ذم اًمرُمل جيقز ٓ أنف اًمٕمٚمامء مج٤مهػم وُمذه٥م اًمٜمحر يقم سمٕمد اًمتل اًمثالصم٦م إج٤مم وهل (3)

 يٌدأ أن وهق اًمؽمشمٞم٥م ومٞمف يِمؽمط اًمتنميؼ أج٤مم مج٤مر رُمل أن واقمٚمؿ: " اًمٜمقوي ىم٤مل احلدي٨م هلذا اًمزوال سمٕمد

 إول رُمل قم٘م٥م ي٘مػ أن ويًتح٥م اًمٕم٘م٦ٌم مجرة صمؿ اًمقؾمٓمك صمؿ اخلٞمػ ُمًجد شمكم اًمتل إومم سم٤مجلٛمرة

 صم٧ٌم اًمث٤مًمث٦م قمٜمد ي٘مػ وٓ اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد يمذًمؽ وي٘مػ اهلل ويذيمر يدقمق ـمقيال زُم٤مٟم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ قمٜمده٤م

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ رواي٦م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ذًمؽ ُمٕمٜمك

 .أقمٚمؿ واهلل اًمثالصم٦م إج٤مم ُمـ يقم يمؾ ذم هذا ويًتح٥م
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 .(7)[ اعمديٜم٦م هب٤م سمٚمٖمٜم٤م

                                                           

ىم٦م أنش 33» وم٘مرة اعمت٘مدُم٦م إظمرى اًمرواي٦م وذم ضم٤مسمر قمـ قمٓم٤مء ـمريؼ ُمـ وهل اًمرواي٦م هذه ذم يمذا (7)  ىم٤مل ها

 ويم٠منف ُمرشملم ؾم٠مل أنف وم٤مًمٔم٤مهر اًمًٕمل ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ومراهمف سمٕمد اعمروة أؾمٗمؾ ذم وهق ذًمؽ

 ش.481: 3» اًم٤ٌمري ومتح واٟمٔمر".  أقمٚمؿ واهلل واًمتث٧ٌم ًمالؾمتٞمث٤مق

 اًمتٓمقع هدي ُمـ إيمؾ اؾمتح٤ٌمب وومٞمف اًمٚمحؿ ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م وهل همػم ٓ اًم٤ٌمء سمٗمتح اًمٌْمٕم٦م: " اًمٜمقوي ىم٤مل (2)

 واًم٘م٤مرن قمٜمٝمـ اهلل ريض قمغم ويمذًمؽ ىم٤مرٟم٤م يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن قمٚمؿ ىمد: ىمٚم٧م"  وأوحٞمتف

 واحلدي٨م واضم٥م هق ُم٤م ومٞمف سمؾ شمٓمقع هدي يمٚمف ًمٞمس وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ومٝمديف ومٕمٚمٞمف اهلدي قمٚمٞمف جي٥م

 طمًـ صديؼ ىم٤مل سمؾ فم٤مهر همػم اًمتٓمقع هبدي آؾمتح٤ٌمب ومتخّمٞمص سمْمٕم٦م سمدٟم٦م يمؾ ُمـ أظمذ أنف ذم سيح

 اًمتٓمقع هدي سملم ومرق ٓ أنف واًمٔم٤مهر: " اًمٜمقوي يمالم ٟم٘مؾ أن سمٕمدش 274: 7" » اًمٜمدي٦م اًمروو٦م"  ذم ظم٤من

 ". ُمٜمٝم٤م ومٙمٚمقا : " شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف وهمػمه
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 اهلل صغم رُمٞمف قم٘م٥م وذًمؽ سم٤معمًؽ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ـمٞمٌتف ىمد قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ويم٤مٟم٧م (7)

 .شم٘مدم يمام اًمٜمحر يقم اًمٕم٘م٦ٌم جلٛمرة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 عمذه٥م ظمالوم٤م اعمحٚمقق سمٞمٛملم احل٤مًمؼ يٌدأ أن اًمًٜم٦م وُمـ اًمرُمل سمٕمد اًمٜمحر وأن اًمٜمحر سمٕمد احلٚمؼ اًمًٜم٦م أن ومٞمف (2)

: ًمٚمح٤مًمؼ ىم٤مل صمؿ وٟمحر سمٛمٜمك ُمٜمزًمف أتك وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أن ُم٤مًمؽ سمـ أنس حلدي٨م احلٜمٗمٞم٦م

 اسمـ اعمح٘مؼ هٜم٤م أنّمػ وىمد. ُمًٚمؿ رواه. اًمٜم٤مس يٕمٓمٞمف ضمٕمؾ صمؿ إجن صمؿ إجٛمـ ضم٤مٟمٌف إمم وأؿم٤مر ظمذ

 :احلدي٨م هذا قم٘م٥م"  اًمٗمتح"  ذم وم٘م٤مل اهلامم

 .اًمّمقاب وهذا اعمذه٥م ذم ذيمر ُم٤م ظمالف وهق ورأؾمف اعمحٚمقق سمٞمٛملم اًمٌداءة احلٚمؼ ذم اًمًٜم٦م أن يٗمٞمد وهذا

 .واًمت٠مظمػم اًمت٘مديؿ ذم قمٚمٞمؽ طمرج وٓ ومٕمٚمتف ُم٤م أضمزأك وىمد قمٚمٞمؽ سم٘مل ُم٤م اومٕمؾ: ُمٕمٜم٤مه (3)

 شمرشمٞمٌٝم٤م واًمًٜم٦م اإلوم٤مو٦م ـمقاف صمؿ احلٚمؼ صمؿ اًمذسمح صمؿ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل: أرسمٕم٦م اًمٜمحر يقم أومٕم٤مل أن واقمٚمؿ

 ذم مم٤م وهمػمه احلدي٨م هلذا قمٚمٞمف ومدي٦م وٓ ضم٤مز سمٕمض قمغم سمٕمْمٝم٤م وىمدم ظم٤مًمػ ومٚمق إقمغم ذم ؾمٌؼ يمام هٙمذا

 :اًمٜمقوي ىم٤مل ُمٕمٜم٤مه

 .ُمذهٌٜم٤م وهق اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وهبذا



 48   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .[هؼ د ُم٩م م: رطم٤مًمٙمؿ ُمـ وم٤مٟمحروا]- 712

 الٕحر طمٌبة

 أقمٔمؿ يقم أي: وم٘م٤مل اًمٜمحر يقم ط ظمٓمٌٜم٤م: قمٜمـ اهلل ريض ضم٤مسمر وىم٤مل]- 713

 سمٚمد أي: ىم٤مل ؿمٝمرٟم٤م: ىم٤مًمقا  طمرُم٦م؟ أقمٔمؿ ؿمٝمر وم٠مي: ىم٤مل هذا يقُمٜم٤م: وم٘م٤مًمقا  طمرُم٦م؟

 يمحرُم٦م طمرام قمٚمٞمٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ دُم٤مءيمؿ وم٢من: ىم٤مل. هذا سمٚمدٟم٤م: ىم٤مًمقا  طمرُم٦م؟ أقمٔمؿ

: اؿمٝمد مهللا: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  سمٚمٖم٧م؟ هؾ هذا ؿمٝمريمؿ ذم هذا سمٚمديمؿ ذم هذا يقُمٙمؿ

 [.طمؿ

                                                           

ز ومٞمف (7)  صحٞمح سمًٜمدش 239/  5» ؾمٜمٜمف ذم اًمٌٞمٝم٘مل روى وىمد ُمٜمك ذم ٟمحره٤م جيقز يمام ُمٙم٦م ذم اهلداي٤م ٟمحر ضمقا

 ُمٙم٦م ُمـ وُمٜمك: رواي٦م وذم يمذا ُمٜمك ُمـ وُمٙم٦م اًمدُم٤مء قمـ ٟمزه٧م ويمٚمـ سمٛمٙم٦م اًمٜمحر إٟمام: " ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 يٜمحر يٙمـ مل قمٛمر اسمـ وأن سمٛمٙم٦م يٜمحر يم٤من قم٤ٌمس اسمـ أن قمٓم٤مء قمـ إومم اًمرواي٦م ذم زاد. اًمّمقاب وًمٕمٚمٝم٤م

 .سمٛمٜمك يٜمحر يم٤من سمٛمٙم٦م

 ذم وـمٛمره٤م ُمٜمك ذم اًمذسم٤مئح شمٙمدس ًم٘مؾ ُمٙم٦م ذم ُمٜمٝمؿ يمٌػم ىمًؿ ومذسمح احلٙمؿ هذا احلج٤مج قمرف ومٚمق: ىمٚم٧م

 ُمـ يمٌػم ىمًؿ ُمٜمف يِمٙمق ُم٤م سمٕمض سمذًمؽ وًمزال ذسم٤مئحٝمؿ ُمـ اًمٙمثػمون وٓؾمتٗم٤مد اهلقاء يٗمًد ٓ يمل اًمؽماب

 وم٢مهنؿ اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ قمٚمٞمف طمض وسمام سمف اًمٕمٛمؾ وشمريمٝمؿ سم٤مًمنمع أيمثرهؿ ضمٝمؾ سم٥ًٌم إٓ ذًمؽ وُم٤م احلجٞم٩م

 ومٞمٛمر شم٘مٓمٞمع وٓ ؾمٚمخ سمدون يؽميمقهن٤م اًمذسمح سمٕمد هؿ صمؿ يًتًٛمٜمقهن٤م وٓ اهلداي٤م ُمـ سم٤مهلزيؾ يْمحقن ُمثال

 سمٓمٌٞمٕم٦م اًمِمٙمقى ًمزاًم٧م ي٠ميت ُم٤م ومٕمٚمقا  ًمق أهنؿ رأجل وذم ُمٜمٝم٤م آؾمتٗم٤مدة قمغم حيٛمٚمف ُم٤م ومٞمٝم٤م جيد ومال هب٤م اًمٗم٘مػم

 .احل٤مل

 .ُمٙم٦م ذم ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػمون يذسمح أن: أوٓ

 .أجْم٤م اًمتنميؼ أج٤مم ذم يذسمحقن سمؾ وم٘مط اًمٜمحر يقم ذم اًمذسمح قمغم يتزامحقا  ٓ أن: صم٤مٟمٞم٤م

 .وشم٘مٓمٞمٕمٝم٤م وؾمٚمخٝم٤م اًمذسم٤مئح اؾمتًامن: صم٤مًمث٤م

 اًمٗم٘مرة ذم شم٘مدم ُم٤م قمغم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام أُمٙمـ إذا حلقُمٝم٤م ُمـ واًمتزود ُمٜمٝم٤م إيمؾ: راسمٕم٤م

 أوهل٤م سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد هدى اهلدى وظمػمش. 93 ،91»

 ُمـ اعمِمٙمٚم٦م قمغم ًم٘ميض سمٕمْمٝم٤م اعم١ًموًمقن اَّتذ ًمق: اًمٕمٍم هذا ذم شمٞمنت أظمرى وؾم٤مئؾ هٜم٤مك أن قمغم

دات ومٞمٝم٤م يمٌػمة ظم٤مص٦م ؾمٞم٤مرات إرسمٕم٦م اًمٕمٞمد أج٤مم ذم هتٞم٠م أن أؾمٝمٚمٝم٤م ومٛمـ أصٚمٝم٤م  ذم ويٙمقن اًمٚمحقم حلٗمظ سمرا

 صمؿ وشم٘مٓمٞمٕمٝم٤م ًمًٚمخٝم٤م آظمرون أصح٤مهب٤م قمٜمٝم٤م رهم٥م اًمتل واًمْمح٤مي٤م اهلداي٤م جلٛمع خمتّمقن ُمقفمٗمقن ُمٜمك

 وشمقزع اعمٙمرُم٦م عمٙم٦م اعمج٤مورة اًم٘مرى قمغم وشمٓمقف إرسمٕم٦م إج٤مم ُمـ يقم يمؾ اًمًٞم٤مرات شمٚمؽ ذم شمِمحـ

ء قمغم اًمٚمحقم ُمـ يقم يمؾ ُمـ ُمِمحقهن٤م  ُمـ ومٝمؾ اعمِمٙمٚم٦م قمغم ىمْمٞمٜم٤م ىمد شمٙمقن وسمذًمؽ واعم٤ًميملم اًمٗم٘مرا

 .ُمًتجٞم٥م؟



 49 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 اليدر لٌقاف اإلفاضة

 .(7)ومٓم٤مومقا ] اًمٌٞم٧م إمم وم٠موم٤مض ط اهلل رؾمقل ريم٥م صمؿ - 714

 (2) [ؾمع طمؿ هؼ ـمح د: واعمروة اًمّمٗم٤م سملم يٓمقومقا  ومل - 715

                                                           

 .قمٛمر واسمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمحلم ذم يمام ُمٜمٝمؿ طمرم رء يمؾ ُمٜمٝمؿ طمؾ صمؿ (7)

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ ومٓم٤مف: " ىم٤مًم٧م طمٞم٨م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ذًمؽ وومّمٚم٧م. قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمر أـمٚمؼ يمذا (2)

وم٤م ـم٤مومقا  صمؿ طمٚمقا  صمؿ واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م سم٤مًمٕمٛمرة أهٚمقا   اًمذيـ وأُم٤م ُمٜمك ُمـ رضمحقا  أن سمٕمد آظمر ـمقا

وم٤م ـم٤مومقا  وم٢مٟمام واًمٕمٛمرة احل٩م مجٕمقا   أن وم٠مُم٤م":  اعمٕم٤مد زاد"  ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل. اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف"  واطمدا ـمقا

د: ي٘م٤مل أو اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم ٟمٗمك وضم٤مسمر أثٌت٧م قم٤مئِم٦م ي٘م٤مل  قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمع ىمرن ُمـ ضم٤مسمر ُمرا

د وًمٞمس واطمدا ؾمٕمٞم٤م ؾمٕمقا  إٟمام وم٢مهنؿ اًمٞم٤ًمر وذري وقمكم وـمٚمح٦م وقمٛمر سمٙمر يم٠مب اهلدي وؾم٤مق وؾمٚمؿ  سمف اعمرا

 وهذه هِم٤مم ىمقل ُمـ ُمدرج احلدي٨م ذم.. اًمخ ومٓم٤مف: ىمقهل٤م سم٠من قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٕمٚمؾ أو اًمّمح٤مسم٦م قمٛمقم

 .اعمٕم٤مد زاد ذم يمذا. أقمٚمؿ واهلل. طمديثٝم٤م ذم ًمٚمٜم٤مس ـمرق صمالث

 .هِم٤مم ُمثؾ يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ دمقز ٓ طمج٦م سمدون اًمث٘م٦م َّتٓمئ٦م ٕن وٕمٞمػ ُمٜمٝم٤م إظمػم واًمٓمريؼ: ىمٚم٧م

 اًمزسمػم سمـ قمروة قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ُمـ ٕنف هِم٤مم احلدي٨م ـمريؼ ذم ًمٞمس: وم٘مٚم٧م اؾمتدريم٧م صمؿ

 .واإلدراج؟ اخلٓم٠م ومٛمـ اًمّمح٦م ذم هم٤مي٦م إؾمٜم٤مد ومٝمذا. قمٜمٝم٤م

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م ُمـ 2 ج 385 ص" » احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ"  ذم ىم٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وضمدت صمؿ

 ش:اًمٙمؼمى

 قم٤مئِم٦م ىمقل ُمـ ٓ اًمزهري ىمقل ُمـ أهن٤م ىمٌؾ اًمزي٤مدة هذه ًمٙمـ ُمرشملم ـم٤مومقا  أهنؿ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم روى وىمد

 .؟" ىمٞمؾ"  سمٛمجرد خيٓم٠م ومٙمٞمػ احلٗمظ ذم ضمٌؾ واًمزهري

 :وم٠مىمقل اًمٓمٌ٘م٦م هذه ذم أن وأزيد

 :ومٞم٘مقل قم٤مئِم٦م طمدي٨م سمف ومػمد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذًمؽ قمغم يٕمتٛمد أن اًمٕمجٞم٥م ومٛمـ

وم٤من يًتح٥م أنف قمغم سمٕمْمٝمؿ - اًمزي٤مدة يٕمٜمل - هب٤م اطمت٩م وىمد  ذم ُم٤م وإفمٝمر وٕمٞمػ وهذا سم٤مًمٌٞم٧م ـمقا

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: ىمقًمف وي١ميده ضم٤مسمر طمدي٨م

 :ؿمٞمئ٤من ذًمؽ ي١ميمد ومم٤م قمرف يمام طمٙم٤ميتف ي٤ًموي ٓ سمف أقمؾ وُم٤م ومٞمف ؿمؽ ٓ صحٞمح قم٤مئِم٦م طمدي٨م: ىمٚم٧م

 أبٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمرمحـ قمٌد قمـش 471: 7 ج 223: رىمؿ" » اعمقـم٠م"  ذم قمٜمٝم٤م أظمرى ـمري٘م٤م ًمف أن: إول

 .صمٌقشم٤م يم٤مجلٌؾ أجْم٤م صحٞمح ؾمٜمد وهذا سمف،

 :وم٘م٤مل احل٩م ُمتٕم٦م قمـ ؾمئؾ أنف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ صحٞمح٤م سحي٤م ؿم٤مهدا ًمف أن وأظمر

 رؾمقل ىم٤مل ُمٙم٦م ىمدُمٜم٤م ومٚمام اًمقداع طمج٦م ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وأزواج وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمرون أهؾ

 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

 اًمثٞم٤مب وًمًٌٜم٤م اًمٜم٤ًمء وأتٞمٜم٤م واعمروة وسم٤مًمّمٗم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ـمٗمٜم٤م".  اهلدي ىمٚمد ُمـ إٓ قمٛمرة سم٤محل٩م إهالًمٙمؿ اضمٕمٚمقا 

 ومرهمٜم٤م وم٢مذا سم٤محل٩م هنؾ أن اًمؽموي٦م قمِمٞم٦م أُمرٟم٤م صمؿ حمٚمف اهلدي يٌٚمغ طمتك ًمف حيؾ ٓ وم٢مٟمف اهلدي ىمٚمد ُمـ: " وىم٤مل

 .احلدي٨م... " اهلدي وقمٚمٞمٜم٤م طمجٜم٤م شمؿ وم٘مد واعمروة وسم٤مًمّمٗم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ومٓمٗمٜم٤م ضمئٜم٤م اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ

 وُمـ ُمًتخرضمف ذم اإلؾمامقمٞمكم ويمذا ُمقصقٓ صحٞمحف ظم٤مرج ُمًٚمؿ ورواه جمزوُم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 = .اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح وإؾمٜم٤مدهش 23/  5» ؾمٜمٜمف ذم اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف



 51   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .(7)اًمٔمٝمر سمٛمٙم٦م ومّمغم - 716

 (2)زُمزم قمغم يً٘مقن[ هؼ ضم٤م ُم٩م ُمل ٟمخ: وهؿ] اعمٓمٚم٥م قمٌد سمٜمل وم٠متك - 717

 ًمٜمزقم٧م ؾم٘م٤ميتٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس يٖمٚمٌٙمؿ أن ومٚمقٓ اعمٓمٚم٥م قمٌد سمٜمل (3)اٟمزقمقا : وم٘م٤مل

 .(4)ُمٕمٙمؿ

 ش.ُمٜمف ومنمب دًمقا  ومٜم٤موًمقه - 718

 عائىة قية متام

 يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ ومٜمًٙم٧م طم٤مو٧م قم٤مئِم٦م وإن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ضم٤مسمر وىم٤مل]- 719

 [.طمؿ خ: سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمػ مل أهن٤م همػم

 ىمد: ىم٤مل صمؿ واعمروة واًمّمٗم٤م (5)سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ـم٤موم٧م ـمٝمرت إذا طمتك: ىم٤مل]- 771

 .[طمؿ هؼ ن د م: مجٞمٕم٤م وقمٛمرشمؽ طمجؽ ُمـ طمٚمٚم٧م

                                                           

 ضم٤مسمر حيٗمظ مل ُم٤م طمٗمٔم٧م أهن٤م وي١ميد قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم اإلدراج دقمقى سمٓمالن ي١ميمد يمٚمف ومٝمذا

 اسمـ طمدي٨م وذم واعمروة اًمّمٗم٤م سملم أظمرى ُمرة اًمٓمقاف ُمـ ًمف سمد ٓ اًمتٛمتع أن قمغم ويدل قمٜمٝمـ اهلل ريض

 يتؿ مل ذًمؽ يٗمٕمؾ مل ُمـ أن وُمٗمٝمقُمف طمجف شمؿ وم٘مد ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن وهل ضمدا ه٤مُم٦م أظمرى وم٤مئدة قم٤ٌمس

 .آؾمتح٤ٌمب؟ ومٙمٞمػ اًمقضمقب قمغم يدل أن ُمـ أىمؾ ومال ريمـ أنف قمغم يدل مل إن ومٝمذا طمجف

... " اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم سم٘مقًمف اعمنموقمٞم٦م قمدم ُمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اإلؾمالم ؿمٞمخ شم٠مجٞمد وأُم٤م

 ..وؾمٚمؿ وصحٌف وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمـ سمف إُمر صم٧ٌم ُم٤م سمٕمد وٕمٗمف خيٗمك ومال

 ذم واظمتٚمٗمقا "  اًمّمحٞمحلم"  ذم يمام سمٛمٜمك اًمٔمٝمر وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم إٟمف قمٛمر اسمـ وىم٤مل ضم٤مسمر ىم٤مًمف يمذا (7)

 ُمًٚمؿ ذح"  ومراضمع ذًمؽ ُمـ ًمٌمء شمٓمٛمئـ مل اًمٜمٗمس وًمٙمـ اًم٘مقًملم سملم اجلٛمع إمم سمٕمْمٝمؿ وذه٥م اًمؽمضمٞمح

 ". إوـم٤مر وٟمٞمؾ" "  اعمٕم٤مد وزاد. " ًمٚمٜمقوي" 

 قمـ اعمت٘مدم اًمؽمشمٞم٥م قمغم اًمثالث اجلٛمرات يقم يمؾ ذم يرُمل اًمتنميؼ أج٤مم هب٤م ومٛمٙم٨م ُمٜمك إمم رضمع صمؿ: شمتٛم٦م

 .اًمٜمقوي

 .ًمٚمٜم٤مس ويًٌٚمقٟمف وٟمحقه٤م احلٞم٤مض ذم ويّمٌقٟمف سم٤مًمدٓء يٖمرىمقن ُمٕمٜم٤مه (2)

 .سم٤مًمرؿم٤مء واٟمزقمقه٤م سم٤مًمدٓء اؾمت٘مقا  أي (3)

 قمـ ويدومٕمقٟمٙمؿ يٖمٚمٌقٟمٙمؿ سمحٞم٨م قمٚمٞمف ويزدمحقا  احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ذًمؽ اًمٜم٤مس يٕمت٘مد أن ظمقذم ًمقٓ: ُمٕمٜم٤مه (4)

 .ٟمقوي. آؾمت٘م٤مء هذا ومْمٞمٚم٦م ًمٙمثرة ُمٕمٙمؿ ٓؾمت٘مٞم٧م آؾمت٘م٤مء

 ش:481/  3» احل٤مومظ ىم٤مل. واًمّمدر اإلوم٤مو٦م ـمقاف أي (5)

 .اًمٜمحر يقم ُمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م أهن٤م قمغم يمٚمٝم٤م اًمرواي٤مت واشمٗم٘م٧م
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 خ: سمح٩م؟ وأنٓمٚمؼ وقمٛمرة سمح٩م أتٜمٓمٚم٘مقن اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م]- 777

 .[طمؿ: هلؿ ُم٤م ُمثؾ ًمؽ إن: ىم٤مل] (7)[طمؿ

 ن د م: طمجج٧م طمتك سم٤مًمٌٞم٧م أـمػ مل أين ٟمٗمز ذم أضمد إين: وم٘م٤مًم٧م]- 772

 .[طمؿ هؼ ـمح

: قمٚمٞمف شم٤مسمٕمٝم٤م اًمٌمء هقي٧م إذا ؾمٝمال وضمال ط اهلل رؾمقل ويم٤من: ىم٤مل]- 773

 .(2) [هؼ م

 .اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ وم٠مقمٛمره٤م اًمرمحـ قمٌد ي٤م هب٤م وم٤مذه٥م: ىم٤مل- 774

 م: احلّم٦ٌم ًمٞمٚم٦م وذًمؽ[ طمؿ: أىمٌٚم٧م صمؿ[ ]طمؿ خ: احل٩م سمٕمد وم٤مقمتٛمرت]- 775

 .(3) [طمؿ هؼ ط

 قمغم (4)اًمقداع طمج٦م ذم سم٤مًمٌٞم٧م ط اهلل رؾمقل ـم٤مف: ضم٤مسمر وىم٤مل]- 776

: همِمقه اًمٜم٤مس وم٢من وًمٞم٠ًمخقه وًمٞمنمف اًمٜم٤مس يراه ٕن سمٛمحجٜمف احلجر يًتٚمؿ راطمٚمتف

 .[طمؿ د م

                                                           

 .طمديثٝم٤م ُمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف. سم٠مضمر وأرضمع سم٠مضمريـ اًمٜم٤مس أجرضمع: ىم٤مًم٧م: آظمر طمدي٨م وذم (7)

 ُمٕم٤مذة طمًـ وومٞمف. إًمٞمف أضم٤مهب٤م. وهمػمه آقمتامر ـمٚمٌٝم٤م ُمثؾ - اًمديـ ذم ومٞمف ٟم٘مص ٓ ؿمٞمئ٤م هقي٧م إذا: ُمٕمٜم٤مه (2)

 .ٟمقوي. اًمٓم٤مقم٦م سم٤مب ُمـ يم٤من ومٞمام ؾمٞمام ٓش سم٤معمٕمروف وقم٤مذوهـ: »شمٕم٤ممم ىم٤مل إزواج

 ومٜمزًمقا  ُمٜمك ُمـ ٟمٗمروا ٕهنؿ سمذًمؽ وؾمٛمٞم٧م اًمتنميؼ أج٤مم سمٕمد اًمتل وهل اعمٝمٛمٚم٦م اًمّم٤مد وإؾمٙم٤من احل٤مء سمٗمتح (3)

 ذم يمام. وُمٜمك ُمٙم٦م سملم إبٓمح إمم خمرضمف اًمذي اًمِمٕم٥م هق واعمحّم٥م. ٟمقوي. سمف وسم٤مشمقا  اعمحّم٥م ذم

 .اًمٜمٝم٤مي٦م

ومف يذيمر مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل حلج٦م ؾمٞم٤مىمف طمًـ ُمع قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمرا  أن وأقمٚمؿ  اهلل صغم ـمقا

 ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ذًمؽ ذيمرت وىمد. قمٜمف اًمرواي٤مت ُمـ قمٚمٞمف ووم٘مٜم٤م ومٞمام ًمٚمقداع وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

: وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ ضمقف ُمـ ُمٜمزًمف ذم وهق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومجئٜم٤م: " آظمره٤م ذم وم٘م٤مًم٧م هذه ىمّمتٝم٤م

 ظمرج صمؿ اًمّمٌح صالة ىمٌؾ سمف ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م ومٛمر ومخرج سم٤مًمرطمٞمؾ أصح٤مسمف ذم ومآذن ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م ومرهم٧م؟ هؾ

 وٓ هذا ـمقاومف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم يرُمؾ ومل. داود وأبق ًمف واًمًٞم٤مق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف"  اعمديٜم٦م إمم

 .اًمّمحٞمحلم ذم قمٛمر طمدي٨م أوم٤مده يمام اًمّمدر ـمقاف ذم

 ُم٤مؿمٞم٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم يم٤من اًم٘مدوم ـمقاف أن ؾمٌؼ وىمد اًمٓمقاف هذا شمٕمٞملم شمرى يمام احلدي٨م ذم ًمٞمس (4)

 .أقمٚمؿ واهلل اًمقداع ـمقاف قمغم وإُم٤م اإلوم٤مو٦م ـمقاف قمغم إُم٤م - اجلٛمع ضورة - حمٛمقل ومٝمذا
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ة رومٕم٧م: (7)وىم٤مل]- 777  ي٤م: وم٘م٤مًم٧م قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم هل٤م صٌٞم٤م اُمرأ

 .(2) [هؼ ُم٩م ت: أضمر وًمؽ ٟمٕمؿ: ىم٤مل طم٩م؟ أخٝمذا اهلل رؾمقل

 قمٜمٝمـ اهلل ريض ضم٤مسمر سمرواي٦مش ط اًمٜمٌل طمج٦م» ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م آظمر وهذا

 سمٕمرض اًمٙمت٤مب أظمتؿ أن رأج٧م وىمد ومْمٚمف ُمـ اعمزيد وأؾم٠مخف شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد

 واًمقىمقف ُمٕمرومتٝم٤م طم٤مج يمؾ هيؿ اًمتل ظم٤مص٦م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ومٞمف ورد ُم٤م ظمالص٦م

ه اإلظمقان سمٕمض اىمؽماح قمغم سمٜم٤مء وذًمؽ ىمرب ُمـ قمٚمٞمٝم٤م  وإمت٤مُم٤م. ظمػما  اهلل ضمزا

 اًمتٕمٚمٞمؼ ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ُم٣م اًمتل إظمرى اعمٜم٤مؾمؽ ذًمؽ إمم ؾم٠موؿ وم٢مين ًمٚمٗم٤مئدة

 :شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ضم٤مُمٕم٦م ظمالص٦م ًمتٙمقن

 .(3)ورداء إزار ذم اإلطمرام - 7

 .ىمٌٚمف واًمتٓمٞم٥م ًمًٌٝمام - 2

 .اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلطمرام - 3

 .اًمٚمٖمت٤ًمل سمٕمد واحل٤مئض اًمٜمٗم٤ًمء إطمرام - 4

 .(7)وقمٛمرة سمح٩م اإلطمرام - 5

                                                           

 إمم ُمٙم٦م ُمـ رضمققمف ذم وىمع اًم١ًمال سم٠من اًمتٍميح ـمرىمف سمٕمض وذم أجْم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ احلدي٨م هذا ضم٤مء (7)

 .هد أوردشمف وًمذًمؽ اًمروطم٤مء اؾمٛمف ُمقوع ذم اعمديٜم٦م

 ًمٚمِم٤مومٕمل طمج٦م ومٞمف: اًمٜمقوي ىم٤مل. اعمحرم يٗمٕمٚمف ُم٤م وومٕمؾ اعمحرم جيتٜمٌف ُم٤م إي٤مه ودمٜمٌٝم٤م محٚمٝم٤م سم٥ًٌم أي (2)

 طمج٦م قمـ جيزيف ٓ يم٤من وإن قمٚمٞمف يث٤مب صحٞمح ُمٜمٕم٘مد اًمّمٌل طم٩م أن اًمٕمٚمامء ومج٤مهػم وأمحد وُم٤مًمؽ

 طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل. ًم٘مقهل٤م اًمٕمٚمامء يٚمتٗم٧م ومل. جيزيف: وم٘م٤مًم٧م ؿمذت ومرىم٦م إٓ ىم٤مل إمج٤مقم٤م شمٓمققم٤م ي٘مع سمؾ اإلؾمالم

 .ومٞمٗمٕمٚمف ًمٞمٕمت٤مده ًمف متريٜم٤م ومٕمٚمقه وإٟمام: أصح٤مسمف ىم٤مل طمجف يّمح ٓ

 .قمٚمٞمٝمؿ يرد احلدي٨م وهذا: اًمٜمقوي ىم٤مل

ء ورداء إزار ذم حيرم أن واًمًٜم٦م: " احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (3)  سم٤مشمٗم٤مق خمٞمٓملم همػم أو خمٞمٓملم يم٤مٟم٤م ؾمقا

 احل٩م شمقوٞمح"  يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اإلومري٘مل اًمرمحـ قمٌد اًمِمٞمخ اًمٜمٌقي اعمًجد ُمدرس صدي٘مٜم٤م ىم٤مل"  إئٛم٦م

 هذا ذم همٚمط وىمد ـمقٓ أو قمرو٤م ظمٞم٤مـم٦م واإلزار اًمرداء ذم شمٙمقن أن خمٞمٓملم وُمٕمٜمكش: " 44 ص" » واًمٕمٛمرة

 يمقٟمف سمؾ ٓ أم اإلٟم٤ًمن قمْمق صقرة قمغم ؾمقاء ظمٞمط صمقب يمؾ هق اعمٛمٜمقع اعمخٞمط أن ئمٜمقن اًمٕمقام ُمـ يمثػم

د سمؾ سمّمحٞمح ًمٞمس وهذا ُمٓمٚم٘م٤م خمٞمٓم٤م  اإلٟم٤ًمن قمْمق صقرة قمغم يم٤من ُم٤م هق ًمٞمًف قمـ هنك اًمذي سم٤معمخٞمط اعمرا

ويؾ واًمّمدري٦م واجل٦ٌم واًمٗمٜمٞمٚم٦م يم٤مًم٘مٛمٞمص  ًمٚمٛمحرم جيقز ٓ سم٠مقمْم٤مئف حمٞمط اإلٟم٤ًمن صٗم٦م قمغم ُم٤م ويمؾ واًمنا

 ". ضم٤مئز ومٝمذا ومٞمف اًمِمؼ ًمقضمقد ظمٞمط أو ًمْمٞم٘مف أو ًم٘مٍمه اعمقصؾ اًمرداء وأُم٤م سمٜم٩ًم وًمق ًمًٌف
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 .رايم٤ٌم احل٩م - 6

 .واًمّمٌٞم٤من سم٤مًمٜم٤ًمء احل٩م - 7

 .هب٤م اًمّمقت ورف ط اًمٜمٌل سمتٚمٌٞم٦م اًمتٚمٌٞم٦م - 8

ه ممـ احل٩م ومًخ - 9  .اهلدي يًؼ ومل قمٛمرة إًمٞمف ىمرن أو ُمٗمردا ٟمقا

 .أؿمقاط ؾمٌٕم٦م اًم٘مدوم ـمقاف - 71

 .ومٞمٝم٤م آوٓم٤ٌمع - 77

 .ُمٜمف إومم اًمثالصم٦م ذم اًمرُمؾ - 72

 .احلجر قمٜمد اًمتٙمٌػم - 73

 .ؿمقط يمؾ ذم اًمٞمامين اًمريمـ ؾمتالم أو. احلجر شم٘مٌٞمؾ - 74

 .إؿمقاط ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ريمٕمتلم صالة - 75

 ش.هق ىمؾ» وش ي٤م ىمؾ» ب ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة - 76

 .اعم٘م٤مم ظمٚمػ صالهتام - 77

 .اًمرأس قمغم ُمٜمٝم٤م واًمّم٥م زُمزم ُمـ اًمنمب - 78

 .إؾمقد احلجر اؾمتالم إمم اًمٕمقد - 79

 .اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ اًمّمٗم٤م قمغم اًمقىمقف - 21

 .صمالصم٤م وهتٚمٞمٚمف وحتٛمٞمده وشمٙمٌػمه وشمقطمٞمده قمٚمٞمٝم٤م اهلل ذيمر - 27

 .ؾمٌٕم٤م اعمروة وسملم سمٞمٜمٝم٤م اعمٌم - 22

                                                           

 وىم٧م يم٤من إن شمٓمقع وإُم٤م ومرض إُم٤م صالة قم٘م٥م حيرم أن ويًتح٥م": "  اعمٜم٤مؾمؽ"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

 هذا َّتّمف صالة ًمإلطمرام ومٚمٞمس وإٓ. قم٘مٌف أطمرم ومرو٤م يّمكم يم٤من إن أظمر وذم اًم٘مقًملم أطمد ذم شمٓمقع

 .أرضمح
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 .ؿمقط يمؾ ذم اًمقادي سمٓمـ ذم سمٞمٜمٝمام اًمًٕمل - 23

 .اعمروة قمغم اًمقىمقف - 24

 .اًمّمٗم٤م قمغم ومٕمؾ يمام قمٚمٞمٝم٤م اًمذيمر - 25

 .اعمروة قمغم اًمًٕمل ظمتؿ - 26

 سم٘مص اهلدي يًؼ مل اًمذي اًم٘مران أو اًمتٛمتع ُمـ اإلطمرام ُمـ اًمتحٚمؾ - 27

 .ذًمؽ وهمػم اًمثٞم٤مب وًمٌس اًمِمٕمر

 .احلٚمؼ ٓ اًمِمٕمر سم٘مص اعمتٛمتع حتٚمؾ - 28

 .اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م اإلهالل - 29
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 [711-45ص وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 احلج زمدع

 سم٤مًمٙمت٤مب أخحؼ أن رأج٧م وىمد [:ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل ضمجة كتاب طمامتة دم اإلوام قال] 

 ٕن اعم٘مدس وسمٞم٧م اعمٜمقرة اعمديٜم٦م وزي٤مرة احل٩م سمدع ومٞمف أهد ذيال اًمٓمٌٕم٦م هذه ُمـ

 سمٌٞم٤مهن٤م ٟمّمح٤م أزيدهؿ أن وم٠مطم٧ٌٌم ومٞمٝم٤م، ومٞم٘مٕمقن يٕمرومقهن٤م ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما 

 ذـم٤من ومٞمف شمقومر إذا إٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ي٘مٌٚمف ٓ اًمٕمٛمؾ ٕن ذًمؽ ُمٜمٝم٤م، واًمتحذير

 :اصمٜم٤من
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 .وضمؾ قمز ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤م يٙمقن أن: إول

وم٘م٤م يم٤من إذا إٓ ص٤محل٤م يٙمقن وٓ. ص٤محل٤م يٙمقن أن: وأظمر  همػم ًمٚمًٜم٦م ُمقا

 مل ُمزقمقُم٦م قم٤ٌمدة يمؾ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذوي قمٜمد اعم٘مرر وُمـ هل٤م، خم٤مًمػ

 ًمًٜمتف خم٤مًمٗم٦م ومٝمل سمٗمٕمٚمف اهلل إمم هب٤م هق يت٘مرب ومل سم٘مقًمف ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ينمقمٝم٤م

 ومٛمـ اًمٕم٤ٌمدات شمٚمؽ ُمـ ط شمريمف ومام شمريمٞم٦م وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م:  ىمًٛملم قمغم اًمًٜم٦م ٕن

 وشمٕمٔمٞمام ذيمرا  يمقٟمف ُمع اعمٞم٧م وًمدومـ ًمٚمٕمٞمديـ إذان أن ُمثال شمرى أٓ شمريمٝم٤م، اًمًٜم٦م

 رؾمقل شمريمٝم٤م ؾمٜم٦م ًمٙمقٟمف إٓ ذًمؽ وُم٤م وضمؾ قمز اهلل إمم سمف اًمت٘مرب جيز مل وضمؾ قمز هلل

 حتذيرا  اًمٌدع ُمـ اًمتحذير قمٜمٝمؿ ومٙمثر ط أصح٤مسمف اعمٕمٜمك هذا ومٝمؿ وىمد ،ط اهلل

 يمؾ»: قمٜمف اهلل ريض اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل طمتك ُمقوٕمف، ذم ُمذيمقر هق يمام قم٤مُم٤م

 ريض ُمًٕمقد اسمـ وىم٤مل ش.شمٕمٌدوه٤م ومال ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة

 اهلل ووم٘مف عمـ ومٝمٜمٞمئ٤مش. اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ، وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا : »قمٜمف اهلل

 وضمؾ قمز اهلل سمت٘مٌؾ ومٚمٞمٌنم إذا سمٌدقم٦م، خي٤مًمٓمٝم٤م ومل ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م ٓشم٤ٌمع قم٤ٌمدشمف ذم

. أطمًٜمف ومٞمتٌٕمقن اًم٘مقل يًتٛمٕمقن اًمذيـ ُمـ اهلل ضمٕمٚمٜم٤م. ضمٜمتف ذم إي٤مه وإدظم٤مًمف ًمٓم٤مقمتف

 سمدقمٞمتٝم٤م قمغم َٟمصَّ  ُمـ أن٤م وضمدُت  سمدع: ٟمققملم قمغم سمؽ ؾمتٛمر اًمتل اًمٌدع أن واقمٚمؿ

. إيمثر ُمـ اًمٜمقع وهذا. إًمٞمٝمؿ قمزوه٤م قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م ومٝمذا يمتٌٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 إصقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد أو اًمًٜم٦م وًمٙمـ سمدقمٞمتٝم٤م قمغم ٟمص ُمـ أضمد مل سمدع: وأظمر

 إول: أُمقر اًمٌدع هذه وُمرضمع. اًمٕمزو ُمـ ظمٚمقه قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ومٝمذا سمٌدقمتٝم٤م، حتٙمؿ

 جيقز ٓ هذا وُمثؾ ،ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتٝم٤م وٓ هب٤م آطمتج٤مج جيقز ٓ وٕمٞمٗم٦م أطم٤مدي٨م

 مج٤مقم٦م ُمذه٥م وهقش ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ُم٘مدُم٦م ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم قمٜمدٟم٤م سمف اًمٕمٛمؾ

 .وهمػمه شمٞمٛمٞم٦م يم٤مسمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 ظم٤مص٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمغم أُمره٤م ظمٗمل هل٤م أصؾ ٓ أو ُمقوققم٦م أطم٤مدي٨م: اًمث٤مين

 اعمًٚمامت إُمقر ُم٤ًمق ؾم٤مىمقه٤م سمؾ ذقمل دًمٞمؾ سم٠مي يدقمٛمقه٤م مل ُمٜمٝمؿ اعمت٠مظمريـ

 إذ اشم٤ٌمقمف يًقغ ٓ مم٤م ذًمؽ أن ديٜمف ذم اعمتٌٍم قمغم خيٗمك وٓ شمتٌع، ؾمٜمٜم٤م ص٤مرت طمتك

 ًمف جيقز أن - جمتٝمدا يم٤من إن - اعمًتحًـ وطم٥ًم شمٕم٤ممم، اهلل ذقمف ُم٤م إٓ ذع ٓ

 وؾمٜم٦م ذيٕم٦م ذًمؽ اًمٜم٤مس يتخذ أن أُم٤م سمف، اهلل ي١ماظمذه ٓ وأن اؾمتحًٜمف سمام اًمٕمٛمؾ هق
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 اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ وسمٕمْمٝم٤م ومٙمٞمػ. ٓ صمؿ ومال

 .شمٕم٤ممم

 هب٤م قمٛمؾ وإن قم٘مؾ، هل٤م يِمٝمد وٓ اًمنمع قمٚمٞمٝم٤م يدل ٓ وظمراوم٤مت قم٤مدات: راسمٕم٤م

 ممـ ذًمؽ سمٕمض ذم وًمق ي١ميدهؿ ُمـ يٕمدُمقا  ومل هلؿ، ذقم٦م واَّتذوه٤م اجلٝم٤مل، سمٕمض

 واطمدة ٟم٦ًٌم ذم ظمٓمقرهت٤م ًمٞم٧ًم اًمٌدع هذه أن ًمٞمٕمٚمؿ صمؿ. سمزهيؿ ويتزيك اًمٕمٚمؿ يدقمل

 ذًمؽ، دون وسمٕمْمٝم٤م ؾمؽمى، يمام سيح ويمٗمر ذك سمٕمْمٝم٤م درضم٤مت، قمغم هل سمؾ

 شمٌلم سمٕمد حمرُم٦م هل اًمديـ ذم هب٤م اًمرضمؾ ي٠ميت سمدقم٦م أصٖمر أن ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٙمـ

 وم٘مط، اعمٙمروه رشم٦ٌم ذم هق ُم٤م - اًمٌٕمض يتقهؿ يمام - اًمٌدع ذم ومٚمٞمس سمدقم٦م، يمقهن٤م

. ص٤مطمٌٝم٤م أيش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ»: ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل يمٞمػ

 ش.آقمتّم٤مم» اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم حت٘مٞمؼ أتؿ هذا طم٘مؼ وىمد

 يٕمرف وٓ قمٜمف، همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس أيمثر يزال ٓ ضمدا، ظمٓمػم اًمٌدقم٦م وم٠مُمر وًمذًمؽ 

 إن»: ط ىمقًمف اًمٌدقم٦م ظمٓمقرة قمغم دًمٞمال وطمًٌؽ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م إٓ ذًمؽ

 واًمْمٞم٤مء اًمٓمؼماين رواهش سمدقمتف يدع طمتك سمدقم٦م ص٤مطم٥م يمؾ قمـ اًمتقسم٦م طمج٥م اهلل

 وأظمتؿ. اعمٜمذري وطمًٜمف صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤مش اعمخت٤مرة إطم٤مدي٨م» ذم اعم٘مدد

 هق إوًملم اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ يمٌػم إُم٤مم ُمـ اًم٘مراء إمم أىمدُمٝم٤م سمٜمّمٞمح٦م اًمٙمٚمٛم٦م هذه

 اعمتقرم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم أصح٤مب أصح٤مب ُمـ اًمؼمهب٤مري قمكم سمـ طمًـ اًمِمٞمخ

 شمٕمقد اًمٌدع صٖم٤مر وم٢من اعمحدصم٤مت صٖم٤مر واطمذر: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىم٤ملش 329» ؾمٜم٦م

 يِمٌف صٖمػما  أوهل٤م يم٤من إُم٦م هذه ذم أطمدصم٧م سمدقم٦م يمؾ ويمذًمؽ يم٤ٌمرا، شمّمػم طمتك

 ديٜم٤م وص٤مرت ومٕمٔمٛم٧م ُمٜمٝم٤م اعمخرج يًتٓمع مل صمؿ ومٞمٝم٤م دظمؾ ُمـ سمذًمؽ وم٤مهمؽم احلؼ

 شمٕمجٚمـ ومال ظم٤مص٦م زُم٤مٟمؽ أهؾ ُمـ يمالُمف ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمؾ اهلل رمحؽ وم٤مٟمٔمر سمف، يدان

 اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ أطمد ومٞمف شمٙمٚمؿ هؾ: وشمٜمٔمر شم٠ًمل طمتك ُمٜمف رء ذم شمدظمٚمـ وٓ

 وٓ ًمٌمء دم٤موزه وٓ سمف ومتٛمًؽ قمٜمٝمؿ أثرا  ومٞمف أص٧ٌم وم٢من اًمٕمٚمامء، ُمـ أطمد أو ط

 يٙمقن طمتك قمٌد إؾمالم يتؿ ٓ أنف اهلل رمحؽ واقمٚمؿ. اًمٜم٤مر ذم ومتً٘مط ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف َّتؽم

 أصح٤مب يٙمٗمقٟم٤م مل اإلؾمالم أُمر ُمـ رء سم٘مل ىمد أنف زقمؿ ومٛمـ ُمًٚمام، ُمّمدىم٤م ُمتٌٕم٤م
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 ُمْمؾ و٤مل ُمٌتدع ومٝمق قمٚمٞمٝمؿ وـمٕمـ ومرىم٦م هبذا ويمٗمك يمذهبؿ، وم٘مد ط اهلل رؾمقل

 .(7)ش ومٞمف ًمٞمس ُم٤م اإلؾمالم ذم حمدث

 سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح ٓ: »ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم اهلل رطمؿ

 شمريم٧م ُم٤م»: اًم٘م٤مئؾ ٟمٌٞمٜم٤م قمغم اهلل وصغمش ديٜم٤م اًمٞمقم يٙمقن ٓ ديٜم٤م يقُمئذ يٙمـ مل ومام أوهل٤م

 وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف، أُمرشمٙمؿ وىمد إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤م

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل واحلٛمدش قمٜمف هنٞمتٙمؿ وىمد إٓ اًمٜم٤مر إمم

 اإلضمرام قبؾ وا زمدع

 اًمٜمٙم٤مح ُمـ ومٞمف إقمامل اسمتداء وشمرك صٗمر ؿمٝمر ذم اًمًٗمر قمـ اإلُم٤ًمك - 7

 .(2)وهمػمه واًمدظمقل

 .(3)اًمٕم٘مرب ذم اًم٘مٛمر يم٤من وإذا اًمِمٝمر حم٤مق ذم اًمًٗمر شمرك - 2

 ش.67/  2ش »احل٤مج سمـ اعمدظمؾ» اعم٤ًمومر ؾمٗمر قم٘م٥م ويمٜمًف اًمٌٞم٧م شمٜمٔمٞمػ شمرك - 3

٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد إومم ذم ي٘مرأ  احل٩م إمم ظمروج طملم ريمٕمتلم صالة - 4  َأهي 

 وإًمٞمؽ اٟمتنمت سمؽ مهللا: »ىم٤مل ومرغ وم٢مذاش اإلظمالص» اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ﴾اًْمَٙم٤مومُِرون

 ذم ضم٤مء مم٤م ذًمؽ وهمػم واعمٕمقذشملم اإلظمالص ؾمقرة اًمٙمرد آي٦م وي٘مرأ ...ش شمقضمٝم٧م

 .(4)وهمػمه٤مش اإلؾمالم وذقم٦مش اهلٜمدي٦م اًمٗمت٤موى» وش اًمٖمزازم إطمٞم٤مء» ُمثؾ اًمٙمت٥م سمٕمض

                                                           

 ش.79 - 78/  2» يٕمغم أب ٓسمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ـمٌ٘م٤مت (7)

 ويمت٥مش 331/  5" » اهلٜمدي٦م اًمٗمت٤موى"  ذم يمام ُمقوقع"  سم٤مجلٜم٦م سمنمشمف صٗمر سمخروج سمنمين ُمـ"  وطمدي٨م (2)

 .اعمقوققم٤مت

 ش.722» ص"  اعمقوققم٤مت شمذيمرة"  ذم يمام يّمح ٓ طمدي٨م وومٞمف (3)

 اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ"  ؾمٗمرا  يريد طملم قمٜمدهؿ يريمٕمٝمام ريمٕمتلم ُمـ أومْمؾ أهٚمف قمغم قمٌد ظمٚمػ ُم٤م: " وطمدي٨م (4)

 وم٘مقل إصقل ذم ُم٘مرر هق يمام سمف اًمتٕمٌد يّمح ومال ،372 رىمؿ"  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  ذم سمٞمٜمتف

 صغم اهلل رؾمقل يرد مل: " ىم٤مل أنس طمدي٨م وُمثٚمف. ُمًت٘مٞمؿ همػم ذًمؽ ًمف ومٞمًـ"  وٕمٗمف سملم أن سمٕمد اًمٜمقوي

 قمدي اسمـ رواه. احلدي٨م... " اٟمتنمت سمؽ مهللا: ضمٚمقؾمف ُمـ يٜمٝمض طملم: ىم٤مل إٓ ؾمٗمرا  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 ووٕمٗمف اًمٌخ٤مري ىم٤مل يمام احلدي٨م ُمٜمٙمر وهق ُم٤ًمور سمـ قمٛمرو وي٘م٤مل - قمٛمر وومٞمفش 251/  5» واًمٌٞمٝم٘مل

 .أظمرون
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 .(7)ريمٕم٤مت أرسمع صالة - 5

 وآي٦مش قمٛمران آل» ؾمقرة آظمر ُمٜمزًمف ُمـ ظمرج إذا ًمٚمح٩م اعمريد ىمراءة - 6

 اًمدٟمٞم٤م طمقائ٩م ىمْم٤مء ومٞمٝم٤م أن سمزقمؿش اًمٙمت٤مب أم» وش أنزًمٜم٤مه إٟم٤م» و اًمٙمرد

 .(2)وأظمرة

ش 322/  4ش »اعمدظمؾ» وىمدوُمٝمؿ احل٤مج شمِمٞمٞمع قمٜمد واًمتٙمٌػم سم٤مًمذيمر اجلٝمر - 7

 ش.277/  72ش »اعمٜم٤مر جمٚم٦م»

 .شمقديٕمٝمؿ قمٜمد إذان - 8

 ذم واإلسمداعش »273/  4ش »اعمدظمؾ» (3)اًمٙمٕم٦ٌم سمٙمًقة وآطمتٗم٤مل اعمحٛمؾ - 9

 ش.358/  71ش »اعمٜم٤مر شمٗمًػمش »732 - 737ش »آسمتداع ُمْم٤مر

 .سم٤معمقؾمٞم٘مك اًمدول سمٕمض ىمٌؾ ُمـ احل٤مج شمقديع - 71

 .اًمّمقومٞم٦م سمٕمض يزقمؿ يمام سم٤مهلل أن٤ًم وطمده اًمًٗمر - 77

 .(4)اًمتقيمؾ دقمقى ًمتّمحٞمح زاد همػم ُمـ اًمًٗمر - 72

                                                           

 ذم اؾمتخٚمػ ُم٤م: " سمٚمٗمظ أنس قمـ"  إظمالق ُمٙم٤مرم"  ذم اخلرائٓمل رواه أجْم٤م وٕمٞمػ ومٞمٝم٤م اًمقارد واحلدي٨م (7)

 ىم٤مل. احلدي٨م"  ؾمٗمره صمٞم٤مب قمٚمٞمف ؿمد إذا سمٞمتف ذم اًمٕمٌد يّمٚمٞمٝمـ ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ اهلل إمم أطم٥م ظمٚمٞمٗم٦م أهٚمف

ىمل  ،وٕمٞمػ وهق: اًمٕمرا

 ش.723" » اًمتذيمرة"  ذم يمام سم٤مـمؾ وًمٙمٜمف ُمرومقع طمدي٨م ذًمؽ وذم (2)

 اًم٤ٌمضمقري وذم. سمٕمده٤م اًمتل اًمٌدقم٦م ُمٙم٤مهن٤م ذم يزال ٓ وًمٙمـ ؾمٜملم ُمٜمذ هلل واحلٛمد اًمٌدقم٦م هذه قمغم ىميض وىمد (3)

 .وٟمحقه إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم ويمًقة اعمٕمروف اعمحٛمؾ قمغم اًمتٗمرج وحيرمش: 47/  7» اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمغم

 اًمٌقادي إمم واًمًٗمرش: " 229/  4» آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤ملش 249/  3" » اإلطمٞم٤مء"  ذم اًمٖمزازم ذًمؽ اؾمتح٥م (4)

 ". اًمتقيمؾ ُم٘م٤مُم٤مت أقمغم وهق ضم٤مئز زاد همػم ُمـ

 ي٘مٞمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمف اًمٜم٤مس أطمؼ ًمٙم٤من ىم٤مل يمام يم٤من ًمق إذ سم٤مـمؾ وهذا: ىمٚم٧م

 اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم هديف ُمـ شمزود ىمد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وهق يمٞمػ ذًمؽ يٗمٕمؾ مل أنف

 اًمزاد ظمػم وم٢من وشمزودوا: »ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اإلؾمالم طمج٦م وهق ذًمؽ اًمٖمزازم يزقمؿ يمٞمػ أدري وًم٧ًم

 رواه. اعمتقيمٚمقن ٟمحـ وي٘مقًمقن يتزودون وٓ حيجقن يم٤مٟمقا  اًمٞمٛمـ أهؾ ُمـ ٟم٤مس ذم ٟمزًم٧م وىمدش اًمت٘مقى

 يمال اجلٝمؾ؟ أهق واًمًٜم٦م؟ اًمٙمت٤مب قمٚمٞمٝم٤م دل اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه قمـ اًمٖمزازم سف اًمذي ومام وهمػمه اًمٌخ٤مري

 شم٠مويؾ سمٓمريؼ اًمنمع قمـ اخلروج قمغم ص٤مطمٌف حيٛمؾ اًمذي اًمتّمقف هق وإٟمام ُمثٚمف قمغم خيٗمك ٓ مم٤م هذا وم٢من

ء اًمٙمالم وقمٚمؿ هذا ذم ومٝمق اًمٜمّمقص  .خي٤مًمٗمٝم٤م ُمـ يمؾ ُمـ سم٤مًمًٜم٦م اهلل قمّمٛمٜم٤م ؾمقا



 67 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ش اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمقع» (7)ش واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر ًمزي٤مرة اًمًٗمر» - 73

 ش.395/  2» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ

 حمرم ُمٕمٝم٤م وًمٞمس احل٩م قمغم قمزُم٧م إذا اعمتزوضم٦م اعمرأة قمغم اًمرضمؾ قم٘مد» - 74

 .(2)ش يمٛمحرم ُمٕمٝم٤م ًمٞمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م سمٕم٘مد

 ش.719ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ»

/  7ش »اإلطمٞم٤مء. »احل٩م ومريْم٦م ٕداء اًم٘م٤مصديـ احلج٤مج ُمـ اعمٙمس أظمذ - 75

 ش.236

 ُم٤ٌمريم٤م ُمٜمزٓ أنزًمٜمل مهللا: وىمقًمف ُمٜمزٓ ٟمزل يمٚمام ريمٕمتلم اعم٤ًمومر صالة - 76

 (3) ...اعمٜمزًملم ظمػم وأن٧م

 اًمٙمرد وآي٦م ُمرةش 77» اإلظمالص ؾمقرة يٜمزًمف ُمٜمزل يمؾ ذم اعم٤ًمومر ىمراء - 77

 .ُمرة ﴾ىَمْدِرهِ  طَمؼَّ  اهللَ  ىَمَدُرواْ  َوَُم٤م﴿ وآي٦م ُمرة

 (4)اعم٤ًمومر ي٠متٞمٝم٤م أرض يمؾ ومح٤م ُمـ إيمؾ - 78

 اعمقاوع ُمثؾ ذًمؽ اًمنميٕم٦م شمًتح٥م ومل سم٘مّمده٤م اخلػم يرضمق سم٘مٕم٦م ىمّمد» - 79

 اًم٘مدم وُمًجد اعم٘مدس سمٞم٧م صخرة ذم ي٘م٤مل يمام ط اًمٜمٌل أثر ومٞمٝم٤م إن: ي٘م٤مل اًمتل

ط اىمتْم٤مءش »واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ُمِم٤مهد ويمذًمؽ دُمِمؼ ىمٌكم  خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 .(5)ش 752 و 757 صش »اجلحٞمؿ أصح٤مب

                                                           

 ومٝمق سم٢مٟمٙم٤مره٤م يتٝمٛمف ُمـ ويمؾ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ُمنموقم٦م ومٝمل ؾمٗمر ًمٞم٧ًم اًمتل اًمزي٤مرة وأُم٤م (7)

 .ُمٖمرض أو ضم٤مهؾ

 .خيٗمك ٓ يمام اًمٗمحِم٤مء ذم ًمٚمقىمقع واًمتٕمرض اًمنمع قمغم آطمتٞم٤مل ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٌدع أظم٨ٌم ُمـ وهذا (2)

 ش.374 - 369 ص" » اإلؾمالم ذقم٦م ذح"  اٟمٔمر (3)

 :سم٘مقًمف ًمف اطمت٩م وىمد دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ ذقمل طمٙمؿ وآؾمتح٤ٌمبش 387" » اًمنمقم٦م ذح"  ذم اؾمتحٌف (4)

 .اًمٌّمؾ يٕمٜمل. ُم٤مؤه٤م ييه مل أرض ومح٤م أيمؾ ُمـ: احلدي٨م وذم

 .ًمف أصؾ ٓ مم٤م ومٞمف ويمؿ إثػم ٓسمـ"  اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم إٓ أصال ًمف ٟمٕمرف ٓ همري٥م طمدي٨م وهق

 ُمًجد: وم٘م٤مل هذا ُم٤م: وم٘م٤مل ُمٙم٦م إمم يٌتدرون طمجتف ذم اًمٜم٤مس رأى أنف قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر قمـ صح وىمد (5)

 = ُمـ سمٞمٕم٤م أنٌٞم٤مئٝمؿ آصم٤مر اَّتذوا اًمٙمت٤مب أصح٤مب هٚمؽ هٙمذا: وم٘م٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمف صغم



 62   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اإلؾمالم ًمِمٞمخش اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مراتش »شمٌقك ىمدوم قمٜمد اًمًالح ؿمٝمر» - 21

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 وغغمها والتٓبٗة اإلضمرام زمدع

 .(7)اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ُمٕمرووم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمنموط ظم٤مص٦م ٟمٕمؾ اَّت٤مذ - 27

 .(2)اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام - 22

 ص» اجلقزي ٓسمـش إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس. »(3)ش اإلطمرام قمٜمد آوٓم٤ٌمع» - 23

 ش. 754

                                                           

 ىم٤مسمؾ صمؿش 97 ص" » اعم٤ًمضمد حتذير: " يمت٤مسمٜم٤م اٟمٔمر. يّمؾ ومال وإٓ ومٚمٞمّمؾ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمؿ ًمف قمرو٧م

 .قمج٤ٌم شمرش احلٚمٌل ـمٌع 235/  7" » اإلطمٞم٤مء"  ذم سمام ذًمؽ

 يم٤من وًمق سم٤مـمؾ ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ إذ ين اهلل وديـ اًمًٜم٦م ذم شم٠مت مل اًمنموط هذه ُمثؾ وم٢من (7)

 ؾم٤مشمرا  يٙمقن ٓ أن اًمٜم٘مؾ ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اؿمؽمـمف اًمذي ويمؾ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم يمام ذط ُم٤مئ٦م

 قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف وذًمؽ اًمقوقء آي٦م ذم اعمذيمقران اًم٤ًمق ُمٗمّمؾ قمٜمد اًمٜم٤مشمئ٤من اًمٕمٔمامن ومه٤م اًمٙمٕمٌلم

 :وؾمٚمؿ

 .اًمٙمٕمٌلم ُمـ أؾمٗمؾ يٙمقٟم٤م طمتك ومٚمٞم٘مٓمٕمٝمام ٟمٕمٚملم جيد ٓ أن إٓ اخلٗمٞم٦م اعمحرم يٚمٌس ٓ

 ". اًمّم٤ٌمط"  أو"  اًمٙمٜمدرة"  ب ؾمقري٤م ذم شمٕمرف اًمتل ُمثؾ اًمٜمٕم٤مل ُمـ ومٞمجزي. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

"  ذم سمٞمٜمتف يمام ُمٜمٙمر طمدي٨م ومٝمق".  أهٚمؽ دويرة ُمـ حترم احل٩م مت٤مم ُمـ"  طمدي٨م وأُم٤م. اًمًٜم٦م ظمالف ٕنف (2)

 ُمـ مج٤مقم٦م قمـ وُمقىمقوم٤م ُمرومققم٤م يٕم٤مروف ُم٤م روي ىمد أنف قمغمش 271 رىمؿ" » اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚمف

 أنف قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ وهمػمه اهلروي روى ُم٤م أطمًـ وُم٤م هٜم٤مك ذيمرت يمام قمٜمٝمام اهلل ريض وقمثامن يمٕمٛمر اًمّمح٤مسم٦م

 :ىم٤مل

 أطمرم طمٞم٨م ُمـ احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ: ىم٤مل أطمرم؟ أجـ ُمـ اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل رضمؾ وأت٤مه أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؾمٛمٕم٧م

 وم٢مين شمٗمٕمؾ ٓ ىم٤مل اًم٘مؼم؟ قمٜمد ُمـ اعمًجد ُمـ أطمرم أن أريد إين: وم٘م٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 أنؽ شمرى أن ُمـ أقمٔمؿ ومتٜم٦م وأي: ىم٤مل أريده٤م أُمٞم٤مل هل إٟمام هذه؟ ذم ومتٜم٦م وأي: وم٘م٤مل اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمؽ أظمِمك

 اًمذيـ ومٚمٞمحذر: »ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م إين وؾمٚمؿ؟ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م ىمٍم ومْمٞمٚم٦م إمم ؾمٌ٘م٧م

 ضمقاز قمغم اعمزقمقم آشمٗم٤مق ىمٞمٛم٦م شمٕمٚمؿ ذًمؽ وُمـش أخٞمؿ قمذاب يّمٞمٌٝمؿ أو ومتٜم٦م شمّمٞمٌٝمؿ أن أُمره قمـ خي٤مًمٗمقن

 ذم اعمذيمقر اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام

 .اعمًتٕم٤من واهللش 732/  2" » اهلداي٦م ذح

 ش:275/  2" » احل٤مؿمٞم٦م"  ذم قم٤مسمديـ اسمـ ىم٤مل (3)

 .همػم ٓ اٟمتٝم٤مئف إمم اًمٓمقاف ىمٌٞمؾ آوٓم٤ٌمع واعمًٜمقن

 ش.751/  2" » اًم٘مدير ومتح"  ذم ويمذا



 63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .(7)سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ - 24

 ش.61 صش »آىمتْم٤مءش. »يتٙمٚمؿ ٓ ص٤مُمت٤م احل٩م» - 25

 ًمٚمح٤مجش اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذحش. »واطمد صقت ذم مج٤مقم٦م اًمتٚمٌٞم٦م» - 26

 ش.227/  2» احل٤مج ٓسمـش اعمدظمؾ» وش 775/  7» رضم٥م

 ش.31/  3» قم٤ٌمس اسمـ قمـش اًمٕمامل يمٜمزش. »اًمتٚمٌٞم٦م سمدل واًمتٝمٚمٞمؾ اًمتٙمٌػم» - 27

 ومروف أداء قمغم وأقمٜمل زم ومٞمنه احل٩م أريد إين مهللا: اًمتٚمٌٞم٦م سمٕمد اًم٘مقل - 28

 اؾمتج٤مسمقا  اًمذيـ ُمـ وم٤مضمٕمٚمٜمل احل٩م ذم ومريْمتؽ أداء ٟمقي٧م إين مهللا ُمٜمل وشم٘مٌٚمف

 .(2)...ش ًمؽ

 اًمذي يم٤معمًجد احلرام اعمًجد همػم طمقهل٤م وُم٤م سمٛمٙم٦م اًمتل اعم٤ًمضمد ىمّمد» - 29

 اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ ذًمؽ وٟمحق اعمقًمد وُمًجد ىمٌٞمس أب ؾمٗمح ذم وُم٤م اًمّمٗم٤م حت٧م

 ش.ط اًمٜمٌل ُمـ آصم٤مر قمغم سمٜمٞم٧م

ش اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػم» وش 389 - 388/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 ش 779» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ

 قمٜمد اًمذي واجلٌؾ طمراء ضمٌؾ ُمثؾ ُمٙم٦م طمقل اًمتل واًمٌ٘م٤مع اجل٤ٌمل ىمّمد» - 31

/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »ذًمؽ وٟمحق اًمٗمداء ومٞمف يم٤من إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي ُمٜمك

 ش.289

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »اًمتٜمٕمٞمؿ» ب قم٤مئِم٦م ُم٤ًمضمد ذم اًمّمالة ىمّمد» - 37

 ش.358 - 357/  2ش »اًمٙمؼمى

 ش.717ش »اإلىمتْم٤مءش »اًمٌٞم٧م أُم٤مم اًمتّمٚمٞم٥م» - 32

                                                           

 ش.9 رىمؿ» اًمتٕمٚمٞمؼ اٟمٔمر (7)

 ومٙمؾ وإٓ اعمِم٤ميخ ؾمٜم٦م يٕمٜمل وًمٕمٚمف. يًـ إٟمفش 329/  7» وم٘م٤مل اًم٤ٌمضمقري وأُم٤م ُمًتح٥م هذا أن اًمٖمزازم ذيمر (2)

 .ًمف أصؾ ٓ مم٤م أنف يٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م ُمٕمروم٦م ًمف ُمـ



 64   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 الٌقاف زمدع

 ش 381/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »ًمٚمٓمقاف اًمٖمًؾ» - 33

 ًمئال يديف وشمٖمٓمٞم٦م احلامم ذرق قمغم يٓم٠م ًمئال ٟمحقه أو اجلقرب اًمٓم٤مئػ ًمٌس - 34

 .(7)اُمرأة يٛمس

 .(2)اعمًجد حتٞم٦م احلرام اعمًجد دظمؾ إذا اعمحرم صالة - 35

 ،455/  7ش »اعمٕم٤مد زادش. »ويمذا يمذا إؾمٌقع هذا سمٓمقاذم ٟمقي٧م وىمقًمف» - 36

 ش.267/  7ش »اًمٜمدي٦م اًمروو٦مش »313/  3

/  7ش »اعمٕم٤مد زادش. »ًمٚمّمالة يرومع يمام احلجر اؾمتالم قمٜمد اًمٞمديـ رومع» - 37

 .(3)ش 71» اًمٗمػموزآسم٤مدي ًمٚمٕمالُم٦مش اًمٕم٤مدة ؾمٗمر» وش 313

 ش.223/  4ش »اعمدظمؾش. »إؾمقد احل٩م سمت٘مٌٞمؾ اًمتّمقي٧م» - 38

 .ًمت٘مٌٞمٚمف اًمّمالة ذم سم٤مًمتًٚمٞمؿ اإلُم٤مم وُم٤ًمسم٘م٦م شم٘مٌٞمٚمف قمغم اعمزامح٦م - 39

 ذم رضم٥م احل٤مجش اًمٞمامين اًمريمـ أو احلجر اؾمتالم قمٜمد ذيٚمف ٟمحق شمِمٛمػم» - 41

 ش.722/  7ش »اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م ذح»

ش. سمٙمت٤مسمؽ وشمّمدي٘م٤م سمؽ إيامٟم٤م مهللا: احلجر اؾمتالم قمٜمد ىمقهلؿ» - 47

 .(7)ش 225/  4ش »اعمدظمؾ»

                                                           

 ش:374/  2" » اعمجٛمققم٦م"  ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

 سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقومقن زاًمقا  ُم٤م واًمت٤مسمٕملم وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢من اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ وم٘مد ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ

 .ُمٙم٦م ذم احلامم زال وُم٤م

 اًم٘مقاقمد: " واٟمٔمر ومٕمٚمف ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف شم٘مدم يمام اعم٘م٤مم ظمٚمػ اًمّمالة صمؿ اًمٓمقاف حتٞمتف وإٟمام (2)

 ش.717» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ"  اًمٜمقراٟمٞم٦م

 ٓ"  سمحدي٨م"  اهلداي٦م"  ذم هلؿ اطمت٩م وىمد احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذًمؽ أن ُمع اجلٝم٤مل إٓ ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ أنف وذيمر (3)

 ـمرىمف مجٞمع ُمـ وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف"  احلجر اؾمتالم مجٚمتٝم٤م ُمـ وذيمر ُمقاـمـ ؾمٌع ذم إٓ إجدي شمرومع

 أظمذ ويم٠منف. ومٞمف احلجر ًمذيمر أصؾ ٓ أنف إممش 753 ،748/  2" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم اسمـ أؿم٤مر وم٘مد ذًمؽ وُمع

ي٦م ٟمّم٥م"  ذم اًمزيٚمٕمل ُمـ  .سمٞم٤مٟمف حمؾ هذا ًمٞمس ٟمٔمر وومٞمفش 38/  2" » اًمرا



 65 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 وُمراشم٥م واًمٗم٤مىم٦م اًمٙمؼم ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: احلجر اؾمتالم قمٜمد ىمقهلؿ - 42

 .(2)وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اخلزي

/  7: اًم٤ًمسمؼ اعمّمدرش. »اًمٓمقاف طم٤مل اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع» - 43

 ش.722

 وإُمـ طمرُمؽ واحلرم سمٞمتؽ اًمٌٞم٧م إن مهللا: اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مب ىم٤ٌمًم٦م اًم٘مقل - 44

 .اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم إمم ُمِمػما  - اًمٜم٤مر ُمـ سمؽ اًمٕم٤مئذ ُم٘م٤مم وهذا أُمٜمؽ

 واًمنمك اًمِمؽ ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: اًمٕمراىمل اًمريمـ قمٜمد اًمدقم٤مء - 45

 .واًمقًمد واح٤مل إهؾ ذم اعمٜم٘مٚم٥م وؾمقء إظمالق وؾمقء واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق

 واؾم٘مٜمل فمٚمؽ إٓ فمؾ ٓ يقم فمٚمؽ ذم أفمٚمٜمل مهللا: اعمٞمزاب حت٧م اًمدقم٤مء - 46

 اجلالل ذا ي٤م. أبدا سمٕمده٤م أفمٛم٠م ٓ ُمريئ٦م هٜمٞمئ٦م ذسم٦م ط حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م سمٙم٠مس

 .واإليمرام

 وؾمٕمٞم٤م وُمٖمٗمقرا وذٟم٤ٌم ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا: اًمرُمؾ ذم اًمدقم٤مء - 47

 .(3)همٗمقر ي٤م قمزيز ي٤م شمٌقر ًمـ ودم٤مرة ُمِمٙمقرا

 أن٧م إٟمؽ شمٕمٚمؿ قمام ودم٤موز وارطمؿ اهمٗمر رب: اًم٤ٌمىمٞم٦م إرسمٕم٦م إؿمقاط ذم - 48

 .(4)إيمرم إقمز

                                                           

 وىمد... سمؽ إيامٟم٤م: إؾمقد احلجر طم٤مذوا إذا اًمٜم٤مس ىمقل أنٙمر ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم أنش 724/  2" » اعم١موٟم٦م"  وذم (7)

: " قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم اهلٞمثٛمل سم٘مقل شمٖمؽم وٓ وٕمٞمٗملم سمًٜمديـ ُمقىمقوم٤م قمٛمر واسمـ قمكم قمـ ذًمؽ روي

 ". اًمًٚمًٚم٦م"  ذم سمٞمٜمتف ىمد يمام سمآظمر راو قمٚمٞمف اًمتٌس ىمد وم٢مٟمف"  اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف

 ". يمذاب هنِمؾ وومٞمف"  وىم٤ملش 722 ص" » اعمقوققم٤مت ذيؾ"  ذم اًمًٞمقـمل ذيمره ومٞمف اًمقارد واحلدي٨م (2)

ومٕمل وأورده (3)  سم٘مقًمف احل٤مومظ ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام ًمف أصؾ وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤م طمديث٤م اًمرا

 .أضمد ملش:274 ص" » اًمتٚمخٞمص"  ذم

 ش:372 ص» ُمٜمًٙمف ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (4)

 ذيمر ومٞمف وًمٞمس سمف سم٠مس ومال ها  اًم٘مرآن ىمرأ  وإن ينمع سمام ويدقمقه شمٕم٤ممم اهلل يذيمر أن اًمٓمقاف ذم ًمف ويًتح٥م

 اًمنمقمٞم٦م إدقمٞم٦م سم٤ًمئر ومٞمف يدقمق سمؾ سمتٕمٚمٞمٛمف وٓ سم٘مقًمف وٓ سم٠مُمره ٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ حمدود

 = قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ويم٤من ًمف أصؾ ومال ذًمؽ وٟمحق اعمٞمزاب حت٧م ُمٕملم دقم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يذيمره وُم٤م



 66   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.224/  4ش »اعمدظمؾش. »اًمٞمامين اًمريمـ شم٘مٌٞمؾ» - 49

 وش 214ش »آىمتْم٤مءش. »واؾمتالُمٝمام واعم٘م٤مم اًمِم٤مُمٞملم اًمريمٜملم شم٘مٌٞمؾ» - 51

 ش.69 ص» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» وش 377/  2ش »اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 وش 777ش »اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػمش. »واعم٘م٤مم اًمٙمٕم٦ٌم سمحٞمٓم٤من اًمتٛمًح» - 57

 ش.773ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ» وش 272/  7ش »اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م»

 اًمٌٞم٧م ًم٤ٌمب اعم٘م٤مسمؾ اًمٌٞم٧م ضمدار ُمـ قم٤مل وعُمق وهق اًمقصم٘مك اًمٕمروة» - 52

 إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨مش. »اًمقصم٘مك سم٤مًمٕمروة اؾمتٛمًؽ وم٘مد سمٞمده ٟم٤مًمف ُمـ أن اًمٕم٤مُم٦م شمزقمؿ

 - 782/  2» اهلامم ٓسمـش اًم٘مدير ومتح» و (7)ش69 ص» ؿم٤مُم٦م ٕبش واحلقادث اًمٌدع

 ش.765ش »آسمتداع» وش 783

 هشمف قمـ أطمدهؿ يٙمِمػ اًمدٟمٞم٤م ؾمٛمرة ؾمٛمقه اًمٌٞم٧م وؾمط ذم ُمًامر» - 53

 اعمّم٤مدر» (2)شاًمدٟمٞم٤م هة قمغم هشمف واوٕم٤م يٙمقن طمتك اعمقوع ذًمؽ قمغم هب٤م ويٜمٌٓمح

 ش.اًم٤ًمسم٘م٦م

 ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ًمف همٗمر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن سمزقمؿ اعمٓمر حت٧م اًمٓمقاف ىمّمد - 54

 .(3)ذٟمٌف

 .اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ اًمرمح٦م ُمٞمزاب ُمـ اًمٜم٤مزل سم٤معمٓمر اًمتؼمك - 55

 ش.61» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش آىمتْم٤مءش. »اًم٘مذر سم٤مًمثقب اًمٓمقاف شمرك» - 56

                                                           

 يم٤من يمامش اًمٜم٤مر قمذاب وىمٜم٤م طمًٜم٦م أظمرة ذم طمًٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم آشمٜم٤م رسمٜم٤م: »سم٘مقًمف اًمريمٜملم سملم ـمقاومف خيتؿ وؾمٚمؿ

 .إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق واضم٥م ذيمر ذًمؽ ذم وًمٞمس سمذًمؽ أدقمٞمتف ؾم٤مئر خيتؿ

 ومقق إنثك صٕمدت ورسمام سمٕمض ومقق ومٕمْمٝمؿ ويريم٥م وقمٜم٤مء ؿمدة إًمٞمٝم٤م ًمٚمقصقل وي٘م٤مؾمقن: " وىم٤مل (7)

 ".اًمذيمر

 قمـ ومْمال ًمف قم٘مؾ ٓ ُمـ ومٕمؾ وسم٠مهن٤م هل٤م أصؾ ٓ سم٤مـمٚم٦م سمدقم٦م سم٠مهن٤م ىمٌٚمٝم٤م واًمتل اًمٌدقم٦م هذه اهلامم اسمـ وصػ (2)

 .قمٚمؿ

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري ىم٤مل يمام ًمف أصؾ ومال"  ذٟمٌف ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ًمف همٗمر اعمٓمر ذم أؾمٌققم٤م ـم٤مف ُمـ"  طمدي٨م وأُم٤م (3)
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 .داء يمؾ ُمـ وؿمٗم٤مء ٟم٤مومٕم٤م وقمٚمام واؾمٕم٤م

 .(7)زُمزم ُمـ اًمٌٕمض اهمت٤ًمل - 58
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 ش.773ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـش. »اًمؼميم٦م
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 .(2)اًمٌٞم٧م إمم ويٜمٔمر ُمرة يمؾ ذم

 واظمروة اليِا زمني السَل عدزم

 ًمف يمت٥م ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن سمزقمؿ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اعمٌم ٕضمؾ اًمقوقء - 67

 .(3)درضم٦م أخػ ؾمٌٕمقن ىمدم سمٙمؾ

/  2ش »قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦مش. »سم٤مجلدار يٚمّمؼ طمتك اًمّمٗم٤م قمغم اًمّمٕمقد» - 62

 ش.234

 قمغم وشمقومٜمل ٟمٌٞمؽ سمًٜم٦م اؾمتٕمٛمٚمٜمل مهللا: اًمّمٗم٤م ُمـ هٌقـمف ذم اًمدقم٤مء - 63

 .(4)اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م سمرمحتؽ اًمٗمتـ ُمْمالت ُمـ وأقمذين ُمٚمتف

                                                           

 ش:388 ص" » ُمٜمًٙمف"  ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل (7)

 يًتح٥م وٓ إدقمٞم٦م ُمـ ؿم٤مء سمام ذسمف قمٜمد ويدقمق ُمٜمف ويتْمٚمع زُمزم ُم٤مء ُمـ ينمب أن ويًتح٥م

 .ُمٜمٝم٤م آهمت٤ًمل

 وؾمقي٧م هدُم٧م ىمد زُمزم قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٘م٦ٌم أن ذًمؽ هلل واحلٛمد ممٙمٜم٦م همػم اًمٞمقم أصٌح٧م اًمٌدقم٦م وهذه (2)

 اًمٌٞم٧م رؤي٦م يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م اعمًجد أرض حت٧م ُم٤م إمم اًمٌئر سمٖمروم٦م وٟمزل اعمّمٚملم قمغم ًمٚمتقؾمع سم٤مٕرض

 .ُمٜمٝم٤م

ش 722 ص" » اًمذيؾ"  ومراضمع"  اعمقوققم٤مت"  ذم وهمػمه اًمًٞمقـمل أورده ُمقوقع ذًمؽ ذم اًمقارد واحلدي٨م (3)

 ش.74 ص" » اًمتذيمرة"  و

 .وٕمٞمػ سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف. اًمّمٗم٤م قمٜمد ي٘مقًمف يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ سمٕمْمف روي (4)
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 صمالصم٤م أيمؼم اهلل ُمٖمٗمقرة، وذٟم٤ٌم ُمؼمورة قمٛمرة أو ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا إيمرم،

 ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أوٟٓم٤م ُم٤م قمغم هلل واحلٛمد هداٟم٤م ُم٤م قمغم أيمؼم اهلل احلٛمد وهلل

 إمم... وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ

 .(7)اًمٙم٤مومرون يمره وًمق: ىمقًمف

 .(2)اًمّمٗم٤م قمغم خيتؿ سمحٞم٨م ؿمقـم٤م قمنمة أرسمع اًمًٕمل - 65

/  9ش »ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذحش. »اًمٕمٛمرة أو احل٩م ذم اًمًٕمل شمٙمرار» - 66

 ش.25

 وش اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م» (3)شاًمًٕمل ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ريمٕمتلم صالة» - 67

 ش.717» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخش اًمٜمقراٟمٞم٦م اًم٘مقاقمد»

 طمتك اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل ذم اؾمتٛمرارهؿ - 68

 .اجلامقم٦م صالة شمٗمقهتؿ

 ُمٜمك هذه مهللاش: »اإلطمٞم٤مء» ذم يم٤مًمذي ُمٜمك أتك إذا ُمٕملم دقم٤مء اًمتزام - 69

 اضمٕمٚمٝم٤م مهللا: »ُمٜمٝم٤م ظمرج وإذاش ـم٤مقمتؽ وأهؾ أوًمٞم٤مئؽ قمغم ُمٜمٜم٧م سمام قمكم وم٤مُمٜمـ

 .إًمخ...ش ىمط همدوهت٤م همدوة ظمػم

                                                           

 وروي. اًمٌٞمٝم٘مل رواه. إيمرم إقمز وأن٧م وارطمؿ اهمٗمر رب: قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقوم٤م ُمٜمف صح (7)

 .يّمح ومل ُمرومققم٤م

 ش.33» وم٘مرة ؾمٌؼ يمام اعمروة قمغم واخلتؿ أؿمقاط ؾمٌٕم٦م واًمًٜم٦م (2)

 - 756/  2" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم اسمـ وىم٤مل اًمٓمقاف ريمٕمتل قمغم ىمٞم٤مؾم٤م واطمد همػم اؾمتح٤ٌمهبام إمم ذه٥م (3)

 ش:757

 اهلل صغم اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل وداقم٦م أب سمـ اعمٓمٚم٥م روى ُم٤م وهق ٟمص ومٞمف إذ اًم٘مٞم٤مس هذا إمم طم٤مضم٦م وٓ

 رواه. أطمد اًمٓم٤مئٗملم وسملم سمٞمٜمف وًمٞمس اعمٓم٤مف طم٤مؿمٞم٦م ذم ريمٕمتلم ومّمغم.. ضم٤مء ؾمٕمٞمف ُمـ ومرغ طملم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 .ُم٤مضمف واسمـ أمحد

 يمام"  ؾمٌٕم٦م"  واًمّمقاب"  ؾمٕمٞمف"  ًمٗمظ قمٚمٞمف حترف وم٘مد اًمٜمحرير اًمٕم٤ممل هذا ُمثؾ ُمـ قمجٞم٥م وهؿ هذا: ىمٚم٧م

 صمؿ ؾمٌٝم٤م سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤مف"  ًمف أظمرى رواي٦م وذم"  أؾمٌققمف"  سمٚمٗمظ اعمًٜمد ذم وهقش 2958» رىمؿ ُم٤مضمف اسمـ ذم

سم٤م ومٞمف وم٢من إؾمٜم٤مده ىمٌؾ ُمـ يّمح ٓ أصٚمف ُمـ احلدي٨م أن قمغم... " سمحذائف ريمٕمتلم صغم  يمام وضمٝم٤مًم٦م اوٓمرا

 ش.773» اًمتٕمٚمٞمؼ واٟمٔمرش 23 ص» قمٜمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ يمامش 932» رىمؿ"  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  ذم سمٞمٜمتف
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 .(7)اهلالل ذم اًمٖمٚمط

/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »سمٛمٜمك قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٙمثػم اًمِمٛمع إي٘م٤مد» - 77

 ش.277/  2ش »طم٤مؿمٞمتف» ذم واًمٌجػمُملش. 379 ،378 ،377

 قمرؿمف اًمًامء ذم اًمذي ؾمٌح٤من: ُمرة أخػ يمٚمامت سمٕمنم قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمدقم٤مء - 72

 .(2)إًمخ... ؾمٌٞمٚمف اًمٌحر ذم اًمذي ؾمٌح٤من ُمقـمئف إرض ذم اًمذي ؾمٌح٤من

 قمغم اًم٤ٌمقم٨مش. »واطمدة رطمٚم٦م قمروم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم رطمٞمٚمٝمؿ» - 73

 .(3)ش 71 - 69ش »اًمٌدع إٟمٙم٤مر

 ش.227/  4ش »اعمدظمؾ» (4)ش ًمٞمال قمروم٦م إمم ُمٜمك ُمـ اًمرطمٞمؾ» - 74

 قمغم اًم٤ٌمقم٨مش. »قمروم٦م ًمٞمٚم٦م قمروم٤مت ضمٌؾ قمغم واًمِمٛمقع اًمٜمػمان إي٘م٤مد» - 75

 ذم اإلسمداع» وش 273/  2» ًمٚمِم٤مـمٌلش آقمتّم٤مم» وش 379 ،378/  2ش »اًمٌدع إٟمٙم٤مر

 ش.765ش »آسمتداع ُمْم٤مر

 .(5)قمروم٦م ًمٞمقم آهمت٤ًمل - 76

                                                           

 .احلزم وهق: وىم٤مل"  اإلطمٞم٤مء"  ذم ذًمؽ اؾمتحًـ (7)

 أت٘مك وهق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ًمٗمٕمٚمف طمًٜم٤م طم٘م٤م يم٤من ًمق إذ اًمٗم٘مٞمف هذا ُمثؾ ُمـ قمجٞم٥م رء وهذا

 ش:374/  2" » اعمجٛمققم٦م"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل. اًمٜم٤مس

 .ظمٓم٠م يم٤من ذًمؽ إمم أوم٣م وم٢مذا اعمٕمٚمقُم٦م اًمًٜم٦م خي٤مًمػ مل ُم٤م طمًـ آطمتٞم٤مط

".  يّمح ٓ: " وىم٤مل"  اعمقوققم٤مت"  ذم اجلقزي اسمـ أورده سمؾ وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده وًمٙمـ طمدي٨م ومٞمف ضم٤مء وىمد (2)

 .سمْمٕمٗمف ُمًٚمؿ أنف ُمٜمف ي١مظمذ سمامش 721/  7" » اًممزم"  ذم اًمًٞمقـمل وشمٕم٘مٌف

 قمغم وي٤ًمقمدهؿ يمثػما  اًمًٜم٦م هبذه اًمٜم٤مس شم٤ًمهؾ وىمد. شم٘مدم يمام قمروم٦م ًمٞمٚم٦م ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت اًمقاضم٥م سمؾ واًمًٜم٦م (3)

 ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ جيدون وىمد طمجف ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ُمت٤مسمٕم٦م هيٛمٝمؿ ٓ اًمذيـ اعمٓمقوملم سمٕمض ذًمؽ

 ". ٟمًؽ سمف يتٕمٚمؼ ٓ ُمٜمزل ُمٌٞم٧م ُمٜمك ذم اعمٌٞم٧م إن: " اًمٖمزازم يم٘مقل ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ هيقن

 .شم٘مدم يمام قمروم٦م يقم ؿمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ُمٜمك ُمـ اخلروج واًمًٜم٦م (4)

 وٕمٞمػ ومٝمق"  قمروم٦م ويقم اًمٜمحر ويقم اًمٗمٓمر يقم يٖمتًؾ يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن"  طمدي٨م وأُم٤م (5)

ي٦م ٟمّم٥م"  ذم اًمزيٚمٕمل سمٞمٜمف يمام ضمدا  = قمغم طم٤مًمف ظمٗمل وىمدش 45/  7" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم واسمـش 85/  7" » اًمرا
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 ش.237/  4ش »اعمدظمؾ» وش 749» ًمفش اعمًت٘مٞمؿ
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 .(4)ش 279/  7ش »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ جمٛمققم٦مش. »اعمِم٤مة

 .(7)اجلٛمٕم٦م ذم يمام سمجٚم٦ًم سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ ظمٓمٌتلم قمروم٦م ذم اإلُم٤مم ظمٓم٦ٌم - 84

                                                           

 ذم أصح٤مسمف قمـ وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ وملش: " 381: 2" » جمٛمققمف"  ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 يم٤مًمٖمًؾ ذًمؽ ؾمقى وُم٤م قمروم٦م يقم واًمٖمًؾ ُمٙم٦م دظمقل قمٜمد واًمٖمًؾ اإلطمرام همًؾ: أهم٤ًمل صمالصم٦م إٓ احل٩م

 ". سمدقم٦م هق سمؾ ًمف أصؾ ومال سمٛمزدًمٗم٦م وًمٚمٛمٌٞم٧م واًمٓمقاف اجلامر ًمرُمل

 إؾمٜم٤مده ذم وًمٞمس همري٥م ومٜمـ هذا: " وىم٤مل"  اًمِمٕم٥م"  ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف إؾمٜم٤مده يّمح ومٞمف اًمقارد واحلدي٨م (7)

 ًمٗمظ سمدونش 767/  2" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم اسمـ وذيمرهش 7267" » اًممزم"  ذم ٟم٘مٚمف يمام"  اًمقوع إمم يٜم٥ًم ُمـ

 " ًمٞمس" 

 ش.229/  4" » اعمدظمؾ"  اٟمٔمر (2)

 ". إمج٤مقم٤م اًمرمح٦م ضمٌؾ صٕمقد ينمع وٓ: " ومٞمف ىم٤مل (3)

 :ىم٤مل صمؿ طمديث٤م ذًمؽ روى سمٕمْمٝمؿ أن وذيمر (4)

 احلؼ همػم اهلل قمغم اًم٘م٤مئٚملم أقمٔمؿ ُمـ وىم٤مئٚمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ورؾمقًمف اهلل قمغم اًمٙمذب أقمٔمؿ ُمـ وهذا



 77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 .(2)اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة - 85

ذان - 86  .(3)ظمٓمٌتف ُمـ اخلٓمٞم٥م يٜمتٝمل أن ىمٌؾ قمروم٦م ذم واًمٕمٍم ًمٚمٔمٝمر ٕا

 ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا : قمروم٦م ذم اًمّمالة ُمـ ومراهمف سمٕمد ُمٙم٦م ٕهؾ اإلُم٤مم ىمقل - 87

 .(4)ؾمٗمر

 .(5)قمروم٦م ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة سملم اًمتٓمقع - 88

 ذم أورده اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اخلي يمدقم٤مء سمٕمروم٦م ظم٤مص دقم٤مء أو ذيمر شمٕمٞملم - 89

دقمٞم٦م ُمـ وهمػمه...ش ؾمٛمع قمـ ؾمٛمع وٓ ؿم٠من قمـ ؿم٠من يِمٖمٚمف ٓ ُمـ ي٤م: وأوًمفش اإلطمٞم٤مء»  ٕا

 .(6)هذا يمت٤مسمٜم٤م ىمٞم٤مس ُمـ صٗمح٤مت ؾم٧م ُمـ أيمثر يٌٚمغ وسمٕمْمٝم٤م

 .اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ اًمٌٕمض إوم٤مو٦م - 91

ٜم٦م قمـ اؾمتٗم٤مض ُم٤م - 97  وؾمٌٕملم اصمٜملم شمٕمدل اجلٛمٕم٦م يقم قمروم٦م وىمٗم٦م أن اًمٕمقام أخ

 .(7)ش 23/  7ش »اعمٕم٤مد زاد. »طمج٦م

                                                           

/  2" » اًمٗمتح"  ذم اهلامم اسمـ ومتٕم٘مٌف".  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٕمٚمف هٙمذا": "  اهلداي٦م"  ذم ىم٤مل (7)

 :سم٘مقًمفش 763

 .طمدي٨م ومٞمف حييين ٓ

ي٦م ٟمّم٥م"  واٟمٔمرش 6 - 58» اًمٗم٘مرة ذم ؾمٌؼ ح٤م خم٤مًمػ ٕنف. ُمٜمٙمر ؿم٤مذ ذًمؽ ومٞمف اًمذي واحلدي٨م (2) /  3" » اًمرا

 ش.61 - 59

 ش.67 - 61» اًمٗم٘مرة ذم ؾمٌؼ يمام اخلٓم٦ٌم ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد سم٤مٕذان اًمٌدء واًمًٜم٦م (3)

 حتٗم٦م"  ُمٜمٝم٤م ُم٤ًمومرا  يم٤من إذا قمروم٦م ذم اإلُم٤مم وفم٤مئػ ُمـ أنف قمغم احلٜمٗمٞم٦م يمت٥م ُمـ يمت٤مب ُم٤م همػم ذم هذا ضم٤مء (4)

 ش:378/  2" » جمٛمققمف"  ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وىمدش 876/  2/  7" » اًمٗم٘مٝم٤مء

 يٗمٕمٚمقن ُمٙم٦م أهؾ يم٤من يمام وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م سمٕمروم٦م اًمّمالة جيٛمٕمقن ويمذًمؽ ُمٙم٦م أهؾ وهمػم ُمٙم٦م أهؾ وي٘مٍم

 ريض وقمٛمر سمٙمر أب ظمٚمػ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  ويمذًمؽ وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م سمٕمروم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ظمٚمػ

 هلؿ ىم٤مًمقا  وٓ اًمّمالة يتٛمقا  أن ُمٙم٦م أهؾ ُمـ أطمدا ظمٚمٗم٤مؤه وٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ي٠مُمر ومل قمٜمٝمام اهلل

 .أظمٓم٠م وم٘مد قمٜمٝمؿ ذًمؽ طمٙمك وُمـ ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أتقا : وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م سمٕمروم٦م

 .سمدقم٦م أنف ُمٕمٜم٤مه وهذا. ُمٙمروه سم٠منف"  اهلداي٦م ذح"  ذم ذًمؽ وصػ (5)

 سمؾ ذيمرا  وٓ دقم٤مء ًمٕمروم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل يٕملم ومل  ش:381/  2" » جمٛمققمف"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (6)

 .اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك شمٕم٤ممم اهلل ويذيمر وهيٚمؾ يٙمؼم ويمذًمؽ اًمنمقمٞم٦م إدقمٞم٦م ُمـ ؿم٤مء سمام اًمرضمؾ يدقمق

 ش.64» سمرىمؿ اعمت٘مدم اًمتٕمٚمٞمؼ وم٤مٟمٔمر أجْم٤م يٚمٌل أن ًمف يًـ أنف قمٚمٞمف ويًتدرك: ىمٚم٧م

 = :ىم٤مل أقماله اعمذيمقر اعمّمدر ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ إًمٞمف أؿم٤مر ُمقوقع طمدي٨م اًمٌدقم٦م هذه وأصؾ (7)



 72   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ضمتامع ىمّمد ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمف اًمذي اًمتٕمريػ» - 92  ذم قمروم٦م يقم قمِمٞم٦م ٓا

 واخلٓم٥م اًمِمديد اًمّمقت رومع ُمع ويذيمرون ومٞمدقمقن اًمٌٚمد ظم٤مرج ُمٙم٤من ذم أو اجلقاُمع

ؿمٕم٤مر ٞمٝم٘مل ؾمٜمـش. »قمروم٦م سم٠مهؾ ويتِمٌٝمقن وٕا  و وإسمراهٞمؿ ومح٤مد احلٙمؿ قمـش 778/  5ش »اًٌم

ىمتْم٤مء»  ش.573» ًمٚمحٚمٌلش اعمّمكم ُمٜمٞم٦م» وش 749ش »ٓا

 اظمزدلِة زمدع

ع» اإليْم٤مح» - 93  ش ُمزدًمٗم٦م إمم قمروم٦م ُمـ اًمدومع وىم٧مش اإلها

 ش.338 - 337/  7ش »اعمٕم٤مد زاد» 

 ش.281/  2ش »اإلؾمالم ؿمٞمخ جمٛمققم٦م. »سمٛمزدًمٗم٦م ًمٚمٛمٌٞم٧م آهمت٤ًمل - 94

 .(7)ًمٚمحرم شمقومػما  ُم٤مؿمٞم٤م ُمزدًمٗم٦م ًمٞمخؾ اًمرايم٥م ٟمزول اؾمتح٤ٌمب - 95

                                                           

 إضمقسم٦م ذم اًمٙمقصمري اًمٕمالُم٦م ٟم٘مٚمف سمام ٟم٘مٚمف سمام شمٖمؽم ومال وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ ًمف أصؾ ٓ سم٤مـمؾ

 هذا إؾمٜم٤مد ذم اعمحدصملم سمٕمض ذيمره أُم٤م: ىم٤مل أنف اًم٘م٤مري قمغم اًمِمٞمخ قمـش طمٚم٥م ـمٌع 37 ص 1"  اًمٗم٤موٚم٦م

 قمٜمد إقمامل ومْم٤مئؾ ذم ُمٕمتؼم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م وم٢من اعم٘مّمقد يي ٓ صحتف شم٘مدير ومٕمغم وٕمٞمػ أنف احلدي٨م

 اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ طمٙمؿ ُمع وم٘مط شمْمٕمٞمٗمف قمغم ٟمص أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ ومال. اًمٙمامل أرسم٤مب ُمـ اًمٕمٚمامء مجٞمع

ىمع وهذا. سمٌٓمالٟمف  ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٌٕمض إًمٞمف يذه٥م ُم٤م ؿم١مم قمغم اًمٙمثػمة إُمثٚم٦م ُمـ اًمقا

 وم٘مد آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إضمقسم٦م ذم ُمًٌقـم٤م دمده يمام اعمذه٥م هذا شمٗمًػم ذم اظمتالومٝمؿ يمثرة قمغم إقمامل ومْم٤مئؾ

 ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م يٕمٛمؾ ومٞم٘مقل آظمر ومٞم٠ميت وٕمٞمػ أنف قمٚمٞمف اًمٌٕمض ومٞمٓمٚمؼ يمٝمذا سم٤مـمال احلدي٨م يٙمقن

 أن ُمع سمف اًمٕمٛمؾ ذوط ُمـ هق اًمذي اًمِمديد اًمْمٕمػ ُمـ ؾمالُمتف ُمـ يتح٘مؼ أن دون إقمامل ومْم٤مئؾ

 ذم ُم٘مرر هق يمام اًمْمٕمٞمػ أىم٤ًمم ُمـ ٕهن٤م اًمقوع وٓ سمؾ اًمِمديد اًمْمٕمػ يٜم٤مذم ٓ اعمٓمٚمؼ اًمْمٕمػ

 ومٞمف ًمإلٟم٤ًمن ومٞمام حمٚمف هذا وم٢من اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م سم٤مًمٕمٛمؾ احلدي٨م هذا قمالىم٦م ُم٤م ؿمٕمري ًمٞم٧م صمؿ. اعمّمٓمٚمح

ومؼ قمروم٦م ذم اًمقىمقف يمذًمؽ وًمٞمس وومٕمال شمريم٤م اخلػمة  اًم٤ٌمـمؾ احلدي٨م ٟمص ودمد هذا. اجلٛمٕم٦م ًمٞمقم اعمقا

 واوم٘مقا  اًمذي اًمٕمٚمامء ذيمر ُمعش 217» رىمؿ"  واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمػ إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  يمت٤مب ذم إًمٞمف اعمِم٤مر

 .احلدي٨م سمٌٓمالن طمٙمٛمف قمغم اًم٘مٞمؿ اسمـ

 صحٞمح همػم اًمٕمٚمامء مجٞمع قمٜمد إقمامل ومْم٤مئؾ ذم ُمٕمتؼم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: اًم٤ًمسمؼ اًم٘م٤مري ىمقلش شمٜمٌٞمف»

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل حيرر مل يم٤من وإن"  اًمٗم٤موٚم٦م إضمقسم٦م"  ذم دمده ُمٕمروف ذًمؽ ذم وم٤مخلالف

 أتك أنف ُم٣م وىمد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمٗمٕمٚمف يمذًمؽ يم٤من وًمق إطمٞم٤مئف ذم اًمٖمزازم ذًمؽ اؾمتح٥م (7)

 .احلرام اعمِمٕمر أتك طمتك ٟم٤مىمتف ريم٥م اًمٗمجر صغم طمٞمٜمام وأنف رايم٤ٌم ُمزدًمٗم٦م



 73 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ومٞمٝم٤م مجٕم٧م ُمزدًمٗم٦م هذه إن مهللا: ُمزدًمٗم٦م سمٚمغ إذا سم٘مقًمف اًمدقم٤مء اًمتزام - 96

 .اإلطمٞم٤مء ذم ُم٤م إًمخ... ُم١مشمٜمٗم٦م طمقائ٩م ٟم٠ًمخؽ خمتٚمٗم٦م أخًٜم٦م

 قمـ وآٟمِمٖم٤مل اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٜمزول ومقر اعمٖمرب صالة إمم اعم٤ٌمدرة شمرك - 97

 .احلَم سمٚم٘مط ذًمؽ

 سمٕمد واًمقشمر اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م إمم مجٕمٝم٤م أو اًمّمالشملم سملم اعمٖمرب ؾمٜم٦م صالة - 98

 .اًمٖمزازم ي٘مقل يمام اًمٗمريْمتلم

 اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨مش. »احلرام وسم٤معمِمٕمر اًمٜمحر ًمٞمٚم٦م اًمقىمٞمد زي٤مدة» - 99

 ش.- 69و25ش »واحلقادث

 .(7)اًمٚمٞمٚم٦م هذه إطمٞم٤مء - 711

 ش 267/  7ش »اًمٜمدي٦م اًمروو٦م. »سمٞم٤مت سمدون سم٤معمزدًمٗم٦م اًمقىمقف - 717

م اعمِمٕمر إمم اٟمتٝمك إذا اًمدقم٤مء اًمتزام - 712  اعمِمٕمر سمحؼ مهللا: سم٘مقًمف احلرا

م  اًمتحٞم٦م ُمٜم٤م حمٛمد روح أبٚمغ واعم٘م٤مم واًمريمـ احلرام واًمِمٝمر احلرام واًمٌٞم٧م احلرا

 .(2)واإليمرام اجلالًم٦م ذا ي٤م اًمًالم دار وأدظمٚمٜم٤م واًمًالم

 ُمـ اًمٜمحر يقم يرُمٞمف اًمذي احلَم أظمذ ويًـش: »325/  7» اًم٤ٌمضمقري ىمقل - 713

 .(3)ش حمن وادي ُمـ شم١مظمذ اجلٛمرات ُمـ واًم٤ٌمىمل ؾمٌع وهل اعمزدًمٗم٦م

                                                           

 قمٚمٞمف اهلل صغم أنفش 72» اًمٗم٘مرة ُمـ قمٚمٛم٧م وىمد اًم٘مرسم٤مت حم٤مؾمـ ُمـ إهن٤م وىم٤مل اًمٖمزازم إطمٞم٤مءه٤م اؾمتحًـ (7)

 .ذًمؽ ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُم٣م وىمد حمٛمد هدى اهلدى وظمػم اًمٗمجر شمٓمٚمع طمتك ٟم٤مم وؾمٚمؿ

 واًمِمٝمر واًمٌٞم٧م احلرام اعمِمٕمر سمحؼ اهلل إمم اًمتقؾمؾ وهق اًمًٜم٦م خي٤مًمػ ُم٤م ومٗمٞمف حمدصم٤م يمقٟمف ُمع اًمدقم٤مء وهذا (2)

 ٟمص وىمد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمت٥م ذم ُمٗمّمؾ هق يمام وصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف شمٕم٤ممم إًمٞمف يتقؾمؾ وإٟمام واعم٘م٤مم واًمريمـ

 اًمدر قمغم اعمحت٤مر رد"  اٟمٔمر... اًمخ احلرام اعمِمٕمر سمحؼ أؾم٠مخؽ إين مهللا: اًم٘مقل هذا يمراهٞم٦م قمغم احلٜمٗمٞم٦م

 .يمتٌٝمؿ ُمـ"  اعمخت٤مر

 سم٠منف وم٘م٤مل ذيمره اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمٖمزازم ظم٤مًمٗمف وىمد اعمِم٤ميخ ؾمٜم٦م يٕمٜمل ومٚمٕمٚمف اًمًٜم٦م ذم أصؾ هلذا وًمٞمس (3)

 ش.83» وم٘مرة شم٘مدم يمام اًمًٜم٦م ظمالف ذًمؽ ويمؾ اعمزدًمٗم٦م ُمـ يمٚمٝم٤م سم٤محلّمٞم٤مت يتزود
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 الرول زمدع

 ش 381/  2ش »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ جمٛمققم٦م. »اجلامر ًمرُمل اًمٖمًؾ - 714

 .(7)اًمرُمل ىمٌؾ احلّمٞم٤مت همًؾ - 715

ًٌٞمح - 716  .اًمتٙمٌػم ُمٙم٤من اًمذيمر ُمـ همػمه أو اًمت

 ُمؼمورا طمجل اضمٕمؾ مهللا وطمزسمف ًمٚمِمٞمٓم٤من زقمام: ىمقهلؿ اًمتٙمٌػم قمغم اًمزي٤مدة - 717

٤مقم٤م سمٙمت٤مسمؽ إيامٟم٤م مهللا ُمٖمٗمقرا وذٟمٌل ُمِمٙمقرا وؾمٕمٞمل ٜم٦م واشم ٞمؽ ًم  .ٟم

 قمٜمد طمّم٤مة يمؾ ُمع ي٘مقل أن ويًـش: »325/  7» طم٤مؿمٞمتف ذم اًم٤ٌمضمقري ىمقل - 718

ؿ: اًمرُمل  ش.اًمٙم٤مومرون يمره وًمق: ىمقًمف إمم... وقمده اهلل صدق أيمؼم واهلل اهلل سًم

 قمغم اًمٞمٛمٜمك إهب٤مُمف ـمرف يٕمض: سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل ًمٚمرُمل ُمٕمٞمٜم٦م يمٞمٗمٞم٤مت اًمتزام - 719

٤ٌمسم٦م وؾمط  حيٚمؼ: آظمر وىم٤مل. ومػمُمٞمٝم٤م ؾمٌٕملم قم٤مىمد يم٠منف اإلهب٤مم فمٝمر قمغم احلّم٤مة ويْمع اًًم

 .(2)قمنمة قم٤مىمد يم٠منف إهب٤مُمف ُمٗمّمؾ قمغم ويْمٕمٝم٤م ؾم٤ٌمسمتف

 .ومّم٤مقمدا أذرع مخ٦ًم اعمرُمك وسملم سمٞمٜمف يٙمقن أن: اًمراُمل ُمقىمػ حتديد - 771

 .سم٤مًمٜمٕم٤مل اجلٛمرات رُمل - 777

 واحلٓؼ الذزمح زمدع

 حلٛمف أن سمزقمؿ سمثٛمٜمف اًمتّمدق إمم اهلدي ُمـ اًمقاضم٥م ذسمح قمـ اًمرهم٦ٌم - 772

 .(3)اًم٘مٚمٞمؾ إٓ ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد وٓ ًمٙمثرشمف اًمؽماب ذم يذه٥م

 .اًمٜمحر يقم ىمٌؾ سمٛمٙم٦م اًمتٛمتع هدي سمٕمْمٝمؿ ذسمح - 773
                                                           

 .ـمٝم٤مرشمف اًمرُمل طمجر ذم يِمؽمط وٓش: 411/  2» اًمٌجػمُمل ىم٤مل (7)

 أوًمقي٦م قمغم دًمٞمؾ ي٘مؿ مل أنف ذيمر صمؿ. قمن واًمقهج٦م اًمزمح٦م ُمع سمف اًمرُمل ُمـ اًمتٛمٙمـ ذم وهذا: اهلامم اسمـ ىم٤مل (2)

 ش.83 رىمؿ» اًمتٕمٚمٞمؼ راضمع. إجن هق ُم٤م وإصؾ اًمٙمٞمٗمٞم٦م شمٚمؽ

 ُمع اًمرأي سمٛمجرد واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمنمع شمٕمٓمٞمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٌدع أظم٨ٌم ُمـ وهذا: ىمٚم٧م (3)

 شمقضمٞمٝم٤مت اًمذسمح ذم يٚمتزُمقن ٓ ٕهنؿ أنٗمًٝمؿ اعمْمحقن هؿ إٟمام ُمٜمٝم٤م اًمت٤مُم٦م آؾمتٗم٤مدة قمدم قمـ اعم١ًمول أن

 ش.97» رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع
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 .(7)اعمحٚمقق رأس سمٞم٤ًمر سم٤محلٚمؼ اًمٌدء - 774

 .(2)اًمرأس رسمع طمٚمؼ قمغم آىمتّم٤مر - 775

ٜم٦مش: »اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم ىمقل - 776 ت٘مٌؾ أن واًم ٚم٦م ًي  قمٜمد اًمدقم٤مءش. احلٚمؼ ذم اًم٘م

 واهمٗمر ُمٜمل ومت٘مٌؾ سمٞمدك ٟم٤مصٞمتل هذه مهللا قمٚمٞمٜم٤م، وأنٕمؿ هداين ُم٤م قمغم هلل احلٛمد: سم٘مقًمف احلٚمؼ

ل، زم  اهمٗمر مهللا درضم٦م، هب٤م زم وارومع ؾمٞمئ٦م قمٜمل هب٤م واُمح طمًٜم٦م ؿمٕمرة سمٙمؾ زم ايمت٥م مهللا ذٌٟم

 .(3)آُملم اعمٖمٗمرة واؾمع ي٤م واعم٘مٍميـ وًمٚمٛمحٚم٘ملم زم

 .ش2/381ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م. »اجلٛمرات قمٜمد اًمتل سم٤معم٤ًمضمد اًمٓمقاف - 778

 .(4)ش717ش »اًمٜمقراٟمٞم٦م اًم٘مقاقمدش. »اًمٜمحر يقم سمٛمٜمك اًمٕمٞمد صالة اؾمتح٤ٌمب»- 779

 .(5)اعمتٛمتع ُمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد اًمًٕمل شمرك - 721

 والقداع وتٕقعة زمدع

 ش.468/  7ش »اعمٜم٤مر شمٗمًػمش. »اًمٙمٕم٦ٌم سمٙمًقة آطمتٗم٤مل» - 727

 .(6)اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم يمًقة - 722

                                                           

 ش.91» رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام سمٞمٛمٞمٜمف اًمٌدء واًمًٜم٦م (7)

 اهلل رطمؿ: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وىمقًمفش وُم٘مٍميـ رؤوؾمٙمؿ حمٚم٘ملم» شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف يمٚمف طمٚم٘مف واًمقاضم٥م (2)

"  وىمقًمف اًم٘مزع قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًمٜمٝمٞمف سحي٦م خم٤مًمٗم٦م اعمذيمقر آىمتّم٤مر ذم وٕن... " اعمحٚم٘ملم

 ىمقل هق يمام آؾمتٞمٕم٤مب وضمقب احلٚمؼ ذم اًمدًمٞمؾ ُم٘مت٣م :اهلامم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ"  يمٚمف دقمقه أو يمٚمف اطمٚم٘مقه

 .سمف اهلل أديـ اًمذي وهق ُم٤مًمؽ

 وم٢مين قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا أن وُمع دًمٞمؾ أي قمٚمٞمف يذيمر ومل".  اًم٘مدير ومتح"  ذم ذًمؽ اؾمتح٥م (3)

 وأن قمٜمف اعمٜمٝمل اًمدقم٤مء ذم آقمتداء ُمـ... " طمًٜم٦م ؿمٕمره سمٙمؾ زم ايمت٥م مهللا: " ومٞمف ىمقًمف يٙمقن أن أظمِمك

"  ذم سمٞمٜمتف يمام ُمقوقع طمدي٨م وهق"  طمًٜم٦م ؿمٕمرة سمٙمؾ ًمّم٤مطمٌٝم٤م إوحٞم٦م"  طمدي٨م ُمـ ُم٘مت٤ًٌم أوًمف يٙمقن

 .إًمػ سمٕمد ورىمٛمف"  إوحٞم٦م"  سمٚمٗمظ"  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م

"  ذم وىم٤مل".  ىمط قمٞمدا سمٛمٜمك يّمٚمقا  مل وظمٚمٗم٤مؤه وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢من اًمًٜم٦م قمـ همٗمٚم٦م هذا: " ىم٤مل (4)

 .إُمّم٤مر ٕهؾ اًمٕمٞمد يمّمالة هلؿ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل سمؾ قمٞمد صالة سمٛمٜمك وًمٞمس ش:385/  2" » جمٛمققمتف

 ش.94» رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اًمًٕمل هبذا إُمر صم٧ٌم ىمد ٕنف (5)

 ش:27/  7» طم٤مؿمٞمتف ذم اًم٤ٌمضمقري ىم٤مل (6)

 .وٟمحقه إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم ويمًقة اعمٕمروف اعمحٛمؾ قمغم اًمتٗمرج وحيرم
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 .(7)احل٤مضم٤مت ًم٘مْم٤مء واعمٜمؼم سم٤معم٘م٤مم اخلرق رسمط - 723

 سمٕمْمٝمؿ وشمقصٞمتٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم طمٞمٓم٤من قمٛمد قمغم أؾمامءهؿ احلج٤مج يمت٤مسم٦م - 724

 ش.773ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـ. »سمذًمؽ

 وُم٘م٤موُمتٝمؿ احلرام اعمًجد ذم اعمّمكم يدي سملم اعمرور اؾمتح٤ٌمهبؿ - 725

 .(2)دومٕمٝمؿ حي٤مول اًمذي ًمٚمٛمّمكم

 ص» اجلقزي ٓسمـش إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمسش. »احل٤مج» ب طم٩م عمـ ُمٜم٤مداهتؿ - 726

 ش.82 صش »اًمزُم٤من آظمر سمدع ذم اًمٌٞم٤من ٟمقر» وش 754

 ش.71ش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مراتش. »شمٓمقع ًمٕمٛمرة ُمٙم٦م ُمـ اخلروج» - 727

 .(3)ش اًم٘مٝم٘مرى قمغم اًمقداع ـمقاف سمٕمد احلرام اعمًجد ُمـ اخلروج» - 728

 وش 71ش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» وش 288/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 ش.238/  4ش »اعمدظمؾ»

 اؾمؿ ويمت٥م سم٤مًمّمقر وٟم٘مِمفش اجلػم» سم٤مًمٌٞم٤مض احلج٤مج سمٞم٧م شمٌٞمٞمض» - 729

 ش.773ش »واعمٌتدقم٤مت اًمًٜمـش. »قمٚمٞمف احل٤مج وشم٤مريخ

                                                           

"  اًمتقطمٞمد دوًم٦م"  أن قمغم يدل مم٤م ؾمٌؼ، ومٞمام يٙمـ مل شمْمخام إظمػمة أوٟم٦م ذم شمْمخٛم٧م ىمد اًمٔم٤مهرة هذه (7)

 إٓ هٞمئ٦م سم٤معمٕمروف إُمر ومج٤مقم٦م واعمِم٤ميخ ُم٤مهل٤م رأس هق اًمذي شمقطمٞمده٤م يٜم٤مذم ُم٤م قمغم سم٤مًم٘مْم٤مء شمتٝم٤مون سمدأت

 .اهلل ؿم٤مء ُمـ

 سملم اعمرور قمـ اًمٜمٝمل ذم وردت إطم٤مدي٨م ٕن ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ أنف ؿمؽ ومال اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض سمف ىم٤مل وإن وهذا (2)

 ُمـ سمف اؾمتدًمقا  وُم٤م. ُمًجد أي وذم ُمّمغم يمؾ شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م يديف سملم اح٤مر سمدومع وأُمره اعمّمكم يدي

 سمٞمٜمف ًمٞمس وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل رأى أنف وداقم٦م أب سمـ اعمٓمٚم٥م طمدي٨م وهق يٜمٝمض ٓ عمٙم٦م اخلّمقصٞم٦م

 وم٢مٟمف ؾمجقده ُمقوع وسملم سمٞمٜمف اعمرور ذم سيح ًمٞمس أنف ومٛمع يديف سملم يٛمرون واًمٜم٤مس ؾمؽمة اًمٙمٕم٦ٌم وسملم

 ش.932 رىمؿ" » اًمًٚمًٚم٦م"  ذم سمٞمٜمتف يمام اًمًٜمد وٕمٞمػ

 ش:232/  7" » اإلطمٞم٤مء"  ذم اًمٖمزازم ىم٤مل (3)

 .قمٜمف يٖمٞم٥م طمتك اًمٌٞم٧م قمـ سمٍمه يٍمف ٓ أن وإطم٥م

 " سمدقم٦م هذه: " ىم٤مل صمؿ اًمزاهمقين واسمـ قم٘مٞمؾ اسمـ قمـش 71 ص" » آظمتٞم٤مرات"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ٟمحقه وٟم٘مؾ
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 اظمٕقرة اظمديٕة زمدع

 واعمًجد اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اعمًجد زي٤مرة إمم اًمرطمؾ ؿمد اًمًٜم٦م ُمـ يم٤من وح٤م هذا

 احل٩م ىمٌؾ يزوروهنام قم٤مدة اًمٜم٤مس ويم٤من وإضمر اًمٗمْمؾ ُمـ ذًمؽ ذم ورد ح٤م إىمَم

 واًمٌدع اعمحدصم٤مت ُمـ اًمٕمديد ذًمؽ ؾمٌٞمؾ ذم يريمٌقن ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ويم٤من سمٕمده، أو

 شمٌٚمٞمٖم٤م ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف ووم٘م٧م ُم٤م أهد أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ رأج٧م اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م

 : وم٠مىمقل وحتذيرا 

 .(7)سم٤مًمًٗمر ط ىمؼمه ىمّمد - 731

 .ط اًمٜمٌل إمم واًمزوار احلج٤مج ُمع اًمٕمرائض إرؾم٤مل - 737

 .اعمٜمقرة اعمديٜم٦م دظمقل ىمٌؾ آهمت٤ًمل - 732

 رؾمقًمؽ طمرم هذا مهللا: اعمديٜم٦م طمٞمٓم٤من قمغم سمٍمه وىمع إذا اًم٘مقل - 733

 .احل٤ًمب وؾمقء اًمٕمذاب ُمـ وأُم٤مٟم٤م اًمٜم٤مر ُمـ وىم٤مي٦م زم وم٤مضمٕمٚمف

 أدظمٚمٜمل رب اهلل، رؾمقل ُمٚم٦م وقمغم اهلل سمًؿ: اعمديٜم٦م دظمقل قمٜمد اًم٘مقل - 734

 .ٟمّمػما  ؾمٚمٓم٤مٟم٤م ًمدٟمؽ ُمـ زم واضمٕمؾ صدق خمرج وأظمرضمٜمل صدق ُمدظمؾ

 .(2)ُمًجده ذم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم إسم٘م٤مء - 735

 .ُمًجده ذم اًمّمالة ىمٌؾ ط ىمؼمه زي٤مرة - 736

 يمام ي٤ًمره قمغم يٛمٞمٜمف واوٕم٤م اخلِمقع سمٖم٤مي٦م اًم٘مؼم أُم٤مم سمٕمْمٝمؿ وىمقف - 737

 ش.391/  2» اإلؾمالم ًمِمٞمخ"  اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م: " اٟمٔمر.اًمّمالة ذم يٗمٕمؾ

 .اًمدقم٤مء أثٜم٤مء اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل ىمّمد - 738

                                                           

 وم٢مذا احلدي٨م... " ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف اعمًجد ىمّمد واًمًٜم٦م (7)

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمؼمه زار اًمتحٞم٦م وصغم إًمٞمف وصؾ

 حتذير"  ذم ؾمٜمقات ُمٜمذ سمٞمٜمتف يمام اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد ذم يم٤من يمام سمجدار اعمًجد قمـ ومّمٚمف واًمقاضم٥م (2)

 ". ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اَّت٤مذ ُمـ اعم٤ًمضمد
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 ش.51ش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات. »اإلضم٤مسم٦م رضم٤مء قمٜمده ًمٚمدقم٤مء اًم٘مؼم ىمّمد - 739

 .اًمدقم٤مء ذم اهلل إمم ط سمف اًمتقؾمؾ - 741

 .ُمٜمف وهمػمه٤م اًمِمٗم٤مقم٦م ـمٚم٥م - 747

 ٓ أن: »أداب ُمـ أنش 259/  7ش »اعمدظمؾ» ذم (7)احل٤مج اسمـ ىمقل - 742

 سمحقائجف ُمٜمف أقمٚمؿ ٕنف ط ىمؼمه زي٤مرة قمٜمد سمٚم٤ًمٟمف ذٟمقسمف وُمٖمٗمرة طمقائجف يذيمر

 ش.وُمّم٤محلف

 ذم وطمٞم٤مشمف اًمًالم قمٚمٞمف ُمقشمف سملم ومرق ٓش: »264/  7» أجْم٤م ىمقًمف - 743

هتؿ وٟمٞم٤مهتؿ سم٠مطمقاهلؿ وُمٕمرومتف ُٕمتف ُمِم٤مهدشمف  ش.وظمقاـمرهؿ وحتنا

 سمذًمؽ اًمٌٕمض وطمٚمػ ط اًمٜمٌل طمجرة ؿم٤ٌمك قمغم شمؼميم٤م اًمٞمد ووٕمٝمؿ - 744

 .اهلل رؾمقل ي٤م اًمِمٗم٤مقم٦م: وىمٚم٧م ؿم٤ٌميمف قمغم يدك ووٕم٧م اًمذي وطمؼ: سم٘مقًمف

 ش وٟمحقه قمقد ُمـ اًم٘مؼم جي٤مور ُم٤م أو اؾمتالُمف أو اًم٘مؼم شم٘مٌٞمؾ» - 745

/  2ش »آقمتّم٤مم» وش 776ش »آىمتْم٤مء» وش 371/  4ش »شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى»

ش 71» ؿم٤مُم٦م ٕبش اًم٤ٌمقم٨م» وش 794/  7ش »اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» وش 741 - 734

 .(2)ش 91ش »آسمداع» وش 234ش »اعمًٚمٛملم أـمٗم٤مل» ذم واًمؼميمقي

 سمًالم واًمت٘مٞمد ص٤مطمٌٞمف وزي٤مرة ط زي٤مرشمف ذم ظم٤مص٦م صقرة اًمتزام - 746

 ويًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويًتدسمر ط وضمٝمف قمٜمد ي٘مػ: »اًمٖمزازم ىمقل ُمثؾ ظم٤مص ودقم٤مء

: وي٘مقل اًم٘مؼم ضمدار زاوي٦م ذم اًمتل اًم٤ًمري٦م ُمـ أذرع أرسمٕم٦م ٟمحق قمغم اًم٘مؼم ضمدار

ش اهلل طمٌٞم٥م ي٤م... اهلل أُملم ي٤م... اهلل ٟمٌل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 صٗمح٤مت صمالث ُمـ ىمري٤ٌم اًمٓمقل ذم ذًمؽ ٟمحق ودقم٤مء صالة صمؿ ـمقيال ؾمالُم٤م ومذيمر

 اهلل رؾمقل ُمٜمٙم٥م قمٜمد رأؾمف ٕن اًمّمديؼ سمٙمر أب قمغم يًٚمؿ ذراع ىمدر يت٠مظمر صمؿ»

                                                           

 ذم قمٚمٞمف يٕمتٛمد ٓ ٟمخرف ٟمٗمًف ذم وم٢مٟمف اًمٌدع عمٕمروم٦م طمًٜم٤م ُمرضمٕم٤م اعمذيمقر يمت٤مسمف ويمقن ومْمٚمف ُمع اًمرضمؾ وهذا (7)

 .واًمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد

 ش:244/  7» وىم٤مل اعمذيمقر اًمت٘مٌٞمؾ أنٙمر طملم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٖمزازم أطمًـ وىمد (2)

 ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ. واًمٞمٝمقد اًمٜمّم٤مرى قم٤مدة إٟمف
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 وزيري ي٤م قمٚمٞمٙمام اًمًالم: وي٘مقل اًمٗم٤مروق قمغم ويًٚمؿ ذراع ىمدر يت٠مظمر صمؿ ط

 ط اهلل رؾمقل رأس قمٜمد ومٞم٘مػ يرضمع صمؿ... اًم٘مٞم٤مم قمغم ًمف واعمٕم٤موٟملم اهلل رؾمقل

 صمؿ...ش فمٚمٛمقا  إذا أهنؿ وًمق» آي٦م وي٘مرأ  ويٛمجد حيٛمد أنف ذيمر صمؿ...ش اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾ

 .(7)ش صٗمح٦م ٟمّمػ ٟمحق سمدقم٤مء يدقمق

 (2)ش ىمؼمه دم٤مه اًمّمالة ىمّمد» - 747

 وش 726 - 725ش »اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة» وش 77» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش اًمٌٙمري قمغم اًمرد» 

 ش.322/  4ش »اعمحٛمدي٦م اًمٓمري٘م٦م» قمغم واخل٤مدُملش 795 - 794/  7ش »اإلهم٤مصم٦م»

 - 783ش »آىمتْم٤مءش. »واًمذيمر ًمٚمتالوة وطمقًمف اًم٘مؼم قمٜمد اجلٚمقس» - 748

 ش.271

 .(3)صالة يمؾ دسمر قمٚمٞمف ًمٚمًالم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم ىمّمد - 749

                                                           

 سمٙمر أب٤م ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: خمتٍما  اًمًالم هق واعمنموع (7)

 اهلل ؿم٤مء إن سم٠مس ومال يٚمتزُمف وٓ هيٛمٚمف مم٤م يًػما  ؿمٞمئ٤م زاد وم٢من يٗمٕمؾ قمٛمر اسمـ يم٤من يمام قمٛمر ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 .شمٕم٤ممم

 اجل٤مُمٕم٦م ذم أؾمت٤مذاش 7383 - 7387» اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم ىمْمٞمتٝم٤م اًمتل اًمثالث اًمًٜمقات ذم رأج٧م ًم٘مد (2)

 اًمِم٠من هق يمام ؾم٤ميمتقن ذًمؽ يمؾ قمـ ومٞمف واعم١ًموًمقن اًمٜمٌقي اعمًجد ذم شمٗمٕمؾ ضمدا يمثػمة سمدقم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 .مت٤مُم٤م ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م

 اًم٘مؼم دم٤مه اًمّمالة يت٘مّمدون احلج٤مج ُمـ يمثػما  وم٢من: اًمٌدقم٦م يمٝمذه سيح ذك هق ُم٤م اًمٌدع هذه وُمـ

 اًمذي اًم٘مؼم ضمدار يرون أهنؿ ذًمؽ قمغم ويِمجٕمٝمؿ اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم اًمٕمٍم صالة سمٕمد طمتك اًمنميػ

سم٤م يًت٘مٌٚمقٟمف  أن ذًمؽ قمغم زد قمٜمده، اًمّمالة إمم اجلٝم٤مل -طم٤مًمف سمٚم٤ًمن- يٜم٤مدي إتراك آصم٤مر ُمـ صٖمػما  حمرا

 سملم احلٞمٚمقًم٦م سميورة اًمٗمْمالء سمٕمض ُمع حتدصم٧م وًم٘مد اًمًج٤مد، سم٠مطمًـ ُمٗمروؿم٦م قمٚمٞمف يّمٚمقن اًمذي اعمٙم٤من

 وًمٞمس اعمٙم٤من ذًمؽ ُمـ اًمًج٤مد رومع اىمؽمطمتف ُم٤م أبًط ُمـ ويم٤من اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ي٠متقن وُم٤م اجلٝم٤مل ه١مٓء

 ذًمؽ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن إٓ يٗمٕمؾ وًمـ يٗمٕمؾ مل ذًمؽ يًتٓمٞمع اًمذي اعم١ًمول وًمٙمـ ظمػما  ومققمدٟم٤م اعمحراب

 ُمـ يم٤مٟمقا  وًمق اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ًمٚمٜم٤مصحلم يًتجٞم٥م وٓ وأهقائٝمؿ رهم٤ٌمهتؿ قمغم اعمديٜم٦م أهؾ سمٕمض ي٤ًمير ٕنف

 اح٤مل طم٥م ًمٖمٚم٦ٌم اًمتقطمٞمد طمتك ومٞمف يٗمد مل اًمذي اهلقى وهمٚم٦ٌم اإليامن وٕمػ ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم اًمٌالد أهؾ

 أُمتل ومتٜم٦م: " ي٘مقل إذ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وصدق هؿ، ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ أهٚمف قمغم

 ".اح٤مل

 قمكم وصٚمقا  قمٞمدا ىمؼمي شمتخذوا ٓ"  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف وخم٤مًمٗم٤م اًمديـ ذم وهمٚمقا  سمدقم٦م يمقٟمف ُمع وهذا (3)

 وإوراد إذيم٤مر وهل إٓ همزيرة وومْم٤مئؾ يمثػمة ؾمٜمـ ًمتْمٞمٞمع ؾم٥ٌم وم٢مٟمف"  شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من يمٜمتؿ طمٞمثام

 وأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م أطمدصم٧م ُم٤م: " ىم٤مل ُمـ اهلل ومرطمؿ. اًمٌدقم٦م هذه إمم وي٤ٌمدرون يؽميمقهن٤م وم٢مهنؿ اًمًالم سمٕمد

 ". ؾمٜم٦م
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 ظمرضمقا  أو اعمًجد دظمٚمقا  يمٚمام اًمٜمٌقي اًم٘مؼم زي٤مرة اعمديٜم٦م أهؾ ىمّمد» - 751

 طم٘مقق ذم اًمِمٗم٤م» وش 278 ،277 ،756 ،757 - 751ش »إظمٜم٤مئل قمغم اًمردش. »ُمٜمف

 ش.262/  7ش »اعمدظمؾ» وش 79/  2» قمٞم٤مض ًمٚم٘م٤ميضش اعمّمٓمٗمك

 ُمٜمف اخلروج أو اعمًجد دظمقل قمٜمد اًمنميػ اًم٘مؼم ضمٝم٦م إمم اًمتقضمف - 757

 .اخلِمقع سمٖم٤مي٦م ُمٜمف سمٕمٞمدا واًم٘مٞم٤مم

...ش. اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: سم٘مقهلؿ اًمّمالة قم٘مٞم٥م اًمّمقت رومع - 752

 ش.397/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 اًم٘مؼم ىم٦ٌم ُمـ إظمي اًمده٤من ىمٓمع ُمـ اعمٓمر ُمع يً٘مط سمام شمؼميمٝمؿ - 753

 .اًمٜمٌقي

ش. واًم٘مؼم اعمٜمؼم سملم اًمنميٗم٦م اًمروو٦م ذم اًمّمٞمح٤مين اًمتٛمر سم٠ميمؾ شم٘مرهبؿ» - 754

 ش.396/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م» وش 71 صش »اًمٌدع إٟمٙم٤مر قمغم اًم٤ٌمقم٨م»

 اًمؽمسم٦م ُمـ اًم٘مري٥م اًمٙمٌػم اًم٘مٜمديؾ ذم ورُمٞمٝم٤م ؿمٕمقرهؿ ُمـ ىمٓمٕمٝمؿ» - 755

 ش.اًم٤ًمسم٘م٦م اعمّم٤مدرش. »اًمٜمٌقي٦م

 اعمًجد ذم اعمقوققمتلم اًمٜمح٤مؾمٞمتلم اًمٜمخٚمتلم سم٠مجدهيؿ اًمٌٕمض ُمًح - 756

 .(7)اعمٜمؼم همرب

 اًم٘مديؿ اعمًجد ذم سم٤مًمّمالة واًمٖمرسم٤مء اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ اًمٙمثػميـ اًمتزام - 757

 .(2)وهمػمه قمٛمر زي٤مرة ذم اًمتل إومم اًمّمٗمقف وىمٓمٕمٝمؿ

                                                           

 سمرومٕمٝم٤م هٜم٤مك يمٜم٤م طملم وقمدٟم٤م وىمد اًمٜم٤مس وًمٗمتٜم٦م ًمٚمزيٜم٦م ووٕمت٤م وإٟمام اًمٜمخٚمتلم ه٤مشملم ُمـ ُمٓمٚم٘م٤م وم٤مئدة وٓ (7)

 .قمٌث٤م وًمٙمـ

 قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ذم اإلؿم٤مرة سم٤مؾمؿ اًمتٛمًؽ ذًمؽ ذم وؿمٌٝمتٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض اًمٌدقم٦م هذه ذم ي٘مع وىمد (2)

 اُمتداد يٜم٤مذم ٓ ٕنف إًمٞمف ذهٌقا  ومٞمام ٟمّم٤م ًمٞمس ذًمؽ أن وُمع... " صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي ذم صالة: " وؾمٚمؿ

 احلض إُمر ذم ُم٤م هم٤مي٦م أن قمٚمام اعمٙمل اعمًجد إمم وٛم٧م اًمتل اًمزي٤مدات ذم اًمِم٠من هق يمام اًمزي٤مدة إمم اًمٗمْمٞمٚم٦م

 ٓ اًمتل ومٞمف اًمٜمقاومؾ صالة يٚمتزُمقا  أن ومٚمٝمؿ يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ذًمؽ إجي٤مب ومٞمف وًمٞمس اعمًجد ذم اًمّمالة قمغم

 = وهيدم ىمٍما  يٌٜمل يمٛمـ سمذًمؽ ٕهنؿ حمض ظمٓم٠م ومذًمؽ اجلامقم٦م صالة إمم ذًمؽ يتٕمدوا أن وأُم٤م ومٞمٝم٤م، دمٛمع
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 ذم اًمّمالة ُمـ يتٛمٙمٜمقا  طمتك أؾمٌققم٤م ومٞمٝم٤م اإلىم٤مُم٦م اعمديٜم٦م زوار اًمتزام - 758

 .(7)اًمٜم٤مر ُمـ وسمراءة اًمٜمٗم٤مق ُمـ سمراءة هلؿ ًمتٙمت٥م صالة أرسمٕملم اًمٜمٌقي اعمًجد

 ُمًجد سمٕمد طمقهل٤م وُم٤م سم٤معمديٜم٦م اًمتل واعمزارات اعم٤ًمضمد ُمـ رء ىمّمد» - 759

 ش.777 - 773ش »اإلظمالص ؾمقرة شمٗمًػمش. »ىم٤ٌمء ُمًجد إٓ ط اًمٜمٌل

 إذيم٤مر سمٕمض احلج٤مج مج٤مقم٤متش اعمزوريـ» ب يٕمرومقن ُمـ شمٚم٘ملم - 761

 ًم٘مٜمقا  ُم٤م ه١مٓء وإقم٤مدة اعمرشمٗمٕم٦م سم٤مٕصقات قمٜمٝم٤م سمٕمٞمدا أو احلجرة قمٜمد وإوراد

 .ُمٜمٝم٤م أؿمد سم٠مصقات

 .(2)قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ُمًجد ذم واًمّمالة يقم يمؾ اًمٌ٘مٞمع زي٤مرة - 767

                                                           

 إن سمؾ سمٙمثػم اًمٗمْمٞمٚم٦م شمٚمؽ ُمـ أومم هل يمثػمة أُمقرا يْمٞمٕمقن وم٢مهنؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤مٟمقا  إذا ؾمٞمام ٓ ُمٍما 

 : أن يتٞمن ُم٤م ذًمؽ ُمـ أذيمر شم٤مريمف ي٠مثؿ واضم٥م سمٕمْمٝم٤م

 صٗم٤م وصؾ ُمـ: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م واضم٥م وهق اًمّمٗمقف وصؾ شمرك - 7

 اعمًجد ذم اعمِم٤مهد وُمـ. صحٞمح سمًٜمد وهمػمه اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف"  اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤م ىمٓمع وُمـ اهلل وصٚمف

 اعمًجد ذم اًمّمالة قمغم اًمٜم٤مس أوئلؽ طمرص سم٥ًٌم شمتؿ ٓ اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمزي٤مرة ذم إومم اًمّمٗمقف أن اًمٜمٌقي

 .اإلصمؿ ذم ي٘مٕمقن وسمذًمؽ اًم٘مديؿ

 ًمٞمٚمٞمٜمل: ىمقًمف ذم سمذًمؽ إي٤مه٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أُمر ُمع اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة اًمٕمٚمؿ أهؾ شمرك - 2

 .ُمًٚمؿ رواه"  يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ واًمٜمٝمك إطمالم أوًمق ُمٜمٙمؿ

 ظمػم: " وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ُمع ُمٜمٝم٤م إومم وظم٤مص٦م إومم اًمّمٗمقف ذم اًمّمالة مجٞمٕم٤م شمٗمقيتٝمؿ - 3

 واًمّمػ اًمٜمداء ذم ُم٤م اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ ًمق: " وىم٤مل. وهمػمه ُمًٚمؿ رواه... " آظمره٤م وذه٤م أوهل٤م اًمرضم٤مل صٗمقف

 سم٠من ٟمجزم أن ٟمًتٓمٞمع ٓ يمٜم٤م وإن وٟمحـ اًمِمٞمخ٤من رواه".  ٓؾمتٝمٛمقا  قمٚمٞمف يًتٝمٛمقا  أن إٓ جيدوا مل صمؿ إول

 ُمٜمٝمؿ أطمد يًتٓمٞمع ٓ ومٙمذًمؽ اًم٘مديؿ اعمًجد ذم اعمت٠مظمرة اًمّمٗمقف ُمـ أومْمؾ ُمٓمٚم٘م٤م إول اًمّمػ ومْمٞمٚم٦م

 اًمّمالة شمرضمٞمح ذم طمٞمٜمئذ ؿمؽ ومال إوًمٞملم إُمريـ ُمـ ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م إًمٞمف اٟمْمؿ إذا ًمٙمـ اًمٕمٙمس يدقمل أن

 طملم اًمٕمٚمؿ وـمالب اًمٕمٚمامء ُمـ واطمد همػم هبذا اىمتٜمع وًمذًمؽ اًم٘مديؿ اعمًجد ذم اًمّمالة قمغم اًمزي٤مدة ذم

 .يتٕمًػ ومل أنّمػ ُمـ اهلل ومرطمؿ. اًمزي٤مدة ذم يّمٚمقن وص٤مروا اعم٠ًمخ٦م ذم سم٤مطمثتٝمؿ

 جيقز ومالش 364» رىمؿ"  اًمًٚمًٚم٦م"  ذم قمٚمتف سمٞمٜم٧م وىمد طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ ذًمؽ ذم اًمقارد واحلدي٨م (7)

 أن ُمٜمٝمؿ فمٜم٤م سمٜمٗمز ذًمؽ قمٚمٛم٧م يمام احلج٤مج سمٕمض ذًمؽ ُمـ يتحرج وىمد ؾمٞمام ٓ شمنميع ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ

 .ُمٜمف اهلل أراطمف وىمد احلرج ذم ومٞم٘مع ومٞمف اًمّمٚمقات سمٕمض شمٗمقشمف وىمد صحٞمح صم٤مسم٧م ومٞمف اًمقارد

 ذم ؿمؽ وٓ وهٞمٝم٤مت، دًمٞمال، ذًمؽ قمغم يذيمر ومل. وقمٜمف قمٜم٤م اهلل قمٗم٤م اًمٖمزازم ىمٌٚمف واًمذي هذا اؾمتح٥م (2)

 اًمّمالة وأُم٤م. يتٞمن طمًٌام سمؾ يقم سمٙمؾ أو ظم٤مص سمٞمقم ذًمؽ شم٘مٞمٞمد دون ُمٓمٚم٘م٤م وًمٙمـ اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م

 يم٤من وإن ومٞمف اًمّمالة طمرُم٦م ذم ؿمؽ ومال ىمؼمه٤م قمغم ُمٌٜمٞم٤م ُمًجدا يم٤من وم٢من قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ُمًجد ذم

 .وم٘مرشملم ىمٌؾ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ٟم٘مال آٟمٗم٤م ؾمٌؼ يمام سمدقم٦م ومٞمف اًمّمالة وم٘مّمد وم٘مط إًمٞمٝم٤م ُمٜمًقسم٤م ُمًجدا
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 .أطمد ؿمٝمداء ًمزي٤مرة اخلٛمٞمس يقم َّتّمٞمص - 762

 .(7)اًمِمٝمداء أرض قمغم اعمٓمٚم٦م سم٤مًمٜم٤مومذة اخلرق رسمط - 763

 .ىمٌقرهؿ سمج٤مٟم٥م اًمتل اًمؼميم٦م ذم سم٤مٓهمت٤ًمل اًمتؼمك - 764

 جمٛمققم٦مش. »اًمقداع قمٜمد اًم٘مٝم٘مرى قمغم اًمٜمٌقي اعمًجد ُمـ اخلروج» - 765

 ش.238/  4ش »اعمدظمؾ» وش 388/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ

 اظمّدس زمٗت زمدع

 .(2)طمجتؽ اهلل ىمدس: وىمقهلؿ احل٩م ُمع اعم٘مدس سمٞم٧م زي٤مرة ىمّمد - 766

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »سم٤مًمٙمٕم٦ٌم سم٤مًمٓمقاف شمِمٌٝم٤م اًمّمخرة سم٘م٦ٌم اًمٓمقاف» - 767

 ش.387 - 372 ،381/  2ش »اًمٙمؼمى

 وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م هب٤م يم٤مًمتٛمًح اًمتٕمٔمٞمؿ أنقاع ُمـ ٟمقع سم٠مي اًمّمخرة شمٕمٔمٞمؿ» - 768

 وهمػم قمٚمٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمروم٦م قمِمٞم٦م هب٤م واًمتٕمريػ هٜم٤مك ًمذسمحٝم٤م إًمٞمٝم٤م اًمٖمٜمؿ وؾمقق

 ش.ذًمؽ

                                                           

 وًمٙمـش 7383» اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م إٓ قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء ٓ أطمد ؿمٝمداء ُمـ وهمػمه محزة ىمؼم ومٞمٝم٤م اًمتل إرض يم٤مٟم٧م (7)

 ُمـ يمٌػما  سم٤مسم٤م ًمف وضمٕمٚم٧م سم٤مٓؾمٛمٜم٧م ُمٌٜمٞم٤م طم٤مئٓم٤م أروٝمؿ قمغم أىم٤مُم٧م اًمًٜم٦م هذه ذم اًمًٕمقدي٦م احلٙمقُم٦م

 هذا وىمٚمٜم٤م ذا  اؾمتٌنمٟم٤م ذًمؽ رأجٜم٤م ومٚمام اًمنمىمل اجلدار آظمر ذم احلدي٨م ُمـ وٟم٤مومذة اًم٘مٚمٞم٦م اجلٝمٚم٦م ذم احلديد

 اًمًٕمقدي احلٙمؿ ىمٌؾ إُمر يم٤من يمام ىمٌقرهؿ قمغم واًم٘م٥ٌم اعمًجد إلقم٤مدة شمقـمئ٦م يٙمقن أن يٌٕمد وٓ ذ ٟمذير

 رأج٧م وم٘مد اًمنم أول وهذا. أُمره قمغم هم٤مًم٥م واهلل سم٠مطمٙم٤مُمف قم٤مُمٚملم ًمٚمديـ ُمتحٛمًلم اًم٘مقم يم٤من طملم إول

 شمؼميم٤م اًمٌٜم٤مء داظمؾ ذم يّمٚمقن ص٤مروا سمٕمْمٝمؿ أن: زم وىمٞمؾ احل٤مئط سمٜم٤مء يتٙم٤مُمؾ وح٤م شمتٙم٤مصمر اًمٜم٤مومذة قمغم اخلرق

 شمٕمقد يقُم٤م أؾمتٌٕمد ومال خم٤مًمٗمتف قمغم واًمتجرأ  اًمنمع شمٓمٌٞمؼ ذم اًمت٤ًمهؾ ُمـ اعمٜمقال هذا قمغم إُمر اؾمتٛمر وإذا

 اًمٕمٛمؾ إمم ووضمٝمٝم٤م ظمٓم٤مه٤م اهلل صم٧ٌم طمٙمٛمٝم٤م ىمٌؾ ُمـ اًمِم٠من يم٤من يمام اًمتقطمٞمد دوًم٦م أرض إمم اًمقصمٜمٞم٦م ُمٔم٤مهر

 .اعمًتٕم٤من وهق. ٓئؿ ًمقم اهلل ذم شم٠مظمذه٤م ٓ يم٤مُمال سم٤مًمنمع

 ش:67 - 61/  2" » جمٛمققمتف"  ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2)

 ىمرسم٦م هذا أن ُمٕمت٘مدا سمف اًمتٕمريػ ٕضمؾ إًمٞمف واًمًٗمر... إوىم٤مت مجٞمع ذم ومٛمنموقم٦م اعم٘مدس سمٞم٧م زي٤مرة وأُم٤م

 :روى يمام ًمف أصؾ ٓ سم٤مـمؾ ىمقل طمجتؽ اهلل ىمدس: اًم٘م٤مئؾ وىمقل ىمرسم٦م احل٩م ُمع إًمٞمف اًمًٗمر وًمٞمس... حمرم

 سم٤محلدي٨م اعمٕمروم٦م أهؾ سم٤مشمٗم٤مق يمذب هذا وم٢من"  اجلٜم٦م ًمف وٛمٜم٧م واطمد قم٤مم ذمش إسمراهٞمؿ» أب وزار زارين ُمـ

 ". ُمقوقع سمؾ وٕمٞمػ وم٢مٟمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ىمؼم زي٤مرة ذم يروي طمدي٨م يمؾ ويمذًمؽ سمؾ
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 .(7)ش 57 - 56/  2ش »اًمٙمؼمى اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م»

 طمج٦م شمٕمدل أهن٤م وىمٗم٤مت أرسمع اعم٘مدس سمٞم٧م وىمػ ُمـ أن زقمٛمٝمؿ» - 769

 ش.21 صش »اًم٤ٌمقم٨م»

 وُمٜمٝمؿ قمامُمتف وأثر ط اًمٜمٌل ىمدم أثر اًمّمخرة قمغم هٜم٤مك أن زقمٛمٝمؿ - 771

 .(2)وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمرب ىمدم ُمقوع أنف ئمـ ُمـ

 .اًمًالم قمٚمٞمف قمٞمًك ُمٝمد أنف يزقمٛمقن اًمذي اعمٙم٤من - 777

 سملم سمف ييب اًمذي اًمًقر وأن واعمٞمزان اًمٍماط هٜم٤مك أن زقمٛمٝمؿ - 772

 .اعمًجد ذىمل اعمٌٜمل احل٤مئط ذًمؽ هق واًمٜم٤مر اجلٜم٦م

 ش 59/  2ش »اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦مش. »ُمقوٕمٝم٤م أو اًمًٚمًٚم٦م شمٕمٔمٞمؿ» - 773

 2ش »اًم٤ًمسمؼ اعمّمدرش. »اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ ىمؼم قمٜمد واًمّمالة» - 774

 ش 56/ 

                                                           

 ش:58 - 57 ص» اهلل رمحف وىم٤مل (7)

 إىمَم يًٛمل اًمٜم٤مس سمٕمض ص٤مر وىمد اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن سمٜم٤مه اًمذي اعمًجد جلٛمٞمع اؾمؿ إىمَم اعمًجد

 قمٛمر سمٜم٤مه اًمذي اعمّمغم هذا ذم واًمّمالة ُم٘مدُمف، ذم قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمٜم٤مه اًمذي اعمّمغم

 قمغم ويم٤من اعم٘مدس سمٞم٧م ومتح ح٤م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وم٢من اعمًجد، ؾم٤مئر ذم اًمّمالة ُمـ أومْمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم

 وم٠مُمر إًمٞمٝم٤م يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ ًمٚمٞمٝمقد ُم٘م٤مسمٚم٦م إه٤مٟمتٝم٤م ي٘مّمدون يم٤مٟمقا  اًمٜمّم٤مرى ٕن قمٔمٞمٛم٦م زسم٤مًم٦م اًمّمخرة

 ظمٚمػ: وم٘م٤مل ًمٚمٛمًٚمٛملم؟ ُمّمغم ٟمٌٜمل أن شمرى أجـ: ًمٙمٕم٥م وىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٢مزاًم٦م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر

 إُم٦م أئٛم٦م يم٤من وهلذا اعم٤ًمضمد صدور ًمٜم٤م وم٢من أُم٤مُمٝم٤م اسمٜمٞمف سمؾ هيقدي٦م ظم٤مًمٓمتؽ اًمٞمٝمقدي٦م اسمـ ي٤م: وم٘م٤مل اًمّمخرة

 اهلل ريض قمٛمر قمٜمده٤م يّمؾ ومٚمؿ اًمّمخرة وأُم٤م. قمٛمر سمٜم٤مه اًمذي اعمّمغم ذم اًمّمالة ىمّمدوا اعمًجد دظمٚمقا  إذا

 وقمثامن قمٛمر ظمالوم٦م ذم ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م سمؾ ىم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد قمغم يم٤من وٓ اًمّمح٤مسم٦م وٓ قمٜمف

 ...وًمٙمـ وُمروان ويزيد وُمٕم٤موي٦م وقمكم

 زي٤مرة اًمٜم٤مس ًمػمهم٥م واًمّمٞمػ اًمِمت٤مء ذم ويم٤ًمه٤م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٦ٌم سمٜمك اًمذي هق ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد أن ذيمر صمؿ

 يٕمٔمٛمقن يٙمقٟمقا  ومٚمؿ سم٢مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ وأُم٤م: " ىم٤مل صمؿ... " اعم٘مدس سمٞم٧م

 .اًمٜمّم٤مرى وسمٕمض اًمٞمٝمقد يٕمٔمٛمٝم٤م وإٟمام ُمٜمًقظم٦م ىمٌٚم٦م وم٢مهن٤م اًمّمخرة

 ُمـ اعماليلم قمٚمٞمٝم٤م أنٗم٘مقا  وىمد أؾم٤مسمٞمع ُمٜمذ قمٜمف أقمٚمـ اًمذي سمٜم٤مئٝم٤م ودمديد شمرُمٞمٛمٝم٤م أن شمٕمٚمؿ ذًمؽ وُمـ: ىمٚم٧م

 .إوًملم اعم١مُمٜملم ًمًٌٞمؾ وخم٤مًمٗم٦م وشمٌذير إهاف هق إٟمام اًمٚمػمات

: " سم٘مقًمف وووٕمٝم٤مش 59 - 58/  2" » اعمجٛمققم٦م"  ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ يمٚمٝم٤م إُمقر هذه ذيمر (2)

 .اًمٜمّم٤مرى ُمٕمٛمقدي٦م ُمقوع يم٤من وإٟمام: اعمٝمد ُمٙم٤من ذم وىم٤مل".  يمذب ومٙمٚمف
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 سم٤معمًجد سم٤مًمدف واًميب اًمٖمٜم٤مء إلٟمِم٤مد احل٩م ُمقؾمؿ ذم آضمتامع - 775

ط اىمتْم٤مء. »إىمَم  ش 749 صش »اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 [749-711 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م]

 



 والعنرة احلخ مياشك
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 احلج يدي زمني ٘يائح

ٟمٜم٤م إمم أىمدُمٝم٤م وومقائد ٟمّم٤مئح هذه  :احل٩م يدي سملم احلج٤مج إظمقا

 ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اهلل طمرم ومٞمام ي٘مع ٓ أن ـم٤مىمتف وحيرص رسمف، يت٘مل أن احل٤مج قمغم: أوٓ

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: شمٕم٤ممم َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  ضِمَداَل  َوٓ وُم

 وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع يٗمًؼ ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ»: ط وىمقًمف ،﴾احْل٩َم   ذِم 

 اعمؼمور احل٩م»: ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل ُمؼمورا طمجف يم٤من ذًمؽ ومٕمؾ إن وم٢مٟمف ،شأُمف

 أو جلٝمٚمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ سمف اسمتكم مم٤م اًمتحذير ُمـ سمد ومال. (7)ش اجلٜم٦م إٓ ضمزاء ًمف ًمٞمس

 :والهلؿ

ك -أ   سمٖمػم يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م اًمنمك ذم ي٘مٕمقن ُمٜمٝمؿ يمثػما  رأجٜم٤م وم٘مد. شمٕم٤ممم سم٤مهلل اإلذا

 اهلل، دون ُمـ ودقم٤مئٝمؿ اًمّم٤محللم، أو إنٌٞم٤مء ُمـ سم٤مُٕمقات وآؾمتٕم٤مٟم٦م اهلل،

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل طمجٝمؿ، سمذًمؽ ومٞمٌٓمٚمقن هلؿ، شمٕمٔمٞمام هبؿ واحلٚمػ يْم٧َم  ًَمئِ َـّ  َأْذَ ٌََٓم  ًَمٞمَْح

 ..﴾قَمَٛمُٚمَؽ 

 ذم ُمذيمقرة أرسمع خم٤مًمٗم٤مت ومٞمف ومًؼ وم٢مٟمف اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ سمٕمْمٝمؿ شمزيـ -ب

 ش.إصؾ»

م وم٢مٟمف سم٤مًمذه٥م اًمرضم٤مل َّتتؿ -ج  يًٛمك اًمذي اًمٜمقع ُمـ ُمٜمف يم٤من ُم٤م ؾمٞمام ٓ طمرا

 .سم٤مًمٜمّم٤مرى شمِمٌٝم٤م أجْم٤م ومٞمف وم٢من ،شاخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ» سمـ اًمٞمقم

 ُٕمر اًمتٛمتع طم٩م يٜمقي أن ،(2)اهلدي يًؼ مل ممـ احل٩م أراد ُمـ يمؾ قمغم: صم٤مٟمٞم٤م

 اُمتث٤مل إمم ي٤ٌمدروا مل اًمذيـ أصح٤مسمف قمغم وًمٖمْمٌف إُمر آظمر سمف أصح٤مسمف ط اًمٜمٌل

 وح٤م ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»: وًم٘مقًمف اًمٕمٛمرة، إمم احل٩م سمٗمًخ أُمره

                                                           

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم خمرج وهق قمٜمف اهلل ريض هريرة أب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (7)

 ".769" واإلرواء" 7211" رىمؿ

 اهلل صغم اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام احلؾ ُمـ هديف أطمدهؿ يًقق أن اًمٜم٤مدر ُمـ وم٢مٟمف اًمٞمقم احلج٤مج قم٤مُم٦م ؿم٠من هق يمام (2)

 قمٚمٞمف اهلل صغم ومٕمٚمف ظم٤مًمػ وم٘مد أومرد أو وىمرن اهلدي يًؼ مل ُمـ أُم٤م قمٚمٞمف إٟمٙم٤مر ومال ومٕمٚمف ومٛمـ وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف

 ".342و 278/  7" وأمحد" 58/  4" ُمًٚمؿ رواه. قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل يمام اًمٜم٤مس رهمؿ وإن وأُمره وؾمٚمؿ
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 ط اًمٜمٌل ؿمٌؽ ًمألبد؟ أم هذا ًمٕم٤مُمٜم٤م هذه ُمتٕمتٜم٤م أرأج٧م: اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ًمف ىم٤مل

 ٕبد سمؾ ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»: وىم٤مل أظمرى ذم واطمدة أص٤مسمٕمف

 اهلل ريض وأزواضمف وم٤مـمٛم٦م اًمًٞمدة ط أُمر ذًمؽ أضمؾ ُمـ. (7)ش أبد ٕبد سمؾ ٓ أبد،

 ـم٤مف ُمـ»: ي٘مقل قم٤ٌمس اسمـ يم٤من وًمذًمؽ احل٩م قمٛمرة سمٕمد سم٤مًمتحٚمؾ مجٞمٕم٤م قمٜمٝمـ

 .(2)ش رهمٛمتؿ وإن ٟمٌٞمٙمؿ ؾمٜم٦م طمؾ، وم٘مد سم٤مًمٌٞم٧م

 ًمٌك ومٛمـ اًمثالصم٦م احل٩م أؿمٝمر ذم سم٤مًمٕمٛمرة يٚمٌل أن اهلدي يًؼ مل ُمـ يمؾ ومٕمغم 

 سمٕمد وًمق إًمٞمف ي٤ٌمدر أن ومٞمٜمٌٖمل سم٤مًمٗمًخ ط اًمرؾمقل أُمر سمٚمٖمف صمؿ أوىم٤مرٟم٤م ُمٗمردا سم٤محل٩م

ومف ُمٙم٦م ىمدوم . اًمث٤مُمـ يقم اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م يٚمٌل صمؿ ومٞمتحٚمؾ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم وـمقا

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأهي  ِذي ٌُقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ   اؾْمَتِجٞم
ِ
َّ
ِ
ؾُمقلِ  لِل ٤م َدقَم٤ميُمؿْ  إَِذا َوًمِٚمرَّ َ

ِ
 .(3)﴾حُيِْٞمٞمُٙمؿْ  ح

 ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف واضم٥م وم٢مٟمف قمروم٦م، ًمٞمٚم٦م ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت شمدع أن إي٤مك: صم٤مًمث٤م

 ش....ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا»: ىمقًمف ذم سمف وأُمر

 ومال اًمٌٞم٤مت وم٤مشمؽ وم٢من اًمّمٌح، شمّمكم طمتك اعمزدًمٗم٦م ذم أجْم٤م اًمٌٞم٤مت وقمٚمٞمؽ

 اًم٘مقل قمغم احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ هق سمؾ ُمٜمف واضم٥م وم٢مٟمف ومٞمٝم٤م اًمّمالة أداء يٗمقشمؽ

 سمٕمد آٟمٍماف هلؿ جيقز وم٢مٟمف. واًمْمٕمٗم٦م ًمٚمٜم٤ًمء إٓ اًمٕمٚمامء ُمـ اعمح٘م٘ملم قمٜمد إرضمح

 .ؾمٞم٠ميت يمام اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 احلرام اعمًجد ذم اعمّمٚملم ُمـ أطمد يدي سملم متر أن اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م واطمذر: راسمٕم٤م

 ُم٤مذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يٕمٚمؿ ًمق»: ط ًم٘مقًمف وهمػمه٤م اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه قمـ ومْمال

 يمؾ يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص ومٝمذا ش.يديف سملم يٛمر أن ُمـ ًمف ظمػما  أرسمٕملم ي٘مػ أن ًمٙم٤من قمٚمٞمف

 ومٞمف شمّمكم أن وقمٚمٞمؽ احلرام، اعمًجد ذم اح٤مر اؾمتثٜم٤مء طمدي٨م يّمح ومل وُمّمؾ، ُم٤مر

                                                           

 ".7577و 7568" داود أب صحٞمح ٟمٔمرا (7)

 شمٓمقف ومٛمـ ىمدُمتؿ وم٢مذا قمٛمرة هذا طمجٙمؿ ذم أدظمؾ ىمد اهلل إن: وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ذًمؽ ذم وؾمٜمده (2)

 ".7581و 7573 داود أب صحٞمح" هدي ُمٕمف يم٤من ُمـ إٓ طمؾ وم٘مد واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م

 رأج٧م صمؿ. إصؾ ذم ذيمرشمف يمام أومْمؾ اعمٗمرد احل٩م أن قمغم يدل مم٤م وهمػمه قمٛمر قمـ روي ُم٤م ذًمؽ يٜم٤مذم وٓ (3)

د أراد سم٠منف ذًمؽ يت٠مول شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ  26 اعمجٚمد ذم ومراضمٕمف ؾمٗمرة ذم واحل٩م ؾمٗمرة ذم اًمٕمٛمرة إومرا

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف اًمٗمت٤موى جمٛمقع ُمـ
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 سمٕمض قمـ ظم٤مص٦م آصم٤مر وومٞمف ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم ؾمؽمة إمم يمٖمػمه

 ش.إصؾ» ذم ُمذيمقرة اًمّمح٤مسم٦م

 احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ هبؿ اًمت٘مقا  طمٞمثام احلج٤مج يٕمٚمٛمقا  أن واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم: ظم٤مُم٤ًم 

ٜم٦م اًمٙمت٤مب وومؼ وأطمٙم٤مُمف  أصؾ هق اًمذي اًمتقطمٞمد إمم اًمدقمقة قمـ ذًمؽ يِمٖمٚمٝمؿ ٓ وأن واًم

 ُمـ سمٕمض طمتك - ًم٘مٞمٜم٤مهؿ ُمـ أيمثر وم٢من اًمٙمت٥م، وأنزًم٧م اًمرؾمؾ سمٕم٨م أضمٚمف وُمـ اإلؾمالم

 شم٤مُم٦م همٗمٚم٦م ذم أهنؿ يمام وصٗم٤مشمف، اهلل شمقطمٞمد سمح٘مٞم٘م٦م سم٤مًمغ ضمٝمؾ ذم وضمدٟم٤مهؿ - اًمٕمٚمؿ إمم يٜمتٛمل

 ومجع يمٚمٛمتٝمؿ شمقطمٞمد إمم أطمزاهبؿ ويمثرة ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف قمغم اعمًٚمٛملم رضمقع ضورة قمـ

ٜم٦م اًمٙمت٤مب أؾم٤مس قمغم صٗمقومٝمؿ طمٙم٤مم اًمٕم٘م٤مئد ذم واًًم ظمالق واعمٕم٤مُمالت وٕا  واًمًٞم٤مؾم٦م وٕا

ىمتّم٤مد  ي٘مقم إصالح وأي يرشمٗمع صقت أي أن يتذيمروا وأن احلٞم٤مة، ؿم١مون ُمـ ذًمؽ وهمػم وٓا

صؾ هذا همػم قمغم  شمٗمرىم٦م إٓ ُمٜمف اعمًٚمٛمقن جيٜمل ٓ ومًقف اعمًت٘مٞمؿ واًمٍماط اًم٘مقيؿ ٕا

 .اعمًتٕم٤من واهلل. ذًمؽ قمغم ؿم٤مهد أيمؼم واًمقاىمع وذٓ وظمزي٤م ووٕمٗم٤م

 ذم اعمحٔمقر اجلدال وم٢من احل٤مضم٦م، طملم أطمًـ هل سم٤مًمتل اعمج٤مدًم٦م ُمـ سم٠مس وٓ

 ذم قمٜمف اعمٜمٝمل يم٤مًمٗمًؼ أجْم٤م، احل٩م همػم ذم قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًم٤ٌمـمؾ اجلدال هق إٟمام احل٩م

 َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم سمف اح٠مُمقر اجلدال همػم ومٝمق أجْم٤م، احل٩م

ْٙمَٛم٦مِ  ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ تِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ  قمغم يٜمٌٖمل وم٢مٟمف ذًمؽ وُمع. ﴾َأطْم

 ًمتٕمّمٌف اعمخ٤مًمػ ُمع اعمج٤مدًم٦م ُمـ ضمدوى ٓ أنف ًمف شمٌلم إذا أنف يالطمظ أن اًمداقمٞم٦م

 ًمف اخلػم ُمـ أنف جيقز ٓ ُم٤م قمٚمٞمف شمرشم٥م ومٚمرسمام اجلدال ذم ص٤مسمره إذا وأنف رأجف أو عمذهٌف

 اعمراء شمرك عمـ اجلٜم٦م رسمض ذم سمٌٞم٧م زقمٞمؿ أن٤م»: ط ًم٘مقًمف ُمٕمف اجلدال يدع أن طمٞمٜمئذ

 .(7)احلدي٨مش ...حم٘م٤م يم٤من وإن

 [71-7ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

                                                           

 اعمٙمت٥م ـمٌع" 7477" رىمؿ اًمث٤مين اجلزء ذم اًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح ذم سمتامُمف وهق طمًـ طمدي٨م وهق (7)

 .اإلؾمالُمل
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 فٖٗا ضمرج وٓ اظمَتٔريـ أو احلجاج وٕٖا يتحرج أوقر

 ظم٤مص٦م احلج٤مج وقمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس قمغم اًمتٞمًػم يٚمتزُمف أن اًمداقمٞم٦م قمغم يٜمٌٖمل ومم٤م

 قمغم ٟمص ٓ أنف دام ُم٤م ُمٕمٚمقم هق يمام اًمًٛمح٦م اًمنميٕم٦م أصقل ُمـ أصؾ اًمتٞمًػم ٕن

 اًمذي اًمٕمدل اًمقؾمط اعمقىمػ هق وهذا. سم٤مًمرأي اًمتٞمًػم جيز مل اًمٜمص ضم٤مء وم٢مذا ظمالومف،

 واقمؽماو٤مهتؿ اًمٜم٤مس سم٠مىمقال ذًمؽ سمٕمد قمؼمة وٓ يٚمتزُمف، أن داقمٞم٦م يمؾ قمغم جي٥م

 ُمٜمٝم٤م يتحرضمقا  أن احلج٤مج سمٕمض اقمت٤مد ضم٤مئزة أُمقر وصمٛم٦م ؾمٝمؾ؟ أو ؿمدد: وىمقهلؿ

 :قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف رأج٧م آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر ًمألصؾ ُمٜم٤مومٞم٦م سمٕمْمٝمؿ ُمـ صدرت ًمٗمت٤موى

 ذم ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت اًمرأس سمدًمؽ وًمق اطمتالم ًمٖمػم آهمت٤ًمل -7

 .(7)قمٜمف اهلل ريض أجقب أب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم»

 إًمٞمف أذت اًمذي أجقب أب حلدي٨م اًمِمٕمر سمٕمض ُمٜمف ؾم٘مط وًمق اًمرأس طمؽ -2

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وسمف آٟمٗم٤م،

 رأؾمف وؾمط ط ٓطمتج٤مُمف احلجؿ، ُمٙم٤من اًمِمٕمر سمحٚمؼ وًمق آطمتج٤مم -3

 ىم٤مًم٧م وسمف أجْم٤م، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىمقل وهق اًمِمٕمر طمٚمؼ ُمع إٓ ذًمؽ يٛمٙمـ وٓ حمرم، وهق

 وم٢مٟمف ،ط سم٤مطمتج٤مُمف ُمردود هق سمؾ هلؿ دًمٞمؾ وٓ اًمٗمدي٦م، قمٚمٞمف أوضمٌقا  ًمٙمٜمٝمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م

 مل أنف قمغم دًمٞمؾ اًمٗمدي٦م دون اطمتج٤مُمف ذيمر قمغم وم٤مىمتّم٤مره اًمراوي، قمٜمف ًمٜم٘مٚمف ومدى ًمق

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىمقل وم٤مًمّمقاب ومدي٦م ُمٜمف شم٘مع

 ش.إصؾ» ذم ُمذيمقرة آصم٤مر ذًمؽ وذم اٟمٙمن إذا اًمٔمٗمر وـمرح اًمرحي٤من ؿمؿ -4

 وٟمحقه. ط قمٜمف ذًمؽ ًمثٌقت ُمرومقع سمثقب أو سم٤مخلٞمٛم٦م آؾمتٔمالل -5 

 طمديث٤م، داظمٚمٝم٤م وًمقُمـ واًمًٞم٤مرة ،شاًمِمٛمًٞم٦م» وسم٤معمٔمٚم٦م ىمديام سم٤معمحٛمؾ آؾمتٔمالل

 سملم يٗمرق ٓ اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر سمؾ قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ شمِمدد ذًمؽ قمغم اًمٗمدي٦م وإجي٤مب

 رواي٦م وهق ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م سم٤معمحٛمؾ وآؾمتٔمالل اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م سم٤مخلٞمٛم٦م آؾمتٔمالل

                                                           

 داود أب وصحٞمح" 7179" سمرىمؿ" اًمٖمٚمٞمؾ إرواء" ذم ظمرضمتف وىمد" 28 ص" سمتامُمف إصؾ ذم وهق (7)

"7673." 



 97 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   احل٩م واًمٕمٛمرةُمٜم٤مؾمؽ  

 إزاًم٦م ُمـ اًمٓمقائػ سمٕمض شمٗمٕمٚمف ومامش. 246/ 7» اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر ذم يمام أمحد اإلُم٤مم قمـ

 .اًمٕم٤معملم رب سمف ي٠مذن مل اًمديـ ذم شمٜمٓمع اًمًٞم٤مرة ؾم٘مػ

م اعمٜمٓم٘م٦م ؿمد -6  ذم ضم٤مء يمام واًمتختؿ احل٤مضم٦م قمٜمد وقم٘مده اإلزار، قمغم واحلزا

 .اًمٕمٜمؼ قمغم اًمٜم٘مقد وحمٗمٔم٦م واًمٜمٔم٤مرة اًمٞمد ؾم٤مقم٦م ووع وُمثٚمف. أصم٤مر سمٕمض

 ُمرومققم٦م سم٠مطم٤مدي٨م سمٕمْمٝم٤م شم٠مجد ُمع اعمذيمقر إصؾ حت٧م داظمٚم٦م إُمقر هذه يمؾ 

ُ  ُيِريدُ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل ُمقىمقوم٦م وآصم٤مر . ﴾اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  الِلَّ

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد

 [77-71ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 اإلضمرام يدي زمني

م يٖمتًؾ أن اعمٗمردة اًمٕمٛمرة أو احل٩م قمغم قمزم عمـ يًتح٥م -7  يم٤مٟم٧م وًمق ًمإلطمرا

 .ٟمٗم٤ًمء أو طم٤مئْم٤م

 وهل إقمْم٤مء ىمدر قمغم شمٗمّمؾ مل اًمتل إًم٦ًٌم ُمـ ؿم٤مء ُم٤م اًمرضمؾ يٚمٌس صمؿ -2

 ومه٤م واًمٜمٕمٚملم وٟمحقمه٤م واًمرداء اإلزار ومٞمٚمٌسش اعمخٞمط همػم»سمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمًامة

 .اًمٙمٕمٌلم يًؽم ٓ مم٤م ًمقىم٤ميتٝمام اًمرضمٚملم قمغم يٚمٌس ُم٤م يمؾ

 هذا. ُم٤ٌمذة اًمرأس يًؽم مم٤م وٟمحقمه٤م واًمٕمامُم٦م اًم٘مٚمٜمًقة يٚمٌس وٓ -3 

 .ًمٚمرضمؾ

ة وأُم٤م   وضمٝمٝم٤م قمغم شمِمد ٓ أهن٤م إٓ اعمنموع ًم٤ٌمؾمٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م شمٜمزع ومال اعمرأ

 ٓ»: ط ىم٤مل وىمد (2)اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمٜمديؾ أو اًمٚمث٤مم أو واًمؼمىمع (7)اًمٜم٘م٤مب

                                                           

ة أدٟم٧م إذا: وضمقه قمغم وهق إنػ، ُم٤مرن قمغم اًم٘مٜم٤مع هق (7)  اًمؼمىمع، أو اًمقصقص٦م، ومتٚمؽ قمٞمٜمٝم٤م إمم ٟم٘م٤مهب٤م اعمرأ

ة ٟم٘م٤مب وؾمٛمل. اًمٚمٖم٤مم ومٝمق إنػ ـمرف قمغم يم٤من وم٢من اًمٜم٘م٤مب، ومٝمق اعمحجر إمم أنزًمتف وم٢من  يًؽم ٕنف اعمرأ

 ".266 265/  2" اًمٕمرب ًم٤ًمن ُمـ ُمٚمخّم٤م اٟمتٝمك. اًمٜم٘م٤مب سمٚمقن ًمقهن٤م أي ٟم٘م٤مهب٤م

ة محٚم٦م يٗمٕمٚمف يمام ًمٚمٞمد يّمٜمع همالف واًم٘مٗم٤مزات": "365 ص" ُمٜمًٙمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2) . اًمٌزا

ة  .اًمّمٞمد ذم يًتخدم اًمّم٘مقر ُمـ وهقٟمقع. سم٤مز مجع واًمٌزا
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ويؾ، وٓ اًمؼمٟمس وٓ اًمٕمامُم٦م وٓ اًم٘مٛمٞمص اعمحرم يٚمٌس  ورس ُمًف صمقسم٤م وٓ اًمنا

 شمٜمت٘م٥م ٓ»: وىم٤مل. (7) [اخلٗملم ومٞمٚمٌس] ٟمٕمٚملم جيد ٓ أن إٓ اخلٗملم وٓ زقمٗمران، وٓ

ة  يم٤مخلامر سمٌمء وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ًمٚمٛمرأة وجيقز. (2)ش اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

 قمغم اًمقضمف يٛمس يم٤من وإن وضمٝمٝم٤م قمغم وشمًدًمف رأؾمٝم٤م قمغم شمٚم٘مٞمف اجلٚم٤ٌمب أو

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل يمام قمٚمٞمٝم٤م شمِمده ٓ وًمٙمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح

 ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف يمام سمٞمتف وًمقذم اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام يٚمٌس أن وًمف -4

 اإلطمرام ًمٌس يٛمٙمٜمٝمؿ وٓ سم٤مًمٓم٤مئرة حيجقن اًمذيـ قمغم شمٞمًػم هذا وذم. وأصح٤مسمف

م ًم٤ٌمس ذم اًمٓم٤مئرة يّمٕمدوا أن هلؿ ومٞمجقز اعمٞم٘م٤مت قمٜمد  إٓ حيرُمقن ٓ وًمٙمٜمٝمؿ اإلطمرا

 .حمرُملم همػم وهؿ اعمٞم٘م٤مت يٗمقهتؿ ٓ طمتك سمٞمًػم اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ

. اًمٜم٤ًمء إٓ ًمف ًمقن وٓ رائح٦م ًمف ؿم٤مء ـمٞم٥م سم٠مي سمدٟمف ذم ويتٓمٞم٥م يدهـ وأن -5

م يٜمقي أن ىمٌؾ يمٚمف وهذا ًمف رائح٦م وٓ ًمقن ًمف ُم٤م ومٓمٞمٌٝمـ  وأُم٤م اعمٞم٘م٤مت قمٜمد اإلطمرا

م سمٕمده  .ومحرا

 [73-72ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 و٘ٗتف اإلضمرام

 ُمـ ىمٚمٌف ذم ُم٤م سمٛمجرد ذًمؽ يٙمقن وٓ حيرم أن قمٚمٞمف وضم٥م ُمٞم٘م٤مشمف ضم٤مء وم٢مذا -6

 ىمقل ُمـ سمد ٓ سمؾ سمٚمده ُمـ ظمرج ُمٜمذ اًم٘مٚم٥م ذم زال ُم٤م اًم٘مّمد وم٢من وٟمٞمتف، احل٩م ىمّمد

ُمف اٟمٕم٘مد ًمإلطمرام ىم٤مصدا ًمٌك وم٢مذا حمرُم٤م سمف يّمػم قمٛمؾ أو  .اشمٗم٤مىم٤م إطمرا

 أو احل٩م أريد إين مهللا: ىمقهلؿ ُمثؾ اًمتٚمٌٞم٦م يدي سملم ؿمٞمئ٤م سمٚم٤ًمٟمف ي٘مقل وٓ -7

 سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ ُمثؾ وهذا ،ط اًمٜمٌل قمـ وروده ًمٕمدم... ُمٜمل وشم٘مٌٚمف زم ومٞمنه اًمٕمٛمرة

                                                           

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢من اًمٙمٕمٌلم دون ي٘مٓمٕمٝمام أن قمٚمٞمف وًمٞمس: "ُمٜمًٙمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

ويؾ ًمٌس ذم قمروم٤مت ذم ذًمؽ سمٕمد رظمص صمؿ أوٓ سم٤مًم٘مٓمع أُمر وؾمٚمؿ  ًمٌس ذم ورظمص إزارا جيد مل عمـ اًمنا

 ".اًمٕمٚمامء ىمقزم أصح هذا ٟمٕمٚملم جيد مل عمـ اخلٗملم

 ".7611" داود أب صحٞمح قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (2)
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: ط ىمقًمف اعمٕمٚمقم وُمـ إُمقر حمدصم٤مت ُمـ ذًمؽ ومٙمؾ واًمّمٞم٤مم واًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة ذم

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م يمؾ وم٢من... »

 [74-73ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 اظمقاقٗت

 قمرق وذات ويٚمٛمٚمؿ اعمٜم٤مزل وىمرن واجلحٗم٦م احلٚمٞمٗم٦م ذو: مخ٦ًم واعمقاىمٞم٧م -8

 ُمٜمزًمف يم٤من وُمـ اًمٕمٛمرة، أو احل٩م يريد ممـ أهٚمٝمـ همػم ُمـ قمٚمٞمٝمـ ُمر وعمـ ٕهٚمـ هـ

 أهؾ ُمٝمؾش احلٚمٞمٗم٦م ذو»و. ُمٙم٦م ُمـ هيٚمقن ُمٙم٦م أهؾ طمتك ُمٜمزًمف ُمـ ومٛمٝمٚمف دوهنـ

 سمٞمٜمٝمام ُمٙم٦م قمـ اعمقاىمٞم٧م أبٕمد وهل ؾمٌٕم٦م أو أُمٞم٤مل ؾمت٦م قمٜمٝم٤م شمٌٕمد ىمري٦م وهل اعمديٜم٦م

 ـمرق قمدة ُمٙم٦م إمم ُمٜمٝم٤م وم٢من اًمٓمرق، اظمتالف سمح٥ًم أيمثر أو أىمؾ أو ُمراطمؾ قمنم

 ُمًجد يًٛمك وُمًجده٤م اًمٕم٘مٞمؼ، وادي وشمًٛمك شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام

 هب٤م اجلـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤م أن ًمٔمٜمٝمؿش قمكم سمئر: »اًمٕم٤مُم٦م ضمٝم٤مل شمًٛمٞمٝم٤م سمئر وومٞمٝم٤م اًمِمجرة،

 أهؾ ُمٞم٘م٤مت وهل ُمراطمؾ صمالث ٟمحق ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م ىمري٦مش واجلحٗم٦م. »يمذب وهق

 هل: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل. أظمر اًمٓمريؼ ُمـ اضمت٤مزوا إذا أجْم٤م اعمديٜم٦م وأهؾ وُمٍم اًمِم٤مم

 اًمٞمقم وهل اعمٖمرب وؾم٤مئر وُمٍم اًمِم٤مم يم٠مهؾ اعمٖمرب ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ طم٩م ُمـ ُمٞم٘م٤مت

 ىمرن»وش. راسمٖم٤م» يًٛمك اًمذي اعمٙم٤من ُمـ ىمٌٚمٝم٤م حيرُمقن اًمٜم٤مس ص٤مر وهلذا ظمراب

. ٟمجد أهؾ ُمٞم٘م٤مت وهق وًمٞمٚم٦م يقم قمغم ُمٙم٦م شمٚم٘م٤مء اًمثٕم٤مًم٥م ىمرن ويًٛمكش اعمٜم٤مزل

. اًمٞمٛمـ أهؾ ُمٞم٘م٤مت وهق ُمٞمال صمالصمقن سمٞمٜمٝمام ُمٙم٦م ُمـ ًمٞمٚمتلم قمغم ُمقوعش يٚمٛمٚمؿ»و

 اصمٜم٤من ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمف وهت٤مُم٦م ٟمجد سملم اًمٗم٤مصؾ احلد وهق سم٤مًم٤ٌمدي٦م ُمٙم٤منش قمرق ذات»و

 .اًمٕمراق أهؾ ُمٞم٘م٤مت وهق ُمٞمال وأرسمٕمقن

 [74-73ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 زمالتٔتع ط أوره

 وقمٛمرة، سمحج٦م مهللا ًمٌٞمؽ: ىم٤مل اهلدي ؾم٤مق ىمد ىم٤مرٟم٤م يم٤من وم٢من اإلطمرام أراد وم٢مذا -9
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 ،شسمٕمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ: »وم٘م٤مل سمد وٓ وطمده٤م سم٤مًمٕمٛمرة ًمٌك إومْمؾ وهق اهلدي يًؼ مل وإن

 دظمٚم٧م: »وىمقًمف سمذًمؽ ط اًمٜمٌل ُٕمر قمٛمرة وضمٕمٚمف ومًخف وطمده سم٤محل٩م ًمٌك يم٤من وم٢من

 طم٩م ُمـ حمٛمد آل ي٤م: »وىمقًمف. أص٤مسمٕمف سملم ط وؿمٌؽش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة

 .احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع هق وهذا. (7)ش طمج٦م ذم سمٕمٛمرة ومٚمٞمٝمؾ ُمٜمٙمؿ

 [75ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 آؾمؼماط

ؿمؽماط شمٚمٌٞمتف ُمع ىَمَرن أطم٥م وإن -71  ُمرض ُمـ اًمٕم٤مرض ُمـ ظمقوم٤م شمٕم٤ممم رسمف قمغم ٓا

 إن وم٢مٟمف ،(2)ش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم مهللا»: ط اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ ذم ضم٤مء يمام ومٞم٘مقل ظمقف، أو

 ُمـ وطم٩م دم قمٚمٞمف وًمٞمس قمٛمرشمف أو طمج٦م ُمـ اًمتحٚمؾ ًمف ضم٤مز ُمرض أو ومحٌس ذًمؽ ومٕمؾ

 .ىمْم٤مئٝم٤م ُمـ سمد ومال اإلؾمالم طمج٦م يم٤مٟم٧م إذا إٓ ىم٤مسمؾ

 صمؿ ومّمغم إطمراُمف، ىمٌؾ اًمّمالة أدريمتف إن ًمٙمـ َّتّمف صالة ًمإلطمرام -77 

 .اًمٔمٝمر صالة سمٕمد أطمرم طمٞم٨م ط اهلل سمرؾمقل أؾمقة ًمف يم٤من صالشمف قم٘م٥م أطمرم

 [75ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 الَّٗؼ زمقادي اليالة

 اإلطمرام خلّمقص ٓ ومٞمٝم٤م يّمكم أن ًمف اؾمتح٥م احلٚمٞمٗم٦م ذا ُمٞم٘م٤مشمف يم٤من ُمـ -72

: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ اًمٌخ٤مري روى وم٘مد وسمريمتف اعمٙم٤من خلّمقص وإٟمام

 ذم صؾ: وم٘م٤مل رب ُمـ آت اًمٚمٞمٚم٦م أت٤مين»: ي٘مقل اًمٕم٘مٞمؼ سمقادي ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 قمـ قمٛمر اسمـ وقمـ ش.وطمج٦م قمٛمرة: »رواي٦م وذم» ذم قمٛمرة: وىمؾ اعم٤ٌمرك اًمقادي هذا

 اًمقادي سمٌٓمـ احلٚمٞمٗم٦م سمذي (3)ُمٕمرس وهق أري: رواي٦م وذمش رئل أنف: »ط اًمٜمٌل

                                                           

 ".2469" اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم َّترجيف اٟمٔمر (7)

 ".7557" داود أب صحٞمح اٟمٔمر. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (2)

 .هن٤مي٦م. وآؾمؽماطم٦م ًمٚمٜمقم ٟمزًم٦م اًمٚمٞمؾ آظمر اعم٤ًمومر ٟمزول وهق اًمتٕمريس ُمـ (3)
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 .(7) ُم٤ٌمريم٦م سمٌٓمح٤مء إٟمؽ: ًمف ىمٞمؾ

 [76ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 هبا اليقت ورفع التٓبٗة

 شم٘مدم يمام واًمٕمٛمرة احل٩م أو سم٤مًمٕمٛمرة يٚمٌل صمؿ ،(2)ىم٤مئام اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ صمؿ -73

 .(3)ؾمٛمٕم٦م وٓ ري٤مء ٓ طمج٦م هذه مهللا: وي٘مقل

 :ط اًمٜمٌل سمتٚمٌٞم٦م ويٚمٌل -74

 واعمٚمؽ ًمؽ واًمٜمٕمٛم٦م احلٛمد إن ًمٌٞمؽ ًمؽ ذيؽ ٓ ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ، مهللا ًمٌٞمؽ» -أ

 .قمٚمٞمٝم٤م يزيد ٓ ويم٤من ش.ًمؽ ذيؽ ٓ

 ش.احلؼ إهل ًمٌٞمؽ»: ط شمٚمٌٞمتف ُمـ ويم٤من -ب

 ط اًمٜمٌل إلىمرار ضم٤مئزة قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة يم٤مٟم٧م وإن أومْمؾ، ط شمٚمٌٞمتف واًمتزام -75

 ش.اًمٗمقاوؾ ذا ًمٌٞمؽ اعمٕم٤مرج، ذا ًمٌٞمؽ»: ىمقهلؿ شمٚمٌٞمتف قمغم يزيدون يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس

 إًمٞمؽ واًمرهم٤ٌمء سمٞمديؽ، واخلػم وؾمٕمديؽ، ًمٌٞمؽ»: ومٞمٝم٤م يزيد قمٛمر اسمـ ويم٤من 

 .(4)ش واًمٕمٛمؾ

ٞم٦م صقشمف يرومع سم٠من اعمٚمٌل وي١مُمر -76   آُمر أن وم٠مُمرين ضمؼميؾ أت٤مين»: ط ًم٘مقًمف سم٤مًمتٚم

. (6)ش واًمث٩م اًمٕم٩م احل٩م أومْمؾ»: وىمقًمف (5)ش سم٤مًمتٚمٌٞم٦م أصقاهتؿ يرومٕمقا  أن ُمٕمل وُمـ أصح٤مب

 إذا: طم٤مزم أبق ىم٤مل وًمذًمؽ ساظم٤م، هب٤م يٍمظمقن طمجتف ذم ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من وًمذًمؽ

                                                           

 ىم٤مل. ـمٌٕمف مت٤مم اهلل ين" 762 767 رىمؿ" سم٘مٚمٛمل اًمٌخ٤مري صحٞمح وخمتٍم". 7579" داود أب صحٞمح (7)

 ... "ومٞمف اًمّمالة وومْمؾ اعمديٜم٦م يمٗمْمؾ اًمٕم٘مٞمؼ ومْمؾ احلدي٨م ذم": "377/  3" اًمٗمتح ذم احل٤مومظ

 .صحٞمح سمًٜمد ُمقصقٓ واًمٌٞمٝم٘مل ُمٕمٚم٘م٤م اًمٌخ٤مري (2)

 .صحٞمح سمًٜمد اًمْمٞم٤مء رواه (3)

 ".7591" داود أب صحٞمح أنٔمر. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (4)

 ".7592" داود أب صحٞمح أنٔمر. وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه" (5)

 ؾمٞمالن": اًمث٩م" و سم٤مًمتٚمٌٞم٦م اًمّمقت رومع": اًمٕم٩م" و". 7772" وزي٤مدشمف اًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح طمًـ طمدي٨م (6)

 .وإو٤مطمل اهلدي دُم٤مء
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 قمٚمٞمف ُمقؾمك إمم أنٔمر يم٠مين»: ط وىمقًمف (7)أصقاهتؿ شمٌح طمتكش اًمروطم٤مء» يٌٚمٖمقا  مل أطمرُمقا 

ٞم٦م شمٕم٤ممم اهلل إمم ضمقار ًمف اًمثٜمٞم٦م ُمـ ه٤مسمٓم٤م اًمًالم  .(2)ش سم٤مًمتٚم

ٞم٦م ذم واًمٜم٤ًمء -77  خيش مل ُم٤م أصقاهتـ ومػمومٕمـ اًم٤ًمسم٘ملم احلديثلم ًمٕمٛمقم يم٤مًمرضم٤مل اًمتٚم

 قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م: قمٓمٞم٦م أبق وم٘م٤مل اًمرضم٤مل يًٛمٕمٝم٤م طمتك صقهت٤م شمرومع يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م وٕن اًمٗمتٜم٦م،

ٞمؽ»: ذًمؽ سمٕمد شمٚمٌل ؾمٛمٕمتٝم٤م صمؿ ،ط اهلل رؾمقل شمٚمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ ٕقمٚمؿ إين: شم٘مقل  مهللا ًٌم

ٞمؽ  . (3)إًمخش ... ًٌم

 ُمـ: وم٘م٤مل شمٚمٌٞم٦م صقت ومًٛمع اًمٜمٗمر ًمٞمٚم٦م ُمٕم٤موي٦م ظمرج: حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وىم٤مل

 .اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ اقمتٛمرت اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م: ىمٞمؾ هذا؟

 (4)ٕظمؼمشمف ؾم٠مخٜمل ًمق: وم٘م٤مًم٧م ًمٕم٤مئِم٦م ذًمؽ ومذيمر 

 ُمٚم٥م ُمـ ُم٤م»: ط وًم٘مقًمف ،(5)ش احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ» ٕهن٤م اًمتٚمٌٞم٦م ويٚمتزم -78

 هٜم٤م ُمـ إرض شمٜم٘مٓمع طمتك وطمجر ؿمجر ُمـ ؿمامًمف وقمـ يٛمٞمٜمف قمـ ُم٤م ًمٌك إٓ يٚمٌل

 ًمٚمحدي٨م وادي٤م هٌط أو ذوم٤م قمال يمٚمام وسمخ٤مص٦م. (6)ش وؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمـ يٕمٜمل وهٜم٤م

 اهلل إمم ضمقار ًمف اًمثٜمٞم٦م ُمـ ه٤مسمٓم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك إمم أنٔمر يم٠مين»: ىمري٤ٌم اعمت٘مدم

 .(7)ش يٚمٌل اًمقادي ذم اٟمحدر إذا إًمٞمف أنٔمر يم٠مين»: آظمر طمدي٨م وذم ش.سم٤مًمتٚمٌٞم٦م شمٕم٤ممم

                                                           

 اعمٓمٚم٥م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ ورواه ضمٞمد سمًٜمد" 94/  7" اعمحغم ذم يمام ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه (7)

 .ُمرؾمؾ وهق" 324/  3" اًمٗمتح ذم يمام اهلل قمٌد سمـ

 ".2123" اًمّمحٞمح٦م أنٔمر ُمًٚمؿ رواه (2)

 ".243و 781و 711و 32/  6" وأمحد" 7573" واًمٓمٞم٤مًمز" خمتٍمه 769" اًمٌخ٤مري أظمرضمف (3)

 شمرومع واعمرأة: "ُمٜمًٙمف ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل صحٞمح وؾمٜمده" 95 94/  7" اعمحغم ذم يمام ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ رواه (4)

 ... ".إطمقال اظمتالف قمٜمد ُمٜمٝم٤م اإليمث٤مر ويًتح٥م رومٞم٘م٤مهت٤م شمًٛمع سمحٞم٨م صقهت٤م

 وم٢مٟمف اإلهالل ذم اًمّمقت سمرومع ضمؼميؾ أُمرين: سمٚمٗمظ" 828" اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م ُمـ ضمزء هق (5)

 ".احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ

 ".778/  2" واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م َّتري٩م ذم يمام صحٞمح سمًٜمد واًمٌٞمٝم٘مل ظمزيٛم٦م اسمـ رواه (6)

 سمٓمقن ذم اًمتٚمٌٞم٦م أن احلدي٨م وذم: "احل٤مومظ ىم٤مل" سم٤مب 8 إنٌٞم٤مء 61" ًمٚمٌخ٤مري خمتٍمي اًمٌخ٤مري رواه (7)

 ".اًمّمٕمقد قمٜمد شمت٠ميمد يمام اهلٌقط قمٜمد شمت٠ميمد وأهن٤م اعمرؾمٚملم ؾمٜمـ ُمـ إودي٦م
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ٞم٦م خيٚمٓمٝم٤م أن وًمف -79  ُمع ظمرضم٧م: قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسـم ًم٘مقل واًمتٝمٚمٞمؾ سم٤مًمتٚم

 (7)هتٚمٞمؾ أو سمتٚمٌٞم٦م خيٚمٓمٝم٤م أن إٓ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك طمتك اًمتٚمٌٞم٦م شمرك ومام ط اهلل رؾمقل

ٞم٦م قمـ أُمًؽ ُمٙم٦م سمٞمقت ورأى اعمٙمل احلرم سمٚمغ وم٢مذا -21  ًمالؿمتٖم٤مل ًمٞمتٗمرغ ،(2)اًمتٚم

 .ي٠ميت مم٤م سمٖمػمه٤م

 [79-75 واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 وْة لدطمقل آغتسال

همت٤ًمل ًمف شمٞمن وُمـ -27  سمرؾمقل أؾمقة هن٤مرا وًمٞمدظمؾ ومٚمٞمٖمتًؾ اًمدظمقل ىمٌؾ ٓا

 .(3)طاهلل

 اًمثٜمٞم٦م ُمـ دظمٚمٝم٤م ط وم٢مٟمف اعمٕمالة سم٤مب اًمٞمقم ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمٞم٤م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وًمٞمدظمؾ -22

٦م سمٜمل سم٤مب ُمـ اعمًجد ودظمؾ اعم٘مؼمة، قمغم اعمنموم٦م (4)ش يمداء» اًمٕمٚمٞم٤م  اًمٓمرق أىمرب هذا وم٢من ؿمٌٞم

ؾمقد احلجر إمم  .ٕا

 ـمريؼ ُمٙم٦م ومج٤مج يمؾ»: ط ًم٘مقًمف ؿم٤مء ـمريؼ أي ُمـ يدظمٚمٝم٤م أن وًمف -23

 .(5)ش هد ُمـ وخيرج هد ُمـ يدظمؾ: ـمريؼ يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م»: آظمر طمدي٨م وذم ش.وُمٜمحر

 مهللا: »وشم٘مقل (6)اًمٞمٛمٜمك رضمٚمؽ شم٘مدم أن شمٜمس ومال اعمًجد دظمٚم٧م وم٢مذا -24

 .(7)ش رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾ

 .(8)شاًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًم٘مديؿ وؾمٚمٓم٤مٟمف اًمٙمريؿ وسمقضمٝمف اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل أقمقذ»: أو

                                                           

 .اًمٙمٌػم احل٩م ذم يمام واًمذهٌل احل٤ميمؿ وصححف ضمٞمد سمًٜمد" 477/  7" أمحد رواه (7)

 .239و 225/  3" اعمجٛمع وأنٔمر واًمٌٞمٝم٘مل" خمتٍمي 779" اًمٌخ٤مري رواه (2)

 ".7631" داود أب وصحٞمح" خمتٍمي 779" اًمٌخ٤مري رواه (3)

 ".7929" داود أب وصحٞمح" خمتٍمي 781" اًمٌخ٤مري رواه (4)

 .طمًـ سمًٜمد اًمٗم٤ميمٝمل رواه (5)

 ".2478" اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج طمًـ طمدي٨م ومٞمف (6)

 ".52و 57 ص" سمتح٘مٞم٘مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ أنٔمر (7)

 اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ُمٌلم هق يمام وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده ُمرومققم٤م همػمه ورواه قمٜمف صحٞمح سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ رواه (8)

"7154." 
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 .(7)قم٤ٌمس اسمـ قمـ ًمثٌقشمف ؿم٤مء إن يديف رومع اًمٙمٕم٦ٌم رأى وم٢مذا -25 

ل قمـ يث٧ٌم ومل -26 : قمٛمر سمدقم٤مء دقم٤م وإن ًمف شمٞمن سمام ومٞمدقمق ظم٤مص دقم٤مء هٜم٤م ط اًمٌٜم

الم وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا»  .(2)قمٜمف اهلل ريض قمٜمف ًمثٌقشمف ومحًـش سم٤مًمًالم رسمٜم٤م ومحٞمٜم٤م اًًم

 [21-79ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 الّدوم ؿمقاف

 ىمٌٚمف واًمتًٛمٞم٦م ومٞمٙمؼم، اؾمت٘م٤ٌمٓ ومٞمًت٘مٌٚمف إؾمقد احلجر إمم ي٤ٌمدر صمؿ -27

 .ُمرومققم٤م ذيمره ُمـ ووهؿ ُمقىمقوم٤م قمٛمر اسمـ قمـ صح٧م

 ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف وم٘مد أجْم٤م قمٚمٞمف ويًجد سمٗمٛمف وي٘مٌٚمف سمٞمده يًتٚمٛمف صمؿ -28 

 .(3)قم٤ٌمس واسمـ وقمٛمر

 .يده ىمٌؾ صمؿ سمٞمده اؾمتٚمٛمف شم٘مٌٞمٚمف يٛمٙمٜمف مل وم٢من -29

 .سمٞمده إًمٞمف أؿم٤مر آؾمتالم يٛمٙمٜمف مل وم٢من -31

 .ـمقوم٦م يمؾ ذم ذًمؽ ويٗمٕمؾ -37

 اًمْمٕمٞمػ شم١مذ ومال ىمقي رضمؾ إٟمؽ قمٛمر ي٤م»: ط ًم٘مقًمف قمٚمٞمف يزاطمؿ وٓ -32 

 .(4)ش ويمؼم وم٤مؾمت٘مٌٚمف وإٓ وم٤مؾمتٚمٛمف ًمؽ ظمال وم٢من احلجر، اؾمتالم أردت وإذا

                                                           

 ُمـ أطمد سم٘مل ُم٤م يمٚمٛم٦م قمٛمر ُمـ ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمًـ سمًٜمد" 72/  5" اًمٌٞمٝم٘مل رواه (7)

 أنف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أجْم٤م آظمر سم٢مؾمٜم٤مد ورواه. ومذيمره: اًمٌٞم٧م رأى إذا ي٘مقل ؾمٛمٕمتف همػمي ؾمٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس

 .قمٜمٝمام" 97/  4" ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ ورواه ذًمؽ ي٘مقل يم٤من

 وهؿ. وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ مل إٟمف: واًمزي٤مرات اعمٜم٤مؾمؽ قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم إوم٤موؾ سمٕمض وىمقل (2)

 .واعمٜم٦م احلٛمد ومٚمف. ـمٌٕمف اهلل ين وىمد" 7772" اإلرواء ذم صحتف ذم اًم٘مقل طم٘م٘م٧م وىمد ُمٜمف

 ".اًمٙمٌػم احل٩م" ذم سمٞمٜمتف يمام ىمقي طمدي٨م وهق وهمػممه٤م وأمحد اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف (3)

 .اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق واًمذهٌل واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمؽمُمذي صححف (4)
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 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم احلجر اهلل ًمٞمٌٕمثـ»:ط ًم٘مقًمف يمٌػم ومْمؾ احلجر وٓؾمتالم -33

 ُمًح»: وىم٤مل ش.سمحؼ اؾمتٚمٛمف ُمـ قمغم ويِمٝمد سمف يٜمٓمؼ وًم٤ًمن هبام، يٌٍم قمٞمٜم٤من وًمف

 .(7)ش طمٓم٤م اخلٓم٤مي٤م حيٓم٤من اًمٞمامين واًمريمـ إؾمقد احلجر

 ظمٓم٤مي٤م ؾمقدشمف طمتك اًمثٚم٩م ُمـ سمٞم٤مو٤م أؿمد ويم٤من اجلٜم٦م ُمـ إؾمقد احلجر»: وىم٤مل

 .(2)شاًمنمك أهؾ

 احلجر وراء ُمـ ومٞمٓمقف ي٤ًمره قمـ جيٕمٚمٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم طمقل سم٤مًمٓمقاف يٌدأ صمؿ -34

 اًمثالصم٦م ذم ويرُمؾ يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م (3)يْمٓمٌع ؿمقط، احلجر إمم احلجر ُمـ أؿمقاط ؾمٌٕم٦م

 .ؾم٤مئره٤م ذم ويٛمٌم احلجر إمم احلجر ُمـ ُمٜمٝم٤م إول

 ُمـ يتٛمٙمـ مل وم٢من ي٘مٌٚمف وٓ ـمقوم٦م يمؾ ذم سمٞمده اًمٞمامين اًمريمـ ويًتٚمؿ -35

 .سمٞمده إًمٞمف اإلؿم٤مرة شمنمع مل اؾمتالُمف

ٟمْٞم٤َم ذِم  آشمِٜم٤َم َرسمَّٜم٤َم﴿: سمٞمٜمٝمام وي٘مقل -36 ٜم٦َمً  اًمد  ًَ ظِمَرةِ  َوذِم  طَم ٜم٦َمً  ٔا ًَ  .(4)﴾اًمٜم٤َّمر قَمَذاَب  َوىمِٜم٤َم طَم

 .(5)ط ًمٚمٜمٌل اشم٤ٌمقم٤مً  اًمِم٤مُمٞملم اًمريمٜملم يًتٚمؿ وٓ -37

                                                           

 .واًمذهٌل واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن اسمـ وصححف اًمؽمُمذي طمًٜمف (7)

 .ظمزيٛم٦م واسمـ اًمؽمُمذي صححف (2)

 ويٖمٓمل إجٛمـ ُمٜمٙمٌف ويٌدي ي٤ًمره قمغم ـمرومف ويرد إجٛمـ أبٓمف حت٧م ُمـ اًمرداء يدظمؾ أن: آوٓم٤ٌمع (3)

 .وسمٕمده اًمٓمقاف هذا ىمٌؾ سمدقم٦م وهق إجن

 ".7653" داود أب صحٞمح. مجع وصححف وهمػمه داود أبق أظمرضمف (4)

 ُم٤م وؾم٤مئر إسمراهٞمؿ وُم٘م٤مم اًمٌٞم٧م ضمقاٟم٥م ؾم٤مئر وأُم٤م سم٤مًمٞمد ُمًحف هق وآؾمتالم: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (5)

 وُمٖم٤مرة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمٜم٤م يمحجرة واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء وُم٘م٤مسمر وطمٞمٓم٤مهن٤م اعمًجد ُمـ إرض ذم

 واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ُم٘م٤مسمر ُمـ ذًمؽ وهمػم ومٞمف يّمكم يم٤من اًمذي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمٜم٤م وُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ

 اعمحرُم٦م اًمٌدع أقمٔمؿ ُمـ ومٝمق سمذًمؽ اًمٓمقاف وأُم٤م. إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق شم٘مٌؾ وٓ شمًتٚمؿ ومال اعم٘مدس سمٞم٧م وصخرة

 .ىمتؾ وإٓ شم٤مب وم٢من يًتت٤مب ديٜم٤م اَّتذه وُمـ

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمع ـمٗم٧م: ىم٤مل أُمٞم٦م سمـ يٕمغم قمـ واًمٌٞمٝم٘مل وأمحد" 8945" اًمرزاق قمٌد روى ُم٤م أطمًـ وُم٤م

 سمٞمده أظمذت احلجر يكم مم٤م اًم٤ٌمب يكم اًمذي اًمريمـ قمٜمد يمٜم٧م ومٚمام قمٜمف اهلل ريض" قمثامن ُمع رواي٦م وذم"

 وم٢من قمٜمؽ وم٤مٟمٗمذ: ىم٤مل ٓ: ىمٚم٧م يًتٚمٛمف؟ رأجتف ومٝمؾ: ىم٤مل سمغم: ىمٚم٧م اهلل؟ رؾمقل ُمع ـمٗم٧م أُم٤م: وم٘م٤مل ًمٞمًتٚمٛمف

 .طمًٜم٦م أؾمقة وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ذم ًمؽ
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 والباب الركـ زمني وا التزام

 .(7)قمٚمٞمف وذراقمٞمف ووضمٝمف صدره ومٞمْمع واًم٤ٌمب اًمريمـ سملم ُم٤م يٚمتزم أن وًمف -38

: طًم٘مقًمف ؿم٤مء ُم٤م اًمذيمر أو اًم٘مرآن ُمـ ي٘مرأ  أن ومٚمف. ظم٤مص ذيمر ًمٚمٓمقاف وًمٞمس -39

ٞم٧م اًمٓمقاف» : رواي٦م وذمش سمخػم إٓ يٜمٓمؼ ومال ٟمٓمؼ ومٛمـ اًمٜمٓمؼ ومٞمف أطمؾ اهلل وًمٙمـ صالة سم٤مًٌم

 .(2)ش اًمٙمالم ومٞمف وم٠مىمٚمقا »

ٞم٧م يٓمقف أن جيقز وٓ -41  سم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف ٓ»: ط ًم٘مقًمف طم٤مئض وٓ قمري٤من سم٤مًم

 أن همػم احل٤مج يٗمٕمؾ يمام اومٕمكم»: اًمقداع طمج٦م ذم ُمٕمتٛمرة ىمدُم٧م طملم ًمٕم٤مئِم٦م وىمقًمف. (3)ش قمري٤من

ٞم٧م شمٓمقذمٓ   .(4)ش شمٓمٝمري طمتك[ شمّمكم وٓ] سم٤مًٌم

 ُم٘م٤مم إمم واٟمٓمٚمؼ إجٛمـ يمتٗمف همٓمك اًم٤ًمسمع اًمِمقط ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا -47

ُِذوا﴿: وىمرأ  إسمراهٞمؿ، ـْ  َواَّتَّ ِهٞمؿَ  َُمَ٘م٤ممِ  ُِم  .﴾ُُمَّمغّمً  إسِْمَرا

 .ريمٕمتلم قمٜمده وصغم اًمٙمٕم٦ٌم وسملم سمٞمٜمف اعم٘م٤مم وضمٕمؾ -42

٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿: ومٞمٝمام وىمرأ  -43 ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿ و ﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  َأهي   .﴾َأطَمدٌ  الِلَّ

                                                           

 ىمقة ويزداد احلًـ ُمرشم٦ٌم إمم هبام احلدي٨م يرشم٘مل ـمري٘ملم ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ روي  (7)

 واًم٤ٌمب اًمريمـ سملم اعمٚمتزم هذا: وىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ سمف اًمٕمٛمؾ سمثٌقت

 "2738" اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم خمرج ذًمؽ ويمؾ أجْم٤م اًمزسمػم سمـ قمروة ومٕمؾ ُمـ وصح

 إؾمقد احلجر سملم ُم٤م وهق – اعمٚمتزم ي٠ميت أن أطم٥م وإن":387 ص" ُمٜمًٙمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 أن وًمف. ذًمؽ ومٕمؾ - طم٤مضمتف ٤مممشمٕم اهلل وي٠ًمل ويدقمق ويمٗمٞمف وذراقمٞمف ووضمٝمف صدره قمٚمٞمف ومٞمْمع واًم٤ٌمب

 يم٤مٟمقا  واًمّمح٤مسم٦م همػمه أو اًمقداع طم٤مل يٙمقن أن سملم ومرق ٓ آًمتزام هذا وم٢من اًمقداع ـمقاف ىمٌؾ ذًمؽ يٗمٕمؾ

م همػم ُمـ هٜم٤مك ودقم٤م اًم٤ٌمب قمٜمد وىمػ وًمق... ُمٙم٦م يدظمٚمقن طملم ذًمؽ يٗمٕمٚمقن  وم٢مذا طمًٜم٤م يم٤من ًمٚمٌٞم٧م اًمتزا

 .اًم٘مٝم٘مرى يٛمٌم وٓ يٚمتٗم٧م وٓ ي٘مػ ٓ ومم

ظمرى واًمرواي٦م وهمػمه اًمؽمُمذي رواه (2) : اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل". 27" اإلرواء ذم طم٘م٘متف يمام صحٞمح طمدي٨م وهق ًمٚمٓمؼماين ٕا

ل قمـ حمدود ذيمر ومٞمف وًمٞمس ٤مئر ومٞمف يدقمق سمؾ سمتٕمٚمٞمٛمف وٓ سم٘مقًمف وٓ سم٠مُمره ٓ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٌٜم دقمٞم٦م سم  وُم٤م اًمنمقمٞم٦م ٕا

 .ًمف أصؾ ومال ذًمؽ وٟمحق اعمٞمزاب حت٧م ُمٕملم دقم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يذيمره

 اإلرواء ذم خمرج وهق قم٤ٌمس واسمـ قمكم طمدي٨م ُمـ اًمؽمُمذي ورواه هريرة أب طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (3)

"7712." 

 ".797" اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق ًمف واًمزي٤مدة ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ واًمٌخ٤مري قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ (4)
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 وهق يديف سملم يٛمر أطمدا يدع وٓ هٜم٤مك اعمّمكم يدي سملم يٛمر ٓ أن ويٜمٌٖمل -44

 ُمٜمٝم٤م احلرام اعمًجد اؾمتثٜم٤مء صمٌقت وقمدم ذًمؽ قمـ اًمٜم٤مهٞم٦م إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم يّمكم

 .(7) !يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م سمٚمف

 وم٘مد رأؾمف قمغم وص٥م ُمٜمٝم٤م ومنمب زُمزم إمم ذه٥م اًمّمالة ُمـ ومرغ إذا صمؿ -45

 ـمٕمؿ، ـمٕم٤مم وهل ُم٤ٌمريم٦م إهن٤م»: وىم٤مل ،(2)ش ًمف ذب ح٤م زُمزم ُم٤مء»: ط ىم٤مل

 اًمٓمٕمؿ ـمٕم٤مم ومٞمف زُمزم ُم٤مء إرض وضمف قمغم ُم٤مء ظمػم»: وىم٤مل. (3)ش [ؾم٘مؿ وؿمٗم٤مء]

 .(4)ش اًمً٘مؿ وؿمٗم٤مء

 .اعمت٘مدم اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ويًتٚمؿ ومٞمٙمؼم إؾمقد احلجر إمم يرضمع صمؿ -46

 [24-21ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 واظمروة اليِا زمني السَل

 ىمقًمف ىمرأ  اًمّمٗم٤م ُمـ دٟم٤م وم٢مذا واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ًمٞمًٕمك أدراضمف يٕمقد صمؿ -47

َٗم٤م إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ـْ  َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
ـْ  الِلَّ ٌَٞم٧َْم  طَم٩مَّ  وَمَٛم  َأنْ  قَمَٚمٞمْفِ  ضُمٜم٤َمَح  وَمال اقْمتََٛمرَ  َأوِ  اًْم

َف  ـْ  هِباَِم  َيٓمَّقَّ عَ  َوَُم َ  وَم٢ِمنَّ  ظَمػْماً  شَمَٓمقَّ  ش.سمف اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ: »وي٘مقل. ﴾قَمٚمِٞمؿٌ  ؿَم٤ميمِرٌ  الِلَّ

 .(5)اًمٙمٕم٦ٌم يرى طمتك قمٚمٞمف ومػمشم٘مل سم٤مًمّمٗم٤م يٌدأ صمؿ -48

 أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ومٞم٘مقل ويٙمؼمه اهلل ومٞمقطمد اًمٙمٕم٦ٌم ومٞمًت٘مٌؾ -49

 قمغم وهق ويٛمٞم٧م حيٞمل احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓش. صمالصم٤م»

                                                           

 ".735و 23و 27 ص" وإصؾ اعم٘مدُم٦م راضمع (7)

 وأطمده٤م" 7723" اًمٖمٚمٞمؾ إرواء ذم ـمرىمف قمغم وشمٙمٚمٛم٧م ظمرضمتف وىمد إئٛم٦م ُمـ مجع ىم٤مل يمام صحٞمح طمدي٨م (2)

 ".883" اًمّمحٞمح٦م ذم

 .وهمػمه٤م" 7156" طمدي٨م حت٧م اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق وهمػمه اًمٓمٞم٤مًمز رواه صحٞمح طمدي٨م (3)

 ".7156" اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق وهمػمه اعمخت٤مرة ذم اًمْمٞم٤مء أظمرضمف (4)

ه وم٢مٟمف اًمّمٗم٤م ُمـ إُم٤ميمـ سمٕمض ذم إٓ اًمٌٞم٧م رؤي٦م أن اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس (5)  سمٜمل اًمتل إقمٛمدة ظمالل ُمـ يرا

 .طمرج وٓ ومٚمٞمجتٝمد وإٓ اًمًٜم٦م أص٤مب وم٘مد ذًمؽ ًمف شمٞمن ومٛمـ اعمًجد ُمـ اًمث٤مين اًمٓم٤مسمؼ قمٚمٞمٝم٤م
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 وهزم قمٌده وٟمٍم وقمده أنجز ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ىمدير، رء يمؾ

 .(2)ذًمؽ سملم ويدقمق .ُمرات صمالث ذًمؽ ي٘مقل. (7)وطمده إطمزاب

 اهلل وم٢من اؾمٕمقا »: ط اهلل رؾمقل وىم٤مل واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ًمٞمًٕمك يٜمزل صمؿ -51

 .(3)ش اًمًٕمل قمٚمٞمٙمؿ يمت٥م

 سم٤معمٞمؾ اعمٕمروف وهق واًمٞم٤ًمر اًمٞمٛملم قمـ" اعمقوقع" اًمٕمٚمؿ إمم ومٞمٛمٌم -57 

 ط قمٝمده ذم ويم٤من. سمٕمده اًمذي أظمر اًمٕمٚمؿ إمم ؿمديدا ؾمٕمٞم٤م ُمٜمف يًٕمك صمؿ إظمي

 .(4)ش ؿمدا إٓ إبٓمح ي٘مٓمع ٓ»: ط وىم٤مل احلّم٤م دىم٤مق ومٞمف أبٓمح وادي٤م

 اًمّمٗم٤م قمغم صٜمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ويّمٜمع قمٚمٞمٝم٤م ومػمشم٘مل اعمروة ي٠ميت طمتك ُصُٕمدا يٛمٌم صمؿ

 .ؿمقط وهذا (5)واًمدقم٤مء واًمتقطمٞمد واًمتٙمٌػم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ُمـ

                                                           

 وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم اًمزي٤مدة هذه أر ومل اًمخ... إي٤مه إٓ ٟمٕمٌد وٓ اهلل إٓ إهل ٓ: إذيم٤مر ذم زاد (7)

 ... "و ُمًٚمؿ أظمرضمف: قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ ىمقل يقمهف ح٤م ظمالوم٤م اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهق أظمرج ممـ

 صغم اًمٜمٌل قمـ ُم٠مثقرا يٙمقن أن وإومْمؾ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ومٞمف سمام اًمدقم٤مء ُمـ ؿم٤مء سمام اًمتٝمٚمٞمالت سملم أي (2)

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أو وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 ".7172" اإلرواء ذم خمرج وهق وهؿ عمـ ظمالوم٤م صحٞمح طمدي٨م وهق (3)

 ".اًمٙمٌػم احل٩م" ذم خمرج وهق وهمػمه اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف (4)

 ىم٤مل يمٚمف ُمٌم وؾمٕمٞمٝمـ اًمٜم٤ًمء وـمقاف :ٟمّمف ُم٤م" 394/  3" اعم٘مدد ىمداُم٦م ٓسمـ اعمٖمٜمل ذم ضم٤مء"  وم٤مئدة" 

 قمٚمٞمٝمـ وًمٞمس واعمروة اًمّمٗم٤م سملم وٓ اًمٌٞم٧م طمقل اًمٜم٤ًمء قمغم رُمؾ ٓ أنف قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع: اعمٜمذر اسمـ

 اًمًؽم ومٞمٝمـ ي٘مّمد اًمٜم٤ًمء ٕن اًمٜم٤ًمء طمؼ ذم ذًمؽ ي٘مّمد وٓ اجلٚمد إفمٝم٤مر ومٞمٝمام إصؾ ٕن وذًمؽ. اوٌٓم٤مع

 .ًمٚمٙمِمػ شمٕمرض وآوٌٓم٤مع اًمرُمؾ وذم

 :وضمٝملم ومٞمٝم٤م إن: ىم٤مل وم٘مد اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أن قمغم يدل ُم٤م" 75/  8" ًمٚمٜمقوي جمٛمقع وذم

 أهن٤م: اًمث٤مين واًمقضمف. وهن٤مرا ًمٞمال اعم٤ًموم٦م مجٞمع متٌم سمؾ شمًٕمك ٓ أهن٤م: اجلٛمٝمقر ىمٓمع وسمف اًمّمحٞمح وهق إول

 .يم٤مًمرضمؾ اًمًٕمل ُمقوع ذم اًمًٕمل هل٤م اؾمتح٥م اعمًٕمك ظمٚمق طم٤مل اًمٚمٞمؾ ذم ؾمٕم٧م إن

 ٓسمٜمٝم٤م شمًتٖمٞم٨م إؾمامقمٞمؾ أم ه٤مضمر ؾمٕمل إٟمام اًمًٕمل ُمنموقمٞم٦م أصؾ وم٢من إىمرب هق هذا وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 اؾمت٘مٌٚم٧م صمؿ قمٚمٞمف وم٘م٤مُم٧م يٚمٞمٝم٤م إرض ذم ضمٌؾ أىمرب اًمّمٗم٤م ومقضمدت: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم يمام اًمٕمٓمِم٤من

 صمؿ ردقمٝم٤م ـمرف رومٕم٧م اًمقادي سمٚمٖم٧م إذا طمتك اًمّمٗم٤م ُمـ ومٝمٌٓم٧م أطمدا شمر ومٚمؿ أطمدا؟ شمرى هؾ شمٜمٔمر اًمقادي

 أطمدا؟ شمرى هؾ ومٜمٔمرت قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مُم٧م اعمروة أت٧م صمؿ اًمقادي ضم٤موزت طمتك اعمجٝمقد اإلٟم٤ًمن ؾمٕمل ؾمٕم٧م

 ؾمٕمل ومذًمؽ: "وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ىم٤مل: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. ُمرات ؾمٌع ذًمؽ ومٗمٕمٚم٧م أطمدا شمرى ومٚمؿ

 .إنٌٞم٤مء يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف". سمٞمٜمٝمام اًمٜم٤مس

 يّمٜمع وٓ اؾمت٘م٤ٌمهل٤م ذم جيتٝمد أن ومٕمٚمٞمف شم٘مدم يمام وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف اًمٌٜم٤مء حلٞمٚمقًم٦م أن يٛمٙمـ ومال اًمٙمٕم٦ٌم رؤي٦م وأُم٤م (5)

 !اًمًامء إمم وأجدهيؿ أبّم٤مرهؿ يرومٕمقن اًمذيـ احلٞم٤مرى صٜمٞمع
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 ؾمٕمٞمف ُمقوع ويًٕمك ُمِمٞمف ُمقوع يٛمٌم اًمّمٗم٤م قمغم يرىمك طمتك يٕمقد صمؿ -52

 .صم٤من ؿمقط وهذا

 قمغم آظمره٤م هن٤مي٦م أؿمقاط ؾمٌٕم٦م ًمف يتؿ طمتك وهٙمذا اعمروة إمم يٕمقد صمؿ -53

 .اعمروة

 .(7)ط اًمٜمٌل إمم أقمج٥م واعمٌم رايم٤ٌم سمٞمٜمٝمام يٓمقف أن وجيقز -54

 ومال إيمرم إقمز أن٧م إٟمؽ وارطمؿ اهمٗمر رب: سم٘مقًمف اًمًٕمل ذم دقم٤م وإن -55

 .(2)اًمًٚمػ ُمـ مجع قمـ ًمثٌقشمف سم٠مس

 شمٜمتٝمل وسمذًمؽ (3)رأؾمف ؿمٕمر ىمص اعمروة قمغم اًم٤ًمسمع اًمِمقط ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا -56

 .اًمؽموي٦م يقم إمم طمالٓ هٙمذا ويٛمٙم٨م اإلطمرام قمٚمٞمف طمرم ُم٤م ًمف وطمؾ اًمٕمٛمرة

 أن ومٕمٚمٞمف احلؾ ُمـ اهلدي ؾم٤مق يٙمـ ومل. احل٩م قمٛمرة سمٖمػم أطمرم يم٤من وُمـ -57

 إطمراُمف ذم ومٞمٔمؾ اهلدي ؾم٤مق ُمـ وأُم٤م ًمٖمْمٌف واشم٘م٤مء ط اًمٜمٌل ُٕمر اشم٤ٌمقم٤م يتحٚمؾ

 .اًمٜمحر يقم اًمرُمل سمٕمد إٓ يتحٚمؾ وٓ

 [27-24ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 الؼموية يقم زماحلج اإلهالل

 يمام ومٞمٗمٕمؾ سم٤محل٩م وأهؾ أطمرم احلج٦م ذي ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم وهق اًمؽموي٦م يقم يم٤من وم٢مذا -58

همت٤ًمل ُمـ. اعمٞم٘م٤مت ُمـ سم٤مًمٕمٛمرة اإلطمرام قمٜمد ومٕمؾ . واًمتٚمٌٞم٦م واًمرداء اإلزار وًمٌس واًمتٓمٞم٥م ٓا

 .اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل قم٘م٥م ٓإ ي٘مٓمٕمٝم٤م وٓ

 .ُمٙم٦م ُمـ حيرُمقن ُمٙم٦م أهؾ طمتك ومٞمف ٟم٤مزل هق اًمذي اعمقوع ُمـ وحيرم -59

                                                           

 ".ُمًٚمؿ صحٞمح" قمغم ُمًتخرضمف ذم ٟمٕمٞمؿ أبق رواه (7)

 وقمـ صحٞمحلم سم٢مؾمٜم٤مديـ قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ" 69و 68/  4" ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ رواه (2)

/  3" اعمجٛمع ذم يمام وٕمٞمػ سمًٜمد ُمرومققم٤م اًمٓمؼماين ورواه اًمزسمػم سمـ وقمروة اًمٙم٤مهكم راومع سمـ اعمًٞم٥م

248." 

 ".444/  3 اًمٗمتح راضمع. "ظمالهل٤م اًمِمٕمر يٓمقل يم٤مومٞم٦م ومؽمه وطمجف قمٛمرشمف سملم يم٤من إذا طمٚمؼ أو (3)
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ٞم٧م اًمٔمٝمر، ومٞمٝم٤م ومٞمّمغم ُمٜمك إمم يٜمٓمٚمؼ صمؿ -61  اًمّمٚمقات ؾم٤مئر يّمكم طمتك ومٞمٝم٤م وٌي

 .مجع دون ىمٍماً  اخلٛمس

 [28-27ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 عرفة إىل آٌ٘الق

 ومٕمؾ ذًمؽ يمؾ يٙمؼم، أو يٚمٌل وهق قمروم٦م إمم اٟمٓمٚمؼ قمروم٦م يقم ؿمٛمس ـمٚمٕم٧م وم٢مذا -67

ل أصح٤مب  يٜمٙمر ومال اعمٙمؼم ويٙمؼم قمٚمٞمف يٜمٙمر ومال اعمٚمٌل يٚمٌل طمجتف ذم ُمٕمف وهؿ ط اًمٌٜم

 .(7)قمٚمٞمف

 ىمٌؾ ُم٤م إمم هب٤م وئمؾ ُمٜمٝم٤م وًمٞمس قمروم٤مت ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من وهق ،(2)ٟمٛمرة ذم يٜمزل صمؿ -62

 .اًمزوال

 خيٓم٥م وومٞمٝم٤م قمروم٦م ىمٌٞمؾ وهل. (3)ومٞمٝم٤م وٟمزل قمرٟم٦م إمم رطمؾ اًمِمٛمس زاًم٧م وم٢مذا -63

 .اعم٘م٤مم شمٜم٤مؾم٥م ظمٓم٦ٌم اًمٜم٤مس اإلُم٤مم

 .اًمٔمٝمر وىم٧م ذم ومجٕم٤م ىمٍما  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سم٤مًمٜم٤مس يّمكم صمؿ -64

 .وإىم٤مُمتلم واطمدا أذاٟم٤م هلام وي١مذن -65

 .(4)ؿمٞمئ٤م سمٞمٜمٝمام يّمكم وٓ -66

 ُمـ ُمع أو، وطمده يمذًمؽ ومٚمٞمّمٚمٝمام اإلُم٤مم، ُمع صالهتام ًمف يتٞمن مل وُمـ -67

                                                           

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (7)

 ىم٤مل اهلل ؿم٤مء إن طمرج ومال قمروم٦م إمم ضم٤موزمه٤م وم٢مذا اًمزطم٤مم ًمِمدة حت٘م٘مف اًمٞمقم يتٕمذر سمٕمده واًمذي اًمٜمزول وهذا (2)

 ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م شمْمٛمٜمتف ُم٤م وأُم٤م":768/  26" اًمٗمت٤موى ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

م اعمِمٕمر سملم اًمتل - قمرٟم٦م ب اعم٘م٤مم صمؿ قمروم٦م يقم ىمٌؾ اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م هب٤م واعمٌٞم٧م اًمؽموي٦م يقم سمٛمٜمك اعم٘م٤مم  احلرا

 يم٤معمجٛمع ومٝمذا قمرٟم٦م سمٌٓمـ اًمٓمريؼ أثٜم٤مء ذم واًمّمالشملم واخلٓم٦ٌم قمروم٦م إمم ُمٜمٝم٤م واًمذه٤مب اًمزوال إمم - وقمروم٦م

 .اعمحدصم٦م اًمٕم٤مدات ًمٖمٚم٦ٌم يٕمرومف ٓ اًمٜم٤مس وأيمثر يٛمٞمزه ٓ اعمّمٜمٗملم ُمـ يمثػم يم٤من وإن اًمٗم٘مٝم٤مء سملم قمٚمٞمف

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف  (3)

 ومل أؾمٗم٤مره ؾم٤مئر وذم هٜم٤م اًمٕمٍم وسمٕمد اًمٔمٝمر ىمٌؾ شمٓمقع أنف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف يٜم٘مؾ مل ويمذًمؽ: ىمٚم٧م (4)

 .واًمقشمر اًمٗمجر ؾمٜمتل إٓ ومٞمٝم٤م اًمرواشم٥م ُمـ ؿمٞمئ٤م صغم أنف يث٧ٌم
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 .(7)أُمث٤مًمف ُمـ طمقًمف

 [29-28ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 عرفة دم القققف

 ًمف شمٞمن إن اًمرمح٦م ضمٌؾ أؾمٗمؾ اًمّمخرات قمٜمد ومٞم٘مػ قمروم٦م إمم يٜمٓمٚمؼ صمؿ -68

 .ُمقىمػ يمٚمٝم٤م ومٕمروم٦م وإٓ ذًمؽ،

 .ويٚمٌل يدقمق يديف راومٕم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌال وي٘مػ -69 

 ىمٚم٧م ُم٤م أومْمؾ»: ط ًم٘مقًمف قمروم٦م يقم اًمدقم٤مء ظمػم وم٢مٟمف اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ ويٙمثر -71

 وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ: قمروم٦م قمِمٞم٦م واًمٜمٌٞمقن أن٤م

 .(2)ش ىمدير رء يمؾ قمغم

 .(3)ضم٤مز أظمرة ظمػم اخلػم إٟمام أطمٞم٤مٟم٤م اًمتٚمٌٞم٦م ذم زاد وإن -77

 .اًمٞمقم هذا يّمقم أٓ قمروم٦م ذم ًمٚمقاىمػ واًمًٜم٦م -72

 ُمـ جيٕمٚمف أن شمٕم٤ممم اهلل ُمـ راضمٞم٤م ؿم٤مء سمام داقمٞم٤م ُمٚمٌٞم٤م ذايمرا  هٙمذا يزال وٓ -73

 اهلل يٕمتؼ أن ُمـ أيمثر يقم ُمـ ُم٤م»: احلدي٨م ذم يمام اعمالئٙم٦م هبؿ ي٤ٌمهل اًمذيـ قمت٘م٤مئف

 أراد ُم٤م: ومٞم٘مقل اعمالئٙم٦م هبؿ ي٤ٌمهل صمؿ ًمٞمدٟمق وإٟمف قمروم٦م، يقم ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ قمٌدا ومٞمف

 .(4)ش ه١مٓء؟

 إمم اٟمٔمروا: ومٞم٘مقل اًمًامء أهؾ قمروم٤مت سم٠مهؾ ي٤ٌمهل اهلل إن»: آظمر طمدي٨م وذم 

 .اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك هٙمذا يزال وٓ. (5)ش همؼما  ؿمٕمث٤م ضم٤مؤوين قم٤ٌمدي

 [29ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

                                                           

 ش.25/89/3" »اًمٌخ٤مري خمتٍم" اٟمٔمر. شمٕمٚمٞم٘م٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌخ٤مري (7)

 ".7513" اًمّمحٞمح٦م ذم ظمرضمتٝم٤م ـمرق ًمف صحٞمح أو طمًـ طمدي٨م (2)

 .إصؾ ذم ُمٌلم هق يمام وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف ذًمؽ ًمثٌقت (3)

 ".729/  2" اًمؽمهمٞم٥م اٟمٔمر. وهمػمه ُمًٚمؿ رواه (4)

 ".اًمؽمهمٞم٥م َّتري٩م" ذم سمٞمٜمتف يمام مج٤مقم٦م وصححف وهمػمه أمحد رواه (5)
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 عرفات وـ اإلفاضة

 واهلدوء اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف ُمزدًمٗم٦م إمم قمروم٤مت ُمـ أوم٤مض اًمِمٛمس همرسم٧م وم٢مذا -74

 .أهع ظمٚمقة وضمد وم٢مذا ؾمٞم٤مرشمف أو داسمتف أو سمٜمٗمًف اًمٜم٤مس يزاطمؿ ٓ

 ىمٍما  اًمٕمِم٤مء وصغم أىم٤مم صمؿ صمالصم٤م اعمٖمرب وصغم وأىم٤مم أذن وصٚمٝم٤م وم٢مذا -75

 .سمٞمٜمٝمام ومجع

 .(7)ذًمؽ ييه مل حل٤مضم٦م سمٞمٜمٝمام ومّمؾ وإن -76

 (2)ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمام واطمدة يمؾ إصمر قمغم وٓ سمٞمٜمٝمام يّمكم وٓ -77

 .اًمٗمجر طمتك يٜم٤مم صمؿ -78

 .وإىم٤مُم٦م سم٠مذان وىمتف أول ذم صغم اًمٗمجر ًمف شمٌلم وم٢مذا -79 

 [31ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 والرول وٕك إىل وآٌ٘الق وزدلِة دم الِجر صالة

 واًمٜم٤ًمء اًمْمٕمٗم٦م إٓ احلج٤مج، جلٛمٞمع اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة ُمـ سمد وٓ -81

 .اًمٜم٤مس طمٓمٛم٦م ظمِمٞم٦م اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُمٜمٝم٤م يٜمٓمٚم٘مقا  أن هلؿ جيقز وم٢مٟمف

م اعمِمٕمر ي٠ميت صمؿ -87  اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾ قمٚمٞمف ومػمىمك" اعمزدًمٗم٦م ذم ضمٌؾ وهق" احلرا

 .ضمدا يًٗمر طمتك يمذًمؽ يزال وٓ ويدقمق ويقطمده وهيٚمٚمف ويٙمؼمه اهلل ومٞمحٛمد

 .ضم٤مز ومٞمٝم٤م وىمػ ومحٞمثام ُمقىمػ يمٚمٝم٤م وُمزدًمٗم٦م -82

 .يٚمٌل وهق اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمف ُمٜمك إمم اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ يٜمٓمٚمؼ صمؿ -83

                                                           

 94/  25" اًمٌخ٤مري ذم وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ًمثٌقت شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

 .اًمٌخ٤مري خمتٍم ُمـ". 817/ 

 صٚمقا  سمريمقه٤م إذا صمؿ أُمٙمـ إن اجلامل شمؼميؽ ىمٌؾ اعمٖمرب صغم ُمزدًمٗم٦م إمم وصؾ وم٢مذا: اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (2)

 .ذًمؽ ييه مل اًمٕمِم٤مء أظمر وإن اًمٕمِم٤مء
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 .ُمٜمك ُمـ وهق أُمٙمٜمف إذا اًمًػم أهع حمن سمٓمـ أتك وم٢مذا -84

 .اًمٙمؼمى اجلٛمرة قمغم َّترضمف اًمتل اًمقؾمٓمك اًمٓمريؼ ي٠مظمذ صمؿ -85

 آظمر وهل ُمٜمك ذم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة هب٤م يرُمل أن يريد اًمتل احلّمٞم٤مت ويٚمت٘مط -86

 .ُمٙم٦م إمم وأىمرهبـ اجلٛمرات

 .يٛمٞمٜمف قمـ وُمٜمك ي٤ًمره قمـ ُمٙم٦م وجيٕمؾ اجلٛمرة ويًت٘مٌؾ -87

 .ىمٚمٞمال احلٛمّم٦م ُمـ أيمؼم وهق اخلذف طمَم ُمثؾ طمّمٞم٤مت سمًٌع ويرُمٞمٝم٤م -88

 .(7)طمّم٤مة يمؾ ُمع ويٙمؼم -89

 .(2)طمّم٤مة آظمر ُمع اًمتٚمٌٞم٦م وي٘مٓمع -91

 اًمذيـ اًمْمٕمٗم٦م أو اًمٜم٤ًمء ُمـ يم٤من وًمق اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ يرُمٞمٝم٤م وٓ -97

 .(3)آظمر رء واًمرُمل رء ومٝمذا اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ آٟمٓمالق هلؿ أبٞمح

 ذم طمرضم٤م وضمد إذا اًمٚمٞمؾ إمم وًمق اًمزوال سمٕمد يرُمٞمٝم٤م أن وًمف -92

 .احلدي٨م ذم صم٧ٌم يمام اًمزوال ىمٌؾ رُمٞمٝم٤م

 حيٚمؼ أو يٜمحر مل وًمق اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ اجلٛمرة رُمل ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا -93

 .ويتٓمٞم٥م صمٞم٤مسمف ومٞمٚمٌس

 ذم يًتٛمر أن أراد إذا ٟمٗمًف اًمٞمقم ذم اإلوم٤مو٦م ـمقاف يٓمقف أن قمٚمٞمف ًمٙمـ -94

 أن ومٕمٚمٞمف اًمرُمل ىمٌؾ يم٤من يمام حمرُم٤م قم٤مد يٓمػ ومل أُمًك إذا وم٢مٟمف وإٓ اعمذيمقر متتٕمف

 رُمٞمتؿ أنتؿ إذا ًمٙمؿ رظمص يقم هذا إن»: ط ًم٘مقًمف اإلطمرام صمقب ويٚمٌس صمٞم٤مسمف يٜمزع

 هذا شمٓمقومقا  أن ىمٌؾ أُمًٞمتؿ وم٢مذا اًمٜم٤ًمء، إٓ ُمٜمف طمرُمتؿ ُم٤م يمؾ ُمـ حتٚمقا  أن اجلٛمرة

                                                           

 قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف يث٧ٌم ومٚمؿ اعمّمٜمٗملم سمٕمض يذيمره٤م اًمتل... " ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا: "زي٤مدة وأُم٤م (7)

 ".7717" اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم سمٞمٜمتف يمام وؾمٚمؿ

 اعمراد وأن إظمرى اًمرواي٤مت ذم أهبؿ ح٤م ُمٗمن صحٞمح طمدي٨م هذا: وىم٤مل صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه (2)

 ".426/  3" اًم٤ٌمري ومتح رُمٞمٝم٤م أتؿ أي اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل طمتك: سم٘مقًمف

 ".81 ص" إُمر ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم شمٙمقن أن ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف إصؾ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م مم٤م وهذا (3)
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 .(7)ش سمف شمٓمقومقا  أن ىمٌؾ اجلٛمرة شمرُمقا  أن ىمٌؾ هلٞمئتٙمؿ طمرُم٤م سشمؿ اًمٌٞم٧م

 [32-31ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 والٕحر الذزمح

 .اًمًٜم٦م هق وهذا هديف ومٞمٜمحر ُمٜمك ذم اعمٜمحر ي٠ميت صمؿ -95

 ىمد»: ط ًم٘مقًمف ُمٙم٦م ذم ويمذًمؽ ُمٜمك ُمـ آظمر ُمٙم٤من أي ذم يٜمحر أن ًمف جيقز ًمٙمـ -96

 .(2)ش رطم٤مًمٙمؿ ذم وم٤مٟمحروا وُمٜمحر ـمريؼ ُمٙم٦م ومج٤مج ويمؾ ُمٜمحر يمٚمٝم٤م وُمٜمك ه٤مهٜم٤م ٟمحرت

 .همػمه قمٜمف أن٤مب وإٓ ًمف شمٞمن إن سمٞمده يٜمحر أو يذسمح أن واًمًٜم٦م -97

                                                           

ه وىمد صحٞمح طمدي٨م وهق (7)  ".7745" داود أب صحٞمح ذم سمٞمٜمتف يمام اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ُمٜمٝمؿ مجع ىمقا

 إمم سم٤مدر وسمٕمْمٝمؿ اؾمتٖمرسمقه اًمرؾم٤مًم٦م ذيقع ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ إوم٤موؾ سمٕمض احلدي٨م هذا قمغم اـمٚمع وح٤م

 أهن٤م ُمع وهذه داود أب قمٜمد اًمتل اًمٓمريؼ قمغم سمٜم٤مء - ُم١مًمٗم٤ميت سمٕمض ذم ٟمٗمز أن٤م ومٕمٚم٧م يمٜم٧م يمام - شمْمٕمٞمٗمف

 ي٘مٓمع أظمرى ـمرىم٤م ًمف وضمدت وم٘مد قمٚمٞمف سمًٙمقشمف اًمتٚمخٞمص ذم واحل٤مومظ اًمتٝمذي٥م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىمقاه٤م

 اجلامهػم قمٜمد ُمتداول همػم ُمّمدر ذم وًمٙمٜمٝم٤م اًمّمح٦م ُمرشم٦ٌم إمم وارشم٘م٤مئف قمٜمف اًمْمٕمػ سم٤مٟمتٗم٤مء قمٚمٞمٝم٤م اًمقاىمػ

 آؾمتٖمراب إمم سم٤مدروا ومٚمذًمؽ ىمٌؾ ُمـ قمكم ظمٗمٞم٧م يمام قمٚمٞمف ظمٗمٞم٧م اًمٓمح٤موي ًمإلُم٤مم أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح وهق

. سمف ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمدا أقمٚمؿ ٓ: ومٞمف اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل ُمـ وضمدوا أهنؿ ذًمؽ إمم وؿمجٕمٝمؿ. اًمتْمٕمٞمػ أو

 وم٢مذا سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢من قمٚمام، ًمٞمس وهق ٟمٗمل وهذا

 سمف اًمٕمٛمؾ إمم اعم٤ٌمدرة وضم٧ٌم يمٝمذا اًمدًٓم٦م سيح ويم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م صم٧ٌم

 اًمذي اًمقىم٧م ذم اخلؼم ي٘مٌؾ: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل يمام ُمٜمف اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمقىمػ ُمٕمروم٦م قمغم ذًمؽ يتقىمػ وٓ

 يٕمٛمؾ ٓ سمٜمٗمًف يث٧ٌم اهلل رؾمقل طمدي٨م إن ىمٌٚمقا  اًمذي اخلؼم سمٛمثؾ اإلئٛم٦م ُمـ قمٛمؾ يٛمض مل وإن ومٞمف يث٧ٌم

 ".سمٕمده همػمه

 أصؾ وم٢مٟمف سمف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمٛمؾ قمٚمٞمف يًتِمٝمد أن ُمـ أضمؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومحدي٨م: ىمٚم٧م

 اًمت٤مسمٕمل اًمزسمػم سمـ قمروة ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مج٤مقم٦م سم٤محلدي٨م قمٛمؾ وم٘مد ذًمؽ وُمع. حمٙمقم همػم طم٤ميمؿ ُمًت٘مؾ

ـْ  ًَمِذيْمَرى َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ ﴿ سمف؟ اًمٕمٛمؾ شمرك ذم قمذر ٕطمد هذا سمٕمد ومٝمؾ اجلٚمٞمؾ َ
ِ
ْٛمعَ  َأْخَ٘مك َأوْ  ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  عم ًَّ  اًم

 .اًمذيمر أٟمػ اعمّمٜمػ ذم اإلمج٤مل هذا وشمٗمّمٞمؾ. ﴾ؿَمِٝمٞمدٌ  َوُهقَ 

 أهؾ صالة شمٙمقن أن أمحد اؾمتح٥م وهلذا ًمٖمػمهؿ اًمٕمٞمد صالة سمٛمٜمزًم٦م اعمقؾمؿ ٕهؾ اجلٛمرة رُمل أن واقمٚمؿ

 ذم خيٓم٥م يم٤من يمام اجلٛمرة سمٕمد اًمٜمحر يقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ظمٓم٥م وهلذا سمٛمٜمك اًمٜمحر وىم٧م إُمّم٤مر

 همٚمط اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م أو اًمٚمٗمٔمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت أظمذا ُمٜمك ذم اًمٕمٞمد صالة سمٕمْمٝمؿ وم٤مؾمتح٤ٌمب اًمٕمٞمد صالة سمٕمد اعمديٜم٦م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى ذم يمام ىمط قمٞمدا سمٛمٜمك يّمٚمقا  مل وظمٚمٗم٤مؤه وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٢من اًمًٜم٦م قمـ وهمٗمٚم٦م

"26  /781." 

 اعمٜمحر ذم اًمذسم٤مئح شمٙمدس ُمِمٙمٚم٦م ُمـ إيمؼم اًم٘مًؿ قمغم وىمْم٤مء ًمٚمحج٤مج شمقؾمٕم٦م إُمر هذا وذم: ىمٚم٧م (2)

ر  ".88 - 87 ص" إصؾ ومٚمػماضمع اًمًٌط ؿم٤مء وُمـ إرض ذم دومٜمٝم٤م إمم هٜم٤مك إُمر أوزم واوٓمرا



 719 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 ىمدُمف ويْمع إجن، ضم٤مٟمٌٝم٤م قمغم ومٞمْمٕمٝم٤م ،(7)اًم٘مٌٚم٦م هب٤م ُمًت٘مٌال ويذسمحٝم٤م -98 

 .(2)إجٛمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م قمغم اًمٞمٛمٜمك

 ُم٤م قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمٞمنى ُمٕم٘مقًم٦م ىم٤مئٛم٦م وهل يٜمحره٤م أن وم٤مًمًٜم٦م اإلسمؾ وأُم٤م -99

 .(4)اًم٘مٌٚم٦م ىمٌؾ ووضمٝمٝم٤م ،(3)ىمقائٛمٝم٤م ُمـ سم٘مل

 ُمٜمؽ هذا إن مهللا. أيمؼم واهلل اهلل سمًؿ: اًمٜمحر أو اًمذسمح قمٜمد وي٘مقل -711

 .(6)ُمٜمل شم٘مٌؾ مهللا (5)وًمؽ

 -(7)إيمؼم احل٩م يقم وهق - اًمٜمحر يقم: اًمٕمٞمد أج٤مم أرسمٕم٦م اًمذسمح ووىم٧م -717

 .(8)ش ذسمح اًمتنميؼ أج٤مم يمؾ»: ط ًم٘مقًمف اًمتنميؼ أج٤مم وصمالصم٦م

ل ومٕمؾ يمام سمٚمده إمم ُمٜمف يتزود وأن هديف ُمـ ي٠ميمؾ أن وًمف -712  .ط اًمٌٜم

ٌُْدنَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف احل٤مضم٦م وذوي اًمٗم٘مراء ُمٜمٝم٤م يٓمٕمؿ أن وقمٚمٞمف -713  َواًْم

ـْ  ًَمُٙمؿْ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
  اؾْمؿَ  وَم٤مْذيُمُروا ظَمػْمٌ  ومِٞمَٝم٤م ًَمُٙمؿْ  الِلَّ

ِ
 وَم٢ِمَذا َصَقافَّ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م الِلَّ

 .(9)﴾َواعْمُْٕمؽَمَّ  اًْمَ٘م٤مٟمِعَ  َوَأـْمِٕمُٛمقا  ُِمٜمَْٝم٤م وَمُٙمُٚمقا  ضُمٜمُقهُب٤َم َوضَم٧ٌَْم 

 .واًمٌ٘مرة اًمٌٕمػم ذم ؾمٌٕم٦م يِمؽمك أن وجيقز -714

                                                           

/  9" اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد وآظمر" 7738" "اإلرواء" ذم خمرج وهمػمه داود أب قمٜمد ضم٤مسمر قمـ ُمرومقع طمدي٨م ومٞمف (7)

 سم٢مؾمٜم٤مد" 8585" اًمرزاق قمٌد وروى. ذسمح إذا اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن يًتح٥م يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ وروي" 285

 .اًم٘مٌٚم٦م ًمٖمػم ذسمح٧م ذسمٞمح٦م ي٠ميمؾ أن يٙمره يم٤من أنف قمٜمف صحٞمح

 ".اًمٞم٤ًمر سمٞمده راؾمٝم٤م وإُم٤ًمك سم٤مًمٞمٛملم اًمًٙملم أظمذ ذم اًمذاسمح قمغم أؾمٝمؾ ًمٞمٙمقن" ":76/  71" احل٤مومظ ىم٤مل (2)

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف مم٤م صٗمحتٝم٤م قمغم اًم٘مدم وووع وإوج٤مقمٝم٤م: ىمٚم٧م

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف ٟمحقه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد سمٕمده وومٞمف" 7551" داود أب صحٞمح (3)

ٜمد ُم٤مًمؽ رواه (4) خ٤مري وقمٚم٘مف ُمقىمقوم٤م قمٛمر اسمـ قمـ صحٞمح سم خ٤مري ي خمتٍم" ُمـ" 331" رىمؿ اجلزم سمّمٞمٖم٦م اًٌم  ".ًمٌٚم

 ذم يمام يٕمغم أبق رواه اخلدري ؾمٕمٞمد أب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه داود أبق أظمرضمف (5)

 ".7778" "اإلرواء" ذم خمرج وهق" 22/  4" "اعمجٛمع"

 شم٘مٌٚم٧م يمام": "ُمٜمًٙمف" ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وزاد اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق قم٤مئِم٦م قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ رواه (6)

 .يدي ُمتٜم٤مول ذم اًمتل اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم قمٚمٞمٝم٤م أىمػ ومل". ظمٚمٞمٚمؽ إسمراهٞمؿ ُمـ

 ".7717و 7711" "داود أب صحٞمح. "وهمػمه داود أبق ووصٚمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف (7)

٤من اسمـ وصححف أمحد أظمرضمف (8)  ".2476" "اًمّمحٞمح٦م" ذم ظمرضمتف وًمذًمؽ ـمرىمف سمٛمجٛمقع قمٜمدي ىمقي وهق طم

 .وم٘مػم أو همٜمل ُمـ هل٤م ُمٕمؽمو٤م هب٤م يٓمٞمػ سم٤مًمٌدن يٕمؽم اًمذي": اعمٕمؽم" و اًم٤ًمئؾ": اًم٘م٤مٟمع" (9)



 771   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .أهٚمف إمم رضمع إذا وؾمٌٕم٦م احل٩م ذم أج٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم ومٕمٚمٞمف هدي٤م جيد مل ومٛمـ -715

 قمٛمر واسمـ قم٤مئِم٦م حلدي٨م اًمثالصم٦م اًمتنميؼ أج٤مم ذم أج٤مم ذم يّمقم أن ًمف وجيقز -716

 .(7)اهلدي جيد مل عمـ إٓ يّمٛمـ أن اًمتنميؼ أج٤مم ذم يرظمص مل: ىم٤مٓ قمٜمٝمام اهلل ريض

ول ي٘مٍمه أو يمٚمف رأؾمف حيٚمؼ صمؿ - 717  ارطمؿ مهللا»: ط ًم٘مقًمف أومْمؾ وٕا

 واعم٘مٍميـ: ىم٤مًمقا  ش.اعمحٚم٘ملم ارطمؿ مهللا»: ىم٤مل اهلل رؾمقل ي٤م واعم٘مٍميـ: ىم٤مًمقا  ش.اعمحٚم٘ملم

 .(2)ش واعم٘مٍميـ»:ىم٤مل اًمراسمٕم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام اهلل رؾمقل ي٤م

ٜم٦م -718 دأ أن واًم  .(3)قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ذم يمام اعمحٚمقق سمٞمٛملم احل٤مًمؼ ٌي

 ًمٞمس»: ط ًم٘مقًمف اًمت٘مّمػم قمٚمٞمٝمـ وإٟمام اًمٜم٤ًمء دون سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص واحلٚمؼ -719

 .(5)إنٛمٚم٦م ىمدر ُمٜمف ومت٘مص ؿمٕمره٤م ومتجٛمع ،(4)ش اًمت٘مّمػم اًمٜم٤ًمء قمغم إٟمام طمٚمؼ اًمٜم٤ًمء قمغم

 ارشمٗم٤مع طملم (7)اجلٛمرات سملم (6)سمٛمٜمك اًمٜمحر يقم خيٓم٥م أن ًمإلُم٤مم ويًـ -771

 .(9)ُمٜم٤مؾمٙمٝمؿ اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ ،(8)اًمْمحك

 [36-33ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

                                                           

 سمد ومال": "388 ص" اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمقل وأُم٤م" 964" "اًمٖمٚمٞمؾ إرواء" ذم خمرج وهق وهمػمه اًمٌخ٤مري رواه (7)

 خم٤مًمػ سمٔم٤مهره هق سمؾ وضمٝمف أقمٚمؿ ومال" اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م اإلطمرام ىمٌؾ اًمثالصم٦م سمٕمض صقم ُمـ ًمٚمٛمتٛمتع

 .أقمٚمؿ واهلل واحلدي٨م ًممي٦م

 ".7184" اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق وهمػمه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه (2)

 مم٤م اعم٠ًمخ٦م وهذه". 7731" "داود أب صحٞمح" و" 7185" "اإلرواء" ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه (3)

 اإلُم٤مم هذا اقمؽماف ذم اعم٘مٚمدة ي٘مقل ومامذا اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٗمقا  احلٜمٗمٞم٦م أن احلٜمٗمل مه٤مم اسمـ اًمٕمالُم٦م اقمؽمف

 !.اهلامم؟

 ".7732" "داود أب صحٞمح" ذم وأوردشمف" 615" "اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م" ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهق (4)

ة أيمثر أو أىمؾ أو إنٛمٚم٦م سم٘مدر ُمٜمف وىمص اًمِمٕمر مجٞمع ىمٍمه وإذا: "اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (5)  ُمـ أيمثر شم٘مص ٓ واعمرأ

 ".ؿم٤مء ُم٤م ي٘مٍمه أن ومٚمف اًمرضمؾ وأُم٤م ذًمؽ

 7719و 7717و 7715" "داود أب صحٞمح" اٟمٔمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ داود وأبق اًمٌخ٤مري رواه (6)

 ".847" "اًمٌخ٤مري خمتٍم" و" 7771و

 ".7164" "اًمٖمٚمٞمؾ إرواء" و" 7711" "داود أب صحٞمح" اٟمٔمر داود أبق ووصٚمف شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري رواه (7)

 ".7719" "داود أب صحٞمح" اٟمٔمر وهمػمه داود أبق رواه (8)

 ".7771" "داود أب صحٞمح" اٟمٔمر وهمػمه داود أبق رواه (9)



 777 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 اإلفاضة ؿمقاف

 اًم٘مدوم ـمقاف ذم شم٘مدم يمام ؾمٌٕم٤م سمف ومٞمٓمقف اًمٌٞم٧م إمم يقُمف ُمـ يٗمٞمض صمؿ -777

 .يرُمؾ وٓ يْمٓمٌع ٓ أنف إٓ

 اسمـ وومٕمٚمف ،(7)اًمزهري ىم٤مل يمام اعم٘م٤مم قمٜمد ريمٕمتلم يّمكم أن اًمًٜم٦م وُمـ -772

 .(3)ريمٕمت٤من ؾمٌع يمؾ قمغم: وىم٤مل ،(2)قمٛمر

 ًمٚم٘م٤مرن ظمالوم٤م أجْم٤م شم٘مدم يمام واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ويًٕمك يٓمقف صمؿ -773

 .إول اًمًٕمل ومٞمٙمٗمٞمٝمام واعمٗمرد

 .ٟم٤ًمؤه طمتك سم٤مإلطمرام قمٚمٞمف طمرم رء يمؾ ًمف حيؾ اًمٓمقاف وهبذا -774 

 .(4)سمٛمٜمك: قمٛمر اسمـ وىم٤مل سمٛمٙم٦م، اًمٔمٝمر ويّمكم -775 

 .ُمٜمٝم٤م ومٞمنمب زُمزم وي٠ميت -776

 [37-36ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 اظمٕاؽمؽ وا٘تٖاء وٕك دم البٗات

 .سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م اًمتنميؼ أج٤مم هب٤م ومٞمٛمٙم٨م ُمٜمك إمم يرضمع صمؿ -777

 ًمٙمؾ طمّمٞم٤مت سمًٌع اًمزوال سمٕمد يقم يمؾ اًمثالث اجلٛمرات ومٞمٝم٤م ويرُمل -778

 .اًمٜمحر يقم اًمرُمل ذم شم٘مدم يمام مجرة

 ُمـ ومرغ وم٢مذا اخلٞمػ، ُمًجد إمم إىمرب وهل إومم سم٤مجلٛمرة ويٌدأ -779

 .(5)يديف ويرومع ويدقمق ـمقيال ىمٞم٤مُم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌال ومٞم٘مقم يٛمٞمٜمف قمـ ىمٚمٞمال شم٘مدم رُمٞمٝم٤م

                                                           

 ".386 ص 7 ج 379" رىمؿ" اًمٌخ٤مري خمتٍم" راضمع وهمػمه ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ ووصٚمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف (7)

 ".378" رىمؿ اعمذيمقر اعمّمدر راضمع اًمرزاق قمٌد ووصٚمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف (2)

 .قمٜمف صحٞمح سمًٜمد" 9172" اًمرزاق قمٌد رواه (3)

 ذم وُمرة ُمٙم٦م ذم ُمرة ُمرشملم هبؿ صغم أنف وحيتٛمؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٕمؾ أهيام أقمٚمؿ واهلل: ىمٚم٧م (4)

 .ط طمروسمف سمٕمض ذم ًمف وىمع ويمام ٟم٤مومٚم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م ومريْم٦م إومم ُمٜمك

 = ذم اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أنف" اعمٜم٤مؾمؽ" سمٕمض ذم وُم٤م وهمػممه٤م اًمِمٞمخلم قمٜمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم يمٚمف ذًمؽ صم٧ٌم (5)



 772   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ومٞم٘مقم اًمِمامل ذات ي٠مظمذ صمؿ يمذًمؽ ومػمُمٞمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمرة ي٠ميت صمؿ -721

 .يديف ويرومع ويدقمق ـمقيال ىمٞم٤مُم٤م اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ

ٞم٧م وجيٕمؾ يمذًمؽ ومػمُمٞمٝم٤م اًمٕم٘م٦ٌم مجرة وهل اًمث٤مًمث٦م اجلٛمرة ي٠ميت صمؿ -727  ي٤ًمره قمـ اًٌم

 .قمٜمده٤م ي٘مػ وٓ يٛمٞمٜمف قمـ وُمٜمك

 .يمذًمؽ اًمث٤مًم٨م واًمٞمقم اًمث٤مين اًمٞمقم يرُمل صمؿ -722

 ًم٘مقًمف ضم٤مز اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم ذم ًمٚمرُمل ي٧ٌم ومل اًمث٤مين اًمٞمقم ذم رُمٞمف سمٕمد اٟمٍمف وإن -723 

َ  َواْذيُمُروا﴿: شمٕم٤ممم ـْ  َُمْٕمُدوَداٍت  أَج٤َّممٍ  ذِم  الِلَّ َؾ  ومََٛم ـْ  قَمٚمَٞمْفِ  إصِمْؿَ  وماَل يَْقَُملْمِ  ذِم  شمََٕمجَّ رَ  َوَُم  إصِمْؿَ  وماَل شم٠َمظَمَّ

ـِ  فِ قَمٚمَٞمْ  َ
ِ
ٜم٦م ٕنف أومْمؾ ًمٚمرُمل اًمت٠مظمر ًمٙمـ ﴾اشمََّ٘مك عم  .(7)اًم

 وم٤محلٚمؼ اًمٜمحر أو وم٤مًمذسمح اًمرُمل: اعمت٘مدُم٦م اعمٜم٤مؾمؽ سملم اًمؽمشمٞم٥م واًمًٜم٦م -724

: ط ًم٘مقًمف ضم٤مز أظمر أو ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ىمدم إن ًمٙمـ ًمٚمٛمتٛمتع وم٤مًمًٕمل اإلوم٤مو٦م ومٓمقاف

 ش.طمرج ٓ طمرج ٓ»

 :ي٠ميت ُم٤م اًمرُمل ذم ًمٚمٛمٕمذور وجيقز -725

 أن ط اهلل رؾمقل اًمٕم٤ٌمس اؾمت٠مذن»: قمٛمر اسمـ حلدي٨م ُمٜمك ذم يٌٞم٧م ٓ أن -أ

 .(2)ش ًمف وم٠مذن ؾم٘م٤ميتف أضمؾ ُمـ ُمٜمك ًمٞم٤مزم سمٛمٙم٦م يٌٞم٧م

                                                           

" اًمْمٕمٞمٗم٦م" ذم سمٞمٜمتف يمام ُمٜمٙمر سمؾ ؿم٤مذ ظم٤مًمٗمف وُم٤م اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ظمالف ومٝمق اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل

"4864." 

 :شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل (7)

 ".اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم ذم اًمٜم٤مس ُمع يرُمل طمتك أىم٤مم سمٛمٜمك وهق اًمِمٛمس همرسم٧م وم٢مذا"

 اًمٜمقوي هلؿ واؾمتدل" 785/  7" "اعمحغم" ذم طمزم اسمـ إًمٞمف ذه٥م ح٤م ظمالوم٤م اًمٕمٚمامء مج٤مهػم وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمٗمٝمقم َؾ  وَمَٛم  اؾمؿ واًمٞمقم": "283/  8" "اعمجٛمقع" ذم وم٘م٤مل ﴾قَمَٚمْٞمفِ  إصِْمؿَ  وَمال َيْقَُملْمِ  ذِم  شَمَٕمجَّ

 إمم ومٚمٞم٘مؿ سمٛمٜمك اًمث٤مين اًمٞمقم ذم اعم٤ًمء أدريمف ُمـ: ىم٤مٓ اهلل قمٌد واسمٜمف قمٛمر قمـ صم٧ٌم وسمام" اًمٚمٞمؾ دون ًمٚمٜمٝم٤مر

 وأظمرضمف". اًمٖمد ُمـ اجلامر يرُمل طمتك يٜمٗمرن ٓ: "قمٛمر اسمـ قمـ" اعمقـم٠م" وًمٗمظ". اًمٜم٤مس ُمع يٜمٗمر طمتك اًمٖمد

 طمٜمٞمٗم٦م أب ىمقل وهق ٟم٠مظمذ وهبذا: "وىم٤مل" اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ 233 ص" "ُمقـمئف" ذم حمٛمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قمـ

 ".واًمٕم٤مُم٦م

 حلدي٨م إصؾ ذم قمزوه أن قمغم ومٞمف ٟمٌٝم٧م وىمد" 7179" "اإلرواء" ذم خمرج وهق وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه (2)

 .وهؿ قم٤ٌمس اسمـ



 773 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 رظمص»: ىم٤مل قمدي سمـ قم٤مصؿ حلدي٨م واطمد ذم يقُملم رُمل جيٛمع وأن -ب

 يقُملم رُمل جيٛمٕمقا  صمؿ اًمٜمحر يقم يرُمقا  أن اًمٌٞمتقشم٦م ذم اإلسمؾ ًمرقم٤مء ط اهلل رؾمقل

 .(7)ش أطمدمه٤م ذم ومػمُمقٟمف اًمٜمحر سمٕمد

 .(2)ش سم٤مًمٜمٝم٤مر ويرقمك سم٤مًمٚمٞمؾ يرُمل اًمراقمل»: ط سم٘مقًمف اًمٚمٞمؾ ذم يرُمك وأن -ج

 اًمٜمٌل ٕن ُمٜمك ًمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م يمؾ هب٤م ويٓمقف اًمٙمٕم٦ٌم يزور أن ًمف وينمع -726

 .(3)ذًمؽ ومٕمؾ ط

 ُمع اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم حي٤مومظ أن ُمٜمك أج٤مم ذم احل٤مج قمغم وجي٥م -727

 ذم صغم»: ط ًم٘مقًمف ًمف شمٞمن إن اخلٞمػ ُمًجد ذم يّمكم أن وإومْمؾ اجلامقم٦م

 .(4)ش ٟمٌٞم٤م ؾمٌٕمقن اخلٞمػ ُمًجد

 اٟمتٝمك وم٘مد اًمتنميؼ أج٤مم ُمـ اًمث٤مًم٨م أو اًمث٤مين اًمٞمقم ذم اًمرُمل ُمـ ومرغ وم٢مذا -728

 أداء قمغم وًمٞمحرص ًمف اهلل يمت٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م وي٘مٞمؿ ُمٙم٦م إمم ومٞمٜمٗمر احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ

 ذم صالة»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف احلرام اعمًجد ذم ؾمٞمام وٓ مج٤مقم٦م اًمّمالة

ه ومٞمام صالة أخػ ُمـ أومْمؾ ُمًجدي  اعمًجد ذم وصالة احلرام اعمًجد إٓ ؾمقا

ه ومٞمام صالة أخػ ُم٤مئ٦م ُمـ أومْمؾ احلرام  .(5)ش ؾمقا

 وًم٘مقًمف هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء وىم٧م أي ذم واًمّمالة اًمٓمقاف ُمـ ويٙمثر -729

 يرومع مل سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤مف وُمـ اخلٓم٤مي٤م، حيط ُمًحٝمام»: واًمٞمامين إؾمقد اًمريمٜملم ذم ط

 وُمـ درضم٦م، ًمف ويمت٥م ظمٓمٞمئ٦م قمٜمف وطمط طمًٜم٦م ًمف اهلل يمت٥م إٓ ىمدُم٤م يْمع ومل ىمدُم٤م

                                                           

 ".7181" سمرىمؿ اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق مج٤مقم٦م وصححف" اًمًٜمـ" أصح٤مب أظمرضمف (7)

ر أظمرضمف طمًـ طمدي٨م (2)  ذم ظمرضمتٝم٤م ؿمقاهد وًمف احل٤مومظ إؾمٜم٤مده وطمًـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ وهمرمه٤م واًمٌٞمٝم٘مل اًمٌزا

 ".2477" "اًمّمحٞمح٦م"

 ".814" "اًمّمحٞمح٦م" ذم ذيمرهتؿ مجع ووصٚمف" ًمٚمٌخ٤مري خمتٍمي 287" اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف (3)

 ـمري٘م٤م ًمف أن سم٤مقمت٤ٌمر ىم٤مل وهقيمام اعمٜمذري إؾمٜم٤مده وطمًـ" اعمخت٤مرة" ذم اعم٘مدد واًمْمٞم٤مء اًمٓمؼماين أظمرضمف (4)

 اعمٙمت٥م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م 717 716 ص" "ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اَّت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير" ذم طم٘م٘متف يمام أظمرى

 ".اإلؾمالُمل

 ".7729" "اإلرواء" ذم ذيمرهتؿ مجع وصححف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُمرومققم٤م ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ وهمػمه أمحد أظمرضمف (5)



 774   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ـم٤مف أطمدا متٜمٕمقا  ٓ ُمٜم٤مف قمٌد سمٜمل ي٤م»: وىمقًمف. (7)ش رىم٦ٌم يمٕمتؼ يم٤من أؾمٌققم٤م أطمَم

 .(2)ش هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؿم٤مء ؾم٤مقم٦م أج٦م وصغم اًمٌٞم٧م هبذا

 [41-37ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 القداع ؿمقاف

 اًمٌٞم٧م يقدع أن ومٕمٚمٞمف اًمرطمٞمؾ قمغم وقمزم طمقائجف ىمْم٤مء ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا - 731

: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل وضمف يمؾ ذم يٜمٍمومقن اًمٜم٤مس يم٤من: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م سم٤مًمٓمقاف

 .(3)ش سم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف قمٝمده آظمر يٙمقن طمتك أطمد يٜمٗمر ٓ»

ة يم٤مٟم٧م وىمد -737  (4)اًمقداع ًمتٓمقف شمٓمٝمر طمتك شمٜمتٔمر أن أُمرت احل٤مئض اعمرأ

 رظمص ط اًمٜمٌل أن»: أجْم٤م قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م شمٜمتٔمر وٓ شمٜمٗمر أن هل٤م رظمص صمؿ

 .(5)ش اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م إذا شمٓمقف أن ىمٌؾ شمّمدر أن ًمٚمح٤مئض

 حيٛمٚمف ط اهلل رؾمقل يم٤من»: وم٘مد سمف شمؼميم٤م ًمف شمٞمن ُم٤م زُمزم ُم٤مء ُمٕمف حيٛمؾ أن وًمف -732

داوي ذم ُمٕمف  وهق يرؾمؾ يم٤من»: إٟمف سمؾ (6)ش ويً٘مٞمٝمؿ اعمرى قمغم يّم٥م ويم٤من واًم٘مرب ٕا

 إًمٞمف ومٞمٌٕم٨م شمؽمك وٓ زُمزم ُم٤مء ُمـ ًمٜم٤م أهد أن: قمٛمرو سمـ ؾمٝمٞمؾ إمم ُمٙم٦م شمٗمتح أن ىمٌؾ سم٤معمديٜم٦م

 .(7)ش سمٛمزادشملم

                                                           

" 258" "اعمِمٙم٤مة" ذم خمرج وهق وهمػمهؿ واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف وهمػمه اًمؽمُمذي أظمرضمف (7)

 ".722و 721/  2" "اًمؽمهمٞم٥م" و

 ".487" "اإلرواء" ذم خمرج وهق واًمذهٌل واحل٤ميمؿ اًمؽمُمذي وصححف وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب رواه (2)

 ".7747" "داود أب صحٞمح" و" 7186" "اإلرواء" ذم خمرج وهق سمٜمحقه واًمٌخ٤مري وهمػمه ُمًٚمؿ رواه (3)

" داود أب صحٞمح" ذم خمرج وهق وهمػمه أمحد قمٜمد أوس سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث طمدي٨م ذم هذا صم٧ٌم (4)

"7748." 

" 7186" "اإلرواء" ذم ُمٌلم هق يمام سمٜمحقه أظمرضم٤مه وىمد اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد أمحد أظمرضمف (5)

 ".7748" "داود أب صحٞمح" ذم خمرج وهق قمٜمدمه٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ذم خمرج وهق قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وطمًٜمف واًمؽمُمذي" اًمت٤مريخ" ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف (6)

 ".883" "اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م"

" اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ" ذم صحٞمح ُمرؾمؾ ؿم٤مهد وًمف. قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف (7)

 .حيٛمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  اًمًٚمػ أن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وذيمر" 9727"



 775 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 اًم٘مٝم٘مري يٛمٌم ومال اعم٤ًمضمد ُمـ اًمٜم٤مس خيرج يمام ظمرج اًمٓمقاف ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا -733

 ُمـ أؾم٠مخؽ إين مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾ مهللا: ىم٤مئال (7)اًمٞمنى رضمٚمف ُم٘مدُم٤م وخيرج

 .ومْمٚمؽ

 [47-41ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 والزيارة والَٔرة احلج زمدع

 اعمٜمقرة اعمديٜم٦م وزي٤مرة احل٩م سمدع ومٞمف أهد ذيال سم٤مًمٙمت٤مب أخحؼ أن رأج٧م وىمد

 أزيدهؿ أن وم٠مطم٧ٌٌم ومٞمٝم٤م ومٞم٘مٕمقن يٕمرومقهن٤م ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما  ٕن ،(2)اعم٘مدس وسمٞم٧م

 شمقومر إذا إٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ي٘مٌٚمف ٓ اًمٕمٛمؾ ٕن ذًمؽ ُمٜمٝم٤م واًمتحذير سمٌٞم٤مهن٤م ٟمّمح٤م

 :اصمٜم٤من ذـم٤من ومٞمف

 .وضمؾ قمز ًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤م يٙمقن أن: إول

وم٘م٤م يم٤من إذا إٓ ص٤محل٤م يٙمقن وٓ ص٤محل٤م، يٙمقن أن: وأظمر  همػم ًمٚمًٜم٦م ُمقا

 مل ُمزقمقُم٦م قم٤ٌمدة يمؾ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذوي قمٜمد اعم٘مرر وُمـ هل٤م، خم٤مًمػ

 ًمًٜمتف، خم٤مًمٗم٦م ومٝمل سمٗمٕمٚمف اهلل إمم هب٤م هق يت٘مرب ومل سم٘مقًمف ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ينمقمٝم٤م

 ومٛمـ اًمٕم٤ٌمدات شمٚمؽ ُمـ ط شمريمف ومام شمريمٞم٦م، وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م: ىمًٛملم قمغم اًمًٜم٦م ٕن

 وشمٕمٔمٞمام ذيمرا  يمقٟمف ُمع اعمٞم٧م وًمدومـ ًمٚمٕمٞمديـ إذان أن ُمثال شمرى أٓ شمريمٝم٤م، اًمًٜم٦م

 رؾمقل شمريمٝم٤م ؾمٜم٦م ًمٙمقٟمف إٓ ذًمؽ وُم٤م وضمؾ قمز اهلل إمم سمف اًمت٘مرب جيز مل وضمؾ قمز هلل

 حتذيرا  اًمٌدع ُمـ اًمتحذير قمٜمٝمؿ ومٙمثر ط أصح٤مسمف اعمٕمٜمك هذا ومٝمؿ وىمد ،ط اهلل

 قم٤ٌمدة يمؾ»: قمٜمف اهلل ريض اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل طمتك ُمقوٕمف ذم ُمذيمقر هق يمام قم٤مُم٤م

 ش.شمٕمٌدوه٤م ومال ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل

ش. اًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا : »قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسـم وىم٤مل 

ٞمف ؾمٜم٦م واشم٤ٌمع قم٤ٌمدشمف ذم ًمف ًمإلظمالص اهلل ووم٘مف عمـ ومٝمٜمٞمئ٤م نم إذا سمٌدقم٦م خي٤مًمٓمٝم٤م ومل ط ٌٟم  ومٚمٌٞم

                                                           

 .78 ص - 24 اعمت٘مدُم٦م اًمٗم٘مرة َّتري٩م اٟمٔمر (7)

 .إًمٞمٝمؿ اعمًٚمٛملم سمالد وؾم٤مئر اهلل رده (2)
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تٛمٕمقن اًمذيـ ُمـ اهلل ضمٕمٚمٜم٤م. ضمٜمتف ذم إي٤مه وإدظم٤مًمف ًمٓم٤مقمتف وضمؾ قمز اهلل سمت٘مٌؾ  اًم٘مقل ًي

 :أُمقر إمم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٌدع ُمرضمع أن واقمٚمؿ. أطمًٜمف ومٞمتٌٕمقن

 وُمثؾ ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتٝم٤م وٓ هب٤م آطمتج٤مج جيقز ٓ وٕمٞمٗم٦م أطم٤مدي٨م :األول

 وهقش ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ُم٘مدُم٦م ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم قمٜمدٟم٤م سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ هذا

 .وهمػمه شمٞمٛمٞم٦م يم٤مسمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مج٤مقم٦م ُمذه٥م

 ومٌٜمقا  اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمغم أُمره٤م ظمٗمل هل٤م أصؾ ٓ أو ُمقوققم٦م أطم٤مدي٨م :الثاين 

 !إُمقر وحمدصم٤مت اًمٌدع صٛمٞمؿ ُمـ هل أطمٙم٤مُم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اعمت٠مظمريـ ظم٤مص٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ُمـ صدرت واؾمتح٤ًمٟم٤مت اضمتٝم٤مدات :الثالث

 طمتك إُمقر ُمـ اعمًٚمامت ُم٤ًمق ؾم٤مىمقه٤م سمؾ ذقمل دًمٞمؾ سم٠مي يدقمٛمقه٤م مل ُمٜمٝمؿ

 ٓ إذ اشم٤ٌمقمف، يًقغ ٓ مم٤م ذًمؽ أن ديٜمف ذم اعمتٌٍم قمغم خيٗمك وٓ شمتٌع، ؾمٜمٜم٤م ص٤مرت

 اًمٕمٛمؾ هق ًمف جيقز أن جمتٝمدا يم٤من إن اعمًتحًـ وطم٥ًم شمٕم٤ممم اهلل ذقمف ُم٤م إٓ ذع

. ٓ صمؿ ومال وؾمٜم٦م ذيٕم٦م ذًمؽ اًمٜم٤مس يتخذ أن أُم٤م سمف، اهلل ي١ماظمذه ٓ وأن اؾمتحًٜمف سمام

 .شمٕم٤ممم؟ اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ وسمٕمْمٝم٤م ومٙمٞمػ

 هب٤م قمٛمؾ وإن قم٘مؾ هل٤م يِمٝمد وٓ اًمنمع قمٚمٞمٝم٤م يدل ٓ وظمراوم٤مت قم٤مدات :الرازمع

 ممـ ذًمؽ سمٕمض ىمل وًمق ي١ميدهؿ ُمـ يٕمدُمقا  ومل هلؿ ذقم٦م واَّتذوه٤م اجلٝم٤مل سمٕمض

 ذم ظمٓمقهت٤م ًمٞم٧ًم اًمٌدع هذه أن ًمٞمٕمٚمؿ صمؿ. سمزهيؿ ويتزي٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أنف يدقمل

 وسمٕمْمٝم٤م ؾمؽمى يمام سيح ويمٗمر ذك ومٌٕمْمٝم٤م درضم٤مت قمغم هل سمؾ واطمدة ٟم٦ًٌم

 حمرُم٦م هل اًمديـ ذم هب٤م اًمرضمؾ ي٠ميت سمدقم٦م أصٖمر أن يٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٙمـ ذًمؽ، دون

 اعمٙمروه رشم٦ٌم ذم وهق ُم٤م سمٕمْمٝمؿ يتقهؿ يمام اًمٌدع ذم ومٚمٞمس سمدقم٦م، يمقهن٤م شمٌلم سمٕمد

 أيش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ»: ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل يمٞمػ وم٘مط،

 اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم حت٘مٞمؼ أتؿ هذا طم٘مؼ وىمد. ص٤مطمٌٝم٤م

 وٓ قمٜمف همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس أيمثر يزال ٓ ضمدا ظمٓمػم اًمٌدقم٦م وم٠مُمر وًمذًمؽش آقمتّم٤مم»

: ط ىمقًمف اًمٌدقم٦م ظمٓمقرة قمغم دًمٞمال وطمًٌؽ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م إٓ ذًمؽ يٕمرف

 اًمٓمؼماين رواه ش.سمدقمتف يدع طمتك سمدقم٦م ص٤مطم٥م يمؾ قمـ اًمتقسم٦م اطمتجر اهلل إن»
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 وطمًٜمف صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤مش اعمخت٤مرة إطم٤مدي٨م» ذم اعم٘مدد واًمْمٞم٤مء

 قمٚمامء ُمـ يمٌػم إُم٤مم ُمـ اًم٘مراء إمم أىمدُمٝم٤م سمٜمّمٞمح٦م اًمٙمٚمٛم٦م هذه وأظمتؿ.(7)اعمٜمذري

 أمحد اإلُم٤مم أصح٤مب ُمـ اًمؼمهب٤مري قمكم سمـ طمًـ اًمِمٞمخ وهق إوًملم اعمًٚمٛملم

 وم٢من اعمحدصم٤مت صٖم٤مر ُمـ واطمذر: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىم٤مل" 329" ؾمٜم٦م اعمتقرم اهلل رمحف

 يم٤من إُم٦م هذه ذم أطمدصم٧م سمدقم٦م يمؾ ويمذًمؽ يم٤ٌمرا، شمّمػم طمتك شمٕمقد اًمٌدع صٖم٤مر

 ُمٜمٝم٤م اعمخرج يًتٓمٞمع مل صمؿ ومٞمٝم٤م دظمؾ ُمـ سمذًمؽ وم٤مهمؽم احلؼ يِمٌف صٖمػما  أوهل٤م

 أهؾ ُمـ يمالُمف ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمؾ اهلل رمحؽ وم٤مٟمٔمر سمف، يدان ديٜم٤م وص٤مرت ومٕمٔمٛم٧م

 ومٞمف شمٙمٚمؿ هؾ: وشمٜمٔمر شم٠ًمل طمتك ُمٜمف رء ذم شمدظمؾ وٓ شمٕمجٚمـ ومال ظم٤مص٦م زُم٤مٟمؽ

 ومتٛمًؽ قمٜمٝمؿ أثرا  أص٧ٌم وم٢من اًمٕمٚمامء؟ ُمـ أطمد أو ط اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ أطمد

 يتؿ ٓ أنف اهلل رمحؽ واقمٚمؿ اًمٜم٤مر، ذم ومتً٘مط رء قمٚمٞمف َّتؽم وٓ ًمٌمء دم٤موزه وٓ سمف

 أُمر ُمـ رء سم٘مل ىمد أنف زقمؿ ومٛمـ ُمًٚمام، وُمّمدىم٤م ُمتٌٕم٤م يٙمقن طمتك قمٌد إؾمالم

 وـمٕمٜم٤م ومرىم٦م هبذا ويمٗمك يمذهبؿ وم٘مد ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يٙمٗمقٟم٤مه مل اإلؾمالم

 ش.ومٞمف ًمٞمس ُم٤م اإلؾمالم ذم حمدث ُمْمؾ و٤مل ُمٌتدع ومٝمق قمٚمٞمٝمؿ

 سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح ٓ: »ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم اهلل ورطمؿ: ىمٚم٧م

: اًم٘م٤مئؾ ٟمٌٞمٜم٤م قمغم اهلل وصغمش. ديٜم٤م اًمٞمقم يٙمقن ٓ ديٜم٤م يقُمئذ يٙمـ مل ومام أوهل٤م سمف صٚمح

 اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف أُمرشمٙمؿ وىمد إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م ُم٤م»

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل واحلٛمد ش.قمٜمف هنٞمتٙمؿ وىمد إٓ اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ

 اإلضمرام قبؾ وا زمدع

 اًمٜمٙم٤مح ُمـ ومٞمف إقمامل اسمتداء وشمرك صٗمر ؿمٝمر ذم اًمًٗمر قمـ اإلُم٤ًمك -7

 .وهمػمه واًمٌٜم٤مء

 .اًمٕم٘مرب ذم اًم٘مٛمر يم٤من وإذا اًمِمٝمر حم٤مق ذم اًمًٗمر شمرك -2

 .اعم٤ًمومر اًمًٗمر قم٘م٥م ويمٜمًف اًمٌٞم٧م شمٜمٔمٞمػ شمرك -3

                                                           

 ".7621" "اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م" ذم خمرج وهق (7)
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 َي٤م ىُمْؾ ﴿ و اًمٗم٤محت٦م سمٕمد إومم ذم ي٘مرأ  احل٩م إمم اخلروج طملم ريمٕمتلم صالة -4

٤َم  وإًمٞمؽ اٟمتنمت سمؽ مهللا: »ىم٤مل ومرغ وم٢مذاش اإلظمالص» اًمث٤مٟمٞم٦م وذم ،﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  َأهي 

 ضم٤مء مم٤م ذًمؽ وهمػم واعمٕمقذشملم اإلظمالص وؾمقرة اًمٙمرد آي٦م وي٘مرأ ....ش شمقضمٝم٧م

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض ذم

 .ريمٕم٤مت أرسمع صالة -5 

 اًمٙمرد وآي٦مش قمٛمران آل» ؾمقرة آظمر ُمٜمزًمف ُمـ ظمرج إذا ًمٚمح٩م اعمريد ىمراءة -6

 .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م طمقائ٩م ىمْم٤مء ومٞمٝم٤م أن سمزقمؿ شاًمٙمت٤مب أم» و ﴾َأنَْزًْمٜم٤َمهُ  إِٟم٤َّم﴿ و

 .وىمدوُمٝمؿ احلج٤مج شمِمٞمٞمع قمٜمد واًمتٙمٌػم سم٤مًمذيمر اجلٝمر -7

 .شمقديٕمٝمؿ قمٜمد إذان -8

 .(7)اًمٙمٕم٦ٌم سمٙمًقة وآطمتٗم٤مل اعمحٛمؾ -9

 !.سم٤معمقؾمٞم٘مك اًمدول سمٕمض ىمٌؾ ُمـ احلج٤مج شمقديع -71

 !.اًمّمقومٞم٦م سمٕمض يزقمؿ يمام شمٕم٤ممم سم٤مهلل أن٤ًم وطمده اًمًٗمر -77

 !.اًمتقيمؾ دقمقى ًمتّمحٞمح زاد همػم ُمـ اًمًٗمر -72

 ش.واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر ًمزي٤مرة اًمًٗمر» -73

 حمرم ُمٕمٝم٤م وًمٞمس احل٩م قمغم قمزُم٧م إذا اعمتزوضم٦م اعمرأة قمغم اًمرضمؾ قم٘مد» -74

 .(2)ش يمٛمحرم ُمٕمٝم٤م ًمٞمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م يٕم٘مد

ة ُم١ماظم٤مة -75  يمام شمٕم٤مُمٚمف صمؿ هل٤م حمرُم٤م سمزقمٛمٝمام ًمٞمّمػم إضمٜمٌل ًمٚمرضمؾ اعمرأ

 .حم٤مرُمٝم٤م شمٕم٤مُمؾ

                                                           

 اًم٤ٌمضمقري وذم سمٕمده٤م اًمتل اًمٌدقم٦م ُمٙم٤مهن٤م ذم يزال ٓ وًمٙمـ ؾمٜملم ُمٜمذ هلل واحلٛمد اًمٌدقم٦م هذه قمغم ىميض وىمد (7)

 ":47/  7" اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمغم

 ".وٟمحقه إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم ويمًقة اعمٕمروف اعمحٛمؾ قمغم اًمتٗمرج وحيرم"

 ٓ يمام اًمٗمحِم٤مء ذم ًمٚمقىمقع واًمتٕمرض اًمنمع قمغم آطمتٞم٤مل ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٌدع أظم٨ٌم ُمـ سمٕمده واًمذي وهذا (2)

 .خيٗمك
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 أن وُمثٚمف حمرم سمدون سمزقمٛمٝمـ اًمث٘م٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ قمّم٦ٌم ُمع اعمرأة ؾمٗمر -76

 !.مجٞمٕم٤م قمٚمٞمٝمـ حمرم أنف ومٞمزقمٛمـ حمرم إطمداهـ ُمع يٙمقن

 .احل٩م ومريْم٦م ٕداء اًم٘م٤مصديـ احلج٤مج ُمـ (7)اعمٙمس أظمذ -77

 ُم٤ٌمريم٤م ُمٜمزٓ أنزًمٜمل مهللا: وىمقًمف ُمٜمزٓ ٟمزل يمٚمام ريمٕمتلم اعم٤ًمومر صالة -78

 .اعمٜمزًملم ظمػم وأن٧م

 وآي٦م ُمرة قمنمة إطمدى اإلظمالص ؾمقرة يٜمزًمف ُمٜمزل يمؾ ذم اعم٤ًمومر ىمراءة -79

َ  ىَمَدُروا َوَُم٤م﴿ وآي٦م ُمرة اًمٙمرد  .ُمرة ﴾ىَمْدِرهِ  طَمؼَّ  الِلَّ

 .اعم٤ًمومر ي٠متٞمٝم٤م أرض يمؾش اًمٌّمؾ يٕمٜمل» ومح٤م ُمـ إيمؾ -21

 اعمقاوع ُمثؾ ذًمؽ، اًمنميٕم٦م شمًتح٥م ومل سم٘مّمده٤م اخلػم يرضمق سم٘مٕم٦م ىمّمد -27

 اًم٘مدم وُمًجد اعم٘مدس، سمٞم٧م صخرة ذم ي٘م٤مل يمام ،ط اًمٜمٌل أثر ومٞمٝم٤م إن: ي٘م٤مل اًمتل

 .(2) واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ُمِم٤مهد ويمذًمؽ دُمِمؼ، ىمٌكم

 ش.شمٌقك ىمدوم قمٜمد اًمًالح ؿمٝمر» -22

 وغغمها والتٓبٗة اإلضمرام زمدع

 .اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ُمٕمرووم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمنموط ظم٤مص٦م ٟمٕمؾ اَّت٤مذ -23

 .اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام -24

 ش.اإلطمرام قمٜمد آوٓم٤ٌمع» -25

 .سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ -26

 ش.يتٙمٚمؿ ٓ ص٤مُمت٤م احل٩م» -27

                                                           

 .اجلامرك ضي٦ٌم أي (7)

 ُمًجد: وم٘مٞمؾ هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل ُمٙم٤من إمم يٌتدرون طمجتف ذم اًمٜم٤مس رأى أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صح وىمد (2)

 ُمـ سمٞمٕم٤م أنٌٞم٤مئٝمؿ آصم٤مر اَّتذوا اًمٙمت٤مب أصح٤مب هٚمؽ هٙمذا: وم٘م٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمف صغم

 .يّمؾ ومال وإٓ ومٚمٞمّمؾ اًمّمالة ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمؿ ًمف قمرو٧م
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 ش.واطمد صقت ذم مج٤مقم٦م اًمتٚمٌٞم٦م» -28

 ش.اًمتٚمٌٞم٦م سمدل واًمتٝمٚمٞمؾ اًمتٙمٌػم» -29

 وشم٘مٌٚمف ومروف أداء قمغم وأقمٜمل زم ومٞمنه احل٩م أريد إين مهللا: »اًمتٚمٌٞم٦م سمٕمد اًم٘مقل -31

 ..... ش.ًمؽ اؾمتج٤مسمقا  اًمذيـ ُمـ وم٤مضمٕمٚمٜمل احل٩م ذم ومريْمتؽ أذاء ٟمقي٧م إين مهللا ُمٜمل

 حت٧م اًمذي يم٤معمًجد احلرام اعمًجد همػم طمقهل٤م وُم٤م سمٛمٙم٦م اًمتل اعم٤ًمضمد ىمّمد» -37

 آصم٤مر قمغم سمٜمٞم٧م اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ ذًمؽ وٟمحق اعمقًمد وُمًجد ىمٌٞمس، أب ؾمٗمح ذم وُم٤م اًمّمٗم٤م،

ل  ش.ط اًمٌٜم

 قمٜمد اًمذي واجلٌؾ طمراء ضمٌؾ ُمثؾ ُمٙم٦م طمقل اًمتل واًمٌ٘م٤مع اجل٤ٌمل ىمّمد» -32

 ش.ذًمؽ وٟمحق اًمٗمداء ومٞمف يم٤من إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي ُمٜمك

 ش.اًمتٜمٕمٞمؿ»سمـ قم٤مئِم٦م ُمًجد ذم اًمّمالة ىمّمد -33

 .(7)ش اًمٌٞم٧م أُم٤مم اًمتّمٚم٥م» -34

 الٌقاف زمدع

 ش.ًمٚمٓمقاف اًمٖمًؾ» -35

 ًمئال يديف وشمٖمٓمٞم٦م احلامم ذرق قمغم يٓم٠م ًمئال ٟمحقه أو اجلقرب اًمٓم٤مئػ ًمٌس -36

ة يٛمس  .اُمرأ

 .(2)اعمًجد حتٞم٦م احلرام اعمًجد دظمؾ إذا اعمحرم صالة -37

 ش.يمذا يمذا إؾمٌقع هذا سمٓمقاذم ٟمقي٧م: ىمقًمف» -38

 ش.ًمٚمّمالة يرومع يمام احلجر اؾمتالم قمٜمد اًمٞمديـ رومع» -39

                                                           

 .اًمتّمٚمٞم٥م اًمقضمف قمغم سم٤مًمٞمديـ واًمّمدر اًمقضمف ُمًح يٌدو ومٞمام هق (7)

 اًم٘مقاقمد" واٟمٔمر. ومٕمٚمف ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف شم٘مدم يمام اعم٘م٤مم ظمٚمػ اًمّمالة صمؿ اًمٓمقاف حتٞمتف وإٟمام (2)

 ".717" شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ" اًمٜمقراٟمٞم٦م



 727 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 ش.إؾمقد احلجر سمت٘مٌٞمؾ اًمتّمقي٧م» -41

 .ًمت٘مٌٞمٚمف اًمّمالة ذم سم٤مًمتًٚمٞمؿ اإلُم٤مم وُم٤ًمسم٘م٦م شم٘مٌٞمٚمف قمغم اعمزامح٦م -47

 ش.اًمٞمامين اًمريمـ أو احلجر اؾمتالم قمٜمد ذيٚمف ٟمحق شمِمٛمػم» -42

 ش.سمٙمت٤مسمؽ وشمّمدي٘م٤م سمؽ إيامٟم٤م مهللا: احلجر اؾمتالم قمٜمد ىمقهلؿ» -43

 ُمراشم٥م واًمٗم٤مىم٦م اًمٙمؼم ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: احلجر اؾمتالم قمٜمد اًم٘مقل -44

 .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اخلزي

 ش.اًمٓمقاف طم٤مل اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع» -45

 وإُمـ طمرُمؽ واحلرم سمٞمتؽ اًمٌٞم٧م إن مهللا: اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مب ىم٤ٌمًم٦م اًم٘مقل -46

 .اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم إمم ُمِمػما  اًمٜم٤مر ُمـ سمؽ اًمٕم٤مئد ُم٘م٤مم وهذا أُمٜمؽ

 واًمنمك اًمِمؽ ُمـ سمؽ أقمقذ إين مهللا: اًمٕمراىمل اًمريمـ قمٜمد اًمدقم٤مء - 47

 .واًمقًمد وإهؾ اح٤مل ذم اعمٜم٘مٚم٥م وؾمقء إظمالق وؾمقء واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق

 .إًمخ... فمٚمؽ إٓ فمؾ ٓ يقم فمٚمؽ ذم أفمٚمٜمل مهللا: اعمٞمزاب حت٧م اًمدقم٤مء -48

 ُمِمٙمقرا وؾمٕمٞم٤م ُمٖمٗمقرا وذٟم٤ٌم ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا: اًمرُمؾ ذم اًمدقم٤مء -49

 .همٗمقر ي٤م قمزيز ي٤م شمٌقر ًمـ ودم٤مرة

 إٟمؽ شمٕمٚمؿ قمام ودم٤موز وارطمؿ اهمٗمر رب: اًم٤ٌمىمٞم٦م إرسمٕم٦م إؿمقاط وذم -51

 .إيمرم إقمز أن٧م

 .اًمٞمامين اًمريمـ شم٘مٌٞمؾ -57

 ش.واؾمتالُمٝمام واعم٘م٤مم اًمِم٤مُمٞملم اًمريمٜملم شم٘مٌٞمؾ» -52

 ش.واعم٘م٤مم اًمٙمٕم٦ٌم سمحٞمٓم٤من اًمتٛمًح» -53

 ًم٤ٌمب اعم٘م٤مسمؾ اًمٌٞم٧م ضمدار ُمـ قم٤مل ُمقوع وهق: اًمقصم٘مك اًمٕمروة»سمـ اًمتؼمك -54

 ش.اًمقصم٘مك سم٤مًمٕمروة اؾمتٛمًؽ وم٘مد سمٞمده ٟم٤مًمف ُمـ أن اًمٕم٤مُم٦م شمزقمؿ اًمٌٞم٧م
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 هشمف قمـ أطمدهؿ يٙمِمػ اًمدٟمٞم٤م هة ؾمٛمقه اًمٌٞم٧م وؾمط ذم ُمًامر» -55

 ش.اًمدٟمٞم٤م هة قمغم هشمف واوٕم٤م يٙمقن طمتك اعمقوع ذًمؽ قمغم هب٤م ويتٌٓمح

 .ذٟمٌف ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م ًمف همٗمر ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن سمزقمؿ اعمٓمر حت٧م اًمٓمقاف ىمّمد -56

 .اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ اًمرمح٦م ُمٞمزاب ُمـ اًمٜم٤مزل سم٤معمٓمر اًمتؼمك -57

 ش.اًم٘مذر سم٤مًمثقب اًمٓمقاف شمرك» -58

 رزىم٤م أؾم٠مخؽ إين مهللا: وىمقًمف اًمٌئر ذم زُمزم ُم٤مء ُمـ ؾم١مره احل٤مج إومراغ -59

 ..داء يمؾ ُمـ وؿمٗم٤مء ٟم٤مومٕم٤م وقمٚمام واؾمٕم٤م

 .زُمزم ُمـ اًمٌٕمض اهمت٤ًمل -61

 هب٤م ًمتحؾ واًمثٞم٤مب اًمٜم٘مقد ُمـ ُمٕمٝمؿ ُم٤م وزُمزُم٦م حل٤مهؿ سمزُمزُم٦م اهتامُمٝمؿ» -67

 ش.اًمؼميم٦م

 ذم سمٍمه ويرومع ُمرات زُمزم ُم٤مء ذب ذم يتٜمٗمس أنف يمت٥م سمٕمض ذم ذيمر ُم٤م -62

 !.اًمٌٞم٧م إمم ويٜمٔمر ُمرة يمؾ

 واظمروة اليِا زمني السَل زمدع

 ًمف يمت٥م ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن سمزقمؿ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اعمٌم ٕضمؾ اًمقوقء -63

 !.درضم٦م أخػ ؾمٌٕمقن ىمدم سمٙمؾ

 ش.سم٤مجلدار يٚمّمؼ طمتك اًمّمٗم٤م قمغم اًمّمٕمقد» -64

 قمغم وشمقومٜمل ٟمٌٞمؽ سمًٜم٦م اؾمتٕمٛمٚمٜمل مهللا: اًمّمٗم٤م ُمـ هٌقـمف ذم اًمدقم٤مء -65 

 .اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م سمرمحتؽ اًمٗمتـ ُمْمالت ُمـ وأقمذين ُمٚمتف
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 إهمر أن٧م إٟمؽ شمٕمٚمؿ قمام ودم٤موز وارطمؿ اهمٗمر رب: اًمًٕمل ذم اًم٘مقل -66

... صمالصم٤م أيمؼم اهلل ُمٖمٗمقرا وذٟم٤ٌم ُمؼمورة قمٛمرة أو ُمؼمورا طمج٤م اضمٕمٚمف مهللا إيمرم

 .(7)إًمخ

 .اًمّمٗم٤م قمغم خيتؿ سمحٞم٨م ؿمقـم٤م قمنمة أرسمٕم٦م اًمًٕمل -67

 ش.اًمٕمٛمرة أو احل٩م ذم اًمًٕمل شمٙمرار» -68

 ش.اًمًٕمل ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ريمٕمتلم صالة» -69

 شمٗمقهتؿ طمتك اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل ذم اؾمتٛمرارهؿ -71

 .اجلامقم٦م صالة

 وم٤مُمٜمـ ُمٜمك هذه مهللاش »اإلطمٞم٤مء» ذم يم٤مًمذي ُمٜمك أتك إذا ُمٕملم دقم٤مء اًمتزام -77

 ظمػم اضمٕمٚمٝم٤م مهللا: »ُمٜمٝم٤م ظمرج وإذاش. ـم٤مقمتؽ وأهؾ أوًمٞم٤مئؽ قمغم سمف ُمٜمٜم٧م سمام قمكم

 ...إًمخش ىمط همدوهت٤م همدوة

 عرفة زمدع

 ظمِمٞم٦م اطمتٞم٤مـم٤م اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم قمروم٦م ضمٌؾ قمغم اًمقىمقف -72

 .اهلالل ذم اًمٖمٚمط

 ش.سمٛمٜمك قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٙمثػم اًمِمٛمع إي٘م٤مد» -73

 قمرؿمف اًمًامء ذم اًمذي ؾمٌح٤من: ُمرة أخػ يمٚمامت سمٕمنم قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمدقم٤مء -74

 .إًمخ... ؾمٌٞمٚمف اًمٌحر ذم اًمذي ؾمٌح٤من ُمقـمئف إرض ذم اًمذي ؾمٌح٤من

 ش.واطمدة رطمٚم٦م قمروم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم رطمٞمٚمٝمؿ» -75

 ش.ًمٞمال قمروم٦م إمم ُمٜمك ُمـ اًمرطمٞمؾ» -76

                                                           

 اًمٗم٘مرة" شم٘مدم يمام إيمرم إقمز وأن٧م وارطمؿ اهمٗمر رب: قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقوم٤م ُمٜمف صح ىمد ٟمٕمؿ (7)

 ".28 ص 55
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 ش.قمروم٦م ًمٞمٚم٦م قمروم٤مت ضمٌؾ قمغم واًمِمٛمقع اًمٜمػمان إي٘م٤مد» -77

 .قمروم٦م ًمٞمقم آهمت٤ًمل -78

 اهلل ؾمٌح٤من: اًمرمح٦م ضمٌؾ قمغم سمٍمه ووىمع قمروم٤مت ُمـ ىمرب إذا ىمقًمف -79

 .أيمؼم واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد

 يقم سم٤مٟمتّم٤مف اًمقىمقف وىم٧م دظمقل ىمٌؾ قمروم٤مت إمم اًمرواح ىمّمد» -81

 ش.قمروم٦م

 صمؿ ُمرة ُمئ٦م اإلظمالص ؾمقرة ىمراءة صمؿ ُمرة ُمئ٦م قمروم٤مت قمغم اًمتٝمٚمٞمؾ» -87

 ش.ُمرة ُمئ٦م ُمٕمٝمؿ وقمٚمٞمٜم٤م: آظمره٤م ذم يزيد ط قمٚمٞمف اًمّمالة

 .اًمدقم٤مء وشمرك قمروم٤مت قمغم اًمًٙمقت -82

 ش.قمروم٤مت ذم اًمرمح٦م ضمٌؾ إمم اًمّمٕمقد» -83

 ومٞمٝم٤م واًمّمالة آدم ىم٦ٌم: ويًٛمقهن٤م اًمرمح٦م ضمٌؾ قمغم اًمتل اًم٘م٦ٌم دظمقل» -84

 ش.سم٤مًمٌٞم٧م يمٓمقاومٝمؿ هب٤م واًمٓمقاف

 اًمريم٤ٌمن يّم٤مومح أورق مجؾ قمغم قمروم٦م قمِمٞم٦م يٜمزل شمٕم٤ممم اهلل أن اقمت٘م٤مد» -85

 ش.اعمِم٤مة ويٕم٤مٟمؼ

 .اجلٛمٕم٦م ذم يمام سمجٚم٦ًم سمٞمٜمٝمام يٗمّمؾ ظمٓمٌتلم قمروم٦م ذم اإلُم٤مم ظمٓم٦ٌم -86

 .اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة -87

 .ظمٓمٌتف ُمـ اخلٓمٞم٥م يٜمتٝمل أن ىمٌؾ قمروم٦م ذم واًمٕمٍم ًمٚمٔمٝمر إذان -88

 وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا : قمروم٦م ذم اًمّمالة ُمـ ومراهمف سمٕمد ُمٙم٦م ٕهؾ اإلُم٤مم ىمقل -89

 .ؾمٗمر ىمقم

 .قمروم٦م ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة سملم اًمتٓمقع -91
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 أورده اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اخلي يمدقم٤مء سمٕمروم٦م ظم٤مص دقم٤مء أو ذيمر شمٕمٞملم -97

 وهمػمه... »ؾمٛمع قمـ ؾمٛمع وٓ ؿم٠من قمـ ؿم٠من يِمٖمٚمف ٓ ُمـ ي٤م: "وأوًمفش اإلطمٞم٤مء» ذم

 !.هذا يمت٤مسمٜم٤م ىمٞم٤مس ُمـ صٗمح٤مت مخس يٌٚمغ وسمٕمْمٝم٤م إدقمٞم٦م ُمـ

 .اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ اًمٌٕمض إوم٤مو٦م -92

 اصمٜمتلم شمٕمدل اجلٛمٕم٦م يقم قمروم٦م وىمٗم٦م أن اًمٕمقام أخًٜم٦م قمغم اؾمتٗم٤مض ُم٤م -93

 !.طمج٦م وؾمٌٕملم

 ذم قمروم٦م يقم قمِمٞم٦م آضمتامع ىمّمد ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمف اًمذي اًمتٕمريػ» -94

 اًمِمديد اًمّمقت رومع ُمع ويذيمرون ومٞمدقمقن، اًمٌٚمد ظم٤مرج ُمٙم٤من ذم أو اجلقاُمع

 ش.قمروم٦م سم٠مهؾ ويتِمٌٝمقن وإؿمٕم٤مر واخلٓم٥م

 اظمزدلِة زمدع

 .ُمزدًمٗم٦م إمم قمروم٦م ُمـ اًمداومع وىم٧مش اإلهاع» اإليْم٤مع -95

٤مل -96 همت  .سمٛمزدًمٗم٦م ًمٚمٛمٌٞم٧م ٓا

 .ًمٚمحرم شمقىمػما  ُم٤مؿمٞم٤م ُمزدًمٗم٦م ًمٞمدظمؾ اًمرايم٥م ٟمزول اؾمتح٤ٌمب -97

ٜم٦م ومٞمٝم٤م مجٕم٧م ُمزدًمٗم٦م هذه إن مهللا: ُمزدًمٗم٦م سمٚمغ إذا سم٘مقًمف اًمدقم٤مء اًمتزام -98  خمتٚمٗم٦م أخ

٠مخؽ  ش.اإلطمٞم٤مء» ذم ُم٤م إًمخ.. ُم١مشمٜمٗم٦م طمقائ٩م ًٟم

ٟمِمٖم٤مل اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٜمزول ومقر اعمٖمرب صالة إمم اعم٤ٌمدرة شمرك -99  سمٚم٘مط ذًمؽ قمـ وا

 .احلَم

 اًمٗمريْمتلم سمٕمد واًمقشمر اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م إمم مجٕمٝم٤م أو اًمّمالشملم سملم اعمٖمرب ؾمٜم٦م صالة -711

 .اًمٖمزازم ي٘مقل يمام

 .احلرام وسم٤معمِمٕمر اًمٜمحر ًمٞمٚم٦م اًمقىمٞمد زي٤مدة -717

 .اًمٚمٞمٚم٦م هذه إطمٞم٤مء -712



 726   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .سمٞم٤مت سمدون سم٤معمزدًمٗم٦م اًمقىمقف -713

 واًمٌٞم٧م احلرام اعمِمٕمر سمحؼ مهللا: سم٘مقًمف احلرام اعمِمٕمر إمم اٟمتٝمك إذا اًمدقم٤مء اًمتزام -714

 اجلالل ذا ي٤م اًمًالم دار وأدظمٚمٜم٤م واًمًالم اًمتحٞم٦م ُمٜم٤م حمٛمد روح أبٚمغ واعم٘م٤مم واًمريمـ احلرام

 .(7)واإليمرام

 ُمـ اًمٜمحر يقم يرُمٞمف اًمذي احلَم أظمذ ويًـش: 378» اًم٤ٌمضمقري ىمقل -715

 .حمن وادي ُمـ شم١مظمذ اجلٛمرات ُمـ واًم٤ٌمىمل ؾمٌع وهل اعمزدًمٗم٦م

 الرول زمدع

 .اجلامر ًمرُمل اًمٖمًؾ -716

 .اًمرُمل ىمٌؾ احلّمٞم٤مت همًؾ -717

 .اًمتٙمٌػم ُمٙم٤من اًمذيمر ُمـ همػمه أو اًمتًٌٞمح -718

 طمجل اضمٕمؾ مهللا وطمزسمف ًمٚمِمٞمٓم٤من رهمام: ىمقهلؿ اًمتٙمٌػم قمغم اًمزي٤مدة -719

 .ٟمٌٞمؽ ًمًٜم٦م واشم٤ٌمقم٤م سمٙمت٤مسمؽ إيامٟم٤م مهللا ُمٖمٗمقرا وذٟمٌل ُمِمٙمقرا وؾمٕمٞمل ُمؼمورا

 سمًؿ: اًمرُمل قمٜمد طمّم٤مة يمؾ ُمع ي٘مقل أن ويًـ: اعمت٠مظمريـ سمٕمض ىمقل -771

 .﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  يَمِرهَ  َوًَمقْ ﴿ ىمقًمف إمم... وقمده اهلل صدق أيمؼم واهلل اهلل

 اًمٞمٛمٜمك إهب٤مُمف ـمرف يْمع: سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل ًمٚمرُمل ُمٕمٞمٜم٦م يمٞمٗمٞم٤مت اًمتزام -777

 وىم٤مل ومػمُمٞمٝم٤م ؾمٌٕملم قم٤مىمد يم٠منف اإلهب٤مم فمٝمر قمغم احلّم٤مة ويْمع اًم٤ًٌمسم٦م وؾمط قمغم

 .قمنمة قم٤مىمد يم٠منف إهب٤مُمف ُمٗمّمؾ قمغم ويْمٕمٝم٤م ؾم٤ٌمسمتف حيٚمؼ: آظمر

 .ومّم٤مقمدا أذرع مخ٦ًم اعمرُمك وسملم سمٞمٜمف يٙمقن أن: اًمراُمل ُمقىمػ حتديد -772

 .وهمػمه٤م سم٤مًمٜمٕم٤مل اجلٛمرات رُمل -773

                                                           

م اعمِمٕمر سمحؼ اهلل إمم اًمتقؾمؾ وهق اًمًٜم٦م خي٤مًمػ ُم٤م ومٗمٞمف حمدصم٤م يمقٟمف ُمع اًمدقم٤مء هذا (7)  وإٟمام.... واًمٌٞم٧م احلرا

 اعمِمٕمر سمحؼ أؾم٠مخؽ إين مهللا: اًم٘مقل يمراهٞم٦م قمغم احلٜمٗمٞم٦م ٟمص وىمد وصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف شمٕم٤ممم إًمٞمف يتقؾمؾ

 ".وأطمٙم٤مُمف أنقاقمف: اًمتقؾمؾ" يمت٤مسمٜم٤م واٟمٔمر وهمػمه٤م" قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م" ذم يمام إًمخ... احلرام



 727 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 واحلٓؼ الذزمح زمدع

 حلٛمف أن سمزقمؿ سمثٛمٜمف، اًمتّمدق إمم اهلدي ُمـ اًمقاضم٥م ذسمح قمـ اًمرهم٦ٌم -774

 .(7)اًم٘مٚمٞمؾ إٓ ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد وٓ ًمٙمثرشمف اًمؽماب ذم يذه٥م

 .اًمٜمحر يقم ىمٌؾ سمٛمٙم٦م اًمتٛمتع هدي سمٕمْمٝمؿ ذسمح -775

 .اعمحٚمقق رأس سمٞم٤ًمر سم٤محلٚمؼ اًمٌدء -776

 .اًمرأس رسمع طمٚمؼ قمغم آىمتّم٤مر -777

 ش.احلؼ ذم اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن واًمًٜم٦مش: »اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم ىمقل -778

 هذه مهللا قمٚمٞمٜم٤م وأنٕمؿ هداٟم٤م ُم٤م قمغم هلل احلٛمد: سم٘مقًمف احلؼ قمٜمد اًمدقم٤مء -779

 .إًمخ... ُمٜمل ومت٘مٌؾ سمٞمدك ٟم٤مصٞمتل

 .اجلٛمرات قمٜمد اًمتل سم٤معم٤ًمضمد اًمٓمقاف -721

 .اًمٜمحر يقم سمٛمٜمك اًمٕمٞمد صالة اؾمتح٤ٌمب -727

 .اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد اًمًٕمل اعمتٛمتع شمرك -722

 وتٕقعة زمدع

 .اًمٙمٕم٦ٌم سمٙمًقة آطمتٗم٤مل -723

 .إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم يمًقة -724

 .احل٤مضم٤مت اء3ًم٘مض واعمٜمؼم سم٤معم٘م٤مم اخلرق راسمط -725

                                                           

 أن ُمع اًمرأي سمٛمجرد واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمنمع شمٕمٓمٞمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٌدع أظم٨ٌم ُمـ وهذا (7)

 شمقضمٞمٝم٤مت اًمذسمح ذم يٚمتزُمقن ٓ ٕهنؿ أنٗمًٝمؿ احلج٤مج هؿ إٟمام ُمٜمٝم٤م اًمت٤مُم٦م آؾمتٗم٤مدة قمدم قمـ اعم١ًمول

 ".88 - 87 ص" "إصؾ" ذم ُمٌلم هق يمام احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع



 728   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمٕمْمٝمؿ وشمقصٞمتٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم وطمٞمٓم٤من قمٛمد قمغم أؾمامءهؿ احلج٤مج يمت٤مسم٦م -726

 .سمٕمْم٤مً 

 وُم٘م٤موُمتٝمؿ احلرام اعمًجد ذم اعمّمكم يدي سملم اعمرور اؾمت٤ٌمطمتٝمؿ -727

 .يدومٕمٝمؿ اًمذي ًمٚمٛمّمكم

 ش.احل٤مج» سمـ طم٩م عمـ ُمٜم٤مداهتؿ -728

 .شمٓمقع ًمٕمٛمرة ُمٙم٦م ُمـ اخلروج -729

 .اًم٘مٝم٘مرى قمغم اًمقداع اًمٓمقاف سمٕمد احلرام اعمًجد ُمـ اخلروج -731

 احل٤مج اؾمؿ ويمت٥م سم٤مًمّمقر وٟم٘مِمف" اجلػم" سم٤مًمٌٞم٤مض احلج٤مج سمٞم٧م شمٌٞمٞمض -737

 .قمٚمٞمف طمجف وشم٤مريخ

 اظمٕقرة اظمديٕة دم الزيارة زمدع

 واعمًجد اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اعمًجد زي٤مرة إمم اًمرطمؾ ؿمد اًمًٜم٦م ُمـ يم٤من وح٤م هذا

 ويم٤من وإضمر، اًمٗمْمؾ ُمـ ذًمؽ ذم ورد ح٤م ىمري٤ٌم اعمًٚمٛملم إمم اهلل أقم٤مده إىمَم

 ذًمؽ ؾمٌٞمؾ ذم يرشمٙمٌقن ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ويم٤من سمٕمده، أو احل٩م ىمٌؾ يزوروهنام قم٤مدة اًمٜم٤مس

 أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ رأج٧م اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م واًمٌدع اعمحدصم٤مت ُمـ اًمٕمديد

 :وم٠مىمقل وحتذيرا  شمٌٚمٞمٖم٤م ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م أهد

 .(7)سم٤مًمًٗمر ط ىمؼمه ىمّمد -732

                                                           

 وم٢مذا احلدي٨م... " ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: "وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف اعمًجد ىمّمد واًمًٜم٦م (7)

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمؼمه زار اًمتحٞم٦م وصكم إًمٞمف وصؾ

 رء اًمرطمؾ ؿمد سمدون واًمزي٤مرة رء وهمػمه واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمؼمه ًمزي٤مرة اًمرطمؾ ؿمد أن يٕمٚمؿ أن وجي٥م

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ إمم وٟمًٌتٝمؿ سمٞمٜمٝمام اخلٚمط ُمـ اًمديم٤مشمرة سمٕمض وومٞمٝمؿ اعمت٠مظمريـ قمٜمد ؿم٤مع ح٤م ظمالوم٤م آظمر

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل ىمؼم زي٤مرة ُمنموقمٞم٦م يٜمٙمرون أهنؿ قمٛمقُم٤م واًمًٚمٗمٞملم ظمّمقص٤م شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 ُم٘م٤مٓت ذم شم٤ٌمقم٤م ٟمنم اًمذي اًمٌقـمل اًمديمتقر قمغم ردٟم٤م ذم ؿمئ٧م إن اًمتٗمّمٞمؾ وراضمع. ُمٌلم إومؽ ومٝمق وؾمٚمؿ

 = ".اإلؾمالُمٞم٦م اًمتٛمدن" جمٚم٦م ذم ُمتًٚمًٚم٦م



 729 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 ؾمالُمٝمؿ وحتٛمٞمٚمٝمؿ ط اًمٜمٌل إمم واًمزوار احلج٤مج ُمع اًمٕمرائض إرؾم٤مل -733

 .إًمٞمف

 .اعمٜمقرة اعمديٜم٦م دظمقل ىمٌؾ آهمت٤ًمل -734

 رؾمقًمؽ طمرم هذا مهللا: اعمديٜم٦م طمٞمٓم٤من قمغم سمٍمه وىمع إذا اًم٘مقل -735

 .احل٤ًمب وؾمقء اًمٕمذاب ُمـ وأُم٤مٟم٤م اًمٜم٤مر ُمـ وىم٤مي٦م زم وم٤مضمٕمٚمف

 َرب   َوىُمْؾ ﴿: اهلل رؾمقل ُمٚم٦م وقمغم اهلل سمًؿ: اعمديٜم٦م دظمقل قمٜمد اًم٘مقل -736

ـْ  زِم  َواضْمَٕمْؾ  ِصْدٍق  خُمَْرَج  َوَأظْمِرضْمٜمِل ِصْدٍق  ُُمْدظَمَؾ  َأْدظِمْٚمٜمِل  .﴾َٟمِّمػماً  ؾُمْٚمَٓم٤مٟم٤مً  ًَمُدْٟمَؽ  ُِم

 .ُمًجده ذم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم إسم٘م٤مء -737

 .ُمًجده ذم اًمّمالة ىمٌؾ ط ىمؼمه زي٤مرة -738

 يٗمٕمؾ يمام ي٤ًمره قمغم يٛمٞمٜمف واوٕم٤م اخلِمقع سمٖم٤مي٦م اًم٘مؼم سمٕمْمٝمؿ اؾمت٘م٤ٌمل -739

 .ُمٜمف اخلروج أو اعمًجد دظمقل قمٜمد سمٕمٞمدا أو ُمٜمف ومري٤ٌم اًمّمالة ذم

 .اًمدقم٤مء أثٜم٤مء اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل ىمّمد -741

 .اإلضم٤مسم٦م رضم٤مء قمٜمده ًمٚمدقم٤مء اًم٘مؼم ىمّمد -747

 .اًمدقم٤مء ذم اهلل إمم ط سمف اًمتقؾمؾ -742

 .ُمٜمف وهمػمه٤م اًمِمٗم٤مقم٦م ـمٚم٥م -743

 يذيمر ٓ أن: »إدب ُمـ أنش 759/  7ش »اعمدظمؾ» ذم احل٤مج اسمـ ىمقل -744

 سمحقائجف ُمٜمف أقمٚمؿ ٕنف ط ىمؼمه زي٤مرة قمٜمد سمٚم٤ًمٟمف ذٟمقسمف وُمٖمٗمرة طمقائجف

 ش !!.وُمّم٤محلف

                                                           

 ىمري٤ٌم سم٤مٕووم٧ًم ـمٌٕمٝم٤م أقمٞمد وىمد... " اًمٜمٌقي احلدي٨م قمـ دوم٤مع" سمٕمٜمقان ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦م ذم صدرت صمؿ

 .هلل واحلٛمد



 731   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم وطمٞم٤مشمف اًمًالم قمٚمٞمف ُمقشمف سملم ومرق ٓش: »264/  7» أجْم٤م ىمقًمف -745

هتؿ وٟمٞم٤مهتؿ سم٠مطمقاهلؿ وُمٕمرومتف ُٕمتف ُمِم٤مهدشمف  ش !! وظمقاـمرهؿ وحتنا

 وطمٚمػ ط ىمؼمه طمجر ؿم٤ٌمك قمغم شمؼميم٤م اًمٞمد ووٕمٝمؿ -746

 ي٤م اًمِمٗم٤مقم٦م: وىمٚم٧م ؿم٤ٌميمف يدك ووٕم٧م اًمذي وطمؼ: سم٘مقًمف سمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ

 !!.اهلل رؾمقل

 .(7)ش وٟمحقه قمقد ُمـ اًم٘مؼم جي٤مور ُم٤م أو اؾمتالُمف أو اًم٘مؼم وشم٘مٌٞمؾ» -747

الم واًمت٘مٞمد ص٤مطمٌٞمف وزي٤مرة ط زي٤مرشمف ذم ظم٤مص٦م صقرة اًمتزام -748  ظم٤مص ودقم٤مء سًم

ٚم٦م ويًتدسمر ط وضمٝمف قمٜمد ي٘مػ: »اًمٖمزازم ىمقل ُمثؾ ًت٘مٌؾ اًم٘م : وي٘مقل.... اًم٘مؼم ضمدار وي

 اًمٓمقل ذم ذًمؽ ٟمحق ودقم٤مء صالة صمؿ ـمقيال ؾمالُم٤م ومذيمر...ش اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم

 .(2)صٗمح٤مت صمالث ُمـ ىمري٤ٌم

 ش.ىمؼمه دم٤مه اًمّمالة ىمّمد» -749

 ش.واًمذيمر ًمٚمتالوة وطمقًمف اًم٘مؼم قمٜمد اجلٚمقس» -751

 .(3)صالة يمؾ دسمر قمٚمٞمف ًمٚمًالم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم ىمّمد -757

 .ُمٜمف ظمرضمقا  أو اعمًجد دظمٚمقا  يمٚمام اًمٜمٌقي اًم٘مؼم زي٤مرة اعمديٜم٦م أهؾ ىمّمد -752

 .اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: سم٘مقهلؿ اًمّمالة قم٘م٥م اًمّمقت رومع -753

ظمي اًمده٤من ىمٓمع ُمـ اعمٓمر ُمع يً٘مط سمام شمؼميمٝمؿ -754 قي اًم٘مؼم ىم٦ٌم ُمـ ٕا  !.اًمٌٜم

                                                           

 اًمٜمّم٤مرى قم٤مدة إٟمف": "244/  7" وىم٤مل اعمذيمقر اًمت٘مٌٞمؾ أنٙمر طملم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٖمزازم أطمًـ وىمد (7)

 .ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ". واًمٞمٝمقد

 قمٛمر ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم سمٙمر أب٤م ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: هق واعمنموع (2)

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف سم٠مس ومال يٚمتزُمف وٓ يٚمٝمٛمف مم٤م يًػما  ؿمٞمئ٤م زاد وم٢من يٗمٕمؾ قمٛمر اسمـ يم٤من يمام

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وخم٤مًمٗم٤م اًمديـ ذم وهمٚمقا  سمدقم٦م يمقٟمف ُمع وهذا (3)

 وومْم٤مئؾ يمثػمة ؾمٜمـ ًمتْمٞمٞمع ؾم٥ٌم وم٢مٟمف" شمٌٚمٖمٜمل صالشمٙمؿ وم٢من يمٜمتؿ طمٞمثام قمكم وصٚمقا  قمٞمدا ىمؼمي شمتخذوا ٓ"

: ىم٤مل ُمـ اهلل ومرطمؿ. اًمٌدقم٦م هذه إمم وي٤ٌمدرون يؽميمقهن٤م وم٢مهنؿ اًمًالم سمٕمد وإوراد إذيم٤مر وهل أٓ همزيرة

 .ؾمٜم٦م وأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م أطمدصم٧م ُم٤م



 737 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 .واًم٘مؼم اعمٜمؼم سملم اًمنميٗم٦م اًمروو٦م ذم اًمّمٞمح٤مين اًمتٛمر سم٠ميمؾ شم٘مرهبؿ -755

 اًمؽمسمٞم٦م ُمـ اًم٘مري٥م اًمٙمٌػم اًم٘مٜمديؾ ذم ورُمٞمٝم٤م ؿمٕمقرهؿ ُمـ ىمٓمٕمٝمؿ -756

 .اًمٜمٌقي٦م

 اعمًجد ذم اعمقوققمتلم اًمٜمح٤مؾمٞمتلم اًمٜمخٚمتلم سم٠مجدهيؿ اًمٌٕمض ُمًح -757

 .(7)اعمٜمؼم همرب

 اًمّمٗمقف قمـ وإقمراوٝمؿ اًم٘مديؿ اعمًجد ذم اًمّمالة اًمٙمثػميـ اًمتزام -758

 .وهمػمه قمٛمر زي٤مدة ذم اًمتل إومم

 ذم اًمّمالة ُمـ يتٛمٙمٜمقا  طمتك أؾمٌقع ومٞمٝم٤م اإلىم٤مُم٦م اعمديٜم٦م زوار اًمتزام -759

 .(2)اًمٜم٤مر ُمـ وسمراءة اًمٜمٗم٤مق ُمـ سمراءة هلؿ ًمتٙمت٥م صالة أرسمٕملم اًمٜمٌقي اعمًجد

 ُمًجد سمٕمد طمقهل٤م وُم٤م سم٤معمديٜم٦م اًمتل واعمزارات اعم٤ًمضمد ُمـ رء ىمّمد -761

 .ىم٤ٌمء ُمًجد إٓ ط اًمٜمٌل

 إذيم٤مر سمٕمض احلج٤مج مج٤مقم٤مت" اعمزوريـ"سمـ يٕمرومقن ُمـ شمٚم٘ملم -767

 ًم٘مٜمقا  ُم٤م ه١مٓء وإقم٤مدة اعمرشمٗمٕم٦م سم٤مٕصقات قمٜمٝم٤م سمٕمٞمدا أو احلجرة قمٜمد وإوراد

 .ُمٜمٝم٤م أؿمد سم٠مصقات

 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م ُمًجد ذم واًمّمالة يقم يمؾ اًمٌ٘مٞمع زي٤مرة -762

 .أطمد ؿمٝمداء ًمزي٤مرة اخلٛمٞمس يقم َّتّمٞمص -763

                                                           

 .هلل واحلٛمد أظمػما  أزيٚمت٤م وىمد اًمٜم٤مس وًمٗمتٜم٦م ًمٚمزيٜم٦م ووٕمت٤م وإٟمام اًمٜمخٚمتلم ه٤مشملم ُمـ ُمٓمٚم٘م٤م وم٤مئدة وٓ (7)

 جيقز ومال" 364 اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م" ذم قمٚمتف سمٞمٜم٧م وىمد طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ ذًمؽ ذم اًمقارد واحلدي٨م (2)

 أن ُمٜمٝمؿ فمٜم٤م سمٜمٗمز ذًمؽ قمٚمٛم٧م يمام احلج٤مج سمٕمض ذًمؽ ُمـ يتحرج وىمد ؾمٞمام ٓ شمنميع ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ

 .ُمٜمف اهلل أراطمف وىمد احلرج ذم ومٞم٘مع ومٞمف اًمّمٚمقات سمٕمض شمٗمقشمف وىمد صحٞمح صم٤مسم٧م ومٞمف اًمقارد

 رواشمف ٕطمد طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ قمغم ُمٜمف اقمتامدا إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م شم٘مقي٦م إمم إوم٤موؾ سمٕمض ذه٥م وىمد

 يمام ٟمٗمًف إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗم٤موؾ وُمٜمٝمؿ واًمتٕمديؾ سم٤مجلرح اًمٕمٚمؿ أهؾ سمف يٕمتد ٓ مم٤م اًمتقصمٞمؼ وهذا اعمجٝمقًملم

 هلذا وراضمع. اهلٜمد ذم شمّمدر اًمتل" اًمًٚمٗمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م" جمٚم٦م ذم اًمٖمامري اًمِمٞمخ قمغم رده ذم سمذًمؽ هق سح

 اًمت٘مقي٦م ُمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وه٤مء ومٞمف وسملم وأوم٤مد ومٞمف أضم٤مد ىمد وم٢مٟمف قمٚمٞمف اًمرد ذم اًمرسمٞمٕم٤من اًمٕمزيز قمٌد اًمِمٞمخ يمت٤مب

 .ذًمؽ ذم وشمٜم٤مىمْمف



 732   ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمِمٝمداء أرض قمغم اعمٓمٚم٦م سم٤مًمٜم٤مومذة اخلرق رسمط -764

 .ىمٌقرهؿ سمج٤مٟم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمؼميم٦م ذم سم٤مٓهمت٤ًمل اًمتؼمك -765

 .اًمقداع قمٜمد اًم٘مٝم٘مرى قمغم اًمٜمٌقي اعمًجد ُمـ اخلروج -766

 اظمّدس زمٗت زمدع

 .طمجتؽ اهلل ىمدس: وىمقهلؿ احل٩م ُمع اعم٘مدس سمٞم٧م زي٤مرة ىمّمد -767

 .سم٤مًمٙمٕم٦ٌم سم٤مًمٓمقاف شمِمٌٝم٤م اًمّمخرة سم٘م٦ٌم اًمٓمقاف -768

 وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م هب٤م يم٤مًمتٛمًح اًمتٕمٔمٞمؿ أنقاع ُمـ ٟمقع سم٠مي اًمّمخرة شمٕمٔمٞمؿ -769

 وهمػم ن قمٚمٞمٝم٤م واًمٌٜم٤مء قمروم٦م قمِمٞم٦م هب٤م واًمتٕمريػ هٜم٤مك ًمذسمحٝم٤م إًمٞمٝم٤م اًمٖمٜمؿ وؾمقق

 .ذًمؽ

 ُمـ وُمٜمٝمؿ قمامُمتف وأثر ط اًمٜمٌل ىمدم أثر اًمّمخرة قمغم هٜم٤مك أن زقمٛمٝمؿ -771

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمرب ىمدم ُمقوع أنف ئمـ

 .اًمًالم قمٚمٞمف قمٞمًك ُمٝمد أنف يزقمٛمقن اًمذي اعمٙم٤من زي٤مرهتؿ -777

 اجلٜم٦م سملم سمف ييب اًمذي اًمًقر وأن واعمٞمزان اًمٍماط هٜم٤مك أن زقمٛمٝمؿ -772

 .اعمًجد ذىمل اعمٌٜمل احل٤مئط ذًمؽ هق واًمٜم٤مر

 .ُمقوٕمٝم٤م أو اًمًٚمًٚم٦م شمٕمٔمٞمؿ -774

 .اًمًالم قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ ىمؼم قمٜمد اًمّمالة -775

 [67-42ص واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ]

 



 املربور احلخ





 735 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   حل٩م اعمؼمورا 

 اظمػمور احلج سمَريػ

: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض -ُمًٕمقد اسمـ يٕمٜمل– اهلل قمٌد قمـ

 احلديد ظم٨ٌم اًمٙمػم يٜمٗمل يمام واًمذٟمقب اًمٗم٘مر يٜمٗمٞم٤من وم٢مهنام واًمٕمٛمرة احل٩م سملم شم٤مسمٕمقا »

 واسمـ اًمؽمُمذي، رواهش اجلٜم٦م إٓ صمقاب اعمؼمورة ًمٚمحج٦م وًمٞمس واًمٗمْم٦م، واًمذه٥م

 طمًـ» .صحٞمح طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي وىم٤مل صحٞمحٞمٝمام، ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م،

 ش صحٞمح

: وىمٞمؾ اًمٓملم، ُمـ اعمٌٜمل  وهق احلداد، يمػم: اًمٙم٤مف سمٙمن ش:اًمٙمػم»: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ُمـ اًمٜم٤مر شمٚم٘مٞمف ُم٤م هقش احلديد ظم٨ٌم». اًمٙمقر: واعمٌٜمل اًمٜم٤مر، سمف يٜمٗمخ اًمذي اًمزق

 رء خي٤مًمٓمف ٓ اًمذي هق ش:اعمؼمور احل٩م»و. أذي٤ٌم إذا وهمػممه٤م واًمٜمح٤مس اًمٗمْم٦م وؾمخ

 إذا إٓ يمذًمؽ يٙمقن وٓ اًمثقاب، وهق سم٤مًمؼم اعم٘م٤مسمؾ اعم٘مٌقل هق: وىمٞمؾ احآثؿ، ُمـ

 ص٤مطمٌف سمف أراد طمالل يم٥ًم ُمـ ويم٤من اًمٜم٤مس، اقمت٤مده٤م اًمتل وإُمقر اًمٌدع ُمـ صٗم٤م

 .اًمٕم٤مومٞم٦م اهلل ٟم٠ًمل. وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمرب أواُمر واُمتث٤مل اًمٗمريْم٦م، أداء

 (7/472واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)





 اإلذراو





م   739 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلطمرا

 وصمٖٖا دم اظمرأة إضمرام

 طم٤مهة، طم٤مومٞم٦م اًمٙمٕم٦ٌم إمم متٌم أن أظمتل ٟمذرت: ىم٤مل اجلٝمٜمل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ

 اًمٙمٕم٦ٌم إمم متٌم أن ٟمذرت: ىم٤مًمقا  ش.هذه؟ سم٤مل ُم٤م»: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م وم٠متك

 ش.[هدي٤م وًمتٝمد] ،[وًمتح٩م] وًمتختٛمر ومٚمؽميم٥م ُمروه٤م»: وم٘م٤مل! طم٤مهة طم٤مومٞم٦م

 [:اإلوام قال]

 :ُمٜمٝم٤م ه٤مُم٦م ومقائد احلدي٨م ذم

م أن  قمغم وإٟمام قمٚمٞمف، سمخامره٤م شميب أن هل٤م جيقز ومال وضمٝمٝم٤م، ذم اعمرأة إطمرا

 ش.اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م، اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: يمحدي٨م ومٝمق واًمّمدر، اًمرأس

 .اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 (.7139/ 6/2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لٓٔحروة صمائز القصمف ععم السدل

  :[اإلوام قال]

 سمٞمٜمف يمام ظمٓم٠م: سمٞمٜمٝمام واًمتًقي٦م اًمتٜم٘م٥م، همػم وهق ومج٤مئز، وضمٝمٝم٤م قمغم ؾمدهل٤م وأُم٤م

  ش.269/  7ش »اعمقىمٕملم إقمالم» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ

 (77/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

  والتٓثؿ آ٘تّاب وـ احلج دم الٕساء زمَض يَِٓف وا طمٌٙ

 ُمًف صمقسم٤مً  إٓ ؿم٤مءت: ُم٤م اًمثٞم٤مب ُمـ شمٚمٌس اعمحرُم٦م» :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ

ش. ؿم٤مءت إن وضمٝمٝم٤م قمغم اًمثقب وشمًدل شمتٚمثؿ، وٓ شمتؼمىمع، وٓ زقمٗمران، أو ورس

 .قمٜمٝم٤م صحٞمح سمًٜمدش 47/  5ش »ؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 أن ًمٚمٛمحرُم٦م جيقز ٓ أنف: إول :اصمٜملم أُمريـ قمغم يدل ُمٜمٝم٤م اًم٘مقل وهذا: ىمٚم٧م



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   741   اإلطمرا

 اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ» :آٟمٗم٤مً  اح٤مر قمٛمر اسمـ طمدي٨م يقاومؼ وهذا. شمتٚمثؿ وأن شمتؼمىمع

 ُمـ واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اًمًٕمقدي٤مت اعمحرُم٤مت ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ومام..ش. .اعمحرُم٦م

 قمغم اًمٌالد شمٚمؽ قمٚمامء شمِمديد سم٥ًٌم ذًمؽ وًمٕمؾ. اًمنمع ظمالف اًمتٚمثؿ أو آٟمت٘م٤مب

 .اًمرضم٤مل يراهـ أن قمٚمٞمٝمـ وحتريٛمٝمؿ وضمقهٝمـ، يًؽمن أن قمٚمٞمٝمـ إجي٤مهبؿ ذم اًمٜم٤ًمء

 إن» :ًم٘مقهل٤م وضمٝمٝم٤م: قمغم اًمثقب شمًدل أن اعمحرُم٦م قمغم جي٥م ٓ أنف: وأظمر

 وأن هب٤م، يتٛمًٙمقا  أن اًمٕمٚمامء أوئلؽ قمغم اعم١مُمٜملم، أم ُمـ ه٤مُم٦م وم٤مئدة وهذه ش.ؿم٤مءت

 ومٝمل: وأجْم٤مً  .خم٤مًمٗمقن وعمدًمقهل٤م هم٤مومٚمقن قمٜمٝم٤م أيمثرهؿ ٕن اًمٕمٚمؿ: ـمٚم٦ٌم سملم يٌثقه٤م

 قمغم اعمحرُم٤مت ُمـ ُمٕمٝم٤م يم٤من وُمـ هل شمًدل يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م روي ُم٤م أن قمغم شمدل

 يمٜم٤م اًمذي وهق. وإطمِمؿ وإؾمؽم سم٤مٕومْمؾ قمٛمالً  ُمٜمٝمـ يم٤من ذًمؽ أن وضمقهٝمـ:

 يٕمج٥م ومٚمؿ ومٞمف، قم٘مدشمف ظم٤مص ومّمؾ ذمش اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤مب ذم إًمٞمف ذهٌٜم٤م

 ٟمًٌٜم٤م طمتك ؿمٕمقاء محالت قمٚمٞمٜم٤م ومحٛمٚمقا  وهمػمهؿ، اًمًٕمقديلم اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  ذًمؽ

 اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمنموط شمٚمؽ ذًمؽ قمـ يّمدهؿ ومل! اًمًٗمقر إمم اًمدقم٤مة ُمـ أنٜمل إمم سمٕمْمٝمؿ

 ُمـ طمتك اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم هب٤م ي٘مقم ٓ واًمتل اعمًٚمٛم٦م، اعمرأة حلج٤مب ووٕمتٝم٤م اًمتل

 صدد ذم أن وأن٤م .اًمٍماط ؾمقاء وإي٤مهؿ اهلل هداٟم٤م! اًمٙم٤ٌمر اًمِمٞمقخ سمٕمض زوضم٤مت

 اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م ُم٘مدُم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمديـ ذم همٚمقهؿ وسمٞم٤من قمٚمٞمٝمؿ، رد هتٞمئ٦م

 إظمقاين هب٤م وٟمٗمع ُمٜمل، وشم٘مٌٚمٝم٤م زم، اهلل ينه٤م ش.احلج٤مب»: اعمذيمقر ًمٚمٙمت٤مب

 .اعمًٚمٛملم

 (.883-887/ 72/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 حلاصمة وصمٖف اظمحرم سمٌُٗة صمقاز

 ش.حمرم وهق وضمٝمف خيٛمر يم٤من»: ُمرومققًم٤م قمٗم٤من سمـ قمثامن قمـ

 [:اإلوام قال]

 شمٖمٓمٞم٦م سمجقاز اعمجتٝمديـ وإئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمـ ةيمثػم آصم٤مر ضم٤مءت وىمد

 ُم١ميداش 93 - 97/  7ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ اؾمتدل وهب٤م ًمٚمح٤مضم٦م، ًمقضمٝمف اعمحرم
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 ومٞمٛمـ ط ىمقًمف ذًمؽ خي٤مًمػ وٓش. 54/  5» ًمٚمٌٞمٝم٘مل سمٕمْمٝم٤م رجوظم إصؾ، هب٤م

 ش.ورأؾمف وضمٝمف َّتٛمروا وٓ صمقسمٞمف، ذم ويمٗمٜمقه وؾمدر، سمامء اهمًٚمقه»: حمرُم٤م ُم٤مت

 طمٙمؿ هذا وم٢من ش.799 - 798/  4ش »اإلرواء»ذم خمرج وهق وهمػمه، ُمًٚمؿ رواه

 اًمٌح٨م ًمتامم اٟمٔمر. وم٤مظمتٚمٗم٤م إطمٞم٤مء، ذم اًمؽممج٦م وطمدي٨م حمرُم٤م، ُم٤مت ومٞمٛمـ ظم٤مص

 ش.اعمحغم»

 (.942/ 6/2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وْة؟ دطمقل ظمجرد اإلضمرام يىؼمط هؾ

 هل ومٝمؾ سم٤مإلطمرام إٓ ُمٙم٦م دظمقل جيقز ٓ أنف أصم٤مر سمٕمض وردت ؾم١مال:

 إطمرام؟ سمدون ُمٙم٦م دظمؾ ُمـ طمٙمؿ هق وُم٤م ٓ، أو صحٞمح٦م

 إٓ ُمٙم٦م يدظمؾ أن ُمـ اعمًٚمؿ يٛمٜمع ط  اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٤مً  طمديث٤مً  ٟمٕمٚمؿ ٓ :صمقاب

 طمرسمٞم٦م، ظَمْقَذة وقمٚمٞمف ُمٙم٦م دظمؾ ط  اًمٜمٌل أن طمدث ىمد: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ  هذا حمرم، وهق

 .شمٕمٚمٛمقن يمام اًمرأس طم٤مه ًمدظمٚمٝم٤م ُُمـْحِرُم٤مً  دظمٚمٝم٤م ًمق وهق

 دظمٚمٝم٤م أنف هذه اخلقذة وقمٚمٞمف ُمٙم٦م  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمدظمقل اًمٕمٚمامء اؾمتدل وًمذًمؽ

ظمػم اًم١ًمال قمغم اجلقاب ي١مظمذ هٜم٤م وُمـ حمرم: همػم وهق دظمٚمٝم٤م طمالل، وهق  طمٙمؿ ُم٤م: »ٕا

 أن قمٚمٞمف وَمٞمَْحُرم اًمٕمٛمرة أو ًمٚمح٩م ىم٤مصداً  يم٤من عمـ إٓ ضم٤مئز أُمر ومٝمق إطمرام، سمٖمػم ُمٙم٦م دظمقل

 ُمـ سمد ٓ اًمٕمٛمرة أو احل٩م أراد ُمـ حمرم، همػم وهق ُمٙم٦م يدظمؾ أن -ومْمالً – اعمٞم٘م٤مت جي٤موز

 .ومرق وٓ اعمديٜم٦م يمدظمقًمف ُمٙم٦م ومدظمقًمف اًمٕمٛمرة وٓ احل٩م ي٘مّمد مل  ُمـ أُم٤م اإلطمرام،

 :..(27.: 8/  2/  واًمٜمقر اهلدى)

 إضمراوف ضمالة دم اإلضمرام والزمس طمٓع سمَٔد رصمؾ

 ذًمؽ وُمع حمرُم٤ًم، يٕمقد اإلوم٤مو٦م ـمقاف َيُٓمػ مل إن سم٠منف[ قمٚمؿ] رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف؟ ومامذا اإلطمرام، ًم٤ٌمس خيٚمع أن شَمَٕمّٛمد
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 طمًٌف هدي؟ قمٚمٞمف هؾ: ي٠ًمخقا  اًمٜم٤مس سمٞمٜمام اإلصمؿ، قمٚمٞمف أنف يٙمٗمٞمف أىمقل، يمام قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:

 .واٟمحرف قمرف ٕنف اإلصمؿ:

 .اإلصمؿ يًتًٝمٚمقن اًمٜم٤مس وًمألؾمػ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 59: 19/   762/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمسٓؿ وع واألؾمجار األضمجار سمٓبٗة فائدة

ًم٤ٌمين ىم٤مل ٞم٦م ذم ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٗم٤مئدة ُم٤م: ىمٞمؾ وم٢من: ا طمج٤مر شمٚم  شمٚمٌٞمتف؟ ُمع وهمػممه٤م واًمِمجر ٕا

٤مقمٝم٤م: ىمٚم٧م  إي٤مه اشم٤ٌمقمٝم٤م ًمٞمس إذ شمٕم٤ممم: اهلل قمٜمد وُمٙم٤مٟمتف وذومف ومْمٞمٚمتف قمغم اًمذيمر هذا ذم إي٤مه اشم

ؿمٞم٤مء هذه أضمر ًمف يٙمت٥م أن جيقز أنف وقمغم ًمذًمؽ، إٓ اًمذيمر هذا ذم  شمٌٕم٤مً، قمٜمف رت٤مص ٕهن٤م ٕا

 .أقمٚمؿ واهلل. اخلػم قمغم دال يم٠منف سم٤مًمذيمر اعم١مُمـ ومّم٤مر

 (7/485واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 زمَد ركَتني أداء يٓزم وهؾ ،زمالٕٗة اإلضمرام وع التِٓظ ضمْؿ

 اإلضمرام؟ لبس

 أنف أم احل٩م، أو سم٤مًمٕمٛمرة ٟمقى ىمد يٙمقن اإلطمرام ًمٌس اًمذي اًمرضمؾ هؾ اًم١ًمال:

 اإلطمرام؟ سمٕمد يتٚمٗمظ

 ذم وًمٞمس اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٞم٦م أن يمام ٟمقى، أنف يٕمٜمل ٓ اًمٚم٤ٌمس جمرد ٓ، اًمِمٞمخ:

! مهللا ًمٌٞمؽ: ي٘مقل طمٞم٨م اًمٜمٞم٦م، شمتْمٛمـ اًمتٚمٌٞم٦م أن احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ وًمٙمـ اًمٚم٤ًمن،

 ىمٚم٥م ذم اًمتل اًمٜمٞم٦م شمتْمٛمـ اًمتٚمٌٞم٦م ومٝمذه.. سمٕمٛمرة أو وطم٩م، سمٕمٛمرة أو وقمٛمرة، سمحج٦م

ٌ ـل، هذه ع ىمد سمدقم٦م ومٝمذه اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ٟمقي٧م: ي٘مقل أن أُم٤م اعمَُٚم  ذم اًمٜم٤مس شَمَقؾمَّ

 ذًمؽ، وٟمحق واًمّمٞم٤مم واًمّمالة واًمٓمٝم٤مرة يم٤مًمقوقء اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يمثػم ذم اؾمتٕمامهل٤م

 ش.ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ ٟماموإ سم٤مًمذ٤مت،» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمامش إقمامل وم٢مٟمام»
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: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هل سمؾ شُمنْمع، ٓ سمدقم٦م اًمٕم٤ٌمدات سمٙمؾ سم٤مًمذ٤مت وم٤مًمتٚمٗمظ

 ُمـ رء ومٞمٝم٤م اًمتٚمٌٞم٦م أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ ،شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ»

. إًمٗم٤مظ ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو.. وقمٛمرة سمحج٦م! مهللا ًمٌٞمؽ: اًمٜمٞم٦م ذم ُم٤م اًمتٚمٌٞم٦م شمْمٛملم

 .ٟمٕمؿ

 اإلطمرام؟ ًمٌس سمٕمد ريمٕمتلم أداء يٚمزم وهؾ اًم١ًمال:

 يٜمٌٖمل وًمٙمـ اإلطمرام، سمريمٕمتل شمًٛمك ظم٤مص٦م صالة هٜم٤مك ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 اعمقاىمٞم٧م ُمـ واطمد عمٞم٘م٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمٜمف يٖمٗمؾ ىمد أُمر قمغم اًمتٜمٌٞمف

 ه٤مشم٤من يم٤مٟم٧م وُم٤م ريمٕمتلم، ط اًمٜمٌل صغم ىمد وهٜم٤مك احلٚمٞمٗم٦م، ذي وهق أٓ اعمٕمرووم٦م،

 اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمؼميؾ ُٕمر شمٜمٗمٞمذاً  يم٤من وإٟمام اإلطمرام، صالة هل اًمريمٕمت٤من

، سمٕمٛمرة ًمٌٞمؽ ىمؾ: زم وم٘م٤مل -آٟمٗم٤مً – ضمؼميؾ أت٤مين»: ط ىم٤مل طمٞمٜمام ط ًمٚمٜمٌل  وطَم٩مَّ

 وهق أٓ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش ُم٤ٌمرك وادٍ  ذم وم٢مٟمؽ ريمٕمتلم: وَصؾ  

 . اًمٕم٘مٞمؼ وادي

يم٤مً  ريمٕمتلم هٜم٤مك اعمُـْحِرم يّمكم أن وهق اخلّمقصٞم٦م، هذه ًمف اعمٞم٘م٤مت ومٝمذا  هبذا شَمؼَم 

 .اإلطمرام سمّمالة قمالىم٦م اًمريمٕمتلم هل٤مشملم وًمٞمس اعم٤ٌمرك، اًمقادي

 (11: 76: 34/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلضمرام زمَد زمالَقد التبخر ضمْؿ

 اًمٓمٞم٥م ُمـ هذا ُيَٕمد   وهؾ اإلطمرام، سمٕمد سم٤مًمٕمقد اًمتٌخر طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

 اعمُـْحِرم؟ قمغم اعمحٔمقر

الد هذه وـمٞم٥م ـمٞم٤ٌمً، ُيٕمتؼم ٓ وح٤مذا اًمٓمٞم٥م، أـمٞم٥م ُمـ اجلقاب:  .ٟمٕمؿ. هذا هق اًٌم

 (11: 41: 47/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اإلضمرام أشمٕاء والقصمف الرأس سمٌُٗة ضمْؿ

 حمرم؟ واًمرضمؾ اإلطمرام، أثٜم٤مء واًمقضمف، اًمرأس شمٖمٓمٞم٦م جيقز هؾ اًم٤ًمئؾ:

 اًمٜم٤مىم٦م َوىمََّمتْف اًمذي حلدي٨م ووضمٝمف، رأؾمف يٖمٓمل أن ًمٚمٛمحرم جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً، اًمِمٞمخ:

الم، اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مُمر ومامت، ٜمقه سم٠من واًًم روا ٓ وأن صمقسمٞمف ذم ُيَٙمٗم   .ووضمٝمف رأؾمف ُيـَخٛم 

 ( 11: 44: 44/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلضمرام ضمال احلؾ محام وقتؾ احلرم محام قتؾ فدية

 . قم٤ٌمس واسـم قمٛمرو واسمـ وقمثامن قمٛمر سمف ىم٣م".  ؿم٤مة واًمٗمقاظم٧م واًمقرش اًم٘مٓم٤م رم" -

 قمـ( 5/215) اًمٌٞمٝم٘مك قمٚم٘مف ُم٤م ؾمقى  قمٜمٝمؿ إؾمٜم٤مده قمغم أىمػ مل[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 واًم٘مٓم٤م واًم٘مٛمرى واًمدسمًك اخليى رم: " قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ ًمٞمغم أبك اسمـ

 ". ؿم٤مة ؿم٤مة واحلجؾ

 .احلٗمظ ؾمكء وهق اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد اؾمٛمف ًمٞمغم أبك واسمـ

 أىمػ مل[: اإلُم٤مم ىم٤مل] ش.اإلطمرام مح٤مم رم سمف ىم٣م أنف»: قم٤ٌمس اسمـ قمـ روى و

 اًمٚمٗمظ هبذا قمٚمٞمف

 اسمـ قمـ قمٓم٤مء قمـ اعمٚمؽ قمٌد ـمريؼ ُمـش 5/215» اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف وإٟمام

 ش.ؿم٤مة مح٤مُم٦م يمؾ رم واحلالل اعمحرم قمغم احلرم مح٤مم رم ضمٕمؾ أنف»: قم٤ٌمس

 .صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 صمٛمٜمف ومٗمٞمف احلرم مح٤مم ؾمقى يم٤من ُم٤م: »ىم٤مل قمٜمف اعمذيمقر اًمقضمف ُمـ ًمف رواي٦م ورم

 .أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مدهش.  اعمحرم أص٤مسمف إذا

 اإلطمرام مح٤مم سملم ومرىمت٤م وم٢مهنام،  اًمٙمت٤مب رواي٦م شمٌٓمالن اًمروايتلم ومٛمجٛمقع: ىمٚم٧م

 رم ىمداُم٦م اسمـ أورد وىمد. ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق،  ؿم٤مة ومٗمٞمف احلرم ومح٤مم،  اًم٘مٞمٛم٦م ومٗمٞمف
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 وُم٤مش ، روى» سم٘مقًمف وصّدره٤م،  ٕطمد يٕمزه٤م ومل اًمٙمت٤مب رواي٦مش 3/578ش »اعمٖمٜمك»

 .شمْمٕمٞمٗمٝم٤م يريد أنف أفمـ

 ([7156) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 لٓٔحرم اخلٔس الدواب قتؾ

: ضمٜم٤مح ىمتٚمٝمـ ذم اعمحرم قمغم ًمٞمس اًمدواب ُمـ مخس»[:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمٕم٘مقر واًمٙمٚم٥م واًمٕم٘مرب، واًمٗم٠مرة واحلدأة، اًمٖمراب،

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًم٘متؾ أن ُمٜمف يٗمٝمؿ وٓ اًم٘متؾ، دمقيز هق احلدي٨م هذا ذم اجلٜم٤مح رومع ُمـ اعمراد

 .أومم شمريمف أو واضم٥م أو ُمًتح٥م

 (.376-375/ 7/7)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلرم ؽمدر قٌع

 ش.اًمٜم٤مر ذم رأؾمف اهلل يّمقب اًمًدر، ىم٤مـمع»[: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 داود أبق ومت٠موًمف اًمٕمٚمامء، سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ وم٘مد ،ط اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م صم٧ٌم إذا

ٌٞمؾ اسمـ هب٤م يًتٔمؾ ومالة ذم ؾمدرة ىمٓمع ُمـ يٕمٜمل خمتٍم، احلدي٨م هذا»: سم٘مقًمف  واًمٌٝم٤مئؿ اًًم

 أنف إمم اًمٓمح٤موي وذه٥م ش.اًمٜم٤مر ذم رأؾمف اهلل صقب ومٞمٝم٤م، ًمف يٙمقن طمؼ سمٖمػم وفمٚمام قمٌث٤م

قخ،  صمؿ. اًمًدر ىمٓمع أنف قمٜمف ورد ىمد احلدي٨م رواة أطمد وهق - اًمزسمػم سمـ قمروة سم٠من واطمت٩م ُمًٜم

 إسمراهٞمؿ سمـ طم٤ًمن ـمريؼ ُمـ ُمٜمف سم٠متؿش 5247» داود أبق وأظمرضمف. قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده ذًمؽ روى

در؟ ىمٓمع قمـ قمروة سـم هِم٤مم ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل ًتٜمد وهق اًًم  هذه أترى: وم٘م٤مل قمروة ىمٍم إمم ُم

ٕبقاب . سمف سم٠مس ٓ: وىم٤مل أروف، ُمـ ي٘مٓمٕمف قمروة يم٤من قمروة، ؾمدر ُمـ هل إٟمام واعمّم٤مريع؟ ا

دقم٦م ضمئتٜمل قمراىمل ي٤م هل: وم٘م٤مل: روايتف ذم زاد  ؾمٛمٕم٧م ىمٌٚمٙمؿ، ُمـ اًمٌدقم٦م إٟمام: ىمٚم٧م: ىم٤مل! سٌم
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 ذم سيح وهق. ضمٞمد وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م .اًمًدر ىمٓمع ُمـ ط اهلل رؾمقل ًمٕمـ: سمٛمٙم٦م ي٘مقل ُمـ

 وضمالًم٦م وقمٚمٛمف قمداًمتف ُمع قمروة ٕن»: اًمٓمح٤موي ىم٤مل .اًمًدر ىمٓمع ضمقاز يرى يم٤من قمروة أن

ل قمـ قمٜمده صم٧ٌم ىمد ؿمٞمئ٤م يدع ٓ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٜمزًمتف  ًمف، ذًمؽ يقضم٥م ح٤م ٓإ وده إمم ط اًمٌٜم

خ ذيمرٟم٤م سمام ومث٧ٌم  ىمٓمع قمغم حمٛمقل احلدي٨م أن قمٜمدي يمٚمف ذًمؽ ُمـ وأومم: ىمٚم٧مش. احلدي٨م ًٟم

. اإلؿمٙم٤مل يزول وسمذًمؽ طمٌٌم، سـم اهلل قمٌد طمدي٨م ذم اًمٓمؼماين زي٤مدة أوم٤مدشمف يمام احلرم، ؾمدر

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل واحلٛمد

ٞمقـمل رأج٧م صمؿ در ىمٓمع قمـ احلذر رومع» رؾم٤مًمتف ذم احلٛمؾ هذا إمم ؾمٌ٘مٜمل ىمد اًم ش اًًم

 ـمرىم٤ًم ًمٚمحدي٨م ومٞمٝم٤م ؾمٞمجد وم٢مٟمف ؿم٤مء، ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش ًمٚمٗمت٤موي احل٤موي-2ج272ص»

 .هم٤مًم٤ًٌم قم٤مدشمف هل يمام ومٞمٝم٤م اًم٘مقل حيرر مل يم٤من وإن أظمرى،

 (.711/ 2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لٓٔحرم احلّقيـ ععم اهلٔٗان ؾمد صمقاز

 [.صحٞمح]ش.واهلٛمٞم٤من اخل٤مشمؿ ذم ًمٚمٛمحرم رظمص» :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 وُم٤م: وم٘م٤مًم٧م ًمٚمٛمحرم؟ اهلٛمٞم٤من قمـ ؾمئٚم٧م أهن٤م أجْم٤م قم٤مئِم٦م قمـ ٟمحقه ورد وىمد 

 سمـ ؾمٕمٞمد ورواه قمٜمٝم٤م، صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف .ٟمٗم٘متف ُمـ ًمٞمًتقصمؼ سم٠مس؟

 اعمٜمٓم٘م٦م وذم طم٘مقيف، قمغم اعمحرم يِمده اهلٛمٞم٤من ذم شمرظمص يم٤مٟم٧م إهن٤م: سمٚمٗمظ ُمٜمّمقر

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده قمٜمف، طمزم اسمـ ٟم٘مٚمف .أجْم٤م

 وٕمٞمػ اًمؽممج٦م حلدي٨م اعمخ٤مًمػ هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن: اًم٘مقل وظمالص٦م

 ىم٤مل ًمٚمٛمحرم، واعمٜمٓم٘م٦م اهلٛمٞم٤من ؿمد ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف ُمقىمقوم٤م، صحٞمح ُمرومققم٤م،

 يٛمٙمـ مل إذا قم٘مده وأضم٤مزوا إُمّم٤مر، وم٘مٝم٤مء ذًمؽ أضم٤مز: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل :احل٤مومظ

 .ضمقازه وقمٜمف قمٛمر، اسمـ قمـ إٓ يمراهتف أطمد قمـ يٜم٘مؾ ومل سمٕمض، ذم سمٕمْمف إدظم٤مل

 ذيمرٟم٤م مم٤م رء قمـ يٜمف مل ٕنفش: 7/259» ىم٤مل طمزم اسمـ يمٚمف ذًمؽ ضمقاز إمم ذه٥م وىمد

 ."ٟمًٞم٤م رسمؽ يم٤من وُم٤م ؾمٜم٦م، وٓ ىمرآن

 (. 97-96/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم
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 اخلٌبة وكقن حمرم وهق ط الٕبل سمزوج ضمديث زمني اجلٔع

 اإلضمرام حمٍقرات وـ والْٕاح

 اًمٌخ٤مري صحٞمح وذم ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج ط اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس سمـ طمدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 .حمرم وهق

 .ـمٞم٥م اًمّمحٞمحلم، ذم ومٝمق ُمًٚمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري صحٞمح إمم وأوػ اًمِمٞمخ:

 يتزوج؟ أو احل٤مج خيٓم٥م ٓ أن اإلطمرام حمٔمقرات ُمـ أن وٟمٕمٚمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .صح اًمِمٞمخ:

 .احلدي٨م ذم ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ُم٤مُمداظمٚم٦م:

 ضم٤مء إذا ومٝمق، يمثػماً  إول اًمقضمف قمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م وضمٝملم ُمـ اجلقاب، اًمِمٞمخ:

م ُمٌٞمح وأظمر ُم٤مٟمع طم٤مفمر أطمدمه٤م ُمتٕم٤مرو٤من طمديث٤من  .اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىُمد 

 اًمٌخ٤مري ذم وصح يٜمٙمح، أن اعمحرم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك هٜم٤م وم٤مٔن

ٌ ؼ طمٞمٜمئذٍ  حمرم، وهق ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج اٟمف -ىمٚم٧م يمام-وُمًٚمؿ  ومٕمٚمف اعمذيمقرة اًم٘م٤مقمدة ُٟمَٓم

م وم٤محل٤مفمر طم٤مفمر، ىمقًمف ُمٌٞمح  .اعمٌٞمح قمغم ُُمَ٘مدَّ

 اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا وهق اعم٠ًمخ٦م، هذه قمغم أجْم٤مً  شمٜمٓمٌؼ أظمرى ىم٤مقمدة هٜم٤مك

م واًمٗمٕمؾ  شمزوج، ىمد وهق يتزوج أن اعمُْحرم يٜمٝمك ىمقًم٦م وهٜم٤م اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمد 

م اًم٘مقل: وم٢مذاً   وم٘مٝمٞمت٤من ىم٤مقمدشم٤من اٟمٓمٌ٘م٧م أجْم٤ًم، طم٤مفمر وىمقًمف ومٙمٞمػ اًمٗمٕمؾ، قمغم ُُمَ٘مدَّ

 رهمؿ قمغم: اًمث٤مين اجلقاب وًمٙمـ صحٞمحلم طمديثلم سملم اخلالف هذا ُمـ ًمٚمخالص

 شمٙمٚمؿ وم٘مد اًمّمحٞمحلم ذم حمرم وهق ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ورود

 هذا إن ي٘مقل ُمًٞم٥م اسمـ ومًٕمٞمد واعمت٠مظمريـ، اعمت٘مدُملم ُمـ وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٕمٚمامء ومٞمف

 ُمٜمٝمؿ وأظمص ذًمؽ، ذم وَأجَّدوه احلٗم٤مظ ُمـ يمثػم سمٕمده ُمـ وضم٤مء ظمٓم٠م، احلدي٨م

 هذا ذم اًمٙمالم طم٘مؼ وم٘مد اجلقزيف، ىمٞمؿ اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞمف اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ سم٤مًمذيمر،
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 اهلل رؾمقل شمزوضمٝم٤م..ٕن ح٤م؟ احلديثل، سم٤مٓصٓمالح ؿم٤مذ، طمدي٨م أنف وذيمر احلدي٨م

 .طمالل وهل ط

 .سمٛمٞمٛمقٟم٦م ُمداظمٚم٦م:

 سم٠من شم٘مقل ومٝمل حمرم، وهق ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم ُمش اًمِمٞمخ:

 .طمالل ومه٤م شمزوضمٝم٤م ط اًمٜمٌل

 صمؿ همػمه، قمـ هل٤م اًمراوي ُمـ هب٤م أدرى اًم٘مّم٦م وص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م ص٤مطم٦ٌم وهل

 اسمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل يمام ظمٓم٠م احلدي٨م هذا إن ي٘م٤مل أن قمغم اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء يمٚمامت شمت٤مسمٕم٧م

 اجلقاب هق هذا، اًمت٤مسمٕملم ؾمٞمد: احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام هق سمؾ ضمٚمٞمؾ شم٤مسمٕمل وهق اعمًٞم٥م

م احل٤مفمر أن إول احلدي٨م قمـ: إذاً  م واًم٘مقل اعمٌٞمح قمغم ُُمَ٘مدَّ  اًمٗمٕمؾ، قمغم ُُمَ٘مدَّ

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م احلدي٨م هذا ذم ي٘مقًمقن احلدي٨م قمٚمامء حم٘م٘مل أن اًمث٤مين واجلقاب

 .طمالل ومه٤م ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج ط اًمٜمٌل أن واًمّمقاب ؿم٤مذ إٟمف

 ( 11: 42: 52/   411/  واًمٜمقر اهلدى)

 وطمدي٨م يٜمٙمح، وٓ اعمًٚمؿ َيٜمِْٙمح ٓ طمدي٨م احلديثلم، قمـ اًمٙمالم قمٜمد اًم١ًمال:

 اًم٘مقل أن إول، اجلٛمع إن: ىمٚم٧م ومْمٞمٚمتٙمؿ حمرم، وهق ُمٞمٛمقٟم٦م ط اهلل رؾمقل ٟمٙمح

 اًم٘م٤مقمدة؟ هذه ومٝمؾ اًمٗمٕمؾ، قمـ ُم٘مدم

م احل٤مفمر إول اجلٛمع اًمِمٞمخ:  قمـ ُم٘مدم اًم٘مقل اًمث٤مين اجلٛمع اعمٌٞمح، قمـ ُُمَ٘مدَّ

 .اًمٗمٕمؾ

 اجلٛمع أم إـمالىمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه هؾ اًمٗمٕمؾ، قمغم ُم٘مدم اًم٘مقل هؾ اًم١ًمال:

 هذا إن ومٞم٘م٤مل إسم٤مطم٦م، واًمٗمٕمؾ طمٔمر اًم٘مقل يم٤من إذا سم٠منف أومم، واًمٗمٕمؾ اًم٘مقل سملم

 اًمٙمراه٦م؟ إمم اًمتحريؿ ُمـ احلٔمر شمٍمف ىمريٜم٦م... اًمٗمٕمؾ،

 هذه اًم٘مريٜم٦م ٟم٘مقل هٜم٤م شم٘م٤مم اًمتل اعمج٤مًمس هذه ذم اًمٙمالم ؾمٌؼ أجْم٤مً  هذا اًمِمٞمخ:

د أو يٕمتؼم اًمذي ومٕمٚمف أن صم٧ٌم إذا ومٞمام شم٘م٤مل أن يٛمٙمـ  ىمقًمف، سمٕمد ضم٤مء ىمريٜم٦م اقمت٤ٌمره يرا

 .واوح إـمالىمٝم٤م، قمغم اًم٘م٤مقمدة وشمٌ٘مك ومال، اًم٘مريٜم٦م هذه ُمثؾ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا أُم٤م
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ضمف أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ هؾ ومٞمف، ٟمحـ ومٞمام هٜم٤م -ُمثالً - يٕمٜمل  طمالًٓ  سمٛمٞمٛمقٟم٦م ط شَمَزو 

 ُمًٚمؿ طمدي٨م ىمقًمف، سمٕمد وىمع ذًمؽ أن ٟمٕمٚمؿ هؾ ؿم٤مذًا، ًمٞمس احلدي٨م أن شمًٚمٞمؿ قمغم

ش ٓ» حلٛمٚمٜم٤م ىمريٜم٦م اقمت٤ٌمره يّمح ومال وًمذًمؽ سمذًمؽ، قمٜمدٟم٤م قمٚمؿ ٓ ،شاعمحرم يٜمٙمح ٓ»

 قمديدة أُمثٚمف ذيمرٟم٤م يمٜم٤م أطم٤مدي٨م -ُمثالً – يمذًمؽ اجلٜمس، ًمٜمٗمل وًمٞمس اًمٙمامل ًمٜمٗمل

 ُمـ قمديد هل وم٘مط زُمزم ُمـ وًمٞمس ىم٤مئاًم، وذبش ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ هنك» ُمٜمٝم٤م

 اًمٜمٗمل سمٕمد ومٕمٚمف أن ٟم٘مقل طمتك هنٞمف، سمٕمد يم٤من ومٕمٚمف إن ىمريٜمف قمٜمدٟم٤م ومٚمٞمس احلقادث،

 أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًمتٜمزيف، إمم اًمقضمقب ي٘متيض اًمذي اًمٜمٝمل ًمٔم٤مهر سوم٤مً 

 وهذا ًمٚمتٜمزيف اًمٜمٝمل ًمٙمقن سمٞم٤من أنف قمغم اًمٗمٕمؾ محؾ متٜمع اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم أظمرى

 وُمٜمٝم٤م اًمت٠مويؾ، ي٘مٌؾ ٓ وهذا ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ زضمر أنف ُمٜمٝم٤م اجلٚم٦ًم شمٚمؽ ذم ذطمٜم٤مه

 عمـ: ىم٤مل وأظمػماً  ،شاًمِمٞمٓم٤من اهلر ُمـ ذ هق ُمـ ُمٕمؽ ذب» ىم٤مئامً  ذب عمـ ىم٤مل أنف

 .حتريؿ ًمٙمقٟمف شم٠ميمٞمد سمؾ شمٜمـزهي٤م، ًمٚمٛمٙمروه طمٙماٍم  ًمٞمس وهذا ،شىمئ» ىم٤مئامً  ذب

 ( 11: 47: 57/   411/  واًمٜمقر اهلدى)

 لٓٔحرم احلذاء لبس ضمْؿ

 ؟...ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م

 اعمخٞمط؟ ُمـ هذا يٕمد ومٝمؾ اًم٤ًمقم٦م، وؾمػم ظمٞم٤مط ومٞمٝم٤م ٕن احلذاء: :ُمداظمٚم٦م

 سم٤معمخٞمط اعم٘مّمقد وإٟمام خمٞمٓم٤ًم، ُم٤م طمذاء أو ًم٤ٌمؾًم٤م يم٤من ؾمقاء سم٤معمخٞمط اعم٘مّمقد ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 ٓإ وًمٞمس اًم٘مٓمـ أو اًمّمقف ُمـ يّمٜمع اًمذي اًم٘مٛمٞمص ومٛمثاًل  اًمٌدن، قمغم ُمٗمّماًل  يم٤من ُم٤م هق

 يمذًمؽ ظمٞمط، ومٞمف يٙمـ مل وًمق جيقز ومال اجلًؿ، يٙمًق وًمٙمٜمف خمٞمٓم٤ًم ًمٞمس ومٝمذا واطمدة ىمٓمٕم٦م

 ىمٓمٕم٦م ُمثاًل  ىمٗم٤مزات ومٝمٜم٤مك ظمٞم٤مـم٤ًم، ومٞمف يٙمـ مل وًمق شمٚمًٌٝمام أن ًمٚمٛمرأة جيقز ُم٤م اًم٘مٗم٤مزيـ: ُمثاًل 

 سمف اعم٘مّمقد وإٟمام ًمٚمذهـ اعمت٤ٌمدر اعمٕمٜمك هق سم٤معمخٞمط إًذا اعم٘مّمقد ومٚمٞمس سمالؾمتٞمؽ، ُمـ واطمدة

 قم٤مدة يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمٜمٕمؾ وم٤محلذاء ذًمؽ وقمغم اجلًؿ، قمؾ أو اًمٕمْمق قمغم اعمٗمّمؾ اًمثقب

٦ًٌم قمٜمف اعمٜمٝمل هق هذا أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدرن ومال خمٞمٓم٤ًم، يٙمقن أن إٓ  وىمد ؾمٞمام ٓ ًمٚمٛمحرم، سم٤مًمٜم

ل قمـ ضم٤مء  يّمػما  طمتك ومٚمٞم٘مٓمٕمٝمام اخلٗملم إٓ جيد مل وم٢منش اخلٗملم اعمحرم يٚمٌس ٓ»: ط اًمٌٜم



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اإلطمرا

ؾمٗمؾ، ُمـ خمٞمٓم٤ًم قم٤مًدة يٙمقٟم٤من اخلٗملم أن ؿمؽ وٓ يم٤مًمٜمٕمٚملم،  ؾمقاء اخلٞم٤مـم٦م هذه شمي ومال ٕا

 ومٝمذا سم٤مٕظمرى، ُمتّمٚم٦م وإطمدامه٤م ىمٓمٕمتلم ُمـ إزاًرا ومروٜم٤م ًمق اإلزار ذم أو اًم٘مٛمٞمص ذم يم٤من

 .اجلًؿ قمغم شمٗمّمٞماًل  ُمٗمّماًل  ًمٞمس ٕنف قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤ًم ًمٞمس ًمٙمٜمف خمٞمط،

 (11:17:77/ 7 – ضمدة ومت٤موى)

 حمرًوا اظمّٗات ععم وورّ  داره وـ  أضمرم وـ

 ُمـ سمٞمتف، ُمـ وأطمرم َيَٚمْٛمَٚمؿ ُمٞم٘م٤مشمف يٛمٜمل -ُمثالً – ُمٞم٘م٤مت ًمف إٟم٤ًمن يمؾ اعمٚم٘مل:

 قمٛمٚمف؟ طمٙمؿ ُم٤م اعمٞم٘م٤مت، ُمـ أطمرم وُم٤م أهٚمف، دويرة ذم سمٞمتف،

 .اًمًٜم٦م قمغم ُمتٕمدي ُمتٕمد، اًمِمٞمخ:

 .ُمتٕمدي اعمٚم٘مل:

 .اًمًٜم٦م قمغم ُمتٕمدي اًمِمٞمخ:

 سم٤مـمٚم٦م، اًمزي٤مدة هذه ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس ُم٤م اًمًٜم٦م قمغم زاد ًمٙمٜمف صحٞمح، إطمراُمف ـمٌٕم٤ًم،

م  ذم ذًمؽ ضم٤مء سمؾ أصم٤مر، سمٕمض ذم ورد ذًمؽ يم٤من وإن أهٚمف دويرة ُمـ وم٤مإلطمرا

 .اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلطمرام هق اًمًٜم٦م ًمٙمـ يّمح، ٓ ًمٙمٜمف طمدي٨م

 قمغم ذًمؽ وم٠منٙمر أهٚمف دويرة ُمـ اإلطمرام هذا ُمثؾ قمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ؾُمِئؾ وىمد

: ًمف وىم٤مل اإلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمف ذًمؽ وم٠منٙمر زاده٤م، ظمٓمقات هل إٟمام: وىم٤مل اًم٤ًمئؾ،

 ظمٓمٌٜم٤م وذم دروؾمٜم٤م ذم دائامً  ٟمدٟمدن يمام ؿمؽ وٓ ،-ط- اًمٜمٌل ؾمٜم٦م قمغم شمزيد يمٞمػ

 ىمٌؾ اإلطمرام يم٤من ومٚمق ،شط- حمٛمد هدي اهلدي وظمػم»: -اًمًالم قمٚمٞمف- سم٘مقًمف

 ُمـ سمٕمده ُمـ وؾمٌ٘مٜم٤م إًمٞمف، -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ًمًٌ٘مٜم٤م إومْمؾ هق اعمٞم٘م٤مت

 هدي اهلدي ظمػم ذًمؽ، قمغم يثٌتٜم٤م أن اهلل وٟم٠ًمل ٟمزال ٓ وًمٙمـ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ

- ىم٤مل وىمد اًمديـ، ذم اًمَتٜمَٓم ع سم٤مب ُمـ هق اإلطمرام هذا أن ٟمٕمتؼم صمؿ ،-ط- حمٛمد

 أذيمر، وأن٤م ،شاعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن، هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن، هٚمؽ»: -اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمٕمٛمر ُمـ اًمًتلم أو اخلٛمًلم ٟمحق ذم رضمالً  أنًك ومٚمـ أنَس  إن: ي٘م٤مل يمام وهق



م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلطمرا

 أن٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مل طم٤مج؟ يم٠منؽ هٙمذا أن٧م ح٤مذا: وم٠ًمختف حمرُم٤ًم، دُمِمؼ ذم رأجتف أومٖم٤مين،

 أهكم، دويرة ُمـ أطمرُم٧م أن٤م: ىم٤مل اعمٞم٘م٤مت؟ ىمٌؾ اإلطمرام ٓسمس يمٞمػ: ىمٚم٧م طم٤مج،

 ُمِم٘م٦م وذم صٕمقسم٦م ذم اإلٟم٤ًمن هذا ؾمٞمٕمٞمش يمؿ ومت٠مُمؾ اعمًٙملم، أطمرم أومٖم٤مٟمًت٤من ُمـ

 إمم سمٚمده ُمـ اإلطمرام هذا ذم ومًٞمٔمؾ اعمٗمرد، سم٤محل٩م حمرُم٤مً  يم٤من ًمٕمٚمف وهق ي٠ميت إٟمف طمتك

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م﴿ طمرج، وهذا ُمِم٘م٦م هذه اًمٜمحر، يقم يتحٚمؾ أن ي ـْ  اًمد   ﴾طَمَرٍج  ُِم

 .ٟمٕمؿ أي[. 78:احل٩م]

ر جيقز ٓ ومٙمام اعمٞم٘م٤مت، ُمـ اإلطمرام وهق شُمتٌَّع، أن َأطَمؼ   وم٤مًمًٜم٦م: وًمذًمؽ  اًمَت٠َمظم 

م جيقز ٓ يمذًمؽ اعمٞم٘م٤مت، قمـ اإلطمرام ذم م اًمَتَ٘مد   هذا وُمث٤مل اعمٞم٘م٤مت، قمغم سم٤مإلطمرا

 ُمقاىمٞم٧م هل٤م واًمٕمٛمرة واحل٩م زُمٜمٞم٦م، ُمقاىمٞم٧م هل٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات اخلٛمس، اًمّمٚمقات

 .ُمٙم٤مٟمٞم٦م

 اخلٛمس، ًمٚمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمزُم٤مٟمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م جي٤موز أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ومٙمام

 ىمٌؾ ُيَّمٚم ٞمٝم٤م ُمـ يَمَٛمَثؾ وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ي١مظمر ُمـ وَمَٛمَثؾ شم٠مظمػماً، وٓ شم٘مديامً  ٓ

الةَ  إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وقمٛمالً  ومٕمالً  أخٖمك ىمد وإٓ وىمتٝم٤م،  يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 صغم أو اًمقىم٧م ىمٌؾ صغم هق إذا طمٞمٜمئذٍ  اًمتقىمٞم٧م وم٤مئدة ومام ،[713:اًمٜم٤ًمء] ﴾َُمْقىُمقشًم٤م

٤مج سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٙم٤مٟمٞم٦م اعمقاىمٞم٧م هذه شمقىمٞم٧م وم٤مئدة ُم٤م يمذًمؽ! اًمقىم٧م؟ سمٕمد  ًمٚمُحجَّ

 سمٕمد حيرُمقا  أن هلؿ أضمزٟم٤م أو اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ ُيـْحِرُمقا  أن هلؿ َأضَمزٟم٤م ٟمحـ إذا واعمٕمتٛمريـ،

 اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام جيقز ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ٓ، دُم٤ًم، قمٚمٞمٝمؿ ٟمقضم٥م وًمٙمـ اعمٞم٘م٤مت،

 ومٝمق يٕمٚمؿ اًمذي أُم٤م قمذر، ومٝمذا ٟم٤مؾمٞم٤مً  أو ضم٤مهالً  ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ إٓ اعمٞم٘م٤مت، سمٕمد وٓ

 .اإلصمؿ هذا وطمًٌف آصمؿ،

 ( 11: 42: 38/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 زماحلج حمرم وهق صماوع وـ

 يم٤من، ُمًٚمؿ أي قم٤ٌمدة ُيْٗمًد أن ٕطمد جيقز ٓ أنف اعمٕمٚمقم ُمـ :اًم١ًمال ُمداظمٚم٦م:

 إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  ٟمجد سمٞمٜمام اًمّمحٞمح٦م، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ سمدًمٞمؾ إٓ



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   752   اإلطمرا

 طمدي٨م ذًمؽ ذم اًمقارد احلدي٨م سم٠من قمٚمامً  احل٩م، ذم أهٚمف ضم٤مُمع ُمـ طم٩م يٗمًدون

 وم٤مًمِمٞمخ ذًمؽ، ذم شمٗمٞمدوٟمٜم٤م أن ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ أرضمقش داود أب ُمراؾمٞمؾ» ذم وٕمٞمػ

ح أن دون اعم٠ًمخ٦م هذه ذيمر اهلل رمح٦م قمٚمٞمف اًمِمقيم٤مين  . ُيَرضم 

  أن؟ دون اًمِمٞمخ:

 . يرضمح أن ُمداظمٚم٦م:

 ذم وم٤محلٞمٓم٦م وًمذًمؽ اعمقوقع، ذم سيح ٟمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعم٠ًمخ٦م ٕن احل٘مٞم٘م٦م: اًمِمٞمخ:

ظمذ هق اعمقوقع  يرومع سيح ٟمص ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن طمٞمٜمام اًمٕمٚمامء، مج٤مهػم سمرأي ٕا

ؽ ُم٤م دع: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ اًمٕمٛمؾ هق وم٤مًم٘م٤مقمدة واًمٜمزاع، اخلالف ش يريٌؽ ٓ ُم٤م إمم يرٌي

ٔي٦م إٓ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يقضمد ٓ ـْ ﴿: اعمٕمرووم٦م ا َـّ  ومََرَض  ومََٛم قَق  َوٓ َروم٨ََم  وماَل احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  َوٓ وُم

ٔي٦م هذه طمقل دٟمدن اًمِمقيم٤مين أن وأفمـ[ 797:اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل   وأهن٤م سم٤مًمذات ا

قَق  َوٓ َروم٨ََم  ٓ﴿: ىم٤مًم٧م ٕهن٤م اإلسمٓم٤مل ذم ٟمّم٤مً  ًمٞم٧ًم ًُ  ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

 [.797:اًمٌ٘مرة]

 سمٕمض قمـ آصم٤مر إٓ هٜم٤م ومٚمٞمس احل٩م، ُيٌْٓمؾ اجلدال سم٠من ي٘مقل اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد وًمٞمس

 صحٞمح٤مً، يم٤من وإن سمف ـم٤مًمٕمتٜم٤م اًمذي اعمَـٓمْٚمَع قمٜمده٤م، اًمقىمقف احل٘مٞم٘م٦م يٜمٌٖمل اًمتل ومٝمل اًمًٚمػ،

 يٌٓمؾ ٓ هذا أن ٟمص قمٜمدٟم٤م يٙمقن: يٕمٜمل اًمٗمتقى، خي٤مًمػ ٟمص هٜم٤مك يٙمقن طمٞمٜمام هذا ًمٙمـ

 طمٞمٜمام أُم٤م ظمالومٝمؿ، قمغم اجلٛمٝمقر يم٤من وًمق هذا، سمٛمثؾ احل٩م يٌٓمؾ ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمذاك احل٩م

 سمٕمض قمـ آصم٤مر وهٜم٤مك إجي٤مسم٤مً، وٓ ؾمٚم٤ٌمً  ٓ ٟمص ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ اعم٠ًمخ٦م يمٝمذه اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن

 ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م اطمتٞم٤مـم٤مً، قمٜمده٤م يقىمػ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل وُمٕمروف، ُمِمٝمقر ظمالف دون اًمًٚمػ

طمتٞم٤مط سم٤مب ُمـ ًمٙمـ سم٤مإلسمٓم٤مل اًم٘مقل قمغم أتجرأ ٓ  طمتٞم٤مط ُمـ يٚمزم ُم٤م أىمقل ٓا  . ٓا

 (11: 18: 37/ 813/ واًمٜمقر اهلدى) 



م   753 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلطمرا

 والٗديـ زمالقصمف اخلاصة اليازمق٘ة اظمحروة اظمرأة اؽمتَامل ضمْؿ

  رائحة ذا كان إذا والىاوبق،

 رائح٦م ذا يم٤من إذا واًمِم٤مُمٌق، واًمٞمديـ سم٤مًمقضمف اخل٤مص٦م اًمّم٤مسمقٟم٦م هؾ اًم١ًمال:

م اًمزيٜم٦م آٓت ُمـ يتٌٕمف وُم٤م واًمٙمحؾ واًمٙمريؿ،  اإلطمرام؟ أثٜم٤مء اعمرأة قمغم ُُمـَحرَّ

َتْٕمَٛمؾ يم٤مٟم٧م إن وٟمحقه٤م، اجلٛمع صح إن اًمّمقاسملم هذه اجلقاب: ًْ  ًمٚمتٜمٔمٞمػ شُم

 أُم٤م سم٠مؾم٤ًم، ذًمؽ ذم ٟمرى ومال اًمثٞم٤مب، أو إبدان ذم ذًمؽ يم٤من ؾمقاء إوؾم٤مخ، وإلزاًم٦م

 .جيقز ٓ ومٝمذا ومٞمٝم٤م، اًمتل واًمٓمٞم٥م اًمرائح٦م ًمٖمرض إًمٞمٝم٤م اعمًتٕمٛمؾ َيْ٘مُّمد يم٤من إن

 

 ش 11: 38: 13/ 387اهلدى واًمٜمقر /»

 لٓٔحروة الزيٕة ضمْؿ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  وًمٌس ُمثاًل، احلكُمّ  ُمـ اًمزيٜم٦م شمؽمك أن يٚمزُمٝم٤م اإلطمرام ذم ًمٚمٛمرأ

 اعمٚمقٟم٦م؟ إثقاب

 .ذـم٤مً  ًمٞمس. ٓ اًمِمٞمخ:

 اإلطمرام؟ ذم اعمٓمٚمقب هق ُم٤م وإٟمام ُمداظمٚم٦م:

ىَمع ٓ أن اًمِمٞمخ:  .شمتٜم٘م٥م وٓ شَمَتؼَمْ

 وم٘مط؟ ُمداظمٚم٦م:

 .اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ وم٘مط، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 23: 18/ 326/واًمٜمقر اهلدى)



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   754   اإلطمرا

ْحِرم جيقز هؾ ُٔ  زمدون أو زمرائحة ؽمقاءً  زماليازمقن آغتسال لٓ

 ؟ةرائح

 يٖمتًؾ أن ًمف جيقز هؾ ًمٚمٛمحرم، سم٤مًمٜم٦ًٌم آظمر  ؾم١مآً  أؾم٠مخؽ أن أردت ُمداظمٚم٦م:

 رائح٦م؟ ومٞمف ُم٤م أو رائح٦م ومٞمف ؾمقاء سم٤مًمّم٤مسمقن،

 ٓ يم٤من إذا ًمف ومٞمجقز رائح٦م، ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمّم٤مسمقن جيد ٓ يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 .ومٞمف اًمرائح٦م ي٘مّمد

 .قمٚمٞمف رء وٓ ُمداظمٚم٦م:

 .قمٚمٞمف رء وٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 23: 49/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 



 والعنرة احلخ يف اليية





 757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمٞم٦م ذم احل٩م واًمٕمٛمرة 

 احلج وع األقارب زيارة زمٕٗة صمدة إىل زمٓده وـ ؽمافر وـ ضمْؿ

 الَٔرة أو

 أن ًمف جيقز ومال اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ىم٤مصداً  سمٚمده ُمـ ظمرج دام ُم٤م[ اإلٟم٤ًمن] اًمِمٞمخ:

 طم٩م، قمـ أو قمٛمرة قمـ ظم٤مزم ومِْٙمُره هٜم٤م ُمـ ظمرج إٟم٤ًمن أُم٤م ُُمـْحِرُم٤ًم، إٓ اعمٞم٘م٤مت جي٤موز

ه  -ُمثالً – أظمقه ًمف سمٞمزيـ ضمده ذم وهق احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م سمٞمحرم ُم٤م ضمدة، ذم أظم٤مه يزور سمِد 

ّٝمؾ ًَ  سمٚمده ُمـ ظمرج هق أُم٤م ُم٤مر، هٜم٤مك ُمـ ومٌٞمٜمقي احل٩م، أو اًمٕمٛمرة ـمريؼ ًمف وُي

 .حُمِْرم وهق إٓ اعمٞم٘م٤مت ُمـ يٛمر أن جيقز ومال واًمٕمٛمرة، احل٩م ىم٤مصًدا

ي أن٤م: هٜم٤م اًم١ًمال صٞمٖم٦م ُمداظمٚم٦م:  .أقمتٛمر وسمٜمِٞمَّتل أظمقي أزور سمِد 

 جيقز ومال اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ىم٤مصداً  سمٚمده ُمـ ظمرج هذا اعمٝمؿ ًمٞمِمٌع، سمٞمزور اًمِمٞمخ:

 .حمرُم٤مً  إٓ اعمٞم٘م٤مت جي٤موز

 :..(33.: 7/   59/   واًمٜمقر اهلدى)

 يَتٔر أن لف زمدا شمؿ أهٓف لزيارة اظمْٔٓة إىل صماء وـ

ٟمف أو واًمده ُمثؾ هٜم٤م أهؾ ومٕمٜمده اًمًقدان، ُمـ ُمٕمتٛمًرا  ضم٤مء واطمد اًم١ًمال: .. إظمقا

 ُمٜمف حُيِْرم -ُمثالً - هق اًمذي اعمٞم٘م٤مت ُمـ أطمرم ُم٤م هذا وسمٕمد أهٚمف، ُمٜمزل ذم ٟم٤مزل وضم٤مء

 ٓ؟ أم ضمدة ُمـ حيرم هؾ ضمدة، أهؾ ُمـ ومٞمٌ٘مك ُم٤ًمومر، إٟم٤ًمنٍ  أّي  أو اًمًقداين

 اعمٞم٘م٤مت؟ ُمـ أطمرم وُم٤م ضمدة دظمؾ هق يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اعمٞم٘م٤مت ُمـ أطمرم ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ومٜمزل اًمًقدان ُمـ ضم٤مء هق ومٝمٛمتف، ُم٤م قمٚمٞمؽ وُأقمٞمد قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م أن٤م اًمِمٞمخ:

 ُمـ ضم٤مء أم أهٚمف قمٜمد ًمٞمٜمزل اًمًقدان ُمـ ضم٤مء أن اًم١ًمال ضمدة، ذم هٜم٤م أهٚمف قمغم

 يم٤من إن: أي إول، إُمر يم٤من وم٢من احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم اًمٕمٛمرة ىم٤مصداً  اًمًقدان

 قمٜمد ومٞمٔمؾ آقمتامر، ىم٤مصداً  يم٤من وًمٞمس أهٚمف إمم هٜم٤م، ضمدة إمم اًمًقدان ُمـ ظمروضمف



 758   اًمٜمٞم٦م ذم احل٩م واًمٕمٛمرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمـ ظمرج إذا أُم٤م ضمدة، ذم هق طمٞم٨م يٕمتٛمر أن ومٚمف يٕمتٛمر، أن ًمف سمدى ُم٤م وم٢مذا أهٚمف،

 هٜم٤مك، ُمـ اإلطمرام ُمع إٓ اعمٞم٘م٤مت جي٤موز أن ًمف جيقز ومال قمٛمرة، ىم٤مصداً  اًمًقدان

 اهلل؟ ؿم٤مء إن اجلقاب ًمؽ ووح

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .:..( 8: 57/   93/   واًمٜمقر اهلدى) 



 االشرتاط





 767 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آؿمؽماط 

  والَٔرة احلج دم آؾمؼماط

 وُم٤مذاش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم مهللا» واًمٕمٛمرة احل٩م ذم آؿمؽماط طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

ِٙمف؟ إمت٤مم ُمـ وَمُٛمٜمِع يِمؽمط مل ُمـ يٚمزم ًُ  ُٟم

 أو احل٩م يريد ُمـ اؿمؽمط إذا أنف وصمٛمرشمف اجلقاز، آؿمؽماط طمٙمؿ اجلقاب:

 اًمنمع ًمٖم٦م ذم ُيْٕمَرف وهذا اًمٕمٛمرة، أو احل٩م إمت٤مم ُمـ ُمٜمٕمف رء أص٤مسمف صمؿ اًمٕمٛمرة

 ُمـ يتٛمٙمـ مل ُمـ يمؾ واضم٥م، أُمر هذا اهلدي، ُمـ اؾمتٞمن ومام ُأطْمٍِم  وم٢من سم٤مإلطمّم٤مر،

 أول ذم اؿمؽمط ُمـ سمخالف اًم٘م٤مسمؾ، قم٤مُمف ُمـ احل٩م وقمٚمٞمف اهلدي، ومٕمٚمٞمف احل٩م إمت٤مم

 احل٩م إقم٤مدة وضمقب ُمـ طِمّؾ  ذم ومٝمقش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم  مهللا: »وم٘م٤مل إطمراُمف

 اًمذي ومٝمق يِمؽمط، مل ًمق ُم٤م سمخالف اهلدي، قمٚمٞمف جي٥م ٓ صمؿ وسمٞمٜمف، سمٞمٜمف طمٞمؾ اًمذي

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ قمٜمف، اعمٕمروف اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أراده

، وم٘مد قُمِرج أو َُمِرض أو يُمِن  ُمـ: »اًمًالم  إذا هذاش ىم٤مسمؾ ُمـ أظمرى طَمّج٦م وقمٚمٞمف طَمؾَّ

 .إـمالىم٤مً  قمٚمٞمف رء ومال اؿمؽمط إذا أُم٤م يِمؽمط، مل

 مل ًمق اإلؾمالم، طمج٦م أو ومريْم٦م طم٩م ىمد يم٤من وًمق قمٚمٞمف، اإلقم٤مدة أن: اًمتٜمٌٞمف ُمع

 أدى يم٤من وًمق احل٩م إقم٤مدة ىم٤مسمؾ ُمـ ومٕمٚمٞمف احل٩م ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ يتٛمٙمـ ومل وُأطْمٍِم  يِمؽمط

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا احل٩م، ومريْم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 :..(48: 46/  7/  واًمٜمقر اهلدى)

 يْقن؟ ظمـ احلج دم آؾمؼماط

٤ٌَمقمف ىم٤مل ط اًمٜمٌل ح٤م ًمالؿمؽماط، سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ ل: اًمزسمػم سمٜم٧م ًمُِْم  طُمج 

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  وإٓ أطمقل ًمف شَمْٕمِرض عمـ واؿمؽمـمل،

 ٕنف ؿم٤ميمٞم٤ًم: يم٤من سمٛمـ ظم٤مص اًمنمط هذا إن ىم٤مًمقا  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم :اًمِمٞمخ

 شَمـُخٜم ل مل إن ُمٜمٝمؿ أفمـ آظمريـ، قمٚمامء ًمٙمـ اًمِم٤ميمٞم٦م، هذه سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مء احلدي٨م



 762   آؿمؽماط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يم٤من ُمـ: اًمنمط هذا سمٕمٛمقم ي٘مقل اًمًٚمػ، قمٚمامء ُمـ همػمه وذم أمحد اإلُم٤مم ذايمريت

 اًمِم٤ميمٞم٦م، ًمتٚمؽ يٕمرض ىمد ُم٤م ًمف يٕمرض أن اعمحتٛمؾ ُمـ ٕنف ؿم٤ميمل: همػم أو ؿم٤ميمٞم٤مً 

 .قم٤مم وم٤محلٙمؿ

 .ذًمؽ قمغم هلل واحلٛمد اإلؾمالم، ُيْنِ  ُمـ وهذا

 ( 11: 11: 17/ 561/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 11: 39/ 567/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 56: 36/ 567/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 11: 41/ 562/واًمٜمقر اهلدى) 

 سم٤مظمتّم٤مر (11: 24: 26/ 562/واًمٜمقر اهلدى)



 املواقيت

  

 





 765 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمقاىمٞم٧م 

 التل اإلضمرام ركَتل ععم دلٗؾ وٓ احلِٓٗة ذي دم اليالة فًؾ

 احلجاج يَِٖٓا

 قمٜمد ُمـ آٍت  اًمٚمٞمٚم٦مَ  أت٤مين»: ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمع أنف: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ

: وىم٤مل اعم٤ٌمرك، اًمقادي هذا ذم َصؾ  : وىم٤مل :-سم٤مًمٕم٘مٞمؼ وهق: ىم٤مل -وضمؾ قمز رب

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م» ش.طمج٦م ذم قمٛمرة

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 :احلدي٨م آظمر ذم أمحد زادش: وم٤مئدة»

 .احلٚمٞمٗم٦م ذا: يٕمٜمل: اًمقًمٞمد ىم٤مل

 وهق أرَي  ط اًمٜمٌل أن: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ىم٤مل: ح٤م ويِمٝمد: ىمٚم٧م

ؾِمف ذم  أظمرضمف. ُم٤ٌمريم٦م سمٌٓمح٤مءَ  إٟمؽ: ًمف وم٘مٞمؾ اًمقادي، سمٓمـ ذم احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ ُُمٕمرَّ

 أن ُمـ أقمؿ وذًمؽ احلٚمٞمٗم٦م، ذي ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م احلدي٨م ومٗملش. 5/76» اًمٌخ٤مري

م ًمريمٕمتل دًمٞمؾ ومٞمف وًمٞمس ٟم٤مومٚم٦م، أو ومريْم٦م شمٙمقن  مل إذ احلج٤مج، يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اإلطمرا

 ؿم٤مء إن اًمٗمْمٞمٚم٦م أص٤مب وم٘مد ُمٓمٚم٘م٦م: ٟم٤مومٚم٦م أو ومريْم٦م صغم ومٛمـ: ط اًمٜمٌل قمـ شمثٌت٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل

 (58/ 6) داود أب ؾمٜمـ صحٞمح

 الَراق أهؾ وّٗات

 طمًٜمفش. اًمٕم٘مٞمؼ اعمنمق ٕهؾ وىم٧م ط اهلل رؾمقل أن: »قم٤ٌمس اسمـ وقمـ» -

 .ُمٜمٙمر ش. 242 ص» اًمؽمُمذى

 قم٤مئِم٦م قمـ ىمري٤ٌم اعمت٘مدُم٦م ًمألطم٤مدي٨م عمخ٤مًمٗمتف ُمٜمٙمر قمٜمدى واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 .قمرق ذات اًمٕمراق ٕهؾ وىم٧م ط اًمٜمٌك أن رم قمٛمر واسمـ وضم٤مسمر

 ُمقوٕم٤من ومٝمام اًمٜمٝم٤مي٦م رم إثػم اسمـ ذيمر يمام ُمرطمٚمتلم أو سمٛمرطمٚم٦م ىمٌٚمٝم٤م واًمٕم٘مٞمؼ 



 766   اعمقاىمٞم٧م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وٕمػ ُمع ُمٞم٘م٤مشم٤من،  اعمنمق أهؾ وهؿ،  اًمٕمراق ٕهؾ يٙمقن أن يٕم٘مؾ ومال،  ُمتٖم٤ميران

 ُمـ أطمقط هق: »اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمف يمام ـ اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مًمف ومام ـ هذا وقمغم. اًمٕم٘مٞمؼ طمدي٨م

 خم٤مًمٗمتٝم٤م رم ٓ،  اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع رم هق إٟمام آطمتٞم٤مط ٕن،  سمجٞمد ًمٞمسش. قمرق ذات

 ذى ىمٌؾ حيرم أن أراد ًمرضمؾ اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىم٤مل ُم٤م أطمًـ وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م وآزي٤مد

 هك إٟمام!  هذه؟ رم ومتٜم٦م وأى: وم٘م٤مل،  اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمؽ أظمِمك وم٢مٟمك،  شمٗمٕمؾ ٓ: احلٚمٞمٗم٦م

 قمٜمٝم٤م ىمٍم ومْمٞمٚم٦م إمم ؾمٌ٘م٧م أنؽ شمرى أن ُمـ أقمٔمؿ ومتٜم٦م وأى: ىم٤مل! أزيده٤م أُمٞم٤مل

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿: ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م إٟمك!  ؟ط اهلل رؾمقل ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  َأن َأُْمِرهِ  قَم

ٌَُٝمؿْ   قمغم احلض رم إطم٤مدي٨م ُمـ روى ُم٤م ويمؾ. ﴾َأخِٞمؿ قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞم

 رم قمٚمٚمٝم٤م قمغم اًمٙمالم وم٤مٟمٔمر،  ٟم٘مٞمْمٝم٤م روى ىمد سمؾ يّمح ٓ اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ اإلطمرام

 ش.272 ـ 271 رىمؿش »واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م»

 ([7112) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 اظمّدس؟ زمٗت وـ اإلضمرام ُيسـ هؾ

ىمَم اعمًجد ُمـ قمٛمرة أو سمحج٦م أهؾ ُمـ»[: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]  إمم ٕا

 .وٕمٞمػ ش.اجلٜم٦م ًمف وضم٧ٌم أو شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر احلرام اعمًجد

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

ٜمدي ىم٤مل احلدي٨م إن صمؿ  قمغم اإلطمرام شم٘مديؿ ضمقاز قمغم يدل: اًمِمقيم٤مين وشمٌٕمف اًم

 سمٞم٧م ُمـ اإلطمرام أن قمغم يدل إٟمام أنف أقمٜمل ذًمؽ، ُمـ أظمص دًٓمتف سمؾ يمال،: ىمٚم٧م .اعمٞم٘م٤مت

 ُمـ اإلطمرام وم٤مٕصؾ اًمٌالد ُمـ همػمه وأُم٤م اعمقاىمٞم٧م، ُمـ اإلطمرام ُمـ أومْمؾ ظم٤مص٦م اعم٘مدس

ومْمؾ وهق اعمٕمرووم٦م اعمقاىمٞم٧م  ،ش269 - 268/  2ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىمرره يمام ٕا

 هذا ذم يمٖمػمه اعم٘مدس ومٌٞم٧م رأج٧م، يمام يّمح مل وهق أُم٤م احلدي٨م، صح٦م ومرض قمغم وهذا

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ح٤م احلٙمؿ،

 (.379/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم
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 (أهٓؽ دويرة وـ حترم أن احلج متام وـ) ضمديث ضمال

 .ُمٜمٙمر ش.أهٚمؽ دويرة ُمـ حترم أن احل٩م مت٤مم ُمـ»[: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

قمتّم٤مم» ذم اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل ذيمر ُم٤م أطمًـ وُم٤م  ذم اهلروي ىمٌٚمف وُمـش 767/  7ش »ٓا

 ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜمل: ىم٤مل سمٙم٤مر سمـ اًمزسمػم قمـش 7/  54/  3ش »اًمٙمالم ذم»

 طمٞم٨م ُمـ احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ: ىم٤مل أطمرم؟ أـج ُمـ اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل رضمؾ وأت٤مه أنس اسـم ُم٤مًمؽ

 وم٢مين شمٗمٕمؾ ٓ: ىم٤مل اًم٘مؼم، قمٜمد ُمـ اعمًجد ُمـ أطمرم أن أريد إين: وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل أطمرم

 ُمـ أقمٔمؿ ومتٜم٦م وأي: ىم٤مل! أزيده٤م أُمٞم٤مل هل إٟمام هذه؟ ذم ومتٜم٦م وأي وم٘م٤مل اًمٗمتٜم٦م، قمٚمٞمؽ أظمِمك

 :ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م إين! ؟ط اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م ىمٍم ومْمٞمٚم٦م إمم ؾمٌ٘م٧م أنؽ شمرى أن

ـَ  ومَٚمْٞمَْحَذرِ ﴿ ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَِّذي َُٝمؿْ  أَن أَُْمِرهِ  قَم َُٝمؿْ  أَوْ  ومِتْٜم٦َمٌ  شمُِّمٌٞم  أثر ُمٌٚمغ وم٤مٟمٔمر ! ﴾أَخِٞمؿ قَمَذاٌب  يُِّمٌٞم

طم٤مدي٨م طم٤مدي٨م خم٤مًمٗم٦م ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م ٕا  سمٕمض رأج٧م وًم٘مد اعمًت٘مرة، واًمنميٕم٦م اًمّمحٞمح٦م ٕا

ومٖم٤من ُمِم٤ميخ  ذًمؽ أنٙمرت ومٚمام! سمٚمده ُمـ أطمرم أنف ُمٜمف وومٝمٛم٧م إطمراُمف، ذم دُمِمؼ ذم هٜم٤م ٕا

 سمف اًمٕمٛمؾ جيقز وٓ سمف حيت٩م ٓ وٕمٞمػ أنف اعمًٙملم يدر ومل! احلدي٨م هبذا قمغم اطمت٩م قمٚمٞمف

ٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمف سح مم٤م وهذا اعمٕمرووم٦م، اعمقاىمٞم٧م ؾمٜم٦م عمخ٤مًمٗمتف  ش.768/  2ش »اجلرار اًًم

 (.378-377/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 حمرًوا إٓ الَٔرة ٘قى ظمـ اظمّٗات جماوزة جتقز ٓ

 .ؾم٠مقمتٛمر صمؿ أوًٓ، قمٛمؾ قمـ ًمٚمٌح٨م أن٤م.. همػم اًمٜمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 .قمٛمؾ قمـ ًمٚمٌح٨م ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ؾم٠مقمتٛمر صمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 .شمٕمتٛمر صمؿ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٕمٛمرة ىمّمد ومٞمف يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اهلل ؿم٤مء إذا ُمداظمٚم٦م:

 ىمّمد ُمٕمف اىمؽمن يم٤من وًمق اًمٕمٛمرة، ىمّمد ُمقضمقد دام ُم٤م اعمٞم٘م٤مت جم٤موزة جيقز ُم٤م اًمِمٞمخ:

ؾم٤مد اًم٘مّمد يم٤من إذا أُم٤م اًمٕمٛمؾ، وهق آظمر  ًمف ومٞمجقز اًمٕمٛمرة سمٕمد ومٞمام ًمف شمٞمن إن صمؿ اًمٕمٛمؾ، ٕا

 .إطمرام سمدون يدظمؾ أن

 أهنك ُم٤م سمٕمد ًمٙمـ يريده، هق اًمذي اًم٘مّمد يٕمٜمل يمذًمؽ يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ..صمؿ اعمٞم٘م٤مت إمم رضمع أقمامًمف

 .اعمٞم٘م٤مت دم٤موز اعمِمٙمٚم٦م وهذا اًمِمٞمخ:

 .اإلؿمٙم٤مل هذا دم٤موز ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٕمٚمقم اًمِمٞمخ:

 .أؾمت٤مذٟم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك ضمديدة، يٕمٜمل اًمِمٖمٚم٦م، هذه ٕن ُمداظمٚم٦م:

 اإلطمرام، إلمت٤مم اعمٞم٘م٤مت إمم ضمدة ُمـ شمٕمقد أن ٟمقي٧م وًمق جيقز، ٓ اعمٞم٘م٤مت دم٤موز اًمِمٞمخ:

 .حمذور هذا اًمتج٤موز

 ُمًٌ٘م٦م؟ سمِٜمٞم٦م دم٤موزٟم٤مه ًمق طمتك ُمداظمٚم٦م:

ن، ُمقضمقد أن٧م اعمًٌ٘م٦م اًمٜمٞم٦م ُمًٌ٘م٤مً؟ ٟمٞم٦م يمٞمػ اًمِمٞمخ:  شمٕمتٛمر؟ أن شمريد أنؽ ٔا

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .جيقز ُم٤م اًمِمٞمخ:

 (11: 77: 32/ 272/ واًمٜمقر اهلدى)
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 وـ احلج ٘قى الذي والده عـ احلج يريد صمدة دم يّٗؿ رصمؾ

 الٗٔـ؟ أهؾ وّٗات وـ ِرمُي  فٖؾ هٕاك ووات الٗٔـ

 رُمْم٤من، ذم ومامت حي٩م، ي٠ميت أن ٟمٞمتف ويم٤من اًمٞمٛمـ، إمم ؾم٤مومر[ واًمدي] :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمف؟ أطم٩م أن قمكم

 احل٩م؟ قمـ أو اًمٕمٛمرة قمـ شم٠ًمل يمٞمػ :اًمِمٞمخ

ًمد] :ُمداظمٚم٦م  ومٕمكم حي٩م، أن ىمٌؾ ومامت اإلؾمالم، حلج٦م يٕمقد أن ٟمٞمتف ذم يم٤من [اًمقا

 .اإلؾمالم طمج٦م طمجٞم٧م وأن٤م ًمف، أطم٩م أن

 قمٜمف؟ حي٩م ُمـ :اًمِمٞمخ

 .وًمده أن٤م أن٤م، :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمف حت٩م :اًمِمٞمخ

 اًمٞمٛمـ؟ ُمٞم٘م٤مت يم٤من اًمذي هق ُمٞم٘م٤مشمف اعمٞم٘م٤مت، إمم أذه٥م ومٝمؾ! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 أجـ؟ شم٘مٞمؿ أن٧م :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف؟ شمؿ اًمذي ُمٞم٘م٤مشمف إمم أذه٥م أن، ضمدة ذم أىمٞمؿ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .هق ُمٞم٘م٤مشمف اعمٞم٘م٤مت إمم شمٕمقد أن وإوضم٥م إيمٛمؾ هق :اًمِمٞمخ

 (11:27:51( /24) ضمدة ومت٤موى)
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 ضمائض ألهنا زوصمتف حترم ومل لَٓٔرة اظمّٗات وـ أضمرم رصمؾ

 سمرصمع أم التَٕٗؿ وـ حترم هؾ الَٔرة وأرادت ؿمٖرت فٛذا

 ظمّٗاهتا؟

 اُمرأيت ويم٤مٟم٧م إضم٤مزًة، أظمذت ُمدرس أن٤م اًمٕم٤مم، هذا رُمْم٤من[ ذم] ُمداظمٚم٦م:

 ومام اًمٕمٛمرة، ُمًجد ُمـ شُمـْحِرم ًمٙمل ُمٕمل وم٠مظمذهت٤م اًمٕمٛمرة، أردت وأن٤م قمذر قمٜمده٤م

 وسمٕمد وطمدي، اًمٕمٛمرة ٟمقي٧م وأن٤م إـمالىم٤مً  اًمٕمٛمرة شمٜمقِ  مل أهن٤م أؾم٤مس قمغم ذًمؽ ذم احلٙمؿ

 .قم٤مئِم٦م ُمًجد ُمـ حترم ذًمؽ

 ُمٞم٘م٤مت؟ أي   ُمـ هب٤م دظمٚم٧م يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اًمًٞمؾ ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمًٞمؾ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ سمٕمٛمرة شم٠ميت أن أؾم٤مس وقمغم طمالل، وهل ُمٕمتٛمراً  دظمٚم٧م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .اًمتٜمٕمٞمؿ

 .وىمتٝم٤م إـمالىم٤مً  اًمٕمٛمرة شمٜمقي وٓ ُمداظمٚم٦م:

 .شمٜمقي وٓ اًمِمٞمخ:

 ...ُمداظمٚم٦م:

 اًمٕمٛمرة؟ أيمٛمٚم٧م وأن٧م اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمرة أيمٛمٚم٧م ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ومٕمٚم٧م؟ ُم٤مذا وهل اًمِمٞمخ:
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 ًمتٜمقي اًمٕمٛمرة ُمًجد أظمذهت٤م ـَمُٝمَرت قمٜمدُم٤م وًمٙمـ رء، أيَّ  ومٕمٚم٧م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .هٜم٤مك ُمـ وحترم اًمٕمٛمرة،

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤مك ُمـ هل وأطمرُم٧م اًمٕمٛمرة، ُمًجد إمم أظمذهت٤م اًمٕمذر، زال سمٕمدُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .رء ٓ: ىمٚم٧م ومٕمٚم٧م، ُم٤مذا ؾم٠مختؽ قمٜمدُم٤م أقمٜمٞمف، اًمذي هق هذا اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤مك ُمـ واقمتٛمرت اًمتٜمٕمٞمؿ، ُمًجد إمم هب٤م ذه٧ٌم: شم٘مقل ًمٙمـ

 .ـمٝمرت سمٕمدُم٤م ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 . ـمٌٕم٤مً  ـمٝمرت سمٕمدُم٤م اًمِمٞمخ:

 أن٧م؟ ُمٞم٘م٤مشمؽ ُمـ شُمـْحِرم دمٕمٚمٝم٤م مل ح٤مذا

 .قمذر قمٜمده٤م وهل شُمـْحِرم أن يٛمٙمـ ٓ أنف ؿمٞمخ ي٤م فمٜمٜم٧م أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 طم٤مئض؟ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .حترم أن جيقز هق ٓ، اًمِمٞمخ:

 .وىمتٝم٤م أقمرف يمٜم٧م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمؽ ومٙم٤من شَمُٓمقف، أن هل٤م جيقز ٓ ًمٙمـ طم٤مئض، وهل حترم أن هل٤م جيقز اًمِمٞمخ:

 وشمٗمٕمؾ وشمٓمقف، شَمْٓمُٝمر طمتك إطمراُمٝم٤م ذم شمٔمؾ صمؿ ىمٚم٧م، يمام اًمًٞمؾ ُمـ حترم دمٕمٚمٝم٤م أن

 .اًمٓمقاف مت٤مم

 أصؾ ًمف ٟمٕمرف ٓ هذا قمٛمرة، أضمؾ ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ُمٙم٦م ُمـ أوم٤مىمل ظمروج أُم٤م

 أهن٤م سم٥ًٌم اًمتٜمٕمٞمؿ: ُمـ قم٤مئِم٦م أقمٛمر اًمرؾمقل أن وم٘مط اًمًٜم٦م ذم اًمذي اًمًٜم٦م، ذم

 يٕمٜمل ُمٕمتٛمرة: يم٤مٟم٧م أهن٤م ُمع اًمٓمقاف، ُمـ شمتٛمٙمـ ومل ُمٙم٦م، ىمدُم٧م ح٤م طم٤مو٧م

 .مت٤مُم٤مً  زوضمتؽ واىمع واىمٕمٝم٤م
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 ...ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 قمغم ومٙم٤من ُمٕمتٛمرة، دظمٚم٧م قم٤مئِم٦م ًمٙمـ شمٚمؽ، واىمع ٟمٗمس هق ومقاىمٕمٝم٤م اًمِمٞمخ:

 .ُمٕمتٛمرة شمدظمؾ أن أجْم٤مً  زوضمتؽ

 ُمـ سم٤مًمٕمٛمرة ي٠متقن خيرضمقن وهؾ ُمٙم٦م، ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ذم يم٤من ُمـ يمؾ أُم٤م

 واوح؟ اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا اًمتٜمٕمٞمؿ،

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمذي اعمٞم٘م٤مت ُمـ شمٕمتٛمر دمٕمٚمٝم٤م متٙمٜم٧م إذا أظمرى، ُمرة اهلل ؿم٤مء وم٢من اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمف متر أن٧م

 طمجف؟ سمٕمد ٕبٞمف يٕمتٛمر عمـ يم٤من وًمق ُمداظمٚم٦م:

 اًمتٜمٕمٞمؿ؟ خيرج يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .ٕبٞمف ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 .هذا احل٤مئض ُمٞم٘م٤مت اعمٞم٘م٤مت هذا خيرج، ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .شمٗمْمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 78: 58/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 22: 24/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 أم التَٕٗؿ وـ ُيرم هؾ ضمج أن زمَد لقالدسمف يَتٔر أن أراد وـ

 وّٗاسمف؟ وـ

 اقمتٛمرت ُم٤م سمٕمد قمٛمريت ُمـ إصٖمر، اًمَتَحٚم ؾ وسمٕمد اًمتٛمتع، سمٜمٞم٦م دظمٚم٧م اًم٤ًمئؾ:

 .صمؿ واًمديت، قمـ وحتٚمٚم٧م،اقمتٛمرت

 .ًمقاًمدشمؽ اقمتٛمرت يمٞمػ اًمِمٞمخ:
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 ،ش ًمقاًمديت قمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ» ًمٌٞم٧م اإلطمرام سمٕمد ًمٚمتٜمٕمٞمؿ، ظمرضم٧م اًم٤ًمئؾ:

 .وـمٗم٧م

ع، ٓ هذا ٓ، اًمِمٞمخ:  سم٠مج٤مم، احل٩م سمٕمد ومٞمٜمٌٖمل ًمقاًمدشمؽ، شمٕمتٛمر أن أردت إذا ُينْمَ

 .واًمدشمؽ قمـ سمٕمٛمره هٜم٤مك ُمـ وشُمـحرم ُمٞم٘م٤مشمؽ، إمم شمٕمقد أن

 ( 11: 45: 23/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 أقرب إىل يرصمع أن لف هؾ وٕف يرم فٓؿ زمٓده وّٗات جتاوز وـ

 لإلضمرام؟ وّٗات

 ُمٞم٘م٤مت أىمرب إمم يرضمع أن سمٚمده، ُمٞم٘م٤مت شمرك إذا ًمٚمح٤مج جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُمٜمف؟ ومٞمحرم

 .إطمرام سمدون ضم٤موزه اًمذي اعمٞم٘م٤مت ُمـ حيرم إٟمام ٓ، :اًمِمٞمخ

 (11: 18: 12/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 اإلرادة عـ طمارصمة ألؽمباب إضمرام دون زماظمّٗات َور   وـ

ا ضمدة إمم طميت ًم٘مد :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اعمٚم٘مل:  وذًمؽ إطمرام دون سم٤معمٞم٘م٤مت ُم٤مرًّ

٦م، ٟم٤موي٤مً  إراديت، قمـ ظم٤مرضم٦م ٕؾم٤ٌمب  ومامذا أج٤مم، مخ٦ًم ُمـ أيمثر سمِجّدة وُمٙمث٧م احلَـجَّ

 أومٕمؾ؟

 .ُمٜمف وُيـْحِرم اعمٞم٘م٤مت إمم يٕمقد اًمِمٞمخ:

 ( 11: 55: 46/ 375/واًمٜمقر اهلدى)
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 زمٓباؽمف ُيـْحِرم أن احلج ٘قى إذا الَسْري لٓرصمؾ  جيقز هؾ

 الَسْري

 اًمٕمًٙمري سمٚم٤ٌمؾمف ُيـْحِرم أن احل٩م ٟمقى إذا اًمٕمًٙمري ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ اعمٚم٘مل:

 وهق احل٩م ًمف جيقز ٓ أم اإلطمرام، يٚمٌس مل إذا ومدي٦م قمٚمٞمف وهؾ ٓ؟ أم ُمٙم٦م، ذم وهق

 سمٚم٤ٌمؾمف؟

ف اًمِمٞمخ:  .قمٚمٞمف إصمؿ ومال وإٓ آصمؿ، ومٝمق خمت٤مراً  يم٤من إن  وًمٙمـ ضم٤مئز، طَمج 

 ( 11: 55: 46/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 األرزمَة اظمقاقٗت زمٙضمد ئر ٓ كان وـ

 حيرم أن ًمف ومٝمؾ إرسمٕم٦م، اعمقاىمٞم٧م سم٠مطمد يٛمر ٓ ـمري٘مف احل٤مج يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

  ُمثاًل؟ يم٤مًمًقدان، سمٚمده ُمـ سم٤محل٩م

 َيُٛمر َأَٓ  ًمٙمـ يٛمٙمـ، ومٝمذا اعمقاىمٞم٧م ُمـ سمٛمٞم٘م٤مت يٛمر ٓ شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا اًمِمٞمخ:

  يمذًمؽ؟ أخٞمس هذا، إٓ يٛمٙمـ ٓ اعمقاىمٞم٧م؟ هذه ُمـ عمٞم٘م٤مت حم٤مذي٤مً 

 . سمغم ُمداظمٚم٦م:

  سمٚمده؟ ُمـ ُيـْحرم ح٤مذا: وم٢مذاً ! ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 سمٕمٞمد يم٤مًمًقدان: يٕمٜمل ُمثاًل، سمٕمٞمداً : يٕمٜمل ًمٚمٛمٞم٘م٤مت حم٤مذاهتؿ يم٤من وإذا ُمداظمٚم٦م:

 . يٚمٛمٚمؿ ُمٞم٘م٤مت قمٜمٝمؿ وسمٕمٞمد اجلُـْحَٗم٦م ُمٞم٘م٤مت قمٜمٝمؿ

 ُمت٤ٌميٜم٦م اعم٤ًموم٤مت أن شمٕمٚمؿ أفمٜمؽ أن٧م واًمٌٕمد، اًم٘مرب دظمؾ ُم٤م وهذا اًمِمٞمخ:

 !ـمٞم٥م وُمٞم٘م٤مت، ُمٞم٘م٤مت سملم اًمت٤ٌميـ أؿمد

 . وىمرهب٤م اعم٤ًموم٦م ًمٌٕمد ٟمحـ ٟمٜمٔمر ح٤مذا: إذاً 

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ُمداظمٚم٦م:
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 .سم٤مرك وومٞمؽ اًمِمٞمخ:

 (11: 41: 29/ 813/ واًمٜمقر اهلدى)

 الٌائرة ركاب ُيـحرم أيـ وـ

 قمغم شم٘مػ أن وأرادت أُمريٙم٤م ُمـ اًمٓم٤مئرة ضم٤مءت إذا ًمٚمح٤مج، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال:

  اعم٤ًمومر؟ هذا حيرم أجـ ومٛمـ ضمدة ُمٓم٤مر

 . اجلُْحَٗم٦م وأفمٜمف إًمٞمٝم٤م، اًمٜم٘م٤مط ٕىمرب اًمٓم٤مئرة حم٤مذاة ُمـ اجلقاب:

 (11: 56: 44/ 219/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دم جتاوزها لف هؾ قبٖٓا وآطمر اظمقاقٗت دون زمٗت لف كان وـ

 احلج؟ ٘ٗتف دم كان إذا إضمرام دون احلج أؾمٖر

 أؿمٝمر ذم شَمـَج٤مُوَزه٤م ًمف جيقز هؾ ىمٌٚمٝم٤م وسمٞم٧م اعمقاىمٞم٧م دون سمٞم٧م ًمف رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 احل٩م؟ ٟمٞمتف ذم يم٤من إذا إطمرام دون احل٩م

 .ومال وإٓ ضم٤مز، اعمٞم٘م٤مت دون هق اًمذي ذم ؾمٙمٜمف هم٤مًم٥م يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 (11: 18: 42/ 376/واًمٜمقر اهلدى)





 العنرة
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 الَٔرة وصمقب

 اًمقضمقب؟ قمغم هل هؾ وم٤مًمٕمٛمرة اًم٤ًمئؾ:

 .اًمقاضم٥م ؾم٘مط وم٘مد مَتَت ٕم٤مً  طَم٩مَّ  إذا ًمٙمـ اًمقضمقب، قمغم هل اًمٕمٛمرة اًمِمٞمخ:

 وضمقسم٤ًم؟ َُمّرة سم٤مًمُٕمْٛمرة هب٤م ي٘مقم أن اإلٟم٤ًمن قمغم: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمٝم٤م واًمدًمٞمؾ اًم٤ًمئؾ:

 .اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر اًمدًمٞمؾ اًمِمٞمخ:

 ( 17: 17: 17/   747/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الَٔرة ضمْؿ

 وؾمٚمؿ وصحٌف آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أتك قمٜمدُم٤م ضمؼميؾ طمدي٨م :اًم٤ًمئؾ

 رؾمقل حمٛمدا وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة:»ط اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل اإلؾمالم ُم٤م ًمف وم٘م٤مل

 احلدي٨م صح٦م ُم٤مش وشمٕمتٛمر وحت٩م رُمْم٤من وشمّمقم اًمزيم٤مة وشم١ميت اًمّمالة وشم٘مٞمؿ اهلل

 ؟اًمٕمٛمرة طمٙمؿ وُم٤م

 وطمٙمؿ ،ششمٕمتٛمر وأن» سمزي٤مدة ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد احلدي٨م :الىٗخ

 ُم٘مروًٟم٤م يٙمقن وىمد احل٩م قمـ ُمٜمٗمّمٚم٦مً  يٙمقن ىمد وضمقهب٤م وًمٙمـ واضم٦ٌم، أهن٤م اًمٕمٛمرة

 ي٠ميت أن قمٚمٞمف ومحٞمٜمئذ اًمٕمٛمرة ُمـ يتٛمٙمـ يمام احل٩م ُمـ اإلٟم٤ًمن يتٛمٙمـ ٓ وم٘مد سم٤محل٩م،

 ىم٤مدر أنف ٟمٗمًف ُمـ يٕمٚمؿ يم٤من إذا أُم٤م،حي٩م أن يًتٓمٞمع ٓ سم٠منف احل٩م قمـ ُمٗمردة سمٕمٛمرة

 ذم احل٩م قمٛمرة يٕمتٛمر أن جي٥م احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق احلرام اهلل سمٞم٧م إمم حي٩م أن قمغم

 اًمقاضم٥م واضمٌلم سملم مجع ىمد يٙمقن وسمذًمؽ احل٩م أؿمٝمر ُمـ ؿمٝمر ذم احل٩م أؿمٝمر

 .احل٩م ومريْم٦م أداء: أظمر واًمقاضم٥م اًمٕمٛمرة، أداء:إول

 إومراد ُمـ وطمّذر هب٤م ط اًمٜمٌل أُمر اًمتل ٦ماحلج طم٩م إذا اعمًٚمؿ يٙمقن وًمذًمؽ
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 يمؾ قمغم إذن وم٤محل٩م اًمقاضم٦ٌم، اًمٗمريْم٦م وسملم اًمقاضم٦ٌم اًمٕمٛمرة سملم مجع ىمد يٙمقن احل٩م

 اًمتٛمتع وإُم٤م واحل٩م، اًمٕمٛمرة سملم اًم٘مران إُم٤م يٜمقي أن ُمٙم٦م أهؾ ُمـ ًمٞمس ممـ طم٤مج

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم  اهْلَْدِي  ُِم

ـْ  ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَماَلصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَلْ  وَمَٛم ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ْ  عم  مَل

ـْ  ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ مِ  اعْمَ  ومٕمٚمٞمف ُمٙمًٞم٤م يٙمـ مل ُمـ ومٙمؾ[. 796:]اًمٌ٘مرة﴾احْلََرا

 وم٘مد واحل٩م اًمٕمٛمرة سملم ىمرن أو احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتع ىمد يم٤من وم٢مذا طم٩م، قمٚمٞمف يمام قمٛمرة

٤ًٌم يم٤من ُم٤م أدى  أن ومٕمٚمٞمف آظمر أو سم٥ًٌم احل٩م يًتٓمٞمع ٓ ُمـ أُم٤م،اًمٕمٛمرة ُمـ قمٚمٞمف واضم

 .ؾمٌؼ ُم٤م ضمقاب هذا ًمقطمده٤م قمٛمرة ي١مدي

 (76 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

ُّقا﴿: سمَاىل ققلف وـ الَٔرة وصمقب يٚطمذ هؾ ج   َوَأمِت  احْلَ

َرةَ  ْٔ َُ  ﴾هلل َواْل

  َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿: دًمٞمؾ ي١مظمذ هؾ اًم٤ًمئؾ:
ِ
َّ
ِ
 اًمٕمٛمرة أن[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾لِل

 اًمقضمقب؟ قمغم

 .احل٩م قمٛمرة هٜم٤م اعم٘مّمقد ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ( 17: 12: 32/   747/  واًمٜمقر اهلدى)

  ط الرؽمقل أداها كام الَٔرة أداء ؿمريّة

ٌَلم   أن ٟمريد :اًم٤ًمئؾ  أداه٤م يمام اًمٕمٛمرة أداء ـمري٘م٦م قمٛمرك ذم اهلل سم٤مرك ًمٜم٤م شُم

 إًمٞمٜم٤م؟  زي٤مرشمٙمؿ ُمـ ُم٘مّمد هذا اًمًٜم٦م، ٟمخ٤مًمػ ٓ هب٤م ىمٛمٜم٤م إذا طمتك ط اًمرؾمقل

 . ظمػًما  اهلل ضمزيمؿ :اًمِمٞمخ

 .وإي٤ميمؿ :اًم٤ًمئؾ



 787 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمٛمرة 

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :اًمِمٞمخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 ظمػم وم٢من: سمٕمد أُم٤م ورؾمقًمف، قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وذ ،ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم

 ُمـ حييين ُم٤م ًمٙمؿ أذيمر أن ىمٌؾ اًمٜم٤مر، ذم والًمف ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م،

ر أن ُأريد اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م وضمف قمغم اًمٕمٛمرة أقمامل  وإن اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيم 

راً  يٙمقن رسمام ؾم٠مىمقًمف اًمذي هذا يم٤من  .شمٙمرا

 ٕن اًمتٕمٚمٞمؿ: سم٤مب وُمـ اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ أىمقل ُم٤م أىمقل إٟمام: ىمٚم٧م وًمذًمؽ

 ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ًمٞمٙمقن ومٞمف: ُيِْمؽَمط اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ أن يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ يمؾ أن اعمٗمروض

 .اصمٜم٤من ذـم٤من ومٞمف يتقومر أن وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًٓ 

 اًمٕمٛمؾ هذا يٙمقن أن: اًمث٤مين واًمنمط وضمؾ، قمز هلل ومٞمف خُيْٚمِص أن: إول اًمنمط

 .اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م ُمٓم٤مسم٘م٤مً  ذاك أو

 ذم واًمث٤مسم٧م اعمنموع اًمقضمف قمغم اًمٕمٛمرة ًمّمٗم٦م ًمتًتٛمٕمقا  اضمتٛمٕمتؿ أن أنتؿ وه٤م

 يت٘مرب أن يريد ُمًٚمؿ يمؾ قمغم يٜمٌٖمل أنف هق سمف أذيمر أن ُأريد اًمذي اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م

 اهلل سمٞم٧م إمم اًمٕمٛمرة إمم اًمًٗمر وؿمؽ قمغم أن واٟمتؿ ُم٤م، سمٕم٤ٌمدةٍ  وضمؾ قمز اهلل إمم

 ظم٤مًمّم٦مً  دمٕمٚمقه٤م وأن ٟمِّٞمتٙمؿ، هذه قمٛمرشمٙمؿ ذم َُّتْٚمِّمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ يٜمٌٖمل وم٢مٟمف احلرام:

 اًمٕمٛمؾ شُمٗمًد ىمد اًمتل اًمدٟمٞم٤م وأُمقر اًمدٟمٞم٤م، أُمقر ُمـ رء خي٤مًمٓمٝم٤م وٓ يِمقهب٤م ٓ هلل

، قم٤ٌمدة يٙمقن أن اعمٗمروض يم٤من سمٞمٜمام وذٟم٤ًٌم، وزراً  ودمٕمٚمف  أٓ: ذًمؽ أهؿ ُمـ وأضمًرا

ٞم٧م طمًـ سم٤مًمٕمٛمرة اعمًٚمؿ ي٘مّمد  يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م اقمتٛمر، ومالٟم٤مً  سم٠من اًمٜم٤مس سملم اًمّم 

 اعم٤ٌمرك، رُمْم٤من ؿمٝمر وهق أٓ ًمٚمٕمٛمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٝمقر أومْمؾ هق ؿمٝمر ذم اًمٕمٛمرة

 ش.ُمٕمل يمحج٦م رُمْم٤من ذم قمٛمرة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م

 قم٤ٌمدة ؿمؽ سمال ومٝمل اًمِمٝمقر، ُمـ همػمه ذم أو رُمْم٤من ذم اًمٕمٛمرة يم٤مٟم٧م ومًقاء

 أن ٟمٗمًف ذم وٟمقى اعمًٚمؿ أوٛمر إذا وسمخ٤مص٦م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُمـ قمٔمٞمٛم٦م

 واًمٕمٛمرة، احل٩م سملم شم٤مسمٕمقا : »ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل وم٢من واًمٕمٛمرة: احل٩م سملم ُم٤م ُيت٤مسمع
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش اًمذٟمقب ويٖمٗمر اًمٗم٘مر يٜمٗمل واًمٕمٛمرة احل٩م سملم اعمت٤مسمٕم٦م وم٢من

 .واًمًالم

ريمؿ: ومٚمذًمؽ  يمؾ وضمؾ قمز هلل اإلظمالص ٟمٗمقؾمٙمؿ ذم دمٛمٕمقا  سم٠من ُأَذيم 

 ُم٘مٌقًم٦م اًمًٜم٦م وضمف قمغم شم١مدوه٤م أن سمٕمد اهلل ؿم٤مء إن ًمتٙمقن اًمٕم٤ٌمدة: هذه ذم اإلظمالص

 أقمامل ذيمر َيَدّي  سملم سمف اًمتذيمػم أردت اًمذي هذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُمرومققم٦م

 . اًمٕمٛمرة

 اعمًٚمؿ يًتحيه أن جي٥م أُمر وهذا اًمٕمٚمامء، ي٘مقل يمام- ًمٚمٛمٕمتٛمر سمد ٓ: وم٠مىمقل-

زم سم٤مب ُمـ وًمٙمـ وأبدًا، دائامً   ذم احلرام سمٞمتف قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمغم ىم٤مدم وهق -َأوَّ

 قمٛمٚمف يٙمقن طمتك طم٘مقق: ُمـ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض مم٤م ذُمتف يؼمئ أن احل٩م، أو اًمٕمٛمرة ؾمٌٞمؾ

 .رء يٜم٘مّمف ٓ يم٤مُمالً  ًمٚمٕمٛمرة

 ومٝمؾ اًمٜم٤مس، ًمٌٕمض َديـ قمٚمٞمف يم٤من ُمـ أن: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم اًم١ًمال ويٙمثر

ل أن ُمـ ًمف سمد ٓ أم حي٩م، أن أو يٕمتٛمر أن ًمف جيقز  ًمف؟ اًمدائـ ُمع طم٤ًمسمف ُيَّمٗم 

 قمغم يّمؼم اًمدائـ يم٤من إذا وهق اهلل، ؿم٤مء إن ؾمٝمؾ إُمر أن: هذا ذم وم٤مجلقاب

 يم٤من إذا وأُم٤م يٕمتٛمر، أو حي٩م أن ُمـ قمٚمٞمف سم٠مس ومال ًمٚمح٩م، أو ًمٚمٕمٛمرة اًم٘م٤مصد اعمديـ

 اًمذي هذا ومٕمغم يّمؼم، ٓ -اًمدائـ– اًمديـ وص٤مطم٥م اًمديـ، ًمقوم٤مء إضمؾ طَمّؾ  ىمد

٩ّم  أن يريد  .يٕمتٛمر أو حي٩م ذًمؽ سمٕمد صمؿ ًمّم٤مطمٌف، اًمديـ هذا يٗمل أن يٕمتٛمر أن أو حَيُ

 يرضمع أن أو حي٩م أن سمٕمد سمَِدْيٜمِف يٗمل أنف دام ُم٤م ذًمؽ، ُمـ سم٤مس ومال ًمف أذن إن أُم٤م

 .قمٛمرشمف ُمـ

 ومٜمٌدأ اًمٓمريؼ، أثٜم٤مء ذم آداب يم٤من -ؾمٗمر أيَّ - ًمٚمٛم٤ًمومر أن ؿمؽ ٓ: ٟم٘مقل أن

ٞم٤مً  خَيُْرج أن ومٕمٚمٞمف: سمٞمتف ُمـ ظمروضمف ُمٜمذ ٛم  ًَ  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك سم٤مهلل ُُم

 يًتـ أن يرهم٥م عمـ إومم هق ومذًمؽ ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ذيمراً  أو ورداً  يًتحي

 قمٜمد ُمٜمف سمد ٓ أُمر ؿمؽ سمال وهق اهلل، سمًؿ ي٘مقل أن يٙمٗمل ٓ أقمٜمل ط اًمٜمٌل سمًٜم٦م

 َأِزّل  أن سمؽ أقمقذ إين مهللا اهلل قمغم شمقيمٚم٧م اهلل سمًؿ ي٘مقل وًمٙمٜمف سم٤مسمف، ُمـ ظمروضمف
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 يقضمد ورسمام قمكّم، ُيـْجَٝمؾ أو َأضْمٝمؾ أو ُأفْمَٚمؿ او أفمٚمؿ او ُأوؾ أو َأِوؾ أو ُأزل أو

 .إوراد يمت٥م ذم ُمذيمقرة وهل اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ذم أظمرى أذيم٤مر هٜم٤مك

ٞم٤مً  خيرج أن: هق اًمِم٤مهد ًمٙمـ ٛم  ًَ  وىُمٌٞمؾ ،ط اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م وسمقردٍ  سم٤مؾمؿ ُُم

ع ذًمؽ  اًمٕم٤ٌمرة شمٚمؽ إٓ أقمٚمؿ وٓ ،ط اًمٜمٌل قمـ اًمقارد سم٤مًمذيمر أجْم٤مً  أهٚمف ُيَقد 

 ذم ويٛمٌم، يٜمٓمٚمؼ صمؿش ودائٕمف شمْمٞمع ٓ اًمذي اهلل أؾمتقدقمٙمؿ: »اعمُْخَتّمـرة اًمَٓمٞم ٦ٌم

 ًمٓمٞمٗم٦م أذيم٤مر ومٝمٜم٤مك وارشمٗم٤مع، هٌقط اًمٓمريؼ ذم يٙمقن أن ُمـ ًمف سمد ٓ اًمٓمريؼ أثٜم٤مء

ر ضمداً   قمز ظمٚم٘مف قمغم قم٤ملٍ  أنف: وُمٜمٝم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م، اًمّمٗم٤مت وضمؾ قمز هلل سم٠من اًمذايمر شُمَذيم 

ٌَّح وادي٤مً  هٌط ومٙمٚمام وضمؾ،  قمغم يم٤من وإذا سمف، شمٚمٞمؼ ٓ صٗم٦م يمؾ ُمـ وَٟمزَّ ِهف اهلل ؾَم

ٍف   رومع احل٤مًم٦م هذه ذم ُينْمع ٓ وًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل يَمؼمَّ  َهَْم٦ٌم أو ضمٌؾٍ  أو ُذُ

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ إذيم٤مر يمؾ ذم إصؾ ٕن إذيم٤مر: هبذه اًمّمقت

 شمٕم٤ممم اهلل ريض- إؿمٕمري ُمقؾمك أب طمدي٨م ىمرأتؿ أو ؾمٛمٕمتؿ ىمد وًمٕمٚمٙمؿ.. اًمًـر

ٌَّحٜم٤م، وادي٤مً  هٌٓمٜم٤م إذا ومٙمٜم٤م ط اًمٜمٌل ُمع ؾمٗمر ذم يمٜم٤م: »ىم٤مل -قمٜمف وم٤مً  قَمَٚمْقٟم٤م وإذا ؾَم  ُذُ

ٟم٤م، شمٜم٤م ورومٕمٜم٤م يَمؼمَّ  قمغم أرسمٕمقا  اًمٜم٤مس، أهي٤م ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤ملش أصقا

٤ًٌم، وٓ سم٠مصؿَّ  ًمٞمس شمدقمقٟمف ُمـ إن أنٗمًٙمؿ،  رواي٦م ذمش سمّمػما  ؾمٛمٞمٕم٤مً  شمدقمقن إٟمام هم٤مئ

 ش.إًمٞمف راطمٚمتف قمٜمؼ ُمـ  أطمديمؿ إمم أىمرب هق ُمـ شمدقمقن إٟمام»

ع ٓ وأُمث٤مًمف احلدي٨م ومٌٝمذا  ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م إٓ سم٤مٕذيم٤مر اًمّمقت رومع ُينْمَ

 ذم ذيمرٟم٤م إذا اهلل ؿم٤مء إن ؾمٜمذيمر يمام سم٤مًمتٚمٌٞم٦م اًمّمقت رومع اعمًتثٜمك ذًمؽ وُمـ اؾمتثٜم٤مء،

 .اًمٕمٛمرة قمـ حتدصمٜم٤م أثٜم٤مء

 .واًمتًٌٞمح ًمٚمتٙمٌػم ُُمَٕملمَّ  قمدد ذم :اًم٤ًمئؾ

- هٜم٤مك اعمديٜم٦م، إمم وصؾ إذا طمتك وصؾ، إذا هٙمذا يٛميض يزال ومال ٓ، :اًمِمٞمخ

 أيمثر يٖمٗمؾ وهٜم٤م اعمًجد، حتٞم٦م ريمٕمتلم ومٞمف ويّمكم اًمٜمٌقي اعمًجد يدظمؾ -ؿمؽ سمال

ر احلج٤مج  اًمٜمٌقي اعمًجد وسمخ٤مص٦م اعم٤ًمضمد سمٙمؾ شمتٕمٚمؼ اًمتل أداب قمـ واًمُٕمامَّ

ٟمقا  ُم٤م أهنؿ ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم قمٜمٝم٤م: يٖمٗمٚمقن ومٝمؿ أداب، شمٚمؽ ُمٜمف ٟمٌٕم٧م اًمذي  وٓ مَتَرَّ

ؾمقا   ُم٤ًمضمدهؿ ذم يدظمٚمقن وطمٞمٜمام سمٚمدهؿ، ذم وهؿ أداب هذه ُمثؾ قمغم شَمـَٛمرَّ
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ٛمالً  سم٤مًمٞمٛمٜمك يدظمؾ أن اعمًجد إمم اًمدظمقل قمٜمد ومٞمٜمٌٖمل: وًمذًمؽ ًْ ٌَ  ىم٤مئالً  -أجْم٤مً – ُُم

 .رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا وؾَمّٚمؿ، حمٛمد قمغم َصٚم ـل مهللا اهلل سمًؿ

 ُمًتٕمجٚملم ُمًتٜمٗمرة محراً  يم٠مهنؿ هٙمذا، يدظمٚمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمٚمٞمف يتٝم٤موم٧م ومام

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد وإمم سمٕم٤مُم٦م، اعمًجد إمم ًمٚمداظمؾ اًمقاضم٥م ُمتذيمريـ همػم

 سمزقمٛمٝمؿ: ط اًمرؾمقل ىمؼم إمم ومقراً  يٜمٓمٚم٘مقن أنٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي إدب هذا سمخ٤مص٦م

 اًمقاىمع هق..يتٜم٤مؾمقن أو يٜمًقن ومٝمؿ اعمًجد دظمقهلؿ قمٜمد أُم٤م ىمؼمه، قمٜمد قمٚمٞمف ًمُٞمَّمٚم قا 

 ىمؼم إمم اعمًجد دظمقل أول ُمٙم٤من ُمـ ومٞمٜم٘مٚمقهن٤م هب٤م أُمرهؿ اًمتل اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 ُمٙم٤من ُمـ وٟم٘مٚمٝم٤م  ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م وم٘مط ًمٞمس اًمٕمٛمؾ هذا ذم أن ؿمؽ وٓ ،ط اًمرؾمقل

 اًمًٜم٦م، ذم واًمٕمٙمس اًم٘مٚم٥م هذا إمم سم٤مإلو٤موم٦م ُمنموع، همػم آظمر ُمٙم٤من إمم ُمنموع

 اًمِمديد إؾمػ ُمع ُيَرسمَّقا  مل اًمذيـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم هب٤م اسمتكم اًمتل أوم٦م ومٗمٞمف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٕمٔمٞمؿ ذم اًمٖمٚمق هق أقمٜمٞمف ُم٤م ذًمؽ اًمًٜم٦م، قمغم وُمرؿمدهيؿ قمٚمامئٝمؿ ُمـ

ٌ ف: ذم أىمقل وٓ اًمًالم  اعمحٌقب، ـم٤مقم٦م هق ذوـمف أول ُمـ اًمّمحٞمح احل٥م ٕن طُم

 : ىمٞمؾ يمام

 اًمٞمٌس قمغم دمري ٓ اًمًٗمٞمٜم٦م إن             ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ ومل اًمٜمج٤مة شمرضمق

 هذا ذم وأي٦م إظمرى، إىمقال سمٕمض ذم ُمٓمٞمع، حي٥م عمـ اعمح٥م إن: ي٘مقل صمؿ

ٌ قنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  ىُمْؾ ﴿: وضمؾ قمز ىمقًمف وهق شمٙمٗمل،
 يم٤من ومٛمـ ﴾اهلل حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشمٌَُِّٕمقيِن  اهللَ  حُتِ

ٌ ف ذم ص٤مدىم٤مً   سمٕمض ذم وًمٞمس طمٞم٤مشمف، يمؾ ذم ُمٜمٓمٚم٘م٦م ذم ئمٝمر احل٥م ومٝمذا ط ًمٜمٌٞمف طُم

 هذا احل٥م، سمٓمري٘م٦م اجلٝمؾ عمجرد اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم وشمتجغم يتٕم٤مـم٤مه٤م، اًمتل اعمٔم٤مهر

 .طم٤ٌمً  ًمٞمس

 اًمٜمٌقي، اًم٘مؼم اًمٜمٌقي اعمًجد يدظمٚمقن ُم٤م أول ظم٤مص٦م ي٠متقن وم٤مًمذيـ: وًمذًمؽ

 وىمتٝم٤م ُمـ اًمّمالة ٟم٘مٚمقا  وم٘مد ط اًمٜمٌل قمغم ويّمٚمقن ىمّمػماً، أو ـمقيالً  هٜم٤مك وي٘مٗمقن

 ُمـ واًمقىمقف اًم٘مٞم٤مم ومٞمف: أوًٓ  ُينْمع، مل اًمذي اعمٙم٤من ذًمؽ إمم اعمًجد دظمقل طملم ذم

 قمٜمد ينمع أَّٓ  أومم سم٤مب وُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة وُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة، أضمؾ

 وهق أٓ آظمر سم٠مدب ُيـِخٚم قن أهنؿ وسمخ٤مص٦م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمدقم٤مء اعم٘م٤مم ذاك
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َتْدسمرون أهنؿ إُم٤م ًْ  ذىم٤مً  ي٘مٗمقن ومٝمؿ يًت٘مٌٚمقهن٤م ٓ إىمؾ قمغم وإُم٤م سم٤مًمدقم٤مء، اًم٘مٌٚم٦م َي

 خم٤مًمػ هذا يمؾ اًمٜمٌقي، اًم٘مؼم أجدهيؿ سملم يًت٘مٌٚمقن ومٝمؿ اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌٚمقا  وإن وهمرسم٤ًم،

 أن قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ يروَ  مل وًمذًمؽ اإلؾمالُمل: ًمألدب

 اًمٜم٤مس مج٤مهػم يٗمٕمؾ يمام اعمًجد يدظمٚمقن طمٞمٜمام اًمٜمٌقي اًم٘مؼم ي٠متقا  أن اعمًجد، ي٠متقا 

 أصقاهتؿ يرومٕمقن أهنؿ وهق آظمر سم٠مدب ُيـِخٚم قن صمؿ وجيتٛمٕمقن، هٜم٤مك ويتٙمتٚمقن اًمٞمقم

 واطمؽماُمف شمٕمٔمٞمٛمف جي٥م ط اًمٜمٌل أن طمٞم٨م سمف َأظَمٚم قا  أدب وهذا ،ط اًمٜمٌل ىمؼم قمٜمد

– ذيمرت يمام اًمديـ ذم سم٤مإلطمداث ُيَٕمٔمَّؿ وٓ ُيـْحؽَمم وٓ وُمٞمت٤ًم، طمٞم٤مً  اًمنمع طمدود ذم

 اًمٖمٚمق ُمـ أجْم٤مً  هق ط اًمرؾمقل ىمؼم قمٜمد إصقات رومع: يٗمٕمٚمقن ُم٤م سمٕمض ُمـ -آٟمٗم٤مً 

 ُمقؾمك أب طمدي٨م ُمـ -أنٗم٤مً - قمرومتؿ يمام سم٤مًمذيمر أوًٓ  اًمّمقت رومع ٕن اًمديـ: ذم

 ىمؼم قمٜمد ومٞمف ي٘مٗمقن اًمذيـ اًمقىمقف ذاك ذم وسمخ٤مص٦م ُمنموقم٤ًم، ًمٞمس إؿمٕمري

 .ط اًمرؾمقل

 اًمرؾمقل قمٜمف هنك اًمذي اًمٖمٚمق ُمـ هق اجلٝم٤مل أوئلؽ ُمـ شم٘مع اًمتل إومٕم٤مل وهذه

 وم٢مٟمام اًمديـ، ذم واًمٖمٚمق إي٤ميمؿ: »ط ىمقًمف ذًمؽ ُمـ صحٞمح، طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ط

 قمز اهلل ىم٤مل اًمذيـ اًمٙمت٤مب أهؾ أوئلؽش ديٜمٝمؿ ذم هُمٚم قهؿ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ اًمذيـ أهٚمؽ

 ِديٜمُِٙمؿْ  ذِم  شَمْٖمُٚمقا  َٓ  اًمِٙمَت٤مِب  َأْهَؾ  َي٤م﴿ ي٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُم٤ٌمذةً  إي٤مهؿ خم٤مـم٤ٌمً  وضمؾ

 َٓ   قَمغَم  شَمُ٘مقًُمقا  َو
ِ
َّٓ  اهلل رين وهذا ﴾احلَؼَّ  إِ  يمثػمٌ  سمٛمٕمٜم٤مه أظمؾ اًمذي أظمر سم٤محلدي٨م ُيَذيم 

 ىمقًمف هق ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًم، سمٛمٕمٜم٤مه أظمٚمقا  اعمًٚمٛملم مج٤مهػم أن قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ

 قمٌد أن٤م إٟمام ُمريؿ: اسمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شَمْٓمُروين ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 أن٤م إٟمام ُمريؿ: سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شمٓمروين ٓش »ورؾمقًمف اهلل قمٌد وم٘مقًمقا 

 ش. ورؾمقًمف اهلل قمٌد وم٘مقًمقا  قمٌد

 ي٠ميت وشم٤مرةً  ُمدح، أـمرى أي ُمٓمٚم٘م٤ًم، اعمدح سمٛمٕمٜمك شم٤مرةً  ي٠ميت اًمٚمٖم٦م ذم اإلـمراء

 هذا قمغم اًمٙمالم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم شمتذيمروه أن جي٥م اًمٗمرق وهذا اعمدح، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سمٛمٕمٜمك

 ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمدح اعمٕمٜمٞملم هذيـ شُمْٕمٓمل ًمٖم٦مً  اًمٙمٚمٛم٦م هذه يمقن ٕن احلدي٨م:

 .احلدي٨م هذا شمٗمًػم ذم اخلالف أؾم٤ٌمب ُمـ هذا يم٤من ح،اعمد
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وا اعمت٠مظمريـ،..قمـ ومْمالً  اعمت٘مدُملم ُمـ ومٙمثػم  ذم شم٤ٌمًمٖمقا  ٓ أيش شمٓمروين ٓ» وَمنَّ

 ُمٕمٜمك، ُمـ أيمثر شمتْمٛمـ اًمتل اًمٚمٖمقي٦م إًمٗم٤مظ وًمٙمـ اًمٚمٖم٦م، ذم وضمف ًمف وهذا ُمدطمل

 ُم٤م يراقمل أن دون اعمٕم٤مين هذه ُمـ ُمٕمٜمًك  إمم يٛمٞمؾ أن أو جيٜمح أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ

 وأجْم٤مً  أوًٓ، هذا واطمد، ؾمٞم٤مق ذم أو واطمد ُمٙم٤من ذم ضم٤مء اًمذي اًمٚمٗمظ هبذا يتٕمٚمؼ

 يًتٕملم أن هب٤م يٛمٙمـ يمثػمة أظمرى ٟمّمقص ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م سمتٚمؽ يتٕمٚمؼ ُم٤م ُيراقمل أن دون

 .اًمٚمٖم٦م طمٞم٨م ُمـ اًمٚمٗمظ يتْمٛمٜمٝمام اًمٚمذيـ اعمٕمٜمٞملم ُمـ ُمٕمٜمك شمرضمٞمح ذم اعمًٚمؿ

وا اًمذيـ ومٝم١مٓء  ُمـ  ٟمٔمر وضمٝم٦م هلؿ ُمدطمل ذم شم٤ٌمًمٖمقا  ٓ أيش شمٓمروين ٓ» وَمنَّ

 إومم هقش ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمدح» وهق أظمر اعمٕمٜمك ًمٙمـ آٟمٗم٤ًم، ذيمرت يمام اًمٚمٖمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

ٟم٤م إن ٕنٜم٤م وسمٜمٝم٤ميتف: احلدي٨م هذا سمًٞم٤مق  يٚمتئؿ ملش اعمدح ذم اًمٖمٚمق» سمٛمٕمٜمك اإلـمراء وَمنَّ

 ش.ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا  وًمٙمـ» هق اًمذي احلدي٨م مت٤مم ُمع اعمٕمٜمك هذا

ش ُمريؿ سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شمٓمروين ٓ» احلدي٨م ٟمص إمم رضمٕمٜم٤م إذا

 ي٠ميت اجلقاب اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا: إذاً  احل٤مل سمٚم٤ًمن وًمق ي٘مقل ىم٤مئالً  يم٤من ٟمتّمقر

 ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمٙمامل هذا ٟمٌل إمم وضمؾ قمز اهلل سم٢محي٤مء يم٤مُمؾ اًمنمع ٕن ُم٤ٌمذة:

 ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ومتٗمًػمش ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا » ؾم١مال سمدون اجلقاب ومج٤مء اًم٘مرآن،

 هذاش ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا »: وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر ُمع يٚمت٘مل ٓ اعمدح

 سم٤معمٕمٜمك وُمن   إذا احلدي٨م هذا أن: -ٟمٔمري وضمٝم٦م ذم ُمٝمؿ وهق-: آظمر ورء رء

 احلدي٨م هلذا احلدي٨م، قمٚمامء سمٕمض شمٌقي٥م ُمع يتٜم٤مؾم٥م ٓش اعمدح ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م: »إول

ش اعمحٛمدي٦م اًمِمامئؾ» اًمِمٝمػم يمت٤مسمف ذم سم٤مسم٤مً  قم٘مد اًمذي اًمؽمُمذي قمٞمًك أب يم٤مإلُم٤مم

 .إول اعمٕمٜمك ُمع يٚمتئؿ ٓ اًم٤ٌمب هذاش ط اًمٜمٌل شمقاوع سم٤مب» سمٕمٜمقان

 شم٤ٌمًمٖمقا  ٓ: »ي٘مقل أن قمٚمٞمف واضم٥م واًمّمالح اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده ُمًٚمؿ يمؾ ٕن

 وأومم وم٠مومم إٟم٤ًمن، يمؾ قمغم واضم٥م هذا اًمتقاوع، سم٤مب ُمـ ًمٞمس هذاش ُمدطمل ذم

 اًم٤ٌمب، ُمع اًمتٗمًػم هذا ُمع احلدي٨م قمٜمدئذٍ  يٚمت٘مل يمٞمػ أو يٚمٞمؼ ومٙمٞمػ اإلؾمالم، سمٜمٌل

 هذا وسملم اعمٕمٜمك هذا سملم ُمٓمٚم٘م٤مً  شمالىمل هٜم٤مك وًمٞمس شمٜم٤مومر ذم ط اًمٜمٌل شمقاوع سم٤مب

 .اًم٤ٌمب
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مجقن احلدي٨م قمٚمامء أن -اهلل ؿم٤مء إن- شمٕمٚمٛمقن ويمام  ضمقاٟم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م قمـ ُيؽَمْ

 إٟمام ط اًمٜمٌل شمقاوع وم٤ٌمب ومقىمف، يٕم٘مدوٟمف اًمذي اًم٤ٌمب ذم وُمٕمٜم٤مه احلدي٨م وم٘مف

 اًمٖمٚمق هذا ٕن ُمدطمف: ذم اًمٖمٚمق قمـ وًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُمدطمف قمـ اعمًٚمٛملم هنٞمف ُمع يٚمت٘مل

 قمـ هنك إذا ومٞمام ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م طمٞمٜمئذٍ  ًمٚمرؾمقل ومٚمٞمس ُمًٚمؿ، يمؾ قمغم ومرض هق

 ؾم٤مئر ذًمؽ قمغم شمدل يمام اًمًالم قمٚمٞمف سمتقاوٕمف يٚمٞمؼ اًمذي وٕن ُمدطمف: ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمدح قمـ اًمٜمٝمل  هق إٟمام ط ؿمامئٚمف

دان اصمٜم٤من أُمران أن طمتك قمٜمدٟم٤م ص٤مر: إذاً   اعمدح سمٛمٕمٜمك اإلـمراء شمٗمًػم ًمٜم٤م ُي١َميم 

 ش ُمٓمٚم٘م٤مً  متدطمقين ٓ»: ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ش.ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا » :األول األور

 اًمرؾمقل شمقاوع سم٤ٌمب احلدي٨م هلذا  احلدي٨م قمٚمامء وشمرمج٦م شمٌقي٥م :الثاين األور 

 اًمٜمٝمل وإٟمام اعمدح، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م وهق أٓ إول اًمتٗمًػم ُمع يٚمت٘مل ٓ هذا اًمًالم قمٚمٞمف

ش ُمريؿ سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام»: ط ىمقًمف صم٤مًم٨م ورء ُمٓمٚم٘م٤ًم، اعمدح قمـ

 اإلـمراء، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمـ اًمٜمٝمل يٕمٜمل اًمتِمٌٞمف هذا أن اعمت٠مظمريـ ُمـ يمثػم يتقهؿ

 أيش ُمريؿ سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شمٓمروين ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن يتقمهقن

 .اًمٜمّم٤مرى ومٞمف وىمٕم٧م اًمذي هذا ٕن ُمدطمل: ذم شُم٤ٌمًمٖمقا  ٓ: يٕمٜمل أنف

 اًمٕمٚمؿ، أهؾ يٕمرومٝم٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ُم٘مٌقًٓ، فم٤مهرًي٤م اًمتٗمًػم هذا أن: احلؼ

رون واًمذيـ  هذه قمـ يٙمقٟمقن ُم٤م أبٕمد هؿ اًمنميٕم٦م، ذم اعم٘مررة اًمذرائع ؾمد ىم٤مقمدة ُيَ٘مد 

 ٕنٜم٤م ذًمؽ اعمدح: ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سمٛمٕمٜمك هٜم٤م ًمإلـمراء اعم١موًمقن هب٤م شمِم٨ٌم اًمتل اعمالطمٔم٦م

 اسمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام شمٓمروين ٓ» ىمٞمؾ ومرسمام اًمتِمٌٞمف هذا قمٜمد وىمٗمٜم٤م إذا

 شُمَٖم٤مًمقا  ٓ أنتؿ: إذاً  اهلل، إٟمف ىم٤مًمقا  ُمريؿ؟ سمـ قمٞمًك ذم اًمٜمّم٤مرى ىم٤مل ُم٤مذاش ُمريؿ

 .سيح ذك هق مم٤م ذًمؽ ٟمحق أو اهلل اسمـ إٟمف قمٞمًك ذم اًمٜمّم٤مرى ىم٤مل يمام ذمّ  وشم٘مقًمقا 

 سمٛمٕمٜمك اإلـمراء يٗمنون اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ ُمـ يم٤من وًمق-: ي٘مقل ىم٤مئؾ ُمـ هؾ

: أيش ُمريؿ سمـ قمٞمًك اًمٜمّم٤مرى أـمرت يمام»: ي٘مقل اًمٔم٤مهر، هذا قمٜمد ي٘مػ -اعم٤ٌمًمٖم٦م
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 هذا ذم وىمع ىمد ؿم٤مقمرهؿ يم٤من وإن اًم٘مقل، هبذا ي٘مقل قم٤مح٤مً  أفمـ ُم٤م اهلل، اسمـ شم٘مقًمقا  ٓ

 :ىم٤مل طمٞمٜمام اًمٗمٝمؿ، ُمـ اًمًقء

 ...ُمدطم٤مً  ؿمئ٧م سمام واطمٙمؿ          ٟمٌٞمٝمؿ ذم اًمٜمّم٤مرى ادقمتف ُم٤م دع

 هق هذا اهلل، اسمـ اًمٜمّم٤مرى ىمقل قمـ اسمٕمد سمس طمدود ًمف ًمٞمس اعمدح هذا: يٕمٜمل

 اًمٕم٤معملم رب وهنك احلدي٨م ذاك ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك اًمذي اًمديـ ذم اًمٖمٚمق

 .ديٜمٝمؿ ذم يٖم٤مًمقا  أن اًمٜمّم٤مرى

 ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اعمًٚمٛملم سمٕمض ذم ومّمدق

 سمٕمض ذم وضم٤مءش ًمدظمٚمتٛمقه َو٥م   ضمحر دظمٚمقا  ًمقا  طمتك سمذراع، وذراقًم٤م سمِمؼم، ؿمؼماً 

 طمتك»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ضمداً  رهٞم٦ٌم قم٤ٌمرة وهمػمهش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ» رواي٤مت

 ش.ذًمؽ ي٠ميت ُمـ ُمٜمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ، ىم٤مرقم٦م قمغم ُأُّمف ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من وًمقا 

 قمغم أو اعمًٚمٛملم شم٘مٚمٞمد قمغم سمحرومٞمتف يٜمٓمٌؼ يٙم٤مد احلدي٨م هذا! اهلل ؾمٌح٤من وي٤م

 ُم٤م إمم ٟمٕمقد اًمِم٤مهد وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمٙمٗم٤مر هل١مٓء اعمًٚمٛملم سمٕمض إىمؾ

 اًمنمك ذم وىمٕمقا  ُم٤م اًمٜمّم٤مرى أن سمف ٟم٘مٓمع اًمذي اًمذرائع ؾمد سم٤مب ُمـ إًمٞمف أذت

 ٓ اًمنم أن ظمٚم٘م٦م ذم اهلل ؾمٜم٦م ٕن واطمدة: وىمٗمزة ـمٗمرة اهلل اسمـ قمٞمًك ىمقهلؿ ذم إيمؼم

 اًمنمك إمم يّمؾ أن اإلٟم٤ًمن ًمٕمدوه يزيـ اًمِمٞمٓم٤من هٙمذا رويدًا، رويداً  إٓ ي٠ميت

 ي٘مع أن سمٕمد إٓ اإلٟم٤ًمن قمدوه هل٤م يتٜمٌف ٓ ٟم٤مقمٛم٦م ضمداً  ًمٓمٞمٗم٦م ظمٓمقات سمت٘مديؿ إيمؼم،

 ىم٤مل ًمذًمؽ اًمرضمٞمؿ: اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف أوىمٕمف اًمذي اًمنمك وذم اًمنمك، ذم رأؾمف ُأم   قمغم

 :اًمٕمّمقر سمٕمض ذم اًمِمٕمراء سمٕمض

مُ  هل٤م يٙمقن أن ويقؿمؽ             ٟم٤مر وُمٞمض اًمرُم٤مد ظمٚمؾ أرى  ضا

هل ربـــــاحل وإن              شُمْذيمك اًمٕمقديـ ُمـ اًمٜم٤مر وم٢من  المــــــــاًمٙم ٤مـــــَأوَّ

  إيش؟ وُمٕمٔمؿ اًمنمر ُمٕمٔمؿ وُم٤م

 .اًمنمر ُمًتّمٖمر ُمـ اًمٜم٤مر وُمٕمٔمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي اًمنمر، ُمًتّمٖمر ُمـ اًمٜم٤مر وُمٕمٔمؿ :اًمِمٞمخ
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 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم ُمٕمٚمقم هق يمام اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب سم٘مقاقمد ضم٤مء واإلؾمالم

 .اًمّمدد هذا ذم وًمًٜم٤م

 ط اًمٜمٌل أن احلٙمٞمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م وُمـ اًم٤ٌمًمٖم٦م احِلْٙمٛم٦م ُمـ يم٤من: وم٢مذاً 

ي أن ظمِمٞم٦م اًمنمع: ذم ضم٤مء سمام إٓ اًمًالم، قمٚمٞمف ُمدطمف سم٤مب أهمٚمؼ  ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ُي١َمد 

 .اًمنمع ُيـخ٤مًمػ رء إمم ُمدطمف

 اًمّمٕم٥م ُمـ وًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، هم٤ٌمر ٓ اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ُمدح سمٙمٚمامت اح٤مدح يٌدأ ىمد

 ذم ضم٤مءت اًمتل سم٤معمٜم٤مهل قم٤مح٤مً  يم٤من إذا إٓ اًمنمع، طمدود قمٜمد اح٤مدح ي٘مػ أن سمٛمٙم٤من

 ؾمد سم٤مب ُمـ ضم٤مءت وإٟمام ساطم٦م، اًمنمع ذم شم٠مت مل اًمتل وسم٤معمٜم٤مهل ساطم٦ًم، اًمنمع

 وًمٙمـش »متدطمقين ٓ» سمٛمٕمٜمك هق اًم٤ًمسمؼ ذم احلدي٨م شمٗمًػم أن ٟمرى هلذا اًمذريٕم٦م:

 رؾمقل قمـ صح ُم٤م يمؾ يذيمروا أن اًمتزُمقا  اعمًٚمٛملم أن وًمقش ورؾمقًمف اهلل قمٌد ىمقًمقا 

 اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ُمدطم٤مً  يٌتٙمروا أن قمـ يٙمٗمٞمٝمؿ ومذًمؽ واعمٜم٤مىم٥م اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ ط اهلل

 ًمٞمس وضمؾ قمز اهلل ٕن ُمدح: أي   قمـ ذًمؽ أهمٜم٤مهؿ اعمٍمي، اًمِم٤مقمر ذًمؽ ىم٤مل يمام

 ومْم٤مئؾ ُمـ وؾمٜم٦مً  يمت٤مسًم٤م اًمنمع ذم ضم٤مء ُم٤م وسمٕمد ﴾قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإِٟمََّؽ ﴿ ىمقًمف سمٕمد

 ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم سمٕمض قمٚمٞمف مم٤م وأب٘مك ظمػم ومذًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل وُمٜم٤مىم٥م

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمدح ذم -زقمٛمقا – يتخذوهن٤م وأن٤مؿمٞمد ىمّم٤مئد شمٜمٔمٞمؿ

 يًٛمقهن٤م اًمتل إن٤مؿمٞمد هذه إن: شم٤مًمٞم٤مً  ؾم٠مذيمره٤م اًمتل اعمالطمٔم٦م هذه ويٙمٗمل

 اًمتٖمٜمل ُم٘م٤مم شم٘مقم أصٌح٧م وٟم٤ًمءً  رضم٤مًٓ  اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم سملم اًمديٜمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد

 شُمّمٌح صمؿ يٛمدطمقٟمف اإلؾمالم: ٟمٌل شمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾمؿ اًمِمٞمٓم٤من وؾم٤مئؾ ُمـ وهذا سم٤مًم٘مرآن،

 ومٞمف ىم٤مل اًمذي سم٤مًم٘مرآن اًمتٖمٜمل وقمـ احلؼ ذيٕم٦م قمـ شَمٍْموُمٝمؿ ذيٕم٦م اعمامديح هذه

َـّ  مل ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ش.ُمٜمك ومٚمٞمس اًم٘مرآن ذم يتٖم

 ،ط اًمٜمٌل قمغم واًمًالم اًمٜمٌقي اعمًجد دظمقل سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم يمثػماً  اؾمتٓمردت ًمٕمكم 

 طمٞمٜمام اًمنمع قمـ واعمٌتٕمديـ اعمخ٤مًمٗملم ًمٙمثرة قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف جي٥م أُمر هذا أن أرى ًمٙمٜمل

ٌَؾ اًمِمٓمر ويتٞمٛمٛمقن ط اًمٜمٌل ُمًجد يدظمٚمقن
 اًمًٚمػ إن -آٟمٗم٤مً – ىمٚم٧م ىمؼمه ىمِ

وا إذا أي ُم٤ًمومريـ، ضم٤مؤوا إذا قم٤مدهتؿ ُمـ يٙمـ مل اًمّم٤مًمح  ُمًجد إمم اًمرطم٤مل ؿَمد 
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 ُم٤ًمضمد يمؾ ذم شمٓمٌؼ اًمتل أداب ُمًجده ذم يٓمٌ٘مقا  أن إٓ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اهلل ريض- قمٛمر اسمـ اهلل قمٌد قمـ صم٧ٌم يمام ىمؼمه إمم سمٕمْمٝمؿ ي٠ميت وىمد اإلؾمالم، سمالد

 أب٤م ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىمقًمف قمغم يزيد ٓ وًمٙمٜمف -قمٜمف شمٕم٤ممم

 ومُٞمٕم٤مُمؾ ؾمالم، اًمٓمٞم٤ٌمت اًمٙمٚمامت هذه وم٘مط أبتل، ي٤م أو قمٛمر ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم سمٙمر،

ٚم ؿ قمٛمر، أب٤مه صمؿ سمٙمر أب٤م إول ظمٚمٞمٗمتف ُيَٕم٤مُِمؾ يمام ط اًمٜمٌل ًَ  ٓ صمؿ مجٞمٕم٤ًم، قمٚمٞمٝمؿ ُي

 ؾمتجدون صالة يمؾ سمٕمد اًمٞمقم، اًمزوار يٗمٕمؾ يمام اعمديٜم٦م ذم أىم٤مم ُم٤م ىمؼمه قمغم يؽمدد

 وإذيم٤مر سم٤مٕوراد ي٠متقا  وأن اًمّمالة سمٕمد جيٚمًقا  أن سمديؾ اًمٖمٚمق آصم٤مر ُمـ هذا ،[ذًمؽ]

 ي٘مٗمزون هبؿ إذا مجٞمٕمٝم٤م، ذٟمقهبؿ هلؿ اهلل يٖمٗمر أن ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م واًمتل اعمنموقم٦م

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل يّم٤مومحقن ويم٠منام اًمٜم٤مومذة، ُمـ سمٞم٘مؽمب اًمذي ُمٜمٝمؿ واًمِم٤مـمر

 ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمٚمقن اًمًالم سمٕمد أبداً  اًمّمح٤مسم٦م يٙمـ مل اًمديـ، ذم اًمٖمٚمق سم٤مب ُمـ يمٚمف هذا

 اًمتل احلجرة يم٤مٟم٧م اعمًجد، ذم يٙمـ مل اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم اًمٜمٌل ىمؼم أن قمٚمامً  ذًمؽ: ُمـ

 اًمرؾمقل يم٤من طمٞمٜمام قمٝمده٤م أول ذم يم٤مٟم٧م يمام شمزال ٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م دومـ

 هٙمذا اعمًجد، ذىمل وهل إًمٞمٝم٤م يٕمقد اًمّمالة ُمـ يٜمتٝمل اعمًجد، إمم ُمٜمٝم٤م خيرج طمٞم٤مً 

 اًم٘مؼم يًت٘مٌٚمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن يقُمئذٍ  هؿ يم٤مٟمقا  ومام اًمّمح٤مسم٦م، زُمـ ذم احلجرة يم٤مٟم٧م

 مل اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ٕن ذًمؽ: ىمدرهتؿ وذم ُمٙمٜمتٝمؿ ذم ذًمؽ يٙمـ مل اًمٙمٕم٦ٌم، يًتدسمروا وأن

 .ُمًجداً  يٙمـ

 أدظمٚمقا  ح٤م اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد قمٝمد ذم وىمع اًمذي اًمديـ ذم آسمتداع آصم٤مر وُمـ

 وُمـ يمٕم٦ٌم، يم٠منف قمٛمٚمٞم٤مً  ومّم٤مر اًمٜمقاطمل، مجٞمع ُمـ وأومرهمقه اعمًجد، إمم اًمٜمٌقي اًم٘مؼم

 اًمّمالة قم٘م٥م اًمٜم٤مس ه١مٓء شمرون -اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ؾمؽمون يمام- اًمٞمقم أهنؿ ذًمؽ

 اعمخ٤مًمٗم٦م أصم٤مر وُمـ يقُمئذ، ممٙمٜم٤ًم هذا يٙمـ مل اًم٘مؼم، ويًت٘مٌٚمقن اًم٘مٌٚم٦م يًتدسمرون

 يمثػمة ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م سم٤معمًجد، اًم٘مؼم إدظم٤مل قمـ شمٜمٝمك اًمتل اًمرؾمقل إطم٤مدي٨م

 ُمـ إن أٓ»: ط ىمقًمف وهق أٓ واطمد سمحدي٨م اًمتذيمػم أن طمًٌٜم٤م ضمدًا، ويمثػمة

ر  أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون واًمذيـ أطمٞم٤مء، وهؿ اًم٤ًمقم٦م شمدريمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مس ذا

– اًمّم٤محلقن اًمٜم٤مس ومّم٤مر اعمًجد: إمم اًم٘مؼم أدظمٚمقا  أو اًم٘مؼم ومدظمؾش ُم٤ًمضمد

ّدة هذه ذم اًمّمالة يت٘مّمدون وإٟمام -ُمثالً - اًمروو٦م ذم يّمٚمقن ٓ -زقمٛمقا   ً  اًمتل اًم
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 رؾمقل ومٌتحذير وًمذًمؽ اًمديـ، ذم اًمٖمٚمق ُمـ ذًمؽ يمؾ اًمنميػ، اًم٘مؼم هب٤م يًت٘مٌٚمقن

: اًمٜمٌقي اعمًجد دظمٚمتؿ إذا أنٙمؿ اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع قمغم احلريّمقن أنتؿ ٟمحذريمؿ إُم٦م

 شُمَّمٚم قن صمؿ اًمرمح٦م، أبقاب ًمٙمؿ يٗمتح وأن ط اًمٜمٌل قمغم وسم٤مًمّمالة سم٤مًمتًٛمٞم٦م ادظمٚمقه

 يم٤من ُم٤م قمغم وم٘مط، ًمٚمًالم ضمٝم٦م أّي  ُمـ اًم٘مؼم إمم شمذهٌقا  أن ُم٤مٟمع ٓ صمؿ اعمًجد، حتٞم٦م

 .قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يٗمٕمٚمف

ر  وم٤مضمٕمٚمقا  سمٚمديمؿ، قمـ سمٕمٞمديـ ُم٤ًمومريـ ًمٌ٘م٤مئٙمؿ شم٘مرروهن٤م اًمتل إج٤مم سم٠من: وُأَذيم 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم ُمٜمٝم٤م واًم٘مٚمٞمؾ احلرام اعمًجد ذم أيمثره٤م إج٤مم هذه ُمـ

 اعمٙمل اعمًجد ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م[ ومرق] ُمـ ومْمٞمٚم٦م، ُمـ شمٕمٚمٛمقن ح٤م واًمًالم اًمّمالة

 سمٞمٜمام صالة سم٠مخػ هق إٟمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم وم٤مًمّمالة اًمٜمٌقي، واعمًجد

 ىمد اًمذي احلدي٨م ذًمؽ َيُٖمَرٟمَّٙمؿ ٓ صمؿ صالة، أخػ سمامئ٦م احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة

 آصم٤مر وُمـ وهق إًمًٜم٦م، سمٕمض ُمـ شمًٛمٕمقٟمف وىمد اعمًجد ضمدران سمٕمض ذم شم٘مرؤوٟمف

 مج٤مهػم ومتجد اًمنمقمٞم٦م، اًمٗمْم٤مئؾ ذم شمٕمٙمس أجْم٤مً  أهن٤م اعمٜمٙمر اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا

 قمغم صدق هٜم٤م ُمٙم٦م، ذم إىم٤مُمتٝمؿ ُمـ أيمثر اعمديٜم٦م ذم اإلىم٤مُم٦م يٙمثرون واحلج٤مج اًمٕمامر

 اًمٞمٝمقد طمؼ ذم ىم٤مًمف اًمذي وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف -اًمِمديد إؾمػ ُمع- ه١مٓء

ٌِْدًُمقنَ ﴿ َت ًْ ٌ ف ُمـ سم٤مًمتامم وهذا ﴾ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ  سم٤مًمٞمٝمقد اًمَتَِم

 .اًمديـ ذم اًمٖمٚمق وهق أٓ وسم٤مًمٜمّم٤مرى،

 إمم شمٜمٓمٚم٘مقا  أن قمجٚمتؿ ُم٤م وم٢مذا - اهلل ؿم٤مء إن اًمٕمٛمرة قمغم ٟمٕمقد - قمجٚمتؿ ُم٤م وم٢مذا 

 ذي قمٜمد هٜم٤مك أو ومٞمف ٟم٤مزًمقن أنتؿ اًمذي اعمٜمزل ذم إُم٤م آهمت٤ًمل، ًمٙمؿ وشمٞمن اًمٕمٛمرة

 ٓ ذًمؽ وسمٕمد ُمنموع، يٕمٜمل هذا ًمالهمت٤ًمل احلامُم٤مت سمٕمض سمٜمٞم٧م طمٞم٨م احلَُٚمْٞمٗم٦م

: ؾم٠مىمقل ح٤م آٟمت٤ٌمه وأرضمقا  ريمٕمتلم، شمّمٚمقا  أن سمٕمد إٓ سم٤مًمٕمٛمرة، شُمـْحرُمقا  أن يٜمٌٖمل

 ذي ُمٞم٘م٤مت هذا اعمٞم٘م٤مت ؾمٜم٦م ُمـ مه٤م وإٟمام اإلطمرام، ؾمٜم٦م ُمـ ًمٞمًت٤م اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من

 اًمّمالة قمٚمٞمف ضمؼميؾ أن وهمػمه اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء طمٞم٨م احلٚمٞمٗم٦م:

 ضمؼميؾ إن»: ىم٤مل اإلؾمالم طمج٦م طم٩م ح٤م هٜم٤مك سم٤مت وىمد ،ط اًمٜمٌل ضم٤مء واًمًالم

 أضمؾ ُمـش اعم٤ٌمرك اًمقادي ذم ريمٕمتلم ومّمؾ   اعم٘مدس، سم٤مًمقادي إٟمؽ: وىم٤مل أت٤مين

قم٧م احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ يٛمر اًمذي هذا اًمقادي : أي هذا، وُمٕمٜمك اًمريمٕمت٤من، ه٤مشم٤من ُذِ
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 ُيـْحرُمقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم أن اإلطمرام، ؾمٜم٦م ُمـ اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من ًمٞم٧ًم: ىمقزم ُمٕمٜمك

ىمٞمتٝمؿ ُمـ  واًمٓم٤مئػ اًمري٤مض ٟمحق ُمـ اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م حيرم مم٤م وهمػمه يمٞمٚمٛمٚمؿ ُمقا

ـّ  ٓ ومٝم١مٓء ذًمؽ، وٟمحق ًَ م سمريمٕمتل يًٛمك ؿمٞمئ٤مً  ُيَّمّٚمقا  أن هلؿ ُي  .اإلطمرا

 اًمٜمٌل ومٕمؾ ومٝمٙمذا مج٤مقم٦م، ُمع صاله٤م ومريْم٦م سمٕمد ُيـْحِرم أن شمٞمن إذا اًمًٜم٦م ٟمٕمؿ،

 هؿ اعمديٜم٦م يم٠مهؾ هؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالة هذه شمٙمقن وم٘مد ،ط

 أرسمٕم٤ًم، اًمٔمٝمر ومٞمّمٚمقن مت٤مُم٤مً  إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالة هذه شمٙمقن وم٘مد ُم٤ًمومريـ، ًمٞمًقا 

 .ًمٚمٛم٤ًمومريـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٍماً  شمٙمقن وىمد

 .ٟم٤مومٚم٦م وًمٞم٧ًم ومريْم٦م طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمل

 اًمقادي ذم صالهتام قمغم شَمـْحِرصقا  أن يٜمٌٖمل إًمٞمٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمريمٕمت٤من ومٝم٤مشم٤من

ٌ قن ذًمؽ سمٕمد احلٚمٞمٗم٦م، ذا وادي وهق أٓ اعم٤ٌمرك،  سم٤مًمٜمٞم٦م، اًمتٚمٗمظ دون اًمٕمٛمرة سمتٚمٌٞم٦م شُمَٚم

 سم٤مًمٜمٞم٦م شمٚمٗمٔم٤مً  اًمّمحٞمح سم٤معمٕمٜمك ًمٞمس أو ٟمٞم٦م ًمٞمس وهذا سمٕمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ سم٤مًمٕمٛمرة وإٟمام

 احلدث ُمـ واًمٓمٝم٤مرة يم٤مًمقوقء اًمٕم٤ٌمدات ؾم٤مئر ذم اًمتٚمٗمظ ضمقاب قمٚمٞمف ي٘م٤مس طمتك

٤َّمت هذه يمؾ اًمّمالة، ذم اًمنموع قمٜمد واًمٜمٞم٦م إصٖمر واحلدث إيمؼم  ُم٘مروٟم٦م اًمذ 

: ي٘مقل اًمتٚمٌٞم٦م ومٗمل احل٩م ذم أُم٤م اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٞم٦م وإٟمام اًمديـ، ُُمـْحَدصم٤مت ُمـ ومٝمل سم٤مًمٚمٗمظ

ش سمٕمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ وقمٛمرة سمحج٦م أو وقمٛمرة، سمح٩م مهللا ًمٌٞمؽ سمح٩م، مهللا ًمٌٞمؽ»

ٌّل ي٘مقًمف هذا  .ضمٝمراً  اعمَُٚم

 اًمتل اًمٕم٤ٌمرة شمٗمقشمٙمؿ ٓ ُم٤ٌمذة، اًمتٚمٌٞم٦م هذه ُمع شم٘مرٟمقا  أن شمٜمًقا  أَّٓ  يٜمٌٖمل صمؿ

ٌ ل ي٘مقل أن وذًمؽ سم٤مٓؿمؽماط اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ شُمْٕمَرف  مهللا سمٕمٛمرة، مهللا ًمٌٞمؽ اعمَُٚم

 وُم٤م اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك ُم٤م: أوًٓ  طمًٌتٜمل، طمٞم٨م َُمـِحٚم ـل مهللا طمًٌتٜمل، طمٞم٨م َُمـِحٚم ـل

 صمٛمرشمف؟

 ٓ أُمًرا  قمكمَّ  ىمدرت ُم٤م إذا اًمٕمٛمرة ُمـ شَمـَحٚم كم: أيش حمكم: »اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك

 ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ومج٤مئل، يمٛمرض -اهلل ؾمٛمح ٓ- شَمَٙمن   قَمَرج، يمٛمثالً  أُمٚمٙمف

 هذا ُمٕمٜمك هذا احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ أو اًمٕمٛمرة ُمٜم٤مؾمؽ يت٤مسمع ٓ أن يْمٓمر سمحٞم٨م اعمقاٟمع،

 ٓ قمكمَّ  شم٘مدره سم٠مُمر طمًٌتٜمل طمٞم٨م اإلطمرام ُمـ حَتَٚم كم أيش حمكم مهللا» اًمٜمٌقي اًمقرد



 793 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمٛمرة 

 إثر أُم٤م اعمٕمٜمك، هق هذا وضمؾ، قمز اهلل ىمْم٤مه ح٤م راد ٓ ٕنف رده: قمغم زم ىمدرة

ر احلج٤مج مج٤مهػم قمٜمف يٖمٗمؾ مم٤م وذًمؽ ضمداً  ُمٝمؿ ومٝمق وصمٛمرشمف  ذم ضم٤مء طمٞم٨م واًمُٕمامَّ

 ش.ىم٤مسمؾ ُمـ وطم٩م هدي، ومٕمٚمٞمف قُمِرج أو وَمُٙمِن  طَم٩ّم  ُمـ» اًمّمحٞمح احلدي٨م

ٌّك اًمذي هذا: أي ر صمؿ سم٤مًمٕمٛمرة ًَم  قمٚمٞمف اًمٕمٛمرة، هذه إمت٤مم يًتٓمع ومٚمؿ أُمر قمٚمٞمف ىُمد 

 .يمالمه٤م ُمٜمٝمام ًمف سمد ٓ واضم٤ٌمن

م أن: إول اًمقاضم٥م  .اخل٤مص٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه قَمٓمَّؾ ٕنف هدًي٤م ُيَ٘مد 

 ُمـ يتٛمٙمـ طمٞمٜمام سمٕمد ومٞمام ي٘مْمٞمٝم٤م أن قمٚمٞمف جي٥م اًمٕمٛمرة هذه أن: أظمر وإُمر

 .قم٤مم طمٙمؿ هذا ىمْم٤مئٝم٤م،

 ومحًٌفش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم مهللا: »وىم٤مل وج قمز َرسّمف قمغم اؿمؽمط ُمـ أُم٤م

 أن ؿمؽ ومال اسمتدأه٤م يمام شمٓمققم٤مً  اًمٕمٛمرة يٕمٞمد أن ؿم٤مء إن قمٚمٞمف، رء ٓ ومحٞمٜمئذٍ  سمح٤مسمس

 أيمثر ُمٜم٤مؾمؽ ًمف شمٕمٚمٛمقن احل٩م أهؿ، وهق احل٩م يمذًمؽ قمٚمٞمف، جي٥م ٓ ًمٙمـ ذًمؽ، ًمف

 اجلامر ورُمل ُمزدًمٗم٦م ذم واًمٌٞم٤مت قمرومف ذم واًمقىمقف ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت ُمـ اًمٕمٛمرة ُمـ

ٌَّك اإلؾمالم طمج٦م سمٕمد طم٩م اًمذي ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق  يِمؽمط مل صمؿ اعمٞم٘م٤مت ذم سم٤محل٩م وًَم

 اًم٘م٤مدم اًمٕم٤مم ذم احل٩م ُيٕمٞمد أن وقمٚمٞمف هدي ومٕمٚمٞمف طم٤مسمس، طمًٌف صمؿ ذيمرٟم٤م، ُم٤م رسمف قمغم

 إظمرى اعمرة ذم ًمٙمٜمف قمٜمف، أؾم٘مٓمٝم٤م ىمد اإلؾمالم طمج٦م احل٩م ومريْم٦مً  طَم٩ّم  يم٤من وًمق

٦م وضمؾ قمز اهلل قمغم يت٘مرب أن ٟمقى  أن يًتٓمع ومل طم٤مسمس طمًٌف صمؿ ُمتٓمققم٤ًم، سمَِحجَّ

  َواًمُٕمْٛمَرةَ  احل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام يتٛمٝم٤م وأن ُيْٙمِٛمٚمٝم٤م
ِ
 .﴾هلل

 .ىم٤مسمؾ ُمـ طم٩م وقمٚمٞمف هدي ومٕمٚمٞمف اًمنمط ذًمؽ اؿمؽمط ىمد يٙمـ مل وم٢مذا

 يٗمٞمديمؿ وٓ هذه، اًمتٚمٌٞم٦م قم٘م٥م شمِمؽمـمقا  أن قمغم احلرص يُمّؾ  وم٤مطمرصقا : وًمذًمؽ

 شمٜمٓمٚم٘مقن صمؿ اًمٓمريؼ، ذم ؿمقـم٤مً  ىمٓمٕمتؿ أن سمٕمدُم٤م وم٤مشمٙمؿ ُم٤م شمذيمرشمؿ ُم٤م إذا رء ذًمؽ

 -سمؾ أصقاشمٙمؿ راومٕملم أن أىمقل وٓ- اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ شمٙمثرون وأنتؿ ،..اهلل ؿم٤مء إن

 ٕن واًمٕمٛمرة: احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة هذه ٕن ٕصقاشمٙمؿ: رومٕمٙمؿ ذم ُم٤ٌمًمٖملم

 اًمروطم٤مء اؾمٛمف ُمٙم٤مٟم٤مً  وصٚمقا  ح٤م طمتك أصقاهتؿ يرومٕمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ ىم٤مًمقا  اًمّمح٤مسم٦م

 أضمٝمدوا: أي إـمالىم٤ًم، اًمنمقمٞم٦م إذيم٤مر ذم هل٤م ُِمْثَؾ  ٓ ؾمٜم٦م وهذه أصقاهتؿ، سُمّح٧م
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 إن ًمٌٞمؽ، ًمؽ ذيؽ ٓ ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ، مهللا ًمٌٞمؽ: »سم٤مًمتٚمٌٞم٦م أصقاهتؿ سمرومٕمٝمؿ أنٗمًٝمؿ

 ُم٤م ُمٙم٦م إمم اعمِمقار أيمٛمٚمقا  ُم٤م طمتكش ًمؽ ذيؽ ٓ واعمٚمؽ، ًمؽ واًمٜمٕمٛم٦م احلٛمد

 ُم٤م يمٞمٚمق وصمامٟملم مخ٦ًم ٟمٕمؿ...أفمـ ُم٤م ًمٙمـ اعم٤ًموم٦م يمؿ أذيمر ُم٤م اًمروطم٤مء وصٚمقا 

 .أصقاهتؿ سُمّح٧م وىمد إٓ اعمٙم٤من ذًمؽ إمم وصٚمقا 

ً، اًمتٚمٌٞم٦م واًمٕمٛمرة احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ: إذاً   وهذا اًمتٚمٌٞم٦م، هبذه اجلٝمر ذم واعم٤ٌمًمٖم٦م ضمٝمرا

 سمدهؿ ح٤م اًمٜمٗمًٞم٦م احلالوة ُمـ سمٌمء يِمٕمرون اًمٜم٤مس ٕن طِمْٙمٛم٦م هذا ذم أرى أن٤م

٤م هلؿ ضمٕمؾ وضمؾ قمز اهلل ومٙم٠من أصقاهتؿ، يرومٕمقا  اهلل يذيمروا ًً  رهمٌتٝمؿ إلؿم٤ٌمع ُمتٜمٗم

 .واًمٕمٛمرة احل٩م وهق أٓ ُم٤م فمرف ذم هذه

 هق يمام اخلٗمل اًمذيمر ومخػم ذًمؽ ؾمقى ُم٤م أُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه..أصقاشمٙمؿ ارومٕمقا 

 قمغم أرسمٕمقا » إؿمٕمري ُمقؾمك أب طمدي٨م آٟمٗم٤مً  وطمًٌٙمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم ُمٕمروف

 وهق اًمٌٞم٤من، ؾم٤مئر ؾمٌؼ ُم٤م: إومم ُمالطمٔمت٤من، هٜم٤م صمؿ مج٤مقمٞم٦م سمّمقرةش  أنٗمًٙمؿ

 يٙمقن أن جيقز ٓ سمؾ واطمد سمّمقت اجلامقم٦م شمٚمٌٞم٦م شمٙمقن أن ومٞمٝم٤م يِمؽمط ٓ هذه اًمتٚمٌٞم٦م

 وإٟمام يمذًمؽ، جيقز أن يٙمقن ٓ سمؾ وم٘مٚم٧م أضسم٧م صمؿ يِمؽمط ٓ ىمٚم٧م يمذًمؽ إُمر

ٌ ل واطمد يمؾ  .ٟمٗمًف ـمقل أو ٟمٗمًف ىِمٍَم  وطم٥ًم ـم٤مىمتف، طم٥ًم ُيَٚم

 اًمٗمجر صالة قم٘م٥م سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمٚمف يمام اجلامقمل اًمذيمر أظمٓم٤مء وُمـ ؿم١مم وُمـ

ف سمٞمٙمقن واطمد ضمدًا، ؾمٞمئ٦م فم٤مهرة واعمٖمرب ًُ  سمٞمِمقف صمؿ اجلٛمٚم٦م، سمٞم٘مٓمع ىمّمػم َٟمَٗم

 ٟمٔم٤مم قمغم  حمرُم٤مً  يٙمقن واًمقىمػ اًم٘مٓمع سم٠من سمٞمٜمتٌف وُم٤م سمٞمٚمح٘مٝمؿ، ؾمٌ٘مقه اجلامقم٦م

 .اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م ُمالطمظ يم٤مٟم٧م هل -ُمثالً – واًمتجقيد اًم٘مراءة

 قمغم سم٤مٕظمرى، إومم اًمتٝمٚمٞمٚم٦م يرسمٓمقن أهنؿ أقمامهلؿ وؾمقء أجْم٤مً  ؿم١مُمٝمؿ ُمـ

 ي٠مظمذ أن اعمَُٝمٚم ٚملم ه١مٓء ُمـ ومرد ًمٙمؾ اعمج٤مل يٗمًحقن وٓ ٟمٗمس سمٞم٠مظمذوا ُم٤م إىمؾ

٤م ًً : سمٞمقصٚمٝم٤م ٓ اهلل، إٓ إهل ٓ: اٟمتٝم٧م ىمدير رء يمؾ قمغم وهق اًمتٝمٚمٞمٚم٦م، آظمر ذم ٟمٗم

 يمٜم٤م وهذا إهل، ٓ قمٜمد ويـ اٟم٘مٓمع ٟمٗمًف واطمد اهلل، إٓ إهل ٓ ىمدير رء يمؾ قمغم وهق

 اعمٝمؿ ضر ومٞمٝم٤م ُم٤م وطمده٤م إهل ٓ ذك يمٗمر إهل إٓ إهل ٓ: قمٜمد وَمَروٞم٦م ُمش ٟمًٛمٕمف

 ذك هل ًمٗمٔمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ذم ومٞم٘مٕمقن سمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ أصقات يرسمٓمقن أهنؿ اعمٝمؿ
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 ًمٗمٔمل ذك ىمٚمٜم٤م يمام هذا ٕن واًمٙمٗمر: سم٤مًمنمك قمٚمٞمف حيٙمؿ ٓ إٟم٤ًمن ـمٌٕم٤ًم،  ًمٗمٔمل

 وآسمتداع اًمٚمٗمٔمل اًمنمك هذا إمم وأوصٚمٝمؿ أوداهؿ اًمذي ُم٤م وًمٙمـ ىمٚمٌٞم٤مً  ذيم٤مً  ًمٞمس

 !اًمديـ ذم

 طم٥ًم سمٞمٚمٌل واطمد يمؾ واًمٕمٛمرة، احل٩م ذم اًمتٚمٌٞم٦م وُمٜمٝم٤م يُمٚم ٝم٤م إذيم٤مر: وًمذًمؽ

ف، ٟمِم٤مـمف ًِ  .سمجٜمٌف اًمذي زُمٞمٚمف طمرف ُمع وطمرومف صقشمف سمػمسمط ُم٤م وَٟمَٗم

 ٕنف ُم٤مٟمع: ومٞمف ُم٤م وهذا إصقات، شمٚمت٘مل إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم أنف اعمالطمظ وُمـ

ع ٓ أنف ومٙمام سمداه٦م ٌ ل، ُمـ صقت ُمع صقشمف يٛمٌم أن يت٘مّمد، أن اعمٚمٌل ذم ُينْمَ  ُيَٚم

 قمٜمف ُمٜمٝمل شَمَٙمٚم ػ هق إُمريـ ُمـ يمؾ ٕنف قمٜمف: يٗمؽمق أنف ي٘مّمد أن يٜمٌٖمل ٓ يمذًمؽ

 .إومم اعمالطمٔم٦م هل هذه ذقم٤مً 

 اًمٜم٤ًمء أن وهل اًمٜم٤مس، جلامهػم سم٤مًمٜم٦ًٌم همري٦ٌم شمٙمقن وىمد: اًمث٤مٟمٞم٦م اعمالطمٔم٦م

 صقت إن-ُمثالً - ي٘م٤مل ُم٤م هٜم٤م ؾمٞم٘م٤مل سم٤مًمتٚمٌٞم٦م، أصقاهتـ رومع ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ

 صقت أن قمغم يدل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم ٟمجد ٓ يمٜم٤م وإن ٟمحـ قمقرة، اعمرأة

ة أن ٟمرى ًمٙمٜمٜم٤م قمقرة، اعمرأة  ومْمالً  ًمٚمرضم٤مل خم٤مـمٌتٝم٤م ذم صقهت٤م شمرومع ٓ أن جي٥م اعمرأ

 هذه ذم إٓ اًمنمع، ذم اًمقاردة وإذيم٤مر ًمألوراد ذيمره٤م وقمٜمد اًم٘مرآن شمالوة قمـ

 .اًمتٚمٌٞم٦م وهل أٓ احل٩م ؿمٕم٤مئر ُمـ اًمِمٕمػمة

 اًمنميٕم٦م ذم هل٤م ُمثؾ ٓ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٔم٤مهرة هذه أن: ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م وًَمَٕمّؾ 

ئع قمـ ومْمالً  ٟمٗمًٝم٤م،  يم٤مٟم٧م ًمق ظمالف قمغم هٜم٤م يْمٞمع اعمرأة صقت أن إظمرى، اًمنما

ة  يذاع يمام وضمؾ، قمز اهلل يمت٤مب اهلل يمالم سم٘مراءة وًمق صقهت٤م ومؽمومع ه٤مدئ ضمق ذم اعمرأ

 ذم جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  هذا ًمٚم٘مرآن، شمالوة هل٤م ومٜمنموا اعمٖمٜمٞم٦م، هذه يمٚمثقم ُأمّ  قمـ أطمٞم٤مٟم٤مً 

 صقت صدى ذم اًمٜم٤ًمء صقت يذه٥م اجلٛمٝمقر أصقات ُمع اًمتٚمٌٞم٦م أُم٤م اإلؾمالم،

 هذا يرومٕمقا  قَمؿّ  اًمّٚمـل هٜم٤م يمٚمثقم أم وٓ قم٤مئِم٦م وٓ زيٜم٥م أن ئمٝمر وٓ اًمرضم٤مل

 هذه ذم أصقاهتـ اًمٜم٤ًمء رومع ذقمٞم٦م طمٙمٛم٦م ُمـ هذا ومٚمٕمٚمف اًم٘مْمٞم٦م، شمْمٞمع اًمّمقت

 .اًمٕمٛمرة ذم أو ًمٚمح٩م اًمتٚمٌٞم٦م
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ر احلج٤مج ه١مٓء ويًتٛمر  اًمتًٌٞمح: اًم٤ًمسمؼ إدب ُمالطمٔم٦م ُمع اًمتٚمٌٞم٦م، ذم واًمُٕمامَّ

 اًمتٚمٌٞم٦م شمٜم٘مٓمع ومٝمٜم٤مك ُمٙم٦م، ُمِم٤مرف قمغم يّمٚمقا  طمتك واجل٤ٌمل، اًمقدي٤من ذم واًمتٙمٌػم

 اًمًالم، سم٤مب ُمـ اًمدظمقل ًمف شمٞمن إذا ًمف، شمٞمن سم٤مب أي   ُمـ اعمًجد ويدظمٚمقن

 سم٥ًٌم اًمزُمـ هذا ذم اًمّمٕم٥م ُمـ ٕنف ذًمؽ: ًمف شمٞمن إذا إومم ُمـ ًمٕمٚمف ومذًمؽ

 يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٜمـ هذه سمٙمؾ ي٠ميت أن ُمـ اعمًٚمؿ يتٛمٙمـ أن واًمٕمامر احلج٤مج ازدطم٤مم

ة  .اًمٞمقم اعمقضمقد آزدطم٤مم هذا يزدطمؿ ٓ قمدد ًمقضمقد يقُمئذ ُُمَٞمنَّ

ر احلرام، اعمًجد يدظمؾ أن أراد أو احلرام اعمًجد دظمؾ وم٢مذا  سم٠من أجْم٤مً  ُأَذيم 

 اًمرؾمقل عمًجد سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام وسم٤مًمدقم٤مء، سم٤مًمتًٛمٞم٦م يدظمؾ أن: أي هق، هق إدب

 إؾمقد احلجر قمغم ويذه٥م اعمًجد، إمم يدظمؾ صمؿ اعمًجد إمم ي٠ميت صمؿ اًمًالم قمٚمٞمف

 أنٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي ًمٚم٥ًٌم أجْم٤ًم: ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر وهذا ذًمؽ ًمف شمٞمن إن وُيَ٘مٌٚمف ومٞمًت٘مٌٚمف

 ُمـ أطمداً  ي١مذي أن دون إؾمقد احلجر شم٘مٌٞمؾ ًمف شمٞمن وم٢مذا اًمزطم٤مم، ؿمدة ُمـ

- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل ويمام اًمًٜم٦م، مت٤مم ُمـ هق ومذًمؽ هلؿ، زطم٤مُمف سم٥ًٌم اعمًٚمٛملم

 أين ٓ وًمق شمٜمٗمع، وٓ شمي ٓ طمجر أنؽ ٕقمٚمؿ إين: قمٜمف صح ومٞمام -قمٜمف اهلل ريض

ٌ ٚمؽ ط اهلل رؾمقل رأج٧م ٌَّٚمتؽ ُم٤م ُيَ٘م  .ىَم

 سم٤مًمرأي ًمٞم٧ًم أهن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م وُمٕمٜمك شمقىمٞمٗمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدات أن شمٜمٌٞمف هذا وذم

 ٓ اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم هق إٟمام وآؾمتٜم٤ٌمط آضمتٝم٤مد وآؾمتٜم٤ٌمـم٤مت، وآضمتٝم٤مد

 ٟم٘مػ اًمٜمص ُمع شمقىمٞمٗمٞم٦م ومٝمل اًمٕم٤ٌمدات أُم٤م ُمٜمٝم٤م، ظم٤مص٤مً  ُمقىمٗم٤مً  يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ سمد

عُٟمقَ  وٓ ٟم٘مٞمس وٓ ٟمجتٝمد وٓ  شمْمٛمٜمف، اًمذي واًمٗم٘مف اًمُٕمَٛمري إثر هذا ومروع ُمـ ؾم 

ٌ ُٚمُف؟ هؾ ط حمٛمد ىمٚم٥م قمغم اعمٜمزل اهلل يمالم ومٞمف اعمّمحػ   ُٟمَ٘م

 ذم ضم٤مء ُم٤م أطمًـ وُمـ اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ح٤مذا؟ ٓ، :اجلقاب

 سمف ًمٚمٕمٛمؾ أنزل إٟمام: وم٘م٤مل اعمّمحػ، زظمروم٦م قمـ ؾمئؾ أنفش ؿمٞمٌف أب أبـ ُمّمٜمػ»

 ُم٤مذا؟ ىمٚم٧م أن٤م ُمًٕمقد، اسمـ...وم٤معمّمحػ اًمٙمالم هذا يِمٌف ُم٤م أو ًمزظمرومتف، وًمٞمس

 ُمّمٜمػ» ذم يمام ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد هق ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمًٕمقد اسمـ ذيمرت ُم٤م يمٞمػ

 ش.ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ
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 ُمـ وأقمغم أؾمٛمك هق اهلل، يمالم ُمـ ومٞمف سمام ؿمؽ سمال اعمّمحػ أن: وم٤مًمِم٤مهد

 ٓ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يم٤من ح٤م وًمٙمـ اجلٜم٦م، طمج٤مرة ُمـ يم٤من وًمق إؾمقد، احلجر

 وًمٗم٧م ذًمؽ، أنٙمر أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ: صم٤مٟمٞم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت صمؿ: أوًٓ  ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن

 .سمف اًمٕمٛمؾ وهق اًم٘مرآن إٟمزال ُمـ اًمٖم٤مي٦م إمم اًمٜمٔمر

 أن ىمرأ  إذا ًمف ُيَزي ـ اإلٟم٤ًمن ًمٕمدوه أجْم٤مً  ُمٙم٤مئده ُمـ اًمِمٞمٓم٤من إن أىمقل وهٜم٤م

ٌ ٚمف،  يراب ُمـ أن اًمرسم٤م حتريؿ سمآج٤مت ي٘مرأ  ىمد وًمٙمـ ضمدًا، قمٔمٞمؿ اًمٌمء هذا ويٕمتؼم ُيَ٘م

 .ذًمؽ هيٛمف ومال وًمرؾمقًمف هلل حم٤مرب ومٝمق

َ  إن إؾمقد احلجر ًمت٘مٌٞمؾ ي٘مػ طمٞمٜمام: وم٢مذاً   سمٞمده إًمٞمف أؿم٤مر وإٓ ومٕمؾ ذًمؽ ًمف ُين 

 ومٞمف؟ ُم٤م وآ اًمرؾم٤مًم٦م ذم ُمذيمقر يده ُي٘مٌؾ وأن سمٞمده، يِمػم

 . ؿمٞمخٜم٤م ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 سمٕمض يم٤من سم٤مًمٕمّم٤م، إًمٞمف ُيِِمػم أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من اًمرؾمقل طمتك سم٤مإلؿم٤مرة، سمس ومٞمف، ُم٤م

 هذا ًمٙمـ وضمٝم٦م، َيْدُمل طمتك احلجر شم٘مٌٞمؾ ذم يزاطمؿ -ومٞمف ُيَ٘مّٚمد ٓ مم٤م وهذا- اًمًٚمػ

 شم٘مٌٞمؾ قمغم اًمٜم٤مس شمزاطمؿ ومال ىمقًي٤م، أراك إين: »ًمٕمٛمر ٟم٤مصح٤مً  ىم٤مل ط اًمرؾمقل يٕمٜمل

 سمٚمٖمتف ُم٤م أنف يٌدو هق هذا اسمـ هذا اسمـ هق يزاطمؿ يم٤من اًمذي أن واًمٖمري٥مش احلجر

 هذا ص٤مطم٥م إٓ قمٚمٞمف وُردَّ  َردَّ  إٓ أطمدٍ  ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: ي٘م٤مل هٜم٤م وُمـ ٕبٞمف اًمٜمٌل ٟمّمٞمح٦م

 .ط اًم٘مؼم

 قمج٤مسم٤ًم، قمج٤ٌمً  ؾمػمى اهلل، ؿم٤مء إن اعمرة هذه ذم إٓ يٕمتٛمر مل ُمـ إٟمٙمؿ: اعمٝمؿ

 يده وذم واىمػ واًمنمـمل احلجر، قمغم ويتٙمتٚمقن ويتزامحقن يّمٗمقن اًمٜم٤مس ؾمػمى

ٌ ؾ أن ًمؽ شمٞمن إن إؾمالُم٤مً  ًمٞمس هذا اًمٜم٤مس، هب٤م ي٘مرع ُم٘مرقمف  شمٞمن ُم٤م ومٕمٚم٧م، شُمَ٘م

 .ُمْمٞم٧م صمؿ أذت

ٌ ؾ أن اعمٕمتٛمر، يٗمٕمٚمف أن يٜمٌٖمل رء أول ومٝمذا  سمٞمده يٚمٛمًف أو إؾمقد احلجر ُيَ٘م

  سمٞمده يِمػم أو

  اًمٞمامين اًمريمـ وقمغم إؾمقد احلجر قمغم يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  :اًم٤ًمئؾ
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  يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .قمٓمر قمٚمٞمف يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤م اًمٞمامين اًمريمـ إؾمقد احلجر :اًم٤ًمئؾ

ن٤م ومٞمام سمٜم٤م ُمر ُم٤م :اًمِمٞمخ  هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ واـمَّٚمٕمٜم٤م ىمرأ

 أُمر وم٘مد شمٓمٞمٞمٌٝم٤م، اعم٤ًمضمد دمٛمػم اعم٤ًمضمد دمٛمػم  ذم قم٤مم ٟمص قمٜمدٟم٤م اخل٤مص، اًمتٕمٓمػم

 ٕن اًمٙمٕم٦ٌم: أريم٤من شمٓمٞمٞم٥م ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ٓ احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ سمذًمؽ: ط اًمرؾمقل

 سمًٞمط ـمٞم٥م سمٞمٕمٜمل شمٓمٞمٞمٌف يٛمٙمـ ومال ضمدًا، يمٌػمة ؾم٤مطم٦م سمٚمد اهلل ؿم٤مء ُم٤م احلرام اعمًجد

  ٟمٕمؿ.. ُم٤مٟمع ذًمؽ ذم أرى ومال اعمٕمرووم٦م، اعم٤ًمضمد ُمـ اعمًجد ُمـ ـمرف ذم يقوع

 اًمريمـ عمس أردُت  وم٢مذا اًمٓمٞم٥م، ُمـ ممٜمقع اعمحرم ؿمٞمخٜم٤م، أردت هذا ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 . إؾمقد واحلجر اًمٞمامين

 ذًمؽ، ي٘مّمد ٓ ٕنف حمٔمقرًا: ًمٞمس إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا أردشمف، اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 ُمـ ظمٓم٠م ومٝمذا احلج٤مج، أو اًمٕمامر أجدي إمم يتٜم٘مؾ سمٓمٞم٥م ُيَٓمّٞمٌقن اًمذيـ سم٢مُمٙم٤من ًمٙمـ

 يقوع اًمٓمٞم٥م أن أدري ُم٤م اًمٓمقاوملم، أو احلج٤مج ه١مٓء ُمـ ظمٓم٠م وًمٞمس أوئلؽ

 . سمٞمدك وؿمٕمرت اًمٓمٞم٥م ُم٤م يقم عم٧ًم وأن٧م اًمريمـ، احلجر سمٜمٗمس

 يٓمٞمٌقه اًمٗمجر سمٕمد ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 . اًمٗمجر سمٕمد :اًمِمٞمخ

 . سمٜمٗمًف سمٞمٕمٓمر قمّٓمر، واطمد أيَّ  :اًم٤ًمئؾ

  اعمقفمٗملم؟ وإٓ احلج٤مج ُمـ يٕمٜمل ُملم واطمد أي :اًمِمٞمخ

 . اعمقفمٗملم :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٚمٛمقن ُم٤م ضمٝمٚمف احلج٤مج ذول أُم٤م يٙمقن، أن يٜمٌٖمل ٓ هذا اعمٝمؿ، هذا :اًمِمٞمخ

 . ذًمؽ

  هذا؟ أو هذا متٜمع أن شمًتٓمٞمع ُم٤م اعمُـْحرم، اإلٟم٤ًمن قمـ ٟمتٙمٚمؿ :اًم٤ًمئؾ

  سم٤مًمٓمٞم٥م؟ ي٠ميت أجـ ُمـ اعمحرم هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ
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 . سمٞمٓمٞم٥م اًمذي قمـ سم٠متٙمٚمؿ أن٤م اًمٓمٞم٥م، قمـ سم٤مشمٙمٚمؿ ُم٤م أن٤م :اًم٤ًمئؾ

  ُيَٓمٞم ٥م؟ اًمذي ُمـ ؾم٠مختؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 .احلٙمقُم٦م رسمام أن٤مس ومرق، ذم ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 صالة[ ذم] سمٞمٓمٞم ٌقا  ُمقفمٗملم يمٞمػ إٟمف: اًم١ًمال ضم٤مء قَمؿْ  ح٤م اًم١ًمال هذا :اًمِمٞمخ

ٛم٧م وىم٧م أّي  ذم ُم٤م ٓ: ىمٚم٧م أن٧م اًمٗمجر  ! يٓمٞمٌقن هؿ هٙمذا، اًمٜم٤مس وقَمٛمَّ

 . ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ُمٕمف اًمٓمٞم٥م طم٤مُمؾ ؿمق واًمرداء، اإلزار حمرم هق أن سم٠مؾم٠مل أن٤م  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 . ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اعمًٚمٛملم يمؾ ُمش  :اًم٤ًمئؾ

 سمٓمٞم٥م اعمٙم٤من هذا شمٓمٞمٞم٥م اًمٕمٛمؾ، هذا جيقز ٓ اعمٝمؿ هٙمذا، ىمٚم٧م أن٧م :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٓمقاف يٌدأ اًمت٘مٌٞمؾ سمٕمد ـمٞم٥م يٜمٌٖمل، ُم٤م هذا اعمحرُملم، احلج٤مج أجدي إمم يتٜم٘مؾ

 ومٝمق احل٤مض، اًمٕمٍم ذم آضمتٝم٤مدات سمٕمض ُمـ قمؼمةً  ٟم٠مظمذ اًمٓمقاف، يٌدأ طمٞمٜمام هٜم٤م

 ذًمؽ، ًمف شمٞمن إن ُم٤ٌمذة ًمت٘مٌٞمٚمف إُم٤م سمقضمٝمف: إؾمقد احلجر ُمًت٘مٌالً  يٙمقن طمٞمٜمام

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم يمام احلجر، قمغم -أجْم٤مً - ضمٌٝمتف وسمقوع: وم٠مىمقل أن وأؾمتدرك

 هذه  يمؾ ذم ُمًت٘مٌالً  يٙمقن ومٝمق سمٞمده إًمٞمف أؿم٤مر وإٓ سمٞمده، عمًف وإٓ صحٞمح،

 قمٛمقم ذم يدظمؾ مم٤م أجْم٤مً  ومٝمق اًمٞمٛملم، إمم يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ إؾمقد، ًمٚمحجر إطمقال

ـ ُيـِح٥م ط اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م  ذم: رء يمؾ ذم اًمتََّٞمٛم 

ٚمف ره وذم شَمَرضم  ٚمف وذم شَمَٓمٝم   ش.يمٚمف ؿم٠منف وذم شَمٜمَٕم 

 وم٠مرضمقا  ي٤ًمرًا، وًمٞمس يٓمقف أن يريد قمٜمدُم٤م يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ أنف: اًمِم٠من هذا ُمـ

 ومال ي٤ًمره، شمّمٌح أن اًمٙمٕم٦ٌم  يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ أنف وسم٤مقمت٤ٌمر اعمالطمٔم٦م، هذه إمم آٟمت٤ٌمه

 ذم اًم٤ًمىمل أن ي٤ًمرًا، اًمٙمٕم٦ٌم ص٤مرت يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ ح٤م هٜم٤م أنف إُمر، ُيِْمٙمؾ ٕن يٜمٌٖمل

 ُمـ َأظَمَذه احل٤مض، اًمٕمٍم ذم ظمٓم٠م هذا ي٤ًمره قمـ سمٛمـ يٌدأ يدظمؾ طمٞمٜمام اعمجٚمس

 .اًمٓم٤مئػ ي٤ًمر قمـ ص٤مرت اًمٙمٕم٦ٌم يمقن
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 ُمًت٘مٌؾ وهق يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ أنف آسمتداء؟ يم٤من يمٞمػ آسمتداء، ٟمالطمظ أن جي٥م ًمٙمـ

 .اًمًٜم٦م هق آؾمت٘م٤ٌمل هذا إؾمقد، احلجر

 ي٤ًمرًا، أو ويٓمقف يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ أن إُم٤م وؿَم٠ْمنَف، شُمِرك ًمق ًمٚمٛمًٚمؿ سمد ٓ: ومحٞمٜمئذٍ 

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م سمتٓمٌٞمؼ وإٟمام وآضمتٝم٤مد، اًمرواي٦م ُمـ ًمٞم٧ًم اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه

 قم٤مُمٙمؿ سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ، قمٜمل ظمذوا: »ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل

 .ط يم٤من ويمذًمؽش هذا

ٌَّٚمف احلجر اؾمت٘مٌؾ ط اًمرؾمقل: وم٢مذاً   يٛمٞمٜم٤مً  أظمذ صمؿ قمٚمٞمف، ضمٌٝمتف وووع َوىَم

 سمدء سم٤مًمٌدء ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٜمتٞمج٦م إطمٜم٤م سمٞمٝمٛمٜم٤م ُم٤م اًمٞم٤ًمر، قمغم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ص٤مرت

 -ُمثالً – يدظمؾ اًمذي اًم٤ًمىمل يمذًمؽ ي٤ًمرًا، اًمٙمٕم٦ٌم وي٤ًمًرا يٛمٞمٜم٤مً  سمدأ يم٤من أنف اًمٕمٛمؾ،

  إخ هبذا سمٞمٌدأ ُم٤م يٛمٞمٜمف هذا ٕنف هٜم٤مك: ضم٤مًمس اًمذي سم٤مٔظمر يٌدأ اًم٤ٌمب هذا ُمـ

 سَمّٞمٜمف قمغم شمٙمقن طمتك هذه إمم هذه وشم٘مري٥م اًم٘مْمٞم٦م شمِمٌٞمف هٙمذا ي٤ًمره قمـ هق اًمذي

 صمؿ إؾمقد، احلجر سمت٘مٌٞمؾ اًمٌدء ُمتٜم٤مومرة، همػم يمٚمٝم٤م ُمتج٤موسم٦م أهن٤م ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ُمـ

 إذا طمٞمٜمئذٍ  إؿمٙم٤مل ومالش يمٚمف ؿم٠منف وذم:»قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمع مت٤مُم٤مً  يٚمت٘مل يٛمٞمٜم٤مً  اعمٌم

 . سمٞمٛمٞمٜمف اًمٙمٕم٦ٌم طمقل سم٤معمٌم أجْم٤مً  سمدأ ط اًمٜمٌل ٕن سمٞمٛمٞمٜمف: يٌدأ أن اًم٤ًمىمل دظمؾ

شمف يٌدأ احلجر يًت٘مٌؾ أن سمٕمد ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ  وهق ظمٓمقا

  اًمٙمٕم٦ٌم؟ ُمًت٘مٌؾ

  طمجج٧م؟ ُم٤م أن٧م ٓٓٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  طمجج٧م؟ أن٧م :اًمِمٞمخ

 زواي٤مه ُمـ زاوي٦م شمًت٘مٌؾ أن٧م يمٞمػ يًت٘مٌؾ، هق أظمل، ي٤م اًم٥ًٌم هق هذا

 يٛمٌم إٟمام رأؾم٤ًم، اًمٙمٕم٦ٌم جيٕمؾ ٓ اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌؾ ٓ ومٝمق ر،احلج ومٞمٝم٤م اًمتل إرسمٕم٦م

 .اًمزطم٤مم طم٥ًم وقمغم ىمٚمٞمالً 
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 ويده ويمتٗمف يٛمٌم راح إـمالىم٤ًم، طمقهل٤م ذم ُم٤م يٕمٜمل ظم٤مًمٞم٦م، اًمٙمٕم٦ٌم أن ومروٜم٤م إذا

 أج٤مم ذم طمتك اًمقاىمع ٕن ظمٞم٤مل: هذا ًمٙمـ اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ اًمنمىمل اجلدار متس اًمٞمنى

 ُمـ سمد ٓ يٛمٞمٜم٤مً  يٛمٌم ومٝمق اًمٙمٕم٦ٌم، ضمدار ُمـ ىمريٌلم ٟم٤مس هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ اًمزطم٤مم

 أجش؟ سم٥ًٌم ظمٓمقات شمتٚمقه٤م ىمد ظمٓمقه ُمـ سمد ٓ ٟمٕمؿ سمد، ٓ إىمؾ قمغم ظمٓمقه

ر أن آٟمٗم٤مً  أردت أن٤م ًمٙمـ اًمزطم٤مم،  أن: إُمر هذا ُيِْمِٙمؾ ٓ سمحٞم٨م اعمقوقع ُأَصق 

 .ي٤ًمره قمـ ص٤مرت اًمٙمٕم٦ٌم

 سمد ٓ هٜم٤م ي٘مػ ح٤م ومٝمق اًمزاوي٦م ُمثالً  هذه سمد ٓ ومٝمق ٓ، سمٞم٤ًمره اإلٟم٤ًمن يٌدأ: إذاً 

 يٛمٌم ٓزم ذم يم٤من ًمق أُم٤م أطمد، يٙمـ مل وًمق طمتك اًمٓمريؼ يًتٚمؿ طمتك هٙمذا يٛمٌم ُم٤م

 ُُمـْحِرم هق سمٞمٙمقن يٜمٓمٚمؼ أن سمٕمد احل٤مًم٦م هذه ذم ٟمٕمؿ، أي شمّمقرت، أن٧م يمام ظمٓمقات،

 ُمـ إقم٤مضمؿ قمٗمقاً  إضم٤مٟم٥م ظم٤مص٦م إؾمػ ُمع ٟمراهؿ احلج٤مج ُمـ يمثػم ورداء، سم٢مزار

 سمٚمدهؿ: ُمـ حيرُمقن ُم٤م اهلل وإٟمِم٤مء إطمراُمٝمؿ ؾم٤مقم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مقن يٕمٜمل أُمث٤مًمٜم٤م، هؿ

رين ٕنف  أرسمٕملم صمالصملم ُمٜمذ اًمِم٤مم دُمِمؼ ذم أن٤م أنف أن، أُم٤مُمل اًمذي إومٖم٤مين هذا َذيمَّ

 هذا؟ ُم٤م ظمػًما  ًمف ىمٚم٧م قمٚمٞمف، ومًٚمٛم٧م يمتٗمف، قمـ ويم٤مؿمًٗم٤م ُُمـْحِرُم٤مً  ؿمٞمخ٤مً  رأج٧م ؾمٜم٦م،

 ح٤مذا؟ أومٖم٤مٟمًت٤من، ُمـ سمٚمده ُمـ حمرم هق ىم٤مل

 .أهٚمف دارة ُمـ اعمحرم ُيـْحِرم أن قمغم حتض أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ٕن

 ُمٜمٙمرة هل سم٤مًمت٤مزم اإلؾمٜم٤مد: صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم -هلل واحلٛمد- إطم٤مدي٨م هذه

 ُمـ أطمرم ُم٤م ط اهلل ومرؾمقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هدي َّت٤مًمػ ٕهن٤م ح٤مذا؟ اعمتـ،

َتح٥م اعمٞم٘م٤مت همػم ُمٙم٤من يم٤من وًمق ُمًجده ًْ م ُي  اًمرؾمقل ُمًجد ًمٙم٤من ُمٜمف اإلطمرا

 ُيـْحِرم مل وأقمٜمل ُيـحرم، مل ط اهلل رؾمقل ًمٙمـ ُمٜمف، اإلطمرام سمذًمؽ أومم اًمًالم قمٚمٞمف

 ُم٤مش حيرم مل» ُمٕمٜمك ًمٞمس اإلطمرام، يٜمقِ  مل أي ُمٕمل شمالطمٔمقه٤م أن أرضمق دىمٞم٘م٦م وهٜم٤م

م يٚمٌس ىمد ٓ اإلطمرام، ًمٌس  يم٤من إذا ظم٤مص٦م يمٚمٌس، أهٚمف دويرة ُمـ اإلٟم٤ًمن اإلطمرا

 ورداءه إزاره ويٚمٌس صمٞم٤مسمف يٜمزع أن ًمف يتٞمن ٓ وم٘مد -ُمثالً - اًمٓم٤مئرة يريم٥م أن يريد

 اًمٜم٤مس أُم٤مم ئمٝمر أن خيجؾ وىمد واًمرداء، اإلزار سمٞمٚمٌس يٕمٜمل سمٞمحرم هق: وم٢مذاً  ٓ،
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 رأؾمف ُمـ اًم٘مٚمٜمًقة ورومع هذه اًمٕم٤ٌمي٦م رومع اعمٞم٘م٤مت ىم٤مرب ُم٤م وم٢مذا قمٚمٞمف، ومٞمتٕمذر هٙمذا،

 .آظمره إمم

 احلَُٚمْٞمٗم٦م: ذي ُمـ إٓ اإلطمرام ٟمقى ُم٤م ًمٙمٜمف سمٞمتف، ُمـ اإلطمرام ًمٌس وم٤مًمرؾمقل

 ٓسمـش قمٜمٝم٤م واًمٜمٝمل اًمٌدع» يمت٤مب ذم أفمـ ومٞمام ىمرأتف يمٜم٧م أثر اًمّمدد هبذا ويٕمجٌٜمل

 رائع أثر طم٤مل يمؾ قمغمش ًمٚمِم٤مـمٌل آقمتّم٤مم» يمت٤مب ذم ذًمؽ ًمٕمؾ أو اًم٘مرـمٌل وو٤مح

 رأى اعمديٜم٦م، اهلجرة دار إُم٤مم يم٤من أنف وشمٕمٚمٛمقن -اهلل رمحف- ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم أن ضمدًا،

 شم٤ٌمرك اهلل إمم يت٘مرب أن يريد ىم٤مل ذًمؽ قمـ ؾم٠مخف اعمديٜم٦م، ذم وهق أطمرم ىمد رضمالً 

: ًمف ىم٤مل ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م اهلل إمم شمت٘مرب أن شمريد أن٧م: ًمف ىم٤مل وشمٕم٤ممم،

 ومذيمر احلٚمٞمٗم٦م، ذي إمم اعمديٜم٦م ُمـ احلٚمٞمٗم٦م ذا ُمـ ظمٓمقات هل إٟمام هذه، خم٤مًمٗم٦م وأي  

 . ٟمٕمؿ اإلٟمٙم٤مر، أؿمد قمٚمٞمف َأنْٙمر وإٟمام سم٤مًمْمٌط أن حئمرين ٓ ُمٕمٜم٤مه٤م قم٤ٌمرة

ره- ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٘مقًمف َذيمَّ ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  .﴾...َأُْمِرهِ  قَم

راً  وىم٤مل اإلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمف وم٠منٙمر  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه ُمـ ًمف ُُمـَحذ 

ـَ  ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  ذًمؽ ىم٤مل هٜم٤م ﴾َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

ره ظمٓمقات، هل وإٟمام هذه، ومتٜم٦م أي  : اًمرضمؾ  ُمٜمؽ أقمٌد وهق ط رؾمقل سم٠من وَمَذيمَّ

م اًمٕمٛمرة إمم اًمذه٤مب يم٤من ومٚمقا  ُمٜمؽ، هلل وأت٘مك  اًمرؾمقل يم٤من اعمديٜم٦م ُمـ واإلطمرا

 .ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف

 ُمـ وم٘مط ًمٞمس ُيـْحِرُمقن إقم٤مضمؿ، احلج٤مج ه١مٓء ُمـ يمثػماً  أن: وم٤مًمِم٤مهد

 إٓ سمدقم٦م اًمٙمِمػ ومٝمذا إجٛمـ، ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يٙمِمٗمقن صمؿ اعمٞم٘م٤مت، وىمٌؾ سمؾ اعمٞم٘م٤مت،

 يمتٗمف قمـ يٙمِمػ ومٞمٓمٚمع وم٘مط، اًم٘مدوم ـمقاف وم٘مط اًم٘مدوم وـمقاف اًمٓمقاف، أثٜم٤مء ذم

 إومم، اًمثالصم٦م إؿمقاط ذم يرُمؾ وهيرول اًمِمامل يمتٗمف قمغم اإلزار سم٘مٞم٦م ويٚم٘مل اًمٞمٛملم

 سملم ُم٤م إٓ ظم٤مص ذيمر اًمٓمقاف أثٜم٤مء ذم هٜم٤م وًمٞمس اًمٕم٤مدي٦م، ُمِمٞمتف يٛمٌم اًمٌ٘مٞم٦م وذم

ٜم٤َم﴿ اًمٙمريٛم٦م أي٦م ي٘مرأ  أن وذًمؽ إؾمقد واحلجر اًمٞمامين اًمريمـ ْٟمٞم٤َم ذِم  َآشمِٜم٤َم َرسمَّ ٜم٦َمً  اًمد  ًَ  طَم

ٜم٦َمً  أظَِمَرةِ  َوذِم  ًَ  شمٞمن ُم٤م شمال ؿم٤مء إن ًمف شمٞمن ومام اجلٝم٤مت سم٘مٞم٦م أُم٤م ﴾اًمٜم٤َّمرِ  قَمَذاَب  َوىمِٜم٤َم طَم

 سمٕمض ذم ص٤مطمٌف ُمع حتدث أو إذيم٤مر، ُمـ ٟمقع سم٠مّي  اهلل ذيمر أو اًم٘مرآن، ُمـ ًمف
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 ًمٙمـ سمف، سم٠مس ٓ ذًمؽ يمؾ احل٩م، سمٛمٜم٤مؾمؽ يتٕمٚمؼ ومٞمام ظم٤مص٦م اًمديٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 اًمٓمقاف ضمٕمؾ ط اًمٜمٌل أن ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام ُمٜمف، وم٤مئدة ٓ اًمذي اًمٙمالم قمـ يٌتٕمد

 .سمخػم إٓ يتٙمٚمؿ ومال اًمٙمالم أب٤مح وإٟمام صالة،

 شمٙمقن ؾمٌٕم٤ًم، شمٕمٚمٛمقن يمام شمٙمقن وإؿمقاط سم٤مًمٓمقاف، اعمتٕمٚم٘م٦م إُمقر ُمـ ومٝمذا

ع، إجٛمـ اعمٜمٙم٥م قمـ واًمٙمِمػ سم٤مٓوٓم٤ٌمع ذيمرٟم٤م يمام  سم٘مٞم٦م ذم ينع ٓ صمؿ واإلها

 .إرسمٕم٦م إؿمقاط

 إمم يًتٛمر آوٓم٤ٌمع أم آوٓم٤ٌمع، ُمع ُمرسمقط هذا اًمرُمالن هؾ ظمالف ذم وهٜم٤م

 أُم٤م اًمِمقط، أظمر إمم ُمْمٓمٌٕم٤مً  ئمؾ أنف ذايمريت ذم سم٘مل ومٞمام شمرضمح واًمذي ؿمقط، آظمر

: شمذيمػم وم٤مشمٜمل اًمٓمقاف، هذا ُمـ يٜمتٝمل أن سمٕمد إومم، اًمثالصم٦م إؿمقاط ومٗمل اًمرُمالن

 اًمٚمٛمس ًمف شمٞمن إن إؾمقد اًمريمـ ُمـ يمالم يم٤من هٜم٤م اًمٙمالم اًمٞمامين، سم٤مًمريمـ ُمر إذا

 قمـ ومْمالً  إؾمقد احلجر عمس ُمـ سمٙمثػم أهقن دمرسم٦ًم، أهقن وهذا ُم٣م، وإٓ ومٗمٕمؾ

 هذا اًمٜم٤ًمء، يديف سملم يم٤من إذا ظم٤مص٦مً  ُيَزاطمؿ، أَّٓ  يٜمٌٖمل: ذًمؽ ُمع وًمٙمـ شم٘مٌٞمٚمف،

 وٓ ؾمٌٞمٚمف، ذم ُم٣م وإٓ شَمٞمَّن  إن ومٞمٚمٛمس اًمت٘مٌٞمؾ، هٜم٤مك ًمٞمس اًمًٜم٦م، هق اًمٚمٛمس

 .اًمريمٜملم سملم آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ي٘مرا  أن هذا اًمٚمٛمس يٜمًٞمٜمف ٓ أن يٜمٌٖمل

ؿ أؿمقاط، ؾمٌٕمف اًمٓمقاف ُمـ اٟمتٝمك ُم٤م وم٢مذا  قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم اعم٘م٤مم ؿمٓمر َيٛمَّ

 قم٤مُم٦م ُمٜمف يتٛمٙمـ ٓ اًمٙمٕم٦ٌم دظمقل أن ٟمٔمري، يمالم وضمف هذا واًمًالم اًمّمالة

 !  اًمٜم٤مس

 . اًمٙمٕم٦ٌم قمغم سمٞمٓمقومقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 صحٞمح، همػم ـمقاف هذا احلجر، وراء ُمـ يٓمقف ٓ اًمذي هذا ٓ، آه، :اًمِمٞمخ

 ُمٙم٦م ومتح همزوة ذم ط اًمٜمٌل ح٤م اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام احلجر ٕن

 -دىمٞم٘م٤مً  وصٗم٤مً - قمٜمف اهلل ريض سمالل ووصػ ريمٕمتلم، وصغم اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ

 سملم صغم أذرع، صمالصم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار وسملم سمٞمٜمف يم٤من أنف ذًمؽ ُمـ ط اًمٜمٌل صالة

 هل٤م وم٘م٤مل وزوضمٝم٤م َٟمٌِّٞمٝم٤م ومٕمؾ شمٗمٕمؾ أن قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أرادت ظمرج ح٤م صمؿ اًمٕمٛمقديـ،

 اًمٙمٕم٦ٌم، سمٜمقا  ح٤م ىمقُمِؽ  وإن اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ وم٢مٟمف احلجر ذم َصّٚمـل» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف
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 وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم هلدُم٧م سم٤مًمنمك، قمٝمد طمديثقا  ىمقُمِؽ  أن وًمقٓ اًمٜمٗم٘م٦م: هبؿ ىمٍمت

 ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مسًم٤م سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ىمقاقمد قمغم

 اًمرؾمقل ًمٙمـش ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مب ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مسًم٤م إرض ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م

 ووؾمٕمٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم هدم ًمق ومٞمام اإليامن، وٕمٗم٤مء ُمـ ومتٜمف شمثقر أن ظمٌم اًمًالم قمٚمٞمف

 ش.اًمّمالة اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ إٟمف احِلْجر، ذم صكم: »هل٤م ىم٤مل وًمذًمؽ ومٞمٝم٤م: احِلْجر وأدظمؾ

 إخ ىم٤مل يمام احلجر ذم اًمٓمقاف أثٜم٤مء ذم اًمدظمقل اًمّمالة، جمرد ُم٤مٟمع ٓ احلجر ذم

ومف طمٞمٜمئذٍ  يٕمتؼم ٓ اًمٓمقاف، ٟمّمػ يٕمٜمل ؿمؽ سمال ومٝمذا اًم٤ًمئؾ وم٤مً  ـمقا  صحٞمح٤ًم، ـمقا

 هذا هٜم٤مك أجْم٤مً  يتزامحقن ٟمراهؿ يمام اًمّمالة جمرد أُم٤م اإلقم٤مدة، ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ومٕمؾ ومٛمـ

 ضمقف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمٝم٤م صاله٤م ؾمٜم٦م جمرد ٕنف ًمٚمتزاطمؿ: وضمف ٓ

 أُم٤م سم٤محلجر، ومتّمكم صغم هق يمام شمّمكم أن أرادت إذا قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وأُمر اًمٙمٕم٦ٌم،

 ذم اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس هذا اًمرضم٤مل، ُمع اًمٜم٤ًمء اظمتالط ظم٤مص٦م هٜم٤مك اًمّمالة ذم اًمتزاطمؿ

 .رء

 هٜم٤مك يّمكم أن سمد وٓ اًمًالم، قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم اعم٘م٤مم ي٠ميت ؾمٌٕم٤مً  اًمٓمقاف سمٕمد

 .ريمٕمتلم

 اعم٘م٤مم: قمٜمد ضمداً  ؿمديد زطم٤مم يّمػم -أقمتٛمر أو طم٩م ُمـ ٓطمظ يمام- وهٜم٤م

 عمس ذم أو احلجر شم٘مٌٞمؾ ذم ىمٚمٜم٤مه اًمذي إدب ٟمٗمس هٜم٤مك اعمّمكم ومٞمٚمتزم وًمذًمؽ

 هٜم٤مك يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اًمزطم٤مم قمـ يٌتٕمد يٕمٜمل احلجر، ذم اًمّمالة ذم أو اًمٞمامين اًمريمـ

 ومٕمغم سمٕمْمٝمـ، اًمرضم٤مل ُمع خيتٚمٓمـ أهنـ طمٞم٨م اجل٤مهالت، اجلريئ٤مت اًمٜمًقة سمٕمض

 يّمكم أن ذًمؽ يمٚمٗمف وًمق صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمٜم٤ًمء زمح٦م وقمـ أوًٓ، اًمزطم٤مم قمـ يٌتٕمد أن اًمرضمؾ

ُِذوا﴿  اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم  شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمٕمٜمك ٕن اعم٘م٤مم: قمـ سمٕمٞمداً  ـْ  َواَّتَّ ِهٞمؿَ  َُمَ٘م٤ممِ  ُِم  إسِْمَرا

 اعمٓمٚمؼ اًمٜمص إن: اًمٕمٚمامء ومٞم٘مقل اإلُمٙم٤من، ىمدر قمغم يٓمٌؼ اًم٘مرآين اًمٜمص ومٝمذا ﴾ُُمَّمغمًّ 

 اؾمتٓم٤مع ُم٤م اعم٘م٤مم ُمـ ي٘مؽمب يّمكم أن يريد اًمذي أن: هذا وُمٕمٜمك إـمالىمف، قمغم جيري

 ي٠مظمذ يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ مت٤مُم٤مً  اعم٘م٤مم ادم٤مه أو ُمثالً  إول اًمّمػ ذم ًمف يتٞمن مل ؾمٌٞمال، ذًمؽ إمم

 اًمزطم٤مم قمـ يٌتٕمد هق اًمزطم٤مم اؿمتد ُمٝمام راسمع، صم٤مًم٨م صػ اًمث٤مين اًمّمػ يت٠مظمر ي٤ًمراً 
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 ُمٓمٚمؼ اًمٜمص ٕن اًم٘مرآين: اًمٜمص هذا طم٘مؼ ىمد ويٙمقن وظمٚمٗم٤م وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً 

ُِذوا﴿ ـْ  َواَّتَّ ِهٞمؿَ  َُمَ٘م٤ممِ  ُِم  ذم يّمكم أن اًمزطم٤مم ًمِمدة إُمر أدى ًمق طمتك ﴾ُُمَّمغمًّ  إسِْمَرا

 .ضمداً  ٟم٤مدر يٕمٜمل أفمـ ومٞمام هذا ًمٙمـ إبقاب، ُمـ ىمري٤ٌمً  يٕمٜمل اخلٚمػ، ذم هٜم٤مك اًمًدة

ٟمف، وسمٕمض هق يتٗمؼ أن حي٤مول أن هٜم٤مك اعمّمكم ُيالطمٔمف أن يٜمٌٖمل اًمذي صمؿ  إظمقا

 طمدي٨م قمغم اًم٘م٤مئؿ اجلٝمؾ ٕن ي٘مٓمٕمقه٤م: أن صالهتؿ وسملم اح٤مرة سملم حيقًمقن سمحٞم٨م

ٗمف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض طمتك اًمٜم٤مس، أيمثر قمٜمد يٕمٜمل جمٝمقل،  صح ًمق صمؿ أوًٓ، َوٕمَّ

 يدي سملم اعمرور إصمؿ ُمـ ُمًتثٜمك احلرام اعمًجد أن سمف حيتجقن طمٞم٨م صم٤مٟمٞم٤ًم، دًٓمتف

 اًمًٜم٦م، ذم هل٤م أصؾ ٓ سم٤مـمٚم٦م دقمقى وهذه اًمًؽمة سم٤مَّت٤مذ إُمر ُمـ وُمًتثٜمك اعمّمكم،

 ط اًمٜمٌل أن وهمػمهش اًمٜم٤ًمئل» اًمًٜمـ سمٕمض ذم ُمروي طمدي٨م ذًمؽ ذم وؿمٌٝمتٝمؿ

ون اًمٓم٤مئٗملم واًمٜم٤مس صغم  .يديف سملم َيُٛمر 

 سمٕمض ذم ضمٝم٤مًم٦م ومٞمف ٕن إؾمٜم٤مده: طمٞم٨م ُمـ يّمح ٓ: أوًٓ  احلدي٨م، هذا إن: ىمٚمٜم٤م

 اًمَٓمّقاوملم أن ومٞمف وًمٞمس احلدي٨م، هذا َصحَّ  ًمق: صم٤مٟمٞم٤مً  قمداًمتٝمؿ، شمث٧ٌم مل اًمتل اًمرواة

 هق هذا ٕن ؾمجقده، ُمقوع وسملم سمٞمٜمف سمٛمٕمٜمك اًمرؾمقل، يدي سملم يٛمرون يم٤مٟمقا 

 وسملم اعمّمكم سملم ُمرور هق إٟمام اعمّمكم، يدي سملم ًمٚمامرّ  سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٛمٜمقع اعمحذور

 يم٤من وًمق اح٤مر، قمغم إصمؿ ٓ ومٝمذا اًمًجقد ُمقوع وراء َُمرّ  إذا أُم٤م ؾمجقده، ُمقوع

 سملم اح٤مر ُمر وم٢مذا ؾمؽمة، يتخذ مل اًمذي اعمّمكم هذا قمغم اإلصمؿ إٟمام ؾُمؽْمًة، يتخذ مل اعمّمكم

 هٜم٤مك يٗمٕمٚمقن يمام وُمٜمتٌف قم٤ممل وهق ؾمجقده ُمقوع وسملم ُمقوٕمف سملم أي اعمّمكم يدي

 يمام اًمرؾمقل ٕن شم٘م٤مشمٚمٝمؿ: أن سمدل وي٘م٤مشمٚمقٟمؽ خي٤مصٛمقٟمؽ أن احلرام، اعمًجد ذم

 يٛمر أن ُمٜمٕمتف ٕنؽ ي٘م٤مشمٚمقٟمؽ هؿش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف، أبك وم٢من» ىم٤مل شمٕمٚمٛمقن

 . اعمّمكم يدي سملم اعمرور ومٞمف ي٤ٌمح احلرام اعمًجد أن: اًم٤ٌمـمؾ اًمزقمؿ هبذا يديؽ، سملم

 اًمرضم٤مل؟ يدي سملم يٛمرون اًمٜم٤ًمء :اًم٤ًمئؾ

ٌْٓمؾ اًمّمحٞمح اعمذه٥م ذم هذا ٕن أؿمٙمؾ: اًمٜم٤ًمء :اًمِمٞمخ  هذا ًمٙمـ اًمّمالة، ُي

رٟم٤م ٤مج أيمثر سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ ُمِم٤ميمؾ ُمـ وهذه اًمًؽمة، سمٗم٤مئدة ُيَذيم   ُمـ يمثػم أو احلُجَّ

 سمٛمرور صالشمف شمٌٓمؾ احلج٤مج ُمـ يمثػم اًم٘مقل، ذم ُم٤ٌمًمٖملم ٟمٙمقن ٓ طمتك احلج٤مج
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 رضمؾ ؾمؽمةً  شمتخذ أن ويٙمٗمٞمؽ ؾمؽمة، اَّتذوا ُم٤م أهنؿ اًم٥ًٌم أجدهيؿ: سملم اًمٜم٤ًمء

ة ومٛمّرت آظمره إمم اهلل رؾمقل قمغم يّمكم اهلل يذيمر يًٌح ضم٤مًمس  هذا وسملم سمٞمٜمؽ  اُمرأ

 شمّمكم ؾم٤مطمتف ذم احلرام اعمًجد ذم هٙمذا شم٘مػ أُم٤م صحٞمح٦م، ومّمالشمؽ اجل٤مًمس

 ُمـ أرو٤مً  شمرُمٞمؽ ورسمام سمدٟمؽ يٛمس يٙم٤مد سمٕمْمٝمـ طمتك وٟم٤ًمء رضم٤مًٓ  يٛمرون واًمٜم٤مس

 سمٖمػم  صغم ًمق يمام إسمٓم٤مًٓ، اًمّمالة يٌٓمؾ اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمرور هذا جيٕمؾ هذا اعمزامح٦م:

 .اعمرأة همػم اح٤مر يم٤من إذا ومٞمام اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م ُمـ وُيٜمِْ٘مص ووقء،

 .احلرام اعمًجد اعم٤ًمضمد،وُمٜمٝم٤م يمؾ ذم آَّت٤مذ واضم٦ٌم اًمًؽمة ًمذًمؽ

 ًمٞم٧ًم دًٓمتف أن وقمرومتؿ إؾمٜم٤مده، طمٞم٨م ُمـ وٕمٗمف قمرومتؿ: أوًٓ  احلدي٨م ومٝمذا

اوملم ٕن ىم٤مـمٕم٦م،  ؾمجقده، ُمقوع وسملم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سملم يٛمرون يم٤مٟمقا  اًمٓمَّقَّ

 .اخلّمقصٞم٦م هذه ًمف احلرام اعمًجد ي٘م٤مل طمتك اًمٌٞم٤من هذا ومٞمف ومٚمٞمس

 اًمٜمّمقص ٟميب يمٞمػ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمِل ُم٤م: وم٢مذاً 

 اًمٜم٤ًمء وُمٜمٝم٤م أنقاع صمالصم٦م اعمّمكم يدي سملم َُمرَّ  إذا وأنف اًمًؽمة سم٤مَّت٤مذ وأُمرة اًم٘م٤مـمٕم٦م

 صالة ي٘مٓمع: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ي٘مٓمع ؾمؽمة، اَّتذ ىمد يم٤من إذا إٓ اًمّمالة، شمٌٓمؾ

 إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأة: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ،

 . ٟمٕمؿ ؿمٞمٓم٤من، هق: ىم٤مل إؾمقد؟ اًمٙمٚم٥م ُم٤مسم٤مل: ىم٤مًمقا 

 ..:اًم٤ًمئؾ

ٌَلم   شمرى يمام ُمٓمٚمؼ احلدي٨م اعم٤ًمضمد، يمؾ ٓ، ٓ  صالة ي٘مٓمع: »اًمًؽمة أمهٞم٦م وُي

 ش.أطمديمؿ

 أهؾ خي٤مـم٥م ومٝمق اعمديٜم٦م ذم اًمرؾمقل؟ ىم٤مًمف ويـ احلدي٨م هذا ُمٕمل ٓطمٔمقا : أوًٓ 

 ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ، صالة ي٘مٓمع: »يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم صمؿ ُم٤ٌمذة، اعمديٜم٦م

 . احلدي٨م آظمر إممش إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأة» ؿمؼميـ أو ؿمؼمش اًمرطمؾ ُم١مظمرة

ة أن: شمٗمْمٚم٧م أن٧م :اًم٤ًمئؾ ت إذا اعمرأ  احلرام اعمًجد ذم اعمّمكم يدي سملم َُمرَّ

  وم٘مط؟ احلرام اعمًجد ذم ُُمَتَقىم ػ احلٙمؿ هذا هؾ اًمًؽمة، أُم٤مُمف ؾمؽمه وقمٜمده
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٤مس اًمِٕمْرق ٕن يٕمٜمل ٟمٗمز، وأقمذر سم٠مقمذرك ًمٙمٜمل اهلل، ؾم٤محمؽ :اًمِمٞمخ  َدؾمَّ

  سمٞم٘مقل؟ ؿمق شمٚمقٟم٤مه اًمذي احلدي٨م سمٞم٘مقل، ؿمق احلدي٨م أظمل، ي٤م يٕمٜمل

 ش. اعمرء صالة ي٘مٓمع» ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

  ؟شاحلرام اعمًجد ذم» سمٞم٘مقل قمؿ :اًمِمٞمخ

ة أنف ظمّمّم٧م أن٧م ٓ، :اًم٤ًمئؾ  ... ُمرت إذا اعمرأ

 يٕمٜمل ذيمر، اؾمٛمف هذا -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- َّتّمٞمص اؾمٛمف ُم٤م هذا أظمل، ي٤م :اًمِمٞمخ

 إٟمف: وم٘مٚم٧م احلرام، اعمًجد ذم ي٘مع قمام ٟمحـ ٟمحٙمل قَمؿّ  اًمٕم٤مم، اًمٜمص أضمزاء ُمـ ضمزء

 قمؿ اُمرأة، ُمرت إذا اًمًؽمة هبذه اعمتًؽم صالة إسمٓم٤مل متٜمع أهن٤م اًمًؽمة ومقائد ُمـ

 أضمزاء ُمـ ضمزء هق إٟمام َّتّمٞمّم٤ًم، وًمٞمس شم٘مٞمٞمداً  ًمٞمس هذا احلرام، اعمًجد قمـ سمٜمحٙمل

 ىم٤مل اًمرؾمقل أن أظمػماً  ٟمٔمرك َوًَمَٗم٧م   ُمرارًا، قمٚمٞمؽ احلدي٨م أوردت اًمذي اًمٕم٤مم اًمٜمص

 ش.أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »ىم٤مل أن إمم اعمديٜم٦م ذم أجـ احلدي٨م، هذا

 أن٤م إٟمام قم٤مم وم٤محلٙمؿ اعمًٚمٛملم، يم٤موم٦م احلٙمؿ ؿمٛمؾ صمؿ ظم٤مص٦م سمّمقرة هذا: ىمٚم٧م

 .هلل احلٛمد اهلل، ؿم٤مء إن واوح احلرام اعمًجد ذم ي٘مع قمام أتحدث

 ٓ اًمدٟمٞم٤م، ُم٤ًمضمد ؾم٤مئر قمـ خيتٚمػ ٓ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلرام وم٤معمًجد: وم٤مًمِم٤مهد

 ٕنف احلدي٨م، هذا ُمـ يًٛمع ىمد سمام يتقرط وٓ ؾمؽمة، يتخذ أن ُمـ ُُمَّمؾ   ًمٙمؾ سمد

 .اًمدًٓم٦م سيح ًمٞمس: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمًٜمد، صحٞمح ًمٞمس: أوًٓ 

 أدٟمك ذم وًمق صم٤مسمت٤ًم، يٙمقن أن: إول إُمر اصمٜم٤من، أُمران اًمٜمص ذم يتقومر أن سمد وٓ

 يٖمٚم٥م أو سحي٤مً  إُم٤م يٙمقن أن سمد ٓ: صمؿ احلًـ، وهق اًمٕمٚمامء ومٕمٜمد اًمثٌقت، درضم٤مت

 اًمٔمـ، سمٖمٚم٦ٌم وًمق اعمٕمٜمك هذا ومٞمف يٙمـ مل إذا أُم٤م ويمذا، يمذا احلٙمؿ أن فمٜمٞم٦م همٚم٦ٌمً 

ٌْٜمَك اًمنمقمٞم٦م وإطمٙم٤مم  هذا وٓ هذا ٓ اًمٔمـ، همٚم٦ٌم قمغم وشم٤مرة اًمٞم٘ملم، قمغم شم٤مرةً  شُم

 .اًمدًٓم٦م طمٞم٨م ُمـ وٓ اًمثٌقت طمٞم٨م ُمـ ٓ احلدي٨م ذم ُمقضمقد
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 سم٤مَّت٤مذ شم٠مُمر اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم خم٤مًمػ وهذا هذا ُمٕمٜمك أن ٟمٔمريمؿ ًَمَٗم٧م   صمؿ

 ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »إظمػم احلدي٨م هذا وسمخ٤مص٦م اًمًؽمة،

ة اًمرطمؾ، ُم١مظمرة  ش.إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 صالة اعمٕمتٛمر أو احل٤مج يّمكم أن يريد طمٞمٜمام هق اًم٘مٓمع يٙمقن ُم٤م أؿمد: ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ

 ذم واطمد ي٘مػ أنف اإلظمقان، يتٕم٤مون أن ُمـ هٜم٤مك سمد ومال اعم٘م٤مم، قمٜمد اًمٓمقاف ريمٕمتل

 يٛمر أن يريد رضمالً  رأى إذا هٜم٤م، ي٘مػ ومٝمذا هٜم٤م، أصكم أن ُأريد ُمثالً  أن٤م يٛمر، ُمـ وضمف

 ذاك ُمٙم٤من يّمٌح هذا ٟمت٤ٌمدل صمؿ هٙمذا، ُمٜمٕمف أجْم٤مً  أو هٙمذا جيت٤مز أن يريد أو يٛمٜمٕمف،

 سمدومع اإلٟم٤ًمن سم٤مل ُمِمٖمقل وهمػم يم٤مُمٚم٦م اًمّمالة شمٙمقن طمتك وهٙمذا هذا ُمٙم٤من وذاك

 .يٛمر أن يم٤مد اًمذي هذا

٦م أول ُمٕمل ص٤مرت احل٘مٞم٘م٦م ذم أن٤م»  يمدت همػم طم٤مزم ؿمٗم٧م ُم٤م طمججتٝم٤م طَمجَّ

 اهلل إظمػم ذم وهٙمذا، يدي أوع أيم٤مد ٓ سم٠مصكم قمؿ أن٤م ًمٞمش صاليت، قمـ أنٍمف

 ُمٓمرسمِملم؟ ُمق شمٕمرف ُمٓمرسمِملم، يقُمئذٍ  اعمٍميلم ويم٤مٟمقا  ُمٍمي، سمقاطمد سمالين

 أن أراد ُمٓمرسمش، اًمٕمٛمر ذم وأرسمٕملم مخ٦ًم أرسمٕملم طمدود ذم ُمٍمي ومقاطمد ـمرسمقش،

 رضمٕمل يٕمٜمل أن٤م أنف قمرف طمٞمٜمئذٍ  وَمَّمَدّيتف، أنٗمل رهمؿ جيت٤مز أجش أن أراد ُمٜمٕمتف يٛمر

 ُم٤م سمٕمد زقمٛمف، ذم خمٓمئ ٕين ؾمٌٞمٚمف ذم يٛمٌم شمريمٜمل ُم٤م قمكم ومقىمػ ي٘مقًمقن، يمام مت٤مُم٤مً 

ٜملِم اعمٍميلم شمٕمرف وضمٝمل، ذم ص٤مح ؾَمّٚمٛم٧م ًِ  ُم٤م ور سمُِٞمٗمٝمؿ ر سمٞمحٙمل ىمرىمرىمر ًَم

 إؾمػ ُمع اًمنمـمل اعم٘م٤مم قمٜمد ي٘مػ اًمذي اًمنمـمل ُملم أدظمؾ سمٕمديـ سمُٞمٗمٝمؿ،

 ضر ذم ُم٤م يٕمٜمل هقين أنف ىمقل ذم ؿمٞمخ ي٤م ىم٤مل قمٜمدهؿ، ُم٤م سمِٞمّدقمل اًمٜمٔمر، سمٞمقاوم٘مف

 ُمٕمتد اًمٕمٚمؿ ذم ىمقي ُمش ويٕمٜمل سم٤معمًجد قمٝمد طمدي٨م وأن٤م اعمّمكم، يدي سملم سم٤معمرور

 اًمٖمرف سمٕمض ذم ٓ، ىم٤مًمقا  ٟم٠ًمخٝمؿ، قمٚمامء هقن قمٜمديمؿ ذم ُم٤م ؾم٠مخ٧م سمٕمٚمٛمل، يٕمٜمل

 ُمع ومجٕمٜم٤م اهتديٜم٤م، وُم٤م ظم٤مص٦م، همرف إٓ ُمقضمقدة، أفمٜمٝم٤م ُم٤م أن يقُمئذٍ  يم٤مٟم٧م

 ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م اظمتٚمٗمقا  شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٕمٚمامء وهذول قم٤مُمر جمٚمس قمٚمامء سمٕمض

 .احلدي٨م هذاك سمٛم٘مت٣م
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ي قمغم يقُمئذ أن٤م أنف ًمٙمؿ وَأْذيُمر  ومقضمئ٧م احلدي٨م، هبذا ومقضمئ٧م ي٘مقًمقن، يمام ىَمد 

 يٕمٜمل اعمًجد هذا ذم ٓ ُمرور سمٞمجقز ُم٤م ٓ سمٞم٘مقل وسمٕمْمٝمؿ قمٜمف، ظمؼم قمٜمدي يم٤من ُم٤م

 ؿَمَٖمؾ ٕنف احلدي٨م، هذا ذم ُمٜمل ًمٚمٌح٨م ُمٗمت٤مطًم٤م ذًمؽ ومٙم٤من أن: ُمٜم٤م ىَمدّ  ٟمحـ يمام

 ؿمق ظم٤مرج ُٟمِ٘مٚم٧م احلرام، اعمًجد ُمٙمت٦ٌم ىمديامً  اؾمٛمٝم٤م ُمٙمتٌف هٜم٤مك يم٤من احل٘مٞم٘م٦م، ذم سم٤مزم

 اًمٓمريؼ؟ هذا اؾمٛمف

 اًمٕمزيز قمٌد اعمٚمؽ :اًم٤ًمئؾ

 أتردد ست احلرام، اعمًجد همرف ُمـ ضمداً  يمٌػمة همروم٦م اعمٙمت٦ٌم ومٙم٤مٟم٧م :اًمِمٞمخ

 احلرام حمرم ؿمٝمر ُمـ قمنم أطمد إمم هلل واحلٛمد ـمقيالً  زُمٜم٤ًم هٜم٤مك أن٤م  وأىمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م

 هذا ذم ظم٤مص٦م ومٞمٝم٤م وأراضمع اعمٙمت٦ٌم أدظمؾ أنف ديدين ومٙم٤من احل٩م، سمٕمد شم٠مظمرت

ٌَلّم  احلدي٨م،  ًمذًمؽ وٕمٞمػ: احلدي٨م هذا أن ذًمؽ ُمـ وشم٠ميمدت يقُمٝم٤م ُمـ زم وَمَت

 واوح٦م ًمٞم٧ًم دًٓمتف أجْم٤ًم، دًٓمتف ذم وٟمٔمرتش اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ وٕمٞمػ» ذم ذيمرشمف

 اهلل: هداٟم٤م أن ًمقٓ ًمٜمٝمتدي يمٜم٤م وُم٤م هلذا هداٟم٤م اًمذي رب هذا هلل احلٛمد وم٘مٚم٧م إـمالىم٤ًم،

ريمؿ أن ومقاضمٌل وًمذًمؽ  سم٠مُمث٤مل صالشمٙمؿ شمتٕمرض أن ُمـ طِمْذَريمؿ شم٠مظمذوا سم٠من ُأَذيم 

 اًمقاطمد يٕمٜمل ًمٙمؿ، َذيَمرهُت٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م هبذه إٓ ذًمؽ يٙمقن وٓ اجلٝمٚم٦م، ه١مٓء

 .متر أن اح٤مرة يٛمٜمع يديف سملم سمٞم٘مػ وأظمر سمٞمّمكم

 ُمٜمف وشمٙمثرون ُمٜمف، وشمنمسمقن زُمزم ُم٤مء قمغم وشمذهٌقن شمٜمٓمٚم٘مقن ذًمؽ سمٕمد صمؿ

 سمام هٜم٤مك شمدقمقا  وأن وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمع اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٜمٞم٦م يٕمٜمل شمًتحيوا أن واعمٝمؿ

َب  ًمِـاَم  زُمزم ُم٤مء: »ي٘مقل اًمذي ًمٚمحدي٨م ديٜمٙمؿ، أُمقر ُمـ هيٛمٙمؿ  وهذاش ًمف ُذِ

 أثر عمًقا  ىمد احلٗم٤مظ ُمـ يمثػماً  أن وسمخ٤مص٦م ـمرىمف، سمٛمجٛمقع قمٜمدٟم٤م صح ىمد احلدي٨م

هبؿ  سمـ» واحل٤مومظش اًمذهٌل» ُمثالً  يم٤محل٤مومظ ذسمف، قمٜمد ٟمقوا ومٞمام اعم٤ٌمرك اح٤مء هلذا ُذْ

 قمز اهلل واؾمتج٤مب اح٤مء، هذا ذسم٤م قمٜمدُم٤م هٜم٤مك دقم٤م ُمٜمٝمام ومٙمالً ش اًمٕمً٘مالين طمجر

 واًمٖم٤مي٦م وؾمٞمٚم٦م، هق اًمنمب هذا ًمٙمـ هٜم٤مك، اح٤مء ذب ُمـ إذاً  شُمْٙمثِرون هلام، وضمؾ

 .دٟمٞم٤ميمؿ صمؿ ديٜمٙمؿ أُمقر ُمـ هَيُّٛمٙمؿ ُم٤م شم٠ًمخقه وأن رسمٙمؿ، ُمع ىمٚمٌٙمؿ دمٛمٕمقا  أن هق
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 أن ؾمٌؼ اًمذي اًمقصػ قمغم احلجر اؾمت٘م٤ٌمل إمم قمدشمؿ ذًمؽ، ُمـ اٟمتٝمٞمتؿ ُم٤م وم٢مذا

 وَصحَّ  احل٘مٞم٘م٦م أطم٤مدي٨م ذم اًمّمٗم٤م، ذم اًمقىمقف شم٘مّمدون ذًمؽ سمٕمد صمؿ ًمٙمؿ، ذطمٜم٤مه

 اهل٤مدي اعمًٚمؿ يتٛمٙمـ ٓ سمٕمْمف ذيمرٟم٤م اًمذي ه٤مجلٝمؾ وذم ه٤مًمزمح٦م ذم ًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م،

٤ًٌم هٜم٤مك ي٘مػ أن اعمتًٜمـ  اهلل إمم وييع سمذراقمٞم٦م اجلدار ويٚمتزم اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مب ُمـ ىمري

 اًمٕمٛمرة ُمـ إوىم٤مت سمٕمض ذم أُمٙمـ إن ومٝمذا وُمٕم٤مصٞمف، ذٟمقسمف قمغم ويٌٙمل وضمؾ قمز

 .ـمٞم٥م رء هذا يٙمقن اًمزمح٦م شمٙمقن ٓ طمٞم٨م

 وإٓ إؿمقاط، ُمـ ؿمقط أّي  ذم اًمٓمقاف طملم يٕمٜمل، ًمٚمُٛمٚمتزم سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

   اعمٚمتزم؟ إؿمقاط، ُمـ يٜمتٝمل ُم٤م سمٕمد

 . ؿمقط أّي  ذم ٓ، :اًمِمٞمخ

  ؿمقط؟ أّي  ذم :اًم٤ًمئؾ

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ٟم٘مؾ اًمذي ذًمؽ يمت٤مسمؽ ذم ُمٜمٙمؿ اؾمتٗمدٟم٤م ظمػًما  اهلل ضمزك هٜم٤م، ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اعمٚمتزم ذم ًمف ُمٙم٤من يتًع مل إذا: ىمٚم٧م اعمٚمتزم، ذم اًمٙمالم هذا شم١ميد وأن٧م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ

، اعمٚمتزم قمـ ىمٚمٞمالً  ىمٚمٞمالً  يتٜمحك طم٘مٞم٘م٦ًم، يٚمتزُمف  اًم٘مقل، هذا شمٞمٛمٞمف اسمـ قمـ ٟم٘مالً  ويدقمقا

٤ًٌم يٕمٜمل يم٤من، يٕمٜمل شم١ميده وأن٧م  . اعمقوقع شم٘مري

 . أُمٙمٜمف ُم٤م إذا :اًمِمٞمخ

 قمـ ىمٚمٞمالً  يٌتٕمد وم٢مٟمف آزدطم٤مم، ؿمدة ذم آًمتزام ُمـ أُمٙمٜمف ُم٤م إذا ُمداظمٚم٦م:

  اعمٚمتزم؟ ُمٜمٓم٘م٦م ذم ويدقمق آزدطم٤مم

 سمٞمٚمتزُمقا  يمٚمٝمؿ اًمزطم٤مم، ذم همػمه ُمـ أظمػ اعمُْٚمَتزم أن أؾمت٤مذ اًمقاىمع: آظمر ُمداظمؾ

 . اًم٤ٌمب وسملم احلجر سملم اًمكم اعمٙم٤من سمٞمؽميمقا  اًم٤ٌمب حت٧م

 . اًم٤ٌمب سمٕمد يمثػم ُمقضمقد ٓ، :اًمِمٞمخ

 . اًم٤ٌمب حت٧م ٟم٤مس أيمثر أؾمت٤مذ ٟم٤مس أيمثر :اًم٤ًمئؾ
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ؼ أن يريد عمـ ومرص٦م هذه: إذاً  :اًمِمٞمخ  . ذًمؽ ُيـَح٘م 

 . شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ٟم٘مالً  ٟم٘مٚمتٝم٤م ؿمٞمخٜمك صٗمح٦م طمقازم :اًم٤ًمئؾ

 أظمقٟم٤م أنف سمرهمؿ احل٘مٞم٘م٦م اؾمتٓمٕم٧م وُم٤م قمٝمد، سمٕمٞمد أن٤م واهلل اهلل، ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞمخ

٠ٌّمين إومٖم٤مين  ذم وًمق اعمقوقع ُأَراضمع أين شمٗمرهم٧م ُم٤م سمس اجلٚم٦ًم، هذه قمـ أج٤مم ُمـ َٟم

 . رؾم٤مًمتل

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ٟم٘مالً  اعمقوقع، هذا قمـ شمٙمٚمؿ صٗمح٦م شم٘مري٤ٌمً  رؾم٤مًمتؽ ذم :اًم٤ًمئؾ

 . هذا شم١ميد وأن٧م

 . ظمػًما  اهلل ضمزك :اًمِمٞمخ

 ومٕمؾ ُمـ إٓ آًمتزام صح ُم٤م أنف ؿمٞمخٜم٤م ُمذيمقر اًمرؾم٤مًم٦م ذم وًمٕمٚمف :ُمداظمٚم٦م

 .اعمرومقع ذم رء صح ُم٤م اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ

 ٕنف اًمٜمٔمر، إقم٤مدة ومٞمج٥م ُمذيمقراً  هذا يم٤من إن اعمرومقع، ذم رء صح ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ... اجل٤مُمع صحٞمح ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض أوردت أن٤م

 .  صدره يْمع يم٤من :اًم٤ًمئؾ

روٟم٤م طم٤مل يمؾ قمغم يمذا، صدره ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ  وأؿمقف اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمٜمٔمر ٕقُِمٞمد َذيم 

 وُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، يًت٘مٌؾ أن ومٞمٜمٌٖمل اًمّمٗم٤م إمم اعمٕمتٛمر أو احل٤مج صٕمد وم٢مذا أصح، أهيام

 ذم اًمقاىمػ سملم حتقل وإقمٛمدة ؾمٜملم، ُمٜمذ ُأىمٞمؿ اًمذي اًمٌٜمٞم٤من سم٥ًٌم أن اعماُلطمظ

د يرى أن وم٢ٌمُمٙم٤مٟمف اًمٜمٔمر َدىمَّؼ إذا إٓ اًمٙمٕم٦ٌم، رؤيتف وسملم اعمٙم٤من ذًمؽ  اًمًت٤مئر ؾمقا

 همػم أنف هذا يتحرى أن ومٞمٜمٌٖمل: وًمذًمؽ وم٘مط، قمٛمقديـ سملم اًمٙمٕم٦ٌم قمغم اعمٛمدودة

 اًمقارد سم٤مًمدقم٤مء ويدقمق هٜم٤مك يديف يرومع صمؿ اًمّمٗم٤م قمغم ي٘مػ طمٞمٜمام اًمٙمٕم٦ٌم، واوح٦م

 طمد ًمف ًمٞمس اًمّمٗم٤م ذم ًمٚم٘مٞم٤مم وًمٞمس وأظمرى هتٚمٞمٚم٦م يمؾ سملم اًمدقم٤مء يدظمؾ و سم٤مًمتٝمٚمٞمٚم٦م،

 هٜم٤م وأجْم٤مً  اًمذيمر، هذا سملم اًمدقم٤مء ويٙمقن اًمدقم٤مء وُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ ُيْٙمثِر وإٟمام حمدود،

٥م ٓ اًمتٕمٚمٞمؿ، ؾمٌٞمؾ قمغم يم٤من إذا إٓ يالطمظ أن يٜمٌٖمل  يدقمقا  إُم٤مُم٤مً  ٟمٗمًف أطمدهؿ ُيٜمَّم 

ٜمقن، وأظمرون  آضمتامع هذا اًمّمٚمقات  دسمر قم٘م٥م يٗمٕمٚمقن يمام ذًمؽ ذم ؿم٠مهنؿ ُي١َمُم 
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 واطمد يمؾ هٜم٤مك احلٙمؿ يمذًمؽ رء، ذم اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس اًمّمالة دسمر اًمدقم٤مء قمغم

 إًمٞمف يٙمقن ُم٤م أطمقج هق  سمام ويدقمق اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ وارد هق سمام اهلل ويذيمر اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌؾ

 وأن ًمف يٖمٗمر أن وضمؾ قمز اهلل ُمـ ومٞمٓمٚم٥م اهلل، قم٤ٌمد ُمع ُمذٟم٥م اهلل ُمع ُمذٟم٥م يم٢مٟم٤ًمن

 ُمع أطمد يِمؽمك وٓ ًمٜمٗمًف ومٙمالً  أظمرة، وظمػم اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ي٠ًمخف ُم٤م ًمف يًتجٞم٥م

 إثر ُمـ ىمري٥م يٕمٜمل ظمٚمػ اًمٜم٤ًمء جيٕمٚمقا  أن ومٞمٜمٌٖمل ٟم٤ًمء هٜم٤مك يم٤من وإذا همػمه،

 وذم احل٩م ُمقؾمؿ ذم ظم٤مص٦م ضمدًا، ؿمديد هٜم٤مك زطم٤مم سمٞمّمػم ٕنف اجلٌؾ ُمـ اًم٤ٌمىمل

 واًمتٙمٌػم ذًمؽ سملم اًمدقم٤مء وُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ أنتٝمك ُم٤م وم٢مذا رُمْم٤من، ذم اًمٕمٛمرة ُمقؾمؿ

 ... أجْم٤مً 

رٟم٤م ٟمٕمؿ، أي ٟمٕمؿ وأي٦م،  اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ي٘مقل إخ، َذيمَّ

َٗم٤م إِنَّ ﴿ أي٦م وي٘مرا  سمف، ْـ  َواعَمْرَوةَ  اًمّمَّ   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
 اًمذيـ ُمـ سمد ومال آظمره٤م، إمم﴾اهلل

 صمؿ سمتامُمٝم٤م، إذيم٤مر وهذه إوراد هذه يًتحيوا أن اًمٕمٛمرة، هلذه أنٗمًٝمؿ هيٞم١مون

يُمض اًمٕمٚمٛملم سملم ُم٤م ًمٙمـ قم٤مدي، ُمٌم وآظمره اًمًٕمل وم٠مول ويًٕمك يٜمزل  .وَمػَمْ

ـّ  هؾ: ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء سملم ظمالف وهٜم٤م ًَ  ذم اًمرضم٤مل يِم٤مريمـ أن هلـ ُي

 اًمٜم٤ًمء رومع -اًمٜمقاطمل سمٕمض ُمـ وًمق- مت٤مُم٤مً  ُيِْمٌف اخلالف هذا ٓ، أم اًمريمض

حٜم٤م هٜم٤مك ومٜمحـ سم٤مًمتٚمٌٞم٦م، أصقاهتـ د أيَّ  دون َرضمَّ  اًمٜم٤ًمء، سملم وًمق اًمّمقت شمرومع شَمرد 

َٕمك يم٤من إذا: ومٜم٘مقل ٟمٔمر، وضمٝم٦م ومٚمٜم٤م هٜم٤م أُم٤م ًْ  اعمرأة ويم٤مٟم٧م أوًٓ، اًمرضم٤مل ُمـ ظم٤مًمٞم٤مً  اعَم

 وًمٞمس َوٞم ٘م٤مً  ًمٞمس ومْمٗم٤مو٤مً  طمج٤مهب٤م يٙمقن سم٠من وذًمؽ صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمنمقمل سمحج٤مهب٤م

َٕمك أن ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ٓ وم٠من٤م ىمّمػماً، ًْ  ذم احلٙمٛم٦م ُم٤م اًمًٕمل أصؾ ٕن اًمٕمٚمٛملم سملم شَم

 يقُمئذٍ  ومٛمـ ريمْم٧م ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ زوضم٦م ُمـ هق اًمًٕمل أصؾ ٕن ذًمؽ؟

َـّ  ُمـ وم٠مصؾ ؾمٜم٦م، هذه ص٤مرت  ظم٤مص٦م شمٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل اُمرأة هل اًمًٜم٦م هذه ؾَم

 اجلٜمًلم يِمؽمك أن إىمؾ ومٕمغم سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص يٙمقن أن اًمٕمٙمس يٜمٌٖمل وٓ سم٤مًمٜم٤ًمء،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمنمط ُمـ ذيمرشمف ُم٤م يتقومر مل إذا وًمٙمـ اًمًٜم٦م، هذه ُمنموقمٞم٦م أصؾ ذم

ة،  إمم وصؾ ُم٤م وم٢مذا أجْم٤ًم، آظمره وذم اعمًٕمك أول ذم ُمِم٧م يمام: إذاً  ومتٛمٌم ًمٚمٛمرأ

 سم٤مًمٌالط وَمَرؿمقه اًمزُمـ ُمع صٖمػميـ ضمٌٚملم قمـ قم٤ٌمرة واعمروة واًمّمٗم٤م اعمروة،
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ة، قمٚمٞمٝم٤م ىُميض اعمروة ضمٌؾ ُمٕم٤ممل يٕمٜمل طمتك ذًمؽ، وٟمحق واًمّرظم٤مم  سم٘مل سم٤مًمّمٗم٤م أُم٤م سم٤معمرَّ

 .اعم١مظمرة ذم رء

 ي٠مظمذ ومٌِده رؤيتٝم٤م إمم ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل ذم جيتٝمد أجْم٤مً  ومٝمٜم٤مك

ومٞم٦م ي٠مظمذ سمده واعمٕمتٛمر احل٤مج احلرام اعمًجد ومقشمقهمراومٞم٦م  احلرام، اعمًجد ومقشمقهمرا

ر  اؾمتحْم٤مرهؿ وًمٕمدم أوًٓ، جلٝمٚمٝمؿ احلج٤مج ُمـ يمثػم هٜم٤م أو هٜم٤م اًمٙمٕم٦ٌم أن وُيَ٘مد 

 يًت٘مٌٚمقا  ُمٜمف، ضمزًءا ومٞمف اعمًٕمك ص٤مر اًمذي احلرام ًمٚمٛمًجد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمٕم٦ٌم ُمقىمع

 ومروٜم٤م إذا اًمقاىمع سمٞمٜمام جلٝمٚمٝمؿ، سمٞمًت٘مٌٚمقه اعمًٕمك هق اًمذي ه٤مًمٓمريؼ يٕمٜمل اًمّمٗم٤م

وًم٤م يٜمحرف هٙمذا، ي٘مػ أن يٜمٌٖمل ـمقيؾ اعمًٕمك هق هذا  إمم شم٘مري٤ٌمً  دائرة ٟمّمػ اٟمحرا

 .اضمتٝم٤مدي٦م ىمْمٞم٦م هذه طم٤مل يمؾ قمغم ٟمٕمؿ اًمٞمٛملم،

ص ُمًٚمؿ يم٤من وم٢مذا  وَمثَؿَّ  شُمَقًم قا  وَم٠َمجْٜماََم ﴿ اًمٙمٕم٦ٌم يرى ٓ يم٤من إذا شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ًمف ُُمَرظمَّ

  َوضْمفُ 
ِ
 سمد ٓ ًمٙمـ اعمروة ذم يم٤من وًمق اًمٙمٕم٦ٌم قملم سم٤مؾمت٘م٤ٌمًمف ُيِّمٞم٥م ٓ أن ًمف ومُٞمْٖمَتٗمر﴾اهلل

 إذا اًمّمالة ذم اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ يمام ُم٤مٟمع: ومال واٟمحرف اضمتٝمد وم٢مذا آضمتٝم٤مد، ُمـ ًمف

 .اًمٕمراء ذم اًمؼمي٦م ذم يمٜم٤م

ريمؿ أن سمد ٓ وهٜم٤م ٌُْٓمؾ احلج٤مج ُمـ يمثػماً  أن طمٞم٨م ضمداً  ضمداً  ضمداً  ه٤مم سم٠مُمر ُٟمَذيم   شَم

 ُمـ ُمرُمك قمغم واًمٙمٕم٦ٌم اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ يٜمحرومقن احلرام اعمًجد ذم ٕنف ذًمؽ صالهتؿ،

 وم٘مد هٜم٤مك، ومٞمّمكم اًمّمالة وُأىمٞمٛم٧م اعمروة ذم ُمثالً  يٙمقن اًمذي ٟم٘مقل ُم٤م سمٍمهؿ،

 اعم٤ًمضمد ظم٤مرج صٚمٞمٜم٤م إذا هٜم٤م يمحٙمٛمٜم٤م طمٞمٜمئذ وطمٙمٛمف وي٤ًمرا يٛمٞمٜم٤مً  ُمٜمحروًم٤م يٙمقن

 جلٝمٚمٝمؿ، ًمٖمٗمٚمتٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌٚمقن وٓ يروهن٤م اًمٙمٕم٦ٌم اعمّمٚملم أيمثر ًمٙمـ ٟمجتٝمد،

 اخلط رأجتؿ إن أرى يمٜم٧م أن٤م اًمٞمقم، اجلديدة إبٜمٞم٦م هذه سمٜمٞم٧م اًمذي اهلٜمدؾم٦م وخلٓم٠م

 سمالط ممدود احلجر إؾمقد، احلجر ريمـ إؾمقد، اًمريمـ ُمع يتّمؾ اًمذي إؾمقد

 قمغم سم٤مإلؿم٤مرة يٌدأ ُم٤م سمدون اًمٓم٤مئػ يتج٤موز ُم٤م ؿم٤من ُمـ ـمٞم٥م: رء هذا أؾمقد،

 .إؾمقد ًمٚمريمـ إىمؾ

 أن يٜمٌٖمل ممٚمٞمٜم٦م، ُماليلم يَمٚمَّٗمتٝمؿ اًمتل اًمْمخٛم٦م اإلصالطم٤مت هذه أن أرى يمٜم٧م

ٌَّٚمط  خيرج ٓ هٜم٤م أو اخلط آظمر ذم هٜم٤مك ي٘مػ اًمذي سمحٞم٨م ُمٜمحٜمٞم٦م: ظمٓمقـًم٤م اًمٌالط ُي
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 أو ظم٤مـمرة قمٜمدهؿ وٓ يٕمٜمل ؿمؽ، سمال ضمٝمٚم٦م ه٤معمٝمٜمدؾملم اًمٜم٤مس اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘م٤ٌمل قمـ

 إول اًمٓم٤مسمؼ ظم٤مص٦م احلرام، اعمًجد سمٜم٤مء دمديد قمـ ومْمال قم٤مدي ُمًجد سمٜم٤مء خمٓمط

 اخلٞمٓم٤من، اعم٤ًمضمد ذم أن متتد اًمتل اخلٓمقط هذه ذم وًمٞمس يم٤مًمٕم٤مدة، ُمٗمروش اًمٌالط

 سمتًقي٦م واًمٕمٜم٤مي٦م اًمّمٗمقف شمٜمٔمٞمؿ شمٕمٓمٞمؾ إمم شم١مدي ٕهن٤م اًمٌدع: ُمـ أقمتؼمه٤م هذه

 .أظمره إمم ووو اًمّمػ

 هٜم٤مك ٕنف اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ُمـ أراه٤م اخلٓمقط هذه ُمثؾ احلرام اعمًجد ذم أُم٤م

 يمؾ أنف سمحٞم٨م اًمٌالـم٤مت، هذه شمّمػ أن شمٌٜمك أن اح٤مدي اًم٘مٞمد هذا سمٛمثؾ إٓ يٛمٙمـ ٓ

 ٟمجد ومٜمحـ اًمٙمٕم٦ٌم، ُمًت٘مٌالً  أجف؟ ٟمٗمًف جيد اًمّمػ هذا ُمـ ُمٙم٤من أي ذم وىمػ ُمـ

 ويمثػًما  هٞمؽ واًمٙمٕم٦ٌم هٞمؽ سمٞمّمكم وهق هٞمؽ سم٤مصكم أن٤م صػ -ُمثالً – أُم٤مُمل ُمّمٚملم

ٟم٤م سمٕمض ويٛمٙمـ ومٕمٚمٜم٤م، ُم٤م  سمتالىمل هٞمؽ ٟمٕمٛمٚمف واطمد ٟمٛمًؽ ٟمجل احل٤مضيـ إظمقا

 ىمٞمؾ إذا احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم ٕنف وم٘مٝمل: اٟمحراف سم٥ًٌم هذا..اًم٤ٌمـمقن اًمٕمٛمقد ُمثؾ

 وم٢مذا يٛمٞمٜم٤ًم، ُمثالً  وم٤مًمتٗم٧م هٞمؽ اًمٙمٕم٦ٌم ًمٚمٙمٕم٦ٌم اعمخ٤مًمٗم٦م اجلٝم٦م ُمًت٘مٌؾ أن٧م ًمٚمٛمّمكم

 طمديث٤مً  رووا طمتك ُمٙم٤معم٦م هذا يٕمتؼمون صالشُمؽ، سَمُٓمٚم٧م اًمٙمالم هذا ُمع دم٤موسم٧م أن٧م

 ًمٚمّمالة، ُمٌٓمؾ ومٝمق ًمٚمٛمّمكم اعمٗمٝمؿ اًمٙمالم أنفش داود أب ؾمٜمـ» ذم ُمروي ذًمؽ ذم

 .هلل واحلٛمد أجْم٤مً  جمٝمقل رضمؾ ؾمٜمده ذم وهذا

 سمٕمدُم٤م اًم٤ٌمـمقن ُمثؾ أبدًا، احلرام اعمًجد[ ذم] اًمّمػ ٟمٞمٛمٛمف أن طم٤موًمٜم٤م اًمِم٤مهد

 أذٟم٤م ًمف وىمٚمٜم٤م ًمٚمٙمٕم٦ٌم، ُمتجف همػم سمٞمّمكم قَمؿّ  هذا أظمل ي٤م: ًمف ىمٚمٜم٤م ٟم٤مس طمقازم ذم صغم

 زم؟ ىم٤مل ؿمق ٟمًٞم٧م سمٕمرف ُم٤م أو سم٤ميمًت٤مين أو هٜمدي هذا ىم٤مل ضم٤موب، ُم٤م ًمف

 . إومري٘مل..:اًم٤ًمئؾ

 . إومري٘مل :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ

 هال أن٧م يٕمٜمل ﴾أظمرى ِوْزرَ  وازرةٌ  شمزرُ  ٓ﴿ هال، قمٚمٞمف ؿمق يٕمٜمل إومري٘مل :اًمِمٞمخ

 .إومٖم٤من ُمـ أطمرم إومٖم٤مين هذاك ٕن شم٠مثرت
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 اًمذيمر ذم صمؿ أوًٓ، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ذم اعمروة ذم هٜم٤مك جيتٝمد أنف: اعم٘مّمقد

 إذا احل٘مٞم٘م٦م ٕنف اًمٜم٤ًمء، ُمع آظمتالط ويتح٤مؿمك ذًمؽ، يدي سملم وهق اعمنموط

 ومٚمٞمحذر واطمد، صػ ذم ورضم٤مل ٟم٤ًمء يٕمٜمل ُمٚمٞمط ظمٚمٞمط اجلامقم٦م سمٞمّمػم صالة أىمٞمٛم٧م

 ذًمؽ ُيٕمٞمد ويمذا اًمَٕمَٚمٛملم سملم أجْم٤مً  ويًٕمك اًمّمٗم٤م ىم٤مصًدا يٜمزل صمؿ ذًمؽ، اؾمتٓم٤مع ُم٤م

 .أؿمقاط سمًٌٕم٦م ي٠ميت طمتك

 اعمذاه٥م ومٌٕمض اعمقوقع، ذم ىم٤مـمٕم٦م اًمًٜم٦م ٕن ًمف: ىمٞمٛم٦م ٓ وم٘مٝمل ظمالف وهٜم٤م

 هق اًمّمٗم٤م إمم اعمروة وُمـ اعمروة إمم اًمّمٗم٤م ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  ي٘مقل احلٜمٗمل اعمذه٥م ُمثؾ

 .آسمتداء يم٤من طمٞم٨م آٟمتٝم٤مء ويٙمقن أؿمقاط، ؾمٌٕم٦م ُمـ سمد ومال وًمذًمؽ واطمد: ؿمقط

 اعمروة ذم اًم٤ًمسمع اًمِمقط أهنك ح٤م ط اًمٜمٌل ٕن اًمّمحٞمح٦م: ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ وهذا

 أهؾ سمٕمض ُمـ صدر رأي ُمـ ٟم٤مدم٦م سحي٦م: خم٤مًمٗم٦م ومٝمذه وًمذًمؽ اًمّمٗم٤م، إمم ضم٤مء ُم٤م

 اًمّمٗم٤م ُمـ اًمِمقط سم٠من اًمٍمحي٦م اًمًٜم٦م ضم٤مءشمف ىمد شمٙمـ مل سم٠منف يٌدو ًمٙمـ -ـمٌٕم٤مً – اًمٕمٚمؿ

 آظمره٤م أؿمقاط ؾمٌٕم٦م وهٙمذا اًمث٤مين اًمّمٗم٤م إمم رضمققم٤مً  وهٙمذا واطمدًا، ُيَٕمد   اعمروة إمم

 .اعمروة ذم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م يٙمقن

 وهق سم٤محلٚمؼ إُم٤م اًمتحٚمؾ ؾمقى قمٜمده يٌ٘مك وٓ اًمٕمٛمرة، أقمامل شمٜمتٝمل وسمذًمؽ

 .شم٘مّمػم أو إومْمؾ

 اًمرأس ؿمٕمر اؾمتئّم٤مل أنف ُمٕمروف احلٚمؼ اًمٜمٔمر، ًَمْٗم٧م ُمـ سمد ٓ رء أجْم٤مً  وهٜم٤م

 جلٛمٞمع ؿم٤مُمالً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل يمذًمؽ اًمت٘مّمػم يمٚمف، اًمرأس ؿمٕمر ٟمحقه، أو سم٤معمقس

 .واحلٚمؼ آؾمتئّم٤مل ـمري٘م٦م قمغم ًمٞمس ًمٙمـ اًمرأس، ؿمٕمر

 ُمـ اجلقاٟم٥م سمٕمض ُمـ ي٠مظمذ أن يٙمٗمل إٟمف: وإىمقال أراء سمٕمض ذم ي٘م٤مل ومام

 شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٛمقم ظمالف هق صمؿ اًمًٜم٦م، ذم قمٛمكم دًمٞمؾ ًمف ًمٞمس: أوًٓ  ومٝمذا اًمرأس،

ٚم ِ٘ملمَ ﴿ وشمٕم٤ممم ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ي ِ  ُمـ هٜم٤م ـمٌٕم٤مً  وُم٘مٍميـ، رؤوؾمٙمؿ ومٛمحٚم٘ملم﴾َوُُمَ٘مٍم 

 رؤوؾمٙمؿ ؿمٕمقر ُُمـَحٚم ٘ملم حمذوف ُمْم٤مف ومٞمف هلل، واحلٛمد واوح هق اعمٕمٜمك طمٞم٨م

يـ يمذًمؽ اًمِمٕمر، يمؾ اًمِمٕمقر ُُمـَحٚم ٘ملم ُمٕمٜمك أن ومٙمام ُم٘مٍميـ، أو  اًمِمٕمر، يمؾ ُُمَ٘مٍم 

 ي٘مّمف وإٟمام هقن، ُمـ أو هقن ُمـ أو حت٧م ُمـ ُمثالً  ضم٤مٟم٥م قمغم آىمتّم٤مر جيقز وٓ
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 اجلقاٟم٥م، يمؾ قمغم اإلشمٞم٤من اًم٘مص يٙمقن وأن ىمص سمدون ضم٤مٟم٥م إسم٘م٤مء يت٘مّمد ٓ ىمًّم٤م

 أُم٤م ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ٓ ىمص، سمدون ضم٤مٟم٥م يٗمقشمف ىمد يم٤معمقس ًمٞمس ٕنف ُمثالً  يٗمقشمف ىمد

 سمٞمجل اعمروة، أقمغم ذم اعم٘مص ُم٤مؾمٙم٤مً ...... اًمقًمد سمٞمٙمقن سمٕمْمٝمؿ يٗمٕمؾ يمام يت٘مّمد أن

ِ ٘مَ ُمُ وَ ﴿ اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس قمٜمده، إُمر واٟمتٝمك هل٤محل٤مج ؿمٕمره ًمف سم٘مص  ﴾يـٍم 

 .رؤوؾمٙمؿ

 احلدي٨م سم٠من اهلل ؿم٤مء إن يٕمٚمؿ ويمٚمٙمؿ اًم٘مْمٞم٦م، هبذه آهتامم جي٥م: وًمذًمؽ

 اعمَُحٚم ٘ملم، ارطمؿ أو اهمٗمر مهللا وم٘م٤مل صمالصم٤ًم،  ًمٚمُٛمَحٚم ٘ملم دقم٤م ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح،

 اهلل رؾمقل ي٤م ىم٤مًمقا  صمالصًم٤م، ًمٚمٛمحٚم٘ملم اهمٗمر مهللا ًمٚمُٛمَحٚم ٘ملم، اهمٗمر مهللا

يـ» ىم٤مل وًمٚمٛم٘مٍميـ؟  ومٝمق اًمراضمح أُم٤م ُمرضمقح، وًمٙمٜمف ضم٤مئز أُمر هذا أيش وًمٚمُٛمَ٘مٍم 

 .صمالصم٤مً  ط اًمرؾمقل هلؿ دقم٤م اًمذيـ

 ذم اًمِم٤ٌمب ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م احلٚمؼ ذم أن ؿمخّمٞم٤مً  ُأٓطمظ أن٤م صمؿ

 ؿمٕمرهؿ، ويٕمجٌٝمؿ ؿمٕمقرهؿ سمؽمسمٞم٦م ُيْٕمٜمَقن اًمذيـ اًمِم٤ٌمب سمٕمض احل٤مض اًمٕمٍم

 سمػمهمٛمف اًمنمع ٕن احل٩م: ذم ومٝمٜم٤مك ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ؿم٤مًمٞمش أو شمقاري٧م ُمثالً  سمػمسمقا 

 قمٌقدي٦م سمتٙمقن ومٝمٜم٤م وم٘مط، هلل ؿمٕمرك أـمح اًمزائد هذا..أؾمٛمٞمٝم٤م سمدي ؿمق طم٤مج أنف

 ُمع اعمريد آداب ُمـ ضمٕمٚمقا  طمٞمٜمام اًمّمقومٞم٦م ؿمٞمقخ سمٕمض أظمٓم٠م وًمذًمؽ» ضمداً  واوح٦م

 قمٛمكم ذك هذا رأؾمف، حيٚمؼ ٓزم اًمٓمري٘م٦م، قمغم اًمِمٞمخ ي٤ٌميع سمِّده ح٤م أنف ؿمٞمخٝمؿ

 ش ٟمٕمؿ سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ

 عمٕمروم٦م ىم٤مصدون وأنتؿ اقمتٛمرشمؿ إذا مَه ٙمؿ يٕمٜمل ومٚمٞمٙمـ وًمذًمؽ اعمًتٕم٤من، اهلل

 اًمّمح٤مسم٦م سم٤مدر ط طَمَٚمؼ وًَمـامَّ  احلالىم٦م ؿمؽ سمال ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف سمف واإلىمتداء اًمًٜم٦م

 .اًمًالم قمٚمٞمف ؿمٕمره يتخ٤مـمٗمقا  أن أث٤مره، ُمـ سمٌمء سم٤مًمتؼمك احلريّملم

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ ﴿: وم٢مذاً 
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اهلل ًَ ـْ  طَم َ

ِ
 أظَِمرَ  َواًمٞمَْقمَ  اهللَ  َيْرضُمق يَم٤منَ  عم

 . ط اًمرؾمقل قمٛمرة ؾمٞم٤مق ُمـ أن حييين ُم٤م هذا ﴾يَمثػًِما  اهللَ  َوَذيَمرَ 

٤مئؾ وٓم٤ٌمع سمٕمد شمذيمر :اًًم ع أنف ٓا  اإلطمرام؟ يرضمع اًمّمالة أضمؾ ُمـ اإلطمرام ُيَرضم 
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٤مج ُيـخّؾ  مم٤م أجْم٤مً  ٟم٤مطمٞم٦م هذه: ٟمٕمؿ أي أطمًٜم٧م، :اًمِمٞمخ  وم٘مد واًمٕمامر، احلُجَّ

 ُمـ قمرومتؿ سمٞمٜمام إطمراُمف، ؾم٤مقم٦م ُمـ يْمٓمٌع يٕمٜمل سمٕمْمٝمؿ أن -آٟمٗم٤مً – ًمٙمؿ ذيمرت

ٌْدأ إٟمام آوٓم٤ٌمع أن اًمٕمٛمرة عمٜم٤مؾمؽ -آٟمٗم٤مً – ؾمٞم٤مىمل  وذم سم٤مًمٓمقاف، اًمٌدء قمٜمد سمف َي

 .وم٘مط اًم٘مدوم ـمقاف

 ُمٜمك ذم اعمقاىمػ وي٘مٗمقن إطمراُمٝمؿ، ذم هٙمذا يًتٛمرون احلج٤مج ومٝم١مٓء ذًمؽ ُمع

 .واًمذسمح اًمرُمل سمٕمد إٓ َيَتَحٚمَّٚمقن وٓ قمروم٦م وذم

ٕجٛمـ، ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ اًمّمٚمقات يمؾ يّمٚمقن أهنؿ: هذا وُمٕمٜمك  وهٜم٤م ا

 وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ط ىمقًمف وهق ٓأ صحٞمح ٟمٌقي حلدي٨م ضمذري٦م خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن

 احلدي٨م، هذا ظمالف وهذاش ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يم٤مؿمٗملم يّمٚمقن ومٝمؿ رء، صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم

 اًم٘مدوم سمٓمقاف ُُمَ٘مٞمّد اعمٜمٙم٥م قمـ اًمٙمِمػ وم٘مط، اًم٘مدوم سمٓمقاف ُُمَ٘مٞمَّدة قم٤ٌمدة: أوًٓ  إذاً، ومٝمل

 يٙمقن أن جي٥م اعم٘م٤مم، قمٜمد اًمٓمقاف ريمٕمتل يّمكم سمِّده ًَمـامَّ  ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم صمؿ وم٘مط،

ًتقراً  ض هٙمذا صغم وم٢مذا ُمٕم٤مً، يمٚمٞمٝمام ُمٜمٙمٌٞمف ُم  ُمـ ط اًمرؾمقل ًمٜمٝمل ًمٚمٌٓمالن صالشمف قَمرَّ

ٞم٦م ؾم٤مشمر وهق إٓ اًمّمالة  ذم وأرضمقش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ» عمٜمٙم

ٜمـ اًمقاضم٤ٌمت ُمـ سمف ُذيم رشمؿ ُم٤م شمٚمتزُمقا  أن: أوًٓ  اجلٚم٦ًم، هذه هن٤مي٦م ًتح٤ٌمت، واًم : وصم٤مٟمٞم٤مً  واعم

ر، ُمـ يمثػم ُمع هٜم٤مك ؾمتٚمت٘مقن أنٙمؿ سمد ٓ اًمٖم٤مئ٥م، اًمِم٤مهد ًمٞمٌٚمغ  شُمَذيم روهؿ أن ومٞمج٥م اًمُٕمامَّ

ت٧م اًمتل اًمٕمٛمرة أطمٙم٤مم ُمراقم٤مة ُمـ قمٚمٞمٝمؿ جي٥م وسمام سم٠مظمٓم٤مئٝمؿ، ٜم٦م ذم صٌم  طمتك اًمّمحٞمح٦م: اًًم

ٕنف يمٗم٤مقمٚمف: اخلػم قمغم اًمدال أضمر ًمٙمؿ ُيْٙمت٥م  ذم ؾمـ ُمـ»اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم يدظمؾ و

ٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم  ومتٙمقن ٟمٗمًف ذم ؾمٞمٓمٌ٘مٝم٤م اًمٜمّمٞمح٦م هذه ُمٜمؽ ؾمٞم٠مظمذ اًمذي هذا ٕن :ش طم

ًمتؽ اؾمتدل ُمـ يمؾ صمقاب ًمؽ يٙمقن وهٙمذا همػمه، إمم أجْم٤مً  يٜم٘مٚمٝم٤م ىمد صمؿ ُمًتٛمرة، ؾمٜم٦م  سمد

 . اخلػم قمغم

ة، سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ ة وًمٙمـ ؿمٕمره، ي٘مص وإُم٤م حيٚمؼ إُم٤م اًمرضمؾ َهاّل  اعمرأ  ٟمرى اعمرأ

 ؿمٕمرات؟ قمدة ُمـ ي٠مظمذن اًمٜم٤ًمء سمٕمض

 . ٟمٕمؿ ذًمؽ، إٓ قمٚمٞمٝمـ ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 (11: 21: 35/ 562/واًمٜمقر اهلدى)
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  والسِر الَٔرة أضمْام زمَض

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م ـمٞمٌلم يٕمٜمل ويمٚمٝمؿ قمٚمؿ ـمالب سم٤مص رطمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مص؟ وذم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أن ُمٕمٝمؿ وضمقدك ُمع احل٤مصؾ، حتّمٞمؾ سم٤مب ُمـ ؾمٞمٙمقن فمٜمل ذم :اًمِمٞمخ

: هق احل٘مٞم٘م٦م ذم شمٜمٌٞمف إمم ت٤مجحي اًمذي ًمٙمـ ُمقضمقد، إُمػم ٕن أُمػماً: قمٚمٞمٝمؿ رواُم  ي١مَ 

 اًمٙمؼمى، اإلُم٤مرة ذم ِمؽمطيُ  ُم٤م ومٞمٝم٤م ِمؽمطيُ  ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، ُم١مىمت٦م اإلُم٤مرة هذه أن

 سم٠مهنؿ اح٠مُمقريـ قمغم واعمٞمث٤مق اًمٕمٝمد ي١مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ: يٕمٜمل اًمٕمٔمٛمك، واًمقٓي٦م

 ُم٤مذا؟ وذم واعمٙمره، اعمٜمِمط ذم أُمػمهؿ يٓمٞمٕمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م

 ....:ُمداظمٚم٦م

 شمٜمٔمٞمؿ سم٤مب ُمـ هذا ًمٙمـ اًمٙمؼمى، سم٤مًمقٓي٦م إٓ سم٤مًمنمط هذا ًمٞمس ٓ، ،آه :اًمِمٞمخ

 يٙمـ مل إذا أطمدهؿ شم٠مُمػم ُمـ ومالسمد احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م ،اًمرطمٚم٦م

 ش.هؿأطمدَ  رواومٚمٞم١مُم   صمالصم٦م ؾم٤مومر إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شم٠مُمػم: صمٛم٦م

 ذم طمتك اًمٗمقى، يرومض اإلؾمالم ٕن اإلؾمالم: يمامل ُمـ أُمر ؿمؽ سمال وهذا

 .اًمٓمريؼ ؾمٗمر وهل إُمد، اًم٘مّمػمة اعمٜمتٝمٞم٦م اعمٕم٤مذة هذه

 رطمٚمتٝمؿ يٜمٔمؿ أُمػم هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م أنف :إًمٞمف اًمٜمٔمر خٗم٧مأُ  ُم٤م أول ومٝمذا 

 آٟمٓمالق أن يرى طمٞم٨م سم٤مٟٓمٓمالق وي٠مُمرهؿ ،سم٤مًمٜمزول اًمٜمزول يرى طمٞم٨م ي٠مُمرهؿ

 أن اعمّمٚمح٦م هذه طمدود ذم ومٕمٚمٞمٝمؿ وهنؿ،١مؿم ُمٜمٔمؿ ومٝمق وهٙمذا هلؿ، ظمػم هق

 .إُمػم ذاك ُمع يتج٤موسمقا 

 ُمـ يٙمقن أن أرضمق: أجْم٤مً  هذا يم٤من وإن ،إُمػم سمِمخص شمتٕمٚمؼ :أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م

 وإٟمام ودوهنؿ، قمٜمٝمؿ سم٤مًمرأي يٜمٗمرد وأٓ يًتِمػمهؿ، أن وهق احل٤مصؾ، حتّمٞمؾ سم٤مب

 إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م يٜم ٗمذوا صمؿ يًتِمػمهؿ ومٝمق ،﴾سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿُمقَرى َوَأُْمُرُهؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام
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 أصٌح قمٜمقان حت٧م اًمٞمقم اًمٕمٍميقن ٤مبتَّ اًمٙمُ  ويت٤ًمءل ـم٤مقمتف، أظمريـ وقمغم ف،رأج

 اًمّمحٞمح ًمٙمـ ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٦م؟زِ ٚمْ ُمُ  أو ٛم٦مٚمِ ٕمْ ُمُ  اًمِمقرى هؾ: وهق ٞمِم٦مٚميم يم٠منف

 قمغم اًمٓمريؼ شمٗمتح هل ُمٕمٚمٛم٦م، هل ُمٚمزُم٦م همػم اًمِمقرى أن ومٞمف ٟمِمؽ ٓ اًمذي

 ُمٜمٝم٤م يًتّمٗمل يم٤مًمٜمحٚم٦م هق صمؿ إًمٞمف، وجيٛمٕمٝم٤م أراء [يًتٛمع] اعمًتِمػم اعمًتِمػم،

 .ُم٦مزِ ٚمْ سمٛمُ  وًمٞم٧ًم ٛم٦مٚمِ ٕمْ ُمُ  وم٤مًمِمقرى سمتٜمٗمٞمذه٤م، وي٠مُمر أراء، شمٚمؽ ظمػم

ًُ ـيَ  اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض شم٠ميت هذا سمٕمد  إذا أهنؿ: ُمٜمٝم٤م هب٤م، اًمتذيمػم ـح

 ،اًمٔمٝمر صالة إومم اًمّمالة اًمّمالة، أدريمتٝمؿ ُمٙم٤من ذم ومٜمزًمقا  ُم٤ًمومريـ يم٤مٟمقا 

 ُمٜمٓمٚم٘ملم يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م شم٘مديؿ، مجع اًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم هذه واحل٤مًم٦م جيٛمع أن: اًمًٜم٦م

 شمدريمٝمؿ طمتك اًمًٗمر ذم نيًتٛمرو وإٟمام اًمٜمزول يتٕمٛمدون ومال اًمٔمٝمر، صالة وىم٧م

 إن: وم٢مذاً  شم٠مظمػم، عمَجْ  واًمٕمٍم اًمٔمٝمر هبؿ ويّمكم مجٞمٕم٤ًم، هبؿ يٜمزل ذاكطمٞمٜم اًمٕمٍم

 عمَجْ  هبؿ عمَجَ  وإٓ شم٘مديؿ، عمَجْ  هبؿ عمَجَ  اًمٔمٝمر وىم٧م ذم ٟم٤مزًمقن وهؿ اًمّمالة أدريمتٝمؿ

 .شم٠مظمػم

 قمزيٛم٦م اًم٘مٍم ٕن قه٤م:ٛم  تِ يُ  وأَّٓ  اًمّمالة ُمـ ي٘مٍموا أن: مجٞمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م صمؿ

 .اًمٕمٚمامء زَم قْ ىمَ  أصح قمغم وهذا رظمّم٦م، وًمٞمس

 ؟....هل ُم٤م اًمرظمّم٦م :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 قمزيٛم٦م؟ :ُمداظمٚم٦م

 .قمزيٛم٦م :اًمِمٞمخ

 .رظمّم٦م وًمٞم٧ًم :ُمداظمٚم٦م

 .أن٤م قمٙم٧ًم :اًمِمٞمخ

 اًم٘مٍم؟ :ُمداظمٚم٦م

 أن٤م؟ ىمٚم٧م ُم٤مذا. ٟمٕمؿ اًم٘مٍم :اًمِمٞمخ
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 ....ىمٚم٧م أن٧م :ُمداظمٚم٦م

 ٕن وا:ٍُمُ ي٘مْ  أن اًمّمالشملم سملم ٕمقا مَجَ  إذا أهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: أىمقل ،ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 رظمّم٦م، هق إٟمام اًمّمالشملم سملم اجلٛمع اجلٛمع، سمخالف سمرظمّم٦م وًمٞمس قمزيٛم٦م، اًم٘مٍم

 وًمٙمـ ذًمؽ، هلؿ ضم٤مز رٗمْ ؾَم  وهؿ وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ يّمٚمقا  أن أرادوا ًمق: سمٛمٕمٜمك

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ىم٤مل يمام ،رظمّمف تٌٕمقا ي أن: قم٤ٌمده ُمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هللا إمم إطم٥م

ئٛمُ  ك١مشمَ شمُ  أن حي٥م يمام فرظمُّم  ك١مشمَ شمُ  أن حي٥م اهلل إن»: قمٚمٞمف وؾمالُمف  ش.فقمزا

 ش.فُمٕمّمٞمتُ  ك١مشمَ شمُ  أن يٙمره يمام»: أظمر احلدي٨م وذم

 ش.ُمٕمّمٞمتف كشمَ ١مْ شمُ  أن يٙمره يمام ف،رظمّم شم١مشمك أن حي٥م اهلل إن»

 شمت٠ميمد أو يت٠ميمد وسمخ٤مص٦م ،اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن: [وإومْمؾ] وم٤مٕطم٥م ًمذًمؽ

 ُمـ يمؾ   أداء: وهق إصؾ اًمتزام ذم احلرج ُمـ رء هٜم٤مك يمقن طم٤مًم٦م ذم اًمرظمّم٦م هذه

 .اجلامقم٦م قمغم اًمرظمّم٦م شمت٠ميمد ومٝمٜم٤م وىمتٝم٤م، ذم اًمّمالشملم

 ذم ٕن وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل رظمّم٦م ٘مٌؾيت أن قمـ يٜمٍمف أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل وٓ 

 إمم أؿم٤مر يمام وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل رظمّم٦م قمغم واًمٙمؼمي٤مء ٦مٗمَ إنَ  ُمـ ظمٗمٞم٤مً  ُمٕمٜمك ذًمؽ

 قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  وَمَٚمٞمَْس ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُمذيمراً  ؾم٤مئؾ ؾم٠مخف طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ

وا َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  ـَ  شَمْ٘مٍُمُ الةِ  ُِم ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ  اًمّمَّ ِذي  هذا ىم٤مل[ 717:اًمٜم٤ًمء] ﴾يَمَٗمُروا اًمَّ

 َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ ﴿: ي٘مقل ورسمٜم٤م ٤م؟ٜمَّ ُمِ أَ  وىمد ٟم٘مٍم اهلل رؾمقل ي٤م سم٤مًمٜم٤م ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

ـَ  ِذي ـَ  إِنَّ  يَمَٗمُروا اًمَّ : اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٤م؟ٜمَّ ُمِ أَ  وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م[ 717:اًمٜم٤ًمء] ﴾اًْمَٙم٤مومِِري

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ هب٤م اهلل دقشمّم صدىم٦م»

 شم٤ٌمرك إؾمٞم٤مد ؾمٞمد وهق ؾمٞمده صدىم٦م ىمٌقل قمـ يًتٜمٙمػ أن ًمٚمٕمٌد جيقز ومٝمؾ

 أن٧م: ىم٤مل رضمؾ ضم٤مء ح٤م اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام وشمٕم٤ممم

 ش.اهلل اًمًٞمد»: ىم٤مل ،ؾمٞمدٟم٤م

 سمف ـًُ حْ ـيَ  ٓ يم٤من إذا اًمرىمٞمؼ اًمٕمٌد يم٤من وم٢مذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل هق: احلؼ اًمًٞمد

 يرد أن اعمخٚمقق اًمٕمٌد يتجرأ  ومٙمٞمػ ُمثٚمف، خمٚمقق قمٌدٌ  وهق ؾمٞمده، ُمٜمح٦م ُمـ دّ رُ يَ  أن
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 قمزيٛم٦م، وأنف اًم٘مٍم سملم اًمٗمرق قمرومٜم٤م أنٜم٤م وًمق ًمذًمؽ، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اخل٤مًمؼ صدىم٦م

 رسمٜم٤م ُمـ ٟمت٘مٌٚمٝم٤م وأن اًمرظمّم٦م هبذه ٟمت٤ًمهؾ أٓ ومٞمٜمٌٖمل رظمّم٦م، وأنف اجلٛمع وسملم

 .سمٜم٤م رأومتف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمف ؿم٤ميمريـ

 حيًـ مم٤م يمذًمؽ اًمّمالشملم، سملم اجلٛمع ويًتح٥م اًمّمالة ىمٍم ُمـ ٓسمد: إذاً 

 ًمٙمؾ ي١مذن ًمٞمس وإىم٤مُمت٤من، واطمد أذان هلام ُمٕم٤مً  مجٕمت٤م صالشملم يمؾ أن: سمف اًمتذيمػم

 قمـ ضم٤مء ُم٤م أصح وهذا إىم٤مُم٦م، ُمٜمٝمام ًمٙمؾ ًمٞم٘م٤مم وًمٙمـ واطمد أذان وإٟمام ُمٜمٝمام، صالة

 اًمٜمٌل طمج٦م ىمّم٦م ذم إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م وُمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وذم اًمرواي٤مت، سمٕمض هٜم٤مك ٕن هذا: أىمقل اًمقداع طمج٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 م٤موأىم أذاٟملم نأذَّ  ىمد اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل مجع ح٤م هٜم٤مك أن اًمّمح٤مح

 .إىم٤مُمتلم

 واطمد أذان: واعمحٗمقظ حمٗمقظ، همػم اعمحدصملم شمٕمٌػم ذم ؿم٤مذ هٜم٤م إذاٟملم ومذيمر

 دون ُم٤ٌمذة اًمّمالة أىمٞمٛم٧م ُمٜمٝمام إومم اًمّمالة صغم ُم٤م وم٢مذا وإىم٤مُمت٤من، ًمٚمّمالشملم

 ذم شمً٘مط اًمًٜمـ ٕن سم٤مًمًٜمـ: اًمٗمّمؾ يٙمقن أن قمـ ومْمالً  سم٤مٕذيم٤مر سمٞمٜمٝمام ومّمؾ

 ومٝمذه ُمثاًل، يم٤مًمٔمٝمر اًمّمالة وسمٕمد اًمّمالة ىمٌؾ هب٤م ي١مشمك أن شمنمع اًمتل اًمًٜمـ اًمًٗمر،

 اًمقشمر، ٜم٦مؾُم : وإظمرى اًمٗمجر، ٜم٦مؾُم  :أوٓمه٤م :ت٤منٜمّ ؾُم  إٓ شمً٘مط اًمًٗمر ذم يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ

 يدقمٝمام ط اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م» قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة شم٘مقل يمام اًمٗمجر ومًٜم٦م

 .اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أمهٞم٦م قمغم يدل وهذاش ؾمٗمراً  وٓ طمياً 

 ش.ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر ريمٕمت٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وي١ميمد

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر ؾمٜم٦م :اعمّمٚملم سمٕمض هبام يًتٝملم ٚمتلماًم ه٤مشملم وم٤مًمريمٕمتلم

 .ُم٤ًمومراً  يم٤من وًمق يّمٚمٞمٝمام اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من ًمذًمؽ :ومٞمٝم٤م وُم٤م

 ذم طمتك قمٚمٞمٝم٤م أجْم٤مً  حي٤مومظ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٙم٤من اًمقشمر، ٜم٦مؾُم  يمذًمؽ 

 ومٞمّمكم إرض قمغم داسمتف ُمـ يٜمزل أن ًمف يتٞمن ومل ٟم٤مىمتف، قمغم رايم٥م وهق طمتك اًمًٗمر

 .رايم٥م وهق
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 ٓ سمٞمٜمٝمام ؾّْم ومَ  ومال إظمرى، ًمٚمّمالة وأىمٞمؿ إومم اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمقا  إذا: أجْم٤مً 

 ًمٚمّمالة اًمث٤مٟمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م ىم٤مُمقا أ وم٢مذا صالة، يمؾ دسمر سمٕمد اعمٕمرووم٦م سم٤مٕذيم٤مر وٓ سم٤مًمًٜم٦م

 سم٤مٕذيم٤مر اإلشمٞم٤من وسملم سمٞمٜمٜم٤م حيقل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ هٜم٤م اًمّمالة واٟمتٝم٧م إظمرى،

 ومال اًمٗمريْمتلم سملم اًمٗمّمؾ أُم٤م إوىم٤مت، يمؾ ذم اًمّمٚمقات دسمر اعمٕمرووم٦م اعمٕمٝمقدة

 .قمٜمدٟم٤م ُمٕمروف ومٝمذا ،ومّمؾ

 اًمٜمٌقي اعمًجد ذم وهٜم٤مك ،ا رًّ سمَ  ؾمٞمٙمقن ـمٌٕم٤مً  واًمًٗمر اعمديٜم٦م إمم وصٚمقا  ُم٤م وم٢مذا 

 قمٚمٞمف، ًمٚمًالم ط اًمرؾمقل ىمؼم إشمٞم٤من يت٘مّمدون اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  أن اًمتٜمٌٞمف ُمـ ٓسمد

 اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء سم٠من روٟمٜم٤مٕمِ ِْم يُ  وًمٙمٜمٝمؿ ًمذاشمف، ُمٜمف ٟمٛمٜمع ٓ يمٜم٤م وإن اًم٘مّمد هذا

 يّمٚمف ٓ ط اًمٜمٌل قمغم اًمًالم سم٠من يِمٕمروٟمٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمؼم إمم يذهٌقن

 قمغم اعمًٚمؿ ؾمالم ذم ومرق ٓ سم٤مـمؾ، اإلؿمٕم٤مر وهذا ىمؼمه، ُمـ ىمري٤ٌمً  اعمًٚمؿ يم٤من إذا إٓ

 ومرق ٓ اعمٖمرب، أو اعمنمق أىمَم ذم يٙمقن أو ىمؼمه، سمج٤مٟم٥م يٙمقن أن سملم ط اًمٜمٌل

 يّمؾ وهذا هذا ؾمالم أن طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم، طمٞم٨م ُمـ إـمالىم٤مً  وذاك هذا سملم

 .ومرق سمدون اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وسملم ىمؼمه، سمج٤مٟم٥م ط اًمٜمٌل قمغم يًٚمؿ اًمذي سملم ومرق ٓ: أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ

 اًمرؾمقل أن طمٞم٨م ُمـ يًٛمٕمف، ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ اعمٖمرب أو اعمنمق ذم قمٚمٞمف يّمكم ُمـ

ءً  اًمًالم هذا يًٛمع ٓ  .اعمنمىملم دٕمْ سمُ  يم٤من أو اًم٘مؼم، سمج٤مٟم٥م يم٤من ؾمقا

 اًمنمقمٞم٦م اعمٕم٤مين هذه أن ضمٞمداً  أومٝمؿ أن٤م ،اًم٘مؼم إمم اإلشمٞم٤من يت٘مّمدون طمٞمٜمام وم٤مًمٜم٤مس

 هذا قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م اًمٜمٌقي٦م اًمث٘م٤موم٦م هبذه شمتث٘مػ ًمـ قمروؿمٝم٤م، قمغم ظم٤موي٦م[ قمٜمدهؿ]

 أُمتل قمـ ٖمقينيٌٚم ٤مطملمٞمَّ ؾَم  ُمالئٙم٦م هلل إن»: ط اًمرؾمقل ىمقل هق أٓ ٟم٘مقل؟ اًمذي

 ش.اًمًالم

 اعمٕمٜمك، هلذا شم٠ميمٞمداً  ٦مىمّم يمرذْ أَ  اهلدف، وصقل ٞمدٕمَ سمُ  أو اهلدف، إمم أصؾ أن وىمٌؾ

 اًمرؾمقل: ىمؼم إمم ًمٚمقصقل ومٞم٤ًمرع اًمٕمقاـمػ، شم٠مظمذٟمف ٓ اعمًجد داظمؾ دظمؾ وم٢مذا

 ؾمٜم٦م يٜمًك صمؿ أوًٓ، ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اعمٕم٤مين هذه ويٜمًك قمٚمٞمف، يًٚمؿ ًمٙمل

 .يدظمٚمف هق طمٞم٨م قمٚمٞمف امً ًٚم  ُمُ  اًمٜمٌقي اعمًجد إمم اًمٞمٛمٜمك ضمؾسم٤مًمر   اًمدظمقل
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 هل٤م، طمدود ٓ اًمتل ٦ماجل٤محم سم٤مًمٕمقاـمػ ونذُ ١مظَم يُ  اًمٜم٤مس يمؾ أىمقل وٓ اًمٜم٤مس ّؾ ضُم 

 إذا سم٠منٜم٤م ًمٜم٤م اًمرؾمقل أُمر ٕمقنٞم  َْم يُ  وم٤مئدة، ومٞمف ًمٞمس ُم٤م حتّمٞمؾ ذم اًمقاضم٥م ٕمقنٞم  َْم يُ 

 أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ، حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ: ٟم٘مقل أن اعمًجد دظمٚمٜم٤م

 .رمحتؽ

 أو اًمٌٕمران ُمثؾ اهلل ي٤م إٟمام إـمالىم٤مً  ٤مًًّ طمِ  هٜم٤مك هل٤م دمدون ٓ إؿمٞم٤مء هذه يمؾ

 صٚمٞم٧م :سملم ومرق ذم ُم٤م مج٤مقم٦م ي٤م ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمؼم إمم هجقم اًمِم٤مردة اجلامل

 واعمٕمجزة ًممي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمقاء ذًمؽ يمؾ ،أبداً  ومرق ٓ هٜم٤م، صٚمٞمٜم٤م أو اعمًجد سم٤مب قمٜمد

 ذم واًمرؾمؾ إنٌٞم٤مء ؾم٤مئر دون قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م هب٤م اهلل ظمص اًمتل

 ش.اًمًالم أُمتل قمـ يٌٚمٖمقين ٤مطملمٞمَّ ؾَم  ُمالئٙم٦م هلل إن»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م

 رضمؾ ؾمقاء، إٓ إندًمس ذم وُمـ أن٧م ُم٤م :اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ ىم٤مل ُمـ قدَ َص : إذاً 

 ومجقة إمم ؿَْم ٜمْ يَ  رضمالً  رأى أو رضمالً  ؾمٛمع ،قمٚمقي سمـ احلًـ: اؾمٛمف اًمٌٞم٧م آل ُمـ

 ي٠ميت رآه ،اعمًجد طم٤ًمب قمغم اجلدران وهذه هذه، اًم٘م٦ٌم سمٜم٤مء ىمٌؾ اًم٘مؼم ذم يم٤من يقُمئذ

 ؾمٛمٕم٧م ،يمٜم٧م طمٞمثام ّؾ َص : ًمف ىم٤مل أصكم: ىم٤مل ؟مِلَ  ًمف ىم٤مل ومجقة ذم اًمرؾمقل ىمؼم قمٜمد

 ش.يمٜمتؿ طمٞمثام قمكمَّ  قا صٚم  »: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ءً  إٓ سم٤مٕندًمس وُمـ أن٧م ُم٤م: هلذا وىم٤مل  ٤مطملمٞمَّ ؾَم  ُمالئٙم٦م هلل إن» ح٤مذا؟ ،ؾمقا

 ش.اًمًالم أُمتل قمـ يٌٚمٖمقين

 سم٤مً دَ تَ ٜمْ ُمُ  اعمديٜم٦م إمم دُمِمؼ ُمـ أؾم٤مومر أن زم اهلل يمت٥م طمٞمٜمام ُمٕمل وىمٕم٧م اًمتل اًم٘مّم٦م

 وأظمذت اعمٕم٤مُمٚم٦م أضمري٧م اإلؾمالُمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م اومتت٤مح سمداي٦م ذم احلدي٨م ُم٤مدة تدريسًم

 اًمروشملم طم٥ًم ،اجلقازات ٧مٚمْ َص وَ وَ  هٜم٤مك، اًمًٕمقدي اًم٘مٜمّمؾ ُمـ اًمت٠مؿمػمة

 أنف رأى ح٤م ،اًمديـ ُمـ رء قمٜمده يم٤من هٜم٤مك اًمْم٤مسمط أن: اًمٔم٤مهر اعمٕمروف، احلٙمقُمل

 وصٚم٧م إذا: ىم٤مل شمٗمْمؾ،: ًمف ىمٚم٧م طم٤مضم٦م ُمٜمؽ أريد أن٤م: ىم٤مل اعمديٜم٦م إمم ذاه٥م أن٤م

 ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم هق ُم٤م قمغم أدًمؽ أٓ: ًمف وم٘مٚم٧م اًمًالم، ُمٜمل اًمرؾمقل شم٘مرأ  أنف اعمديٜم٦م

 ؾ:ِص أَ  ٓ وىمد ؾِص أَ  وم٘مد اعمديٜم٦م إمم ًمٚمذه٤مب ؾم٤مقمل أن أن٤م: ىمٚم٧م يمٞمػ؟: ىم٤مل

 ؾمٛمل ُم٤م اإلٟم٤ًمن ٕن أنًك: ىمد وصٚم٧م إذا صمؿ ي٘مقًمقن، يمام ؾم٥ٌم ُمـ أيمثر أو ًم٥ًٌم
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 ؾجَّ ًَ ُمُ  سمريد قمغم أدًمؽ أٓ ُمٜمل، شمٓمٚمٌف أن٧م اًمذي هذا أنًك ىمد ًمٜمًٞم٤مٟمف، إٓ ٤مً إٟم٤ًمٟم

 قمٚمٞمف ىم٤مل: ىمٚم٧م يمٞمػ؟: لىم٤م اًمرضمؾ شمٕمج٥م اخل٤مـمػ؟ اًمؼمق ُمـ أهع ُمْمٛمقن

 ذم وأن٧م حمٛمد قمغم صؾش اًمًالم أُمتل قمـ يٌٚمٖمقين ٤مطملمٞمَّ ؾَم  ُمالئٙم٦م هلل إن: »اًمًالم

 .اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ؾمالُمؽ أبٚمغ أن٤م ٜملٚمْ حتٛم   مم٤م أطمًـ سمٞمتؽ ذم وأن٧م ،ُم٘مٕمدك

 رسمف قمٜمد ط اًمرؾمقل سمٛم٘م٤مم رٟم٤مٕمِ ِْم شمُ  ضمدًا، وقمٔمٞمٛم٦م مجٞمٚم٦م اعمٕم٤مين هذه: احل٘مٞم٘م٦م

 اعمًجد اًمداظمؾ دظمؾ وم٢مذا ًمذًمؽ احل٘م٤مئؼ: هذه يمؾ قمـ هم٤مومٚمقن ٟمحـ ًمٙمـ ،اًمٙمريؿ

 ط اًمٜمٌل قمغم كم  َّم يُ  وأن سم٤مًمٞمٛمٜمك، ؾظُم دْ يَ  أن سمٕم٤مُم٦م، اعم٤ًمضمد أدب لَم ًَ ٜمْ يَ  ومال اًمٜمٌقي

 أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ، حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل سمًؿ ويًٌٛمؾ ويدقمق هٜم٤مك،

 ُمٓمروح ومرق ًمٙمٜمف ،ومرق هٜم٤مك ٟمٕمؿ أبدًا، ومرق ٓ اًمًالم يمذاك اًمًالم هذا ،رمحتؽ

 اًمّمٞم٤مح ورسمام اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمؼم طمقل اًمزطم٤مم إجي٤مد: وهق ومٞمف، ُمرهمقب وهمػم

 ٟمٗمًف ذم ُمًتحياً  ُمٜمٙمؿ يمؾ ٞمٙمـومٚم ًمذًمؽ اعمّمٚملم، قمغم يِمقش اًمذي واًمزقم٤مق

 ٕن ُمًجده: ذم اًمّمالة ٟمت٘مّمد اًمذي ط ٟمٌٞمٜم٤م سمقاؾمٓم٦م شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م، اًمتل أداب هذه

ه مم٤م صالة سم٠مخػ ُمًجده ذم اًمّمالة  وٓ احلرام، اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 وٟمّمكم ًمٚم٘مؼم ٟمقصؾ وسمس يمٚمٝم٤م، اًمٜمٌقي٦م اًمتٕم٤مًمٞمؿ هذه ٟمؽمك سم٠من وؾمٜمتف هديف ٟمخ٤مًمػ

 يم٤من إذا ظم٤مص٦م واًمتؼمك اًمٚمٛمس يٕمٛمؾ رسمام هذا قمغم ٟم٘متٍم ُم٤مذا؟ ووم٘مط قمٚمٞمف،

 هذه ُم٤ًميملم، ـمٌٕم٤مً  اجلٝمٚم٦م ُمـ؟ أبّم٤مر ًمٙمـ إبّم٤مر، ي٠مظمذ عمٞمع هٜم٤مك اًمٜمح٤مس

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع ذيمرىاًمو ذيمرى

م اعمديٜم٦م ُمـ آٟمٓمالق دور ضم٤مء وإذا  اخلٓم٠م وُمـ احلٚمٞمٗم٦م، ذو ُمٞم٘م٤مهت٤م ُمـ واإلطمرا

 ظمراوم٦م، شمتْمٛمـ اًمتًٛمٞم٦م هذه ٕنف قمكم: سم٠مبٞم٤مر اعمٞم٘م٤مت هذا شمًٛمٞم٦م: اًمٕم٤مُم٦م قمٜمد اًمِم٤مئع

 اهلل ريض قمٚمٞم٤مً  أن وهل ظمراومٞم٦م، قم٘مٞمدة يتْمٛمـ اؾمامً  يًتٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ

 يمرم: أىمقل ،وأىمقل أىمقل ٓ وضمٝمف اهلل يمرم: وأىمقل وضمٝمف، اهلل يمرم: أىمقل وٓ قمٜمف

 ٓ وًمٙمـ إيمرُملم، واًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وضمف اهلل ويمرم وضمٝمف، اهلل

 ٟمٙمقن أن ومٞمج٥م ؿمٞمٕمل اصٓمالح هذا ٕن وضمٝمف: اهلل يمرم قمكم ذيمر سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أىمقل

 وضمٝمف اهلل يمرم ومٝمق اًمٕمذاب، سم٤مـمٜمٝم٤م وًمٙمـ اًمرمح٦م، ه٤مفم٤مهرُ  اؾمتٕمامٓت ُمـ طمذريـ
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 ذم هؿ وإٟمام أظمريـ، سم٤مخلٚمٗم٤مء ٟمخّمٝم٤م ٓ سمجٛمٚم٦م ٟمٛمٞمزه ٓ وًمٙمٜمٜم٤م ري٥م، وٓ ٓؿمؽ

 .ؾمقاء ذًمؽ

 ٕهنؿ ظمراوم٦م: هذهش قمكم بٞم٤مرأ»ـسم احلٚمٞمٗم٦م ذو سم٤معمٞم٘م٤مت اعمٕمروف اعمٙم٤من ومتًٛمٞم٦م 

 .قمٚمٞمٝمؿ واٟمتٍم هٜم٤مك اجلـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤مً  أن يزقمٛمقن

ش احلٚمٞمٗم٦م ذو»ـسم ذقم٤مً  اعمٕمروف اعمٙم٤من ذاك إمم ًمٚمٕمٛمرة اًم٘م٤مصد وصؾ ُم٤م وم٢مذا 

م ىمٌؾ مرِ حْ ـيُ  أن يٜمٌٖمل هٜم٤مك  اعمديٜم٦م ذم ٟم٤مزل هق طمٞم٨م آهمت٤ًمل ًمف شمٞمن إذا اإلطمرا

.. .مح٤مُم٤مت ذم أفمـ احلٚمٞمٗم٦م ذو ُمـ ىمري٥م ومٝمٜم٤مك ًمف شمٞمن ُم٤م[ وم٢مذا] ،وٟمٕمٛم٧م ومٌٝم٤م

 ،وسمس اح٤مء ص٥م: يٕمٜمل اؾمتحامم ُمٕمٜم٤مه وهذا هٜم٤مك، يًتحؿ أن اإلٟم٤ًمن سم٢مُمٙم٤من

 ًمٞم٧ًم ذقمٞم٦م ٟمٔم٤موم٦م هذه ،اًمٜمٔم٤موم٦م ُمٙم٤من ًمٞمس إُمر، واٟمتٝمك ُمٕمدودات دىم٤مئؼ: يٕمٜمل

 واًمرُمؾ، احلَم طمٞم٨م هٜم٤مك اًمقادي إمم اعمًجد ظم٤مرج إمم خيرج صمؿ ُم٤مدي٦م، ٟمٔم٤موم٦م

: وهل واًمٕمامر، احلج٤مج أيمثر جيٝمٚمٝم٤م ضمداً  ه٤مُم٦م وم٤مئدة وهذه ي٘مرن أن ُمـ ٓسمد هٜم٤مك

 اًمديٜمٞم٦م ُمّمٚمحتف ُمـ وهذا - جي٥م سمٕمٛمرة مهللا ًمٌٞمؽ: وي٘مقل سم٤مًمٕمٛمرة يٚمٌل طمٞمٜمام

 حمكم، ًمٞمس حمكم مهللاش طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم مهللا»: ي٘مقل أن جي٥م -ُمٕم٤مً  واًمدٟمٞمقي٦م

ه وُم٤م أوًٓ؟ اًمٙمالم ُمٕمٜمك ُم٤م طمًٌتٜمل طمٞم٨م حمكم  صم٤مٟمٞم٤ًم؟ وصمٛمرشمف ُمٖمزا

 سم٘مْم٤مئؽ طمًٌتٜمل طمٞم٨م إطمراُمل وُمـ قمٛمريت ُمـ حتٚمكم: أي حمكم مهللا: ُمٕمٜم٤مه

٤منُ  َوظُمٚمَِؼ ﴿ وٕمٞمػ إٟم٤ًمن: ُمثالً  ًمرده، زم جم٤مل ٓ اًمذي اعمؼمم ًَ  ممٙمـ ،﴾َوِٕمٞمًٗم٤م اإِلٟم

 اهلل ؾمٛمح ٓ ممٙمـ قمٛمرشمف، يت٤مسمع أن يًتٓمٞمع ومال سمٛمرض يٗم٤مضم٠م ُمرض ًمف يٕمرض أن

 أن يًتٓمٞمع ٓ أنف سمحٞم٨م ممٙمـ، هذا رء يمؾ رضمٚمف أو يده شمٜمٙمن ؾمٞم٤مرشمف، شمتٕمٓمؾ

 اًمذي هذا ،شطمًٌتٜمل طمٞم٨م كم  حَمَ  مهللا»: ي٘مؾ مل إذا اًمٜمٞم٦م، هذه يٜمق مل إذا قمٛمرشمف، يت٤مسمع

 وًمق ،ىم٤مسمؾ ُمـ قمٛمرة وقمٚمٞمف هدي، قمٚمٞمف ،ح٦مٞماًمذسم قمٚمٞمف أنٗمف رهمؿ قمٛمرشمف قمـ ٟمٙم٨م

 .احل٤مدصم٦م هذه سمٕمد يٕمتٛمر أن وضمقسم٤مً  قمٚمٞمف اًمٕمٛمرات قمنمات اقمتٛمر يم٤من

 حترك ُم٤م ويم٠منف اًمٕمٛمرة، ٟمقى ُم٤م يم٠منف ،طمًٌتٜمل طمٞم٨م كم  حَمَ  مهللا: ىم٤مل إذا أُم٤م

 اًمٕمٛمرة ذم أن٤م ،اًمنمط هذا اهلل ومْمؾ قمغم واؿمؽمط ،وضمؾ قمز اهلل دقم٤م ٕنف ًمٚمٕمٛمرة:

 .طمؾ ذم وم٠من٤م ،وُمٜمٕمتٜمل طمًٌتٜمل طمًٌتٜمل، طمٞم٨م إمم
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 وٓ ذايمرشمف، ذم اًمٕم٤ٌمرة هذه يًجؾ أن طم٤مج ويمؾ ُمٕمتٛمر يمؾ قمغم جي٥م ومٝمذه

 اٟمٓمٚمؼ وم٢مذا رأجتؿ، يمام ضمداً  ه٤مُم٦م صمٛمرة ُمـ ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م ح٤م :اًمدهر ُمدى يٜم٤ًمه٤م

 أن ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م ًمٙمـ ريمٕمتلم، يّمٚمقا  أن سمٕمد إٓ يٛمِمقن ٓ ،اًمتٚمٌٞم٦م هذه سمٕمد رامَّ اًمٕمُ 

 ذاك وذم اعمٞم٘م٤مت، ذاك سمخّمقص مه٤م وإٟمام اإلطمرام، ريمٕمتل ًمٞمًت٤م اًمريمٕمتلم ه٤مشملم

 ًمٙمـ صالة، ًمف ًمٞمس اإلطمرام اعمًجد، ُمـ أؾمٗمؾ هق اًمذي اًمٕم٘مٞمؼ وادي: أي اعمٙم٤من،

 ًمإلٟم٤ًمن شمٞمن وم٢مذا اًمٔمٝمر، صالة سمٕمد أطمرم أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ وىمع اًمذي

 ُم٤ًمومر ٕنف اجلامقم٦م: ُمع ًمف شمٞمن ُم٤م أو اجلامقم٦م، ُمع اعمًجد ذم هٜم٤مك اًمٔمٝمر يّمكم أن

 .ضمٞمد ومٝمذا اًمّمالة، سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة وأطمرم اًمٔمٝمر، ومّمغم

 ظم٤مص٦م، ؾمٜم٦م ًمإلطمرام ومٚمٞمس اإلطمرام، ؾمٜم٦م سمٜمٞم٦م ريمٕمتلم صالة يت٘مّمد أن أُم٤م

 ريمٕمت٤من عنْم يُ  احلٚمٞمٗم٦م ذي وادي ذمش احلٚمٞمٗم٦م ذو» ذم اعمٙم٤من ذاك ذم هٜم٤مك ًمٙمـ

 قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء طمٞم٨م اإلطمرام، خلّمقص وًمٞمس اعمٙم٤من، خلّمقص

 وادي ُم٤ٌمرك وادٍ  ذم ،اًمقادي ذم إٟمؽ: وم٘م٤مل ضمؼميؾ ضم٤مءين»: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل

 ش.ريمٕمتلم ؾ  ومَّم  اًمٕم٘مٞمؼ

 يمام ُم٤ٌمرك وادٍ  ٕنف ريمٕمتلم: يّمكم أن ـًَ يُ  سمخ٤مص٦م احلٚمٞمٗم٦م ذي ذم هٜم٤مك: وم٢مذاً 

 واًمتٚمٌٞم٦م ُمٚمٌلم، يٜمٓمٚم٘مقن ذًمؽ سمٕمد واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمٝمام ٜم٤مٟمٌٞمَّ  ضمؼميُؾ  سمف ثدَّ طَم 

 اإلظمٗم٤مت: ومٞمٝم٤م إصؾ إذيم٤مر قم٤مُم٦م ٕن ذًمؽ: إذيم٤مر، قم٤مُم٦م قمـ خيتٚمػ ذيمر

 ُم٤م صقشمف يرومع أن: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اًمتٚمٌٞم٦م أُم٤م اجلٝمر، وقمدم

 قمـ ئؾؾُم  ح٤م سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد ؾمٌٞماًل، ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع

 رومع هق: اًمٕم٩م واًمث٩م، اًمٕم٩م: احل٩م أومْمؾش واًمث٩م اًمٕم٩م»: ىم٤مل احل٩م أومْمؾ قمـ احل٩م

 ُمـ شمٜمٗمٞمذاً  احل٩م أومْمؾ هذا واًمْمح٤مي٤م، اهلداي٤م ذسمح هق: واًمث٩م سم٤مًمتٚمٌٞم٦م، اًمّمقت

 اًمٜمٌل طمج٦م ىمّم٦م ًمٜم٤م روى وىمد - ضم٤مسمر ىم٤مل اًمٕم٩م اًمٙمٚمٛم٦م هلذه ط اًمٜمٌل أصح٤مب

شمٜم٤م سمح٧م وىمد إمم اًمروطم٤مء وصٚمٜم٤م ومام :-ط  اًمتٝمٚمٞمؾ ذم إصقات رومع ُمـ أصقا

شمٜم٤م ٧محَّ سمُ  واًمتٙمٌػم،  احل٩م، ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة اًمتٚمٌٞم٦م اًمتٚمٌٞم٦م، همػم ذم ينمع ٓ هذا أصقا

 .هب٤م واًمّمدع اجلٝمر ومٞمج٥م
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 سمؽموقا  ُم٤م - اًمٜم٤ًمء طمتك: همػمي قمـ ومْمالً  ٟمٗمز قمغم ُمًتدريم٤مً  وأىمقل 

 ًمٙمٜمل أصقاهتـ، يرومٕمـ أن هلـ عنْم يُ  اًمٜم٤ًمء طمتك - اًمنمع طمٙمؿ هذا أُم٤م سمٙمٞمٗمٙمؿ

 يٜم٘مص ُم٤م اًمرضم٤مل، أصقات ُمع أصقاهتـ شمْمٞمع سمحٞم٨م أصقاهتـ ومٚمػمومٕمـ ظٓطمِ أَ 

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمٜم٤م يّمػم سمٕمديـ اًمرضم٤مل قمـ

 رضم٤مل؟ وُمرة ٟم٤ًمء ُمرة: أىمقل :ُمداظمٚم٦م

 سمٞمّمػموا ًمف أصؾ وٓ اًمٜم٤مس اقمت٤مده سمٌمء: أجْم٤مً  يذيمرين وهذا ٓ، ،آه :اًمِمٞمخ

 اًمت٘مك وم٢من يٚمٌل، اعمٚمٌلم أومراد ُمـ ومرد يمؾ: إصؾ ،ٓ ُمرة، وٟم٤مس ُمرة ٟم٤مس ،ئلمضمز

 ..ًمف أصؾ ٓ ومٝمذا واطمد، سمّمقت: يٕمٜمل..أت٘مّمد أن أُم٤م سم٠مس، ومال وم٠ميمثر صقشم٤من

 ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م صقشم٤من اًمت٘مك وم٢من وىمدرشمف، وـمٌٞمٕمتف، وؾمجٞمتف هق إٟم٤ًمن يمؾ: إذاً 

 وٓ ًمٜمٗمًف، واطمد يمؾ وإٟمام ضم٤مرك، صقت ُمع سمّمقشمؽ متٌم أن ٗمـٚمَّ ٙمَ تَ شمَ  ٓ ًمٙمـ

 ويتٛمٞمز سمٕمض، ذم سمٕمْمٝم٤م اعمتداظمٚم٦م إصقات سمٞمًٛمع رسمٜم٤م أنف ُمًٚمؿ قمغم ـمٌٕم٤مً  ؾٙمِ ِْم يُ 

 .قمٚمٞمؿ واؾمع وضمؾ قمز اهلل ٕن إؿمٙم٤مل: ذم ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هذا ،اعمرائل ُمـ اعمخٚمص

 وطمتك اإلٟم٤ًمن، يًتٓمٞمع ُم٤م أيمثر ذم اًمّمقت سمرومع شمٙمقن أن جي٥م اًمتٚمٌٞم٦م: إذاً 

 إذا أجْم٤مً  يٜمًلم وٓ اًمتٚمٌٞم٦م، قمـ يٛمًؽ ومٝمٜم٤مك ُمٙم٦م، ُمِم٤مرف ويرى ُمٙم٦م، إمم يّمؾ

 سمًؿ: أجْم٤مً  اًمٜمٌقي اعمًجد دظمؾ يمام اعمًجد هذا يدظمؾ أن احلرام، اعمًجد دظمؾ

 .اخلروج قمٜمد يمذًمؽ ،رمحتؽ أبقاب زم اومتح مهللا وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صؾ مهللا اهلل

 أتؿ ُم٤م ؿم٤مريمٝمؿ، ىمٞم٤مُم٤ًم، اًمّمالة ذم اًمٜم٤مس ووضمد احلرام، اعمًجد دظمؾ وم٢مذا

 جيقز ٓ اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة ٓ، يّمٚمقن ويدع ًمقطمده، ويٓمقف يذه٥م سم٠من اًمٕمٛمرة

 يٜمتٝمل أن سمٕمد فوم٢ٌمُمٙم٤مٟم اًمٓمقاف شم٠مظمػم أُم٤م يّمٚمقن، شمِم٤مهدهؿ وأن٧م ظم٤مص٦م شم٠مظمػمه٤م

 اًمتذيمػم: أجْم٤مً  يٜمٌٖمل واًمذي واعمروة، اًمّمٗم٤م سملم ويًٕمك ويت٤مسمع ًمٞمٓمقف، اًمّمالة ُمـ

 .أجْم٤مً  اعمروة وصٕمد اًمّمٗم٤م صٕمد إذا سم٠منف هٜم٤م

 اخلػم؟ جيزيؽ اهلل...ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمٓمقاف يمٞمٗمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .أظمرى أؿمٞم٤مء ذم ٟمذيمر ٟمحـ سمس ُمٜمزًم٦م ذم :اًمِمٞمخ
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 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م شمٜمتٝمل أضمؾ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .يٜمتٝمل ٓ رء هذا :اًمِمٞمخ

 اهلٜمدؾم٦م أب٘م٧م وىمد ،حي٤مول أن يٜمٌٖمل اًمّمٗم٤م إمم اًمّم٤مقمد صٕمد إذا أنف: اعمٝمؿ 

 ٦مرُمٞم ُمٜمٝم٤م ٧مٚمَ ومَ  ىمد ،إؾمػ ُمع اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمراقم٤مة قمغم شم٘مؿ مل اًمتل اعمٕمامري٦م

 يرى أن اًمّمٗم٤م قمغم اًمقاىمػ سم٢مُمٙم٤من تلميؾم٤مر سملم ومجقة ٌ٘ملي سمحٞم٨م ،رام همػم ُمـ

ً   ذم اعمٕمروف واًمتٝمٚمٞمؾ سم٤مًمتٙمٌػم وي٠ميت يديف، ويرومع إًمٞمٝم٤م فومٞمتقضمَّ  اًمٙمٕم٦ٌم،  .ٜم٦ماًم

 وإٓ هقن وإٓ هقن اًمٙمٕم٦ٌم رد  ٘مَ يُ  جيتٝمد ًمٙمـ ؾمد، جم٤مل ذم ُم٤م ةرَّ سم٤معمَ  إؾمػ ُمع

 أجدهيؿ يرومٕمقن: يٕمٜمل ؿم٤مرديـ يم٠مهنؿ شمراهؿ ،اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ يمام يٗمٕمؾ وٓ هقن،

: يٕمٜمل اًمّمٗم٤م، ُم٤مذا؟ ٚمقا ٌيًت٘م اعمروة ذم وهؿ اًمٙمٕم٦ٌم، يًت٘مٌٚمقا  ُم٤م سمدل اًمًامء إمم

 .ضمداً  وقمجٞم٥م قمجٞم٥م ضمٝمؾ

 أن ٟمحـ ٟمجتٝمد يمام ،اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن اعمروة قمغم ي٘مػ طمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن ًمٞمٜمتٌف 

 يمذًمؽ ،اًمٙمٕم٦ٌم ضمٝم٦م أجـ ٟمٕمرف أن ٟمجتٝمد ُمؽمات، اًمٙمٞمٚمق اًمٙمٕم٦ٌم وسملم وسمٞمٜمٜم٤م هٜم٤م،

 ؾٚم  هُي وَ  ٙمؼم  يُ وَ  هٜم٤مك ومٞم٘مػ اًمٙمٕم٦ٌم، ضمٝم٦م أجـ يٕمرف ًمإلٟم٤ًمن وأؾمٝمؾ أىمرب هٜم٤مك

 .اًمٙمٕم٦ٌم ُمًت٘مٌالً  اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء يمام ويدقمق

 إمم اعمروة ُمـ ورضمققم٤مً  ؿمقط، اعمروة إمم اًمّمٗم٤م ُمـ ذه٤مب أؿمقاط ؾمٌٕم٦م: وأظمػماً 

 .اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م هق هذا صم٤مين، ؿمقط اًمّمٗم٤م

 أوًٓ  ومٝمذا واطمد، ؿمقط اًمّمٗم٤م إمم اًمّمٗم٤م ُمـ نإ اعمذاه٥م سمٕمض ذم ي٘م٤مل وُم٤م 

 .ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ظمٓم٠م

 اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل ومٞمٜمتٝمل يم٥ًم، سمدون رامَّ اًمٕمُ  احلج٤مج جلامهػم إشمٕم٤مب: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 .أقمامًمف ويت٤مسمع خيرج هٜم٤مك وُمـ ،اعمروة قمغم واعمروة
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ٚم٦م، وقمٛمرة ُمٞمٛمقٟم٤مً  ىم٤مصداً  ؾمٗمراً  اهلل ؿم٤مء إن ًمٙمؿ ٟمرضمق   سمخػم ًمٜم٤م شمدقمق أن وراضملم ُمت٘م

ظمرة اًمدٟمٞم٤م تقدقمٙمؿ هٜم٤مك، اهلل ؿم٤مء إن ؤا  .أقمامًمٙمؿ وظمقاشمٞمؿ وأُم٤مٟمتٙمؿ ديٜمٙمؿ اهلل وًٟم

  (11 :15: 34/ 212/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (11 :44: 77/ 212/ واًمٜمقر اهلدى)

 وْة ألهؾ الَٔرة

 .ُمٙم٦م ٕهؾ اًمٕمٛمرة ؿمٞمخ، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 :اًمٓمقاف ُمـ اإليمث٤مر ُمٙم٦م أهؾ قمٛمرة قمٛمرة، هلؿ ًمٞمس..قمٛمرة هلؿ ًمٞمس اًمِمٞمخ:

ـْ ﴿  ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم ـْ  اهْلَْدِي  ُِم ْ  وَمَٛم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَل

ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ  اعْمَ

مِ   [.796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرا

 .اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمٓمقاف أجدهيؿ، سملم قمٛمرهتؿ قمٛمرة، هلؿ ًمٞمس: أي متتع، هلؿ ًمٞمس ه١مٓء

  يًػم سمتٍمف:..( 27: 22/   96/   واًمٜمقر اهلدى)

 ((األصُر احلج الَٔرة: ))ضمديث ضمال

 إصٖمر؟ احل٩م اًمٕمٛمرة ي٘مقل طمدي٨م قمغم وىمٗمتؿ هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .أن أذيمره ٓ ًمٙمـ طمدي٨م، هٙمذا يقضمد اًمِمٞمخ:

 .(7)اعمِمتٝمرة اعمقوققم٦م وٓ اًمّمحٞمح٦م اًمٙمت٥م ذم ٓ أضمده مل ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 47: 16/ 412/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 47: 27/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 هذا روي: »داود أبق ىم٤مل ًمٙمـ ُمًٜمًدا، روي يمام سمٕمدهؿ، ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمػ سمٕمض قمـ هذا ورد  (7)

 .[ضم٤مُمٕمف]ش.722ص» اعمراؾمٞمؾش. يّمح وٓ ُمًٜمًدا احلدي٨م
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 يتٖٔا ومل الَٔرة دم رشع وـ

 ؿمديدًا، زطم٤مُم٤مً  وضمد اًمًٕمل أثٜم٤مء وذم رُمْم٤من، ذم سم٤مًمٕمٛمرة رضمؾ أطمرم :السائؾ

 قمٚمٞمف؟ ومامذا سم٤محل٩م، وأطمرم احلج٦م ذي ؿمٝمر ذم ضم٤مء صمؿ قمٛمرشمف، يٙمٛمؾ ومٚمؿ

 ؾمٕمك؟ ُم٤م اًمِمٞمخ:

٤مئؾ:  .ُمتٛمتٕم٤مً  سم٤مًمٕمٛمرة احل٩م أؿمٝمر ذم ضم٤مء صمؿ رُمْم٤من، ذم ؾمٕمٞمف، أتؿ ُم٤م ؾمٕمك، ُم٤م اًًم

 .يم٤مُمٚم٦مً  ويم٤مٟم٧م اًمِمٞمخ:

 .يم٤مُمٚم٦م ويم٤مٟم٧م اًم٤ًمئؾ:

 مل اًمتل رُمْم٤من، قمٛمرة ُيٕمٞمد أن قمٚمٞمف وًمٙمـ صحٞمح٤من، وقمٛمرشمف، ومحجف، اًمِمٞمخ:

 .ومٞمٝم٤م يًعَ 

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ذًمؽ يمٞمػ اًم٤ًمئؾ:

 .ؾمٕمك ُم٤م إٟمف شم٘مقل أن٧م ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ويًٕمك ويٓمقف ضمديد، ُمـ ُيـحِرم وٓ ؾمٕمٞمف، يتؿ يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .يٕمٞمد أن قمٚمٞمف سم٘مقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 .واًمٓمقاف اًم٤ًمئؾ:

 ُم٤مذا؟ ـمقاف، اًمِمٞمخ:

 .ويًٕمك صم٤مٟمٞم٦م ُمره يٓمقف اًم٤ًمئؾ:

 .رُمْم٤من قمٛمرة أدى سمت٘مقل أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ؾمٕمك؟ وُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ؾمٕمك وُم٤م اًم٤ًمئؾ:
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 .احل٩م سمٕمٛمرة أطمرم احل٩م أؿمٝمر ُمـ ؿمٝمر وذم ؿمٝمقر، وسمٕمد واٟمتٝمك اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 أن ومٕمٚمٞمف سم٤مًمًٕمل، إشمٞم٤مٟمف قمدم إيف، سم٥ًٌم أومًده٤م، اًمٕمٛمرة شمٚمؽ سم٘مقل وم٠من٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمرة أتؿ ُم٤م ٕنف اهلدي، ذاًمؽ، قمغم زي٤مدة وقمٚمٞمف يٕمٞمده٤م،

 ( 11: 24: 35/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 واصمب أم ركـ الَٔرة دم السَل

 واضم٥م؟ أم ريمـ اًمٕمٛمرة أو احل٩م ذم اًمًٕمل هؾ اًم١ًمال:

 احل٩م؟ ذم اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمرة ذم اًم١ًمال يم٤مشم٥م هق ُمداظمٚم٦م:

 .اًم١ًمال قَمٚمَّـل َأقِمد اًمِمٞمخ:

 ...اًم١ًمال ص٤مطم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ريمـ؟ أم واضم٥م هق هؾ اًمٕمٛمرة، ذم اًمًٕمل. ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ. اًمٓمقاف مت٤مم ُمـ ريمـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ُمـ ـمرف ـمٌٕم٤مً  ؾمٌؼ هق واًمقاضم٥م، اًمريمـ ُمٕمروم٦م ذم اًمْم٤مسمط هق وُم٤م اًم١ًمال:

ٟمٗمرد ًمٙمـ هذا،  رء؟ ًمف ًمقا

٦ًٌم واوح رء قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اًمِمٞمخ: ريم٤من، ًمٌٕمض سم٤مًمٜم  ُمـ يمثػم يٜم٘مٚمف اًمذي اإلمج٤مع ٓإ ٕا

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ

 آظمر إمم..ش سمجٛمع هذه ُمٕمٜم٤م صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »طمدي٨م آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م أن ؾمٌؼ ٟمحـ

 سمٕمض هٜم٤مك ًمٙمـ ،شقمروم٦م احل٩م: »اًمًالم قمٚمٞمف ويم٘مقًمف اًمريمٜمٞم٦م، دًمٞمؾ ومٝمذا احلدي٨م،

 سمف، إٓ َيِّمح ٓ احل٩م وأن ريمـ أنف قمغم اًمٕمٚمامء وم٤مشمٗمؼ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ُمثؾ إريم٤من
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 إمج٤مقمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء يٜم٘مٚمف ُم٤م ؾمقى اًمريمٜمٞم٦م، ذم سحي٤مً  دًمٞمالً  ًمف أقمٚمؿ ٓ ؿمخّمٞم٤مً  وأن٤م

 .احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف أن قمغم

 ( 11: 73: 43/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 لَٓٔتٔر القداع ؿمقاف ضمْؿ

حقٟمف اًمذي ُم٤م اًمِمٞمخ: ومْمٞمٚم٦م :اًم٤ًمئؾ  اًمقداع ـمقاف وضمقب ُم٠ًمخ٦م طمقل شُمرضم 

 اًمتٗمّمٞمؾ؟ ُمع اعمٕمتٛمر؟ قمغم

 :-اهلل رمحف- اًمِمٞمخ

 -وضمقب يٌلم أن ومْمالً  - ذقمٞم٦م يٌلم دًمٞمالً  اًمًٜم٦م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ومٞمام أضمد ٓ

 ًمٞمٙمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ضم٤مءت اًمتل وإطم٤مدي٨م ًمٚمٛمٕمتٛمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقداع ـمقاف

 .احل٩م هق إٟمام سمف اعم٘مّمقد أن أوًٓ  يت٤ٌمدر هذاش  اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ آظمر

 يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمـ آصم٤مًرا قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م مجٚم٦م ذم أجًْم٤م أىمػ مل: وصم٤مٟمًٞم٤م

قمقا  أجًْم٤م اقمتٛمروا إذا  اًمقداع ـمقاف ذقمٞم٦م قمدم إمم أُمٞمؾ وم٠من٤م وًمذًمؽ، سم٤مًمٓمقاف ودَّ

 سمخّمقصف ي٠مت مل اًمدًمٞمؾ ٕن وضمقسمف قمدم إمم أُمٞمؾ أنٜمل قمـ ومْمالً  ًمٚمٛمٕمتٛمر سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .-أقمٚمؿ واهلل -رأجل هذا

 (27 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

  الَٔرة دم القداع ؿمقاف ضمْؿ

 ـمقاف ذم احل٩م ُمثؾ اًمٕمٛمرة وًمٞم٧ًم اًمٕمٛمرة ذم اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

ٌَّؽ ط إٟمف طمٞم٨م اًمقداع:  يقم إمم احل٩م ذم دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة أن ذيمر ذم أص٤مسمٕمف سملم ؿَم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م؟

 هق أظمر، ـمرومف ُمع إول ـمرومف سمٕمض ُمتج٤موسم٤مً  ًمٞمس اًم١ًمال هذا اًمِمٞمخ:

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ُمٕمٜمك ُم٤م ًمٙمـ اًمٕمٛمرة، ذم اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ قمـ ي٠ًمل
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ٌَّؽ، ُم٤م أو ؿمٌؽ ح اًم٤ًمئؾ يٛمٙمـ هؾ هذا؟ قمالىم٦م إيش ؿَم  وإٓ ؾم١ماًمف، ُيقو 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقداع ـمقاف سمقضمقب ٟم٘مقل أن ُيٚمزُمٜم٤م ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ أنٜم٤م :اجلقاب

 ؿم٤مء إن اًم١ًمال ُمـ سم٘مل ُم٤م ًمٚمح٤مج، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمقاف هذا جي٥م وإٟمام وم٘مط، ًمٚمٛمٕمتٛمر

 .اًمري٤مح أدراج ذه٥م وإٓ يقوحف اًم٤ًمئؾ

 (11: 27: 35/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 زماحلائض اخلاصة الَٔرة

 أردف» :ًمف ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن أبٞمٝم٤م قمـ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمٜم٧م طمٗمّم٦م قمـ

 قمٛمرة وم٢مهن٤م ومٚمتحرم، ومٛمره٤م إيمٛم٦م هٌٓم٧م وم٢مذا اًمتٜمٕمٞمؿ، ُمـ وم٠مقمٛمره٤م قم٤مئِم٦م أظمتؽ

 ش. ُمت٘مٌٚم٦م

  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م هلام رواي٦م وذم ٟمٗمًٝم٤م، قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ أظمرضم٤مه ويمذًمؽ

 قمٛمريت ُمٙم٤من»: ىم٤مل سمٜمحقه: أظمرى وذم ش.قمٛمرشمؽ ُمٙم٤من هذه» :وم٘م٤مل وم٤مقمتٛمرت،

 أُمًٙم٧م اًمتل قمٛمريت ُمٙم٤من»: أظمرى وذم ش.ُمٜمٝم٤م أطمّمؾ ومل احل٩م أدريمٜمل اًمتل

 ذًمؽ وذم. ُمًٚمؿ رواه٤م ش.اقمتٛمروا اًمتل اًمٜم٤مس سمٕمٛمرة ضمزاء»: أظمرى وذم ش.قمٜمٝم٤م

 أهٚم٧م يم٤مٟم٧م أهن٤م: ذًمؽ وسمٞم٤من. احل٩م سمٕمد اًمٕمٛمرة هبذه هل٤م ط أُمره ؾم٥ٌم إمم إؿم٤مرة

 اخلالف قمغم» اًمٕمٛمرة إمم ًمٚمح٩م ومًخ٤م أو اسمتداء إُم٤م ،ط اًمٜمٌل ُمع طمجتٝم٤م ذم سم٤مًمٕمٛمرة

 ُمـ شمتٛمٙمـ ومٚمؿ طم٤مو٧م، ،- ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ش.هف» ىمدُم٧م ومٚمام ،شاعمٕمروف

 إين: ًمف ىم٤مًم٧م وىمد - هل٤م ط ًم٘مقًمف اًمٌٞم٧م، طمقل سم٤مًمٓمقاف ُمٜمٝم٤م واًمتحٚمؾ قمٛمرهت٤م إمت٤مم

 واُمتِمٓمل رأؾمؽ اٟم٘ميض"  -: ىم٤مل سمحجتل؟ أصٜمع ومٙمٞمػ سمٕمٛمرة أهٚمٚم٧م يمٜم٧م

 وٓ شمٓمقذم ٓ أن همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م واصٜمٕمل سم٤محل٩م، وأهكم اًمٕمٛمرة قمـ وأُمًٙمل

 ،شيرزىمٙمٞمٝم٤م أن اهلل ومٕمًك ،طمجؽ ذم ومٙمقين: رواي٦م وذم». شمٓمٝمري طمتك شمّمكم

 هل٤م وىم٤مل واعمرة، واًمّمٗم٤م سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ـم٤موم٧م ـمٝمرت إذا طمتك اعمقاىمػ، ووىمٗم٧م ومٗمٕمٚم٧م،

 رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ،شمجٞمٕم٤م وقمٛمرشمؽ طمجؽ ُمـ طمٚمٚم٧م ىمد»: ضم٤مسمر طمدي٨م ذم يمام ط
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 وم٠مب٧م، اًمٜمٗمر، يقم وذًمؽ طمجج٧م، طمتك سم٤مًمٌٞم٧م أـمػ مل أين ٟمٗمز ذم أضمد إين اهلل

 سمٜمًٙملم اًمٜم٤مس يّمدر: قمٜمٝم٤م رواي٦م وذم سم٠مضمر؟ وأرضمع سم٠مضمريـ اًمٜم٤مس أجرضمع: وىم٤مًم٧م

 ش:279/  6» أمحد وقمٜمد» اًمٜم٤مس يرضمع :أظمرى وذم واطمد؟ سمٜمًؽ وأصدر

 أن٤م وأرضمع وطمج٦م، سمٕمٛمرةش ٟم٤ًمؤك ش:266و 765/  6» ًمف أظمرى وذم صقاطمٌل،

 أظمٞمٝم٤م ُمع وم٠مرؾمٚمٝم٤م قمٚمٞمف، شم٤مسمٕمٝم٤م اًمٌمء هقي٧م إذا ؾمٝمال رضمال ط ويم٤من سمحج٦م؟

 - اًمرواي٤مت هذه ُمـ ذيمرٟم٤م مم٤م شمٌلم وم٘مد. اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ سمٕمٛمرة وم٠مهٚم٧م اًمرمحـ، قمٌد

 ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م سمديؾ احل٩م قم٘م٥م سم٤مًمٕمٛمرة أُمره٤م إٟمام ط اًمٜمٌل أن - صحٞمح٦م ويمٚمٝم٤م

 هذه: " اعمت٘مدم ط ىمقًمف شمٗمًػم ذم اًمٕمٚمامء ىم٤مل وًمذًمؽ طمٞمْمٝم٤م، سم٥ًٌم اًمتٛمتع قمٛمرة

 صمؿ سمٛمٙم٦م، ُمٜمٝم٤م اًمتحٚمؾ ًمٖمػمه٤م طمّمؾ اًمتل اعمٜمٗمردة اًمٕمٛمرة: أي"  قمٛمرشمؽ ُمٙم٤من

 ظم٤مص٦م اًمٕمٛمرة هذه أن ضمٚمٞم٤م ًمؽ فمٝمر هذا، قمروم٧م إذا ش.2» ُمٗمردا احل٩م أنِم٠موا

 اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمٖمػمه٤م شمنمع ومال احل٩م، قمٛمرة إمت٤مم ُمـ شمتٛمٙمـ مل اًمتل سم٤محل٤مئض

 قمٜمٝم٤م، اًمًٚمػ إقمراض ذم اًمن ئمٝمر هٜم٤م وُمـ. اًمرضم٤مل قمـ ومْمال اًمٓم٤مهرات،

 يم٤مٟم٧م وم٘مد هب٤م، اًمٕمٛمؾ قمٜمٝم٤م يّمح مل ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م إن سمؾ سمٙمراهتٝم٤م، سمٕمْمٝمؿ وشمٍميح

"  ذم يمام سمٕمٛمرة، ُمٜمٝم٤م ومتحرم اجلحٗم٦م إمم َّترج صمؿ اعمحرم هيؾ أن إمم متٙم٨م طمج٧م إذا

ش اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف وىمد ش.92/  26» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ"  اًمٗمت٤موى جمٛمقع

 ذم شمٕمتٛمر يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أن اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ سمٛمٕمٜم٤مهش 344/  4»

 ُمـش 36 / 4» ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م. صحٞمح وإؾمٜم٤مده. اجلحٗم٦م ُمـ احلج٦م ذي آظمر

 اهلل ٟمٌل ُمع صٜمٕم٧م يمام صٜمٕم٧م طمج٧م إذا قم٤مئِم٦م ومٙم٤مٟم٧م: اًمزسمػم أبق ىم٤مل: ُمٓمر ـمريؼ

 ٓؾمٞمام طمٗمٔمف، ىمٌؾ ُمـ وٕمػ ومٞمف اًمقراق هق هذا ُمٓمرا  ٕن ٟمٔمر، صمٌقشمف ومٗمل. ط

 قم٤مئِم٦م، سم٘مّم٦م ضم٤مسمر قمـ اًمزسمػم أب قمـ يمالمه٤م ضمري٩م واسمـ ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م ظم٤مًمٗمف وىمد

 أن ومٞمٜمٌٖمل ذًمؽ صح وم٢من ُمٜمٙمر، أو ؿم٤مذ ومٝمق ُمٓمر، رواه اًمذي هذا ومٞمٝم٤م يذيمرا  ومل

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م قمغم حيٛمؾ

 وذًمؽ شمٓمقع، ًمٕمٛمرة ُمٙم٦م ُمـ اخلروج يٙمره» ش:779 صش »اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات»

 ومل همػمه، ذم وٓ رُمْم٤من ذم ٓ قمٝمده، قمغم أصح٤مسمف وٓ ،ط اًمٜمٌل يٗمٕمٚمف مل سمدقم٦م

ومف ًم٘مٚمٌٝم٤م، شمٓمٞمٞم٤ٌم اعمراضمٕم٦م سمٕمد هل٤م أذن سمؾ هب٤م، قم٤مئِم٦م ي٠مُمر  ُمـ أومْمؾ سم٤مًمٌٞم٧م وـمقا



 235 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمٛمرة 

 ذم ضم٤مء ُم٤م ظمالص٦م وهذا ش.اجلقاز ؾمٌٞمؾ قمغم يٙمرهف مل ُمـ قمٜمد وخيرج اشمٗم٤مىم٤م، اخلروج

/  26» ىم٤مل صمؿ ،ش263 - 252/  26ش »اًمٗمت٤موى جمٛمقع» ذم اعمذيمقرة أضمقسمتف سمٕمض

 ذم ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد ومروى ذًمؽ، قمـ يٜمٝمقن وإئٛم٦م اًمًٚمػ يم٤من وهلذا» ش:264

 ُمـ يٕمتٛمرون اًمذيـ»: ىم٤مل - قم٤ٌمس اسمـ أصح٤مب أضمؾ - ـم٤مووس قمـش ؾمٜمٜمف»

 يدع ٕنف: ىم٤مل يٕمذسمقن؟ ومٚمؿ: ىمٞمؾ يٕمذسمقن؟ أم قمٚمٞمٝم٤م أج١مضمرون أدري ُم٤م اًمتٜمٕمٞمؿ

 أُمٞم٤مل أرسمٕم٦م ُمـ جيلء أن وإمم وجيلء، أُمٞم٤مل أرسمٕم٦م إمم وخيرج سم٤مًمٌٞم٧م، اًمٓمقاف

 همػم ذم يٛمٌم أن ُمـ أومْمؾ يم٤من سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤مف ويمٚمام ـمقاف، ُم٤مئتل ـم٤مف ىمد[ يٙمقن]

 ذًمؽ ومٕم٤مب احل٩م، سمٕمد اقمتٛمرٟم٤م»: اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء وىم٤مل .أمحد اإلُم٤مم وأىمره ش.رء

 اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل ش....يٗمٕمٚمقه٤م مل ًمٙمـ آظمرون، أضم٤مزه٤م وىمد .ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمٚمٞمٜم٤م

 ظم٤مرضم٤م واطمدة قمٛمرة قمٛمره ذم ط يٙمـ ومل» ش:243/  7ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اهلل رمحف

 وىمد ُمٙم٦م، إمم داظمال يمٚمٝم٤م قمٛمره يم٤مٟم٧م وإٟمام اًمٞمقم، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمؾ يمام ُمٙم٦م ُمـ

 ذم ُمٙم٦م ُمـ ظم٤مرضم٤م اقمتٛمر أنف قمٜمف يٜم٘مؾ مل ؾمٜم٦م، قمنمة صمالث سمٛمٙم٦م اًمقطمل سمٕمد أىم٤مم

 اًمداظمؾ قمٛمرة ومٝمل وذقمٝم٤م ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمٝم٤م اًمتل وم٤مًمٕمٛمرة أصال، اعمدة شمٚمؽ

 أطمد قمٝمده قمغم هذا يٗمٕمؾ ومل ًمٞمٕمتٛمر، احلؾ إمم ومٞمخرج هب٤م يم٤من ُمـ قمٛمرة ٓ ُمٙم٦م، إمم

 سم٤مًمٕمٛمرة أهٚم٧م ىمد يم٤مٟم٧م ٕهن٤م ُمٕمف، يم٤من ُمـ ؾم٤مئر سملم ُمـ وطمده٤م قم٤مئِم٦م إٓ ىمط

 ـمقاومٝم٤م أن وأظمؼمه٤م ىم٤مرٟم٦م، وص٤مرت اًمٕمٛمرة قمغم احل٩م وم٠مدظمٚم٧م وم٠مُمره٤م ومح٤مو٧م،

 أن ٟمٗمًٝم٤م ذم ومقضمدت وقمٛمرهت٤م، طمجتٝم٤م قمـ وىمع ىمد واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م

 ي٘مرن، ومل حيْمـ ومل ُمتٛمتٕم٤مت يمـ وم٢مهنـ ُمًت٘مٚملم وقمٛمرة سمح٩م صقاطم٤ٌمهت٤م شمرضمع

 شمٓمٞمٞم٤ٌم اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ يٕمٛمره٤م أن أظم٤مه٤م وم٠مُمر طمجتٝم٤م، وٛمـ ذم سمٕمٛمرة هل وشمرضمع

: ىمٚم٧م. أـهش ُمٕمف يم٤من ممـ أطمد وٓ احلج٦م شمٚمؽ ذم اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ هق يٕمتٛمر ومل ًم٘مٚمٌٝم٤م،

 ُمـش 484 - 483/  3» ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م ذم ُم٤م يمالُمف، آظمر ذم ٟمٗمٞمف قمغم يِمٙمؾ وىمد

: وومٞمف ،- اًم٘مّم٦م ومذيمر قم٤مئِم٦م، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ محٞمد سمـ أومٚمح طمدصمٜم٤م: ٟمٕمٞمؿ أب ـمريؼ

 .شـمقاومٙمام ُمـ اومرهم٤م صمؿ ،سمٕمٛمرة ومٚمتٝمؾ احلرم سم٠مظمتؽ اظمرج: وم٘م٤مل اًمرمحـ قمٌد ومدقم٤م»

 سمف، أومٚمح قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمح٤مق ـمريؼ ُمـش 32 - 37/  4» ُمًٚمؿ أظمرضمف ًمٙمـ

 أن وم٠مظمِمك ش.سم٤مًمٌٞم٧م ًمتٓمػ صمؿ» :ىم٤مل وإٟمام ش.ـمقاومٙمام ُمـ اومرهم٤م صمؿ»: يذيمر مل أنف إٓ
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/  7» داود أب قمٜمد آظمر خم٤مًمٗم٤م ًمف وضمدت وم٘مد ٟمٕمٞمؿ، أب ُمـ ظمٓم٠م اًمٓمقاف شمثٜمٞم٦م يٙمقن

 ومٝمذه ُمًٚمؿ، رواي٦م ٟمحق سمف أومٚمح قمـ - احلذاء وهق - ظم٤مًمد رواي٦م ُمـش 374 - 373

 وظم٤مًمد ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمح٤مق دون هب٤م وشمٗمرده ٟمٕمٞمؿ أب عمخ٤مًمٗم٦م ٟم٘مدي ذم ؿم٤مذة اًمتثٜمٞم٦م

 قمٜمد احلٜمٗمل سمٙمر أبق وهق آظمر ُمت٤مسمٕم٤م هلام وضمدت صمؿ. طمجت٤من صم٘مت٤من ومه٤م احلذاء

 ُمـ رء ذم ُمٕمٜمك وٓ ًمٗمٔم٤م شمرد مل أهن٤م ذًمؽ وي١ميد. داود وأبش 328/  3» اًمٌخ٤مري

 و 773 و 78 و 43/  6ش »أمحد ُمًٜمد» ذم أيمثره٤م وُم٤م قم٤مئِم٦م، قمـ احلدي٨م ـمرق

 و 266 و 245 و 233 و 279و 797 و 777 و 765 و 763 و 724 و 722

 و 478 - 477 و 464و 324 و 297/  3ش »اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وسمٕمْمٝم٤مش 273

 ضم٤مسمر طمدي٨م ذم شمرد مل ويمذاش 34 - 27/  4» وُمًٚمؿش 84/  8 و 99/  4 و 482

 و 319/  3» وأمحدش 36 - 35/  4» وُمًٚمؿش 481 - 478/  3» اًمٌخ٤مري قمٜمد

 اًمٓمريؼ ُمـ وٓ أوٓ، اعمذيمقر اًمقضمف ُمـ ٓ اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم شمرد مل ويمذًمؽش 366

 أب اسمـ ـمريؼ ُمـش 798/  7» ٕمحد رواي٦م ذم ٟمٕمؿ. وهمػممه٤م اًمِمٞمخلم قمٜمد إظمرى

 رؾمقل ىم٤مل :ي٘مقل سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد ؾمٛمع ُمـ أظمؼمه أنف طمدصمف أب٤مه أن ٟمجٞمح

 ًمٙمـ ،شاًمّمدر ًمٞمٚم٦م وذًمؽ وأىمٌال، وم٠مهال»: ىم٤مل أنف إٓ. ٟمحقه ومذيمره.. .ط اهلل

 ؾمٙم٧م وإن ُمٜمٙمرة، ومزي٤مدشمف جمٝمقل، ومٝمق يًؿ، مل اًمرمحـ وقمٌد ٟمجٞمح أب سملم اًمقاؾمٓم٦م

 ،شاًمّمدر ًمٞمٚم٦م وذًمؽ»: آظمره ذم اًمتل زي٤مدشمف قمغمش 479/  3ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 .أقمٚمؿ واهلل. ًمِمقاهده٤م ذًمؽ وًمٕمؾ

 احل٩م سمٕمد يٕمتٛمر مل أنف اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل يٜمٗمل ُم٤م يقضمد ٓ أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م

 ذم احل٤مومظ خمتٍما  يمالُمف ٟم٘مؾ ح٤م وًمذًمؽ قم٤مئِم٦م، ؾمقى ط اًمٜمٌل ُمع يم٤من ممـ أطمد

 قمغم دل سم٠مُمره قم٤مئِم٦م ومٕمٚمتف أن وسمٕمد» ش:478/  3» سم٘مقًمف إٓ يتٕم٘مٌف ملش اًمٗمتح»

 ؾم٥ٌم سمٞم٤من ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمّمحٞمح٦م، اًمرواي٤مت ُمـ ؾم٘مٜم٤مه ُم٤م شم٠مُمؾ وُمـ! ش ُمنموقمٞمتف

 يم٤من وًمق احلج٤مج، جلٛمٞمع قم٤مم شمنميع ومٞمف ًمٞمس أنف ي٘مٞمٜم٤م ًمف دمغم سمذًمؽ إي٤مه٤م ط أُمره

 وسمٕمده٤م، ط طمجتف ذم اًمٕمٛمرة هبذه اإلشمٞم٤من إمم اًمّمح٤مسم٦م ًم٤ٌمدر احل٤مومظ شمقهؿ يمام

 دًمٞمؾ ٕيمؼم شم٘مدم يمام اًمًٚمػ ُمـ يمراهتٝم٤م قمغم ٟمص ُمـ يمراه٦م ُمع هب٤م، شمٕمٌدهؿ ومٕمدم

 ُمـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أص٤مب ُم٤م أص٤مهب٤م ُمـ إٓ مهللا. ذقمٞمتٝم٤م قمدم قمغم
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 اسمـ ىمقل أن ًمف اًمتٜمٌف يٜمٌٖمل مم٤م وإن. اًمتقومٞمؼ وزم شمٕم٤ممم واهلل. قمٛمرهت٤م إمت٤مم ُمـ اح٤مٟمع

 ُمـ ط اقمتامره يٜم٤مومٞمف ٓ ،شُمٙم٦م إمم داظمال يمٚمٝم٤م قمٛمره يم٤مٟم٧م إٟمام»: اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ

ٟم٦م»  همٜم٤مئؿ ىمًؿ صمؿ ومٜمزهل٤م، اًمٓم٤مئػ، ُمـ ُمرضمٕمف يم٤مٟم٧م ٕهن٤م اًمٌٕمض شمقهؿ يمام ،شاجلٕمرا

 .ُمٜمٝم٤م اقمتٛمر صمؿ هب٤م، طمٜملم

 (.267-256/ 7/ 6)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلائض عٔرة

 وُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ، ُمـ حترم أن يِمؽمط وهؾ احل٤مئض، قمٛمرة يمٞمٗمٞم٦م هل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمت٘مدُملم؟ اًمٕمٚمامء ُمـ سمذًمؽ ىم٤مل

٦م، شمتٕمٚمؼ هل احل٤مئض قمٛمرة :اًمِمٞمخ ٦م سم٤محل٤مضمَّ  إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع ٟمقت اًمتل احل٤مضمَّ

 يمام سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف أن ُمـ احلٞمض ومٞمٛمٜمٕمٝم٤م احلٞمض ضم٤مءه٤م ُمٙم٦م وصٚم٧م ح٤م صمؿ احل٩م،

 ُم٤م وم٢مذا ُمٗمرد، طم٩م إمم احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتٕمٝم٤م يٜم٘مٚم٥م وسمذًمؽ اًمّمالة، ُمـ يٛمٜمٕمٝم٤م

٦م هذه اٟمتٝم٧م  سمٓمقاف صمؿ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف وذًمؽ احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ إمت٤مم ُمـ احل٤مضمَّ

 شمًتٓمع مل صمؿ احل٩م يدي سملم ىمدُمتٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م ح٤م ومتٕمقيًْم٤م اًمقداع،

 ًمٚمتٜمٕمٞمؿ َّترج أن شم١مُمر طمٞمٜمئذ احل٩م يدي سملم اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م قمام هل٤م ومتٕمقيًْم٤م إمت٤مُمٝم٤م،

 ذم اًمث٤مسم٧م هق هذا سم٤مًمٕمٛمرة، وشم٠ميت وشمًٕمك وشمٓمقف ُمٙم٦م وشمدظمؾ هٜم٤مك ُمـ وحترم

 طمج٦م احلدي٨م: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل يمام هٜم٤م وإُمر قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 ُمـ أن حييين ٓ ؿمخّمًٞم٤م وأن٤م ذًمؽ، ىم٤مل ُمـ ٟمٕمرف سم٠من دقمؿ إمم حيت٤مج وٓ سمٜمٗمًف

 .ط اهلل رؾمقل طمدي٨م طمًٌٜم٤م اعم٠ًمخ٦م، هبذه ىم٤مل

 (11:79:47/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 لف؟ زمالٕسبة لٓحج الَٔرة وّٗات هق وا زمْٔة اظمّٗؿ

  [ًمف؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمح٩م] اًمٕمٛمرة ُمٞم٘م٤مت سمٛمٙم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م
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ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يٕمتٛمر، أن ًمف ًمٞمس قمٚمٞمف،: أىمقل ٓ قمٛمرة، ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  ـْ  اهْلَْدِي  ُِم  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَلْ  وَمَٛم

ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ  ﴾احْلََرامِ  اعْمَ

 ُمٜمك إمم ُمٙم٦م ُمـ ومقًرا حي٩م ومٝمق احلرام اعمًجد طم٤مًضا  يم٤من ُمـ أُم٤م[ 796:اًمٌ٘مرة]

 .ُمٙم٦م ؾمٙم٤من ُمـ ًمٞمًقا  ًمٚمذيـ ومٝمل اًمٕمٛمرة أُم٤م احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ يتٛمؿ وهٙمذا

 ُم٤م هن٤مًرا ًمٞماًل  يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م، اًمٓمقاف ُمٙم٦م أهؾ قمٛمرة: اًمٕمٚمامء ي٘مقل وًمذًمؽ

 .اهلل ؿم٤مء

 (11:19:51( /2) ضمدة ومت٤موى)

 احلائض عٔرة

 احل٩م سمٕمد اًمٕمٛمرة شمٙمرار سمٕمدم اًمٗمتقى قمـ شمراضمٕمتؿ صحٞمح هؾ  اًم١ًمال:

 سمٕمٛمره؟ ًمٞم٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ظمرج صمؿ طمجف َأتَؿّ  يٕمٜمل ُم٤ٌمذة،

 .ٟمًٛمٞمٝم٤م ٟمحـ احل٤مئض قمٛمرة هذه رضمٕمٜم٤م، ُم٤م ٓ  اًمِمٞمخ:

 (11: 77: 22/ 623/ واًمٜمقر اهلدى)

 ضَمّجتؽ دم سميٕع وا عٔرسمؽ دم اصٕع: ضمديث وَٕك

 ش.طمجتؽ ذم شمّمٜمع ُم٤م قمٛمرشمؽ ذم اصٜمع: »ـمٞم٥م ؿمٞمخ اًم١ًمال:

 .سم٤مًمٕمٛمرة أطمرم ىمد يم٤من هق: ٕنف ،[احل٩م] ذم شمٗمٕمؾ يمام اًمٕمٛمرة أقمامَل  أتِؿ: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 يّمٜمع إُمر يّمٜمع ومٝمؾ اًمقداع، ـمقاف يٗمٕمؾ احل٩م ذم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:

 ..اًمقداع ـمقاف

 هؾ شمتحٛمؾ، ٓ ُم٤م إطم٤مدي٨م حتٛمٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا، ي٘مقل أطمد ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ؟قمروم٤مت ذم ي٘مػ اعمٕمتٛمر
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 .ي٘مقل ؿمٞمخ، ي٤م إمج٤مع خيرج هذا ٓ، اًم٤ًمئؾ:

 .اإلمج٤مع ًمإلمج٤مع يٚمج١مون دائامً  إمج٤مع خيرج أجش اًمِمٞمخ:

 ُم٤م قمٛمرشمؽ ذم اصٜمع: »ًمف وم٘م٤مل سم٤مًمٕمٛمرة، أطمرم عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مء احلدي٨م هذا أن: اعمٝمؿ

 يٓمقف أن قمٚمٞمف يٕمتٛمر اًمذي أن اًمنمع ذم ُمٕمٚمقُم٤مً  ومٚمٞمس ُمٕمٚمقم، هق مم٤مش طمجؽ ذم شمّمٜمع

 .اًمقداع ـمقاف

 .أن٧م إٓ أٓ ٟمِمٝمد وسمحٛمدك، مهللا وؾمٌح٤مٟمؽ

 .أؾمت٤مذ ي٤م اخلػم جيزيؽ اهلل ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 28: 18/ 298/ واًمٜمقر اهلدى)

  احلج زمَد الَٔرة سمرشع وتك

ل أن قم٤مئِم٦م قمـ ٞم٧م، ـمقاومؽ» :هل٤م ىم٤مل ط اًمٌٜم  حلجؽ يٙمٗمٞمؽ واعمروة اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًٌم

 .قمٓم٤مء ًمٗمظ ش.وقمٛمرشمؽ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اهلل رؾمقل هل٤م وم٘م٤مل سمٕمروم٦م، ومتٓمٝمرت ،شهف» سمـ طم٤مو٧م أهن٤م: جم٤مهد وًمٗمظ 

 ش.وقمٛمرشمؽ طمجؽ قمـ واعمروة سم٤مًمّمٗم٤م ـمقاومؽ قمٜمؽ جيزيء»: ط

 سملم احل٩م سمٕمٛمرة اإلشمٞم٤من ُمـ شمتٛمٙمـ مل اًمتل ًمٚمح٤مئض هل إٟمام احل٩م سمٕمد وم٤مًمٕمٛمرة: ىمٚم٧م

 أهٚم٧م إذا اًمٜم٤ًمء ُمـ ومٛمثٚمٝم٤م هذه، قم٤مئِم٦م ىمّم٦م ُمـ قمٚمٛم٧م يمام طم٤مو٧م ٕهن٤م احل٩م يدي

 ينمع ومٝمذه ،احلٞمض إمت٤مُمٝم٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م طم٤مل صمؿ قمٜمٝم٤م، اهلل ريض هل ومٕمٚم٧م يمام احل٩م سمٕمٛمرة

 مم٤م احل٩م، سمٕمد اًمٕمٛمرة قمغم شمٗم٤مهتٝمؿ ُمـ احلج٤مج مج٤مهػم اًمٞمقم يٗمٕمٚمف ومام احل٩م، سمٕمد اًمٕمٛمرة هل٤م

 أن أري إٟمٜمل سمؾ. يٗمٕمٚمٝم٤م مل ط ُمٕمف طمجقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا ٕن ُمنموقم٤م ٟمراه ٓ

 سـم اًمٕمٛمرة هذه شمًٛمٞم٦م قمغم ضمري٧م وًمذًمؽ! ُمٜمٝمـ سم٤محلٞمض سمؾ سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل شمِمٌف ُمـ هذا

 .ًمٚمح٘مٞم٘م٦م سمٞم٤مٟم٤مش احل٤مئض قمٛمرة»

 (.639-638/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م





 العنرة تكرار





 243 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمٙمرار اًمٕمٛمرة 

 اإلضمرام يْقن أن ععم واضمدة ؽمِرة دم عٔرسمني آعتامر ضمْؿ

 التَٕٗؿ وـ لٓثا٘ٗة

 وم٤مٕومم إردن، ُمـ وأن٤م واطمدة ؾَمْٗمرة ذم قُمْٛمَرشملم أقمتٛمر أن جيقز هؾ :ؽمٚال

 ومٝمؾ دمقز ٓ يم٤مٟم٧م إن قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م ُمثؾ اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ واًمث٤مٟمٞم٦م ُمٞم٘م٤ميت ُمـ

 ظمػماً؟ اهلل وضمزايمؿ واًمديت، أو اعمتقرم -ُمثالً – واًمدي قمـ جيقز

 ُمٜمف، أطمرم اًمذي اعمٞم٘م٤مت إمم يٕمقد أن يٜمٌٖمل اًمٕمٛمرة يٕمٞمد أن ُيِريد اًمذي :اجلقاب

 .أبقيف قمـ أو ٟمٗمًف قمـ ذًمؽ وؾمقاء

 ظم٤مص طمٙمؿ هذا قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ُمٜمف أطمرُم٧م طمٞم٨م اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ ُيـْحِرم أن أُم٤م

 احل٤مئض: قمٛمرة سم٠مهن٤م اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ اًمٕمٛمرة هذه قمـ ُأقَمؼم   وأن٤م ُمثٚمٝم٤م، يٙمقن وُمـ سمٕم٤مئِم٦م

 طمج٦م ذم طم٤مضم٦م ط  اًمٜمٌل ُمع ظمرضم٧م ح٤م -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م سم٠من ذًمؽ

 يٕمرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من إمم وصٚم٧م ومٚمام سم٤مًمٕمٛمرة، أطمرُم٧م ىمد ويم٤مٟم٧م اًمقداع،

: هل٤م وم٘م٤مل شمٌٙمل، ومقضمده٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾش هف»سمـ

٧م؟ شمٌٙملم ُم٤مًمؽ» ًْ  هذا: واًمًالم  اًمّمالة  قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م َأنَِٗم

 ومامش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر

 احل٩م وأدت احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ شم٤مسمٕم٧م صمؿ قمروم٤مت، ذم ـَمُٝمَرت طمتك صٚم٧م وٓ ـم٤موم٧م

 .سمٙم٤مُمٚمف

 ذم قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اعمديٜم٦م إمم واًمرضمقع اًمًٗمر قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمزم ح٤م

 وقمٛمرة سمح٩م اًمٜم٤مس يرضمع زم ُم٤م: ىم٤مًم٧م ؟شُم٤مًمؽ: »ىم٤مل شمٌٙمل، أجْم٤مً  ومقضمده٤م ظمٞمٛمتٝم٤م

 طم٩م،طم٩م إمم قمٛمرهت٤م اٟم٘مٚم٧ٌم طمٞمْمٝم٤م سم٥ًٌم سم٠منف ذًمؽ قمٛمرة: دون سمح٩م وأرضمع

 سمٞمٜمام احل٩م، يدي سملم اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م قمغم طَمْنةً  شمٌٙمل شم٘مقل أن ومٝمل ُُمْٗمَرد

هت٤م ا  ُم٤مزم: »شم٘مقل شمٌٙمل هل وسمذًمؽ وطم٩م، سمٕمٛمرة رضمٕمقا  وهمػمه٤م ؾمٚمٛم٦م أم سمٜم٧م َضَّ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مؿمٗمؼ سمح٩م، أرضمع وأن٤م وقمٛمرة سمح٩م يرضمٕمقن اًمٜم٤مسش أبٙمل ٓ

 وأن اًمٜم٤مىم٦م، قمغم ظمٚمٗمف ُيْرِدوَمٝم٤م أن اًمّمديؼ اسمـ اًمرمحـ قمٌد أظم٤مه٤م وأُمر قمٚمٞمٝم٤م، اًمًالم
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: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٚمذًمؽ ٟمٗمًٝم٤م: ومٓم٤مسم٧م واقمتٛمرت ورضمٕم٧م ومٗمٕمؾ اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم هب٤م خيرج

 أن شمًتٓمٞمع وٓ ُمٕمتٛمرة وهل طم٤مو٧م طمٞم٨م اًمٜم٤ًمء، ُمـ أص٤مهب٤م ُمثٚمام أص٤مهب٤م ُمـ

 اًمذي إؾمٚمقب سمٜمٗمس وم٤مهت٤م ُم٤م ومتٕمقض طَم٩ّم  إمم قُمْٛمَرهُت٤م ومٞمٜم٘مٚم٥م اًمٕمٛمرة، شُمْٙمِٛمؾ

 وشم٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ إمم إظمرى احل٤مئض هذه  ومتخرج ًمٕم٤مئِم٦م، رؾمقًمف ًم٤ًمن قمغم اهلل ذقمف

 .سم٤مًمٕمٛمرة

 أنف واًمدًمٞمؾ احل٤مئض، وحلٙمؿ هلؿ ومام حيٞمْمقن ٓ -هلل واحلٛمد- ومٝمؿ اًمرضم٤مل أُم٤م

 ُمـ أخػ ُم٤مئ٦م اًمرؾمقل ُمع طَم٩ّم : اًمّمح٤مسم٦م أطمقال ذم سمتٗمًػمه اًمٕمٚمامء سمٕمض ي٘مقل يمام

 ذًمؽ يم٤من ومٚمق -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م يمٕمٛمرة سمٕمٛمرة ضم٤مء ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م،

 هٜم٤مك ُمـ وُيـْحِرم اعمٞم٘م٤مت، إمم يرضمع يٕمتٛمر أن يريد اًمذي ًمذًمؽ إًمٞمف، ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػماً 

ف أو ٟمٗمًف قمـ ؾمقاء  .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا وأبٞمف، ُأُم 

 :..(77: 75/  2/  واًمٜمقر اهلدى)

 التَٕٗؿ؟ وـ شما٘ٗة لَٔرة اإلضمرام ضمْؿ

م ًمًٌٜم٤م ًمق رُمْم٤من ذم :وداطمٓة  ـمٗمٜم٤م ورضمٕمٜم٤م اًمتٜمٕمٞمؿ، ذم اعمًجد ورطمٜم٤م اإلطمرا

 ظمٓم٠م؟ هذا وؾمٕمٞمٜم٤م

 .احل٤مئض قمٛمرة هذه :الىٗخ

 .طمْمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ :وداطمٓة

٤من ُمـ وهـ حيْمـ اًماليت اًمٜم٤ًمء أن يٗمٝمؿ طمتك وم٘مط، هذا ًمٞمس صمؿ :الىٗخ  ؾُمٙمَّ

 .اعمٙمٞم٦م ًمٞمس أوم٤مىمٞم٦م احل٤مئض قمٛمرة هذه ذًمؽ، هلـ جيقز ُمٙم٦م،

 :..( 22: 73/   96/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 ظمـ اعتٔر شمؿ وْث دم صمدة الَٔرة سمْرار

 وٞمٗم٤مً  ٟمزل صمؿ اًمٕمٛمرة، سم٠مداء إٟم٤ًمن ىم٤مم إذا: ي٘مقل ي٠ًمل ؾم٤مئؾ ي٘مقل :وداطمٓة

ي أن وأراد ضمدة، ذم ًمف ىمري٥م قمٜمد  أن قمٚمٞمف أم ضمدة، ُمـ ُيـْحِرم ومٝمؾ أظمرى، قمٛمرةً  ُي١َمد 

 .ُمرة أول ُمٜمف أطمرم اًمذي ُمٞم٘م٤مشمف ُمـ حُيِْرم

 ي٠ميت أن سمد ومال سمد وٓ يم٤من وإن اًمًٜم٦م، ُمـ ًمٞمس اًمٕمٛمرة شمٙمرار هق ٓ، :الىٗخ

يٜم٤م ي٘مقل اعمٞم٘م٤مت ائتل ًمف ىمٞمؾ إذا وهق اعمٞم٘م٤مت،  .واٟمتٝمٞمٜم٤م اًمٕمٛمرة َأدَّ

 .سمنقم٦م يٚمح٘مقه اًمرظمٞمص اًمٌمء ًمٙمـ

 (11: 79: 37/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وْة دم وهق أطمرى ورة يَتٔر أن أراد وـ

 .قمٜمؽ صم٤مسم٧م هق اهلل ؿم٤مء وإن قمٜمؽ، ىمقًٓ  ؾمٛمٕمٜم٤م: إؾمح٤مق أبق

 وهق؟ :الىٗخ

 إمم خيرج أن صم٤مٟمٞم٦م ُمرة قمٛمرة ي٠مظمذ أن أراد عمـ دمٞمز ٓ أنؽ وهق :وداطمٓة

 .ُمٙم٦م ظم٤مرج ُمٞم٘م٤مشمف يم٤من إن قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمٙمؿ ذم يٙمـ مل ُم٤م اعمٞم٘م٤مت

 اًمتٜمٕمٞمؿ؟ يٕمٜمل سم٤معمٞم٘م٤مت، شم٘مّمد اًمِمٞمخ:

 ...اًمتٜمٕمٞمؿ ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ع ٓ إٟمف: أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:  اًمتٜمٕمٞمؿ: ُمـ احل٩م سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة ي٠ميت أن طم٩م عمـ ُينْمَ

 سمٕمد اًمٕمٛمرة ٕن أظمرى: ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ذًمؽ ٕن

 اعمتٕم٦م، قمٛمرة وهل احل٩م يدي سملم اعمنموقم٦م اًمٕمٛمرة قمـ اًمٜم٤مس ًمٍمف وؾمٞمٚم٦م احل٩م

 صٞم٤مُم٤ًم، وٓ ُم٤مدةً  ٓ يٙمٚمٗمٝمؿ ٓ ٕنف احل٩م: سمٕمد اًمٕمٛمرة إمم يًؽموطمقن اًمٜم٤مس وم٢من

ْٗمرةٍ  ًمف اهلل مجع وىمد يٕمقد سمٚمده إمم يٕمقد طمٞمٜمام أنف وئمٜمقن ًَ  وقمٛمرة، طم٩م سملم واطمدةٍ  سمِ

 واوح؟. احل٤مئض قمٛمرة ذم وًمٞمس احل٩م، قمٛمرة ذم ي٘م٤مل أن يّمح إٟمام هذا
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 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ط اًمٜمٌل ُمـ أطمد ـمٚم٥م وهؾ ىمٚمٜم٤م، إذا ؿمٞمخ ي٤م ظمّمّمتٝم٤م يمٞمػ وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 ذًمؽ؟ ُمـ ط اًمٜمٌل هن٤مه وُم٤م أظمرى قمٛمرة ي٠مظمذ أن

 قمٜمدٟم٤م إصؾ ٕن ُمثٚمف: سمٛمٕمروم٦م ُُمَٙمٚمَّٗملم وًمًٜم٤م ٟمٕمرومف، ٓ رء هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمف وىمقًمف سمٛمٜمع، إٓ اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٤مدي٤مت ذم وإصؾ سم٢مذن، إٓ اعمٜمع اًمتٕمٌدي٤مت ذم

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر: وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ: »اًمًالم

 دًمٞمؾ إمم سمح٤مضم٦م ومٚمًٜم٤م ُمنموقم٤ًم، يٙمـ مل ُم٤م يمؾ قمـ اًمٜمٝمل ذم أصؾش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م

 يتٕمٌده٤م ومل يتٕمٌدوه٤م أن هب٤م اعمتٕمٌدون يريد اًمتل اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ضمزئٞم٦م يمؾ قمـ ظم٤مص

 .ط اهلل رؾمقل أصح٤مب

 هؾ سمدقم٦م، إذان سمٕمد اًمزي٤مدة إن شم٘مقًمقن أنتؿ: ي٘مقل ُمـ يمٛمثؾ ُمثٚمف هذا يٕمٜمل

 .ؾم١ماًمؽ ُمثؾ هذا قمٜمف؟ وهن٤مه إذان سمٕمد يّمكم أطمداً  اًمٜمٌل ؾمٛمع

ر أن ُمٙمٚمٗملم ًمًٜم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ  قمٜمف هنك ٟمٕمؿ: وٟم٘مقل احل٤مدصم٦م، هذه ُمثؾ ًمٙمؿ ُٟمَّمق 

 يمؾ: »وهل اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة ايمتٗم٤مء هنٞمف، قمـ همٜمك ذم ٕنٜم٤م اًمًالم: قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ُمنموقم٦م: ؾمٜمـ اًمٌدع يمؾ ًمّم٤مرت هذا وًمقٓش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م

 اًمرؾمقل قمغم واًمّمالة قم٤ٌمدة، ُمثالً  وم٤مًمٕمٛمرة اًمٕم٤ٌمدات، قمٛمقُم٤مت ذم داظمٚمف ٕهن٤م

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سمًٌٌٝم٤م، اًمٕم٤ٌمدة شمرد سمدقم٦م اًمتخّمٞمص ومٝمذا ُم٤م، سمٛمٙم٤من خيّمٝم٤م ومٛمـ قم٤ٌمدة،

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »اًمًالم

 ( 11: 37: 78/ 418/ واًمٜمقر اهلدى)



 الطواف





 249 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمقاف 

 اليالة؟ رشوط لٌٓقاف يىؼمط هؾ

 [:اإلوام قال]

 أب ُمذه٥م وهق اًمّمالة: ذوط ًمٚمٓمقاف يِمؽمط ٓ أنف إمم اًمًٚمػ أيمثر وذه٥م

 وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م

 صمؿ ،شاًمّمقاب هق اًم٘مقل وهذا» ش:453/  2ش »اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 !ومراضمٕمف ًمذًمؽ: اًمتدًمٞمؾ ذم أوم٤مض

 (49/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

ًّا؟ احلائض ععم الٌقاف يرم هؾ  وٌٓ

 [:اإلوام قال]

 مل إذا قمٚمٞمٝم٤م رء وٓ احل٤مئض، ـمقاف ضمقاز إمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وذه٥م

: شمٓمقف أن يٛمٙمٜمٝم٤م  اٟمتٔم٤مرهؿ وقمدم روم٘متٝم٤م ًمذه٤مب شمٓمٝمر: طمتك شمت٠مظمر سم٠من ـم٤مهرا

 ش.456 - 436/  2ش »اًمٗمت٤موى» ذم راضمٕمف ٟمٗمٞمس، ـمقيؾ ًمف سمح٨م ذم إي٤مه٤م:

 (49/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 زمالبٗت؟ الروؾ رشعٗة عٓة زالت هؾ

 ش.ىمقشمٙمؿ اعمنميمقن ًمػمى سم٤مًمٌٞم٧م ارُمٚمقا [: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:اإلوام قال]

 اعمنميملم إراءة هل إٟمام اًمرُمؾ ذقمٞم٦م قمٚم٦م يم٤من إذا: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد ش:فائدة» 

 ٕن ٓ، :اجلقابو اًمرُمؾ؟ ذقمٞم٦م ومٞمزول اًمٕمٚم٦م زاًم٧م ىمد: ي٘م٤مل أومال اعمًٚمٛملم، ىمقة

 وهمػمه اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمقداع طمج٦م ذم ذًمؽ سمٕمد رُمؾ ط اًمٜمٌل

 ذم طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ. اعمت٘مدُم٦م اًمٓمٗمٞمؾ أب رواي٦م ذم هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمثؾ
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 قمغم ومرو٤م اًمرُمؾ وسم٘مل اًمٕمٚم٦م، هذه وم٤مرشمٗمٕم٧مش: »اإلطم٤ًمن - 47/  6ش »صحٞمحف»

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ط اعمّمٓمٗمك أُم٦م

 (.757-751/ 7/ 6)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الٌقاف أضمْام وـ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومٞمٝم٤م يْمٓمٌع ؿمقط، احلجر إمم احلََجر ُمـ أؿمقاط ؾمٌٕم٦م أنف اًمٓمقاف ذم اًمث٤مسم٧م

 هق يمام ؾم٤مئره٤م: ذم ويٛمٌم احلجر، إمم احلجر ُمـ ُمٜمٝم٤م، إَُول اًمثالصم٦م ذم ويرُمؾ يمٚمٝم٤م

 ش.  34/ 27ش »واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ» رؾم٤مًمتل ذم ُمٌلم

 (74/3/7749) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 قبٓف ٓ اظمّٗات وـ اإلهالل السٕة

 أو ط اهلل رؾمقل ًمٗمٕمٚمف ظمػما  يم٤من وًمق. ىمٌٚمف ٓ اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلهالل اًمًٜم٦م

 .إًمٞمف أرؿمد

 (7 طم٤مؿمٞم٦م( 777/ 2) اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ

 يسٔك ووا لٓزوازوة اظمخيص اظمال دفع وـ التٖرب ضمْؿ

 لٓحجاج؟ طمدوات يّدم ٓ ممـ زماظمٌقفني

 هذه  ري٤مًٓ  وأرسمٕملم وأرسمٕم٦م أرسمٕمامئ٦م يدومع: ي٘مقل هٜم٤مك ذم شمٕمٚمؿ، يمام :اًم٤ًمئؾ

وملم أو اًمزُمزُم٦م يًٛمقه٤م   اًمٌمء هذا وم٤مرو٦م اًمًٕمقدي٦م احلٙمقُم٦م...أقمٚمؿ اهلل اعمَُٓمق 

  سمٓمري٘م٦م حيت٤مل اًمٌمء هذا يدومع وٓ احلدود قمغم وحيت٤مل يذه٥م اإلظمقة ومٌٕمض

 هذا؟ جيقز سم٤مٕردن، هٜم٤م يًؽمضمٕمقٟمف صمؿ  اًمٌمء هذا يدومع وٓ ويذه٥م
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 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ هذه :اًمِمٞمخ

 وأرسمٕمقن أرسمٕمامئ٦م ي٠مظمذون سم٤مًمًٗم٤مرة هٜم٤م  ي٠مظمذون اًمزُم٤مزُمف ًمٞم٠مظمذوه٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ري٤مل وأرسمٕملم

 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ أىمقل وم٤مهؿ، :اًمِمٞمخ

 . رء ٓ ُم٘م٤مسمؾ اًم٤ًمئؾ:

 . رء ومال رء، ٓ ُم٘م٤مسمؾ يم٤من وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 ُم٤مء اًمٜم٤مس يً٘مقا  زُم٤مزُم٦م زُم٤من ذم يم٤من  اًمزُم٤مزُم٦م ي٠مظمذوه٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م  :اًم٤ًمئؾ

[ ومٞمٕمٓمقن] ُٟمٔم ُٛمقا .. ص٤مر هذه وم٤مٟم٘مرو٧م يٕمٓمٞمف، واطمد  يمؾ  اًمٜم٤مس ومٌٞمٕمٓمقهؿ

 .شمٕمقيض

 وهٙمذا إضمداد، قمـ وأسم٤مء أسم٤مء قمـ إبٜم٤مء ورصمٝم٤م اًمٓمَِقاوم٦م هذه :ُمداظمٚم٦م

 اسمـ ُمـ أيمثر ًمف ومٞمف سمٞمّمػم ح٤م ًمذًمؽ هذا يٕمٜمل  ُمقروث، رءٌ  يٜمتٝمل[ ومال] فمٚم٧م

وم٦م  أجْم٤مً  اًمٌٜم٧م ومٌتّمػم  اًمؽميم٦م هذه سمٞمتقزع وسمٜم٧م وم٦م ُمـ طمّمتٝم٤م ومت٠مظمذ  ُُمَٓمق   يمام اًمٓمقا

 . اًمقًمد ي٠مظمذ

 .هٞمؽ :اًمِمٞمخ

 ووٕمتف  ٟمٔم٤مم يٕمٜمل شمٕم٤مرف، رء هذا ي١مظمذ، ُم٤م هذا وًمذًمؽ ٟمٕمؿ، أي :ُمداظمٚم٦م

ؿ احلٙمقُم٦م أو  هٜم٤مك اًمقزارة ُمثالً  اًمٜم٤مس، هل١مٓء اًمدوًم٦م  ً   اعمٓمقوملم سملم احلج٤مج شُمَ٘م

 .ىمدرشمف طم٥ًم أخٗملم  ًمف يٓمٚمع  وهذا أخػ ًمف يٓمٚمع هذا

 .أجقه :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمقك، ذم قمٜمده٤م  ومتقدقمف احلج٤مج ُمـ اح٤مل هذا[ شم٠مظمذ] ح٤م وم٤محلٙمقُم٦م :ُمداظمٚم٦م

 يمؾ ومٞم٠مظمذ ٟمّمٞمٌف، أو طمّمتف طم٥ًم  يُمالًّ  إُمقال،  هذه سمتقزيع شم٘مقم اًمتل هل سمٕمديـ

 قمٚمٞمف  شمٕم٤مرومقا  رءٌ  أهن٤م إٓ وضمٍف، سمٖمػم أظمذت  اًمتل احلج٤مج[ ُم٤مل ُمـ] ٟمّمٞمٌف واطمد

 واحل٘مٞم٘م٦م أبداً  احل٤مج، هلذا احل٘مقق ُمـ طم٘م٤مً  اعمٓمقف  ي١مدّ  مل وًمق  ُمٙمت٤ًٌمً  طم٘م٤مً  وأصٌح

 .هم٤مي٦م ظمدُم٦م هٜم٤مك ذم ُم٤م أن
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 ..يمام  اًمٜم٤ًمء طمتك دام ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 .هذا ُمـ ي٠مظمذوا  :اًمِمٞمخ

 أن هذا أن ص٤مير اًمكم وًمذًمؽ ي٠مظمذوهن٤م، اًمٜم٤ًمء طمتك ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 طم٘م٤مً  اعمٓمقف  ُي١َمد مل وًمق قمٚمٞمف شمٕم٤مرومقا  ؿمٞمًئ٤م أهن٤م إٓ وضمف، سمٖمػم أظمذت اًمتل ًمٚمحج٤مج

 ...هم٤مي٦م ظمدُم٦م هٜم٤مك ذم ُم٤م أن واحل٘مٞم٘م٦م أبداً  احل٤مج، هلذا احل٘مقق ُمـ

 ..ُم٘م٤مسمؾ دون سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ شم١مظمذ هذه إن اًم٘مْمٞم٦م،: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 وشمٍمف سم٤مظمتّم٤مر( 11: 27: 21/ 582/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمٗدها األؽمقد احلجر اظمرأة اؽمتالم ضمْؿ

 اًمرائح٦م ىمقي ـمٞم٥م قمٚمٞمف يقوع أنف شمٕمٚمٛمقن يمام[ إؾمقد احلجر] :ُمداظمٚم٦م

 سمٞمده٤م؟ اًمرائح٦م ومتٕمٚمؼ

 إؾمقد احلجر اؾمتٚمٛم٧م إذا أهن٤م اعمرأة فمـ قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 اعمّمحٚم٦م، ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة دومع ٕن شمٚمٛمس: ٓ ومحٞمٜمٍئذ اًمٓمٞم٥م سمٞمده٤م يٕمٚمؼ أنف

 ومدومع اًمٜم٤ًمء، قمغم حمرم ومٝمق اًمٓمٞم٥م أُم٤م ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م يٙمقن أنف يٙم٤مد[ احلجر اؾمتالم]

 .ذيمرٟم٤م يمام اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة

 (11:13:13/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 األؽمقد واحلجر الٗامين الركـ زمني الدعاء ضمديث ضمال

 سملم اًمدقم٤مء وهق اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُيَْمٕم ػ اعمٕم٤مسيـ سمٕمض اًم١ًمال:

 ذًمؽ؟ صح٦م ومام ًمديٜم٤م، اعمٕمروف إؾمقد واحلجر اًمٞمامين اًمريمـ

 :ومٜم٘مقل اًمتْمٕمٞمػ، هذا قمـ اًمًٗمرة هذه ذم ضمٚم٤ًمشمٜم٤م سمٕمض ذم أضمٌٜم٤م ىمد اًمِمٞمخ:
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 وٕمٞمػ إٟمف: أقمٜمل َُمْقِوٕمل، شمْمٕمٞمػ اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م شمْمٕمٞمػ

َـّ  ًمذاشمف، ـ، إمم اًمْمٕمػ ُمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م شمرشم٘مل اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػماً  وًمٙم ًْ  احلُ

 يمٜم٧م هذا اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد وطمدي٨م اًمٕمٚمؿ، أهؾ جيده٤م سمِمقاهد اًمّمح٦م إمم سمؾ

 سمـ قمٛمر قمـ ذًمؽ صم٧ٌم أنف: ُمٜمٝم٤م ُم١مًمٗم٤ميت، سمٕمض ذم اًمِمقاهد سمٕمض ًمف ذيمرت

 وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده حلدي٨م اعمَُٓم٤مسمؼ اًمّمح٤مب وومٕمؾ ومٕمٚمف، ُمـ -قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب

 قمغم احلدي٨م ًمٌ٘مل قمٜمف اعمقىمقف احلدي٨م هذا شمٕمرى ًمق ُم٤م، ىمقة احلدي٨م هلذا ُيْٕمٓمل

 .إؾمٜم٤مده قمٚمٞمف يِمٝمد اًمذي وٕمٗمف

 ُمـ طمدي٨مش ُم٤مضمف اسمـ» ؾمٜمـ وأفمٜمف اًمًٜمـ سمٕمض ذم هٜم٤مك أن ذًمؽ إمم يْم٤مف

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م قمٚمٞمف َدلَّ  ُم٤م قمغم يدل -أجْم٤مً – قمٜمف اهلل ريض هريرة أب رواي٦م

ٜم٤َم﴿: اًمدقم٤مء ذقمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمئ٥م، ْٟمٞم٤َم ذِم  آشمِٜم٤َم َرسمَّ ٜم٦َمً  اًمد  ًَ  اًمريمٜملم، سملم آظمره، إمم ﴾..طَم

 ذم ومدظمؾ اًمْمٕمٞمػ، اًمًٜمد ذي اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م احلدي٨م، ارشم٘مك وسمذًمؽ

سمٜم٤م هق هذا.. ًمٖمػمه إىمؾ قمغم احلًـ ًمٖمػمه، احلًـ احلدي٨م َُمْرشم٦ٌم  .ضمقا

 ( 11: 14: 51/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمحؼ اؽمتٓٔف وـ ععم احلجر ؾمٖادة وَٕك

 واهلل»: احلجر ذم ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 اؾمتٚمٛمف ُمـ قمغم يِمٝمد سمف، يٜمٓمؼ وًم٤ًمن هبام، يٌٍم قمٞمٜم٤من ًمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل ًمٞمٌٕمثٜمف

 .شصحٞمح» ش.سمحؼ

 .صحٞمحٞمٝمام ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـش طمًـ طمدي٨م»: وىم٤مل اًمؽمُمذي، رواه

٦م، اًم٤ٌمء[: شسمحؼ»: ]األلباين قال  اإلؾمالم، ديـ وهق سمحؼ هب٤م ُمتٚم٤ًٌمً : أي ًمٚمٛمالسًم

 قمٚمٞمف واًمِمٝم٤مدة ٟمٗمًف، احلجر شمٕمٔمٞمؿ ٓ :ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م واشم٤ٌمع اهلل، ـم٤مقم٦م هق سمحؼ واؾمتالُمف

 .ًمٚميرش قمغم» ٧ًمٞموًم سمف، اعمتٕمٚمؼ اهلل طمؼ أدائف قمغم اًمِمٝم٤مدة هل

 (7/491 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)
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ًٗا الٌقاف  راكًبا أم واؾم

 ُم٤مؿمٞم٤ًم؟ أو رايم٤ٌمً  يٙمقن أن يٓمقف ُمـ طمؼ ذم إومم هؾ ُمداظمٚم٦م:

 اًمٞمقم؟ هذا يٛمٙمـ وهؾ اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمداظمٚم٦م:

 .يمٌػم ظمػم ومٝمذا ُمِمٞم٤ًم، أُمٙمٜم٤ّم إذا.. اًمِمٞمخ:

 .اًمداسم٦م حمؾ طمٚم٧م اًمٕمرسمٞم٦م ُمداظمٚم٦م:

 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمثؾ إىمقي٤مء ُمريم٦ٌم ًمٞم٧ًم اًمٞمقم اًمٕمرسمٞم٦م هذه اًمِمٞمخ:

 .أُمث٤مزم ُمـ اًمٕمج٤مئز ُمريمقسم٦م شمرى يمام وإٟمام

ومف اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل ريمقب صمؿ ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:  اجلقاز يٕمٜمل داسمتف، قمغم وـمقا

 ذًمؽ؟ أخٞمس إصؾ، هق وًمٞمس

 .سم٤مًمٔمقاهر اًمٜم٤مس سمٕمض سمف يتٛمًؽ أنف يٛمٙمـ ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .ذيمر ُم٤م ومٞمٝم٤م اًمذي إصؾ قمغم أُم٤م ُمداظمٚم٦م:

ه اًمرواي٦م ٟمٗمس ذم ٕنف ؿمؽ: سمال اًمِمٞمخ:  .اًمٜم٤مس ًمػما

 .ؾمالم ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 . شمٕمٌداً  يٙمـ مل أنف ظم٤مـمئ، ٟمص هذا يٕمٜمل... اًمِمٞمخ:

 .رء أو احل٤مضم٦م ضمقاز ًمٌٞم٤من إٟمام ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 21: 71/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يٌقف وهق وضقؤه ا٘تّض وـ

ومف يتؿ أن قمٚمٞمف هؾ اًمٓمقاف، ظمالل اًمقوقء اٟمت٘مض إذا اًم١ًمال:  رء وٓ ـمقا

 قمٚمٞمف؟

ة أن ًمق يمام... اًمِمٞمخ:  متًؽ شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا شمٓمقف، وهل طم٤مو٧م حتٞمض اًمتل اعمرأ

 .هق يمذًمؽ اًمٓمقاف، قمـ

د أن يًتٓمٞمع هق ًمٙمـ  .أج٤مم سمٕمد اهلل ؿم٤مء ُم٤م ـمٝم٤مرهت٤م دمدد وهل ووقءه، ُيـَجد 

 ...أو ؿمٞمخ ي٤م يًت٠منػ اًم١ًمال:

 .ٟمٕمؿ. يتؿ ُمداظمٚم٦م:

 إظمػم، اًمِمقط ٟمّمػ ذم سم٘مل سمخٛم٦ًم، ي٠ميت ؿمقـملم ىم٣م إذا يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ..وهٙمذا اًمٜمّمػ، يٙمٛمؾ

 ُم٤م اًمٓمقاف، ظمالل ووقؤه اٟمت٘مض إذا يٓمقف أنف جيقز هؾ... اًم١ًمال:

  ؟..أدري

 .اًمٓمقاف ذم اًمٓمٝم٤مرة ذـمٞم٦م يرى ٓ يٛمٙمـ هذا ًمٙمـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ذع إذا وًمٙمٜمف ووقء، سمدون يٓمقف أن ًمف جيقز ٓ ٓ،: ىم٤مل هق ُمداظمٚم٦م:

ومف ُيتِؿَّ  أن قمٚمٞمف اًمٓمقاف ظمالل ووقؤه اٟمت٘مض صمؿ سم٤مًمٓمقاف  .قمٚمٞمف رء وٓ ـمقا

 .ٟمص إمم وحيت٤مج ُمتٜم٤مومر، يمالم هذا اًمِمٞمخ:

 ( 11: 43: 3411/ 412/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 صالة شمؿ زمالٌقاف البدء البٗت دطمؾ إذا اظمحرم ضمؼ دم السٕة

 ركَتني

 وإن .أصال ًمف أقمٚمؿ ٓش. اًمٓمقاف اًمٌٞم٧م حتٞم٦م[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 اًمٌٞم٧م أتك ُمـ» :سمٚمٗمظ احلٜمٗمٞم٦م ُمـش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م وأورده إًمًٜم٦م، قمغم اؿمتٝمر

 سم٘مقًمف ًمف، أصؾ ٓ أنف إمم َّترجيف ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ أؿم٤مر وىمدش. سم٤مًمٓمقاف ومٚمٞمحٞمف

 صش »اًمدراي٦م» ذم وم٘م٤مل طمجر اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ قمـ وأومّمح ضمدا، همري٥مش: 2/57»

 إن سمؾ عمٕمٜم٤مه، يِمٝمد ُم٤م أواًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم أقمٚمؿ وٓ: ىمٚم٧م .أضمده ملش: 792

 أجْم٤م، احلرام اعمًجد شمِمٛمؾ اعمًجد ذم اجلٚمقس ىمٌؾ اًمّمالة ذم اًمقاردة إدًم٦م قمٛمقم

 صمٌقشمف سمٕمد إٓ ي٘مٌؾ ومال إًمٞمف، اعمِم٤مر ًمٚمٕمٛمقم خم٤مًمػ اًمٓمقاف حتٞمتف سم٠من واًم٘مقل

 احلرام اعمًجد إمم ًمٚمداظمؾ يٛمٙمـ ٓ أنف سم٤مًمتجرسم٦م صم٧ٌم وىمد ؾمٞمام ٓ وهٞمٝم٤مت،

 ؾمٕم٦م، إُمر ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل وم٤محلٛمد اعمقاؾمؿ، أج٤مم ذم اعمًجد دظمؾ يمٚمام اًمٓمقاف

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿ ي  .﴾اًمد 

 ذم وم٤مًمًٜم٦م وإٓ اعمحرم، ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم هق إٟمام احلٙمؿ هذا أن ًمف اًمتٜمٌف يٜمٌٖمل مم٤م وإن

 رؾم٤مًمتل ذم واًمٕمٛمرة احل٩م سمدع اٟمٔمر سمٕمده، سم٤مًمريمٕمتلم صمؿ سم٤مًمٓمقاف يٌدأ أن طم٘مف

 ش.37» اًمٌدقم٦م رىمؿ ،شواًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»

 (.3/73) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 ركَتان ؿمقاف كؾ دم: السٓػ ققل صحة وا

 ريمٕمت٤من؟ ـمقاف يمؾ ذم اًمًٚمػ ىمقل صح٦م ُم٤م اًم١ًمال:

 يٕمٜمل؟ إؿمقاط اًمًٌٕم٦م شم٘مّمد اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 ومٞمف اًمذي اعمرومقع قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ذم ُمقضمقد هذا أن أفمـ أن٤م اجلقاب:

 اًمؽمهمٞم٥م» ذم ُمقضمقد سمريمٕمتلم، ـمقاف يمؾ وظمتؿ اًمٓمقاف قمغم... احلض

 هذا؟ ُمـ ؿمٞمًئ٤م شمذيمر أٓش. واًمؽمهٞم٥م

 اًمٚمٗمظ؟ هبذا أذيمر، ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ريمٕمتلم صغم صمؿ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 قمٛمر؟ اسمـ قمـ ُمداظمٚم٦م:

 .قمٛمرو اسمـ اًمِمٞمخ:

 ُمرومقع؟ قمٛمرو، اسمـ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ريمٕمت٤من ـمقاف ًمٙمؾ ُمداظمٚم٦م:

.. أن، حييين ُم٤م أضمر ًمف ريمٕمتلم صغم صمؿ آظمره، ذم اعمٕمٜمك، هبذا ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .اًمٓمقاف

 .يراضمع. ويمذا يمذا ًمف يم٤من ريمٕمت٤من يٛمٙمـ اًمٓمقاف سمٕمد صغم ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .(7)ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 45: 46/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 وتك يْقن؟ والباب الركـ زمني وا التزام

 سملم أو اًمٕمٛمرة، ىمٌؾ أو اًمٕمٛمرة، سمٕمد هؾ واًم٤ٌمب، اًمريمـ سملم ُم٤م اًمتزاماًم٤ًمئؾ:

 إؿمقاط؟

                                                           

  .[ضم٤مُمٕمف].قمٛمر واسمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٓمقاف سمٕمد ريمٕمتلم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل صالة ورد  (7)
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 .إؿمقاط قمٜمد اًمٓمقاف، قمٜمد هق ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 43: 31/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمْان وـ الٌقاف ئْؾ هؾ الٌقاف أشمٕاء عٓٗف أغم وـ

  صمديد؟ وـ احلج يبدأ أم فٗف عٓٗف أغم الذي

 ُمـ يٌدأ أم يٕمٞمده اًمٓمقاف ؿمٞمخٜم٤م[ اًمٓمقاف وىم٧م] قمٚمٞمف[ أهمٌم ُمـ] اًم١ًمال:

  قمٚمٞمف؟ ؾم٘مقـمف ُمٙم٤من

 . يتقو٠م أن وقمٚمٞمف.. هٜم٤مك ُمـ قمٚمٞمف ُمٖمِمٞم٤مً  وىمع طمٞم٨م ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 32: 34/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)

 الٌقاف؟ هل احلرام اظمسجد حتٗة هؾ

 اًمٓمقاف؟ هل إٟمام احلرام اعمًجد حتٞم٦م أن قمغم دًمٞمؾ يقضمد هؾ :إول اًم١ًمال

 ؾم٤مئر قمـ خيتٚمػ احلرام اعمًجد أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم يقضمد ٓ اًمِمٞمخ:

 أطمديمؿ دظمؾ إذا: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىمقًمف ذم سم٤مًمتَِّحّٞم٦م إُمر ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤ًمضمد

 صمؿ ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾ  : »إظمرى اًمرواي٦م ذم أو ،شريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد

 ش. ًمٞمجٚمس

 ؿم٤مُمؾ قم٤مم وم٢مٟمف احلدي٨م: هذا ُمـ احلرام اعمًجد يًتثٜمل طمدي٨م أّي  يقضمد ٓ

 اعمًجد أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم شمقهؿ ُمِمٙمٚم٦م هق طمدي٨م هٜم٤مك. أوًٓ  هذا شمرون، يمام

 . اًمٓمقاف حتٞمتف أن ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤ًمضمد ؾم٤مئر قمـ وخيتٚمػ يٛمت٤مز احلرام

 إؾمػ ُمع– دمٛمع اًمتل يمتٌٝمؿ ذم احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء سمٕمض يذيمره طمدي٨م هق

 احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء ٕطمدش اهلداي٦م» يمت٤مب ذم ضم٤مء. احلدي٨م ُمـ ودب ه٥م ُم٤م -اًمِمديد

 ش.اًمٓمقاف اًمٌٞم٧م حتٞم٦م: »ىم٤مل -ط- اًمٜمٌل أن سم٤معمرهمٞمٜم٤مين اعمِمٝمقر
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 ذم ُمؽميمزة قم٘مٞمدة أصٌح و اًمٜم٤مس، أخًٜم٦م قمغم احلدي٨م هذا إؾمػ ُمع وؿم٤مع

 ٓ هذا سم٤مًمٓمقاف، يٌتدئف أن احلرام اعمًجد دظمؾ ُمـ ًمٙمؾ سمد ٓ أنف ومٞمٔمٜمقن أذه٤مهنؿ،

 هق إٟمام اًمٓمقاف قمٛمرة، أو سمح٩م اًم٘م٤مدم ًمموم٤مىمل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمقاف وإٟمام ًمف، أصؾ

 ذم ومٝمق طم٤مضم٤ًم: وإُم٤م ُمٕمتٛمراً  إُم٤م ويدظمٚمٝم٤م ُمٙم٦م قمـ اًمٖمري٥م يٕمٜمل ًمموم٤مىمل، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اعم٘م٤مم قمٜمد اًمريمٕمتلم صالة صمؿ اًمٓمقاف ُمـ ًمف سمد ٓ احل٤مًم٦م هذه

 اًمٙمت٤مب: خمرج ىم٤مل وًمذًمؽ ًمف، أصؾ ٓش اًمٓمقاف اًمٌٞم٧م حتٞم٦م: »طمدي٨م: إًذا

 ىم٤مل: -ط- اًمٜمٌل إمم ُمٜمًقسم٤مً  احلدي٨م هذا أورد اًمذيش اهلداي٦م» يمت٤مب أقمٜمل

ضمف  ٟمقادر وُمـ أوًٓ، احلدي٨م قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ وهق اًمزيٚمٕمل، اًمديـ زيـ احل٤مومظ ُُمـَخر 

 ومٞمٝمؿ يقضمد ُمـ ىَمؾَّ  إطمٜم٤مف قمٚمامء أن ضمداً  آؾمػ ٕين صم٤مٟمٞم٤ًم: احلٜمٗمٞم٦م احلدي٨م قمٚمامء

 . واًمؼميم٦م اخلػم ومٞمٝمؿ إظمرى اعمذاه٥م سمٞمٜمام احلدي٨م: قمٚمؿ ذم سمرز ُمـ

 قمٚمامء ذم احلدي٨م قمٚمامء ٟمقادر ُمـ ومٝمق اًمزيٚمٕمل اًمديـ زيـ احل٤مومظ هذا أُم٤م

ج طمٞمٜمام ي٘مقل ومٝمق احلٜمٗمٞم٦م،  أدسم٤مً ش اهلداي٦م» يمت٤مب ُم١مًمػ ُمع ُمت٠مدسم٤مً  احلدي٨م هذا ظَمرَّ

 طم٘مف يم٤من. همري٥م طمدي٨م: ىم٤مل طمٞم٨م اًمٕمٚمامء، سملم اعمٗمروض إدب طمدود قمـ زائداً 

 وم٢من. ًمف أصؾ ٓش: اًمديـ قمٚمقم أطم٤مدي٨م» سمٕمض ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ ي٘مقل يمام ي٘مقل أن

 قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من أنف أرى هٙمذا أصاًل، ًمف أضمد مل: وىم٤مل اًمٕم٤ٌمرة قمّدل شمٚمٓمػ

  ي٘مقل سم٠من ،شاًمٓمقاف اًمٌٞم٧م حتٞم٦م: »احلدي٨م هذا طم٘مٞم٘م٦م قمـ يٗمّمح أن اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ

 اًم٘مقل وهذا همري٥م،: ىم٤مل ًمٙمٜمف. أصالً  ًمف أضمد ملش: اًمٕمراىمل» اًمث٤مين سم٤مًمتٕمٌػم إٔىمؾ قمغم

 ًمِـَؿ؟ همري٥م ٟمٗمًف ذم

 أطمد ىم٤مل إذا. اخل٤مص٦م اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم ظم٤مص اصٓمالح هلؿ احلدي٨م قمٚمامء ٕن

 ي٘مقٓنش طمٚمٞمتف» ذم ٟمٕمٞمؿ أب ويم٤مٕصٗمٝم٤مينش ؾمٜمٜمف» ذم: يم٤مًمؽمُمذي ُمثالً  احلدي٨م قمٚمامء

 أن  همري٥م: اعمّمٓمٚمح ذم شمٕمٜمل اًمٙمٚمٛم٦م هذه. همري٥م طمدي٨م: إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ذم

 وإمم صحٞمح إمم ىمًٛملم، إمم شمٜم٘مًؿ اعمّمٓمٚمح ذم اًمٖمري٥م ًمٗمٔم٦مُ  صمؿ راٍو، سمف شمٗمرد

سم٦م ومٙمٚمٛم٦م أي وٕمٞمػ:  قمـ ىمٞمؾ وم٢مذا أظمرى، شم٤مرةً  وشم٤ٌميٜمُٝم٤م شم٤مرًة، اًمّمح٦م شُمـَج٤مُِمع اًمٖمرا
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 إُمر وإٟمام وٕمٗم٤ًم، أو صح٦مً  ُمٜمف شُمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل ومال وسمس، همري٥م: ُم٤م طمدي٨م

 .ًمف  أصؾ ٓ: أي همري٥م،: ظم٤مص سم٤مصٓمالح ومج٤مء اًمزيٚمٕمل أُم٤م يؽمضمح،

٤ٌَميـ آصٓمالح هذا أن أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ  قمغم اًمٜم٤مس يَمٚم ٛمقا : اًم٘م٤مئٚم٦م احلٙمٛم٦م ُي

 .ورؾمقًمف اهلل ُيَٙمّذب أن أتريدون قم٘مقهلؿ، ىمدر

٤م أو ُمٕمتٛمراً  ضم٤مء عمـ إٓ ريمٕمت٤من، حتٞمتف احلرام اعمًجد أن: اًم٘مقل ظمالص٦م  طم٤مضمًّ

 .اعم٘م٤مم قمٜمد اًمريمٕمتلم صمؿ اًمٓمقاف ُمـ سمد ومال

 ( 11: 23: 18/   499/  واًمٜمقر اهلدى)

 الٕحر يقم احلرام زمالبٗت يٌػ مل وـ

م سم٤مًمٌٞم٧م يٓمػ مل إذا اإلٟم٤ًمن هؾ اًم١ًمال:  ُُمـْحرُم٤مً  يرضمع هؾ اًمٜمحر، يقم احلرا

 اًمدًمٞمؾ؟ ذيمر ُمع يٕمٛمؾ، ُم٤مذا أم ؾمٌؼ، يمام

 رؾم٤مًم٦م ذم ذيمرٟم٤مه يمٜم٤م اًمذي احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمرضمقع، ُمـ سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 يٓمػ ومل أُمًك ُمـ: »أن ـُمُرىمف سمٛمجٛمقع ىمقي واحلدي٨مش واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»

 .ُمٜمف سمد ٓ ومٝمذاش ىمٌؾ ُمـ يم٤من يمام حمرُم٤مً  قم٤مد اإلوم٤مو٦م، ـمقاف

 :أُمريـ أطمد سملم وم٤معمحرم وًمذًمؽ

ؾ أن إُم٤م .. اجلٛمرة رُمل سمٕمد سمف متتع اًمذي سم٤محلؾ ًمٞمًتٛمتع اإلوم٤مو٦م: سمٓمقاف ُيَٕمج 

: ومحٞمٜمئذٍ  اًمث٤مًم٨م، أو اًمث٤مين اًمٞمقم ذم إٓ يٓمقف ٓ أن ٟمقى ىمد يم٤من إذا وإُم٤م اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة

 .اعم٤ًمء ىمٌؾ يٓمقف أن قمغم وقمزم رُمك، ُمـ سمف اؾمتٛمتع اًمذي سم٤محِلّؾ  يًتٛمتع ٓ

 اًمٜمص قُمرف ممـ ويمثػم هم٤مومٚمقن، قمٜمف اًمٜم٤مس أيمثر يم٤من وإن ُمٜمف سمد ٓ أُمر هذا

 ..سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ قمٚمٞمف، اقمت٤مدوا ح٤م قمٌٞمد اًمٜم٤مس ٕن ًمف: جم٤مٟمٌقن قمٜمٝمؿ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م حمرم يٙمقن هؾ ُمداظمٚم٦م:
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 .يٓمقف طمتك إطمراُمف، ذم َئَمؾ: ىمٚم٧م أن٤م اًمِمٞمخ:

 (11: 39: 34/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

 آشمٕني؟ عـ واضمد ؿمقاف جيزئ هؾ زماليُغم، احلاج ؿمقاف

 آصمٜملم؟ قمـ واطمد ـمقاف جيزئ هؾ سم٤مًمّمٖمػم، احل٤مج ـمقاف اًم٤ًمئؾ:

 أقمامل يٕمٛمؾ أن ُمـ سمد ومال أضمره، ًمٞمٜم٤مل صٖمػمه حيج٩م أن يريد يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

سُمف يٙمقن طمتك أجْم٤ًم، ًمف احل٩م سمف يٙمقن وآ يم٤مُماًل، صمقا  .ٟمٕمؿ قمٛمٚمف، ىمدر قمغم صمقا

 وقمٜمف؟ ٟمٗمًف قمـ يٓمقف هق ممٙمـ ومٝمؾ حمٛمقًٓ، يم٤من إذا ي٘مّمد يم٠منف اًم٤ًمئؾ:

 .ظم٤مص قمٛمؾ إمم حيت٤مج ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 45: 12/   392/  واًمٜمقر اهلدى)

 وأضمْاوف آضٌباع

 ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن اًمِمٞمخ:

 ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م،

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

 :سمٕمد أُم٤م

 ُمـ يمثػماً  ٟمرى أنٜم٤م وهق اًمّمالة، إمم ىمٛمٜم٤م طمٞمٜمام إًمٞمف أذت سمحث٤مً  ُأتِؿَّ  أن ُأِريد

٤مج  يٜمٓمٚم٘مقن ٟمراهؿ واًمًٕمل، اًمٓمقاف ُمـ اٟمتٝم٤مئٝمؿ وسمٕمد ُمٙم٦م، دظمقهلؿ ىمٌؾ احلُجَّ

 أن..اًمًٜم٦م ُمـ أن شمٕمرومقن وًمٕمٚمٙمؿ اًمٞمٛمٜمك، اعمٜم٤ميم٥م ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ

 يٕمقد ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمراضمح، هق يمام اًم٤ًمسمع اًمِمقط آظمر إمم إجٛمـ ُمٜمٙمٌف قمـ يٙمِمػ

 .سم٤مًمٓمقاف اًمٌدء ىمٌؾ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم سم٤مٕصح ردائف أو إزاره ذم
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 أيمثر ًمٙمـ اًمٓمقاف، أضمؾ ُمـ قمٜمف يمِمػ اًمذي ُمٜمٙمٌف ُيَٖمٓم ل أن ُمـ سمد ٓ: أي

 اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلطمرام ؾم٤مقم٦م ُمـ ومؽماهؿ ،ش َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ: »اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام اًمٜم٤مس

 اًمًٜم٦م، ظمالف: أوًٓ  هذا اهلل، ؿم٤مء ُم٤م إمم هٙمذا ويًتٛمرون ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يٙمِمٗمقن

 أن ئمـ وٓ هب٤م، اعمًٚمؿ يًتٝملم ٓ أن ومٞمج٥م اًمًٜم٦م، ظمالف اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من وُم٤م

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »ط ىمقًمف سمٍميح والًم٦م أهن٤م أُمره٤م إن سمؾ ؾمٝماًل، أُمره٤م

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م

 شمٕم٤ممم اهلل ريض- اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ىم٤مل ويمام

ش شمتٕمٌدوه٤م وٓ شمٕمٌدوه٤م ومال ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة يمؾ: »-قمٜمف

 وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل إمم هب٤م شمت٘مرسمقا  ومال ط اهلل رؾمقل أصح٤مب يتٕمٌده٤م مل قم٤ٌمدة يمؾ

سمٜم٤م اًمتل اًمٕم٤ٌمدات ٕن  صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ـمريؼ ُمـ ضم٤مءشمٜم٤م اًمتل هل إٟمام زًمٗمك، اهلل إمم شُمَ٘مر 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف سم٤مًمتقىمٞمػ قم٤ٌمدة شمٙمقن إٟمام اًمٕم٤ٌمدة ٕن قمٚمٞمف: وؾمالُمف اهلل

ئٜم٤م سمآرائٜم٤م وًمٞمس ًمٜم٤م،  .وأهقا

 رهمؿ اخلٚمػ، مج٤مهػم قمٜمٝم٤م قمٛمل اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمرف وًم٘مد

ٌ ٝم٦م ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمثرة  ومٝمل ،ط اهلل رؾمقل هب٤م ي٠مت مل قم٤ٌمدة يمؾ أن قمغم ُُمٜمَ

 ذم والًم٦م ويمؾ: »اًمٜم٤ًمئل زادش والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمام والًم٦م

 ش.اًمٜم٤مر

 أهن٤م سمدقمقى إُمقر، ُمـ اعمحدصم٤مت سمٌٕمض سم٤مإلشمٞم٤من آؾمتٝم٤مٟم٦م يٜمٌٖمل ٓ: وًمذًمؽ

 ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: »اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمقل احلؼ ُمـ يم٤من وإذا زًمٗمك، اهلل إمم شم٘مرسمٜم٤م

٤مج ه١مٓء طم٤مل ُمـ ٟم٘مرأ  ومٜمحـش اعم٘م٤مل ًم٤ًمن  وهؿ يمثػمة أج٤مُم٤مً  ي٘مْمقن اًمذيـ احلُجَّ

 أهن٤م ًمزقمٛمٝمؿ إٓ ذًمؽ يٙمقن ُم٤م واًمَ٘مّر، احلَرّ  ضر ويتحٛمٚمقن ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمقن

 اعمٙم٤من ذاك ذم إٓ َرسّمف قمـ ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ينمقمٝم٤م ومل قم٤ٌمدة شمٙمقن ومٙمٞمػ قم٤ٌمدة،

 .رء هذا. اًمٓمقاف أثٜم٤مء وهق آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي

 وضمؾ قمز اهلل إمم يت٘مرسمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء أن -أظمٓمر وهق-: اًمث٤مين واًمٌمء

 ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  اسمتدقمقا  أهنؿ ُمـ ذيمرٟم٤م مم٤م اًمرهمؿ قمغم احل٩م، أج٤مم ـمٞمٚم٦م ُمٜم٤ميمٌٝمؿ قمـ سم٤مًمٙمِمػ
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 إمم ي٘مقُمقن ٟمراهؿ طمٞمٜمام ظمٓمػمة، خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن وم٢مهنؿ ؾمٚمٓم٤من، ُمـ سمف اهلل أنزل

 ُمـ همػمه٤م ذم أو ُمٜمك ذم أو اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه ذم أو احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة

 خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن طمٞمٜمئذٍ  ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ يّمٚمقن ي٘مقُمقن اعمٜم٤مؾمؽ،

 .أظمرى

 والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ وأن اًمٌدقم٦م، قمـ اًمٜمٝمل ٕطم٤مدي٨م خم٤مًمٗمتٝمؿ إومم اعمخ٤مًمٗم٦م

 ذم ظم٤مص٤مً  طمديث٤مً  خي٤مًمٗمقن وم٢مهنؿ إومم اعمخ٤مًمٗم٦م أُم٤م قم٤مُم٤ًم، ذقمٞم٤مً  ُمٌدأً  خي٤مًمٗمقن ومٝمؿ

 ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ ُيَّمٚم لم ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمّمالة،

 طمدي٨م ٕنف روايتف: طمٞم٨م ُمـ أوًٓ  ضمدًا، ه٤مم طمدي٨م احلدي٨م هذا ،شرء صمقسمف

 سمٓمالن قمغم يدل ٕنف ذًمؽ ودًٓمتف: درايتف طمٞم٨م ُمـ: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمٌخ٤مري، ذم صحٞمح

 وإطمرى وسم٤مٕومم ُمٕم٤ًم، اعمٜمٙمٌلم ُمٙمِمقف أو اعمٜمٙم٥م ُمٙمِمقف يّمكم ُمـ صالة

 .اًمٌدن ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ َُمْٙمُِمقف

ٟمٞمٜم٤م سملم أن ٟمحـ ٟمٜم٤م سمٕمض فمٝمرا  ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ قمـ يٙمِمٗمقن اًمذيـ إظمقا

 إذا أنف يتٜمٌٝمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ وًمٙمـ يتؼمدون، ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: ذًمؽ ُمـ سم٠مس ٓ سمدهنؿ،

 ًم٘مقًمف أيمت٤مومٝمؿ: قمغم ُيْٚمُ٘مقه وأن اًمثقب، هذا َيْرشَمُدوا أن ُمـ هلؿ سمد ومال اًمّمالة ُأىمٞمٛم٧م

 ش ًمف َيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمػمشمد: ومٚمٞمتزر ورداء، إزار ًمف يم٤من ُمـ: »ط

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًْ  أي٦م هذه ،[37:إقمراف] ﴾َُم

 يٓمقومقن يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب أن ٟمزوهل٤م ؾم٥ٌم أو ٟمزوهل٤م أصؾ يم٤من وإن اًمٙمريٛم٦م

ة اًمٙمٕم٦ٌم طمقل  اهلل أنزل اإلؾمالم ضم٤مء وح٤م ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ، ُمـ وهذا ورضم٤مًٓ، ٟم٤ًمء قمرا

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا﴿: وم٘م٤مل هلؿ، وشمٕمٚمٞمامً  شم٠مدي٤ٌمً  أي٦م هذه وضمؾ قمز ًْ  ﴾َُم

 [.37:إقمراف]

 اًمٕمقرة، ؾمؽم هق: اًمٜمزول ًم٥ًٌم ُمراقم٤مةً  احلدي٨م هذا ذم اًمزيٜم٦م ُمـ اعم٘مّمقد

 هٜم٤مك وًمٙمـ هل٤م، يم٤مؿمٗم٤مً  يم٤من إذا إرسمٕم٦م اعمذاه٥م سم٤مشمٗم٤مق اًمّمالة شمّمح ٓ اًمتل اًمٕمقرة

 جيقز ٓ اًمٌدن، ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ وهق سم٤مًمّمالة، ظم٤مص٦م قمقرة أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م ذم

 قمـ يم٤مؿمػ وهق يّمكم أن ًمف جيقز ٓ إقمغم، سمدٟمف سمف يًؽم صمقسم٤مً  جيد وهق ًمٚمٛمّمكم



 264   اًمٓمقاف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »اًمٌخ٤مري ذم اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م إقمغم: سمدٟمف

 ش.رء صمقسمف ُمـ

 ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـش داود أب ؾمٜمـ» ذم وهق آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف أظمر وًمٚمحدي٨م

 وًمػمشمد: ومٚمٞمتزر ورداء، إزار ًمف يم٤من ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل

 ش.ًمف ُيَتَزيَّـ أن أطمؼ اهلل وم٢من

ع ىمد ط اًمٜمٌل أن ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ : شمٕم٤ممم ىمقًمف دًٓم٦م ذم َوؾمَّ

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا﴿ ًْ  دًٓم٦م َيـْحٍِم  اًمٜمزول ؾم٥ٌم ٕن :[37:إقمراف] ﴾َُم

ة، يٓمقومقن يم٤مٟمقا  ذيمرٟم٤م يمام ٕهنؿ اًمٕمقرة: ؾمؽم قمغم أي٦م  يم٤مٟم٧م طمتك اًمٜم٤ًمء، طمتك قمرا

 سمٕمد ًمٞمس وًمٙمـ اقمتذار، ُمـ أىمٌحف وُم٤م ُمٕمتذرةً  شم٘مقل قم٤مري٦مً  هٙمذا ـم٤موم٧م إذا إطمداهـ

 .ي٘م٤مل يمام ذٟم٥م اًمٙمٗمر

 : قم٤مري٦مً  شمٓمقف وهل شم٘مقل يم٤مٟم٧م

 فــــــــــُأطِمٚم   الـــوم فــــــُمٜم داـــــــــــــــــــسم ومام        يُمٚم ف أو سمٕمْمف يٌدو اًمٞمقم

 صحٞمح؟ ٓيٜمٔمرون ومٝمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م، ٕهؾ عمـ؟ ظمٓم٤مب هذا

 سمنميٕم٦م اًمرمحـ سمحٛمك حيتٛمل ٓ اًمذي اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من شمًقيؾ ُمـ هذا

 إمم سمٕمْمٝمؿ وٟم٘مٚمف هلؿ وىم٤مل سم٤مًمثٞم٤مب، اًمٓمقاف شم٘مٌٞمح اًمِمٞمٓم٤من هلؿ َزّيـ ًم٘مد اإلؾمالم،

 ش.ومٞمٝم٤م اهلل قمّمٞمٜم٤م سمثٞم٤مب ٟمٓمقف ٓ ٟمحـ: »سمٕمض

 .وأىمٌح أىمٌح وذًمؽ ومٞمٝم٤م، اهلل قمّمقا  سم٘مٚمقب يٓمقومقن ًمٙمٜمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من، هلؿ َزيَّـ هٙمذا

 اًمٕمقرة: ُمٙمِمقف اًمٓمقاف هذا سمخّمقص أي٦م هذه وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا﴿ ًْ ع ،[37:إقمراف] ﴾َُم  أي٦م، دًٓم٦م ط اًمٜمٌل وَمَقؾمَّ

ش إزاره وذم ردائف ذم صمقسمف، ذم أطمديمؿ ًمُٞمَّمؾ  : »وم٘م٤مل ُمنموقم٦م، زيٜم٦م يمؾ ومٞمٝم٤م وم٠مدظمؾ

 ش.ًمف ُيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ذًمؽ وقمٚمؾ

 ...اًمٕم٤مدي٦م إج٤مم ذم اًمّمالة إمم ىم٤مُمقا  إذا اعمّمٚمقن يت٤ًمهؾ أن: إذاً  يٜمٌٖمل ٓ

ٌُْذًم٦م، سمثٞم٤مب صالهتؿ ذم يدظمٚمقا  أن ًمٚمٛمّمٚملم يٜمٌٖمل ٓ  ..سمٞمتٝمؿ سمثٞم٤مب اًم
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٘مقا  أن قمٚمٞمٝمؿ وإٟمام..  ٘م   ًمف يم٤من ُمـ» اًمٜمص، شمٕمٚمٞمؾ وصم٤مٟمٞم٤مً  احلدي٨م، ٟمص أوًٓ  حُيَ

 ش.ًمف ُيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »اًمتٕمٚمٞمؾش وًمػمشمد ومٚمٞمتزر ورداء، إزار

 إمم أدى وُم٤م واضم٥م، ومٝمق واضم٥م، إمم أدى ُم٤م أن اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ إن :اًمِم٤مهد

 إمم اًمت٘مرب إول اعمحٔمقر ومٞمف: أوًٓ  ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ احلج٤مج ومٙمِمػ حمرم، ومٝمق حمرم

وقن أهنؿ: اًمث٤مين واًمٌمء اهلل، َينْمقمف مل سمام اهلل ٌُْٓماَلن صالهتؿ ُيَٕمر   عمخ٤مًمٗمتٝمؿ ًمٚم

 صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف وًمٞمس أطمُديمؿ يّمٚملم ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًم٘مقل

 ش.رء

 يقم ذات ىمرأ  وىمد احلدي٨م، هذا ُمثؾ يًتِمٙمؾ ىمد اًمٕمٚمؿ ـمالب سمٕمض أن سمد ومال

: ىم٤مل رضمالً  أن -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- هريرة أب قمـ اًمّمحٞمحلم طمدي٨م ؾمٛمع أو

 ش.صمقسملم؟ جيد يُمٚم ٙمؿ أو: ىم٤مل واطمد؟ صمقب ذم أطمدٟم٤م أجّمكم! اهلل رؾمقل ي٤م»

 ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »طمدي٨م ُمع احلدي٨م هذا يتٕم٤مرض ىمد

 .اًمٜم٤مس سمٕمض ذهـ ذم يتٕم٤مرضش رء صمقسمف

 رضمالً  رآه طمٞمٜمام إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م احلدي٨م هذا ُمـ وأؿمٙمؾ

 شمّمكم يمٞمػ: ذًمؽ قمـ وم٠ًمخف ُم١مشمزرًا، يّمكم رآه وإٟمام صمقب، قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس يّمكم

ِْمج٥م، قمغم ُمٕمٚمؼ أظمر وصمقسمؽ واطمد، سمثقب
ِ
 شُمَٕمٚمَّؼ اًمذي اًمٕمٛمقد هل واعمِمج٥م اعم

قم٦م» احل٤مض اًمٕمٍم ًمٖم٦م ذم شمًٛمقٟمف اًمذي اًمثٞم٤مب، قمٚمٞمف  اًمِمامقم٦م ُمـ أطمًـش ؿَمامَّ

ِْمَج٥م،
ِ
 سمـ ضم٤مسمر قمغم احل٤مضيـ أطمد اؾمتٜمٙمر اًمثٞم٤مب، قمٚمٞمٝم٤م شُمَٕمٚمَّؼ اًمتل أًم٦م وهق اعم

 قمغم ُُمَٕمٚمَّؼ أظمر وصمقسمف واطمد، صمقب ذم يّمكم أنف قمٜمٝمام اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد

 .سم٤مًمثقسملم إٓ شَمِّمح   ٓ اًمّمالة أن ومٞمٔمـ ُمثٚمؽ، أمحؼ ًمػماين ذًمؽ: وم٘م٤مل اعمِمج٥م،

 ش.اًمثقسملم جيد يمٚمٙمؿ أو: »هريرة أبق طمدي٨م ُمـ أؿمٙمؾ ؿمؽ سمال هذا

ٟمٜم٤م سمد ٓ وهٜم٤م  اًمتقومٞمؼ ذم اًمٕمٚمامء ـمريؼ ُمٕمٜم٤م يتذيمروا أن اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ إلظمقا

 .اًمٔمـ سمٖم٤مًم٥م وًمق سمٞمٜمٝم٤م، اًمتٕم٤مرض يٌدو اًمتل إطم٤مدي٨م سملم
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 صٜمٞمٕمف أن ؿمؽ ٓ -قمٜمف اهلل ريض- ضم٤مسمراً  أن ضم٤مسمر، طمدي٨م: إهؿ وهق أوًٓ 

 ًمٗمٕمؾ هؾ وًمٙمـ اًمٌدن، ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ ُمٙمِمقف يّمكم ُمـ صالة صح٦م قمغم يدل

 واًمّمحٞمح اعمرومقع احلدي٨م دًٓم٦م ُيَٕم٤مِرض أن يٛمٙمـ ُم٤م اًم٘مقة ُمـ اًمّمح٤مب هذا

 دًٓم٦م؟ واًمٍميح صمٌقشم٤ًم،

 ضم٤مء وإذا اًمٜمٔمر، سمٓمؾ إثر ورد إذا: »ىمٞمؾ وًمذًمؽ اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق ٓ، اجلقاب:

 ش.ُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل هنر

 ش.اًمٜمص ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ: »إصقل قمٚمامء وىم٤مل

 ذًمؽ ومٕمؾ أو رأي خي٤مًمػ اًمّمحٞمح واحلدي٨م ضمٚمٞمؾ، ًمّمح٤مب رأي هٜم٤م وه٤م

 يمام اًمتٜم٤مزع، طملم إًمٞمف سم٤مًمرضمقع ُأُمرٟم٤م ُمـ إمم اًمرضمقع ُمـ سمد ومال وطمٞمٜمئذٍ  اًمّمح٤مب،

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢ِمنْ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُرد 

ِ
ؾُمقلِ  الِلَّ  شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِنْ  َواًمرَّ

 
ِ
ـُ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  َواًْمٞمَْقمِ  سم٤ِملِلَّ ًَ  ُمذه٥م يم٤من: ًمذًمؽ ،[59:اًمٜم٤ًمء] ﴾شَم٠ْمِوياًل  َوَأطْم

 ُمـ يم٤من اهلل، رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم سم٤مًمًٜم٦م، إرسمٕم٦م إئٛم٦م وأقمٚمؿ اًمًٜم٦م إُم٤مم

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »إول سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ُمذهٌف

 شم٘مٌؾ ٓ اًمتل اًمدًٓم٦م هذه صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمّمحٞمح٦م ودًٓمتف أوًٓ، احلدي٨م ًمثٌقت ذًمؽ

 .ضمدًٓ  وٓ ٟم٘م٤مؿم٤مً 

سمف ٕن ًمذًمؽ ؾمٝمؾ، ومٞمف وم٤مُٕمر هريرة أب طمدي٨م أُم٤م  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف ضمقا

 ىم٤مل وًمذًمؽ آظمر، صمقسًم٤م جيد ٓ ىمد ٕنف ومذًمؽ واطمد، صمقب ذم صغم ُمـ أن إمم ُمِمػماً 

 ُم٤م ُمٜمف صدر طمٞمٜمام قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمراً  وًمٕمؾش اًمثقسملم جيد يُمٚم ٙمؿ َأوَ : »اًمًالم قمٚمٞمف

 يمٚمٙمؿ أو: »اًمث٤مين هريرة أب طمدي٨م احلدي٨م، هذا قمغم يٕمتٛمد أوًٓ  يم٤من آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 صمقب ذم ًمٚمثقسملم اًمقاضمد يّمكم أن ط اًمٜمٌل هنل يٌٚمٖمف مل: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،شاًمثقسملم جيد

 يم٤من وًمق طمتك اًمٌدن ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ سمًؽم آهتامم ط اًمٜمٌل أيمد وًم٘مد واطمد،

 واؾمٕم٤مً  يم٤من وم٢مذا واطمد، صمقسم٤مً  إٓ جيد مل إذا: ىم٤مل وم٘مد واطمد، صمقب إٓ قمٜمده ًمٞمس

 .سمف ومٚمٞم٠متزر َوٞم ٘م٤مً  يم٤من وإن سمف، ومٚمٞمٚمتحػ



 267 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمقاف 

 ُمع إقمغم ىمًٛمف ُيَٖمٓم ل أن وسم٤مؾمتٓم٤مقمتف وم٘مط، واطمد صمقب قمٜمده يم٤من ُمـ: وم٢مذاً 

 ًمِ٘مٍَم، أو ومٞمف ًمْمٞمؼ ذًمؽ قمغم اًمثقب ي٤ًمقمده مل وم٢من واضمٌف: ُمـ ومٝمذا إدٟمك،

 ُم٤م هذا اًمّمالة، وظم٤مرج اًمّمالة ذم قمقرة هل اًمتل اًمٕمقرة ؾمؽم ُمـ سمد ٓ ومحٞمٜمئذٍ 

 ٓ هذا اعمٜمٙم٥م، ُمٙمِمقذم وصالهتؿ اًمٜم٤مس سمٕمض اوٓم٤ٌمع سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم شمقوٞمحف أردت

 .شمٗمْمؾ. سم٤مٓسمتداع وًمٞمس سم٤مٓشم٤ٌمع ىم٤مم إٟمام اهلل وذع جيقز،

 هنل ٟمحٛمؾ وسم٤مًمت٤مزم اًمرومع، طمٙمؿ ًمف يٙمقن أٓ ًمٚمرضمؾ ضم٤مسمر ىمقل ُمداظمٚم٦م:

 اًمتحريؿ؟ قمغم وًمٞمس اًمٙمراه٦م قمغم ط اًمرؾمقل

 وهٜم٤مك اعمرومقع، طمٙمؿ ذم يٙمقن أن اًمّمح٤مب رأي ذم يٗمؽمض أوًٓ  ح٤مذا، اًمِمٞمخ:

 ..وهق أٓ ٕمهٞمتف، سمف ُمٕمروم٦م قمغم يٙمقٟمقا  أن اًمٕمٚمؿ ًمٓمالب سمد ٓ سمح٨م

ٟمٜم٤م سمٕمض أن ُمٕمؽمو٦م يمجٛمٚم٦م وأذيمر  ىمد ىمٞم٤مم ُمـ واًمنمب ىمٞم٤مُم٤ًم، ينمسمقن إظمقا

 قمٚمٞمٝم٤م أىمٞمؿ أن أريد ٓ ُمٕمؽمو٦م، مجٚم٦م وهذه اًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هَنك

 ومٚمف ىمٞم٤مم ُمـ اًمنمب أُم٤م هذا، إظمػم اًم١ًمال قمـ اإلضم٤مسم٦م قمـ َٟمِْمٞمع ٓ طمتك حم٤مضة

 .اهلل ؿم٤مء إن أظمرى، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ومٞمف اخلقض ًمٜم٤م يت٤مح رسمام ظم٤مص سمح٨م

 اعمًٚمٛمقن ومٝمؾ ،ط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ ىمقل ضم٤مء إذا: ٕىمقل أقمقد

 ٓ؟ أم سمف، سم٤مٕظمذ ُمٚمزُمقن

 ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ سمحٞم٨م اعمرومقع، طمٙمؿ ذم اًمّمح٤مب ذاك ىمقل يم٤من إن :٤مجلقابوم

 طمٙمؿ ذم يم٤من إذا أظمرى، شم٤مرة وًمٚمّمقاب شم٤مرة، ًمٚمخٓم٠م يتٕمرض اًمذي سم٤مٓضمتٝم٤مد

 .ًم٘م٤مئٚمف شُمِرك مل وإن سمف، ُأظمذ اعمرومقع

 هل هؾ إًمٞمٝم٤م، اًمٜمٔمر ُمـ سمد ٓ ط اًمٜمٌل أصح٤مب قمغم اعمقىمقوم٤مت طمٙمؿ هذا

 ُم٤مت ومٚمام: ] ىم٤مل أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م يمام شمقىمٞمػ ُمـ إٓ ي٘م٤مل ٓ سمحٞم٨م

 يتٍمف أن يٛمٙمـ ٓ ٕنف اإلي٘م٤مف: هذا[  اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ،ط اهلل رؾمقل

 صح٤مب، قمـ ىمقل ي٠متٞمٜم٤م أن أُم٤م وآضمتٝم٤مد، اًمرأي سمٛمجرد اًمًالم قمٚمٞمف أوراده ذم

 اإلسم٤مطم٦م، إؿمٞم٤مء ذم وإصؾ إصٚمٞم٦م، اًمؼماءة قمغم اًم٘مقل هذا يٙمقن أن وممٙمـ

 ..ضمديد طمٙمؿ إمم إصٚمٞم٦م اًمؼماءة قمـ اًمٜم٤مىمؾ اًمٜمٝمل ورده ىمد يٙمقن ٓ أن ويٛمٙمـ
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 شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤ٌمس اسمـ ىمقل اًمّمح٤مسم٦م أطمد قمغم ُمقىمقوم٦م ضم٤مءت اًمتل وم٤مٔصم٤مر

ة سمٞم٧م إمم واطمدة مجٚم٦م اًم٘مرآن ٟمزل: »ىم٤مل -قمٜمف  َأنُْجامً  ٟمزل صمؿ اًمدٟمٞم٤م، اًمًامء ذم اًمِٕمزَّ

ىم٤مً   .قم٤ٌمس اسمـ ىمقل اٟمتٝمك: ٟم٘مقل أو قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م اٟمتٝمكش احلقادث طم٥ًم ُُمَٗمرَّ

 هذا ومٝمؾ اهلل، رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أو اهلل، رؾمقل ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ ومٞمف ي٘مؾ مل ىمقل هذا

 ٓ؟ أم سمف ي١مظمذ

 ٕنف ذًمؽ وآضمتٝم٤مد: سم٤مًمرأي ُيَ٘م٤مل أن ُيْٛمٙمـ ٓ اًم٘مقل هذا ُمثؾ أن اجلقاب:

 اًم٘مرآن أن إًمٞمف ُيقطَمك ٓ وهق قم٤ٌمس اسمـ يدري ُم٤م اًمٖمٞمٌٞم٦م، إُمقر سمٕمض قمـ يتحدث

 ُم٤م صمؿ همػمه٤م، أو اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًامء دون اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم واطمدة مجٚم٦م واطمدة، يمتٚم٦م ٟمزل

ك ُمٙم٤من إمم ٟمزل أنف يدريف ٛمَّ ًَ  ٓ همٞمٌٞم٦م أُمقر هذه اًمدٟمٞم٤م، اًمًامء وُمـ اًمٕمزة، سمٌٞم٧م ُي

ٛمقن يٗمٕمؾ يمام سم٤مًمٖمٞم٥م َرمْج٤مً  إٓ هب٤م يتحدصمقا  أن ًمٚمٌنم ـم٤مىم٦م ٤من اعمُٜمَج   واًمٕمراومقن، واًمُٙمٝمَّ

 .سم٤مًمٖمٞم٥م رمج٤مً  يتٙمٚمؿ وأن يتخرص أن اًم٘مرآن شمرمج٤من وهق قم٤ٌمس ٓسمـ وطم٤مؿم٤م

 أن يٛمٙمـ ٓ ٕنف اعمرومقع: طمٙمؿ ذم ُمقىمقف إثر هذا إن: اًمٕمٚمامء ي٘مقل ًمذًمؽ

 اعمقىمقوم٦م، أصم٤مر ذم إقْماَمًُمـٝم٤م جي٥م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هذه قمرومٜم٤م وم٢مذا اًمرأي، سمٛمجرد ي٘م٤مل

ه٤م، ذم ظمػمة ًمٜم٤م وًمٞمس اعمرومقع، طمٙمؿ ذم شمٙمقن ٕمْمٝم٤مومٌ  ذم اخلػمة ًمٜم٤م وسمٕمْمٝم٤م َرد 

 ًمٗمٕمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م اًمنمط هذا ُمرومققم٤ًم، ٟمّم٤مً  ٟمخ٤مًمػ ٓ أن سمنمط رده٤م وذم ىمٌقهل٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ضم٤مسمر ومٕمؾ ومٕمٚمٜم٤م إذا ظم٤مًمٗمٜم٤م ىمد ٟمخ٤مًمػ، ٓ أن سمنمط ُمٜمٗمل ضم٤مسمر

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »اًمٍميح اًمًالم

 :ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ومٛمٛمٜمقع ضم٤مسمر، وأثر احلدي٨م هذا سملم اًمتقومٞمؼ أُم٤م

 ُمقىمقف ضم٤مسمر أثر أن آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م وىمد أُم٤م..ٟمّملم سملم يقومؼ إٟمام أنف: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م

 احلدي٨م وسملم سمٞمٜمف ُٟمَقوم ؼ أن ُمـ طِمّؾ  ذم ٟمحـ ومحٞمٜمذاك اعمرومقع، طمٙمؿ ذم ًمٞمس

 .اعمرومقع

 أطمديمؿ يّمٚملمَّ  ٓ: »سم٤مًمٜمٝمل اعم٘مروٟم٦م اعمِمددة اًمت٠ميمٞمد ٟمقن أن: اًمث٤مين واًمٌمء

 قمغم ٟمجزم أن قمغم وحيٛمٚمٜم٤م اًمت٠مويؾ، ذاك ُمـ يٛمٜمعش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس



 269 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمقاف 

ـ احلدي٨م هذا أن  مجٞمٕم٤ًم، اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ قمغم ضمديداً  طمٙمامً  شَمَْمٛمَّ

 .اًمريم٦ٌم إمم اًمّنة حت٧م ُمـ قمقرشمف يًؽم أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م أنف وهق

 دام ُم٤م اًمّمالة إسمٓم٤مل ي١ميمد وهذا اًمّمالة، قمـ هنلش أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »وم٘مقًمف

 ُمـ وضمف ذم وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ُٟمَقوم ؼ أن إمم يْمٓمرٟم٤م ط ًمٚمٜمٌل ُمرومقع طمدي٨م يقضمد ٓ أنف

 .اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد ُمٕمرووم٦م يمثػمة وهل اًمٙمثػمة، اًمتقومٞمؼ وضمقه

 (11: 25: 27/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  11: 57: 22/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)





 الصعي
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 واظمِرد الّارن ععم السَل ضمْؿ

  ؾمٕمل؟ قمٚمٞمف ُم٤م واعمٗمرد اعم٘مرن ُمداظمٚم٦م:

  .ؾمٕمل قمٚمٞمف ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 (17: 11: 73/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 

 الَٓقي الدور دم السَل ضمْؿ

 اًمٕمٚمقي؟ اًمدور ذم اًمًٕمل ذم رأجٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .هذا ومٝمق إصؾ أُم٤م إًمٞمف، اطمت٤مج إذا ُم٤مٟمٕم٤مً  ُمٜمف أرى ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 22: 25/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الٌٖارة؟ اؾمؼماط دم كالٌقاف السَل هؾ

 ]هل السعي كالطواف يف اشرتاط الطهارة[؟ اًم٤ًمئؾ:

 ُمقوع ومٝمق ٟمص، ومٞمف ًمٞمس اًمًٕمل ٟمص، ومٞمف اًمٓمقاف ًمؽ، أىمقل اًمِمٞمخ:

ل ٟمٗمًف واًمًٕمل ًمٚمٓمقاف، شم٤مسمع اًمًٕمل أن ُمثكم ًمقاطمد يت٤ٌمدر اًمذي اضمتٝم٤مد،  ؾُمٛم 

وم٤مً   وىمد ًمٕم٤مئِم٦م ط اًمرؾمقل ىم٤مل وقمٜمدُم٤م اًمٓمقاف، طمٙمؿ ي٠مظمذ: وم٢مذاً  اًم٘مرآن، ذم ـمقا

 ش.شمّمكم وٓ شمٓمقذم أَّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمل: »طم٤مو٧م

 .اًمٜمص هذا قمٛمقم ذم -أقمٚمؿ واهلل- ومٞمدظمؾ ـمقاف، ومٝمذا

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:
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 ومٝمق اًمٓمٝم٤مرة، ومٞمف يِمؽمط وٓ يم٤مًمٓمقاف ًمٞمس اًمًٕمل: ٓ ي٘مقل أن يريد اًمذي

 .آٟمٗم٤مً  ذطمتف ُم٤م وم٤مٕصؾ وإٓ سم٤مًمدًمٞمؾ، ي٠ميت سم٠من ُمٙمٚمػ

 ( 11: 25: 26/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 41: 75/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)

 السَل زمَد ركَتني صالة يستحب هؾ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 رأج٧م» :احلدي٨م هلذا ُم٤مضمف اسمـ رواي٦م ًمٗمظ أن اقمٚمؿ ش:ٟمٌٞمف وهؿ قمغم شمٜمٌٞمف»

 ش.....ريمٕمتلم ومّمغم سم٤مًمريمـ، حي٤مذي طمتك ضم٤مء ؾمٌٕمف ُمـ ومرغ إذا ط اهلل رؾمقل

 ىمقًمف قمٚمٞمف حترف ًمٙمـ اًمرواي٦م، هذهش اًم٘مدير ومتح» ذم اهلامم اسمـ اًمٕمالُم٦م ذيمر وىمد

 وهل اًمًٕمل، سمٕمد ريمٕمتلم صالة اؾمتح٤ٌمب قمغم سمف وم٤مؾمتدل! ش ؾمٕمٞمف» إممش ؾمٌٕمف»

 ؿم٤مُم٦م يم٠مب إئٛم٦م ُمـ واطمد همػم ذًمؽ قمغم ٟمٌف يمام اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ حمدصم٦م سمدقم٦م

 رؾم٤مًمتل ذم ويمذًمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦مش ط اًمٜمٌل طمج٦م» ذيؾ ذم ذيمرشمف يمام وهمػمه

 ش.69» وم٘مرةش اًمًٚمػ وآصم٤مر واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ» اجلديدة

 (.328/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 اظمسَك دم وهل اظمرأة ضماضت إذا

 شمتقىمػ؟ أن قمٚمٞمٝم٤م اعمًٕمك، ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .سمٕمد ومٞمام يمٚمف اًمًٕمل وشمًت٠منػ ُمداظمٚم٦م:

 ٓ اًمِمٞمخ:

 .شمٓمٝمر أن سمٕمد ُمداظمٚم٦م:
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 .شمٓمٝمر أن سمٕمد شمًت٠منػ هٜم٤مك اًمٜمزول، ؿمٕمرت طمٞم٨م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 49: 56/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يّرأ أم كاوٓة ﴾ةَ وَ اظمرْ وَ  اَِ الي   إن  ﴿ آية السَل زمداية دم يّرأ هؾ

 فّط؟ احلديث دم القارد الّدر

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ىمراءة ومٞمف واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل سمداي٦م ذم اًمقارد احلدي٨م اًم١ًمال:

َٗم٤م إِنَّ ﴿ ـْ  َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
 شم٘مػ احلدي٨م هذا أخٗم٤مظ وؾم٤مئر ،[758:اًمٌ٘مرة] ﴾الِلَّ

 ذًمؽ؟ قمغم واًمدًمٞمؾ قمٜمده٤م، ي٘مػ أم اعمًٚمؿ ُيتِّٛمٝم٤م ومٝمؾ إمت٤مُمٝم٤م، دون هٜم٤م إمم سم٤مٔي٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمـ اًم٘مري٥م إُمس ذم ؾم١مال ؾمٌؼ اجلقاب:  ويم٤من احل٤مضيـ، إظمقا

 وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ي٠ميت يمام شمٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ هٙمذا، ضم٤مءت أي٦م أن اجلقاب

 ُمـ اظمتّم٤مراً  ذًمؽ ومٞمٙمقن ًمٓمقهل٤م، أي٦م سم٘مٞم٦م إمم إؿم٤مرة وشمٙمقن أي٦م، ُمـ ىمٓمٕم٦م همػمه

 قمغم يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م سم٠من اىمتٜمع إذا وإٓ أي٦م، ُيتِؿّ  أن ًمف ضم٤مز ذًمؽ رأى ومٛمـ اًمرواة،

 يزد ومل اعم٘مدار هذا قمٜمد وىمػ شمتٛمتٝم٤م، إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌٞمؾ قمغم وًمٞمس اًمتحديد ؾمٌٞمؾ

 .اًم٤ًمسمؼ ذم ذيمرٟم٤م يمام حمتٛمؾ وم٤مُٕمر قمٚمٞمٝم٤م،

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)

 األصمر دم األريض عـ الثاين الدور دم السَل خيتٓػ هؾ

 إضمر؟ ذم إريض قمـ اًمث٤مين اًمدور ذم اًمًٕمل خيتٚمػ هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ًمٌٕمض هٜم٤مك ُوضِمدَ  إذا[ ًمٙمـ] إؾمٗمؾ، اًمدور هق إصؾ أن أرى أن٤م اًمِمٞمخ:

 ًمٙمـ اًمقاضم٥م، قمٜمف ومً٘مط اًمث٤مين، اًمدور إمم وصٕمد ُمثاًل، يم٤مًمزطم٤مم قمذر اًم٤ًمقملم

 وهذا ٟمتٌٜم٤مه، اًمذي هذا إول، اًمدور ذم إٓ يًٕمك ٓ وأن يّمٕمد ٓ أن هق إومْمؾ

 .سم٠مقمٞمٜمٙمؿ شمروٟمف اًمذي اًمًـ ُمع ٟمٗمٕمٚمف اًمذي
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 اًمّمٗم٤م، قمغم اًمدقم٤مء ووم٤مشمف اخلِمقع، وم٤مشمف إريض اًمدور ذم ؾمٕمك إذا :ُمداظمٚم٦م

 أومم واخلِمقع، اًمدقم٤مء وهق اًمٕم٤ٌمدة ذات ذم ومْمٞمٚم٦م وحت٘مٞمؼ اعمروة، قمغم اًمدقم٤مء ووم٤مشمف

 ومْمٞمٚمتٙمؿ؟ رأي ومام اًمٕم٤ٌمدة، سمٛمٙم٤من شمتٕمٚمؼ ومْمٞمٚم٦م حت٘مٞمؼ ُمـ

 يمام أصم٤مر ٟمٚمتزم أن ٟمح٥م ٟمحـ ًمٙمـ يمذًمؽ، إُمر يٙمقن أن ممٙمـ اًمِمٞمخ:

 إمم اًمٚمجقء أن ذم ُمٕمٜم٤م أنؽ إٓ أفمٜمؽ وُم٤م اًمتٖمٞمػم، قمدم هق إصؾ ٕن ضم٤مءت:

َٕمك ُٟمَٖمػم   أن جيز مل ذًمؽ وًمقٓ اًميورة، أوطمتف إٟمام اًمًٕمل، ذم اًمث٤مين اًمٓم٤مسمؼ ًْ  اعَم

 يمذًمؽ؟ إُمر أن شمرى أٓ. يمٚمٝمؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وقمـ أبٞمٜم٤م، قمـ ورصمٜم٤مه اًمذي

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 37: 22/ 386/ واًمٜمقر اهلدى)

واظمروة اليِا ععم الدعاء عٕد الٗديـ رفع ضمْؿ  

 ،ط اًمٜمٌل طَمّج٦م صٗم٦م ُمـ ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمروف واعمروة، ًمٚمّمٗم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 ...اهلل إٓ إهل ٓ اًمدقم٤مء ذيمر صمؿ صمالصم٤مً  ويمؼم قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مف ط اًمٜمٌل أن ذيمرشمؿ

ع هؾ اًم١ًمال:  هٜم٤م؟ اًمتٙمٌػم ُمع اًمٞمديـ رومع ُينْمَ

طم٦مً  أُم٤م اًمِمٞمخ:  يٜم٘مؾ مل سمٕمٞمد واًمٕمٝمد أن، أذيمر ومٞمام ط اًمٜمٌل قمـ ُيٜمَْ٘مؾ ومٚمؿ سا

 .رومع ط اًمٜمٌل أن

 دون اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمّمقص إقمامًٓ  أطمٞم٤مٟم٤ًم، ذًمؽ ومٕمؾ إذا أنف أجْم٤مً  اقمت٘م٤مدي ذم ًمٙمـ

 .ضمقاب هق هذا ُم٤مٟمٕم٤ًم، ذًمؽ ُمـ أرى ومال اًمتزام،

 (11: 27: 57/ 613/واًمٜمقر اهلدى)
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  ﴾ةَ وَ اظمرْ وَ  اَِ الّي  إن  ﴿ آية سُمّرأ وتك

َٗم٤م إِنَّ ﴿: هل اًمتل شُمْ٘مَرأ  أي٦م ُمداظمٚم٦م: ـْ  َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ   ؿَمَٕم٤مئِرِ  ُِم
ِ
 ﴾الِلَّ

 ُمرة؟ يمؾ ذم أم اًمٌداءة ذم شُمْ٘مَرأ  ،[758:اًمٌ٘مرة]

 .اًمٌداءة ذم اًمِمٞمخ:

 وم٘مط؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

ش اًمّمٗم٤م قمغم صٜمع ُمثٚمام اعمروة قمغم صٜمع صمؿ: »ىم٤مل ًَمـاّم  ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

َٗم٤م إِنَّ ﴿: ىم٤مل ح٤م اًمّمٗم٤م قمغم صٜمع ُم٤م يمؾ ومٞمف يدظمؾ أنف ي٘متيض ُم٤م ـْ  َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ  ُِم

  ؿَمَٕم٤مئِرِ 
ِ
ـْ  الِلَّ ٌَٞم٧َْم  طَم٩مَّ  وَمَٛم  ؟[758:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْم

 ٟم٠مظمذ أجـ ومٛمـ ُمرة، يمؾ ذم ي٘م٤مل أن ًمٙمـ هٜم٤مك، ي٘م٤مل أن ي٘متيض هذا اًمِمٞمخ:

 هذا؟

 اًمدقم٤مء ذيمر ح٤مش اًمّمٗم٤م قمغم صٜمع ُمثٚمام اعمروة، قمغم صٜمع: »ىم٤مل ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 ...واًمتٙمٌػم

 أجـ ُمـ ُمرة، يمؾ ذم ًمٙمـ ٟم٘مقًمف، هذا اعمروة، ذم ذًمؽ يّمٜمع أن أىمقل اًمِمٞمخ:

 اًمُٙمّٚمٞم٦م؟ هذه ٟم٠مظمذ

 ُمرة؟ يمؾ ذم أخٞم٧ًم اًمتٙمٌػم ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .أي٦م وُمثٚمٝم٤م ُمداظمٚم٦م:

ة؟ يمؾ ذم هذا ي٘م٤مل هؾش سمف اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ» ُمثالً  ىم٤مل هق ًمٙمـ اًمِمٞمخ:  َُمرَّ

 .ٓ ُمداظمٚم٦م:
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 حت٘مٞمؼ هذا ومٛمٕمٜم٤مه٤م أي٦م، ذيمر صمؿش سمف اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ» ىم٤مل ومٚمام ي٘م٤مل، ٓ اًمِمٞمخ:

 ..ش.سمف اهلل سمدأ سمام ٟمٌدأ» إُمر، سمٛمٕمٜمك هق اًمذي اخلؼم هلذا

ه، ٟمحـ اًمذي ومٝمذا  ومال اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده يم٤من ُمـ سم٠من وُٟمٚمِّح  أقمٚمؿ، واهلل ٟمرا

 ضمٝمؾ، وم٘مد قمٚمٛم٧م ىمد ىم٤مل وم٢مذا قمٚمؿ، إمم سمح٤مضم٦م أن٤م ي٘مقل دام ُم٤م قم٤مح٤مً  اعمرء يزال

 أيَّ  ُمِم٤مخيٙمؿ ُمـ اؾمتٗمدشمؿ أو رء قمغم اـمَّٚمٕمتؿ يمٜمتؿ إن سمح٤مضم٦م، ومٜمحـ وًمذًمؽ

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ ًمٜم٤م ومٝم٤مشمقه رء،

 .ومٞمؽ سمقرك ُمداظمٚم٦م:

 .سم٤مرك وومٞمؽ اًمِمٞمخ:

 أي٦م؟ شمٙمرار ينمع ٓ: إذاً  ىمّمدي أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ذًمؽ ٟمرى ٓ اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 (11: 22: 51/ 613/واًمٜمقر اهلدى)

 واظمروة اليِا ععم ييَد أيـ إىل

 اعمٕمتٛمر اًمِمخص يّمؾ أن واعمروة اًمّمٗم٤م إمم اًمّمٕمقد قمٜمد اًمًٜم٦م ُمـ هؾ اعمٚم٘مل:

 يٕمٜمل؟ صخرة أىمرب سمتجزئف وإٓ ومقق، ومقق قم٤مًمٞم٦م صخرة ٔظمر

 .ٕىمرب وًمق ذط، هق ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 .صخرة ٕىمرب جيقز يٕمٜمل اعمٚم٘مل:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 21: 77/   679/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ورات ؽمبع وـ أكثر واظمروة اليِا زمني ؽمَك وـ

 أن واعمروة، اًمّمٗم٤م سملم ومٓم٤موم٧م اًمٕمٛمرة، قمغم راطم٧م سمٜم٧م ومٞمف ؿمٞمَخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 طمٙمٛمف ُم٤م ؿمقط، شمٕمتؼم واطمدة يمؾ ؿمقـًم٤م، قمنم أرسمٕم٦م ـمٗم٧م أن٤م... ُمٕمٜم٤م شمتحدث

 هذا؟

 .همٚمط اًمِمٞمخ:

 .همٚمط ُمداظمٚم٦م:

٧ٌم اًمِمٞمخ:  ..طم٤مهل٤م شَمٕمَّ

 .ؿمق وإٓ يمٚمف سمٞمٜمح٥ًم ُم٤م وٓ زي٤مدة، واًم٤ٌمىمل ؾمٌٕم٦م هل٤م سمٜمح٥ًم ُمداظمٚم٦م:

 .و٤مئع شمٕم٥م وؾمٌٕم٦م ؾمٌٕم٦م، سمٞمٜمح٥ًم ٓ اًمِمٞمخ:

 يًػم سمتٍمف (11: 57: 42/ 323/واًمٜمقر اهلدى) 





 وواجباته احلخ أركاٌ
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 وواصمباسمف احلج أركان زمني التِريؼ كِٗٗة

 .وواضم٤ٌمشمف احل٩م أريم٤من سملم اًمتٗمريؼ يمٞمٗمٞم٦م: يم٤مًمت٤مزم اًم١ًمال ُمداظمٚم٦م:

دًم٦م، ذًمؽ ذم ُيراقمك وإٟمام ُمقضمز، سمٙمالم قمٚمٞمف اجلقاب يٛمٙمـ ٓ اًم١ًمال هذا اًمِمٞمخ:  ٕا

دًم٦م ؽ ُمـ َّتتٚمػ وٕا  ىمقًمف ريمٜم٤مً؟ يمقٟمف قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م قمروم٦م، ذم اًمقىمقف: ومٛمثالً  آظمر، إمم ُمًٜم

٦ٌم اجلقاب ريمـ؟ اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أن قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤مش قمروم٦م احل٩م: »اًمًالم قمٚمٞمف  سم٤مًمًٜم

ل أن وهق ذاك قمـ خيتٚمػ هلذا  قمروم٦م، قمغم سم٤مًمقىمقف ذم اعمزدًمٗم٦م ذم اًمّمٌح صالة ىَمَرن ط اًمٌٜم

 ؾم٤مقم٦م قمروم٦م ذم وىمػ ويم٤من مجع، ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »ىم٤مل اًم٘مرن هذا إمم وسم٤مإلو٤موم٦م

 ش.طَمّجف وشمَؿّ  شمٗمثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ

ظمتالف يمؾ خيتٚمػ -ُمثالً - اإلوم٤مو٦م ـمقاف ٦ٌم هذا ريمٜم٤مً، ًمٙمقٟمف اًمدًمٞمؾ قمـ ٓا  ح٤م سم٤مًمًٜم

 ذًمؽ، ذم أدًمتٝمؿ ُمـ ًمٕمؾ: هذا أىمقل.. وًمٕمؾ ريمٜم٤مً، اقمت٤ٌمره قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق هق وإٟمام قمٚمٛم٧م،

 أصح٤مسمف، سملم ذًمؽ وأقمٚمـ اعمديٜم٦م إمم اًمرضمقع قمغم قَمَزم ح٤م ط اًمٜمٌل أن دىمٞم٘م٦م ُمالطمٔم٦م وهل

ًتٜم٤م: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل طم٤مو٧م، ىمد صٗمٞم٦م إن: »أهٚمف سمٕمض ىم٤مل  ي٤م: ىم٤مًمقا ! هل؟ أطم٤مسم

٤م أُمراً  اًمًالم قمٚمٞمف أُمره: وم٠موًٓ ش إذاً  ومٚمتٜمٗمر: ىم٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد! اهلل رؾمقل  قم٤مُمًّ

الم قمٚمٞمف وىمقًمف اًمقداع، سمٓمقاف  ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م صٗمٞم٦م سم٠من أظمؼم أو ومٝمؿ أن سمٕمد اًًم

 .اإلوم٤مو٦م

ق ط اًمٜمٌل أن قمغم احلدي٨م هذا َدّل : إذاً   ـمقاف وسملم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم وَمرَّ

 يٙمقن أن يٜمٌٖمل اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف يٙمقن ومامذا واضم٤ًٌم، اًمقداع ـمقاف يم٤من وم٢مذا اًمقداع،

 .ريمٜم٤مً 

 احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ أريم٤من شمٗمٝمؿ إٟمف: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك ًمٞمس: وم٢مذاً 

 هق هذا ًمقطمده، احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ُمٜمًؽ يمؾ يدرس أن هق وإٟمام ُُمَٕمّٞمٜم٦م سمٛمالطمٔم٦م

 .قمٜمدي اًمذي اجلقاب

 (  11: 15: 21/  639/  واًمٜمقر اهلدى)
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 احلج وٕاؽمؽ وـ

ر] :اًمِمٞمخ  حمرُمقن ٟمحـ اًمتل اًم٤ًمقم٦م هذه وىم٧م هق اًمذي سم٤محلدي٨م يمذًمؽ[ ُأَذيم 

 أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ: قمٜمل ظمذوا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م وطمج٤مج،

 ش.هذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم

 قمروم٦م، إمم ُمٝمٚمٚملم ُمٚمٌلم ؾمٜمٜمٓمٚمؼ ىمري٥م وقمام قمروم٦م، يقم ذم أصٌحٜم٤م اًمٞمقم وٟمحـ

 إمم اهلل ؿم٤مء إن ٟمٜمٓمٚمؼ اًمٞمقم هذا ومجر ـمٚمقع سمٕمد ،ط سم٤مًمٜمٌل اىمتداء يٙمقن وذًمؽ

 ذًمؽ ٟمٛمرة، ُمًجد ذم شم٘مديؿ مَجْع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ٟمّمكم إًمٞمٝم٤م اًمّمٕمقد وىمٌؾ قمروم٦م،

 واحلٛمد احلج٤مج ٕن طمقًمف: ومٞمام أو اعمًجد، هذا ذم اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة ًمف شمٞمن عمـ

 ُمع واطمدة، صالة يّمٚمقا  أن ُمـ ومجٞمٕمٝمؿ يمٚمٝمؿ يتٛمٙمٜمقن ٓ وم٘مد ضمدًا، همٗمػم مجع هلل

 ذم مج٤مقم٤مت ومٞمّمٚمقن ذًمؽ، وم٤مهتؿ وم٢من ُمٕمف، يّمٚمقا  أن إصؾ هق هذا واطمد، إُم٤مم

 شم٘مديؿ مجع وصالهت٤م اًمٔمٝمر، وىم٧م دظمقل سمٕمد أقمٜمل ذًمؽ، سمٕمد ظمٞم٤مُمٝمؿ، ذم ُمٜم٤مزهلؿ،

 .قمٚمٞمٝم٤م واًمقىمقف قمروم٦م، إمم اًمّمٕمقد ذم اًمٜم٤مس يٌدأ أن اًمًٜم٦م اًمٕمٍم، ُمع

 أن ًمٚمٜم٤مس سَملمَّ  ىمد وًمٙمٜمف قمروم٦م، قمٜمد اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل وىمػ وىمد

 سم٘مقًمف وذًمؽ ُمقىمٗمف، اًمقىمقف يتحروا وأن سمف، مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٜم٤مس ُُمْٚمِزُم٤مً  ًمٞمس ذاك وىمقومف

 يتٙمٚمٗمقا  أن ًمٚمحج٤مج يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ ،شُمقىمػ يمٚمٝم٤م وقمروم٦م ه٤مهٜم٤م، وىمٗم٧م: »ط

 ُمٙم٤من أي ذم احل٤مج ي٘مػ يٖمٚمٌف، اًمديـ هذا يِم٤مد وُمـ ُيْن، اًمديـ وم٢من هٜم٤مك، اًمقىمقف

 ي٘مع ٓ وأن قمروم٦م، داظمؾ ُمقىمٗمف يٙمقن أن يتحرى أن قمٚمٞمف وًمٙمـ قمروم٦م، ُمـ ًمف يتٞمن

 ُمٙمتقب ٔومت٤مت وهٜم٤مك احلج٤مج، سمٕمض قمـ أطمٞم٤مٟم٤مً  يٌٚمٖمٜم٤م يمام ظم٤مرضمٝم٤م اعمقىمػ هذا

 يمام وم٤مُٕمر وإٓ ىم٤مرئ٤ًم، يم٤من إن ُياَلطِمٔمٝم٤م أن طم٤مج يمؾ ومٕمغم وًمذًمؽ قمروم٦م، طمدود قمٚمٞمٝم٤م

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل  [.43:اًمٜمحؾ] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًمذ 

 أن مجٞمٕم٤مً  ه١مٓء ومٕمغم اًمٜم٤ًمء، سمٕمض وسمخ٤مص٦م ي٘مرؤون، ٓ ىمد اًمٜم٤مس ومٌٕمض

 وم٘مد ذًمؽ ومٕمٚمقا  وم٢من قمروم٦م، ظم٤مرج اًمقىمقف ذم ي٘مٕمقا  ٓ طمتك اًم١ًمال، سمقاضم٥م ي٘مقُمقا 

 ش.قمروم٦م احل٩م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمري٤مح، أدراج طمجتٝمؿ ذه٧ٌم
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 ُمـ سمٌمء هٜم٤مك وىمتٜم٤م ُٟمَْمٞم ع أن يٜمٌٖمل ٓ اعمقىمػ ذًمؽ ذم سم٠منٜم٤م أجْم٤مً  وأذيمر

 واًمْمحؽ: اعمزح ذم أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اعمٜم٤مىمِم٤مت أو اًمدٟمٞمقي احلدي٨م

ض، ىَمٚمَّام ؾم٤مقم٦م وم٢مهن٤م  ىم٤مئامً  َئَمؾ أن ىم٤مدراً  يم٤من وُمـ اًم٘مٌٚم٦م، ٟمًت٘مٌؾ أن وقمٚمٞمٜم٤م شُمَٕمقَّ

َتْ٘مٌاِلً  ًْ  وضمؾ قمز هلل ُمتخِمٕم٤مً .. ُمتذًمالً  ويدقمق وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل يذيمر اًم٘مٌٚم٦م ُُم

 .ؿمامًمف قمـ همرسم٧م ىمد اًمِمٛمس يرى طمتك هٙمذا،

 هق واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر اًمّمالشملم سملم ط اًمٜمٌل مجع طِمْٙمٛم٦م ُمـ أو احِلْٙمٛم٦م ُمـ إن

 وأدقمٞمتٝمؿ، ورهم٤ٌمهتؿ سمٓمٚم٤ٌمهتؿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم ًمٞمتقضمٝمقا  احل٤مج، هذا شمٗمريغ

 أو واردة هٜم٤مك واًمتٚمٌٞم٦م سم٘مٚمقهبؿ، وضمؾ قمز اهلل إمم ومٞمٝم٤م يتقضمٝمقن ومرص٦م هيتٌٚمقهن٤م

 إٟمام: أطمٞم٤مٟم٤مً  هذه شمٚمٌٞمتف ذم ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن صح وىمد ًمٌٞمؽ،! مهللا ًمٌٞمؽ: ُمًتٛمرة

 .أظمرة قمٞمش اًمٕمٞمش إٟمام ًمٌٞمؽ،! مهللا ًمٌٞمؽ أظمرة، قمٞمش اًمٕمٞمش

 إٓ إهل ٓ: قمروم٦م دقم٤مء ىمٌكم واًمٜمٌٞمقن أن٤م ىمٚمتف ُم٤م ظمػم: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن صح يمام

: إذاً  ومٞمٙمثر ،شىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد، وًمف اعمٚمؽ ًمف ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل

 ذيمرٟم٤م، يمام ُمتخِمٕم٤مً  ُمتذًمالً  واًمتٝمٚمٞمؾ واًمدقم٤مء، واًمتٚمٌٞم٦م، اهلل، ذيمر ُمـ هٜم٤مك احل٤مج

 جي٥م سمؾ ينمع ُمزدًمٗم٦م وذم ُمزدًمٗم٦م، إمم اًمٜم٤مس يٜمٓمٚمؼ وطمٞمٜمذاك اًمِمٛمس، شمٖمرب طمتك

 يمام يّمغم شم٠مظمػم، مجع اًمٕمِم٤مء وىم٧م دظمقل سمٕمد سمٞمٜمٝمام واجلٛمع اًمّمالشملم، شم٠مظمػم

 ضمٚم٤ًمت وٓ ؾمٛمر وٓ ؾمٝمر ٓ صمؿ ريمٕمتلم، واًمٕمِم٤مء ريمٕم٤مت، صمالث اعمٖمرب شمٕمٚمٛمقن

 مجٞمٕم٤مً  ًمٞمًتٞم٘مٔمقا  ،ط اًمٜمٌل هلدي اشّم٤ٌمقم٤مً  ُمٌٙمراً  اًمٜمقم وإٟمام رء، وٓ قمٚمٛمٞم٦م

ريـ ُُمّْمٌِحلم ٌَٙم   ط اًمٜمٌل هدي ُمـ يم٤من ًم٘مد اًمَٖمَٚمس، ذم اًمٗمجر صالة ًمٞمّمٚمقا  ُُم

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م طمتك اًمٖمٚمس: ذم اًمٗمجر صالة يّمكم أن ُمٝمجره، اعمديٜم٦م ذم وهق

 وهـ اًمٗمجر صالة ُمـ ًمٞمٜمٍمومـ اعم١مُمٜم٤مت اًمٜم٤ًمء يم٤من إن: ] -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض-

 ذم أُم٤م اعمديٜم٦م، ذم وهق اًمٗمجر، صالة ذم ط هديف يم٤من هٙمذا ،[ اًمٖمٚمس ُمـ ُيْٕمَرومـ ٓ

ر وم٘مد اعمزدًمٗم٦م،  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل طمتك اًمٗمجر، سمّمالة ىمٌؾ ذي ُمـ أيمثر سَمٙمَّ

 اًمٗمجر صالة إٓ اًمٖمٚمس، ذم صالة صغم ط اًمٜمٌل رأى ُم٤م أنف قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض

ر ط اًمٜمٌل أن قمـ يمٜم٤مي٦م ومٝمق اًمِمديد، اًمٖمٚمس ذم سمذًمؽ يٕمٜمل وهق ُمزدًمٗم٦م، ذم  سَمٙمَّ

 وُمـ هق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يٜمٓمٚمؼ ًمٙمل وذًمؽ اًمٖمٚمس، ذم اًمٗمجر صالة ذم ضمداً 
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 سمذيمر اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌكم أجْم٤مً  هٜم٤مك ًمٞم٘مقُمقا  احلرام، اعمِمٕمر إمم اًمٙمرام َصْحٌف ُمـ ُمٕمف

 أُمر آٟمٓمالق وهذا اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة ًمرُمل ُمٜمك إمم هٜم٤مك ُمـ يٜمٓمٚمؼ صمؿ ًمف، واًمدقم٤مء اهلل

 ًمٚمجٛمرة رُمٞمٝمؿ يٙمقن وأن اًمٗمجر صالة سمٕمد يٙمقن أن ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم واضم٥م

 اًمذيـ اًمْمٕمٗم٦م ُمع يم٤من اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ًمّمح٦م اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًمٙمؼمى

 ًمٕم٤مُم٦م ظمالوم٤مً  اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٍمومقا  سم٠من ط اًمرؾمقل هلؿ أذن

 اجلٛمرة شمرُمقا  ٓ»اًمْمٕمٗم٦م، ُمـ ُمٕمٝمؿ هق يم٤من وُمـ قم٤ٌمس ٓسمـ ىم٤مل ذًمؽ وُمع اًمٜم٤مس،

 ط اهلل رؾمقل هلؿ أذن وم٘مد اًمٕمجزة، اًمِمٞمقخ أُم٤م اًمٜم٤ًمء، أُم٤مش اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك

 اًمٜم٤مس، زمح٦م وًمٞمتٜمٙمٌقا  ًمٞمتح٤مؿمقا  ذًمؽ اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مقا  سم٠من

ُم٤مً  أرى أُمر وهذا - يقضمد ٓ وًمٙمـ اًمزمح٦م، شمٚمؽ سمٛمثؾ يتيروا ٓ وأن  اًمتٜمٌٞمف قمكمَّ  ًمزا

 صحٞمح طمدي٨م يقضمد ٓ أىمقل، ح٤م آٟمت٤ٌمه وأرضمق طمدي٨م يقضمد ٓ أنف وهق - قمٚمٞمف

 اًمّمالة قمٚمٞمف هلـ أو هلؿ ؾمٛمح اًمذيـ وًمٚمٜم٤ًمء ًمٚمْمٕمٗم٦م أذن ط اًمٜمٌل أن ُمرومقع

 سيح صحٞمح طمدي٨م يقضمد ٓ اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م ُمـ سم٤مٟٓمٍماف واًمًالم

 طمدي٨م سمؾ اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ اجلٛمرة يرُمقا  أن هلؿ أذن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف

 ش. اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اجلٛمرة شمرُمقا  ٓ: »ذًمؽ ظمالف قمغم سيح قم٤ٌمس اسمـ

 ـمٚمقع ىمٌؾ رُمقا  أهنؿ إومراد سمٕمض ُمـ احلقادث سمٕمض وىمٕم٧م ًم٘مد. ٟمٕمؿ

 يٙمقن ىمد هذا ًمٙمـ احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم اًمٙمٕم٦ٌم، إمم واٟمٍمومقا  ًمٞماًل، رُمقا  اًمِمٛمس،

 اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم ٟمجد وٓ ظم٤مص، ًمَِٗمْٝمؿ وًمٙمـ قمذر ًمٖمػم صم٤مٟمٞم٤مً  يٙمقن وىمد ًمٕمذر، أوًٓ 

ه، اًمقاىمع هذا ُمثؾ قَمِٚمؿ ط  هذا ُمثؾ اؾمتثٜم٤مء ًمقضم٥م ذًمؽ ُمـ رء يم٤من وًمق وَأىَمرَّ

 ش.اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اجلٛمرة شمرُمقا  ٓ: »اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ اًمقاىمع

 .قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ رأج٧م ُم٤م هذا

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)
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 اظمٕاؽمؽ أداء كِٗٗة

 أنؽ: ًمؽ ي٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم زويد، اؾمٛمف سُمْحرة ذم قمٜمدٟم٤م ؿمٞمًخ٤م ؾم٠مخ٧م أن٤م ُمداظمٚم٦م:

، وشمًٕمك ومتٓمقف ؾمٌٕم٦م، ًمٞمٚم٦م أو سمدري صمامٟمٞم٦م يقم ُمثالً  شمٕمتٛمر  ُمٜمك إمم شمٓمٚمع صمؿ وشُمَ٘مٍم 

 يمذا، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م رسمع يٕمٜمل دمٚمس ظمٞمٛمتؽ ذم هٜم٤مك ؾم٤ميمـ شمٙمقن ُمثالً  دمٚمس

م شمٚمٌس صمؿ  .. قمـ أدري ُم٤م احل٩م، سمٜمٞم٦م إطمرا

 . ضم٤مئز ُم٤مر هذا اًمِمٞمخ:

  ضم٤مئز؟ ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .. أطمرم ًمق ُمٜمك ُمـ ُيـْحِرم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٙم٦م ُمـ حيرم ُمٕمٜم٤مه اًمِمٞمخ:

 . هٜم٤م ُمـ حترم ي٘مقل هٜم٤م ُمـ حترم، هٜم٤م ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 . سم٤مًمٕمٛمرة هٜم٤م ُمـ أطمرم اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٙم٦م ُمـ سم٤محل٩م شُمـْحرم اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم صمؿ شمتحٚمؾ، وشمًٕمك شمٓمقف سمٕمدُم٤م وصمؿ اًمِمٞمخ:

 . سمدري هٜم٤م ُمـ ـمٚمٕم٧م أن٤م أن٤م، أن صمامٟمٞم٦م يقم ذم أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

ت، وؾمٕمٞم٧م وـمٗم٧م ُمداظمٚم٦م: – خمٞمٛمؽ إمم ُمٜمك إمم شمذه٥م: ًمؽ ي٘مقل وىَمٍمَّ

م شمٚمٌس صمؿ ؾم٤مقم٦م، ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م رسمع صمقسًم٤م وشمٚمٌس إطمراُمؽ شمٗمًخ -ُمثالً   صم٤مين اإلطمرا

 .. إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٛمر ـمقيؾ ي٤م أدري ُم٤م ُمرة

  ومقرًا؟ ُمٜمك إمم شمذه٥م اًمِمٞمخ:

 . شمٜمتٝمل سمٕمدُم٤م ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:
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  ُمٕمؽ؟ سم٤مًمٕمٛمرة شم٠مت مل وأن٧م اًمِمٞمخ:

ت وؾمٕمٞم٧م ـمٗم٧م ٓ، ُمداظمٚم٦م:  ُمٜمك إمم شمذه٥م ُمرة صم٤مين وشمذه٥م اًمِمٕمر، وىَمٍمَّ

 ذم إطمراُمؽ وشمٗمًخ اخلٞمٛم٦م ذم شمًٙمـ -ُمثالً – ظمٞمٛم٦م أُم٤مُمؽ شمٙمقن خمٞمٛمؽ، إمم

 وشمٚمٌس ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م رسمع اإلطمرام شمٗمًخ وصمؿ اًمقىم٧م، ٟمٗمس ذم يٕمٜمل اًم٤ًمقم٦م

م صم٤مٟمٞم٦م ُمرة  . هذا قمـ أدري ُم٤م احل٩م، سمِٜمِٞم٦ّم إطمرا

  شمٙمقن؟ أجـ سم٤محل٩م، وشمٜمقي اإلطمرام شمٗمًخ ح٤م أظمل ي٤م اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمك ذم ُمداظمٚم٦م:

ي٧م أن سمٕمد سم٤محل٩م ُمٙم٦م ُمـ حُتِْرم أن جي٥م ظمٓم٠م، هذا ٓ، اًمِمٞمخ:  . اًمٕمٛمرة َأدَّ

  ُمٙم٦م؟ ذم هل ُم٤م ُمٜمك ُمٙم٦م، ذم أن٤م ُمداظمٚم٦م:

  يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 . يٕمٜمل ُمٙم٦م، ٟمٗمس ذم هل ُم٤م ُمٜمك ُمداظمٚم٦م:

م أُمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اًمِمٞمخ:  احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتٕمقا  ىمد يم٤مٟمقا  ُمـ سم٤مإلطمرا

ٌ قا  أن ُمٜمك، إمم يذهٌقا  أن ىمٌؾ اًمؽموي٦م، ذم  . ُمٙم٦م ذم وهؿ سم٤محل٩م ُيَٚم

ٌُْحرة، وأقمقد وأؾمٕمك أـمقف أذه٥م أين أومؽمض يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:
 صمامٟمٞم٦م ويقم ًمِ

 . إومْمؾ هذا ُمٜمك إمم أظمرج

 أدي٧م ؿمئ٧م وإن هٙمذا، ومٕمٚم٧م ؿمئ٧م إن إومْمؾ، هذا ًمؽ أىمقل ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 . اًمَتَحٚم ؾ سمٕمد طمالًٓ  سَمِ٘مْٞم٧َم  ُم٤م ُمٙم٦م، ذم هٜم٤مك وضمٚم٧ًم اًمٕمٛمرة

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ٌ ل أن: اعمٝمؿ ؾم٤مقمتلم، أو ؾم٤مقم٦م أو يقُملم أو يقم ىمٌؾ ؾمقاء اًمِمٞمخ:  سم٤محل٩م شُمَٚم

 . سم٤محل٩م أطمرُم٧م وىمد ُمٜمك إمم شمتقضمف هٜم٤مك وُمـ ُمٙم٦م، ذم وأن٧م

 وصم٤مين اًمثقب، وأخٌس اإلطمرام وأومًخ ؿمٕمري وُأىَمٍم   ؾمٕمٞم٧م يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 . اًمثقب أومًخ أطمرم ُمرة
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 . ُمٙم٦م ُمـ اًمِمٞمخ:

 . اعمًجد ٟمٗمس ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٙم٦م ُمـ اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمك إمم وأذه٥م اإلطمرام وأخٌس. ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٜمك إمم وشمذه٥م اًمِمٞمخ:

  ضم٤مئز؟ هذا يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 . هذا هق اًمِمٞمخ:

 . ومدي ويٚمزُمٜمل. ضمٞمد ُمداظمٚم٦م:

 . هدي هذا ومدي، ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 . هدي يٕمٜمل وحٞم٦م ُمداظمٚم٦م:

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمِمٞمخ: ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم ـْ  اهْلَْدِي  ُِم  جَيِدْ  مَلْ  وَمَٛم

ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ   ، [796:اًمٌ٘مرة] ﴾يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ

 ؾمٛمح وضمؾ قمز اهلل أن يمٗم٤مه أُم٤م اؾمٛمف، هذا اإلٟم٤ًمن، يرشمٙمٌف ظمٓم٠م ُم٘م٤مسمؾ هق اًمٗمدي

 وإظمرى اًمٕمٛمرة هل إومم اًمٕم٤ٌمدة واطمد، وىم٧م ذم قم٤ٌمدشملم سملم جيٛمع أن ًمٚمٛمًٚمؿ

 . سم٤مهلدي اإلٟم٤ًمن يت٘مرب أن اإلهلل اًم٘مقل هذا يمٗم٤مء ومجٕمؾ احل٩م، هل

 هق هذا سمؾ ظمٓم٠مً  ًمٞمس وهذا اإلٟم٤ًمن، يرشمٙمٌف ظمٓم٠م ُم٘م٤مسمؾ هق اًمٗمدو أُم٤م

 ىم٤مرٟم٤ًم: حي٩م ٓ وأن ُمٗمرداً  حي٩م ٓ أن طم٤مج يمؾ قمغم اًمقاضم٥م هق هذا سمؾ اًمّمقاب،

 . ُمتٛمتٕم٤مً  حي٩م وإٟمام

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:



 291   أريم٤من احل٩م وواضم٤ٌمشمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمنمة يقم هق اًمذي اًمؽموي٦م يقم جي٥م ًمِٚمتََّحٚم ؾ ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 . شمًٕم٦م

 . أجقه اًمؽموي٦م يقم اًمِمٞمخ:

 . اًمٔم٤مهر شمًٕم٦م سمس ًمٚمقىمٗم٦م صمامٟمٞم٦م يقم ُمداظمٚم٦م:

  قمروم٦م؟ يقم شمًٕم٦م اًمِمٞمخ:

 . قمروم٦م يقم ُمداظمٚم٦م:

  ومٞمف؟ أجش اًمِمٞمخ:

 ومٞمٝم٤م ُمريْم٦م اًمقاًمدة ُمٕمل قم٤مئٚم٦م، ُمٕمل وأن٤م قمروم٦م ُمـ أنٍمف ُمتك هذا ُمداظمٚم٦م:

ري ٙمَّ  ً  . ويمذا اًم

 . ي٤ًمرك قمـ همرسم٧م ىمد اًمِمٛمس شمرى أن سمٕمد شمٜمٍمف اًمِمٞمخ:

 . اًمٖمروب وىم٧م ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . ُمزدًمٗم٦م إمم هٜم٤مك ُمـ شمٜمٍمف اًمِمٞمخ:

 . ُمزدًمٗم٦م ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . قمٞم٤مًمؽ دون وطمدك يمٜم٧م إن هٜم٤مك، شمٌ٘مك أن وٓسمد اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 . سمٛمزدًمٗم٦م اًمٗمجر شمّمكم أن إمم هٜم٤مك شمٌ٘مك اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 . اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن سمٕمد اًمٙمؼمى اجلٛمرة وشمرُمل ُمٜمك، إمم شمٜمٓمٚمؼ صمؿ اًمِمٞمخ:
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 . اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ُمداظمٚم٦م:

 . رضمالً  وطمدك، يمٜم٧م إذا هذا اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن هلـ جيقز اًمٜم٤ًمء ٟم٤ًمء، ُمٕمؽ يم٤من إذا أُم٤م اًمِمٞمخ:

 جيقز يٕمٜمل اًمٜم٤ًمء، سمِمٗم٤مقم٦م أن٧م ومتذه٥م ٟم٤ًمء ُمٕمؽ يم٤من إذا وطمٞمٜمئذٍ  اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ

  اًمٙمالم؟ واوح اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد ُمٕمٝمـ َّترج أن ًمؽ

 . اًمٙمؼمى اًمٕم٘م٦ٌم مجرة ٟمرُمل أضمؾ ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 . اصؼم ٓ، اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

  اًمٙمالم؟ واوح هٜم٤م إمم اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 .. َّترج ٓ وطمدك رضمالً  يمٜم٧م إذا يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 . اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ ُمداظمٚم٦م:

 . يٕمٜمل اًمٗمجر سمٕمد إٓ اًمِمٞمخ:

 . اًمٗمجر صالة سمٕمد ُمداظمٚم٦م:

  ُم٤مر؟ ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر شمّمكم سمٕمدُم٤م اًمِمٞمخ:

 . ُم٤مر ُمداظمٚم٦م:

٤مء ُمٕمؽ طمريؿ، ُمٕمؽ يم٤من إذا أُم٤م اًمِمٞمخ:  أذن طمٞم٨م اًمٜم٤ًمء: سمِمٗم٤مقم٦م أن٧م ومتذه٥م ًٟم

 ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ خيرضمـ أن واًمٕمجزة اًمّمٖم٤مر واًمٖمٚمامن ًمٚمٜم٤ًمء اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

  هٜم٤م؟ إمم ُم٤مر اًمٚمٞمؾ،

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:
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 إن ي٘مقل أطمداً  ؾمٛمٕم٧م إذا اًمِمٛمس، ـمٚمقع سمٕمد إٓ جيقز ٓ ومٚمٚمجٛمٞمع اًمرُمل أُم٤م اًمِمٞمخ:

 . ظمٓم٠م هذا اًمِمٛمس، همروب ىمٌؾ يرُملم أن هلـ جيقز اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد خيرضمـ اًماليت اًمٜم٤ًمء

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ٞمٜم٤م ٕن اًمِمٞمخ:  اًمٚمٞمؾ، ُمٜمتّمػ سمٕمد يٜمٍمومقا  سم٠من واًمٖمٚمامن اًمٜم٤ًمء ًمْمٕمٗم٦م أذن ح٤م ط ٌٟم

ق أن جي٥م: وم٢مذاً ش اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن سمٕمد إٓ اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة اجلٛمرة، شمرُمقا  ٓ: »هلؿ ىم٤مل  سملم ٟمَُٗمر 

٦ًٌم ُمزدًمٗم٦م، ُمـ سم٤مخلروج اًمتٌٙمػم  اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ سمٕمد جيقز وم٤مخلروج اًمرُمل، وسملم ًمٚمْمٕمٗم٦م سم٤مًمٜم

 . اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ جيقز ٓ واًمرُمل

 احلرم إمم أن أتجف أجـ اًمٙمؼمى، اًمٕم٘م٦ٌم رُمٞم٧م إذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 .. وإٓ

 . اإلوم٤مو٦م ـمقاف ًم٘مْم٤مء ُمٙم٦م: إمم شمتجف اًمِمٞمخ:

 . اإلوم٤مو٦م ـمقاف ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

  وأـمقف؟ أؾمٕمك واًمًٕمل ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمك إمم أرضمع صمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٜمك إمم اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمك ُمداظمٚم٦م:

 . اًمرُمل أج٤مم إج٤مم، شم٘ميض أضمؾ ُمـ اًمِمٞمخ:

 ... و قمنم واصمٜم٤م قمنم إطمدى ُمداظمٚم٦م:

 . اًمتٕمجؾ جيقز اًمِمٞمخ:

 .. يٕمٜمل إومْمؾ ًمٙمـ قمنم، اًمث٤مين ذم ُمداظمٚم٦م:
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 . ٟمٕمؿ أي اًمت٠مظمر اًمِمٞمخ:

 . وم٘مط يٓمقف أم يًٕمك أجْم٤مً  ُمتٛمتًٕم٤م يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

  واوح؟ ُم٤مر، اًمٓمقاف، سمٕمد يًٕمك ٓ واًم٘م٤مرن اعمٗمرد أُم٤م اعمتٛمتع، ُمع يمٜم٤م ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 ُمـ ٟمزل وسمٕمدُم٤م احل٩م وقمٛمؾ سُمْحرة، ُمـ أمتتع أول قمٛمرة قمٛمؾ يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 . ويًٕمك يٓمقف اجلٛمرة ورُمك قمروم٦م

 . ٟمٕمؿ يًٕمك، وٓ يٓمقف ٓ واعمٗمرد اًم٘م٤مرن أُم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 (11: 49: 53/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 57: 54/ 416/واًمٜمقر اهلدى)





 املالية االشتطاعة
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 لٓحج اظمقصمبة اظمالٗة آؽمتٌاعة

 وأطمٞم٤مًٟم٤م رء قمٜمده ُم٤م يٙمقن أطمٞم٤مًٟم٤م ُم٤مل وقمٚمٞمف ُم٤مل وقمٜمده ُم٘م٤مول رضمؾ ؾم١مال:

 احل٩م؟ قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ همٜمل، وأطمٞم٤مًٟم٤م وم٘مػم أطمٞم٤مًٟم٤م يمثػم، قمٜمده يٙمقن

 ُمـ ضمقاب ـمٌٕم٤م وهذا- سم٘مقل أن٤م ؿمديد، شمٜم٤مىمض ومٞمٝم٤م اًمّمقرة واهلل :اجلقاب

 أطمًـ ذم أىمقل واًم١ًمال، اًمِمح٤مذة ًمف جيقز يٕمٜمل يم٤من إذا: سم٘مقل -خمرضم٤م ًمٜمٗمًف جيد

 قمٚمٞمف جي٥م ٓ ومحٞمٜمئذٍ  ُمثٚمف: يٙمقٟمقا  ىمد اًمذيـ إهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمزيم٤مة ي٘مٌؾ إطمقال

 ..احل٩م

 :..( 55: 57/ 77/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ععم الْتب رشاء يّدم وهؾ احلج؟ لققت اظمال ادطمار جيب هؾ

 الَْس؟ أم احلج

 يٜمٗم٘مف اح٤مل وهذا هذا، ُمـ رء أو راشم٥م ُمثالً  ُم٤مل، ي٠متٞمف إٟم٤ًمن ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 اح٤مل وهذا ومٞمف، ُم٠مُمقر هق مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو أهٚمف ُمّم٤مًمح أو اًمِمخّمٞم٦م ُمّم٤محلف ذم

ي أن سمف يًتٓمٞمع مم٤م اًمٗمؽمات ُمـ ومؽمة ذم يٙمقن ىمد  مل ًمٙمـ سمٞمتف، طم٩م ذم اهلل ومرض ُي١َمد 

ٌِْ٘مَل  أن جي٥م: ًمف ٟم٘مقل ومٝمؾ اح٤مل، هذا وُمٕمف احل٩م وىم٧م قمٚمٞمف ي٠مت  اح٤مل، ذاك شُم

ظِمره  أو ٟمٗمًف، قمـ اًمٗمريْم٦م إؾم٘م٤مط سمٍمومف َيٜمْقِ  مل ـم٤مح٤م أنف أو احل٩م، ًمقىم٧م وشَمدَّ

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمٜمٝم٤م اًمتٝمرب

ومف ـمري٘م٦م سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا قمـ اجلقاب اًمِمٞمخ:  يم٤من وم٢مذا اح٤مل، ذم شَمٍَم 

ظِمر، أن قمٚمٞمف ومٚمٞمس سم٤مقمتدال، ومٞمف شمٍمومف  وإو٤مقم٦م إهاف ومٞمف شمٍمومف يم٤من وإن َيدَّ

ظمر أن ومٕمٚمٞمف ًمٚمامل،  ...احل٩م ُمـ يتٛمٙمـ طمتك َيدَّ

 .اإلهاف وإصمؿ احل٩م، شمرك ُمْم٤مقمػ ُمْم٤مقمػ، واإلصمؿ ُمداظمٚم٦م:

  .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:
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م هؾ: اعم٠ًمخ٦م ٟمٗمس ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م: ء ُيَ٘مد   قمـ يًتٖمٜمك ىمد اًمتل اًمٙمت٥م ذا

 احل٩م؟ ومريْم٦م أداء قمغم سمٕمْمٝم٤م،

 اًمٕمٞمٜمل؟ اًمٗمرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م ومرض ي٘مدم هؾ: ي٤ًموي ؾم١مال هذا اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك... ُمداظمٚم٦م:

 (11: 16: 45/   763/  واًمٜمقر اهلدى) 

 لٓحج آؽمتدا٘ة ضمْؿ

 ُم٤مل، وشمديٜم٧م ُم٤مل، ُمٕمل وًمٞمس أطم٩م اهلل ؿم٤مء إن أروح ؾمٞمدي ي٤م ُأريد ُمداظمٚم٦م:

 جيقز؟ هؾ طمجٞم٧م، ورطم٧م

 ومام سم٤مًمقوم٤مء شمًتٕميص يمٜم٧م إذا أُم٤م ومٞمجقز، اح٤مل ووم٤مء شمًتٓمٞمع يمٜم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 .جيقز

 .اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمقوم٤مء ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 .ضم٤مئز اًمِمٞمخ:

 ( 11: 57: 27/   765/  واًمٜمقر اهلدى)

 الَْس؟ أم الزواج ععم احلج الىاب يّدم هؾ

 أن أؾمتٓمٞمع وٓ أتزوج أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م اح٤مل ُمـ قمٜمدي ُم٤م أن٤م: ي٘مقل ؿم٤مب اًمِمٞمخ:

  أومٕمؾ؟ ُم٤مذا اهلل، يِم٤مء أن إٓ أتزوج وٓ أطم٩م أو أطم٩م
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 إن! أظمل ي٤م: أىمقل ضمداً  يمثػمة أؾمئٚم٦م ُمـ وُمثٚمف اًم١ًمال هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م أىمقل وم٠من٤م

 يتٞمن طمٞمٜمام صمؿ شمزوج، اًمزواج قمـ اًمّمؼم ُمـ ٟمٗمًؽ قمغم وَّتِمك ًمٚمزواج شم٤مئ٘م٤مً  يمٜم٧م

 هذا ذم ٟمراهؿ ٓ اًمذيـ اًمِم٤ٌمب دون ُمـ أن٧م واهلل ٓ شَمـُح٩م، ًمٚمح٩م آؾمتٓم٤مقم٦م ًمؽ

 .احل٩م اؾمتٓمٕم٧م ٕنؽ أطمج٩م: ومرص٦م وم٤مهمتٜمٛمٝم٤م اًمزواج ذم يٗمٙمرون ٓ اًمزُم٤من

  وشمٍمف سم٤مظمتّم٤مر( 11: 24: 34/ 723/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلج أو الَٔرة وأراد ديـ عٓٗف وـ

 طمٙمؿ ُمـ قمٚمٞمف َديـ وأراد اًمًٗمر ًمٚمٕمٛمرة[؟ اًم٤ًمئؾ:]

 .أداٟمؽ اًمذي اح٤مل ص٤مطم٥م إمم راضمٕم٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمِمٞمخ:

 هذا قمغم ُُمٚمح وهق ًمٚمقوم٤مء، ُمققمد اًمدائـ وسملم سمٞمٜمؽ يم٤من وم٢مذا: اًمتٗمّمٞمؾ أُم٤م

 ومٞمف ُم٤م: ًمؽ ىم٤مل إذا أُم٤م ًمٚمٕمٛمرة، شم٤ًمومر أن٧م سمٞمجقز ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم اًمقوم٤مء، ذم اعمققمد

 ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م ومحٞمٜمئذٍ  ُم٤مٟمع، قمٜمدي ومٞمف ُم٤م هم٤مئ٥م وأن٧م إضمؾ، طَمؾَّ  وًمق ُم٤مٟمع، قمٜمدي

 شمتٛمٙمـ أنؽ سمتٕمرف أن٧م أنؽ سمنمط ًمٙمـ ديـ، قمٚمٞمؽ يم٤من وًمق إـمالىم٤ًم، شمٕمتٛمر أنؽ

 .ؾم٤مح٤مً  اًمٕمقدة ًمؽ اهلل يمت٥م إذا اًمديـ هلذا اًمقوم٤مء ُمـ

 سم٤مظمتّم٤مر( 11: 11: 47/ 323/واًمٜمقر اهلدى) 

م احلج  البٗت زمٕاء ععم يّد 

 ُمتقاوًٕم٤م سمٞمًت٤م يٌٜمل أن يريد اح٤مل هذا، اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ يٛمٚمؽ رضمؾ هٜم٤مك اًم٤ًمئؾ:

ام ٕهشمف،  احل٩م؟ إمم يذه٥م أم اًمٌٞم٧م يٌٜمل أن أومم وم٠مهي 

 .اًمٌٞم٧م يٌٜمل صمؿ احل٩م، إمم يذه٥م اًمِمٞمخ:

 (11: 42: 16/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 احلج وأراد ديـ عٓٗف وـ

 يٕمٜمل أىم٤ًمط اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ وقمكم -اهلل ؿم٤مء إن- أطم٩م ٟم٤موي أن٤م ُمداظمٚم٦م:

  ؿمٝمري٦م؟

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 . ُمٜمف شمًتًٛمح أن جي٥م ًمؽ ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .. ُم٤م وإٓ ُمٜمف أؾمتًٛمح أين جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:

  أجـ؟ ُمـ أىم٤ًمط: أوًٓ  اًمِمٞمخ:

  ٟمٕمؿ؟ ُمداظمٚم٦م:

  عمـ؟ أو ًمؽ إىم٤ًمط؟ هذه عمـ اًمِمٞمخ:

 .. قمكم قمكمَّ  أن٤م، زم ُمداظمٚم٦م:

  هل؟ عمـ أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 . صم٤مين ًمِمخص ُمداظمٚم٦م:

 . أؿمخ٤مًص٤م ًمٞمس أقمرف، أن٤م اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

  اًمت٤مضمر؟ أو اًمٌٜمؽ هق ُمـ اًمِمخص هذا ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 . قم٤مدي يٕمٜمل إٟم٤ًمن ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 . طمٞمقان ًمٞمس إٟم٤ًمن، زم ىم٤مل اًمِمٞمخ:

 .. وإٓ شم٤مضمر إٓ هق ُم٤م ىمّمدي ُمداظمٚم٦م:

د، أظمل ي٤م ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:  .. اًمٙمالم ظمػم طَمد 
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 . اؿمؽميتٝم٤م ؾمٞم٤مرة ُمداظمٚم٦م:

 . هق هذا اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 . سم٤مٕىم٤ًمط اًمًٞم٤مرة هذه اؿمؽمي٧م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

  اًمٜم٘مد؟ ؾمٕمر ُمـ أيمثر اًمًٕمر ودومٕم٧م اًمِمٞمخ:

 . ُم١ميمد رء هذا ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 . جيقز ُم٤م هذا اًمِمٞمخ:

  أومٕمؾ؟ ُم٤مذا ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 . شمٗمٕمؾ ٓ صم٤مٟمٞم٦م ُمرة ًمٙمـ شمٗمٕمؾ، ُم٤مذا أن ًمؽ أىمقل ُم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 . مت٤مم ُمداظمٚم٦م:

 سمؽ، واسمتكم سمف اسمتٚمٞم٧م اًمذي هذا ُمع ُمتٗمؼ ؿمٝمر يمؾ أن٧م يمٜم٧م إذا: اعمٝمؿ اًمِمٞمخ:

 . ُُمًٛمك ُمٌٚمٖم٤مً  -ُمثالً – ؿمٝمر يمؾ شمدومع أن

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 طمًٜم٤ًم ىمرًو٤م إٟم٤ًمن ُمـ اىمؽمو٧م أنؽ ًمق أُم٤م اؾمتئذان، إمم حيت٤مج ُم٤م هذا اًمِمٞمخ:

 . ُمًٛمك أضمؾ قمغم ُمٕمف واشمٗم٘م٧م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك هلل

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م أو اًمديـ ووم٤مء سملم أن٧م ووىمٕم٧م إضمؾ، وضم٤مء اًمِمٞمخ:

 ومٝمؾ سمقىم٧م، حمدد ىمًط وهٜم٤مك أُم٤م ُمٜمف، شمًتًٛمح أن ٓسمد اًمّمقرة هذه ذم احلرام:

 أن جي٥م شمًتٓمٞمع؟ ٓ أو احل٩م ُمقؾمؿ سمٕمد -ُمثالً – شم١مدي أن اًم٘مًط هذا أن شمًتٓمٞمع

 شمًتٓمٞمع؟ ٓ أو شمًتٓمٞمع هؾ دراؾم٦م، شمٕمٛمؾ
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ي أن شمًتٓمٞمع يم٤من وم٢من  ُمـ ومالسمد شمًتٓمٞمع، ٓ يم٤من وإن إؿمٙم٤مل، ومال شُم١َمد 

 . ُمٜمف آؾمتًامح

 . ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ ُمداظمٚم٦م:

  واوح؟ اًمِمٞمخ:

 . واوح ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 (17: 14: 35/ 416/واًمٜمقر اهلدى)



  السود إذٌ





 315 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إذن اًمزوج 

 زوصمٖا ورفض احلج دم رغبت وـ

ة اًم١ًمال:  رومْمف قمغم ويؽمشم٥م رومض زوضمٝم٤م وًمٙمـ احل٩م، ذم شمرهم٥م اُمرأ

 اًمٓمالق؟

 ُم٤م ًمزوضمٝم٤م، خم٤مًمٗم٦م سمٛمحرم حت٩م أو حمرم، سمدون حت٩م :اًم١ًمالو ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 اًم١ًمال؟ هق

 .إُمريـ ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ًمٙمـ حمرم، سمدون حت٩م أن هل٤م جيقز ٓ: ٟم٘مقل ـمٞم٥م، إُمريـ، اًمِمٞمخ:

 ـم٤مقم٦م ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤محل٩م، هل٤م زوضمٝم٤م يًٛمح مل وًمق سمٛمحرم، حت٩م أن

ٝم٤م ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق  شم٤ًمومر ٓ: »اعمٕمروف احلدي٨م خي٤مًمػ حمرم سمدون وَمَحج 

ة  أـم٤مقم٧م صمؿ اعمحرم هذا هل٤م شمٞمن وإذا ،شحمرم ذي ُمع إٓ أو حمرم، همػم ُمع ؾمٗمراً  اُمرأ

 ـم٤مقم٦م ٓ: »احلدي٨م ظم٤مًمٗم٧م ىمد أجْم٤مً  ومتٙمقن رهب٤م سمٞم٧م إمم احل٩م شمرك ذم زوضمٝم٤م

 .اًمقضمٝملم قمغم اجلقاب هق هذا ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق

 (11: 32: 41/ 613/واًمٜمقر اهلدى)

 الٌالق ضمجٖا ععم يؼمسمب وقد رفض وزوصمٖا احلج سمريد اورأة

 يٕمٜمل؟ ـمالىمٝم٤م هذا قمغم شمرشم٥م ومٚمق حت٩م، أن احلؼ وهل٤م احل٩م شمريد اُمرأة ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤مذا؟ ًمق اًمِمٞمخ:

 اًمٓمالق، هذا قمغم شمرشم٥م زوضمٝم٤م، همػم ُمـ حمرم ُمع ذه٤مهب٤م قمغم شمرشم٥م ُمداظمٚم٦م:

 أجْم٤ًم؟ حت٩م

 ٕن شمتٕمرض اًمزوج، ؾمامح سمدون اعمحرم ُمع طمج٧م هل إذا: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 اًمزوج؟ يٓمٚم٘مٝم٤م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اح٤مٟمع؟ ُم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 ٕنف اجلٝم٤مد: هٜم٤م اجلٝم٤مد، هٜم٤م اًمٓمالق، هبذا شمرى اُمرأة هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

ػم زوضمٝم٤م اًمٜم٤ًمء، سمٕمض ُمـ أؾمئٚم٦م شم٠متٞمٜم٤م  يّمكم ٓ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إٓ ي٠ميت ٓ مِخ ػم ؾِمٙم 

 ُم٤مذا: شم٘مقل هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمٕمف شمٌ٘مل أن جيقز ٓ: هل٤م ٟم٘مقل طمٞمٜمام يّمقم، وٓ

 زوضمٝم٤م، يٓمٚم٘مٝم٤م أن شمرى اًمتل اعمرأة هذه أجـ ُمّم٤مئ٥م، هذه يمؾ! سم٤مٕوٓد ؾم٠مقمٛمؾ

 اًمرضمؾ سمٞمد اًمٓمالق اًمزوج، شمٓمٚمؼ هل، شمٓمٚم٘مف أن شمرى: اًمٌٕمض ي٘مقل يمام أىمقل وٓ

 سمٕمد اعمخٚمقق ـم٤مقم٦م: يٕمٜمل اًمقاضم٥م، هق هذا وضمد وم٢من ضمدًا، ٟم٤مدر هذا ُمٕمٚمقم، هق يمام

 .اخل٤مًمؼ ـم٤مقم٦م

 (11: 37: 17/ 613/واًمٜمقر اهلدى)



 حمرو بدوٌ املرأة ذخ





 319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طم٩م اعمرأة سمدون حمرم 

 هلا؟ حمرم وصمقد لَدم حمرم زمدون اورأة ضمجت إذا

 أم أداء ذط هق هؾ ًمٚمًٗمر، أو ًمٚمح٩م اعمرأة ُمع اعَمْحَرم ًمقضمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

  اح٤مًمٞم٦م؟ آؾمتٓم٤مقم٦م شَمقومَّر ُمع وضمقب؟ ذط

 .صحٞمح واحل٩م وضمقب، ذط هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 .صحٞمح واحل٩م وضمقب، ذط :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ إيف :اًمِمٞمخ

 .حمرم ُمٕمٝم٤م ُمقضمقد ًمٞمس اُمرأة ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

ة :اًم٤ًمئؾ  .حمرم ُمٕمٝم٤م ُمقضمقد ًمٞمس اُمرأ

 ؟[طمج٧م] :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ إيف :اًم٤ًمئؾ

 .صحٞمح ومحجٝم٤م طمج٧م إذا :اًمِمٞمخ

 قمغم - ُمثالً  - اًمث٤ٌمت يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اًمرضمؾ قمغم ىمٞم٤مؾم٤م شمٜمٞم٥م هؾ :اًم٤ًمئؾ

 .اًمداسم٦م

 .إضمر هل٤م يمت٥م أن٤مسم٧م إذا ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، ومرض يٕمٜمل ُمش ٕنف شمٜمٞم٥م ٓ :اًمِمٞمخ

 طمج٦م؟ هل٤م يمت٥م يٕمٜمل طمج٦م، سملم ومرق يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ إيف :اًمِمٞمخ

 :..( 59: 21/   9/واًمٜمقر اهلدى) 



 371   طم٩م اعمرأة سمدون حمرم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زماؿمؾ؟ أم صحٗح ضمجٖا هؾ حمرم دون اظمرأة ضمجت إذا

 ُمـ أو زوضمٝم٤م هق حمرم وضمقد اعمرأة قمغم احل٩م ًمقضمقب ُيِْمؽَمط هؾ :اًم٤ًمئؾ

٧م اعمرأة أن ًمق اًمت٠مبٞمد، قمغم قمٚمٞمف حترم ٝم٤م هؾ حمرم همػم ُمـ طَمجَّ  ُمع صحٞمح طَمج 

 سم٤مـمؾ؟ طمجٝم٤م أم اإلصمؿ،

 .اإلصمؿ ُمع صحٞمح طمجٝم٤م :اًمِمٞمخ

 ( 11: 41: 35/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 سمَقد؟ أم ضمجٖا سمتؿ فٖؾ احلج دم وهل زوصمٖا وات اورأة

ة ُمداظمٚم٦م:  شمتؿ أن هل٤م ومٝمؾ احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ شُمتِؿ مل وهل زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ُم٤مت اُمرأ

  احِلداد؟ وىم٧م يٌدأ وُمتك شمٕمقد؟ أم اعمٜم٤مؾمؽ

 :اًم١ًمال ُمٕمٜمك اعمٜم٤مؾمؽ شمتؿ وهؾ اًمقوم٤مة، ظمؼم يّمٚمٝم٤م ومحٞمٜمام يٌدأ ُمتك أُم٤م اًمِمٞمخ:

 احل٩م؟ ذم ُم٤مت اًمزوج أن

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 سملم هٜم٤م ٕهن٤م ُم٤مٟمٕم٤ًم: أرى ٓ احل٩م؟ ُمٜم٤مؾمؽ شمتؿ أن قمٚمٞمٝم٤م وسم٘مل اًمِمٞمخ:

 إوم٤ًمد وُمٗمًدة داره٤م، شمٚمزم أن ًمقازُمٝم٤م ُمـ وذًمؽ اًمِٕمّدة إُم٤ًمك ُمٗمًدة ُمٗمًدشملم،

 إلمت٤مم شُم٤ًمرع صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، إوضم٥م هق اإلمت٤مم أن وم٠مرى اعمٜم٤مؾمؽ: إمت٤مم سمٕمدم احل٩م

ة  .داره٤م ذم اًمّٕمدَّ

 (  11: 54: 13/  635/  واًمٜمقر اهلدى)



 احلخ وأىواع التنتع





 373 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتٛمتع وأنقاع احل٩م 

 عٔرسمف دم التّيغم اظمتٔتع ضمؼ دم األفًؾ

 . صحٞمحش. ًمٞمحٚمؾ صمؿ ومٞم٘مٍم: »... طمدي٨م»

 سمت٘مّمػم ُمٜمٝم٤م يتحٚمؾ أن اًمٕمٛمرة إمم سم٤محل٩م اعمتٛمتع أُمر احلدي٨م هذا رمش: شمٜمٌٞمف»

 شمٕم٤مرض وٓ،  اًمت٘مّمػم قمغم احلٚمؼ شمٗمْمٞمؾ سمٕمده أشمك احلدي٨م ورم،  حيٚم٘مف ٓ،  اًمِمٕمر

 وم٢من اعمتٛمتع إٓ ُمٕمتٛمر أو طم٤مج يمؾ يِمٛمؾ قم٤مم وأظمر،  سم٤مًمتٛمتع ظم٤مص وم٤مٕول

ش: 3/449ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ ىم٤مل وهلذا،  قمٛمرشمف رم ي٘مٍم أن طم٘مف رم إومْمؾ

 سملم ُم٤م يم٤من إذا احل٩م رم وحيٚمؼ،  اًمٕمٛمرة رم ي٘مٍم أن اعمتٛمتع طمؼ رم يًتح٥م»

،  اًمت٘مّمػم سمدل ومٞمحٚمؼ اعمتٛمتٕملم ُمـ يمثػم قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ وم٤مئدة وهذهش.  ُمت٘م٤مرسم٤م اًمٜمًٙملم

 .شمٕم٤ممم اهلل حيٗمٔمؽ وم٤مطمٗمٔمف احلدي٨م هلذا يمذًمؽ وًمٞمس ًمف أومْمؾ أنف ُمٜمف فمٜم٤م

 [(7183) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 األوريـ آطمر هق التٔتع ضمج

 . (هبام أهؾ ُمـ وُمٜم٤م سمح٩م أهؾ ُمـ وُمٜم٤م سمٕمٛمرة أهؾ ُمـ ومٛمٜم٤م: )قم٤مئِم٦م ىمقل -

 .صحٞمح

 رم خمػم اعمحرم أن قمغم احلدي٨م هبذا يمٖمػمه اهلل رمحف اعمّمٜمػ اؾمتدل :سمٕبٗف

ٟم٤م أو ُمٗمردا طمج٤م ضمٕمٚمف ؿم٤مء إن إطمراُمف ،  ذًمؽ قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر وهق،  متتٕم٤م أو،  ىمرا

 ـ اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م وظمّمقص٤م،  ط طمجف رم اًمقاردة إطم٤مدي٨م شمتٌع ُمـ ًمٙمـ

 وقمٚمٞمف ط طمجتف ُمٌدأ رم يم٤من إٟمام اعمذيمقر اًمتخٞمػم أن ًمف يتٌلم ـ ضمزء رم أومردشمف وىمد

 مل إُمر أن قمغم دًمٜم٤م وهمػمه إًمٞمف اعمِم٤مر ضم٤مسمر طمدي٨م وًمٙمـ،  هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م يدل

 جيٕمؾ أن واًم٘م٤مرٟملم اعمٗمرديـ ُمـ اهلدى يًؼ مل ُمـ يمؾ ط هنك سمؾ،  ذًمؽ قمغم يًت٘مر

 إمم ي٤ٌمدر مل ُمـ قمغم همْم٥م ط أنف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ودًم٧م،  قمٛمرة طمجف

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ُمًتٛمرة ذيٕم٦م ذًمؽ ضمٕمؾ صمؿ،  قمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ ط أُمره شمٜمٗمٞمذ

 سملم ط وؿمٌؽش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م رم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: »وم٘م٤مل قمٜمف ؾمئؾ طملم



 374   اًمتٛمتع وأنقاع احل٩م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 رم أصح٤مسمف يِم٤مرك أن ُمـ ُمٜمٕمف اًمذى اهلدى ؾمقق قمغم ٟمدم ط إٟمف سمؾ،  أص٤مسمٕمف

،  هذا سمٕمد اًمٙمت٤مب رم اعمذيمقر ضم٤مسمر طمدي٨م سيح هق يمام،  سمف أُمرهؿ اًمذى اًمتحٚمؾ

 ط اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر ٕنف اًمتٛمتع سمحج٦م إٓ أطمدا ٟمٜمّمح ٓ وم٢مٟمٜم٤م وًمذًمؽ

 ضمزئٜم٤م رم هلذا اًمتقوٞمح ُمـ ؿمٞمئ٤م ودمد،  اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم قمـ اعمّمٜمػ طمٙم٤مه يمام

ئد إًمٞمٝم٤م أوٗم٧م وىمد،  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ُمـ إًمٞمف اعمِم٤مر  اًمٓمٌٕم٦م رم شمٙمـ مل ه٤مُم٦م أظمرى ومقا

 .ُمٜمف إومم

 [(7113) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 احلج دم التٔتع وصمقب

 ذم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م اإلمج٤مع ظم٤مًمػ أنف ادقمك ُمـ قمغم اًمِمٞمخ رد اٟمٔمر

 (.754-745 إًم٤ٌمين ُم٘م٤مٓت) يمت٤مب ذم اًمتٛمتع إجي٤مب

 اظمحِرم ْ٘اح ضمْؿ

 ش.خيٓم٥م وٓ يٜمٙمح وٓ اعمحرم يٜمٙمح ٓ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌك أن قمثامن طمدي٨م -

 .صحٞمح ش.خيٓم٥م وٓ»: ومٞمف ًمٚمؽمُمذى وًمٞمس اًمٌخ٤مرى إٓ اجلامقم٦م رواه

 أن»: قمٜمٝمام اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرج :سمٕبٗف

 ش.حمرم وهق ُمٞمٛمقٟم٦م شمزوج ط اًمٜمٌك

 وضم٤مء،  هريرة وأبك قم٤مئِم٦م قمـ ٟمحقه وصح» ش:4/45ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ ىم٤مل

 . إًمٞمٝم٤م اًمرؾمقل يم٤من وأنف،  ُمثٚمف راومع أبك وقمـ طمالٓ يم٤من أنف ٟمٗمًٝم٤م ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ

، ش هذا يٕمٜمك» قمثامن حلدي٨م اعمٜمع قمغم وم٤مجلٛمٝمقر،  اعم٠ًمخ٦م هذه رم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ

 احلج٦م هب٤م شم٘مقم ومال،  يم٤مٟم٧م يمٞمػ اًمقاىمٕم٦م رم اظمتٚمػ سم٠منف ُمٞمٛمقٟم٦م طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا 

. سمف ي١مظمذ سم٠من أومم ذًمؽ قمـ اًمٜمٝمك رم احلدي٨م ومٙم٤من،  اخلّمقصٞم٦م حتتٛمؾ وٕهن٤م، 

 يِمؽمى أن ًمف جيقز يمام يتزوج أن ًمٚمٛمحرم جيقز: اًمٙمقوم٦م وأهؾ وقمٙمرُم٦م قمٓم٤مء وىم٤مل
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 ومٞمف وسم٘مقًمف. أوًمف سمْمؿش يٜمٙمح وٓ»: سم٘مقًمف ومٞمف سم٤مًمتٍميح ومتٕم٘م٥م،  ًمٚمقـم٠م اجل٤مري٦م

 ش.خيٓم٥م وٓ»

 ذيمر وىمدش 2/714/7ش »اًمتح٘مٞمؼ شمٜم٘مٞمح» رم اهل٤مدى قمٌد اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

، ش اًمّمحٞمح» رم وىمٕم٧م اًمتك اًمٖمٚمٓم٤مت ُمـ هذا قمد وىمد»: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 شمزوضمٜمك»: ىم٤مًم٧م،  ٟمٗمًف سمح٤مل أقمرف واإلٟم٤ًمن،  وىمع ُم٤م هذا أن أظمؼمت وُمٞمٛمقٟم٦م

 سمـ ُمقؾمك قمـ داود أبق رواه ش.ُمٙم٦م ُمـ رضمٕمٜم٤م سمٕمدُم٤م طمالل وأن٤م ط اهلل رؾمقل

 ش.سمنف طمالل وٟمحـ ط اًمٜمٌك شمزوضمٜمك»: ٟمحقه إؾمامقمٞمؾ

ش صحٞمحف» رم أظمرضمف وىمد،  ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح داود أبك وؾمٜمد: ىمٚم٧م

 إول سم٤مًمٚمٗمظش 335،  6/332» أمحد وأظمرضمف. هف ذيمر دونش 738 ـ 4/737»

 قمـ قمٓمٗم٤من أبك وقمـ» -ش 7138». أجْم٤م ُمًٚمؿ ذط قمغم وهقش اًمتٜم٘مٞمح» رم اًمذى

. واًمدارىمٓمٜمك ُم٤مًمؽ رواهش  ـ حمرم وهق شمزوج رضمالً  يٕمٜمك ـ سمٞمٜمٝمام ومرق قمٛمر أن»: أبٞمف

 ص» واًمدارىمٓمٜمكش 5/66» اًمٌٞمٝم٘مك وقمٜمفش 7/349/77» ُم٤مًمؽ أظمرضمف. صحٞمح

 .سمف همٓمٗم٤من أبك قمـ احلّملم سمـ داود قمـش 399

 اهلل قمٌد أن ٟم٤مومع قمـ ُم٤مًمؽ روى صمؿ. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

"  همػمه قمغم وٓ،  ٟمٗمًف قمغم خيٓم٥م وٓ،  اعمحرم يٜمٙمح ٓ»: ي٘مقل يم٤من قمٛمر سمـ

 .صحٞمح وؾمٜمده

 وؾمٜمدهش ٟمٙم٤مطمف رد ٟمٙمح وم٢من اعمحرم يٜمٙمح ٓ»: ىم٤مل قمغم قمـ اًمٌٞمٝم٘مك وروى 

 .أجْم٤م صحٞمح

 ي١ميد مم٤م قمٜمف اهلل رى قمثامن سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء واشمٗم٤مق: ىمٚم٧م

 أو احلدي٨م ظمٓم٠م اطمتامل يدومع،  اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٜمد سمف اًمٕمٛمؾ وصمٌقت صحتف

 اإلُم٤مم ذه٥م وإًمٞمف،  قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ظمٓم٠م قمغم يدل ومذًمؽ،  ٟمًخف

 ٟمّم٥مش اٟمٔمر» اعمٕم٤مٟمك ذح ذم ًمّمٜمٞمٕمف ظمالوم٤م واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾمخ» يمت٤مسمف رم اًمٓمح٤موى

 ش.3/774»  اًمراي٦م

 ([7137) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]



 376   اًمتٛمتع وأنقاع احل٩م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زماحلج التٔتع

ـْ    َرؾُمقلِ  قَمغَم  ىَمِدُْم٧ُم : ىَم٤مَل  قَمٜمُْف، اهللُ  َريِضَ  ُُمقؾَمك َأِب  قَم
ِ
 ُُمٜمِٞمٌخ  َوُهقَ  ط اهلل

،
ِ
ٌَْٓمَح٤مء ِل   سم٢ِِمْهاَللِ  َأْهَٚمْٚم٧ُم : ىُمْٚم٧ُم  ىَم٤مَل  ،(َأْهَٚمْٚم٧َم؟ سمِؿَ : »وَمَ٘م٤مَل  سم٤ِمًْم  َهْؾ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ

ـْ  ؾُمْ٘م٧َم  ،: ىُمْٚم٧ُم  ش؟َهْدٍي  ُِم ٌَْٞم٧ِم  وَمُٓمْػ : »ىَم٤مَل  َٓ َٗم٤م سم٤ِمًْم ْرَوِة، َوسم٤ِمًمّمَّ  وَمُٓمْٗم٧ُم ش طِمؾَّ  صُمؿَّ  َواعْمَ

ٌَْٞم٧ِم  َٗم٤م سم٤ِمًْم َةً  َأتَْٞم٧ُم  صُمؿَّ  َواعْمَْرَوِة، َوسم٤ِمًمّمَّ ـْ  اُْمَرأ َٚم٧ْم  وَمَٛمَِمَٓمْتٜمِل ىَمْقُِمل، ُِم ًَ   َرْأِد  َوهَم

 إِذْ  سم٤ِمعْمَْقؾِمِؿ، ًَمَ٘م٤مِئؿٌ  وَم٢ِمين   قُمَٛمَر، َوإَُِم٤مَرةِ  سَمْٙمرٍ  َأِب  إَُِم٤مَرةِ  ذِم  سمَِذًمَِؽ  اًمٜم٤َّمَس  ُأوْمتِل وَمُٙمٜم٧ُْم 

ِؽ، ؿَم٠ْمنِ  ذِم  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمُ  َأطْمَدَث  َُم٤م شَمْدِري َٓ  إِٟمََّؽ : وَمَ٘م٤مَل  َرضُمٌؾ، ضَم٤مَءيِن  ًُ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  اًمٜم 

٤َم ـْ  اًمٜم٤َّمُس، َأهي    َأوْمَتْٞمٜم٤َمهُ  يُمٜم٤َّم َُم
ٍ
ء ، وَمٌِفِ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ىَم٤مِدمٌ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمُ  وَمَٝمَذا وَمْٚمَٞمتَِّئدْ  سمٌَِمْ قا  وَم٤مْئَتٛم 

ِؽ  ؿَم٠ْمنِ  ذِم  َأطْمَدصْم٧َم  اًمَِّذي َهَذا َُم٤م: اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمَ  َي٤م ىُمْٚم٧ُم  ىَمِدَم، وَمَٚمامَّ  ًُ  َٟم٠ْمظُمذْ  إِنْ : ىَم٤مَل  اًمٜم 

  سمِِٙمَت٤مِب 
ِ
، قَمزَّ  اهللَ  وَم٢ِمنَّ  اهلل   َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿: ىَم٤مَل  َوضَمؾَّ

ِ
َّ
ِ
 َوإِنْ [ 796: اًمٌ٘مرة] ﴾لِل

ٜم٦َّمِ  َٟم٠ْمظُمذْ  ًُ اَلةُ  قَمَٚمْٞمفِ  َٟمٌِٞم ٜم٤َم سمِ اَلم، اًمّمَّ ًَّ ِلَّ  وَم٢ِمنَّ  َواًم  .اهْلَْدَي  َٟمَحرَ  طَمتَّك حَيِؾَّ  مَلْ  ،ط اًمٜمٌَّ

 [:اإلوام قال]

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، أُمراً  احل٩م سم٢ممت٤مم أُمرت ىمد أهن٤م سم٤مٔي٦م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اؾمتدٓل وضمف

 ط ُمٜمف سمف إُمر صم٧ٌم ىمد اًمٗمًخ أن واجلقاب اًمٕمٛمرة، إمم احل٩م ومًخ قمٜمده ومٞمدظمؾ

 ط ي٠مُمر أن يٕم٘مؾ وٓ قمٜمف، اهلل ريض ُمقؾمك أبق ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ

 . اعمراد وهق أي٦م، شمِمٛمٚمف ٓ اًمٗمًخ أن قمغم ذًمؽ ومدل اًم٘مرآن، سمخالف

 ذم شم٘مدم وم٘مد اهلدي، ٟمحر طمتك حيؾ مل ط سم٠منف قمٜمف اهلل ريض اطمتج٤مضمف وأُم٤م

 ُمثؾ ًمٗمٕمٚم٧م اهلدي ؾم٘م٧م أين ومٚمقٓ: »ىمقًمف وهق ذًمؽ، ؾم٥ٌم ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م

 . قمٜمف اهلل ريض قمٜمف ظمٗمٞم٧م ىمد اًمٗمًخ ؾمٜم٦م أن قمغم دًمٞمؾ وهذاش سمف أُمرشمٙمؿ اًمذي

 [778 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]
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 زماظمتَة الّقل إىل عٔر رصمقع

 أصح٤مب أظمرضمف .وٕمٞمػش. اًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومًخ يٕمٜمل. ظم٤مص٦م ًمٜم٤م سمؾ»

 رسمٞمٕم٦م قمـش 3/468» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل واًمدارُمل اًمؽمُمذي إٓش اًمًٜمـ»

 رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م :ىم٤مل أبٞمف قمـ احل٤مرث سمـ سمالل سمـ احل٤مرث قمـ اًمرمحـ قمٌد أب سمـ

 ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م .ومذيمره: ىم٤مل قم٤مُم٦م؟ ًمٚمٜم٤مس أم ظم٤مص٦م؟ ًمٜم٤م احل٩م ومًخ! اهلل

 سمٛمٕمروف، ًمٞمس أنف إمم أمحد اإلُم٤مم أؿم٤مر سمؾ أطمد، يقصم٘مف مل هذا احل٤مرث وم٢من وٕمٞمػ،

 اعمت٤مسمٕم٦م، قمٜمد يٕمٜمل ُم٘مٌقل،ش: اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل .ي٠ميت يمام هذا طمديثف ووٕمػ

 ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م .اعم٘مدُم٦م ذم قمٚمٞمف ٟمص يمام احلدي٨م، ومٚملم وإٓ

 وم٢من اًمت٤مسمٕملم، صم٘م٤مت ُمـ: هذا احل٤مرث ذم ىم٤مل أنف احل٤مومظ قمـش 4/281ش »إوـم٤مر

 وًمذيمر ،شاًمت٘مري٥م» ذم ًمقصم٘مف قمٜمده صم٘م٦م يم٤من ًمق ٕنف أوه٤مُمف، ُمـ ومٝمق قمٜمف، هذا صح

ش اعم٤ًمئؾ» ذم داود أبق ىم٤مل سمؾ يٙمـ، مل ذًمؽ ويمؾ ،شاًمتٝمذي٥م» أصٚمف ذم وصم٘مف ُمـ

 سمالل وُمـ: ىم٤مل احل٩م؟ ومًخ ذم احل٤مرث سمـ سمالل طمدي٨م: ٕمحد ىمٚم٧مش: 312 ص»

 أن ذم طمدي٨م يّمح ًمٞمس!  قمٜمف؟ روى وُمـ!  سمالل؟ سمـ احل٤مرث أو احل٤مرث سمـ

 ظمالوم٦م وصدر سمٙمر، أب ظمالوم٦م ذم سمف يٗمتل ُمقؾمك أبق وهذا ظم٤مص٦م، هلؿ يم٤من اًمٗمًخ

 ش:7/288ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل .قمٛمر

 إؾم٤مـملم شمٚمؽ سمٛمثٚمف يٕم٤مرض وٓ يٙمت٥م: ومال احل٤مرث، سمـ سمالل طمدي٨م وأُم٤م

 ـم٤مف إن طمجف يٗمًخ أن سم٤محل٩م ًمٚمٛمٝمؾ يرى أب يم٤من: أمحد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل اًمث٤مسمت٦م،

 ،ط اهلل رؾمقل ُمـ إُمريـ آظمر هق: اعمتٕم٦م ذم وىم٤مل واعمروة، اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م

 سمـ سمالل ومحدي٨م: ٕب وم٘مٚم٧م: اهلل قمٌد ىم٤مل ،شقمٛمرة طمجٙمؿ اضمٕمٚمقا » :ط وىم٤مل

 هذا يٕمرف ٓ سمف، أىمقل ٓ: ىم٤ملش ظم٤مص٦م ًمٜم٤م» :ىمقًمف يٕمٜمل احل٩م؟ ومًخ ذم احل٤مرث

 طمدي٨م ًمٞمس سم٤معمٕمروف، إؾمٜم٤مده ًمٞمس طمدي٨م هذا ،شاحل٤مرث اسمٜمف يٕمٜمل: ىمٚم٧م» اًمرضمؾ

 وأن اإلُم٤مم، ىمقل صح٦م قمغم يدل ومم٤م :اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل .سمث٧ٌم قمٜمدي احل٤مرث سمـ سمالل

 يٗمًخقا  أن أُمرهؿ اًمتل اعمتٕم٦م شمٚمؽ قمـ أظمؼم ط اًمٜمٌل أن يّمح، ٓ احلدي٨م هذا

 ُمـ هذا!  ظم٤مص٦م؟ هلؿ أهن٤م هذا سمٕمد قمٜمف يث٧ٌم ومٙمٞمػ إبد، ٕبد أهن٤م إًمٞمٝم٤م طمجٝمؿ
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 يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م» :وي٘مقل سم٤مًمٗمًخ، ي٠مُمرهؿ ويمٞمػ اعمح٤مل، أحمؾ

 ٟمِمٝمد ومٜمحـ سمٕمدهؿ؟ ُمـ دون سم٤مًمّمح٤مسم٦م، خمتص ذًمؽ أن قمٜمف يث٧ٌم صمؿ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م

 .قمٚمٞمف همٚمط وهق ط اهلل رؾمقل قمـ يّمح ٓ هذا احل٤مرث سمـ سمالل طمدي٨م أن سم٤مهلل

 اعمتٕم٦م أن ذر أب قمـ وهمػمهؿش اًمًٜمـ» وأصح٤مبش صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م

 ٓ ومٝمذا اعمتٕم٦م، أصؾ سمف أريد إن ُمقىمقوم٤م، يمقٟمف ُمع ومٝمذا ظم٤مص٦م، هلؿ يم٤مٟم٧م احل٩م ذم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم ضمقازه٤م قمغم ُمتٗم٘مقن اعمًٚمٛمقن سمؾ اعمًٚمٛملم، ُمـ أطمد سمف ي٘مقل

ـْ ﴿ :اًمرمحـ يمت٤مب ذم هل ذر أب٤م اهلل رطمؿ :أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم

 ذيمره٤م اًمت٠مويؾ، ُمـ وضمقه صمالصم٦م اطمتٛمؾ احل٩م، ومًخ ُمتٕم٦م سمف أريد وإن .﴾احْل٩َم   إمَِم 

 اًمذي احلدي٨م هذا وٕمػ قمغم اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م همروٜم٤م وم٢من ؿم٤مء، ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م اًم٘مٞمؿ، اسمـ

 أن ُمع أومْمؾ، أواًم٘مران اإلومراد ويرى احل٩م ُمتٕم٦م أومْمٚمٞم٦م إمم يذه٥م ٓ ُمـ سمف حيت٩م

ش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اؾمت٘مّم٤مه٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ط قمٜمف اًمث٤مسم٧م ظمالف ذًمؽ

 سمالل سمـ واحل٤مرثش: 7/718ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ وىم٤مل .هٜم٤مك ُمـ ومٚمتٓمٚم٥م

 يمام سمٞم٘ملم، ظمالومف صح وىمد احلدي٨م، صحٞمح ذم اخلؼم هذا أطمد خيرج ومل جمٝمقل،

ىم٦م أن اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ـمريؼ ُمـ أوردٟم٤م  أُمرهؿ إذ اهلل ًمرؾمقل ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ها

 :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ٕبد؟ أم هذا أخٕم٤مُمٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ

 رد ذم آؾمتدٓل اعمِمٝمقر ُمـ: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه .ُمًٚمؿ رواه ش.إبد ٕبد سمؾ»

 قمٛمر قمـ صم٧ٌم سمام وضمقسمف سمؾ اًمتٛمتع، أومْمٚمٞم٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م هذا ضم٤مسمر طمدي٨م دًٓم٦م

 ذًمؽ، قمغم ييب يم٤من أنف قمٛمر قمـ صم٧ٌم سمؾ احل٩م، ُمتٕم٦م قمـ اًمٜمٝمل ُمـ وقمثامن

 إظمذ قمـ هلؿ وص٤مدا اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمثػم ومتٜم٦م ذًمؽ ص٤مر طمتك ، قمثامن قمـ ُمثٚمف وروي

 وؾمٜم٦م سمًٜمتل قمٚمٞمٙمؿ» :ط سم٘مقًمف ذًمؽ ويدقمٛمقن وهمػمه، اعمذيمقر ضم٤مسمر سمحدي٨م

 وٟمحـ ،شوقمٛمر سمٙمر أب سمٕمدي، ُمـ سم٤مًمٚمذيـ اىمتدوا» :وىمقًمف ،شاًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء

 هذيـ أن: إول :وضمقه ُمـ اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م قمغم همػمة آؾمتدٓل هذا قمـ ٟمجٞم٥م

 ًمًٜمتف خم٤مًمٗم٤م يمقٟمف طم٤مًم٦م ذم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد اشم٤ٌمع ىمٓمٕم٤م هبام يراد ٓ احلديثلم

 قمـ صح ُم٤م هذا أُمثٚم٦م وُمـ ذًمؽ، ُمـ طم٤مؿم٤مه عمخ٤مًمٗمتٝم٤م، ىمّمدا ٓ سم٤مضمتٝم٤مده، ط

 قمثامن وإمت٤مم!!   ويّمكم يتٞمٛمؿ أن اح٤مء جيد ٓ ُمـ يٜمٝمك يم٤من أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر
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 يِمؽ ومال ُمِمٝمقر، صم٤مسم٧م هق يمام ىمٍمه٤م ط قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م أن ُمع ُمٜمك ذم اًمّمالة

 إُمر يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمٗم٦م إُمثٚم٦م هذه ُمثؾ ذم يتٌٕم٤من ٓ أهنام قم٤مىمؾ،

 قمٚمام قمٜمدمه٤م ًمٕمؾ: ي٘م٤مل ٓ .هب٤م ط أُمره سمثٌقت ًمٚم٘مٓمع اعمتٕم٦م قمـ هنٞمٝمام ذم هٙمذا

 قمـ يم٤من إٟمام هنٞمٝمام أن ـمرق ُمـ صم٧ٌم ىمد :ٟم٘مقل ٕنٜم٤م قمٜمٝم٤م، هنٞم٤م وًمذًمؽ قمٜمٝم٤م، سم٤مًمٜمٝمل

 أنف ُمقؾمك أب قمـش 7/51» وأمحدش 4/46» ُمًٚمؿ روى وم٘مد طم٤مدث، واضمتٝم٤مد رأي

 أطمدث ُم٤م شمدري ٓ وم٢مٟمؽ ومتٞم٤مك، سمٌٕمض رويدك: رضمؾ ًمف وم٘م٤مل سم٤معمتٕم٦م، يٗمتل يم٤من

 اًمٜمٌل أن قمٚمٛم٧م ىمد: قمٛمر وم٘م٤مل وم٠ًمخف، سمٕمد، ًم٘مٞمف طمتك سمٕمد، اًمٜمًؽ ذم اعم١مُمٜملم أُمػم

 صمؿ إراك، ذم هبـ ُمٕمرؾملم ئمٚمقا  أن يمره٧م وًمٙمـ وأصح٤مسمف، ومٕمٚمف ىمد ط

 ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ وهذاش. 5/21» أجْم٤م اًمٌٞمٝم٘مل ورواه .رؤوؾمٝمؿ شم٘مٓمر احل٩م ذم يروطمقن

 اًمتحٚمؾ ومٞمٝم٤م اًمتل هل قمٜمٝم٤م هنك اًمتل اعمتٕم٦م أن إمم ُمٜمف إؿم٤مرة قمٜمف اهلل ريض قمٛمر

 اًم٘مران ُمتٕم٦م ومٞمف يِمٛمؾ آظمر شمٕمٚمٞمؾ قمٜمف صح ىمد وًمٙمـ فم٤مهر، هق يمام احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة

 اهلل إن :ىم٤مل قمٛمر ىم٤مم ومٚمام ،ط اهلل رؾمقل ُمع متتٕمٜم٤م :قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر وم٘م٤مل أجْم٤م

 واًمٕمٛمرة احل٩م وم٠ممتٛمقا  ُمٜم٤مزًمف، أنزل ىمد اًم٘مرآن وإن ؿم٤مء، سمام ؿم٤مء ُم٤م ًمرؾمقًمف حيؾ يم٤من

 وأتؿ حلجتٙمؿ، أتؿ وم٢مٟمف قمٛمرشمٙمؿ: ُمـ طمجٙمؿ وم٤مومّمٚمقا  اهلل، أُمريمؿ يمام هلل

 قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن ذيمرٟم٤م مم٤م ومث٧ٌمش. 5/27» واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ أظمرضمف .ًمٕمٛمرشمٙمؿ

 وهنك قمٜمف، هنك ط وهق سم٤مإلومراد، وم٠مُمر ط ؾمٜمتف سمف ظم٤مًمػ سمام اًم٘مرآن ُمـ آي٦م شم٠مول

 يمٛمقىمٗمٜم٤م هٜم٤م قمٛمر ُمـ ُمقىمٗمٜم٤م يٙمقن أن جي٥م وهلذا هب٤م، أُمر ط وهق اعمتٕم٦م، قمـ قمٛمر

 قمٛمر أن: اًمث٤مين .ومرق وٓ ويّمكم، يتٞمٛمؿ أن اح٤مء جيد ٓ اًمذي اجلٜم٥م هنٞمف ذم ُمٜمف

 اعمتٕم٦م، قمـ هنٞمف قمـ رضمع أنف ُمٜمف ي١مظمذ أن يٛمٙمـ ُم٤م قمٜمف ورد ىمد قمٜمف، اهلل ريض

 يٜمٝمك أن أراد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن احلًـ قمـ صحٞمح سمٜمدش 5/743» أمحد ومروى

 يٜمٝمٜم٤م ومل ،ط اهلل رؾمقل ُمع متتٕمٜم٤م ىمد ًمؽ، ذاك ًمٞمس: أب ًمف وم٘م٤مل احل٩م، ُمتٕم٦م قمـ

 .قمٛمر ذًمؽ قمـ وم٠مضب ذًمؽ، قمـ

 اهلٞمثٛمل ىم٤مل يمام قمٛمر، ُمـ وٓ أب، ُمـ يًٛمع مل - اًمٌٍمي وهق - احلًـ: ىمٚم٧م

 ًمف، يِمٝمد ُم٤م ضم٤مء ىمد ًمٙمـ صحٞمح٤م، قمٛمر إمم ؾمٜمده ًمٙم٤من ذاك وًمقٓ ،ش3/236»

 :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمدش 7/375ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي ومروى
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 ًمق: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل اعمتٕم٦م، قمـ هنك قمٜمف اهلل ريض قمٛمر إن: ي٘مقًمقن»

 قمٌد ـمريؼ ُمـ رواهش. طمجتل ُمع جلٕمٚمتٝم٤م طمجج٧م صمؿ ُمرشملم قم٤مم ذم اقمتٛمرت

 حيدث ـم٤مووؾم٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜم٤م: ىم٤مل زي٤مد سمـ اًمرمحـ

 سمـ اًمرمحـ قمٌد همػم ُمٕمروومقن، صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م .قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 يتٗمرد ومل سمف، سم٠مس ٓ: زرقم٦م أبق وىم٤مل صدوق،: طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل اًمرص٤ميص، وهق زي٤مد

 قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده ؾمٚمٛم٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ أجْم٤م اًمٓمح٤موي أظمرضمف وم٘مد سمف،

 وم٘م٤مل طمزم اسمـ صححف وىمد أجْم٤م، ضمٞمد وؾمٜمده ُمثٚمف، ومذيمر :قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل

 سمٜمٝمل ذًمؽ قمغم اعمحتجلم اعمتٕم٦م، سمٛمٗمْمقًمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم قمغم اًمرد صدد ذمش 7/717»

 إسم٤مطم٦م قمغم ُمتٗم٘مقن ٕهنؿ واًمِم٤مومٕمٞمقن: واح٤مًمٙمٞمقن احلٜمٗمٞمقن ظم٤مًمٗمف هذا :قمٜمٝم٤م قمٛمر

 ـمريؼ ُمـ رويٜم٤م احل٩م، ذم هب٤م اًم٘مقل إمم اًمرضمقع قمٛمر قمـ صح وىمد احل٩م، ُمتٕم٦م

: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ـم٤مووس قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم

 ُمـ أجْم٤م ورويٜم٤مه قمٛمرة، طمجتل ُمع جلٕمٚم٧م طمجج٧م صمؿ ُمرشملم ؾمٜم٦م ذم ًمقاقمتٛمرت

 ريض قمٛمر رضمع وم٘مد ـمرق، ُمـ أجْم٤م ورويٜم٤مه سمف، يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ

 ومٙم٤من قمٜمف، اهلل ريض سمف، اًمٔمـ هق وذًمؽ ًمٚمًٜم٦م، اشم٤ٌمقم٤م سم٤معمتٕم٦م اًم٘مقل إمم قمٜمف اهلل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد اًمؽممج٦م، طمدي٨م وٕمػ قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م مجٚم٦م ُمـ ذًمؽ

 (.55-51/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الَٔرة إىل احلج فسخ

ٌَّٞمٜم٤م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ ، ًَم َف: يمٜم٤َّم إذا طمتك سم٤محل٩م   رؾمقل قمكم ومدظمؾ طمْْم٧م، سمَِنِ

 ش.!قم٤مئِم٦م؟ ي٤م يٌٙمٞمؽ ُم٤م»: وم٘م٤مل أبٙمل، وأن٤م ط اهلل

ـْ  مل ًمٞمتٜمل طِمْم٧م،: وم٘مٚم٧م  رء ذًمؽ إٟمام! اهلل ؾمٌح٤من» :وم٘م٤مل! طمجج٧م أيم

 ش. سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقذم ٓ أن هَمػْمَ  يمٚمَّٝم٤م: اعمٜم٤مؾمَؽ  اْٟمًِٙمل»: وم٘م٤مل :ش  آدم سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف

 إٓ قمٛمرة: ومٚمٞمجٕمٚمٝم٤م قمٛمرة: جيٕمٚمٝم٤م أن ؿم٤مء ُمـ» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ُمٙم٦م دظمٚمٜم٤م ومٚمام

 ش.اهلَْدُي  ُمٕمف يم٤من ُمـ
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 ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام. اًمٜمحر يقم اًمٌ٘مر ٟم٤ًمئف قمـ ط اهلل رؾمقل وذسمح: ىم٤مًم٧م 

طِمٌِل أتَْرضمعُ ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: وـمٝمرت اًمٌٓمح٤مء  وقمٛمرة، سمح٩م َصَقا

؟ أن٤م وأرضمع  سمٙمر، أب سمـ اًمرمحـ قمٌد ط اهلل رؾمقل وم٠مُمر! سم٤محل٩م 

٧ٌَّْم  اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم هب٤م ومذه٥م  وىمد. ُمًٚمؿ ذط قمغم إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م». سم٤مًمٕمٛمرة وَمَٚم

ْؼ  مل وًمٙمٜمف أظمرضمف، ًُ  ـمرومف إٓ ُمٜمف َي

: ىم٤مل ط أنف وومٞمف سمٜمحقه: أظمرى رواي٦م قمغم ًمٗمٔمف ؾم٤مئر ذم وأطم٤مل إول،

 أن ؿم٤مء ُمـ»: ىمقًمف دون أشمٞم٦م: اًمرواي٦م ذم يمام اًمّمقاب هق وهذا".  قمٛمرة اضمٕمٚمقه٤م»

 هذه رووا اًمذيـ اًمث٘م٤مت يمؾ دون ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد سمف شمٗمرد ُمٜمٙمر، وم٢مٟمف :ش قمٛمرة جيٕمٚمٝم٤م

 ُمٙم٦م، دظمقل سمٕمد اًمتخٞمػم هذا ُمٜمٝم٤م رء ذم ومٚمٞمس قم٤مئِم٦م، قمـ اًمٓمرق مجٞمع ُمـ اًم٘مّم٦م

 وهق ،ش7559» اعمت٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمريؼ ذم يمام احلٚمٞمٗم٦م، ذي قمٜمد سمٕمْمٝم٤م ذم هق وإٟمام

 ش.اعمحٗمقظ

 اًمًٜم٦م ُمقؾمؿ ذم ومقضمئ٧م أنٜمل: اًمتح٘مٞمؼ هذا حترير قمغم اًم٤ٌمقم٨م أن واقمٚمؿ

ٟمٜم٤م ُمـ إؾم٤مشمذة أطمد أن: ُمٗم٤مده سمخؼمش 7393» اح٤موٞم٦م  ىمد -احلدي٨م أهؾ -إظمقا

 اًمٗمًخ أطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل اًمذي اًمٕمٛمرة، إمم احل٩م ومًخ سمقضمقب اًم٘مقل قمـ رضمع

!  ًمٚمقضمقب اعمٜم٤مذم اًمتخٞمػم ُمـ هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم سمام حمتج٤مً  وهمػمه٤م، إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 ومٝم٤م إدًم٦م، ُمـ طميين ُم٤م وذيمرت مح٤مد، ومٞمف أظمٓم٠م ؿم٤مذ، طمدي٨م سم٠منف يقُمئذٍ  وم٠مضم٧ٌم

 ُمًٌٓم٤مً  ذًمؽ ذم اًمٌح٨م سميورة ىمْم٧م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٜم٤م اهلل سمٕم٨م ىمد أن ٟمحـ

ه ٓ سمام حم٘م٘م٤ًم،  .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل. أقمٚمؿ ومٞمام آظمر ُمٙم٤من ذم حمرراً  شمرا

 (37/ 6) داود أب ؾمٜمـ صحٞمح

 الَٔرة إىل احلج فسخ

 ًمٞم٤مل ٕرسمع ط اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ قم٤مئِم٦م ُمقمم ذيمقان قمـ

 ُمـ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م همْم٤ٌمن، وهق طمجتف ذم احلج٦م ذي ُمـ مخس أو ظمٚمقن

 وًمق يؽمددون، ومٝمؿ سم٠مُمر أُمرهتؿ أين ؿمٕمرت أُم٤م»: وم٘م٤مل! اًمٜم٤مر؟ اهلل أدظمٚمف أهمْمٌؽ
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 يمام أطمؾ طمتك اؿمؽميتف وٓ اهلدي ؾم٘م٧م ُم٤م اؾمتدسمرت ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م يمٜم٧م

 ش. طمٚمقا 

 .اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ ط أُمره: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمثؾ احلدي٨م وهذا :[ىم٤مل صمؿ

 إمم احل٩م سمٗمًخ اهلدي يًقىمقا  مل اًمذيـ واًم٘م٤مرٟملم اعمٗمرديـ ط أُمره يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م

 وطمٙم٤مي٦م ،شإؾمح٤مق ُمًٜمد»: إول خمرضمف ًمٕمزة هد سم٤مًمذيمر ُمٜمٝم٤م هذا وآصمرت اًمٕمٛمرة،

 شمرددهؿ أن قمٚمام سم٤مًمٗمًخ، إُمر شمٜمٗمٞمذ ذم أصح٤مسمف شمردد سم٥ًٌم ط همْمٌف قم٤مئِم٦م

 يمام هق وإٟمام قم٤مدهتؿ، ُمـ ًمٞمس ذًمؽ وم٢من ُمٜمٝمؿ، قمّمٞم٤من قمـ يٙمـ مل قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 ٓ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا  ٕهنؿ وذًمؽ ،شه٤مسمقا  يم٠مهنؿ» :وهمػمه أمحد قمٜمد احلٙمؿ راويف ىم٤مل

. ضمٝم٦م ُمـ هذا اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام احل٩م أج٤مم ذم اًمٕمٛمرة يٕمرومقن

 ؾمٕم٦م إُمر ذم أن ومٔمٜمقا  ُمٕمٝمؿ، حيؾ مل ط اًمٜمٌل رأوا أهنؿ: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 .قمٜمٝمؿ اهلل ريض شمٜمٗمٞمذه إمم سم٤مدروا إُمر هلؿ وأيمد اًم٥ًٌم ُمٜمف قمرومقا  ومٚمام ومؽمددوا،

 - اخل٤مص٦م سمٕمض وومٞمٝمؿ - اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم سم٤مل ومام يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا

 إُمر، أول ذم اًمٙمرام إصح٤مب أوئلؽ قمرومف ىمد يٙمـ مل ُم٤م قمرومقا  وىمد يتٛمتٕمقن، ٓ

 يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»: إطم٤مدي٨م شمٚمؽ سمٕمض ذم ط ىمقًمف ذًمؽ وُمـ

 !قمٜمٝم٤م؟ اهلل ريض قم٤مئِم٦م دقمقة شمّمٞمٌٝمؿ أن خيِمقن أٓ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م

 (.784-783/ 7/ 6)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 والَٔرة احلج زمني اجلٔع عـ الٕٖل دم ورد وا ضَػ

 إٓ اًمذه٥م ًمٌس وقمـ احلرير، ًمٌس قمـ هنك[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 اًمٗمْم٦م،[ و اًمذه٥م] آٟمٞم٦م ذم اًمنمب وقمـ اًمٜمٛمقر،[ ضمٚمقد] ريمقب وقمـ ُم٘مٓمٕم٤ًم،

 .وٕمٞمػش. وقمٛمرة طم٩م سملم مجع وقمـ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 خم٤مًمٗمتف ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م ُمٜمف: إظمػم اًمٜمٝمل: احلدي٨م هذا ُمـ يًتٜمٙمر وإٟمام

  .اعمتقاشمرة ًمألطم٤مدي٨م

 (268/ 71/7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 احلج قبؾ الَٔرة عـ الٕٖل دم ورد وا ضَػ

 .ُمٜمٙمرش. احل٩م ىمٌؾ اًمٕمٛمرة قمـ هنك»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يمثػمة: احل٩م ىمٌؾ ط اقمتامره ذم وم٤مٕطم٤مدي٨م ُمٜمٙمر: قمٜمدي واحلدي٨م

 .وهمػممه٤م"اًمّمحٞمحلم"ذم

 (.277/ 71/7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الّران عـ الٕٖل شمبت هؾ

ـِ  ظَمْٞمَقانَ  اهلُٜم٤َمِئل ؿَمْٞمخ أب قمـ  ُمـ إؿمٕمري: ُمقؾمك أب قمغم ىمرأ  ممـ -ظَمْٚمَدةَ  سْم

 أن شمٕمٚمٛمقن هؾ: ط اًمٜمٌل ٕصح٤مب ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من أب سمـ ُمٕم٤موي٦م أن: -اًمٌٍمة أهؾ

: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  اًمٜمٛمقر؟ ضمٚمقد وريمقب ويمذا، يمذا قمـ هنك ط اهلل رؾمقل

 إهن٤م أُم٤م: وم٘م٤مل! ومال هذا أُم٤م: وم٘م٤مًمقا  واًمٕمٛمرة؟ احل٩م سملم ُيْ٘مرنَ  أن هنك أنف ومتٕمٚمٛمقن

 احل٩م سملم اًمَ٘مْرنِ  قمـ اًمٜمٝمل إٓ صحٞمح: طمدي٨م: ىمٚم٧م. »ٟمًٞمتؿ وًمٙمٜمٙمؿ ُمٕمٝمـ:

 مجٕمقا  اًمذيـ ط إىمراره وومٞمٝم٤م اعمت٘مدُم٦م، إطم٤مدي٨م عمخ٤مًمٗمتف ُمٜمٙمر: ومٝمق واًمٕمٛمرة:

 إمم احل٩م يٗمًخ أن اهلدي َيًِؼ  مل ُمـ وأُمُره اهلدي، وؾم٤مىمقا  واًمٕمٛمرة احل٩م سملم

 يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: " ط وىمقًمف اًمؽموي٦م، يقم سم٤محل٩م يٚمٌَل  صمؿ اًمٕمٛمرة،

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م

ْؼ  مل اًمذي اًمِ٘مَرانِ  قمغم محٚمف ًمقضم٥م إؾمٜم٤مده صم٧ٌم اًم٘مران قمـ اًمٜمٝمل أن وًمق ًَ  ُمٕمف ي

 شم٘مدم، يمام إًمٞمف ي٤ٌمدروا مل اًمذيـ قمغم وهمْم٥م سمٗمًخف، أهٚمف أُمر ط اًمٜمٌل ٕن اهلَْدي:
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٤م. فم٤مهر هق يمام اعمذيمقر اًم٘مران قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمٜمك ذم وذًمؽ  داقمل ومال يث٧ٌم: مل وهق َأُمَّ

 .ًمت٠مويٚمف

 (84-84/ 6) داود أب ؾمٜمـ صحٞمح

 التٔتع يٌّٕع زمامذا

 ُمـ وُمٜمٝمؿ أهٚمف، إمم رضمع إذا سم٠منف ي٘مقل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اًمتٛمتع، يٜم٘مٓمع سمامذا ُمداظمٚم٦م:

 إدًم٦م؟ قمٚمٞمف دًم٧م اًمذي اًمّمحٞمح اًم٘مقل هق ومام اًم٘مٍم، ُم٤ًموم٦م رضمع إذا ي٘مقل

 ُم٤مذا؟ يٜم٘مٓمع سمؿ شم٘مقل، مم٤م يمثػماً  قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمتٛمتع ُمداظمٚم٦م:

 يُمؾَّ  ًمف ضم٤مز اإلٟم٤ًمن حَتَٚمَّؾ وم٢مذا اًمَتَحٚم ؾ، هق اًمتٛمتع اًمتٛمتع، يٜم٘مٓمع ٓ اًمِمٞمخ:

 ظم٤مرج آظمر سمٚمد إمم ظمرج أو هق طمٞم٨م سم٘مل ومًقاء وضمؾ، قمز اهلل أب٤مطمف مم٤م رء

 قمـ أضمٌتؽ احل٩م، أؿمٝمر ُمـ ؿمٝمر ذم يم٤مٟم٧م اًمٕمٛمرة أن دام ُم٤م رء ي٘مٓمٕمف ومال احلرم،

 ؾم١ماًمؽ؟

 قمٜمف؟ اهلدي ؾم٘مقط أىمّمد أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 قمٜمف؟ اهلدي يً٘مط ٓ اًمِمٞمخ:

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ ُمداظمٚم٦م:

 يً٘مط؟ يمٞمػ قمٜمف، يً٘مط ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمتنميؼ أج٤مم ُمـ يقم ذم هُيْدي أن قمٚمٞمف اًمقاضم٥م هق ًمٙمـ

 اإلٟم٤ًمن أتك إذا: ي٘مقل ُمـ أن ؿمٞمخ، ي٤م واوح٤مً  ًمٞمس اًم١ًمال ًمٕمؾ ُمداظمٚم٦م:

 أهٚمف، إمم يرضمع أن وأراد قمٛمرة، أظمذ صمؿ احل٩م، أؿمٝمر ذم احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤مً 

 ُم٤ًموم٦م رضمع إذا إٟمف ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف، هدي ٓ وم٢مٟمف أهٚمف رضمع إذا: ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ

 .قمٚمٞمف هدي ٓ ىَمٍٍم 
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 .يً٘مط ٓ اهلدي أضمٌتؽ، أن٤م قم٤مرف أن٤م أظمل، ي٤م اهلدي أؾم٘مط اًمذي ُم٤م اًمِمٞمخ:

 اًمذي ُم٤م سمٚمده، إمم وقم٤مد ظمرج اًمذي هذا قمـ ؾم٘مط اهلدي: ىم٤مئؾ ىم٤مل إذا ًمٙمـ

ـْ ﴿: ي٘مقل ورسمٜم٤م ذًمؽ، قمغم دًمٞمؾ وٓ اًمرأي هق إٟمام أؾم٘مٓمف؟  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم

ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  ـْ  اهْلَْدِي  ُِم ْ  وَمَٛم  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَل

ةٌ  ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ مِ  اعْمَ  ومٝمذا ،[796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرا

 سمذُمتف، شمٕمٚم٘م٧م شمٞمن وم٢من ًمف، يتٞمن مل أو اهلدي ًمف شمٞمن يٙمقن أن إُم٤م قمٜمف شم٠ًمل اًمذي

 رء، ٟمًخف ُم٤م صم٤مسم٧م احلٙمؿ هذا رضمع، إذا وؾمٌٕم٦م احل٩م ذم أج٤مم ومثالصم٦م يتٞمن مل وإن

م جيقز وٓ  .اًمرأي سمٛمجرد ورؾمقًمف اهلل ٟمص قمغم اًمَتَ٘مد 

 ( 11: 33: 28/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 احلج يستٌع ومل الَٔرة وأدى احلج إىل زمالَٔرة التٔتع ٘قى وـ

 إمم اًم٘مدوم شمًتٓمع ومل اًمٕمٛمرة ُمـ واٟمتٝم٧م ُمتٛمتٕم٦م احل٩م ٟمقت زوضمتل اًم١ًمال:

 احل٩م؟ ذم اًمٕمٛمرة أرادت ٕهن٤م رء: قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ ظم٤مص٦م، ًمٔمروف احل٩م

 :طم٤مًمت٤من هل٤م هذه ـمٌٕم٤ًم، اجلقاب:

٤م قمغم اؿمؽمـم٧م ىمد شمٙمقن أن: إومم احل٤مًم٦م ٧ٌَّم احل٩م، قمٛمرة اقمتٛمرت طمٞمٜمام َرهب   َوًَم

 رء ٓ ومحٞمٜمئذٍ  طمًٌتٜمل، طمٞم٨م َُمـِحٚم ـل مهللا سمٕمٛمرة،! مهللا ًمٌٞمؽ: وم٘م٤مًم٧م سم٤مًمٕمٛمرة،

 .قمٚمٞمٝم٤م

 وجي٥م هدي، قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  احلج٤مج، أيمثر واىمع هق يمام ذًمؽ شم٘مؾ مل إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ. ىم٤مسمؾ ُمـ احل٩م شُمٕمٞمد أن قمٚمٞمٝم٤م

 سم٤محل٩م؟ شُمـْحِرم مل وًمق ُمداظمٚم٦م:

 شمٕمٚمؿ سمذًمؽ ُمِمػمة: يٕمٜمل. اًم١ًمال يم٤من هٙمذا احل٩م، سمٕمٛمرة أطمرُم٧م هل اًمِمٞمخ:

 دام ُم٤م وًمذًمؽ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: »ط ىمقًمف إمم شمٕمٚمؿ ٓ أو

 رء ومال ذًمؽ، ىمٌؾ أطمرُم٧م أهن٤م ًمق أُم٤م ذيمرٟم٤م، ُم٤م ومٞمٚمزُمٝم٤م احل٩م، سمٕمٛمرة أطمرُم٧م أهن٤م
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 .ٟمٕمؿ. اهلدي ُمع اًمٕمٛمرة إقم٤مدة إٓ قمٚمٞمٝم٤م

 (11: 39: 11/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)

ِرًدا ضمج ِْ تُّع أن َعِٓؿ احلج أشمٕاء ودم ُو َٔ  عٓٗف فامذا وٕف، زمد ٓ الت 

 يَِؾ؟ أن

٤مئؾ ٤من :اًًم  يٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمف ومامذا ُمٜمف، سمد ٓ اًمتََّٛمت ع أن قمٚمؿ احل٩م أثٜم٤مء وذم ُُمْٗمِرداً  طم٩م إًٟم

خ :اًمِمٞمخ ًَ ٌ ل احلج٦م ذي ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم صمؿ قمٛمره، إمم وَيْ٘مٚمٌِف احل٩م َيْٗم  ُيَٚم

 .يّمقم أو هيدي صمؿ سم٤محل٩م،

 قمٚمٞمف؟ ُم٤مذا ُمٜمف، سمد ٓ اًمتٛمتع أن ُمع اًمٜمحر يقم ذم يم٤من إذا ؿمٞمخ، :اًم٤ًمئؾ

 .اهلل ؿم٤مء إن ىم٤مسمؾ قم٤مم ذم أظمرى ُمرة ُيٕمٞمده ًمف شمٞمن وم٢من اًمريم٥م، وم٤مشمف اًمٜمحر يقم :اًمِمٞمخ

ف :اًم٤ًمئؾ  صحٞمح؟ طَمج 

ف :اًمِمٞمخ  .أومت٤مه ُمـ قمغم وإصمٛمف صحٞمح، طَمج 

ل أن يريد اًمذي احل٤مج :اًم٤ًمئؾ  ؿمٕمره قمـ يٛمًؽ هؾ هدي، قمٚمٞمف اًمذي ُيَْمح 

ٌ ٝم٤مً  وفمٗمره،  يْمحل؟ أن يريد اًمذي يمٛمثؾ شَمَِم

 ُمـ اًمَتَحٚم ؾ ُمـ ُمٜمف سمد ٓ ُم٤م إٓ يٛمًؽ احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتع هق :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٛمرة

 (11: 41: 54/ 376/واًمٜمقر اهلدى) 

 زماحلج؟ التٔتع دم صحٗحة اليقرة هذه هؾ

 اًمتٚمٗمظ هق يٙمقن أن سمد ٓ اًمتٛمتع إن: اًمتٛمتع ذم ي٘مقًمقن ُم٠ًمخ٦م ذم اًم١ًمال:

 ُمْمٌقط؟ صحٞمح يٕمٜمل، اًمتٕمريػ هذا هؾ اًمًٗمريـ أطمد سم٢مؾم٘م٤مط
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 اًم٘م٤مرن يِمٛمؾ أنف سمحٞم٨م ذًمؽ، ُمـ أوؾمع اًمّمح٤مسم٦م ًمٖم٦م ذم اًمتٛمتع ٓ، اًمِمٞمخ:

 ..أو أصؾ يٕمٜمل هٜم٤مك وًمٞمس أجْم٤مً َ،

 ذم رضمع صمؿ واقمتٛمر، ضمدة أهؾ ُمـ رضمؾ يٕمٜمل أطمد -ُمثالً – ًمق يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 دم؟ قمٚمٞمف هؾ ضمدة ُمـ سم٤محل٩م َأَهؾَّ  صمؿ احل٩م، أؿمٝمر

 .رء قمٚمٞمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ُمتٛمتٕم٤ًم؟ يٕمتؼم يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 يّمٜمع هق» ُمٕمٜم٤مه؟ هق ُم٤م شَمـَحٚمّؾ، صمؿ احل٩م، أؿمٝمر ذم ًمٚمٕمٛمرة ؾم٤مومر هق ٓ، يمٞمػ، :اًمِمٞمخ

 .اهلل ذع ُم٤م سمحدود يِم٤مء ُم٤م يّمٜمع أن ومٚمف طمالًٓ  ص٤مر ىمد وهذاش ًمٚمحالل حيؾ ُم٤م

 سم٤مهلدي شمٕمٜمل أن٧م ًمٙمـ ُمٜمف، ُمٗمروغ أُمر هذا اًمتٛمتع، هدي قمٚمٞمف أبدًا، دم قمٚمٞمف ُم٤م

 .ي٘مقًمقن يمام اًمٗمدو يٕمٜمل

 .اهلدي ٓ :اًم٤ًمئؾ

 .واضم٥م اهلدي  :اًمِمٞمخ

 (11: 27: 27/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 احلج إىل زمالَٔرة والتٔتع وْة أهؾ

ـْ  َذًمَِؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم هق ُم٤م اعمٚم٘مل: َ
ِ
ْ  عم ـْ  مَل ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ  اعْمَ

مِ   هدي؟ يٚمزُمٝمؿ وهؾ اًمتٛمتع؟ ُمٙم٦م ٕهؾ جيقز وهؾ ،[796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرا

ـْ  َذًمَِؽ ﴿ اًمِمٞمخ: َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي أَْهٚمُفُ  يَُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ - اهلل أن يٕمٜمل[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرامِ  اعْمَ

ٔي٦م احلرام، اعمًجد طم٤مضي أهٚمف يم٤من ُمـ ًمٖمػم احل٩م إمم  سم٤مًمُٕمٛمرة سم٤مًمتٛمتع أُمر -وضمؾ قمز  وم٤م

 احل٩م، ُمتٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس ُمٙم٦م وم٠مهؾ وًمذًمؽ ُمٙم٦م، أهؾ ًمٖمػم هل إٟمام احل٩م ُمتٕم٦م أن واوح٦م

ٞم٧م طمقل اًمٓمقاف ُمـ اإليمث٤مر هق قمٜمدهؿ احل٩م ُمتٕم٦م وإٟمام  .اًٌم

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م أو احلرم، ُمٙم٦م ُمداظمٚم٦م:
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 .ٟمٕمؿ يمٚمٝم٤م، اًمِمٞمخ:

 ذًمؽ؟ ذم احلٙمؿ ٟمٗمس هلؿ ضمدة أهؾ وهؾاعمٚم٘مل: 

 .احلرام اعمًجد طم٤مضي ُمـ ًمٞمًقا  ُمٙم٦م أهؾ ٓ، اًمِمٞمخ:

ة اعمٚم٘مل:  .ضُمدَّ

 ومٚمٝمؿ وًمذًمؽ احلرام، اعمًجد طم٤مضي ُمـ ًمٞمًقا  ضمدة أهؾ ضمدة، قمٗمقاً  اًمِمٞمخ:

 .ُمٙم٦م أهؾ ذم ظم٤مص٦م هل اعمتٕم٦م ذقمٞم٦م ومٕمدم ُمٙم٦م، ظم٤مرج يم٤من ُمـ يمٙمؾ اعمتٕم٦م

 ( 11: 57: 73/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 ضمْؿ ؿمقاف القداع لَٓٔتٔر

 ذًمؽ ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وهؾ ًمٚمٛمٕمتٛمر؟ اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ هق ُم٤م اعمٚم٘مل:

 واًمٕمٛمرة؟ احل٩م يِمٛمؾ

 .ذًمؽ ٟمرى ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 57: 73/ 375/واًمٜمقر اهلدى) 

تِّع اهلدي هؾ َٔ َت ُٔ   األضحٗة؟ عـ يِْٗف لٓ

 اًم٘مٞمؿ؟ اسمـ ىم٤مل يمام إوحٞم٦م، قمـ يٙمٗمل ًمٚمُٛمَتَٛمت ع اهلدي هؾ اعمٚم٘مل:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

  اًم٘مٞمؿ؟ اسمـ ىم٤مل يمام إوحٞم٦م، قمـ يٙمٗمٞمف ًمٚمُٛمَتَٛمت ع اهلدي هؾ اعمٚم٘مل:
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راً  ىمٚمٜم٤م يمام هلؿ سمد ٓ سمٚمده ذم أهٚمف أُم٤م احل٩م، ذم يٙمٗمٞمف اًمِمٞمخ:  أُم٤م أوحٞم٦م، ُمـ ُمرا

 اهلدي أن هذه واحل٤مًم٦م ؿمؽ ومال أهٚمف ُمٕمف أو سمٜمٗمًف هق وطم٩م أهؾ ًمف يٙمـ مل إذا

 .سمد وٓ ُأْوِحَٞم٦م ومٕمٚمٞمٝمؿ سمٚمده، ذم أهٚمف وشمرك -ُمثالً – ُمثكم طم٩م إذا أُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ،

 ( 11: 59: 16/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 11: 43/ 376/واًمٜمقر اهلدى) 

َرة أدى رصمؾ ْٔ تُّع، ُع َٔ دي أن لف هؾ الَت َٚ  الٗقم دم احلج ؽمَل ُي

 وٕك؟ إىل الذهاب قبؾ الثاوـ

 اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم احل٩م ؾمٕمل ُي١َمدي أن ًمف هؾ اًمَتَٛمت ع، قُمْٛمَرة أدى رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُمٜمك؟ إمم اًمذه٤مب ىمٌؾ

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف سمٕمد اًمذي اًمًٕمل يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ذًمؽ ٟمرى ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 ومٕمٚمف؟ وم٢من :اًم٤ًمئؾ

 .ُيِٕمٞمده :اًمِمٞمخ

 ( 11: 17: 39/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 زماحلج التٔتع وصمقب

 أنقاع سم٤مىمل سمف حيؾ أم اًمتٛمتع، وضمقسم٤مً  أجْم٤مً  هق هؾ: ًمٚمتََّٛمت ع سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 .احل٩م

 .سمد وٓ وضمقسم٤مً  ٓ، اًمِمٞمخ:

 احل٩م؟ قُمْٛمرة قمٜمف شمٖمٜمل هؾ يٕمتٛمر، ومل ىم٤مدر إٟم٤ًمًٟم٤م أن ومروٜم٤م إذا اًم٤ًمئؾ:
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 .ًمؽ ىمٚمتف اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 شمٖمٜمل؟ اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمرة قمٜمف شمً٘مط طمجف سمٛمجرد: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .سم٤محل٩م متتٕمف جمرد طمجف، جمرد ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 17: 17: 48/   747/  واًمٜمقر اهلدى)

 سمركت ووا ء،ؿمل صمبيل وـ صمئت: ورضس زمـ عروة ضمديث

 يدل أٓ احلديث، آطمر إىل.. عٓٗف وقِت إٓ اجلبال وـ صمبؾ وـ

 وِرًدا؟ ضمج وـ ضمج صحة ععم

 شمريم٧م وُم٤م ـملء، ضمٌكم ُمـ ضمئ٧م: ُميس سمـ قمروة طمدي٨م: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ طم٩م صح٦م قمغم يدل أٓ احلدي٨م، آظمر إمم.. قمٚمٞمف وىمٗم٧م إٓ اجل٤ٌمل ُمـ ضمٌؾ ُمـ

 ُمٗمرًدا؟ طم٩م

 طمٞمٜمام وٟمحـ اًمقىم٧م، قمٚمٞمف و٤مق ُمـ قمغم يدل وإٟمام اإلـمالق قمغم يدل ٓ :اًمِمٞمخ

 يمام اعمٞم٘م٤مت ُمـ اهلدي ؾم٤مق إذا ىم٤مرًٟم٤م أو ُمتٛمتًٕم٤م حي٩م أن طم٤مج يمؾ قمغم جي٥م سم٠منف: ٟم٘مقل

 يمام اًمقىم٧م ريمفأد ُمـ أُم٤م ًمذًمؽ، ُمًتٓمٞمًٕم٤م يم٤من ُمـ: سمذًمؽ ٟمٕمٜمل وم٢مٟمام ط اًمٜمٌل ومٕمؾ

 قمروم٦م يقم قمروم٦م ذم اًمقىمقف ُمـ إٓ يتٛمٙمـ ومٚمؿ ُميس اسمـ هذا قمروة طمدي٨م ذم

 .صحٞمح طمجف ومٝمذا

 يمام اًمٜم٤ًمء ُمـ وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس ًمٌٕمض ُمٗمرًدا طمًج٤م ٟمتّمقر أن ٟمًتٓمٞمع أنٜم٤م يمام

 ٦مُمتٛمتٕم ويم٤مٟم٧م ط اًمٜمٌل ُمع طمج٧م طمٞمٜمام قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة وىمع

: اؾمٛمف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم زًم٧مٟم ح٤م وًمٙمٜمٝم٤م ،ط أزواضمف ؾم٤مئر يم٤مٟم٧م يمام

: ىم٤مًم٧م أنٗم٧ًم، ًمؽ؟ ُم٤م»: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ووضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م ط اًمٜمٌل ودظمؾ ف،ه
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 آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ

 احلٞمض ُمـ هل٤م قمرض ُم٤م وم٥ًٌٌمش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احلآج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل

 .ُمٗمرد طم٩م إمم متتٕمٝم٤م وم٤مٟم٘مٚم٥م قمٛمرهت٤م، شمتؿ أن شمًتٓمع مل

 قمغم قمزم طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل أن: قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض ىمّمتٝم٤م مت٤مم ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 ًمؽ؟ ُم٤م»: هل٤م ىم٤مل أجًْم٤م شمٌٙمل ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م ودظمؾ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ُمـ اًمرطمٞمؾ

: سم٤مًمٜم٤مس وشمٕمٜملش قمٛمرة دون سمح٩م وأقمقد وقمٛمرة سمح٩م اًمٜم٤مس يٕمقد! زم ُم٤م: ىم٤مًم٧م

هت٤م،  هل٤م قمرض هل ًمٙمـ احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤مت ُمثٚمٝم٤م ذيمرن يمام يمـ طمٞم٨م ضا

 أص٤مهب٤م ح٤م وم٠مؾمٗم٧م احل٩م، يدي سملم سم٤مًمٕمٛمرة اإلشمٞم٤من ُمـ شمتٛمٙمـ أن ومٛمٜمٕمٝم٤م احلٞمض

 سمام وم٠مضم٤مسم٧م اًم٥ًٌم، قمـ وؾم٠مخٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ط اًمٜمٌل دظمؾ طمٞمٜمام ٟمٗمًٝم٤م قمغم وسمٙم٧م

 أن اًمّمديؼ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد أظم٤مه٤م وأُمر ظم٤مـمره٤م ط اًمٜمٌل ومٓمٞم٥م ؾمٛمٕمتؿ،

 اًمّمالة قمٚمٞمف هل٤م وىم٤مل ،ةسمٕمٛمر هٜم٤مك ُمـ ًمتحرم اًمتٜمٕمٞمؿ إمم هب٤م خيرج وأن ظمٚمٗمف يردومٝم٤م

 احلٞمض ُمـ كومج٠م ُم٤م إن: أيش ٟمّمٌؽ ىمدر قمغم ضمركأ إٟمام»: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه واًمًالم

 وم٠مضمرك زائد سمٕمٛمؾ وشم٠متلم اًمتٜمٕمٞمؿ إمم َّترضملم أن٧م وم٤مٔن اًمٕمٛمرة إمت٤مم ُمـ وُمٜمٕمؽ

 .ُمٗمردة طمج٦م طمجتٝم٤م يم٤مٟم٧م إًذا ومٝمذه شمٕمٌؽ، ىمدر قمغم

 أذن اًمتل سم٤مًمٕمٛمرة ي٠متقن: اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ يمثػم ذم أىمقل يمام ي٠متقن اًمٞمقم اًمٜم٤مس ًمٙمـ

 سمٕمٛمرة اإلشمٞم٤من ُمـ شمتٛمٙمـ ومل طم٤مو٧م يم٤مٟم٧م أهن٤م اقمت٤ٌمر قمغم هب٤م ًمٕم٤مئِم٦م ط اًمٜمٌل

 قمٛمرة ومٝمل سم٤مًمٕمٛمرة واإلشمٞم٤من اًمتٜمٕمٞمؿ إمم احل٩م سمٕمد اخلروج ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ومام احل٩م،

 اًمٕمٛمرة هذه شمٙمقن أن قمـ اًل ومْم حيْمـ، مل اًماليت اًمٜم٤ًمء قمٛمرة وًمٞم٧ًم احل٤مئض

 .هلل واحلٛمد حيٞمْمقن ٓ اًمذيـ ًمٚمرضم٤مل ٦مُمنموقم

 وىمع ُم٤م يتٛمثٚمقن هؿ أجًْم٤م اعمٗمرد احل٩م شم٘مّمد ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ُم٤م يمذًمؽ

 يم٤من ًمق ذًمؽ ذم ٦مراهمٌ ٙمـشم ومل قمٚمٞمٝم٤م، وىمدره اهلل وسم٘مْم٤مء أنٗمٝم٤م رهمؿ قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة

 ًمٞمحرُمـ اعمٗمرد احل٩م يت٘مّمدن أن ًمٚمٜم٤ًمء وٓ ًمٚمرضم٤مل إًذا جيقز ومال ىمدرهت٤م، ذم ذًمؽ

 يٜمقوا أن سم٤مٕومم اًمرضم٤مل أجًْم٤م وهؿ سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمـ وهـ اعمٞم٘م٤مت، ُمـ اعمٗمرد سم٤محل٩م

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام احل٩م يدي سملم اًمٕمٛمرة ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم  ُِم
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 دظمٚم٧م»: أي٦م هذه عمٕمٜمك ُم١ميمًدا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾اهْلَْدِي 

 ش.أص٤مسمٕمف سملم هٙمذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وؿمٌؽ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة

 ذم آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م يمٜمحق ذقمل ًمٕمذر إٓ واحل٩م اًمٕمٛمرة سملم [اًمتٗمريؼ] جيقز ومال

 .قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمـ واجلقاب قمروة، طمدي٨م قمـ اجلقاب

 (17:11:29( /ب26) ضمدة ومت٤موى)

 ..(أهٓف يْـ مل ظمـ) آية دم وـ ععم يَقد أهٓف دم الًٔغم

ـْ  َذًمَِؽ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ذم اًمْمٛمػم هؾ ظمػم، اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م: َ
ِ
ْ  عم ـْ  مَل  َيُٙم

ي َأْهُٚمفُ  ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ  أىمرب إمم قم٤مئد هق أم اًمتٛمتع إمم يٕمقد[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرامِ  اعْمَ

  اهلدي؟ قمغم يًتٓمٞمع ٓ عمـ واًمّمٞم٤مم اهلدي وهق ُمذيمقر

 . اًمتٛمتع إمم ٓ، اًمِمٞمخ:

  ؟...هؾ: إذاً  اًمتٛمتع، إمم ُمداظمٚم٦م:

 متتٕمٝمؿ وأن اإلومراد، وقمغم اًمتٛمتع قمدم قمغم ُمٙم٦م أهؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ جلري٤من اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ وم٘مط، اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمٓمقاف هق

 (11: 42: 74/ 813/ واًمٜمقر اهلدى)

ا احلج وراء وـ احلْٔة ًَ  متت

: ي٘مقل وضمؾ قمز رسمٜم٤م واًمٙمرم، اجلقد ُمقؾمؿ هذا اًمتقومػم، ُمقؾمؿ ًمٞمس اًمِمٞمخ:

ـْ ﴿ ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم ـْ  اهْلَْدِي  ُِم ْ  وَمَٛم  ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَل

 [.796:اًمٌ٘مرة] ﴾َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم  

 أن ومٞمٜمٌٖمل احلرم سمالد ذم أُم٤م سمٚمديمؿ، ذم اًمتقومػم شمقومػم، وىم٧م ًمٞمس اًمقىم٧م: إذاً 

 أن طم٤مج يمؾ قمغم جي٥م أنف اعم٠ًمخ٦م ذًمؽ، ُمـ أهؿ واعم٠ًمخ٦م ًمديٙمؿ، ًمذيذ سمٙمؾ قدوادم
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 قمغم ُمٕمف اًمٜم٤مس يم٤من اًمقداع طمج٦م طم٩م ح٤م ط اًمٜمٌل ٕن ُمٗمردًا: وًمٞمس ُمتٛمتٕم٤مً  حي٩م

 صمؿ اعمتٛمتع، وُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مرن، وُمٜمٝمؿ اعمُـْٗمِرد، ُمٜمٝمؿ طمجٝمؿ، ذم اًمثالصم٦م إىم٤ًمم هذه

 ذي ُمـ اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك ُمـ اهلدي ؾم٤مق ُمٜمٝمؿ ىمًؿ ٟمققملم، قمغم يم٤مٟمقا  اًم٘م٤مرٟملم

ؼ مل ُمـ وُمٜمٝمؿ احلٚمٞمٗم٦م، ًُ  قمغم يمٚمٝمؿ احلج٤مج أُمر ط اًمٜمٌل أن واعم٘مّمقد اهلدي، َي

 ىم٤مرٟم٤مً  يم٤من وُمـ ُمٗمرداً  يم٤من ُمـ يٕمٜمل قمٛمرة، طمجٝمؿ جيٕمٚمقا  أن طمجتٝمؿ أنقاع اظمتالف

 إمم اعمٗمرد سم٤محل٩م إومم ٟمِٞم تٝمؿ ي٘مٚمٌقا  سم٠من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمرهؿ اهلدي، يًؼ مل

 اهلدي ؾم٘م٧م ح٤م اؾمتدسمرت، ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م ًمق: »اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل قمٛمرة،

 ش.اًمٜم٤مس أهي٤م وم٠َمطِمٚم قا  قمٛمرة، وجلٕمٚمتٝم٤م

 أن ؾمٌٕم٤ًم، واعمروة سم٤مًمّمٗم٤م وؾمٕمقا  ؾمٌٕم٤ًم، ـم٤مومقا  أن سمٕمد يتحٚمٚمقا  سم٠من وم٠مُمرهؿ

 .إومْمؾ وهق سمحٚم٘مف وإُم٤م اًمِمٕمر، سم٘مص إُم٤م يتحٚمٚمقا 

 قمذراً  ًمٞم٧ًم آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م صمؿ ُمتٛمتٕم٤ًم، اعمًٚمؿ حي٩م أن وم٤مًمقاضم٥م وًمذًمؽ

 .اًمّمقم اهلدي سمديؾ ي٘مقم ٕنف ُمٕمتٛمراً: حي٩م ٓ أن ذم هٜم٤م

ف ٕن داقمل هٜم٤مك ًمٞمس: وم٢مذاً  . حمْم٦م اىمتّم٤مدي٦م ٟمٔمرة إمم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمٔمرٟم٤م ُٟمَقضم 

 .واطمدة هذه

ٌَْتغم احلجٞم٩م أيمثر أن ٟمِم٤مهد ٟمحـ: وإظمرى  شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ اًمٚمحك، سمحٚمؼ ُُم

 ُمٌدئٞم٤مً  اًمٜمٔمر سومٜم٤م وإذا وقمٔمٞمٛم٦م، ضمٚمٞمٚم٦م حلٞم٦م ًمف يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌٞمٙمؿ أن

 اعمرأة[ و اًمرضمؾ سملم اًمٚمحٞم٦م ذم ؾمٌح٤مٟمف اهلل شمٗمريؼ ذم ٟمٔمرٟم٤م]و..ط اًمٜمٌل أُمر قمـ

 شم٘مدير ُمـ ذًمؽ يم٤من وإٟمام ـمٌٞمٕمٞم٦م،[ ُم٠ًمخ٦م] يٙمـ ومل صدوم٦م، يٙمـ مل[ هذا أن ًمٕمٚمٛمٜم٤م]

 .اًمٕمٚمٞمؿ اًمٕمزيز

 يْمع قمٚمٞمؿ، طمٙمٞمؿ وضمؾ قمز اهلل سم٠من ٟمٗمٙمر أن قمٚمٞمٜم٤م ُمًٚمٛملم سمّمٗمتٜم٤م ومٜمحـ: إذاً 

 ضمرداً  واًمٜم٤ًمء حلك، ذوي اًمرضم٤مل ضمٕمؾ ومحٞمٜمام ضمدًا، دىمٞمؼ وسمٕمٚمؿ حمٚمف، ذم رء يمؾ

 ٟمحـ ُمٜم٤م يٙمقن إٟمام اًمٕم٨ٌم ًمٙمـ قمٌث٤ًم، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ظمٚم٘مف ذم ذًمؽ يم٤من ُم٤م ُمردًا،

 سمٚمده، ذم ـمقيٚم٦م ؾمٜملم اًمٞمقم أطمدٟم٤م قم٤مش وًمئـ اًمٚمحك، سمحٚمؼ اسمتٚمقا  اًمذيـ اًمرضم٤مل

 ُمالزُم٦م ُمٕمّمٞم٦م ومٝمل اًمٚمحك، سمحٚمؼ اسمتكم إردن، ذم ُمٍم، ذم ؾمقري٤م، ذم أىم٤مم طمٞم٨م
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 يمام طمجف جيٕمؾ أن احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م إذا ومرص٦م هيتٌٚمٝم٤م أن إىمؾ قمغم ومٕمٚمٞمف ًمف،

 يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ، ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 ش.أُمف وًمدشمف

 احل٤مج، اؾمؿ ايمت٥ًم سمٚمده إمم رضمع ُم٤م وم٢مذا اعمًٚمؿ، حي٩م أن اعمٝمؿ ُمـ ًمٞمس: وم٢مذاً 

 .ومالن طم٤مج ي٤م ٟمقدي: أي

 يتٛمٙمـ وًمـ أُمف، وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ يٕمقد أن اعمٝمؿ إٟمام اعمٝمؿ، هق هذا ًمٞمس

 أُمف، وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ يٕمقد أن يتٛمٙمـ ًمـ اًمٚمحٞم٦م، سمحٚمؼ إىمؾ قمغم اعمٌتغم احل٤مج

 حلٞمتف، حيٚمؼ أن ُمـ ًمف سمد ٓ يقُملم، يمؾ ذم أو يقم يمؾ ذم وضمؾ قمز اهلل يٕميص وهق

 أن احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م ىم٤مصدون أنٙمؿ اقمت٤ٌمر قمغم شمٕمٚمٛمقن أنٙمؿ وسمخ٤مص٦م

 إُمقر هذه ُمـ يتحٚمؾ صمؿ أؿمٞم٤مء، قمٚمٞمف َيـْحُرم سم٤محل٩م أو سم٤مًمٕمٛمرة حُيِْرم طمٞمٜمام اعمًٚمؿ

ك إومم اعمرطمٚم٦م ُمرطمٚمتلم، قمغم اصمٜمتلم، ٟمقسمتلم قمغم قمٚمٞمف اعمحرُم٦م ٛمَّ ًَ  اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد شُم

 احلؾ احل٤مج يتحٚمؾ ُمتك إيمؼم، سم٤محلؾ شمًٛمك إظمرى واعمرطمٚم٦م إصٖمر، سم٤محلؾ

 يتحٚمؾ، أن يريد اًمذي هذا يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمٕمٞمد، يقم اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمك إذا إصٖمر،

 يقم رسمف سمٛمٕمّمٞم٦م ؾمٞمٌدأ ًمٚمحٞمتف طم٤مًم٘م٤مً  قم٤مدة يٙمقن واًمذي أفم٤مومره ي٘مص ؿمٕمره، ي٘مص

 .يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ ضمدًا، يمٌػمة ُمِمٙمٚم٦م ومٝمذه حلٞمتف، حيٚمؼ أن وهق اًمٕمٞمد،

ٟمٜم٤م ُمـ ٟمريد ومٜمحـ وًمذًمؽ  ؾمقريلم أو ُمٍميلم يم٤مٟمقا  ؾمقاء يمٚمٝمؿ، احلج٤مج إظمقا

 ُم٤م ذًمؽ وُمـ وإصمؿ، ذٟم٥م يمؾ ُمـ ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦م وضمؾ قمز اهلل إمم يتقسمقا  أن أردٟمٞملم أو

 اًمٖمٞمقب، قمالم إٓ ذًمؽ يٕمٚمؿ ومال اهلل، وسملم إٟم٤ًمن يمؾ سملم ُم٤م أُم٤م ًمٚمٕمٞم٤من، فم٤مهر هق

ئر، يتقمم واهلل اًمٔم٤مهر هذا ًمٙمـ  ُمٜمذ سم٤مًمتقسم٦م طمجٙمؿ شمٗمتتحقا  أن أنّمحٙمؿ وم٠من٤م اًمنا

 سم٠من إصٖمر سم٤محلؾ اًمٕمٞمد يقم ؾمتٗم٤مضم١مون ٕنٙمؿ اًمٚمحٞم٦م: طمٚمؼ قمـ اًم٤ًمقم٦م هذه

 ُمع ضمديدة وطمٞم٤مة ظمٓمقة ٟمًتٗمتح أن ومٌدل ُمٕمّمٞم٦م، وهذه وحل٤ميمؿ، رؤوؾمٙمؿ حتٚم٘مقا 

 .أرو٤مً  ٟمرُمٞمٝم٤م صمؿ ٟمحٚم٘مٝم٤م سمٜم٤م إذا إصٖمر، سم٤مًمتحٚمؾ وهق وضمؾ قمز رسمٜم٤م

ريمؿ أن أردت ًمذًمؽ اعمًٚمؿ: احل٤مج يٙمقن أن يٜمٌٖمل هٙمذا ُم٤م  شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيم 

 يمثػم قمغم وؾمٞمٓمرت راٟم٧م اًمتل آضمتامقمٞم٦م سم٤محلٞم٤مة ُمٜمٙمؿ أطمد حيتجـ وٓ اعم١مُمٜملم،
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 هق ُمٍم ذم اعمًتٕمٛمر اعمًتٕمٛمر، أوضمده٤م إٟمام احلٞم٤مة هذه ٕن اعمًٚمٛملم: ُمـ

 إًمٞمٜم٤م ضم٤مسمقا  اًمذيـ وهؿ يمثر، واعمًتٕمٛمرون ومرٟم٤ًم، هق ؾمقري٤م ذم واعمًتٕمٛمر اإلٟمجٚمٞمز،

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مإلؾمالم صٚم٦م هل٤م ًمٞمس اًمتل اًمت٘م٤مًمٞمد هذه

 وأراد ؾم٤مسم٘م٤مً  أضمرم ُمـ أن اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ىمرأتؿ أنٙمؿ ًمق ضمداً  شمٕمجٌقن ىمد

 ومحٚمؼ حلٞمتف، حيٚمؼ يٕمتؼم عمـ قمؼمة جيٕمٚمف وأن اًمٜم٤مس، سملم يذيٕمف أن اًمنمقمل اًم٘م٤ميض

 يمثػم قمغم اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕم٤مدات ؾمٞمٓمرة سم٥ًٌم هذا: قمغم اقمت٤مدوا اًمٜم٤مس ًمٙمـ ُُمْثَٚم٦م، اًمٚمحٞم٦م

 احلرص يمؾ حترصقا  أن قمٚمٞمٙمؿ: وأىمقل أظمػماً  وم٠مقمقد وًمذًمؽ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد ُمـ

 أن ذًمؽ ُمـ سمِم٤مئر وأول أُمٝم٤مشمٙمؿ، وًمدشمٙمؿ يمٞمقم احل٩م سم٥ًٌم ذٟمقسمٙمؿ ُمـ شمٕمقدوا أن

 اًمِم٤مرب طمٗمقا : »ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ اعمٕمّمٞم٦م، هذه ُمـ اخلالص شمٜمقوا

 ش.واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد وظم٤مًمٗمقا  اًمٚمحك، قمـ وأقمٗمقا 

 اًمٚمحٞم٦م، طِمٚم ٞمؼ وهق يمنى ُمـ ضم٤مءه يم٤من ًمرضمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 رب أُم٤م: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ،-يمنى: يٕمٜمل– رب أُمرين: ىم٤مل هبذا؟ أُمرك ُمـ: »ىم٤مل

 ش.اًمٚمحٞم٦م وإقمٗم٤مء اًمِم٤مرب سم٘مص أُمرين وم٘مد وضمؾ قمز

 ُمـ ظمٚمؼ ٕهن٤م حلٞمتف: قمـ ُيْٕمِٗمل اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر، قمالُم٦م همػم اعمًٚمؿ قمالُم٦م: وم٢مذاً 

  ظَمْٚمُؼ  َهَذا﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام اهلل ظمٚمؼ
ِ
ـَ  ظَمَٚمَؼ  َُم٤مَذا وَم٠مَُرويِن  الِلَّ ِذي ـْ  اًمَّ  ﴾ُدوٟمِفِ  ُِم

 [.77:ًم٘مامن]

 ُمالطمٔم٦م قمٜمديمؿ يم٤من إذا وأرضمق اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى، ذًمؽ ذم ًمٕمؾ

 .طمقهل٤م اًمٜمٔمر ٟمت٤ٌمدل ًمٙمل أؾمٛمٕمٝم٤م أن وم٠مريد ُمِمٙمٚم٦م، أو

 ( 11: 11: 52/ 413/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلج أ٘قاع

 أؿم٤مر أدق، أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو وضمؾ، قمز اهلل ذيمره٤م اًمتل احل٩م وَم٠َمؿْمُٝمر اًمِمٞمخ:

 :صمالصم٦م هل إًمٞمٝم٤م
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ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم

قَق  ًُ  [.797:اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

 أؿم٤مر اًمتل إؿمٝمر هذه ًمتٌلم دائاًم، اًم٘مرآن ُمع قم٤مدهت٤م هل يمام اًمًٜم٦م ضم٤مءت صمؿ

 .احلج٦م ذي وؿمٝمر اًم٘مٕمدة ذي وؿمٝمر ؿمقال ؿمٝمر ومٝمل اًمٙمريٛم٦م، أي٦م ذم إًمٞمٝم٤م

 أن ومٞمجقز اًمثالصم٦م، احل٩م أنقاع ُمـ ٟمقع أي قمغم سم٤محل٩م حُيِْرم أن اإلٟم٤ًمن أراد وم٢مذا

 ىمٌؾ سم٤مًمّمالة حيرم ُمـ يمٛمثؾ ومٛمثٚمف ؿمقال، ىمٌؾ أطمرم أنف ومٚمق ؿمقال، أول ذم حيرم

 .وىمتٝم٤م دظمقل

 ذم ضم٤مءت ٕهن٤م ُم٘مٌقًم٦م: همػم هل وىمتٝم٤م ىمٌؾ ومٞمٝم٤م أطمرم اًمتل اًمّمالة هذه أن ومٙمام

 اًمثالصم٦م، إؿمٝمر هذه همػم ذم سم٤محل٩م أطمرم ُمـ يمذًمؽ ذقم٤ًم، هل٤م اعمحدد اًمقىم٧م همػم

 واًمٜم٤مس ومالن طم٩م: اًمًقري أو اًمِم٤مُمل اعمثؾ ي٘مقل هٜم٤م وُمـ طم٩م، ىمد يٙمقن ومال

 .احل٩م وىم٧م اٟمتٝمك ٕنف طم٩م: ًمٞمس هذا أن اًمٜمٝم٤مي٦م ذم. راضمٕم٦م

م يٌدأ أن ًمف احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م ىم٤مصداً  يم٤من عمـ: وم٢مذاً   ؿمٝمر أول ذم سم٤مإلطمرا

م سمدأ ُمـ قمغم يؽمشم٥م ُم٤مذا أن اٟمٔمر ؿمقال،  سم٠من ىمٚم٧م ؿمقال، ؿمٝمر أول ذم سم٤مإلطمرا

 وطم٩م اإلىمران، وطم٩م اإلومراد، ومح٩م أنقاع، أو صٗم٤مت صمالصم٦م اًمٕمٚمامء قمٜمد ًمف احل٩م

 .اًمتٛمتع

 يت٤ًمهؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ اًمذي اًمقاضم٥م هق سمؾ ي٘مٞمٜم٤ًم، أومْمٚمٝم٤م هق اًمتٛمتع طم٩م

: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل ويمام اًم٘مديؿ، ُمٜمذ ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م ًمٙمـ اًمتٛمتع، طم٩م سمٖمػم حيرم

َـّ ﴿  احلج٤مج ُمـ اًمٙمثػم دمد وًمذًمؽ ،[787:إقمراف] ﴾َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ اًمٜم٤َّمسِ  َأيْمَثرَ  َوًَمِٙم

 اهلل ٕن ُمًتحٞمؾ: أُمر هذا اًمٜم٤مس يمؾ ـمٌٕم٤مً  اًمٜم٤مس وهداي٦م اعمٗمرد، سم٤محل٩م ُيـْحِرُمقن

٦مً  اًمٜم٤َّمَس  جَلََٕمَؾ  َرسم َؽ  ؿَم٤مءَ  َوًَمقْ ﴿: ىم٤مل طملم إرادشمف ؿم٤مءت هٙمذا وضمؾ قمز  ﴾َواطِمَدةً  ُأُمَّ

 .أي٦م[.. 778:هقد]

 أؿمٝمر ُمـ إول اًمِمٝمر أول ذم اًمٜم٤مس سمٕمض سم٤محل٩م حيرم ىمد أنف ي٘مع وم٤مًمذي

 يقم طمتك إطمراُمف ذم ئمؾ أن طمٞمٜمذاك وٓزُمف آٟمٗم٤ًم، ذيمرت يمام ؿمقال ؿمٝمر وهق احل٩م،

 احلؾ حتٚمؾ وم٘مد ومرُم٤مه٤م، ُمٜمك ذم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة إمم وضم٤مء اعمزدًمٗم٦م ُمـ أوم٤مض إذا اًمٜمحر،
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 إُم٤م رُمٞمف إمم يْمؿ أن سمد ٓ أنف أظمر واًمرأي إرضمح، وهق ًمٚمٕمٚمامء رأي ذم إصٖمر

 .اًمٜمحر وإُم٤م احلٚمؼ

 هذه يمؾ احلج٦م، ذي ُمـ أج٤مم وقمنم اًم٘مٕمدة وذي ؿمقال ؿمٝمر اٟم٘مْم٤مء سمٕمد اعمٝمؿ

 يتّمؾ أو زوضمتف يقاصؾ أن وٓ فمٗمراً  وٓ ؿمٕمراً  ي٘مص أن ًمف حيؾ ٓ حمرُم٤مً  يم٤من إج٤مم

 َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة ضم٤مء اًمتل إطمٙم٤مم ُمـ ذًمؽ وٟمحق هب٤م،

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

 [.797:اًمٌ٘مرة]

 أىمقل ُم٤م هق ًمٕمٚمف يمٌػم طمرج ذًمؽ وذم اعمٗمرد، سم٤محل٩م اعمحرم هذا ُم٤ًموم٦م ومتٓمقل

ر اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ أو اًم٥ًٌم،  احل٩م أومرد ىمد يم٤من عمـ إُمر أظمػماً  احلٜمٞمػ اًمنمع ىَمرَّ

ف وجيٕمؾ اإلومراد هذا يٗمًخ سم٠من  ُيـْحِرم اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم صمؿ يتحٚمؾ، صمؿ متتٕم٤ًم، طَمجَّ

 .أظمرى ُمرة سم٤محل٩م

 اًمثالصم٦م، إؿمٝمر هذه ُمـ ؿمٝمر ذم حيرم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز صمالصم٦م، احل٩م أؿمٝمر: وم٢مذاً 

 .سم٤محل٩م اإلطمرام وىم٧م حتديد ُمـ اعم٘مّمقد هق هذا

 ذًمؽ وذم إطمراُمف ذم وضمقسم٤مً  ومٞمٔمؾ اهلدي،..يًؼ مل ىم٤مرٟم٤مً  يم٤من أو ُمٗمرداً  يم٤من وم٢مذا

 .يمٌػم طمرج

 احل٤مج طمٙمؿ ومحٙمٛمف اهلدي، يًؼ مل يم٤من إذا اًم٘م٤مرن اهلدي، يًؼ مل يم٤من إذا أُم٤م

 إٟمام وإجن إذع يم٤من وًمذًمؽ قمٛمرة، إمم احل٩م يٗمًخ أن سمد ومال طمجف، أومرد اًمذي

 يٜمتٔمر صمؿ يقُملم، أو يقم فمرف ذم ُمٜمٝم٤م وَمَٞمَتَحٚمَّؾ سم٤مًمٕمٛمرة يٌدأ ٕنف اًمتٛمتع: طم٩م هق

 هذا ومٗمل قمروم٤مت، ىمٌؾ اًمذي وهق اًمؽموي٦م، يقم هق اًمذي اًمث٤مُمـ يقم يدظمؾ طمتك

داً  ُيـْحِرم اًمٞمقم  ؿم٠منٜم٤م هق يمام اًمٕمٛمرة، احل٩م هذا يدي سملم ىمدم يم٤من أن سمٕمد سم٤محل٩م ُُمـَجدَّ

 .اًمٞمقم

 ( 11: 11: 58/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 13: 41/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)
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 عٔرة إىل ضمجتف اظمِرد فسخ وصمقب

 ...قمٚمٞمف هؾ احل٩م، ذم ًمٚمٛمٜمٗمرد سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 .اعمٜمٗمرد وًمٞمس اعمٗمرد، شمٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اعمٗمرد ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمف؟ ُم٤م اًمِمٞمخ:

م أن قمٚمٞمف ُمداظمٚم٦م:  هدًي٤م؟ ُيَ٘مد 

م أن قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:  .قمٛمرة إمم اعمُـْٗمِرد احل٩م يٗمًخ أن سمٕمد هدًي٤م ُيَ٘مد 

 يٗمًخ؟ مل وإذا ُمداظمٚم٦م:

 قمٛمرة، إمم طمجٝمؿ يٗمًخقا  سم٠من أصح٤مسمف ط اًمٜمٌل أُمر ًم٘مد جيقز: ٓ اًمِمٞمخ:

 اهلدي ؾم٘م٧م ح٤م اؾمتدسمرت، ُم٤م أُمري ُمـ اؾمت٘مٌٚم٧م ًمق: »اًمًالم قمٚمٞمف هق وىم٤مل

، أن أومردوا يم٤مٟمقا  اًمذيـ وم٠مُمر ،شاًمٜم٤مس أهي٤م وم٠َمطِمٚم قا  قمٛمرة، وجلٕمٚمتٝم٤م  ومٞمٜم٘مٚم٥م حَيِّٚمقا

 هق اًمذي اًمث٤مُمـ، اًمٞمقم إمم اإلطمرام ُمـ ُمتحٚمٚملم هٙمذا ئمٚمقن صمؿ قمٛمرة، إمم طمجٝمؿ

 وقمٛمرة، طمج٤مً  هلؿ اهلل مجع ىمد ومٞمٙمقن سم٤محل٩م، هُيِٚم قن اًمؽموي٦م ويقم اًمؽموي٦م، يقم

 .اهلدي ي٠ميت وطمٞمٜمئذٍ 

 قم٤مُم٦م يٗمٕمٚمف ُم٤م ًمٙمـ هدي، قمٚمٞمف ومٚمٞمس ذقمل، ًمٕمذر ُُمْٗمِرداً  إٟم٤ًمٟم٤مً  ومروٜم٤م ًمق أُم٤م

 ..ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ظمٓم٠م ومٝمذا ذقمل، قمذر أّي  دون اإلومراد ىمّمد ُمـ اًمٜم٤مس

 ومٝمٛمتٜمل؟

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أن يًتٓمٞمع وٓ اًمقىم٧م، قمٚمٞمف و٤مق رضمؾ ٟم٤مدرة، صقرة ٟمرى يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 طمجف هذا وقمروم٤مت، ُمٜمك إمم ُم٤ٌمذة خيرج سمٞمٜمام سم٤مًمٕمٛمرة وي٠ميت ويٓمقف ُمٙم٦م يدظمؾ

 .هدي قمٚمٞمف ًمٞمس ومٝمذا ُمٗمرد،
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 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اًمقطمٞمدة شم٘مري٤ٌمً  اًمّمقرة هذه ؾمالم، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 طم٩م إمم قمٛمرهت٤م اٟم٘مٚم٧ٌم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة احل٤مئض، ُمثالً  وطمٞمدة، ًمٞم٧ًم ٓ، اًمِمٞمخ:

 .قمٛمرهت٤م ُمٗمرد،

 .احلٞمض سم٥ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 ..ُمٗمرد طم٩م ٟمتّمقر ممٙمـ ومٝمٙمذا أجقة، اًمِمٞمخ:

 .وٞم٘م٦م سمّمقرة سمس ُمداظمٚم٦م:

 .أُمره قمغم هُمٚم٥َِم  أنف إٓ اًمرضمؾ ي٘مّمد ُم٤م سمدون يٕمٜمل ضمدًا، وٞم٘م٦م اًمِمٞمخ:

 .اسمتداءً  يتٕمٛمده ٓ يٕمٜمل ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 ..ظمٓم٠م هذا اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 77: 17/ 415/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 73: 37/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)

 وِرداً  كان ظمـ احلج زمَد زمَٔرة اإلسمٗان ضمْؿ

ر أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز هؾ اًمٕمٛمرة، ًمتجديد سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  أن قمٛمرة، ُمـ أيمثر ُيَٙمر 

  ويرضمع؟ اًمتٜمٕمٞمؿ إمم خيرج

 اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما  أن: وسمٛمٕمرومتل اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ هذا يم٤من ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

ـْ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىمقل يٕمٚمٛمقن وهؿ اًمنمقمل، احلٙمؿ يٕمٙمًقن  إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   ُمقا  أن يريدون ٓ ومٝمؿ ،[796:اًمٌ٘مرة] ﴾اهْلَْدِي  ُِم  يدي سملم ُيَ٘مد 

 أن يريدون ٓ ومٝمؿ وم٘مراء يم٤مٟمقا  إذا أو اهلدي، صمٛمـ يتٙمٚمٗمقا  ٓ ًمٙمل قمٛمرة: احل٩م

، إذا أج٤مم وؾمٌٕم٦م احل٩م، ذم أج٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم.. اًمّمٞم٤مم يتٙمٚمٗمقا   ومٙمثػم وًمذًمؽ رضمٕمقا

 طم٩م يٜمقون وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رهبؿ سمٓم٤مقم٦م أنٗمًٝمؿ قمغم إؿمح٤مء اًمٜم٤مس ه١مٓء ُمـ

ّمقا  وىمد اإلومراد،  يدي سملم احل٩م قمٛمرة ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م يتداريمقا  أن ٕنٗمًٝمؿ ظَمّمَّ
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 أطمد وضمقب ُمـ يٜمجقن احل٤مًم٦م هذه ذم ٕهنؿ احل٩م: سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة ي٠متقا  أن احل٩م،

 هذا قمغم اطمتٞم٤مل وهذا أج٤مم، قمنمة صٞم٤مم أو اهلدي وهق أٓ ذيمراَ ً، اًم٤ًمسم٘ملم إُمريـ

 .اًمنمقمل احلٙمؿ

 أن احل٩م سمٕمد احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة متتع ممـ آقمتامر ضمقاز ٟمرى ٓ ٟمحـ ًمذًمؽ

 ط اًمٜمٌل ؾمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م هل إٟمام اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم احل٩م سمٕمد اخلروج ٕن اًمتٜمٕمٞمؿ: إمم خيرج

 ُمع اعمديٜم٦م ُمـ ظمرضم٧م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة سم٤مًمٜم٦ًٌم

ف ذم ٟمزًم٧م ح٤م وًمٙمٜمٝم٤م احل٩م، قُمْٛمرة ُمٕمتٛمرة ط اًمٜمٌل  ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤منٍ  َهِ

: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل ووضمده٤م ط اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ ومٚمام اًمٜم٤ًمء، قم٤مدة اًمٕم٤مدة ضم٤مءه٤م

٧ِم؟ شمٌٙمل ُم٤مًمِؽ » ًْ  هذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م َأنَِٗم

ش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف ىمد أُمر

 ذم اهلل أُمر ُمـ هق أو هل اًمتل قمٛمرهت٤م إمت٤مم ُمـ شمتٛمٙمـ مل قمٚمٞمٝم٤م احلٞمض ـمروء وم٥ًٌٌم

  َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿: ىمقًمف
ِ
َّ
ِ
 [.796:اًمٌ٘مرة] ﴾لِل

 ـمقاف وـم٤موم٧م وأوم٤مو٧م يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمؽ وأدت قمروم٤مت، ذم ـمٝمرت ومٚمام وًمذًمؽ

 قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اعمديٜم٦م إمم اًمرضمقع أقمٚمـ اًمقداع، ـمقاف سمٕمد ط اًمٜمٌل وأقمٚمـ اإلوم٤مو٦م،

 أن٤م وأقمقد وقمٛمرة، سمح٩م اًمٜم٤مس يٕمقد، ُم٤مزم: ىم٤مًم٧م ُم٤مًمؽ؟: »ىم٤مل أجْم٤مً  شمٌٙمل هل وإذا

ش واطمد سمٜمًؽ أن٤م وأقمقد سمٜمًٙملم، اًمٜم٤مس يٕمقد: »أظمرى رواي٦م ذم ،شقمٛمرة دون سمح٩م

 سم٠مهٚمف رومٞمً٘م٤م يم٤من يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمٚمقم هق يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ويم٤من

ٌَٝم٤م أن اًمّمديؼ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد أظمٞمٝم٤م وم٠مُمر رطمٞماًم،
 هب٤م خيرج وأن ظمٚمٗمف، ُيْريمِ

 .ىمٌؾ ُمـ وم٤مشمتٝم٤م اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٛمرة سمديؾ سمٕمٛمرة ًمت٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم

 قمٛمرة ومٝمل اًمٕمٛمرة، ٕداء احل٩م سمٕمد اًمتٜمٕمٞمؿ إمم اخلروج: أىمقل أن٤م وًمذًمؽ

ٜمٝم٤م قمدم ُمـ قم٤مئِم٦م أص٤مب ُم٤م اًمٜم٤ًمء ُمـ أص٤مب ومٛمـ احل٤مئض،  سمٕمٛمرة سم٤مإلشمٞم٤من شَمـَٛمٙم 

 اًمٓم٤مهرات اًمٜم٤ًمء أُم٤م -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤مئِم٦م ومٕمٚم٧م يمام شمٗمٕمؾ أن ومٚمٝم٤م احل٩م،

 وًمٙمٜمٝمـ سمذًمؽ، ي٠متلم أن سم٢مُمٙم٤مهنـ يم٤من أو احل٩م، يدي سملم سم٤مًمٕمٛمرة أتلم واًماليت

 أن يريدون صمؿ آٟمٗم٤ًم، ذيمرهت٤م اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ ًم٥ًٌم اعمٗمرد: احل٩م قمغم اىمتٍمن
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 اًمتًقي٦م ومٝمذه اًمتٜمٕمٞمؿ، ُمـ يٕمتٛمرن سم٠من احل٩م، يدي سملم اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهتـ ُم٤م يتداريمقا 

 ٓ أن أومم صمؿ وم٠مومم يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا جيقز، ٓ وهذا واحل٤مئْم٤مت اًمٓم٤مهرات سملم

 صغم اًمٜمٌل ٕن احل٩م: يدي سملم يٕمتٛمروا أن يمٚمٝمؿ اًمرضم٤مل وقمغم ًمٚمرضم٤مل، ذًمؽ جيقز

 يقم إمم ُمًتٛمرة ذيٕم٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ سمقطمل ضمٕمٚمٝم٤م ىمد وؾمٚمؿ آخف قمٚمٞمف اهلل

ٌَّؽ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: »ىم٤مل طملم اًم٘مٞم٤مُم٦م  قمٚمٞمفش أص٤مسمٕمف سملم وؿَم

 .اًمًالم اًمّمالة

 إٓ اًمٕمٛمرة، قمـ ُمٗمردة سمحج٦م ي٠ميت أن إمم يْمٓمر اعمًٚمؿ أن ٟمتّمقر ومال: وًمذًمؽ

 ـمقاف ُمـ شمتٛمٙمـ أن ىمٌؾ حتٞمض اًمتل احل٤مئض يمٔمرف ضمدًا، ضمداً  َوٞم ٘م٦م فمروف ذم

 احل٩م، ُمـ ضمزء اًمٕمٛمرة إبدي اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ُيراقمك أن جي٥م هلذا، اًم٘مدوم

 . ٟمٕمؿش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»

 (11: 47: 21/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

د الَٔرة زمالٕسبة لَٓٔتٔر كؿ  وـ الققت يتاج إذا أراد أن ُيـَجدِّ

د أن أراد ًمق اًمقىم٧م ُمـ يمؿ ًمٚمٛمٕمتٛمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  اًمٕمٛمرة؟ ُيـَجد 

 ذم اًمقىمقع قمدم ٟمالطمظ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ ذقم٤ًم، ُُمـَحّدد وىم٧م هٜم٤مك ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 هٚمؽ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمًٚمؿ قمٜمف يٌتٕمد أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمتٙمٚمػ وذم اًمتٜمٓمع

 قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وهنٞمفش اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ.. اعمتٜمٓمٕمقن هٚمؽ.. اعمتٜمٓمٕمقن

ا ٟمْمع أن أُم٤م اعمٕم٤مين، ُمـ ذًمؽ وٟمحق اًمتٙمٚمػ،  يمام إٟم٤ًمن ويمؾ ذًمؽ، ًمٜم٤م ومٚمٞمس طَمدًّ

٤منُ  سَمؾِ ﴿: إن٤مم رب ىم٤مل ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  سماَِم  َٟمْٗمسٍ  يُمؾ  ﴿[.. 74:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

٧ٌَْم  ًَ  .ٟمٕمؿ. وهٙمذا[.. 38:اعمدصمر] ﴾َرِهٞمٜم٦َمٌ  يَم

 (  11: 48: 29/ 383/واًمٜمقر اهلدى) 
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 احلج زمَد اظمِرد لٓحاج الَٔرة ضمْؿ

  احل٩م؟ سمٕمد اعمٗمرد ًمٚمح٤مج اًمٕمٛمرة ُمداظمٚم٦م:

ع ٓ اًمِمٞمخ:  . ُينْمَ

 . هب٤م أتك وًمق ُمداظمٚم٦م:

ٝم٤م ومٝمق احل٩م، إمم سم٤مًمٕمٛمرة يتٛمتع أن قمٚمٞمف يم٤من ٕنف قمٚمٞمف: ُمردودة اًمِمٞمخ: ًَ  . قَمَٙم

 . ؿمٞمخ ي٤م ضم٤مهالً  يم٤من ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 . يٕمٚمؿ اًمِمٞمخ:

اه٤م ُمداظمٚم٦م:  . َأدَّ

اه٤م يٕمٚمؿ، اًمِمٞمخ:  . ٓ أو ُمٕمذوراً  يم٤من اهلل، إمم أُمره أدَّ

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 39: 37/ 337/ واًمٜمقر اهلدى)

 يقم إٓ خيرج أٓ جيب أم شمام٘ٗة يقم دم زمْٔة ُيرم واظمِرد الّارن

 سمسَة

 خيرج ُم٤م جي٥م وإٓ صمامٟمٞم٦م، يقم ذم سمٛمٙم٦م ُيـحرم واعمٗمرد ًمٚمٛم٘مرن سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

  شمًٕم٦م؟ يقم إٓ

 . اإلوم٤مو٦م ـمقاف قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 . ُمت٠مظمًرا  ضم٤مء ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:
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، ضم٤مء هق ُمداظمٚم٦م:  . قمروم٦م إمم احل٩م ٟمّمػ سمٕمد ضم٤مء ُمت٠مظمًرا

 .. هق ُمـ اًمِمٞمخ:

 . شمًٕم٦م يقم إٓ ُمٙم٦م إمم يّمؾ ُم٤م واعمٗمرد، ًمٚمٛم٘مرن سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 أُم٤م واًمتٛمرة، اًمتٛمرة سملم ي٘مرن اًمذي وم٤معم٘مرن قمرب، وأن٧م ُم٘مرن شم٘مؾ ٓ اًمِمٞمخ:

 . ىم٤مرن ومٝمق واًمٕمٛمرة احل٩م سملم جيٛمع اًمذي

 شمًٕم٦م يقم إٓ ُمٙم٦م يّمؾ ُم٤م يٕمٜمل وُمٗمرد ىم٤مرن ظمػًما، اهلل ضمزاك ىم٤مرن ُمداظمٚم٦م:

 . ُمِمٙمٚم٦م ٓ يّمؾ ىمٌٚمٝم٤م وإٓ

 .. هق يّمؾ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . عمٙم٦م يٓمٚمع ُمتك ُمداظمٚم٦م:

  اًم٘م٤مرن؟ اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . اعمٗمرد أم اًمِمٞمخ:

  عمٙم٦م؟ ُمتك ـمٚمققمٝمؿ واعمٗمرد، اًم٘م٤مرن ُمداظمٚم٦م:

 ي٘ميض صمؿ ُمٜمك، إمم ومقراً  ذه٥م ًمق إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًميوري ُمـ ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 ويٓمقف ُمٙم٦م ي٠ميت اًمٕمٞمد يقم يٕمٜمل احلج٦م ذي ُمـ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم ذم صمؿ يمٚمٝم٤م، اعمٜم٤مؾمؽ

 . احل٩م أدى ىمد ويٙمقن اإلوم٤مو٦م، ـمقاف

  اًم٘م٤مرن؟ ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

  وحتٚمؾ؟ وـمقاف ـمٌٕم٤مً  قمٛمرة قمٚمٞمف اهلَِدي، ُمع ضمدة ُمـ أطمرم إذا اًم٘م٤مرن ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

  جلدة؟ سم٤مإلطمرام يرضمع ممٙمـ ُمداظمٚم٦م:
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 . ٓ يتحٚمؾ مل دام ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . سم٤مهلدي ُمٙم٦م ذم ئمؾ يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

د، اًم٘مران وسملم اًمتٛمتع سملم اًمٗمرق وهذا. ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:  أو أومرد ُمـ ٕنف واإلومرا

 . إطمراُمف ذم ئمؾ أن جي٥م ذًمؽ ُمٕمٜمك ىمرن

 ( 17: 11: 27/ 416/واًمٜمقر اهلدى)

 زماحلج اظمتَة

َقر طمدي٨م :اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ اعمٚم٘مل: ًْ
ِ
 خمرُم٦م، سمـ اعم

 وهٜم٤مك ،-ط- اًمٜمٌل سم٠مصح٤مب ظم٤مص٦م يم٤مٟم٧م اعمتٕم٦م أن يٗمٞمدان ذر أب وطمدي٨م

ٌَلم   أظمرى أطم٤مدي٨م - احلٌٞم٥م ذًمؽ سَملّم  يمام إبد، ٕبد هل سمؾ يمذًمؽ، شمٙمـ مل أهن٤م شُم

 اًمٜمّمقص؟ هذه سملم اًمتقومٞمؼ ذم ىمقًمٙمؿ ومام. -ط

 هق إٟمام ُمرومققم٤ًم، ًمٞمس ذر أب ومحدي٨م وُمقىمقف، ُمرومقع سملم شَمَٕم٤مُرض ٓ اًمِمٞمخ:

ىم٦م طمدي٨م أُم٤م يمالُمف، ُمـ طم٦ًم، ُمرومقع ومٝمق ُم٤مًمؽ سمـ ها  داقمل ومال: ومحٞمٜمئذٍ  سا

 طمٙمؿ أنف سحي٦م سمٕم٤ٌمرة ُيْٕمٓمِل اعمرومقع أن وسمخ٤مص٦م وُمرومقع، ُمقىمقف سملم ًمٚمتقومٞمؼ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم

ىم٦م، حلدي٨م وٟمحقه ذر أب طمدي٨م ُمٕم٤مرو٦م ذم هٜم٤مك إؿمٙم٤مل ومال: وًمذًمؽ  ها

 ذم إؿمٙم٤مل ومال ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف وهق

 .هذا

ح ؿمٞمخ ي٤م اعمًقر ًمٙمـ اعمٚم٘مل: - اًمٜمٌل ؾم٠مخٜم٤م: سم٘مقًمف -ط- اًمٜمٌل ؾم٠مل أنف َسَّ

  يمام أمحد اإلُم٤مم يم٤من وإنش ٟمٕمؿ:»ىم٤مل ظم٤مص٦م أخٜم٤م -ط

 .صحتف ُمٕمروف ذر أب طمدي٨م واعمًقر، ذر أب طمدي٨م ذيمرت أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اعمٚم٘مل:
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 اًمث٤مين؟ احلدي٨م روى ومٛمـ اًمِمٞمخ:

 -اهلل رمحف- أمحد اإلُم٤مم أن حييين اًمذي ًمٙمـ َّترجيف، حييين ٓ أن اعمٚم٘مل:

 .أظمرى أطم٤مدي٨م خي٤مًمػ خي٤مًمػ، هذا: وىم٤مل سم٤مًمِمذوذ، رُم٤مه ىمد

 .قمروم٧م ُم٤م وم٤مًمزم اًمًٜم٦م، إُم٤مم اإلُم٤مم سمقاؾمٓم٦م قمروم٧م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م همػمه، َصّححف يم٤من وإن ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ، اعمٚم٘مل:

 .صححف اًمذي وُمـ أظمرضمف اًمذي ُمـ ٟمٕمرف أن يٜمٌٖمل ٟمحـ أُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك اعمٚم٘مل:

 .صحٞمح٤مً  يٙمقن أن يٛمٙمـ وٓ اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك اعمٚم٘مل:

 ( 11: 47: 25/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 أن لف زمدا شمؿ احلج، ٘قى قد يْـ ومل احلج أؾمٖر دم اعتٔر رصمؾ

 احلج؟ عٔرة عٓٗف فٖؾ يج

 ُمـ ضم٤مء اًم٘مٕمدة، ذي ؿمٝمر ذم أنف ومرض قمغم احل٩م أؿمٝمر ذم اقمتٛمر رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ذم ًمٜمٗمرض قمٛمٚمف ُمٙم٤من إمم رضمع صمؿ ُمٙم٦م، ذم واقمتٛمر اًمًقدان، ُمـ ًمٜمٗمرض سمالده

 ..وح٤م حي٩م، أن ىمرر اًمٗمؽمة هذه أثٜم٤مء اجلٌٞمؾ، ُمديٜم٦م

  يم٤من؟ ُم٤م ىمٌؾ ُمـ اًمِمٞمخ:

ر اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من إمم رضمققمف ومٌٕمد وم٘مط، قمٛمرة ىمٌؾ ُم٘مرًرا، يم٤من ُم٤م ُمداظمٚم٦م:  أن ىَمرَّ

 قمٛمرة؟ قمٚمٞمف ومٝمؾ حي٩م،

 هذه؟ ويـ اجلٌٞمؾ اًمِمٞمخ:
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ٌُْٕمد اًمنمىمٞم٦م، اعمٜمٓم٘م٦م ذم اجلٌٞمؾ ُمداظمٚم٦م:  ومخًامئ٦م أخػ أو ُمٙم٦م، قمـ يمٞمٚمق أخػ شَم

 .اًمتحديد وضمف قمغم

 إقمامل إٟمام احل٩م، قمٛمرة ُمـ ًمف سمد ومال احل٩م، قمٛمرة ٟم٤موًي٤م يم٤من ُم٤م دام ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ومٞمًتٓمٞمع قمٛمٚمف، إمم رضمع صمؿ سم٤محل٩م، ُيْتٌِٕمٝم٤م أن سمِٜمّٞم٦م إومم اًمٕمٛمرة أوىمع ومٚمق سم٤مًمذ٤مت،

 متتع، قمٛمرة َيٜمْقِ  مل وهق أُم٤م اًمتٛمتع، قمٛمرة شمٕمتؼم شمٚمؽ ٕن قمٛمرة، سمدون طم٤مضم٤مً  يٕمقد أن

 .متتع قمٛمرة ًمف شُمـح٥ًم ومال ُُمٗمردة، قمٛمرة ٟمقى وإٟمام

 ( 11: 11: 29/ 733/  واًمٜمقر اهلدى) 

ًَا احلج صقر وـ اليقرة هذه هؾ  وتٔت

 ٟمزل صمؿ وشَمـَحٚمَّؾ، واقمتٛمر ُمٙم٦م إمم ومذه٥م ُمتٛمتًٕم٤م اًمري٤مض ُمـ ضم٤مء رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 أم ُمتٛمتٕم٤مً  يمقٟمف يٌ٘مك ومٝمؾ ًمٚمح٩م، ضمدة ُمـ ُيـْحِرم أن أراد صمؿ ضمدة، ذم أصدىم٤مئف قمٜمد

 .. أنف

 . ُمتٛمتع ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 (17: 77: 37/ 416/واًمٜمقر اهلدى)

 يؼأيام الترش وـ مل يذزمح دم

  ذسمح؟ وُم٤م اًمثالصم٦م اًمتنميؼ أج٤مم اٟمتٝم٧م ُمثالً  إذا ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 .. وُم٤م اًمِمٞمخ:

  طمٙمٛمف؟ ومام اًمتٛمتع، هدي ذسمح ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

م يم٤مًمذي اًمِمٞمخ: ُمٝم٤م وم٤مًمذي اًمّمالة، سمٕمد أو اًمّمالة ىمٌؾ اًمٗمٓمر صدىم٦م ُيَ٘مد   ُيَ٘مد 

ُمٝم٤م واًمذي ُم٘مٌقًم٦م، صدىم٦م ومٝمل اًمّمالة ىمٌؾ  ُمـ صدىم٦م ومٝمل اًمّمالة سمٕمد ُيَ٘مد 

 . اًمّمدىم٤مت
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 .. أم ُم٘مٌقل طمجف يٕمٜمل ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 وضمؾ قمز اهلل حلٙمؿ إمه٤مًمف سم٥ًٌم آصمؿ: ًمٙمٜمف ُم٘مٌقل، طَمّجف ُمتٛمتع؟ هق اًمِمٞمخ:

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم ﴿  . ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 ص٤مر ومٚمام اًمًٗمر، ذم أج٤مم مخ٦ًم وأومٓمر ُم٤ًمومًرا  يم٤من هق ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

ر ومٝمؾ رضمع، إذا وؾمٌٕم٦م احل٩م ذم أج٤مم صمالصم٦م يّمقم ُمتٛمتًٕم٤م  سمٕمد إمم رُمْم٤من ىمْم٤مء ُي١َمظم 

  اًمّمٞم٤مم؟ هذا

  ىمْم٤مء؟ قمٚمٞمف يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 . رُمْم٤من ُمـ أج٤مم مخ٦ًم ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ رضمع، إذا أج٤مم ؾمٌٕم٦م وقمٚمٞمف اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . آيمد ٕنف رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مدم ٓ، اًمِمٞمخ:

  اًمًٌٕم٦م؟ هذه وي١مظمر ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 . حمدودة سم٠مج٤مم ُم١مىمت٦م هل ُم٤م اًمًٌٕم٦م سمٚمده، ذم اًمًٌٕم٦م اًمِمٞمخ:

  احل٩م؟ ذم اًمتل إج٤مم واًمثالصم٦م ُمداظمٚم٦م:

 . ىم٤مل يمام احل٩م ذم ُمٜمٝم٤م ٓسمد أج٤مم صمالصم٦م اًمِمٞمخ:

  يقم؟ أّي  ذم ُمتك ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

  اًمتنميؼ؟ أج٤مم ُمداظمٚم٦م:

 . اًمتنميؼ أج٤مم اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (17: 78: 39/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 
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 وْة زمٙهؾ طماص زماحلج اإلفراد أن ععم الدلٗؾ

د أن قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م اًم١ًمال:  ُمٙم٦م؟ سم٠مهؾ ظم٤مص سم٤محل٩م اإلومرا

ـْ ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م هل اًمِمٞمخ: ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم  اهْلَْدِي  ُِم

ـْ  ةٌ  شمِْٚمَؽ  َرضَمْٕمُتؿْ  إَِذا َوؾَمٌَْٕم٦مٍ  احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  مَلْ  وَمَٛم ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤مُِمَٚم٦مٌ  قَمنَمَ َ
ِ
ْ  عم  مَل

ـْ  ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ مِ  اعْمَ  [.796:اًمٌ٘مرة] ﴾احْلََرا

طم٦مً  وضمؾ قمز اهلل ذقمف اًمذي اًمَتَٛمّتع ومٝمذا  أهؾ سمٖمػم ىَمٞمَّده٤م أي٦م، هذه ذم سا

ـْ  َذًمَِؽ ﴿: ُمٙم٦م َ
ِ
ـْ  مَلْ  عم ي َأْهُٚمفُ  َيُٙم ِجدِ  طَم٤مِضِ ًْ مِ  اعْمَ  ُمـ أووح دًمٞمالً  ٟمجد ٓ ،﴾احْلََرا

 .أي٦م هذه

 (11: 13: 58/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 أؾمٖر دم إضمراوف وـ أضمؾ شمؿ الَٔرة دم الٌقاف قبؾ ؽمَك وـ

 احلج

 ومامذا احل٩م، أؿمٝمر ذم أطمراُمف ُمـ أطَمؾَّ  صمؿ اًمٕمٛمرة ذم اًمٓمقاف ىمٌؾ ؾمٕمك  اًم٤ًمئؾ:

 صحٞمح٦م؟ قمٛمرشمف هؾ ؿمٞمخ؟، ي٤م قمٚمٞمف

 شم٘مقل؟ احل٩م، قمٛمرة اقمتٛمر اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 اًمٓمقاف؟ ىمٌؾ وؾمٕمك احل٩م، قمٛمرة اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ـم٤مف؟ صمؿ اًمِمٞمخ:

 .إطمراُمف ُمـ طَمؾَّ  صمؿ ٟمٕمؿ، اًم٤ًمئؾ:

 اًمٕمٛمرة؟ وأهن٧م اًمِمٞمخ:
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 .ٟمٕمؿ أي اًم٤ًمئؾ:

 .قمٚمٞمف رء ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 22: 23/   398/  واًمٜمقر اهلدى)





 عرفة
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 زماظمُِرة ووزدلِة عرفة دم احلجاج ععم اهلل سمًِؾ

 ُمًٞمئٙمؿ ومقه٥م هذا، مجٕمٙمؿ ذم قمٚمٞمٙمؿ شمٓمقل اهلل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اهلل سم٤مؾمؿ ادومٕمقا  ؾم٠مل، ُم٤م حمًٜمٙمؿ وأقمٓمك عمحًٜمٙمؿ،

 .سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.763/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 زماظمُِرة ووزدلِة عرفة دم احلجاج ععم اهلل سمًِؾ

 ُمًٞمئٙمؿ ومقه٥م هذا، مجٕمٙمؿ ذم قمٚمٞمٙمؿ شمٓمقل اهلل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اهلل سم٤مؾمؿ ادومٕمقا  ؾم٠مل، ُم٤م حمًٜمٙمؿ وأقمٓمك عمحًٜمٙمؿ،

 .سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.763/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 لٕسْف أققى أل٘ف لٓحاج عرفة يقم فٌارإ اؽمتحباب

 .وٕمٞمػش. سمٕمروم٦م قمروم٦م يقم صقم قمـ هنك[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 [:اإلوام قال]

 يقم صٞم٤مم سمف ومٞمحرم ضم٤مهؾ سمف يٖمؽم ٓ وًمٙمل احلدي٨م هذا حل٘مٞم٘م٦م سمٞم٤مٟم٤م هذا  ٟم٘مقل

 اًمٞمقم هذا احل٤مج يٗمٓمر أن إًمٞمٜم٤م وم٤مٕطم٥م وإٓ اًمٜمٝمك، سمٔم٤مهر متًٙم٤م احل٤مج قمغم قمروم٦م

 اًمقداع، طمج٦م ذم ومٕمٚمف ُمـ ط قمٜمف اًمث٤مسم٧م هق وٕنف اًمٜمًؽ، أداء قمغم ًمف أىمقى ٕنف

 قمٌد اسمٜمف ىم٤مل وم٘مد اهلل رمحف أمحد يمالم يِمػم وإًمٞمف ،شط اًمٜمٌل طمج٦م» رؾم٤مًمتٜم٤م اٟمٔمر

 اًمًٗمر ذم شمٓمققم٤م يّمقم اًمرضمؾ قمـ أب ؾم٠مخ٧م ش:خمٓمقط - 766 ص» ُم٤ًمئٚمف ذم اهلل

 ذم ص٤مم إن: وم٘م٤مل ؟شاًمًٗمر ذم اًمّمقم اًمؼم ُمـ ًمٞمس» :ط اهلل رؾمقل ًم٘مقل ي٠مثؿ ومٝمؾ

ه ومريْم٦م صقم ؾمٗمر  رأج٧م صمؿ: ؾمٗمر ذم ومريْم٦م وٓ شمٓمققم٤م يّمقم أن يٕمجٌٜمل وٓ أضمزأ
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 وروى .طمًـ وؾمٜمده قمٚمٞمف ُمقىمقوم٤م قمٛمر اسمـ قمـش 733/  7» اًمدوٓب رواه احلدي٨م

 قمٛمر قمـش 7/  6ش »إنّم٤مري ضمزء» ذم اًمٙمجل ُمًٚمؿ وأبقش 725/  7» ؾمٕمد اسمـ

 .وٕمٞمػ ؾمٜمده وذم ٟمحقه،

 (.582/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 لٓجَٔة عرفة يقم ويادفة فًٗٓة

 سمٕمروم٤مت ًمٚمقىمٗم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمٝمؿ أؾمٛمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمٌٕمض: يٕمٜمل رء ومٞمف ُمداظمٚم٦م:

 .أيمثر أومْمٚمٞم٦م يٕمٜمل يقضمد يم٠منف اجلٛمٕم٦م، يقم

 اجلٛمٕم٦م قمٞمد قمٞمديـ، اضمتامع سم٤مقمت٘م٤مد اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ُمقضمقدة أيمثر إومْمٚمٞم٦م اًمِمٞمخ:

 ذم اًمقىمقف اضمتٛمع إذا أنف اًمٕم٤مُم٦م يتداوًمف طمدي٨م هٜم٤مك أُم٤م قمروم٦م، ذم اًمقىمقف وقمٞمد

٦م، سمًٌٕملم ومتٙمقن اجلٛمٕم٦م يقم ُمع قمروم٦م  .ًمف أصؾ ٓ هذا طَمجَّ

 .ًمف أصؾ ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:

 .(7.:..: 9/   29/   واًمٜمقر اهلدى) 

 زمَرفة القققف زمف ييؾ الذي األد٘ك احلد

 اسمتداء طمٞم٨م ُمـ سمٕمروم٦م اًمقىمقف سمف حيّمؾ اًمذي إدٟمك احلد هق ُم٤م اًم١ًمال:

ة ويمذا واٟمتٝم٤مئف، اًمٞمقم  قمٚمٞمف؟ اًمقىمقف ُُمدَّ

 أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦مً : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ سيح، ذًمؽ ذم احلدي٨م اًمِمٞمخ:

 ُمزدًمٗم٦م، ذم وهق سمف يتٙمٚمؿ اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمامش هن٤مر

 ىمٌؾ وىمػ ىمد ويم٤من -اًمٗمجر صالة: يٕمٜمل– مجع ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »وم٘م٤مل

ف وشَمؿَّ  شمٗمثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م ذم ذًمؽ  ش.طَمج 
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 اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م يت٘مّمد أن ًمٚمح٤مج ٟمرى ٓ ًمٙمٜمٜم٤م هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م: إذاً 

 اًمٔمٝمر صالة صغم أن سمٕمد قمروم٦م إمم صٕمد إٟمام مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن يمام ط اًمٜمٌل وم٢من

 قمروم٤مت، صٕمد ذًمؽ سمٕمد قمروم٦م، ُمـ ًمٞم٧ًم وهل َٟمِٛمرة، ُمًجد ذم شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم

 هذه خم٤مًمٗم٦م يت٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ ٟمرى ومال اًمِمٛمس، همرسم٧م طمتك قمروم٤مت قمغم وفمؾ

 قمغم اًمًٜم٦م مت٤مم طمٞم٨م ُمـ هذا وًمٙمـ ؾمٌٞماًل، إًمٞمف وضمد وُم٤م ذًمؽ، أُمٙمٜمف ُم٤م اًمًٜم٦م

 قمٜمل ظمذوا: »ط اًمٜمٌل ىمقل قمٛمقم ي٘متْمٞمف اًمذي سم٤مًمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم أو إىمؾ

 أو سم٤مًمًٜم٦م خمؾ سملم ومٝمق ،شهذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ:

ف أُم٤م قمروم٦م، ذم اًمٔمٝمر سمٕمد اًمٜمٝم٤مر ٟمّمػ ي٘مض مل إذا ًمٚمقاضم٥م، شم٤مرك  يمام ومّمحٞمح طَمج 

 ذًمؽ ىمٌؾ وىمػ ىمد ويم٤من -مجع ذم ُمٕمٜم٤م- هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

ف وشَمؿَّ  شَمَٗمَثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م قمغم فش طَمج   وًمٙمٜمف صحٞمح، وَمَحج 

 ُمـ شمٙمقن أن يٛمٙمـ اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م وىمػ إذا

 .ٟمٕمؿ. اًمقاضم٤ٌمت

 اًمٜمٌل أن قمروم٦م ذم اًمقىمقف... آٟمٗم٤مً .. سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل يٛمٙمـ هؾ ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمروم٦م اًمقىمقف سملم وم٘مرن ..شسمٕمروم٦م ووىمػ مجع، ذم هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »ىم٤مل ط

َتدل أن ومٞمُْٛمِٙمـ ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمالة وسملم ًْ  سمجٛمع؟ اًمقىمقف ريمٜمٞم٦م قمغم احلدي٨م هبذا ُي

َتدل إٟمام ٓ، اًمِمٞمخ: ًْ  اًمقىمقف أُم٤م ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر صالة ريمٜمٞم٦م قمغم سم٤محلدي٨م ُي

 إٓ يتؿ ٓ اًمقاضم٥م هذا ًمٙمـ ومقاضم٥م، اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت سم٤مٕصح أو اعمزدًمٗم٦م ذم

. ذًمؽ ذم صحٞمح واحلدي٨م اًمريمـ، هق هٜم٤مك اًمّمالة ٕن هٜم٤مك: اًمٗمجر صالة سم٠مداء

 .ٟمٕمؿ

 ُمع اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م شمٕم٤مرو٧م ًمق: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد اح٤موٞم٦م ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

ح اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ضمَّ  ..اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ؾَمؽُمَ

 .صحٞمح اًمِمٞمخ:
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 ي٘مػ أن ًمف أب٤مح اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ىمقل ذم اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ومٗمل ُمداظمٚم٦م:

 إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد اًمٞمقم، ـمقل وىمػ أنف اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م وإن ؾم٤مقم٦م، وًمق

 ...همػم اعمخ٤مًمٗم٦م ُم٠ًمخ٦م ومحٞمٜمئذ اًم٘مقًمٞم٦م، اًمًٜم٦م هٜم٤م إرضمح

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة اًمّمحٞمح٦م، اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞمؼ ذم ظمٓم٠م هذا اًمِمٞمخ:

 قمـ اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض إلزاًم٦م إطمٞم٤من: ُمـ يمثػم ذم طمقهل٤م ُٟمَدْٟمِدن اًمتل اًمّمحٞمح٦م

م ومٕمٚمف، ُمع ط ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا إطم٤مدي٨م، سمٕمض  قمٜمد هذا ومٕمٚمف، قمغم ىمقًُمف ىُمد 

 هق هذا هن٤مر، ُمـ ؾم٤مقم٦م اجلزء اًمٙمؾ، ذم اجلزء دظمؾ إذا اًمتٕم٤مرض وأجـ اًمتٕم٤مرض،

 هٜم٤م؟ اًمتٕم٤مرض وم٠مجـ وزي٤مدة، سم٤مًمريمـ ضم٤مء واًمرؾمقل اًمريمـ،

قِمل إذا ومٞمام يٙمقن إٟمام اًمتٕم٤مرض  هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م هق اًمريمـ أن ضمٝم٦م ُمـ اد 

 همروب إمم اًمٔمٝمر صالة سمٕمد ُمـ قمروم٦م ذم ووىمقومف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمٞم٤مم وأجْم٤مً 

م وومٕمٚمف، ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا: طمٞمٜمئذٍ  ومٜم٘مقل ريمـ، هق اًمِمٛمس  اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ىُمد 

 اًمقضمقب، يٕمٓمل ُم٤م أيمثر اًمريمٜمٞم٦م ُيْٕمٓمِل ٓ قمروم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وىمقف ًمٙمـ

 ُم٤م يمؾ: اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ ٕنف اًمريمٜمٞم٦م: ُمٜمٝم٤م يٚمزم ٓ اًمتل اًمٗمروٞم٦م أو

 ريمـ هق ومرو٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ وًمٞمس ومرض، ومٝمق ذـم٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ ومرض، ومٝمق ريمٜم٤مً  يم٤من

 .اًمٗمرض ُمـ آيمد اًمنمط أو اًمريمـ ٓ، ذط، أو

 ط وىمقومف وسملمش هن٤مر أو ًمٞمؾٍ  ُمـ ؾم٤مقم٦مً : »ط ىمقًمف سملم هٜم٤م شمٜم٤مىمض ٓ: وم٢مذاً 

 ذم أي٦م هذه شمٓمريؼ وًمذًمؽ إـمالىم٤ًم، شمٕم٤مرض ٓ اًمِمٛمس، همروب إمم اًمٔمٝمر سمٕمد

 .وم٘مٝمل ظمٓم٠م هذه ُم٠ًمختٜم٤م

 (11: 51: 17/ 383/واًمٜمقر اهلدى)
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 زمَد أم الىٔس ؿمٓقع قبؾ عرفة إىل وٕك وـ آٌ٘الق دم السٕة

 ؿمٓقعٖا؟

 ىمٌؾ أم اًمِمٛمس، شمٓمٚمع أن سمٕمد... قمروم٦م، إمم ُمٜمك ُمـ آٟمٓمالق ذم اًمًٜم٦م ُمداظمٚم٦م:

 اًمِمٛمس؟ ـمٚمقع

 . اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى) 

 عرفة طمارج القققف

 ُمٜمٝمؿ، ضمٝمالً  وذاًمؽ قمروم٦م، ظم٤مرج ُمٕمٚمقم هق يمام ي٘مٗمقن احلج٤مج سمٕمض اًم٤ًمئؾ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اجلٝمؾ هبذا ُيْٕمَذرون ومٝمؾ

 .ومال وإٓ قُمِذُروا، ضمٝمدهؿ وأومرهمقا  ؾم٠مخقا  إذا اًمِمٞمخ:

 ( 11: 23: 13/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 الٓٗؾ وٕتيػ قبؾ إىل عرفة دم التٙطمغم

 وصغم ُم٤ًمًء، اًمٕم٤مذة اًم٤ًمقم٦م إمم قمرومف ذم احلج٤مج ُمـ شم٠مظمر ُمـ هٜم٤مك اًم٤ًمئؾ:

 ومامذا اًمٗمجر، وصغم ُمزدًمٗم٦م ذم وسم٤مت ُمزدًمٗم٦م، إمم رطمؾ صمؿ قمرومف ذم واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب

 ؿمٞمخ؟ ي٤م قمٚمٞمف

 .إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ُمٙمره٤مً  يٙمقن أنف وسمخ٤مص٦م قمٚمٞمف، رء ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: ذذذذ23: 27/   398/  واًمٜمقر اهلدى)
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 عرفة وـ وـ اخلروج وقت

 يٙمقن وىم٧م اخلروج ُمـ قمروم٦م؟[]ُمتك  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمراىم٥م وًمذًمؽ اًمِمٛمس، همروب سمٕمد إٓ قمروم٤مت ُمـ اخلروج جيقز ٓ اًمِمٞمخ:

 همروب سمٕمد إٓ ؾمٞم٤مرة أيَّ  ظمروج ُم٤مٟمٕملم اًم٘مْمٞم٦م، هذه ُمٜمٔمٛملم أهنؿ قمغم اًمِمٛمس

 .قمٚمٞمف ُيِْمَٙمرون ذقمل طمٙمؿ وهذا ُمٜمٔمٛمٞمٜمٝم٤م، يٕمٜمل اًمِمٛمس،

 ( 11: 15: 31/ 471/ واًمٜمقر اهلدى) 

 عرفة؟ يقم الٕسؽ وـ األفَال هذه هؾ

 :اًمٜمًؽ ُمـ إومٕم٤مل هذه هؾ اًم٤ًمئؾ:

 اًمزوال؟ ىمٌؾ قمروم٦م دظمقل طمٙمؿ وُم٤م قُمَرٟم٦م، صمؿ سمٜمٛمرة اًمٜمزول: أوًٓ 

ه، اًمذي اًمِمٞمخ:  ذم ًمٚمقىمقف هتٞم١ماً  يم٤من إٟمام قُمَرٟم٦م، ذم صمؿ ٟمٛمرة ذم اًمٜمزول أن ٟمرا

 .واًمريمٜمٞم٦م اًمقضمقب: طمٙمامن ومٞمف اقمت٘م٤مدي ذم قمروم٦م ذم واًمقىمقف قمروم٦م،

 .اًمِمٛمس همروب إمم اًمٔمٝمر صالة سمٕمد ُمـ ومٝمق: اًمقضمقب أُم٤م

 رضمؾ ضم٤مءه ح٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ وم٤ًمقم٦م اًمريمٜمٞم٦م أُم٤م

 ُم٤ًموم٤مت ىمٓمع ىمد أنف ُمٜمف ومٝمؿ أن سمٕمد ًمف وم٘م٤مل اعمزدًمٗم٦م ذم وهق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ُمزدًمٗم٦م، ذم مجع ذم ط اًمٜمٌل أدرك وأنف ـمقيٚم٦م،

 هن٤مر، ُمـ أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦مً  قمروم٦م قمغم وىمػ ىمد يم٤من صمؿ مجع، ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم

ف وشَمؿَّ  شمٗمثف، ىم٣م وم٘مد  ش.طَمج 

 صالة سمٕمد ُمـ اًمقىمقف أُم٤م اًمريمـ، هق هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمرومف ذم وم٤مًمقىمقف

 يمؾ قمغم يٜمٌٖمل اًمذي اًمقاضم٥م هق ومٝمذا اًمِمٛمس، همروب إمم ٟمٛمرة ُمًجد ذم اًمٔمٝمر

: ط اًمٜمٌل ىمقل ُمع ُمٜمف دم٤موسم٤مً  ؾمٌٞماًل: ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م قمٚمٞمف حيرص أن ُمًٚمؿ،
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 قم٤مُمٙمؿ سمٕمد أو هذا، قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم ادري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ: قمٜمل ظمذوا»

 ش.هذا

 يم٘مقًمف هقش. ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وًمذًمؽ

 ش.أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »اًمّمالة ذم

 اًمقضمقب ومٞمف وم٤مٕصؾ اًمّمالة وذم احل٩م، ذم ط اًمٜمٌل أومٕم٤مل ُمـ صم٧ٌم ُم٤م ومٙمؾ

 ذم وم٤مًمقىمقف ذًمؽ وقمغم ًمٚمٜمدب، هق وإٟمام ًمٚمقضمقب ًمٞمس أنف قمغم اًم٘مريٜم٦م دًم٧م ُم٤م إٓ

 اًمقؾم٤مئؾ شمٖمػمت ىمد اقمت٘م٤مدي وذم اًمَتَٝمّٞم١م، ومٝمق ذًمؽ ىمٌؾ ُم٤م أُم٤م اًمٜمًؽ، هق قمروم٦م

 اًمٕمٍم هذا ذم ًمٚمٛمًٚمٛملم وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ سمام ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم وشمذًمؾ اًمٞمقم، وإؾم٤ٌمب

 ًمّمالة اعمًٚمٛمقن جيتٛمع أن وإُم٤م سمخ٤مص٦م، قُمَرٟم٦م ذم اًمٜمزول ٟمرى ومال إؾم٤ٌمب، ُمـ

 سم٤مًمٜمٌل ومٞمٝم٤م ٟم٘متدي أن ويٜمٌٖمل قم٤ٌمدة ومٝمذه ٟمٛمرة، ُمًجد ذم شم٘مديؿ مجع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا ،ط  .ٟمٕمؿ. اًمٗم٘مرة هذه قمغم ضمقا

 قمروم٦م؟ ظمٓم٦ٌم ومٕمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٗم٘مرة أُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 قم٤ٌمدة ٕهن٤م اخلٓم٦ٌم: ُمـ سمد ٓ آٟمٗم٤ًم، ذيمرت ُم٤م قمٛمقم ذم شمدظمؾ هل اًمِمٞمخ:

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ أهن٤م قمغم يدل ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس وـم٤مقم٦م،

 وُمزدًمٗم٦م؟ قمروم٦م ذم اًمّمالشملم سملم واجلٛمع اًمّمالة، ىمٍم: اًمث٤مًمث٦م اًم٤ًمئؾ:

 قمٚمامء سملم ومٞمف خمتٚمػ أُمر ًمٚمٛم٤ًمومريـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالة ىمٍم ذم إصؾ اًمِمٞمخ:

 .سمف اهلل ٟمديـ اًمذي هق وهذا واضم٥م، اًم٘مٍم أن ىم٤مئؾ سملم ُم٤م اعمًٚمٛملم،

 إدًم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ يم٤من وإذا اًمتامم، وإومْمؾ جيقز اًم٘مٍم سم٠من ىم٤مئؾ وسملم

 ذم اًم٘مٍم قمٚمٞمف جي٥م أنف وم٤ٌمٕومم اًم٘مٍم، قمٚمٞمف جي٥م أنف ُم٤ًمومر، ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕم٤مُم٦م

 أقمٜمل وأن٤م يٛمٙمـ، أىمقل يٛمٙمـ أىمقل يٛمٙمـ واجلٛمع ويمٛمزدًمٗم٦م، يمٕمروم٦م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 ممٙمـ وًمٙمـ احل٩م، سمٛمٜم٤مؾمؽ ُمتٕمٚم٘م٤مً  ًمٙمقٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ يٙمقن أن يٛمٙمـ أىمقل، ُم٤م

 شمٚمزُمٜم٤م آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إدًم٦م وم٢من اًم٘مٍم: سمخالف ذًمؽ يروا ٓ أن اًمٜم٤مس ًمٌٕمض

 أن صم٧ٌم اًمتل احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم ٍمسم٤مًم٘م شمٚمزُمٜم٤م أن أومم سم٤مب ومٛمـ ؾمٗمر، يمؾ ذم سم٤مًم٘مٍم
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 ريض اخلٓم٤مب ًمٕمٛمر ىم٤مل رضمالً  أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد ومٞمٝم٤م، ىمٍم ط اًمٜمٌل

 ُم٤م أؾم٠مخف يمٜم٧م: ىم٤مل شم٠ًمخف؟ يمٜم٧م قمام: ىم٤مل ًم٠ًمختف؟ ط اًمٜمٌل أدريم٧م ًمق: قمٜمف اهلل

 صدىم٦م: »ط وم٘م٤مل ذًمؽ، قمـ ط اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م ىمد: ىم٤مل أُِمٜم٤َّم، وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ، هب٤م اهلل شمّمدق

 ُمنموـم٤مً  يم٤من إرض ذم اعمًٚمٛمقن ضب إذا ومٞمام اًمّمالة ىمٍم أن إمم يِمػم

ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ِذي  هذا أضمؾ ُمـ ،[717:اًمٜم٤ًمء] ﴾يَمَٗمُروا اًمَّ

 ُم٤م: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمام اخلٓم٤مب قمٛمر ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤مس، سمٕمض ُمـ اًم١ًمال ضم٤مء اًمنمط

ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمُتؿْ  إِنْ ﴿: ي٘مقل رسمٜم٤م أُِمٜم٤َّم؟ وىمد ٟم٘مٍم اهلل رؾمقل ي٤م سم٤مًمٜم٤م ِذي  اًمَّ

 هب٤م اهلل شمّمدق صدىم٦م: »سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مضم٤مب ،[717:اًمٜم٤ًمء﴾يَمَٗمُروا

ق وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمٙمريؿ يم٤من وإذا ،شصدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ،  اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمدة قمغم شَمَّمدَّ

 هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق ومٞمام هذا اًمٕم٤معملم، رب صدىم٦م ي٘مٌؾ أن قمـ أطمدهؿ يًتٜمٙمػ ومٙمٞمػ

: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء إصؾ هق ٕنف سم٤مًم٘مٍم: إظمذ يٚمزم ُم٤م

 ش.احلي ذم وزيدت اًمًٗمر ذم وم٠مىمرت ريمٕمتلم، ريمٕمتلم اًمّمالة وُمِرَو٧م»

 ي٠ميت أن قمـ ومْمالً  ومٕماًل، ط اًمٜمٌل قمـ ي٠مت مل اًمذي إصؾ ٟمٚمتزم أن قمٚمٞمٜم٤م: وم٢مذاً 

 ذم وص٤مم اومٓمر أنف يمام وىمٍم، أتؿ أنف ط اًمٜمٌل قمـ ُيْروى وُم٤م قمٜمف، خيرضمٜم٤م ىمقًٓ 

 ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد سمؾ ،ط قمٜمف يّمح ٓ ومٝمذا اًمًٗمر، ذم رُمْم٤من

 طمتك اعمديٜم٦م ُمـ ظمروضمف ؾم٤مقم٦م ُمـ ط اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض أنس طمدي٨م

 ط هدي٦م هذا اعمديٜم٦م، دظمؾ طمتك ريمٕمتلم ريمٕمتلم، يّمكم ي٘مٍم، زال ُم٤م إًمٞمٝم٤م رضمع

 ومٞمف وم٤مٕصؾ اجلٛمع أُم٤م ُمزدًمٗم٦م، وذم قمروم٦م ذم ٟم٘مٍم أن أومم سم٤مب وُمـ اًم٘مٍم، سمٕم٤مُم٦م

 ُم٤م هذا احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ يٙمقن أن ظمِمٞم٦م هبام ٟمتٛمًؽ أن إَْوًَمـك ًمٙمـ رظمّم٦م أنف

 .همػمه أقمٚمؿ، واهلل سمف، اهلل أديـ

٥م اًمٜمزول: اًمراسمٕم٦م اًمٗم٘مرة اًم٤ًمئؾ:  اًمزوال؟ سمٕمد قمنم اًمث٤مًم٨م يقم سم٤معمَُحّم 



 367 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمروم٦م 

 أنف ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ؾمٜم٦م، ىم٤مل ُمـ ُمٜمٝمؿ ومٞمف، اًمًٚمػ اظمتٚمػ أُمر هذا اًمِمٞمخ:

ه ُم٤م يٗمٕمؾ أن إٟم٤ًمن وًمٙمؾ اهلل، ؿم٤مء إن إًمٞمف ٟمٓمٛمئـ اًمذي هق وهذا حل٤مضم٦م،  يرا

سم٤مً   .ٟمٕمؿ. صقا

 يمذا، ُمـ ُمٙم٦م دظمقًمف ُمثالً  ُمٕملم ـمريؼ ُمـ اًمذه٤مب: اخل٤مُم٦ًم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمئؾ:

رة سم٤مب ُمـ واخلروج  ويمذا؟ طَمَزوَّ

 ومٝمق ذًمؽ ًمف شمٞمن ومٛمـ اًمًالم، قمٚمٞمف هديف ُمـ اًمٓمري٘ملم سملم اعمخ٤مًمٗمف اًمِمٞمخ:

 .طمرج ومال ٓ وُمـ ؾمٜم٦م،

 ( 11: 33: 53/   392/  واًمٜمقر اهلدى)





 مسدلفة
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 زماظمُِرة ووزدلِة عرفة دم احلجاج ععم اهلل سمًِؾ

 ُمًٞمئٙمؿ ومقه٥م هذا، مجٕمٙمؿ ذم قمٚمٞمٙمؿ شمٓمقل اهلل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اهلل سم٤مؾمؿ ادومٕمقا  ؾم٠مل، ُم٤م حمًٜمٙمؿ وأقمٓمك عمحًٜمٙمؿ،

 .سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.763/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلج؟ أركان وـ ركـ زماظمزدلِة الِجر صالة هؾ

ٜم٦م قمغم اؿمتٝمر ؾم١مال: ًِ  ُمـ ريمـ اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أن اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم سمٕمض َأْخ

 هذا؟ ذم شم٘مقًمقن ومام احل٩م، أريم٤من

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ رؾم٤مًم٦م ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م قمغم ذًمؽ ىمٌؾ وىمػ ىمد ويم٤من مجع، ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ»

 اقمتؼم طمٞم٨م وصحٞمح سيح طمدي٨م هذاش شمٗمثف وشمؿ طمجف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ

 هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ حلٔم٦مً  قمروم٦م ذم يم٤مًمقىمقف اًمٗمجر، صالة ُمدريم٤مً  اعمزدًمٗم٦م ذم اًمقىمقف

ق أن جي٥م اًمٌٞم٤مت، ًمٞمس ًمٙمـ ي٘مػ، ومٝمق ٌََٞم٤مت سملم ُٟمَٗمر   وم٢مذا واضم٥م، ومٝمق اعمزدًمٗم٦م ذم اًم

 أدرك يٙمقن همػمهؿ أو يم٤مًمٜم٤ًمء اعمٕمذوريـ ُمـ يٙمـ ومل هٜم٤مك، اًمٗمجر وصغم سم٤مت

 احل٩م، أدرك اًمٗمجر، وصغم سم٤مت ُم٤م ًمٙمـ اًمٗمجر، وصغم سم٤مت إذا مت٤مُم٤ًم، احل٩م

َٕمٗم٦م إٓ احلدي٨م، هذا ذم طم٩م ًمف ومٚمٞمس.....واًمٕمٙمس  .وإـمٗم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمْمَّ

 :..(27: 77/   56/   واًمٜمقر اهلدى)

 وعدم صالة الِجر فٖٗا؟ زمٔزدلِة اظمبٗت عدم ععم يؼمسمب وا

 هذا؟ قمـ يؽمشم٥م ُم٤م سمٛمزدًمٗم٦م، اعمٌٞم٧م قمدم أؾمت٤مذي، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمٌح؟ صغم أجـ اًمِمٞمخ:
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 .ُمٜمك ذم صغم ُمداظمٚم٦م:

 .طم٩م ًمف ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م قمدم... ًمٚمحج٤مج إوىم٤مف وزارة أومتقا  ٕنف شمٕمرف، ُمداظمٚم٦م:

 ..سم٤مهلل أقمقذ اًمِمٞمخ:

 رضمؾ ضم٤مءه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمرسمٞم٦م، شمّمٗمٞم٦م آٟمٗم٤ًم، ٟمٌح٨م يمٜم٤م ح٤م ُمث٤مل هذا

 ىَمَٓمْٕمُتف إٓ وادي٤مً  وٓ ضمٌالً  شمريم٧م ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مل ُمزدًمٗم٦م، ذم مَجْعٍ  ذم وهق

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ًمف ىم٤مل قمروم٦م، ذم وىمٗم٧م هؾ: ًمف ىم٤مل مجع، إمم ضمئ٧م طمتك

 ذًمؽ ىمٌؾ وىمػ ىمد ويم٤من -اًمّمٌح صالة يٕمٜمل– مجع ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ»

ف وشَمؿَّ  شَمَٗمَثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦مً  قمروم٦م قمغم  ذم اًمٗمجر صالة وم٘مرن ،شطَمج 

 .شمٗمثف وىم٣م طمجف، شمؿ وم٘مد اًمريمٜملم سملم جيٛمع اًمذي وأن سمٕمروم٦م، سم٤مًمقىمقف ُمزدًمٗم٦م

 هٞمؽ واُمٌم، إيدك ه٤مت وإطم٤مدي٨م، اًمًٜم٦م ُمـ يًتٗمتقن ٓ اًمٜم٤مس اًمٞمقم

 قمغم سمٜم٤مء يدري ٓ اًم٤ًمئؾ ُم٤مذا؟ قمغم سمٜم٤مءً  هذا ىم٤مل اًمِمٞمخ طمٌٞمٌل ي٤م ًمؽ ىم٤مل، اًمِمٞمخ

 ضم٤مٟم٥م ذم اًمًٜم٦م وم٠مصٌح٧م إُمر، واٟمتٝمك ىم٤مل اًمِمٞمخ يٕمٜمل، اًم٤ًمئؾ يدري طمتك ُم٤مذا،

 .آظمر ضم٤مٟم٥م ذم واًمِمٕم٥م

 ومٞمف؟ اًم٘مقل ُم٤مش قمروم٦م احل٩م: »اعمٕمروف احلدي٨م! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ـمقاف ـم٤مف ُم٤م إذا سم٠منف احلدي٨م ُمـ شمٗمٝمؿ أن٧م هؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ىم٤مل يمام ومٞمف اًم٘مقل اًمِمٞمخ:

ؾمٚمقب ُمـ قمرب يمالم هذا ُمٕمٜمك ٓ،: ؾمت٘مقل طم٩م، اإلوم٤مو٦م  ُم٤ٌمًمٖم٦مش قمروم٦م احل٩م» اًمٕمرب، ٕا

 ومتٞم٤من ذم قمكم؟ همػم ومتٞم٤من ذم ُم٤م قمكّم، ٓإ ومتك ٓ: -ُمثالً – ُمثؾ هذا سمٕمروم٦م، اًمقىمقف أمهٞم٦م سمٞم٤من ذم

ًتثٜمك هذا ظمّمقصٞم٦م سم٢مومراد اجلٜمس يٜمٗمل هٜم٤م ومٞمف، ُم٤م ُمثٚمف ًمٙمـ يُمثُر،  ومحلم اجلٜمس، ُمـ اعم

 سمٕمروم٦م، اًمقىمقف ذم جمٛمقع أريم٤مٟمف سمٙمؾ يُمٚمّف احل٩م: ي٘مقل يم٠منفش قمروم٦م احل٩م: »اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مقل

 اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ُمـ سمد ٓ أنف آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى، أؿمٞم٤مء ريمٜمٞم٦م يٜمٗمل ٓ هذا ًمٙمـ

 سمد ٓ طمجف، صح ُم٤م سمٚمده إمم وُمِمك فمٝمره ودار ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر وصغم قمروم٦م قمغم وىمػ ومٚمق

 اإلوم٤مو٦م ـمقاف أُم٤م واضم٥م، اًمقداع ـمقاف اًمقداع، ـمقاف ًمٞمس اإلوم٤مو٦م، ـمقاف يٓمقف أن

 .ريمـ
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 احل٩م ىمٞمٛم٦م شم٘مٞمٞمؿ ذم... اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام شم٘مٞمٞمؿ ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م: يٕمٜمل قمروم٦م احل٩م: إذاً 

 .سمٕمروم٦م اًمقىمقف سم٥ًٌم

 احل٩م؟ إقم٤مدة قمٚمٞمف سمٛمزدًمٗم٦م ي٧ٌم مل ُمـ! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمّمالة وسملم اًمٌٞم٤مت سملم ومرق ذم اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة ُمداظمٚم٦م:

 طمجف شمؿ ُم٤م..طم٩م ًمف ًمٞمس احلدي٨م ذم ؾمٛمٕم٧م يمام ُيَّمؾ   مل اًمذي ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .شمٗمثف ىم٣م وٓ

 :..(21: 79/   59/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فٖٗا؟ الِجر ُييؾ ومل وزدلِة دم يبت ومل ضمج رصمؾ

ٟمٜم٤م ُمـ ُمداظمٚم٦م: ـْ ] إظمقا  ُمع ُمزدًمٗم٦م ذم ي٧ٌم ومل اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًٜمقات ذم طَم٩مَّ [ َُم

 واًمده؟ قمـ حي٩م أو ىُمٌَِٚم٧م، ُم٤م طمجتف ٕن اإلؾمالم: طمج٦م حي٩م هؾ أن ُمٜمك،

ل ُم٤م دام ُم٤م ٕنف ٟمٗمًف: قمـ حي٩م ٓ، اًمِمٞمخ:  اًمٗمجر ُيَّمؾ   مل ُمٕمٜم٤مه٤م اعمزدًمٗم٦م، طَمقَّ

ف ومحٞمٜمئذٍ  هٜم٤مك، اًمٗمجر ُيَّمؾ   مل دام وُم٤م هٜم٤مك، ف دام وُم٤م شَمّؿ، ُم٤م طَمج   سمد ومال شَمؿَّ  ُم٤م طَمج 

 .يٕمٞمده أن ُمـ

 ( 11: 58: 12/   762/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمزدلِة دم الِجر ؾمٖقد ركٕٗة

 أو ؿمٞمخ أُمػم وقمٚمٞمٝمؿ قمروم٦م ُمـ يٜمزًمقن احلج٤مج ُمـ يمثػم ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 وإُم٤م ُمٙم٦م إمم إُم٤م ـمري٘مٝمؿ ذم يٛمِمقن صمؿ احلَم، سمٕمض ومٞمجٛمٕمقن يمذا، أو ُمتٛمِمٞمخ

 سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م ُمـ سمد ٓ أنف قمٚمٞمٝمؿ وأيمد اًمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥م ظم٤مـمٌٝمؿ ُم٤م وم٢مذا ُمٜمك، إمم

 .ذسمٞمح٦م شمذسمحقن سم٠منٙمؿ اعمجٞم٥م، أومت٤مهؿ ؾم٠مخقا  وم٢مذا ٟم٠ًمل،: ىم٤مًمقا  ومٞمٝم٤م، اًمٗمجر وصالة
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 .ومدو يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ًمقىمقع اًمّمقرة، هذه صح٦م ُمدى ُم٤م اًمّمقرة هذه احل٩م، ويّمح ومدو ٟمٕمؿ، أي ُمداظمٚم٦م:

 .ومٞمٝم٤م ي٘مٕمقن اًمذيـ ُمـ ًمٙمثػم اًمنميط هذا ٟمًٛمع أن وٟمح٥م ومٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 .ُمزدوج ظمٓم٠م رأجل ذم هذا اًمِمٞمخ:

 اًمٗمجر صالة سمؾ اًمٌٞم٤مت ريمٜمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م إؾم٘م٤مط ومٞمف: أوًٓ 

 وم٘مد ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمالة أو اًمٌٞم٤مت هذا قمـ سم٤مٓؾمتٖمٜم٤مء ُيْٗمُتقن ومحٞمٜمام ُمزدًمٗم٦م، ذم

 .أوًٓ  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ظم٤مًمٗمقا 

 سم٠منف: سم٘مقهلؿ ضمدًٓ  ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق طمتك أو اًمريمـ، هبذا إظمالهلؿ قمغم اًمٗمدي٦م يقضمٌقن طمٞمٜمام صمؿ

ع ُم٤م: أوًٓ  هٜم٤مك ومٚمٞمس سمريمـ، وًمٞمس واضم٥م ًتٌدًمقا  أن ًمٚمٜم٤مس َينْمَ دٟمك ي  ظمػم، هق سم٤مًمذي ٕا

دًمقا  إهنؿ ىمٚم٧م أنٜمل شمالطمٔمقن وأفمـ ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٌَٞم٤َمت ُم٘م٤مم اًمٗمدي٦م ُيْ٘مٞمٛمقا  أن دٟمك يًٌت  ٕا

٤من سملم ؿمت٤من ٕنف ظمػم، هق سم٤مًمذي روا أن وسملم اًمٗمدي٦م، قمٚمٞمف وم٠موضمٌقا  أظمٓم٠م إًٟم  خيٓمئ أن ًمف ُيؼَم 

 .ًمٞمٗمدي

 .ُُمَثٚم٨َّم: إذاً  هٜم٤م اخلٓم٠م دىم٦م، ومٞمٝم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م

 .واضم٤ٌمً  ريمـ هق ُم٤م ضمٕمٚمقا  :أوًٓ 

ُروا :شما٘ٗاً   .ؾمٚمٗم٤مً  اًمٗمدي٦م سمت٘مديؿ اًمقاضم٥م شمرك سَمرَّ

٤من أظمٓم٠م ًمق :شمالثاً   اًمٗمدي٦م؟ ضم٤مءت أجـ ومٛمـ اًمٌٞم٤مت، قمدم يتٕمٛمد ومل اإلًٟم

 .واوح

 .يمالمه٤م أو اعمٌٞم٧م أو اًمّمالة ؿمٞمخ ي٤م اًمريمٜمٞم٦م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٗمجر صالة ٓ، اًمِمٞمخ:

 .هذه صالشمٜم٤م وصغم ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 79: 46/   765/  واًمٜمقر اهلدى)
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 وزدلِة دم الِجر ييؾ مل وـ ضمج ضمْؿ

٤مئؾ  احل٩م؟ طمٙمؿ ُم٤م ُمزدًمٗم٦م، ذم ريمٕمتلم يّمؾ مل ُمـ أؾمت٤مذي، :اًًم

 اًمٗمجر؟ يّمؾ مل يٕمٜمل، شم٘مّمد ريمٕمتلم يّمؾ مل إًم٤ٌمين:

 ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ومٕمؾ؟ ُم٤مذا: إذاً إًم٤ٌمين: 

٤مئؾ ٤مذةً  ُمٜمك إمم ذه٥م :اًًم  .قمروم٤مت ُمـ اًمٜمٗمرة سمٕمد ُم

 ! اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة و اًمت٠مظمر، شَمَٕمّٛمـد ُم٤م يٕمٜمل أجقه،إًم٤ٌمين: 

 ٟمٕمؿ :السائؾ

 .ٟمٕمؿ إي سمٕمروم٦م، اًمقىمقف شمرك ًمق يمام طم٩ّم، ًمف ًمٞمس طم٩ّم، ًمف ًمٞمسإًم٤ٌمين: 

 . واطمد طمدي٨م ومٞمف ي٘مرأ، احلدي٨م :السائؾ

 هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م سمٕمروم٦م وىمػ ىمد يم٤من و ُمٕمٜم٤م، هذهِ  صالشمٜم٤م صغم ُمـ» ٟمٕمؿ، :األلباين

ف شَمؿَّ  وم٘مد  ش شمٗمثف وىم٣م طَمج 

 ( 11: 57: 29/   222/  واًمٜمقر اهلدى)

 وزدلِة دم الِجر وصالة البٗات ضمْؿ

 اًمٜمٌل ٕن ريمـ: اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصالة واضم٥م، ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت اًمِمٞمخ:

 ُمـ: »وىم٤مل قمروم٦م، ذم اًمقىمقف سمٕمد سم٤معمزدًمٗم٦م اًمٗمجر صالة هذه اًمّمالة، ىمرن ط

 وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م قمغم وىمػ ىمد ويم٤من مجع، ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم

 ش.شمٗمثف وىم٣م طمجف شمؿ

 ( 11: 53: 47/ 233/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 دم الِجر صالة أن ععم..( صالسمٕا ؾمٖد وـ: )ضمديث يدل هؾ

 ركـ؟ وزدلِة

 وىمػ ىمد ٟمدومع طمتك ُمٕمٜم٤م وىمػ وىمد هذه صالشمٜم٤م ؿمٝمد ُمـ: »طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ششمٗمثف وىم٣م طمجف شَمؿَّ  وم٘مد هن٤مراً، أو ًمٞمالً  ذًمؽ ىمٌؾ سمٕمروم٦م

 اًمّمالة: ريمٜمٞم٦م قمغم طُمّج٦م ومٞمف ًمٞمس: ىم٤مًمقا  اًمًٕمقدي٦م ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ُمع سمحثٜم٤م قمٜمدُم٤م

ًم٦م هذه ٕن ًم٦م اىمؽمان، د ىمؽمان ود ًتدل ومال اًمدٓٓت، أوٕمػ ُمـ ٓا  هذا، ريمٜمٞم٦م قمغم ي

 .سمٕمروم٦م سم٤مًمقىمقف سم٤مىمؽماهن٤م

ًم٦م أن قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم هؾ ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:  ُم٘مّمقدة؟ همػم هٜم٤م اًم٘مران د

ىمؽمان قمٚمٞمف يدل ُم٤م قمٙمس قمغم اًمدًمٞمؾ ي٘مقم طمٞمٜمام ي٘م٤مل هذا  .ٓا

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اجلقاب ي٠ميت هٜم٤م ُمـ وًمذًمؽ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 15: 22/   765/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الٕساء زمرفّة وبًْرا اظمزدلِة وـ الرصمال ا٘ناف ضمْؿ

 قبؾ احلجارة يروقا هؾ ا٘نفقا وإذا اظمٕنفني، واألؿمِال

 يٕتٍروا؟ أم الىٔس ؿمٓقع

ن٤م ُمزدًمٗم٦م ُمـ ًمالٟمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م يمت٤مب ذم ىمرأ

 .ٟم٤ًمء وومٞمف وٕمٗم٤مء ومٞمف يم٤من إذا آٟمٍماف جيقز: ىمٚم٧م أنؽ وؾمٚمؿ

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ُمٕمٝمؿ؟ يٜمٍمومقا  أن ًمٚمرضم٤مل جيقز هؾ! ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 رضم٤مل؟ أّي  اًمِمٞمخ:
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 ٟمحـ يم٤مٕـمٗم٤مل، ووٕمٗم٤مء ٟم٤ًمء، ُمٕمٜم٤م سمٞمٙمقن ـمٌٕم٤مً  ومٞمف هٜم٤مك اًمٚم ـل ُمداظمٚم٦م:

 احل٩م؟ إمم هبؿ أتٞمٜم٤م اًمذيـ اًمرضم٤مل

 وُمع زوضمتف ُمع اًمزوج ضم٤مء -ُمثالً – ومروٜم٤م ًمق يٕمٜمل اًمرضم٤مل يم٤من وم٢مذا اًمِمٞمخ:

 سمٕمد زوضمتؽ ُمع شمٜمٍمف وم٠من٧م ُمٕمؽ، يٜمٍمف أن ًمف جيقز ٓ ومٝمذا أظمقه، اًمزوج

 ومال سم٤معمقوقع، قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس أظمقك أُم٤م زوضمتؽ، سمِمٗم٤مقم٦م وشمروح اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ

 ومٝمٛمتٜمل؟ ًمٕمٚمؽ هٜم٤مك، اًمّمٌح يّمكم أن وجي٥م جيقز،

 .ومٝمٛمتؽ ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 يرُمل؟ وٓ يتقىمػ وٓ يرُمل هؾ زوضمتف ُمع يذه٥م اًمذي ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك أجْم٤مً  وزوضمتف سمؾ وم٘مط، هق ًمٞمس يتقىمػ اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 24: 45/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 ركـ؟ أم واصمب هق هؾ وزدلِة دم اظمبٗت

 واضم٤ًٌم، يم٤من وإذا واضم٥م، أو ريمـ هق هؾ ُمزدًمٗم٦م، ذم اعمٌٞم٧م طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

 قمٚمٞمف؟ ومامذا

 صالة وسملم اعمزدًمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م سملم اًمتٗمريؼ وهق. قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ اًمِمٞمخ:

 .اًمقاضم٥م هق واعمٌٞم٧م اًمريمـ، هق اًمٗمجر صالة اًمٗمجر،

 (11: 73: 22/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

ّٓـك ط الٕبل أن شمبت هؾ  ؟وزدلِة دم القسمر َص

 ُمزدًمٗم٦م؟ ذم اًمقشمر صغم ط اًمٜمٌل أن صم٧ٌم هؾ اًم١ًمال:
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ـْ  ََّتِْٗمٞمٌػ  َذًمَِؽ ﴿و ذًمؽ، يٜم٘مؾ ومل صم٧ٌم، ُم٤م اًمِمٞمخ:  ﴾َوَرمْح٦َمٌ  َرسم ُٙمؿْ  ُِم

 [.778:اًمٌ٘مرة]

 (11: 76: 79/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 ٘ساء وَف ظمـ الٓٗؾ وٕتيػ زمَد وزدلِة وـ آ٘ناف ضمْؿ

 ُمٕمف عمـ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ سم٤مٟٓمٍماف شمٕمجؾ ُمـ طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ٟم٤ًمء؟

 ًمِمٗم٤مقمتٝمـ، ُمٕمٝمـ يذه٥م ومٝمق حمرم اًمٜم٤ًمء ُمع اًمذيـ اًمرضم٤مل يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 إذا أُم٤م اًمٗمجر، صالة يّمٚمقا  أن سمٕمد إٓ اعمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٍمومقا  أن ًمٚمرضم٤مل ًمٞمس يٕمٜمل

 . اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد ُمٕمٝمـ يٜمٓمٚمؼ أن ومٚمف اًمٜم٤ًمء ُمع يم٤من

 ؾمٞم٤مرة ذم واطمدة طم٤مومٚم٦م ذم وًمٙمـ اعمح٤مرم وُمٕمف حمرم ًمٞمس يم٤من إذا :اًم٤ًمئؾ

 ومٞمف؟ ُمِم٤مريملم وًمٙمـ حم٤مرم هؿ ُم٤م اصمٜم٤من وُمٕمٜم٤م إظمقان ُمع ٟمًقان أرسمع واطمدة

 ذم ئمٚمقا  وأن أىمداُمٝمؿ يريمٌقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ه١مٓء هل١مٓء، جيقز ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 .اجلٛمرة إمم شم٠مظمذهؿ ؾمٞم٤مرة هلؿ يتٞمن مل إن أىمداُمٝمؿ قمغم ويٜمزًمقا  اعمزدًمٗم٦م

 (11: 23: 57/ 385/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الٓٗؾ وٕتيػ زمَد وزدلِة وـ الدفع ضمْؿ

 ذم أنف ومٞمٝم٤م وردت اًمتل أصم٤مر اًمٚمٞمؾ، ُمٜمتّمػ ُمـ ُمزدًمٗم٦م ُمـ اًمدومع ُمداظمٚم٦م:

 .اًمًحر قمٜمد اًم٘مٛمر سمٞم٤مض وقمٜمد اًمٚمٞمؾ، آظمر

ً، اًمِمٞمخ:  .اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد اًمٚمٞمؾ، آظمر ذم ًمٞمس قمٗمقا

 اًمٚمٞمؾ؟ ُمٜمتّمػ سمٕمد سم٤مًمٜمٗمر ؾمٜم٦م ذم هٜم٤م ُمداظمٚم٦م:
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 همرب هؾ اٟمٔمر خل٤مدُمتٝم٤م، شم٘مقل يم٤مٟم٧م ؾمٚمٛم٦م أم أفمـ هق ُم٤م ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 أذن ىمد ط اًمٜمٌل ٕن: وىم٤مًم٧م وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م، ٟمٕمؿ،: ىم٤مًم٧م طمتك ٓ،: شم٘مقل اًم٘مٛمر؟

 هق ُم٤م إًمٞمؽ، ومٚمٜمًتٛمع ذًمؽ وُمع اًمٚمٞمؾ، ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٍمومـ أن ًمٚمٜم٤ًمء

 أو اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد اٟمٍمومـ ىمد اًمٜم٤ًمء شمٙمقن أن سملم اًمٚمٗمٔملم، سملم اخلالف صمٛمرة

 ظمالف؟ هٜم٤مك يم٤من إن اخلالف صمٛمرة هق ُم٤م اًمٚمٞمؾ، آظمر ذم اٟمٍموم٧م

 ذه٤مب سمٕمد إٓ يٖمٞم٥م ٓ اًم٘مٛمر، همٞم٤مب اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ي٤م اخلالف صمٛمرة ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٕمنم ًمٞمٚم٦م ذم اًمٚمٞمؾ صمٚمثل

 ًمٗمٔمل، وم٤مخلالف اًمٚمٞمؾ، آظمر ذم ًمٞمس اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد طم٤مل يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 اًمثٛمرة؟ هق ُم٤م ًمٙمـ

 .اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ هق ًمٞمس اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ: إذاً  اًمٚمٞمؾ، آظمر ذم ىمٚمٜم٤م إذا ُمداظمٚم٦م:

 ذم اٟمٍمومٜم٤م إذا ومامذا ٟمت٤مسمع، ظمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ وُمع أىمقل، أن٤م اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اًمِمٞمخ:

 وم٘مط وٓ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه سمام يتٕمٚمؼ ومٞمام ذًمؽ وراء ومامذا اًمٚمٞمؾ، ُمـ اًمث٤مين اًمثٚم٨م

 آظمر؟ رء ذم وإٓ وم٘مط، اًمٚمٗمٔم٦م هذه قمغم ُمالطمٔمتؽ

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ذم ومٝمٛم٧م أنف ظم٤مـمئ٤ًم، ومٝمٛمل ويم٤من ومٝمٛم٧م أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 . وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)
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 زوصمٖا وكذا وزدلِة، دم اظمبات سمستٌع ومل اورأة ورضت إذا

  ظمساعدهتا

 عم٤ًمقمدهت٤م زوضمٝم٤م ويمذا ُمزدًمٗم٦م، ذم اعم٤ٌمت شمًتٓمع ومل اُمرأة ُمرو٧م إذا اًم٤ًمئؾ:

 احلٙمؿ؟ ومام

 ُمـ أومٝمؿ ومٞمام اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٌٞم٤مت ٟمٕمؿ، عمرض، ُمزدًمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م شمًتٓمع مل اًمِمٞمخ:

 ُم٤م وُمٜمف اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٌٞم٤مت وهق واضم٥م هق ُم٤م ُمٜمف أي قمروم٦م، ذم يم٤مًمقىمقف هق اًمًٜم٦م

 شم٤ٌمت أن شمًتٓمٞمع ٓ اعمريْم٦م هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر صالة وهق ريمـ هق

 يتٞمن مل يم٤من وم٢من اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر صالة وزوضمٝم٤م هل وشمّمكم شَمـْحَت٤مط أن ومٌحًٌٝم٤م

 يم٤مًمٌٞم٤مت اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أن يرى يم٤من ُمـ: اًمٕم٤مم احلٙمؿ ي٠ميت طمٞمٜمئذ ذًمؽ، هل٤م

ره وم٘مد اًمقضمقب، وهق واطمد طمٙمٛمٝمام  ذم اًمٗمجر صالة أن يرى يم٤من وُمـ سمدم، ُيَٙمٗم 

 ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م قمروم٦م قمغم يم٤مًمقىمقف ريمـ اعمزدًمٗم٦م

 ش.طمجف وشَمؿَّ  شمٗمثف ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م ذم قمروم٦م قمغم وىمػ ىمد ويم٤من مجع،

 مل ًمق يمام ُمٕمٝم٤م هق وطمٙمٛمف طمٙمٛمٝم٤م ومحٞمٜمئذٍ  احلدي٨م، هبذا اًمٕمٛمؾ يرى يم٤من ُمـ

م وأن احل٩م، يتؿ أن قمٚمٞمف هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمرومف ذم ي٘مػ  ي٘ميض وأن هدي٤مً  ُيَ٘مد 

ة طم٩م ىمد يم٤من وًمق ىم٤مسمؾ، ُمـ احل٩م هذا  .ُمرات قِمدَّ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رأجل هذا

 ( 11: 49: 15/   392/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمسجد أذان قبؾ وزدلِة دم الِجر وصعم أذ ن وـ

 أذان ىمٌؾ اًمٗمجر ويّمٚمقن ي١مذٟمقن ُمزدًمٗم٦م، ذم احلج٤مج سمٕمض أن ٟمرى اًم٤ًمئؾ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م صالهتؿ طمٙمؿ ومام ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمذي اعمًجد،

 اًمقىم٧م ىمٌؾ اًمٞمقم، ص٤ٌمح اًمٞمقم وىمع يمام أذاهنؿ يم٤من إن واوح، إُمر اًمِمٞمخ:
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 .اًمقىم٧م ىمٌؾ صٚمقا  أهنؿ يٌٚمٖمٝمؿ، طمٞمٜمام إقم٤مدهت٤م وقمٚمٞمٝمؿ سم٤مـمٚم٦م، ومّمالهتؿ

 ( 11: 26: 31/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 زماظمْان صمٖالً  وزدلِة ضمدود طمارج البٗات

 اًمٜمٌل طمج٦م» يمت٤مسمٞمٙمام شمٗم٤مصٞمؾ قمغم احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ درؾمٜم٤م مج٤مقمف ٟمحـ اًم٤ًمئؾ:

 طم٥ًم اعمزدًمٗم٦م طمدود ظم٤مرج سمِْتٜم٤َم هذا، رهمؿ ًمٙمـش واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»وش ط

 قمٚمٞمٜم٤م؟ يؽمشم٥م ومام سم٤محلٙمؿ، ٓ سم٤معمٙم٤من ُمٜم٤م ضمٝمالً  اعمًتٕمٛمٚم٦م اًمٕمالُم٤مت

 ومحٞمٜمئذٍ  اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٌٞم٤مت إُمٙم٤مهنؿ ُمع اعمزدًمٗم٦م، ظم٤مرج سمٞم٤مهتؿ يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 هٜم٤م قمذرهؿ أن اقمت٘مد وم٠من٤م ذًمؽ، إٓ ُيْٛمِٙمٜمْٝمؿ مل يم٤من إذا أُم٤م صحٞمح٦م، همػم طمجتٝمؿ

 ومت٤مت ٓ ويرون اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمٌٞم٤مت طمٙمؿ يٕمٚمٛمقن يمٞمػ أومٝمؿ ٓ وًمٙمٜمل ُم٘مٌقًٓ،

 ! اعمٜمٓم٘م٦م حتدد

 هلؿ شمٌلم اًمّم٤ٌمح وذم ٟم٤مُمقا  يٕمٜمل هؿ، اًمالومت٤مت رأوا ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 أقمٚمؿ؟ واهلل اًم١ًمال، اًمالومت٤مت،طم٥ًم

  وصم٤مٟمٞم٤ًم؟ سم٤محلٙمؿ أوًٓ  قمٚمٛمٝمؿ ُمع سمٞم٘مقل واًم١ًمال ـم٥م، اًمِمٞمخ:

 .وٟم٤مُمقا  وم٘مط، سم٤معمٙم٤من ضمٝمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ويـ؟ واًمالومت٤مت اًمِمٞمخ:

 .اًمّم٤ٌمح ذم رأوه٤م واًمالومت٤مت اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ طم٤مل، يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 ُمٜم٤م وطمرص٤مً  قمروم٦م، ُمـ اخلروج سمٕمد..اًمٕمالُم٤مت َٟمرَ  ومل اًمٚمٞمؾ ذم يمٜم٤م ؿمٞمخ اًم٤ًمئؾ:

م اعمِمٕمر ىمٌؾ اًمًٜم٦م،اعمٌٞم٧م اشم٤ٌمع قمغم  إٓ َٟمرَ  ومل احلرام، اعمِمٕمر ٟم٠ميت اًمّم٤ٌمح صمؿ احلرا

 ..وحتريٜم٤م واضم٥م ُمزدًمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م أن ٟمٕمرف احلٙمؿ ًمٙمـ اًمٕمالُم٤مت،

 ُمٙم٤مٟم٤ًم؟ وي٘مّمدون ُيَٞمٛمٛمقن، اًمٜم٤مس رأج٧م ُم٤م ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:
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 ُمٜم٤م؟ وىمٌؾ طمقًمٜم٤م، ٟمزًمقا  يٕمٜمل اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم... اًم٤ًمئؾ:

 اجلامهػم رأج٧م ومٝمؾ ضمٝمؾ، قمغم سمٞمٙمقٟمقا  ٕن طمقهلؿ أن٧م شمٜمزل ُم٤م اعمٝمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ىمٌٚمؽ ٟمزًمقا  اًمذيـ هب١مٓء اٟمٖمِمِم٧م أن٧م وإٓ ُمٕمرووم٦م، ضمٝم٦م ؿمٓمر يٞمٛمٛمقن ُمثاًل،

 إن اًمتٗمّمٞمؾ، سمٕمد اعمٙمٚمػ إمم إُمر يقيمؾ اًم٘مْم٤مي٤م هذه ُمثؾ ذم اجلقاب اعمٝمؿ

َتٓم٤مع ومٕمؾ ىمد اعمٙمٚمػ يم٤من ًْ  ُم٤م صمؿ اًمٙمت٤مب، ذم ىمرأمتقه اًمذي اًمنمع طمٙمؿ ًمتٓمٌٞمؼ اعمُ

 ي٠ًمل شم٘مّمػم هٜم٤مك يم٤من إن أُم٤م أظمٓم٤مٟم٤م، أو ٟمًٞمٜم٤م إن شم١ماظمذٟم٤م ٓ ومرسمَّٜم٤م ذًمؽ، إمم ُووّم٘متؿ

 ُمثالً  يّمكم يم٤مًمذي سم٤مـمٚم٦م، وهل صالة يّمكم يم٤مًمذي اعم٤ًمًم٦م ومحٞمٜمئذ اعم٘مٍم، قمٜمف

 قمغم خيٗمك ٓ ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمٝم٤مرة ذـمٞم٦م أُمر ٕن ًمف قمذر ٓ ومٝمذا ـمٝم٤مرة، سمدون

، مل صمؿ ومٞمٝم٤م، واًمٌٞم٤مت اعمزدًمٗم٦م، عمٕمروم٦م اعمًتٓم٤مع ومٕمٚمتؿ وم٢مذا إٟم٤ًمن،  أن أفمـ أن٤م شُمَقومَّ٘مقا

تٙمؿ  طم٤مًمٙمؿ ًم٤ًمن ويم٤من ىمٍمشمؿ إٟمٙمؿ اهلل ؾمٛمح ٓ إُمر يم٤من إذا أُم٤م صحٞمح٦م، طَمجَّ

 اًمٜم٤مس، ؾمٌٞمؾ اشمٌٕمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ذقم٤ًم، ًمٞمس هذا وإٟمام اًمٜم٤مس، اشمٌٕمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٘مقل

 سمٕمض ي٘مقًمقا  ُم٤م وُمثؾ..اًمٜم٤مس، هل هٙمذا طم٤مًمٙمؿ ًم٤ًمن اهلل ؾمٛمح ٓ يم٤من وم٢مذا

 واًمٕمٞم٤مذ- اًمٜم٤مر دظمٚمقا  وإن ُمٕمٝمؿ، دظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م دظمٚمقا  إن اًمٜم٤مس ُمع إطمٜم٤م واهلل اجلٝمٚم٦م،

 .ٓ ُمٕمٝمؿ، دظمٚمٜم٤م -سم٤مهلل

 ،اعم١ًموًمٞم٦م شم٠ميت ومٝمٜم٤م ىَمٍمَّ  ُمـ أُم٤م قمٚمٞمف، رء ومال واظمٓم٠م، اًمقاضم٥م ومٕمؾ إذا ومٛمـ

 .ٟمٕمؿ

 ( 11: 37: 36/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 ووسٙلة اظمزدلِة دم الِجر ييؾ مل وـ ضمج صحة عدم دلٗؾ

 الُغم عـ احلج

 أن، ضم٤مء اًم١ًمال هذا اعمزدًمٗم٦م، ذم ي٧ٌم مل ُمـ طم٩م صح٦م قمدم دًمٞمؾ ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 اًمٖمػم؟ قمـ احل٩م ُم٠ًمخ٦م شمٗمّمٞمؾ وٟمريد
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 ـمل ُمـ أفمٜمف رضمؾ ضم٤مءه ح٤م اًمٍميح، اًمّمحٞمح اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هق اًمِمٞمخ:

 ،ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء طمتك هٌٓمف، طمتك وادي٤مً  وٓ صٕمده إٓ ضمٌالً  شمرك ُم٤م اٟمف وىم٤مل

 وم٠مضم٤مسمف ٓ؟ أم صحٞمح هق هؾ  اًمٙمثػم اجلٝمد هذا طمجف، قمـ ي٠ًمل ُمزدًمٗم٦م، ذم وهق

 ذم وىمػ ىمد ويم٤من مجٍع، ذم ُمٕمٜم٤م، هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ»: سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

ف وشَمؿَّ  شمٗمثف، ىم٣م وم٘مد هن٤مر، أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦مً  قمرومف  ط اًمرؾمقل أوًٓ  ىمرن ،شطَمج 

 سمٕمض، ُمع أوًٓ  هن٤مر،ىمرهنام أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمرومف قمغم واًمقىمقف اعمزدًمٗم٦م ذم اًمّمالة

ف وشمؿ شمٗمثف ىم٣م وم٘مد ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أن جمٛمققمٝمام، قمغم رسمط وصم٤مٟمٞم٤مً   .طَمج 

 وٓ شمٗمثف ىم٣م ومام سم٤مٔظمر أطمدمه٤م اعَمـْ٘مروٟملم، ُمـ سم٠مطمد أظمؾَّ  ُمـ أن: ذًمؽ وُمٕمٜمك

قم٤مً  ذه٥م وًمٙمـ هن٤مر أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمرومف، ذم وىمػ يم٤من ُمـ أي طمجف أتؿ  إمم ها

 اعمزدًمٗم٦م ذم صغم ًمق يمام مت٤مُم٤مً  اًمنمط، هبذا أظمؾ وم٘مد اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صغم ومام ُمٜمك

 .شمتؿ ٓ طمجتف ومحٞمٜمئذٍ  إول، وهق هذا، سم٤مًمنمط أظَمؾَّ  قمروم٦م، ذم وىمػ يٙمـ ومل

 ( 11: 39: 27/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 هٕاك الِجر وصالة زمٔزدلِة اظمبٗت

 ازدطم٤مم ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل احل٤مًمٞم٦م إوو٤مع ذم ظم٤مص٦م أن سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 ذم يٌٞمتقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمزدًمٗم٦م ذم هٜم٤مك يٙمقن قمروم٦م، ُمـ اًمرضمقع وطملم ؿمديد،

 أم ُمٌٞمت٤مً  ُيْٕمَتؼَم  ىمّمػمة ًمٗمؽمة أو ًمٚمحٔم٤مت ُمزدًمٗم٦م ذم أن اًمقىمقف جمرد ومٝمؾ ُمزدًمٗم٦م،

 ..قمٚمٞمٝمؿ أنف

 ذم اًمّمٌح صالة ومٝمق اًمريمـ أُم٤م واضم٥م، إٟمف: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اعمٌٞم٧م هق اًمِمٞمخ:

 وىم٣م طَمّجف شَمؿّ  وم٘مد هٜم٤مك اًمّمٌح وصغم احلج٤مج، أطمد ي٧ٌم مل وم٢من وًمذًمؽ مجع،

 .شمٗمثف

٤مج ه١مٓء أن: هذا ؾم١ماًمؽ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٔمرك ُأْخِٗم٧م أن ُأِريد أن٤م ًمٙمـ  احلُجَّ

قن ىمقن ٓ وهؿ احل٘مٞم٘م٦م ذم حَيُج   يدك ه٤مت.. اًمٗمرض أو اًمقاضم٥م وسملم اًمريمـ سملم ُيَٗمر 

 وهق ومٞمف، ُمتٗم٘مٝم٤مً  اًمنمقمل ًمٚمحٙمؿ وم٤ممه٤مً : أوًٓ  يم٤من ُمـ: أىمقل أن٤م هذا وقمغم واُمش،
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 سمٙمؾ أتك ىمد يم٤من إريم٤من شمٚمؽ ُمـ سمريمـ اًم٘مٞم٤مم وسملم سمٞمٜمف حيؾ مل ًمق ُم٤م سمٛمث٤مسم٦م

 يمٚمٛم٦م أىمقل أن٤م إريم٤من، هذه ُمـ سمريمـ اإلشمٞم٤من وسملم سمٞمٜمف طمٞمؾ إذا هذا ُمثؾ.. إريم٤من

 اًمرمحـ يم٤من ُم٤م أو ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م شم٠مت مل ٕنف هق! أدري ٓ ىمٚمتٝم٤م، أن ؾمٌؼ ُم٤م أنٜمل فمٜمل ذم

 :وهق اًمت٤مزم، اجلقاب هذا سمٛمثؾ أخٝمٛمٜمل

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿ ٤م الِلَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  وُمـ أي٦م هذه ُمـ اٟمٓمالىم٤مً [ 286:اًمٌ٘مرة] ﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 مل وم٢من ىم٤مئاًم، َصؾ  : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ أي٦م هذه قمـ اعمتٗمرقم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض

 ش.ضمٜم٥م ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمٞمع

 صالة يٌٓمؾ مل ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ريمـ، اًمٗمريْم٦م صالة ذم اًم٘مٞم٤مم أن ي٘مٞمٜم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ

 يمذًمؽش ىم٤مقمداً  ومٚمٞمّمؾ: »وم٘م٤مل صم٤مٟمٞم٦م ُمرطمٚم٦م إمم سمف ٟمزل وإٟمام اًمريمـ، هذا قمـ اًمٕم٤مضمز

 يّمكم سم٠من أُمره وإٟمام صالشمف، يٌٓمؾ مل ىم٤مقمداً  يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ اًمذي هذا

: إذاً  ومٝمق ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم آؾمتٓم٤مقم٦م ُمراطمؾ آظمر ٟمتّمقر ومٞمام وهذا ُمْمٓمجٕم٤ًم،

 قمـ ٟمٞم٤مسم٦م ريمـ وهق سم٤مًم٘مٕمقد ُم٠مُمقر ومٝمق يًتٓمع مل إذا ريمـ، وهق سم٤مًم٘مٞم٤مم ُم٠مُمقر

 .سم٤مٓوٓمج٤مع ومٛم٠مُمقر يًتٓمع مل وم٢من إول،

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: ٔي٦م يم٤مًمتٗمريع هق يُمُثر وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ٤م الِلَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  ﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

َ  وَم٤مشمَُّ٘مقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف أو[ 286:اًمٌ٘مرة]  ذًمؽ، وٟمحق[ 76:اًمتٖم٤مسمـ] ﴾اؾْمَتَٓمْٕمتُؿْ  َُم٤م الِلَّ

 يمذا ىم٤مل اًمرؾمقل سم٠من ُمٜمف إيامٟم٤مً  اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمٌح يّمكم أن قم٤مزُم٤مً  يم٤من رضمؾ: وم٤مٔن

 .ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف طمٞمؾ ًمٙمـ ويمذا،

 واوح؟ اعمزدًمٗم٦م، إمم ُمٙم٤من أىمرب ذم اًمّمٌح ومٚمٞمّمؾ: إذاً 

ضم٧م! ؿمٞمخ ي٤م اخلػم جيزيؽ اهلل ُمداظمٚم٦م:  .اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يمرب وَمرَّ

 !اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .واهلل ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .يمذًمؽ أفمـ ُم٤م ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .اهلل ومْمؾ ُمـ صٚمٞمٜم٤م..احلٛمد وهلل أن٤م ٓ، ُمداظمٚم٦م:
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 ..ىمٞمدي شمالطمظ أن أرضمق أن٤م ٕنف هذا: أفمـ ُم٤م أن٤م ًمٙمـ ٓ، ٓ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ صحٞمح، اًم٘مٞمد ُمداظمٚم٦م:

 .ظمػًما  اهلل ومجزاك اًم٘مٞمد، هذا ُمٜمل ٓطمٔم٧م يمٜم٧م إذا اًمِمٞمخ:

ٟمٜم٤م ٕن ُمداظمٚم٦م:  ُمـ ومتٜمٕمٝمؿ شم٠ميت اًمنمـم٦م.. ُمٜمٕمقهؿ اًمٕم٤مم هذا احلريّملم إظمقا

 .إرض وطء طمتك اًمٜمزول

ق أن٤م ًمٙمـ اًمتٗمّمٞمؾ، هبذا ضمئ٧م أن٤م هلذا ُمٗمٝمقم: اًمِمٞمخ: ف ُمـ سملم ُأوَمر   يّمكم أن مَه 

ف ُمـ وسملم هٜم٤مك، اًمّمٌح  .إُمر واٟمتٝمك اجلٛمرات ويرُمل ُمٜمك إمم يذه٥م...مَهّ

 .ضمداً  دىمٞمؼ[ ُمٚمحظ] ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (  11: 19: 29/  639/  واًمٜمقر اهلدى)

 !الققت؟ قبؾ سمْقن هؾ وزدلِة دم الِجر صالة

 ي٘م٤مل ٕنف وىمتٝم٤م: ىمٌؾ أم وىمتٝم٤م ذم هل هؾ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة ُمداظمٚم٦م:

 .ىمٌؾ صاله٤م إٟمف احلدي٨م

 أول ذم وًمٞمس اًمٖمٚمس، ذم وىمتٝم٤م أول ذم صالهت٤م ذم سم٤مًمغ أنف اعم٘مّمقد..اًمِمٞمخ:

 .اًمٗمجر دظمقل ىمٌؾ وىمتٝم٤م

 ( 11: 24: 41/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمٔزدلِة الِجر ييؾ مل وـ

 طمجف؟ يٌٓمؾ ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمٗمجر ريمٕمتل صغم ُم٤م ًمق  ُمداظمٚم٦م:

 . ـمٌٕم٤مً   اًمِمٞمخ:

 (11: 23: 29/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 
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 زمٔزدلِة؟ البٗات وـ ُوِٕع وـ

ٌَؾ ُمـ ومٛمٜمع قمروم٤مت ذم ؾمٞم٤مرة طم٤مدث ذم يم٤من ؿمخص ذم يم٤من اًم٤ًمئؾ:  اًمنمـم٦م ىِم

 ومٝمؾ قمٜمف، ومٗمرج اًمّم٤ٌمح طمتك ُمزدًمٗم٦م، ذم يٌٞم٧م أن يًتٓمع ومٚمؿ قمروم٤مت، ذم يٌٞم٧م أن

 اعمٙمره؟ طمٙمؿ يٙمقن هذا

 .قمروم٤مت ذم ي٘مػ أن ُُمٜمع سمت٘مقل أن٧م ُم٤م اًمِمٞمخ:

طمف ُيْٓمٚمِؼ ومل قمروم٤مت ذم طُمٌِس ًمٙمـ قمروم٤مت، ذم وىمػ ٓ، اًم٤ًمئؾ:  ذم إٓ ها

 ُمزدًمٗم٦م؟ ذم ي٧ٌم ومٚمؿ اًمّم٤ٌمح،

 اًمٚمٞمؾ يمٚمف اًمٌٞم٤مت يٕمٜمل ُمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمٌح صالة همػم اًمٌٞم٤مت هق ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 هذا اًمٌٞم٤مت، هق هذا هٜم٤مك، ويٜم٤مُمقن ُمزدًمٗم٦م إمم قمروم٤مت ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٞمض ُم٤م سمٕمد ُمـ

 اًمّمٌح صغم يم٤من وم٢من اعمزدًمٗم٦م، ذم اًمّمٌح صالة اًمقاضم٥م هذا ُمـ أهؿ ًمٙمـ واضم٥م،

 .اعمزدًمٗم٦م ذم

 .صغم ُم٤ماًم٤ًمئؾ:

 .ُمروراً  ُمر ُمٕمٜم٤مه٤م، اًمِمٞمخ:

 .ُمروراً  ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ظم٤مرج سم٤مشمقا  ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٌؼ ُم٤م ُمثؾ قمـ اجلقاب هذا يٕمقد ٟمٕمؿ، إي٦م اًمِمٞمخ:

 قمغم ُي١َماظَمذ ٓ أن ومٜمرضمق شم٘مّمػمه، قمـ ُم١ًموًٓ  وًمٞمس ُمْمٓمر، هذا أجْم٤م اعمزدًمٗم٦م،

 .ذًمؽ

 ( 11: 42: 17/   399/  واًمٜمقر اهلدى) 



 اإلفاضة طواف
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 واضمًدا؟ ؿمقاًفا ضمجتف دم ط الٕبل ؿماف هؾ

وًم٤م إٓ يٓمػ مل ط اًمٜمٌل أن قمغم شمدًمٞمٚمف صدد ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل]  [:واطمًدا ـمقا

 ومل سم٤مًمٌٞم٧م ومٓم٤مف طم٩م، أنف: قمٛمر اسمـ قمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه ُم٤م قمٚمٞمف ويدل

وم٤م يٓمػ  .ذًمؽ همػم ـمقا

 [:األلباين فَٓؼ]

 ،5 - 4/  4 ،433 - 389/  3ش »اًمٌخ٤مري» ذم احلدي٨م هذا أخٗم٤مظ شمتٌٕم٧م ًم٘مد

 أورده اًمذي اًمٚمٗمظ هذا ومٞمٝمام أر ومٚمؿ ،ش52 - 57/  4ش »ُمًٚمؿ» و ،ش71 - 9

 ومٝمٛمف قمغم سمٜم٤مء - ومٞمف زاد وىمد ؾمٞمام ٓ ُمٜمف، شم٤ًمهؾ وهق! سم٤معمٕمٜمك ٟم٘مٚمف ويم٠منف اًمِم٤مرح،

وم٤م يٓمػ ومل: -  أخٗم٤مفمٝمام ذم واًمٜم٤مفمر. قمٜمدمه٤م اًمزي٤مدة هلذه أصؾ وٓ ذًمؽ: همػم ـمقا

 ذم ىم٤مل يمام ىم٤مرٟم٤م، يم٤من قمٛمر اسمـ ٕن ذًمؽ اًمِم٤مرح: ىم٤مًمف ُم٤م ظمالف ًمف يتٌلم سمت٠مُمؾ:

 ـم٤مف صمؿ هدي٤م، سم٘مديد اسمت٤مع طمتك وم٤مٟمٓمٚمؼ قمٛمرة، ُمع طمج٦م أوضم٧ٌم ىمد إين: هلام رواي٦م

وم٤م هلام  سمحج٦م ُمٜمٝم٤م طمؾ طمتك ُمٜمٝمام حيؾ مل صمؿ واعمروة، اًمّمٗم٤م وسملم سم٤مًمٌٞم٧م، واطمدا ـمقا

 ـمقاف يمٗم٤مه واًمٕمٛمرة: احل٩م سملم مجع ُمـ: ي٘مقل ويم٤من ،- ُمًٚمؿ زاد - اًمٜمحر يقم

 اإلوم٤مو٦م ـمقاف ٟمٗمل ومٞمف ًمٞمس أنف شمرى وم٠من٧م. مجٞمٕم٤م ُمٜمٝمام حيؾ طمتك حيؾ ومل واطمد،

وم٤م ًم٘مدوُمف يٓمقف أن يٙمتٗمل اًم٘م٤مرن أن سمٞم٤من ىمّمده سمؾ واًمقداع،  حلجف واطمدا ـمقا

 إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم - سمٔم٤مهره - يدل ُم٤م قمٜمف اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ٟمٕمؿ:. وقمٛمرشمف

 قمغم يزد ومل واعمروة، وسم٤مًمّمٗم٤م سم٤مًمٌٞم٧م، ومٓم٤مف: ٟم٤مومع ىمقل سمٕمد ىمقًمف وهق اًمِم٤مرح،

 اًمٜمحر: يقم يم٤من طمتك طمرم: رء ُمـ حيٚمؾ ومل ي٘مٍم، ومل حيٚمؼ، ومل يٜمحر، ومل ذًمؽ،

ومف واًمٕمٛمرة احل٩م ـمقاف ىم٣م ىمد أن ورأى وطمٚمؼ، ومٜمحر،  اسمـ وىم٤مل إول، سمٓمقا

 أنف فم٤مهره وهذا» ش:5/  4» احل٤مومظ ىم٤مل وهلذا. ط اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمذًمؽ: قمٛمر

 ش.ُمِمٙمؾ وهق اإلوم٤مو٦م، ـمقاف قمـ اًم٘مدوم سمٓمقاف ايمتٗمك

 ومٕمؾ يمذًمؽ: ومٞمف ىمقًمف واًمدًمٞمؾ احلدي٨م، ُمـ ُمراد همػم اًمٔم٤مهر هذا ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 ـم٤مف وأنف ىم٤مرٟم٤م، طمجف ذم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف أنف اعمٕمٚمقم ُمـ وم٢مٟمف :ط اهلل رؾمقل
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وم٤م ًمذًمؽ  مجع قمـ ورد يمام اًمقداع: ـمقاف صمؿ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤مف صمؿ واطمدا، ـمقا

. وهمػمهش 426 - 424/  3ش »اًمٌخ٤مري» ذم ٟمٗمًف، قمٛمر اسمـ ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ

ومف ايمتٗم٤مئف قمغم اهلل رؾمقل ومٕمؾ يمذًمؽ: احلدي٨م ذم ىمقًمف[ محؾ وم٢مذا]  قمـ إول سمٓمقا

 شمٜم٤مىمض :- احل٤مومظ واؾمتِمٙمٚمف اًمِم٤مرح ومٝمؿ يمام - واًمقداع اإلوم٤مو٦م ُمـ سمٕمده ُم٤م

 هق وًمٞمس أظمر، طمديثف ُمع خيتٚمػ ٓ ُمٕمٜمك قمغم محٚمف ومقضم٥م جيقز: ٓ وذا طمديث٤مه،

 ُمـ سمٕمده قمام سمف آيمتٗم٤مء ٓ وقمٛمرشمف، حلجف سمٓمقاف ًم٘مدوُمف ايمتٗم٤مئف ُمـ ذيمرٟم٤مه ُم٤م إٓ

 وٓ. هبذا ومٜمٙمتٗمل وٞمؼ، اعمج٤مل وًمٙمـ اًمزي٤مدة، حيتٛمؾ اًمٌح٨م وم٢من وسمٕمد:. اًمٓمقاف

 :آظمريـ أُمريـ قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد

 اسمـ سمحدي٨م اطمتج٤مضمف ُمثؾ هق قم٤مئِم٦م: سمحدي٨م اعم١مًمػ اطمتج٤مج أن: إول

 ومٚمؿ ُمٙم٦م، ىمدُم٧م طملم طم٤مئْم٤م يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م وأجْم٤م ىم٤مرٟم٦م، يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن أقمٜمل قمٛمر:

 ي٘م٤مس ومال وهمػمه،ش اًمٌخ٤مري» ذم يمام يمٚمٝم٤م: ُمٜم٤مؾمٙمٝم٤م ىمْم٧م طمتك شمٓمقف أن شمًتٓمع

 .خيٗمك ٓ يمام اًمٓم٤مهرات: واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل، هب٤م

: شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق اًمزي٤مرة: ـمقاف وضمقب قمغم اًمدًمٞمؾ وم٤مشمف ىمد أنف: أظمر وإُمر 

وُمقا  ُٟمُذوَرُهؿْ  َوًْمٞمُقوُمقا  شَمَٗمثَُٝمؿْ  ًْمٞمَْ٘مُْمقا  صُمؿَّ ﴿ ٌَٞم٧ِْم  َوًْمٞمَٓمَّقَّ  ـمقاف وهق : ﴾اًْمَٕمتِٞمؼ سم٤ِمًْم

 .وهمػمه يمثػم اسمـ ويمذاش 67/  5» ،شاًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمف ضمزم يمام اإلوم٤مو٦م:

 (779-771/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 اإلفاضة ؿمقاف وقت

 وىم٧م أي قمٜمف، يزيد ٓ حمدد وىم٧م ًمف اإلوم٤مو٦م، ًمٓمقاف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 يٙمقن؟

 قمٜمف؟ يزيد ُم٤م سمت٘مّمد ؿمق اًمِمٞمخ:

 ـمقاف يٓمقف وسمٕمديـ أؾمٌققملم، أؾمٌقع يٕمٜمل اًمذسمح، سمٕمد يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ...اإلوم٤مو٦م
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ه اًمٚم ـل ًمٙمـ ضم٤مز، شم٠مظمر ُمٝمام إطمراُمف ذم يٌ٘مك سمٞمٝمٛمف ُم٤م اًمٚم ـل اًمِمٞمخ:  يٗمؽ سمِد 

 .اًمٓمقاف ُمـ اٟمتٝمك وىمد إٓ اعم٤ًمء، قمٚمٞمف يدظمؾ ُم٤م سمده إطمراُمف،

 .إطمراُمف يٗمؽ سمِّده اًمكم ُمداظمٚم٦م:

 .اجلٛمرة رُمك ح٤م إطمراُمف ومؽ هق ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

ه وم٤مًمٚم ـل اًمِمٞمخ:  إصٖمر، سم٤مًمَتَحٚم ؾ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٞمًٛمقه هذا اًمَتَحٚم ؾ، هبذا يتٛمتع سمِد 

 اًمٜمحر، يقم إول، اًمٞمقم ذم يرُمل ُم٤م سمد ٓ اًمتحٚمؾ، هبذا يتٛمتع سمٞمٔمؾ يتٛمتع، سمِّده هذا

 سمِّده ـم٤مف وُم٤م اعم٤ًمء قمٚمٞمف دظمؾ وم٢مذا اًمٓمقاف، اٟمتٝمك وىمد إٓ اعم٤ًمء قمٚمٞمف يدظمؾ وُم٤م

 اصمٜملم يقم سمٕمد ذًمؽ وسمٕمد إطمراُمف، ويٚمٌس هٜمدوُمف يٜمزع يٕمقد سمِّده إلطمراُمف، يرضمع

 سم٤مًمٓمقاف، سمٞمٕمجؾ اإلطمرام، ُمـ يرشم٤مح سمِّده إلطمراُمف، رضمع دام ُم٤م ُمٝمؿ، ُمش صمالصم٦م

 .اإلوم٤مو٦م ـمقاف

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

  وشمٍمف سم٤مظمتّم٤مر:..( 37: 35/   59/   واًمٜمقر اهلدى)

 اإلفاضة ؿمقاف وقت

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف وىم٧م... ُمتك اًم١ًمال:

 .اًمرُمل سمٕمد اجلقاب:

 .اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)
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 يرول أن قبؾ اإلفاضة ؿمقاف وؿماف زمَرفة وقػ وـ

 اًمدًمٞمؾ ومام يرُمل، أن ىمٌؾ اإلوم٤مو٦م ـمقاف وـم٤مف سمٕمروم٦م وىمػ ُمـ طمٙمؿ اًم١ًمال:

 ذًمؽ؟ قمغم

: ًمف وم٘م٤مل يرُمل، أن ىمٌؾ ـم٤مف سم٠منف اًمٜمٌل، طمج٦م ذم ذيمرشمف أفمـ طمدي٨م ومٞمف اًمِمٞمخ:

 .طمرج ٓ

 .(7.: 3.: 3/   41/   واًمٜمقر اهلدى)

 غغمه أو الرول ععم اإلفاضة ؿمقاف سمّديؿ ضمْؿ

 همػمه؟ أو اًمرُمل قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف شم٘مديؿ جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ومٞمج٥م إصؾ أُم٤م طمرج، ٓ يمٚمٛم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ذطمٜم٤م يمام جيقز..اًمِمٞمخ:

 .اًمٜمٔم٤مم قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 ( 11: 26: 28/ 471/ واًمٜمقر اهلدى) 

م إذا  يتحٓؾ هؾ اجلٔرة رول ععم اإلفاضة ؿمقاف احلاج قد 

 األكػم؟ التحٓؾ

 يٓمقف طمتك اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ رُمك ُمـ أن اًمًٜم٦م ىمررت ُمداظمٚم٦م:

 سمد ٓ أو رء، يمؾ ًمف حيؾ هؾ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف هذا أقمامًمف سمدأ ُمـ.. اإلوم٤مو٦م ـمقاف

 ..اًمرُمل جيتٛمع أن

 .رء أّي  ًمف حيؾ ٓ اًمِمٞمخ:

 .هذيـ اضمتامع ُمـ سمد ٓ: إذاً  اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة يرُمل طمتك رء أي ُمداظمٚم٦م:

 اجلٛمرة سمرُمل سمدأ وم٢مذا إيمؼم، احلؾ ًمٞمحؾ إُمريـ اضمتامع ُمـ سمد ٓ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:
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 .إيمؼم احلؾ ًمف طمؾ ـم٤مف وم٢مذا إصٖمر، احلؾ ًمف طمؾ

 :..( 53: 13/ 391/ واًمٜمقر اهلدى)

 الزضمام زمسبب الرصمؿ ععم اإلفاضة ؿمقاف سمّديؿ

 اعمًٚمٛملم ويمثرة أن احل٤مصٚم٦م ًمٚمزمح٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ظمػًما، اهلل ضمزاك ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال:

م أن جيقز ومٝمؾ اهلل، ؿم٤مء إن  ٟم١مظمر أن جيقز وهؾ اًمرضمؿ، قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف ُٟمَ٘مد 

 .ظمػًما  اهلل وضمزاك -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اًمٕمٍم أو ُمثالً  اًمٖمروب إمم اًمرضمؿ

سم٤مً  ضم٤مءت اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ُمـ أومٝمٛمف اًمذي اًمِمٞمخ:  ط اًمٜمٌل ُمـ ضمقا

: ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من طمٞم٨م واًمت٠مظمػم اًمت٘مديؿ ذم اعمختٚمٗم٦م إؾمئٚم٦م قمـ

 آٟمٗم٤مً  ذيؽ سمـ أؾم٤مُم٦م طمدي٨م ؾمٛمٕمتؿ طمرج، ٓ: ىم٤مل يرُمل، أن ىمٌؾ طمٚمؼ ،شطمرج ٓ»

راً  اًمٙمٚمٛم٦م هذه رددش. طمرج ٓ: »وم٘م٤مل يٓمقف، أن ىمٌؾ ؾمٕمك سم٠منف رًا، ُمرا  طمتك وشمٙمرا

م رء قمـ ؾمئؾ ُم٤م أنف فمٜمٜم٤م أنٜم٤م اًمراوي ىم٤مل ر ىُمد   ش.طمرج ٓ: »وىم٤مل إٓ وُأظم 

سمف ُمـ أومٝمٛمف وم٤مًمذي  احل٩م يّمٌح أن هق ًمٞمس إؾمئٚم٦م هذه قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ضمقا

 إٟمام ذًمؽ ذم إصؾ ٓ، اشمٗمؼ، ويمٞمٗمام ؿم٤مء يمٞمٗمام اإلٟم٤ًمن ومٞمح٩م ًمف، ٟمٔم٤مم ٓ ومقى،

: آٟمٗم٤مً  ط ىمقًمف ُمـ ذيمرشمف ُم٤م ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م هق

 ش.هذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ، قمٜمل ظمذوا»

 احل٤مج، ؿمٕمر إذا وًمٙمـ ،ط اًمٜمٌل ومٕمؾ يمام اعمٜم٤مؾمؽ ُٟمَرشم٥م أن: إذاً  وم٤مٕصؾ

 إمم ُمريض رضمؾ ُمـ ؿمٞمخ إمم يمٝمؾ، إمم ؿم٤مب ُمـ آظمر، إمم إٟم٤ًمن ُمـ خيتٚمػ وهذا

ة إمم طم٤مُمؾ همػم اُمرأة ُمـ ؾمٚمٞمؿ، رضمؾ  إُمقر هذه َّتتٚمػ وهٙمذا،.. طم٤مُمؾ اُمرأ

د، سم٤مًمٜم٦ًٌم  ٓ ُم٤م إلٟم٤ًمن ُم٤م طمرج يقضمد وم٘مد احلرج، خيتٚمػ ذًمؽ وسم٤مظمتالف ًمألومرا

 .ًمٖمػمه احلرج هذا ُمثؾ يقضمد

 يم٤من وم٢مذا احلرج، ُمالطمٔم٦م هق واًمت٠مظمػم اًمت٘مديؿ ضمقاز ذم واًم٘م٤مقمدة اًمْم٤مسمط: وم٢مذاً 

 ـمٚمقع سمٕمد اعمنموع اًمقىم٧م ذم يرُمل أن اًم١ًمال ذم ضم٤مء ُم٤م ُمثؾ ذم طمرج هٜم٤مك
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 قمٚمٞمؾ رضمؾ أو يمٌػم ؿمٞمخ ًمٙمٜمف اًمذيمر، اًم٤ًمسمؼ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمِمٛمس

ر أن ومٚمف اًمزمح٦م، ٟمٗمًف قمغم خيِمك ُمريض  ُمـ إطم٤مدي٨م شمٚمؽ سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ُي١َمظم 

 ش.طمرج ٓ: وم٘م٤مل. أُمًٞم٧م وىمد إٓ رُمٞم٧م ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م» :اًم٤ًمئؾ ىمقل

ر وُم٤م اًم٘م٤مقمدة هٜم٤م ٟمالطمظ أن جي٥م: وم٢مذاً  غ أو ُيؼَم  ق  ًَ  إمم قمٜمٝم٤م اخلروج ًمٜم٤م ُي

 صٗم٦م ذًمؽ ذم ُمقاوم٘ملم احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ُمٜمًؽ سمٙمؾ ٟم٠ميت أن اًم٘م٤مقمدة اًمؽمظمص،

 هق إصؾ هذا قمـ اخلروج ًمٜم٤م جيقز أو جيقز اًمذي وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طمج٦م

 يمؾ يْمع أن يٚمتزم أن ومٕمٚمٞمف طمرضم٤مً  ٟمٗمًف ذم جيد ٓ ُمـ أُم٤م احلرج، ُمـ اخلالص

 ش.ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »ٟمٌٞمف ُٕمر شمٜمٗمٞمذاً  ُمقوٕمف ذم ُمٜمًؽ

ب أن ُأريد وأن٤م  وهل احلرج، ذيمر ومٞمٝم٤م ضم٤مء أظمرى سمٛم٠ًمخ٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ًمٙمؿ ُأىَمر 

 .ضمٝم٦م ُمـ ومٝمذا سم٤مًمّمالة، شمتٕمٚمؼ

 ومٞمام ذيمرهت٤م اًمتل اًمٜمٙمت٦م هذه إمم يٜمتٌٝمقن ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض أن أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م سمذًمؽ أقمٜمل سم٤مًمّمالة، شمتٕمٚمؼ يمذًمؽ وم٢مهن٤م سم٤محل٩م، يتٕمٚمؼ

 سملم اعمديٜم٦م ذم ط اهلل رؾمقل مجع: »ىم٤مل ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم واحلدي٨م قمٜمف، شمٕم٤ممم

 ش.ُمٓمر وٓ ؾمٗمر دون واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر

 ش.ظمقف: »رواي٦م وذم

 اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ أراد ُم٤مذا: اًمِم٤مهد وهٜم٤م ىم٤مًمقا 

 .اًمٕم٤ٌمس أبق قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م

 اًمٕم٤ٌمس؟ أب٤م ي٤م سمذًمؽ ط سمذًمؽ أراد ُم٤م

 ش.أُمتف ُيـْحِرج أَّٓ  أراد: »ىم٤مل

 دون اعمديٜم٦م ذم اًمّمالشملم سملم سم٤مجلٛمع ط اًمٜمٌل أراد: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض وم٘مقًمف

 هذه ُمـ رء يٙمـ مل اخلقف، أو اعمٓمر أو اًمًٗمر وهق أٓ اجلٛمع ذط وضمقد

 .إؾم٤ٌمب
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 ُمـ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ُم٘مٞمامً  اعمديٜم٦م ذم ط اًمرؾمقل مجع ح٤مذا :اًم١ًمال ضم٤مء: إذاً 

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم ضمٝم٦م،

سمف يم٤من  [. أُمتف ُيـْحرج أّٓ  أراد: ] ضمقا

 جيقز إٟمف وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٕمٚمامء سمٕمض ي٘مقل يمام هق ًمٞمس اجلٛمع هذا ومٛمٕمٜمك

 ي١مظمذ أن يٛمٙمـ يم٤من احلدي٨م، ذم ًمٞمس ٓ شمرظمّم٤ًم، اًمّمالشملم سملم جيٛمع أن ًمٚمٛم٘مٞمؿ

سمف، قم٤ٌمس اسمـ إمم اعمقضمف اًم١ًمال يٙمـ مل ًمق احلدي٨م ُمـ هذا  اهلل رؾمقل مجع وضمقا

 يم٤من هٙمذا احلدي٨م يم٤من ًمق اعمديٜم٦م، ذم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب وسملم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم ط

 ذم اًمِم٠من هق يمام رظمّم٦م، ؾم٥ٌم، أيَّ  سمدون اجلٛمع ضمقاز قمغم دًمٞمالً  اقمت٤ٌمره يٛمٙمـ

 .اًمًٗمر طم٤مًم٦م

 ٓ أن أراد: ] وم٘م٤مل اًم٥ًٌم، قمـ أضم٤مب ىمد قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ًمٙمـ

 [. أُمتف ُيـْحِرج

 يم٤من عمـ اًمٓمريؼ ومتح ُم٘مٞمؿ وهق اجلٛمع هذا ط اًمرؾمقل مجع ُمـ اًمٖم٤مي٦م طمٞمٜمئذ

 ومحٞمٜمئذٍ  وىمتٝم٤م، ذم اًمّمٚمقات ُمـ يمؾ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم طمرضم٤مً  ُم٤م فمرف ذم ووضمد ُم٘مٞمامً 

: ىم٤مل يمام اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٕن اًمّمالشملم: سملم جيٛمع أن ًمف جيقز احلرج ُمـ ظمالص٤مً 

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿ ي ـْ  اًمد   [.78:احل٩م] ﴾طَمَرٍج  ُِم

ص ضم٤مز احلرج يم٤من طمٞم٨م: وم٢مذاً  ظم   طمٞم٨م يمذًمؽ اًمّمالشملم، سملم اجلٛمع ذم اًمؽَمَ

 شمٕمقد ومقى إُمر ٟمجٕمؾ أن أُم٤م واًمت٠مظمػم، اًمت٘مديؿ ضم٤مز احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم احلرج يم٤من

 ٓ ومٝمذاش ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »ٟمٔم٤مم سمذًمؽ وخيتؾ إهقاء طم٥ًم احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

: سم٘مقًمف اعمختٚمٗم٦م إؾمئٚم٦م شمٚمؽ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمجقاب قمٚمٞمف يًتدل أن جيقز

 ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿ احلرج، ًمرومع يم٤من إٟمام ومٕمٚمتؿ ُم٤م أن ذًمؽ ُمٕمٜمك ٕنش طمرج ٓ»

ـِ  ي ـْ  اًمد   [.78:احل٩م] ﴾طَمَرٍج  ُِم

 اًمٕمٍم؟ أو اعمٖمرب سمٕمد[ اًمرُمل شم٠مظمػم] ُمداظمٚم٦م:
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 ٓ: ىم٤مل أُمًٞم٧م، وىمد إٓ رُمٞم٧م ُم٤م: ؾم٤مئؾ ىم٤مل احلدي٨م، ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرت اًمِمٞمخ:

 .طمرج

 جيقز ٓ اًمرُمل، وىم٧م قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم طمرضم٤مً  جيد عمـ اًمرُمل شم٠مظمػم جيقز: وم٠مىمقل

 اًمٜمحر، يقم ذم اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًمزمح٦م ُمثالً  شمٙمقن اًم٘مْمٞم٦م، ؾمتٜمٕمٙمس وإٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 .ُم٤ًمءً  اًمرُمل وىم٧م ؾمٞمّمٌح: إذاً  اعم٤ًمء، إمم اًمرُمل ؾمٜم١مظمر ىم٤مًمقا  يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م وم٢مذا

 -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمام وهذا طمرضم٤ًم، وضمد ُمـ صمؿ اًمقىم٧م، هذا قمغم اعمح٤مومٔم٦م جي٥م ٓ،

 يت٠مظمر ىمد اًمٔمٝمر، سمٕمد ُم٤م إمم يت٠مظمر وم٘مد يت٠مظمر، اًمذي هق آظمر، إمم ؿمخص ُمـ خيتٚمػ

 ٓ: ىم٤مل أُمًٞم٧م، وىمد إٓ رُمٞم٧م ُم٤م» اعمٖمرب، سمٕمد ُم٤م إمم يت٠مظمر ىمد اًمٕمٍم، سمٕمد ُم٤م إمم

 ش.طمرج

 احلرج رومع ُمالطمٔم٦م هق واًمت٠مظمػم، اًمت٘مديؿ ذم اًمؽمظمص ذم اًم٘م٤مقمدة أن: اعمٝمؿ

 هدى اهلدى وظمػم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمف ٟم٘متدي وم٠من اًم٘م٤مقمدة أُم٤م احل٤مج، قمـ

 .ط حمٛمد

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى) 

ٓقا الذيـ لَٓاصمزيـ اإلفاضة ؿمقاف ييح هؾ  غغَمهؿ َوك 

 الرول وقت ِ٘س دم زمالرول

ٚمقا  اًمذيـ ًمٚمٕم٤مضمزيـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف يّمح هؾ اًم١ًمال:  ذم سم٤مًمرُمل همػمهؿ َويمَّ

 اًمرُمل؟ وىم٧م ٟمٗمس

ر أن٤م اًمِمٞمخ:  ومرص٦م يؽمىم٥م هق: ىم٤مل وم٢مذا يرُمل، ي٘مدر يٓمقف ي٘مدر اًمذي َأتََّمقَّ

 ُم٤م اًمتقيمٞمؾ ٕن جي٥م، ومٝمق اًمرُمل، ومراغ ومرص٦م يؽمىم٥م: ٟم٘مقل أجْم٤مً  اًمٓمقاف، ومراغ

 ويٓمقف، يٛمٌم أن ويًتٓمٞمع يٓمقف أنف دام ُم٤م قم٤مضمزاً  ًمٞمس ومٝمذا ًمٚمٕم٤مضمز، إٓ جيقز

 .يرُمل أن يًتٓمٞمع ومٝمق
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ُمل زطم٤مم ذم إٟمف: ي٘م٤مل أن ُيْٛمِٙمـ ُم٤م يمؾ ًمٙمـ  ومٝمذا ومٞمت٠مظمر، ٟمٗمًف قمغم خيِمك اًمرَّ

٠َمل ُم٤م يمثػماً : يٕمٜمل آؾمتٓم٤مقم٦م، ومٞمٝم٤م يٚمتزم أن جي٥م إؾمئٚم٦م ُمـ يم٤مًمٙمثػم ؾم١مال ًْ : ُٟم

 ـمقاف ـم٤مف يمٞمػ ٟمٕمؿ، اًم٘مدوم؟ ـمقاف ـم٤مف ىمدم ح٤م اًمرُمل، ذم يقيمؾ واطمد

ؾ اًم٘مدوم ُمل؟ ذم وُيَقيم    زطم٤مم ومٞمف اًمرُمل ذم واهلل ويرُمل، اًم٘مدوم ـمقاف ومٚمٞمٓمػ اًمرَّ

 وشم٘مؾ اًمزطم٤مم ي٘مؾ طمٞم٨م اًمٚمٞمؾ ذم يرُمل ومٞمت٠مظمر، أيمثر زطم٤مم ومٞمف إُمر يٙمقن ىمد أيمثر،

 ُم٤م هذه ذم يقيمؾ ومريْم٦م، ويدع سمٗمريْم٦م ي٠ميت اعمًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن خيٚمط أُم٤م إىمدام،

ؾ مل ح٤مذا شمٚمؽ، ذم يقيمؾ  ٕنف هق هؾ هذه ذم ويمؾ ح٤مذا يًتٓمٞمع، ٕنف شمٚمؽ؟ ذم ُيَقيم 

 .اًمٙمالم هذا ُمٕم٘مقل ًمٞمس يًتٓمٞمع؟ ٓ

 يٓمقف وم٘مد قم٤مرض، ُٕمر إٓ وهٜم٤م، هٜم٤م يًتٓمٞمع وإُم٤م وهٜم٤م، هٜم٤م يًتٓمٞمع ٓ وم٢مُم٤م

ؾ، ويرُمل يٛمٌم أن يًتٓمٞمع وٓ يٛمرض صمؿ ُمثالً  اًم٘مدوم ـمقاف اًمًٚمٞمؿ اًم٘مقي  وُيَقيم 

تف ٓ شَمَٖمػّم  ُم٤م ٟمٗمًف هق اإلٟم٤ًمن ًمٙمـ ُم٤مٟمع، ومٞمف ُم٤م  ومٝمق رء، وٓ قم٤مومٞمتف وٓ ِصحَّ

 .جيقز ٓ هذا اًمرُمل، ويقيمؾ يٓمقف

 :..(35: 79/   57/   واًمٜمقر اهلدى)

 اإلفاضة؟ ؿمقاف زمَد َيْسعَ  مل وـ

 اًمذي احل٩م ؾمٕمل ؾمٕمٞم٧م أنٜمل أذيمر وٓ اح٤ميض، ىمٌؾ اًمٕم٤مم ذم طمجج٧م اًم١ًمال:

 ذًمؽ؟ ذم احلٙمؿ ومام اإلوم٤مو٦م، ـمقاف سمٕمد هق

 اح٤موٞم٦م؟ اًمًٜم٦م اًمِمٞمخ:

 .اح٤موٞم٦م ىمٌؾ ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٕمٞم٧م؟ أنؽ شمذيمر ٓ اًمِمٞمخ:

 .يٕمٜمل ُمت٠ميمد ُمش ُمداظمٚم٦م:

ؽ ويم٤من اًمِمٞمخ:  متتٕم٤ًم؟ طَمج 

 .ٟمٕمؿ متتٕم٤ًم، ُمداظمٚم٦م:
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 .احل٩م إقم٤مدة وقمٚمٞمؽ هدي، قمٚمٞمؽ اًمِمٞمخ:

 ...دمزئ احل٩م إقم٤مدة يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ذسمح وقمٚمٞمؽ دمزئ، اهلل ؿم٤مء إن يم٤مُمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 ( 11: 78: 21/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلفاضة ؿمقاف ععم السَل سمّديؿ ضمْؿ

 شم٘مديؿ: أي اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ىمٌؾ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

 اإلوم٤مو٦م؟ سمٕمد يٙمقن اًمذي اًمًٕمل

 اًمرؾمقل قمـ ومٞمٝم٤م صم٧ٌم ُم٤م اشم٤ٌمع ومٞمٝم٤م إصؾ احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ أن ؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ:

م ومٝمق واًمؽمشمٞم٥م، اًمٜمٔم٤مم ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف  اًمذي احلدي٨م ًمٙمـ اًمًٕمل، قمغم اًمٓمقاف ىَمدَّ

 سمٕمض، قمغم اعمٜم٤مؾمؽ سمٕمض شم٘مديؿ قمـ ؾُمِئؾ اًمًالم قمٚمٞمف أنف اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء

سمف ومٙم٤من ٠َمل ُم٤م يمؾ ذم ضمقا ًْ  طمرج، ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ذًمؽ قمغمش طمرج ٓ طمرج ٓ: »ُي

م اإلٟم٤ًمن يمٞمٗمف قمغم ُمش أنف ومٞمٝم٤م ُيالطَمظ أن جي٥م طمرج، ٓ يمٚمٛم٦م ًمٙمـ  اًمذسمح ُمثالً  ُيَ٘مد 

 شمرشمٞم٥م ذم اًمًٜم٦م ىمٚمٜم٤م يمام يٚمتزم إٟمام ٓ، ُمثاًل، اًمرُمل قمغم اًمٓمقاف ي٘مدم ُمثاًل، اًمرُمل قمغم

 .اعمٜم٤مؾمؽ

 اًمت٘مديؿ ُمـ سم٠مس ٓ طمٞمٜمذاك ًمٚمؽمشمٞم٥م، اًمتزاُمف ذم طمرضم٤مً  هٜم٤مك سم٠من ؿمٕمر وم٢مذا

 ُمـ وٟم٤مسمٕم٤مً  ص٤مدراً  يم٤من اجلقاب أن شمٕمٜملش طمرج ٓ:»يمٚمٛم٦م ٕن اًمنمط، هبذا واًمت٠مظمػم

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ي ـْ  اًمد   [.78:احل٩م] ﴾طَمَرٍج  ُِم

 يًٕمك أن وسملم يًٕمك، صمؿ يٓمقف أن سملم احل٤مج قمٜمد يًتقي إُمر يم٤من إذا ًمٙمـ

 طمرج، ٓ: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن اًمٜمٔم٤مم، وهذا اًمؽمشمٞم٥م هبذا ُيـِخؾَّ  أن يٜمٌٖمل ومال يٓمقف صمؿ

 .اًمًٜم٦م اًمتزم إذا ومٞمام طمرج ومٞمف ُم٤م ٕنف

 :..(32: 27/   57/   واًمٜمقر اهلدى)
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 اإلفاضة ؿمقاف سمٌقف أن قبؾ ضماضت وـ

ة: اًمٜم٤ًمء قمـ أجْم٤مً  سم٤محل٩م، يتٕمٚمؼ أجْم٤مً  آظمر ؾم١مال هٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:  طم٤مو٧م اُمرأ

 ي٤م أدري ومام قمنم، اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم ذم اعمٖم٤مدرة وُمققمد اإلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمقف أن ىمٌؾ

  ؟..أم شمٓمقف هؾ ذًمؽ؟ ذم اًمنمقمل احلٙمؿ هق ُم٤م! ؿمٞمخ

 أن سمٕمد اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ُمٕمف وُمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رأي ٟمرى ٓ شمٓمقف، ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمل: »ًمٕم٤مئِم٦م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اعمٕمروف احلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 .أوًٓ  هذاش شمّمكم وٓ شمٓمقذم أَّٓ  همػم احل٤مج،

ٌ ئ طمٞمٜمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أن سمٕمد: وصم٤مٟمٞم٤مً   وم٘م٤مل طم٤مو٧م، ىمد صٗمٞم٦م سم٠من ُٟم

 ومٚمتٜمٗمر: ىم٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد إهن٤م: ىم٤مًمقا ! هل؟ أطم٤مسمًتٜم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف

 ش.إذاً 

 طمدي٨م إول، احلدي٨م قمٚمٞمف يدل ُم٤م ي١ميمد ُم٤م احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ ومٜمحـ

 اٟم٘مٚم٧ٌم وم٘مد: وًمذًمؽ طم٤مئض، وهل اًمٙمٕم٦ٌم طمقل شمٓمقف أن اًمًالم قمٚمٞمف هن٤مه٤م قم٤مئِم٦م

 قمروم٦م، ذم ـمٝمرت إٟمام ـَمُٝمرت وطمٞمٜمام اًمٙمٕم٦ٌم، طمقل شمٓمػ ومٚمؿ طم٩م، إمم قمٛمرهت٤م

: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اعمديٜم٦م إمم اًمٜمٗمر ط اًمٜمٌل أقمٚمـ طمٞمٜمام وًمذًمؽ

 وم٠مُمر قمٛمرة، دون سمح٩م أن٤م وأقمقد وقمٛمرة، سمح٩م اًمٜم٤مس يٕمقد! ُم٤مزم: ىم٤مًم٧م ًمؽ؟ ُم٤م

 قمغم ظمٚمٗمف ُيْرِدومٝم٤م أن اًمّمديؼ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد أظم٤مه٤م اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمتل قُمٛمرهت٤م قمـ هل٤م شمٕمقيْم٤مً  هٜم٤مك ُمـ شُمـْحِرم وأن اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم هب٤م خيرج وأن اًمٜم٤مىم٦م،

 .وم٤مشمتٝم٤م

د طم٤مئض، وهل اًمٙمٕم٦ٌم طمقل شمٓمقف أن هن٤مه٤م ط اًمٜمٌل أن: وم٤مًمِم٤مهد  قمٚمٞمف َأيمَّ

 وهل صٗمٞم٦م، أن ذهٜمف إمم شم٤ٌمدر ح٤م أنف ذًمؽ إمم وأو٤مف اًمٜمٝمل، هذا واًمًالم اًمّمالة

 ـمقاف شمٓمػ مل أهن٤م ذهٜمف إمم شم٤ٌمدر طم٤مو٧م طمٞمٜمام اًمًالم، قمٚمٞمف زوضمتف شمٕمٚمٛمقن يمام

ُتٜم٤م: »ىم٤مل وًمذًمؽ اإلوم٤مو٦م، ًَ  !ش.هل؟ أطم٤مسمِ
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 وشمتٛمٙمـ زوضمف شمٓمٝمر طمتك ًمٞمت٠مظمر ٟمٗمًف َوـمَّـ ىمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: أي

 ىمد سم٠مهن٤م: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىمٞمؾ طمٞمٜمام ًمٙمـ شمٓمٝمر، أن سمٕمد اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمٓمقاف ُمـ

 يمٓمقاف ريمٜم٤مً  ًمٞمس اًمقداع ـمقاف أن ُمٌٞمٜم٤مً ش إذاً  ومٚمتٜمٗمر: »وم٘م٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م

 اعمرأة أو ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سمف ُيَت٤ًمَُمح اًمقاضم٥م هذا ومٛمثؾ واضم٥م هق وإٟمام اإلوم٤مو٦م،

 .طم٤مو٧م اًمتل

 شمّمح٥م ًمٙمل احل٤مئض، اعمرأة ـمقاف ضمقاز أرى ٓ: أىمقل احلديثلم، ومٚمٝمذيـ

 .ي٘مقًمقن يمام اًمروم٘م٦م

ة ؾُمِئٚم٧م وأن٤م  ٕنف سم٤مخلػم: اهلل ذيمره سم٤مز اسمـ :اًمِمٞمخ وسمحية احل٩م ُمقؾمؿ وذم َُمرَّ

 اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ُمـ ُم٘مت٤ًٌمً  ىمٚم٧م وم٠من٤م شمٞمٛمٞم٦م، ٓسمـ شمٌٕم٤مً  قمٜمف اعمٕمروف رأجف أبدى هق

 قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م اًمرطمؾ، قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أب إن: »سم٘مقهل٤م ط اًمٜمٌل ؾم٠مخ٧م اًمتل

ل: ىم٤مل  أومت٘مْمٞمٜمف ديـ، أبٞمؽ قمغم يم٤من إن أرأج٧م: »اًمرواي٤مت سمٕمض وذمش قمٜمف طُمج 

 اهلل طمؼ ي٘م٣م، أن أطمؼ اهلل ديـش ُيْ٘م٣َم  أن أطمؼ اهلل ومديـ: ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًم٧م قمٜمف؟

 طمؼش ي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ديـ: »ي٘مقل احلدي٨م احلدي٨م، ُمـ اىمت٤ٌمؾم٤مً  أن٤م أىمقل أطمؼ،

 اإلوم٤مو٦م، ـمقاف سمٕمد شمٓمػ مل وهل ُمرو٧م اُمرأة وم٢مذا يراقمك، أن أطمؼ وضمؾ قمز اهلل

 قمغم هب٤م أج٤ًمومرون روم٘متٝم٤م؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اعمًتِمٗمك، إمم شُمٜمَْ٘مؾ أن ُمروٝم٤م واىمت٣م

 يمنت ُم٤م إذا ظم٤مص٦م ويدظمٚمقهن٤م؟ قمٚمٞمٝم٤م يّمؼمون أم وسُمَجِره٤م قُمَجره٤م قمغم.. ُمروٝم٤م

 أطمؼ اهلل ديـ: إذاً  يت٠مظمروا، أن هلؿ سمد وٓ اعمًتِمٗمك يدظمٚمقه٤م أن سمد ومال قمرضم٧م، أو

 .ُيْ٘م٣َم  أن

 ُم٤م ٓرشمٙم٤مب أضمٚمٝم٤م ُمـ يًقغ ضورةً  يذهٌقا  أن ظمِمٞم٦م هٜم٤م اًمروم٘م٦م وم٤مقمت٤ٌمر ًمذًمؽ

 وإٓ ضورة، هذه أن أقمت٘مد ٓ اًمٓمقاف، ُمـ احل٤مئض اعمرأة قمغم وضمؾ قمز اهلل طمرم

 أطم٤مسمًتٜم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمفش شمّمكم وٓ شمٓمقذم ٓ أن همػم: »احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م

 .اًم١ًمال قمـ أجْم٤مً  ضمقاب هذا ُمٕم٤ًم، ًمٚمحديثلم إًمٖم٤مء هذا!ش هل؟

 (  11: 55: 11/  635/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 وقت ويني اإلفاضة ؿمقاف قبؾ ضماضت احلج دم اورأة

 سمَِؾ؟ أن عٖٓٗا فامذا سمٌٖر، أن قبؾ وْة وُادرهتا

 وىم٧م وحيلم اإلوم٤مو٦م ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م احل٩م ذم اُمرأة طمٙمؿ هق ُم٤م ،:ُمداظمٚم٦م

 شمٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شمٓمٝمر، أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ُمٖم٤مدرهت٤م

 شمٓمقف سم٠مهن٤م: إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض ضمقاب وأقمرف يتٙمرر، ؾم١مال هذا :اًمِمٞمخ

ٞم٤َّم ظمٓم٠مً  اجلقاب هذا أرى أن٤م روم٘متٝم٤م، ُمع وشمٜمٓمٚمؼ
 ضَمٚمِ

 .روم٘متٝم٤م ُمع ًمتٜمٓمٚمؼ طم٤مئض وهل شمٓمقف سم٠مهن٤م يٗمتقن اًمٕمٚمامء سمٕمض

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .ظمٓم٠م اجلقاب هذا سم٠من: ؾمٚمٗم٤مً  وىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 .وُمٗمّمؾ قمٚمٛمل، ضَمَدزم ضمقاب وهق خمتٍم: اصمٜملم سمجقاسملم اجلقاب، ذم أىمقل

 ُمرض، أص٤مهب٤م أو يُمِنت إذا اعمرأة هذه شمٗمٕمؾ ُم٤مذا: اًمٕمٚمٛمل اجلدزم اجلقاب أُم٤م 

روهن٤م روم٘مُتٝم٤م ي٠مظمذوهن٤م هؾ  إلدظم٤مهل٤م يْمٓمرون أم يمًػمة، وهل ُمٕمٝمؿ ويًٗم 

 قمٙم٤مزشملم؟ قمغم وًمق متٌم أن شمًتٓمٞمع إىمؾ قمغم شمؼمأ، طمتك ومٞمف يٕم٤مجلقهن٤م اعمًتِمٗمك

ـُ »  .سم٤معم١مُمـ أومم اهلل وـم٤مقم٦م ،شُيْ٘م٣َم  أن أطمؼ اهلل وَمْدي

 اعمرأة هذه ذم ضورة وضمقد شمّمقر ذم يتنقمقا  أن ًمٚمٕمٚمامء يٜمٌٖمل ومال: وًمذًمؽ 

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم هٜم٤مك أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع طم٤مئض، وهل شمٓمقف أن

 ُيْٕمَرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم وٟمزًمقا  ط اًمٜمٌل ُمع طمج٧م ح٤م أهن٤م»: قمٜمٝم٤م اهلل ريض

٧م ُم٤مًمؽ: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دظمؾ سمِنف، ًْ  أو أنٗم

 وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا»: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م ٟمٗم٧ًم؟

 ش.شمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم احل٤مج، يّمٜمع ُم٤م

 جيقز، ٓ إُمر! ـم٤مهر؟ همػم وهل ـمقذم هل٤م ٟم٘مقل أو صكم: هل٤م ٟم٘مقل يمٞمػ 

 ُمـ ي٤ًمومروا أن يريدون روم٘متٝم٤م أن اًميورة ضورة؟ هل ُم٤م ضورة، ذم ي٘مقًمقن
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 أص٤مهب٤م ًمق ومٞمام ؾمٞمت٠مظمر وسمٕمْمٝمؿ إٓ يمٚمٝمؿ، سمٞم٤ًمومروا ُم٤م روم٘متٝم٤م: سمٜم٘مقل روم٘متٝم٤م، دون

 شمت٠مظمر، سم٠من أومم ومٝمل ديٜمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم أص٤مهب٤م وم٢مذا ًمٚمت٠مظمر، ه١مٓء يْمٓمروا سمدٟمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم

 أن أطَمؼ   اهلل َدْيـ»: اعمٕمروف اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف سمذًمؽ أذٟم٤م يمام

 هب٤م هُيَْتؿ أن جي٥م اعم١مُمـ، ٟمٗمس ذات ذم وضمؾ قمز اهلل طم٘مقق ُمراقم٤مة: يٕمٜمل ،شُيْ٘م٣َم 

 .همػمه٤م ُمـ وأيمثر أيمثر

 أنف: سمحج٦م طم٤مئض وهل شمٓمقف أن احل٤مئض اعمرأة هلذه قمذر ومال: وًمذًمؽ 

 ُمع حت٩م أن ًمٚمٛمرأة جيقز سم٠منف: شم٘مقل ومتقى هٜم٤مك ٕن صقاطم٤ٌمهت٤م: أو روم٘م٤مءه٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م وخي٤مًمػ سم٤مـمؾ، يمالم هذا وَدي ٜم٤مت، صم٘م٤مت يمـ إذا هل٤م صقاطم٥م

 .اًمًالم

 وٓ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وشمٓمقف وشمٖمتًؾ شمٓمٝمر طمتك... شمت٠مظمر أن إٓ جيقز ٓ وم٢مذاً 

 شمٓمقف أن اًمقداع، ـمقاف شمٓمػ ومل اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد طم٤مو٧م ُم٤م إذا قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس

 .وداع ـمقاف سمال

 وىم٤مل طم٤مو٧م، صٗمٞم٦م سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمؿ ح٤م: ٟمٙمت٦م ومٞمف احلدي٨م وهذا

 ش.إذاً  ومٚمتٜمٗمر: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ًمف ىم٤مًمقا  اًمقداع؟ ـمقاف ـم٤موم٧م هؾ»: ؾم٤مئالً  اًمًالم قمٚمٞمف

 يم٤من ومٚمق اًمقداع، ـمقاف وسملم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم ومرق هٜم٤م اًمرؾمقل: إذاً  

 ح٤م ًمٙمـ أضمٚمٝم٤م، ُمـ يت٠مظمر اًمرؾمقل؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اإلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمػ مل سم٠مهن٤م اجلقاب

 ُمٙم٦م ُمـ ًمتخرج: أيش ومٚمتٜمٗمر إذاً »: هل٤م ىم٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م أهن٤م :اجلقاب يم٤من

 يمؾ يم٤من وإن اإلوم٤مو٦م، ـمقاف دون اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ ٕن اًمقداع: ـمقاف سمدون

 سمدوٟمف: احل٩م يّمح واضم٥م اًمقداع وـمقاف ريمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ًمٙمـ واضم٥م، ُمٜمٝمام

 ًمٕمذر يً٘مط ٓ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ًمٙمـ احلٞمض، سمٕمذر اًمقاضم٥م هذا يً٘مط وسم٤مًمت٤مزم

 .همػمه. احلٞمض

  (11: 33: 44/ 237/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 إذا ضماضت اظمرأة وهل دم اظمسَك

 ؟شمتقىمػ أن قمٚمٞمٝم٤م اعمًٕمك، ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .سمٕمد ومٞمام يمٚمف اًمًٕمل وشمًت٠منػ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ :اًمِمٞمخ

 .شمٓمٝمر أن سمٕمد :ُمداظمٚم٦م

 .شمٓمٝمر أن سمٕمد شمًت٠منػ هٜم٤مك اًمٜمزول، ؿمٕمرت طمٞم٨م :اًمِمٞمخ

  (11 :49: 56/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلفاضة ؿمقاف قبؾ ضماضت وـ

 وىم٧م وحيلم اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م احل٩م ذم اُمرأة طمٙمؿ هق ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شَمْٓمُٝمر، أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ُمٖم٤مدرهت٤م

 شمٓمقف سم٠مهن٤م: إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض ضمقاب وأقمرف يتٙمرر، ؾم١مال هذا اًمِمٞمخ:

 .ضَمٚمٞم٤ًّم ظمٓم٠مً  اجلقاب هذا أرى أن٤م روم٘متٝم٤م، ُمع وشمٜمٓمٚمؼ

 .روم٘متٝم٤م ُمع ًمتٜمٓمٚمؼ طم٤مئض: وهل شمٓمقف سم٠مهن٤م ُيْٗمُتقن اًمٕمٚمامء سمٕمض

 .....ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 .ظمٓم٠م اجلقاب هذا سم٠من: ؾمٚمٗم٤مً  وىمٚم٧م اًمِمٞمخ:

ؾ قِمْٚمِٛمل ضَمَدزم ضمقاب وهق خمتٍم،: اصمٜملم سمجقاسملم اجلقاب ذم أىمقل  .وُُمَٗمّمَّ

 ُمرض، أص٤مهب٤م أو يمنت إذا اعمرأة هذه شمٗمٕمؾ ُم٤مذا: اًمٕمٚمٛمل اجلََدزم اجلقاب أُم٤م

روهن٤م روم٘مُتٝم٤م ي٠مظمذوهن٤م هؾ ٗم  ًَ ػمة، وهل ُمٕمٝمؿ وُي ًِ  إلدظم٤مهل٤م يْمٓمرون أم يَم

٤مزشملم؟ قمغم وًمق متٌم أن شمًتٓمٞمع إىمؾ قمغم شمؼمأ، طمتك ومٞمف يٕم٤مجلقهن٤م اعمًتِمٗمك  قُمٙمَّ
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ـُ »  يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ سم٤معم١مُمـ: أومم اهلل وـم٤مقم٦م ،ش ُيْ٘م٣َم  أن أطمؼ اهلل وَمَدْي

ر ذم يتنقمقا  أن ًمٚمٕمٚمامء  طم٤مئض، وهل شمٓمقف أن اعمرأة هذه ذم ضورة وضمقد شَمَّمق 

 ح٤م أهن٤م: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم هٜم٤مك أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع

٧م  اًمرؾمقل دظمؾ سمنف، ُيْٕمَرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم وٟمزًمقا  ،ط اًمٜمٌل ُمع طَمجَّ

 ي٤م ٟمٕمؿ،: ىم٤مًم٧م ٟمٗم٧ًم؟ أو أنٗم٧ًم ُم٤مًمؽ: هل٤م ىم٤مل شمٌٙمل، ومقضمده٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف

 أَّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا: ىم٤مل! اهلل رؾمقل

 إُمر! ـم٤مهر؟ همػم وهل ـمقذم هل٤م ٟم٘مقل أو صكم: هل٤م ٟم٘مقل يمٞمػ ،ششُمَّمٚم ـل وٓ شمٓمقذم

 أن يريدون روم٘متٝم٤م إن: اًميورة اًميورة؟ هل ُم٤م ضورة، ذم ي٘مقًمقن جيقز، ٓ

 ومٞمام ؾمٞمت٠مظمر وسمٕمْمٝمؿ إٓ يمٚمٝمؿ سمٞم٤ًمومروا ُم٤م روم٘متٝم٤م سمٜم٘مقل روم٘متٝم٤م، دون ُمـ ي٤ًمومروا

ر، ه١مٓء يْمٓمروا سمدٟمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم أص٤مهب٤م ًمق  أومم ومٝمل ديٜمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم أص٤مهب٤م وم٢مذا ًمٚمَت٠َمظم 

ـُ : »اعمٕمروف اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف سمذًمؽ أذٟم٤م يمام شمت٠مظمر، سم٠من  َدْي

 ش.ي٘م٣م أن أطمؼ اهلل

 أيمثر هب٤م هيتؿ أن جي٥م اعم١مُمـ ٟمٗمس ذات ذم وضمؾ قمز اهلل طم٘مقق ُمراقم٤مة: يٕمٜمل

 طم٤مئض وهل شمٓمقف أن احل٤مئض اعمرأة هلذه قمذر ومال وًمذًمؽ همػمه٤م: ُمـ وأيمثر

 حت٩م أن ًمٚمٛمرأة جيقز سم٠منف: شم٘مقل ومتقى هٜم٤مك ٕن صقاطم٤ٌمهت٤م: أو روم٘م٤مءه٤م أنف: سمحج٦م

 اًمرؾمقل طمدي٨م وخي٤مًمػ سم٤مـمؾ، يمالم هذا وَدي ٜم٤مت، صم٘م٤مت يمـ إذا هل٤م: صقاطم٥م ُمع

 .اًمًالم قمٚمٞمف

 اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وشمٓمقف وشمٖمتًؾ شمٓمٝمر طمتك.... شمت٠مظمر أن إٓ جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 شمٓمقف أن اًمقداع، ـمقاف.... ومل اإلوم٤مو٦م ـمقاف سمٕمد طم٤مو٧م ُم٤م إذا قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس وٓ

 .وداع ـمقاف سمال

 وىم٤مل طم٤مو٧م، صٗمٞم٦م سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمؿ ح٤م: ٟمٙمت٦م ومٞمف احلدي٨م وهذا

 ش.إذاً  ومٚمتٜمٗمر: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ًمف ىم٤مًمقا  اًمقداع؟ ـمقاف ـم٤موم٧م هؾ: »ؾم٤مئالً  اًمًالم قمٚمٞمف
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ق هٜم٤م اًمرؾمقل: إذاً   اجلقاب يم٤من ومٚمق اًمقداع، ـمقاف وسملم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم وَمرَّ

 يم٤من ح٤م ًمٙمـ أضمٚمٝم٤م، ُمـ يت٠مظمر اًمرؾمقل؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اإلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمػ مل سم٠مهن٤م

 ش.ومٚمتٜمٗمر إذاً : »هل٤م ىم٤مل اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ـم٤موم٧م أهن٤م :اجلقاب

 ـمقاف دون اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ ٕن اًمقداع: ـمقاف سمدون ُمٙم٦م ُمـ ًمتخرج: أي

 اًمقداع وـمقاف ريمـ، اإلوم٤مو٦م ـمقاف ًمٙمـ واضم٥م، ُمٜمٝمام يمؾ يم٤من وإن اإلوم٤مو٦م،

 ـمقاف ًمٙمـ احلٞمض، سمٕمذر اًمقاضم٥م هذا يً٘مط وسم٤مًمت٤مزم سمدوٟمف: احل٩م يّمح واضم٥م

 .احلٞمض ًمٕمذر يً٘مط ٓ اإلوم٤مو٦م

 ( 11: 33: 44/ 237/ واًمٜمقر اهلدى) 

ّٗة القداع وؿمقاف اإلفاضة ؿمقاف زمني اجلٔع
ِ  واضمدة زمِٕ

 وهؾ واطمدة، سمٜمٞم٦م اًمقداع وـمقاف اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم اجلٛمع جيقز هؾ اًم١ًمال:

 قمنم؟ اًمث٤مين اًمٞمقم إمم شم٠مظمػمه جيقز

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف ُم٤مذا؟ شم٘مقل اًمِمٞمخ:

 .قمنم اًمث٤مين اًمٞمقم إمم ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 يٖمٜمل ٓ أنف: »ىم٤مقمدة وهٜم٤مك إيراده، يٙمثر اًم١ًمال هذا أن يٌدو هذا اًمِمٞمخ:

 أن يٛمٙمـ هؾ: أن واًم١ًمالش ُمًتح٥م قمـ واضم٥م يٖمٜمل وىمد واضم٥م، قمـ واضم٥م

 اًمقداع ـمقاف يم٤من ًمق: ٟم٘مقل اًمقداع، ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف احل٤مج يًتٖمٜمل

 قمغم ويزيد اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وهق اًمٗمرض ىمٚمٌف ذم يٜمقي أن يٙمٗمل ٟم٘مقل يمٜم٤م ؾمٜم٦م،

 اًمقداع ـمقاف أن اومؽماض قمغم هذا اًمقداع، ـمقاف اًمًٜم٦م أداء هل أظمرى ٟمِٞم٦َّمً  ذًمؽ

 ـمقاف وسملم سمٞمٜمف ووَم٤مِرٌق  ،ط اًمٜمٌل سمف أُمر واضم٥م اًمقداع ـمقاف وًمٙمـ ؾمٜم٦م،

ة سمد ٓ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ومجٕمؾ اإلوم٤مو٦م،  أن ُمـ هل٤م سمد ٓ طم٤مو٧م، ًمق احل٤مئض ًمٚمٛمرأ

 وشمٓمقف شمتٓمٝمر طمتك احلٞمض، هب٤م ـم٤مل ُمٝمام طم٤مئض وهل شمٓمقف ٓ وأن شمت٠مظمر

 . ـم٤مهراً  اإلوم٤مو٦م ـمقاف



 411   ـمقاف اإلوم٤مو٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 َّتٗمٞمٗم٤مً  احل٤مئض اعمرأة قمـ وضمقسمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أؾم٘مط وم٘مد اًمقداع ـمقاف أُم٤م

 .قمٜمٝم٤م رهب٤م ُمـ

 ُمٜمٝمام يمالً  ٕن اًمقداع: ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف آيمتٗم٤مء جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 .اإلوم٤مو٦م ـمقاف وهق أظمر، ُمـ أوضم٥م وأطمدمه٤م واضم٥م،

 (. 11: 56: 36/ 385/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلفاضة؟ زمٌقاف القداع ؿمقاف عـ آؽمتُٕاء يرشع هؾ

ش اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ُمداظمٚم٦م:

ر ومٛمـ : ىمٚمٜم٤م يمام اًمٓمقاف، سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر أن قمٚمٞمف صدق وم٘مد اإلوم٤مو٦م ـمقاف َأظمَّ

 اًمريمٕمتلم؟ صالة سمٕمد إٓ اعمًجد ذم ضمٚمس ُم٤م أنف قمٚمٞمف صدق اًمٗمجر صغم ُمـ

ل أن ًمقٓ هذا ٟم٘مقل يمٜم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ: ق ط اًمٌٜم ٦ٌم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم ومَرَّ  إلطمدى سم٤مًمًٜم

٤مئف  قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىمٚمـ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف شمٓمػ أخؿ: وم٘م٤مل طم٤مو٧م، ىمد إهن٤م ًمف ىمٞمؾ ح٤م ًٟم

 أن دون اعمًٚمؿ أن ذم واوح٤مً  سمٞم٤مٟم٤مً  ط اًمٜمٌل جيٕمؾ أن اعمٛمٙمـ ُمـ ومٙم٤من إذاً، ومٚمتٜمٗمر: اًمًالم

 ومال اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ُمع اًمقداع ـمقاف ذًمؽ ذم ومٞمٜمقي اًمقداع، ـمقاف اًمٓمقاف، هذا يتٙمٚمػ

ؾمتٖمٜم٤مء اعم٘مّمقد أن ًمٜم٤م ئمٝمر  ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد وإٟمام اًمقداع، ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف ٓا

 ش.اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف

 اىمْمقا  وإٟمام شمٜمٓمٚم٘مقن، صمؿ طم٤مضم٤مشمٙمؿ سمٕمض شم٘مْمقن صمؿ اًمٓمقاف دمٕمٚمقا  ٓ: أي

 وآظمر أُمريمؿ آظمر يٙمقن سمحٞم٨م ُمٙم٦م، ُمـ ًمٚمخروج أنٗمًٙمؿ وهٞم١موا يُمٚم ٝم٤م طم٤مضم٤مشمٙمؿ

 آؾمتٖمٜم٤مء سمذًمؽ يٕمٜمل وًمٞمس احلدي٨م، ُمـ ٟمٗمٝمٛمف اًمذي هذا اًمٓمقاف، قمٝمديمؿ

 .ٟمٕمؿ. اًمقداع واضم٥م قمـ اإلوم٤مو٦م سمقاضم٥م

 (11: 22: 55/ 386/ واًمٜمقر اهلدى) 



 417 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ـمقاف اإلوم٤مو٦م 

  اإلفاضة وع القداع ؿمقاف زمني اجلٔع ضمْؿ

 ؟....اإلوم٤مو٦م ُمع اًمقداع ـمقاف سملم اجلٛمع يٛمٙمـ هؾ :اًم٤ًمئؾ

 اإلوم٤مو٦م ـمقاف ٕن اإلوم٤مو٦م: ـمقاف ُمع اًمقداع ـمقاف مجع جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ًمٕمذر يً٘مط ىمد واضم٥م، اًمقداع وـمقاف سمف، إٓ احل٩م يّمح ٓ احل٩م، أريم٤من ُمـ ريمـ

 أؾم٘مط وم٘مد أضمٚمٝم٤م، ُمـ شمت٠مظمر  ًمـ اًم٘م٤مومٚم٦م أن شمْمٓمر ىمد اًمتل اًمٜم٤ًمء ُمـ يم٤محل٤مئض

 وهل اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل احل٤مئض قمـ اًمقداع ـمقاف ط  اًمٜمٌل

 قمـ ومرض يٖمٜمل وٓ واضم٥م، قمـ واضم٥م ُيْٖمٜمل ٓ: »ىم٤مقمدة ومخذوه٤م ومٚمذًمؽ ـم٤مهر:

 أجْم٤مً  وهذه اًمتٕمٌػم، ذم شمٗمٜمـ هق وإٟمام واطمد، ُمٕمٜمك واًمقاضم٥م اًمٗمرض وُمٕمٜمكش ومرض

 .أجْم٤مً  أنٗمًٙمؿ قمغم وٓ ٟمٗمز قمغم أـمٞمؾ أن أريد ومال أظمرى، شمٗم٤مصٞمؾ هل٤م

 اًمقداع ـمقاف ٕن اًمقداع: ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ُيْٖمٜمِل ٓ: اخلالص٦م وإٟمام

 .واضم٥م

 (11: 28: 34/ 377/واًمٜمقر اهلدى)

 الققت قبؾ اإلفاضة ؿمقاف ضمْؿ

 ًمٞماًل، اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م اإلوم٤موف ـمقاف يٓمقومقن احلج٤مج ُمـ سمٕمض هٜم٤مك اًم٤ًمئؾ:

 طمٙمؿ ومام ويرُمقن، ذًمؽ سمٕمد ويذهٌقن احلرم، ذم اًمٗمجر يّمٚمقن صمؿ اًمٜمحر، ًمٞمٚم٦م ُمـ

 ومٕمٚمٝمؿ؟

 يٕمٜمل؟ اًمقىم٧م، ىمٌؾ يٗمٞمْمقن يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .احلرم إمم ُمزدًمٗم٦م ُمـ خيرضمقن ٟمٕمؿ، اًم٤ًمئؾ:

 .اإلوم٤مو٦م إمم اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ أي اًم٤ًمئؾ:

 سمـ قمٛمرو اسمـ اهلل قمٌد وهق اًمراوي ىمقل ُمـ يٌدو ومٞمام يمذًمؽ ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:



 412   ـمقاف اإلوم٤مو٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 إٓ اًمٞمقم ذًمؽ ذم رء قمـ ؾمئؾ ُم٤م ،ط اًمٜمٌل أن رأى أنف قمٜمٝمام، اهلل ريض اًمٕم٤مص

 .اقمٚمؿ واهلل طمرج، ٓ أنف أجْم٤مً  ومٞمٌدو ،شطمرج ٓ طمرج، ٓ»: ىم٤مل

 ( 11: 23: 47/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 



 الرمي





 415 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرُمل 

 الؼمطمٗص ذم ط الٕبك عـ رصيح ورفقع ضمديث ييح ٓ

 لًَِٓة الىٔس ؿمٓقع قبؾ زمالروك

 سم٤مًمرُمك اًمؽمظمٞمص رم ط اًمٜمٌك قمـ سيح ُمرومقع طمدي٨م يّمح ٓ أنف واقمٚمؿ

 طمجتف رم اًمٓمٚمقع ىمٌؾ رُمك سمٕمْمٝمؿ أن ورد ُم٤م وهم٤مي٦م، ًمٚمْمٕمٗم٦م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ

 .إذٟمف أو قمٚمٛمف دون ط

 [7176 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 وأن يقوني رول جئع وأن وٕك دم يبٗت أٓ لَٓٔذور جيقز

 لٗال يرول

 رم يٌٞم٧م ٓ،  يقم رم يقُملم رُمك جيٛمع أن أو،  اًمٚمٞمؾ رم يرُمك أن ًمٚمٛمٕمذور وجيقز

 ًمٞم٤ممم سمٛمٙم٦م يٌٞم٧م أن ط اهلل رؾمقل اًمٕم٤ٌمس اؾمت٠مذن»: ىم٤مل قمٛمر اسمـ حلدي٨م،  ُمٜمك

  :ًمٚمٛمٕمذور وجيقز ش.اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش »ًمف وم٠مذن ؾم٘م٤ميتف؟ أضمؾ ُمـ ُمٜمك

 ...حلدي٨م ُمٜمك رم يٌٞم٧م ٓ أن  أـ

 .واطمد يقم رم ويرُمك يقُملم رم جيٛمع وأن ـ ب

 .اًمٚمٞمؾ رم يرُمك وأن ـ ج

 [7187 رىمؿ حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 اجلامر إىل اظمم

 ش.وراضمٕم٤م ذاه٤ٌم إًمٞمٝم٤م ُمِمك اجلامر رُمك إذا يم٤من» ط اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ قمـ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وىم٤مل اًمٕمٚمؿ، أهؾ أيمثر قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ»: احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ىم٤مل :فائدة



 416   اًمرُمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٕج٤مم ذم ويٛمٌم اًمٜمحر يقم يريم٥م: سمٕمْمٝمؿ  ُمـ ويم٠منفش قمٞمًك أبق ىم٤مل» اًمٜمحر، يقم سمٕمد اًمتل ا

ل قمـ روي إٟمام ٕنف ومٕمٚمف، ذم ط اًمٜمٌل اشم٤ٌمع أراد إٟمام هذا ىم٤مل  اًمٜمحر يقم ريم٥م أنف ط اًمٌٜم

 اًمٕم٘م٦ٌم مجرة ط رُمٞمف: ىمٚم٧م ش.اًمٕم٘م٦ٌم مجرة إٓ اًمٜمحر يقم يرُمل وٓ اجلامر، يرُمل ذه٥م طمٞم٨م

٤م  - 82 ص» وهمػمه ُمًٚمؿ رواي٦م ُمـش ط اًمٜمٌل طمج٦م» ذم اًمٓمقيؾ ضم٤مسمر طمدي٨م ذم هق رايم

 سمٞمٜمف شمقومٞم٘م٤م اًمٜمحر يقم همػم ذم اجلامر أراد أنف قمغم يٗمن قمٛمر اسمـ ومحدي٨م وًمذًمؽش اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م

 ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ ذًمؽ ي١ميد ُم٤م رأج٧م صمؿ. أقمٚمؿ واهلل .ضم٤مسمر طمدي٨م وسملم

ٕج٤مم ذم اجلامر ي٠ميت يم٤من أنف قمٛمر اسمـ قمـ»: سمٚمٗمظ  وراضمٕم٤م، ذاه٤ٌم ُم٤مؿمٞم٤م اًمٜمحر يقم سمٕمد اًمثالصم٦م ا

ل أن وخيؼم  وذم ش.756/  2» وأمحدش 7969» داود أبق أظمرضمف ش.ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ط اًمٌٜم

 ٓ ويم٤من اًمٜمحر، يقم داسمتف قمغم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمل قمٛمر اسمـ يم٤من» ش:738 و 774/  2» ًمف رواي٦م

 ُم٤مؿمٞم٤م إٓ ي٠متٞمٝم٤م ٓ يم٤من ط اًمٜمٌل أن وزقمؿ وراضمٕم٤م، ذاه٤ٌم ُم٤مؿمٞم٤م إٓ ذًمؽ سمٕمد ؾم٤مئره٤م ي٠ميت

٤م ٞمد أظمق اعمٙمؼم وهق قمٛمر سمـ اهلل قمٌد همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ش.وراضمٕم٤م ذاه  قم

ومم، اًمٓمريؼ ذم اًمذي اعمّمٖمر قمٛمر سمـ اهلل  سمٕمْمف، ذم ٕظمٞمف ُمقاوم٘متف ًمٙمـ احلٗمظ، دء وهق ٕا

ظمر، سمٕمْمف ذم ضم٤مسمر وحلدي٨م  .أقمٚمؿ واهلل .طمٗمظ ىمد أنف قمغم دًمٞمؾ ٔا

 (.714-713/ 5)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وزدلِة ٓ وٕك وـ يْقن اجلٔرات التّاط

 ش.اجلٛمرة سمف شمرُمك اًمذي اخلذف سمحَم قمٚمٞمٙمؿ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .ُمزدًمٗم٦م ٓ ُمٜمك ُمـ اجلٛمرات اًمت٘م٤مط: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 ،شاحلَم؟ يٚمت٘مط أجـ ُمـ»: سم٘مقًمف احلدي٨م هلذا اًمٜم٤ًمئل شمرضمؿ ش:وم٤مئدة» : ىم٤مل صمؿ

 اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ ذم سيح واحلدي٨م ُمٜمك، ُمـ يٙمقن آًمت٘م٤مط أن إمم سمذًمؽ وم٠مؿم٤مر

، هٌط طملم سمف أُمرهؿ إٟمام ط  واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ رواي٦م ذم يمام ُمٜمك ُمـ وهق حمنا

 قمغم وهق اًمٕم٘م٦ٌم همداة اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م فم٤مهر يدل وقمٚمٞمف

 يده ذم ووٕمتٝمـ ومٚمام اخلذف، طمَم هـ طمّمٞم٤مت ًمف ومٚم٘مٓم٧م زم، اًم٘مط ه٤مت: راطمٚمتف

 ذم اًمٖمٚمق ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ أهٚمؽ وم٢مٟمام اًمديـ، ذم واًمٖمٚمق وإي٤ميمؿ ه١مٓء، سم٠مُمث٤مل: ىم٤مل



 417 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرُمل 

 ووضمف .صحٞمح سمًٜمدش 247 و 275/  7» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. اًمديـ

 اًمٙمؼمى، اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل همداة يٕمٜمل وم٢مٟمف ،شاًمٕم٘م٦ٌم همداة»: ىمقًمف هق إٟمام دًٓمتف

 ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ومام اجلٛمرة، ُمـ ىمري٤ٌم ُمٜمك ذم يم٤من سم٤مًٓمت٘م٤مط إُمر أن وفم٤مهره

 هلذيـ خم٤مًمػ هق سمؾ ،اًمًٜم٦م ذم أصال ًمف ٟمٕمرف ٓ مم٤م اعمزدًمٗم٦م ذم احلّمٞم٤مت اًمت٘م٤مط

  !وم٤مئدة سمدون واًمتحٛمؾ اًمتٙمٚمػ ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم احلديثلم

 (.777/ 5)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 عـ ووٕك يساره عـ الَْبة جيَؾ أن الَّبة مجرة رول دم السٕة

 ئٕٗف

 قمغم اجلٛمرة يرُمل وضمٕمؾ اًم٘مٌٚم٦م، واؾمت٘مٌؾ اًمقادي اؾمتٌٓمـ اًمٕم٘م٦ٌم: مجرة أتك ح٤م»

 ،ُمٜمٙمر[: اإلُم٤مم ىم٤ملش. ]طمّم٤مة يمؾ ُمع يٙمؼم طمّمٞم٤مت: سمًٌع رُمك صمؿ إجٛمـ، طم٤مضمٌف

 رُمل قمٜمد اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل إمم اعمت٠مظمريـ ُمـ ذه٥م ُمـ قمٛمدة هق احلدي٨م هذا وًمٕمؾ

 سمـ أمحد ًمٚمِمٞمخش احلٜمٌٚمٞم٦م اًمثالصم٦م اعمٜم٤مؾمؽ ضم٤مُمع» يمت٤مب ذم ضم٤مء وم٘مد اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة

 :- اًمثالث اجلٛمرات رُمل يمٞمٗمٞم٦م ذيمر أن سمٕمد - ىم٤ملش 727 ص» اًمتٛمٞمٛمل اعمٜم٘مقر

 سمخالف إطم٤مدي٨م: ُمـ اًمٔم٤مهر هق إوًمٞملم واؾمت٘م٤ٌمل !ش اًمٙمؾ ذم اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾ»

 روى وىمد .شم٘مدم يمام يٛمٞمٜمف، قمـ وُمٜمك ي٤ًمره قمـ اًمٙمٕم٦ٌم جيٕمؾ أن وم٤مًمًٜم٦م اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة

 أهنؿ :ضمٌػم اسمـ وؾمٕمٞمد وجم٤مهد وـم٤موس قمٓم٤مء قمـ ًمٞم٨م قمـش 47/ 4» ؿمٞم٦ٌم أب اسمـ

  .وٕمٞمػ - ؾمٚمٞمؿ أب اسمـ وهق - وًمٞم٨م .اًمٌٞم٧م اؾمت٘مٌٚمقا  اجلٛمرات رُمقا  إذا يم٤مٟمقا 

 (.468/ 71/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الزوال؟ قبؾ الرول جيقز هؾ

 ،...اًمزمح٦م[ ُمع] يٕمٜمل اًمزوال ىمٌؾ يٙمقن ممٙمـ... ؿمٞمخ ي٤م اًمرُمل وىم٧م ُمداظمٚم٦م:

 اًمزوال؟ ىمٌؾ ٟمرُمل إٟمف ي٤ٌمح ممٙمـ



 418   اًمرُمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ع، ٓ اًمقىم٧م ىمٌؾ ٓ، اًمِمٞمخ:  يمٜم٧م إذا اًمٚمٞمؾ، ذم شمرُمل إٟمؽ سمٞمجقز ًمٙمـ ُينْمَ

د أنف سم٤مقمت٤ٌمر اًمٚمٞمؾ: ذم شمرم اًمزطم٤مم َّتِمك د ومل اًمقىم٧م أول طُمد   اًمقىم٧م، آظمر ُيـَحدَّ

د ُم٤م اًمٚم ـل ُمـ اؾمتٗمد وإٟمام وىمتف، اعمحدد قمغم شمتٕمدى ٓ وم٠من٧م  .ٟمٕمؿ أي. هن٤ميتف طُمد 

 :..( 36: 35/   59/   واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامر رول دم اخلٌٙ

 ..اًمّمٖمرى صمؿ اًمقؾمٓمك صمؿ اًمٙمؼمى اجلامر، رضمؿ ذم أظمٓم٠م رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

ر؟ ُمتك اًمِمٞمخ:  شَمَذيمَّ

 .اًمث٤مين اًمٞمقم رُمل قمٜمد يقم، صم٤مين قمٜمد شمذيمر ُمداظمٚم٦م:

 .اًمًٜم٦م وقمغم اًمّمح٦م، قمغم يٕمٞمد اًمِمٞمخ:

 :..( 76: 76/ 58/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يّيض؟ وتك الرول دم أّ٘ص وـ

 اًمث٤مين اًمٞمقم ذم طمّمٞم٤مت ؾم٧م رضمؾ رُمك إذا ؿمٞمخ ي٤م ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال:

 أظمرى طمج٦م -ُمثالً – طم٩م إذا قمٚمٞمف شُمَرى ي٤م ومٝمؾ سمٞمتف، إمم وقم٤مد وـم٤مف ذه٥م صمؿ قمنم

  شمٚمؽ؟ ي٘ميض أن

ٌّٝمف ومقر ومقرًا، ي٘ميض أن قمٚمٞمف ٓ اجلقاب:  أن قمٚمٞمف مج٤مره، رُمل ُمـ ًمتٜم٘مٞمّمف شَمٜمَ

 . اًمريم٥م وم٤مشمف وم٘مد وإٓ ومقرًا، يٕمقد

  ؿمٝمر؟ اٟم٘مْم٤مء سمٕمد يم٤من ًمق طمتك اًم١ًمال:

 ومٞمتذيمره٤م، اإلٟم٤ًمن ٟم٤ًمه٤م إذا ومريْم٦م أّي  ُمثؾ اعم٠ًمخ٦م هذه ٕن. ٟمٕمؿ اجلقاب:

 . يذيمره٤م طملم ومقىمتٝم٤م

 (11: 47: 46/ 219/ واًمٜمقر اهلدى)
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 الىٔس ؿمٓقع قبؾ اجلٔرة رول ضمْؿ

ؽ، وصح سمِمٗم٤مقمتٝمـ، ذه٧ٌم وم٘مد وأهٚمؽ أن٧م يمٜم٧م ح٤م اًمِمٞمخ:  يمٜم٧م وإن طَمج 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اًمٜمٌقي إُمر ظمالف ومٝمذا اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٗمجر ىمٌؾ رُمٞم٧م

 اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد سم٤مٟٓمٍماف هلؿ أذن اًمذيـ اًمْمٕمٗم٦م مجٚم٦م ُمـ يم٤من واًمًالم اًمّمالة

 اجلٛمرة شمرُمقا  ٓ: »ًمف ىم٤مل ذًمؽ ُمع ؾِمٜم ف، ذم يم٤من وُمـ قم٤ٌمس، سمـ اهلل قمٌد اًمٜم٤ًمء ُمع

 قمٚمٞمؽ رء ومال اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اجلٛمرة رُمٞم٧م يمٜم٧م وم٢منش اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك

 وم٠من٧م اًمنمقمل احلٙمؿ هبذا قم٤ممل وأن٧م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ رُمٞمتٝم٤م يمٜم٧م وإن ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 .يمٗم٤مرة قمٚمٞمؽ وٓ سمآثؿ ًم٧ًم وم٠من٧م سمذًمؽ قم٤ممل همػم يمٜم٧م وإن آصمؿ،

 (11: 11: 43/ 241/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامر رول دم اإل٘ازمة

 طمقهل٤م؟ ذوط ًمٙمؿ ومٞمف اجلٛمرات، رُمل ذم ًمإلٟم٤مسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

ـْ  ذوط اًمِمٞمخ:  .ومال وإٓ أن٤مب، قَمَجز َُم

 ( 11: 37: 58/ 325/ واًمٜمقر اهلدى) 

  الترشيؼ أيام دم زمالٓٗؾ الرول ضمْؿ

٤مئؾ  قمٜمد ٓإ جيقز ٓ أنف أم أطمد، ٕي   اًمتنميؼ أج٤مم ذم سم٤مًمٚمٞمؾ اًمرُمل جيقز هؾ :اًًم

 اًميورة؟

 ومٚمف اًمٚمٞمؾ ودظمقل اعم٤ًمء ىمٌؾ اًمرُمل ذم طمرضًم٤م وضمد ُمـ: اعمًجد ذم -آٟمٗم٤م– ىمٚمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال طمرج سم٠مي   يِمٕمر أن دون أُم٤م ذًمؽ،

 (11: 14: 47/ 376/واًمٜمقر اهلدى)
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 الٓٗؾ دم اجلٔرات رول صمقاز دم اليحٗح الدلٗؾ

٤مئؾ  اًمٚمٞمؾ؟ ذم اجلٛمرات رُمل ضمقاز ذم اًمّمحٞمح اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :اًًم

ل ؾم٠مل ح٤م اعمروي اًمّمحٞمح اعمٕمروف احلدي٨م هق :اًمِمٞمخ  ٓإ رُمٞم٧م ُم٤م: »ىم٤مل ط  اًمٌٜم

 ش.طمرجٓ : اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل  أُمًٞم٧م، وىمد

 ( 11: 71: 43/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 الَٔقد؟ إصازمة اجلامر رول دم يىؼمط هؾ

٤مئؾ  ؟...اًمٕمٛمقد إص٤مسمف ومٞمف يِمؽمط اجلٛمرات رُمل هؾ :اًًم

 إص٤مسم٦م اعم٘مّمقد وًمٞمس احلقض، ذم احلّمقة شم٘مع أن احلقض، اعم٘مّمقد هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 يرُمقه أن احلج٤مج ُمـ يٜمتٔمر ؿمٞمٓم٤منٌ  هٜم٤مك أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ ويمثػم اًمٕمٛمقد،

ٌ دي٦م وٟم٤مطمٞم٦م قم٤ٌمدة هذه اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م قمٜمد ؾم٤مئد وهؿ وهذا سم٤محلّمقات،  ًمٜم٤م جيقز ٓ حمْم٦م، شَمَٕم

َٗمٝم٤م، أن ًِ  يٍمومف أن أراد هٜم٤مك، اًمًالم قمٚمٞمف إلسمراهٞمؿ فمٝمر اًمِمٞمٓم٤من أن أصٚمٝم٤م يم٤من وإن ٟمَُٗمْٚم

 هٜم٤مك اًمِمٞمٓم٤من ومٔمٝمر اًمًالم: قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ اسمٜمف يذسمح أن ُمـ إًمٞمف اهلل أوطمك سمام اًم٘مٞم٤مم قمـ

 .واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة وذم ُمرة أول ومرُم٤مه

ٌ ديف، قمٛمٚمٞم٦م: إذاً  ومٝمل يرُمقه، أن احلج٤مج هٜم٤مك يٜمتٔمر ىم٤مسمع ؿمٞمٓم٤من هٜم٤مك ًمٞمس ًمٙمـ  ومٞمٝم٤م شَمَٕم

 سمذًمؽ اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ وضمؾ قمز اهلل ومدى اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م احل٤مدصم٦م ًمتٚمؽ شمذيمػم

 .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٌش

 هذا ُمثؾ إص٤مسم٦م اعم٘مّمقد وًمٞمس احلقض، اعمٙم٤من ذم اجلٛمرات شُمْرُمك سم٠من وم٤معم٘مّمقد

 .ط  اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمٜمّمقسم٤م يٙمـ مل أنف اقمت٘م٤مدي ذم ٕنف اًمٕمٛمقد:

 ( 11: 37: 19/ 377/واًمٜمقر اهلدى)
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 اظمتَجؾ يرول كؿ

 ًمٙمؾ طمّمقات ؾمٌع يرُمل ومٝمؾ شمٕمجؾ ُمـ اجلٛمرات، رُمل ُم٠ًمخ٦م ذم اًم١ًمال:

 اعمتٕمجؾ؟ مجرة، ًمٙمؾ طمّمقه قمنم أرسمٕم٦م يرُمل أو مجرة

 اًمتنميؼ؟ أج٤مم ُمـ اًمث٤مين، اًمٞمقم ذم يٕمٜمل اعمتٕمجؾ يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 .قمنم اًمث٤مين ٟمٕمؿ قمنم اًمث٤مين ذم اًم١ًمال:

 .ومٚمٞمت٠مظمر وؾمًٌٕم٤م ؾمًٌٕم٤م يرُمل أن أراد إذا ؾمٌٕم٤ًم، يرُمل ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 47: 27/   411/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلامر رول دم اظمقٓة

٠مل! ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:  هؾ اًم٤ًمسمٕم٦م، ومرُمك ومؽمة سمٕمد شَمَذيمَّر صمؿ طمّمٞم٤مت،........ قمـ ٟم

  ذًمؽ؟ ذم طمرجٓ : ي٘م٤مل أم اعمُقآة هذه ذم ُُمَٕملمَّ  وىم٧م هٜم٤مك

 . طمرج ٓ اًمِمٞمخ:

 . اًمقىم٧م ـم٤مل ُمٝمام ُمداظمٚم٦م:

 .اؾمتدرك شمذيمر ُم٤م ُمتك ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 (  11: 74: 35/ 814/ واًمٜمقر اهلدى)

 واذا الْػمى وـ زمدًٓ  اليُرى دم فروك الرول دم أطمٌٙ رصمؾ

 عٓٗف؟

 اًمٙمؼمى، ذم يرُمٞمٝم٤م أن ُمـ سمدًٓ  اًمّمٖمرى اجلٛمرة ذم احلّمٞم٤مت رُمك رضمؾ اعمٚم٘مل:

 اجلٛمرة ذم يرُمقن اًمٜم٤مس ُمـ جمٛمققم٦م رأى أنف ذًمؽ ذم وقمذره اًمٕم٤مذ، اًمٞمقم ذم وذًمؽ

 قمٚمٞمف؟ ومامذا أظمٓم٠م سم٠منف ُأظمؼم يقم وسمٕمد جلٝمٚمف، اًمٙمؼمى ومٔمٜمٝم٤م اًمّمٖمرى



 472   اًمرُمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .وقمٚمؿ ذيمر يقم اًمٙمؼمى اجلٛمرة يرُمل وأن وم٤مت، ُم٤م يتدارك أن قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:

 ( 11: 47: 32/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

ا الرول دم اإل٘ازمة لٕٓساء جيقز هؾ ًّ  زمرشوط؟ أم وٌٓ

ٌَّٞمٜم٤م: »طمدي٨م ُمرشم٦ٌم ُم٤م اًمرُمل ذم اًمذ٤مسم٦م ُمداظمٚم٦م:  ورُمٞمٜم٤م واًمّمٌٞم٤من، اًمٜم٤ًمء قمـ ًَم

 قمٜمف؟ شمٕمرف ُم٤مذاش. قمٜمٝمؿ

 ًمٙمـ صمٌقشمف، طمٞم٨م ُمـ يمالم وومٞمف اًمؽمُمذي، ذم ُمقضمقد احلدي٨م هذا اًمِمٞمخ:

 .أوًٓ  هذا ُمرشمٌتف، سمِِدىم٦َّم أؾمتحي ٓ أن احل٘مٞم٘م٦م

 .اعمٓمٚمؼ سم٤مُٕمر اًمٜم٤ًمء قمـ اًمذ٤مسم٦م ذم ومٚمٞم٧ًم صح ًمق هق: صم٤مٟمٞم٤مً 

ة أن ومروٜم٤م إذا: يٕمٜمل  اجلٛمرة شمرُمل أن شمًتٓمٞمع ويم٤مٟم٧م ؿم٤مسم٦م، ىمقي٦م يم٤مٟم٧م اعمرأ

 واوح؟. اًمرضمؾ شمقيمؾ أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ومٝمذه هل٤م، رضم٤مل زطم٤مم ومٞمف ًمٞمس وىم٧م وذم

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

٦ٌم احلدي٨م صح وم٢مذا اًمِمٞمخ:  يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اًمٜمقع هذا ُمـ اًمٜم٤ًمء ومٞمٙمقن ًمٚمٜم٤ًمء، سم٤مًمًٜم

 اًمٜم٤ًمء ذم واًمٌح٨م اًمٜم٤ًمء أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م ًمٙمـ ًمٚمرُمل، اعمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م جيد وٓ يرُمل، أن

 اًمقىم٧م يؽمىمٌـ أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمـ اًمٜم٤ًمء يم٤من، ُمٝمام صٖم٤مر اًمّمٞم٤من ٕن اًمّمٌٞم٤من: ذم وًمٞمس

 ح٤م هب٤م، ؾمٛمٕمتؿ أو ىمرأمتقه٤م أنٙمؿ سمد ٓ أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد أنف وسمخ٤مص٦م ًمرُمٞمٝمـ، اعمٜم٤مؾم٥م

 أـمقف، أن ىمٌؾ ؾمٕمٞم٧م: »آظمر ىم٤ملش طمرج ٓ: ىم٤مل أرُمل؟ أن ىمٌؾ ٟمحرت: »سمٕمْمٝمؿ ؾمٛمع

 .آظمره إممش.. طمرجٓ : ىم٤مل

 اًمرُمل ذم يت٠مظمرن اًمٜم٤ًمء: وم٢مذاً ش أُمًٞم٧م وىمد إٓ رُمٞم٧م ُم٤م: »آظمر طمدي٨م ذم: وم٢مذاً 

 .اعمخرج هق وذًمؽ اًمٜم٤مس، زطم٤مم ويتح٤مؿملم

 ؟اًمرقم٤مة قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:
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 اًمٜمٝم٤مر، ذم يرُمقا  أن ُمـ سمدًٓ  ًمٙمـ يقم، ذم يقُملم جيٛمٕمقا  اًمرقم٤مة ٓ، اًمِمٞمخ:

 .اًمٚمٞمؾ ذم يرُمقا 

 (  11: 77: 55/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 يقكِّؾ؟ أن لف هؾ الرول يستٌٗع ٓ الذي اظمريض

ة هٜم٤مك إذا اًم١ًمال:  زوضمٝم٤م، أو قمٜمٝم٤م يرُمل أن ًمقًمده٤م جيقز هؾ ُمريْم٦م، اُمرأ

 اجلٛمرات؟ قمٜمٝم٤م يرُمل أن ومرق هٜم٤مك ًمٞمس

 ُمريْم٦م يم٤مٟم٧م إذا قمٜمٝم٤م: يرُمل أن أجْم٤مً  اسمٜمٝم٤م وًمٖمػم زوضمٝم٤م ًمٖمػم جيقز اًمِمٞمخ:

 ومٝمٛمتٜمل؟ طم٘م٤ًم،

 .صحٞمح ُمداظمٚم٦م:

 .ومٞمجقز اًمِمٞمخ:

 ..زوضمٝم٤م أو اسمٜمٝم٤م اًمالزم ُمـ ًمٞمس ؿمخص أيَّ  ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 24: 37/ 419/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 26: 57/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)

 هبا يروك التل احله ٘قع

 .ًمٚمرُمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:

٤مئؾ:  يمٌػمة، سمحَم يرُمل ُمـ وسمٕمْمٝمؿ ضمداً، صٖمػمة سمحَم اجلامر يرُمل ُمـ هٜم٤مك اًًم

 اًمرُمل؟ هذا طمٙمؿ ومام

ٜم٦م ظمالف هذا اًمِمٞمخ:  احلُّٛمّم٦م، يمح٦ٌم هق وطمذومٝم٤م اجلامر رُمل ذم ضم٤مء واًمذي يمٚمف، اًم

ٕنٛمٚم٦م، ىمدر هٙمذا يٕمٜمل  أص٤مسم٧م ًمق هٙمذا، طمجر رأجٜم٤م اًمٕمج٤مب، اًمٕمج٥م رأجٜم٤م رُمٞمٜم٤م ح٤م وٟمحـ ا

٤من رأس  وُم٤م سم٤مًمٜمٕم٤مل اجلٛمره رُمل رُم٤مي٦م ُمـ شمرون يمام ضمٝمالً  هذا سمف، وأضت ًمٗمجتف هٜم٤مك إًٟم
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 ويمذًمؽ هذه، اًمّمٖمػمة احلُّٛمّمف، ىمَدّ  هل احلذف ومحَم اًمٜم٤مس، ضمٝمؾ ُمـ هذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف

 ومٝمل هذه، اًمّمٖمػمات اًمٜم٤مقمامت احلجػمات هذه ويمذاًمؽ هذه، اًمٜم٤مقمامت احلجػمات هذه

ٜم٦م، ظمالف : ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل وشمٗمريط، إومراط سملم ُم٤م واحلؼ ٟم٘مٞمض، ـمرذم ومٕمغم اًًم

٦مً  ضَمَٕمٚمْٜم٤َميُمؿْ  َويَمَذًمَِؽ ﴿ ُمقر وظمػم ،[743:اًمٌ٘مرة] ﴾وؾمٓم٤ًم أُُمَّ  .همٚمط اًمتٜم٤مهل وطم٥م اًمقؾمط، ٕا

 ُمـ يم٤مٟم٧م أو أؾمٛمٜم٧م ُمـ يم٤مٟم٧م ًمق هذه ًمٚمحج٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:

 أظمرى؟ أُمقر ُمـ ُمثالً  يٕمٜمل أو ازومٚم٧م،

 سم٤مًمٗمقل أو سم٤محلٛمّم٦م رُمٞمٜم٤م ومٚمق طمج٤مرة، أهن٤م ًمٖم٦م قمٚمٞمٝم٤م، يّمدق أن اعمٝمؿ اًمِمٞمخ:

 .ذقم٤مً  رُمٞمٜم٤م ٟمٙمقن ُم٤م هذه، اًمّمٖمػم

 .ذقمٞم٦م هل مم٤م أيمثر ًمٖمقي٦م وم٤معم٠ًمخ٦م ًمٖم٦م، احلج٤مرة ُمـ هق إٟمام سمف حُيَْذف ُم٤م يٙمقن أن: اعمٝمؿ

 ( 11: 37: 74/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 الىٔس ؿمٓقع قبؾ الٕحر يقم الَّبة مجرة روك وـ ضمْؿ

١مال:  صح٦م درضم٦م وُم٤م اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٜمحر يقم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك ُمـ طمٙمؿ ُم٤م اًًم

م ط اًمٜمٌل أن قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسـم طمدي٨م  اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمقا  ٓ أن وأُمرهؿ أهٚمف ىمَدَّ

 اٟم٘مٓم٤مع؟ ومٞمف وهؾ اًمِمٛمس، شمٓمٚمع طمتك

ل وأن صحتف، ذم ؿمؽ ومال قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أُم٤م اجلقاب: َٕمَٗم٦م ىم٤مل ط اًمٌٜم  وومٞمٝمؿ ًمٚمْمَّ

 اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ رُمك ُمـ أُم٤م اًمِمٛمس، ـمٚمقع سمٕمد إٓ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة شمرُمقا  ٓ أن اًمٖمٚمامن،

 :قمٜمدي طم٤مًمت٤من ًمف ومٝمذا

 يم٤من إن أُم٤م صحٞمح، ومرُمٞمف اًمٕمٚمؿ أهؾ ًمٌٕمض ومتقى قمغم واقمتامداً  ُمٜمف اٟمٓمالىم٤مً  رُمك يم٤من إن

 .ٟمٕمؿ. اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد اًمرُمل إقم٤مدة ُمـ ًمف سمد ومال هقاه، ريم٥م

 (11: 28: 24/ 386/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الترشيؼ أيام والرول البٗات سمرك وـ

ة اًم٤ًمئؾ:  اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل سمٕمد ُم٤ًمًء، احلج٦م ذم اًمٕم٤مذ اًمٞمقم ذم ؾم٤مومرت اُمرأ

 هٜم٤م؟ ومٕمٚمٝم٤م طمٙمؿ ومام اإلوم٤مو٦م، ـم٤موم٧م أن سمٕمد ًمٞماًل، قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم وذًمؽ

 .قمكمّ  أقِمد اًمِمٞمخ:

ة اًم٤ًمئؾ:  مجرة رُمل سمٕمد ُم٤ًمًء، احلج٦م ذي ُمـ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم ذم ؾم٤مومرت اُمرأ

 ورضمٕم٧م؟ اإلوم٤موف ـمقاف ـم٤موم٧م أن سمٕمد ًمٞماًل، قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم اًمٕم٘م٦ٌم،وذًمؽ

 ًمٚمتنميؼ، اًمرضمؿ إج٤مم سم٘مٞم٦م ورمج٧م وأىم٤مُم٧م ُمٜمك، إمم رضمٕم٧م ُم٤م يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 شمٕمٜمل؟ هٙمذا

 .ـم٤موم٧م هل رُم٧م هل ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 .رُمتٝم٤م اًمٙمؼمى اجلٛمره اًمِمٞمخ:

 .قمٍماً  اإلوم٤موف، ـم٤موم٧م ٟمٕمؿ، اًم٤ًمئؾ:

 .ًمٞمالً  اًمِمٞمخ:

 .قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م طمتك وضمٚم٧ًم ُمٜمك إمم رضمٕم٧م صمؿ ؿمٞمخ، ي٤م قمٍماً  اًم٤ًمئؾ:

 .وضمٚم٧ًم ُمٜمك إمم رضمٕم٧م اًمِمٞمخ:

 .ًمٞمالً  قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م إمم اًم٤ًمئؾ:

 .اٟمٍموم٧م صمؿ اًمِمٞمخ:

 .سمٚمده٤م إمم رطمٚم٧م اٟمت٘مٚم٧م، صمؿ اًم٤ًمئؾ:

 آصمٛم٦م؟ ومٝمل وقم٤معم٦م قم٤مُمدة ذًمؽ، ومٕمٚم٧م إذا ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .ؿمٞمخ ي٤م قم٤مُمدة اًم٤ًمئؾ:

 ورُمل اًمٌٞم٤مت وهق ـمري٘مٝم٤م، ذم واضم٤ٌمت شمريم٧م ٕهن٤م آصمٛم٦م، ومٝمل قم٤مُمدة، اًمِمٞمخ:
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 شمرك سم٥ًٌم اًمدم قمٚمٞمٝم٤م يقضمٌقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ويمثػم اًمتنميؼ، أج٤مم اجلٛمرات

 اًم٘م٤مصدة ظم٤مص٦م يٚمزم ُم٤م اًمنمع ذم رأج٧م ُم٤م أن٤م ًمٙمٜمل اًمقاضم٤ٌمت، قمـ ومْمالً  اًمقاضم٥م،

 .اإلصمؿ ومحًٌف سم٤مًمدم، أظمٓم٤مئف قمـ يٙمٗمر أنف سم٤معمخ٤مًمٗم٦م،

 ( 11: 33: 44/   398/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 36: 16/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

ؾ جيقز هؾ  اليقرة؟ هذه دم التَجُّ

ؾ يريد اًمذي ُمداظمٚم٦م:  ُمٜمك، ظم٤مرج ظمرج صمؿ اًمِمٛمس، همروب ىمٌؾ ظمرج صمؿ اًمٞمقم اًمتََٕمج 

ُمل، اًمِمٛمس همروب سمٕمد رضمع صمؿ  رء؟ هذا ذم هؾ ًمٚمرَّ

 .يتٕمجؾ وٓ يت٠مظمر أن جي٥م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 36: 38/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 هؾ سمرشع اخلٌبة دم عرفة لُغم اإلوام األكػم؟

٤مئؾ:  همػم خيٓمٌقا، أن قمروم٦م ذم ًمٚمجامقم٤مت ُينمع أنف اعمت٘مدُملم ُمـ أطمدٌ  ىم٤مل هؾ اًًم

 اإلُم٤مم؟

 ُمٜم٤مؾمؽ ًمٌٕمض اًمتذيمػم هب٤م، اعم٘مّمقد اخلٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ ذًمؽ، ُمـ ُمٜمع ُم٤م اًمِمٞمخ:

٦ًٌم[ ظمٓم٦ٌم هٜم٤مك] يٙمـ مل ومٚمق قمروم٦م، ذم اًمٞمقم سمٜمٗمس يتٕمٚمؼ ومٞمام وسمخ٤مص٦م احل٩م،  ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم

قمٔمؿ، ٧م ٕهن٤م اًمتٕمٚمٞمؿ: أضمؾ ُمـ اخلٓم٦ٌم هذا إىم٤مُم٦م ومٞمجقز ٕا  اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقًم٦م همػم شمٕمٌدي٦مً  ًمًٞم

 مجٚم٦م ُمـ وذًمؽ ،...ٟمخٓم٥م يقم يمؾ ذم وٟمحـ واًمتذيمػم اًمتٕمٚمٞمؿ وهق اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقًم٦م هل وإٟمام

 ..اخلٓم٥م هذه اعمقاقمظ هذه

 ( 11: 47: 11/ 472/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اليٓقات زمَد زمام الترشيؼ زمٙيام التْبغم يّٗد هؾ

 اًمّمٚمقات؟ سمٕمد سمام اًمتنميؼ سم٠مج٤مم اًمتٙمٌػم ي٘مٞمد هؾ ُمداظمٚم٦م:

 أج٤مم ُمـ وىم٧م سمٙمؾ اًمتٙمٌػم إٟمام اًمٌدع، ُمـ شم٘مٞمٞمده سمؾ ُيَ٘مٞمَّد ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 .اًمتنميؼ

 اًمٕمنم؟ وأج٤مم ُمداظمٚم٦م:

 .يمذًمؽ اًمٕمنم وأج٤مم اًمِمٞمخ:

 أج٤مم؟ صمالصم٦م يّمقم ُمتك صقم.. ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمثالصم٦م اًمتنميؼ أج٤مم اًمِمٞمخ:

 ( 11: 36: 72/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)





 التصريل أياو مبيى املبيت





 427 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك أج٤مم اًمتنميؼ 

 الترشيؼ لٗارم زمٕٔك اظمبٗت وصمقب

 [:طمان صديؼ قال]

 .اًم٤ًمدس اًمٜمًؽ وهق :ش اًمتنميؼ ًمٞم٤مزم هب٤م ومٞمٌٞم٧م ُمٜمك إمم يرضمع صمؿ»

 اًمرُمل ٕضمؾ هق إٟمام ذاشمف: ذم سمٛم٘مّمقد ًمٞمس سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م أن: واحل٤مصؾ

 وسمٕمض احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًمف ُم٤م وم٤محلؼ ضوري٤مشمف، ُمـ واعمٙم٤من واًمزُم٤من ومٕمؾ، ٕنف اعمنموع:

 .ٟمٗمًف ذم وضمقسمف قمدم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م:

 [:األلباين فَٓؼ]

صؾ أن اعمّمٜمػ: ُمـ شم٘مريره ؾمٌؼ ُم٤م ظمالف هذا: ىمٚم٧م  ُمٜم٤مؾمؽ ذم ط أومٕم٤مًمف ذم ٕا

 دًمٞمؾ ٓ رأي هق إٟمام واضم٥م: همػم اعمٌٞم٧م أن قمغم اًمدًمٞمؾ ُمـ هٜم٤م ذيمره وُم٤م اًمقضمقب، احل٩م

 قمـ وهمػمه اًمؽمُمذي صححف ُم٤م وهق إصؾ، هلذا وشمِمٝمد َّت٤مًمٗمف اًمًٜم٦م سمؾ اًمًٜم٦م، ُمـ قمٚمٞمف

.. .ُمٜمك قمـ ظم٤مرضملم اًمٌٞمتقشم٦م ذم اإلسمؾ ًمرقم٤مء أرظمص ط اهلل رؾمقل أن: قمدي سمـ قم٤مصؿ

 ش.4 / 7ش »اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم وصححتف ظمرضمتف وىمد احلدي٨م،

 أضمؾ ُمـ ُمٜمك أج٤مم سمٛمٙم٦م يٌٞم٧م أن ًمٚمٕم٤ٌمس رظمص ط اًمٜمٌل أنش اًمٌخ٤مري» وذم

 .ؾم٘م٤ميتف

 ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ وأنف سمٛمٜمك، اعمٌٞم٧م وضمقب قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم»: احل٤مومظ ىم٤مل 

 ًمٚمٕمٚم٦م وىمع اإلذن وأن قمزيٛم٦م، ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م أن ي٘متيض سم٤مًمرظمّم٦م اًمتٞمًػم ٕن احل٩م:

 ش.اجلٛمٝمقر ىم٤مل وسم٤مًمقضمقب اإلذن، حيّمؾ مل ُمٕمٜم٤مه٤م: ذم ُم٤م أو شمقضمد مل وإذا اعمذيمقرة،

 اًمقضمقب يرى أنف قمغم ومدل إًمٞمف: يٕمزه مل ًمٙمٜمف ،ش68/  5ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين وٟم٘مٚمف

 !احلؼ وهق ًمٚمِم٤مرح: ظمالوم٤م

 (709/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت
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 اهلدي جيد مل ظمـ الترشيؼ أيام صٗام دم الؼمطمٗص

 جيد مل عمـ إٓ،  يّمٛمـ أن اًمتنميؼ أج٤مم رم يرظمص مل): وقم٤مئِم٦م قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 ُمٕمٜم٤مه٤م أو اًمزي٤مدة هذه شمّمح مل أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م. صحٞمح.اًمٌخ٤مرى رواه .(اهلدى

 اعمذيمقر وقم٤مئِم٦م قمٛمر اسمـ طمدي٨م صح وإٟمام،  اًمٕم٤ٌمرة سمٍميح ط اًمٜمٌك إمم ُمرومققم٤م

: اًمّمح٤مسمك يم٘مقل ومٝمق،  ومٞمف فم٤مهر هق وإٟمام،  اًمرومع رم سحي٤مً  ًمٞمس وهق،  اًمٙمت٤مب رم

 وهق،  اًمٕمٚمؿ أهؾ مجٝمقر قمٜمد اعمرومقع طمٙمؿ رم وم٢مٟمفش يمذا قمـ هنٞمٜم٤م» أوش سمٙمذا أُمرٟم٤م»

 ش.51 ص»"  احلثٞم٨م اًم٤ٌمقم٨م"  وم٤مٟمٔمر. اعمّمٓمٚمح قمٚمامء رأى قمٚمٞمف اؾمت٘مر اًمذى

 اًمتك اًمرظمّم٦م وأن،  قمٚمٞمٝمام ُمقىمقف أنف احلدي٨م هذا رم وم٤مدقمك اًمٓمح٤موى وأُم٤م

 ىم٤مل ُم٤م اًمرظمّم٦م هبذه قمٜمٞم٤م يٙمقٟم٤م أن جيقز: " وم٘م٤مل واضمتٝم٤مد ُمٜمٝمام ومٝمؿ هك إٟمام ذيمراه٤م

،  احل٩م أج٤مم ُمـ اًمتنميؼ أج٤مم ومٕمداش احل٩م رم أج٤مم صمالصم٦م ومّمٞم٤مم» يمت٤مسمف رم وضمؾ قمز اهلل

 وٕن،  أي٦م هلذة اًمتنميؼ أج٤مم صقم رم واعمحٍم اعمتٛمتع ًمٚمحج٤مج رظمص: وم٘م٤مٓ

 ط اهلل رؾمقل شمقىمٞمػ ُمـ يم٤من ُم٤م قمٚمٞمٝمام وظمٗمك،  احل٩م أج٤مم ُمـ قمٜمدمه٤م إج٤مم هذه

 ُمـ صقُمف وضمؾ قمز اهلل أب٤مح ومٞمام سمداظمٚم٦م ًمٞم٧ًم إج٤مم هذه أن قمغم سمٕمده ُمـ اًمٜم٤مس

 ." ذًمؽ

 :وضمٝملم ُمـ قمٜمدى ٟمٔمر اًمٙمالم هذا ورم: ىمٚم٧م

 رواة مجٚم٦م ُمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن يٜم٤مومٞمف وم٢مٟمف،  قمٚمٞمٝمام وظمٗمك: ىمقًمف :األول

 رم ؾم٘مٜم٤مه٤م اًمتك إطم٤مدي٨م مجٚم٦م رم طمديثف شم٘مدم وىمد،  إًمٞمف أؿم٤مر اًمذى اًمتقىمٞمػ

 .ُمٜمٝم٤مش 8» احلدي٨م وهق،  هذا ىمٌؾ اًمذى احلدي٨م

 أج٤مم رم سمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ُمٜم٤مداة ُمع،  ذًمؽ قمٚمٞمٝمام خيٗمك أن ضمدا يٌٕمد :الثا٘ك

 .أطم٤مديثٝمؿ رم شم٘مدم يمام ُمٜمك

 إذا ؾمٞمام ٓ همػمه قمغم ُم٘مدم اًمّمح٤مسمك ومٗمٝمؿ،  أي٦م ُمـ ومٝمام ومٝمؿ أنف ه٥م :الثالث

 أظمرضمف سمام عمذهٌف اًمٓمح٤موى اطمتج٤مج وأُم٤م صح٤مسمٞم٤من؟ ومه٤م ومٙمٞمػ،  أطمد خي٤مًمٗمف مل

 رضمالً  أن اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ طمج٤مج ـمريؼ ُمـش 7/437»
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 ومل،  أهد ومل،  متتٕم٧م إٟمك اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: وم٘م٤مل،  اًمٜمحر يقم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أتك

 ". ؿم٤مة أقمٓمف ُمٕمٞم٘مٞم٥م ي٤م: ىم٤مل صمؿ،  ىمقُمؽ رم ؾمؾ: وم٘م٤مل،  اًمٕمنم رم أصؿ

 اسمـ وهق طمج٤مضم٤م ٕن،  اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم هذا سمٛمثؾ آطمتج٤مج وٕمػ خيٗمك ومال

 .اعمحدصملم سمٕمض قمٜمد ُمرؾمؾ قمٛمر قمـ اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد. قمٜمٕمٜمف وىمد،  ُمدًمس أرـم٤مة

 [(964) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 لٗالً  زمٕٔك اظمبٗت

 ذم ىمٕمد اًمٜمٝم٤مر ـمقل ًمق يٕمٜمل ُمٜمك، ذم اًمتنميؼ أج٤مم صمالصم٦م[ يٌٞم٧م] اًمذي ُمداظمٚم٦م:

 ضم٤مئز؟ ُمٜمك، ذم ًمٚمٛمٌٞم٧م راح اعمٖمرب وقمٜمد ُمٙم٦م، ذم اًمًٙمـ

 يتحٛمؾ ٓزم ُٟمْزَه٦م، ًمٞم٧ًم احل٩م قمٛمٚمٞم٦م ٕن ٟم٘مص، ومٞمف ًمٙمـ ضم٤مئز، إيف اًمِمٞمخ:

 .آظمره وإمم أقمث٤مر وُم٤م وإقمث٤مر واهلقاء احلر

 ُمٝمٞم٠م ًمف ُمٜمزل ذم هٜم٤مك سمٞم٘ميض اًمٚمٞمؾ ُمـ إول اًمِمٓمر ورسمام يمٚمف، اًمٜمٝم٤مر: اًمّمقرة

د  ٟم٘مقل ومٕمؾ، اًمرؾمقل هٞمؽ ُمق سم٧م، أن٤م ه٤مي سمٞم٤ٌمت، سمػموح ظمّٚم٦م وسمٕمديـ ُُمَٙمٞمَّػ، ُُمؼَمَّ

 :ىمٞمؾ يمام وإٟمام ٟمًتٓمٞمع وًمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام ٟمٗمٕمؾ سمدٟم٤م ٟمحـ ًمف

ٌَّٝمقا  ٌ   إن          ُمثٚمٝمؿ شمٙمقٟمقا  مل إن ومتِم مـــــــسم٤مًمٙم فـــــــاًمتََِّم  الحــــــــوم را

 ٟمٗمٕمؾ سمٜمح٤مول ٟمحـ ٓ، قمٜمف، سمٜمحٞمد وٟمحـ هٞمؽ، ومٕمؾ اًمرؾمقل ٟمٕمرف أنف أُم٤م

 سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤م،ًمٞمش هق ُم٤م اًمٚم ـل سمٞمٙمٗمٞمٜم٤م، اًمت٘مّمػم ُمثٚمف، ٟمٗمٕمؾ أن ٟمًتٓمٞمع وًمـ ُمثٚمف،

 .ٓ سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤م، ُٟمَ٘مٍم   ٟمحـ

 :..(34: 76/   59/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 أم فدية يِدي هؾ ِوٕك دم يبٗت وٓ يرصمؿ أن يريد ٓ ظمـ

 فديتني؟

 صمٜمتلم؟ أو ومٞمٝمام واطمدة ومدي٦م جيقز ُمٜمك، ذم واعمٌٞم٧م اًمرضمؿ قمـ ٟم٠ًمخؽ ُمداظمٚم٦م:

 .يرضمؿ يريد وٓ ُمٜمك، ذم يٌٞم٧م يريد ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ومديتلم؟ اًمثٜمتلم، أرضمؿ، أن وٓ أبٞم٧م أن أريد ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .شم٤ٌمت أن ُمـ سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 .ومديتلم ُمداظمٚم٦م:

 طمريؿ ُمٕمؽ أن٧م ًمٙمـ اعمٌٞم٧م، ُمـ سمد ٓ جيقز، ٓ اعمٌٞم٧م، ُمـ سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد شمٜمٍمومقن

 هٜم٤م؟ ُمـ أجـ ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .ُمزدًمٗم٦م ُمـ اًمِمٞمخ:

 .واجلٛمرات ُمٜمك، ًمٞم٤مزم قمـ ُمٜمك، قمـ ُمزدًمٗم٦م قمـ ٟم٠ًمل ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .شمرُمل أن شمريد ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . سمٛمٜمك أبٞم٧م وٓ ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 شمرُمل؟ أن شمريد ٓ وح٤مذا، اًمِمٞمخ:

 ...ُمداظمٚم٦م:

 .طمًٜم٦م أؾمقة اهلل سمرؾمقل ًمؽ جيقز، ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .صدىم٧م ُمداظمٚم٦م:
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 يمام صٚمقا : »ىم٤مل يمامش ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اًمِمٞمخ:

، أن إٓ جيقز ومامش  ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »ىم٤ملش أصكم رأجتٛمقين  يمٜمتؿ إذا ًمٙمـ شمرُمقا

 .ُم٤ًمءً  شمرُمقن شمت٠مظمرون اًمزمح٦م، َّتِمقن

 ًمٚمٜم٤ًمء؟ ُم٤ًمء جيقز ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 يرُمقن؟ ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ُم٤م اًمزوال وىمٌؾ ُمداظمٚم٦م:

 .زمح٦م هٜم٤مك ًمٙمـ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- جيقز اًمِمٞمخ:

 .اًمٚمٞمؾ آظمر... ُمداظمٚم٦م:

 اًمثالصم٦م؟ إج٤مم قمـ أو اًمٜمحر، يقم قمـ شم٠ًمل أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمتنميؼ أج٤مم ُمداظمٚم٦م:

 .اعمٖمرب سمٕمد شمت٠مظمر ًمٙمـ اًمزوال، ىمٌؾ شمرُمل أن جيقز ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .اهلل ؿم٤مء إن وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 22: 33/ 471/ واًمٜمقر اهلدى) 

 زمَض فٗف ويسؼميح زمْٔة زمٗتف إىل يذهب أن لٓحاج جيقز هؾ

 الُروب؟ قبؾ وٕك إىل يَقد شمؿ الققت،

 اًمقىم٧م، سمٕمض هب٤م ويًؽميح سمٛمٙم٦م سمٞمتف إمم يذه٥م أن ًمٚمح٤مج جيقز هؾ اًم١ًمال:

 اًمٖمروب؟ ىمٌؾ ُمٜمك إمم يٕمقد صمؿ

 أنف صم٧ٌم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وًمق َيْٛمٜمَع، ُم٤م ذًمؽ ذم ٟمرى ٓ اًمِمٞمخ:

 أنف دام ُم٤م اجلقاز: ومٞمف إصؾ اخلروج ومٝمذا ُمٙم٦م، ذم اًمٔمٝمر ويّمكم ُمٜمك ُمـ خيرج يم٤من
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 ٟمٕمؿ. اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمام ُمٜمك، ذم ي٤ٌمت

 ( 11: 49: 31/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

  لٓٔبٗت ويرصمع وٕك طمارج الترشيؼ أيام هنار دم خيرج وـ ضمْؿ

 الٓٗؾ دم

 ظم٤مرج اًمتنميؼ أج٤مم هن٤مر ظمالل خيرج ومٞمٛمـ رأجٙمؿ ُم٤م :اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اًم٤ًمئؾ:

 احل٩م؟ ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ سمٌمء هذا ومٕمٚمف ُيـِخّؾ  ومٝمؾ اًمٚمٞمؾ، ذم ًمٚمٛمٌٞم٧م يرضمع وًمٙمـ ُمٜمك،

 آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي إصؾ ذًمؽ يتخذ أن جي٥م اعمًٚمؿ سم٠من أقمت٘مده اًمذي اًمِمٞمخ:

 قمٜمف، طمرج ًمدومع وإٓ حل٤مضم٦م إٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ومٕمؾ يمؾ يٗمٕمؾ أن وهق

 واعمؼمدات اعمٙمٞمٗم٤مت حت٧م ًمف ويٓمٞم٥م ًمف، هق سمٕمْمٝم٤م أو اعمٜم٤مؾمؽ يتخذ أن أُم٤م

 ـمٌٞمٕمتف، ُمـ وٓ احل٩م ؾمٛم٦م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق واًمنماب اًمٓمٕم٤مم وأـم٤مي٥م

 أن وم٤مًمٜمٔم٤مم وإٓ حل٤مضم٦م، إٓ قمٜمٝم٤م ٟمخرج ٓ وأن إج٤مم هذه ذم ُمٜمك ٟمٚمزم أن ومٕمٚمٞمٜم٤م

 إطم٤مدي٨م سمٕمض سمذًمؽ يِمٕمرٟم٤م يمام إهؿ هق اًمٌٞم٤مت يم٤من وإن وهن٤مرًا، ًمٞمالً  هٜم٤م ٟمٌ٘مك

 سمٕمض وصغم ُمٙم٦م إمم ظمرج واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن إمم شمٜمص اًمتل

 أنف: أي اًمٜم٤مس سمٕمض قمٚمٞمف اًمذي اًمتٗمريؼ هذا ًمٙمـ ُمٜمك، ذم وسم٤مت ضم٤مء صمؿ اًمّمٚمقات،

 ٓ اًمتٗمريؼ هذا اًمٚمٞمؾ، ذم ومٞمٙمقن اًمٌٞم٤مت أُم٤م ُمٜمك، ظم٤مرج اًمٜمٝم٤مر ىمْم٤مء ذم يتقؾمع

 .آشم٤ٌمع ذم يمٚمف وم٤مخلػم وًمذًمؽ اًمًٜم٦م ذم أصالً  ًمف ٟمٕمرف

 ( 11: 47: 22/   392/  واًمٜمقر اهلدى)

 هبا لٓٔبٗت ِوٕك إىل الَقدة شمؿ صمدة إىل اخلروج ضمْؿ

 يرضمع صمؿ اًمقىم٧م، سمٕمض هب٤م وي٘ميض ضمدة، إمم خَيُْرج أن ًمٚمح٤مج جيقز هؾ اًم١ًمال:

 ومٞمٝم٤م؟ يٌٞم٧م ًمٙمل ُمٜمك: إمم
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 أو ًمٚمُٛمَت٤مضمرة ضمدة إمم يٜمزل أو قم٤مدة، ذًمؽ يتخذ ٓ أن َذيَٓم٦م ًمٙمـ جيقز، اًمِمٞمخ:

 .ذًمؽ ٟمحق

 ُمرة اًمٕمٛمر ذم شمٙمقن ىمد وهل وضمؾ، قمز هلل ـم٤مقم٦م ذم أنف يتذيمر أن احل٤مج ومٕمغم

رة، اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٙمقن وىمد واطمدة،  هذه شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ ُُمَتَٙمر 

 هذا ٟمٗمس ذم أثر اًمٕم٤ٌمدة هلذه ًمٞمس اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام روشمٞمٜمل يم٠مُمر شَمَتٙمّرر اًمٕم٤ٌمدة

ٌّف قَمْ٘مُٚمف ومٞمٙمقن احل٤مج،  ُمـ خيرج سم٠من حيت٤مل ومٝمق وًمذًمؽ دم٤مرشمف، وذم سمْم٤مقمتف ذم وًُم

ه ُم٤م هذا اًمتج٤مري٦م، ُمّم٤محلف سمٕمض ًم٘مْم٤مء -ُمثالً - ُمٜمك ً، ٟمرا  أُمر ًمف قمرض إذا أُم٤م ضم٤مئزا

 .ٟمٕمؿ. ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ سمدٟمٞم٤مه، قمالىم٦م ًمف ًمٞمس قم٤مرض

 ( 11: 79: 59/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)





 والتكصري احللل
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 فّط التّيغم زمؾ ضمٓؼ الٕساء ععم لٗس

 [:اًمٜمدي٦م اًمروو٦م ُمـ احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 ش.رأؾمف وحيٚمؼ»

 [:األلباين فَٓؼ]

 قمغم إٟمام احلٚمؼ: اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وم٘مط: شم٘مٍم واعمرأة اًمرضمؾ،: أي

 ش.767/  4» شاًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف يمام اإلؾمٜم٤مد، صحٞمح طمدي٨م وهق شاًمت٘مّمػم اًمٜم٤ًمء

 (701/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 صِتف؟ هل وا والَٔرة احلج دم أوالتّيغم احلٓؼ

م اًمٕمٛمرة أو ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:  اًمت٘مّمػم؟ ُمٕمٜمك هق وُم٤م احلٚمؼ، ُيَ٘مدَّ

ٚم ِ٘ملمَ : »ىم٤مل طمٞمٜمام وضمؾ قمز رسمٜم٤م. آه اًمِمٞمخ: ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ي ِ ش َوُُمَ٘مٍم 

 ط اًمٜمٌل ٕن يمٚمف: اًمرأس طمٚمؼ: يٕمٜمل اعمحٚم٘ملم: ًمٗمظ ذم أنف ٓؿمؽ[ 27:اًمٗمتح]

 اًم٘مزع آؾمؿ هذا واؿمتؼ ُمٙم٤من، دون ُمٙم٤من اًمرأس طمٚمؼ: هق واًم٘مزع اًم٘مزع، قمـ هنك

 ومٜمٝمك آظمره، إمم ىمٓمٕم٦م ىمٓمٕم٦م اًمًامء ذم اًمًح٤مب ٟمرى ومٜمحـ اًمًح٤مب، ىمزع ُمـ

 ُمٙم٤من وذم حيٚمؼ، ُمٙم٤من ومٗمل رأؾمف سمِمٕمر اعمًٚمؿ يتالقم٥م أن قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ طمدي٨م اًم٘مزع قمـ طمديثٜم٤م: آظمر طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ٓ، يؽمك

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

: - اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد وهمػمهش داود أب ؾمٜمـ» ذم وهق – ىم٤مل آظمر طمدي٨م ذم

 اًم٘مًؿ ويؽمك اًمِمٕمر، ُمـ ىمًاًم  حيٚمؼ أن ٕطمد جيقز ومامش  يمٚمف اشمريمقا  أو يمٚمف، اطمٚم٘مقا »

 .اًمث٤مين

 هق هذا يمٚمف، اًمرأس طمٚمؼ: ومٞمف اعم٘مّمقد ىمٓمٕم٤مً  ﴾ُُمـَحٚم ٘ملم﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وأن

 اهلل رطمؿ: »ىم٤مل اًمٗمتح قمٛمرة ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمٗمْمغم أو إومم، اعمرطمٚم٦م
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 اهلل، رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا . وؾمٙم٧م اعمحٚم٘ملم، اهلل رطمؿ اعمحٚم٘ملم، اهلل رطمؿ اعمحٚم٘ملم،

 ومحٞمٜمام احلٚمؼ، إومْمؾ ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، أنف إؿمٕم٤مر ذمش  واعم٘مٍميـ: ىم٤مل واعم٘مٍميـ؟

 ش. اعمحٚم٘ملم اهلل رطمؿ: »ىم٤مل

 ذم ضم٤مء يمام اًمرأس يمؾ وإٟمام اًمٌٕمض، وشم٤مريملم اًمرأس سمٕمض حمٚم٘ملم يٕمٜمل ٓ

 ش. يمٚمف اشمريمقا  أو يمٚمف، اطمٚم٘مقا : »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م

ٚم ِ٘ملمَ ﴿: أي٦م إمم رضمٕمٜم٤م وم٢مذا  احلٚمؼ، يمؾ: أي[ 27:اًمٗمتح] ﴾ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ

ٚم ؿ اًمٌٕمض يٗمٕمؾ يمام وًمٞمس اًمت٘مّمػم، يمؾ: أي رؤوؾمٙمؿ وُم٘مٍميـ ًَ  رأؾمف ىمٞم٤مدة وُي

 رأؾمف يًٚمؿ ي٠ميت اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ذم -ُمثالً – اًم٘مدوم ـمقاف أو طمجف، ظمتؿ سمٕمد

ش وُم٘مٍميـ» طم٘مؼ هذا ظمالص، و ؿَمْٕمَرة يمؿ ًمف ُيَ٘مٍم   اعم٘مص طم٤مُمؾ صٖمػم ًمٓمٗمؾ

ٓ. 

 .هذا إٓ جيقز ومال اعم٘مّمقد، هق هذا يمٚمف، احلٚمؼ أو يمٚمف اًمت٘مّمػم

 (11: 51: 21/ 716/واًمٜمقر اهلدى)

 عٔرسمف دم احلٓؼ ٘يس وـ

ؾ: يٕمٜمل يتحٚمؾ، أن وىمٌؾ اقمتٛمر، رضمؾ اعمٚم٘مل:  ومٚمام اًمٌٞم٧م، إمم رأؾمف طمٚمؼ أضمَّ

 .زوضمتف وضم٤مُمع ٟمز، اًمٌٞم٧م إمم ذه٥م

 .اًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ:

 ه٤مه؟ ؿمٞمخ ي٤م دم قمٚمٞمف ُم٤م[ يْمحؽ اًم٤ًمئؾ] اعمٚم٘مل:

ٜم٤َم﴿ دم، قمٚمٞمف ُم٤م اًمِمٞمخ: ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َماظِمْذَٟم٤م ٓ َرسمَّ ًِ  [.286:اًمٌ٘مرة] ﴾َأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ  َٟم

ٟمٜم٤م أطمد ًمٙمـ. اجلقاب هبذا أضم٧ٌم يٕمٜمل أن٤م واهلل، إي اعمٚم٘مل: : ىم٤مل ضم٤مًمس إظمقا

ين ارضمع: زم ىم٤مل. اًمِمٞمخ إمم أرضمع وم٘مٚم٧ُم  اًمدًمٞمؾ، أطمٗمظ  ُم٤م سمس قمٚمٞمف ٓ،  .وظَمؼم 

 .طمٚمؼ أو ىمص يٕمٜمل شمذيمر ح٤م هق َهاّل، سمس إيف اًمِمٞمخ:
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ر سمٕمدُم٤م ـمٌٕم٤ًم، إيف اعمٚم٘مل:  .طمٚمؼ شَمَذيمَّ

 .إُمر اٟمتٝمك ظمالص إيف، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 54: 58/   679/  واًمٜمقر اهلدى) 

 سمّيغم؟ أم ضمٓؼ يَتػم( اظماكٕٗة) احلالقة زمآلة الىَر إزالة هؾ

 ُم٤م...اًمّمٗمر قمغم[ سم٤مح٤ميمٞمٜم٦م] ىَمٍّم  وطَمَٚمؼ اًمٕمٛمرة قمغم راح أخ! ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 ؟...صحٞمح هذا هؾ طمٚمؼ، هذا: وم٘م٤مل[ اعمِم٤ميخ أطمد] وم٠ًمل سم٤مًمِمٗمرة طمٚمؼ

 سم٠مجش؟ طمٚمؼ اًمِمٞمخ:

 .سم٤مح٤ميمٜم٦م ُمداظمٚم٦م:

 .صٗمر زيرو ٟمٛمرة ُم٤ميمٜم٦م، يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 .اًمِمٕمر ُمـ رء سمتخكم يٕمٜمل أهن٤م اعمٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أو واطمد ٟمٛمرة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م طمٚمؼ، ومٝمق صٗمر ٟمٛمرة اح٤ميمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 .سمحٚمؼ وًمٞمس ىَمّص  ومٝمق صمالصم٦م،

 (11: 46: 46/ 323/واًمٜمقر اهلدى) 

 أو يٓؼ ومل رأؽمف وـ الىَرات زمَض أطمذ ععم اقتن وـ

 يّن

 أن يٕمٚمؿ وهق اًمٕم٤مم هذا طم٩م أخ قمٜمدٟم٤م :اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ي٤م يمذًمؽ ُمداظمٚم٦م:

 ومام وم٘مط، اًمِمٕمر سمٕمض ُمـ أظمذت: ي٘مقل ُيَ٘مٍّم، أو رأؾمف حيٚمؼ أن قمٚمٞمف جي٥م اإلٟم٤ًمن

  رأؾمف؟ ُمـ سمًٞمٓم٦م ؿمٕمرات أظمذ اًمٌمء؟ هذا طمٙمؿ

 ؿمٕمر ي٠مظمذ أن ًمف سمد ٓ أنف اقمتٛمر، أو أظمرى ُمرة طم٩م إذا أنف ُيٜمَّْمح هذا اًمِمٞمخ:

 سمٕمض ذم ُمذيمقر ومٝمق ومٕمٚمف اًمذي أُم٤م يٜمّمح، هٙمذا ىمّم٤ًم، أو طمٚم٘م٤مً  إُم٤م يمٚمف رأؾمف
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ر ُيٜمَّْمح ًمٙمٜمف ُمٕمذور، ومٝمق قم٤مُمٞم٤مً  رضمالً  سم٤مقمت٤ٌمره ومٝمق اًمٞمقم، اعمُـتٌَّٕم٦م اعمذاه٥م  وُيَذيمَّ

ٚم ِ٘ملمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمثؾ يـ ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَ ِ  حمٚم٘ملم: يٕمٜمل ىم٤مل ُم٤م[ 27:اًمٗمتح] ﴾َوُُمَ٘مٍم 

يـ رؤوؾمٙمؿ سمٕمض  ُم٤م إذا اًمٜمّمٞمح٦م هبذه يٜمّمح اًمٙمؾ، وإٟمام رؤوؾمٙمؿ سمٕمض وُُمَ٘مٍم 

ة اقمتٛمر أو طم٩م  . وسُمَجِره قُمَجِره قمغم ُم٣م ُم٣م، اًمذي أُم٤م أظمرى، َُمرَّ

 (11: 78: 15/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)

 زمًَف؟ أو الىَر مجٗع وـ يْقن هؾ واحلاج لَٓٔتٔر التّيغم

 ُمـ أم اًمِمٕمر مجٞمع ُمـ ُيَ٘مٍم   هؾ ًمٚمح٤مج، أو ًمٚمٛمٕمتٛمر ًمٚمت٘مّمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمْمف؟

 حتٚمٚمف قمٜمد ُُمـَخػمَّ  واعمٕمتٛمر احل٤مج أن: وهق ضمداً  همري٥م ؾم١مال هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 احلٚمؼ أن قمغم ُمتٗم٘ملم اًمٕمٚمامء يم٤من وإن ؿمٕمره، ُيَ٘مٍم   أن وسملم رأؾمف حَيْٚمِؼ أن سملم

 اهمٗمر! مهللا ًمٚمٛمحٚم٘ملم، اهمٗمر! مهللا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومْمؾ

 .صمالصم٤مً  ىم٤مهل٤مش ًمٚمٛمحٚم٘ملم اهمٗمر! مهللا ًمٚمٛمحٚم٘ملم،

 ش. وًمٚمٛم٘مٍميـ: ىم٤مل وًمٚمٛم٘مٍميـ،! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا »

 سمٕمض شم٘مّمػم ُيْٖمٜمِل هؾ ًمٙمـ اًمت٘مّمػم، ُمـ أومْمؾ احلٚمؼ أن ضمداً  واوح ومٝمذا

 اًمِمٕمر؟ يمؾ شم٘مّمػم ُمـ سمد ٓ أم اًمِمٕمر،

 أن ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم يٖمٜمل يم٤من إن ومال، اًمرضم٤مل أُم٤م ومٞمٖمٜمل، اًمٜم٤ًمء أُم٤م: أىمقل

 سمٕمْمٝمؿ حيٚمؼ أن يٖمٜمل يم٤من إن - سم٤معمًتحٞمؾ أقمٚم ؼ -رأؾمٝمؿ، ؿمٕمر سمٕمض حيٚم٘مقا 

 اًمرأس ؿمٕمر سمٕمض وطمٚمؼ أُم٤م رأؾمف، ؿمٕمر سمٕمض ي٘مص أن ًمف ضم٤مز رأؾمف ؿمٕمر سمٕمض

م  سمٕمض ذم وىم٤مل اًم٘مزع، قمـ ط اهلل رؾمقل هنك وىمد ىمزع، ٕنف جيقز: ٓ طمرا

 ش.يُمٚمَّف َدقُمقه أو يُمٚمَّف، وم٤مطْمِٚم٘مقه: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م
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ٜم٤م ِجدَ ﴿: ذم ذيمر وضمؾ قمز وَرسم  ًْ مَ  اعْمَ ُ  ؿَم٤مءَ  إِنْ  احْلََرا  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  حُمَٚم ِ٘ملمَ  آُِمٜملِمَ  الِلَّ

ـَ  ي ِ : شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ يٗمٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ومٝمؿ قمٜمده أطمد ٓ ،[27:اًمٗمتح] ﴾َوُُمَ٘مٍم 

ٚم ِ٘ملمَ ﴿  .اًمرأس يمؾ يٕمٜمل ﴾ُرؤوؾَمُٙمؿْ  حُمَ

ـَ ﴿ ي ِ  .اًمرأس سمٕمض يٕمٜمل رءوؾمٙمؿ ﴾َوُُمَ٘مٍم 

 ومٙمذًمؽش اًمرأس يمؾ رؤوؾمٙمؿ ُُمـَحٚم ٘ملم» يم٤من وم٢مذا ُمٜمًجؿ، همػم يمالم هذا

 .اًمت٘مّمػم يمؾ: أي رؤوؾمٙمؿ ُم٘مٍميـ

 يِمٛمؾ أن إٓ اًمرأس، ؿمٕمر شم٘مّمػم قمغم ي٘متٍم أن أراد عمـ جيقز ومال: وًمذًمؽ

 اح٤ميمٜم٦م هل اًمت٘مّمػم ذم اًمتٕمٛمٞمؿ هذا ًمتح٘مٞمؼ اًمٞمقم وؾمٞمٚم٦م وظمػم يمٚمف، اًمرأس اًمت٘مّمػم

 قمغم ومت٠ميت اح٤ميمٞمٜم٦م أُم٤م اعم٘مص، قمغم اًمِمٕمرات سمٕمض يِمؼ وم٘مد اعم٘مص، ًمٞمس اعمٕمرووم٦م،

 أن اعمٝمؿ ومٚمٞمٙمـ،..... صمالصم٦م.. اصمٜملم ٟمٛمرة اح٤ميمٞمٜم٦م شمٙمقن أن سم٠مس وٓ يمٚمف، اًمِمٕمر

 .يمٚمف اًمرأس يِمٛمؾ اًم٘مص

 يٜمٌٖمل ٓ إٟمف هٜم٤م ٟم٘مقل أن ويٙمٗمل ؿمٕمقرهـ، سمٕمض ي٠مظمذن وم٢مٟمام اًمٜم٤ًمء أُم٤م

 يِمٛمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ إٟمام ؿمٕمقرهؿ، سمٕمض ي٠مظمذوا وٓ سم٤مًمٜم٤ًمء، يتِمٌٝمقا  أن ًمٚمرضم٤مل

 .ٟمٕمؿ. سم٤مًم٘مص يمٚمف اًمِمٕمر

 وُمـ هٜم٤م ُمـ ًمٙمـ يمٚمف، ًمٞمس ًمٙمـ اًمِمٕمر، مجٞمع ُمـ أظمذوا إهنؿ ٟم٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 رء؟ قمٚمٞمٝمؿ هؾ هٜم٤م، وُمـ هٜم٤م

 .رء قمٚمٞمف ُم٤م ٓ رء، قمٚمٞمف هؾ أُم٤م اًمٜمص، قمٛمقم ظم٤مًمػ ـمٌٕم٤ًم، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 75: 56/ 386/ واًمٜمقر اهلدى)

 احلج دم لٓٔرأة التّيغم

 يم٤من إذا اًمٕمٛمرة، أو احل٩م ذم رأؾمٝم٤م مجٞمع شم٘مّمػم اعمرأة قمغم جي٥م هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُم٘مدُم٦م ُمـ ُمدرج أي اجلقاٟم٥م، قمغم وىمّم٦م إُم٤مم ُمـ ىمّم٦م سمف أي ُمدرج اًمِمٕمر

ة شمٗمٕمؾ وُم٤مذا إول، اًمِمؼ هذا ـمقًمف؟ طم٥ًم اًمٜمٝم٤مي٦م، إمم اًمرأس  شُمَ٘مٍم   مل اًمتل اعمرأ
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 حتٚمٚم٧م صمؿ سم٤مًمٕمٛمرة، إطمراُمٝم٤م طم٤مل وم٘مط هن٤ميتف ذم أي ؿمٕمره٤م، ُمـ واطمًدا ضمزًءا إٓ

 سم٤محل٩م؟ وأطمرُم٧م ُمٜمٝم٤م

 ُمـ شم٘مص أن وهق اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ذم ضم٤مء ُم٤م اُمرأة يمؾ يٙمٗمل اًمِمٞمخ:

 يمٚمف، اًمرأس ضمقاٟم٥م ُمـ شم٠مظمذ أن اًميوري ُمـ وًمٞمس ىمٚمٞمالت، ؿمٕمرات ؿمٕمره٤م

 يٙمٗمل اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ذم ضم٤مء ومام شَمَتَحٚمَّؾ، وسمذًمؽ اًمِمٕمر أؾمٗمؾ ُمـ وم٘مط وإٟمام

 .وسمس ًمٚمتحٚمؾ

 ( 11: 76: 25/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)



 اهلدي
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 عدم وزمٗان ؟واهلدي األضحٗة وـ زمدٓ الّٗٔة إطمراج جيقز هؾ

 اهلدايا وـ آ٘تِاع دم السٓػ هبدي الٕاس اقتداء

 [:اإلوام قال]

 ذه٤مب ُمـ يروٟمف مم٤م اًم٤ٌمًمغ اًمتذُمر احل٩م ُمـ يٕمقدون اًمذيـ اًمٜم٤مس سملم ؿم٤مع ًم٘مد

 اًمْمخٛم٦م ًمٚمخٜم٤مدق ًم٘مام أو اًمقطمقش، وؾم٤ٌمع ًمٚمٓمٞمقر ـمٕمام ُمٜمك ذم واًمْمح٤مي٤م اهلداي٤م

 اعمٗمتلم سمٕمض ذًمؽ محؾ ًم٘مد طمتك ومٞمٝم٤م شم٘مؼمه٤م صمؿ أًمٞم٦م اجلرارات حتٗمره٤م اًمتل

 ذم واهلداي٤م اًمْمح٤مي٤م أثامن سف وضمقب سمؾ سمجقاز اًمٜم٤مس سمٕمض إومت٤مء قمغم اًمرؾمٛمٞملم

 سمٞم٤من سمّمدد أن وًم٧ًم هب٤م، اعمٙمٚمٗملم سمالد ذم سمديٚمٝم٤م هب٤م يِمؽمى أو اًمٗم٘مراء، إمم ُمٜمك

 اهلدي ُمـ اؾمتٞمن ح٤م اعمقضم٦ٌم اًمٜمّمقص وخم٤مًمٗم٦م اجلقر ُمـ اًمٗمتقى هذه ُمثؾ ذم ُم٤م

 إٟمام قمٜمف اعم١ًمول أن يٕمٚمؿ أن جي٥م اعمذيمقر اًمتذُمر أن أنٌف أن همريض وإٟمام اًم٘مٞمٛم٦م دون

 ؾم٤ٌٌم هٜم٤م أذيمر وإٟمام ،أن ًمذيمره٤م جم٤مل ٓ يمثػمة ٕؾم٤ٌمب أنٗمًٝمؿ اعمًٚمٛمقن هؿ

 ُمـ آٟمتٗم٤مع ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح سم٤مًمًٚمػ اىمتدائٝمؿ قمدم وهق ُمٜمٝم٤م واطمدا

 صمؿ ُمٜمٝم٤م وإيمؾ اًمٗم٘مراء إمم ىمٓمٕم٤م وشم٘مديٛمٝم٤م وشم٘مٓمٞمٕمٝم٤م وؾمٚمخٝم٤م سمذسمحٝم٤م اهلداي٤م

 ـمٌخف أو متٚمٞمحف سمٕمد اًمِمٛمس ؿمٕم٦مآ حت٧م وشم٘مديده يمتنمي٘مف ومٓمري٦م، سمٓمري٘م٦م إصالطمٝم٤م

ئد اًمتٛمٚمٞمح ُمع  أن ًمق شمٞمنت إن ومٜمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م أظمرى سمٓمري٘م٦م أو ًمالدظم٤مر، ًمٞمّمٚمح اًمزا

 واًمقؾم٤مئؾ إؾم٤ٌمب ُمـ اؾمتٕمامًمف يٛمٙمـ مم٤م وهمػمه هذا اهلداي٤م ذم صٜمٕمقا  اعمًٚمٛملم

 حيجقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم هم٤مًم٥م ُمـ اعمِمتٙمك اهلل إمم وًمٙمـ اهلل، سم٢مذن اًمِمٙمقى ًمزاًم٧م

 قمـ ومْمال اًمقاضم٦ٌم، اعمٜم٤مؾمؽ سم٠مطمٙم٤مم اجلٝمؾ ُمـ هم٤مي٦م ذم وهق اعم٘مدؾم٦م اًمٌالد شمٚمؽ إمم

 .اعمًتٕم٤من واهلل. اًمٕم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م أداب ُمـ همػمه٤م

 (.999-991/ 2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الترشيؼ أيام زميٗام هدي جيد مل ظمـ الؼمطمٗص

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]
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ش. هدي ذم صقُم٤م إٓ ومٞمٝمـ شمّمقُمقا  ومال، اهلل وذيمر وذب أيمؾ أج٤مم هذه إِن»

 .اإلؾمتثٜم٤مء سمذيمر ُمٜمٙمر

 [:اإلوام قال]

 واسمـ قم٤مئِم٦م قمـ وهمػمه اًمٌخ٤مري حلدي٨م، قمٜمدي صحٞمح احلدي٨م ُمٕمٜمك ًمٙمـ

 ش.اهلدي جيد مل عمـ إٓ، يّمٛمـ أن اًمتنميؼ أج٤مم ذم يرظمص مل» :ىم٤مٓ قمٛمر

 يمام، اجلٛمٝمقر قمٜمد اعمرومقع طمٙمؿ ذم_  ومٝمق،  اًمرومع ذم سحي٤م يٙمـ مل وإن_  وهق

 سمؾ، اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ اظمت٤مره اًمذي وهق، ش 733 - 732/  4ش »اإلرواء» ذم ذيمرت

 ُمٕمتٛمرا  يٙمقن إٟمام سم٤محل٩م إطمراُمف ىمٌؾ ٕنف، همػمه٤م يّمقم أن جيقز ٓ أنف اؾمتّمقب إٟمف

 احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛمـ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل، احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤م وًمٞمس

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  ، احل٩م ذم يّمٛمٝم٤م ومٚمؿ، ُمٜم٤مؾمٙمف ُمـ ومراهمف سمٕمد ص٤مُمٝم٤م وإذا،  ﴾اهْلَْدِي  ُِم

ْ  وَمَٛمـ﴿: أي٦م مت٤مم ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ظمالف وذًمؽ
 .﴾..احْل٩َم   ذِم  َأج٤َّممٍ  صَمالصَم٦مِ  وَمِّمٞم٤َممُ  جَيِدْ  ملَّ

 جيد مل ُمـ قمغم إٓ شمٜمٓمٌؼ ٓ أهن٤م -رأجل ذم- وي١ميده .رصلم ىمقي وم٢مٟمف، يمالُمف ومرضمع

 قمؼمة ومال، ىمٚمٞمٚم٦م أو يمثػمة سم٠مج٤مم ذًمؽ ىمٌؾ وأُم٤م، اًمٜمحر يقم وهق، وضمقسمف يقم اهلدي

، اهلدي قمٚمٞمف ومٞمج٥م، سمٕمد ُمـ جيده أن اعمٛمٙمـ ومٛمـ، ومٞمٝم٤م ص٤مم إن ٕنف، سمذًمؽ

 يٜمقي أج٤مم صمالصم٦م ص٤مم ُمٕمن رضمؾ ُمثؾ إٓ هذا ُمثؾ وُم٤م، اًمّمٞم٤مم ُمـ ىمدُمف ُم٤م ويذه٥م

 ومٞمف ظمالف ٓ ُم٤م وذًمؽ، ومٞمٝم٤م وخيٜم٨م هب٤م حيٚمػ أن يريد ًمٞمٛملم، يٛملم يمٗم٤مرة سمّمقُمٝمـ

 إُمثٚم٦م ُمـ ذًمؽ همػم إمم. ومحٜم٨م اًمّمقم سمٕمد هب٤م طمٚمػ إن يمٗم٤مرة ُمـ جمزئ همػم أنف

 .ٟمٗمٞمس ىمٞمؿ وم٢مٟمف، ومراضمٕمف، احلٙمؿ ُمـ اؾمتّمقسمف ح٤م شم٠مجٞمده ذم ضمرير اسمـ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل

 قمـش 222 - 227/  7ش »اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ًمقىمػ وضمف ٓ أنف شمٕمٚمؿ وُمٜمف

 قم٤مُم٦م اعمت٘مدُم٦م أي٦م شمٙمقن أن سملم ًمؽمدده ًمٚمٛمتٛمتع اًمثالصم٦م إج٤مم صٞم٤مم سمجقاز إظمذ

 اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م ذم قم٤مُم٤م هنٞم٤م اًمتنميؼ أج٤مم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل سم٠مطم٤مدي٨م ظمّمّم٧م

 ًمٜمًخ يٜمتٝمض وٓ» :ىم٤مل! سم٤مٔي٦م خمّمّم٦م إطم٤مدي٨م هذه شمٙمقن أن أو، آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م

 قمٛمر واسمـ قم٤مئِم٦م أثر إمم يِمػمش. اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ ورد ُم٤م: صٞم٤مُمٝم٤م قمـ اًمٜمٝمل

 .اعمرومقع طمٙمؿ ذم أهنام قمروم٧م وىمد، اعمت٘مدُملم
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 :ىم٤مل صمؿ. صٞم٤مُمٝم٤م قمـ اًمٜمٝمل ٕطم٤مدي٨م اعمخّمّم٦م ومٝمل، أي٦م ُمٕمٜمك ذم وأهنام

 طمذاوم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ واحل٤ميمؿ واًمدارىمٓمٜمل اًمٓمح٤موي رواه ُم٤م صح إن، ٟمٕمؿ»

 اًمٜمٝمل ُمـ ورد ح٤م اعمخّمص هق يم٤من، ش احلدي٨م..ش ».أيمؾ أج٤مم هذه إن»: ُمرومققم٤م

 اعمِم٤مر سم٤مٕثر قمٜمف همٜمٞم٦م ذم وأنٜم٤م، يّمح ٓ احلدي٨م أن قمروم٧م ىمد: وم٠مىمقلش. صقُمٝم٤م قمـ

  .وأي٦م إًمٞمف

 (.383-387/ 72/7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 ط زمالٕبل طماص األوة عـ التًحٗة

  ش أُمتف ُمـ يْمح مل قمٛمـ وحك ط اهلل اًمرؾمقل إن »: طمدي٨م

 .صحٞمح

،  أُمتف ُمـ يْمح مل ُمـ قمـ ط شمْمحٞمتف ُمـ إطم٤مدي٨م هذه رم ضم٤مء ُم٤مش: وم٤مئدة»

. اًمٕمٚمؿ أهؾ قمـش 9/574" » اًمٗمتح"  رم احل٤مومظ ذيمره يمام ط ظمّم٤مئّمف ُمـ هق

 ٓ أن وسم٤مٕطمرى،  إُم٦م قمـ اًمتْمحٞم٦م رم ط سمف ي٘متدى أن ٕطمد جيقز ومال وقمٚمٞمف

 ُمـ وٟمحقه٤م واًم٘مراءة واًمّمٞم٤مم يم٤مًمّمالة اًمٕم٤ٌمدات ُمـ همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس ًمف جيقز

 قمٜمف ذًمؽ ورود ًمٕمدم اًمٓم٤مقم٤مت

،  أطمد قمـ أطمد يّمقم وٓ أطمد قمـ أطمد يّمغم ومال،  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف قمٚمٞمف اهلل صغم

ٞمَْس  َوَأن﴿:  شمٕم٤ممم ىمقًمف يمٚمف ذًمؽ وأصؾ،  أطمد قمـ أطمد ي٘مرأ  وٓ ٤منِ  ًمَّ ًَ  َُم٤م إَِّٓ  ًمإِِلٟم

 .﴾ؾَمَٕمك

 أن جم٤مل وٓ،  وردت سمٜمّمقص إصؾ هذا ُمـ اؾمتثٜمٞم٧م أُمقر هٜم٤مك ٟمٕمؿ

 .اعمٓمقٓت رم ومٚمتٓمٚم٥م ًمذيمره٤م

 [ (7738)رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 األُضحٗة دم ُيْىؼَمط وا اهلدي دم ُيْىؼَمط هؾ

 واًمذيـ إُوحٞم٦م، ذم ُيِْمؽَمط ُم٤م اهلدي ذم ُيِْمؽَمط هؾ: اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال ُمداظمٚم٦م:

ـَ  اؾْمَتٞمَْنَ  وَماَم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمغم ضمقاهبؿ هق ومام ذًمؽ، اؿمؽمـمقا   ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 [. 796:اًمٌ٘مرة]

 هٜم٤م ًمٚمجامع، سم٤مًمٜم٦ًٌم ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمٙمس ُمث٤مل ي٠ميت هٜم٤م اؿمؽمـمقه، ُم٤م ٟمرى ٓ اًمِمٞمخ:

ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم ﴿: ىم٤مل رسمٜم٤م  اًمتل اًمنموط اًمتزم واطمد إذا ًمٙمـ[ 796:اًمٌ٘مرة] ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 ذم يِمؽمط ُم٤م إٓ جيقز ٓ ٟم٘مقل أن ًمٙمـ سم٠مس، ومال إجي٤مب دون إوحٞم٦م ذم ذـمقه٤م

 . ذًمؽ شمٜمٗمل أي٦م ٟم٘مقل إوحٞم٦م،

 ( 11: 47: 34/ 813/ واًمٜمقر اهلدى)

 هلا يّاول ورشوع أو لرشكة اهلدي شمٔـ إعٌاء

 همػم اًمًٕمقدي٦م ذم  اًمذسمح أؾمٚمقب يٕمٜمل أن ذم ًمٚمح٩م، سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 ذُمتٝمؿ، قمغم سم٤مًمذسمح يتقيمٚمقا  وهؿ  اًمذسمٞمح٦م، صمٛمـ ُمٜمؽ ي٠مظمذوا ومٝمؿ  يٕمٜمل ُُمَتٞم ن،

ٜم٦َّم احل٩م  ومٓمٌٕم٤مً   ً  هذه صمٛمـ  شمٕمٓمٞمٝمؿ سم٠من شمثؼ ومٕمٜمده٤م اهلدي قمٚمٞمؽ جي٥م اًمتٛمتع وهق  اًم

 اًمذسمٞمح٦م؟

 .واهلل أومٕمؾ أن٤م :اًمِمٞمخ

 احلٙمؿ؟  وأُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 سمٞمٜمام  سمِّدهؿ، هٞمؽ اًمٜم٤مس أيمثر  اًمٜم٤مس ومٞمف، ُمٜمف اخلؾ ومدود اًمِمٕم٥م  أُم٤م :اًمِمٞمخ

ؾ شمًتٓمع مل إن سمٜمٗمًؽ، شَمْذسَمح أن  اًمًٜم٦م  شم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م شم٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م، شمنمف  همػمك شُمَقيم 

 ُم٤م يرد أنف قمغم اًمتقيمٞمؾ هبذا ُمٜمثقرا، ه٤ٌمءً   شمذه٥م هذه يمؾ آظمره، إمم ُمٜمٝم٤م شمقزع  ُمٜمٝم٤م

 .اًمٞمقم اًمذُمؿ ويـ  ذُمتٝمؿ ذم اٟمف إًمٞمف أذت

 وٟمذسمحٝم٤م؟ هٜم٤مك ذسمٞمح٦م ٟمِمؽمي أن  اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م إذا ذقمل، يمحٙمؿ  :اًم٤ًمئؾ
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  يًتٓمٞمع ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، ُم٤م إذا ىمٞمداً  ووٕم٧م أن صم٤مين، رء ص٤مر هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 ش.وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً   اهلل يٙمٚمػ ُم٤م»

 ....جم٤مل ذم يٕمٜمل اهلل، قمغم وٟمتقيمؾ ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمدومع ٟمدومٕمٝم٤م، يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 جيقز ٕنف  ومٞمٝم٤م: ُم٤م ومٞمٝم٤م ضمداً  يمثػمة ومقوقي٦م أُمقر  ومٞمٝم٤م اًمقيم٤مًم٦م أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ًمٖمػمك سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس  ًمؽ، ُيْٕمٓمك مم٤م أىمؾ أوحٞم٦م صمٛمـ شمدومع أن٧م

 .اًمذسم٤مئح[ ذم] أجْم٤مً [ واًمنموط] :ُمداظمٚم٦م

 أن شمٗمًد،  وفمٞمٗم٦م  شمّمػم اعم٠ًمخ٦م ومٞمٝم٤م، ذوط وُمالطمٔم٦م هق، هذا اًمِمٞمخ:

 ظم٤مدم ، وفمٞمٗمتف سمٞم١مدي ُم٤م اعم١مذن وفمٞمٗمتف، سمٞم١مدي ُم٤م رؾمٛمًٞم٤م ُمقفمًٗم٤م ص٤مر اإلُم٤مم ؿمقف

 اإلٟم٤ًمن ومٞمف يٜمجح اًمٚم ـل اًمٌمء أُم٤م  اح٤مل، هق اهَلؿَّ  ٕنف وفمٞمٗمتف، سمٞم١مدي ُم٤م  اعمًجد

 .اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يم٤من إذا

 ( 11: 37: 28/ 582/ واًمٜمقر اهلدى) 

 والّار٘ني اظمتٔتَني وـ الٕحر يقم قبؾ اهلدي ذزمح وـ

 اعمتٛمتٕملم ُمـ اًمٜمحر يقم ىمٌؾ اهلدي ذسمح ُمـ ي٘مقل ـمٞم٥م، اًم٤ًمئؾ:

 ؟...واًم٘م٤مرٟملم،

 أُم٤م إج٤مم، هذه ذم إٓ اهلدي يذسمح أن جيقز ومال ذسمح، أج٤مم ُمٜمك أج٤مم اًمِمٞمخ:

ـ وَمِٗمْدَي٦مٌ ﴿ ي٘مقًمقن، يمام اًمٗمدو أو اًمٙمٗم٤مرة ٍؽ  َأوْ  َصَدىَم٦مٍ  َأوْ  ِصٞم٤َممٍ  ُم  ًُ  أُمر ومذًمؽ ﴾ُٟم

 .واؾمع

 ُمـ يقم ذم إٓ ذًمؽ يمؾ يذسمح أن جيقز ٓ اًمْمح٤مي٤م، يمذسمح ومٝمق اهلداي٤م ذسمح أُم٤م

 .إرسمٕم٦م اًمٕمٞمد أج٤مم

 ( 11: 45: 43/   392/  واًمٜمقر اهلدى)
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  زماحلج اليٗام عٓٗف فىؼ هيدي أن اؽمتٌاع ووا اظمتٔتع احلاج

٤مئؾ  يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا سم٤محل٩م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف ومِمؼ هيدي أن اؾمتٓم٤مع وُم٤م اعمتٛمتع احل٤مج :اًًم

 اًمّمٞم٤مم؟ يًتٓمٞمع ٓ شمٕمٜمل اًمّمٞم٤مم، قمٚمٞمف ؿمؼ يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ي١مدي يًتٓمٞمع وٓ يتٕم٥م، ص٤مم إذا ٕنف :اًم٤ًمئؾ

 أج٤مم؟ وؾمٌٕم٦م :اًمِمٞمخ

 .يًتٓمٞمع :اًم٤ًمئؾ

 اًمتٕمٌػم صح إذا سم٠مومرض أج٤مم اًمثالصم٦م هذه ًمٞم٧ًم ٕهن٤م شمٚمؽ، إمم َيُْمّٛمٝم٤م يًتٓمٞمع :اًمِمٞمخ

ـْ ﴿ وُمٕمٚمقم رُمْم٤من صٞم٤مم ُمـ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  ومََٛم ـْ  ومَٕمِدَّ  ﴾أظَُمرَ  أَج٤َّممٍ  ُِم

 أج٤مم صمالصم٦م يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ اعمتٛمتع هذا ومٕمالً  ويم٤من دىمٞم٘م٤مً، ؾم١ماًمؽ يم٤من وم٢مذا[ 784:اًمٌ٘مرة]

ٝم٤م: وم٢مذاً  اهلدي، ُمـ ٗمر إمم َيُْمٛمَّ  .أهٚمف إمم يرضمع طمٞمٜمام قمنماً، ويّمقم اًًم

 (11: 39: 28/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 احلاج عـ زمالذزمح اظميارف سمقكٗؾ ضمْؿ

 هذه، اعمّم٤مرف ـمريؼ قمـ وإو٤مطمل اهلدي ًمذسمح ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 .شم٘مري٤ٌمً  ُم٘مٌقًم٦م هؾ يٕمٜمل هٜم٤م، أو اخل٤مرج ذم وشمذسمح هلؿ شمدومع

ظمر وٓ ُمٜمٝم٤م، يتّمدق وٓ ُمٜمٝم٤م ي٠ميمؾ ٓ ٕنف ٟم٤مىمّم٦م: ًمٙمـ ُم٘مٌقًم٦م اًمِمٞمخ:  .ُمٜمٝم٤م َيدَّ

 ( 11: 38: 39/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)

 الٕحر يقم قبؾ الذزمح ضمْؿ

 يقم ىمٌؾ اعمتٛمتع هدي ذسمح: ىمقًمؽ احل٩م ذم اًمٌدع ُمـ أن٧م ذيمرت ُمداظمٚم٦م:

 ًمٚم٘م٤مرن؟ جيقز أنف هذا ُمٕمٜمك هؾ ًمٚمٛمتٛمتع، ومٌتخّمٞمّمؽ اًمٜمحر،
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 .جيقز ٓ اعمتٛمتع، يمحٙمؿ اًم٘م٤مرن طمٙمؿ ٓ، اًمِمٞمخ:

 .ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ( 11: 73: 39/ 471/ واًمٜمقر اهلدى)

 كذلؽ؟ عٔرسمف دم ؾمَره يّن هؾ يًحل أن اظمَتٔر أراد لق

ل، أن إٟم٤ًمن أراد ًمق ُمداظمٚم٦م:  سمٞمتف ذم أوحٞمتف وهق قمٛمرشمف ذم ُيَ٘مٍم   هؾ ُيَْمح 

 .ُمثالً 

 أظمذ قمغم يزيد ٓ وًمٙمـ اًمٕمٛمرة، ُمـ اًمَتَحٚم ؾ سم٥ًٌم اًمت٘مّمػم ُمـ سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 ..ُمثالً  أفم٤مومره ي٘مص ٓ اًمِمٕمر،

 ( 11: 21: 48/ 471/ واًمٜمقر اهلدى) 

ـ ٘اؽمٗاً  زمجٔؾ ضحك إذا  فٗف؟ اظمٌٓقب السِّ

 ؾمٜمامت أرسمع ذو ًمٙمٜمف مجاًل، ٟمحرٟم٤م اًمًٜم٦م هذه طمججٜم٤م ح٤م ٟمحـ: إول اًم١ًمال

 سمام ٟمٙمتٗمل أو ضمديد، سمٜمحر أو سمذسمح ُٟمٓم٤مًم٥م ومٝمؾ ًمٚمجٛمؾ اعمٓمٚمقب اًمًـ وٟمًٞمٜم٤م

 ٟمًٞم٤مٟمٜم٤م؟ أو جلٝمٚمٜم٤م ٟمٔمراً  ذسمحٜم٤مه

 .ىم٤مصديـ همػم يمٜمتؿ دُمتؿ ُم٤م ومٕمٚمتؿ: سمام ُيْٙمَتٗمك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 45/ 232/ واًمٜمقر اهلدى)

 جتزئ؟ فٖؾ وٕك طمارج وـ زمالذزمٗحة احلاج أسمك إذا

١مال:  إذا ؾم١مازم ًمٙمـ ُمٜمك، أو ُمٙم٦م ذم يم٤من إذا إٓ جيزئ ٓ: ىمٚم٧َم  ُمٜمك، ظم٤مرج اًمذسمح اًًم

 ؟..وذسمحتٝم٤م ُمٙم٦م أو ُمٜمك إمم هب٤م ومدظمٚم٧م ُمٜمك، ظم٤مرج ُمـ ذيتٝم٤م أن٤م أظمذهت٤م
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 اًمًامء؟ ُمـ ٟمزًم٧م ُمٙم٦م ذم أو ُمٜمك ذم شمذسمح واًمتل همري٥م، ؾم١مال هذا أُم٤م اًمِمٞمخ:

 سمٕمٚمؿ؟ أنٌئقين

 .ُمٜمك ظم٤مرج ُمـ أت٧م ُمداظمٚم٦م:

 إذًا؟ اًمٗمرق ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ( 11: 48: 26/ 417/ واًمٜمقر اهلدى)

 التًحٗة دم الرشكات سمقكٗؾ ضمْؿ

 ...قمٜمؽ يقيمؾ هق اًمذي اًمراضمحل ُمنموع اًمراضمحل، أن ُمداظمٚم٦م:

 ٓ آٟمٗم٤ًم، ذطمف ؾمٛمٕم٧م ُم٤م اخل٤ًمرة ُمـ هذا ٕن أبدًا: هبذا ٟمٜمّمح ُم٤م  اًمِمٞمخ:

ؾ ي٠ميمؾ ظِمر، وٓ اعمَُقيم   .إُمر ظمالف وهذا َيدَّ

 ( 11: 27: 43/ 416/واًمٜمقر اهلدى) 



 األول الترلل
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ُّٓؾ دم وايىؼمط  األول الَتَح

 صمؿ إومم اجلٛمرة يرُمل أن جي٥م إول اًمَتَحٚم ؾ ذم: ي٘مقل اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمداظمٚم٦م:

 َيـْحٚمِؼ؟ أو ُيَ٘مٍم  

ت ُم٠ًمخ٦م وهذه وم٘مط، يرُمل سمس ذـًم٤م، ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:  رؾم٤مًم٦م ذم قمٚمٞمٜم٤م َُمرَّ

 ش.واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ»

 :..(26: 42/   59/   واًمٜمقر اهلدى)

 ضمرم؟ كٖٓا وْة هؾ

 طمرم؟ ُمٙم٦م يمؾ: سم٤مًم٘مقل[ رأجؽ] ُمداظمٚم٦م:

 ومْمٞمٚم٦م ٓ، اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م ًمٙمـ طمرم هق هٙمذا، ي٘مقًمقن ٟم٤مس هٜم٤مك اًمِمٞمخ:

 سمامئ٦م ومٞمف اًمّمالة احلرام اعمًجد إٓ صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي ذم صالة: »اًمّمالة

 .ُمٙم٦م ذم إٓ: ي٘م٤مل مل ،شصالة أخػ

 :..(26: 42/   59/   واًمٜمقر اهلدى) 

ُّٓؾ ييؾ زمامذا  األول التح

١مال: ول، اًمتحٚمؾ شَمـَحٚمَّؾ احل٤مج ومٕمٚمف إذا اًمذي اًمٌمء هق ُم٤م اًًم  وهؾ اًمدًمٞمؾ، ذيمر ُمع ٕا

 يتحٚمؾ؟ طمتك ؿمٞمئلم يٗمٕمؾ أن قمٚمٞمف جي٥م أنف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض يذيمره ح٤م أصؾ هٜم٤مك

ٜم٦م ذم ُمٚمزم دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس اجلقاب: ٙملم، سملم جيٛمع أن قمٚمٞمف احل٤مج سم٠من اًم  اًمٜمحر سملم ًٟم

 قمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م سمؾ واحلٚمؼ، اًمرُمل سملم أو واًمٜمحر، اًمرُمل سملم ًمٜم٘مؾ أو واًمرُمل، ُمثالً 

ل  ش.اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمٙمؿ طمؾ وم٘مد اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة اجلٛمرة رُمٞمتؿ إذا: »ط اًمٌٜم
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 ُمرطمٚمتلم، قمغم يٙمقن احل٤مج حتٚمؾ أن إمم اًمٕمٚمامء يذه٥م وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ُمـ

 وم٘مد اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة اجلٛمرة رُمك إذا هذا، وهق إصٖمر، احلؾ ذم يًٛمقٟمف إومم اعمرطمٚم٦م

 ش.اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ وم٘مد: »احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٛمٕمتؿ

 أن سمٕمد ذًمؽ وم٢مٟمام اًمرضمؾ، زوضم٦م زوضمتف، حتؾ أن سمذًمؽ ويٕمٜمل إيمؼم، احِلّؾ  أُم٤م

 .إيمؼم احلؾ حتٚمؾ وم٘مد اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤مف وم٢مذا اإلوم٤مو٦م، ـمقاف يٓمقف

ؽ ُمـ رء وؿ اؿمؽماط أُم٤م ٜم٦م ذم هٜم٤مك ًمٞمس ومٝمذا اًمرُمل، إمم اًمًٜم  ىمد ذـم٤مً، يٕمتؼم ُم٤م اًم

 ـمَٞم٧ٌّم أهن٤م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمح ذم طمدي٨م ضم٤مء ىمد يم٤من وإن ذًمؽ، ي٘مع

ل  اًمتٓمٞمٞم٥م يم٤من أنف اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء ىمد ًمٙمـ اًمٕم٘م٦ٌم، جلٛمرة رُمٞمف سمٕمد ًمِـِحٚم ف ط اًمٌٜم

ن أذيمر ٓ اًمٜمحر، أو احلٚمؼ وسمٕمد سمؾ وم٘مط، اًمرُمل سمٕمد ًمٞمس أجْم٤مً   هذا أن اعمٝمؿ اًمْمٌط، قمغم ٔا

ل ُمـ وىمع إن اًمرواي٤مت ُمـ اًمٌٕمض  يْمؿ أن ذط أنف قمغم يدل ٓ ومذًمؽ اًمرُمل، ُمع ط اًمٌٜم

 ًمٚمح٤مج حيؾ ُمتك ًمألُم٦م سمٞم٤مٟم٤مً  ط ىمقًمف ًمٙمـ ضم٤مئز، أُمر هق وإٟمام احلٚمؼ، أو اًمٜمحر إُم٤م اًمرُمل، إمم

صٖمر احلؾ  رء يمؾ ًمٙمؿ طمؾ وم٘مد اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمٞمتؿ إذا» :اًمت٠مويؾ ي٘مٌؾ ٓ ضمداً  واوح ٕا

ؿمٞم٤مء هذه ذم وأظمر ىمدم أو طمٚمؼ صمؿ ٟمحر صمؿ رُمك إذا سم٠مس ومالش  اًمٜم٤ًمء إٓ  ذًمؽ ذم طمرج ومال ٕا

 اًمرؾمقل ذيمره اًمذي اًم٘مٞمد هبذا ُيـخؾ ٓ اًمرُمل إمم رء وم٤مٟمْمامم يمثػمة، أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام

٤من ًمٞمتحٚمؾ أؾم٤مد يم٠مُمر اًمًالم قمٚمٞمف  .إطمراُمف ُمـ اإلًٟم

 ومال اًمٜمحر، شم٤مسمع احلٚمؼ، شم٤مسمع يتحٚمؾ، ومل شم٤مسمع وم٢مذا يتحٚمؾ، ٕن يٙمٗمل اجلٛمرة رُمك إذا: إذاً 

 ًمف جيقز إٟمام ُُمـْحِرم، ٕنف جيقز: ٓ طمرام أصٚمف اًمذي اًمتحٚمؾ أن اعمٝمؿ وًمٙمـ ذًمؽ، ُمـ سم٠مس

 سم٘مل؟ أو اًم١ًمال قمـ أضم٧ٌم ًَمَٕمكم  . اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك إذا ذًمؽ

 صحتف؟ ُمدى ومام اًمتحٚمؾ، ىمٌؾ سمٜمًٙملم اإلشمٞم٤من ىمْمٞم٦م ذم طمديث٤مً  يذيمرون ُمداظمٚم٦م:

 .سمف حيت٩م وٓ أرـم٠مة سمـ احلج٤مج ومٞمف هذا، يّمح ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)
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 الرول زمٔجرد ييؾ األول التحٓؾ

ُمف ط اهلل رؾمقل ـمٞم٧ٌم»: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م  أن ىمٌؾ وحلٚمف أطمرم طملم إلطمرا

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شسم٤مًمٌٞم٧م يٓمقف

ف ٗب ول اًمتحٚمؾ أن قمغم ىمٌٚمف واًمذى هذا قم٤مئِم٦م سمحدي٨م اهلل رمحف اعمّمٜمػ اؾمتدل :سٕم  ٕا

 .وـمقاف وطمٚمؼ رُمك ُمـ سم٢مصمٜملم حيّمؾ

ول وطمديثٝم٤م: ىمٚم٧م  .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ أنف ًمقٓ ذيمر ُم٤م قمغم يدل ٕا

ول اًمتحٚمؾ أن قمغم يدل ـمرىمف مجع سمٕمد ومٝمق هذا طمديثٝم٤م وأُم٤م ،  اًمرُمك سمٛمجرد حيّمؾ ٕا

،  اعم٠ًمخ٦م هذه رم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد شاًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك وطملم» ًم٘مقهل٤م طمٚمؼ ُمٕمف يٙمـ مل وًمق

طم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"  واٟمٔمر ًمف ُمٕم٤مرض وٓ احلدي٨م هذا قمٚمٞمف دل ُم٤م اًمّمقاب أن وٓؿمؽ  ٕا

 ش.239 رىمؿ»"  اًمّمحٞمح٦م

 [(7147) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الٌقاف زمٔجرد احلاج زمتحٓؾ عباس ازمـ ققل ضمقل

ـُ  قمـ يِن  ضُمَرْي٩ٍم، اسْم ـُ  يَم٤منَ : ىَم٤مَل  قَمَٓم٤مٌء، َأظْمؼَمَ ٤ٌَّمسٍ  اسْم ٌَْٞم٧ِم  َيُٓمقُف  َٓ : َيُ٘مقُل  قَم  سم٤ِمًْم

َٓ  طَم٤مج   َّٓ  طَم٤مج   هَمػْمُ  َو ، إِ   ىُمْٚم٧ُم  طَمؾَّ
ٍ
ـْ : ًمَِٕمَٓم٤مء ـَ  ُِم ـْ : ىَم٤مَل  َذًمَِؽ؟ َيُ٘مقُل  َأجْ   ىَمْقلِ  ُِم

ِ
 اهلل

ٌَٞم٧ِْم  إمَِم  حَمِٚم َٝم٤م صُمؿَّ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  ِف، سَمْٕمدَ  َذًمَِؽ  وَم٢ِمنَّ : ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل [ 33: احل٩م] ﴾اًْمَٕمتِٞمِؼ  اًْم  اعْمَُٕمرَّ

ـُ  يَم٤منَ : وَمَ٘م٤مَل  ٤ٌَّمسٍ  اسْم ِف  سَمْٕمدَ  ُهقَ : َيُ٘مقُل  قَم ٌَْٚمُف، اعْمَُٕمرَّ ـْ  َذًمَِؽ  َي٠ْمظُمذُ  َويَم٤منَ  َوىَم ِل   َأُْمرِ  ُِم  اًمٜمٌَّ

٦مِ  ذِم  حَيِٚم قا  َأنْ  َأَُمَرُهؿْ » طِملمَ  ،ط   .شًْمَقَداعِ ا طَمجَّ
 [:اإلوام قال]

 ومٞمف اًمٓمقاف سمٛمجرد احل٤مج حتٚمؾ وضمقب قمغم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ اؾمتدٓل

 أن أصح٤مسمف ط سم٠مُمره اؾمتدًٓمف وأُم٤م اهلل، رمحف اًمٜمقوي قمٜمد سمٞم٤مٟمف دمد فم٤مهر، ٟمٔمر

سم٤م اًمٜمقوي جيد ومل ىمٌقًمف، ُمـ ُمٜم٤مص ٓ ىمقي اؾمتدٓل ومٝمق حيٚمقا   ؾمقى قمٚمٞمف ضمقا
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 دظمٚم٧م: »اًمٗمًخ قمـ ؾم٠مخف عمـ ط ىمقًمف يٌٓمٚمٝم٤م و اًمًٜم٦م، سمتٚمؽ ظم٤مص٤م يم٤من اٟمف ادقم٤مء

 .677 طمدي٨مش 4» اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمحثف ؾمٌؼ يمامش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم احل٩م ذم اًمٕمٛمرة

 [796 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 التٌٗب وقت ضمديثل زمني التقفٗؼ

 أهن٤م أمحد أظمرضمف اًمذي قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ

 ـَمٞمٌَّتف أهن٤م قمٜمٝم٤م اًمٌخ٤مري رواه وُم٤م اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة رُمك طملم ط  اهلل رؾمقل ـَمٞم٧ٌَّم

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف قمٜمد

 هذا ذم ومٓمٞمٌتف ُمٕملم، ُمٙم٤من ذم حمدود اًمتٓمٞمٞم٥م أن يتّمقر أطمد ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمقىم٧م ذاك ذم وـمٞمٌتف اًمقىم٧م،

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ُم٤م اعمقوقع هذا ذم اإلؿمٙم٤مل يزيد واًمذي

 .اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ وم٘مد اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُملش اٟم٘مٓم٤مع» اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف

 ـمقاف ي٤ٌمذ أن يم٤مد إذا: وسم٤مًمت٤مزم سم٤مًمرُمل، يتحٚمؾ أن سمٕمد اًمتٓمٞم٥م، ًمف طمؾ: وم٢مذاً 

 أيمثر ط  ًمٚمٜمٌل قم٤مئِم٦م شمٓمٞمٞم٥م ي٘مع أن ُمٜم٤موم٤مة ومال يتٓمٞم٥م، أن أجْم٤مً  ًمف ضم٤مز اإلوم٤مو٦م

 .اًمٙمؼمى اجلٛمرة َرُْمل ذم ي٘مع اًمذي إصٖمر اًمَتَحٚم ؾ سمٕمد ُمرة ُمـ

 ( 11: 29: 48/ 377/واًمٜمقر اهلدى)



 املصاعر يف الكصر
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 وْة ألهؾ وٕك دم الّن ضمْؿ

ع هؾ ُمٙم٦م ٕهؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ  ُمٜمك؟ ذم اًم٘مٍم هلؿ ُينْمَ

قا  طمٞمٜمام ُمٙم٦م أهُؾ  وَمَٕمؾ يمذًمؽ :اًمِمٞمخ  هدى اهلدى وظمػم ،ط  اًمٜمٌل ُمع طَمج 

 ُمٙم٦م، ٕهؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمك ذم اًم٘مٍم أن ذيمروا اًمٕمٚمامء ٕن رء: أي َيَتٖمػمَّ  ومل حمٛمد،

 ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ٕنف يٙمقن أن ويٛمٙمـ ؾمٗمراً، يم٤من اًمٕمٝمد ذًمؽ ذم ٕنف يٙمقن: أن يٛمٙمـ

  اهلل رؾمقل قمٚمٞمف ووم٤مرىمٜم٤م شَمَريمٜم٤م ؿمٞمئ٤م ُٟمَٖمػم   أن ًمٜم٤م جيقز ومال: يمذًمؽ إُمر وإذا احل٩م،

 .ًمٜم٤م ُمٜمف سمتقىمٞمػ إٓ ط

ر ُمثاًل، ذًمؽ قمغم ٟميب أن حيًـ مم٤م وًمٕمٚمف َٟمٜم٤َم وَمْٚمٜمَُذيم   اًمذيـ احل٤مضيـ إظمقا

 ي٘مٞمٜم٤ًم، يٙمقن أن اعمٗمروض اعم١مُمـ فمـ ٕن اعم١مُمـ، فمـ هق أجْم٤مً  فمٜمل وًَمَٕمٚم ـل أفمـ

ٟمٜم٤م ًمٕمؾ وم٠مىمقل  اًم٘مري٥م إُمس ذم أخ٘مٞمٜم٤مه ومٞمام يِم٤مريمقٟمٜم٤م -أفمـ ومٞمام- احل٤مضيـ إظمقا

 قمغم اًمدقمقة هذه شمٙمقن سم٠من ُم٘مروٟم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إمم دقمقشمٜم٤م أن وهل يمٚمٛم٦م، ُمـ

 .إًمٞمٜم٤م وٟم٘مٚمقه هؿ ومٝمٛمقه ُم٤م وقمغم اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م

 شمٗمًػم ًميورة ُمث٤مًٓ  شَمّْمُٚمح ومرسمام -آٟمٗم٤م– قمٜمٝم٤م ؾُمِئْٚم٧ُم  اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه

ر أن أردت وًمٙمٜمل هل٤م، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ شمٓمٌٞمؼ وقء قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص  ُأَذيم 

ٟمٜم٤م  يمثػمة، وُمرات ُمرات اهلل ؿم٤مء ُم٤م يقم يمؾ اعمًٚمؿ ُمع يتٙمرر سمٛمث٤مل احل٤مضيـ إظمقا

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػماً  طمتك َأؾْمَتْثٜمل وٓ ُأطَم٤مر ٓ هم٤مومٚمقن، قمٜمف اًمٜم٤مس وم٠ميمثر ذًمؽ وُمع  إظمقا

 هل؟ ُم٤م اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ أت٤ٌمع أو احلدي٨م أهؾ

 اسمـ اهلل قمٌد قمـ احلدي٨م صحٞمحٝمام ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى ًم٘مد

ل اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد ط  اهلل رؾمقل قَمٚمَّٛمٜمل ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- ُمًٕمقد  سملم ويَمٗم 

 واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: »ُمًٕمقد اسمـ شمِمٝمد ذم اعمٕمروف اًمتِمٝمد ومذيمر يمٗمٞمف

 اهلل قم٤ٌمد وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اًمًالم وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم واًمٓمٞم٤ٌمت،

 اسمـ شمِمٝمد هق هذا شورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد اهلل إٓ إهل أٓ أؿمٝمد اًمّم٤محللم،

 مجٚم٦م أدظمؾ اعمًٚمٛملم إمم اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ شمٌٚمٞمٖمف ذم ًمِـِحْرصف قمٜمف اهلل ريض ًمٙمٜمف ُمًٕمقد،
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 اًمًالم اًمتِمٝمد، ذم اًمًالم قمٚمٛمف ط  اًمٜمٌل أن»ىمقًمف إمم وصؾ طمٞمٜمام ُمٕمؽموف إًمٞمف

ٟمٞمٜم٤م، سملم وهقش اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ : اًمِم٤مهد هٜم٤مش اًمٜمٌل قمغم اًمًالم» ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام فمٝمرا

 ُمـ يمؾ هلام، اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م وشمٓمٌٞمؼ ومٝمؿ وقء قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمتٚم٘مك أن جي٥م أنٜم٤م

 قمٛمر، وطمدي٨م قم٤مئِم٦م وطمدي٨م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وقمغم احلدي٨م هذا قمغم ي٘مػ

 اًمًالم» اخلٓم٤مب سمٚمٗمظ ٕصح٤مسمف اًمتِمٝمد ط  اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ قمغم شمدور ويُمٚم ٝم٤م

 اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ همػُمه ي١مشم٤مه ىمٚمام وم٘مف ُأويت اًمذي ُمًٕمقد اسمـ ًمٙمـش اًمٜمٌل أهي٤م قمٚمٞمؽ

 ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمده ُمـ إمم قمٚمٛمف ًمتٌٚمٞمغ سحي٤مً  ضم٤مء ومٚمذًمؽ سمٕمده، ضم٤مء قمٛمـ ومْمالً 

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م شمٕمٚمٞمؿ سَمٚمَّٖمٜم٤م أن سمٕمد اعمٕمؽمو٦م، اجلٛمٚم٦م هذه وم٠مدظمؾ أصح٤مسمف،

 هق اؾمتدرك اخلٓم٤مب، سمٙم٤مف أي قمٚمٞمؽ، اًمًالم اًمتِمٝمد ذم ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م وؾمالُمف

ٟمٞمٜم٤م سملم وهق» وم٘م٤مل، ًمٜم٤م شمٕمٚمٞمامً   اهلل ورؾمقل قمٚمٞمؽ اًمًالم ٟم٘مقل أن قمٚمَّٛمٜم٤م أيش فمٝمرا

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم ىمٚمٜم٤م ىمٌض ومٚمام طَمّل،

 ذم دام ُم٤م سم٘مٞمد قمٚمٞمؽ سم٤مًمًالم اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل شمٕم٤مًمٞمؿ ٟم٠مظمذ ٟمحـ: إذاً 

 ومٚمام ط  طمٞم٤مشمف وسم٘مٞمد ط  اًمٜمٌل ٕصح٤مب ظم٤مص٤مً  يم٤من احلٙمؿ هذا إن أي طمٞم٤مشمف،

 ش.اًمٜمٌل قمغم اًمًالم» أصح٤مسمف ىم٤مل ىُمٌَِض 

 ( 11: 52: 11/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 السِر ألصمؾ أم الٕسؽ أصمؾ وـ وعرفة وٕك دم الّن هؾ

 اًمًٗمر؟ ٕضمؾ أم اًمٜمًؽ أضمؾ ُمـ وقمروم٦م ُمٜمك ذم اًم٘مٍم هؾ اًم١ًمال:

 وم٤مهلل.. ضم٤مءٟم٤م سمام اًمٕمٛمؾ إٓ ًمٜم٤م وًمٞمس هذا إمم أذٟم٤م ىمد أقمٚمؿ، اهلل اجلقاب:

 .أقمٚمؿ

 (11: 49: 79/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)



 457 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٍم ذم اعمِم٤مقمراًم٘م 

 واظمزدلِة؟ وعرفات وٕك دم وْة ألهؾ الّن يرشع هؾ

 ظمّمقص٤مً  واعمزدًمٗم٦م، قمروم٤مت وذم ُمٜمك ذم ُمٙم٦م ٕهؾ اًم٘مٍم ينمع هؾ اًم٤ًمئؾ:

 أن؟ سمٛمٙم٦م اشمّمٚم٧م ُمٜمك أن

سمٜم٤م، ومٙم٤من اًم١ًمال، هذا قمـ اعمٙم٤من هذا ٟمزًمٜم٤م ُم٤م أول ؾُمئٚمٜم٤م اًمِمٞمخ:  أتك ُمـ ضمقا

 وم٥ًٌٌم ذًمؽ ىمٌؾ ضم٤مء ُمـ أُم٤م وي٘مٍم، جيٛمع ومٝمق اعمقؾمؿ أج٤مم ذم ُمٜمك ُمٙم٦م أهؾ ُمـ

 .اعمٜم٤مؾمؽ همػم وسملم اعمٜم٤مؾمؽ سملم ٟمٗمرق اعم٘مٞمؿ، صالة يّمكم اًمٌٜمٞم٤من اشمّم٤مل

 ( 11: 57: 21/   392/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمىاعر دم يّنون أم يتٔقن وْة ؽمْان

 ي٘مٍمون؟ أم يتٛمقن ُمٙم٦م ؾمٙم٤من ُمداظمٚم٦م:

 وهؿ.. اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم سمّمالة ومٞمٕمتدونش  سمف ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمام» اًمِمٞمخ:

 حمرُملم؟ ًمٞمًقا  أم حمرُمقن

 .حمرُمقن. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٕمٜم٤م ي٘مٍمون ومٝمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 11: 19: 27/ 419/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ؿمافت قد كا٘ت إذا القداع ؿمقاف عدم دم لٓحائض الؼمطمٗص

 اإلفاضة ؿمقاف

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 وٕمٞمػش. [ اًمٓمقاف] سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر ومٚمٞمٙمـ اقمتٛمر: أو اًمٌٞم٧م هذا طم٩م ُمـ»

 [:اإلوام قال]

 ٟم٤مومع واسمـ ،ش477-476/ 3» وأمحد ،ش946» اًمؽمُمذي أظمرضمف 

 سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اعمٖمػمة سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ أرـم٠مة سمـ احلج٤مج قمـ"اعمٕمجؿ"ذم

 رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أوس سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث قمـ أوس سمـ قمٛمرو قمـ اًمٌٞمٚمامين

 ُمـ هذا ؾمٛمٕم٧م! يديؽ ُمـ ظمررت: قمٛمر ًمف وم٘م٤مل .ومذيمره.. .ي٘مقل - ط - اهلل

 ".همري٥م طمدي٨م":اًمؽمُمذي وىم٤مل! سمف؟ َّتؼمٟم٤م ومل - ط - اهلل رؾمقل

 سمـ واحلج٤مج .وٕمٞمػ اًمٌٞمٚمامين اًمرمحـ قمٌد ٕن وذًمؽ وٕمٞمػ، أي: ىمٚم٧م

: آقمتامر ذيمر دون أوس اسمـ قمـ احلدي٨م صح وىمد .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس: أرـم٠مة

 سمـ قمٛمر أتٞم٧م :ىم٤مل أوس سمـ اهلل قمٌد سمـ احل٤مرث قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اًمقًمٞمد ومرواه

 آظمر ًمٞمٙمـ: ىم٤مل حتٞمض؟ صمؿ اًمٜمحر يقم سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف اعمرأة قمـ وم٠ًمختف اخلٓم٤مب،

 ًمٙمٞمام - ط - اهلل رؾمقل أومت٤مين يمذًمؽ: احل٤مرث وم٘م٤مل: ىم٤مل. سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده٤م

ش اعمزي حتٗم٦م»ذم يمام -"اًمٙمؼمى"ذم واًمٜم٤ًمئل ،ش373/ 7» داود أبق أظمرضمف !أظم٤مًمػ؟

 ُمّمقرة - 45 ص"»اًمت٤مريخ"ذم ظمٞمثٛم٦م أب واسمـ ،ش476/ 3» وأمحد ،-ش 6/ 3»

 وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧مش. 227/ 7ش »اعمٕم٤مين ذح»ذم واًمٓمح٤موي ،شاإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م

 احل٤مومظ وصححف .اجلرر هق: هذا واًمقًمٞمد .ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح،

 وهق حتًٞمٜمف: قمغمش 431/ 2"»اًمًٜمـ خمتٍم"ذم اعمٜمذري واىمتٍم ".اإلص٤مسم٦م"ذم

  .وٕمٞمػ اعمت٘مدم اًمؽمُمذي إؾمٜم٤مد سم٠من وسح! ىمّمقر

 جي٥م وأنف أجْم٤ًم، احل٤مئض قمغم اًمقداع ـمقاف وضمقب: احلدي٨م فم٤مهر أن واقمٚمؿ

 هل٤م سم٤مًمؽمظمٞمص صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد ًمٙمـ! ومتٓمقف شمٓمٝمر طمتك آٟمتٔم٤مر قمٚمٞمٝم٤م
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 اخلٓم٤مب ىم٤مل وًمذًمؽ. اإلوم٤مو٦م ـمقاف ذًمؽ ىمٌؾ ـم٤موم٧م أهن٤م دام ُم٤م سم٤مٟٓمٍماف:

 ":اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل"ذم

 وذم ٟمٗمس، اًمزُم٤من ذم يم٤من إذا احل٤مئض: ذم آظمتٞم٤مر ؾمٌٞمؾ قمغم وهذا: ىمٚم٧م

 ظمؼم سمدًمٞمؾ وداع: همػم ُمـ شمٜمٗمر أن هل٤م يم٤من اًمًػم: أقمجٚمٝم٤م إذا وم٠مُم٤م ُمٝمٚم٦م، اًمقىم٧م

 وأمحد، واًمِم٤مومٕمل، وإوزاقمل، ُم٤مًمؽ،: احل٤مئض قمغم وداع ٓ إٟمف: ىم٤مل وممـ. صٗمٞم٦م

 شمٚمؽ وُمـ: ىمٚم٧م .ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل ويمذًمؽ اًمرأي أصح٤مب ىمقل وهق وإؾمح٤مق،

 آظمر يٙمقن أن اًمٜم٤مس أُمر :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 وذم ش.93/ 4» ُمًٚمؿ أظمرضمف .احل٤مئض اعمرأة قمـ ظمٗمػ أنف إٓ سم٤مًمٌٞم٧م: قمٝمدهؿ

 ورواه .شسم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر يٙمقن طمتك أطمد يٜمٗمرن ٓ»:ُمرومققم٤مً  قمٜمف ًمف رواي٦م

 احلٞمض: إٓ :وزاد أجْم٤ًم، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 423/ 7» اًمٓمح٤موي

 اسمـ ورواه .وهمػمهش 944» اًمؽمُمذي وصححف .- ط - اهلل رؾمقل هلـ رظمص

 إٓ سم٤مًمٌٞم٧م: قمٝمده آظمر ومٚمٞمٙمـ اًمٌٞم٧م: طم٩م ُمـ":سمٚمٗمظش 3888"»اًمّمحٞمح٦م"ذم طم٤ٌمن

  .- ط - اهلل رؾمقل هلـ رظمص احلٞمض،

 (.93-92/ 71/7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 زمَد لٌٗقف عاد شمؿ زمٓده إىل ورصمع القداع ؿمقاف يٌػ مل وـ

 آزدضمام اًّ٘اء

 ةُم٤ٌمذ ُمٜمك ُمـ يٜمٗمرون وإٟمام قداع،اًم ـمقاف يٓمقومقن ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 .اًمقداع ـمقاف ًمٞمٓمقومقا  اًمزطم٤مم خيػ قمٜمدُم٤م أج٤مم سمٕمد يٕمقدون صمؿ ضمدة، إمم

 قمٝمد آظمر ًمٞمٙمـ» وداع ـمقاف ًمٞمس هذا يمٞمٗمٝمؿ، قمغم! اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ومٝمذا ويٓمقف يرضمع صمؿ سمٚمده إمم يٕمقد أن أُم٤م هق، هذاش اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م أطمديمؿ

 .اًمقاضم٥م اًمٓمقاف هق وًمٞمس ٟمٗمؾ ـمقاف

 اًمٓمقاف؟ ىمْم٤ًمء ي٘مع ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 .ٓ :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف؟ ُم٤مذا :ُمداظمٚم٦م

 هذا ُمثؾ إمم أظمرى ُمرة يٕمقد وٓ اهلل، إمم يتقب أن إٓ قمٚمٞمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .آطمتٞم٤مل

 (17:75:53( /ب26) ضمدة ومت٤موى)

  القداع؟ ؿمقاف يٓزوف هؾ آفاقل عـ يج الذي اظمْل

 قمٚمٞمف إوم٤مق، أصح٤مب ُمـ ُم٤مت رضمؾ قمـ طم٩م إذا اعمٙمل، اًمرضمؾ هؾ اًم٤ًمئؾ:

 وداع؟ ـمقاف

 أجش؟ أصح٤مب ُمـ اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمف ومٝمؾ ُم٤مت، آوم٤مىمل رضمؾ قمـ طم٩م ُمٙمل هق يٕمٜمل رضمؾ آوم٤مىمل، اًم٤ًمئؾ:

 وداع؟ ـمقاف

 .آوم٤مىمل قمٜمف اعمحجقج أن دام ُم٤م سمد ٓ أجقه، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 36: 13/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 لَٓٔتٔر؟ واصمب القداع ؿمقاف هؾ

 ومٛمـ قمثٞمٛملم، اسمـ درس طمي سمٕمْمٝمؿ يم٠من رُمْم٤من، ذم اًمٕمٛمرة ذم ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقداع ـمقاف وضمقب أوضم٥م قمٚمٞمف، اًمِم٤ٌمب َأْوَرُدوه٤م اًمتل إؾمئٚم٦م ظمالل

 .ىمًٛملم واٟم٘مًٛمقا  اظمتٚمٗمقا  وسم٤مًمت٤مزم ًمٚمُٛمْٕمَتِٛمر،

 ُملم؟ اًمِمٞمخ:

ٟمٜم٤م، هؿ ُمداظمٚم٦م:  ...أظمذ واطمد ويمؾ سمٞمٜمٝمؿ، ومٞمام ُمِم٤مطمٜم٤مت طمدث ورسمام إظمقا

َتٜمَْٙمرات ُمـ ومٝمذا ُمِم٤مطمٜم٤مت، طمدوث أُم٤م اًمِمٞمخ: ًْ  .اعمُ
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 ...سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ُمٜمؽ اًمّم٤مذم اجلقاب... ُمداظمٚم٦م:

ًُمقنَ  َوٓ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن اًمّم٤مذم: اجلقاب يٗمٞمد ٓ اًمِمٞمخ: َّٓ *  خُمَْتٚمِِٗملمَ  َيَزا ـْ  إِ  َُم

 [.779-778:هقد] ﴾َرسم َؽ  َرطِمؿَ 

 .يمذًمؽ أظمريـ ؿم٠من وؾمٞمٙمقن اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم اظمتٚمٗمقا  إوًملم اًمٕمٚمامء يٕمٜمل

 ٕن ًمٚمٛمٕمتٛمر: سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقداع ـمقاف وضمقب قمغم دًمٞمؾ ٓ أنف: ٟمرى ٟمحـ

 إمم اًمرضمقع قمغم وقمزم ُمٜم٤مؾمٙمف ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا ُمٕملم، ُمقؾمؿ ًمف يم٤محل٩م ًمٞمس آقمتامر

ع أن قمٚمٞمف وضم٥م سمٚمده  .اًمًٜملم ـمقال ومتتٙمرر اًمٕمٛمرة أُم٤م َرسم ف، يمٕم٦ٌم ُيَقد 

 ( 11: 18: 17/   765/  واًمٜمقر اهلدى) 

ّٗة القداع وؿمقاف اإلفاضة ؿمقاف زمني اجلٔع
ِ  واضمدة زمِٕ

 وهؾ واطمدة، سمٜمٞم٦م اًمقداع وـمقاف اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم اجلٛمع جيقز هؾ اًم١ًمال:

 قمنم؟ اًمث٤مين اًمٞمقم إمم شم٠مظمػمه جيقز

 اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف ُم٤مذا؟ شم٘مقل اًمِمٞمخ:

 .قمنم اًمث٤مين اًمٞمقم إمم ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 يٖمٜمل ٓ أنف: »ىم٤مقمدة وهٜم٤مك إيراده، يٙمثر اًم١ًمال هذا أن يٌدو هذا اًمِمٞمخ:

 أن يٛمٙمـ هؾ: أن واًم١ًمالش ُمًتح٥م قمـ واضم٥م يٖمٜمل وىمد واضم٥م، قمـ واضم٥م

 اًمقداع ـمقاف يم٤من ًمق: ٟم٘مقل اًمقداع، ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف احل٤مج يًتٖمٜمل

 قمغم ويزيد اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وهق اًمٗمرض ىمٚمٌف ذم يٜمقي أن يٙمٗمل ٟم٘مقل يمٜم٤م ؾمٜم٦م،

 اًمقداع ـمقاف أن اومؽماض قمغم هذا اًمقداع، ـمقاف اًمًٜم٦م أداء هل أظمرى ٟمِٞم٦َّمً  ذًمؽ

 ـمقاف وسملم سمٞمٜمف ووَم٤مِرٌق  ،ط اًمٜمٌل سمف أُمر واضم٥م اًمقداع ـمقاف وًمٙمـ ؾمٜم٦م،

ة سمد ٓ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ومجٕمؾ اإلوم٤مو٦م،  أن ُمـ هل٤م سمد ٓ طم٤مو٧م، ًمق احل٤مئض ًمٚمٛمرأ

 وشمٓمقف شمتٓمٝمر طمتك احلٞمض، هب٤م ـم٤مل ُمٝمام طم٤مئض وهل شمٓمقف ٓ وأن شمت٠مظمر

 . ـم٤مهراً  اإلوم٤مو٦م ـمقاف
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 َّتٗمٞمٗم٤مً  احل٤مئض اعمرأة قمـ وضمقسمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أؾم٘مط وم٘مد اًمقداع ـمقاف أُم٤م

 .قمٜمٝم٤م رهب٤م ُمـ

 ُمٜمٝمام يمالً  ٕن اًمقداع: ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م سمٓمقاف آيمتٗم٤مء جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 .اإلوم٤مو٦م ـمقاف وهق أظمر، ُمـ أوضم٥م وأطمدمه٤م واضم٥م،

 (. 11: 56: 36/ 385/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلفاضة؟ زمٌقاف القداع ؿمقاف عـ آؽمتُٕاء يرشع هؾ

ش اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ُمداظمٚم٦م:

ر ومٛمـ : ىمٚمٜم٤م يمام اًمٓمقاف، سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر أن قمٚمٞمف صدق وم٘مد اإلوم٤مو٦م ـمقاف َأظمَّ

 اًمريمٕمتلم؟ صالة سمٕمد إٓ اعمًجد ذم ضمٚمس ُم٤م أنف قمٚمٞمف صدق اًمٗمجر صغم ُمـ

ق ط اًمٜمٌل أن ًمقٓ هذا ٟم٘مقل يمٜم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:  سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم وَمرَّ

: ىمٚمـ اإلوم٤مو٦م، ـمقاف شمٓمػ أخؿ: وم٘م٤مل طم٤مو٧م، ىمد إهن٤م ًمف ىمٞمؾ ح٤م ٟم٤ًمئف إلطمدى

 سمٞم٤مٟم٤مً  ط اًمٜمٌل جيٕمؾ أن اعمٛمٙمـ ُمـ ومٙم٤من إذًا، ومٚمتٜمٗمر: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٕمؿ،

 ذًمؽ ذم ومٞمٜمقي اًمقداع، ـمقاف اًمٓمقاف، هذا يتٙمٚمػ أن دون اعمًٚمؿ أن ذم واوح٤مً 

 سمٓمقاف آؾمتٖمٜم٤مء اعم٘مّمقد أن ًمٜم٤م ئمٝمر ومال اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ُمع اًمقداع ـمقاف

 آظمر اضمٕمٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد وإٟمام اًمقداع، ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م

 ش.اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمديمؿ

 اىمْمقا  وإٟمام شمٜمٓمٚم٘مقن، صمؿ طم٤مضم٤مشمٙمؿ سمٕمض شم٘مْمقن صمؿ اًمٓمقاف دمٕمٚمقا  ٓ: أي

 وآظمر أُمريمؿ آظمر يٙمقن سمحٞم٨م ُمٙم٦م، ُمـ ًمٚمخروج أنٗمًٙمؿ وهٞم١موا يُمٚم ٝم٤م طم٤مضم٤مشمٙمؿ

 آؾمتٖمٜم٤مء سمذًمؽ يٕمٜمل وًمٞمس احلدي٨م، ُمـ ٟمٗمٝمٛمف اًمذي هذا اًمٓمقاف، قمٝمديمؿ

 .ٟمٕمؿ. اًمقداع واضم٥م قمـ اإلوم٤مو٦م سمقاضم٥م

 (11: 22: 55/ 386/ واًمٜمقر اهلدى) 
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  اإلفاضة وع القداع ؿمقاف زمني اجلٔع ضمْؿ

 ؟....اإلوم٤مو٦م ُمع اًمقداع ـمقاف سملم اجلٛمع يٛمٙمـ هؾ :اًم٤ًمئؾ

 اإلوم٤مو٦م ـمقاف ٕن اإلوم٤مو٦م: ـمقاف ُمع اًمقداع ـمقاف مجع جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ًمٕمذر يً٘مط ىمد واضم٥م، اًمقداع وـمقاف سمف، إٓ احل٩م يّمح ٓ احل٩م، أريم٤من ُمـ ريمـ

 أؾم٘مط وم٘مد أضمٚمٝم٤م، ُمـ شمت٠مظمر  ًمـ اًم٘م٤مومٚم٦م أن شمْمٓمر ىمد اًمتل اًمٜم٤ًمء ُمـ يم٤محل٤مئض

 وهل اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل احل٤مئض قمـ اًمقداع ـمقاف ط  اًمٜمٌل

 قمـ ومرض يٖمٜمل وٓ واضم٥م، قمـ واضم٥م ُيْٖمٜمل ٓ: »ىم٤مقمدة ومخذوه٤م ومٚمذًمؽ ـم٤مهر:

 أجْم٤مً  وهذه اًمتٕمٌػم، ذم شمٗمٜمـ هق وإٟمام واطمد، ُمٕمٜمك واًمقاضم٥م اًمٗمرض وُمٕمٜمكش ومرض

 .أجْم٤مً  أنٗمًٙمؿ قمغم وٓ ٟمٗمز قمغم أـمٞمؾ أن أريد ومال أظمرى، شمٗم٤مصٞمؾ هل٤م

 اًمقداع ـمقاف ٕن اًمقداع: ـمقاف قمـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف ُيْٖمٜمِل ٓ: اخلالص٦م وإٟمام

 .واضم٥م

 (11: 28: 34/ 377/واًمٜمقر اهلدى)



 الترصيب
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 ؽمٕة التحيٗب

 .(اًمٜمٗمر قمِمٞم٦مش إبٓمح» سمـ اًمٜمزول اًمًٜم٦م ُمـ)

 . ؾمٜم٦م اًمتحّمٞم٥م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 :[ىم٤مل صمؿ

 ُمـ ُمّمقرة ٟمًخ٦م قمغم طمّمقزم ومقر احلدي٨م هذا َّتري٩م إمم سم٤مدرت وًم٘مد

 ؿم٤مهدا وًمٙمقٟمف وهمػمهؿ، اعمخرضملم ُمـ أورده ُمـ وىمٚم٦م ًمٕمزشمف، شإوؾمط اعمٕمجؿ»

: ىمٚم٧م. ؾمٜم٦م اًمتحّمٞم٥م يرى يم٤من قمٛمر اسمـ أن ٟم٤مومع قمـش 85/  4» ُمًٚمؿ رواه ح٤م ىمقي٤م

 اًمِم٤مهد هبذا رأجف ومت٘مقى قمٜمٝمام، اهلل ريض أبٞمف ُمـ ذًمؽ شمٚم٘مك قمٛمر اسمـ ومٙم٠من

 ذقمٞم٦م قمغم اًمدًٓم٦م ذم أىمقى أنف اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم سمخ٤مف وًمٞمس. قمٛمر قمـ اًمّمحٞمح

 ذم طمتك ط ًمف آشم٤ٌمع ذم شمقؾمٕمف ُمـ هذا قمـ قمرف ح٤م اسمٜمف، رأي ُمـ اًمتحّمٞم٥م

 ذيمر وىمد يمثػمة، ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م ىمّمدا، ٓ اشمٗم٤مىم٤م ط ُمٜمف وىمٕم٧م اًمتل إُمقر

 اشم٤ٌمع قمـ هنٞمف ذًمؽ قمغم يدل يمام قمٛمر أبٞمف سمخالف ششمرهمٞمٌف» أول ذم اعمٜمذري سمٕمْمٝم٤م

 ؾمٜم٦م أهن٤م يٕمٜمل أنف إمم اًم٘مٚم٥م اـمٛم٠من ؾمٜم٦م، اًمتحّمٞم٥م أن ضمزم هق وم٢مذا ،أصم٤مر

 هريرة أب قمـ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف ُم٤م وي١ميده ٓؾمٞمام سمذًمؽ، اسمٜمف ىمقل ُمـ أيمثر ُم٘مّمقدة

 طمٞم٨م يمٜم٤مٟم٦م سمٜمل سمخٞمػ همدا ٟم٤مزًمقن ٟمحـ»: سمٛمٜمك وٟمحـ ط اهلل رؾمقل ًمٜم٤م ىم٤مل: ىم٤مل

 وسمٜمل ه٤مؿمؿ سمٜمل قمغم حت٤مًمٗم٧م يمٜم٤مٟم٦م وسمٜمل ىمريِم٤م أن وذًمؽ. شاًمٙمٗمر قمغم شم٘م٤مؾمٛمقا 

 يٕمٜمل. ط اهلل رؾمقل إًمٞمٝمؿ يًٚمٛمقا  طمتك ي٤ٌميٕمقهؿ وٓ يٜم٤ميمحقهؿ ٓ أن اعمٓمٚم٥م

 ط اًمٜمٌل وم٘مّمد: شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل .عمًٚمؿ واًمًٞم٤مق. اًمتحّمٞم٥م سمذًمؽ

 هلل واًمٕمداوة اًمٙمٗمر، ؿمٕم٤مئر ومٞمف أفمٝمروا اًمذي اعمٙم٤من ذم اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر إفمٝم٤مر

 ذم اًمتقطمٞمد ؿمٕم٤مر ي٘مٞمؿ أن :قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات قم٤مدشمف يم٤مٟم٧م وهذه. ورؾمقًمف

 اًمالت ُمقوع اًمٓم٤مئػ ُمًجد يٌٜمك أن ط أُمر يمام واًمنمك اًمٙمٗمر ؿمٕم٤مئر ُمقاوع

 .واًمٕمزى

 أنف قم٤ٌمس اسمـ وقمـ سمًٜم٦م، ًمٞمس إبٓمح ٟمزول أن قم٤مئِم٦م قمـ ُمًٚمؿ رواه ُم٤م وأُم٤م 
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. اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم أن: إول: سمجقاسملم اعمح٘م٘مقن قمٜمف أضم٤مب وم٘مد. سمٌمء ًمٞمس

 يٚمزم ومال اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ ًمٞمس أنف أراد اًمٜم٤مذم أن وذًمؽ ،سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤موم٤مة ٓ أنف: وأظمر

. سمذًمؽ اإلًمزام ٓ ،ط سم٠مومٕم٤مًمف اًمت٠مد قمٛمقم ذم دظمقًمف أراد واعمث٧ٌم رء، سمؽميمف

 واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سمف يّمكم أن ويًتح٥م» ش:477/  3» قم٘مٌف احل٤مومظ ىم٤مل

 . شقمٛمر واسمـ أنس طمدي٨م قمٚمٞمف دل يمام اًمٚمٞمؾ سمٕمض سمف ويٌٞم٧م واًمٕمِم٤مء،

 748 و سم٤مب - 83/  احل٩م يمت٤مب» شاًمٌخ٤مري ًمّمحٞمح خمتٍمي» ذم ومه٤م: ىمٚم٧م

 اًمٌٓم٤مح قمغم وجيٛمع وادهي٤م، ُمًٞمؾ وهق ُمٙم٦م، أبٓمح يٕمٜمل ش:إبٓمح» ش.سم٤مب -

. وسمٓمح٤مءه٤م ُمٙم٦م أب٤مـمح يٜمزًمقن اًمذيـ هؿ اًمٌٓم٤مح، ىمريش: ىمٞمؾ وُمٜمف وإب٤مـمح،

 إبٓمح إمم خمرضمف اًمذي اًمِمٕم٥م وهقش اعمحّم٥م» سمـ اًمٜمزول ش:اًمتحّمٞم٥م» و شهن٤مي٦م»

 ش.يمٜم٤مٟم٦م سمٜمل ظمٞمػ» أجْم٤م وهق. وُمٜمك ُمٙم٦م سملم

 (.385-383/ 6/7)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 احلخ مبطالت
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  احلج وبٌالت

َتٓم٤مع هؾ ُمداظمٚم٦م: ًْ  :سم٠مُمريـ احل٩م ُمٌٓمالت طمٍم ُي

 .احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ شمرك: إول

 ذًمؽ؟ صح إن اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة رُمل ىمٌؾ اجلامع وىمقع: واًمث٤مين

 اًمرأي ٕن ٟمتٌٜم٤مه: ممٙمـ رأي قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اًمث٤مين أُم٤م ُمٕمروف، أُمر هذا اًمِمٞمخ:

 دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس ي٘مقًمقن أهنؿ أراء سمٕمض ذم ًمٙمـ ًمٚمح٩م، ُمٌٓمؾ هذا أن اعمِمٝمقر

ي اًمٌح٨م ُمـ رء إمم وحتت٤مج طم٤ًمؾمٞم٦م، وومٞمٝم٤م ِدىم٦َّم ومٞمٝم٤م واعم٠ًمخ٦م اإلوم٤ًمد، قمغم  اجِلد 

 يمذا سمقىم٧م اًمٗم٤ًمد وحتديد سم٤مجلامع، احل٩م سمٗم٤ًمد ىم٤مًمقا  اًمذيـ ُم٠مظمذ عمٕمروم٦م واًمقاؾمع

 .هذا عمثؾ سمٕمد شمٗمرهم٧م ُم٤م وأن٤م يمذا، وىم٧م دون

 .أريم٤مٟمف ُمـ ريمـ شمرك ذم احل٩م ُمٌٓمالت طمٍم يٌ٘مك: إذاً  ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٗمًد همػم اًمقطء أن شمٌٜمٞمٜم٤م إذا ي٘م٤مل هذا اًم١ًمال، هذا وارد همػم اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٛمقم وضمف قمغم ُمداظمٚم٦م:

 .سم٤مًمقطء أو ريمـ سمؽمك وم٤ٌمٓصمٜملم يٗمًد أنف صح إن يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 11: 56: 28/   764/  واًمٜمقر اهلدى)

 زماجلامع؟ احلج يِسد هؾ

  :[اإلوام قال]

 سم٤مجلامع، واًمٕمٛمرة احل٩م إوم٤ًمد قمغم اإلمج٤معش 42/  4» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ٟم٘مؾ ىمد

 ُم٤م ذايمرا: يٙمقن سم٠من وىمٞمده ،ش42 ص» شاإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم طمزم اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف

 .ًمٚمح٤مج سمٕمروم٦م اًمقىمقف وىم٧م ي٠مت ومل ُمٙم٦م، اعمٕمتٛمر ي٘مدم مل
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 ومٝمق صح: وم٢مذا اإلمج٤مع، هذا صح٦م وم٤مًمٔم٤مهر سمٌمء: اإلؾمالم ؿمٞمخ يتٕم٘مٌف ومل

 .أقمٚمؿ واهلل اًمٗم٤مؾمد، قمغم اًمدًمٞمؾ

 ُمـ رء سمٗمٕمؾ يٌٓمؾ ٓ أنفش 28 ص» شاًمّمٞم٤مم» رؾم٤مًم٦م ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وذيمر

 ىمقزم أفمٝمر وهق»: ىم٤مل همػمه: وٓ اجلامع ٓ خمٓمئ٤م: وٓ ٟم٤مؾمٞم٤م ٓ اعمحٔمقرات:

 .شاًمِم٤مومٕمل

 (19/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

  الًّاء؟ يٓزوف هؾ ضمجف زمٌؾ وـ

 . ىمْم٤مؤه يٚمزُمف هؾ طمجف سمٓمؾ ُمـ :اًم٤ًمئؾ

 .ٓسمد :اًمِمٞمخ

 ( 11: 27: 26/   564/  واًمٜمقر اهلدى)



 الدماء
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 دواء أم دم يٓزوف هؾ واصمبات، عدة احلج دم سمرك

 شمرك: ُمثالً  دُم٤مء؟ أم دم يٚمزُمف هؾ واضم٤ٌمت، قمدة احل٩م ذم شمرك ُمـ اًم١ًمال:

 اًمٕم٘م٦ٌم؟ مجرة َيْرمِ  مل إول اًمٞمقم وذم سمٛمٜمك، اعمٌٞم٧م وشمرك سمٛمزدًمٗم٦م، اعمٌٞم٧م

 أهؾ قمـ ومْمالً - اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ أرضمق :اًم١ًمال هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 ُم٠ًمخ٦م ذم يٌحثقن ىمد ٕهنؿ جي٥م: ٓ أو دم جي٥م هؾ وم٘مط ًمٞمس ُيَدْٟمِدٟمقا  أن -اًمٕمٚمؿ

 ومٞمف، ظمالف ٓ ومٞمام اًمٌح٨م يٌدؤوا أن وم٠مرضمق ظمالف، ُمقوع إهن٤م ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ

 شمرك إذا قمام ومْمالً  احل٩م، واضم٤ٌمت ُمـ واضم٤ٌمً  شمرك ُمـ ي٠مثؿ هؾ: ٟمت٤ًمءل أن وهق

 ٓ؟ أم أج٠مثؿ احل٩م، واضم٤ٌمت ُمـ واضم٤ٌمت

 قمغم اًمٙمالم اقمتٞم٤مد ٕن ٓ، أم َدم قمٚمٞمف وًمٞمس اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اًمٌدء يٜمٌٖمل هٜم٤م ُمـ

د ًم٘مد ٓ؟ أم دم قمٚمٞمف هؾ: أي إول، اًمٜمحق  ُمـ سمٙمثػم سم٤مًم٘مٞم٤مم اًمت٤ًمهؾ قمغم اًمٜم٤مس قَمقَّ

 اعمخ٤مًمٗم٦م إصمؿ ُمـ اخلالص ُمـ خمرضم٤مً  ًمف جيد أنف ٟمٗمًف ىمرارة ذم يِمٕمر ٕنف اًمقاضم٤ٌمت:

 سمف، ي٘مقل ُمـ اًمدم إجي٤مب اًمدم، أن وسمخ٤مص٦م دم قمٚمٞمؽ: ًمف ي٘م٤مل سم٠من اًمقاضم٥م، وشمرك

 يم٤من إذا ومٞمام يتٌٜمك أن يٛمٙمـ إٟمام ذيمره، اًم٤ًمسمؼ قم٤ٌمس اسمـ أثر قمغم سمٜم٤مء ومٞمف ويتقؾمع

ً، اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمرك  سملم ضمداً  يمٌػماً  ومرىم٤مً  أضمد وم٠من٤م قمٛمداً  شمريمٝم٤م يم٤من إذا أُم٤م ؾمٝمقا

 همػم ومٞمٙمقن اًمقاضم٥م، شمرك يتٕمٛمد ٓ ُمـ وسملم آصماًم، ومٞمٙمقن اًمقاضم٥م شمرك يتٕمٛمد ُمـ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ظمٓم٠ًم، يٛمٞمٜم٤مً  أو همٛمقؾم٤مً  يٛمٞمٜم٤مً  حيٚمػ ُمـ يَمَٛمثؾ هذيـ َُمَثؾ آصمؿ،

ر ظمػم، هق اًمذي ومٚمٞم٠مت ُمٜمٝم٤م، ظمػماً  همػمه٤م رأى صمؿ يٛملم قمغم طمٚمػ ُمـ»  قمـ وًمُٞمَٙمٗم 

 ش. يٛمٞمٜمف

ع إٟمام اًمٞمٛملم ومٙمٗم٤مرة  ُمـ أُم٤م وم٠مظمٓم٠مه، ظمػماً  أراد اًمذي احل٤مًمػ هذا ُمثؾ ذم شُمنْمَ

ش سمالىمع اًمدي٤مر شمدع اًمٖمٛمقس اًمٞمٛملم: »إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ومٝمق يم٤مذسم٤مً  طمٚمػ

 خمرج ًمف ومٚمٞمس اإلصمؿ، ذم اٟمٖمٛمس ىمد احل٤مًمػ ٕن يمٗم٤مرة: هل٤م ًمٞمس اًمٖمٛمقس وم٤مًمٞمٛملم

 ُمـ سمٙمثػم اإلظمالل ُمٜمٝمؿ يٙمثر اًمذيـ أوئلؽ يمذًمؽ اًمٜمّمقح، سم٤مًمتقسم٦م إٓ ُمٜمف

 ٓ وه١مٓء ؾمٞمئ٤مهتؿ، هبؿ وأطم٤مـم٧م إصمٛمٝمؿ، هبؿ أطم٤مط ىمد ه١مٓء احل٩م، ذم اًمقاضم٤ٌمت

ح أن يٜمٌٖمل ًِ  إُم٤م ٟمٕمٚمٛمٝم٤م اًمتل اًمٙمٗم٤مرة ٕن يمٗم٤مرة: قمٚمٞمؽ: هلؿ ٟم٘مقل سم٠من اعمج٤مل هلؿ ُٟمْٗم
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 ًمٌمء يمٗم٤مرة يٙمقن أن أو اعمتٕم٦م، هدي يمٛمثؾ وضمؾ قمز هلل اًمِمٙمر سم٤مب قمغم شمٙمقن أن

 أو ًَمـِحٚم٘مف، ضورةً  جيد طمٞمٜمام اًمرأس طمٚمؼ يمٛمثؾ ذًمؽ اإلٟم٤ًمن، ومٞمف ي٘مع أن يْمٓمر

 اإلظمالل هذا ومٙمٗم٤مرة قمٛمرشمف، أو طمجتف ذم يًتٛمر أن يًتٓمع ومٚمؿ ُأطْمٍِم  اًمذي اًمرضمؾ

م أن هق ذاك أو  صمؿ آصماًم، سمذًمؽ ويٙمقن اًمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م يتٕمٛمد أن أُم٤م ومدي٤ًم، أو هدي٤مً  ُيَ٘مد 

 يًت٘مٞمؿ ومال سمذًمؽ، يٚمزُمٜم٤م ٟمص قمٜمدٟم٤م ًمٞمس أنف ُمع هذا دم، قمٚمٞمؽ سم٠من خمرضم٤مً  ًمف ُٟمْخِرج

 قمغم ؾم٤مقمد ُم٤م ويمؾ ورؾمقًمف، اهلل إـم٤مقم٦م قمغم اًمٜم٤مس طمض ذم اًمنميٕم٦م شمقضمٞمٝم٤مت ُمع

ع وٓ طمد، ًمف ُيقوع أن يٜمٌٖمل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم خم٤مًمٗم٦م  .ٟمٕمؿ. ومٞمف ُيَتقؾمَّ

 يٙمقن أٓ.. ٟمًٙم٤مً  شمرك ُمـ: قم٤ٌمس اسمـ ٕثر سم٤مًمٜم٦ًٌم اهلل، أقمزك! ؿمٞمخٜم٤م اًم١ًمال:

٦ٌَّم: ص٤مطم٥م طمدي٨م قمـ خيتٚمػ وهبذا ُمتٕمٛمدًا، ٟمًٙم٤مً  شمرك ُمـ: ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد  اجلُ

 سم٤محلٙمؿ؟ ضم٤مهالً  يم٤من ٕنف

ىمقن ٓ اًمدُم٤مء يقضمٌقن اًمذيـ اًمِمٞمخ:  يمؾ وقمغم اعمخٓمئ، وسملم اعمتٕمٛمد سملم ُيَٗمر 

 .ُمٜمف طِمؾ   ذم ومٜمحـ ي١ميده، ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م ذم ٟمجد مل ُمقىمقف، قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: طم٤مل

 ( 11: 17: 21/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمف؟ خُيَؾ ُُ٘سؽ كؾ دم الدم جيب هؾ

ٙم٤مً  شمرك ُمـ: »قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اًم١ًمال: ًُ ق ُٟم  ُم٤مش  دُم٤مً  ومٚمػُمِ

٦م  ؟شٟمًٙم٤مً : »سم٘مقًمف اعم٘مّمقد وُم٤م اًمرومع، طمٙمؿ ًمف وهؾ احلدي٨م، هذا ِصحَّ

 ومٝمق ُمقىمقف، طمدي٨م أنف ذًمؽ ومٌٞم٤من سم٤محلدي٨م أردٟم٤م إذا اًمّمح٦م أُم٤م اًمِمٞمخ:

 يٜمٌٖمل ومحٞمٜمئذٍ  ُمقىمقوم٤ًم، يم٤من وإذا قمٚمٞمف، ُمقىمقوم٤مً  قم٤ٌمس اسمـ قمـ رواي٦م اإلؾمٜم٤مد صحٞمح

ئف، سمٕمض ذم وًمق خي٤مًمٗمف ُم٤م اعمرومقع ذم هٜم٤مك يقضمد هؾ ٟمٜمٔمر أن  ذًمؽ سمٕمد ًمٜمّمؾ أضمزا

 .ٟمتٌٜم٤مه ٓ أن أو اعمقىمقف هذا ٟمتٌٜمك أن إمم

 ط اًمٜمٌل رآه اًمذي إقمراب ذًمؽ ىمّم٦م وهمػمه اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وضمدٟم٤م ًم٘مد

ٌ ل ٦ٌَّم ًمٌس وىمد سم٤مًمٕمٛمرة، ُيَٚم خ٤مً  ضُم : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل سم٤مًمٓمٞم٥م، ُُمَتْمٛم 
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 اًمٜمٌل ي٠مُمره ومل ،شطمجتؽ ذم شمّمٜمع ُم٤م قمٛمرشمؽ ذم واصٜمع هذه، ضمٌتؽ قمٜمؽ اٟمزع»

 هذا ُمثؾ قمغم اًمدم هذا ُمثؾ يٗمروقن اًمٞمقم اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  أن ُمع سمدم، ط

 وضمدٟم٤م ومٚمام إطمراُمف، سمٕمد سم٤مًمٓمٞم٥م يتٓمٞم٥م أن أو اًمٕم٤مدي٦م صمٞم٤مسمف يٚمٌس أن وهق اإلظمالل،

 أن ُمـ طِمؾ   ذم ٟمحـ: ىمٚمٜم٤م قم٤ٌمس، اسمـ أثر سمف يقطمل مم٤م ؿمٞمًئ٤م قمٚمٞمف يقضم٥م مل ط اًمٜمٌل

 اعمخ٤مًمػ أو اجل٤مهؾ يٚمزم ٓ سم٠منف ُيِْمٕمرٟم٤م اًمٌخ٤مري طمدي٨م أن دام ُم٤م إثر، هبذا ٟم٠مظمذ

 احِلَج٩م ذم قمٛمٚمٞم٤مً  ٓطمٔم٧م ىمد أنٜمل وسمخ٤مص٦م اًمدم، ُمـ رء احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ ًمٜمًؽ

ٝم٤م أن زم اهلل يمت٥م اًمتل  إٓ طم٤مج خيٚمق ىَمٚمَّام أنف اح٤موٞم٤مت اًمًٜمقات ُمـ يمثػم ذم َأطُمجَّ

 يدان اًمتل إظمٓم٤مء سمٕمض ارشمٙم٤مب ُمـ يٜمجق ُمـ ىَمؾَّ  ٕنف سم٤مًمدُم٤مء: ُمث٘مؾ وهق ويرضمع

 .دُم٤مً  يٗمدي سم٠من يٙمٚمػ سم٠من سمًٌٌٝم٤م:

 .سمف سم٤مًمٕمٛمؾ ُمٙمٚمٗملم ًمًٜم٤م هذا قم٤ٌمس اسمـ أثر: ٟم٘مقل ًمذًمؽ

 (11: 56: 51/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 11: 41/ 384/ واًمٜمقر اهلدى)

 جيب وهؾ احلج، دم القاصمب وسمرك اظمحٍقر فَؾ زمني الِرق

 احلج؟ دم طمًٌٙ  ارسمْب وـ كؾ ععم الدم

 احل٩م؟ ذم اعمحٔمقر وومٕمؾ اًمقاضم٥م، شمرك سملم اًمٗمرق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اعمٚم٘مل:

 قمـ ٟمجٞم٥م أن ٟمريد يمٜم٤م إذا: ٕنف اًمٗمرق: اًم١ًمال سم٘مك ٟم٤مطمٞم٦م، أي   ُمـ اًمِمٞمخ:

م، يم٤مرشمٙم٤مب اعمحٔمقر اًم١ًمال، فم٤مهر  أُمر ومذاك جي٥م، ُم٤م يمؽمك واًمقاضم٥م اعمَُحرَّ

 قمٚمٞمف- ىم٤مل يمام أثؿ، ارشمٙمٌف إذا اعمحرم هق واعمحٔمقر أثؿ،  شمريمف وم٢مذا سمف، ُم٠مُمقر

 اؾمتٓمٕمتؿ، ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  رء، ُمـ أُمرشمٙمؿ ُم٤م: »اعمِمٝمقر اعمٕمروف ىمقًمف ذم -اًمًالم

 . أثؿ وم٘مد ي٠ممتر مل ومٛمـ أثؿ، ىمد جيتٜم٥م مل ومٛمـ ،شوم٤مضمتٜمٌقه قمٜمف هنٞمتٙمؿ وُم٤م

 قمٜمديمؿ، ُم٘مٌقل صحٞمح ىمقٌل  واضم٤ٌمً  شمرك إذا احل٤مج قمغم اًمدم سم٢مجي٤مب اًم٘مقل وهؾ اعمٚم٘مل:

قمل ذًمؽ ذم قم٤ٌمس اسـم سم٠مثر يًتدل ُمـ سمٕمض أن وسمخ٤مص٦م  اعمرومقع؟ طمٙمؿ ًمف أن َيدَّ
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قمراب حلدي٨م ذًمؽ: ٟمرى ٓ ٓ، اًمِمٞمخ: ٌَّتف، ذم أطمرم اًمذي ٕا  -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٠مُمره ضُم

تف، ذم يّمٜمع ُم٤م قمٛمرشمف ذم يّمٜمع وأن خيٚمٕمٝم٤م، سم٠من  .سمدمٍ  ي٠مُمره ومل طَمجَّ

٤مس اسمـ سم٠مثر ٟم٘مقل ومال: وًمذًمؽ ٜم٤م قم خ٤مري طمدي٨م وإٟمام سمف، ُمٚمزُملم وًًم ٦ًٌم هذا اًٌم  سم٤مًمٜم

 ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ رء ذم أظمٓم٠م ُمـ قمغم اًمدم إجي٤مب قمدم ُمقوقع ذم وىمدوشمٜم٤م أؾمقشمٜم٤م هق ًمألقمراب

 أُمتل قمـ ُوِوعَ : »شم٘مقل اًمتل اًم٘م٤مقمدة ُمع ويتج٤موب يٜمًجؿ اًمذي هق ذًمؽ أن ؾمٞمام ٓ احل٩م،

 .قمٚمٞمف اؾمتٙمرهقا  وُم٤مش واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م

 (11: 51: 11/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 لٓحاج الدم سمركٖا دم جيب التل األؾمٗاء

 احل٤مج؟ يٗمٕمٚمٝم٤م مل إذا اًمدم، ومٞمٝم٤م جي٥م اًمتل إؿمٞم٤مء هل ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 صم٤مين رء ومٞمف و اًم٘مران أو اًمتٛمتع و اًمرأس، طمٚمؼ: وهل ُم٘مّمقرة، هل :األلباين

ٌُقن اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم ضمداً  يتقؾمٕمقن اًمٜم٤مس أُّم٤م حييين، ُم٤م أن  ظمٓم٠م يمؾ قمغم ومُٞمقضِم

ؽ يمؾ وقمغم ًُ ٜمّـ٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس وهذا قم٤مُمدًا، أو ؾم٤مهٞم٤مً  اإلٟم٤ًمن يؽميمف ُٟم  ً   اًم

 (11: 56: 45/   222/  واًمٜمقر اهلدى)

 احلجاج ععم القاصمبة الدواء

ع شمٕمٚمٛمقن ُمداظمٚم٦م:  طمٍم يٛمٙمـ ومٝمؾ احلج٤مج، سمٕمض قمغم اًمدُم٤مء إجي٤مب ذم اًمٜم٤مس شَمَقؾم 

 .اًمٗمدي٦م ودم واًم٘مران، اًمتٛمتع دم :أوًٓ  ذم احل٤مج قمغم دم٥م اًمتل اًمدُم٤مء

 .ُُم١ْمذٍ  رء أو عمرض ؿمٕمره طَمٚمؼ إذا احل٤مج قمغم وجي٥م :شما٘ٗاً 

 .سَمّري٤مً  صٞمداً  ىمتؾ إذا اعمحرم قمغم جي٥م اًمذي وهق اجلزاء، دم :شمالثاً 

 .آؿمؽماط قمدم قمٜمد اإلطمّم٤مر دم :رازمَاً 

 .إرسمٕم٦م هذا ؾمقى ٟمٕمٚمؿ ٓ اًمِمٞمخ:
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 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:





 واحليض احلاجة
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ة اورأة ؾمْت  دم أو ضمٗض دم هق هؾ وٕٖا ٘زل دم دم ضماصم 

 اؽمتحاضة؟

ه :اًم٤ًمئؾ  ؿمٝمر يمؾ ُمـ واًمٕمنميـ اخل٤مُمس ذم احلٞمض وي٠متٞمٝم٤م احل٩م أرادت إُمرأ

رة احلٌقب وم٤مؾمتٕمٛمٚم٧م احل٩م: ُمٜم٤مؾمؽ ذم شمٙمقن اعمققمد هذا وذم قم٤مدة،  اعم١َُمظم 

 صٌٞمح٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمزل وىمد اإلوم٤مو٦م، ـمقاف وـم٤موم٧م اعمٜم٤مؾمؽ، مجٞمع وأدت ًمٚمحٞمض،

ومٝم٤م صح هؾ اعم٤ًمء، ذم ٟم٘مٓمف اًمٜمحر يقم وهق اًمٞمقم هذا  رء؟ يٚمزُمٝم٤م وهؾ ـمقا

 احلٞمض ودم اؾمتح٤مو٦م، دم أو طمٞمض دم يٙمقن أن إُم٤م هذا اجلقاب :اًمِمٞمخ

 .حَتَْذره يم٤مٟم٧م ُم٤م ضم٤مءه٤م أهن٤م ذًمؽ ومٛمٕمٜمك يمذًمؽ يم٤من  وم٢من ي٤مسمس، أؾمقد

 إج٤مم؟ شمٜمتف ومل احلٞمض، ُمققمد ذم وهل ي٠متٞمٝم٤م أن آؾمتح٤مو٦م دم يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ

 احلٌقب شم٠مظمذ إهن٤م ىمٚم٧م وأن٧م احلٌقب، سم٥ًٌم إُمر اظمتٚمػ هٜم٤م سمس :اًمِمٞمخ

 ٟمدرؾمٝمؿ سمِّدٟم٤م ه٤مذول اًمٜم٘مٓمتلم ضم٤مء يقم وم٢مذا اعمٞمٕم٤مد شم٠مظمر وومٕمال اعمٞمٕم٤مد، ًمت٠مظمػم

 ذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمٜم٤ًمء سملم ُمٕمروف هق اًمذي احلٞمض دم ُمـ يم٤مٟم٧م وم٢من واىمٕمٞم٦م، دراؾم٦م

، وًمق احلٞمض ضم٤مءه٤م وأهن٤م يم٤مومٞم٤م يٙمـ مل احلٌقب ومٕم٤مًمٞم٦م أن را  َدمَ  ًمٞمس يم٤من وإن ُُمَت٠مظم 

 .اؾمتح٤مو٦م دم ومٞمٙمقن يمرهي٦م، رائح٦م ًمف أؾمقد طَمْٞمضٍ 

٤ًٌم، أؾم٠مل أن أطم٧ٌٌم أن٤م ًمذًمؽ :اًم٤ًمئؾ ٤ًٌم وم٠ًمخ٧م ـمٌٞم  متٜمع احلٌقب هذه هؾ: ـمٌٞم

٤م؟ ُمٜمٕم٤م اًمدم ٟمزول  هذه أن هذا قمغم ومٌٜمٞم٧م شم٤مُم٤م، ٟمزوٓ اًمدم ٟمزول متٜمع ٟمٕمؿ،: ىم٤مل شم٤مُمًّ

 .طمٞمض دم ًمٞم٧ًم اًمٜم٘مٓم٦م

م ِصَٗم٦م إمم اًمٜمٔمر جي٥م ؾمٚمٞمؿ، همػم اًمٙمالم هذا :اًمِمٞمخ  سمٕمد أنؽ أن شمٗمؽمض اًمدَّ

 رأي ُمٜمتـ، أؾمقد ومٙم٤من رائحتٝم٤م أو اًمدم ًمقن هل٤م أو ًمؽ شمٞمنَّ  اًمٓمٌٞم٥م ؾم٠مخ٧م أن

 رأهي٤م؟ وإٓ اًمٓمٌٞم٥م

 اًمتٛمٞمٞمز؟ شمًتٓمع مل هل رسمام رأهي٤م،ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ
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 صدد ذم أن ٟمحـ ؿمٞمئ٤ًم، يٗمٞمدٟم٤م ُم٤م هذا اًمتٛمٞمٞمز، شمًتٓمٞمع رسمام و أظمل، ي٤م :اًمِمٞمخ

 ُم٤م ىمٌؾ اًمدم هذا صٗم٦م ٟمدرس أن اًمٕمٛمؾ احل٤مدصم٦م، هذه سمٛمثؾ وُمقضِمْئٜم٤م إذا ٟمٕمٛمؾ يمٞمػ

 دم أنف شمٌلم وإذا طم٤مئض، أهن٤م ومٛمٕمٜم٤مه طمٞمض، دم اًمدم هذا أن شمٌلم وم٢مذا اًمٓمٌٞم٥م، ٟم٠ًمل

 .وي٤ًمقمدٟم٤م ًمٚمٓمٌٞم٥م ٟمرضمع[ قمٚمٞمٜم٤م أؿمٙمؾ] إذا ُمًتح٤مو٦م، أهن٤م ومٛمٕمٜم٤مه اؾمتح٤مو٦م

 . اؾمتح٤مو٦م دم أم طمٞمض دم أهق شُمـَٛمٞم ز ومٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م، إمم رضمٕمٜم٤م..ٟمحـ :اًم٤ًمئؾ

 ٓ؟ أم طمٞمض دم هذا إن  درؾم٧م هل يٕمٜمل، يمٞمػ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

،  وآؾمتح٤مو٦م احلٞمض شمٕمرف اًمنميٕم٦م، درؾم٧م ُمتٕمٚمٛم٦م هل ٟمٕمؿ، أي :اًم٤ًمئؾ

 .إُمقر هذه سملم اًمٗمرق شمٕمرف

 آؾمتح٤مو٦م دم ـمٌٕم٤م،  شمٕمٛمؾ ُم٤مذا طمٞمض دم يم٤من ًمق :اجلقاب سمِْدَٟم٤م ؿمٞمخ، ي٤م يٕمٜمل

ومٝم٤م  شمٕمٛمؾ؟ ُم٤مذا أجْم٤مً  ؿمٙمٙمٜم٤م وإذا صحٞمح، ـمقا

وُمٝم٤م ـم٤مهر ومٝمل ـم٤مهر، يم٤مٟم٧م وم٢مذا سم٤مًمِمؽ، يزال ٓ اًمٞم٘ملم :اًمِمٞمخ  صحٞمح، وـمقا

 طمتك وشمٓمقف: شَمْٓمُٝمر طمتك شمٜمتٔمر أن ومٕمٚمٞمٝم٤م طمٞمض دم اًمدم أن فمٜمٝم٤م قمغم همٚم٥م وإذا

 .طمجٝم٤م يّمح



 الغري عً احلخ
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   اظمٗت؟ ععم القاصمب ُيسّط اظمٗت عـ احلج هؾ

 [:طمان صديؼ قال]

 إذا ؾمٞمام وٓ قمٜمدي، شمردد ومٛمحؾ اعمٞم٧م: قمغم اًمقاضم٥م يً٘مط ذًمؽ يمقن وأُم٤م

سم٦م وم٢من ىمراسمتف ُمـ ًمٞمس قمٜمف طم٩م اًمذي يم٤من  اًمقاضم٤ٌمت سمٌٕمض اًم٘مٞم٤مم ذم شم٠مثػم هل٤م اًم٘مرا

 اًمذي طمدي٨م ذم ويمام ،شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم»: طمدي٨م ذم يمام اعمٞم٧م: قمـ احلل ُمـ اًمٌدٟمٞم٦م

 .حت٩م أن أظمتف ٟمذرت

 [:األلباين فَٓؼ]

 أن اؾمتٓم٤مع أنف أقمٜمل طمٞم٤مشمف: ذم ُم٘مٍما  قمٜمف اعمحجقج يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ :قٓت

  .حي٩م ومل حي٩م،

 (724/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 أواجلد األب عـ احلج ضمْؿ

شُمف ٕطمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٛمرة، ُم٠ًمخ٦م ُمداظمٚم٦م:  قمغم ىم٤مدرة همػم ُمِمٚمقًم٦م قم٤مضمزة ضَمدَّ

 يٕمٜمل؟ ًمٜمٗمًف، يٕمتٛمر سمٕمدُم٤م قمٚمٞمف، يٕمتٛمر أنف ضم٤مئز يٕمٜمل أب أو ضمد أو. يٕمٜمل احلريم٦م

 ُمٜمٝم٤م وأطمرم إًمٞمٝم٤م رضمع إذا سمٕمٛمرشمف، ُمٜمف أطمرم اًمذي ُمٞم٘م٤مشمف إمم رضمع إذا اًمِمٞمخ:

ر أو احلج٤مج ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف وُم٤م ومال، وإٓ ضم٤مز وم٘مط وأُمف أبٞمف قمـ جمدداً   أهنؿ ُمـ اًمُٕمامَّ

 . قم٤مئِم٦م ُمًجد اًمٕم٤مُم٦م اصٓمالح وذمش اًمتٜمٕمٞمؿ» اًمنمع ذم اؾمٛمف ُمٙم٤مٟم٤مً  ي٘مّمدون

٤مج ه١مٓء ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م ر أو احلُجَّ  أو طمجٝمؿ ي٘مْمقا  أن سمٕمد أهنؿ اًمُٕمامَّ

 هٜم٤مك ُمـ حيرُمقن صمؿ قم٤مئِم٦م، ُمًجد إمم أو اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ُمٙم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مقن قمٛمرهتؿ،

 اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ٟمٕمؿ اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ومٝمذا سم٤مًمٕمٛمرة، وي٠متقن ُمٙم٦م ويدظمٚمقن

 ُمـ ُمٕملم سمجٜمس ظم٤مص اًمرضم٤مل، دون اًمٜم٤ًمء ُمـ ُمٕملم سمجٜمس ظم٤مص اًمّمحٞمح٦م

 هـ هـ؟ ُمـ سمٌٕمْمٝمـ، وإٟمام قم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص٤مً  ًمٞمس: أي اًمرضم٤مل، دون اًمٜم٤ًمء
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 احل٩م، قمٛمرة شمٕمتٛمر أن شمًتٓمع ومٚمؿ سم٤محلٞمض، اعمٕمروف اًمِمٝمري٦م اًمٕم٤مدة أدريمٝمـ اًماليت

 ووم٤مضم٠مه٤م ـمرأ  ُم٤م إذا احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة سم٤مًمتٛمتع أطمرُم٧م يم٤مٟم٧م إذا متتٕمٝم٤م يٜم٘مٚم٥م هذه

 هذه ذم ومٝمل ُمٗمرد، طم٩م إمم متتٕمٝم٤م يٜم٘مٚم٥م هذه اًم٘مدوم، ـمقاف يدي سملم احلٞمض

 يمام شمّمقم أن وٓ شمّمكم أن شمًتٓمٞمع وٓ اًم٘مدوم ـمقاف شمٓمقف أن شمًتٓمٞمع ٓ احل٤مًم٦م

 .ُمٕمروف هق

 سمٓمقاف ضم٤مءت ـمٝمرت ُم٤م وم٢مذا يمٚمٝم٤م، احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ شم٘ميض طمتك هٙمذا ومتٔمؾ

ٝم٤م يٜم٘مٚم٥م وسمذًمؽ اإلوم٤مو٦م:  .إومراد طم٩م إمم متتع طم٩م يم٤من اًمذي طَمج 

ض وًمٙمل  اًمتل هل احل٤مئض هذه طمجٝم٤م، يدي سملم اًمٕمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م شُمَٕمق 

 قمغم اإلو٤مومٞم٦م اًمٕمٛمرة هل ًمٞم٧ًم قمٛمرة: أي سم٤مًمٕمٛمرة، وشُمـْحِرم اًمتٜمٕمٞمؿ، إمم شمٜمٓمٚمؼ

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف طمد قمغم احل٩م يدي سملم ٟمقهت٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمٛمرة هل وإٟمام احل٩م،

ـْ ﴿ ـَ  اؾْمتَٞمَْنَ  وَماَم  احْل٩َم   إمَِم  سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرةِ  مَتَتَّعَ  وَمَٛم  احل٩م هق هذا ،[796:اًمٌ٘مرة] ﴾اهْلَْدِي  ُِم

 .احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اعمًٚمؿ يتٛمتع أن إومْمؾ

ة شمتٛمٙمـ مل وم٢مذا  احل٩م يدي سملم سم٤مًمٕمٛمرة شم٠ميت أن حتٞمض أن قم٤مدهت٤م ُمـ اًمتل اعمرأ

 سم٤مًمٕمٛمرة وشم٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ إمم َّترج اًمتل هل يُمٚم ٝم٤م، احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ىمْم٤مء سمٕمد شم٘مْمٞمٝم٤م ومٝمل

 ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىمّم٦م ُمـ ُمًتٜمٌٓم٦م ىمقًم٦م وهذه: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م ُمـ وم٤مشمتٝم٤م، اًمتل

 ىمٌؾ ط اًمٜمٌل أن ذًمؽ ،ط اًمٜمٌل ُمع طمج٧م يم٤مٟم٧م طمٞم٨م اًمقداع طمج٦م ذم قمٜمٝم٤م اهلل

 سمنف، يٕمرف ُمٙم٦م ُمـ ىمري٥م ُمٙم٤من ذم ٟمزل اًم٘مدوم، ـمقاف ًمٞمٓمقف ُمٙم٦م يدظمؾ أن

 راطمتٝمؿ ي٘مْمقن إًمٞمٝم٤م، وي٠موون ظمٞم٤مُمٝمؿ يٜمّمٌقن ىمديامً  اًمٕمرب قم٤مدة يم٤مٟم٧م يمام وهٜم٤مك

 .اًمًٗمر وقمث٤مء ُمـ

 قمٜمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وُمٜمٝمـ يمٚمٝمـ أزواضمف ُمٕمف ط اًمٜمٌل ومٙم٤من

 اعمٙم٤من ذًمؽ وذم ظمٞمٛمتٝم٤م ذم وهل قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل دظمؾ ومٚمام

٧ِم؟ ًمؽ ُم٤م: ىم٤مل شمٌٙمل، وضمده٤م سمنف اعمًٛمك ًْ : ىم٤مًم٧م احلٞمض؟ ضم٤مءك: أي َأنَِٗم

 قمغم اهلل يمتٌف أُمر هذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل طمزيٜم٦م، هل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ

 ش.شمّمكم وٓ شمٓمقذم أَّٓ  همػم احل٤مج يّمٜمع ُم٤م وم٤مصٜمٕمل آدم، سمٜم٤مت
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 ُمٕمتٛمر، أو طم٤مج ًمٙمؾ ُمٜمف سمد ٓ هق اًمذي اًم٘مدوم ـمقاف شمٓمػ مل هل وًمذًمؽ

 قمروم٤مت، ذم وهل وـمٝمرت يُمٚمَّٝم٤م طمجٝم٤م ُمٜم٤مؾمؽ ىمْم٧م طمتك طمٞمْمٝم٤م ذم هٙمذا ومٔمٚم٧م

 أن اعمديٜم٦م، إمم يٜمٗمروا أن اًمٜم٤مس سملم ط اًمٜمٌل وأقمٚمـ اًمقداع، ـمقاف ـم٤موم٧م ح٤م صمؿ

 قمغم أجْم٤مً  ط اًمٜمٌل ومدظمؾ اًمقداع، ـمقاف ـم٤مومقا  أن سمٕمد اعمديٜم٦م إمم راضمٕملم يٕمقدوا

 يٕمقد زم ُم٤م: ىم٤مًم٧م ًمؽ؟ ُم٤م: ىم٤مل شمٌٙمل أجْم٤مً  ومقضمده٤م ُمٜمزهل٤م ذم وهل قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 شم٠ميت أن شمًتٓمع ومل طم٤مو٧م ٕهن٤م قمٛمرة: دون سمح٩م أن٤م وأقمقد وقمٛمرة سمح٩م اًمٜم٤مس

 رطمٞماًم، سم٠مهٚمف ُمٕمٚمقم هق يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ويم٤من احل٩م، يدي سملم احل٩م سمٕمٛمرة

 .ؿمٗمٞم٘م٤مً 

 أُمره أمجٕملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض قم٤مئِم٦م أظمق اًمّمديؼ سمٙمر أب سمـ اًمرمحـ قمٌد وم٠مُمر

 سم٤مًمٕمٛمرة، هٜم٤مك ُمـ وحترم اًمتٜمٕمٞمؿ إمم هب٤م خيرج وأن اًمٜم٤مىم٦م، قمغم ظمٚمٗمف ُيْرِدومٝم٤م أن

 .اًمٕمٛمرة سمتامم وضم٤مءت وـم٤موم٧م ُمٙم٦م إمم اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ ُمٕمتٛمرة ومٕم٤مدت

 ًمٚمٕمٛمرة اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ُمٙم٦م ُمـ احل٩م همػم أو ُمٙم٦م ُمـ احل٩م سمٕمد اخلروج: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م ُمـ

 ُمـ َّترج أن هل٤م ُينْمع ٓ اًمٓم٤مهر اعمرأة: أي احل٤مئض قمٛمرة هل إٟمام.. احل٤مئض قمٛمرة هل إٟمام

 احلٞمض؟ ُمـ وضمؾ قمز اهلل ـمَّٝمرهؿ اًمذي سم٤مًمرضم٤مل سم٤مًمٙمؿ ومام حتٞمض، ىمد وهل اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ُمٙم٦م

 .اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ يٕمتٛمروا أن هلؿ ًمٞمس ه١مٓء

 أو ُمٗمردة قمٛمرة اًمٕمٛمرة يم٤مٟم٧م ؾمقاء اقمتٛمر ُمـ ؾم١ماًمؽ، ضمقاب ومٝمٛم٧م وم٠مفمٜمؽ: وًمذًمؽ

 ي٘م٤مل يمام إٓ ًمٞمس أبٞمف أو أُمف قمـ يٕمتٛمر أن أراد إذا اعمٕمتٛمر هذا احل٩م، يدي سملم قمٛمرة يم٤مٟم٧م

٦ًٌم احلٚمٞمٗم٦م ذو: ُمثالً  ُمٞم٘م٤مشمف يم٤من إن ُمٞم٘م٤مشمف إمم يٕمقد أن ومٕمٚمٞمف  إمم يٕمقد ومٝمذا ٟمٕمؿ أي ًمٚمٖمرب سم٤مًمٜم

 اعمٞم٘م٤مت، هذا إمم قم٤مد احلرام، سم٤معمًجد اعمحٞمٓم٦م اعمٕمرووم٦م اعمٞم٘م٤مت هذا همػم أو اعمٞم٘م٤مت، هذا

 .ذًمؽ همػم يٗمٕمؾ أن ًمف وًمٞمس أُمف قمـ أو أبٞمف قمـ سم٤مًمٕمٛمرة ًَمٌّك هٜم٤مك وُمـ

 .اعمٞم٘م٤مت همػم ُمـ وأطمرم اعمٞم٘م٤مت، همػم إمم رضمع ًمق ُمداظمٚم٦م:

 ُمٜمٝم٤م عمٙم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤معمقاىمٞم٧م ًمالطمتٞم٤مل وؾمٞمٚم٦م يٙمقن أن خُيَِْمك هذا اًمِمٞمخ:

 .سمٛمٞم٘م٤مشمف: ٟم٘مقل وًمذًمؽ اًمٌٕمٞمد، وُمٜمٝم٤م اًم٘مري٦ٌم

 ( 11: 39: 75/   689/  واًمٜمقر اهلدى)
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 أزمٗف عـ يَتٔر أن ٘قى شمؿ لِٕسف، وضمج اعتٔر آفاقل

 جيقز ومٝمؾ: أوًٓ  أبٞمف، قمـ يٕمتٛمر أن ٟمقى صمؿ ًمٜمٗمًف، وطم٩م اقمتٛمر آوم٤مىمل اعمٚم٘مل:

 ُيـْحرم؟ أجـ ُمـ: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمٕمٛمؾ، هذا

 مل إىمؾ قمغم رء اًم١ًمال ذم يٙمقن أن أظمِمك اإلضم٤مسم٦م، ذم اًمنموع ىمٌؾ اًمِمٞمخ:

ٌّك اًمذي ؿُمؼْمُم٦م ىمّم٦م شمذيمرت أنٜمل أظمِم٤مه اًمذي اًم٤ًمئؾ، ؾم١مال ُمـ ُم٘مّمقداً  يٙمـ  ًَم

 هؾ: »ىم٤مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: ىم٤مل ،شؿمؼمُم٦م؟ ُمـ: »رضمؾ ًمف وم٘م٤مل رضمؾ قمـ

 ش.ؿمؼمُم٦م قمـ طَم٩ّم  صمؿ ٟمٗمًؽ، قمـ طُم٩ّم : »ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل ،شٟمٗمًؽ؟ قمـ طمجج٧م

 ضملء وًمذًمؽ اًمنمط، هذا ذم سم٤محل٩م اًمٕمٛمرة ذم رسمط يٙمقن أن أظمِم٤مه ُم٤م وم٠مظمِمك

 يم٤من هذا أن أفمـ ومام أبٞمف،  قمـ يٕمتٛمر أن أراد صمؿ ٟمٗمًف، قمـ اقمتٛمر رضمؾ :اًم١ًمال ذم

 ُم٘مّمقدًا؟

 ٓ اعمٚم٘مل:

 أن سمنمط ؿمؽ، سمال أبٞمف قمـ يٕمتٛمر أن ًمف جيقز أنف: هق إذاً  وم٤مجلقاب آه، اًمِمٞمخ:

 صح٦م ذط ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ذـم٤من أو طم٤مًمت٤من ًمف احِلّؾ  إمم واخلروج احلؾ، إمم خيرج

 ُم٤م ذًمؽ ذم ٟمجد ومال هق، سمٚمده ُمٞم٘م٤مت إمم يٕمقد أن صح٦م ذط أنف أُم٤م يمامل، وذط

 ُمـ ومُٞمحرم ،(7)احلؾ ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م أىمرب إمم اخلروج هق إؾم٤مد اًمنمط وإٟمام سمف، ٟمٚمزُمف

 ُم٤م ًمت٠ميت اًمتٜمٕمٞمؿ إمم َّترج أن -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م -ط- اًمٜمٌل أُمر يمام هٜم٤مك

ٟم٦م إمم أو اًمتٜمٕمٞمؿ إمم ظمرضم٧م ومًقاء احل٩م، قمٛمرة ُمـ وم٤مهت٤م  آظمر ُمٙم٤من أي إمم أو اجلٕمرا

 .ذًمؽ ضم٤مز احلؾ ُمـ

 .اًمٌمء ٟمٗمس واجلٕمراٟم٦م اًمتٜمٕمٞمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ء؟اًمٌم ٟمٗمس يمٞمػ اًمِمٞمخ:

                                                           

 ًمٚمتٜمٕمٞمؿ اخلروج وشمًٛمٞم٦م ًمٚمٛمٞم٘م٤مت، اخلروج سمٙمثرة قمٜمف اعمٜم٘مقل واعمِمٝمقر اعمقوع، هذا ذم اًمِمٞمخ ىم٤مل يمذا  (7)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده.]احل٤مئض سمٕمٛمرة
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 .احلؾ سمٜمٗمس يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ احلرم، ظم٤مرج ُمٙم٤مٟملم احلرم، ظم٤مرج ُمٙم٤من يٕمٜمل طِمؾ، اًمِمٞمخ:

 .هذا همػم ٟمٕمرف يمٜم٤م[ ضمديد رء هذا: ]أىمقل ُمداظمٚم٦م:

 .هق أجش اًمِمٞمخ:

 ؟[ُمٞم٘م٤مشمف ُمـ] ذيمرت يمام حيرم أن جي٥م ُمداظمٚم٦م:

 إمم يٕمقد أن ومٞمٜمٌٖمل ُيـْحرم، ومل اعمٞم٘م٤مت ضم٤موز اًمذي هذا هذا، ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .ُمٞم٘م٤مشمف

 قمـ يٕمتٛمر أن ًمف سمدا صمؿ ٟمٗمًف، قمـ واقمتٛمر اًمٕمٛمرة إمم ذه٥م إٟم٤ًمن ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٙم٦م ذم وهق واًمده

 .أجقه اًمِمٞمخ:

 صمؿ هٜم٤مك، ُمـ وحيرم اًمتٜمٕمٞمؿ إمم خيرج ٟمٗمًف، قمـ اقمتٛمر أن سمٕمد خيرج ُمداظمٚم٦م:

 ..واًمده قمـ سمٕمٛمرة ي٠ميت

 قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م ُأَذيّمر هذا ذم ٟمزيد ؿمٞمخ، اعمٚم٘مل:

 .شمٗمْمؾ اًمِمٞمخ:

 ذا اعمديٜم٦م ٕهؾ وىم٧م -ط- اهلل رؾمقل أن. ذطمف ُمٜمٙمؿ وٟمريد اعمٚم٘مل:

 َيَٚمْٛمَٚمؿ، اًمٞمٛمـ وٕهؾ اعمٜم٤مزل، ىمرن ٟمجد وٕهؾ اجلُْحَٗم٦م، اًمِم٤مم وٕهؾ احلٚمٞمٗم٦م،

ـّ : »وىم٤مل  يم٤من وُمـ واًمٕمٛمرة، احل٩م أراد ممـ أهٚمٝمـ، همػم ُمـ قمٚمٞمٝمـ أتك وعمـ هلـ، ُه

 ُمـ: »اًمٚمٗمٔم٦م هذا ذح ومٜمريد ،شُمٙم٦م ُمـ ُمٙم٦م أهؾ طمتك أنِم٠م، طمٞم٨م ومٛمـ ذًمؽ دون

 ..واًم٤ًميمـ؟ أوم٤مىمل هذا يٕمؿ هؾ ،شأنِم٠م طمٞم٨م

 .قمٚمٞمٝمـ أتك ُمـ يِمؽمط اًمرواي٦م أول ذم احلدي٨م ٕن يمذًمؽ: هق اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اعمٚم٘مل:
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خ ذيمره اًمذي احلٙمؿ هذا -آٟمٗم٤مً - ىمٚمٜم٤مه اًمذي وهذا هبـ، َُمرَّ  ُمـ يٕمٜمل اًمِمٞمخ:  ظم٤مص ٕا

وم٤مق سمٕمض ُمـ ضم٤مء سمٛمـ  دظمؾ إذا أُم٤م ُمٞم٘م٤مشمف، ُمـ حيرم أن إٓ جيقز ومال اعمٞم٘م٤مت قمغم وُمر ٔا

٤م هٜم٤مك أىم٤مم صمؿ ذقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م  ُم٘مٞمامً، يم٤من إذا يم٤من طمٞم٨م ُمـ حيرم أن ًمف سمدا صمؿ ُمٕمتٛمراً، أو طَم٤مضمًّ

 .-قمٜمف اهلل ريض- قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م ذم ضم٤مء ومٙمام آوم٤مىمٞم٤مً  يم٤من إذا أُم٤م

ر زًم٧م ٓ أن٤م ٕنف :جيٛمع ًمٕمٚمف ًمٌمء آٟمت٤ٌمه ُأْخِٗم٧م ؿمٞمخٜم٤م اعمٚم٘مل:  . ُأوَمٙم 

 .شمٗمْمؾ ه٤مه اًمِمٞمخ:

 أن أراد إذا ومٞمام ـمالل أبق أظمقٟم٤م ذيمره اًمذي اًمٌمء يٌدو ؿمٞمخٜم٤م هذا، ذم اعمٚم٘مل:

ر  .ؿمٞمخٜم٤م ُمٜمٙمؿ سمذيمره اًمٚم ـل أن٤م هذا يٕمٜمل ظم٤مرج، ومتٙمقن اًمٕمٛمرة ٟمٗمًف قمـ ُيَٙمر 

 .هٙمذا هق هٙمذا، هق ٓ، اًمِمٞمخ:

 .أجقه اعمٚم٘مل:

 ....همػم واًمّمقرة اًمِمٞمخ:

 .ه٤مي قمـ َّتتٚمػ ه٤مي: إذاً  اعمٚم٘مل:

 . أن آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م إٓ هذه ذم طمتك أىمقل أن ُأريد ٓ سمس ٓ، ٓ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اعمٚم٘مل:

 يٕمٜمل؟ يريد، اًمذي طمتك اًمِمٞمخ:

ر اعمٚم٘مل:  ُيَٙمر 

 .اًمتٙمرار سمح٨م ي٠ميت هٜم٤م ًمٙمـ يٙمرر، أن اًمِمٞمخ:

 اًمًٚمػ؟ ومٕمؾ ُمـ هق هؾ ٟمٕمؿ، اعمٚم٘مل:

 .أبٞمف قمـ يٕمتٛمر سمِّده أنف اًمّمقرة هقن أُم٤م هق، هذا أجقه، اًمِمٞمخ:

  يٕمٜمل آه، اعمٚم٘مل:
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 سمٕمٞمدة: يٕمٜمل ُم٤ًموم٤مت يراوح أن سمد ومال ٟمٗمًف قمـ يٕمتٛمر أن أراد إذا أُم٤م اًمِمٞمخ:

 ! قمٛمرة جيٞم٥م ي٤مهلل -ُمثالً - اًمتٜمٕمٞمؿ احلؾ إمم خيرج ديدٟمف جيٕمؾ ٕنف

قهن٤م يمٜمتؿ أنتؿ اعمٚم٘مل: ٛم  ًَ  .احلٞمض قمٛمرة ؿمٞمخٜم٤م شُم

 .ٟمٕمؿ أي احل٤مئض قمٛمرة ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ أي اعمٚم٘مل:

 أن وم٘مٝمف هق قم٤ٌمس، اسـم طمدي٨م ذيمرشمف اًمذي يٕمٜمل واوح احلدي٨م. همػمه ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

وم٤مىمل  . واًمٕمٛمرة احل٩م أرد إذا حمرُم٤مً، إٓ سم٤معمٞم٘م٤مت يٛمر أن ًمف جيقز ٓ ٔا

 ٟمٕمؿ اعمٚم٘مل:

 هق، طمٞم٨م ُمـ حيرم ومٝمذا اعمٞم٘م٤مت داظمؾ أو اعمٞم٘م٤مت، وراء داظمؾ أىم٤مم ُمـ أُم٤م اًمِمٞمخ:

 أىمرب إمم يٕمقدوا أن ُمٙمٚمٗملم ًمٞمًقا  ومٝم١مٓء -ُمثالً – ضمدة أهؾ ضمدة، يم٠مهؾ سم٤مًمٕمٛمرة أو سم٤محل٩م

 ُمـ ُيـْحِرُمقن وهؿ -أجْم٤مً - ُمٙم٦م يم٠مهؾ هؿ، طمٞم٨م ُمـ وإٟمام سم٤مًمٕمٛمرة، أو سم٤محل٩م وحيرُمقا  ُمٞم٘م٤مت

 .وهٙمذا سمٞمقهتؿ،

 . اعمٞم٘م٤مت داظمؾ ُمـ ٕهنؿ ؿمٞمخ: ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

  أىم٤مم؟ اًمذي أوم٤مىمل ذم طمتك احلٙمؿ وهذا اعمٚم٘مل:

 .ٟمٕمؿ أىم٤مم، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 42: 11/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 45: 52/ 573/واًمٜمقر اهلدى) 

 زماحلج غغمه يٕٗب هؾ وٚزمًدا اظمسجقن

 سم٤محل٩م؟ همػمه ُيٜمٞم٥م أن ًمف جيقز ومٝمؾ احلٞم٤مة، ُمدى حمٙمقم رضمؾ: إول ُمداظمٚم٦م:

َجـ أن ىمٌؾ هؾ: إومم احل٤مًم٦م: طم٤مًمت٤من ًمف هذا اًمِمٞمخ: ًْ  قمٚمٞمف ُم٣م أبدي٤مً  ؾمجٜم٤مً  ُي
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 ومقاوح :[يًتٓمٞمع] ٓ إظمرى يم٤مٟم٧م وم٢من ٓ؟ أو حي٩م مل صمؿ احل٩م، ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من دور

 أن يريد أن صمؿ َيـُح٩ّم، ومل اؾمتٓم٤مع أنف أي إومم، يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ًمف، جيقز أنف ضمداً 

 ذقمٞم٦مً  ٟمٞم٤مسم٦مً  قمٜمف ؿمخّم٤مً  ومٞمٜمٞم٥م واؾمتٓم٤مقمتف، طُمّريتف ىمٞمد ذم سمف ُم٘مٍّماً  يم٤من ُم٤م يتدارك

 .(7)ضم٤مئز ومٝمق

 ( 11: 54: 23/ 421/واًمٜمقر اهلدى) 

 لبِّك زماحلج لب ك وظما لقالدسمف احلج زمٕٗة زمٓده وـ طمرج رصمؾ

 لقالده؟

ٌّك واقمتٛمر ًمقاًمدشمف، احل٩م ٟم٤موي وهق سمٚمده ُمـ ظمرج رضمؾ اًم٤ًمئؾ: ًمدشمف، َوًَم  ًمقا

ٌّك احل٩م وقمٜمد ًمده ًَم ًمدشمف، يٚمٌل أن سمدًٓ  ًمقا  احلٙمؿ؟ ومام ًمقا

ٌَْؼ  واًمده قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م شمٚمٌٞمتف يم٤من إن اًمِمٞمخ: ف شمتٖمػم، مل وٟمٞمتف ًم٤ًمٍن، ؾَم  وَمَحج 

 .سم٤مًمٜمٞم٦م سم٤مًمتٚمٗمظ اسْمُتٚمقا  ممـ ًمٙمثػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل يمام وهذا صحٞمح،

 اًمتقؾمع، سمٕمض اعم٤ًمًم٦م هذه ذم شمقؾمٕمقا  سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ ذقمٞم٦م إمم ذهٌقا  اًمذيـ هٜم٤م

 يتٚمٗمٔمقن اًمذيـ اعمّمٚملم سمٕمض ُمـ شم٘مع اًمتل إظمٓم٤مء سمٕمض عمٕم٤مجل٦م ُمٜمٝمؿ حم٤موًم٦م

، سم٤مًمٜمٞم٦م،  أن ٟمقي٧م سمٚم٤ًمٟمف وم٘م٤مل اًمٔمٝمر، صالة ًمٞمّمكم اعمًجد اعمّمكم دظمؾ إذا وم٘م٤مًمقا

 أم صحٞمح٦م صالشمف ومٝمؾ اًمٔمٝمر، صالة يّمكم أن يريد وهق اًمٕمٍم، صالة أصكم

 اًمٔمٝمر يّمكم أن ٟمٞمتف يم٤مٟم٧م وم٤من سمٚمٗمٔمف، وًمٞمس سمٜمٞمتف اًمٕمؼمة -طمؼ وهذا-: ىم٤مًمقا  سم٤مـمٚم٦م؟

 ٟمقي٧م» ىمقًمف وهق ًمٗمٔم٤ًم، ظَمَٓم١ُمه ييه وٓ صحٞمح٦م، ومّمالشمف اًمٔمٝمر وىم٧م وهق ومٕمالً 

 واًم٤ٌمل اًمذهـ، ؿم٤مرد يم٤من إذا ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس وقمغمش اًمٕمٍم صالة أصكم أن

 ًمٗمٔمف اًمٔمٝمر، صالة أصكم أن ٟمقي٧م ىم٤مل اًمٔمٝمر صالة ًمٞمّمكم دظمؾ وح٤م واخل٤مـمر

 اًم٘مٚم٥م، ذم سمام اًمٕمؼمة ٕن سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف سم٤مًمف ًمنمود اًمٕمٍم، ٟمٞمتف ذم ًمٙمـ صقاب،

 يم٤من إن سمٕمد ومٞمام أبٞمف، قمـ اًمرضمؾ هذا ًمتٚمٌٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م اًمٚمٗمظ، ذم سمام وًمٞمس

                                                           

 .[ضم٤مُمٕمف]. ًم٤ًمن ؾمٌؼ وًمٕمٚمف اًمّمقشمٞم٦م اح٤مدة ذم يمذا  (7)
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 أبٞمف، قمـ وٓ أُمف قمـ ٓ طم٩م ُم٤م ومٝمق ٟمٞمتف، هَمػمَّ  يم٤من وإن ًمف ىمٞمٛم٦م ومال ًم٤ًمن ؾمٌؼ هذا

 .ىم٤مسمؾ قم٤مم ُمـ احل٩م يٕمٞمد أن وقمٚمٞمف

 ( 11: 36: 23/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 دم اإلضمتالل حتت يَٗش الذي الّريب عـ والَٔرة احلج ضمْؿ

 فٓسٌني

 اعمحتٚم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م إرض ذم ًمف ىمري٥م قمـ يٕمتٛمر أو أطمد حَي٩ُّم  أن جيقز هؾ اعمٚم٘مل:

 ُمًٜم٤ًم يم٤من إذا: ظمّمقص٤مً  آطمتالل، سم٥ًٌم اعم٘مدؾم٦م ًمٚمدي٤مر طمْمقره ًمّمٕمقسم٦م

 اًمًٞم٤مرات؟ ريمقب سم٥ًٌم ؿمديداً  ُمرو٤مً  ويٛمرض

زاً  ؾم٤ٌٌمً  ًمٞمس ٟمٕمٚمؿ، ومٞمام آطمتالل اًمِمٞمخ:  قمـ همػمه أو اًم٤ًمئؾ هذا حي٩م ٕن ُُمـَجق 

َٛمح أوئلؽ ُمـ يمثػماً  أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اًمٞمٝمقدي: آطمتالل حت٧م اعم٘مٞمؿ ذاك ًْ  هلؿ ُي

 .قمذراً  ًمٞمس هذا: وم٢مذاً َ سم٤محل٩م،

 (11: 56: 37/ 375/واًمٜمقر اهلدى)

 اظمتقفاه الزوصمة عـ احلج ضمْؿ

 جيقز؟ اعمتقوم٤مة، زوضمتف قمـ حي٩م ٟمقى رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 .ٓ اًمِمٞمخ:

 .أبداً  ُمداظمٚم٦م:

 .أبداً  اًمِمٞمخ:

 ( 11: 25: 53/ 325/ واًمٜمقر اهلدى)
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 احلج وضمْؿ احلٗاة قٗد ععم سمزال ٓ التل الزوصمة عـ احلج ضمْؿ

 القالديـ أضمد عـ

 اًمنموط يمٞمػ احلٞم٤مة، ىمٞمد قمغم شمزال ٓ اًمتل زوضمتف قمـ حي٩م سمِّده رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 هل٤م؟ صحٞمح احل٩م يٙمقن طمتك هل٤م:

 يًقي؟ سمِّده ؿمق يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 .ُمقضمقدة: يٕمٜمل طمٞم٦م اًمكم زوضمتف، قمـ حي٩م سمّده ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٞمت٤مً  أو طمٞم٤مً  يم٤مٟم٤م ؾمقاء أبقيف قمـ اًمقًمد إٓ أطمد، قمـ أطمد سمٞمح٩م ُم٤م اًمِمٞمخ:

 قمٜمٝمؿ؟ حي٩م اًمّم٤محل٦م، سم٤مٕقمامل آًمتزام قمٜمدهؿ ُم٤م واًمديف يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

 .ٟم٤مومٚم٦م سمٞمح٩م اًمِمٞمخ:

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟم٤مومٚم٦م سمٞمح٩م: ًمؽ ىمٚم٧م اًمِمٞمخ:

 وم٘مط؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ذًمؽ؟ َيْ٘مِرن ومٝمؾ اًمٌت٦م، حَي٩ُّم  مل وهق واًمدشمف قمـ احل٩م ٟمقى رضمؾ ومٞمف ُمداظمٚم٦م:

 أجش؟ هؾ اًمِمٞمخ:

 آن ذم أُمف وقمـ ٟمٗمًف قمـ حي٩م وٟمقى أبدًا، طم٩م ُم٤م هق: يٕمٜمل ي٘مرن هؾ ُمداظمٚم٦م:

 سمٞمّمػم؟ طم٩م ُم٤م وهق واطمد،

 .سمٞمّمػم ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 ؟[ُٕمف] وسمٕمديـ حل٤مًمف حي٩م: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إي اًمِمٞمخ:
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 يمًؾ ًمٙمـ احل٩م قمغم ىَم٤مِدريـ اصمٜملم[ يم٤من] إن: سمٞم٘مقل واطمد ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٤مومٚم٦م؟ قمٜمٝمؿ حي٩م سمٞمّمػم ُمٚمتزم واسمٜمٝمؿ سمِّدهؿ، ُم٤م هٞمؽ

 .قمٜمٝمؿ شمً٘مط ُم٤م ومريْم٦م ًمٙمـ أضمر، ومٚمٝمؿ يٗمٕمٚمف رء يمؾ ٟم٤مومٚم٦م، اًمِمٞمخ:

 ىم٤مدريـ؟ يم٤مٟمقا  إذا اًمٗمريْم٦م ي١مدوا هؿ سمد ٓ إيف، ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:

 ( 11: 26: 56/ 325/ واًمٜمقر اهلدى)

 أصمرة؟ زمُغم أو زمٙصمرة يْقن هؾ اظمٗت عـ احلج

 .ؿمٞمخ ي٤م ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ ٟمريد...أضمرة سمٖمػم أو سم٠مضمرة اعمٞم٧م، قمـ احل٩م :ُمداظمٚم٦م

ًٓ  :اًمِمٞمخ : شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًم٘م٤مقمدة ٕن إـمالىمف: قمغم ًمٞمس اعمٞم٧م قمـ احل٩م: أو

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ُمـ ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م ذم ضم٤مء وىمد[ 39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 وٓ أطمد، قمـ أطمد يّمقم ٓ: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أثر

 وومٞمام اؾمتثٜمل، ُم٤م إٓ اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم ٟمٔمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل هذا ومٕمغم أطمد، قمـ أطمد حي٩م

 ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: اًم٘م٤مقمدة هذه حت٧م داظمؾ هق ُم٤م إٓ اؾمتثٜم٤مؤه صح ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس قمٚمٛم٧م

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ذم ضم٤مء ىمد أُمف قمـ.. أبٞمف قمـ ُمثاًل  اًمقًمد ومح٩م[ 39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 اهلل رؾمقل ًم٘مٞم٧م اًمتل اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ةؿمٝمر ذًمؽ ذم وطمًٌٙمؿ أطم٤مدي٨م، ذًمؽ

 اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أب إن»: ىم٤مًم٧م أبٞمٝم٤م قمـ وم٠ًمختف اًمقداع طمج٦م ذم ط

 ش. قمٜمف طمجل: ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م

 قمغم يم٤من إن أرأج٧م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل همػمه ذم أو احلدي٨م هذا وذم

 أن أطمؼ اهلل ومديـ: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًم٧م قمٜمف؟ شم٘مْمٞمٜمف أومٙمٜمتل ديـ، أبٞمؽ

 ٓ ممـ همػمه قمـ اًمٖمػم طم٩م ضمقاز قمغم يدل سحًي٤م صحٞمًح٤م طمديًث٤م ٟمر وملش ي٘م٣م

 ذم ضم٤مء اًمذي ؿمؼمُم٦م طمدي٨م هق إٟمام اًم٤ٌمب هذا ذم إُمر ذم ُم٤م يمؾ سمٞمٜمٝمام، ٟمًٌٞم٦م قمالىم٦م

 ؾمٛمع ط اًمٜمٌل أن»: اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ همػمه٤م وذم أمحد، اإلُم٤مم ُمًٜمد وذم اًمًٜمـ،
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 ُمـ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ؿمؼمُم٦م، قمـ مهللا ًمٌٞمؽ: شمٚمٌٞمتف ذم ي٘مقل رضماًل 

 طم٩م: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل ٟمٗمًؽ؟ قمـ طمجج٧م هؾ: ىم٤مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م؟

 ش.ؿمؼمُم٦م قمـ طم٩م صمؿ ٟمٗمًؽ، قمـ

 مل ؿمؼمُم٦م ٕن اًمٖمػم قمـ احل٩م ذقمٞم٦م إمم يذه٥م ُمـ سمف حيت٩م ىمد احلدي٨م ومٝمذا

 وم٢مذا زم، ىمري٥م أو زم أخ هق: ىم٤مل وإٟمام ًمف، أب٤ًم يم٤من أنف قمغم يٜمص ُم٤م احلدي٨م ذم يٙمـ

 قمـ أجًْم٤م حي٩م أن جيقز أنف قمغم طمٞمٜمذاك احلدي٨م هبذا آؾمتدٓل وم٤مؾمت٘م٤مم أظًم٤م يم٤من

 ذم وأصح أىمرب.. .ىمري٥م قمـ إٟمام ًمف أخ قمـ ًمٞم٧ًم اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م وإن واًمديف، همػم

 .قمٜمف أبٕمد ومٞمٙمقن إخ سمٕمد ىمري٥م أُم٤م ىمري٥م، أىمرب إخ ٕن آطمتج٤مج:

 :اصمٜم٤من أُمران اًمّمح٦م فم٤مهره اًمذي آؾمتدٓل هذا قمغم يرد ًمٙمـ

: اًمٚمٗمظ هبذا ضم٤مء اًمذي احلدي٨م هذا أن: ٟمٔمري ذم ضمًدا ُمٝمؿ وهق إول إُمر

سًم٤م يم٤من اًمذي احلدي٨م ٟمص هق ًمٞمس هذا زم، ىمري٥م أو زم أخ  ًمٚمرؾمقل اعمٚمٌل ُمـ ضمقا

 ُمـ ُمًئقل ُمـ ظم٤مص٦م اجلقاب ذم يًت٘مٞمؿ ومال ؿمؼمُم٦م؟ ُمـ: ؾم٠مخف طملم اًمًالم قمٚمٞمف

 إٟمام اًمؽمدد هذا ٕن زم: ىمري٥م أو زم أخ: ىمقًمف سملم ُمؽمدًدا ي٘مقل أن ط اهلل رؾمقل

٤ًٌم أو ُمقيماًل  يم٤من ُمـ أم هيؿ، ىمد اًمذي ًمٚمح٤مومظ سم٤مًمٜم٦ًٌم يّمح  وهق اًمٖمػم قمـ ًمٚمح٩م ٟم٤مئ

 .آظمره إمم أو أو ًمف أب٤ًم أو ًمف أخ هق اًمٖمػم هذا يم٤من إن ي٘مٞمٜم٤ًم يدري

 مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: اًمراوي ىمقل أن طمٞمٜمٍئذ قمرومٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه شمذيمرٟم٤م وم٢مذا

 اعمتـ، حيٗمظ ومل ؿمؽ اًمذي هق وم٤مًمراوي اًمرواة، أطمد ُمـ هذا وإٟمام اعمٚمٌل ُمـ يّمدر

 ُمًتحٞماًل  يٙمقن ومٞمٙم٤مد وإٓ زم، ىمري٥م أو زم أخ: اعمٚمٌل وهق اعمجٞم٥م ًم٤ًمن قمـ وم٘م٤مل

 اًمؽمدد قمغم ومٞمجٞمٌف هق؟ ُمـ قمٜمف شمٚمٌل اًمذي هذا: أصح٤مسمف أطمد ط اًمرؾمقل ي٠ًمل أن

سم٦م هذه ٟم٦ًٌم قمٚمٞمف يٕمٛمل يم٠منف  ُمـ: أظم٤مه ؾم٠مل ُمٜم٤م ومرد ًمق قمٜمف، اعمحجقج وسملم سمٞمٜمف اًم٘مرا

سمف يًت٘مٞمؿ ومال هذا؟  هق اًم٤ًمئؾ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م زم، ىمري٥م أو زم أخ هذا: ىم٤مل ًمق ضمقا

 .ط اًمرؾمقل

 ومال عمتٜمف، و٤مسمط همػم اًمراوي رواه احلدي٨م هذا أن ًمٜم٤م شم١ميمد اعمالطمٔم٦م ومٝمذه

٤ًٌم يم٤من أو ًمف أخ يم٤من قمٜمف اعمحجقج إن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع سم٦ما أن ؿمؽ ٓ ًمف، ىمري  ًم٘مرا
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 قمـ طم٩م سم٠منف: ي٘م٤مل سم٠من اًمؽمدد هبذا آطمتج٤مج يًت٘مٞمؿ ٓ ذومحٞمٜمئ ضمًدا اًمدائرة واؾمٕم٦م

 .اًمٚمٗمٔم٦م هذه يْمٌط مل اًمراوي ٕن أبٞمف: همػم

 واحل٤مج اعمًئقل أن أجًْم٤م همػمه ذم ورسمام اًمّمٖمػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم وضمدت وىمد

 ٓ اخلثٕمٛمٞم٦م يمحدي٨م احلدي٨م يٙمقن ذوطمٞمٜمئ أب، هق :اجلقاب ذم ىم٤مل ُم٦مؿمؼم قمـ

 أول هذا أبقيف، همػم يم٤من وًمق اًمٖمػم قمـ احل٩م اًمٌدل طمج٦م احل٩م قمـ آؾمتدٓل يّمح

 .احلدي٨م هذا قمغم يرد ُم٤م

ًٓ  ومرو٤مً  ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق: اًمث٤مين اًمٌمء  أًُم٤م، وٓ ًمف أب٤ًم ًمٞمس هق قمٜمف اعمحجقج أن وضمد

 ؿمؼمُم٦م، قمـ صدرت وصٞم٦م قمـ ُم٦مؿمؼم قمـ احلآج هذا طم٩م يٙمقن أن حيتٛمؾ ومحٞمٜمئذ

ًٓ  احلدي٨م ومٞم٠مظمذ ذوطمٞمٜمئ  ذومحٞمٜمئ قمٜمف، سم٤محل٩م أوص ُمـ وصٞم٦م ذشمٜمٗمٞم وهق: آظمر جم٤م

 ـمرىمف إذا اًمدًمٞمؾ أو احلدي٨م أن اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد وُمٕمٚمقم ُمنموع، أُمر اًمقصٞم٦م هذا ومتٜمٗمٞمذ

 ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: ذقمًٞم٦م ىم٤مقمًدة خي٤مًمػ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م آؾمتدٓل، سمف ؾم٘مط آطمتامل

٤منِ  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  [.39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ذم اًمديـ ذم اإلطمداث ُمـ ضمًدا واؾمع سم٤مب اٟمٗمتح اًمٖمػم قمـ احل٩م سم٤مب ومتح وإذا

 قمـ ُمٓمٚمً٘م٤م صٞم٤مًُم٤م يّمقم وأن همػمه قمـ اإلٟم٤ًمن يّمكم أن طمٞمٜمٍئذ ومٞمجقز اقمت٘م٤مدي

: آٟمًٗم٤م اعمذيمقر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمع آظمتالف يمؾ خيتٚمػ مم٤م ذًمؽ وٟمحق همػمه،

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  [.39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

ضمرة أظمذ قمـ اجلقاب سم٘مل  وواًمديف اًمقًمد سملم اًمٌدل طمج٦م دائرة طمٍمٟم٤م إذا أنٜم٤م أقمت٘مد: ٕا

ضمرة، أظمذ سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ مم٤م يمثػم يٌٓمؾ ومحٞمٜمئٍذ  أوص إذا: واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا ٕا

 سم٠من وم٠موص اإلؾمالم طمج٦م ي٘مض ومل حي٩م مل ًمٖمػمه أو ُم٤م ُٕمر صمؿ احل٩م، قمٚمٞمف جي٥م يم٤من رضمؾ

 يمذا، وًمف قمٜمل ص٤مًمح وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ حي٩م أن: ومٞم٘مقل يٓمٚمؼ أو سمٕمٞمٜمف ؿمخًّم٤م يٕملم أن إُم٤م حي٩م

٤مت ُمـ يمثػم ذم ٟم٘مقل ويمام ضمٕم٤مًم٦م، يٕمتؼم يمذا وًمف: وم٘مقًمف ٦ٌم اعمٜم٤مؾم  ي٠مظمذه٤م اًمتل ًمٚمرواشم٥م سم٤مًمًٜم

ذان واخلٓم٤مسم٦م يم٤مإلُم٤مُم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمقفم٤مئػ سمٕمض ذم اعمقفمٗمقن  اًمرواشم٥م ومٝمذه ذًمؽ، وٟمحق وٕا

 ذًمؽ ٕن قم٤ٌمداهتؿ: قمغم هلؿ أضمقر أهن٤م قمغم ي٠مظمذوه٤م أن هلؿ ظمّمّم٧م اًمذيـ هل١مٓء جيقز ٓ

ظمرة أضمر ويذه٥م قمٚمٞمٝمؿ يٗمًده٤م  يم٤من إذا ومٙمذًمؽ رواشم٥م، أهن٤م قمغم ي٠مظمذوهن٤م وإٟمام قمٜمٝمؿ، ٔا

 وضمؾ قمز اهلل إمم يت٘مرب أن وم٠مراد ضمٕم٤مًم٦م ًمف وضمٕمؾ قمٜمف ُم٤م ؿمخص حي٩م سم٠من أوص رضمؾ هٜم٤مك
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: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مب ذم ويدظمؾ اجلٕم٤مًم٦م هذه ُمـ ي٠مظمذه ومال اًمقصٞم٦م شمٚمؽ سمتٜمٗمٞمذ

 اهلل ؾم٤مىمف رزق هق وم٢مٟمام ومتقًمف ومخذه إًمٞمف ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل أت٤مك ُم٤م! قمٛمر ي٤م»

دل طمج٦م شمّمٌح أن أُم٤م ُمٜمف، ُم٤مٟمع ٓ ومٝمذاش  إًمٞمؽ  اًمٓمروملم ُمـ يمؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ي٤ًموم ؾمٚمٕم٦م اًٌم

 وهٙمذا ومٞمٝم٤م يٜمزًمقن ًمقصٞمتف اعمٜمٗمذـي وأىم٤مرسمف أهٚمف: أي قمٜمف، واعمحجقج اًمٌدل طمج٦م احل٤مج

٤مدة ـمٌٞمٕم٦م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا  .اًمٕم

 ي٠مظمذه ُم٤م أن: ذًمؽ سمٛمٕمٜمك اًمٌدل طمج٦م احلج٦م ؾمٕمر ذم ي٤ًموم أن إُمر دار وإذا

 رء: يّمٚمف ٓ قمٜمف احل٩م ؾمٌٞمؾ ذم اح٤مل دومع ُمـ يدومٕمف وُم٤م قمٚمٞمف وزر ومٝمق أضمًرا  احل٤مج

 درهيامت أضمؾ ُمـ يٙمقن وإٟمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف يٙمقن ُم٤م احل٤مج هذا طمج٦م ٕن

 .ىمٚمٞمالت

 .اًم١ًمال ذاك قمـ اجلقاب يٛمٙمـ ُم٤م هذا

 جيٕمٚمف أن ممٙمـ هؾ: يٕمٜمل ًمٚمقًمد، سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٘مط اًمٗمريْم٦م خيص هذا :ُمداظمٚم٦م

 شمٓمقع؟

 يٕمتٛمر أن يٛمٙمٜمف ويمذًمؽ شمٓمققًم٤م، أبٞمف قمـ حي٩م أن يٛمٙمـ اًمقًمد يٛمٙمـ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمتٜمٗمؾ سم٤مب ُمـ قمٜمف

 (11:17:45( /24) ضمدة ومت٤موى)

 الُغم عـ احلج ضمْؿ

 وأضمل يّمكم، يٙمـ ومل ُم٤مت واطمد -ُمثالً – اعمٞم٧م قمـ اًمّمالة جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ...واطمد قمـ سمٞمحجقا  اًمٚم ـل ُمثؾ قمٜمف، أصكم قمٜمف أتؼمع أن٤م

 ...قمٜمف سمتّمكم: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اًمٗمرض ـمٌٕم٤ًم، ُمداظمٚم٦م:

 .يٕمٜمل هلقن وصٚم٧م إيف، اًمِمٞمخ:

 .ظمٚمٗمٞم٦م قمٜمده هق ُمداظمٚم٦م:
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٠ٌَّمْ  مَلْ  َأمْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ضمقاب، ؾم١مال ًمٙمؾ قمٚمٞمش، ُم٤م اًمِمٞمخ:  ُصُحِػ  ذِم  سماَِم  ُيٜمَ

ِهٞمؿَ * ُُمقؾَمك َّٓ * َورمَّ  اًمَِّذي َوإسِْمَرا ٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ * ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َأ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  َُم٤م إِ

 [.39 -36:اًمٜمجؿ] ﴾ ؾَمَٕمك

ك ُم٤م إذا وم٠من٧م  وُم٤م صالة، هلل صغم ُم٤م ويٛمٙمـ ُم٤مت، اًمٚم ـل صدي٘مؽ قمـ شمّمكم سمِدَّ

 ؾمٕمٞمؽ؟ ُمـ وإٓ ؾمٕمٞمف ُمـ ومٝمذا اهلل، سمٞم٧م إمم ُم٤م يقُم٤مً  ذه٥م

 .ؾمٕمٞمل ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمًٕمل هذا ُمـ رء ًمف ًمٞمس: إذاً  اًمِمٞمخ:

 ُمثاًل؟ احل٩م، جيقز: ي٘مقًمقا ... ُمداظمٚم٦م:

: شم٘مقل ُم٤م أن٧م اًمِمٞمخ:  أم صحٞمح أن، اًمٕم٤معملم رب ىمقل أُم٤مم أن٧م ٕنف سمٞم٘مقًمقا

ٜم٤م يم٤من وم٢مذا صحٞمح، ُم٤مئ٦م ٓ؟ ٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: سمٞم٘مقل َرسم  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

، أن٧م شم٘مقل سَم٠َمه ٓزم ُم٤م[ 39:اًمٜمجؿ]  هق ُم٤م ـمٞم٥م، أن٧م زم سمت٘مقل وإٟمام سمٞم٘مقًمقا

 ..شم٘مقل؟ سمِّدك أن٧م هٞمؽ ُمق اًمٖمػم؟ قمـ ًمٚمح٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم رأجؽ هق ُم٤م ضمقاسمؽ؟

 ـمٞم٥م دوسمٚمقُم٤مد، أنؽ سمؽ ُمٕمرومتل قمـ: يٕمٜمل سمٕمٞمًدا أيمقن ُم٤م ىمٚم٧م ح٤م أن٤م

ك أن٧م إٟمف قمـ ؾم١ماًمؽ  قمٜمف شمً٘مط سمدك اعمقوقع اٟمتٝمك َهاّل  سمٞمٜمام آٟمذاك، شُمَّمٚم ـل سمِدَّ

ِ٘مط سمدك يمٞمػ رسمف؟ وأن٧م اًمّمالة، ًْ  سمٞمٙمقن هق ُم٤م ًمٚمّمالة، شم٤مرك هذا: يٕمٜمل قمٜمف، شُم

ك وم٠من٧م سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ اًم٘مؼم ذم ووٕمف  سمحٞمٚم٦م اًم٘مؼم ذم اهلل قمذاب ُمـ شُمـَخٚم ّمف سمِدَّ

قه٤م ذقمٞم٦م ٛم  ًَ  ذم رسمٜم٤م إٟمف اًمدهر، ؾمخري٦م واهلل هذه أيمؼم، اهلل صالة، إؾم٘م٤مط ُي

 ذيمرٟم٤م يمام يٗمٕمؾ هق سمام ُيَٙمٚمَّػ اإلٟم٤ًمن أنف قم٤ٌمده سمٞمٕمٚمؿ اًمٙمريٛم٦م أي٤مت ُمـ قمنمات

ـْ ﴿: ي٘مقل أظمرى آي٦م ذم اًم٤ًمسم٘م٦م، أي٦م ذم ك َوَُم ك وَم٢ِمٟمَّاَم  شَمَزيمَّ فِ  َيَتَزيمَّ ًِ  [.78:وم٤مـمر] ﴾ًمِٜمَْٗم

 أن٤م مت٤مُم٤مً، اح٤مدي٦م يم٤مُٕمقر هل اًمروطمٞم٦م: اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام أو اعمٕمٜمقي٦م، اًمٜمقاطمل: يٕمٜمل هذا

 أن٤م ؿمٞمئ٤مً، اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ ذىم٧م ُم٤م وأن٤م اًمٓمٕم٤مم، أنقاع ُمـ أيمٚم٧م أن٧م ضمققم٤من، وأن٧م ضمققم٤من

 شم٠ميمؾ قَمؿ أن٧م ٕنؽ ًمٞمف؟ اؿمٌع، أن قمـ ومْمال شمٌٕمؽ، اًمٓمٕم٤مم سمٚمذة سمحس ُم٤م ًمِِمٌَِٕمؽ؟ سَمِْمٌَع

 ؿمق سمف، اهلل أت٘مل ُم٤م أومٕمؾ وٓ سم٤مهلل، واًمٕمٞم٤مذ ؿم٘مل وأن٤م اهلل، إمم شمت٘مرب سمتّمكم أن٧م ًمٜمٗمًؽ،

 أن٧م، رء سمتٜمٗمٕمؽ ُم٤م أن٤م صاليت إٟمف يمام أن٤م، صاليت ٓإ سمٞمٜمٗمٕمٜمل ُم٤م زم؟ صالشمؽ يٜمٗمٕمٜمل راح



 514   احل٩م قمـ اًمٖمػم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ل  ذم سمدأت أن٧م دام ُم٤م احل٩م، ُمقوقع ٟمٌح٨م أن سمد ٓ صمؿ مت٤مُم٤مً، رء ويمؾ وقمٛمريت وطَمج 

ٔي٦م أظمٓم١موا يمامن ومٞمف اًمٜم٤مس شمقؾمٕمقا  ح٤م احل٩م أن يمام ي٘مقًمقن، اًم٘مقل اًمٙمالم  َوأَنْ ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م ا

٤منِ  ًَمٞمَْس  ًَ َّٓ  ًمإِلِٟم  [.39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

: أي احل٩م قمٚمٞمف وضم٥م ىمد ويم٤من احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم حي٩م ومل ُم٤مت اًمٜم٤مس ُمـ زيد

 ﴿: ي٘مقل واهلل اؾمتٓم٤مع،
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩م   اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َولِل ـِ  اًْم ٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمتَٓم٤َمعَ  َُم [ 97:قمٛمران آل] ﴾ؾَم

ٔي٦م، ُم٤م ؿمقف ـْ ﴿ يٕمٜمل اعمِم٤مئخ ىمقًم٦م قمغم إي٤مه٤م زم شُم١َمّول سمِّدك ؿمٚمقن سم٤م َ  وم٢َمِنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم  هَمٜمِل   الِلَّ

ـِ  لمَ  قَم
ِ
ٔي٦م قمٚمٞمف ؾمٌؼ احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م وُم٤م ُم٤مت اًمٚمـ ل هذا[ 97:قمٛمران آل] ﴾اًمَْٕم٤معَم  ا

  ٓ؟ وإٓ

 ....ُمداظمٚم٦م:

 قمـ احل٩م أن٧م ىمٚمتف اًمكم اًمٙمالم اؾمتٓم٤مع، ُمـ: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ اهلل، ؾم٤محمؽ ٓ، اًمِمٞمخ:

 هٞمؽ سمتحرومٝم٤م ؿمٚمقن ؿمٗم٧م اؾمتٓم٤مع، اًمٚم ـل وإٓ اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمّٚمـل شم٘مّمد اًمٖمػم،

وره٤م؟  ..وسُمَتد 

 اؾمتٓم٤مع، ُم٤م أو احل٩م، اؾمتٓم٤مع يٙمقن أن إُم٤م اإلٟم٤ًمن سمٞمجقز، ُم٤م اًمٌح٨م ذم اخلٚمط

 ﴿ آٟمٗم٤ًم، ىمرأن٤مه٤م أي٦م اؾمتٓم٤مع، ُم٤م إذا
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩م   اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َولِل ـِ  اًْم  ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمتََٓم٤معَ  َُم

ـْ  َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   الِلَّ لمَ  قَم
ِ
 اعمًتٓمٞمع سمٞم٘مقل قَمؿ ُمـ قمـ[ 97:قمٛمران آل] ﴾اًْمَٕم٤معَم

 .اعمًتٓمٞمع همػم وٓ

 .اعمًتٓمٞمع ُمداظمٚم٦م:

 يٛمٙمـ طم٩م، وُم٤م اؾمتٓم٤مع اعمًتٓمٞمع، قمـ سمٜمحٙمل قَمؿ أن ٟمحـ ُمًتٓمٞمع اًمِمٞمخ:

راً  أوروسم٤م إمم طمجقا  ٟم٤مس ومٞمف رًا، ُمرا  سمٞم٧م إمم قمٛمرهؿ ذم واطمدة ُمرة طمجقا  وُم٤م وشمٙمرا

 .هذا قمٜمف حي٩م سمّده َُمـ هذا احلرام، اهلل

 .قمٞم٤مًمف ُمداظمٚم٦م:

ـْ ﴿: ىم٤مل اهلل قمٜمف، سمٞمح٩م أطمد ُم٤م اًمِمٞمخ: َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   الِلَّ لمَ  قَم
ِ
 آل] ﴾اًْمَٕم٤معَم

 إن ومٚمٞمٛم٧م حَي٩ُّم، مل صمؿ وراطمٚم٦م زاداً  ُمٚمؽ ُمـ: »ي٘مقل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر[ 97:قمٛمران
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ٟمٞم٤ًم، أو هيقدي٤مً  ؿم٤مء  قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل طمدي٨م سمػمووه اًمٜم٤مس وسمٕمض ،شجمقؾمٞم٤مً  أو ٟمٍما

 .يّمح ٓ هق ًمٙمـ واًمًالم، اًمّمالة

 أبدًا، قمٜمف حي٩م أن يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م طم٩م، وُم٤م احل٩م اؾمتٓم٤مع هذا إذا: اعمٝمؿ

 واًمّمالة قمٜمف، يّمقم يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م ص٤مم، وُم٤م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي واًمّم٤مئؿ

 ًمٙمـ وصالة، وصٞم٤مم طم٩م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت سم٤مىمل شمريمٜم٤م يمذًمؽ، رء ويمؾ يمذًمؽ،

 قمٜمف يّمقم سمده ذًمؽ، ًمف ٟمٗماًل، يٕمتٛمر سمّده ذًمؽ، ًمف شمٓمققم٤ًم، أبٞمف قمـ حي٩م سمّده اًمقًمد

 .أبداً  إؾم٘م٤مط جم٤مل ومٞمف ُم٤م ٓ، صٞم٤مم، قمٜمف يً٘مط قمٜمف يّمقم ُمش ٟمٗماًل،

 (11: 77: 43/ 732/  واًمٜمقر اهلدى) 

 عٕف؟ يج هؾ اظمٗت والده ضمج صحة دم القلد ؾمؽ إذا

ى إٟمف: ي٘مقل ي٠ًمل ؿم٤مب ُمداظمٚم٦م: ة، ُمـ أيمثر احل٩م ومريْم٦م َأدَّ  اهلل ؾمٝمؾ وىمد َُمرَّ

ي أن ًمف وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف  ويم٤من اهلل، شمقوم٤مه ىمد واًمد وًمف أظمرى، ُمرة احل٩م ومريْم٦م ُي١َمد 

ًمد: طم٩م صح٦م ذم يِمؽ اًمقًمد وًمٙمـ أجْم٤ًم، احل٩م ومريْم٦م أدى ىمد  يٙمـ مل ٕنف اًمقا

 وم٤مًمقًمد ومٞمٝم٤م، اًمٗمجر ُيَّمؾِ  مل وسم٤مًمت٤مزم أقمٚمؿ، شمٕم٤ممم واهلل ُمزدًمٗم٦م ذم َيٜمَؿ ومل ُمتٕمٚماًم،

 ٟمٗمًف؟ قمـ َيـُح٩م أم أن، واًمده قمـ حي٩م هؾ: ي٠ًمل

  ً؟ ٟمٗمال ٟمٗمًف قمـ حي٩م،ٟمٗمالً  اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ٟمٗمالً  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إن فمٜمف، قمغم يٖمٚم٥م ُم٤م طم٥ًم اجلقاب: ٟم٘مقل اًمِمٞمخ:

 .ومال وإٓ قمٜمف، ومٞمح٩م وُمٜم٤مؾمٙمف احل٩م سم٠مريم٤من اًم٘مٞم٤مم اؾمتٓم٤مقمتف قمدم ُمـ ذيمرشمف

 سم٤مسمف ومٝمذا ٟمٗماًل، قمٜمف حي٩م أن أُم٤م قمٜمف، اًمٗمرض إؾم٘م٤مط سمٜمٞم٦م: قمٜمف حي٩م أىمقل وطمٞمٜمام

 اًمٗمرق؟ ًمؽ فمٝمر هؾ ُمٗمتقح،

 .فمٝمر ُم٤م ُمداظمٚم٦م:
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ًمده، سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م يٕمٜمل اًمِمٞمخ: ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أووح سمٕم٤ٌمرة أو ًمقا  واًمده ًمِـَحجَّ

 :طم٤مًمت٤من أو صقرشم٤من،

٤م يِمؽ أنف: إومم احل٤مًم٦م تِف، صح٦م ذم ىمقي٤مً  ؿَمٙمًّ ٦م قمٜمف حي٩م ومٝمق طَمجَّ  .اإلؾمالم طَمجَّ

٦م أنف: اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م ٦م واًمده طَمجَّ  .ٟمٗمالً  قمٜمف حي٩م ومٝمق صحٞمح٦م، طَمجَّ

 يمٞمػ؟ قمروم٧م

 ٟمٗماًل؟ ًمٜمٗمًف حي٩م أم ٟمٗماًل، واًمده قمـ حي٩م أن أومْمؾ أهيام ُمداظمٚم٦م:

ًمد، إيمؼم إضمر يريد يم٤من إن رهمٌتف، طم٥ًم قمغم اًمِمٞمخ:  سمحجتف ومٞم٘مّمد ًمٚمقا

 صمقاب ُمـ رء وي٠متٞمف ٟمٗمًف، قمـ ومٞمح٩م ًمٜمٗمًف إيمؼم إضمر يريد يم٤من وإن واًمده،

ًمده احلج٦م هذه  .وضمقده ؾم٥ٌم يم٤من أنف سم٤مب ُمـ ًمقا

 ؟-ُمثالً – قمٛمرة أو طم٩م صمقاب واًمده، أضمر ُمثؾ ًمف إن: ي٘م٤مل هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .واًمده أضمر اًمِمٞمخ:

 .واًمده أضمر ُمثؾ ُمداظمٚم٦م:

 .وًمده اًمٕمٙمس هٜم٤م اًمِمٞمخ:

 .واًمده أضمر ُمثؾ ًمٚمقًمد إن ي٘م٤مل هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .أظمل ي٤م سم٤مًمٕمٙمس اًمِمٞمخ:

 .اعم٘مّمقد هق هذا ٟمٗماًل، قمٜمف طم٩م إن ُمداظمٚم٦م:

ًمد واًمده؟ أضمر ُمثؾ اًمِمٞمخ:  .حي٩م مل اًمقا

 .واًمده قمـ اًمقًمد طم٩م إن ُمداظمٚم٦م:

ًمد يٙمقن هؾ اًمٕم٤ٌمرة، صح٦م زقمٛمل ذم أن٤م: ًمؽ أىمقل أن٤م طمٌٞمٌل ي٤م اًمِمٞمخ:  ًمٚمقا

 ..ؾمٞمح٩م اًمذي هق اًمقًمد ٕن اًمقًمد، أضمر ُمثؾ

 احلَّج٦م هذه ضمٕمؾ اًمقًمد يم٤من وم٢من اًمقًمد، ٟمِّٞم٦م طم٥ًم قمغم اجلقاب هذا: ًمؽ أىمقل
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ًمد واًمده، قمـ ًمد ًمٜمٗمًف، إضمر ضمٕمؾ يم٤من وإن مت٤مُم٤ًم، وًمده أضمر ومٚمٚمقا  .ُمٜمف رء ومٚمٚمقا

 ( 11: 53: 17/   762/  واًمٜمقر اهلدى)

 زمَد يتزوج وظما أزمٗف عـ يج أن أراد وـ

م هؾ] ُمداظمٚم٦م:  ؟[إب قمـ احل٩م أم اًمزواج اًمِم٤مب ُيَ٘مد 

 شمقىم٤من قمٜمدك يم٤من إذا أُم٤م أبٞمؽ، قمـ ومُح٩مَّ  ًمٚمزواج شمقىم٤من قمٜمدك ُم٤م إذا اًمِمٞمخ:

 .أبٞمؽ قمـ طم٩م صمؿ ومتزوج، ًمٚمزواج

 ( 11: 54: 77/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فٖؾ يج عٕف أزمٕاؤه؟ تووا يج ومل لٓحج وستٌَٗاً  كان رصمؾ

 أبٜم٤مؤه أو اًمقرصم٦م قمٜمف أجح٩م وُم٤مت، حي٩م ومل ًمٚمح٩م ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ُمثاًل؟

 أطمد يًتٓمٞمع ومال يٗمٕمؾ ومل احل٩م اؾمتٓم٤مع وم٢من احل٩م قمٚمٞمف وضم٥م يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ صحٞمح أثر ومٞمف وهذا قمٜمف، حي٩م أن

 ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواهش  أطمد قمـ أطمد يّمقم وٓ أطمد، قمـ أطمد حي٩م ٓ: »-قمٜمف شمٕم٤ممم

 .اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اعمقـم٠م

طمتف اًمّمحٞمح إثر هبذا سمدأت  ُمـ ٟمّمقص ُمـ ُم٠مظمقذ وهق اعمقوقع، ذم ًمٍما

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ذًمؽ ُمـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 ُم٤م أو اًمّمالة أو اًمّمٞم٤مم أو احل٩م ومريْم٦م.. ُم٤م ومريْم٦م سم٠مداء ُأُِمر وم٢مٟم٤ًمن[ 39:اًمٜمجؿ]

 سم٤مًم٘مٞم٤مم َيَتَزكَّ  مل أنف ذًمؽ ومٛمٕمٜمك يٗمٕمؾ: مل صمؿ ذًمؽ، ًمٙمؾ ُمًتٓمٞمٕم٤مً  ويم٤من ذًمؽ، ؿم٤مسمف

ـْ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اًمٗمرائض، هبذه ك َوَُم ك وَم٢ِمٟمَّاَم  شَمَزيمَّ فِ  َيَتَزيمَّ ًِ [ 78:وم٤مـمر] ﴾ًمِٜمَْٗم

 قمذاسمف إمم أو اًمٕم٤معملم رب رمح٦م إمم واٟمت٘مؾ! اًمٞم٘ملم؟ ضم٤مءه أن سمٕمد يزيمٞمف ُمـ ومحٞمٜمئذٍ 

 .سمف يٕم٤مُمٚمف أن وضمؾ قمز اهلل يِم٤مء ُم٤م طمًٌام إًمٞمؿ،
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٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ يزيمٞمف؟ اًمذي ُمـ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ىم٤مل وًمذًمؽ[ 39:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 هذا: أيش أطمد قمـ أطمد يّمقم وٓ أطمد، قمـ أطمد حَي٩ُم ٓ: »اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤مب ذًمؽ

 .اًمٗمرائض ذم

 ومال قمٚمٞمف، وُمِرو٧م يم٤مٟم٧م اًمتل احل٩م ومريْم٦م ُي١َمد   ومل ُم٤مت ومرضمؾ: وًمذًمؽ

 ىمٚم٧م، مم٤م أقمؿ هق مم٤م اًم١ًمال ذم ضم٤مء قمام ومْمالً  قمٜمف، سمدًٓ  حي٩م أن أوٓده أطمد يًتٓمٞمع

 وىمد أخ، اًمذري٦م ذم يٙمقن ىمد ومٝمذا ذريتف، أومراد ُمـ أطمد حي٩م أن يًتٓمٞمع ٓ: أي

 ومٛمـ أبٞمف قمـ حي٩م أن يًتٓمٞمع ٓ اًمقًمد يم٤من وم٢مذا آظمره، وإمم زوضم٦م اًمذري٦م ذم يٙمقن

 .اسمٜمف ُمـ إب هذا قمـ أبٕمد هق ُمـ يًتٓمٞمع ٓ أن أومم سم٤مب

 ط اهلل ورؾمقلش أطمد قمـ أطمد يّمقم ٓ: »ي٘م٤مل يمٞمػ اًم٤ٌمل ذم يرد ىمد وهٜم٤م

 ؟شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ي٘مقل

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمتف اًمذي ذاك يٕم٤مرض يم٠منف هذا: إذاً 

د إٟمام احلدي٨م اجلقاب:  ومريْم٦م، صٞم٤مم وًمٞمس ٟمذر، صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ سمف يرا

 هبذا هق سمٗمروف إٓ قمٚمٞمف ومروف وضمؾ قمز اهلل يم٤من ُم٤م ٟمذراً  ٟمٗمًف قمغم ٟمذر هق: أي

 اًم٘مٞمد؟ هذا أظمذٟم٤م أجـ ُمـ قمٜمف؟ يّمقم أن اعمٞم٧م ًمقزم اًمذي هذا.. ٟمٗمًف قمغم اًمّمٞم٤مم

 همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي: وهل أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م سم٘م٤مقمدة شمتٕمٚمؼ ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م

 ـمالب ُمٕمنم اًم٘م٤مقمدة هذه.. همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى – احلدي٨م ذم: أي – اًمراوي

 اعم٤ًمئؾ سمٕمض ومٝمؿ قمغم ؾم٤مقمدشمٙمؿ أذه٤مٟمٙمؿ ذم ورؾمخ٧م ومٝمٛمتٛمقه٤م إذا! اًمٕمٚمؿ

 .صحٞمح٤مً  ومٝمامً  اًمٕمٚمامء سملم اخلالومٞم٦م

 اهلل رؾمقل صح٤مب قمـ واًمراوي سمؾ ،ط اهلل رؾمقل قمـ ًمٚمحدي٨م اًمراوي

 اًمّمح٤مب، هق إول اًمراوي ُمـ احلدي٨م هذا ُيَّمٜمّػ أن إمم ٟم٤مزل وأن٧م وهٙمذا ط

 هذه يّمٜمػ، أن إمم وهٙمذا اًمت٤مسمٕمل، هذا أت٤ٌمع صمؿ اًمت٤مسمٕمل، شم٤مسمع صمؿ اًمت٤مسمٕمل، صمؿ

 .همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي: إصٜم٤مف هذه يمؾ شمِمٛمؾ اًم٘م٤مقمدة
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 قم٤مئِم٦م أطمدمه٤م ضمٚمٞمالن صح٤مسمٞم٤من رواه احلدي٨م هذا: إول سم٤مًمراوي ٟمٌدأ ومٝمٜم٤م

 هذان.. قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد وأظمر قمٜمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل ريض

 .اًمٜمذر صقم قمغم احلدي٨م محال اًمراوي٤من

 .اإلضم٤مسم٦م ذم أجْم٤مً  ُأـمٞمؾ أن أريد وٓ همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي: إذاً 

وٍ  ُمثالً  أضب أن ُأريد أجْم٤مً  ًمٙمـ  ؿمؽ وٓ وم٠منتؿ.. شم٤مسمٕمل ص٤مطمًٌٞم٤م ًمٞمس ٟم٤مزل ًمرا

: أىمقل ٓ.. احلدي٨م ومٝمؿ قمـ سمٕمٞمديـ اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ قمٚمامء قم٤مُم٦م دمدون طمديث٤مً  شمًٛمٕمقن

 ومٝمؿ ظمالف قمغم احلدي٨م ومٝمٛمقا  إهنؿ: أىمقل إٟمام -صحٞمح وهق- صحٞمح٤مً  ومٝمامً 

 .. اًمّمح٤مب قمـ اًمراوي

 هق اًمّمح٤مب قمـ اًمراوي هذا ُمـ.. اًمّمح٤مب هذا ُمـ اًمٗمٝمؿ هذا: قمٗمقاً 

: ىم٤مل -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م احلدي٨م؟ هق ُم٤م اًمّمحٞمح،

 هذا خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن اًمزُم٤من آظمر دم٤مرش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»

ٟمٜم٤م ومٚمٕمؾ ُمٕمٜم٤مه، ذم وُم٤م احلدي٨م  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب احلؼ دقمقة ُمٕمٝمؿ مجٕمتٜم٤م اًمذيـ إظمقا

: ي٘مقل ُمًٕمقد اسمـ: اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن اؾمٛمٕمقا .. اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم

 ش.سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»

 شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: ؾُمِئؾ ُمًٕمقد اسمـ قمـ احلدي٨م هلذا اًمراوي

 إؾمامء ًمٙمـ! اًمٞمقم اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق هذا ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ

 قمٜمدُم٤م واًمْمالل اًمٙمٗمر سمالد ُمـ ضم٤مءٟم٤م اًمت٘مًٞمط سمٞمع أقمٚمؿ واهلل قمٚمٛمل ذم أن٤م َّتتٚمػ،

ّٛمك سمام ُمٜمٔمؿ سم٤مًمت٘مًٞمط سمٞمع أُم٤م ىمدياًم، سم٤مًمديـ سمٞمع ومٞمف سمٞمع.. اًمٌالد هذه اؾمتٕمٛمرت ًَ  ُي

 .يم٤مومرة أوروسمٞم٦م سمْم٤مقم٦م هذه آظمره وإمم سم٤مًمِمٞمٙم٤مت

 اسمـ قمـ احلدي٨م هلذا اًمراوي: طمرب سمـ ؾمامك ىم٤ملش  سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك»

.. ٟم٘مداً  ُمثالً  سمامئ٦م ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: ُمًٕمقد

 إذا هذا، قمـ هنك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل.. ٟمًٞمئ٦مً .. شم٘مًٞمٓم٤مً  دٟم٤مٟمػم ومخ٦ًم سمامئ٦م

 اعمت٠مظمريـ سمٕمض ُمـ ُمٕمروف وهذا اًمتٗمًػم هذا سمٖمػم احلدي٨م هذا ٟمٗمن أن أردٟم٤م

 هذا؟ يمٞمػ همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى احلدي٨م راوي: أوًٓ : هلؿ ٟم٘مقل سمخ٤مص٦م،
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 ط اًمٜمٌل أصح٤مب أن سمحؼ، قمٚمؿ ـم٤مًم٥م.. قمٚمؿ ـم٤مًم٥م قم٘مؾ ذم يدظمؾ هؾ

 ؾمٛمع أنف أطمدهؿ ذم وأومؽمض ط اهلل رؾمقل ُمـ احلدي٨م يًٛمٕمقن يم٤مٟمقا  طمٞمٜمام

 أم ؟ط اهلل رؾمقل إمم سم٤مًم١ًمال يتقضمف أٓ ووم٘مٝمف، ودًٓمتف ُمٕمٜم٤مه ومٝمؿ وُم٤م احلدي٨م

 ُمٜمف؟ يًتقوح أن دون احلدي٨م ويروي ٟمٗمًف، ذم اجلٝمؾ ذًمؽ يٙمتؿ

 احلدي٨م يًٛمع أن اًمّمح٤مب قمغم ُمًتحٞمؾ هذا: اعم١مُمـ فمـ اًمٔم٤مٟملم أول أن٤م أفمـ

 هذا! قمٚمٞمف؟ اًمرؾمقل ي٠ًمل ٓ هق صمؿ اًمٔم٤مهرة، دًٓمتف يٗمٝمؿ ومل ط اهلل ًمرؾمقل

 .ُمًتحٞمؾ

 اًمّمح٤مب، قمـ احلدي٨م هذا شمٚم٘مك ًمٚمذي اًمّمح٤مب ذم ىمٚمٜم٤م اًمذي هذا ي٘م٤مل: إذاً 

: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ٟمٗمس.. ُمًٕمقد اسمـ ُمـ احلدي٨م ؾمٛمع طمرب، سمـ ؾمامك هٜم٤م هق

 قمـ هنك: »ُمًٕمقد اسمـ ُمـ احلدي٨م ؾمٛمع ح٤م اًمت٤مسمٕمل طمرب سمـ ؾمامك أن أتٔمٜمقن

 ومٝمٛمف وم٢مذا يٗمٝمٛمف، مل أنف وإُم٤م ومٝمٛمف، أنف إُم٤م: رضمٚملم أطمد هق يٗمٝمٛمف، ملش  سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 .وهٙمذا اًمّمح٤مب يٗمٕمؾ يمام أجْم٤مً  ؾمٞم٠ًمل يٗمٝمٛمف مل وإذا ًمٚم١ًمال، داقمل ذم ُم٤م

 ُم٤م: اًمت٤مسمٕمل وي٠ًمل اًمّمح٤مب قمـ احلدي٨م هذا يروي: إذاً  اًمت٤مسمٕمل ؾمٛمٕمٜم٤م وم٢مذا

 هٙمذا ٟمًٞمئ٦ًم، ويمذا ويمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا اًمٌمء هذا شمٌٞمع أن٧م: ي٘مقل احلدي٨م؟ هذا ُمٕمٜمك

.. يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي.. ُيْٗمَٝمؿ أن يٜمٌٖمل احلدي٨م

 اعمقوقع؟ يم٤من أجـ اومتٚم٧ّم، سم٠مين أؿمٕمر

 .احل٩م ذم ُمداظمٚم٦م:

 ٓ،: ىم٤مل أطمد؟ قمـ أطمد يّمقم ٓ: قمٛمر اسمـ ىم٤مل أطمد؟ قمـ أطمد أجح٩م اًمِمٞمخ:

 ش. وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »وهق اًمٌٕمض قمغم يِمٙمؾ ىمد طمدي٨م هٜم٤مك

 اًمرؾمقل سمف أُمر اًمذي اًمّمٞم٤مم هذا وومنوا قم٤ٌمس واسمـ قم٤مئِم٦م رواه هذا: ىمٚمٜم٤م

 ُمـ: شم٘مقًمقا  وٓ شمت٤ًمءًمقا  ٓ.. اًمٜمذر صٞم٤مم سم٠منف قمٜمف يّمقم أن اعمٞم٧م وزم اًمًالم قمٚمٞمف

 ذًمؽ وقمغم همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي: ومٜم٘مقل ُمٓمٚمؼ، احلدي٨م هذا؟ أجـ

 .اًمٜمّمقص ُمـ يمثػم ومٝمؿ ذم شمًؽمحيقا  وم٘مٞمًقا 
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 ؟[قمٜمف حي٩م أن] ًمقًمٞمف ومٞمجقز..احل٩م يًتٓمع مل اعمٞم٧م ُمداظمٚم٦م: 

 ..وٛمٜم٤مً  قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ هذا اًمِمٞمخ:

 .اًم١ًمال ذم حي٩م ومل ُمًتٓمٞمع يم٤من إذا: ىم٤مل ُمداظمٚم٦م:

 وم٠من٤م مت٤مُم٤ًم، اًمٕمٙمس وُمِٝمؿ آؾمتٓم٤مقم٦م سمنمط يمررٟم٤م قمٜمدُم٤م وٛمٜم٤مً  ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ومل اًمقاًمديـ أطمد ُم٤مت إذا ٟمٕمؿ،: أىمقل إذًا، أن٧م ُمرادك قمغم أن أضمٞمٌؽ

 آٟمت٤ٌمه وأرضمق سمؾ قمٜمف حي٩م أن ومٚمٚمقًمد اًمٌٚمقغ ؾمـ سمٕمد! اٟمتٌف اًم٘مٞمد هبذا.. ُمٓمٚم٘م٤مً  احل٩م

 اًمٗمرق؟ ُم٤م قمٜمف، حي٩م أن اًمقًمد قمغم

 ..اًمقاضم٥م ُمداظمٚم٦م:

ًمديـ أطمد ُم٤مت إذا اًمِمٞمخ:  ومٕمغم ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمٌٚمقغ سمٕمد احل٩م قمٚمٞمٝمام جي٥م ومل اًمقا

! اهلل رؾمقل ي٤م: »ىم٤مًم٧م طمٞمٜمام اخلثٕمٛمٞم٦م أُمر ط اًمٜمٌل ٕن ح٤مذا؟ قمٜمف، حي٩م أن اًمقًمد

 قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م احل٩م، ذم اهلل ومريْم٦م أدريمتف وىمد اًمرطمؾ، قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ أب

ل: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل : أظمرى رواي٦م وذمش أرأج٧ِم : »رواي٦م وذمش  قمٜمف طُمج 

ة أو رضمؾ اًم٤ًمئؾ سملم ظمالف هٜم٤مك ٕنفش  أرأج٧َم »  أبٞمؽ قمغم يم٤من إن أرأج٧ِم .. »اُمرأ

 ش.ي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ومديـ: ىم٤مل سمغم،: ىم٤مًم٧م قمٜمف؟ شم٘مْمٞمٜمف أيمٜم٧م ديـ،

 سمٕمض ورسمام..اعمت٠مظمريـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ٕن هٜم٤م: أن آٟمت٤ٌمه أرضمق ًمٙمـ

 وم٤مًمّمالة ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ومٕمٚمقا  يمام: وم٘م٤مًمقا  احلدي٨م، دًٓم٦م قمٙمًقا  اعمت٘مدُملم

 اًمرضمؾ أن ومػمون اًمٗم٘مف، يمت٥م ُمـ يمثػم ذم اًمّمٚمقات ىمْم٤مء.. اًم٘مْم٤مء سم٤مب ذم شمٕمرومقن

 ي٘ميض: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ سمتامُمٝم٤م، ي٘مْمٝم٤م ومل.. قمٚمٞمف ُمٙمًقرة.. صٚمقات وقمٚمٞمف ُم٤مت إذا

 .وًمده

 اًمٙمٗم٤مرة، سم٘مْمٞم٦م ىم٤مل اجلٛمٝمقر هذا سمٕمض ي٘ميض، ٓ ٓ،: اجلٛمٝمقر وهؿ سمٕمْمٝمؿ

 يمت٤مب وجيٕمٚمقن إُمقال جيٛمٕمقن.. ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ٟمٓمٞمؾ وٓ ومٞمٝم٤م ؾمٛمٕمتؿ يٛمٙمـ هذه

 يمؾ.. يقم وؾمتلم ومخ٦ًم سمثالصم٦م اًمًٜم٦م ُمثالً  ييسمقن.. يّمؾ مل ؾمٜم٦م يمؿ.. صالة يمؿ
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 ىمٛمح ُمـ ُُمدّ  صالة يمؾ قمـ خيرضمقن وهذه اهلل، ؿم٤مء ُم٤م اًمٜم٤مشم٩م يٙمقن سمخٛم٦ًم إج٤مم

 ..آظمره إمم

 .سمٕمده ُمـ طمدصم٧م وإٟمام ُمٜمٝم٤م، سمريء اإلُم٤مم طمٜمٞمٗم٦م وأبق طمٜمٗمٞم٦م، سمدقم٦م ـمٌٕم٤مً  هذه

 سمٕمض هٜم٤م ىم٤مًمقا  وم٤محل٩م واًمٜمقم، اًمٜمًٞم٤من سمٕمذر إٓ شُمْ٘م٣َم  ٓ وم٤مًمّمالة: اخلالص٦م

 قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي إول هق رضمؾش  ي٘م٣م أن أطمؼ اهلل ومديـ: »اعمت٠مظمريـ ه١مٓء

 يٛمقت اًمذي.. ديـ وقمٚمٞمف يٛم٧م مل هذا ٓ.. ديـ قمٚمٞمف خيرج ٓ هذا.. حي٩م ومل احل٩م

 يث٧ٌم ٓ أب» ي٘مقل؟ ُم٤مذا احلدي٨م وًمذًمؽ ُمٕمذور، همػم وهذا اعمٕمذور هق ديـ وقمٚمٞمف

 اًمقًمد قمغم َدْيٜم٤مً  اًمٕمذر هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٤مقمتؼم ُمٕمذور هذا: إذاً ش  اًمرطمؾ قمغم

 .قمذر سمدون احل٩م شم٤مرك طمتك وًمٞمس أبٞمف، قمـ ي٘مْمٞمف أن

 وٓ احل٩م قمٚمٞمف ومرض اًمذي اعمٕمذور دًمٞمؾ ومٝمق هذا أُم٤م قمٜمف، وأضمٌٜم٤م إول ذاك

 .ٟمٕمؿ قمٜمف، حي٩م أن وًمده قمـ جي٥م: إذاً  حي٩م، أن يًتٓمٞمع

 (11: 32: 48/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 46: 37/ 732/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾمػموة زمحديث عٓٗف وآؽمتدٓل الُغم عـ احلج ضمْؿ

ٜم ل مل إن ُمداظمٚم٦م: حقن أنٙمؿ: دُمِمؼ ذم ُمٜمٙمؿ ؾمٛمٕم٧م ويمٜم٧م اًمذايمرة، ََّتُ  أن شُمَرضم 

 إطم٤مدي٨م أيمثر أن أقمٚمؿ وومٞمام اًمقاًمديـ، أطمد وًمد ُمـ إٓ يّمح ٓ اًمٖمػم قمـ احل٩م

 ..طمدي٨م واطمد احلدي٨م يرد أبٞمف، أو أُمف قمـ حي٩م ؾم١مال وردت، اًمتل

 .ؿمؼمُم٦م اًمِمٞمخ:

ٝمقٟمف ومٙمٞمػ ؿمؼمُم٦م، ُمداظمٚم٦م:  ..ومٞمام وهؾ ُيَٕم٤مرض، ٓ طمتك شُمَقضم 

 ؾمٛمٕم٧م يمام هق أىمقًمف أزال وٓ أىمقًمف، يمٜم٧م مم٤م ضمزء ذايمرشمؽ ذم اًمذي اًمِمٞمخ:

 .قمٜمٝمؿ سم٤محل٩م ُأْويص ُمـ وصٞم٦م شمٜمٗمٞمذ إمم سم٤مإلو٤موم٦م
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 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 .واًمده قمـ يٙمـ مل وًمق ُمداظمٚم٦م:

 .أوص اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .سمقاًمديف قمالىم٦م ًمف ًمٞمس هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ُم٦م، طمدي٨م أُم٤م اًمِمٞمخ:  ذم اًمٕمٚمامء أوم٤موؾ سمف حَيَْت٩م   يمٞمػ أقمج٥م أن٤م أظمل ي٤م ؿُمؼْمُ

ٌ ل رضمالً  ؾمٛمع اًمرؾمقل أن احلدي٨م ذم ضم٤مء ح٤م اًمٖمػم، قمـ احل٩م ُمقوقع : ي٘مقل ُيَٚم

 ُيَدْٟمِدٟمقن أضمدهؿ مل زم، ىمري٥م أو زم أخ: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م؟ ُمـ: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م قمـ اهلل ًمٌٞمؽ

 ٕنف سمداه٦م يٛمٙمـ ٓ هٜم٤م اجلٛمع ًمٚمجٛمع؟ أو ًمٚمِمؽ هل هؾ اًمٕم٤مـمٗم٦م أو هذه طمقل

 .واطمد رضمؾ

 ُمـ هق أم ُم٤ٌمذة، اعم١ًمول أُمـ اًمِمؽ؟ ضم٤مء ممـ اًم١ًمال هٜم٤م ي٠ميت ؿَمّؽ  هق إذاً 

 ٟمٗمس ُمـ هذا يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ ُمٝمؿ، ُمش ٟمزل أو قمال يٕمٜمل دوٟمف ممـ اًمرواة أطمد

 .اعم١ًمول

 .حي٩م قمّٛمـ يٕمرف ٕنف ُمداظمٚم٦م:

ر قَمؿ ُمٕمٜم٤مه ىم٤مًمف ًمق سمٕمديـ أوًٓ، يٕمرف ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:  ويْمٞمع اًمرؾمقل، قمغم سمٞمَدو 

 قمكمَّ  يٚمػ هق يتّم٤مرقمقن اًمذيـ ُمثؾ وسمتِمقومٜم٤م اًمٞمقم، اًم٤ًمئٚملم سمٕمض يٗمٕمؾ يمام قمٚمٞمف

ر أنف سمٞمح٤مول ُمًٙملم يدري ٓ هق سمس ًمّم٤محلف قمٚمٞمف أخػ وأن٤م قمٚمٞمف، أخػ وأن٤م  ُيَٖمر 

سًم٤م ٕقمٓمٞمف ب  ُمثؾ ُمق اًم٘مّم٦م رضمؾ أنف أيمتِمػ إظمػم ذم أن٤م ًمٙمٜمل يمٞمٗمف، طم٥ًم ضمقا

 .ظمٓم٠م وهذا هٙمذا ي٘مقل ٟمٗمًف هق أو يمذًمؽ هق ي٘مقل وأطمٞم٤مٟم٤مً  هق، ي٘مقًمف اًمذي
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 ٟمحـ ـمٞم٥م،.. اعم١ًمول ًمٚمحدي٨م، اًمراوي همػم ُمـ اًمِمؽ هذا أن ومٞم٘مٞمٜم٤مً : اعمٝمؿ

 َهِقّي٦م قمـ ضمقاب قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اًمرواي٦م، هذه ذم اًمٜمٔمر وإُمٕم٤من اًمتحرير هذا سمٕمد أن

 واوح؟ قمٜمف، اعمحجقج

 سمٕمْمٝمؿ هٜم٤م ٕهنؿ قم٤مُم٦م: دًٓم٦م احلدي٨م ُمـ ٟم٠مظمذ أن ًمٜم٤م جيقز ٓ: وم٢مذاً  ـمٞم٥م،

 ُيٜمَّزل! يمذا ُمقوع ذم يمذا إيش ذم آؾمتٗمّم٤مل شمرك أن ُمًتٕمٛمٚم٦م قم٤ٌمرة يقردون

 .(7)اًمٌمء هذا طم٤مومٔملم ًمٙمؿ ُم٤م اعم٘م٤مل، ُم٤مذا؟ ُمٜمزًم٦م،

 هذه أن قمغم احلدي٨م، هذا قمغم سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ اًمٙمٚمٛم٦م هذه يقردون أهنؿ يٕمٜمل اعمٝمؿ،

 احل٤مدصم٦م، هذه همػم ذم وأبداً  دائامً  هب٤م آؾمتدٓل جيقز ٓ وأنف ومٞمٝم٤م، رأي زم أن٤م اًمٙمٚمٛم٦م

 اعمٕم٤مين ًمٙمؾ اعمج٤مل ومتح يٕمٜمل ٓ آؾمتٗمّم٤مل، ُم٤م طم٤مدصم٦م ذم اًمرؾمقل شمرك ٕن ح٤مذا؟

 ٕنف آؾمتٗمّم٤مل: شمرك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل..آؾمتٗمّم٤مل شمرك سم٥ًٌم شمدظمؾ اًمتل

دة اعم٠ًمخ٦م أن اًم٤ًمئؾ ُمـ يٕمٚمؿ  أنف ًمٚمرؾمقل طم٤مضم٦م ذم ومام واحلدود، اًمٜمٓم٤مق ُُمـَحدَّ

 واوح؟ ويًتقوح، يًتٗمّمؾ

 وقمدم ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل احلدي٨م، هذا همػم ذم اًم٘م٤مقمدة هذه اؾمتٕمامل: ًمذًمؽ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ومٞمام إـمالىم٤مً  شمرد ومال هٜم٤م أُم٤م سم٢مـمالق، اؾمتٕمامهل٤م

 اخلثٕمٛمٞم٦م، يم٠مب أب٤مً  يٙمقن أن يٛمٙمـ قمٜمف اعمحجقج هذا: آظمر رء ي٠ميت هذا سمٕمد

 أوص ُُمْقصٍ  قمـ يٙمقن أن يٛمٙمـ: صم٤مًمث٤مً .. صم٤مٟمٞم٤مً  هذا احلدي٨م، ذم طُمّج٦م ومٞمف ُم٤م طمٞمٜمئذٍ 

ٌ ل يم٤من اًمذي هذا احل٤مج  .قمٜمف حي٩م سم٠من ؿمؼمُم٦م قمـ ُيَٚم

دل حلج٦م دًمٞمالً  يمقٟمف قمـ احلدي٨م خيرج: وم٢مذاً   ويدظمؾ وذط، ىمٞمد سمدون قم٤مُم٦م سمّمقرة اًٌم

 وضمؾ قمز اهلل أوىمٗمٜمل سمٕمد ومٞمام صمؿ هٙمذا، أىمقل يمٜم٧م.. ُمنموقم٦م وصٞم٦م شمٜمٗمٞمذ ُمقوقع ذم

ن إمم يمٜم٧م وإن وهمػمه٤م،ش اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ» ذم رواي٤مت قمغم سمٗمْمٚمف  ًمّمح٦م أـمٛمئـ مل ٔا

 ؿم٤ميػ أب،: ىم٤مل ؿمؼمُم٦م؟ ُمـ اًم٘مّم٦م، هذه ذم رأجؽ ؿمق طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمٜمف إؾمٜم٤مده٤م،

                                                           

العموم  ُمٜمزًم٦م يتٜمزل آطمتامل ُمع إطمقال طمٙم٤مي٤مت ذم آؾمتٗمّم٤مل شمرك: اًمِم٤مومٕمل ىمقل ي٘مّمد اًمِمٞمخ ًمٕمؾ  (7)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده]يف املقال.
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ؾمتدٓل جيقز ومال..طمٞمٜمئذ  .أبداً  سم٤محلدي٨م ٓا

 (11: 53: 37/ 237/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 56: 54/ 237/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمتقدم ازمٕٖا عـ األم ضمج

ة :اًم٤ًمئؾ  ؾمٌٕم٦م وقمٛمره أؿمٝمر، ؾمٌٕم٦م ُمٜمذ شُمقذم   اًمذي اسمٜمٝم٤م قمـ حت٩م أن شمريد اُمرأ

 ُم٘مدرة وهل٤م حي٩م، مل ٕنف قمٜمف: أطم٩م اهلل ؿم٤مء إن: ضمٜم٤مزشمف ذم ىم٤مًم٧م وىمد ؾمٜم٦م، وقمنميـ

٦م حيجقا  ومل ديقٟمف، قمٜمف ؾمددوا إظمقان وًمف ذًمؽ، قمغم  قمٛمره اسمـ وًمف اإلؾمالم، طَمجَّ

 وًمده٤م، قمـ ًمٚمح٩م حمرم ُمع اًمذه٤مب وشمريد اإلؾمالم، طمج٦م طمج٧م واعمرأة ؿمٝمريـ،

 ؿمٞمخٜم٤م؟ هذا جيقز هؾ

 هق اًمٕمٙمس إٟمام اًمقًمد، قمـ إم طم٩م ضمقاز قمغم دًمٞمؾ اًمنمع ذم يقضمد ٓ اًمِمٞمخ:

 أو شمٓمققم٤مً  ٟمٗمًٝم٤م قمـ حت٩م ومٝمل وًمذًمؽ وأبٞمف، أُمف قمـ اًمقًمد حي٩م أن وهق اًمّمقاب،

 طمجتٝمؿ، قمدم ذم ُمٕمذوريـ ويم٤مٟمقا  اإلؾمالم طمج٦م طَمّجقا  ُم٤م يم٤مٟمقا  إن وأُمٝم٤م أبٞمٝم٤م قمـ

 أطمدمه٤م قمـ ومتح٩م اإلؾمالم، طمج٦م طمجقا  يم٤مٟمقا  وإن أُمٝم٤م، أو أبٞمٝم٤م قمـ حت٩م ومٝمل

 اسمٜمف اهلل ؿم٤مء وم٢من قمٜمف، حت٩م أن أرادت اًمذي ًمقًمده٤م وسم٤مًمٜم٦ًٌم شمٓمققم٤ًم، سم٤مٕم وشمٌدأ

 طملم ٟمٗمًف قمـ حي٩م صمؿ اًمّمالة، قمغم ويقافم٥م إؾمالُمٞم٦م، شمرسمٞم٦م ويؽمسمك َيْٙمؼُم  اًمّمٖمػم

 .اًمنمع يٕمٓمٞمف اًمذي هذا. أبٞمف قمـ حي٩م صمؿ آؾمتٓم٤مقم٦م،

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 11: 33: 51/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)





 زمسو
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 زمداطمؾ خمتص هذا فٖؾ زوزم، واء رشب عٕد وستجاب الدعاء

 وْان أي دم أم وْة،

 ُمٙم٦م، سمداظمؾ خمتص هذا ومٝمؾ زُمزم، ُم٤مء ذب قمٜمد ُمًتج٤مب اًمدقم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 ُمٙم٤من؟ أي ذم أم

 .أراه اًمذي هق إول اًمِمٞمخ:

 ( 11: 71: 71/ 874/ واًمٜمقر اهلدى)

 وـ هذا أن ععم قائامً  زوزم وـ ط الٕبل زمرشب زمًَٖؿ يستدل

 السٕة

 ُمـ هذا أن قمغم ىم٤مئامً  زُمزم ُمـ ط اًمٜمٌل سمنمب سمٕمْمٝمؿ يًتدل] :ُمداظمٚم٦م

 ؟[اًمًٜم٦م

ٝم٤م اًّمكم اًمرؾم٤مًم٦م ؿمٗمتؿ :اًمِمٞمخ  اًمٜمٝمقض يمٞمٗمٞم٦م ذم ضمزء» ؾمامه اًمًٕمقديلم، أطمد أخٗمَّ

 .اجلزء هذا ؿمٗمتقا  ُم٤م أفمـ، زيد سمـ سمٙمر اؾمٛمف اًمكمش اًمّمالة ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم

 .اؾمٛمف.. .زيد أبق سمٙمر :ُمداظمٚم٦م

ض هذا ىمري٦ٌم، عمدة هقن يم٤من اًمكم هذا :اًمِمٞمخ  عم٠ًمختلم، اجلزء هذا ذم شَمَٕمرَّ

 أنف سمرهمؿ اجلٚم٦ًم، هذه ٟمٗمك ومٝمق آؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم سمٕمد اًمٜمٝمقض: إومم اعم٠ًمخ٦م

 ذم وصحٞمح طمقيرث، سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـش اًمٌخ٤مري» ذم صحٞمح ذًمؽ ذم احلدي٨م

 اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًم٤ًمقمدي مُحَْٞمد أب طمدي٨م ُمـ وهمػمهش داود أب ؾمٜمـ»

 إمم ي٘مقم اًمرؾمقل أراد ح٤م أنف» وومٞمٝم٤م اًمّمالة هلؿ وصػ طمٞمٜمام َصّدىمقه يمٚمٝمؿ ط

 ش.ىم٤مم صمؿ اخلٗمٞمٗم٦م اجلٚم٦ًم هذه ضمٚمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م



 521   زُمزم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اهلل ؾمٌح٤من ًمٙمـ -اًمِم٤مهد وهٜم٤م- ضمٞمد، سمح٨م سمٞمٜم٘مؾ اًمرضمؾ هذا: اًمِم٤مهد 

 ومال -وطمديث٤مً  ىمديامً - اًمٕمٚمامء مج٤مهػم ذًمؽ وسمٕمٙمس َُمـِحّٚمف، همػم ذم اًمٌح٨م هذا ووع

ٌ ٘مقن  .ىم٤مئامً  زُمزم ُم٤مء ذب وهق اعمٜم٤مؾم٥م، ُمٙم٤مٟمف ذم اًمٌح٨م هذا ُيَٓم

 شمتْمٛمـ ٓ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أومٕم٤مل ممٙمـ أنف: اًمٌح٨م ظمالص٦م

: -ُمثالً – إُمثٚم٦م سمٕمض هق وسمٞمجٞم٥م ًمٕمذر، اًمٌمء يٗمٕمؾ وم٘مد اًمتنميٕمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م

 إمم قمروم٤مت ُمـ أوم٤مض ح٤م اًمرؾمقل أن أؾم٤مُم٦م طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ُمث٤مل ضم٤مي٥م

 هذا ُم١مًمػ-: سمٞم٘مقل ومٝمق ،اًمًالم قمٚمٞمف وسم٤مل ٟمزل اًمٓمريؼ ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم ُمزدًمٗم٦م

 اًمتل هل ًمٚمتٌقل اًمًالم قمٚمٞمف طم٤مضمتف ٕنف احل٩م: ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ يٕمتؼم ٓ هذا إن -اجلزء

 اًم٘مٛمٞمص، أزرار حمٚمقل يّمكم يم٤من قمٛمر اسمـ إن: ُمٜمٝم٤م إُمثٚم٦م سمٕمض وسمٞمجٞم٥م محٚمتف،

 ...اًم٘مٛمٞمص أزرار حمٚمقل يّمكم اهلل رؾمقل رأج٧م اهلل، قمٌد ي٤م قمٛمر اسمـ ي٤م هٞمؽ ًمٞمش

 ضمٚم٦ًم ُمقوقع قمغم إُمثٚم٦م هذه سمٞمٓمٌؼ سَم٠َمه، اخلٓم٠م صمؿ أُمثٚم٦م، ضم٤مي٥م: اعم٘مّمقد

 هق ومٞمف، سمٜمٕمٛمؾ ٟمحـ اًمكمش اًمٕمجـ طمدي٨م» سمٞمٕمّرضمٝم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م واعم٠ًمخ٦م اإلؾمؽماطم٦م،

 ٓ- أنف وُمٕمٚمقم ىم٤مئاًم، زُمزم ذب اًمرؾمقل أن: اًمِم٤مهد ويـ اعمًٙملم، ُُمَْمّٕمٗمف

 ذًمؽ ومٕمؾ  ىم٤مئامً  ذب ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن هٜم٤م فمٝمر ُم٤م -ىم٤مئامً  اًمنمب أقمٜمل

 أنف ظم٤مص٦م زُمزم ُم٤مء ذب ذم اًمًٜم٦م: ًمؽ سمٞم٘مقل ذًمؽ ُمع يمٞمػ؟ قمروم٧م شمنميٕم٤ًم،

 اًمٌٕمٞمدة اًمٌالد إمم زُمزم قمٜمد زُمزم ذب ُمـ اًمدقمقة هذه اٟمت٘مٚم٧م صمؿ ىم٤مئاًم، ينمب

 زُمزم، ُمٕمف وضم٤مي٥م ٟمّمٞم٥م، ًمف يمت٥م اهلل اًمكم احل٤مج سمٞمجل اح٤مء، إًمٞمٝم٤م ُيٜمَْ٘مؾ اًمتل

 ىم٤مئاًم، ذب اًمرؾمقل ًمٞمش؟ ىم٤مئاًم، سمٞمنمب سمٞم٘مقم واطمد يمؾ احل٤مضيـ يً٘مل سمٞمجقز

 هذا وضمٕمؾ ىم٤مصدًا، يم٤من أنف ًمؽ شمٌلم هؾ ًمٙمـ ىم٤مئاًم، ذب.. .اًمرؾمقل لطمٌٞمٌ ي٤م

 .ًمزُمزم سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص٤مً  طمٙمامً 

 سمٞمجٞمٙمؿ ح٤م اًمدٟمٞم٤م سمالد يمؾ ذم سم٤مًمٙمؿ ُم٤م ًمٙمـ ظم٤مص، طمٙمؿ هٜم٤مك ٟمٕمؿ: ومروٜم٤م ًمق

 ىم٤مئامً  اًمنمب قمـ هنك ىمد اًمرؾمقل أن ُمٕمٜم٤مه ُمٕمٜمك، إيف ىمٞم٤مم، سمتنمسمقا  سمت٘مقُمقا  زُمزم

 ذب أنف اًمٔم٤مهر ًمٙمـ ىم٤مئاًم، ذب اًمرؾمقل أن ومّمحٞمح ىم٤مئاًم، اًمنمب قمـ وزضمر

 قمٌد اًمّمح٤مب رواي٦م ُمـ أطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أن٤م أىمقل يمام اًمزطم٤مم، ًمِمدة ًمٚمزطم٤مم، ىم٤مئامً 
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 اًمرؾمقل ؿم٤مف أنف: اعمٝمؿ ٟمًٌف، سم٤ٌمزم خيٓمر ًمٕمٚمف قم٤مُمر سمـ اهلل قمٌد أجش قم٤مُمر، سمـ اهلل

 سمٞم٘مقًمقا  ُمثٚمامش إًمٞمؽ إًمٞمؽ» وٓش ـمريؼ» ٓ طمقًمف واًمٜم٤مس يٛمٌم احل٩م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 أدريم٧م وم٠من٤م إُمت٤مر، قمنمات ـمريؼ هلؿ يٗمًحقا  ُم٤م سمد ٓ اًمٞمقم، اًمًٕمقديلم إُمراء

 أؾمٛمع ب ومقضمئ٧م اًمًٕمقدي اًمٗمقج يمٛمرؿمد اًمري٤مض إمم رطم٧م طمجج٧م ُمرة ٕول

قه سمقق، صقت  اًم٘مّم٦م هل ُم٤م.. .هذا اًمٕمًٙمري سمقق سمقرفم٤من سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م سمٞمًٛم 

 ًمف، شُمـْخَٚمـك اًمِمقارع ؿم٤من ُمـ هذا اًمٌقق هبذا ومٌٜميب سمًٞم٤مرشمف، يُٛمر سمِّده إُمػم: ىم٤مل

ًمٞمف اًمٜم٤مس اًمٌنم ؾمٞمد اًمرؾمقل احلدي٨م، هذا ذيمرت  ـمريؼ: ي٘مقل أطمد، وٓ طمقا

 سمِّده ضم٤مء ح٤م وم٤مًمرؾمقل ،شإًمٞمؽ إًمٞمؽ» وٓ ،هٞمؽ روح ـمرد ٓ اًمًالم، قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل

ٜم٦م طم٥ًم ينمب أن أراد ًمق مت٤مُم٤ًم، طمقًمف ُمٙمتٔملم اًمٜم٤مس زُمزم، ُمـ ينمب  ً : يٕمٜمل اًم

: أوًٓ  ىم٤مئاًم، زُمزم ُمـ اًمرؾمقل ذب: وم٢مذاً [..ييوه] يٛمٙمـ  ىَمّرره٤م، اًمّٚمـك اًمًٜم٦م

 .أبداً  ًمٌمء ٓ ًمٚمزطم٤مم ذًمؽ ومٕمؾ أنف اًمٔم٤مهر: صم٤مٟمٞم٤مً  اًمتنميع، ىمّمد ومٞمٝم٤م فم٤مهر ُمش

 .ذقمل ًمٕمذر إٓ ىم٤مقمداً  ُينمب أن اعمٞم٤مه، يمٙمؾ زُمزم ُم٤مء ذم إصؾ: وم٢مذاً 

 (11 :47: 57/ 733/  واًمٜمقر اهلدى)

 الٌقاف زمَد زوزم وـ الرشب

 صمؿ وُمـ ريمٕمتلم يّمٚمقن اًمٓمقاف سمٕمد اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخل ُمداظمٚم٦م:

 هذا؟ جيقز هؾ...يٕمٜمل زُمزم ومقق ُمـ ينمسمقن

 ُمـ أو احل٩م، أريم٤من ُمـ ًمٞمس زُمزم ُمـ اًمنمب ىمْمٞم٦م ًمٙمـ جيقز، اًمِمٞمخ:

 سم٤مًمرؾمقل ي٘متدي أن اإلٟم٤ًمن اؾمتٓم٤مع ومٙمٚمام احل٩م، ؾمٜمـ ُمـ هق إٟمام احل٩م، واضم٤ٌمت

 هق هذا يٙمقن ط اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام ُم٤ٌمذة -ُمثالً – اًمٌئر ُمـ ومٞمنمب اًمًالم، قمٚمٞمف

 .سم٤مًمٌئر شمتّمؾ ٟم٘مٓم٦م أىمرب ُمـ: إذاً  اعمٛمٙمـ، ُمـ ًمٞمس أن اًمًٜم٦م،

 (11: 73: 55/ 415/ واًمٜمقر اهلدى)
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َب  لِـام زوزم واء: ضمديث  زمٓد أي دم رشهبا يىٔؾ هؾ لف، رُشِ

 أضمد؟ أي ووـ

 ..احلدي٨م ًمف ذب ح٤م زُمزم ُم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 .هذا صحٞمح طمدي٨م اًمِمٞمخ:

قمٝم٤م زُمزم ُم٤مء ضم٤مب اًمقاطمد ًمق قمٚمٞمف ويٜمٓمٌؼ ُمداظمٚم٦م:  آردن؟ ذم ووزَّ

 .سمس هٜم٤مك ٓ، اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤مك سمس ُمداظمٚم٦م:

 (11: 59: 45/ 733/  واًمٜمقر اهلدى)



 احلاد تهه متفرقة مصائل
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 والتْبغم التٓبٗة فًؾ

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ٟمٕمؿ :ىم٤مل سم٤مجلٜم٦م؟: ىمٞمؾ سمنم، إٓ ىمط ُمٙمؼم يمؼم وٓ سمنم، إٓ ىمط ُمٝمؾ أهؾ ُم٤م»

 .[واًمتٙمٌػم اًمتٚمٌٞم٦م ومْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.755/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؽمٕني مخس كؾ احلج فًؾ

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 متيض اعمٕمٞمِم٦م، ذم قمٚمٞمف ووؾمٕم٧م ضمًٛمف، ًمف أصحح٧م قمٌدا إن: ي٘مقل اهلل إن»

 ش.عمحروم إزم يٗمد ٓ أقمقام مخ٦ًم قمٚمٞمف

 :[ىم٤مل صمؿ ؾمٜملم، مخس يمؾ احل٩م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 صحٞمحف ش ذم طم٤ٌمن اسمـ رواه» ش:734/  2»"  اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري ىم٤مل :فائدة

 طمل سمـ طمًـ يم٤من: ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض أظمؼمين اعمٜمذر سمـ قمكم ىم٤مل: وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل»

 احل٩م يؽمك ٓ أن اًمّمحٞمح اعمقه ًمٚمرضمؾ وحي٥م ي٠مظمذ، وسمف احلدي٨م، هذا يٕمجٌف

 ش.ؾمٜملم مخس

 (.224/ 4)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ضمجف يبط مل اإلؽمالم إىل عاد شمؿ ارسمد شمؿ ضمج إذا اظمسٓؿ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمٚمٞمف جي٥م ومل طمجف حيٌط، مل اإلؾمالم، إمم قم٤مد صمؿ ارشمد، صمؿ طم٩م، إذا اعمًٚمؿ

 طمزم اسمـ واظمت٤مره ؾمٕمد، سمـ اًمٚمٞم٨م ىمقزم وأطمد اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ُمذه٥م وهق إقم٤مدشمف،
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/  7» شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىم٤مل ذيمره، ُمـ ٓسمد أنف أرى ُمتلم، ضمٞمد سمٙمالم ًمف واٟمتٍم

 اًمٜم٤مر ُمـ واؾمتٜم٘مذه شمٕم٤ممم اهلل هداه صمؿ ارشمد، صمؿ واقمتٛمر، طم٩م ُمـ - ُم٠ًمخ٦م»ش: 277

 اًمٚمٞم٨م ىمقزم وأطمد اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق اًمٕمٛمرة، وٓ احل٩م يٕمٞمد أن قمٚمٞمف ومٚمٞمس وم٠مؾمٚمؿ

: شمٕم٤ممم اهلل سم٘مقل واطمتجقا  واًمٕمٛمرة، احل٩م يٕمٞمد: ؾمٚمٞمامن وأبق وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

ـَ ﴿ ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم َـّ قَمَٛمُٚمَؽ َوًَمتَُٙمقَٟم يْم٧َم ًَمٞمَْحٌََٓم ـْ َأْذَ
 همػمه٤م، طمج٦م هلؿ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ،﴾ًَمئِ

 اًمذي قمٛمٚمؽ ًمٞمحٌٓمـ أذيم٧م ًمئـ: ومٞمٝم٤م ي٘مؾ مل شمٕم٤ممم اهلل ٕن ومٞمٝم٤م، هلؿ طمج٦م وٓ

 قمٛمٚمف حيٌط أنف شمٕم٤ممم أظمؼم وإٟمام دمقز، ٓ اهلل قمغم زي٤مدة وهذه شمنمك، أن ىمٌؾ قمٛمٚم٧م

 طم٩م وًمق. ؿمؽ سمال طمؼ وهذا أؾمٚمؿ، إذا ٓ ذيمف، قمغم أجْم٤م ُم٤مت إذا اًمنمك سمٕمد

 وأجْم٤م اًمقاضم٥م، قمـ ذًمؽ ُمـ رء جيزه مل زيمك أو ص٤مم أو صغم أو اقمتٛمر أو ُمنمك

ـَ ﴿: ومٞمٝم٤م شمٕم٤ممم ىمقًمف وم٢من ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم  اإلؾمالم إمم رضمع إذا اعمرشمد أن سمٞم٤من ﴾ َوًَمَتُٙمقَٟم

 ٓ ٕنف سم٤مجلٜم٦م، قمٚمٞمف وجم٤مزى ًمف ُمٙمتقب هق سمؾ أصال إؾمالُمف ىمٌؾ قمٛمؾ ُم٤م حيٌط مل

 سمؾ اخل٤مهيـ ُمـ ًمٞمس اإلؾمالم إمم رضمع إذا اعمرشمد أن ذم إُم٦م ُمـ أطمد سملم ظمالف

 يمٗمره، قمغم اعمٞم٧م هق قمٛمٚمف حيٌط اًمذي أن ومّمح اًمٗم٤مئزيـ، اعمٗمٚمحلم اعمرسمحلم ُمـ

 أو يمٗمره سمٕمد أؾمٚمؿ ُمـ ٓ ؿمؽ، سمال اخل٤مهيـ ُمـ هق وهذا ُمرشمد، همػم أو ُمرشمدا

ـْ ِديٜمِِف وَمٞمَُٛم٧ْم َوُهَق يَم٤مومٌِر ﴿ : شمٕم٤ممم وىم٤مل ردشمف، سمٕمد اإلؾمالم راضمع ـْ َيْرشَمِدْد ُِمٜمُْٙمْؿ قَم َوَُم

 سم٠من إٓ ارشمد إن قمٛمٚمف حيٌط ٓ أنف ُمـ: ىمقًمٜم٤م ٟمص ومّمح ﴾وَم٠ُمْوئَلَِؽ طَمٌَِٓم٧ْم َأقْماَمهُلُؿْ 

ـْ ﴿ : ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل ووضمدٟم٤م يم٤مومر، وهق يٛمقت َأين  َٓ ُأِوٞمُع قَمَٛمَؾ قَم٤مُِمٍؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

ٍة ظَمػْمًا َيَره﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ،﴾َذيَمٍر َأْو ُأنْثَك ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ  جيقز ٓ قمٛمقم وهذا ﴾وَمَٛم

 .ًمف يْمٞمٕم٤من وٓ ؾمػمامه٤م، اإلؾمالم راضمع إذا وقمٛمرشمف طمجف أن ومّمح َّتّمٞمّمف،

 قمـ يمالمه٤م اعمٕمٜمك قمروة سمـ هِم٤مم وقمـ اًمزهري قمـ يم٤مًمِمٛمس ـمرق ُمـ ورويٜم٤م

 أي: اًمًالم قمٚمٞمف اهلل ًمرؾمقل ىم٤مل أنف أظمؼمه طمزام سمـ طمٙمٞمؿ أن اًمزسمػم سمـ قمروة

 صٚم٦م أو قمت٤مىم٦م أو صدىم٦م ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم هب٤م أتحٜم٨م يمٜم٧م أُمقرا أرأج٧م اهلل رؾمقل

 .شظمػم ُمـ أؾمٚمٗم٧م ُم٤م قمغم أؾمٚمٛم٧م» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أضمر؟ أومٞمٝم٤م رطمؿ،

 (.495-494/ 7/ 7)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م 
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 الساعة؟ قٗام قبٗؾ البٗت يج هؾ

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش:2/  65» ش  ُمًٜمده» ذم يٕمغم أبق رواه  ش.اًمٌٞم٧م حي٩م ٓ طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»

 أب قمـ قمت٦ٌم أب سمـ اهلل قمٌد قمـ ىمت٤مدة طمدصمٜمل ؿمٕم٦ٌم قمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م ظمٞمثٛم٦م أبق طمدصمٜم٤م

 4» واحل٤ميمؿش 7884» طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف يٕمغم أب ـمريؼ وُمـ. ُمرومققم٤م اخلدري ؾمٕمٞمد

 ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م. ؿمٕم٦ٌم قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـش 453/ 

 إنّم٤مري هق قمت٦ٌم أب سمـ اهلل وقمٌد. اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ، ىم٤مل يمام اًمِمٞمخلم

 وىمد. احلج٤مج اسمـ هق وؿمٕم٦ٌم. طمرب سمـ زهػم اؾمٛمف ظمٞمثٛم٦م وأبق. أنس ُمقمم اًمٌٍمي

 ًمٞمحجـ»:  ُمتٜمف ذم ىم٤مل أنف إٓ. سمف ىمت٤مدة قمـ :وم٘م٤مل احلج٤مج، سمـ احلج٤مج ظم٤مًمٗمف

 ،ش413/  7» اًمٌخ٤مري أظمرضمف ش.وُم٠مضمقج ي٠مضمقج ظمروج سمٕمد وًمٞمٕمتٛمرن اًمٌٞم٧م،

 اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ»: ؿمٕم٦ٌم قمـ اًمرمحـ قمٌد وىم٤مل. ىمت٤مدة قمـ وقمٛمران أب٤من شم٤مسمٕمف»: وىم٤مل

 ش.أيمثر وإول ش.اًمٌٞم٧م حي٩م ٓ طمتك

 قمٛمران وُمت٤مسمٕم٦م. واحل٤ميمؿش 64 و 48 و 27/  3» أمحد قمٜمد أب٤من، وُمت٤مسمٕم٦م: ىمٚم٧م

 - 289/  7» يٕمغم أب ويمذاش 28/  3» أجْم٤م قمٜمده - اًم٘مٓم٤من داور اسمـ وهق -

 سمـ ؾمٕمٞمد ه١مٓء شم٤مسمع وىمد »ش: 455/  3» ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ش.اعمٙمت٥م ُمّمقرة

 اًمٜم٤مس إن: وًمٗمٔمف قمٜمف، قم٤ٌمدة سمـ روح قمـ محٞمد سمـ قمٌد أظمرضمف. ىمت٤مدة قمـ قمروسم٦م أب

 أن ذيمر صمؿ ش.وُم٠مضمقج ي٠مضمقج ظمروج سمٕمد اًمٜمخؾ ويٖمرؾمقن ويٕمتٛمرون ًمٞمحجقن

د اًمٚمٗمظ، هذا قمغم ذيمره شم٘مدم ُمـ ٓشمٗم٤مق احلج٤مج رضمح إٟمام اًمٌخ٤مري  سمام ؿمٕم٦ٌم واٟمٗمرا

 يٕمٜمل - إول ُمـ اعمٗمٝمقم ٕن اًمتٕم٤مرض فم٤مهرمه٤م ٕن ذًمؽ ىم٤مل وإٟمام خي٤مًمٗمٝمؿ،

ط سمٕمد حي٩م اًمٌٞم٧م أن - احلج٤مج طمدي٨م . سمٕمده٤م حي٩م ٓ أنف اًمث٤مين وُمـ اًم٤ًمقم٦م، أذا

 ي٠مضمقج ظمروج سمٕمد اًمٜم٤مس طم٩م ُمـ يٚمزم ٓ وم٢مٟمف احلديثلم، سملم اجلٛمع يٛمٙمـ وًمٙمـ

  .اًم٤ًمقم٦م فمٝمقر ىمرب قمٜمد ُم٤م وىم٧م ذم احل٩م يٛمتٜمع أن وُم٠مضمقج

 (.557-556/ 5)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 زمحر وْة وزمني زمٕٗف كان وـ ععم احلج يسّط هؾ

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ٟم٤مرا اًمٌحر حت٧م وم٢من اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم هم٤مز أو ُمٕمتٛمر أو طم٤مج إٓ اًمٌحر يريم٥م ٓ»

 .ُمٜمٙمر ش.سمحرا  اًمٜم٤مر وحت٧م

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ؾمٌٞمؾ ذم اًمٌحر ريمقب ُمـ اعمٜمع ُمـ احلدي٨م هذا ذم ُم٤م خيٗمك وٓ

 قمـ اًمٜم٤مس احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع يّمد أن يٕم٘مؾ ٓ اًمتل اعمّم٤مًمح ُمـ وٟمحقذًمؽ واًمتج٤مرة

 قم٤ٌمده قمغم يٛمتـ شمٕم٤ممم واهلل يمٞمػ اًمٌحر، ذم اًمٖمرق وهق أٓ ُمٔمٜمقن سم٥ًٌم حتّمٞمٚمٝم٤م

ُؿْ  َوآَي٦مٌ ﴿: وم٘م٤مل.. هب٤م اًمٌحر ريمقب هلؿ وؾمٝمؾ اًمًٗمـ هلؿ ظمٚمؼ سم٠منف يَّتَُٝمؿْ  مَحَْٚمٜم٤َم َأن٤َّم هلَّ  ُذر 

ـ هَلُؿ َوظَمَٚمْ٘مٜم٤َم * اعْمَِْمُحقن اًْمُٗمْٚمِؽ  ذِم  ْثٚمِفِ  ُم  ٌُقن َُم٤م ُم   اًمًٗمـ أي [42 ،47: يس] ﴾َيْريَم

 هذا ومٗمل .وهمػمهؿ اًم٘مٞمؿ واسمـ يمثػم واسمـ اًم٘مرـمٌك رضمحف اًمذي اًمّمحٞمح اًم٘مقل قمغم

، ويمقٟمف احلدي٨م هذا وٕمػ قمغم دًمٞمؾ  :ط ىمقًمف هذا وي١ميد .أقمٚمؿ واهلل ُمٜمٙمرا

 ،شؿمٝمٞمديـ أضمر ًمف واًمٖمرق اًمٖمرق ؿمٝمٞمد أضمر ًمف اًم٘ملء يّمٞمٌف اًمذي اًمٌحر ذم اح٤مئد»

م أم قمـ واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق رواه  خمرج وهق طمًـ سمًٜمد قمٜمٝم٤م اهلل ريض طمرا

 ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤م طمْم٤م اًمٌحر ريمقب قمغم طمض ومٗمٞمفش. 7749» اإلرواء»ذم

 وهق ُمٙم٦م، وسملم سمٞمٜمف اًمٌحر سمٙمقن يً٘مط ٓ احل٩م أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف سمٖمزووٟمحقه،

 ًمف واطمت٩م يً٘مط،: أظمر ىمقًمف ذم وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل، ىمقزم وأطمد احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م

 وذًمؽش 74 - 73/  2» اجلقزي ٓسمـش اًمتح٘مٞمؼ»ذم يمام اعمٜمٙمر احلدي٨م هبذا سمٕمْمٝمؿ

 !اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م آصم٤مر ُمـ

 (.693-692/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

ًٗا احلج هؾ  راكًبا احلج وـ أفًؾ واؾم

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]
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 سمٙمؾ واح٤مر طمًٜم٦م، ؾمٌٕملم راطمٚمتف َّتٓمقه٤م ظمٓمقة سمٙمؾ اًمرايم٥م ًمٚمح٤مج إن»

 .وٕمٞمػ ش.طمًٜم٦م ؾمٌٕمامئ٦م خيٓمقه٤م ظمٓمقة

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

سمف راويف، ًمْمٕمػ وٕمٞمػ، احلدي٨م أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م: ىمٚم٧م  ؾمٜمده ذم واوٓمرا

 ومٚمقيم٤من رايم٤ٌم، طم٩م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف صح وىمد صحٞمح٤م يٙمقن ويمٞمػ وُمتٜمف

 احل٩م أن إمم اًمٕمٚمامء ر مجٝمق ذه٥م وًمذًمؽ ،ط ًمٜمٌٞمف اهلل ٓظمت٤مره أومْمؾ ُم٤مؿمٞم٤م احل٩م

 صغم اًمٜمٌل طمج٦م»رؾم٤مًمتل وراضمع ،شُمًٚمؿ ذح»ذم اًمٜمقوي ذيمره يمام أومْمؾ رايم٤ٌم

 إومم، اًمٓمٌٕم٦م ُمـش 76 ص»ش قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمٜمف رواه٤م يمام وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 .اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌٕم٦م ُمـش 76» واًمتٕمٚمٞمؼ

 احلدي٨م ذم شم٘مدُم٧م آظمره ذم زي٤مدة ٟمٕمٞمؿ وأب طم٤مشمؿ، أب اسمـ قمٜمد احلدي٨م وذم

 طمج٦م، ؾمٌٕملم أضمر ًمٚمامر» :وهق أجْم٤م خمتٍما  آظمر سم٢مؾمٜم٤مد روى وىمد ىمٌٚمف، اًمذي

   .ُمقوقع ش.طمج٦م صمالصملم أضمر وًمٚمرايم٥م

 (.772-777/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الٕحر يقم هق األكػم احلج يقم

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .اًمٜمحر يقم هق إيمؼم احل٩م يقم

 (.782/ 72/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م ٦ماًمًٚمًٚم

 الٕحر يقم اخلٌبة

  [:طمان صديؼ قال]

 ىم٤مئام، ظمٗمٞمٗمتلم ظمٓمٌتلم اًمزوال سمٕمدش خيٓمٌٝمؿ أن سم٤مًمٜم٤مس حي٩م عمـ ويًتح٥م»

 .اًمث٤مين اًمٞمقم إمم اعمٜم٤مؾمؽ ومٞمٝمام يٕمٚمؿ :  يم٤مجلٛمٕم٦م سمٞمٜمٝمام وجيٚمس أظمػ، وإظمػمة
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 [:األلباين فَٓؼ]

 وي١ميد قمٚمٞمٝم٤م: وىمٗم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ رء ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤م هذا أضمد مل

 يًؼ مل اخلٓمٌتلم: سملم واجلٚمقس اًمٕمٞمديـ، خلٓم٦ٌم ظم٤مص٤م سم٤مسم٤م قم٘مد ح٤م اًمٌٞمٝم٘مل أن ذًمؽ

  ش.اجلٛمٕم٦م ظمٓمٌتل قمغم ىمٞم٤مؾم٤م»: ىم٤مل سمؾ طمديث٤م: ًمذًمؽ

 ( 772/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 الذ٘قب وسمِْغم احلج

ر هؾ ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ  واًمنىم٦م؟ يم٤مًمزٟم٤م اًمٙم٤ٌمئر قمٜمف شُمَٙمٗم 

ر: سم٢مجي٤مز اجلقاب  قمٚمٞمف  سم٘مقًمف ٟمذيمر ٟمٜمٔمر، صمؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  سم٘مقًمف ُٟمَذيم 

 أو قم٤مُم٦م دًٓمتف هؾ احلدي٨م، هذا ومٝمؿ قمغم شم٤ًمقمدوٟمٜم٤م اًمٕمرب ُمٕمنم وأنتؿ اًمًالم

 ومٞمف يٖمتًؾ أطمديمؿ، دار أُم٤مم هَمْٛمرٍ  ضم٤مرٍ  هنرٍ  يمٛمثؾ: اخلٛمس اًمّمٚمقات َُمَثُؾ : »ظم٤مص٦م

 اهلل، رؾمقل ي٤م ٓ: ىم٤مًمقا  رء؟ سمدٟمف قمغم درٟمف ُمـ يٌ٘مك أتروٟمف ُمرات، مخس يقم يمؾ

ر اخلٛمس، اًمّمٚمقات ُمثؾ ومذًمؽ: ىم٤مل  اًمّمٖم٤مئر، هل زم ىمقًمقا ش  اخلٓم٤مي٤م هبـ اهلل ُيَٙمٗم 

 رءش درٟمف ُمـ يٌ٘مك هؾ» احلدي٨م؟ هذا ُمـ شمٗمٝمٛمقن ُم٤مذا واًمّمٖم٤مئر، اًمٙم٤ٌمئر هل أم

 اعمٕمٜمك يٙمقن اًمّمٖم٤مئر، شمٙمٗمػم يٕمٜمل سم٠منف احلدي٨م ومنٟم٤م إذا ٓ إوًمقن اًمٕمرب ىم٤مل

 ىم٤مئامً  ومٞمٔمؾ إيمؼم اًمدرن أُم٤م اًمّمٖم٤مئر، ُمـ يٕمٜمل ٓ، ىم٤مًمقا  رء، درٟمف ُمـ أجٌ٘مك

 .سم٤مًمٌدن وٓص٘م٤مً 

 أن يٜمٌٖمل ًمذًمؽ اًمٗمٝمؿ: هذا ويٗمٝمؿ اًمٗم٘مف، هذا يٗم٘مف -ُمثكم– أقمجٛمٞم٤مً  أفمـ ُم٤م

رة إطم٤مدي٨م حتٛمؾ  ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م أو سم٤مًمّمالة ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اعمَُٙمٗم 

 .اًمّمٖم٤مئر أو اًمٙم٤ٌمئر ُمـ ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًمذٟمقب، يمؾ شمٙمٗمػم قمغم سم٤محل٩م

 اهلل، ؿم٤مء إن احل٩م قمغم ىم٤مدُمقن وٟمحـ مت٤مُم٤ًم، احلدي٨م هذا ُيِْمٌِف -ُمثالً - يمذًمؽ

 ش.أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ، ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ»
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الً  يقًمد أُمف شمٚمده طمٞمٜمام اًمقًمٞمد أترون : إذاً  ٓ، ـمٌٕم٤م، واًمٙم٤ٌمئر سم٤مٕوزار ُُمـَحٛمَّ

 اعمِمٙمٚم٦م يزيؾ وهق ًمف آٟمت٤ٌمه جي٥م اًمذي وًمٙمـ واًمّمٖم٤مئر، اًمٙم٤ٌمئر شمِمٛمؾ اعمٙمٗمرات

ٌَْٝم٦م أو  يمام قم٤مُمالً  يم٤من ُمٝمام يّمكم واطمد يمؾ وم٢مذا اًمٜم٤مس، سم٤مل ذم َّتٓمر ىمد اًمتل اًمُِم

 يم٤مٟم٧م وإن ذٟمقسمف، هُمِٗمرت يّمكم ُم٤م جمرد ومٝمق وشمًٕملم، شمًٕم٦م اًمِم٤مم سمالد ذم ي٘مقًمقن

 .اًمٌحر زسمد ُمثؾ

ر أهن٤م ؿم٠مهن٤م ُمـ اًمتل اًمّمالة هذه أن: اًمٜمٔمر ُأْخِٗم٧م أن أريد وم٤مًمذي  اًمٙم٤ٌمئر شُمَٙمٗم 

 ٕن ٟمّمٗمٝم٤م ًمٜم٤م ُيْٙمَت٥م أن صالشمٜم٤م ُمـ طمًٌٜم٤م صالشمٜم٤م هل ًمٞم٧ًم اًمّمٖم٤مئر، قمـ ومْمالً 

 ًمف يٙمت٥م ٓ اًمّمالة ًمُٞمَّمٚم ـل اًمرضمؾ إن »: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ىمد ط  اًمٜمٌل

 اًمٜمّمػ هبذاش ٟمّمٗمٝم٤م ورسمٕمٝم٤م مخًٝم٤م ؾمدؾمٝم٤م ؾمٌٕمٝم٤م صمٛمٜمٝم٤م شمًٕمٝم٤م قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م

 أن اإلٟم٤ًمن يّمٚمٞمٝم٤م صالة أطمًـ أنف وسمٞم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمٜمده وىمػ اًمذي

 ُمـ ًمف يمت٧ٌم وم٢من قمنمه٤م، وٓ طمتك ًمف ُيْٙمَت٥م ٓ سمٛمـ سَم٤مًُمؽ ومام ٟمّمٗمٝم٤م، ًمف ُيْٙمَت٥م

 .واطمدة هذه واًمٙم٤ٌمئر اًمذٟمقب شمٙمٗمر اًمتل أهل ٟمٗمًٝم٤م اًمّمالة

 يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع: »احل٩م طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤مل ًمِـؿَ  صمؿ

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ حيجقن ٓ أيمثرهؿ اًمذي اًمزُم٤من هذا ذم ٟمحـ طمجٜم٤م أهلش أُمف وًمدشمف

قن ٓ اًمٔم٤مهرة، اًمِمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م  حي٤موًمقن يٕمٜمل شمراهؿ سمؾ ،ط  اًمٜمٌل طَم٩ّم  يمام َيـُحج 

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ سمٙمثػم اًم٘مٞم٤مم ُمـ إؾم٤ٌمب ٕتٗمف اًمتََّٗمٚم ٧م

 قمغم رء ذم -اهلل ؿم٤مء إن- اًمّم٤محللم اعمًٚمٛملم ُمـ ٟمٔمٜمف ومرداً  ٟمٜم٤مىمش يمٜم٤م واًمٞمقم

 ذم اًمرُمل ذم يقيمؾ أن ًمف جيقز سم٠منف ومتقى ُمٜمل ي٠مظمذ أن يريد يم٤من ُمٜمف، أقمٚمؿ ومٞمام اًمٔمـ

ؾ اعمنموع، اًمتٕمجؾ ىمٌؾ يتٕمجؾ أن يٕمٜمل اًمتنميؼ، أج٤مم ُمـ اًمث٤مين اًمٞمقم  أطمداً  ُيَقيم 

ٗمقا  أن حي٤موًمقن ضمدًا، ويمثػم يمثػم هذا وُمثؾ قمٜمف، يرُمل  طمتك احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُيـَخٗمَّ

 .حمًْم٤م ؿمٙمٚمًٞم٤م أُمًرا  احل٩م يّمٌح

 ٓ وهؿ احلج٤مج، هم٤مًمٌٞم٦م يًتح٘مفش أُمف وًمدشمف يمٞمقم: »هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م هؾ: وم٠مىمقل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمص اًمذي اعمٙمٗمر هذا احل٩م ًمقازم أُم٤م اًمٔم٤مهر، ؿمٙمٚمف قمغم احل٩م ي١مدون

 وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يروم٨م، ومل يٗمًؼ ومٚمؿ» اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم
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٤مج شُماَلِزم هل اًمّمٗم٤مت هذه هؾش أُمف  ًمف هٜمٞمئ٤مً  ومالن طم٩م واهلل ٟم٘مقل طمتك اًمٞمقم، احلُجَّ

 .يمٚمٝم٤م ذٟمقسمف ًمف هُمِٗمَرت

 ُمـ إظمر، اًم٘مًؿ أظمر وإٓ ُم٘مٌقل طمجؽ هلؿ ي٘م٤مل أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم سم٤مًمٙم٤مد

 ظمرج أنف يزقمؿ وهق اًمٕم٤معملم، رب وي٥ًم اًمديـ ي٥ًم ُمـ ُمٜمٝمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م وىمد احل٩م،

 .اهلل ؾمٌٞمؾ ذم طم٤مضم٤مً 

 .اًم٘مديؿ اًمٕمرب اًمِم٤مقمر ذًمؽ سمٚم٤ًمن هلؿ ٟم٘مقل ه١مٓء أُمث٤مل

٧م وًمٙمـ طمجج٧م وُم٤م  اإلسمؾ طَمجَّ

 ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ اعمّمكم أن: وظمالصتٝم٤م احل٘م٤مئؼ، هذه اؾمتحيٟم٤م إذا ًمذًمؽ

 يمذًمؽ: إُمر يم٤من إذا يم٤مُمٚم٦م، طمج٦م طم٩م طم٤مج يمؾ يم٤مُمٚم٦م صالة صالة صغم ُمّمكم يمؾ

 واحلّمقل يمٚمٝم٤م اًمذٟمقب ُمـ صح٤مهب٤م شُمـْخِرج  اًمتل اًمّمالة قمغم وم٤محلّمقل وًمذًمؽ

 ُمـ أندر: ىمديامً  ىمٞمؾ يمام هذا يمٚمٝم٤م، اًمذٟمقب ُمـ ص٤مطمٌٝم٤م َّترج أجْم٤مً  طمج٦م قمغم

 .إمحر اًمٙمؼمي٧م

 اًمؽمهمٞم٥م ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمام- إطم٤مدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م هذه شمٌ٘مك: وم٢مذا

ـ أن حي٤مول أن قمغم اعمّمكم حتض -واًمؽمهٞم٥م  ً  حئمك ًمٕمٚمف يت٘مٜمٝم٤م: وأن اًمّمالة، ُيـَح

 يمذًمؽ ُمٜم٤مل، يٙمقن ُم٤م أبٕمد أُمر ومٝمق ُمٖمٗمرة طَمّّمؾ سم٠منف ُيـْجَزم أن أُم٤م اعمٖمٗمرة، سمتٚمؽ

م اًمٌٞم٧م إمم احل٩م ُيْتِ٘مـ أن اإلٟم٤ًمن حي٤مول احل٩م  ويتجٜم٥م احلرام، اهلل سمٞم٧م احلرا

 َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل يمام واجلدل اعم١ُْمِذي واًمٙمالم واًمروم٨م اًمٗمًؼ

ـْ  َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ [ 797:اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

تف ُيْت٘مـ أن حي٤مول اًمذي  ومٚمٕمٚمف احلدي٨م، وذم أي٦م ذم ضم٤مء اًمذي اعمٜمقال هذا قمغم طَمجَّ

 .اًمذٟمقب يمؾ ُمـ ٟمٔمٞمٗم٤مً  أُمف وًمدشمف يمام يرضمع

٦مً  طم٩م وُمـ وأت٘مٜمٝم٤م صغم ُمـ اًمذٟمقب، يمؾ ُيَٙمّٗمر أن ُيْرضَمك: اًمٙمالم ظمالص٦م  طَمجَّ

 .وأت٘مٜمٝم٤م
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 اضْمُتٜم٧ٌِم إذا ورُمْم٤من اجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م ُمـ اًمذي آؾمتثٜم٤مء ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 إطم٤مدي٨م؟ سم٘مٞم٦م قمغم ٟمٓمرده أٓ اًمٙم٤ٌمئر،

 ضم٤مء صمؿ سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م صالة» ىمٞمد ُيِْمٌِف ىمٞمد هذا :اًمِمٞمخ

 يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ رضمع ي٘مقل أن ىمٌؾ هذا يم٤من يِم٤مء، سمام قم٤ٌمده قمغم يتٗمْمؾ وم٤مهللش سمًٌع

 .رءٌ  سمدٟمف قمغم درٟمف ُمـ يٌؼ مل أو أُمف وًمدشمف

 (11: 29: 23/ 376/واًمٜمقر اهلدى)

 لٓحاج اؽمتّبآً  البٗقت سمزيني ضمْؿ

 سم٤مب ُيَزي ٜمقن اًمٌٚمد هذا ذم إه٤مزم سمٕمض ذم أن قمٜمدٟم٤م يقضمد أؾمت٤مذي، اًم٤ًمئؾ:

  اًمًٜم٦م؟ ُمـ رء ًمف هذا هؾ احل٩م، ومريْم٦م شم٠مدي٦م ُمـ اعمًٚمؿ ًمٕمقدة سمٞمقهتؿ:

 اًم٘م٤مدم، احل٤مج سمرو٤م يٕمٜمل يم٤من إذا اًمٌٞمقت شمزيلم ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس قمغم اًمِمٞمخ:

د ٓ يم٤من وإن هق ًِ  اًمري٤مء سم٤مب ُمـ ٕنف َأضْمَره: قمٚمٞمف ُيٜمِْ٘مص ؿمؽ ومٌال قمٛمٚمف، ُيْٗم

ع وُمـ سمف، اهلل راءى اًمٜم٤مس راءى ُمـ: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل واًمًٛمٕم٦م،  ؾَمٛمَّ

ع اًمٜم٤مس  واعم١ماظمذة اعم١ًموًمٞم٦م ومتٙمقن احل٤مج، ُمـ رو٤م سمدون يم٤من وإن ،شسمف اهلل ؾَمٛمَّ

٦ٌَّم  . احل٤مج ىمدوم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمٜمزل ُيزيٜمقن اًمذيـ إهؾ قمغم ُُمٜمَّْم

 :..( 46: 59/   9/واًمٜمقر اهلدى)

 أضمد؟ لْؾ عام هق هؾ زمالبّٗع والدفـ زماظمديٕة اظمقت فًؾ

 ذم صحٞمح طمدي٨م يقضمد هؾ سم٤مًمٌ٘مٞمع، واًمدومـ سم٤معمديٜم٦م اعمقت ومْمؾ اًم١ًمال:

 ؟شومٚمٞمٗمٕمؾ اعمديٜم٦م ذم يٛم٧م أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ» ذًمؽ،

َٙمـ اعم٘مّمقد وم٘مط، اعمقت هق اعم٘مّمقد ًمٞمس ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ: ًَّ  اعمديٜم٦م ذم اًم

 .ومٞمٝم٤م يٛمقت وأن... يتقرم اًمذي
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ه: ُمٕمٜم٤مه اًمٌ٘مٞمع ذم وُيْدوَمـ اعمديٜم٦م ذم يٛمقت ُمـ يمؾ وهؾ اًم١ًمال:  ُمـ َٟمُٕمد 

 ... ُمثالً  اًمّم٤محللم

 اًم٘مٜمٓمرة؟ ضم٤موز أنف ُمٕمٜم٤مه، اًمِمٞمخ:

 .أجقة ُمداظمٚم٦م:

 .ٓ اًمِمٞمخ:

 .اعمديٜم٦م ذم ؿمٞمٕم٦م: يمثػًما  ٟمٕمرف ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 ..ُمٕمٜم٤مه هذا ًمٞمس ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ُمـ يمؾ ُمٕمٜم٤مه وًمٞمس سم٤معمديٜم٦م، اًمًٙمـ قمغم اًمٜم٤مس حي٨م هذا احلدي٨م اًم١ًمال:

 .اًمّم٤محللم ُمـ ومٝمق اعمديٜم٦م، ذم ضمٚمس

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم يم٤من وىمد ومٙمٞمػ اعمٕمٜمك، هذا ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 .وأيمثر أيمثر اًمرؾمقل قمٝمد همػم ذم ومٞمٙمقٟمقا  اعمٜم٤موم٘ملم، اعمديٜم٦م

 .:..(4: 37/   94/   واًمٜمقر اهلدى)

 إعادة يٓزوف فٖؾ عٕٖا سماب شمؿ لٓرشكٗات والزمس وهق ضمج وـ

 ضمجف؟

قمل: يٕمٜمل..وهق ذيمٞم٦م، قم٘مٞمدة يٕمت٘مد يم٤من ُمـ ُمداظمٚم٦م:  ذم وًمٙمٜمف اإلؾمالم، يدَّ

 احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم طم٩م آقمت٘م٤مد هذا يٕمت٘مد وهق وطَم٩مَّ  ذيمٞم٤مت، ومٞمف ُمٕمت٘مداشمف

َـّ  صمؿ اإلؾمالم، طمج٦م طمجتف ويم٤مٟم٧م ـمف إمم هيتدي سم٠من وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف اهلل َُم  سا

 وآ شُمـجزيف إومم طمجتف ومٝمؾ اًمّمحٞمح، اًمٓمريؼ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ وؾُمٜم٦ّم اعمًت٘مٞمؿ

 دمزيف؟ ُم٤م

 وصٗمتف اًمذي هذا: سمٛمٕمٜمك ومٞمف، يٕمٞمش اًمذي اجلق سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا اًمِمٞمخ:

 ومٝمذا سم٤مًمنمك، شمًٛمٞمف ُم٤م قمغم وَأس صحٞمح٤ًم، سمالهم٤مً  اإلؾمالم دقمقة سمٚمٖمتف يٙمقن أن إُم٤م
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 ُيٜمٌَِٝمف ُمـ ومٞمف ًمٞمس ضمق ذم قم٤مئًِم٤م يم٤من إن أُم٤م أظمرى، ُمرة حي٩م أن قمٚمٞمف جي٥م أنف ُمٕمٜم٤مه

ك ُمـ هق ومٞمف هق اًمذي هذا أن ًمف يٌلم وُمـ  إٓ إهل سمال واًمٙمٗمر وضمؾ، قمز سم٤مهلل اإلذا

ف إؾمالُُمف ويٙمقن ُمٕمذورًا، يٙمقن ومٝمق اهلل،  ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا ٟمٕمؿ، إيف ُم٘مٌقًٓ، وطَمج 

 .ُمٜمف سمد

 (11: 21: 57/ 732/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (زمٍٓؿ زمٛحلاد فٗف ُيرد ووـ)سمَاىل ققلف دم اإلرادة

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ىمقل ُمداظمٚم٦م: ـْ  ُٟمِذىْمفُ  سمُِٔمْٚمؿٍ  سم٢ِِمحْل٤َمدٍ  ومِٞمفِ  ُيِردْ  َوَُم  قَمَذاٍب  ُِم

 اًمٗمٕمؾ؟ صدور أو اًمٕمزم شمٕمٜمل هٜم٤م اإلرادة[ 25:احل٩م] ﴾َأخِٞمؿٍ 

 .اعم٘مّمقد هٜم٤م يدظمؾ ُمـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 وُمـ؟ ُمداظمٚم٦م:

 جمرد اعم٘مّمقد ًمٞمس. فمٚمؿ ومٞمف سمٕمٛمؾ سمٔمٚمؿ، ُمٙم٦م ذم يدظمؾ يٕمٜمل يدظمؾ، اًمِمٞمخ:

 .اإلرادة

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (11: 37: 42/ 234/  واًمٜمقر اهلدى)

 ؾمدة زمَذر يسّط هؾ اظمييل يدي زمني لٓامر الزضمام دم اظمدافَة

 الزضمام؟

 سملم َُمرّ  ُمـ يمؾ َوَردّ  دومع اعمّمكم قمغم وؿمؼ ُمٙم٦م ذم اًمزطم٤مم اؿمتد إذا اًم١ًمال:

 وردهؿ؟ دومٕمٝمؿ قمٜمف يً٘مط ومٝمؾ اًمقىم٧م، ومقات وظمٌم يديف،

 .يً٘مط ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ( 11: 21: 78/ 317/ واًمٜمقر اهلدى)
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 احلرم؟ دم الزضمام ؾمدة وع زمالرأس إيامءً  اليالة جتقز هؾ

 أصمٕبٗة اورأة اظمييل ٓوس إذا اليالة وضمْؿ

 اًمٙمٕم٦ٌم، ىُمْرب وأن٤م اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م احلرام، اعمًجد ذم اًمزطم٤مم اؿمتد إذا اًم١ًمال:

 إذا ذًمؽ طمٙمؿ وُم٤م سم٤مًمرأس، سم٤مإليامء أصكم ومٝمؾ فمٝمري، َأطْمٜمِل أن أؾمتٓمٞمع ٓ

ةً  ٓص٘م٧ُم   اًمّمالة؟ أثٜم٤مء حم٤مرُمل ُمـ ًمٞم٧ًم اُمرأ

 واوح، اعمرأة ومٛمالص٘م٦م اًمٙمٕم٦ٌم، وُمالص٘م٦م اُمرأة ُمالص٘م٦م ؿمٞمئ٤من ومٞمف هٜم٤م اًمِمٞمخ:

 يًجد؟ طمتك يت٠مظمر أن يًتٓمٞمع ُم٤م ًمٙمـ

 وٖمط ُمـ فمٝمره حيٜمل أنف يًتٓمٞمع ُم٤م اًمقاطمد احل٩م، ذم أنف شمٕمرف ٓ، اًم٤ًمئؾ:

 .ذًمؽ خيٗم٤مك ٓ سمٕمض، قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس

 .اًمِمديد اًمزطم٤مم حمؾ إمم أهجؿ ُم٤م ٕين احلرج، هذا ذم وىمٕم٧م ُم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 .هذا ذم ي٘مٕمقن ٟم٤مس ومٞمف ًمٙمـ اًم٤ًمئؾ:

ر ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:  مل إذا يًجد أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ُيْرَوى سم٤مجلقاب، ُأوَمٙم 

 .وارده همػم أم هٜم٤م وارد هذه ص٤مطمٌف، فمٝمر قمغم يًجد إرض قمغم اًمًجقد يًتٓمع

 .ص٤مطمٌف فمٝمر قمغم وصدره سمف، ُمٚمّم٘مف يٙمقن هق واهلل اًم٤ًمئؾ:

 .واومٞملم واطمدة يمتٚم٦م يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس أصٌح اًمّم٤مطم٥م، وهذا اًمِمٞمخ:

 .ضمداً  ؿمديدة ؿمٞمخ ي٤م زمح٦م إيف، اًم٤ًمئؾ:

 يريمع؟ ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م يًجد، ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م قمٚمٞمؽ، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 اًمٜم٤مس وٖمط اإلوم٤مو٦م، ـمقاف ذم أنف شمٕمرف ٕنف ذًمؽ، يًتٓمٞمٕمقن ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 .ضمداً  ؿمديد

 .اخلٞم٤مًمٞم٦م سم٤مًم٘مّمص أؿمٌف صقرة أتخٞمؾ أن٤م يمٞمػ، اًمّمالة ًمٙمـ قمٚمٞمؽ، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .واىمٕمٞم٦م ٓ، اًم٤ًمئؾ:
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 شمّمقره؟ هٙمذا اجلدار، وأُم٤مُمف رضمؾ أول هذا اًمِمٞمخ:

 .هق اًمٜم٤مس سملم اًم٤ًمئؾ:

 يريمع؟ ُم٤م هذا هذا، أُم٤مم هذا ؿمخّملم ه١مٓء اًمٜم٤مس، سملم اًمِمٞمخ:

 .رضمؾ وهق ـم٤مح٤م يتٛمٙمـ ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

رشمف اًمذي هذا ٟمٛمٌم، سمٕمديـ أظمل ي٤م اًمِمٞمخ:  هق هذا ًمؽ اومؽمو٧م أن٤م أن٤م، َصقَّ

 رضمؾ، أُم٤مُمف اًمرضمؾ وهذا رضمؾ، أُم٤مُمف اًمرضمؾ وهذا رضمؾ، أُم٤مُمف: ىمٚم٧م أن٧م إول،

 ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك صقرة ٟمتّمقر ٟمريد اًمٙمٕم٦ٌم، ضمدار إمم وصؾ احل٘مٞم٘مل، اإلُم٤مم ويـ

 إظمػم هق ٟم٘مقل: يٕمٜمل ؿمخص، ُمٜمف ىمٌؾ ومٞمف شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع ُم٤م اًمذي إول

 أُم٤مُمف؟ ُم٤م ًمإلُم٤مم، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار إٓ أُم٤مُمف ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 ٓ؟ أم يريمع أن يًتٓمٞمع ومٝمؾ اًمِمٞمخ:

 .ًمف يٗمًح ٓ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وٖمط إن ي٘م٤مل ىمد اًم٤ًمئؾ:

 هذه رأج٧م وُم٤م طَمّج٦م، صمالصملم ُمـ أيمثر وطمجج٧م أن٤م، أتّمقره اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 ؿم٤مريمتٜمل يم٠منؽ وأن٧م اًمت٤مًمٞم٦م، اًمٜمتٞمج٦م ُمٕمٜم٤م ؾمٞمٓمٚمع ٕنف اعمحْم٦م، اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة

 يمٞمػ؟ ُمٗمر، وٓ ُمٜمف هترب أن طم٤موًم٧م ًمٙمـ اًمِمٕمقر، هبذا

رت أن٤م  أن أردت صمؿ يريمع، أن هذا يًتٓمٞمع أٓ آظمر، وراءه إٟم٤ًمًٟم٤م ًمؽ َصقَّ

سم٧م أن٧م ًمٙمـ يًجد، أن يًتٓمٞمع أٓ: أىمقل  ٟمٗمًف اًمريمقع ٕنؽ شمّمقري: قمكمَّ  ظَمرَّ

ر أن٤م ؿمخص، أُم٤مُمف ٕنف ًمِـَؿ؟ يًتٓمٞمع، ٓ سم٠منف أضمٌتٜمل  زدت أن٧م ؿمخّملم، أتّمقَّ

 ٓ وسمٞمٜمف سمٞمٜمف اًمذي هذا اًمٙمٕم٦ٌم، ضمدار إمم ووصٚمٜم٤م إًمخ،..واًمراسمع واًمث٤مًم٨م صم٤مًم٨م،

 أم يريمع أن يًتٓمٞمع هذا: ًمؽ أىمقل اًمٙمٕم٦ٌم، ضمدار وسملم سمٞمٜمف اًمٗم٤مصؾ اهلقاء إٓ أطمد

 اًمثٜمتلم، ُمـ واطمدة: ىمؾ أن٧م يًتٓمٞمع، وٓ يًتٓمٞمع: طم٤مًمتلم طم٤مًم٦م أتّمقر أن٤م ٓ؟

 شم٘مقل؟ ُم٤مذا قمٚمٞمف، ؾم١ماًمؽ شمٌٜمل وم٠من٧م

 ..اًمٜم٤مس أن شمٕمرف :السائؾ
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شمؽ، أن٤م اًمِمٞمخ:  ...اًمّمقرشملم ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وم٤مظمؽم ظَمػمَّ

 .إًمٞمؽ اهلل أطمًـ يًتٓمٞمع ٓ ىمد أو يًتٓمٞمع ىمد اًم٤ًمئؾ:

 .صقرشملم أقمٓم٤مك هق ُمداظمٚم٦م:

 ُمع يتٜم٤مؾم٥م مم٤م أطمًٜمٝمام اظمؽم أؾمقأمه٤م، اظمؽم صقرشملم، أقمٓمٞمتؽ أن٤م اًمِمٞمخ:

 .ذهٜمؽ ذم اًمذي اًم١ًمال

 .يًتٓمٞمع ٓ اًم٤ًمئؾ:

 هٙمذا ٟم٤مس: ُمٕمل شمّمقروا أن، شمّمقرت أن٤م ومٝمقن اجلقاب، هذا اًمِمٞمخ:

 اًمذي سم٤مًمت٤مزم يريمع، يًتٓمٞمع ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم أُم٤مم اًمذي سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝمؿ ُمرصقصلم

 أضم٤ًمد قمـ قم٤ٌمرة: إذاً  يًتٓمٞمع، ُم٤م وم٤مًمت٤مزم يّمػم، اًمذي هذا هبذه آُمٜم٧م وأن٧م وراءه،

 أن يًتٓمٞمع ٓ واًمٕمنميـ وم٤مًمٕم٤مذ يريمع أن يًتٓمٞمع ٓ إول دام ومام ُمتالص٘م٦م،

 أن؟ اًم١ًمال ُم٤م يريمع،

 سمرأؾمف؟ ي١مُمئ هؾ اًم٤ًمئؾ:

 .قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م أىمؾ وهذا ـمٌٕم٤ًم، اًمِمٞمخ:

 اعمرأة؟ ُمالص٘م٦م ذم اًمث٤مين اًم١ًمال ي٠ميت اًم٤ًمئؾ:

راً  اًمرضم٤مل ُمع وخمتٚمٓم٤مت ُمّمٚمٞم٤مت ٟم٤ًمء رأج٧م أن٤م اًمِمٞمخ: رًا، ُمرا  أُم٤م وشمٙمرا

 .ؿمٗم٧م ُم٤م هٙمذا

 ..آزدطم٤مم ُمقضمقد هذا ؿمٞمخٜم٤م سمس ُمداظمٚم٦م:

 :..إذاً  اًمِمٞمخ:

طم٦م اًم٤ًمئؾ: ة آًمتّم٤مق ىمْمٞم٦م أتٙمٚمؿ أن٤م سمٍما  .اًمّمالة أثٜم٤مء سم٤معمرأ

 ؿمٗمتٝم٤م، ُم٤م أن٤م هٙمذا أُم٤م اُمرأة، وي٤ًمره اُمرأة يٛمٞمٜمف قمـ يّمكم واطمد جيقز! أظمل ي٤م اًمِمٞمخ:

ُم٤ميمـ، شمٚمؽ ذم اًمّمالة جيقز ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  رأجتٝم٤م أن٧م إذا ًمٙمـ  يتٕم٤مـمك أن جيقز ٓ: أي ٕا

٥ٌم  أن ًمف جيقز ٓ واًمًجقد، اًمريمقع سم٤مٕريم٤من اإلشمٞم٤من ُمـ اًمتََٛمٙم ـ وسملم سمٞمٜمف حيقل اًمذي اًًم
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 ُم٤م إًمخ،.. أو أو سمدسمره٤م، قمْمقه يٚمتّمؼ وأن اُمرأة، ظمٚمػ يّمكم أن يْمٓمر ىمد اًمذي اعمٙم٤من ي٠ميت

 .اًمّمالة هذه جيقز

 .ؿمٞمخ ي٤م ضمٜم٥م قمغم يٙمقن اإلًمتّم٤مق اًم٤ًمئؾ:

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ًمؽ، ىمٚم٧م اًمذي هذا أن٤م اًمِمٞمخ:

٤مئؾ:  .ضمٜمٌف أت٧م ًمق ًمٙمـ دمقز، ُم٤م ذيمرهت٤م اًمتل اًمّمقرة  هذه سمٕمْمٝمؿ، ضمٜم٥م.... اًًم

 أُم٤م رأجٜم٤مه، هذا وي٤ًمر يٛملم اًمرضمؾ سمج٤مٟم٥م اُمرأة سمٕمٞمٜمل رأجتف اًمذي أن٤م: ًمٚمِمٞمخ ىمٚمٜم٤م اًمِمٞمخ:

 .رأجٜم٤مه ُم٤م اعمٕمٙمقس اًمّمػ هٙمذا

 ( 11: 27: 77/ 317/ واًمٜمقر اهلدى)

 اظمٕٖل اجلدال دم يدطمؾ هؾ احلج دم اظمسائؾ زمَض دم الّٕاش

 احلج؟ دم عٕف

 سمٕمض سمٞمٜم٤م حيّمؾ وىمد اًمٕم٤مم، هذا طمججٜم٤م اًمِم٤ٌمب ُمـ جمٛمققم٦م ٟمحـ اًم١ًمال:

 احل٩م؟ ذم اجلدال ُمـ ُيْٕمَتؼم هذا ومٝمؾ ومٞمٝم٤م، اجلدل سمٞمٜمٜم٤م ويدور اعم٤ًمئؾ، ذم اًمٜم٘م٤مش

 أن وىمٌؾ واعمج٤مدًم٦م، اعمٜم٤مىمِم٦م صقرة سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا واهلل اجلقاب:

 ذيمر طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل إن أىمقل أن أريد ذًمؽ، طمقل اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء ذم أظمقض

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َم  ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم َـّ  وَمَرَض  وَمَٛم قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِٞمِٝم ًُ  وُم

 [.797:اًمٌ٘مرة] ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ

 اجلدل يٕمٜمل وإٟمام اجلدل، ُمٓمٚمؼ يٕمٜمل ٓ ﴾احْل٩َم   ذِم  ضِمَداَل  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف

 اًمروم٨م ُمـ يمؾ ؿمؽ سمال وهذا واًمٗمًقق، سم٤مًمروم٨م اجلدال ىمرن شمٕم٤ممم ٕنف سم٤مًم٤ٌمـمؾ:

 ﴾ضِمَداَل  َوٓ﴿: ُمٕمٜمك أن ُيْٕمَ٘مؾ ومال احل٩م، ذم يمٌػمة وُمٕمّمٞم٦م ُمٕمّمٞم٦م، واًمٗمًقق

 َأْهَؾ  دُم٤َمِدًُمقا  َوٓ﴿: اًم٘مرآين إدب ـمري٘م٦م قمغم ضمدال يم٤من وًمق: أي احل٩م، ذم ُمٓمٚم٘م٤مً 

َّٓ  اًْمِٙمَت٤مِب  تِل إِ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ  أطمًـ، هل سم٤مًمتل اجلدال يم٤من وم٢مذا ،[46:اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾َأطْم
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 ُمع سمٕمْمٝمؿ اعمًٚمٛمقن يتٗم٤مهؿ ًمٙمل زُم٤من، يمؾ وذم ُمٙم٤من، يمؾ ذم ُمٜمف سمد ٓ أُمر ومٝمذا

 .سمٕمض

، احلج٤مج ُمـ مج٤مقم٦م قمـ اًم١ًمال ضم٤مء ح٤م أن  أتّمقر أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م أن٤م شمٜم٤مىمِمقا

 اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػماً  أن سم٤مًمتجرسم٦م أقمرف ًمٙمٜمل سمٞمٜمٝمؿ، وىمٕم٧م اًمتل اعمٜم٤مىمِم٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ

 آقمتدال، طمد قمـ هبؿ احلرارة هذه ََّتُْرج زائدة، سمحرارة يتٜم٤مىمِمقن يتٜم٤مىمِمقن، طمٞمٜمام

 .أطمًـ هل سم٤مًمتل اعمج٤مدًم٦م وقمـ

ٟمٜم٤م أنّمح وم٠من٤م وًمذًمؽ ٟمٜم٤م ظم٤مص٦م اًمِم٤ٌمب، إظمقا  سمٕم٤مُم٦م، اًمٕمٚمؿ ـمالب إظمقا

ٟمٜم٤م  أقمرف اًمٓمقيٚم٦م هذه سمتجرسمتل سم٠منٜمل سمخ٤مص٦م، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أت٤ٌمع اًمًٚمٗمٞملم وإظمقا

 اًمذي يٕمرف ٓ أطمدهؿ أن ًمق سمحٞم٨م اعمٜم٤مىمِم٦م، أثٜم٤مء ذم ضمداً  يتحٛمًقن أهنؿ ُمٜمٝمؿ

 ومتجده دوٟمف، هق أم ي٤ًمويف هق أم ُمٜمف أقمٚمؿ هق هؾ صٖمػم، أم يمٌػم هق هؾ جي٤مدًمف

 يذيمرٟم٤م اًمذي إُمر واعمٜم٤مفمرة، اعمٜم٤مىمِم٦م أدب قمـ اسمتٕم٤مد وسمٙمؾ طمرارة، سمٙمؾ يٜم٤مىمِمف

 يمٌػمٟم٤م، وُيَقىم ر صٖمػمٟم٤م، يرطمؿ مل ُمـ ُمٜم٤م ًمٞمس: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ

 ىمٞمؾ إذا اعمتحٛمًلم اًمِم٤ٌمب ه١مٓء ُمـ يمثػم ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م وًمٓم٤مح٤مش طم٘مف ًمٕم٤مًمِـِٛمٜم٤م ويٕمرف

 شم٠منٞم٧م، ومٚمق سمخالومؽ، ي٘مقل اًمٕم٤ممل وومالن اًم٘مقل، هذا شم٘مقل أن٧م! أظمل ي٤م: ٕطمدهؿ

 أن يٛمٙمـ هق رضم٤مل، ٟمحـ ي٘مقل طمٞمٜمام وهق رضم٤مل، وأوئلؽ رضم٤مل، ٟمحـ: ي٘مقل

 .يتحٍمم أن ىمٌؾ يتزسم٥م إٟمف اًمٌالد، سمٕمض ذم اعمٕمروف اعمثؾ قمٚمٞمف يّمدق

 وأوئلؽ رضم٤مل ٟمحـ أنف ي٘مقل، أن يتجرأ  ومٙمٞمػ شَمَٕمٚمَّؿ، واًمٞمقم ٟمِم٠م اًمٞمقم هق

 إٟمف ىم٤مل اًمذي -ُمثالً – طمٜمٞمٗم٦م يم٠مب اًمًٚمػ سمٕمض ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م هذه اىمتًٌقا  ًم٘مد رضم٤مل،

 أطمد سم٤مشم٤ٌمع ُمٙمٚمٗملم ًمًٜم٤م طمٞمٜمئذٍ  اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب قمـ اخلالف ضم٤مء إذا

 .رضم٤مل وٟمحـ رضم٤مل هؿ وإٟمام آظمريـ، دون ُمٜمٝمؿ

 ُمـ يّمدر طملم اًمٙمالم هذا ُمـ اإلُم٤مم، هذا ُمـ صدر اًمذي اًمٙمالم هذا وم٠مجـ

 .قمٚمؿ ـم٤مًم٥م إٟمف قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن يّمح ٓ رسمام

ٟمٜم٤م ٟمٜمّمح ومٜمحـ: وًمذًمؽ  سمّمقرة يتحٛمًقا  ٓ أن اًمٕمٚمؿ ـمالب اًمِم٤ٌمب إظمقا

 َيَتِئُدوا أن قمٚمٞمٝمؿ وإٟمام اعمٜم٤مىمِم٦م، ذم يتحٛمًقا  ٓ أن وم٘مط، احل٩م ذم وًمٞمس قم٤مُم٦م
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ٝمؿ يٙمقن أن وقمٚمٞمٝمؿ  قمٚمامً  ُمٜمٝمؿ أىمدم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م همػمهؿ، ُمـ يًتٗمٞمدوا أن َهـٛم 

 ُمـ يًتٗمٞمد أن وإٟمام اًمٖمػم، قمغم رأجف يٗمرض أن مهف يٙمـ ٓ ذًمؽ، وٟمحق وؾمٜم٤مً  وُمٕمروم٦م

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أذيمره أن يٛمٙمٜمٜمل ُم٤م هذا سمٜمٗمًف، هق اؾمتٗم٤مده ُم٤م إمم يْمٛمف ىمد ُم٤م اًمٖمػم

 (11: 37: 23/ 386/ واًمٜمقر اهلدى)

 زماخلغم يَقد فٗام اظمباركة احلج أوقات اؽمتُالل

 طمقل إؾمٓمر، ىمٚمٞمٚم٦م إثر قمٔمٞمٛم٦م اعمٕمٜمك قمٛمٞم٘م٦م يمٚمٛم٦م إًم٘م٤مء ُمٜمٙمؿ ٟمرضمق اًم١ًمال:

ة اؾمتٖمالل  قمٜمدٟم٤م اًمٜم٤ًمء ٕن سم٤مخلػم: قمٚمٞمٝم٤م يٕمقد ومٞمام اعم٤ٌمريم٦م احل٩م ٕوىم٤مت اعمرأ

 يٜمٗمع؟ ٓ اًمذي سم٤مًمٙمالم اؿمتٖمٚمـ

 سمٌمء، اًمرضم٤مل قمـ اًم١ًمال هذا ذم ـمٚمٌـ ومٞمام يتٛمٞمزن اًمٜم٤ًمء أن أضمد ٓ اجلقاب:

 وضمؾ، قمز اهلل ذيمر ُمـ ُيْٙمثِروا أن احل٩م ذم ُم٠مُمقرون وإٟم٤مصم٤ًم، ذيمقراً  اعمًٚمٛملم ومٙمؾ

ٝمقا  اًمذي اًمٗمراغ هذا ُيَْمٞم ٕمقا  ٓ وأن  ضُمِٕمٚم٧م وم٢مٟمام وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ًمٕم٤ٌمدة إًمٞمف شَمَقضمَّ

 ىمد واًمتل اًمٕم٤مدي٦م، سمحٞم٤مشمف شمٕمٚم٘مف ُمـ ٟمٗمًف ويٗمرغ اعمًٚمؿ ًمٞمتٗمرغ هق اعمٜم٤مؾمؽ هذه

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل واًمذيمر اًمٕم٤ٌمدة ُمـ يمثػم قمـ شمٍمومف

 ىم٤مل ىمد ط اًمٜمٌل أن وسمخ٤مص٦م ومرق، وٓ اًمرضم٤مل، سمف ٟم٠مُمر سمام اًمٜم٤ًمء ٟم٠مُمر ومٜمحـ

 أن مجٞمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ يمام ومٕمٚمٞمٝمـش اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم

رين وهذا اًمتٝمٚمٞمؾ: وُمـ اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ ُيْٙمثِروا وأن اًمٗمرص٦م، هذه هيتٌٚمقا   ُم٤م سم٠منٜمل ُيَذيم 

 ومٞمف وومٙمرت زم سمدا ومٞمام اًمتٚمٌٞم٦م ويم٠من ه٤مهٜم٤م، ٟمزًمٜم٤م ُمٜمذ اًمتٝمٚمٞمؾ وٓ اًمتٚمٌٞم٦م ؾمٛمٕم٧م

 أن ومٞمٜمٌٖمل ُُمـْحِرُم٤مً  اعمًٚمؿ دام ُم٤م يمٚمٝم٤م، إج٤مم هذه أذيم٤مر ُمـ ذًمؽ سمٞمٜمام ًمٚم٤ًمئريـ،

 .اًمٙمؼمى اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل ُمع إٓ ذًمؽ يٜم٘مٓمع وٓ وُمٝمٚمالً  ُمٚمٌٞم٤مً  َئَمؾَّ 

 وأن اًمًٜم٦م، ذم اعمٕمرووم٦م اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ ُيٙمثرن سم٠من واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ٟم٠مُمر ٟمحـ: وم٢مذاً 

 ىمد ط اًمٜمٌل ٕن اًمتٚمٌٞم٦م: ُمع اًمتٝمٚمٞمؾ خيٚمٓمقن أو خي٤مًمٗمقن اًمتٝمٚمٞمؾ، ُمـ أجْم٤مً  يٙمثرن

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٜمف صم٧ٌم
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 اهلل ذيمر قمـ ٟمتٖم٤مومؾ ٓ أن قمٚمٞمٜم٤م وٟم٤ًمءً  رضم٤مًٓ  مجٞمٕم٤مً  ٟمحـ أنٜم٤م: اًمٙمالم ومخالص٦م

ر أن ُأِريد اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك  .احل٤مضيـ سمٕمض يًتٜمٙمره رسمام سمٌمء ُأَذيم 

 اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ وشمٕمٚمٞمؿ، قمٚمؿ أج٤مم وًمٞمس ذيمر أج٤مم هل هذه أج٤مُمٜم٤م إن

 ُمتقضمٝم٤مً  ُمٜم٤م ومرد يمؾ يٙمقن وأن شُمْٕمَ٘مد، ٓ أن اعمٗمروض يم٤من اجلٚم٦ًم، هذه ُمثؾ: أقمٜمل

 ٕن إذيم٤مر: ُمـ ذًمؽ وٟمحق واًمتٙمٌػم، واًمتٚمٌٞم٦م سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ، سم٤مًمذيمر، وضمؾ قمز اهلل إمم

 ذم ي٘مع يمام يٜمٌٖمل ُم٤م رُمْم٤من، صٞم٤مم يمٛمثؾ اًمِمخّمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدة أج٤مم هل إج٤مم هذه

 اًمدرس، إلًم٘م٤مء أو اعمققمٔم٦م إلًم٘م٤مء اًمريمٕم٤مت سمٕمض سملم اجلٚم٦ًم شمًتٖمؾ اًمٌالد، سمٕمض

 ًمٚمٕم٤ٌمدة اًمتَّٗمرغ هق ومٞمف اًمًٜم٦م اًمقىم٧م، يمٝمذا اًمقىم٧م ذًمؽ ٕن اًمًٜم٦م: ُمـ ًمٞمس يمٚمف هذا

 ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم سم٥ًٌم وًمٙمـ سمالدٟم٤م، ذم وحمٚمف آظمر، جم٤مل ًمٚمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٚمؿ، وًمٞمس

 ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ شمٌٚمٞمٖمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ وشم٘مّمػم ضمٝم٦م، ُمـ ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌٝمؿ

 يِمٕمرون ىمد ُم٤م يتٕمٚمٛمقا  ًمٙمل ومٞمٝمتٌٚمقهن٤م هلؿ، ؾم٤مٟمح٦م ومرص٦م اًمٜم٤مس جيد أظمرى،

 ًمذيمر اًمقىم٧م هذا يٙمقن أن وم٤مٕصؾ وإٓ إوىم٤مت، هذه ُمثؾ ذم قمٚمٛمف إمم سمح٤مضمتٝمؿ

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٕمٚمؿ أن صحٞمح وقم٤ٌمدشمف، وضمؾ قمز اهلل

 ًمٙمؾ وًمٙمـش اًمقرع ديٜمٙمؿ وظمػم اًمٕم٤ٌمدة، ومْمؾ ُمـ ظمػم اًمٕمٚمؿ ومْمؾ: »اًمّمحٞمح

 حمؾ سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس اًمذيمر، حمؾ حيؾ أن جيقز ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ومٛمج٤مل  ُم٘م٤مل ُم٘م٤مم

 .اًمذيمر حمٚمف حيؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م

 ( 11: 53: 45/ 387/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ئَؾ الذي اإلداري أو اظمرؾمد يٙطمذه الذي اظمبٓغ ضمْؿ

  احلجاج وع خيرج ضمٕٗام زماألوقاف

 طمٞمٜمام سم٤مٕوىم٤مف يٕمٛمؾ اًمذي اإلداري أو اعمرؿمد ي٠مظمذه اًمذي اعمٌٚمغ اعمٚم٘مل:

 طِمٚم ف؟ طمٙمؿ ُم٤م احلج٤مج ُمع خيرج

 .يٓمٚمٌف ُم٤م هق سمس سمٞمتف، ذم وهق إي٤مه يٕمٓمقه -اهلل ؿم٤مء إن- اًمِمٞمخ:
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 .ٟمٕمؿ يٓمٚمٌف، ُم٤م هق اعمٚم٘مل:

 سمـ قمٛمر: اًمٕمٛمريـ أو قمٛمر قمٝمد ذم اإلؾمالم أول ذم أنف سمتٕمرومقا  ُم٤م اًمِمٞمخ:

 راشم٥م؟ ًمف ُمقًمقد يمؾ يم٤من اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر اخلٓم٤مب

 .أقمده٤م مهللا أيمؼم، اهلل ُمداظمٚم٦م:

 .آُملم مهللا اًمِمٞمخ:

 .اًمديـ وقمز ُمداظمٚم٦م:

 اًمنمقمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ ذم اعمقفمٗملم ًمٙمؾ يّمٚمح اجلقاب هذا ًمذًمؽ اًمِمٞمخ:

 وًمٙمـ ُمٕم٤مش، راشم٥م، هذا اًمديٜمٞم٦م، اًمدروس واعمدرس واخلٓمٞم٥م واعم١مذن يم٤مإلُم٤مم

 ًمف، ُمٙم٤ًٌمً  ًمف، ُمٝمٜم٦مً  اًمقفمٞمٗم٦م يتخذوا أٓ اًمديٜمٞم٦م اًمقفمٞمٗم٦م اعمقفمٗملم ه١مٓء قمغم يٜمٌٖمل

 وهبذه ،-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ًمقضمف اًمقفمٞمٗم٦م هذه ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ سمف ي٘مقم ُم٤م يٙمقن وإٟمام

 ذم ًمرسمف، ـم٤مقمتف ذم قم٤ٌمدشمف، ذم خمٚمص همػم يٙمقن أن ُمـ اعمًٚمؿ يٜمجق اخل٤مًمّم٦م اًمٜمٞم٦م

 .اًمخ... سمتٕمٚمٞمٛمف سمت٠مذيٜمف، سم٢مُم٤مُمتف، ىمٞم٤مُمف

 أو راشم٥م ُمـ ًمف يقفمػ ُم٤م ذًمؽ سمٕمد ييه ُم٤م -وضمؾ قمز- اهلل وضمف ٟمقى وم٢مذا

 .-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل وضمف سمذًمؽ ي٘مّمد يم٤من إذا ُمٕم٤مش،

 ( 11: 79: 77/   495/  واًمٜمقر اهلدى)

 «ضمرج ٓ»: ضمديث ضمقل

 أن ذيؽ سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ داود أب طمدي٨م صح٦م ُمدى ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اًم١ًمال:

 يِمٝمد وهؾ ،شطمرج ٓ: »وم٘م٤مل يٓمقف، أن ىمٌؾ ؾمٕمك قمّٛمـ اًمٜمحر يقم ؾُمِئؾ ط اًمٜمٌل

ر اًمٜمحر يقم رء قمـ ؾمئؾ ُم٤م ط اًمٜمٌل أن اعمروي احلدي٨م قمٛمقُم٤مً  ًمف م أو ُأظم   إٓ ىُمد 

 طمرج؟ ٓ: وىم٤مل

 وهمػمهش اًمًٜمـ» ذم داود أبق رواه اًمذي ذيؽ سمـ أؾم٤مُم٦م طمدي٨م أُم٤م اجلقاب:

 .صحٞمح وم٢مؾمٜم٤مدهش اعمًٜمد» ذم أمحد يم٤مإلُم٤مم
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 ٕن ًمف: يِمٝمد ومالش طمرج ٓ: »ىم٤مل إٓ رء قمـ ؾمئؾ ُم٤م: سمرواي٦م اًمِمٝم٤مدة أُم٤م

 ذم ًمٜم٤م يذيمر مل واًمراوي اًمراوي، ُمـ وإٟمام اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ شمّمدر مل اًمٕم٤ٌمرة

 اًم١ًمال هذا إؾمئٚم٦م مجٚم٦م ُمـ يم٤من أنف -ؿمؽ سمال- أؾم٤مُم٦م طمدي٨م همػم وهق طمديثف

 ذم اًمًٕمل ذيمر ضم٤مء ًمق إٓ ؿم٤مهداً  يٕمتؼم أن يّمح ومال أؾم٤مُم٦م، طمدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي

 .يرد ومل ي٠مت ومل احلدي٨م، ذًمؽ

 .احلج٦م سمف شم٘مقم صحٞمح ومرد طمدي٨م هق: وم٢مذاً 

 ( 11: 11: 11/ 389/واًمٜمقر اهلدى)
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 29 ------------------------------------------ واًمٓمقاف ُمٙم٦م دظمقل

 37 --------------------------------------- واعمروة اًمّمٗم٤م قمغم اًمقىمقف

 32 --------------------------------------- اًمٕمٛمرة إمم احل٩م سمٗمًخ إُمر

 34 -------------------------------------------- اًمٌٓمح٤مء ذم اًمٜمزول

 35 ---------------------------- ًمف اًمّمح٤مسم٦م وإـم٤مقم٦م اًمٗمًخ سمت٠ميمٞمد ط ظمٓمٌتف

 35 ------------------------------ ط اًمٜمٌل سم٢مهالل ُمٝمال اًمٞمٛمـ ُمـ قمكم ىمدوم

 37 ------------------------------------ سمٜمٛمرة واًمٜمزول قمروم٤مت إمم اًمتقضمف

 38 ---------------------------------------------- قمروم٤مت ظمٓم٦ٌم

 39 ------------------------------ قمروم٤مت قمغم واًمقىمقف اًمّمالشملم سملم اجلٛمع

 41 ------------------------------------------- قمروم٤مت ُمـ اإلوم٤مو٦م

 47 --------------------------------------- احلرام اعمِمٕمر قمغم اًمقىمقف

 42 ------------------------------------- اجلٛمرة ًمرُمل اعمزدًمٗم٦م ُمـ اًمدومع

 43 ------------------------------------------- اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمل

ىم٦م وًم٘مٞمف]- 87  م خ :ٕبد سمؾ ٓ :ىم٤مل ظم٤مص٦م؟ هذه أخٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م :وم٘م٤مل اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمل وهق ذا

 46 ------------------------------------------------ )([طمؿ هؼ

 46 ----------------------------------------------- واحلٚمؼ اًمٜمحر

 47 ----------------------- اًمٜمحر يقم أظمر أو اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م ىمدم قمٛمـ احلرج رومع

 48 ----------------------------------------------- اًمٜمحر ظمٓم٦ٌم

 49 ----------------------------------------- اًمّمدر ًمٓمقاف اإلوم٤مو٦م



 548   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 51 ---------------------------------------------- قم٤مئِم٦م ىمّم٦م مت٤مم

 56 ------------------------------------------------- احل٩م سمدع

 59 -------------------------------------------- اإلطمرام ىمٌؾ ُم٤م سمدع

 62 --------------------------------------- وهمػمه٤م واًمتٚمٌٞم٦م اإلطمرام سمدع

 64 ----------------------------------------------- اًمٓمقاف سمدع

 67 -------------------------------------- واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل سمدع

 69 ------------------------------------------------- قمروم٦م سمدع

 72 ------------------------------------------------ اعمزدًمٗم٦م سمدع

 74 ------------------------------------------------- اًمرُمل سمدع

 74 -------------------------------------------- واحلٚمؼ اًمذسمح سمدع

 75 ------------------------------------------- واًمقداع ُمتٜمققم٦م سمدع

 77 ---------------------------------------------اعمٜمقرة اعمديٜم٦م سمدع

 82 --------------------------------------------- اعم٘مدس سمٞم٧م سمدع

 85 ------------------------------------------- واًمٕمٛمرة احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 87 -------------------------------------------احل٩م يدي سملم ٟمّم٤مئح

 91 ------------------------- ومٞمٝم٤م طمرج وٓ اعمٕمتٛمريـ أو احلج٤مج ُمٜمٝم٤م يتحرج أُمقر

 97 --------------------------------------------- اإلطمرام يدي سملم

 92 ----------------------------------------------- وٟمٞمتف اإلطمرام

 93 -------------------------------------------------- اعمقاىمٞم٧م

 93 --------------------------------------------- سم٤مًمتٛمتع ط أُمره

 94 ------------------------------------------------- آؿمؽماط

 94 -------------------------------------------اًمٕم٘مٞمؼ سمقادي اًمّمالة

 95 ----------------------------------------- هب٤م اًمّمقت ورومع اًمتٚمٌٞم٦م

 97 ------------------------------------------ ُمٙم٦م ًمدظمقل آهمت٤ًمل

 98 ----------------------------------------------- اًم٘مدوم ـمقاف

 711 --------------------------------------- واًم٤ٌمب اًمريمـ سملم ُم٤م اًمتزام

 717 ----------------------------------------واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل

 713 --------------------------------------- اًمؽموي٦م يقم سم٤محل٩م اإلهالل

 714 ------------------------------------------- قمروم٦م إمم آٟمٓمالق

 715 -------------------------------------------- قمروم٦م ذم اًمقىمقف

 716 ------------------------------------------ قمروم٤مت ُمـ اإلوم٤مو٦م



 549 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 716 ------------------------- واًمرُمل ُمٜمك إمم وآٟمٓمالق ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة

 718 --------------------------------------------- واًمٜمحر اًمذسمح

 777 -------------------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف

 777 ------------------------------------ اعمٜم٤مؾمؽ واٟمتٝم٤مء ُمٜمك ذم اًمٌٞم٤مت

 774 --------------------------------------------- اًمقداع ـمقاف

 775 -------------------------------------- واًمزي٤مرة واًمٕمٛمرة احل٩م سمدع

 777 ------------------------------------------ اإلطمرام ىمٌؾ ُم٤م سمدع

 779 ------------------------------------- وهمػمه٤م واًمتٚمٌٞم٦م اإلطمرام سمدع

 721 ---------------------------------------------- اًمٓمقاف سمدع

 722 ------------------------------------- واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل سمدع

 723 ------------------------------------------------ قمروم٦م سمدع

 725 ---------------------------------------------- اعمزدًمٗم٦م سمدع

 726 ----------------------------------------------- اًمرُمل سمدع

 727 ------------------------------------------- واحلٚمؼ اًمذسمح سمدع

 727 ----------------------------------------------- ُمتٜمققم٦م سمدع

 728 -------------------------------------- اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم اًمزي٤مرة سمدع

 732 -------------------------------------------- اعم٘مدس سمٞم٧م سمدع

 733 ----------------------------------------------- اعمؼمور احل٩م

 735 ------------------------------------------ اعمؼمور احل٩م شمٕمريػ

 737 ------------------------------------------------- اإلطمرام

 739 ----------------------------------------- وضمٝمٝم٤م ذم اعمرأة إطمرام

 739 ----------------------------------- ًمٚمٛمحرُم٦م ضم٤مئز اًمقضمف قمغم اًمًدل

 739 ---------------------- واًمتٚمثؿ آٟمت٘م٤مب ُمـ احل٩م ذم اًمٜم٤ًمء سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م

 741 ----------------------------------- حل٤مضم٦م وضمٝمف اعمحرم شمٖمٓمٞم٦م ضمقاز

 747 ------------------------------- ُمٙم٦م؟ دظمقل عمجرد اإلطمرام يِمؽمط هؾ

 747 -------------------------- إطمراُمف طم٤مًم٦م ذم اإلطمرام ُمالسمس ظمٚمع شمٕمٛمد رضمؾ

 742 ------------------------------ اعمًٚمؿ ُمع وإؿمج٤مر إطمج٤مر شمٚمٌٞم٦م وم٤مئدة

 742 ------------ اإلطمرام؟ ًمٌس سمٕمد ريمٕمتلم أداء يٚمزم وهؾ سم٤مًمٜمٞم٦م، اإلطمرام ُمع اًمتٚمٗمظ طمٙمؿ

 743 ----------------------------------- اإلطمرام سمٕمد سم٤مًمٕمقد اًمتٌخر طمٙمؿ

 744 ------------------------------ اإلطمرام أثٜم٤مء واًمقضمف اًمرأس شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 744 -------------------------- اإلطمرام طم٤مل احلؾ مح٤مم وىمتؾ احلرم مح٤مم ىمتؾ ومدي٦م



 551   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 745 ------------------------------------- ًمٚمٛمحرم اخلٛمس اًمدواب ىمتؾ

 745 --------------------------------------------- احلرم ؾمدر ىمٓمع

 746 -------------------------------- ًمٚمٛمحرم احل٘مقيـ قمغم اهلٛمٞم٤من ؿمد ضمقاز

 747 --- اإلطمرام حمٔمقرات ُمـ واًمٜمٙم٤مح اخلٓم٦ٌم ويمقن حمرم وهق ط اًمٜمٌل شمزوج طمدي٨م سملم اجلٛمع

 749 --------------------------------------- ًمٚمٛمحرم احلذاء ًمٌس طمٙمؿ

 751 ------------------------------- حمرًُم٤م اعمٞم٘م٤مت قمغم وُمرّ  داره ُمـ  أطمرم ُمـ

 757 --------------------------------------- سم٤محل٩م حمرم وهق ضم٤مُمع ُمـ

 753 ---- رائح٦م ذا يم٤من إذا واًمِم٤مُمٌق، واًمٞمديـ سم٤مًمقضمف اخل٤مص٦م اًمّم٤مسمقٟم٦م اعمحرُم٦م اعمرأة اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 753 ------------------------------------------ ًمٚمٛمحرُم٦م اًمزيٜم٦م طمٙمؿ

ءً  سم٤مًمّم٤مسمقن آهمت٤ًمل ًمٚمُٛمْحِرم جيقز هؾ  754 --------------- رائح٦م؟ سمدون أو سمرائح٦م ؾمقا

 755 ------------------------------------------ واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اًمٜمٞم٦م

 757 --------------- اًمٕمٛمرة أو احل٩م ُمع إىم٤مرب زي٤مرة سمٜمٞم٦م ضمدة إمم سمٚمده ُمـ ؾم٤مومر ُمـ طمٙمؿ

 757 -------------------------- يٕمتٛمر أن ًمف سمدا صمؿ أهٚمف ًمزي٤مرة اعمٛمٚمٙم٦م إمم ضم٤مء ُمـ

 759 ------------------------------------------------- آؿمؽماط

 767 --------------------------------------- واًمٕمٛمرة احل٩م ذم آؿمؽماط

 767 ------------------------------------- يٙمقن؟ عمـ احل٩م ذم آؿمؽماط

 763 ------------------------------------------------- اعمقاىمٞم٧م

 765 ---------- احلج٤مج يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اإلطمرام ريمٕمتل قمغم دًمٞمؾ وٓ احلٚمٞمٗم٦م ذي ذم اًمّمالة ومْمؾ

 765 ------------------------------------------- اًمٕمراق أهؾ ُمٞم٘م٤مت

 766 ----------------------------------اعم٘مدس؟ سمٞم٧م ُمـ اإلطمرام ُيًـ هؾ

 767 ------------------------ (أهٚمؽ دويرة ُمـ حترم أن احل٩م مت٤مم ُمـ) طمدي٨م طم٤مل

 767 --------------------------- حمرًُم٤م إٓ اًمٕمٛمرة ٟمقى عمـ اعمٞم٘م٤مت جم٤موزة دمقز ٓ

 ُمٞم٘م٤مت ُمـ حُيِرم ومٝمؾ هٜم٤مك وُم٤مت اًمٞمٛمـ ُمـ احل٩م ٟمقى اًمذي واًمده قمـ احل٩م يريد ضمدة ذم ي٘مٞمؿ رضمؾ

 769 ----------------------------------------------- اًمٞمٛمـ؟ أهؾ

 ُمـ حترم هؾ اًمٕمٛمرة وأرادت ـمٝمرت وم٢مذا طم٤مئض ٕهن٤م زوضمتف حترم ومل ًمٚمٕمٛمرة اعمٞم٘م٤مت ُمـ أطمرم رضمؾ

 771 ---------------------------------------- عمٞم٘م٤مهت٤م؟ شمرضمع أم اًمتٜمٕمٞمؿ

 772 -------------- ُمٞم٘م٤مشمف؟ ُمـ أم اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ حُيرم هؾ طم٩م أن سمٕمد ًمقاًمدشمف يٕمتٛمر أن أراد ُمـ

 773 ---------- ًمإلطمرام؟ ُمٞم٘م٤مت أىمرب إمم يرضمع أن ًمف هؾ ُمٜمف حيرم ومٚمؿ سمٚمده ُمٞم٘م٤مت دم٤موز ُمـ

 773 ----------------------- اإلرادة قمـ ظم٤مرضم٦م ٕؾم٤ٌمب إطمرام دون سم٤معمٞم٘م٤مت َُمرَّ  ُمـ

 774 --------------- اًمٕمًٙمري سمٚم٤ٌمؾمف ُيـْحِرم أن احل٩م ٟمقى إذا اًمٕمًٙمري ًمٚمرضمؾ  جيقز هؾ

 774 --------------------------------- إرسمٕم٦م اعمقاىمٞم٧م سم٠مطمد يٛمر ٓ يم٤من ُمـ



 557 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 775 --------------------------------------اًمٓم٤مئرة ريم٤مب ُيـحرم أجـ ُمـ

 ٟمٞمتف ذم يم٤من إذا إطمرام دون احل٩م أؿمٝمر ذم دم٤موزه٤م ًمف هؾ ىمٌٚمٝم٤م وآظمر اعمقاىمٞم٧م دون سمٞم٧م ًمف يم٤من ُمـ

 775 ------------------------------------------------- احل٩م؟

 777 -------------------------------------------------- اًمٕمٛمرة

 779 --------------------------------------------- اًمٕمٛمرة وضمقب

 779 ---------------------------------------------- اًمٕمٛمرة طمٙمؿ

 781 -------------- ﴾هلل َواًْمُٕمْٛمَرةَ  احْل٩َمَّ  َوَأمِت قا ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اًمٕمٛمرة وضمقب ي١مظمذ هؾ

 781 ------------------------------ ط اًمرؾمقل أداه٤م يمام اًمٕمٛمرة أداء ـمري٘م٦م

 278 ------------------------------------- واًمًٗمر اًمٕمٛمرة أطمٙم٤مم سمٕمض

 229 ------------------------------------------- ُمٙم٦م ٕهؾ اًمٕمٛمرة

 229 ------------------------------- ((إصٖمر احل٩م اًمٕمٛمرة)) :طمدي٨م طم٤مل

 231 -------------------------------------- يتٛمٝم٤م ومل اًمٕمٛمرة ذم ذع ُمـ

 237 ----------------------------------- واضم٥م أم ريمـ اًمٕمٛمرة ذم اًمًٕمل

 232 ------------------------------------- ًمٚمٛمٕمتٛمر اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ

 232 ------------------------------------- اًمٕمٛمرة ذم اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ

 233 ---------------------------------------- سم٤محل٤مئض اخل٤مص٦م اًمٕمٛمرة

 237 --------------------------------------------- احل٤مئض قمٛمرة

 237 ------------------------- ًمف؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمح٩م اًمٕمٛمرة ُمٞم٘م٤مت هق ُم٤م سمٛمٙم٦م اعم٘مٞمؿ

 238 --------------------------------------------- احل٤مئض قمٛمرة

 238 ------------------------ طَمّجتؽ ذم شمّمٜمع ُم٤م قمٛمرشمؽ ذم اصٜمع :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 239 -------------------------------------- احل٩م سمٕمد اًمٕمٛمرة شمنمع ُمتك

 247 ---------------------------------------------- اًمٕمٛمرة شمٙمرار

 243 --------- اًمتٜمٕمٞمؿ ُمـ ًمٚمث٤مٟمٞم٦م اإلطمرام يٙمقن أن قمغم واطمدة ؾمٗمرة ذم قمٛمرشملم آقمتامر طمٙمؿ

 244 -------------------------------- اًمتٜمٕمٞمؿ؟ ُمـ صم٤مٟمٞم٦م ًمٕمٛمرة اإلطمرام طمٙمؿ

 245 ------------------------------ ضمدة ذم ُمٙم٨م صمؿ اقمتٛمر عمـ اًمٕمٛمرة شمٙمرار

 245 ------------------------------- ُمٙم٦م ذم وهق أظمرى ُمرة يٕمتٛمر أن أراد ُمـ

 247 ------------------------------------------------- اًمٓمقاف

 249 -------------------------------- اًمّمالة؟ ذوط ًمٚمٓمقاف يِمؽمط هؾ

 249 -------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م؟ احل٤مئض قمغم اًمٓمقاف حيرم هؾ

 249 --------------------------------- سم٤مًمٌٞم٧م؟ اًمرُمؾ ذقمٞم٦م قمٚم٦م زاًم٧م هؾ

 251 ------------------------------------------ اًمٓمقاف أطمٙم٤مم ُمـ



 552   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ًمٚمحج٤مج؟ ظمدُم٤مت ي٘مدم ٓ ممـ سم٤معمٓمقوملم يًٛمك وُم٤م ًمٚمزُم٤مزُم٦م اعمخّمص اح٤مل دومع ُمـ اًمتٝمرب طمٙمؿ

 ------------------------------------------------------ 251 

 252 ------------------------------- سمٞمده٤م إؾمقد احلجر اعمرأة اؾمتالم طمٙمؿ

 252 ------------------------ إؾمقد واحلجر اًمٞمامين اًمريمـ سملم اًمدقم٤مء طمدي٨م طم٤مل

 253 ------------------------------- سمحؼ اؾمتٚمٛمف ُمـ قمغم احلجر ؿمٝم٤مدة ُمٕمٜمك

٤ًٌم أم ُم٤مؿمًٞم٤م اًمٓمقاف  254 ----------------------------------------- رايم

 255 ------------------------------------ يٓمقف وهق ووقؤه اٟمت٘مض ُمـ

 256 ---------------- ريمٕمتلم صالة صمؿ سم٤مًمٓمقاف اًمٌدء اًمٌٞم٧م دظمؾ إذا اعمحرم طمؼ ذم اًمًٜم٦م

 256 ----------------------------- ريمٕمت٤من ـمقاف يمؾ ذم :اًمًٚمػ ىمقل صح٦م ُم٤م

 257 -------------------------------- يٙمقن؟ ُمتك واًم٤ٌمب اًمريمـ سملم ُم٤م اًمتزام

 ُمـ احل٩م يٌدأ أم ومٞمف قمٚمٞمف أهمٌم اًمذي اعمٙم٤من ُمـ اًمٓمقاف يٙمٛمؾ هؾ اًمٓمقاف أثٜم٤مء قمٚمٞمف أهمٌم ُمـ

 258 ------------------------------------------------- ضمديد؟

 258 --------------------------------- اًمٓمقاف؟ هل احلرام اعمًجد حتٞم٦م هؾ

 261 ---------------------------------- اًمٜمحر يقم احلرام سم٤مًمٌٞم٧م يٓمػ مل ُمـ

 267 -------------------- آصمٜملم؟ قمـ واطمد ـمقاف جيزئ هؾ سم٤مًمّمٖمػم، احل٤مج ـمقاف

 267 ------------------------------------------ وأطمٙم٤مُمف آوٓم٤ٌمع

 277 -------------------------------------------------- اًمًٕمل

 273 ------------------------------------ واعمٗمرد اًم٘م٤مرن قمغم اًمًٕمل طمٙمؿ

 273 ------------------------------------- اًمٕمٚمقي اًمدور ذم اًمًٕمل طمٙمؿ

 273 ------------------------------ اًمٓمٝم٤مرة؟ اؿمؽماط ذم يم٤مًمٓمقاف اًمًٕمل هؾ

 274 -------------------------------- اًمًٕمل سمٕمد ريمٕمتلم صالة يًتح٥م هؾ

 274 ----------------------------------- اعمًٕمك ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا

َٗم٤م إنَّ ﴿ آي٦م اًمًٕمل سمداي٦م ذم ي٘مرأ  هؾ  275 -- وم٘مط؟ احلدي٨م ذم اًمقارد اًم٘مدر ي٘مرأ  أم يم٤مُمٚم٦م ﴾اعمْرَوةَ وَ  اًمّمَّ

 275 ----------------------- إضمر ذم إريض قمـ اًمث٤مين اًمدور ذم اًمًٕمل خيتٚمػ هؾ

 276 --------------------------- واعمروة اًمّمٗم٤م قمغم اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٞمديـ رومع طمٙمؿ

 277 ---------------------------------- ﴾َواعمْرَوةَ  اًمّّمَٗم٤م إنَّ ﴿ آي٦م شُم٘مرأ  ُمتك

 278 ------------------------------------ واعمروة اًمّمٗم٤م قمغم يّمٕمد أجـ إمم

 279 --------------------------- ُمرات ؾمٌع ُمـ أيمثر واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ؾمٕمك ُمـ

 287 ------------------------------------------ وواضم٤ٌمشمف احل٩م أريم٤من

 283 -------------------------------- وواضم٤ٌمشمف احل٩م أريم٤من سملم اًمتٗمريؼ يمٞمٗمٞم٦م

 284 -------------------------------------------- احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ
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 287 ------------------------------------------- اعمٜم٤مؾمؽ أداء يمٞمٗمٞم٦م

 295 -------------------------------------------- اح٤مًمٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م

 297 ----------------------------------- ًمٚمح٩م اعمقضم٦ٌم اح٤مًمٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م

ء ي٘مدم وهؾ احل٩م؟ ًمقىم٧م اح٤مل ادظم٤مر جي٥م هؾ  297 -------- اًمٕمٙمس؟ أم احل٩م قمغم اًمٙمت٥م ذا

 298 ----------------------------------------- ًمٚمح٩م آؾمتداٟم٦م طمٙمؿ

 298 --------------------------- اًمٕمٙمس؟ أم اًمزواج قمغم احل٩م اًمِم٤مب ي٘مدم هؾ

 299 ---------------------------------- احل٩م أو اًمٕمٛمرة وأراد ديـ قمٚمٞمف ُمـ

م احل٩م  299 --------------------------------------- اًمٌٞم٧م سمٜم٤مء قمغم ي٘مدَّ

 311 ---------------------------------------- احل٩م وأراد ديـ قمٚمٞمف ُمـ

 313 ------------------------------------------------ اًمزوج إذن

 315 ---------------------------------- زوضمٝم٤م ورومض احل٩م ذم رهم٧ٌم ُمـ

 315 -------------------اًمٓمالق طمجٝم٤م قمغم يؽمشم٥م وىمد رومض وزوضمٝم٤م احل٩م شمريد اُمرأة

 317 ------------------------------------------ حمرم سمدون اعمرأة طم٩م

 319 -------------------------- هل٤م؟ حمرم وضمقد ًمٕمدم حمرم سمدون اُمرأة طمج٧م إذا

 371 ---------------------- سم٤مـمؾ؟ أم صحٞمح طمجٝم٤م هؾ حمرم دون اعمرأة طمج٧م إذا

 371 --------------------- شمٕمقد؟ أم طمجٝم٤م شمتؿ ومٝمؾ احل٩م ذم وهل زوضمٝم٤م ُم٤مت اُمرأة

 377 ------------------------------------------- احل٩م وأنقاع اًمتٛمتع

 373 ------------------------------ قمٛمرشمف ذم اًمت٘مّمػم اعمتٛمتع طمؼ ذم إومْمؾ

 373 -------------------------------------- إُمريـ آظمر هق اًمتٛمتع طم٩م

 374 ---------------------------------------- احل٩م ذم اًمتٛمتع وضمقب

 374 ------------------------------------------- اعمحِرم ٟمٙم٤مح طمٙمؿ

 376 ---------------------------------------------- سم٤محل٩م اًمتٛمتع

 377 -------------------------------------- سم٤معمتٕم٦م اًم٘مقل إمم قمٛمر رضمقع

 321 ----------------------------------------- اًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومًخ

 327 ----------------------------------------- اًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومًخ

 322 ------------------------ واًمٕمٛمرة احل٩م سملم اجلٛمع قمـ اًمٜمٝمل ذم ورد ُم٤م وٕمػ

 323 -----------------------------احل٩م ىمٌؾ اًمٕمٛمرة قمـ اًمٜمٝمل ذم ورد ُم٤م وٕمػ

 323 --------------------------------------- اًم٘مران قمـ اًمٜمٝمل صم٧ٌم هؾ

 324 ------------------------------------------- اًمتٛمتع يٜم٘مٓمع سمامذا

 325 ------------------ احل٩م يًتٓمع ومل اًمٕمٛمرة وأدى احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٛمتع ٟمقى ُمـ

 326 -------------- يٗمٕمؾ؟ أن قمٚمٞمف ومامذا ُمٜمف، سمد ٓ اًمتََّٛمت ع أن قَمٚمِؿ احل٩م أثٜم٤مء وذم ُُمْٗمِرًدا طم٩م
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 326 ----------------------------- سم٤محل٩م؟ اًمتٛمتع ذم صحٞمح٦م اًمّمقرة هذه هؾ

 327 ---------------------------------- احل٩م إمم سم٤مًمٕمٛمرة واًمتٛمتع ُمٙم٦م أهؾ

 328 --------------------------------------ًمٚمٛمٕمتٛمر اًمقداع ـمقاف طمٙمؿ

 328 ------------------------------- إوحٞم٦م؟ قمـ يٙمٗمٞمف ًمٚمُٛمَتَٛمت ع اهلدي هؾ

 329 ---- ُمٜمك؟ إمم اًمذه٤مب ىمٌؾ اًمث٤مُمـ اًمٞمقم ذم احل٩م ؾمٕمل ُي١َمدي أن ًمف هؾ اًمَتَٛمت ع، قُمْٛمَرة أدى رضمؾ

 329 ------------------------------------------ سم٤محل٩م اًمتٛمتع وضمقب

 إمم ..قمٚمٞمف وىمٗم٧م إٓ اجل٤ٌمل ُمـ ضمٌؾ ُمـ شمريم٧م وُم٤م ـملء، ضمٌكم ُمـ ضمئ٧م :ُميس سمـ قمروة طمدي٨م

 331 ------------------------ ُمٗمرًدا؟ طم٩م ُمـ طم٩م صح٦م قمغم يدل أٓ احلدي٨م، آظمر

 332 ----------------------- ..(أهٚمف يٙمـ مل عمـ) آي٦م ذم ُمـ قمغم يٕمقد أهٚمف ذم اًمْمٛمػم

 332 --------------------------------------- متتًٕم٤م احل٩م وراء ُمـ احلٙمٛم٦م

 335 ----------------------------------------------- احل٩م أنقاع

 338 ---------------------------------- قمٛمرة إمم طمجتف اعمٗمرد ومًخ وضمقب

 339 ----------------------------- ُمٗمرداً  يم٤من عمـ احل٩م سمٕمد سمٕمٛمرة اإلشمٞم٤من طمٙمؿ

د أن أراد إذا حيت٤مج اًمقىم٧م ُمـ يمؿ ًمٚمٛمٕمتٛمر سم٤مًمٜم٦ًٌم  347 ------------------- اًمٕمٛمرة ُيـَجد 

 342 --------------------------------- احل٩م سمٕمد اعمٗمرد ًمٚمح٤مج اًمٕمٛمرة طمٙمؿ

 342 ---------------- شمًٕم٦م يقم إٓ خيرج أٓ جي٥م أم صمامٟمٞم٦م يقم ذم سمٛمٙم٦م حُيرم واعمٗمرد اًم٘م٤مرن

 344 ----------------------------------------------- سم٤محل٩م اعمتٕم٦م

 345 ---- احل٩م؟ قمٛمرة قمٚمٞمف ومٝمؾ حي٩م أن ًمف سمدا صمؿ احل٩م، ٟمقى ىمد يٙمـ ومل احل٩م أؿمٝمر ذم اقمتٛمر رضمؾ

 346 -------------------------------- ُمتٛمتًٕم٤م احل٩م صقر ُمـ اًمّمقرة هذه هؾ

 346 --------------------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم ذم يذسمح مل ُمـ

 348 ---------------------------- ُمٙم٦م سم٠مهؾ ظم٤مص سم٤محل٩م اإلومراد أن قمغم اًمدًمٞمؾ

 348 ----------------- احل٩م أؿمٝمر ذم إطمراُمف ُمـ أطمؾ صمؿ اًمٕمٛمرة ذم اًمٓمقاف ىمٌؾ ؾمٕمك ُمـ

 357 --------------------------------------------------- قمروم٦م

 353 -------------------------- سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ

 353 -------------------------- سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ

 353 ------------------------- ًمٜمًٙمف أىمقى ٕنف ًمٚمح٤مج قمروم٦م يقم إومٓم٤مر اؾمتح٤ٌمب

 354 ----------------------------------- ًمٚمجٛمٕم٦م قمروم٦م يقم ُمّم٤مدوم٦م ومْمٞمٚم٦م

 354 ------------------------------ سمٕمروم٦م اًمقىمقف سمف حيّمؾ اًمذي إدٟمك احلد

 357 -------------- ـمٚمققمٝم٤م؟ سمٕمد أم اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ قمروم٦م إمم ُمٜمك ُمـ آٟمٓمالق ذم اًمًٜم٦م

 357 ------------------------------------------ قمروم٦م ظم٤مرج اًمقىمقف

 357 ---------------------------------اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ ىمٌؾ إمم قمروم٦م ذم اًمت٠مظمػم
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 358 -------------------------------------- قمروم٦م ُمـ ُمـ اخلروج وىم٧م

 358 ------------------------------- قمروم٦م؟ يقم اًمٜمًؽ ُمـ إومٕم٤مل هذه هؾ

 363 -------------------------------------------------- ُمزدًمٗم٦م

 365 -------------------------- سم٤معمٖمٗمرة وُمزدًمٗم٦م قمروم٦م ذم احلج٤مج قمغم اهلل شمٗمْمؾ

 365 -------------------------- احل٩م؟ أريم٤من ُمـ ريمـ سم٤معمزدًمٗم٦م اًمٗمجر صالة هؾ

 365 -------------------- ومٞمٝم٤م؟ اًمٗمجر صالة وقمدم سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م قمدم قمغم يؽمشم٥م ُم٤م

 367 ------------------------- ومٞمٝم٤م؟ اًمٗمجر ُيّمؾ ومل ُمزدًمٗم٦م ذم ي٧ٌم ومل طم٩م رضمؾ

 367 ------------------------------------- اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر ؿمٝمقد ريمٜمٞم٦م

 369 -------------------------------- ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر يّمؾ مل ُمـ طم٩م طمٙمؿ

 369 -------------------------------- ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصالة اًمٌٞم٤مت طمٙمؿ

 371 ----------- ريمـ؟ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أن قمغم ..(صالشمٜم٤م ؿمٝمد ُمـ) :طمدي٨م يدل هؾ

 يرُمقا  هؾ اٟمٍمومقا  وإذا اعمٜمٍموملم، وإـمٗم٤مل اًمٜم٤ًمء سمروم٘م٦م ُمٌٙمًرا  اعمزدًمٗم٦م ُمـ اًمرضم٤مل اٟمٍماف طمٙمؿ

 371 ------------------------------- يٜمتٔمروا؟ أم اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ احلج٤مرة

 377 ------------------------------ ريمـ؟ أم واضم٥م هق هؾ ُمزدًمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م

 377 --------------------------- ُمزدًمٗم٦م؟ ذم اًمقشمر َصّٚمـك ط اًمٜمٌل أن صم٧ٌم هؾ

 372 -------------------- ٟم٤ًمء ُمٕمف عمـ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ آٟمٍماف طمٙمؿ

 372 ------------------------------ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ اًمدومع طمٙمؿ

 374 -------------- عم٤ًمقمدهت٤م زوضمٝم٤م ويمذا ُمزدًمٗم٦م، ذم اعم٤ٌمت شمًتٓمع ومل اُمرأة ُمرو٧م إذا

 374 -------------------------- اعمًجد أذان ىمٌؾ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصغم أذَّن ُمـ

 375 ------------------------------ سم٤معمٙم٤من ضمٝمالً  ُمزدًمٗم٦م طمدود ظم٤مرج اًمٌٞم٤مت

 376 ------------ اًمٖمػم قمـ احل٩م وُم٠ًمخ٦م اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر يّمؾ مل ُمـ طم٩م صح٦م قمدم دًمٞمؾ

 377 ----------------------------------هٜم٤مك اًمٗمجر وصالة سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م

 379 --------------------------- !اًمقىم٧م؟ ىمٌؾ شمٙمقن هؾ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة

 379 --------------------------------------- سمٛمزدًمٗم٦م اًمٗمجر يّمؾ مل ُمـ

 381 ------------------------------------- سمٛمزدًمٗم٦م؟ اًمٌٞم٤مت ُمـ ُُمٜمِع ُمـ

 387 --------------------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف

وًم٤م طمجتف ذم ط اًمٜمٌل ـم٤مف هؾ  383 ---------------------------- واطمًدا؟ ـمقا

 384 ----------------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف وىم٧م

 385 ----------------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف وىم٧م

 386 ------------------------ يرُمل أن ىمٌؾ اإلوم٤مو٦م ـمقاف وـم٤مف سمٕمروم٦م وىمػ ُمـ

 386 --------------------------- همػمه أو اًمرُمل قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف شم٘مديؿ طمٙمؿ
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م إذا  386 ------------- إيمؼم؟ اًمتحٚمؾ يتحٚمؾ هؾ اجلٛمرة رُمل قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف احل٤مج ىمدَّ

 387 --------------------------- اًمزطم٤مم سم٥ًٌم اًمرضمؿ قمغم اإلوم٤مو٦م ـمقاف شم٘مديؿ

ٚمقا  اًمذيـ ًمٚمٕم٤مضمزيـ اإلوم٤مو٦م ـمقاف يّمح هؾ  391 ------ اًمرُمل وىم٧م ٟمٗمس ذم سم٤مًمرُمل همػَمهؿ َويمَّ

عَ  مل ُمـ ًْ  397 ------------------------------------ اإلوم٤مو٦م؟ ـمقاف سمٕمد َي

 392 ------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف قمغم اًمًٕمل شم٘مديؿ طمٙمؿ

 393 ------------------------------ اإلوم٤مو٦م ـمقاف شمٓمقف أن ىمٌؾ طم٤مو٧م ُمـ

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شمٓمٝمر، أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ُمٖم٤مدرهت٤م وىم٧م وحيلم اإلوم٤مو٦م ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م احل٩م ذم اُمرأة

 395 -------------------------------------------------- شمٗمٕمؾ؟

 397 ----------------------------------- اعمًٕمك ذم وهل اعمرأة طم٤مو٧م إذا

 397 ----------------------------------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف ىمٌؾ طم٤مو٧م ُمـ

 399 ------------------------ واطمدة سمِٜمِّٞم٦م اًمقداع وـمقاف اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم اجلٛمع

 411 ---------------------- اإلوم٤مو٦م؟ سمٓمقاف اًمقداع ـمقاف قمـ آؾمتٖمٜم٤مء ينمع هؾ

 417 ------------------------------ اإلوم٤مو٦م ُمع اًمقداع ـمقاف سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 417 ----------------------------------- اًمقىم٧م ىمٌؾ اإلوم٤مو٦م ـمقاف طمٙمؿ

 413 --------------------------------------------------- اًمرُمل

 415 - ًمٚمْمٕمٗم٦م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ سم٤مًمرُمك اًمؽمظمٞمص رم ط اًمٜمٌك قمـ سيح ُمرومقع طمدي٨م يّمح ٓ

 415 ---------------- ًمٞمال يرُمل وأن يقُملم رُمل جيٛمع وأن ُمٜمك ذم يٌٞم٧م أٓ ًمٚمٛمٕمذور جيقز

 415 --------------------------------------------- اجلامر إمم اعمٌم

 416 ------------------------------- ُمزدًمٗم٦م ٓ ُمٜمك ُمـ يٙمقن اجلٛمرات اًمت٘م٤مط

 417 ---------------- يٛمٞمٜمف قمـ وُمٜمك ي٤ًمره قمـ اًمٙمٕم٦ٌم جيٕمؾ أن اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل ذم اًمًٜم٦م

 417 -------------------------------------- اًمزوال؟ ىمٌؾ اًمرُمل جيقز هؾ

 418 ------------------------------------------- اجلامر رُمل ذم اخلٓم٠م

 418 ------------------------------------ ي٘ميض؟ ُمتك اًمرُمل ذم أن٘مص ُمـ

 419 --------------------------------- اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اجلٛمرة رُمل طمٙمؿ

 419 ------------------------------------------ اجلامر رُمل ذم اإلٟم٤مسم٦م

 419 ---------------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم ذم سم٤مًمٚمٞمؾ اًمرُمل طمٙمؿ

 471 --------------------------- اًمٚمٞمؾ ذم اجلٛمرات رُمل ضمقاز ذم اًمّمحٞمح اًمدًمٞمؾ

 471 ------------------------------- اًمٕمٛمقد؟ إص٤مسم٦م اجلامر رُمل ذم يِمؽمط هؾ

 477 -------------------------------------------- اعمتٕمجؾ يرُمل يمؿ

 477 ------------------------------------------ اجلامر رُمل ذم اعمقٓة

 477 ---------------- قمٚمٞمف؟ ُم٤مذا اًمٙمؼمى ُمـ سمدًٓ  اًمّمٖمرى ذم ومرُمك اًمرُمل ذم أظمٓم٠م رضمؾ
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 472 ------------------------- سمنموط؟ أم ُمٓمٚمً٘م٤م اًمرُمل ذم اإلٟم٤مسم٦م ًمٚمٜم٤ًمء جيقز هؾ

ؾ؟ أن ًمف هؾ اًمرُمل يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اعمريض  473 -------------------------- يقيم 

 473 --------------------------------------- هب٤م يرُمك اًمتل احلَم ٟمقع

 474 ---------------------- اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٜمحر يقم اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك ُمـ طمٙمؿ

 475 --------------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم واًمرُمل اًمٌٞم٤مت شمرك ُمـ

ؾ جيقز هؾ  476 ---------------------------------- اًمّمقرة؟ هذه ذم اًمتٕمج 

 476 ---------------------------- إيمؼم؟ اإلُم٤مم ًمٖمػم قمروم٦م ذم اخلٓم٦ٌم شمنمع هؾ

 477 --------------------------- اًمّمٚمقات سمٕمد سمام اًمتنميؼ سم٠مج٤مم اًمتٙمٌػم ي٘مٞمد هؾ

 479 ---------------------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م

 427 ---------------------------------- اًمتنميؼ ًمٞم٤مزم سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م وضمقب

 422 -------------------------- اهلدي جيد مل عمـ اًمتنميؼ أج٤مم صٞم٤مم ذم اًمؽمظمٞمص

 423 -------------------------------------------- ًمٞمالً  سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م

 424 ------------------ ومديتلم؟ أم ومدي٦م يٗمدي هؾ ُِمٜمك ذم يٌٞم٧م وٓ يرضمؿ أن يريد ٓ عمـ

اًمٖمروب؟ ىمٌؾ ُمٜمك إمم يٕمقد صمؿ اًمقىم٧م، سمٕمض ومٞمف ويًؽميح سمٛمٙم٦م سمٞمتف إمم يذه٥م أن ًمٚمح٤مج جيقز هؾ

 ----------------------------------------------------- 425 

 426 ------------- اًمٚمٞمؾ ذم  ًمٚمٛمٌٞم٧م ويرضمع ُمٜمك ظم٤مرج اًمتنميؼ أج٤مم هن٤مر ذم خيرج ُمـ طمٙمؿ

 426 ------------------------ هب٤م ًمٚمٛمٌٞم٧م ُِمٜمك إمم اًمٕمقدة صمؿ ضمدة إمم اخلروج طمٙمؿ

 429 --------------------------------------------- واًمت٘مّمػم احلٚمؼ

 437 -------------------------------- وم٘مط اًمت٘مّمػم سمؾ طمٚمؼ اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس

 437 -------------------------- صٗمتف؟ هل ُم٤م واًمٕمٛمرة احل٩م ذم أواًمت٘مّمػم احلٚمؼ

 432 ---------------------------------------- قمٛمرشمف ذم احلٚمؼ ٟمز ُمـ

 433 -------------------- شم٘مّمػم؟ أم طمٚمؼ يٕمتؼم (اح٤ميمٞمٜم٦م) احلالىم٦م سمآخ٦م اًمِمٕمر إزاًم٦م هؾ

 433 ------------------ ي٘مٍم أو حيٚمؼ ومل رأؾمف ُمـ اًمِمٕمرات سمٕمض أظمذ قمغم اىمتٍم ُمـ

 434 ------------------- سمٕمْمف؟ أو اًمِمٕمر مجٞمع ُمـ يٙمقن هؾ واحل٤مج ًمٚمٛمٕمتٛمر اًمت٘مّمػم

 435 ---------------------------------------- احل٩م ذم ًمٚمٛمرأة اًمت٘مّمػم

 437 -------------------------------------------------- اهلدي

 آٟمتٗم٤مع ذم اًمًٚمػ هبدي اًمٜم٤مس اىمتداء قمدم وسمٞم٤من واهلدي؟ إوحٞم٦م ُمـ سمدٓ اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج جيقز هؾ

 439 ------------------------------------------------ اهلداي٤م ُمـ

 439 ---------------------------- اًمتنميؼ أج٤مم سمّمٞم٤مم هدي جيد مل عمـ اًمؽمظمٞمص

 447 -------------------------------- ط سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص إُم٦م قمـ اًمتْمحٞم٦م

ُٕوحٞم٦م ذم ُيِْمؽَمط ُم٤م اهلدي ذم ُيِْمؽَمط هؾ  442 ----------------------------- ا



 558   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 442 ---------------------------- هل٤م ي٘م٤مول ُمنموع أو ًمنميم٦م اهلدي صمٛمـ إقمٓم٤مء

 443 ------------------------ واًم٘م٤مرٟملم اعمتٛمتٕملم ُمـ اًمٜمحر يقم ىمٌؾ اهلدي ذسمح ُمـ

 444 --------------------- سم٤محل٩م اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف ومِمؼ هيدي أن اؾمتٓم٤مع وُم٤م اعمتٛمتع احل٤مج

 444 ------------------------------- احل٤مج قمـ سم٤مًمذسمح اعمّم٤مرف شمقيمٞمؾ طمٙمؿ

 444 --------------------------------------- اًمٜمحر يقم ىمٌؾ اًمذسمح طمٙمؿ

 445 -------------------- يمذًمؽ؟ قمٛمرشمف ذم ؿمٕمره ي٘مٍم هؾ يْمحل أن اعمٕمتٛمر أراد ًمق

ـ ٟم٤مؾمٞم٤مً  سمجٛمؾ وحك إذا  ً  445 ----------------------------- ومٞمف؟ اعمٓمٚمقب اًم

 445 -------------------------- دمزئ؟ ومٝمؾ ُمٜمك ظم٤مرج ُمـ سم٤مًمذسمٞمح٦م احل٤مج أتك إذا

 446 ---------------------------------- اًمتْمحٞم٦م ذم اًمنميم٤مت شمقيمٞمؾ طمٙمؿ

 447 ---------------------------------------------- إول اًمتحٚمؾ

 449 --------------------------------------- إول اًمَتَحٚم ؾ ذم ُم٤ميِمؽمط

 449 ------------------------------------------ طمرم؟ يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م هؾ

 449 --------------------------------------- إول اًمتحٚم ؾ حيّمؾ سمامذا

 457 ---------------------------------- اًمرُمل سمٛمجرد حيّمؾ إول اًمتحٚمؾ

 457 ------------------------- اًمٓمقاف سمٛمجرد احل٤مج سمتحٚمؾ قم٤ٌمس اسمـ ىمقل طمقل

 452 ----------------------------------- اًمتٓمٞم٥م وىم٧م طمديثل سملم اًمتقومٞمؼ

 453 ---------------------------------------------اعمِم٤مقمر ذم اًم٘مٍم

 455 -------------------------------------ُمٙم٦م ٕهؾ ُمٜمك ذم اًم٘مٍم طمٙمؿ

 456 ---------------------- اًمًٗمر ٕضمؾ أم اًمٜمًؽ أضمؾ ُمـ وقمروم٦م ُمٜمك ذم اًم٘مٍم هؾ

 457 ----------------------- واعمزدًمٗم٦م؟ وقمروم٤مت ُمٜمك ذم ُمٙم٦م ٕهؾ اًم٘مٍم ينمع هؾ

 457 ------------------------------- اعمِم٤مقمر ذم ي٘مٍمون أم يتٛمقن ُمٙم٦م ؾمٙم٤من

 459 -------------------------------------------------- اًمقداع

 467 ---------- اإلوم٤مو٦م ـمقاف ـم٤موم٧م ىمد يم٤مٟم٧م إذا اًمقداع ـمقاف قمدم ذم ًمٚمح٤مئض اًمؽمظمٞمص

 462 ---------- آزدطم٤مم اٟم٘مْم٤مء سمٕمد ًمٞمٓمقف قم٤مد صمؿ سمٚمده إمم ورضمع اًمقداع ـمقاف يٓمػ مل ُمـ

 463 ------------------------ اًمقداع؟ ـمقاف يٚمزُمف هؾ آوم٤مىمل قمـ حي٩م اًمذي اعمٙمل

 463 ---------------------------------- ًمٚمٛمٕمتٛمر؟ واضم٥م اًمقداع ـمقاف هؾ

 464 ------------------------ واطمدة سمِٜمِّٞم٦م اًمقداع وـمقاف اإلوم٤مو٦م ـمقاف سملم اجلٛمع

 465 ---------------------- اإلوم٤مو٦م؟ سمٓمقاف اًمقداع ـمقاف قمـ آؾمتٖمٜم٤مء ينمع هؾ

 466 ------------------------------ اإلوم٤مو٦م ُمع اًمقداع ـمقاف سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 467 ------------------------------------------------ اًمتحّمٞم٥م

 469 --------------------------------------------- ؾمٜم٦م اًمتحّمٞم٥م



 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 477 ---------------------------------------------- احل٩م ُمٌٓمالت

 473 --------------------------------------------- احل٩م ُمٌٓمالت

 473 ---------------------------------------- سم٤مجلامع؟ احل٩م يٗمًد هؾ

 474 -----------------------------------اًم٘مْم٤مء؟ يٚمزُمف هؾ طمجف سمٓمؾ ُمـ

 475 -------------------------------------------------- اًمدُم٤مء

 477 -------------------------- دُم٤مء أم دم يٚمزُمف هؾ واضم٤ٌمت، قمدة احل٩م ذم شمرك

ؽ يمؾ ذم اًمدم جي٥م هؾ ًُ  478 ---------------------------------- سمف؟ خُيَؾ ُٟم

احل٩م؟ ذم ظمٓم٠مً  ارشمٙم٥م ُمـ يمؾ قمغم اًمدم جي٥م وهؾ احل٩م، ذم اًمقاضم٥م وشمرك اعمحٔمقر ومٕمؾ سملم اًمٗمرق

 ----------------------------------------------------- 479 

 481 --------------------------------ًمٚمح٤مج اًمدم شمريمٝم٤م ذم جي٥م اًمتل إؿمٞم٤مء

 481 -------------------------------------- احلج٤مج قمغم اًمقاضم٦ٌم اًمدُم٤مء

 483 --------------------------------------------- واحلٞمض احل٤مضم٦م

٦م اُمرأة ؿمٙم٧م  485 -------------- اؾمتح٤مو٦م؟ دم أو طمٞمض دم هق هؾ ُمٜمٝم٤م ٟمزل دم ذم طم٤مضمَّ

 487 ---------------------------------------------- اًمٖمػم قمـ احل٩م

 489 --------------------------- اعمٞم٧م؟ قمغم اًمقاضم٥م ُيً٘مط اعمٞم٧م قمـ احل٩م هؾ

 489 ------------------------------------- أواجلد إب قمـ احل٩م طمٙمؿ

 492 ------------------------- أبٞمف قمـ يٕمتٛمر أن ٟمقى صمؿ ًمٜمٗمًف، وطم٩م اقمتٛمر آوم٤مىمل

 495 ---------------------------------سم٤محل٩م همػمه يٜمٞم٥م هؾ ُم١مسمًدا اعمًجقن

ٌَّك وح٤م ًمقاًمدشمف احل٩م سمٜمٞم٦م سمٚمده ُمـ ظمرج رضمؾ ٌ ك سم٤محل٩م ًم  496 ----------------- ًمقاًمده؟ ًم

 497 ------------- ومٚمًٓملم ذم اإلطمتالل حت٧م يٕمٞمش اًمذي اًم٘مري٥م قمـ واًمٕمٛمرة احل٩م طمٙمؿ

 497 ------------------------------------ اعمتقوم٤مه اًمزوضم٦م قمـ احل٩م طمٙمؿ

 498 -------- اًمقاًمديـ أطمد قمـ احل٩م وطمٙمؿ احلٞم٤مة ىمٞمد قمغم شمزال ٓ اًمتل اًمزوضم٦م قمـ احل٩م طمٙمؿ

 499 --------------------------- أضمرة؟ سمٖمػم أو سم٠مضمرة يٙمقن هؾ اعمٞم٧م قمـ احل٩م

 512 ------------------------------------------ اًمٖمػم قمـ احل٩م طمٙمؿ

 515 ----------------------- قمٜمف؟ حي٩م هؾ اعمٞم٧م واًمده طم٩م صح٦م ذم اًمقًمد ؿمؽ إذا

 517 ------------------------------- سمٕمد يتزوج وح٤م أبٞمف قمـ حي٩م أن أراد ُمـ

 517 ------------------- أبٜم٤مؤه؟ قمٜمف حي٩م ومٝمؾ وُم٤مت حي٩م ومل ًمٚمح٩م ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من رضمؾ

 572 ----------------------- ؿمؼمُم٦م سمحدي٨م قمٚمٞمف وآؾمتدٓل اًمٖمػم قمـ احل٩م طمٙمؿ

 575 --------------------------------------- اعمتقذم اسمٜمٝم٤م قمـ إم طم٩م

 577 --------------------------------------------------- زُمزم

 579 ------- ُمٙم٤من أي ذم أم ُمٙم٦م، سمداظمؾ خمتص هذا ومٝمؾ زُمزم، ُم٤مء ذب قمٜمد ُمًتج٤مب اًمدقم٤مء



 561   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 579 --------------- اًمًٜم٦م ُمـ هذا أن قمغم ىم٤مئامً  زُمزم ُمـ ط اًمٜمٌل سمنمب سمٕمْمٝمؿ يًتدل

 527 ------------------------------------- اًمٓمقاف سمٕمد زُمزم ُمـ اًمنمب

َب  ًمِـام زُمزم ُم٤مء :طمدي٨م  522 ------------- أطمد؟ أي وُمـ سمٚمد أي ذم ذهب٤م يِمٛمؾ هؾ ًمف، ُذِ

 523 ----------------------------------------- احل٤مج هتؿ ُمتٗمرىم٦م ُم٤ًمئؾ

 525 ------------------------------------------ واًمتٙمٌػم اًمتٚمٌٞم٦م ومْمؾ

 525 --------------------------------------- ؾمٜملم مخس يمؾ احل٩م ومْمؾ

 525 ----------------------- طمجف حيٌط مل اإلؾمالم إمم قم٤مد صمؿ ارشمد صمؿ طم٩م إذا اعمًٚمؿ

 527 ----------------------------------- اًم٤ًمقم٦م؟ ىمٞم٤مم ىمٌٞمؾ اًمٌٞم٧م حي٩م هؾ

 528 --------------------------- سمحر ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمف يم٤من ُمـ قمغم احل٩م يً٘مط هؾ

٤ًٌم احل٩م ُمـ أومْمؾ ُم٤مؿمًٞم٤م احل٩م هؾ  528 --------------------------------- رايم

 529 ------------------------------------- اًمٜمحر يقم هق إيمؼم احل٩م يقم

 529 -------------------------------------------- اًمٜمحر يقم اخلٓم٦ٌم

 531 ------------------------------------------ اًمذٟمقب وشمٙمٗمػم احل٩م

 533 ---------------------------------- ًمٚمح٤مج اؾمت٘م٤ٌمًٓ  اًمٌٞمقت شمزيلم طمٙمؿ

 533 --------------------- أطمد؟ ًمٙمؾ قم٤مم هق هؾ سم٤مًمٌ٘مٞمع واًمدومـ سم٤معمديٜم٦م اعمقت ومْمؾ

 534 --------------- طمجف؟ إقم٤مدة يٚمزُمف ومٝمؾ قمٜمٝم٤م شم٤مب صمؿ ًمٚمنميمٞم٤مت ُمالسمس وهق طم٩م ُمـ

 535 --------------------------- (سمٔمٚمؿ سم٢محل٤مد ومٞمف ُيرد وُمـ)شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اإلرادة

 535 --------------- اًمزطم٤مم؟ ؿمدة سمٕمذر يً٘مط هؾ اعمّمكم يدي سملم ًمٚمامر اًمزطم٤مم ذم اعمداومٕم٦م

أضمٜمٌٞم٦م اُمرأة اعمّمكم ُٓمس إذا اًمّمالة وطمٙمؿ احلرم؟ ذم اًمزطم٤مم ؿمدة ُمع سم٤مًمرأس إيامءً  اًمّمالة دمقز هؾ

 ------------------------------------------------------ 536 

 539 ------------ احل٩م؟ ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اجلدال ذم يدظمؾ هؾ احل٩م ذم اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اًمٜم٘م٤مش

 547 ---------------------------- سم٤مخلػم يٕمقد ومٞمام اعم٤ٌمريم٦م احل٩م أوىم٤مت اؾمتٖمالل

 542 ---- احلج٤مج ُمع خيرج طمٞمٜمام سم٤مٕوىم٤مف يٕمٛمؾ اًمذي اإلداري أو اعمرؿمد ي٠مظمذه اًمذي اعمٌٚمغ طمٙمؿ

 543 ---------------------------------------- شطمرج ٓ» :طمدي٨م طمقل

 545 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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٦ٌَم   7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ايمرهباكقة فمن ايمـفي

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٜمّم٤مرى يمره٤ٌمٟمٞم٦م شمٙمقٟمقا  وٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إُمؿ سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢مين شمزوضمقا »

 .اًمره٤ٌمٟمٞم٦م قمـ واًمٜمٝمل وشمٜمٔمٞمٛمف اًمٜمًؾ حتديد يمراهٞم٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.583/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 فمن سمرضون من أسماىمم إذا»: ايممميف ايمـبوي احلديث معـى ما

صموه وأماكته ديـه  «..هَمَزوِّ

 قمـ شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »اًمنميػ اًمٜمٌقي احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م: ي٘مقل :مداطمؾة

ضمقه، وأُم٤مٟمتف ديٜمف   ؟شيمٌػم ووم٤ًمد إرض ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ وَمَزوِّ

  ي٘مقل؟ احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمر احلدي٨م ُي٘م٤مسمؾ هذا: يٕمٜمل :ايمشقخ ة شُمٜمَْٙمح: »ًمٚمٛمرأ : ٕرسمع اعمرأ

 ش. يداك شمرسم٧م اًمديـ ذاتسم ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م، وطمًٌٝم٤م ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م

 ح٤م طمدي٨م اًمديـ، ذات يتزوج سم٠من اًمرضمؾ: ي٠مُمر اًمذي اًمقىم٧م ذم احلدي٨م ومٝمذا

 خيت٤مر أن ومٕمٚمٞمف وًمٞمٝم٤م، هق عمـ أو ٓسمٜمتف ظم٤مـم٥م ضم٤مء إن سم٠منف اًمٌٜم٧م، وزم ي٠مُمر قمٜمف ؾمئؾ

ج ـم٤مًم٤ٌمً ش وظُمُٚم٘مف ديٜمف شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »اخلُُٚمؼ احلًـ اًمَديِّـ اًمرضمؾ  مم٤م اًمَتَزوُّ

 وم٤مُمتٜم٤مقمؽ وإٓ اًمراهم٥م، اًمٓم٤مًم٥م هذا ُمع شمتج٤موب أن ومٕمٚمٞمؽ اًمٜم٤ًمء، ُمـ قمٜمدك

 .ومتٜم٦م ًمقىمقع ؾم٥ٌم يٙمقن

ضمقا  اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م ضمدًا، واوح أُمر وهذا  وٓ ديٜم٤مً  ذًمؽ ذم يراقمقن ٓ سمٜم٤مهتؿ ُيَزوِّ

 ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو ؿمقرى، أو ُمٜمّم٤ٌمً  أو ضم٤مه٤مً  أو ُم٤مًٓ  ذًمؽ ذم ُيراقمقن وإٟمام ظُمُٚم٘م٤ًم،

 . اًمدٟمٞم٤م أُمقر
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 قمـ ي٠ًمل ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس وإذا سمخٓمقسم٦ٍم، ؾمٛمٕم٧م يمٚمام ضمداً  أتٕمج٥م أنٜمل واًمقاىمع

  قمـ ؾم٠مخقا  إن اًمديـ،
ٍ
 طمدود ومٗمل ظُمُٚمؼ قمـ ؾم٠مخقا  وإن اخلُُٚمؼ، قمـ ي٠ًمخقا  ُيٛمٙمـ رء

 همٗمٚم٦م ذم: يٕمٜمل! اهلل ؾمٌح٤من يمٚمف، اخلٚمؼ هق هذا يزين، ٓ.. مخر ينمب ٓ وم٘مط ُُمَٕمٞمَّٜم٦م

 هيتٛمقا  ٓ رء وم٠مول اًمزواج، قمغم ُمنموم٤مت هـ ًمٚمقايتا اًمٌٜم٤مت آسم٤مء ُمـ ضمداً  ؿمديدة

 ًمف ًمٞمس يمٚمف هذا اًمًٞمٜمام، إمم يذه٥م ٓ.. اًمًٞمٜمام إمم يذه٥م.. يّمقم يّمكم اًمديـ سم٠مُمر

 طمدود ومٗمل اخلُُٚمؼ قمـ ذيمرٟم٤م يمام ؾم٠مخقا  وإن قمٜمدهؿ، سم٤مخلٚمؼ وٓ سم٤مًمديـ ٓ قمالىم٦م

 .ضمداً  ضمداً  َوٞمِّ٘م٦م

 أن قمٚمٞمٙمؿ ومقاضم٥مش وظُمُٚمَ٘مف ديٜمف نشمروق ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٝمذا 

ضمقه،: »إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م اًمتل اًمدٟمٞمقي٦م ًمٚمٜمقاطمل شمٜمٔمروا ٓ شمزوضمقه،  إّٓ  وَمَزوِّ

 ش. قمريض ووم٤ًمد ومتٜم٦م إرض ذم شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا 

 قمغم جي٥م يمذًمؽ اًمديـ، سمذات يتزوج أن اًمرضمؾ قمغم جي٥م هذا ُمٕمٜمك :مداطمؾة

 .ديـ سمّم٤مطم٥م شمتزوج أن اعمرأة

 . اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ ًمٜم٤ًمءا ـمٌٕم٤ًم، :ايمشقخ

 جيقز؟ هؾ :مداطمؾة

 !ذًمؽ؟ ُمـ ؿمؽ ذم وأن٧م :ايمشقخ

ة شُمٜمْٙمح: »وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف هلل صغم اعمّمٓمٗمك ي٘مقل ح٤مذا! ـمٞم٥م :مداطمؾة : اعمرأ

 ش. ومج٤مهل٤م وطمًٌٝم٤م ح٤مهل٤م

 ًمٞمس ٓ، ومٞم٘مقل، اًمقاىمع يٕم٤مًم٩م هق صمؿ اًمقاىمع، قمـ يتحدث هذا :ايمشقخ

ٌَلمِّ  اًمقاىمع، يٕم٤مًم٩م هقش يداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ: »سم٤مُٕمر ي٠ميت سم٤مٕومْمؾ  ُي

 ومٕمٚمٞمؽ: »همػمه إمم ٟمخ٤مًمػ أن ًمٜم٤م جيقز ٓ اًمذي أُمره سم٢مصدار يٕم٤مجلف صمؿ اًمًئ، اًمقاىمع

  ًمٚمقضمقب؟ إُمر هذا أن ؿمؽ ذم أن٧م: يٕمٜملش يداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات

 . ٓ :مداطمؾة
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 .هلل احلٛمد :ايمشقخ

 .: ..(9.: 2/  35/  واًمٜمقر اهلدى)

 : ..( 34: 27/ 35/  ٜمقرواًم اهلدى)

 اظمرأة من يمه يـظر أن يمؾخاؿمب جيوز ما

 :ُمٜمٝم٤م يٜمٔمر أن ًمف جيقز ومٞمام اظمتٚمٗمقا  أهنؿ واقمٚمؿ: [اإلمام ومال]

 .وم٘مط واًمٙمٗم٤من اًمقضمف أنف قمغم - اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - وم٤مٕيمثرون

 وُم٤م ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م إٟمف ش:53 - 51/  31» شاعمحغم» ذم وم٘م٤مل طمزم: اسمـ وظم٤مًمٗمٝمؿ

ة: أطمديمؿ ظمٓم٥م إذا»: ُمرومققم٤م ضم٤مسمر: سمحدي٨م واطمت٩م سمٓمـ:  أن اؾمتٓم٤مع وم٢من اُمرأ

 أتخ٠ٌم ومٙمٜم٧م ضم٤مري٦م: ومخٓم٧ٌم: ضم٤مسمر ىم٤مل :شومٚمٞمٗمٕمؾ ٟمٙم٤مطمٝم٤م: إمم يدقمقه ُم٤م إمم يٜمٔمر

 .ومتزوضمتٝم٤م وشمزوضمٝم٤م: ٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم دقم٤مين ُم٤م ُمٜمٝم٤م رأج٧م طمتك هل٤م،

 اسمـ وومٞمف اًمذهٌل: وواوم٘مف احل٤ميمؿ، وصححف ،ش523/  3» داود أبق أظمرضمف

 ؿمٌٝم٦م ومزاًم٧م : ش561/  5» أمحد قمٜمد سمًامقمف سح ًمٙمـ قمٜمٕمـ: وىمد :إؾمح٤مق

 .شمدًمٞمًف

 .وىمّمتف ضم٤مسمر طمدي٨م ٟمحق - قمٜمف اهلل ريض - ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد قمـ اًم٤ٌمب وذم

 قمغم يدل أنف ومٞمف ؿمؽ ٓ ومٛمام طمزم: اسمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم يدل مل إن واحلدي٨م:

 .أقمٚمؿ واهلل إيمثرون: إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم زائد ىمدر

 (2/454) اًمروٞم٦م ٞم٘م٤متاًمتٕمٚم)

 طمطبتفا ومبل ةأاظمر إلم ايمـظر اؽمتحباب

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 اهلل رؾمقل ىم٤مل]و .شاًمّمٖمر يٕمٜمل. ؿمٞمئ٤م إنّم٤مر أقملم ذم وم٢من إًمٞمٝم٤م، اٟمٔمر»

 [:ملسو هيلع هللا ىلص
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 .شسمٞمٜمٙمام ي١مدم أن أطمرى وم٢مٟمف إًمٞمٝم٤م اٟمٔمر»

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]و

ة أطمديمؿ ظمٓم٥م إذا»  إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر إٟمام يم٤من ذاإ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن قمٚمٞمف ضمٜم٤مح ومال اُمرأ

 .ششمٕمٚمؿ ٓ يم٤مٟم٧م وإن خلٓمٌتف،

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]و

 ش.إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن سم٠مس ومال اُمرأة ٦مظمٓمٌ اُمرئ ىمٚم٥م ذم أخ٘مل إذا»

 [:ىم٤مل صمؿ سمف، شمرمجٜم٤م سمام إطم٤مدي٨م هلذه اإلُم٤مم  شمرضمؿ]

ش: 337/  9» شاًم٤ٌمري ومتح» ومٗمل اًمٕمٚمامء، أيمثر سمف ىم٤مل ًمٚمحدي٨م سمف شمرمجٜم٤م وُم٤م

: رواي٦م ُم٤مًمؽ وقمـ إذهن٤م، سمٖمػم ذًمؽ أراد إذا إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن جيقز: جلٛمٝمقرا وىم٤مل»

 اًمٕم٘مد ىمٌؾ اعمخٓمقسم٦م إمم اًمٜمٔمر جيقز ٓ أنف ىمقم قمـ اًمٓمح٤موي وٟم٘مؾ إذهن٤م، يِمؽمط

 .شاعمذيمقرة سم٤مٕطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝمؿ ورد أضمٜمٌٞم٦م، طمٞمٜمئذ ٕهن٤م سمح٤مل،

 (.214-397/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 وايمؽػكم ايموصمه من أىمثر إلم يـظر أن امرأة طمطبة يريد ظمن جيوز

 [:اإلمام ومال]

 اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م إلـمالق واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمـ أيمثر إمم ُمٜمٝم٤م يٜمٔمر أن ًمف وجيقز

 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صكم وًم٘مقًمف

ة، أطمديمؿ ظمٓم٥م إذا»  ٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم يدقمقه ُم٤م إمم يٜمٔمر أن اؾمتٓم٤مع وم٢من اعمرأ

 .شومٚمٞمٗمٕمؾ

 اًمّمح٤ميب وهق سمف، راويف قمٛمؾ وأجده ًمف، شمرمجٜم٤م ح٤م اًمدًٓم٦م فم٤مهر واحلدي٨م

 ذيمرٟم٤مه يمام ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد ُمثٚمف صٜمع وىمد قمٜمف، اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر اجلٚمٞمؾ

 ىمٞمد ُمـ ُمذه٥م ذًمؽ، سمٕمد ييٟم٤م وٓ طمج٦م، هبام ويمٗمك ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم
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 ُم٘مٞمد، ٟمص سمدون ًمٚمحدي٨م شم٘مٞمٞمد ٕنف وم٘مط، واًمٙمٗملم اًمقضمف إمم سم٤مًمٜمٔمر احلدي٨م

 سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م سمٗمٕمؾ شم٠مجد وىمد ٓؾمٞمام طمج٦م، سمدون اًمّمح٤مسم٦م ٗمٝمؿًم وشمٕمٓمٞمؾ

ش:  وم٤مئدةش: »292 - 293 ص» شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل قمٜمف، اهلل ريض اخلٓم٤مب

 قمٛمر أيب واسمـ ش323- 321» شؾمٜمٜمف» ذم ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد اًمرزاق قمٌد روى

 قمكم إمم ظمٓم٥م رقمٛم أن :احلٜمٗمٞم٦م سمـ قمغم سمـ حمٛمد قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ وؾمٗمٞم٤من

 أبٕم٨م ش:قمكم ًمف» وم٘م٤مل ،شومٕم٤موده ردك، إن: ًمف وم٘مٞمؾ» صٖمره٤م، ًمف ومذيمر يمٚمثقم، أم اسمٜمتف

: وم٘م٤مًم٧م ؾم٤مىمٞمٝم٤م، قمـ ومٙمِمػ إًمٞمف، هب٤م وم٠مرؾمؾ اُمرأتؽ، ومٝمل روٞم٧م وم٢من إًمٞمؽ، هب٤م

 همػم يٜمٔمر ٓ إٟمف: ىم٤مل ُمـ قمغم يِمٙمؾ وهذا. قمٞمٜمؽ ًمّمٙمٙم٧م اعم١مُمٜملم أُمػم أنؽ ًمقٓ

  .شواًمٙمٗملم اًمقضمف

 .واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م هق اؾمتِمٙم٤مًمف إمم احل٤مومظ أؿم٤مر اًمذي اًم٘مقل وهذا

 ؾم٤مئر إمم يٜمٔمر: داود وىم٤ملش: »26 - 23/  5»» اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

: واًمث٤مٟمٞم٦م .ويدهي٤م وضمٝمٝم٤م إمم يٜمٔمر: إطمداهـ :رواي٤مت صمالث أمحد وقمـ. ضمًده٤م

 .وٟمحقمه٤م واًم٤ًمىملم يم٤مًمرىم٦ٌم هم٤مًم٤ٌم ئمٝمر ُم٤م يٜمٔمر

 إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن جيقز أنف قمغم ٟمص وم٢مٟمف وهمػمه٤م، قمقرة يمٚمٝم٤م إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر: ًمث٦مواًمث٤م

 ًمف اًمّمح٤مسم٦م وشمٓمٌٞمؼ احلدي٨م، فم٤مهر إمم إىمرب هل اًمث٤مٟمٞم٦م واًمرواي٦م: ىمٚم٧م»! ُمتجردة

 ُم٤م شإمم» اًمٜمٔمر ضمقاز ووضمفش: »434/  7» شاعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ وىم٤مل .أقمٚمؿ واهلل

 اًمٜمٔمر ذم أذن أنف قمٚمؿ قمٚمٛمٝم٤م، همػم ُمـ إًمٞمٝم٤م ٜمٔمراًم ذم أذن ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن هم٤مًم٤ٌم ئمٝمر

 ذم ًمف همػمه ُمِم٤مريم٦م ُمع سم٤مًمٜمٔمر اًمقضمف إومراد يٛمٙمـ ٓ إذ قم٤مدة، ئمٝمر ُم٤م مجٞمع إمم

 إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ًمف أبٞمح اُمرأة وٕهن٤م يم٤مًمقضمف، إًمٞمف اًمٜمٔمر وم٠مبٞمح هم٤مًم٤ٌم ئمٝمر وٕنف اًمٔمٝمقر،

 يمت٤مب قمغم وىمٗم٧م صمؿ .شاعمح٤مرم يمذوات ذًمؽ إمم ُمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر وم٠مبٞمح اًمِم٤مرع، سم٠مُمر

 وم٤مًم٘مقلش: »45 ص» ي٘مقل سمف وم٢مذا احل٤مُمد، حمٛمد اًمِمٞمخ ًمٗمْمٞمٚم٦م شأب٤مـمٞمؾ قمغم ردود»

 سم٤مًمٖم٦م ضمرأة وهذه .شي٘مٌؾ ٓ سم٤مـمؾ اعمخٓمقسم٦م ُمـ واًمٙمٗملم اًمقضمف همػم إمم اًمٜمٔمر سمجقاز

 جيقز وٓ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أن إذ ُمٜمف، صدوره٤م أترىم٥م يمٜم٧م ُم٤م ُمثٚمف ُمـ

 يمٝمذه ودًمٞمٚمف طمجتف قمـ سم٤مإلضم٤مسم٦م إٓ عمذهٌف اعمخ٤مًمػ اًم٘مقل نسمٌٓمال اجلزم

 إؿم٤مرة، أدٟمك إطم٤مدي٨م إمم ينم مل إٟمف سمؾ ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤م يّمٜمع مل وهق إطم٤مدي٨م،
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 هذه وم٢من شمرى، يمام ظمالومف واًمقاىمع أصال، اًم٘مقل هلذا دًمٞمؾ ٓ أن اًم٘مراء وم٠موهؿ

 خلّمقص خم٤مًمػ هقو ٓ يمٞمػ ومْمٞمٚمتف، ىم٤مل ُم٤م ظمالف قمغم شمدل سم٢مـمالىمٝم٤م إطم٤مدي٨م

 ًمٞمس أنف يٕمٚمؿ وم٘مف ذي يمؾ وم٢من ،شٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم يدقمقه ُم٤م» ش:99» احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

د  وإن» ش:97» احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اًمدًٓم٦م ذم وُمثٚمف وم٘مط، واًمٙمٗم٤من اًمقضمف ُمٜمف اعمرا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف ُمع قمٛمٚمف قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م سمٕمٛمؾ ذًمؽ وشم٠مجد .ششمٕمٚمؿ ٓ يم٤مٟم٧م

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًمػمى خلٓمٞمٌتف خت٠ٌم ُمٜمٝمام يمال وم٢من اهلل، قمٌد سمـ سمروضم٤م ُمًٚمٛم٦م اسمـ حمٛمد وُمٜمٝمؿ

 وُمثؾ! وم٘مط واًمٙمٗملم اًمقضمف إمم ًمٚمٜمٔمر ختٌآ أهنام قم٤مىمؾ هبام أومٞمٔمـ ٟمٙم٤مطمٝم٤م، إمم يدقمقه

 ومٝم١مٓء. قمٜمٝمؿ اهلل ريض قمكم سمٜم٧م يمٚمثقم أم ؾم٤مىمل قمـ يمِمػ اًمذي اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 اًمقضمف ُمـ أيمثر إمم ًمٜمٔمرا أضم٤مزوا اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م أطمدهؿ اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُمـ صمالصم٦م

 خم٤مًمٗمتٝمؿ اؾمتج٤مز يمٞمػ أدري ومال أقمٚمؿ، ومٞمام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ هلؿ خم٤مًمػ وٓ واًمٙمٗملم،

 ُمـ قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مٞمٛمقا  أن اًمِمٞمخ سم٠مُمث٤مل وقمٝمدى!  اًمّمحٞمح٦م؟ إطم٤مدي٨م هذه ُمع

 شمث٧ٌم ٓ قمٜمف اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمّمحٞمح٦م، ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا ظم٤مًمػ

 أنف وقمٜمف قمٜم٤م اهلل قمٗم٤م اًمِمٞمخ أُمر قمجٞم٥م وُمـ! اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم ومٕمٚمقا  يمام

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢ِمن▬: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل»: اًمٌح٨م آظمر ذم ىم٤مل
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ   اهلل  َواًمرَّ

ـفِ  شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن ـُ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  َواًْمٞمَْقمِ  سم٤ِمًمٚمَّ ًَ  وإي٤مه أنٗمًٜم٤م ٜمدقمقوم! ♂ششَم٠ْمِويال َوَأطْم

 وٓ اعمًتٕم٤من واهلل. شمٌٞمٜم٧م ُم٤م سمٕمد اًمًٜم٦م إمم اعم٠ًمخ٦م هذه ورد أي٦م هذه حت٘مٞمؼ إمم

 مج٤مهػم وىمقل اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم إطم٤مدي٨م صح٦م وُمع هذا .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل

 اًمٕمّمقر ذم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم أقمرض وم٘مد - اًم٤ًمسمؼ ظمالف قمغم - هب٤م اًمٕمٚمامء

 ذم وًمق - ومت٤مهتؿ إمم سم٤مًمٜمٔمر ًمٚمخ٤مـم٥م يًٛمحقن ٓ وم٢مهنؿ ٤م،هب اًمٕمٛمؾ قمـ اعمت٠مظمرة

، ُمٜمٝمؿ، شمقرقم٤م .اًمْمٞمؼ اًم٘مقل طمدود  سمٕمْمٝمؿ أن اًم٤ٌمرد اًمقرع قمج٤مئ٥م وُمـ زقمٛمقا

 يراه٤م أن ي٠مبك صمؿ! ذقمل طمج٤مب سمٖمػم ؾم٤مومرة اًمِم٤مرع إمم سم٤مخلروج ٓسمٜمتف ي٠مذن

 ٔسم٤مءا سمٕمض ه١مٓء ُم٘م٤مسمؾ وذم !اًمِم٤مرع سمثٞم٤مب أهٚمٝم٤م وسملم داره٤م، ذم اخل٤مـم٥م

 إورسمٞملم، ٕؾمٞم٤مدهؿ ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمدا. سمٜم٤مهتؿ قمغم يٖم٤مرون ٓ اًمذيـ اعمًتٝمؽميـ

 واعمّمقر ُمنموع، همػم ؾمٗمقرا ؾم٤مومرات وهـ يّمقرهـ أن ًمٚمٛمّمقر ومٞمًٛمحقن

، يٙمقن وىمد قمٜمٝمـ، أضمٜمٌل رضمؾ  سمزقمؿ اًمِم٤ٌمن، سمٕمض إمم صقرهـ ي٘مدُمـ صمؿ يم٤مومرا
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 ُمٕمٝمؿ، سمٜم٤مهتؿ صقر شمٔمؾو ظمٓم٦ٌم، همػم قمغم إُمر يٜمتٝمل صمؿ ظمٓمٌتٝمـ، يريدون أهنؿ

 ٓ اًمذيـ ًممسم٤مء ومتٕم٤ًم أٓ! إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر اًمِم٤ٌمب طمرارة ئقا وًمٞمٓمٗم هب٤م، ًمٞمتٖمزًمقا 

  .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وإٟم٤م. يٖم٤مرون

 (.219-214/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 خمطوزمته من يرى أن يمؾخاؿمب جيوز ماذا

 خمٓمقسمتف، ُمـ يراه اًمذي راًم٘مد هق ومٞمام خمٓمقسمتف ُمـ يرى أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز ُم٤مذا :مداطمؾة

ؾمٚمٛمٞم٦م ؾمٌٞمٕم٦م ومٕمٚم٧م يمام واحلٜم٤م سم٤مًمٙمحؾ شمتزيـ أن هل٤م وهؾ  اًمٌخ٤مري؟ ذم ورد يمام ٕا

 ذم ضم٤مء وُم٤م ويمٗمٞمٝم٤م، وضمٝمٝم٤م ُمـ أيمثر أُمره٤م وزم وسملم سمٞمٜمف سم٤مشمٗم٤مق يرى أن ًمف ًمٞمس :ايمشقخ

طم٤مدي٨م سمٕمض  إمم يدقمق ُم٤م ُمٜمٝم٤م يرى أنف اُمرأة ظمٓم٦ٌم ٟمٗمًف ذم أخ٘مل عمـ أن قمغم يدل مم٤م ٕا

 .اشمٗم٤مق قمـ وًمٞمس اظمتالس قمـ شمٙمقن اعم٠ًمخ٦م: يٕمٜمل ؾم٤مسمؼ، اشمٗم٤مق دون ذًمؽ وم٢مٟمام ٟمٙم٤مطمٝم٤م

ًم٦م وطمًٌٜم٤م ضم٤مئز، أُمر ذًمؽ أن ؿمؽ ومال اًمٞمدـي ذم واخلْم٤مب اًمٕمٞمٜملم ذم اًمٙمحؾ أُم٤م  د

 اعمرأة؟ هل ُمـ.. طمدي٨م ذًمؽ قمغم

 .ؾمٌٞمٕم٦م :مداطمؾة

ؾمٚمٛمٞم٦م، ؾمٌٞمٕم٦م :ايمشقخ  .ٟمٕمؿ ٕا

 (11:55:13/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 يمؾؿخطوزمة ايمـظر

ة يرى أن ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ :مداطمؾة  ؟[ظمٓمٌتٝم٤م يريد اًمتل] اعمرأ

 وضمٝمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ومػمى أُمره٤م وزم وسملم سمٞمٜمف اشمٗم٤مق قمـ يم٤من إذا يراه٤م أن جيقز :ايمشقخ

: أقمٜمل ٟمٙم٤مطمٝم٤م، إمم يدقمقه ُم٤م ُمٜمٝم٤م يرى أن ومٞمجقز هل٤م ُمٖم٤مومٚم٦م قمـ يم٤من إذا أُم٤م ويمٗمٞمٝم٤م،

 وًمٞمٝم٤م وسم٢مذن ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ قمـ إُم٤م: طم٤مًمت٤من وم٤محل٤مًم٦م ،وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف ؾم٤مسمؼ اشمٗم٤مق دون ظمٚم٦ًم

 قمغم ًمف، شمٞمن ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومػمى ُمٜمٝم٤م وُمٕمروم٦م اشمٗم٤مق دون وإُم٤م وم٘مط، واًمٙمٗملم اًمقضمف ومػمى
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 ذم شمٙمقن يمام يراه٤م وأن أُمره٤م وزم ُمع يتٗمؼ أن أُم٤م وهمػمه، ضم٤مسمر طمدي٨م حيٛمؾ هذا

 .جيقز ٓ ومٝمذا رأؾمٝم٤م قمـ اخلامر واوٕم٦م ُمتٕمري٦م ُمتٌذًم٦م داره٤م قم٘مر

 (11:11:55/ 6 – ضمدة ومت٤موى)

 اظمخطوزمة إلم ايمـظر ضمد

 اًمًٚمًٚم٦م» ذم اعمخٓمقسم٦م إمم اًمٜمٔمر طمد ذم رأجٙمؿ فمٝمر ؿمٞمخ، ي٤م اًم١ًمال :مداطمؾة

 ًمٚمٕم٤مُم٦م يٌلم أن اًمِمٞمخ أراد ًمق وًمٙمـ اعمتخّمّمقن، قمٚمٞمف اـمٚمع ورسمام ،شاًمّمحٞمح٦م

 ي٘مقل؟ ُم٤مذا احلٙمؿ هذا

 اًمًٚمًٚم٦م ذم ُم٤م ؾمتحْم٤مرا أو اؾمتٞمْم٤مح ىمٌؾ اًم١ًمال هذا قمـ أضمٞم٥م أن٤م :ايمشقخ

سم٤مً  أقمٓمل ُم٤م، شمٕمديؾ ومٞمف ضمرى رء ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد أنف أقمت٘مد ٕين اًمّمحٞمح٦م،  ضمقا

 .أظمرى إو٤موم٦م ُمٜم٤م يتٓمٚم٥م اًمٕم٤مم اجلقاب هذا يم٤من إذا ٟمٜمٔمر ذًمؽ سمٕمد صمؿ قم٤مُم٤ًم،

 أن يريدون اًمذيـ ٕن واخل٤مص٦م: اًمٕم٤مُم٦م سملم ومرىم٤مً  أرى ٓ ذقمل، يمحٙمؿ هذا

 اعمِمط يم٠مؾمٜم٤من ؾمقاؾمٞم٦م ؾمقاء ذًمؽ ذم اًمٜم٤مس سمؾ ط،وم٘م اخل٤مص٦م ُمـ ًمٞمًقا  يتزوضمقا 

 .اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذم ي٘م٤مل ويمام ي٘م٤مل، يمام

 يٜمٓمٚمؼ طمتك اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ُمًٚمؿ يمؾ يٕمرف أن سمد ومال يمذًمؽ إُمر وإذا

 ومًح٦مً  ذًمؽ ذم جيد أنف دام ُم٤م يتٕم٤مـم٤مه أن ُمـ طمرضم٤مً  جيد ومال وقئف، وقمغم أؾم٤مؾمف قمغم

 .وضمؾ قمز اهلل ديـ ذم ويناً 

 ومٞمٝم٤م يراقمك أن جي٥م اًمتل اًمٗمٙمري٦م أو اًمٜمٔمري٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م ٧ًمومٚمٞم 

 ًمٞم٧ًم يٕم٘مٚمقه، ٓ سمام اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس ٟمحدث ومال واًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜم٤مس ىمدرات

 ُمًٚمؿ يمؾ يٕمرومٝم٤م أن جي٥م قمٛمٚمٞم٦م طمٙمٛمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م هل وإٟمام اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ اعم٠ًمخ٦م

 يمؾ ٕن ص٤مًمح، همػم أو ًمحص٤م ُمث٘مػ، همػم أو ُمث٘مػ ُمثالً  هق هؾ اؾمتثٜم٤مء، سمدون

 .يتزوضمقا  أن يٜمٌٖمل ه١مٓء
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 وأن اخلػم قمغم اًمٜم٤مس يدل أن يريد اًمذي ومٕمغم قم٤مُم٤ًم، طمٙمامً  هلؿ اًمِم٤مرع ىم٤مل وم٢مذا

ق ٓ اخلػم، يٕمٚمٛمٝمؿ  ضمقايب هذا. واخل٤مص٦م اًمٕم٤مُم٦م سملم اعم٠ًمخ٦م هذه ٟمٗمس ذم يٗمرِّ

 .قم٤مم يمجقاب

 إطم٤مدي٨م ٚم٦مؾمٚمً» ذم ضم٤مء اًمذي ُم٤م شمًتحي أن٧م هؾ: ٕؾم٠مل أقمقد أن

 .شمٗمْمؾش. اًمّمحٞمح٦م

 أخ٘مك إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمقل احلدي٨م شمّمحٞمح ذم ؿمٞمخ ي٤م ذيمرشمؿ :مداطمؾة

 ٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم يدقمقه ُم٤م إمم يٜمٔمر أن اؾمتٓم٤مع وم٢من اُمرأة، ظمٓم٦ٌم أطمديمؿ ىمٚم٥م ذم اهلل

 ش.شمٕمٚمؿ ٓ يم٤مٟم٧م وإن ومٚمٞمٗمٕمؾ،

 .ٟمٕمؿ إي :ايمشقخ

 أنف اًمنمقمل احلٙمؿ احلدي٨م هذا ُمـ اؾمتِمٗم٤موم٤مً  يٕمٜمل وشم٤مسمٕم٧م ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

ْٕمر يرى أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز  .يرى أن ًمف وجيقز ًمٚمٛمرأة اًمِمَّ

 . ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م ُمـ أيمثر ُمٜمٝم٤م يرى :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ذًمؽ؟ ُمـ أيمثر شمذيمر هؾ. ـمٞم٥م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .أذيمره اًمذي هذا :مداطمؾة

 .أتٌٜم٤مه أزال ٓ شمذيمره اًمذي هذا. إيف :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م قمٓمٚمٜم٤م وإٓ سمف، ٟمٗمتل أن إٓ يًٕمٜم٤م وٓ :ايمشقخ

 .اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم شمًتقزم ُمذهٌٞم٦م ًمٕمّمٌٞم٦م

 مم٤م أيمثر اعمٕمّمقم همػم سم٠مىمقال ُمت٠مثريـ قم٤مدةً  يٙمقٟمقن إؾمػ ُمع اًمٜم٤مس وه١مٓء 

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ىمٚم٥م وهذا اعمٕمّمقم، اًمٜمٌل سم٠مىمقال ُمت٠مثريـ يٙمقٟمقن هؿ

 .ىم٤مئامً  يّمٚمح اًم٤ًمسمؼ يبضمقا  وم٢مذاً . هب٤م يتٚمٌس
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 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

  إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن سم٠مس ٓ ًمٙمـ :ايمشقخ
ٍ
 اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ذم ٟمنمه يٗمٞمد ىمد رء

 .اعمٙم٤من ذاك ذم سمذايمريت ي٤ًمقمدٟم٤م قمكم إخ ومٚمٕمؾ ُمٙم٤من، همػم ذم أو هٜم٤مك ذيمرت يمٜم٧م

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 أيب سمـ قمكم وسم٤مسمٜم٦م اخلٓم٤مب سمـ سمٕمٛمر شمتٕمٚمؼ ىمّم٦م هٜم٤مك ذيمرت يمٜم٧م آه، :ايمشقخ

 ٕنف إي٤مه٤م ظمٓمٌتف ذم هق ًمٞمس أنف وذيمر قمكمّ  ُمـ ظمٓمٌٝم٤م أنف يمٚمثقم، سم٠مم اعمًامة ـم٤مًم٥م

 أبٞمٝم٤م ُمع وم٤مشمٗمؼ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ىمري٤ٌمً  يٙمقن ًمٙمل وإٟمام اًمزواج: إمم سمح٤مضم٦م

 إًمٞمف قمكم وم٠مرؾمٚمٝم٤م ٓ، وإٓ شمزوضمٝم٤م أقمجٌتف وم٢من إًمٞمف، يرؾمٚمٝم٤م أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم

 . ظمدك ًمّمٗمٕم٧م اعم١مُمٜملم أُمػم أنؽ ًمقٓ: ًمف وم٘م٤مًم٧م ؾم٤مىمٝم٤م قمـ ومٙمِمػ

 اًمٜمٔمر أو اًمرؤي٦م أن قمغم هب٤م، واؾمتِمٝم٤مد يم٢ميٜم٤مس اًم٘مّم٦م هذه ذيمرت يمٜم٧م أن٤م

 هٜم٤مك، سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمرهت٤م يمٜم٧م أطم٤مدي٨م ُمـ همػمه وذم احلدي٨م، ذاك ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي

 هذه سمدًمٞمؾ ًمؽذ ُمـ أيمثر إمم وإٟمام واًمٙمٗملم، اًمقضمف إمم اًمٜمٔمر وم٘مط اعم٘مّمقد ًمٞمس

 . اًم٘مّم٦م

 .اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ يمت٤مب ُمـ ٟم٘مالً  يقُمئذٍ  اًم٘مّم٦م هذه أن٤م ؾُمْ٘م٧ُم 

 .قمٚمٞمف ؾمٙم٧م ويم٤من اًمرزاق، ًمٕمٌد قمزاه يم٤من وهق طمجر اسمـ يمت٤مب ُمـ ٟم٘مٚمتف إثر ومٝمذا

 ؾمٙم٧م سمام يقصمؼ أنف اًمٕمٚمؿ هذا ذم ًمتْمٚمٕمف طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظ سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٘م٤مقمدة 

 اًمرزاق قمٌد يمت٤مب ـمٌع ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمث٘م٦م، هذه قمغم ضمريٜم٤م ومٜمحـ اًمرواي٤مت، ُمـ قمٚمٞمف

 ُمٜمف واؾمت٘مٞمٜم٤م إصؾ إمم رضمٕمٜم٤م ومٚمام اًم٘مّم٦م، هذه ٟم٘مؾ ُمٜمف هق اًمذيش اعمّمٜمػ»

 .ي٘م٤مل يمام اًمًقاىمل ُم٤مذا؟ قمـ سمذًمؽ اؾمتٖمٜمٞمٜم٤م

 .ٟمٕمؿ إي :مداطمؾة

 ،شاًمٗمتح» ُمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه يقم يقُمئذٍ  أجديٜم٤م سملم يٙمـ مل اًمذي اًمًٜمد قمغم وىمٗمٜم٤م :ايمشقخ

 . أن حييين ٓ آظمر رء ومٞمف ورسمام اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف اًمًٜمد سم٠من زم تٌلموم
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 ُمع إٓ ٟمذيمره٤م أن سمٕمد ومٞمام ًمٜم٤م جيقز ٓ وأنف صم٤مسمت٦م، همػم اًم٘مّم٦م أن ًمدي صم٧ٌم اعمٝمؿ

 .ُم٤م ُمٙم٤منٍ  ذم ذًمؽ ومٕمٚم٧م ىمد وًمٕمكم وٕمٗمٝم٤م سمٞم٤من

 ؿمٞمخٜم٤م؟ اًمث٤مًم٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م :مداطمؾة

 واوح؟. اجلقاب أول ذم ُمٜمف حتٗمٔم٧م اًمذي هذا اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ :ايمشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

 . ـمٞم٥م :ايمشقخ

 [.يمالُمف إقم٤مدة اًمِمٞمخ ُمـ ـُمٚم٥م] :مداطمؾة

 سمـ قمٛمر سمٙمِمػ اعمتٕمٚم٘م٦م اعمذيمقرة اًم٘مّم٦م: اًم٤ًمسمؼ ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل :ايمشقخ

 ذم إؾمٜم٤مده٤م قمغم وىمٗمٜم٤م أن سمٕمد زم شمٌلم ؾم٤مىمٝم٤م، قمـ يمِمٗمف يمٚمثقم أم ظمٓمٞمٌتف قمـ اخلٓم٤مب

 سم٠منش اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» وهق أٓ إًمٞمف[ قمزا . ]طمجر اسمـ احل٤مومظ يم٤من اًمذي اعمّمدر

 شمٚمؽ قمٜمد ٟم٘مػ أن ذًمؽ ُمـ وًمزم طمج٦م، سمف شم٘مقم ٓ ُمٜم٘مٓمع وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد

 اعمجٚمد وذمش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت يمٜم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م

 أن ٌتٝم٤مظمٓم قمغم قم٤مزم هق ُمـ إمم يٜمٔمر أن ًمٚمخٓمٞم٥م أن: شمٗمٞمد وهل آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف اعمِم٤مر

 .ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ دون ذًمؽ وًمٙمـ داره٤م، قم٘مر ذم يم٤مٟم٧م وًمق قم٤مدةً  ُمٜمٝم٤م يٌدو ُم٤م إمم يٜمٔمر

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م يرى أن قمغم حم٤مرُمٝم٤م، ُمـ سمٛمحي وًمق ظمٓمٞمٌتف، ُمع اخلٓمٞم٥م يتٗمؼ أن أُم٤م

 وىمد اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مّم٦م إٓ قمٚمٞمف دًمٞمالً  ٟمٕمٚمؿ ٓ مم٤م ومٝمذا ُمٜمٝم٤م، يرى أن ًمألضمٜمٌل جيقز ٓ

 .قمٜمٝم٤م ٜم٤مرضمٕم وىمد وٕمٗمٝم٤م، ًمٜم٤م شمٌلم

 هبذا يٕمٜمل شمٙمقن ًمـ سمٕمٚمٛمٝم٤م اًمرؤي٦م، ومٞمٝم٤م ًمتتؿ اًمٙمٞمٗمٞم٦م: هٜم٤م اًم٤ًمئؾ :مداطمؾة

 .أطمد ومٞمف يراه٤م ٓ آُمـ ُمٙم٤من ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم إٓ اًمقوع

 سم٤مًمقوع قمالىمتف هذا وإٟمام سم٤مًمٗم٘مف قمالىم٦م ًمف ًمٞمس أنف أقمت٘مد هذا :ايمشقخ

 يرىمٌٝم٤م يم٤من اًمّمح٤ميب؟ ذًمؽ رأى يمٞمػ: ومٛمثالً . اًمٌالد ُمـ سمٚمد يمؾ ذم آضمتامقمل

 يٕمٜمل ًمٞمس أُمر هذا همًٞمٚمٝم٤م، شمٜمنم وهل داره٤م ؾمٓمح قمغم وهل يراه٤م أن ويؽمىم٥م
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 يمٞمػ اًم١ًمال هذا ُمثؾ شمقضمف ُم١ماظمذة وٓ طمتك اًمٕمٍم هذا دون اًمٕمٍم سمذًمؽ ظم٤مص٤مً 

 .اًمزُم٤من ذاك ُمـ سمٙمثػم أجن أن رؤيتٝم٤م إن يراه٤م،

 نمٟم طمتك صٕم٥م يٕمٜمل أن أؾمت٤مذي اعمٚمتزُم٤مت اعمحج٤ٌمت....  :مداطمؾة

 .خترج أن اًمّمٕم٥م ُمـ ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م إن سمٞمتٝم٤م، ذم اًمٖمًٞمؾ

 .ٟمٌٖمل ُم٤م ذًمؽ :ايمشقخ

 ....  ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

 أي. اًمنمقمل اًمٜمص ٟمخ٤مًمػ أن يًتدقمل ٓ ذًمؽ ًمٙمـ ٟمٌٖمل، ُم٤م ذاًمؽ :ايمشقخ

 اًمّمٞم٤مد إمم يٕمقد إُمر هذا ُمٜمٝم٤م؟ قمٚمؿ دون رؤيتٝم٤م إمم يتقصؾ هق ومٙمٞمػ ٟمٕمؿ،

 .اح٤مهر

 أنف واضم٥م ٓزم أُمر يم٠منف أن آظمره ذم ئمٝمر يٕمٜمل: ١مالاًمً، ٟم٘مٓم٦م ذم :مداطمؾة

 يمٌػم؟ ظمٓمر هق ُم٤م يٕمٜمل اًمّمقرة هبذه ٟمٔمر ُم٤م إذا يِمقف، يمٞمػ وإٓ يٜمٔمر

 .رظمّم٦م هذه :ايمشقخ

 . اًم٤ٌمب هذا ُمـ يٕمٜمل رظمّم٦م. ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 جيقز احل٤مًم٦م هذه ذم أُم٤م أصاًل، اًمٜم٘مؾ جيقز ٓ إم، ًمؽ شمٜم٘مؾ أنف اًم١ًمال :ايمسائل

 .ٟم٘مؾ

 .صح هذا :يمشقخا

 .ويمذا....  ؿمٕمره٤م وصػ قمـ اعمح٤مرم ُمـ قمٛمتؽ أظمتؽ، أُمؽ، :مداطمؾة

ش قمقاروٝم٤م ؿمٛمل: »وم٘م٤مل اُمرأة ظمٓم٥م اًمرؾمقل أن اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م وهذا :ايمشقخ

 .(3)ٟمًٞم٧م واهلل ُم٤مذا وُمدري

 قمجقزة يم٤مٟم٧م إذا ظم٤مص٦م أم ًمف اًمقاطمد أن إظمرى سم٤مًمٓمري٘م٦م يٕمٜمل ومٛمٛمٙمـ

                                                           

 قمقاروٝم٤م، ؿمٛمل»: وم٘م٤مل ضم٤مري٦م إمم شمٜمٔمر ؾمٚمٞمؿ أم أرؾمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أنس طمدي٨م أراد اًمِمٞمخ أن ئمٝمر ( 3)

 .3275 رىمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم وٕمٗمف اًمِمٞمخ أن إٓ. وهمػمه( 5/253» امحد أظمرضمف( قمرىمقهب٤م إمم واٟمٔمري
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 يٕمٜمل ويمٞمػ اًمٙمتػ شم١ميمؾ يمٞمػ شمٕمرف يٕمٜمل ٗمريت٦مقم اًمِم٤مم ذم قمٜمٝم٤م ي٘مقًمقا  ُم٤مهرة

 ُمـ ؾمٌٞمؾ ومٝمذا. آظمره إمم ظمٗمتٝم٤م، وشمٕمرف ُمٜمٝم٤م وشمت٘مرب اخلٓمٞم٦ٌم ُم٤مذا؟ قم٘مؾ شمذه٥م

 . اًمًٌؾ

 ( 11: 38: 51/   533/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 53: 13/   533/  واًمٜمقر اهلدى)

 زواصمفا فمعم ايمعزم فمـد ايمػتاة رؤية دم اظممموع ايمؼدر

 زواضمٝم٤م؟ قمغم اًمٕمزم قمٜمد اًمٗمت٤مة رؤي٦م ذم اعمنموع اًم٘مدر هق ُم٤م :مداطمؾة

 اًمٌٜم٧م ُمع وًمٞمس أُمره٤م ووزم اًمٌٜم٧م ُمع سم٤مشمٗم٤مق رؤي٦م: رؤيت٤من اًمرؤي٦م :ايمشقخ

 يرى أن جيقز ٓ اًمرؤي٦م هذه ذم أُمره٤م، ووزم وأهٚمٝم٤م اًمٌٜم٧م ُمع سم٤مٓشمٗم٤مق رؤي٦م وم٘مط،

 آظمره٤م، إمم اًمِم٤مرع إمم اًمًقق إمم داره٤م ُمـ ظمروضمٝم٤م قمٜمد ُمٜمٝم٤م يرى ُم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م

 .وم٘مط واًمٙمٗملم اًمقضمف: أقمٜمل

 ٟمًٛمٞمف أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٟمقع وهذا اًمٗمت٤مة، قمٚمؿ دون رؤي٦م: إظمرى واًمرؤي٦م

 ىمٚمٌف ذم ُأخ٘مل ُمـ إمم اخل٤مـم٥م يٜمٔمر أن وهق ُمنموع، اظمتالس اعمنموع، سم٤مٓظمتالس

 دون ضم٤مئز هذا قمٜمف، ُمٜمٝم٤م همٗمٚم٦م ذم ُمٜمٝم٤م يرى أن ُمـ متٙمـ ُم٤م إًمٞمٝم٤م ومٞمٜمٔمر هب٤م، اًمتزوج

 اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ صم٧ٌم يمام ؾم٤مسمؼ، اشمٗم٤مق دون ُمٕمٞمٜم٦م فمروف ذم يٛمٙمـ وهذا حتديد،

ة إمم سمٍمه يقضمف وهق ُرِئل أنف  ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م ُيًٛمك وهذا داره٤م، ؾمٓمح ذم اُمرأ

 .اًمٖمًٞمؾ قمٚمٞمف يٜمنم اًمذي اًمًٓمح: أي سم٤معمنمىم٦م،

ة شمرى وم٘مد  ئ٤مً ؿمٞم يرى ىمد ذراقمٝم٤م، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يرى ىمد إًمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مفمر أيمد إذا ومٞمام اعمرأ

 ىُمْؾ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ي٠ميت قمٜمٝم٤م همري٤ٌمً  يم٤من وم٢من وؿمٕمره٤م، ورأؾمٝم٤م قمٜم٘مٝم٤م ُمـ

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ـْ  َيُٖمْمُّ  هٜم٤م ومٝمق ٟمٙم٤مطمٝم٤م ذم هقًى  ًمف يم٤من وإن ،[51:اًمٜمقر♂ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 .ٓ أو هب٤م يتزوج أن ٟمٗمًف ذم ي٘مع أن ًم٘مّمد إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن ًمف يًٛمح
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 شمزوج أنف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذيمر أنف وهق أظمر، ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م ضم٤مء هٜم٤م وُمـ

ةً  : ًمٗمظ وذم ،شؿمٞمئ٤مً  إنّم٤مر أقملم ذم وم٢من إًمٞمٝم٤م؟ ٟمٔمرت هؾ: »ىم٤مل إنّم٤مر، ُمـ اُمرأ

 .ىم٤مل يمام أو واًمؼميم٦م، اخلػم ومٞمٝم٤م ووضمدت ومتزوضمتٝم٤م، إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمرت: ىم٤مل ،شؿمٞمٜم٤مً »

ة إمم واًمٜمّٔمرة اًمرؤي٦م: إذاً  د اًمتل اعمرأ  أهٚمٝم٤م ُمع سم٤مٓشمٗم٤مق ي٦مرؤ رؤيت٤من، ظمٓمٌتٝم٤م يرا

 إظمرى اًمرؤي٦م أُم٤م وم٘مط، واًمٙمٗملم اًمقضمف ىمرص ُمٜمٝم٤م يرى أن إٓ جيقز ومال وذوهي٤م،

 .شمٗمْمؾ. طمدود هل٤م ومٚمٞمس

 سمت٠مذن إذا وًمٙمـ وضمٞمدة، ـمٞم٦ٌم إؾمئٚم٦م ىمراءة يٕمٜمل، ؾمٛمح٧م ًمق ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

 .شمتٙمرم يٕمٜمل، ًمف شم٠مذن اؾمتٗم٤ًمر اإلضم٤مسم٦م طمقل ُمالطمٔم٦م قمٜمده اًمذي ؿمٞمخ ي٤م

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 ...سمقضمٝمٝم٤م شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيٞمز ٓ اًمٕمٚمامء سمٕمض أن :مداطمؾة

 ... حم٤مرضات قمٚمٞمٝم٤م قم٤مُمٚملم هذه :ايمشقخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ؾمػماه٤م أن يمٞمػ قمٗمقاً، ٓ :مداطمؾة

 أن٤م؟ شم٠ًمخٜمل أو هؿ شم٠ًمخٝمؿ هذا :ايمشقخ

 قمٜمدهؿ أدًم٦م قمٜمديمؿ ُمثٚمام أدًم٦م قمٜمدهؿ اًمٕمٚمامء ٕن ٟمقومؼ: أن ٟمريد يٕمٜمل :مداطمؾة

 .وإضم٤مسمتٝمؿ ؿمٞمخٜم٤م إضم٤مسمتٙمؿ سملم ٟمقومؼ أن ومٜمريد ٦م،أدًم

 ُم٤مذا؟ قمغم هؿ، أدًم٦م قمٜمدهؿ ُم٤م... :ايمشقخ

٤َم َي٤م▬ :مداطمؾة ِلُّ  َأهيُّ َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌَّ   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
♂ عْم١ُْمُِمٜملِمَ ا َوٟمِ

 [.39:إطمزاب]

سمف أقمٓمٞمتؽ اًمذي هذا :ايمشقخ  .قمٚمٞمٜم٤م ودوسمٚم٧م ؾمٚمٗم٤مً  ضمقا

 .ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداطمؾة

 .حم٤مرضات ومٞمٝم٤م وأخ٘مٞمٜم٤م يمت٤مسم٤ًم، ومٞمٝم٤م ُم١مًمٗملم :ايمشقخ



٦ٌَم   23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 رؤيت٤من، اًمرؤي٦م إن شم٘مقل أن أن٧م يمٞمػ ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ًمٚمٗم٤مئدة ـمٞم٥م، :مداطمؾة

 .صمالصم٦م يٙمقٟمقا  ممٙمـ

 يٙمقن؟ ٓ أن ويٛمٙمـ. اًم٘م٤مقمدة ظم٤مًمٗم٧م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أن٧م :ايمشقخ

 .يٙمقن ٓ أن ممٙمـ ص٤مر أن :مداطمؾة

 .اًمث٤مًم٨م هق :مداطمؾة

 .صم٤مًمث٦م هٜم٤مك يٙمقن يٛمٙمـ ىمقًمؽ ُمـ اًمٗم٤مئدة ُم٤م: إذاً  :ايمشقخ

 .يراه٤م ٓ أنف صم٤مًم٨م طمٙمؿ أىمقل أريد يٕمٜمل :مداطمؾة

 .يٛمٙمـ شم٘مقل أن٧م :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م أيمٞمد سمؾ :مداطمؾة

 .أيمٞمد :ايمشقخ

 .يره٤م مل هق رؤيت٤من، اًمرؤي٦م أنف سمام :مداطمؾة

 سم٘مقًمؽ؟ ي٘مقل ُمـ ظمٞم٤مًٓ، شمٌح٨م ٓ :ايمشقخ

 .أن حمؾ ًمف اًم٘مقل هذا أن أقمٚمؿ واهلل ى،ير ؾمٛمع ُمـ يمؾ واهلل :مداطمؾة

 اًم٘مقل؟ هذا هق ُم٤م :ايمشقخ

 .رؤيت٤من اًمرؤي٤م إن :مداطمؾة

 .يٙمٗمل واطمدة ُمرة دم٤موسمٜمل ٓ هيديؽ اهلل اًمث٤مًمث٦م، اًمرؤي٦م ٓ، ٓ، :ايمشقخ

 .صم٤مًمث٦م هٜم٤مك ًمٞمس :مداطمؾة

 .صم٤مًمث٦م هٜم٤مك أن ىمٚم٧م أن٧م :ايمشقخ

 .ي٤مؿمٞمخ أىمقل أريد طمٙمؿ، ىمقل يٕمٜمل :مداطمؾة

 صم٤مًمث٦م؟ دوسمٚم٦م صم٤مًم٨م، طمٙمؿ :شقخايم



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   22   اخِلْٓم

 ..يٕمٜمل :مداطمؾة

 وٓ صم٤مًمث٦م رؤي٦م هٜم٤مك ًمٞمس اًمث٤مًم٨م، واحلٙمؿ اًمث٤مًمث٦م اًمرؤي٦م سملم اًمٗم٤مئدة ُم٤م :ايمشقخ

 .صم٤مًم٨م طمٙمؿ

 .ؿمٞمخٜم٤م شمقومؼ شمًتٓمٞمع :مداطمؾة

 .ًمٚمدوسمٚم٦م داقمل وٓ ىمٚمٌؽ ذم سمام أومض هيديؽ، اهلل ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ايمشقخ

 أظمريـ؟ اًمٕمٚمامء وومتقى هب٤م شم٘مقًمقن لاًمت اًمٗمتقى سملم شمقومٞمؼ ٟمريد :مداطمؾة

 .اًمِمٞمخ شم٠ًمل ٓ هؿ، اؾم٠مخٝمؿ :مداطمؾة

 .اًمِمٞمخ ًمٜم٤م يقومؼ أن ٟمريد ٟم٠ًمخٝمؿ أن ٟمريد ٓ ٓ، :مداطمؾة

 .ؾم٘مٓم٧م اخلٌػم قمغم :مداطمؾة

د أن٧م سمس اًم٤ٌمل، ـُمقًَم٦م ي٤م جيٞمٌؽ اهلل :ايمشقخ  اًم٘مقٓن مه٤م ُم٤م: ؾم١ماًمؽ طمدِّ

 سمٞمٜمٝمام؟ اًمتقومٞمؼ ُمٜمل شمٓمٚم٥م اًمٚمذان

 أراه٤م؟ أن ؾم٠مؾمتٓمٞمع يمٞمػ وقمدُمف، اًمقضمف يمِمػ :ةمداطمؾ

 ..هؿ اؾم٠مخٝمؿ :ايمشقخ

 [ؾمالطمل أخ٘مٞم٧م] :مداطمؾة

 .ؾمالطمؽ أخ٘مٞم٧م :ايمشقخ

 .أؾم٠مخٝمؿ اهلل ؿم٤مء إن وم٠من٤م هؿ، اؾم٠مخٝمؿ زم شم٘مقل ٕنؽ ؾمالطمل: أخ٘مٞم٧م :مداطمؾة

 .قمٜم٤م هم٤مئٌلم وهؿ اجلامقم٦م ٟمٜمّمٗمٝمؿ دقمٜم٤م ـمٞم٥م، :ايمشقخ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :مداطمؾة

 قمٜمٝمؿ؟ شمٗمٝمؿ ُم٤مذا أن٧م :ايمشقخ

ة ُمـ ئمٝمر ٓ أنف أومٝمؿ اًمذي :مداطمؾة  أنتؿ اًمذي اًمقىم٧م ذم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م اعمرأ

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف إفمٝم٤مر شمٌٞمحقا 



٦ٌَم   25 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 رسمط؟ هٜم٤مك ًمٞمس أو سم٤مخلٓم٦ٌم، يتٕمٚمؼ سمام اعمقوقع ارسمط ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .رء إفمٝم٤مر جيٞمزوا أهنؿ أطمٗمظ ٓ :مداطمؾة

 ظمالف ٓ ىمقًملم سملم اًمتقومٞمؼ ُمٜمل شمٓمٚم٥م يمٞمػ ظمالف، هٜم٤مك ًمٞمس إذاً  :ايمشقخ

 سمٞمٜمٝمام؟

 إفمٝم٤مر قمدم يتٌٜمك زيل واطمد يم٤من ًمق ومٞمام ًمٚم٤ًمُمٕملم شمقوم٘مقا  يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ًمٜم٤م يٜمٔمرون اًمٜم٤مس يمٛمًٚمٛملم ٟمحـ يمٞمػ إفمٝم٤مر، يتٌٜمك وواطمد اًمقضمف،

 .يمٛمًٚمٛملم شم٘مقل ٓ :ايمشقخ

 .ُمًٚمٛملم :مداطمؾة

 .ُمًٚمٛملم سمّمٗمتٜم٤م :ايمشقخ

 أن سملم ًمٜم٤م ووم٘مقا  شمٔمٝمر، ٓ وهٜم٤م أفمٝمر، هٜم٤م ي٘مقًمقا  قمٚمامؤيمؿ ي٘مقًمقا  :مداطمؾة

 .شمٔمٝمر ٓ أو شمٔمٝمر

 .هذا إؿمٙم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس :ايمشقخ

 إذا ظم٤مص٦م اعمخ٤مًمٗملم، قمغم ٟمحٛمؾ ٓ اإلؾمالم أدب ُمـ ٕنف قمٜمٝمؿ: أضم٤موسمؽ أن٤م

 .اضمتٝم٤مد قمـ يم٤من

 ىمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمرؤي٦م ذم ىمٚمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمرؤي٦م ذم ٟمحـ ٟم٘مقل يمام ي٘مقًمقن هؿ

 .ٓ أو ٟمٕمؿ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .إصؾ هق هذا هؾ :ايمشقخ

 .ٓ :مداطمؾة



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   24   اخِلْٓم

 هذا شمريمٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ قمقرة، ويمٗمٞمٝم٤م اعمرأة وضمف ي٘مقًمقن هؿ يمذًمؽ :ايمشقخ

 وضمٝمٝم٤م ُمٜمٝم٤م يرى أنف ومت٤مةً  خيٓم٥م أن يريد اًمذي أن أظمرى أدًم٦م قمٜمدٟم٤م ٕن إصؾ:

 اعمِمٙمٚم٦م؟ هل ُم٤م. ويمٗمٞمٝم٤م

ضمٜم٤م وم٘مد أوئلؽ متثؾ أن٧م وم٢مذا  وضمف أن شمرى يمٜم٧م إذا أن٧م ًمؽ ٤مىمٚمٜم قمٜمؽ، ومرَّ

 أن شمتٌٜمك اًمذي أن٧م قمٜمدك ُم٤مٟمع ومال خيٓمٌٝم٤م، أن يريد ظم٤مـم٥م ومج٤مءك قمقرة، اًمٌٜم٧م

 ؾمٛمٕم٧م يمام ًمٚمٛمٖمػمة ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن وضمٝمٝم٤م: يرى أن ُمـ قمقرة اعمرأة وضمف

ةً  ظمٓم٧ٌم إين: ىم٤مل ح٤م آٟمٗم٤ًم،  أقملم ذم وم٢من إًمٞمٝم٤م: ٟمٔمرت هؾ: ىم٤مل إنّم٤مر، ُمـ اُمرأ

 .ؿمٞمئ٤مً  إنّم٤مر

 .وضمٝمٝم٤م إمم إًمٞمٝم٤م ٟمٔمر: إذاً 

 ي٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وٓ إومم اًمرؤي٦م يٕمٜمل إًمٞمٝم٤م وٟمٔمر ذه٥م إًمٞمٝم٤م، ذه٤مسمف هذا :مداطمؾة

 ؿمٞمخ؟

 .اعمقوقع قمـ شمنمد ٓ :ايمشقخ

 قمقرة، اعمرأة وضمف أن يرون أهنؿ وهؿ ُمٕمٝمؿ، أن٧م اًمذي اجلامقم٦م قمـ أضم٤موب أن٤م

 .وضمٝمٝم٤م ىير أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز ىمقهلؿ وسملم هذا رأهيؿ سملم ٟمقومؼ ومٜمحـ

 .ؿمٞمخ ي٤م سمف ي٘مقًمقن هؿ :مداطمؾة

 .هٙمذا أىمقل أن٤م :ايمشقخ

 .اًمٌداي٦م ذم سمف ي٘مقًمقن ٓ أهنؿ ىم٤مل هق :مداطمؾة

 .اًمث٤مًم٨م سم٤مًم٘مقل ي٘مقل ُمـ اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم ًمف ىمٚم٧م أن٤م :ايمشقخ

 .ومٞمؽ ي٤ٌمرك اهلل شمٙمرُم٧م، ًمق ُمالطمٔم٦م ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 يٕمجٌف ٓ صمؿ اسمٜمتل وضمف أريف وأن٤م ٥ماخل٤مـم ي٠ميت ح٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن :مداطمؾة

 .اًمٜم٤مس قمٜمد طمرضم٤مً  ي٥ًٌم هذا أن وهٙمذا،.. واًمراسمع وأظمر يٜمٍمف،



٦ٌَم   23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 .ه١مٓء ُمع وٓ ه١مٓء ُمع ٓ أن٧م اهلل، ؾم٤محمؽ :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٛمتٜم٤م سمٕمدُم٤م :مداطمؾة

 اسمتٚمٞم٧م طمٞمٜمام إجل٤مءً  إًمٞمف أخجئ٧م ُم٤م يٙمـ مل ُمقوققمؽ سم٠من أؿمٕمر أن٤م :ايمشقخ

 .طمٙمامً  وٓ طم٤مًم٦م ٓ صمؿ صم٤مًمث٤ًم، طمٙمامً  ؾمٛمٞمتٝم٤م وشم٤مرة ،صم٤مًمث٦م طم٤مًم٦م ومذيمرت

َـّ  ُيْدٟملِمَ : ▬أي٦م ذيمرت طمٞمٜمام ٟمٗمز ذم يٚم٘مك ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  ُِم ♂ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 قمٚمٞمؽ ٟمحجر ٓ ومحتك صم٤مين، ىمّمد إمم وحتقل رء ىمّمدك يم٤من أنف ،[39:إطمزاب]

 إي٤مه٤م؟ ذيمرك ُمـ ىمّمدك يم٤من ُم٤مذا أي٦م هذه ٟمْم٤مي٘مؽ، وٓ

 .اًمقضمف ٤مءهمٓم :مداطمؾة

 شم٘مقل؟ أن شمريد ُم٤مذا يٕمٜمل اًمقضمف، همٓم٤مء ُمٕمروف :ايمشقخ

 .اًمقضمف همٓم٤مء قمغم سم٤مٔي٦م حيتجقن اجلامقم٦م أن يٕمٜمل

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 يث٧ٌم وهق اًمقضمف، همٓم٤مء قمغم أي٦م هبذه آؾمتدٓل يتٌٜمك إٟم٤ًمٟم٤مً  أفمـ ُم٤م :ايمشقخ

 . طمٔمف جيرب ذًمؽ يرى يم٤من وُمـ اًمٌح٨م، ظم٤ممت٦م ذم آؾمتدٓل هذا قمغم

 ٟمٕمٛمؾ ٟمحـ دقمٜم٤م اًمقضمف، همٓم٤مء شمٕمٜمل أي٦م إن ومٚمٞم٘مؾ همػمك، وٓ أن٧م يمٜم٧م إن

 يٕمٜمل ٟمٙمقن وُم٤م يٕمٜمل، يرشم٤مح سم٤مًمؽ طمتك أن٧م، ظم٤مـمرك أضمؾ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مً  درؾم٤مً 

 صمؿ أنٗمؽ، رهمؿ إًمٞمف ست رء إمم إًمٞمف، ُمتقضمٝم٤مً  يمٜم٧م اًمذي اهلدف قمـ سومٜم٤مك

 .اًمقضمف ٤مءهمٓم قمغم شمدل أهن٤م أي٦م شمتٌٜمك أن٧م ومٝمؾ قمٜمف، شمراضمٕم٧م

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .أن٧م هق هذا يٜم٘مض ُمـ أول ضمدًا، مجٞمؾ :ايمشقخ

 .ذقمٞم٦م ًمٖم٦م هق؟ ُم٤م اجلٚم٤ٌمب: أن

ة سمف شمًؽم ُم٤م :مداطمؾة  .ورأؾمٝم٤م وضمٝمٝم٤م اعمرأ



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   26   اخِلْٓم

 .آظمر ُمٓم٥م ذم شم٘مع ٓ سمس، :ايمشقخ

 ..صمؿ رأؾمٝم٤م ُمـ ضمًٛمٝم٤م ؾمؽم يٌدأ يٕمٜمل :مداطمؾة

 .يمٚمف سمدهن٤م :ايمشقخ

 هق اًمذي اجلٚم٤ٌمب ذاك هق رأؾمؽ قمغم اًمذي اخلامر هذا أن ٟمٗمؽمض ٟمحـ أن

 طمًٜم٤م؟ اًم٘مدُملم، فم٤مهر إمم ؾم٤مسمؾ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 هبذا؟ ويمٗمٞمؽ وضمٝمؽ أن هَمطِّ  :ايمشقخ

؟ :مداطمؾة  ويَمَٗملَّ

 .يٙمٗمٞمٜم٤م أن وضمٝمؽ قمغم ظمٚمٞمؽ ٓ، :ايمشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هٙمذا سمٕمٛمؾ ُمثالً  يٕمٜمل :مداطمؾة

 .يٚمف :ايمشقخ

 .يٙمٛمؾ ظمٚمٞمف :مداطمؾة

 .لهمٓم :ايمشقخ

 .همٓمٞم٧م أين يٕمتؼم :مداطمؾة

 سم٤مجلٚم٤ٌمب، وضمٝمؽ شمٖمٓمل أن شمْرَض  مل اعمجٚمس هذا ذم أن٧م هيديؽ، اهلل :ايمشقخ

 سم٤مًمِم٤مرع؟ سم٤مًمؽ ُم٤م

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م اقمتؼموا

 هبذا وضمٝمؽ ُمٖمٓمل وأن٧م ودظمٚم٧م هذه، اعمزرقم٦م سم٤مب قمٜمد يمٜم٧م ًمق أن٧م

 ظمٓمقات؟ مخس متٌم أن شمًتٓمٞمع اجلٚم٤ٌمب،

 شمٜمٓم٘مقن؟ ٓ ًمٙمؿ ُم٤م

 .ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يرى طمتك ـمري٘م٦م جيد واطمد ممٙمـ يٕمٜمل :مداطمؾة



٦ٌَم   27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ..هذا أضمؾ ُمـ ٟمحـ إي٤مه٤م، أرٟم٤م :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمقضمف قمغم يقوع اًمذي هذا يٕمٜمل :مداطمؾة

 .هيديؽ اهلل أظمل ي٤م إي٤مه أرٟم٤م :ايمشقخ

 .ىمّم٘مّم٦م شمريد اًمِمٖمٚم٦م... أىمدر ُم٤م :مداطمؾة

 .يِمقف يًتٓمٞمع آظمر، ؿمٞمئ٤مً  وحيط ي٘مّم٘مص... :مداطمؾة

 شمْمٞمٗمقا  أن شمريدون أي٦م ذم واعمذيمقر ذهٜمٙمؿ ذم ىم٤مئؿ اًمذي اجلٚم٤ٌمب اً إذ :ايمشقخ

 هق هذا اعم٘مص، ومٞمٝم٤م يِمتٖمؾ قمٜمديمؿ، ُمـ إو٤موم٤مت أي٦م ذم اعمذيمقر اجلٚم٤ٌمب إمم

 أي٦م؟ ذم اعمذيمقر سم٤مجلٚم٤ٌمب اعم٘مّمقد

 ُمٜمؽ: أيمثر ٟم٤مضمح٦م يم٤مٟم٧م ًمٙمـ اًمتجرسم٦م، هذه شمِمٌف دمرسم٦م ذم دظمٚم٧م أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

 .ضمٞمد طمٔمؽ أن٧م ٕن

 .ؿمٞمخ ي٤م سمقضمقديمؿ :مداطمؾة

 ىمٚمٜم٤م ًمق جم٤مل، هٜم٤مك ًمٞمس أن همروم٦م، ذم جمٚمس ذم يمٜم٧م حيٗمٔمؽ، اهلل :ايمشقخ

 .متٌم أن شمًتٓمٞمع ٓ اُمشِ  ًمؽ

 ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من شم٘مقل أن٧م: ىم٤مل طمرارة، وأؿمد هذه ىَمْقَُمَتؽ ىم٤مم رضمؾ

 ٦مطَمٓمّ  طم٤مـمط وهق اًمتجرسم٦م، هذه ُمٕمف ومٕمٛمٚم٧م. سم٤مٔي٦م وأتك.. ي٘مقل واهلل سمٕمقرة،

 واىمػ وهق ضمٚم٤ٌمب، هذا أن اومؽمض ًمف ىمٚم٧م مت٤مُم٤ًم، هذه احلٛمراء يًٛمقه٤م ازم اًمٖمؽمة

 هق. أؾمتٓمٞمع ُم٤م: ىم٤مل إًمٞمف، شم٘مدم ًمف ىمٚم٧م ومٖمٓمك، ٟمرى طمتك هَمطِّ  ًمف ىمٚم٧م مت٤مُم٤ًم، هٙمذا

 .همروم٦م ظمٓمقات، مخس أرسمع



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   28   اخِلْٓم

 أُمره٤م داره٤م، ُمـ ظمرضم٧م إذا اُمرأة اهلل، شم٘مقا  ا مج٤مقم٦م ي٤م: ىمٚم٧م أؾمتٓمٞمع، ُم٤م: ىم٤مل

 ُم٤م وضمٝمٝم٤م، شمٖمٓمل أن قمٚمٞمٝم٤م شمٗمروقن أنتؿ يمٞمػ سمدهن٤م، قمغم اجلٚم٤ٌمب شمْمع نسم٠م رسمٜم٤م

 ىمٚم٧م. صم٘م٥م ٟمٗمتح: ىم٤مل ص٤مطمٌؽ، وُمع ُمٕمؽ اًمت٘مك إٓ وضمٝمف همٓمف سمٕمدُم٤م إٓ وؾمٕمف

 اًمذي اجلٚم٤ٌمب شم٘مقًمقن وأنتؿ ضمٚم٤ٌمب، شم٘مقل أي٦م سمف، أتٞم٧م أجـ ُمـ اًمث٘م٥م هذا: ًمف

 .يٛمٙمـ ٓ ومٝمذا اًمقضمف، يٖمٓمل

 ( 13: 13: 134 /  395/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمتؾػون دم اظمخطوزمة مع ايمؽالم ضمؽم

 اًمتٚمٗمقن؟ ذم ظمٓمٞمٌتل ُمع أتٙمٚمؿ أن جيقز هؾ :ايمسائل

 . سمٕمد وآّ  قمٚمٞمٝم٤م قم٘مدت :ايمشقخ

 . سمٕمد :ايمسائل

 . جيقز ُم٤م :ايمشقخ

 . جيقز ٓ :ايمسائل

 . جيقز ٓ :ايمشقخ

 اًمٜمّمٞمح٦م؟ أضمؾ ُمـ يم٤من وًمق طمتك :ايمسائل

 . جيقز ُم٤م :ايمشقخ

 حمرم؟ وضمقد ُمع ُمٕمٝم٤م وأضمٚمس أزوره٤م أن جيقز هؾ ،ـمٞم٥م :ايمسائل

٦ٌَم أُم٤مُمؽ ظمرضم٧م إذا حمرم، وضمقد ُمع :ايمشقخ  إمم خترج يمام ُمتحج٦ٌم ُُمَتَجْٚمٌِ

 . ومال وإٓ ضم٤مز، اًمِم٤مرع

  اًمقضمف؟ شمٙمِمػ شمٙمقن ممٙمـ يٕمٜمل :ايمسائل

 . وم٘مط اًمقضمف يم٤من إذا ممٙمـ :ايمشقخ



٦ٌَم   29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 . وم٘مط اًمقضمف :ايمسائل

ت٤من هٜم٤مك يٙمـ ومل :ايمشقخ ًْ  . ذًمؽ وٟمحق واًم٘مّمػم اعمزريمش اًمُٗم

 ُمٕمٝم٤م؟ أتٙمٚمؿ ممٙمـ اًمِّكم اعم٤ٌمح اًمٙمالم أجش ًمٚمجٚمقس، سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، :ايمسائل

 . همػمه٤م ُمع شمتٙمٚمؿ سمام إٓ ُمٕمٝم٤م شمتٙمٚمؿ ٓ :ايمشقخ

ُمٝم٤م ممٙمـ هؾ صقريت، ُمٜمل ـمٚم٧ٌم إذا ـمٞم٥م، :ايمسائل  ٓ؟ أم أىمدِّ

 . صقرهت٤م ُمٜمٝم٤م ـمٚم٧ٌم إذا أن٧م ُمثٚمام :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :ايمسائل

 . صقرهت٤م ُمٜمٝم٤م ـمٚم٧ٌم أن٧م إذا ُمثؾ :يمشقخا

 . أجقه :ايمسائل

 جيقز؟ هؾ :ايمشقخ

 . ٓ :ايمسائل

 . ٓ وضمقايب :ايمشقخ

 . يٕمٜمل رء ٕي ٓ يمذًمؽ :ايمسائل

 ُمٜمٝم٤م شمٓمٚم٥م إٟمؽ سمٞمجقز ُم٤م سمت٘مقل أن٧م اًمِّكم اًمٌمء ًمٜمٗمس رء، ٕي :ايمشقخ

  قمروم٧م؟ صقرة

 . ٟمٕمؿ أجقه :ايمسائل

 . ًمزم وم٤م قمروم٧م :ايمشقخ

 ُمْمٓمر اإلٟم٤ًمن يٙمقن يٕمٜمل إطمٞم٤من ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م سمس :ايمسائل

 ضم٤مئز؟ هؾ ُمٕمٝم٤م ًمٞمتّمؾ

 . سمتخٓمٌٝم٤م أن٧م رضورة ذم أفمـ ُم٤م :ايمشقخ



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   51   اخِلْٓم

 أزوره٤م يٕمٜمل أؾم٤مس قمغم قمٚمٞمٝم٤م أتّمؾ ممٙمـ يٕمٜمل اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ قمغم :ايمسائل

 ضم٤مئز؟ هؾ اًمٗمالين، وىم٧م

 همػمه٤م؟ وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٗمرق ؿمق شمزوره٤م ًمٞمش :ايمشقخ

 اًمزي٤مرة؟ جيقز ٓ ٕمٜملي :ايمسائل

 سمِّدك شمزوره٤م ًمٞمش همػمه٤م، وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٗمرق ؿمق ًمؽ سم٤مىمقل أظمل ي٤م :ايمشقخ

 . أُمره٤م وزم ُمـ ختٓمٌٝم٤م ختٓمٌٝم٤م،

 . ُمقضمقد أُمره٤م وزم وضمقد ُمع :ايمسائل

 ُمقضمقد ُمٌدئٞم٤مً  آشمٗم٤مق يم٤من وم٢مذا أُمره٤م، وزم ُمـ ختٓمٌٝم٤م ختٓمٌٝم٤م، سمِّدك :ايمشقخ

 . ٓ شمزوره٤م أُم٤م وًمؽماك، ًمؽماه٤م أُمره٤م وزم سمقضمقد سمتزوره٤م

 اًمزي٤مرة؟ دمقز ٓ يمذًمؽ اخلٓم٦ٌم سمٕمد :ايمسائل

 . اخلٓم٦ٌم سمٕمد :ايمشقخ

 . أجقه :ايمسائل

  قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٘مد طمتك أظمل ي٤م قمٜمؽ همري٦ٌم هل شمزال ٓ :ايمشقخ

 . ؿمٞمخ ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزك ؿمٙمراً  ـمٞم٥م، :ايمسائل

 ( 11: 31: 15/   269/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وهمَّقي ال يمؾخطبة سمؼدم ىمؾام رصمل

 ٟمحـ أؾم٤ٌمب أّي  ذم ُم٤م، ر أي سمدون اعمقوقع يتٕمريمس ُمرة يمؾ :ايمسائل

 اًمًحر؟ أو احلج٤مب ومٞمٝم٤م يدظمؾ ممٙمـ ذم يٙمقن يٛمٙمـ

 يٕمٜمل اًمرضمؾ ٟمٕمرف أن جي٥م اعمِمٙمٚم٦م، هذه اًمرضمؾ أن اًمٔم٤مهر ًمٙمـ ٓ، :ايمشقخ

 .جُي٤َمب وٓ خَيُْٓم٥م



٦ٌَم   53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 .أبدا :مداطمؾة

 .ذوـم٤مً  يْمع :ايمشقخ

 .ذوط ذم ُم٤م رء، وٓ :ايمسائل

ُم٧م ًمق يٕمٜمل :ايمشقخ  سمد ٓ ذط أول هذا قمٚمٞمٝم٤م، ُيقاومؼ ؿمٛمٓم٤مء قمجقز إًمٞمف ىُمدِّ

 .هٜم٤م ذوط ذم يٙمقن ُم٤م أظمل ي٤م

 يٕمٜمل اًمٕمالج، هق هذا اًمنموط، سمٕمض قمـ يتٜم٤مزل اًمٜمٙم٤مح[ يٓمٚم٥م ُمـ] :ايمشقخ

ة شمٜمٙمح: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف إئتامراً   ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م وطمًٌٝم٤م ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م ٕرسمع اعمرأ

 ش.يداك شمرسم٧م» وسمسش اًمديـ تسمذا

 أن وضمؾ قمز اهلل ًمٕمؾ اًمديـ ذات اًمقطمٞمد اًمنمط هبذا ىمٜمع إذا أنف أقمت٘مد وأن٤م 

ـَ ▬  ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن ضمٞمدًا: اًمٜمّمٞم٥م ًمف يٙمت٥م  ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمؿْ  ومِٞمٜم٤َم ضَم٤مَهُدوا َواًمَِّذي

ٌَُٚمٜم٤َم ـْ [ ▬69:اًمٕمٜمٙمٌقت♂ ]ؾُم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ -َرضًم٤مخَمْ  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ًِ  يْمع رسمٜم٤م صمؿ ُم٤م، قمٛمؾ ذم اهلل وضمف يٌتٖمل ُمًٚمامً  أتّمقر ُم٤م[ 5:اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

 أنؽ ذًمؽ ومٛمٕمٜمك هذا أن٧م شمّمقرت إن هذا، شمتّمقر ٓ اًم٘مرٟملم، ذي ؾمد وسمٞمٜمف سمٞمٜمف

مٍ  َرسمَُّؽ  َوَُم٤م▬اًمٔمٚمؿ إمم رسمؽ ٟم٧ًٌم  فمٜمٜمتف ذياًم هٙمذا[ 46:ومّمٚم٧م♂ ]ًمِْٚمَٕمٌِٞمدِ  سمَِٔمالَّ

 أن سمد ومال صٕم٥م، يمٚمٝم٤م اًمنموط هذه شمقومُّر وًمذًمؽ ذوـم٤ًم، يِمؽمط أنف اًمقاىمع، هق

 اجلامل وهذا اجلامل، يريد ومنمـمف اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ ٓ دام ُم٤م ُمٜمٝم٤م رء قمـ يتٜم٤مزل

 .أؾمقد وؿمٕمره٤م ؾمقد قمٞمٜم٤مه٤م ُمثالً  شمٙمقن يريده٤م هق ُمثالً  يٛمٙمـ هذا ٟمًٌل، رء

 ... قمٜمف أقمرف ُم٤م :ايمسائل

 ُم٤م يٗمتش ي٘مقم يٕمٜمل ُمث٤مل، رضب يٛمٙمـ: ًمؽ أىمقل أؾم٠مخؽ، ٓ أن٤م :ايمشقخ

 يريد أو يٕمجٌف، ُم٤م ُمثالً  يمًتٜم٤مئل وم٤مطمؿ أؾمقد ًمٞمس ؿمٕمره٤م ومت٤مة ُمثالً  يالىمل يالىمل،

 يذه٥م ٓزم اًمٌالد، هبذه ظم٤مص٦م شمالىمل ُم٤م ذهٌل وؿمٕمره٤م ؿم٘مراء شمٙمقن ُمثالً  واطمدة

 .آظمره إمم.. أورسم٤م إمم



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   52   اخِلْٓم

 و٤مُمـ وأن٤م وسمس، وضمؾ قمز اهلل يت٘مل إٟمف قمٜمف ئؾؾم٤م أن٧م دام ُم٤م ًمف ٟمّمٞمحتل إذاً  

 .اعمٜمِمقد هدومف إمم يّمؾ أنف

 اخلطبة طماسمم يمبس ايمـؽاح خمايمػات من

 :اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ

 ُم٤م ُمع ومٝمذاش اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ» سمـ يًٛمقٟمف اًمذي اًمذه٥م ظم٤مشمؿ اًمرضم٤مل سمٕمض ًمٌس

 (3)اًمٜمّم٤مرى ُمـ إًمٞمٝمؿ هت اًمٕم٤مدة هذه ٕن - أجْم٤م اًمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمد ُمـ ومٞمف

                                                           

: وي٘مقل اًمٞمنى اًمٕمروس إهب٤مم رأس قمغم اخل٤مشمؿ يْمع اًمٕمروس يم٤من قمٜمدُم٤م هلؿ ىمديٛم٦م قم٤مدة إمم ذًمؽ ويرضمع ( 3)

 اًمقؾمٓمك رأس قمغم يْمٕمف صمؿ. آسمـ وسم٤مؾمؿ: وي٘مقل اًم٤ًٌمسم٦م رأس قمغم ًمف واوٕم٤م يٜم٘مٚمف صمؿ. إب سم٤مؾمؿ

 .يًت٘مر طمٞم٨م أظمػما  يْمٕمف آُملم ي٘مقل وقمٜمدُم٤م ٘مدساًم اًمروح وسم٤مؾمؿ: وي٘مقل

 .8 ص 3961 آذار 39 قمدد ذم ًمٜمدن ذم شمّمدر اًمتل شWOMAN اعمرأة» جمٚم٦م إمم ؾم١مال وضمف وىمد

 .إؾمئٚم٦م ىمًؿ حمررة شAngela Talbot شمٚمٌقت أنجٞمال» قمٜمف وأضم٤مسم٧م

 شاًمٞمنى؟ اًمٞمد سمٜمٍم ذم اًمزواج ظم٤مشمؿ يقوع ح٤مذا» :هق واًم١ًمال

Why is the wedding ring placed on the third finger of the left hand؟ 

 .سم٤مًم٘مٚم٥م ُم٤ٌمذة يتّمؾ اإلصٌع هذه ذم قمرق يقضمد إٟمف: ي٘م٤مل» :واجلقاب

: وي٘مقل اًمٞمنى اًمٕمروؾم٦م إهب٤مم رأس قمغم اخل٤مشمؿ اًمٕمروس يْمع يم٤من قمٜمدُم٤م اًم٘مديؿ إصؾ أجْم٤م وهٜم٤مك

 وأظمػما  اًم٘مدس روح وسم٤مؾمؿ: وي٘مقل اًمقؾمٓمك سرأ ومٕمغم آسمـ سم٤مؾمؿ: وي٘مقل اًم٤ًٌمسم٦م رأس ومٕمغم إب سم٤مؾمؿ

 .شأُملم»: وي٘مقل – يًت٘مر طمٞم٨م – اًمٌٜمٍم ذم يْمٕمف

It is said there is a vein that runs directly from the finger to the heart. 

Also, there is the ancient origin whereby the bridegroom placed the ring 

on the tip of the brides left thumb, saying: "In the name of the father" on 

the first finger, saying: "In the name of the son" on the second finger, and 

then saying: “And of the Holy Ghost", and on the word "Amen" the ring 

was finally placed on the third finger where it remained. 

 .آُملم: ي٘مقل وقمٜمدُم٤م: إظمػمة اًمٕم٤ٌمرة هلذه احلرومٞم٦م اًمؽممج٦م

 .يًت٘مر طمٞم٨م اًمٌٜمٍم ذم أظمػما  يْمٕمف

 .ظمػما  اهلل ومجزاه٤م .هٜم٤مٟمق ُمٚمؽ اًمٗم٤موٚم٦م اًمٙم٤مشم٦ٌم وشمرمجتف هذا ٟم٘مؾ شمقمم وىمد

 31/261 واًمٌخ٤مري قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ 4/287 وأمحد 6/353 وُمًٚمؿ 31/239 اًمٌخ٤مري رواه ( 3)

 قمـ اًم٤ٌمب وذم هريرة أيب قمـ 3/2/363 ؾمٕمد واسمـ 2/468 وأمحد 2/288 اًمٜم٤ًمئلو 6/349 وُمًٚمؿ

 .وهمػممه٤م وقمٛمران قمكم



٦ٌَما   55 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   خِلْٓم

 وقمغم اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حترم صحٞمح٦م ًمٜمّمقص سحي٦م ًمٗم٦مخم٤م ومٗمٞمف

 :اًمٜمّمقص هذه سمٕمض وإًمٞمؽ ؾمتٕمٚمٛمف يمام أجْم٤م اًمٜم٤ًمء

 ش.اًمذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص هنك» :أوال

 رضمؾ يد ذم ذه٥م ُمـ ظم٤ممت٤م رأى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ :شماكقا

 :وىم٤مل ومٓمرطمف ومٜمزقمف

 .(3)شيده؟ ذم ومٞمجٕمٚمٝم٤م ٟم٤مر ُمـ مجرة إمم أطمديمؿ يٕمٛمد»

 واهلل ٓ: ىم٤مل سمف واٟمتٗمع ظم٤ممتؽ ظمذ: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذه٥م سمٕمدُم٤م ًمٚمرضمؾ وم٘مٞمؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ـمرطمف وىمد أبدا آظمذه ٓ

 ومجٕمؾ ذه٥م ُمـ ظم٤ممت٤م يده ذم أبٍم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اخلِمٜمل صمٕمٚم٦ٌم أيب قمـ :شمايمثا

 يده ذم يره ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٜمٔمر] أخ٘م٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل همٗمؾ ومٚمام ُمٕمف سم٘مْمٞم٥م ي٘مرقمف

 ش.وأهمرُمٜم٤مك أوضمٕمٜم٤مك ىمد إٓ أراٟم٤م ُم٤م: »وم٘م٤مل

 ُمـ ظم٤ممت٤م أصح٤مسمف سمٕمض قمغم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ :رازمعا

 أهؾ طمٚمٞم٦م هذا ذ هذا: »وم٘م٤مل طمديد ُمـ ظم٤ممت٤م واختذ وم٠مخ٘م٤مه قمٜمف وم٠مقمرض ذه٥م

 .(5)قمٜمف ومًٙم٧م ش2)ورق ُمـ ظم٤ممت٤م وم٤مختذ وم٠مخ٘م٤مهش اًمٜم٤مر

                                                           

 .اًمتحريؿ يمراه٦م قمغم ومٛمحٛمقل يٙمره أنف اهلل رمحف أمحد قمـ ؾمٞم٠ميت ومام اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ ذم ٟمص واحلدي٨م ( 3)

 .ومْم٦م: أي ( 2)

 أوم٤موؾ سمٕمض سم٢مومت٤مء يٖمؽم ومال اًمذه٥م ظم٤مشمؿ ُمـ ذا  ضمٕمٚمف ٕنف احلديد ظم٤مشمؿ حتريؿ احلدي٨م أوم٤مد: ششمٜمٌٞمف»  ( 5)

 ُمٝمر قمٜمده ًمٞمس اُمرأة ظمٓم٥م ًمرضمؾ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم طمدي٨م قمغم ُمٜمف اقمتامدا سم٢مسم٤مطمتف اعمٗمتلم

 :هل٤م

 ىم٤مل وهلذا احلديد إسم٤مطم٦م ذم ٟمّم٤م ًمٞمس هذا وم٢من 3985 اإلرواء ذم ظمرضمتف وىمد(. طمديد ُمـ ظم٤ممت٤م وًمق اًمتٛمس»

ز قمغم سمف واؾمتدل»: 31/266 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ز ُمـ يٚمزم ٓ ٕنف ومٞمف طمج٦م وٓ احلديد اخل٤مشمؿ ًمٌس ضمقا  ضمقا

ز آخت٤مذ ة ًمتٜمتٗمع وضمقده أراد أنف ومٞمحتٛمؾ اًمٚمٌس ضمقا  .شسم٘مٞمٛمتف اعمرأ

 اعمحرم احلدي٨م هذا وسملم سمٞمٜمف مجٕم٤م اًمتحريؿ ُم٤مىمٌؾ قمغم حيٛمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل اإلسم٤مطم٦م ذم ٟمص أنف ومرض وًمق: ىمٚم٧م

 ٓ سملم وهذا هل٤م اعمحرُم٦م وإطم٤مدي٨م سم٤مًمذه٥م اًمرضم٤مل ًمتحكم اعمٌٞمح٦م إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ذم اًمِم٠من هق يمام

 = .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن خيٗمك



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   54   اخِلْٓم

 ش.ذه٤ٌم وٓ ريرا طم يٚمٌس ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ» :طمامسا

 ش.اجلٜم٦م ذه٥م قمٚمٞمف اهلل طمرم يٚمًٌف وهق ومامت أُمتل ُمـ اًمذه٥م ًمٌس ُمـ» :ؽمادؽما

 (234 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـساء فمعم وكحوه ايمذهب طماسمم حتريم

 وُمثٚمف قمٚمٞمٝمـ اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ اًمٜم٤ًمء أن واقمٚمؿ

 ذم ًمذًمؽ ٚمـومٞمدظم ومٞمٝمـ وردت ظم٤مص٦م ٕطم٤مدي٨م اًمذه٥م: ُمـ واًمٓمقق اًمًقار

 وإًمٞمؽ آٟمٗم٤م اعمت٘مدم إول احلدي٨م ُمثؾ سم٤مًمرضم٤مل شم٘مٞمد مل اًمتل اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص سمٕمض

 :إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م ُمـ صح ُم٤م أن

                                                           

: ٕمحد اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل اهلل رمحٝمام راهقيف واسمـ أمحد احلدي٨م هذا أوم٤مده ُم٤م إمم ذه٥م وىمد

. 224 ص اعمروزي ُم٤ًمئؾ ذم يمام ىم٤مل يمام إؾمح٤مق ىم٤مل واهلل إي: وم٘م٤مل يٙمره؟ طمديدي أو ذه٥م ُمـ اخل٤مشمؿ

 .233 ص اعمت٘مدم احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م واٟمٔمر

 ؾمٕمد اسمـ ـمٌ٘م٤مت ذم يمام قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىمقل وهق 313 همٜمف اجل٤مُمع ذم وه٥م اسمـ رواه يمام ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف

 .35/393/3 اًمٙمٌػم اجل٤مُمع ذم يمام اًمِمٕم٥م ذم واًمٌٞمٝم٘مل اًمرزاق قمٌد ورواه 311 وه٥م سمـ وضم٤مُمع 4/334

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمٕمٞم٘مٞم٥م ُم٤مرواه وسملم احلدي٨م سملم أجْم٤م خم٤مًمٗم٦م وٓ

 اهلل رؾمقل ظم٤مشمؿ قمغم ُمٕمٞم٘مٞم٥م ومٙم٤من يدي ذم يم٤من ورسمام: ىم٤مل ومْم٦م قمٚمٞمف ُمٚمقي٤م طمديدا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظم٤مشمؿ يم٤من»

 (.ملسو هيلع هللا ىلص

 ؾمٕمد اسمـ ـمٌ٘م٤مت ذم ُمرؾمٚم٦م صمالصم٦م ؿمقاهد وًمف صحٞمح سمًٜمد 2/291 واًمٜم٤ًمئل 2/398 داود أبق رواه

 .3/216/2 اًمٓمؼماين ذم راسمع وؿم٤مهد 31/263 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ رده٤مأو 364 – 3/2/365

 أن قمغم احل٤مومظ ىم٤مل يمام سوم٤م ُم٤ميم٤من قمغم اعمٜمع سمحٛمؾ اجلٛمع يٛمٙمـ ٕنف احلدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ٓ: أىمقل

 .أقمٚمؿ واهلل. اجلٛمع شمٕمذر قمٜمد ُمٕمٞم٘مٞم٥م سمحدي٨م إظمذ ُمـ أومم سمف وم٤مٕظمذ ؾمٌؼ يمام اًمٗمٕمؾ قمغم ُم٘مدم اًم٘مقل

 قمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو قمـ ؾمٕمد سمـ ًمٞم٨م صمٜم٤م: ىم٤مل ُمٜمّمقر سمـ داود ـمريؼ ُمـ 2/291 اًمٜم٤ًمئل ُم٤مرواه وأُم٤م

 :ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًمٌخؽمي أيب قمـ ؾمقادة سمـ سمٙمر

 إٟمف»: ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل.. ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ يده ذم ويم٤من قمٚمٞمف يرد ومٚمؿ ومًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اًمٌحريـ ُمـ رضمؾ أىمٌؾ

 (.صٗمر أو ورق أو طمديد ُمـ طمٚم٘م٦م»: ىم٤مل: أتختؿ ومامذا ىم٤مل!..( ٟم٤مر ُمـ مجرة يده ذم يم٤من

ز أجْم٤م احلدي٨م وذم هذا[: ىم٤مل ان إمم قمٚمتف قمغم اًمٙمالم اإلُم٤مم وَمّمؾ صمؿ] وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق  ظم٤مشمؿ اخت٤مذ ضمقا

 يمام ومْمٕمٞمػ( ُمث٘م٤مٓ شمتٛمف وٓ...  »: طمدي٨م وأُم٤م ُمث٘م٤مل ُمـ أيمثر يم٤من وًمق إسم٤مطمتف ي٘متيض وإـمالىمف اًمٗمْم٦م

 أرسمع ذم طمدي٨م أخٗم٤م أن طمتك ُمٜمٝم٤م ٟمنم وىمد إُم٦م ذم اًمًٞمئ وأثره٤م واعمقوققم٦م ًمْمٕمٞمٗم٦ما إطم٤مدي٨م ذم سمٞمٜمتف

 .أوٕم٤مومٝم٤م وًمدي جمٚمدات



٦ٌَم   53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ذه٥م ُمـ (2)طمٚم٘م٦م ومٚمٞمحٚم٘مف ٟم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م (3)طمٌٞمٌف حيٚمؼ أن أطم٥م ُمـ: »إول

 أن أطم٥م وُمـ ذه٥م ُمـ ـمقىم٤م ومٚمٞمٓمقىمف ٟم٤مر ُمـ ـمقىم٤م طمٌٞمٌف يٓمقق أن أطم٥م وُمـ

را ومٚمٞمًقره: رواي٦م وذم ـمقىم٤م ومٚمٞمٓمقىمف ٟم٤مر ُمـ ؾمقارا طمٌٞمٌف يًقر  ذه٥م ُمـ ؾمقا

 [ش.هب٤م اًمٕمٌقا  هب٤م اًمٕمٌقا ] هب٤م وم٤مًمٕمٌقا  سم٤مًمٗمْم٦م قمٚمٞمٙمؿ وًمٙمـ

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض صمقسم٤من قمـ: اًمث٤مين

شمٞمؿ أي[ ]ذه٥م ُمـ] ومتخ يده٤م وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم هٌػمة سمٜم٧م ضم٤مءت [ يم٤ٌمر ظمقا

 يدك ذم اهلل جيٕمؾ أن أجنك: »هل٤م ي٘مقل ُمٕمف سمٕمّمٞم٦م] يده٤م ييب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومجٕمؾ

شمٞمؿ  قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومدظمؾ: صمقسم٤من ىم٤مل إًمٞمٝم٤م شمِمٙمق وم٤مـمٛم٦م وم٠مت٧م!ش[ ٟم٤مر؟ ُمـ ظمقا

 أبق زم أهدى هذا: وم٘م٤مًم٧م ذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م ُمـ أظمذت وىمد ُمٕمف وأن٤م وم٤مـمٛم٦م

 ي٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل - اًمًٚمًٚم٦م يده٤م وذم - قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م زوضمٝم٤م شمٕمٜمل طمًـ

 صمؿش ]ٟم٤مر؟ ُمـ ؾمٚمًٚم٦م يده٤م ذم حمٛمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م: اًمٜم٤مس ي٘مقل أن أجنك! وم٤مـمٛم٦م

 وم٤ٌمقمتٝم٤م اًمًٚمًٚم٦م إمم وم٤مـمٛم٦م ومٕمٛمدت ي٘مٕمد ومل ومخرج[ ؿمديدا قمذُم٤م (5)قمذُمٝم٤م

                                                           

ة اًمرضمؾ يِمٛمؾ وهق ُمٗمٕمقل سمٛمٕمٜمك ومٕمٞمؾ ( 3) ة ىمتٞمؾ رضمؾ: ي٘م٤مل يمام واعمرأ  وىمد اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمٚمقم وهذا ىمتٞمؾ واُمرأ

 . اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم إًمٞمف اإلؿم٤مرة يتأ ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم اًمت٠منٞم٨م سمّمٞمٖم٦م( طمٌٞمٌتف»: رواي٦م ذم ضم٤مء

 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمذا ًمف ومص ٓ اخل٤مشمؿ هق ( 2)

 روي٧م ًمٙمـ يِمٛمٚمف ٓ احلدي٨م أن وم٤مًمٔم٤مهر ي٠ميت يمام ىمرـم٤م طمٞمٜمئذ وشمًٛمك إذن ذم احلٚم٘م٦م شمقوع وىمد: ىمٚم٧م

 .ي٠ميت ُم٤م وم٤مٟمٔمر وٕمػ ومٞمٝم٤م اًمتحريؿ شم٘متيض أطم٤مدي٨م

 :وضمقه ُمـ واجلقاب اإلٟم٤مث دون قراًمذيم ذم وارد احلدي٨م أن اًمٜم٤مس ئمـ وىمد هذا

 31/84 اعمحغم ذم طمزم اسمـ هلذا أؿم٤مر وىمد أجْم٤م اًمٜم٤ًمء ومٞمف يدظمؾ ومٕمٞمؾ وزن قمغم يم٤من ُم٤م أن ُم٤مشم٘مدم: إول

 ذيمرمه٤م أيت أظمران اًمقضمٝم٤من قمٚمٞمف ويرد ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م طمؾ حلدي٨م سم٤مًمرضم٤مل احلدي٨م ظمص أنف إٓ

 ظم٤مًمٗمٜم٤م ح٤م طمزم اسمـ قمٜمد صح وًمق ُمٜمف أظمص وم٢مهنام شمٞملمأ احلديثلم ُمـ قمٜمدٟم٤م اعمخّمص هق احلؾ وطمدي٨م

 .ومٞمٝمام ظمٓمئف سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

ر اًمٓمقق ذيمر ومٞمف أن: اًمث٤مين  ذًمؽ ذم – اًمرضم٤مل ٓ اًمٜم٤ًمء زيٜم٦م ُمـ هذا أن واعمٕمروف اًمذه٥م ُمـ واًمًقا

د ومٞمٙمقن –! اًمزُم٤من  .أومم سم٤مب ُمـ واًمرضم٤مل أجْم٤م اًمٜم٤ًمء سم٤محلدي٨م اعمرا

 اًمذه٥م يٌٞمحقن اًمذيـ اجلٛمٝمقر سمف ي٘مقل ٓ ُم٤م وهذا اًمٗمْم٦م ُمـ يم٤مٟم٧م إذا قراتاعمذيم إسم٤مطم٦م ومٞمف أن: اًمث٤مًم٨م

د أن ومتٕملم قمٚمٞمٝمؿ اًمذه٥م يمتحريؿ اًمرضم٤مل قمغم اًمٗمْم٦م اؾمتٕمامل حيرُمقن ٕهنؿ ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م  سم٤محلدي٨م اعمرا

 .اعمراد وصم٧ٌم اًمٜم٤ًمء

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُمٗمّمال قمٜمف اجلقاب ومًٞم٠ميت احلدي٨م ٟمًخ ادقم٤مء وأُم٤م

 = .شاًمٚم٤ًمن» ذم يمذا واًمٚمقم سم٤مًمٚم٤ًمن إظمذ: واًمٕمذم وقمٜمٗمٝم٤م ُٓمٝم٤م :أي ( 5)



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   56   اخِلْٓم

 ٟمجك اًمذي هلل احلٛمد: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذًمؽ ومٌٚمغ وم٠مقمت٘متٝم٤م ٟمًٛم٦م هب٤م وم٤مؿمؽمت

 .شاًمٜم٤مر ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 ذه٥م ُمـ ُمٚمقيلم ىمٚمٌلم ٤مئِم٦مقم يد ذم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م قمـ :ايمثايمث

 ش.سمزقمٗمران وصٗمرهي٤م ومْم٦م ُمـ ىمٚمٌلم واضمٕمكم قمٜمؽ أخ٘مٞمٝمام: »وم٘م٤مل

 :ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج ؾمٚمٛم٦م أم قمـ :ايمرازمع

: وم٘مٚم٧م قمٜمٝم٤م وم٠مقمرض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومدظمؾ رىمٌتٝم٤م ذم ذه٥م ُمـ (3)ؿمٕم٤مئر ضمٕمٚم٧م

[ . سمقضمٝمف قمكم وم٠مىمٌؾ وم٘مٓمٕمتٝم٤م: ىم٤مًم٧مش ]أقمرض زيٜمتؽ قمـ: »وم٘م٤مل زيٜمتٝم٤م إمم شمٜمٔمر أٓ

 ًمق إطمدايمـ رض ُم٤م: »ىم٤مل أنف زقمٛمقا : ىم٤مل

 .(5)ش سمزقمٗمران ضمٕمٚمتف صمؿ ورق ُمـ (2)ظمرص٤م ضمٕمٚم٧م

                                                           

 وٓ( ذه٥م ُمـ): زي٤مدة ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل وم٘مط اًمٜم٤ًمئل ـمريؼ ُمـ احلدي٨م هذا 31/84 طمزم اسمـ أن واقمٚمؿ

شمٞمؿ يدك ذم اهلل جيٕمؾ أن أجنك): هٌػمة ًمٌٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف : سم٘مقًمف احلدي٨م قمـ أضم٤مب وًمذًمؽ (!ٟم٤مر؟ ُمـ ظمقا

شمٞمؿ أضمؾ ُمـ رضهب٤م إٟمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ومٞمف ومٚمٞمس هٌػمة سمٜم٧م يدي ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل رضب أُم٤م)  اخلقا

شمٞمؿ شمٚمؽ أن أجْم٤م ومٞمف وٓ  (.ذه٥م ُمـ يم٤مٟم٧م اخلقا

 أضمؾ ُمـ يم٤من اًميب أن قمغم ىم٤مـمع ٟمص اعمذيمقرشملم سم٤مًمزي٤مدشملم وم٤محلدي٨م ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ ؾم٤مىمط يمالم وهذا: ىمٚم٧م

شمٞمؿ شمٞمؿ يدك ذم اًمف جيٕمؾ أن أجنك»: ديداًمِم اًمتٝمديد هبذا اًميب ملسو هيلع هللا ىلص شمٕم٘مٌف سمدًمٞمؾ اخلقا  .(!ٟم٤مر؟ ُمـ ظمقا

 اًمٜم٤ًمء قمغم اخل٤مشمؿ حتريؿ ذم ُمٓمٚم٘م٤م شمردد ح٤م اًمزي٤مدشملم ه٤مشملم قمغم وىمػ ًمق اهلل رمحف طمزم اسمـ سم٠من أىمٓمع وأن٤م

 .احلؼ وهق ُمذهٌف هق يمام ُمٜمف أظمص ٕنف هلـ اًمذه٥م طمؾ طمدي٨م ُمـ ُمًتثٜمك وجلٕمٚمف

 أقمٚمؿ ومٞمام – اًمٕمٍم هذا ذم هب٤م شمٗمردٟم٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م هذه أمهٞم٦م قمغم ًمٙمثػمةا إُمثٚم٦م مجٚم٦م ُمـ ُمث٤مل اعم٠ًمخ٦م وهذه

 ُمٜمٝم٤م اًمث٤مسم٧م حتري ُمع احلدي٨م أصؾ إمم ووٛمٝم٤م ؿمٛمٚمٝم٤م ومجع اًمرواي٤مت خمتٚمػ ُمـ اًمزي٤مدات شمتٌع ُمـ –

 .اهلل هداٟم٤م أن ًمقٓ ًمٜمٝمتدي يمٜم٤م وُم٤م هلذا هداٟم٤م اًمذي هلل وم٤محلٛمد

 .قًملمُمٗمت: شُمٚمقيلم». اًمًقاريـ: شاًم٘مٚمٌلم»و

 .اًمِمٕمػمة ؿمٙمؾ قمغم احلكم ُمـ رضب وهل شؿمٕمػمة » مجع ( 3)

 .شهن٤مي٦م». إذن طمكم ُمـ وهق. احلكم ُمـ اًمّمٖمػمة احلٚم٘م٦م: واًمٙمن سم٤مًمْمؿ اخلرص ( 2)

 .سمزقمٗمران صٗمرشمف: أي ( 5)

 هذه ذم وأهنـ اًمٜم٤ًمء قمغم اًمذه٥م ُمـ واحلٚم٘م٦م واًمٓمقق اًمًقار حتريؿ قمغم واوح٦م دًٓم٦م ىمٌٚمف وُم٤م احلدي٨م هذا وذم 

٤مح وإٟمام اًمتحريؿ ذم يم٤مًمرضم٤مل اعمذيمقرات  ُمـ ذًمؽ وٟمحق وإُمِم٤مط يم٤مٕزرار اعم٘مٓمع اًمذه٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤مؾمقى هلـ ٌي

 :99 و 93 و 4/92 وأمحد 2/383 اًمٜم٤ًمئل سمحدي٨م اعمراد هق هذا وًمٕمؾ اًمٜم٤ًمء زيٜم٦م

س قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك)  إثػم اسمـ مويمال. سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص ومٝمق وقمٚمٞمف صحٞمح وؾمٜمده( ُم٘مٓمٕم٤م ٓإ اًمذه٥م ًٌم

 = :ىم٤مل وم٢مٟمف اعم٘مٓمع اًمذه٥م قمٜمده مجٞمٕم٤م هلؿ ومٞمجقز واًمرضم٤مل ًمٚمٜم٤ًمء قم٤مم سم٠منف يِمٕمر قمٚمٞمف
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 :ٟمحقه أظمرى ىمّم٦م ذم يزيد سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م وذم

 وم٢مذا زقمٗمران ُمـ سمٌمء أن٤مُمٚمٝم٤م سملم ومتدرضمف ومْم٦م ُمـ (3)مج٤مٟمتلم هل٤م وشمتخذ»... 

 ش.يؼمق يم٤مًمذه٥م هق

 [222 ص اًمزوم٤مف آداب)

 اخلطبة طماسمم ضمؽم

 ويم٤من اعمديٜم٦م، ُمـ ومْم٦م ُمـ اخل٤مشمؿ هذا اؿمؽمي٧م أين هق اًمٙمريؿ ؿمٞمخٜم٤م ًم١ًمالا :ايمسائل

 ... ضمقاز سمٕمدم يٗمتل اًمِمٞمخ سم٠من وم٘م٤مل ٟمٌٝمٜمل ظمػماً  اهلل ضمزاه أمحد أبق وأىمقل يدي ذم

 ُم٤مذا؟ ضمقاز سمٕمدم :ايمشقخ

 . اخل٤مشمؿ :ايمسائل

 . ُمٜمف ومٝمٛم٧م اًمٙمالم هذا ىم٤مل ح٤مذا :ايمشقخ

 . اعمنميملم قمٛمؾ ُمـ اهذ أن يٕمٜمل أنف ُمٜمف ومٝمٛم٧م :ايمسائل

                                                           

 اًمنف أهؾ قم٤مدة هق اًمذي اًمٙمثػم ويمره ذًمؽ وهمػم إذن طمكم ُمـ واًمِمٜمػ يم٤محلٚم٘م٦م ُمٜمف اًمٞمًػم اًمٌمء أراد)

 (.اًمزيم٤مة ومٞمف دم٥م ٓ ُم٤م هق واًمٞمًػم واًمٙمؼم واخلٞمالء

 :ُمالطمٔمت٤من اًمتٗمًػم هذا قمغم وزم

 يٜم٤مذم يمام اًمقصؾ ود هق اًمذي اًم٘مٓمع وهق اًمٙمٚمٛم٦م هذه اؿمت٘م٤مق أصؾ يٜم٤مذم احلٚم٘م٦م اعم٘مٓمع ذم إدظم٤مًمف: إومم

 سم٤مًمٌمء اعم٘مٓمع أمحد اإلُم٤مم ومن وىمد اًمرضم٤مل قمـ ومْمال اًمٜم٤ًمء قمغم طمتك ًمٚمحٚم٘م٦م اعمحرُم٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م

 اًمٜمٌل قمـ روي ىم٤مل وم٤مخل٤مشمؿ؟: اهلل قمٌد اسمٜمف ىم٤مل ح٤م سمؾ وهمػمه احلٚم٘م٦م ُمثال قمٚمٞمف ييب مل وًمٙمٜمف أجْم٤م اًمٞمًػم

 اهلل رمحف اًمًٜمدي احلًـ أب٤م اًمٕمالُم٦م ويم٠من 598 ص ٓسمٜمف اعم٤ًمئؾ اٟمٔمر. اًمذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ هنك أنف ملسو هيلع هللا ىلص

 :وم٘م٤مل هلذا شمٜمٌف

 .شأقمٚمؿ واهلل. وإًمػ اًمًـ ُمثؾ اًمٞمًػم اًمٌمء واعمراد ُم٘مٓمققم٤م ُمٙمنا  أي ُم٘مٓمٕم٤م إٓ: ىمقًمف»

 سم٤مًمرضم٤مل طمٞمٜمئذ ظم٤مص سم٤مًمٞمًػم واًمت٘مٞمٞمد اًمٕمٛمقم سمف اعمراد يم٤من إذا احلدي٨م ًمٗمظ إمم ٕىمربا اًمّمقاب هق ومٝمذا

 .اًمٜم٤ًمء دون

 اضمتٜم٤مب اًمرضم٤مل قمغم وم٤مًمقاضم٥م إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال قمٚمٞمف ٓدًمٞمؾ مم٤م اًمزيم٤مة ومٞمف ٓدم٥م سمام سم٤مًمٞمًػم شم٘مٞمٞمده: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .أقمٚمؿ اهللو إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم اًميورة اىمتْمتف ُم٤م إٓ وىمٚمٞمٚمف يمثػمه يمٚمف اًمذه٥م

 .اًمٚم١مًم١م ؿمٙمؾ قمغم اًمٗمْم٦م ُمـ يّم٤مغ ٥مطَم : شاجلامٟم٦م ( 3)
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 جيقز، اًمٗمْم٦م ظم٤مشمؿ ومْم٦م، ظم٤مشمؿ ٕنف ًمٞمس ومْم٦م، ظم٤مشمؿ ٕنف وًمٞمس آه، :ايمشقخ

 ُمـ هذا يم٤من وم٢من جيقز، ومال وقم٤مداهتؿ شم٘م٤مًمٞمدهؿ وُمـ اًمٙمٗم٤مر ًم٤ٌمس ُمـ رء أي أُم٤م

 اعمقوقع؟ ذم قمٚمٛمؽ ُم٤م وم٠من٧م اعمٜمع، ضم٤مء هٜم٤م ومٛمـ ذاك

 .اًمزوم٤مف آداب يمت٤مب ـم٤مًمٕم٧م يمٜم٧م أن٤م :ايمسائل

 ُمـ يم٤من وًمق اخلٓم٦ٌم، ظم٤مشمؿ ُمقوقع ذم قمٚمٛمؽ ُم٤م ضمدًا، حمدد ؾم١مازم ،ٓ :ايمشقخ

 .جيقز اًمٗمْم٦م

 .جيقز ٓ :ايمسائل

 إذا أُم٤م جيقز، ومال اخلٓم٦ٌم وظم٤مشمؿ اًمٗمْم٦م ظم٤مشمؿ هق هذا يم٤من وم٢من هق، هذا :ايمشقخ

 . ومٞمجقز ظمٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ وًمٞمس ومْم٦م ظم٤مشمؿ يم٤من

 .ظمٓم٦ٌم سمخ٤مشمؿ وًمٞمس ظمػماً  اهلل ضمزيمؿ :ايمسائل

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 هذا؟ ظمٓم٦ٌم سمخ٤مشمؿ ًمٞمس :ئلايمسا

 . اهلل وسملم سمٞمٜمؽ هذا :ايمشقخ

 . سمخ٤مشمؿ وًمٞمس دسمٚم٦م هذا :ايمسائل

 . اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م؟ أجش اًمدسمٚم٦م أظمل، ي٤م ـمٞم٥م :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ٟمٕمؿ أي :ايمسائل

 ومٕمٚمٞمٙمام اظمتٚمٗمتام إذا اًمتٗم٤مصٞمؾ، هذه ذم أظمقض أن أريد ُم٤م أن٤م ُمٕمٚمٞمش :ايمشقخ

 ومٝمذا ظمٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ قمرسمٞم٦م، ًمٞم٧ًم هذه دسمٚم٦م يمٚمٛم٦م ٟمحـ يم٤من إذا شمتٗم٘م٤م أن

 .اخلالف وم٠مجش ضم٤مز، يمذًمؽ ًمٞمس يم٤من وإن ،زجي مل يمذًمؽ يم٤من إن ظمٓم٦ٌم، ظم٤مشمؿ

 . سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌف ٕنف اًمدسمٚم٦م هذه يّمػم ُم٤م ُمٜمؽ ُمرة ومٝمٛمتف اًّمكم أن٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ايمسائل

 . هذا قمغم أظمل ي٤م اظمتٚمٗمٜم٤م ُم٤م :ايمشقخ

وٓين اعمقوقع :ايمسائل ن أُم٤م ؿمٞمخٜم٤م، ُمٗمٝمقم ٕا  .رء قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اًمدسمٚم٦م هذه ٔا



٦ٌَم   59 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 اًمٜمّم٤مرى؟ قمٜمد ظمٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ هذا هؾ :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :ايمسائل

 . هذا ذم وإي٤مه أن٧م شمتٗمؼ :ايمشقخ

 . سمًٞمٓم٦م ؿمٖمٚمف هٞمؽ شمٗمّمٚمٜم٤م ممٙمـ ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م

 قمٜمد سم٤مًمذات ظمٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ هل ؿمق أم قمٚمٛمٞم٦م ومٙمرة قمٜمدي أن٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، قمٚمؿ قمٜمدي ُم٤م ٓ،

 . ٟمٕمؿ حييين ٓ ن٤مأ اًمٜمّم٤مرى

 (11: 58: 56/ 362/واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلطبة؟ دم ايمؽتازمة سمشؼمط هل

ٌَؾ ُمـ ىمٌقل إجي٤مب شمؿ إذا أن :مداطمؾة  اعمخٓمقسم٦م، واًمد أو اًمٕمروس واًمد ىِم

 ذًمؽ؟ يث٧ٌم يمت٤مب يٙمت٥م ُمـ ضم٤مء ُم٤م ًمٙمـ اخل٤مـم٥م، يمذًمؽ وسملم

 .جيل ُم٤م قمٛمره :ايمشقخ

 (11: 55: 11/ 523/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أطمقه؟ طمطبة فمعم اخلطبة دم ايمصورة هذه سمدطمل هل

ًة، يتزوج أن ُيريد رضمؾ اهلل، ذم ُمتآظمٞم٤من أظمقيـ :مداطمؾة  ًمْمٞمؼ وًمٙمـ اُمرأ

 ؿم٤مء إن ُمٚمتزُملم وهؿ اهلل ًمٙمت٤مب طم٤مومٔم٦م وهل شمٕمٚمؿ ٓ اًمٌٜم٧م اعمدة، ـم٤مًم٧م اح٤مل

 ..ٟمحًٌٝمؿ اهلل،

 سمامذا؟ شمٕمٚمؿ ٓ :ايمشقخ

 واًمِمخص يٕمٚمٛمقن، أهٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، اًمزواج يريد اًمِمخص هذا أن شمٕمٚمؿ ٓ هل :مداطمؾة

 اهلل ذم أظمقه هذا سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع اهلل، ذم أظمقه هل٤م ومت٘مدم يٕمٚمٛمقن، وأهٚمف يٕمٚمؿ اهلل ذم أظمقه

 ًمٜمٗمًف، يريده٤م أظمقه أن يٕمٚمؿ أنف ظم٤مص٦م أظمٞمف؟ ظِمٓم٦ٌم قمغم ظمٓم٥م هذا يٙمقن ومٝمؾ هق، يريده٤م

 أظمٞمف؟ ظمٓم٦ٌم قمغم ظمٓم٥م يٙمقن ومٝمؾ[ اعمقوقع] ُم١مضمؾ احل٤مل، وًمْمٞمؼ اح٤مل ًمْمٞمؼ وًمٙمـ



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   41   اخِلْٓم

 .ظمٓم٥م ُم٤م دام ُم٤م ٓ: :ايمشقخ

 .ظمٓم٥م ُم٤م :مداطمؾة

 .اهلل ذم أظمقه يٕمٚمؿ وًمٙمـ

 هق خيٓم٥م أن اًمرضمؾ يٛمٜمع ٓ هذا ًمٙمـ قمذره، ًمف خيٓم٥م؟ ٓ ح٤مذا يٙمٗمل، ٓ هذا :ايمشقخ

 .سمخٓم٦ٌم يت٘مدم مل هق دام ُم٤م قمٜمده، ُمـ

 ( 11: 41: 38/ 282/واًمٜمقر اهلدى) 

 يمؾِخطبة ايمػاحتة ومراءة ضمؽم

 اًمزواج قمغم يتٗم٘مقا  أن وأرادوا ًمٚمخٓم٦ٌم، اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ىمْمٞم٦م طمقل :طمؾةمدا

 . اًمٗم٤محت٦م ي٘مرؤوا

 . اخِلٓم٦ٌم: ىمؾ اخلُٓم٦ٌم: ىمٚم٧م قمٜمدُم٤م اًمًقري، سم٤مًمتٕمٌػم ُمٕمؽ حتقرين ذه٧ٌم إذًا، :ايمشقخ

 . اًمٗم٤محت٦م ي٘مرؤوا ٟمٕمؿ،

ءة :مداطمؾة  . اًمٗم٤محت٦م سم٘مرا

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ُمدة،...  اعمٝمر، يتحدد ُم٤م أو ديتحد ويٛمٙمـ ُمٝمر، أي دومع سمدون :مداطمؾة

 ًمٚمٌٜم٧م، آظمر ظمٓمٞم٥م َيـْحُي  ممٙمـ هذه اًمٗمؽمة ظمالل اًمزواج، يتؿ سمٕمدُم٤م واطمتامل

 . ُم٘مروءة وم٤محتتٝم٤م سم٠من: وي٘مقًمقا 

  ُم٤مذا؟ وم٤محتتٝم٤م :ايمشقخ

 . قمٚمٞمٝم٤م ُم٘مروءة اًمٗم٤محت٦م :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ ُم٘مروءة، :ايمشقخ

  صحٞمح؟ همػم أم صحٞمح أنف اإلؾمالم، ذم ووع هل٤م هذه هؾ :مداطمؾة



٦ٌَم   43 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

ءة طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م، ًم٘مراءة سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمحـ :ايمشقخ  اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ىمرا

 ذم أصؾ هل٤م ًمٞمس ومٝمذه اًمّمالة، ىمٌؾ أطمد اهلل هق ىمؾ: ُمرات صمالصم٦م ي٘مرؤوا ُمثٚمام

 واوح؟ اًمًٜم٦م،

 . ٟمٕمؿ واوح :مداطمؾة

 أصٌح شم٘مرأ، مل أو اًمٗم٤محت٦م ىمرأت ؾمقاء أقمرف أن هيٛمٜمل أن٤م ًمٙمـ! ـمٞم٥م :ايمشقخ

 وىمٌقل، إجي٤مب: اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل ويمام ُمقاوم٘م٦م، يقضمد وأصٌح هٜم٤مك، ظمٓم٦ٌم يقضمد

  احل٘مٞم٘مٞم٦م؟ ًمٚمخٓم٦ٌم يمتقـمئ٦م هذه وإٓ

 . احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمخٓم٦ٌم شمقـمئ٦م :مداطمؾة

 ًمق صم٤مين ظم٤مـم٥م ضم٤مء إذا ومحٞمٜمئذٍ  ذقمٞم٦م، ظمٓم٦ٌم شمّمٌح مل: ُمٕمٜم٤مه٤م وم٢مذاً  :ايمشقخ

 ظمٓم٦ٌم ًمٞم٧ًم دام ُم٤م ي١مصمر ٓ قمديدة، وم٤محت٤مت إول ًمٚمخ٤مـم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمرؤوا يم٤من

  واوح؟ ذقمٞم٦م،

 . ؾمٞمدي ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

 (11: 42: 31/ 239/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يمه؟ وايمده طمطبة يرهمض أن يمشاب جيوز هل

 ىمريٌف أو قمٛمف سمٜم٧م ًمف خيٓم٥م أن واًمده، ظمٓم٦ٌم يرومض أن ًمِم٤مب جيقز هؾ :ؽممال

 اًمٌٜم٧م؟ هذه ُمـ اًمزواج ويرومض ًمف،

 ومٞمج٥م وُم١مُمٜم٦م، ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ذًمؽ، ًمف ٦م،ص٤محل همػم يم٤مٟم٧م إذا :ايمشقخ

ًمد ـم٤مقم٦م قمٚمٞمف  .اًمقا

 : ..(32: 59/ 34/ واًمٜمقر اهلدى)



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   42   اخِلْٓم

 اخلاؿمب من ايمطؾبات من اظمخطوزمة إىمثار ضمؽم

 قمغم أين قمكمَّ  اهلل ومْمؾ وُمـ احل٤مل، ُمتقؾمط طم٤مزم ىمدر قمغم ؿم٤مب أن٤م :ايمسمال

 اًمنميٕم٦م، ٞم٦ميمٚم ذم وهل إظمقات سمٕمض ٕظمٓم٥م وشم٘مدُم٧م ديٜمل، أُمر ُمـ اؾمت٘م٤مُم٦م

٧م اعمٓمٚمقسم٤مت، ُمـ وم٠ميمثرت ـْ  ىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم اهلل سم٘مقل واطمتجَّ مَ  َُم   ِزيٜم٦َمَ  طَمرَّ
ِ
 اًمَّتِل اّللَّ

٤ٌَمِدهِ  َأظْمَرَج  ٤ٌَمِت  ًمِِٕم ـَ  َواًمٓمَّٞمِّ ْزِق  ُِم  شمٓمٚم٥م؟ ومٞمام احلؼ هل٤م ومٝمؾ ،[52:إقمراف] ♂اًمرِّ

 ومض،ومٚمػم اًمرومض، ًمف اخل٤مـم٥م ًمٙمـ احلؼ، هل٤م ُمنموقم٤مً  ـمٚمٌٝم٤م يم٤من إن :ايمشقخ

 .حي٥م ُم٤م يٓمٚم٥م ومٙمؾ  

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمٓمٚم٤ٌمت ُمـ يٙمثر اًمٌٕمض :مداطمؾة

 ًمف ًمٞمس احلؼ، هل٤م ًمٞمس أو احلؼ هل٤م أُم٤م آظمر، أُمر هذا اظمتٚمٗمٜم٤م، ُم٤م أظمل ي٤م :ايمشقخ

ه٤م، وإٟمام ومرو٤مً  قمٚمٞمٝم٤م يٗمرض أن احلؼ  واؾمتحٌتف ذًمؽ اؾمتخ٤مرت وم٢من ُيـَخػمِّ

 .ومال وإٓ اؾمتج٤مسم٧م،

 أطم٧ٌم إذا ًمٙمـ ُمٕمروف، أُمر ومٝمذا ومٞمٝم٤م، ًمتٖم٤مزما وقمدم سم٤معمٝمقر اًمتٕم٤مون أُمر أُم٤م 

ة  ٓ أنف سمٛمٕمٜمك ذًمؽ، هل٤م ًمٞمس ومٝمذا ورومٞمٕم٤ًم، ُمثالً  هم٤مًمٞم٤مً  ُمٕمٞمٜم٤مً  ُمٝمراً  اعمخٓمقسم٦م اعمرأ

 .هب٤م حيًـ

َـّ  َوآشَمٞمُْتؿْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام قمٚمٞمٝم٤م حيرم ٓ هذا ًمٙمـ   ُِمٜمْفُ  شَم٠ْمظُمُذوا وَمال ىمِٜمَٓم٤مًرا إطِْمَداُه

  [.21:اًمٜم٤ًمء♂ ]ُُمٌِٞمٜم٤ًم َوإصِْماًم  ت٤َمًٟم٤مهُبْ  َأت٠َْمظُمُذوَٟمفُ  ؿَمٞمْئ٤ًم

 اًمنموط أطمؼُّ : »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام إُمر أن سمٞم٤من ومٞمٝم٤م أي٦م ومٝمذه

م أن اًمزوج ومٕمغم هم٤مًمٞم٤مً  اعمٝمر يم٤من وم٢مذاش اًمٗمروج سمف اؾمتحٚمٚمتؿ ُم٤م سم٤مًمقوم٤مء  إمم ذًمؽ ُيَ٘مدِّ

 .زوضمتف

ـ ٓ ًمٙمـ ًُ  .آظمر رء هذا اعمٝمقر، ذم اعمٖم٤مٓة َيـْح

 : ..( 34: 53/   95/   واًمٜمقر هلدىا)



٦ٌَم   45 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ايمعؿل؟ من خمطوزمته يؿـع أن يمؾخاؿمب هل

 يٛمٜمٕمٝم٤م هق هؾ شمٕمٛمؾ، أن شمريد هل أن[ خلٓمٞمٌٝم٤م] سمٕمث٧م[ اعمخٓمقسم٦م] :مداطمؾة

  يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أم اًمٕمٛمؾ ُمـ

 قمٚمٞمٝم٤م؟ قم٤مىمد أو ظم٤مـمٌٝم٤م: شم٘مقل أن٧م :ايمشقخ

 .ظم٤مـمٌٝم٤م ٓ، :مداطمؾة

 أن سمنمط إٓ يتزوضمٝم٤م ٓ أن قمٚمٞمف ٙمـوًم قمٚمٞمٝم٤م، ؾمٚمٓم٦م ًمف ًمٞمس ظم٤مـمٌٝم٤م، :ايمشقخ

 .اًمدار ظم٤مرج شمٕمٛمؾ ٓ

 

 ( 11: 53: 25/   374/  واًمٜمقر اهلدى)









 الزًج اختَار يف ىصائح





 الهفاءة





 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙمٗم٤مءة 

 ايمزواج دم ايمسن مؼارزمة مرافماة يـبغي

 [:اإلمام ومال]

 اًمًـ ذم يٙمؼمه٤م رضمؾ ُمـ - سم٤مًمٖم٦م وًمق - صٖمػمشمف يزوج ٓ أن ويٜمٌٖمل :همائدة

 سمًٜمد ش71/  2» اًمٜم٤ًمئل روى ح٤م اًمًـ: ذم شم٘م٤مرهبام يالطمظ أن ٌٖمليٜم سمؾ يمثػما،

 - قمٜمٝمام اهلل ريض - وقمٛمر سمٙمر أبق ظمٓم٥م: ىم٤مل احلّمٞم٥م، سمـ سمريدة قمـ صحٞمح

 .ُمٜمف ومزوضمٝم٤م قمكم، ومخٓمٌٝم٤م ،شصٖمػمة إهن٤م»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وم٤مـمٛم٦م،

 إمم بأىمر ًمٙمقهن٤م ُمرقمٞم٦م: اعم٘م٤مرسم٦م أو اًمًـ ذم اعمقاوم٘م٦م أن ومٞمف»: اًمًٜمدي ىم٤مل

 .شقمٜمٝم٤م اهلل ريض - قم٤مئِم٦م شمزوي٩م ذم يمام ُمٜمف، أقمغم هق ح٤م ذًمؽ يؽمك ىمد ٟمٕمؿ: إًمٗم٦م،

 (454/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمـؽاح دم ايمؽػاءة ضازمط

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شإًمٞمٝمؿ وأنٙمحقا  إيمٗم٤مء وم٤مٟمٙمحقا  ًمٜمٓمٗمٙمؿ، ختػموا»

 [:اإلمام ومال]

 .وم٘مط واخلٚمؼ اًمديـ ذم هل إٟمام اًمٙمٗم٤مءة أن ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م

 (.57/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمـؽاح دم ايمـسب دم ايمؽػاءة افمتبار فمدم ايمراصمح

 ([.951/ 32/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م]) :اٟمٔمر



 32   اًمٙمٗم٤مءة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اظمـاؽمب ايمزوج اطمتقار ضمول يمؾـساء ايمشقخ كصقحة

 . أظمتل اسمٜم٦م يد وـمٚم٥م اخل٤مـمٌلم أطمد ضم٤مء :مداطمؾة

 ُمـ؟ يٓمٚم٥م :ايمشقخ

 . ؿم٘مٞم٘متل سمٜم٧م ُمـ اجاًمزو يريد أظمتل اسمٜم٦م يد :مداطمؾة

  أظمتؽ؟ :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 . أجقه :ايمشقخ

 هذا ُمـ وشمٙمٚمؿ ؾمٞم٤مرات وقمٜمدي....  قمٜمدي أن٤م ي٘مقل ص٤مر وم٤مًمرضمؾ :مداطمؾة

 . إهمراءات ومٞمف اًمذي اًمٙمالم

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 اًمٌٞم٧م قمغم يؽمدد وهق أؾمٌقع ُمـ أيمثر طمريم٦م جيقز ُمٕمٝمؿ ضمٚمس وم٤معمٝمؿ :مداطمؾة

 . رء سمٙمؾ يٌٚمٖمقين ؿم٘مٞم٘متل وزوج ؿم٘مٞم٘متل ه١مٓء قم٤مدهتؿ وُمـ إقمالُمل، دون

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

وم٘م٦م ٟمريد شم٘مري٤ٌمً  يٕمٜمل اٟمتٝمك أنف إُمر دام ُم٤م: ىم٤مًمقا  وومج٠مة :مداطمؾة  هذا قمغم اعمقا

 .  أمحد أبق ُمع ًم٘م٤مء ُمـ ٓسمد إذاً : ىم٤مًمقا  اًمِم٤مب،

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ذيمره٤م، قمدم ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ ٕمٜملي أن٤م أنف اًمِم٤مب ىم٤مل :مداطمؾة

 . أؾمئٚم٦م قمدة قمٚمٞمف ـمرطم٧م ُمٕمل ضمٚمس سمٕمدُم٤م اًمرضمؾ ؿمٞمخٜم٤م وم٤معمٝمؿ



 35 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙمٗم٤مءة 

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . اهلل طمٗمٔمٙمؿ قمٚمٛمتٛمقٟم٤م يمام :مداطمؾة

 . حيٗمٔمؽ اهلل :ايمشقخ

 . وؿم٘مٞم٘متل ؿم٘مٞم٘متل زوج قمغم هذا وأظمٗمك ُمتزوضم٤مً  يم٤من أنف ومقىمع :مداطمؾة

 . أيمؼم اهلل :ايمشقخ

 . أوًٓ  هذا :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

  شمّمكم؟ أجـ ؾم٠مختف صم٤مٟمٞم٤مً  :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . طِمٚمِّٞمؼ هق ـمٌٕم٤مً  :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . وُمتٌٜمٓمؾ :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . اعم٤ًمضمد يمؾ ذم أصكم: ىم٤مل شمّمكم؟ أجـ وم٠ًمختف :مداطمؾة

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ايمشقخ

: ىم٤مل اًمديـ؟ أصح٤مب لماًمّم٤محل اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ يٕمرومؽ ُمـ: ىمٚم٧م :مداطمؾة

 . أطمد أقمرف ُم٤م أن٤م

 . أيمؼم اهلل :ايمشقخ

 طمتك أطمد شمٕمرف أنؽ سمؼمه٤من شم٠متٞمٜمل ومٚمام هذا، ممٙمـ ُمش: ًمف وم٘مٚم٧م :مداطمؾة

 . شم٠متٞمٜم٤م اهلل ؿم٤مء وم٢من قمٜمؽ أؾم٠مخٝمؿ



 34   اًمٙمٗم٤مءة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 زوج يٕمٜمل وشمٗم٤مضم٠م هب٤م واقمؽمف ؿمٖمالت قمدة ذم أوىمٕمتف ـمٌٕم٤مً  اًمرضمؾ :مداطمؾة

 . إؿمٞم٤مء هبذه أظمتل

 . اجلامقم٦م ه١مٓء هيدهيؿ اهلل :ايمشقخ

 . ٓ: ىم٤مل اًمزوضم٦م؟ ُمـ أوٓد قمٜمدك هؾ: ًمف ىمٚم٧م وصٚمٜم٤م، ُم٤م ًمًٜم٤م :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 اًمٔم٤مهر ظمٚم٘مٝم٤م ذم يٕمٜمل يمثػمة ؾمٞمئ٦م أؿمٞم٤مء قمٜمده٤م اًمزوضم٦م هذه أن ومذيمر :مداطمؾة

 . واًمدشمف ُمع سمتٍمومٝم٤م

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 سمٌمء اهلل ؾمٛمح ٓ قمٜمٝم٤م ٟمٌٕمد ٓ طمتك ًمٙمـ ؿمٞمخٜم٤م هذا اخلٚمؼ ُمـ هق :مداطمؾة

 . يٕمٜمل اًمرُمل ُمـ

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . يٙمذب وهق اًمزوضم٦م ُمـ سمٜم٧م قمٜمده أظمػماً  اشمْمح اًمرضمؾ أن وم٤معمٝمؿ :مداطمؾة

 . أيمؼم اهلل :ايمشقخ

 . شمًٛمٕمؽ هل أن أظمتل سمٜم٧م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن ومٝمق :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 اهلل ؿم٤مء إن أن٤م: وم٘مٚم٧م رأجل ًمت٠مظمذ وضم٤مءت اؾمت٠مذٟمتٝم٤م سمٕمدُم٤م وـمٌٕم٤مً  :مداطمؾة

 وأؾمت٤مذٟم٤م ؿمٞمخٜم٤م سمٙمالم ٟمًت٠منس: ىمٚم٧م ًمٙمـ ٟمّمٞمح٦م ٟمّمحتٝم٤م أين ُمع سم٤مب ُمـ

 . وواًمدٟم٤م

 . مجٞمٕم٤مً  ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ايمشقخ

 . يّمكم ٓ أنف زم اشمْمح يّمكم ٓ أوًٓ  أنف سمٕمدُم٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م يٙمرُمؽ اهلل :مداطمؾة



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙمٗم٤مءة 

 . أيمؼم اهلل :ايمشقخ

 . أظمرى أؿمٞم٤مء ومٞمف فًمٕمٚم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م زال وٓ ويٙمذب :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . ٟمٕمٚمٛمٝم٤م ٓ ٟمحـ :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . وضمؾ قمز اهلل إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م وٓ :مداطمؾة

 . وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف :ايمشقخ

 ُمع ؿمٞمخٜم٤م ي٤م آظمر ورء اًمرضمؾ، هذا ُمثؾ ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م رأجٙمؿ ومام :مداطمؾة

 ديـ ص٤مطم٥م يم٤من إذا إٓ ومرص٦م زوج أي دمٕمؾ ُم٤م أنف إظمقات هل١مٓء دائامً  ٟمّمٞمحتٜم٤م

 . اًمٗمرص٦م هذه

 . ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ويٗمٞمد يٗمٞمده٤م وضمؾ قمز اهلل وًمٕمؾ ُمٜمٙمؿ،صٖمػمة يمٚمٛم٦م شمقضمٞمف ومٛمٛمٙمـ :مداطمؾة

 . اهلل ؿم٤مء إن ومٞمٝم٤م همػمه٤م

  أظمقك؟ سمٜم٧م قمٛمره٤م يمؿ ىمد :ايمشقخ

 . قمنميـ إمم قمنم شمًٕم٦م يٕمٜمل :مداطمؾة

 . قمنميـ :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  ُمتٕمٚمٛم٦م؟ وهل :ايمشقخ

 اخلٛمس اًمّمٚمقات وشمّمكم ديـ وص٤مطم٦ٌم ُمتجٚم٦ٌٌم ٟمٕمؿ، اهلل ؿم٤مء ٤مُم :مداطمؾة

 . واخلٛمٞمس آصمٜملم طمتك وشمّمقم

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ايمشقخ



 36   اًمٙمٗم٤مءة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ُمـ ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 هذا سمٜم٤مت ُمـ همػمه٤م سمف أنّمح مم٤م أيمثر أنّمحٝم٤م أن يِمجٕمٜمل هذا :ايمشقخ

ره٤م اًمزُم٤من،  وظُمُٚمَ٘مف ِديٜمف شمروقن ُمـ ضم٤مءيمؿ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف وم٠مذيمِّ

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو ،شقمريض» أوش يمٌػم ووم٤ًمد إرض ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ ومزوضمقه،

ره٤م واًمًالم، اًمّمالة  يمذًمؽ إُمر أن يمام وظمٚم٘مف، ديٜمف هق اًمزوج ذم اًمٕمؼمة أن وأذيمِّ

ة، سم٤مًمٜم٦ًٌم  أو مجٞمٚم٦م شمٙمقن أن ظمٓمٞمٌتف قمـ يٌح٨م أَّٓ  اًمرضمؾ قمغم جي٥م أنف ويمام ًمٚمٛمرأ

 شم١مُمر ومٙمذًمؽ ص٤محل٦م، ًمٞمٜم٦م يمقهن٤م قمـ يٌح٨م أن وإٟمام طمًٞم٦ٌم، شمٙمقن أو همٜمٞم٦م ٙمقنشم

 وٟمًٌف، طَمَِمٛمف قمـ ًمٞمس مج٤مًمف، قمـ ًمٞمس ُم٤مًمف، قمـ ًمٞمس اًمرضمؾ، قمـ شمٌح٨م أن اعمرأة

 شُمٜمَْٙمح: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ[ شمٕمٚمٛمٜم٤مه] مم٤م هق ذًمؽ وظمٚم٘مف، ديٜمف قمـ وإٟمام

ة  هذه ،شيداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م ٤موطمًٌٝم وُم٤مهل٤م جلامهل٤م ٕرسمع اعمرأ

اُمقن هؿ اًمذيـ ًمٚمرضم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟمّمٞمح٦م  . ويمقٟم٤مً  ذقم٤مً  اًمٜم٤ًمء قمغم ىمقَّ

ضَم٤مُل : ▬اعمٕمرووم٦م ومٚممي٦م: ذقم٤مً  أُم٤م اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْمَّ  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّللَّ

 [.54:اًمٜم٤ًمء♂ ]سَمْٕمضٍ  قَمغَم 

ة ُمـ أىمقى اًمرضمؾ أن َِم٤مهداعمُ  ومٛمـ: يمقٟم٤مً  أُم٤م   وم٢من وًمذًمؽ رء، يمؾ ذم اعمرأ

ة، ًمٞمس اًمرضمؾ هق إٟمام يتجؼم اًمذي أن اًمٖم٤مًم٥م اًمزوضملم، أطمد شَمـَجؼمَّ   يم٤من وإن اعمرأ

 اًمرضمؾ أُمر ىمد يم٤من إذا وضمؾ قمز اهلل أن اًمٙمالم هذا ُمـ أقمٜمل ؿمذوذ، اًم٘م٤مقمدة هلذه

ة يت٘مّمد وأن يتحرى أن ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم يِّٜم٦م اعمرأ  ُمٜمٝم٤م، أىمقى وهق اًمّم٤محل٦م، اًمدَّ

ة احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ي٠مُمر أن أومم صمؿ أومم صمؿ وم٠مومم  يمام اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ قمـ شمٌح٨م أن اعمرأ

 . واًمٗمتٞمٚم٦م سم٤مًمنجي٦م ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن

 . أيمؼم اهلل :مداطمؾة

 .اًمتحري دىم٦م قمـ اًمٌح٨م ِدىم٦َّم قمـ ٟم٤مهٞمؽ :ايمشقخ

 ًمؽ ؾمخر أن وضمؾ قمز اهلل حتٛمدي أن قمٚمٞمؽ جي٥م: هل٤م أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وأن٤م 

 أبق ُمـ واًمتٗمتٞمش اًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ وًمقٓ ويٗمتش، وحي٘مؼ يدىمؼ اًمذي أمحد أب٤م ظم٤مًمؽ

ًمدان وًمٜمدم اًمقاىمٕم٦م، ًمقىمٕم٧م اًمرضمؾ هذا قمـ أمحد  هذا قمغم ورائٝمام ُمـ واًمٌٜم٧م اًمقا



 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙمٗم٤مءة 

ًمف ُمـ رء قمـ سمح٨م دون سمٙمالُمف، آهمؽمار جمرد قمغم ىم٤مئامً  يم٤من اًمذي اًمزواج  أطمقا

 . وأظمالىمف

 ص٤محل٤مً  زوضم٤مً  هل٤م ي٘مٞمض أن وضمؾ قمز اهلل وأؾم٠مل أظمتؽ، ٓسمٜم٦م ٟمّمٞمحتل هذه

 . ًمدي ُم٤م هذا ؿمخّمٝم٤م، وقمـ ديٜمٝم٤م قمـ ويداومع وحيٗمٔمٝم٤م حيّمٜمٝم٤م

 . حيٗمٔمٙمؿ اهلل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م آُملم آُملم :مداطمؾة

 . يًٚمٛمٙمؿ اهلل :ايمشقخ

 . ومٞمٙمؿ وي٤ٌمرك قمٛمريمؿ ذم يٛمد رسمٜم٤م :مداطمؾة

 . ذًمؽ ُمثؾ وًمٙمؿ آُملم مهللا :ايمشقخ

 (.394) واًمٜمقر دىاهل)

 يمؾصالة ايمؼاؿمع زوصمفا مع اظمصؾقة ايمزوصمة سمػعل ماذا

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شمّمكم واًمزوضم٦م يّمكم، ٓ قم٤مص زوج ذم احلٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 شمٗمٕمؾ؟

 ومٌٝم٤م اًمٜمّمٞمح٦م ٟمٗمٕم٧م وم٢من شمذيمره، وأن شمٜمّمحف أن قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ أول :ايمشقخ

 وم٢مٟمٙمؿ ًمٚمّمالة، اًمت٤مرك اًمزوج هذا قمّمٛم٦م ذم شمٌ٘مك أن هل٤م جيقز ومال وإٓ وٟمٕمؿ،

 يمٜم٤م وإن سمٙمٗمره، اعمت٘مدُملم إئٛم٦م سمٕمض ىم٤مل طمتك اإلؾمالم، ذم اًمّمالة أمهٞم٦م شمٕمٚمٛمقن

 اًمت٤مرك اعمًٚمؿ ذم يٙمٗمل إُمر ًمٙمـ اًمّمالة، شمرك اؾمتحؾ إذا إٓ اًمٙمٗمر ٟمرضمح ٓ ٟمحـ

 وسملم – رواي٦م وذم – اًمٙمٗمر وسملم اًمرضمؾ سملم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٚمّمالة

 أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ُمٕمف ٟمّمٞمحتٝم٤م يٜمٗمع مل وم٢مذاش يمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ومٛمـ ،اًمّمالة شمرك اًمنمك

 .وسمٞمٜمف سمٞمٜمٝم٤م[ اًمتٗمريؼ] ُمٜمف وشمٓمٚم٥م اًمنمقمل اًم٘م٤ميض إمم أُمره٤م شمرومع

 (11:55:28/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 38   اًمٙمٗم٤مءة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اظمؾتزمة زماظمسؾؿة اظمؾتزم نمغم اظمسؾم زواج ضمؽم

 أو سمٗمت٤مة اإلؾمالم ٤مًمٞمؿسمتٕم اعمٚمتزم همػم اعمًٚمؿ اًمرضمؾ زواج قمـ أؾم٠مل :مداطمؾة

ة  ُمثالً  وهق ومت٤مة، قمـ ًمف يٌحثقا  أن يمذا أو أهٚمف ُمـ ُمثالً  ـمٚم٥م: يٕمٜمل ُمٚمتزُم٦م، اُمرأ

 ىمٚمٌف، هيدي اهلل ًمٕمؾ سم٤مب ُمـ ُمٚمتزم، همػم أصالً  وهق ُمٚمتزُم٦م شمٙمقن أن قمغم طمريص

  جيقز؟ يٕمٜمل هذا هؾ وم٤مٔن

 ُأُمروا إُمقر ءأوًمٞم٤م أن ويمام هل٤م، يمٗم١ماً  ًمٞمس هذا ٕن جيقز: ٓ هذا ٓ، :ايمشقخ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: أي اًمقاضم٥م، هق أجْم٤مً  وم٤مًمٕمٙمس يمٗم١مًا، يم٤من ُمـ إمم سمٜم٤مهتؿ سمتزوي٩م

 إرض ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ ومزوضمقه، وظُمٚم٘مف ديٜمف شمروقن ُمـ ضم٤مءيمؿ إذا»

 ومال وظُمُٚم٘مف ديٜمف شمروقن ٓ ُمـ ضم٤مءيمؿ إذا: واًمٕمٙمسش يمٌػم  أو قمريض ووم٤ًمد

 :ًٛملمىم قمغم اًمٙمٗم٤مءة ٕن شمزوضمقه:

 .ومٞمف اظمُتٚمِػ وىمًؿ قمٚمٞمف، اشمُِّٗمؼ ىمًؿ

 .واخلٚمؼ اًمديـ يمٗم٤مءة ومٝمق اًمٙمٗم٤مءة ُمـ قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًم٘مًؿ أُم٤م

 .ومٞمف خمتٚمػ اًمث٤مين اًم٘مًؿ هذا اًمٜم٥ًم، ومٙمٗم٤مءة: أظمر اًم٘مًؿ أُم٤م

: ُمثالً  اًمٜم٤مس سمٕمض ىم٤مل ىمد ًمٙمـ إؾمالُمٞم٤ًم، هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ اًمٜم٥ًم يمٗم٤مءة أن واحل٘مٞم٘م٦م

 أن جيقز ٓ أنف قمـ ومْمالً  اًم٘مرر، همػم اًمٕمريب تزوضمٝم٤مي أن ًمٚم٘مرؿمٞم٦م جيقز ٓ إٟمف

 هذه أبٓمؾ ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمٜمٌل وًمذًمؽ سمٞمٜمٝمام: مجع اإلؾمالم أن ُمع إقمجٛمل، يتزوضمٝم٤م

 سمف سَمٓم٠َّم وُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف اًمٜمًٌٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة

ٌُف سمف ُينع مل قمٛمٚمف، ٤مَب  وَمال▬ :اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘مقل وضمؾ قمز ورسمٜم٤مش ٟمً ًَ  َأن

٤مَءًُمقنَ  َوٓ َيْقَُمئِذٍ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ًَ  [.313:اعم١مُمٜمقن♂ ]َيَت

 ىمٚم٧م يمام ُمٚمتزم همػم رضمؾ ظمٓم٥م وم٢مذا اًمنمط، هل واخلُُٚم٘مٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة: إذاً 

 .اعمٚمتزم همػم اعمًٚمؿ سمذًمؽ شمزوجيٝم٤م قمغم ُيَقاومؼ أن أُمره٤م ًمقزم جيقز ومال ُمٚمتزُم٦م، ومت٤مةً 
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 يٕمتؼموٟمف شمٚمٓمٞمٗم٤مً  سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمتَّٚمٓمُّػ سم٤مب ُمـ يقمٍم شمٕمٌػم ُمٚمتزم همػم ويمٚمٛم٦م

 .ذقمٞم٦م همػم ُمداهٜم٦م أقمتؼمه٤م وأن٤م ذقمٞم٦م، ؾمٞم٤مؾم٦مً 

ٛمقن وم٤مًمٞمقم ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة وأُمثٚم٦م ٟمامذج ًمف وهذا  ًَ  سم٤مًمٗم٤مئدة ُمثالً  اًمرسم٤م ُي

م اًمرسم٤م اًمنمقمل، اًمٚمٗمظ هذا ًمقىْمع شمٚمٓمٞمٗم٤مً  م ومٞمًٛمقن ُُمـحرَّ  ؿاحلٙم هلذا متٞمٞمٕم٤مً  وم٤مئدة اعمَُحرَّ

 .ًمف وشمْمٞمٞمٕم٤مً 

 أن يٜمٌٖمل ومٝمذا يّمكم، ٓ: يٕمٜمل ُمٚمتزم؟ همػم ُمٕمٜمك ُم٤م اعمٚمتزم، همػم اًمرضمؾ يمذًمؽ

 جيقز ُمٓم٤َّمـم٦م، يمٚمٛم٦م ُمٚمتزم همػم ي٘مقًمقن وم٤مؾمؼ، إٟمف ي٘مقًمقن ٓ ًمٙمـ وم٤مؾمؼ، إٟمف ومٞمف ي٘م٤مل

: يٕمٜمل ي٘مقًمقن، يمام اإلؾمالم ذم اًمث٤مٟمقي٦م سم٤مُٕمقر ي٠ميت ٓ: يٕمٜمل ُمٚمتزم همػم يٙمقن أن

 حم٤مومٔم٤مً  يٙمقن ىمد ًمٙمـ آظمره، إمم ٟمٞم٤مم واًمٜم٤مس اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ٓ ُمثالً  تح٤ٌمتسم٤معمً سم٤مًمًٜمـ

 يٙمقن أن احلؼ اعمًٚمؿ.. اًمٞمقم ًمٚمٛمًٚمؿ سمد ٓ ًمذًمؽ يمٗم١مًا: يٙمقن هذا اًمٗمرائض قمغم

 .وسم٤مـمٜم٤مً  فم٤مهراً  سم٤مإلؾمالم قم٤مُمالً 

ة يمٗم١ماً  ًمٞمس اًمٗم٤مؾمؼ: اًم٘مقل ظمالص٦م  ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام اًمّم٤محل٦م، ًمٚمٛمرأ

ة شُمٜمْٙمح: »وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ أظمر احلدي٨م  ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م: ٕرسمع اعمرأ

 سمذات ومٕمٚمٞمِؽ : ٟم٘مقل يمذًمؽش يداك شَمِرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م، وطمًٌٝم٤م

 .ًمقًمٞمٝم٤م ي٘م٤مل ويمذًمؽ شمٗمٕمكم، مل إن يداكِ  شمرسم٧ِم  اًمديـ

 وٓ ٦ماًمّم٤محل اعمرأة قمـ يٌح٨م أن اخل٤مـم٥م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٠مُمر أنف يمام: إذاً  

 أن قمٚمٞمٝم٤م هل يمذًمؽ ديٜمٝم٤م، قمـ وإٟمام وٟمًٌٝم٤م، وطمًٌٝم٤م وُم٤مهل٤م مج٤مهل٤م قمـ يٌح٨م

يـ هذا قمـ شمٌح٨م  . اخلُٚمؼ هذا قمـ أو اًمدِّ

 (11: 13: 24/ 753/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أن زمممط الزمـته اظمستؼقم نمغم اخلاؿمب يؼبل ظمن ايمشقخ كصقحة

  !ايمزواج زمعد ايمصالة فمعم حياهمظ

 شم٠مظمذ هذا خيٓم٥م، أن ىمٌؾ طمٞم٤مشمف ذم اؾمت٘م٤مُمتف يٕمرف ٓ اخل٤مـم٥م يم٤من إذا :ايمشقخ
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 وهق ُمٜمؽ أيمؼم هق ُمـ ُمٜمف آظمذه اًمنمط هذا!! ويّمدق يّمكم أن ذـًم٤م قمٚمٞمف

[ اًمرضمؾ] سمنمط خيؾ أخـ اًمٕم٤معملم رب سمنمط أظمؾ يم٤من وم٢مذا وظم٤مًم٘مف، ظم٤مًم٘مؽ

 ..ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ ورق قمغم طمؼم هذا أظمل اًمنمط هذا ًمذًمؽ اعمًٙملم؟

 (11: 42: 52/   374/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يؼويمه همقام ايمشقخ ورأي ،واجلامفمات اجلؿع يصقم ال ممن ايمزواج

 إلم ضمقاهتم رشيك ؽمقغغموا أهنم من ايمزواج فمعم اظمؼبؾكم زمعض

 األهمضل

 ًم٘مد: شم٘مقل شم٠ًمل إظم٧م اًم١ًمال ذم ضم٤مء! اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداطمؾة

 وٓ اجلٛمٕم٦م حيي ٓ: اًمّمٗم٤مت سمٕمض وهذه ُمٜمل، اًمزواج يريد زم قمؿ اسمـ زم شم٘مدم

 ًمق أين وأفمـ ٓ؟ أم أتزوضمف هؾ أُمري ُمـ طمػمة ذم وأن٤م اًمًٜم٦م، ذم ُمٚمتزم وهمػم اجلامقم٦م

 اًمرضمؾ هذا ُمثؾ ُمـ اًمتزوج جيقز هؾ: وأُمث٤مزم شمقضمٞمٝمل وم٠مرضمق ومٞمف، ؾمٞم١مصمر شمزوضمتف

 حيٗمٔمٙمؿ؟ واهلل

 إن: سم٢مجي٤مز وًمق قمٚمٞمف اإلضم٤مسم٦م ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ! همري٥م قمجٞم٥م ؾم١مال هذا :ايمشقخ

ًمف أطمًـ اجلامقم٦م، وٓ اجلٛمٕم٦م يّمكم ٓ: اًمّمٗم٤مت هبذه اعمقصقف اًمرضمؾ هذا  أطمقا

 اعمٚمتزُم٤مت، اعم١مُمٜم٤مت ُمـ أهن٤م يٌدو اًمتل اعمرأة هلذه يمٗمًئ٤م يٙمقن وأٓ وم٤مؾمً٘م٤م، يٙمقن أن

ًمف، أطمًـ هذا ًمف وأؾمقء أطمقا  وٓ اجلٛمٕم٦م يّمكم ٓ ٕنف ديٜمف: قمـ ُمرشمد يم٤مومر أنف أطمقا

 اعمٕمدوم، سم٤معمٓمٚمقب وشمتٛمًؽ شمٔمـ طمٞمٜمام اخلٓم٠م يمؾ خمٓمئ٦م اعمرأة هذه وًمٙمـ اجلامقم٦م،

 ىمٚمٜم٤م اًمذي اًمرضمؾ هذا قمغم شم١مصمر أن شمًتٓمٞمع أهن٤م شمٔمـ اعم١مؾمػ، اًمقاىمع إمم شمٜمٔمر وٓ

ًمف أىمؾ إٟمف  ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وٟمحـ قمٚمٛمٝم٤م، وسم٘مقة سمِمخّمٞمتٝم٤م ومتٕمتد وم٤مؾمؼ، أنف أطمقا

 قمٜمدهـ: قمٚمؿ ٓ يتاًمال اًمٜم٤ًمء ُمـ أهن٤م قمغم يدًمٜم٤م ؾم١ماهل٤م يم٤من وإن قمٚمٛمٝم٤م، ُمٌٚمغ ٟمدري

 ىمقل شمٕمٚمؿ وهل اًم١ًمال هذا ُمثؾ زم وضمٝم٧م ح٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمغم يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م

 ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ ومزوضمقه وظمٚم٘مف ديٜمف شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اًمّم٤مًمح، اًمزوج خيت٤مروا سم٠من إُمقر ٕوًمٞم٤مء ظمٓم٤مب هذاش قمريض ووم٤ًمد إرض
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 وطمًٌٝم٤م، ومج٤مهل٤م، ح٤مهل٤م،: ٕرسمع اعمرأة حشمٜمٙم: »آظمر طمدي٨م ذم ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل

 .يداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽش وديٜمٝم٤م

 أُمره٤م، ًمقزم اًمّم٤مًمح اًمزوج خيت٤مروا أن إُمقر أوًمٞم٤مء ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من إذا

 أن قمغم اًمرضم٤مل حيض أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ذًمؽ، وٟمحق أظمٞمف ًمٌٜم٧م ٓسمٜمتف، أُمره، ًمقزم

ة اظمتٞم٤مر قمغم هلؿ اًم٤ٌمقم٨م يٙمقن ة شمٙمقن أن هق إٟمام اعمرأ  ٟمٕمٚمؿ سم٠منٜم٤م قمٚماًم  ُمتديٜم٦م، اُمرأ

: ىم٤مل طمٞمٜمام اًمٜم٤ًمء قمغم سمذًمؽ وومْمٚمٝمؿ اًمرضم٤مل سمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل صٌغ ُم٤م مجٞمًٕم٤م

ضَم٤مُل ▬ اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْمَّ  ومٝمذه [54:اًمٜم٤ًمء♂ ]سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّللَّ

 ٕن أظمرى: ضمٝم٦م ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل اًمقاىمع وٟمٔم٤مم ضمٝم٦م، ُمـ اًمنمع ٟمٔم٤مم شم٘مٚم٥م اًم٤ًمئٚم٦م

ة وًمٞم٧ًم اعمرأة قمغم اًم٘مقام ومٝمق وم٤مؾمً٘م٤م يم٤من وًمق اًمرضمؾ  اًمرضمؾ قمغم اًم٘مقاُم٦م هل اعمرأ

 .ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م وًمق

 ُمع يمثر وُمثٞمالهت٤م اعمرأة هذه أن إدًم٦م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م اؾمتٜم٤ٌمـًم٤م أطمٙمؿ أن٤م ومٚمذًمؽ

ة وشمزوج أظم٤ٌمًرا ؾمٛمٕمٜم٤م وـم٤مح٤م إؾمػ،  أهن٤م سمزقمٛمٝم٤م اًمٓم٤مًمح ًمِم٤مبسم٤م اًمّم٤محل٦م اعمرأ

 قمـ هب٤م واٟمحرف ومٞمٝم٤م هق أثر شم٤مًرة شمّمقرت، مم٤م أؾمقأ  اًمٕم٤مىم٦ٌم يم٤مٟم٧م صمؿ ومٞمف ؾمت١مصمر

 اخلٛمس اًمّمٚمقات شمّمكم يم٤مٟم٧م.. حتتج٥م ٓ ومجٕمٚمٝم٤م حتتج٥م يم٤مٟم٧م اعمًت٘مٞمؿ ظمٓمٝم٤م

 اًمٜمتٞمج٦م يم٤مٟم٧م ديٜمٝم٤م قمغم صمٌت٧م إذا أو ىمٌؾ، ُمـ يم٤مٟم٧م يمام إىمؾ قمغم حت٤مومظ ٓ ومجٕمٚمٝم٤م

 اًمٜم٤ًمء يتزوضمقا  أن اًمرضم٤مل ٟمٜمّمح يمام اًمٜم٤ًمء ومٜمٜمّمح وًمذًمؽ ٤مرىمٝم٤م،ويٗم شمٗم٤مرىمف أن

 اًمٜم٤ًمء ٟمٜمّمح أن وإومم وم٤ٌمٕومم إطم٤مدي٨م، ُمـ شم٘مدم ومٞمام ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمّم٤محل٤مت

 ىمد اًمذي اًمرضمؾ قمـ ومْماًل  اًمٗم٤مؾمؼ سم٤مًمرضمؾ شمتزوضمـ أن إي٤ميمـ صمؿ إي٤ميمـ: هلـ ومٜم٘مقل

م أن شمًتٓمٞمع ٓ اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمرأة هذه أن وم٤مًمٖم٤مًم٥م يم٤مومر، إٟمف ومٞمف ي٘م٤مل  اًمرضمؾ شم٘مقِّ

 .وم٤مضمًرا  وم٤مؾمً٘م٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اًم٘مقي،

 (11:25:35/أ56: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 مبتدع أكه هلا سمبكم شمم ايمسـة فمعم أكه فمعم ؾمازًما سمزوصمت 

ة شمزوضم٧م :ايمسائل  أنف وقمغم اًمنميػ اًمنمع قمغم أنف أؾم٤مس قمغم ؿم٤مب إُمرأ

 والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ»: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل ،ُمٌتدع أنف ايمتِمٗم٧م صمؿ ؾمٚمٗمل

 ؟اًمٜمّمٞمح٦م ومام شمؽميمف؟ أم اٟمحراومف قمغم ُمٕمف شمًتٛمر ومٝمؾ شاًمٜم٤مر ذم

 إٟمام»: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ ،ومٚمتؽميمف : سمٞمده٤م إُمر يم٤من إذا :ايمشقخ

 وُمـ ُمٜمف شمتخٚمص أن شمريد يم٤مٟم٧م إذا،خت٤مًمٕمف أن وقمٚمٞمٝم٤م شسم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق

 .سمدقمتف

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 غري للصباب ىصائح

 الزًاج على الكادر





 63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٟمّم٤مئح ًمٚمِم٤ٌمب همػم اًم٘م٤مدر قمغم اًمزواج 

 همايمصوم وإال يمؾؿستطقع زمايمزواج األمر

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

، ُمٜمل ومٚمٞمس سمًٜمتل يٕمٛمؾ مل ومٛمـ ؾمٜمتل، ُمـ اًمٜمٙم٤مح»  سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢مين وشمزوضمقا

 .شوضم٤مء ًمف اًمّمقم وم٢من سم٤مًمّمٞم٤مم، ومٕمٚمٞمف جيد مل وُمـ ومٚمٞمٜمٙمح ـمقل ذا يم٤من وُمـ إُمؿ

 .وم٤ٌمًمّمقم وإٓ اؾمتٓم٤مع إذا سم٤مًمزواج إُمر: سم٘مقًمف إلُم٤مما ًمف شمرضمؿ

 (.497/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمصقام وأمهقة االؽمتؿـاء وضمرمة  ايمبرص زمغض ايمشباب كصقحة

 ايمشفوة يمؽرس

 [:اإلمام ومال]

 أبّم٤مرهؿ، ُمـ يٖمْمقا  أن - ُمٜمٝمؿ اًمِم٤ٌمب وسمخ٤مص٦م - ُمًٚمؿ يمؾ قمغم وم٤مًمقاضم٥م

 وأن ؿمٝمقاهتؿ، ًمٙم٤مُمـ واعمحريم٦م ًمٜمٗمقؾمٝمؿ، ج٦ماعمٝمٞم اخلٚمٞمٕم٦م اًمّمقر إمم اًمٜمٔمر وقمـ

، مل وم٢من هل٤م، إطمّم٤مٟم٤م اعمٌٙمر اًمزواج إمم ي٤ٌمدروا  وضم٤مء وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمٝمؿ يًتٓمٞمٕمقا

 ،ش3783» شاإلرواء» ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهق واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

 اهلل ىم٤مل ـيم٤مًمذي ومٞمٙمقٟمقا  ، اًمّمٞم٤مم ُمٙم٤من شاًمني٦م اًمٕم٤مدة» ؾمتٛمٜم٤مءآ إمم يريمٜمقا  وٓ

ٌِْدًُمقنَ ▬: قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب ُمـ ومٞمٝمؿ َت ًْ ! ؟♂ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 ٓ قمام يٍمومٜم٤م وأن ـم٤مقمتف، ذم واعمًٚمٛملم يًتٕمٛمٚمٜم٤م أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل. [63: اًمٌ٘مرة]

 .جمٞم٥م ؾمٛمٞمع إٟمف ُمٕمّمٞمتف، ُمـ يروٞمف

 (.33/ 3/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 االؽمتؿـاء وضمرمة زمايمصقام يمشبابا فمـد ايمشبق فمالج

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]



 66   ٟمّم٤مئح ًمٚمِم٤ٌمب همػم اًم٘م٤مدر قمغم اًمزواج   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .شاًمّمٞم٤مم أُمتل ظمّم٤مء»

 [:اإلمام ومال]

 اًمذيـ اًمِم٤ٌمب ذم اًمِمٝمقة وقمراُم٦م اًمِمٌؼ عمٕم٤مجل٦م يمريؿ ٟمٌقي شمقضمٞمف احلدي٨م وذم

 اًمني٦م اًمٕم٤مدة يتٕم٤مـمقا  أن هلؿ جيقز ومال اًمّمٞم٤مم، وهق أٓ زواضم٤م، جيدون ٓ

ٌِْدًُمقنَ ▬: هلؿ ىمٞمؾ ـُم ىم٤مقمدة ٕنف.  شسم٤مًمٞمد آؾمتٛمٜم٤مء» َت ًْ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 ذم اهلل وصٗمٝمؿ اًمذيـ اعم١مُمٜملم صٗم٤مت ُمـ ًمٞمس ذاشمف ذم آؾمتٛمٜم٤مء وٕن ♂ظَمػْمٌ 

ـَ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إَِّٓ * طَم٤مومُِٔمقن ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَِّذي

ُؿْ ومَ  َأجاَْمهُنُؿْ  ـِ  *َُمُٚمقُِملم هَمػْمُ  ٢مهِنَّ : اعم١مُمٜمقن♂ ]اًْمَٕم٤مُدون ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراء اسْمتََٖمك وَمَٛم

3-7] . 

 أو اهلل، زوضمف ُم٤م وراء اسمتٖمك ومٛمـ»: شمٗمًػمه٤م ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 وواوم٘مف اًمِمٞمخلم، ذط قمغم وصححف ش595/  2» احل٤ميمؿ أظمرضمف .شقمدا وم٘مد ُمٚمٙمف

  .اًمذهٌل

 (.446/ 4) اًمّمحٞمح٦م ًٚمًٚم٦ماًم)



 الزفاف آداب





 69 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اًمزوم٤مف 

 اإلؽمالم أزمـاء من ىمثغم جتاهؾفا ايمزهماف آداب

 أيمثر ضمٝمٚمٝم٤م أو قمٜمٝم٤م ذهؾ ىمد اإلؾمالم ذم آداسم٤م سم٠مهٚمف اًمدظمقل وأراد شمزوج عمـ إن

 . ُمٜمٝمؿ اعمتٕمٌديـ طمتك اًمٜم٤مس

 (89ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمسـة زمؿتازمعة ايمزوصمقة ضمقاسمه اهمتتح ظمن ايمسعادة رصماء

 اًمًٜم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمزوضم٦م طمٞم٤مشمف اومتت٤مطمف ضمزاء سم٤مًمًٕم٤مدة ًمف اهلل خيتؿ أن ٕرضمق وإين

ـْ  ًَمٜم٤َم َه٥ْم  َرسمَّٜم٤َم▬: ىمقهلؿ ُمـ سم٠من وصٗمٝمؿ اًمذيـ قم٤ٌمده ُمـ جيٕمٚمف وأن  َأْزَواضِمٜم٤َم ُِم

ي٤َّمشمِٜم٤َم ةَ  َوُذرِّ  يمام ت٘ملمًمٚمٛم واًمٕم٤مىم٦ٌم[ . 74: اًمٗمرىم٤من]  ♂إَُِم٤مُم٤مً  ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  َواضْمَٕمْٚمٜم٤َم َأقْملُمٍ  ىُمرَّ

سُمقا  يُمُٚمقا  َيِْمتَُٝمقَن، مِم٤َّم َوقُمٞمُقٍن،َووَمَقايمِفَ  فماِللٍ  ذِم  اعْمُتَِّ٘ملمَ  إِنَّ ▬: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل  َواْذَ

ٜملِمَ  َٟمْجِزي يَمَذًمَِؽ  إِٟم٤َّم شَمْٕمَٛمُٚمقَن، يُمٜمُْتؿْ  سماَِم  َهٜمِٞمئ٤مً  ًِ  [ .44 - 43: اعمرؾمالت] ♂اعْمُْح

 (91 ص اًمزوم٤مف آداب)





 األعزاس أحهاو





 75 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم إقمراس 

 ايمعرس دم ايمممع خمايمػة من االمتـاع وبوصم

 ُم٤م وظم٤مص٦م ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ُم٤م يمؾ ُمـ يٛمتٜمع أن[ اًمزوج أي] قمٚمٞمف وجي٥م

 أن - اًمٕمٚمامء ؾمٙمقت سم٥ًٌم - ُمٜمٝمؿ يمثػم فمـ طمتك اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم اًمٜم٤مس اقمت٤مده

 .ومٞمٝم٤م سم٠مس ٓ

 (384 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمصور سمعؾقق: األفمراس خمايمػات من

 أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اجلدران قمغم اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ[: ٕقمراسا خم٤مًمٗم٤مت ُمـ] 

 وجي٥م جيقز ٓ يمٚمف ذًمؽ وم٢من ومقشمقهمراومٞم٦م أو يدوي٦م هل٤م فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م جمًٛم٦م همػم

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف متزي٘مٝم٤م يًتٓمع مل إن ٟمزقمٝم٤م اعمًتٓمٞمع قمغم

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ -3

 وذم مت٤مصمٞمؾ ومٞمف (2)سم٘مرام زم (3)ؾمٝمقة ؾمؽمت وىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ

 أؿمد! قم٤مئِم٦م ي٤م: »وىم٤مل وضمٝمف وشمٚمقن هتٙمف رآه ومٚمام إضمٜمح٦م ذوات اخلٞمؾ ومٞمف: رواي٦م

 إن: »رواي٦م وذمش اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد قمذاسم٤م اًمٜم٤مس

 اًمٌٞم٧م إن: »ىم٤مل صمؿش ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : »هلؿ وي٘م٤ملش يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب

 أو وؾم٤مدة ُمٜمف ومجٕمٚمٜم٤م وم٘مٓمٕمٜم٤مه: قم٤مئِم٦م: ىم٤مًم٧مش اعمالئٙم٦م دظمٚمفشم ٓ اًمّمقر ومٞمف اًمذي

 .(5) [صقرة وومٞمٝم٤م إطمدامه٤م قمغم ُمتٙمئ٤م رأجتف وم٘مد] وؾم٤مدشملم

                                                           

ٟم٦م سم٤معمخدع ؿمٌٞمف ىمٚمٞمال إرض ذم ُمٜمحدر صٖمػم سمٞم٧م هق ( 3)  ".اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم إثػم اسمـ ىم٤مًمف يمذا واخلزا

 اًمًؽم وراء اًمرىمٞمؼ اًمًؽم هق: وىمٞمؾ أخقان ذي صقف ُمـ اًمّمٗمٞمؼ: وىمٞمؾ اًمرىمٞمؼ اًمًؽم: اًم٘م٤مف سمٙمن اًم٘مرام ( 2)

 ".هن٤مي٦م. "ٚمٞمظاًمٖم

 :2/77/2": احلدي٨م همري٥م"  ذم اًمنىمًٓمل وىم٤مل

 ".ىمرم واجلٛمع يمٚم٦م أو هقدج سمف ويٖمٓمك ؾمؽما  شمتخذ ؿمٗمؼ وهل اًمٕمٝمقن ُمـ أخقان ومٞمف صقف ُمـ صمقب هق"

 :وم٤مئدشم٤من احلدي٨م هذا وذم: ىمٚم٧م ( 5)

 = .صقرة ُم٤مومٞمف أو اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ حتريؿ: إومم



 74   أطمٙم٤مم إقمراس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 :ىم٤مًم٧م وقمٜمٝم٤م -2

                                                           

 وهذا هل٤م فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م: أظمرى وسمٕم٤ٌمرة جمًٛم٦م همػم أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء شمّمقيره٤م حتريؿ: واًمث٤مٟمٞم٦م

 :اًمٜمقوي ىم٤مل اجلٛمٝمقر ُمذه٥م

 سم٤مـمؾ ُمذه٥م وهق ُمٓمٚم٘م٤م سم٤مخت٤مذه سم٠مس ومال ًمف فمؾ ٓ وُم٤م فمؾ ًمف ُم٤ميم٤من اعمٛمٜمقع أن إمم اًمًٚمػ سمٕمض وذه٥م"

 ".سمٜمزقمف أُمر ذًمؽ وُمع فمؾ سمال ومٞمف اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنٙمره اًمذي اًمًؽم وم٢من

ىمع خت٤مًمػ اًمّمقرة هذه أن" سمـ هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م اعمٕم٤مسيـ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ت٥ميم ُمـ سمٕمض وأضم٤مب  اًمقا

 "!اًمرؾمؿ هذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمره ذًمؽ أضمؾ وُمـ أضمٜمح٦م ذات ظمٞمؾ اًمقضمقد ذم ًمٞمس إذ اًمٙمذب وشمّمػ

 :وضمقه ُمـ سم٤مـمؾ اجلقاب وهذا: ىمٚم٧م
ىمع اًمّمقرة خم٤مًمٗم٦م هق إٟمام اإلٟمٙم٤مر ؾم٥ٌم أن إمم إؿم٤مرة أدٟمك يِمػم ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس أنف :أوٓ  ُم٤م ومٞمف سمؾ! ًمٚمقا

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق ذًمؽ همػم اًمٕمٚم٦م أن قمغم يم٤مًمٍميح هق

 اًمًؽم ملسو هيلع هللا ىلص هتؽ ومٝمذا ُمٕملم سمٜمقع خيْمٕمٝم٤م ومل اًمّمقر وم٠مـمٚمؼ" اعمالئٙم٦م شمدظمٚمف ٓ صقر ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م إن"

 .ضمدا واوح وهذا اًمٌٞم٧م إمم اعمالئٙم٦م دظمقل ُمـ اح٤مٟمع ًمٚم٥ًٌم ُمٜمٕم٤م سمٜمزقمف وأُمر

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أىمر ح٤م إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙم٤مشم٥م طمية ذيمره٤م اًمتل اعمخ٤مًمٗم٦م هق اإلٟمٙم٤مر ؾم٥ٌم يم٤من ًمق: صم٤مٟمٞم٤م

 ُمـ اخل٤مُمس احلدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت يمام أظمرى ىمّم٦م ذم ضمٜم٤مطم٤من ًمف ومرؾم٤م ًمٕمٌٝم٤م مجٚم٦م ذم اخت٤مذه٤م قمغم قم٤مئِم٦م

 .41 اعم٠ًمخ٦م

 .ُمٕم٤مرض ًمف ًمٞمس حمٙمام احلدي٨م وفمؾ اًمٙم٤مشم٥م طمية يمالم هبذا ومً٘مط

 همػم ممتٝمـ صمقب ذم: "ومٛمٕمٜم٤مه" صمقب ذم رىمام إٓ، صقرة ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن: "٦مـمٚمح أيب طمدي٨م وأُم٤م

 ُمٕمٚم٘م٦م صقرة ومٞمف دام ُم٤م اًمٌٞم٧م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن ذم سيح وم٢مٟمف هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م أوم٤مده يمام" ُمٕمٚمؼ

 هل اًمّمقرة ومٝمذه" صقرة وومٞمف إطمدامه٤م قمغم ُمتٙمئ٤م رأجتف وم٘مد: "ىمقهل٤م أوم٤مده يمام ممتٝمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م سمخالف

 إظمذ جيقز ومال ـمٚمح٦م أيب طمدي٨م خيّمص ومٝمق ُمٗمّمؾ قمٝم٤مئِم٦م ومحدي٨م اعمالئٙم٦م دظمقل ُمـ ٓمتٜمع اًمتل

 .اًمٙم٤مشم٥م طمية ومٕمؾ يمام سمٕمٛمقُمف

ز قمغم سمف اؾمتدل وم٢مٟمف أظمرى ُمرة ومٞمف أظمٓم٠م ىمد أنف قمغم ز قمٚمٞمف وسمٜمك اًمثقب ذم اًمرىمؿ شمّمقير ضمقا  اًمتّمقير ضمقا

 مم٤م ومٝمذا ٟمٗمًٝم٤م اًمّمقرة شمّمقير وأُم٤م ومّمٚمٜم٤م ُم٤م قمغم آؾمتٕمامل إٓ جيٞمز ٓ وم٤محلدي٨م ُمٖم٤مًمٓم٦م وهذه! اًمقرق قمغم

: ومٞمف سم٘مقًمف اًمثقب قمغم اًمتّمقير حتريؿ ذم سيح وهق قم٤مئِم٦م طمدي٨م ًمف شمٕمرض وإٟمام ًمٌٞم٤مٟمف احلدي٨م يتٕمرض مل

 هلذه يتٕمرض مل اًمذي ـمٚمح٦م أيب حلدي٨م اًمٜمص هذا شمرك جيقز ومال... "  يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب إن"

 .اهلل ؿم٤مء إن ُمٜمّمػ ًمٙمؾ سملم وهذا خ٦ماعم٠ًم

 ومٞمف ح٤م – ًمالُمتٝم٤من وًمق – ُمّمقرا صمقسم٤م يِمؽمي أن اًمتّمقير سمحٙمؿ قم٤مرف عمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ذيمرٟم٤م مم٤م ويتٗمرع

 هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٚمٞمف يدل يمام ممتٝمٜم٤م اؾمتٕمامًمف ًمع ضم٤مز سم٤معمٜمع ًمف قمٚمؿ وٓ اؿمؽماه ومٛمـ اعمٜمٙمر قمغم اًمتٕم٤مون ُمـ

 .اعمقومؼ واهلل

 وىمع ويم٤من" صقرة وومٞمٝم٤م إطمداهـ قمغم ُمتٙمئ٤م رأجتف وم٘مد: "احلدي٨م آظمر ذم اعمذيمقرة اًمّمقرة وًمٕمؾ هذا

 اًمٜمٛمرىم٦م طمدي٨م وسملم احلديثلم سملم احل٤مومظ مجع وهبذا هٞمئتٝم٤م قمـ ظمرضم٧م أهن٤م سمحٞم٨م وؾمٓمٝم٤م ذم اًم٘مٓمع

 .ومراضمٕمف 365 – 362 ص 55 اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم

 ذم ؾمؽما  اًمٌٞم٧م ذم إن: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مل أنف أيت ؼميؾضم طمدي٨م ذم هريرة أيب رواي٦م ُمـ ي١ميده ُم٤م وضمدت صمؿ

. مت٤مصمٞمؾ ومٞمف سمٞمت٤م ٟمدظمؾ ٓ وم٢مٟم٤م وم٠موـمئقه وؾم٤مئد أو سم٤ًمئط وم٤مضمٕمٚمقه٤م رؤوؾمٝم٤م وم٤مىمٓمٕمقا  مت٤مصمٞمؾ ومٞمف احل٤مئط

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم سمٞمٜمتف يمام اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف
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 يتٖمػم وضمٕمؾ اًم٤ٌمسملم سملم وم٘م٤مم ٟمٛمرىم٦م يم٠مهن٤م مت٤مصمٞمؾ ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل وؾم٤مدة طمِمقت

 هذه سم٤مل ُم٤م: »لىم٤م[ أذٟم٧ٌم مم٤م اهلل إمم أتقب] اهلل؟ رؾمقل ي٤م ًمٜم٤م ُم٤م: وم٘مٚم٧م وضمٝمف

 أن قمٚمٛم٧م أُم٤م: »ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م ًمتْمٓمجع ًمؽ ضمٕمٚمتٝم٤م وؾم٤مدة: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧مش اًمقؾم٤مدة؟

: ومٞم٘م٤مل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٕمذب اًمّمقر صٜمع ُمـ وأن صقرة ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م

ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب إن: »رواي٦م وذمش ظمٚم٘متؿ؟ ُم٤م أطمٞمقا 

 .(3) [أظمرضمتٝم٤م طمتك دظمؾ ومام: ىم٤مًم٧م]

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف -5

 دظمٚم٧م أيمقن أن يٛمٜمٕمٜمل ومٚمؿ اًم٤ٌمرطم٦م أتٞمتؽ: زم وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ أت٤مين»

 ويم٤من مت٤مصمٞمؾ ومٞمف ؾمؽم (5)ىمرام اًمٌٞم٧م ذم ويم٤من[ اًمرضم٤مل] (2)متث٤مل اًم٤ٌمب قمغم يم٤من أنف إٓ

 وُمر (4)اًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م ومٞمّمػم ي٘مٓمع اًمٌٞم٧م ذم اًمذي اًمتٛمث٤مل سمرأس ومٛمر يمٚم٥م اًمٌٞم٧م ذم

 .سم٤مًمًؽم

                                                           

 ُمـ اُمتٜمع ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ممتٝمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق الئٙم٦ماعم دظمقل متٜمع اًمٔم٤مهرة اًمّمقرة أن قمغم اًمدًٓم٦م سيح وهق ( 3)

 :يمٚمٛمتف ىم٤مل وومٞمٝم٤م أظمرضم٧م طمتك اًمدظمقل

 ".صقرة ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن"

 اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقرة قمغم يٓمٚمؼ وم٤مًمتٛمث٤مل وهمػمه" اًم٘م٤مُمقس" ذم يمام اًمّمقرة وهل اًمت٤مء سمٙمن ( 2)

 اًمرأس سم٘مٓمع إُمر سمدًمٞمؾ إول اعمٕمٜمك أراد ومٝمٜم٤م ٞملمسم٤معمٕمٜم احلديثلم ذم اؾمتٕمٛمؾ وىمد اًمٌٕمض يتقهؿ ح٤م ظمالوم٤م

 .اًمث٤مين اعمٕمٜمك أراد أيت اعمحؾ وذم

 اًمًؽم وراء اًمرىمٞمؼ اًمًؽم: اًم٘مرام: وىمٞمؾ ىمٛمٞمص صمقب: يم٘مقًمؽ ومٞمف واإلو٤موم٦م ؾمٌؼ يمام اًمرىمٞمؼ اًمًؽم هق ( 5)

 ".اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم يمذا. أو٤مف وًمذًمؽ اًمٖمٚمٞمظ

 ومٞمٖمػمه٤م اًمّمقرة ُمٕم٤ممل قمغم ي٠ميت اًمذي هق إٟمام اًمّمقرة اؾمتٕمامل سمف حيؾ اًمذي اًمتٖمٞمػم أن ذم سيح ٟمص هذا ( 4)

 :سم٘مقًمف اًمتٕمٌػم هذا قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمؼم وىمد أظمرى هٞمئ٦م ذم جيٕمٚمٝم٤م إٟمف سمحٞم٨م

 "اؾمتٕمامهل٤م ضم٤مز شمٕمٞمش ٓ سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م إذا"

 اخلالص حي٤موًمقن اًمذيـ اًمٜمّمقص قمغم اعمحت٤مًملم ًمٌٕمض قمٛمدة يم٤من وهلذا خيٗمك ٓ يمام ىم٤مس شمٕمٌػم وهذا

 ُمٜمذ ىمرأتف يمٜم٧م ٕطمدهؿ ـمقيؾ ُمث٤مل ذًمؽ قمغم ُمث٤مل وأصدق ومٞمٝم٤م اًمرضم٤مل آراء سمتحٙمٞمؿ أو سمت٤مويٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م

 يٜمح٧م أن! اًمٗمٜم٤من ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز أنف ظمالصتف إزهر جمٚم٦م سمٕمد ومٞمام ؾمٛمٞم٧م اًمتل" اإلؾمالم ٟمقر جمٚم٦م" ذم ؾمٜملم

 طمية شمٗمٜمـ صمؿ! طمٞم٤م يم٤من ًمق يٕمٞمش ٓ أنف سمحٞم٨م اًمدُم٤مغ إمم شمّمؾ اًمرأس ذم طمٗمرة حيٗمر أن قمغم يم٤مُمال صٜمام

 اًمِمٕمر يْمع أن اًمٗمٜم٤من سم٢مُمٙم٤من وم٢مٟمف ًمٚمٜم٤مفمريـ اًمٗمٜمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمّمٜمؿ قمٞم٥م ئمٝمر ٓ ًمٙمل أنف ومذيمر اًمِمٞمخ

 وذم! اًمٗمٜم٤مٟملم يريض ومٞمف قمٞم٥م ٓ يم٤مُمال متث٤مٓ ويٌدو اًمٗمجقة شمٜمًؽم وسمذًمؽ اعمحٗمقر اًمرأس قمغم اعمًتٕم٤مر

 = يِمٌف ُم٤م وٟمّمقصٝم٤م سم٤مًمنميٕم٦م شمالقم٤ٌم اعمًٚمؿ أهي٤م رأج٧م ومٝمؾ! سمزقمٛمف اًمِم٤مرع أرى يٙمقن ىمد ٟمٗمًف اًمقىم٧م
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 واعمًٙمٜم٦م اًمذة قمٚمٞمٝمؿ رضسم٧م ُمـ سمٕمٛمؾ رء ٕؿمٌف هذا إن شم٤مهلل! حمؽمُم٦م جمٚم٦م ذم اعمٜمِمقر اًمتحريػ هذا

 :ومٞمٝمؿ اهلل وىم٤مل

ـِ  َواؾْم٠َمْخُٝمؿْ ▬ تِل اًْمَ٘مْرَي٦مِ  قَم ةَ  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمَّ ٌَْحرِ  طَم٤مرِضَ ٧ٌِْم ا ذِم  َيْٕمُدونَ  إِذْ  اًْم ًَّ ٌْتِِٝمؿْ  َيْقمَ  طِمٞمَت٤مهُنُؿْ  شَم٠ْمتِٞمِٝمؿْ  إِذْ  ًم قم٤مً  ؾَم  ُذَّ

ٌُِتقنَ  ٓ َوَيْقمَ  ًْ ٌُْٚمقُهؿْ  يَمَذًمَِؽ  شَم٠ْمتِٞمِٝمؿْ  ٓ َي ُ٘مقنَ  يَم٤مُٟمقا  سماَِم  َٟم ًُ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٞمف وىم٤مل♂ َيْٗم

 طمذرٟم٤م وهلذا قمٚمٞمف ٗمؼُمت". صمٛمٜمف وأيمٚمقا  سم٤مقمقه صمؿ ذوسمقه أي مجٚمقه ؿمحقُمٝم٤م طمرم ح٤م اهلل إن اًمٞمٝمقد اهلل ىم٤مشمؾ"

 :وم٘م٤مل ؾمٜمٜمٝمؿ اشم٤ٌمع ُمـ

 24 ص احلٞمؾ إسمٓم٤مل ضمزء ذم سمٓم٦م اسمـ رواه" احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل حم٤مرم ومتًتحٚمقا  اًمٞمٝمقد ارشمٙم٥م ُم٤م شمرشمٙمٌقا  ٓ"

 ذم هلقى هبؿ اعمتِمٌٝملم ه١مٓء سمٕمض ؿمٞمئ٤م أهمٜمك ُم٤م يمٚمف ذًمؽ وًمٙمـ يمثػم واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل يمام ضمٞمد سمًٜمد

 .33 اًمٕم٤مي٦م واٟمٔمر ُمٜمف اهلل أقم٤مذٟم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ

! اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ ًمٞمس أنف سمزقمؿ اًمِمٛمز اًمتّمقير وسملم سم٤مًمٞمد اًمرؾمؿ سملم سمٕمْمٝمؿ شمٗمريؼ هذا ُمـ وىمري٥م

 أًم٦م هلذه اعمخؽمع سومف اًمذي اجل٤ٌمر اجلٝمد ذًمؽ أُم٤م زقمٛمقا  يمذا! وم٘مط اًمٔمؾ إُم٤ًمك إٓ ومٞمف قمٛمٚمف ُمـ وزم

 ويمذًمؽ! ه١مٓء قمٜمد اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ ومكم ؾم٤مقم٤مت ذم يًتٓمٞمٕمف ٓ ُم٤م حلٔم٦م ذم يّمقر أن اؾمتٓم٤مع طمتك

د اهلدف ٟمحق وشمًديده٤م ًممًم٦م اعمّمقر شمقضمٞمف  سمٕمد صمؿ سم٤مًمٗمٚمؿ يًٛمقٟمف ُم٤م شمريمٞم٥م ذًمؽ وىمٞمٌؾ شمّمقيره اعمرا

 سمٞم٤من شمقمم وىمد! أجْم٤م أوئلؽ قمٜمد اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ ًمٞمس أجْم٤م ومٝمذا أقمرومف ٓ مم٤م ذًمؽ وهمػم حتٛمٞمْمف ذًمؽ

 اًمدي٤مر ُمٗمتل إسمراهٞمؿ حمٛمد اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م قمغم رده ذم درويش وم٤مءاًمق أبق إؾمت٤مذ اًمِمٛمز اًمتّمقير يتؿ يمٞمػ

 ختٚمؼ طمتك إومٕم٤مل ُمـ ٟمققم٤م قمنما  سم٠مطمد ي٠ميت أن ُمـ ًمٚمٛمّمقر سمد ٓ أنف وظمالصتف 43 – 45 ص اًمًٕمقدي٦م

 :شمردد أي دون ي٘مقل إنقاع هبذه اًمٕمٚمٞمؿ اعمذيمقر وم٤مٕؾمت٤مذ يمٚمف هذا وُمع اًمّمقرة

 ".اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ ًمٞم٧ًم اًمّمقرة هذه إن"

 اًمِمٛمز سم٤مًمتّمقير ُمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا اًمٌٞم٧م ذم ُمثال رضمال صقرة شمٕمٚمٞمؼ جيقز أنف قمٜمدهؿ اًمتٗمريؼ هذا وصمٛمرة

 أجْم٤م شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م ضم٤مز سم٤مًٔم٦م اًمٞمدوي٦م اًمّمقر هذه صقر ُمّمقرا أن وًمق! سم٤مًمٞمد ُمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ جيقز وٓ

 مجقد إٓ ُمثال ًمف أر ومؿ أن٤م أُم٤م اجلحقد؟ هذا ُمثؾ اًمٜمّمقص فمقاهر قمغم مجقدا اًم٘م٤مرئ أهي٤م رأج٧م ومٝمؾ قمٜمدهؿ

 :ىم٤مل". اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: "طمدي٨م ذم أطمدهؿ ىمقل ُمثؾ ىمديام اًمٔم٤مهر أهؾ سمٕمض

 ُمع هذا ي٘مقل! قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤م ًمٞمس ومٝمذا اح٤مء ذم أراىمف صمؿ إٟم٤مء ذم سم٤مل ًمق أُم٤م ُم٤ٌمذة اح٤مء ذم اًمٌقل هق قمٜمف وم٤معمٜمٝمل

 .اًمٜمص ُمـ اًمٖم٤مي٦م ومٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمف اًمٜمص قمغم مجقده وًمٙمـ سم٤مًمٓمري٘ملم طم٤مصؾ اح٤مء شمٚمقي٨م أن

 اًمٜمٝمل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمتّمقير ـمري٘م٦م قمغم مجدوا اًمِمٛمز ًمٚمتّمقير اعمٌٞمحقن ه١مٓء ويمذًمؽ

 يمام ورضرا وأثرا  وذقم٤م ًمٖم٦م شمّمقير أهن٤م ُمع اًمِمٛمز اًمتّمقير ُمـ اجلديدة اًمٓمري٘م٦م هذه هب٤م يٚمح٘مقا  ومل قمٜمف

 .آٟمٗم٤م اعمذيمقر اًمتٗمريؼ صمٛمرة ذم سم٤مًمت٠مُمؾ ذًمؽ يتٌلم

 قمغم سم٤مًمْمٖمط وإٟمام ٟمحت٤م ٓشمٜمح٧م اًمتل إصٜم٤مم شمٌٞمحقا  أن هذا قمغم يٚمزُمٙمؿ: ؾمٜملم ُمٜمذ ٕطمدهؿ ىمٚم٧م ًم٘مد

 ًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمروف هق يمام دىم٤مئؼ ذم إصٜم٤مم قمنمات شمّمدر ظم٤مص٦م سمآخ٦م اعمقصقل اًمٙمٝمرسم٤مي اًمزر

ٟم٤مت مت٤مصمٞمؾ ُمـ وٟمحقه٤م إـمٗم٤مل  .ومٌٝم٧م ا؟هذ ذم شم٘مقل ومام احلٞمقا

: سم٘مقًمف وصٗمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ أن درضم٦م إمم فم٤مهريتٝمؿ ُمـ همٗمٚم٦م ذم اعمحدصملم اًمٔمٝمريلم ه١مٓء أن اًمٖمري٥م وُمـ

 وم٤مقمتؼموا أوئلؽ؟ هؿ ُمـ يتٌلم أن اًمٚمٌٞم٥م ًمٚم٘م٤مرئ آن وىمد"! طم٘مٞم٘متف قمغم اًمٜمص ومٝمٛمقا  اًمذيـ هؿ وأوئلؽ"

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م

 سمٜمققمٞمف اًمتّمقير حتريؿ إمم ٟمذه٥م يمٜم٤م وإن أنٜم٤م إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن يٗمقشمٜمل ٓ اًمٙمٚمٛم٦م هذه أهنل أن وىمٌؾ

 = هذه شمتٞمن وٓ ُم٤م رضر هب٤م ي٘مؽمن أن دون حم٘م٘م٦م وم٤مئدة ومٞمف ُم٤م شمّمقير ُمـ ُم٤مٟمٕم٤م ٟمرى ٓ وم٢مٟمٜم٤م سمذًمؽ ضم٤مزُملم
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 سمٞمت٤م ٟمدظمؾ ٓ وم٢مٟم٤م] ومٚمٞمخرج سم٤مًمٙمٚم٥م وُمر شمقـمآن وؾم٤مدشملم ُمٜمف ٚمٞمجٕمؾوم ومٚمٞم٘مٓمع

 هلؿ(3)ٟمْمد حت٧م يم٤مٟم٧م طمًلم أو حلًـ[ ضمرو] اًمٙمٚم٥م وإذا[ يمٚم٥م وٓ صقرة ومٞمف

 ُم٤م واهلل: وم٘م٤مًم٧مش اًمٙمٚم٥م؟ هذا دظمؾ ُمتك! قم٤مئِم٦م ي٤م: »وم٘م٤مل] هيره حت٧م: رواي٦م وذم

 [.ُمٙم٤مٟمف ومٜمْمح ُم٤مء سمٞمده أظمذ صمؿ] وم٠مظمرج سمف وم٠مُمر[ دري٧م

 (384 ص اًمزوم٤مف ابآد)

 زمايمسجاد اجلدران ؽمؼم :األفمراس خمايمػات من

 هف ٕنف احلرير همػم ُمـ وًمق وٟمحقه سم٤مًمًج٤مد اجلدار ؾمؽم: اضمتٜم٤مسمف يٜمٌٖمل مم٤م

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م ُمنموقم٦م همػم وزيٜم٦م

                                                           

ومٞم٤م وذم اًمٓم٥م ذم إًمٞمف حيت٤مج اًمذي اًمتّمقير ُمثؾ ُم٤ٌمح أصٚمف سمٓمريؼ اًمٗم٤مئدة  اصٓمٞم٤مد قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م وذم اجلٖمرا

 قمغم واًمدًمٞمؾ إطمٞم٤من سمٕمض ذم واضم٤ٌم سمٕمْمف يٙمقن ىمد سمؾ ضم٤مئز وم٢مٟمف ذًمؽ وٟمحق ُمٜمٝمؿ حذيرواًمت اعمجرُملم

 :طمديث٤من ذًمؽ

 .ُمٕمل يٚمٕمٌـ سمّمقاطمٌل زم ي٠ميت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٙم٤من سم٤مًمٌٜم٤مت شمٚمٕم٥م يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ: إول

 8/66 ؾمٕمد واسمـ ًمف واًمٚمٗمظ 254 و 255 و 6/366 وأمحد 7/353 وُمًٚمؿ 31/455 اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 أبق ىم٤مل. ُمٜمٝم٤م سمثقسمف اؾمتؽم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دظمؾ إذا ومٙم٤من – اًمٚمٕم٥م شمٕمٜمل – سمٜم٤مت هل٤م يم٤من أنف قمٜمٝم٤م اي٦مرو وذم

ٟم٦م  .متتٜمع ٓ ًمٙمل: قمقا

 .صحٞمح وؾمٜمده 8/36 ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل". رىم٤مع ُمـ ضمٜم٤مطم٤من ًمف ومرؾم٤م اخت٤مذه٤م ذم هل٤م آظمر طمدي٨م وؾمٞم٠ميت

 ُمـ ذًمؽ وظمص هبـ اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م أضمؾ ُمـ ًمٚمٕم٥موا اًمٌٜم٤مت صقر اخت٤مذ ضمقاز قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل"

 ًمٚمٌٜم٤مت اًمٚمٕم٥م سمٞمع أضم٤مزوا وأهنؿ اجلٛمٝمقر قمـ وٟم٘مٚمف قمٞم٤مض ضمزم وسمف اًمّمقر اخت٤مذ قمـ اًمٜمٝمل قمٛمقم

 ".وأوٓدهـ سمٞمقهتـ أُمر قمغم صٖمرهـ ُمـ ًمتدريٌٝمـ

 :ىم٤مًم٧م ُمٕمقذ سمٜم٧م اًمرسمٞمع قمـ: اًمث٤مين

 يقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمتؿ ُمٗمٓمرا  أصٌح ُمـ[ "ديٜم٦ماعم طمقل اًمتل] إُمّم٤مر ىمرى إمم قم٤مؿمقراء همداة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أرؾمؾ

 إمم وٟمذه٥م اهلل ؿم٤مء إن ُمٜمٝمؿ اًمّمٖم٤مر] صٌٞم٤مٟمٜم٤م وٟمّمقم ٟمّمقم ومٙمٜم٤م: ىم٤مًم٧م" ومٚمٞمّمؿ ص٤مئام أصٌح وُمـ

 طمتك ذاك أقمٓمٞمٜم٤مه اًمٓمٕم٤مم قمغم أطمدهؿ سمٙمك وم٢مذا[ ُمٕمٜم٤م سمف ومٜمذه٥م] اًمٕمٝمـ ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم هلؿ وٟمجٕمؾ[ اعمًجد

 ..طمتك شمٚمٝمٞمٝمؿ اًمٚمٕم٦ٌم أقمٓمٞمٜم٤مهؿ ٤مماًمٓمٕم ؾم٠مخقٟم٤م وم٢مذا: رواي٦م وذم اإلومٓم٤مر يٙمقن

 ذم يمام. سمٕمض ومقق سمٕمْمٝم٤م جيٕمؾ: أي اًمثٞم٤مب قمٚمٞمف شمٜمْمد اًمذي اًمنير هق: اعمٕمجٛم٦م واًمْم٤مد اًمٜمقن سمٗمتح ( 3)

 .إثػم ٓسمـ" اًمٜمٝم٤مي٦م" و ىمتٞم٦ٌم ٓسمـ" احلدي٨م همري٥م"
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 ومٞمف] (3)ٟمٛمٓم٤م أظمذت ىمٗمقًمف حتٞمٜم٧م ومٚمام همزاه٤م همزاة ذم هم٤مئ٤ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

 ذم شمٚم٘مٞمتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دظمؾ ومٚمام (2)اًمٕمرض قمغم سمف ومًؽمت زم ٟم٧ميم٤م[ صقرة

[ ك] أقمز اًمذي هلل احلٛمد وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: وم٘مٚم٧م احلجرة

 اًمٖمْم٥م وضمٝمف ذم وقمروم٧م! يٙمٚمٛمٜمل ومٚمؿ: ىم٤مًم٧م وأيمرُمؽ قمٞمٜمٞمؽ وأىمر ومٜمٍمك،

 أتًؽميـ»]: ىم٤مل صمؿ هتٙمف طمتك (5)ومجٌذه سمٞمده اًمٜمٛمط وأظمذ ُمنقم٤م اًمٌٞم٧م ودظمؾ

 احلج٤مرة ٟمٙمًق أن رزىمٜم٤م ومٞمام ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل إن![ شمّم٤موير؟ ومٞمف سمًؽم![ ]اجلدار؟

[ قمكم ذًمؽ يٕم٥م ومٚمؿ ًمٞمٗم٤م وطمِمقهتام وؾم٤مدشملم ُمٜمف وم٘مٓمٕمٜم٤م: ىم٤مًم٧م (4)شواًمٓملم]

 [.قمٚمٞمٝمام يرشمٗمؼ ملسو هيلع هللا ىلص ومٙم٤من: ىم٤مًم٧م]

                                                           

 .شاًمًٌط ُمـ رضب أو ُم٤م ومراش فمٝم٤مرة: حمريم٦م اًمٜمٛمط »: شاًم٘م٤مُمقس» ذم ( 3)

 :شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ٟم٥ماجل٤م: أي ( 2)

 شرء يمؾ ُمـ واًمٜم٤مطمٞم٦م اجل٤مٟم٥م سم٤مًمْمؿ اًمٕمرض»

 ىمرام يم٤من: أنس ىم٤مل أظمر قم٤مئِم٦م طمدي٨م سم٘مريٜم٦م ُمٜمٝم٤م اٟمف واًمٔم٤مهر اح٤مدة هذه ذم احلدي٨م هذا يقرد ومل: ىمٚم٧م

 أقمٚمؿ واهلل. 31/523 اًمٌخ٤مري رواه. احلدي٨م. سمٞمتٝم٤م ضم٤مٟم٥م سمف ؾمؽمت ًمٕم٤مئِم٦م

 :ىم٤مل صمؿ( اًمٕمرض»: سمٚمٗمظ شاحلدي٨م همري٥م» فيمت٤مسم ذم احلدي٨م روى اخلٓم٤ميب رأج٧م صمؿ

 اًمٌٞم٧م قمغم شمقوع ظمِم٦ٌم وهق اعمٗمتقطم٦م واًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمّم٤مد يٕمٜمل( اًمٕمرص»: واًمّمقاب همٚمط وهق»

 أقمٚمؿ واهلل. شاًم٘مّم٤مر اخلِم٥م أـمراف قمٚمٞمف يٚم٘مك صمؿ شمً٘مٞمٗمف أرادوا إذا قمرو٤م

 :شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم. ضمذسمف: أي ( 5)

 شُم٘مٚمقب هق: وىمٞمؾ اجلذب ذم ًمٖم٦م اجلٌذ»

 :اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل ( 4)

 أن قمغم يدل احلدي٨م ـمرق ُمـ رويٜم٤م ومٞمام اًمٚمٗمظ ؾم٥ٌم وإٟمٙم٤من اجلدران يمًقة يمراه٦م قمغم شمدل اًمٚمٗمٔم٦م وهذه»

 .شاًمتامصمٞمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمراهٞم٦م

 وردشم٤م اًمٚمتلم اًمزي٤مدشملم سيح هق يمام اجلدار وًمًؽم اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره اًمذي هذا ُمٕم٤م ًمألُمريـ اًمٙمراهٞم٦م سمؾ: ىمٚم٧م

 ذيمر اًمرواي٦م هذه مجٕم٧م وم٘مد( اجلدار أتًؽميـ»: وإظمرى( صقرة ومٞمف»: إومم احلدي٨م قـمر سمٕمض ذم

 .أقمٚمؿ واهلل. ًمف شم٘مع مل أهن٤م اًمٌٞمٝم٘مل قمذر ًمٙمـ اًمًٌٌلم

 اًمًٜم٦م ذح ذم اًمٌٖمقي وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اجلدار ؾمؽم يمراهٞم٦م ُمـ احلدي٨م أوم٤مده سمام اًم٘مقل إمم ذه٥م وىمد

 .9/23 اًمٗمتح ذم يمام احلدي٨م هبذا واطمت٩م سم٤مًمتحريؿ ُمٜمٝمؿ اعم٘مدد ٟمٍم أبق اًمِمٞمخ وسح 5/238/2

 :344 آظمتٞم٤مرات ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ذه٤ٌم أو طمريرا  اًمًت٤مئر شمٙمـ مل إذا هق إٟمام آظمتالف وهذا

 ًمٞمس إذ اًمتل وإثقاب واحلٞمٓم٤من اًمرضم٤مل قمغم واًمذه٥م احلرير ؾمٞمقر حترم يمام ومٞمحرم واًمذه٥م احلرير وم٠مُم٤م»

 أبقاب ُمـ وهمػمه٤م أهمالق ًمقضمقد طم٤مضم٦م همػم ُمـ إبقاب قمغم اًمًتقر شمٕمٚمٞمؼ ويٙمره: ىم٤مل. اًمٚم٤ٌمس ُمـ هق

 اًمتحريؿ؟ إمم يرشم٘مل وهؾ هف ومٝمق احل٤مضم٦م قمغم زاد وم٢من طم٤مضم٦م ًمٖمػم اًمدهٚمٞمز ذم اًمًتقر ويمذًمؽ وٟمحقه٤م

 .شٟمٔمر ومٞمف
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 سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل ضمدره٤م اعمًتقرة اًمٌٞمقت دظمقل ُمـ يتٛمٜمع اًمًٚمػ سمٕمض يم٤من وهلذا

 :اهلل قمٌد

 ؾمؽموا وىمد آذٟم٤م ومٞمٛمـ أجقب أبق ويم٤من اًمٜم٤مس أيب ومآذن أيب قمٝمد ذم أقمرؾم٧م»

 ُمًتؽما  اًمٌٞم٧م ومرأى واـمٚمع ىم٤مئام ومرآين ومدظمؾ أجقب أبق وم٠مىمٌؾ أظمي (3)سمٜمج٤مد سمٞمتل

 همٚمٌٜم٤م - واؾمتحٞمك -: أيب: ىم٤مل اجلدر؟ أتًؽمون اهلل قمٌد ي٤م: وم٘م٤مل أظمي سمٜمج٤مد

[ أيمـ] ومٚمؿ اًمٜم٤ًمء شمٖمٚمٌٜمف أن[ قمٚمٞمف] أظمِمك[ يمٜم٧م] ُمـ: وم٘م٤مل! أجقب أب٤م اًمٜم٤ًمء

 صمؿ. سمٞمت٤م ًمٙمؿ أدظمؾ وٓ ـمٕم٤مُم٤م ًمٙمؿ أـمٕمؿ ٓ: ىم٤مل صمؿ! شمٖمٚمٌٜمؽ أن[ قمٚمٞمؽ] أظمِمك

 ش.اهلل رمحف ظمرج

 (379 ص اًمزوم٤مف آداب)

  األفمراس دم ايمـساء خمايمػات من

 ونمغمها احلواصمب كتف

 طمتك طمقاضمٌٝمـ ٟمتٗمٝمـ ُمـ اًمٜمًقة سمٕمض شمٗمٕمٚمف ُم٤م[: إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ] 

 اهلل رؾمقل طمرُمف مم٤م وهذا! سمزقمٛمٝمـ دمٛمال ذًمؽ يٗمٕمٚمـ اهلالل أو يم٤مًم٘مقس نشمٙمق

 :سم٘مقًمف وم٤مقمٚمف وًمٕمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 (4)واًمٜم٤مُمّم٤مت[ (5)واًمقاصالت]] (5)واعمًتقؿمامت (2)اًمقاؿمامت اهلل ًمٕمـ»

                                                           

 ..شاًمٚم٤ًمن». واًمٗمرش واًمقؾم٤مئد اًمًٌط ُمـ اًمٌٞم٧م سمف يزيـ ُم٤م وهق شاًمٜمجد» مجع اًمٜمقن سمٙمن ( 3)

 سم٤مًمٙمحؾ طمِمقه صمؿ اًمدم يًٞمؾ طمتك اجلٚمد ذم وٟمحقه٤م اإلسمرة همرز وهق: شاًمقؿمؿ» ُمـ وم٤مقمؾ اؾمؿ واؿمٛم٦م مجع ( 2)

 .ومٞمخي ؿم٤مسمف ُم٤م أو

 .اًمقؿمؿ شمٓمٚم٥م اًمتل وهل ُمًتقؿمٛم٦م مجع ( 5)

 ؿمٕمر إزاًم٦م: شاًمٜمامص» و. شمٓمٚمٌف اًمتل وهل ُمتٜمٛمّم٦م مجع: واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜمامص شمٗمٕمؾ اًمتل وهل ٟم٤مُمّم٦م مجع ( 4)

 :ىمٞمؾ ومام ًمٚمت٘مٞمٞمد ٓ ًمٚمٖم٤مًم٥م اًمقضمف وذيمر وهمػمه شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام سم٤معمٜم٘م٤مش اًمقضمف

 هذا قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم خيٗمك ٓ ومٛمام ششمًقيتٝمام أو ًمؽمومٞمٕمٝمام احل٤مضمٌلم ؿمٕمر سم٢مزاًم٦م خيتص اًمٜمامص إن وي٘م٤مل»

 .97 رىمؿ احلالل ختري٩م ذم احلدي٨م

 ٓ احلًـ اًمتامس ٟم٘مّم٤من أو سمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل ظمٚم٘متٝم٤م ُمـ رء شمٖمٞمػم ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ اًمٓمؼمي ىم٤مل

 = ؿمٕمره٤م يٙمقن وُمـ قمٙمًف أو اًمٌٚم٩م شمقهؿ سمٞمٜمٝمام ُم٤م ومتزيؾ احل٤مضمٌلم ُم٘مروٟم٦م شمٙمقن يمٛمـ ًمٖمػمه وٓ زوج
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 .(2)شاهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات (3)ًمٚمحًـ واعمتٗمٚمج٤مت، واعمتٜمٛمّم٤مت]

 (215 ص اًمزوم٤مف آداب)

 وإؿمايمتفا األـمػار سمدمقم ساألفمرا دم ايمـساء خمايمػات من

 ُمـ شمنسم٧م اًمتل إظمرى اًم٘مٌٞمح٦م اًمٕم٤مدة هذه[: إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ]

 إمحر سم٤مًمّمٛمغ ٕفمٗم٤مرهـ شمدُمٞمٛمٝمـ وهل اعمًٚمامت ُمـ يمثػم إمم أورسم٤م وم٤مضمرات

 - أجْم٤م اًمِم٤ٌمب سمٕمض يٗمٕمٚمٝم٤م وىمد - ًمٌٕمْمٝم٤م وإـم٤مًمتٝمـ ُمٞمٜمٞمٙمقر سمـ اًمٞمقم اعمٕمروف

 اًمتِمٌف وُمـ آٟمٗم٤م قمٚمٛم٧م يمام وم٤مقمٚمف ًمٕمـ اعمًتٚمزم اهلل ٚمؼخل شمٖمػم ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع هذا وم٢من

 سم٘مقم شمِمٌف وُمـ: »... ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمتل يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًمٙم٤مومرات

                                                           

 ُمـ ويًتثٜمك اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ هق اًمٜمٝمل ذم داظمؾ ومٙمؾ همػمه٤م سمِمٕمر شمٖمرزه أو ومتٓمقًمف طم٘مػما  أو ىمّمػما 

 .شاًمٗمتح ُمـ» خمتٍما  ـها. وإذي٦م اًمير سمف حيّمؾ ُم٤م ذًمؽ

 اًمثٜم٤مي٤م سملم ُم٤م ومرضم٦م وهق اًمٗمٚم٩م شمٓمٚم٥م اًمتل وهل: ُمتٗمٚمج٦م مجع: شاعمتٗمٚمج٤مت» و احلًـ ٕضمؾ: أي ( 3)

 .وٟمحقه سم٤معمؼمد اعمتالص٘ملم سملم يٗمرج أن واًمتٗمٚم٩م واًمرسم٤مقمٞم٤مت

 .احلرُم٦م قمغم سمف اعمًتدل اًمٚمٕمـ ًمقضمقب يم٤مًمتٕمٚمٞمؾ وهق مجٞمٕم٤م ًمٚمٛمذيمقرات صٗم٦م ( 2)

 2/393 داود وأبق 367 - 6/366 وُمًٚمؿ 532 و 533 و 531 و 31/516 اًمٌخ٤مري أظمرضمف واحلدي٨م

 – 3/356/2 اإلسم٤مٟم٦م ذم سمٓم٦م واسمـ 4329 رىمؿ وأمحد 2/279 واًمدارُمل وصححف 5/36 واًمؽمُمذي

 طمدي٨م ُمـ 2 – 33/298/3 قم٤ًميمر واسمـ 2/55/3 اًمٙمالم ذم ذم واهلروي 246/2 يٕمغم وأبق 357/3

 قم٤ًميمر واسمـ 56 – 5/53 اًمٓمؼماين رواه ويمذا خمتٚمٗم٦م سم٠مخٗم٤مظ يمثػمة ـمرق أمحد ُمًٜمد ذم وًمف ُمًٕمقد اسمـ

 ٟمِم٤مرك يمٜم٤م: ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ ًمف رواي٦م وذم 99/3 و 98/2 و 49/3 ُمًٜمده ذم يمٚمٞم٥م سمـ واهلٞمثؿ

ة  ومرأى ٟمٗمر صمالصم٦م ذم[ سمٞمتف ذم] ُمًٕمقد اسمـ إمم أؾمد سمٜمل ُمـ قمجقز ُمع وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مرآن ؾمقرة ذم اعمرأ

 يم٤مٟم٧م وم٢من قمٚمٞمٝم٤م وم٤مدظمكم ىم٤مل! اُمرأتؽ ضمٌٞمٜمٝم٤م حتٚمؼ اًمتل وىم٤مًم٧م ومٖمْم٧ٌم! أتحٚم٘مٞمٜمف؟ وم٘م٤مل يؼمق ٝم٤مضمٌٞمٜم

 ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل شمٗمٕمٚمف رأجتٝم٤م ُم٤م واهلل ٓ وم٘م٤مًم٧م ضم٤مءت صمؿ وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمريئ٦م ُمٜمل ومٝمل ُم٤مشمٗمٕمٚمف

 .طمًـ وؾمٜمده ومذيمره: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 .ومتٜمٌف. ثٚمفُم احلٚمؼ وأن احل٤مضم٥م همػم يِمٛمؾ اًمٜمتػ أن وومٞمف

 :ؾمٚمٞمؿ ٕم ىم٤مل أنف صٗمٞم٦م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمٜم٤مئف ىمّم٦م ذم 87 – 8/86 ؾمٕمد اسمـ روى ُم٤م وأُم٤م

 (.ٟمامصٜم٤مه٤م وىمد أهٚمف قمغم يدظمؾ اهلل رؾمقل ىمٞمؾ طمتك ؿمٕمرٟم٤م وُم٤م»: وومٞمٝم٤م( وم٤مُمِمٓمٜمٝم٤م ص٤مطمٌتٙمـ قمٚمٞمٙمـ»

 ُمع ٕمراًمِم ُمـ خيرج ح٤م اعمِمط قمـ سم٤مًمٜمٛمص قمؼمت وإٟمام اًمًٞم٤مق سمدًمٞمؾ ُمِمٓمٜم٤مه٤م: شم٘مّمد أهن٤م وم٤مًمٔم٤مهر

 طمدي٨م دظمؾ أؾم٤مٟمٞمد سمٕمدة روي٧م ٕهن٤م اًم٘مّم٦م ذم اجلٛمٚم٦م هذه سمّمح٦م احلٙمؿ يٛمٙمـ ٓ اٟمف قمغم قم٤مدة اًمتٛمِمٞمط

 .اًمٙمذاب اًمقاىمدي قمغم إطمداه٤م ـمريؼ وُمدار سمٕمض ذم سمٕمْمٝمؿ
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  ومِْٓمَرَت ▬ ًمٚمٗمٓمرة خم٤مًمػ أجْم٤م وم٢مٟمفش ُمٜمٝمؿ ومٝمق
ِ
 ىم٤مل وىمد♂ قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمٜم٤َّمَس  وَمَٓمرَ  اًمَّتِل اّللَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 وىمص اًمٕم٤مٟم٦م طمٚمؼ: رواي٦م وذم، (2)ادوآؾمتحد آظمتت٤من: مخس (3)اًمٗمٓمرة»

 ش.اإلسمط وٟمتػ إفمٗم٤مر وشم٘مٚمٞمؿ اًمِم٤مرب

 :قمٜمف اهلل ريض أنس وىم٤مل

 ذم اهلل رؾمقل ًمٜم٤م وىم٧م: رواي٦م وذم ًمٜم٤م وىم٧م»

 ُمـ أيمثر شمؽمك ٓ أن اًمٕم٤مٟم٦م وطمٚمؼ اإلسمط وٟمتػ إفمٗم٤مر وشم٘مٚمٞمؿ اًمِم٤مرب ىمص

 ش.ًمٞمٚم٦م أرسمٕملم

 (214 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمؾحى ضمؾق فمراساأل دم ايمرصمال خمايمػات من

 شمٙمـ مل إن - اًم٘مٌح ذم[ اًم٤ًمسم٘م٦م اعمخ٤مًمٗم٦م أي] وُمثٚمٝم٤م[: إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ] 

 سمحٚمؼ اًمتزيـ ُمـ اًمرضم٤مل أيمثر سمف اسمتكم ُم٤م - اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٗمٓمر ذوي قمٜمد ُمٜمٝم٤م أىمٌح

 يدظمؾ أن قمٜمدهؿ اًمٕم٤مر ُمـ ص٤مر طمتك اًمٙمٗم٤مر ًمألورسمٞملم شم٘مٚمٞمدهؿ سمحٙمؿ اًمٚمحٞم٦م

 :خم٤مًمٗم٤مت قمدة ذًمؽ وذم (4) !طمٚمٞمؼ همػم وهق قمروؾمف قمغم (5)اًمٕمروس

 :اًمِمٞمٓم٤من طمؼ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم -أ

                                                           

 .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يمذا. هبؿ ٟم٘متدي أن أُمرٟم٤م اًمتل اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ؾمٜمـ: يٕمٜمل اًمًٜم٦م: أي ( 3)

 واًمرواي٦م اجلًد ُمـ خمّمقص ُمٙم٤من ُمـ اًمِمٕمر طمٚمؼ ذم اعمقؾمك اؾمتٕمامل سمف واعمراد ديداحل ُمـ اؾمتٗمٕم٤مل ( 2)

 !:اًمٜمٙمرة قمريب اسمـ ٓ اعمٕمرف اًمٕمريب سمـ سمٙمر أيب ىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ويٕمجٌٜمل اعمٙم٤من ذًمؽ شمٕملم إظمرى

 قمغم فصقرشم شمٌؼ مل شمريمٝم٤م ًمق اعمرء وم٢من واضم٦ٌم يمٚمٝم٤م احلدي٨م هذا ذم اعمذيمقرة اخلٛمس اخلّم٤مل أن قمٜمدي»

 ومٚمؿ شمٕم٘مٌف وُمـ دىمٞمؼ وم٘مف ُمٜمف وهذا 31/279 اًمٗمتح ُمـ ٟم٘مٚمتف. شاعمًٚمٛملم مجٚم٦م ُمـ ومٙمٞمػ أدُمٞملم صقرة

 .اًمتقومٞمؼ يّمٌف

ة ي٘م٤مل يمام قمروس: ًمٚمرضمؾ ي٘م٤مل ( 5)  .ؾمٌؼ يمام ًمٚمٛمرأ

٤َم! ▬اًمٙمامل ُمـ هلؿ ىمري٥م ووم٤مة سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء ومجٕمٚمقا  اًمْمالل ذم سمٕمْمٝمؿ وزاد ( 4) َبَّْم٤مرُ  َٛمكشَمٕمْ  ٓ وَم٢ِمهنَّ ْٕ  ا

ـْ  تِل اًْمُ٘مُٚمقُب  شَمْٕمَٛمك َوًَمِٙم ُدورِ  ذِم  اًمَّ  ♂ .اًمّمُّ
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ُ  ًَمَٕمٜمَفُ ▬ َتَِّخَذنَّ  َوىَم٤مَل  اّللَّ ـْ  َٕ ٤ٌَمدِكَ  ُِم ُِوٚمَّٜمَُّٝمؿْ *  َُمْٗمُروو٤مً  َٟمِّمٞم٤ٌمً  قِم َٕ َُُمٜمِّٞمَٜمَُّٝمؿْ  َو َٕ  َو

ُؿْ  ُُمَرهنَّ َٔ َـّ  َو ٌَتُِّٙم َنَْٕم٤ممِ  آَذانَ  وَمَٚمٞمُ ْٕ ُُمرَ  ا َٔ ُؿْ َو نَّ  هنَّ ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػمِّ
ِ
ـْ  اّللَّ ٞمَْٓم٤منَ  َيتَِّخذِ  َوَُم  َوًمِٞم٤ّمً  اًمِمَّ

ـْ    ُدونِ  ُِم
ِ
ٟم٤مً  ظَمِنَ  وَمَ٘مدْ  اّللَّ ا  ♂ .ُُمٌِٞمٜم٤مً  ظُمْنَ

 اًمِمٞمٓم٤من ُٕمر إـم٤مقم٦م شمٕم٤ممم ُمٜمف إذن دون اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم أن ذم سيح ٟمص ومٝمذا

 اهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ أن ضمرم ومال ضمالًمف ضمؾ ًمٚمرمحـ وقمّمٞم٤من

 سمج٤مُمع اعمذيمقر اًمٚمٕمـ ذم! ًمٚمحًـ اًمٚمحٞم٦م دظمقل ذم ؿمؽ وٓ ىمري٤ٌم ؾمٌؼ يمام ًمٚمحًـ

 يتقهؿ ٓ ًمٙملش شمٕم٤ممم اهلل ُمـ إذن دون: »ىمٚم٧م وإٟمام خيٗمك ٓ يمام اًمٕمٚم٦م ذم آؿمؽماك

 اؾمتحٌف سمؾ اًمِم٤مرع ومٞمف أذن مم٤م وٟمحقه٤م اًمٕم٤مٟم٦م طمٚمؼ ُمثؾ اعمذيمقر اًمتٖمٞمػم ذم يدظمؾ أنف

 .أوضمٌف أو

 :ىمقًمف وهق ملسو هيلع هللا ىلص أُمره خم٤مًمٗم٦م -ب

 ش.اًمٚمحك وأقمٗمقا  اًمِمقارب (3)أهنٙمقا »

 ًمٚمقضمقب ُم١ميمدة هٜم٤م واًم٘مريٜم٦م ًم٘مريٜم٦م إٓ اًمقضمقب يٗمٞمد إُمر أن اعمٕمٚمقم وُمـ

 :وهق

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف -ج

 .(2)شاعمجقس ظم٤مًمٗمقا  اًمٚمحك وأرظمقا  اًمِمقارب ضمزوا»

 :أجْم٤م اًمقضمقب وي١ميد

 :وم٘مد سم٤مًمٜم٤ًمء اًمتِمٌف -د

                                                           

 وم٢مٟمف يمٚمف اًمِم٤مرب طمٚمؼ ٓ اًمِمٗم٦م قمغم ـم٤مل ُم٤م ىمص ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م واعمراد شضمزوا» وُمثٚمف اًم٘مص ذم سم٤مًمٖمقا : أي ( 3)

 رضسم٤م يقضمع أن أرى: ىم٤مل ؿم٤مرسمف؟ حيٗمل قمٛمـ ُم٤مًمؽ ؾمئؾ ح٤م وهلذا ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ظمالف

 283/  31 شاًم٤ٌمري ومتح» واٟمٔمر 3/333 اًمٌٞمٝم٘مل رواه اًمٜم٤مس ذم فمٝمرت سمدقم٦م هذه: ؿم٤مرسمف حيٚمؼ عمـ وىم٤مل

 اهلل قمٌد سمـ قم٤مُمر قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد طمدصمٜمل: ىم٤مل ذًمؽ قمـ ؾمئؾ وح٤م اًمِم٤مرب واومر ُم٤مًمؽ يم٤من وهلذا 286 -

 3/4/3 شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم ايناًمٓمؼم رواه وٟمٗمخ ؿم٤مرسمف ومتؾ همْم٥م إذا يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن اًمزسمػم سمـ

 يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مخ٦ًم أن: واًمٌٞمٝم٘مل 46/3 ششم٤مرخيف» ذم زرقم٦م وأبق 3/529/2 هق وروى صحٞمح سمًٜمد

 .طمًـ وؾمٜمده. شاًمِمٗم٦م ـمرف ُمع ي٘مٛمقن ؿمقارهبؿ يًت٠مصٚمقن أي ي٘مٛمقن

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ ( 2)  .هريرة أيب قمـ صحٞمحٞمٝمام ذم قمقا
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 اًمٜم٤ًمء ُمـ واعمتِمٌٝم٤مت سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اعمتِمٌٝملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ»

 .(3)شسم٤مًمرضم٤مل

 هب٤م شمِمٌف أيمؼم - اعمرأة قمغم هب٤م اهلل ُمٞمزه اًمتل - حلٞمتف اًمرضمؾ طمٚمؼ ذم أن خيٗمك وٓ

 يمؾ ُمـ وإي٤مهؿ اهلل قم٤موم٤مٟم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م هبذه اعمٌتٚملم ي٘مٜمع ُم٤م إدًم٦م ُمـ أوردٟم٤م ومٞمام ومٚمٕمؾ

 .يرو٤مه وٓ حيٌف ٓ ُم٤م

 (217 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمعرس دم زمايمدف وايمرضب ايمغـاء ضمؽم

 (2)اًمدف قمغم سم٤مًميب اًمٜمٙم٤مح سم٢مقمالن اًمٕمرس ذم ًمٚمٜم٤ًمء يًٛمح أن ًمف وجيقز

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمٗمجقر وذيمر اجلامل وصػ ومٞمف ًمٞمس اًمذي اعم٤ٌمح وسم٤مًمٖمٜم٤مء وم٘مط

 :ىم٤مًم٧م ُمٕمقذ سمٜم٧م اًمرسمٞمع قمـ: إول

                                                           

 يم٤مف إرسمٕم٦م إدًم٦م هذه ُمـ دًمٞمؾ يمؾ أن – ـمقيتف وطمًٜم٧م ومٓمرشمف ؾمٚمٛم٧م ُمـ قمٜمد – ومٞمف ري٥م ٓ ومم٤م ( 3)

 !جمتٛمٕم٦م؟ هب٤م ومٙمٞمػ طمٚم٘مٝم٤م وطمرُم٦م اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء وضمقب إلصم٤ٌمت

 اسمـ وروى 3/313/2 اًمدراري اًمٙمقايم٥م ذم يمذا. حلٞمتف طمٚمؼ وحيرم: شمٞمٛم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ

 قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: وىم٤مل ُمثٚم٦م اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ أن اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمـ 35/313/2 قم٤ًميمر

 .اعمثٚم٦م

 صمؿ إومم اًمًٜم٦م ُمـ 43 اًمٕمدد ذم اًمِمٝم٤مب جمٚم٦م ٟمنمه شمقًم٧م ُم٘م٤مل ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م يمٜم٧م وىمد

 واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ًمٓمٞمٗم٦م رؾم٤مًم٦م ذم ٟمنمه٤م قمغم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم واعمج٤مهديـ ًمٚمًٜم٦م اعمحٌلم ُمـ اعمخٚمّملم سمٕمض ىم٤مم

 قمغم اًمقىمقف ؿم٤مء ومٛمـ إرسمٕم٦م إئٛم٦م قمـ ٟم٘مال احلٚمؼ حتريؿ ذم ًمٕمٚمامءا ٟمّمقص ومٞمٝم٤م ذيمرت وىمد سمٖمداد ذم

 .إًمٞمٝم٤م ومٚمػمضمع ذًمؽ

 ضم٤مء سمام اًمٕمٛمؾ وم٢من اًمٕمٚمؿ إمم يٜمًٌقن ُمـ سمٕمض ومٞمٝمؿ يم٤من وإن اعمخ٤مًمٗم٦م هبذه اعمٌتٚملم سمٙمثرة إخ أهي٤م شمٖمؽم وٓ

 شم٠مويؾ ؾمٌٞمؾ ذم ٕمٚمؿاًم هذا اؾمتٖمؾ إذا ؾمٞمام وٓ ُمٜمف ظمػم وم٤مجلٝمؾ واًمٜمقر اهلدى ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ

 :سمٕمْمٝمؿ ىمقل سمٛمثؾ اًمتٞم٤مر ُمع وضمري٤م ًمٚمٝمقى شمٌٕم٤م ورده٤م اًمٍمحي٦م اًمٜمّمقص

 !اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م خيػم اًمتل اًمدٟمٞم٤م ؿم١مون ُمـ سمؾ اًمديـ أُمقر ُمـ ًمٞمس اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء إن

 ٓ واًمٗمٓمرة وهمػمه ُمًٚمؿ رواه ُم٤م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام اًمٗمٓمرة ُمـ اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء أن يٕمٚمٛمقن وهؿ هذا ي٘مقًمقن

  ومِْٓمَرَت : ▬وضمؾ قمز ىم٤مل يمام ذقم٤م تٖمٞمػماًم شم٘مٌؾ
ِ
تِل اّللَّ ٌِْديَؾ  ٓ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمٜم٤َّمَس  وَمَٓمرَ  اًمَّ   خِلَْٚمِؼ  شَم

ِ
ـُ  َذًمَِؽ  اّللَّ ي  اًمدِّ

َـّ  اًْمَ٘مٞمِّؿُ   .أظمرة وذم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم اًمث٤مسم٧م سم٘مقًمؽ صمٌتٜم٤م وم٤مًمٚمٝمؿ♂ َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ اًمٜم٤َّمسِ  َأيْمَثرَ  َوًَمِٙم

 .شومتح»» اعمزهر ومٝمق ومٞمف يم٤مٟم٧م وم٢من ومٞمف ضمالضمؾ ٓ اًمذي وهق تحشمٗم وىمد اًمدال سمْمؿ ( 2)
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 اخلٓم٤مب ُمٜمل جمٚمًؽ ومرار قمغم ٚمسومج قمكم سمٜمل طملم يدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضم٤مء

 سمدر يقم آسم٤مئل ُمـ ىمتؾ ُمـ ويٜمدسمـ سم٤مًمدف ييسمـ ًمٜم٤م ضمقيرات ومجٕمٚم٧م قمٜمٝم٤م ًمٚمراوي

 يمٜم٧م سم٤مًمذي وىمقزم هذه دقمل: »وم٘م٤مل. همد ذم ُم٤م يٕمٚمؿ ٟمٌل وومٞمٜم٤م: إطمداهـ ىم٤مًم٧م إذ

 ش.شم٘مقًملم

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل وم٘م٤مل إنّم٤مر ُمـ رضمؾ إمم اُمرأة زوم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مين

 ش.اًمٚمٝمق؟ يٕمجٌٝمؿ إنّم٤مر وم٢من هلق ُمٕمٙمؿ يم٤من ُم٤م ٤مئِم٦مقم ي٤م»

 :سمٚمٗمظ رواي٦م وذم

: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا: ىمٚم٧مش وشمٖمٜمل؟ سم٤مًمدف شميب ضم٤مري٦م ُمٕمٝم٤م سمٕمثتؿ ومٝمؾ: وم٘م٤مل»

 :شم٘مقل

 ٟمحٞمٞمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٙمؿ ومحٞمقٟمــــــ٤م       أتٞمٜمـــــــــــــ٤ميمؿ أتٞمٜمـــــــــ٤ميمـــــؿ

 سمــــقاديٙمؿ طمٚم٧م ُمـــــــــــــــــ٤م ر      إطمؿ ٥ماًمذه ًمقٓ

 قمـــــذاريٙمؿ ؾمٛمٜم٧م ُم٤م ء      اًمًٛمرا  احلٜمٓم٦م ًمقٓ

 :أجْم٤م قمٜمٝم٤م: اًمث٤مًم٨م

 :ي٘مقًمقن وهؿ قمرس ذم يٖمٜمقن ٟم٤مؾم٤م ؾمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 اعمرسمد ذم يٌحٌحـ      أيمٌش هل٤م وأهدي

 همد ذم ُم٤م ويٕمــــــــــــٚمؿ       اًمٜم٤مدي ذم وطمٌؽ

 :رواي٦م وذم

 همد ذم ُم٤م ويٕمٚمؿ         اًمٜم٤مدي ذم وزوضمؽ

 ش.ؾمٌح٤مٟمف اهلل إٓ همد ذم ُم٤م يٕمٚمؿ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: ىم٤مًم٧م

 :ىم٤مل اًمٌجكم ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ: اًمراسمع
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 وضمقاري - قمكم ذه٥م - صم٤مًمث٤م وذيمر ُمًٕمقد وأيب يمٕم٥م سمـ ىمرفم٦م قمغم دظمٚم٧م

: ىم٤مًمقا  ؟ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب وأنتؿ هذا قمغم شم٘مرون: وم٘مٚم٧م ويٖمٜملم سم٤مًمدف ييسمـ

 :رواي٦م وذم اعمّمٞم٦ٌم قمٜمد واًمين٤مطم٦م اًمٕمرؾم٤مت ذم ًمٜم٤م رظمص ىمد إٟمف

 .ٟمٞم٤مطم٦م همػم ذم اعمٞم٧م قمغم اًمٌٙم٤مء وذم

 :ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ حيٞمك سمٚم٩م أيب قمـ: اخل٤مُمس

 يٕمٜمل صقت ُمٜمٝمام واطمدة ذم يم٤من ُم٤م اُمرأتلم شمزوضم٧م: طم٤مـم٥م سمـ عمحٛمد ىمٚم٧م

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: قمٜمف اهلل ريض حمٛمد وم٘م٤مل دوم٤م

 ش.سم٤مًمدف اًمّمقت واحلرام احلالل لمسم ُم٤م ومّمؾ»

 ش.اًمٜمٙم٤مح أقمٚمٜمقا : »اًم٤ًمدس

 (379 ص اًمزوم٤مف آداب)

 اظمساصمد دم األفمراس إومامة ضمؽم

 ؟ اعمًجد ذم اًمٕمرس طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 .سمدقم٦م :ايمشقخ

 ( 11: 37: 35/ 352/  واًمٜمقر اهلدى)

 من مجع وفمـدها زوصمته فمـد ايمعرس أشمـاء ايمزوج دطمول ضمؽم

 ايمزهمة وضمؽم ايمـساء،

 وهل واًمزوم٤مف، اًمٜمٙم٤مح إقمالن أثٜم٤مء اًمٜم٤مس وؾمط ذم قم٤مدة ضمرت :ايمسمال

 همػم اًمذه٥م، ويٚمًٌٝم٤م ٓ، أو ُمٖمٓمٞم٤مت ؾمقاء اًمٜم٤ًمء أُم٤مم زوضمتف قمغم اًمزوج دظمقل

 اًمٌقري، إـمالق ُمع اًمٌٚمد ويٚمٗمقا  ُمزيٜم٦م ؾمٞم٤مرة ذم خيرج احلٗمؾ، اٟمتٝم٤مء سمٕمد أنف ذًمؽ

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم اًمّمحٞمح هق وُم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ طمٙمٛمٝم٤م ٟمدري ومام ذًمؽ، همػم
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 قمغم دظمقًمف: أوًٓ  ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٤مت يمٚمف ذيمرشمف اًمذي هذا أن ٓؿمؽ :ايمشقخ

 يٙمقن ىمد واىمع، همػم وهذا ُمتحج٤ٌمت وهـ إُمر يم٤من ًمق وطمتك إضم٤مٟم٥م، اًمٜم٤ًمء

 وظمروج جيقز، ٓ طمرام ؿمؽ سمال ومٝمذا اًمزيٜم٦م، سمٚم٤ٌمس أيمثرهـ ًمٙمـ ُمتحج٤ٌمت، ومٞمٝمـ

 أهنؿ ذًمؽ ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس، وشمزقم٩م سمّمقهت٤م أذان ُّمؿّ شمَ  اًمتل سم٤مًمًٞم٤مرة اًمٕمروس

 واًمدقم٤مي٦م، اعمٗم٤مظمرة، اخلروج هبذا يْ٘مُّمدون ٕهنؿ اًمٜم٤مس: قمغم اًمٓمريؼ ي٘مٓمٕمقن

 اح٤مؿمٞملم اًمٜم٤مس ومٞمجٕمؾ يّمقر أن يريد اًمٗمٞمديق، سمٞمده اًمذي اعمّمقر يت٘مدُمٝمؿ وًمذًمؽ

رت ُم٤م إذا طمتك هذه، اعمزيٗم٦م اًم٘م٤مومٚم٦م وراء حمّمقريـ اخل٤مص٦م ُمّم٤محلٝمؿ ذم  فمٝمر ُصقِّ

 قمغم ومروقه اًمذي اًمًػم هبذا قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس وهل ضمدًا، ويمثػمة قمديدة ؾمٞم٤مرات ومٞمٝم٤م

 جيقز ومال قمديدة، وضمقه ُمـ اقمتداءات ومٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل ؿمؽ ومٌال ومرو٤ًم، اًمٜم٤مس

 مجٚم٦م ُمـ أجْم٤مً  ومٝمق اخلروج هذا أُم٤م اًمدار، ذم ي٘متٍم وم٘مط اإلقمالن.. اإلقمالن

 .قمٚمٞمف زادوا ورسمام سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف ُمـ ٛملمسم٤معمًٚم حل٘م٧م اًمتل اعمّم٤مئ٥م

 اهلل أنزل سمام حيٙمؿ ُمـ هٜم٤مك يم٤من وًمق حتريٛمف واوح أُمر هذا: اخلالص٦م

 اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء اًمّمٞمٗمٞم٦م، سم٤مًمٕمٓمٚم٦م اعمقؾمؿ هبذا ظم٤مص٦م ٟمًٛمع ُم٤م ويمثػماً  ٕوىمٗمٝمؿ،

 اًمذي ُمٜمٝمؿ ويٙمقن اًمّمٞمٗمٞم٦م، سم٤مًمٕمٓمٚم٦م ي٠متقا  اًمٌٚمد، ظم٤مرج ُمّم٤محلٝمؿ ًم٘مْم٤مء يذهٌقن

 اعمقؾمٞم٘مل سم٤مجلق وي٠متقا  زواج، طمٗمؾ دمد اًمزواج، ومّمؾ ومٝمذا سمف، يتزوج ُم٤مًٓ  ومِّرُُمق

 يقم ذم اًمٙمٗم٤مر وأفمـ قمٛمٚمٝم٤م، شمٕمٛمؾ ُمقؾمٞم٘مك اًمّمالة ذم واًمٜم٤مس اعمًجد، وأُم٤مم

 ُمع وم٤معمًٚمٛمقن وًمذًمؽ إـمالىم٤ًم، اًمٕمٛمؾ هذا يٕمٛمٚمقا  ٓ اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم وهؿ إطمد

ٌَْؼ  مل إؾمػ  .سمف هيتدوا ْ٘مؾقمَ  وٓ يتٌَّٕمقه يـدِ  ٓ قمٜمدهؿ ي

 ( 11: 63: 53/ 249/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 11: 56/ 231/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمزنماريد ضمؽم

 سم٢مصدار ي٘مٛمـ اًمٜم٤ًمء سمٕمض أن اًمزواج طمٗمالت سمٕمض ذم حيدث :مداطمؾة

 هل٤م؟ اًمرضم٤مل ؾمامع طمٙمؿ وُم٤م طمٙمٛمٝم٤م ومام سم٤مًمزهم٤مريد، شمٕمرف ُم٤م وهل ُمٕمٞمٜم٦م أصقات
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 .حمرم هٜم٤مك يٙمـ مل ُم٤م ذًمؽ ُمـ عُم٤مٟم ٓ أنف أقمٚمؿ واهلل يٌدو :ايمشقخ

 (11:52:11/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 يمألزمقض ايمعروس يمبس ضمؽم

 ؿمٞمخ ي٤م قمٚماًم  اًمزوم٤مف، ًمٞمٚم٦م ذم يم٤مٕبٞمض اًمٕمروس ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 .اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم إٓ اخل٤مص إبٞمض يرشمديـ ٓ أهنؿ اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمٙمثػم سمٛمٕمرومتٜم٤م

 ُمقوقع هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ ،ًمٌقؾمٝم٤م طم٤مًم٦م ًمٙمؾ ٕن ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ٓ :ايمشقخ

 أو أمحر أو أبٞمض ًم٤ٌمؾًم٤م يم٤من ؾمقاء صم٤من رء ومٝمذا اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو سم٤مًمٙم٤مومرات اًمتِمٌف

 سمذًمؽ ي٘مّمد ومل اًمزوم٤مف طم٤مًم٦م ذم أبٞمض ًم٤ٌمؾًم٤م اًمٕمرف ظمّمص يمقن أُم٤م أؾمقد،

 .ذًمؽ ذم رء ومال وضمؾ قمز اهلل إمم اًمت٘مرب

 (11:52:23/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 مـؽرات همقفا ايمتي األهمراح ضمضور ضمؽم

 ؿمٞمِم٦م، وينمسمقن سمٚمقت يٚمٕمٌقن أؿمخ٤مص يٙمقن أن ًمألومراح سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ؟.... اًمدقمقة ٟمجٞم٥م هؾ

يْمَرى سَمْٕمدَ  شَمْ٘مُٕمدْ  وَمال▬ جيقز، ُم٤م :ايمشقخ لمَ  اًْمَ٘مْقمِ  َُمعَ  اًمذِّ
ِ ِ
 [.68:إنٕم٤مم♂ ]اًمٔم٤َّمعم

 ..ٟم٘م٤مـمٕمٝمؿ :مداطمؾة

 حت٘مٞمؼ سملم مجٕم٧م يٙمقن اٟمٍموم٧م صمؿ وأنٙمرت طميت إذا ًمٙمٜمؽ هف، :ايمشقخ

 .اعمٗمًدة ودومع اعمّمٚمح٦م

 .شمذه٥م ٓ شمًتٓمع مل وإذا :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 (11:31:12( /3) ضمدة ومت٤موى)
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 األفمراس دم جتري ايمتي اظمسازمؼات ضمؽم ما

 ويْمٕمقن  صم٘م٤مومٞم٦م  ٘م٤متُم٤ًمسم يًقون ص٤مروا  اًمزواضم٤مت ٗمالتاحل ذم :ايمسائل

 .. ًمذًمؽ

 ؟إيش يًقون :ايمشقخ

 .. ُم٤ًمسم٘م٤مت :ايمسائل

 .. ٟمٕمؿ ،ُم٤ًمسم٘م٤مت  :ايمشقخ

ئز  ذًمؽ قمغم ويْمٕمقن :ايمسائل  ذم  شمٙمقن ىمد أو  اًمٕم٘مٞمدة ذم شمٙمقن ىمد  يمت٥م ضمقا

  ؟سمدقم٦م أم ؾمٜم٦م هذه هؾ ، ذًمؽ ذم  اإلؾمالم طمٙمؿ ومام  ىمٞمٛم٦م يمت٥م يٕمٜمل ذًمؽ، همػم

  هذا هق ُم٤م  ؾمٜم٦م هذا هؾ ىمقًمؽ   ،أن ؾم١مازم قمـ  اإلضم٤مسم٦م ذم اظمتٍم :ايمشقخ

 ؟ُم٤مهق ظمتّم٤مرسم٤م

 قمغم  قنوي٘مقًم  ُم٤ًمسم٘م٤مت يْمٕمقن أن اًمزواضم٤مت ذم  ٗمٕمٚمقٟمفُم٤مي هق :ايمسائل

 سمٌٕمض ي٠ميت  اًم٘مرآن  ي٘مرأ  ُمـ وُم٤مطمٙمؿ..  ذًمؽ طمٙمؿ وم٠مريد ًمٚمدقمقة، ؾمٌٞمؾ أهن٤م  ذًمؽ

 .. شمالوات  وشم٘مرأ  اًم٘مراء

  إُمر  قمٚمٞمٜم٤م خيتٚمط ُم٤م طمتل صم٤مين ؾم١مال هذا   إول اًم١ًمال  طمًٌؽ ٓ  :ايمشقخ

ئز..     ذًمؽ  خيّمّمقن يم٤مٟمق إن اًمزوم٤مف  اًمزوم٤مف ٦مسمٛمٜم٤مؾمٌ  يقزقمقهن٤م اًمتل  اجلقا

 يٗمٕمٚمقن  يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م  ُمٓمردة وىم٤مقمدة  ؾمٜم٦م ُيتخذ أن ،ذًمؽ ينمع ومال  اًمزواج سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

  ًمٙمـ ذًمؽ ُمـ  ُم٤مٟمع ومال  اًمتِمجٞمع سم٤مب ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ  ُمٜم٤مؾم٦ٌم أي ذم ذًمؽ

 ... ُمٓمرده ؾمٜم٦م شمتخذ أٓ ٟمٗم٦ًم سم٤مًمنمط

 (11:32:11( )31ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)
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 األفمراس دم اظموافمظ إيمؼاء ضمؽم

 إطمدى ظمالل ُمـ ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم إقمراس ذم اعمقاقمظ إًم٘م٤مء طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 ي٘مٛمـ إظمقات سمٕمض ومٝمٜم٤مك..اًمٜم٤ًمء سملم ُمتٗمِمًٞم٤م ُمٜمٙمًرا  رأت إذا ظم٤مص٦م إظمقات،

 سمذًمؽ؟ رأجٙمؿ ومام وُم٤ًمسم٘م٤مت، أن٤مؿمٞمد قمغم يِمتٛمؾ ًمزواضمٝمـ سمرٟم٤مُم٩م سمٕمٛمؾ

 أُمر ومٝمق اعمٜم٤مؾم٦ٌم وضمدت إذا اًمتذيمػم هذا سمٛمثؾ اًم٘مٞم٤مم أن ؿمؽ ٓ :خايمشق

 .اًمديـ ذم آسمتداع سم٤مب ذم يدظمؾ ٕنف جيقز: ومام رشمٞم٦ٌم ؾمٜم٦م ذًمؽ يتخذ أن أُم٤م واضم٥م،

 (11:42:35/أ51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايمـؽاح إفمالن أصمل من ايمؼرآن ومراءة ضمؽم ما

 . اًمزواضم٤مت أثٜم٤مء  اًم٘مرآن  يتٚمقن[  اًم٘مراء] سمٕمض جيٕمٚمقن أن  :ايمسائل

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل  سمف أُمر اًمذي  اإلقمالن ٕن  جيقز ٓ هذا..  أجقه  :ايمشقخ

 اًمذي هق هذاشسم٤مًمدف  قمٚمٞمف  وارضسمقا  اًمٜمٙم٤مح هذا اقمٚمٜمقا »  سم٘مقًمف اًمٜمٙم٤مح ذم  واًمًالم

 ضمدًا، ضمداً  وواؾمٕمف يمثػمه جم٤مٓت ومٚمف اًم٘مرآن ىمراءة  أُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمرسمف

  ؾمتحًٜمفا اًمذي هذا وسملم  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل  ؾمٜم٦م سملم  اخلٚمط زجيق ومال

 اعم٤ٌمح  اًمٜمٙم٤مح ذم  وم٤مًمٚمٝمق  جيقز ٓ وهذا نسم٤مًم٘مرآ   اًمٚمٝمق خيتٚمط ىمد  صمؿ  ،اًمٜم٤مس سمٕمض

 ،اًم٘مرآن ًم٘مراءة هٜم٤م جم٤مل ومال  ُمِم٤مهد هق ويمام   احلدي٨م ذم  آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م  يمام ُمٕمروف

 إقمالن  أضمؾ ُمـ اعمًٜمقن اًمدف قمغم رضب ومٞمف ًمٞمس دمٛمع  ٤مكهٜم يم٤من إذا إٓ مهللا

ءة  اًمٜمٙم٤مح  اًم٘م٤مرىء يم٤من إذا أطمٞم٤مٟم٤ًم، سمف  ٓسم٠مس ٟم٘مقل أجْم٤مً   هذه احل٤مًمف ذم اًم٘مرآن ىمرا

 .همػمه..   ومٞمف واعم٤ٌمًمغ  ًمٚمنمع اعمخ٤مًمػ اًمٖمٜم٤مء  سم٤مًم٘مرآن يتٖمٜمك وٓ ،اًم٘مراءة حيًـ

 (11:34:11( )31ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 ايمرصمال زمكم ايمـؽاح دم زمايمدف ايمرضب ضمؽم

 .ًمٚمرضمـ٤مل زواجًم ٜم٦ًٌم٤مًمسم اًمدف قمغم اًمْمـرب طمـٙمؿ ُمـ٤م :ايمسائل
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 . يـجقز ٓ وم٤مًمرضم٤مل وإٓ ومـٞمجقز اًمٜم٤ًمء اًمْم٤مرب يمـ٤من إذا: -اهلل رمحف-اًمِمٞمخ

 (34 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 ايمممع دم اظمتبعة ايمزواج مراؽمم

 أىمّمد أي اًمنمع، ذم اعمتٌَّٕم٦م اخلٓمقات هل ُم٤م اعمًٚمؿ جزوا ذم: ي٘مقل :اظمؾؼي

 اًمٜم٤ًمء، أصقات حم٤مرضة، قمٛمؾ اًمٜم٤مس، اضمتامع إوقاء، طمٞم٨م ُمـ يٕمٜمل اعمراؾمؿ،

 .اًمقًمٞمٛم٦م اًمزهم٤مريد، اًمٖمٜم٤مء،

 أقمٚمٜمقا : »ىمقًمف وهق أٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٤مسم٧م طمدي٨م هٜم٤مك :ايمشقخ

 .سم٤مًمدف قمٚمٞمف وارضسمقا  اًمٜمٙم٤مح هذا أقمٚمٜمقا  ،شسم٤مًمدف قمٚمٞمف وارضسمقا  اًمٜمٙم٤مح هذا

 أن قمغم اًمٜمًقة سمٕمض اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمض ومٞمٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك صمؿ 

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًم٘مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمًٜمـ سمٕمض ذم ضم٤مء وم٘مد اًمٕمرس، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم يٖمٜملم

: هل٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمألنّم٤مر، قمرس ُمـ: ىم٤مًم٧م ،شأجـ؟ ُمـ: »وم٠ًمخٝم٤م ىم٤مدُم٦م، وهل

: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م ،شاًمٖمٜم٤مء حيٌقن إنّم٤مر وم٢من هلـ، همٜمٞمتـ هؾ»

 شمًٛمـ مل اًمًٛمراء احلٜمٓم٦م وًمقٓ ٟمحٞمٞمٙمؿ، ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ: »شم٘مقًمقن

 ش.قمذاريٙمؿ

 سمف يتٖمٜمك أن ُمٜمف ُم٤مٟمع ٓ هذا ُمثؾ سمريء، همٜم٤مء اًمٞمقم ي٘م٤مل اًمذي اًمٖمٜم٤مء هذا ومٛمثؾ 

 يقم وم٘مط، سمٞمقُملم ظم٤مص هذا ًمٙمـ سم٤مًمدف، قمٚمٞمف ييسمـ وأن اعمًٚمامت، اًمٜم٤ًمء

م اًمتل اًمٓمرب، آٓت وُمـ اًمٚمٝمق، آٓت ُمـ اًمدف ٕن اًمٕمٞمد: ويقم اًمٕمرس،  طمرَّ

ٝم٤م ُمـ يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمزف اإلؾمالم  ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه ُم٤م أصحِّ

 ريض إؿمٕمري ُم٤مًمؽ أيب قمـ اًمٕمٚمامء، سملم ظمالف قمغم ُمقصقًٓ  أو شمٕمٚمٞم٘م٤مً  صحٞمحف

م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل  ،شاحِلرَ  يًتحٚمقن أىمقا

قن واعمٕم٤مزف: »اًمِم٤مهد هٜم٤م ،شواعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احِلرَ : »احلر ًُ  هلق ذم ُيْٛم

 ش.وظمٜم٤مزير ىمردةً  ُُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن وًمٕم٥م،
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َتثٜمك ٓ اًمٓمرب آٓت يمؾ اًمٚمٖم٦م قمٚمامء قمرف ذم هل وم٤معمٕم٤مزف  ًْ  إٟمام رء، ُمٜمٝم٤م ُي

 ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ وم٘مد اًمٕمرس أُم٤م اًمٕمٞمد، وذم اًمٕمرس ذم اًمدف وم٘مط اًمنمع اؾمتثٜمك

 ذم واضمٕمٚمقه: »زي٤مدة أُم٤مش سم٤مًمدف قمٚمٞمف وارضسمقا  اًمٜمٙم٤مح، هذا أقمٚمٜمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف

 .ُمٕمٜمًك  وٓ ؾمٜمداً  ٓ يّمح ٓ ُمٜمٙمر طمدي٨م ومٝمذاش اعم٤ًمضمد

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ومٚمحدي٨م اًمٕمٞمد يقم اًمدف قمغم اًميب أُم٤م 

 سمٖمٜم٤مء شمٖمٜمٞم٤من ضم٤مريت٤من وقمٜمده قمٞمد، يقم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمديؼ سمٙمر أبق دظمؾ

ك، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل سمدف، قمٚمٞمف شميسم٤من سمٕم٤مث جَّ ًَ  أنٙمر ذًمؽ سمٙمر أبق ؾمٛمع ومٚمام ُُم

ك اهلل رؾمقل ويم٤من ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: وىم٤مل جَّ ًَ  أي ُُم

 ش.قمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ وم٢من ر،سمٙم أب٤م ي٤م دقمٝمام: »وىم٤مل رأؾمف، ومرومع ُمٖمٓمك،

 اًمٕمرس ذم إول. ًمٚمدف اًمث٤مين آؾمتثٜم٤مء هذا اًمٕمٚمامء أظمذ احلدي٨م هذا ُمـ 

 قمغم ُمٜمٙمراً  اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٕمٞمد: ذم اًمث٤مين وآؾمتثٜم٤مء اعمٕم٤مزف، ُمـ وهق جيقز،

ش. دقمٝمام: »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: سم٘مقًمف قمٚمٞمٝمام سمٙمر أيب إٟمٙم٤مر

 .ه٤مه ٟمٕمؿ؟

 دىمٞمؼ، وم٘مف ومٞمف احلدي٨م هذا ،شقمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ وم٢من سمٙمر: أب٤م ي٤م دقمٝمام»

ف أن اهلل، رؾمقل سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: سمٙمر أيب ىمقل ُمـ ٟمٗمٝمؿ: ذًمؽ أول  اًمدُّ

ف أن ُمزُم٤مر،  . اعمٙم٤مٟملم هذيـ ذم إٓ إسم٤مطمتف، جيقز ومال اعمٕم٤مزف، ُمـ اًمدُّ

م يمٞمػ سمٙمر أب٤م أن: اًمث٤مين اًمٌمء  اجل٤مريتلم قمغم وم٠منٙمر اهلل، رؾمقل يدي سملم شَمَ٘مدَّ

 أيب دون هق ُمـ سمؾ سمٙمر، أبق يتجرأ  هؾ اهلل، رؾمقل يدي سملم ومه٤م اًمدف قمغم رضهبام

 .ُمٕمروم٦م ؾم٤مسمؼ قمٜمده يٙمقن أن إٓ ٓ، واخلُُٚمؼ؟ اًمٕمٚمؿ ذم سمٙمر

 وومٝمؿَ  فَ وَم٘مِ  يم٤من ٕنف اجل٤مريتلم: قمغم أنٙمر إٟمام سمٙمر أبق اًمث٤مين، اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مف وهٜم٤م 

 ضم٤مء هٜم٤مك وأنٙمر، دمرأ  وًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم، جيقز ٓ اًمدف قمغم اًميب أن اهلل رؾمقل ُمـ

 وم٢من سمٙمر أب٤م ي٤م دقمٝمام: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمف ىم٤مل ح٤م سمٙمر ٕيب سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلديد اًمٗم٘مف

 .ضمداً  وـمقيؾ ـمقيؾ سمح٨م يٕمٜمل ًمف أجْم٤مً  وهذا ،شقمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ
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 إخ ؾم١مال قمـ أضمٞم٥م اًمّمالة إمم ٟمٜمٝمض أن وىمٌؾ ؿ،ؾمٛمٕمت سمام أن وأيمتٗمل 

  اًمدومقف؟ قمغم ييسمقا  أن ًمٚمرضم٤مل جيقز هؾ: آٟمٗم٤مً  هٜم٤م

 يم٤من رء ويمؾ اًمتحريؿ، إصؾ وأيمرر، ؾمٛمٕمتؿ، يمام اًمدومقف ٓ، :اجلواب

 ومٝمٜم٤م قمٚمٞمف، آؾمتثٜم٤مء ذم اًمزي٤مدة جيقز ومال ضمزء ُمٜمف اؾْمُتثٜمل صمؿ اًمتحريؿ ومٞمف إصؾ

 إؿمخ٤مص طمٞم٨م وُمـ واًمٕمٞمد، اًمٕمرس وىمت٤من، إوىم٤مت طمٞم٨م ُمـ اًميب اؾمتثٜمل

 ذم ُمٕمٝمؿ يِمؽميمـ واًمٜم٤ًمء اًمٕم٤مم، اًمٜمص ذم يدظمٚمقن وم٤مًمرضم٤مل اًمرضم٤مل: دون اًمٜم٤ًمء

 . اًمٕمرس وذم سم٤مًمٕمٞمد يتٕمٚمؼ ومٞمام يًتثٜمقن وًمٙمٜمٝمؿ اًمٕم٤مم، اًمٜمص

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا

 (. 11: 31: 33/ 353/ واًمٜمقر اهلدى) 

 



 الٌلَنة
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 ايمويمقؿة وصموب

 سمـ اًمرمحـ قمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُٕمر اًمدظمقل سمٕمد وًمٞمٛم٦م قمٛمؾ ُمـ( ًمٚمزوج) سمد وٓ

 :ىم٤مل احلّمٞم٥م اسمـ سمريدة وحلدي٨م ي٠ميت يمام هب٤م قمقف

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م قمكم ظمٓم٥م ح٤م

 ش.وًمٞمٛم٦م ُمـ ًمٚمٕمروس رواي٦م وذم ًمٚمٕمرس سمد ٓ إٟمف»

 اًمرواي٦م وذم. ذرة ُمـ ويمذا يمذا قمكم: ومالن وىم٤مل يمٌش قمكم ؾمٕمد وم٘م٤مل: ىم٤مل

 ش.ذرة أصققم٤م إنّم٤مر ُمـ رهط ًمف ومجع: »إظمرى

 (344 ص اًمزوم٤مف آداب)

 

 ايمويمقؿة دم ايمسـة 

 :أُمقرا ومٞمٝم٤م يالطمظ أن ويٜمٌٖمل

 ومٕمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اعمٜم٘مقل هق ٕنف اًمدظمقل قم٘م٥م أج٤مم صمالصم٦م شمٙمقن أن: إول

 قمغم رضم٤مٓ ومدقمقت وم٠مرؾمٚمٜمل سم٤مُمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜمك: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس

 ش.اًمٓمٕم٤مم

 اًمقًمٞمٛم٦م وضمٕمؾ صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م وضمٕمؾ صٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمزوج: »ىم٤مل وقمٜمف

 ش.أج٤مم صمالصم٦م

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف أهمٜمٞم٤مء أو يم٤مٟمقا  وم٘مراء إًمٞمٝم٤م اًمّم٤محللم يدقمق أن: اًمث٤مين

 ش.شم٘مل إٓ ـمٕم٤مُمؽ ي٠ميمؾ وٓ ُم١مُمٜم٤م إٓ شمّم٤مطم٥م ٓ»

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس حلدي٨م ؾمٕم٦م وضمد إن أيمثر أو سمِم٤مة يقمل أن: اًمث٤مًم٨م

 سمـ ؾمٕمد وسملم سمٞمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومآظمك اعمديٜم٦م ىمدم قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد إن»

 أي: ؾمٕمد ًمف وم٘م٤مل[ وم٠ميمال سمٓمٕم٤مم ومدقم٤م ُمٜمزًمف إمم ؾمٕمد سمف وم٤مٟمٓمٚمؼ] إنّم٤مري اًمرسمٞمع
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 وذم ومخذه ُم٤مزم ؿمٓمر وم٤مٟمٔمر ُم٤مٓ إنّم٤مر أيمثر: رواي٦م وذم اعمديٜم٦م أهؾ أيمثر أن٤م أظمل

[ ًمؽ اُمرأة ٓ اهلل ذم أظمل وأن٧م] اُمرأت٤من وحتتل ؿم٤مـمريمٝم٤مأ طمدي٘متل إمم هٚمؿ: رواي٦م

 قمدهت٤م اٟم٘مْم٧م وم٢مذا[ ]ًمؽ] أـمٚم٘مٝم٤م طمتك[ زم ومًٛمٝم٤م] إًمٞمؽ أقمج٥م أهيام وم٤مٟمٔمر

 قمغم دًمقين وُم٤مًمؽ أهٚمؽ ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك[ واهلل ٓ: ]اًمرمحـ قمٌد وم٘م٤مل[ ومتزوضمٝم٤م

 سمٌمء ٤مءومج[ اًمٖمدو شم٤مسمع صمؿ] ورسمح وسم٤مع وم٤مؿمؽمى ومذه٥م اًمًقق قمغم ومدًمقه اًمًقق

 يٚم٨ٌم أن اهلل ؿم٤مء ُم٤م ًم٨ٌم صمؿ[ ُمٜمزًمف أهؾ سمف وم٠متك[ ]أومْمٚمف ىمد] وؾمٛمـ (3)أىمط ُمـ

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ظمٚمقق ُمـ ورض: رواي٦م وذم زقمٗمران (2)ردع وقمٚمٞمف ومج٤مء

ة شمزوضم٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل (5)شُمٝمٞمؿ؟»  شأصدىمتٝم٤م؟ ُم٤م»: وم٘م٤مل[ إنّم٤مر ُمـ] اُمرأ

 ُمـ (4)ٟمقاة وزن: ىم٤مل

: اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل[ . ذًمؽ وم٠مضم٤مز] شسمِم٤مة وًمق أومل[ ًمؽ اهلل ركوم٤ٌم]»: ىم٤مل ذه٥م

: أنس ىم٤مل[ ]ومْم٦م أو ذه٤ٌم[ ]حتتف] أصٞم٥م أن ًمرضمقت طمجرا  رومٕم٧م وًمق رأجتٜمل ومٚم٘مد

ة ًمٙمؾ ىمًؿ رأجتف ًم٘مد  .ش[ديٜم٤مر أخػ ُم٤مئ٦م ُمقشمف سمٕمد ٟم٤ًمئف ُمـ اُمرأ

 غمقم أومل ُم٤م ٟم٤ًمئف ُمـ اُمرأة قمغم أومل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م ُم٤م: »أجْم٤م أنس وقمـ

 [ش.شمريمقه طمتك وحلام ظمٌزا  أـمٕمٛمٝمؿ: »ىم٤مل] ؿم٤مة ذسمح وم٢من زيٜم٥م

 (343 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 .شهن٤مي٦م». سمف يٓمٌخ ُمًتحجر ي٤مسمس جمٗمػ ًمٌـ ( 3)

 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام. اًمٕمروس ومٕمؾ ُمـ وذًمؽ ظمٚمقق ُمـ ًمٓمخ: أي واطمد سمٛمٕمٜمك مه٤م ( 2)

 .ًمّمٗمرةوا احلٛمرة قمٚمٞمف وشمٖمٚم٥م اًمٓمٞم٥م أنقاع ُمـ وهمػمه اًمزقمٗمران ُمـ يتخذ ُمريم٥م ُمٕمروف ـمٞم٥م واخلٚمقق

 .شومتح» اًمًٙمقن قمغم ُمٌٜمٞم٦م اؾمتٗمٝم٤مم يمٚمٛم٦م وهل هذا؟ ُم٤م أو ؿم٠منؽ؟ ُم٤م: أي ( 5)

 ":اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم إثػم اسمـ ىم٤مل ( 4)

ة" ة شمزوج أنف قمغم يدل احلدي٨م ًمٗمظ: إزهري ىم٤مل دراهؿ خلٛم٦ًم اؾمؿ اًمٜمقا  مخ٦ًم ىمٞمٛمتف ذه٥م قمغم اعمرأ

ة: ىم٤مل ٕنف دراهؿ  "ذه٥م ُمـ ٟمقا

 .اًمٕمٚمامء أيمثر قمـ 9/392" اًمٗمتح" ذم ومظاحل٤م ُمثٚمف طمٙمك اًم٘مقل وهذا
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 حلم زمغغم ايمويمقؿة صمواز

 ريض أنس حلدي٨م حلؿ ومٞمف يٙمـ مل قوًم شمٞمن ـمٕم٤مم سم٠مي اًمقًمٞمٛم٦م شم١مدى أن وجيقز

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل

 ومدقمقت سمّمٗمٞم٦م قمٚمٞمف يٌٜمل ًمٞم٤مل صمالث واعمديٜم٦م ظمٞمؼم سملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أىم٤مم»

 أُمر أن إٓ ومٞمٝم٤م يم٤من وُم٤م حلؿ وٓ ظمٌز ُمـ ومٞمٝم٤م يم٤من وُم٤م وًمٞمٛمتف إمم اعمًٚمٛملم

 سم٤مٕنٓم٤مع وضملء (2)أوم٤مطمٞمص إرض ومحّم٧م: رواي٦م وذم ومًٌٓم٧م (3)سم٤مٕنٓم٤مع

 [ش. اًمٜم٤مس ومِمٌع] واًمًٛمـ وإىمط اًمتٛمر قمٚمٞمٝم٤م وم٠مخ٘مل ومٞمٝم٤م ومقوٕم٧م

 (333 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمويمقؿة دم زمامهلم األنمـقاء مشارىمة

 ىمّم٦م ذم أنس حلدي٨م إقمداده٤م ذم واًمًٕم٦م اًمٗمْمؾ ذوو يِم٤مرك أن ويًتح٥م

 :ىم٤مل سمّمٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص زواضمف

 اًمٜمٌل وم٠مصٌح اًمٚمٞمؾ ُمـ ًمف وم٠مهدهت٤م ؾمٚمٞمؿ أم ًمف ضمٝمزهت٤م سم٤مًمٓمريؼ يم٤من إذا طمتك»

 :وم٘م٤مل (5)قمروؾم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

: ىم٤مل سمف ومٚمٞم٠متٜم٤م زاد ومْمؾ قمٜمده يم٤من ُمـ: رواي٦م وذم سمف ومٚمٞمجئ رء قمٜمده يم٤من ُمـ

 اًمرضمؾ وضمٕمؾ سم٤مًمتٛمر جيلء اًمرضمؾ وضمٕمؾ سم٤مٕىمط جيئ اًمرضمؾ ومجٕمؾ ٟمٓمٕم٤م وسمًط

 ُمـ وينمسمقن احلٞمس ذًمؽ ُمـ ي٠ميمٚمقن ومجٕمٚمقا ] (4)طمٞم٤ًم ومح٤مؾمقا  سم٤مًمًٛمـ جيلء

 ش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وًمٞمٛم٦م ومٙم٤مٟم٧م[ اًمًامء ُم٤مء ُمـ ضمٜمٌٝمؿ إمم طمٞم٤مض

 (332 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 .اعمدسمقغ اجلٚمد وهق إديؿ ُمـ ُمتخذ سم٤ًمط ٟمٓمع مجع ( 3)

: واًمٗمحص شمٙمِمٗمف: أي اًمؽماب قمٜمف شمٗمحص يم٠مهن٤م وشمٌٞمض ومٞمف دمثؿ اًمذي ُمقوٕمٝم٤م وهق اًم٘مٓم٤مة أومحقص مجع ( 2)

 ".هن٤مي٦م. "واًمٙمِمػ اًمٌح٨م

ة ي٘م٤مل يمام قمروس: ًمٚمرضمؾ ي٘م٤مل ( 5)  ".هن٤مي٦م"  سم٤مٔظمر أطمدمه٤م دظمقل قمٜمد هلام اؾمؿ وهق ًمٚمٛمرأ

 .احلدي٨م ذم اعمذيمقرة إؿمٞم٤مء ُمـ اعمتخذ اًمٓمٕم٤مم هق ( 4)
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 زمايمدفموة األنمـقاء ختصقص حتريم

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اًمٗم٘مراء دون إهمٜمٞم٤مء سم٤مًمدقمقة خيص أن جيقز وٓ

 جي٥م مل وُمـ اعم٤ًميملم ويٛمٜمٕمٝم٤م إهمٜمٞم٤مء هل٤م يدقمك اًمقًمٞمٛم٦م ـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم ذ»

 ش.ورؾمقًمف اهلل قمَم وم٘مط اًمدقمقة

 (335 ص اًمزوم٤مف آداب)

 األنمـقاء إال هلا يدفمى ال ايمتي ايمويمقؿة يمدفموة االؽمتجازمة ضمؽم

 قمٚمٞمٝم٤م، أنِمئقا  يٕمٜمل وشم٘م٤مًمٞمد، قم٤مدات قمٜمدهؿ ٟم٤مس اًمٌدو ُمٜمٓم٘م٦م ذم :ايمسمال

 يقعمقا  ومٚمام اًمقًمٞمٛم٦م، ُمقوقع قمٜمدهؿ اًمٜم٤مس وظمٓمٞم٥م يم٢مُم٤مم هٜم٤مك ًمِمٖمكم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 واًمٕمٞم٤مذ وُمٜمٝمؿ إهمٜمٞم٤مء، إًمٞمٝم٤م يدقمك وًمٙمـ اعمًٚمٛملم، وم٘مراء يدقمك ُم٤م يٕمٜمل اًمقًمٞمٛم٦م

 قمٜمدهؿ اًمٕم٤مدة ُمـ ومٙم٤من اعم٤ًمضمد، إمم ي٠متقن وٓ يّمٚمقن ٓ واًمذيـ اًمٗمً٘م٦م يمامن سم٤مهلل

 هذا؟ ُمـ اعمخرج ومام ُمٕمروف، رء وهذا أوًٓ، اًمِمٞمخ يدقمق أن

 ودقمٞم٧م، اهلل ؾمٛمح ٓ ؿمٞمخ٤مً  يمٜم٧م إن ًمؽ، ىمٚم٧م يمام هق اعمخرج :ايمشقخ

 يدقمك اًمتل اًمدقمقات ذ أن ،أن ىمٚم٧م ُم٤مذا اًمٌٞم٤من، سمقاضم٥م شم٘مقم وًمٙمـ ومتًتجٞم٥م

 أنف ؿمؽ وٓ اعمجتٛمع، ذاك ذم شمٌٞمٜمف اًمٙمالم هذا اًمٗم٘مراء، قمٜمٝم٤م ويٓمرد إهمٜمٞم٤مء إًمٞمٝم٤م

 .سمًٞمط رء وًمق أثر ًمف ؾمٞمٌ٘مك

 ذم قمٜمف ي٘مقًمقا  ُم٤م وُمثؾ وشمرضمع وشمٙمٞمػ، وشمنمب يمؾوشم٠م شمًتجٞم٥م أن ُم٤مأ

 .سمٞمّمػم ُم٤م ومٝمذا إضمٞمتل، رطمتل ُم٤م ُمثؾ شمٞمتل شمٞمتل: ؾمقري٤م

  (11: 46: 31/ 445/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمدفموة إصمازمة وصموب

 :طمديث٤من وومٞمٝم٤م حييه٤م أن إًمٞمٝم٤م دقمل ُمـ قمغم وجي٥م



 99 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

 ش.ريضاعم وقمقدوا اًمداقمل وأضمٞمٌقا  (3)اًمٕم٤مين ومٙمقا : »إول

 جي٥م مل وُمـ[ ]ٟمحقه أو يم٤من قمرؾم٤م] ومٚمٞم٠مهت٤م اًمقًمٞمٛم٦م إمم أطمديمؿ دقمل إذا: »اًمث٤مين

 .(2)[ش ورؾمقًمف اهلل قمَم وم٘مد اًمدقمقة

 (335 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمويمقؿة دفموة إصمازمة وصموب

 (341/ 5) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)اٟمٔمر

 صائام ىمان ويمو اإلصمازمة

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ص٤مئام يم٤من وًمق جيٞم٥م أن ويٜمٌٖمل

 ص٤مئام يم٤من وإن ومٚمٞمٓمٕمؿ ُمٗمٓمرا  يم٤من وم٢من ومٚمٞمج٥م ـمٕم٤مم إمم أطمديمؿ لدقم إذا»

 ش.اًمدقم٤مء: يٕمٜمل. (5)ش ومٚمٞمّمؾ

 (334 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمدافمي أصمل من اإلهمطار

 وومٞمف اًمداقمل قمٚمٞمف أخح إذا ؾمٞمام وٓ صٞم٤مُمف ذم ُمتٓمققم٤م يم٤من إذا يٗمٓمر أن وًمف

 :أطم٤مدي٨م

 .(4)ش شمرك ؿم٤مء نوإ ـمٕمؿ ؿم٤مء وم٢من ومٚمٞمج٥م ـمٕم٤مم إمم أطمديمؿ دقمل إذا: »إول

                                                           

 .همػمه أو سمامل اًمٕمدو أجدي ُمـ أقمت٘مقه: أي إؾمػم: أي ( 3)

 .احل٤مومظ ىم٤مل يمام اًمقاضم٥م شمرك قمغم إٓ يٓمٚمؼ ٓ اًمٕمّمٞم٤من ٕن اإلضم٤مسم٦م وضمقب قمغم دًمٞمؾ وومٞمف ( 2)

 .اًمرواة سمٕمض ُمـ احلدي٨م آظمر ذم ُمٗمن هق يمام ومٚمٞمدع: أي ( 5)

 :اًمٜمقوي ىم٤مل ( 4)

 (.اًمٗمٓمر وم٤مٕومْمؾ صقُمف اًمٓمٕم٤مم ص٤مطم٥م قمغم وؿمؼ ٟمٗمال صقُمف يم٤من إن»

 .شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ 4/345 اًمٗمت٤موى ذم وٟمحقه



 311   اًمقًمٞمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.أومٓمر ؿم٤مء وإن ص٤مم ؿم٤مء إن ٟمٗمًف أُمػم اعمتٓمقع اًمّم٤مئؿ: »اًمث٤مين 

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م: اًمث٤مًم٨م

: ىم٤مل. ٓ: وم٘مٚم٧مش رء؟ قمٜمديمؿ هؾ: »وم٘م٤مل يقُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ

 ويم٤من ُمٜمف ًمف ومخ٠ٌمت طمٞمس إزم أهدي وىمد اًمٞمقم ذًمؽ سمٕمد يب ُمر صمؿش. ص٤مئؿ وم٢مين»

 أدٟمٞمف: »ىم٤مل. ُمٜمف ًمؽ ومخ٠ٌمت طمٞمس ًمٜم٤م أهدي إٟمف! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م ٞمساحل حي٥م

 :ىم٤مل صمؿ ُمٜمف وم٠ميمؾش. ص٤مئؿ وأن٤م أصٌح٧م ىمد إين أُم٤م

 أُمْم٤مه٤م ؿم٤مء وم٢من اًمّمدىم٦م ُم٤مًمف ُمـ خيرج اًمرضمؾ ُمثؾ اعمتٓمقع صقم ُمثؾ إٟمام»

 ش.طمًٌٝم٤م ؿم٤مء وإن

 (333 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـػل يوم ومضاء جيب ال

 :طمديث٤من وومٞمف اًمٞمقم ًمؽذ ىمْم٤مء قمٚمٞمف جي٥م وٓ

 هق وم٠مت٤مين ـمٕم٤مُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل صٜمٕم٧م: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ: إول

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ص٤مئؿ إين: اًم٘مقم ُمـ رضمؾ ىم٤مل اًمٓمٕم٤مم ووع ومٚمام وأصح٤مسمف

 ش.ؿمئ٧م إن يقُم٤م ُمٙم٤مٟمف وصؿ أومٓمر: »ًمف ىم٤مل صمؿ!ش ًمٙمؿ وشمٙمٚمػ أظمقيمؿ دقم٤ميمؿ»

 اًمدرداء أيب وسملم ؾمٚمامن سملم آظمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ: اًمث٤مين

 اًمدرداء؟ أم ي٤م ؿم٠منؽ ُم٤م: وم٘م٤مل (3)ُمتٌذًم٦م اًمدرداء أم وم٢مذا يزوره ؾمٚمامن ومج٤مءه: ىم٤مل

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ رء ذم ًمف وًمٞمس اًمٜمٝم٤مر ويّمقم اًمٚمٞمؾ ي٘مقم اًمدرداء أب٤م أظم٤مك إن: ىم٤مًم٧م

 إين: ىم٤مل اـمٕمؿ: ؾمٚمامن ًمف وم٘م٤مل ـمٕم٤مُم٤م إًمٞمف وىمرب سمف ومرطم٥م اًمدرداء أبق ومج٤مء! طم٤مضم٦م

 قمٜمده سم٤مت صمؿ ُمٕمف وم٠ميمؾ شم٠ميمؾ طمتك سمآيمؾ أن٤م ُم٤م ًمتٗمٓمرٟمف قمٚمٞمؽ أىمًٛم٧م: ىم٤مل ص٤مئؿ

 إن اًمدرداء أب٤م ي٤م: ًمف وىم٤مل ؾمٚمامن ومٛمٜمف ي٘مقم أن اًمدرداء أبق أراد اًمٚمٞمؾ ُمـ يم٤من ومٚمام

 طم٘م٤م قمٚمٞمؽ وٕهٚمؽ[ طم٘م٤م قمٚمٞمؽ وًمْمٞمٗمؽ] طم٘م٤م قمٚمٞمؽ وًمرسمؽ طم٘م٤م قمٚمٞمؽ جلًدك

                                                           

 .اًمزيٜم٦م صمٞم٤مب ًمٚمٌس شم٤مريم٦م أهن٤م واعمراد وُمٕمٜمك وزٟم٤م اعمٝمٜم٦م وهل اًمٌذًم٦م ٓسم٦ًم: أي ( 3)



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

 اًمّمٌح وضمف ذم يم٤من ومٚمام طم٘مف طمؼ ذي يمؾ وأقمط أهٚمؽ وائ٧م وصؾ وأومٓمر صؿ

 أبق ومدٟم٤م اًمّمالة إمم ظمرضم٤م صمؿ ريمٕم٤م صمؿ ومتقوآ وم٘م٤مُم٤م: ىم٤مل ؿمئ٧م إن أن ىمؿ: ىم٤مل

 أب٤م ي٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمف وم٘م٤مل ؾمٚمامن أُمره سم٤مًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٞمخؼم اًمدرداء

 ش.ؾمٚمامن صدق: »رواي٦م وذمش ؾمٚمامن ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ،  طم٘م٤م قمٚمٞمؽ جلًدك إن! اًمدرداء

 (339 ص فاًمزوم٤م آداب)

 معصقة همقفا ايمتي ايمدفموة ضمضور سمرك

 إٟمٙم٤مره٤م ي٘مّمد أن إٓ ُمٕمّمٞم٦م قمغم اؿمتٛمٚم٧م إذا اًمدقمقة طمْمقر جيقز وٓ

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اًمرضمقع وضم٥م وإٓ أزيٚم٧م وم٢من إزاًمتٝم٤م وحم٤موًم٦م

 :ىم٤مل قمكم قمـ :األول

 ومرضمع شمّم٤موير اًمٌٞم٧م ذم ومرأى ومج٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومدقمقت ـمٕم٤مُم٤م صٜمٕم٧م

 ؾمؽما  اًمٌٞم٧م ذم إن: »ىم٤مل وأُمل؟ أن٧م سم٠ميب أرضمٕمؽ ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل]

 ش[.شمّم٤موير ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م وإن شمّم٤موير ومٞمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رآه٤م ومٚمام شمّم٤موير ومٞمٝم٤م (3)ٟمٛمرىم٦م اؿمؽمت أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ :ايمثاين

 إمم أتقب! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م اًمٙمراهٞم٦م وضمٝمف ذم ومٕمروم٧م يدظمؾ ومٚمؿ اًم٤ٌمب قمغم ىم٤مم

 اؿمؽميتٝم٤م: وم٘مٚم٧مش اًمٜمٛمرىم٦م؟ هذه سم٤مل ُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل أذٟم٧ٌم؟ ُم٤مذا رؾمقًمف وإمم اهلل

 :ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل وشمقؾمده٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمت٘مٕمد ًمؽ

 يٕمذسمقن اًمتّم٤موير هذه يٕمٛمٚمقن اًمذيـ إن: »رواي٦م وذم اًمّمقر هذه أصح٤مب إن»

 اًمّمقر[ هذه ُمثؾ] ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م وإن ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ وي٘م٤مل (2)شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 .(3) [أظمرضمتٝم٤م طمتك دظمؾ ومام: ىم٤مًم٧مش ]الئٙم٦ماعم شمدظمٚمف ٓ

                                                           

 شاًمٕمرب ًم٤ًمن» و شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام اًمقؾم٤مدة هل ( 3)

 :احلدي٨م ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه حت٧م احل٤مومظ ىم٤مل ( 2)

 اجلٛمٚم٦م ىمدم وإٟمام اًمدظمقل ُمـ ُٓمتٜم٤مقمف اعمٓم٤مسم٘م٦م هل اجلٛمٚم٦م وهذه اًمّمقر ذم سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن وومٞمف»

 = طمّمؾ إذا اًمققمٞمد ٕن اًمّمقر اخت٤مذ قمـ سم٤مًمزضمر اهتامُم٤م قمٚمٞمٝم٤م. .. اًمّمقر هذه أصح٤مب إن: يٕمٜمل إومم



 312   اًمقًمٞمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُم٤مئدة قمغم ي٘مٕمدن ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل :ايمثايمث

 ش.سم٤مخلٛمر قمٚمٞمٝم٤م يدار

 قمغم وإُمثٚم٦م قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى ذيمرٟم٤م ُم٤م وقمغم

 :ُمٜمٝم٤م أن حييين ُم٤م قمغم وم٠مىمتٍم ضمدا يمثػمة ذًمؽ

 اًمِم٤مم ىمدم طملم قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن - قمٛمر قممُم - أؾمٚمؿ قمـ - أ

 أن٧م وشمٙمرُمٜمل دمٞمئٜمل أن أطم٥م إين: ًمٕمٛمر وم٘م٤مل اًمٜمّم٤مرى ُمـ رضمؾ (2)ًمف ومّمٜمع

 :قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ًمف وم٘م٤مل - اًمِم٤مم قمٔمامء ُمـ رضمؾ وهق - وأصح٤مسمؽ

 .(5)شومٞمٝم٤م اًمتل اًمّمقر أضمؾ ُمـ يمٜم٤مئًٙمؿ ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م»

: وم٘م٤مل ومدقم٤مه ـمٕم٤مُم٤م ًمف صٜمع رضمال أن - قمٛمرو سمـ قم٘م٦ٌم - ُمًٕمقد أيب قمـ- ب

 .دظمؾ صمؿ اًمّمقرة يمن طمتك يدظمؾ أن وم٠مبك ٟمٕمؿ: ىم٤مل صقرة؟ اًمٌٞم٧م أذم

                                                           

 ومٞمٙمقن ُم٤ٌمذ واعمًتٕمٛمؾ ُمت٥ًٌم وم٤مًمّم٤مٟمع ًمتًتٕمٛمؾ إٓ شمّمٜمع ٓ ٕهن٤م عمًتٕمٛمٚمٝم٤م طم٤مصؾ ومٝمق ًمّم٤مٟمٕمٝم٤م

 (.سم٤مًمققمٞمد أومم

 :5/25/2 ذم اًمٌٖمقي ىم٤مل ( 3)

 ممـ يٙمقن أن إٓ جيٞم٥م أٓ اًمقاضم٥م وم٢من واعمالهل اعمٜم٤ميمػم ُمـ رء ومٞمٝم٤م وًمٞمٛم٦م إمم دقمل ُمـ أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»

 .شوهنٞمف سمحْمقره يرومع أو يؽمك طمي ًمق

 اؾمتٕمٛمؾ ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم يدل ُم٤م ومٞمف وم٢من 58 اعم٠ًمخ٦م ذم أيت قم٤مئِم٦م حلدي٨م خم٤مًمػ احلدي٨م هذا وفم٤مهر: ٚم٧مىم

 طمٙمك وىمد ذًمؽ أنٙمر ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم يدل وم٢مٟمف هذا أُم٤م وؾم٤مدشم٤من سمف وقمٛمؾ ىمٓمع أن سمٕمد اًمّمقر ومٞمف اًمذي اًمًؽم

 أن وهق آظمر وضمٝم٤م قمٜمده ُمـ هق وذيمر اًمٕمٚمامء قمـ أىمقٓ احلديثلم سملم اجلٛمع ذم 31/521 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ

 :ىم٤مل هب٤م يرشمٗمؼ ص٤مر ومٚمٝمذا هٞمئتٝم٤م قمـ ومخرضم٧م ُمثال اًمّمقرة وؾمط ذم اًم٘مٓمع وىمع اًمًؽم ىمٓمٕم٧م ح٤م قم٤مئِم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل. شهريرة أيب طمدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت وُم٤م اًمّمقر ٟم٘مض ذم ىمٌٚمف اًم٤ٌمب ذم احلدي٨م اجلٛمع هذا وي١ميد»

 يم٤مٟم٧م وًمق اعمّمقرة اًمقؾم٤مدة اؾمتٕمامل ُمـ اعمٜمع ذم ٦مسحي وم٢مهن٤م إظمػمة ًمٚمزي٤مدة ُمٜمف سمد ٓ اجلٛمع وهذا: ىمٚم٧م

 .اح٤مل قمغم حم٤مومٔم٦م ذًمؽ يٖمتٗمر وم٘مد اعمت٤مع أو اًمثقب سم٢مشمالف إٓ شمٖمٞمػمه٤م يٙمـ مل إذا إٓ ممتٝمٜم٦م

 .ـمٕم٤مُم٤م: يٕمٜمل ( 2)

 اعمٛمتٚمئ٦م اًمٙمٜم٤مئس ذم احلْمقر ُمـ اعمِم٤ميخ سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م قمغم واوح٤م دًمٞمال قمٛمر ىمقل ذم أن واقمٚمؿ ( 5)

 وًمٙمٜمٝمؿ احلد هذا قمٜمد وىمػ إُمر وًمٞم٧م همػمهؿ أو اعم١ًموًملم سمٕمض ًمرهم٦ٌم ُمٜمٝمؿ اؾمتج٤مسم٦م واًمتامصمٞمؾ رسم٤مًمّمق

 صمؿ – ُمًٚمام يٙمقن وىمد – ومٞمٝم٤م اعمتٙمٚمٛملم سمٕمض ُمـ واًمْمالل اًمٙمٗمر يمٚمٛم٦م يًٛمٕمقن اًمِمديد إؾمػ ُمع

! ًٞمحلوُم ُمًٚمؿ سملم ومرق ٓ إٟمف! يٕمٚمٛمقن وهؿ ذًمؽ ذم اًمنمع طمٙمؿ ئمٝمرون وٓ! يٜمٓم٘مقن وٓ يٜمّمتقن

 ًمف حيٙمؿ ٓ ٟمٗمًف اعمًٚمؿ أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع ُمًٚمام ًمٞمس عمـ سم٤مًمِمٝم٤مدة آظمريـ وطمٙمؿ ًمٚمجٛمٞمع واًمقـمـ هلل اًمديـ

 .راضمٕمقن وإًمٞمف هلل وم٢مٟم٤م اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ذًمؽ وهمػم ًمدهيؿ ُمٕمرووم٦م سمنموط إٓ سم٤مًمِمٝم٤مدة
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 : إوزاقمل اإلُم٤مم ىم٤مل - ج

 .ُمٕمزاف وٓ ـمٌؾ ومٞمٝم٤م وًمٞمٛم٦م ٟمدظمؾ ٓ

 (363 ص اًمزوم٤مف آداب)

 زمدع فمعم اظمشتؿؾة ايمويمقؿة ضمضور جيوز هل

 ؟..إًمٞمٝم٤م ْمقراحل جيقز هؾ..اًمٌدقمٞم٦م اًمقًمٞمٛم٦م :مداطمؾة

 ويٌلم ًمٞمٜمٙمر طمي ومٛمـ..واإلصالح ًمإلٟمٙم٤مر جيقز جيقز، وٓ جيقز :ايمشقخ

 ُمـ ذيمرٟم٤م يمام يٙمـ مل ًمٌمء شم٠مجٞمد ومٞمف احلْمقر ٕن جيقز: ومال وإٓ ضم٤مز اًمنمع طمٙمؿ

 .اًمًٚمػ قمٛمؾ

 (11:13:38/ب14: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايمدفموة ضمرض ظمن يستحب ما

 :أُمران اًمدقمقة طمي عمـ ويًتح٥م

 :أنقاع وهق ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضم٤مء سمام اًمٗمراغ سمٕمد ًمّم٤مطمٌٝم٤م قمقيد أن :األول

 ومرغ ومٚمام وم٠مضم٤مسمف ومدقم٤مه ـمٕم٤مُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل صٜمع أب٤مه أن سمن سمـ اهلل قمٌد قمـ - أ

 :ىم٤مل ـمٕم٤مُمف ُمـ

 ش.رزىمتٝمؿ ومٞمام هلؿ وسم٤مرك وارمحٝمؿ هلؿ اهمٗمر مهللا»

. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم زم وص٤مطم٤ٌمن أن٤م ىمدُم٧م: ىم٤مل إؾمقد سمـ اعم٘مداد قمـ - ب

 إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م وم٤مٟمٓمٚمؼ أطمد يْمٗمٜم٤م ومٚمؿ ًمٚمٜم٤مس ومتٕمروٜم٤م ؿمديد قعضم وم٠مص٤مسمٜم٤م

 أضمزئف ومٙمٜم٧مش أرسم٤مقم٤م سمٞمٜمٜم٤م أخ٤ٌمهن٤م ضمزئ ُم٘مداد ي٤م: »زم وم٘م٤مل أقمٜمز أرسمع وقمٜمده ُمٜمزًمف

 وم٤مطمتٌس[ ٟمّمٞمٌف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل وٟمرومع ٟمّمٞمٌف إٟم٤ًمن يمؾ ومٞمنمب] أرسم٤مقم٤م سمٞمٜمٜم٤م

 إنّم٤مر سمٕمض أتك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ٟمٗمز ومحدصم٧م ًمٞمٚم٦م ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ىمٛم٧م طمتك يمذًمؽ أزل ومٚمؿش! »ٟمّمٞمٌف ذسم٧م ومٚمق روي طمتك وذب ؿمٌع طمتك وم٠ميمؾ
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: وم٘مٚم٧م طمدث وُم٤م ىمدم ُم٤م أظمذين ومرهم٧م ومٚمام اًم٘مدح همٓمٞم٧م صمؿش! »ومنمسمتف ٟمّمٞمٌف إمم

 ُمـ ؿمٛمٚم٦م وقمكم: ىم٤مل] (3)ومتًجٞم٧م ؿمٞمئ٤م جيد وٓ ضم٤مئٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل جيلء

 رأد ظمرج ىمدُمل قمغم أرؾمٚم٧م ذاوإ ىمدُم٤مي ظمرضم٧م رأد قمغم رومٕم٧م يمٚمام صقف

[ ومٜم٤مُم٤م ص٤مطم٤ٌمي وأُم٤م: ىم٤مل] ٟمٗمز أطمدث وضمٕمٚم٧م[ اًمٜمقم جيٞمئٜمل ٓ وضمٕمؾ:[ ]ىم٤مل

 يقىمظ وٓ اًمٞم٘مٔم٤من يًٛمع شمًٚمٞمٛم٦م ومًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دظمؾ إذ يمذًمؽ أن٤م ومٌٞمٜم٤م

 :وم٘م٤مل ؿمٞمئ٤م ير ومٚمؿ ومٙمِمٗمف اًم٘مدح أتك صمؿ[ ومّمغم اعمًجد أتك صمؿ] اًمٜم٤مئؿ

 إمم ومٕمٛمدت] اًمدقمقة واهمتٜمٛم٧مش ، ؾم٘م٤مين ُمـ واؾمؼ أـمٕمٛمٜمل ُمـ أـمٕمؿ مهللا»

 ومجٕمٚم٧م إقمٜمز أتٞم٧م صمؿ وم٠مظمذهت٤م(2)اًمِمٗمرة إمم وم٘مٛم٧م[ قمكم ومِمددهت٤م اًمِمٛمٚم٦م

 إٓ واطمدة رضع قمغم يدي متر ومال[ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل وم٠مذسمح] اؾمٛمـ أهي٤م ش5»أضمتًٝم٤م

[ ومٞمف حيٚمٌقا  أن يٓمٛمٕمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م حمٛمد ٔل إٟم٤مء إمم ومٕمٛمدت] ش4»طم٤مومال وضمدهت٤م

 ذسمتؿ أُم٤م: »وم٘م٤مل] ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل[ سمف] أتٞم٧م صمؿ اًم٘مدح ُمألت تكطم ومحٚم٧ٌم

سمٙمؿ : وم٘م٤مل إزم رأؾمف ومرومع! اهلل رؾمقل ي٤م اذب: وم٘مٚم٧م:[ ىم٤ملش ُم٘مداد؟ ي٤م اًمٚمٞمٚم٦م ذا

 صمؿ روي طمتك ومنمب اخلؼم صمؿ اذب: ىمٚم٧مش اخلؼم؟ ُم٤م ُم٘مداد ي٤م ؾمقآشمؽ سمٕمض»

 وحٙم٧م شمفدقمق وأص٤مسمتٜمل روي ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمروم٧م ومٚمام ومنمسم٧م ٟم٤موًمٜمل

 ُمـ ٟمزًم٧م سمريم٦م هذه: »وم٘م٤مل وم٠مظمؼمشمفش اخلؼم؟ ُم٤م: »وم٘م٤مل إرض إمم أخ٘مٞم٧م طمتك

 إذا[ سم٤محلؼ سمٕمثؽ واًمذي: ]وم٘مٚم٧مش ص٤مطمٌٞمٜم٤م؟ ٟمً٘مل طمتك أقمٚمٛمتٜمل ومٝمال اًمًامء

 .أظمٓم٠مت ُمـ أب٤مزم ومام اًمؼميم٦م وإي٤مك أص٤مسمتٜمل

 إمم ضم٤مء وم٢مذا إنّم٤مر يزور يم٤من] ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن همػمه أو أنس قمـ :ايمثاين

 رؤوؾمٝمؿ ويٛمًح هلؿ ومٞمدقمقا  طمقًمف يدورون إنّم٤مر صٌٞم٤من ضم٤مء إنّم٤مر دور

 اًمًالم: »وم٘م٤مل ؾمٕمد قمغم اؾمت٠مذن[ ومـ قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد سم٤مب إمم وم٠متك قمٚمٞمٝمؿ ويًٚمؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يًٛمع ومل اهلل ورمح٦م اًمًالم وقمٚمٞمؽ: ؾمٕمد وم٘م٤ملش اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

                                                           

 .يٜم٤مم أن يريد: يٕمٜمل شمٖمٓمٞم٧م: أي ( 3)

 .اًمٕمريْم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمًٙملم هل ( 2)

 .سمٞمدي ٤مأُمًٝم: أي ( 5)

 .ًمٌٜم٤م ممتٚمئ٤م: أي ( 4)
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 ومقق يزيد ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌلا ويم٤من] يًٛمٕمف ومل صمالصم٤م ؾمٕمد قمٚمٞمف ورد صمالصم٤م ؾمٚمؿ طمتك

 ي٤م: وم٘م٤مل ؾمٕمد واشمٌٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومرضمع[ اٟمٍمف وإٓ ًمف أذن وم٢من شمًٚمٞمامت صمالث

 ومل قمٚمٞمؽ رددت وًم٘مد سم٠مذين هل إٓ شمًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمٛم٧م ُم٤م وأُمل أن٧م سم٠ميب! اهلل رؾمقل

 صمؿ[ اهلل رؾمقل ي٤م وم٤مدظمؾ] اًمؼميم٦م وُمـ ؾمالُمؽ ُمـ أؾمتٙمثر أن أطم٧ٌٌم أؾمٛمٕمؽ

 :ىم٤مل ومرغ ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل وم٠ميمؾ زسمٞم٤ٌم ًمف وم٘مرب اًمٌٞم٧م أدظمٚمف

 .(3)ش اًمّم٤مئٛمقن قمٜمديمؿ وأومٓمر اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٙمؿ وصٚم٧م إبرار ـمٕم٤مُمٙمؿ أيمؾ»

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف واًمؼميم٦م سم٤مخلػم وًمزوضمف ًمف اًمدقم٤مء: اًمث٤مين إُمر

 :ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :األول

ة ومتزوضم٧م سمٜم٤مت شمًع أو سمٜم٤مت ؾمٌع وشمرك أيب هٚمؽ  اهلل رؾمقل زم وم٘م٤مل صمٞم٤ٌم اُمرأ

: ىم٤مل صمٞم٤ٌم سمؾ: ىمٚم٧مش صمٞم٤ٌم أم أبٙمرا : »وم٘م٤مل ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧مش ضم٤مسمر؟ ي٤م شمزوضم٧م: »ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل قمٌد إن: ًمف وم٘مٚم٧مش وشمْم٤مطمٙمؽ؟ وشمْم٤مطمٙمٝم٤م وشمالقمٌؽ شمالقمٌٝم٤م ضم٤مري٦م ومٝمال»

 اُمرأة ومتزوضم٧م سمٛمثٚمٝمـ أضمٞمئٝمـ أن يمره٧م وإين سمٜم٤مت[ ؾمٌع أو شمًع] وشمرك هٚمؽ

 :وم٘م٤مل وشمّمٚمحٝمـ قمٚمٞمٝمـ شم٘مقم

 .ظمػما  زم ىم٤مل أوش ًمؽ اهلل سم٤مرك»

ٕنّم٤مر ُمـ ٟمٗمر ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض سمريدة قمـ :ايمثاين  وم٠متك وم٤مـمٛم٦م قمٜمدك: ًمٕمكم ا

 ذيمرت! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤ملش ـم٤مًم٥م؟ أيب اسمـ طم٤مضم٦م ُم٤م: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف ومًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ـم٤مًم٥م أيب سـم قمكم ومخرج قمٚمٞمٝمام يزد ملش وأهال ُمرطم٤ٌم: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

ٕنّم٤مر ُمـ اًمرهط ؽأوئل قمغم : زم ىم٤مل أنف همػم أدري ُم٤م: ىم٤مل وراءك؟ ُم٤م: ىم٤مًمقا  يٜمتٔمروٟمف ا

هؾ أقمٓم٤مك إطمدامه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ يٙمٗمٞمؽ: وم٘م٤مًمقا  وأهال ُمرطم٤ٌم  يم٤من ومٚمام واعمرطم٥م ٕا

 يمٌش قمٜمدي: ؾمٕمد وم٘م٤مل وًمٞمٛم٦م ُمـ ًمٚمٕمروس سمد ٓ إٟمف قمكم ي٤م: ىم٤مل زوضمف سمٕمدُم٤م ذًمؽ سمٕمد

ٕنّم٤مر ُمـ رهط ًمف ومجع ٜم٤مء ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام ذرة ُمـ أصققم٤م ا  طمتك ؿمٞمئ٤م حتدث ٓ: ىم٤مل اًم
                                                           

 يٗمٓمر طمتك سم٤مًمتقومٞمؼ اًمٓمٕم٤مم ًمّم٤مطم٥م دقم٤مء هق سمؾ إومٓم٤مره سمٕمد سم٤مًمّم٤مئؿ ُم٘مٞمدا ًمٞمس اًمذيمر هذا أن واقمٚمؿ ( 3)

ر ـمٕم٤مُمٙمؿ أيمؾ»: إظمريلم يم٤مجلٛمٚمتلم ومٝمق إومٓم٤مرهؿ أضمر ويٜم٤مل قمٜمده اًمّم٤مئٛمقن  قمٚمٞمٙمؿ وصٚم٧م إبرا

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف اًمتٍميح احلدي٨م ذم وًمٞمس خيٗمك ٓ يمام دقم٤مء إٓ يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وهق( اعمالئٙم٦م

 .سم٤مًمّم٤مئؿ ختّمٞمّمف جيقز ومال ص٤مئام يم٤من
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 وسم٤مرك ومٞمٝمام سم٤مرك مهللا: »وم٘م٤مل قمكم قمغم أومرهمف صمؿ ومٞمف ومتقو٠م سمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومدقم٤م شمٚم٘م٤مين

 ش.سمٜم٤مئٝمام ذم هلام

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مًم٨م

قة وم٢مذا اًمدار وم٠مدظمٚمتٜمل أُمل وم٠متتٜمل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمزوضمٜمل ٕنّم٤مر ُمـ ًٟم : وم٘مٚمـ اًمٌٞم٧م ذم ا

 .(3)شـم٤مئر ظمػم وقمغم واًمؼميم٦م اخلػم قمغم»

ل أن هريرة أيب قمـ: اخل٤مُمس ٤من (2)روم٠م إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم  اهلل سم٤مرك: »ىم٤مل شمزوج إذا اإلًٟم

 ش.ظمػم قمغم: رواي٦م وذم ذم سمٞمٜمٙمام ومجع قمٚمٞمؽ اهلل وسم٤مرك ًمؽ

 (366 ص اًمزوم٤مف آداب)

 اجلاهؾقة هتـئة وايمبـكم زمايمرهماء

ٜملم سم٤مًمروم٤مء: »ي٘مقل وٓ  هنل وىمد اجل٤مهٚمٞم٦م قمٛمؾ ُمـ وم٢مٟمف يٕمٚمٛمقن ٓ اًمذيـ يٗمٕمؾ يمامش واًٌم

 قمٚمٞمف ومدظمؾ ضمِمؿ ُمـ اُمرأة شمزوج ـم٤مًم٥م أيب سمـ قم٘مٞمؾ أن احلًـ قمـ: ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ذم قمٜمف

ٜملم سم٤مًمروم٤مء: وم٘م٤مًمقا  اًم٘مقم [ ذًمؽ قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٢من] ذًمؽ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: وم٘م٤مل واًٌم

 .ٟم١مُمر يمٜم٤م يمذًمؽ إٟم٤م قمٚمٞمٙمؿ وسم٤مرك ًمٙمؿ اهلل سم٤مرك: ا ىمقًمق: ىم٤مل زيد؟ أب٤م ي٤م ٟم٘مقل ومام: ىم٤مًمقا 

 (373 ص اًمزوم٤مف آداب)

 وايمبـكم زمايمرهماء: ضمديثا يمؾؿتزوج وموهلم ضمؽم

 ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن :ايمشقخ

 ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م،

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ نأ وأؿمٝمد

                                                           

 .ٟمّمٞمٌف: اإلٟم٤ًمن وـم٤مئر وٟمّمٞم٥م طمظ أومْمؾ قمغم: أي ( 3)

ء سمٗمتح ( 2)  أهؾ شم٘مقهل٤م يمٚمٛم٦م ويم٤مٟم٧م شواًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مه»: ىمقهلؿ ُمقوع ذم ًمف دقم٤م ُمٕمٜم٤مه ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء وشمِمديد اًمرا

 . 9/382 شاًمٗمتح» ذم يمذا. قمٜمٝم٤م لاًمٜمٝم ومقرد اجل٤مهٚمٞم٦م



 317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  آل♂ ]ُُم

٤َم َي٤م[.. ▬312: قمٛمران  َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ـْ ُمِ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأهيُّ

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم

 َ ٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّللَّ ٤َم َي٤م[.. ▬3: اًمٜم٤ًمء♂ ]َرىمِٞم ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 [.71-69: إطمزاب♂ ]قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا

 : سمٕمد أُم٤م

 إُمقر وَذّ  ، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 : وسمٕمد اًمٜم٤مر، ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م يمؾو حمدصم٤مهت٤م،

 هم٤مزي أظمٞمٜم٤م سمٜم٤مء وهل اهلل، ؿم٤مء إن اعم٤ٌمريم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ذيمره حيًـ مم٤م وم٢مٟمف

 .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اًمًٕم٤مدة و اخلػم ومٞمف يٙمقن أن ٟمرضمق اًمذي اًمٌٜم٤مء هذا زوضمتف، قمغم

ر أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ   وقمٚمٛمٝم٤م ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٞمٝم٤مقمٚم يم٤من اًمتل سم٤مًمًٜم٦م ُٟمَذيمِّ

 سمٕم٤ٌمرةٍ  سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ هيٜمئ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤من طمٞم٨م اًمٓمٞم٦ٌم، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ أصح٤مسمف

 سم٤مًمروم٤مء: »شمزوج وىمد ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ىمقل وهل إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم ومٞمٝم٤م ظمػم ٓ

 ش.واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء: »سم٘مقًمف سمٕمْم٤مً  هيٜمئ سمٕمْمٝمؿ يم٤منش. واًمٌٜملم

 قمغم احل٤مرض قمٍمٟم٤م ذم قم٤مدت ىمد اًمٕم٤مدة هذه أن يٕمٚمٛمقن احل٤مرضيـ مجٞمع وًمٕمؾ

 يٕمٚمـ صمؿش واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء: »قمٜمقان وإيمؼم إؾمقد سم٤مخلط يٙمت٥م اجلرائد، صٗمح٤مت

 أبٓمٚمٝم٤م اًمتل اجل٤مهٚمٞم٦م، اًمتٝمٜمئ٦م هبذه وهيٜمئقٟمف ومالٟم٦م، قمغم قم٘مده قم٘مد سم٠منف ومالن قمـ

 ومام وديدٟمف، مواًمًال اًمّمالة قمٚمٞمف قم٤مدشُمف هق يمام ُمٜمٝم٤م سمخػم وضم٤مءٟم٤م ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قمٝمد ذم يم٤من ُم٤م سمخػم ضم٤مء أنف قمـ ومْمالً  ىمٌؾ، ُمـ إنٌٞم٤مء سمف ضم٤مءت ُم٤م سمخػم إٓ ضم٤مءٟم٤م

 .اجل٤مهٚمٞم٦م

 طم٘م٤مً  ويم٤من إٓ ٟمٌل ُمـ ُم٤م: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وًم٘مد

 أن واضم٤ًٌم، قمٚمٞمف طم٘م٤مً  ويم٤من إٓ ٟمٌل ُمـ ُم٤مش »هلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف َيُدّل  أن قمٚمٞمف

٤ٌمقم٤مً  : ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م وهذا ،شهلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف يدل  شم٘مدُمف عمـ ُمٜمف اشمِّ



 318   اًمقًمٞمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

♂ اىْمَتِدهِ  وَمٌُِٝمَداُهؿُ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ًم٘مقل وشمٓمٌٞم٘م٤مً  ُمٜمف إقمامًٓ  وإنٌٞم٤مء، اًمرؾمؾ ُمـ

 [.91: إنٕم٤مم]

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمف ىم٤مل طمٞم٨م آظمر، طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذًمؽ وأيمد 

سمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً  ريم٧ُم شم ُم٤م: »واًمًالم ديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشُمٙمؿ إٓ اهلل إمم ُيَ٘مرِّ ٌَٕمِّ  ُي

سمٙمؿ اهلل قمـ  ش.قمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر إمم وُيَ٘مرِّ

 اجل٤مهٚمٞم٦م وهذه اًم٘مديٛم٦م، اجل٤مهٚمٞم٦م شمٚمؽ سمديؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضم٤مء ومٌامذا

 واًمٌٜملم؟ سم٤مًمروم٤مء: اًمٕمٍمي٦م

 اًمتًٚمٞمؿ؟ وأتؿ اًمّمالة أومْمؾ قمٚمٞمف اعمرؾمٚملم ؾمٞمد سمف ضم٤مء اًمذي اًمٌديؾ هق ُم٤م 

 سمٞمٜمٙمام ومجع قمٚمٞمؽ، وسم٤مرك ًمؽ، اهلل سم٤مرك: »اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق أٓ 

 ش.ظمػم ذم

 أظم٤مهؿ هُيَٜمِّئقا  وأن يٚمتزُمقه، أن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمغم يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمدقم٤مء هذا

 قمٚمٞمؽ، وسم٤مرك ًمؽ، اهلل سم٤مرك: »ًمف ومٞم٘مقل ُمًٚمٛم٦ٍم، ًمف سم٠مظم٧م يتزوج طمٞمٜمام اعمًٚمؿ

 ش.ظمػم ذم سمٞمٜمٙمام ومجع

 يمثػم قمٜمد ُمٝمجقر ُمٖمٛمقر أُمر هق اًمتؼميؽ، هذا أن أو اًمٕم٤مدة، هذه أن أقمٚمؿ أن٤م

 ًمًٜم٦م شمٕمٚمٛمٝمؿ قمـ سُمْٕمِدهؿ سم٥ًٌم وذًمؽ اًمٞمقم: اعمًٚمٛملم أيمثر َٟمُ٘مؾ مل إن اعمًٚمٛملم، ُمـ

 ذم هذا أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ اًمًٜم٦م ُمـ يٕمٚمٛمقن ُم٤م شمٓمٌٞمؼ قمـ واسمتٕم٤مدهؿ ضمٝم٦م، ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ

 سمٕمْمٝمـ اًمًٜم٦م هذه يتٕم٤مـملم أن قمـ سمٙمثػم أبٕمد إهنـ! اًمٜم٤ًمء؟ ذم سم٤مًمٙمؿ ومام اًمرضم٤مل،

 ًمِؽ، اهلل سم٤مرك: »زواضمٝم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمًٚمٛم٦م ٕظمتٝم٤م اًمقاطمدة شم٘مقل أن سمٕمض، ُمع

 ش.ظمػم ذم سمٞمٜمٙمام ومجع قمٚمٞمِؽ، وسم٤مرك

 سمديؾ إي٤مه وقمٚمَّٛمٜم٤م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف ضم٤مء اًمذي هق اًمتؼميؽ ومٝمذا

 .واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء: ىمقهلؿ وهل أٓ واحلديث٦م، اًم٘مديٛم٦م ٚمٞم٦ماجل٤مه شمؼميؽ

 .: ..(2: 51/ 21/واًمٜمقر اهلدى) 



 319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

 ايمرصمال طمدمة فمعم ايمعروس ومقام

 ُمتًؽمة يم٤مٟم٧م إذا ٟمٗمًٝم٤م اًمٕمروس اعمدقمقيـ ظمدُم٦م قمغم شم٘مقم أن ُمـ سم٠مس وٓ

 اًمٜمٌل دقم٤م اًم٤ًمقمدي أؾمٞمد أبق (3)قمرس ح٤م: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ حلدي٨م اًمٗمتٜم٦م وأُمٜم٧م

 وذم سمٚم٧م أؾمٞمد أم اُمرأتف إٓ إًمٞمٝمؿ ىمدُمف وٓ ـمٕم٤مُم٤م هلؿ صٜمع ومام صح٤مسمفوأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٓمٕم٤مم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومرغ ومٚمام اًمٚمٞمؾ ُمـ طمج٤مرة ُمـ (2)شمقر ذم مترات أن٘مٕم٧م: رواي٦م

 .(4) [اًمٕمروس وهل ظم٤مدُمٝمؿ يقُمئذ اُمرأتف ومٙم٤مٟم٧م] سمذًمؽ شمتحٗمف ومً٘متف ًمف (5)أُم٤مصمتف

 (376 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 :شاًمٚم٤ًمن» ذم ىم٤مل سمزوضمتف دظمؾ: أي ( 3)

 شوأقمرس هب٤م قمرس ويمذًمؽ هب٤م ودظمؾ قمرؾم٤م اختذه٤م: وأقمرس قمرس وىمد»

 .احلج٤مرة ُمـ يم٤من أنف هٜم٤م سملم وىمد وهمػمه ٟمح٤مس ُمـ يٙمقن إٟم٤مء ( 2)

 .ورسم٤مقمٞم٤م صمالصمٞم٤م وأُم٤مصمتف ُم٤مصمتف: ي٘م٤مل سمٞمده٤م ُمرؾمتف: أي ( 5)

ز احلدي٨م وذم»: ٤مومظاحل ىم٤مل ( 4)  اًمٗمتٜم٦م أُمـ قمٜمد ذًمؽ حمؾ أن خيٗمك وٓ يدقمقه وُمـ زوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م ضمقا

ز اًمًؽم ُمـ قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وُمراقم٤مة تف اًمرضمؾ اؾمتخدام وضمقا  اًمقًمٞمٛم٦م ذم يًٙمر ٓ ُم٤م وذب ذًمؽ ُمثؾ ذم اُمرأ

ز وومٞمف  .شُمٜمٛمٕمف دون سمٌمء اًمقًمٞمٛم٦م ذم اًم٘مقم يمٌػم إيث٤مر ضمقا

 أدٟمك يِمػم ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ مم٤م احلج٤مب ٟمزول ىمٌؾ يم٤مٟم٧م ٦ماحل٤مدصم هذه أن ودقمقى: ىمٚم٧م

ة أن إمم إؿم٤مرة  اًمٗمالطم٤مت اًمٞمقم ٟمرى ٟمزال ٓ وٟمحـ اًمٜمًخ دقمقى إمم يّم٤مر طمتك ُمتجٚم٦ٌٌم همػم يم٤مٟم٧م اعمرأ

 احلدي٨م أن وم٤محلؼ وطمِمٛمتٝمـ سمًؽمهـ ُمتحٗمٔم٤مت وهـ ىمٞم٤مم أطمًـ اًمْمٞمقف سمخدُم٦م ي٘مٛمـ اعمتجٚم٤ٌٌمت

 ىمٞم٤مم سم٤مب»: ىمقًمف ُمٜمٝم٤م شمراضمؿ سمٕمدة احلدي٨م شمرضمؿ طمٞم٨م اًمٌخ٤مري هلذا أؿم٤مر وىمد ُم٤ميٜمًخف كهٜم٤م ًمٞمس حمٙمؿ

ة  صدر ذم ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمنموط ٟٓمٜمًك أن جي٥م وًمٙمـ شسم٤مًمٜمٗمس وظمدُمتٝمؿ اًمٕمرس ذم اًمرضم٤مل قمغم اعمرأ

 ٟم٤ًمئٝم٤م يمثرأ خلروج اًمٞمقم اعمدن ُمـ يمثػم ذم قمٛمٚمٞم٦م همػم ٟمٔمري٦م اإلسم٤مطم٦م هذه ضمٕمؾ هب٤م اًمتٛمًؽ ُمـ اًمتل اًمٌح٨م

 .وطمِمٛمتٝمـ أخًٌتٝمـ ذم اًمنميٕم٦م آداب قمـ
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 ايمعرزمقة ايمؾغة زمغغم ايمزواج فمؼد ضمؽم

 أو اًمزوضملم يم٤من إذا: يٕمٜمل اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م سمٖمػم اًمزواج ًمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمسمال

 اًمٕمرسمٞم٦م؟ يتٙمٚمامن ٓ اًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمام جيري اًمذي

 اصمٜملم، سملم قم٘مد يم٠ميِّ  اًمزواج قم٘مد ٕن ؾمٝمؾ، هذا ذم وإُمر اخلٓم٥م :ايمشقخ

ء أو سمٞمٕم٤مً  شمٕم٘مد ومٙمام  ًمٖم٦م سم٠مي واًمزوضم٦م اًمزوج سملم ًمٕم٘مدا ي٘مع ومٙمذًمؽ اصمٜملم، سملم ذا

 .يِمؽمط ٓ: أىمقل يمنمط اًمًٜم٦م، ذم وارد ِوْردٌ  أو ًمٗمظ هٜم٤مك يِمؽمط ومال يم٤مٟم٧م،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سمام اًمٜمٙم٤مح ظمٓم٦ٌم يٗمتتح أن اًمًٜم٦م ُمـ أن خيٗم٤مك ٓ ًمٙمـ 

  ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف أصح٤مسمف وُيَٕمٚمِّٛمٝم٤م ظُمٓمٌف، سمف يٗمتتح

م وم٢مذا إًمخ،..ٖمٗمرهوٟمًت وٟمًتٕمٞمٜمف  اًمزوضملم سملم اًمٕم٘مد يدي وسملم اخلٓم٦ٌم يدي سملم ىَمدَّ

 إقمجٛمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕم٘مد ذًمؽ شمٌع صمؿ اعمحٛمدي٦م، سم٤مًمًٜم٦م ضم٤مء وم٘مد اًمٜمٌقي٦م، اخلٓم٦ٌم هبذه

 .رء أي ذًمؽ ذم ومٚمٞمس

ق أن جي٥م   وهق ًمٚمٕم٘مد ذط هق ُم٤م وسملم احل٤مضم٦م يمخٓم٦ٌم ؾمٜم٦م هق ُم٤م سملم ُٟمَٗمرِّ

 ُمٝمام ًمٖم٦مٍ  سم٠ميِّ  يّمح واًم٘مٌقل اإلجي٤مب ومٝمذا اًمٚمٌس، إزاًم٦م ٕضمؾ واًم٘مٌقل، اإلجي٤مب

 .اًمٕمجٛم٦م ذم قمري٘م٦م يم٤مٟم٧م

 : ..(34: 36/   37/   واًمٜمقر اهلدى)

 اظملذون مفـة

 .يًٛمك اًمذي اح٠مذون ُمٝمٜم٦م، اًمٜمٙم٤مح قم٘مقد اخت٤مذ جيقز هؾ :مداطمؾة

ٌَؾ ُمـ ُم٠مذون هق اح٠مذون :ايمشقخ : اًم١ًمال اًم١ًمال، قمـ خيتٚمػ وهذا اًمدوًم٦م، ىِم

 ُمـ وهذا رضماًل  ختّمص اًمدوًم٦م أن واًمقاىمع ُمٝمٜم٦م، ذًمؽ يتخذ هق ٟمٗمًف، يٗمرض فأن

 شمّمٚمٞمح ُمٝمٜم٦م أن٤م اختذت يمام ُمٝمٜم٦م ذًمؽ يتخذ مل هذا أن اعمٝمؿ..ُمٜمف سمد ٓ اًمذي اًمتٜمٔمٞمؿ

 ٟمرى ُم٤م هذا اعمج٤مل، هذا ذم ظمّمّمتف اًمتل هل اًمدوًم٦م وإٟمام هٙمذا، ًمٞمس اًم٤ًمقم٤مت،
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 .ذًمؽ حقوٟم اًمت٠مذيـ وُمثؾ اخلٓم٤مسم٦م وُمثؾ ُم٤مٟمع ومٞمف

 (11:18:36( /7) راسمغ ومت٤موى)

 ايمزوصمكم ومران فمؼد زمعد ايمػاحتة ؽمورة ومراءة ضمؽم

 اًمزوضملم؟ ىمران قم٘مد سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ىمراءة وردت هؾ :مداطمؾة

 .ٓ :ايمشقخ

 هٞمؽ؟ ورد ُم٤م :مداطمؾة

 .ورد ُم٤م :ايمشقخ

 (11: 23: 57/ 523/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمـؽاح دم  ايمممط

 :اإلُم٤مم ىم٤مل

 اًمنموط ومٛم٘مّمقد سمدوٟمف، واضم٤ٌم يٙمـ مل ُم٤م سم٤مًمنمط يقضم٥م أن ًمف اعمِمؽمط وإٟمام

ُم٤م، وٓ واضم٤ٌم يٙمـ مل ُم٤م وضمقب  يٙمقن طمتك ًمإلجي٤مب، ٟمٗمٞم٤م ًمٞمس اإلجي٤مب وقمدم طمرا

 يٙمـ مل ُم٤م وضمقب يٗمٞمد أن سمد ومال صحٞمح ذط ويمؾ ًمٚمنمع، ُمٜم٤مىمْم٤م اعمِمؽمط

 يٙمـ مل ُم٤م ُمٜمٝمام يمؾ قمغم وحيرم ُم٤ٌمطم٤م، يٙمـ مل ُم٤م ُمٜمٝمام ًمٙمؾ أجْم٤م وي٤ٌمح واضم٤ٌم،

ُم٤م،  اعمٌٞمع، ذم صٗم٦م اؿمؽمط إذا ويمذًمؽ واعمتٜم٤ميمحلم، اعمتآضمريـ ُمـ يمؾ ويمذًمؽ طمرا

ة اؿمؽمـم٧م أو رهٜم٤م، أو  هبذا وي٤ٌمح وحيرم جي٥م وم٢مٟمف ُمثٚمٝم٤م: ُمٝمر قمغم زي٤مدة اعمرأ

 . ش555/  5» شاًمٗمت٤موى» ذم يمذا يمذًمؽ: يٙمـ مل ُم٤م اًمنمط:

 (2/475) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)
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 ايمـؽاح دم ايمورم ؼماطاؾم

 اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ قم٤مضمؾ يمرد هذا ٟم٠مظمذ ـمٌٕم٤مً  اًمٖمزازم، اًمِمٞمخ ذيمر :مداطمؾة

 ذم إطمٜم٤مف ىمقل شمرضمٞمحش سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »ذم أجْم٤مً  يذيمر اًمٙمت٤مب، هذا قمغم ٟم٤مس

 اًم٤ٌمب؟ هذا ذم ٟم٤مهْم٦م طمج٦م ًمألطمٜم٤مف يم٤من ومٝمؾ اعم٠ًمخ٦م،

 وهذا ،شسمقزم إٓ ٤محٟمٙم ٓ: »حلدي٨م شمْمٕمٞمٗمٝمؿ إٓ طمج٦م هلؿ ًمٞمس :ايمشقخ

 طمقل دائامً  يدٟمدٟمقن ممـ وأُمث٤مًمف اًمٖمزازم اًمِمٞمخ قمغم يٜمٌٖمل ؿمؽ سمال احلدي٨م

 اًمتل اًمدٟمدٟم٦م هذه يذيمر أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل قمٚمؿ، يمؾ ذم آظمتّم٤مص أهؾ ُمـ آؾمتٗم٤مدة

 احلدي٨م ٕهؾ يٕمرف وأن ذًمؽ، هق يٚمتزم أن اًمِم٤ٌمب، سمٕمض ُمع طمقهل٤م يدٟمدن

 وٓ اًمْمٕمٞمػ، ُمـ اًمّمحٞمح سمتٛمٞمٞمز ٤مص٦ماخل وُمٕمرومتٝمؿ وومْمٚمٝمؿ، اظمتّم٤مصٝمؿ،

 ..ُمث٘مػ قم٤مىمؾ إٟم٤ًمن يمؾ يٕمرومف قمام خيرج هذا ٕن اًمٗم٘مٝم٤مء: وسملم اعمحدصملم سملم خيٚمط

ي٤م آظمتّم٤مص ٕهؾ ٕن..   يْمٕمٗمقن طمٞمٜمام احلٜمٗمٞم٦م ومٕمٚمامء همػمهؿ، قمغم ُمزا

 ًمٓمرق ُمٜمٝمؿ اشم٤ٌمقم٤مً  وًمٞمس عمذهٌٝمؿ، اٟمتّم٤مراً  شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ذم يٜمٓمٚم٘مقن وم٢مٟمام طمديث٤ًم،

 أهؾ سملم ضمداً  يمٌػماً  ومرىم٤مً  ٟمٕمرف سم٤مًمتجرسم٦م وٟمحـ شمْمٕمٞمٗمٝم٤م، أو ٕطم٤مدي٨ما شمّمحٞمح

 ؿم٤مء إن ؾمٝمالً  ُمثالً  ذًمؽ قمغم وأرضب سم٤محلدي٨م، يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٗم٘مٝم٤مء، وسملم احلدي٨م،

 ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذـمٞم٦م سمٕمدم اًم٘مقل ُمٕمٚمقم هق يمام احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء رأي ُمـ وم٢من اهلل،

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف قمٚمؿ قمغم وهؿ سمقضمقهب٤م، ي٘مقًمقن وإٟمام اًمّمالة،

 جيقز وٓ آطم٤مد، طمدي٨م وًمٙمٜمف صحٞمح، طمدي٨م هذا: ي٘مقًمقن ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 جيقز ٓ: ي٘مقًمقن ؿمقاذهؿ، ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا إصقل، ًمٕمٚمؿ اؾمتٜم٤مداً  قمٜمدهؿ

شمر اًمٜمص ختّمٞمص شمر سم٤مًمٜمص هٜم٤م ويٕمٜمقن أطم٤مدي، سم٤مًمٜمص اعمتقا : شمٕم٤ممم ىمقًمف اعمتقا

َ  ٤مُمَ  وَم٤مىْمَرُءوا▬ ـَ  شَمٞمَنَّ  شمٞمن ُم٤م أـمٚم٘م٧م أي٦م هذه إن ي٘مقًمقن ،[21:اعمزُمؾ♂ ]اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

 ٕنف اعم٘مٞمد: اًمٜمٌقي سم٤محلدي٨م اعمٓمٚمؼ اًم٘مرآين اًمٜمص هذا شم٘مٞمٞمد جيقز ومال اًم٘مرآن، ُمـ

شمر شم٘مٞمٞمد قمٜمدهؿ جيقز وٓ آطم٤مد، طمدي٨م  .سم٤مٔطم٤مد اعمتقا

ٟمٌٝم٤م يمؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه أن٤مىمش أن أريد وًم٧ًم  أن أريد ًمٙمـ اومٝم٤م،أـمر أو ضمقا

 آطم٤مد، طمدي٨مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »طمدي٨م سم٠من ىمقهلؿ طمقل أدٟمدن
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 ًمٜمّمقص واًمٗمٝمؿ سم٤مًمٗم٘مف اعمٕمروم٦م ذم ؿم٠مهنؿ يم٤من ُمٝمام اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ىمقل ىمٞمٛم٦م ومام

 ٓ: »طمدي٨م أن ومٞمدقمقن اظمتّم٤مصٝمؿ، ُمـ ًمٞمس ومٞمام يتٙمٚمٛمقن طمٞمٜمام واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب

 وهق أٓ احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم وأُمػم آطم٤مد، طمدي٨م هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  عمـ صالة

 ذم اًم٘مراءة سمجزء اعمٕمرووم٦م رؾم٤مًمتف ُمٓمٚمع ذم ي٘مقل اًمٌخ٤مري إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم

 ش.اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اخلؼم شمقاشمر: اًمّمالة

 سمؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م، سم٤مٕطم٤مدي٨م يمتٌٝمؿ اُمتألت ىمد اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م سم٘مقل أن٠مظمذ: وم٢مذاً 

 قمٚمامء سمٕمض قمٚمٞمٝمؿ أنٙمره٤م ًم٘مد طمتك اعمقوققم٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ يمٌػم ىمًؿ وومٞمٝم٤م

 طمٞمٜمام اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ذم ٟم٘مقل ومامذا احلدي٨م، سمٕمٚمؿ اؿمتٖم٤مل هلؿ ممـ أنٗمًٝمؿ، احلٜمٗمٞم٦م

 وأُمػم آطم٤مد، طمدي٨م هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م ذاك ي٘مقًمقن

شمر أنف ي٘مقل حلدي٨ما ذم اعم١مُمٜملم  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا

 إمم اًمرضمقع جي٥م سم٠منف قمٚمٞمف، اًمرد صدد ذم ٟمحـ اًمذي اًمرضمؾ هذا ٟمذيمر ومٜمحـ وًمذًمؽ 

ظمتّم٤مص ذوي ظمذ إمم ومٛمٞمٚمف قمٚمؿ، يمؾ ذم ٓا  احلدي٨م رد قمغم اًم٘م٤مئؿ احلٜمٗمٞم٦م سمرأي ٕا

 أهؾ إمم قمٚمؿ يمؾ ذم اًمرضمقع جي٥م أنف اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م قمـ ُمٜمف َُمٞمٌْؾ  هذا اًمّمحٞمح،

ظمتّم٤مص  .ٓا

هقاء أهؾ أن أدري ًمٙمٜمل   ًمٞمس قمٚمٛمٞم٤مً، ُمٜمٝمج٤مً  يٚمتزُمقن ٓ ُمٍم يمؾ وذم قمٍم، يمؾ ذم ٕا

 فم٤مهري وشم٤مرةً  اعمذه٥م، طمٜمٗمل شم٤مرةً  اًمرضمؾ هذا ومؽمى اًمٗم٘مف، ذم وٓ سمؾ احلدي٨م، ذم وم٘مط

 ساط قمغم ؾمقي٤مً  يٛمٌم أن قمٚمٞمف يٗمرض قمٚمٛمٞم٤مً  ُمٜمٝمج٤مً  يٚمتزم ٓ ٕنف هٙمذا:.. وشم٤مرة اعمنمب،

 سمخ٤مص٦م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء، ُمـ يمثػم ساطم٦مً  أنٙمره ُم٤م، ُمٜمٝمج٤مً  يٜمٝم٩م هق وإٟمام ًت٘مٞمؿ،ُم

٤من ي٠مظمذ أن وهق اًمتٚمٗمٞمؼ، يٜمٙمرون اًمذيـ  ومٝمق هقاه، يقاومؼ أو يٜم٤مؾمٌف ُم٤م ُمذه٥م يمؾ ُمـ اإلًٟم

ٕنٙمح٦م ُمـ ًمٙمثػم وشمًٚمٞمٙم٤مً  شمقؾمٕم٦مً  احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم أن يرى ح٤م  اًمٕمٍم هذا ذم شم٘مع اًمتل ا

 أوًمٞم٤مء إذن دون اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم يتزوج وأُمريٙم٤م أوروسم٤م ذم اًمٙمٗمر سمالد ذم وسمخ٤مص٦م ٤مرض،احل

ٚمِّؽ أن يريد ومٝمق اًمٜم٤ًمء، ًَ  ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م ذم خمرضم٤مً  ًمف ومٞمجد ؾمٌٞمؾ، سم٠مدٟمك احلقاضمز هذه ُي

 ٟمجده يمت٤مسم٤مشمف سمٕمض ُمـ قمرومٜم٤م وىمد سمؾ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب جيد أظمرى ُم٠ًمخ٦م ذم ًمٙمٜمف اعم٠ًمخ٦م، هذه

ف هق ًُ  .يمٚمثقم أم أهم٤مين ًمٌٕمض يًتٛمع أن ًمف يٓمٞم٥م إٟمف ي٘مقل أن ُمـ يتقرع ٓ ٟمٗم
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غ أو يؼمر يمٞمػ هق: وم٢مذاً  ومف ًمٜمٗمًف يًقِّ  اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم قمـ ومْمالً  هق، اٟمحرا

 إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ذم جيده٤م ٓ ومًح٦م هٜم٤مك جيد ًمألهم٤مين، سم٤مٓؾمتامع اسمُتكم اًمذي اعمًٚمؿ

 قمـ اًمتٜمٗمٞمس ذم خمرضم٤مً  ًمف جيد اًمًٜم٦م، وود ٤محمٚمٝم همػم ذم سمحرارة قمٜمٝم٤م يداومع هق اًمتل

 .إندًمز طمزم اسمـ اًمٔم٤مهري اعمذه٥م ذم أُمث٤مًمف ُمـ ٕهقائٝمؿ اعمتٌٕملم وقمـ ٟمٗمًف،

 ىم٤مل يمام اًمٜمٗمقس ًمتٝمذي٥م ضم٤مءت اًمتل اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمـ يٌح٨م ٓ إذاً  ومٝمق 

ـْ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ : ▬شمٕم٤ممم ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ *  َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  [.31-9:ٛمساًمِم♂ ] َدؾمَّ

ه ُمع يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٌٞمحقا  مل ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء أن ضَمَرم ومال  ُم٠ًمخ٦م، يمؾ ذم هقا

 اًمِمٕمر سمٞم٧م قمٚمٞمف ومَٞمّْمُدق احلٜمٗمل، اعمذه٥م وشم٤مرةً  اًمٔم٤مهري، اعمذه٥م شم٤مرةً  يتٌع ومٝمق

 :اًم٘م٤مئؾ ىمقل وهق سمف، يذيمرين أن سمد ٓ سمٕمْمٙمؿ ًمٙمـ سم٤مزم، قمـ ذه٥م اًمذي

 أرؿمد همزي٦م شمرؿمد وإن همقي٧م            همقت إن همزي٦م ُمـ إٓ أن٤م وُم٤م

 يي وٓ احلدي٨م، قمٚمامء قمٜمد صحٞمح طمدي٨مش سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ» [ومحدي٨م]

 اًم٘مرآن ذم أن وأفمـ احلدي٨م، قمٚمؿ سمٛمٕمروم٦م ًمف اظمتّم٤مص ٓ ُمـ وٕمٗمف أن ذًمؽ

 ..احلدي٨م ُمٕمٜمك شم٠ميمٞمد اًمٙمريؿ

يملِمَ  شُمٜمِٙمُحقا  َوٓ▬ :مداطمؾة  [.223:اًمٌ٘مرة♂ ]ُي١ْمُِمٜمُقا  طَمتَّك اعْمنُْمِ

 .ٟمٕمؿ همػمه٤م، أو هذه :ايمشقخ

 ...هقى اشم٤ٌمع قمـ قم٤ٌمرة ومٝمذا ومٚمذًمؽ

َـّ ▬ :مداطمؾة َـّ  سم٢ِِمْذنِ  وَم٤مٟمِٙمُحقُه  [..23:اًمٜم٤ًمء♂ ]أْهٚمِِٝم

َـّ  سم٢ِِمْذنِ ▬ :ايمشقخ  . ٟمٕمؿ[ 23:اًمٜم٤ًمء♂ ]أْهٚمِِٝم

 ( 11: 35: 28/ 585/واًمٜمقر اهلدى)
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 ورم زمدون ايمـؽاح ضمؽم

 وزم، سمدون سم٤مُمرأة رضمؾ شمزوج إذا ٜمليٕم وزم، سمدون اًمٜمٙم٤مح ًمقىمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ،

 اًمٜمٙم٤مح؟ هذا طمٙمؿ ومام اًمقٓدة، طمتك وشمؿ اًمدظمقل، وشمؿ

 أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم ىمقل قمغم اًمٜمٙم٤مح هذا يم٤من هؾ ٟمٕمرف أن ُمـ سمد ٓ :ايمشقخ

 اًمقضمف قمغم يم٤من وم٢مذا ذقمٞم٦م، ومتقى إمم اؾمتٜم٤مد دون اقمت٤ٌمـم٤مً  هٙمذا يم٤من أم اعمًٚمٛملم

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف َيْٕمَٚمؿ أن سمٕمد إًمٞمف ًمٕمقدةا جيقز ٓ وًمٙمـ صحٞمح، ٟمٙم٤مح ومٝمق إول

 ش.سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ»

 قمٚمٞمف؟ جي٥م وُم٤مذا :مداطمؾة

 ف؟قمٚمٞم جي٥م اًمذي ُم٤م اًمذي هق ُمـ :ايمشقخ

 ... يٕمٚمؿ أن سمٕمد :مداطمؾة

. صحٞمح ومٝمق اًمٜمٙم٤مح هذا أُم٤م وزم، سمدون يٜمٙمح أن إمم يٕمقد أن جيقز ُم٤م :ايمشقخ

 واوح؟

 .ُم٤م إُم٤مم ىمقل قمغم يم٤من إذا هذا ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 [.إُم٤مم ىمقل] سمدون هٙمذا يم٤من وإذا :مداطمؾة

 .اًمزٟم٤م طمٙمؿ ذم ومٝمق :ايمشقخ

 .زاين ومٝمق ٟمٙمح صمؿ..ش  ٟمٙم٤مح ٓ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٕمٚمؿ يم٤من إذا

 قمٚمٞمف؟ يؽمشم٥م ُم٤م أم ذًمؽ سمٕمد سمٞمٜمٝمام ويٗمرق ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف قمٚمؿ قمغم يم٤من إذا اًمتٗمريؼ، ُمـ سمد ٓ ٟمٕمؿ، أي :ايمشقخ

 وإوٓد؟ سمٞمٜمٝمؿ يٗمرق ـمٞم٥م، :طمؾةمدا

 .ؿمٌٝم٦م ٟمٙم٤مح ٕنف سمف: يٚمح٘مقن إوٓد :ايمشقخ

 شمرضمع؟ ُمـ إمم واًمّمحقن واعمالسمس اًمٌٞم٧م وم٠مث٤مث اًمٓمالق وىمع إذا :مداطمؾة
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 .اًمثٛمـ دومع ُمـ إمم :ايمشقخ

ه اًمذي وذهٌٝم٤م اعمرأة وُمالسمس :مداطمؾة  .زوضمٝم٤م هل٤م اؿمؽما

 .طم٘مٝم٤م ُمـ شمٙمقن هذه :ايمشقخ

 .ُمٚمٙمٝم٤م ٕنف طم٘مٝم٤م: ُمـ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 (11: 39: 33/ 458/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 22: 32/ 458/واًمٜمقر اهلدى)

 ورم زمدون يمـػسفا اظمرأة سمزويج ضمؽم

ة :مداطمؾة  إروسمٞم٦م اًمدول ُمـ دوًم٦م إمم ذه٧ٌم صمؿ أبٞمٝم٤م، سمٞم٧م ُمـ ظمرضم٧م اُمرأ

ٝم٤م وزوضم٧م هٜم٤مك، وشمزوضم٧م ًَ ٝم٤م ٟمٗم ًِ  ٚمٛم٧مقم ومٚمام وأنج٧ٌم، وًمٞمِّٝم٤م طمْمقر دون سمٜمٗم

 أنج٧ٌم؟ وىمد اًمنمقمل، احلٙمؿ قمـ وشم٠ًمل وضمؾ، قمز اهلل إمم شم٤مسم٧م سم٤محلٙمؿ

 .ظمٓم٠م قمٛمٚمٝم٤م أُم٤م اهلل، إمم طمٙمٛمٝم٤م شم٤مسم٧م إن أدري، ُم٤م اهلل إمم طمٙمٛمٝم٤م :ايمشقخ

 (11: 46: 57/ 243/واًمٜمقر اهلدى) 

 يصقم ال اظمرأة ورم ىمان إذا

 ُم٤م وًمٞمٝم٤م ٗمسٟم ويم٤من اُمرأة، أتزوج أن أردت إذا: اعمرأة ًمقزم سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 سم٤مـمؾ؟ اًمٕم٘مد إن ىم٤مل اًمٌٕمض ٕن صحٞمح: اًمٕم٘مد ومٝمؾ احل٤مل، هذا ذم يّمكم

 اًمّمالة شمرك اقمتؼم ُمـ اًم٤ًمسمؼ، اًمٌح٨م ُمـ يتٗمرع قمٜمف اجلقاب أظمل هذا :ايمشقخ

 ..اقمتؼم يمٗمراً 

 .. شمٙم٤مؾمالً  شمريمٝم٤م :مداطمؾة
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ً، اًمّمالة شمرك اقمتؼم ُمـ: ًمؽ أىمقل ٓ، ٓ :ايمشقخ ً، اًمقزمّ  اقمتؼم يمٗمرا  ُمـو يم٤مومرا

 .ُم١مُمٜم٤مً  اًمقزمّ  اقمتؼم ومً٘م٤ًم، اًمّمالة شمرك اقمتؼم

 سمقضمقهب٤م اإليامن ُمع اًمّمالة شمرك أن اقمت٘مد ُمـ: اجلقاب ي٠ميت اًمتٗمّمٞمؾ هذا ومٕمغم 

 وُمـ صحٞمح٤ًم، اًمٜمٙم٤مح ومٞمٙمقن اعمٚم٦م، قمـ ُيـْخِرضمف ٓ هذا ومٞمٝم٤م، سمت٘مّمػمه وآقمؽماف

 .ومال ٓ

 : ..( 54: 35/   83/   واًمٜمقر اهلدى)

 رهمضوا وومد أطموان إال هلا ورم وال ايمؽػر زمالد دم مؼقؿة امرأة  

 كػسفا؟ سمزوج أن هلا همفل هلا، سمؼدم ممن زواصمفا

 سمٕمْمٝمؿ ،هل٤م إظمقان إٓ ُمقضمقد وزمُّ  هل٤م ًمٞم٧ًم إُمرأة رضمؾ ظمٓم٥م ي٘مقل :ايمسائل

ة سمٜمٙم٤مح اًمرضمؾ وـمٚم٥م ،ٓيّمٚمقن وسمٕمْمٝمؿ يّمٚمقن  قم٘مد يّمح ومٝمؾ ،وم٠مبقا ،اعمرأ

 ؟ُمقاوم٘متٝمؿ قمدم ُمع اًمٜمٙم٤مح

 اًمدٟمٞم٤م هذه ذم قم٤ميِملم ويـ، وإٓ اعمريخ ذم قم٤ميِملم اجلامقم٦م، هذه ـوي :ايمشقخ

  ؟ويـ وٓ ٟمحٞم٤مه٤م اًمتل

ًٓ  ذقمل هٜم٤مك ٓىمْم٤مء طمٞم٨م،  اًمٙمٗمر سمالد ذم شم٘مع ،اًمّمقرة هذه أتّمقر أن٤م  ،أو

 هٜم٤مك ًمٞمس أنف ومؽموٜم٤ما وإذا قمٚمامء، هٜم٤مك ومٚمٞمس ذقمل ٤مءىمْم هٜم٤مك يٙمـ مل وإن

 أصٚمف سمٚمد ذم ،اًمّمقر هذه شمّمقرٟم٤م ،قمٚمؿ ـمالب هٜم٤مك ٓيقضمد ومحتك ،قمٚمامء

 قمٚمامء وإُم٤م ،قمٚمؿ ـمالب ُم٤مإ يقضمد أن ٓسمد ٕنف اخلٞم٤مل، ّمقرٟمت أنٜم٤م وأفمـ ،إؾمالُمٌل 

 ،اًمٕمجٞم٦ٌم اًمٖمري٦ٌم اًمّمقرة هذه ضم٤مءت ومٙمٞمػ ،سم٤مإلؾمالم حتٙمؿ دوًم٦م وإُم٤م ،ىمْم٤مة وإُم٤م

 هل٤م ًمٞمس اعمرأة وهذه ،ـم٤محلقن وسمٕمْمٝمؿ ص٤محلقن سمٕمْمٝمؿ أصدىم٤مء مج٤مقم٦م إٓ ٓيقضمد

 . اًمنمقمل اًم٘مْم٤مء إمم إُمر هل شمرومع ،شمتزوج شمتزوج أن شمريد وهل ،وزم

 .يم٤مومرة احلٙمقُم٦م :ايمسائل

 .ذقمل ىمْم٤مء ُم٤مذم :ايمشقخ
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 .ذقمل ىمْم٤مء ُم٤مذم :ايمسائل

  .ُمِم٤مئخ ُم٤مومٞمف ،قمٚمامء يٕمٜمل ُم٤مومٞمف :ايمشقخ

 .يم٤مومرة احلٙمقُم٦م قمٜمدهؿ ومٞمٜمٝم٤م ُمدري هذه احلٌِم٦م :ايمسائل

 .احلٌِم٦م ٤مطمتٚمتٝما ًمٚمحٌِم٦م شم٤مسمٕم٦م ارشمري٤م :ايمسائل

 .ي٤مظمل ُمٕمٚمٞمش :ايمشقخ

 .يم٤مومر اًمرئٞمس :ايمسائل

 ذم ،أن٤م أتّمقر ُم٤م يٕمٜمل! ُمِم٤مئخ ُم٤مومٞمف ُمًٚمٛملم؟ قمٚمامء ُم٤مومٞمف سم٤مًمرئٞمس، سمدٟم٤م ؿمق :ايمشقخ

ن اًمٙمٗمر سمالد  سمٕمض قمغم ذقمٞم٦م قم٘مقد ويٕم٘مدون ،ُمتٙمتٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اجلامقم٤مت سمٕمض شمقضمد ٔا

 يم٤من وإن ٓأتّمقر وم٠من٤م ،وٓرء ،ذقمل ىمْم٤مء وٓومٞمف ،ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ ٓ ُم٤مومٞمف هٜم٤مك اًمٜم٤ًمء

  .اًمٕمٚمامء سمٕمض وًمق ،هٜم٤مك ُمًٚمٛملم وضمقد أتّمقر ًمٙمـ يم٤مومر، احلٌِم٦م ذم هٜم٤مك احلٙمؿ

  .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .ُمقضمقد :آظمر ؿمخص

 اًمقاىمٕم٦م احل٘مٞم٘م٦م يٛمثؾ ٓ اًم١ًمال أتّمقر وم٠من٤م ،يٕمٜمل فأىمقًم اًمذي هذا :ايمشقخ

 .ؿم٤مءت ُمـ شمتزوج اعمرأة هذه سم٠من  أضمٞم٥م أن أؾمتٓمٞمع ٓ ومٚمذًمؽ

 وىمقًمف ،شقمدل وؿم٤مهدي سمقزم إٓ ٟٓمٙم٤مح» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف إصؾ ٓن ٓ،

ةٍ  أجام» :اًمًالم قمٚمٞمف  سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م وًمٞمٝم٤م إذن سمٖمػم ،سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م ٟمٙمح٧م إُمرأ

 أن شمريد سم٠مهن٤م وص٤مدىم٦م خمٚمّم٦م يم٤مٟم٧م إن اعمرأة هذه شسم٤مـمؾ ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م

 أن أبك أن سمٕمد ،أُمره٤م يتقممّ  سمٛمـ ،ّم٤ملشمآ حت٤مول أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م، تحّمـًم شمتزوج

 . اًم١ًمال قمغم ضمقاب ُم٤مقمٜمدي هذا ،إظمقهت٤م أن٧ّم  شم٘مقل يمام يزوضمٝم٤م

 (54 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)
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 هل معضل، وويمقفا اهلل رشع سمؼقم ال دويمة دم سمعقش ايمتي اظمرأة

 كػسفا؟ سمزوج أن هلا

 حم٤ميمؿ ومٞمٝم٤م وًمٞم٧ًم اهلل ذع شم٘مٞمؿ ٓ اًمتل اًمدول ذم: ي٘مقل: ؾم١مال :مداطمؾة

 اًمدًمٞمؾ ومام جيقز ٓ يم٤من إذا وًمٞمٝم٤م، قمْمؾ قمـ ًمٜمٗمًٝم٤م اًمتزوي٩م ًمٚمٗمت٤مة جيقز هؾ ذقمٞم٦م،

 اًمنمقمل؟

 !هذا يتّمقر ٓ ُمًٚمٛملم؟ اًمدوًم٦م شمٚمؽ ذم يقضمد ٓ :ايمشقخ

 ... شم٘مٞمؿ ٓ ٟمٗمًٝم٤م شم٘مٞمؿ ٓ اًمدول :مداطمؾة

 أٓ.. لمص٤محل ُمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م يقضمد أٓ: أؾم٠مل ًمٙمـ أقمرف أن٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 مل إن وسمٕمٚمٛمف سمديٜمف شمثؼ رضماًل  وشمقيمؾ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٌٕمض شمتّمؾ أن شمًتٓمٞمع

 شمًد أن سمٕمد إٓ سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمزوج سم٠مهن٤م اًم٘مقل جيقز ومال سمٚمده٤م، ذم ُمثٚمف يقضمد

 .اًمقاىمع قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد وهذا يمٚمٝم٤م، اًمٓمرق

 (11:29:32( /6) راسمغ ومت٤موى)

 ايمـؽاح دم ايمورم نإذ اؾمؼماط فمدم دم احلـػقة فمعم ايمرد

 اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ قم٤مضمؾ يمرد هذا ٟم٠مظمذ ـمٌٕم٤ًم، اًمٖمزازم، اًمِمٞمخ ذيمر :مداطمؾة

 ذم إطمٜم٤مف ىمقل شمرضمٞمحش سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »ذم أجْم٤مً  يذيمر اًمٙمت٤مب، هذا قمغم ٟم٤مس

 اًم٤ٌمب؟ هذا ذم ٟم٤مهْم٦م طمج٦م ًمألطمٜم٤مف يم٤من ومٝمؾ اعم٠ًمخ٦م،

 ش.سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »حلدي٨م شمْمٕمٞمٗمٝمؿ إٓ طمج٦م هلؿ ًمٞمس :ايمشقخ

 ُيَدْٟمِدٟمقن ممـ وأُمث٤مًمف،ش اًمٖمزازم اًمِمٞمخ» قمغم يٜمٌٖمل -ؿمؽ سمال- احلدي٨م وهذا 

 .قمٚمؿ يمؾ ذم آظمتّم٤مص أهؾ ُمـ آؾمتٗم٤مدة طمقل دائامً 

 أن اًمِم٤ٌمب، سمٕمض ُمع طمقهل٤م يدٟمدن اًمتل اًمَدْٟمَدٟم٦م هذه يذيمر أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل 

 وُمٕمرومتٝمؿ وومْمٚمٝمؿ، اظمتّم٤مصٝمؿ، احلدي٨م ٕهؾ يٕمرف وأن ذًمؽ، هق يٚمتزم
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 ٕن اًمٗم٘مٝم٤مء: وسملم اعمحدصملم سملم خيٚمط وٓ اًمْمٕمٞمػ، ُمـ اًمّمحٞمح سمتٛمٞمٞمز اخل٤مص٦م

 ..ُمث٘مػ قم٤مىمؾ إٟم٤ًمن يمؾ يٕمرومف قمام خيرج هذا

ي٤م آظمتّم٤مص ٕهؾ ٕن..  ٗمقن طمٞمٜمام احلٜمٗمٞم٦م ومٕمٚمامء همػمهؿ، قمغم ُمزا  ُيَْمٕمِّ

 ًمٓمرق ٜمٝمؿُم اشم٤ٌمقم٤مً  وًمٞمس عمذهٌٝمؿ، اٟمتّم٤مراً  شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ذم يٜمٓمٚم٘مقن وم٢مٟمام طمديث٤ًم،

 .شمْمٕمٞمٗمٝم٤م أو إطم٤مدي٨م شمّمحٞمح

 ومٞمام اًمٗم٘مٝم٤مء، وسملم احلدي٨م، أهؾ سملم ضمداً  يمٌػماً  ومرىم٤مً  ٟمٕمرف سم٤مًمتجرسم٦م وٟمحـ 

 .سم٤محلدي٨م يتٕمٚمؼ

 هق يمام احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء رأي ُمـ وم٢من اهلل، ؿم٤مء إن ؾمٝمالً  ُمثالً  ذًمؽ قمغم وأرضب 

 وهؿ سمقضمقهب٤م، ني٘مقًمق وإٟمام اًمّمالة، ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذـمٞم٦م سمٕمدم اًم٘مقل ُمٕمٚمقم،

 طمدي٨م هذا: ي٘مقًمقن ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف قمٚمؿ قمغم

 ذم وهذا- إصقل ًمٕمٚمؿ اؾمتٜم٤مداً  قمٜمدهؿ جيقز وٓ آطم٤مد، طمدي٨م وًمٙمٜمف صحٞمح،

شمر اًمٜمص ختّمٞمص جيقز ٓ: ي٘مقًمقن -ؿمقاذهؿ ُمـ اًمقاىمع  .أطم٤مدي سم٤مًمٜمص اعمتقا

َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُءوا: ▬ٕم٤مممشم ىمقًمف اعمتقاشمر سم٤مًمٜمص هٜم٤م ويٕمٜمقن  ـَ  شَمٞمَنَّ ♂ اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

 هذا شم٘مٞمٞمد جيقز ومال اًم٘مرآن، ُمـ شَمَٞمّن  ُم٤م َأـْمَٚم٘م٧م أي٦م هذه إن ي٘مقًمقن ،[21:اعمزُمؾ]

 قمٜمدهؿ جيقز وٓ آطم٤مد، طمدي٨م ٕنف اعمَُ٘مٞمِّد: اًمٜمٌقي سم٤محلدي٨م اعمُْٓمَٚمؼ اًم٘مرآين اًمٜمص

شمر شم٘مٞمٞمد  .سم٤مٔطم٤مد اعمتقا

ٟمٌٝم٤م يمؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ىمشُأن٤م أن ُأريد وًم٧ًم  أن ُأريد ًمٙمـ أـمراومٝم٤م، أو ضمقا

 آطم٤مد، طمدي٨مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »طمدي٨م سم٠من ىمقهلؿ طمقل ُأَدْٟمِدن

 ًمٜمّمقص واًمٗمٝمؿ سم٤مًمٗم٘مف اعمٕمروم٦م ذم ؿم٠مهنؿ يم٤من ُمٝمام اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ىمقل ىمٞمٛم٦م ومام

قمقنومَ  اظمتّم٤مصٝمؿ، ُمـ ًمٞمس ومٞمام يتٙمٚمٛمقن طمٞمٜمام واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب  ٓ: »طمدي٨م أن َٞمدَّ

 أٓ احلدي٨م ذمش اعم١مُمٜملم أُمػم»و آطم٤مد، طمدي٨م هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  عمـ صالة

 سمجزء» اعمٕمرووم٦م رؾم٤مًمتف ُمٓمٚمع ذم ي٘مقلش اًمٌخ٤مري إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم» وهق

شمرش: اًمّمالة ذم اًم٘مراءة  سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اخلؼم شمقا

 .شاًمٙمت٤مب
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 سمؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م، سم٤مٕطم٤مدي٨م يمتٌٝمؿ اُمتألت ىمد اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م سم٘مقل أن٠مظمذ: وم٢مذاً 

 قمٚمامء سمٕمض قمٚمٞمٝمؿ أنٙمره٤م ًم٘مد طمتك اعمقوققم٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ يمٌػم ىمًؿ وومٞمٝم٤م

 .احلدي٨م سمٕمٚمؿ اؿمتٖم٤مل هلؿ ممـ أنٗمًٝمؿ، احلٜمٗمٞم٦م

 رأ ي٘م مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م ذاك ي٘مقًمقن طمٞمٜمام اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ذم ٟم٘مقل ومامذا 

شمر إٟمف ي٘مقل احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم وأُمػم آطم٤مد، طمدي٨م هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م  قمـ شمقا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 جي٥م سم٠منف قمٚمٞمف، اًمرد صدد ذم ٟمحـ اًمذي اًمرضمؾ هذا ُٟمَذيّمر ومٜمحـ: وًمذًمؽ 

 قمغم اًم٘م٤مئؿ احلٜمٗمٞم٦م سمرأي إظمذ إمم ومٛمٞمٚمف قمٚمؿ، يمؾ ذم آظمتّم٤مص ذوي إمم اًمرضمقع

 اًمرضمقع جي٥م أنف: اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م قمـ ُمٜمف ُمٞمؾ هذا اًمّمحٞمح، احلدي٨م رد

 .آظمتّم٤مص أهؾ إمم قمٚمؿ يمؾ ذم

 ُمٜمٝمج٤مً  يٚمتزُمقن ٓ ُمٍم يمؾ وذم قمٍم، يمؾ ذم إهقاء أهؾ أن أدري ًمٙمٜمل 

 طمٜمٗمل شم٤مرة اًمرضمؾ هذا ومؽمى اًمٗم٘مف، ذم وٓ سمؾ احلدي٨م، ذم وم٘مط ًمٞمس قمٚمٛمٞم٤ًم،

 يٗمرض قمٚمٛمٞم٤مً  ُمٜمٝمج٤مً  ٚمتزمي ٓ ٕنف هٙمذا:.. وشم٤مرةً  اعمنمب، فم٤مهري وشم٤مرةً  اعمذه٥م،

 .ُمًت٘مٞمؿ ساط قمغم ؾمقي٤مً  يٛمٌم أن قمٚمٞمف

طم٦مً  أنٙمره  ُمٜمٝمًج٤م يٜمٝم٩م هق وإٟمام   احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء، ُمـ يمثػم سا

 أو يٜم٤مؾمٌف ُم٤م ُمذه٥م يمؾ ُمـ اإلٟم٤ًمن ي٠مظمذ أن وهق اًمتٚمٗمٞمؼ، يٜمٙمرون اًمذيـ سمخ٤مص٦م

ه، يقاومؼ  إنٙمح٦م ُمـ ًمٙمثػم شمًٚمٞمٙم٤مً و شمقؾمٕم٦م احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم أن يرى ح٤م ومٝمق هقا

 يتزوج وأُمريٙم٤م، أوروسم٤م ذم اًمٙمٗمر سمالد ذم وسمخ٤مص٦م احل٤مرض، اًمٕمٍم هذا ذم شم٘مع اًمتل

ٚمِّؽ أن يريد ومٝمق اًمٜم٤ًمء، أوًمٞم٤مء إذن دون اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم ًَ  سم٠مدٟمك احلقاضمز هذه ُي

 أظمرى ُم٠ًمخ٦م ذم ًمٙمٜمف اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م ذم خمرضم٤مً  ًمف ومٞمجد ؾمٌٞمؾ،

 أن ُمـ يتقرع ٓ ٟمٗمًف هق ٟمجده يمت٤مسم٤مشمف سمٕمض ُمـ قمرومٜم٤م وىمد سمؾ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب جيد

 .يمٚمثقم أم أهم٤مين ًمٌٕمض يًتٛمع أن ًمف يٓمٞم٥م إٟمف ي٘مقل

ر يمٞمػ هق: وم٢مذاً  غ أو ُيؼَمِّ قِّ ًَ ومف ًمٜمٗمًف ُي  اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم قمـ ومْمالً  هق، اٟمحرا

 إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ذم جيده٤م ٓ ومًح٦م هٜم٤مك جيد ًمألهم٤مين، سم٤مٓؾمتامع اسمُتكم اًمذي اعمًٚمؿ
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 قمـ اًمتٜمٗمٞمس ذم خمرضم٤مً  ًمف جيد اًمًٜم٦م، وود حمٚمٝم٤م همػم ذم سمحرارة قمٜمٝم٤م يداومع هق اًمتل

 .إندًمز طمزم اسمـ اًمٔم٤مهري اعمذه٥م ذم أُمث٤مًمف ُمـ ٕهقائٝمؿ اعمُـتٌَِّٕملم وقمـ ٟمٗمًف،

 ىم٤مل يمام اًمٜمٗمقس ًمتٝمذي٥م ضم٤مءت اًمتل اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمـ يٌح٨م ٓ: إذاً  ومٝمق 

ـْ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ : ▬شمٕم٤ممم ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ *  َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  [.31-9:اًمِمٛمس♂ ]َدؾمَّ

ه ُمع يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ ُيٌِٞمحقا  مل ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء أن ضمرم ومال  ُم٠ًمخ٦م، يمؾ ذم هقا

 اًمِمٕمر سمٞم٧م قمٚمٞمف ومٞمّمدق احلٜمٗمل، اعمذه٥م وشم٤مرةً  اًمٔم٤مهري، اعمذه٥م شم٤مرةً  يتٌع ومٝمق

 :اًم٘م٤مئؾ ىمقل وهق سمف، َذيّمرينيُ  أن سمد ٓ سمٕمْمٙمؿ ًمٙمـ سم٤مزم، قمـ ذه٥م اًمذي

 أرؿمد همزي٦م شمرؿمد وإن همقي٧م همقت إن همزي٦م ُمـ إٓ أن٤م وُم٤م

 يي وٓ احلدي٨م، قمٚمامء قمٜمد صحٞمح طمدي٨م سمقزم إٓ [كؽاح ال همحديث]

ٗمف َأنْ  ذًمؽ  اًم٘مرآن ذم أن وأفمـ احلدي٨م، قمٚمؿ سمٛمٕمروم٦م ًمف اظمتّم٤مص ٓ ُمـ َوٕمَّ

 ..احلدي٨م ُمٕمٜمك شم٠ميمٞمد اًمٙمريؿ

يملِمَ  ُحقا شُمٜمٙمِ  َوٓ▬ :مداطمؾة  [.223:اًمٌ٘مرة♂ ]ُي١ْمُِمٜمُقا  طَمتَّك اعْمنُْمِ

 .ٟمٕمؿ همػمه٤م، أو هذه :ايمشقخ

 ...هقى اشم٤ٌمع قمـ قم٤ٌمرة ومٝمذا ومٚمذًمؽ

َـّ ▬ :مداطمؾة َـّ  سم٢ِِمْذنِ  وَم٤مٟمِٙمُحقُه  [..23:اًمٜم٤ًمء♂ ]أْهٚمِِٝم

َـّ  سم٢ِِمْذنِ ▬ :ايمشقخ  . ٟمٕمؿ♂ أْهٚمِِٝم

 ( 11: 35: 28/ 585/واًمٜمقر اهلدى)





 املوٌر
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 يمـػسه اظمال من ؾمئ اؾمؼماط ايمزوصمة أمر يمورم ييـبغ ال

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 وُم٤م هل٤م، ومٝمق اًمٜمٙم٤مح، قمّمٛم٦م ىمٌؾ أوقمدة أوطم٤ٌمء صداق قمغم ٟمٙمح٧م اُمرأة أجام»

 .شأوأظمتف اسمٜمتف اًمرضمؾ قمٚمٞمف أيمرم ُم٤م وأطمؼ أقمٓمٞمف، عمـ ومٝمق اًمٜمٙم٤مح، قمّمٛم٦م سمٕمد يم٤من

  .وٕمٞمػ

 [:اإلمام ومال]

ة ًمقزم جيقز أنف قمغم احلدي٨م اهبذ سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل: سمـبقه  ًمٜمٗمًف يِمؽمط أن اعمرأ

 ًمف اح٤مل يٙمـ مل ذًمؽ ًمقاؿمؽمط أنف قمغم فم٤مهرا  دًمٞمال يم٤من ًمقصح وهق! اح٤مل ُمـ ؿمٞمئ٤م

ة، سمؾ  .اعمٝمر ؾمقى ًمٜمٗمًف اًمقزم يِمؽمـمف ُم٤م قمغم يت٠مول هذا :اخلٓم٤ميب ىم٤مل ًمٚمٛمرأ

 ُم٤م أن يأؾمتح ٓ يمٜم٧م وإن وأن٤م اًمنمط، هذا ُمثؾ أسم٤مء ُمـ يمثػم اقمت٤مد وىمد

 وم٘مد رء، خيٚمقُمـ ٓ أنف - شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ - أرى وًمٙمٜمل حتريٛمف، قمغم يدل

 ؾمٚمٞمؿ ُمًٚمام أفمـ وٓ إظمالق، ُمٙم٤مرم ٕمتؿ سمٕمث٧م إٟمام: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صح

 يٙمقن ُم٤م ويمثػما  ٓ، يمٞمػ إظمالق، ُمٙم٤مرم يٜم٤مذم اًمنمط هذا ُمثؾ أن يرى ٓ اًمٗمٓمرة،

ة ًمٚمٛمت٤مضمرة ؾم٤ٌٌم  إيمؼم، واحلظ إوومر، سم٤مًمنمط أواًمقزم إب حئمك أن إمم سم٤معمرأ

  .قمٜمف اًم٘مرآن ًمٜمٝمل جيقز ٓ وهذا! أقمْمٚمٝم٤م وإٓ

 (.39-38/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 صمة؟زمايمزو اخلؾوة زمؿجرد ايمصداق جيب هل

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 يدظمؾ أومل هب٤م دظمؾ اًمّمداق، وضم٥م وم٘مد إًمٞمٝم٤م وٟمٔمر اُمرأة مخ٤مر يمِمػ ُمـ»

 .وٕمٞمػ .شهب٤م

 [:اإلمام ومال]
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 وم٤معمقىمقف: ي٘م٤مل وٓ ُمقىمقوم٤م، صحٞمح ُمرومققم٤م، وٕمٞمػ احلدي٨م أن اًم٘مقل ومجٚم٦م

 :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف خم٤مًمػ أنف: إول :ُٕمريـ اًمرأي، سمٛمجرد ي٘م٤مل ٓ ٕنف ًمٚمٛمرومقع ؿم٤مهد

َـّ  َوإِن▬ َـّ  َأن ىَمٌْؾِ  ُِمـ ـَمٚمَّْ٘متُُٛمقُه قُه ًُّ َ َـّ  وَمَرْوتُؿْ  َوىَمدْ  مَت ُ  َُم٤م ٜمِّْمُػ ومَ  وَمِريَْم٦مً  هَل

 أؾمٛمع مل»:ذيح ىم٤مل ُم٤م أطمًـ وُم٤م هب٤م، ظمال اًمتل شمِمٛمؾ سم٢مـمالىمٝم٤م ومٝمل ♂..وَمَرْوُتؿْ 

ش. اًمّمداق ٟمّمػ ومٚمٝم٤م يٛمًٝم٤م مل فأن زقمؿ إذا ؾمؽما، وٓ سم٤مسم٤م يمت٤مسمف ذم ذيمر شمٕم٤ممم اهلل

 قمـ ُمًٚمؿ أظمؼمٟم٤م ش:2/523» اًمِم٤مومٕمل ومروى ُمقىمقوم٤م، ظمالومف صح ىمد أنف: اًمث٤مين

 أنف قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ ـم٤مووس قمـ ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م قمـ ضمري٩م اسمـ

 ٟمّمػ إٓ هل٤م ًمٞمس: يٓمٚم٘مٝم٤م صمؿ يٛمًٝم٤م وٓ ومٞمخٚمقهب٤م اعمرأة يتزوج اًمرضمؾ ذم ىم٤مل

َـّ  َوإِن▬:ي٘مقل اهلل ٕن اًمّمداق َـّ  َأن ىَمٌْؾِ  ُِمـ ـَمٚمَّْ٘متُُٛمقُه قُه ًُّ َ َـّ  وَمَرْوُتؿْ  َوىَمدْ  مَت ُ  هَل

 وم٤مًمقاضم٥م اًمّمح٤مسم٦م، ومٞمف اظمتٚمػ مم٤م اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م ٢مذاوم .♂وَمَرْوتُؿْ  َُم٤م وَمٜمِّْمُػ  وَمِريَْم٦مً 

 هذا ظمالف قمغم قم٤ٌمس اسمـ إًمٞمف ذه٥م ح٤م ُم١ميدة وأي٦م اًمٜمص، إمم اًمرضمقع طمٞمٜمئذ

  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق ،ش3/233ش»إم»ذم اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق احلدي٨م،

 (.88-86/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 من ايمغاية فمعم ديثاحل سمـاويمت ايمـؽاح يدي زمكم يمؾشقخ طمطبة]

 اظمفور دم اظمغاالة وضمرمة ايمـؽاح،

 وصحٌف وآخف اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل واحلٛمد اهلل سمًؿ :ايمشقخ

 .اًمديـ يقم إمم سم٢مطم٤ًمن شمٌٕمٝمؿ وُمـ

ٟمٜم٤م ُٟمَذيّمر أن اعمًتحًـ ُمـ ًمٕمٚمف  اسمـ طمًـ أظمٞمٜم٤م زوم٤مف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم احل٤مرضيـ إظمقا

 قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م يم٤من يمام زوم٤مومف ذم ًمف ٟم٤ٌمرك اًمذي ىمٌؾ ظمي، قمزت أيب

 ش.ظمػم ذم سمٞمٜمٙمام ومجع قمٚمٞمؽ وسم٤مرك ًمؽ اهلل سم٤مرك: »ًمف ومٜم٘مقل ٕصح٤مسمف ي٤ٌمرك

ٟمٜم٤م ُٟمذيمر أن اًمٗم٤مئدة ُمـ ًمٕمؾ  احلٙمٛم٦م أو سم٤مًمٖم٤مي٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه احل٤مرضيـ إظمقا

 ضمدًا، قمٔمٞمٛم٦م ًمٖم٤مي٦م ظمٚم٘مٝمؿ اإلٟمس، وُمٕمٝمؿ سمؾ اًمٌنم، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚمؼ اًمتل

 ضم٤مء اًمتل هل احلٙمٛم٦م أو اًمٖم٤مي٦م هذه اعمًٚمٛملم، ُمـ يمثػم أو سمٕمض قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ ُم٤م يمثػماً 
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َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل ذم ِذيْمُره٤م َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ  ♂ًمِٞمَْٕم

ـْ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ُأِريدُ  َُم٤م[ ▬36:اًمذاري٤مت]  [.37:اًمذاري٤مت] ♂ُيْٓمِٕمُٛمقنِ  َأنْ  ُأِريدُ  َوَُم٤م ِرْزٍق  ُِم

 سمٕم٤ٌمدة اًم٤ٌمًمٖم٦م، احلٙمٛم٦م هبذه اإلٟم٤ًمن ًمٞمٙمقن وإنثك: اًمذيمر وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ

 .ًمف ذيؽ ٓ وطمده وضمؾ قمز اهلل

 واجلـ اإلٟمس ظمٚمؼ أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل وضمؾ، قمز اهلل هم٤مي٦م اًمٖم٤مي٦م هذه أن وُمٕمٚمقم 

ؼ أن يٛمٙمـ ٓ ؾمٛمٕمتؿ، يمام  قمغم تٕم٤موٟم٤مي طمتك ص٤محللم: اصمٜملم سمزوضملم إٓ قم٤مدةً  شُمـَح٘مِّ

ي٦م شمرسمٞم٦م  سم٤مظمتٞم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر ذًمؽ أضمؾ ُمـ ص٤محل٦م: شمرسمٞم٦م سمٚم٘م٤مئٝمام احل٤مصٚم٦م اًمُذرِّ

: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٝمق: إول إُمر أُم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمقًمٞمد اعمرأة سم٤مظمتٞم٤مر صمؿ أوًٓ، اًمّم٤محل٦م اعمرأة

ة شُمٜمْٙمح»  شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م، وطمًٌٝم٤م، ومج٤مهل٤م، ح٤مهل٤م: ٕرسمعٍ  اعمرأ

 ش.يداك

 خيت٤مر رضمؾ يمؾ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ دقم٤مء يداك، شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ

 أرسمع، احلدي٨م، هذا ذم ذيمر مم٤م اًمديـ إٓ آظمر ًمٌمء وإٟمام ًمديٜمٝم٤م، خيت٤مره٤م ٓ اًمزوضم٦م

ة شمٜمٙمح ة شمزوج ومٛمـ وطمًٌٝم٤م، ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م،: ٕرسمع اعمرأ  هذه ُمـ ًمقاطمدة اُمرأ

سمٕم٦م دون اًمثالث ش يداه شمرسم٧م: »سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٚمٞمفقم دقم٤م وم٘مد اًمديـ، وهل اًمرا

 يداه؟ شمرسم٧م ُمٕمٜمك وُم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م يدقمق ُدقم٤مئٞم٦م مجٚم٦م وهل اًمؽماب، ُمـ ُمِمت٘م٦م ًمٖم٦مً  شمرسم٧م

 سم٥ًٌم ُمدىمٕم٤ًم: وم٘مراً  وضمؾ قمز اهلل ُيْٗمِ٘مَره أن قمـ يمٜم٤مي٦م سم٤مًمؽماب، سمدٟمف اهلل أخّمؼ سم٤مًمٗم٘مر

 .اًمديـ ذات اًمّم٤محل٦م اًمزوضم٦م خيؽم مل أنف

 قمٚمٞمٝم٤م حيض اًمتل هل اًمراسمٕم٦مش وطمًٌٝم٤م ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م: ٕرسمع ةاعمرأ  شُمٜمَْٙمح»

 أهي٤م اخل٤مـم٥م أهي٤مش اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م،: »ومٞم٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 احلدي٨م هق هذا -اهلل ؾمٛمح ٓ- سم٤مًمٗم٘مر قمٚمٞمف دقم٤مء يديؽ، اهلل وم٠مث٘مؾ وإٓ اعمتزوج،

 سم٤مُمرأة ي٘مؽمن أن يريد ضمؾر يمؾ قمٚمٞمف، وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م سمف أُمر اًمذي إول

ٜم٦م شمٙمقن أن خيت٤مره٤م أن ومٕمٚمٞمف  .ص٤محل٦م َديِّ
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 أن أُمتف، أومراد ُمـ ومرد يُمؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٞمف طَمضَّ  اًمذي أظمر واحلدي٨م

 اًمزواج هم٤مي٦م ُمـ ٕن ذًمؽ: قم٘مٞمامً  شمٙمقن ًمئال وًمٞمدًا: شمٙمقن أن اًمّم٤محل٦م اًمزوضم٦م خيت٤مر

 ذم قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٌٞمُّٜم٤مٟم ذًمؽ وأيمد اًم٘مرآن، ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م سمف أُمر اًمذي

 إُم٦م ٟمٗمس شمٙمثػم: هق اًمزواج هذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م وذم احلدي٨م

 .اعمحٛمدي٦م

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا : ▬اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ىم٤مل وًمذًمؽ   ُِم

 
ِ
٤مء ًَ  [.5:اًمٜم٤ًمء] ♂َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 إبْم٤مع ذم إصؾ أن ًمقٓ اًمقضمقب، يٗمٞمد يم٤من اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إُمر هذا

 اًمتحريؿ، يرومع واإلذن اإلذن ضم٤مء: أي سمذًمؽ إُمر ضم٤مء ومٚمام اًمتحريؿ، اًمٗمروج وذم

 اًمزواج، وضمقد شمٗمٞمد وٓ اًمزواج، قمغم احلض شُمٗمٞمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وم٤مٔي٦م

 [.5:اًمٜم٤ًمء] ♂َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك: ▬شم٘مقل أي٦م أن وسمخ٤مص٦م

 قمٚمٞمف ىمقًمف هق إٟمام قمٚمٞمف، اًم٘م٤مدر اًمرضمؾ ُمـ اًمزواج وضمقب ُيٗمٞمد اًمذي وًمٙمـ

 َأهَمضُّ  وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج، اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ: اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم،

 قم٘مٚمٞم٤مً  شمٕمٚمٞمالً  ُُمَٕمٚمَّالً  أُمراً  احلدي٨م، هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م سمف أُمر اًمذي اًمزواج ومٝمذا

 ش.ًمٚمٗمرج وأطمّمـ ًمٚمٌٍم َأهَمضُّ  وم٢مٟمف: »وم٘م٤مل ُمٜمٓم٘مٞم٤مً 

 طَمٔمَّف آدم اسمـ قمغم يُمت٥م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أظمر، احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن اًمٜمٔمر، وزٟم٤مه٤م شَمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م، ُمـ

ضمؾ» اًمٚمٛمس: أيش ٓمشاًمٌ وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع،  اعمٌم، وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرِّ

ق واًمٗمرج سمف أو يُمٚمُّف، ذًمؽ ُيَّمدِّ  ش.ُيَٙمذِّ

ـ طمتك ًمذًمؽ   ومْمالً  اًمزٟم٤م، ُم٘مدُم٤مت ُمـ رء ذم ي٘مع أن ُمـ ٟمٗمًف اعمًٚمؿ ُيـَحّمِّ

 اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٗمًف، اًمزٟم٤م ذم ي٘مع أن قمـ

 مل وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهَمضُّ  وم٢مٟمف ٚمٞمتزوج،وم اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم: ومٕمٚمٞمف» يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذاش يًتٓمع
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 ىمقًمف وهق إول، احلدي٨م ُمع ُم٘مروٟم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي اًمث٤مين احلدي٨م قَمكَمّ  سم٘مل

ة شُمٜمَٙمح: »اًمًالم قمٚمٞمف  ش.ٕرسمع اعمرأ

 اًمقدود: اًمقًمقد ضمقا شمزو: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ومٝمق اًمث٤مين احلدي٨م أُم٤م

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين

ة اخل٤مـم٥م خيت٤مر أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ اًمٍميح إُمر احلدي٨م هذا ومٗمل  اًمٗمت٤مة أو اعمرأ

ٞمديـ، يم٤مٟمقا  أهنؿ وأُمٝم٤مهِت٤م آسم٤مئٝم٤م ُمـ قَمَرف اًمتل  اعمًٚمؿ خيت٤مر سم٠مّٓ  اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مُمر ِوًمِّ

 إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل ُيَٙمٚمِّػ وٓ ٓؾمتٓم٤مقم٦م،ا طمدود ذم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهذا اًمٕم٘مٞمؿ، اعمرأة

 .وؾمٕمٝم٤م

 ُمـ اًمٖم٤مي٦م: وم٢مذاً ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف واًمِم٤مهد

 ًمٚمٗمٔم٦مٍ  حت٘مٞم٘م٤مً : وصم٤مٟمٞم٤مً  ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل ًمٕم٤ٌمدة اًمٜمًؾ شمٙمثػم: هق سم٤مًمزواج إُمر

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام أُمتف سمٙمثرة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ ي٤ٌمهل أنف: وهل يمريٛم٦م ٟمٌقي٦مٍ 

 ِرو٧مقمُ : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ي٘م٤مل يمام – يذيمر سم٤مًمٌمء اًمٌمء و – اًمّمحٞمح

 سمّمػمة قمـ يمِمػ أنف: أي اًمٙمِمػ اًمّمقومٞم٦م قمٜمد يًٛمك ُم٤م سم٤مب ُمـ هذاش إُمؿ قمكمَّ 

 إومؼ ذم ومٜمٔمرت: »ىم٤مل يمٚمٝم٤م، إُمؿ قمـ أجْم٤مً  سمٍمه قمـ ورسمام اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ه١مٓء: »اجلقاب ضم٤مءش ه١مٓء؟ َُمـ: وم٘مٚم٧م» اًمٜم٤مس ُمـ: يٕمٜملش قمٔمٞمامً  ؾمقاداً  ومرأج٧م

داً  ومقضمدت أظمر إومؼ إمم ٟمٔمرت صمؿ: ىم٤مل ُمقؾمك، ىمقم : وم٘مٚم٧م ومرأج٧م أقمٔمؿ، ؾمقا

 .احلدي٨م آظمر إمم...ش  حمٛمد ي٤م أُمتؽ ه١مٓء: ىم٤مل ه١مٓء؟ ُمـ

ؼ يتزوج اًمذي أن: وم٤مًمِم٤مهد ؼ أن جي٥م أو اصمٜملم، أُمريـ ُيـح٘مِّ  :اصمٜملم ـأُمري ُيـح٘مِّ

 .وطمده اهلل قم٤ٌمدة هق: إول إُمر

 .زوضمتف: وهل أٓ همػمه وحيّمـ ٟمٗمًف ًمٞمحّمـ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

: طمدي٨م ذم ذيمر ُم٤م: هل اًمزواج يمٜمٗمس ٓزُم٤مً  أُمراً  وًمٞمس طمٙمٛم٦م وهٜم٤مك

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا »
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ر أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ وًمٕمٚمف ٟمٜم٤م ُٟمذيمِّ  احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص قًمفىم سم٠من احل٤مرضيـ إظمقا

 ًمٚمٌٍم، أهمض وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج، اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م: »اًم٤ًمسمؼ

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم، ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ

 آسم٤مء قمغم جي٥م أنف: إول إُمر: اصمٜملم سم٠مُمريـ احلدي٨م هذا ذم سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمذيمر

 اعمٖم٤مٓة قمدم ذًمؽ أول وُمـ ًمزواج،ا ـمري٘م٦م يًٝمٚمقا  أن اًمٌٜم٤مت أوًمٞم٤مء أو اًمٌٜم٤مت

 قمغم اًمِم٤ٌمب حتٛمؾ[ اًمتل] اًم٘مقي٦م إؾم٤ٌمب ُمـ ؾم٥ٌم سم٤معمٝمقر اعمٖم٤مٓة وم٢من سم٤معمٝمقر،

 إطمّم٤من ًمتح٘مٞمؼ اعمٌٙمر اًمزواج هذا ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن اًمذي اعمٌٙمر اًمزواج قمـ آٟمٍماف

 .اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ذيمره ؾمٌؼ يمام اًمٜمٗمس

 أن ذم اجلٜمًلم شمقرط إؾم٤ٌمب ُمـ ؾم٥ٌم اعمٖم٤مٓة ٕن سم٤معمٝمقر: يٖم٤مًمقا  أٓ ومٕمٚمٞمٝمؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ُم٘مدُم٤مهت٤م ذم إىمؾ قمغم اًمٗم٤مطمِم٦م، ذم ي٘مٕمقا 

...ش  شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م، ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »واًمًالم

 .احلدي٨م آظمر إمم

 اًمٙمؼمى واًمٗم٤مطمِم٦م كاًمٕمٔمٛم اًمٖم٤مي٦م إمم ص٤مطمٌٝم٤م شُمقِصؾ ىمد ُم٘مدُم٤مت هذه إن: أي

 .اًمزٟم٤م: وهل أٓ

 وهق زُم٤مٟمف، ذم ُمٍم ُمـ ؿم٤مقمرٌ  اجلٛمٞمؾ اًمٜمٌقي اعمٕمٜمك هذا أظمذ ذًمؽ أضمؾ وُمـ

 :– وُمِم٤مهد ـمٌٞمٕمل أُمر وهذا – وم٘م٤مل ؿمقىمل،

 ومٚم٘م٤مءُ  ومٛمققمد ومٙمالم  ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرةٌ 

 يمام اًمٙمؼمى، اًمٗم٤مطمِم٦م: أي اًمٚم٘م٤مء وهل أٓ إظمػمة اًمٜمتٞمج٦م هذه سملم ومٚمٚمحٞمٚمقًم٦م

 أول وُمـ اًمزواج، وؾم٤مئؾ شمًٝمٞمؾ جي٥م: وسم٤مًمت٤مزم اًمزواج، جي٥م احلدي٨م ذم ءضم٤م

ة سمريم٦م ُمـ وذًمؽ ومٞمف، اعمٖم٤مٓة وقمدم اعمٝمر شمٞمًػم: ذًمؽ  يًػماً  ُمٝمره٤م يٙمقن طمٞمٜمام اعمرأ

 ..وؾمٝمالً 

ٌْٜمل طمٞمٜمام اًمزوضملم أن: هق سمف اًمتذيمػم يٜمٌٖمل اًمذي أظمر واًمٌمء  قمغم أطمُدمه٤م َي

 ٕهن٤م إظمرى: اًمنميم٤مت شمِمٌف ٓ اًمتل اًمنميم٦م هذه ح٤ميٗمتت أن قمٚمٞمٝمام ومٞمج٥م أظمر،
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 اهلل ـم٤مقم٦م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمنميم٦م هذه يٗمتتح٤م أن ومٕمٚمٞمٝمام احلٞم٤مة، ذيم٦م شمٙمقن قم٤مدةً 

 ذيمر أن ري٥م وٓ وٓؿمؽ اصمٜمتلم، ريمٕمتلم اًمزوضم٤من يّمكم أن ريمٕمتلم سمّمالة ورؾمقًمف

 ومٞمٝم٤م ي٘مْمقا  أن إٓ نٗمًٝمؿ،أ قم٤مدةً  اًمِم٤ٌمب يٛمٚمؽ ٓ اًمتل اًم٤ًمقم٦م هذه ذم وضمؾ قمز اهلل

 ؿمٝمقشمف أطمدمه٤م يم٤مومح إذا وًمٙمـ طمالل، أُمر ؿمؽ سمال وهذا وىم٧م، سم٠مىمرب َوـَمَرهؿ

 ؿمٝمقهتام وي٘مْمٞم٤من أظمر، إمم ُمٜمٝمام يمؾ يت٘مدم ذًمؽ سمٕمد صمؿ ريمٕمتلم، ُمٜمٝمام يمؾ ًمٞمّمكم

ُم٤م أن سمٕمد  ًمٚمحٞم٤مة اومتت٤مطم٤مً  ذًمؽ ذم ٕن وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل ـم٤مقم٦م ذًمؽ يدي سملم ىمدَّ

 ذًمؽ يٙمقن أن هلام ومػمضمك وضمؾ، قمز اهلل سمٓم٤مقم٦م اًمًٕمٞمدة هذه اًمنميم٦مو اًمزوضمٞم٦م

 شمٜمٗمع واًمذيمرى وذيمرى يمٚمٛم٦م هذه أظمرة، وذم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم ًمًٕم٤مدهتام ؾم٤ٌٌمً 

 .اعم١مُمٜملم

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداطمؾة

 ( 11: 11: 28/   395/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمفور دم اظمغاالة ضمؽم

 :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ؾمٜم٦م إومم مج٤مدى قمدد ذم اعمٜمِمقر إًم٤ٌمين وهٌل إؾمت٤مذ ُم٘م٤مل ىمرأت ىمد

 ُمٝمدي حمٛمقد إؾمت٤مذ قمغم اًمرد ذم اًمزاهرة، اإلؾمالُمل اًمتٛمدن جمٚم٦م ُمـ ـه3583

جتف اعمٝمقر، حتديد ُم٠ًمخ٦م ذم اؾمت٤مٟمٌقزم  :ٟمّمف ُم٤م ومٞمف ىم٤مل ومرأ

 اًمتٖم٤مزم ركشم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اىمؽماح ىمّم٦م أن ُمٝمدي حمٛمقد إؾمت٤مذ ىمرر ًم٘مد)

 يمثػم اسمـ صححف ىمد اخلؼم أن ُمع قمٚمٞمف، آقمتامد يّمح ٓ وٕمٞمػ، ظمؼم هل اعمٝمقر ذم

: ىم٤مل( ُمنوق إمم سمًٜمده)  يٕمغم أبق احل٤مومظ ىم٤مل: وم٘م٤مل  شمٗمًػمه، ذم اخلؼم ذيمر اًمذي

 سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام واًمّمداىم٤مت وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٜمؼم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ريم٥م

 ؾمٌ٘مقهؿ ح٤م يمراُم٦م أو اهلل قمٜمد شم٘مقى ذًمؽ يم٤من وًمق ذًمؽ، دون ومام درهؿ أرسمٕمامئ٦م

 ٟمزل صمؿ: ىم٤مل درهؿ، أرسمٕمامئ٦م قمغم اُمرأة صداق ذم رضمؾ زاد ُم٤م أقمرومـ ومال إًمٞمٝم٤م،

ة وم٤مقمؽموتف  ُمٝمر ذم يزيدوا أن اًمٜم٤مس هنٞم٧م اعم١مُمٜملم، أُمػم ي٤م: وم٘م٤مل ىمريش، ُمـ اُمرأ
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 اًم٘مرآن؟ ذم اهلل أنزل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أُم٤م: وم٘م٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل درهؿ؟ أرسمٕمامئ٦م قمغم اًمٜم٤ًمء

...(( ىمٜمٓم٤مراً  إطمداهـ وآشمٞمتؿ: )).. ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م أُم٤م: وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ؟ وأجـ: ىم٤مل

 أهي٤م: وم٘م٤مل اعمٜمؼم، ومريم٥م رضمع صمؿ قمٛمر، ُمـ أوم٘مف اًمٜم٤مس يمؾ همٗمراً، مهللا: وم٘م٤مل أي٦م،

 أن ؿم٤مء ومٛمـ درهؿ، أرسمٕمامئ٦م قمغم صداىم٤مهتؿ ذم اًمٜم٤ًمء شمزيدوا أن هنٞمتٙمؿ ىمد اًمٜم٤مس

 إؾمٜم٤مده( ومٚمٞمٗمٕمؾ ٟمٗمًف ـم٤مسم٧م ومٛمـ: ىم٤مل وأفمٜمف: يٕمغم أبق ىم٤مل طم٥م،أ ُم٤م ُم٤مًمف ُمـ يٕمٓمل

 (.467 ص ،3ج يمثػم اسمـ ىمقي، ضمٞمد

 وٕمػ سمٞم٤من هق اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم سمٞم٤مٟمف أريد اًمذي[: ...إًم٤ٌمين اًم٘م٤مئؾ] ىمٚم٧م

 وإن وأن٤م يمثػم، اسمـ ًمٚمح٤مومظ ُمٜمف شم٘مٚمٞمداً  اعمرأة ىمّم٦م شمّمحٞمح ذم وهٌل إؾمت٤مذ ُمًتٜمد

 ذم وم٢مين(( وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ ٓ))و اًمت٘مٚمٞمد هذا ذم وهٌل إؾمت٤مذ أقمذر يمٜم٧م

 إذن يّمٚمح ومال اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق قمٚمامً  ًمٞمس اًمت٘مٚمٞمد أن إمم ٟمٔمره أخٗم٧م ٟمٗمًف اًمقىم٧م

 .اعمخ٤مًمٗملم قمغم ًمٚمرد طمج٦م اخت٤مذه

 :وم٠مىمقل احلديثٞم٦م اًم٘مقاقمد إمم ومٞمف ُمًتٜمداً  ذًمؽ وٕمػ سمٞم٤من ذم أن أذع: وه٤مٟمذا

 :أُمريـ يتْمٛمـ يمثػم اسمـ احل٤مومظ قمـ إؾمت٤مذ ٚمفٟم٘م اًمذي اخلؼم هذا أن

 .درهؿ أرسمٕمامئ٦م قمغم اًمٜم٤ًمء ُمٝمقر ذم اًمزي٤مدة قمـ قمٛمر هنل: إول

ة اقمؽماض: وأظمر  .سم٤مٔي٦م إي٤مه وشمذيمػمه٤م ذًمؽ ذم قمٚمٞمف اعمرأ

 ُمـ قمٜمف ًمقروده قمٜمف، اهلل ريض قمٛمر قمـ صحتف ذم ؿمؽ ومال إول إُمر أُم٤م

 . ٍذيمره٤م ُمـ سم٠مس وٓ ـمريؼ،

 [:ىم٤مل صمؿ ، احلدي٨م ـمرق اإلُم٤مم وردأ صمؿ]

 ذًمؽ وذم ًمٕمٛمر، وُمٕم٤مروتٝم٤م اعمرأة ىمّم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس مجٞمٕمٝم٤م اًمٓمرق وهذه: ىمٚم٧م

 ًمٜمتٌلم إذن، ؾمٜمده٤م ذم ومٚمٜمٜمٔمر ٟمٙم٤مرة، أو ًمِمذوذ وٕمٗمٝم٤م اطمتامل إمم اًمٕمٚمؿ ٕهؾ شمٜمٌٞمف

 .آطمتامل هذا صح٦م ُمٌٚمغ

 :[ىم٤مل أن إمم قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ]
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 قمٜمف وردت هذه قمٛمر ظمٓم٦ٌم أن وشمذيمر اًمٙمريؿ، ًمٚم٘م٤مرئ اًمتح٘مٞمؼ هذا شمٌلم وإذا

 .شمّمح ٓ ُمٜمٙمرة وٕمٞمٗم٦م أهن٤م طمٞمٜمئذ قمرف اعمرأة، ىمّم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ـمرق مخ٦ًم ُمـ

 يِمٝمد ُم٤م ومٞمٝم٤م سمؾ قمٜمف، يرضمع طمتك اًمًٜم٦م، يٜم٤مذم ُم٤م ذًمؽ قمـ قمٛمر هنل ذم وًمٞمس

 اُمرأة شمزوضم٧م إين: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء:  ىم٤مل هريرة أيب قمـ صح وم٘مد ًمف،

 شؿمٞمئ٤ًم؟ إنّم٤مر قمٞمقن ذم وم٢من إًمٞمٝم٤م، ٟمٔمرت هؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل إنّم٤مر، ُمـ

 اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل أواق، أرسمع: ىم٤مل ششمزوضمتٝم٤م؟ يمؿ قمغم»: ىم٤مل إًمٞمٝم٤م، ٟمٔمرت ىمد: ىم٤مل

 .ُمًٚمؿ رواه شاجلٌؾ هذا قمرض ُمـ اًمٗمْم٦م شمٜمحتقن يم٠منام! أواق؟ أرسمع قمغم»: ملسو هيلع هللا ىلص

 وطمٞمٜمئذ ًمٚمًٜم٦م، ُمقاومؼ اعمٝمقر ذم ًمتٖم٤مزما قمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر هنل أن شمٌلم وإذا

 ًمٞمس هنٞمف أن وذًمؽ سمٓمالهن٤م، قمغم شمدل أظمرى، ٟمٙم٤مرة اًم٘مّم٦م ذم أن: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ

ة يتًٜمك طمتك أي٦م، خي٤مًمػ ُم٤م ومٞمف  ًمف ٕن ذًمؽ، هل٤م هق ويًٚمؿ قمٚمٞمف، شمٕمؽمض أن ًمٚمٛمرأ

 وسملم لهنٞم سملم ُمٜم٤موم٤مة ٓ: ىمقًمف سمٛمثؾ صح ًمق اقمؽماوٝم٤م قمغم جيٞمٌٝم٤م أن قمٜمف اهلل ريض

 :وضمٝملم ُمـ أي٦م

 .اًمتٜمزيف سمؾ اًمتحريؿ، سم٤مب ُمـ هق وًمٞمس ًمٚمًٜم٦م، ُمقاومؼ هنٞمل أن: إول

 هل٤م ىمدم ويم٤من يٓمٚم٘مٝم٤م، أن اًمزوج يريد اًمتل اعمرأة ذم وردت أي٦م أن: أظمر

: شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد يمثػماً، يم٤من ُمٝمام رو٤مه٤م، دون ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف ي٠مظمذ أن ًمف جيقز ومال ُمٝمراً،

َـّ ىمِٜمَٓم٤مًرا وَماَل شَم٠ْمظُمُذوا ُِمٜمُْف ؿَمٞمْئ٤ًم  َوإِْن َأَرْدشُمؿُ ﴿ ٌَْداَل َزْوٍج َُمَٙم٤مَن َزْوٍج َوآشَمٞمُْتْؿ إطِْمَداُه
اؾْمتِ

 .﴾َأت٠َْمظُمُذوَٟمُف هُبَْت٤مًٟم٤م َوإصِْماًم ُُمٌِٞمٜم٤ًم

 قمٚمٞمف، آقمتداء وقمدم اعمرأة صداق قمغم اعمح٤مومٔم٦م وضمقب ذم وردت وم٤مٔي٦م

 ٓ وذًمؽ ومٞمف، اًمتٖم٤مزم وقمدم اعمٝمر ًمتٚمٓمٞمػ ضم٤مء قمٛمر وهنل ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م واحلدي٨م

 سمٛمحض هل٤م طم٘م٤مً  ص٤مر أنف سمحٙمؿ اعمٝمر قمغم آقمتداء قمدم اًمقضمقه ُمـ سمقضمف يٜم٤مذم

 دون ذًمؽ قمـ اعمًئقل ومٝمق اًمٖم٤مزم اعمٝمر قمغم وواومؼ هق ظم٤مًمػ وم٢مذا اًمرضمؾ، اظمتٞم٤مر

 .همػمه
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 وم٢من ُمتٜمٝم٤م، طمٞم٨م ُمـ اًم٘مّم٦م ٟمٙم٤مرة ًمٌٞم٤من صدري ًمف اٟمنمح وضمف ومٝمذا: وسمٕمد

 ُمـ ىمدُمٜم٤م ومٗمٞمام ظمٓم٠م يم٤من وإن شمقومٞم٘مف، قمغم ًمف واحلٛمد هلل، وم٤مًمٗمْمؾ احلؼ، ذًمؽ واومؼ

 .اهل٤مدي هق وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل يمٗم٤مي٦م، إؾمٜم٤مده٤م ضمٝم٦م ُمـ وٕمٗمٝم٤م سمٞم٤من قمغم إدًم٦م

 إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس حمٛمد

 ـه6/7/3583 دُمِمؼ

 344-358  ص إًم٤ٌمين ُم٘م٤مٓت

 الً ضمال يصغم هل ضمرام مصدر من ماالً  يمزوصمته أصدق إذا

 ايمزوصمة زمتؿؾك

 صمروةً  ومجٛمع ًمٚمٜم٤ًمء، يمقاومػم سمٛمحؾ يٕمٛمؾ يم٤من رضمؾ هٜم٤مك ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .. قمامرة ُمٜمٝم٤م سمٜمك ـم٤مئٚم٦م أُمقآً 

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ايمشقخ

 شمرك اًمنمقمل احلٙمؿ قمٚمؿ وح٤م ذًمؽ، وٟمحق حمالت ُمٜمٝم٤م واؿمؽمى :مداطمؾة

 ...ًمٙمـ اًمٙمقاومػم

 ..آصم٤مره٤م يؽمك مل :ايمشقخ

 ومٝمق ٟمٗمًف، يٜمٔمػ ومل ومخرج ُمًتٜم٘مع ذم يم٤من يم٠منف يٕمٜمل ه٤م،آصم٤مر يؽمك مل :مداطمؾة

 هل إُمقال ًمٙمـ ذه٥م حمؾ ومٗمتح اًمٙمقاومػم ُمـ يٗمر أن يريد ذه٥م، حمؾ وم٤مشمح أن

 .. هل

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .ذه٤ٌمً  اُمرأتف وأصدق إُمقال، هبذه شمزوج ومٝمق :مداطمؾة

 ص٤مر أو هق، يمام اح٤مل ذًمؽ ُمـ ُٓمرأتف أصدق اًمذي اًمذه٥م هؾ: هٜم٤م اًم١ًمال 

 . ؾم١مازم هذا ًمٚمزوضم٦م ُمٚمٙم٤مً  ص٤مر ٕنف طمالًٓ:
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 إًمٞمٝم٤م اٟمت٘مؾ ٕنف طمالل: ًمٚمزوضم٦م اعمٝمر ومٝمذا اًم١ًمال، هق هذا يم٤من إذا :ايمشقخ

 .سمٕمد ٟمٗمًف ُيَزكِّ  مل اًمرضمؾ سم٠من أرى وًمٙمٜمل ُمثاًل، اإلرث يمٓمريؼ ذقمل سمٓمريؼ

م اح٤مل قمـ خيرج مل ٕنف :أوال  .احلرا

 ذم يٕمٜمل يم٤من ومٙم٠منف أجْم٤ًم، اًمذه٥م وهق اعمحرم، سمٞمع ذم دظمؾ ٕنف: وصم٤مٟمٞم٤مَ 

 .. أظمرى ُمِمٙمٚم٦م ذم ومقىمع ُمِمٙمٚم٦م،

  جيقز؟ ٓ :مداطمؾة

ض اًمٞمقم اًمذه٥م سمٞمع شمٕم٤مـمك ٕنف جيقز: ٓ :ايمشقخ  اًمرسم٤م ذم ًمٚمقىمقع ص٤مطمٌف ُمٕمرِّ

 سم٠ميمثر اًمذه٥م سمٞمع صمؿ وهٌقـمٝم٤م، اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت ارشمٗم٤مع سم٥ًٌم ظم٤مص٦م ؿمؽ، وٓ

اغ يمؾ قمٜمد ُمٕمرووم٦م ِم٤ميمؾُم ومٝمذه ُمّمٜمققم٤ًم، يم٤من إذا ىمٞمٛمتف ُمـ قَّ  اًمذه٥م: ودم٤َّمر اًمّمُّ

 اح٤مل قمـ خيرج وأن اًمالطم٘م٦م، اعمٝمٜم٦م يؽمك أن اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٝمٜم٦م شمرك يمام يٜمّمح ومٝمق ًمذًمؽ

م  .احلالل اح٤مل ُمـ ىمٚمٞمؾ وًمق قمٜمده يم٤من إن يٙمتٗمل وأن يمٚمِّف، احلرا

 اًمٙمالم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام وضمؾ قمز رسمٜم٤م صمؿ

: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق أٓش قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمام إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: »طمدي٨م غمقم

وف هلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ»  ش. ُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقَّ

  ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .اًمرضمؾ هلذا ٟمّمٞمحتل هذه :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 (11: 24: 11/ 585/واًمٜمقر اهلدى)
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 هو ايمرصمل أن فمعم ايمتطبقؼقة ايمعؿؾقة ايمسـة دم ديمقل هـاك هل

 يمؾزوصمة؟ اظمفر حيدد ذيايم

 اًمذي هق اًمرضمؾ أن قمغم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ :مداطمؾة

 ًمٚمزوضم٦م؟ اعمٝمر حيدد

 أومٝمؿ ٕنٜمل اًم٤ًمئؾ: ي٘مّمده أفمٜمف ُم٤م همػم سم٤مًمتحديد اعم٘مّمقد هق :ايمشقخ

 ُم٤م واومؼ يم٤من وم٢من ُمٕمٞمٜم٤ًم، ؿمٞمئ٤مً  يٓمٚم٥م ومٝمق اًمٌٜم٧م، وزم ُمـ ُمٓمٚمقسم٤مً  يٙمقن ىمد اًمتحديد

 ًمٙمـ ُم٤ٌمذة، اخل٤مـم٥م هق ًمٞمس اعمٝمر ىمٞمٛم٦م قملم اًمذي يم٤من إن ييه ومال خل٤مـم٥ما قمٜمد

 اخل٤مـم٥م سمدوره اخل٤مـم٥م، قمٜمد ُم٤م يقاومؼ ومل اعمٝمر اًمٌٜم٧م وزم طمدد إذا ي٠ميت، أن إثر

 خيْمع أن طمٞمٜمذاك إُمر وزم وقمغم اخل٤مـم٥م، حتديد ىمٞمٛم٦م ي٠ميت ومٝمٜم٤م حيدد، اًمذي هق

 احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف يٕمجٌف: مل ُمٝمراً  وعو ٕنف ظمٓمٌتف: يرومض ٓ وأن اًمتحديد هلذا

 ُمـ ضم٤مءيمؿ إذا: »ُمرة ُمـ أيمثر ُم٤ًمُمٕمٙمؿ قمغم ـمرق اًمذي اعمِمٝمقر احلدي٨م يٜم٤مذم

 شقمٔمٞمؿ ووم٤ًمد إرض ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ ومزوضمقه، وظمٚم٘مف ديٜمف شمروقن

 اعم٘مدُم٤مت طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ًمٚمخ٤مـم٥م، اًمتحديد واًمٜمتٞمج٦م اًمٕم٤مىم٦ٌم طمٞم٨م ُمـ: وم٢مذاً 

شمٞمؿ إقمامل إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ُٕمرا ٕن ُمٝماًم: ًمٞمس  اعمرأة وطمدي٨مش سم٤مخلقا

 واًمتل اعمٕمرووم٦م احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م وقمرو٧م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ٟمٗمًٝم٤م وه٧ٌم اًمتل

ه ُم٤مًمؽ أبق أظمٞمٜم٤م يمٚمٛم٦م ذم إًمٞمف أؿمػم ة ومٚمام ظمػماً، اهلل ضمزا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وضمدت اعمرأ

 قمٜمدك هؾ: »ىم٤مل. أنٙمحٜمٞمٝم٤م :اهلل رؾمقل ي٤م وم٘م٤مل اًمرضمؾ ذاك ىم٤مم ومٞمٝم٤م ًمف طم٤مضم٦م ٓ

 هؾ: »ىم٤مل. هذا صمقيب إٓ أضمد ٓ: ىم٤مل ،شطمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً  وًمق اًمتٛمس: »ىم٤مل ؟شرء

 ش.اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ سمام زوضمتٙمٝم٤م» ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؟شاًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤مً  حتٗمظ

د اًمذي هق: وم٢مذاً   سمـ اًمرمحـ قمٌد ىمّم٦م يمذًمؽ اعمرأة، وزم وٓ اعمرأة، وًمٞم٧ًم طَمدَّ

 اخلؼم قمـ وم٠ًمخف اًمزواج، آصم٤مر قمٚمٞمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى اًمذي قمقف

ة: ىم٤مل أُمٝمرهت٤م؟ يمؿ: »ىم٤مل شمزوج، سم٠منف: وم٘م٤مل  ش. ذه٥م ُمـ ٟمقا

 .ٟمٗمًف هق اعمٝمر ىمدم اًمذي ُمـش أُمٝمرهت٤م يمؿ»
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ة: ىم٤مل»  ش.سمِم٤مه وًمق أومل: ىم٤مل. ذه٥م ُمـ ٟمقا

 وقمـ قم٤مىم٦ٌم قمـ شمتحدث إٟمام إطم٤مدي٨م، ُمـ وأؿم٤ٌمهٝم٤م إطم٤مدي٨م هذه: وم٢مذاً 

م ومال اعم٘مدُم٤مت أُم٤م ٟمٗمًف، اخل٤مـم٥م إًمٞمٝم٤م اٟمتٝمك اًمتل اعمرأة ورةصػم ر وٓ شُمَ٘مدِّ  .شم١مظمِّ

 (  11: 36: 54/  395/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظممصمل اظمفر

ف؟ ي١مدي ٓزم اًمزوضم٦م، قمغم ديٜم٤مر أخػ ًمف ذم أن اًمقاطمد: ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة  طَم٘مَّ

 .ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 ح٤م يٕمٜمل... وٓ يّمكم يٙمـ مل اًمذي اح٤ميض، اًمزُمـ ُمـ يم٤مٟم٧م وًمق :مداطمؾة

 .. قمٜمده يم٤من وٓ يّمكم يٙمـ مل هق اح٤ميض، سم٤مًمزُمـ يم٤من اًمتزاُم٤مت هل٤م يمت٥م

 أخػ وُم١مضمؾ ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ُُمَٕمّجؾ ويمت٥م ويٕمرف، ص٤مًمح يم٤من ًمق شُمرى ي٤م :ايمشقخ

 هؾ اًمث٤مين وم٤مًمٓمرف ُم١مضمؾ، قمٚمٞمف يٙمت٥م أن شمديٜمف سم٥ًٌم يرى: ٓ هق ومٚمام ديٜم٤مر،

 اعمٕمجؾ؟ يْم٤مقمػ أو يتٗمرج

 ..ُمت٠مظمرة... ديٜم٤مر إًمػ قمٛمٚم٧م إذا ٓ، :مداطمؾة

 ؾم١مازم؟ قمـ ضم٤موسمٜمل :ايمشقخ

 ..سمٞمع قمٛمٚمٞم٦م :مداطمؾة

 ؾم١مازم؟ قمـ ضم٤موسمٜمل :ايمشقخ

روا اًم٤ًمئد اًمٕمرف أن ؾ؟ وسمٞمْمخٛمقا  اعمٕمجؾ سمٞمّمٖمِّ  اعم١َُمضمَّ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

ؾ هذا: ؾمٞم٘مقل ُمٜم٤م أطمداً  ًمق أىمقل، أن٤م :ايمشقخ  فًم ُم٤م ٟمٔم٤مم يريدون اًمذي اعم١َُمضمَّ

 ُم٤مئ٦م، ُمٕمجؾ ؾم٠مدومع وأن٤م سمٛم١مضمؾ، ٟمٗمز أرسمط أريد ٓ أن٤م ًمذًمؽ اإلؾمالم، ذم أصؾ

 سمٞمزيد؟ وإٓ سم٤مح٤مئ٦م سمؽمى آظمره إمم اعمرة أو اًمٌٜم٧م هق اًمذي اًمث٤مين اًمٓمرف
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 .سمٞمزيد :مداطمؾة

 أنف أجْم٤مً  شمٕمرف يمٜم٧م هؾ احلٙمؿ، شمٕمرف شمٙمـ مل سم٠منؽ ىمقًُمؽ: وم٢مذاً  :ايمشقخ

 اًمث٤مين؟ احلٙمؿ هبذا روٞم٧م ُم٤م إذا ؾمٞمزيدوا

 .ؿمٞمخ ي٤م سمٕمرف :مداطمؾة

 .هذه ُم٘م٤مسمؾ ومٝمذه شمزيد، سمِّدك: إذاً  :ايمشقخ

 : ..(36: 42/   39/   واًمٜمقر اهلدى) 



 األىهخة هذي حهه
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 فمباس ازمن فمن كؼل ما وزمقان ايمؼقامة يوم إلم اظمتعة زواج ضمرمة

 همقفا

 .وٕمٞمػش. 2/373ش »اعمتٕم٦م سمجقاز ىمقًمف قمـ اًمرضمقع: »قم٤ٌمس اسمـ قمـ طمٙمك

 ُمقؾمك ـمريؼ ُمـش 216 ـــــــ 7/213» واًمٌٞمٝم٘مكش 231 ـــــــ 219» اًمؽمُمذى أظمرضمف

،  اإلؾمالم أول رم اعمتٕم٦م يم٤مٟم٧م إٟمام: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ قمٌٞمدة سمـ

ة ومٞمتزوج ُمٕمروم٦م هب٤م ًمف ًمٞمس،  اًمٌٚمدة ي٘مدم اًمرضمؾ يم٤من ،  ي٘مٞمؿ أنف يرى ُم٤م سم٘مدر،  اعمرأ

 ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو أزوضمٝمؿ قمغم إٓ» أي٦م ٟمزًم٧م طمتك ؿمٞمئف ًمف وشمّمٚمح،  ُمت٤مقمف ًمف ومتحٗمظ

 ش.إيامهنؿ

 أي٦م هذه ٟمزًم٧م طمتك ؿم٠منف ًمف وشمّمٚمح: »اًمٌٞمٝم٘مك وىم٤مل،  اًمؽمُمذى ًمٗمظ هذا

 ومحرُم٧م إومم وضمؾ قمز اهلل ومٜمًخ،  أي٦م آظمر إممش أُمٝم٤مشمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرُم٧م»

 هذا ؾمقى وُم٤مش إيامهنؿ ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو أزواضمٝمؿ قمغم إٓ» اًم٘مرآن ُمـ وشمّمدي٘مٝم٤م، اعمتٕم٦م

 ش.طمرام ومٝمق اًمٗمرج

 .قم٤مسمدا ويم٤من،  وٕمٞمػ قمٌٞمدة سمـ وُمقؾمك! واًمؽمُمذى هق قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 ؿم٤مذ وهق،  وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مدهش: »... 9/348ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 ش.إسم٤مطمتٝم٤م قمٚم٦م ُمـ شم٘مدم ح٤م خم٤مًمػ

 قم٤ٌمس اسمـ ؾمٛمٕم٧م: »ىم٤مل مجرة أبك قمـ اًمٌخ٤مرى أظمرضمف ُم٤م إمم يِمػم: ىمٚم٧م

 ورم،  اًمِمديد احل٤مل رم ذًمؽ إٟمام: ًمف ُمقمم ًمف وم٘م٤مل،  ومرظمص ٤مء؟اًمٜمً ُمتٕم٦م قمـ ي٠ًمل

 ش.ٟمٕمؿ: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل،  ٟمحقه أو،  ىمٚم٦م اًمٜم٤ًمء

 رم ذًمؽ يم٤من إٟمام: »سمٚمٗمظش 7/214» واًمٌٞمٝم٘مكش 2/33» اًمٓمح٤موى وأظمرضمف

 ش.ومرظمص، » قمٜمدمه٤م وًمٞمس...ش.  ىمٚمٞمؾ واًمٜم٤ًمء اجلٝم٤مد

 سمٕمدم اًم٘مقل إمم،  إـمالىم٤م اعمتٕم٦م سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل قمـ رضمع أنف قمغم يدل سمٔم٤مهره وهذا

 أن سمٕمد ذًمؽ إمم رضمع ويم٠منف،  اًميورة وضمقد قمدم سمح٤مل ُم٘مٞمدة أو ُمٓمٚم٘م٤م ضمقازه٤م
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ش 4/543» اًمٌخ٤مرى ومروى،  سم٢مسم٤مطمتٝم٤م اًم٘مقل إـمالىمف رم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قم٤مروف

 سمٛمتٕم٦م يرى ٓ قم٤ٌمس اسمـ إن: ًمف ىمٞمؾ ـ قمٜمف اهلل رى قمٚمٞم٤م أن: »قمغم سمـ حمٛمد قمـ

 احلٛمر حلقم وقمـ،  ظمٞمؼم يقم قمٜمٝم٤م هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: وم٘م٤مل ؾم٤مسم٠م اًمٜم٤ًمء

 ش.اإلٟمًٞم٦م

 ؾمٛمع: »قمٜمف عمًٚمؿ رواي٦م ورم،  ومٞمف قم٤ٌمس اسمـ ذيمر دون وهمػمه ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 .ومذيمره...ش.  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م شم٤مئف رضمؾ إٟمؽ: ًمٗمالن ي٘مقل ـم٤مًم٥م أبك سمـ قمغم

 ش .7/91» اًمٜم٤ًمئك رواه ويمذًمؽ

 اًمٜم٤ًمء ُمتٕم٦م رم رظمص أنف وسمٚمٖمف قم٤ٌمس ٓسمـ ىم٤مل: »ٚمٗمظسمش 3/342» أمحد ورواه

 ...ش. هنك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: ـم٤مًم٥م أبك سمـ قمغم ًمف وم٘م٤مل، 

 رم قم٤ٌمس واسمـ قمغم شمٙمٚمؿ: »سمٚمٗمظش 3/374/3ش »إوؾمط» رم اًمٓمؼماٟمك ورواه

 ...ش. شم٤مئف اُمرؤ إٟمؽ: قمغم ًمف وم٘م٤مل،  اًمٜم٤ًمء ُمتٕم٦م

 ي٠مُمر قم٤ٌمس اسمـ ًمف وم٘مٞمؾ،  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أتك: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل وقمـ

: ىم٤مًمقا ،  هذا يٗمٕمؾ قم٤ٌمس اسمـ أن أفمـ ُم٤م! اهلل ؾمٌح٤من: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل،  اعمتٕم٦م سمٜمٙم٤مح

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إذ صٖمػما  همالُم٤م إٓ قم٤ٌمس اسمـ يم٤من وهؾ: ىم٤مل،  سمف ي٠مُمر إٟمف سمغم

 ش.ُم٤ًمومحلم يمٜم٤م وُم٤م،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م هن٤مٟم٤م: قمٛمر اسمـ ىم٤مل صمؿ، 

 ش .5/334ش »اًمتٚمخٞمص» رم احل٤مومظ ىم٤مل يمام ىمقى دهوإؾمٜم٤م: ىمٚم٧م

 اسمـ إن: ًمف وم٘مٞمؾ،  طمرام: وم٘م٤مل اعمتٕم٦م؟ قمـ ؾمئؾ: »قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع وقمـ

 ش.قمٛمر زُم٤من رم هب٤مش هُمقم» ومٝمال: وم٘م٤مل،  هب٤م يٗمتك قم٤ٌمس

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 7/44» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمف

،  سمٛمٙم٦م ىم٤مم اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد أن: »اًمزسمػم سمـ قمروة قمـ أظمؼمٟمك ؿمٝم٤مب اسمـ وقمـ

،  سمرضمؾ يٕمرض سم٤معمتٕم٦م يٗمتقن أبّم٤مرهؿ أقمٛمك يمام ىمٚمقهبؿ اهلل أقمٛمك ٟم٤مؾم٤م إن: وم٘م٤مل

 إُم٤مم قمٝمد قمغم شمٗمٕمؾ اعمتٕم٦م يم٤مٟم٧م ًم٘مد ومٚمٕمٛمرى،  ضم٤مف جلٚمػ إٟمؽ: وم٘م٤مل ومٜم٤مداه
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 ًمئـ ومقاهلل،  سمٜمٗمًؽ ومجرب: اًمزسمػم اسمـ ًمف وم٘م٤ملش ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يريد» اعمت٘ملم

 ش.سم٠مطمج٤مرك ٕرمجٜمؽ ٝم٤مومٕمٚمت

 قمٜمد ضم٤مًمس هق سمٞمٜم٤م أنف اهلل ؾمٞمػ سمـ اعمٝم٤مضمر سمـ ظم٤مًمد وم٠مظمؼمٟمك: ؿمٝم٤مب اسمـ ىم٤مل

: إنّم٤مرى قمٛمرة أبك اسمـ ًمف وم٘م٤مل،  هب٤م وم٠مُمره،  اعمتٕم٦م رم وم٤مؾمتٗمت٤مه،  رضمؾ ضم٤مءه رضمؾ

 يم٤مٟم٧م إهن٤م: قمٛمرة أبك اسمـ ىم٤مل،  اعمت٘ملم إُم٤مم قمٝمد رم ومٕمٚم٧م ًم٘مد واهلل،  ُم٤مهك،  ُمٝمال

 اهلل أطمٙمؿ صمؿ،  اخلٜمزير وحلؿ واًمدم يم٤معمٞمت٦م إًمٞمٝم٤م اوٓمر عمـ اإلؾمالم أول رم رظمّم٦م

 ش.قمٜمٝم٤م وهنك اًمديـ

 يٕمرض: »ًمف رواي٦م ورمش 7/213» واًمٌٞمٝم٘مكش 354 ـ 4/355» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ش.قم٤ٌمس سم٤مسمـ

 :اهلل قمٌٞمد وأظمؼمٟمك: ؿمٝم٤مب اسمـ ىم٤مل: »آظمره٤م رم وزاد

 اسمـ وم٠مبك،  اًمٕمٚمؿ أهؾ فقمٚمٞم ذًمؽ ويٖمٛمص،  سم٤معمتٕم٦م يٗمتك يم٤من قم٤ٌمس اسمـ أن

 :ي٘مقل اًمِمٕمراء سمٕمض ـمٗمؼ طمتك ذًمؽ قمـ يٜمتٙمؾ أن قم٤ٌمس

 قم٤ٌمس اسمـ ومتٞم٤م رم ًمؽ هؾ ي٤مص٤مح....................                       

 اًمٜم٤مس ُمّمدر طمتك قاكــــــُمث قنــشمٙم          ُمٌتٚم٦م ظمــــقد ٟم٤مقمؿ رم ًمؽ هؾ 

 ش.إؿمٕم٤مر ومٞمٝم٤م ىمٞمؾ طملم سمٖمْم٤م وهل٤م،  ىمذرا هب٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ وم٤مزداد: ىم٤مل

 اسمـ وم٘م٤مل: »وزاد سمٜمحقه قمٜمده أظمرى ـمريؼ وهل٤م، صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤م: ىمٚم٧م

 هك إٟمام أٓ، عمْمٓمر إٓ حتؾ ٓ اعمتٕم٦م إن، أومتٞم٧م هبذا وُم٤م، أردت هذا ُم٤م: قم٤ٌمس

 ش.اخلٜمزير وحلؿ واًمدم يم٤معمٞمت٦م

 ش.اًمت٘مري٥م» رم يمام ُمؽموك وهق قمامرة سمـ احلًـ وومٞمف

 رم ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ظمتٜمف قمـ ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ روى صمؿ

 ش.اخلٜمزير وحلؿ واًمدم يم٤معمٞمت٦م طمرام هك: »اعمتٕم٦م

 .أجْم٤م وٕمٞمػ وهق ؾمٚمٞمؿ أبك اسمـ هق وًمٞم٨م
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 :أىمقال صمالصم٦م اعمتٕم٦م رم قمٜمف روى قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤م اإلسم٤مطم٦م: إول

 .اًميورة قمٜمد اإلسم٤مطم٦م: اًمث٤مٟمك

 اًم٘مقًملم سمخالف،  ساطم٦م قمٜمف يث٧ٌم مل مم٤م وهذا،  ُمٓمٚم٘م٤م اًمتحريؿ: وأظمر

 .قمٜمف صم٤مسمت٤من ومٝمام،  إوًملم

 .أقمٚمؿ واهلل

 (3915) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء

 اظمتعة كؽاح حتريم

 هبـ، اؾمتٛمتٕمٜم٤م اًماليت اًمٜم٤ًمء وُمٕمٜم٤م ظمرضمٜم٤م: ىم٤مل إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ

 إهن٤م أٓ: وىم٤مل ،شاًمٜم٤ًمء ُمتٕم٦م اًمٗمتح زُم٤من» اعمتٕم٦م قمـ هنك»ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل

م  سمذًمؽ ومًٛمٞم٧م ذًمؽ، قمٜمد ومقدقمٜمٜم٤م: ىم٤مل.:. شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم هذا يقُمٙمؿ ُمـ طمرا

 .اًمريم٤مب صمٜمٞم٦م إٓ ذًمؽ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م وُم٤م اًمقداع، صمٜمٞم٦م

 [:اإلمام ومال]

 سم٢مومت٤مء أطمد يٖمؽم ومال أبدي٤م، حتريام اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح حتريؿ ذم سيح ٟمص واحلدي٨م

 هق يمام اًمزواج ُمثؾ ُمٓمٚم٘م٤م إسم٤مطمتٝم٤م قمـ ومْمال ًمٚميورة، سم٢مسم٤مطمتٝم٤م ٕمٚمامءاًم أيم٤مسمر سمٕمض

 .اًمِمٞمٕم٦م ُمذه٥م

 (.9/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اظمتعة حتريم

 ُمّم٤مسمٞمح، ومرأى اًمقداع، صمٜمٞم٦م ٟمزل ظمرج ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»: هريرة أيب قمـ

 ُمٜمٝمـ متتٕمقا  يم٤مٟمقا  ٟم٤ًمء! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل يٌٙملم، ٟم٤ًمء وؾمٛمع
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 واًمٓمالق اًمٜمٙم٤مح: اعمتٕم٦م - طمرم: ىم٤مل أو - هدم ش:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل زواضمٝمـ،أ

 .شواعمػماث واًمٕمدة

 .اًمٜمٙم٤مح ُمتٕم٦م حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.327/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اظمتعة زواج ضمؽم

 اًمرؾمقل حتريؿ قمدم ُمـ ٟمٜمٓمٚمؼ أن ًمٜم٤م هؾ: اعمتٕم٦م زواج إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 يٛمف؟حتر قمدم ذم ًمف ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٜمٌل ٕن أصٚمف: ُمـ ظمٓم٠م أنف ومجقايب اًم١ًمال، هذا شم٠ًمل يمٜم٧م إن :ايمشقخ

م ملسو هيلع هللا ىلص ُمٝم٤م، مل وًمٞمس اعمتٕم٦م، طَمرَّ  صحٞمح»وش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم ضم٤مء وم٘مد ُيـَحرِّ

: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه وُمـ اعمتٕم٦م، ٟمٙم٤مح قمـ اًمٜمٝمل ذم قمديدة أطم٤مدي٨مش ُمًٚمؿ

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم اعمتٕم٦م طمرم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»

 إن: ىمقًمؽ ذم ضم٤مءك أجـ ُمـ أدري ُم٤م اًم١ًمال وأن واوح، اجلقاب أن وم٠مفمـ

ُمف ُم٤م اًمرؾمقل  .طَمرَّ

 .إُمر هذا طمرم اًمذي هق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن اًمٜم٤مس سملم ؿم٤مع أنف...  :مداطمؾة

سمف ًمف ؾم١مال هذا :ايمشقخ  .أجْم٤مً  ضمقا

م ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إذا ىم٤مقمدة، ٟمتذيمر أن يٜمٌٖمل  ٕن قمٜمده: ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ُيـَحرِّ

ُمف ُم٤م واحلرام اهلل، أطَمٚمَّف ُم٤م حلاللا م ٓ ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل اهلل، طَمرَّ  إٟمام ُيـَحٚمِّؾ، وٓ ُيـَحرِّ

ٌَٚمِّغ هق  اًمتحٚمٞمؾ ٕن ذًمؽ وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل وهق أٓ واعمحرم، اعمَُحٚمِّؾ قمـ ُُم

ع أن اًمٌنم ُمـ ٕطمد ًمٞمس واًمتنميع شمنميع، هق واًمتحريؿ  قمٜمد ُمـ ًمٚمٜم٤مس ُينَمِّ

 همػم ٟمجد وًمذًمؽ :ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل هق -اًمتٕمٌػم صح إذا– اعمنمع ٕن ٟمٗمًف:

ُمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ سم٤معمنميملم شمٜمدد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م ُم٤م  أظمرى، وحيٚمٚمقن أؿمٞم٤مء ُيـَحرِّ
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يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ : ▬وضمؾ قمز وم٘م٤مل قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَلْ  َُم٤م اًمدِّ : اًمِمقرى♂ ]اّللَّ

23.] 

َُذوا: ▬اًمٜمّم٤مرى طمؼ ذم وىم٤مل ٤ٌَمَرُهؿْ  اختَّ ٤ٌَمهَنُؿْ  َأطْم ـْ  َأْرسَم٤مسًم٤م َوُرْه   ُدونِ  ُِم
ِ
♂ اّللَّ

 [.53: اًمتقسم٦م]

ـْ  َأْرسَم٤مسًم٤م: ▬اًم٘مرآين اًمٜمص هذا أؿمٙمؾ   ُدونِ  ُِم
ِ
 سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ♂.. اّللَّ

 هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمف شمال اًمذي اعمجٚمس ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٙمرام، إصح٤مب

 سمـ قمدي وهق أٓ اجل٤مهٚمٞم٦م، ذم شمٜمٍموا اًمذيـ اًمٕمرب ُمـ يم٤من وىمد ريٛم٦م،اًمٙم أي٦م

َُذوا: ▬اًمٜمّم٤مرى ديٜمف سمٜمل ذم ي٘مقل أي٦م هذه ؾمٛمع ومٚمام اًمٓم٤مئل، طم٤مشمؿ ٤ٌَمَرُهؿْ  اختَّ  َأطْم

٤ٌَمهَنُؿْ  ـْ  َأْرسَم٤مسًم٤م َوُرْه   ُدونِ  ُِم
ِ
 !اهلل دون ُمـ أرسم٤مسم٤مً  اختذٟم٤مهؿ ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ،♂اّللَّ

: أي٦م ومٝمؿ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل أراد يمام أي٦م يٗمٝمؿ مل ٕنف هذا؟ قلي٘م ح٤مذا

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمع وإرض اًمًٛمقات ظمٚم٘مقا : يٕمٜملش َأْرسَم٤مسًم٤م»

 سم١ًماًمف جمٞم٤ٌمً  ًمف وم٘م٤مل سم٢مؿمٙم٤مًمف، أـم٤مح اًمذي اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك ًمف سَملمَّ  ُم٤م هقم٤من اًمًالم

ُم٤مً  ًمٙمؿ طمٚمٚمقا  وإذا ؟شطمرُمتٛمقه طمالًٓ  ًمٙمؿ طمرُمقا  إذا يمٜمتؿ أخًتؿ: »إي٤مه  طمرا

 ُمـ أرسم٤مسم٤مً  إي٤مهؿ اخت٤مذيمؿ ومذاك: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل. يم٤من وم٘مد هذا أُم٤م: ىم٤مل طمٚمٚمتٛمقه؟

 ش.اهلل دون

 آدم ومٞمٝمؿ سمام اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مس ؾمٞمد وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من إذا: أىمقل أن ُأريد

م أن ًمف ًمٞمس إنٌٞم٤مء ؾمٞمد يم٤من إذا واًمرؾمؾ، إنٌٞم٤مء ُمـ دوٟمف ومٛمـ  ُيـَحٚمِّؾ، وأن ُيـَحرِّ

م أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دون ٕطمدٍ  ومٝمؾ وضمؾ، قمز هلل ذًمؽ وإٟمام  أن دام ُم٤م ُيـَحرِّ

م؟ ٓ اًمرؾمقل  .ٓ: اجلقاب ُيـَحرِّ

م إذا اًم١ًمال، شمقوٞمح إلمت٤مم أن:  ٟمحـ ومٝمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م وسمٚمٖمٜم٤مه ؿمٞمئ٤مً  اهلل طَمرَّ

 ُٟمَحٚمِّٚمف؟ أم ُٟمحرُمف

 .ٟمحرُمف ُٟمَحّرُمف؟ أم ُٟمَحٚمِّٚمف ُمقىمٗمٜم٤م؟ ومام ،ؿمٞمئ٤مً  اهلل طمرم إذا
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م ومالن شم٘مقل قمٜمل، شمٜم٘مؾ ىمد ُمثالً  وم٠من٧م  هذا ٕن سمدهل: أُمر هذا اعمتٕم٦م، طَمرَّ

 قمز سم٘مقًمف اًم٘مرآن ذم وصػ اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمالغ قمغم ُُمـَحّرم اًمتحريؿ

ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م*  هَمَقى َوَُم٤م َص٤مطِمٌُُٙمؿْ  َوؾَّ  َُم٤م*  َهَقى إَِذا َواًمٜمَّْجؿِ : ▬وضمؾ *  اهْلََقى قَم

َّٓ  ُهقَ  إِنْ   [.4-3: اًمٜمجؿ♂ ]ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

ُمٝم٤م إٟمام اعمتٕم٦م: قمٛمر طَمّرم ح٤م: وم٢مذاً   طمرُمٝم٤م وح٤م إي٤مه٤م، اًمرؾمقل حتريؿ قمغم سمٜم٤مءً  طَمرَّ

 واًمتحريؿ، اًمتحٚمٞمؾ صٗم٦م ًمف ًمٞمس ٕنف ٟمٗمًف: قمٜمد ُمـ طمرُمٝم٤م ُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك رسمف قمٜمد ُمـ هق إٟمام

 .. ذقمل ًمٜمص ُمٜمف شمٜمٗمٞمذ هق ًمٚمٛمتٕم٦م، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر حتريؿ

 وّوح٧م اًمًٜم٦م سمؾ سم٤مًمًٜم٦م، وم٘مط ًمٞمس اعمتٕم٦م حتريؿ أن اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن هبذا ُأريد

*  اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ : ▬اعم١مُمٜملم ؾمقرة أول ذم ي٘مرأ  يمٚمٜم٤م هل٤م، اًم٘مرآن حتريؿ وسَمّٞمٜم٧م

ـَ  ِذي ـَ *  ُٕمقنَ ظَم٤مؿِم  َصالهِتِؿْ  ذِم  ُهؿْ  اًمَّ ِذي ـِ  ُهؿْ  َواًمَّ ـَ *  ُُمْٕمِرُوقنَ  اًمٚمَّْٖمقِ  قَم ِذي  ُهؿْ  َواًمَّ

يَم٤مةِ  ـَ *  وَم٤مقِمُٚمقنَ  ًمِٚمزَّ ِذي َّٓ *  طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَّ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ

ُؿْ  َأجاَْمهُنُؿْ  ـِ *  َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ : اعم١مُمٜمقن♂ ]اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  ًمَِؽ ذَ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

3-7.] 

 ًم٘مْم٤مء ًمٚمٛمًٚمؿ ؾمٌٞمؾ ٓ أن سَملمَّ  ىمد اعمحٙمٛم٦م، أي٤مت هذه ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م: إذاً 

ي اًمزواج،: هلام صم٤مًم٨م ٓ اصمٜملم ـمري٘ملم ُمـ إٓ ؿمٝمقشمف،  .واًمَتَنِّ

د وًمذًمؽ زواضم٤ًم: ًمٞمس ُمتٕم٦م: اعمتٕم٦م  أي٦م هذه فأوم٤مدشم ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل َأيمَّ

 .اًمتحريؿ ُمـ

ٌَٚمِّٖم٤مً  يم٤من ومٕمٛمر   قمز اهلل قمـ ُمٌٚمٖم٤مً  يم٤من واًمرؾمقل اعمتٕم٦م، سمتحريؿ اًمرؾمقل قمـ ُُم

 قمغم أن أىمقل ضمدًا، يمٌػم ؿمٌف ًمف اعمتٕم٦م حتريؿ ذم قمٛمر ومٕمؾ اعمتٕم٦م، سمتحريؿ وضمؾ

 سمـ قمٛمر أن يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  وم٢من رُمْم٤من، ىمٞم٤مم سمتنميٕمف اعمج٤مز ؾمٌٞمؾ

 ذم اجلامقم٦م ُمع اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم وصالة رُمْم٤من، ذم اًم٘مٞم٤مم سمدقم٦م اسمتدع اًمذي هق اخلٓم٤مب،

 وٓ طمٞم٨م ىمٌٚمف، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م أطمٞم٤م وإٟمام ؿمٞمئ٤ًم، يّمٜمع مل وهق رُمْم٤من،

 .ًمٚمٛمقوقع اًمت٘مري٥م ىمّمدت إٟمام أـمٞمؾ، أن أريد
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ؾ أن أريد ٓ  ر ًمٙمٜمل اًمؽماويح، صالة قمغم اًمٙمالم ُأوَمّمِّ  شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيمِّ

 شمريمٝم٤م صمؿ ًمٞم٤مل، صمالث مج٤مقم٦م رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل لم،اعم١مُمٜم

 ىمٞم٤مم صالة قمغم اعمًٚمٛملم طَمضَّ  ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وًمٙمٜمف اًمٜم٤مس، قمغم شُمٗمرض أن ظمِمٞم٦م

 ُمع رُمْم٤من ذم اًمٕمِم٤مء صالة صغم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل مج٤مقم٦م، رُمْم٤من

 ش.ًمٞمٚم٦م ٤ممىمٞم ًمف يُمت٥م يٜمٍمف، طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم صمؿ اجلامقم٦م،

 رُمْم٤من ذم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مم، صالة صغم صمؿ اجلامقم٦م، ُمع اًمٕمِم٤مء صالة صغم إذا

 .يمٚمف اًمٚمٞمؾ ىم٤مم يم٠منف اإلُم٤مم، ُمع

 اإلُم٤مم ُمع اًم٘مٞم٤مم صالة ذقمٞم٦م ذم اًمٍميح، احلدي٨م هذا إٓ اًمًٜم٦م ذم يٙمـ مل ومٚمق 

 .قمٜمده ُمـ سمٌمء ي٠مت مل وهق اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر ذًمؽ ومٗمٕمؾ رُمْم٤من، ذم

 اإلُم٤مم، ُمع اًم٘مٞم٤مم صالة قمغم احلَضَّ  ذم اًمٜمٌقي اًم٘مقل هذا إمم اٟمْمؿ وىمد ومٙمٞمػ 

 .رُمْم٤من ُمـ ًمٞم٤مل صمالث اًمًالم قمٚمٞمف وِمْٕمُٚمف

٤ٌمقم٤مً  اعمتٕم٦م طمرم قمٛمر يمذًمؽ قمٜمده، ُمـ ينمقمٝم٤م ومل اًمًٜم٦م هذه أطمٞم٤م قمٛمر: وم٢مذاً   اشمِّ

سم٤مً  هذا ذم وًمٕمؾ ٟمٗمًف، قمٜمد ُمـ حيرُمٝم٤م ومل ًمِٜمٌَّٞمف،  .ؾمٌؼ ح٤م ضمقا

 : ..(52: 33/  21/ رواًمٜمق اهلدى) 

 همقه ايمؽاهمر زوصمفا فمصؿة دم زمؼاءها أن ورأت اظمرأة أؽمؾؿت إذا

 فمصؿته دم ايمبؼاء هلا جيوز همفل ألزمـائفا مصؾحة

ة :مداطمؾة  شمٗمٕمؾ ومامذا وأبٜم٤مء يم٤مومر زوج وهل٤م..اإلؾمالم دظمٚم٧م همرسمٞم٦م اُمرأ

 إذا ورسمام.. . ُمٜمٝمؿ وطمرُمٝم٤م أبٜم٤مءه٤م ُمٜمٝم٤م أظمذ زوضمٝم٤م ُمـ شمٓمٚم٘م٧م إذا سم٠مهن٤م قمٚمامً  سم٠مههت٤م

 .اإلؾمالم وأدظمٚمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ[ أثرت] رسمام ُمٕمف سم٘مٞم٧م

 اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ.. سمٖمػمه صمؿ سمٜمٗمًف اإلٟم٤ًمن يٌدأ أن هذا ذم احلٙمؿ :ايمشقخ

 ذم شمٌ٘مك أن هل٤م جيقز ٓ أؾمٚمٛم٧م أن سمٕمد اًمٙم٤مومر اًمزوج ُمـ إوٓد ُمـ هل٤م يم٤من ُمٝمام

 أرض إمم اؾمتٓم٤مقم٧م إن ٤مضمرهت وأن سمديٜمٝم٤م شمٗمر أن قمٚمٞمٝم٤م سمؾ اًمٙم٤مومر اًمزوج قمّمٛم٦م
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 ُمـ أبٜم٤مءه٤م ًمتخٚمٞمص يدهي٤م سملم اًمتل إؾم٤ٌمب متٙمٜمٝم٤م سمام شمًٕمك ذًمؽ سمٕمد صمؿ اإلؾمالم

 يٓم٠مه٤م أن ُمـ سمٜمٗمًٝم٤م شمٜمجق أن هل ومحًٌٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  شمٗمٕمؾ أن شمًتٓمع مل وم٢من اًمٙم٤مومر، أبٞمٝمؿ

 .صم٤مٟمٞم٦مً  اًمٙم٤مومر ذًمؽ

 (11:51:16/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 طمراآل زملطمت ايمرصمؾكم من ىمل   سمزوج ضمؽم

 هذا؟ جيقز هؾ[ أظمر سم٠مظم٧م يمؾ اًمرضمٚملم ًمزواج] سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ُم٤م اًمٜمٙم٤مح هذا آصم٤مر ُمـ يٙمقن أٓ وهق: واطمد سمنمط جيقز أنف رأجل :ايمشقخ

 واًمٕمٙمس قمٛمرو أظم٧م شمزوج زيد: اعمٕمٜمك اًمِمٖم٤مر، ٟمٙم٤مح آصم٤مر ُمـ قم٤مدة يٙمقن

 هت وزوضمف زيد سملم ظمالف وىمع ُم٤م وم٢مذا اعمٝمر، دومع واطمد يمؾ ًمٙمـ سم٤مًمٕمٙمس،

 يم٤من وًمق جيقز ومال ذاك، ـمٚمؼ هذا ـمٚمؼ إن مت٤مًُم٤م يم٤مًمِمٖم٤مر وزوضمف، قمٛمرو إمم اًمٕمدوى

 اًمذي هذا ُمـ رء يؽمشم٥م ٓ قم٤مدة يم٤من إذا أُم٤م هٙمذا، اًمٕمرف يم٤من إذا ُمٝمر، هٜم٤مك

 أووح٧م؟ ًمٕمكم ضم٤مئز، ومٝمق اعمٝمر وضمد أنف دام ومام اًمِمٖم٤مر ٟمٙم٤مح ُمـ قم٤مًدة يؽمشم٥م

 (11:25:21( /2) ـه3418 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 ايمرضاع من األطمتكم زمكم اجلؿع ضمؽم

 إظمتلم سملم اجلٛمع ضمقاز ُمـ ششمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ» إًمٞمف ذه٥م ُم٤م :ايمسمال

 ذًمؽ؟ ذم شمقاوم٘مقٟمف هؾ اًمرو٤مع، ُمـ

َّٓ  إظُْمتلَْمِ  سَملْمَ  دَمَْٛمُٕمقا  َوَأنْ ▬ ُُمْٓمَٚم٘م٦م، أي٦م ٕنف ذًمؽ، أرى ٓ :ايمشقخ  ىَمدْ  َُم٤م إِ

ص ُم٤م يقضمد أنف قمٚمٛمل، طم٥ًم أقمت٘مد وُم٤م ،[25:اًمٜم٤ًمء♂ ]ؾَمَٚمَػ   أي٦م ُيـَخّمِّ

ّم٤مً  يتٓمٚم٥م سمذًمؽ وم٤مًم٘مقل وًمذًمؽ اًمٜم٥ًم، ذم سم٤مٕظمتلم  ومٌٝم٤م وضمد وم٢من ًممي٦م، ُُمـَخّمِّ

 .وإـمالىمٝم٤م أي٦م قمٛمقم ُمع ٟمٌ٘مك وإٓ
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 شمقضمٞمٝم٤مً  ًمف وضمدشمؿ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىمقل همػم: يٕمٜمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٛمتؿ ومٝمؾ 

 .اطمتج٤مضم٤مً  شمٜمٌٞمٝم٤مً 

 قمـ اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح حمٛمد ؿمٞمخٜم٤م يٜم٘مٚمٝم٤م واهلل ٟمٗمًٝم٤م، اًم٘مْمٞم٦م هذه قمغم :ايمسائل

 .اإلؾمالم ؿمٞمخ

 ذيمره؟ دًمٞمؾ ًمف هؾ :ايمشقخ

 .أذيمر ُم٤م :ايمسائل

 ( 11: 51: 58/ 513/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ما» ضمديث ضعف زمقان مع ايمزكى من ازمـته ايمرصمل زواج ضمرمة

 «احلرام نمؾب إال واحلرام احلالل اصمتؿع

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي] 

 اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مًمف .ًمف أصؾ ٓ .شاحلرام همٚم٥م إٓ واحلرام احلالل اضمتٛمع ُم٤م»

 احلدي٨م هبذا اؾمتدل وىمد وأىمره،شاًم٘مدير ومٞمض»ذم اعمٜم٤موي وٟم٘مٚمف شاعمٜمٝم٤مج ختري٩م»ذم

 ُمـ اًمراضمح يم٤من وإن وهق احلٜمٗمٞم٦م ىمقل وهق اًمزٟمك، ُمـ اسمٜمتف اًمرضمؾ ٟمٙم٤مح حتريؿ قمغم

 .اًم٤ٌمـمؾ احلدي٨م هذا سمٛمثؾ قمٚمٞمف آؾمتدٓل قزجي ٓ ًمٙمـ اًمٜمٔمر، طمٞم٨م

 :وهق آظمر سمحدي٨م اعمخ٤مًمٗمقن ىم٤مسمٚمٝمؿ وىمد

 سم٤محلدي٨م اؾمتدل وىمد .سم٤مـمؾ .شطمالل سمٜمٙم٤مح يم٤من ُم٤م حيرم إٟمام احلرام، حيرم ٓ»

 أنف قمٚمٛم٧م وىمد اًمزٟمك ُمـ اسمٜمتف يتزوج أن ًمٚمرضمؾ جيقز أنف قمغم وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 أطمد ُمع ٟمص ومٞمٝم٤م وًمٞمس اًمًٚمػ، ٝم٤مومٞم اظمتٚمػ واعم٠ًمخ٦م ومٞمف، طمج٦م ومال وٕمٞمػ

 أمحد ُمذه٥م وهق قمٚمٞمف، ذًمؽ حتريؿ ي٘متيض وآقمت٤ٌمر اًمٜمٔمر يم٤من وإن اًمٗمري٘ملم،

 ،ش324 - 325» ًمف شآظمتٞم٤مرات»وم٤مٟمٔمر شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ورضمحف وهمػمه
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 اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير» يمت٤مسمٜم٤م ُمـ ش59 - 56» اًمّمٗمح٦م قمغم وشمٕمٚمٞم٘مٜم٤م

 .شُم٤ًمضمد

 (.363/ 3) ًمْمٕمٞمٗم٦ما اًمًٚمًٚم٦م)

 وايمزاكقة زمايمزاين ايمزواج ضمرمة

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شُمثٚمف إٓ اعمجٚمقد اًمزاين يٜمٙمح ٓ»

 [:اإلمام ومال]

 اًمٖم٤مًم٥م، خمرج ظمرج اًمقصػ هذا ش:324/  6» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل شاعمجٚمقد»: ىمقًمف

 ٜمفُم فمٝمر ُمـ شمتزوج أن ًمٚمٛمرأة حيؾ ٓ أنف قمغم دًمٞمؾ وومٞمف. اًمزٟمك ُمٜمف فمٝمر ُمـ سم٤مقمت٤ٌمر

 ىمقًمف ذًمؽ قمغم ويدل اًمزٟمك ُمٜمٝم٤م فمٝمر سمٛمـ يتزوج أن ًمٚمرضمؾ حيؾ ٓ ويمذًمؽ اًمزٟمك

ٟمِٞم٦َمُ ▬: شمٕم٤ممم ا كٌ  َأوْ  َزانٍ  إَِّٓ  َيٜمِٙمُحَٝم٤م َٓ  َواًمزَّ  . ♂ُُمنْمِ

 (.372/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 وايمعؽس ايمزاكقة كؽاح

  :ىم٤مل اإلُم٤مم

ايِن ▬: شمٕم٤ممم  ىم٤مل يَم٦مً  َأوْ  َزاٟمِٞم٦َمً  إَّٓ  َيٜمِٙمُح  َٓ  اًمزَّ ٟمِٞم٦َمُ  ُُمنْمِ ا  َأوْ  َزانٍ  إَِّٓ  َيٜمِٙمُحَٝم٤م َٓ  َواًمزَّ

كٌ  مَ  ُُمنْمِ  ♂.اعْم١ُْمُِمٜملِم قَمغَم  َذًمَِؽ  َوطُمرِّ

ٔي٦م: وُمٕمٜمك  ٟمٔمر ذم ُمنميم٦م أو زاٟمٞم٦م إٓ هل٤م زوضم٤م شمرشمْمٞمف ٓ سم٤مًمزٟمك اعمٕمروف اًمزاين أن ا

 ش:66/  3» شاًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم ُم٤م ذًمؽ وسمٞم٤من اًمزاٟمٞم٦م، ذم اًم٘مقل ويمذًمؽ اًمنمع،

 هبذا اعمرأة ٟمٙم٤مح ًمف أبٞمح وإٟمام اًمٕمٗمٞمٗم٦م، اعمحّمٜم٦م يتزوج أن أُمر اعمتزوج أن

 قمغم قمٚم٘م٧م ىمد واإلسم٤مطم٦م اٟمتٗم٤مئف: قمٜمد يٜمتٗمل اًمنمط قمغم اعمٕمٚمؼ واحلٙمؿ اًمنمط،
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 أن إُم٤م وم٤معمتزوج اعمنموـم٦م، اإلسم٤مطم٦م اٟمتٗم٧م اإلطمّم٤من: اٟمتٗمك وم٢مذا اإلطمّم٤من، ذط

 إٓ سمٜمٙم٤مطمف يرى ٓ ُمنمك ومٝمق يٚمزُمف: مل وم٢من م،يٚمز ٓ أو وذقمف، اهلل طمٙمؿ يٚمتزم

 ومٞمٙمقن :اًمٜمٙم٤مح يّمح مل قمٚمٞمف: طمرم ُم٤م وٟمٙمح وظم٤مًمٗمف اًمتزُمف وإن ُمثٚمف، ُمنمك هق ُمـ

 .شزاٟمٞم٤م

 (476/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمزكا من زمازمـته ايمرصمل زواج ضمؽم

ة زٟمك رضمؾ: إٟمف ؾم١مال قمٜمد إٟمف: سمٞم٘مقل ؿمٞمخٜم٤م :اظمؾؼي  .-سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ- سم٤مُمرأ

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .اسمٜمتٝم٤م ـمٚم٥م ومؽمة سمٕمد صمؿ :اظمؾؼي

 .جيقز ٓ :ايمشقخ

 .ًمف جيقز ٓ :اظمؾؼي

 .ٓ :ايمشقخ

 ( 11: 45: 15/   679/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يتزوصمفا أن يمه جيوز همفل محؾفا سمبكم شمم زمامرأة زكى رصمل

 زمه ايمويمد ويؾحق

 ومٞمٝم٤م، اًمنمع طمٙمؿ يٕمٜمل ٟمٕمرف أن يٕمٜمل ٟمريد وًمٙمـ طمدصم٧م، ىمْم٤مي٤م ذم :اظمؾؼي

 ضمٜمًف سمٜمل ُمـ سمقاطمدة أو هبقًمٜمدي٦م زٟمك ُمٍمي ُمٖمريب ضمٜمًٞمتف ُمثالً  واطمداً  أن وهق

 قمٚمٞمٝم٤م: يٕم٘مد وأن هب٤م يتزوج أن يريد محٚمٝم٤م شمٌلم سمٕمدُم٤م هٜم٤مك، قمرسمٞم٦م ممٙمـ يٕمٜمل هق،

 ٓ؟ أم سمف ُيْٚمَحؼ وهؾ اًمقًمد؟ هذا ذم اإلؾمالم طمٙمؿ هق ومام
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 جيقز: ٓ -أجْم٤مً - يتزوضمٝم٤م وأن سمف، يٚمحؼ ٓ زٟم٤م، اسمـ هذا سمف، ُيٚمحؼ ٓ :ايمشقخ

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ُمنميم٦م، أو زاٟمٞم٦م إٓ يٜمٙمح ٓ اًمزاين ٕنف

 شم٤مب إذا واضمٝم٦م، شمٙمقن أم طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقن هذه أقمٚمؿ واهلل ٟم٤مدرة هٜم٤مك صقرة ذم 

 يتزوج أن أطمدمه٤م أراد وطم٘مٞم٘م٦م ،-وضمؾ قمز- اهلل إمم وأن٤مسم٤م ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦م آصمٜم٤من

 اُمرأة أي اًمرضمؾ يتزوج يمام وإٟمام ٓ اًمقًمد، وهق ًم٤ًمسمؼا اًمزٟم٤م أثر ًمتؼمير ًمٞمس سم٤مٔظمر

ـ يمل  .ٟمٗمًف حيّمِّ

 اًمزٟم٤م وًمد وشمًجٞمؾ ومٞمٝم٤م، وىمٕمقا  اًمتل اًمٗم٤مطمِم٦م ؾمؽم هق اعم٘مّمقد يم٤من إن أُم٤م 

 .اجلقاب واوح اًمزٟم٤م، ُمـ أؿمد ومٝمذا سم٤مؾمٛمٝمام

 .واوح :اظمؾؼي

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 (11: 37: 21/ 325/ واًمٜمقر اهلدى)

 من ازمـته يتزوج أن ايمممفمي ـؽاحزمايم ايمرصمل الزمن جيوز هل

 ايمزكا؟

 اًمذي اًمزاين اسمٜم٦م يتزوج أن اًمزٟم٤م، ُمـ ًمٞمس اًمذي اًمزاين ٓسمـ جيقز هؾ :ايمسمال

ٗم٤مح؟ ُم٤مء ُمـ ضم٤مءت اًمتل أبقه هق ًِّ  اًم

 وهذه ُمٜمف، سمْمٕم٦م هق ًمٙمٜمف ًمف، طمرُم٦م ٓ يم٤من وإن اح٤مء هذا ٕن جيقز، ٓ :ايمشقخ

 ..اعمذاه٥م سملم ظمالف ومٞمٝم٤م شُمْٕمرف ُم٠ًمخ٦م

 (11: 13: 53/ 513/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ايمزكا من ازمـته ايمرصمل يتزوج أن يصح هل

ة، زٟم٤م رضمؾ :ايمسمال  ،ُمٜمزل رسم٦م واعمرأة وووٕم٧م، ُمٜمف محٚم٧م أهن٤م وقمٚمؿ سم٤مُمرأ

 . يتزوضمٝم٤م أن وم٠مراد هذه، اًمزٟم٤م سمٜم٧م ؿم٤مسم٦م ص٤مرت اًمٌٜم٧م ـمقيٚم٦م، ؾمٜملم ُمرور سمٕمد

 . ًمف ًمٞمس :اجلواب

 . ًمف ًمٞمس :مداطمؾة

 يٌٞمحقن واًمِم٤مومٕمٞم٦م ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م ي٘مقًمقن احلٜمٗمٞم٦م: ىمقٓن ومٞمٝم٤م خ٦مواعم٠ًم :اجلواب

 يتزوج أن اًمرضمؾ قمغم طمرم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ٕن ظمٓم٠م، وهذا اًمزٟم٤م، ُمـ سمٜمتف ٟمٙم٤مح

 هذا زوضمتف، طمٚمٞم٥م ُمـ وم٠ميمثر روٕم٤مت مخس روٕم٧م أهن٤م عمجرد اًمرو٤مع ذم اسمٜمتف

 ِم٤مرعاًم يٌٞمح ومٙمٞمػ اعمروٕم٦م، صمدي ذم احلٚمٞم٥م ٟٓمٕم٘م٤مد ؾم٥ٌم هق اًمذي احلٚمٞم٥م

 .إم طمٚمٞم٥م واؾمٓم٦م سمدون ُم٤ٌمذة صٚمٌف ُمـ وهل اسمٜمتف، يتزوج أن ًمٚمرضمؾ احلٙمٞمؿ

 اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م رأي ُمـ اًمّمقاب إمم أىمرب هٜم٤م إطمٜم٤مف رأي يم٤من وًمذًمؽ 

 يمام هٜم٤م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يّمح ٓ ًمٙمـ قم٤مُم٦م، سمّمقرة صحٞمح٦م وهل: شم٘مقل ىم٤مقمدة قمٜمد وىمٗمقا 

ة زٟم٤م ومٝمق ل،احلال حيرم ٓ احلرام: شم٘مقل اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ ذيمرٟم٤م،  ومٞمف ُم٤م اًمٌٜم٧م وهذه سم٤معمرأ

م اًم٘م٤مقمدة، ٟمٓمٌؼ وم٢مذاً  قمٚمٞمف، حتريٛمٝم٤م ذم ٟمص  وقمرومتؿ اًمٌٜم٧م، حيرم ٓ سم٠مُمٝم٤م زٟم٤مه احلرا

 . اجلقاب

 (11: 59: 29/   213/  واًمٜمقر اهلدى)

 ايمثالشمة رش ايمزكا ويمد: ضمديث معـى

 زٟم٤م وًمد اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ :وطمدي٨م

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شًمثالصم٦ما ذ اًمزٟم٤م وًمد»

 .أبقيف سمٕمٛمؾ قمٛمؾ إذا يٕمٜمل[: ؾمٗمٞم٤من ىمقل شمٗمًػمه ذم اإلُم٤مم ٟم٘مؾ]
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 [:ىم٤مل صمؿ رومٕمف يث٧ٌم مل وًمٙمٜمف ُمرومققًم٤م روي اًمتٗمًػم هذا أن اإلُم٤مم ذيمر صمؿ]

 يتٕم٤مرض ٓ يمل ُمٜمف، ُمٜم٤مص ٓ سمف وم٤مٕظمذ رومٕمف، يث٧ٌم مل وإن اًمتٗمًػم، وهذا

 .همػمه سمجرم ي١ماظمذ ٓ ٤مناإلٟمً أن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمٜمّمقص ُمع احلدي٨م

 قمـ احلدي٨م روي وىمد .أظمر اًمٙمت٤مب ُمـ ش3287» احلدي٨م اعمٕمٜمك هلذا وراضمع

 وراومٕم٤م ًمإلؿمٙم٤مل، ىم٤مـمٕم٤م ًمٙم٤من إؾمٜم٤مده صح ًمق آظمر، وضمف قمغم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

: ىم٤مل قمروة قمـ اًمزهري قمـ إؾمح٤مق اسمـ قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م روى ُم٤م وهق ًمٚمٜمزاع،

 ذ اًمزٟم٤م وًمد: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل هريرة أب٤م أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م سمٚمغ»

 قمغم احلدي٨م يٙمـ مل إضم٤مسم٦م وم٠مؾم٤مء ؾمٛمٕم٤م، أؾم٤مءش هريرة أب٤م اهلل يرطمؿ»: وم٘م٤مًم٧م. اًمثالصم٦م

 ُمـ يٕمذرين ُمـ: وم٘م٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي١مذيش اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ» رضمؾ يم٤من إٟمام هذا

 ذ هق» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل زٟم٤م، وًمد سمف ُم٤م ُمع إٟمف اهلل رؾمقل ي٤م ىمٞمؾ ومالن؟

 .♂شُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوَٓ ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل شاًمثالصم٦م

 (.276/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 زكا ويمد اجلـة يدطمل ال :ضمديث معـى

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شزٟمٞم٦م وًمد وٓ مخر ُمدُمـ وٓ ُمٜم٤من وٓ قم٤مق اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ»

 [:اإلمام ومال]

د سمؾ فم٤مهره قمغم ًمٞمس ،شزٟمٞم٦م وًمد اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ» وىمقًمف  سم٤مًمزٟم٤م حت٘مؼ ُمـ سمف اعمرا

 يمام ًمف، اسمـ هق :ومٞم٘م٤مل إًمٞمف، ُمٜمًقسم٤م يٙمقن أن سمذًمؽ وم٤مؾمتحؼ قمٚمٞمف، هم٤مًم٤ٌم ص٤مر طمتك

 ىمٞمؾ ويمام هب٤م، وحت٘م٘مٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م سمٜمق: هلؿ ومٞم٘م٤مل إًمٞمٝم٤م، سم٤مًمدٟمٞم٤م اعمتح٘م٘مقن يٜم٥ًم

 طمتك سم٤مًمزٟم٤م، حت٘مؼ عمـ ؾىمٞم زٟمٞم٦م، واسمـ زٟمٞم٦م وًمد ذًمؽ ومٛمثؾ اًمًٌٞمؾ، اسمـ ًمٚمٛم٤ًمومر

د ومٝمق قمٚمٞمف، هم٤مًم٤ٌم اًمزٟم٤م وص٤مر إًمٞمف، ُمٜمًقسم٤م حت٘م٘مف ص٤مر  شاجلٜم٦م يدظمؾ ٓ» سم٘مقًمف اعمرا

 احلدي٨م ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ح٤م اًمزٟم٤م، ذوي ُمـ هق يٙمـ ومل اًمزٟم٤م ُمـ اعمقًمقد سمف يرد ومل

 وذطمف اهلل رمحف اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أيب يمالم ُمـ اؾمتٗمدشمف اعمٕمٜمك وهذا. ىمٌٚمف اًمذي
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 .أقمٚمؿ واهلل. احلدي٨م هلذا

 (.283/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمؽتازمقات من ايمزواج ضمؽم

 اًمٙمت٤مسمٞم٤مت، ُمـ اًمزواج طمٙمؿ ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ٟمرضمق: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ايمسمال

 وسمٞم٤مٟمف؟ اًمتحريؿ ؾم٥ٌم شمٗمّمٞمؾ ومٜمرضمق اعمٜمع يم٤من وم٢من

 وذًمؽ اإلسم٤مطم٦م، هق اًمٙمت٤مسمٞم٤مت ُمـ اًمزواج ذم إصؾ أن ؿمؽ ٓ :اجلواب

ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمّمقص ـَ  ُِم ِذي ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ  ُِم

ٌْٚمُِٙمؿْ   حيٞمط ىمد اعم٤ٌمطم٤مت ُمـ ويمثػم واضم٦ٌم، ًمٞم٧ًم اإلسم٤مطم٦م هذه ًمٙمـ[ 3:اح٤مئدة♂ ]ىَم

 .واعمحرم سمؾ اجل٤مئز وهمػم اعمٛمٜمقع سم٤مب ذم يدظمٚمٝم٤م ُم٤م إطمٞم٤من سمٕمض ذم هب٤م

 قمٞم٥م وٓ ص٤محل٦م واًمزوضم٦م زوضم٦م، قمٜمده ضمؾر: ضمداً  سمًٞمٓم٤مً  ُمثالً  ٟميب ظمٚمٞمٜم٤م

 .سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م يم٤مًمتزوج أجْم٤مً  ضم٤مئز وهذا قمٚمٞمٝم٤م، يتزوج أن ويريد ومٞمٝم٤م،

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م ٟمِٙمُحقا وَم٤م▬   ُِم
ِ
٤مء ًَ  ًمٙمٜمف[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 اًمث٤مين زواجاًم هذا طمٙمؿ ومام اجلديدة، وسملم اًم٘مديٛم٦م سملم يٕمدل أن يًتٓمٞمع ٓ أنف يٕمت٘مد

 اإلسم٤مطم٦م هذه ٕن ح٤مذا؟ جيقز، ٓ أنف إمم احلٙمؿ هذا يٜم٘مٚم٥م اإلسم٤مطم٦م؟ أصٚمف اًمذي

 .جيقز ومال اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص ُم٘مٞمدة سم٤مًمٕمدل، اًم٘مرآن سمٜمص ُم٘مٞمدة

 اإلسم٤مطم٦م هذه يم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م، يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ أب٤مح وضمؾ قمز رسمٜم٤م طمٞمٜمام يمذًمؽ

 هذه يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م، وذم وٕمٗم٤مء ًٚمٛمقنواعم اإلسم٤مطم٦م شمٙمـ مل اإلؾمالم، أول ذم ًمٞمس

 ُمـ طمقهل٤م ُم٤م قمغم فمٚمٝم٤م وشمٜمنم وضمقده٤م، شمث٧ٌم اإلؾمالم دوًم٦م سمدأت طمٞمٜمام اإلسم٤مطم٦م

 قمٚمٞمف ىمقًمف صدق ُمٙم٦م، ذم وهق وًمٞمس اًمقىم٧م ذًمؽ ذم صدق أنف سمحٞم٨م اًمٌالد،

ٚم٧م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وهٜم٤مك اًمًالم  وٟمٍمت: »ُمٜمٝم٤م سمخٛمس، ىمٌكم إنٌٞم٤مء قمغم وُمْمِّ

 ُمـ يتزوضمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم وضمؾ قمز اهلل ذع طمٞمٜمذاكش ؿمٝمر ُمًػمة سم٤مًمرقم٥م

 .إؾمالُمٞم٤مً  ص٤مر واعمجتٛمع واًمّمقًم٦م اًمدوًم٦م ٕن اًمٙمت٤مسمٞم٤مت:
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 أنف طمٞم٨م ُمـ اؾمتٗم٤مد آؾمؽمىم٤مق وسمٓمريؼ سمؾ زواج، سمٓمريؼ ومٞمف دظمؾ ُمـ ومٙمؾ

 .ِدىم٦َّم ومٞمٝم٤م وم٢من اعمالطمٔم٦م هذه اٟمٔمروا. رىمٞمؼ هق

 أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل

 أرىم٤مء يّمٌحقن اًمٙمٗم٤مر ُمـ يم٠مهى هؿ؟ ُمـش اًمًالؾمؾ ذم اجلٜم٦م إمم جيرون

 اعمًٚمؿ، سمٞم٧م ذم رىمٞم٘م٤مً  ظم٤مدُم٤مً  ومٞمّمٌح قمٚمٞمٝمؿ اٟمتٍموا اًمذيـ اعمًٚمٛملم قمغم ويقزقمقن

 قم٤مروم٤مً  ُمًٚمامً  يّمٌح ٕنف أظمرة، ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مًمًٕم٤مدة قمٚمٞمف يٕمقد اًمرق هذا ًمٙمـ

 شمٕم٤ممم ىمقًمف سمذًمؽ يِمٝمد يمام ىمٌؾ ُمـ يِم٘م٤مه٤م يم٤من اًمتل اًمًٕم٤مدة ومٞمًٕمد وسمرؾمقًمف سم٤مهلل

ـْ ▬ صم٤مٟمٞم٤مً  اًمٞمقم اًمٙمٗم٤مر واىمع صمؿ أوًٓ، ـْ  َأقْمَرَض  َوَُم  َوٜمًٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢ِمنَّ  ذيِْمِري قَم

هُ  شَمٜمِل مِلَ  َربِّ  ىَم٤مَل [ ▬324:ـمف♂ ]َأقْمَٛمك اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  َوَٟمْحنُمُ  ٜم٧ُم يمُ  َوىَمدْ  َأقْمَٛمك طَمنَمْ

ٞمَتَٝم٤م آَي٤مشُمٜم٤َم َأتَتَْؽ  يَمَذًمَِؽ  ىَم٤مَل [ ▬323:ـمف♂ ]سَمِّمػًما  ًِ ك اًْمٞمَْقمَ  َويَمَذًمَِؽ  وَمٜمَ ًَ ♂ شُمٜم

 [ .326:ـمف]

 ـمٌٞمٕم٦م وهٙمذا اًمْمٜمٙم٤م، احلٞم٤مة هذه يٕمٞمش اًمٞمقم اًمٖم٤مًم٥م ٟمٕمؿ، اًمٞمقم، وم٤مًمٖم٤مًم٥م

 سمٓمٌٞمٕم٦م يٕمجٌف ٓ سمٓمريؼ اًمرىمٞمؼ يٜمت٘مؾ ومحٞمٜمام ُمٙم٤من، يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم اًمٙمٗم٤مر

 رهمؿ ظم٤مدُم٤مً  رىمٞم٘م٤مً  ويٕمٞمش اإلؾمالم سمالد إمم يٜمت٘مؾ إصٗم٤مد، ذم ُُمَٖمٚمَّؾ ُم٠مؾمقر ٤ملاحل

ً، ي٠مظمذ ٓ أنٗمف ؾ وإن أضمرا  .ؾمٞمده إمم يٕمقد إضمر ومٝمذا ًمف، سمٛمٝمٜم٦م أضمراً  هق طَمّمَّ

 رىمٞم٘م٤مً  أصٚمف يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ أن يِمٝمد واًمت٤مريخ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ 

 أوئلؽ قمـ قمٚمٛمٜم٤م ٟم٠مظمذ إطمرار ٟمحـ ٕت٘مٞم٤مء،ا اًمّم٤محللم ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمـ ومّم٤مروا

 .إطمرار هؿ احل٘مٞم٘م٦م ذم هؿ ًمٙمـ اًمٕمٌٞمد،

 .أوًٓ  هذا اطمٗمٔمقا . اًمرق ُمـ هذا؟ ضم٤مء أجـ ُمـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمالهم٦م قمج٤مئ٥م ُمـ وهذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل آظمر طمدي٨م

: ٜمليٕم قمٜمديمؿ؟ قمقان أجشش قمٜمديمؿ قمقان وم٢مهنـ ظمػماً، سم٤مًمٜم٤ًمء اؾمتقصقا : »اًمًالم

: زوضمتٛمقهـ اًمتل ًمٚمٜم٤ًمء ٟمدقمق يمام سم٤مًمًالؾمؾ، ُيـجر اًمِّكم ُمثؾ يٕمٜمل أؾمػمات،

 ٕهن٤م أؾمػمات؟ ًمٞمش قمقان؟ ًمٞمشش قمٜمديمؿ قمقان وم٢مهنـ ظمػماً، هبـ اؾمتقصقا »
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ضَم٤مُل : ▬زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أن ُم٠مُمقرة اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْمَّ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّللَّ

 [ .٤:54مءاًمٜمً♂ ]سَمْٕمضٍ 

 إذا سم٤مًمٙمؿ ومام ُمًٚمٛم٦م، يم٤مٟم٧م ًمق اًمزوضم٦م إمم ُمـ؟ إمم سم٤مًمٗم٤مئدة يٕمقد اًمرق هذا: وم٢مذاً 

 اإلؾمالم، سمالد إمم ُُمَٖمٚمَّالً  ي٠ميت طمٞمٜمام اًمٙم٤مومر إول اًمرىمٞمؼ ؿم٠من ومِم٠مهن٤م يمت٤مسمٞم٦م؟ يم٤مٟم٧م

ٟمٞم٦م اعمرأة هذه ؿم٠من  اًمزواج سمٓمريؼ أهن٤م اعمًٚمؿ يتزوضمٝم٤م طمٞمٜمام اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍما

 وهل سمٞمٜمام ًمإلؾمالم، ىمٚمٌٝم٤م ومٞمٜمنمح ىمرب، وقمـ يمث٥م قمـ اإلؾمالم قمغم فشمتٕمر شمّمٌح

 .ًمإلؾمالم قمدوة أيمؼم يم٤مٟم٧م اخل٤مص اجلق هذا قمـ سمٕمٞمدة

 ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمٜمف ؿمجقن، ذو: ي٘م٤مل يمام واحلدي٨م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من يذيمرين وهذا

 اًمًالم قمٚمٞمف سم٠منف يذيمرين اًمٙمريٛم٦م، وؾمػمشمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م قمج٤مئ٥م

 ٟمّمٞم٥م ُمـ وظمرضم٧م أؾمػمة وىمٕم٧م ويم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقدي٦م، صٗمٞم٦م ًمٜمٗمًف اؾمتّمٗمك طمٞمٜمام

 .ًمؽ إٓ شمّمٚمح ٓ إهن٤م اًمٜم٤مس سمٕمض وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ

 ؾمت٦م أو مخس طمّمتف ُمـ يم٤مٟم٧م ُمـ وأقمٓمك ًمٜمٗمًف، اصٓمٗم٤مه٤م اًمرؾمقل: اخلالص٦م

 .اًمٕمٌٞمد ُمـ يٕمٜمل إهى، ُمـ رؤوس

 قمغم إٟم٤ًمٟم٤مً  ُأبٖمض ُم٤م يم٠مؿمد اًمرؾمقل ُأبٖمض ذًمؽ ىمٌؾ يمٜم٧م: صٗمٞم٦م شم٘مقل اًمِم٤مهد

َ٘م٧م ًُمٓمٗمف وؿَم٤موَم٧ْم  اًمرؾمقل قمّمٛم٦م ذم َدظَمَٚم٧م ح٤م ًمٙمـ إرض، وضمف  ُمـ وحَتـ٘مَّ

 إًمٞمٝم٤م أطم٥م اهلل رؾمقل ص٤مر[ 4:اًم٘مٚمؿ♂ ]قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإِٟمََّؽ : ▬ًمف اهلل وصػ

 .يمٚمٝمؿ إرض وضمف قمغم ممـ

 أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾوضم قمز اهلل أب٤مح ح٤مذا اًمن ٟمٕمرف طمٞمٜمئذ اعمٕم٤مين هذه ٓطمٔمٜم٤م إذا

ون يمام ٕنف اًمٙمت٤مسمٞم٤مت؟ يتزوضمقا   اًمٔمرف يٕمٜمل اًمٌقشم٘م٦م،: إضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقم ُيٕمؼمِّ

ٌَُٕمٝم٤م ؾَمَتْدُمُٖمٝم٤م ومٞمف ؾمتقضمد اًمكم  .سمٓم٤مسمٕمٝم٤م وشَمْٓم

ُمر اًمٞمقم أُم٤م ظمتالف، أؿمد اظمتٚمػ وم٤ٕم  وهذا اإلؾمالُمل اًمٓم٤مسمع هذا يقضمد ٓ اًمٞمقم ٓا

 اًمٕمٙمس قمغم سمؾ اإلؾمالم، سمٓم٤مسمع اًمٜمٍماٟمٞم٦م أو ٝمقدي٦ماًمٞم اعمرأة هذه يٓمٌع اًمذي اعمًٚمؿ اًمٔمرف

زواج ُمـ يمثػم ذم ُُمَِم٤مهد هق يمام ذًمؽ، ُمـ  سمٗم٤ًمد ي٠متقن سمٙمت٤مسمٞم٤مت، يتزوضمقن اًمذـي ٕا
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وٓد شمريب هل ومت٘مقم سمٞمتٝمؿ، وإمم دارهؿ إمم ُيدظمٚمقٟمف ورسمٞم٦م، اًمؽمسمٞم٦م ٕا  شمرسمٞم٦م شمتقمم ورسمام ٕا

 .اإلؾمالُمٞم٦م سمٞم٦ماًمؽم احلّم٤مٟم٦م شمٚمؽ قمٜمده ًمٞمس ٕنف أجْم٤مً: اًمزوج

 وًمق اًمٖمرب، سمالد إمم ي٤ًمومر أن ُمًٚمؿ ّٕي  اًمٞمقم جيقز ٓ إٟمف: ٟم٘مقل ٟمحـ وهلذا

 :اصمٜملم سمنمـملم إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٞمقم يًٛمقٟمف ُم٤م ؾمٌٞمؾ ذم

ول اًمنمط ٜم٤ًم] حُمِّْمٜم٤مً  يٙمقن أن: ٕا ٜم٤مً  يٙمقن أن ،[وحُمَّمَّ  أُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مٕظمالق حَمّمَّ

 إًمٞمف يتنب أن ُمـ ٟمٗمًف حيٗمظ وسمذًمؽ ُمتزوضم٤مً  يٙمقن أن لذقم شمٕمٌػم هذا ومٛمٕمروف حُمَّْمٜم٤مً 

 ارشمْم٤مه اًمذي اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ أضمؾ ُمـ إًمٞمف ًمٚمذه٤مب اوٓمر اًمذي اعمجتٛمع ذًمؽ وم٤ًمد ُمـ اًمٌمء

ىمؾ قمغم ضم٤مئزاً  ُمنموقم٤مً  ُم٘مٌقًٓ  اإلؾمالم ٟمٔمر ذم اًمٕمٚمؿ هذا يٙمقن أن وسمنمط ًمٜمٗمًف،  .ٕا

 همػم هذه ٕن اعمًٚمٛم٦م: سمٖمػم اعمًٚمؿ يتزوج أن جيقز ٓ: اًمٞمقم ٟم٘مقل ٟمحـ وم٢مذاً 

 ًمٞمس هذا اجلق ٟمٗمس ٕنف سم٠مظمالىمف: شمٜمٓمٌع إؾمالُمٞم٤مً  ضمقاً  شمدظمؾ ًمٞم٧ًم اعمًٚمٛم٦م

 ٟمرسمٞمٝمؿ ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اعمًٚمامت، وسمٜم٤مشمٜم٤م اعمًٚمامت ٟم٤ًمءٟم٤م ٟمحـ ٟمِمقف قمؿ ٕنف إؾمالُمٞم٤ًم،

 .ي٘م٤مل يمام ًمف طمٙمؿ ٓ واًمٜم٤مدر ضمدًا، وَٟمَدر ىَمّؾ  ُم٤م إٓ إؾمالُمٞم٦م، شمرسمٞم٦م

 وؾمٚمقيمٜم٤م وأظمالىمٜم٤م قم٘م٤مئدٟم٤م قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد يٙمقن ُمـ سمٞمقشمٜم٤م إمم ٟمدظمؾ ومٙمٞمػ 

 يقوم٘مٜم٤م وأن رؿمدٟم٤م، يٚمٝمٛمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٟم٠ًمل ًمذًمؽ قم٤مداشمٜم٤م؟ قمـ ومْمالً 

 ٓ اًم٘مقم هؿ وم٢مهنؿ اًمّم٤مًمح: ؾمٚمٗمٜم٤م ُمٜمٝم٩م وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م وذم رسمٜم٤م يمت٤مب ذم ًمٚمتٗم٘مف

 .ضمٚمٞمًٝمؿ يِم٘مك

 ( 11: 45: 24/ 239/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 32: 46/ 239/ واًمٜمقر دىاهل)

 ايمـرصاكقة من اظمسؾم زواج

ٟمٞم٦م ُمـ عمًٚمؿ ًمزواج سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٜمل :مداطمؾة  أن؟ اًمٜمٍما

 .هيديٜم٤م وم٤مهلل ظم٤مًمّملم، اطمٜم٤م ُم٤م اعمًٚمٛملم ُمـ ٟمتزوج ٟمحـ :ايمشقخ

 جيقز؟ ومال يٕمٜمل :مداطمؾة
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ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت : ▬ىم٤مل أب٤مح ح٤م رسمٜم٤م ٕنف اًمٞمقم: سمٞمجقز ُم٤م :ايمشقخ ـَ  ُِم ِذي  ُأوشُمقا  اًمَّ

ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  [.3:اح٤مئدة♂ ]ىَم

 ( 11: 51: 51/ 528/واًمٜمقر اهلدى) 

 زواصمفام؟ فمؼد سمغقغم فمؾقفام همفل أؽمؾام كرصاكقان زوصمان

ٟمٞم٤من زوضم٤من: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :مداطمؾة  قمٚمٞمٝمام جي٥م هؾ ًمإلؾمالم اهلل هدامه٤م ٟمٍما

 زواضمٝمؿ؟ قم٘مد شمٖمٞمػم

 اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع أبق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٜم٧م زيٜم٥م زوج أؾمٚمؿ ح٤م :ايمشقخ

 .ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٤م يمام زوضم٤من سم٘مٞم٤م وإٟمام زيٜم٥م، سمٜمتف قمغم قم٘مده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمدد ُم٤م

 (11: 51: 52/ 542/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؽمقده إذن زمغغم ايمعبد زواج ضمؽم

  [:طمان صديق ومال] 

 .شسم٤مـمؾ ومٜمٙم٤مطمف ؾمٞمده: إذن سمٖمػم اًمٕمٌد شمزوج وإذا»

 [:األيمباين همعؾق]

 طمٜمٞمٗم٦م، أيب ُمذه٥م ذم صح اًمٕم٘مد سمٕمد أضم٤مزه وم٢من اًمًٞمد، جيزه مل إذا اعمًٚمٛملم ٤مشمٗم٤مقسم

 اًمرواي٦م ذم وأمحد اًمِم٤مومٕمل، ُمذه٥م ذم يّمح ومل اًمروايتلم، إطمدى ذم وأمحد وُم٤مًمؽ،

ظمرى:  . ش91/  2» شمٞمٛمٞم٦م سمـ شاًمٗمت٤موى» ذم يمذا ٕا

 (499/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ازمةايمؼر كؽاح فمن ايمـفي دم صماء ما ضعف

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]
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 .ُمرومققم٤مً  ًمف أصؾ ٓش. و٤موي٤مً  خيٚمؼ اًمقًمد وم٢من اًم٘مري٦ٌم: اًم٘مراسم٦م شمٜمٙمحقا  ٓ»

 ذم اهلل يت٘مقن ٓ اًمذيـ وديم٤مشمرشمف، اًمزُمـ هذا ُمتٗم٘مٝم٦م قمٜمد اًمٞمقم اؿمتٝمر وىمد [:اإلمام ومال]

ىمقال ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٚم٘مقن ـمالهبؿ، راء ٕا  ُم٤م ٕطم٤مدي٨ما وُمـ سمره٤من، وٓ قمٚمٞمف طمج٦م ٓ ُم٤م ؤا

 وم٢مين احلدي٨م: يمٝمذا واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف يمالُمف ُمـ ًمف أصؾ ٓ وُم٤م ظمٓم٤مم، وٓ ًمف ؾمٜم٤مم ٓ

 .ـمالهبؿ سمٕمض ُمـ ُمراراً  قمٜمف ؾمئٚم٧م

 (.613/ 33/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ويمد إلم ايمتحريم يتعدى همفل األمفات، حيرم ايمبـات فمعم ايمعؼد

 أيضًا؟ ايمرصمل

 اًمرضمؾ وًمد إمم اًمتحريؿ يتٕمدى ومٝمؾ ُٕمٝم٤مت،ا حيرم اًمٌٜم٤مت قمغم اًمٕم٘مد :مداطمؾة

 أجْم٤ًم؟

 .ٓ :ايمشقخ

 .يتٕمدى ٓ :مداطمؾة

 .يتٕمدى ٓ :ايمشقخ

 : ..(38: 18/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؟يؼع هل ايمتؿثقل دم ايمؼران فمؼد

 ي٘مع؟ هؾ اًمتٛمثٞمؾ ذم اًم٘مران قم٘مد :ايمسمال

 ىمقزم ُمـ اًمّمحٞمح ٕن ي٘مع: اًمنمقمل اًمٕم٘مد ذوط شمقومرت إذا ٟمٕمؿ، :اجلواب

 اًمنموط شمقومرت وم٢مذا واىمع، ٟم٤مومذ اًمٕمت٤مق وذم اًمٓمالق وذم اًمٜمٙم٤مح ذم اهلََزل أن: اًمٕمٚمامء

، أم ؿم٤مؤوا اًمٜمٙم٤مح شَمـح٘مؼ  ؾمٜم٦م قمنميـ ٟمحق ىمٌؾ دُمِمؼ ذم وأن٤م ضمٞمدًا، أذيمر وأن٤م أبقا

 اًمدوائر ذم ُم٤مذا؟ ذم اعمقفمٗم٤مت ُمّم٤مئ٥م ُمـ وهذا ُمقفمٗم٦م، زم اشمّمٚم٧م شم٘مري٤ٌمً 
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 وزُمٞمٚم٦م، زُمٞمؾ ذم ص٤مر زُمالء، يم٤مٟمقا  زُمٞمؾ، هل٤م: ىم٤مًم٧م ُم٤م وسمئس ىم٤مًم٧م احلٙمقُمٞم٦م،

: أظمرى إمم يمٚمٛم٦م ُمـ سمت٘مقل واطمدة، همروم٦م ذم وفمٞمٗمتٝم٤م ذم قمٛمٚمٝم٤م ذم ُمٕمف شمِمؽمك وهل

 اعمزح، سم٤مب ُمـ وزقمٛم٧م؟ ىم٤مًم٧م ُم٤مذا سم٤مب ُمـ آظمره إمم ٟمٗمًؽ سمتزوضملم شمتزوضمٞمٜمل

 صتٝم٤مظمال ُم٘مدُم٦م هل٤م ووٕم٧م آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕمتف اًمذي اجلقاب هبذا وأضمٞمٌٝم٤م أومتٞمٝم٤م أن وم٘مٌؾ

 اًمدوائر هذه ُمثؾ ذم وظم٤مص٦م أقمامهلؿ، ذم ًمٚمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمِم٤مريم٦م ُمـ اًمتحذير

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م شُمٚمَتَزم ٓ اًمتل احلٙمقُمٞم٦م

 اعمقفمٗملم سملم شمٙمقن اًمتل آظمتالـم٤مت هذه ٟمت٤مئ٩م وُمـ: ىمٚم٧م ذًمؽ سمٕمد

 وهق اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م: وهق إيمؼم اعمحٔمقر يٙمقن ىمد حمٔمقر، ي٘مع أن: واعمقفمٗم٤مت

 سم٠من: ي٘مقل اًمنمع ٕن ُمِمٙمٚم٦م: ذم شم٘مع أن يمدت أن وأن٧م ذًمؽ، دون وُم٤م ًمزٟم٤م،ا

ي همػم هزل قمـ ي٘مع اًمذي اًمٜمٙم٤مح  وهذا اًمٕم٘مد هذا أن أفمـ ُم٤م وًمٙمـ واىمع، ومٝمق ضِمدِّ

 هذا ٟمتّمقر ُم٤م طم٤مرض، أُمرك وزم ُمثالً  يم٤من زُمٞمٚمؽ وسملم سمٞمٜمؽ وىمع اًمذي اًمٜمٙم٤مح

 . ٟمٕمؿ أي: ىم٤مًم٧م ؿمٝمقد هٜم٤مك ويم٤من إُمر،

 يم٤من ًمق وإٓ اًمرضمؾ، هلذا زوضم٦مً  أصٌح٧م شمٙمقن أن ُمـ أنج٤مك اًمذي هذا: وم٘مٚمٜم٤م

 .واىمع اًمٜمٙم٤مح ؿمؽ سمال إظمرى ًمٚمنموط اعمح٘م٘ملم سمقضمقد يم٤مُمٚم٦م متثٞمٚمٞم٦م ي٘مع

 اًمٕم٘مد يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  وسمتامُمٝم٤م، ايمتامهل٤م، ذم اًمنموط هذه حت٘مؼ ٓ ىمد واىمٕمٞم٤مً  ًمٙمـ

 أجْم٤مً  يًتٚمزم ٕنف أجْم٤ًم: جيقز ٓ اًمٓمٌع، ذم هذا ُمثؾ يم٤من وإن ًمف، صح٦م ٓ سم٤مـمؾ

 .اجلٛمٞمع قمغم خْتَٗمك ٓ ُمٜمٙمرات

 ( 11: 38: 28/ 213/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمـؽاح دم اظمزاح

ٟمٜم٤م ُمـ ؿم٤ٌمب ذم: إؿمٙم٤مل ذم :ايمسائل  طم٤مًم٦م ذم واطمد سمٞم٧م راحيلم وإطمٜم٤م إظمقا

 زوضمتؽ: ىم٤مل يمذا، إي٤مه٤م زوضمٜمل[: اإلظمقة أطمد وم٘م٤مل] سمٜم٧م ضم٤ميٌف زوضمتف وٓدة،

 اًمزواج طمّمؾ ي٘مقل اًمِمٞمخ أن هٜم٤مك سمٞمٜمٝمؿ ظمالف ومّم٤مر ،اعمزح ؼـمري قمـ. إي٤مه٤م

 ومٙمٞمػ أؾمٌقع، سمٜم٧م ـمٗمٚم٦م هذه أن [ي٘مقل] اًمٜم٤مس ومٌٕمض ،يٓمٚم٘مٝم٤م أنف ووضم٥م هذا
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 ومٝمذا إي٤مه٤م، زوضمتؽ :ىم٤مل ،إي٤مه٤م زوضمٜمل :ٕبٞمٝم٤م كطمٙم[ ىم٤مًمقا ] ،اًمزواج طمّمؾ

  اًمزواج؟ طمّمؾ

 أريم٤مٟمف وُمـ ٜمٙم٤مح،اًم وىمع وم٘مد اعمزح سمٓمري٘م٦م شمقومرت إذا اًمٜمٙم٤مح أريم٤من :ايمشقخ

ج اًمٌٜم٧م وزم أنف سمٞمٙمٗمل ُم٤م يٕمٜمل اًمِمٝمقد،  طمتك ومٞمف، ُم٤م مم٤مزطم٤مً  اًمِم٤ٌمب ٕطمد سمٜمتف زوَّ

 مت٤مم ُمـ اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م مت٤مم ُمـ يٕمٜمل يِمٝمدون، ؿمٝمقد أجش يٙمقن ُم٤م سمد ٓ اًمٜمٙم٤مح ي٘مع

 هل شمرى صمؿ اًمِم٤مب، ذاك ُمـ ٓسمٜمتف اًمٌٜم٧م وزم إٟمٙم٤مح قمغم يِمٝمدوا أنف اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م

 .اًمرؿمد ؾمـ سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م إذا سمذًمؽ

 ( 11: 15: 265/43/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 16: 45/ 265/واًمٜمقر اهلدى)

 هبا؟ زواصمه جيوز هل ايمرصمل ضمجر دم ايمرزمقبة سُمربَّ  مل إذا

يِت  َوَرسَم٤مئٌُُِٙمؿُ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ؿمٞمخٜم٤م أؾم٠مخؽ أن أريد :مداطمؾة  طُمُجقِريُمؿْ  ذِم  اًمالَّ

ـْ  ٤مئُِٙمؿُ  ُِم ًَ
يِت  ٟمِ َـّ  َدظَمْٚمتُؿْ  اًمالَّ  ؿمخص يٙمقن ىمد أنف: وم٤مًم١ًمال ،[25:اًمٜم٤ًمء♂ ]هِبِ

 ؾمقري٤م ذم اًمتل واًمٌٜم٧م إردن، ذم ي٘مٓمـ وهق ؾمقري٤م ذم سمٜم٧م وهل٤م اُمرأة ُمتزوج

 يتزوضمٝم٤م؟ أن ًمف جيقز هؾ طمجره، ذم ًمٞم٧ًم

 طمجره، ذم شمٙمـ مل وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  ُيْٛمٜمَع أنف اجلٛمٝمقر ىمقل: ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء هٜم٤م :ايمشقخ

 طِمْجره ذم شمٙمـ مل إذا أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم ىمقل قوه اًمٕمٚمامء، ُمـ أىمؾ وىمقل

 .شمٗمْمؾ. اًمراضمح هق إول اًم٘مقل ًمٙمـ ضم٤مز،

 .اًمزواج هذا سمتحريؿ اجلٛمٝمقر ىمقل أن ذيمرت.....  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 قمٗمقاً  سمحجره، ًمٞم٧ًم ٕنف هذا: سمجقاز ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وىمقل :مداطمؾة

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم قمٚمٛمؽ هق ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م

 ٟمٕمؿ؟ :ايمشقخ
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 أن٧م؟ ُمٜمؽ احلٙمؿ ٟمٕمرف أن ٟمريد اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م قمٚمٛمؽ :مداطمؾة

 .اًمٕمٚمامء مج٤مهػم ُمع :ايمشقخ

 .يٕمٜمل اجلٛمٝمقر ُمع :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

ـَ  َأبْٜم٤َمئُِٙمؿُ  َوطَمالئُِؾ : ▬ٟم٘مٞمس هذا وقمغم :مداطمؾة ِذي ـْ  اًمَّ ♂ َأْصالسمُِٙمؿْ  ُِم

 أن ًمف جيقز اًمرو٤مقم٦م ذم اسمٜمف زوضم٦م اًمرو٤مقم٦م، ذم وًمد ًمف ؿمخص[ 25:اًمٜم٤ًمء]

ـَ : ▬ىمٞمدت أي٦م يتزوضمٝم٤م، ِذي ـْ  اًمَّ  ي٤م ؾم١مال وهٜم٤م ،[25:اًمٜم٤ًمء♂ ]َأْصالسمُِٙمؿْ  ُِم

 سم٤مًمرو٤مقم٦م؟ اسمٜمف وهق ُم٤مت إذا اسمٜمف زوضم٦م يتزوج أنف جم٤مل ذم أنف يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م،

 سم٤مًمرو٤مقم٦م؟ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 سحي٦م أي٦م اًمّمٚم٥م، ُمـ قًمداًم همػم طمٙمؿ ًمف اًمرو٤مقم٦م ذم اًمقًمد هذا ٓ، :ايمشقخ

 .شم٘مقل يمام

 ..أي٦م ذم :مداطمؾة

 .سحي٦م أي٦م ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ( 11: 32: 51/ 636/واًمٜمقر اهلدى)

زموا: )ضمديث صحة ما  أضماديث وردت وهل ،(ايمـؽاح نمرِّ

 األزمافمد؟ زواج فمعم حتض صحقحة

 ش.اًمٜمٙم٤مح همرسمقا : »احلدي٨م صح٦م ُم٤م  :ايمسمال

 .ٟمٕمؿ. وٕمٞمػ  :ايمشقخ

 إب٤مقمد؟ زواج قمغم حتض صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وردت هؾ  :ايمسمال
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 .ٓ  :ايمشقخ

 ( 11: 25: 36/   394/  واًمٜمقر اهلدى)

 ايمرس زواج ضمؽم

ة شمزوج إٟم٤ًمن إذا يّمح، ُم٤م وإٓ ذقم٤مً  يّمح اًمن زواج  :ايمسائل   هاً  ذم اُمرأ

 اًمٜم٤مس؟ قمـ  أقمٚمٜمٝم٤م وُم٤م

ً،  :ايمشقخ  .ومٝمٛم٧ُم  ُم٤م قمٗمقا

ة شمزوج إٟم٤ًمن ًمق :ايمسائل  اًمزواج يّمح هؾ اًمٜم٤مس قمغم  أقمٚمٜمٝم٤م وُم٤م ه ذم اُمرأ

 يّمح؟ ٓ أم

 ايش؟ هذا :ايمشقخ

 .اًمزواج يّمح :ايمسائل

 ذط ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمزواج ذوط ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك يّمح، اًمزواج :ايمشقخ

 وم٢مذاش اٟم٘مٓم٤مع» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ذم ُمٕمرووم٦م اًمّمح٦م ذط يمامل وذط صح٦م

ة ُم٤م رضمالً  شمزوج  ومٝمذا ـمٌٕم٤مً  ُمًٚمٛملم قمدول وسمِم٤مهدي آُمر وزم سمٛمقاوم٘م٦م ُم٤م سم٤مُمرأ

 سمذًمؽ يتؿ أفمـ واوح، يمامل، ذط اإلقمالن ًمٙمـ أقمٚمـ ُم٤م وًمق صحٞمح  ٟمٙم٤مح

 .اهلل ؿم٤مء ان اجلقاب

 يمامل؟ ذط اإلقمالن أن قمغم اًمدًمٞمؾ أجش :ايمسائل

 . صح٦م ذط أنف قمغم دًمٞمؾ وضمقد قمدم :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 ومٙمٞمػ اًمٜمٙم٤مح ذم اإلقمالن ؿمؽماطا قمدم يمالُمٙمؿ ذم ورد: ي٘مقل إخ :مداطمؾة

 ش.سم٤مًمدف اًميب واًمًٗم٤مح اًمٜمٙم٤مح سملم ُم٤م ومرق: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمقل ٟمٗمٝمؿ

 ٓ أو ي٘مقل، ُم٤م يٕمٜمل أن إُم٤م اًم٤ًمئؾ أن أفمـ ًمٙمـ يٜمٙمره أطمد ٓ هذا :ايمشقخ
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 ومٛمٕمٜمك ذط اًمدف قمغم اًميب إن: ىمٞمؾ إذا ي٘مقل؟ ُم٤م يدري ٓ أو ي٘مقل، ُم٤م يٕمٜمل

 ذم قم٤ممل هذا ي٘مقل ُم٤م.. سم٤مـمؾ ومٝمق واًمث٤مين إول ًمنمطا ومٞمف شمقومر قم٘مد أي أن ذًمؽ

 اًمتٜمٗمٞمذ واضم٥م ومٝمق اًمٜمٙم٤مح سم٢مقمالن ي٠مُمر اًمذي وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ًمٙمـ اإلؾمالم،

 ومرض ذط ومٙمؾ ومرض، هق ُم٤م وسملم ذط هق ُم٤م سملم ٟمٗمرق أن ومٞمج٥م ذـم٤مً  وًمٞمس

 حلض اًمدف قمغم اًميب يٜمٌٖمل: أي اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ ومٝمذا ذـم٤ًم، ومرض يمؾ وًمٞمس

 اًمٕم٘مد أُم٤م اًمقاضم٥م، هبذا سم٤مًم٘مٞم٤مم ىمٍم وم٘مد يٗمٕمؾ مل إن ًمٙمـ ذًمؽ: قمغم اًمرؾمقل

 .ٟمٕمؿ ومّمحٞمح،

 ( 11: 54: 53/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 (. 11: 33: 12/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزواج فمعم اظمرأة إصمبار ضمؽم

 أن ًمقًمٞمٝم٤م يمٞمػ سم٤مٕطمرى اًمزواج ؾمـ أو اًمرؿمد ؾمـ سمٚمٖم٧م إذا اًمٗمت٤مة :ايمسائل

 اًمزواج؟ قمغم جيؼمه٤م

 يم٤مٟم٧م إن اًمزواج، قمغم اًمٌٜم٧م شُمـجؼم أن جيقز ٓ ضمؼم، ٓ ٕنف يمٞمػ: ٓ :ايمشقخ

 ومت٤مة ٕن شمٕم٘مؾ: أن سمٕمد اًمٗمًخ شمٓمٚم٥م أن ومٚمٝم٤م اًمزواج قمغم وأضمؼمت سم٤مًمٖم٦م همػم

ضم٧م  رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل إمم ضم٤مءت اًمزواج وسمٕمد أنٗمٝم٤م رهمؿ ُزوِّ

 ضم٤مه، ًمف ُم٤م ُمٜمزًم٦م، ًمف ُم٤م يٕمٜمل ظمًٞمًتف، سمف ًمػمومع فأيمره سمرضمؾ زوضمٜمل واًمدي إن اهلل

 ًمقزم جيقز ٓ وًمذًمؽ ٟمٙم٤مطمٝم٤م، ومرد ُمٜمزًمتف، يرومع اهلل ؿم٤مء ُم٤م صٝمر جيل ح٤م يٕمٜمل إب

 صمؿ شمزوضم٧م يم٤مٟم٧م وًمق سمؾ اًمرؿمد، ؾمـ سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م ًمق سمٜم٤مشمف إطمدى ُيٙمره أن اًمٌٜم٧م

 وذم دٟمٞم٤مه٤م ذم هل٤م عأنٗم هق ُم٤م قمغم يدهل٤م أن قمٚمٞمف وإٟمام يٙمرهٝم٤م، أن جيقز ومال شم٠مجٛم٧م

 شمٙمرهقا  ٓ» ىم٤مل صمؿش قمدل وؿم٤مهدي سمَِقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل آظمرهت٤م،

 .اًمتزاُمٝم٤م ُمـ سمد ٓ ذوط.... هٜم٤مش صامهت٤م إذهن٤م: »وىم٤ملش اؾمت٠مذٟمقهـ ًمٙمـ ٟم٤ًمءيمؿ

 ُيَْم٤مرره٤م يٕمٜمل سمٜمتف وًمٞمتف يٕمْمؾ ىمد إب ًمٚمنمع، خم٤مًمػ رء ي٘مع وأطمٞم٤مٟم٤مً  

 رضمؾ هذا اخل٤مـم٥م ضم٤مءه٤م اًمذي هذا إن وًمٞم٘مؾ ُم٤مدي، ًمَِٓمَٛمع ٤مذا:ح زواضمٝم٤م، ي١مظمر
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 ًمف يدومع ريض ُم٤م ًمٙمـ ُمٜمٞمح، واهلل ومالن ظمًٞمًتف، يرومع ٓ أي وم٘مػم، رضمؾ صٕمٚمقك،

 ذم شمٌقر، راح واًمٌٜم٧م قمٚم٦م، ًمف يالىمل ظم٤مـم٥م ضم٤مء يمٚمام وهٙمذا سمٜمتف، ُمٝمر ُم٘م٤مسمؾ ؿمٞمئ٤مً 

 أجام: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ٕن سمٜمٗمًٝم٤م: ٟمٗمًٝم٤م شمزوج أن ٓ هل٤م يًٛمح اًمنمع احل٤مًم٦م هذه

ة  ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م وًمٞمٝم٤م إذن سمٖمػم سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م ٟمٙمح٧م اُمرأ

 ش.ًمف وزم ٓ ُمـ وزم وم٤مًمًٚمٓم٤من اظمتٚمٗمقا  وم٢مذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤ملش سم٤مـمؾ

ر أقمْمٚمٝم٤م، أب٤مه٤م أن أظمػماً  قمٜمٝم٤م ٟمتحدث يمٜم٤م اًمتل اًمٗمت٤مة ومٝمذه   ًم٥ًٌم زواضمٝم٤م أظمَّ

 يٙمقن وىمد أُمره٤م، وزم وراء ومػمؾمؾ اًمنمقمل، اًم٘م٤ميض إمم أُمره٤م شمرومع ض،حم ُم٤مدي

 يمحرص اًمٌٜم٧م ُمّمٚمح٦م قمغم حيرص ٓ مم٤م إب، همػم هق إطمٞم٤من سمٕمض ذم اًمقزم

ًمد  ؾم٥ٌم قمـ ُمٜمٝم٤م ويًتٗمن أُمره٤م، وزمِّ  إمم اًمنمقمل اًم٘م٤ميض ومػمؾمؾ قم٤مدة، اًمقا

 ُمثالً  وهق خيٓمٌٝم٤م، ءينضم٤م ومالن ي٘مقل يم٠من ذقمٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  ُمٜمف ؾمٛمع وم٢من إي٤مه٤م، إقمْم٤مًمف

 ُم٤م اًمقاضم٥م، هق هذا ًمٞمش ًمف ي٘مقل ُم٤م مخر، ينمب وهق ضم٤مءين واًمث٤مين صالة، شم٤مرك

 ُمـ ذقمٞم٦م همػم أؾم٤ٌمب ُمٜمف ؾمٛمع إذا أُم٤م وم٤مؾمؼ، ُمـ اسمٜمتف يزوج إٟمف إُمر ًمقزم جيقز

 أُمره٤م: وزم أنػ رهمؿ اًم٘م٤ميض هذا شمزوي٩م يتقمم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل آٟمٗم٤ًم، ذيمرت ُم٤م ٟمحق

 اًمديـ سمٖمػم قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس واًمٙمٗم٤مءة هل٤م، يمٗم١م هق اخل٤مـم٥م أن ًمٚم٘م٤ميض شمٌلم ُم٤م إذا

ٌِٝم٤م ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م ٕرسمع اعمرأة شمٜمٙمح: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف إـمالىم٤م، ًَ  وطَم

 ش.يداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م

 هلذه احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ويمٗم١م ُمتديـ رضمؾ اخل٤مـم٥م هذا أن قمرف اًم٘م٤ميض يم٤من وم٢مذا 

 هٙمذا أُمره٤م، وزم اًمٌحر ذب وًمق قمٚمٞمٝم٤م ًمف اًمٜمٙم٤مح قم٘مد هق شمقمم اعمًٚمٛم٦م اًمٗمت٤مة

 .احلٙمؿ يٙمقن

 ( 11 :31: 11/   356/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمصؾحة زواج ضمؽم

 جيقز؟ هؾ اعمّمٚمح٦م زواج :ايمسمال
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 سمٕمد إٓ قمٜمف اإلضم٤مسم٦م جيقز ٓ اجلديد اًمتٕمٌػم وهذا ضمديد، شمٕمٌػم :اجلواب

 ذم ي٘مٞمؿ أن يريد ُمًٚمامً  واطمداً  أن ُمثالً  ذهٜمل إمم ٤مدريتٌ أن٤م ُمْمٛمقٟمف، قمـ اإلومّم٤مح

 سمقاطمدة يتزوج ومٝمق دمقز ٓ اًمتل يم٤مومرة، سمجٜمًٞم٦م يتجٜمس أن ويريد اًمٙمٗمر، سمالد

غ اًمٙم٤مومر اًم٘م٤مٟمقن ذاك ذم اًمزواج هذا ٕن أُمريٙمٞم٦م:  اجلٜمًٞم٦م يٜم٤مل أن اعمتزوج هلذا يًقِّ

 سُمٜمل ُم٤م وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمل ُم٤م سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م وفمٚمامت ومخر، وٓ اًمٙم٤مومرة

 .طمرام ومٝمق طمرام قمغم

 سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م؟ اعمًٚمؿ زواج أو اًمزواج طمٙمؿ ُم٤م ىمٞمؾ ًمق أُم٤م

 اًمٍميح اًم١ًمال ذاك ذم اًمٙمٛمٞمٜم٦م اعمّمٚمح٦م شمٚمؽ شمقضمد مل ًمق طمتك ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .ضم٤مئزاً  أراه ٓ أن٤م اعمزقمقُم٦م، اعمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة سمدون اًمٞمقم اًمزواج هذا: أىمقل آٟمٗم٤ًم،

 اًمٜم٤مس إلومت٤مء اعمج٤مًمس يتّمدرون اًمذيـ ُمـ اًمٙمثػم ٜمٝم٤مقم يٖمٗمؾ ٟم٘مٓمف وهذه 

م  احلٙمؿ قمٚمٞمف ىم٤مم اًمذي إصؾ سم٤من ذًمؽ جيقز: ٓ وُم٤م جيقز وُم٤م واحلالل، سم٤محلرا

ٟمٞم٦م، أو هيقدي٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمًٚمؿ شمزوج سمجقاز اعمٕمروف  اًم٘مقل ومٝمذا ٟمٍما

ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف قمغم ُمًتٜمده ـَ  ُِم ِذي ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  وشُمقا أُ  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم ♂ ىَم

 اعمختٍم اًمت٘مٚمٞمدي اًمٗم٘مف سملم اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمرق ئمٝمر ؾمٞمٌدو، يمام هٜم٤م وُمـ ،[3:اح٤مئدة]

 اعمًت٘مك اًمٗم٘مف وسملم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمغم ُمٕمتٛمد اًمٖمػم اعمتقن ذم

 ٓ ٗم٘مفاًم. اعمحّمٜم٤مت سمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٤مت اًمزواج ي٘مٞمد وم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ

 اًمٗم٘مف هذا قمٚمٞمف ىم٤مم اًمذي اًمٜمص إمم رضمٕمٜم٤م وم٢مذا سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٤مت، اًمزواج جيقز: ي٘مقل ي٘مٞمد،

 أقمجٛمل ويمؾ سمؾ قمريب، يمؾ يٗمٝمٛمف وم٤مًمٜمص اًمتٕمٌػم، ذم شم٘مّمػم ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم

 وُمٕمٜمك حمّمٜم٦م، يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م ذم ُم٘مرون سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م اًمزواج أن مت٤مُم٤مً  يٗمٝمؿ ُمثكم ُمًتٕمرب

 أن ُمـ اهلل قم٤موم٤مٟم٤م ىمد وٟمحـ ٟمًٛمع ُم٤م طمدود وذم ومرضمٝم٤م، أطمّمٜم٧م قمٗمٞمٗم٦م، حمّمٜم٦م

 ُمـ ٟمًٛمع ومٜمحـ ؾمامقمف، ي٘م٤مل يمام اًمنم ُمـ ومحًٌؽ اعمقسمقءة، اًمٌالد شمٚمؽ ذم ٟمحٞم٤م

 ومت٤مة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ُمٕمدوم ًمٕمٚمف أو ضمدًا، ضمداً  ىمٚمٞمالً  أن اًمٌالد شمٚمؽ ذم سم٤مإلىم٤مُم٦م اسمتٚمقا  اًمذيـ

 يٙمقن أن ٤مديٙم هذا حمّمٜم٦م، قمٗمٞمٗم٦م وشمٙمقن اًمٕمنميـ أو قمنم اخلٛم٦ًم ؾمـ شمٌٚمغ
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 اًمزواج ًمٜمٗمًف يٌٞمح أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ومٚمذًمؽ ومٕماًل، ُمٕمدوُم٤مً  يٙمـ مل إن ُمٕمدوُم٤ًم،

 .اًمٙمت٤مسمٞم٤مت اًمٜم٤ًمء شمٚمؽ سمٛمثؾ

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ إتراك اًمْم٤ٌمط ُمـ رضمالً  أنًك، ومٚمـ أنًك إن ي٘م٤مل يمام وأن٤م

 اًمٌالد، سمٕمض إمم وصٚم٧م اًمتل اًمٕمثامٟمٞم٦م اجلٞمقش ُمع أوروسم٤م ذم طمروهبؿ ذم وصٚمقا 

 سم٠من اًمِم٤ٌمب ؾمـ ذم وأن٤م دُمِمؼ، ذم ـمٌٕم٤مً  وأن٤م اًمرضمؾ هذا طمدصمٜمل واًمٜمٛم٤ًم، ٚمٖم٤مري٤م،يمٌ

 أو اًمٜمٛم٤ًم ؾمٛمك إُم٤م أن، ٟمًٞم٧م أن٤م أنًك، أن٤م اًمٌالد، شمٚمؽ سمٕمض ذم اًمٕم٤مدة هٜم٤مك

 .سمٚمٖم٤مري٤م

 يمٜمتؿ إذا- رأؾم٤مً  وم٤مًم٘م٤مسمٚم٦م سمٜم٧م يم٤مٟم٧م وم٢من سمٓمٜمٝم٤م، ذم ُم٤م شمْمع طمٞمٜمام احل٤مُمؾ: ىم٤مل

ٌَْٕمّمٝم٤م، -٦ماًمًقري اًمٚمٗمظ هذه شمًتٕمٛمٚمقن  ومتٗمض ومرضمٝم٤م ذم إصٌٕمٝم٤م شُمدظمؾ أي شَم

 .ح٤مذا؟ ؾمٚمٗم٤ًم، سمٙم٤مرهت٤م

 ومتزوضمٝم٤م سم٤محلرام، هب٤م ومتتٕمقا  اًمِم٤ٌمب، وقم٤مذت اًمٜم٤ًمء ؾمـ سمٚمٖم٧م ُم٤م إذا طمتك

، اًمزوج  ٕهن٤م ُمش وًمدت، ُمٜمذ هذه ٓ ومٞم٘مقًمقن اًمٌٙم٤مرة ُمٗمْمقو٦م ومٞمجده٤م زقمٛمقا

 .اًمٌالد شمٚمؽ ذم إُمر وصؾ هٙمذا إظمدان، ذوات ُمـ

 يم٤من وًمق طمتك إضمقاء، شمٚمؽ ُمثؾ ذم اًمٞمقم سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م اًمزواج جيقز ٓ: اً وم٢مذ

ـ  ًمف ومٝمذا وضمؾ، قمز اهلل إمم وشم٤مسم٧م أؾمٚمٛم٧م إن إٓ هل، حيّمٜمٝم٤م أو ٟمٗمًف ًمٞمحّمِّ

 .آظمر طمٙمؿ

 (11: 22: 31/ 459/ واًمٜمقر اهلدى)

  ايمتوزمة أراد شمم زوصمته يمقسؼمصمع زمؿحؾِّل صماء رصمل

 سم٤مهلل قمٞم٤مذاً  يٌح٨م أظمذ صمؿ يمؼمى، سمٞمٜمقٟم٦م ئٜم٤مً سم٤م ـمالىم٤مً  زوضمتف ـمٚمؼ رضمؾ :مداطمؾة

 هذا أن يٕمرومقن ـمٌٕم٤مً  وهؿ ًمف، ُأقمٞمدت صمؿ ًمٞمٚم٦م ذًمؽ ومٗمٕمؾ ًمٜمٙم٤مطمٝم٤م، ؿمخص قمـ

  يٗمٕمؾ؟ ومامذا وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم يتقب أن اًمزوج يريد ًمٙمـ شَمالقُم٥م،

  اًمتحٚمٞمؾ؟ سمٓمري٘م٦م زوضمتف إًمٞمف ُأقمٞمدت اًمذي اًمزوج هذا يٕمٜمل :ايمشقخ
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 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .يٗم٤مرىمٝم٤م :شقخايم

  يٗم٤مرىمٝم٤م؟ :مداطمؾة

 . ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦مً  وضمؾ قمز اهلل إمم ويتقب :ايمشقخ

 ( 3: 35: 15/ 543/ واًمٜمقر اهلدى)

 يلطمذ وهل فمممة، ايمثايمثة دم ايمبايمغة ايمبـت من ايمزواج ضمؽم ما

 مـفا؟ ايمزواج فمـد رأهيا

 ٤مرأهي ي٠مظمذ وهؾ قمنمة، اًمث٤مًمث٦م ذم اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٌٜم٧م ُمـ اًمزواج طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 ُمٜمٝم٤م؟ اًمزواج قمٜمد

 أُمره٤م وزم إمم يٕمقد وم٤مُٕمر سم٤مًمٖم٦م همػم يم٤مٟم٧م وإن سمد، ومال سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م إذا :ايمشقخ

 اؾمتِم٤مرهتـ ُمـ سمد ومال اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٚمٖم٧م ىمد يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م يزوج، اًمذي ومٝمق

 شمٕمٚمٛمقن وىمد أنٗمًـ، سمٓمٞم٥م إٓ أنقومٝمـ رهمؿ إيمراهٝمـ جيقز وٓ سمرأهيـ، وإظمذ

 يٙمقن وإٓ آؾمتئذان ُمـ سمد ومالش صٛمتٝم٤م وإذهن٤م: »لوم٘م٤م اًمٌٙمر قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل

 ًمقىمقع سمٕمد ومٞمام ضمداً  يمثػمة حم٤مذير هل٤م يٙمقن ىمد ُمٕمّمٞم٦م وارشمٙم٥م اًمٜمٌل ظم٤مًمػ ىمد اًمقزم

...  اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٌٜم٧م زوج اًمذي اًمقزم طمٞمٜمذاك اعمًئقًمٞم٦م ومٞمتحٛمؾ اًمزوضملم سملم ارشم٤ٌمط

 اًمتٛمٞمٞمز ؾمـ سمٚمٖم٧م أهن٤م ومٚمق آظمتٞم٤مر، حيًـ ومٚمؿ سم٤مًمٖم٦م همػم شمٙمقن أن وإُم٤م ُُمٙمره٦مً  إُم٤م

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م يٗمرق وم٤مًمنمع اعمٗم٤مرىم٦م ذًمؽ سمٕمد هل٤م وسمدا اًمزوج قمٜمد وهل واًمتٙمٚمٞمػ

 سمٞمٜمٝم٤م اًمنمع ومٞمٗمرق أيمره٧م ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سم٤مًمٖم٦م همػم وهل زوضم٧م ٕهن٤م زوضمٝم٤م:

 .زوضمٝم٤م وسملم

 (11:27:11/ب24: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 دأوال يمه وصار ىَمػم وفمـدما ؿمػل، وهو أطماها أرضعت امرأة

ج أن أرادت  صمائز؟ هذا همفل أطمقفا، زمـات إضمدى من ازمـفا سُمَزوِّ

ة :ايمسائل  أرادت أوٓد ًمف وص٤مر يَمؼم وقمٜمدُم٤م ـمٗمؾ، وهق أظم٤مه٤م أروٕم٧م اُمرأ

ج أن  ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ أظمٞمٝم٤م، سمٜم٤مت إطمدى ُمـ اسمٜمٝم٤م شُمَزوِّ

 .اًمٜم٥ًم ُمـ َيـْحُرم ُم٤م اًمرو٤مقم٦م ُمـ َيـْحُرم جيقز، ٓ أنف اًمٔم٤مهر :ايمشقخ

 .سم٤مظمتّم٤مر: ..( 33: 53/  36/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمـتفا من األم طمال زواج

  سمٜمتٝم٤م؟ يتزوج أن إم خل٤مل جيقز هؾ :مداطمؾة

  إم؟ خل٤مل :ايمشقخ

 ًمٞمس اًم١ًمال هذا ًمف؟ جيقز هؾ إم، سمٜم٧م يتزوج أن يريد إم ظم٤مل :مداطمؾة

 . يريد واطمد ؾم٠مخٜمل ُمـ

 يتزوج أن جيقز ؾه واوح، إم ظم٤مل اًم١ًمال، ومٝمٛم٧م أن٤م! سم٠مس ٓ :ايمشقخ

 . إم

 . ٓ :مداطمؾة

 . ٓ: واجلقاب :ايمشقخ

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

 ( 11: 56: 12/   337/  واًمٜمقر اهلدى) 





 ًاملعاشزة اجلناع آداب





 383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 هبا ايمبـاء فمـد ايمزوصمة مالؿمػة: ايمزهماف آداب من

 باًمنما  ُمـ ؿمٞمئ٤م إًمٞمٝم٤م ي٘مدم يم٠من يالـمٗمٝم٤م أن زوضمتف قمغم دظمؾ إذا ًمف يًتح٥م

 :ىم٤مًم٧م اًمًٙمـ سمـ يزيد سمٜم٧م أؾمامء حلدي٨م وٟمحقه

 ومجٚمس ومج٤مء(2)جلٚمقهت٤م ومدقمقشمف ضمئتف صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل قم٤مئِم٦م (3)ىمٞمٜم٧م إين

 واؾمتحٞم٧م رأؾمٝم٤م ومخٗمْم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤موهل٤م صمؿ ومنمب ًمٌـ (5)سمٕمس وم٠ميت ضمٜمٌٝم٤م إمم

 ومنمسم٧م وم٠مظمذت: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يد ُمـ ظمذي: هل٤م وىمٚم٧م وم٤مٟمتٝمرهت٤م: أؾمامء ىم٤مًم٧م

 سمؾ! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م: أؾمامء ىم٤مًم٧م(4) ششمرسمؽ لأقمٓم: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هل٤م ٤ملىم صمؿ ؿمٞمئ٤م

 ومجٚم٧ًم: ىم٤مًم٧م ٟم٤موًمٜمٞمف صمؿ ُمٜمف ومنمب وم٠مظمذه يدك ُمـ ٟم٤موًمٜمٞمف صمؿ ُمٜمف وم٤مذب ظمذه

 .سمِمٗمتل وأتٌٕمف أديره ـمٗم٘م٧م صمؿ ريمٌتل قمغم ووٕمتف صمؿ

 ٓ: وم٘مٚمـش ٟم٤موًمٞمٝمـ: »قمٜمدي ًمٜمًقة ىم٤مل صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذب ُمٜمف ٕصٞم٥م

 ش.ويمذسم٤م ضمققم٤م دمٛمٕمـ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل! ٟمِمتٝمٞمف

 (93 ص اًمزوم٤مف آداب)

 هلا وايمدفماء ايمزوصمة رأس فمعم ايمقد وضع: ايمزهماف آداب من

 يًٛمل وأن ذًمؽ ىمٌؾ أو هب٤م اًمٌٜم٤مء قمٜمد رأؾمٝم٤م ُم٘مدُم٦م قمغم يده يْمع أن ويٜمٌٖمل

 أطمديمؿ شمزوج إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم ضم٤مء ُم٤م وي٘مقل سم٤مًمؼميم٦م ويدقمق وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل

ة  وًمٞمدع[ ]وضمؾ قمز اهلل وًمٞمًؿ](3) [سمٜم٤مصٞمتٝم٤م ومٚمٞم٠مظمذ] ُم٤مظم٤مد اؿمؽمى أو اُمرأ

 :وًمٞم٘مؾ[ سم٤مًمؼميم٦م

                                                           

 .زيٜم٧م: أي ( 3)

 .ُمٙمِمقوم٦م جمٚمقة إًمٞمٝم٤م ًمٚمٜمٔمر: أي ( 2)

 .اًمٙمٌػم اًم٘مدح هق ( 5)

 .صدي٘متؽ: أي ( 4)

 ".اًمٚم٤ًمن" ذم يمام اًمرأس ُم٘مدم ذم اًمِمٕمر ُمٜم٧ٌم: اًمٜم٤مصٞم٦م ( 3)



 382   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُم٤م وذ ذه٤م ُمـ سمؽ وأقمقذ قمٚمٞمف ضمٌٚمتٝم٤م ُم٤م وظمػم ظمػمه٤م ُمـ أؾم٠مخؽ إين مهللا

 .(3)شقمٚمٞمف ضمٌٚمتٝم٤م

 [. ذًمؽ ُمثؾ وًمٞم٘مؾ ؾمٜم٤مُمف سمذروه ومٚمٞم٠مظمذ سمٕمػما  اؿمؽمى وإذا]

 ُمـ - ي٘مقل عمـ ظمالوم٤م واًمنم اخلػم ظم٤مًمؼ اهلل أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم: ىمٚم٧م

 ظم٤مًم٘م٤م اهلل يمقن ذم وًمٞمس وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ظمٚم٘مف ُمـ ًمٞمس اًمنم سم٠من - وهمػمهؿ اعمٕمتزًم٦م

 اعمٓمقٓت ذم ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ. وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك يمامًمف ُمـ هق سمؾ شمٕم٤ممم يمامًمف يٜم٤مذم ُم٤م ًمٚمنم

 ومٚمػماضمٕمف اًم٘مٞمؿ ٓسمـشواًمتٕمٚمٞمؾ واًم٘مدر اًم٘مْم٤مء ذم اًمٕمٚمٞمؾ ؿمٗم٤مء» يمت٤مب أطمًٜمٝم٤م وُمـ

ء ذم اًمدقم٤مء هذا ينمع وهؾ .ؿم٤مء ُمـ  ُمـ يرضمك ح٤م ٟمٕمؿ: وضمقايب اًمًٞم٤مرة؟ ُمثؾ ذا

 ذه٤م ُمـ وخيِمك ظمػمه٤م

 (92 ص اًمزوم٤مف آداب)

 معا ايمزوصمكم صالة ايمزهماف آداب من

 :أثران وومٞمف. اًمًٚمػ قمـ ُمٜم٘مقل ٕنف ُمٕم٤م ريمٕمتلم يّمٚمٞم٤م أن هلام ويًتح٥م

 :ىم٤مل أؾمٞمد أيب ُمقمم ؾمٕمٞمد أيب قمـ: إول

 ُمًٕمقد اسمـ ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ٟمٗمرا  ومدقمقت كممٚمق وأن٤م شمزوضم٧م»

! إًمٞمؽ: وم٘م٤مًمقا  ًمٞمت٘مدم ذر أبق ومذه٥م: ىم٤مل اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م: ىم٤مل وطمذيٗم٦م ذر وأبق

 :وم٘م٤مًمقا  وقمٚمٛمقين ممٚمقك قمٌد وأن٤م هبؿ ومت٘مدُم٧م: ىم٤مل ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  يمذًمؽ؟ أو: ىم٤مل

 قمٚمٞمؽ دظمؾ ُم٤م ظمػم ُمـ اهلل ؾمؾ صمؿ ريمٕمتلم ومّمؾ أهٚمؽ قمٚمٞمؽ دظمؾ إذا»

 ش.أهٚمؽ وؿم٠من ؿم٠منؽ صمؿ ذه ُمـ فسم وشمٕمقذ

 ضم٤مري٦م شمزوضم٧م إين: وم٘م٤مل طمريز أبق: ًمف ي٘م٤مل رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ قمـ: اًمث٤مين

 :ُمًٕمقد اسمـ يٕمٜمل اهلل قمٌد وم٘م٤مل (2)شمٗمريمٜمل أن أظم٤مف وإين[ سمٙمرا ] ؿم٤مسم٦م

                                                           

 ".هن٤مي٦م. "قمٚمٞمف وـمٌٕمتٝم٤م ظمٚم٘متٝم٤م: أي ( 3)

ة ومريم٧م": "  ٝم٤مي٦ماًمٜم"  وذم شمٌٖمْمٜمل: أي ( 2)  ".ومروك ومٝمل وومرويم٤م وومريم٤م سم٤مًمٙمن ومريم٤م شمٗمريمف زوضمٝم٤م اعمرأ



 385 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 ًمٙمؿ اهلل أطمؾ ُم٤م إًمٞمٙمؿ يٙمره أن يريد اًمِمٞمٓم٤من ُمـ واًمٗمرك اهلل ُمـ اإلًمػ إن

 :ُمًٕمقد اسمـ قمـ أظمرى رواي٦م ذم زادش. ريمٕمتلم وراءك كمشمّم أن وم٠مُمره٤م أتتؽ وم٢مذا

 سمخػم مجٕم٧م ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م امجع مهللا ذم هلؿ وسم٤مرك أهكم ذم زم سم٤مرك مهللا: وىمؾ»

 ش.ظمػم إمم ومرىم٧م إذا سمٞمٜمٜم٤م وومرق

 (94 ص اًمزوم٤مف آداب)

 أهؾه جيامع ضمكم ايمرصمل يؼول ما

 وضمٜم٥م ٤مناًمِمٞمٓم ضمٜمٌٜم٤م مهللا اهلل سمًؿ» :أهٚمف ي٠ميت طملم ي٘مقل أن ويٜمٌٖمل

 ش.رزىمتٜم٤م ُم٤م اًمِمٞمٓم٤من

 ش.أبدا اًمِمٞمٓم٤من ييه مل وًمدا سمٞمٜمام اهلل ىم٣م وم٢من» :ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل

 (98 ص اًمزوم٤مف آداب)

 أهؾه ايمرصمل يليت ىمقف 

 اهلل ًم٘مقل أُم٤مُمٝم٤م ُمـ أو ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء ضمٝم٦م أي ُمـ ىمٌٚمٝم٤م ذم ي٠متٞمٝم٤م أن ًمف وجيقز

٤مُؤيُمؿْ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًَ
 ؿمئتؿ يمٞمػ: أي♂ ؿِمئْتُؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 :ُمٜمٝم٤م سم٤مصمٜملم أيمتٗمل أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم وُمدسمرة ُم٘مٌٚم٦م

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ: إول

 اًمقًمد يم٤من ىمٌٚمٝم٤م ذم دسمره٤م ُمـ اُمرأتف اًمرضمؾ أتك إذا شم٘مقًمؽ اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م»

٤مُؤيُمؿْ : ▬ومٜمزًم٧م! أطمقل ًَ
 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل] ♂ؿِمئُْتؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 .ش3» ش[اًمٗمرج ذم ذًمؽ يم٤من إذا وُمدسمرة ُم٘مٌٚم٦مش:ملسو هيلع هللا ىلص

 :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ: اًمث٤مين

 أهؾ وهؿ هيقد ُمـ احلل هذا ُمع وصمـ أهؾ وهؿ إنّم٤مر ُمـ احلل هذا يم٤من»

 ويم٤من ومٕمٚمٝمؿ ُمـ سمٙمثػم ي٘متدون ومٙم٤مٟمقا  اًمٕمٚمؿ ذم قمٚمٞمٝمؿ ومْمال هلؿ يرون ويم٤مٟمقا  يمت٤مب



 384   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمرأة شمٙمقن ُم٤م أؾمؽم وذًمؽ (3)طمرف قمغم إٓ اًمٜم٤ًمء ي٠متقا  ٓ أن اًمٙمت٤مب أهؾ أُمر ُمـ

 ىمريش ُمـ احلل هذا ويم٤من ومٕمٚمٝمؿ ُمـ سمذًمؽ أظمذوا ىمد إنّم٤مر ُمـ احلل هذا ومٙم٤من

 ومٚمام وُمًتٚم٘مٞم٤مت وُمدسمرات ُم٘مٌالت ُمٜمٝمـ ويتٚمذذون ُمٜمٙمرا  ذطم٤م اًمٜم٤ًمء ينمطمقن

ة ُمٜمٝمؿ رضمؾ شمزوج اعمديٜم٦م اعمٝم٤مضمرون ىمدم  ذًمؽ هب٤م يّمٜمع ومذه٥م إنّم٤مر ُمـ اُمرأ

 طمتك وم٤مضمتٜمٌٜمل وإٓ ذًمؽ وم٤مصٜمع طمرف قمغم ٟم١مشمك يمٜم٤م إٟمام: وىم٤مًم٧م قمٚمٞمف وم٠منٙمرشمف

٤مُؤيُمؿْ : ▬وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذًمؽ ومٌٚمغ أُمره٤م (2)ذي ًَ
 طَمْرٌث  ٟمِ

 سمذًمؽ يٕمٜمل وُمًتٚم٘مٞم٤مت وُمدسمرات ُم٘مٌالت: أي♂ ؿِمئْتُؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ 

 ش.اًمقًمد ُمقوع

 (99 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمدزمر حتريم

٤مُؤيُمؿْ : ▬اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م عمٗمٝمقم دسمره٤م ذم ي٠متٞمٝم٤م أن قمٚمٞمف وحيرم ًَ
 وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 ♂.ؿِمئْتُؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ 

 :أظمرى أطم٤مدي٨م وومٞمف اعمت٘مدُم٦م وإطم٤مدي٨م 

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم قمـ :األول

 ويم٤من ٟم٤ًمئٝمؿ ُمـ شمزوضمقا  إنّم٤مر قمغم اعمديٜم٦م اعمٝم٤مضمرون ىمدم ح٤م»

 اُمرأتف اعمٝم٤مضمريـ ُمـ رضمؾ وم٠مراد دمٌل ٓ إنّم٤مر ويم٤مٟم٧م (4)جيٌقن (5)اعمٝم٤مضمرون

 شم٠ًمخف أن وم٤مؾمتحٞم٧م وم٠متتف: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شم٠ًمل طمتك قمٚمٞمف وم٠مب٧م ذًمؽ قمغم

                                                           

 ".هن٤مي٦م. "ضم٤مٟم٥م قمغم: أي ( 3)

 .وشمٗم٤مىمؿ قمٔمؿ: أي ( 2)

 .وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ ٟم٤ًمء يٕمٜمل ( 5)

 :اًم٘م٤مُمقس وذم إرض قمغم آٟمٙم٤ٌمب وهق اًمتجٌٞم٦م ُمـ ( 4)

 ".وضمٝمف قمغم واٟمٙم٥م ريمٌتٞمف قمغم يديف ووع دمٌٞم٦م ضمٌك" 



 383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

٤مُؤيُمؿْ : ▬ومٜمزًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم وم٠ًمختف ًَ
 ٓ: »وىم٤مل♂ ؿِمئُْتؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 .(3)شواطمد  صامم ذم إٓ

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ :ايمثاين

. هٚمٙم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ضم٤مء»

 إمم وم٠موطمل ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف يرد ومٚمؿ (2)اًمٚمٞمٚم٦م رطمكم طمقًم٧م: ىم٤مل» أهٚمٙمؽ؟ اًمذي وُم٤م:شىم٤مل

٤مُؤيُمؿْ : ▬أي٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًَ
: ي٘مقل♂ ؿِمئُْتؿْ  َأنَّك ُٙمؿْ طَمْرصمَ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 ش.واحلٞمْم٦م اًمدسمر واشمؼ وأدسمر أىمٌؾ

 :قمٜمف اهلل ريض صم٤مسم٧م سمـ ظمزيٛم٦م قمـ :ايمثايمث

 اُمرأتف اًمرضمؾ إشمٞم٤من أو أدسم٤مرهـ ذم اًمٜم٤ًمء إشمٞم٤من قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل رضمال أن»

: وم٘م٤مل ومدقمل سمف أُمر أو دقم٤مه اًمرضمؾ ومم ومٚمامش. طمالل: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل دسمره٤م؟ ذم

 ذم دسمره٤م أُمـ ؟(5)اخلّمٗمتلم أي ذم أو اخلرزشملم أوذم اخلرسمتلم أي ذم ىمٚم٧م؟ يمٞمػ»

 اًمٜم٤ًمء شم٠متقا  ٓ احلؼ ُمـ يًتحل ٓ اهلل وم٢من ومال دسمره٤م؟ ذم دسمره٤م ُمـ أم. ومٜمٕمؿ ىمٌٚمٝم٤م؟

 ش.أدسم٤مرهـ ذم

 ش.دسمره٤م ذم اُمرأتف ي٠ميت رضمؾ إمم اهلل يٜمٔمر ٓ» :ايمرازمع

 ش.دسم٤مرهـأ: يٕمٜمل. حم٤مؿمٝمـ ذم اًمٜم٤ًمء ي٠ميت ُمـ ُمٚمٕمقن» :اخلامس

                                                           

 ":اًمٜمٝم٤مي٦م" وذم واطمد ُمًٚمؽ: أي ( 3)

 ".سمف اًمٗمرج ومًٛمل اًمٗمرضم٦م سمف شمًد ُم٤م: اًمّمامم" 

ة يٕمٚمق اعمجامع ٕن فمٝمره٤م ضمٝم٦م ُمـ ىمٌٚمٝم٤م ذم همِمٞم٤مهن٤م هب٤م أراد زوضمتف قمـ سمرطمٚمف يمٜمك ( 2)  يكم مم٤م ويريمٌٝم٤م اعمرأ

 سمف يريد أن وإُم٤م وىواح٠م اعمٜمزل سمف يريد أن إُم٤م رطمٚمف سمتحقيؾ قمٜمف يمٜم٤م فمٝمره٤م ضمٝم٦م ُمـ ريمٌٝم٤م ومحٞم٨م وضمٝمٝم٤م

 "هن٤مي٦م. "اًمٙمقر وهق اإلسمؾ قمٚمٞمف شمريم٥م اًمذي اًمرطمؾ

 ".اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم يمام واطمد سمٛمٕمٜمك اًمثالصم٦م وإًمٗم٤مظ اًمث٘مٌلم أي ذم: يٕمٜمل ( 5)

 وواوم٘مٝمام 31/71 طمزم واسمـ 3511 -3299 طم٤ٌمن اسمـ وصححف 5/211 اعمٜمذري ىم٤مل يمام ضمٞمد أطمده٤م

 .8/334" اًمٗمتح" ذم احل٤مومظ



 386   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ة أو طم٤مئْم٤م أتك ُمـ» :ايمسادس  يمٗمر وم٘مد ي٘مقل سمام ومّمدىمف يم٤مهٜم٤م أو دسمره٤م ذم اُمرأ

 ش.حمٛمد قمغم أنزل سمام

 (313 ص اًمزوم٤مف آداب)

 اجلامفمكم زمكم ايموضوء

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف شمقو٠م إًمٞمٝم٤م يٕمقد أن أراد صمؿ اعمنموع اعمحؾ ذم أت٤مه٤م وإذا

: رواي٦م وذم[ ووقءا سمٞمٜمٝمام] ومٚمٞمتقو٠م يٕمقد أن أراد صمؿ أهٚمف أطمديمؿ أتك إذا»

 [ش.اًمٕمقد ذم أنِمط وم٢مٟمف] ًمٚمّمالة ووقءه

 (317 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايموضوء فمعم وأهمضؾقته اجلامفمكم زمكم ايمغسل

 يقم ذات ـم٤مف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن راومع أيب حلدي٨م اًمقوقء ُمـ أومْمؾ اًمٖمًؾ ًمٙمـ

 همًال دمٕمٚمف أٓ! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل هذه وقمٜمد هذه قمٜمد يٖمتًؾ ٟم٤ًمئف قمغم

 ش.وأـمٝمر وأـمٞم٥م أزيمك هذا: »ىم٤مل دا؟واطم

 (317 ص اًمزوم٤مف آداب)

 مًعا ايمزوصمكم انمتسال ممموفمقة

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف ُمٜمف ورأت ُمٜمف رأى وًمق واطمد ُمٙم٤من ذم ُمٕم٤م يٖمتًال أن هلام وجيقز

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :األول

 أجديٜم٤م ختتٚمػ] واطمد وسمٞمٜمف سمٞمٜمل إٟم٤مء ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل أن٤م اهمتًؾ يمٜم٧م»

 .2شضمٜم٤ٌمن ومه٤م: ىم٤مًم٧م زم دع زم دع: أىمقل طمتك ومٞم٤ٌمدرين[ ٞمفوم

 :3/291ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل



 387 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 وي١ميده وقمٙمًف اُمرأتف قمقرة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز قمغم اًمداودي سمف اؾمتدل»

 ومرج إمم يٜمٔمر اًمرضمؾ قمـ ؾمئؾ أنف ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن اسمـ ُم٤مرواه

 وهق سمٛمٕمٜم٤مه احلدي٨م هذا ومذيمرت ِم٦مقم٤مئ ؾم٠مخ٧م وم٘م٤مل قمٓم٤مء ؾم٠مخ٧م: وم٘م٤مل اُمرأتف؟

 ش.اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص

 اهلل رؾمقل قمقرة رأج٧م ُم٤م: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م ُم٤مروي سمٓمالن قمغم يدل وهذا: ىمٚم٧م

 8/347 ٟمٕمٞمؿ أبق ـمري٘مف وُمـ 27 ص اًمّمٖمػم اًمٓمؼماين أظمرضمفش. ىمط ملسو هيلع هللا ىلص

 وو٤مع يمذاب وم٢مٟمف! ومٞمف سمريم٦م وٓ احلٚمٌل حمٛمد سمـ سمريم٦م ؾمٜمده وذم 3/223 واخلٓمٞم٥م

 .أب٤مـمٞمٚمف ُمـ احلدي٨م هذا اًمٚم٤ًمن ذم طمجر اسمـ ٤مومظاحل اه ذيمر وىمد

 وُم٤م ُمٜمٝم٤م ٟم٠ميت ُم٤م قمقراشمٜم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل طمٞمدة سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ :ايمثاين

 ي٤م: ىمٚم٧م :ىم٤مل. شيٛمٞمٜمؽ ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو زوضمتؽ ُمـ إٓ قمقرشمؽ اطمٗمظ»: ىم٤مل ٟمذر؟

 أطمد يريٜمٝم٤م ٓ أن اؾمتٓمٕم٧م إن» :ىم٤مل سمٕمض؟ ذم سمٕمْمٝمؿ اًم٘مقم يم٤من إذا! اهلل رؾمقل

 أن أطمؼ اهلل» :ىم٤مل ظم٤مًمٞم٤م؟ أطمدٟم٤م يم٤من إذا! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م :ىم٤ملش. يريٜمٝم٤م ومال

 ش.اًمٜم٤مس ُمـ ُمٜمف يًتحٞمك

 ُمـ واطمد ًمٙمؾ وُم٤ٌمح» :373/29/3 اًمٙمقايم٥م ذم احلٜمٌكم قمروة اسمـ ىم٤مل 

 اًمٗمرج وٕن احلدي٨م هلذا اًمٗمرج طمتك وعمًف ص٤مطمٌف سمدن مجٞمع إمم اًمٜمٔمر اًمزوضملم

 ش.اًمٌدن يمٌ٘مٞم٦م وعمًف إًمٞمف اًمٜمٔمر ومج٤مز سمف آؾمتٛمت٤مع ًمف حيؾ

 رأج٧م :ىم٤مل أنف اًمقاىمدي قمـ ؾمٕمد اسمـ روى وم٘مد وهمػمه ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهذا

ه سم٠مؾم٤م يري٤من ٓ ذئ٥م أيب واسمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ  ويٙمره: قمروة ىم٤مل صمؿ. ُمٜمف وشمراه ُمٜمٝم٤م يرا

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرج رأج٧م ُم٤م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وم٢من اًمٗمرج إمم اًمٜمٔمر

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ اًمذي ٜمدهؾم وٕمػ قمٚمٞمف وظمٗمل: ىمٚم٧م

 ذم اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مفش زوضمٝم٤م قمقرة إمم اعمرأة ٟمٔمر» ب اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 صمؿش اومْمؾ وم٤مًمًؽم شمًؽم وُمـ اخلٚمقة ذم وطمده قمري٤مٟم٤م اهمتًؾ ُمـ سم٤مب» ذمش صحٞمحف»

 اخلالء ذم اًمًالم قمٚمٞمٝمام وأجقب ُمقؾمك ُمـ يمؾ اهمت٤ًمل ذم هريرة أيب طمدي٨م ؾم٤مق



 388   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُم٤م قمغم حمٛمقلش ُمٜمف يًتحٞمك أن أطمؼ اهلل: »احلدي٨م ذم ىمقًمف أن إمم ذم وم٠مؿم٤مر قمري٤مٟملم

 :اعمٜم٤موي ىم٤مل ًمٚمقضمقب اعمٗمٞمد فم٤مهره قمغم وًمٞمس وإيمٛمؾ إومْمؾ هق

 اخلؼم وم٠مول ضمري٩م اسمـ واوم٘مٝمؿ وممـ اًمٜمدب قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م محٚمف وىمد»

 همػم أو قمراة ظمٚم٘مف ُمـ رء قمٜمف يٖمٞم٥م ٓ شمٕم٤ممم اهلل ٕن: ىم٤مل اًمٜمدب قمغم»أصم٤مرشذم

ة  ش.قمرا

 .3/517 ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف ٟمحقهش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وذيمر

 (318 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـوم ومبل اجلـب سموضم

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف شمقوآ إذا إٓ ضمٜمٌلم يٜم٤مُم٤من وٓ

 أن أراد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :األول

 ش.ًمٚمّمالة ووقءه وشمقو٠م ومرضمف همًؾ ضمٜم٥م وهق يٜم٤مم[ أو ي٠ميمؾ]

 :قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ :ثاينايم

 وذمش شمقو٠م إذا ٟمٕمؿ:شىم٤مل ضمٜم٥م؟ وهق أطمدٟم٤م أجٜم٤مم! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل قمٛمر أن»

 ش. ٟمؿ صمؿ ذيمرك واهمًؾ شمقو٠م: »رواي٦م

 ش.ؿم٤مء إذا يٖمتًؾ طمتك ًمٞمٜمؿ صمؿ ًمٞمتقو٠م ٟمٕمؿ: »رواي٦م وذم

 ش.ؿم٤مء إن ويتقو٠م ٟمٕمؿ: »أظمرى وذم

 :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض ي٤مه سمـ قمامر قمـ :ايمثايمث



 389 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 أن إٓ واجلٜم٥م سم٤مخلٚمقق(3)واعمتْمٛمخ اًمٙم٤مومر ضمٞمٗم٦م: اعمالئٙم٦م شم٘مرهبؿ ٓ صمالصم٦م»

 ش.يتقو٠م

 (335 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـوم ومبل اجلـب سموضم ضمؽم

 اعم١ميمد ًمالؾمتح٤ٌمب وإٟمام اًمقضمقب قمغم[ اًمٜمقم ىمٌؾ اجلٜم٥م ووقء] وًمٞمس

  :وم٘م٤مل ٥م؟ضمٜم وهق أطمدٟم٤م أجٜم٤مم: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مل أنف قمٛمر حلدي٨م

 ش.ؿم٤مء إن ويتقو٠م ٟمٕمؿ»

 أن همػم ُمـ ضمٜم٥م وهق يٜم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من» :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م وي١ميده

 ش.ومٞمٖمتًؾ ذًمؽ سمٕمد ي٘مقم طمتك] ُم٤مء يٛمس

 ومٞمٖمتًؾ ومٞم٘مقم سم٤مًمّمالة ومٞم١مذٟمف سمالل ومٞم٠متٞمف ضمٜم٤ٌم يٌٞم٧م يم٤من» :قمٜمٝم٤م رواي٦م وذم

. ص٤مئام ئمؾ صمؿ اًمٗمجر صالة ذم صقشمف وم٠مؾمٛمع خيرج صمؿ رأؾمف ُمـ اح٤مء حتدر إمم وم٠منٔمر

 ش.همػمه أو رُمْم٤من ؾمقاء ٟمٕمؿ: ىم٤مل رُمْم٤من؟ ذم: ًمٕم٤مُمر وم٘مٚم٧م: ُمٓمرف ىم٤مل

 (333 ص اًمزوم٤مف آداب)

ايموضوء زمدل اجلـب سمقؿم  

 :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م حلدي٨م أطمٞم٤مٟم٤م اًمقوقء سمدل اًمتٞمٛمؿ هلام وجيقز

 ش.شمٞمٛمؿ أو شمقو٠م يٜم٤مم أن وم٠مراد أضمٜم٥م إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»

 (337 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 ُمـ ُمريم٥م ُمٕمروف ـمٞم٥م وهق" إثػم اسمـ ىم٤مل اعمٕمجٛم٦م سمٗمتح وهق" اخلٚمقق" ب اًمتٚمٓمخ ثراعمٙم: أي ( 3)

 ". اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م ُمـ ٕنف قمٜمف هنل وإٟمام اًمٓمٞم٥م أنقاع ُمـ وهمػمه اًمزقمٗمران



 391   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أهمضل ايمـوم ومبل نمتسالاال

 يمٞمػ: ىمٚم٧م قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م» :ىم٤مل ىمٞمس سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م أومْمؾ واهمت٤ًمهلام

: ىم٤مًم٧م يٖمتًؾ؟ أن ىمٌؾ يٜم٤مم أم يٜم٤مم أن ىمٌؾ يٖمتًؾ أيم٤من اجلٜم٤مسم٦م؟ ذم يّمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من

 ضمٕمؾ اًمذي هلل احلٛمد: ىمٚم٧م ومٜم٤مم شمقو٠م ورسمام ومٜم٤مم اهمتًؾ رسمام يٗمٕمؾ يم٤من ىمد ذًمؽ يمؾ

 ش.ؾمٕم٦م إُمر ذم

 (338 ص اًمزوم٤مف آداب)

 احلائض إسمقان حتريم

٠َمخقَٟمَؽ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف (3)طمٞمْمٝم٤م ذم ي٠متٞمٝم٤م أن قمٚمٞمف وحيرم ًْ ـِ  َوَي  قَم

٤مءَ  وَم٤مقْمَتِزًُمقا  (2)َأذًى  ُهقَ  ىُمْؾ  اعْمَِحٞمضِ  ًَ َـّ  َوٓ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ  وَم٢ِمَذا (5)َيْٓمُٝمْرنَ  طَمتَّك شَمْ٘مَرسُمقُه

ْرنَ  َـّ  شَمَٓمٝمَّ ـْ  وَم٠ْمتُقُه ُ  َأَُمَريُمؿُ  طَمٞم٨ُْم  ُِم َ  إِنَّ  اّللَّ سملِمَ  حُي٥ِمُّ  اّللَّ ا ـَ  َوحُي٥ِمُّ  اًمتَّقَّ ِري  ♂ .اعْمَُتَٓمٝمِّ

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف

ة أو طم٤مئْم٤م أتك ُمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ :األول  سمام ومّمدىمف يم٤مهٜم٤م أو دسمره٤م ذم اُمرأ

 ش.حمٛمد قمغم أنزل سمام يمٗمر وم٘مد ي٘مقل

ة ُمٜمٝمؿ طم٤مو٧م إذا يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد إن» :ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ :ايمثاين  اعمرأ

 ومًئؾ اًمٌٞم٧م ذم (4)جي٤مُمٕمقه٤م ومل يِم٤مرسمقه٤م ومل ي١مايمٚمقه٤م ومل اًمٌٞم٧م ُمـ أظمرضمقه٤م

                                                           

 رضورة ُمـ ُمٕمٚمقم وهق احل٤مئض وطء حتريؿ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمالف وٓ" ":اًم٘مدير ومتح" ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل ( 3)

 ".اًمديـ

ة سمف شمت٠مذى رء هق :أي ( 2)  رمحف رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد ىم٤مل. احلٞمض دم سمرائح٦م وهمػمه 5/83 اًم٘مرـمٌل وومنه. اعمرأ

 :ىم٤مل اجلًامين اًمير سمف ويٕمٜمل"  قمٜمف اًمٕمدول إمم طم٤مضم٦م ومال اًمٓم٥م ذم ُم٘مرر فم٤مهره قمغم أظمذه" :2/562 اهلل

ة ُمٜمف ٚمؿشمً شمٙم٤مد ومال إذى هذا ُمـ اًمرضمؾ ؾمٚمؿ وإذا واًمير ًمألذى ؾم٥ٌم همِمٞم٤مهنـ ٕن"  اًمٖمِمٞم٤من ٕن اعمرأ

 وهل أظمرى ـمٌٞمٕمٞم٦م سمقفمٞمٗم٦م ٓؿمتٖم٤مهل٤م قمٚمٞمف ىم٤مدرة وٓ ًمف ُمًتٕمدة ًمٞم٧ًم ُم٤م إمم ومٞمٝم٤م اًمٜمًؾ أقمْم٤مء يزقم٩م

ز  ".اعمٕمروف اًمدم إومرا

ْرنَ  وَم٢ِمَذا: ▬ىمقًمف ذم اًمتٓمٝمر سمخالف اًمٜم٤ًمء سمٗمٕمؾ يٙمقن ٓ ُم٤م وهق احلٞمض دم اٟم٘مٓم٤مع هق ( 5)  ُمـ وم٢مٟمف♂ شَمَٓمٝمَّ

د سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت ُمٜمٝمـ اح٤مء املاؾمتٕم وهق قمٛمٚمٝمـ  .37 اعم٠ًمخ٦م ذم ُمٜمف اعمرا

 .خي٤مًمٓمقه٤م مل: أي ( 4)
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٠َمخقَٟمَؽ ▬ ذيمره شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزل ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًْ ِـ  َوَي  ُهقَ  ىُمْؾ  اعْمَِحٞمضِ  قَم

٤مءَ  وَم٤مقْمَتِزًُمقا  َأذًى  ًَ  ٕمقهـضم٤مُم:شملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أي٦م آظمر إمم♂ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ

 يدع أٓ اًمرضمؾ هذا يريد ُم٤م: اًمٞمٝمقد وم٘م٤مًم٧م»اًمٜمٙم٤مح همػم رء يمؾ واصٜمٕمقا  اًمٌٞمقت ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم سمنم سمـ وقم٤ٌمد طمْمػم سمـ أؾمٞمد ومج٤مء ومٞمف ظم٤مًمٗمٜم٤م إٓ أُمرٟم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م

 (3)ومتٛمٕمر اعمحٞمض؟ ذم ٟمٜمٙمحٝمـ أومال ويمذا يمذا شم٘مقل اًمٞمٝمقد إن! اهلل رؾمقل ي٤م وم٘م٤مٓ

 ُمـ هدي٦م وم٤مؾمت٘مٌٚمتٝمام ومخرضم٤م قمٚمٞمٝمام(2)وضمد ىمد أن فمٜمٜم٤م طمتك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وضمف

 ش.قمٚمٞمٝمام جيد مل أنف ومٔمٜمٜم٤م ومً٘م٤ممه٤م آصم٤مرمه٤م ذم ومٌٕم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم ًمٌـ

 (339 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ضمائضاً  صمامع من ىمػارة

 سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٕمٚمٞمف طمٞمْمٝم٤م ُمـ شمٓمٝمر أن ىمٌؾ احل٤مئض وم٠متك ٟمٗمًف همٚمٌتف ُمـ

 قمـ قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد دي٨محل رسمٕمٝم٤م أو شم٘مري٤ٌم إٟمٙمٚمٞمزي ذه٥م ضمٜمٞمف

 ٟمّمػ أو سمديٜم٤مر يتّمدق» :ىم٤مل طم٤مئض وهل اُمرأتف ي٠ميت اًمذي ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .(5)شديٜم٤مر

 (322 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 .شمٖمػم: أي ( 3)

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف ( 2)  "صحٞمحٞمٝمام" ذم قمقا

 سمٞمٜمتف يمام اًمٕمً٘مالين طمجر واسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ اًمؽميمامين واسمـ اًمٕمٞمد دىمٞمؼ واسمـ اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ وصححف ( 5)

ه" اعمٜمػم اًمٌدر ظمالص٦م" ذم اعمٚم٘مـ اسمـ واوم٘مف ويمذا 236 "داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح" ذم  ىمٌؾ أمحد اإلُم٤مم وىمقا

 :26" اعم٤ًمئؾ" ذم داود أبق وم٘م٤مل ُمذهٌف ُمـ وضمٕمٚمف ه١مٓء

تف ي٠ميت اًمرضمؾ قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م" : ىمٚم٧م! ومٞمف احلٛمٞمد قمٌد طمدي٨م أطمًـ ُم٤م: ىم٤مل طم٤مئض؟ وهل اُمرأ

 "ؿم٤مء يمٞمػ: ىم٤مل: ديٜم٤مر ٟمّمػ أو ومديٜم٤مر :[ىمٚم٧م. ]رةيمٗم٤م هق إٟمام ٟمٕمؿ: ىم٤مل إًمٞمف؟ وشمذه٥م: ىمٚم٧م هذا يٕمٜمل

 .وىمقاه 3/244" اًمٜمٞمؾ" ذم اًمِمقيم٤مين أؾمامءهؿ ذيمر اًمًٚمػ ُمـ آظمرون مج٤مقم٦م سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم وذه٥م

 سطم٧م يمام اًمْمٞمؼ أو اًمٞم٤ًمر ُمـ اعمتّمدق طم٤مل إمم يٕمقد اًمديٜم٤مر وٟمّمػ اًمديٜم٤مر سملم اًمتخٞمػم وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 سملم شمٗمرق اًمتل اًمرواي٦م اًمْمٕمػ ذم وُمثٚمف. أقمٚمؿ واهلل وٕمٞمًٗم٤م، ؾمٜمده ٤منيم وإن احلدي٨م، رواي٤مت سمٕمض سمذًمؽ

 .شمٖمتًؾ ومل اًمٓمٝمر سمٕمد وإشمٞم٤مهن٤م اًمدم ذم إشمٞم٤مهن٤م
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 احلائض من يمه حيل ما

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف احل٤مئض ُمـ اًمٗمرج دون سمام يتٛمتع أن ًمف وجيقز

 .(3)شاًمٜمٙم٤مح إٓ رء يمؾ اصٜمٕمقا : »... ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: إول

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مين

 يْم٤مضمٕمٝم٤م صمؿ شمتزر أن طم٤مئْم٤م يم٤مٟم٧م إذا إطمداٟم٤م ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»

 .(2)شي٤ٌمذه٤م: ُمرة وىم٤مًم٧م زوضمٝم٤م

 :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج سمٕمض قمـ: اًمث٤مًم٨م

 [ش.أراد ُم٤م صٜمع صمؿ] صمقسم٤م ومرضمٝم٤م قمغم أخ٘مك ؿمٞمئ٤م احل٤مئض ُمـ أراد إذا يم٤من

 (325 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ؿمفرت إذا احلائض إسمقان جيوز متى

 ُمقوع شمٖمًؾ أن سمٕمد وـم١مه٤م ًمف ضم٤مز قمٜمٝم٤م اًمدم واٟم٘مٓمع طمٞمْمٝم٤م ُمـ ـمٝمرت وم٢مذا

 شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف (5)إشمٞم٤مهن٤م ًمف ضم٤مز ومٕمٚم٧م ذًمؽ أي شمٖمتًؾ أو شمتقو٠م أو وم٘مط ُمٜمٝم٤م اًمدم

                                                           

 ًمٚمقطء ؾم٥ٌم ٕنف ٟمٙم٤مح: ًمٚمتزوج وىمٞمؾ اًمقطء اًمٕمرب يمالم ذم اًمٜمٙم٤مح أصؾ: "إزهري ىم٤مل. اجلامع: أي ( 3)

 ".اًمٕمرب". "اعم٤ٌمح

 .اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم أنس طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م واحلدي٨م

 وظم٤مرضم٤م اًمٗمرج ذم اًمقطء سمٛمٕمٜمك شمرد وىمد اعمرأة سمنمة عمس ُمـ وأصٚمف اعمالُم٦ًم سم٤معم٤ٌمذة أراد": "اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم ( 2)

 ".ُمٜمف

 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م وسمف خيٗمك ٓ يمام هٜم٤م ُمٜمف اعمراد هق واًمث٤مين: ىمٚم٧م

 .اجلامع إمم رء يمؾ: ىم٤مًم٧م طم٤مئْم٤م؟ يم٤مٟم٧م إن فاُمرأت ُمـ ًمٚمرضمؾ ُم٤م: ًمٕم٤مئِم٦م ىمٚم٧م: يمريؿ سمٜم٧م اًمّمٝم٤ٌمء ىم٤مًم٧م

 .8/483 ؾمٕمد اسمـ رواه

 .223 و 221 رىمؿ – إول اعمجٚمد" اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م" ذم وسمٞم٤مٟمف أجْم٤م اًمّم٤مئؿ ذم ُمثٚمف قمٜمٝم٤م صح وىمد

ٟم٦م وأبق اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف واحلدي٨م  .صحٞمحف ُمـ 261 رىمؿ ًمٗمٔمف وهذا داود وأبق صح٤مطمٝمؿ ذم قمقا

 ومرضمٝم٤م شمٖمًؾ أهن٤م: اًمٓمٝمر رأت إذا احل٤مئض ذم ىم٤مٓ وىمت٤مدة قمٓم٤مء ورواه 31/83 طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق ( 5)

 = :طمزم اسمـ ىم٤مل. 3/44" اعمجتٝمد سمداي٦م" ذم يمام أجْم٤م إوزاقمل ُمذه٥م وهق زوضمٝم٤م ويّمٞمٌٝم٤م
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 ومجٞمع ؾمٚمٞمامن أيب ىمقل وهق ًمزوضمٝم٤م وـم١مه٤م طمؾ ومتقو٠مت اًمٓمٝمر رأت إذا أهن٤م قمٓم٤مء قمـ ورويٜم٤م"

 ".أصح٤مسمٜم٤م

 .3/66 اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ٤مءقمٓم قمـ ذيمره وُم٤م

 :ىم٤مٓ وقمٓم٤مء جم٤مهد قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى

 ".شمٖمتًؾ أن ىمٌؾ وي٠متٞمٝم٤م سم٤مح٤مء شمًتٓمٞم٥م أن سم٠مس ومال اًمٓمٝمر أردت إذا"

 .3/212 اًمِمقيم٤مين ذيمره

 :3/261 يمثػم اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

ة أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ وىمد"  سمنمـمف قمٚمٞمٝم٤م شمٕمذر إن شمتٞمٛمؿ أو ٤مءسم٤مح شمٖمتًؾ طمتك حتؾ ٓ طمٞمْمٝم٤م اٟم٘مٓمع إذا اعمرأ

 سمٛمجرد حتؾ أهن٤م قمٜمده أج٤مم قمنمة وهق احلٞمض ٕيمثر دُمٝم٤م اٟم٘مٓمع إذا ومٞمام ي٘مقل اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أب٤م أن إٓ

 ".همًؾ إمم شمٗمت٘مر وٓ آٟم٘مٓم٤مع

 وىمت٤مدة جم٤مهد اًمت٤مسمٕملم قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ صمالصم٦م أن قمٚمٛم٧م أن سمٕمد صحٞمح همػم اعمذيمقر آشمٗم٤مق ومٝمذا: أىمقل

ز ىم٤مًمقا  ءوقمٓم٤م  ًمٕمؼمة ذًمؽ ذم وإن! ظمالومف؟ قمغم وه١مٓء اشمٗم٤مق يّمح ومٙمٞمػ شمٖمتًؾ مل وًمق إشمٞم٤مهن٤م سمجقا

 إذا ؾمٞمام وٓ شمّمدي٘مٝم٤م إمم ي٤ٌمدر ٓ وأن ُمٜمف اًمتح٘مؼ ًمّمٕمقسم٦م رء قمغم آشمٗم٤مق دقمقى ذم يتنع ٓ أن ًمٚمٕم٤مىمؾ

 .اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ أو ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م يم٤مٟم٧م

 .أجْم٤م همػمه طمٙم٤مه ومد طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ يمثػم اسمـ طمٙم٤مه ُم٤م إن صمؿ

 وٓ أصال دًمٞمؾ سمال سم٤مًم٤ٌمـمؾ حتٙمؿ ٕنف ُمٜمف أؾم٘مط ىمقل ٓ" :سم٠منف ضمزم اسمـ وصٗمف وم٘مد قمٚمٞمف راديـ ًمف ُمتٕم٘مٌلم

 ".ىمٚمده ُمـ إٓ سمٕمده وٓ طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمٌؾ ىم٤مًمف أطمدا ٟمٕمٚمؿ

 ".ًمف وضمف ٓ حتٙمؿ وهذا" :5/79 اًم٘مرـمٌل وىم٤مل

 ".همري٥م شمٗمّمٞمؾ وهق" :رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد ىم٤مل وهلذا

 قمغم زائد أُمر وهق اح٤مء اؾمتٕمٜم٤مل وهق يتٓمٝمرن أن إشمٞم٤مهـ حلؾ اؿمؽمط وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن ذًمؽ ووضمف

 رأي هق وإٟمام اًمٕمنمة ىمٌؾ اٟم٘مٓمع إذا سمام ختّمٞمّمف أو اًمنمط هذا إًمٖم٤مء جيقز ومال ؾمٌؼ يمام احلٞمض ُمـ ـمٝمرهـ

 :قمٜمف صح ومٞمام ىم٤مل ىمد اهلل رمحف وهق ٦مأي إـمالق عمخ٤مًمٗمتف سمف إظمذ ًمٜم٤م جيقز ٓ ًمف سمدا اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م ٕيب

 ".همدا قمٜمف وٟمرضمع اًمٞمقم اًم٘مقل ٟم٘مقل سمنم وم٢مٟمٜم٤م أظمذٟم٤مه أجـ ُمـ يٕمٚمؿ مل ُم٤م سم٘مقًمٜم٤م ي٠مظمذ أن ٕطمد حيؾ ٓ"

 أو اًمدم شمٖمًؾ أن" سملم ظمػمٟم٤م إٟمام أنٜم٤م اقمٚمؿ صمؿ! ًمٚمدًمٞمؾ؟ خم٤مًمٗمتف قمٚمٛمٜم٤م وىمد سم٘مقًمف إظمذ ًمٜم٤م جيقز ومٙمٞمػ

 :طمزم اسمـ ىم٤مل اًمثالصم٦م إُمقر هذه ُمـ يمؾ قمغم ي٘مع" تٓمٝمراًم" اؾمؿ ٕن شمٖمتًؾ أو شمتقو٠م

 اًمقضمقه هذه وم٠ٌمي شمٓمٝمر اجلًد مجٞمع وهمًؾ يمذًمؽ شمٓمٝمر سم٤مح٤مء اًمٗمرج وهمًؾ ظمالف سمال شمٓمٝمر اًمقوقء"

 ".اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل إشمٞم٤مهن٤م ًمٜم٤م سمف طمؾ وم٘مد احلٞمض ُمـ اًمٓمٝمر رأت اًمتل شمٓمٝمرت

ِجدٌ : ▬شمٕم٤ممم قًمفىم ٟمزل سم٤مح٤مء اًمٗمرج همًؾ وهق اًمث٤مين اعمٕمٜمك ُمثؾ وذم ًْ َس  عَمَ ـْ  اًمتَّْ٘مَقى قَمغَم  ُأؾمِّ لِ  ُِم  َيْقمٍ  َأوَّ

ٌُّقنَ  ِرضَم٤مٌل  ومِٞمفِ  ومِٞمفِ  شَمُ٘مقمَ  َأنْ  َأطَمؼُّ 
ُروا َأنْ  حُيِ ُ  َيَتَٓمٝمَّ ـَ  حُي٥ِمُّ  َواّللَّ ِري د وم٢من♂ اعْمُٓمَّٝمِّ  وم٘مد اًمٖم٤مئط ُمـ اعمتٓمٝمريـ اًمٜمرا

 :ىم٤ٌمء ٕهؾ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل أي٦م هذه أنزًم٧م ح٤م أنف صح

" سمف؟ شمٓمٝمقرن اًمذي هذا ومام ُمًجديمؿ ىمّم٦م ذم اًمٓمٝمقر ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٙمؿ أطمًـ ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل نإ"

 اًمٖم٤مئط ُمـ أدسم٤مرهؿ يٖمًٚمقن ويم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد ُمـ ضمػمان ًمٜم٤م يم٤من أنف إٓ ؿمٞمئ٤م ُم٤مٟمٕمٚمؿ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا 

 ".سمف ومٕمٚمٞمٙمؿ ذاك هق: "ىم٤مل. همًٚمقا  يمام ومٖمًٚمٜم٤م

ة أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم اعمٕمٜمك هذا سسمٜمٗم اًمتٓمٝمر اؾمتٕمٛمؾ وىمد  قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مخ٧م اُمرأ

 = ".هب٤م ومتٓمٝمري ُمًؽ ُمـ ومرص٦م ظمذي" :ىم٤مل شمٖمتًؾ يمٞمػ وم٠مُمره٤م اعمحٞمض؟ ُمـ همًٚمٝم٤م



 394   ٕم٤مذةآداب اجلامع واعم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ْرنَ  وَم٢ِمَذا▬ :اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم وشمٕم٤ممم َـّ  شَمَٓمٝمَّ ـْ  وَم٠ْمتُقُه ُ  يُمؿُ َأَُمرَ  طَمٞم٨ُْم  ُِم َ  إِنَّ  اّللَّ  حُي٥ِمُّ  اّللَّ

سملِمَ  ا ـَ  َوحُي٥ِمُّ  اًمتَّقَّ ِري  .♂اعْمَُتَٓمٝمِّ

 (323 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمعزل صمواز

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف ُم٤مءه قمٜمٝم٤م يٕمزل أن ًمف وجيقز

 :رواي٦م وذمش يٜمزل واًم٘مرآن (3)ٟمٕمزل يمٜم٤م» :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ :األول

 ش.يٜمٝمٜم٤م ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ذًمؽ ومٌٚمغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ٟمٕمزل يمٜم٤م»

 زم إن: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم رضمؾ ضم٤مء» :ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :ايمثاين

 اعمقءودة أن: »زقمٛمقا  اًمٞمٝمقد وإن اًمرضمؾ يريد ُم٤م أريد وأن٤م قمٜمٝم٤م أقمزل وأن٤م 5وًمٞمدة

 أن اهلل أراد ًمق[ هيقد يمذسم٧م] هيقد يمذسم٧م: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤ملش اًمٕمزل اًمّمٖمرى

 ش.شمٍمومف أن تٓمعشمً مل خيٚم٘مف

                                                           

 أتٓمٝمر؟ يمٞمػ: ىم٤مًم٧م

 "!هب٤م شمٓمٝمري: "ىمؾ

 يمٞمػ؟: ىم٤مًم٧م

 "!شمٓمٝمري اهلل ؾمٌح٤من: "ىم٤مل

 .اًمدم أثر هب٤م شمتٌٕمل: وم٘مٚم٧م إزم وم٤مضمتذسمتٝم٤م

 .وهمػممه٤م 3/379 وُمًٚمؿ 551 – 3/229 ياًمٌخ٤مر رواه

 :وضمؾ قمز ىمقًمف ُمٕمٜمك حيٍم ُم٤م اًمدًمٞمؾ ذم ومٚمٞمس وسم٤مجلٛمٚم٦م

ْرنَ  وَم٢ِمَذا▬  طمٚم٧م اًمٓم٤مهر أظمذت وم٠ٌمهي٤م اًم٤ًمسمؼ اًمثالصم٦م اعمٕم٤مين شمِمٛمؾ ُمٓمٚم٘م٦م وم٤مٔي٦م وم٘مط سم٤مًمٖمًؾ♂ شَمَٓمٝمَّ

 :ُمرومققم٤م سمٕم٤مس اسمـ طمدي٨م همػم إجي٤مسم٤م أو ؾمٚم٤ٌم اعم٠ًمخ٦م هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م اًمًٜم٦م ذم أقمٚمؿ وٓ ًمزوضمٝم٤م

تف أطمديمؿ أتك إذا"  سمٜمّمػ ومٚمٞمتّمدق شمٖمتًؾ ومل اًمٓمٝمر رأت وىمد وـمئٝم٤م وإذا سمديٜم٤مر ومٚمٞمتّمدق اًمدم ذم اُمرأ

 قمٌد فمٜمف وُمـ وٕمٗمف قمغم جمٛمع وهق أُمٞم٦م أبق اعمخ٤مرق أيب سمـ اًمٙمريؿ قمٌد ومٞمف وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف" ديٜم٤مر

 ُمتٜمف ذم إن صمؿ 238 رىمؿ داود أيب ؾمٜمد صحٞمح ذم طم٘م٘متف يمام وهؿ وم٘مد اًمث٘م٦م احلراين ؾمٕمٞمد أب٤م اجلرزي اًمٙمريؿ

سم٤م  !وٕمٞمػ؟ وهق ومٙمٞمػ ؾمٜمده صح ًمق سمف آطمتج٤مج ُمـ يٛمٜمع اوٓمرا

 ".اًمٗمرج ظم٤مرج ًمٞمٜمزل اإليالج سمٕمد اًمٜمزع: اًمٕمزل": "اًمٗمتح" ذم ( 3)



 393 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 ظم٤مدُمٜم٤م هل ضم٤مري٦م زم إن: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتك رضمال أن ضم٤مسمر قمـ :ايمثايمث

 وم٢مٟمف ؿمئ٧م إن قمٜمٝم٤م اقمزل» :وم٘م٤مل حتٛمؾ أن أيمره وأن٤م (2)قمٚمٞمٝم٤م أـمقف وأن٤م (3)وؾم٤مٟمٞمتٜم٤م

 ىمد» :وم٘م٤مل! طمٌٚم٧م ىمد اجل٤مري٦م إن: وم٘م٤مل أت٤مه صمؿ اًمرضمؾ ومٚم٨ٌمش هل٤م ىمدر ُم٤م ؾمٞم٠متٞمٝم٤م

 ش.هل٤م ىمدر ٤مُم ؾمٞم٠متٞمٝم٤م أنف أظمؼمشمؽ

 (351 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمعزل سمرك األولم

 :ُٕمقر أومم شمريمف وًمٙمـ :اًمٕمزل شمرك إَْومَم 

 واوم٘م٧م وم٢من 2ًمذهت٤م شمٗمقي٧م ُمـ ومٞمف ح٤م اعمرأة قمغم رضر إدظم٤مل ومٞمف أن :األول

 :وهق ي٠ميت ُم٤م ومٗمٞمف قمٚمٞمف

 وذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م أُم٦م ٟمًؾ شمٙمثػم وهق اًمٜمٙم٤مح ُم٘م٤مصد سمٕمض يٗمقت أنف :ايمثاين

 .(4)ش إُمؿ سمٙمؿ (5)ُمٙم٤مصمر وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا » :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 ذًمؽ» :وم٘م٤مل اًمٕمزل قمـ ؾم٠مخقه طملم اخلٗمل سم٤مًمقأد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وصٗمف وًمذًمؽ

 .(3)ش اخلٗمل اًمقأد

                                                           

 ".هن٤مي٦م. "اًمٌٕمػم قمقض هلؿ شمً٘مل يم٤مٟم٧م يم٠مهن٤م اًمٜمخؾ ًمٜم٤م شمً٘مل اًمتل: أي ( 3)

 .سمقًمد ُمٜمل محٚمٝم٤م وأيمره أضم٤مُمٕمٝم٤م: أي ( 2)

 ٕن سم٘مٞمديـ أتك وإٟمام اًمقدود اًمقًمقد سمتزوج ًمألُمر شمٕمٚمٞمؾ وهق اًمٙمثرة ذم اًم٤ًمسم٘م٦م إُمؿ سمٙمؿ أهم٤مًم٥م: أي ( 5)

 ومٞمض" ذم يمذا. اعم٘مّمقد حتّمؾ ٓ اًمقدود همػم واًمقًمقد ومٞمٝم٤م اًمرضمؾ يرهم٥م ٓ وًمقدا شمٙمـ مل إذا اًمقدود

 ."اًم٘مدير

 .2 واًمٜم٤ًمئل ،3/521 داود أبق رواه صحٞمح طمدي٨م ( 4)

 اعمقءودة أن زقمٛمقا  اًمٞمٝمقد وأن :سمٚمٗمظ 32 ص اعمت٘مدم ؾمٕمٞمد أيب حلدي٨م ُمٕم٤مرض أنف سمٕمْمٝمؿ شمقهؿ وىمد ( 3)

 ".شمٍمومف أن شمًتٓمع مل خيٚم٘مف أن اهلل أراد ًمق هيقد يمذسم٧م" :ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل اًمٕمزل اًمّمٖمرى

 طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمقل سمٞمٜمٝمام اجلٛمع ذم ىمٞمؾ ُم٤م وأطمًـ اًمٕمٚمامء ُمـ اعمح٘م٘مقن سمٞمٜمف يمام سمٞمٜمٝمام ُمٕم٤مرو٦م وٓ

 طمدي٨م ذم ظمٗمٞم٤م وأدا يمقٟمف إصم٤ٌمت وسملم" اًمّمٖمرى اعمقءودة: "ىمقهلؿ ذم اًمٞمٝمقد شمٙمذي٥م سملم ومجٕمقا " :9/234

 ووٕمف سمٕمد اعمقًمقد دومـ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم صٖمػم ًمٙمٜمف فم٤مهر وأد أهن٤م ي٘متيض" اًمّمٖمرى اعمقءودة: "ىمقهلؿ سم٠من ضمذاُم٦م

 = قمٚمٞمف يؽمشم٥م ومال أصال اًمٔم٤مهر طمٙمؿ ذم ًمٞمس أنف قمغم يدل وم٢مٟمف" ظمٗمل وأد اًمٕمزل إن: "ىمقًمف يٕم٤مرض ومال طمٞم٤م



 396   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذيمر» :ىم٤مل أجْم٤م اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم شمريمف إومم أن إمم أؿم٤مر وهلذا

 يٗمٕمؾ ومال: ي٘مؾ ملو -!ش أطمديمؿ؟ ذًمؽ يٗمٕمؾ ومل: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد اًمٕمزل

 وإٟمٙمؿ: »وم٘م٤مل رواي٦م وذمش. ظم٤مًم٘مٝم٤م اهلل إٓ خمٚمقىم٦م ٟمٗمس ًمٞم٧ًم وم٢مٟمف» - أطمديمؿ ذًمؽ

 هل إٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم يم٤مئٜم٦م ٟمًٛم٦م ُمـ ُم٤م ًمتٗمٕمٚمقن؟ وإٟمٙمؿ ًمتٗمٕمٚمقن وإٟمٙمؿ ًمتٗمٕمٚمقن

 .(3)شيم٤مئٜم٦م

 (352 ص اًمزوم٤مف آداب)

 نمغم زمؿؼصد يؼؼمن مل إذا همقام هو إكام ايمعزل دم زمؽراهة احلؽم

 رشفمي

 رء أطمدمه٤م أو إُمريـ ُمع ي٘مؽمن مل إذا ومٞمام قمٜمدي وم٤مًمٙمراه٦م طم٤مل يمؾ وقمغم

                                                           

 ـمريؼ قمغم ورد اخلٗمل اًمقأد ىمقًمف سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل اًمقٓدة ىمٓمع ذم اؿمؽمايمٝمام ضمٝم٦م ُمـ وأدا ضمٕمٚمف وإٟمام طمٙمؿ

 ".جمٞمئف سمٕمد اًمقًمد ىمتؾ وم٠مؿمٌف جمٞمئف ىمٌؾ اًمقٓدة ـمريؼ ىمٓمع ٕنف اًمتِمٌٞمف

 :5/83 اًمتٝمذي٥م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

د زًم٦مسمٛمٜم اًمٕمزل أن فمٜم٧م وم٤مًمٞمٝمقد"  اهلل أراد ًمق أنف وأظمؼم ذًمؽ ذم ومٙمذهبؿ ظمٚم٘مف سم٥ًٌم اٟمٕم٘مد ُم٤م إقمدام ذم اًمقأ

 أن قمغم وطمرص٤م اًمقًمد ُمـ هرسم٤م اُمرأتف قمـ يٕمزل إٟمام اًمرضمؾ ومألن ظمٗمٞم٤م وأدا شمًٛمٞمتف وأُم٤م أطمد ُم٤مسومف ظمٚم٘مف

 ٕمالوم اًمٕمٌد ُمـ فم٤مهر ذًمؽ ًمٙمـ سمقأده اًمقًمد أقمدم ُمـ جمرى ذًمؽ قمغم وطمرصف وٟمٞمتف ىمّمده ومجرى ٓيٙمقن

ه أراده وإٟمام ُمٜمف ظمٗمل وأد وهذ وىمّمدا  ".ظمٗمٞم٤م ومٙم٤من وٟمٞم٦م قمزُم٤م وٟمقا

 شمٕم٘مٌقه وم٘مد طمزم اسمـ ومٕمؾ يمام اًمتحريؿ قمغم سمف آؾمتدٓل وأُم٤م اًمٕمزل يمراه٦م احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمتِمٌٞمف وم٠موم٤مد

ُم٤م يٙمقن أن اًمتِمٌٞمف ـمريؼ قمغم ظمٗمٞم٤م وأدا شمًٛمٞمتف ُمـ يٚمزم ٓ إذا اعمٕمٜمك ذم سحي٤م ًمٞمس سم٠منف  اًمٗمتح ذم اميم طمرا

: ىم٤مل أنف أبٞمف قمـ اًمٕمالء قمـ سمؽمىمٞمٛمل – 55 رىمؿ 5 ج طمجر سمـ قمكم طمدي٨م ذم ظمزيٛم٦م اسمـ روى وىمد أجْم٤م

 .صحٞمح وؾمٜمده. سم٠مؾم٤م سمف ير ومٚمؿ اًمٕمزل قمـ قم٤ٌمس اسمـ ؾم٠مخ٧م

 :إومم اًمرواي٦م ذح ذم اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل ( 3)

 اًمقًمد طمّمقل ظمِمٞم٦م يم٤من إٟمام اًمٕمزل ٕن ذًمؽ شمرك إومم إمم أؿم٤مر وإٟمام سم٤مًمٜمٝمل هلؿ يٍمح مل أنف إمم أؿم٤مر"

 اًمٕم٤مزل يِمٕمر وٓ اح٤مء يًٌؼ وم٘مد ذًمؽ اًمٕمزل يٛمٜمع مل اًمقًمد ظمٚمؼ ىمدر يم٤من إن اهلل ٕن ذًمؽ ذم وم٤مئدة ومال

 ".اهلل ىم٣م ح٤م راد وٓ اًمقًمد ويٚمح٘مف اًمٕمٚمقق ومٞمحّمؾ

 وؾم٤مئؾ وضمدت وم٘مد اًمٕمٍم هذا ذم وأُم٤م يقُمئذ اعمٕمروف اًمٕمزل إمم سم٤مًمٜمٔمر هل إٟمام اإلؿم٤مرة وهذه: ىمٚم٧م

 اًمٙم٤موشمِمقك ويمٞمس اعمقاؾمػم سمرسمط اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م ُمثؾ سم٤مشم٤م ُمٜمٕم٤م زوضمتف قمـ اح٤مء يٛمٜمع أن هب٤م اًمرضمؾ يًتٓمٞمع

 ذم ذيمر ُم٤م يرد سمؾ ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م احلدي٨م هذا طمٞمٜمئذ قمٚمٞمف يرد ومال وٟمحقه اجلامع قمٜمد اًمٕمْمق قمغم يقوع اًمذي

 .ومت٠مُمؾ ُمٜمٝمام اًمث٤مين وظم٤مص٦م إوًملم إُمريـ



 397 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 وشمٙمٚمػ إوٓد يمثرة ُمـ اًمٗم٘مر ظمقف ُمثؾ اًمٕمزل ذم اًمٙمٗمر أهؾ ُم٘م٤مصد ُمـ هق آظمر

 ًٓمت٘م٤مء اًمتحريؿ درضم٦م إمم اًمٙمراهٞم٦م شمرشمٗمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل وشمرسمٞمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اإلٟمٗم٤مق

 هق يمام واًمٗم٘مر اإلُمالق ظمِمٞم٦م دهؿ أوٓ ي٘متٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ُمع ٟمٞمتف ذم اًمٕم٤مزل

ة يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م سمخالف. ُمٕمروف  سم٥ًٌم ُمروٝم٤م يزداد أن اًمٓمٌٞم٥م خيِمك ُمريْم٦م اعمرأ

 اعمقت قمٚمٞمٝم٤م خيِمك ظمٓمػما  ُمروٝم٤م يم٤من إذا أُم٤م ُم١مىمت٤م اح٤مٟمع شمتخذ أن هل٤م ومٞمجقز احلٛمؾ

 .أقمٚمؿ واهلل. طمٞم٤مهت٤م قمغم حم٤مومظ ُمٜمٝم٤م اعمقاؾمػم رسمط جي٥م سمؾ جيقز وم٘مط احل٤مًم٦م هذه ومٗمل

 (احل٤مؿمٞم٦م ذم 356 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـؽاح دم ايمزوصمكم كقة

 طمرم ومٞمام اًمقىمقع ُمـ وإطمّم٤مهنام ٟمٗمًٞمٝمام إقمٗم٤مف سمٜمٙم٤مطمٝمام يٜمقي٤م أن هلام ويٜمٌٖمل

 :قمٜمف اهلل ريض ذر أيب حلدي٨م هلام صدىم٦م ُم٤ٌموٕمتٝمام شمٙمت٥م وم٢مٟمف قمٚمٞمٝمام اهلل

 أهؾ ذه٥م! اهلل رؾمقل ي٤م: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مًمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ٟم٤مؾم٤م أن»

 أُمقاهلؿ سمٗمْمقل ويتّمدىمقن ٟمّمقم يمام ويّمقُمقن ٟمّمكم يمام يّمٚمقن سم٤مٕضمقر اًمدصمقر

 شمٙمٌػم وسمٙمؾ] صدىم٦م شمًٌٞمح٦م سمٙمؾ إن شمّمدىمقن؟ ُم٤م ًمٙمؿ اهلل ضمٕمؾ ىمد ًمٞمس أو: »ىم٤مل

 قمـ وهنل صدىم٦م سم٤معمٕمروف وأُمر[ صدىم٦م حتٛمٞمدة وسمٙمؾ صدىم٦م هتٚمٞمٚم٦م وسمٙمؾ صدىم٦م

 ؿمٝمقشمف أطمدٟم٤م أج٠ميت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا !ش ىم٦مصد أطمديمؿ سمْمع وذم صدىم٦م ُمٜمٙمر

 !أضمر؟ ومٞمٝم٤م ًمف ويٙمقن

:[ ىم٤مل سمغم: ىم٤مًمقا ش ]وزر؟ ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م أيم٤من طمرام ذم ووٕمٝم٤م ًمق أرأجتؿ: »ىم٤مل

 صمؿ صدىم٦م صدىم٦م: أؿمٞم٤مء وذيمرش ]أضمر[ ومٞمٝم٤م] ًمف يم٤من احلالل ذم ووٕمٝم٤م إذا ومٙمذًمؽ»

 .(3)ش[ش اًمْمحك ريمٕمت٤م يمٚمف هذا ُمـ وجيزئ: »ىم٤مل

 (357 ص زوم٤مفاًم آداب)

                                                           

 ":إذيم٤مر إذيم٤مر" ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل ( 3)

 ".ؿمٞمئ٤م يٜمق مل وإن صدىم٦م اًمقطء أن احلدي٨م وفم٤مهر"

. إقمغم ذم ذيمرٟم٤مه ُم٤م وهق قمٚمٞمٝم٤م قم٘مده قمٜمد اًمٜمٞم٦م ُمـ سمد ٓ أنف أراه وم٤مًمذي وإٓ وىم٤مع يمؾ قمٜمد هذا ًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل
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 زمـائه صبقحة ايمزوج يػعل ما

 قمٚمٞمٝمؿ ويًٚمؿ داره ذم أتقه اًمذيـ أىم٤مرسمف ي٠ميت أن سم٠مهٚمف سمٜم٤مئف صٌٞمح٦م ًمف ويًتح٥م

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس حلدي٨م سم٤معمثؾ ي٘م٤مسمٚمقه وأن هلؿ ويدقمق

 إمم ظمرج صمؿ وحلام ظمٌزا  اعمًٚمٛملم وم٠مؿمٌع سمزيٜم٥م سمٜمك إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أومل»

 ذًمؽ يٗمٕمؾ ومٙم٤من ًمف ودقمقن قمٚمٞمف وؾمٚمٛمـ هلـ ودقم٤م قمٚمٞمٝمـ ومًٚمؿ اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت

 ش.سمٜم٤مئف صٌٞمح٦م

 (358 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمدار دم احلامم اختاذ وصموب

 وم٢من اًمًقق مح٤مم شمدظمؾ أن هل٤م يًٛمح وٓ دارمه٤م ذم مح٤مُم٤م يتخذا أن قمٚمٞمٝمام وجي٥م

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف طمرام ذًمؽ

 ي١مُمـ يم٤من ُمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ :األول

 ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من وُمـ احلامم طمٚمٞمٚمتف يدظمؾ ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل

 يدار ُم٤مئدة قمغم جيٚمس ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من وُمـ سمٛمئزر إٓ احلامم يدظمؾ

 ش.اخلٛمر قمٚمٞمٝم٤م

: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٚم٘مٞمٜمل احلامم ُمـ ظمرضم٧م :ىم٤مًم٧م اًمدرداء أم قمـ :ايمثاين

 أُمرأة ُمـ ُم٤م سمٞمده ٟمٗمز واًمذي» :وم٘م٤مل احلامم ُمـ: ىم٤مًم٧مش اًمدرداء؟ أم ي٤م جـأ ُمـ»

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م ؾمؽم يمؾ ه٤مشمٙم٦م وهل إٓ أُمٝم٤مهت٤م ُمـ أطمد سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مهب٤م شمْمع

 .(3)شاًمرمحـ

                                                           

 :إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وُم٤م احلج٤مز ذم ُمٕمرووم٤م يم٤من احلامم أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م هذا ( 3)

 ... ". احلامم: هل٤م  ي٘م٤مل سمٞمقشم٤م ومٞمٝم٤م وؾمتجدون اًمٕمجؿ أرض ًمٙمؿ ؾمتٗمتح إهن٤م"

 .ومت٠مُمؾ اًمٜمٗمل ذم سحي٤م ًمٞمس أنف قمغم 392 رىمؿ واحلرام احلالل ختري٩م ذم يمام إؾمٜم٤مده يّمح ٓ وم٢مٟمف



 399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمغم اًمِم٤مم أهؾ ُمـ ٟمًقة دظمؾ :ىم٤مل اعمٚمٞمح أيب قمـ :ايمثايمث

 شمدظمؾ اًمتل اًمٙمقرة ُمـ ًمٕمٚمٙمـ: ىم٤مًم٧م ٤مماًمِم أهؾ ُمـ: ىمٚمـ أنتـ؟ ممـ: وم٘م٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 ُمـ ُم٤م» :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين أُم٤م: ىم٤مًم٧م ٟمٕمؿ: ىمٚمـ احلامم؟ ٟم٤ًمؤه٤م

ة  .(3)ششمٕم٤ممم اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م هتٙم٧م إٓ سمٞمتٝم٤م همػم ذم صمٞم٤مهب٤م ختٚمع اُمرأ

 (359 ص اًمزوم٤مف آداب)

 االؽمتؿتاع أرسار كمم حتريم

ر يٜمنم أن ُمٜمٝمام يمؾ قمغم وحيرم  :طمديث٤من وومٞمف سم٤مًمقىم٤مع تٕمٚم٘م٦ماعم إها

 اًمرضمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُمٜمزًم٦م اهلل قمٜمد اًمٜم٤مس أذ ُمـ إن» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :األول

 ش. هه٤م يٜمنم صمؿ إًمٞمف وشمٗميض اُمرأتف إمم (2)يٗميض

 واًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد يم٤مٟم٧م أهن٤م يزيد سمٜم٧م أؾمامء قمـ :ايمثاين

ش زوضمٝم٤م؟ ُمع ومٕمٚم٧م سمام ختؼم ةاُمرأ  وًمٕمؾ سم٠مهٚمف يٗمٕمؾ ُم٤م ي٘مقل رضمال ًمٕمؾ» :وم٘م٤مل ىمٕمقد

 :ىم٤مل. ًمٞمٗمٕمٚمقن وإهنؿ ًمٞمٗمٕمٚمـ إهنـ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل إي: وم٘مٚم٧م اًم٘مقم 3وم٠مرم

 واًمٜم٤مس ومٖمِمٞمٝم٤م ـمريؼ ذم ؿمٞمٓم٤مٟم٦م ًم٘مل اًمِمٞمٓم٤من ُمثؾ ذًمؽ وم٢مٟمام شمٗمٕمٚمقا  ومال»

 .(5)ش يٜمٔمرون

 (342 ص اًمزوم٤مف آداب)

 !كػسه فمعم خيشى وهو زوصمفا من اجلامع ؿمؾب سمؽثر إمرأة

ة :مداطمؾة  ٟمٗمًف قمغم خيِمك ومٝمق ًمٚمجامع، سم٤مًمٜم٦ًٌم زوضمٝم٤م ُمـ اًمٓمٚم٥م شمٙمثر اُمرأ

 اًمٌمء؟ هذا يقاضمف ومٌؿ ُمٜمف، وٕمٗم٤مً  وإٓ يمذا وإٓ ًمف ُمرض إُمر هذا يتٌع ُمـ

                                                           

 ذم وىمٕمقا  وُم٤م 3/62" زاد" ذم اًم٘مٞمؿ يم٤مسمـ" طمدي٨م احلامم ذم يّمح ٓ: "ىم٤مل ُمـ قمغم رد إطم٤مدي٨م هذه وذم ( 3)

 .إظمرى ـمرىمف قمـ اًمٌح٨م اؾمت٘مّم٤مء وقمدم ـمرق سمٕمض قمغم آقمتامد سم٥ًٌم إٓ ذًمؽ

 ♂ .سَمْٕمضٍ  إمَِم  سَمْٕمُْمُٙمؿْ  َأوْم٣َم  َوىَمدْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف واعمج٤مُمٕم٦م سم٤معم٤ٌمذة إًمٞمٝم٤م يّمؾ: أي ( 2)

 .جيٞمٌقا  ومل ؾمٙمتقا : أي ( 5)
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 ُمريض؟ وإٓ ـمٌٞمٕمل هق :ايمشقخ

راً  فمٝمره ويٕمٓمٞمٝم٤م ُمرة، يرى وًمٙمـ ـمٌٞمٕمل، هق :مداطمؾة  .ُمرا

ف أن احل٘مٞم٘م٦م ُم٠ًمخ٦م هذه :ايمشقخ  .ًمٚمٗم٘مٞمف عمـ يقضمف ُم٤م أطمًـ ٓمٌٞم٥م،اًم إمم ُيَقضمَّ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ذقم٤مً  أىمقل ٓ :مداطمؾة  .ًمٚمٛمرأ

 هؾ اًمِمخص هذا إن أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م اًمٙمالم، ذم ًمؽ ضم٤مي :ايمشقخ

 .حيٙمؿ اًمذي هق اًمٓمٌٞم٥م وإٟمام آٟمٗم٤م، وصٗم٧م مم٤م أيمثر طم٘مٝم٤م يٕمٓمل أن يًتٓمٞمع

ٜمٝم٤م، أن جي٥م: أىمقل يمٗم٘مف أن٤م   طم٘مٝم٤م، يُمّؾ  سم٢مقمٓم٤مئٝم٤م إٓ نيٙمق ٓ وشَمـْحِّمْٞمٜمُٝم٤م ُيـَحّمِّ

 .ٓ اًمٗم٘مٞمف؟ حيٙمؿ اًمذي ُمـ صم٤مين سمح٨م ومٝمذا يًتٓمٞمع، ٓ هق ًمٙمـ

 أن٧م اًمتل اخلِمٞم٦م هذه ًمف وي٘مقل يٗمحّمف، طمٞمٜمام اًمٓمٌٞم٥م وإُم٤م هق إُم٤م حيٙمؿ

قمٞمٝم٤م  شمٗمٕمؾ ومٙمام اجلٜمز، اًمٜمِم٤مط هذا ومٞمؽ ُم٤م رضمؾ أن٧م ٓ ي٘مقل أو ووهؿ، ظمٞم٤مل شَمدَّ

 .ٟمٕمؿ اجلقاب، هق هذا ىمٚمٞماًل، شمٙمثر أو ىمٚمٞمالً  شمزيد أو

 (11: 45: 38/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دزمرها دم امرأسمه أسمى من ضمؽم

 واًمتقسم٦م؟ آؾمتٖمٗم٤مر يٚمزُمف هؾ!دسمره٤م ُمـ اُمرأتف ي٠ميت اًمذي :ايمسائل

 يٕمٜمل؟ رسمف وسملم سمٞمٜمف إذا :ايمشقخ

  رسمف؟ وسملم سمٞمٜمف :ايمسائل

 .رء يٚمزُمف ُم٤م :ايمشقخ

 ُمثاًل؟ اًمٜم٤مس وسملم وسمٞمٜمف :ايمسائل

 احل٤ميمؿ؟ قمٚمؿ إذا :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل
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ق :ايمشقخ  .شمقاـمئ٤م يم٤من إذا سمٞمٜمٝمام ُيَٗمرِّ

 اُمرأتف؟ :ايمسائل

.. ًمقـمل يٕمتؼم ومٝمق أنٗمٝم٤م: رهمؿ وي٠متٞمٝم٤م ُمرهمٛم٦م، يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .ُي٘متؾ

 .: ..( 5: 33/  6/ واًمٜمقر اهلدى)

 أدزمارهن دم ايمـساء إسمقان حتريم

 .شاًمٜم٤ًمء حم٤مرـ قم هنك»: ُمرومققم٤م اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ

 [.أدسم٤مرهـ ذم اًمٜم٤ًمء إشمٞم٤من حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (324/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 دزمرها دم اظمرأة إسمقان ضمرمة

 ش .يمٗمر وم٘مد أقمج٤مزهـ: ذم اًمٜم٤ًمء أتك ُمـ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 سمٕمد رومٕمف يٜم٤مذم ٓ اًمقىمػ: احلدي٨م ذم إصح يمقن أن واقمٚمؿ [:اإلمام ومال]

 يمٗمراً، اًمٌمء سمٙمقن أصم٤مر شمتت٤مسمع أن ضمداً  يٌٕمد ٕنف وي٘مقيف: يدقمٛمف مم٤م ذًمؽ سمؾ صمٌقشمف،

 اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمغم خيٗمك ٓ يمام سمتحريٛمف أصم٤مر شمتت٤مسمع أن وُمثٚمف اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف وًمٞمس

 سمف، يٕمتْمد وُم٤م واحلًـ اًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م اًمدسمر، حتريؿ ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد

 ذم طمجر واسمـ ،شاًمتٗمًػم» ذم يمثػم يم٤مسمـ ُمٜمٝم٤م، اًمٓمٞم٥م اًمٙمثػم اًمٕمٚمامء ظمرج وىمد

 ُمٜمف اؾمتٜمٙمرت وىمد ،ش263 -264/ 3ش »اعمٜمثقر اًمدر» ذم اًمًٞمقـمل صمؿ ،شاًمتٚمخٞمص»

 -اًم٤ٌمب هذا ذم اعمرومققم٦م إطم٤مدي٨م مجٞمع ذم احلٗم٤مظ ىم٤مل» :سم٘مقًمف إي٤مه٤م ًمتخرجيف ظمتٛمف

 هق ٝم٤مُمٜم واعمقىمقف رء، ُمٜمٝم٤م يّمح ٓ وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م: -طمديث٤مً  قمنميـ ٟمحق وقمدهت٤م

 اعمٕمروف اًمًٞمقـمل وُمـ! اًم٘مقل؟ هذا يًت٘مٞمؿ يمٞمػ! اهلل ؾمٌح٤من ومٞم٤م ش!اًمّمحٞمح

 ٓ ومٚمؿ -زقمؿ يمام -سمْمٕمٗمٝم٤م ضمدًٓ  ومٚمقؾمٚمٛمٜم٤م! واًمتّمحٞمح؟ اًمتحًلم ذم شم٤ًمهٚمف
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 اًم٘مقل هذا وم٠مجـ! اًمٕمٚمامء؟ قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًم٘م٤مقمدة هل يمام سمٕمْم٤ًم: سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي: ي٘م٤مل

 - اًمٜمٌل هنل قمٜمٝم٤م حمٞمد ٓ سمٓمرق شمٞم٘مٜم٤م ىمد» :وىم٤مئٚمف اًمذهٌل احل٤مومظ ىمقل ُمـ وىم٤مئٚمف

 اٟمٔمر !؟شيمٌػم ُمّمٜمػ ذًمؽ ذم وزم سمتحريٛمف، وضمزُمٜم٤م اًمٜم٤ًمء، أدسم٤مر قمـ - ملسو هيلع هللا ىلص

 ش .اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم ـمٌع ـ 316 صش »اًمزوم٤مف آداب»

 (.3353-3329/ 7/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ؽمبحاكه اهلل اؽمم يذىمر أن زوصمته، جيامع وهو اإلكسان كيس إذا

 وسمعالم

٤من ٟمز إذا :ئلايمسا  ومٝمؾ وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل اؾمؿ يذيمر أن زوضمتف جي٤مُمع وهق اإلًٟم

  ُمٕمف؟ ؿمٞمٓم٤من ضم٤مُمٕمٝم٤م

 ذم هذه، ضمٚمًتف ذم وضمؾ قمز اهلل يذيمر أن قم٤مدشمف ُمـ رضمؾ يم٤من إذا أقمٚمؿ، اهلل :ايمشقخ

ُمر ٕن حيٗمٔمف: وضمؾ قمز اهلل أن فمٜمل ٤من، قمغم اًمٖم٤مًم٥م زاوي٦م ُمـ إًمٞمف ُيٜمَْٔمر ٕا  يم٤من إذا أُم٤م اإلًٟم

  .يِم٤مريمف سم٠منف ومٞم٘م٤مل دأبف ُمـ ذًمؽ ًمٞمس

  ُمٕملم؟ َوْوعٍ  ُمثالً  طم٤مل ذم أو اًمٖمروم٦م، دظمقل قمٜمد ؿمٞمخ ي٤م اًمتًٛمٞم٦م :ايمسائل

ؾمتٕمداد طم٤مًم٦م ذم :ايمشقخ  .ٓا

 : ..(53: 58/ 32/ واًمٜمقر اهلدى)

 ىمػارة؟ فمؾقه هل احلقض ضمايمة دم امرأسمه صمامع من

 طم٤مئض يم٤مٟم٧م يٕمٜمل اًمُٙمْدرة، ٦مطم٤مًم ذم زوضمتف ُيـج٤مُمع اًمذي اًمرضمؾ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ايمسائل

 ٓ؟ وإٓ اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمف جي٥م هؾ واًمُّمْٗمرة، اًمُٙمْدرة إمم ووصٚم٧م

 .ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمٙمٗم٤مرة ـمٌٕم٤مً،:ايمشقخ

 : ..(51.: 8/  3/  واًمٜمقر اهلدى)
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 احلقض أشمـاء اجلامع ضمؽم

  ذًمؽ؟ ومٕمؾ اًمذي اًمرضمؾ قمغم وُم٤م احلٞمض؟ أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

٤مءَ  وم٤َمقْمتَِزًُمقا » اًم٘مرآن، ظمالف هذا: أوًٓ  :ايمشقخ ًَ َـّ  َوٓ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ  طَمتَّك شَمْ٘مَرسُمقُه

 ش.َيٓمُْٝمْرنَ 

طم٤مدي٨م ذم :شماكقاً   وإن ،شحمٛمد قمغم أنزل سمام يمٗمر وم٘مد»  طم٤مئْم٤مً، أتك عمـ ؿمديد وقمٞمد ٕا

 . اهلل إمم ويتقب ديٜم٤مر، سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٕمٚمٞمف ذًمؽ، ومٕمؾ يم٤من

   (:..56: 26/   9/واًمٜمقر اهلدى) 

 احلقض أشمـاء اجلامع ضمؽم

  ذًمؽ؟ ومٕمؾ اًمذي اًمرضمؾ قمغم وُم٤م احلٞمض؟ أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

٤مءَ  وم٤َمقْمتَِزًُمقا ▬ اًم٘مرآن، ظمالف هذا: أوًٓ  :ايمشقخ ًَ َـّ  َوٓ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ  طَمتَّك شمَْ٘مَرسمُقُه

 ♂.يَٓمُْٝمْرنَ 

طم٤مدي٨م ذم :شماكقاً   يم٤من وإنش حمٛمد قمغم أُنزل سمام يمٗمر ٘مدوم»  طم٤مئْم٤مً، أتك عمـ ؿمديد وقمٞمد ٕا

 . اهلل إمم ويتقب ديٜم٤مر، سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٕمٚمٞمف ذًمؽ

 : ..(  56: 26/   9/واًمٜمقر اهلدى)

 دم ونمغمه اظمتعؿد زمكم وايمتػريق ضمائضاً  أسمى من ضمؽم 

 احلؽم

 اًمِم٤مرع؟ طمٙمؿ ومام طم٤مئض، وهل زوضمتف أتك إٟم٤ًمن :ايمسمال

 جيٝمؾ؟ أم يٕمٚمؿ :ايمشقخ

 .يٕمٚمؿ :مداطمؾة
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م أنف يٕمٚمؿ :ايمشقخ  .طمرا

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 يٕمٚمـــؿ ٓ يمـــ٤من إذا أُمـــ٤م اًم٘مٞم٤مُمـــ٦م، يـــقم سم٤مًمٜمـــ٤مر اًمٕمـــذاب ويًـــتحؼ آصمـــؿ هـــذا :ايمشيييقخ

 يٕمٜمـــل اًمٞمـــقم، اًمـــذه٥م ُمــــ ديٜمـــ٤مر رسمـــع سمٜمحـــق يٕمٜمـــل ديٜمـــ٤مر، سمٜمّمـــػ يتّمـــدق أن ومٙمٗم٤مرشمـــف

 يتٕمٛمــد، ٓ ُمـــ وسمــلم يمٗمــ٤مرة، ًمــف ومٚمــٞمس اهلل، أُمــر خم٤مًمٗمــ٦م يتٕمٛمــد ُمـــ سمــلم ٟمٗمــرق أن جيــ٥م

 .اًمٙمٗم٤مرة شمٖمٜمٞمف ومحٞمٜمئذ ؿمٝمقشمف، قمغم ُمٖمٚمقسم٤مً  يٙمقن أو ضم٤مهالً  نيٙمق يم٠من

 .شمٙمقن يمؿ :مداطمؾة

 .اًمذه٥م ُمـ ديٜم٤مر رسمع ىمٚم٧م :ايمشقخ

 [طم٤مًمًٞم٤م اًمذه٥م اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م طمقل ٟم٘م٤مش هٜم٤م]

 وٓ اجل٤مهـــؾ وٓ اًمٕم٤مُمـــد خيـــص ملش طم٤مئْمـــ٤مً  أتـــك ُمــــ: »ي٘مـــقل احلـــدي٨م :مداطمؾييية

 .اًمٜم٤مد

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

ـ٧م ومٙمٞمػ :مداطمؾة  قمٛمقُمـف احلـدي٨م أن ُمـع قمٚمٞمـف، يمٗمـ٤مرة ٓ سم٠منـف  اًمٕم٤مُمـد، ظمَّمّمَّ

 ئمٝمر؟ ومٞمام يِمٛمٚمف

ــــد إُمــــقر ذم شمٙمــــقن ٓ اًمٙمٗمــــ٤مرة سمــــس ـمٞمــــ٥م، ؾمــــ١مال هــــذا :ايمشييييقخ  ومٞمٝمــــ٤م اعمَُتَٕمٛمَّ

ىمــقن -ومٞمــف ريــ٥م ٓ اًمــذي احلــؼ وهــق- اًمٕمٚمــامء أيمثــر -ومٛمــثالً - اعمخ٤مًمٗمــ٦م،  يمٗمــ٤مرة سمــلم ُيَٗمرِّ

 ُمٜمٝمــ٤م، ظمــػماً  همػمهـ٤م رأى صمــؿ يٛمــلم قمـغم طمٚمــػ ُمـــ: »اًمًـالم قمٚمٞمــف ىمــ٤مل يمـام اخلٓمــ٠م اًمٞمٛمـلم

ىمــقنش يٛمٞمٜمــف قمـــ وًمٞمٙمٗمــر ظمــػم، هــق اًمــذي ومٚمٞمــ٠مت  يمٗمــ٤مرة، ومٚمــف اًمٞمٛمــلم، هــذا ُمثــؾ سمــلم ُيَٗمرِّ

 اًمٙمٗمــ٤مرة، يمٚمٛمــ٦م ٟمٗمٝمــؿ ومٚمــام اًمنمــيٕم٦م، خم٤مًمٗمــ٦م ُمت٘مّمــد هــذا ٕنــف  اًمٖمٛمــقس: اًمٞمٛمــلم وسمــلم
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 يتٕمٛمــد ٤منإٟمًـ سمــلم أن ٟمٗمـرق ُمـثٚمام يٕمٜمــل ومٞمٝمـ٤م، وىمــع ظمٓمـ٠م ُمٕمٜم٤مهـ٤م: يٕمٜمــل يمـذا، ومٙمٗم٤مرشمـف

 .يمٗم٤مرة ًمف هذا ذًمؽ، وٟمحق واًمنمب سم٤مٕيمؾ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر

 .ٓ :مداطمؾة

 يمٗم٤مرة؟ ًمف زوضمتف واىمع ص٤مئؿ إٟم٤ًمن :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ ؿمؽ ٓ :مداطمؾة

 ضمـ٤مُمع اًمـذي صـ٤مئؿ، اًمرضمـؾ هـذا أن ٟمتّمـقر هٜمـ٤م ٕن مت٤مُمـ٤ًم: هـذا ُمثؾ هذا :ايمشقخ

 ذم زوضمتـف ضمـ٤مُمع اًمـذي ىمّمـ٦م ذم هـق يمـام أُمـره، قمغم هُمٚم٥َِم  أنف ُمٕمٜم٤مه ص٤مئؿ، وهق زوضمتف

 ذم اإلومٓمـ٤مر يتٕمٛمـدون واًمٙمٝمـقل، اًمٞمـقم، اًمِمـ٤ٌمب ُمـ يمٙمثػم أُم٤م يمٗم٤مرة، ومٕمٚمٞمف رُمْم٤من،

ف، هذا ُمـ يمٗم٤مرة، هلؿ ًمٞمس ه١مٓء رُمْم٤من، ىم٧م أن٤م اًمَتَٗم٘مُّ  دائامً  ديدٟمف جيٕمؾ اًمذي سملم وَمرَّ

ق ٓ ومٝمق احل٤مئض، إشمٞم٤من ذم اًمنمع خم٤مًمٗم٦م  طم٤مئْمـ٤ًم، أو ـمـ٤مهراً  زوضمتـف شمٙمـقن أن سمـلم ُيَٗمرِّ

 .ٟمٕمؿ طم٤مئض، وهل زوضمتف وم٠متك أُمره قمغم هُمٚم٥َِم  إٟم٤ًمن وسملم

 وُمــــ٤م واًمٜمًــــٞم٤من اخلٓمــــ٠م أُمتــــل قمـــــ ُروَمــــع: »ي٘مــــقل اًمّمــــحٞمح احلــــدي٨م :مداطمؾيييية

رون ٓ اًمذيـ اًمٜمص ُمـ اظمرضمٜم٤م وم٢مذا ،شقمٚمٞمف اؾمُتْٙمِرهقا   واًمذي واجل٤مهؾ اعمخٓمئ ُيَٙمٗمِّ

 مل ضمــــ٤مهالً  يمــــ٤من ٕنــــف ّمــــٞم٦م:ُمٕم يٗمٕمــــؾ مل ٕنــــف يمٗمــــ٤مرة: قمٚمٞمــــف ًمــــٞمس سم٠منــــف احلٙمــــؿ يٕمــــرف ٓ

ر؟ ومٛمـ اًمٕم٤مُمد وأظمرضمٜم٤م ٟم٤مؾمٞم٤مً  أو خمٓمئ٤مً  أو احلٙمؿ يٕمرف  ُيَٙمٗمِّ

ر، ُمـ يمٞمػ :ايمشقخ ر ُيَٙمٗمِّ  أُمـره، قمـغم ُمٖمٚمقسمـ٤مً  طم٤مئض وهل زوضمتف أتك اًمذي ُيَٙمٗمِّ

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام

 .اًمِمٝمقة[ همٚمٌتف]:مداطمؾة
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 ذم اإلومٓمـــ٤مر ُمقوـــقع إمم اعمقوـــقع هـــذا ُمــــ ٟمٜم٘مٚمـــف يمالُمـــؽ، ُٟمَٖمـــػمِّ  دقمٜمـــ٤م :ايمشيييقخ

 أن آظمــره إمم.. وو واًمنمــب سم٤مٕيمــؾ رُمْمــ٤من ذم اإلومٓمــ٤مر اعمتٕمٛمــد إن ىمٚمٜمــ٤م إذا رُمْمــ٤من،

 يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف اًمذي ومٛمـ يمٗم٤مرة، قمٚمٞمف ًمٞمس هذا

 .ضم٤مُمع اًمذي :مداطمؾة

 سم٤مًمـذي اًمٙمٗمـ٤مرة أن رتـطمّمـ وم٠منـ٧م أنـ٤م، يمالُمـل وهـذا ُمـراد، يمـالم هـذا :ايمشقخ

 .وم٘مط جي٤مُمع

 .هٙمذا اًمٜمص :مداطمؾة

 اعمِمــٙمٚم٦م اًمــٜمص، ُمت٤مسمٕمــ٦م قمٜمـدك اعمِمــٙمٚم٦م ًمٞمًــ٧م ًمٙمــ ٟمٕمــؿ، هٙمــذا اًمـٜمص :ايمشييقخ

ـــروا، ًمــــ هـــ١مٓء يمـــ٤من إذا أنـــف: ًم٘مقًمـــؽ اًمٕمـــ٤مم، اعمٕمٜمـــك شمٕمٓمٞمـــؾ اؾمـــتٜمٙم٤مر قمٜمـــدك  ومٛمــــ ُيَٙمٗمِّ

ر؟ اًمذي  ُيَٙمٗمِّ

 .اًمٕمٛمقم... وهق ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر اًمذي عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مءت اعمِمٙمٚم٦م ٟمٗمس :ايمشقخ

 اًمٙمٗم٤مرة أن ختّمٞمص أظمذت أجـ ُمـ أضمٌتؽ، امطمٞمٜم -زقمٛمل ذم- أرطمتؽ أن٤م

 يتٕمٛمد اًمذي أُم٤م رُمْم٤من، ذم أومٓمر اًمذي ُمثؾ ٟمٗمًف، قمغم يٖمٚم٥م ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .يمٗم٤مرة ًمف ًمٞمس يم٤مذسم٤مً  حيٚمػ اًمذي ُمثؾ يمٗم٤مرة، ًمف ًمٞمس ومٝمذا اًمٕمّمٞم٤من،

 (11: 48: 33/ 274/ واًمٜمقر اهلدى)

 ضمقضفا ضمال امرأسمه أسمى من ضمؽم

 اًمِم٤مرع؟ طمٙمؿ ومام طم٤مئض، وهل زوضمتف أتك إٟم٤ًمن :ايمسمال

 جيٝمؾ؟ أم يٕمٚمؿ :ايمشقخ
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 .يٕمٚمؿ :مداطمؾة

 طمرام؟ أنف يٕمٚمؿ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إذا أُم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم سم٤مًمٜم٤مر اًمٕمذاب ويًتحؼ آصمؿ، هذا :ايمشقخ

 يٕمٜمل اًمٞمقم، اًمذه٥م ُمـ ديٜم٤مر رسمع سمٜمحق يٕمٜمل ديٜم٤مر، سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٙمٗم٤مرشمف

 يم٠من يتٕمٛمد ٓ ُمـ وسملم يمٗم٤مرة، ًمف ومٚمٞمس اهلل، أُمر خم٤مًمٗم٦م ديتٕمٛم ُمـ سملم ٟمٗمرق أن جي٥م

 .اًمٙمٗم٤مرة شمٖمٜمٞمف ومحٞمٜمئذٍ  ؿمٝمقشمف، قمغم ُمٖمٚمقسم٤مً  يٙمقن أو ضم٤مهالً  يٙمقن

 شمٙمقن؟ يمؿ :مداطمؾة

 .اًمذه٥م ُمـ ديٜم٤مر رسمع ىمٚم٧م :ايمشقخ

 يٕمٜمل؟... ديٜم٤مر شم٤ًموي :مداطمؾة

 .سمٙمثػم أيمثر ٓ، :ايمشقخ

 ديٜم٤مر؟ رسمع ؿمٞمخٜم٤م ًمٞمش :مداطمؾة

 .ديٜم٤مر ٟمّمػ قمٚمٞمف اعمٜمّمقص ٕن :ايمشقخ

 ذه٥م؟ ديٜم٤مر سمٜمّمػ أو سمديٜم٤مر يتّمدق أنف ذهٜمل ذم ىم٤مئؿ اًّمكم :مداطمؾة

 .صح ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .هق أجـ اًمرسمع ـمٞم٥م، :مداطمؾة

 .اًمٜمّمػ شمٌع :ايمشقخ

 .ختٞمػم هٜم٤مك دام ُم٤م يم٤مُماًل، اًمديٜم٤مر ٟم٠مظمذ دقمٜم٤م

 اًمٞمقم؟ اًمذه٥م ًمٚمديٜم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم احلدي٨م ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمديٜم٤مر ي٤ًموي يمؿ

 إطمّم٤مئٞم٦م سمٕمد اًم٘مرو٤موي أطمّم٤مه ُم٤م قمغم وٟمص ضمراُم٤مت 4 طمقازم :مداطمؾة

 ش.اًمزيم٤مه وم٘مف» دىمٞم٘م٦م
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 اًمذهٌل؟ ًمٚمجٜمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٤ًمووا يمؿ :ايمشقخ

 .واهلل أقمرف ُم٤م :مداطمؾة

 ...سمِّدٟم٤م ُم٤م ٓ ٕنف هذا: هق :ايمشقخ

 .ديٜم٤مر قمنم ؾمت٦م :مداطمؾة

 .اًمذه٥م اًمديٜم٤مر ديٜم٤مر، قمنم ؾمت٦م :ايمشقخ

 .أن ديٜم٤مر 36 يٕم٤مدل ًمذه٥ما :مداطمؾة

 .قمنم ؾمت٦م :ايمشقخ

 ...يٛمٙمـ ٟم٤مزل اًمديٜم٤مر أقمرف ُم٤م يٕمٜمل، إؾمٌقع طم٥ًم هٙمذا واهلل :مداطمؾة

 وٓ اجل٤مهؾ وٓ اًمٕم٤مُمد خيص ملش طم٤مئْم٤مً  أتك ُمـ: »ي٘مقل احلدي٨م :مداطمؾة

 .اًمٜم٤مد

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ٛمقُمفقم احلدي٨م أن ُمع قمٚمٞمف، يمٗم٤مرة ٓ سم٠منف اًمٕم٤مُمد ظمّمّم٧م ومٙمٞمػ :مداطمؾة

 ئمٝمر؟ ومٞمام يِمٛمٚمف

 ومٞمٝم٤م اعمتٕمٛمد إُمقر ذم شمٙمقن ٓ اًمٙمٗم٤مرة سمس ـمٞم٥م، ؾم١مال هذا :ايمشقخ

 اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة سملم يٗمرىمقن ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق اًمٕمٚمامء، أيمثر ومٛمثالً  اعمخ٤مًمٗم٦م،

 ومٚمٞم٠مت ُمٜمٝم٤م ظمػماً  همػمه٤م رأى صمؿ يٛملم قمغم طمٚمػ ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اخلٓم٠م،

 وسملم يمٗم٤مرة، ومٚمف اًمٞمٛملم، هذا ُمثؾ سملم يٗمرىمقنش يٛمٞمٜمف قمـ ٗمروًمٞمٙم ظمػم هق اًمذي

د هذا ٕنف اٟم٘مٓم٤مع اًمٖمٛمقس: اًمٞمٛملم  اًمٙمٗم٤مرة، يمٚمٛم٦م ٟمٗمٝمؿ ومٚمام اًمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٦م ُُمَتَ٘مّمِّ

 يتٕمٛمد إٟم٤ًمن سملم أن ٟمٗمرق ُمثٚمام يٕمٜمل ومٞمٝم٤م، وىمع ظمٓم٠م ُمٕمٜم٤مه٤م يٕمٜمل يمذا ومٙمٗم٤مرشمف

 .يمٗم٤مرة ًمف اهذ ذًمؽ، وٟمحق واًمنمب سم٤مٕيمؾ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر

 .ٓ :مداطمؾة

 يمٗم٤مرة؟ ًمف زوضمتف واىمع ص٤مئؿ إٟم٤ًمن :ايمشقخ
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 .ٟمٕمؿ ؿمؽ، ٓ :مداطمؾة

 ضم٤مُمع اًمذي ص٤مئؿ، اًمرضمؾ هذا أن ٟمتّمقر هٜم٤م ٕن مت٤مُم٤ًم: هذا ُمثؾ هذا :ايمشقخ

 ذم زوضمتف ضم٤مُمع اًمذي ىمّم٦م ذم هق يمام أُمره قمغم هُمٚم٥م أنف ُمٕمٜم٤مه ص٤مئؿ، وهق زوضمتف

 .يمٗم٤مرة ومٕمٚمٞمف رُمْم٤من،

 ه١مٓء رُمْم٤من، ذم اإلومٓم٤مر يتٕمٛمدون واًمٙمٝمقل اًمٞمقم اًمِم٤ٌمب ُمـ يمٙمثػم أُم٤م 

 .يمٗم٤مرة هلؿ ًمٞمس

ىم٧م أن٤م اًمتٗم٘مف هذا ُمـ   إشمٞم٤من ذم اًمنمع خم٤مًمٗم٦م دائامً  ديدٟمف جيٕمؾ اًمذي سملم ومرَّ

ق ٓ ومٝمق احل٤مئض،  قمغم هُمٚم٥م إٟم٤ًمن وسملم طم٤مئْم٤ًم، أو ـم٤مهراً  زوضمتف شمٙمقن أن سملم يٗمرِّ

 .ٟمٕمؿ. طم٤مئض وهل زوضمتف وم٠متك أُمره

 وُم٤م واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ ُرومع: »ي٘مقل اًمّمحٞمح احلدي٨م :مداطمؾة

رون ٓ اًمذيـ اًمٜمص ُمـ أظمرضمٜم٤م وم٢مذا ،شقمٚمٞمف اؾمُتْٙمِرهقا   واجل٤مهؾ، اعمخٓمئ ُيٙمٗمِّ

 ضم٤مهالً  يم٤من ٕنف ُمٕمّمٞم٦م: يٗمٕمؾ مل ٕنف يمٗم٤مرة: قمٚمٞمف ًمٞمس سم٠منف احلٙمؿ يٕمرف ٓ واًمذي

ر؟ ومٛمـ ٕم٤مُمد،اًم وأظمرضمٜم٤م ٟم٤مؾمٞم٤مً  أو خمٓمئ٤مً  أو احلٙمؿ يٕمرف مل  ُيَٙمٗمِّ

ر، ُمـ يمٞمػ :ايمشقخ ر ُيَٙمٗمِّ  أُمره قمغم ُمٖمٚمقسم٤مً  طم٤مئض وهل زوضمتف أتك اًمذي ُيَٙمٗمِّ

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام

 .اًمِمٝمقة... :مداطمؾة

 ذم اإلومٓم٤مر ُمقوقع إمم اعمقوقع هذا ُمـ ٟمٜم٘مٚمف يمالُمؽ، ٟمٖمػم دقمٜم٤م :ايمشقخ

 أن آظمره إمم ..و واًمنمب سم٤مٕيمؾ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر اعمتٕمٛمد إن ىمٚمٜم٤م إذا رُمْم٤من،

 يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف اًمذي ومَٛمـ يمٗم٤مرة، قمٚمٞمف ًمٞمس هذا

 .ضم٤مُمع اًمذي :مداطمؾة

 سم٤مًمذي اًمٙمٗم٤مرة أن طمٍمت وم٠من٧م أن٤م، يمالُمل وهذا ُمراد، يمالم هذا :ايمشقخ

 .وم٘مط جي٤مُمع

 ...اًمذي هذا سمس
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 .هٙمذا اًمٜمص :مداطمؾة

 اعمِمٙمٚم٦م اًمٜمص، ُمت٤مسمٕم٦م قمٜمدك اعمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمـ ٟمٕمؿ، هٙمذا اًمٜمص :ايمشقخ

روا، ًمـ ه١مٓء يم٤من إذا إٟمف ًم٘مقًمؽ اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك شمٕمٓمٞمؾ اؾمتٜمٙم٤مر قمٜمدك  اًمذي ومٛمـ يٙمٗمِّ

ر؟  يٙمٗمِّ

 .اًمٕمٛمقم... وهق ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر اًمذي عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مءت اعمِمٙمٚم٦م ٟمٗمس :ايمشقخ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمٗم٤مرة أن ختّمٞمص أظمذت أجـ ُمـ أضمٌتؽ طمٞمٜمام زقمٛمل ذم أرطمتؽ أن٤م

 ومٝمذا اًمٕمّمٞم٤من، يتٕمٛمد اًمذي أُم٤م رُمْم٤من، ذم أومٓمر اًمذي ؾُمث ٟمٗمًف قمغم يٖمٚم٥م ًمٚمذي

 .يمٗم٤مرة ًمف ًمٞمس يم٤مذسم٤مً  حيٚمػ اًمذي ُمثؾ يمٗم٤مرة، ًمف ًمٞمس

 (11: 48: 33/ 274/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمصائم مبارشة سمعـي وماذا يمزوصمته ايمصائم سمؼبقل ضمؽم ما

 يمزوصمته؟

 شمٕمٜمل وُم٤مذا ذًمؽ، طمٙمؿ ُم٤م اًمّمٞم٤مم، أثٜم٤مء ذم زوضمتف ي٘مٌؾ اًمزوج :مداطمؾة

 ًمزوضمتف؟ اًمّم٤مئؿ ُم٤ٌمذة

 إُم٤م: اًمرضم٤مل ُمـ سمّمٜمٗملم يتٕمٚمؼ اًم١ًمال ذم اعمذيمقر اًمت٘مٌٞمؾ: أىمقل ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .يمٝمالً  أو ؿمٞمخ٤مً  يٙمقن أن وإُم٤م ؿم٤مسم٤ًم، يٙمقن أن

 يمام ًمٚمِم٤مب ي٘م٤مل ًمٙمـ ًمٚمِمٞمخ، جيقز وسم٤مٕومم ضم٤مز ذًمؽ ومٕمؾ وم٢من: ؿم٤مسم٤مً  يم٤من وم٢مذا 

ش ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُم٤م: »اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

: أىمقل ُم٤م وأقمٜمل ٟمحقه ومٞمؽ يّمدق أن قمٚمٞمؽ خيِمك ىمد ٕنؽ شمٗمٕمؾ: ٓ: ًمف ي٘م٤مل

 :ُمٍم ؿمقىمل ىمقل ٟمحقه،

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد ومٙمالم  ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة
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 ًمٚمّم٤مئؿ، إيمؼم اخلٓمر ي٘مع أن ومُٞمْخَِمك اًمت٘مٌٞمؾ، وهق ُمققمد ُمـ أيمثر أصٌح هٜم٤م

 هل٤م يٕمٛمؾ ٓ ُمِمٙمٚم٦م ذم ي٘مع ومحٞمٜمئذٍ  اجلامع وهق اًمِمٕمر هذا ذم اعمٙمٜمل اًمٚم٘م٤مء وهق

 ؿمٝمريـ يّمقم أن قمٚمٞمف َُمٜمَْدم، طملم وٓت يٜمدم اًمقاىمٕم٦م، شم٘مع أن سمٕمد إٓ طم٤ًمسم٤مً 

 .رُمْم٤من ذم ًمزوضمتف جم٤مُمٕمتف يمٗم٤مرة ُمتت٤مسمٕملم

 وقمزم طَمْزم ص٤مطم٥م اًمِم٤ٌمب، ُمـ اًمٜمقع هذا أىمؾ وُم٤م اًمِم٤ٌمب، ُمـ يم٤من ومٛمـ

 .اعم٤ٌمذة ًمٗمٔم٦م اًم١ًمال ذم ضم٤مء ىمد.. ٤مذيٌ أن وًمف ي٘مٌؾ أن ومٚمف إرادشمف، يٛمٚمؽ

 يِم٤مء ُم٤م هب٤م يٗمٕمؾ وأن زوضمتف، سمٌدن اًمرضمؾ سمدن إًمّم٤مق هق سم٤معم٤ٌمذة واعم٘مّمقد 

ر مم٤م َتجِّ ًْ  .اًمٙمٗم٤مرة هل ُم٤م: ىمٚمٜم٤م ضم٤مُمع وم٢مذا اجلامع، إٓ اح٤مء وي٘مذف ُم٤مءه سمف َي

 وٓ ًمف ومٞمجقز اجلامع، ذم ي٘مع ٓ أن ٟمٗمًف ويٛمٚمؽ وقمزم، طمزم ص٤مطم٥م يم٤من ومٛمـ

 اسمـ صحٞمح» يمت٤مب ذم يمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ صح وىمد ومٞمف، رء

 أن٤م: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ؾم٠مل ؿم٤مسم٤مً  أن اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمدش طم٤ٌمن

 ٟمٕمؿ،: ىم٤مل شَمّْمؼِم؟ هؾ: ىم٤مل أىمٌٚمٝم٤م، ومٝمؾ مجٞمٚم٦م سم٤مُمرأة طمديث٤مً  وشمزوضم٧م ؿم٤مب رضمؾ

 هؾ: ىم٤مل وم٤ٌمذ،: ىم٤مل أصؼم،: ىم٤مل ؟شمّمؼم هؾ: ىم٤مل أب٤مذه٤م؟ هؾ: ىم٤مل ىمٌؾ،: ىم٤مل

 .ارضب: ىم٤مل أصؼم،: ىم٤مل شمّمؼم؟ هؾ: ىم٤مل ومرضمٝم٤م؟ قمغم سمٞمدي أرضب

 اًم٘مرآن، شمرمج٤من قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمقهل٤م َدْٟمَدن اًمتل اًمٜمٙمت٦م ُمراقم٤مة هق وم٤معم٘مّمقد

 ٓ ؾمقى شمِم٤مء ُم٤م اومٕمؾ ارضب شمّمؼم شمّمؼم شمّمؼم  وقمٚمٛمف، ومْمٚمف شمٕمرومقن وأنتؿ

 ىم٤مًم٧م ًمٚمِم٤ٌمب سم٤مًمٜم٦ًٌم.. يّمؼم ٓ أنف ومٞمف إصؾ ًمذيا ًمٚمِم٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم.. دم٤مُمع

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »آٟمٗم٤مً  طمقهل٤م دٟمدٟم٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم ُمِمػمة قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 رؾمقل يٛمٚمؽ يم٤من ُم٤م إرسمف يٛمٚمؽ وأجٙمؿ: »ُمٜمٌٝم٦مً  ىم٤مًم٧م صمؿش ص٤مئؿ وهق زوضمتف ي٤ٌمذ

 :جم٤مزان ُمٕمٜمٞم٤من سمف ي٘مّمد: اًمٚمٖم٦م ذم هٜم٤م اإلربش إرسمف اهلل

 قمغم ي٘مقًمقن يمام اًمدروب ويمؾ ؿمٝمقشمف،: وأظمر قمْمقه،: أي إرسمف،: أطمدمه٤م

 ذم ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمحرم اجلامع ذم ي٘مع ٓ أن ٟمٗمًف يٛمٚمؽ يم٤من ُمـ: أي اًمٓم٤مطمقن،

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل أؾمقةً  ذًمؽ ًمف رُمْم٤من
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 أذيمر أن ُمـ زم سمد ٓ واًمِمٞمخ، اًمِم٤مب سملم اًمٗمرق عمراقم٤مة اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم وهٜم٤م

 .واًمِمٞمخ اًمِم٤مب سمٓمٌٞمٕم٦م يتٕمٚمؼ آظمر رء سمذيمر قمٚمٞمف أقمٓمػ وأن طمديث٤مً 

 ؾم١مال ُمـ إول اًمِمٓمر وم٠ًمل ؾم٤مئؾ ضم٤مءه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ومٝمق احلدي٨م أُم٤م 

 وم٠مضم٤مسمف اًم١ًمال ٟمٗمس وم٠ًمخف آظمر ضم٤مء صمؿ سمال، وم٠مضم٤مسمف ص٤مئؿ وهق ي٘مٌؾ هؾ: اًم٤ًمئؾ

 اظمتٚمٗم٧م، اًمٗمتقى أن احل٤مرضيـ ُمـ إذيمٞم٤مء إيمٞم٤مس أطمد ومالطمظ ذًمؽ، سمجقاز

 ومالن وضم٤مءك وهنٞمتف، ومٛمٜمٕمتف اًمت٘مٌٞمؾ قمـ وؾم٠مخؽ ومالن ضم٤مءك! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل

 .ؿمٞمخ وأظمر ؿم٤مب إول اًم٤ًمئؾ: ىم٤مل ذًمؽ، ًمف وم٠مبح٧م

 ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ: »آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ح٤م ومٕمالً  ُمالطمٔمتٝم٤م هل هذه

 ُمـ وقمٛمرو اًمٜمقع، هذا ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ زيد: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م إُمر وًمٙمـش ومٞمف

 سَمؾِ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام إُمر سمؾ اًمٜمقع، هذا ُمـ ًمٜم٤مسا

٤منُ  ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  [.34:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 هق ؿم٤مب ُربَّ : اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ُأهنل وسمف أذيمره اًمذي أظمر إُمر أُم٤م

 ٞمخقظم٦مواًمِم اًمٔم٤مهر سم٤مًمِم٤ٌمب ًمٞم٧ًم اًمٕمؼمة: وم٢مذاً  ؿم٤مب، هق ؿمٞمخ وُربَّ  ؿمٞمخ

٤منُ  سَمؾِ : ▬وم٠مىمقل أقمقد ًمذًمؽ اًمٔم٤مهرة ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  ومٙمؾ[ 34:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 حيٙمؿ اًمذي ومٝمق اًمنمقمل احلٙمؿ قمرف أن سمٕمد ؿمٞمخ٤مً  يم٤من أو ؿم٤مسم٤مً  يم٤من ؾمقاء إٟم٤ًمن

 .طمًٞمٌف واهلل ٟمٗمًف، قمغم سمٜمٗمًف

  (11 :41: 16/   695/  واًمٜمقر اهلدى)

 يمقالً  أهؾه اظمساهمر ؿمرق

 يٕم٤مود أو ُمٕمٞمٜم٦م ُمدة ًمف هؾ أهٚمف، قمـ سمٕمٞمداً  اًمرضمؾ ًمًٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم :ةمداطمؾ

 ًمٞماًل؟ يرضمع ٓ أو ًمٞمالً  يرضمع هؾ اًمٕمقدة طم٤مًم٦م وذم سمنقم٦م، اًمرضمقع

سمف اًم١ًمال هذا :ايمشقخ د، اًمذي هق اًمرضمؾ أن ضمقا  ُيـحدد، اًمذي هق اًمزوج ُيـَحدِّ

 ُيْٓمٚمِ٘مقن ًمتلا اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ زوضمتف سمقوع أدرى اًمزوج ٕن اعمٗمتل: اًمِمٞمخ وًمٞمس

ة اًمٜم٤ًمء ومٗمل اجلٜمًٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٞمقم قمٚمٞمٝم٤م  وؿمٌ٘م٤مً  طمرارة اعمٛمتٚمئ٦م: أي اًمٖمٚمٛم٦م، اعمرأ
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 هذه وسملم اًمِمت٤مء، ذم اًمثٚم٩م سمرود سم٤مردة أظمرى اُمرأة وهٜم٤مك واًمٜمٙم٤مح، ًمٚمزواج وؿمقىم٤مً 

 أو هبذه اعمٌتغم اًمزوج صمؿ رء، يمؾ ىمٌؾ وضمؾ قمز اهلل إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ٓ درضم٤مت وشمٚمؽ

 .سمتٚمؽ

 ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م ومٞم٠مظمذ اًمؼمود، ذاك زوضمتف ُمـ يٕمرف ُمثالً  اًمزوج يم٤من إذا: إذاً 

ة  ويذه٥م سمنقم٦م، اًمرطمؾ يِمد أن سمد ومال اًمٕمٙمس، ُمٜمٝم٤م قمرف إذا ًمٙمـ راطمتف، ُُمدَّ

م إًمٞمٝم٤م ٝم٤م هل٤م وُيَ٘مدِّ  .هل٤م قمٚمٞمف اهلل ومروف اًمذي طَم٘مَّ

 .اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر اًم١ًمال قمـ اجلقاب سم٤مىمل :ايمشقخ

 أرسمٕم٦م طمدد أنف هذا، ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ... إول ذم خٜم٤مؿمٞم :مداطمؾة

 .أؿمٝمر

 أي. إومراد ذم سمحثٜم٤م ٟمحـ أُم٤م ضمٞمش، ٕنف اًمٖم٤مًم٥م: ذم اًمتحديد هذا :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ

 إن- ُمًٚمؿ، ظمٚمٞمٗم٦م اًمٞمقم قمٜمدٟم٤م ًمق سم٤ٌمزم، ظمٓمرت ظم٤مـمرة أن أن٤م أىمقل ذًمؽ ُمع

 اًمٕم٤مرُم٦م اًمِمٝمقة يرى أنف جيقز نفٕ اخلٓم٤مب: قمٛمر ُيَ٘مٚمِّد أن جيقز ٓ -سمٜمِمقومف اهلل ؿم٤مء

 يٗمتل ٓ رسمام هق ومٚمذًمؽ اًمزُم٤من، ذاك ُمـ إيمثر واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء قمغم ُمًٞمٓمرة اًمٞمقم

 .صمالصم٦م ي٘مقل يٛمٙمـ سم٠مرسمٕم٦م

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ٟمًٌٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م: إذاً  :مداطمؾة

 .ٟمًٌٞم٦م ىمْمٞم٦م :ايمشقخ

 ذم صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر ضمقاب وُٟمٙمٛمؾ ٟمٕمقد

 .ًمٞمالً  أهٚمف يٓمرق أن اًمرضمؾ هنك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن حٞمحلماًمّم

َتِحدّ  اًمَِمِٕمث٦م متتِمط ًمٙمل اًمّمحٞمح٦م: اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ذًمؽ وقَمٚمَّؾ  ًْ  وشَم

 هبذه صدره٤م يْمٞمؼ ىمد ُمٗم٤مضم٠مة سمف شمٗم٤مضم٠م وٓ زوضمٝم٤م، ٓؾمت٘م٤ٌمل شمتٝمٞم٠م يٕمٜمل اعمَُٖمٞم٦ٌِّم،

 .اعمٗم٤مضم٠مة

 .ًمٞمالً  أهٚمف اًمرضمؾ يٓمرق أن ،اًمٓمروق قمـ اًمٜمٝمل قِمٚم٦َّم قمرومٜم٤م ٟمحـ ُم٤م وم٢مذا
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 وقمدُم٤ًم، وضمقداً  اعمٕمٚمقل ُمع شمدور اًمِٕمٚم٦َّم: شم٘مقل إُصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  

 .اعمٕمٚمقل زال اًمٕمٚم٦م زاًم٧م وإذا

 رأؾمف، ُمً٘مط قمـ سمٕمٞمداً  اًمٌٚمد هذا يم٤من ُمٝمام سمٚمده، ذم وهق اإلٟم٤ًمن ممٙمـ اًمٞمقم

 .ديمؿقمٜم اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ؾمٜمٙمقن اًمٞمقم ٟمحـ ه٤مشمٗمٞم٤ًم، يتّمؾ

ة هٜم٤مك إذا: إذاً  َتِحد ُُمدَّ ًْ  سمٛمجلء شمٗم٤مضم٠م ومال آظمره، إمم وشمتزيـ وشمتٝمٞم٠م اعمَُٖمّٞم٦ٌم شَم

 .ٓؾمت٘م٤ٌمًمف ُمتٝمٞمئ٦م همػم وهل زوضمٝم٤م

 .جيقز اًمتٗمّمٞمؾ هبذا: إذاً 

 ( 11: 58: 48/   363/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يمقالً  ايمسػر من رصمع إذا زوصمته ايمرصمل يبانمت أال ايمسـة من

 طمتك ـُمُروىم٤ًم، أهَٚمف ي٠متلمَّ  ومال ًمٞماًل: أطمديمؿ ىمدم إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

٦ٌَُم، شمًتحدَّ  ِٕمَث٦م ومتتِمط اعمُِٖمٞم  ش .اًمِمَّ

 [:اإلمام ومال]

 :-اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ -إزواج مج٤مهػم سمف أظمؾ رومٞمع، أدب احلدي٨م هذا ذم: ىمٚم٧م

 أن ومٕمٚمٞمٝمؿ ؾم٤مسمؼ، إظم٤ٌمر أي دون ًمٞماًل، ؾمٗمرهؿ ُمـ رضمٕمقا  إذا زوضم٤مهتؿ ي٤ٌمهمتقن ومٝمؿ

 سمقاؾمٓم٦م اًمٕمِم٤مء سمٕمد ًمٞمالً  سمٛمجٞمئٝمؿ زوضم٤مهتؿ خيؼموا سم٠من اًمرومٞمع: إدب هبذا ٠مدسمقا يت

  .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل سم٤مهل٤مشمػ، أو اًمٌٚمد، إمم يًٌ٘مٝمؿ يمِمخص ُم٤م:

 (.3713/ 7/5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 وايمعؽس زوصمته يمػرج ايمرصمل كظر صمواز

 رمو. ُم٤مضمف اسمـ رواهش ىمط ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرج رأج٧م ُم٤م: »قم٤مئِم٦م طمدي٨م»

 .وٕمٞمػش. ُمٜمك رآه وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ُمـ رأجتف ُم٤م: »ًمٗمظ
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 أهمتًؾ يمٜم٧م: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل رى قم٤مئِم٦م قمـ صح ُم٤م احلدي٨م هذا ويٕم٤مرض

 ش.واطمد إٟم٤مء ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌك أن٤م

 .وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 قمغم اًمداوودى سمف واؾمتدلش: »534 ـ 3/535ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن اسمـ رواه ُم٤م وي١ميده،  وقمٙمًف ُمرأتفا قمقرة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز

 قمٓم٤مء؟ ؾم٠مخ٧م: وم٘م٤مل اُمرأتف؟ ومرج إمم يٜمٔمر اًمرضمؾ قمـ ؾمئؾ أنف ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن

 ش.اعم٠ًمخ٦م رم ٟمص وهق،  سمٛمٕمٜم٤مه احلدي٨م هذا ومذيمرت قم٤مئِم٦م؟ ؾم٠مخ٧م: وم٘م٤مل

 ش3832) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء)

 زوصمته يمعورة ايمرصمل كظر صمواز

 رأؾمف، قمغم اًمثقب يرظمل ُمت٘مٜمٕم٤م، إٓ ٟم٤ًمئف ُمـ أطمدا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتك ُم٤م»

 .ُمقوقع .شُمٜمل رآه وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ رأجتف وُم٤م

 اسمـ حمٛمد قمـ ش232 - 233 صش»ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أظمالق»ذم اًمِمٞمخ أبق رواه 

: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ - أراه - ص٤مًمح أيب قمـ اًمٕمالء أبق يم٤مُمؾ ٟم٤م: إؾمدي اًم٘م٤مؾمؿ

 هذا إؾمدي آومتف ُمقوقع، إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م .ذيمرهوم: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 وهق سم٤مذام هق ص٤مًمح وأبق .شسمٌمء ًمٞمس ُمقوققم٦م، أطم٤مديثف»:وىم٤مل أمحد يمذسمف

 يمام واهٞم٤من وًمٙمٜمٝمام آظمريـ ـمري٘ملم ُمـ روي ىمد احلدي٨م ُمـ اًمث٤مين واًمِمٓمر .وٕمٞمػ

 ُم٤م ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م قمـ هٜم٤مك وذيمرت شاًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م - 52 صش»اًمزوم٤مف آداب»ذم سمٞمٜمتف

 سمٓمالٟمف قمغم يدل وم٢مٟمف سمف اًمٙمذاب ذاك شمٗمرد ومٛمع إول، اًمِمٓمر وأُم٤م .سمٓمالٟمف قمغم يدل

آُؤيُمؿْ ▬:وضمؾ قمز اهلل ىمقل وهق اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أجْم٤م ًَ
 َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقاْ  ًمَُّٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 هذا يٕم٘مؾ ٓ اإلشمٞم٤من، يمٞمٗمٞم٦م ذم اًمٍمحي٦م اإلسم٤مطم٦م هذه ومٛمع. ؿمئتؿ يمٞمػ: أي♂ؿِمئُْتؿْ 

 .خيٗمك ٓ يمام اعمقوقع احلدي٨م هذا شمْمٛمٜمف اًمذي ؼاًمتْمٞمٞم

 (.275-271/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)
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 وايمعؽس زوصمته همرج ايمرصمل سمؼبقل ضمؽم

 زوضمٝم٤م، ذيمر شم٘مٌؾ اًمزوضم٦م ويمذًمؽ زوضمتف، ومرج ي٘مٌؾ اًمرضمؾ طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

 ظمػما؟ اهلل وضمزايمؿ

 قمـ كهن واًمٜمٌل اًمٙمالب، صٜمٞمع هذا: ىمٚم٧م اًمٌالد، أيمثر ذم هذا ؾمئٚم٧م :ايمشقخ

ُْمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ : ▬سم٤مب ُمـ سم٤محلٞمقان، اإلٟم٤ًمن شمِمٌف ٌَْحرِ  اًْمؼَمِّ  ذِم  َومَحَْٚمٜم٤َمُهؿْ  آَدمَ  سَمٜمِل يَمرَّ  َواًْم

ـَ  َوَرَزىْمٜم٤َمُهؿْ  ٤ٌَمِت  ُِم ْٚمٜم٤َمُهؿْ  اًمٓمَّٞمِّ ـْ  يَمثػِمٍ  قَمغَم  َووَمْمَّ ء♂ ]شَمْٗمِْمٞماًل  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم مِمَّ  وم٤مهلل [71:اإلها

 هذا يتدٟمك ومٙمٞمػ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك ٚمقىم٤مشمفخم ُمـ يمثػم قمـ وُمٞمزهؿ آدم سمٜمل يمرم

 شمٗمٕمٚمف ومٞمام ومٞم٘مع رسمف يمت٤مب ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمرف اًمذي اعمًٚمؿ هذا سمؾ اإلٟم٤ًمن،

 همًٚمف وضم٥م إٟم٤مء ذم وًمٖم٧م إذا اًمتل احلٞمقاٟم٤مت، أظمس ُمـ هل اًمتل احلٞمقاٟم٤مت سمٕمض

 .سم٤مًمؽماب إطمداهـ ُمرات ؾمٌع

 اعمًٚمؿ متٜمع قصٟمّم قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ طمرام، وي٘مقل هذا حيرم ٟمص قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ

 .يم٤مًمٙمالب احلٞمقان أظمس ُمـ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م سم٤محلٞمقاٟم٤مت يتِمٌف أن ُمـ

 (11:29:34/ب25: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 همؿفا دم اظمرأة إسمقان ضمؽم

ة إشمٞم٤من :مداطمؾة  ومٛمٝم٤م؟ ذم اعمرأ

 .اعمًٚمٛملم أقمامل ُمـ ًمٞمس هذا :ايمشقخ

 ؟.. اًمدًمٞمؾ :مداطمؾة

ٌُّفاًمتَ  قمـ ُٟمـٝمٞمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م اًمدًمٞمؾ، قمٚمٞمف ًمٞمس :ايمشقخ  .سم٤محلٞمقاٟم٤مت َِم

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .وإي٤مك :ايمشقخ

 ( 11: 39: 23/   374/  واًمٜمقر اهلدى)
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  اظمرأة همرج سمؼبقل ضمؽم

ة ومرج شم٘مٌٞمؾ :مداطمؾة  ... اعمرأ

 !ُم٤مذا؟ :ايمشقخ

  اًمزوضم٦م؟ ومرج شم٘مٌٞمؾ :مداطمؾة

 !شم٘مٌٞمؾ؟ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .واحلٞمقاٟم٤مت اًمٙمالب، قمٛمؾ هذا :ايمشقخ

 ( 11: 25: 53/   374/  واًمٜمقر اهلدى)

 زوصمته يمبن من ايمزوج رضافمة ضمؽم

 ُمـ: أي طمٚمٞمٌٝم٤م، ُمـ يروع أن زوضمف، ُمداقم٦ٌم قمٜمد ًمٚمزوج جيقز هؾ :ايمسائل

  صمدهي٤م؟

 . ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :ايمشقخ

 : ..( 57: 33/   9/واًمٜمقر اهلدى) 

ـة دم هل  اظمرأة مجاع مرات يمعدد حتديد ايمسُّ

ٜم٦َّم ذم ًمزوضمتُف، اًمرضمؾ جلامع سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمٝمؿ سمٕمٌض  سمٞم٠ًمل يمذًمؽ :ايمسائل ًُّ  اًم

 اًمِمخص؟ مه٦م طم٥ًم وإٓ حتديد

 .ومهتٝم٤م مهتفُ  طم٥ًم :ايمشقخ

 (11:49:23/ 453 واًمٜمقر اهلدى)
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 إضمداهن ظمرض ايمػراش دم ايمزوصمات زمكم اظمساواة فمدم ضمؽم

ة سم٤مُمرأتلم، ُمتزوج رضمؾ ومٞمف :ؽممال  ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمرض قمٜمده٤م إومم واعمرأ

ي ٓ ومٝمق ذًمؽ، قِّ ًَ  هذا يٕمتؼم ومٝمؾ ذًمؽ، شمتحٛمؾ ٓ إومم ٕن اًمٗمراش: ذم سمٞمٜمٝمـ ُي

 ذًمؽ؟ ٟمحق أو ًمألومم فمٚمؿ

ه٤م، :ايمشقخ  .ؾمٌٞمٚمؽ ُأظَمٚمِّـل أن وإُم٤م شَمَرْيـ، ُم٤م قمغم قمٜمدي شمٌ٘مل أن إُم٤م ُيـَخػمِّ

 ذم ُمٕمف شمٕمٞمش هل إٟمام ؾمٌٞمٚمٝم٤م، ُيـَخٚمِّـل أن يريد ٓ هق ٓ، ُمثالً : يٕمٜمل :مداطمؾة

 .اًمٌٞم٧م ٟمٗمس

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م يٕمدل أن  ُمـ سمد ومال ؾمٌٞمٚمٝم٤م، خيكم أن يريد ٓ هق إذا وم٤مهؿ، أن٤م :شقخايم

هت٤م  .رَضَّ

 .شمتحٛمؾ ٓ يم٤مٟم٧م وإن :مداطمؾة

 .شمتحٛمؾ ٓ أم شمتحٛمؾ سمٜمٗمًٝم٤م أدرى هل :ايمشقخ

 .اًم١ًمال هذا ؾم٠مخٜمل اًمزوج :مداطمؾة

 شمتحٛمؾ ٓ يم٤مٟم٧م إذا شمتحٛمؾ، ٓ يمقهن٤م ُمـ اعم٘مّمقد ُم٤م ًمٙمـ قمٚمٞمؽ، ُم٤م :ايمشقخ

 .شمتحٛمؾ إذاً  اًمٓمالق شمٓمٚم٥م ٓ اًمٓمالق، ٓمٚم٥مؾمت

 يٌٞم٧م هق اًمٜمٙم٤مح، أىمّمد اًمٗمراش اًم١ًمال، شمقصٞمؾ أؾمتٓمع مل أن٤م ُمٕمذرةً  :مداطمؾة

 ٓ ىمد هذه ًمٞم٤مزم اًمثالث ومٗمل ًمٞم٤مزم، صمالث ُمثالً  اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع ويٌٞم٧م ًمٞم٤مزم صمالث ُمٕمٝم٤م

 .سمرهمٌتٝم٤م شمتحٛمؾ ٓ أهن٤م ٕضمؾ أو ُمريْم٦م: أهن٤م ٕضمؾ ي٘مرهب٤م:

 .اعمِمٙمٚم٦م اٟمتٝم٧م سمرهمٌتٝم٤م اًم٘مٞمد ضم٤مء دام ُم٤م اعمِمٙمٚم٦م، اٟمتٝم٧م :ايمشقخ

 : ..(44: 56/ 56/ واًمٜمقر اهلدى)
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 !يؿقـفا؟ مؾك من أكه فمعم ؽمقدسمه يطل أن يمؾخادم يممع هل

ة! اًمٗم٤موؾ ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة  شمتٓمٚم٥م أن هل٤م جيقز ومٝمؾ.....  هل٤م ظم٤مدُم٤مً  اؿمؽمت اُمرأ

 جيقز؟ ٓ أم يٛمٞمٜمٝم٤م، ُمٚمٙم٧م مم٤م ُمٚمؽ سمّمٗم٦م يٓم٠مه٤م أن ُمٜمف

 جيقز ٓ أوًٓ  ٕن ـمٌٕم٤ًم: جيقز ٓ.. اجل٤مئرة اًمٗمتقى هذه ُمـ سم٤مهلل أقمقذ :ايمشقخ

ء ءً  اخلدم ذا  أن جيقز ٓ واًمٕمٌٞمد يمٕمٌٞمد هٜم٤مك هق إٟمام إٟم٤مصم٤ًم، أو ذيمقراً  يم٤مٟمقا  ؾمقا

راً  أصٚمٝمؿ يٙمقٟمقا   أو اإلؾمالم شمٕمرف ٓ اًمتل اًمٌالد سمٕمض ذم وذوا سمٞمٕمقا  صمؿ أطمرا

 شمٙمقن أن هل٤م ينمع ومال قمٌد ًمدهي٤م يم٤من إذا واحلرة أطمٙم٤مُمف، شمٕمرف وٓ اإلؾمالم اؾمؿ

 قمغم واوم٘م٧م احلرة..  دام ُم٤م جيقز ومٝمذا شمزوضمٝم٤م صمؿ أقمت٘متف إذا إٓ اًمٕمٌد هلذا زوضم٦م

 ُمـ اًمٞمقم ي١مشمك اًمذي اخل٤مدم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ،... اًمنمقمل قمٌده٤م ئمؾ[ وإٓ] ذًمؽ،

 وًمٞمس ُمًٚمامً  يٙمقن وأن ذقمل، قم٘مد سمٓمريؼ إٓ جيقز ٓ ومٝمذا طمر وهق اًمٌالد سمٕمض

 .ص٤محل٤مً  ُمًٚمامً  يٙمقن وأن.. وم٘مط هذا

 هلل واحلٛمد يقضمد ٓ ٕنف اًم١ًمال: هذا قمغم سمٕم٨م اًمذي ُم٤م أدري ُم٤م اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه

 .اجل٤مئرة اًمٗمتقى هذه سمٛمثؾ يٗمتل ُمـ اًمٞمقم

 (11:29:17/أ18: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 واضمدة يمقؾة دم ايمزوصمات مجقع فمعم ايمطواف

 ُمتزوج رضمؾ: ي٘مقل اًم١ًمال، هذا يٕمرض اإلظمقة أطمد ي٘مقل وهق :مداطمؾة

ة ُمـ سم٠ميمثر  ذًمؽ؟ طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٠ًمل واطمدة، ًمٞمٚم٦م ذم: يٕمٜمل قمٚمٞمٝمـ، يٓمقف وهق اُمرأ

 . اًمتل يًتِمػم وهؾ

 . ٟمقسمتٝم٤م ذم هق اًمذي :ايمشقخ

 . ٟمقسمتٝم٤م ذم اًمتل: يٕمٜمل :مداطمؾة

 . ىمًٛمتٝم٤م ذم :ايمشقخ
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 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ٓ صمؿ اًمٕم٤مومٞم٦م، ومٞمف وم٠مىمقل قمٚمٞمٝمـ يٓمقف أن اؾمتٓم٤مع إذا: أىمقل أن٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 ص٤مطم٦ٌم قمٜمد ي٤ٌمت أن يمٚمٝمـ قمٚمٞمٝمـ ـم٤مف إذا: اعم٘مّمقد ٕن آؾمتِم٤مرة: إمم طم٤مضم٦م

 واطمدة ًمٞمٚم٦م ذم اًمتًع ٟم٤ًمئف قمغم اًمًالم قمٚمٞمف ـم٤مف ىمد ومٝمذا يًت٠مذن أن أُم٤م اًمٜمقسم٦م،

 أن وٕمػ، ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد وًمقش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء ويمام اًم٘مًٛم٦م، ذم يٕمدل يم٤من وهق

ش أُمٚمؽ ٓ ومٞمام شم١ماظمذين ومال أُمٚمؽ، ومٞمام ىمًٛمل هذا مهللا: »ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 يًت٠مذن مل طمتامً  واطمدة، ًمٞمٚم٦م ذم ٟم٤ًمءه ـم٤مف ومحٞمٜمام يٕمدل، يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل

 أدري ٓ وًمٙمـ إـمالىم٤ًم، ذًمؽ ذم طمرج وٓ ضم٤مئز أُمر ومٝمذا ومٚمذًمؽ اًمٜمقسم٦م، ص٤مطم٦ٌم ُمـ

 . إظمرى اًمٜمقاطمل ذم سم٤مًمٕمدل ي٘مقم هق يم٤من إذا

 ُمـ هذا: ي٘مقل اًم١ًمال ـمرح اًمذي: يٕمٜمل اًم٘م٤مئؾ هذا ي٘مقل ىمد! ـمٞم٥م :داطمؾةم

 . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٤مت

قمك اًمتل اخلّمقصٞم٤مت اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م قمٚمٞمف يرد ُمـ ي٘مقل وىمد :ايمشقخ  ًمٚمٜمٌل شُمدَّ

قمك أن جيقز ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص  إؾمقة سمٓمٚم٧م وإٓ دًمٞمؾ، ُمـ ًمذًمؽ سمد ٓ وإٟمام اقمت٤ٌمـم٤ًم، شُمدَّ

 .سمف ىمتداءآ اًمًالم قمٚمٞمف ومٞمف إصؾ اًمتل

 ي٘متدى أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ صدر ُم٤م يمؾ ذم إصؾ: ي٘مقًمقن يمٚمٝمؿ اًمٕمٚمامء ومٝمٙمذا 

 .ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ أنف قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م إٓ سمف،

 ومٝمق ظمّمقصٞم٤مشمف، ُمـ هذا يٙمقن ىمد: سم٤مًم٘مدىمدة ؾمٞمام وٓ اًمدقمقى جمرد أُم٤م

 وم٠مي ظمّمقصٞم٤مشمف، ُمـ ذًمؽ يٙمقن ٓ وىمد سم٤محلؼ، ًمٙمـ ضمدل وهذا يٕم٤مرض

  ضمح؟أر اًم٘مدىمدشملم

 ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ظمالف ادقمك وُمـ إرضمح، ومٝمق إصؾ ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؿمؽ ٓ

 . ي٘م٤مل يمام اًم٘مت٤مد ظمرط ومٞمف ٟمحـ ُمثٚمام ذم ذًمؽ ودون اًمدًمٞمؾ،

 (  11: 33: 12/  653/  واًمٜمقر اهلدى)



 223 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 مجقًعا يطموها شمم صمارية، رشاء دم واضمد من أىمثر يشؼمك أن جيوز هل

ء ذم واطمد ُمـ أيمثر يِمؽمك أن جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :مداطمؾة  ذا

 مجٞمًٕم٤م؟ يٓم١موه٤م صمؿ ضم٤مري٦م،

 واطمد ومرج ذم اعمٞم٤مه اظمتالط ٕن اًمتحريؿ، أؿمد حمرم سمؾ جيقز ٓ هذا :ايمشقخ

 واىمٗم٦م ضم٤مري٦م اُمرأة رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صحٞمح سمًٜمد ؾمٜم٦م ذم ُمر وىمد جيقز، ٓ هذا

 قمٚمٞمف ٘م٤ملوم طمديًث٤م، اؿمؽمي٧م سم٠مهن٤م قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٠من طمٌغم، وهل اًمدار سم٤مب قمغم

 وذيمر ؿمديًدا إٟمٙم٤مًرا اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ وم٠منٙمرش هب٤م يٚمؿ أن يريد ؾمٞمده٤م ًمٕمؾ: »اًمًالم

 ًمرمحٝم٤م آؾمتؼماء سمٕمد إٓ جي٤مُمٕمٝم٤م أن اجل٤مري٦م اؿمؽمى اًمذي ًمٚمًٞمد جيقز ٓ أنف ُمٕمٜم٤مه ُم٤م

ًٓ  جيقز ٓ هذا ُم٤مءان، ومٞمف جيتٛمع ٓ طمتك  .واطمًدا ىمق

 (11:34:28/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)





 الصياعُ التلكَح





 223 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتٚم٘مٞمح اًمّمٜم٤مقمل 

 اخلارصمي ايمصـافمي ايمتؾؼقح ضمؽم

ة شم٘مقل: األول ايمسمال  ويريد ـمالىمٝم٤م، يريد اًمزوج» سمٜم٤مت مخس قمٜمده٤م سم٠من اعمرأ

 أنج٧ٌم وُم٤م سمٜم٤مت مخس أنج٧ٌم أنف أضمؾ ُمـ يمثػمة أُمقر آظمر إمم.. قمٚمٞمٝم٤م اًمزواج

 ـقم اًمذيمري٦م احلٞمقاٟم٤مت ومّمؾ يًتٓمٞمع إُمؾ ُمًتِمٗمك هٜم٤مك هل٤م وم٘م٤مًمقا  ذيمقرًا،

ة وإقمٓم٤مئٝم٤م إنثقي٦م  ...اًمذيمري٦م احلٞمقاٟم٤مت شمٕمٓمٞمٝم٤م ديمتقرة ـمري٘م٦م قمـ ًمٚمٛمرأ

 .اًمزٟم٤م ُمـ ٟمقع هذا جيقز، ٓ :ايمشقخ

 .زوضمٝم٤م اًمرضمؾ ٟمٗمس ُمـ :مداطمؾة

 .يمقيس آه :ايمشقخ

 ًمٙمِمػ ومٞمف يتٕمرض ٓ سمٓمريؼ ي٠مظمذوٟمف هؾ ًمٙمـ اًمزوج، ُمٜمل ُمـ ي٠مظمذوه

 .ومال وإٓ ضم٤مز يمذًمؽ يم٤من إن اًمٕمقرة،

 ..ويمذا شمٓمٚمؼ ىمد رةًمٚميو :مداطمؾة

 .رضورة ًمٞم٧ًم هذه رضورة، هٜم٤مك ًمٞمس :ايمشقخ

 ( 11: 59: 47/ 282/واًمٜمقر اهلدى)

 اخلارصمي ايمصـافمي ايمتؾؼقح ضمؽم

دمقز؟ هؾ ذقمٞملم، ُمتزوضملم زوضملم سملم اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح ـمري٘م٦م :اظمؾؼي

 أو ـمٌٞم٤ٌمن اًمزوضم٤من يم٤من إذا إٓ اًم٘مْمٞم٦م، ذم اًمتٗمٙمػم سمٕمد جيقز ٓ: اًمِمٞمخ 

 .سمٞمده اًمتٚم٘مٞمح أطمدمه٤م ويتٕم٤مـمك إىمؾ، قمغم أطمدمه٤م

 جيقز، ٓ ومٝمذا قمٜمٝمام، همرسم٤مء ٟم٤ًمء أو رضم٤مل أجدي قمغم اًمزوضملم سملم اًمت٘مٚمٞمح أُم٤م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم يم٤مًمتٗم٘مٞمس إـمالىم٤مً  رء ومٞمف ُم٤م صٜم٤مقمل شم٘مٚمٞمح أهن٤م طمٞم٨م ُمـ اًم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل

 . مت٤مُم٤مً  ًمٚمدضم٤مج



 226   اًمتٚم٘مٞمح اًمّمٜم٤مقمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هٜم٤م ومٛمـ اًمٜم٥ًم، وٞم٤مع وُمـ همش ُمـ اًمت٘مٚمٞمح هذا قمغم يٓمرأ  ىمد ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر ًمٙمـ

 إىمؾ، قمغم أطمدمه٤م أو ـمٌٞمٌلم اًمزوضملم أن أهنام اومؽموٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ جيقز، ٓ

 ومٝمذا أُمـ، ذم وهٜم٤م اًمّمٜم٤مقمل، اًمت٘مٚمٞمح قمٛمٚمٞم٦م وسمٞمٕمٛمؾ اًمث٤مين، ُم٤مء سمٞمًح٥م وم٤مًمقاطمد

 .جيقز ٓ ذًمؽ ؾمقى ُم٤م جيقز،

 .اًمٕمٛمؾ هذا قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمرضمؾ صالح ُمـ قمرومقا  ًمق طمتك ؿمٞمخٜم٤م، :اظمؾؼي

 أجش؟ طمتك :ايمشقخ

 .شم٘مقى ُمـ قمٜمده ُم٤م شم٘مقى، أو اًمرضمؾ هذا صالح قُمرف ًمق طمتك :اظمؾؼي

 .ٟمٕمؿ طمتك طمتك :ايمشقخ

 (11: 31: 35/ 678/واًمٜمقر اهلدى)



 االستنياء حهه





 229 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ آؾمتٛمٜم٤مء 

 مؾعون ايمقد كاىمح: ضمديث ضعف زمقان مع االؽمتؿـاء ضمرمة

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 وٕمٞمػش. ُمٚمٕمقن اًمٞمد ٟم٤ميمح»

 ىمقًمف قمٛمقم اًمٞمد: ٟمٙم٤مح حتريؿ قمغم آؾمتدٓل ذم قمٜمف ويٖمٜمل :[اإلمام ومال]

 وم٢مهنؿ أجامهنؿ ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو أزواضمٝمؿ قمغم إٓ. طم٤مومٔمقن ًمٗمروضمٝمؿ هؿ واًمذيـ» :شمٕم٤ممم

 اإلُم٤مم هب٤م اؾمتدل وىمد ش.اًمٕم٤مدون هؿ وم٠موئلؽ ذًمؽ وراء اسمتٖمك ومٛمـ. ُمٚمقُملم همػم

 ىم٤مل يمام اًمٕمٚمامء: أيمثر ىمقل وهق يمثػم، اسمـ ىم٤مل يمام اًمتحريؿ، قمغم واوم٘مف وُمـ اًمِم٤مومٕمل

 إئٛم٦م، مجٝمقر قمـ ش486/ 3» أًمقد اًمٕمالُم٦م وطمٙم٤مه ،ششمٗمًػمه»ذم اًمٌٖمقي

 .ُمتلم ىمقي سمٙمالم ًمف واٟمتٍم .ششذًمؽ وراء» ُم٤م ذم داظمؾ قمٜمدهؿ وهق»:وىم٤مل

 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،ش35391/ 593/ 7ش»اعمّمٜمػ»ذم اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م وأُم٤م

 يٜمزل؟ طمتك سمذيمره يٕم٨ٌم رضمؾ قمـ قم٤ٌمس ـاسم ؾمئؾ :ىم٤مل حيٞمك أيب قمـ ش579/ 4»

 .يّمح ٓ ومٝمذا !اًمزٟمك ُمـ ظمػم وهذا هذا، ُمـ ظمػم إُم٦م ٟمٙم٤مح إن: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل

 إسم٤مطم٦م إٓ ُمٜمف ي١مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ وم٢مٟمف قم٤ٌمس: اسمـ قمـ شم٘مدم ُم٤م صح ًمق أنف واقمٚمؿ

 أن اًمِم٤ٌمب ُمـ هب٤م أصٞم٥م ُمـ أنّمح وأن٤م .اًمِمٝمقة ًمٖمٚم٦ٌم اًمزٟمك ظمِمٞم٦م قمٜمد آؾمتٛمٜم٤مء

  .- ملسو هيلع هللا ىلص - قمٜمف صح يمام. وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم: ٕم٤مجلقه٤مي

 (.428-426/ 31/3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمرسية؟ ايمعادة ضمؽم

 اًمِم٤ٌمب قمٜمد شمًٛمك اًمتل اًمِم٤ٌمب اًمٕم٤مدة طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٤ًمل :مداطمؾة

 اًمني٦م؟ اًمٕم٤مدة

 شمٖمٓمٞم٦م اًمني٦م سم٤مًمٕم٤مدة ؾمٛمقه٤م اًمتل اًمٕم٤مدة هذه حتريؿ ذم ٟمِمؽ ًمًٜم٤م :ايمشقخ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم وذًمؽ وإصمٛمٝم٤م، ١مُمٝم٤مًمِم



 251   طمٙمؿ آؾمتٛمٜم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 * اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ : ▬اعم١مُمٜملم وصػ ذم اًم٘مرآن سيح ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف :أوال

ـَ  ِذي ـَ  * ظَم٤مؿِمُٕمقنَ  َصالهِتِؿْ  ذِم  ُهؿْ  اًمَّ ِذي ـِ  ُهؿْ  َواًمَّ  - 3: اعم١مُمٜمقن] ♂ُُمْٕمِرُوقنَ  اًمٚمَّْٖمقِ  قَم

ـَ ▬ [ ..5 َّٓ  * ٤مومُِٔمقنَ طَم  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَِّذي  َأجاَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ

ُؿْ  ـِ  * َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  - 3 :اعم١مُمٜمقن] ♂اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 آؾمتدٓل إمم أجًْم٤م اًمٜمٔمر ًمٗم٧م أنف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ومْم٤مئؾ ُمـ أجًْم٤م [7

 طمً٘م٤م اعم١مُمٜملم وصػ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٕن ذًمؽ آؾمتٛمٜم٤مء: حتريؿ قمغم أي٦م ذههب

ـَ : ▬ىمقًمف ُمٜمٝم٤م سمّمٗم٤مت ِذي َّٓ  * طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَّ  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ

 ًم٘مْم٤مء اصمٜملم ؾمٌٞمٚملم طمً٘م٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ومجٕمؾ [6 - 3 :اعم١مُمٜمقن♂ ]َأجاَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم 

ئر، اًمتزوج إُم٤م: فؿمٝمقشم  اًمزُمـ ذم هذا ـمًٌٕم٤م واجلقاري، سم٤مإلُم٤مء اًمتٛمتع وإُم٤م سم٤محلرا

 هٜم٤مك ويم٤من اًمٙمٗم٤مر، ُمـ أهى هٜم٤مك ويم٤من اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ضمٝم٤مد هٜم٤مك يم٤من يقم إول

 أجًْم٤م يتٛمتع اًمرضمؾ يم٤من ومحٞمٜمٍئذ اًمٖم٤مٟمٛملم قمغم إهى ه١مٓء شم٘مديؿ ذم شمٜمٔمٞمؿ

: شمٕم٤ممم ىم٤مل صمؿ احلرة، سمزوضمتف يتٛمتع يمام اعم١مُمٜملم أُمػم ُمـ ًمف أقمٓمٞم٧م اًمتل سم٤مجل٤مري٦م

ـِ ▬  اًم٤ٌمهمقن: أي [7:اعم١مُمٜمقن♂ ]اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 هؿ وم٠مخئؽ واًمتني اًمزواج ؾمٌٞمؾ همػم ؿمٝمقشمف سمف يروي ؾمٌٞماًل  اسمتٖمك ومٛمـ اًمٔم٤معمقن،

 .ٛمٜم٤مءآؾمت ضمقاز قمدم ذم إول اًم٥ًٌم هق هذا اًمٔم٤معمقن، اًم٤ٌمهمقن

 رضر ومٞمٝم٤م اًمني٦م اًمٕم٤مدة هلذه اعمتٕم٤مـملم قم٤مىم٦ٌم أن ـمًٌٞم٤م صم٧ٌم أنف: اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 سمحٞم٨م ويٙمرروهن٤م ُم٤ًمء ص٤ٌمح يدُمٜمقهن٤م اًمذيـ ؾمٞمام ٓ صحتٝمؿ، قمغم ضمًدا سم٤مًمغ

 ىم٤مل وىمد إمحر، اًمدم يٜمزل إبٞمض اعمٜمل يٜمزل أن سمدل أنف ه١مٓء أُمر قم٤مىم٦ٌم يّمٌح

ر وٓ رضر ٓ: »اح٤مٟمع اجل٤مُمع احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف  أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومالش رضا

 يي اخلٌٞمث٦م اًمٕم٤مدة هذه يتٕم٤مـمك اًمذي ومٝمذا سمٖمػمه، يي أو سمٜمٗمًف يي ؿمٞمًئ٤م يتٕم٤مـمك

 .اًمني٦م اًمٕم٤مدة هذه يتٕم٤مـمك أن ًمف جيقز ومال ًمذًمؽ صحًٞم٤م سمٜمٗمًف

 يّمدق اًمًٞمئ٦م اًمٕم٤مدة هذه يتٕم٤مـمقن اًمذيـ ه١مٓء أن: ُمٜمف سمد ٓ صم٤مًم٨م رء وصمٛم٦م

ٌِْدًُمقنَ : ▬وضمؾ قمز اهلل ىمقل ومٞمٝمؿ َت ًْ  [63:اًمٌ٘مرة♂ ]ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 ؿمٞمئ٤ًم شمريم٧م ُم٤م: »ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء ًم٘مد اًمِم٤ٌمب؟ هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم اخلػم هق ُم٤م

 اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ
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 ٕنف ؾمٚمًٗم٤م: اًمدواء اًمِم٤ٌمب ه١مٓء ُٕمث٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم ًم٘مدش قمٜمف ٙمؿوهنٞمت إٓ

 ذم اًمزواج هلؿ يتٞمن أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ اًمٜم٤مس يمؾ أن سمقطمٞمف يٕمٚمؿ مل يم٤من إن سمحٙمٛمتف يٕمٚمؿ

 ُمٕمنم ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ وؿمٝمقهتؿ قمراُمتٝمؿ ىمقة وذم ؿم٤ٌمهبؿ

 وعمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض ٟمفوم٢م ومٚمٞمتزوج اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ! اًمِم٤ٌمب

 اًمٓم٥م هذا إمم جل١موا اًمِم٤ٌمب ه١مٓء أن ومٚمقش وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل

 قمٚمٞمف داود صقم شمٕمٚمٛمقن يمام اًمّمٞم٤مم وأومْمؾ يّمقم، أن هلؿ وصٗمف اًمذي اًمٜمٌقي

 ذم ي٘مٕمقا  أن قمـ اًمنمقمٞم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ٓؾمتٖمٜمقا  يقًُم٤م ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم يم٤من اًمًالم

 .آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام وًمٚمّمح٦م ًمٚم٘مرآن اعمخ٤مًمٗم٦م اخلٌٞمث٦م اًمقؾمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 (11:35:29/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 اإلؽمالم؟ دم  االؽمتؿـاء ضمؽم

  اإلؾمالم؟ ذم آؾمتٛمٜم٤مء طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل هٜم٤م إخ :مداطمؾة

ـَ ▬: اًم٘مرآن سمٜمص طمرام آؾمتٛمٜم٤مء :ايمشقخ  َّٓ إِ  * طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَِّذي

ُؿْ  َأجاَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  ـِ  * َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢مهِنَّ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 واطمد يمؾ وسم٤مًمٓمٌع اًمٔم٤معمقن، اًم٤ٌمهمقن: أي[  53 - 29: اعمٕم٤مرج] ♂اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ 

ي٤مً  وٓ زواضم٤مً  ًمٞمس آؾمتٛمٜم٤مء أن يٕمٚمؿ  .شَمَنِّ

 (.:..9: 39/   311/   واًمٜمقر هلدىا)





 1 ًاإلجناب الٌالدة

                                                           

 (ضم٤مُمٕمف ىمٞمده». اًمٓم٥م يمت٤مب ذم واإلضمٝم٤مض ًمٜمًؾا سمتحديد اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ وراضمع  ( 3)
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 ايمعزل

 ششمٗمٕمٚمقا  ٓ أن قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م»: اًمٕمزل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمٜمك

  [:طمان صديق ومال]

 ؾم٠مخقه ح٤م ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ،شاًمّمحٞمحلم» ذم ُم٤م وأُم٤م

 يقم إمم ؼظم٤مًم هق ُم٤م يمت٥م ىمد وضمؾ قمز اهلل وم٢من شمٗمٕمٚمقا: ٓ أن قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م»: اًمٕمزل قمـ

 :شاًم٘مٞم٤مُم٦م

، أن قمٚمٞمٙمؿ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إن: وىمٞمؾ اًمٜمٝمل، ُمٕمٜم٤مه إن: ىمٞمؾ وم٘مد  وهم٤ميتف شمؽميمقا

 .ًمالؾمتدٓل يّمٚمح وٓ آطمتامل،

 [:األيمباين همعؾق]

 قمـ ٟم٘مٚمف ومم٤م : ش232/  9» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذًمؽ ذم إىمقال طمٙمك وىمد

: ٓ أن قمٚمٞمٙمؿ جطمر ٓ: أي :ششمٗمٕمٚمقا  ٓ أن قمٚمٞمٙمؿ ٓ»: ىمقًمف اعمٜمع ذم سمٕمْمٝمؿ  شمٗمٕمٚمقا

 اعمراد يم٤من وًمق اًمٕمزل، ومٕمؾ ذم احلرج صمٌقت وم٠مومٝمؿ اًمٗمٕمؾ، قمدم قمـ احلرج ٟمٗمل ومٗمٞمف

: أن قمٚمٞمٙمؿ ٓ: ًم٘م٤مل اًمٗمٕمؾ: قمـ احلرج ٟمٗمل  زائدة: شٓ» أن ادقمل إن إٓ شمٗمٕمٚمقا

 .ذًمؽ قمدم إصؾ: ومٞم٘م٤مل

 قمـ ،شاحل٩م» ذم اًمٌخ٤مري أظمرج ُم٤م وي١ميده اعمت٤ٌمدر، هق اعمٕمٜمك وهذا: ىمٚم٧م

َٗم٤م إِنَّ ▬: اهلل ىمقل أرأج٧م: هل٤م وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م، ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل قمروة،  ُِمـ َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ

  ؿَمَٕمآئِرِ 
ِ
ـْ   اهلل ٌَٞم٧َْم  طَم٩مَّ  وَمَٛم َف  َأن قَمَٚمٞمْفِ  ضُمٜم٤َمَح  وَمالَ  اقْمتََٛمرَ  َأوِ  اًْم  قمغم ُم٤م ومقاهلل : ♂هِباَِم  َيٓمَّقَّ

 هذه إن! أظمتل اسمـ ي٤م ىمٚم٧م ُم٤م سمئس: ىم٤مًم٧م واعمروة؟ سم٤مًمّمٗم٤م يٓمقف ٓ أن ضمٜم٤مح أطمد

َف  َأن قَمَٚمٞمْفِ  ضُمٜم٤َمَح  وَمالَ ▬: يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف: أوًمتٝم٤م يمام يم٤مٟم٧م ًمق  .ومت٠مُمٚمف. ♂هِباَِم  َيٓمَّقَّ

 اًمقداك، أيب ـمريؼ ُمـ : ش47 - 26/  5» أمحد أظمرضمف ُم٤م قمٚمٞمف يٕمٙمر ىمد ًمٙمـ

 :شيم٤من ؿمٞمئ٤م اهلل ىمدر وم٢من ًمٙمؿ: سمدا ُم٤م واصٜمٕمقا »: احلدي٨م هذا ذم ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 شًمٙمؿ سمدا ُم٤م اصٜمٕمقا »: ىمقًمف أن - أقمٚمؿ واهلل - أرى ًمٙمٜمل ُمًٚمؿ، ذط قمغم وإؾمٜم٤مده
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 وومٞمٝمام اًمًٌٞمٕمل، إؾمح٤مق أيب قمٛمرو سمـ ويقٟمس ؾمٕمٞمد، سمـ جم٤مًمد سمف شمٗمرد ٕنف ؿم٤مذ:

 وأبق ،ش339/  4» ُمًٚمؿ قمٜمد ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم ظم٤مًمٗمٝمام وىمد احلٗمظ، ىمٌؾ ُمـ وٕمػ

 .اًمزي٤مدة هذه يذيمروا ٚمؿوم : ش95 - 39 - 49/  5» أمحد قمٜمد اًمًٌٞمٕمل إؾمح٤مق

 : ش95 ،37 ،35 ،49/  5» شاعمًٜمد» و ،شاًمّمحٞمحلم» ذم احلدي٨م أن وي١ميده

 . ش229/  7» اًمٌٞمٝم٘مل وراضمع ؿمذوذه٤م: ومث٧ٌم سمدوهن٤م: ؾمٕمٞمد أيب قمـ ـمرق ُمـ

 (.2/226) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايموالدة زمعدم ازمتقم من

 شم٘مري٤ًٌم، ؾمٜم٦م قمنميـ ُمـ وشمزوج ُمتزوج، يم٤من اًمرضمؾ ؿمٞمخ، ي٤م هذا :ايمسائل

 وممت٤مزة، ضمٞمدة صحتف اهلل ؿم٤مء وُم٤م وسمٜم٧م، وًمد إومم زوضمتف ُمـ وأنج٥م

 ُمع يمٜم٧م ضمٞمد أن٤م ضمٜمًٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ إٟمف: وىم٤مل ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م يمام يٕمٜمل وظمّمقص٤مً 

ؾ أن ٟمريد ٓ– سمٛمرض ُمرو٧م زوضمتف أن سم٥ًٌم اًمث٤مٟمٞم٦م: ومتزوج إومم، اًمزوضم٦م  ُٟمَٗمّمِّ

 ومٙمٕم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م، هذه محٚم٧م ومام ظمرى،أ ُمـ وشمزوج -ًمف داقمل ًمٞمس ٕنف اعمرض: ًمؽ

 قمٜمد زوضمتف قمـ يٙمِمػ أن ًمف جيقز هؾ ذقمٞم٦م، أُمقًرا راضمع ُم٤م ٕنف اًمٜم٤مس: سمٕمض

 يِمؼ وسمدأ اًمٜم٤مس، مجٚم٦م ُمـ همػمه ُمثؾ َُمَثُٚمف ـمٌٕم٤مً  ومذه٥م، يٙمِمػ، ٓ أو إـم٤ٌمء

 إمم اذه٥م: ًمف ىم٤مل ُمـ ُمٜمٝمؿ أن طمتك ـمٌٞم٥م: إمم ـمٌٞم٥م ُمـ يتٕم٤مًم٩م طمتك اًمٓمريؼ:

 إمم ذه٥م ُم٤م آظمر إمم ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ومٚمًٓملم، اذه٥م: ىم٤مل ُمـ ٝمؿوُمٜم ومرٟم٤ًم،

 يمذا، ومالن قمٛمٚمؽ: ي٘مقل وهذا قمٛمؾ، ومالًٟم٤م قمٛمؾ، ومالًٟم٤م إن: ي٘مقل وهذا اًمٕمّراوملم،

 يٜم٤مم وٓ اًمٚمٞمؾ، يٜم٤مم ٓ: يٕمٜمل طمػمة، ذم قم٤ميش ؿمٞمخ ي٤م اًمرضمؾ يمذا، ي٘مقل وهذا

 أظمل ي٤م: ًمف طمٙمٞم٧م واهلل وم٠من٤م ٟمٗمًف، ذم طمتك يمثػم يمثػم وٕمػ قمٜمده وص٤مر اًمٜمٝم٤مر،

ؾ وضمؾ، قمز هلل أُمرك اشمرك يمٚمٝم٤م، اعمح٤موٓت هذه حت٤مول ح٤مذا أن٧م  اهلل إمم أُمرك ويمِّ

ي أظمل ي٤م: وم٘م٤مل وضمؾ، قمز  ؿمٞمخل، ُمع أطمٙمل اًمقطمٞمد احلؾ: ًمف وم٘مٚم٧م أرشم٤مح، أن ِودِّ

 هل وشمٙمقن ُمٜمٙمؿ، اهلل ؿم٤مء إن اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمامت سمٕمض يتٙمٚمؿ أن وضمؾ قمز اهلل وًمٕمؾ
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 ومٝم٤ميٕمر ٓزم اًمتل اهلل ؿم٤مء إن اًمٓمريؼ ويٕمرف ومٞمٝم٤م،[ هيتدي] أنف ٥ًٌماًم اهلل ؿم٤مء إن

 .هذا ًمف ُم٘مدر اهلل أن ُمًٚمؿ، يمؾ

 سم٤مهلل طم٘م٤مً  اعم١مُمٜملم اعمًٚمٛملم ُمـ وُٕمث٤مًمف اًمٗم٤موؾ ًمألخ أىمقل أن٤م :ايمشقخ

 يتٕم٤مـمك أن ًمف جيقز ٓ سم٠منف اًمًالم: قمٚمٞمف ٟمٌٞمف وأطم٤مدي٨م اهلل وسمٙمٚمامت ورؾمقًمف،

 ؾمٜملم هب٤م زواضمف قمغم ُم٣م اًمتل زوضمتف حتٛمؾ أن ؾمٌٞمؾ ذم ،اعمنموقم٦م همػم إؾم٤ٌمب

 يتٕم٤مـمك أن أُم٤م اعمنموقم٦م، اجل٤مئزة إؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمك أن ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م محٚم٧م، وُم٤م

 سم٤مهلل ىمٚمٜم٤م يمام طم٘م٤مً  اعم١مُمـ سم٤معمًٚمؿ يٚمٞمؼ وٓ طمرام، ومذًمؽ دمقز ٓ اًمتل إؾم٤ٌمب

 اًمٕمراوملم ي٠ميت أن ذًمؽ ُمـ اعمحرُم٦م، إؾم٤ٌمب هذه ُمثؾ يتٕم٤مـمك أن ورؾمقًمف،

 أتك ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ: وٟمحق ًمٚمجـ واعمًتحييـ واعمٜمجٛملم

 أتك ُمـ: »أظمر احلدي٨م وذمش حمٛمد قمغم ُأنزل سمام يمٗمر وم٘مد ي٘مقل، سمام ومّمدىمف يم٤مهٜم٤مً 

وم٤مً  أو يم٤مهٜم٤مً  ا  ش.يقُم٤مً  أرسمٕملم صالة ًمف شُمْ٘مٌؾ مل ي٘مقل، سمام ومّمدىمف قمرَّ

 يم٤من وم٢مذا وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء يرى أن ًمف، ىمٚم٧م يمام إخ هذا قمغم جي٥م ومٚمذًمؽ 

 .وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء ومذًمؽ أيمثر، أو وًمداً  إومم اًمزوضم٦م ُمـ رزق

 اقمتؼم وإذا وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء أجْم٤مً  ومذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزوضم٦م ُمـ يرزق مل وإذا 

 ىمقل ومٚمٞمتذيمر ُمّمٞم٦ٌم، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزوضم٦م ُمـ أوًٓدا جمٞمئف قمدم اقمتؼم إذا ُمّمٞم٦ٌم، هذه

ء أص٤مسمتف إن يمٚمف، اعم١مُمـ أُمر قَمَج٥ٌم : »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ا  ومٙم٤من اهلل ومِمٙمر َهَّ

ء أص٤مسمتف وإن ًمف، ظمػماً   ًمف ظمػماً  يم٤من ومّمؼم -يٕمجٌف ٓ ُمٜمف يتير رء: يٕمٜمل– رضا

 ش.ًمٚمٛم١مُمـ إٓ ذًمؽ وًمٞمس ظمػم، يمٚمف اعم١مُمـ وم٠مُمر

 اهلل ٘مْم٤مءسم اعمًٚمؿ ُمـ اًمرو٤م وضمقب وهل اًمنمقمٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م هذه ُمع ًمٞمتذيمر صمؿ

 .اًمقاىمٕمٞم٦م احلقادث سمٕمض يتذيمر إجي٤مسم٤ًم، أو ؾمٚم٤ٌمً  يم٤من ؾمقاء وىمدره

 زوضم٦م وًمف همٜمل صديؼ ًمف يم٤من أنف: ظمالصتٝم٤م اهلل رمحف واًمدي يروهي٤م ىمّّم٦م وهٜم٤م 

 .قم٘مٞمؿ وًمٙمٜمٝم٤م ـمٞم٥م، ومٞمٝم٤م رء ويمؾ وروٞم٦م، مجٞمٚم٦م،

 ًمًدا،و يرزىمٜمل ريب ًمٞم٧م ي٤م: وي٘مقل يتحن، واًمدي ُمع ضمٚمس يمٚمام اًمّمديؼ هذا ومٙم٤من 

ل ي٤م: أيب ًمف ي٘مقل  ٟم٘مٛم٦م يّمػم ضم٤مء ًمق اًمقًمد هذا يدريؽ ُم٤م وىمدره، اهلل ْم٤مءسم٘م ارض! طمٌٌٞم



 258   اًمقٓدة واإلٟمج٤مب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وراطم٧م وًمد، يٌٕمتكم اٟمف سمس ادعُ : ي٘مقل قمٚمٞمؽ، ٟم٘مٛم٦م يٙمقن رسمام رزىمتف ًمق اًمقًمد هذا قمٚمٞمؽ،

 مت٤مُم٤مً، ُمٕمف ُمتج٤موسم٦م يمذًمؽ وزوضمتف همٜمل ورضمؾ واقمتٜمك، وًمد، رزىمف واهلل أج٤مم وأت٧م أج٤مُمف،

 اًمرضم٤مل ُمٌٚمغ سمٚمغ ح٤م اًمرضم٤مل، ُمٌٚمغ سمٚمغ أن إمم سمؽمسمٞمتف، زوضم٤من ي٘مقم ُم٤م ٟم٤مدراً  شمرسمٞم٦م اًمقًمد كوَمَرسمّ 

 ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمام وهيٞمٜمف، اًمقاًمد، ييب اًمقًمد ومّم٤مر وًمداً، واًمقاًمد واًمداً، اًمقًمد اٟم٘مٚم٥م هٜم٤م

امء ٟمجقم يريف أنف طمتك: ؾمقري٤م  .اًمٜمٝم٤مر ووح ذم اًًم

 أيب يم٤من اًمقًمد، هذا ُمثؾ رزىم٧م وُم٤م قم٘مٞماًم، يمٜم٧م ُمثٚمام يمٜم٧م ًمٞمتٜمل ي٤م: ي٘مقل ومٙم٤من

 ارض ومالن ي٤م: ًمؽ وأىمقل ويمذا، يمذا: شم٘مقل يمٜم٧م ح٤م شمذيمر: -يرمحف اهلل- ًمف ي٘مقل

 .هلؿ ظمػم ومذًمؽ وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء

 سمام اًمرو٤م وهق اًمديٜمل، اًمنمقمل إُمر ُمـ ذيمرٟم٤م سمام: أوًٓ  يٕمتؼم هذا إخ ومٚمٕمٚمف

 ؾمقاء إوٓد أيمثر هؾ: قم٤مُم٦م صقرة ُيٜمَْٔمر اًمٞمقم هذا أن: اًمث٤مين وإُمر ًمف، اهلل يمت٥م

ًمديـ، ُمرولم ـَمٞمِّٕملم أن٤مصم٤مً  أو ذيمقراً  يم٤مٟمقا   وٟمحق وٟم٤مؿمزيـ قم٤مىمِّلم أيمثرهؿ أم ًمٚمقا

 ذًمؽ؟

 .وقمٚمٞمٝمؿ قمٚمٞمؽ اهلل وؾمالم قمٜمدي، ُم٤م هذا

 : ..(33.: 2/ 27/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلؿل مـع ضمبوب اؽمتعامل ضمؽم

 اًمقٓدة؟ إلسمٕم٤مد احلٛمؾ ُمٜمع ٌقبطم اؾمتٕمامل جيقز هؾ :مداطمؾة

ة واحل٤مُمؾ اًمداومع ٟمٕمرف أن جي٥م :ايمشقخ  إن احلٌقب، هذه شمٕم٤مـمل قمغم ًمٚمٛمرأ

 يم٤من إن أُم٤م ضم٤مز، احلٌقب شمٕم٤مـمل اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م يّمػ اعمرض وهذا عمرٍض، يم٤من

 .جيقز ٓ ومٝمذا اًمٗم٘مر ظمِمٞم٦م هٜم٤مك

 ( 11: 33: 23/ 523/ واًمٜمقر اهلدى) 



 259 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   باًمقٓدة واإلٟمج٤م 

 األوالد زمكم مشاىمل حتدث ئاليم ايمثاكقة ايمزوصمة فمؼم اؾمؼماط

ة ُمـ ُمتزوج هق ي٘مقل :مداطمؾة سم٦م أوٓد، ُمٜمٝم٤م وقمٜمده اُمرأ  ي٘مقل أوٓد، أرسمٕم٦م ىمرا

 أن أن٤م: زم ي٘مقل ومٞم٠ًمخٜمل قمٚمٞمٝم٤م، يتزوج أن ويريد هبذا، شمِمٕمر هل ويم٠مهن٤م يٓمٞم٘مٝم٤م، ٓ

: وم٘م٤مل اًمنمط؟ هذا مل: ًمف ىمٚم٧م إوٓد، شمٜمج٥م ٓ قم٘مٞمؿ اُمرأة قمـ أبح٨م أن أريد

 رضمؾ وأن٤م إوٓد، سملم ُمِم٤ميمؾ اعمًت٘مٌؾ ذم يّمػم وأنج٧ٌم ضم٤مءت إن أنف أظمِمك

 ومٞم٘مقل ُمٜمٗمّمالت، سمٞمتلم أومتح أن اؾمتٓمٞمع ُم٤م أنج٧ٌم إذا ذًمؽ سمٕمد ُم٤م وٕمٞمٗم٦م ُم٤مديتل

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك وم٠مومٞمدوٟم٤م اًمنمط، هبذا أبح٨م أن أريد

 إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٙمروه٤مً  إُمر يٙمقن ىمد ًمٙمـ جيقز، اجلقاز طمٞم٨م ُمـ :ايمشقخ

 احل٘مٞم٘مل، اًم٥ًٌم هل أهن٤م شمٔمـ واًمتل ذيمرهت٤م اًمتل إظمرى اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا سمخ٤مص٦مو

 زواج يٛمٜمع ؾم٥ٌم وهذا وم٘مػم، يمقٟمف وهق إول اًم٥ًٌم هق احل٘مٞم٘مل اًم٥ًٌم وًمٞمس

 ٟمٔمر وضمٝم٦م ومٗمٞمف إول اًم٥ًٌم يم٤من إذا أُم٤م اًم٥ًٌم، هذا ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  أو ُمٜمدومٕم٤مً  اًمزواج

 .إؾمالُمٞم٤مً  ًمٞمس ذاه سم٤مًمٗم٘مر آقمتالل أُم٤م وُم٘مٌقًم٦م، ُمٕم٘مقًم٦م

 .ومْمٚمف ُمـ يٖمٜمٞمٝمؿ وضمؾ قمز اهلل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ( 11: 13: 54/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلكجاب يريد ال ايمزوج ىمان إذا

ة :مداطمؾة  ويًتٙمٗمل اًمذري٦م يٙمثر أن راومض زوضمٝم٤م وًمٙمـ اإلٟمج٤مب، شَمَقدّ  اُمرأ

 ؟..ُمثالً  أو ٟمج٤مباإل قمغم يقاومؼ أنف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٗمٕمؾ أن هل٤م ومٝمؾ ذريتف، سمٌٕمض

 شمٗمٕمؾ؟ أن شمًتٓمٞمع ُم٤مذا: اعم٠ًمخ٦م :ايمشقخ

 اًمذي ُم٤م ًمٙمـ ذقمل، همػم هذا اًمزوج، هذا ُمٜمٝم٩م ُمٜمع قمغم اعمقاوم٘م٦م :أوال

 إؾم٤ٌمب؟ ٟمٕمرف أن جي٥م اعم٠ًمخ٦م اًمزوضم٦م؟ هذه شمٗمٕمؾ أن شمًتٓمٞمع



 241   اًمقٓدة واإلٟمج٤مب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمًـ ذم يمٌػم :مداطمؾة

 ٟمٕمؿ؟ :ايمشقخ

 ..وم٘مط يريد ًمٙمـو اإلٟمج٤مب يًتٓمٞمع وًمٙمـ اًمًـ، ذم يمٌػم هق :مداطمؾة

 ؾم١مازم قمـ اجلقاب وُأْرضمئ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ًم١ًماًمؽ، إقم٤مدة هذا :ايمشقخ

 ُيريد اًمذي اًمزوج هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٗمٕمؾ أن شمًتٓمٞمع ُم٤مذا اعمرأة هذه: وهق اًمٍميح،

 ٓ،: طمٞمٜمئذٍ  ومٜم٘مقل ُمٜمف؟ متتٜمع أن شمريد ُمثالً  هؾ اًمٜمًؾ، شمٜمٔمٞمؿ يريد أو اًمٜمًؾ، حتديد

 .طم٘مف هذا ٕن جيقز: ٓ

 ..قمٜمدك أن أفمـ ُم٤م هذا، ؾم١ماًمؽ ذم شمٗمٕمؾ أن شمريد ُم٤مذا: إذاً  

 ..اًمذري٦م شمقد :مداطمؾة

 .سم٤معمٜمع ي٠مُمره٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ًمٙمـ :مداطمؾة

 يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 هذا ُمـ متٜمع ومٝمل همػمه، أو اًمٕمزل ُمثالً  اعمٜمع، قمغم ُيْٙمِرهٝم٤م يٛمٙمـ :مداطمؾة

 خمرج؟ هذا يٛمٙمـ

 اُمتٜم٤مع ومٝمذا ذقم٤ًم، ضم٤مئز همػم وهق قمٚمٞمٝم٤م، يٗمروف هق رء ُمـ متتٜمع إذا :ايمشقخ

 اًم١ًمال وراء أظمِمك وم٠من٤م ؾمٚمٌل، ومٕمؾ هذا ُمٜمٝم٤م، إجي٤مسمٞم٤مً  ومٕمالً  ًمٞمس هذا ًمٙمـ وارد،

: اعمٝمؿ يريد، ومٞمام شمٓم٤موقمف أن ُمـ متتٜمع أهن٤م آٟمٗم٤مً  ُمثالً  أن٤م، فمٜمٜم٧م يمام اًمنمع خي٤مًمػ رء

 ذم ظم٤مص٦م أطمٙم٤مم ـمٌٕم٤مً  هٜم٤مك اإلؾمالم، ُمـ ًمٞمس هذا اًمٜمًؾ، وشمٜمٔمٞمؿ اًمٜمًؾ حتديد

 اًمدم، ووم٘مػمة ُمثالً  ُمريْم٦م يم٤مٟم٧م إذا سم٤مًمزوج، وًمٞمس سم٤مًمزوضم٦م شمتٕمٚمؼ ُمٕمٞمٜم٦م فمروف

 سمٕمض شمتخذ إهن٤م: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ومٝمٜم٤م اًمقٓدة، يمثرة سم٥ًٌم اهلالك قمٚمٞمٝم٤م وخيِمك

 طمدود ذم قمقرهت٤م، قمـ ًمٚمٙمِمػ ٟمٗمًٝم٤م شمٕمرض أن إمم ومٞمٝم٤م شمْمٓمر ٓ اًمتل اعمقاٟمع

 .جيقز ٓ هذا اًمزُم٤من اهذ ذم ؿم٤مئع هق يمام ٟمٔم٤مم اخت٤مذ أُم٤م يٛمٙمـ، ُمٕمٞمٜم٦م

 ( 11: 55: 34/ 615/واًمٜمقر اهلدى)



 الزًجَة العصزة يف مشائل





 245 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمنمة اًمزوضمٞم٦م 

 يمزوصمفا اظمرأة طمدمة وصموب

 [:اإلمام ومال]

 اًمٙمت٤مب ذم اعمتٗم٘مٝملم قمٜمد ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ىمد

 ًَمَدى ٞمَِّدَه٤مؾَم  َوَأْخَٗمٞم٤َم▬: ىمقًمف وهق شمٕم٤ممم: اهلل يمت٤مب ذم اعمرأة ؾمٞمد وم٤مًمزوج واًمًٜم٦م:

٤ٌَمِب   خيٗمك وٓ إؾمػم،: واًمٕم٤مين شم٘مدم، يمام ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف سمًٜم٦م قمٜمده قم٤مٟمٞم٦م وهل ،♂اًْم

 .يديف حت٧م مه٤م ُمـ ظمدُم٦م وإؾمػم اًمٕمٌد ُمرشم٦ٌم أن

َـّ ▬: شمٕم٤ممم - ىم٤مل وم٘مد وأجْم٤م: َـّ  اًمَِّذي ُِمثُْؾ  َوهَلُ  إٓ هق وًمٞمس ،♂سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  قَمَٚمٞمِْٝم

 ُم٘م٤مسمؾ ظمدُمتف ومٕمٚمٞمٝم٤م ويمًقهت٤م: قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمٗم٤مق اًمرضمؾ قمغم أن ومٙمام إي٤مه، ظمدُمتٝم٤م

 .خيٗمك ٓ سملم وهذا ذًمؽ،

 ٓسمـ ش253 - 254/  2» شاًمٗمت٤موى» ومٚمػماضمع اًمٌح٨م: هذا مت٤مم ؿم٤مء وُمـ

 . ش46 - 43/  4» شاعمٕم٤مد زاد» و شمٞمٛمٞم٦م،

 (222/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 يمزوصمفا اظمرأة طمدمة وصموب

 :ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب

 ـم٤مقم٦م وضمقب قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهرة آٟمٗم٤م اعمذيمقرة طم٤مدي٨مإ وسمٕمض: ىمٚم٧م

 ُم٤م أول ُمـ أن ومٞمٝم٤م ؿمؽ ٓ ومم٤م اؾمتٓم٤مقمتٝم٤م طمدود ذم إي٤مه وظمدُمتٝم٤م ًمزوضمٝم٤م اًمزوضم٦م

 وىمد ذًمؽ وٟمحق أوٓده شمرسمٞم٦م ُمـ سمف يتٕمٚمؼ وُم٤م ُمٜمزًمف ذم اخلدُم٦م ذًمؽ ذم يدظمؾ

 :253 – 254/  2 اًمٗمت٤موى ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وم٘م٤مل هذا ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 اًمٓمٕم٤مم وُمٜم٤موًم٦م اعمٜمزل ومراش ُمثؾ ذم ختدُمف أن قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًمٕمٚمامء وشمٜم٤مزع»

 ذًمؽ؟ وٟمحق داسمتف قمٚمػ ُمثؾ وهب٤مئٛمف عمامًمٙمٞمف واًمٓمٕم٤مم واًمٓمحـ واخلٌز واًمنماب

 :ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ



 244   ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمنمة اًمزوضمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٚمٞمف دم٥م ٓ: ىم٤مل ُمـ ىمقل يمْمٕمػ وٕمٞمػ اًم٘مقل وهذا. اخلدُم٦م دم٥م ٓ

 هق اًمذي اًمًٗمر ذم اًمّم٤مطم٥م سمؾ سم٤معمٕمروف ًمف ُمٕم٤مذة ًمٞمس هذا وم٢من واًمقطء اًمٕمنمة

 قم٤مذه ىمد يٙمـ مل ُمّمٚمحتف قمغم يٕم٤موٟمف مل إن اعمًٙمـ ذم وص٤مطمٌف اإلٟم٤ًمن ٟمٔمػم

 .سم٤معمٕمروف

 وهل اهلل يمت٤مب ذم ؾمٞمده٤م اًمزوج وم٢من اخلدُم٦م وضمقب: - اًمّمقاب وهق - وىمٞمؾ

 اخلدُم٦م واًمٕمٌد اًمٕم٤مين وقمغم 271 ص شم٘مدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمًٜم٦م قمٜمده قم٤مٟمٞم٦م

 .اعمٕمروف هق ذًمؽ نوٕ

 اخلدُم٦م دم٥م: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمٞمًػمة اخلدُم٦م دم٥م: ىم٤مل ُمـ ه١مٓء ُمـ صمؿ

 عمثٚمف ُمثٚمٝم٤م ُمـ اعمٕمرووم٦م اخلدُم٦م ختدُمف أن ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمّمقاب هق وهذا. سم٤معمٕمروف

 اًم٘مقي٦م وظمدُم٦م اًم٘مقي٦م يمخدُم٦م ًمٞم٧ًم اًمٌدوي٦م ومخدُم٦م إطمقال سمتٜمقع ذًمؽ ويتٜمقع

 ش.اًمْمٕمٞمٗم٦م يمخدُم٦م ًمٞم٧ًم

 وهق اًمٌٞم٧م ظمدُم٦م اعمرأة قمغم جي٥م أنف شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 ُمـ اجلقزضم٤مين ويمذا ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر وأيب 438/  9 اًمٗمتح ذم يمام وأصٌغ ُم٤مًمؽ ىمقل

/  4 اًمزاد ذم يمام واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ وـم٤مئٗم٦م 343 ص آظمتٞم٤مرات ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م

 .ص٤محل٤م دًمٞمال اًمقضمقب سمٕمدم ىم٤مل عمـ ٟمجد ومل 46

 ُمردودش آؾمتخدام ٓ آؾمتٛمت٤مع اىمت٣م إٟمام اًمٜمٙم٤مح قم٘مد إن: »سمٕمْمٝمؿ وىمقل

 وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ذم ُمت٤ًموي٤من ومٝمام سمزوضمٝم٤م أجْم٤م ًمٚمٛمرأة طم٤مصؾ آؾمتٛمت٤مع سم٠من

 ٟمٗم٘متٝم٤م وهق أٓ ًمزوضمتف آظمر ؿمٞمئ٤م اًمزوج قمغم أوضم٥م ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن اعمٕمٚمقم

 أجْم٤م آظمر رء ذًمؽ ٘م٤مسمؾُم قمٚمٞمٝم٤م جي٥م أن ي٘متيض وم٤مًمٕمدل وُمًٙمٜمٝم٤م ويمًقهت٤م

م أنف ؾمٞمام وٓ إي٤مه ظمدُمتٝم٤م إٓ هق وُم٤م ًمزوضمٝم٤م  يمام اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقا

 هل جيٕمٚمٝم٤م وهذا سمٞمتٝم٤م ذم ظمدُمتٝم٤م إمم هق ومًٞمْمٓمر سم٤مخلدُم٦م هل شم٘مؿ مل وإذا ؾمٌؼ

ٟمٞم٦م ًممي٦م قمٙمس وهق قمٚمٞمف اًم٘مقاُم٦م  ظمدُمتف ُمـ هل٤م سمد ٓ أنف ومث٧ٌم خيٗمك ٓ يمام اًم٘مرآ

 .اعمراد هق وهذا



 243 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمنمة اًمزوضمٞم٦م 

 يٜمِمٖمؾ أن اًمت٤ٌميـ مت٤مم ُمت٤ٌميٜملم أُمريـ إمم ي١مدي سم٤مخلدُم٦م اًمرضمؾ ىمٞم٤مم وم٢من وأجْم٤م

ة وشمٌ٘مك اعمّم٤مًمح ُمـ ذًمؽ وهمػم اًمرزق وراء اًمًٕمل قمـ سم٤مخلدُم٦م اًمرضمؾ  سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأ

 ؾمقت اًمتل اًمنميٕم٦م ذم هذا وم٤ًمد خيٗمك وٓ سمف اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م جي٥م قمٛمؾ أي قمـ قمٓمال

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يزل مل وهلذا درضم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمرضمؾ وومْمٚم٧م سمؾ احل٘مقق ذم اًمزوضملم سملم

 :طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م اسمٜمتف ؿمٙمقى

 رىمٞمؼ ضم٤مءه أنف وسمٚمٖمٝم٤م اًمرطمك ُمـ يده٤م ذم شمٚم٘مك ُم٤م إًمٞمف شمِمٙمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م

 ومج٤مءٟم٤م: قمٜمف اهلل ريض قمكم ىم٤مل قم٤مئِم٦م أظمؼمشمف ضم٤مء ومٚمام ًمٕم٤مئِم٦م ومذيمرت شمّم٤مدومف ومٚمؿ

 طمتك وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمل وم٘مٕمد ومج٤مءش ُمٙم٤مٟمٙمام قمغم: »وم٘م٤مل ٟم٘مقم ومذهٌٜم٤م ُمْم٤مضمٕمٜم٤م أظمذٟم٤م وىمد

 أظمذمت٤م إذا ؾم٠مختام؟ مم٤م ظمػم قمغم أدًمٙمام أٓ: »وم٘م٤مل سمٓمٜمل قمغم ىمدُمٞمف سمرد وضمدت

 ويمؼما  وصمالصملم، صمالصم٤م وامحدا وصمالصملم صمالصم٤م ومًٌح٤م ومراؿمٙمام إمم أويتام أو ُمْم٤مضمٕمٙمام

 ًمٞمٚم٦م وٓ: ىمٞمؾ ٕمدسم شمريمتٝم٤م ومام: قمكم ىم٤ملش ]ظم٤مدم ُمـ ًمٙمام ظمػم ومٝمق وصمالصملم أرسمٕم٤م

 .438 - 437/  9 اًمٌخ٤مري رواه![ . صٗملم ًمٞمٚم٦م وٓ: ىم٤مل صٗملم؟

 وهق قمٚمٞمؽ هل وإٟمام قمٚمٞمٝم٤م ظمدُم٦م ٓ: ًمٕمكم ي٘مؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمرى وم٠من٧م

 اًمٌح٨م زي٤مدة ؿم٤مء وُمـ قمٜمف اهلل ريض اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمام أطمدا احلٙمؿ ذم حي٤ميب ٓ ملسو هيلع هللا ىلص

 .46 – 43/  4 اعمٕم٤مد زاد اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف إمم ومٚمػمضمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم

 اؾمتح٤ٌمب يٜم٤مذم ُم٤م ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب ُمـ ؾمٌؼ ومٞمام وًمٞمس هذا

 سملم اعمٕم٤مذة طمًـ ُمـ هذا سمؾ واًمقىم٧م اًمٗمراغ وضمد إذا ذًمؽ ذم هل٤م اًمرضمؾ ُمِم٤مريم٦م

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ اًمزوضملم

 إمم ظمرج ةاًمّمال طميت وم٢مذا أهٚمف ظمدُم٦م يٕمٜمل أهٚمف ُمٝمٜم٦م ذم يٙمقن ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من

 .اًمّمالة

 واعمخٚمص وصححف 534/  5 واًمؽمُمذي 438/  9و 329/  2 اًمٌخ٤مري رواه

 ذم ورواه. 566/  3 ؾمٕمد واسمـ 3/  66 اعمخٚمّمٞم٤مت ُمـ اًم٤ًمدس ُمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ

 :سمٚمٗمظ قمٜمٝم٤م أظمرى ـمريؼ ُمـ 383/  2 اًمِمامئؾ

 ش.ٟمٗمًف وخيدم ؿم٤مشمف وحيٚم٥م صمقسمف يٗمكم اًمٌنم ُمـ سمنما  يم٤من»



 246   ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمنمة اًمزوضمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .وٕمػ سمٕمْمٝمؿ وذم ٞمحاًمّمح رضم٤مل ورضم٤مًمف

 إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام ىمقي سمًٜمد اًمِم٤مومٕمل سمٙمر وأبق أمحد رواه ًمٙمـ

 .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل 671 رىمؿش اًمّمحٞمح٦م

 (286 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمعكم احلور ودفماء اظممذية ايمزوصمة

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ة شم١مذي ٓ»  شم١مذيف ٓ :اًمٕملم احلقر ُمـ زوضمتف ىم٤مًم٧م إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم زوضمٝم٤م اُمرأ

 .شإًمٞمٜم٤م يٗم٤مرىمؽ أن يقؿمؽ دظمٞمؾ، قمٜمدك هق وم٢مٟمام اهلل، ىم٤مشمٚمؽ

 [.سمف شمرمجٜم٤مه سمام اإلُم٤مم شمرمجف]

 (.334/ 4/4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمزوصمة فمممة إضمسان وصموب

 :اًمزوضم٦م قمنمة إطم٤ًمن وضمقب -

 وٓ - طمرم ومٞمام ٓ - هل٤م اهلل أطمؾ ومٞمام وي٤ًميره٤م قمنمهت٤م حيًـ أن قمٚمٞمف وجي٥م

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمًـ طمديث٦م ٤مٟم٧ميم إذا ؾمٞمام

 ش.ٕهكم ظمػميمؿ وأن٤م ٕهٚمف ظمػميمؿ ظمػميمؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :األول

 ظمػما  سم٤مًمٜم٤ًمء واؾمتقصقا  أٓ»...  :اًمقداع طمج٦م ظمٓم٦ٌم ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :ايمثاين

 (3)ُمٌٞمٜم٦م سمٗم٤مطمِم٦م ي٠متلم أن إٓ ذًمؽ همػم ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمـ متٚمٙمقن ًمٞمس قمٜمديمؿ قمقان وم٢مهنـ

                                                           

 ":اًمٜمٝم٤مي٦م" وذم فم٤مهرة: أي ( 3)

 ".وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ وم٤مطمِم٦م ومٝمل ىمٌٞمح٦م ظمّمٚم٦م ويمؾ"

 = :طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي ىم٤مل وًمذا



 247 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمنمة اًمزوضمٞم٦م 

 ومال أـمٕمٜمٙمؿ وم٢من ُمؼمح همػم رضسم٤م رضسمقهـوا اعمْم٤مضمع ذم وم٤مهجروهـ ومٕمٚمـ وم٢من

 طم٘مٙمؿ وم٠مُم٤م طم٘م٤م قمٚمٞمٙمؿ وًمٜم٤ًمئٙمؿ طم٘م٤م ٟم٤ًمئٙمؿ قمغم ًمٙمؿ إن إٓ. ؾمٌٞمال قمٚمٞمٝمـ شمٌٖمقا 

 أٓ شمٙمرهقن عمـ سمٞمقشمٙمؿ ذم ي٠مذن وٓ شمٙمروهـ ُمـ ومرؿمٙمؿ يقـمئـ ومال ٟم٤ًمئٙمؿ قمغم

 ش.وـمٕم٤مُمٝمـ يمًقهتـ ذم إًمٞمٝمـ حتًٜمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ وطم٘مٝمـ

 ظمٚم٘م٤م ُمٜمٝم٤م يمره إن ُم١مُمٜم٦م ُم١مُمـ يٌٖمض ٓ أي يٗمرك ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :ايمثايمث

 ش.آظمر ُمٜمٝم٤م ريض

 ظمٞم٤مرهؿ وظمٞم٤مرهؿ ظمٚم٘م٤م أطمًٜمٝمؿ إيامٟم٤م اعم١مُمٜملم أيمٛمؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :ايمرازمع

 ش.ًمٜم٤ًمئٝمؿ

 واحلٌِم٦م] ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دقم٤مين» :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :اخلامس

 أن أتحٌلم (3)! محػماء ي٤م: ]»زم وم٘م٤مل[ قمٞمد يقم ذم[ ]اعمًجد ذم سمحراهبؿ يٚمٕمٌقن

 إًمٞمٝمؿ ٕنٔمر ُمٜمٙمٌٞمف زم ومٓم٠مـم٠م[ وراءه وم٠مىم٤مُمٜمل[.ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧مش إًمٞمٝمؿ؟ شمٜمٔمري

 وذم ُمٜمٙمٌٞمف ومقق ُمـ ومٜمٔمرت[ ظمده إمم وضمٝمل وأؾمٜمدت قم٤مشم٘مف قمغم ذىمٜمل ومقوٕم٧م]

 :ي٘مقل وهق] وقم٤مشم٘مف أذٟمف سملم ُمـ: رواي٦م

 ٕنٔمر ٓ: وم٠مىمقل ؟شؿمٌٕم٧م ُم٤م! قم٤مئِم٦م ي٤م: »ي٘مقل ومجٕمؾش[ أرومدة سمٜمل ي٤م دوٟمٙمؿ»

 .ؿمٌٕم٧م طمتك[ قمٜمده ًمتلُمٜمز

: ىم٤مل ُمٚمٚم٧م إذا طمتك: ]رواي٦م وذم[ ـمٞم٤ٌم اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م: يقُمئذ ىمقهلؿ وُمـ: ىم٤مًم٧م

: ىم٤مل صمؿ زم وم٘م٤مم شمٕمجؾ ٓ: ىمٚم٧م: ]أظمرى وذمش وم٤مذهٌل: »ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٚم٧مش طمًٌؽ؟»

 اًمٜمٔمر طم٥م يب ُم٤م: ىم٤مًم٧م[ ىمدُمٞمف سملم يرواح رأجتف وًم٘مد] شمٕمجؾ ٓ: ىمٚم٧مش طمًٌؽ؟»

 ىمدر وم٤مىمدروا[ ]ضم٤مري٦م وأن٤م] ُمٜمف وُمٙم٤مين زم ُم٘م٤مُمف اًمٜم٤ًمء يٌٚمغ أن أطم٧ٌٌم وًمٙمـ إًمٞمٝمؿ

 اًمٜم٤مس ومتٗمرق قمٛمر ومٓمٚمع: ىم٤مًم٧م[ ]اًمٚمٝمق قمغم احلريّم٦م اًمًـ احلديث٦م[ اًمٕمرسم٦م] اجل٤مري٦م

                                                           

 همػم رضسم٤م ىمقًمف يٜم٤مؾم٥م ٓ إذ اًمزٟم٤م ٓ واًمٞمد سم٤مًمٚم٤ًمن وأهٚمف اًمزوج وإيذاء اخلٚمؼ وؿمٙم٤مؾم٦م اًمٜمِمقز: واعمراد" 

يِت : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اعمالئؿ قه وهذا ُمؼمح َـّ  خَت٤َموُمقنَ  َواًمالَّ  وم٢من هل٤م يم٤مًمتٗمًػم هذا قمغم وم٤محلدي٨م أي٦م♂ ُٟمُِمقَزُه

د  ".اًمِمديد ٓ اعمتقؾمط اًميب هق ومٞمٝم٤م سم٤مًميب اعمرا

 ".اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم يمذا اًمٌٞم٤مض يريد احلٛمراء شمّمٖمػم ( 3)



 248   ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمنمة اًمزوضمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ش[ قمٛمر ُمـ ومروا واجلـ اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم رأج٧م: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل واًمّمٌٞم٤من قمٜمٝم٤م

 ش[.ومًح٦م ديٜمٜم٤م ذم أن هيقد ًمتٕمٚمؿ: »يقُمئذ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م]

 وذم ظمٞمؼم أو شمٌقك همزوة ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم» :ىم٤مًم٧م أجْم٤م قمٜمٝم٤م :يمسادسا

 هذا ُم٤م: »وم٘م٤مل ًمٕم٥م ًمٕم٤مئِم٦م سمٜم٤مت قمـ اًمًؽم ٟم٤مطمٞم٦م ومٙمِمٗم٧م ريح ومٝم٧ٌم ؾمؽم ؾمٝمقهت٤م

 اًمذي هذا ُم٤م: »وم٘م٤مل رىم٤مع ُمـ ضمٜم٤مطم٤من ًمف ومرؾم٤م سمٞمٜمٝمـ ورأى سمٜم٤ميت: ىم٤مًم٧مش قم٤مئِم٦م؟

: ىم٤مل ضمٜم٤مطم٤من: ىم٤مًم٧م شقمٚمٞمف؟ اًمذي هذا وُم٤م: »ىم٤مل ومرس: ىم٤مًم٧مش وؾمٓمٝمـ؟ أرى

: ىم٤مًم٧مش أضمٜمح٦م؟ هل٤م ظمٞمال ًمًٚمٞمامن أن ؾمٛمٕم٧م أُم٤م: »ىم٤مًم٧مش ضمٜم٤مطم٤من؟ ًمف ومرس»

 ش.ٟمقاضمذه رأج٧م طمتك ومْمحؽ

 ضم٤مري٦م وهل ؾمٗمره ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يم٤مٟم٧م أهن٤م :أجْم٤م قمٜمٝم٤م :ايمسازمع

: ىم٤مل صمؿ[ ومت٘مدُمقا ش ]شم٘مدُمقا : »ٕصح٤مسمف وم٘م٤مل[ (3)أبدن ومل اًمٚمحؿ أمحؾ مل: ىم٤مًم٧م]

 وم٘م٤مل ؾمٗمر ذم ُمٕمف ظمرضم٧م سمٕمد يم٤من ومٚمامش رضمكم قمغم ومًٌ٘متف وم٤ًمسم٘متف سم٘مؽأؾم٤م شمٕم٤مزم»

ش اًمٚمحؿ محٚم٧م وىمد يم٤من اًمذي وٟمًٞم٧م أؾم٤مسم٘مؽ شمٕم٤مزم: »ىم٤مل صمؿش شم٘مدُمقا : »ٕصح٤مسمف

: وم٘م٤مل احل٤مل؟ هذه قمغم وأن٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٤م أؾم٤مسم٘مؽ يمٞمػ: وم٘مٚم٧م[ وسمدٟم٧م]

 ش.ًٌ٘م٦ماًم سمتٚمؽ هذه: »ىم٤مل[ و يْمحؽ ضمٕمؾ]ومـ ومًٌ٘مٜمل وم٤ًمسم٘متفش ًمتٗمٕمٚمـ»

 ُمٜمف وم٠مذب سم٤مإلٟم٤مء ًمٞم١مشمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إن» :ىم٤مًم٧م أجْم٤م قمٜمٝم٤م :ايمثامن

 صمؿ ُمٜمف ومآيمؾ اًمٕمرق ٔظمذ يمٜم٧م وإن ذم ُمقوع قمغم وم٤مه ومٞمْمع ي٠مظمذه صمؿ طم٤مئض وأن٤م

 ش.ذم ُمقوع قمغم وم٤مه ومٞمْمع ي٠مظمذه

 يمؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مٓ قمٛمػم سمـ وضم٤مسمر اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :ايمتاؽمع

 اًمرضمؾ ُمالقم٦ٌم[: ظمّم٤مل] أرسمع إٓ وًمٕم٥م وؾمٝمق[ ًمٖمق] ومٝمق اهلل ذيمر ومٞمف ًمٞمس رء

 ش.اًم٤ًٌمطم٦م اًمرضمؾ وشمٕمٚمٞمؿ اًمٖمرولم سملم وُمِمٞمف ومرؾمف اًمرضمؾ وشم٠مدي٥م اُمرأتف

 (269 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 هق اعمٕمٜمك وهذا واًمًٛمٜم٦م اًمٚمحؿ يمثرة وهل اًمٌداٟم٦م ُمـ وسم٤مًمتخٗمٞمػ وأؾمـ يمؼم سمٛمٕمٜمك وم٤ٌمًمتِمديد وسمدن سمدن ( 3)

 .3/317" اًمٜمٝم٤مي٦م" اٟمٔمر سم٤مًمًٞم٤مق إًمٞمؼ



 الزًجني إىل ًصاٍا
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 اهلل زمطافمة ايمتـاصح

 :اًمزوضملم أويص[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمث٤مسمت٦م أطمٙم٤مُمف واشم٤ٌمع وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٓم٤مقم٦م ويتٜم٤مصح٤م يتٓم٤موقم٤م أن  واًًم

 يَم٤منَ  َوَُم٤م: ▬وضمؾ قمز ىم٤مل وم٘مد ُمذه٤ٌم أو اًمٜم٤مس قمغم همٚم٧ٌم قم٤مدة أو شم٘مٚمٞمدا قمٚمٞمٝم٤م ي٘مدُم٤م وٓ

ـٍ  ١ُْمُِم
ِ
ُ  ىم٣ََم  إَِذا ُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ  َوٓ عم ةُ  هَلُؿُ  يَُٙمقنَ  أَنْ  أَُْمراً  َوَرؾُمقًمُفُ  اّللَّ ػَمَ

ـْ  اخْلِ ـْ  أَُْمِرِهؿْ  ُِم َ  يَْٕمصِ  َوَُم  اّللَّ

ٌِٞمٜم٤مً  َوالًٓ  َوؾَّ  ومََ٘مدْ  َوَرؾُمقًمَفُ  طمزاب♂ ]ُُم  [.56: ٕا

 (278 ص اًمزوم٤مف آداب)

 زمايمطافمات االيمتزام

 اهلل ومرض سمام اًم٘مٞم٤مم ُمٜمٝمام واطمد يمؾ يٚمتزم أن: اًمزوضملم أويص[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 شم٤ًموي أن - ُمثال - اًمزوضم٦م شمٓمٚم٥م ومال أظمر دم٤مه واحل٘مقق اًمقاضم٤ٌمت ُمـ قمٚمٞمف

 اًمًٞم٤مدة ُمـ قمٚمٞمٝم٤م سمف شمٕم٤ممم اهلل ومْمٚمف ُم٤م اًمرضمؾ يًتٖمؾ وٓ طم٘مقىمف مجٞمع ذم اًمرضمؾ

 :وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل وم٘مد طمؼ سمدون وييهب٤م ومٞمٔمٚمٛمٝم٤م واًمري٤مؾم٦م

َـّ ▬ َـّ  اًمَِّذي ُِمثُْؾ  َوهَلُ ضَم٤ملِ  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  َوًمِٚمرِّ ُ  َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم  ♂طَمِٙمٞمؿٌ  قَمِزيزٌ  َواّللَّ

 .[ 228: اًمٌ٘مرة]

ضَم٤مُل اًم▬  :وىم٤مل اُُمقنَ  رِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْمَّ  َأنَْٗمُ٘مقا  َوسماَِم  سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّللَّ

ـْ  هِلِؿْ  ُِم ٤محِل٤َمُت  َأُْمَقا ُ  طَمِٗمظَ  سماَِم  ًمِْٚمَٖمٞم٥ِْم  طَم٤مومَِٔم٤مٌت  ىَم٤مٟمَِت٤مٌت  وَم٤مًمّمَّ يِت  اّللَّ  خَت٤َموُمقنَ  َواًمالَّ

ـّ  َـّ  (3)ُٟمُِمقَزُه َـّ  وَمِٕمُٔمقُه َـّ  اعْمََْم٤مضِمعِ  ذِم  َواْهُجُروُه سُمقُه  شَمٌُْٖمقا  وَمال َأـَمْٕمٜمَُٙمؿْ  وَم٢ِمنْ  َوارْضِ

َـّ  َ  إِنَّ  (2)ؾَمٌِٞمالً  قَمَٚمٞمِْٝم  [ .54: اًمٜم٤ًمء] ♂يَمٌػِماً  قَمٚمِٞم٤ّمً  يَم٤منَ  اّللَّ

                                                           

 :يمثػم اسمـ ىم٤مل اًمٓم٤مقمٜم٦م قمـ ظمروضمٝمـ: أي ( 3)

ة آرشمٗم٤مع هق واًمٜمِمقز"  ".قمٜمف اعمٕمرو٦م ُٕمره اًمت٤مريم٦م زوضمٝم٤م قمغم اعمرشمٗمٕم٦م هل اًمٜم٤مؿمز وم٤معمرأ

ة أـم٤مقم٧م إذا: أي ( 2)  وًمٞمس ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م ًمف ؾمٌٞمؾ ومال ُمٜمٝم٤م ًمف اهلل أب٤مطمف مم٤م ُمٜمٝم٤م يريده ُم٤م مجٞمع ذم زوضمٝم٤م اعمرأ

َ  إِنَّ : ▬وىمقًمف هجراهن٤م وٓ رضهب٤م ًمف  ؾم٥ٌم همػم ُمـ اًمٜم٤ًمء قمغم سمٖمقا  إذا ًمٚمرضم٤مل هتديد♂ يَمٌػِماً  قَمٚمِّٞم٤مً  يَم٤منَ  اّللَّ

 ".يمثػم اسمـ شمٗمًػم" ذم يمذا. قمٚمٞمٝمـ وسمٖمك فمٚمٛمٝمـ ممـ ُمٜمت٘مؿ وهق وًمٞمٝمـ اًمٙمٌػم اًمٕمكم اهلل وم٢من



 232   إمم اًمزوضملموص٤مي٤م    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أطمدٟم٤م زوضم٦م طمؼ ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: قمٜمف اهلل ريض طمٞمدة سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل وىمد

 وٓ (3)اًمقضمف شم٘مٌح وٓ ايمتًٞم٧م ذاإ وشمٙمًقه٤م ـمٕمٛم٧م إذا شمٓمٕمٛمٝم٤م أن: »ىم٤مل قمٚمٞمف؟

 طمؾ سمام إٓ (5)سمٕمض إمم سمٕمْمٙمؿ أوم٣م وىمد يمٞمػ (2)اًمٌٞم٧م ذم إٓ هتجر وٓ] شميب

 [ش.قمٚمٞمٝمـ

 ويمٚمت٤م - اًمرمحـ يٛملم قمغم ٟمقر ُمـ ُمٜم٤مسمر قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعمً٘مٓمقن: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل

 ش.وًمقا  وُم٤م وأهٚمٞمٝمؿ طمٙمٛمٝمؿ ذم يٕمدًمقن اًمذيـ - يٛملم يديف

 ُم٤م - وقم٤مؿم٤م ـمٞم٦ٌم طمٞم٤مة وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أطمٞم٤ممه٤م سمف قمٛمالو ذًمؽ قمروم٤م مه٤م وم٢مذا

ـْ : ▬وضمؾ قمز ىم٤مل وم٘مد وؾمٕم٤مدة هٜم٤مء ذم - ُمٕم٤م قم٤مؿم٤م ـْ  َص٤محِل٤مً  قَمِٛمَؾ  َُم  ُأنْثَك َأوْ  َذيَمرٍ  ُِم

ـٌ  َوُهقَ  ٦ٌَمً  طَمٞم٤َمةً  وَمَٚمٜمُْحٞمِٞمَٜمَّفُ  ُُم١ْمُِم ـِ  َأضْمَرُهؿْ  َوًَمٜمَْجِزَيٜمَُّٝمؿْ  ـَمٞمِّ ًَ ♂ ُٚمقنَ َيْٕمٛمَ  يَم٤مُٟمقا  َُم٤م سم٠ِمطَْم

 [.97: اًمٜمحؾ]

 (278 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمزوصمة إلم اإلضمسان وصموب

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 أُمٝم٤مشمٙمؿ وم٢مهنـ ظمػما  سم٤مًمٜم٤ًمء يقصٞمٙمؿ اهلل إن ظمػما، سم٤مًمٜم٤ًمء يقصٞمٙمؿ اهلل إن»

ة يتزوج اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ اًمرضمؾ إن وظم٤مٓشمٙمؿ، وسمٜم٤مشمٙمؿ  اخلٞمط يداه٤م يٕمٚمؼ وُم٤م اعمرأ

 .ش[هرُم٤م يٛمقشم٤م طمتك] ٌفص٤مطم قمـ ُمٜمٝمام واطمد يرهم٥م ومام

 [:اإلمام ومال]

 ىم٤مل»: شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم. ووم٘مره٤م ؾمٜمٝم٤م صٖمر قمـ يمٜم٤مي٦م شاخلٞمط يداه٤م يٕمٚمؼ وُم٤م»: قًمفىم

 طم٨م واعمراد. هرُم٤م يٛمقشم٤م طمتك قمٚمٞمٝم٤م ومٞمّمؼم روم٘مٝم٤م، وىمٚم٦م صٖمره٤م ُمـ ي٘مقل: احلريب

                                                           

 .اًمقضمف همػم ذم اًمٚمزوم قمٜمد ييب وإٟمام اًمقضمف: يٕمٜمل" شميب وٓ: "وىمقًمف. وضمٝمؽ اهلل ىمٌح: شم٘مؾ ٓ: أي ( 3)

 .5/26/3" اًمًٜم٦م ذح" ذم يمذا أظمرى دار إمم حتقهل٤م أو قمٜمٝم٤م شمتحقل وٓ اعمْمجع ذم إٓ هتجره٤م ٓ: أي ( 2)

 أي٦م سيح هق يمام ٟمِمقزهـ سم٥ًٌم جرواهل اًميب ُمـ يٕمٜمل" قمٚمٞمٝمـ طمؾ هق سمام إٓ: "وىمقًمف. اجلامع يٕمٜمل ( 5)

 .اعمت٘مدُم٦م
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 ذًمؽ يٗمٕمٚمقن اًمٙمت٤مب أهؾ أن أي. قمٚمٞمٝمـ واًمّمؼم سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمقصٞم٦م قمغم أصح٤مسمف

 أُم٤م ُمٌدل، سمديـ وًمق وشمديـ ظمٚمؼ قمغم يم٤مٟمقا  طملم ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يم٤من :ىمٚم٧م. شئٝمؿسمٜم٤ًم

 !!قمٚمٜم٤م واًمٚمقاط سمؾ اًمزٟمك ويٌٞمحقن اًمٓمالق، ُمـ اهلل أطمؾ ُم٤م حيرُمقن ومٝمؿ اًمٞمقم

 (.874/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمزوصمة فمعم اظمباح ايمؽذب ضمدود

 قمكم ؾه اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء» :ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء ىم٤مل

 اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًمٙمذب، اهلل حي٥م ومال ٓ،: ىم٤مل أهكم؟ قمغم أيمذب أن ضمٜم٤مح

 .شقمٚمٞمؽ ضمٜم٤مح ٓ: ىم٤مل ٟمٗمًٝم٤م، واؾمتٓمٞم٥م اؾمتّمٚمحٝم٤م

 حيتٛمؾ» :قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل ش... اُمرأتف حيدث واًمرضمؾ» وىمقًمف [:اإلمام ومال]

 ومٞمف ح٤م يمذسم٤م ٤منيم وإن وآهمت٤ٌمط، اعمح٦ٌم ُمـ ومٞمف ًمف يمام ُمٜمٝمام يمؾ سمف خيؼم ومٞمام يٙمقن أن

 يريد ٓ سمٌمء يٕمده٤م أن اعم٤ٌمح اًمٙمذب ُمـ وًمٞمس: ىمٚم٧م .شإًمٗم٦م ودوام آصالح ُمـ

 ُمـ أيمثر يٕمٜمل يمذا، سمًٕمر اًمٗمالٟمٞم٦م احل٤مضم٦م هل٤م اؿمؽمى سم٠منف خيؼمه٤م أو هل٤م، سمف يٗمل أن

 سمزوضمٝم٤م، فمٜمٝم٤م شمزء ًمٙمل ؾم٤ٌٌم ومٞمٙمقن هل٤م يٜمٙمِمػ ىمد ذًمؽ ٕن هل٤م، شمروٞم٦م اًمقاىمع

 .اإلصالح ٓ اًمٗم٤ًمد ُمـ وذًمؽ

 (.898/ 4/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 زوصمفا إذن زمدون اخلاص زمامهلا ايمترصف يمؾؿرأة جيوز ال

ة ًمٞمس[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  سم٠مذن إٓ ُم٤مهل٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م شمٜمتٝمؽ أن ًمٚمٛمرأ

 .شزوضمٝم٤م

 ٓ اعمرأة أن قمغم يدل ُمٕمٜم٤مه ذم مم٤م إًمٞمف أذٟم٤م وُم٤م احلدي٨م وهذا  [:اإلمام ومال]

 اًمتل اًم٘مقاُم٦م مت٤مم ُمـ وذًمؽ زوضمٝم٤م، سم٢مذن إٓ هب٤م اخل٤مص سمامهل٤م شمتٍمف أن هل٤م جيقز

 - ص٤مدىم٤م ُمًٚمام يم٤من إذا - ًمٚمزوج يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، ًمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ضمٕمٚمٝم٤م

 وػم ٓ ومٞمام ُم٤مهل٤م ذم اًمتٍمف ُمـ ويٛمٜمٕمٝم٤م زوضمتف، قمغم ومٞمتجؼم احلٙمؿ، هذا يًتٖمؾ أن
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 ٟمٗمًٝم٤م شمزوج أن هل٤م جيقز ٓ اًمتل ٧ماًمٌٜم وزم سمحؼ احلؼ هذا أؿمٌف وُم٤م ُمٜمف، قمٚمٞمٝمام

 ويمذًمؽ ًمٞمٜمّمٗمٝم٤م، اًمنمقمل اًم٘م٤ميض إمم إُمر رومٕم٧م أقمْمٚمٝم٤م وم٢مذا وًمٞمٝم٤م، إذن سمدون

ة ُم٤مل ذم احلٙمؿ . ُم٤مهل٤م ذم اعمنموع اًمتٍمف ُمـ ومٛمٜمٕمٝم٤م زوضمٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مر إذا اعمرأ

 ؾمقء ذم اإلؿمٙم٤مل وإٟمام ٟمٗمًف، احلٙمؿ قمغم إؿمٙم٤مل ومال. أجْم٤م يٜمّمٗمٝم٤م وم٤مًم٘م٤ميض

 .ومت٠مُمؾ. سمف اًمتٍمف

 (.426/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اخلاص ماهلا من اإلكػاق دم يمزوصمفا ايمزوصمة ؿمافمة فمدم ضمؽم

 اظمحرم دم

َتٖمؾ أو شُمٜمٗمؼ أن[ زوضمتف] ُمـ يٓمٚم٥م[ اًمزوج] :مداطمؾة ًْ  اؾمتٖمالل ذم ُم٤مهل٤م شَم

 ؟... اعمقوقع هذا خت٤مًمػ وهل ،رسمقي

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُم٤مً مت٤م يٜمٓمٌؼ هٜم٤م ٕن خت٤مًمٗمف: أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م هذا ٓ :ايمشقخ

 . اًمًٌٞمؾ هذا ذم شمٓمٞمٕمف أن هل٤م جيقز ومال ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ»

 ( 11: 22: 44/ 729/ واًمٜمقر اهلدى)

 مػارومته؟ ؿمؾب هلا حيق همفل فمـكم زوصمفا أن اىمتشػت امرأة

 أنف شمٌلم اًمزواج وسمٕمد ؿم٤مسم٤مً  شمزوضم٧م سمٜم٧م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداطمؾة

 واًمٜمّمػ اًمًٜم٦م وسمٕمد يتٕم٤مًم٩م، ًمٕمٚمف وٟمّمػ ؾمٜم٦م قمٚمٞمف ومّمؼمت ًمٚمٜم٤ًمء، يٜمٗمع ٓ قمٜملم

 ُمٕمف شمٌ٘مك أن وـمٚم٥م رومض ومٝمق ُمٜمف، اًمٗمراق ومٓمٚم٧ٌم قمالج، ًمف ًمٞمس سم٠منف إـم٤ٌمء أوم٤مد

 هٜم٤مك وهؾ ذًمؽ؟ شمرومض أن هل٤م ومٝمؾ اًمنمقمٞم٦م، ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًم٘مقاٟملم طم٥ًم أظمرى ؾمٜم٦م

 إُمر؟ هذا ويقوح يٌلم اًمًٜم٦م ُمـ رء يٕمٜمل

 ُمـ أُمراً  يٌلم رء هٜم٤مك هؾ أُم٤م طمؼ، ومٚمٝم٤م طمؼ، هل٤م هؾ أُم٤م أقمٚمؿ، ٓ :ايمشقخ

 .أقمٚمؿ ٓ أنٜمل ومٕمٚمٛمل اًمًٜم٦م
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 يٕمٜمل؟ شمرومض أن احلؼ هل٤م يٕمٜمل :مداطمؾة

 .احلؼ هل٤م ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ( 11: 54: 43/ 729/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوج ؿمافمة

 ذم سمف ي٠مُمره٤م ومٞمام زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أن ظم٤مص٦م سمّمقرة اعمرأة وقمغم: اًمزوضملم أويص

 أيتلم ذم يمام اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل سمف اهلل ومْمؾ مم٤م هذا وم٢من اؾمتٓم٤مقمتٝم٤م طمدود

ضَم٤مُل : ▬اًم٤ًمسم٘متلم اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ ضَم٤ملِ ♂ ▬اًمٜمِّ َـّ  َوًمِٚمرِّ  ضم٤مءت وىمد♂ َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم

ة ُم٤م سمقوقح وُمٌٞمٜم٦م اعمٕمٜمك هلذا ُم١ميمدة صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م  إذا قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م ًمٚمٛمرأ

 ًمٕمؾ سمٕمْمٝم٤م إيراد ُمـ سمد ومال قمّمتف أو وضمٝم٤مز أـم٤مقم٧م هل

رْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد زُم٤مٟمٜم٤م ًمٜم٤ًمء شمذيمػما  ومٞمٝم٤م يْمَرى وَم٢مِنَّ  َوَذيمِّ  ♂ .اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَْٗمعُ  اًمذِّ

 وزوضمٝم٤م اعمرأة شمّمؿ ٓ: رواي٦م وذم شمّمقم أن ُٓمرأة حيؾ ٓ» :األول احلديث

 ش.سم٢مذٟمف إٓ سمٞمتف ذم شم٠مذن وٓ[ رُمْم٤من همػم] سم٢مذٟمف إٓ (3)ؿم٤مهد

 ًمٕمٜمتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م همْم٤ٌمن وم٤ٌمت شم٠متف ومٚمؿ (2)ومراؿمف إمم اُمرأتف اًمرضمؾ دقم٤م إذا» :ايمثاين

 ش.قمٜمٝم٤م يرى طمتك: »أظمرى وذمش شمرضمع طمتك أو: »رواي٦م وذمش شمّمٌح طمتك اعمالئٙم٦م

                                                           

 :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م حت٧م 7/333" ُمًٚمؿ ذح" ذم اًمٜمقوي ىم٤مل اًمٌٚمد ذم ُم٘مٞمؿ طم٤مرض: أي ( 3)

 ".أصح٤مسمٜم٤م سمف سح ًمٚمتحريؿ اًمٜمٝمل وهذا"

 :اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ إومم اًمرواي٦م وي١ميده"  اًمٗمتح"  ذم يمام اجلٛمٝمقر ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 وٓ سمتٓمقع يٗمقشمف ومال اًمٗمقر قمغم واضم٥م ومٞمف وطم٘مف إج٤مم يمؾ ذم هب٤م آؾمتٛمت٤مع ؼطم ًمف اًمزوج أن وؾمٌٌف"

 ".اًمؽماظمل قمغم سمقاضم٥م

 هق ومٞمام إـم٤مقمتف قمٚمٞمٝم٤م جي٥م أن وم٤ٌمٕومم ُمٜمٝم٤م ؿمٝمقشمف ىمْم٤مء ذم زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أن اعمرأة قمغم وضم٥م وم٢مذا: ىمٚم٧م

 ذم احل٤مومظ وىم٤مل ًمقاضم٤ٌمتوا احل٘مقق ُمـ ذًمؽ وٟمحق أههتام وصالح أوٓده٤م شمرسمٞم٦م ومٞمف مم٤م ذًمؽ ُمـ أهؿ

 ":اًمٗمتح"

 قمغم ُم٘مدم سم٤مًمقاضم٥م واًم٘مٞم٤مم واضم٥م طم٘مف ٕن سم٤مخلػم اًمتٓمقع ُمـ اعمرأة قمغم آيمد اًمزوج طمؼ أن احلدي٨م وذم"

 ".سم٤مًمتٓمقع اًم٘مٞم٤مم

 اًمتل إؿمٞم٤مء قمـ واًمٙمٜم٤مي٦م اًمٗمراش ذم يٓم٠م عمـ: أي" ًمٚمٗمراش اًمقًمد: "ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وي٘مقيف اجلامع قمـ يمٜم٤مي٦م ( 2)

 ".اًمٗمتح" ذم يمام مجرة أيب اسمـ ىم٤مًمف. واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ذم ةيمثػم ُمٜمٝم٤م يًتحٞمك
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ة شم١مدي ٓ سمٞمده حمٛمد ٟمٗمز واًمذي» :ايمثايمث  طمؼ شم١مدي طمتك رهب٤م طمؼ اعمرأ

 [ش.ٟمٗمًٝم٤م] ُمـ متٜمٕمف مل (3)ىمت٥م قمغم وهل ٟمٗمًٝم٤م ؾم٠مخٝم٤م وًمق زوضمٝم٤م

ة شم١مذي ٓ» :ايمرازمع  ٓ: اًمٕملم احلقر ُمـ زوضمتف ىم٤مًم٧م إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم زوضمٝم٤م اُمرأ

 ش.إًمٞمٜم٤م يٗم٤مرىمؽ أن يقؿمؽ (2)دظمٞمؾ قمٜمدك هق وم٢مٟمام اهلل ىم٤مشمٚمؽ شم١مذيف

 :ىم٤مًم٧م قمٛمتل طمدصمتٜمل: ىم٤مل حمّمـ سمـ طمّملم قمـ :اخلامس

: ىمٚم٧م» ٕمؾ؟سم أذات هذه أي:شوم٘م٤مل احل٤مضم٦م سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتٞم٧م»

 أجـ[ وم٤مٟمٔمري: »]ىم٤مل قمٜمف قمجزت ُم٤م إٓ: (5)آخقه ُم٤م: ىم٤مًم٧م» ًمف؟ أن٧م يمٞمػ:شىم٤مل ٟمٕمؿ

 ش.وٟم٤مرك ضمٜمتؽ هق وم٢مٟمام ُمٜمف؟ أن٧م

 ُمـ دظمٚم٧م سمٕمٚمٝم٤م وأـم٤مقم٧م ومرضمٝم٤م وطمّمٜم٧م مخًٝم٤م اعمرأة صٚم٧م إذا» :ايمسادس

 ش.ؿم٤مءت اجلٜم٦م أبقاب أي

 (282 ص اًمزوم٤مف آداب)

 يمؾطبقب ايمذهاب من ايمزوصمة مـع ضمؽم

 يم٤مٟم٧م هدايتف ىمٌؾ اًمزوج هلذا وؾمٌؼ ُمريْم٦م، زوضم٦م وقمٜمده ُمٚمتزم زوج :مالايمس

 زوضمتؽ شمريد ًمٚمٓمٌٞم٥م ىمرار وآظمر ـمٌٞم٥م، ُمـ أيمثر إمم هب٤م ذه٥م و ُمريْم٦م، زوضمتف

 ُمٕم٤مجل٦م ؾمتًتٛمر اًمٓمٞم٥م وىم٤مل اًمٕمٛمٚمٞم٦م، هذه قمغم اًمزوج هذا وواومؼ ضمراطمٞم٦م، قمٛمٚمٞم٦م

 اًمزوج يم٤من اًمزوضم٦م هذه إمم اعمرض رضمقع وسمٕمد وم٘مط، ؾمٜمتلم ُُمّدة إمم اعمرض هذا

 هق اهلل: هل٤م وم٘م٤مل اًمٓمٌٞم٥م، إمم أذه٥م أن أريد: اًمزوضم٦م ًمف وىم٤مًم٧م وُمتٕمّم٥م، ُمٚمتزم

                                                           

 اًمًٜم٤مم ىمدر قمغم صٖمػم رطمؾ": اًمّمح٤مح" وذم. اًمٌٕمػم إيم٤مف": اًم٘مت٥م" و" اًم٘مت٥م": "اًمٚم٤ًمن" ذم رطمؾ: أي ( 3)

 ":اًمٜمٝم٤مي٦م" وذم

 ههذ ذم آُمتٜم٤مع يًٕمٝمـ ٓ وأنف أزواضمٝمـ ُمٓم٤موقم٦م قمغم هلـ احل٨م وُمٕمٜم٤مه ًمٖمػمه يم٤مإليم٤مف ًمٚمجٛمؾ اًم٘مت٥م"

 ". همػمه٤م؟ ذم ومٙمٞمػ احل٤مل

 ".واًمٜمزيؾ اًمْمٞمػ: اًمدظمٞمؾ": "اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم ( 2)

 .وظمدُمتف ـم٤مقمتف ذم أىمٍم ٓ: أي ( 5)



 237 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وص٤مي٤م إمم اًمزوضملم 

 ُمـ سمٌمء أصٞم٧ٌم اًمزوضم٦م هذه ومٚمق اًمٓمٌٞم٥م، إمم ُمٕمؽ أذه٥م أىمدر وٓ اًمِم٤مذم،

 اًمٓمٌٞم٥م؟ قمٜمد ظمذه٤م أ ُم٤م إذا ذٟم٥م اًمزوج هذا قمغم هؾ ُمٕمٝم٤م، يٓمقل ىمد اعمرض

 اًمٓمٌٞم٥م حيٙمؿ ُمرض يم٤من إذا آظمر، إمم ُمرض ُمـ إُمر خيتٚمػ اجلقاب :ايمشقخ

ة يٕمرض ىمد ُمرض أنف اعمًٚمؿ  طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م إضمراء ُمـ ٓسمد وأنف ًمٚمٝمالك، اعمرأ

 .قم٤مرض هل٤م قمرض إذا ومٞمام قمٜمٝم٤م ُم١ًمول اًمزوج

 ُمٜمف، اعمرأة هذه قمغم ظمٓمقرة ٓ ُمرض هذا سم٠منف حيٙمؿ اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م يم٤من إذا أُم٤م 

 قمقرة قمـ يمِمػ شمتٓمٚم٥م واعمٕم٤مجل٦م رضمؾ، اعمرض ذاهل اعمٕم٤مًم٩م يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ

 احل٤مًم٦م هذه ذم اعمٕم٤مجل٦م، سميورة اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م طمٙمؿ إذا إٓ جيقز، ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اعمرأة،

 اعمٕمروف اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م إمم اٟمت٘مؾ وإٓ ومٌٝم٤م وضمدت وم٢من اًمٓمٌٞم٦ٌم، قمـ ويٗمتش يٌح٨م

 .ظمٚم٘مف سمِحًـ

 هذه واحل٤مًم٦م وم٤مًمزوج اًمزوضم٦م، قمغم رضر ُمٜمف ُيـْخَِمك ىمٚمٜم٤م يمام اعمرض يم٤من وم٢من 

 .ُم١ًمول

 أن  اًمتزاُمف ذم ص٤مدىم٤مً  يم٤من إذا اًمتزاُمف، ٟمت٤مئ٩م ومٛمـ ىم٤مل، يمام ُمٚمتزُم٤مً  ومٕمالً  يم٤من وإذا 

 اهلل وم٢من اهلل، قم٤ٌمد شمداووا: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمف أُمر ذم وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ يتٌٜمك

 ش.دواء ًمف وأنزل إٓ داء ُيٜمِْزل مل

 َأَخـؿَّ  اًمذي اعمرض هذا قمـ احل٤مذق اعمًٚمؿ ًمٓمٌٞم٥ما ي٠ًمل أن اًمزوج هذا ومٕمغم

 أن ومقراً  ومٕمٚمٞمف ُيـخِمك، اجلقاب يم٤من وم٢من ٓ، أم ُمٜمف قمٚمٞمٝم٤م ُيـخِمك هؾ اًمزوضم٦م، سمتٚمؽ

 .اًمٓمٌٞم٥م إمم وإٓ وضمدت إن ىمٚمٜم٤م يمام اًمٓمٌٞم٦ٌم إمم ي٠مظمذه٤م

 (11: 21: 38/ 347/ واًمٜمقر اهلدى)

 يمؾتدريس زماخلروج يمزوصمته ايمرصمل ؽمامح ضمؽم

 سمٚم٤ٌمس ًمٚمتدريس خترج أن ًمزوضمتف يًٛمح هؾ اًمرضمؾ، جيقز هؾ :مداطمؾة

   ذقمل؟
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 وهؾ اًمتدريس؟ ُمٙم٤من أجـ يٜم٘مّمف، ًمٙمـ سم٠مس، ٓ يم٤مُمؾ هٜم٤م إذا اًم١ًمال :ايمشقخ

  ٓ؟ أم اًمرضم٤مل شُمـخ٤مًمط

 . اًمرضم٤مل شُمـخ٤مًمط ٓ :مداطمؾة

  شُمـخ٤مًمط؟ ٓ :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  سمٜم٤مت؟ ُمدرؾم٦م هل: يٕمٜمل :ايمشقخ

 . سمٜم٤مت رؾم٦مُمد ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  اًمرضم٤مل؟ ي٠متٞمٝمـ وٓ :ايمشقخ

 . اًمرضم٤مل ي٠متٞمٝمـ وٓ :مداطمؾة

  هق؟ يمٞمػ اعمٕم٤مش وًمٙمـ ومٞمجقز، اًم٘مٞمقد هبذه يم٤من إذا :ايمشقخ

 ٟمٕمؿ؟ :مداطمؾة

  راشمٌٝم٤م؟ ُمٕم٤مؿمٝم٤م :ايمشقخ

 . اًمقزارة ُمـ :مداطمؾة

 راشمٌٝم٤م؟ :ايمشقخ

 . اًمقزارة ُمـ :مداطمؾة

 . اًم١ًمال هذا ًمٞمس ٓ :ايمشقخ

  ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  هق؟ أو أن٧م أم هل سمف يتٛمتع ُمـ راشمٌٝم٤م، :شقخايم

 . وزوضمٝم٤م هل :مداطمؾة

 .وزوضمٝم٤م هل :ايمشقخ
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 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  راوٞم٦م؟ وهل :ايمشقخ

 . راوٞم٦م وهل :مداطمؾة

  أوٓد؟ هل٤م ًمٙمـ اًمنموط، هبذه سمذًمؽ سم٠مس ٓ! ـمٞم٥م :ايمشقخ

 . أوٓد هل٤م :مداطمؾة

  ؿم١موهنؿ؟ قمغم ي٘مقم ُمـ :ايمشقخ

  .ـمٌٕم٤مً  اًمقاًمد :مداطمؾة

 . أي٦م اٟمٕمٙم٧ًم هٜم٤م :ايمشقخ

  ح٤مذا؟ :مداطمؾة

ًمد :ايمشقخ  اًمٜمٔم٤مم قمٙمًتؿ وم٤مٔن داظمٚمٞم٦م، وزيرة واًمزوضم٦م ظم٤مرضمٞم٦م، وزير اًمقا

 . اإلهلل

 !اهلل ؾمٌح٤من :مداطمؾة

 يٓمٌخ اًمزوج هق اًمذي اخل٤مرضمٞم٦م، وزير يّمٌح يقم ي٠ميت ظم٤مئػ أن٤م: يٕمٜمل :ايمشقخ

 . اخل٤مرضمٞم٦م وزيرة هل شمّمٌح وشُمَٕمٚمِّؿ، خترج اًمتل وهل ويٙمٜمس،

 . اًمداظمٚمٞم٦م وزير يٌ٘مك وهق :مداطمؾة

 . جيقز ٓ اإلهلل، ًمٚمٜمٔم٤مم ىمٚم٥م هذا ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 . جيقز ٓ :مداطمؾة

 ظمٚم٘مف ذم وهلل سم٤مًمٕم٘مؿ، اسمُتكم ىمد يم٤من أو اًمزواج، أول ذم يم٤من ًمق أُم٤م :ايمشقخ

 . وطمٙمؿ ؿم١مون

 !اهلل ؾمٌح٤من :مداطمؾة
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 أُم٤م اًمٌٜم٤مت، هب٤م اهلل ٜمٗمعومٞم اًمرضم٤مل خت٤مًمط وٓ ُمٚمتزُم٦م، ُمتحج٦ٌم وهل :ايمشقخ

ؼ أن اًمرضمؾ قمغم وجي٥م أوٓده٤م، شمرسمٞم٦م قمغم شم٘مقم أن ومٞمج٥م أوٓد، هل٤م وهٜم٤مك  ُيـَح٘مِّ

 رب ىم٤مل وًمذًمؽ ًمٚمرضم٤مل، وًمٞمس ًمٚمٜم٤ًمء اًمدار اًمدار، ظم٤مرج سمٕمٛمؾ ي٘مقم سم٠من وزارشمف،

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم

  ىم٤مل؟ ُم٤مذا :مداطمؾة

َـّ  ذِم  َوىَمْرنَ ▬ :ايمشقخ ـَ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم ضْم َج  شَمؼَمَّ [ 55:إطمزاب♂ ]إُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم٦َّمِ  شَمؼَمُّ

 اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج وشمتؼمج خترج ٓ وم٘مد يٜمٗمٙم٤من، وىمد يتالزُم٤من ىمد طمٙمامن، ومٞمٝم٤م وأي٦م

٦م طم٤مضم٦م سمدون أو رضورة سمدون خترج وًمٙمٜمٝم٤م إومم، حَّ
 .ُُمٚمِ

 اًمٜم٤ًمء ذم صؾإ: اعمح٘م٘ملم اًم٤ًمًمٗملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ي٘مقل يمام اعمرأة ذم وم٤مٕصؾ 

 سمٕمض ومٞمف اًمذي اًم١ًمال هذا ذم أي٦م شمٜمٕمٙمس وأن اًمؼُموز، اًمرضم٤مل وذم اجلٚمقس

 اًمدوائر ذم َيْٕمَٛمٚمـ طمٞم٨م اًمٞمقم، اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم واىمع قمـ ومْمالً  اًمٓمٞم٦ٌم، اعمقاصٗم٤مت

 .اًمنمع ظمالف يمٚمف وهذا واعمّم٤مٟمع، اعمٕم٤مُمؾ وذم

 قمـ وَمتِّش وأن٧م دارك، شمٚمزم أن وَمُٛمره٤م وزوضمؽ، ٟمٗمًؽ قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م إن: إذاً 

ٌَٚمِّغ سم٠من ُأيَمٚمِّٗمؽ وأن٤م ومٌٚمٖمف، ًمؽ ص٤مطم٥م قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م وإن ًمؽ، قمٛمؾ  ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م شُم

 . اًمٌالغ إٓ قمٚمٞمٜم٤م وُم٤م

 . وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ :مداطمؾة

 (11: 38: 51/   361/  واًمٜمقر اهلدى) 

 زمذيمك أمرها إن ايمسـة سمطبقق دم زوصمفا سمطقع أن اظمرأة فمعم هل

 اًمزوج أُمر ومٝمؾ واضمٌف، ًمزوضمٝم٤م اًمزوضم٦م ـم٤مقم٦م أن اعمٕمروف ُمـ ؿمٞمخٜم٤م، :ايمسائل

ٌِّؼ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م سمًٜم٦م ًمزوضمتف  قمٚمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م ـم٤مقم٦م أن سم٤مقمت٤ٌمر اًمًٜم٦م هذه شُمَٓم

 واضمٌف؟

 . ُمٕم٤مضمزهت٤م سمذًمؽ ي٘مّمد ٓ أنف يٜمٔمر أن جي٥م ًمٙمـ يمذًمؽ، هق :ايمشقخ
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 . ـمٌٕم٤مً  ٓ، :ايمسائل

 .رسمٞمتٝم٤مشم سمذًمؽ ي٘مّمد إٟمام :ايمشقخ

 . هذا :ايمسائل

 ٓ؟ يمٞمػ جي٥م :ايمشقخ

 . جي٥م :ايمسائل

 .ُمٕمٚمقم :ايمشقخ

 (11: 23: 54/ 265/واًمٜمقر اهلدى)

 يمؾزوج اظمباح ايمتزيُّن ضمدود

ة: ي٘مقل ؾم١مال :مداطمؾة  سمذًمؽ شمريد وهل اًمٌٞم٧م، ذم ًمزوضمٝم٤م شمتجٛمؾ اعمرأ

 . مجٞمؾ سمٛمٔمٝمر أُم٤مُمف واًمٔمٝمقر زوضمٝم٤م إرو٤مء

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ايمشقخ

 ومٞمٝم٤م اؿمؽميم٧م هذه اًمتجٛمٞمؾ أنقاع أن اًمٕمٚمؿ ُمع ذًمؽ؟ ُمـ اح٤مٟمع هق ُم٤م :مداطمؾة

 يم٤من اًمقضمف ـماِلء أن ؾمٞمام وٓ سم٤مًمٙم٤مومرات، ظم٤مص٦م ًمٞم٧ًم ومٝمل واًمٙم٤مومرات، اعمًٚمامت

َـّ  وأهنـ قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً   سم٤مًمقرس، وضمقهٝمـ يٓمٚملم يُم

 اًمرد؟ اًمتٗمّمٞمؾ ٟمرضمق

ة سم٠مس ٓ :ايمشقخ  .ًمنميٕمتٝم٤م اًمزيٜم٦م هذه ذم خم٤مًمٗم٦م ٓ سمام ًمزوضمٝم٤م، ـشمتزي أن ًمٚمٛمرأ

 احلدي٨م، ذم اًمقارد هذا واًمٓمكم هل٤م، جيقز ٓ ومٝمذا خم٤مًمٗم٦م ومٞمف سمام شَمَزيَّٜم٧م إذا أُم٤م 

 .سمجقازه ٟم٘مقل أن إٓ ٟمًتٓمٞمع ٓ ـمٌٕم٤مً  ومٝمق

 وإٟمام رء، ذم اإلؾمالم ُمـ وًمٞمس أضمٜمٌل أُمر ومٝمق اًمٞمقم، اعمٕمروف اًمَٓمْٚمـل ًمٙمـ 

 ظمرضمقا  ظمرضمقا  ًَمـامَّ  صمؿ ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ اؾمُتْٕمِٛمروا طمٞمٜمام اًمٙمٗم٤مر قمـ شمٚم٘مقه اعمًٚمٛمقن

 .سمٕمدهؿ ُمـ آصم٤مرهؿ وشمريمقا 
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 ٓ طمٞم٨م ُمـ أصم٤مر هذه ذم ٟم١ميدهؿ ٟمح٤مرهبؿ، أن ٟمريد سم٠منٜم٤م ٟمزقمؿ اًمذيـ ومٜمحـ 

 .ٟمِمٕمر وٓ ٟمدري

 زيٜم٦مٍ  وسملم اًمٙم٤مومرات، أو اًمٙمٗم٤مر قم٤مدة ُمـ هل زيٜم٦مٍ  سملم اًمتٗمريؼ ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ 

 . دمقز ٓ وشمٚمؽ ضم٤مئزة ومٝمذه سم٤معمًٚمٛملم، ظم٤مص٦م قم٤مدة إهن٤م لي٘م٤م ُم٤م أىمؾ

 .: ..( 2: 41/  35/  واًمٜمقر اهلدى)

 يمؾزوج َرضِمم ايمزوصمة أهل هل

 .ُمثالً .. ظمقاهت٤م أُمٝم٤م، ًمٚمزوج؟ َرطِمؿ اًمزوضم٦م أهؾ هؾ :ايمسمال

 طمجر اسمـ» ذيمره اًمذي وهذا أرطم٤مم، هؿ إب أىم٤مرب يمؾ: ىمقل هٜم٤مك :ايمشقخ

 ش.ًم٤ٌمريا ومتح» ذمش اًمٕمً٘مالين

 ٟم٤ًمء، ومٞمٝمؿ يٙمقن وىمد سمٜم٤مت، ومٞمٝمؿ يٙمقن ىمد إىم٤مرب ه١مٓء ؿمؽ سمال ًمٙمـ 

 أّٓ  ظمٚمقة، هٜم٤مك يٙمقن أّٓ  اًمنمقمٞم٦م، احلدود ومٞمٝم٤م ُيراقمك أن جي٥م ُمقاصٚمتٝمؿ ومحٞمٜمئذٍ 

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م.. قمقرة قمـ يمِمػ هٜم٤مك يٙمقن

 أن ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم طمديث٤مً  هٜم٤مك ٕن ومٞمٝم٤م: إؿمٙم٤مل ٓ اًمدائرة هذه وشمقؾمٞمع

 ش.أبٞمف ُودِّ  أهؾ اًمرضمؾ َيِّمؾ أن اًمؼم َأبَرَّ  ُمـ إن: »ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اعمقاصٚم٦م هذه ًمٙمـ اًمقًمد، ُمـ ُمقاصٚمتٝمؿ يٜمٌٖمل إب ووم٤مة سمٕمد إب وم٠مصدىم٤مء

 .اًمنميٕم٦م طمدود ذم شمٙمقن

 قمٜمده ًمٙمـ سمٞمتف، ذم يزوره أن يريد هق اعمتقرم ًمألب صديؼ هٜم٤مك يم٤من إذا: ُمثالً  

 ٓ ًمٙمـ ُم٤مٟمع، هٜم٤مك ًمٞمس ذقمل سمٚم٤ٌمس اًمزوضم٦م شمٔمٝمر ىمد زوضم٦م، دهقمٜم.. ُمثالً  سمٜم٤مت

 يمثػم ذم ي٘مع مم٤م ذًمؽ وٟمحق.. وهمريب ذىمل ُمٜمف اًمذي احلدي٨م جيقز ٓ اخلٚمقة، جيقز

 .اعمختٚمٓم٦م اعمج٤مًمس ُمـ

 .وذوـمٝم٤م سم٘مٞمقده٤م إٟمام سم٢مـمالىمٝم٤م، شم١مظمذ ٓ ُم٠ًمخ٦م يمٙمؾ اعم٠ًمخ٦م طم٤مل يمؾ ومٕمغم 

 .اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم
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 .ؿمٞمخ ي٤م اًمٕمٙمس ىمّمدٟم٤م :مداطمؾة

 هق؟ ُم٤م اًمٕمٙمس، ىمّمدت :ايمشقخ

 ًمزوضمٝم٤م؟ رطمؿ أظمتٝم٤م،.. أُمٝم٤م اًمزوضم٦م يٕمٜمل: ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 .أضم٤مٟم٥م يٙمقٟمقا  ه١مٓء ٓ، :ايمشقخ

 .يمامن وأُمٝم٤م :مداطمؾة

 هذه؟ مح٤مة سمتٙمقن ُملم، أم :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .َُمـْحَرم احلامة ٓ، :ايمشقخ

 .ٜم٤مؿمٞمخ ي٤م اخلػم جيزيؽ اهلل :مداطمؾة

 ( 13: 38: 38/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 زوصمته مع وايمدسمه طمالهمات مع ايمزوج يتعامل ىمقف

 ومٙمٞمػ اًمزوضم٦م، ُمع ُمِم٤ميمؾ شم٥ًٌم ىمد اًمقاًمدة وهذه واًمدة زم أن٤م  :ايمسمال

 اًمٕمٛمؾ؟

ر :ايمشقخ  قمٜمدك ًم٧ًم أن٤م اجلقاب، يٙمقن أن يٜمٌٖمل ُم٤مذا اًم١ًمال، هذا ذم أومٙمِّ

 طمتك زوضمتؽ، ُمع هل شمتٍمف ويمٞمػ واًمدشمؽ ُمع شمتٍمف أن٧م يمٞمػ أقمرف طمتك

سم٤مً  ًمؽ أىمقل  ًمٕمٚمؽ وًمٙمـ اًمٕمٛمؾ، يٙمقن يمٞمػ أدري ٓ يمذا، اًمٕمٛمؾ ؾم١ماًمؽ قمغم ضمقا

َّٓ  َرسمَُّؽ  َوىَم٣َم : ▬وضمؾ قمز اهلل ىمقل شمًتحي ٌُُدوا َأ َّٓ  شَمْٕم ـِ  إِي٤َّمهُ  إِ ًمَِدْي ٤مًٟم٤م َوسم٤ِمًْمَقا ًَ  إطِْم

٤م َـّ  إُِمَّ ٌُْٚمَٖم ٤م اًْمِٙمؼَمَ  قِمٜمَْدكَ  َي ٤م وْ أَ  َأطَمُدمُهَ ٤م َوٓ ُأف   هَلاَُم  شَمُ٘مْؾ  وماَل يماِلمُهَ ًٓ  هَلاَُم  َوىُمْؾ  شَمٜمَْٝمْرمُهَ  ىَمْق

لِّ  ضَمٜم٤َمَح  هَلاَُم  َواظْمِٗمْض *   يَمِرياًم  ـَ  اًمذُّ مْح٦َمِ  ُِم بِّ  َوىُمْؾ  اًمرَّ ♂ َصِٖمػًما  َرسمَّٞم٤َميِن  يَماَم  اْرمَحُْٝماَم  رَّ

ء]  أي٦م؟ ههذ ذم رسمؽ ىم٣م يمام أُمؽ ُمع  شمٗمٕمؾ أن٧م ًمٕمٚمؽ ،[24-25:اإلها

 ..ؿمٞمخ ي٤م  :مداطمؾة
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 .أي٦م هذه ذم رسمؽ ىم٣م ُم٤م شمٗمٕمؾ ًمٕمٚمؽ دمٞم٥م، وٓ أؾم٠مخؽ  :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ  :مداطمؾة

 اعمِمٙمٚم٦م؟ هل ُم٤م إذاً   :ايمشقخ

ع شَمـْجَٝمؾ أهن٤م هل اعمِمٙمٚم٦م  :مداطمؾة  وقمٜمدُم٤م زوضمتل، وُمع سمٞمتل ذم وخت٤مًمٗمف اًمنمَّ

 ..ؿمٞمخ ي٤م ُمث٤مًٓ  أقمٓمٞمؽ... 

 أبق آزر ُمـ والًٓ  أؿمد ُمثالً  هل هؾ ُمثٚم٦م،ًمأل سمح٤مضم٦م ًمًٜم٤م ٓ،  :ايمشقخ

 إسمراهٞمؿ؟

 .ؿمٞمخ ي٤م ضمٞمداً  اًم٘مّم٦م هذه أقمرف ٓ أن٤م  :مداطمؾة

 أبقه ويم٤من اًمرمحـ، ظمٚمٞمؾ يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أن شمٕمرف ٓ أن٧م  :ايمشقخ

 َأب٧َِم  َي٤مش ▬أب٧ِم  ي٤مش.. »أب٧ِم  ي٤مش.. »أب٧ِم  ي٤م: »ًمف ي٘مقل دائامً  اًم٘مرآن ذم ووقمٔمف ُمنميم٤ًم،

ٞمَْٓم٤منَ  ٌُدِ شَمٕمْ  ٓ  ُمٝمام وواًمدشمؽ ُمنمك، وهق ُمٕمف يؽمومَّؼ دائامً  ومٙم٤من ،[44:ُمريؿ♂ ]اًمِمَّ

 ذم شمؽمومَّؼ أن وم٤معمٝمؿ ُمنميم٦م، ًمٞم٧ًم -اهلل ؿم٤مء إن- ومٝمل ىمٚم٧َم، يمام ضم٤مهٚم٦م يم٤مٟم٧م

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا ُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م،

 وشمًٛمع اهلل ؿم٤مء إن ص٤محل٦م هل هؾ سمزوضمتؽ يتٕمٚمؼ ومٞمام أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 وشمٓمٞمٕمؽ؟ يمالُمؽ

 .اًمنمع سمٕمض دمٝمؾ أجْم٤مً  هل.. صم٤مٟمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م هذه  :مداطمؾة

ومم ُمِمٙمٚمتلم، سملم عمِمٙمٚم٦م ضمقاسم٤مً  ُمٜمل شمريد ومٙمٞمػ: وًمذًمؽ  :ايمشقخ  سم٠مُمؽ ُمتٕمٚم٘م٦م ٕا

ظمرى  .ُمٕم٤مً  واًمٕم٘مؾ اًمنمع ي٘متْمٞمف سمام اعمِمٙمٚم٦م طُمّؾ  وم٠من٧م سمزوضمتؽ، ُمتٕمٚم٘م٦م وٕا

 ( 11: 19: 25/ 457/واًمٜمقر اهلدى)
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 أو ؽمػره ضمال دم ايمتطوع صقام من زوصمته مـع يمؾرصمل هل

 ايمبقت فمن نمقازمه

ً، اًمزوج اًمرضمؾ يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة  ومٝمؾ زوضمتف، صٞم٤مم قمدم وـمٚم٥م ُم٤ًمومرا

 ..أم شمٕمّمف

 ومٝمٛم٧م ُم٤م طم٥ًم أىمؾ مل إن ؾمٛمٕم٧م ُم٤م طم٥ًم ٕين اًم١ًمال: قمكمّ  أقمد :ايمشقخ

 .قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ

 .ذاشمف اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم: يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ؾم١ماًمؽ أقمد :ايمشقخ

 زوضمتف؟ صٞم٤مم قمدم وـمٚم٥م ُم٤ًمومراً  يم٤من ًمزوجا أن ًمق :ايمسائل

 اًمتٓمقع؟ صقم شمّمقم أّٓ  ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م ي٤ًمومر أن ىمٌؾ: يٕمٜمل :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

: يٕمٜمل ُم٤ًمومر، أنف اعمقوقع ذم اجلديد اًمٌمء أن٧م ًمٙمـ اجلقاب، ؾمٌؼ :ايمشقخ

 .شمٓمٞمٕمف أن ومٞمج٥م وًمذًمؽ اًمٜمٔمر، سمٕمٞمد ؿمٞمخ ي٤م اًمرضمؾ ًمٙمـ هب٤م، يتٛمتع أن يتٛمٙمـ ٓ

 هقى؟ قمـ اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا :ايمسائل

 وهق زوضمٝم٤م سم٢مذن شمّمقم أن اعمرأة هنل ذم ضم٤مء ُم٤م احلدي٨م ًمٗمظ: ؿمٞمخ ي٤م :ايمسمال

 .سم٢مذٟمف إٓ طم٤مرض وهق ًمٗمظ طم٤مرض،

 طم٤مرض؟ وهق :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

رٟم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك أن٧م أن :ايمشقخ رٟم٤مه يمٜم٤م وإن ٟم٤مؾملم، ًمف يمٜم٤م سمٌمء شُمذيمِّ  شَمَذيمَّ

 أظمٞمٜم٤م يمالم ذم ؾمٌؼ يم٤من صحٞمح٦م يمقهن٤م ُمع وًمٙمـ صحٞمح٦م، ٚمٗمٔم٦ماًم هذه أن أذيمر ومام
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 إن: ىم٤مل وهق اًمزي٤مدة، هبذه اعمذيمر اًم١ًمال هذا قمـ ضمقاب هل يمٚمٛم٦م اًمرمحـ قمٌد أيب

ٌُّدي؟ أم اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل احلدي٨م  شَمَٕم

ق وأفمٜمؽ  ذم ُيالطمظ ومٕمالً  اًمزوج يم٤من إنش طم٤مرض وهق» ومحٞمٜمئذٍ  أُمريـ، سملم َُمَٕمٜم٤َم شُمَٗمرِّ

 ًمٞمس اًمذي اًمْمٕمػ وإمم اًمقهـ إمم هب٤م ي١مدي ذًمؽ أن شمٓمققم٤مً  صٞم٤مُم٤مً  ص٤مُم٧م إذا أهن٤م زوضمتف

تف: ذم وًمق ص٤محلف ُمـ  يٛمٜمٕمٝم٤م وىمد سمؾ وم٘مط، ضمٜمًٞم٤مً  هب٤م يتٛمتع أن ُمـ يٛمٜمٕمف ًمٞمس ذًمؽ ٕن همٌٞم

ٜمٞمٝم٤م، ًمداره٤م ظمدُمتٝم٤م سمقاضم٥م شم٘مقم أن  ٟم٘مقل أنٜم٤م دام ُم٤م هم٤مئ٤ٌمً، يم٤من وًمق ذًمؽ اًمزوج رأى وم٢مذا وًم

٤مَ ً، يم٤من وًمق ومحٞمٜمئذٍ  اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ي٨ماحلد أن ٟمٗمٝمؿ أو  طمتك وأيمرر اًمزي٤مدة هذه وشمٙمقن هم٤مئ

 قمغم ضم٤مءت شمٙمقن ومٝمل وصحٞمح٦م حمٗمقفم٦م اًمزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م وًمق اًمتٕمٌػم، ذم دىمٞم٘ملم ٟمٙمقن

 ومٛمـ صم٤مسمت٦م، همػم وأظمرى اًمث٤مسمت٦م اًمٜمّمقص سمٕمض ذم ُمثٚمف ي٠ميت مت٤مُم٤مً  هذا وؿمٌٞمف اًمٖم٤مًم٥م، ُمالطمٔم٦م

ول اًمٜمقع سم٤َم شم٠َميُْمٚمُقا  ٓ: ▬اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمثالً  ٕا  .[351:قمٛمران آل] ♂ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم اًمرِّ

 همػم اًمرسم٤م أيمؾ قمـ اطمؽمازاً  ًمٞمس[. 351:قمٛمران آل♂ ]ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم: ▬شمٕم٤ممم وم٘مقًمف

 اًم٘مٞمد هذا ضم٤مء وإٟمام ٓ، ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤موم٤مً  اًمرسم٤م ذًمؽ ُمـ َيـْحُرم وإٟمام ومٞمجقز، ُمْم٤مقمٗم٦م أوٕم٤مف

 اًم٘مرآين اًمٜمص ومج٤مء ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤موم٤مً  اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ يقُمئذٍ  اًمٜم٤مس ىمعوا قمـ ُمٜمٌٝم٤مً 

سم٤َم شم٠َميُْمٚمُقا ٓ : ▬هلؿ ىم٤مئالً  هلؿ ٟم٤مهٞم٤مً   [.351:قمٛمران آل♂ ]ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم اًمرِّ

 ٓ والًم٦م سمدقم٦م اسمتدع ُمـ: »وٕمػ ؾمٜمده٤م وذم حتيين اًمتل اًمٜمّمقص ُمـ ُمثالً 

 احلدي٨مش احلدي٨م إًمخ... هب٤م قمٛمؾ ُمـ ووزر ٤موزره ومٕمٚمٞمف ورؾمقًمف اهلل شمريض

 طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمقارد سم٤مًمٚمٗمظ صحتف ُمٕمروف

 سم٤مًمًٜمد احلدي٨م هذا أُم٤مش وزره٤م ومٕمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ.. أضمره٤م ومٚمف

 اؾمتدل ورؾمقًمف اهلل شمريض ٓ والًم٦م سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ: ىم٤مل اًمْمٕمٞمػ

 اهلل شمريض سمدقم٦م اسمتدع إذا سم٠منف اًمّمٗم٦م هبذه -رأجٜم٤م ذم اعمٌتدقملم- ت٠مظمريـاعم سمٕمض

 وصػ ىمٞمد هق وإٟمام اطمؽمازي٤ًم، ىمٞمداً  ًمٞمس اًم٘مٞمد ومٝمذا والًم٦م، ومٚمٞم٧ًم ورؾمقًمف

 .ورؾمقًمف اهلل شمريض ٓ والًم٦م صٗمتٝم٤م اًمٌدقم٦م يمؾ اًمٌدقم٦م أن: أي ًمٚمٌدقم٦م،

 ( 11: 47: 59/ 473/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 36: 58/ 473/واًمٜمقر اهلدى)



 الزًجات تعدد
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 دم رزمعأ فمن ايمزيادة حتريم دم ايمثؼػي نمقالن ضمديث ضمجقة

 ايمـؽاح

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 أؾمٚمؿ: ىم٤مل قمٛمر: اسمـ قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمزهري، قمـ وهق اًمث٘مٗمل: همٞمالن طمدي٨م

 أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل وم٠مُمره ُمٕمف، وم٠مؾمٚمٛمـ اجل٤مهٚمٞم٦م، ذم ٟمًقة قمنم وحتتف اًمث٘مٗمل، همٞمالن

 زرقم٦م وأبق طم٤مشمؿ أبق وطمٙمؿ واًمؽمُمذي، ُم٤مضمف، واسمـ أمحد، رواه أرسمٕم٤م: ُمٜمٝمـ خيت٤مر

 .أصح اعمرؾمؾ سم٠من

 .سم٤مًمٌٍمة ُمٕمٛمر ومٞمف وهؿ مم٤م احلدي٨م هذا أن: ُمًٚمؿ قمـ احل٤ميمؿ وطمٙمك

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 وٟمًٌقه هذا، ُمٕمٛمر طمدي٨م قمغم اًمٙمالم - اهلل رمحٝمؿ - اًمٕمٚمامء أـم٤مل ًم٘مد: ىمٚم٧م

 ٕن ذًمؽ: حت٧م ـم٤مئؾ ٓ أن أرى وأن٤م ،ُمقصقٓ رواه طمٞم٨م اًمقهؿ، إمم رأج٧م يمام

 أظمرضمف قمٛمر: اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد ُمقصقٓ ـمري٘مف همػم ُمـ ورد ىمد احلدي٨م

: اجلرُمل اهلل قمٌٞمد سمـ ؾمٞمػ ـمريؼ ُمـ : ش385/  7» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش414» اًمدارىمٓمٜمل

ر صمٜم٤م  .سمف...  قمٛمر اسمـ قمـ وؾم٤ممل، ٟم٤مومع، قمـ أجقب، قمـ جمنم، سمـ ها

 قمغم اًمزي٤مدة حتريؿ قمغم احلج٦م ىم٤مُم٧م وسمف ومٞمف، ُمٓمٕمـ ٓ صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .إرسمع

 (489/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمـؽاح دم أرزمع فمعم ايمزيادة ضمرمة فمعم ايمصحازمة إمجاع شمبوت

 [:اًم٤ٌمب هذا ذم اإلمج٤مع دقمقة رد ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 قمٜمد ظمٓمٌٝم٤م وأجن أهقهن٤م ومام وأُمث٤مًمف، اعمّمٜمػ ُمـ اإلمج٤مع سمدقمقى اًم٘مٕم٘مٕم٦م وأُم٤م

 اًمّم٤ٌمغ، واسمـ اًمٔم٤مهري٦م، ظم٤مًمٗمتف إمج٤مع يّمح ويمٞمػ اجلٚم٦ٌم، هذه ٗمزقمفشم مل ُمـ
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 ُمـ وصمٚم٦م اًمِمٞمٕم٦م، ُمـ ومج٤مقم٦م اًمرؾمقل، آل ٟمجؿ إسمراهٞمؿ سمـ واًم٘م٤مؾمؿ واًمٕمٛمراين،

 .اعمت٠مظمريـ حم٘م٘مل

 [:األيمباين همعؾق]

 وم٘مد اإلمج٤مع، سمٕمد ـمرأ  ٕنف سمف: يٕمتد ٓ اخلالف هذا سم٠من هذا: قمـ وجي٤مب: ىمٚم٧م

 قمٍم أدرك إٟمف سمؾ :- اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ وهق - اًمًٚمامين قمٌٞمدة - ٜم٤مُم شم٘مدم يمام - ٟم٘مٚمف

 ذم اًمذهٌل ىم٤مل وًمذًمؽ يٚم٘مف، ومل سمًٜمتلم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة ىمٌؾ أؾمٚمؿ وم٢مٟمف اًمٜمٌقة:

 وأظمذ سم٤مًمٞمٛمـ، ُمٙم٦م ومتح زُمـ أؾمٚمؿ صح٤مسمٞم٤م: يٙمقن أن يم٤مد» ش:47/  3» شاًمتذيمرة»

 .شاًم٘مْم٤مء ذم ذحي٤م يقازي يم٤من: ِمٕمٌلاًم ىم٤مل ُمًٕمقد، واسمـ قمكم، قمٜمف

 وُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وهؿ ؾمٞمام ٓ - قمٍمه أهؾ إمج٤مع ٟم٘مؾ إذا اإلُم٤مم هذا ومٛمثؾ

 :- ًمتٗمرىمٝمؿ ُمٕم٤مسهؿ ُمـ همػمهؿ إمج٤مع ُمٕمروم٦م ُمـ سمٙمثػم أجن اعمٕم٤مس ُمـ إمج٤مقمٝمؿ

 - اًمّمح٤مسم٦م: أقمٜمل - ُمٜمٝمؿ أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ مل أنٜم٤م وي١ميده ًمّمحتف، اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ

 . ومت٠مُمؾ أرسمع: ُمـ سم٠ميمثر شمزوضمف ٟم٘مؾ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ وهمػمهؿ

 (2/496) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 اظمساواة يؾزم همال همقفا سمؽؾقف ال ايمزوصمات إلضمدى ايمؼؾب حمبة

 [:اإلمام ومال]

 حم٦ٌم أُم٤م وٟمحقه، واعمٌٞم٧م إومٕم٤مل ذم[ زوضم٤مشمف أي] سمٞمٜمٝمـ يًقي ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من

 ٝم٤مومٞم شمٙمٚمٞمػ ٓ حمٌتٝمـ أن قمغم اعمًٚمٛمقن وأمجع ُمٜمٝمـ، أيمثر قم٤مئِم٦م حي٥م ومٙم٤من اًم٘مٚم٥م

 .ؾمٌح٤مٟمف هلل إٓ قمٚمٞمٝم٤م ٕطمد ىمدرة ٓ ٕنف

 (453 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)



 تعدد مصزًعَة حٌل شبوات

 الزًجات
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 ظم٤مًمد إخ ؾم١مال قمـ اإلضم٤مسم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ يمالُمٙمؿ ذم ذيمرشمؿ ؿمٞمخٜم٤م... :اظمؾؼي

 اًمٜمّمقص حتريػ إمم ذهٌقا  اًمذيـ آؾمتدٓل ذم واًمْمالل اًمٌدع أهؾ ُمآظمذ إمم

 اعمٜمَحك، هذا يٜمحك ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ ٟمرى هذه أج٤مُمٜم٤م ذم وٟمحـ اعمٕم٤مين، وشمٖمٞمػم

 قمكمّ  سمحدي٨م حيت٩م سمٕمْمٝمؿ ُمـ ومٜمًٛمع آؾمتدٓل: ذم واًمْمالًم٦م اًمٌدع أهؾ ُمٜمحك

: ًمف وىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ًمف ي٠مذن ومل ضمٝمؾ أيب اسمٜم٦م خيٓم٥م أن أراد قمٜمدُم٤م

ُم٤مً  ُأطِمّؾ  ٓ إين» م وٓ طَمَرا  شمٕمداد اًمتٕمداد، ُمٜمع قمغم احلدي٨م هبذا حيتجقنش ًٓ طَمال ُأطَمرِّ

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ اًمِمٌٝم٦م؟ هذه قمـ اجلقاب هق ومام اًمزوضم٤مت،

 اًمٙمالم؟ هذا ي٘مقل ُمـ هذا، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م واهلل :ايمشقخ

 .اًمٖمرب وراء اٟم٤ًمىمقا  يٕمٜمل اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم :اظمؾؼي

 ـمٌٕمقا  اعمٍمي٦م، إلذاقم٦ما ذم ظم٤مص٦م يمثػماً  أقمرف أن٤م هذا، ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، :ايمشقخ

 إٟمف اهلراء هذا ُمثؾ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ًمٙمـ ًميورة، إٓ اًمتََّٕمدد جيقز ٓ أنف قمغم اعمٍميلم

 ُم٤م قمٜمف اهلل ريض قمكم أراد طمٞمٜمام وم٤مـمٛم٦م قمغم اًمزواج ذم قمكم سمحدي٨م آؾمتدٓل

 يقم يمؾ أنف سمٞمجقز ؾمٛمٕمل، يٓمرق ُمرة ٕول وهذا احلدي٨م، هبذا حيتجقن ؾمٛمٕمتٝمؿ

 .ضمٝمؾ إمم ٟمٛمٌم ضمٝمؾ، ذم ٟمحـ

 .يقم يمؾ ؿمٞمخ ي٤م ًمألؾمػ :اظمؾؼي

 سم٠مرسمع اًمزواج ىمٞمَّد وضمؾ قمز اهلل أن طمقًمف يدٟمدٟمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م يمؾ: اًمِم٤مهد :ايمشقخ

. صحٞمح وهذا اًمزواج، ًمف جيقز ومال يٕمدل ٓ اإلٟم٤ًمن يم٤من يٕمٜمل وم٢مذا سم٤مًمٕمدل، هق

ـْ : ▬إظمرى سم٤مٔي٦م ي٘مقًمقن ًمٙمٜمٝمؿ َتٓمِٞمُٕمقا  َوًَم ًْ  ،[٤ً:329مءاًمٜم♂ ]شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ  شَم

 أُم٤م اجل٤مدة، قمـ اعمٜمحروملم أوئلؽ ُمـ ٟمًٛمٕمف ٟمحـ اًمذي ومٝمذا سم٤مـماًل، شم٠مويالً  ي١موًمقهن٤م

 وَم٤مٟمِٙمُحقاْ ▬ واوح٦م: ومحجتٜم٤م ضمدًا: همري٥م أُمر ومٝمذا احلدي٨م، هذا سمٛمثؾ حيتجقا  أن

ـَ  ًَمُٙمؿ ـَم٤مَب  َُم٤م ٤مء ُمِّ ًَ  ح٤مذا ٤مأن اعمًٚمٛملم: قمٛمؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ،♂ َوُرسَم٤معَ  َوصُماَلَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 ُمـ يمثػماً  ٕنف :[333:اًمٜم٤ًمء♂ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ▬اًمٙمٚمٛم٦م أول ذم ىمدُم٧م

 ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز ٓ أنف أي٦م، هبذه آؾمتدٓل طمقل يدٟمدٟمقن ٓ اًمٞمقم اًمدقم٤مة
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 ذم سيح ٟمص أي٦م هذه سمٞمٜمام ُمٜم٤مهجٝمؿ، ذم اًمًٚمػ خي٤مًمٗمقا  أن اخلٚمػ أي اعمت٠مظمريـ

 .ذًمؽ

 همػم شمزوج ومٝمق ٟمٗمًف، قمكم ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُم٘مدُمتٝمؿ ذم اًمّم٤مًمح ًٚمػوم٤مًم 

 ُمـ أيمثر زوضم٤مت قمٜمده ًمٞمس يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ وم٘مٚمٞمؾ سمٙمر، أبق ُمٜمٝمؿ سمٕمد، ومٞمام وم٤مـمٛم٦م

 .واطمدة زوضم٦م

 ٟمص وهذا واطمدة، ُمـ سم٠ميمثر اًمزواج جيقز ٓ إٟمف ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ يمٞمػ: وم٢مذاً  

ـْ : ▬هق اعمذيمقر واًم٘مٞمد اًم٘مرآن َتٓمِ  َوًَم ًْ  اًمٕمدل[ 329:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ  ٞمُٕمقا شَم

 ىم٤مل ُم٤م يم٤معمٕمٚم٘م٦م، جيٕمٚمٝم٤م أن قمـ هنك وًمذًمؽ اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل وهق يٛمٙمـ ٓ اًمذي

 هذا ًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٦م: هل وٓ زوج ذات هل ٓ يم٤معمٕمٚم٘م٦م جيٕمٚمٝم٤م أن هن٤مه ًمٙمـ شمتزوج،

ٌَْتدقم٤مً  يمقٟمف ُمع يٕمٜمل آؾمتدٓل  ٘مٓمقعاعم اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص خي٤مًمػ مم٤م أجْم٤مً  ومٝمق ُُم

 .سمدًٓمتٝم٤م

 .اخلػم جيزيٙمؿ اهلل :اظمؾؼي

 وأتقب أؾمتٖمٗمرك أن٧م، إٓ إهل  ٓ أن أؿمٝمد وسمحٛمدك، اهلل وؾمٌح٤مٟمؽ :ايمشقخ

 .إًمٞمؽ

 ( 11: 49: 12/ 737/واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوصمقة اخلالهمات ضمول كصقحة

 أومراح ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م سم٘مدر وُمرير، صٕم٥م طم٤مهل٤م اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمخٜم٤م، :ضمسن فمقم ايمشقخ

 أن أريد ٓ يٕمٜمل ويٛمًك ؾمٕمٞمداً  اإلٟم٤ًمن يّمٌح ىمد اهلل وؾمٌح٤من ذًمؽ، قمٙمس ومٞمٝم٤م

 حيٗمٔمٙمؿ اهلل ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًم٤ٌمل ُُمٜمَٖمَّص أو ٟمٙمدا يٕمٜمل يٛمز وًمٙمـ ؿم٘مٞم٤م، أىمقل

ٟمٜم٤م أطمد ىمران قم٘مد قمغم ؿم٤مهداً  أيمقن أن اهلل ىمدر ؿمٞمَخٜم٤م أج٤مم ىمٌؾ  أظم٧م وقمغم إظمقا

 سمحٙمؿ يٕمٜمل وًمٙمـ ص٤مسمراً، اهلل قمٜمد ٟمحًٌف أجْم٤مً  أخ اسمٜم٦م ص٤مسمرة، اهلل قمٜمد ٟمحًٌٝم٤م

 ُمـ رء إمم وشم١مدي حتّمؾ أُمقراً  ًمٕمؾ يٕمٜمل اًمتجرسم٦م، ىمٚم٦م وسمحٙمؿ اًمًـ صٖمر

 ُمـ ٟمقع قمٜمدهؿ يٙمقٟمقا  ىمد واًمذيـ اًمٗمْمؾ وأهؾ اعمّمٚمحقن ومٞمف حي٤مول اخلالف
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 هٜم٤مك يٙمقن أن قمًك سمر ويمٚمٛم٦م ظمػم ويمٚمٛم٦م إصالح يمٚمٛم٦م يتٙمٚمٛمقا  أن اًمتج٤مرب

 يمام اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم يٕمٜمل اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمٌح٤من وًمٙمـ ،واعمختّمٛملم اًمُٗمَرىَم٤مء سملم شمقومٞمؼ

 أن إمم اًمٕمِم٤مء ُمٜمذ ٟمحـ وأن اًمِ٘مَران، قم٘مد قمغم ؿم٤مهداً  يمٜم٧م أؾمٌقع ىمٌؾ ىمٚم٧م

ٟمف، قم٘مدٟم٤م اًمذي اًمٕمروس هذا سملم اإلصالح ٟمح٤مول وٟمحـ  قم٘مد قمغم ؿمٝمقداً  يمٜم٤م أو ىمرا

ٟمف ًمدا وـمٌٕم٤مً  ُمٜمف، يٓمٚم٘مٝم٤م أن يريد اًمٗمت٤مة واًمد أن أؾمٌقع ىمٌؾ ىمرا  وإخ يًٛمع، ًمقا

 اًمذيمر واًمٕمروس اًمٌٜم٧م واًمد: أرسمٕم٦م ٟمحـ أمحد أبق وأظمقٟم٤م يًٛمع، اًمذيمر اًمٕمروس

 ويم٤من ـمٌٕم٤ًم، يمثػماً  شمٙمٚمٛمٜم٤م: وم٠مىمقل أؾمت٤مذي، ي٤م يًٛمٕمٙمؿ اجلٛمٞمع أمحد، أبق وأظمقٟم٤م

 ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م قمٜمده اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت ـمرح ىمد اًمٕمروس واًمد أظمقٟم٤م ىمٌٚمٝم٤م

 شُمٗمٝمؿ ىمد يم٤من وإن ىمٌؾ، ُمـ ىمٚمتٝم٤م ُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م هذه ؾًمٕم: أن أىمقل وأن٤م يمٛمالطمٔم٤مت،

 ىمد ىمٞمٚم٧م اًمتل اعمالطمٔم٤مت هذه: أن٤م أىمقل ضمرى، اًمذي اًمٙمالم ُمٕمٔمؿ ظمالل ُمـ

- شمّمقري وًمٙمـ ُم٤م ؿمٞمئ٤ًم، اًمٜمٗمًٞم٦م قمغم ي١مصمر جمٛمققمٝم٤م يٙمقن وىمد ُمٝماًم، سمٕمْمٝم٤م يٙمقن

ىم٤مً  شمقضم٥م ٓ هذه أن -اًمتّمقر هذا ذم ُمٕمل أمحد أب٤م أظمل وًمٕمؾ  ُمٜمذ واٟمٓمالىم٤مً  ومرا

 سمح٤مضم٦م يٛمٙمـ إُمر وإٟمام ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م وٓ زواج صمٛم٦م هٜم٤مك وًمٞمس إول، إؾمٌقع

 وٟمّمػ ؾم٤مقم٦م أو شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقمتلم ُمٜمذ ومٜمحـ وذاك، هذا وٟمحق وإرؿم٤مد شمقضمٞمف إمم

 واًمٓمالق آٟمٗمّم٤مل إّٓ  أريد ٓ أن٤م: ي٘مقل اًمٕمروس واًمد اًمقاًمد إخ ويم٤من ٟمتٙمٚمؿ،

 ُمًتٕمد، وأن٤م أن إمم اًمٌٜم٧م، أريد أن٤م: ٘مقلي اًمٕم٤مىمد أو اعمتزوج وإخ وأصٛمؿ،

 سم٤معم٘م٤مسمؾ يقاضمٝمف ًمٙمـ آؾمتٓم٤مقم٦م، سم٘مدر أصٚمحٝم٤م أطم٤مول أن قمكمَّ  أظمذت اًمتل إؿمٞم٤مء

ر ه اًمٗم٤موؾ  إخ ىمٌؾ ُمـ يمٌػم سم٢مسا  ٟمريد ٓ: وي٘مقل اًمٕمروس، واًمد ظمػماً  اهلل ضمزا

 .اًمٗمراق هذا واًمٓمالق آٟمٗمّم٤مل إٓ

 .واىمٕم٤مً  يم٤من ًمٕم٘مدا أن يمالُمؽ ُمـ أومٝمؿ أن٤م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ اًمٕم٘مد، واىمع :ايمسائل

 . اًمٗمراق ذم[ طمجتف ُم٤م] :ايمشقخ

 ضم٤مز إن اًمٕمريس إخ ُمـ وشمٍموم٤مت ؿمٞمخٜم٤م طمقادث هل طمجتف :ايمسائل

 ىمٚم٧م، أن٤م هٙمذا اًمتٍموم٤مت، سمٕمض وأُمف اًمذيمر اًمٕمروس اًمتٕمٌػم، ضم٤مز إن اًمٕمريس
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 يمذًمؽ يم٤من إن وأىمر اًمٜمٗمس، ذم شم١مصمر ىمد جمٛمققم٦م هذه أن اهلل أُم٤مم ؿمٝم٤مدة وأؿمٝمد

 أطمٞم٤مٟم٤م ٟم٘مقل وًمٙمـ اًمٗم٤موؾ إخ ٟمتٝمؿ ٓ يمذًمؽ يم٤مٟم٧م إن سم٘مقل وٟمحـ ـمٌٕم٤ًم،

 . يقهؿ ىمد ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمٓم٤من

 . صحٞمح :ايمشقخ

 ضمزاه ٕظمٞمٜم٤م وذيمرهتام أن طمديثلم شمذيمرت أن٤م وسمخ٤مص٦م يٚمٌس وىمد :ايمسائل

 نأ يئس اًمِمٞمٓم٤من إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمٜمٌل ىمقل إول احلدي٨م ظمػم اهلل

 طمدي٨م: اًمث٤مين واحلدي٨م ،شاعمّمٚملم سملم اًمتحريش ذم وًمٙمـ أروٙمؿ ذم يٕمٌد

 وزوضمف، اًمرضمؾ سملم ومرق ًمٚمذي اًمت٤مج ويٚمٌس اًمٌحر قمغم قمرؿمف يْمع ح٤م اًمِمٞمٓم٤من

 يمثػم ذم يمثػما  ٟمت٠منك جيٕمالٟمٜم٤م احلديث٤من هذان ومٞمٕمٜمل احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م ُمٕمروف واحلدي٨م

 ًمٜم٤م ذيمر وقمٜمدُم٤م اًمٗمراق إٓ أريد ٓ أن٤م ي٘مقل ظمػم اهلل ضمزاه إخ ًمٙمـ إُمقر ُمـ

 قمٜمد وًمد جمٛمققمٝم٤م مخس شمٙمقن ىمد أرسمع شمٙمقن ىمد اصمٜمتلم واطمدة أطمداث هل طمجتف

 يٛمٙمـ ٓ ًمٙمـ...ُم١مصمرة ؿمؽ ٓ هل أن ٟمًتٛمع اًمذيـ ٟمحـ قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ ىمٜم٤مقم٦م اًمرضمؾ

 أريد ي٘مقل أن درضم٦م إمم شمّمؾ أن يٛمٙمـ ٓ احلٞم٤مة ذم قمِمٜم٤مه٤م اًمتل اًمتج٤مرب سمحٙمؿ

 ُمّمٛمؿ يمٚمف واًمٌٞم٧م اعمٞم٦م ذم وُمٞم٦م هبذا ُم٘متٜمع أن٤م ي٘مقل وهق ىم٤مهل٤م هق وًمٙمـ اًمٓمالق

 أُمران ؿمٞمخٜم٤م ومٓمٚمٌٜم٤م اًم٘مْم٤مي٤م، هذه آظمر وإمم يمذًمؽ أجْم٤م واًمٌٜم٧م اًمٌمء هذا قمغم

 يًٛمٕم٤من ومه٤م ًمألظمقيـ ُمٜمٙمؿ ضمدا وضمٞمزة يٕمٜمل شمٙمقن ًمٕمٚمٝم٤م يمٚمٛم٦م إول إُمر اصمٜم٤من

 إذا اًمٙمٚمٛم٦م هذه سمٕمد يٙمقن اًمث٤مين ٥مواًمٓمٚم اًمث٤مين اًم١ًمال أو اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٜم٘مٓم٦م يًتٛمٕم٤من

 . أؾمت٤مذي ي٤م قمٚمٞمٙمؿ إزقم٤مج ذم يم٤من ُم٤م

 ىمقل ُمـ اعمًٚمٛملم مجٞمع يٕمٚمؿ يمام ٟمحـ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك إزقم٤مج ذم ُم٤م :ايمشقخ

♂ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِّ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ▬ لمـٛمـ٤مًمـاًمٕم رب

 [.2:اح٤مئدة]

 . ٟمٕمؿ :ائلايمس

 قمغم ٟمتٕم٤مون وأٓ واًمت٘مقى اًمؼم قمغم ٟمتٕم٤مون أن وإٟم٤مصم٤م ذيمقرا مجٞمٕم٤مً  وم٠مُمرٟم٤م :ايمشقخ

 أن ٟمٗمز ذم يم٤من ي٘م٤مل يمام مت٤مشمٞمٙمٞم٤م أضم٧ٌم صمؿ أؾم٠مل أن ٟمٗمز ذم ويم٤من واًمٕمدوان، اإلصمؿ
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 اًمٌٜم٧م أهؾ أن اًم٤ًمسمؼ يمالُمؽ ُمـ اخل٤مـمر قمٗمق اجلقاب ومٙم٤من اًمٌٜم٧م؟ ُمقىمػ ُم٤م أؾم٠مل

 قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف اًمٌٜم٧م أبق وسم٤مًمت٤مزم اًمٌٜم٧م أذيمر وأن٤م ًمٚمٓمالق، ـمٚمٌٝم٤م ذم أبقه٤م ُمع ص٤موم٦م هل

ة أجام: »واًمًالم اًمّمالة  رائح٦م شمذق مل سم٠مس ُم٤م همػم ُمـ ـمالىمٝم٤م زوضمٝم٤م ُمـ ـمٚم٧ٌم اُمرأ

 اٟمٓمالىم٤م اًمّم٤محل٦م اعمرأة خيٓم٥م أن ظمٓم٥م إذا سمام ُم٠مُمقر اعمًٚمؿ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ ،شاجلٜم٦م

ة شمٜمٙمح: »مواًمًال اًمّمالة قمٚمٞمف  سم٘مقًمف ُمٜمف ومتًٙم٤م ُمٜمف  ومج٤مهل٤م، ح٤مهل٤م،: ٕرسمع اعمرأ

  اًمذي اخل٤مـم٥م أن فمٜمل وأن٤م ،شيداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات وم٤مفمٗمر وديٜمٝم٤م، وطمًٌٝم٤م،

 ٟمٔمـ  وهق إٓ ذيمرت يمام اًمٗم٤موؾ أبٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٜم٧م شمٚمؽ ظمٓم٥م ُم٤م ظمػماً  قمٚمٞمف أثٜمٞم٧م

 يٓمٚم٥م أن قمغم أىمدم وًمذًمؽ اًمديـ ذات أهن٤م أي ي٘م٤مل يمام اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م هل أهن٤م ومٞمٝم٤م

 اخل٤مـم٥م ذاك شمزوجيٝم٤م قمغم واومؼ طمٞمٜمام أجْم٤مً   أُمره٤م وزم صمؿ أُمره٤م، وزم ُمـ هب٤م اًمزواج

 ديٜمف شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  سم٘مقًمف ُمتٛمًٙم٤م اٟمٓمٚمؼ هق وم٠مجْم٤م

 ووزم اخل٤مـم٥مش قمريض ووم٤ًمد ومتٜم٦م إرض ذم شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ  ومزوضمقه وظمٚم٘مف

 وطمّمؾ وضمؾ قمز اهلل وومؼ أن سمٕمد أنو ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل سم٘مقل ُمتٛمًٙم٤م يم٤من اعمخٓمقسم٦م

 اًمٓمالق شمٓمٚم٥م سم٠من راوٞم٦م شمٙمقن أن هل وٓ أُمره٤م وزم يًٕمك أن جيقز ومال اًمٓمالق

ًمد ؾمٞمٙمقن وإٓ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم اًمتالق ذًمؽ سمٕمد  يٙمـ مل إذا آصمام يم٤مًمٌٜم٧م اًمقا

 وهذه شم٘مع  اًمتل إُمقر هذا إمم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أن٧م أذت وىمد ذقمل، قمذر هٜم٤مك

 يٙمقن أن سمد ومال واًمتزاوج اًمتالق أول هل وسمخ٤مص٦م ضمدا ـمٌٞمٕمٞم٦م أُمقر يم٠مهن٤م إُمقر

 ذم وم٠من٤م ذًمؽ وُمـ آظمره، وإمم وإظمالق واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات اظمتالف ُمـ رء هٜم٤مك

 وأٓ يت٠منٞم٤م سم٠من اًمٗم٤موٚم٦م اًمزوضم٦م أجْم٤م وأنّمح اًمٗم٤موؾ اًمقاًمد أنّمح اًمٙمٚمٛم٦م هذه هن٤مي٦م

 اًم٤ًمقمل شمققمد ىمد ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ٕن وحت٘مٞم٘مف اًمٓمالق ـمٚم٥م إمم سم٤مًمقصقل ي٤ًمرقم٤م

 اجلٜم٦م، يدظمؾ أٓ ًمٚمٓم٤مًم٥م ي٥ًٌم اًمٗمٕمؾ ذًمؽ ٕن ذقمل قمذر همػم ُمـ اًمٓمالق ًمٓمٚم٥م

 أُمره٤م وزم ُمـ اعمخٓمقسم٦م ُمـ اخل٤مـم٥م ُمـ أقمرف ٓ احل٤مل ـمٌٞمٕم٦م ذم وأن٤م يمٚمٛمتل هذه

 اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ:  »اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام ًمٙمٜمٝم٤م

 ومٙمالش وقم٤مُمتٝمؿ اعمًٚمٛملم وٕئٛم٦م وًمرؾمقًمف وًمٙمت٤مسمف هلل: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م عمـ ىم٤مًمقا 

 قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م ُمـ مجٞمٕم٤م يمٚمٝمؿ أُمره٤م ووزم واعمخٓمقسم٦م اخل٤مـم٥م ُمـ
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 اًمٓمالق ذًمؽ سمٕمد سمؾ آومؽماق حم٤موًم٦م ُمـ ذيمرت ُم٤م زم ذيمرت أن سمٕمد اًمٜمّمٞمح٦م شم٘مديؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم اهلل يمت٤مب قمغم

 وـمقيال ُمٚمٞم٤م ويٗمٙمر[ اًمقاًمد] يت٠منك أن إظمالص سمٙمؾ ٟم٤مصح٤م أرضمقا  ت٤مُم٤مظم ًمذًمؽ

 سمٕمض يًتدل سمام اؾمتدل أن أريد ٓ ُمٙمروه أُمر وم٢مٟمف إُمر يٜمٗمذ أن ىمٌؾ ضمدا ضمدا

 أن أريد ٓش اًمٓمالق اهلل إمم احلالل أبٖمض: »ىم٤مل  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أن...اًمٜم٤مس

 إذا وسمخ٤مص٦م ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ٗمكخي ٓ وًمٙمـ وٕمٞمػ طمدي٨م ٕنف احلدي٨م هبذا اؾمتدل

 سملم شم٘مع ىمد عمِمٙمٚم٦م قمالج هق إٟمام اًمٓمالق أن اًمٌٜم٧م هذه يٛمثؾ أب٤م ويم٤من زوضم٤م يم٤من

 قمز اهلل ذع وهٜم٤م يتٗم٤ممه٤م..أن ُمـ يتٛمٙمٜم٤م مل ـمقيٚم٦م ؾمٜملم أُمْمٞم٤م أن سمٕمد اًمزوضملم

 ُمًقغ ؾم٥ٌم يٙمقن طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م ذقمل ؾم٥ٌم سمدون اًمٓمالق أن اًمٓمالق وضمؾ

 زم ًمق أرضمق  ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ ُمًٚمؿ ُمـ ي٘مع أن جيقز ٓ هذا أن أرى وم٠من٤م ذقم٤م

 .اًمزوضملم سملم ًمٚمتٗمريؼ يًٕمك وٓ فمٜمل طمًـ قمٜمد يٙمقن أن اًمٌٜم٧م

 اهلل ديـ ذم اعمٜم٤مصح٦م مجٞمٕم٤م يٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل قمٜمدي، ُم٤م هذا 

 . قمٜمدي ُم٤م هذا أُمر، ومٞمام وضمؾ قمز اهلل وشم٘مقى

 اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمٙمٚمامت هذه قمغم ظمػم اهلل وضمزايمؿ أؾمت٤مذي ي٤م اهلل طمٗمٔمٙمؿ :ايمسائل

 همػمت وًمٙمٜمل ؿمٞمئ٤م ًمف خمٓمٓم٤م يمٜم٧م اًمث٤مين اًم١ًمال أن ؿمٞمخٜم٤م اخلػم جيزيٙمؿ اهلل اًمٖم٤مًمٞم٦م

 ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م سمٕمد اهلل ؿم٤مء إن يمذًمؽ وهق حيٗمٔمٙمؿ اهلل آظمر سم١ًمال همػمت ًمٙمٜمل أن

  ًمٚمخػم ُمٗم٤مشمٞمح اهلل جيٕمٚمٙمؿ وأن ظمػم يمٚمامت شمٙمقن أن ٟمرضمق اًمذي هذه اخلػم يمٚمامت

 اًمٙمالم وٛمـ ُمـ يمٚمٛم٦م ىمٚم٧م أن٤م ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ أىمقل ؿمٞمخٜم٤م حيٗمٔمٙمؿ، اهلل ًمٚمنم، ُمٖم٤مًمٞمؼ

 أنتؿ ـم٤مح٤م ًمٙمـ يمذا ويريد ىمرسمٙمؿ ويريد اًمٌٜم٧م يريد اخل٤مـم٥م أظمقٟم٤م ىمٚم٧م ىمٚمتف اًمذي

 أن٤م ـمٚم٥م زم ًمٙمـ أُمريمؿ وإُمر إنقف رهمؿ ٟمزوضمٝم٤م أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ومٜمحـ ُمٍمون

 ذم اًمقوع وهتدؤوا صمالث أو يقُملم شمت٠منقا  أن هق اًمٓمٚم٥م وهذا ـمٚم٥م زم ًمف ىمٚم٧م

 ىمٚمتؿ إن صمالث أو سمٞمقُملم سمٕمده٤م ذًمؽ سمٕمد صمؿ ٟمٗمًٞم٤م وٟمًؽميح شمًتٙملم وإُمقر اًمٌٞم٧م

 . ًمٙمؿ ومٝمذا اًمٓمالق ٟمريد وٟمحـ رء يتٖمػم مل
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 أوصٞم٧م أنٜمل شمتذيمر ًمٕمٚمؽ ومٕم٤مٟم٘مف واوم٘مف ـمٌ٘مف ؿمـ واومؼ ىمٞمؾ يمام هذا :ايمشقخ

ًمد  . سم٤مًمت٠مين واًمٌٜم٧م اًمقا

 شمرشمًؿ يٕمٜمل طمتك اًمت٠ميمٞمد سم٤مب ُمـ وم٘مط هذا يٕمٜمل اًمٌمء أن٤م صحٞمح :ايمسائل

 وهل آظمر رء أجْم٤م سم٤مزم إمم وأوٞمػ مجٞمٕم٤م اًم٤ًمُمٕملم أذه٤من ذم طمل واىمع اًمٙمٚمامت

ًمد وصٞمتٜم٤م وهق وصٞمتٜم٤م ه طمٌٞم٥م أخ وهق اًمٌٜم٧م ًمقا  هذا يًٛمع أن ظمػم اهلل ضمزا

 . مجٞمٕم٤م سمٞمتف ٕهؾ اًمنميط

 ؿم٤مء إن ٟمحـ اجلديد ضمد وإذا ا،يمثػم ظمػما  اهلل وضمزايمؿ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م حيٗمٔمٙمؿ اهلل

 . اجلٛمٞمع ظمػم ُمـ اهلل يريد ُم٤م إٓ يٙمقن وًمـ ٟمخؼميمؿ اهلل

 ( 11: 22: 29/ 764/واًمٜمقر اهلدى) 

 األصل؟ هو ايمزوصمات سمعدد هل

 شمٕمدد ُمقوقع قمـ أن ىمْمٞم٦م وشمٓمرح اًمٜم٤مس سمٕمض ؿمٞمخ ي٤م ي٠ًمل :مداطمؾة

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ؾمامطمتٙمؿ رأي هق ومام اًمتٕمدد، اًمزواج ذم إصؾ أن اًمزوضم٤مت،

 اًمتٕمدد هق إٟمام اًمزواج ذم إصؾ أن هق سمف اهلل وأديـ أقمت٘مده اًمذي أن٤م :ايمشقخ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم

 .ٟمٗمًف ًمذات وأت٘مك ًمٚمٛمٕمدد أطمّمـ أنف :األول ايمسبب

 سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا »: ىم٤مل يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن :اآلطمر وايمسبب

 قمٚمٞمف أضمٚمٝم٤م ُمـ طمض اًمتل اًمنمقمٞم٦م ٦ماًمٕمٚم أو اًم٥ًٌم إمم أؿم٤مر ىمدشاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ

 هذا ذم اًم٥ًٌم ومٙم٤من ،وًمقًدا شمٙمقن أن اًمزوضم٦م خيت٤مروا أن اًمرضم٤مل واًمًالم اًمّمالة

٤ًٌم شمٙمقن اًمقًمقد ٕن هق إٟمام احلض  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٦م إليمث٤مر ؾمٌ

ٟمف ذم عم٤ٌمه٤مةا ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف رهمٌتف حي٘مؼ مم٤م سم٤مًمت٤مزم وذًمؽ  يقم ٤مءٕنٌٞما إظمقا

 وم٢مٟمام واطمدة قمغم اىمتٍم إذا اًمرضمؾ أن سمٞم٤من إمم حيت٤مج ٓ سمحٞم٨م ضمًدا وسمدهل اًم٘مٞم٤مُم٦م،

 إمم وهٙمذا اًمٜمٌقي٦م، اًمرهم٦ٌم حت٘مٞمؼ ذم زاد وم٘مد ٦مصم٤مٟمٞم ومتزوج زاد وإذا اًمرهم٦ٌم، سمٕمض حي٘مؼ
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 َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬: اًمًٜم٦م وذم اًم٘مرآن ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمٕمدد ظمتؿ إمم إُمر يّمؾ أن

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب    ُِم
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمٌل قمـ صح وم٘مد اًمًٜم٦م أُم٤م[ 5:اًمٜم٤ًمء]♂ َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 أُمًؽ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ٟمًقة، شمًع وحتتف أؾمٚمؿ رضماًل  أن»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .شؾم٤مئرهـ وـمٚمؼ أرسمًٕم٤م ُمٜمٝمـ

 وصمالث سمٛمثٜمك اًمتزوج قمغم اعمًٚمٛملم حيض اًمٙمريؿ اإلهلل إُمر يم٤من وإذا

 أيمثر اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سم٠مُمتف ُم٤ٌمه٤مشمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رهم٦ٌم حي٘مؼ آٟمًٗم٤م أذت يمام وذًمؽ ورسم٤مع،

 يٌتٖمقن اًمرضم٤مل ُمـ يمثػًما  أن ُمالطمٔم٦م ُمع اطمدة،و قمغم اعمًٚمؿ اىمتٍم ًمق مم٤م وأيمثر

 يّمدق اًمزوضم٦م هذه أن اًمزواج سمٕمد هلؿ يتٌلم ٓ وًمٙمـ واًمقًمقد سم٤مًمقدود اًمزواج

 ُمـ اًمٞمًػم اًمٜمزر إٓ حي٘مؼ مل نيٙمق ذومحٞمٜمئ اًمقٓدة، اًمٙمثػمة: وهل ًمقدو أهن٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اًمزواج ُمـ أيمثر يمٚمام أنف ضمًدا وواوح اًمتًٚمٞمؿ، وأتؿ اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٙمريؿ اًمٜمٌل رهم٦ٌم

 إُمؿ أيمثر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٦م يم٤مٟم٧م وسم٤مًمت٤مزم ٟمًاًل  أيمثر يم٤من يمٚمام اًمٜم٤ًمء ُمـ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 واًمث٤مًمث٦م ث٤مٟمٞم٦مسم٤مًم يتزوج أن يريد ومٞمٛمـ ضمًدا ه٤مم أُمر ُمالطمٔم٦م ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ

 عمـ ُمذًمؾ ُمٞمن سم٠مُمر يتٕمٚمؼ إٟمام سمٞمٜمٝمـ واًمٕمدل سمٞمٜمٝمـ، اًمٕمدل حي٘مؼ أن وهق: واًمراسمٕم٦م

 واح٠ميمؾ اعمًٙمـ ذم.. اعمٜمزل ذم حمّمقر وذًمؽ وضمؾ، قمز اهلل شم٘مقى يريد يم٤من

 سمف يٙمٚمػ ٓ رء ومٝمذا اًم٤ٌمـمٜمل اًم٘مٚمٌل سم٤مُٕمر يتٕمٚمؼ ومٞمام أُم٤م واعمٚمٌس، واعمنمب

 اإلٟم٤ًمن ـمقق ذم يدظمؾ ٓ أُمر وهذا اًم٘مٚمٌل، احل٥م ذم ٜم٤ًمءاًم سملم يٕمدل أن اعمًٚمؿ

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد وـم٤مىمتف، ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  [.286:اًمٌ٘مرة♂ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ىمد اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 أُمٚمؽ ومٞمام ىمًٛمل هذا مهللا»: ي٘مقل ويم٤من سم٤مًمٕمدد،: شمٕمٜمل ٟم٤ًمءه، سملم ي٘مًؿ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ؾمٜمده ذم إٓ وهمػمه، داود أيب ؾمٜمـ ذم ورد احلدي٨م هذا شأُمٚمؽ ٓ ومٞمام شم١ماظمذين ومال

 ٓ طمتك وٕمٗمف سمٞم٤من ُمع اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٕنف سمف ًمالؾمتِمٝم٤مد ذيمره ومٞمجقز وٕمًٗم٤م،

 ُمع اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ذيمره يٛمٙمـ ُم٤م هذا إًمٞمف، ٟمًٌتف شمّمح مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم يٜم٥ًم
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د سمتٙمثػم..ُمتٕمٚمً٘م٤م يم٤من ذًمؽ ًمٚمزوج، سم٤مًمٜم٦ًٌم شمؽمشم٥م أظمرى وم٤مئدة ُمالطمٔم٦م  إُم٦م ؾمقا

 .واًمرؾمؾ إنٌٞم٤مء ؾمٞمد سمؾ إُم٦م ؾمٞمد يريض اًمذي اًمتٙمثػم هذا

 واطمدة ُمـ سم٠ميمثر يتزوج اًمذي وسم٤مًمزوج سم٤مًمرضمؾ شمتٕمٚمؼ أظمرى وم٤مئدة هٜم٤مك ًمٙمـ

 يمثػمة أضمقر أوٓده ُمـ اًمٙمثرة هذه قم٤مىم٦ٌم وُمـ أوٓده، شمٙمثر أن ذًمؽ ٟمتٞمج٦م ُمـ

ة شمٙمقن ىمد: ُمثاًل  ُمٜمٝم٤م ضمًدا، ويمثػمة  شمٙمقن آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام إىمؾ قمغم أو قم٘مٞماًم، اعمرأ

 وهؿ أُم٤مٟمتف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ي٠مظمذ صمؿ ذًمؽ، ُمـ أيمثر أو اصمٜملم أو سمقًمد ومت٠ميت وًمقد همػم

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف طمٞم٨م ضمًدا، قمٔمٞمؿ أضمر إب هلذا ويٙمت٥م اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ ىمٌؾ

 حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر فمتً مل إٓ احلٜم٨م يٌٚمٖمقا  مل اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُم٤م»

 اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ ىمٌؾ أوٓده ووم٤مة قمغم سم٤مًمّمؼم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم وم٤مًمت٘مرب شاًم٘مًؿ

 وضمؾ قمز اهلل أظمذ شمٙمرر ويمٚمام إوٓد يمثر ومٙمٚمام اعمتزوج، إمم يٕمقد ومرض هذا

 .وأيمثر أيمثر إب هذا أو اًمزوج هذا أضمر يم٤من يمٚمام...  إُم٤مٟم٤مت هذه ًمٌٕمض

 إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع اإلٟم٤ًمن ُم٤مت إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: أجًْم٤م ذًمؽ ُمـ

 ضم٤مري٦م، صدىم٦م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا»: رواي٦م وذم شصمالث ُمـ

 هذا شمتٌع يم٤من يمٚمام أيمثر إوٓد يم٤من ومٙمٚمام شًمف يدقمق ص٤مًمح وًمد أو سمف، يٜمتٗمع قمٚمؿ أو

 .وأيمثر أيمثر إب

 هذه طمقل يدٟمدن يمام اإلومراد وًمٞمس اًمتٕمدد ومٞمف إصؾ اًمزواج شمٕمدد: وم٢مًذا

 ٥مسمًٌ إٓ ذاك وُم٤م ُمٍم، ذم وسمخ٤مص٦م اإلؾمالُمٞملم، اًمٙمت٤مب ُمـ يمثػم اًمدقمقى

 سم٤مًمت٘مٚمٞمؾ اإلؾمالم أُم٦م رأؾمٝم٤م وقمغم يمٚمٝم٤م إُم٦م حتض اًمتل اًمٙم٤مومرة ًمدقمقاتسم٤م شم٠مثرهؿ

 ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمزوضم٦م ٦مًمّمح ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م أدقمك ذًمؽ أن سمزقمٛمٝمؿ اًمٜمًؾ ُمـ

 .أظمرى سمّمقرة إوٓد شمرسمٞم٦م قمغم اًمقاًمديـ وسمٛم٤ًمقمدة

 قمدد شم٘مٚمٞمؾ حم٤موًم٦م وم٘مط يريدون إهنؿ أىمقل ٓ يم٤مومرة أضمٜمٌٞم٦م دقمقى ؿمؽ سمال وهذا

 ه١مٓء قم٘مٞمدة ُمع يتٜم٤مؾم٥م اًمذي هق سمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقهل٤م ٟمٌٞمٝم٤م رهم٦ٌم ظمالف قمغم إُم٦م

 إوٓد، ووم٤مة ذم آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذت اًمذي إضمر هذا ُمثؾ يٌتٖمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر

 اهلل ـمٚم٥م صمؿ ص٤محل٦م شمرسمٞم٦م سمؽمسمٞمتف وقمٜمل وًمًدا رزق إذا أنف سم٤مًمف ذم خيٓمر ٓ وم٠مطمدهؿ
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 اًمراطم٦م وذم اًمٕم٤مضمٚم٦م اعمّمٚمح٦م ذم يٗمٙمر إٟمام هذا ذم يٗمٙمر ٓ اهلل، قمٜمد أضمًرا  ًمف أن أُم٤مٟمتف

 أن ٘مٜمعي ومٛمـ اًم٘مٜم٤مقم٦م، هذه ذم خيتٚمٗمقن طم٤مل يمؾ قمغم وهؿ أطمدهؿ ومٞمًٛمع اًمدٟمٞمقي٦م،

 يٙمتٗمقن ٓ ًمٙمـ واًمقًمدان، اًمزوضم٤من أرسمًٕم٤م اعمجٛمقع هٜم٤مك ويٙمقن وًمديـ يرزق

٤م، إًمٞمٝمام ومٞمْمٞمٗمقن وم٘مط سمقًمديـ ًً ♂ يَمْٚمٌُُٝمؿْ  ؾَم٤مِدؾُمُٝمؿْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ظم٤مُم

 ًمؽمسمٞم٦م حيًٜمقن ٕهنؿ ح٤مذا؟ وهٙمذا، ؾم٤مدؾمٝمؿ يمٚمٌٝمؿ يٙمقن أو[ 22:اًمٙمٝمػ]

 قمز اهلل ُمـ إضمر يٓمٚم٥م اعمًٚمؿ ٞمٜمامسم إوٓد، ًمؽمسمٞم٦م طم٤ًمهنؿإ ُمـ أيمثر اًمٙمالب

 ُم٤مت ُم٤م وم٢مذا اهلل، رؾمقل حمٛمًدا وأن اهلل إٓ إهل أٓ ؿمٝم٤مدة ٕوٓده شمٕمٚمٞمٛمف ذم وضمؾ

 قمز اهلل وم٢من وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ذًمؽ ًمٞمحتًٌقا  آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام اًمٌٚمقغ ؾمـ ىمٌؾ أطمدهؿ

 .ًمقًمدا ُمـ صمالصم٦م عمقت آطمت٤ًمب هذا سم٥ًٌم اًمٜم٤مر ُمـ أقمت٘مف ىمد يٙمقن سمٗمْمٚمف وضمؾ

 اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م احلدي٨م ذم ضم٤مء

: ىم٤مل واصمٜم٤من؟! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اًم٘مًؿ، حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر متًف مل إٓ احلٜم٨م يٌٚمٖمقا  مل

 ًمٞم٧ًم اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه إًذا وواطمد،: ًم٘م٤مل وواطمد،: اًم٘م٤مئؾ ىم٤مل ًمق أنف ومٔمٜمٜم٤م شواصمٜم٤من

 [يرضمق] اعمًٚمؿ أن اًمٕم٘مٞمدة هذه صمٛمرة أو اًمٜمتٞمج٦م ومتٙمقن اعمًٚمٛملم، نأذه٤م ذم إٓ ىم٤مئٛم٦م

 حيٞمقا  أن يريدون ومٝمؿ اًمٙمٗم٤مر أُم٤م واًمٙمثػم، اًمٙمثػم اًمٌمء اًمقًمد ُمـ ًمف يٙمقن أن دائاًم 

 .سم٤مٔظمرة ي٤ٌمًمقن ٓ إهنؿ اًمدٟمٞم٤م، ذم اًم٘مٚمٞمالت اًمًٜمقات هذه

 ومٗمل شاًم٘مًؿ ٦محتٚم إٓ اًمٜم٤مر متًف ًمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٕمٜمك أُم٤م

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف إمم إؿم٤مرة احلدي٨م  طَمتاْمً  َرسمَِّؽ  قَمغَم  يَم٤منَ  َواِرُدَه٤م إِ

ل صُمؿَّ *  َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم ـَ  ُٟمٜمَجِّ ِذي َ٘مْقا  اًمَّ لمَ  َوَٟمَذرُ  اشمَّ
ِ ِ
[ 72 - 73: ُمريؿ♂ ]ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م اًمٔم٤َّمعم

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: واجلـ ًمإلٟمس اخلٓم٤مب ♂ َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم طَمْتاًم  َرسمَِّؽ  قَمغَم  يَم٤منَ  َواِرُدَه٤م إِ

 ُمـ اجلٜمًلم ُمـ ًمٙمؾ سمد ومال ُمًٓمقًرا، يم٤من اًمٙمت٤مب ذم ذًمؽ إن: أي[ 73:ُمريؿ]

 ىم٤مل صمؿ اًمٜم٤مر، يدظمٚمقا  أن ُمـ سمد ٓ اًمث٘مٚملم هذيـ أومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ واجلـ، اإلٟمس

ل صُمؿَّ ▬: شمٕم٤ممم ـَ  ُٟمٜمَجِّ ِذي َ٘مْقا  اًمَّ لمَ اًمٔمَّ  َوَٟمَذرُ  اشمَّ
ِ ِ
 ًمٙمؾ إًذا سمد ومال[ 72:ُمريؿ♂ ]ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م ٤معم

 اًمٜم٤مر متًف وٓ اًمٜم٤مر يدظمؾ اعمًٚمؿ يمٌػم، وم٤مرق ُمع وًمٙمـ اًمٜم٤مر، يدظمؾ أن اًمٌنم ُمـ

 اًمٙم٤مومر أُم٤م ُمٕم٤ميص، ُمـ ارشمٙم٥م يم٤من ُم٤م سمح٥ًم ومٙمؾ اًمٗم٤مؾمؼ أو اًمٙم٤مومر أُم٤م سمٕمذاب،

 .ذيمرٟم٤م ومٙمام دوٟمف ُمـ أُم٤م اًمٜم٤مر، ذم ومٛمخٚمد
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 :صمالصم٦م أىمقال قمغم اًمتٗمًػم ذم اظمتٚمٗمقا : اًمٙمريٛم٦م ٔي٦ما هذه ذم ووارده٤م

 اًمدظمقل: وًمٞمس اًمٜم٤مر سمج٤مٟم٥م اعمرور هق اًمقرود ُمـ اعم٘مّمقد أن: إول اًم٘مقل

 احلقض، هب٤م دظمؾ أنف يٕمٜمل ٓ احلقض اًمٜم٤مىم٦م أورد: اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ي٘مقًمقن ٕهنؿ

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك: وم٢مًذا  إول، اًم٘مقل هذا[ 73:ُمريؿ♂ ]َواِرُدَه٤م إِ

 رهمؿ داظمٚمٝم٤م ومٝمق اًمٗم٤ًمق أو اًمٙمٗم٤مر ُمـ يم٤من ُمـ ًمٙمـ ضم٤مٟمًٌٞم٤م، ُمروًرا هب٤م يٛمر: أي

 .إول اًم٘مقل هق هذا سمج٤مٟمٌٝم٤م، يٛمر ومٝمق ُم١مُمٜم٤ًم يم٤من ُمـ أُم٤م أنٗمف،

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: اًمث٤مين واًم٘مقل  يرى ومٝمق قمٚمٞمٝم٤م، ُم٤مر: أي[ 73:ُمريؿ♂ ]َواِرُدَه٤م إِ

 .ودظم٤مهن٤م سمٚمٝمٞمٌٝم٤م حيس ٓ وًمٙمـ اًمٜم٤مر

 ويٙمٗمل اًمدظمقل، سم٤مًمقرود اعم٘مّمقد أن: اًمّمحٞمح وهق وإظمػم، اًمث٤مًم٨م واًم٘مقل

 ومٞمحٞمط اجلٌؾ، ذم يم٤مًمٜمٗمؼ اًمٍماط ويٙمقن اًمٍماط، ٟمٗمس ُمـ هق اًمدظمقل يٙمقن أن

 شم١مصمر ٓ اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر متًف مل اًمذي هذا ُمثؾ يم٤من ُمـ وًمٙمـ سم٤مًمداظمٚملم، اًمٜم٤مر

 ح٤مذا؟ اًمراضمح، هق آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام اًم٘مقل وهذا اًمٜم٤مر، ومٞمف

 سمـ ضم٤مسمر أو أفمـ ومٞمام طمٗمّم٦م طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم روى ىمد ُمًٚماًم  اإلُم٤مم ٕن

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوضم٦م قمٛمر سمٜم٧م سمحٗمّم٦م ي٘مٞمٜم٤ًم شمتٕمٚمؼ اًم٘مّم٦م ًمٙمـ أن، أؿمؽ اهلل قمٌد

 ىم٤مًم٧م واحلديٌٞم٦م، سمدر أهؾ ُمـ أطمد اًمٜم٤مر يدظمؾ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: ي٘مقل واهلل! اهلل رؾمقل ي٤م ذاك يمٞمػ: طمٗمّم٦م  َرسمَِّؽ  قَمغَم  يَم٤منَ  َواِرُدَه٤م إِ

 [.73:ُمريؿ♂ ]َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم طَمْتاًم 

 طمٗمّم٦م اًمًٞمدة ومٝمٛمتف أي٦م ذم اعمذيمقر اًمقرود أن: ضمًدا ه٤مًُم٤م ؿمٞمًئ٤م هٜم٤م ومٜمالطمظ

 أهؾ ُمـ أطمد يدظمؾ ٓ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل قمٚمٞمٝم٤م أؿمٙمؾ وًمذًمؽ اًمدظمقل، سمٛمٕمٜمك

 اًمدظمقل أي٦م ذم اًمٕم٤معملم رب شمٕمٛمٞمؿ ُمع اًمٜمٗمل هذا قمٚمٞمٝم٤م وم٠مؿمٙمؾ واحلديٌٞم٦م، سمدر

 اًمًٞمدة ومٝمؿ دم٤مه ُمقىمٗمف يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٜمجد اؾمتثٜم٤مء، سمال يمٚمٝمؿ ًمٚمث٘مٚملم

 ذًمؽ، قمغم أىمره٤م اًمرؾمقل أن اًمدظمقل،: سمٛمٕمٜمك اًمقرود ُمـ اًمقرود سمٛمٕمٜمك طمٗمّم٦م

 ومقق ُمـ أو اًمٜم٤مر سمج٤مٟم٥م اعمرور سمٛمٕمٜمك هق إٟمام: هٜم٤م اًمقرود طمٗمّم٦م، ي٤م ٓ: هل٤م ىم٤مل وُم٤م

ًٓ  أىمره٤م اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمٜمف...   اًمدظمقل سمٛمٕمٜمك هق اًمقرود ُمٕمٜمك أن ومٝمٛمٝم٤م، قمغم أو
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 شواحلديٌٞم٦م سمدر أهؾ ُمـ أطمد اًمٜم٤مر يدظمؾ ٓ»: وهق اًمًالم، قمٚمٞمف طمديثف ذم اعمٜمٗمل

 وىمقومٝم٤م ذم ظمٓمئٝم٤م ممإ ٟمٔمره٤م ًمٗم٧م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وًمٙمٜمف اًمٗمٝمؿ هذا قمغم أىمره٤م

ل صُمؿَّ ▬: ىم٤مًم٧م ذًمؽ؟ سمٕمد وُم٤مذا»: هل٤م وم٘م٤مل أي٦م، إمت٤مم دون اًمقرود ًمٗمٔم٦م قمٜمد  ُٟمٜمَجِّ

ـَ  ِذي َ٘مْقا  اًمَّ لمَ  َوَٟمَذرُ  اشمَّ
ِ ِ
 .ش[72:ُمريؿ♂ ]ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م اًمٔم٤َّمعم

 اًمٜمٌل ٕن اًمدظمقل: ُمٕمٜمك هق اًمقرود ُمٕمٜمك سم٠من احلدي٨م هذا ُمـ ٟمخرج: إًذا

 مت٤مم ىم٤مل وًمٙمٜمف اًمدظمقل سمٛمٕمٜمك اًمقرود ًممي٦م، ومٝمٛمٝم٤م قمغم ٗمّم٦مطم اًمًٞمدة أىمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص

ل صُمؿَّ ▬: أي٦م ـَ  ُٟمٜمَجِّ ِذي لمَ  َوَٟمَذرُ  اشمََّ٘مْقا  اًمَّ
ِ ِ
 هذا إن: أي[ 72:ُمريؿ♂ ]ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م اًمٔم٤َّمعم

 ذم هبؿ يًتٝمزئقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ وًمرؤي٦م ًمٚمٕمؼمة إٓ يٙمقن ٓ ًمألبرار سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمدظمقل

ـَ  ًْمٞمَْقمَ وَم٤م▬: اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ِذي ـَ  آَُمٜمُقا  اًمَّ ٤مرِ  ُِم *  َيٜمُٔمُرونَ  إََرائِِؽ  قَمغَم *  َيْْمَحُٙمقنَ  اًْمُٙمٗمَّ

َب  َهْؾ  ٤مرُ  صُمقِّ  [ .56 - 54: اعمٓمٗمٗملم♂ ]َيْٗمَٕمُٚمقنَ  يَم٤مُٟمقا  َُم٤م اًْمُٙمٗمَّ

 أو ىمٚمٜم٤م يمام ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ أسح سيح هق آظمر طمديًث٤م هٜم٤م ٟمذيمر أن وحيًـ

 سمحجر قمّمٗمقريـ سمف ٟمرُمل: أطمٞم٤مًٟم٤م ٟمًٛمع يمام جًْم٤مأ ٟمذيمره احلدي٨م هذا ًمٙمـ طمٗمّم٦م،

ًٓ  ٟمٌلم واطمد،  ومٞمٛمٙمـ اًمًٜمد وٕمٞمػ أنف: وصم٤مٟمًٞم٤م طمٗمّم٦م، طمدي٨م يمٛمٕمٜمك ُمٕمٜم٤مه أن أو

 .سمف آؾمتدٓل وًمٞمس آؾمتِمٝم٤مد

 ضمٝم٤مًم٦م ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد اعمًتدرك ذم احل٤ميمؿ اهلل قمٌد أبق اإلُم٤مم أظمرضمف احلدي٨م

 اعمديٜم٦م، ذم اًمٓمريؼ ذم رضمؾ ٘مٞمفًم أنف: إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ ووٕمػ،

 طمقل اعمج٤مًمس ُمـ جمٚمس ذم وىمع ظمالوًم٤م أن قمٚمٞمف ىمص أن سمٕمد أي٦م هذه قمٜمف وم٠ًمخف

 أن ضم٤مسمر ضمقاب ومٙم٤من اًمثالصم٦م، اعمٕم٤مين ُمـ ُمٕمٜمك إمم ذه٥م ومٙمؾ ومٞمٝم٤م، اًمقرود ُمٕمٜمك

 ٓ»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أيمـ مل إن صٛمت٤م: وىم٤مل أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف ووع

 قمغم يم٤مٟم٧م يمام اعم١مُمٜملم قمغم وؾمالًُم٤م سمرًدا شمٙمقن صمؿ ويدظمٚمٝم٤م إٓ ضمروم٤م وٓ سمر يٌ٘مك

 .شواًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ

 أن: سم٤مًمدراؾم٦م وٟمخرج ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مسمر طمدي٨م ُمٕمٜمك ي١ميمد احلدي٨م هذا

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: أي٦م ذم ىم٤مل اهلل ٕن ُمٜمف: سمد ٓ اًمدظمقل أن: اًم٘مًؿ حتٚم٦م ُمٕمٜمك  إِ
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 ىمد وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمٜم٤مر: متًف ٓ ًمٙمـ اًم٘مًؿ، هق هذا[ 73:يؿُمر♂ ]َواِرُدَه٤م

 .ُمٜمف سمد ومال اًمدظمقل أُم٤م اًمٜم٤مر، متًٝمؿ أن ُمـ إبرار قمّمؿ

 احلٜم٨م يٌٚمٖم٤م أن ىمٌؾ شمقوم٤ممه٤م وضمؾ قمز رسمٜم٤م صمؿ اًمقًمد ُمـ اصمٜم٤من ًمف يم٤من ومٛمـ

 .سمٕمذاب اًمٜم٤مر متًٝمام ومال اهلل قمٜمد إضمر وأُمٝمام أبقمه٤م واطمت٤ًٌم

سًم٤م اهلل ؿم٤مء إن يٙمٗمل هذا وًمٕمؾ  .اًم١ًمال قمـ ضمقا

 (11:11:57( /22) ضمدة ومت٤موى)

 ايمزوصمات سمعدد دم ايمشقخ رأي

 ُمٙم٤مصمر وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل طمدي٨م ؾمٌؼ ومٞمام :ايمسائل

 أنؽ وسمٚمٖمٜم٤م اًمزوضم٤مت، شمٕمدد أو إومم اًمزوضم٦م احلدي٨م ذم اعم٘مّمقد يٕمٜمل إُمؿ سمٙمؿ

 ٤مرض؟احل اًمقىم٧م ذم اًمزوضم٤مت سمتٕمدد شمٜمّمح ٓ

 واًمراسمع، واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين ًمٚمزواج يتٕمرض ٓش اًمقًمقد شمزوضمقا » احلدي٨م :ايمشقخ

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬ شمٕم٤ممم ىمقًمف احلدي٨م قمـ ويٖمٜمٞمٜم٤م يٙمٗمٞمٜم٤م أٓ ًمٙمـ   ُِم
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمِّ

 [.5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك

 ُمـ سم٠ميمثر اًمرضمؾ يتزوج أن اًمٞمقم أنّمح ٓ أين أُم٤م هذه، أي٦م يٙمٗمٞمؽ أفمـ

 أن أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م ٕين إـمالىمٝم٤م: قمغم ًمٞم٧ًم ًمٙمـ ص٤مدىم٦م، ٟمّمٞمح٦م ومٝمذه واطمدة،

 اًمتل اًمٙمريٛم٦م آي٦م قمٜمدك أوًٓ  دام وُم٤م وٟمّمح، أُمر اًمنمع سمف ُم٤م سمخالف أنّمح

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬  اٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م   ُِم
ِ
٤مء ًَ  [5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  ٜمَكَُمثْ  اًمٜمِّ

 ٓ: أن أىمقل أن٤م ًمٙمـ واطمدة، إٓ شمتزوج ٓ ي٘مقل أن قم٤ممل ًمٓم٤مًم٥م سمؾ ًمٕم٤ممل، يٜمٌٖمل ومال

 يتزوج أن واًمْمالل اًمٙمٗمر سمالد وؾم٤مئر وأُمريٙم٤م أورسم٤م سمالد إمم ذه٥م إذا ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز

ٟمٞم٦م، يم٤مٟم٧م أو هيقدي٦م يم٤مٟم٧م وًمق هٜم٤مك ُمـ  أُمر أن سمٕمد وضمؾ قمز اهلل سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع ٟمٍما

ـَ  َواعمُْحَّمٜم٤َمُت ▬ وم٘م٤مل ذًمؽ قمغم قمٓمػ اعم١مُمٜم٤مت سمٜمٙم٤مح ـَ  ُِم ِذي ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ  ُِم

ٌْٚمُِٙمؿْ   [.3:اح٤مئدة♂ ]ىَم
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 هذه ُمـ واطمدة يتزوج أن اًمٞمقم اعمًٚمؿ أنّمح ٓ: أىمقل أن٤م ذًمؽ ُمع ًمٙمـ 

 أن يريد اًمذي اًمٙم٤مومر سم٤معمجتٛمع قمالىم٦م ًمف أطمدمه٤م اصمٜملم: ًمًٌٌلم ح٤مذا؟ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت،

 اًمتل اًمزوضم٦م إًمٞمف يٜم٘مؾ أن يريد اًمذي اعمًٚمؿ سم٤معمجتٛمع ىم٦مقمال ًمف وأظمر ُمٜمف، يتزوج

 اعمجتٛمٕملم قمـ اظمتٚمٗم٤م اعمجتٛمٕملم ُمـ يمؾ اًمٙم٤مومر، اعمجتٛمع ذاك ُمـ وخيرضمٝم٤م يٜمِمٚمٝم٤م

ـَ  َواعمُْحَّمٜم٤َمُت ▬ آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ٟمزول قمٝمد ذم ىم٤مئٛملم يم٤مٟم٤م اًمٚمذيـ ـَ  ُِم ِذي  ُأوشُمقا  اًمَّ

ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  [.3:اح٤مئدة♂ ]ىَم

 قمغم خيٗمك ٓ هذا أن وم٠مفمـ ىمٌؾ اًمذي قمـ اظمتٚمػ وأنف اًمٙم٤مومر، اعمجتٛمع أُم٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم وسمخ٤مص٦م اًم٤ًمسم٘م٦م إزُمٜم٦م ذم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ٕن أطمد:

 آسم٤مئٝمؿ قمـ ورصمقه٤م اًمتل سم٤مٕظمالق اًمتٛمًؽ ُمـ رء قمٜمدهؿ ذم يم٤من اًمًالم

 ذف، اؾمٛمف رء ذم همػمة، اؾمٛمف رء ذم أنٌٞم٤مئٝمؿ، قمـ شمٚم٘مقه٤م وه١مٓء وأضمدادهؿ،

 .آظمره إمم.. طمِمٛم٦م ؾمؽمة،

 قمٙمًٝم٤م وأصٌح ُمٜمًٞم٤ًم، ٟمًٞم٤مً  أصٌح٧م إوريب اعمجتٛمع ذم إؿمٞم٤مء هذه 

 ُمٜمف يتزوج ىمد اًمذي اًمٙم٤مومر اعمجتٛمع هذا قمٚمٞمف جمتٛمٕمٝمؿ اًم٘م٤مئؿ هق وٟم٘مٞمْمٝم٤م ووده٤م

  ىم٤مل اميم ص٤مر اًمٞمقم اعمًٚمؿ اعمجتٛمع أن ؿمؽ ٓ اعمًٚمؿ اعمجتٛمع أُم٤م ُم٤م، يمت٤مسمٞم٦م اعمًٚمؿ

 يم٤من اإلؾمالُمل إول اعمجتٛمعش ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك همري٤ٌمً  سمدأ اإلؾمالم إن:»اًمًالم قمٚمٞمف

 وإنٌٞم٤مء اًمرؾمؾ زُمـ ذم طمتك شم٘مدُمتٝم٤م، اًمتل اعمجتٛمٕم٤مت ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمث٤مًمٞم٤مً  جمتٛمٕم٤مً 

ة ًمٞمس يم٤مٟم٧م اًمّم٤مًمح اعمجتٛمع هذا سمٕمده ُمـ ضم٤مءت اًمتل اعمجتٛمٕم٤مت قمـ ومْمالً   اعمرأ

 هذه ذم وشمدظمؾ إؾمالُمل جمتٛمع ذم ؾمتٕمٞمش ُم٤م هقم٤من ًٚمؿاعم شمزوضمٝم٤م إذا اًمزوضم٦م

 قم٤مداهتؿ  ُمع وشمتٛمِمك اعمجتٛمع سمٓم٤ٌمئع وشمٜمٓمٌع إؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اًمٌقشم٘م٦م

 اعمجتٛمع ُمـ اىمؽمسم٧م أهن٤م سم٥ًٌم ُمًٚمٛم٦م: اًمٙم٤مومرة اًمزوضم٦م شَمٍِم  مل إذا هذا وشم٘م٤مًمٞمدهؿ،

 ؾَمٜمُِرهيِؿْ ▬ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ًمف ومٌدا ىمرب، وقمـ يمث٥م قمـ وقمرومتف ومٞمف، وقم٤مؿم٧م اعمث٤مزم،

ِٝمؿْ  َوذِم  أوَم٤مِق  ذِم  آَي٤مشمِٜم٤َم ًِ  [.35:ومّمٚم٧م♂ ]َأنُْٗم

 ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن: »ىم٤مل طمٞمٜمام احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أؿم٤مر وىمد 

 اجلٝم٤مد آصم٤مر إمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  يِمػمش اًمًالؾمؾ ذم اجلٜم٦م إمم جيرون أىمقام ُمـ
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 وي٠مهون، ُمٜمٝمؿ وي٘متٚمقن أقمدائٝمؿ قمغم ٍَمونُيٜمْ  يم٤مٟمقا  طمٞم٨م إول، اإلؾمالُمل

 إمم أهى ومٞمٜم٘مٚمقن قمٌٞمدًا، أرىم٤مء يّمٌحقن اًمنمقمل احل٤ميمؿ سمرأي إهى وه١مٓء

قمقن صمؿ اإلؾمالم، سمالد  ظم٤مدم ًمف يٓمٚمع ومٝمذا اًمٖمٜم٤مئؿ: ذم اًمقارد اًمت٘مًٞمؿ طم٥ًم ُيَقزَّ

ة ًمف يٓمٚمع وهذا ىمقي، ؿم٤مب أو يمٌػم رضمؾ  سمٙمر ومت٤مة أو، ـمٌٕم٤مً  يم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م اُمرأ

 إؾمالم ؾم٥ٌم هذا ومٙم٤من اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع ذم يدظمٚمقا  أن إه سم٥ًٌم ومٞمْمٓمرون

 قمغم ىم٤مئؿ اًمذي اًمٙم٤مومر اعمجتٛمع ُمـ ُٟمِ٘مٚمقا  ٕهنؿ إهى: ه١مٓء ُمـ اعم١مًمٗم٦م إًمقف

 اًمٕمدل، قمغم اًم٘م٤مئؿ اإلؾمالُمل اعمجتٛمع إمم واًمٗم٤مؾمدة اًم٤ٌمـمٚم٦م إظمالق وقمغم اًمٔمٚمؿ

 شمتٌلم وسمْمده٤م ىمٞمؾ ويمام- اًمٗمقارق هذه ونير ومٚمام إظمالق، ذم اًمًٛمق وقمغم

 .يقُمئذ هذا ُمًٚمٛملم ويّمٌحقن ىمٚمقهبؿ، ذم اإليامن يدظمؾ -إؿمٞم٤مء

 ؾمتتقمم مت٤مُم٤ًم، ُمٕمٙمقؾم٦م احلّمٞمٚم٦م ومًٞمٙمقن أروسمٞم٦م ًمقاطمدة اعمًٚمؿ ضم٤مء إذا اًمٞمقم 

 دمٕمٚمف أن اًميوري ُمـ ومٚمٞمس ٟمٗمًف، اًمزوج شمرسمٞم٦م شمتقمم ورسمام اًمزوج، أوٓد شمرسمٞم٦م هل

ٟمٞم٤مً   اًمٕم٤مدات اإلؾمالم، سمالد ذم أوروسم٤م طمٞم٤مة يٕمٞمش ؾمتجٕمٚمف ًمٙمـ هيقدي٤مً  أو ٟمٍما

ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت :▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد هذا ًمٞمس ذًمؽ، وٟمحق واًمت٘م٤مًمٞمد ـَ  ُِم ِذي  اًمَّ

ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  اعمنميملم أىمرب ٕنف هذا أب٤مح هق ٓ،[ 3:اح٤مئدة♂ ]ىَم

 اًمٞمٝمقد ُمـ اجلٜمًلم أىمرب صمؿ وٟمّم٤مرى، هيقد اًمٙمت٤مب ؾأه هؿ اعمًٚمٛملم إمم واًمٙمٗم٤مر

 آصم٤مر هذه اًمٞمقم ًمٙمـ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سمٜمص اًمٜمّم٤مرى هؿ اإلؾمالم إمم واًمٜمّم٤مرى

 وصم٤مٟمٞم٤مً  شمٔمٝمر ُم٤م أوًٓ  اًمٞمقم اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع ذاك ذم شمٔمٝمر يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٓمٞم٦ٌم

 .ئمٝمر اًمذي هق اًمٕمٙمس،

 ُمـ وٓ إورسمٞم٤مت، ُمـ شمتزوضمقا  ٓ: أن٤م أىمقل اًمٜمت٤مئ٩م هلذه اعمالطمٔم٦م أضمؾ ُمـ 

 ىمد اًمتل ًمٚمٛمٗم٤مؾمد ُمالطمٔم٦م وإٟمام هلل، طم٤مؿم٤م اهلل أطمؾ ح٤م حتريامً  ٓ إُمريٙمٞم٤مت،

 ذم ُم٠مُمقرون وٟمحـ اًمٙمالم هذا أىمقل ٓ أن٤م وح٤مذا اًمزواج، هذا وراء ُمـ شمؽمشم٥م

 نٕ اعمتؼمضم٦م: اعمرأة يتزوج وٓ اًمٗم٤مؾم٘م٦م، اعمرأة يتزوج أٓ اعمًٚمؿ ٟمٜمّمح أن اإلؾمالم

 اًمداظمٚمٞم٦م، وزير ُمٙم٤من ذم اًمّمٖمػمة دوًمتٝمؿ ذم وؾمتٙمقن طمٞم٤مشمف، ذيٙم٦م ؾمتٙمقن هذه

 ؾمؽمسمٞمٝمؿ ومٙمٞمػ زواضمٝمؿ، ُمـ أثر ؾمٞمٙمقن اًمذي اجلديد اًمٜمشء هذا ؾمؽميب اًمتل هل

 شمتزوضمقا  ٓ ٟم٘مقل أن إذاً  وأومم وم٠مومم يٕمٓمٞمف، ٓ اًمٌمء وم٤مىمد ٕن قمٚمٞمف: هل ُم٤م قمغم
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 أصٌح٧م وإظمالق وُمتٌدل، ُمتٖمػم شمٌٕمٝمؿ ٟمٗمًف اًمديـ واًمِّكم.. اًمٗمٚمت٤مٟم٤مت هذول

 .آظمره إمم ضمًؿ، سمدون اؾمؿ

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬ شمٕم٤ممم ىم٤مل ح٤م يم٤من اًمتثٜمٞم٦م، ُمقوقع إمم ٟمٕمقد    ُِم
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمِّ

 سمام ومٙمري٤مً  ُمٖمزو همػم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع يم٤من[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك

 اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ذم هٜم٤مك يٙمـ مل سمٛمٕمٜمك ومٙمري٤ًم، ُمٖمزي اًمٞمقم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

 يم٤مٟمقا  طم٤مؿم٤مهؿ اعمًٚمٛملم، ُمـ يمثػم ىمٚمقب ذم أُم٤ميمـ حتتؾ أضمٜمٌٞم٦م أومٙم٤مر همرسمٞم٦م، صم٘م٤موم٦م

 اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ذم وسمخ٤مص٦م أن أُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص  ٟمٌٞمف ىمٚم٥م قمغم اهلل أنزل سمام طم٘م٤مً  ُم١مُمٜملم

 وًمتٝمؿد وذه٤مب اعمًٚمٛملم، وسمٕمض اإلؾمالم، ًمٌالد اًمٙمٗم٤مر همزو وسم٥ًٌم قمنم،

 ُمـ يمثػم أدُمٖم٦م ذم وشمٕمِمش شمًٞمٓمر اًمتل هل اًمٖمرسمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م أصٌح٧م وظمالومتٝمؿ

 ٟمًٛمع ٟمزال وٓ ويمٜم٤م ٓ يمٞمػ سمديٜمٝمؿ، ضمٝمٚمٝمؿ سم٥ًٌم اعمتديٜملم طمتك اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم

 سمٕمض ُمـ اًمٙمٚمؿ حيرومقن أهنؿ اعمٍمي٦م اإلذاقم٤مت ظم٤مص٦م اإلذاقم٤مت سمٕمض ُمـ

 إظمرى أي٦م: وي٘مقًمقن دل،اًمٕم سمنمط سمٖمػمه اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ويٗمنون ُمقاوٕمف،

ـْ : ▬شم٘مقل َتٓمِٞمُٕمقا  َوًَم ًْ  اًمٕمدل وإٟمام اعمج٤مل، هذا ذم ًمٞمس اًمٜمٗمل هذا سمٞمٜمام♂ شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ  شَم

: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أن وٕمػ ؾمٜمده ذم طمدي٨م ذم ضم٤مء ويمام اًم٘مٚمٌل،

 اجلقاب أُمٚمؽ، ومٞمام ىمًٛملش أُمٚمؽ ٓ ومٞمام شم١ماظمذين ومال أُمٚمؽ، ومٞمام ىمًٛمل هذا مهللا»

 قمٜمده٤م هذه ُمش ُمثٚمٝم٤م همروم٦م، هل٤م وهذه همروم٦م، هل٤م هذه ًمٞمٚم٦م، هذه وقمٜمد ًمٞمٚم٦م، هذه قمٜمد

 صمقب هلذه، صمقب يٛمٚمٙمف، اًمذي اح٤مدي اًم٘مًؿ هق هذا همروم٦م، قمٜمده٤م وشمٚمؽ ىمٍم،

 قم٤مئِم٦م أطم٥م ٕينش أُمٚمؽ ٓ سمام شم١ماظمذين ومال» وهٙمذا هلذه، صمقسملم هلذه، صمقسملم هلذه،

: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م إًمٞمؽ أطم٥م اًمٜم٤مس أي ؾمئؾ وىمد ف،أُمٚمٙم ٓ هذا همػمه٤م، ُمـ أيمثر

 اًمٕمدل هق اعمنموط اًمٕمدل وم٢مذًا:ش أبقه٤م: »ىم٤مل اًمرضم٤مل؟ وُمـ: ىم٤مًمقا ش قم٤مئِم٦م»

 ممٙمٜم٤مً  ًمٞمس هق اًمذي اًم٘مٚمٌل اًمٕمدل هق إظمرى أي٦م ذم اعمٜمٗمل واًمٕمدل اعمٛمٙمـ،

 ذم ٚمامتاًمٙم يٚم٘مقن اًمذي وُمـ اإلؾمالُمٞملم، اًمُٙمت٤َّمب ُمـ يمثػم اًمٗمرق هذا يتج٤مهؾ

 ومْمالً  اًمرضم٤مل أذه٤من ذم ُمًت٘مراً  وم٠مصٌح اإلؾمالُمل، اًمٗمٙمر قمغم ومًٞمٓمروا اإلذاقم٤مت،

 اًمٕمدل، ممٙمٜم٤مً  ًمٞمس ٕنف ح٤مذا: ًمٚميورة، إٓ دمقز ُم٤م هذه اًمتثٜمٞم٦م أن اًمٜم٤ًمء أذه٤من قمـ

 ذم يم٤من ومٚمام ًمٚمنمع، وخم٤مًمػ سم٤مـمؾ يمالم هذا اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات ًمٙمـ
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 ُم٤م صم٤مٟمٞم٦م واطمدة يتزوج أن يريد اإلٟم٤ًمن ومٚمام إضمٜمٌٞم٦م، ٙم٤مرسم٤مٕوم ُمٖمزواً  أن قمٍمٟم٤م

 صم٤مٟمٞم٦م واطمدة شمزوضم٧م ح٤مذا: ًمف ي٘مقًمقا  إًمٞمف اًمٜم٤مس أىمرب اًمزواج، هذا قمغم ًمف ُمٕمٞمٜم٤مً  جيد

 وأصقات أىمالم ٟمنم سم٥ًٌم اًمٖمرسمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٕمِمش اًمٗمٙمر ُمٕمِمش ٕنف ح٤مذا:

 صم٤مٟمٞم٦م واطمدة شمزوج ومالن ت٘مٌؾًمٞم اإلؾمتٕمداد اعمجتٛمع هذا قمٜمده ذم ُم٤م وًمذًمؽ إؾمالُمٞم٦م،

 .ًمٚميورة إٓ

 اًميورة، هبذه حيٙمؿ اًمذي ومٛمـ ًمٚميورة اًمتثٜمٞم٦م جيقز يم٤من إذا يمٚمٛم٦م زم هٜم٤م وأن٤م 

 اًمتل اًميورة ي٘مدر ُمـ قمتٞم٤ًم، اًمٙمؼم ُمـ سمٚمٖم٧م وىمد صم٤مٟمٞم٦م واطمدة شمزوضم٧م ُمثالً  أن٤م، إٟمف

 أنؽ ًمؽ سمٞمًقغ ُم٤م أن٧م ٓ، ؾمٞم٘مقل أتزوج؟ زم سمتًقغ وأنف أتزوج أين أخزُمتٜمل

 شمدظمؾ ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، زوضمتل وسملم سمٞمٜمل شمريد ُم٤مذا ريب، وسملم شمريد ُم٤مذا إذاً  أن٤م َُمـ شمتزوج،

 ٓ وٟمحـ اًمٖمرسمٞم٦م، هذه ُمثؾ صم٘م٤موم٤مت سمٜمنم وزوضمتف: اعمرء سملم ًمٚمتٗمريؼ ؾم٤ٌٌمً  شمٙمـ ٓ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اعمٓم٤مف هن٤مي٦م هق هذا ٟمِمٕمر، وٓ ٟمدري وٓ ٟمحس

 شمٕم٤ممم سم٘مقًمف هذا زُمٜمٜم٤م ذم حي٤مضمجٜم٤م ٤مساًمٜم ُمـ يمؿ ؾمٛمح٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م :يمسائلا

َّٓ  ظِمْٗمُتؿْ  وَم٢ِمنْ ▬  ذط سمٞم٤من اًمرضم٤مء شم٘مقل إظم٧م[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]وَمَقاطِمَدةً  شَمْٕمِدًُمقا  َأ

: يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ُم٤م اًمزُم٤من، هذا ذم ُمقضمقد اًمٕمدل وهؾ اصمٜمتلم، ُمـ اًمزواج ذم اًمٕمدل

▬ َّٓ َّٓ  َأْدَٟمك▬ أي٦م شمٙمٛمٚم٦م ذم♂ شَمُٕمقًُمقا  َأ  إول؟ اًم١ًمال هذا[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَمُٕمقًُمقا  َأ

 أنك ذًمؽ: »قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ أن، اًم١ًمال ُمـ إول ًمٚم٘مًؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمشقخ

 ومٛمٕمٜمك اًمٗم٘مر، هق هٜم٤م اًمٕمٞمٚم٦م آٟمٗم٤م، ىمٚمٜم٤مه ومٞمام ي٘مقيٜم٤م ؾم١مال هذا واهللش شمٕمقًمقا  أٓ

 هذا ًمٙمـ واًمٖمٜمك، اًمثروة ذم ؾم٥ٌم هق اًمزواج ُمـ اإليمث٤مر أن اًمتٕمٚمٞمؾ ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ

ءَ  َيُٙمقُٟمقا  إِنْ ▬ شم٘مقل ُم٤مذا أي٦م أجف أدري ُم٤م سمحدي٨م يذيمرين ُ  ُيْٖمٜمِِٝمؿُ  وُمَ٘مَرا ـْ  اّللَّ  وَمْْمٚمِفِ  ُِم

 ُ َّٓ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ ▬ ًمٚمٗم٘مر ؾم٤ٌٌمً  وًمٞمس اًمثروة ؾم٥ٌم هق اًمزواج[ 52:اًمٜمقر♂ ]َواّللَّ  َأ

 اًمِم٤مئع ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ واًمٕمجٞم٥م وم٘مراء، شمّمٌحقا  ُم٤م يٕمٜمك[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَمُٕمقًُمقا 

 اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، سملم ـمٞم٦ٌم سمٙمٚمٛم٦م يذيمرين قمٚمٞمف واجلقاب اًم١ًمال هذا اًمٜم٤مس سملم

ّٓ  صح ورزىمف، هق جيل اًمْمٞمػ ي٘مقًمقا   أجْم٤مً  اعمرأة ـمٞم٥م اًمٜم٤مس، هٙمذا ي٘مقًمقا  ٓ، وا
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 صم٤مٟمٞم٦م واطمدة يتزوج خي٤مومقا  اًمٜم٤مس ح٤مذا ورزىمٝم٤م، شم٠ميت اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرأة ورزىمٝم٤م، هل شم٠ميت

 .شمٗم٘مرون أٓ أي شمٕمقًمقا  أٓ أىمرب أي أدٟمك ذًمؽ يرد وٓ اًمٗم٘مر، ذم ي٘مٕمقا  أهنؿ خي٤مومقا 

 اًمذي اًمٖمريب اًمتقضمٞمف ُمـ أثر هذا شمٚمؽ، إمم ؾمٜمرضمع سمٕمديـ أثر هذا أؾمت٤مذ ي٤م هذا

 آٟمٗم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م احل٤مرث أبق ي٤م اًمٕمزب شمٌع أي٦م أُم٤م يٕمٜمل وىمٚم٥م آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م

 ♂ .وَم٢ِمْن ظِمْٗمتُْؿ َأَّٓ شَمْٕمِدًُمقا وَمَقاطِمَدةً ▬

 . هذا اًمٖمريب إثر ُمـ اًمٖمريب إثر أن اعمٖمزى :سائلايم

 قمدم ؾم٥ٌم هق اًمث٤مين اًمزواج قمدم اًمزواج، قمدم أي٦م هذه إٟمف: أىمقل :ايمشقخ

 عمجلء وؾم٥ٌم اًمٕمدل، وهق ومٞمف اعمنموط اًمنمط ذم هب٤م اح٠مُمقر اًمتثٜمٞم٦م هق سمٞمٜمام اًمٗم٘مر،

 أٓ هق ًمٞمس ♂قا قًمُ ٕمُ شمَ  َّٓ أَ  كٟمَ دْ أَ ▬ أجش  ومذًمؽ اًمنمقمل، اًمزواج هذا سم٥ًٌم اًمرزق

، ، أن هق ٓ، شمتزوضمقا  هذه آظمر ذم ضم٤مءت اًمتل اًمٖم٤مي٦م هذه حي٘مؼ اًمذي وهق شمتزوضمقا

 . أي٦م

ّٓ  يمٚمٛم٦م ومٝمٛمقا  هؿ :ايمسائل  يٕمٜمل قم٤مئؾ ًمؽ ي٘مقًمق اًمِم٤مُمل، اعمثؾ ذم شمٕمقًمقا  أ

 .شمٔمٚمٛمقا  أٓ: شمٕمقًمقا  أٓ فم٤ممل، أي قم٤مئؾ ومالن

♂ وَم٠َمهْمٜمَك قَم٤مئاًِل  َوَوضَمَدكَ : ▬شمٕم٤ممم ٤ملىم يمام اًمٗم٘مر، ُمـ اًمَٕمْٞمٚم٦م، ُمـ ٓ، :ايمشقخ

 .وم٘مراء شمّمٌحقا  ُم٤م يٕمٜملش شمٕمقًمقا  أٓ: »ىم٤مل ومٝمٜم٤م[ 8:اًمْمحك]

َّٓ  ظِمْٗمُتؿْ  وَم٢ِمنْ ▬ :ايمسائل  [.5:اًمٜم٤ًمء♂ ]وَمَقاطِمَدةً  شَمْٕمِدًُمقا  َأ

 ذم اًمٌٞم٤مت، ذم ُمًتٓم٤مع، ُم٤مدي قمدل قمدٓن، اًمٕمدل: ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤مً، قمٜمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م هذه :ايمشقخ

 ُمًتٓم٤مع همػم قمدل ذم ُمت٤ًموي٤مً، ُم٤مذا يٙمقن أن جي٥م واإلٟمٗم٤مق، اإلقم٤مٟم٦م ذم ًمٚم٤ٌمس،ا ذم اًمًٙمـ،

 أيمثر قم٤مئِم٦م حي٥م يم٤من سم٠منف ساطم٦م أظمؼمٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل اًم٘مٚمٌل اًمٕمدل اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل وهق

 زوضم٤مشمف، سملم سمٞمٕمدل ُمٙمتقم، رء ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م، مج٤مهػم قمٜمد هذا قمرف طمتك اًمٜم٤ًمء، يمؾ ُمـ

ال قمٚمٞمف  اًمرؾمقل يمقن قمرف ٞمدة وهلذه قم٤مئِم٦م، حي٥م ماًًم  قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمٜمد اعمٜمزًم٦م ُمـ اًًم

 ومٙم٤مٟمقا  احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمرؾمقل أصح٤مب قمرف اًمٓم٤مهرات، زوضم٤مشمف ُمـ همػمه٤م ُمـ أيمثر اًمًالم

ل ي٘مّمدون ٞمدة قمٜمد ٟمقسمتف أن يٕمٚمٛمقن يقم هبداي٤مهؿ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٌٜم  .قم٤مئِم٦م اًًم
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 اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ي١ماظمذ ومال وًمذًمؽ سم٤مًم٘مٚم٥م، قمالىم٦م ًمف احل٥م هذا 

 ًمف وًمٞمس طمديث٤ًم، ورواه سمٕمْمٝمؿ أظمٓم٠م وىمد مجٞماًل، أراه ًمٙمٜمل صقذم ُمثؾ قمٚمٞمف َيّْمُدق

 يم٤من إذاش اعم٘مرسملم ؾمٞمئ٤مت إبرار طمًٜم٤متش »اعم٘مرسملم ؾمٞمئ٤مت إبرار طمًٜم٤مت» أصؾ

 إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٜم٤م ومام..قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طم٥م وهق اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل يٛمٚمؽ ٓ اًمرؾمقل

 اعمنموط وم٤مًمٕمدل اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل هذا ُمثؾ ٟمًتٓمٞمع أٓ وأومم أومم ومٜمحـ ٟمحـ،

 ؿمٕمػم ظمٌز واطمدة قمٜمد ي٠ميمؾ يٕمٜمل اًمٕمدل، وإضمراء واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٞمتزوج

 هذا ٕن مت٤مُم٤ًم: سم٤مًمت٤ًموي إٓ ومالومؾ وىمرص ىمٛمح ظمٌز يّمػم ُم٤م شمٚمؽ ومالومؾ، وىمرص

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم يٛمٙمـ، ُم٤مدي رء

 وأنف اعمنموط، اًمٕمدل طم٘مٞم٘م٦م يٕمرومقا  أن اًمرضم٤مل ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء قمغم ومٞمج٥م وًمذًمؽ 

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ▬ ممٙمـ ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم ـْ ▬ ىم٤مًمف اًمذي واًمٕمدل[ 286:اًمٌ٘مرة♂ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ  َوًَم

َتٓمِٞمُٕمقا  ًْ  اًمٕمدل ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس ومٝمذا♂ ٦م٘مَ ٚمَّ ٕمَ يم٤معمُ  ٤موهَ رُ ذَ شمَ  اَل ومَ ▬ أي٦م مت٤مم♂ شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ  شَم

 سملم إضمرائف ذم ذط ًمٞمس اًمذي اًم٘مٚمٌل ًمٕمدلا هذا ًمٙمـ اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل وإٟمام إول،

 ًمقاطمدة متٞمؾ أنؽ اًمٜم٤ًمء سملم اًم٘مٚمٌل ًمٚمٕمدل اؾمتٓم٤مقمتٙمؿ قمدم حيٛمٚمٜمٙمؿ ٓ اًمٜم٤ًمء،

 ُمٓمٚم٘م٦م، هل وٓ زوج، ذات هل ٓ ُمزوضم٦م، هل ٓ، يم٤معمٕمٚم٘م٦م، شمٚمؽ وشمؽمك حتٌٝم٤م اًمتل

ـْ : ▬ىم٤مًم٧م اًمتل أي٦م ذم ضمداً  سيح هذا َتٓمِٞمُٕمقا  َوًَم ًْ   سَملْمَ  ا شَمْٕمِدًُمق َأنْ  شَم
ِ
٤مء ًَ  َوًَمقْ  اًمٜمِّ

 [.329:اًمٜم٤ًمء♂ ]يَم٤معْمَُٕمٚمََّ٘م٦مِ  وَمَتَذُروَه٤م اعْمَٞمْؾِ  يُمؾَّ  مَتِٞمُٚمقا  وَمال طَمَرْصتُؿْ 

 ٕنف يِمؽمط: مل اًمذي واًمٕمدل ممٙمـ، وهق اعمنموط اًمٕمدل ٟمٕمرف أن ومٞمج٥م 

 .ىمٚمٌل قمدل هق أظمر واًمٕمدل سم٤مظمتّم٤مر، ُم٤مدي قمدل إول اًمٕمدل ممٙمـ، همػم

 ( 11 :37: 13/   356/  ٜمقرواًم اهلدى) 

 ( 11 :51: 21/   356/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اظمتعة زمغرض ايمزوصمات سمعدد ضمؽم

 يٗمٙمر ُم٤مًمف سمٞمٙمثر ُم٤م وم٠مول ُم٤مًمف، يٙمثر اًمرضمؾ إٟمف: إهة إـم٤مر ذم ؾم١مال :اظمؾؼي

 .اعمتٕم٦م ًمٖم٤مي٦م إٟمام أهة سمٜم٤مء ًمٖم٤مي٦م ًمٞمس زوضمتف، قمغم اًمزواج ذم
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 .اًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمف اًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمف :ايمشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م رء قمٚمٞمف ذم ُم٤م :اظمؾؼي

 .ٟمٕمؿ ُم٤ٌمح، إيف، احلرام، ذم شمٍمومف سمؽميد يٕمٜمل :ايمشقخ

 رء؟ أي قمٚمٞمف ذم ُم٤م :اظمؾؼي

 .رء أي قمٚمٞمف ُم٤م أبداً  :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ؿمٙمراً  ـمٞم٥م، :اظمؾؼي

 ؾمقاد يٙمثر أن وهق ُمًتح٥م، اعم٤ٌمح هذا إمم يْمؿ سم٠من ٟم٠مُمره ٟمحـ ًمٙمـ :ايمشقخ

 .وهٙمذا وذريتف ًمٜمًٚمف سمؽمسمٞمتف رسمف قمٜمد رهأضم ويٙمثر ،-ملسو هيلع هللا ىلص- حمٛمد أُم٦م

 ( 11: 47: 59/ 323/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمزوصمات سمعدد دم ايمممط

 ذط هٜم٤مك هؾ اًمراسمٕم٦م، أو اًمث٤مًمث٦م أو اًمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن اإلٟم٤ًمن أراد إذا :مداطمؾة

 يتزوج؟ طمتك ُيِمؽمط ذقمل

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ودمٞم٥م سمتخٚمػ زوضمتؽ ًمٞمش: ًمف ي٘مقًمقا  اإلٟم٤ًمن يتزوج أن أراد إذا :مداطمؾة

 إذا أنف سمٞمئف، ذم وشمرسمقا  اًمٜم٤مس اىمتٜمع يم٠منف شمتزوج؟ سمِّدك ح٤مذا وشمٓمٞمٕمؽ، وسمٜملم أوٓد

 همػم أو ُمريْم٦م أو شُمـَخٚمِّػ ُم٤م يم٤مُمرأة ذط هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن أراد

 ؟.... إُمر وزم قمغم يٜمٌٖمل هق وُم٤م ذط؟ هٜم٤مك ومٝمؾ ذًمؽ،

 .ذوـم٤مً  سمؾ ذـم٤مً  ًمٞمس ي٘مقًمقن هؿ ٙمـًم ذط، هٜم٤مك ـمٌٕم٤ًم، :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة
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 ظِمْٗمتُؿْ  وَم٢ِمنْ ▬ اًم٘مرآن ذم ُمقضمقد اًمنمط اًمٕم٤ٌمرة، ؿمقي٦م شُمَٚمٓمِّػ قمؿ وم٠من٧م :ايمشقخ

 َّٓ  سملم يٕمدل أن يًتٓمٞمع ُمـ ومٙمؾ اًمنمط، هق هذا[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]وَمَقاطِمَدةً  شَمْٕمِدًُمقا  َأ

سم واًمث٤مًمث٦م سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمزواج ًمف حيؾ ومٝمذا اًمٜم٤ًمء  .ًمف حيؾ ومال يًتٓمٞمع ٓ وُمـ ٕم٦م،واًمرا

 .سمٞمٜمٝمام اًمٕمدل ذم آؾمتٓم٤مقم٦م هق اًمنمط :مداطمؾة

 يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 .سمٞمٜمٝمؿ يٕمدل أن يًتٓمٞمع أنف اًمقطمٞمد اًمنمط :مداطمؾة

 .إؾمػ قمغم سمالديمؿ ُمـ واردة سمْم٤مقم٦م ومٝمذه إًمٞمف أذت ُم٤م أُم٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .اجلريٛم٦م يٕمٜمل :مداطمؾة

 يقضمد ٓ هٜم٤م سمحؼ، ٟمتٙمٚمؿ أن أردٟم٤م ذاإ ختتٚمػ، اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م وسمٕمديـ :ايمشقخ

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اًمنمط هذا إٓ ذط

 أن وهل أجْم٤ًم، سم٤مًمٜم٤ًمء شمتٕمٚمؼ أظمرى ذم أن٤م أىمقل يمام اعم٠ًمخ٦م -ؿمؽ سمال- ًمٙمـ 

ٟمٞم٦م، أو سم٤مًمٞمٝمقدي٦م اعمًٚمؿ يتزوج  سمٜمص ضم٤مئز ذًمؽ أن احل٤مرضيـ مجٞمع خيٗمك وٓ اًمٜمٍما

ـَ  اعْمُْحَّمٜم٤َمُت وَ : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ـَ  ُِم ِذي ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم ♂ ىَم

 اًمِم٤ٌمب ُمـ وهمػمه٤م إُمريٙمٞم٦م اًمٌالد هذه ُمثؾ ُمـ ُأؾم٠مل اًمٞمقم أن٤م ًمٙمـ[ 3:اح٤مئدة]

ٟمٞم٦م؟ يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ اًمت٤ميف،  سم٠مين أؿمٕمر وٓ اجلقاز، سمٕمدم أضمٞم٥م أن٤م سمٜمٍما

٤م هذا ذم أظم٤مًمػ  هذا ُمثؾ ٕن ُمٓمٚم٘م٤ًم: جيقز ٓ أىمقل ٓ ٕين :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ٟمّمًّ

 اًمؽمسمٞم٦م وؾمقء احل٤مرض ًمٚمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل ًمٙمٜمل اًم٘مرآن، يٕم٤مرض اًمذي هق اًم٘مقل

 ُمـ سم٤معمٜمع اجلقاب ذًمؽ قمغم قمٓمٗم٤مً  أىمقل وم٠من٤م اًمرضم٤مل: صمؿ اًمٜم٤ًمء ذم ظم٤مص٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ٟمٞم٦م اًمزواج  .ُمثالً  سم٤مًمٜمٍما

 اعمتؼمضم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م اًمٓم٤محل٦م ًٚمٛم٦ماعم يتزوج أن اًمّم٤مًمح ًمٚمٛمًٚمؿ ٟمجٞمز ًمـ ٟمحـ 

ٟمٞم٦م، اًمٗمت٤مة يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٞمقم ٟمجٞمز ومٙمٞمػ ًمٚمّمالة، اًمت٤مريم٦م ٌْؼ ومل اًمٜمٍما  قمٜمد َي

 سم٤مًمنمف اعمًٚمٛملم قمٜمد يٕمرف مم٤م رء اًمٌالد سمتٚمؽ ظم٤مص٦م اًمٜمّم٤مرى ه١مٓء

 .ذًمؽ وٟمحق واًمٕمٗم٤مف اًمٕمرض قمغم واعمح٤مومٔم٦م
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.. اًمِم٤مهد وهٜم٤م ح٤مذا؟ ٦ماًمٗم٤مؾم٘م سم٤معمًٚمٛم٦م يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ ٟمجٞمز ٓ ٟمحـ 

 ىمٌؾ وسمٕمْمٝمؿ وىمع سمٕمْمٝمؿ اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم اًمٞمقم ٟمرى ٟمحـ اًمٗم٤مرس، ُمـ اًمٗمرس

 هل ُمثالً  سمس وؾمٚمقيمٝم٤م، أظمالىمٝم٤م ُمـ ُمٜمٝم٤م ُمًحقر ومت٤مة أتزوج أن جيقز ي٠ًمل ي٘مع أن

: ًمف أىمقل أرسمٞمٝم٤م، أن٤م: زم ىم٤مل شمتزوج جيقز ٓ أىمقل أن٤م.. شمّمكم ٓ ُمثالً  أو ُمتحج٦ٌم، همػم

 اًم٘مْمٞم٦م، وم٤مٟمٕمٙم٧ًم اًمٙمالم، هذا ُمثؾ ىم٤مًمقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ٟمٕمرف ٟمحـ ٤م،شمرسمٞمٝم... 

ة يتزوج أن يريد يم٤من اًمذي وم٤مًمرضمؾ اًمرضمؾ، شمريب اًمتل هل اعمرأة ص٤مرت  وخيٚمٞمٝم٤م اعمرأ

 ..حلٞمتف حيٚمؼ دمٕمٚمف هب٤م وإذا شمتجٚم٥ٌم،

 ( 13: 34: 27/ 547/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوصمات سمعدد ضمول ىمؾؿة

 هبذه اًمزوضم٤مت شمٕمدد ُمقوقع طمقل ُمٗمتقطم٦م يمٚمٛم٦م ُمـ ًمٙمؿ هؾ :مداطمؾة

 قمـ دوم٤مقم٤مً  يٙمتٌقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػمٌ  يذيمره وُم٤م اًمزُم٤من؟ هذا ذم ظم٤مص٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم،

 اًمزوضم٤مت شمٕمدد ذع ُم٤م اإلؾمالم أن ويمذا، ًمٚمِمٌٝم٤مت ورداً  اخلّمقم وضمف ذم اإلؾمالم

 .ٕؾم٤ٌمب إٓ

 هذه أضمؾ ُمـ اًمزوضم٤مت شمٕمدد ُذع أو اًمزوضم٤مت شَمَٕمدد ُينمع ٓ طم٘م٤مً  ومٝمؾ 

 اخلٞم٤مر؟ ومٞمف ًمٚمٛمًٚمؿ أم إؾم٤ٌمب،

سم٤مً  ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ اخلٞم٤مر، ومٞمف ًمٚمٛمًٚمؿ أن ؿمؽ ٓ :ايمشقخ  ذًمؽ قمـ ضمقا

 :اًم١ًمال

 أن هب٤م، ُمٙمٗمل وهق زوضمتف وقمٜمده ُمتزوضم٤مً  زوضم٤مً  ٟمٜمّمح ٓ ٟمحـ وأبدًا، دائامً 

: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف -اهلل ؾمٛمح ٓ- ُمٕم٤ميم٦ًم ًمٞمس هبذا، ٟمٜمّمح ٓ أظمرى، إًمٞمٝم٤م يْمؿ

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م قا وَم٤مٟمِٙمحُ ▬   ُِم
ِ
٤مء ًَ  [.5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 شَمُنّ  ٓ اًمتل آضمتامقمٞم٦م وشمرسمٞمتٝمؿ اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم أوو٤مع ذم ًمٜمٔمرٟم٤م وإٟمام 

 .سمٖمٞمْم٤مً  وٓ رسمام سمؾ صدي٘م٤ًم،
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ة اعمًٚمؿ يتزوج ومحٞمٜمام   إىمرسملم ُمـ طمقًمف ممـ ُُمٕم٤ميم٦ًمً  ؾمٞمجد: أوًٓ  صم٤مٟمٞم٦م، اُمرأ

 .إبٕمديـ قمـ ومْمالً  ديفًم

 واهلل: ومٞمف ي٘م٤مل وىمد سمديٜمف، سمتٛمًٙمف ُيَٕمػمَّ  ىمد ٕنف اعمًٚمؿ: سمف هيتؿ ٓ ـمٌٕم٤مً  وهذا 

 .سم٤مهلل أقمقذ ُمتِمدد، هذا

ٙم٤مً  يٙمقن هق وسمٞمٜمام  ًِّ دًا، وًمٞمس ُُمَتَٛم د: وصػ ًمٙمٜمف ُُمَتَِمدِّ  إلمه٤مل سم٤مًمَتَِمدُّ

 .اعمِم٤ميمؾ ُمـ ُمِمٙمٚم٦م هذه ًمديٜمٝمؿ، أظمريـ

 شمٙمقن ىمد إومم، إمم وَيُْمّٛمٝم٤م هب٤م ي٠ميت ىمد اًمتل اعمرأة أن ىإظمر اعمِم٤ميمؾ

 طمٞم٤مةً  حتٞم٤م أن شمًتٓمٞمع وٓ إومم، اًمزوضم٦م ُمع شمتج٤موب ٓ ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ أظمالىمٝم٤م

هت٤م، ُمع ـمٞم٦ٌم  ُمـ اًمؽمسمٞم٦م ؾمقء إمم يٕمقد ذًمؽ يمؾ وُمِم٤ميمؾ، ُمِم٤ميمؾ هٜم٤مك ومتٌدأ رَضَّ

 أن أقمت٘مد ومٞمام مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ نٜم٤مٕ أظمرى: ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٚمٛمل اًمتقضمٞمف وم٤ًمد وإمم ضمٝم٦م،

 يتٙمٚمؿ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اإلذاقم٤مت سمٕمض شمقضمد أن ىمٌؾ وسمخ٤مص٦م اإلذاقم٤مت، ُمـ يمثػماً 

 .سم٤مًمنميٕم٦م اعمتٛمًٙملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ومٞمٝم٤م

 ؾمٛمٕمتؿ ويمام ومقىمف، ومام اًمثٜم٤مئل سم٤مًمتزوي٩م شمٜمدد ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م اإلذاقم٤مت ُمـ يمثػم 

 اًمتزوج إسم٤مطم٦م ذم اًمٍمحي٦م ًمنمقمٞم٦ما اًمٜمّمقص يقضمٝمقن آٟمٗم٤ًم، قمكم إؾمت٤مذ أظمٞمٜم٤م ُمـ

ـْ : ▬اعمٜمٗمل اًمٕمدل ويٗمنون اًميورة، طمدود ذم وراسمٕم٦م وصم٤مًمث٦م سمث٤مٟمٞم٦م َتٓمِٞمُٕمقا  َوًَم ًْ  شَم

 اًمٕمدل اعم٘مّمقد وإٟمام ُم٘مّمقد، همػم وهق اح٤مدي سم٤مًمٕمدل ،[329:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ 

 .آٟمٗم٤مً  ُمٜمف رء إمم أذٟم٤م اًمذي اًم٘مٚمٌل

 اعمًٚمٛملم مجٝمقر وم٠مصٌح إؾمالُمل، همػم ضمقاً  أوضمدت ؿمؽ سمال اإلذاقم٤مت ومٝمذه

 ُم٤م وم٢مذا ذًمؽ، سمجقاز اًم٘مرآن سيح ُمع اًمتٕمدد ًمٞمت٘مٌٚمقا  ٟمٗمز اؾمتٕمداد قمٜمدهؿ ًمٞمس

 .آظمره إمم.. قمديدة واقمؽماو٤مت يمثػمة، ُمٜم٤مىمِم٤مت قمٚمٞمف صم٤مرت وشمزوج إٟم٤ًمن ىم٤مم

 أن أطمداً  أنّمح ٓ: أىمقل أظمرى، أؿمٞم٤مء ورسمام وذاك، هذا قمغم سمٜم٤مء أىمقل أن٤م ًمذًمؽ

 ي٘مٕمقن اًمٜم٤مس أن احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًم٘مٞمد: هذا أوع أن٤م سم٤مٕومم، ُمٙمٗمٞم٤مً  يم٤من إذا سمث٤مٟمٞم٦م تزوجي

 اإلٟمٙم٤مر، ذم اعم٤ٌمًمغ وُمٜمٝمؿ اًمزوضم٦م، ًمتٕمديد سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمقىمٗمٝمؿ ذم وشمٗمريط إومراط سملم ُم٤م
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ٟمٞم٦م أي٦م قمٜمد وىمقوم٤مً  اعمت٤ًمهؾ وُمٜمٝمؿ  اًمذي آضمتامقمل اًمقوع إمم اًمٜمٔمر دون اًم٘مرآ

 .ماًمٞمق اعمًٚمٛمقن يٕمٞمِمف

ًُم٤م َذًمَِؽ  سَملْمَ  َويَم٤منَ : ▬اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٖمػم وًمق شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إُمر أن وم٤محلؼ ♂ ىَمَقا

 [.67:اًمٗمرىم٤من]

 أظمرى، زوضم٦م إمم سمح٤مضم٦م سم٠منف آظمر أو ًم٥ًٌم يِمٕمر هق رضمؾ هٜم٤مك يٙمقن وم٘مد

 ٟمٗمًف هق أم أىمرسملم، يم٤مٟمقا  وًمق طمتك آٔظمرون ي٘مدره٤م؟ اًمذي ُمـ احل٤مضم٦م هذه ًمٙمـ

 ي٘مدره٤م؟ اًمذي

 ٓ: أىمقل وم٠من٤م وًمذًمؽ اًمتثٜمٞم٦م، ذم يرهم٥م اًمذي هذا إمم يٕمقد إُمر أن ؿمؽ ٓ

 ٟمحٞم٤مه٤م اًمتل إضمقاء ٟمراقمل أن دون اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مإلسم٤مطم٦م اًمزُم٤من هذا ذم أن ٟم٘مقل هٙمذا

 ٟمدري ٓ وٟمحـ سمث٤مٟمٞم٦م شمزوج ُمـ ٟمٜمٙمر أن وٓ اًمتثٜمٞم٦م، قمغم شم٤ًمقمد ٓ واًمتل وٟمٕمٞمِمٝم٤م،

 .اًمزواج هذا قمغم ًمف اًمداومع

 ضم٤مئز أُمر هذا أنف ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٌلم وم٘مط شمزوج إٟم٤ًمٟم٤مً  أن: ؿمٞمئلم أطمد أومؽمض أن٤م

 آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اإلذاقم٤مت شمٚمؽ ذم وضمٝمقا  ح٤م وظمالوم٤مً  يتقمهقن، ح٤م ظمالوم٤مً 

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ح٤م يتزوج سم٠من أنّمح ٓ وًمٙمـ اًم٘مّمد، ٟمٕمؿ هذا واهلل: أىمقل

 وم٘مط، اًم٘مّمد هبذا يتزوج اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا يٙمقن أن أظمِمك ُم٤م أظمِمك: يٕمٜمل

 أن أظمِمك اًمٖمٞمقب، قمالم إٓ قمٚمٞمف يٓمٚمع ٓ اًمذي سمِمخّمف يتٕمٚمؼ آظمر ًمٌمء ٓ

ً: وهيدم ىمٍماً  يٌٜمل ُمـ يمٛمثؾ ُمثٚمف إن: ي٘مقل اًمذي اًم٤ًمئر اعمثؾ قمٚمٞمف يّمدق  ُمٍما

 .ذقم٤مً  ومٞمف ُمرهمقب ُمًتح٥م، ُمًٜمقن، زواج ُمٌدأ حي٘مؼ أن يريد ٕنف

 اًمقًمقد شمزوضمقا : »ىم٤مل طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن ي٘مقًمقن اًمذيـ ه١مٓء ُمـ وأن٤م 

 أُم٦م إيمث٤مر سم٘مّمد شمزوج إذا اإلٟم٤ًمن أنش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمهٍ  وم٢مين اًمقدود:

 ُم٘م٤مصد سمف اظمت٤مر يم٤من إذا قمام ومْمالً  ضمدًا، وقمٔمٞمؿ ذيػ ىمّمد هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .أبداً  همػمه يٕمرومٝم٤م وٓ َيْٕمَٚمٛمٝم٤م هق أظمرى
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 ؼُيـَح٘مِّ  ٓ أنف يمٚمٞمٝمام، قمٞمٜمٞمف تحيٗم وأن إُمر، ذم يتٌٍم أن جي٥م أنف: أىمقل ًمٙمـ 

 إذا اعمًٚمؿ أن اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ٕن سمٗمرض: إظمالل ورائف ُمـ ويؽمشم٥م ُمًتح٤ٌمً 

 ٟمٗمًف يقىمع أن: اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ أهقهنام، خيت٤مر أن ذيـ، سملم وىمع

ؼ أن أضمؾ ُمـ ذ ذم  .هٙمذا ُمًتح٥م، سم٠مُمر يتٛمًؽ أن و ُيـَح٘مِّ

رٟمُ  أن جي٥م: وم٢مذاً   ُمنموع أُمر واًمراسمع واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اًمزواج احل٘مٞم٘م٦م، هذه َ٘مرِّ

 قمٜمده يم٤من ُمٜمٝمؿ ومٙمثػم اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى ذًمؽ وقمغم واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن سمٜمص

 .آٟمٗم٤مً  أذٟم٤م يمام خيتٚمػ اًمزُمـ وًمٙمـ واطمدة، زوضم٦م ُمـ أيمثر

 اًمث٤مين أو سم٤مًمث٤مين إول إُمر ٓرشم٤ٌمط يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء احلٙمؿ هذا وُمثؾ 

 يم٤من اًم٘مري٥م إُمس ذم: اعمجتٛمع وم٤ًمد وهق اًمٕمٚم٦م، ذم آؿمؽماك سمج٤مُمع سم٤مٕول،

 : اًمت٤مزم اًم١ًمال ضم٤مء ُمٕمٜم٤م، ؾمٝمروا زوار قمٜمدي

ٟمٞم٦م يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ  هيقدي٦م؟ أو سمٜمٍما

 ٕن ذًمؽ: أرى ٓ: أىمقل أن٤م اًمزُم٤من هذا ذم ًمٙمـ جيقز، أنف إصؾ: اجلقاب يم٤من

 ضمق قمـ اإلؾمالُمل اجلق اظمتالف سم٥ًٌم ُمٗم٤مؾمد: ورائف ُمـ ؾمٞمؽمشم٥م اًمزواج هذا

 ذاك ذم شمرسمٞمتٝمؿ قمـ أن اًمٙمت٤مب أهؾ شمرسمٞم٦م اظمتالف وسم٥ًٌم إول، اإلؾمالم

 همػمة، اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ يم٤من ًمٙمـ وُمنميملم، يمٗم٤مر أهنؿ ُمع اًمزُم٤من ذاك ذم اًمزُم٤من:

 أن٧م ُمثٚمام اًمٞمقم ًمٙمـ أقمراوٝمؿ، قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م هيتٛمقن يم٤مٟمقا  ذف، اؾمٛمف رء

 [.صقيت اٟم٘مٓم٤مع هٜم٤م طمّمؾ..... ]وأُمريٙم٤م أوروسم٤م ذم هٜم٤مك ًم٘مْمٞم٦ما شمرى

 ُمًٚمامً  أن ضمداً  ٟم٤مدراً  إٓ ٟمًٛمع ُم٤م اًمٞمقم، اًمقاىمع وهذا اعمًٚمٛملم أطمد أراد :ايمشقخ

 وهل سمٚمده، ُمـ: يٕمٜمل احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم ي٘مقًمقن يمام اعمقاـمٜملم ُمـ سمٙمت٤مسمٞم٦م شمزوج

ٟمٞم٦م  وأُمريٙم٤م، أوروسم٤م إمم ي٤ًمومر ٤ٌمباًمِم ُمـ ؿم٤مب أنف ي٘مع اًمذي وإٟمام هيقدي٦م، أو ٟمٍما

 زوضم٦م هب٤م ومٞم٠ميت ويٕمجٌٝم٤م، ومتٕمجٌف اًمٙم٤مومرات، ه١مٓء ُمـ واطمدة ظم٤مدن رسمام وهٜم٤مك

 .ًمف وطمٚمٞمٚم٦م

 .يم٤مرد اجلريـ أضمؾ ُمـ :مداطمؾة
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 اإلؾمالُمل جمتٛمٕمٜم٤م آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقريـ ًمٚمًٌٌلم جيقز ٓ أن٤م أىمقل اًمذي هذا :ايمشقخ

 وأنتؿ اخلُُٚم٘مٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمجتٛمع كذا همػم اًمٙم٤مومر جمتٛمٕمٝمؿ اعمجتٛمع، همػم اًمٞمقم

ٟمٞم٤مت اًمٞمٝمقدي٤مت أن ؾمامقم٤ًم، وسمٕمْمٙمؿ وُمِم٤مهدة، رؤي٦م سمٕمْمٝمؿ شمٕمٚمٛمقن  واًمٜمٍما

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٗمرق وُم٤م شمراه٤م ويمٜم٧م ُمتجٚم٤ٌٌمت، يم٤مٟمقا  اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم اًمٕم٤ميِم٤مت

 مت٤مُم٤مً  ُمٗم٘مقد أن هذا ًمٙمـ ومٞمف، قم٤مؿم٧م اًمتل اإلؾمالُمل سم٤مجلق شم٠مثرت ٕهن٤م اعمًٚمٛم٦م:

 هذه آظمره، وإمم.. زيٜمتٝم٤م سم٤مًمغ وقمغم شمؼمضمٝم٤م، قمغم زهي٤م، قمغم هب٤م ي٠ميت ومٝمق أوروسم٤م، ذم

 اًمزوضملم؟ هذيـ ُمـ يرزىمقن اًمذيـ إوٓد ُمّمػم ؾمٞمٙمقن ومامذا زوضمتل،

 أن ُمع ٟم٘مقل هلذا إؾمالُمٞم٦م، شمرسمٞم٦م شمٙمقن ًمـ شمرسمٞمتٝمؿ اًمٖم٤مًم٥م ذم يٙمقن أنف ؿمؽ ٓ

 ُم٤ٌمح، وهمػم ممٜمققم٤مً  جيٕمٚمف ُم٤م اعم٤ٌمح ًمألُمر يٕمرض ىمد وًمٙمـ اإلسم٤مطم٦م، ذًمؽ ذم إصؾ

 .اًمزوضم٤مت شمٕمدد يمٛمقوقع مت٤مُم٤مً  هذا

 اًمتزوج ذم اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن يتقؾمع ومال ضمٞمدًا، اعمقوقع يٗمٝمؿ أن أرضمق وم٠من٤م

 .اًمٕم٤مم ًمٚمٛمجتٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم أوًٓ  ومٞمٝم٤م شمؽمشم٥م ىمد اًمتل ًمٚمٛمِم٤ميمؾ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م

ةاعم هذه ومٞمف ؾَمَتُحؾ اًمتل اخل٤مص ًمٚمٛمجتٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم: وصم٤مٟمٞم٤مً    أجْم٤مً  وٓ اًم٤ًمومرة، رأ

 أُمراً  ضم٤مء ويم٠منف قمٚمٞمف، اًم٘مٞم٤مُم٦م وٟم٘مٞمؿ سم٠مظمرى آظمر أو ًم٥ًٌم شمزوج إٟم٤ًمن قمغم ٟمٜم٘مؿ

،  .أوؾمٓمٝم٤م إُمقر ظمػم وإٟمام ذاك، وٓ هذا ٓ ٟمٙمرا

 ( 11: 31: 11/ 283/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 11: 55/ 282/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 12: 36/ 282/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 18: 43/ 615/واًمٜمقر اهلدى)  عمقوقعا ذم يمذًمؽ وراضمع

 واضمدة من زملىمثر ايمزواج فمعم اظمؼتدرين ايمشقخ يـصح هل

 زمذيمك؟ زمقـفن وايمعدل

 شمٜمّمح اًمٕمدل، قمغم اعمٝمر، قمغم اعم٘متدر اًمزواج قمـ ذيمرت ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 سم٤مًمزواج؟ ي٠مظمذوا أن اًمِم٤ٌمب
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 ٘مرآناًم يمالم سمٕمد يمالم زم وًمٞمس ُمًتٓمٞمٕم٤ًم، ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ أنّمح :ايمشقخ

  ِمنَ  َلُكم   َطاَب  َما َفاىكُِحوا: ▬واًمًٜم٦م
ِ
 اًمنمط و[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرَباعَ  َوُثالَث  َمث نَى النَِّساء

 .واوح وم٤مُٕمر وإٓ اًمٕمدل

 ( 11: 45: 14/   395/  واًمٜمقر اهلدى)

 األولم؟ يستشغم أن زمايمثاكقة ايمزواج أراد من يؾزم هل

 أو زوضمتف يًتِمػم يٚمزم هؾ يثٜمل.. ُمثالً  يتزوج أن سم٤مًمف ذم قمـ أن ٟمريد :مداطمؾة

 ؟..أو ُمٗمًدة هٜم٤مك ُمثالً  أن يرى ُمثالً 

 ..يٛمٝمد أن: اًمذيمر آٟمٗم٦م إًم٤ٌمين ٟمّمٞمح٦م يتذيمر أن يٚمزُمف :ايمشقخ

 إُمر هذا إٓ قمٚمٞمف اعم٤ًموُم٦م ممٙمـ رء يمؾ يٛمٝمد؟ :مداطمؾة

 ضمقاز: أوًٓ  وًمٌٝم٤م قم٘مٚمٝم٤م ذم يزرع وأن يٛمٝمد، وأن سمذًمؽ، يٗمج٠مه٤م أٓ :ايمشقخ

 اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ذيمره ُم٤م إٓ ذط أو ىمٞمد أي سمدون إؾمالُمٞم٤مً  حلٙمؿا هذا

 واوح٦م اًمٗمٙمرة شمّمٌح طمتك اًم٘مْمٞم٦م هذه طمقل يدٟمدن وأن اًمٕمدل، وهق اًمٙمريؿ

 ىمّمدٟم٤م ٟمحـ، هيٛمٜم٤م ٓ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مهٞم٦م ُمـ أُم٤م اًمٗمٙمري٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا ضمٚمٞم٦م، قمٜمده٤م

 ٕن آٟمٗم٤ًم: ذيمرٟم٤م يمام ىمٌؾ ُمـ أؾمامقمٝمؿ شمٓمرق مل ومٙمري٤مً  هؿ سم٘مْمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مً  اًمٜم٤مس ٟمٗمج٠م أٓ

 ُمـ يمثػم ُمـ سم٤مًمقاىمع سم٤مًمتجرسم٦م ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ ضمدًا، طم٤ًمؾم٦م ُم٠ًمخ٦م ومٕمالً  اعم٤ًمًم٦م هذه

 ح٤مذا؟ اعمٕم٤مرو٦م، دمد ذًمؽ ُمع وذيمرهت٤م وزرقم٧م وحتٗمٔم٧م اطمتٓم٧م ًمق أنؽ اًمٜم٤مس

 سم٠مومٙم٤مر دورهؿ قم٘مر ذم همزوا اًمزُمـ هذا ذم وسمخ٤مص٦م زُمـ اعمًٚمٛملم قمغم ُم٣م ٕنف

 هذه ًميورة، إٓ ينمع ٓ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمزواج أن وُمٜمٝم٤م رء ذم اإلؾمالم ـُم ًمٞم٧ًم

 اًمتل واًمٖمػمة اهلقى يٖمٚمٌٝمـ اًماليت اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل ُمـ يمثػم شمٌٜم٤مه٤م اًمٗمٙمرة

 ..سمف ٟمٜمّمح اًمذي هق ومٝمذا دائاًم، ُمنموقم٦م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم

 .. طمٙمٛمف هق ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 ..أن متٝمد أن٧م ؿم٤مء إن وًمٕمٚمؽ :ايمشقخ
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ة شمٙمقن هؾ.. هذا وسملم زوضمٝم٤م سملم حتقل اًمتل اعمرأة طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة  اعمرأ

 ..زوضمٝم٤م قمٜمد اًمرهم٦ٌم هذه ُمٜمٕم٧م إذا فم٤معم٦م

 .دىمٞمؼ ًمٞمس ُمٜمٕم٧م: سم٘مقًمؽ شمٕمٌػمك أفمـ :ايمشقخ

 قمٚمٞمف يِمٖمٌقا  إوٓد ضمٕمٚم٧م ُمثالً  ؿمٞمخ ي٤م: يٕمٜمل.. قمرىمٚم٧م: يٕمٜمل :مداطمؾة

 . ويمذا

 ؾمٌٞمؾ قمـ شمّمد أن: إول: ًمًٌٌلم ذًمؽ، هل٤م قزجي ٓ أنف اقمت٘مد! ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

.. حت٘مٞم٘م٤مً  ٓ شمٕمٚمٞم٘م٤مً  اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ زوضمٝم٤م: أُمر خت٤مًمػ أهن٤م: وأظمر اهلل،

ة إـم٤مقم٦م أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ  أومراد ُمـ ومرد إـم٤مقم٦م ذم اًمِم٠من هق يمام واضم٥م ًمزوضمٝم٤م اعمرأ

 اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ ٦م،يم٤مُمٚم إـم٤مقم٦م وإٟمام قمٛمٞم٤مء أىمقل ٓ إـم٤مقم٦م اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ اًمِمٕم٥م

 احل٤ميمؿ أن وهل ذقمٞم٦م أطمٙم٤مم هذا ُمـ ويؽمشم٥م اهلل، ُمٕمّمٞم٦م ذم إٓ: وهق اًمنمع

 ٕنف سمف: ي٘مقم أن سمف اح٠مُمقر قمغم واضم٤ٌمً  إُمر هذا ص٤مر ُم٤ٌمح أصٚمف سم٠مُمر أُمر إذا اعمًٚمؿ

 زوضمتف أُمر إذا اًمزوج زوضمٝم٤م، ُمع ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم مت٤مُم٤مً  إُمر يمذًمؽ إُمر، وزم أُمر

 طمٞمٜمذاك سمف اًم٘مٞم٤مم شمًتٓمٞمع اعمرأة ويم٤مٟم٧م ضم٤مئزاً  اًمنمع أصؾ ذم إُمر ويم٤من ُم٤م سم٠مُمر

 اعمرأة شمتٕم٤مـم٤مه ومٞمام وم٢مذاً  ورؾمقًمف، اهلل قمّم٧م وم٘مد شمٓمٕمف مل وإن شمٓمٞمٕمف أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م

 أب٤مطمف مم٤م إًمٞمف اًمقصقل يريد وُم٤م زوضمٝم٤م سملم اًمٕمراىمٞمؾ هذه حتقل ىمد قمراىمٞمؾ اخت٤مذ ُمـ

 قم٤مصٞم٦م شمٙمقن أن ؿمؽ ومال ُمنموقم٤مً  ُمرهمقسم٤مً  أُمراً  اعم٤ٌمح يم٤من إذا قمام ومْمالً  وضمؾ قمز

 :ُمرشملم

 .اًمًٌٞمؾ شم٘مٓمع أهن٤م ذيمرشمف أن ؾمٌؼ ُم٤م: إومم اعمرة

 وهق شمًتٓمٞمع ٕهن٤م خت٤مًمػ: أن هل٤م ًمٞمس أُمر ذم زوضمٝم٤م خت٤مًمػ أهن٤م: أظمر وإُمر

 ُمع اًمِمٕم٥م أومراد ُمـ ومرد يمحٙمؿ اًمزوج ُمع ومحٙمٛمٝم٤م..ُمع ُمٕمّمٞم٦م يٗمٕمؾ أن يريد ٓ

 .اهلل أنزل سمام ؿحيٙم اًمذي احل٤ميمؿ

 أهنؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٞمقم ُمًتٕمٛمٚم٦م وهل يمٚمٛم٦م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م وىمد

 أُمر هذا أن سمحٙمؿ اجلديدة اًمٓم٤مرئ٦م إطمٙم٤مم سمٕمض أو إُمقر سمٕمض شمٜمٗمٞمذ يؼمرون

 ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ًمٙمـ آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت سمام اًمتذيمػم ُمـ هٜم٤م سمد ومال إُمر، وزم
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 سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  يٙمقن أن إُم٤م إُمر ًمقزم سمد ٓ: وم٠مىمقل اًمتٍميح قمـ اًمتٚمٛمٞمح يٖمٜمل

 مل إذا يٙمقن أن أو اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس مم٤م سمف أُمر ومٞمام سمٓم٤مقمتف يٕمتؼم طمتك واًمًٜم٦م

 ومال واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ؿمقرى جمٚمس قمٜمده يٙمقن أن واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  يٙمـ

 هق ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا ٦موسمخ٤مص اًمٕمٚمامء ه١مٓء ُمقاوم٘م٦م أظمذ سمٕمد إٓ ُم٤م طمٙمامً  يّمدر

 ذم وٓ اًمٕمػم ذم ًمٞمس اًمٕمٚمؿ ذم وهق إُمر وزم ُمـ إُمر صدر إذا أُم٤م همػمه، ُمـ أقمٚمؿ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي احلٙمؿ ذًمؽ ومٞمف يّمدق ٓ ومٝمذا اًمٜمٗمػم

 ٓ وُم٤م جيقز وُم٤م واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  يٙمقن أن: اًمزوج ذم أجْم٤مً  ٟم٘مقل ذًمؽ قمغم

 أوًٓ، هلل ُمٕمّمٞم٦م ومٞمف ًمٞمس إُمر هذا ويم٤من وضمتفز أُمر اًمزوج هذا ُمثؾ وم٢مذا جيقز،

 .سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ح٤م اًمتٜمٗمٞمذ هذا قمٚمٞمٝم٤م وضم٥م صم٤مٟمٞم٤مً  شمٜمٗمٞمذه سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝم٤م ويم٤من

 .. ُم٠ًمخ٦م.. اعم٠ًمخ٦م سمٜمٗمس ُمتٕمٚمؼ أُمر :مداطمؾة

 ومرع؟ هق أو إصؾ هق قمٜمديمؿ اًمتٕمدد ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 ٓ اعم٤ٌمه٤مةش  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد، اًمقدود شمزوضمقا » :ايمشقخ

د شمتح٘مؼ  ..سم٤مًمتٕمدد وإٟمام سم٤مإلومرا

 ..اًمٜم٤ًمء قمغم حُيَْي  اعمٗمروض اًمنميط هذا  ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

ة ٟمتزوج أن :مداطمؾة  .سم٠موٓد شم٠ميت ٓ قمٜمٝم٤م ٟمٌح٨م صم٤مٟمٞم٦م اُمرأ

 .ضم٤مئر أنف ؿمؽ ٓ هذا أيمثرهؿ سم٠من طمٙمٛمؽ أُم٤م :ايمشقخ

 اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه قمغم أُمقر يرد ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هٜم٤م ًمٙمـ: ؿم٘مرة اًمِمٞمخ

 أنف ُمـ ذيمرشمؿ ُم٤م إُمقر هذه أول وُمـ إظمػمة أوٟم٦م ذم قمٜمٝم٤م يمثر احلدي٨م أن أرى

 إٓ إُمر أُم٤مم يٛمٚمؽ ٓ صمؿ إُمر يًٛمع أو يريد ُمـ قمٜمد آؾمتٓم٤مقم٦م شمتح٘مؼ أن يٜمٌٖمل

 هٜم٤م آؾمتٓم٤مقم٦م هؾ! شمرى ي٤م: ومٜم٘مقل ذقم٤ًم، واضم٦ٌم إُمر وزم ـم٤مقم٦م ٕن يٜمٗمذه: أن

 ُمـ اًمٙمثػم اًمٙمثػم يٕم٤مين ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن يٙمقن ىمد اًمتل اًمٜمٗمًٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م شمتٕمدى

 ضمٝم٦م ُمـ ُمنموع أنف احلٙمؿ إٟمٗم٤مذ إمم ي٤ًمرع أن جيٞمز ٓ اًمذي هلذا شمٌدو ىمد اًمتل إُمقر

 قمغم ًمث٘مٚمف إُمر ًمٙمـ طم٘م٤مً  ُمنموقم٤مً  ذاشمف ذم وهق أو ُمنموقم٤مً  يم٤من وإن طمتك وأنف
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ة ًمٚمرضمؾ خيٚمؼ ُم٤م واعمٕم٤مٟم٤مة عمِم٘م٦ما ُمـ ومٞمف اإلٟم٤ًمن جيد ىمد اًمٜمٗمس  اًمتل اعمت٤مقم٥م واعمرأ

 ومٞمام اًمنمع خم٤مًمٗم٦م قمغم اًمٜم٤مس درج زُم٤من ذم وسمخ٤مص٦م طمٞم٤مهتام ذم شمٜم٘مٓمع وٓ شمٜمتٝمل ٓ

 طمٞم٤مهتؿ ذم وؿم٤مقم٧م اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه قمغم اًمٜم٤مس واقمت٤مد سمٙمثػم ذًمؽ ُمـ أدٟمك هق

 دقم٤مة قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من وإن إصؾ، هل إُم٦م طمٞم٤مة ذم اعمخ٤مًمٗم٦م وأصٌح٧م

 ومٞمام طمًٜم٤مً  ًمٚمٜم٤مس ي٘مقًمقا  وأن ي٘م٤موُمقه أن قمٚمٞمٝمؿ سمؾ آدم٤مه هبذا يت٠مثروا أٓ اإلؾمالم

 يم٤مدت أو اًمنميٕم٦م ُمٕم٤ممل ـمٛم٧ًم اًمذي اًمًٞمئ اًمقاىمع هذا ُمـ ًمٞمٖمػموا إًمٞمف يدقمقهؿ

 .إُم٦م طمٞم٤مة قمـ اًمٗمرائض ُمـ هم٤مب سمؾ اًمًٜمـ وهم٤مسم٧م ومٞمف،

 شم٥ًٌم ُم٤م شم٥ًٌم ىمد اًمتل ًٞم٦ماًمٜمٗم اعمٕم٤مٟم٤مة هذه هؾ! شمرى ي٤م: أوًٓ : أىمقل ًمذًمؽ

 اًمتل اًمٜمٗمًٞم٦م واعمٕم٤مٟم٤مة اًمٌٞمقت ذم اعمِم٤ميمؾ وظمٚمؼ ىمقاقمده وشمدُمػم اًمٌٞم٧م ظمراب ُمـ

ة شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  أُمره٤م طم٘مٞم٘م٦م ذم وًمٙمٜمٝم٤م فم٤مهراً  شم٘مٌؾ أهن٤م شمٌدو أو شم٘مٌؾ ٓ أو شم٘مٌؾ اًمتل اعمرأ

 ًمٚمًٜم٦م حت٘مٞم٘م٤مً  زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أهن٤م شمٌدي وهل شم٘مقل أن إٓ متٚمؽ وٓ شمٕم٤مين ُم٤م شمٕم٤مين إٟمام

 هذا يمٛمثؾ شمٙمقن أن إٓ متٚمؽ ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم وهل ـم٤مقمتف شمٌدي أهن٤م اهلل ُٕمر واُمتث٤مًٓ 

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا إُمالًء، قمٚمٞمف يٛمغم ُم٤م يٜمٗمذ إٓ يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اإلٟم٤ًمن

 ؿم٤مقم٧م اًمتل اًمث٘م٤موم٦م أن ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م شمٕمٚمٛمقن يمام ومٝمق: اًمث٤مين إُمر أُم٤م

 ُمع واًمقىمقف اًمنمع اًمتزام ُمـ قمٚمٞمف شمٙمقن أن يٜمٌٖمل قمام يمثػماً  ظمٚمٗمتٝم٤م اًمٞمقم إُم٦م ذم

 ؾم٤ٌٌمً  أصٌح اًمزوضم٤مت شمٕمدد وهق إُمر هذا وأصٌح اًمٕم٘مٞمدة، ُم٘مت٣م ومتثؾ أطمٙم٤مُمف

 اًمذيـ اإلؾمالم قمٚمامء ُمـ.. اًمٕمٚمامء ُمـ طمتك أن٤مؾم٤مً  هٜم٤مك وضمدت اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ

 هق مم٤م ذًمؽ همػم إمم ويًتٗمتقن اًمنمع سم٤مؾمؿ ويتٙمٚمٛمقن قمٚمامء سم٠مهنؿ يّدقمقن أو يدقمقن

 .طمٞم٤مشمٜم٤م ذم فم٤مهر

 ُمتٕمددة أضمٞم٤مًٓ  ومٞمٜم٤م وظمٚم٘م٧م طمٞم٤مشمٜم٤م ذم ؿم٤مقم٧م اًمتل هذه اًمٖمرسمٞم٦م  اًمث٘م٤موم٦م إن: أىمقل

 ُمث٘مٚم٦م شمريم٦م يرث ىمٌٚمف قمام ضمٞمؾ يمؾ يرث أو شمرث، إضمٞم٤مل وهذه ضمداً  يمثػمة

 هذه سمف أت٧م ُم٤م وإيث٤مر اًمنميٕم٦م ُمّم٤مدر قمـ واًمٌٕمد واخلٞم٤مٓت وإوه٤مم سم٤مٕظمٓم٤مء

 ُمٜمدوسم٤مً  أو واضم٤ٌمً  شمًٛمك اًمتل إطمٙم٤مم ُمـ رسمٜم٤م ذيٕم٦م سمف سطم٧م مم٤م همػمه غمقم اًمث٘م٤موم٦م

 .ُم٤ٌمطم٤مً  إىمؾ قمغم أو
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 اًمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن يريد اًمذي اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع قمذراً  يٕمد هذا هؾ! شمرى ي٤م: وم٠مىمقل

ٟمٜم٤م سمٕمض أؿم٤مر يمام سم٠منف يٕمٚمؿ هق اًمث٤مًمث٦م أو سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمزواج قمغم ي٘مدم هؾ اًمث٤مًمث٦م أو  إظمقا

 اًمث٤مٟمٞم٦م زواج قمغم اإلىمدام سم٠من اًمٞم٘ملم طمؼ يٕمٚمٛمقن أهنؿ اًمذيمر أٟمٗم٦م هتؿؾم١مآ ذم

 ىمد اًمتل اعمح٤ميمؿ أبقاب إمم اًمزوضملم أوصؾ ورسمام اًمٌٞمقت أهمٚمؼ ورسمام إوٓد ينمد

 .شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ ًمٙمثرة سمٞمٜمٝمام شمٗمرق سم٠من سمٞمٜمٝمام شم٘ميض

 يٌدوان اًمذيـ إُمريـ هذيـ قمـ شمٗمٞمدوٟم٤م أن ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ومٜمرضمق

 سمٞمقشمٜم٤م ذم أبٜم٤مءٟم٤م أن وٟمجد اعمًٚمٛم٦م، اًمٌٞمقت طمٞم٤مة ذم ظمٓمػمشم٤من ُمِمٙمٚمت٤من سم٠مهنام طم٘مٞم٘م٦مً 

 ٟمٙم٤مسمر وضمداً  ضمداً  ٟمٙم٤مسمر وٟمحـ إم، همػم ي٘مٌٚمقا  وأٓ إم ىمٌقل قمغم ورسمقا  ٟمِمئقا 

 ومٜمرضمق اًمقاىمع، سم٤مُٕمر ىمٌٚمقا  سم٠مهنؿ وٟم٘مقل واًمٌٜم٤مت واًمٌٜملم إوٓد أُمر ٟمٖمٗمؾ قمٜمدُم٤م

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ إُمريـ هذيـ قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م

 أقمٞمد طمتك آصمٜملم إُمريـ يمالُمف ُمـ يٚمخص أن إؾمت٤مذ ُمـ أرضمق :ايمشقخ

 أظمر؟ إُمر هق وُم٤م إول، إُمر هق ُم٤م ومٞمٝمام، اًمٜمٔمر

 أهٟم٤م وذم سمٞمقشمٜم٤م داظمؾ ذم  طمٞم٤مشمٜم٤م.. اًمٞمقم طمٞم٤مشمٜم٤م سم٠من ىمٚمٜم٤م إول إُمر: ؿم٘مرة

ء هل٤م أصٌح اًمتل اعمٕم٤مسة اًمث٘م٤موم٦م أو حلْم٤مرةا سمٛمجري٤مت شم٠مثرت  وقمٚمامء يمت٤مب ٟمٍما

 سمتّمقر رسمام سمجٝمؾ أو سمٗمٝمؿ.. ؾم٥ٌم سمدون أو سم٥ًٌم هي٤ممجقن و وده٤م قمـ يداومٕمقن

...  اًمزوضم٤مت شمٕمدد إمم شمدقمق اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م ًمألطمٙم٤مم دء أو ؾمٞمئ٤مً  شمّمقراً  ًمٚمقاىمع

 .يمثػمة واًمِمقاهد ري٥م، وٓ ُمت٠مثرون

 هب٤م، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمٚمٗمٝم٤م اًمتل اعمرأة ـم٤مقم٦م.. اًمٓم٤مقم٦م إن :أىمقل: اًمث٤مين إُمر

 أو اًمٓم٤مقم٦م شمٜمٗمٞمذ اًمنمط.. اًمٓم٤مقم٦م هذه...  قمغم ىم٤مدرة شمٙمقن أن سمد ٓ سم٠منف ىمٚمٜم٤م واًمتل

! شمرى ي٤م شمٓمٞمٕمف، أن قمغم ىم٤مدرة شمٙمقن وأن اهلل ُمٕمّمٞم٦م ذم شمٙمقن أٓ ًمٚمزوج اعمرأة ـم٤مقم٦م

 ؿمديداً  اًمٜمٗمًٞم٦م أٓم هذه ٟمٖمٗمؾ أن ٥مجي يٕمٜمل ًمٚمزوج اًمٓم٤مقم٦م هذه.. هذه اًمٓم٤مقم٦م هؾ

 واًمزوضم٦م، اًمزوج سملم اعمًٚمؿ اًمٌٞم٧م داظمؾ ذم أجْم٤مً  ُمِمٙمالت ُمٜمٝم٤م شمٜمِم٠م ىمد اًمتل

 شمنميدهؿ ذم ؾم٤ٌٌمً  ذًمؽ يم٤من ورسمام واًمٌٜم٤مت، إبٜم٤مء قمغم اخلالوم٤مت هذه وشمٜمٕمٙمس

 .شمرسمٞمتٝمؿ وؾمقء
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 ٓ: ولإ ًمألُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل اهلل ؿم٤مء إن اجلٞمد اًمتٚمخٞمص هذا سمٕمد :ايمشقخ

 ذم سمؾ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمٞمس إًمٞمٝمؿ أؿمػم اًمذيـ اًمٙمت٤مب أوئلؽ ُمـ ُٟمْٖمَزى أن أنٜم٤م ؿمؽ

 هذا اًمدوًم٦م قمـ اًمديـ ومّمؾ إمم يدقمقن أهنؿ أظمٓمره٤م وُمـ ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ُم٤ًمئؾ

 ًمٚمنمع اعمخ٤مًمػ ُمقىمٗمٝمؿ ذم ه١مٓء ُمع ٟمتج٤موب أن ٟمحـ واضمٌٜم٤م ُمـ ومٚمٞمس يمٛمث٤مل،

 اإلؾمالم: وٟم٘مقل سم٤معمرص٤مد هل٤م ٟم٘مػ ٟمحـ اًمدوًم٦م قمـ اًمديـ ومّمؾ إمم ُمثالً  ومدقمقهتؿ

 يًتجٞم٥م ٓ وُمـ هلل، احلٛمد  ومٙمري٤مً  إىمؾ قمغم ُمٜمٝمؿ يًتج٥م ومٛمـ ودوًم٦م، ديـ

 .سمٛمًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ومٚم٧ًم

 أن اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٛمتل ذم ىمٚم٧م وىمد ه١مٓء ُمـ يمثػماً  أن صحٞمح! هذه ُم٠ًمختٜم٤م يمذًمؽ

 هذا هق قمٚمٞمٝمـ قا يتزوضم أن أزواضمٝمـ ُمـ ي٘مٌٚمـ أن قمـ اًمٜم٤ًمء ٟمٗمقر أؾم٤ٌمب ُمـ

 اًمٖمزو هبذا شم٠مثروا اًمرضم٤مل ُمـ يمثػماً  إن: ىمٚم٧م ُم٤م أثٜم٤مء ذم وىمٚم٧م اًمٗمٙمري، اًمقضمف

 إؾمالُمل همزو ُمـ ُمثٚمف ٟم٘م٤مسمٚمف أن جي٥م اًمٖمزو ومٝمذا: أىمقل وم٠من٤م.. ي١ميدون ٓ وأصٌحقا 

 .إول سم٤مًم٘مًؿ يتٕمٚمؼ ومٞمام هذا صحٞمح،

 ُم٠ًمخ٦م أن ٌلمواًمٖم٤مئ سمؾ احل٤مرضيـ ُمـ أطمد قمغم خيٗمك ومٚمٞمس: أظمر إُمر أُم٤م

 آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي آؾمتح٤ٌمب هق اًمنمقمل احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ شمتج٤موز ٓ اًمتٕمدد

 سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٘مقل ذًمؽ قمغم ُمًتدًٓ  يمٚمٛمتل ذم

 وراء ُمـ شمرشم٥م إذا أن يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ ومٙمؾ يمذًمؽ إُمر وإذاش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ

 ؿمؽ ومال احلٙمؿ هذا ُمـ إؾمالُمٞم٤مً  أرض هق ُم٤م ُمًتح٥م هق طمٙمؿ أي.. آؾمتح٤ٌمب

: قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمرت أجْم٤مً  وآٟمٗم٤مً  اعمًتح٥م، هذا قمـ يٕمرض أنف طمٞمٜمذاك ري٥م وٓ

 أؾم٤مس قمغم اًمٙمٕم٦ٌم إقم٤مدة ٕن آظمره: إمم..ش  سم٤مًمنمك قمٝمد طمديثق ىمقُمؽ أن ًمقٓ»

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمريمف ذًمؽ ُمع اعمًتح٥م ومقق ومٝمٛمل وذم فمٜمل ذم اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ

 اعمّمٚمح٦م، شمٚمؽ ُمـ أيمؼم ُمٗمًدة اًمٙمٕم٦ٌم ًمٌٜم٤مء اًمتجديد هذا وراء ُمـ يؽمشم٥م أن ظمِمٞم٦م

 .اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٦م ىم٤مقمدة هذه

 اًمذيـ إزواج سملم قم٤مُم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م أن جيقز ٓ وم٤معم٠ًمخ٦م يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا

 ُمـ ُمٖمزوون أنٜم٤م وهق إول ًمألُمر قم٤مُم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م أن يٜمٌٖمل ٓ.. يٕمددوا أن يريدون
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 إذا اًمزوج أهي٤م سم٠منؽ ٟمذيمر ٟمحـ وإٟمام ُمٜمٝمؿ، اعمتٖمرسملم أو لماًمٖمرسمٞم اًمٙمت٤مب سمٕمض

 اعمّمٚمح٦م ُمـ أيمؼم ُمٗمًدة زواضمؽ ُمـ يؽمشم٥م أنف فمٜمؽ قمغم ويٖمٚم٥م شمتزوج أن أردت

 شمٓمٌٞمؼ إمم شمٚمج٠م أن يٜمٌٖمل ٓ أنف اًم٘مقاقمد هذه ُمـ ُمٗمٝمقم هذا إًمٞمٝم٤م شمرُمل أن٧م اًمتل

 سم٠منف وم٘مط يتٕمٚمؼ اًمث٤مين زواجاًم ذم إُمر يم٤من إذا ومٞمام ٟم٘مقًمف وهذا اعمًتح٥م، إُمر هذا

 أي أن وأبداً  دائامً  ٟمٗمؽمض وأن اًمزوضملم سملم ٟمدظمؾ أن جيقز ٓ أجْم٤مً  ًمٙمـ ُمًتح٥م،

 واضم٥م، أُمر إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن ىمد ُمًتح٥م، أُمر ومٝمق اًمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن يريد زوج

 أىمرب ُمـ يم٤من وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  ٕطمد يٛمٙمـ ٓ اًمزوضملم سملم اعمقضمقدة واًمٕمالىم٤مت

 زوضم٦م وقمٜمده ُمتزوضم٤مً  اًمزوج يٙمقن وم٘مد سمٞمٜمٝمام، اًمٕمالىم٦م طم٘مٞم٘م٦م فيٕمر أن إىمرسملم

 أظمرون، قمٚمٞمف يٓمٚمع أن يٛمٙمـ ٓ داظمكم رء هٜم٤مك ًمٙمـ رء، ويمؾ وظمدوُم٦م مجٞمٚم٦م

 .سمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن يريد اًمذي اًمزوج هذا هق يٕمرومف؟ اًمذي ُمـ اًمداظمكم اًمٌمء ومٝمذا

 سم٤مب ُمـ اًمزوج هذا إًمٞمف يت٘مدم أن يريد اًمذي اًمزواج يم٤من إذا: ٟم٘مقل: أوًٓ  وم٢مذًا،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمث٤مين اًمزواج يم٤من إذا أُم٤م آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقرة اًم٘م٤مقمدة يراقمل أن سمد ومال اعمًتح٥م

 سمال آظمر طمٙمامً  إُمر ي٠مظمذ ومٝمٜم٤م اًمقاضم٤ٌمت إمم اعمًتح٤ٌمت طمدود يتج٤موز ًمٌٕمْمٝمؿ

 .إول احلٙمؿ قمـ خيتٚمػ ؿمؽ

 أنٜم٤م ُمـ ذيمرشمؿ ح٤م ذاه وىمٚم٧م اًمتٛمٝمٞمد ُمـ سمد ٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام أراه اًمذي أن قمغم

 يٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ وهمرسمٞملم: ذىمٞملم يمت٤مب ُمـ اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ُمٖمزوون

 ٟمّمف ضم٤مء اًمذي احلٙمؿ هبذا واعمًٚمامت اعمًٚمٛملم شمذيمػم إٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُمقىمٗمٜم٤م

 سملم سم٤مًمٕمزل احلٙمؿ ُمـ واًمتٛمٙمـ سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م اًمتذيمػم ُمع اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم

سم٤مً  اهأر اًمذي هذا اًمزوضم٤مت،  يمؾ ذم هيديٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل إُمريـ، قمغم ضمقا

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب واشم٤ٌمع احلؼ يمٚمٛم٦م إمم اًمٜم٤مس ومٞمف اظمتٚمػ ُم٤م

 .. هذا قمغم شمٕم٘مٞم٤ٌمً ...  ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 ًمإلظمقان أفمـ ومٞمام يٕمٜمل اشمْمح٧م اعم٠ًمخ٦م أىمقل: يٕمٜمل ظمػم، اهلل ضمزاك: ؿم٘مرة

 اًمٙمت٤مسم٦م، أو اًمًامع ىمْمٞم٦م قمـ اًمٜم٤مس يتٜم٤موًمف أجْم٤مً  اهلل ؿم٤مء نإ إُمر هذا وًمٕمؾ هٜم٤م،
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 إًمٞمٝم٤م دمتٛمع أن ُمـ اًمزوضم٤مت ٟمٗمقس ذم اًمٜمٗمرة اًمتث٘مٞمػ قمـ اسمتٕمد احل٘مٞم٘م٦م مم٤م: أىمقل

ة  :صمالصم٦م أُمقر أظمرى اُمرأ

ه اًمذي اًمقاىمع ذم :األول األمر أما  اًمذيـ اعمًٚمٛملم إزواج ُمـ يمثػم قمٜمد ٟمرا

 سملم اًمٕمدل ٓ حي٘مؼ مل زواضمٝمؿ ويم٤من سمٞمقهتؿ ؾمػمة اًمٜم٤مس ذم ؿم٤مع صمؿ شمزوضمقا 

 إُمقر اظمتالط ذًمؽ ذم ؾم٤ٌٌمً  أفمٜمف ومم٤م إبٜم٤مء، سملم أجْم٤مً  اًمٕمدل حي٘مؼ ومل اًمزوضم٤مت

 اًمذيـ ُمـ يمثػم قمٜمد اًمٞمد ذات وٞمؼ أجْم٤مً  صمؿ واخل٤مص٦م، اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م ذم أن

 ي٘مقًمقا  أو ًم٦ماًمٕمدا حي٘م٘مقا  أن أو جيٛمٕمقا  أن ٟمٞمتٝمؿ وذم اًمزواج قمغم وي٘مدُمقن يتزوضمقن

 وٓ ي٘مدر ٓ ُمٖمٞم٦ٌم أُمقر وهذه سمٕمد، ومٞمام اًمرزق يًٌط وضمؾ قمز اهلل إن: أنٗمًٝمؿ ذم

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م

 يتزوضمقن اًمذيـ ُمـ يمثػم ٟمٗمقس ذم أجْم٤مً  ٟمجده ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م هق :ايمثاين األمر أما

 ُمـ ذع اًمتل ٤مهم٤مي٤مهت ذم ُمت٤ًموي٦م ًمٞم٧ًم ًمٚمزواج اًمداقمٞم٦م اًمرهم٦ٌم أن اًمزواج يريدون أو

 إج٤مم هذه ذم وسمخ٤مص٦م اًمث٤مين اًمزواج قمغم اًمٖم٤مًم٥م أن ومٜمجد اًمزوضم٤مت، شمٕمدد أضمٚمٝم٤م

 اًمذري٤مت، أو واًمٌٜم٤مت إبٜم٤مء ُمـ اإليمث٤مر اعمراد وًمٞمس وم٘مط، اعمرأة ذم اًمرهم٦ٌم هق

 يرون وهؿ واًمرضم٤مل اًمِم٤ٌمب صدور ذم أو ىمٚمقب ذم شمِمع إٟمام اًمرهم٦ٌم هذه وم٤محل٘مٞم٘م٦م

 ُمـ ذًمؽ وهمػم وشمؼمضمٝمـ اًمٜم٤مس قمري ُمـ جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ذم اًمٕم٤مم....  ظمالف هذا

 ًمذات يتزوج أن يريد اًمرضمؾ ٕن اًمزواج هذا قمغم اإلىم٤ٌمل إمم شمدقمق اًمتل إؾم٤ٌمب

 .اعم٠ًمخ٦م هذه إمم يْم٤مف أن سمد ٓ أجْم٤مً  وهذا اعمرأة، ذم اًمِمٝمقة

 شمٕمدد ذم يرهم٥م اًمرضمؾ أن  دام ُم٤م اًمزواج سم٠من احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم ي٘م٤مل أن وًمرسمام

 واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إن: احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم ًمف ي٘م٤مل أن اعمٕمّمٞم٦م ُمـ ٟمٗمًف حلٛمل ٜم٤ًمءاًم

 ذم يتٗمٜمـ وهـ يقم سمٕمد يقُم٤مً  اًمٜم٤ًمء...  ُمتجددة اًمِمٝمقة ٕن حيٛمٞمف: ٓ هق.. واًمراسمٕم٦م

 .... وصقرهـ وأضم٤ًمدهـ زيٜمتٝمـ قمرض

 ـُم يمثػماً  وضمدوا واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس ذم أبٜم٤مئٜم٤م أن احل٘مٞم٘م٦م :ايمثايمث األمر

 أدقمك هؿ سمخ٤مص٦م اًمِم٤ٌمب أجْم٤مً  هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ومال آسم٤مؤهؿ يراه٤م اًمتل اعمٖمري٤مت

 رسمام زوضم٦م جيد وم٤مٕب أنٗمًٝمؿ، أسم٤مء ُمـ قمٜمٝمؿ إذى ودومع رهم٤ٌمهتؿ ذم اًمتٗمٙمػم إمم
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 قمـ احلدي٨م إمم وأبداً  دائامً  يدقمقه اًمتل ؿمٝمقشمف صقت ومٞمٙم٧ٌم ُمٜمف وشمٜم٤مل ُمٜمٝم٤م يٜم٤مل

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرأة

 ُمـ حيٛملم أن أومم يمذًمؽ واًمٌٜم٤مت اًمٗمتٜم٦م ُمـ حيٛمقا  أن أومم ٘م٦ماحل٘مٞم ومٝم١مٓء

ع ذم أو شم٘مديؿ، ذم مجٞمٕم٤مً  يتٕم٤موٟمقا  أن وإُمٝم٤مت أسم٤مء وقمغم اًمٗمتٜم٦م،  شمزوي٩م ُمـ اإلها

 اعمقضمقدة اًمٕم٤مدات قمـ واإلىمالع اًمزواج ٟمٗم٘م٤مت ختٗمٞمض إمم اًمٜم٤مس ودقمقة اًمِم٤ٌمب

 .اًمٞمقم طمٞم٤مشمٜم٤م ذم

 واًمذي إُمر هذا ُمثؾ ذم اًمٜمٔمر إمم ُمدقم٤مة ٘م٦ماحل٘مٞم اًمثالصم٦م إُمقر هذه: أىمقل

ٟمٜم٤م وًمٕمؾ ىمٚمتؿ، ومام ظمػماً  قمٜم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ضمزاك حتدصمتؿ  قمقٟم٤مً  يٙمقٟمقن أجْم٤مً  إظمقا

 أن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م وقمغم ٟمحـ أنٗمًٜم٤م ُمـ ٟمريد اًمتل آدم٤مه٤مت هذه ذم ًمٜم٤م

 ٓ وهب٤م وسمح٘مٝم٤م ٤مقمٚمٞمٝم اًمدقمقة هذه ذم ىمٞم٤مُمٜم٤م أن مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٜم٤مس سم٠منٗمًٜم٤م اعمثؾ ٟميب

 ُمٜمٝم٤م يٕم٤مين اًمتل إطمقال ؾم٤مئر قمـ ُمٜمٗمّمٚم٦م وطمده٤م إُمقر هذه ُمثؾ إمم سم٤مًمٜمٔمر يٙمقن

 ًمٙمل واطمد وهدف واطمد ـمريؼ قمغم مجٞمٕم٤مً  يمٚمٝم٤م شمٚمتئؿ أن جي٥م سمؾ اًمٞمقم، اعمًٚمٛمقن

 .سمّمػمة قمغم دقم٤مة اهلل ؿم٤مء إن سمحؼ ٟمٙمقن

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . .اًمٙمالم هذا ُمثؾ شُمًِٛمع سمد ٓ ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

ه واًمذي طم٤مل يمؾ قمغم :ايمشقخ  اًمث٤مين اًمزواج ىمْمٞم٦م أن يتٌٜم٤مه ُمًٚمؿ ًمٙمؾ سمد ٓ ٟمرا

 ذم ٕن زوج: ًمٙمؾ ممٜمققم٦م ذيٕم٦م وٓ زوج ًمٙمؾ ُمًتح٦ٌم ذيٕم٦م دمٕمؾ أن جيقز ٓ

٤منُ  سَمؾِ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إُمر ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  ىمد ُم٤م ُمراقم٤مة أُم٤م[ 34:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 اًمذي هذا وًمٙمـ ُمالطمٔمتف، يٜمٌٖمل هذا اًمث٤مين اًمزواج هذا قمغم يٓمرأ  ىمد وُم٤م حيدث

 .إول اًمزواج ذم أجْم٤مً  ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمث٤مين ًمٚمزواج سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل

 يمؾ.. صمٜمقا  ُم٤م وهؿ اًمزوضمٞم٦م احل٘مقق سمقاضم٥م ي٘مقُمقن ٓ إزواج ُمـ يمثػم وأن

 ُمـ ػميمث ُمـ اًمقاىمع أن دام ُم٤م: ٟم٘مقل ومٝمؾ ُم٘مٍمون، ومٝمؿ واطمدة سمزوضم٦م يتٛمتع واطمد

 ىم٤مئؾ أفمـ ُم٤م اًمزواج؟ قمـ اًمِم٤ٌمب مهؿ ٟمثٌط أن اًمزوضم٤مت طمؼ ذم اًمت٘مّمػم إزواج

 يمذًمؽ هب٤م، اهلل أُمر اًمتل سم٤مًمنموط سم٤مًمتٛمًؽ وي٠مُمر اًمزواج قمغم حيد ًمٙمـ هبذا ي٘مقل



 518   ؿمٌٝم٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 طمدود ذم وًمق اًمنموط ُمالطمٔم٦م ُمع اًمزواج هذا قمغم ٟمحض.. اًمتثٜمٞم٦م ذم ٟم٘مقل ٟمحـ

 آٟمٗم٤مً  أذت يمام اًمث٤مين اًمزواج يٙمقن ىمد وًمٙمـ اعمالطمٔم٦م شمٚمؽ سمنمط آؾمتح٤ٌمب

 .آظمر ُمًتق ي٠مظمذ

 واٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد ذيمر طمٞمٜمام ُمالطمٔمتف ذم دىمٞم٘م٤مً  ويم٤من إؾمت٤مذ إًمٞمف أؿم٤مر وُم٤م

 سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م، يتزوضمقا  أن إزواج سمٕمض يدقمق ىمد هذا أن اًمٜم٤ًمء ذم واًمتؼمج اخلالقم٦م

 أُمر هذا اهلل طمرم ُم٤م قمـ اهلل ذع ُم٤م إمم هب٤م يٛمٞمد وأن ٟمٗمًف قمـ رضمؾ ؿمٝمقة ويمٌح

 أهؿ هق ُم٤م اعمًتح٥م إُمر ُمـ ًمزم إذا: اًم٘م٤مقمدة إمم ٟمٕمقد ًمٙمـ ُمالطمٔمتف، يٜمٌٖمل أجْم٤مً 

 ىمٞم٤مُمف وراء ُمـ شمرشم٥م إذا اًمقاضم٥م سمؾ ذًمؽ، قمـ اإلقمراض ومٞمٜمٌٖمل اعمٗمًدة ُمـ

 .اًمقاضم٥م هذا ومٞمدرس أيمؼم ُمٗمًدة

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ُمالطمٔمتٝم٤م ُمـ سمد ٓ وقاسمط هذه

 ( 11: 11: 36/ 787/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 29: 34/ 787/واًمٜمقر اهلدى)

 يمؾـساء؟ همام ايمعكم احلور اجلـة دم يمؾرصمال ىمان إذا

 سم٤مجلٜم٦م اًمِم٤ٌمب وشمرهمٌقن شمِمجٕمقن إٟمٙمؿ شم٘مقل إظمقات  ُمـ يمثػم :مداطمؾة

 ..اًمٕملم احلقر سمذيمر

 ًمٚمٜم٤ًمء؟ ومام :ايمشقخ

 ٟمجٞمٌٝمؿ ومٙمٞمػ ٜم٦م؟اجل ذم اًمٕملم احلقر ي٘م٤مسمؾ ُم٤م ًمٚمٜم٤ًمء هؾ ًمٚمٜم٤ًمء؟ ُم٤م :مداطمؾة

سم٤مً   ؿم٤مومٞم٤ًم؟ ضمقا

 قمـ ٟم٤مسمع ؾم١مال هذا! ورؾمقًمف سم٤مهلل اإليامن ومٝمق اًمِم٤مذم اجلقاب أُم٤م :ايمشقخ

: شم٘مقل يم٤معمرأة هذا ورؾمقًمف، سم٤مهلل اإليامن قمـ اًمٌٕمد قمـ وٟم٤مسمع سم٤مًمرأي، اإلقمج٤مب

! ُم١مُمـ؟ ي٘مقًمف يمالم هذا! رايم٤ًٌم؟ رضمالً  خيٚم٘مٜمل ومل ُمريمقسم٦م اُمرأة ظمٚم٘مٜمل رسمٜم٤م ح٤مذا

 اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص يذيمرن أن اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٜمقع هذا يٙمٗمل.. ضمداً  ظمٓمػم ُمرأ هذا

ش سمنم ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر وٓ ؾمٛمٕم٧م، أذن وٓ رأت قملم ٓ ُم٤م اجلٜم٦م ذم.. » اًمٙمريؿ



 519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ؿمٌٝم٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت 

 هلؿ اهلل ادظمر ُم٤م شمٗم٤مصٞمؾ اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل يٕمٚمؿ أن اعمٗمروض ُمـ وًمٞمس

 قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل يٕمرف أن رياًميو ُمـ ًمٞمس.. اجلٜم٦م ذم اعم٘مٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ ُمـ وهلـ

 يٙمٗمل.. اعم٘مٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ ُمـ اجلٜم٦م ٕهؾ اهلل ادظمر ُم٤م مجٞمٕم٤مً  ه١مٓء يٕمرف أن.. اًمٜم٤ًمء

 وهل اجلٜم٦م أهؾ هب٤م حئمك ٟمٕمٛم٦م أيمؼم ذم اًمرضم٤مل ُمع يٚمت٘ملم أهنـ يذيمرن أن اًمٜمًقة هذه

 اًمت٤مومف اًم١ًمال ذًمؽ قمغم ومًتٓمٖمك  اًمٜمٕمٛم٦م هذه يتذيمرن طمٞمٜمام ومٞمٝم٤م، ًمرهبؿ رؤيتٝمؿ

 اجلٜم٦م ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم طمّمٚم٧م ُم٤م إذا اًمتل اًمٜمٕمٛم٦م هبذه يٗمٙمر إٟم٤ًمن ُمـ يّمدر ٓ اًمذي

 .ومٞمٝم٤م وُم٤م اجلٜم٦م ٟمٕمٞمؿ ٟمًقا  ورضم٤مًٓ  ٟم٤ًمءً 

 سمٕمض اًمرضم٤مل ُمـ ويمثػم سمؾ اًمٜم٤ًمء ذهـ ومراغ ُمـ يٜمٌع اًم١ًمال هذا أن احل٘مٞم٘م٦م

 سمٌٕمض يتِمٌع طمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن ٕن اًمّمحٞمح٦م: اًمًٜم٦م ذم ُمٗمّمٚم٦م ضم٤مءت اًمتل إوص٤مف

 اًمٙمٚمٛم٦م هبذه أىمدم اًمذات، شمٚمؽ ذم أظمرى صٗم٦م يٕمرف أن يٓمٛمع ٓ ُم٤م ًمذات ّمٗم٤متاًم

 ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه اًمذي قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م

 وآظمر اًمٜم٤مر ُمـ خيرج رضمؾ آظمر ٕقمرف إين: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل صحٞمحف،

 وم٠مظمتٛمف ـمقيؾ، دي٨مواحل..ش  طمٌقاً  حيٌق اًمٜم٤مر ُمـ خيرج رضمؾ اجلٜم٦م يدظمؾ رضمؾ

 ظمرج اجلٜم٦م يدظمؾ ُمـ وآظمر اًمٜم٤مر ُمـ ظمرج ُمـ آظمر يم٤من اًمذي هذا أن: وهق سمٜمٝم٤ميتف

 ُمـ اهلل ظمٚم٘مف يمام ؾمقي٤مً  يٛمٌم أن يًتٓمٞمع ٓ ؾمقداء ومحٛم٦م ويم٠منف طمٌقاً  حيٌق اًمٜم٤مر ُمـ

 اجلٜم٦م ادظمؾ: »ًمف اهلل ىم٤مل اًم٘مّم٦م، خمتٍم هذا.. اجلٜم٦م سم٤مب إمم وصؾ إذا هذا ىمٌؾ،

 سم٤مًمٜم٤مر اعمحؽمق اعمًٙملم قم٘مؾ ذم يدظمؾ ومالش أوٕم٤مومٝم٤م وقمنمة ًمدٟمٞم٤ما ُمثؾ ومٞمٝم٤م وًمؽ

 وأن٧م يب أهتزأ ! رب ي٤م: »ي٘مقل.. أوٕم٤مومٝم٤م وقمنمة اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ اجلٜم٦م ذم ًمف يٙمقن أن

 واطمد يمؾ وي٠ًمل اًمرؾمقل قمـ احلدي٨م راوي ويْمحؽ اًمرؾمقل ومٞمْمحؽ!ش اهلل؟

 اًمرب؟ وأن٧م يب أهتزأ : ًمٚمرب ىم٤مل اًمٕمٌد ح٤م: ىم٤مل شمْمحؽ؟ مل: هذه اًمٓمٌ٘م٤مت ُمـ

 هذه يتذيمر ومٛمـ وهٙمذا، ُمًٕمقد اسمـ ومْمحؽ اًمرؾمقل ومْمحؽ اًمرب وحؽ

 !اًم١ًمال؟ ذاك عمثؾ جم٤مل هٜم٤مك يٌ٘مك واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م

ء هل١مٓء اعمج٤مل يٗمًح اًمذي هق واًمٕمٚمٛمل اًمذهٜمل اًمٗم٘مر هق ًمٙمـ  اًمٗم٘مرا

 .فًم ىمٞمٛم٦م ٓ اًمذي اًم٤ٌمه٧م اًمت٤مومف اًم١ًمال ذاك ُمثؾ ًمٞمٓمرطمقا  طم٘م٤مً  واعم٤ًميملم



 531   ؿمٌٝم٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ومتـ ُمـ أصح٤مهب٤م ىمٚمقب قمٚمٞمٝم٤م ضمٌٚم٧م ح٤م دٟمٞم٤م ذم يرد اًم١ًمال هذا.. :مداطمؾة

ـْ  ُصُدوِرِهؿْ  ذِم  َُم٤م َوَٟمَزقْمٜم٤َم: ▬أظمرة ذم وأُم٤م.. ويمذا  [..45:إقمراف♂ ]هِمؾ   ُِم

 اًمدرضم٤مت أن: أىمقل أن أردت! اهلل ؾمٌح٤من أىمقل أن أردت أن٤م ويمذًمؽ :ايمشقخ

 يمام ومقق ُمـ يرى درضم٦م أدٟمك أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ويمام ُمتٗم٤موشم٦م، اجلٜم٤من ذم

 اًمٜم٤ًمء، يمذًمؽ ٓ،! طمرج؟ ُمـ صدورهؿ ذم ومٝمؾ اًمًامء، ومقق اًمٜمجؿ ٟمحـ ٟمرى

 .ظمػم اهلل ضمزاك

 ( 11: 55: 43/ 787/واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوصمات سمعدد ضمول

 ؾم١مال طمقل اًمنميط هلذا ىمدُمتٛمقه ُم٤م قمغم ظمػم اهلل ضمزايمؿ ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 ..سم٤مهلل إٓ ىمقة ٓ اهلل ؿم٤مء وُم٤م ،اًمتٕمدد طمقل أنس أبق أظمقٟم٤م

 !إطمزاب ًمٞمس اًمزوضم٤مت شمٕمدد ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 شمْمٕمقٟمف اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد دائامً  يمالُمٙمؿ.. ظمػم اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 ويمرُمف ومْمٚمف ُمـ وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل احلٛمد، وهلل احلروف قمغم اًمٜم٘م٤مط شم٘مقًمقن يمام

 .واًمًداد ًمٚمّمقاب دائامً  وإي٤ميمؿ هيديٜم٤م أن

 اًمزواج اعمج٤مل هذا ذم اإلظمقة سملم ظمؼمة ًمٜم٤م: اعمقوقع هذا سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أىمقل ؿمٞمخٜم٤م

: ىمٚمٜم٤م إذا.. ؿمٞمخٜم٤م اًمزواج يريدون اًمذيـ اإلظمقة ُمـ يمثػم أن اًمتٕمدد، جم٤مل وذم

: ىمٚمٜم٤م إذا زم، شمّمٚمح ٓ: ي٘مقل ؾمٜمٝم٤م، ُمـ ؾمٜمؽ: ىمٚمٜم٤م إذا زم، شمّمٚمح ٓ: ي٘مقل ؾمٛمراء،

 زم، شمّمٚمح ٓ: ي٘مقل ٟمٛمش، قمٞمٜمٝم٤م ذم: ىمٚمٜم٤م إذا زم، شمّمٚمح ٓ: ي٘مقل طمرج، ىمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م

 واطمد ٟمٛمط قمغم سم٘مٞمٜم٤م وم٢مذا ٓىمٓم٦م احلل ذم ؾم٤مىمٓم٦م ًمٙمؾ إن: ىمقًمؽ ذم ُمرة ىمٚم٧م يمام ومٕمغم

 ذم يّمٚمح وٓ اعمجتٛمع ذم ومتٜم٦م أو ُمٗمًدة حيّمؾ اًمتٕمدد ومٞمف اًمذي اًمزواج أن: ٟم٘مقل

 أن جمتٛمٕمٜم٤م ذم ٟمرى يمام اًمٜم٤ًمء هذه ومًتٌ٘مك اًمٙمالم هذا قمغم وٟمٌدأ اًمزُم٤من، هذا

 سمٕمض ذم ُمرة ؾمٛمٕم٧م ويمام زوج، هل٤م ًمٞمس سم٥ًٌم وًمد وراءه٤م زوج، هل٤م ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٦م

 ُم٤مذا: وم٘م٤مًم٧م صالة، وشم٤مرك ؾمٙمػم ٕنف زوضمٝم٤م: قمٜمد شمٌ٘مك ٓ أن اُمرأة أومتٞمتؿ ومت٤مويٙمؿ



 533 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمٕمدد اًمزوضم٤مت ؿمٌٝم٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م 

ـْ : ▬يقُمٝم٤م هل٤م وم٘مٚم٧م ُمٓمٚم٘م٦م؟ اُمرأة قمغم ي٘مٌٚمقن ٓ اًمرضم٤مل وأن أومٕمؾ َ  َيتَِّؼ  َوَُم  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  يم٤من إذا هذا ومٕمغم[ 5 -2: اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

 هذا، قمغم سمٙمثػم اًمرضم٤مل ُمـ أيمثر اًمٜم٤ًمء ومٜم٦ًٌم اًمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م إُمقر هذه مجٕمٜم٤م

 اهلل ٟمٕمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م يٙمقن اًمتٕمدد هذا ومٕمغم وٟم٤مزل، وأىمؾ أىمؾ اًمرضم٤مل ُمـ واًمّم٤محللم

ـْ  َيْٕمَٚمؿُ  َأٓ: ▬اإلؾمالُمل اعمجتٛمع قمغم اًمٕمٔمٞمٛم٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  اًمٚمَّٓمِٞمُػ  َوُهقَ  ظَمَٚمَؼ  َُم

 قمغم شمٓمرأ  اًمتل اعمِم٤ميمؾ سمحٙمؿ أومتٞمٜم٤م وإذا! وشمٕم٤ممم؟ شم٤ٌمرك اهلل[ 34:اعمٚمؽ♂ ]اخْلٌَػِمُ 

 شمريمٌقا  ٓ ضمداً  يمثػمة اًمزُم٤من هذا ذم اًمًػم طمقادث: ؾمٜم٘مقل يمٜم٤م اًمتٕمدد سمحٙمؿ اًمٌٞمقت

 ىم٤مل يمام ًمٚمٜم٤ًمء ٟم٘مقل: ومٞمٕمٜمل.. اًمٓم٤مئرات ريمٌقا شم ٓ يمثػم اًمٓم٤مئرات ظمٓمقط.. اًمًٞم٤مرة

ك ًَمُٙمؿْ  يُمْرهٌ  َوُهقَ  اًْمِ٘مَت٤مُل  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ًَ  َوُهقَ  ؿَمٞمْئ٤ًم شَمْٙمَرُهقا  َأنْ  َوقَم

 ظمػم وًمرسمام قمٚمٞمٝم٤م رضر ومٞمف اعمرأة شمرى اًمذي اًمزواج ومٝمذا[ 236:اًمٌ٘مرة] ♂ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ 

 .اًمدٟمٞمقي٦م...  وٓ ٤مٕوٓد،سم وهل٤م سم٤مًمّمؼم هل٤م يمثػم

 اًمزُم٤من هذا ذم اًمتٕمدد زواج قمدم إمم ُمٓمٚمؼ ضمٜمح ٟمجٜمح أن أقمٚمؿ واهلل هذا ومٕمغم

 قمغم ُمٗمًدة يزيد اًمزُم٤من ومًد وإن اإلؾمالُمل ظم٤مص٦م اعمجتٛمع ذم أقمٚمؿ واهلل أرى

 أقمٚمؿ أن٤م طمتك اًمٚم٘مٓم٦م هذه وم٠مطم٧ٌٌم اًمزواج، أضمؾ ُمـ رضم٤مل جيدن ٓ اًماليت اًمٜم٤ًمء

 .ؿمٞمخل رأي ُمـ رأجل أن٤م أنف ي٘مٞمٜم٤مً 

 هذه ذم احلؼ ًمٌٞم٤من يٙمٗمل آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م ًمٙمـ ظمػم، اهلل ضمزاك! ـمٞم٥م :ايمشقخ

 ًمزيد، يّمٚمح ىمد ًمٕمٛمرو يّمٚمح ٓ وُم٤م ًمٕمٛمرو، يّمٚمح ٓ ًمزيد يّمٚمح ُم٤م وأنف اعم٠ًمخ٦م،

 وم٤مًمٕمداًم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمّمقص٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء واًمنموط اًم٘مٞمقد وُمراقم٤مة

 إًمٞمٝم٤م، اإلؿم٤مرة ؾمٌؼ اًمتل اًم٘مقاقمد شمٓمٌٞمؼ ُمـ ُمًتٜمٌٓم٤مً  يم٤من ُم٤م أو وآؾمتٓم٤مقم٦م، ُمثالً 

 ىمْمٞم٦م ًمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦م.. صمٜمك أو أومرد ؾمقاء طم٘مٞم٘م٦ًم، اًمتزاُمٝم٤م ُمـ سمد ٓ أُمقر ومٝمذه

 ومروٝم٤م اًمتل واًمنموط اًم٘مٞمقد يٚمتزم أن سمد ومال سم٤مُمرأة اعمًٚمؿ يتزوج ُم٤م جمرد.. اًمتثٜمٞم٦م

 .اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  أو ٟمّم٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع
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 إـمالق وٓ اًمثٜم٤مئل اًمزواج قمغم سم٤محلض اًمٙمالم إـمالق يٜمٌٖمل ٓ أنف واحل٘مٞم٘م٦م

: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام وإٟمام ُمٗمًدة، إُمريـ ُمـ يمؾ ذم ٕن ذًمؽ: ُمـ اعمٜمع قمغم اًمٙمالم

 .ُمٜمٕم٤مً  أو طمْم٤مً  قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة شمقوع ٓ وًمٙمـ ؿمؽ، وٓ اًمنمقمٞم٦م هق اًمتٕمدد ذم إصؾ

 قمٜمده.. قمراُم٦م قمٜمده ُمثالً  رضمؾ يٙمقن ىمد ضمداً  طم٤ًمس ُمث٤مل آٟمٗم٤مً  ذيمرت وأن٤م

 ومٞم٘مقل آظمره وإمم ٟمِمٞمٓم٦م يم٤مٟم٧م وُمٝمام ىمقي٦م يم٤مٟم٧م ُمٝمام واطمدة شمٙمٗمٞمف ومال.. ؿمٌؼ

 ُم٤م قمٜمده ومتٚمؽ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م؟ هذا شمزوج أظمل ي٤م ح٤مذا: احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمرف ٓ اًمذي اًم٘م٤مئؾ

 ظمؾشمد ٓ وزوضمف، اعمرء سملم شمتدظمؾ ٓ! أظمل ي٤م ومجٞمٚم٦م؟ وىمقي٦م ؿم٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اهلل ؿم٤مء

 قمٚمٞمؽ وٓ يًػم اًمنمقمل احلٙمؿ دع طم٘م٤مئ٘مٝم٤م، ُمٕمروم٦م إمم اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ ىمْم٤مي٤م ذم

يْمَرى: ▬شمذيمر أن إٓ  [.33:اًمذاري٤مت♂ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 ( 11: 55: 43/ 787/واًمٜمقر اهلدى)

 دطمؾفا؟ يؽون همؾؿن فمامؾة اظمرأة ىماكت إذا

 قمٛمٚمٝم٤م؟ حمّمؾ يٙمقن ومٚمٛمـ زوضمٝم٤م سم٢مذن اعمرأة قمٛمٚم٧م إذا :ايمسائل

 شمٙم٥ًم قمٛمالً  شمٕمٛمؾ واًمزوضم٦م اًمزوضملم سملم اًمٕم٘مد ىم٤مم إذا ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م :ايمشقخ

 أو ُمٜم٤مصٗم٦م سمٞمٜمٝمام أو ًمٚمزوج اح٤مل يٙمقن أن ذط اًمٕم٘مد ذم يِمؽمط ومل يم٤ًٌمً  ورائف ُمـ

 رضمالً  أن اًمٞمقم ي٘مع واًمذي مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس هل٤م، اح٤مل هذا ومٞمٌ٘مك إًمخ أو

ة يتزوج  يٙمقن عمـ سمٞمٜمٝمام اخلالف ذًمؽ سمٕمد ومٞمجري راشم٥م وهل٤م ُمٕمٚمٛم٦م ُمثالً  وهل اُمرأ

 ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م يٕم٘مد أن ىمٌؾ اعمرأة هذه سمقاىمع ريض اًمزوج أن دام ُم٤م ٟم٘مقل اًمراشم٥م، هذا

 ُمـ ي٠مظمذ قمٛمٚمٝم٤م أن مت٤مُم٤مً  ٟمالطمظ ٟمحـ وًمٙمـ رزىمٝم٤م، ذم أو ُمٙمتٌٝم٤م ذم يِم٤مريمٝم٤م أن ًمف

 أن سملم خيػمه٤م أن ومٚمف ٓدهأو وذم سمٞمتف ذم ًمف ظمدُمتٝم٤م وُمـ راطمتف وُمـ زوضمٝم٤م وىم٧م

 شمدع وأن داره٤م شمٚمزم أن أو ُم٤مهل٤م سمٕمض ذم هل٤م ذيٙم٤مً  هق ويٙمقن قمٛمٚمٝم٤م، ذم شمًتٛمر

 ومٞمف خي٤مًمػ ٓ سم٠مُمر زوضمتف أُمر إذا اًمزوج أن اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ٓ أنف وأفمـ قمٛمٚمٝم٤م

 شم٘مقم سمٕمٛمٚمٝم٤م اٟمِمٖم٤مهل٤م سم٥ًٌم يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م شمٓمٞمٕمف أن اًمزوضم٦م قمغم ومٞمج٥م اًمنمع
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سم٤مً  زم يٌدو اًمذي هذا زوضمٝم٤م وظمدُم٦م سمٞمتٝم٤م ؿم١مون شمدسمػم ذم سم٤مًمت٘مّمػم  هذا قمغم ضمقا

 .اًم١ًمال

 ( 11: 36: 53/   793/  واًمٜمقر اهلدى)

 مـه ايمزواج يمـا جيقز ايمذي ديـه فمعم ايمؽتايب يمبؼاء ايمضازمط هو ما

 ؿمعامه؟ وأىمل

 وأيمؾ ُمٜمف اًمزواج ًمٜم٤م جيٞمز اًمذي ديٜمف قمغم اًمٙمت٤ميب ًمٌ٘م٤مء اًمْم٤مسمط هق ُم٤م :ايمسائل

 ـمٕم٤مُمف؟

 يقُم٤مً  ىم٤مئامً  يٙمـ مل هذا ٕن قمٛمالً  وًمٞمس اؾمامً  إًمٞمف ُمٜمت٤ًٌمً  ئمؾ أن و٤مسمٓمف :ايمشقخ

ـَ  َوـَمَٕم٤ممُ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ٟمزل يقم ذم وٓ ِذي ♂ ًَمُٙمؿْ  طِمؾ   اًمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

ـَ  يَمَٗمرَ  ًَمَ٘مدْ ▬ ومٞمٝمؿ ىم٤مل وىمد[ 3:اح٤مئدة] ِذي [  75:اح٤مئدة♂ ]صَم٦مٍ صَماَل  صَم٤مًم٨ُِم  اهللَ  إِنَّ  ىَم٤مًُمقا  اًمَّ

 .ضمقايب هذا

ٟمٞم٤مً  ؿمخّم٤مً  هٜم٤مك وضمد ًمق :ايمسائل  اًمرب وضمقد يٜمٙمر أو اًمٌٕم٨م يٜمٙمر ٟمٍما

 احلٙمؿ؟ هذا قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

ٟمٞم٦م ُمٚم٦م قمـ ظمرج يٙمقن هذا ٓ :ايمشقخ  .اًمٜمٍما

ٟمٞم٦م؟ إمم يٜمت٥ًم وهق :ايمسائل  اًمٜمٍما

 يديـ ٓ أن بآٟمت٤ًم ُمٕمٜمك ًمٞمس آٟمت٤ًمب ُمٕمٜمك ؿمق يٜمت٥ًم، ٟمٕمؿ :ايمشقخ

ٟمٞم٦م ٟمٞم٦م ُمـ سمٙمثػم خيؾ ىمد ًمٙمـ سم٤مًمٜمٍما  اًمّمالة قمٚمٞمف قمٞمًك هب٤م ضم٤مء اًمتل احلؼ اًمٜمٍما

ٟمٞم٦م أنٙمر إذا أُم٤م واًمًالم  اًمذي اعمًٚمؿ ُمـ ؿمؽ سمال ذ ومٝمق وشمٗمّمٞمالً  مجٚم٦م اًمٜمٍما

 .حمٛمد سمـ أمحد يًٛمك أن يٗمٞمد وٓ ديٜمف قمـ ارشمد

 ( 13: 32: 15/   793/  واًمٜمقر اهلدى)



 534   ؿمٌٝم٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دم يمشمر هذا هل ُيؽتب مل يمؽـه ايممموط زمؽل ـؽاحايم فمؼد سمم إذا

 ايمعؼد؟

 اًمِمٝمقد ُمع اًمقزم ُمقاوم٘م٦م اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ذوط ُمـ إن: ي٘مقل أخ ي٠ًمل :مداطمؾة

 يتؿ طمتك اعمٙمتقب اًمٕم٘مد ُمـ سمد ٓ أنف اًمٞمقم اًمٜم٤مس قمرف ذم وًمٙمـ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م

 وواومؼ اُمرأة ظمٓم٦ٌم إمم شم٘مدم إٟم٤ًمًٟم٤م أن طم٘مٞم٘م٦م واىمٕم٦م طمّمٚم٧م وًم٘مد اًمٜمٙم٤مح، قم٘مد

 ويزوضمقن يٕمتذرون هبؿ وم٢مذا أج٤مم سمٕمد صمؿ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م ؿمٝمقد هٜم٤مك ويم٤من أهٚمٝم٤م

ة  زواج هل اًمِمٝمقد وضمقد ُمع اًمٕم٘مد شمًٛمٞم٦م ُمع اعمقاوم٘م٦م شمٚمؽ ومٝمؾ ٔظمر، اعمرأ

 ًمف؟ اًمت٤مسمع أظمر اًمزواج طمٙمؿ هق وُم٤م ذقمل،

 وُم٤م: ىمقًمف ُمرشملم ؾم١ماًمف ذم يمرر أنف اًم٤ًمئؾ ٟمٔمر أخٗم٧م: اجلقاب ىمٌؾ :ايمشقخ

 قمٚمٞمف آؾمتدراك يٗمٝمؿ وًمٙمل ؾم١ماًمف، ُمـ شمرومع أن جي٥م إو٤موم٦م ومٝمذه ذًمؽ، ؿم٤مسمف

 .ظمٓم٠م ؾم١مال ٕنف اًم١ًمال: إقم٤مدة أرضمق

 اًمٜم٤مس وقمرف واًمِم٤مهديـ، اًمقزم اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ذوط ُمـ أن: اًم١ًمال :مداطمؾة

 ..اعمٙمتقب اًمٕم٘مد يٚمزم اًمٞمقم

 ذم ٤مءضم ٕنف.. اًمتًجٞمؾ ٟمًٛمع: إذاً .. أن٧م شم٘مقل! هذا ًمٞمس ٓ ٓ، :ايمشقخ

 ..ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م واًمِم٤مهدان اًمقزم ُمقاوم٘م٦م هق اًمنمقمل اًمٕم٘مد ذوط ُمـ: اًم١ًمال

 !ؿمٞمخٜم٤م ؿمٓمٌٜم٤مه٤م :مداطمؾة

 شمٕمرف؟ أٓ ُم٤مذا.. سم٤محلؼ يٜمٓمؼ يمت٤مسمٜم٤م هذا.. هٜم٤م ؿمٓم٧ٌم ُم٤م :ايمشقخ

 .ٓ :مداطمؾة

 قمرف ذم وًمٙمـ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمقزم ُمقاوم٘م٦م.. اًمِمٞمخ يًٛمع طمتك أقمد :مداطمؾة

 ..اًمٞمقم اًمٜم٤مس

 اًمدىم٦م ُمالطمٔم٦م: يٕمٜمل سم٤مب ومٛمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م: يمٚمٛم٦م وشمٙمررت يٙمٗمل، :قخايمش

 ذم هٜم٤مك ًمٞمس سم٠منف أذيمر أن أطم٧ٌٌم ضمقاب ُمـ قمٚمٞمف يؽمشم٥م ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًم١ًمال ذم أوًٓ 
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 ؾمقى رء ومال ذًمؽ ؾمقى ُم٤م أُم٤م اًم٤ًمئؾ، ٟمٗمس ىم٤مل يمام أو اًمقزم إذن همػم اًمنمع

 وسمِمٝمقد ُمقاوم٘متف أو اًمقزم نوسم٢مذ اُمرأة قمغم ؿم٤مب قم٘مد إذا هذا قمغم وسمٜم٤مءً  ذًمؽ،

 قمٚمٞمف ضمرى يمام اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم شمًجٞمٚمف أُم٤م ذقمل، ٟمٙم٤مح ومٝمذا قمدًملم ؿم٤مهديـ

 اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سم٤مب ُمـ إٓ ذًمؽ وُم٤م ُم٤مٟمٕم٤مً  ُمٜمف ٟمرى ٓ: أوًٓ  هذا اًمٕمرف،

 ًمٞمس ذقمٞم٦م، حل٘م٤مئؼ وإٟمٙم٤مرهؿ اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤ًمد سم٥ًٌم احل٘مقق قمغم واعمح٤مومٔم٦م

ء سمٞمع قمغم اشمٗم٤مق دار قم٘مد يمتًجٞمؾ إٓ اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم اًمٕم٘مد هذا شمًجٞمؾ  وذا

 .إرايض دائرة سمامذا؟ يًٛمك ومٞمام

 دائرة ذم اًمٕمرذم اًمٕم٘مد هذا يٕم٘مد مل وًمق ُم٤م سمٞمع ذم ُمًٚمٛملم سملم جيري قم٘مد وم٠مي

 اعمتٕم٤مىمديـ ٕطمد جيقز ٓ ذقمل قم٘مد ومٝمق قم٘م٤مر أو ٕرض سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمثالً  إرايض

 سمٕم٘مد يتٕمٚمؼ ومٞمام يمذًمؽ اًمنمع، وظم٤مًمػ ٟمٙمؾ وم٘مد ٟمٙمؾ ٛمـوم قمٚمٞمف، شمٕم٤مىمدا قمام اًمٜمٙمقل

 هذا يًجؾ مل صمؿ وسم٤مًمِمٝمقد اًمقزم وسمٛمقاوم٘م٦م قم٘مد زيد: اًم١ًمال ذم ضم٤مء ومٞمام اًمٜمٙم٤مح،

 آظمر زوج إمم اًمٌٜم٧م وأنٙمحقا  ٓهمٞم٤مً  اًمٕم٘مد هذا وم٤مقمتؼموا اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم اًمٕم٘مد

 ٕنف سم٤مـمؾ: قم٘مد وم٢مٟمف ٟمٞم٤مً ىم٤مٟمق وقم٘مداً  ذقمٞم٤مً  قم٘مداً  قم٘مد وًمق سم٤مـمؾ اًمث٤مين اًمٕم٘مد ومٝمذا

 ُمٙم٤من اًمٕمرف ٟمٜمزل أن أبداً  يٛمٙمـ وٓ ذقمٞم٤مً  قم٘مداً  قمٚمٞمٝم٤م ُمٕم٘مقد اُمرأة قمغم قم٘مد

 اعمحٙمٛم٦م ذم اًمنمقمل اًمٕم٘مد شمًجٞمؾ ُمـ سمد ٓ أنف اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٞمقم اًمٕمرف اًمنمع،

 قم٘مداً  يّمػم طمتك ٟم٤مومذ وهمػم سم٤مـمؾ هق اًمنمقمل اًمٕم٘مد أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ اًمنمقمٞم٦م

 ذم يزال ٓ وهق ىمديامً  اًم٘م٤مٟمقٟملم سمٕمض آصم٤مره٤م يم٤من ُمِمٙمٚم٦م ذم ؾمٜم٘مع ذاكوطمٞمٜم ىم٤مٟمقٟمٞم٤مً 

 ذقمٞم٤مً  قم٘مداً  وًمٞمس ىم٤مٟمقين قم٘مد هق اًمزوضملم سملم ي٘مع اًمذي اًمٕم٘مد أن اًمٌالد ُمـ يمثػم

 .اًمٙمٗمر سمالد ذم ظم٤مص٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمنمع طمٙمؿ قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمٍميـ ٟم٘مقل ومٜمحـ

 اًمنمقمل اًمٕم٘مد هذا يٕم٘مد رضمؾ ومربش قمدل وؿم٤مهدي سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »واًمًالم

 أو ًم٥ًٌم اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ذم اًمٞمقم اعمتٌع اًم٘م٤مٟمقن ٟمٔم٤مم ذم قمٚمٞمف ُمقاومؼ همػم ويٙمقن

 يمثػم ذم ٟمٗمًٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ًمٗمرض سم٤معمقاوم٘م٦م ـمٚم٥م ىمدم ًمق.. آظمر

 قم٘مد اًمٜم٤مس ُمـ زيد أن سمٚمٖمٝم٤م ُم٤م إذا ًمٜمٔم٤مُمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م شم٘مع اًمتل واًمقىم٤مئع احلقادث ُمـ

 قمغم يدل مم٤م ذًمؽ ًمٜمٔم٤مُمٝمؿ: خم٤مًمػ أنف ُمع اًمٕم٘مد هذا شمًجٞمؾ إمم اوٓمروا ومالٟم٦م قمغم
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 ذم اًمٕم٘مد وأُم٤م اًمنمقمل، اًمٕم٘مد هق إصؾ سم٠من حيتٗمٔمقن يزاًمقن ٓ هلل واحلٛمد أهنؿ

 ؿم٤مء إن اًم١ًمال ضمقاب هذا آٟمٗم٤ًم، ىمٚم٧م يمام واًمتحٗمظ آطمتٞم٤مط سم٤مب ُمـ ومٝمق اعمحٙمٛم٦م

 .اهلل

 ( 11: 36: 11/   797/  رواًمٜمق اهلدى)

 ( 11: 25: 31/   797/  واًمٜمقر اهلدى) 

 األم وراضمة األوالد سمرزمقة أصمل من ايمـسل سمـظقم ضمؽم

 إوٓد شمرسمٞم٦م أضمؾ ُمـ اًمٜمًؾ ًمتٜمٔمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمٙمؿ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م :ايمسائل

 ؾمٜمتلم شمرشم٤مح أن جي٥م إم أن: وي٘مقًمقن ذًمؽ، إمم وُم٤م اًمرزق أضمؾ ُمـ ٓ إم وراطم٦م

 ًمؽمسمٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م اًمٙمثػم، ضمًٛمٝم٤م ـم٤مىم٦م ُمـ شمًتٝمٚمؽ ٕهن٤م ومحؾ: محؾ يمؾ سملم ُم٤م

 هذا طمقل سم٢مرؿم٤مد ًمٙمؿ هؾ اًمتٜمٔمٞمؿ، هذا يتؿ طمتك احلٛمؾ ُمقاٟمع إمم وم٤ٌمًمت٤مزم اًمٓمٗمؾ،

 ُمثالً  يٕمٜمل احلٛمؾ، ُمقاٟمع اؾمتخدام ُمـ جيقز ُم٤م ذيمر ُمع ومٞمٙمؿ؟ اهلل سم٤مرك اعمقوقع

 اًمٓمٌٞمٕمل؟ اًمٕمزل أم ضم٤مئزة، يمٚمٝم٤م هذه اًمٚمقًم٥م هذا أو ًمٚمحٛمؾ اح٤مٟمٕم٦م احلٌقب

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمتزوج وهمػم سمؾ ُمتزوج، ُمًٚمؿ يمؾ قمغم يٜمٌٖمل اًمذي :ايمشقخ

 واوح احلدي٨م هذا ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا »

 ًمٞمس هق اًمتٙم٤مصمر وهذا أُمتف، شمتٙم٤مصمر أن حي٥م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ضمداً  اًمدًٓم٦م

 طمٞمٜمام هتٚمر، سم٤مًمذات وأقمٜمل إورسمٞملم، ُمـ اًم٤ًمؾم٦م سمٕمض هل٤م شمٜمٌف يمام ُم٤مدي٦م ُمّمٚمح٦م

 اًمٕم٘مؾ ُمـ رء قمٜمده يم٤من وم٢مٟمف زوضملم، سملم يٚمد ُمقًمقد ًمٙمؾ وراشم٤ٌمً  ُمٕم٤مؿم٤مً  قمرض

 ٓسمد إظمرى سم٤مًمِمٕمقب شمتحٙمؿ أن شمريد اًمتل إُم٦م أن ضمٞمداً  قمرف احلريب، اًمًٞم٤مد

 اًمدول سمٕمض يتخذه ُم٤م ظمالف قمغم ٟمقٟم٤مً ىم٤م اختذ وًمذًمؽ يمثػماً، واومراً  ٟمًٚمٝم٤م يٙمقن أن

 حيرُمقن ٓ سم٠مهنؿ وصٗمٝمؿ اهلل أن دائامً  ٟمذيمر اًمذيـ اًمٙم٤مومرة اًمدول هيٛمٜم٤م وٓ اًمٞمقم،

 ىَم٤مشمُِٚمقا : ▬اعمٕمرووم٦م أي٦م آظمره، إمم.. حيرُمقن ٓ ورؾمقًمف اهلل طمرم ُم٤م حيٚمٚمقن وٓ.. ُم٤م

ـَ  ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ مَ  َُم٤م حُيَرِّ ُ  طَمرَّ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ

ـَ  ـَ  احْلَؼِّ  ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ ♂ َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

 اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اًمدول سمٕمض هيٛمٜم٤م ًمٙمـ ه١مٓء، هيٛمٜم٤م ٓ[ 29:اًمتقسم٦م]
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 اعمًٚمٛملم، شمٙم٤مصمر ُمـ حتد اًمتل اًم٘مقاٟملم هذه يتخذون إؾمالُمٞم٦م، إٓ ٘مقهل٤مٟم ٓ وٟمحـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمتٙم٤مصمر وم٤مئدة قمرف هتٚمر إح٤مين اًمرضمؾ ومٝمذا

 وإٟمام اًمٌنم، قمغم واًمتًٚمط اًمًٞمٓمرة ٕضمؾ يٕمٜمٞمف ومال قمٜم٤مه وإن هذا، يٕمٜمل ٓ اًمًالم

 يقم إمم سمف قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره ًمف يم٤من هدى إمم دقم٤م ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

 إؾمٜم٤مده ُمرؾمؾ طمدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ ،شرء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ٟمٓمؼ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ٟمجزم أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اًمٜمتٞمج٦م ذم ومٝمق ُمرؾمؾ، ًمٙمٜمف صحٞمح،

 احلدي٨م هذا هق ُم٤م إول، احلدي٨م سمِمٝم٤مدة صحٞمح ُمٕمٜم٤مه ًمٙمـ احلدي٨م، هبذا

 هبذا وأُم٦م، شمٌٕم٤مً  أيمثر ٕنف ح٤مذا؟ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أضمراً  إنٌٞم٤مء أيمثر ٤مأن: »ىم٤مل اعمرؾمؾ،

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أظمر احلدي٨م ُمـ واعم١ميد إول احلدي٨م ُمـ اعمٗمٝمقم اعمٕمٜمك

 إضمقر سمٙمثرةش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا : »واًمًالم

 .أُمتف شمٙم٤مصمر سم٥ًٌم شمّمٚمف اًمتل يٕمٜمل

 اعمحٛمدي٦م إُم٦م شمٙمثػم أن مجٞمٕم٤مً  أذه٤مٟمٜم٤م ذم ٟمرؾمخ أن اعمًٚمٛملم ٟمحـ ٛمٜم٤مهي اًمذي

 ومتحديد مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ٟمًٚمٜم٤م، إليمث٤مر سمت٘مّمدٟم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م ٟمريض مم٤م

 سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين: »ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اًمنميٗم٦م واعم٤ٌمه٤مة اًمٜمٌقي٦م اًمرهم٦ٌم هذه يٖم٤مير اًمٜمًؾ

 ذم قمٍميت٤من، ومٚمًٗمت٤من اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ أو اًمٜمًؾ ومتحديد ًمذًمؽ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ

 أىمؾ اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ: ختّمٞمص سم٤مب ُمـ وهق اجلٛمٞمع، ًمدى سمٞمٜمٝمام ـمٌٕم٤مً  ُمٕمروف شمٗمريؼ

 قمـ يٜمزل ٓ أنف اًمتٜمٔمٞمؿ أو اًمتحديد هذا ذم إصؾ: ٟم٘مقل ومٜمحـ اًمٜمًؾ، حتديد ُمـ

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٦ماًمٜم٤مطمٞم ُمـ اعم٤ٌمه٤مة هذه ًمٙمـ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه اًمذي اعم٤ٌمه٤مة حلدي٨م اًمٙمراه٦م:

 وشمرشمٗمع شمرشمٗمع أن ويٛمٙمـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وشمزول وشمٜمخٗمض شمٜمخٗمض أن يٛمٙمـ أن

: ٟم٘مقل سم٠من أن ٟمٙمتٗمل ومٜمحـ أُمثٚم٦م، وهذا هذا ُمـ وًمٙمؾ احلرام، ُمرشم٦ٌم ذم وشمدظمؾ

ة هٜم٤مك يم٤من إذا  يمؾ خيتٚمٗمـ ؿمؽ سمال اًمٜم٤ًمء هٜم٤م وًمدًا، حتٛمؾ ؾمٜم٦م ويمؾ وًمقد اُمرأ

 ُمـ وُمٜمٝمـ ىمقي٤ًم، ضمًٛمٝم٤م ويٌ٘مك تت٤مسمع،اعم اًمٜمًؾ هذا شمتحٛمؾ ُمـ ومٛمٜمٝمـ آظمتالف،

ة يم٤مٟم٧م إذا إظمػم، اجل٤مٟم٥م هذا هيٛمٜمل أن وشمْمٕمػ، شمّمٛمد ٓ  يمثرة سم٥ًٌم اعمرأ

 أو اًمدم وٕمػ هل٤م ي٥ًٌم ىمد هذا أن ُمٜمٝمؿ أن شمٕمد وأن٧م إـم٤ٌمء ي٘مقل يمام اًمقٓدة

ة شمٕمرو٧م وم٢مذا اًمدم، وم٘مر  ذم اًمير فمقاهر وسمدأت وٓدهت٤م يمثرة سم٥ًٌم اًمقًمقد اعمرأ
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 شمراقمل أن سمٛمٕمٜمك ٟمًٚمٝم٤م، حتدد أن وًمٞمس ٟمٗمًٝم٤م، شمٜمٔمؿ أن ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ومال دهن٤مسم

 اًمتٜمٔمٞمؿ قمـ اُمتٜمٕم٧م وىمقهت٤م ٟمِم٤مـمٝم٤م إًمٞمٝم٤م قم٤مد صحتٝم٤م وضمدت وم٢مذا صحتٝم٤م،

 ذم وىمٚمٜم٤م وشمْمٛمحؾ، شمزول ىمد اًمٙمراه٦م هذه أن آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م ُمث٤مل هذا اعمزقمقم،

 أجـ ُمـ هٜم٤م اًمتحريؿ يؿ،اًمتحر سم٤مب ذم وشمدظمؾ وشمتْم٤مقمػ شمتْم٤مقمػ ىمد: اعم٘م٤مسمؾ

 ُمع ًمٙمـ ُمًٚمٛملم، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمـ ٟمًٛمٕمف ُم٤م أىمقاه٤م ضمقاٟم٥م ُمـ ي٠ميت ي٠ميت؟

 أن٤م يٙمٗمٞمٜمل سم٤مًمٙم٤مد يمذا راشمٌل ُمقفمػ أن٤م: ًمؽ ي٘مقل وإيامٟم٤ًم، قمٚمامً  وٕمٗم٤مء إؾمػ

 اجل٤مهٚمٞم٦م ُمٜمٓمؼ هذا! هٜم٤م إمم يٙمٗمٞمٜم٤م وسمٜمتل واسمٜمل وزوضمتل أن٤م أو واسمٜمل، وزوضمتل

: سم٘مقًمف أؾمٚمٛمقا، طمٞمٜمام اهلل هن٤مهؿ اًمذيـ أوٓدهؿ ىمتؾ إمم يٚمجئقن ا يم٤مٟمق اًمذيـ إومم

ـُ  إُِْمالٍق  ظَمِْمٞم٦َمَ  َأْوَٓديُمؿْ  شَمْ٘متُُٚمقا  َوٓ▬ ء♂ ]َوإِي٤َّميُمؿْ  َٟمْرُزىُمُٝمؿْ  َٟمْح  [.53:اإلها

 اًمٜمًؾ حتديد قمغم يتٕم٤موٟم٤م أو يتٗم٘م٤م أن اًمزوضملم قمغم حيرم ضم٤مهٚمٞم٦م قم٘مٞمدة هذه: إذاً 

 يًتث٘مٚمـ وإُمٝم٤مت أسم٤مء ُمـ يمثػم أن ُمثٚمف أىمقل وٓ هذا ُمـ ىمري٥م اًمٗم٘مر، ُمـ ظمقوم٤مً 

 همٗمٚم٦م اعم٤ٌمه٤مة، طمدي٨م قمـ همٗمٚم٦م ؿمؽ سمال أوًٓ  اًمقاىمع ذم هذا إوٓد، سمؽمسمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم

 شمرسمٞم٦م صمٛمرة قمـ ضمداً  ويمثػمة يمثػمة همٗمالت يّمحٌٝم٤م: صم٤مٟمٞم٤مً  اعم٤ٌمه٤مة، طمدي٨م قمـ شم٤مُم٦م

، إن إوٓد  ضمدًا: ومقاوح قم٤مؿمقا  إن أُم٤م ٤مشمقا،ُم وإن إوٓد شمرسمٞم٦م وصمٛمرة سمؾ قم٤مؿمقا

 وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد ُمًٚمؿ إىمؾ قمغم ُمًٚمامً  قم٤مش اًمذي اًمقًمد هذا يٙمقن

 شمٙمت٥م يمٚمٝم٤م طمًٜم٤مشمف ٕبقيف ومٝمٜمٞمئ٤مً  ويّمقم يّمكم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اهلل رؾمقل حمٛمداً 

 آظمره، إمم.. اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ذًمؽ وراء ُمـ يم٤من إذا ظم٤مص٦م صحٞمٗمتٝمام: ذم

 أوًٓ  إٟم٤ًمهلؿ سم٥ًٌم يِمٕمرون ٓ طمٞم٨م ُمـ احلًٜم٤مت ذم همري٘م٤من يٕمٜمل بقانإ ومٞمٙمقن

 إن هذا: ىمٚمٜم٤م اًمرضم٤مل، ُمٌٚمغ سمٚمٖمقا  طمتك شمرسمٞمتٝمؿ قمغم صؼمهؿ صمؿ إوٓد، هل١مٓء

،  اإلٟم٤ًمن ًمتٛمٜمك ضم٤مز ًمق أنف درضم٦م إمم ضمداً  سم٤مًمغ إضمر أن وم٤مًمٕمجٞم٥م ُم٤مشمقا  وإن قم٤مؿمقا

: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومراـم٤مً  ًمف ٙمقٟمقا وي ويٛمقشمقا  أوٓده ويتٙم٤مصمر ويتزوج يتزوج أن

 حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مس متًف ًمـ إٓ احلٜم٨م يٌٚمغ مل اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م»

 ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م: »وىم٤ملش واصمٜم٤من؟ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اًم٘مًؿ،

 اًمٜم٤مس متًف ًمـ» ،شواصمٜم٤من: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م واصمٜم٤من: ىم٤مل احلدي٨م، آظمر إمم.. اًمقًمد
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 اهلل؟ رؾمقل ي٤م وواطمد: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق أنف فمٜمٜم٤م طمتك: اًمراوي ىم٤ملش اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ

 .وواطمد: ًم٘م٤مل

 اًمذيـ ومٝم١مٓء وًمذًمؽ شم٘مدر، ٓ قم٤مؿمقا  إن أو ُم٤مشمقا  إن وم٤مئدهتؿ إوٓد: إذاً 

 يمؾ ؿمٛمؾ اجلقاب هذا وأفمـ ؾم٤مهقن، همٗمٚمتٝمؿ ذم هؿ اًمتٜمٔمٞمؿ أو اًمتحديد حي٤موًمقا 

 .ُمٕمف يتٜم٤مؾم٥م اًمذي اًمقوع ي٘مدر ٟم٤ًمنإ ومٙمؾ إنقاع،

 ( 11: 19: 11/ 816/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 38: 33/ 816/ واًمٜمقر اهلدى)

 شماكقة يمزوصمة ايموايمدة رهمض

 هذا راومْم٦م وواًمديت اًمث٤مٟمٞم٦م، ُمـ اًمزواج أريد أن٤م: وي٘مقل ي٠ًمل ؿم٤مب :مداطمؾة

 صم٤مٟمٞم٦م؟ ًمزوضم٦م سمح٤مضم٦م وإٟمٜمل قمٚمامً  إُمر

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمـ: ىمؾ سمؾ ومخٓم٠م، اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمقًمؽ أُم٤م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ صم٤مٟمٞم٦م ُمـ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .يمٚمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمزواج عمٌدأ ومراومْم٦م :مداطمؾة

 إومم؟ :ايمشقخ

 .واًمدشمف :مداطمؾة

 .واًمدشمف :ايمشقخ

 .ُمقاوم٘م٦م ًمٞم٧ًم :مداطمؾة

 وزوضمتف؟ :ايمشقخ

 .ُمقاوم٘م٦م زوضمتف :مداطمؾة

 .ـمٞم٥م :ايمشقخ
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 سمح٤مضم٦م؟ وهق راومْمتف، أؾم٤مؾمف ُمـ دأاعمٌ يمٚمٞم٦م، إُمر راومْم٦م واًمدشمف :مداطمؾة

 ُمـ ُمٕمٝم٤م يدرس أن جي٥م ًمٚمتٕمدد إم ًمرومض سم٤مًمٜم٦ًٌم احل٘مٞم٘م٦م ـمٞم٥م، :ايمشقخ

 أو ضمداً  ظمٓمػم أُمره هذا اًمنمقمل؟ احلٙمؿ شمرومض هل هؾ: سمٛمٕمٜمك اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م

 هلـ يٓمٞم٥م ٓ وًمٙمـ اًمتٕمدد، ُمٌدأ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء يمؾ شم٘مٌؾ يمام شم٘مٌٚمف وهل شمرومْمف ٓ

 هق يمام اًمث٤مين إُمر يم٤من إن ٟمٕمؿ، ُمٓمٚم٘م٤مً  إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومال إول إُمر يم٤من وم٢من اًمتٕمدد،

 ًمف ومٝمق يٕمدد، أن يريد اًمذي اًمقًمد إمم يٜمٔمر ومٝمٜم٤م اعمًٚمامت ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٖم٤مًم٥م

 يٚمتٗم٧م ٓ ُٕمف، أجْم٤مً  شمٚمتٗم٧م ٓ طمٞمٜمئذ ُمْمٓمراً  يٕمٜمل يٙمقن أن إُم٤م: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م

 أُمر حت٘مٞمؼ سم٤مب ُمـ وإٟمام اوٓمرار، همػم يٕمٜمل بسم٤م ُمـ يم٤من إن أُم٤م يٓمٞمٕمٝم٤م، وٓ ُٕمف

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا : ▬اًم٘مرآن ذم ُمنموع   ُِم
ِ
٤مء ًَ ♂ َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمثْٜمَك اًمٜمِّ

 واوح؟ أُمف يٓمٞمع أن قمٚمٞمف جي٥م ومحٞمٜمئذ ،[5:اًمٜم٤ًمء]

 .واوح ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ..اًمٗمتٜم٦م ٟمٗمًف قمغم خيِمك هق خيؼمٟم٤م هق ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .اجلقاب أقمٓمٞم٧م أن٤م :ايمشقخ

 آوٓمرار؟ ُمـ اًمٜم٘مٓم٦م هذه ٟمٕمتؼم هؾ ضمٞمد، :مداطمؾة

 .ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 ( 11: 23: 22/ 816/ واًمٜمقر اهلدى)

 األهمراح صاالت دم األفمراس إومامة زماب دم ايمشقخ كصقحة

 هلا دفموة زمطائق وسموزيع

 قمرس أو يمت٤مب سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم إومراح ص٤مٓت ذم اًمرضم٤مل ذه٤مب طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 ومٞمٝم٤م شم٘م٤مم اًمّمالت هذه أن ُمع اًمديٜمٞم٦م، اخلٓم٥م سمٕمد يٚم٘مك ُم٤م ذًمؽ، ُمـ رء أو
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 قمرس وهمداً  عمح٤مومٔملم قمرس اًمٞمقم يٙمقن ىمد: يٕمٜمل واعمٜمٙمرة، اح٤مضمٜم٦م إقمراس

 اعمٙم٤من؟ ٟمٗمس ذم ح٤مضمٜملم

 هذا ؾم٠مخ٧م أن٧م وأفمـ أىمقل وم٠من٤م ويمثػماً، يمثػماً  هذا قمـ ؾمئٚم٧م أن٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

راً  اًم١ًمال راً  ُمرا  .وشمٙمرا

 إذا اًمزوضملم أن: أىمقل وم٠من٤م اًمتٙمٚمػ، هق اًمٜم٤مس سملم اًمٞمقم احلٗمالت آوم٤مت ُمـ

 أُم٤م رضمٚمٞمؽ، ُمد ومراؿمؽ ىمد قمغم: اًمٕم٤مُمل اعمثؾ ي٘مقل ومٙمام سمزواضمٝمام حيتٗمال أن أرادا

 يٙمٚمػ أنف سمٚمٖمٜمل ويمام احلٗمالت، إلىم٤مُم٦م خمّمّم٦م أُم٤ميمـ إمم احلٗمالت هبذه اخلروج

 ..ُم٤مدة يٕمٜمل ُم٤مدي٤مً 

 .يمثػم :مداطمؾة

 ي٘م٤مل: يمام آذان ًمٚمجدران هٜم٤مك يٙمقن ىمد ذًمؽ إمم وسم٤مإلو٤موم٦م ه٤مه، :ايمشقخ

 ؾمد سم٤مب ُمـ إُم٤ميمـ هذه ُمثؾ إمم حلٗمٚم٦م اًمزوضم٤من خيرج أن ذم أنّمح ٓ أن٤م وًمذًمؽ

 طمٗمالت ومٞمف شم٘م٤مم ىمد اعمٙم٤من هذا أنف ؾم١ماًمؽ ذم ـمرطمتف يٕمٜمل ُم٤م ذًمؽ وُمـ اًمذريٕم٦م،

 اًمؽمدد جيقز ٓ أنف إصؾ ـأُم٤ميم وهذه آظمره، إمم.. حمرُم٦م ُمقؾمٞم٘مٞم٦م طمٗمالت.. ُم٤مضمٜم٦م

 شمٙمقن ىمد أظمرى أُم٤ميمـ هٜم٤مك يٙمقن ىمد ًمٙمـ اعمٕم٤ميص، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ي٘م٤مم ُم٤م سم٥ًٌم قمٚمٞمٝم٤م

 اًمزواج سمحٗمٚم٦م آطمتٗم٤مل ذم اًمتقؾمع يٜمٌٖمل ُم٤م: أىمقل أن٤م ذًمؽ ُمع هذا، ُمثؾ ُمـ ٟمٔمٞمٗم٦م

 اسمتكم ُم٤م مجٚم٦م ُمـ هق احل٤مدث وهذا اًمزُم٤من، هذا ذم طمدصم٧م اًمتل إُم٤ميمـ هذه ُمثؾ ذم

 حيتٗمٚمقن، هٙمذا وم٤مٕورسمٞملم ًمألورسمٞملم، شم٘مٚمٞمدهؿ ُمـ احل٤مرض اًمٕمٍم ذم ٚمٛمقناعمً

 اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ ذم ُم٤م.. ؾمؽمة اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ ذم ُم٤م ٕنف اطمتٗم٤مهلؿ: هذا

 ظمالف قمغم ومٝمؿ وًمذًمؽ هذا: ُمـ رء قمٜمدهؿ ذم ُم٤م.. قمرض اؾمٛمف رء.. طمِمٛم٦م

 اًمٙمٗم٤مر ًمٙمـ احلج٤مب، اًمٜم٤ًمء وذم اًمؼموز اًمرضم٤مل ذم -شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمام - إصؾ

ة شمالىمل ذًمؽ، ُمـ قمٙمس قمغم  .اخلروج أو اًمدظمقل ذم ُمت٠مظمر واًمرضمؾ ُمت٘مدُم٦م اعمرأ

 احلٙمؿ؟ ٟمٗمس ًمٚمدقمقة اعمٓمٌققم٦م اًمٙمروت :مداطمؾة

 أنف؟ :ايمشقخ
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 ..... آظمره إمم احلٗمٚم٦م إمم دقمقة يمروت يٓمٌٕمقا  اًمذيـ :مداطمؾة

 .ُمنموع همػم ومٝمق ُمنموع همػم هق ُم٤م إمم أدى ُم٤م يمؾ :ايمشقخ

 وًمديف همٜمل هذا ـمٞم٥م اإلهاف، سم٤مب ُمـ ذقم٤مً  يٛمٜمع هذا أن ي٘مقًمقا  :طمؾةمدا

 قمذر؟ هذا اعمج٤مل، هذا ذم ًمٞمٜمٗمؼ اًمٙمثػم اح٤مل

 .ضمقاٟم٥م قمدة ُمـ واطمد ضم٤مٟم٥م ُمـ ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ :ايمشقخ

 ( 11: 27: 43/ 834/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 53: 25/ 834/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمصورة هذه فمعم وهماسمه زمعد زوصمفا سمػم أن يمؾؿرأة هل

 ووم٤مشمف؟ سمٕمد زوضمٝم٤م شمؼم أن اعمرأة قمغم هؾ :ايمسائل

 شمؼمه؟ يٕمٜمل يمٞمػ :ايمشقخ

 ..يٕمٜمل حيٌف، أنف ُمٜمف شمٕمٚمؿ ُم٤م شمٗمٕمؾ يٕمٜمل :مداطمؾة

 ُمثاًل؟ يٕمٜمل اًمّمدىم٦م حي٥م :ايمشقخ

 .إيف :مداطمؾة

 يٕمٜمل؟ هٞمؽ :ايمشقخ

 .هٞمؽ ُمثالً  إيف :مداطمؾة

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ▬ :ايمشقخ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  [.59:اًمٜمجؿ♂ ]َٕمكؾَم  َُم٤م إِ

 ..اًمّمدىم٦م ذم ٓ :مداطمؾة

 حي٥م ويم٤من سمٕمده، شمزوضم٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م يثؼ هق يم٤من ؿمٞمخ، ي٤م ُمثالً  ًمًٌٝم٤م ذم :مداطمؾة

 قمغم شمٌ٘مك وهل يمذا، أو اًمٗمالين اعمٙم٤من شمروح وأٓ يمذا، شمتٙمٚمؿ ويٕمٜمل يمذا، شمٚمٌس أن

 هذا؟
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 ذم ُم٤م ٤مً ذقم ضم٤مئزة ُمثالً  سمٌٕمْمٝم٤م رضسم٧م أن٧م اًمتل إؿمٞم٤مء ُمثؾ يم٤من إذا :ايمشقخ

 .ُم٤مٟمع

 ( 11: 53: 32/ 834/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمعدل ضمول وىمؾؿة!! وؽمادؽمة؟ طمامسة يتزوج أن يمؾرصمل هل

 ايمزوصمات زمكم

 جيقز هؾ سم٤مًمث٤مًمث٦م اًمزواج قمـ ي٠ًمل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل اًمذي اًم١ًمال :ايمسائل

 ؾمت٦م؟ أو مخس يتزوج أن ًمإلٟم٤ًمن

 !!؟ضمد أم يْمحؽ اًمرضمؾ :ايمشقخ

 هؾ سم٤معمجقز يٕمٜمل وأرسمٕم٦م، وصمالصم٦م ُمثٜمك ي٘مقًمقا  ،ٛمٕمٞم٦م٤مجلسم[ ي٘مقل] هق :مداطمؾة

 صحٞمح٦م؟ هذه

 أو صمالث أو صمٜمتلم: يٕمٜمل رسم٤مع أو وصمالث ُمثٜمك ؿمؽ، سمال ظمٓم٠م هذا ٓ، :ايمشقخ

: اًمٙمريٛم٦م ًممي٦م اًمتٗمًػم هذا إمج٤مع، وهذا اًمٙمريٛم٦م، أي٦م ذم اعم٘مّمقد هق هذا أرسمع،

 وصمالث اصمٜمت٤من: اعم٘مّمقد أن تٗمًػماًم قمٚمامء أمجع[ 5:اًمٜم٤ًمء] ♂َوُرَباعَ  َوُثالَث  َمث نَى▬

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ذًمؽ سمٞم٤من وضم٤مء اًمٜم٤ًمء، ُمـ وأرسمع

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ـمريؼ ُمـ إٓ إًمٞمف، ؾمٌٞمؾ ٓ اًم٘مرآن ومٝمؿ أن ٟمتذيمر أن وجي٥م 

 َوَأنَزًْمٜم٤َم: ▬اًم٘مرآن سيح ذم ٟمٌٞمف خم٤مـم٤ٌمً  ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن واًمًالم: اًمّمالة

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َ  اًمذِّ َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  اهلل، رؾمقل ي٤م إًمٞمؽ وأنزًمٜم٤م[ 44:اًمٜمحؾ♂ ]إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمزِّ

ح ًمتٌلم اًم٘مرآن: أي اًمذيمر  .إًمٞمؽ ُأنزل اًمذي اًم٘مرآن هذا ًمٚمٜم٤مس وشمنمح وشمقوِّ

: هق ًمٚم٘مرآن سمٞم٤مٟمف أؾم٤مًمٞم٥م أىمقى ُمـ سمؾ ًمٚم٘مرآن اًمًالم قمٚمٞمف ذطمف مجٚم٦م ُمـ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٗمٔمف

 ٟمًقة، شمًع وحتتف أؾمٚمؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ رضمالً  أن ضم٤مء وم٘مد

 ِف  َبَعَث  الَِّذي ُهوَ : ▬اًم٘مرآن سمٍميح يم٤مٟمقا  اًمٕمرب ٕن ذًمؽ ٟمًقة: وحتتف أؾمٚمؿ
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وِّيَ   يم٤مًمٞمٝمقد يمت٤مب أهؾ يٙمقٟمقا  مل أُمٞملم، يم٤مٟمقا  ومٝمؿ[ 2:اجلٛمٕم٦م♂ ]ِمن ُهم   َرُسوًل  األُمِّ

 قمـ ُمتٛمٞمزيـ يم٤مٟمقا  اًمٞمقم، ًمٞمس يقُمئذٍ  واًمٜمّم٤مرى وم٤مًمٞمٝمقد وًمذًمؽ واًمٜمّم٤مرى،

 ومٙم٤مٟمقا  واإلٟمجٞمؾ، اًمتقراة ُمـ وقمٞمًك ُمقؾمك أنٌٞم٤مئٝمؿ قمغم اهلل أنزل سمام اًمٕمرب

 وٓ آداب وٓ أظمالق، ٓ وصمٜمٞملم مج٤مقم٦م اًمٕمرب اًمٕمرب، ُمـ ىمٞمالً  وأىمقم ؾمٌٞمالً  أهدى

 هب٤م اهلل أنزل ُم٤م ذيٕم٦م قمٜمده واطمد ويمؾ اًم٘مٌٞمٚم٦م، رئٞمس هلؿ ينمع يم٤من ُم٤م إٓ ذيٕم٦م،

 اًمتزوج سم٤مب وومتح اًمٜم٤ًمء، ُمـ ؿم٤مؤوا ُم٤م يتزوضمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ ذًمؽ ُمـ ؾمٚمٓم٤من، ُمـ

 وسمقاضم٥م إهة، سمقاضم٥م سم٤مًم٘مٞم٤مم ًمإلظمالل ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمرضمؾ ؿم٤مء سمام

 قمغم ًمٞم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم وضم٤مء اًمرضمؾ ذاك أؾمٚمؿ ح٤م ًمذًمؽ واًميوري٦م، اًمؽمسمٞم٦م

 أُمًؽ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ٟمًقة، شمًع -قمّمٛمتف حت٧م- وحتتف اإلؾمالم

 ش.ؾم٤مئرهـ وـمٚمِّؼ أرسمٕم٤مً  ُمٜمٝمـ

 قم٘مر ذم اعمًٚمٛمقن سمف ُيْٖمَزى اًمذي اًمزُم٤من هذا اًمزُم٤من، هذا ذم اًمٜم٤مس ُمـ ويمثػم

 وأؿمخ٤مصٝمؿ سمجٜمقدهؿ سم٤مًمٙمٗم٤مر دارهؿ قُمْ٘مر ذم ُيٖمزوا ًمـ أهنؿ ومروٜم٤م وًمق دارهؿ،

 اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م ويتؼمأ  اًمٙمٗم٤مر، هيتٌٜم٤م وضمف قمغم سم٤مٕومٙم٤مر، دارهؿ قُمْ٘مر ذم ُيْٖمَزون

 .سم٤مإلؾمالم اعمتٛمًٙمقن اًمّم٤مدىمقن واعمًٚمٛمقن

 سمٕمض ذم اإلؾمالم هي٤ممجقن ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػمون يزال ٓ اًمٞمقم، إمم اًمٙمٗم٤مر أن ُمٕمٚمقم

: ذًمؽ ُمـ قم٤مدًم٦م، وهمػم ُمٕم٘مقًم٦م، وهمػم ُمٜمٓم٘مٞم٦م، همػم شمنميٕم٤مت أهن٤م سمزقمٛمٝمؿ شمنميٕم٤مشمف،

 .ورسم٤مع وصمالث ُمثٜمك اًمرضمؾ يتزوج نأ رء، ذم اًمٕمدل ُمـ ًمٞمس أنف َيْزقمٛمقن أهنؿ

 أن ًمق وح٤مذا؟ واعمٌلم اًمٌٕمٞمد والهلؿ ُمـ وذًمؽ اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ُيٜمْٙمره أُمر هذا 

ٗم٤مح يٕمرومقن ٓ ذيٗم٦م طمٞم٤مة وحيٞمقن ٟمزهي٦م، طمٞم٤مة يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا  اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ًِّ  وٓ ًمٚم

 ًمرسمام ذًمؽ ُمـ وأيمثر اًمزوضمتلم، سملم اًمتًقي٦م يٜمٙمرون ذًمؽ ُمع هؿ صمؿ ُمٕمٜمك، ًمٚمزٟم٤م

 ٓ أظمرى سمٚمٖم٦م أىمقل ُمٜمٝمؿ، اًمقاطمد أن يِمٝمد اًمقاىمع وًمٙمـ اًمٕمذر، سمٕمض هلؿ يم٤من

 وٓ آظمره، إمم وقمنميـ وقمنم ومخ٤مس ورسم٤مع وصمالث ُمثٜمك يٜمٙمح يتزوج أىمقل

 هذا ذم رء وٓ قمٌث٤ًم، هٙمذا دُم٤مءهؿ ويًٗمحقن ُمٓمٚم٘م٤ًم، همْم٤مو٦م ذًمؽ ذم جيدون

 ذم سم٤مًٕمقف ٟم٘مؾ مل إن ٤متسم٤معمئ يٚم٘مقن اًمذيـ اًمزٟم٤م أوٓد وذم اًمزٟم٤م، وهق اًمٕمٛمؾ
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 أُم٤م قمٜمدهؿ، ومٞمف رء ٓ يمٚمف هذا وهمػمه٤م، ومرٟم٤ًم ذم اًمًلم يمٜمٝمر إهن٤مر وذم اًمٓمرىم٤مت

 قمٚمٞمٝمؿ، اإلٟمٗم٤مق وقمغم إطم٤ًمهنؿ قمغم وي٘مقم ورسم٤مع صمالث أو سم٤مصمٜمتلم اعمًٚمؿ يتزوج أن

 اإلؾمالم قمغم يٜم٘مٛمقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر هل١مٓء اًمٜم٤مس، ه١مٓء قمٜمد ُمٜمٙمر رء ومٝمذا

 أن وطمًٌٜم٤م ذيمره٤م، صدد ذم أن ًمًٜم٤م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء احلٙمٞمٛم٦م شمنميٕم٤مشمف

 يتزوج أن ُيـِجز مل اإلؾمالم أن اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد وًمٞمٌٚمغ احل٤مرضيـ اعمًٚمٛملم ٟمذيمر أن

 أؾم٤مؾمٞم٤مً  ذـم٤مً  ذط اًمٜم٤ًمء ُمـ سم٠مرسمع اًمزواج أضم٤مز طمٞمٜمام صمؿ أرسمع، ُمـ سم٠ميمثر اعمًٚمؿ

 هٜم٤م سم٤مًمٕمدل اعم٘مّمقد ًمٞمس ذيمره٤م ُمـ ٓسمد ٚمٛم٦ميم وهٜم٤م سمٞمٜمٝمـ، اًمٕمدل هق اًمنمط ذًمؽ

 شم٠مثرت اًمتل اًمٌالد ُمـ همػمه٤م أو ُمٍم ذم اإلذاقم٤مت ُمـ يمثػم ُمـ أطمٞم٤مٟم٤مً  يًٛمٕمف ىمد ُم٤م

ة يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف: اًمٖمرسمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م وإومٙم٤مر سم٤مًمتٞم٤مرات  إٓ اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمرأ

 َُمْثٜمَك: ▬اًم٘مرآن ذم ٧مؾمٛمٕم يمام يتزوج أن ًمف اإلؾمالم، قمغم اومؽماء ومٝمذا ًمٚميورة،

 شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ سم٤مًمٖم٦م: طمٙمٛم٦م ومٞمف وهذا رضورة، سمدون[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث 

ءً  ًمٞمًقا  اًمرضم٤مل أن  .ؾمقا

 اًم٤ٌمرد اًمرضمؾ ومٗمٞمٝمؿ اجلٜمًٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ -ُم١ماظمذة وٓ- خيتٚمٗمقن اًمرضم٤مل

 فًم ىمٞمؾ إذا ومٝمذا ؿمٌؼ، ص٤مطم٥م همٚمٛم٦م ص٤مطم٥م اًمِمٝمقة، اًم٘مقي اًمرضمؾ وومٞمٝمؿ اًمٓمٌع،

 قمـ ًمف يٗمتش أن وهق اًمٙمٗم٤مر، يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ أن ؾمٞمْمٓمر أيمثر، وٓ واطمدة ًمؽ وم٘مط

 .سم٤محلرام يّم٤مطمٌٝم٤م ص٤مطم٦ٌم وقمـ ُيـخ٤مِدهن٤م، ظمديٜم٦م قمـ ظمٚمٞمٚم٦م

 قم٘مر ذم اًمٕم٤مئِم٦م اًمّم٤محل٦م زوضمتف إمم هب٤م اعمزين ُمـ اًمزٟم٤م قمدوى شمني وطمٞمٜمئذٍ  

 .داره

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬: اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ذم يِمؽمط ٓ ًمذًمؽ   ُِم
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمِّ

 قمغم اومؽماء هذا اًميورة أُم٤م سمٞمٜمٝمـ، اًمٕمدل إٓ[ 5:اًمٜم٤ًمء] ♂َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك

 سم٤مٕومٙم٤مر ُمت٠مثريـ اًمذيـ ُمـ أو اعمح٤مرضيـ سمٕمض ُمـ وىمع ُمـ ومٞمف وىمع اإلؾمالم

 ٟمًؾ سمذًمؽ وًمٞم٘مٚمٚمقا  اًمٜم٘مٓم٦م، هذه إمم اٟمتٌٝمقا  اعمًٚمٛملم ٟمًؾ وًمٞم٘مٚمٚمقا  اًمٖمرسمٞم٦م،

 شمرون وًمذًمؽ إُم٦م، قمدد يمثرة أمهٞم٦م شمٕمرف اًمٞمقم إُمؿ أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ ًٚمٛملم:اعم



 526   زوضم٤متؿمٌٝم٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سمٙمثرة يتٖمٚمٌقا  وأن ؾمقادهؿ، يٙمثروا أن شم٘مري٤ٌمً  يقم يمؾ حي٤موًمقن ومٚمًٓملم ذم اًمٞمٝمقد

 .ضمداً  وسمٕمٞمداً  سمٕمٞمداً  يٜمٔمرون ٕهنؿ هٜم٤مك: اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم قمدد سمٞم٤مض قمغم ؾمقادهؿ

 وٓ ذًمؽ، ُمـ أبٕمد إمم ٟمٔمر وم٘مد قمٚمٞمؿ، طمٙمٞمؿ ُمـ شمٜمزيؾ هق اًمذي اإلؾمالم أُم٤م 

ـْ  َيْٕمَٚمؿُ  َأٓ▬ إهلٞم٦م، ٟمٔمرة هذه ٕن اًمٜمٔمرة: هذه سملم ٟم٦ًٌم  اًمٚمَّٓمِٞمُػ  َوُهقَ  ظَمَٚمَؼ  َُم

 [.34:اعمٚمؽ♂ ]اخْلٌَػِمُ 

 وم٢مين اًمقدود، اًمقًمقد شمزوضمقا : »ىم٤مل أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أدب ُمـ يم٤من ًمذًمؽ

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمهٍ 

 يت٤ٌمهك أن حي٘مؼ مم٤م ومذًمؽ ورسم٤مع، وصمالث ُمثٜمك اعمًٚمؿ يتزوج نأ ومحٞمٜمئذٍ 

 ُمـ أيمثر اعمًٚمؿ حيّمـ أن وحي٘مؼ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اعمًٚمٛم٦م سم٠مُمتف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ة  وإٟمام واطمدة، ُمـ أيمثر يتزوج أن ذم أبداً  يِمؽمط هٜم٤مك رضورة ومال واطمدة، اُمرأ

 مل إن ،♂تُْؿ َأَّٓ شَمْٕمِدًُمقا وَمَقاطِمَدةً وَم٢ِمْن ظِمٗمْ : ▬اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إؾم٤مد اًمنمط

 اًمٕمدل؟ هذا هق ُم٤م صمؿ واطمدة، ومحٞمٜمئذٍ  اًمٜم٤ًمء، سملم اًمٕمدل شمًتٓمٞمٕمقا 

 ذم اعمٗمروض اًمٕمدل هق ُم٤م هٜم٤م؟ إمم وم٠مظمتٍم اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ذم أـمٚم٧م وًمٕمكم

ج واعمنموط اًم٘مرآن،  سم٤مًمٕمدل ٟمًٛمٞمف أن يٛمٙمـ ُم٤م هق واطمدة؟ ُمـ أيمثر اعمًٚمؿ ًمَِتَزوُّ

 .اح٤مدي

 قمٜمده اًمٌٞم٤مت، اعمٚمٌس، اًمًٙمـ اح٤مدي اًمٕمدل اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل ًمٞمس سمذًمؽ وأقمٜمل 

 ًمٞمٚمتلم، إومم قمٜمد سم٤مت وم٢مذا واطمدة، إظمرى وقمٜمد واطمدة، هذه قمٜمد يٌٞم٧م زوضمتلم

ً، واطمدة أؾمٙمـ إذا واطمدة إٓ يتزوج أن ًمف جيقز ومال فمٚمؿ، وم٘مد ًمٞمٚم٦م وإظمرى  ىمٍما

 أن اإلٟم٤ًمن هذا عمثؾ اًمٕم٤معملم رب يًٛمح ٓ فمٚمؿ هذا يمقظم٤ًم، إظمرى وأؾمٙمـ

 ٓ يم٤من وإذا ُمثٚمف، ىمٍماً  إظمرى يًٙمـ أن ومٕمٚمٞمف ىمٍماً  إومم أؾمٙمـ اصمٜمتلم، يتزوج

 اإلؾمالم وهٙمذا ًمألظمرى، أظمر اًمٜمّمػ ًمٞمٕمٓمل ىمٍم ٟمّمػ يًٙمٜمٝم٤م: إذاً  يًتٓمٞمع

 يٛمٙمـ اًمتل هل اح٤مدي٦م إُمقر هذه واعمٚمٌس، واًمنماب، واًمٓمٕم٤مم اًمٌٞم٤مت ومٗمل

 يٙمٚمٗمٜم٤م ٓ أُمر ومٝمذا اًم٘مٚمٌٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م أُم٤م فم٤ممل، همػم قمدًٓ  هب٤م يم٤محلٙمؿ ٜمقيي أن ًمإلٟم٤ًمن

 وم٤مـمٛم٦م أو وم٤مـمٛم٦م، ُمـ أيمثر قم٤مئِم٦م حي٥م اًمٜم٤مس ُمـ زيد سمٛمٕمٜمك ٟمٕمدل أن وضمؾ قمز اهلل
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 ٓ وًمٙمـ اًمٖمٞمقب، قمالم إٓ يٛمٚمٙمف ٓ اًم٘مٚم٥م هذا ٕنف ُم٤مٟمع: ذم ُم٤م قم٤مئِم٦م ُمـ أيمثر

 وإٟمام إومم، ُم٤مذا؟ طم٤ًمب قمغم شمٚمؽ ئمٚمؿ نأ شمٚمؽ ُمـ أيمثر هلذه طمٌف حيٛمٚمف أن يٜمٌٖمل

 ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم حت٧م داظمؾ ومٝمق هذا اًم٘مٚمٌل احل٥م أُم٤م يٕمدل، ىمٚمٜم٤م يمام

 ُ ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  [ 286:اًمٌ٘مرة♂ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 يم٤من أنف أتّمقر اًمزواج يم٤من واًمّمح٤مسم٦م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل[ زُمـ] ذم :مداطمؾة

 ....  يم٤من وأرسمٕم٦م وصمالث وصمٜمتلم ةواطمد يتزوج يّمٚمح

 ُم٤مذا؟ يم٤من :ايمشقخ

 .ضمداً  ؾمٝمؾ يم٤من :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ ضمدًا، ؾمٝمؾ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 [.صٕم٥م] أن ًمٙمـ

 ٕين ؾم١ماًمؽ: ضمقاب ومٞمؽ اهلل سم٤مرك يمالُمل شمْم٤مقمٞمػ ذم ضم٤مء أفمـ :ايمشقخ

 ُمثٜمك جاًمزوا ُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم سمٕمض ذم اعمًٚمٛملم هي٤ممجقن إورسمٞملم إن: ىمٚم٧م

 .ورسم٤مع وصمالث

 .ؾمٌؼ هذا ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 اؿمؽمـمقا  واعمذيٕملم اعمح٤مرضيـ ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمض إن: وىمٚم٧م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 ُمـ ومٝمذا اًميورة، هذه أن٤م وم٠مبٓمٚم٧م اًميورة، ذم ورسم٤مع وصمالث ُمثٜمك اًمزواج، هلذا

 ُمثٜمك يتزوضمقا  أن اعمًٚمٛملم ُمـ اعمًتٓمٞمٕملم وسوم٧م صدوم٧م اًمتل إؾم٤ٌمب مجٚم٦م

 سم٤معمتقؾمٓملم يتٕمٚمؼ سم٤معمًتٓمٞمٕملم، يتٕمٚمؼ ٓ هذا صم٤مين، ؾم٥ٌم ذم سم٤مع،ور وصمالث

 قمغم اًمٜم٤مس طمْمْم٧م ذيمره ؾمٌؼ ؾم٥ٌم أجْم٤مً  وهق اًمرضم٤مل، ُمـ واعم٤ًميملم وسم٤مًمٗم٘مراء

 ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م ذوط سم٤مؿمؽماط واعمٖم٤مٓة سم٤معمٝمقر، اعمٖم٤مٓة وهق أٓ قمٜمف آسمتٕم٤مد
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 ذم قم٘م٤ٌمت هذه يمؾ آظمره، ممإ يمذا صٗمتف ومرش ٟمريد يمذا، صٗمتف سمٞم٧م ٟمريد ؾمٚمٓم٤من

 .ٟمٕمؿ سم٤مصمٜمتلم، سم٤مًمؽ ومام سمقاطمدة، وًمق طمتك اًمزواج شمٞمًػم ؾمٌٞمؾ

 يمذًمؽ؟ هل أن ظم٤مص٦م اعمجتٛمع طمٞم٤مة :مداطمؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ايمشقخ

 ....  وٟمريد ؾمٞم٤مرة، وٟمريد سمٞم٧م ٟمريد ٟمحـ :مداطمؾة

 :ؾمٛمح٧م إذا :ايمشقخ

 ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٙمـ يمثػماً، ٟمًٛمٕمٝم٤م -شم١ماظمذين ُم٤م- يمٚمٛم٦م هذه اعمجتٛمع، هٞمؽ

 قمٜمف يٖمٗمؾ اًمذي اعمٕمٜمك ٓطمٔمٜم٤م إذا إٓ ُم٤مدي٦م، وًمٞم٧ًم ُمٕمٜمقي٦م يمٚمٛم٦م اعمجتٛمع يمٚمٛم٦م أن

 وأن٧م أن٤م هق اًمذي أخٞمس يقضمده، اًمذي ُمـ يٙمقٟمف، اًمذي ُمـ اعمجتٛمع:  وهق اًمٜم٤مس

  وقمٛمرو؟ وسمٙمر وزيد

 ٠مدبسم ٟمذيمر وهٜم٤م اعمجتٛمع ٟمرى طمٞمٜمام اعمٜم٤مؾم٤ٌمت هذه ُمثؾ ذم ٟمحـ ٟم٘مقل ح٤مذا: إذاً 

 وإٟمام يٕم٤مب، ؿمخّم٤مً  ًمٞمس واعمجتٛمع اعمجتٛمع، ٟمٕمٞم٥م ح٤مذا اعمجتٛمع: ٟم٘مقل طمٞمٜمام قمريب

 إٟمام يٛمدح وم٤مًمذي ص٤محل٤مً  جمتٛمٕم٤مً  يم٤من وإن وم٤مؾمدًا، اعمجتٛمع يم٤من إن أهٚمف يٕم٤مب اًمذي

 :اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم وقُمزي ىمديامً  ىمٞمؾ مم٤م يم٤من وًمذًمؽ أجْم٤مً  أهٚمف هق

ٟم٤م ٞم٥مقم ًمزُم٤مٟمٜم٤م وُم٤م  ومٞمٜم٤م واًمٕمٞم٥م زُم٤مٟمٜم٤م ٟمٕمٞم٥م  ؾمقا

 واضم٥م ُم٤م اعمجتٛمع هٞمؽ: همػمه٤م أو اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ ذم ٟم٘مقل طمٞمٜمام وم٤مٔن

 اعمجتٛمع، هٞمؽ طم٤مهلؿ سمٚم٤ًمن أو: ُم٘م٤مهلؿ سمٚم٤ًمن ي٘مقًمقن ئمٚمقا  أن طمٞمٜمئذٍ  اعمًٚمٛملم

 سمٜم٤مشمٙمؿ ذم ٟم٤ًمئٙمؿ، ذم أنٗمًٙمؿ ذم اهلل اشم٘مقا : ٟمًقي ؿمق ُمتؼمضم٤مت، اًمٜم٤ًمء هٞمؽ

 .رقمٞمتف قمـ ُم١ًمول ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ

 اًمتل اًمت٤مرخيٞم٦م احلٙمٛم٦م شمتح٘مؼ أن ويٜمٌٖمل إول، اًمت٤مريخ إمم رضمٕمٜم٤م إذا رىشمُ  ي٤م 

 اجلٛمٚم٦م؟ هذه صحٞمح٦م ٟمٗمًف، يٕمٞمد اًمت٤مريُخ : شم٘مقل

 اًمت٤مريخ سم٠مؾم٤ٌمب أظمذٟم٤م إن ٟمٗمًف ُيٕمٞمد اًمت٤مريخ سمّمحٞمح٦م، وًمٞم٧ًم صحٞمح٦م هذه

 يخاًمت٤مر ذًمؽ يٕمقد ًمـ إول، اًمت٤مريخ سم٠مؾم٤ٌمب ٟم٠مظمذ مل وإن اًمت٤مريخ، ذاك قم٤مد إول
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وا إِنْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕم٤مين ُمـ وهذا أبدًا، َ  شَمٜمٍُمُ يُمؿْ  اّللَّ  قمز هلل[ 7:حمٛمد] ♂َيٜمٍُمْ

 ؾمٜمـ وُمٜمٝم٤م ـمٌٞمٕمٞم٦م، يمقٟمٞم٦م ؾمٜمـ: ُمٜمٝم٤م ؾمٜمـ اًمٙمقن هذا وذم احلٞم٤مة، هذه ذم وضمؾ

 !ومال وإٓ اعمٜمِمقد اهلدف إمم وصؾ واًمث٤مٟمٞم٦م إومم إؾم٤ٌمب اختذ ومٛمـ إهلٞم٦م، ذقمٞم٦م

 يٛمقت، ذب ُم٤م إذا يٛمقت، أيمؾ ُم٤م إذا اإلٟم٤ًمن أن ٙمقٟمٞم٦ماًم اًمًٜمـ ُمـ: ُمثالً 

ٜم٦َّمِ  دَمِدَ  َوًَمـ▬ ظمٚم٘مف ذم اهلل ؾمٜم٦م ًُ
  ًمِ

ِ
ٌِْديالً   اهلل  ♂.شَم

 اًمٙمقٟمٞم٦م إؾم٤ٌمب شمتخذ سمِّدك وقم٤مومٞم٦م، سمّمح٦م ؾمٕمٞمدة طمٞم٤مة إذاً  شمٕمٞمش شمريد: إذاً 

 إول اًمًٚمػ قم٤مش يمام ؾمٕمٞمداً  قم٤مش اختذه٤م ُمـ ذقمٞم٦م ؾمٜمـ هلل يمذًمؽ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م،

 .آظمره إمم اًمت٤مسمٕملم صمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إول جلٞمؾوا

 ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمث٦م ىمٌؾ اًمٕمرب شم٤مريخ إمم رضمٕمٜم٤م ًمق: أىمقل أن وم٠مردت

 ذل ُمـ أظمرضمٝمؿ اًمذي وُم٤م طم٤مهلؿ؟ ُمـ همػم اًمذي ومٛمـ ُمٜمٝمؿ، طم٤مًٓ  أؾمقأ  ٟمحـ أفمٜمٜم٤م

 احلٌش وُمـ اًمروم، وُمـ اًمٗمرس ُمـ ؾمٚمٓمٜم٦م حت٧م يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا  اًمذي آؾمتٕمامر

 اًمتل اًمنمقمٞم٦م[ إطمٙم٤مم] شمٌٜمقا : أي اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب أظمذوا أهنؿ هق همػمهؿ،و

 هذه هب٤م وم٢مذا وىمقة، وإظمالص إيامن، سمٙمؾ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ىمٚم٥م قمغم وضمؾ قمز اهلل أنزهل٤م

 اًمٗمتقطم٤مت ُمـ ٟمحـ وٟمٕمرف اإلسمؾ، رقم٤مة سم٠مهنؿ إٓ يًٛمقن ٓ يم٤مٟمقا  اًمتل إُم٦م

 ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة وذه٥م ًمٌالد،ا وشمٚمؽ يمنى وم٤مرس ًمٚمٗمتح ذهٌقا  طمٞمٜمام اإلؾمالُمٞم٦م

: يٕمٜمل مج٤مقم٦م أنتؿ: ىم٤مل اًمٗم٤مرد هذا اعمٚمؽ هلؿ ىم٤مل يقُمئذٍ  اهلُرُمزان اعمٚمؽ ًمٞمٙمٚمؿ

 ُم٤مدي يمالم يمٚمف يمالم آظمره، وإمم ذاب وقمـ ـمٕم٤مم قمـ شمٗمتِمقا  وضم٤مئلم ضمققم٤مٟملم

 وم٠مطمٞم٤مٟم٤م رؾمقًٓ، إًمٞمٜم٤م أرؾمؾ وضمؾ قمز رسمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م يمذًمؽ،[ يمٜم٤م] ٟمحـ: طم٘مٞم٘م٦مً  ًمف ىم٤مل

شم٤ًم، يمٜم٤م أن سمٕمد ٚمِٛمقا  إًمٞمٙمؿ ضمئٜم٤م وٟمحـ أُمقا ًْ  ًمٜم٤م، ُم٤م ومٚمٙمؿ أؾمٚمٛمتؿ وم٢من ُمٕمٜم٤م، ًمُت

 إرايض هذه وؾمتٙمقن اًمًٞمػ، إٓ وسمٞمٜمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م ومٚمٞمس أبٞمتؿ وإن قمٚمٞمٜم٤م، ُم٤م وقمٚمٞمٙمؿ

 ؿمٕم٦ٌم سمـ ًمٚمٛمٖمػمة ىم٤مل أن إٓ اًمرضمؾ هذا وؾمع ومام أجديٜم٤م، حت٧م يمٚمٝم٤م إُمالك وهذه

 أن إٓ اعمثؾ هبؿ ُييب اًمذي اًمٕمرب ٦موؾم٤مؾم اًمٕمرب أذيمٞم٤مء ُمـ اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب

 أظمػماً  ومٞمٝم٤م اًمٜمٍم يم٤من ضمدًا، ىم٤مؾمٞم٦م ُمٕمريم٦م ضمرت صمؿ اًمرضمؾ، صدق ٕصح٤مسمف ىم٤مل

 .ًمٚمٛمًٚمٛملم
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 وهؿ اًمٕمرب، هب٤م أظمذ اًمتل اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب ٟمٗمس إمم ٟمحـ قمدٟم٤م إن: وم٤مًمِم٤مهد

 .اهلل أقمزٟم٤م أذٓء -اًمِمديد إؾمػ ُمع- اًمٞمقم ٟمحـ يمام أذٓء

 هم٤مومٚمقن وًمٙمٜمٜم٤م ُمثاًل، ذه٧ٌم يمٚمٛم٦م ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض خلٓم٤مبا سمـ قمٛمر وًمذًمؽ 

 اهلل أقمزٟم٤م ىمقم ٟمحـ: »ىم٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يمالم قمـ ومْمالً  واًمًٜم٦م اًم٘مرآن قمـ

: -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ٟم٘مقل هٙمذاش ُٟمَذل اإلؾمالم سمٖمػم اًمٕمزة ٟمٌتٖمل ومٛمٝمام سم٤مإلؾمالم

 ومًٞمٙمقن ،ص٤محللم يمٜم٤م وم٢من ُمٜمِِمئقه، ٟمحـ ُمٙمٞمٗمقه، ٟمحـ ُم١مًمٗمقه، ٟمحـ اعمجتٛمع

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ص٤محل٤مً  جمتٛمٕم٤مً 

 (11: 45: 45/   395/  واًمٜمقر اهلدى) 

 واضمد آن دم اشمـتكم فمعم ايمعؼد ضمؽم

 سمٞمّمػم؟ واطمد آن ذم زوضمتلم قمغم قم٘مد رضمؾ :ايمسائل

 . اًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمف إيف :ايمشقخ

 ( 11: 52: 36/   364/  واًمٜمقر اهلدى)

 يطقعفام؟ همفل زمايمثاكقة االزمن زواج ايموايمدان فمارض إذا

 يتزوج أن أراد رضمؾ اًمزوضم٤مت، شمٕمدد إمم قمقًدا احل٘مٞم٘م٦م ؾم١مال هٜم٤مك :ايمسائل

 واًمديف يٓمٞمع أم اًمزواج قمغم ي٘مدم ومٝمؾ واًمديف، ُمـ ؿمديدة اعمٕم٤مرو٦م ويم٤مٟم٧م سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م،

 إُمر؟ ذم

 ُمٗمًدة سملم إُمر دار إذا: سم٘م٤مقمدة سم٤مًمتذيمػم اجلقاب! ُمٝمؿ ؾم١مال هذا :ايمشقخ

 اعمّمٚمح٦م، ضمٚم٥م قمغم شم٘مدم اعمٗمًدة دومع ومت٘مديؿ.. ىمٌؾ اعمٗمًدة ومدومع وُمّمٚمح٦م

 هذا ذم أن ٟمحـ يمام ُمًتح٦ٌم هل وإٟمام واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم اعمّمٚمح٦م يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م

 ًم٘مقًمف واضم٥م، أُمر ومٝمق [إول اًمزواج] أُم٤م ُمًتح٥م، أُمر هق وم٤مًمتٕمدد اعمقوقع،

 وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف
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 يٙمقن وم٠من شوضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل وم٢من ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض

٤ًٌم: يم٤من وًمق ُمٜمف سمد ٓ واضم٥م أُمر ومٝمذا وحيّمٜمٝم٤م حتّمٜمف واطمدة زوضم٦م اًمرضمؾ قمٜمد  راه

 .اإلؾمالم ذم ره٤ٌمٟمٞم٦م ٓ ٕنف

 واًمداه وًمٙمـ يثٜمل أن ويريد ُمتزوج أبٞمف وًمد: ٟم٘مقل ذومحٞمٜمئ ذًمؽ قمرومٜم٤م إذا

 ُمـ أجًْم٤م اجلقاب اًمث٤مين؟ اًمزواج إمم وخي٤مًمٗمٝمام يٕمّمٞمٝمام ومٝمؾ ذًمؽ، وسملم سمٞمٜمف حيقٓن

 ضمٚم٥م وقمغم اعمٗمًدة شمرك ىمدم وُمّمٚمح٦م ٗمًدةُم سملم إُمر دار إذا: اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة

 ومٝمل اًمتثٜمٞم٦م أُم٤م ُمٕمّمٞم٦م، اًمقاًمديـ خم٤مًمٗم٦م أن ؿمؽ وٓ اعمٗمًدة، قمـ آسمتٕم٤مد اعمّمٚمح٦م،

 اعمٕمّمٞم٦م ُمٗمًدة ارشمٙم٤مب سملم اًمقًمد قمغم إُمر دار إذا ومحٞمٜمٍئذ واضم٦ٌم، همػم ًمٙمٜمٝم٤م ـم٤مقم٦م

 يم٤من وًمق واًمديف يٕميص ومال ظمرأ قمغم اعمٗمًدة دومع ىمدم اًمتثٜمٞم٦م ُمّمٚمح٦م إشمٞم٤مٟمف وسملم

 .اعمًتح٥م إُمر شمرك ذًمؽ اءرو ُمـ

 ٕنف احلدي٨م: هذا أذيمر اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر أن: اًمّمحٞمح ذم ورد طمدي٨م يرد هٜم٤م

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن: اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء: آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ظمالف قمغم يدل ىمد

 ذًمؽ، قمـ ي٠ًمخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ومج٤مء زوضمتف، يٓمٚمؼ سم٠من واًمده أُمره قمٜمٝمام اهلل ريض

 ويمثػًما  يمثػًما  ي٘مع اًم١ًمال هذا ُمثؾ شأب٤مك أـمع»: ًمف ىم٤مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٙم٤من

 .قمٜمف ي٠ًمل ضمًدا

 ي٠مُمرين أيب ًمٙمـ ،آظمره وإمم هب٤م ُمرشم٤مح وأن٤م زوضم٦م أتزوج أن٤م: اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل

: ومٜم٘مقل.. أُمًؽ ٓ،: ًمف ٟم٘مقل ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم...  أُمًؽ؟ أم ـمٚمؼأُ  سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م،

 إذا خم٤مًمٗم٦م، واًمتٓمٚمٞمؼ اإلُم٤ًمك ُمـ يمؾ ذم ٕن ح٤مذا؟ ـمٚمؼ،: ًمف ٟم٘مقل وٓ أُمًؽ

 ُمـ أب٤مه أـم٤مع ـمٚمؼ وإذا ُمٕمّمٞم٦م، وهذه أب٤مه ظم٤مًمػ وم٘مد شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م يريد وأبقه أُمًؽ

 خيِمك أن وهل اًمٜمٗمًٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أظمرى ُمِمٙمٚم٦م ذم ي٘مع نأ قمٚمٞمف خيِمك وًمٙمـ ٟم٤مطمٞم٦م

 ..سمٞمص طمٞمص ذم ي٘مع صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، طمنات ٟمٗمًف شمذه٥م أن قمٚمٞمف

 وٓ شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م، يريد أب٤مه ٕن : يٌ٘مٞمٝم٤م أن يًتٓمٞمع ومال ـمٚم٘مٝم٤م يٗمٕمؾ ُم٤م يدري ُم٤م

 اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم صحٞمح سمحدي٨م يذيمرٟم٤م هذا يٗمٕمؾ؟ ومامذا قمٜمٝم٤م، يّمؼم أن يًتٓمٞمع
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 يد شمرد ٓ اُمرأيت إن! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ضماًل ر أن»: وهمػمه

 .ش..ُٓمس

 ..ُٓمس يد :مداطمؾة

 ي٤م: ىم٤مل ـمٚم٘مٝم٤م،: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ُٓمس، يد شمرد ٓ»....  :ايمشقخ

 هذه ُٓمس، يد شمرد ٓ أهن٤م شمِمٙمق أن٧مش .... وم٠مُمًٙمٝم٤م: ىم٤مل ٤م،أطمٌٝم إين! اهلل رؾمقل

 أهن٤م زوضمتف قمغم يرى ومال همٞمقًرا يٙمقن اًمزوج أن ذًمؽ كُمٕمٜم ُٓمس يد شمرد ٓ اًمتل

: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م أطمٌٝم٤م أن٤م ًمٙمـ: ىم٤مل شمٓمٚم٘مٝم٤م، أن قمٚمٞمؽ: وم٢مًذا ُٓمس، يد شمرد ٓ

 إن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ومٙمام وسمجره٤م، قمجره٤م قمغم أُمًٙمٝم٤م: يٕمٜمل وم٠مُمًٙمٝم٤م،

 . شآظمر ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م قمجٌؽأ ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م يٕمجٌؽ مل

 .اخلٚمؼ ؾمٞمئ٦م ٕهن٤م سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م: أُمره ـمٚم٘مٝم٤م،: ًمف ىم٤مل ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًمِم٤مهد

 أن يتّمقرون وطمديًث٤م ىمدياًم  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػًما  ٕن ُٓمس؟ يد شمرد ٓ: ُمٕمٜمك ُم٤م

 يم٤من ًمق ٕنف يمذًمؽ: إُمر وًمٞمس ومٞمٝم٤م، راهم٥م ًمٙمؾ ـمٞمٕم٦م أهن٤م: أي اجلٛمٚم٦م، هذه ُمٕمٜمك

 ي٠مُمر أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلًمرؾم وطم٤مؿم٤م أُمًٙمٝم٤م،: ًمف ي٘مقل أن ًمٚمرؾمقل جيز مل يمذًمؽ إُمر

 شمرد ٓ: ُمٕمٜمك ُم٤م: إًذا...  أُمًٙمٝم٤م: ًمف ي٘مقل صمؿ زوضمتف ذم اًمٗم٤مطمِم٦م يرى ديقث زوضًم٤م

تُؿُ  َأوْ ▬: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ًمٞمس هٜم٤م اًمٚمٛمس سم٤مسمف، قمغم هٜم٤م اًمٚمٛمس ُٓمس؟ يد ًْ  َُٓم

٤مءَ  ًَ  هٙمذا، أو هٙمذا اًمٚمٛمس سم٤مسمف، قمغم هٜم٤م وم٤مًمٚمٛمس اجلامع،: أي[ 45:اًمٜم٤ًمء♂ ]اًمٜمِّ

 .يٕمٜمل اجلس: سمٛمٕمٜمك

ًٓ  اًمتل اًم٘مرى سمٕمض ذم يرى اًمٞمقم طمتك اًمٜم٤ًمء ُمـ ويمثػًما   قمغم شمٕمٞمش شمزال ٓ: أو

: ذًمؽ ُمثٞمٚم٦م وُمـ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم ويٕمٚمؿ يقضمف ُمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس: وصم٤مٟمًٞم٤م ىمديٛم٦م، ومٓمرة

 ومٞمٙمقن ،تالطآظم ُمـ رء واًمِم٤ٌمب اًمِم٤مسم٤مت وسملم اًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل سملم يقضمد أن

٤مَرةٌ  اًمٜمَّْٗمَس  إِنَّ ...▬ضم٤مرشمف ُمع اجل٤مر سمٕمض سمج٤مٟم٥م ُمثاًل  ي٘مٗم٤من َُمَّ َٕ  
ِ
قء ًُّ َّٓ  سم٤ِمًم  َرطِمؿَ  َُم٤م إِ

 اًمٗمت٤مة ُمع يتٙمٚمؿ ومٝمق اًمِم٤مب ذاك ىمٚم٥م ذم اًمِمٞمٓم٤من يدظمؾ هٜم٤م[ 35:يقؾمػ]♂ َريبِّ 

 اًمٗم٤مطمِم٦م قمـ يمٜم٤مي٦م اعمٕمٜمك ًمٞمس اعمٝمؿ، هق هذا هٙمذا: ُمثاًل  هل٤م ي٘مقل يٖمٛمزه٤م، سمف إذا

 اًمرضمؾ دومع اًمذي هق وهذا همٞمقر، زوج يمؾ يًتٜمٙمره مم٤م هذا أن ؿمؽ ٓ ٓ واجلامع،
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 أطمٌٝم٤م، إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل....  ـمٚم٘مٝم٤م: ًمف وم٘م٤مل اًمرؾمقل، إمم أُمره يِمٙمق أن إمم

 .وم٠مُمًٙمٝم٤م: ىم٤مل

 أنف هق هٜم٤م...  اعمٗمًدة ُمٗمًدة، دومع وسملم ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ سملم إُمر دار هٜم٤م: إًذا

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمقىمػ يم٤من ًمذًمؽ ،هب٤م ُمتٕمٚمً٘م٤م ىمٚمٌف ئمؾ أن قمٚمٞمف كؾمٞمخِم ـمٚم٘مٝم٤م إذا

ًٓ  اًمنمقمل احلٙمؿ ًمف سمٞمٜمقا  احلٙمٛم٦م، ُمٜمتٝمك هٜم٤م اًمًالم  واؾمؽمح ـمٚم٘مٝم٤م: ًمف وم٘م٤مل أو

 اعمٗمًدشملم وأىمؾ اًميريـ، أظمػ قمغم دًمف أطمٌٝم٤م، إين: سم٘مقًمف اًمٜمٌل وم٤مضم٠م ح٤م ُمٜمٝم٤م،

،  .أُمًٙمٝم٤م: إًذا ًمف وم٘م٤مل ًذا

 أضمٞمٌف أن٤م ،أبٞمف ُمع قمٛمر اسمـ ىمّم٦م ُمثؾ ًمٜم٤م وي٘مص اًمٞمقم اًمرضمؾ ي٠متٞمٜم٤م طمٞمٜمام

 :اصمٜملم سمجقاسملم

 .اٟمتٝمٞم٧م يمام اًم٘مقل أومّمؾ شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا...  واًمث٤مين سم٤معمًتحٞمؾ، ُمٕمٚمؼ أطمدمه٤م

 سم٤مإلؾمالم ُمٕمرومتف ذم أبقك يم٤من إن: ًمف وم٠مىمقل سم٤معمًتحٞمؾ، اعمتٕمٚمؼ إول إُمر أُم٤م

 .شمٓمٚم٘مٝم٤م أن قمٚمٞمؽ ومٞمج٥م يمٕمٛمر سم٤مٕطمٙم٤مم ومتًٙمف

 آٟمًٗم٤م ذطم٧م يمام إؿمٙم٤مل، ُمريـإ ُمـ يمؾ ذم أظمل ي٤م: ًمف ومٞم٘مقل اًمتٗمّمٞمؾ، أُم٤م

 أظمِمك وأن٤م أُمًٙمٝم٤م،: ًمف ىم٤مل صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م،: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل اًمذي ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ذم شم٘مع أن قمٚمٞمؽ أظمِمك ًمٙمـ ضمٝم٦م، ُمـ أـمٕم٧م شمٙمقن أن٧م ـمٚم٘مٝم٤م: ًمؽ ىمٚم٧م إن

 ُمِمٙمٚم٦م ذم ومت٘مع ـمٚم٘متٝم٤م اًمتل اعمرأة هذه ُمع ٟمٗمًؽ شمذه٥م أن وهق أيمؼم حمذور

 واًمدك، اقمص: ًمؽ أىمقل يم٠مين ذومحٞمٜمئ شمٓمٚم٘مٝم٤م ٓ :ًمؽ أىمقل أن ظمِمكوأ..أيمؼم

 :اًمت٤مزم احلدي٨م أن ًمؽ أروي أن٤م وًمذًمؽ

 سمتٓمٚمٞمؼ شم٠مُمرين أُمل: اًم١ًمال هذا ُمثؾ ًمف وم٘م٤مل اًمدرداء أيب إمم رضمؾ ضم٤مء

 ُم٤م ًمؽ: أىمقل وًمٙمٜمل سم٢مُم٤ًميمٝم٤م وٓ سمٓمالىمٝم٤م آُمرك ٓ: ًمف وم٘م٤مل أومٕمؾ؟ ُم٤مذا زوضمتل،

ًمد: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ؾمٛمٕم٧م  ؿمئ٧م وم٢من احلدي٨م، اٟمتٝمك اجلٜم٦م، بقابأ أوؾمط اًمقا

 زًم٧م...  اًمٗمتقى هذه سمٛمثؾ ٟمٗمًف هق يقرط ًمٞمس ـًمٙم وم٠مُمًٙمٝم٤م، ؿمئ٧م وإن ومٓمٚم٘مٝم٤م

ًمد أن: ًمؽ أىمقل أن٤م: إًذا اًم٘مدم، سمف شمزل ىمد اًمقاطمد اًم٘مدم، سمف  اجلٜم٦م، أبقاب أوؾمط اًمقا

 .وم٠مُمًٙمٝم٤م ؿمئ٧م وإن ومٓمٚم٘مٝم٤م ؿمئ٧م وم٢من اجلٜم٦م، إمم شمقصٚمؽ ـم٤مقمت٦م: يٕمٜمل
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 .ؿمٞمخ ي٤م ىمٚمٌؽ اؾمتٗم٧م: ليٕمٜم :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 (11:51:46( /22) ضمدة ومت٤موى)

 األرزمع؟ ايمزوصمات زمكم ايمؼسؿة سمؽون ىمقف

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ُيٓمِٞمؾ، ٓ هذا اهلل ؿم٤مء إن ومٞمف، ٟمٕمؿ ؿمٞمخ ي٤م ؿمقي٦م حلٔم٦م :مداطمؾة

 اًمزُمٜمل اًمتٜمٔمٞمؿ يمٞمػ ُمثالً  يمؾ هٜم٤م ًمٚمحجرة سم٤مًمٜم٦ًٌم أرسمع ُمتزوج رضمؾ ًمٚمُحُجرات

 واطمدة؟ ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمزُمٜمل؟ اًمتٜمٔمٞمؿ :ايمشقخ

 اًمٚمٖم٦م؟ ذم  يتٗمن يمٞمػ اعمٝمؿ همروم٦م، أم اًمٌٞم٧م، هٜم٤م احلجرة وهؾ :مداطمؾة

 قمـ شمٌح٨م يمٜم٧م ٕنؽ سمًٝمقًم٦م: أوٞمع ُم٤م أن٤م إٟمف ُمع وٞمٕمتٜمل، أن٧م :ايمشقخ

 .اًمزُم٤من إمم شمٜمت٘مؾ سمؽ وإذا ُمٙم٤من، وهذا احلجرات أو احلجرة

 !ؿمٞمخ ي٤م ؾم١مآن مه٤م ٓ، :مداطمؾة

 إن ًمٖمػمه اٟمت٘مؾ سمٕمديـ سمف، وأتٜمل اًم١ًمال ذم ظمٚمٞمؽ أظمل ي٤م ـمٞم٥م :ايمشقخ

 .اًمقىم٧م ؾم٤مقمدٟم٤م أو ؾم٤مقمدك

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :مداطمؾة

 اعمحدد؟ ؾم١ماًمؽ هق ُم٤م َهالَّ  حيٗمٔمؽ، اهلل :ايمشقخ

 .اهلل ؿم٤مء إن اعمٙم٤من قمـ هق اًمِّكم :مداطمؾة

 هب٤م؟ ؿمق احلجرات سمٞم٘مقل، ؿمق :ايمشقخ

 ؟..اًمٜمقم همروم٦م قمرومٜم٤م ذم أن يٕمٜمل هل طمجرة :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ همروم٦م همروم٦م :ايمشقخ
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 .همروم٦م يٕمٜمل :مداطمؾة

 .اًمٖمروم٦م اًمدار، ُمش سم٤مًمٌٞم٧م، يًٛمك اًمكم أجقه، :ايمشقخ

 اًمدار؟ هل اًمٌٞم٧م  أخٞم٧ًم :مداطمؾة

 .اًمٖمروم٦م هل اًمٌٞم٧م ٓ، :ايمشقخ

 همروم٦م؟ يٕمٜمل سمٞم٧م هل٤م إرسمٕم٦م إزواج ُمـ زوج ًمٙمؾ :مداطمؾة

 .أجقه :ايمشقخ

 زُمٜمل؟اًم ًمٚمتٜمٔمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م :مداطمؾة

 طمًٌام وأـمٞم٥م أظمرى وسمٕم٤ٌمرةٍ  ُمّمٚمحتف، أوًٓ  هق يرى ُم٤م طم٥ًم هذا :ايمشقخ

 يتٗمؼ وىمد وهٙمذا، هقن وًمٞمٚم٦م هقن وًمٞمٚم٦م هقن ًمٞمٚم٦م ُمٕمٝمـ يتٗمؼ وم٘مد ُمٕمٝمـ، يتٗمؼ

 .هقن وأؾمٌقع هقن أؾمٌقع يتٗمؼ وىمد آظمره، إمم هقن وًمٞمٚمتلم هقن ًمٞمٚمتلم

 واوح؟ اًمٕمدل ٞمٝم٤موم يراقمك أن جي٥م وإٟمام ذقمٞم٦م، طمدود هل٤م ًمٞمس ىمْمٞم٦م ومٝمذه 

 !ؿمٞمخ؟ ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ اهلل ؿم٤مء إن واوح :مداطمؾة

 (11: 27: 16/ 528/واًمٜمقر اهلدى) 





 أبٌاب يف متفزقة مشائل

 اليهاح
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 مؽروه؟ هو هل ايمعقدين زمكم ايمزواج

 اًمٕمٞمديـ سملم اًمزواج إن: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ذم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :مداطمؾة

  ُمٙمروه؟

 . ُمٙمروه ًمٞمس ٓ، :ايمشقخ

 . يٕمٜمل رء يقضمد ٓ :مداطمؾة

 . ٓ :ايمشقخ

 (11: 13: 47/   361/  واًمٜمقر اهلدى)

 واصمبة؟ هي هل ايمزواج مسليمة دم ايموايمد اؽمتشارة

ًمد اؾمتئذان أو اًمقاًمد اؾمتِم٤مرة هؾ :مداطمؾة  هل هؾ اًمزواج، ُم٠ًمخ٦م ذم اًمقا

  واضم٦ٌم؟

 أقمزب؟ اعمًتِمػم :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  سمٕمد؟ اًمدٟمٞم٤م يدظمؾ مل :ايمشقخ

 . يدظمؾ مل ٓ، :مداطمؾة

 . ومرض هذا ٕن اؾمتِم٤مرة: شمريد ٓ ٓ، :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ؾمٜم٦م وًمٞمس ومرض اقمت٘م٤مدي ذم اًمزواج ٕن آؾمتِم٤مرة: إمم طم٤مضم٦م ٓ :ايمشقخ

 . وم٘مط

 . اًمٕمٜم٧م ٟمٗمًف قمغم اإلٟم٤ًمن ظمٌم إذا ٟمٕمؿ، :مداطمؾة



 541   ٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤محُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم يمام ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن أومم: سم٤مب ُمـ ظمِمٞم٦مً  ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 أهمض وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج، اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م: »اًمّمحٞمحلم

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم،

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌٞمَّف ُيٓمٞمع أن ومٕمٚمٞمف ًمٚمزواج، ُمًتٓمٞمٕم٤مً  اًم٤ٌمر اًمقًمد يم٤من وم٢مذا 

 .أُمف أو أب٤مه يٓمٞمع أن ىمٌؾ

  يًتِمػمه؟: يٕمٜمل آؾمتح٤ٌمب سم٤مب ذم شمدظمؾ رةآؾمتِم٤م! ـمٞم٥م :مداطمؾة

 وٓ طمديث٤مً  ُروي وىمد ىمٞمؾ يمام ظمػم، آؾمتِم٤مرة طم٤مل يمؾ قمغم سم٠مس ٓ :ايمشقخ

 قم٤مل وٓ اؾمتِم٤مر، ُمـ َٟمِدم وٓ اؾمتخ٤مر، ُمـ ظم٤مب ُم٤م: »طمٙمٛم٦م وًمٙمٜمٝم٤م إؾمٜم٤مده يّمح

ًمديـ، اؾمتِم٤مرة وسمخ٤مص٦م ُمٗمٞمدة، آؾمتِم٤مرةش اىمتّمد ُمـ  ًمؽ خيت٤مران وىمد اًمقا

 .  واخلٚمؼ ديـاًم ص٤مطم٦ٌم

 ( 11: 36: 39/   361/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 37: 27/   361/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامفمة؟ صالة سمرك دم رطمصة يمؾعريس هل

 أو إضم٤مزة ًمف هؾ اجلامقم٦م وصالة ًمٚمٕمريس سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘مقل اًم١ًمال ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

 طمْمقره٤م؟ قمدم ذم رظمّم٦م

 ُمقوققمٜم٤م ذم قمالىم٦م وًمف ُمٝمؿ، ؾم١مال هذا :ايمشقخ

 يًٛمع؟ اًمٕمريس طمتك: يٕمٜمل :مداطمؾة
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 شمرك جيقز ٓ ًمألُمر، هتٞم٠م وهتٞم٠م، ىمٌؾ ُمـ ؾمٛمع أنف أفمـ أن٤م سمس ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 اخلقف، صالة اؾمٛمٝم٤م صالة اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اخلقف، صالة ذم طمتك اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة

 صالة شمً٘مط ٓ أقمداءهؿ ي٘م٤مشمٚمقن واعمًٚمٛمقن احلرب، سمّمالة اًمٞمقم ومٚمٜمًٛمٞمٝم٤م

 اجلامقم٦م صالة أن اعم٤ًمضمد ذم اجلامقم٦م صالة وقمٔمٛم٦م خلٓمر مج٤مقم٦م ي٤م وم٤مٟمتٌٝمقا  اجلامقم٦م،

 .احلرب أثٜم٤مء ذم: أي اخلقف صالة ذم شمً٘مط ٓ

 ( 13: 15: 37/   395/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اظمفر أن مع آطمر ازمن يمتزويج أزمـائه أضمد مال أطمذ يمألب حيق هل

  ىمثغم

  يمثػم؟ اعمٝمر أن ُمع رآظم اسمـ ًمتزوي٩م أبٜم٤مئف أطمد ُم٤مل أظمذ ًمألب حيؼ هؾ :ايمسمال

 . هم٤مزم :اجلواب

 . ٟمٕمؿ :ايمسمال

د اًمذي وآسمـ ضمٝم٦م، ُمـ ذًمؽ إمم سمح٤مضم٦م إب يم٤من إذا :اجلواب  شمزوجيف يرا

 .ومال وإٓ ضم٤مز سمح٤مضم٦م أجْم٤مً 

 أن يريد هق وإٟمام اسمٜمف ُم٤مل ُمـ ي٠مظمذ أن سمح٤مضم٦م ومٚمٞمس همٜمٞم٤مً  إب يم٤من إذا: سمٛمٕمٜمك 

د اًمذي آسمـ ضمٝم٦م ُمـ جيقز، ٓ هذا اسمٜمف، ُم٤مل قمغم يًٓمق  زوضم٦م قمٜمده هق شمزوجيف يرا

 أب٤مح اًمنمع ٕن سم٠مظمرى: يتزوج أن ُم٤مٟمع يقضمد ٓ سم٠مظمرى، يتٛمتع أن يريد ًمٙمـ ُمثاًل،

  واوح؟ اًمٖمػم، طم٤ًمب قمغم ًمٞمس ًمٙمـ ورسم٤مع، وصمالث ُمثٜمك ًمف

 . واوح ٟمٕمؿ، :ايمسمال

 يم٤من ؾمقاء يتزوج أن يريد ٓ وًمٙمـ سمٕمد، يتزوج مل أقمزب هق آسمـ أو :اجلواب

 هٜم٤م ُمـ ٟمزوضمف ؾمقف هذا أن َيِْمٕمر ىمد يم٠منف وإب أظمٞمف، ُم٤مل ُمـ أو أبٞمف ُم٤مل ـُم

 احل٤مرض اًمٕمٍم سمٚمٖم٦م ي٘م٤مل يمام ُم٤مهل أظمالق، ًمف ُم٤م رضمؾ ٕنف هٜم٤م، ُمـ ويٓمٚمؼ

 اسمٜمف، ضمٞم٥م ومٞمخن ضمٞمٌف خين إب يريد زوضمتف،ومال ُمع يٕمٞمش ي٘مدر ٓ اضمتامقمٞم٦م،



 542   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اعم٠ًمخ٦م شم٘مري٥م هب٤م ٘مّمقداعم وإٟمام سم٤مًمذات ُم٘مّمقدة ًمٞم٧ًم ـمٌٕم٤مً  أُمثٚم٦م هذه

 (11: 59: 22/ 219/ واًمٜمقر اهلدى)

 زوصمفا إذن زمغغم زمامهلا اظمرأة سمرصف ضمؽم

 سم٢مذن إٓ ؿمٞمئ٤مً  ُم٤مهل٤م ُمـ شمٜمتٝمؽ أن ُٓمرأة حيؾ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل :مداطمؾة

 اعمرأة وطمدي٨مش آؾمتٖمٗم٤مر وأيمثرن شمّمدىمـ» ًمٚمٜم٤ًمء آُمراً  احلدي٨م ذم وي٘مقلش زوضمٝم٤م

 ..هذه سملم مجٕم٤مً  اًمٚمٌـ، يمقب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أقمٓم٧م اًمتل

ة أقمٓم٧م :ايمشقخ   ُم٤مذا؟ اعمرأ

 .ًمٌٜم٤مً  يمقسم٤مً  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 سملم مجٕم٤مً  اخل٤مص ُم٤مهل٤م ُمـ اعمرأة شمّمدق سمجقاز اهلل رمحف اًمٜمقوي ي٘مقل :مداطمؾة

 أظمر؟ احلدي٨م ُمع إول احلدي٨م شمقضمٞمف هق ومام اًمٜمّمقص، هذه

 ًمٙمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اح٤مء يمقب رأةاعم شم٘مديؿ أن أؾمتحي ٓ أن٤م: أوًٓ  :ايمشقخ

ف هق  اًمقىمقف أن هيٛمٜم٤م ومال اًمًٜم٦م، ذم اًمث٤مسمت٦م اًمٙمثػمات اًمٜم٤ًمء شمٍموم٤مت ُمـ شَمٍَمّ

 .قمٜمده

 ًمٚمٜمقوي، ُمًٚمؿ ذح قمـ هذا ٟم٘مؾ ًمٚمذي ُُمَقضمف اًم١ًمال اجلٛمع؟ يمٞمػ :شماكقاً 

ف سملم اجلٛمع يمٞمػ  لموسم هذا سملم اجلٛمع يمٞمػ..  وشَمَّمّدىمٝمـ؟ أُمقاهلؿ ذم اًمٜم٤ًمء شَمٍَمُّ

 مجع، دون آظمر ٟمص قمغم ًمٜمص وشم٘مديؿ شمرضمٞمح هق أم مجع، هذا هؾ إول؟ احلدي٨م

 اجلقاب؟ اًم٤ًمئؾ يٕمرف هؾ

 .ُمقضمقد همػم هق :مداطمؾة

 ٟمٕمؿ؟ :ايمشقخ

 .ُمقضمقد همػم :مداطمؾة
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 إول احلدي٨م ًمٜمص شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف سمؾ مجٕم٤مً  ًمٞمس هذا: أىمقل ُمقضمقد، همػم :ايمشقخ

 وم٢مذا زوضمٝم٤م، سم٢مذن إٓ ُم٤مهل٤م ذم شَمَتٍمف نأ هل٤م جيقز ٓ اعمرأة أن ساطم٦مً  يٗمٞمد اًمذي

 يتّمدىمـ اًمٜم٤ًمء أن ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى وإطم٤مدي٨م احلدي٨م هذا سملم ٟمجٛمع أن أردٟم٤م

 أن اجلٛمع همٞمٌتف، ذم أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يدي سملم سم٠مُمقاهلـ أظمرى ذم أو ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم

 : وضمقه ُمـ ي٘م٤مل

 ًمٞم٧ًم وهل- سحي٦م ٤مهمػمه أو إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٜمّمقص يم٤مٟم٧م إذا: إول اًمقضمف

 اًمٜمٝمل جملء ىمٌؾ يٙمقن ىمد ومذًمؽ زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة شمٍمف ذم -يمذًمؽ

 وأبداً  دائامً  اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٕن ذًمؽ زوضمٝم٤م، إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة شمٍمف قمـ

 .ُمٕمروف أُمر هذا ومج٠مة شم٠ميت وٓ اًمتدرج، قمغم شم٠ميت إٟمام

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم سمف سم٤مًمقطمل سمدأ ُم٤م لأو اًمنمع أن ُمٕمروف هق أجْم٤مً  آظمر ورء 

٤َم َي٤م▬ اهل٤مُم٦م سم٤مُٕمقر سمف سُمدئ إٟمام صمِّرُ  َأهيُّ ْ  َوَرسمََّؽ   *وَم٠َمنِذرْ  ىُمؿْ  * اعْمُدَّ رْ  َوصمِٞم٤َمسَمَؽ  * وَمَٙمؼمِّ  وَمَٓمٝمِّ

ضْمزَ *  اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، إطمٙم٤مم اإلؾمالم أول ذم شمٙمـ مل[ 3-3: اعمدصمر] ♂وَم٤مْهُجرْ  َواًمرُّ

 سم٤مدر ُم٤م.. سمتحريٛمٝم٤م اًمنمع جملء ىمٌؾ سم٤معمِم٤مهدة رضره٤م ُمٕمٚمقم اًمتل اخلٛمر طمتك

 اعمديٜم٦م، ذم وزي٤مدة ؾمٜمقات قمنم سمٕمد إٓ طُمّرُم٧م ُم٤م إُمر، أول ذم حتريٛمٝم٤م إمم اًمنمع

 .اإلسم٤مطم٦م وهل إصؾ قمغم يم٤من اًمتحريؿ؟ ىمٌؾ اخلٛمر طمٙمؿ يم٤من ومامذا

 ذم ذسمف: اًمٜمص هذا ٟم١مول ٟمحـ اخلٛمر، ذب ومالٟم٤مً  أن طمدي٨م ضم٤مءٟم٤م وم٢مذا 

 ذم احلرير ًمٌس اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ومالٟم٤مً  سم٠من ٟمص ضم٤مءٟم٤م إذا اًمتحريؿ، ىمٌؾ ولإ اًمٕمٝمد

 مل اًمٌمء هذا أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك رء سمتحريؿ ٟمص ي٠ميت ومحٞمٜمام وهٙمذا، ،..إول اًمٕمٝمد

 اعمرأة ومتٍمف هٜم٤م، ٟم٘مقل ٟمحـ وهٙمذا إصؾ، قمغم ُم٤ٌمطم٤مً  يم٤من سمؾ أص٤مًم٦ًم، حمرُم٤مً  يٙمـ

 اًمرؾمقل، يدي سملم شمّمدىمـ اًمٜم٤ًمء سم٠من ةيمثػم ٟمّمقص شم٠ميت ومحٞمٜمام إصؾ هق ُم٤مهل٤م ذم

 إذن سمٖمػم اعمرأة شمٍمف يٗمٞمد اخلؼم وم٢مذاً  أزواضمٝمـ، ُمـ اإلذن ٕظمذ جم٤مل هٜم٤مك وُم٤م

 اًمٕمٝمد أي إول، اًمٕمٝمد ذم يم٤من اًمتٍمف هذا ًمٙمـ يمذًمؽ، إُمر يم٤من: ٟم٘مقل زوضمٝم٤م،

ة اًمٜمٝمل طمدي٨م ضم٤مء ىمد يٙمـ مل اًمذي  اهذ زوضمٝم٤م، إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأ

 .واطمد رىمؿ اجلقاب
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ق حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص وهذا اصمٜملم، رىمؿ اجلقاب  يدي سملم اًمٜم٤ًمء شَمَّمدُّ

 أومم هق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهق مجٞماًل، يٙمقن ىمد ؿمٞمئ٤مً  ٟم٘مقل هٜم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م سمٜمص أنٗمًٝمؿ ُمـ سم٤معم١مُمٜملم

 أن ًمٚمٜم٤ًمء لاًمرؾمق هنل سمٕمد إُمر هذا ويم٤من يتّمدىمـ، سم٠من أُمرهـ اًمرؾمقل وم٢مذا 

 واوح ضمقاب وهذا إزواج، أُمر قمغم ُم٘مدم وم٠مُمره أزواضمٝمـ سم٢مذن إٓ يتّمدىمـ

 .ضمداً 

 سمحية أُمقاهلـ ذم اًمٜم٤ًمء شمٍموم٤مت مجٞمع يِمٛمؾ وهق صمالصم٦م، رىمؿ ضمقاب سم٘مل

 : حمٛمٚملم قمغم حُيٛمؾ أن يٛمٙمـ ذًمؽ ٕن اًمًالم: قمٚمٞمف سمٖمٞمٌتف أو ٟمٌٞمٝمـ

 اإلذن أظمذن ىمد يمـ أهنـ هقو سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمٔمـ طمًـ قمغم ىم٤مئؿ: إول اعمحٛمؾ

 سمدرهؿ، ُمثالً  شمّمدىمل.. ُمٕمٞمٜم٦م طمدود ذم أُمقاهلـ ذم يتٍمومـ سم٠من أزواضمٝمـ ُمـ

 ذًمؽ: وٟمحق ،..ووم٘مراً  وؾمٕم٦ًم، همٜمًك، اعمرأة ووع طم٥ًم قمغم سمٕمنمة سمخٛم٦ًم، سمديٜم٤مر،

 ٟمٙمت٦م وهٜم٤م يٛمٙمـ اًمقاضم٥م، هق وهذا احلًـ اعمحٛمؾ قمغم اًمٜم٤ًمء شمٍمف محٚمٜم٤م إذا هذا

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  ُمٕمف طمدي٨م ذم يمٜم٤م ٕنف أُم٤مُمل: اًمذي سمخ٤مص٦م ٤مهل آٟمت٤ٌمه أرضمقا 

 ه٤مه؟ آضمتٝم٤مد ًمف جيقز ٓ ممـ آضمتٝم٤مد سم٤مب ُمـ اًمتٍمف هذا يٙمقن يٛمٙمـ

 ُم٤م آظمره، إمم..! يمذا وذم رضورة ذم هٜم٤م أنف أرى أن٤م ًمٙمـ هن٤مين زوضمل صحٞمح: ومت٘مقل

 ٕنف احل٤مل: ٕم٦مسمٓمٌٞم ظمٓم٠مً  ُمٜمٝم٤م اضمتٝم٤مداً  ومٙم٤من آظمره، إمم زوضمل ُمـ إذن ٕظمذ جم٤مل ومٞمف

 رء قمـ زوضمٝم٤م هنك وىمد دمتٝمد أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ اًمٜمص، ُمقرد ذم آضمتٝم٤مد جيقز ٓ

َجاُل ▬و اُمونَ  الرِّ   َعَل  َقوَّ
ِ
َل  بَِم  النَِّساء َضُهم   اّللَُّ  َفضَّ  هذا[ 54:اًمٜم٤ًمء♂ ]َبع ض   َعَل  َبع 

 سم٢مسمٓم٤مل وًمٞمس هٙمذا، يٙمقن اجلٛمع أن ئمٝمر وسمذًمؽ احلدي٨م، هذا قمـ اجلقاب هق

 وًمٞمس أُمقاهلـ، ذم اًمٜم٤ًمء شمٍمف ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م سم٥ًٌم احلدي٨م هذا

 .أزواضمٝمـ ُمـ اإلذن أظمذن أهنـ سيح ٟمص هٜم٤مك

 (11: 42: 27/ 235/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 «الِمسٍ  يَد  سَمُردُّ  ال» ىمؾؿة سمػسغم 

 ًمرؾمقلا ي٠ًمل ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ ذمش ُِٓمسٍ  يدَ  شَمُردُّ  ٓ» يمٚمٛم٦م شمٗمًػم :مداطمؾة

 هذا؟ يٕمٜمل ُم٤مذا أم اًمٗمحِم٤مء، شمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م اعم٘مّمقد ومٝمؾ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف

ة يم٤مٟم٧م أهن٤م اعم٘مّمقد وإٟمام اعم٘مّمقد، هق هذا ًمٞمس ٓ، ٓ، :ايمشقخ  سمًٞمٓم٦م اُمرأ

ْيرة،  سمدهن٤م ُمـ رء إمم أطمدهؿ يٛمد وم٘مد ،اًمِم٤ٌمب عمٙمر شمٜمتٌف ٓ اًم٘مٚم٥م، ـمٞم٦ٌم هِمرِّ

 هذا سمًٞمٓم٦م، يٕمٜمل هٜم٤مك ًمٞم٧ًم وهل ػمة،اًمٖم ومت٠مظمذه ذًمؽ يرى زوضمٝم٤م أن ويّمدف

 ُمـ يمؾ شمٓم٤موع أهن٤م اعم٘مّمقد يٙمقن أن ُمًتحٞمؾ ،شُٓمس يد شمرد ٓ» اعم٘مّمقد هق

 ُمٌدأ ي٠ميت طمٞمٜمئذٍ  سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م، يتٝمٛمٝم٤م اًمزوج أن: ُمٕمٜم٤مه يمذًمؽ يم٤من ًمق إُمر ٕن أراده٤م،

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م وإٟمام ذًمؽ، ُمـ رء ي٘مع ومل اعمالقمٜم٦م، أو ؿمٝمقد سم٠مرسمٕم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم

 ـَمٚمِّ٘مٝم٤م،: ًمف لقي٘م ًمـ اًمٗم٤مطمِم٦م ىمْمٞمف إومم يم٤مٟم٧م وم٢من ـمٚم٘مٝم٤م، هٞمؽ دام ُم٤مش ـَمٚمِّ٘مٝم٤م»

 ش.وم٠مُمًٙمٝم٤م: ىم٤مل أطمٌٝم٤م، إين: »ىم٤مل ضمٚمدٟم٤مك، وإٓ اًمِمٝمقد أىمؿ: ؾمٞم٘مقل

ُم٤مت شمتٕمٚمؼ اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً   ٓ أهن٤م أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ اًمٗم٤مطمِم٦م سمُِٛمَ٘مدِّ

 .ىمٚمٌٝم٤م وًمٓمٞم٤مسم٦م ًم٤ًٌمـمتٝم٤م اعم٘مدُم٤مت هذه شم٘مّمد

 (11: 18: 15/ 254/  واًمٜمقر اهلدى)

 زمؼقة يزوج أن فمؾقه جيب همفل مايمه، من يمه ازمـاً  رصمٌل  زوج إذا

 األزمـاء

 إبٜم٤مء؟ سم٘مٞم٦م يزوج أن قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ ُم٤مًمف، ُمـ ًمف اسمٜم٤مً  رضمؾ زوج إذا :ايمسمال

 .سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمدل ٓ، يمٞمػ :ايمشقخ

 هلؿ؟ يدظمر أو هلؿ يقيص هؾ صٖم٤مراً  يم٤مٟمقا  إن :مداطمؾة

 هلؿ يقيص ٓ سم٤مٕيمؼم، ومٕمؾ يمام زوضمٝمؿ قم٤مش إن وإٟمام هذا، وٓ هذا ٓ :ايمشقخ

 .سمٌمء خيّمٝمؿ وٓ
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 وم٠مقمٓمك سمٞمٜمٝمؿ، يٕمدل أن وأراد وصٖمػم، يمٌػم أبٜم٤مء قمنمة قمٜمده يم٤من إذا :مداطمؾة

 هذا يمٞمًف، وذم طم٤ًمسمف ذم ًمف ووع واًمّمٖمػم أخٗم٤ًم، وقمنميـ مخ٦ًم ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ

 جيقز؟

 .اًمٕمٓمٞم٦م سم٤مؾمؿ يم٤من إذا جيقز، :ايمشقخ

 ( 11: 47: 27/ 412/ واًمٜمقر اهلدى) 

 صمػما اإلكسان فمعم اظمؼدرة األمور من ايمزواج هل

رة إُمقر ُمـ اًمزواج هؾ :مداطمؾة  ضمؼماً؟ اإلٟم٤ًمن قمغم اعمُ٘مدَّ

: اًمتٕمٌػم ذم طمدي٨م ًمٙمـ ىمديؿ ؾم١مال هذا.. وطمدي٨م ىمديؿ ؾم١مال هذا :ايمشقخ

ر واًمِم٘م٤موة اًمًٕم٤مدة هؾ: ي٘مقل يمٛمـ هذا   ٓ؟ أم اًمٕمٌد قمغم انُُمَ٘مدَّ

 أن إُم٤م واًمزواج سمَِ٘مَدر، رء يمؾ: واطمد آن ذم واًمٕم٘مكم اًمنمقمل اجلقاب أُم٤م

 ظمػم، ومٝمق ذقمٞم٤مً  زواضم٤مً  يم٤من وم٢من سمدقمٞم٤ًم، زواضم٤مً  يٙمقن أن أو ذقمٞم٤ًم، زواضم٤مً  يٙمقن

ر واًمنم اخلػم ومٝمؾ ذ، ومٝمق سمدقمٞم٤مً  زواضم٤مً  يم٤من وإن  ٟمٕمؿ،: اجلقاب اإلٟم٤ًمن؟ قمغم ُُمَ٘مدَّ

 اًمٕمجز طمتك سم٘مدر رء يمؾ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ٘مدر،سم رء يمؾ

 ش.واًمٙمٞمس

 ذيمروا ًم٘مد اًمٕمٛمؾ؟ ومٗمٞمؿ واًمِم٘م٤موة اًمًٕم٤مدة طمتك سم٘مدر رء يمؾ يم٤من إذا وًمٙمـ 

َتَٓمر رء يمؾ سم٠من أظمؼمهؿ طمٞمٜمام اًم١ًمال هذا ًمٚمرؾمقل ًْ ؾ، رء يمؾ.. ُُم  ىم٤مًمقا  ُمًجَّ

 اًمٗمّمؾ احلٙمؿ اجلقاب هق وهذا- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مضم٤مهبؿ اًمٕمٛمؾ؟ ومٞمؿ: ًمف

 ح٤م ُمٞمن ومٙمؾ اقمٛمٚمقا : »-اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وَمِٝمَٛمف، عمـ وًمٙمـ سمٕمده ضمقاب ٓ اًمذي

 اًمٜم٤مر أهؾ ُمـ يم٤من وُمـ اجلٜم٦م، أهؾ سمٕمٛمؾ ومًٞمٕمٛمؾ اجلٜم٦م أهؾ ُمـ يم٤من ومٛمـ ًمف، ظُمٚمِؼ

٤م: ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ىمرأ  صمؿ اًمٜم٤مر، أهؾ سمٕمٛمؾ ومًٞمٕمٛمؾ ـْ  وَم٠َمُمَّ *  َواشمََّ٘مك َأقْمَٓمك َُم

َق  ٜمَك َوَصدَّ ًْ هُ *  سم٤ِمحْلُ ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ ى وَم ٤م*  ًمِْٚمٞمُْنَ ـْ  َوَأُمَّ َب *  َواؾْمتَْٖمٜمَك سَمِخَؾ  َُم ٜمَك َويَمذَّ ًْ  سم٤ِمحْلُ

هُ *  ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ ى وَم  [.31 - 3: اًمٚمٞمؾ♂ ]ًمِْٚمُٕمْنَ
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 ومٞمًٕمك اخلػم يريد يم٤من ُمـ: اًم٤ًمسمؼ ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف، ظمٚمؼ ح٤م ُمٞمن يمؾ: إذاً 

 اًمزواج ويتزوج إًمٞمف أجْم٤مً  يًٕمك اًمنم يريد يم٤من وُمـ نموع،اعم اًمزواج ويتزوج إًمٞمف

 ُمٙمتقب أن٤م يمٜم٧م إذا: أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ ًمذًمؽش ًمف ظمٚمؼ ح٤م ُمٞمن يمؾ.. »اعمنموع همػم

٧ٌْم يمٜم٧م إذا أو ؾمٕمٞمد، وم٠من٤م وأصقم أصكم ٟمٗمز أتٕم٥م ح٤مذا: وم٢مذاً  ؾمٕمٞمد
 ٓ- ؿم٘مٞم٤مً  يُمتِ

 وقم٤ٌمدة سمّمالة ٟمٗمز أتٕم٥م وٓ يمٚمٝم٤م احلٞم٤مة سمٛمالذ أمتتع ٓ أجْم٤مً  ح٤مذا -اهلل ؾمٛمح

 آظمره؟ إمم وصٞم٤مم

 اًمًٕم٤مدة ُمثؾ رء يمؾ: أجْم٤مً  وم٘مؾ ٟمٗمًؽ ُمع ص٤مدىم٤مً  يمٜم٧م إن :اجلواب

 .واًمِم٘م٤موة

 مم٤م أجْم٤مً  واًمرزق اًمرزق؟ وراء شمًٕمك ومٚمامذا يمذًمؽ، اًمرزق أن ذيمرٟم٤م وؾم٤مسم٘م٤مً  

ؾ  شمٕمٚمؿ ٕنؽ اًمرزق؟ وراء شمًٕمك ح٤مذا ُُمًٓمَّر، رء يمؾ.. واًمِم٘م٤موة يم٤مًمًٕم٤مدة ؾُمجِّ

عَ  مل إن أنؽ ًْ  وم٠من٧م هٜم٤مك أُم٤م سم٤مٕؾم٤ٌمب، شم١مُمـ: يٕمٜمل ُمٕمتززم أن٧م ومٝمٜم٤م ي٠متِؽ، مل شَم

 ؾمٕمٞمد، وم٠من٤م ؾمٕمٞمد ُمٙمتقب يم٤من إن ٕنف شمٕمٛمؾ ٓ وم٠من٧م سم٤مًمًٕم٤مدة، يتٕمٚمؼ ومٞمام ضمؼمي

 شمًٕمك؟ ح٤مذا وم٘مػم، وم٠من٧م وم٘مػم ُمٙمتقب يم٤من وإن ؿم٘مل، وم٠من٤م ؿم٘مل ُمٙمتقب يم٤من وإن

 .اًمًٕمل ُمـ سمد ٓ

ْٚمٜم٤َم اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦مَ  ُيِريدُ  يَم٤منَ  ـْ ُمَ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل ـْ  َٟمَِم٤مءُ  َُم٤م ومِٞمَٝم٤م ًَمفُ  قَمجَّ َ
ِ
 ًَمفُ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم صُمؿَّ  ُٟمِريدُ  عم

ـْ *  َُمْدطُمقًرا َُمْذُُمقًُم٤م َيّْمالَه٤م ضَمَٝمٜمَّؿَ  ـٌ  َوُهقَ  ؾَمْٕمٞمََٝم٤م هَل٤َم َوؾَمَٕمك أظِمَرةَ  َأَرادَ  َوَُم  ُُم١ْمُِم

ءاإل♂ ]َُمِْمُٙمقًرا ؾَمْٕمٞمُُٝمؿْ  يَم٤منَ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ   وراء اًمًٕمل ُمـ سمد ٓ ًمذًمؽ[ 39 - 38: ها

رَ  سمحٙمٛمتف وضمؾ قمز واهلل اًمنم، قمـ آسمتٕم٤مد ُمـ سمد وٓ اخلػم،  ًمٙمؾ يٕمٓمل أن ىمدَّ

ـَ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إًمٞمف، يًٕمك ُم٤م إٟم٤ًمن ِذي ٌَُٚمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمؿْ  ومِٞمٜم٤َم ضَم٤مَهُدوا َواًمَّ ♂ ؾُم

 [.69:اًمٕمٜمٙمٌقت]

 (. 11: 49: 24/ 755/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ومدر يػمها أكه مع أموايمه من زمؿزيد وسمطايمبه ازمـفا فمن سمرىض ال أم

 ايمطاومة

ًمديف يؼم إٟم٤ًمن: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :مداطمؾة  ُمٕمرومتف وىمدر اهلل ُمـ ظمقومف ىمدر سمقا

ًمديـ سمح٘مقق  قمٜمف شمرى ٓ إم وًمٙمـ رو٤مهؿ، يم٥ًم صمؿ اهلل، ُمرو٤مة واسمتٖم٤مء اًمقا

ًمف ُمـ اعمزيد ُمـ وـم٤مًمٌتف زوضمتف سمحج٦م  إظمقشمف وي٤ًمقمد ي٤ًمقمدهؿ فأن سم٤مًمرهمؿ أُمقا

 يٗمٕمؾ؟ ومامذا قمٜمف يروقن ٓ ذًمؽ ُمـ وسم٤مًمرهمؿ رو٤مهؿ، ُمـ ُمزيًدا يٙم٥ًم طمتك

ًمديـ ـم٤مقم٦م ذم اعمًتٓم٤مع يٕمٛمؾ أنف اًم١ًمال هذا ذم وضم٤مء..  :ايمشقخ  وذم اًمقا

 سم٠منف ي٘مؾ ومل ُم٤مًمف، ُمـ شمٓمٚم٥م ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمقاًمدة أو سم٠مهنؿ ومٞمف ضم٤مء صمؿ إرو٤مئٝمام،

 إذ ُم٤مًمف ُمـ أُمف ُمٜمف شمٓمٚم٥م اًمذي اًم٤ًمئؾ هذا ذم يٜمٔمر أن ذطمٞمٜمئ ومٞمٜمٌٖمل ويٕمٓمل، يٗمٕمؾ

.. 

٤ًٌم: ي٘مقل :مداطمؾة ًمف ُمـ اعمزيد وـم٤مًم  ..أُمقا

 أىمقل أن أريد وم٠من٤م إُمقال؟ ُمـ اعمزيد ي٘مدم هق ومٝمؾ...اعمزيد هق هذا :ايمشقخ

 ـمٚم٦ٌم ًمتح٘مٞمؼ ُمًتٓمٞمع واًمقًمد اًمقًمد ُمـ اًمقاًمديـ أطمد يٓمٚمٌف ـمٚم٥م يمؾ: ضم٤مُمٕم٦م يمٚمٛم٦م

ًمد ٤م اهلل يٙمٚمػ ومال قم٤مضمًزا  يم٤من إن أُم٤م قمٚمٞمف، اًمقاضم٥م ُمـ ومذًمؽ ًمدةاًمقا  أو اًمقا ًً  ٟمٗم

 ضم٤مء اًمتل اًمٜم٘مٓم٦م هذه قمـ اًمٜمٔمر وهمْمْمٜم٤م ي٠ًمل طمٞمٜمام اًم٤ًمئؾ هذا: وم٢مًذا وؾمٕمٝم٤م، إٓ

 اح٤مل، ُمـ اعمزيد ُمٜمف شمٓمٚم٥م أو يٓمٚمٌقن أهنؿ وهق ُمٜمٝم٤م، ُمقىمٗمف يقوح ومل قمٜمٝم٤م ي٠ًمل

 ٕنف اح٤مل: ُمـ اعمزيد ي٘مدم يم٤من إن: ىمقلأ أن٤م اجلقاب، اًم١ًمال ذم ي٠مت مل ومٕمؾ؟ ومامذا

 اح٤مل ُمـ اعمزيد يٓمٚمٌقن أهنؿ سمحج٦م يٗمٕمؾ مل إذا أُم٤م سم٤مًمقاضم٥م، ىم٤مم ىمد ومٝمق يًتٓمٞمٕمف

 اًمٜم٘مٓم٦م هذه قمـ اًمٜمٔمر سومٜم٤م إذا اًم١ًمال هذا وًمذًمؽ سم٤مًمقاضم٥م، ىم٤مم ومام ىم٤مدر وهق

: ًٜم٦ماًم ذم ضم٤مء يمام قم٤مُم٦م يمٚمٛم٦م ًمف أىمقل ًمف؟ أىمقل ُم٤مذا ضمقاب، قمٜمدي ًمٞمس سم٤مًمذات

 .اؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م اهلل اشم٘مقا 

 (11:26:53/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 !ايمدين؟ كاومص ايمعازب هل

 يتزوج مل اًمذي هؾ ديٜمف، ٟمّمػ أيمٛمؾ يم٠منف شمزوج ُمـ..حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ديٜمف؟ ٟم٤مىمص

 وم٘مد شمزوج ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق قمٜمف اعم١ًمول احلدي٨م :ايمشقخ

 يٛمٙمـ ٓ احلدي٨م هذا أن ؿمؽ ٓش اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم اهلل ومٚمٞمتؼ ديٜمف، ٟمّمػ أطمرز

 فمٜمل وذم احلدي٨م، هلذا اًم٤ًمُمع ذهـ ذم اًمزواج طمٙمؿ اؾمت٘مرار أؾم٤مس قمغم إٓ ومٝمٛمف

 أيمثر أذه٤من ذم ىم٤مم ىمد أنف هق احلدي٨م هذا حلٙمؿ اًمتًٚمٞمؿ ذم ي٘مع اًمذي اإلؿمٙم٤مل أن

 مل عمـ اًمزواج يمذًمؽ، ًمٞمس وإُمر سمٗمريْم٦م، ًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م: أي ؾمٜم٦م، اًمزواج أن اًمٜم٤مس

 طمثٞمًث٤م ؾمٕمًٞم٤م إًمٞمف يًٕمك أن جي٥م قمٚمٞمف، ومرض زوضم٦م ًمف يٙمـ مل: أدق سمٛمٕمٜمك أو يتزوج

 أي٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٘مقًمف اًمٙمت٤مب أُم٤م واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم سمذًمؽ إُمر ًمثٌقت

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا : ▬اعمِمٝمقرة   ُِم
ِ
٤مء ًَ  [5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 أو ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ذيمرشمف يمٜم٧م اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مقًمف اًمًٜم٦م وأُم٤م

 قمـ ي٠ًمخقهنـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء إمم ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمرهط ىمّم٦م ذم ُمْم٧م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت

 ي٠ميت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يمٞمػ وم٤مؾمتٖمرسمقا  سمٜم٤ًمئف، متتٕمف وقمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤ٌمدة

 وم٢مهن٤م أظمرى ُمرة ًمذيمره٤م داقمل وٓ اخلٓم٦ٌم شمٚمؽ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومخٓم٥م ٟم٤ًمءه،

 أطمدهؿ قمٚمٞمف، ٟمٗمًف ٟمذر يم٤من ُم٤م ُمٜمٝمؿ يمؾ قمغم رد أنف: واًمِم٤مهد اهلل، ؿم٤مء إن ُمٕمرووم٦م

 ومٛمـ اًمٜم٤ًمء، وم٠متزوج أن٤م أُم٤م: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رد ومٙم٤من اًمٜم٤ًمء، أتزوج ومال أن٤م أُم٤م: ىم٤مل

 .ُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م

 ُمٕمنم ي٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مقًمف احلدي٨م وهلذا ًممي٦م سمًٜم٦م وًمٞمس ومرض وم٤مًمزواج

 وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ! ًمِم٤ٌمبا

 اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مقل شمزوضمقا  اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤مش وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل

 ش .ًمٚمٗمرج وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض وم٢مٟمف: »ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم ويٌلم

 سمٕمض ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٞمٜمٝم٤م ًمٚمزٟم٤م ُم٘مدُم٤مت هٜم٤مك أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م

 ُمٜمٝم٤م يٜمجق اعم٘مدُم٤مت هذه أن يٌلم آٟمًٗم٤م اعمذيمقر احلدي٨م ومٝمذا اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م



 531   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 شمٚمؽ أُم٤مش ًمٚمٗمرج وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض وم٢مٟمف: »ىم٤مل أنف ؾمٛمٕمتؿ ٕنف شمزوج: ُمـ

 ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ومٝمق اعم٘مدُم٤مت

 طملم اًمِم٤ٌمب ُمـ سمٜمٗمًف يٖمؽم ُمـ سمٕمض قمغم رد ومٞمف احلدي٨م وهذاش حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف

 اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »ُمٙمذسًم٤م اًمرؾمقل ي٘مقل.. اًمٌٍم أهمض أن٤م: ي٘مقل

 وم٘مد اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م أُم٤م ومٞمٝم٤م، واىمع هق حم٤مًم٦م ٓ هذه اعم٘مدُم٤متش حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق

 وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمْمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م.. »وىمد

 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ اًمٌٓمش، وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع، وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن اًمٜمٔمر،

 سملم حيقل ٕنف ومرض: اًمزواج: وم٢مًذاش يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج اعمٌم،

 هذا ؾمٞم٤مق ذم اعمذيمقرة اعمحرُم٦م اعم٘مدُم٤مت ُمـ اًمٙمثػم ذم ي٘مع أن وسملم اإلٟم٤ًمن

 إمم..ش شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »احلدي٨م

 ش.يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج: »احلدي٨م آظمر

 ذم ي٘مع أن ُمـ ًمف واح٤مٟمٕم٦م اًمذريٕم٦م يتخذ أن اعمًتٓمٞمع اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م وًمذًمؽ

 هذا ًمٙمـ اًمزواج،: إومم اًمقؾمٞمٚم٦م: اصمٜمتلم سمقؾمٞمٚمتلم يٙمقن وذًمؽ اًمٙمؼمى، اًمٗم٤مطمِم٦م

 هق يمام ًمٚمٛمًتٓمٞمع يٗمرض إٟمام اًمزواج ُمـ أقمٔمؿ وهق احل٩م نٕ سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م: ُم٘مٞمد

 .اًمزواج هق إٟمام اعمٕمّمٞم٦م ذم اًمقىمقع وسملم سمٞمٜمف اعمًٚمؿ ًمٞمحقل إومم وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ُمٕمٚمقم،

 ٓ وهٜم٤مش وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يًتٓمع مل وم٢من

 يٗمتقن وطمديًث٤م ىمدياًم  ٤مساًمٜم سمٕمض أن: وهل ىمّمػمة شمٙمقن أن وأرضمقا  وىمٗم٦م ُمـ زم سمد

 سمؾ يٗمتقهنؿ آظمر، أو ًم٥ًٌم إًمٞمف ؾمٌٞماًل  جيد ٓ وًمٙمـ اًمزواج إمم اًمت٤مئؼ اًمِم٤ٌمب

 اًمٕم٤مدة سمجقاز يٗمتقهنؿ: ذًمؽ اعم١مًمٗم٤مت سمٕمض ذم يمت٥م أو ذًمؽ ذم أخػ وسمٕمْمٝمؿ

ًٓ  ذًمؽ؟ يمٞمػ طمرام، قمغم طمرام وهذا – آؾمتٛمٜم٤مء – اًمني٦م  اًمرؾمقل أُمر ظم٤مًمٗمقا : أو

 مل ومٛمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أُمره أُم٤م اًمٙمريٛم٦م، أي٦م ظم٤مًمٗمقا : ًٞم٤موصم٤مٟم اًمًالم، قمٚمٞمف

 أن اًمذي ًمٚمِم٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقؾمٞمٚم٦م هق وم٤مًمّمقمش وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠مُمر سم٤مًمّمٞم٤مم ومٕمٚمٞمف ومػمديف اًمزواج إمم اًمتقىم٤من يتٖمٚم٥م

 وًمٙمـ اًمزواج ذم رهم٦ٌم قمٜمده ٤مبؿم ًمٙمؾ اًمٕمالج وهق اًمدواء هق ملسو هيلع هللا ىلص أُمره أن: يٕمٜمل

 اًمّمقم هذا ؿمٌف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف اًمّمقم: ومداؤه ذيمرٟم٤م يمام يًتٓمٞمع ٓ



 533 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح 

 اًمٜمٌل ومِمٌف أنث٤مه، قمـ ؿمٝمقشمف اٟم٘مٓمٕم٧م ظميص إذا اًمذي احلٞمقان ظميص وهق سم٤مًمقضم٤مء،

 اًمِم٤ٌمب ُمـ اًمزواج إمم ًمٚمت٤مئؼ اًمٕمالج أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك سم٤مًمقضم٤مء، اًمّمٞم٤مم هذا ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًمٜمٌقي اًمٓم٥م ُمـ هق ذًمؽ اًمّمقم هق وإٟمام ٤مءآؾمتٛمٜم هق ًمٞمس

ـَ : ▬اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده وصػ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد ًمٚم٘مرآن اعمخ٤مًمٗم٦م أُم٤م ِذي  ُهؿْ  َواًمَّ

َّٓ *  طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُؿْ  َأجاَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ ـِ *  َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  وَمَٛم

 اًمزواج وراء: أي [7 - 3 :اعم١مُمٜمقن♂ ]اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك

 اًمٔم٤معمقن، اًم٤ٌمهمقن: أي اًمٕم٤مدون، هؿ وم٠موئلؽ ؿمٝمقشمف إلظمراج ـمريً٘م٤م واًمتني

 هلؿ ي٘مدُمقا  اًمزواج يًتٓمٞمع ٓ اًمذي ًمٚمِم٤ٌمب قمالضًم٤م ي٘مدم أن ُمًٚمؿ ًمٕم٤ممل جيقز ومٙمٞمػ

 وٓ سم٤مًمٞمد آؾمتٛمٜم٤مء جيقز: هلؿ ي٘مقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمالج خي٤مًمػ قمالضًم٤م

 يم٤مًمٓمٌٞم٥م هذا أخٞمس واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف أُمر اًمذي سم٤مًمّمٞم٤مم ي٠مُمرهؿ

 ومٞمّمػ اؾمتٕمامهل٤م ـمري٘م٦م ويٕمٚمؿ داء يمؾ ُمـ ؿمٗم٤مء ُمثاًل  اًمًقداء احل٦ٌم أن يٕمٚمؿ اًمذي

 اًمّمالة قمٚمٞمف سمف ضم٤مء اًمذي اًمقصػ هذا قمـ ويٕمرض اعمحرم اخلٛمر ًمٚمٛمريض

 اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمٜمٝم٩م هلذا خم٤مًمٗمتٝم٤م ُمع هل إٟمام اًمٗمت٤موى هذه أن ؿمؽ ٓ واًمًالم،

 ًمٚمخٛمر طمٌف ُمـ ي٘مقل يم٤من اًمذي ٟمقاس أيب اًمِمٝمػم اح٤مضمـ ذًمؽ ىمقل وزان قمغم ومٝمل

 .اإلؾمالم ديـ ذم هذا جيقز ٓ اًمداء، هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين: هب٤م واإلؾمٙم٤مر

 شمزوج ُمـ: »واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف ىمقًمف إمم وقمدٟم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا ًمذًمؽ

 هبذا يِمػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٠منش اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم اهلل ومٚمٞمتؼ ديٜمف ٟمّمػ أطمرز وم٘مد

 ومخذيف، سملم وُم٤م ومٙمٞمف، سملم ُم٤م زم يْمٛمـ ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف إمم احلدي٨م

 ش .اجلٜم٦م ًمف وٛمٜم٧م

 .اجلقاب آظمر هذا

 (11:55:35/ 5 – ضمدة ومت٤موى)



 532   ٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤محُم٤ًمئؾ ُمت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زماالؽمم ازمـفا سمسؿى أن ُييخػمها رصمل يلسمقفا ايمـوم ؽمافمة دم امرأة

 ?ال أم سمطقعه هل وهيددها، ايمػالين،

ة واطمدة هٜم٤مك :مداطمؾة  اسمٜمٝم٤م شمًٛمك ُيـخؼمه٤م رضمؾ ي٠متٞمٝم٤م اًمٜمقم ؾم٤مقم٦م ذم اُمرأ

 ؟ٓ أم شمٓمٞمٕمف هؾ ،..وهيدده٤م اًمٗمالين، سم٤مٓؾمؿ

 آؾمؿ هق ُم٤م؟ هيدده٤م هذا اًمذي آؾمؿ هق ُم٤م وصم٤مٟمٞم٤مً  ٓ، أوًٓ  اجلقاب :ايمشقخ

 ؟قمٚمٞمٝم٤م حاعم٘مؽم

 .يامن يًٛمٞمف أبقه٤م قمٚمٞمٝم٤م اىمؽمح :مداطمؾة

 ؟يامن :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م :ايمشقخ

 .ومٞمف هيدده٤م ُمرة يمؾ يامن، يريد ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 أوًٓ، هذا إـمالىم٤ًم، رء قمٚمٞمٝم٤م يٌٜمك ٓ اعمٜم٤مُم٤مت طم٤مل يمؾ قمغم.. ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 شمًتجٞم٥م ومٚمامذا اًمرمحـ، وقمٌد اهلل قمٌد إؾمامء أومْمؾ أن ًمديؽ ُمٕمروف: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .إن٤مم ًمًٞمد شمًتجٞم٥م وٓ ًمٚمٛمٜم٤مم

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف :مداطمؾة

 .وم٤مًمزم قمروم٧م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ( 11: 57: 56/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 56: 42/ 664/واًمٜمقر اهلدى)



 535 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح 

 أمرها ورم ضمضور دم اظمخطوزمة مع ايمؽالم ضمؽم

 اخل٤مـم٥م سمرؤي٦م أُمر أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم أنف ٚمؿٟمٕم ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م :ايمسمال

 صم٧ٌم هؾ ُمٕمٝم٤م، يتٙمٚمؿ أو ؾم١مآً  ظمٓمٞمٌتف ي٠ًمل سم٠منف أُمر أنف قمٜمف صم٧ٌم ومٝمؾ خلٓمٞمٌتف،

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ هذا

 .ذًمؽ ُمـ رء ورد ُم٤م ٓ، :اجلواب

 طمرج؟ ومٞمف هؾ هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اخلٓمٞم٥م ومٕمؾ ًمق :مداطمؾة

 .طمرج ومال َأُْمِره٤م وزم سمحْمقر ومٕمٚمف إذا :ايمشقخ

 .طمرج هٜم٤مك ًمٞمس :مداطمؾة

ة ُمٙم٤معم٦م ٕن ُمٕمروف: إؾمالُمل أدب وذم :ايمشقخ  قم٤مُم٦م سمّمقرة ًمٚمرضمؾ اعمرأ

 .ًمٚمٛمتٜمٓمٕملم ظمالوم٤مً  ذقم٤مً  حمٔمقر ًمٞمس

 .حمرم سمقضمقد يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 سم٤مب ُمـ وقم٘مٞمدهت٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م ُمٜمٝمجٝم٤م، يٕمرف أن يريد ٕنف :مداطمؾة

 .هذا

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :مداطمؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ :ايمشقخ

 (11: 27: 42/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 56: 42/ 664/واًمٜمقر اهلدى)



 534   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 (ايمـؽاح فمؼدة زمقده ايمذي: )سمعالم زمؼويمه اظمراد

 رواهش اًمزوج اًمٕم٘مد ومم: »ُمرومققم٤م ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمف قمٛمرو طمدي٨م»

 .وٕمٞمػ. اًمدارىمٓمٜمك

 .قمٜمف اهلل رى قمغم قمغم اًمقىمػ دي٨ماحل هذا رم واًمّمحٞمح

 واًمٌٞمٝم٘مكش 2/557» ضمرير واسمـش 7/43/2» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ قمٜمف أظمرضمف

 قمٜمف اهلل رى قمغم ؾم٠مخٜمك: »ىم٤مل ذيح قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٞمًك ـمريؼ ُمـش 7/233»

 ش.اًمزوج هق سمؾ ٓ: ىم٤مل،  اًمقمم هق ىمٚم٧م: ىم٤مل اًمٜمٙم٤مح؟ قم٘مدة سمٞمده اًمذى قمـ

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 قم٘مدة سمٞمده اًمذى يٕمٗمق أو يٕمٗمقن أن إٓ» أي٦م شمٗمًػم رم اًمراضمح هق اعمٕمٜمك وهذا

 ش .اًمٜمٙم٤مح

 .ضمرير اسمـ شمٗمًػم رم ُمٌلم ُم٤مهق قمغم

 (3953) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء)



 املٌلٌد أحهاو





 537 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اعمقًمقد 

 احلؾق أم ىمايمذىمر ايمسازمعة دم األمة ؾمعر ضمؾق ايمسـة من هل

 همؼط؟ يمؾذىمر طماص

 احلٚمؼ أم يم٤مًمذيمر اًم٤ًمسمٕم٦م ذم إُم٦م رؿمٕم طمٚمؼ اًمًٜم٦م ُمـ هؾ: ي٘مقل :مداطمؾة

 وم٘مط؟ ًمٚمذيمر ظم٤مص

 ظم٤مص٦م إُم٦م ٕن إُم٦م: ٟم٘مقل وٓ اجل٤مري٦م يًتثٜمل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ :ايمشقخ

 ومٞمام اًمٖمالم وسملم اجل٤مري٦م سملم يٗمرق ُم٤م ٟمجد ٓ اًمٌٜم٧م، اجل٤مري٦م واعم٘مّمقد احلرة، سمٖمػم

 سيح طمدي٨م هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من وإن هذا أىمقل اًم٤ًمسمع، اًمٞمقم ذم اًمرأس سمحٚمؼ يتٕمٚمؼ

 إٟمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ُمـ ذًمؽ ٟم٠مظمذ ًمٙمٜمٜم٤م يم٤مًمٖمالم اجل٤مري٦م أن ذم

 هذا ذم سم٤مًمرضم٤مل أخح٘مـ ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص طمٙمؿ ي٠مت مل وم٢مذاش اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء

 ُمـ ًمف سمد ٓ هذا ًمٙمـ اًمرضم٤مل قمـ ومٞمٝم٤م يٜمٗمّمٚمـ إطمٙم٤مم سمٕمض ذم يم٤من وإن احلدي٨م،

 ومٜم٘مقل يمذًمؽ ًمٞمس هٜم٤م وإُمر احلٙمؿ، سمذًمؽ رأةاعم ظمّمقصٞم٦م قمغم يدل ٟمص

 .اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم اًمٖمالم ؿمٕمر حيٚمؼ يمام اجل٤مري٦م ؿمٕمر حيٚمؼ: طمٞمٜمذًمؽ

 (11:11:31/ب24: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايموالدة؟ فمـد اجلارية رأس حيؾق هل

  ؟اًمقٓدة قمٜمد اجل٤مري٦م رأس حيٚمؼ هؾ :ايمسائل

 . يم٤مًمٖمالم :ايمشقخ

 .اًمٌمء ٟمٗمس يٕمٜمل :ايمسائل

 .ؿٟمٕم :ايمشقخ

 (11 :21: 43/   364/  واًمٜمقر اهلدى)



 538   أطمٙم٤مم اعمقًمقد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زمرىمة رصماء وحيـؽه ايمصايمح يمؾرصمل اظمويمود ايمطػل يذهب هل

 ريؼه؟

 ري٘مف؟ سمريم٦م رضم٤مء وحيٜمٙمف اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اعمقًمقد اًمٓمٗمؾ يذه٥م هؾ :مداطمؾة

 .ُم٤مٟمع ومال اًمٔمـ طمًـ قمٜمد يم٤من إذا :ايمشقخ

 (11:12:32/أ51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايمسالم؟ فمؾقه يزمايمـب طماص هو هل اظمويمود حتـقك

 اًمًالم؟ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص هق هؾ اعمقًمقد حتٜمٞمؽ :ايمسمال

 .اًمقًمد أهؾ اًمقًمد، ذووا ذًمؽ يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ ظم٤مص٤ًم، ًمٞمس ٓ :ايمشقخ

 ( 11: 51: 32/ 493/واًمٜمقر اهلدى)

 األذى فمـه أمقطوا: اظمويمود دم ملسو هيلع هللا ىلص ومويمه معـى

 .صحٞمحش. إذى قمٜمف وأُمٞمٓمقا  دُم٤م قمٜمف أهرىمقا »

د أن إمم شم٘مدم يمام ـ ؾمػميـ اسمـ ذه٥م: همائدة ش إذى قمٜمف وأُمٞمٓمقا » سم٘مقًمف اعمرا

 داود أبق روى وىمد. ذًمؽ رم رواي٦م قمٜمده ًمٞمس أنف وذيمر،  قمٜمده ُمـ ومٝمام ىم٤مًمف. احلٚمؼ

ش اًمرأس طمٚمؼ إذى إُم٤مـم٦م: »ي٘مقل يم٤من أنف احلًـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 2841»

 يٚمٓمخ أن اعمقًمقد رأس يفشمٜمز وهق،  اًمٓمح٤موى ضمٕمٗمر أبق ذيمره،  آظمر ُمٕمٜمك وحيتٛمؾ

،  إطم٤مدي٨م سمٕمض رم ذيمره شم٘مدم ُم٤م قمغم،  اجل٤مهٚمٞم٦م رم يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  يمام سم٤مًمدم

 رم ذيمر ُمـ ظمٓم٠م قمغم آظمر دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف،  هذا قم٘م٥م وي٠متك،  سمريدة يمحدي٨م

 سمام ذًمؽ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ وىمدش ويًٛمك» سمدلش ويدُمكش: »3363» اعمت٘مدم ؾمٛمرة طمدي٨م

 .يمٗم٤مي٦م ومٞمف



 539 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اعمقًمقد 

 .اًمّمٌك رأس سمف يٚمٓمخقن اجل٤مهٚمٞم٦م رم يم٤مٟمقا  اًمذى اًمدم اًم٦مإز هق وًمٞمس

 (3373) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء

 اظمويمود؟ والدة من األؽمبوع يبدأ متى

 قمدد قمغم أج٤مم ؾمٌٕم٦م اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم اعم٘مّمقد اًمِمٕمر ًم٘مص سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمسائل

 .وٓده٤م يقم أول ُمـ إص٤مسمع

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .اخلٛمٞمس يقم ؾم٤مسمٕمٝم٤م ويٙمقن جلٛمٕم٦ما يقم اًمٌٜم٧م أتتٜم٤م :ايمسائل

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ( 11 :33: 35/   343/  واًمٜمقر اهلدى)

 ايمطػل؟ مويمد من أؽمبوع ضمساب يبدأ متى

 أول حي٥ًم ومٛمتك اًمٚمٞمؾ ذم ُمقًمقد زم وًمد ُمثالً  اًمٞمقم: يٕمٜمل حي٥ًم ُمتك :مداطمؾة

 يقم؟

 .اًمقىم٧م ذًمؽ إمم أج٤مم ؾمٌٕم٦م سمٕمد :ايمشقخ

 .اًمقىم٧م ٟمٗمس اًمٚمٞمؾ ذم: يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 (11 :53 :52/ 525/واًمٜمقر اهلدى)



 561   أطمٙم٤مم اعمقًمقد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هبا؟ ايمترصف يموايمديه حيق هل يمؾؿويمود هُتدى ايمتي اهلدايا

 ضمديد سمٛمقًمقد أطمد رزق إذا أنف هٜم٤م اًمٕم٤مدة دمري: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :مداطمؾة

 ومٝمؾ ًمٚمٛمقًمقدة، ذهٌٞم٦م ىمٓمع مجٚمتٝم٤م ُمـ هداي٤م، ًمف أو هل٤م ىمدُم٧م ضمديدة ُمقًمقدة أو

 هل٤م؟ اعمٝمدى اًمذه٥م هبذا اًمتٍمف اعمقًمقدة قاًمديًم يٛمٙمـ

 يم٤من وإن ذًمؽ، ذم[ طمرج] ٓ سمف آٟمتٗم٤مع هق سم٤مًمتٍمف اعم٘مّمقد يم٤من إذا :ايمشقخ

سمف سمف اًمتحكم اعم٘مّمقد  .اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: يمت٤ميب ذم قمٜمديمؿ ُمٕمروف ومجقا

 (11:19:12/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 اليفكة





 565 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمٗم٘م٦م 

 ايمدويمة ومبل من زمدهمعفا ايمزوج فمن يمؾزوصمة ايمـػؼة سمسؼط هل

 ذم اعمًٚمٛملم سمٕمض هتؿ يٕمٜمل وهل إؾمئٚم٦م سمٕمض يمذًمؽ قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ :مداطمؾة

ًمٞم٤م  .أؾمؽما

 .شمٗمْمؾ أؾمؽماًمٞم٤م، ذم :ايمشقخ

 قمغم سمٕمده٤م دم٥م ومٝمؾ ًمٚمزوضم٦م، اًمٜمٗم٘م٦م سمدومع اًمدوًم٦م شَمَٙمّٗمٚم٧م ومٚمق :مداطمؾة

 .سمٜمٗم٘م٦م زوضمٝم٤م شمٓم٤مًم٥م اًمزوضم٦م سم٠من قمٚمامً  اًمرضمؾ،

 .٘م٦مسمٜمٗم :ايمشقخ

ًمٞم٦م اًمدوًم٦م: يٕمٜمل ٟمٕمؿ، أي :مداطمؾة  قمٛمقُم٤ًم، إُمٝم٤مت أُمقال شمدومع هٜم٤مك إؾمؽما

 .اًمٌالد ظم٤مرج اًمرضمؾ ؾم٤مومر إذا وسم٤مٕظمص

 اًمدومع هذا يٕمتؼم ٓ وسم٤مًمت٤مزم يم٤مومرة، اًمدوًم٦م هذه أن ٟمٕمرومف اًمذي هق :ايمشقخ

ِ٘مٓم٤مً  ًْ  ؾفمِ  حت٧م يٕمٞمِمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ٟمرى وٓ اًمٜمٗم٘م٦م، ُمـ زوضمٝم٤م قمغم اًمزوضم٦م حلؼ ُم

  أو سم٤مًمٜمٗم٘م٦م إظمذ وُذّل 
ٍ
 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمف يقطمل ح٤م ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٙم٤مومر ُمـ ُم٤م ًمٕمٓم٤مء

 .اعمٕمٓمٞم٦م هل اًمٕمٚمٞم٤م واًمٞمد شاًمًٗمغم اًمٞمد ُمـ ظمػم اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد: »واًمًالم

ُمتف دم٤مه اًمرضمؾ قمغم وضمؾ قمز اهلل أوضمٌف ومام  أن سمٛمجرد يً٘مط ٓ اعمرأة قمغم ىمقا

 .اعمًٚمٛم٦م اًمزوضم٦م إمم اًمٜمٗم٘م٦م هبذه شمت٘مدم اًمٙم٤مومرة اًمدوًم٦م هذه

 خم٤مًمٗم٦م ُمـ ٟمتج٧م يمثػمة ضمزئٞم٤مت ُمـ ضمزئٞم٦م هذه أن سمف أؿمٕمر اًمذي واًمقاىمع 

 هذه ص٤مرت طمتك سم٤معمخ٤مًمٗم٦م، ُم٤ٌمٓهتؿ وقمدم قمٔمٞمؿ، ه٤مم ذقمل حلٙمؿ اعمًٚمٛملم

 .ُمٜمًٞم٤مً  ٟمًٞم٤مً  قمٜمدهؿ اعمخ٤مًمٗم٦م

 ُيٛمثؾ ٓ جمتٛمع ذم وطمٞم٤مهتؿ اًمٙمٗم٤مر، ؾمٞمٓمرة حت٧م إىم٤مُمتٝمؿ: سمذًمؽ وأقمٜمل 

 .وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وقم٤مداهتؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ أظمالىمٝمؿ ذم اعمًٚمٛملم

 خم٤مًمٗم٤مت اإلىم٤مُم٦م هذه وراء ُمـ يؽمشم٥م أن ُمٙم٤من ذم اًمٌداه٦م ومٛمـ: وًمذًمؽ 

 اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ وهؾ: »ىمقهلؿ وهق أٓ اًم٘مديؿ اًمٕمريب اعمثؾ ذًمؽ إمم يِمػم يمام قمديدة،



 564   اًمٜمٗم٘م٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن ضمداً  اًمٌداه٦م ومٛمـ ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م هل اإلىم٤مُم٦م أصؾ يم٤مٟم٧م وم٢مذاش أقمقج واًمٕمقد

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت ُم٤م ُمٜمٝم٤م قمديدة ُمٗم٤مؾمد ذًمؽ وراء ُمـ ؽمشم٥مي

 ( 11: 31: 29/   561/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمـاؾمز كػؼة

ؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن شُمًٛمك سمام اًمتنميٕم٤مت، عمجٛمققم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أؾم٠مخؽ :ايمسمال  ذم اعمَُحٙمَّ

ة إردٟمٞم٦م، اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ  شمٚمتجئ اًمزوج ُمـ شمٖمْم٥م رضمؾ ُمـ ُمتزوضم٦م شمٙمقن اعمرأ

ٚم٦م، اًمٜمٗم٘م٦م دقمقى يًٛمقهن٤م دقمقى شمرومع إهؾ، سمٞم٧م ذم دمٚمس أهٚمٝم٤م، ًمٌٞم٧م  اعمَُٕمجَّ

 ديٜم٤مر ُمٞمتلم ومخًلم ُم٤مئ٦م: وشم٘مقل قمٚمٞمف شمٙمذب زوضمؽ، ي٠مظمذ يمؿ ي٠ًمخٝم٤م اًم٘م٤ميض

 اًمٜمٗم٘م٦م شم٠مظمذ أن هذا، هل٤م جيقز ومٝمؾ اًمٜمٗم٘م٦م، ُمٜمف شم٠مظمذ يم٤مُمٚم٦م ديٜم٤مر، صمامٟملم قمٚمٞمف يٗمرض

 أهٚمٝم٤م؟ سمٞم٧م ذم وهل اًمزوج ُمـ

 قمٚمٞمف ومالسمد سمٞمتٝم٤م، ُمـ أظمرضمٝم٤م هق يم٤من إن أُم٤م جيقز، ٓ ٤مؿمزةٟم يم٤مٟم٧م إذا :اجلواب

 .وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ وٓ اؾمتٓم٤مقمتف، طمدود ذم ٟمٗم٘م٦م ُمـ

 زوضمٝم٤م سمٞم٧م ُمـ ظمرضم٧م هرسم٧م ٟم٤مؿمزة هل شمٙمقن أن سملم اًمتٗمريؼ جي٥م: يٕمٜمل 

 .ٟمٗم٘م٦م هل٤م ومٚمٞمس ُمٜمف، إذن سمدون

 

 : ..(52: 58/ 56/ واًمٜمقر اهلدى)



 الطالم نتاب





 حتزٍه دعٌى على دالز

 الطالم





 569 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرد قمغم دقمقى حتريؿ اًمٓمالق 

 يمؾرضورة إال ايمطالق حتريم دفموة فمعم ايمرد

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمـ إًمٞمف أيمره طمالًٓ  أطمؾ وٓ اًمٜمٙم٤مح، ُمـ إًمٞمف أطم٥م طمالًٓ  اهلل أطمؾ ُم٤م»

 ُمقوقع.  شاًمٓمالق

 يمت٤مب ُمـ يمثػم هب٤م يٚمٝم٩م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م [:اإلمام ومال]

 دم٤موسم٤مً ! ًميورة إٓ اًمٓمالق حتريؿ إمم اعمٞمؾ قمغم يٓمٌ٘مقن يٙم٤مدون ًمذيـا اًمٕمٍم: هذا

 وضمٝمٚمٝمؿ إيامهنؿ وٕمػ سم٥ًٌم يت٠مثرون اًمذيـ احلٙم٤مم سمٕمض رهم٤ٌمت ُمع ُمٜمٝمؿ

 وشمنميٕم٤مشمف، اإلؾمالُمل اًمديـ قمغم اًمٙمٗم٤مر يقضمٝمٝم٤م اًمتل سم٤محلٛمالت سم٢مؾمالُمٝمؿ

 اًمٓمالق ٘م٤معإي ُمـ متٜمع ىمقاٟملم أنٗمًٝمؿ قمٜمد ُمـ ومٞمنمقمقن اًمٓمالق، ُمٜمٝم٤م وظمّمقص٤مً 

 سمٕمض سم٠من قمٚمٛمٝمؿ ُمع ؾمٚمٓم٤من، ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م اسمتدقمقه٤م وذوط سم٘مٞمقد إٓ

: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمّمداىم٤مً  سمٞمٜمٝمؿ: اًمٓمالق شمنميع إمم ُمْمٓمرة رضمٕم٧م ىمد اًمٙم٤مومرة اًمدول

 إلطمدى إهن٤م شم٤مهللش. احلؼ أنف هلؿ يتٌلم طمتك أنٗمًٝمؿ وذم أوم٤مق ذم آي٤مشمٜم٤م ؾمٜمرهيؿ»

 وأن إي٤مهؿ، وشمْمٚمٞمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر سمت٠مثػم سمنميٕمتٝمؿ اعمًٚمٛملم سمٕمض يٙمٗمر أن اًمٙمؼم

 وه١مٓء ه١مٓء أؿمٌف ومام. أوئلؽ سمف يمٗمر سمام ًمّم٤محلٝمؿ اشم٤ٌمقم٤مً  وًمق ه١مٓء سمٕمض ي١مُمـ

 أىمرب أهيؿ اًمقؾمٞمٚم٦م رهبؿ إمم يٌتٖمقن يدقمقن اًمذيـ أوئلؽ»: ومٞمٝمؿ اهلل ىم٤مل سمٛمـ

  ! شحمذوراً  يم٤من رسمؽ قمذاب إن قمذاسمف وخي٤مومقن رمحتف ويرضمقن

 (416/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م ًٚمًٚم٦ماًم)

  ايمطالق زمتحريم يرصح من فمعم ايمرد

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

  .ُمقوقع .شاًمٕمرش ًمف هيتز اًمٓمالق وم٢من شمٓمٚم٘مقا، وٓ شمزوضمقا »



 571   غم دقمقى حتريؿ اًمٓمالقاًمرد قم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٙم٤مدون اًمذيـ اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم سمف يٚمٝم٩م احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م [:اإلمام ومال]

 اًم٘مٞمقد يْمع سمٕمْمٝمؿو وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل أب٤مطمف اًمذي اًمٓمالق سمتحريؿ يٍمطمقن

 .اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم! اًمزوج اظمتٞم٤مر سمٛمحض وًمقيم٤من اًمٓمالق، وىمقع عمٜمع اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 (.363/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)



 الطالم بيَة الزًاج





 575 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمزواج سمٜمٞم٦م اًمٓمالق 

 اظمسؾؿة نمغم من ايمطالق زمـقة ايمزواج

 أن ،اًمٙمٗمر سمالد ذم ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚم٤ٌمً  ظمرج اًمذي اعمًٚمؿ ًمٚمٓم٤مًم٥م حيؼ هؾ :ايمسمال

ٟمٞم٦م ُمـ يتزوج  ومؽمة سمٕمد ٓمٚم٘مٝم٤مويُ  يؽميمٝم٤م أن قمغم وشم٠ميمٞمده شمٌٞمٞمتف سمٞم٤مت ٟمٗمًف وذم ،ٟمٍما

 ح٤م ٟمٗمًف وسملم سمٞمٜمف إُمر وًمٙمـ ،ذًمؽ قمغم  ُمًٌ٘م٤مً  ُمٕمٝم٤م آشمٗم٤مق دون ،وحمددة ُمٕمٞمٜم٦م

 اًمٗمتٜم٦م؟ ُمـ ٟمٗمًف قمغم ظمٌم

 أن هق ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم ،اًمٞمقم يمت٤مسمٞم٦م يتزوج أن ؿم٤مسم٤مً  ٟمٜمّمح ٓ أوًٓ  :اجلواب

 سم٥ًٌم وشمًقء ،طمٞم٤مهتؿ شمٙمٗمٝمر سمٛمًٚمامت يتزوضمقن طمٞمٜمام ،ٚمؿاعمً اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػماً 

 وأبٞمٝم٤م أُمٝم٤م ُمـ أهٚمٝم٤م أظمالق ؾمقء ذًمؽ إمم يٜمْمؿ وىمد ،اعمًٚمٛم٦م اًمٌٜم٧م أظمالق ؾمقء

ٟمٞم٦م شمزوج إذا اعمًٚمؿ ي٘مقل ومامذا ،ذًمؽ آظمر إمم ،وأظمقاهت٤م وأظمٞمٝم٤م  أظمالىمٝم٤م ،سمٜمٍما

 ذيمر هل٤م ٜمخقةاًمو ًمٖمػمةا يم٤من إن ،ختتٚمػ وٟمخقهت٤م ،ذًمؽ وٟمحق ،وهمػمهت٤م وقم٤مداهت٤م

 .اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ٟمحـ قمٜمدٟم٤م قمام مت٤مُم٤مً  ومتختٚمػ ،قمٜمدهؿ

 إسم٤مطم٦م ذم سمذًمؽ سيح ىمرآن يم٤من وإن ،اًمزواج هذا سمٛمثؾ ٟمٜمّمح ٓ :ًمذًمؽ 

 أقمزاء اعمًٚمٛملم يمقن طم٤مًم٦م ذم ،اًمٙمت٤مسمٞم٦م يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ اهلل أب٤مح إٟمام وًمٙمـ ،ذًمؽ

 .اًمدول هتؿىمق ختِمك ،دٟمٞم٤مهؿ  ذم ،أظمالىمٝمؿ ذم ،ديٜمٝمؿ ذم أىمقي٤مء

 اعمًٚمٛمقن يم٤من إول اًمزُمـ ذم ،زُمـ إمم زُمـ ُمـ ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م وًمذًمؽ 

 ومٞمٙمقن ،ويًتٕمٌدوهنؿ ويًؽمىمقهنؿ ُمٜمٝمؿ اعمئ٤مت ويًت٠مهون ،اًمٙمٗم٤مر جي٤مهدون

يـ ؾمٕم٤مدة ؾم٥ٌم ،وآظمرهتؿ دٟمٞم٤مهؿ ذم ؾمٕم٤مدهتؿ ؾم٥ٌم إي٤مهؿ اؾمتٕم٤ٌمدهؿ  اعمًت٠مَهِ

ؽَمَ واعمُ  ٌَديـ لمىمِّ ًْ  أؾمٞم٤مدهؿ ٕن وذًمؽ :وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ءؾمٕمدا يّمٌحقن ،واعمًتٕم

 وهؿ ،سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ سمالدهؿ ذم جيدوهن٤م ٓ ُمٕم٤مُمٚم٦م يٕم٤مُمٚمقهنؿ يم٤مٟمقا  اعمًٚمٛملم

 ُمـ ،أصح٤مسمف إمم يقضمٝمٝم٤م  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل يم٤من اًمتل اًمتٕمٚمٞمامت سم٥ًٌم :أطمرار

 ُم٤م آظمر إمم ...ششمٚمًٌقن مم٤م وأخًٌقهؿ،شم٠ميمٚمقن مم٤م أـمٕمٛمقهؿ :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ

 .هذا ؾمقى أن أؾمتحي ٓ يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمـ هٜم٤مًمؽ
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 ىمقًمف ذم ،سمٕمد ومٞمام وىمٕم٧م اًمتل ،احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أؿم٤مر وىمد 

 إن  شسم٤مًمًالؾمؾ اجلٜم٦م إمم جيرون أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن» :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم

 اًمذي ،إلؾمالما إمم ونرُّ جُيَ  اًمٙمٗم٤مر ُمـ -اًمٜمّم٤مرى ُمـ أي- أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ

 .اًمًالؾمؾ ذم اجلٜم٦م إمم هبؿ ي١مدي

 ُمـ اؾمتذًمقا  طمٞم٨م ذه٧ٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمٕمزة اًم٘مقة ،مت٤مُم٤مً  ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمٞمقم 

 .اًمِمديد إؾمػ ُمع اًمقاىمع هق يمام ،اًمٜم٤مس أذل

ٟمٞم٦م شمزوج ؿم٤مسم٤مً  أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا  ٟمٞم٦م هذه ومًتٌ٘مك ،هٜم٤م إمم هب٤م ضم٤مء صمؿ سمٜمٍما  اًمٜمٍما

 جيرف يم٤من يمام ،اإلؾمالُمل اًمتٞم٤مر جيرومٝم٤م ٓ وؾمقف شمؼمضمٝم٤م قمغمو ديٜمٝم٤م قمغم اًمٖم٤مًم٥م ذم

 ،إؾمالُمل آؾمؿ طمٞم٨م ُمـ هق اعمجتٛمع هذا ٕن :اإلؾمالم سمٓم٤مسمع ومٞمٓمٌٕمٝمؿ إهى

 .يمذًمؽ ًمٞمس واىمٕمف طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ

 ،ُمٜمٝم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م إٓ اًمٞمقم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٞمقت ذم ُمثالً  اعمقضمقد وم٤مًمتٕمري 

 .ذًمؽ ُمـ أومًد يٙمقن ورسمام أوروسم٤م ذم اعمقضمقد يم٤مًمتٕمري

ٟمٞم٦م اًمزوضم٦م هذه :وم٢مذاً    أو جيره٤م اًمذي اجلق دمد ٓ ؾمقف ،هب٤م ي٠ميت طمٞمٜمام اًمٜمٍما

 .......  اإلؾمالم إمم يًحٌٝم٤م

  ؟هل شمًحٌف أو: ةمداطمؾ

 .أوًٓ  هذا ،اًمٕمٙمس يٙمقن ىمد ىمٚم٧م يمام أو :ايمشقخ

 شمٚمؽ يٜمقي أن إمم سمح٤مضم٦م هق ومٚمٞمس ،زوضم٦م اًمِم٤ٌمب ه١مٓء ُمـ شمزوج إن :شماكقاً 

 ٟمٗمًف ًمٞمحّمـ ومٝمق ،ؾمٜمقات أرسمع هٜم٤مك اًمدراؾم٦م  ذم ُمثالً  ؾمٞمٌ٘مك أنف وهل ،ًمٜمٞم٦ما

ٟمٞم٦م يتزوج اًمزٟم٤م ذم شم٘مع أن وًمٞمٛمٜمٕمٝم٤م  ُم٤م إذا يٓمٚم٘مٝم٤م أن ٟمٗمًف ذم ويٜمقي ،هٜم٤مك ُمـ ٟمٍما

 .سمٚمده إمم اًمرضمقع قمغم قمزم

 سم٤مٓؿمؽماط صقرشمف يم٤من وإن اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح ٕن :شمنمع ٓ أوًٓ  اًمٜمٞم٦م هذه :ًمف ٟم٘مقل 

ة اًمرضمؾ اعمتٜم٤ميمحلم سملم اًمٚمٗمٔمل  يقم إمم طمرم ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ٟمًخ ـمٌٕم٤م وهذا ،واعمرأ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م
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 ،سم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام» :اعمِمٝمقر احلدي٨م يتْمٛمٜمٝم٤م اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة سمؾ 

 سمٕمد يٓمٚم٘مٝم٤م أن يٜمقي وهق اُمرأة يتزوج أن وسملم اعمًٚمؿ سملم حتقل شٟمقى ُم٤م ًمٙمؾ وإٟمام

 ًمٙمـ ،إًمٞمٝم٤م يْمٓمر رضورة ذم أو ًمف وم٤مئدة اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ذم يم٤من ًمق هذا ،ؾمٜمقات أرسمع

ٟمٞم٦م يتزوج سمح٤مضم٦م ٟمٗمًف رأى ُم٤م إذا اًمِم٤مب هذا ذم رضورة ٓ طم٘مٞم٘م٦م  يٜمقي أن ،ٟمٍما

 ضمقاز ؾمٚمٗم٤مً  اًمنمع أقمٓم٤مه ىمد وهق اًمٜمٞم٦م هذه يٜمقي ح٤مذا هق فٕن :اًمًٞمئ٦م اًمٜمٞم٦م هذه

 .ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا ،اًمرضمؾ يِم٤مء طمٞمٜمام اًمتٓمٚمٞمؼ

 ُمٚمزم أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ،ذقم٤مً  شم٠مثػم هل٤م ويم٤من ٟمقاه٤م إذا اًمٜمٞم٦م هذه :أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ 

 يٙمقن إٟمام اًمٜمٞم٦م هذه يٕمٜمل ،اًمٜمٞم٦م هذه ٟمقى هق ح٤مذا وإٓ يٓمٚم٘مٝم٤م أن ؾمٜمقات أرسمع سمٕمد

 ذًمؽ ذم ُمٕمٜم٤م هق يم٤من وم٢من ،هل٤م شم٠مثػم ٓ أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ ،شم٠مثػم هل٤م يٙمقن ٓ وإٟمام شم٠مثػم هل٤م

 هذا عمثؾ -ٟمٔمـ يمام- شم٠مثػم هل٤م يم٤من وإن ،شم٠مثػم هل٤م ٞمسًم دام ُم٤م اًمٜمٞم٦م هذه يٜمقي ومٚمامذا

 سمٕمد ًمف سمدا ُم٤م إذا تٓمٚمٞمؼاًم طمري٦م ًمف أخٞمس ،سم٤مٕهمالل ٟمٗمًف ي٘مٞمد ح٤مذا ذٍ ومحٞمٜمئ ،اًم١ًمال

 .ؾمٜمقات أرسمع سمٕمد ُمش ؾمٜم٦م

ٟمٞم٦م اًمٗمت٤مة هذه اًمرضمؾ يتزوج ىمد يٕمٜمل   ُٓمس يد شمرد ٓ ومت٤مة وجيده٤م ،اًمٜمٍما

 إؾمالُمٞم٦م همػمة قمٜمده يم٤من إن ذئومحٞمٜم ،ج٤مزياعم سم٤معمٕمٜمك وًمٞمس احل٘مٞم٘مل سم٤معمٕمٜمك

 .ٟمٗمًف قمغم ومروٝم٤م اًمتل اعمدة ُميض ىمٌؾ شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م إمم ؾمٞمْمٓمر

 يتزوج وإٟمام ،اًمٜمٞم٦م هذه هذا اًمِم٤مب يٜمقي أن ووٕم٤م وٓ ذقم٤م ٓ وم٤مئدة ٓ :إذاً  

 أو اًمنمقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م وضمد إذا يٓمٚم٘مٝم٤م أن ًمف يٌٞمح اًمنمع أن قم٤مرف وهق اًمٗمت٤مة هذه

 .ٚم٘مٝم٤ميٓم أن آضمتامقمٞم٦م

 ًا،ٟم٤مدر وىمع هذا يم٤من وإن ُمرارا وىمع ي٘مع هذا ،ؾمٜمقات إرسمع هب٤م يتٛمتع وىمد 

 سمٕمد فأن ؾمٚمٗم٤م ٟمٗمًف رسمط ح٤مذا ذئومحٞمٜم ،اعمًٚمامت اًمزوضم٤مت ُمـ سمٙمثػم أطمًـ ومٞمجده٤م

 .اًم٘مٞمد هبذا ٟمٗمًف ي٘مٞمد ٓ أو اًم٘مٞمد هذا ُمـ ٟمٗمًف يٗمؽ ٓ ،ؾمٞمٓمٚم٘مٝم٤م ؾمٜمقات أرسمع

 ُمٕمف شمٕمقد أن وص٤محل٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ،اعمرأة هذه ُمع قمالىمتف ذم ٟمٔمر دراؾمتف اٟمتٝم٧م وم٢مذا 

 ذم ؾمقاء ،شمّمٚمح ُم٤م هذه واهلل ٓ ،ظمػم ذًمؽ ٕن :هب٤م يٕمقد ذئومحٞمٜم ،اإلؾمالم سمالد إمم
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 ،ٓ ،واًمٜمّم٤مرى قمٜمد ُمقضمقد يمام اًمزواج ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ،يٓمٚم٘مٝم٤م ؾم٥ٌم ُمـ أيمثر أو ؾم٥ٌم

 .سم٢مطم٤ًمن شمنيح أو سمٛمٕمروف وم٢مُم٤ًمك ُمرشم٤من اًمٓمالق

 أن إٓ أبك وم٢من ،يمت٤مسمٞم٦م ُمـ يتزوج أٓ ٟمٜمّمحف ؿم٤مب يوم٠م ،يمذًمؽ إُمر وم٢مذا 

 اًمًٜمقات شمٜمتٝمل أن سمٕمد يٓمٚم٘مٝم٤م سم٠منف ٟمٗمًف ي٘مٞمد ٓ :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمّمٞمح٦م شم٠ميت يتزوج

 ٓ وىمد اًمتٓمٚمٞمؼ يٌٓمئ وىمد اًمتٓمٚمٞمؼ يٕمجؾ وم٘مد ،ؿم٤مء ُمتك يٓمٚم٘مٝم٤م أن ًمف ٕن :اًمدراؾمٞم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤م يٓمٚمؼ

 (.. :33:53/   2/ واًمٜمقر اهلدى)

 واحلاصمة يمؾرضورة طالقايم زمـقة ايمزواج

 سمٕمث٦م ذم ُمٚمح٦م، ًميورة وذه٥م ،أُمريٙم٤م إمم ذه٥م رضمؾ: ؾم١مال إؾمح٤مق أبق

 ومٞمف، ًمف ظمٞم٤مر ٓ ُمْمٓمر ؾمٗمر ذم ذه٥م أو ذًمؽ، ٟمحق أو اعمًٚمٛملم ًمّم٤مًمح دراؾمٞم٦م

ة أتزوج أن زم جيقز هؾ: وم٘م٤مل يٗمتتـ، أن وخيِمك  ُمٕمٝم٤م أىميض: يٕمٜمل ُم١مىمت٤ًم، يم٤مومرة اُمرأ

 أـمٚم٘مٝم٤م؟ صمؿ ذًمؽ وٟمحق ًمزٟم٤ما ذم أىمع ٓ طمتك اًمٗمؽمة هذه

 هق اًم٘مْمٞم٦م، هذه ُمـ ضمداً  أن٤م أتٕمج٥م اًمٗمروٞم٦م، هذه يٗمؽمض هق وح٤مذا :ايمشقخ

 .يتزوضمٝم٤م

 .ٟمٕمؿ شمزوضمٝم٤م :مداطمؾة

 وإٓ هب٤م وم٤مطمتٗمظ إبد إمم ُمٕمف شمٌ٘مك أن أقمجٌف ،أقمجٌتف وم٢من ،ومٚمٞمتزوضمٝم٤م :ايمشقخ

  ؾمٜمتلم؟ عمدة زوضمٝم٤مأت أن٤م: ٟمٗمًف ذم ي٘مقل وح٤مذا اًمٗمروٞم٦م، هذه يٗمؽمض ح٤مذا ـمٚم٘مٝم٤م،

 سم٠من يٕمٚمؿ ٓ اعمًٚمؿ هذا يم٤من ًمق ومٞمام ؾمٚمٞمامً  شمٗمٙمػماً  يٕمتؼم أن ممٙمـ اًمتٗمٙمػم هذا

 ،اًمزُم٤من آظمر ديم٤مشمرة ُمـ يمثػم يدٟمدن يمام ًمٞمس وأنف ُم٤ٌمح، اإلؾمالم ذم اًمٓمالق

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ي٘مقًمقن طمٞمٜمام اإلؾمالم، ُمٗم٤مظمر ُمـ ًمٞمس سمام ويٗمخرون

 ش.اًمٓمالق هللا إمم احلالل أبٖمض»
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 صحٞمح وٓ اعمٕمٜمك حصحٞم همػم احلدي٨م هذا أن يٕمٚمؿ اعمًٚمؿ هذا يم٤من وم٢مذا 

ٟمٞم٦م اًمٙم٤مومرة هذه ومٚمٞمتزوج ُمٗمتقح، واًم٤ٌمب أُم٤مُمف اًمٓمالق أن ويٕمٚمؿ اعمٌٜمك،  أو اًمٜمٍما

 يًتّمحٌٝم٤م أن ًمف سمدا إن صمؿ اًمٖمرسمٞم٦م، اًمٌالد شمٚمؽ ذم قم٤مش ُم٤م ُمٕمٝم٤م وًمٞمٕمش اًمٞمٝمقدي٦م،

 أبداً  اخل٤مـمرة هلذه داقمل هٜم٤مك ومام ؾمٌٞمٚمٝم٤م، أظمغم وإٓ سمٕمد اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد إمم ُمٕمف

 اإلجي٤مب ذًمؽ ذم يِمؽمـمقن اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح يم٤من وإن اعمتٕم٦م، ٟمٙم٤مح إمم شمرؾمؾ هل اًمتل

 هذه ُمثؾ ي٠ًمخقا  طمتك إؿمٙم٤مل ومٞمف ومام ٟمٗمًف، ذم ذًمؽ ـمقى إٟمام وهذا واًم٘مٌقل،

 .إُمر  واٟمتٝمك يتزوضمٝم٤م اًم١ًمال،

 ومتّمػم ومؽمضمع ُمٕمل، ارضمٕمل: هل٤م أىمقل أهن٤م أظمِمك: ي٘مقل ٟمٗمًف هق ًمٙمـ :ؽممال

 .رأؾمف قمغم اًمٌٞم٧م شم٘مٚم٥م إومم

 هب٤م، يٕمقد أن ًمف سمدا قمٜمٝم٤م، اجلقاب ؾمٌؼ أن٧م سمتجٞمٌٝم٤م قمؿ اًمكمِّ  اًمّمقرة :ايمشقخ

 .وـمٚم٘مٝم٤م اعمِمٙمٚم٦م واٟمتٝم٧م اًمًالُم٦م ُمع اًم٘مٞم٤مُم٦م، قمٚمٞمف ؾمت٘مقم ًمٙمـ

 سمٜم٧م ُمـ ًمزواجا قمغم اسمٜمف أضمؼم رضمالً  أن إؿم٘مر قمٛمر أظمقٟم٤م ؾم١مال ضم٤مء :مداطمؾة

 اهلل شمقرم ُم٤م ومٌٕمد قمٜمف، رايض هق ُم٤م ٟمٞمتف ذم اإلضم٤ٌمر وهذا صم٤مٟمٞم٦م، واطمدة أي أو قمٛمف

 ومٝمؾ ـمٚم٘مٝم٤م، وومٕمالً  يٓمٚم٘مٝم٤م، واًمده يٛمقت ُم٤م سمٕمد ٟم٤موي يم٤من ٟمٞمتف وذم ـمٚم٘مٝم٤م، واًمده

 اعمج٤مل؟ هذا ذم شمدظمؾ هذه

 .سمٓمؾ ٓ أظم٤مك ُمٙمره ٕنف شمدظمؾ، ُم٤م ٓ، :ايمشقخ

 صحٞمح؟ زواضمف :مداطمؾة

 ًمٙمـ اإلٟم٤ًمن، قمٚمٞمٝم٤م حي٤مؾم٥م ٓ شمٕمٚمـ مل إذا أظمل ي٤م اًمٜمٞم٦م ٕن ٟمٕمؿ، :قخايمش

 .اًمًامء ُمـ ًمٞم٧ًم

 قمٜمٝم٤م ٟمٗمًف سف وسمٕمديـ محراء، ًمٞمٚم٦م يٕمٛمٚمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م أنف ـمقيالً  ومٙمر واطمد: يٕمٜمل 

 طمًـ هذا ًمٙمـ قمٜمف، ذًمؽ سف اإلؾمالم ين ُمـ هذا ،ُم٤م ُٕمرٍ  أو قمٜمٝم٤م سف أو

 قمروم٧م اعمٕم٤ميص، هذه ُمثؾ ذم يٗمٙمر أن ُمـ رهومٙم حيٗمظ إطمًـ ُمـ إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .يمٞمػ
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 اهلل إن» :ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ُم٠مظمقذ ومٝمذا 

 شمٙمٚمؿ ُم٤م دام ُم٤م: يٕمٜمل شسمف شمٕمٛمؾ أو شمتٙمٚمؿ مل ُم٤م أنٗمًٝم٤م سمف طمدصم٧م ُم٤م أُمتل قمـ زم دم٤موز

 .رء قمٚمٞمف ومٚمٞمس ُمٙمره وهق ؾمٞمام وٓ ،سم٤معمقوقع

 فمٚمامً  هذا يٙمقن أخٞمس :ًمٚمزواج سم٤مًمٜم٦ًٌم إؾمح٤مق أيب أظمٞمٜم٤م ًم١ًمال شمٕم٘مٞم٤ٌمً  :مداطمؾة

 أخٞمس اًمٓمالق قمغم وأس ُمًٚمٛم٦م، ًمف ُمٓمٞمٕم٦م ُمًٚمٛم٦م وأصٌح٧م اًمتزُم٧م إذا ًمٚمٛمرأة

 فمٚماًم؟ هذا يٙمقن

 أنف إلٟم٤ًمنًم سمدا ًمق فمٚمؿ، يٕمٜمل ًمٞمس ُمٚمٖمقم، يمالم هذا فمٚمؿ، هذا ًمٞمس :اجلواب

 فمٚمؿ هذا ومٓمٚم٘مٝم٤م، ُمٜمٝم٤م، أمجؾ ةومت٤م إمم شمتقق ٟمٗمًف ٕنف :اًمّم٤مئٛم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م زوضمتف يٓمٚمؼ

 وشمٔمٜمف؟ حتًٌف ومٞمام هل٤م

 .ذًمؽ أرى :مداطمؾة

 دًمٞمٚمؽ؟ ُم٤م ذًمؽ؟ شمرى :ايمشقخ

 .. دون اًمرضمؾ حيدده اًمٓمالق: يٕمٜمل :مداطمؾة

ضَم٤مُل ▬و ،شسم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام» أبدًا، :ايمشقخ اُُمقنَ  اًمرِّ  قَمغَم  ىَمقَّ

 
ِ
٤مء ًَ  .هذا قمٚمٞمؽ خيٗمك يمٞمػ ،♂اًمٜمِّ

 ومٜمزل ـمٚم٘مٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأن طمٗمّم٦م، طمدي٨م سمٚمٖمؽ ىمد أو ْٖم٧َم سُمٚمِّ  ىمد ًمٕمٚمؽ 

 أظمٚمص اُمرأة كدّ سمِ . شىمقاُم٦م ُم٦مصقا  وم٢مهن٤م طمٗمّم٦م راضمع»: ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ضمؼميؾ

 ـمالق أن ؿمؽ ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ـمٚم٘مٝم٤م ذًمؽ ُمع ىمقاُم٦م، صقاُم٦م هذه، ُمـ

 ،ٛم٦ميمٚم شم٘مقل صمقرهت٤م ذم اُمرأة ىمد ٟمٗمًف، وسملم سمٞمٜمف ؾم٥ٌم ومٞمف هٜم٤مك يٙمقن ىمد اًمرؾمقل

 .اًمًٜم٦م ذم ضمداً  همري٥م ذًمؽ ُمـ رء ضم٤مء وىمد

: شم٘مقل زوضمٝم٤م قمـ قمٜمف ٤مٟمفروٞم يم٤مٟم٧م إذا يم٤مٟم٧م أنف قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م: ُمثالً  

 همػمات ُمـ أؾمٚمقب: يٕمٜمل ،شإسمراهٞمؿ ورب» هم٤مو٦ٌم يمٜم٧م إذا أُم٤م ،شحمٛمد ورب ٓ»

 .اًمٜم٤ًمء
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 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل زوضم٦م صٗمٞم٦م قمـ شهيقدي٦م إٓ هل إنْ »: ُمثالً  يمذًمؽ 

 ذم هل ًمٙمـ ومٞمٓمٚم٘مٝم٤م، رضمؾ ىمٚم٥م دمرح يمٚمٛم٦م اًمّم٤محل٦م اعمرأة ُمـ يّمدر أن ومٛمٛمٙمـ

 ش.ىمقاُم٦م صقاُم٦م وم٢مهن٤م راضمٕمٝم٤م» ذًمؽ، قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م ومٝمذا هل، ُم٤م ٟمٕمؿ مجٚمتٝم٤م

 ُمـ ،اًمٜم٤ًمء أنّم٤مر طمقًمف يدٟمدن يمام اًمٓمالق ُمقوقع ذم إُمر ًمٞمس :ًمذًمؽ 

 اًمٜم٤ًمء شمٔمٚمٛمقن أنتق أن ،اإلؾمالم قمغم اًمتٌِمػمي٦م اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مهلجامت اعمت٠مثريـ اعمًٚمٛملم

 صح ُم٤م إطم٤مدي٨م هذه ُمـ يٜمٌِمقا  وىمٕمدوا طم٘مٞم٘م٦م، اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم ت٠مثري إًمخ، وو

 .اًمٜم٤ًمئل إورويب اًمٕم٘مؾ ،إورويب اًمٕم٘مؾ إمم ي٘مؽمسمقا  طمتك يّمح، مل وُم٤م ُمٜمٝم٤م

 إُمر وصؾ أنف شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ اعم٤ٌمح، اًمٓمالق دائرة ُمـ وٞم٘مقا  أهنؿ :اعمٝمؿ 

 .اًمزوج سمٞمد وًمٞمس اًم٘م٤ميض، سمٞمد اًمٓمالق أن اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ سمٕمض ذم

 ذقم٤ًم؟ ظمٓم٠م هذا وهؾ :مداطمؾة

 سملم اعمقضمقدة اًمٕمالىم٦م هل ُم٤م ،اًم٘م٤ميض يدريف ُم٤م وإٓ اخلٓم٠م، يمؾ :ايمشقخ

 .سم٤مهلل أقمقذ وزوضمف، اعمرء سملم يٗمًدوا طمتك ،اًمزوضملم

 سملم ُم٤م ـسمقاـم دظم٤مئؾ ذم يدظمؾ أن ًمف أجـ ُمـ ،سم٤مًمٕمدل حيٙمؿ أن ُمثالً  أرد ًمق

 .اًمزوضملم

 واًمنموط، اًم٘مٞمقد شمٚمؽ ومٞمف ًمٞمس -ؿمؽ سمال- اإلؾمالم ذم اًمٓمالق :أظمل ي٤م اعمٝمؿ 

 ارشم٤مح اًمتل زوضمتف يٓمٚمؼ ،وم٤مؾم٘م٤مً  يم٤من ُمٝمام ،ضم٤مئراً  يم٤من ُمٝمام إٟم٤ًمٟم٤مً  أتّمقر ٓ أن٤م صمؿ

 .ًم٥ًٌم إٓ ُمٜمٝم٤م،

ُم٤ًم، يٙمقن ىمد اًم٥ًٌم هذا: أىمقل أن٤م ًمٙمـ   ٛمتعيت أن يريد ٕنف يٓمٚم٘مٝم٤م هق ُمثالً  طمرا

 واوح هذا احلرام، إمم احلالل ُمـ يٜمت٘مؾ ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا ي٘مقًمقن، يمام اهلقى سمٌٜم٤مت

 .اًمٌٓمالن

ة يتزوج أن يريد هق: آٟمٗم٤مً  ُمثالً  ًمؽ رضسم٧م ًمٙمـ   ُمـ ؿم٤مء ُم٤م متتع مجٞمٚم٦م، اُمرأ

 وذم ٟمٗمًف ذم قمٛمٚمف يٕمٛمؾ اًمتقىم٤من سمدأ صمؿ ُمٜمٝم٤م، طم٤مضمتف وأظمذ قمٜمده سم٤مًمتل اًمتٛمتع

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ أن  ًمف سم٠مظمرى، يتزوج أن ومٓمٚم٥م ،ىمفؿمق طمرارة يٓمٗمئ أن وم٠مراد ،صدره
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 ،إومم وروٞم٧م ،اعمرأتلم سملم أو اًمٌٜمتلم سملم جيٛمع أن يًتٓمٞمع يم٤من إذا ًمٙمـ 

 ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬: اًم٘مرآين ٚمٜمصًم حت٘مٞمؼ ومٞمف وهذا أومم، ؿمؽ سمال يٙمقن ومٝمذا

ـَ    ُِم
ِ
٤مء ًَ  .[5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمثْٜمَك اًمٜمِّ

 هذا ذم ضمداً  صٕم٥م اًمزوضمتلم سملم اجلٛمع ضمدًا، صٕم٥م اًمزُم٤من هذا ذم ذاه ًمٙمـ 

 أطمد ُمـ ُمٜمٗمردة شمٙمقن وىمد اًمزوضملم، سملم ُمِمؽميم٦م شمٙمقن ىمد واًمّمٕمقسم٦م اًمزُم٤من،

 اًمزوضمتلم سملم مجٕم٧م وإذا ،ص٤محل٤مً  رضمالً  شمٙمقن ىمد وم٠من٧م إنثك، أو اًمذيمر اًمزوضملم

 قمغم شم٤ًمقمدك ٓ طمدامه٤مإ ًمٙمـ سم٤مًمنمع، ُمٕمروف هق يمام سم٤مًمٕمدل وشم٘مًؿ سمٞمٜمٝمام حتٙمؿ

 اًمزوضم٦م أهؾ أظمالق  ًمٗم٤ًمد اعمجتٛمع، أظمالق ًمٗم٤ًمد :احلديث٦م أو اًم٘مديٛم٦م إُم٤م ذًمؽ،

 .إظمرى أو إومم

 ٓ أن٤م ،اًمتٕمدد إسم٤مطم٦م ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ساطم٦م ُمـ اًمرهمؿ قمغم :وًمذًمؽ 

 .اًمث٤مين ًمٚمزواج شم٘مع اًمتل ًمٚمٛمِم٤ميمؾ :سم٤مًمزواج اًمٞمقم أنّمح

 أن عمًٚمؿ أنّمح ٓ ،اعم٘مٞمدات اعمخٞمالت ُمـ واًم٤ًٌمق قاًمًٞم٤م ذم اًمٙمالم ـمٌٕم٤مً  

 .اًمقاىمع ُمراقم٤مة سم٤مب ُمـ ٓ اًمنمع، سم٤مب ُمـ ًميورة، إٓ زوضمتف قمغم يتزوج

  (.. :39 :55/ 56/ واًمٜمقر اهلدى)



  الطالم يف اإلشواد





 585 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلؿمٝم٤مد ذم اًمٓمالق 

 ايمطالق صحة دم رشط اإلؾمفاد هل

 هؾ :وهق إًمٞمٝم٤م، ىم٧مرَّ ٓمَ شمَ  اًمتل اًمٓمالق سمٛم٠ًمخ٦م أجْم٤مً  قمالىم٦م ًمف ؾم١مال :ايمسمال

 اًمٓمالق؟ ًمّمح٦م ذط اإلؿمٝم٤مد

 صمؿ حمرم، اًمٌدقمل اًمٓمالق أن :اًمٕمٚمامء قمٜمد ىم٤مقمدة هٜم٤مك ٕن ٟمٕمؿ، :اجلواب

 ذ؟ٗمُ ٜمْ يَ  ٓ أم ذٗمُ ٜمْ يَ  هؾ ،اًمرضمؾ أوىمٕمف إذا ومٞمام ي٘مع اًمٌدقمل اًمٓمالق هؾ اظمتٚمٗمقا 

 هق وهذا يٜمٗمذ، ٓ: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ يٜمٗمذ، ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ: ًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن

 ذم أطمدث ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ي٘مع، ٓ اًمٌدقمل اًمٓمالق أن إصؾ

 .ص٤مطمٌف قمغم ُمردود: أي  شرد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م

 شداود أيب ؾمٜمـ» ذم طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م وشمذيمرٟم٤م اًم٘م٤مقمدة، هذه قمرومٜم٤م وم٢مذا 

 . سًمدقمٞم٤مً  ـمالىم٤م إؿمٝم٤مد سمٖمػم اًمٓمالق يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  اإلؿمٝم٤مد، اًمٓمالق ذم اًمًٜم٦م أن

 هق ًمٚمٜمٙم٤مح ًمٚمٌٜم٤مء، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمالق أن ذم قم٤مىمؾ يرشم٤مب ٓ أنف هذا إمم يْم٤مف

 ـم٤مئٚم٦م أُمقآً  قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمؼ داراً  يٌٜمل ،هيدُمٝم٤م صمؿ داراً  يٌٜمل وم٢مٟم٤ًمن ًمٚمدار سم٤مًمٜم٦ًٌم يم٤مهلدم

 اهلدم هن٤مر، ُمـ سم٤ًمقم٦م هدُمٝم٤م هدُمٝم٤م أراد ُم٤م إذا صمؿ وشمٙم٤مًمٞمػ، قمديدة، وأوىم٤مت

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ضمٝمقد إلٟم٤ًمنًم يْمٞمع ٕنف اًمٌٜم٤مء، ُمـ أصٕم٥م

 أهة إلىم٤مُم٦م إؾم٤مس يْمع وم٢مٟمام اعمًٚمؿ يتزوج طمٞمٜمام ًمألهة، سمٜم٤مءٌ  هق اًمٜمٙم٤مح 

 ش.قمدل وؿم٤مهدي سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل يٕمٚمؿ ومٙمٚمٜم٤م ُمًٚمٛم٦م،

 سمٜم٤مؤه، وهق ذقمٞم٤ًم، ٟمٙم٤مطم٤مً  يٕمتؼم ومال اًمٕمدول ِمٝمقداًم ومٞمف يتح٘مؼ مل ٟمٙم٤مح وم٠مي 

 .ًمٚمٌٜم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم يم٤مهلدم ومٝمق اًمٜمٙم٤مح هذا ُمـ أظمٓمر إٟمف ٤مىمٚمٜم اًمذي وم٤مًمٓمالق

  ًُم٤م إٟم٤ًمٟم٤م أن ذًمؽ وُمٕمٜمك اإلؿمٝم٤مد، ومٞمف يِمؽمط أن ي١ميد اًمًٚمٞمؿ واًمٜمٔمر اًمٕم٘مؾ 

َ  وَم٢ِمنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام وقمزم ىمرر ♂ قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ًمف وعو اًمٓمالق هذا وًمٙمـ اًمٓمالق، قمغم قمزم .[227:اًمٌ٘مرة]

 اًمٓمالق ٕن اًمٓمالق، هذا وىمقع عمٜمع يم٤مًمٕمرىمٚم٦م اًمقاىمع ذم هل اًمنموط وهذه ذوـم٤ًم،
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 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ومٙم٠من اإلؿمٝم٤مد، اًمًٜم٦م نإ وم٘م٤مل إهة، هدم ورائف ُمـ يؽمشم٥م ىمٚمٜم٤م يمام

 إذا يمام سم٤مًمِم٤مهديـ، وم٠مت شمٜمٗمٞمذه وأردت اًمٓمالق قمغم قمزُم٧م ًمق: ًمٚمٛمٓمٚمؼ ي٘مقل

 هق هذا ًمؽ، ٟمٙم٤مح ومال وإٓ سم٤مًمِم٤مهديـ، وأت اًمقزم ذنإ ذومخ شمٜمٙمح أن أردت

 .اًم١ًمال ذاك قمـ اجلقاب

 ايمطالق فمعم اإلؾمفاد

 ؟ٓ أم اًمٓمالق قمغم يِمٝمد أن جي٥م هؾ ـمٚمؼ رضمؾ إذا :مداطمؾة

 .سمد ٓ :ايمشقخ

 ؟يِمٝمد هؾ زوضمتف يرضمع أن أراد إذاو :مداطمؾة

 .سمد ٓ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .دسم ٓ إُمريـ ُمـ يمؾ ذم :ايمشقخ

 (11 :38 :11/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمطالق فمعم اإلؾمفاد

 اًمٓمالق؟ ي٘مع ومٝمؾ ـمالىمف، قمغم يِمٝمد ومل ـمٚمؼ رضمؾ :مداطمؾة

 .ُيِمٝمد طمتك ٘م٤مً ٕمٚمَ ُمُ  يٌ٘مك :ايمشقخ

 (11 :16 :42/ 421/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾمفود زمدون ايمطالق 

 ي٘مع؟ ٓ ؿمٝمقد سمدون اًمرضمؾ ـمٚمؼ إذا :مداطمؾة

 .اًمًٜم٦م ظمالف :ايمشقخ
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 .يِمٝمد أن ٓإ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 اإلؿمٝم٤مد؟ قمٜمد اًمٓمالق وىمع إج٤مم صمالصم٦م سمٕمد أؿمٝمد إذا يٕمٜمل :مداطمؾة

ر دًمٞمؾ واإلؿمٝم٤مد قمٚمٞمف، ُمٍماً  سم٘مل إذا :ايمشقخ  .اإلسا

 ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :مداطمؾة

 ...اًمًٜم٦م :ايمشقخ

 اًمنمـمٞم٦م؟ احلدي٨م ذم اًمًٜم٦م يمٚمٛم٦م ُمـ يٗمٝمؿ هؾ شمٕمٜمل، اًمنمـمٞم٦م اًمًٜم٦م :مداطمؾة

 وًمٞمس ،شُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ» سمٛمٕمٜمك، اًمًٜم٦م ٕن :ـمٌٕم٤مً  :يمشقخا

 اًمٗمريْم٦م؟ دون سمٛمٕمٜمك اًمًٜم٦م

 اًمٓمالق؟ ًمٗمظ شم٤مريخ ُمـ أم ،اإلؿمٝم٤مد شم٤مريخ ُمـ اًمٕمدة شمٕمتؼم وُمتك :مداطمؾة

 .اإلؿمٝم٤مد... :ايمشقخ

  (11 :48: 37/ 412/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (11 :49: 19/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾمفود زمغغم ايمطالق ضمؽم

 سمدقمل؟ ؿمٝمقد سمٖمػم اًمٓمالق :ايمسمال

 ؟ؿمٝمقد :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

م ،اًمنمع ظمالف هق سمدقمل؟ يمٞمػ :ايمشقخ  .طمرا

 اًمنمع؟ ظمالف احل٤مئض وـمالق :مداطمؾة

 .طمرام ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ



 586   اإلؿمٝم٤مد ذم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ـمٝمره٤م؟ ذم ضمقُمٕم٧م اًمتل اعمرأة وـمالق :مداطمؾة

 .يمذًمؽ :ايمشقخ

 ومٞمف، ضمقُمٕم٧م ـمٝمر ذم اًمتل اعمرأة وـمالق احل٤مئض ـمالق أوىمٕمتؿ يمٞمػ :مداطمؾة

 .اًمِمٝمقد وضمقد ًمٕمدم ًمٚمِمٝمقد،.. اًمٌدقمل ـمالق شمقىمٕمقا  ومل

 .دًمٞمؾ ًمقضمقد :ايمشقخ

 .اعمِمٝمقد همػم ـمالق سمدقمل، اًمٓمالق هذا أن يٗمٞمد هذا اًمدًمٞمؾ :مداطمؾة

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمًٜم٦م ُمٗمٝمقم ُمـ هب٤م أتٞم٧م أن٧م سمدقمل سمس ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ومٛمـ ؿم٤مهديـ، يِمٝمد أن يٓمٚمؼ عمـ ًمًٜم٦ما اًمًٜم٦م، قمٜمد ٟم٘مػ أن ومٜمحـ :ايمشقخ

 .ظم٤مًمػ وم٘مد اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ

ةًم اًمٓمالق يقضم٥م واًم٘مرآن :مداطمؾة  قمدهت٤م؟ ُمًت٘مٌٚم٦م ٚمٛمرأ

 طم٤مئض، وهل ـمٚم٘مٝم٤م أنف ومٞمف اًمذي ،قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء هذا :ايمشقخ

 .احل٤مئض سمٓمالق ُمٚمحؼ ومٝمذا قمٚمٞمف، وٟمٗمذت

 .ومٞمف ضمقُمٕم٧م ـمٝمر ذم اًمذي سم٤مًمٓمالق :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .اًمٕمدة ُمًت٘مٌٚم٦م همػم ٕهن٤م :طمؾةمدا

 .ضم٤مء قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم يمٚمف :ايمشقخ

 .واطمدة وم٤مًمٕمٚم٦م :مداطمؾة

  (11 :32: 45/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

  (11 :32: 32/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

  (11 :35: 11/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11 :16 :28/ 421/واًمٜمقر اهلدى)  



 الثالث بلفظ الطالم
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 شمالث زمؾػظ ايمطالق

 اُمرأتف ـمٚمؼ إٟمف: وم٘م٤مل رضمؾ ومج٤مءه قم٤ٌمس اسمـ قمٜمد ضمٚم٧ًم: »ىم٤مل جم٤مهد قمـ»

 صمؿ إمحقىم٦م ومػميم٥م أطمديمؿ يٜمٓمٚمؼ: ىم٤مل صمؿ إًمٞمف راده٤م أنف فمٜمٜم٧م طمتك ومًٙم٧م صمالصم٤م

،  اهلل شمتؼ مل وإٟمؽش خمرضم٤مً  ًمف جيٕمؾ اهلل يتؼ وُمـ: »ىم٤مل اهلل وإن. قم٤ٌمس اسمـ ي٤م: ي٘مقل

 .خمرضم٤م ًمؽ أضمد ومٚمؿ

 .صحٞمحش.256 ـ 2/253» داود أبق رواهش اُمرأتؽ ُمٜمؽ وم٤ٌمٟم٧م رسمؽ قمّمٞم٧م

 إذا: »قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ أجقب قمـ زيد سمـ مح٤مد وروى: »داود أبق ىم٤مل

 ش.واطمدة ومٝمك،  واطمد سمٗمؿش صمالصم٤م ـم٤مًمؼ أن٧م» ىم٤مل

، قم٤ٌمس يذيمراسمـ مل،  ىمقًمف هذا قمٙمرُم٦م قمـ أجقب قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ورواه

 ش.قمٙمرُم٦م ىمقل وضمٕمٚمف

 زوضمٝم٤م ُمـ شمٌلم اًمثالث اًمٓمالق أن هق قم٤ٌمس اسمـ وىمقل: »داود أبق ىم٤مل صمؿ

 ظمؼم ُمثؾ هذا،  همػمه زوضم٤م شمٜمٙمح طمتك ًمف حتؾ ٓ،  هب٤م ُمدظمقل وهمػم هب٤م ُمدظمقٓ

 .قمٜمف رضمع إٟمف صمؿ،  ومٞمف ىم٤مل اًمٍمف

 ش.قم٤ٌمس اسمـ يٕمٜمك

 ٓسمـ ىم٤مل اًمّمٝم٤ٌمء أب٤م أن: »ـم٤موس قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده داود أبق ؾم٤مق صمؿ

،  سمٙمر وأبك،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك قمٝمد قمغم واطمدة دمٕمؾ اًمثالث يم٤مٟم٧م إٟمام أتٕمٚمؿ: قم٤ٌمس

 ش.ٟمٕمؿ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل قمٛمر؟ إُم٤مرة ُمـ وصمالصم٤م

 .وهمػمهؿ وأمحد واًمٜم٤ًمئكش صحٞمحف» رم ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 اعم٠ًمخ٦م هذه رم ًمف يم٤من قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ أن داود أبك يمالم وظمالص٦م

 ي٘مقل ومٙم٤من،  ىمقٓن فاًمٍم ُم٠ًمخ٦م رم ًمف يم٤من يمام،  ىمقٓن صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق وهك

 سمٚمٖمف صمؿ،  ٟم٘مدا سم٤مًمديٜم٤مريـ واًمديٜم٤مر،  سم٤مًمدرمهلم اًمدرهؿ سف سمجقاز إُمر أول رم
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: ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م هذه رم ًمف يم٤من ومٙمذًمؽ،  سم٤مًمٜمٝمك وأظمذ،  ىمقًمف ومؽمك،  قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص هنٞمف

 .صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق وىمقع: أطمدمه٤م

 .قمٜمف اًمرواي٤مت أيمثر وقمٚمٞمف

 .صحٞمح٦م وهك،  قمٜمف قمٙمرُم٦م ٦مرواي رم يمام وىمققمف قمدم: وأظمر

 يِمٝمد اعمرومقع قمٜمف ـم٤موس طمدي٨م وم٢من،  سمخالومٝم٤م قمٜمف اًمٓمرق أيمثر يم٤من وإن وهك

 .هل٤م

 همػم ُمـ قمٜمف اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح احلدي٨م هلذا،  قمٜمدٟم٤م اًمقاضم٥م هق هب٤م وم٤مٕظمذ

 اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ًمف اٟمتٍم وم٘مد،  اجلامهػم ظم٤مًمٗمف وإن،  ـمريؼ

 اًمِمٗم٤مء ومٗمٞمٝم٤م،  يمتٌٝمام إمم ومٚمػمضمع،  ذًمؽ رم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ؿم٤مء ٛمـوم،  وهمػممه٤م اًم٘مٞمؿ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن واًمٙمٗم٤مي٦م

 أظمرضمف ىمد وهمػمه ُمًٚمؿ سمرواي٦م اعمت٘مدم قم٤ٌمس اسمـ قمـ ـم٤موس طمدي٨مش: وم٤مئدة»

 واطمدة ضمٕمٚمقه٤م هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ صمالصم٤م اُمرأتف ـمٚمؼ إذا اًمرضمؾ يم٤من: »سمٚمٗمظ داود أبق

 ش.هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ: »ومٞمف ومزاد...ش.  سمٙمر وأبك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم

 ش .3355ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» رم طم٘م٘متف يمام،  ُمٜمٙمرة زي٤مدة وهك

 ش2133) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء)

 ومبل زمام واضمدة ايمثالث ايمطؾؼات اضمتساب سمؼققد فمعم ايمرد

 اظمرأة فمعم ايمدطمول

 قمٝمد قمغم واطمدة ضمٕمٚمقه٤م هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ صمالصم٤م اُمرأتف ـمٚمؼ إذا اًمرضمؾ يم٤من»

 ومٞمٝم٤م، شمت٤مسمٕمقا  ىمد اًمٜم٤مس رأى ومٚمام قمٛمر، إُم٤مرة ُمـ وصدرا سمٙمر، وأيب ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .اًمًٞم٤مق هبذا ُمٜمٙمر .شقمٚمٞمٝمؿ أضمٞمزهـ ش:قمٛمر يٕمٜمل» ىم٤مل
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 سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م ش:559 - 7/558» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ش2399» داود أبق أظمرضمف 

 همػم قمـ أجقب قمـ زيد سمـ مح٤مد طمدصمٜم٤م: اًمٜمٕمامن أبق طمدصمٜم٤م: ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد

 قم٤ٌمس ٓسمـ اًم١ًمال يمثػم يم٤من اًمّمٝم٤ٌمء أبق: ًمف ي٘م٤مل رضمال أن»:ـم٤مووس قمـ واطمد

 ضمٕمٚمقه٤م هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ صمالصم٤م اُمرأتف ـمٚمؼ إذا يم٤من اًمرضمؾ أن قمٚمٛم٧م أُم٤م: ىم٤مل

 اسمـ وىم٤مل قمٛمر؟ إُم٤مرة ُمـ وصدرا سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم واطمدة

 واؾمٛمف اًمٜمٕمامن سم٠ميب قمٜمدي ُمٕمٚمقل إؾمٜم٤مد اوهذ: ىمٚم٧م .ش..اًمرضمؾ يم٤من سمغم: قم٤ٌمس

 وصٗمف اظمتٚمط، يم٤من وم٘مد صم٘م٦م يم٤من وإن وهق قم٤مرم، وًم٘مٌف اًمًدود اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد

 أيب اسمـ وىم٤مل وهمػمهؿ، واًمدارىمٓمٜمل واًمٜم٤ًمئل داود أبق ُمٜمٝمؿ إئٛم٦م ُمـ مج٤مقم٦م سمذًمؽ

 قمٛمره، آظمر ذم اظمتٚمط: ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧مش: »4/3/39ش»واًمتٕمديؾ اجلرح»ذم طم٤مشمؿ

  .شصحٞمح ومًامقمف آظمتالط ىمٌؾ ُمٜمف ؾمٛمع ومٛمـ قم٘مٚمف وزال

 وٓ اًمث٘م٦م، اًمدىمٞم٘مل ضمٕمٗمر أبق وهق ُمروان اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م

 ذم قم٤مرم ظمقًمػ وم٘مد أرضمح، قمٜمدي وهذا سمٕمده؟ أم آظمتالط ىمٌؾ ُمٜمف أؾمٛمع ٟمدري

 إسمراهٞمؿ قمـ أجقب قمـ: وم٘م٤مل زيد سمـ مح٤مد قمـ طمرب سمـ ؾمٚمٞمامن ومرواه. وُمتٜمف إؾمٜم٤مده

 ُمًٚمؿ أظمرضمف .شهب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ»:ومٞمف يذيمر مل أنف إٓ سمف، ـم٤مووس قمـ ُمٞمنة اسمـ

 ُمًٚمؿ سمـ قمٗم٤من ٟم٤م ش:3/26» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وىم٤مل ش.7/556» واًمٌٞمٝم٘مل ش4/382»

 أظمرضمف .سمف زيد سمـ مح٤مد ٟم٤م: ٟمٕمٞمؿ أيب سمـ حمٛمد ورواه .سمف زيد سمـ مح٤مد ٟم٤م: ىم٤مل

 شمٗمرد ُمٜمٙمرة، ٟم٘مؾ مل إن ؿم٤مذة زي٤مدة ومٝمل .صدوق ٟمٕمٞمؿ أيب واسمـ ،ش445» اًمدارىمٓمٜمل

 رواه يمام أبٞمف قمـ احلدي٨م روى ىمد ـم٤مووس سمـ اهلل قمٌد أن ذًمؽ وي١ميمد .قم٤مرم هب٤م

 ش2/96» واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف .اًمزي٤مدة سمدون قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده طمرب سمـ ؾمٚمٞمامن

 واحل٤ميمؿ ش3/534» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ش444» واًمدارىمٓمٜمل ش2/53» واًمٓمح٤موي

 .اًمذهٌل وواوم٘مف ،شخيرضم٤مه ومل اًمِمٞمخلم ذط قمغم حٞمحص»:وىم٤مل ش2/396» أجْم٤م

 اًمرواي٤مت ومٝمذه: ىمٚم٧م .ُمًٚمؿ قمغم اؾمتدرايمٝمام ذم ومه٤م أهنام إٓ ىم٤مٓ، يمام وهق: ىمٚم٧م

 يْمٌٓمف، مل وًمذًمؽ آظمتالط، سمٕمد سم٤محلدي٨م طمدث إٟمام قم٤مرُم٤م أن قمغم شمدل اًمّمحٞمح٦م

 حمٗمقفم٦م ػمهم ؿم٤مذة ًمذًمؽ ومٝمل اًمزي٤مدة شمٚمؽ وزاد ومٞمف، أجقب ؿمٞمخ اؾمؿ حيٗمظ ومٚمؿ

 إؾمٜم٤مد ومّمحح اًم٘مٞمؿ: اسمـ اًمٕمالُم٦م قمغم اًمٕمٚم٦م هذه ظمٗمٞم٧م وىمد ومٞمٝم٤م، اًمث٘م٤مت عمخ٤مًمٗمتف
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 ،ش233و 3/249» قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ قمغم ذًمؽ واٟمٓمغم ،ش4/33ش»اعمٕم٤مد زاد»ذم احلدي٨م

 :سم٘مقًمف ش5/324ش»اًمًٜمـ خمتٍم»ذم اعمٜمذري وأقمٚمف

 احلدي٨م ظًمٗم شم٘مٞمٞمد جيقز ومال ذًمؽ قمروم٧م وإذا .شجم٤مهٞمؾ ـم٤مووس قمـ اًمرواة»

 هب٤م اعمدظمقل يِمٛمؾ ومٝمق إـمالىمف قمغم شمريمف يٜمٌٖمل سمؾ اًمٌٞمٝم٘مل، ومٕمؾ يمام هب٤م، اًمّمحٞمح

 قمٝمد قمغم اًمٓمالق يم٤من»:شُمًٚمؿ صحٞمح»ذم احلدي٨م ًمٗمظ وإًمٞمؽ هب٤م، اعمدظمقل وهمػم

 وم٘م٤مل واطمدة، اًمثالث ـمالق قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؾمٜمتلم سمٙمر، وأيب ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أُمْمٞمٜم٤مه ومٚمق أن٤مة، ومٞمف هلؿ يم٤مٟم٧م ىمد أُمر ذم اؾمتٕمجٚمقا  ىمد اًمٜم٤مس إن: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 طمٙمؿ اًمٓمالق هذا أن قمغم اجلدل ي٘مٌؾ ٓ ٟمص وهق: ىمٚم٧م .شقمٚمٞمٝمؿ وم٠مُمْم٤مه قمٚمٞمٝمؿ،

 سمٙمر، أيب ظمالوم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ جلري٤من ُمٜمًقخ همػم صم٤مسم٧م حمٙمؿ

 ُمٜمف سم٤مضمتٝم٤مد سمؾ قمٜمده آظمر سمٜمص خي٤مًمٗمف مل اهلل ريض قمٛمر وٕن قمٛمر، ظمالوم٦م وأول

 ىمد اًمٜم٤مس إن»:ىمقًمف سمذًمؽ يِمٕمر يمام خم٤مًمٗمتف ذم إُمر أول ىمٚمٞمال شمردد وًمذًمؽ

 واًمؽمدد اًمت٤ًمؤل هذا ُمثؾ ًمٚمح٤ميمؿ جيقز ومٝمؾ ،ش..قمٚمٞمٝمؿ أُمْمٞمٜم٤مه ومٚمق.. اؾمتٕمجٚمقا 

 أن قمغم يدلشاؾمتٕمجٚمقا  ىمد»:ىمقًمف وم٢من وأجْم٤م، ! سمذًمؽ؟ ٟمص قمٜمده ًمقيم٤من

 ُمـ صمالصم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٞمفيٛمْم أن اًمراؿمد، اخلٚمٞمٗم٦م ومرأى يٙمـ، مل أن سمٕمد طمدث آؾمتٕمج٤مل

 اًمذي اعمحٙمؿ احلٙمؿ يؽمك أن يمٚمف هذا ُمع جيقز ومٝمؾ واًمت٠مدي٥م، هلؿ اًمتٕمزيز سم٤مب

 ًمٕمٛمر سمدا رأي أضمؾ ُمـ قمٛمر، ظمالوم٦م وأول سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف أمجع

 شمٌٕم٤م ظمالومتف أول سمف هق طمٙمؿ اًمذي طمٙمٛمف ويؽمك سم٤مضمتٝم٤مده، ومٞم١مظمذ ومٞمف، واضمتٝمد

 اإلؾمالُمل، اًمٗم٘مف ذم وىمع ُم٤م قمج٤مئ٥م عمـ هذا إن مهللا ! سمٙمر؟ وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل

 هذا ذم اًمٓمالق طمقادث يمثرت وىمد ؾمٞمام ٓ اًمٕمٚمامء، أهي٤م اعمحٙمٛم٦م اًمًٜم٦م إمم ومرضمققم٤م

 أيمت٥م طملم وأن٤م .اًمٕم٤مئالت ُمئ٤مت سمف شمّم٤مب ُمًتٓمػم سمنم شمٜمذر ُمدهِم٦م يمثرة اًمزُمـ

 ذم ٙمؿاحل هذا أدظمٚم٧م ىمد وؾمقري٤م يمٛمٍم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض أن أقمٚمؿ هذا

 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ذًمؽ أدظمٚمقا  اًمذيـ إن: أىمقل أن اعم١مؾمػ ُمـ وًمٙمـ اًمنمقمٞم٦م، حم٤ميمٛمٝم٤م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ًمرأي ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمدا وإٟمام اًمًٜم٦م، إطمٞم٤مء سمداومع ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يٙمـ مل اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم

 اعمّمٚمح٦م ٕن سمؾ سم٤محلدي٨م، ُمدقمؿ ٕنف ٓ سمرأجف أظمذوا إهنؿ أي احلدي٨م، هلذا اعمقاومؼ

 أىمقاهلؿ يدقمٛمقن ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ضمؾ وم٢من وًمذًمؽ ،زقمٛمقا  سمف إظمذ اىمتْم٧م



 595 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث 

 قمـ اؾمتٖمٜمقا  ىمد سمؾ هب٤م، هلؿ قمٚمؿ ٓ ٕهنؿ سم٤مًمًٜم٦م، اًمٞمقم خيت٤مروهن٤م اًمتل واظمتٞم٤مراهتؿ

 اعمّمٚمح٦م شم٘مدير ذم يرضمٕمقن وإًمٞمٝم٤م حيٙمٛمقن، هب٤م اًمتل آرائٝمؿ، قمغم سم٤مٓقمتامد ذًمؽ

 سمف اًم٘مري٥م ُٕمسسم٤م يم٤مٟمقا  اًمذي احلٙمؿ يٖمػموا أن ٕنٗمًٝمؿ يًتجٞمزون هب٤م اًمتل

 ُمذه٤ٌم أوشمريمقا  طمٙمام همػموا إن أهنؿ أوده وم٤مًمذي هذه، اًمٓمالق يمٛم٠ًمخ٦م اهلل، يديٜمقن

 قمغم ىم٤مسا  ذًمؽ يٙمقن ٓ وأن ًمٚمًٜم٦م، ُمٜمٝمؿ اشم٤ٌمقم٤م ذًمؽ يٙمقن أن آظمر، ُمذه٥م إمم

 قم٤ٌمداهتؿ إمم ذًمؽ يتٕمدوا أن جي٥م سمؾ اًمِمخّمٞم٦م، وإطمقال اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م إطمٙم٤مم

  !يٗمٕمٚمقن ٚمٕمٚمٝمؿوم هبؿ، اخل٤مص٦م وُمٕم٤مُمالهتؿ

 (.275-271/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 شمالشمًا: شمالشمًا زمؾػظ ايمطالق إيؼاع دم رصيح صحقح ضمديث يوصمد ال

 [:اإلمام ومال]

 شمٖمؽم ومال صمالصم٤ًم، - صمالصم٤مً  سمٚمٗمظ اًمٓمالق إي٘م٤مع ذم سيح صحٞمح طمدي٨م يقضمد ٓ

 ُمع يتٗمؼ وم٢مٟمف ٟمٗمًف: قمغم ُمِمٗمؼ همػم وم٢مٟمف :شاإلؿمٗم٤مق»يمت٤مسمف ذم اًمٙمقصمري سمٙمالم

ومف  همػم ذم أنف قمغمشُمًٚمؿ صحٞمح»ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يمت٠مويٚمف اًمًٜم٦م: قمـ اٟمحرا

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمت٥م ومٚمػماضمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلؼ ُمٗمرق أراد وُمـ! هب٤م اعمدظمقل

  .قمٜمٝم٤م واًمذاسملم اًمًٜم٦م أئٛم٦م ُمـ وهمػمه٤م اًم٘مٞمؿ اسمـ واإلُم٤مم شمٞمٛمٞم٦م

 (.235/ 8) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 مـه اصمتفاًدا شمالشماً  ةايمثالشم ايمطؾؼات فمؿر كػذ

 :قم٤ٌمس ٓسمـ ىم٤مل اًمّمٝم٤ٌمء أب٤م أن: أبٞمف قمـ ـم٤موس اسمـ قمـ

 وصمالصم٤مً  سمٙمر، وأيب ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد قمغم واطمدةً  دُمَْٕمُؾ  اًمثالث يم٤مٟم٧م أنام أتٕمٚمؿ

 قمٛمر؟ إُم٤مرة ُمـ

 .ٟمٕمؿ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل
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 احل٤ميمؿ وصححف. ُمًٚمؿ وأظمرضمف. اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م» 

: اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل: رواي٦م ذم ُمًٚمؿ وزاد. اًمذهٌل وواوم٘مف ،اًمِمٞمخلم ذط قمغم

 وم٠مُمْم٤مه قمٚمٞمٝمؿ، أُمْمٞمٜم٤مه ومٚمق أن٤مة: ومٞمف هلؿ يم٤مٟم٧م ىمد أُمر ذم اؾمتٕمجٚمقا  ىمد اًمٜم٤مس إن

  . شقمٚمٞمٝمؿ

 ُمًٚمؿ قمٜمد -ُمٕمٛمر ًمزي٤مدة شمِمٝمد اًمٓمرق وهذه [:ىم٤مل صمؿ ـمرىمف اإلُم٤مم ظمرج]

 صمالصم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمذه٤م إٟمام ٜمفقم اهلل ريض قمٛمر أن ذم سحي٦م وهل اعمت٘مدُم٦م، -وهمػمه

 شم٤ًمءل أو شمردد وٓ ذًمؽ، سمخالف ذًمؽ ىمٌؾ ًمٞمحٙمؿ يٙمـ مل وإٓ قمٜمده: ُمـ سم٤مضمتٝم٤مد

 .صمالصم٤مً  شمٜمٗمٞمذه٤م ذم

 اسمـ وشمٚمٛمٞمذه ،شاًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اعم٠ًمخ٦م ذم اًم٘مقل ومّمؾ وىمد

 ؿم٤مء ومٛمـ رء: يٜمًخف مل حمٙمؿ، احلدي٨م أن وأثٌت٤م وهمػمه، شاعمقىمٕملم إقمالم» ذم اًم٘مٞمؿ

 .إًمٞمٝمام ومٚمػمضمع اًمًٌط

 ش417-416/ 6) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح)

 فمام زمايمثالث ايمطالق ضمؽم فمـه اهلل ريض فمؿر يغغم ىمقف ومقل يمو

 ايمـبوي ايمعفد دم ىمان

 .واطمدة ـمٚم٘م٦م يٕمتؼم اًمثالث سمٚمٗمظ ٓمالقاًم :ايمشقخ

 ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس ومٞمف قمٜم٤م، خيتٚمػ ُمِم٤ميمؾ ومٞمف طمّمؾ قمٛمر أنف اًم١ًمال سمس :مداطمؾة

 .واطمد جمٚمس ذم يم٤من وًمق صمالصم٦م يٕمتؼم اًمثالث رأى أنف ىم٤مل ـأفم قمٛمر

 جمٚمس ذم ـمٚم٘م٤مت صمالث ـمٚمؼ ُمـ ذم حيٙمؿ يم٤من ظمالومتف أول ذم قمٛمر :ايمشقخ

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ىمٌٚمف، عمـ شمٌٕم٤مً  واطمدة ـمٚم٘م٦م يٕمتؼمه يم٤من واطمد،

 اذهٌل :اًمٓمالق هذا[ ذم يت٤ًمهٚمقن] اًمٜم٤مس وضمد ح٤م صمؿ اًمّمديؼ، سمٙمر أبق ًمٚمخٚمٞمٗم٦م

 أنف سمدًمٞمؾ صمالصم٤ًم، قمٚمٞمٝمؿ جيٕمٚمٝم٤م أن اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ هق ومرأى سم٤مًمثالصم٦م، ـمٚم٘م٧م

 .صمالصم٤مً  ومجٕمٚمٝم٤م صمالصم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ًمق إٟمف: ىم٤مل يٜمٗمذ، أن ىمٌؾ ومٙمر
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 طم٤مًمف يِم٤مور واطمد أنف سم٤مًمنمع، قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤مً  يم٤من ُم٤م ؾمٌٞمؾ هق ًمٞمس وهذا 

 صمؿ رء أن ًمف يٌدو يٙمقن ممٙمـ تٝم٤مدي،اضم أُمر إمم يٕمقد  هذا إٟمام ٓ، أم هٙمذا ٟمٕمٛمؾ

 .ٟمٗمذه يمذًمؽ ويم٤من يٜم٘مْمف، صمؿ أن ًمف يٌدو ممٙمـ قمٜمف يؽماضمع

 .ذًمؽ قمغم وسم٘مل :مداطمؾة

 هذا إمم -إؾمػ ُمع- سمٕمده ُمـ ضم٤مء ذًمؽ وقمغم ،ذًمؽ قمغم اؾمتٛمر :ايمشقخ

د اًمٕمٍم،  ىمٌٚمٝمؿ، يم٤من ُمـ شم٘مٚمٞمد قمٚمٞمٝمؿ همٚم٥م وُم٤م سمّمػمهتؿ، اهلل ومتح اًمذيـ ُمـ إومرا

 اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ ذيمره٤م اًمتل اًمرواي٦م يٙمقن أن ًمتٛمٜمٞمٜم٤م سم٤مهلقى اًمديـ يم٤من وًمق

 اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق شمٜمٗمٞمذ قمـ رضمع أنف ًمق متٜمك أو رضمع قمٛمر أن ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم

 .احل٘مٞم٘م٦م ذم شمّمح ٓ اإلؾمٜم٤مد ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمرواي٦م ًمٙمـ صمالصم٤ًم،

 شمٙمقن اًمتل إُمقر ٌٕمضسم ي٠مظمذ أن ًمف احل٤ميمؿ أن أؾمت٤مذي يًتدل ومٝمؾ :مداطمؾة

 .قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م ومٕمؾ يمام عمّمٚمح٦م، اًمنمع ظمالف

 قمٝمد ذم ،اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤من اًمذي اًمقوع اظمتٚمػ إذا ،ومٞمف جيتٝمد هذا :ايمشقخ

 .يٕمٓمٚمف أن يريد وٓ يقىمٗمف أن هق يريد اًمذي احلٙمؿ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤من اًمذي اًمقوع ٟمٗمس هق اًمقوع يم٤من إذا: يٕمٜمل 

 .احلٙمؿ ٞمػمشمٖم جيقز ومال ،اًمًالم

 واضمتٝمد ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل رء اًمقوع قمغم ـمرأ  إذا أُم٤م 

 .ومال وإٓ ضم٤مز اًمٓم٤مرئ إُمر هذا ُمع يتٜم٤مؾم٥م ضمديد طمٙمؿ إلصدار :اعمجتٝمد

: ىم٤مل رسمٜم٤م: يٕمٜمل اًمٜمص، ُمقوع ذم أؾمت٤مذي آضمتٝم٤مد هذا ًمٙمـ :مداطمؾة

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬  [.229:اًمٌ٘مرة♂ ]َُمرَّ

 يم٤من إذا ،ًمٚمٜمص خم٤مًمػ يٙمقن ًمٚمٜمص، خم٤مًمػ هذا أن شم٘مقل..يمٞمػ :ايمشقخ

 ٟم٘مقل إُمر اًمٜمص، ظم٤مًمػ ُمـ قمٝمد ذم اًمقوع ٟمٗمًف هق اًمٜمص وضمد طمٞمٜمام اًمقوع

 :اًمٜمص ظم٤مًمػ ُم٤م اًمٜمص، ظم٤مًمػ: زم شم٘مقل أن٧م ومؽمضمع احل٤مًم٦م، هذه ذم جيقز ٓ :ًمؽ

 .اًمٜمص ومٞمف ضم٤مء اًمذي اًمٕمٝمد ذم يٙمـ مل ؿمٞمئ٤مً  وضمد ٕنف
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 اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜمٌقي إذان قمغم زاد اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد ُمـ آظمر ُمث٤مل: ُمث٤مًمف 

 أن قمٛمر طم٤مؿم٤م ًمٙمـ سمدقم٦م، ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمٞمقم سمدقم٦م، ٟمًٛمٞمٝم٤م ٟمحـ اًمزي٤مدة هذه صم٤مٟمٞم٤ًم، أذاٟم٤مً 

 .اهلل ديـ ذم يٌتدع

 .قمثامن :مداطمؾة

 ديـ ذم يٌتدع أن قمٛمر طم٤مؿم٤م قمثامن، قمٚمٞمف ٕقمٓمػ أىمقل، ُم٤م أقمٜمل ٓ، :ايمشقخ

 أو حل٤مضم٦م ٓ صم٤مٟمٞم٤مً  أذاٟم٤مً  قمٜمده ُمـ ومٞمْمٞمػ اهلل، ديـ ذم يٌتدع أن قمثامن طم٤مؿم٤م صمؿ اهلل،

 وًمٙمٜمف طم٤مؿم٤مه، اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقداً  ويم٤من وضمد عم٘متضٍ  أو ًم٥ًٌم

 ،اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىمٌٚمف ُمـ ؾمٚمٗمف راقم٤مه٤م يمام اًمزُمٜمٞم٦م، اعمّمٚمح٦م اًمزُمٜمٞم٦م، احلٙمٛم٦م راقمك

 آؾمتٕمامل ُمـ اإليمث٤مر قمغم اًمرواي٤مت ًمٌٕمض شمٌٕم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام شمت٤مسمٕمقا  اًمٜم٤مس أن وضمد وم٘مد

 سمٖمض هق ومقضمد اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل هذا صمالصم٤ًم، سم٤مًمٓمالق واًمتٚمٗمظ

 ذم يٌتدع مل إٟمف :ٟم٘مقل أن هيٛمٜم٤م ًمٙمـ أبدًا، ٟمحـ هيٛمٜم٤م ٓ هذا أظمٓم٠م، أم أص٤مب اًمٜمٔمر

 .احل٤مئط قمرض ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ييب ومل اهلل، ديـ

 ًمف وماميم٤من واطمد، أذان اًمًالم قمٚمٞمف قمٝمده ذم يم٤من ُمرإ أن يٕمرف قمثامن يمذًمؽ 

 اًمرؾمقل زُمـ ذم ُمقضمقداً  يٙمـ مل ؾم٥ٌم، وضمد ٕنف إٓ اًمث٤مين، سم٤مٕذان ي٠ميت أن أبداً 

 .اًمث٤مين سم٤مٕذان ضم٤مء وًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف

 ظم٤مًمٗم٤م ُم٤م ٓ اًمٜمص، ظم٤مًمٗم٤م سم٠مهنام قمٛمر ؾمٚمٗمف أو ًمٕمثامن سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل أن يّمح ومال 

 .اًمٜمص

 ُمٓم٤مط ُمقوقع اعمّمٚمح٦م ُمقوقع هذا أن ىم٤مئٛم٦م، ُم٠ًمخ٦م أؾمت٤مذي ذم :مداطمؾة

 أنف ٟمٗمؽمض: ُمثالً  اىمتْم٧م، اعمّمٚمح٦م: ٟم٘مقل اًمنمع ومٞمٝم٤م ٟمخ٤مًمػ ؿمٖمٚم٦م يمؾ ومٗم٘مد

 .ىمٚمٞمؾ ُمٓم٤مط اعمّمٚمح٦م ُمقوقع ئمؾ ًمٙمـ ووم٘مٞمف، وقم٤ممل ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ

 وآضمتٝم٤مد؟ :ايمشقخ

 .ُمثٚمف ُمٓم٤مط آضمتٝم٤مد :مداطمؾة

 .هيديؽ اهلل :ايمشقخ
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 ٓ أنف ،اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة  ومٕمالً  يم٤من إذا وم٤ٌمًمت٤مزم ُمقضمقد، اًمٜمص..طم٘مٞم٘م٦م :مداطمؾة

 ؟ًممظمريـ دمقز وٓ ًمٜم٤مس دمقز ومٙمٞمػ ،اًمٜمص ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد

 اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞمد ًمف أضمٞمز ُمـ ٔظمريـ؟ دمقز وٓ ًمٜم٤مس دمقز ىم٤مل اًمذي ُمـ :ايمشقخ

 .سمٕمده عمـ أضمٞمز

  ي٘مقًمقه، حي٤موًمقا  اًمذي اإلؾمالم أقمداء هذا اًمٜمص، وضمقد ُمع طمتك :مداطمؾة

: ي٘مقًمقن ؿم٤مسمف وُم٤م واًمرضمٕمٞم٦م سم٤مجلٛمقد ويتٝمٛمقٟمف ،اإلؾمالم قمغم ي٠مظمذون اًمذيـ أن

 ،٤مً ىمرٟم قمنم مخ٦ًم ص٤مرت وأن ٤ًم،ىمرٟم قمنم أرسمٕم٦م ىمٌؾ ضم٤مءت ٟمّمقص ومٞمف اإلؾمالم

 وطمجتٝمؿ اًمزُم٤من، هلذا ص٤محل٤مً  ُمٕمٔمٛمف ذم أو ضمٚمف ذم يٕمد مل اًمزُم٤من ًمذاك ص٤محل٤مً  يم٤من ومام

 ومٝمؿ إمم أظمرى ُمرة يرضمٕمقا  أنف ي٘مٌٚمقا  أن اعمتٜمقريـ عمًٚمٛملما قمغم أن: ي٘مقًمقا  أنف

ة  ىمٚم٧م أن٧م أظمل ي٤م :ي٘مقًمقن وسم٤مًمت٤مزم ،اًمنميٕم٦م : ٞم٘مقًمقا وم ًمٚمٕمٛمؾ، شمّمٚمح ُم٤م اعمرأ

 خم٤مًمٗم٦م جيقز أنف ،اجلٛمٞمع ًمدى اًمٕم٤مُم٦م ًمدى اعمٕمروف احلٙمل..وم٤مًمت٤مزم شمٖمػم، هذا اًمزُمـ

 ..ُمّمٚمح٦م أو طم٤مضم٦م ٟمتٞمج٦م اًمٜمص

 أم ٟمٗمتحف آضمتٝم٤مد: ًمؽ يقضمف ًمّم٤مطمٌؽ وضمٝمٜم٤مه اًمذي اًم١ًمال ٟمٗمس :ايمشقخ

 ؟.... ىم٤مل ُمثٚمام ٟمٖمٚم٘مف أم ٓ،

 .ُمٗمتقح :مداطمؾة

 آضمتٝم٤مد؟ هذا عمـ ًمٙمـ :ايمشقخ

 .آضمتٝم٤مد ٕصح٤مب :مداطمؾة

 .آضمتٝم٤مد سم٤مب ُمـ هذا ٟمٗمس أجْم٤مً  وهذا :ايمشقخ

 يرث أن إمم ُمٗمتقح سم٤مسمف آضمتٝم٤مد أن ،سم٤مٓؾمتٜمت٤مج اًمٙمالم هذا ُمـ أومٝمؿ :مداطمؾة

 ُمـ إٟمف أو وحيؼ صٗم٤مت، هلؿ اًمذيـ اعمجتٝمديـ شمقومر ذيٓم٦م ،قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إرض اهلل

 .. يقىمٗمقه أو اًمٜمص يٜم٤مىمْمقا  أن ًمٚمٛمجتٝمديـ اجل٤مئز

 .يٜم٤مىمْمقا  ٟم٘مقل ٓ :مداطمؾة
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 . واًمٕمدوى وإي٤مك، هذه اؾمحٌٝم٤م يٜم٤مىمْمف،: ٟم٘مقل ٓ :ايمشقخ

  سم٤مإلي٘م٤مف؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا يقىمٗمقا  ،ـمٞم٥م :مداطمؾة

 . هذا وٓ :ايمشقخ

 .دمٛمٞمده :اطمؾةمد

 إبد؟ إمم دمٛمٞمده :ايمشقخ

 [شمٖمٞمػمه] :مداطمؾة

 اؾمتٌداًمف و ذقمل، سمحٙمؿ سم٤مًمٜمص إـم٤مطم٦م هق اًمتٖمٞمػم شمٖمٞمػماً، ًمٞمس هذا :ايمشقخ

 سمٞمٜمؽ حتقل فمرووم٤مَ  هٜم٤مك أن اًمٕم٤ممل احل٤ميمؿ وأن٧م شمرى أن أُم٤م اًمتٖمٞمػم، هق هذا سمٖمػمه،

 سمٕمض ومٞمف أن آٟمٗم٤مً  قمكم لىم٤م ُمثٚمام قم٤مزم وأن٧م ُم١مىمت٤مً  ومتقىمٗمف اًمٜمص: هذا شمٜمٗمٞمذ وسملم

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يٜمٗمذوا أهنؿ يتٛمٜمقا  اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم اًم٘مْم٤مة

 طمٙمؿ شمٓمٌٞمؼ ُمـ ومٞمٝم٤م يتٛمٙمـ ٓ فمرووم٤مً  جيد إقمغم، احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ ومٝمذا 

 شمٓمٌٞم٘م٤مً  يٓمٌ٘مٝم٤م ًمٙمل ووح٤مه٤م: قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اًمٔمروف هذه شمزول أن ويتٛمٜمك ذقمل،

 وممَّ   اإلؾمالم: ي٘مقل اًمذي أُم٤م قمٓمؾ، إٟمف ي٘م٤مل ٓ أوىمػ، إٟمف: ي٘م٤مل ٓ هذا يم٤مُماًل،

 .إًمٞمٝمؿ شمِمػم اًمذيـ اجلامقم٦م ُمقىمػ هذا وًمٞمف، اًمٞمقم ذاك همػم واًمٞمقم واٟم٘م٣م،

  (11 :31: 12/ 238/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمثالث؟ ايمطؾؼات إيؼاع دم همتواه فمن فمؿر رصمع هل

 نفأ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صم٧ٌم هؾ  ،اًمِمٞمخ ًمف اًمٓمالق ُمقوقع ذم :ايمسائل

ه قمـ شمراضمع  ؟[سم٤مًمثالث اًمٓمالق ذم] ومتقا

 .صم٧ٌم وُم٤م روَي  :ايمشقخ

  ؟شمراضمع ُم٤م :ايمسائل

 . صم٧ٌم وُم٤م روي :ايمشقخ
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  اً ظمػم اهلل ضمزك :ايمسائل

 . صم٧ٌم يٙمقن أن ًمتٛمٜمٞمٜم٤م سم٤مًمتٛمٜمل إُمر يم٤من وًمق :ايمشقخ

  (11 :35: 54/ 267/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمثالث زمؾػظ ايمطالق

 ُمـ أهؿ أظمرى ُم٠ًمخ٦م إمم جيرٟم٤م وهذا قن،ؿمج ذو احلدي٨م: ي٘م٤مل يمام :ايمشقخ

 يٕمٜمل زُمٜمٞم٦م، يم٤مٟم٧م ٕهن٤م أثر: هل٤م يٌؼ مل قمثامن إمت٤مم ىمْمٞم٦م إومم ٕن إومم: اعم٠ًمخ٦م

 .ظمالومتف ذم وم٘مط ُمتٕمٚم٘م٦م

 اًم٘مٚمٞمؾ إٓ اًمٜم٤مس، جلامهػم سم٤مًمٜم٦ًٌم أبدي٤مً  ذقم٤مً  أصٌح٧م إظمرى اعم٠ًمخ٦م ًمٙمـ 

 .صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق هل اعم٠ًمخ٦م وهذه وضمؾ، قمز اهلل قمّمؿ ممـ ُمٜمٝمؿ

 ٟمحق ىمٌؾ ُم٤م إمم احل٤مرض، اًمٕمٍم إمم ـمقيٚم٦م ىمرون اعمًٚمٛمقن قم٤مؿمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م هذه

 .ؾمٜم٦م قمنميـ أو ؾمٜمقات قمنم

 أن٤م: ًمٞم٘مقل ُمًتٗم٧م ضم٤مءه٤م إذا ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد يمؾ ذم اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ يم٤مٟم٧م 

 ـُم ًمؽ حتؾ ومال يمؼمى، سمٞمٜمقٟم٦م ُمٜمؽ سم٤مٟم٧م: ًمف ي٘مقل صمالصم٤ًم، ـم٤مًمؼ أن٧م ًمزوضمتل ىمٚم٧م

 .همػمك زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك سمٕمد

 ًمٚمٛمٓمٚمؼ اًم٘مقل وص٤مر احلٙمؿ، هذا أخٖمل شم٘مري٤ٌمً  ؾمٜم٦م قمنميـ ىمٌؾ وُمـ أن

 .واطمدة ـمٚم٘م٦م هل إٟمام صمالصم٤ًم، ـم٤مًمؼ أن٧م أو صمالصم٤مً  ـمٚم٘متؽ: ًمزوضمتف

 سمدا صمؿ ظمالومتف، ُمـ ؿمٓمراً  هب٤م حيٙمؿ قمٛمر يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م إمم رضمٕمقا  ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا

 هٜم٤مك هلؿ يم٤من أُمر ذم شم٤ًمرقمقا  ىمد اًمٜم٤مس أرى ينإ»: ىم٤مل ،-اًمِم٤مهد وهٜم٤م– رأي ًمف

 صمالصم٤مً  زوضمتف يٓمٚمؼ ُمـ يمؾ أن :قمٚمٞمٝمؿ ومٜمٗمذ ذًمؽ، ًمف سمدا صمؿ شأخزُمٝمؿ أن وم٠مرى ؾمٕم٦م،

 زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك سمٕمد ُمـ ًمف حتؾ ومال صمالصم٤ًم، قمٚمٞمف ضمٕمٚمٝم٤م واطمد، سمٚمٗمظ واطمد جمٚمس ذم

 اًمًالم، قمٚمٞمف ُمٜمف إُمر قمٚمٞمف يم٤من سمام سم٤مٓضمتٝم٤مد ذًمؽ ىمٌؾ حيٙمؿ يم٤من ٟمٗمًف وهق همػمه،



 411   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 صمؿ ٟمٗمًف، قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمراً  شم٘مري٤ًٌم، وٟمّمػ ؾمٜمتلم اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمٝمد وذم

 .صمالصم٤مً  صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق ومجٕمؾ آضمتٝم٤مد، وهذا اًمرأي هذا ًمف سمدا

 طمؾ قمٛمر واضمتٝم٤مد يم٤من، ظمؼم ذم أصٌح٧م إصٞمٚم٦م اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م أن اعمِمٙمٚم٦م

د إٓ اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمًٜم٦م يٗمتل يم٤من ٤موُم ىمٚمٜم٤م، يمام ؾمٜم٦م قمنميـ ىمٌؾ ُم٤م إمم حمٚمٝم٤م  اًمٕم٤ممل ذم أومرا

 إن»: قمٚمٞمف وؾمٚمامه اهلل صٚمقات رؾمقًمٜم٤م ومٞمٝمؿ ىم٤مل اًمذيـ اًمٖمرسم٤مء ُمـ ،اإلؾمالُمل

 شاهلل؟ رؾمقل ي٤م هؿ ُمـ: ىم٤مًمقا . ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك همري٤ًٌم، وؾمٞمٕمقد همري٤ًٌم، سمدأ اإلؾمالم

سم٤من هٜم٤مك  ٟم٤مس سملم ،قنص٤محل ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ»: إول اًمًالم، قمٚمٞمف قمٜمف صم٤مسمت٤من ضمقا

 .شيٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػم

 ُمـ ؾمٜمتل ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م يّمٚمحقن اًمذيـ هؿ»: ىم٤مل: اًمث٤مين واجلقاب

 .شسمٕمدي

 ،سم٤مًمٓمالق اًمتالقم٥م إمم ي٤ًمرقمقن اًمٜم٤مس رأى قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 قمز وم٘م٤مل شمنيح، ومٞمٝم٤م أو إُم٤ًمك ومٞمٝم٤م ـمٚم٘م٦م يمؾ ،صمالصم٤مً  اًم٘مرآن ٟمص ذم اهلل ضمٕمٚمف اًمذي

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬: وضمؾ ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  [.229:اًمٌ٘مرة♂ ]سم٢ِِمطْم

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬ ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ ▬. ـمٚم٘م٦م يمؾ ذم ♂سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  .♂سم٢ِِمطْم

 ًم٘مد سم٢مطم٤ًمن، شمنيح أو اعمٕمروف اإلُم٤ًمك وهق صمالصم٤مً  ـم٤مًمؼ أن٧م: ي٘مقل وم٤مًمذي

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ ضم٤مء يمام أن٤مة، ومٞمف هلؿ يم٤من أُمراً  ٕمجٚمقا اؾمت

 اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل واًمتٕمزير اًمتٕمزير، سم٤مب ُمـ آضمتٝم٤مد هذا اضمتٝمد اًمِم٤مهد ومٕمٛمر

 جيتٝمدوا: أن قمثامن وُمثؾ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمثؾ يم٤من إذا ظم٤مص٦م ،إلُم٤ممًم ويًٛمحقن

 .طم٘مٞم٘م٦م ًمالضمتٝم٤مد أهؾ ٕهنؿ

 خم٤مًمٗم٦م قمـ اًمٜم٤مس ي٘مٚمع أن هق قمٛمر أراده ذياًم ،اعمِمٙمٚم٦م اٟم٘مٚم٧ٌم اًمزُمـ ُمع ًمٙمـ 

 واطمدة، ـمٚم٘م٦م سم٢مطم٤ًمن ينح أو ،ويراضمٕمٝم٤م يٛمًٙمٝم٤م صمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م أن هل اًمتل ،اًمًٜم٦م

 قمٜمٝم٤م، وأقمروقا  شمريمقه٤م اًمتل اًمًٜم٦م إمم يرضمٕمقا  أنف اعمٕم٤مىم٦ٌم هذه يروا ح٤م ُمٜمٝمؿ وم٠مراد

 قمٛمر دواضمتٝم٤م ُمٜمًٞم٤م، ٟمًٞم٤مً  أصٌح٧م اعمًٚمٛملم همٗمٚم٦م سم٥ًٌم اًمزُمـ ُمع اًمًٜم٦م وإذا



 413 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث 

 واًم٘مرون، اًمٕمّمقر يمؾ ذم اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ أومراد إٓ اًمًٜم٦م، شمٚمؽ حمؾ طمؾ اًمزُمٜمل

 احلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ يروي يم٤من قم٤ٌمس اسمـ قم٤ٌمس، اسمـ ُمثالً  أوهلؿ

 واًمٗم٘مٝم٤مء احل٤مرض، اًمٕمٍم وم٘مٝم٤مء إًمٞمف جل٠م اًمذي آضمتٝم٤مد هذا ُمًتٜمد هق اًمذي

 اسمـ طمدي٨م ُمًتٜمدهؿ يم٤من اعمًٚمٛمقن، قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م خي٤مًمٗمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًم٤ًمسم٘مقن

 ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمر سمٙمر أيب قمٝمد وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٓمالق يم٤من»: ىم٤مل قم٤ٌمس،

 .شصمالصم٤مً  اخلٓم٤مب قمٛمر ضمٕمٚمٝم٤م صمؿ واطمدة، ـمٚم٘م٦م صمالصم٤مً  اُمرأتف اًمرضمؾ ـمٚمؼ إذا قمٛمر،

 إٟمام أظمٓم٠م،: ًمٕمثامن سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل ٓ يمام أظمٓم٠م،: ي٘م٤مل ٓ هٜم٤م قمٛمر اضمتٝم٤مد: وم٢مذاً 

 يمام ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤مً  شمٚمؽ اًمًٜم٦م وأصٌح٧م ُم٤موٞم٦م، ؾمٜم٦م وذاك هذا اضمتٝم٤مد اختذ ُمـ ٓم٠مأظم

 .ذيمرٟم٤م

سم٤مً  يّمٚمح أفمـ ُم٤م هذا  مج٤مهػم وظم٤مًمػ سم٤مًمًٜم٦م متًؽ ُمـ ؿم٤مذاً  ًمٞمس أنف ،ضمقا

 وسمًٜم٦م اهلل، سمٙمت٤مب اعمتٛمًٙملم اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف قمام خيرج اًمذي هق اًمِم٤مذ إٟمام اًمٜم٤مس،

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  (.. :55 :58/   71/   واًمٜمقر اهلدى) 

 واضمد جمؾس دم ايمثالث زمؾػظ ايمطالق

 ويمؿ هذا، جيقز هؾ واطمد جمٚمس ذم صمالصًم٤م زوضمتف اًمرضمؾ ـمٚمؼ إذا :مداطمؾة

 ذًمؽ؟ همػم ُمـ واطمدة، أم صمالصًم٤م هؾ ـمٚم٘م٦م ًمف حت٥ًم

ًٓ  :ايمشقخ  .سمدقمل ـمالق ٕنف ذًمؽ: ًمف جيقز ٓ: أو

 اًمًٜم٦م إمم ُمٜم٤م رضمققًم٤م ،٤ميراضمٕمٝم أن ومٚمف واطمدة، ـمٚم٘م٦م إٓ ُمٜمف ذًمؽ ي٘مع ٓ: وصم٤مٟمًٞم٤م

 سمٙمر أبق هب٤م قمٛمؾ صمؿ حمٙمٛم٦م، صم٤مسمت٦م وهل قمٜمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُم٤مت اًمتل اًمّمحٞمح٦م

 ذًمؽ قمغم ضمرى صمؿ وٟمّمػ، ؾمٜمتلم اًمراؿمدة ظمالومتف ـمٞمٚم٦م قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ

 اًمتٕمزير سم٤مب ُمـ ًمف سمدا صمؿ أجًْم٤م، اًمراؿمدة ظمالومتف ُمـ ؿمٓمًرا  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 سمٚمٗمظ اًمٓمالق جيٕمؾ أن ىمٌؾ وم٘م٤مل ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ـُم اًمٜم٤مس قمغم ضمد ُم٤م وُمالطمٔم٦م



 412   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أمجع صمؿ يتِم٤مور، يم٠منف صمالصًم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمذٟم٤مه ًمق: ىم٤مل صمالصًم٤م، اًمقاطمد اعمجٚمس ذم اًمثالث

 .صمالصًم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٜمٗمذه أُمره

 قمٚمٛمف ذم قمٛمر ُمثؾ وُمـ اعمجتٝمد، اًمٕم٤ممل احل٤ميمؿ شمٍمف سم٤مب ُمـ ُمٜمف هذه ومٙم٤مٟم٧م

ومً٘م٤م زلٟم اًم٘مرآن أن وطمًٌف وطمٙمٛمتف، اضمتٝم٤مده وذم  ًمف سمدا وم٢مذا ىمْمٞم٦م، ُمـ أيمثر ذم ًمف ُمقا

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم شمٙمـ مل اًمتل اجلديدة إؿمٞم٤مء سمٌٕمض اًمٜم٤مس يٕم٤مىم٥م أن

 ذًمؽ اًمٜم٤مس يتخذ أٓ سمنمط ًمؽذ ومٚمٚمح٤ميمؿ اًمٜم٤مس سمٕمض أومًده ُم٤م إصالح سم٤مب ُمـ

 .اًم٘مديٛم٦م إصٞمٚم٦م اًمنميٕم٦م هل يم٤مٟم٧م ًمق يمام يتٌٜمقهن٤م ضمديدة ٦مً ذيٕم

 اعمًٚمٛملم مج٤مهػم ضمرى طمٞم٨م احلٙمؿ هذا أص٤مب ُم٤م هذا اًمِمديد إؾمػ وُمع

 سمٙمرأبق آٟمًٗم٤م ًمٙمؿ ذيمرت يمام قمٚمٞمف ضمرى واًمذي اًمٜمٌقي، احلٙمؿ ٟمًق اًمًٜملم ُمر قمغم

 سمـ قمٛمر ؾمٜم٦م حمٚمٝم٤م وطمؾ ُمٜمًًٞم٤م ٟمًًٞم٤م اًمًٜم٦م هذه ص٤مرت ظمالومتف أول ذم وقمٛمر

 إمم أبدي٦م ذيٕم٦م وص٤مرت قمٜمٝم٤م، احلدي٨م صدد ذم ٟمحـ اًمتل قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب

 اعمتٗم٘مٝم٦م أو اًم٘مْم٤مة سمٕمض وم٤مء طمٞم٨م اًمزُم٤من، ُمـ ىمرن رسمع ٟمحق ىمٌؾ ُم٤م إمم اًمٕمٍم هذا

 وإٟمام واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمغم أطمٙم٤مُمٝمؿ يٌٜمقن ٓ اًمذيـ ُمذهًٌٞم٤م شمٗم٘مًٝم٤م

، إُم٦م ُمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة قمغم ي٘مٞمٛمقهن٤م  جيقز إٟم٤ًمن يدقمٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م يمؾ وًمٞمس زقمٛمقا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وذم اهلل يمت٤مب ذم ُمتٗم٘مًٝم٤م يم٤من إذا إٓ طمٙماًم  هل٤م يْمع أن

 يمثرة رأوا ح٤م.. اًم٘مْم٤مة أو اعمتٗم٘مٝم٦م ه١مٓء أقمٜمل.. اعمِم٤ميمؾ يمثرة ٟمٔمروا ومٚمام

 وىمد وشمٗمٙمػم، وقمل قمغم يٌٜمك مل اًمذي اًمٓمالق سم٥ًٌم إزواج سملم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ

 وم٠مرادوا ٓمالقاًم طمقادث ومٙمثرت يٜمٗمذ ٓ همْمٌٞم٦م صمقرة ُمـ ٟم٤مدًم٤م اًمٓمالق هذا يٙمقن

 قمٚمؿ ٓ وم٢مهنؿ اًمًٜم٦م، إمم اًمرضمقع إٓ: أىمقل ٓ إٓ أُم٤مُمٝمؿ ؾمٌٞماًل  جيدوا ومٚمؿ شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م

 هذه سم٠من ُمٜمٝمؿ زقماًم  ٦مساطم ًٜم٦ماًم حي٤مرسمقن يم٤مٟمقا  سمؾ ىمٌؾ، ُمـ يم٤مٟمقا  سم٤مًمًٜم٦م قمٜمدهؿ

 طمٙمٛمقا  ومحٞمٜمام هٜم٤م أُم٤م إرسمٕم٦م، ًمٚمٛمذاه٥م خم٤مًمػ همػمه٤م ُمـ يمٙمثػم أو يمٖمػمه٤م اًمًٜم٦م

! شمٜمٌٞمًٝم٤م وم٠مىمقل أقمقد سم٤مًمًٜم٦م، ًمٞمس وأظمذوا إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمغم اوؤدمر اعمّمٚمح٦م

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٛمذه٥م وإٟمام



 415 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث 

ه أيمثر ذم ٟمٕمٚمؿ يمام اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمذه٥م ه ومتقا  ظمػًما  اإلؾمالم قمـ اهلل ضمزا

 اًم٘مْم٤مة مجٝمقر سملم هب٤م يٗمتل فمؾ ومٝمق اعم٠ًمخ٦م، هذه ذًمؽ ُمـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم ىم٤مئؿ

 وم٤مسمـ اًمتٕمديؾ، هذا ىمٌؾ اًم٘مْم٤مة يٗمٕمؾ يم٤من يمام يٗمتقن يم٤مٟمقا  ذيـاًم زُم٤مٟمف ذم واعمٗمتلم

 قمٜمد طمتك وقمرف احل٤مرض اًمٕمٍم ذم ُمذهٌف وم٤مٟمتنم ٓئؿ، ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذه ٓ شمٞمٛمٞم٦م

 اسمـ ُمذه٥م سمتٌٜمل حتؾ اعمتٙم٤مصمرة اًمٓمالق ُمِمٙمٚم٦م أن ومقضمدوا اعمذهٌٞملم اًم٘مْم٤مة ه١مٓء

 ومٝمؿ واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب اهلل ؾمٛمح ٓ خم٤مًمًٗم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمذه٥م يم٤من ًمق طمتك شمٞمٛمٞم٦م

 اًمتل اعمِمٙمٚم٦م حتؾ سمذًمؽ سم٠من هرسًم٤م واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب خم٤مًمٗمتف ي٤ٌمًمقن وٓ ؾمٞمتٌٜمقٟمف

 .اًمٞمد عمس عمًقه٤م

 ؿمٞمًئ٤م اًمٜم٤مس ي٤ٌمزم ٓ طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م سم٤مًمًٜم٦م ُمتٛمًًٙم٤م ئمؾ ومٝمق طمً٘م٤م اًمٗم٘مٞمف اعمًٚمؿ أُم٤م

 :اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ىمٞمؾ يمام همْمٌقا  أم روقا  هبؿ هيتؿ وٓ إـمالىًم٤م

 ُمٍمقمل اهلل ذم يم٤من ضمٜم٥م أي قمغم  ُمًٚماًم  أىمتؾ طملم ٤مزمأب وًم٧ًم

 سم٠من يٗمتقن اعمٗمتلم ُمـ يمثػم يزال ٓ.. اعمٗمتلم وسمٕمض اًم٘مْم٤مة رضمع اًمٞمقم وم٤معمٝمؿ

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال▬ سم٤مئـ سمت٦م ـمالق هق اًمٓمالق هذا هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم ♂ هَمػْمَ

 اًمًٜم٦م، قمغم ًمٚمت٘مٚمٞمد ُمٜمٝمؿ شمرضمٞمًح٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذًمؽ ذم خي٤مًمٗمقن[ 251:اًمٌ٘مرة]

 :اصمٜملم ؾمٌٌلم إمم ذًمؽ يٕمقد اًمزُم٤من، هذا ذم إُم٦م أيمثر ُمّمٞم٦ٌم وهذه

 ًمٚمًٜم٦م، شمٕمّمٌٝمؿ ُمـ أيمثر ًمٚمٛمذه٥م شمٕمّمٌٝمؿ: وأظمر سم٤مًمًٜم٦م، ضمٝمٚمٝمؿ: إول

 .أبًدا جيقز ٓ ًمٚمحؼ ىمٚم٥م وهذا

 (13:14:34( /33) ضمدة ومت٤موى)

 واضمد جمؾس دم ايمثالث زمؾػظ ايمطالق ضمؽم

 سمف شم٘مقًمقن واطمد زُم٤من وذم واطمد ُمٙم٤من ذم اًمثالث اًمٓمالق ذم ؿمٞمخ ي٤م:ائلايمس

 .اجلٛمٝمقر ىمقل ُمثؾ واطمدة؟ سمقىمققمف شم٘مقًمقن أو

 شمٕمتؼم أهن٤م ذًمؽ ذم سحي٦م اًمًٜم٦م واطمد جمٚمس ذم اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق :ايمشقخ



 414   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم اًمزُم٤من هذا ذم اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤مء وىمد واطمدة ـمٚم٘م٦م اًمٓمالق هذا

 هق وإٟمام اعمذهٌٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م قمـ اعمتجرد اًمٕمٚمٛمل سمحثٝمؿ ًمٞمس ٝم٤مإًمٞم اوٓمرهتؿ

 اًمثالث سمٚمٗمظ زوضمتف ـمٚمؼ أنف عمجرد اًمزوضملم سملم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ يمثرة ُمالطمٔمتٝمؿ

 سمف قمٛمؾ اًمذي اًم٘مديؿ اًمرأي شمٌٜمل سمٓمريؼ اعمِم٤ميمؾ هذه ختٗمٞمػ ومرأوا واطمد جمٚمس ذم

 ًمٞمس ذًمؽ ذم حيتجقا  أن ًمقاضم٥ما ويم٤من شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام اجلقزي٦م ىمٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 قمٝمد وذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م هٙمذا اًمًٜم٦م سم٠من وإٟمام اعمدقم٤مة سم٤معمّمٚمح٦م

 قمٛمر رأى صمؿ واطمدة ـمٚم٘م٦م اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق يم٤من قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمراً  سمٙمر أيب

 وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمٓمالق ؾمٜم٦م اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗمقا  ٕهنؿ هلؿ قم٘مقسم٦م صمالصم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ يٜمٗمذه٤م أن

شَم٤منِ  اًمٓمَّاَلُق »: ي٘مقل ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢ِمُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  ذم أي ش229:اًمٌ٘مرةش»سم٢ِِمطْم

 ىمد اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت جيٛمع وم٤مًمذي سم٢مطم٤ًمن شمنيح أو سمٛمٕمروف إُم٤ًمك ـمٚم٘م٦م يمؾ

٤مكٌ »: ىمقًمف ذم ًمٕم٤ٌمده اهلل ذقمٝم٤م اًمتل اًمٗمًح٦م هذه ٟمٗمًف قمغم طمرم ًَ  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢ِمُْم

٤منٍ  يٌح شَمْنِ  ًَ  شصمالصم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمذٟم٤مه أنٜم٤م ومٚمق»: قمٛمر ىم٤مل وًمذًمؽ ش229:اًمٌ٘مرةش»سم٢ِِمطْم

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا زُم٤مٟمف ذم خُيَٓم٠َّم ٓ ُمٜمف اضمتٝم٤مداً  هذا ويم٤من ذًمؽ قمٜمف اهلل ريض ومٗمٕمؾ

 (21 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 شمالشًما أم واضمًدا ؿمالوماً  يؼع هل ايمثالث زمؾػظ ايمطالق

 سمف شم٘مقًمقن واطمد، زُمـ وذم ُمٙم٤من ذم اًمثالث ـمالق ذم شم٘مقًمقن ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

 أم اًمثالث سمقىمقع شم٘مقًمقن.. اجلٛمٝمقر ىمقل ُمثؾ اًمٓمالق واطمدة، سمقىمقع شم٘مقًمقن أو

 سمقاطمدة؟

 شمٕمتؼم أهن٤م ذًمؽ ذم سحي٦م وم٤مًمًٜم٦م واطمد جمٚمس ذم اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق :ايمشقخ

 احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم اًمزُم٤من ذاه ذم اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤مء وىمد واطمدة، ـمٚم٘م٦م اًمٓمالق هذا

 هق وإٟمام اعمذهٌٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م قمـ اعمتجرد اًمٕمٚمٛمل سمحثٝمؿ ًمٞمس إًمٞمٝم٤م اوٓمرهؿ

 صمالث سمٚمٗمظ زوضمتف ـمٚمؼ أنف عمجرد اًمزوضملم سملم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ يمثرة ُمالطمٔمتٝمؿ

 سمف قمٛمؾ اًمذي اًم٘مديؿ اًمرأي شمٌٜمل سمٓمريؼ اعمِم٤ميمؾ هذه ختٗمٞمػ ومرأوا واطمد، جمٚمس ذم



 413 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث 

 ذًمؽ ذم حيتجقا  أن اًمقاضم٥م ويم٤من شمٕم٤ممم، اهلل رمحٝمؿ اجلقزي٦م ًم٘مٞمؿا واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م هٙمذا اًمًٜم٦م ٕن وإٟمام اعمدقم٤مة سم٤معمّمٚمح٦م ًمٞمس

 واطمدة، ـمٚم٘م٦م اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق يم٤من قمٛمر، ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمًرا  سمٙمر أيب قمٝمد وذم

 اًمٓمالق: ؾمٜم٦م اًمًٜم٦م، ظم٤مًمٗمقا  ٕهنؿ هلؿ: قم٘مقسم٦م صمالصًم٤م قمٚمٞمٝمؿ يٜمٗمذه٤م أن قمٛمر رأى صمؿ

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق : ▬ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ ♂ سم٢ِِمطْم

 جيٛمع وم٤مًمذي سم٢مطم٤ًمن، شمنيح أو سمٛمٕمروف إُم٤ًمك ـمٚم٘م٦م يمؾ ذم: أي [229:اًمٌ٘مرة]

: ىمقًمف ذم ًمٕم٤ٌمده اهلل ذقمٝم٤م اًمتل اًمٗمًح٦م هذه ٟمٗمًف قمغم طمرم ىمد اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت

٤مكٌ ▬ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  أنٜم٤م ومٚمق: قمٛمر ىم٤مل وًمذًمؽ [229:اًمٌ٘مرة♂ ]سم٢ِمطِْم

 .زُم٤مٟمف ذم خيٓم٠م ٓ ُمٜمف اضمتٝم٤مد هذا ويم٤من ذًمؽ قمٜمف اهلل ريض ومٗمٕمؾ صمالصًم٤م قمٚمٞمف ٟمٗمذٟم٤مه٤م

 (11:33:23/ 2 – ضمدة ومت٤موى)

 





 البدعُ الطالم





 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمالق اًمٌدقمل 

 يؼع ايمبدفمي ايمطالق هل

 وأبق -قمٛمر اسمـ ي٠ًمل قمروة ُمقمم أجٛمـ سمـ اًمرمحـ قمٌد ؾمٛمع أنف :اًمزسمػم أيب قمـ

 سمـ اهلل قمٌد ـَمٚمَؼ  :ىم٤مل طم٤مئْم٤ًم؟ اُمرأتف ـَمٚمَؼ  رضمؾ ذم شمرى يمٞمػ :ىم٤مل -يًٛمع اًمزسمػم

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٛمر وم٠ًمل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم طم٤مئض وهل اُمرأتف قمٛمر

ه٤م: اهلل قمٌد ىم٤مل طم٤مئض؟ وهل اُمرأتف ـَمٚمَّؼ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد إن: وم٘م٤مل  ومل قمكم ومردَّ

ْؽ  أو ومٚمٞمٓمَٚمؼ ـَمُٝمَرْت: إذا» :وىم٤مل ؿمٞمئ٤ًم، َيَرَه٤م ًِ  .شًمُٞمْٛم

٤َم َي٤م»▬ :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وىمرأ : قمٛمر اسمـ ىم٤مل ِلُّ  َأهيُّ ٤مء ـَمٚمَّْ٘متُؿُ  إَِذا اًمٜمٌَّ ًَ َـّ  اًمٜمِّ  ذم ♂وَمَٓمٚمُِّ٘مقُه

ٌُؾِ   .شقِمدهتِـ ىُم

 واسمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف. شاًمّمحٞمح» رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

...  ؿمٞمئ٤مً  يره٤م ومل قمكمَّ  ومرده٤م: ُمٕمٜمك أن اًمٕمٚمامء قمـ وذيمر احل٤مومظ، وصححف. ٤مروداجل

 اًمرواي٦م سمدًمٞمؾ ي٘مع: مل اًمٓمالق أن ُمٕمٜم٤مه وًمٞمس اًمًٜم٦م، قمغم شم٘مع مل ًمٙمقهن٤م ُمًت٘مٞماًم:: أي

 . شواطمدة أهن٤م: ُمرومققم٤مً  وصح هب٤م، اقمتدَّ  قمٛمر اسمـ سم٠من اعمٍمطم٦م اعمت٘مدُم٦م

 ش593-591/ 6) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح)

 ضمائضا امرأسمه ؿمؾق من

 ـمٚمؼ رضمؾ ذم شمرى يمٞمػ: ؾمئؾ قمٛمر اسمـ أن صحٞمح سمًٜمد داود أبق روى»

 رؾمقل وأن طم٤مئض، وهل اُمرأتف ـمٚمؼ طملم ىمّمتف اًم٤ًمئؾ قمغم وم٘مص طم٤مئْم٤ًم، اُمرأتف

  .صحٞمح ش .ؿمٞمئ٤مً  يره٤م ومل قمٚمٞمف رده٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل



 431   اًمٓمالق اًمٌدقمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يره٤م مل ٕمٜمكاعم سمؾ ـمالىم٤ًم، يره٤م مل أنف ذم ٟمّم٤مً  ًمٞمسش ؿمٞمئ٤مً  ير ومل: »ىمقًمف وًمٙمـ

سم٤مً   هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمثٌقت ُمٜمف سمد ٓ اًمت٠مويؾ وهذا اهلل، رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل يمام صقا

 قمٜمف، صحٞمح٦م قمدة ـمرق ُمـ هب٤م، قمٛمر اسمـ اقمتداد وصمٌقتش واطمدة هل: »اًمٓمٚم٘م٦م

 .ضمداً  ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومٚمػماضمع اًم٤ًمسمؼ، اعمّمدر ذم  اؾمت٘مّمٞمتٝم٤م

 (352ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 



 ًالشهزان الػضبان طالم





 435 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ْم٤ٌمن واًمًٙمرانـمالق اًمٖم 

 إنمالق دم ؿمالق ال ضمديث همؼه

 احلدي٨م؟ هذا وم٘مف أرضمق شإهمالق ذم ـمالق ٓ»: طمدي٨م :ايمسمال

 همػم ـمٌٞمٕمٞم٦م همػم ٟمٗمًٞم٦م طم٤مًم٦م ذم ـمٚمؼ إذا اًمزوج أن :احلدي٨م هذا وم٘مف :ايمشقخ

 سمحؼ زوضمتف قمغم همْم٥م ،همْمٌٞم٦م صمقرة هل وإٟمام أُمره، ًمٕم٤مىم٦ٌم ٟم٤مفمر همػم أومٙم٤مره، ضم٤مُمع

 .ومٓمٚم٘مٝم٤م ُمٝمؿ، ًمٞمس سم٤ٌمـمؾ وأ

 .ذقم٤مً  واىمع همػم اًمٓمالق ومٝمذا ،اًمٖمْمٌٞم٦م احل٤مًم٦م هذه ذم 

 واطمدة ٟم٘مٓم٦م ذم أظمر ُمع أطمدمه٤م يٚمت٘مل ،ُمٕمٜمٞم٤من ًمف اًمٗم٘مٝم٤مء شمٗمًػم ذم اإلهمالق 

 .اًمتٕمٌػم هذا صح إذا ،احلرة اإلرادة حت٘مؼ قمدم: وهل

 ص٤مطمٌف قمغم يٖمٚمؼ اًمذي ،اًمٖمْم٥م هق اإلهمالق: آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م اعمٕمٜمٞملم أطمد 

 .اًمًٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم ـمري٘م٦م

ه، هق: أظمر اعمٕمٜمك   ي٘مع وهذا يريده، وٓ اًمتٓمٚمٞمؼ قمغم يٙمره اإلٟم٤ًمن اإليمرا

 ه١مٓء إن٤ًمب ،أقمامم يًٛمقهؿ اًمذيـ اًمزوضم٤مت آسم٤مء اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ يمثػماً 

 سمٜمتل شمٓمٚمؼ: ًمف وي٘مقل وهيدده ومٞم٠ميت ،همْمٌتف ذم خمٓمئ٤مً  يٙمقن ورسمام ،صٝمره قمغم يٖمْم٥م

 ُم٤م اًمٓمالق هذا ًمٙمـ ـمٚم٘مٝم٤م، هق ـمٚم٘مٝم٤م، ـم٤مًمؼ، أن٧م شمٗمْمؾ اًم٤ًمقم٦م، هذه أىمتٚمؽ أو

 .واىمع همػم اًمٓمالق هذا ُمٜمف، وسم٢مرادة سمرهم٦ٌم يم٤من

 اعمٙمره ـمالق أن اعمذاه٥م أت٤ٌمع سمٕمض ُمـ يٗمتل ُمـ ،اًمٞمقم طمتك يقضمد ذًمؽ ُمع 

 سمّمقرة احلدي٨م هذا وظمالف ،قم٤مُم٦م سمّمقرة يمٚمف اًمنمع قمٛمقم ظمالف هذا واىمع،

 ش.إهمالق ذم ـمالق ٓ» :ظم٤مص٦م

 اح٤مؾمؽ ومٕمٚمف ًمق ومٕمالً  ومٕمؾ أنف ،ُمقؾمك اهلل يمٚمٞمؿ قمـ طمٙمك ىمد وضمؾ قمز واهلل 

 ُمثؾ إرض، هب٤م ورضب إًمقاح، أخ٘مك ٕنف :ًمٙمٗمر شمٍمومف ًمٕم٤مىم٦ٌم اعمدرك ًمٜمٗمًف

 يمٗمر، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  ومٕمٚمف ًمق هذا إرض، سمف وييب اًمٙمريؿ اعمّمحػ ي٠مظمذ إٟم٤ًمن
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 ح٤م ُمتك؟ اًمتقراة، ومٞمٝم٤م اًمتل إًمقاح أخ٘مك كوُمقؾم قمزوضمؾ، اهلل ًمٙمالم إه٤مٟم٦م ٕنف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ قمٌدوه سمٕمده، ُمـ اًمٕمجؾ اختذوا ىمقُمف سم٠من أبٚمغ

 سم٤مًٕمقاح إرض وميب ومٕمؾ، ُم٤م قم٤مىم٦ٌم ذم يٗمٙمر أن ُمٜمٕمتف اًمٖمْمٌٞم٦م اًمثقرة ومٝمذه 

 .وُمقؾمك إسمراهٞمؿ صحػ اًمّمحػ ومٞمٝم٤م اًمتل هذه

 سم٤مًمٜم٤مس ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس، سمٕم٤مُم٦م ٟم٘مقل ومامذا ا،هذ ُمثؾ يٗمٕمؾ اهلل يمٚمٞمؿ هذا يم٤من إذا 

 .صؼم قمٜمدهؿ وُم٤م ضمٚمد قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م اًمذيـ

 قمٜمف اهلل ريض اًمث٘مٗمل سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم طمدي٨م ي٠متٞمٜم٤م: وأظمػماً 

 ىم٣م ًمق شمرى شهمْم٤ٌمن وهق اصمٜملم سملم اًم٘م٤ميض ي٘ميض ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 طم٤مًم٦م ذم ىمْم٤مؤه يٜمٗمذ هؾ اً واطمد ٤مً ومٚمً وًمق ًمٌٙمر، ُم٤م ًمزيد أقمٓمك ُم٤م ىمْمٞم٦م ذم اصمٜملم سملم

  اًمٖمْم٥م؟

 ومحٙمؿ وم٘م٣م، ي٘ميض أن جيقز ٓ ش ي٘ميض ٓ»: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن :ٓ :اجلواب

 ي٘مقل همْمٌٞم٦م صمقرة ذم ،أـمٗم٤مًمف ويٞمتؿ  سمٞمتف خيرب سمٛمـ سم٤مًمٙمؿ ومام ٟم٤مومذ، همػم فئىمْم٤م

 ٚمٞمفقم ىم٤مل ًمذًمؽ ٟم٤مومذًا، يٙمقن ٓ أن أومم سم٤مب ُمـ هذا ـم٤مًمؼ، أن٧م روطمل: ًمزوضمتف

 .شإهمالق ذم ـمالق ٓ»: اًمًالم

  (11 :54 :21/ 289/واًمٜمقر اهلدى)

 ايمغضبان ؿمالق ضمؽم 

 ذم يقضمد ٓ ـم٤مًمؼ، أن٧م: هل٤م وم٘م٤مل زوضمتف، وسملم سمٞمٜمف ٟمٗمقر ص٤مر رضمؾ :مداطمؾة

 اًمٓمالق؟ هذا ذم اًمنمع طمٙمؿ ومام ،٤مً وزقمالٟم ٤مً همْم٤ٌمٟم يم٤من ًمٙمـ اًمٓمالق، ٟمٞمتف

 يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٜمٞم٦م، ممإ ٓيٜمٔمر سيح، يٙمقن ح٤م اًمٓمالق :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ يأ :مداطمؾة

 .أظمرى ُٕمقر يٜمٔمر ًمٙمـ ًمٚمٜمٞم٦م، يٜمٔمر ٓ هٜم٤م ـم٤مًمؼ، أن٧م: ُٓمرأتف ي٘مقل واطمد ح٤م :ايمشقخ
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 اًمٖمْم٥م، صٗم٦م وهل صٗم٦م ووٕم٧م أن٧م همْم٤ٌمن، يٙمقن ُم٤م رؿمده، ٤مً ُم٤مًمٙم يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م 

 هذا ٕن اًمٓمالق: ىم٤مصد يم٤من ُم٤م أنف قمٜمف ىمقًمؽ قمـ يٖمٜمل ومذًمؽ حت٘مؼ اًمٖمْم٥م يم٤من وم٢مذا

 يمٞمػ؟ قمروم٧م سيح، اًمٓمالق

 .اًمٍميح اًمٓمالق هق هذا يٓمٚمؼ ٟم٤موي يم٤من ًمق: يٕمٜمل :مداطمؾة

 ومٝمذا يٛمزح يم٤من وإن ،ـم٤مًمؼ أن٧م: ًمزوضمتف ي٘مقل أن هق اًمٍميح اًمٓمالق ٓ، :ايمشقخ

 ومٝمذا همْم٤ٌمن صحٞمح يم٤من إذا ًمٙمـ اًمٓمالق، ىم٤مصد يم٤من ُم٤م ىمقًمف ي٘مٌؾ وٓ سيح، ـمالق

 ٤من؟اإلًٟم هذا ووع ؿمق سم٘مل ومِمقف قمذر،

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م همْم٤ٌمن يم٤من :مداطمؾة

 .ـمالق ذم ُم٤م همْم٤ٌمن يم٤من إذا :ايمشقخ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م قمٚمٞمف يؽمشم٥م ُم٤مذا ،ـمٞم٥م :مداطمؾة

 .زوضمتف وٓ هق ٓ ،رء قمٚمٞمف يؽمشم٥م ُم٤م :ايمشقخ

 وزوضمتف؟ هق: يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .ُم٤ًميملم قمنمة إـمٕم٤مم أُم٤م :مداطمؾة

 .يٛملم ذاك ،ٓ :ايمشقخ

 .ؿٟمٕم ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 يمٗم٤مرة قمٚمٞمف يٛملم هذا.....  يمذا، ُمٙم٤من إمم ذه٧ٌم إن اًمٓمالق قمكم :ىم٤مل إذا هذا :ايمشقخ

 .هذه همػم حتٙمٞمٝم٤م اًمتل اًمّمقرة أن٧م أُم٤م يٛملم،

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م صحٞمح :مداطمؾة

 .إيف :ايمشقخ

  (.3 :28 :/ ..  73/   واًمٜمقر اهلدى)



 436   ـمالق اًمٖمْم٤ٌمن واًمًٙمران   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ايمغضبان ؿمالق ضمؽم

 ٙمؿ؟احل هق ومام همْم٤ٌمن، وهق اُمرأتف ـمٚمؼ رضمؾ :مداطمؾة

 شمٓمٚمؼ وٓ يديـ ومٝمق همْم٤ٌمن وهق ـمٚمؼ أنف ىمقًمف ذم ص٤مدىًم٤م يم٤من إذا :ايمشقخ

 اًمٕمٚمامء ومن وىمد شإهمالق ذم ـمالق ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمٜمف زوضمتف

ه،: أطمدمه٤م اصمٜملم سمتٗمًػميـ احلدي٨م هذا ذم اإلهمالق  اًمٖمْم٥م هق: وأظمر اإليمرا

ًدا يٙمقن أن يٌٕمد ٓ اًمث٤مين واعمٕمٜمك اًمًٚمٞمؿ، اًمتٗمٙمػم ُمـ ص٤مطمٌف يٛمٜمع اًمذي  ُمـ ُمرا

 وهق اصمٜملم سملم اًم٘م٤ميض ي٘ميض ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ٕن احلدي٨م: هذا

 اًم٘م٤ميض ي٘ميض ٓ»: اًمث٤مين احلدي٨م ٕن اًمٖمْم٤ٌمن: ـمالق وىمقع قمدم ي١ميد شهمْم٤ٌمن

 ٓ طمٙمٛمف يم٤من ُمٝمام ُم٤م طمٙمقُم٦م ذم طمٙمؿ إذا اًم٘م٤ميض أن: يٕمٜمل شهمْم٤ٌمن وهق اصمٜملم سملم

 .همْمٌف طم٤مًم٦م ُمٜمف صدر يم٤من إذا يٜمٗمذ ٓ ومحٙمٛمف اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م طمٞم٨م ُمـ ًمف ٦مىمٞمٛم

 سمحٙمؿ أنِم٠مه سمٞم٧م ظمراب ومٞمف اًمذي اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق ي٘مع ٓ أن أومم سم٤مب ومٛمـ

 ذم سمٜم٤مه ممـ شمّمدر سمٙمٚمٛم٦م اًمٌٞم٧م هذا هدم يٙمقن ومال إُمر، وزم وإذن سم٢مؿمٝم٤مد اًمنمع

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف سمذًمؽ ٟم٤ميِمٕمر يمام ًمذًمؽ، ُمريًدا يٙمقن أن سمد ومال همْمٌف، طم٤مًم٦م

َ  وَم٢مِنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬  ُمع ي٘مؽمن ٓ وم٤مًمٕمزم[ 227:اًمٌ٘مرة♂ ]قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ

 يم٤من ًمذًمؽ ُم٤م، أُمر شمٜمٗمٞمذ قمغم واهلٛم٦م اًمٕمزم ومجع اًمتٗمٙمػم يٛمٜمع وم٤مًمٖمْم٥م اًمٖمْم٥م،

 رؾم٤مًم٦م اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ وٓسمـ ي٘مع، ٓ اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق أن: اًمراضمح اًم٘مقل

 .اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق ذم اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م: اؾمٛمٝم٤م أفمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ظم٤مص٦م

 (11:15:55( /ب26) ضمدة ومت٤موى)

 ايمتلديب زمؼصد ايمغضب ضمايمة دم ايمطالق

 يم٤من ًمٙمـ ،مت٤مم وقمك ذم  يم٤من ُم٤م ـمالىم٤مً  زوضمتف ـمٚمؼ إذا ًمٚمٛمٓمٚمؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمسائل

  اًمٓمالق هذا دي٘مّم ايش ًمٙمـ ،اإلهمالق طمد قمٜمده اًمٖمْم٥م طمد يّمؾ ٓ  همْم٥م ذم

 ؟ٓ أم اًمٌمء هذا ذم اًمٓمالق ي٘مع ومٝمؾ ،اًمت٠مديٌل
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 :ؿمٞمئلم اعمٓمٚمؼ هذا ـمالق ذم أن ؾم١ماًمؽ ُمـ يٌدو :ايمشقخ

 .اإلهمالق طمد إمم يّمؾ مل اًمٓمالق أن -شمٕمٌػمك طمد قمغم- :إول اًمٌمء 

 اعمرأة ًمتخقيػ ىم٤مصداً  يم٤من وإٟمام ،ًمٚمٓمالق ىم٤مصداً  يٙمـ مل نفأ :إظمر واًمٌمء 

 ؟ؽيمذًم ،سم٤مًمٓمالق

  ؟ٟمٕمؿ :ايمسائل

 :ؿمٞمئ٤من هٜم٤م :ايمشقخ

 ؾم٤مًم٥م إن يمالُمؽ ُمـ ٟمتٛمٞمز طمتك ،اإلهمالق ُمـ شمٗمٝمٛمف اًمذي ُم٤م :إول اًمٌمء 

 ؟أن٧م شمٗمٝمؿ ومٞمام  اإلهمالق ـمالق اًمٓمالق هق ومام ،ُمقضم٥م أو

 ٓ نفأ يٕمٜمل ،اًمٖمْم٥م خ٦م٠مُمً ذم آقمتٞم٤مدي احلد قمـ  اخلروج أومٝمؿ ،ذم :ايمسائل

 . اعمٗمٝمقم...  هذا ي٘مقل ُم٤م ٕمٜمكُم يٗمٝمؿ ُم٤م أو ،يتٙمٚمؿ  قمٜمدُم٤م يِمٕمر

   ،يمذًمؽ شمريد ي٘مقل ُم٤م يٕمل ٓ يٕمٜمل ،جمٜمقٟم٤مً   ص٤مر هذا أن ُمٕمٜم٤مه٤م يٕمٜمل  :ايمشقخ

 .يمذًمؽ إُمر ًمٞمس

 اًمتٗمٙمػم ُمـ ُمٜمٕمف اًمٖمْم٤ٌمن قمغم ؾمٞمٓمر ُم٤م اًمذي اًمٖمْم٥م ،اًمٖمْم٥م هق اإلهمالق 

 . اًمًٚمٞمؿ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،اًمٖمْم٥م ُمـ أيمثر ؿمٞمئ٤مً  يٕمٜمل ٓ هٜم٤م اإلهمالق 

 اًمٖمْم٥م ٕن ذًمؽ ،شهمْم٤ٌمن وهق اصمٜملم سملم  اًم٘م٤ميض  ي٘ميض ٓ» :اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م

 اًمٕمزم يٜم٤مذم اًمٖمْم٥م هذا صمؿ ،اًمًٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم وسملم سمٞمٜمف ومٞمحقل ،اإلٟم٤ًمن ـمٌٞمٕم٦م يٓمقر

َ  وَم٢ِمنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬  اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اعمذيمقر ♂ قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ

 .[227:اًمٌ٘مرة]

 ىمٚمٌف ذم ٟمٗمًف ذم يتح٘مؼ أن سمد ومال ،ذقمٞم٤مً  ـمالىم٤مً  يٓمٚمؼ أن يريد ؼٚمِّ ٓمَ ُمُ  ومٙمؾ 

 قمـ  :اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام إٟمام ،آٟمٞم٦م يمثقرة اًمٓمالق ُمٜمف يّمدر وًمٞمس ،اًمٓمالق قمغم اًمٕمزم

 هق ومٝمذا ، زوضمف يٓمٚمؼ أن قمغم اًمٗمٙمرة ومجع قمزم ومٛمـ ،وشمّمٛمٞمؿ شمّمقير ؾم٤مسمؼ

 أراده اًمذي ،اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق هق ومٝمذا  ـمٚمؼ صمؿ ،وأهمْم٥م أثػم إذا أُم٤م ،اًمٓمالق
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 شإهمالق ذم  ـمالق ٓ» :اًمًٜمـ ذم اعمٕمروف احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .أوًٓ  هذا

 يّمؾ مل  ًمٙمـ ٤ًم،همْم٤ٌمٟم يم٤من ٟمفإ شم٘مقل اًمذي اعمٓمٚمؼ هذا ذم ٟمٕمرف أن يٜمٌٖمل :شماكقاً 

  يم٤من ومامذا ،وختقيٗمٝم٤م إره٤مهب٤م ي٘مّمد يم٤من ذًمؽ ُمع شم٘مقل ،اإلهمالق إمم اًمٖمْم٥م سمف

 . ؿم٠منف

 . ـم٤مًمؼ أن٧م ىم٤مل :ايمسائل

 . هٙمذا ،ـم٤مًمؼ أنتل هل٤م ىم٤مل  ،ؿم٠منف  ذم :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 . ذًمؽ  ؿم٤مسمف ُم٤م أو ،سم٤مًمٓمالق يٛملم يٕمٜمل ُمش :ايمشقخ

 . ىم٤مل ُم٤م ،ٓ  ،ٓ :ايمسائل

 . ؟ـم٤مًمؼ أن٧ِم  هل٤م  ىم٤مل :ايمشقخ

 . ـم٤مًمؼ أن٧ِم   :ايمسائل

 .يمٜم٤مي٦م وـمالق يحس  ـمالق ،ىمًامن اًمٕمٚمامء قمٜمد اًمٓمالق هٜم٤م أن اٟمٔمر :ايمشقخ

 ـمالىم٤مً   ـمٚمؼ وم٢مذا ،ىمّمده[ ُمٕمف]  يٜمٗمع وٓ ومٞمف جيدي ٓ اًمٍميح وم٤مًمٓمالق 

 .وإره٤مهب٤م ختقيٗمٝم٤م يريد  يم٤من نفأ ُمٜمف ي٘مٌؾ ٓ ،سحي٤مً 

 إي٤مك سمدي ُم٤م روطمل ُمثالً  ي٘مقل أن شم٠مويٚمف ي٘مٌؾ ومٝمٜم٤م ،اًمٙمٜم٤مي٦م ـمالق سمخالف 

  نإو ،ٟمٞمتف وي٘مٌؾ يديـ هق ومٝمٜم٤م ،سيح همػم ـمالق هذا ،ذًمؽ وٟمحق اهٚمؽ إمم اذهٌل

 .  ُمٜمف ي٘مٌؾ ٓ  ـم٤مًمؼ أن٧م: ٤مهل ىم٤مل إذا أُم٤م  ُمٜمف ي٘مٌؾ ،شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م أردت ُم٤م أن٤م :ىم٤مل

 .. يٛمٜمع يٕمٜمل قمٜمف جيزي ُم٤م واًمٖمْم٥م :ايمسائل

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٘مٓم٦م ذم أن ٟمحـ  :ايمشقخ

 .ُمٜمٝم٤م اٟمتٝمٞم٧م سم٠منٜمل زقمٛم٧ُم  :إومم اًمٜم٘مٓم٦م  
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 ،يمٜم٤مي٦م وـمالق سيح ـمالق ىمًامن اًمٓمالق ،٤مٟمٞم٦ماًمث اًمٜم٘مٓم٦م ذم ٟمحـ أن 

 .اًمٓمالق ًمٖمػم اعمٓمٚمؼ ىمّمد  ومٞمف ؾي٘مٌ ٓ اًمٍميح اًمٓمالق

 ؟هذا واوح ،يمالُمف ومٞمت٠مول ىمّمده ُمٜمف ي٘مٌؾ  ومٝمٜم٤م اًمٙمٜم٤مي٦م ـمالق أُم٤م 

  ٟمٕمؿ  :ايمسائل

 ٓ ،اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق ،اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق إمم اًمٕمقدة ُمـ سمد ٓ نفأ يٌدو :ايمشقخ

 حيٙمؿ هق وإٟمام ،ٓ أو همْم٤ٌمن  يم٤من سم٠منف يٓمٚمؼ أن زيد قمغم ٙمؿحي أن إٟم٤ًمن أي يًتٓمٞمع

 ؿم٤مهد ُمـ  سمد وٓ ،هذا ُمٜمف وم٘مٌؾ همْم٤ٌمن يمٜم٧م أن٤م  :هق ىم٤مل وم٢مذا ،ٟمٗمًف قمغم سمٜمٗمًف

 . همْم٤ٌمن يم٤من ومٕمالً  سم٠منف يِمٝمد

 إمم وصؾ هؾ ومٞمف، اًمٖمْم٥م ٟم٦ًٌم ًمٜم٘مٞمس اًمؽمُمقُمؽم ُمثؾ ُمٞمزان قمٜمدٟم٤م ًمٞمس وًمٙمـ 

 .إـمالىم٤مً  اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ رء يقضمد ٓ ،يّمؾ  مل وأ اًمًٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم ُمـ يٛمٜمٕمف طمد

  :ـمالىمف يٜمٗمذ ٓ ومحٞمٜمئذٍ  ،همْم٤ٌمن يمٜم٧ُم  ينإ :ىم٤مل إذا ُمٜمف ومٞمٙمتٗمل  وًمذًمؽ 

 . شإهمالق ذم ـمالق ٓ» :اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م

 ًمٚمًٜم٦م شم٤ٌمقم٤مً او اًمٕمٚمامء جلٛمٝمقر ظمالوم٤مً   ٟمحـ ٟمٕمت٘مد وهق ،أظمػم رءٌ  هٜم٤م وًمٙمـ 

 سمٕم٤ٌمرة أقمؼم  وإٟمام ،ـمٚمؼ إذا أن أىمقل ٓ ،اًمٓمالق قمزم إذا اًمرضمؾ أن ،اًمّمحٞمح٦م

 مل وم٢مذا ،قمدًملم ؿم٤مهديـ قمٚمٞمف  يِمٝمد أن ُمـ ومالسمد ،اًمٓمالق قمزم إذا :وم٠مىمقل ،أدق

 ،واوح ،ـمالق ومال يِمٝمد مل إن :أي ،دٝمِ ِْم يُ  طمتك اًمتٜمٗمٞمذ قمـ ُمقىمقف وم٤مًمٓمالق  يٗمٕمؾ

 . اًم١ًمال ذك قمـ اجلقاب يٜمتٝمل وهبذا

 (11 :11: 45/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمسؽران ؿمالق

 ؟اًمًٙمران ًمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :ايمسائل
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 سمؾ يم٤مهل٤مزل  ،ٟمٗمًف قمغم  سمٜمٗمًف ضم٤مٟمٞم٤مً  يٕمتؼم ٕنف :ذٗمُ ٜمْ يَ  اًمًٙمران ـمالق :ايمشقخ

 سمتٕم٤مـمل يًٙمر واًمذي ،واىمع ـمالىمف هق هيزل اًمذي ٕن :زل٤ماهل ُمـ أومم سم٤مًمٓمالق هق

 .سم٤مًمٓمالق اهل٤مزل ُمـ  إصمامً  اؿمد ومٝمق اخلٛمر

 ،اًمًٙمران ـمالق يٜمٗمذ أن إومم ومٛمـ ،ـمالىمف يٜمٗمذ سم٤مًمٓمالق اهل٤مزل يم٤من وم٢مذا 

 ،وم٠موم٘مده٤م ُم٤مًمٙم٤مً  يم٤من نفأ اجلقاب ٕن :إلرادشمف ُم٤مًمٙم٤مً  ًمٞمس  هذا سم٠من ي٘مقل عمـ ظمالوم٤مً 

 . ويمًٌف سمًٕمٞمف أي

  (11: 19: 16/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمطالق دم اإلؾمفاد

 ًمٙمـ ،اًمزوضم٦م يٓمٚمؼ ُمثالً  ساًمٜم٤م ُمـ اً يمثػم أن ُم٠ًمخ٦م...  اًمِمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :ايمسائل

 . ويمذا ويمذا يٓمٚم٘مٝم٤م صمؿ يراضمع صمؿ ،اعمحٙمٛم٦م قمٚمؿ سمدون

 اًم٘م٤ميض، ـمالق أو اعمح٤ميمؿ ـمالق إٓ يٕمٜمل ،اًمٓمالق يث٧ٌم ٓ اعمِم٤ميخ ومٌٕمض

 قمٗمقاً  اًمٓمالق اٟمف  ومٞم٘مقًمقن ،اًمٓمالق هذا قمغم يِمٝمد ومل  ُمرات قمنم ـمٚم٘مٝم٤م وان طمتك

  .اعمًٚمٛملم إُم٤مم أو اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م وًمٞمس ،اًم٘م٤ميض يِمٝمد

 ؟ٓ أم اًم٘م٤ميض إؿمٝم٤مد سمدون ي٘مع يٕمٜمل ،اًمٓمالق ه٤مهٜم٤م 

ءً  ،وىمع وم٤مًمٓمالق ،ىمٚمٜم٤م يمام قمدٓن ؿم٤مهدان اؿمٝمد إذا  :ايمشقخ  أُمره  وصؾ ؾمقا

 .يّمؾ مل أم اًم٘م٤ميض إمم

 طمٙم٤ممسم٤مٕ اًمتٛمًؽ طمٞم٨م ُمـ يٜمٌٖمل يمام ًمٞمس ،اًمٞمقم اًم٘مْم٤مء أن وسمخ٤مص٦م 

 .اًمنمقمٞم٦م

 طمتك ،واىمع همػم اًمٓمالق هذا  ومٗمٕمالً  دٝمِ ِْم يُ  ومل ـمٚمؼ إذا ،ُم٣م ح٤م اً شمٙمرار أُم٤م 

 .اًمٓمالق ًمقىمقع ذـم٤مً  ًمٞمس  اًمٓمالق شمًجٞمؾ وًمٙمـ ،ويقىمٕمف اًم٘م٤ميض إمم  يرومع

  (11: 19: 16/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ايمطالق رشوط

 اًمٓمالق؟ سمخّمقص أؾم٤مًمؽ أن أريد  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ  :ايمشقخ

 ؟وذوـمف ي٘مع ُمتك اًمٓمالق، قمـ ىمٚمٞمالً  زم شمنمح أن جم٤مل هٜم٤مك  :مداطمؾة

 .وسمدقمل ؾمٜمل :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ اًمٓمالق  :ايمشقخ

 يم٤من اًمنموط هذه شمقومرت وم٢مذا ،يمٚمٝم٤م اًمنموط ومٞمف شمتقومر اًمذي هق :اًمًٜمل 

 ،اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمد واىمٕم٤مً  يٙمـ مل ،اًمنموط هذه ُمـ ذط اظمتؾ وإذا ٟم٤مومذًا، اًمٓمالق

 .يقىمٕمقٟمف ُمٜمٝمؿ ويمثػم

 اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬: شمٕم٤ممم ٤ملىم يمام أي ًمٚمٓمالق، ىم٤مصداً  يٙمقن أن: ذط أول

َ  وَم٢ِمنَّ  ر هق شمٕمٚمؿ ًمٕمٚمؽ يمام واًمٕمزم ،[227:اًمٌ٘مرة♂ ]قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ  شمٜمٗمٞمذ قمغم اإلسا

 ؾم٤مقم٦م هل وإٟمام يٗمٙمر، أن ودون خيٓمط أن ودون يٕمزم أن دون ـمٚمؼ وم٢مذا اًمٌمء،

 ،شهمالقإ ذم ـمالق ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٜمص ي٘مع ٓ اًمٖمْم٤ٌمن ومٓمالق همْم٥م،

 .اًمٓمالق هذا يقىمٕمقن اًمٕمٚمامء ُمـ ػميمث :ُم٘مدُم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م يمام ًمٙمـ

 يّمؾ رسمام ٕنف اًمٖمْم٥م: طم٤مًم٦م ذم ويٓمٚمؼ يتقرط أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ 

 .وزوضمف اعمرء سملم ومٞمٗمرىمقن اعمًئقًملم سمٕمض ُم٤ًمُمع إمم اًمٓمالق هذا

 .إول هذا ؿمٞمخ ي٤م اً ظمػم اهلل ضمزاك  :مداطمؾة

 ٕن احلٞمض: طم٤مًم٦م ذم وًمٞمس ،اًمٓمٝمر طم٤مًم٦م ذم يٓمٚمؼ أن: اًمث٤مين اًمٌمء  :ايمشقخ

 .قمٜمف ُمٜمٝمل احلٞمض طم٤مًم٦م ذم اًمٓمالق

 ومٞمِمؽمط ،احلٞمض طم٤مًم٦م ذم وًمٞمس اًمٓمٝمر طم٤مًم٦م ذم ـمٚمؼ إذا: أي هذا، يٙمٗمل وٓ 

 .احلٞمض طم٤مًم٦م ذم سمٓمالق ُمًٌقىم٤مً  اًمٓمٝمر ذم شمٓمٚمٞم٘مف طم٤مًم٦م ذم يٙمقن ٓ أن

 .ؿمٞمخ ي٤م أومٝمٛمٝم٤م مل  :مداطمؾة



 422   ـمالق اًمٖمْم٤ٌمن واًمًٙمران   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .قمكم شمٗمٝمؿ اهلل ؿم٤مء إن  :ايمشقخ

 .اهلل ؿم٤مء إن  :مداطمؾة

 أن٧ِم  روطمل: اًمٓمٝمر طم٤مًم٦م ذم وهل ًمزوضمتف ىم٤مل رضمالً  أن ًمق :سمٛمٕمٜمك  :ايمشقخ

 هٜم٤م؟ إمم ومٝمٛم٧م طم٤مئض، وهل ـمالىم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م أوىمع ذًمؽ ىمٌؾ يم٤من وًمٙمـ ـم٤مًمؼ،

 .اًمّمقرة ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ،  :مداطمؾة

 اًمٓمٝمر ٦مطم٤مًم ذم يٓمٚم٘مٝم٤م أن ذقم٤مً  يٛمٜمع احلٞمض، طم٤مًم٦م ذم ـمٚم٘مٝم٤م ومٙمقٟمف  :ايمشقخ

 .احلٞمض سمٕمد ضم٤مء اًمذي

 يٓمٚمؼ ٓ أن جي٥م ،احلٞمض طم٤مًم٦م ذم ـمٚمؼ اًمذي اًمرضمؾ هذا أن قمٛمٚمٞم٤مً  هذا وُمٕمٜمك 

 ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ،اًمث٤مٟمٞم٦م احلٞمْم٦م طم٤مو٧م إذا صمؿ احلٞمض، يكم اًمذي اًمٓمٝمر طم٤مًم٦م ذم

 .اًمث٤مين اًمٓمٝمر ضم٤مء إذا إٓ يٓمٚم٘مٝم٤م أن جيقز

 .أن ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ، أي  :مداطمؾة

 أو ـمٚم٘متلم جيٛمع ٓ أن ،اًمًٜمل سم٤مًمٓمالق اًمنموط مجٚم٦م ُمـ الً ُمث يمذًمؽ  :ايمشقخ

 .سمدقمل ـمالق هذا صمالصم٤ًم، ـمٚم٘متؽ: ًمزوضمتف ُمثالً  ي٘مقل ٓ أن واطمدة، سمٓمٚم٘م٦م صمالث

 وهق اًمٜمٙم٤مح قمغم أؿمٝمد يمام قمٚمٞمف، اإلؿمٝم٤مد جي٥م اًمًٜمل اًمٓمالق نإ :ٟم٘مقل وأظمػماً 

 ـمالىمف قمغم يِمٝمد أن ـمٚمؼ إذا أنف يٜمٌٖمل أنف وم٤ٌمٕومم هدم، وهذا ًمٚمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٜم٤مء

 .حييين مم٤م هذا ،قمدل ؿم٤مهدي

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك  :مداطمؾة

 .؟اًمّمقرة هذه ذم شم٘مقل ُم٤مذا ،إؿمٝم٤مد سمدون ـمٚمؼ عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ سمدقمل ـمالق هذا اًم٘مقل ؾمٌؼ  :ايمشقخ

 .اًمٓمالق أثٜم٤مء اًمٓمالق سمٕمد اًمٓمالق ىمٌؾ شمًٛمح ؿمٝم٤مدشمف...  ُمـ  :مداطمؾة

 .أؿمٝمد صمؿ ـمٚمؼ إذا  :ايمشقخ
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 .اًمٓمالق ي٘مع  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

 إظمرى؟ اًمنموط شمقومرت إذا  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك  :مداطمؾة

 .وإي٤مك  :ايمشقخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك  :مداطمؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ  :ايمشقخ

 ُمٜمٝمل احل٤مئض ـمالق أن وأقمٚمٛمتٜمل اًمٓمالق، قمـ ؾم٠مختؽ ىمٚمٞمؾ ُمٜمذ :مداطمؾة

 ؟قمٜمف

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

 ي٘مع؟ ومٝمؾ  :مداطمؾة

 ٓ وسمٕمْمٝمؿ ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمػ اًمٓمالق يقىمٕمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض ًمؽ، ىمٚم٧م  :ايمشقخ

 .يٙمقن يمٞمػ اًمٓمالق قمـ ؾم١ماًمؽ يم٤من ًمٙمـ ًمؽ، ىمدُم٧م هذا يقىمٕمف،

 .ث٤ميناًم ؾم١مال أن  :مداطمؾة

 واًمٓمالق اًمًٜمل اًمٓمالق قمـ أضمٌتؽ وم٠من٤م سم٤مجلقاب، أن ؾمآتٞمؽ :ايمسمال

 .اًمًٜمل ًمٚمٓمالق اعمخ٤مًمػ اًمٌدقمل

 ؟قمٚمٞمف أضمٞمٌؽ طمتك سم٤مًمْمٌط ؾم١ماًمؽ أن ومحدد ،اًمث٤مين اًم١ًمال هذا أُم٤م 

 ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ ذًمؽ، قمغم وأؿمٝمد طمٞمْمٝم٤م طم٤مل ذم زوضمتف ـمٚمؼ رضمؾ :مداطمؾة

 .اًمّمقرة هل هذه ،ـمٝمره٤م ذم وًمألؾمػ
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 ٕول وإٟمام ،ذقمل ىم٤مض إمم ـمالىمف يرومع مل اعمٓمٚمؼ هذا يم٤من إذا أىمقل  :ايمشقخ

 وىمع سمف أومتل ُم٤م ٟمٗمذ وم٢مذا سمف، أومتل ُم٤م يٜمٗمذ ومٝمق سم٤مًمنمع، قم٤ممل إمم ـمالىمف يرومع ُمرة

 .اًمٗمتقى طم٥ًم اًمٓمالق ي٘مع مل أو اًمٓمالق

 .ٟمٕمؿ  :مداطمؾة

 ؟اًمّمقرة هذه ومٝمٛم٧م  :ايمشقخ

 .أؾمتٗمتٞمؽ أن٤م  :مداطمؾة

 .إُمر واٟمتٝمك. ي٘مع احل٤مئض ـمالق أىمقل شم٠ًمخٜمل إذا أن٤م  :ايمشقخ

 ( 11 :25: 34/   394/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :37: 31/   394/  ٜمقرواًم اهلدى)

 أول من همقفا رصمعة ال ؿمؾؼة زوصمته سمطؾقق يمؾرصمل حيق هل

؟ؿمؾؼة  

 ُمـ ومٞمٝم٤م رضمٕم٦م ٓ زوضمتف يٓمٚمؼ أن ٟمٞمف قمٜمده يم٤من إذا ًمٚمزوج حيؼ هؾ  :ايمسمال

 وظمالص؟ ـمٚم٘م٦م أول

 هق هذا ضمديد، سمٕم٘مد إٓ قمٚمٞمف طمرُم٧م قمدهت٤م، شمٜم٘ميض طمتك يؽميمٝم٤م  :ايمشقخ

 .جيقز ُم٤م ـمٚم٘م٤مت ثصمال قمٚمٞمٝم٤م جيٛمع أُم٤م ،اًمٓمريؼ

 ظمالص صم٤مٟمٞم٦م، ُمرة يٕمقد أن يريد وٓ واطمدة ـمٚم٘م٦م يٓمٚم٘مٝم٤م أن يريد هق  :مداطمؾة

 .أبدي٤مً  ٟمٗمًف ُمـ ظمرضم٧م

 .ًمؽ ىمٚم٧م هيديؽ، اهلل  :ايمشقخ

 ؟زم ىمٚم٧م  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ   :ايمشقخ

 .يقضمد ٓ هٙمذا همػم  :مداطمؾة



 423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ـمالق اًمٖمْم٤ٌمن واًمًٙمران 

 ،قمدهت٤م يضشمٜم٘م طمتك ويدقمٝم٤م ،واطمدة ـمٚم٘م٦م يٓمٚم٘مٝم٤م هذا، همػم شمريد ُم٤مذا  :ايمشقخ

 .أظمرى اُمرأة يم٠مي قمٚمٞمف ومتحرم

 احلٞمض؟ ُمدة اٟمتٝم٤مء ُمـ سمد ٓ يٕمٜمل  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

 سمٞمتف؟ ُمـ خيرضمٝم٤م أن ًمف حيؼ وهؾ  :مداطمؾة

 .ٓ  :ايمشقخ

 ؟سمٞمتف ذم شمٌ٘مك ٓزم  :مداطمؾة

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬: ىم٤مل رسمٜم٤م ٕن ٟمٕمؿ، أي  :ايمشقخ ♂ َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ

 أو ًم٥ًٌم زوضمتف شمٓمٚمٞمؼ قمغم ُمٍم ًمٜم٘مؾ أو ٟمد٤مُمٕم اًمرضمؾ يم٤من ُمٝمام ،[3:القاًمٓم]

 .قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ رسمٜم٤م وًمذًمؽ اًم٤ًمسمؼ، اًمرأي ظمالف ًمف يٌدو وم٘مد آظمر،

 .ضمالًمف ضمؾ  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ  :ايمشقخ

 ( 11 :25: 34/   394/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الطالم ميني





 429 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يٛملم اًمٓمالق 

 ضمؽم يمه يؽون ومتى ايمقؿكم ضمؽم ايمطالق يمقؿكم يؽون متى

 ايمطالق؟

 زوضمتف أن يٙمتِمػ رضمؾ :أظمرى صقرة إمم اًم١ًمال ـمقرٟم٤م ًمق (3)ًمٙمـ :ايمشقخ

 ذم شمٍمومٝم٤م وم٠مث٤مر ،اعمحٚم٦م ؿم٤ٌمب سمٕمض ُمع وشمتّمؾ شمٖم٤مومٚمف وأهن٤م ٘ملٚمُ ظُم  اٟمحراف ومٞمٝم٤م

 .وم٤مئدة دون يمرة سمٕمد ويمرة ،ُمرة سمٕمد ُمرة وهن٤مه٤م ره٤مذّ حَ ومَ  ،طمقهل٤م ري٦ٌم ٟمٗمًف

 ومالن ًمٌٞم٧م رطمتل ُمرة صم٤مين ؿمٗمتؽ إذا اًمٓمالق قمكم :هل٤م وىم٤مل ،ُمٜمٝم٤م ي٠مس أظمػماً  

 .ُمثالً 

 ًمٙمـ ،إول اعمٕمٜمك سمٜمٗمس يٙمقن ممٙمـ ٕنف :يٖمٚم٥م أىمقل اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م هٜم٤م 

 .شمٚمؽ همػم هذه واىمٕم٦م

 أن يريد يم٤من أنف هٜم٤م ٟمتّمقر ممٙمـ ،واًمنمف سم٤مًمٕمرض قمالىم٦م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م هذه 

 .اخلٚم٘مل اٟمحراومٝم٤م ُمـ ًمٚمخالص يٓمٚم٘مٝم٤م

 هق وإٟمام ،يٛملم يمٗم٤مرة ويمٗم٤مرشمف اًمٞمٛملم طمٙمؿ طمٙمٛمف اهذ أنف ٟم٘مقل ٓ هٜم٤م :وم٢مذاً  

 .ومٕمالً  سم٤مًمٓمالق ىمًؿ ٕنف :ـمالق

 ومٞمام اإلؿمٝم٤مد ُمٜمٝم٤م اًمتل ،إظمرى اًمٓمالق ذوط هذا ُمع ٟمالطمظ أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ 

 ذم يمٗم٤مرة ومٞمف يٙمقن ٓ هذا ًمٙمـ ،ومال وإٓ اًمٓمالق وىمع أؿمٝمد وم٢مذا اًمًٜم٦م ُمـ أنف ٟمٕمت٘مد

 ُم٤م ًمٚمح٤مًمػ اًمتٞمًػم ،شمٞمًػم ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ،ؿمدة ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ...إـم٤مر

 سمنمط ًمٙمـ ،زوضمتف شمٓمٚمٞمؼ قمٚمٞمف سمٞمؽمشم٥م ًمٙمـ ،يٛملم ىمّمد ُم٤م ٕنف :يمٗم٤مرة قمٚمٞمف يؽمشم٥م

 ُمـ قمٜمد ـم٤مهراً  شمٙمقن أن ُمثال وسمنمط ،اإلؿمٝم٤مد يقضم٥م ُمـ أتك أؿمٝمد أنف يٙمقن أن

ة قمٜمده اًمٓمالق ُمثال جيقز ومال ،اًمٓمٝم٤مرة يقضم٥م  ومٛمـ ،احلٞمض طم٤مًم٦م ذم هل ُٓمرأ

 .. اًمنمط هذا يِمؽمط أجْم٤م ٤مًم٦ماحل هذه ذم  ـم٤مهرا  ن شمٙمق أن ؽمطيِم

                                                           

 .اًمّمقشمٞم٦م اح٤مدة ذم ُمقضمقدة همػم اح٤مدة سمداي٦م  ( 3)



 451   يٛملم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ،اًمٓمالق يٛميض ومٝمؾ ،اًمٓمالق ووىمع ـم٤مهرة شمٙمـ ومل عمًٝم٤م يم٤من إذا :اظمداطمؾة

 ؟اًمٓمالق يتؿ ٓ نفأ ٤مً سمدقمٞم يٙمقن ٤مً خم٤مًمٗم يم٤من إذا وآ

 ًمٚمح٤مئض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء، سملم ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ،إًمٞمف أذت ُم٤م ومٝمذا :ايمشقخ

 ،يِمٝمد طمتك اًمٓمالق ي٘مع مل يِمٝمد مل اًمذي ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ ًمٚمح٤مئظ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓمالقاًم ي٘مع

 . ومال وإٓ ٟمٗمذ أؿمٝمد وم٢مذا سم٤مإلؿمٝم٤مد ُمٕمٚم٘م٤م ئمؾ

 ؟[يٙمقن يمٞمػ اإلؿمٝم٤مد] :اظمداطمؾة

 .اًمزواج ُمثؾ :ايمشقخ

  .اًمزواج ُمثؾ سم٤مإلؿمٝم٤مد اعم٘مّمقد ُم٤م :اظمداطمؾة

  . زواج يٕمٜمل سم٤مإلؿمٝم٤مد اعم٘مّمقد ؿمق ُمٕمروف :ايمشقخ

 . اًمٜم٤مس [ُمـ] طم٤مرض قمدد  :اظمداطمؾة

 . طم٘مٞم٘مل ؿم٤مهد :ايمشقخ

 .يٕمٜمل سم٤مًم٘مقل اًمٜم٤مس أطمد طمْمقر ُمش :اظمداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .سم٤مًم٘مقل اًمٜم٤مس أطمد طمْمقر ُمش  :اظمداطمؾة

 .زوضمتل ـمٚم٘م٧م قمكم اؿمٝمد إٟمف ي٘مقل ٓ :ايمشقخ

 ؟اًمٓمالق إٟمٗم٤مذ سمٕمدم ي٠مثؿ ٓ يِمٝمد مل وإن :اظمداطمؾة

 .ضمر١مي ًمٕمٚمف ُم٤مذا ٓ :ايمشقخ

 ؟ضمر١مي ًمٕمٚمف  :ؾةاظمداطم

 . هآ  :ايمشقخ

 . قمٚمٞمٝم٤م ي٘مع احل٤مئض أن سمت٘مقل أن٧م أن سمس :اظمداطمؾة

 . ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ



 453 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يٛملم اًمٓمالق 

 يم٤مٟم٧م إذا أهن٤م يمالُمؽ ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م ،اًمًػمة اٟمٗمتح٧م ُمرة آظمر :اظمداطمؾة

 .شمٓمٝمر طمتك ي٘مع ٓ وضم٤مُمٕمٝم٤م ،ـم٤مهرة يم٤مٟم٧م إذاو ،ي٘مع ٓ طم٤مئْم٦م

 واًمٓمالق اًمًٜمل اًمٓمالق قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م يقُمئذ ٟمحـ ،ظمٓم٠م ومٝمٛم٧م ٓ :ايمشقخ

 . ي٘مع ٓ واًمذي ي٘مع اًمذي قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م ُم٤م،اًمٌدقمل

 ،ومٞمف جي٤مُمٕمٝم٤م مل ـمٝمر ذم شمٙمقن وأن ،ـم٤مهراً  شمٙمقن أن ومٞمف يِمؽمط اًمًٜمل اًمٓمالق

 واًمٓمالق اًمًٜمل اًمٓمالق سمٞم٤من ذم يمٚمف هذا ،احلٞمض ذم وىمع سمٓمالق يًٌؼ مل ًمٙمـ

 ؟يقضمد ٓ أو ي٘مع سمدقمل ـمالق هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ ،اًمٌدقمل

 . ي٘مع ًمٙمٜمف ،سمدقمل حمرم اًمٓمالق ومٝمذا ،طم٤مئض وهل ـمٚم٘مٝم٤م إذا ،ٟمٕمؿ :اجلواب

 .  ُمرشمف شمٓمٚمؼ :اظمداطمؾة

 ًمق ُمثال يٕمٜمل يٕمٜمل ،إظمرى اًمنموط ـمٌٕم٤مً  شمقومرت إذا،ُمرشمف شمٓمٚمؼ ،هآ :ايمشقخ

 كمِّ وم٤مًم ،ي٘مع ٓ أؿمٝمد ُم٤م أنف آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م  ًمٙمـ،طم٤مئض وهل قمٗمقاً  ،ـم٤مهر وهل ـمٚم٘مٝم٤م

 . هق اًم٤ًمسمؼ يمالُمؽ ذم إًمٞمف شمِمػم أن٧م يمٜم٧م

 (.. :48 :43/  37/  واًمٜمقر اهلدى) 

 معكم همعل أو زموصف اظمعؾق زمايمطالق احلؾف

 ؾمٗمره، أثٜم٤مء ُمٜمزهل٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا سم٤مًمٓمالق زوضمتف قمغم طمٚمػ رضمؾ :ايمسمال

 أراد سمؾ ـمالق، شمٙمـ مل أهن٤م شمٌلم أهن٤م اًمٕمٚمؿ ُمع ـم٤مًمؼ، شمٕمتؼم ومٝمؾ اعمٜمزل، ُمـ وظمرضم٧م

 خيقومٝم٤م؟ أن

 يمام وهق ،سمف اعمٕمٚمؼ وىمع وًمق ـمالىم٤مً  يٕمتؼم ٓ سم٤مًمٓمالق، احلٚمػ هذا ُمثؾ :ايمشقخ

 ي٘مّمد ٓ سم٤مًمٓمالق طمٚمػ اًمذي هذا أن دام ُم٤م ـم٤مًمؼ، ومٝمل ظمرضم٧م إذا اًم١ًمال، ذم هٜم٤م

 يمام همٞمٌتف ذم اًمدار ُمـ اخلروج وهق ،اًمٗمٕمؾ ذًمؽ ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م ي٘مّمد وإٟمام اعمرأة، ـمالق

 .اًم١ًمال ذم ضم٤مء

 يٙمـ مل وهٜم٤م واًم٘مّمد، سم٤مًمٕمزم إٓ ُمٜمٝمام أي ي٘مع أن يٛمٙمـ ٓ يم٤مًمٜمٙم٤مح اًمٓمالق



 452   يٛملم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ة ُمٜمع إمم ُمقضمٝم٤مً  اًم٘مّمد يم٤من وإٟمام ىمّمد،  يٓمٚم٘مٝم٤م أن ىمّمده يٙمـ ومل اخلروج، ُمـ اعمرأ

 .هذه واحل٤مًم٦م ـمالق ومال أنٗمف، رهمؿ ظمرضم٧م إذا

  (.. :.6 :39/   95/   واًمٜمقر اهلدى) 

 زمايمطالق احلؾف

 قمٜمد اًمٓمالق يٜمقي ٓ وهق ،سم٤مًمٓمالق احلٚمػ شمٗمقه ُمـ ذم طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

 ؟احلٚمػ

 .يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف يٛملم، :ايمشقخ

 . يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف :ايمسائل

 . ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .قم٤مدة اقمت٤مده٤م اًمٞمٛملم هذه ،اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اقمت٤مد وًمٙمـ :ايمسائل

 .يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف :ايمشقخ

 .اًمٓمالق قمٚمٞمف ي٘مع ٓ يٛملم، يمٗم٤مرة قمٚمٞمف :ايمسائل

  .ي٘مع ٓ :ايمشقخ

 .ظمػماً  اهلل ؿيمضمزا  ٟمٕمؿ، :ايمسائل

 (11:43:35/ 453 واًمٜمقر اهلدى)

 ؾمئ همعل من اظمـع زمه أريد إذا ايمطالق يؿكم

ة وم٘مٚمٜم٤م ٤مً يٛمٞمٜم طمٚمٗمٜم٤م طمٜم٤مإ ،اًمٕمزيز ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ايمسائل  إذا سم٤مًمثالث ـم٤مًمؼ أن٧م» ًمٚمٛمرأ

 ٟمٗمز أُمٜمع أين اًم٘مّمد ـمٌٕم٤مً  ،أـمٚم٘مٝم٤م أين ُمش ـمٌٕم٤مً  ،شـمٌٕم٤مً  وقمٛمٚمٜم٤مه اًمٌمء، ه٤م قَمَٛمْٚم٧ُم 

 ي٤م سم٤مًمِمٖمٚم٦م رأجؽ ومِمق ،وقمٛمٚمتف قمٛمٚمتف إذا سم٤مًمثالث ـم٤مًمؼ أن٧م هل٤م وم٘مٚم٧م رء، قمـ

 اًمِمٞمخ؟ ؾمٞمدٟم٤م



 455 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمٓمالقيٛملم ا 

 .اًمٌمء ذًمؽ شمٕمٛمؾ ٓ أن قمٚمٞمٝم٤م طمٚمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م، طمٚمٗم٧م أن٧م يٕمٜمل :ايمشقخ

 .هل ُمش قمٛمٚم٧م اًمذي أن٤م :ايمسائل

 .ٟمٗمًؽ قمغم طمٚمٗم٧م أن٧م :ايمشقخ

 .رء قمـ ٟمٗمز أُمٜمع طمتك طمٚمٗم٧م :ايمسائل

 .ٟمٗمًؽ ُمٜمع دشم٘مّم وإٓ اًمٓمالق، شم٘مّمد ويمٜم٧م :ايمشقخ

 .رء قمـ ٟمٗمز أُمٜمع :ايمسائل

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمؽ :ايمشقخ

 ؟يٛملم يمٗم٤مرة قمكمَّ  :ايمسائل

 .واوح ُم٤ًميملم، ةقمنم شمٓمٕمؿ يٕمٜمل :ايمشقخ

 .اًمِمٞمخ ؾمٞمدي ي٤م واوح :ايمسائل

 ؟رء قمٜمدك همػمه ،ـمٞم٥م :ايمشقخ

 .أومم ٦مـمٚم٘م شمٙمقن ممٙمـ زم ىم٤مل اًمِمٞمخ، ؾم٠مخ٧م ح٤م أن٤م :ايمسائل

 .صمالصم٦م ًمؽ ىم٤مل ُم٤م اًمذي ُمٚمٞمح :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 صمالث ذيمرت أن٧م ٕنؽ ـمٚم٘م٤مت، صمالث ًمؽ ىم٤مل ُم٤م اًمذي ُمٚمٞمح :ايمشقخ

 ُم٤م، قمٛمؾٍ  ُمـ ٟمٗمًؽ متٜمع نأ ىمّمدت وإٟمام ،اًمٓمالق ىمّمدت ُم٤م أنؽ اعمٝمؿ ـمٚم٘م٤مت،

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة ومٕمٚمٞمؽ ،اًمٞمٛملم قمٚمٞمؽ وىمع اًمٕمٛمؾ هذا قمٛمٚم٧م وح٤م

 ..يٕمٜمل سم٤مًمثالصم٦م قاًمٓمال قمكم: ىمٚم٧م أن٤م اًمٙمالم صٞمٖم٦م ،ـمٌٕم٤مً  :ايمسائل

 ٓ؟ وإٓ اجلقاب ومٝمٛم٧م ،أظمل ي٤م ظمالص :ايمشقخ

 .اجلقاب ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ، :ايمسائل

  (11: 26: 59/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ؿمالوماً  يعتػم هل زمايمطالق احلؾف

 اًمٓمالق قمكم: اًمرضمؾ ىمقل ذم اًم٤ًمئؾ إخ اًمتٗمّمٞمؾ يريد: ي٘مقل ؾم١مال :مداطمؾة

 اًمٚمٗمظ هذا قمغم يؽمشم٥م وُم٤مذا يٛملم؟ أم ـمالق هق ومٝمؾ ويمذا، يمذا ٕومٕمٚمـ ويمذا يمذا

 ُٓمرأتف؟ اًمرضمؾ ي٘مقًمف اًمذي

 ٓ ٕنف ـمالىم٤ًم: ًمٞمس سم٤مًمٓمالق احلٚمػ أن: اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ اًمراضمح :ايمشقخ

 .صم٤مٟمٞم٤مً  سم٤مًمٜمذر ي٘مّمد ُم٤م صمؿ أوًٓ، سم٤مًمٞمٛملم ي٘مّمد ُم٤م إٓ سمف ي٘مّمد

 صمؿ ُمٝمام، ًمٞمس أىمؾ أو أيمثر أو يقُم٤مً  ؿمٝمر يمؾ ذم أصقم أن قمكم: اإلٟم٤ًمن ىم٤مل ًمق 

 .يٛملم يمٗم٤مرة ومٙمٗم٤مرشمف اًمٜمذر، هذا ُمـ يتحٚمؾ أن ًمف سمدا آظمر أو ًم٥ًٌم

 طمدي٨م وهذا ٟمذر، هذا يمذا، أتّمدق أو يمذا أصقم أو يمذا أذسمح أن قمكم: وم٘مقًمف 

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة اًمٜمذر ويمٗم٤مرة ،صحٞمح

 سم٤محلٚمػ يٕمٜمل ُم٤م يٕمٜمل وهق ،سم٤مًمٓمالق طمٚمػ إذا سم٤مًمٓمالق احل٤مًمػ اًمرضمؾ يمذًمؽ 

 ٕن ـمالق: هٜم٤مك وًمٞمس يٙمٗمر أن قمٚمٞمف وم٢مٟمام ،هلل واحلٛمد يٓمٚمؼ مل صمؿ وضمؾ قمز سم٤مهلل

ي٤م ُمـ اًمنموط وهذه اإلؾمالُمل، اًمنمع ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص ذوـمف ُمـ اًمٓمالق  ُمزا

 هب٤م، يٕمٛمؾ ومل اًمنموط هذه هم٤مًم٥م أمهؾ اًمِمديد إؾمػ ُمع طمٞم٨م اًمنمقمل، اًمٓمالق

 ىمد ُمِمٙمٚم٦م حلؾ ٟمٔم٤مم هق سمٞمٜمام وُمٕمرة، ُمٗمًدة اإلؾمالم ذم اًمٓمالق ٟمٔم٤مم وم٠مصٌح

 .اعمح٤ميمٛملم سملم صمؿ أوًٓ، اًمزوضملم سملم ُمٕم٤مجلتٝم٤م شمًتٕميص

 طمٚمٝم٤م، إمم ؾمٌٞمؾ ٓ اًمتل اًمزوضملم سملم اًم٘م٤مئٛم٦م اعمِمٙمٚم٦م حلؾ اًمٓمالق ومنمع صم٤مٟمٞم٤ًم، 

 ذم يمٚمف ذًمؽ يم٤من وًمق سمؾ ،سم٤مًمف وذم ظم٤مـمره ذم ًمٞمس وهق سم٤مًمٓمالق حيٚمػ ورضمؾ أُم٤م

 سمٞمٛمٞمٜمف، قم٤مدة ي٘مّمد ُم٤م سمحٚمٗمف ٘مّمدي طمٚمػ وإٟمام ،اًمٓمالق قمغم يٕمزم مل وًمٙمٜمف ،سم٤مًمف

 قمٚمٞمٝم٤م طمٚمػ اًمٌمء، هذا شمٗمٕمؾ أن ُمٜمٝم٤م يريد ٓ: أي يمذا، شمٗمٕمؾ أٓ زوضمتف قمغم طمٚمػ

 طمٚمٗمف ذم طمٜم٨م هق وم٢مذاً  شمٗمٕمؾ، ومٚمؿ يمذا، شمٗمٕمؾ أن يرهمٛمٝم٤م أن يريد ومٝمق يمذا، شمٗمٕمؾ أن

 .سم٤مًمٓمالق

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف ي٘مع طمٞمٜمئذ سم٤مًمٓمالق، طمٚمٗمف ذم طمٜم٨م هق وم٢مذاً  
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 شمٕمٌػم ٟمٗمًف، يٓمرح أنف اًمٞمقم ويٕمؼمون يٓمرطمقه أن اًمٜم٤مس قم٤مدة ُمـ ١مالؾم وهٜم٤م

 ُمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م: وهق ُمٜمف، ُمٗمٝمقم اعم٘مّمقد ىمدياًم، ٟمٕمرومف ُم٤م قمٍمي

 طم٤مًمٗم٤مً  يم٤من ُمـ سمآب٤مئٙمؿ، حتٚمٗمقا  ٓ»: أظمر واحلدي٨م ،شأذك وم٘مد اهلل سمٖمػم طمٚمػ

 صمؿ ،يٛمٞمٜم٤مً  سم٤مًمٓمالق اًمٞمٛملم هذا شمٕمتؼمون سم٤مًمٙمؿ ومام ،شًمٞمّمٛم٧م أو سم٤مهلل ومٚمٞمحٚمػ

 وضمؾ؟ قمز سم٤مهلل اًمٞمٛملم يمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة شمقضمٌقن

سمف يمثػماً، يرد احل٘مٞم٘م٦م ؾم١مال هذا  ذم يدظمؾ ٓ سم٤معمٕمٜمقي٤مت احلٚمػ أن: وضمقا

 اًمذوات، ُمـ: أي شأذك وم٘مد سم٤مهلل طمٚمػ ُمـ»: احلديثلم ذيٜمؽ ذم اعمذيمقر اعمحٔمقر

 ي٘مع ًمـ أنف ويٌدو ،ي٘مع مل اعمٕمٜمك هذا ٕن ذيم٤ًم: يٙمقن ٓ ومٝمذا سمٛمٕمٜمك طمٚمػ إذا أُم٤م

ـٍ  ذم ىم٤مئؿ ُمٕمٜمك ٌدقمُ  أنف يمٚمف اًمٕم٤ممل ذم  إٟمام وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ ٌدقمُ  أنف ُم٤م ذه

.. ىمٛمراً  يٙمقن ىمد.. سمنماً  شمٙمقن ىمد سمذاهت٤م، ىم٤مئٛم٦م ُمقاد أضم٤ًمم هل قمٌدت اًمتل إؿمٞم٤مء

 .آظمره إمم.. ؿمٛم٤ًمً  يٙمقن ىمد

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ» رأؾمٝمؿ وقمغم ح٘م٘ملم،اعم اًمٕمٚمامء سمٕمض ومرق ذًمؽ أضمؾ ُمـ 

 جي٥م أنف: وصم٤مٟمٞم٤مً  ـمالىم٤ًم، ًمٞمس سم٤مًمٓمالق احلٚمػ أن إمم أوًٓ  ومذه٥م اهلل، رمحف ششمٞمٛمٞم٦م

 .وضمؾ قمز سم٤مهلل ذيم٤مً  ًمٞمس وٕنف سم٤مًمٞمٛملم، ي٘مّمد ُم٤م سمف ىمّمد ٕنف اًمٞمٛملم: يمٗم٤مرة قمٚمٞمف

 .ؾمٌؼ ومٞمام اعمتٕمٚمؼ اًم١ًمال ضمقاب هذا

 يٜمت٘مؾ، ومل اًمدار هذه ُمـ اٟمت٘مٚمٜم٤م إذا قمكم رُملحت: ُٓمرأتف رضمؾ ىم٤مل ًمق :مداطمؾة

 ..هق ومام

 يمٗم٤مرة ويمٗم٤مرشمف يٛملم هذا اجلقاب، ٟمٗمس ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك اجلقاب، ٟمٗمس :ايمشقخ

 يمؾ.. دظمٚم٧م ومام شمدظمؾ أٓ قمٚمٞمٝم٤م طمٚمػ.. ومخرضم٧م خترج أٓ قمٚمٞمٝم٤م طمٚمػ يٛملم،

 يمٗم٤مرشمف ومٞمف طمٜم٨م ٢مذاوم يٛملم، هق وإٟمام ـمالىم٤مً  ًمٞمس سم٤مًمٓمالق احلٚمػ سم٤مب ذم داظمؾ هذا

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة

   (: ..26 :24/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)

 (: ..53: 32/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)
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 جمامعتفا أراد شمم امرأسمه جيامع أال زمايمطالق ضمؾف من

: أي أىمرسمؽ، ٓ اًمٓمالق قمكمَّ : وىم٤مل زوضمتف قمغم طمٚمػ رضمؾ طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 .أضم٤مُمٕمؽ ٓ سم٤مهلل ُأىمًؿ: هل٤م ىم٤مل اجلٚم٦ًم ٟمٗمس وذم ُيـج٤مُمٕمٝم٤م، ٓ

 ضم٤مُمٕمٝم٤م؟ وسمٕمديـ :ايمشقخ

 .أؾمت٤مذي يٜمتٔمر يٜمتٔمر، أؾمت٤مذ ي٤م ًمًف أو :مداطمؾة

ه: يٕمٜمل يٜمتٔمر :ايمشقخ  .جي٤مُمٕمٝم٤م سمِدُّ

 .ٟمٕمؿ إيف :مداطمؾة

 .يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف ُمثٚمف ضم٤مُمٕمٝم٤م، يم٤من ًمق ُمثؾ: إذاً  :ايمشقخ

 .ؿمٞمخل ي٤م وم٘مط :مداطمؾة

 .ُم٤ًميملم قمنمة إـمٕم٤مم :ايمشقخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

 .وإي٤مك :قخايمش

 ( 11: 34: 31/ 352/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ؿمايمق هملكت ىمذا همعؾت إن: المرأسمه ايمرصمل ومول

 إن :ُٓمرأتف اعمرء ىمقل أن يرى ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ُمـ ذًمؽ إمم وُم٤م اًمٓمالق قمكم: ىمقًمف ويمذًمؽ يٛملم، ومٝمذا ـم٤مًمؼ وم٠من٧م يمذا ومٕمٚم٧م

 هل إٟمام ،اًم٘مًؿ قمغم حتتقي ٓ أهن٤م ُمع ٤مً يٛمٞمٜم اًمّمٞمٖم٦م هذه ٛمٞم٦مشمً وضمف ومام ،اًمّمقر

 وم٘مط؟ اًمنمـمٞم٦م

 سم٤مًمنمط اعمٕمٚمؼ أو اعمنموط اًمٓمالق قم٤مُمؾ اإلؾمالم ؿمٞمخ أن أراه اًمذي :ايمشقخ

 سم٤محلٚمػ ي٘مّمد ُم٤م اًمٓمالق هبذا ي٘مّمد سمنمط ُمنموـم٤مً  ؼُيَٓمٚمِّ  اًمذي ٕن اًمٜمٞم٦م: ُمٕم٤مُمٚم٦م

 .ُم٤م قمٛمؾٍ  قمغم ٟمٗمًف حيٛمؾ أو ،ُم٤م الً قمٛم يٕمٛمؾ أن ُمـ ٟمٗمًف يٛمٜمع أن وهق سم٤مًمٓمالق،

 إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م إمم شمٕمقد احل٘مٞم٘م٦م ذم اعم٠ًمخ٦م وهذه 

 ش.ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت إقمامل

 قمغم اعمٕمٚمؼ أو سمنمط اعمنموط اًمٓمالق هذا ُمثؾ ذم ًمٚمٜمٞم٦م ُمٜمل ومٛمراقم٤مة :وًمذًمؽ 

 سم٤مًمٓمالق: احلٚمػ جمرى إضمراؤه ٛمٙمـي سمنمط ُمٕمٚمؼ ـمالق يمؾ ًمٞمس: أىمقل ،ذط

 ُمٕمٚم٘م٤مً  الىم٤مً ـم يٓمٚمؼ طمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن أن ،اعمقاىمػ سمٕمض ذم ٟمتّمقر أن ٟمًتٓمٞمع ٕنف

 .اًمٓمالق إي٘م٤مع يٕمٜمل أنف سمنمط

 أو أظم٤مك سمٞمتؽ إمم أدظمٚم٧م أو.. ُمثالً  ضم٤مء.. ًمزوضمتف ي٘مقل ُمـ سملم ضمداً  يمٌػم ومرق

 وإٟمام ،اًمٓمالق ي٘مّمد ٓ أنف مت٤مُم٤مً  ٟمتّمقر ومٝمٜم٤م ،ـم٤مًمؼ وم٠من٧م أىم٤مرسمؽ ُمـ أطمد أو أب٤مك

 يم٤محلٚمػ ـمالق ومٝمذا هق، يرو٤مه ٓ شمٍموم٤مً  شمتٍمف أن اعمرأة هذه ُمٜمع سمف ي٘مّمد

 .ُم٤م قمٛمالً  شمٕمٛمؾ أن اًمزوضم٦م يٛمٜمع أن ُمٜمف اعم٘مّمقد ٕن سم٤مًمٓمالق:

 .ؿمتك سمّمقر وشمّمقيره٤م شمٕمداده٤م يٛمٙمـ ـمٌٕم٤مً  واًمّمقر

 وًمٞمس ،القسم٤مًمٓم ٟمٚمح٘مٝم٤م أن يٛمٙمـ واًمتل ،هلذه اعمٕم٤ميم٦ًم اًمّمقرة أن هيٛمٜم٤م

 ُمِمٌقه ُمقىمػ ذم -اهلل ؾمٛمح ٓ- ُم٤م يقُم٤مً  زوضمتف رأى ُمثالً  يمرضمؾ ،اًمٓمالق سم٤محلٚمػ

 .ـم٤مًمؼ وم٠من٧ِم  ومالن ُمع أو ضم٤مرك ُمع شمتٙمٚمٛملم أظمرى ُمرة رأجتؽ إن: هل٤م وم٘م٤مل همري٥م
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ة ُمٜمع جمرد وم٘مط ي٘مّمد ٓ أنف ٟمتّمقر هٜم٤م ومٝمق   شمتٕمٚمؼ اًم٘مْمٞم٦م ٕن سمؾ :اعمرأ

 ومحٞمٜمئذ ،إول اعمحٔمقر ٟمٗمس ذم أظمرى رةُم وىمٕم٧م ومٕمالً  رآه٤م إذا ومٝمق ،سم٤مًمٕمرض

ة ُمٜمع وم٘مط يٕمٜمل وٓ اًمٓمالق يٕمٜمل يم٤من أنف ٟمتّمقر  شمٚمؽ ُمثؾ ذم شم٘مع أن ُمـ اعمرأ

 أو سم٤مًمٓمالق احلٚمػ ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م شمٙمـ ومل ،اًمٓمالق ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م هٜم٤م ٕن اعمخ٤مًمٗم٦م:

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أؾمامء ُمـ سم٤مؾمؿ وهق اعمنموع سم٤محلٚمػ

  (11 :32: 16 /556/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اظممموط أو زموصف اظمعؾق ايمطالق

 وهق ـم٤مًمؼ، وم٠من٧م إُمر هذا ومٕمٚم٧م إذا :أُمر ًمزوضمتف ىم٤مل اًمزوج إذا :مداطمؾة

 ؟اًمٓمالق هذا ي٘مع ومٝمؾ اًمٌمء، هذا ي٘مّمد

 ؟اًمٓمالق ي٘مّمد :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .يِمٝمد أن اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط ي٘مع اًمٓمالق :ايمشقخ

 ؟يِمٝمد أن :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ؟شمٙمقن احل٤مًم٦م يمٞمػ ُمرات، صمالث ي٘مع يمٞمػ ًمٚمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ـمٞم٥م :ةمداطمؾ

 ؟ُمرات صمالث ـمٚم٘مٝم٤م يٕمٜمل :ايمشقخ

 ؟يمٞمػ اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٚم٘م٦م هذه شمٙمقن يمٞمػ :مداطمؾة

 ؟شمٕمٜمل ُم٤مذا يمٞمػ، ؽىمقًم قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م :ايمشقخ

 شمٙمقن أم ،اًمٕمدة ٟمٗمس ذم يمٚمٝم٤م اًمٓمٚم٘م٤مت هذه شمٙمقن هؾ ،اًمٓمالق يٕمٜمل :مداطمؾة

 ؟هذه اًمٕمدة سمٖمػم



 443 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق 

 اًمٓمالق إظمػم، اًم١ًمال ُمـ إول ؾم١ماًمؽ أجـ ؾم١ماًمؽ، ووح أن :شقخايم

 صم٤مٟمٞم٦م، شمٓمٚمٞم٘م٦م ـمٚم٘مٝم٤م اًمٕمدة اٟمتٝم٤مء ىم٤مرسم٧م وم٢مذا قمدة، إمم حتت٤مج ـمٚم٘م٦م يمؾ اًمنمقمل

 .واطمدة قمدة ذم اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت مجع جيقز ومال وهٙمذا

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ؟واوح :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 !ـمٞم٥م :ايمشقخ

 ذم ُمثالً  ذم شم٘مقل ،اًمنميط ُمـ ومٝمٛم٧م واًمذي ٤مً يٓمذ ًمؽ ؾمٛمٕم٧م أن٤م :مداطمؾة

 ؟صحٞمح هذا هؾ واطمدة، ـمٚم٘م٦م شمٙمقن هذه ذم ورضمٕمٝم٤م ُمرشملم ـمٚم٘مٝم٤م إذا اًمٕمدة، هذه

 يٕمتؼم ،اًمثٜمتلم ًمٞمس واطمدة قمدة ذم اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت مجع إذا ٟمٕمؿ..  ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .واطمدة ـمٚم٘م٦م يمٚمف ذًمؽ

  (11 :38 :24/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

 فمؿل أو زموصف اظمعؾق ايمطالق 

 ي٘مقل سم٠من ،ُمٕمٚم٘م٤مً  ـمالىم٤مً  زوضمتف ـمٚمؼ رضمؾ: ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمٗم٘مٝمل ؾم١مازم :اظمؾؼي

 هذا ُمـ يتحٚمؾ أن وم٠مراد ٟمدم صمؿ خترج، ومٚمؿ اًمٌٞم٧م ُمـ ظمرضم٧م إذا ـم٤مًمؼ هل: ُمثالً 

 اًمٚمٗمظ هذا أن أم اًمٌداي٦م، ذم اًمتزُم٧م سم٠مهن٤م قمٚمامً  اًمرضمقع، ًمف جيقز ومٝمؾ ومٞمف، وىمع اًمذي

 .ومٞمٙمؿ اهلل وسم٤مرك هق، ضمعر وإن طمتك ُمًتٛمراً  يٌ٘مك

 .خترج مل سم٠مهن٤م شم٘مقل أن٧م :ايمشقخ

 .خترج مل :اظمؾؼي

 ؟سمخروضمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٤مً  يم٤من اعمٕمٚمؼ واًمٓمالق :ايمشقخ

 ٟمٕمؿ :اظمؾؼي



 442   شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمـ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم وإٟمام إبد، إمم ظمروضم٤مً  ًمٞمس ىمّمد أنف زم يٌدو اًمذي وم٠من٤م :ايمشقخ

 .اعمٜم٤مؾم٤ٌمت

 .ٟمٕمؿ :اظمؾؼي

 .ُمٕمٚمؼ ـمالق هٜم٤مك يٌؼ ومٚمؿ خترج، مل هل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٌٝمذه :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :اظمؾؼي

 .ـمالق هٜم٤مك يٌؼ مل :ايمشقخ

 ؟هذا يٜم٘ميض :إذاً  :اظمؾؼي

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

  (11: 59: 26/ 674/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ما ما، مؽان إلم سمذهبي ال مـك ايمطالق فمقم: يمزوصمته رصمل ومال

 يؼقـًا ايمؾػظ مع وردت ايمـقة زملن فمؾاًم  ايمزوصمة ذهبت إذا احلؽم

 شمذهٌل ٓ ُمٜمؽ اًمٓمالق قمكم: ًمزوضمتف رضمؾ ىم٤مل: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ةمداطمؾ

 .ي٘مٞمٜم٤ًم اًمٚمٗمظ ُمع وردت اًمٜمٞم٦م سم٠من قمٚماًم  اًمزوضم٦م ذه٧ٌم إذا احلٙمؿ ُم٤م ُم٤م، ُمٙم٤من إمم

 سمؽ؟ اًمٓمالق قمكم: ىم٤مل هق :ايمشقخ

 .ُمٜمؽ اًمٓمالق قمكم :مداطمؾة

 إٓ ٤مـمالىمً  ًمٞمس سم٤مًمٓمالق واًمٞمٛملم سم٤مًمٓمالق، يٛملم هق اًمٓمالق قمكم هذا :ايمشقخ

 يٜمٌٖمل وًمٙمـ سم٤مًمين٤مت، إقمامل إٟمام ٕنف اًمٓمالق: ي٘مع طمٞمٜمئذ اًمٓمالق، ي٘مّمد يم٤من إذا

 :اًمٜم٤مس سمف يذيمر ىمٚمام ه٤مم سم٠مُمر هٜم٤م ٟمذيمر أن

 :ىمًٛملم اًمٓمالق اًمٕمٚمامء ضمٕمؾ وًمذًمؽ ذوط، ًمف اًمنمقمل اًمٓمالق أن

 واًمٓمالق اًمًٜم٦م يقاومؼ أنف واوح اًمًٜمل وم٤مًمٓمالق: سمدقمل وـمالق ؾمٜمل، ـمالق



 445 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق 

 ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ اًمٌدقمل اًمٓمالق أن قمغم مجٞمًٕم٤م واشمٗم٘مقا  ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمػ هق اًمٌدقمل

 ُمٜمٝمؿ اًمٌدقمل، اًمٓمالق هذا وىمقع ذم اظمتٚمٗمقا  يم٤مٟمقا  وإن سمف، يتٚمٗمظ وأن إًمٞمف يٚمج٠م أن

 أواٟمف، هذا وًمٞمس شمٗمّمٞمؾ، إمم حيت٤مج وإُمر ي٘مع: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ي٘مع، ٓ: ىم٤مل ُمـ

 أن يريد ُمـ يمؾ اإلؿمٝم٤مد، هق ًٜملاًم اًمٓمالق ذوط ُمـ إن: أىمقل أن أريد ًمٙمـ

 .يِمٝمد أن وم٤مًمًٜم٦م يٓمٚمؼ

 (11:36:53/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)





 الطالم يف متفزقة مشائل 





 447 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 يمؾطالق اظموصمبة ايمممفمقة األؽمباب 

  ًمٚمٓمالق؟ اعمقضم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب هل ُم٤م.. ًمٚمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 رء يمؾ ىمٌؾ اًمرضمؾ دىمّم هق: ًمٚمٓمالق اعمقضم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب :ايمشقخ

َ  وَم٢مِنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وم٢مذا ًمٚمٓمالق، ♂ قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ

 .[227:اًمٌ٘مرة]

 .اًمٓمالق ٟمٗمذ ،اًمٜم٤مس سمٕمض ذًمؽ قمغم وأؿمٝمد،سمف وشمٚمٗمظ ،اًمٓمالق ٟمقى وم٢مذا 

 واًمٓمالق اًمقاضم٥م هق اًمًٜمل واًمٓمالق سمدقمل، وـمالق ؾمٜمل ـمالق هٜم٤مك وًمٙمـ 

 .اعمحرم هق اًمٌدقمل

 همػم ـم٤مهر وهل يٓمٚم٘مٝم٤م أن ،اًمٌدقمل اًمٓمالق ي٘م٤مسمٚمف اًمذي اًمًٜمل اًمٓمالق وُمـ 

 وهل ـمٚم٘مٝم٤م وإذا آصمؿ، ومٝمق طم٤مئض وهل ـمٚم٘مٝم٤م وم٢مذا ومٞمف، يٛمًٝم٤م مل وـمٝمر طم٤مئض،

 .آصمؿ ومٝمق ومٞمف ضم٤مُمٕمٝم٤م وىمد ـم٤مهر

 .اهلل قمٜمد آصمامً  يٙمقن ٓ طمتك اًمًٜمل اًمٓمالق يالطمظ أن ومٞمٜمٌٖمل 

 ًمٙمـ ،يمت٤مب يم٤مشم٥م أن٤م اًمٕمروس، وأهؾ أهكم سملم طسمًٞم ظمالف أن :مداطمؾة

 يٌٞمح ذقمل ؾم٥ٌم هٜم٤مك ًمٞمس وقمٚمامً  ،أـمٚمؼ أن ةٍِمَّ ُمُ  واًمقاًمدة ،دظمقل سمدون

 رأي ُم٤م وهمػمه، وطمٗمٚم٦م ضمٝم٤مز شم٤مومٝم٦م ضمداً  سمًٞمٓم٦م أُمقر قمغم ظمالف سم٥ًٌم.. اًمٓمالق

 أـمٚمؼ؟ وُم٤مأ أـمٚمؼ واًمديت أـمٞمع هؾ اًم٘مّم٦م، هبذه اًمنمع

 ُمٚمتزُم٦م؟ واًمدشمؽ :ايمشقخ

 .يم٤مُمؾ آًمتزام ُمٚمتزُم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمـ شمّمكم :ؾةمداطم

 سم٤مًمٌٜم٧م؟ ُمتٕمٚمؼ وأن٧م :ايمشقخ

 .هلل احلٛمد :مداطمؾة

 .شمٓمٚم٘مٝم٤م ٓ :ايمشقخ



 448   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أـمٚم٘مٝم٤م؟ ٓ :مداطمؾة

 .ٓ :ايمشقخ

 هل؟ وإُم٤م أن٤م إُم٤م: زم شم٘مقل اًمقاًمدة :مداطمؾة

 شم٘مدر أن٧م يمٞمػ أُم٤م اًمنمقمل، احلٙمؿ ٟمٕمٓمٞمؽ ٟمحـ ،اًم٘مْمٞم٦م شمٕمرف أن٧م :ايمشقخ

 شمٓمٞمع ٓ أن وًمؽ ،هب٤م حتتٗمظ أن ًمؽ ،حتٙمؿ اًمذي أن٧م هذا أن٧م، وإُم٤م هل إُم٤م شمٕمٞمش

 أم اًمزوضم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م أضمؾ ُمـ إم ومراق قمغم شمّمؼم أن٧م هؾ أُم٤م ـمالىمٝم٤م، ذم أُمؽ

 ُمـ أُم٤م إًمٞمؽ، راضمع أُمر هذا شمًتٓمٞمع؟ ٓ أو شمًتٓمٞمع ًمؽ؟ ؾم٠مىمقل ُم٤مذا هذا! ٓ

 .زوضمتؽ شمٓمٚمٞمؼ ذم شمٓمٞمٕمٝم٤م أّٓ  ومٚمؽ اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

  (.3 :.. :29/  79/    واًمٜمقر ىاهلد) 

 ايمؼايض سمدطمل دون ايمطالق صمواز

 .شراضمٕمٝم٤م صمؿ طمٗمّم٦م، ـمٚمؼ يم٤من»:ُمرومققًم٤م قمٛمر قمـ

 .اًم٘م٤ميض شمدظمؾ دون اًمٓمالق ضمقاز: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 [:ىم٤مل صمؿ

 صقاُم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م وًمق ًمزوضمتف اًمرضمؾ شمٓمٚمٞمؼ ضمقاز قمغم احلدي٨م دل :همائدة

 يٙمقن وىمد ُمٕمف، وشمٓم٤موقمٝم٤م مت٤مزضمٝم٤م ًمٕمدم إٓ ٤ملاحل سمٓمٌٞمٕم٦م ذًمؽ يٙمقن وٓ ىمقاُم٦م

 اًمٓمالق رسمط وم٢من وًمذًمؽ، قمٚمٞمٝم٤م، آـمالع ًمٖمػمه٤م يٛمٙمـ ٓ داظمٚمٞم٦م أُمقر هٜم٤مك

 يمثػم سمف يٚمٝم٩م اًمذي! اًمزُم٤من هذا ذم سمف يًٛمع ُم٤م وأؾمخػ أؾمقأ  ُمـ اًم٘م٤ميض سمٛمقاوم٘م٦م

 طمدي٨م وهق شاًمٓمالق اهلل إمم احلالل أبٖمض»: سمحدي٨م وظمٓم٤ٌمئف وىمْم٤مشمف طمٙم٤مُمف ُمـ

  . ش2141 رىمؿ» شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ُمثؾ ُمقوع ُم٤م همػم ذم سمٞمٜمتف يمام ٕمٞمػو

 (.83/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)



 449 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 اهلازل ؿمالق ضمؽم

 :اهل٤مزل ـمالق سمقىمقع اًم٘مقل قمـ إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ـمقيؾ ذًمؽ ذم ًمف سمح٨م ذم شاًمتحٚمٞمؾ إسمٓم٤مل» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ذه٥م هذا وإمم

 . ش38 - 46 ص» راضمٕمفوم وآقمت٤ٌمر: وأصم٤مر سم٤مٕطم٤مدي٨م ومٞمف اطمت٩م ٟمٗمٞمس،

 (.242/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمـػؼة فمعم ايمزوج ومدرة يمعدم ايمـؽاح همسخ ضمؽم

 اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمزوج ي٘مدر مل إذا اًمٜمٙم٤مح ومًخ اًمٜمدي٦م اًمروو٦م ذم ظم٤من صديؼ رضمح]

 [:وىم٤مل

ة يم٤مٟم٧م إذا: وم٠مىمقل اُمرأتف: وسملم اعمٕمن سملم اًمتٗمريؼ وأُم٤م  أو ضم٤مئٕم٦م، ُمثال اعمرأ

ر، ذم ومٝمل اًمراهٜم٦م: ًم٦ماحل٤م ذم قم٤مري٦م َـّ  َوَٓ ▬: ي٘مقل - شمٕم٤ممم - واهلل رضا وُه  ،♂شُمَْم٤مرُّ

َـّ ▬: ي٘مقل واهلل سم٤معمٕمروف، ُمٕم٤مذة همػم أجْم٤م وهل وُه  وهل ،♂سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  َوقَم٤مِذُ

٤مكٌ ▬: ي٘مقل واهلل سمٛمٕمروف، ممًٙم٦م همػم أجْم٤م ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢ِمُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  : ♂سم٢ِِمطْم

َـّ  َوَٓ ▬: ي٘مقل واهلل را،رضا  ممًٙم٦م هل سمؾ ُٙمقُه
ًِ
ْ ًرا مُت ا : ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل ،♂رِضَ

ر وٓ رضر ٓ»  . شرضا

 [:سم٘مقًمف إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 - اهلل ُمـ أواُمر ٕهن٤م اخلالف: ُمقوع شمِمٛمؾ ٓ[ إدًم٦م أي] وًمٙمٜمٝم٤م: ىمٚم٧م

 ٓ ُمـ يٙمٚمػ وٓ ي٠مُمر ٓ أنف سمٕم٤ٌمده: - شمٕم٤ممم - ًمٓمٗمف ُمـ قمٚمٛمٜم٤م وىمد ،- شمٕم٤ممم

 اعمٕمن؟ اًمٕم٤مضمز قمغم هب٤م يًتدل ومٙمٞمػ اًم٘م٤مدر، اعمًتٓمٞمع إمم ُمقضمٝم٦م لومٝم يًتٓمٞمع،

 ىم٤مل قمٚمٞمف؟ أطمدٟم٤م زوضم٦م طمؼ ُم٤م: طمٞمدة سمـ ُمٕم٤موي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل ح٤م وًمذًمؽ»

 أبق أظمرضمف احلدي٨م: ش... ايمتًٞم٧م إذا وشمٙمًقه٤م ـمٕمٛم٧م، إذا شمٓمٕمٛمٝم٤م أن»: ملسو هيلع هللا ىلص

 وأظمرضمف صحٞمح، سمًٜمد ش5/  3» وأمحد ،ش368/  3» ُم٤مضمف واسمـ ،ش554/  3» داود

 . ش75/  5» شاًمؽمهمٞم٥م» ذم يمام :شصحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ
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 ُم٤م جيد مل إن أنف: ش... ايمتًٞم٧م إذا ،... ـمٕمٛم٧م إذا» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٛمٗمٝمقم

 سمٞمٜمٝمام؟ إذن يٗمًخ ومٌؿ قمٚمٞمف، هل٤م طمؼ ومال ويٙمتز: يٓمٕمؿ

 - 237/  6» ًمٚمِمقيم٤مين شمٌٕم٤م اًمِم٤مرح إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ظمالف أرى وم٢مين وًمذًمؽ:

: ىم٤مل اُمرأتف؟ ٟمٗم٘م٦م قمـ يٕمجز اًمرضمؾ ذم احلًـ: قمـ واطمد همػم رواه ُم٤م وهق ،ش277

 .اؾمتٓم٤مع ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ويٜمٗمؼ وشمّمؼم، ،- وضمؾ قمز - اهلل وشمت٘مل شمقاؾمٞمف،

 ىمقًمف ُمـ شم٘مدم ُم٤م وي١ميده : ش319/  31» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق

 إهى: طمٙمؿ طمٙمٛمٝمـ: أي»: اًمِمقيم٤مين ىم٤مل :ش... قمٜمديمؿ قمقان هـ إٟمام»: ملسو هيلع هللا ىلص

 ذم هق اًمذي رو٤م دون ُمـ ظمالص٤م ًمٜمٗمًف يٛمٚمؽ ٓ وإؾمػم إؾمػم،: اًمٕم٤مين نٕ

 .اًمٜم٤ًمء ومٝمٙمذا أهه:

 ختٚمٞمص ًمٚمزوضم٦م ومٚمٞمس :شسم٤مًم٤ًمق أُمًؽ عمـ اًمٓمالق»: طمدي٨م هذا وي١ميد

 .شذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ دل إذا إٓ زوضمٝم٤م: حت٧م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م

 ّمٚمحي ومال ىمقي: همػم سم٤مإلقم٤ًمر اًمٗمًخ دًمٞمؾ أن شم٘مدم مم٤م قمٚمٛم٧م وىمد: ىمٚم٧م

 » ومت٠مُمؾ احلدي٨م: ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ٓؾمتثٜم٤مء

  سَملْمَ ▬ اًمتٗمريؼ أرى ٓ أنٜمل اًم٘مقل: وظمالص٦م
ِ
 قمغم سمؾ إلقم٤ًمره: ♂َوَزْوضِمفِ  اعْمَْرء

 وم٤مًمًٚمٓم٤من هل٤م: يٙمـ مل وم٢من زوضمٝم٤م، سمٕمد أُمره٤م وزم - قمٚمٞمٝم٤م سم٤مإلٟمٗم٤مق - ي٠مُمر أن احل٤ميمؿ

 زوضمٝم٤م، يقه طمتك ًٚمٛملم،اعم ُم٤مل سمٞم٧م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمؼ ومٝمق وًمٞمٝم٤م، ُم٘م٤مم ي٘مقم ُمـ أو

ا  قُمْنٍ  سَمْٕمدَ  اهللُ  ؾَمٞمَْجَٕمُؾ ▬: ي٘مقل - وضمؾ قمز - واهلل  . ♂ُيْنً

 (259/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 احلائض ؿمالق

 ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك قمٛمر وم٠ًمل طم٤مئض وهك اُمرأتف ـمٚمؼ أنف قمٛمر اسمـ قمـ»

 ءؿم٤م إن صمؿ شمٓمٝمر صمؿ حتٞمض صمؿ شمٓمٝمر طمتك ًمٞمؽميمٝم٤م صمؿ ومٚمػماضمٕمٝم٤م ُمره: »ًمف وم٘م٤مل
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 هل٤م يٓمٚمؼ أن اهلل أُمر اًمتك اًمٕمدة ومتٚمؽ يٛمس أن ىمٌؾ ـمٚمؼ ؿم٤مء وإن سمٕمد أُمًؽ

 .صحٞمح. قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اًمٜم٤ًمء

 رم قمٜمف اًمرواة اوٓمرب وم٘مد،  ـمرىمف ويمثرة صحتف ُمع احلدي٨م أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م

 روى ُمـ: إول: ىمًٛملم إمم وم٤مٟم٘مًٛمقا  ٓ؟ أم هب٤م اقمتد هؾ احلٞمض رم إومم ـمٚم٘متف

 .ٟم٤مومع: إومم اًمٓمريؼ: اعمت٘مدُم٦م اًمٓمرق طم٥ًم وهؿ،  هب٤م اإلقمتداد قمٜمف

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك إمم ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ وقمٜمف،  وإظم٤ٌمره ىمقًمف ُمـ قمٜمف ذًمؽ صم٧ٌم

 .واطمدة ضمٕمٚمٝم٤م

 طم٧ًٌم أهن٤م قمٛمر اسمـ ىمقل وومٞمٝم٤م،  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمريؼ

 .قمٚمٞمف

 .ىمٌٚمٝم٤م يم٤مًمتك وهك،  ضمٌػم سمـ يقٟمس: اًمث٤مًمث٦م

سمٕم٦م  ورم،  هب٤م اقمتد أنف: قمٜمف رواي٦م ورم،  ذًمؽ ُمثؾ وومٞمٝم٤م،  ؾمػميـ سمـ نسأ: اًمرا

 ظمالوم٤م سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ هذه إؾمٜم٤مد وًمٙمـ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك إمم ذًمؽ رومع أظمرى

 .ًمٚمح٤مومظ

 .قمٚمٞمف طم٧ًٌم أهن٤م قمٛمر اسمـ ىمقل وومٞمٝم٤م،  ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد: اخل٤مُم٦ًم

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك إمم رومٕمف قمٜمف اًمِمٕمٌك: قمنم احل٤مدي٦م

: أجْم٤م اًمٓمرق طم٥ًم وهؿ،  هب٤م قمتدادآ قمدم قمٜمف رووا يـاًمذ: أظمر واًم٘مًؿ

 ش.قمغم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ومرد: »ىم٤مل قمٜمف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد: اخل٤مُم٦ًم

 ش.ؿمٞمئ٤م يره٤م ومل قمغم ومرده٤م: »ُمرومققم٤م قمٜمف اًمزسمػم أبق: اًم٤ًمدؾم٦م

 ُمرومققم٤م قمٜمف اهلٛمداٟمك ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد: ىمٌٚمٝم٤م اًمتك رم أوردٟم٤مه٤م صم٤مًمث٦م وـمريؼ

 شسمِمكء ذًمؽ ًمٞمس»

 ٓ سمقوقح ًمف شمٌلم أخٗم٤مفمٝمام ورم اًم٘مًٛملم هذيـ ـمرق رم اعمت٠مُمؾ ٟمٔمر وم٢مذا

 يمثرة: إول: ًمقضمٝملم وذًمؽ،  أظمر قمغم إول اًم٘مًؿ أرضمحٞم٦م ومٞمف همٛمقض
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 ُمـ واصمٜمت٤من،  ُمقىمقوم٦م أظمرى وصمالث،  ُمرومققم٦م ُمٜمٝم٤م صمالث،  ؾمت٦م وم٢مهن٤م، اًمٓمرق

، صمالث ـمرىمف ؾومٙم،  أظمر اًم٘مًؿ وأُم٤م،  وٕمٞمٗم٦م وإظمرى،  صحٞمح٦م إومم اًمثالث

 ىمقة اًم٘مًٛملم رم اعمرومققم٤مت ومت٘م٤مسمٚم٧م،  وٕمٞمٗم٦م وإظمرى أجْم٤م صحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م اصمٜمت٤من

 .ووٕمٗم٤م

،  أظمر اًم٘مًؿ قمغم هب٤م يؽمضمح،  ومْمٚم٦م اًمثالث اعمقىمقوم٤مت إول اًم٘مًؿ رم وسم٘مك

،  اعمرومقع رم سمام قمٛمؾ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن ُمٕمٜم٤مه٤م ٕن اعمرومقع طمٙمؿ رم وهك ٓؾمٞمام

 .فم٤مهر هق يمام ىمقة قمغم ىمقة اعمرومقع يٕمٓمك ٤ممم ذًمؽ أن ؿمؽ ومال

 اًمت٠مويؾ شم٘مٌؾ ٓ سحي٦م دًٓم٦م اعمراد قمغم إول اًم٘مًؿ دًٓم٦م ىمقة: أظمر واًمقضمف

ش ؿمٞمئ٤م يره٤م ومل» اًمِم٤مومٕمك اإلُم٤مم ىمقل سمٛمثؾ اًمت٠مويؾ ممٙمـ ومٝمق أظمر اًم٘مًؿ سمخالف، 

سم٤م أى  .صقا

 رآه٤م أنف رم ٟمص ومٝمق إول اًم٘مًؿ سمخالف،  ـمالىم٤م يره٤م مل أنف رم ٟمّم٤م وًمٞمس

 ًمٙمٜمف،  هبذا رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اقمؽمف وىمد،  أظمر اًم٘مًؿ قمغم شم٘مديٛمف ومقضم٥م ـمالىم٤م

 اسمـ طمدي٨م رم ىمقًمف وأُم٤مش:ش 4/31: »وم٘م٤مل اًم٘مًؿ هذا ُمـ اعمرومقع صح٦م رم ؿمؽ

 اًمٚمٗمٔم٦م هذه يم٤مٟم٧م ًمق،  اهلل ومٚمٕمٛمر» واطمدة وهك:ش آظمره رم ذئ٥م أبك اسمـ قمـ وه٥م

 ٓ وًمٙمـ،  وهٚم٦م سم٠مول إًمٞمٝم٤م وًمٍمٟم٤م ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمٝم٤م ٤مىمدُمٜم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمالم ُمـ

 إمم يْم٤مف أن جيقز ومال،  ٟم٤مومع أو ذئ٥م أبك اسمـ أم،  قمٜمده ُمـ وه٥م اسمـ أىم٤مهل٤م ٟمدرى

 إطمٙم٤مم قمٚمٞمف وٟمرشم٥م،  قمٚمٞمف سمف ويِمٝمد،  يمالُمف ُمـ أنف يتٞم٘مـ ٓ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.طمتاملوآ سم٤مًمقهؿ اهلل قمٜمد ُمـ هذا: وي٘م٤مل، 

 :وظمٓم٠م صقاب الماًمٙم هذا ورم: ىمٚم٧م

 هب٤م اًمتًٚمٞمؿ جي٥م اعم٠ًمخ٦م رم ٟمص اًمٚمٗمٔم٦م هذه سمٙمقن واقمؽماومف،  اًمّمقاب أُم٤م

 .صح٧م ًمق إًمٞمٝم٤م واعمّمػم

 اسمـ أىم٤مهل٤م يدرى ٓ أنف سمدقمقى هل٤م ورده،  صحتٝم٤م رم شمِمٙمٙمف ومٝمق،  اخلٓم٠م وأُم٤م

 ....قمٜمده ُمـ وه٥م
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 ىمٌقل إصؾ أن اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ ٕن،  ُمثٚمف ُمـ قمجٞم٥م ؿمكء وهذا

 ـمريؼ وأن،  واًمتِمٙمٞمؽ سم٤مإلطمتامٓت رده٤م جيقز ٓ وأنف،  رواه٤م يمام اًمث٘م٦م رواي٦م

 يرد ٕن اًم٘مٞمؿ ٓسمـ ًمٚمٛمخ٤مًمػ يٛمٙمـ أنف شمرى أٓ اًمث٘م٦م سمخؼم اًمتّمديؼ هق اعمٕمروم٦م

 اسمـ طمدي٨م قمغم هق أورده اًمذى اًمِمؽ سمٛمثؾش ؿمٞمئ٤م يره٤م ومل قمغم ومرده٤م» طمديثف

 سمٕمض ذًمؽ ومٕمؾ وىمد،  اًمِمٙمقك ُمـ ذًمؽ وٟمحق اًمزسمػم أبك رم سم٤مًمٓمٕمـ وه٥م

 اعمجرد اًمٕمٚمٛمك ًمٚمٜمٝم٩م خم٤مًمػ ذًمؽ ويمؾ،  ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م يمام اعمت٘مدُملم

 .احلؼ ؾمقى ًمِمكء اإلٟمتّم٤مر قمـ

: وم٘م٤مل شم٘مدم يمام اًمٓمٞم٤مًمًك شم٤مسمٕمف سمؾ احلدي٨م سم٢مظمراج يتٗمرد مل وه٥م اسمـ أن قمغم

 قمٛمر وم٠متك طم٤مئض وهك اُمرأتف ـمٚمؼ أنف: »قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ذئ٥م أبك اسمـ طمدصمٜم٤م

 ش.واطمدة ومجٕمٚمف ًمف ذًمؽ ومذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك

 .سمف ذئ٥م أبك اسمـ أظمؼمٟم٤م ه٤مرون سمـ يزيد أجْم٤م وشم٤مسمٕمف

 .ه٤مرون سمـ يزيد أظمؼمٟم٤مش أُمِمٙم٤مب» سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ اًمدارىمٓمٜمك أظمرضمف

 .صم٘م٤مت اًمرضم٤مل وسم٘مٞم٦م،  أن أقمرومف مل إؿمٙم٤مب سمـ وحمٛمد

 اًمٌٖمدادى إؿمٙم٤مب سمـ ٗمرضمٕم أبق إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم سمـ حمٛمد ومٝمق قمرومتف صمؿ

 .صم٘م٦م اًمٌخ٤مرى ؿمٞمقخ ُمـ احل٤مومظ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: »قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ضمري٩م اسمـ ذئ٥م أبك اسمـ وشم٤مسمع

 ش.واطمدة هك: ىم٤مل

 .ضمري٩م اسمـ قمـ قم٤مصؿ أبق أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٞم٤مش قمـ أجْم٤م اًمدارىمٓمٜمك أظمرضمف

 فشمرمج اجلقهرى قمٞمًك اسمـ هق حمٛمد سمـ وقمٞم٤مش،  يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 ضمري٩م اسمـ يم٤من إن صحٞمح إؾمٜم٤مد ومٝمقش ، صم٘م٦م ويم٤منش: »32/279» وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 .ٟم٤مومع ُمـ ؾمٛمٕمف

 أول ـمٚمؼ اًمتك سم٤مًمتٓمٚمٞم٘م٦م حيت٥ًم صمؿ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف سمٚمٗمظ اًمِمٕمٌك ٟم٤مومٕم٤م وشم٤مسمع

 .شم٘مدم يمام اًمًٜمد صحٞمح وهقش ُمرة
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 ًمق أنف وفمٜمك،  شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٚمٞمٝم٤م ي٘مػ مل مم٤م اًمرواي٤مت هذه ويمؾ

 دل سمام اًم٘مقل إمم وًمّم٤مر،  وه٥م اسمـ رواي٦م رم أبداه اًمذى اًمِمؽ ًمتٌدد قمٚمٞمٝم٤م ػوىم

 .احل٤مئض سمٓمالق آقمتداد ُمـ احلدي٨م قمٚمٞمف

 .اًمرؿم٤مد ؾمٌٞمؾ إمم واهل٤مدى اعمقومؼ هق شمٕم٤ممم واهلل

 سمٓمالق آقمتداد قمدم قمغم وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ محٚم٧م اًمتك إؾم٤ٌمب ُمـ :سمـبقه

 حمٛمد طمدصمٜم٤م: اخلِمٜمك اًمًالم قمٌد سمـ حمٛمد قمـ طمزم اسمـ رواي٦م ُمـ ذيمره ُم٤م احل٤مئض

 ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد طمدصمٜم٤م اًمث٘مٗمك اعمجٞمد قمٌد سمـ اًمقه٤مب قمٌد طمدصمٜم٤م سمِم٤مر سمـ

 وهك اُمرأتف يٓمٚمؼ رضمؾ رم ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل رى قمٛمر اسمـ قمـ قمٛمر اسمـ ُمقمم

 .سمذًمؽ يٕمتد ٓ: قمٛمر اسمـ ىم٤مل طم٤مئض؟

 ش.صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد طمزم اسمـ فأظمرضمش: »9/519ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ وىم٤مل

 قمـ روى سمام ي٘مع ٓ اًمٓمالق أن إمم ذه٥م ُمـ سمٕمض واطمت٩م: »أجْم٤م وىم٤مل

 .قمٛمر اسمـ ىمقل رم هب٤م يٕمتد مل طم٤مئض وهك اُمرأتف اًمرضمؾ ـمٚمؼ إذا: ىم٤مل اًمِمٕمٌك

ة شمٕمتد مل ُمٕمٜم٤مه وإٟمام،  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه وًمٞمس: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل  سمتٚمؽ اعمرأ

 ش.اًمٕمدة رم احلٞمْم٦م

 ش.ُمثٚمف قمٜمف واجلقاب: »وىم٤مل طمزم اسمـ رواي٦م قم٘مٌف حل٤مومظا ذيمر صمؿ

 :أُمران وي١ميده: ىمٚم٧م

 آؾمتدٓل يً٘مط آظمر سمٚمٗمظ اعمذيمقرة اًمرواي٦م أظمرج ىمد ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ ان: إول

 :وهق سمف

 اًمذى رم قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اًمث٘مٗمك اًمقه٤مب قمٌد ٟم٤م

 ش.احلٞمْم٦م ٚمؽسمت شمٕمتد ٓ: »ىم٤مل طم٤مئض؟ وهك اُمرأتف يٓمٚمؼ

 أظمؼمٟم٤م: ُمٕملم اسمـ قمـش 375/2 قش »ُمٕمجٛمف» رم إقمراسمك اسمـ أظمرضمف وهٙمذا

 .  سمف اًمث٘مٗمك
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 وإٟمام،  احلٞمض رم اًمٓمالق هق ًمٞمس اعمٜمٗمك آقمتداد أن قمغم ٟمص اًمٚمٗمظ هبذا ومٝمق

ة اقمتداد  .اعمذيمقر آؾمتدٓل ومً٘مط،  احلٞمْم٦م سمتٚمؽ اعمٓمٚم٘م٦م اعمرأ

 رم اعمت٘مدم طمديثف رم قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ أجْم٤م روى ىمد اهلل قمٌٞمد أن: وأظمر

 ظم٤مًمػ أنف همػم،  واطمدة احلٞمض رم إهي٤م شمٓمٚمٞم٘مف ويم٤من: »اهلل قمٌٞمد: ىم٤مل ًمزوضمتف شمٓمٚمٞم٘مف

 ش.اًمًٜم٦م

 ش .428» اًمدارىمٓمٜمك أظمرضمف

 اهلل قمٌٞمد رواي٦م محٚم٧م وم٢من،  شم٘مدم يمام يمثػمة قمٛمر اسمـ قمـ اعمٕمٜمك هبذا واًمٓمرق

 واًمرواي٤مت،  هذه روايتف ُمع شمٜم٤مىمْم٧م ضاحل٤مئ سمٓمالق اإلقمتداد قمدم قمغم إومم

 ُمثٚمف رم وإصؾ،  اعمتٜم٤مىمض هق قمٛمر اسمـ أن ذًمؽ وٟمتٞمج٦م،  قمٛمر اسمـ قمـ إظمرى

 ُم٤م واًمتقومٞمؼ،  اًمتٜم٤مىمض ًمرومع اًمروايتلم سملم اًمتقومٞمؼ ُمـ ٓسمد ومحٞمٜمئذ،  اًمتٜم٤مىمض قمدم

 ُمٜم٤مص ومال يٛمٙمـ مل وإن،  ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ سمرواي٦م ودقمٛمٜم٤مه،  اًمؼم قمٌد اسمـ يمالم رم ؾمٌؼ

 داقمك ٓ وًمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اهلل قمٌٞمد رواي٦م رم فم٤مهر وهذا،  واًم٘مقة سم٤مًمٙمثرة اًمؽمضمٞمح ُمـ

 .هلل واحلٛمد فم٤مهر وم٤مًمتقومٞمؼ،  ًمٚمؽمضمٞمح

 (2139) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء

 اظمجؾس كػس دم ـماهر شمم ؿمؾق

 ىم٤مل ومؽمة وسمٕمد سم٤مًمثالث، ـم٤مًمؼ أن٧م ُٓمرأتف ىم٤مل رضمؾ: ؾم١ماًمف ذم ي٘مقل :ايمسائل

  همْم٤ٌمن؟ يم٤من وُم٤م ىمٌؾ، يٓمٚم٘مٝم٤م مل وهق أُمل ُمثؾ حمرُم٦م قمكمّ  ن٧مأ: هل٤م

  .!؟صمالصم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م: شم٘مقل وأن٧م ىمٌؾ، يٓمٚم٘مٝم٤م مل يمٞمػ :ايمشقخ

  .اًم٤ًمئؾ هق هذا :ايمسائل

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 وسمٕمده٤م سم٤مًمثالث؟ ـم٤مًمؼ أن٧م: ىم٤مل واطمدة، ضمٚم٦ًم ذم اُمرأتف ـمٚمؼ رضمؾ :ايمسائل

  يم٠مُمل؟ قمكمّ  ُم٦محمر أن٧م: هل٤م وىم٤مل سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اعمِم٤ميمؾ ضمرت
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  اجلٚم٦ًم؟ ٟمٗمس ذم :ايمشقخ

  .اجلٚم٦ًم ٟمٗمس ذم :ايمسائل

  .!ـمٞم٥م :ايمشقخ

  اجلٚم٦ًم؟ هذه همػم ذم اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م وىمع أنف صم٧ٌم وُم٤م :ايمسائل

  .؟ـمالق ذم ُم٤م اجلٚم٦ًم هذه همػم ذم :ايمشقخ

  .اًمت٤مؾمع اًمِمٝمر ذم طم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م :ايمسائل

 هذا أىمقل: ؿمٞمئلم ٟمٗمؽمض ٟمحـ أن سم٤معمقوقع، ُمتٕمٚمؼ همػم احلٛمؾ :ايمشقخ

 .واىمٕم٤مً  يٙمقن أٓ أو واىمٕم٤مً  يٙمقن أن إُم٤م اًمٓمالق

 .اًمٔمٝم٤مر وهق اًمث٤مين، احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م جيري ٓ ُمٓمٚم٘م٦م، ومٝمل واىمٕم٤مً  يم٤من وم٢مذا 

 ٓ اًمٔمٝم٤مر طمٙمؿ ٕن اًمٔمٝم٤مر: يٛمٌم ومحٞمٜمئذٍ  ،واىمع همػم اًمٓمالق هذا يم٤من إن أُم٤م 

 ُمٕمٚمؼ اؾمؿ ضمقاب ومٝمذا ًمٚمٓمالق، سم٤مًمٜم٦ًٌم ِم٠مناًم هق يمام ٟمٗمقذه قمدم ومٞمف ٟمتّمقر

 .سمنمط

 اًمٓمالق، وىمع إذا ي٘مع ٓ ًمٙمـ اًمٓمالق، ي٘مع مل إذا ي٘مع ىمد اًمٔمٝم٤مر هذا أن: أي 

  وىمع؟ ُم٤م أو اًمٓمالق وىمع هؾ: وهق أظمػم ؾم١مال ي٠ميت ىمد ومٝمٜم٤م

  .يٓمٚم٘مٝم٤م ٟمٞمتف ويم٤من وىمع، :ايمسائل

  يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 ٝم٤مإًمٞم ؾم٤مءةاإل زادت وسمٕمديـ يٓمٚم٘مٝم٤م، أنف اوٓمر ُمِم٤ميمؾ، سمٞمٜمٝمؿ ص٤مر :ايمسائل

  .أُمل ُمثؾ  قمكمّ  حمرم: هل٤م وم٘م٤مل

  .ي٘مع ٓ ومذاك وىمع اًمٓمالق يم٤من إن احل٤مدصم٦م، يمٞمػ أدري ُم٤م: أىمقل أن٤م :ايمشقخ

  .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ايمسائل
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  .وومٞمؽ :ايمشقخ

 (.. :29 :32/  32/ واًمٜمقر اهلدى)

 صمامعفا شمم فمؾؿفا دون زمائـًا ؿمالوًما زوصمته ؿمؾق رصمل

 ،اعمحٙمٛم٦م ًمدى سم٤مئٜم٤مً  ـمالىم٤مً  زوضمتف ـمٚمؼ رضمالً  أن :طم٤مدصم٦م هٜم٤مًمؽ :مداطمؾة

 واًمده٤م، ُمٜمزل إمم واًمده٤م إمم اًمٓمالق ورىم٦م وم٠مرؾمٚم٧م ،سمذًمؽ زوضمتف يٌٚمغ مل وًمٙمٜمف

 ٓ ًمٙمل :اعمٜمزل ظم٤مرج إمم وأبٜم٤مءه زوضمتف وأظمذ ذه٥م اعمحٙمٛم٦م ُمـ ظمرج وقمٜمدُم٤م

 سمٕمد أي اًمٚمٞمؾ أواظمر ذم هب٤م رضمع صمؿ ،سم٤مًمٓمالق يٕمٚمٛمٝم٤م ٓ ًمٙمل أو واًمده٤م ي٠مظمذه٤م

 اًمٜمٝم٤مر ذم إٓ اًمزوضم٦م شمٕمٚمؿ ومل إظم٤ٌمره٤م، دون اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم وضم٤مُمٕمٝم٤م ٚمٞمؾاًم ُمٜمتّمػ

 . سمذًمؽ إلظم٤ٌمره٤م واًمده٤م طمي قمٜمدُم٤م

 وسمٕمده٤م سم٤مإلصم٤ٌمت، أو سم٤مًمٜمٗمل ٓ جيٌٝم٤م مل زوضمٝم٤م وؾم٠مخ٧م اوٓمرت ومٕمٜمدُم٤م

 .وإي٤ميمؿ اهلل أقم٤مذٟم٤م ،سم٤مجلٜمقن اعمرأة هذه أصٞم٧ٌم

 . آُملم :ايمشقخ

 رضمٕم٦م شمٕمتؼم أهن٤م أو ٓ؟ أم زٟم٤م يٕمتؼم جلامعا هذا هؾ :أهٚمٝم٤م وم٠ًمخٜمل :مداطمؾة

 أم صحٞمح ىمقهل٤م يٕمتؼم اًمًٚمٓم٤مت أهٚمٝم٤م أظمؼموا إذا وهؾ ،سم٤مئـ ـمالق سم٠منف قمٚمامً  ،إًمٞمف

د   اًمًٜم٦م؟ ذم اعمٗمروض هق يمام قمٞم٤من ؿمٝمقد سمف يرا

  ضم٤مُمٕمٝم٤م؟ أنف سمٛمٕمٜمك ىمقهل٤م :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 . آظمر رء وإٓ :ايمشقخ

 . اًمٜمٝم٤مر ذم سم٤مئٜم٤مً  ـمالىم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م أنف رهمؿ اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ضم٤مُمٕمٝم٤م سم٠منف ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ
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 سم٠منف ؾم١ماًمؽ ذم اعم٘مّمقد هق ُم٤م اؾمتٞمْم٤مح، ُمـ ٓسمد اًم١ًمال قمـ اإلضم٤مسم٦م ىمٌؾ

  سم٤مئٜم٤ًم؟ ـمالىم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م

 ـم٤مًمؼ هل ـم٤مًمؼ هل: سم٘مقًمف اعمحٙمٛم٦م ًمدى ـمٚم٘م٤مت صمالث ـمٚم٘مٝم٤م أنف أي :مداطمؾة

 . ـم٤مًمؼ هل

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . ومٞمف رضمٕم٦م ٓ ىم٤مً ـمال :مداطمؾة

 اًمًٜم٦م، إمم رضمٕمٜم٤م إذا واطمدة ـمٚم٘م٦م يٕمتؼم هذا سم٤مئٜم٤ًم، ـمالىم٤مً  يٕمتؼم ٓ هذا :ايمشقخ

 :أي ،سم٤مئٜم٦م ـمٚم٘م٦م يٕمتؼموهن٤م ىمٚمتٝم٤م يمام ومٝمذه ،اعمذهٌٞملم اًم٘مْم٤مة سمٕمض إمم رضمٕمٜم٤م إذا أُم٤م

 شَمٜمِٙمَح  طَمتََّك  دُ سَمٕمْ  ُِمـ ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمالَ  ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمن▬ :شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمٓمٚم٘م٦م هذه قمغم يٓمٌ٘مقن

هُ  َزْوضًم٤م  ♂.هَمػْمَ

 واطمدة ًمٗمٔم٦م ذم اًمٓمالق هذا سم٠من أووح اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ًمٙمـ 

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬: ىم٤مل ٕنف اعمنموع، اًمٓمالق هق ًمٞمس ،واطمد جمٚمس وذم ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ  وَم٢مُْم

يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  ـمٚم٘م٦م يمؾ ذم نُمرشم٤م اًمٓمالق: أي ،[229:اًمٌ٘مرة♂ ]سم٢ِِمطْم

 .سم٢مطم٤ًمن شمنيح أو سمٛمٕمروف إُم٤ًمك

: ىمقًمف وهق ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص قمٓمؾ اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت جيٛمع اًمذي ومٝمذا 

٤مكٌ ▬ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  .[229:اًمٌ٘مرة♂ ]سم٢ِِمطْم

 ،اًمث٤مًمث٦م ذم أي[ 251:اًمٌ٘مرة♂ ]َطلََّقَها َفإِن  ▬: سم٘مقًمف رسمٜم٤م ذًمؽ قمغم ٥م٘مَّ قمَ  ًمذًمؽ 

 وراضمٕمٝم٤م، وم٠مُمًٙمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ وراضمٕمٝم٤م، أُمًٙمٝم٤م صمؿ إومم اًمٓمٚم٘م٦م ـمٚم٘مٝم٤م هق

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال▬ اًمث٤مًمث٦م ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم  [. 251:اًمٌ٘مرة] ♂هَمػْمَ

 واًمٜمّمػ اًمًٜمتلم ذم سمٙمر أيب قمٝمد وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٓمالق يم٤من وهٙمذا

 أن ذقمٞم٦م يمًٞم٤مؾم٦م قمٛمر رأى صمؿ أجْم٤ًم، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وم٦مظمال أول وذم ظمالومتف ُمـ

ذ  إؾمػ ُمع اًمٜم٤مس ًمٙمـ هلؿ، وشمرسمٞم٦م يمٕم٘مقسم٦م صمالصم٤مً  سمف ـمٚمؼ ُمـ قمغم اًمٓمالق هذا ُيٜمَٗمَّ



 439 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 ُمـ صدر اًمذي احلٙمؿ هذا قمغم ضمروا هؿ، ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ اًمٜم٤مس يمؾ

 .شم٠مدي٤ٌمً  قمٛمر

 ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل يمام ،اًمًٜم٦م إمم وايٕمقد أن وأبداً  دائامً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م اًمٕمٚمامء ًمٙمـ 

 . شاًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ ،يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا »: قمٜمف اهلل ريض

 ـمٚم٘م٤مت صمالث زوضمتف ـمٚمؼ ُمـ أن ،اعم٠ًمخ٦م هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م :اًمٕمتٞمؼ إُمر ومٛمـ

 ؾمٚمٛمف ُم٤م وهق ،ظمذه٤م دٟم٤مٟمػم صمالث قمٜمدي ًمؽ: ًمّم٤مطمٌف ىم٤مل يمٛمـ ومٝمذا ،جمٛمققم٤مت

 اًمنمع هذا سمٕمد ٓؾمٞمام ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ اًمٚمٗمظ سم٤مًمٚمٗمظ، وًمٞمس سم٤مًمقاىمع وم٤مًمٕمؼمة ديٜم٤مرًا، إٓ

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬ ىمدُمٜم٤مه، اًمذي ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ ♂ سم٢ِِمطْم

 .[229:اًمٌ٘مرة]

 ًمٙمـ ٟمدري، ُم٤م أظمرى ـمٚم٘م٤مت هٜم٤م يٙمـ مل إذا ،ًمزوضمتف اًمرضمؾ هذا ومٛمج٤مُمٕم٦م 

 .اًمٜمص ىمدر قمغم ي٘م٤مل يمام اًمٗمتقى

 مج٤مقمف ومٞمٕمتؼم ضم٤مُمٕمٝم٤م صمؿ ،صمالصم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م أنف هق اًم٤ٌمئـ سم٤مًمٓمالق اعم٘مّمقد يم٤من وم٢مذا 

 .هل٤م ُمٜمف ُمراضمٕم٦م ذًمؽ ويٕمتؼم ،ًمزوضمتف جم٤مُمٕم٤مً  إي٤مه٤م

 قمغم يِمٝمد أن قمٚمٞمف اًمٜمٙم٤مح قمغم أؿمٝمد يمام ذًمؽ، قمغم يِمٝمد أن قمٚمٞمف ًمٙمـ 

 .ذاه ٟم٘مقل ٟمحـ اًمرضمقع، قمغم يِمٝمد أن وقمٚمٞمف ،اعمحٙمٛم٦م ذم وىمع وهذا ،اًمٓمالق

 إُمر رومع دام ُم٤م اًمرضمؾ هذا أن وهل ،اصٓمالطمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ىمْمٞم٦م هٜم٤م شمٌ٘مك وًمٙمـ 

 اًمٙمؼمى، سم٤مًمٌٞمٜمقٟم٦م قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمنمقمل واًم٘مْم٤مء هٜم٤مك، قمٜمديمؿ اًمنمقمل اًم٘مْم٤مء إمم

 أقمرض ذًمؽ ُمع ،سم٤مًمًٜم٦م يٗمتقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء أطمد يًتٗم٧م مل ،هٜم٤مك آظمر رء ٓ صمؿ

 شمٕمتؼم وٓ هب٤م، زٟم٤مً  ُمٜمف يٕمتؼم ومٝمذا ،زوضمتف وضم٤مُمع هٜم٤مك اًمنمقمل اًم٘م٤ميض طمٙمؿ قمـ

  واوح؟ واًمقاىمع، سم٤مًم٘مّم٦م ضمٝمٚمٝم٤م ُمـ ذيمرت ح٤م :زاٟمٞم٦م هل

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ



 461   ذم اًمٓمالق ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذًمؽ واؿمتٙمقا  اعمحٙمٛم٦م إمم ذهٌقا  أهنؿ ًمق يم٤من اًم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

  اًمنمع؟ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ذًمؽ ذم اًمنمط أم ،ىمقا دَّ َّم يُ  أن ،ؿمٝمقد قمٚمٞمٝمؿ أجج٥م ،اًمرضمؾ

 . شمّمقره يٛمٙمـ ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم اًمِمٝمقد :خايمشق

 اًمٕمدة شمٜمتٝمل سمٕمدُم٤م أخٞمس اًمٓمالق، قمغم ًمإلؿمٝم٤مد سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداطمؾة

 .. أفمـ اًمٕمدة أفمـ.... 

 . سمٕمده ًمٞمس سُمٕمٞمده أو اًمتٓمٚمٞمؼ، قمٜمد ٓ :ايمشقخ

 . ينطمٝم٤م أن يريد قمٜمدُم٤م اًمتنيح :مداطمؾة

  يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 .. وٓ ينطمٝم٤م أن أراد إذا :مداطمؾة

 . ـمٚم٘مٝم٤م ُم٤م سمٛمجرد هطمٝم٤م هق ُم٤م :ايمشقخ

 ...  سمٕمد يٕمٜمل ينح سمٕمدُم٤م يٙمقن اًم٘مرآن ذم ٓطمٔم٧م أن٤م اًمِم٤مهد :مداطمؾة

  ينح؟ سمٕمدُم٤م اًم٘مرآن ذم أجـ :ايمشقخ

 . اعمٓمٚم٘م٦م قمدة أؿمٝمر، صمالصم٦م اًمٕمدة وهل :مداطمؾة

  !اًم٘مرآن ذم يقضمد ٓ ؟ينح سمٕمدُم٤م أجـ :ايمشقخ

 .. اؿمتٙمقا  إذا ُمثالً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هؾ ،٤مذٟم٤مأؾمت ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم....  :مداطمؾة

  ُم٤مذا؟ قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هؾ :ايمشقخ

  ؿمٝمقدًا؟ اًم٘م٤ميض يٓمٚمٌٝمؿ أن ُمثالً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هؾ :مداطمؾة

  سم٤مًمِمٝمقد؟ ي٠متقا  أجـ ُمـ :ايمشقخ

  ؟اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم احلٙمؿ ُم٤م :إذاً  :مداطمؾة

 ُم٠ًمخ٦م هذه طم٤مل يمؾ وقمغم ،ُمٕمف حي٘مؼ هق اًمرضمؾ، يًتٜمٓمؼ اًم٘م٤ميض :ايمشقخ

 . هٜم٤م قضمدشم ٓ اًمِمٝمقد ٕن :اًم٘مْم٤مء إمم شمرضمع



 463 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 أومساط فمعم اظممصمل اظمفر دهمع ضمؽم

 :زوضمتف يٓمٚمؼ أن يريد رضمؾ: ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م ي٠ًمل اًم٤ًمئؾ ؿمٞمخ، ي٤م :مداطمؾة

 .اجلامًمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يريد يمام ًمٞم٧ًم ٕهن٤م

 !قمٞمٜمل ي٤م :ايمشقخ

 .ديٜم٤مر أخٗم٤م أو ديٜم٤مر أخٗمل اًمّمداق ُمت٠مظمر وقمٚمٞمف :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 إذا ًمزوضمتف فمٚمؿ اًمدومع هذا ذم ومٝمؾ سم٤مٕىم٤ًمط، دومٕمٝمؿ يتؿ وؾمقف :مداطمؾة

 ـمٚم٘مٝم٤م؟

 .شاًمٞمقم فمٚمؿ ٓ» سمذًمؽ روٞم٧م إذا :ايمشقخ

 ٕنف :شمرى وًمٙمـ اسمتداءً  شمرى ٓ هل اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ؿمٞمخ، ي٤م :مداطمؾة

 .سم٤مًمرو٤م اعمحٙمٛم٦م ذم دمؼم

 ٛم٦م؟اعمحٙم ذم دمؼم ح٤مذا :ايمشقخ

 ٤مً ؿمٝمري ري٤مًٓ  مخًلم أدومع أين إٓ اؾمتٓم٤مقم٦م قمٜمدي ُم٤م أن٤م: ي٘مقل راح ٕنف :مداطمؾة

 أخٗملم....  شم٘مٌؾ أنف أُمر يّمدر احل٤ميمؿ جيؼمه٤م، واحل٤ميمؿ شمرى، ومٝمل أىمؾ أو أيمثر أو

 ؿمٝمري٤ًم؟ اً ديٜم٤مر مخًلم وشم٠مظمذه اً ديٜم٤مر

 اعمح٤ميمؿ ٛمقه٤ميً اًمتل اعمح٤ميمؿ اًمٞمقم. ٓ: ًمؽ أىمقل أن٤م ٓ، اًمٞمقم احل٤ميمؿ :ايمشقخ

 دمؼم ٓ اعمحٙمٛم٦م اًمزوج، ًمّم٤مًمح وًمٞمس اًمزوضم٦م ًمّم٤مًمح أطمٙم٤مُم٤مً  دائامً  هل ،اًمنمقمٞم٦م

 همػم هل يم٤مٟم٧م إذا زوضمٝم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م أن قمغم اُمرأة دمؼم ٓ زوضمتف، يٓمٚمؼ أن قمغم زوضم٤مً 

 ذم؟ اقمؽماض. طم٘مقق اًمزوج قمغم هل٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ،اًمتٓمٚمٞمؼ ذم راهم٦ٌم



 462   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 شمرى أن قمٚمٞمٝم٤م يقضم٥م ق،اًمٓمال قمٚمٞمٝم٤م يقضم٥م ُم٤م ًمٚم٘م٤ميض سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ..اًم١ًمال هذا..سم٤مًمت٘مًٞمط

 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مًٞمط هذا ًمٙمـ قم٤مرف، أن٤م :ايمشقخ

 .اًمٓمالق ُم٘م٤مسمؾ :مداطمؾة

 يٓمٚمؼ أن يريد زوضم٤مً  ٟمٗمؽمض ،ـمٞم٥م ُمٜمف، اًمٓمالق شمريد ٓ ومٝمل إيف، :ايمشقخ

 ُم٤مذا؟ اعمقوقع ضم٤مٟم٥م أن ٟمدع اًمٓمالق، هذا شمريد ٓ وهل زوضمتف

 .اًمدومع :مداطمؾة

 ُمٜمف، شمٓمٚمؼ أن شمريد ٓ وهل زوضمتف يٓمٚمؼ أن يريد زوضم٤مً  ٟمٗمؽمض اعمٝمر، :ايمشقخ

 سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م؟ اًمزوج حلٙمؿ شمروخ أن اعمرأة هذه اًم٘م٤ميض جيؼم هؾ

 .اًمٓمالق قمغم اًمزوج أس يم٤من إذا :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ يأ :ايمشقخ

 .ُمٝمٚم٦م يٕمٓمقه٤م :مداطمؾة

 .ـمٞم٥م :ايمشقخ

 اعمرأة، عمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ذم أن اًم٘مقاٟملم ُمٕمٔمؿ أن..ؿم٤من قمغم :مداطمؾة

 .اًم٘م٤ميض [ حيٙمؿ] ُم٤م طم٥ًم صمالصم٦م ؿمٝمريـ ؿمٝمر، شمٖمٞم٥م أن

 .وؾمٜمتلم ؾمٜم٦م همٌٜم٤م :ايمشقخ

 .اًمٓمالق [ُمقوقع] ورضمع آه، :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .اًمٓمالق ُمـ سمد ٓ اًمٓمالق قمغم زوضمؽ ُمٍم إذا سمٜمتل، ي٤م: هل٤م أىمقل :مداطمؾة



 465 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 ُم٤م يٓمٚم٘مٜمل، أن أريد ومال رء ذم ُمٕمف ُم٘مٍم ٧مًمً أن٤م ٕنف :أريد ٓ أن٤م :ايمشقخ

 يٓمٚم٘مٝم٤م أنف اعمرأة هذه دمؼم اهلل أنزل ُم٤م سمٖمػم حتٙمؿ اًمتل هذه اعمحٙمٛم٦م يمقن رأي

 .اًم٘مقاٟملم ذم ُمقضمقد هذا أقمت٘مد ٓ أن٤م أنٗمٝم٤م؟ رهمؿ زوضمٝم٤م

 ....  :مداطمؾة

 ُمٜمٙمؿ ومٝمٛم٧م يمام ضم٤مٟم٥م: ضم٤مٟم٤ٌمن هل٤م اًم٘مْمٞم٦م ٕنف :كدّ سمِ  أن٧م سم٤مًمؽ ـمقل :ايمشقخ

ة يرهمؿ اًمٞمقم اًم٘م٤ميض أن ،٤مً آٟمٗم  ٓ أن٤م اًمٓمالق، شمريد ٓ وهل زوضمٝم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م أن اعمرأ

 !هذا أتّمقر

 اًمت٘مًٞمط وهق ،اًمث٤مين احلٙمؿ ي٠ميت طمٞمٜمئذٍ  ،اًمٓمالق قمغم شمقاومؼ أهن٤م أتّمقر ًمٙمٜمل 

 . إول ضم٤مٟمٌف ُمـ اعمقوقع شمٕم٤مجلقا  أن ىمٌؾ إًمٞمف جل٠متؿ اًمذي

 يدومع أن اإلٟم٤ًمن هذا قمغم ي٘مًط أنف يٛمٙمـ طمٞمٜمئذ ،اًمٓمالق قمغم واوم٘م٧م هل وم٢مذا

 .ذُمتف يؼمئ طمتك ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم ؿمٝمر يمؾ

 واومؼ: ىمٞمؾ يمام أجْم٤مً  هل ًمٙمٜمٝم٤م ،اًمٓمالق قمغم هل جمٌقرة أهن٤م يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ 

ـ    ُمـ وختٚمص يٓمٚم٘مٝم٤م أنف يمامن صدىم٧م ُم٤م ممٙمـ وهل يٓمٚم٘مٝم٤م أن يريد ومٝمق ـمٌ٘م٦م، ؿَم

 احلؼ هذا قمٚمٞمف، طمؼ هل٤م ًمٙمـ ٜمٝمام،سمٞم اًمٕمالىم٦م هل ُم٤م أقمٚمؿ اهلل ًمِمحف، ًمٌخٚمف،....  ذه

ة سم٠من أطمد يتٛمٜمك ٓ ًمٙمـ ،هذا ر ُم٤م ،اًمت٘مًٞمط قمغم يقاومؼ اًم٘م٤ميض  أن قمغم دمؼم اعمرأ

 ري٧م وي٤م – اًم٘م٤ميض أن صم٧ٌم إذا إٓ اًمٓمالق، هبذا راوٞم٦م همػم وهل زوضمٝم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م

 رهب٤م، شمٓمٞمع ُم٤م زوضمٝم٤م، يمٚمٛم٦م شمًٛمع ُم٤م اًمزوضم٦م هذه أن – ُم٤مر يٙمقن احلٙمؿ هذا

 .ُمٜمف يٓمٚم٘مقه٤م ُم٤م اُمرأة قمغم دقمقة مأىم٤م ورضمؾ ـمٞم٥م،. آظمره إمم شمتخٚمع ،شمتؼمج

  (11 :42: 33/ 518/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 همفل زمايمرزما يتعامل يمه فمممة ؿمول زمعد زوصمفا أن اىمتشػت إمرأه 

 فمـده؟ سمبؼى

ه :مداطمؾة  يتٕم٤مُمؾ أو سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ ًمف قمنمة ـمقل سمٕمد زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م إُمرأ

 يٕمٜمل؟ شمٗمٕمؾ ُم٤مذا قمٜمده، شمٌ٘مك أن هل٤م حيؼ ٝمؾوم اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ُمع

 قمٜمده؟ شمٌ٘مك أَّٓ  يٛمٙمٜمٝم٤م هؾ وأبدًا، دائامً  شم٠متٞمٜم٤م أؾمئٚم٦م هذه :ايمشقخ

 .يٕمٜمل هل٤م يقضمف اًم١ًمال واهلل :مداطمؾة

 .هل٤م فضمِّ وَ  ،إيف :ايمشقخ

 ( 11 :46: 31/   533/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ىمسالً  يصقم ال زوصمفا ألن ايمطالق اظمرأة ؿمؾب

ة: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ٠مليً :ايمسمال  وًمٙمـ اخلٛمس، اًمّمٚمقات قمغم حم٤مومٔم٦م اُمرأ

 زوضمٝم٤م وُمقىمػ ُمقىمٗمٝم٤م هق وُم٤م اًمٓمالق، ـمٚم٥م هل٤م جيقز ومٝمؾ يمًاًل، يّمكم ٓ زوضمٝم٤م

 سمٕمْمٝمام؟ ُمـ

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: أىمقل ٕين :اًمت٤ًمهؾ سم٤مب ُمـ ومذًمؽ هل٤م جيقز أنف أُم٤م :ايمشقخ

 ًمٚمّمالة اًمت٤مرك ذاه ٕن :ًمٚمّمالة اًمت٤مرك زوضمٝم٤م ُمٗم٤مرىم٦م شمٓمٚم٥م أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م 

 أطمد قمٜمد إؿمٙم٤مل ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق ،ديٜمف قمـ ُمرشمداً  يم٤مومراً  يٙمقن أن سملم أُمره يدور

 شمٕمٞمش أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ٕنف :قمّمٛمتف حت٧م شمٌ٘مك أن هل٤م جيقز ٓ أنف ،إـمالىم٤مً 

 ًمٚمرضم٤مل أب٤مح وضمؾ قمز اهلل إن: أي اًمٙمت٤مب، أهؾ ُمـ يم٤من وًمق طمتك يم٤مومر، يمٜمػ ذم

 يتزوضمـ أن اعمًٚمامت قمغم وطمرم اًمٙمت٤مسمٞم٤مت، اًمٜم٤ًمء ُمـ يتزوضمقا  أن اعمًٚمٛملم

 .سم٤مًمٜمّم٤مرى أو سم٤مًمٞمٝمقد

 قمغم هذا واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد ُمـ ذ ومٝمق ديٜمف قمـ ُمرشمداً  يم٤من ُمـ أن ؿمؽ وٓ 

 .اًمّمالة شم٤مرك سمٙمٗمر ي٘مقل ُمـ ىمقل



 463 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٓمالقُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًم 

 ومٞمف ٓسمد اًمّمالة شم٤مرك أن واًمراضمح ،ُمرضمقطم٤مً  قمٜمدٟم٤م اًم٘مقل هذا يم٤من وإن ًمٙمـ 

 شمٕمرف وهل ،سمٗمروٞمتٝم٤م هب٤م ي١مُمـ هق أي ،يمًالً  ًمٚمّمالة شمريمف يم٤من إن ٗمّمٞمؾ،اًمت ُمـ

 ذم ويمٗمر ىمٚمٌف ذم إيامن سملم مجع ومٝمذا ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م وهق ؿم٤مرقمٝم٤م ُمع ُم٘مٍم أنف

 .قمٛمٚمف

 رأجٜم٤م هذا اقمت٘م٤مدي٤ًم، يمٗمراً  وًمٞمس ،قمٛمٚمٞم٤مً  يمٗمراً  ًمٚمّمالة شمريمف ذم يمٗمره يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  

راً  ومّمٚمٜم٤مه وىمد راً  ُمرا  .وشمٙمرا

 أن شمرى أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ،اًمراضمح اًم٘مقل هذا قمغم طمتك: وم٠مىمقل 

 .إطمقال أىمؾ ذم هذا وم٤مؾمؼ، ٕنف ح٤مذا؟ ًمٚمّمالة، اًمت٤مرك اًمزوج هذا ُمع شمٕمٞمش

 اًمزُمـ ذم يٙمـ مل إن ،اًمٓمقيؾ اعمديد اًمزُمـ ُمع اًمٗمًؼ هذا أن :ذًمؽ آصم٤مر وُمـ 

 إذا ومٞمام وسمخ٤مص٦م ديٜمٝم٤م، طمٙم٤ممأ ُمـ سمٙمثػم شمت٤ًمهؾ وجيٕمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٞم١مصمر ،اًم٘مري٥م

 .إوٓد إمم اًمٗم٤مؾمؼ هذا قمدوى ؾمتني ومحٞمٜمئذٍ  إٟم٤مصم٤ًم، أو ذيمقراً  أوٓداً  رزق

 ؿم٤مرب أو ًمٚمّمالة شم٤مركٍ  وم٤مؾمٍؼ  سمزوج اسمتٚمٞم٧م اًمتل اعمرأة قمغم ومٞمج٥م :وًمذًمؽ 

 طمٙمؿ اًمزوج هب٤م يًتحؼ اًمتل إطمقال هذه ُمـ طم٤مًم٦م أي ذم ،ًمٚمزٟم٤م ُمرشمٙم٥م أو ًمٚمخٛمر

 فمروومٝم٤م، يم٤من ُمٝمام اًمٗم٤مؾمؼ، اًمزوج هذا ُمٗم٤مرىم٦م شمٓمٚم٥م أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ـذقم٤مً  اًمٗم٤مؾمؼ

 .سمف اهلل ٟمديـ اًمذي هذا

 . (11: 21: 14/ 433/ واًمٜمقر اهلدى) 

 امرأسمه ؿمؾق زملكه ىماذزماً  أطمػم من

 ي٘مّمد مل ،اُمرأتف ـمٚمؼ أنف ،٤مً يم٤مذسم اً ظمؼم أظمؼمهؿ يٕمٜمل ،٤مً ىمقُم أظمؼم رضمؾ :ايمسائل

 اًم٘مقل؟ اهذ طمٙمؿ ومام ـمٚم٘م٦م، يقىمع أن ٟمٗمًف ذم

 .اًمٓمالق أوىمع وم٘مد ذًمؽ، قمغم أؿمٝمد إذا :ايمشقخ

 قمكم؟ اؿمٝمدوا هلؿ ىم٤مل يٕمٜمل أؿمٝمد :ايمسائل
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 وم٘مد قمٚمٞمف وؿمٝمدوا ،ـمٚمؼ سم٠منف طمدصمٝمؿ اًمٚمٗمظ، هبذا يٙمقن رضوري ُمش :ايمشقخ

 .واهلزل اعمزح ي٘مٌؾ ٓ اًمٓمالق ٕن يم٤مذسم٤ًم، يم٤من وًمق زوضمتف ـمٚم٘م٧م

 ...ووو ٤مٟمٞم٦مصم أةُمرا شمزوج هق يٕمٜمل ذم يم٤من هق ًمٙمـ :ايمسائل

 .هتٛمٜمل ُم٤م يمذسمتف شمٕمٚمٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ، هيٛمٜمل ُم٤م :ايمشقخ

 ؟وم٘مط يمذب هق ُمـ أو :ايمسائل

 .هيٛمٜمل ُم٤م ومٝمذا ،همروف يم٤من ؿمق أُم٤م سمس، :ايمشقخ

 اًمٜمٞم٦م؟ ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤م ومٞمٝم٤م يدظمؾ ٓ :ايمسائل

 واهلل اًمٔم٤مهر احلٙمؿ ومٞمٝم٤م جيري إُمقر ُمـ يمثػم، اًمٜمٞم٦م يدظمؾ ٓ، ٓ :ايمشقخ

ئر يتقمم  اًمٙمٜم٤مي٦م، اًمٓمالق وسملم اًمٍميح، اًمٓمالق سملم اًمٕمٚمامء ومرق ًمذًمؽ :اًمنا

 اًمٗمرق؟ شمٕمرف وًمٕمٚمؽ

 .واًمٔم٤مهر اًمٙمٜم٤مي٦م ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :ايمسائل

 ًمف وم٘مٞمؾ أهٚمؽ، إمم ذهٌلا ًمزوضمتف ىم٤مل واطمد وم٢مذا واًمٍميح، اًمٙمٜم٤مي٦م، :ايمشقخ

 ىمّمدت؟ ُم٤مذا

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، طم٤مًمتف إمم يٕمقد هق حلتك ومٌؽموح ،ؿمقي همْم٤ٌمن يمٜم٧م واهلل :مداطمؾة

 .ُمٜمف يًٛمع ـمالىمٝم٤م ىمّمد ُم٤مو

طم٦مً  ـمٚم٘مٝم٤م إذا أُم٤م  .ُمٜمف يًٛمع ومام سا

، زوضمتل أـمٚمؼ يٕمٜمل أين سمٚمٗمٔم٦م خيؼمهؿ مل، أظمؼمهؿ قمٜمدُم٤م هق ،ـمٞم٥م :ايمسائل

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  ـمٚم٘متٝم٤م ىمد أن٤م: ىم٤مل

 .أؾمقأ  هذا :ايمشقخ

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك ـمٞم٥م هذا؟ أؾمقأ  :ايمسائل
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 .أظمل ي٤م وإي٤مك :ايمشقخ

  (11: 56: 34/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يؼام هل زكا شمم ايمدطمول ومبل ؿمؾؼفا شمم امرأة فمعم رصمل فمؼد إذا

 زمعؼد أطمرى مرة فمؾقفا فمؼد ويمو اجلؾد؟ أم ايمرصمم ضمد فمؾقه

 األولم؟ ايمطؾؼة حتسب هل صمديد ومفر

 ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ اُمرأة قمغم رضمؾ قم٘مد إذا: ومٞمف اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: إول اًم١ًمال :مداطمؾة

 :ؿم٘ملم ُمـ ؾم١مآً  ي٠ًمل اًمدظمقل، ىمٌؾ

 ضمٚمدًا؟ أم رمج٤مً  احلد قمٚمٞمف ومٞم٘م٤مم ،اًمٗمؽمة شمٚمؽ ظمالل زٟم٤م ًمق هؾ: ومٞم٘مقل إول أُم٤م

 ،ضمديديـ وُمٝمراً  سمٕم٘مد أظمرى ُمرة قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد ًمق هؾ: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين واًمٗمرع

 حت٥ًم؟ ٓ أم إومم اًمٓمٚم٘م٦م قمٚمٞمف حت٥ًم

 يتٕمٚمؼ طمٙمؿ اًمرضمؿ ٕن يرضمؿ: وٓ ومٞمجٚمد إول اًم١ًمال قمـ أُم٤م :ايمشقخ

 .اًمرضمؿ دون اجلٚمد ومٞمٙمٗمٞمف ويمت٤مسم٦م، قم٘مداً  وًمٞمس ،قمٛمالً  سم٤معمحّمـ

 أهن٤م سمحٞم٨م ،قمدهت٤م واٟم٘مْم٧م ـمٚم٘مٝم٤م يم٤من وم٢مذا: اًمث٤مين اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م

 قمدهت٤م ُميض ُمع ذه٧ٌم إومم وم٤مًمٓمٚم٘م٦م ،أظمرى ُمرة قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد صمؿ ،طمرة أصٌح٧م

 .سم٤مًمٙمٚمٞم٦م زوضمٝم٤م ُمـ وحترره٤م

 وٓ ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م فشمٕمر ىمد يٙمـ مل ،اعمرأة قمغم قم٘مد أنف ًمق أجْم٤مً  هق شمٕمرف 

 .اًمث٤مين ًمٚمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم حت٥ًم ٓ إومم وم٤مًمٓمٚم٘م٦م هب٤م، يٌـ مل أنف وًمق ،قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ

 .إول اًمٗمرع اًم١ًمال قمغم ُمداظمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 وم٠مجْم٤مً . شقم٤مم وشمٖمري٥م ُم٤مئ٦م ضمٚمد»: اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء أجْم٤مً  فأن ٟمٕمرف ٟمحـ :مداطمؾة

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم طمٙمامً  مت٤مُم٤مً  ًمٜم٤م سمٞمٜم٧م -ظمػماً  اهلل ضمزاك- ًمق
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 :طمٙمامن ومٝمٜم٤مك ،حمّمـ وهق زٟم٤م اًمرضمؾ يم٤من إذا هذا ،ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 إذا وًمٙمـ اًمرضمؿ، وهق أٓ يٜمٗمذه أن اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ ُمٜمف سمد ٓ ٓزم أُمر: أطمدمه٤م

 .حمّمـ همػم اًمزاين يم٤من إذا قمٗمقاً  هذا، شمٖمري٥م ذم أن اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ رأى

 .صمٞم٤ٌمً  :مداطمؾة

 ؟صمٞم٤ٌمً  :ايمشقخ

 .قمٗمقاً  ،سمٙمراً  ٓ :داطمؾةم

 .حمّمـ همػم سمٙمراً  :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ًمٗمٔمل ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ظمالف ،ُمٜمف سمد ٓ اجلٚمد هذا صمؿ جيٚمد، ومٝمذا ٟمٕمؿ، أي :ايمشقخ

 .اًمرضمؿ آٟمٗم٤مً 

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اًمثٞم٥م قمغم اًمرضمؿ :مداطمؾة

 .ظمٓم٠مً  ًمٗمٔمل ذم ؾمٌؼ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 أٓ ُمٜمف، سمد ٓ أطمدمه٤م :طمٙمامن قمٚمٞمف ،سمٕمد تزوجي ومل حيّمـ مل اًمذي هذا :ايمشقخ

 .اجلٚمد وهق

 ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم أو اًمٔمروف سمٕمض ذم اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ رأى إذا :أظمر احلٙمؿ 

 ،ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مطمِم٦م ارشمٙم٥م اًمتل اعمٜمٓم٘م٦م قمـ إلسمٕم٤مده :شمٖمريٌف ُمـ سمد ٓ أنف ،إؿمخ٤مص

 .سمٚمده ُمـ يٜمٗمٞمف يٖمرسمف ومحٞمٜمئذ

 يراه٤م اًمتل اعمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة إمم يٕمقد هذا وإٟمام ٤ميمؿ،احل قمغم ٓزُم٤مً  أُمراً  ًمٞمس هذا ًمٙمـ 

 .ٓ أم سمتٖمريٌف شمتح٘مؼ

 ذب إذا اخلٛمر قمغم اعمدُمـ ىمتؾ: هق ،يذيمر ي٘م٤مل يمام سم٤مًمٌمء واًمٌمء احلٙمؿ هذا وُمثؾ 

 ومٚمٚمح٤ميمؿ اخلٛمر، ًمنمب إدُم٤مٟمف قمـ يرقمقي وٓ يرشمدع ٓ صمؿ جيٚمد ُمرة يمؾ وذم ُمرات، أرسمع
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 ُمٓمرداً: طمٙمامً  ًمٞمس طمٙمؿ هذا ذًمؽ، ومٚمف اًمراسمٕم٦م اعمرة ذم ىمتٚمف ذم ُمّمٚمح٦م رأى إذا اعمًٚمؿ

 اخلٛمر ؿم٤مرب قمغم احلٙمؿ هذا ٟمٗمذ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ مل أنف ،أطمد قمغم يِمٙمٚمـ ومال وًمذًمؽ

 يٕمقد وم٢مٟمام اجلٚمد، وهق أٓ احلد يم٢مىم٤مُم٦م ًمٞمس اًم٘متؾ هذا ٕن ي٘متؾ: مل أنف: أي اًمراسمٕم٦م، اعمرة ذم

 .ٟمٗمذه ذًمؽ رأى وم٢من احل٤ميمؿ، اضمتٝم٤مد إمم ذًمؽ

 ىمتٚمف ذم اعمّمٚمح٦م رأى وم٢من ذًمؽ، وراء رء وٓ ضمٚمده هق اعمٓمردة وم٤مًم٘م٤مقمدة وإٓ 

 .اًمٓمرق ُمتٕمدد صحٞمح حلدي٨م ذًمؽ: ومٕمؾ اًمراسمٕم٦م اعمرة ذم

 اًمٜمٌل أن يرون طمٞمٜمام ،اًمٓمالب ًمٌٕمض يٕمؽمض ىمد اًمذي اإلؿمٙم٤مل يزول وهبذا 

 :اصمٜملم ُٕمريـ ذًمؽ ىمتٚمف: وُم٤م اخلٛمر ؿم٤مرب ضمٚمد ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٙمثػم، اإلدُم٤من هذا ُمثؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف: إول إُمر

 .ُمرات أرسمع هٙمذا.. جيٚمد صمؿ يٕمقد صمؿ جيٚمد أنف سمحٞم٨م

 جيٚمد، ُمرة يمؾ وذم ُمرات أرسمع ذب ؿم٤مرسم٤مً  هٜم٤مك أن ومرض إن أنف: اًمث٤مين وإُمر

 ٟماموإ رضوري، أُمر يم٤محلد ًمٞمس اًم٘متؾ أن ًمٌٞم٤من ومذًمؽ ي٘متٚمف، مل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل

 .ٟمٕمؿ ،اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ رأي إمم يٕمقد ذًمؽ

 طمدي٨م طمقل راداتياإل ُمـ ومٝمٛمٜم٤م: هبذا يتٕمٚمؼ أجْم٤مً  ؾم١مال ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :مداطمؾة

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمراسمٕم٦م ذم ي٘مع مل ًمٕمٚمف أو ،يٙمـ مل اإلدُم٤من سم٠من اجلٚمد

 إمم حيي يم٤من أطمي ىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م أطمد أن هق ذيمر اًمذي احلدي٨م سم٠من قمٚمامً  

 ُم٤م ،يمذا أو اهلل ًمٕمٜمف: اًمّمح٤مسم٦م أطمد وم٘م٤مل قمديدة، ُمرات اخلٛمر ؿم٤مرب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 قمقٟم٤مً  أطمديمؿ يٙمـ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل وم٘م٤مل ؿم٤مرسم٤ًم، سمف ي١مشمك ُم٤م أيمثر

 شمٕمدى اًمّمح٤ميب هذا ُمـ اخلٛمر ذب سم٠من هذا ُمـ يًتدل أٓ ،شأظمٞمف قمغم ًمٚمِمٞمٓم٤من

 اًمث٤مًم٨م؟ اًمٕمدد هذا ُمثؾ

 اًمرؾمقل أن قمٜمف، أضم٧ٌم وم٘مد ومٞمف أن ومرض وإن ُمرات، أرسمع ومٞمف أن أذيمر ٓ: أوًٓ  :ايمشقخ

ٞم٤من :احلد ذًمؽ ٟمٗمذ ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف طمتامًملم قمغم اجلقاب ومًٌؼ ٓزُم٤مً، أُمراً  ًمٞمس أنف ًٌم  .ٓا

 .هذا يِمٙمؾ ىمد ٕنف طمتك وم٘مط ًمٙمـ :مداطمؾة
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 .اً ظمػم اهلل ضمزاك :ايمشقخ

 .وإي٤مك :مداطمؾة

 ...  هل اًمتٖمري٥م ًمٕم٘مقسم٦م وأ اًمتٖمري٥م حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 .اجلٚمد طمد احلد أوىمع أىم٤مم يٕمٜمل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ،ـمٌٕم٤مً 

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .اًمتٖمري٥م يٗمٕمؾ مل وًمٙمـ اًمرضمؿ، وطمد :مداطمؾة

 .هق هذا :ايمشقخ

 .سمف أُمر وًمٙمٜمف :مداطمؾة

 .اًم٤ٌمب هذا ٟمٗمس ُمـ :ايمشقخ

 .اًم٤ٌمب هذا ٟمٗمس ُمـ :مداطمؾة

 .إظمػمة ٦ماًم٘مْمٞم ضم٧ٌم أن٤م وًمذًمؽ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .سم٤مٕومم ًمرسمٓمٝم٤م :ايمشقخ

 .اً ظمػم اهلل ضمزايمؿ :مداطمؾة

 .وإي٤مك :ايمشقخ

 (: ..31 :41/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)

   (: ..37: 41/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمؼمىمة؟ دم ضمق ايمصورة هذه دم يمؾؿطؾؼة هل

 ًمٌٜم٤من، ؿمٞمٕم٦م ُمـ ؿمٞمٕمٞم٦م زوضم٦م وًمف قمٚمٞمف، شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م شمقذم واًمدي :ايمسائل

 يرؾمؾ وهق ؾمٜمقات صمالث إردن إمم رضمع اًمٙمقي٧م شمرك ُم٤م يقم ُمـ هذه واًمزوضم٦م
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 إُمقر هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م ويمؾ اًمزي٤مرة شمٍميح يٕمٜمل هل٤م وأرؾمؾ شمٕم٤ممم، اطميي إًمٞمٝم٤م

شمف إهؾ ُمٜمف ـمٚمٌقا  يٕمٜمل وٟمّمػ، ؾمٜم٦م ُمـ اعمرض سمف اؿمتد ومٚمام شمرومض، وهل  وأظمقا

 هذا ومٞمف يِمتد يمٚمام يم٤من ويمٚمام حتي، شمريد وٓ  يٕمٜمل ُمٓمٚم٘مٝم٤م أن٤م وم٘م٤مل يٓمٚم٘مٝم٤م أنف ويمذا

 اعمح٤ميمؿ أنزل إٟمام شم٤ًمقمدين ُم٤م صحتل يٕمٜمل سمس ُمٓمٚم٘مٝم٤م، أن٤م ي٘مقل يم٤من اعمرض

 ُمـ هل٤م يٕمٜمل ومٝمؾ رؾمٛمل، ـمٚمؼ وُم٤م اهلل شمقوم٤مه صمؿ أريده٤م ٓ ويمذا رؾمٛمل أـمٚم٘مٝم٤م

 ؟رء شمريمتف

 ٟمًتٓمٞمع حـٟم ومٙمٞمػ ،ومٚمٝم٤م ـمٚمؼ ُم٤م أو ،هل٤م ومٚمٞمس ـمٚمؼ أنف إُم٤م :يٕمقد هذا :ايمشقخ

 . ؟ـمٚم٘مٝم٤م أب٤مك أن ٟمحٙمؿ أن

 طم٤مًمف ذم ُمٕمرومتٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ،ـمٚمؼ ُم٤م اعمح٤ميمؿ ذم رؾمٛمل ٟم٘مقل ٟمحـ :ايمسائل

 أن٤م دمل ٓ هل٤م وي٘مقل شمتّمؾ ويم٤من ،يريده٤م وٓ ُمٓمٚم٘مٝم٤م أهن٤م ويمذا طم٤مًمف ًم٤ًمن وذم

 . ُمٓمٚم٘مؽ

 زم ؾمت٘مقل ـمٚم٘مٝم٤م أنف شمٕمٚمؿ هل هؾ ذًمؽ أول ،ٟمٔمر ومٞمٝم٤م هذه واعم٠ًمخ٦م :ايمشقخ

 . ٓ ي٘مٞمٜم٤م

 . ٓ فمٜمل أهمٚم٥م أدري، ٓ واهلل :ايمسائل

 . ُمٓمٚم٘مؽ أهن٤م هل٤م ومٞم٘مقل شمتّمؾ يم٤مٟم٧م هن٤مإ ي٘مقل ،ؿمٞمخل :آطمر ؽمائل

 . ي٘مقل اًمذي هذا ومٝمٛم٧م أن٤م ظمػماً، اهلل ضمزاك :ايمشقخ

 . ٤مً ضم٤مزُم ًمٞمس يٕمٜمل ،همْم٥م ُمـ هذا ومٝمٛم٧م شمٙمقن ىمد هل سمس :ايمسائل

 .سمثٌقشمف سمف ُم٘مٓمقع إٓ ـمالق هٜم٤مك نيٙمق أن يٛمٙمـ ٓ ًمذًمؽ ،هذا هق :ايمشقخ

 ؿم٤من ُمـ أيب ي٤م ايمت٥م ،ُمٓمٚم٘مٝم٤م أن٤م ًمٙمؿ ي٘مقل يم٤من طمٞمٜمام قمٚمٞمٙمؿ يٜمٌٖمل يم٤من :أوال

 ذًمؽ وسمٕمد ٤ًم،وومالٟم ٤مً ومالٟم اًمتٓمٚمٞمؼ هذا قمغم وشمِمٝمد ،ـمٚم٘متٝم٤م أنؽ ايمت٥م ،واحلٞم٤مة اعمقت

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ؾمجؾ

 رثاإل دور وي٠ميت اهلل، ؿم٤مء إن اهلل رمح٦م إمم اًمرضمؾ ُم٤مت ُم٤م سمٕمد أن أُم٤م 

 .ىم٤مهل٤م اًمتل اًمٔمروف يم٤مٟم٧م يمٞمػ ٟمدري ُم٤م ىم٤مًمف سم٘مقلٍ  يتِم٨ٌم اإلرث، وشم٘مًٞمؿ
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 ٓ، أو ـمالق هٜم٤مك يم٤من سم٠منف ي٘مٓمٕمقا  أن ُمـ اعمتقرم ورصم٦م ُمـ سمد ٓ وًمذًمؽ 

ة يم٤مٟم٧م إن احل٘مٞم٘م٦م ذم وؾمٞمتٌلم  سمٚمٖمٝم٤م ُم٤م إذا ومٞمام شمٌٚمغ مل أم اًمٓمالق هذا سُمٚمَِّٖم٧م ىمد اعمرأ

 . إرصمٝم٤م سمحؼ وشمٓم٤مًم٥م ومقرا ومًت٘مقم اًمقوم٤مة،

  (11 :43 :41/ 785/واًمٜمقر اهلدى) 

 يؼع؟ ضمتى زمايمطالق ايمزوصمة معرهمة يشؼمط هل

 ي٘مع؟ طمتك سم٤مًمٓمالق اًمزوضم٦م شمٕمٚمؿ أن يِمؽمط هؾ :مداطمؾة

 أن اًمنمط ُمـ ًمٙمـ اًمزوضم٦م، شمٕمرف أن اًمنمط ُمـ أنف أقمت٘مد ٓ أن٤م :ايمشقخ

 اًمٓمالق ُمـ وهذا ذًمؽ، قمغم وأؿمٝمد ذقمٞم٤ًم، ـمالىم٤مً  ـمٚمؼ ُم٤م وم٢مذا اًمٓمالق، قمغم ُيِْمِٝمد

ءً  اًمٓمالق وىمع وم٘مد اًمًٜمل، : اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر ٕن قمروم٧م: ُم٤م أو قمروم٧م ؾمقا

 ش.سم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام»

ة ومٚمٞمس  .شمٕمرف مل أو قَمَروَم٧ْم  سم٤معمقوقع، قمالىم٦م ًمٚمٛمرأ

 (11: 47: 26/ 397/واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوصمة زمقد ايمعصؿة صمعل ضمؽم

 اًمزوضم٦م؟ سمٞمد اًمٕمّمٛم٦م ُمـ ًمٚمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمسائل

 .ظمٓم٠م هذا اًمزوضم٦م سمٞمد اًمٕمّمٛم٦م :ايمشقخ

 يٕمٜمل؟ ضم٤مئز ُمق :مداطمؾة

 .ضم٤مئز هق ُم٤م ظمٓم٠م :ايمشقخ

 أبدًا؟ :مداطمؾة

ش سم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل :ايمشقخ

 .إي٤مه ًمِؽ  أذح وإٓ احلدي٨م هذا شمٗمٝمٛملم
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 .ظمػماً  اهلل ضمزاك يٙمقن هإي٤م زم ذطم٧م يمٜم٧م إن يٕمٜمل واهلل :مداطمؾة

 .اًمرضمؾ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام: يٕمٜمل :ايمشقخ

 .صح :مداطمؾة

ة سم٤ًمق ي٠مظمذ اًمذي اًمرضمؾ سمٞمد :ايمشقخ  .اعمرأ

 .آه :مداطمؾة

 .ىمٌؾ ُمـ ُمتٗم٘ملم يم٤مٟمقا  وًمق اًمرضمؾ شمٓمٚمؼ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومام :ايمشقخ

 .هٞمؽ ٟمًٛمع ٟمحـ آه :مداطمؾة

 آظمر اعمًٚمٛمقن ضمريدة ذم جمٚم٦م ذم ىمرأت وأن٤م هٞمؽ شمًٛمٕمل أن٧م أيمٞمد :ايمشقخ

 .ظمٓم٠م وهذا اًمٗمتقى، هبذه أومتقا  إزهر ُمِم٤ميخ سمٕمض إٟمف قمدد

 .ظمٓم٠م :مداطمؾة

 ش.سم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام: »واطمٗمٔمٞمف احلدي٨م، ظمالف ظمٓم٠م :ايمشقخ

 ( 13: 15: 37/ 212/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يمغقاب ايمؼايض فمـد زوصمفا من ايمطالق ؿمؾب يمؾؿرأة جيوز هل

 ايمزوج؟

 سم٘مّمد وهمػمه٤م يم٤مًمًٕمقدي٦م اخل٤مرج سمالد إمم يذه٥م ُمـ اًمرضم٤مل ُمـ ثػميم :مداطمؾة

 أىمؾ، وممٙمـ أيمثر وممٙمـ وؾمٜمتلم، ؾمٜم٦م يٖمٞم٥م ُمٜمٝمؿ وم٤مًمٌٕمض اًمرزق، وـمٚم٥م اًمٕمٛمؾ

 ومٝمؾ ؾمٗمره، قمـ راوٞم٦م همػم وهل زوضمٝم٤م سمح٤مضم٦م زوضمتف شمٙمقن اًمذي اًمقىم٧م وذم

 قمٜمٝم٤م؟ ٤مسمفهمٞم سم٥ًٌم زوضمٝم٤م ُمـ اًمزوضم٦م ًمتٓمٚمٞمؼ ُمٕمٞمٜم٦م ومؽمة اًمديٜمل احلٙمؿ ذم هٜم٤مك

 ًمٚمزوج ُيَرظّمص اًمتل اعمدة حيدد اًمنمع ذم ٟمص يقضمد ٓ: سم٢مجي٤مز اجلقاب :ايمشقخ

 أنف همػمه قمـ أو اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ أصم٤مر سمٕمض يقضمد ًمٙمـ زوضمتف، قمـ يٖمٞم٥م أن
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 قمٜمٝم٤م، زوضمٝم٤م همٞم٤مب قمـ شمّمؼم أن ًمٚمٛمرأة يٛمٙمـ اًمتل اعمدة قمـ أهٚمف سمٕمض ؾم٠مل

 .أؿمٝمر سمًت٦م وم٠مضم٤مسم٧م

 زُمٜمل، حتديد هق اًمتحديد هذا أن اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم سمف اهلل وأِديـ أقمت٘مده اًمذي

 .ضم٤مٟم٥م ُمـ هذا ذقمل، حتديد وًمٞمس

 يٜمحٍم قمٜمدُم٤م ًمٙمـ ضمٜمد،: أي قم٤مم   ًمٜمٔم٤ممٍ  سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتحديد هذا: آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ

 هق احل٤ميمؿ وإٟمام اًمٗمرد، هذا قمغم طم٤ميمؿ ٟمٔم٤مم ٓ طمٞم٨م إومراد، ُمـ ومرد ذم اًم١ًمال

 .وظُمُٚم٘مف وديٜمف إيامٟمف

 هٜم٤مك وًمٞمس إؾمػ، ُمع طم٤ميمؿ هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اًمٞمقم: اًمقاىمع هق وهذا هٜم٤م 

 ومرد قمغم ؾمٞمٙمقن احلٙمؿ هذا أن أن وم٤مًمقاىمع اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ضمٝم٤مداً  دي٤مٟم٦مً  يٖمٞمٌقن مج٤مقم٦م

 .اجلٜمقد ُمـ ضمٜمد قمغم وًمٞمس إومراد ُمـ

 إُمر ٕن ؾمٜملم: أو أؿمٝمر طمد هل٤م ُيقَوع أن جيقز ٓ اعم٠ًمخ٦م هذه: أىمقل طمٞمٜمئذٍ 

 قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م يٖمٞم٥م أن شمرى ٓ أهن٤م يمالُمؽ ذم وضم٤مء أظمرى، إمم اُمرأة ُمـ خيتٚمػ

 هل٤م، وإطمّم٤مهن٤م ٟمٗمًٝم٤م سمٕمٗم٦م هق رو٤مه٤م سمٕمدم اعم٘مّمقد يم٤من وم٢مذا اًمٓمقيٚم٦م، اعمدة هذه

 ُمـ أوؾمع هق ُم٤م اعم٘مّمقد يم٤من وإن سمٞم٤مٟمف، صدد ذم أن٤م اًمذي وهذا طمٙمؿ، ًمف ومٝمذا

 أؾمٌققم٤ًم، وًمق قمٜمٝم٤م اًمزوج يٖمٞم٥م نأ اعمرأة شمرى ٓ وم٘مد يٜمْمٌط، ٓ أُمر ومٝمذا ذًمؽ،

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام إول اعمٕمٜمك هق اعم٘مّمقد يم٤من إذا ًمٙمـ

 اجلٜمًٞم٦م، ـمٌٞمٕمتٝمام سم٤مظمتالف اًمزوضملم، سم٤مظمتالف خيتٚمػ احلٙمؿ: أىمقل طمٞمٜمئذٍ  

 ًمٙمـ يّمؼم، ٓ أو يّمؼم هؾ سمٜمٗمًف أقمرف أنف ومٛمٕمٜم٤مه اًمٖم٤مئ٥م، هق اًمرضمؾ أن دام وُم٤م

ة، ُمع اعمِمٙمٚم٦م  زوضمتف ُمـ يٕمٚمؿ زوضمتف قمـ يٖمٞم٥م اًمذي اًمزوج رضمؾاًم يم٤من وم٢مذا اعمرأ

 ُمـ اًمٓمقيٚم٦م اعمدة هذه إي٤مه٤م هق ُمٗم٤مرىمتف أو ًمزوضمٝم٤م ُمٗم٤مرىمتٝم٤م قمغم هل٤م صؼم ٓ أنف

 .اًمٓمقيٚم٦م اعمدة هذه قمٜمٝم٤م يٖمٞم٥م أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ ومحٞمٜمئذ اجلٜمًٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م

 وهل٤م ٤مُم٦م،اإلىم طم٤مًم٦م ذم طمتك شمتٕمٚمؼ وإٟمام سم٤مًمًٗمر، شمتٕمٚمؼ ٓ سمٛم٠ًمخ٦م قمالىم٦م ًمف وهذا 

 متٞمؾ وم٘مد راسمٕم٦م، أو صم٤مًمث٦م أو صم٤مٟمٞم٦م أظمرى يتزوج ُمـ طمقل آٟمٗم٤مً  شمدٟمدن يمٜم٧م سمام قمالىم٦م

 أن اعمٞمؾ هذا ٟمتٞمج٦م ُمـ ويٙمقن إظمرى، ُمـ أيمثر اًمزوضمتلم إطمدى إمم اًمزوج ٟمٗمس
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 جم٤مُمٕم٦م وشمٗمقي٧م اًمتٗمريؼ، هذا قمغم حم٤مؾم٥م هق هؾ إظمرى، ُمـ أيمثر إطمدامه٤م يقاىمع

  حي٤مؾم٥م؟ ٓ أم إظمرى ُمـ سم٠مىمؾ واطمدة

 .هلل احلٛمد :مداطمؾة

 ..أُمر هذا ٕنف حي٤مؾم٥م، ٓ ٓ، :اجلواب

 أن يٛمٙمـ ٓ ىمْمٞم٦م هذه: أوًٓ : اصمٜملم ًمًٌٌلم حي٤مؾم٥م: ٓ اعم٘مّمقد، :ايمشقخ

 إرض أفمـ ُم٤م وهذا وأظمرى، زوضم٦مٍ  سملم ومرق هٜم٤مك يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م شمٜمْمٌط،

 هذا اًمُٕمّزاب، قمغم خيٗمك ىمد اعمتزوضملم، قمغم إُمر هذا خيٗمك ُم٤م: يٕمٜمل يٕمٜمل، ُمًٙمقٟم٦م

 .إول اًم٥ًٌم هق

ة ـمٌٞمٕم٦م أن: اًمث٤مين اًم٥ًٌم  ص٤مطم٦ٌم ؿَمٌِ٘م٦م، ومقاطمدة أظمرى، ـمٌٞمٕم٦م قمـ ختتٚمػ اعمرأ

 يِمٕمر يمام هذه ُمـ سمج٤مذسمٞم٦م َيِْمٕمر ٓ ومٝمق احلديد، ُمـ أبرد سم٤مردة وواطمدة همٚمٛم٦م،

 .هٜم٤م شم٘مٗمقن ٓ وُم٘مدُم٦م، شمقـمئ٦م يمٚمف وهذا أظمرى، ُمـ سمج٤مذسمٞم٦م

 .. إمم ٜمٝم٤مي٦ماًم ذم ٟمّمؾ أن ومٜمريد

 ضمٜمًٞم٤ًم، اًم٤ٌمردة: ُمثالً  آٟمٗم٤مً  وصٗمتٝم٤م يمام اًمزوضم٦م هذه هيٛمؾ أن جيقز هؾ: إذاً 

 إظمرى؟ ُمـ دائامً  طم٤مضمتف وي٘ميض هيٛمٚمٝم٤م

 .سمف حيّمٜمٝم٤م اًمذي سم٤معم٘مدار ؿمٝمقهت٤م هل٤م حي٘مؼ أن جي٥م: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام ٟم٘مقل

 يالطمظ اعمٕمٜمك هذا ٟمٗمس ًمٚمٗمتٜم٦م، يٕمروٝم٤م أنف ومٞمجقز سم٤مًمٙمٚمٞم٦م أمهٚمٝم٤م إذا أُم٤م 

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم  .زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م هم٤مب اًمتل اعمَٖمٞم٦ٌِّم ًمٚمٛمرأ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ يمٞمػ :مداطمؾة

 يمٞمػ آصمٜمتلم، ًمزوج سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمػماً  إًمٞمف اٟمتٝمٞمٜم٤م اًمذي اعمٕمٜمك هذا ٟمٗمس :ايمشقخ

 سمٕمد ؾمتّمػم وإٓ سم٤مردة، هذه أن حيت٩م وٓ سم٤مردة، يمقهن٤م ُمع إظمرى رهم٦ٌم حي٘مؼ ٓزم

 .همػمه ُمع طم٤مُمٞم٦م ذًمؽ
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 يم٤مٟم٧م وم٢من زوضمتف، قمـ اًمٖم٤مئ٥م ًمٚمزوج سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٓمك باجلقا  ٟمٗمس ومٙمذًمؽ

ل سم٤مردة  ٕن اًمِمٝمقة: ومٞمٝم٤م شمتحرك ٓ أنف ومٞمٝم٤م ئمـ اًمتل ًمٚمدرضم٦م همٞمٌتف ذم سم٤مًمف يَٓمقِّ

 .سم٤مردة ـمٌٞمٕمتٝم٤م

ة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م  إٓ قمٜمٝم٤م يت٠مظمر أن جيقز ٓ ومحٞمٜمئذٍ  إومم، اًمٜمققمٞم٦م ُمـ اعمرأ

ره أن فَمٜمِّف قمغم يٖمٚم٥م اًمذي سم٤معم٘مدار  .يقرـمٝم٤م ٓ شَم٠َمظمُّ

 أن؟ اجلقاب أظمذت

 .ٓ :مداطمؾة

 .أظمذت ٓ :ايمشقخ

ل :مداطمؾة  ...سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 اًمنمقمل احلٙمؿ... اًم٘م٤ميض يمٞمػ: ي٘مقل أطمدهؿ، محَّٚمٜمل هق ؿمٞمخ ي٤م أن٤م :مداطمؾة

ٌَؾ  ٓ هل اًمتل اًمقىم٧م ذم زوضمٝم٤م همٞم٤مب طم٤مل ذم اًم٘م٤ميض ُيَٓمٚمِّ٘مٝم٤م شُمَٓمٚمَّؼ، أن ُمٜمٝم٤م ُيْ٘م

 هل هذه أن٤م... أن ـمالق شمريد قمٜمٝم٤م، زوضمٝم٤م همٞم٤مب قمـ راوٞم٦م همػم وًمق شمًتٓمٞمع

 .قمٚمٞمٝم٤م دٟمدٟم٧م اًمتل

 اًمٓمالق؟ شمريد ح٤مذا :ايمشقخ

 .ًمزوج سمح٤مضم٦م ٕهن٤م :مداطمؾة

 ٟمٗمًٝم٤م، متٚمؽ أن شمًتٓمٞمع ٓ ٕنف اًمٓمالق: شمريد يمٜم٧م إذا: أن٤م ضمقايب :ايمشقخ

 ..اًمٖمرسم٦م ًمقطمِم٦م ًمٞمس

 ...ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ٓ، :مداطمؾة

 ذم شم٘مع أن خت٤مف ٕهن٤م اًمٓمالق: شمريد يم٤مٟم٧م إذا وأرحيؽ، ؾم٠مضم٤موسمؽ :ايمشقخ

 شُمٓم٤مًم٥م أن هل٤م ومحٞمٜمئذٍ  ُمٜمف، طم٘مٝم٤م هل٤م شم٘مديٛمف وقمدم زوضمٝم٤م همٞم٤مب سم٥ًٌم اًمٗمتٜم٦م

 وقمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ هل٤م ومٚمٞمس آظمر، ًم٥ًٌم أو اًمزوج همٞم٤مب اؾمتقطمِم٧م إذا ًمٙمـ سم٤مًمٓمالق،

 شم٤مىم٧م هل إذا أنف اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘مْمٞم٦م ومٞمٝم٤م ومػماقمك[ سم٤مجلامع] يتٕمٚمؼ ومٞمام أُم٤م شمّمؼم، أن
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 قم٤مدشمف ُمـ يم٤من أنف آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اخلٓم٤مب قمٛمر ىمّم٦م يذيمرون وهٜم٤م ًمٚمزوج،

 اُمرأة ومًٛمع سمٌٞم٧م سمدار ومٛمر سم٤مًمٚمٞمؾ، اعمًٚمٛملم أطمقال ًمٞمتحًس يٓمقف قمٜمف اهلل ريض

 :ؿمٕمر سمٞم٧م شم٘مقل

 أداقمٌف ظمٚمٞمؾ ٓ أن وأرىمٜمــــــــــــــــل ضم٤مٟمٌف واؾمقدَّ  اًمٚمٞمؾ هذا شمٓم٤مول

ٟمٌف اًمنير هذا ُمـ ٓهتز اىمٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأر أين اهلل ًمــقٓ واهلل  ضمقا

 .اجلٜمْد ذم هم٤مئ٥م زوضمٝم٤م أن اًمزوضم٦م؟ ىمّم٦م ُم٤م وم٠ًمل

 .ُمرة ُمٜمؽ أن٤م ؾمٛمٕم٧م أؿمٝمر أرسمع.. :مداطمؾة

 .أرسمٕم٦م وًمٞمس ؾمت٦م أفمـ واهلل أن٤م :ايمشقخ

 ر،أؿمٝم أرسمٕم٦م اًمِمٞمخ ُمـ ؾمٛمٕم٧م أذيمر أن٤م واهلل أؿمٝمر، ؾمت٦م: اًمِمٞمخ ىم٤مل :مداطمؾة

 .ؾمت٦م أو أرسمٕم٦م اًمِمٞمخ ُمـ ٟمٕمرف أن ومٜمريد

 .أؿمٝمر ؾمت٦م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ُم٤م أن ذهٜمل ذم اًمذي أن٤م :ايمشقخ

 ..هذا ُمـ إىمؾ قمغم ؾمٜمٌٜمل :مداطمؾة

 .أؿمٝمر أرسمٕم٦م..ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .ضمٞمداً  هذا شَمْذيُمر أؿمٝمر؟ أرسمٕم٦م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .اهلل قمٌد أبق ؾمٛمع يمام إذاً  هق :ايمشقخ

 ( 11: 57: 39/ 283/واًمٜمقر اهلدى)

 جيامعفا مل أكه وادفمى زوصمته ؿمؾق

 ذم ذًمؽ وسمٕمد اُمرأة، قمغم قم٘مد رضمؾ: قمٜمدٟم٤م طمدصم٧م ُم٠ًمخ٦م ذم ـمٞم٥م، :مداطمؾة

 اًمّمقرة ذم ومٝمق يٓمٚمؼ، أن وم٠مراد ؿمج٤مر، سمٞمٜمٝمام ومحدث هب٤م، دظمؾ اًمٕمٍم ىمٌؾ ـمالىمٝمؿ

 سمٙمر شمٕمتؼم إهن٤م: وىم٤مل ومزقمؿ هب٤م، دظمؾ اًمقاىمع ذم ًمٙمٜمف يدظمؾ، مل أنف اًمٜم٤مس أُم٤مم اًمٔم٤مهر
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 طمتك ـمٌٞم٤ٌمت أو إـم٤ٌمء قمغم وٟمٕمروٝم٤م.. يمذا أو دم يٜمزل مل ٕنف اعمٝمر: ٟمّمػ شم٠مظمذ

 ىم٤مل وإن طمتك: وىم٤مل اًمٜم٤مس سمٕمض وم٠مومت٤مه ُمقضمقدًا، زال ُم٤م اًمٌٙم٤مرة همِم٤مء أن يثٌتـ

 اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٕن يمٚمف: اعمٝمر هل٤م ىم٤مل يٜمزل، مل اًمٌٙم٤مرة همِم٤مء أن إـم٤ٌمء

ة ومرج ذم احلِمٗم٦م.. جي٥م اًمزٟم٤م أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ٗم٤مً خم٤مًم أقمٚمؿ ٓ: ىم٤مل  أنزل ؾمقاء اعمرأ

 وشم٠مظمذ اًمثٞم٥م ُمٕم٤مُمٚم٦م شُمٕم٤مَُمؾ يٕمٜمل هب٤م، ُمدظمقل يٕمتؼم اعمرأة هذه هؾ... هٜم٤م يٜمزل، مل أم

 ؟..ُمقضمقداً  يزل مل اًمٌٙم٤مرة همِم٤مء أن اًمٓمٌٞم٥م أث٧ٌم ًمق أو يمٚمف، اعمٝمر

 .شم٘مره وهل يٜمٙمر وم٤مًمزوج اًمزوضملم، سملم ظمالف ذم اعم٠ًمخ٦م :ايمشقخ

 .قم٤مدي ـمٌٞمٕمل ظمالف سمٞمٜمٝمؿ طمّمؾ هذه، قمغم ظمالف يقضمد ٓ :مداطمؾة

 ي٘مقل سمام شمٕمؽمف اًمزوضم٦م هؾ أن أؾم٠مل أن٤م اخلالف، هذاك ُمـ ُمٕمٚمٞمش :ايمشقخ

 جي٤مُمٕمٝم٤م؟ مل أنف اًمزوج سمف

 .اًمرضم٤مل قمروٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ٕن اًمزوضم٦م: ىمقل ٟمٕمرف ٓ ٟمحـ :مداطمؾة

 ُمـ اعم٠ًمخ٦م شمٗمرض ح٤مذا رأهي٤م؟ وي١مظمذ أة،اعمر ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شم٠ًمل أٓ :ايمشقخ

 واطمد؟ ضم٤مٟم٥م

 ٟمٗمؽمض ومرض، قمغم اًمِمٞمخ أضمٞم٥م: وم٘مٚم٧م ؾُمِئٚمُتف أن٤م اًم١ًمال هذا ٕن :مداطمؾة

ة ُمثالً   ٓ؟ أو سمٜمٕمؿ أضم٤مسم٧م اعمرأ

 .ىمقهل٤م اًم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  :ايمشقخ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .ٟمدري ٓ ٟمحـ ًمٙمـ إُمر، طم٘مٞم٘م٦م ذم يمذسم٤مً  يم٤من وًمق طمتك :مداطمؾة

 جي٤مُمٕمٝم٤م، مل أنف دقمقاه ذم اًمزوج شمقاومؼ اعمرأة أن ٟمٗمؽمض ًمٙمـ ٟمدري، ٓ ٟمحـ :ايمشقخ

  صح؟. اعمِمٙمٚم٦م اٟمتٝم٧م

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة



 479 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

ة أن أظمرى ومروٞم٦م ٟمٗمؽمض ـمٞم٥م، :ايمشقخ  سمٙمراً، ًم٧ًم أن٤م ٓ، شم٘مقل اعمرأ

ه ُم٤م هذا احل٤مرض، اًمٕمٍم سمدع ُمـ هق اًمذي هذا واًمٙمِمػ  ُمنموقم٤ًم، ٟمحـ ٟمرا

 .إؾم٤ٌمب ٕتٗمف اًمٕمقرات قمـ سم٤مًمٙمِمػ

 ممٙمـ طمٞمٜمئذ اعمرأة، صدق ذم اًم٘م٤ميض وؿمؽ اًم٘مْم٤مء إمم إُمر ُرومع ُمثالً  إذا

 .إـم٤ٌمء إمم ٓ قمٜمٝم٤م، ًمٚمٙمِمػ اًم٘م٤مسمالت سمٕمض إمم اًمٚمجقء

 ُمراقم٤مةً  يٙمذب اًمرضمؾ أن فمٜمف قمغم وهمٚم٥م صدىمٝم٤م، ذم اًم٘م٤ميض يِمؽ مل إذا ًمٙمـ

ةا ىمقل يتٌٜمك طمٞمٜمئذٍ  اح٤مدي٦م، عمّمٚمحتف  .اًمرضمؾ ىمقل وًمٞمس عمرأ

 طمتك هٜم٤م هؾ ومٕماًل، أوجل٧م أن٤م: وىم٤مل واقمؽمف، ضم٤مء ًمق اًمرضمؾ ًمٙمـ :مداطمؾة

 ذًمؽ، ٟمحق أو ُمٓم٤َّمـمل يٙمقن ىمد ٕنف ُمقضمقدًا: يزال ُم٤م اًمٖمِم٤مء أن اًمٓمٌٞم٤ٌمت أث٧ٌم ًمق

 يمٚمف؟ عمٝمر ا يدومع أن اًمرضمؾ قمغم جي٥م هؾ

 .قمًٞمٚمتٝم٤م ذاق ٕنف ؿمؽ: ٓ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .هق ذاه :ايمشقخ

 ( 11: 51: 53/ 418/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلايمة؟ هذه دم ايمطالق يؼع هل

 أهن٤م اعمرؾمؾ ًمف وم٘م٤مل اًمٕمقدة ـمٚم٥م ومؽمة وسمٕمد أهٚمٝم٤م، قمٜمد زوضمف أرؾمؾ :مداطمؾة

 ومٝمؾ اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٚم٘م٦م ويم٤مٟم٧م أىمؾ، مل: ىم٤مًم٧م اًمتح٘مٞمؼ وقمٜمد ومٓمٚم٘مٝم٤م احلْمقر شمرومض

 ـمٚم٘م٦م؟ هذه حتت٥ًم

ة إٟمٙم٤مر ُمقوقع ذم تح٘مٞمؼًمٚم ىمْم٤مء إمم حتت٤مج هذه :ايمشقخ  مل: ىم٤مًم٧م أهن٤م اعمرأ

 ي٘مع ٓ وم٤مًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م، يم٤مذسًم٤م يم٤من اًمقؾمط وأن شمرومض مل أهن٤م صح وم٢مذا أرومض،

 .اعمٙمره ـمالق يِمٌف ٕنف هذه: واحل٤مًم٦م

 (11:33:53/ 4 – ضمدة ومت٤موى)



 481   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 األب يطؾق زملن ايمتجـقد من ايمويمد إلفمػاء ايمتحايل ضمؽم

 ! صورًيا ؿمالوماً  -ايمويمد أم– زوصمته

 اًمقًمد يم٤من إذا اجلٞمش قمٜمدٟم٤م اعمث٤مل، هذا قمٜمدٟم٤م ُمٍم ذم يَمُثر ؿمٞمخٜم٤م، :مداطمؾة

 اُمرأتف ُمع يذه٥م اًمرضمؾ أن وم٤مًمٜم٤مس اًمتجٜمٞمد، ُمـ ُيٕمٗمك أُمف أو ٕبٞمف وطمٞمداً 

 اح٠مذون قمٜمد ـمٚم٘مٝم٤م أنف ُيْث٧ٌِم ـمالق، ُم٘مّمقد ُمش يمالم، أي ـمالق ـمٌٕم٤مً  ويٓمٚم٘مٝم٤م،

 اجلٞمش، ُمـ هبذا ومٞمخرج اًمقًمد، ٤مي٦مرقم إمم حمت٤مضم٦م إم إن ي٘مقل طمتك اًمنمقمل:

 :ؾم١مآن

 جيقز؟ هذا هؾ :أوال

 يم٤من وإن اًمٓمالق، ي٘مّمد ٓ اًمرضمؾ أن ُمع ٓ؟ أم اًمٓمالق ي٘مع ومٝمؾ ضم٤مز إن :شماكقاً 

ن  اًمرؾمٛمٞم٦م؟ اًمقصم٤مئؼ ذم ُدوِّ

 .ومٞمف ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ هذا ي٘مع اًمٓمالق ـمٌٕم٤ًم، :ايمشقخ

 ي٘مّمد؟ ٓ يمقٟمف ُمع :مداطمؾة

 .يمٜم٤مي٦م وـمالق سيح ـمالق: ىمًامن شمٕمٚمؿ اميم اًمٓمالق ٕن ٟمٕمؿ: :ايمشقخ

 ُم٤م أن٤م اعمَُٓمٚمِّؼ ىم٤مل وم٢مذا اًم٘مّمد، إمم ومٞمف ُيٜمَْٔمر يمٜم٤مي٦م ـمالق هق اًمذي واًمٓمالق

ٌُٜمّل سم٘مقًمف، أديـ اًمٓمالق ىمّمدت ح إذا أُم٤م ىمقًمف، وشُم  ...ًمٜمٞمتف يًٛمع ومال سم٤مًمٓمالق َسّ

 ُم٤م ًمٙمـ. ٟمٕمؿ: ىم٤مل شمٓمٚمؼ، أن٧م: ؾم٠مخف اح٠مذون ًمٙمـ يٍمح، مل هق :مداطمؾة

 .ـمالىم٤مً  ي٘مّمد

 ـمٚمؼ؟ أنف ضمرى ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ؾمجؾ ىمد أخٞمس اح٠مذون :ايمشقخ

 .ـَمّٚمؼ أنف ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .ـمٚم٘متٝم٤م ي٘مقل أن ُمـ أىمقى هذا سمؾ. هق هذا :ايمشقخ



 483 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 .أىمقى هذا :مداطمؾة

 ( 11: 27: 57/ 418/ واًمٜمقر اهلدى) 

 [اظمرأة زمقد ايمعصؿة صمعل] ايمطالق دم ايمتؿؾقك ضمؽم

 ذم سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ: يًٛمك ُم٤م يمذًمؽ واًمٗم٘مف اًمًٜم٦م ت٥ميم سمٕمض ذم يرد :مداطمؾة

  هذا؟ قمـ ومامذا أُمرك، ُمٚمٙمتؽ: ُٓمرأتف اًمرضمؾ ي٘مقل أن اًمٓمالق،

 شسم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام»: اًمًالم و اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل :ايمشقخ

 اًمتٍمف ذاك ًمٞمس سم٤مًمٓمالق ؾمتتٍمف ومٝمل ذًمؽ وٟمحق....  اًمٓمالق اعمرأة ومتٚمٞمؽ

 اًمٜمٔمر، طمًـ قمٜمد ًمٞمًقا  اًمٞمقم رضم٤مًمٜم٤م آظمره، وإمم واًمتٗمٙمػم ن٤مةوإ اًمت١مدة قمغم اعمٌٜمل

 !اًمٜم٤ًمء؟ قمـ ٟم٘مقل ومامذا

 (11:27:22( /3) ضمدة ومت٤موى)

 حمصـًا؟ يعتػم هل هبا يدطمل وظما ؿمؾؼفا شمم امرأة سمزوج رصمل

 ٕظمرى، وذه٥م ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، يدظمؾ ومل اُمرأة ُمـ رضمؾ شمزوج :ايمسائل

 ؟[حمّمٜم٤م] يٕمتؼم ومٝمؾ

 وسمذًمؽ وضم٤مُمٕمٝم٤م سم٤مًمزوضم٦م ودظمؾ ذقمٞم٤مً  سمٜم٤مءً  سمٜمك ىمد يٙمقن أن دسم ٓ :ايمشقخ

 أُم٤م سم٤محلج٤مرة، رمج٤مً  ىمتؾ طمٞم٤مشمف ذم ُمرة زٟمك إذا اعمحّمـ وم٘مف قمٚمٞمف يؽمشم٥م حمّمٜم٤مً  يٙمقن

 .ٟمٕمؿ حمّمٜم٤ًم، يٕمتؼم ٓ مم٤م ومذًمؽ اًمٗم٤مطمِم٦م أتك وإٟمام يتزوج مل إذا

 (11:28:39/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 أن زوصمفا أراد إذا وصمفاز من ازمـته يطؾق أن يمألب جيوز هل

 شماكقة يتزوج

 صم٤مٟمٞم٦م؟ يتزوج أن أراد إذا زوضمٝم٤م ُمـ سمٜمتف ُيٓمٚمِّؼ أن ًمألب جيقز هؾ :مداطمؾة
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 ُمـ يٓمٚم٘مٝم٤م أن اًمٌٜم٧م أو اًمزوضم٦م ٕب جيقز ٓ ري٥م، وٓ ؿمؽ سمال :ايمشقخ

 ُِمٜمُْٝماَم  وَمٞمََتَٕمٚمَُّٛمقنَ : ▬وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًمذيـ يم٤مًمًحرة ومٞمٙمقن وإٓ أنٗمف، رهمؿ زوضمٝم٤م

ىُمقنَ  َُم٤م   سَملْمَ  سمِفِ  ُيَٗمرِّ
ِ
 .جيقز ٓ ومٝمذا ،[312:اًمٌ٘مرة♂ ]َوَزْوضِمفِ  اعْمَْرء

 .سم٤مظمتّم٤مر( 11: 31: 41/   689/  واًمٜمقر اهلدى)

 من يؿـع ايمذي ايمؼاكون فمعم اضمتقاالً  ايمصوري ايمطالق يؼع هل

 ايمزوصمات؟ سمعدد

 ٕمددشم ُمـ يٛمٜمع اًمذي اًم٘م٤مٟمقن قمغم اطمتٞم٤مًٓ  اًمّمقري اًمٓمالق ي٘مع هؾ :ايمسائل

 اًمزوضم٤مت؟

 .اًمٜمٞم٦م إمم ٜمٔمريُ  وٓ ٟمٜمٗمذه أن إٓ يًٕمٜم٤م ومال ،سحي٤مً  يم٤من إذا :ايمشقخ

 (13 :34: 23/   793/  واًمٜمقر اهلدى)



 اخللع نتاب





 483 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اخلٚمع 

 ؽمبب زمال زوصمفا من ختتؾع أن يمؾؿرأة حيرم

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 .اًمٙمراه٦م ُمع ومج٤مئز ؾم٥ٌم: سمال ٟمٗمًٝم٤م اظمتٚمٕم٧م وًمق

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

ة أجام»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شم٘مدم وم٘مد :ٟمٔمر ومٞمف: ىمٚم٧م  همػم ذم اًمٓمالق زوضمٝم٤م ؾم٠مخ٧م اُمرأ

 ٓ واخلٚمع: اًمٓمالق سملم ضمقهري ومرق ئمٝمر وٓ ،شاجلٜم٦م رائح٦م قمٚمٞمٝم٤م ومحرام سم٠مس: ُم٤م

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمحرم هٜم٤م، واطمد طمٙمٛمٝمام أن ومٔم٤مهر ـمالق، اخلٚمع سم٠من اًم٘مقل قمغم ؾمٞمام

 .ؾم٥ٌم سمال ختتٚمع

 يمالم: ؾمٜمده ذم يم٤من إن وهق :شاعمٜم٤موم٘م٤مت هـ اعمختٚمٕم٤مت»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وي١ميده

 .ًمالؾمتِمٝم٤مد سمف سم٠مس ومال

 (269/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ؿمالق أم همسخ اخلؾع هل

 [:اإلمام ومال]

 ،53 ،53/  5» شاًمٗمت٤موى» ذم ًمف واطمت٩م اإلؾمالم، ؿمٞمخ سمٞمٜمف يمام ومًخ: أنف احلؼ

 ش2/275». ش58

 (.282/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 486   يمت٤مب اخلٚمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اإليالء معـى

 اًمنمع: قمرف ذم وظمص سم٤مًمٞمٛملم، آُمتٜم٤مع: - ٖم٦مًم - هق [:اإلمام ومال]

 ًمف، شمْمٛمٞمٜم٤م :شُمـ» سم٠مداة ومٕمٚمف قمدي وهلذا اًمزوضم٦م، وطء ُمـ سم٤مًمٞمٛملم سم٤مُٓمتٜم٤مع

 .شاًمزاد» ذم يمذا ٟم٤ًمئٝمؿ: ُمـ يٛمتٜمٕمقن: واعمٕمٜمك

 (.282/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 وال يعؿل ال ايمذي زوصمفا زمؿخايمعة المرأة ايمشقخ كصقحة

 ايمبقت فمعم يرصف

 زم يمت٧ٌم إٟمف يٌدو: يٕمٜمل أُمريٙمٞم٦م أظم٧م ذم ؿمٞمخ ي٤م متيض أن ىمٌؾ ،ـمٞم٥م :مداطمؾة

 ُمـ ُمتزوضم٦م يم٤مٟم٧م هن٤مإ: شم٘مقل احل٘مٞم٘م٦م، رؾم٤مًمتلم يمت٧ٌم يم٠مهن٤م ُمٙم٦م، ذم أن٤م ويمٜم٧م رؾم٤مًم٦م

 ومٌٕمد يًٚمؿ، أن وأبك أؾمٚمٛم٧م ٕهن٤م :إُمريٙمل ـمٚم٘م٧م صمؿ وًمد، ُمٜمف وهل٤م أُمريٙمل

 وؿم٤مب ُمًٚمؿ رضمؾ هذا يٕمٜمل، أفمـ يمٜم٧م أن٤م: وم٘م٤مًم٧م ،٤مً ومٚمًٓمٞمٜمٞم ٤مً ؿم٤مسم شمزوضم٧م ذًمؽ

 شمِمتٖمؾ، يم٤مٟم٧م هل أنف يٌدو شمزوضم٧م ُم٤م سمٕمد اعمٝمؿ رء، ويمؾ اًمّمالح قمٚمٞمف ويٌدو

 قمٛمؾ، قمغم شمدور ُم٤م ًمٞمش ـمٞم٥م: ًمف لوشم٘مق رء، وٓ يِمتٖمؾ ٓ اًمٌٞم٧م ذم ومجٚمس

 مخ٦ًم اًم٤ًمقم٦م اًمٌٞم٧م إمم وشمرضمع ص٤ٌمطم٤ًم، اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م اًمّم٤ٌمح ُمـ هل شمذه٥م

 قمغم يتٗمرج دمده اًمٌٞم٧م ذم ضم٤مًمس وهق وًمف، هل٤م وًمتٓمٌخ ٤مً أجْم سمقًمده٤م ًمتٝمتؿ صمؿ ،ُم٤ًمءً 

 ُم٤م ويمذا شمٕم٥م إٟمف أن٤م قمذرشمف رُمْم٤من ذم: وىم٤مًم٧م اعم٤ًمء، إمم اًمّم٤ٌمح ُمـ اًمتٚمٗمزيقن

 وأُمٝم٤م وأبقه٤م شم٘مٜمٕمف، وطم٤موًم٧م رُمْم٤من، ذم أؿمتٖمؾ أن٤م ًمٙمٜمل: زم ىم٤مًم٧م يِمتٖمؾ، يريد

 ومٞمف ُم٤م اًمزهقر ؾحم قمٜمدهؿ ُمٕمٜم٤م اؿمتٖمؾ شمٕم٤مل: ًمف ىم٤مًمقا  قمٚمٞمف قمروقا  ٟمّم٤مرى، ـمٌٕم٤مً 

 ُم٤م إٓو ؿمٖمٚمقه سمٜمتٝمؿ أضمؾ ُمـ هؿ ذًمؽ، أبك ومٝمق اًمزهقر، سمس يمٚمف وٓ، حمرم رء

 ٕن ،أبقهي٤م ُمـ شمًت٘مرض وهل اًمٌٞم٧م، قمغم ويٍمف سمٜمتٝمؿ أضمؾ ُمـ ًمٙمـ حيت٤مضمقٟمف،

 يدرس، أن يريد: هل٤م ىم٤مل أن هٙمذا، ضم٤مًمس وهق اًمٗمقاشمػم، ًمدومع يٙمٗمل ٓ راشمٌٝم٤م

 ؿمٝمقر أرسمٕم٦م سمٚمغ ُم٤م اًمٓمٗمؾ ٕنف :دمٝميض أن جي٥م: ٤مهل وي٘مقل ُمٜمف، طم٤مُمؾ وأصٌح٧م

 .سمٓمٜمٝم٤م ذم
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 هل٤م؟ سمٞم٘مقل ؿمق :ايمشقخ

 أقمٚمؿ واهلل محٚم٧م إذا ٕهن٤م حتٛمؾ: أن يريده٤م وٓ يدرس، أن يريد ىم٤مل :مداطمؾة

 .يدرس ٕنف يٕمٛمؾ: أن يريد ٓ وهق شمٕمٛمؾ، أن شمًتٓمٞمع ُم٤م

 هل٤م؟ ي٘مقل ُم٤مذا :ايمشقخ

 ٕهن٤م اجلٜملم: شمً٘مط أن اًمقًمد، دمٝمض أن ـمٗمٚمٝم٤م، دمٝمض أن يريد هق :مداطمؾة

 .اًمث٤مًم٨م اًمِمٝمر ذم طم٤مُمؾ

 . أجقه :ايمشقخ

 .اإلضمٝم٤مض ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ومام اًمراسمع اًمِمٝمر ٖملٌٚمشم مل أنف ـم٤مح٤م: هل٤م وىم٤مل :مداطمؾة

 ؟سمٕمديـ ـمٞم٥م ،هيديف اهلل هيديف اهلل :ايمشقخ

 أضمٝمض أن أؾمتٓمٞمع هؾ.. وُم٤مذا ُمٕمف، أومٕمؾ ُم٤م: شم٘مقل هل اعمٝمؿ :مداطمؾة

 ٟمٗمز؟

 .شمٓمٚم٘مف ظمٚمٞمٝم٤م. ٓ :يمشقخا

 .أيمؼم اهلل :مداطمؾة

 .اعمخ٤مًمٕم٦م شمٓمٚم٥م ظمٚمٞمٝم٤م ،ٟمٕمؿ إيف :ايمشقخ

 اًمرضمؾ ٕنف أظمِمك: يمٜم٧م ًمٙمٜمل هذا، أىمقل أن أردت أن٤م ،ؿمٞمخ ي٤م واهلل :مداطمؾة

 .اعمًٚمٛملم اإلظمقان ُمـ هق يِمتٛمٜم٤م، يمالم قمٜمف ٟم٘مؾ

 ذم شمدظمٚم٧م اـمٗملقمق يٙمقن أنف أظمِمك أن٤م اًمٙمالم، ًمف أىمقل أطمٙمؿ يدِّ سمِ  إذا: ىمٚم٧م ًمٙمـ 

ُمر  اهلل ؿم٤مء إن أن٤م: هل٤م ىمٚم٧م وًمذًمؽ اًمِمٞمخ، أؾم٠مل طمتك هذا ذم أتٙمٚمؿ ًمـ ٓ،: ىمٚم٧م. ٕا

 .ًمؽ ؾم٠ميمت٥م

٤من هذا شم٤ٌمزم، وٓ ُمٜمل ظمذه٤م :ايمشقخ  اعمرأة هذه عمثؾ زوضم٤مً  يٙمقن أن يّمٚمح ٓ اإلًٟم

 ه؟همػم سمٞمتٝم٤م، ذم وخيٚمٞمٝم٤م يٖمٜمٞمٝم٤م، سم٤مًمٕمٛمؾ قمٜمٝم٤م هق ي٘مقم أن سمدل شمٕمٛمؾ واًمتل ،اعمًٚمٛم٦م

 (11 :35: 26/ 523/ واًمٜمقر اهلدى) 



 488   يمت٤مب اخلٚمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اخلؾع دم ايمزوج إذن

 ظمٚمع ،ٟم٘م٤مش وومٞمف  ُمٓمروح أُمريٙم٤م ذم يٕمٜمل ،ؾم١مال قمٜمدي ذم واهلل  :ايمسائل

 ٓ أم إذٟمف اًمزوج ُمقاوم٘م٦م ٚمعاخل ذم ومٞمٝم٤م يِمؽمط هؾ ،ًمٚمزوج اًمزوضم٦م ظمٚمع اًمزوضم٦م

  ؟يِمؽمط

  ؟... ُمقاوم٘م٦م يِمؽمط هؾ :ايمشقخ

  .اًمزوج :ايمسائل

 شمٌلم إذا ،ذقمل ىم٤مضٍ  ُمـ ظم٤مص٦م دراؾم٦م ذم إٓ ،ذًمؽ ُمـ ٓسمد وجاًمز :ايمشقخ

 وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف  يٗمرق ومٝمق  ظمٚم٘م٦م ًمًقء : اعمرأة هذه ُمع يٕمٞمش أن يًتحؼ ٓ اًمزوج أن ًمف

 . أنٗمف رهمؿ

  اًمزوضملم سملم ًمٚمتٗمريؼ اعمًقهم٦م إُمقر هذه ُمـ رء هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من إذا أُم٤م 

 . وم٘متفسمٛمقا  إٓ اعمخ٤مًمٕم٦م يٙمقن ومال ،اًمزوج نػأ رهمؿ

 ؟واًمدًمٞمؾ ،ٟمٕمؿ  :ايمسائل

 ،اًمزوضملم  سمٛمقاوم٘م٦م يٙمقن اعمٗم٤مقمٚم٦م، سم٤مب ُمـ هق اعمخ٤مًمٕم٦م أن: اًمدًمٞمؾ  :ايمشقخ

 اًمٓمالق» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمذي هق اعمتٗمرد يم٤من إذا إٓ ،جَيُز مل أطمدمه٤م ٤مهب شمٗمرد وم٢مذا

 . شسم٤مًم٤ًمق ظمذأ ُمـ سمٞمد

 ٟمٕمؿ :ايمسائل

ة أن شمٕمٚمؿ وم٠من٧م  :ايمشقخ  ،ٓمٚمؼيُ  اًمكمِّ  هق وإٟمام ،اًمرضمؾ شمٓمٚمٞمؼ سمٞمده٤م ًمٞمس اعمرأ

 ومال ،اًمزوضم٦م قمغم اًمزوج ُمـ  واقمتداء وسمٖمل فمٚمؿ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا اعمخ٤مًمٕم٦م ًمٙمـ

 . اعمخ٤مًمٕم٦م قمٚمٞمف يٗمرض أن طمدأ يًتٓمٞمع

  ♂سمِفِ  اوْمَتَدْت  ومِٞماَم  قَمَٚمٞمِْٝماَم  ضُمٜم٤َمَح  وَمالَ ▬ :أي٦م ذم  يٛمٙمـ ،ؿمٞمخ ي٤م  :ايمسائل

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ



 489 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اخلٚمع 

  .اصمٜملم ُمقاوم٘م٦م ُمـ سمد ٓ يم٤من ♂اَم قَمَٚمٞمْٝمِ ▬  :ايمسائل

 . اًمٗمري٘ملم طمدأ قمغم يٗمرض نفأ هذا ُمٕمٜمل هؾ ًمٙمـ ،♂سمِفِ  اوْمَتَدْت  وِمٞماَم ▬ :ايمشقخ

 .آصمٜملم رو٤م يِمؽمط أنف إدًم٦م هذه ىمّمدي ،آصمٜملم رو٤م :ايمسائل

  ىمٚمتف اًمذي وهذا ،اخل٤مًمٕم٦م هل اًمٗمدي٦م هذه ،أظمل ي٤م  اعمخ٤مًمٕم٦م ُمٕمٜمك هذا :ايمشقخ

 ُم٤مذا ىمٚم٧م ،ٟمٕمؿ ،آٟمٗم٤مً  وصٗمتٝم٤م طم٤مًم٦م ذم إٓ ،اًمزوضملم سمؽمايض يٙمقن  أن يٜمٌٖمل ٟمفإ

 ؟أظمػماً 

 وَمال▬  اًمٕم٤معملم رب ىمقل آصمٜملم رو٤م ُمـ سمد ٓ ،اًم٘مقل هلذا دًمٞمؾ...  :ايمسائل

 . واًمزوضم٦م اًمزوج قمٚمٞمٝمام ،[229:اًمٌ٘مرة♂ ]سمِفِ  اوْمَتَدْت  ومِٞماَم  قَمَٚمٞمِْٝماَم  ضُمٜم٤َمَح 

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

  (11: 48: 36/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)





 الظوار نتاب





 495 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر 

 سمسؿعه ومل موصمودة نمغم وهي زوصمته فمعم ـماهر من ضمؽم ما

  ؟ؾمٛمٕمتف ُم٤م ُمقضمقدة همػم وهل جمٚمس ذم زوضمتف قمغم فم٤مهر ُمـ طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

 اًمٙمٗم٤مرة وقمٚمٞمف ،اًمٔمٝم٤مر ي٘مع يم٤مًمٓمالق ،ُمقضمقدة شمٙمقن رضوري ُمق :ايمشقخ

  .اًمٙمؼمى

 ( 11 :54: 45/   364/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمجؾس كػس دم ـماهر شمم ؿمؾق

 ىم٤مل ومؽمة وسمٕمد سم٤مًمثالث، ـم٤مًمؼ أن٧م ُٓمرأتف ىم٤مل رضمؾ: ؾم١ماًمف ذم ي٘مقل :ايمسائل

  همْم٤ٌمن؟ يم٤من وُم٤م ىمٌؾ، يٓمٚم٘مٝم٤م مل وهق أُمل ُمثؾ حمرُم٦م قمكمّ  أن٧م: هل٤م

  .!؟صمالصم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م: شم٘مقل وأن٧م ىمٌؾ، يٓمٚم٘مٝم٤م مل يمٞمػ :ايمشقخ

  .اًم٤ًمئؾ هق هذا :ايمسائل

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 وسمٕمده٤م سم٤مًمثالث؟ ـم٤مًمؼ أن٧م: ىم٤مل واطمدة، ضمٚم٦ًم ذم اُمرأتف ـمٚمؼ رضمؾ :لايمسائ

  يم٠مُمل؟ قمكمّ  حمرُم٦م أن٧م: هل٤م وىم٤مل سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اعمِم٤ميمؾ ضمرت

  اجلٚم٦ًم؟ ٟمٗمس ذم :ايمشقخ

  .اجلٚم٦ًم ٟمٗمس ذم :ايمسائل

  .!ـمٞم٥م :ايمشقخ

  اجلٚم٦ًم؟ هذه همػم ذم اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م وىمع أنف صم٧ٌم وُم٤م :ايمسائل

  .؟ـمالق ذم ُم٤م ٚم٦ًماجل هذه همػم ذم :ايمشقخ

  .اًمت٤مؾمع اًمِمٝمر ذم طم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م :ايمسائل



 494   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هذا أىمقل: ؿمٞمئلم ٟمٗمؽمض ٟمحـ أن سم٤معمقوقع، ُمتٕمٚمؼ همػم احلٛمؾ :ايمشقخ

 .واىمٕم٤مً  يٙمقن أٓ أو واىمٕم٤مً  يٙمقن أن إُم٤م اًمٓمالق

 .اًمٔمٝم٤مر وهق اًمث٤مين، احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م جيري ٓ ُمٓمٚم٘م٦م، ومٝمل واىمٕم٤مً  يم٤من وم٢مذا 

 ٓ اًمٔمٝم٤مر طمٙمؿ ٕن اًمٔمٝم٤مر: يٛمٌم ومحٞمٜمئذٍ  ،واىمع همػم اًمٓمالق هذا يم٤من إن أُم٤م 

 ُمٕمٚمؼ اؾمؿ ضمقاب ومٝمذا ًمٚمٓمالق، سم٤مًمٜم٦ًٌم ِم٠مناًم هق يمام ٟمٗمقذه قمدم ومٞمف ٟمتّمقر

 .سمنمط

 اًمٓمالق، وىمع إذا ي٘مع ٓ ًمٙمـ اًمٓمالق، ي٘مع مل إذا ي٘مع ىمد اًمٔمٝم٤مر هذا أن: أي 

  وىمع؟ ُم٤م أو اًمٓمالق وىمع هؾ: وهق أظمػم ؾم١مال ي٠ميت ىمد ومٝمٜم٤م

  .يٓمٚم٘مٝم٤م ٟمٞمتف ويم٤من وىمع، :ايمسائل

  يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 إًمٞمٝم٤م ؾم٤مءةاإل زادت وسمٕمديـ يٓمٚم٘مٝم٤م، أنف اوٓمر ُمِم٤ميمؾ، سمٞمٜمٝمؿ ص٤مر :ايمسائل

  .أُمل ُمثؾ  قمكمّ  حمرم: هل٤م وم٘م٤مل

  .ي٘مع ٓ ومذاك وىمع اًمٓمالق يم٤من إن احل٤مدصم٦م، يمٞمػ أدري ُم٤م: أىمقل أن٤م :ايمشقخ

  .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ايمسائل

  .وومٞمؽ :ايمشقخ

 (.. :29 :32/  32/ قرواًمٜم اهلدى)

 زوصمفا من اظمرأة مظاهرة

 أظمقي؟ ُمثؾ أن٧م :ًمف شم٘مقل أهن٤م ضمقزه٤م قمغم شمٔم٤مهر اعمرأة أن اًمٔمٝم٤مر قمٙمس جيقز :ايمسائل

  .ٓ :ايمشقخ

 ( 11 :54: 36/   364/  واًمٜمقر اهلدى) 



 493 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر 

 ومؼدماسمه؟ هو أم همؼط ايموطء اظمظاهر فمعم حيرم هل

م سم٠من اًم٘مقل قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]  [:وُم٘مدُم٤مشمف اًمقطء هق عمٔم٤مهرا قمغم اعمحرَّ

 همػم ذم ومٞمف يمرذُ  شاعمس» وم٢من اًم٘مرآين: ًمألؾمٚمقب سم٤مًمٜم٦ًٌم إفمٝمر هق وهذا: ىمٚم٧م

 سمٛمٜمع اًم٘مقل ُمـ يٛمٜمع ٓ هذا ًمٙمـ هٜم٤م، إُمر ومٙمذًمؽ وم٘مط، اجلامع سمف ريدوأُ  آي٦م، ُم٤م

 .اًمذرائع ؾمد ىمٌٞمؾ ُمـ اًمقطء: ُم٘مدُم٤مت ُمـ اعمٔم٤مهر

 طم٤مل وطم٤مًمف ص٤مئؿ، وهق ٟم٤ًمءه ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌلا شم٘مٌٞمؾ ُمـ صم٧ٌم ُم٤م يٜمٗمل هذا: ىمٞمؾ وم٢من

 وُم٘مدُم٤مشمف؟ اجلامع ُمـ آُمتٜم٤مع وضمقب طمٞم٨م ُمـ اعمٔم٤مهر:

 :وضمٝملم ُمـ اجلقاب: ىمٚم٧م

 هنر ضم٤مء وإذا» اعمٔم٤مهر، ومٗم٤مرق اعم٘مدُم٤مت: ذم اًمٜمص ومٞمف ورد اًمّم٤مئؿ أن: إول

 . شُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل:

 ُمـ آُمتٜم٤مع ُمدة ٓظمتالف اعمٔم٤مهر: ُمع اًمّم٤مئؿ يًتقي ٓ أن: اًمث٤مين إُمر»

 اعم٘مدُم٦م سم٤مذ وًمق ٟمٗمًف، يٛمٚمؽ أن يًتٓمٞمع وم٤مًمّم٤مئؿ ُمٜمٝمام: ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم آشمّم٤مل

  ش ومت٠مُمؾ اعمٔم٤مهر: سمخالف اعم٤ًمء: طمتك

 .ش283/ 2» اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 ايمظفار؟ أم ايمعود هي ايمظفار ىمػارة وصموب دم ايمعؾة هل

 أو ًمٓمالق يٕمد مل وم٢مذا ُمٕم٤م، واًمٕمقد اًمٔمٝم٤مر هل اًمٕمٚم٦م أن إرضمح  :اإلمام ومال

 .أقمٚمؿ واهلل يمٗم٤مرة، ومال همػمه:

 (285/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمقوم زمعد معك أكام أن حترمي: يمزوصمته ومال

 .اًمٞمٛملم زوضمتل قمغم طمٚمٗم٧م اًمٞمقم :ايمسائل



 496   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

  ؟ىمٚم٧م ؿمق :ايمشقخ

 أو اًمٚمٞمٚم٦م ٟمٗمس..  ُم٤م سمدون اًمٞمقم سمٕمد ُمٕمؽ أن٤مم أن حترُمل :ىمٚم٧م :ايمسائل

  .اًمّمٌح صالة قمكم سمؽموح ُمرات يمثػم فٕن :ؾم٤مسم٘م٤مً  ُمتٗم٘ملم سمٞمٙمقٟمقا 

  .شمًٝمروا إٟمٙمؿ اًمٔم٤مهر :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

  .اًمٗمجر صالة قمٚمٞمٙمؿ سمٞمْمٞمع اًمذي اًمًٝمر سمٞمجقز ُم٤م ،إيف :ايمشقخ

  .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 أن٧م وشمتحٛمؿ ،اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد سمتج٤مُمٕمٝم٤م إُم٤م زوضمتؽ دم٤مُمع كدّ سمِ  إذا :ايمشقخ

  .اًمٗمجر صالة ُمـ ٜمقا شمتٛمٙم ؿم٤من ـُم وشمٜم٤مُمقا  ؾمٙمؿأر وحتٓمقا  وإي٤مه٤م

  .ٟمٕمؿ يفإ :ايمسائل

  .اًمٗمجر شمّمكم ُم٤م سمٕمد إٓ شم٠متٞمٝم٤م وُم٤م ،أقمّم٤مسمؽ متٚمؽ أن وإُم٤م :ايمشقخ

  .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ايمسائل

 ُمـ وضمؾ قمز اهلل إمم شمتقب وسمدك ،أوًٓ  يٛملم يمٗم٤مرة هدّ سمِ  هذا ويٛمٞمٜمؽ :ايمشقخ

  .صم٤مٟمٞم٤مً  اًمًٝمر

 .أوًٓ  ذاه ،ُم٤ًميملم ةقمنم شمٓمٕمؿ ،يٛملم يمٗم٤مرة شم٘مدم كدّ سمِ  :أوال

 وزوضمؽ ن٧مأ ؾمٝمرك شمؽمك ،ؾمٝمرك ُمـ وضمؾ قمز اهلل ممإ شمتقب سمدك :وصم٤مٟمٞم٤مً  

 ـُم ،ُمٌٙمريـ وشمٜم٤مُمقا  اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد شمًٝمروا ُم٤م ،أوٓد قمٜمدك يم٤من إذا وأوٓدك

  .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هق هذا ،ُمٌٙمريـ قا ٔمشمًتٞم٘م ؿم٤من

 اًمّمدىم٦م؟ جشأ ىمد ،ـم٥م :ايمسائل

  .٤ًميملمُم ةقمنم إـمٕم٤مم سم٠مىمٚمؽ قمؿ ،ُمٌٚمغ ومٞمف ُم٤م :ايمشقخ

 طم٘مٝمؿ؟ يمؿ سمٞمٓمٚمع يمؿ شم٘مري٤ٌمً  :ايمسائل

  .شمٓمٕمؿ سمتآيمؾ ؿمق إـمٕم٤مم إـمٕم٤مم شمٓمٕمؿ كدّ سمِ  :ايمشقخ



 497 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر 

  .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ايمسائل

  ؟ٓ ٓإو قمكم ومٝمٛم٧م :ايمشقخ

  .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ايمسائل

   .اًمٕم٤مومٞم٦م يٕمٓمٞمؽ :ايمشقخ

 ( 11 :42: 44/   364/  واًمٜمقر اهلدى)

 أمي ىمظفر سمطؾؼي: يمزوصمته ايمرصمل ومول

 ؼـمٚمِّ  :أظمتف وسملم سمٞمٜمف ؿمج٤مر وطمدث زوضمتف، يٓمٚمؼ أن ُمٜمف ٚم٥مـمُ  رضمؾ :مداطمؾة

 !أُمل يمٔمٝمر شمٓمٚمؼ: وهل ُمًت٘مٞمٛم٦م همػم قم٤ٌمرة وم٘م٤مل أـمٚمؼ، ٓ ي٘مقل وهق

 .اًمٙمؼمى اًمٙمٗم٤مرة وقمٚمٞمف ،فمٝم٤مر هذا ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 قمغم احلٙمؿ يٛمٙمـ يمٞمػ وإٓ ،ُمٝمامً  ًمٞمس قمرسمٞم٦م ومّمٞمح٦م ًمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمرة ويمقن 

 .ٞم٦ماًمٕمرسم حيًٜمقن ٓ اًمذيـ إقم٤مضمؿ

 يم٤من أو ومّمٞمح٤ًم، قمرسمٞم٤مً  ًمٞمس قم٤مُمٞم٤مً  قمرسمٞم٤مً  اعمتٙمٚمؿ يم٤من ؾمقاء اعمٕمٜمك وم٤معمٝمؿ 

 أن وسمخ٤مص٦م إًمٞمف، ورُمك سمف شمٚمٗمظ اًمذي اعمٕمٜمك إمم وهذا هذا إمم ٟمٜمٔمر ٟمحـ أقمجٛمٞم٤ًم،

 .ومّمٞمح قمريب شمٕمٌػم وهذا أُمل، يمٔمٝمر: ىم٤مل أنف اًمتٍميح ذم اًم١ًمال

 طمٞم٨م ُمـ وٕمػ ومٞمٝم٤م ٕمٜملي ىمٚم٧م يمام يمذا، شمٓمٚم٘مل: ىمْمٞم٦م إومم اًمٙمٚمٛم٦م ًمٙمـ 

 ضمداً  واوح واعمٕمٜمك إًمٞمف، رُمك اًمذي اعمٕمٜمك إمم ُيٜمٔمر وإٟمام إًمٞمف ُيٜمٔمر ٓ ومٝمذا اًمتٕمٌػم،

 .شمٗمْمؾ ٟمٕمؿ. اًمٔمٝم٤مر ىمّمد أنف

 اًمٙمؼمى؟ اًمٙمٗم٤مرة هل ُم٤م :مداطمؾة

 إيش؟ :ايمشقخ

 ًمٚمٔمٝم٤مر؟ اًمٙمؼمى اًمٙمٗم٤مرة هل ُم٤م :مداطمؾة



 498   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صٞم٤مم هل اًمٙمؼمى اًمٙمٗم٤مرة :ايمشقخ

 (11 :14 :46/ 421/واًمٜمقر اهلدى)

 فمعم مؽة ضمرمت ىمام فمقم ضمرام أكت: يمزوصمته ايمؼائل ومول

 ايمؽػار

 وؿم٘مٞمؼ وؿم٘مٞم٘متف رضمؾ سملم ؿمج٤مر طمّمؾ: ومٞمف ي٘مقل ؾم١مال قمٜمده :مداطمؾة

: هلؿ وىم٤مل زوضمتف أهؾ إمم ومذه٥م زوضمتف، ُمع إصؾ ُمـ ظمالف قمغم ويم٤من زوضمتف،

م اسمٜمتٙمؿ  هذا طمٙمؿ ومام اًمٓمالق، ٟمٞمتف ذم يم٤منو اًمٙمٗم٤مر، قمغم ُمٙم٦م طمرُم٧م يمام قمكم طمرا

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اًمٞمٛملم

 .سمٓمالق وًمٞمس يٛملم، هق :ايمشقخ

 قمٚمٞمف؟ يؽمشم٥م ُم٤مذا :مداطمؾة

 ٟمٕمؿ؟ :ايمشقخ

 اًمٞمٛملم؟ هذا يمٗم٤مرة ُم٤م :مداطمؾة

 .شمٕمٚمؿ اًمذي :ايمشقخ

 .ُم٤ًميملم قمنمة إـمٕم٤مم :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ( 11: 34: 18/   363/  واًمٜمقر اهلدى) 



 اإلٍالء نتاب





 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    

 ءيػى مل وايمزوج أؾمفر أرزمع اكؼضت إذا اإليالء ضمؽم

 ش:اعمًقى» ذم ىم٤مل[: ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 اًمٓمالق ي٘مع ٓ: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل يٗمئ: مل وهق أؿمٝمر أرسمٕم٦م اٟم٘مْم٧م إذا ومٞمام اظمتٚمٗمقا »

 وإٓ ومٌٝم٤م: ـمٚمؼ وم٢من يٓمٚمؼ، أو يٛمٞمٜمف، قمـ ويٙمٗمر يٗملء أن وم٢مُم٤م يقىمػ: سمؾ سمٛمْمٞمٝم٤م:

 ـمٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م وىمٕم٧م أؿمٝمر أرسمٕم٦م ُمْم٧م إذا: ٜمٞمٗم٦مطم أبق وىم٤مل اًمًٚمٓم٤من، قمٚمٞمف ـمٚمؼ

. شرضمٕمٞم٦م ـمٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ي٘مع: اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر وأبق اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد وىم٤مل سم٤مئٜم٦م،

 اٟمتٝمك

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 إٟمف»: وىم٤مل ذيمره٤م، قمنمة وضمقه ُمـ اًمِم٤مومٕمل ىمقل شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ورضمح

 . ش353 - 329/  4» ومراضمٕمف :شاجلٛمٝمقر ىمقل

 ًمقىمقع أضمؾ: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمٜمد هل أي٦م ذم اعميوسم٦م اًمٕمدة أن ف:اخلال وؾم٥ٌم

: ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذ اعمٓم٤مًم٦ٌم، ٓؾمتح٘م٤مق أضمال اعمدة جيٕمٚمقن واجلٛمٝمقر سم٤مٟم٘مْم٤مئٝم٤م، اًمٓمالق

 وإُم٤م سم٤محل٤ميمؿ، إُم٤م اًمٓمالق: سم٢مي٘م٤مع أظمذ يٗمئ: مل وإن شمٓمٚمؼ، أن وإُم٤م شمٗملء، أن إُم٤م

 .يٓمٚمؼ طمتك سمحًٌف

 .اًمٔم٤مهر وهق إًمٞمف، اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م ُم٤م ورضمح لم،اًم٘مقًم أدًم٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وىمد

 (284/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)





 اللعان نتاب





 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٚمٕم٤من 

 همسخ؟ أم زمائن ؿمالق ايمؾعان رومةهمُ  هل

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شأبدا جيتٛمٕم٤من ٓ شمٗمرىم٤م، إذا اعمتالقمٜم٤من»

 [:اإلمام ومال]

 ٟمامإ اًمٚمٕم٤من ومرىم٦م أن قمغم سمف ًمالطمتج٤مج ص٤مًمح وم٤محلدي٨م شم٘مدم ُم٤م قمٚمٛم٧م إذا 

 ـمالق أنف إمم طمٜمٞمٗم٦م أبق وذه٥م وهمػممه٤م، وأمحد اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق ومًخ، هل

 يقؾمػ، وأبق قمٌٞمدة وأبق واًمثقري أجْم٤م ُم٤مًمؽ أظمذ وسمف قمٚمٞمف، يرد واحلدي٨م سم٤مئـ،

 ذطمف ُم٤م قمغم سمٞمٜمٝمام، اًمتٗمريؼ ُمـ احلٙمٛم٦م ذم اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر ي٘متْمٞمف اًمذي احلؼ وهق

 وإًمٞمف ش334 - 335و 333/  4» ومراضمٕمف شٕم٤مداعم زاد» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ

 . ش243/  5» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ُم٤مل

 (.611/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)





 العدة نتاب





 319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٕمدة 

 همؼط شمالشًما زمايمسواد حُتدُّ  ايموهماة معتدة

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 زوضُمٝم٤م أصٞم٥م ح٤م قُمٛمٞمسٍ  سمٜم٧م ٕؾمامء ىم٤مًمف. ؿمئ٧ِم  ُم٤م اصٜمٕمل صمؿ صمالصم٤ًم، شمًّٚمٌل»

 ش .ـم٤مًم٥م أيب سمـ ضمٕمٗمرُ 

د حُتدُّ  اًمقوم٤مة ُمٕمتدة: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف  . وم٘مط صمالصًم٤م سم٤مًمًقا

 :ىم٤مل صمؿ

 ُمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،شُمقارد -743ش »صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف

 ذم اًمٓمؼمي ضمرير واسمـ ،ش8/282» ؾمٕمد واسمـ ،ش6/458» وأمحد ،ش2/44ش »أصم٤مر

 ٟمٕمٞمؿ وأبق ،ش569/ 24/359ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ»ذم واًمٓمؼماين ،ش2/538ش »اًمتٗمًػم»

ش أصم٤مر ُمٕمروم٦م»و ،ش7/458ش »اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،ش3/387ش »أصٌٝم٤من أظم٤ٌمر» ذم

ف سمـ ـمٚمح٦م سمـ حمٛمد قمـ يمثػمة ـمرق ُمـش 6/63/4676»  سمـ احلٙمؿ قمـ ُُمٍمِّ

 أصٞم٥م ح٤م: ىم٤مًم٧م أهن٤م قُمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء قمـ اهل٤مد سمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ قُمتٞم٦ٌم

 وهذا: ىمٚم٧م .ومذيمره: ... وم٘م٤مل - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل أُمرين ـم٤مًم٥م: أيب سمـ ضمٕمٗمر

 قمٌد سملم سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع اًمٌٞمٝم٘مل أقمٚمف وىمد اًمِمٞمخلم، رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مد

 قمٌد وم٢من سم٤مـمٚم٦م: ومدقمقى آٟم٘مٓم٤مع: أُم٤م !ـمٚمح٦م سمـ وسمٛمحٛمد وأؾمامء، ؿمداد سمـ اهلل

 ُيرم ومل ظم٤مًمتف، أؾمامءو ،- ملسو هيلع هللا ىلص - اًمٜمٌل قمٝمد قمغم وًمد اًمث٘م٤مت، اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ اهلل

 ٓ يًػم يمالم وومٞمف اًمِمٞمخلم، رضم٤مل ُمـ ومٝمق ـمٚمح٦م: سمـ حمٛمد وأُم٤م .سمتدًمٞمس

 .سمف يً٘مط

 ًمف صدوق» :احل٤مومظ وىم٤مل. صم٘م٦م سم٠منفش اعمٖمٜمل» ذم اًمذهٌل ضمزم وًمذًمؽ طمديثف،

 .صححف أنف أمحد قمـ وذيمر ،ش9/487ش »اًمٗمتح» ذم إؾمٜم٤مده ىمقى وًمذًمؽ ش.أوه٤مم

 - ىمقًمف وُمٕمٜمك .ومراضمٕمف ىمقي٤ًم، رداً  شم٘مدم سمام إقمالًمف اًمٌٞمٝم٘مل قمغم اًمؽميمامين اسمـ رد وىمد

 وهق احلداد، صمقب اًمٌز: أي» :-إثػم اسمـ ىم٤مل يمام -ششمًٚمٌَّل: »- ملسو هيلع هللا ىلص

الب» ًِّ ة وشمًٚم٧ٌم ،شؾُمُٚم٥م» واجلٛمع ،شاًم  أؾمقد صمقب هق: وىمٞمؾ. ًمًٌتف إذا :اعمرأ
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 :سمٚمٗمظ وم٢مهن٤م محد:أ رواي٦م ذم سيح هق اعمٕمٜمك هذا: وم٠مىمقل ش.رأؾمٝم٤م اعمُِحد سمف شُمٖمٓمل

 ًمف أظمرى رواي٦م ذم وًمٙمـ ش.ؿمئ٧م ُم٤م اصٜمٕمل صمؿ صمالصم٤ًم، احلداد صمقب اًمٌز»

ي ٓ» :سمٚمٗمظش 6/569»  اًمٚمٗمظ، هبذا قمٜمدي ؿم٤مذ وهق ش.هذا يقُمؽ سمٕمد حُتِدِّ

شمر وًمٚمحدي٨م ضمٝم٦م، ُمـ اعمت٘مدُم٦م ًمٚمٓمرق عمخ٤مًمٗمتف  اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت ُمـ مجع قمـ اعمتقا

 أؿمٝمر أرسمٕم٦م قمٚمٞمف حتد زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م اعمتقرم نأ ذم اًمٍميح -أظمرى ضمٝم٦م ُمـ -وهمػمهـ

،ً  احلدي٨م هذا أن إمم اًمٕمٚمامء سمٕمض ومذه٥مش . 2334ش »اإلرواء»ذم خمرج وهق وقمنما

شمر  احلدي٨م يم٤من ًمق: وم٠مىمقل .اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق وُمٜمٝمؿ اًمؽممج٦م، حلدي٨م ٟم٤مؾمخ اعمتقا

 هق إٟمام واعمحٗمقظ أُم٤م ُمٜمف، سمد ٓ مم٤م سم٤مًمٜمًخ اًم٘مقل ًمٙم٤من اًمث٤مين: سم٤مًمٚمٗمظ حمٗمقفم٤مً 

شمر، احلدي٨م ُمـ أظمص ومٝمق :شصمالصم٤مً  شمًٚمٌل: »إول سم٤مًمٚمٗمظ  ُمـ إىمؾ ومٞمًتثٜمك اعمتقا

 وهذا أج٤مم، اًمثالصم٦م ذم إٓ اًمًقاد: همػم اجل٤مئزة اًمثٞم٤مب ُمـ ؿم٤مءت سمام حتد: أي إيمثر،

 قمغم إطمداد ٓ أن قمغم دال   همػم وم٢مٟمف» :اهلل رمحف -ىم٤مل ضمرير، اسمـ اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر هق

 ُم٤م ًمٌس ُمـ سمداهل٤م سمام اًمٕمٛمؾ صمؿ صمالصم٤ًم، سم٤مًمتًٚم٥م إي٤مه٤م اًمٜمٌل أُمر قمغم دلَّ  ٟمامإ سمؾ اعمرأة،

 يٙمقن ىمد ٕنف ـمٞم٤ًٌم: وٓ زيٜم٦م يٙمـ مل مم٤م ًمًٌف: ًمٚمٛمٕمتدة جيقز مم٤م اًمثٞم٤مب ُمـ ؿم٤مءت

 ًمٚمٛمتقرم - ملسو هيلع هللا ىلص - أذن يم٤مًمذي وذًمؽ شمًٚم٥ُّم، صمٞم٤مب وٓ سمزيٜم٦م ًمٞمس ُم٤م اًمثٞم٤مب ُمـ

 ُمـ وٓ زيٜم٦م، صمٞم٤مب ُمـ ٓ ذًمؽ وم٢من ًمٞمٛمـ:ا وسمرود اًمٕمّم٥م صمٞم٤مب ُمـ شمٚمٌس أن قمٜمٝم٤م

 قمٚمٞمف ومٕمضَّ  إطم٤مدي٨م، سملم واجلٛمع واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ هق وهذا: ىمٚم٧م ش.شمًٚم٥ُّم صمٞم٤مب

ه رب ٓ اعمقومؼ هق واهلل .سم٤مًمٜمقاضمذ  .ؾمقا

 (.686-684/ 7/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 فمـد همقه ىماكت ايمذي ايمبقت دم زوصمفا موت من اظمعتدة مؽث

 موسمه

 أو زوضمٝم٤م ُمقت قمٜمد ومٞمف يم٤مٟم٧م اًمذي اًمٌٞم٧م ذم اعمٙم٨مو» [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 وصححف -  اًمًٜمـ  وأهؾ أمحد، قمٜمد - ُم٤مًمؽ سمٜم٧م ومريٕم٦م حلدي٨م : شظمؼمه سمٚمقغ

 ًمف،  أقمالج ـمٚم٥م ذم زوضمل ظمرج: ىم٤مًم٧م ،- واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن، واسمـ اًمؽمُمذي،
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 أهكم، دور ُمـ ؿم٤مؾمٕم٦م دار ذم وأن٤م ٟمٕمٞمف، وم٠متك وم٘متٚمقه، ، اًم٘مدوم ـمريؼ ذم وم٠مدريمٝمؿ

 قمـ ؿم٤مؾمٕم٦م دار ذم أت٤مين زوضمل ٟمٕمل إن: وم٘مٚم٧م ًمف، ذًمؽ ومذيمرت ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٧موم٠متٞم

 إمم حتقًم٧م ومٚمق ًمف، اعمًٙمـ وًمٞمس ورصمتف، ُم٤مٓ وٓ ٟمٗم٘م٦م، يدع ومل أهكم، دور ُمـ أهكم

 اعمًجد إمم ظمرضم٧م ومٚمام :شحتقزم»: ىم٤مل ؿم٠مين؟ سمٕمض ذم يب أرومؼ ًمٙم٤من وإظمقيت: أهكم

 ومٞمف أت٤مك اًمذي سمٞمتؽ ذم اُمٙمثل»: وم٘م٤مل ٧مومدقمٞم ،- يب أُمر أو - دقم٤مين احلجرة إمم أو

 .وقمنما  أؿمٝمر أرسمٕم٦م ومٞمف وم٤مقمتددت: ىم٤مًم٧م ،شأضمٚمف اًمٙمت٤مب يٌٚمغ طمتك زوضمؽ ٟمٕمل

 .سمف وم٠مظمذ وم٠مظمؼمشمف، ذًمؽ، سمٕمد قمثامن إًمٞمٝم٤م أرؾمؾ أنف: أخٗم٤مفمف سمٕمض وذم

 . سمف آطمتج٤مج ذم ي٘مدح ٓ سمام احلدي٨م هذا أقمؾ وىمد

 ذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ ،- اًمٌخ٤مري إمم ياعمٜمذر وقمزاه - داود وأبق اًمٜم٤ًمئل، وأظمرج

ـَ ▬: - شمٕم٤ممم - ىمقًمف َْزَواضِمِٝمؿ َوِصٞم٦َّمً  َأْزَواضًم٤م َوَيَذُرونَ  ُِمٜمُٙمؿْ  ُيتََقومَّْقنَ  َواًمَِّذي َت٤مقًم٤م ِّٕ  إمَِم  ُمَّ

ٍج  هَمػْمَ  احْلَْقلِ   اًمرسمع ُمـ هل٤م - شمٕم٤ممم - اهلل ومرض سمام اعمػماث سمآج٦م ذًمؽ ٟمًخ ♂:إظِْمَرا

 . شوقمنما  أؿمٝمر أرسمٕم٦م أضمٚمٝم٤م ضمٕمؾ أن احلقل أضمؾ وٟمًخ واًمثٛمـ،

 وىمد سمٕمدهؿ، ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م: ومريٕم٦م سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م وىمد

 أضم٤مز ُمـ ي٠مت ومل سمٕمدهؿ، ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ًمٚمٕمذر اخلروج ضمقاز روي

 .ومريٕم٦م طمدي٨م عمٕم٤مرو٦م شمّمٚمح سمحج٦م ذًمؽ

 إذا ؾمٞمام ٓ سمحج٦م: وًمٞم٧ًم اًمّمح٤مسم٦م: سمٕمض قمـ رواي٤مت هٜم٤مك ُم٤م وهم٤مي٦م

 .اعمرومقع قم٤مرو٧م

 [:إًم٤ٌمين قمٚمؼ]

 وُمقاوم٘م٦م هل٤م، خم٤مًمٗم٦م - وهمػمه قمٛمر، اسمـ قمـ أظمرى آصم٤مرا هٜم٤مك أن وسمخ٤مص٦م: ىمٚم٧م

 . ش56 - 29/  7» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد رواه٤م: - ًمٚمٛمرومقع

 وُمـ ضمري٩م، اسمـ قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف :- إرؾم٤مًمف ُمع - جم٤مهد قمـ أيت اعمرومقع وهذا

 ؾمٞمام وٓ أومم: اعمرومقع احلدي٨م ُمٜمٝم٤م واومؼ سمام وم٤مٕظمذ ٗم٧م:اظمتٚم إذا أصم٤مر أن اعمٕمٚمقم
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 وم٘مٝم٤مء أيمثر اؾمتٕمٛمٚمف»: ومريٕم٦م طمدي٨م ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل وم٘مد قمٚمٞمٝم٤م، اًمٕمٛمؾ ضمرى إذا

 .شآؾمتٞمٕم٤مب» ذم ذيمره :شإُمّم٤مر

 واٟمتٍم ،ش211 - 399/  5» شاًمتٝمذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اؾمتٔمٝمره اًمذي هق وهذا

 .ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف : ش536 - 519/  4» ومراضمٕمف ومٞمف، اًمٙمالم وأـم٤مل ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم ًمف

 . ش3397» شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم جم٤مهد طمدي٨م قمغم اًمٙمالم واٟمٔمر

 (299/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 فمـفا زوصمفا طمػم اكؼطع من

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ي٘مقل :ايمسمال  أم ؾتِ ىمُ أَ  شمدري ومال :قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ظمؼم اٟم٘مٓمع اًمتل ًمٚمٛمرأ

 ُم٤مذا؟ أم أج٤مم وقمنمة أؿمٝمر أرسمٕم٦م ٞمفقمٚم دُّ حَتُ  هؾ ،شمٗمٕمؾ ُم٤مذا ه،أُ 

 واًم٘م٤ميض اًمنمقمل، اًم٘م٤ميض إمم أُمره٤م شمرومع أن جي٥م ؿمٞمئ٤ًم، شمٗمٕمؾ ُم٤م ٓ، :ايمشقخ

 قمغم اًمتٕمرف ؾمٌٞمؾ ذم واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم اًمتل اًمقؾم٤مئؾ يتٕم٤مـمك اًمنمقمل

 .ُمٞم٧م أم طمل هق هؾ اعمٗم٘مقد، طمٙمؿ ذم هق اًمذي اًمزوج هذا طمٞم٤مة

 إطمٙم٤مم ُمـ سمّمػمة وقمغم ،ىم٤موٞم٤مً  ومٕمالً  يٙمقن طمٞمٜمام اًم٘م٤ميض أن ؿمؽ وٓ 

 اًمقؾم٤مئؾ وسم٤مظمتالف اًمٌالد، سم٤مظمتالف خيتٚمػ إضمؾ هذا أضماًل، ؾمٞمْمع اًمنمقمٞم٦م

 ،ؾمٜم٦م ،أضمالً  ومًٞمْمع ُمٞمت٤ًم، يم٤من أو طمٞم٤مً  يم٤من إن اعمٗم٘مقد اؾمتٙمِم٤مف يٛمٙمـ هب٤م اًمتل

 .إًمخ..أيمثر ،أىمؾ ،ؾمٜمتلم

 شمٌدأ تئذٍ ؾم٤مقم اعمٗم٘مقد طمٙمؿ ذم هذا سم٠من اًمنمقمل اًم٘م٤ميض ُمـ اًم٘مرار صدر ُم٤م وم٢مذا 

 .اًمٕمدة

 (11: 38: 21/ 433/ واًمٜمقر اهلدى)

 زوصمفا؟ فمـفا اظمتوذم وفمدة اظمطؾؼة فمدة زمكم ايمػرق هو ما

 زوضمٝم٤م؟ قمٜمٝم٤م اعمتقرم وقمدة اعمٓمٚم٘م٦م قمدة سملم اًمٗمرق هق ُم٤م: داظمٚم٦م
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 ومثالصم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وأُم٤م وقمنم، أؿمٝمر أرسمٕم٦م: اعمتقوم٤مة قمدة اًمٗمرق، ُمٕمروف :ايمشقخ

 .أج٤مم الصم٦موصم أؿمٝمر

 (11:13:25/أ51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 زمايمبقت؟ اظمؼصود هو ما ايمبقت، دم ايمبؼاء فمؾقفا جيب ايمتي اظمعتدة

ة :مداطمؾة  ُم٤م ومٞمف، زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ُم٤مت اًمذي اًمٌٞم٧م ُمـ خترج ٓ اعمحتدة اعمرأ

 ُم٤ًمومر وزوضمٝم٤م أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم يم٤مٟم٧م ًمق يم٠مهن٤م ذًمؽ ُمٕمٜمك وهؾ هذا؟ سم٤مًمٌٞم٧م اعم٘مّمقد

 أهٚمف؟ أم أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم اًمٕمدة متًؽ أهن٤م هذا ؾه ؾمٗمره، ذم وُم٤مت

 ذم اًمٌ٘م٤مء طمرج قمٚمٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا اًمقوم٤مة ظمؼم ضم٤مءه٤م اًمذي اًمٌٞم٧م ذم ٓ، :ايمشقخ

 .اًمقوم٤مة ظمؼم ضم٤مءه٤م اًمذي اًمٌٞم٧م

 (11:37:33/ب51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايمممفمقة ايمعدة اظمطؾؼة سمؼيض أين

 ذم أن ًمٓمالقا زم، ؾمٛمح٧م إذا اًمٓمالق عمقوقع أؾمت٤مذي ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ؽممال

 هٙمذا أخٞمس اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ذم اجلٛمٞمع شمٕمٜمل ٓ ىمد يمؾ ٕن :ؿٛمِّ قمَ أُ  ظمٚمٞمٜمل شيمؾ»

 ُمٕمٜم٤مه٤م؟

د ىمد ُمٕمٜم٤مه٤م هٙمذا ًمٞمس ٓ، :ايمشقخ  .ُيرا

 ويمؾ ،ٕومما اًمٓمٚم٘م٦م يٗم٤مرىمٝم٤م زوضمتف أو سمٜمتف يٓمٚمؼ أيمثرهؿ اًمٜم٤مس يمؾ :مداطمؾة

 .طم٘مٞم٘م٦م هذه أبقه٤م، سمٞم٧م وهل أبقه، سمٞم٧م يذه٥م واطمد

 .أبقه سمٞم٧م يذه٥م ذًمؽ :ايمشقخ

 ًمٜمص خم٤مًمػ هذا أبقه٤م، سمٞم٧م قمغم شمروح وهل ،سمٞمتف قمغم يروح هق :مداطمؾة

 ومٞمف اًمزوضمٞم٦م، سمٞم٧م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمدة شم٘ميض ٓزم اًمٕمدة جيقز ُم٤م أنف اًم٘مرآن، سيح
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 ذم واطمدة يٓمٚمؼ اً أطمد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م اًمٞمقم واىمع طم٘مٞم٘م٦م أُمر هذا إًمخ،.. ًمٚمٛمراضمٕم٦م جم٤مل

 ٓ؟ أم صحٞمح ـمريؼ، ُمـ يرضمع واطمد ويمؾ إٓ وإي٤مه٤م، هق ويرضمع اعمحٙمٛم٦م

 .صحٞمح وًمٞمس صحٞمح :ايمشقخ

 .. ٟمدرة ه١مٓء ىمٚمٞمٚملم ـمٌٕم٤مً ، ٜم٤مُمٕم طمٚمق ظمٚمٞمؽ :مداطمؾة

 .ذقم٤مً  صحٞمح وًمٞمس ،واىمٕم٤مً  صحٞمح :ايمشقخ

 ُم٤م أؾمت٤مذ اًمنمقمٞملم اًم٘مْم٤مة واضم٥م ذقم٤ًم، صحٞمح ًمٞمس أنف أقمرف أن٤م :مداطمؾة

 سملم ٚمٗمراقًم إُمر هذا ُمثؾ يٌٞمٜمقا  ؿأهن ،اًمقاىمٕم٦م هذه يٕمٚمٛمقن وهؿ قمٚمٞمٝمؿ يتقضم٥م

 إُمر؟ هذا سمؽميمٝمؿ ٓ أم قمٚمٞمٝمؿ ي٘مع اإلصمؿ[ وهؾ] اًمزوضملم، هذيـ

 .قمٚمٞمٝمؿ سمس ًمٞمس ،ؿمؽ ٓ :ايمشقخ

َـّ  ٓ▬: اًمٓمالق ؾمقرة ذم اًمتل ُمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم أي٦م :إذاً  :مداطمؾة ـْ  خُتِْرضُمقُه  ُِم

َـّ  ـَ  َوٓ سُمٞمُقهِتِ َّٓ  خَيُْرضْم ٌَٞمِّٜم٦َمٍ  َِم٦مٍ سمَِٗم٤مطمِ  َي٠ْمتلِمَ  َأنْ  إِ  ُمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم .[3:اًمٓمالق♂ ]ُُم

 صحٞمح٦م؟

 .صحٞمح٦م أي٦م :ايمشقخ

 .. قمدم طمٞم٨م ُمـ هب٤م آؾمتدٓل صحٞمح يٕمٜمل :مداطمؾة

 .هيديؽ اهلل هيديؽ اهلل :ايمشقخ

 حترق شمزقمؾ حيدث اًمذي هذه، إج٤مم ذم حتّمؾ مم٤مرؾم٦م إمم ي٘مقدٟم٤م هذا :مداطمؾة

  ..أهٚمٝم٤م قمٜمد شم٘مٕمد شمروح حترق

 شمٕمتؼم زوضمٝم٤م سمٞم٧م ُمـ ظمروضمٝم٤م ُمزدوج، اخلٓم٠م هذا سمؾ خلٓم٠م،ا ٟمٗمس :ايمشقخ

،ً  سمٕمٚم٦م ُمٕمٚمٚم٦م أي٦م ٕن :يٓمٚم٘مٝم٤م أن سمٕمد آظمر، قمّمٞم٤من هذا أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم وسم٘م٤مءه٤م ٟم٤مؿمزا

َ  ًَمَٕمؾَّ  شَمْدِري ٓ▬: أي٦م ُم٤م ضمدًا، ُمٜمٓم٘مٞم٦م  .[3:اًمٓمالق♂ ]َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ

ةاعم اًمٗم٘مٞمٝم٦م اطمتج٧م أي٦م وهبذه  اًمذيـ قمغم ،ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمّم٤محل٦م رأ

 جيٕمؾ مل ـمالىمٝم٤م وسَم٧مَّ  ـمٚم٘مٝم٤م ح٤م زوضمٝم٤م سم٠من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روت طمٞم٨م ،ضم٤مدًمقه٤م
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 يمٜم٤م ُم٤م: »قمٛمر ىم٤مل قمٛمر، قمٝمد ذم اعم٠ًمخ٦م شمٙمررت ومٚمام ؾمٙمٜمك، وٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م قلاًمرؾم

ة، ًمرواي٦م اهلل يمت٤مب ًمٜمدع  وسمٞمٜمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م: وم٘م٤مًم٧مش أظمٓم٠مت أم أص٤مسم٧م ٟمدري ٓ اُمرأ

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬: ظم٤ممتتٝم٤م وذم ٦مأي هبذه وضم٤مءت اهلل، ٤مبيمت ♂ َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ

 .[3:اًمٓمالق]

 قمغم حتٛمٚمقه٤م وم٠منتؿ اًمرضمٕمل، اًمٓمالق ذم هق وإٟمام اًم٤ٌمت، اًمٓمالق ذم ًمٞمس هذا 

 ُمـ ًمف حتؾ ٓ سم٤مت، ـمالق هٜم٤مك يم٤من إذا حيدث أن يٛمٙمـ اًمذي هق ُم٤م اًم٤ٌمت، اًمٓمالق

 .محٚمقه٤م اًمذيـ أير قمغم سمٕمده،

 اًمرواي٦م حتٛمؾ أن جي٥م وهٜم٤م اعمرأة، وإص٤مسم٦م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ظمٓم٠م ئمٝمر وهٜم٤م 

ة أص٤مسم٧م: قمٛمر قمـ شمّمح ٓ اًمتل  ومٕماًل، أص٤مسم٧م هذه حمٚمٝم٤م هٜم٤م قمٛمر، أظمٓم٠م و اُمرأ

 .شمٗمًػمه وأص٤مسم٧م طمديث٤مً  أص٤مسم٧م

 .. أم واطمدة ضمٚم٦ًم ذم سم٤مًمثالصم٦م اًمٓمالق قمغم قوقعاعم :مداطمؾة

 ويم٤من ـمٚم٘م٤مت، صمالث زوضمٝم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م أنف اًمٌح٨م هٜم٤م، ًمٞمس ٨ماًمٌح ،ٓ :ايمشقخ

 وؾمٙمٜمك، ٟمٗم٘م٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ـمٚم٧ٌم ومٝمل ويمٞمٚمٝم٤م، إمم وم٠مرؾمؾ قمٜمٝم٤م، هم٤مئ٤ٌمً 

 ومٕمٛمر قمٛمر، قمٝمد ذم ٤مدصم٦ماحل هذه ُمثؾ وىمٕم٧م ؾمٙمٜمك، وٓ ٟمٗم٘م٦م زم جيٕمؾ ومٚمؿ: ىم٤مًم٧م

 .هٜم٤م إمم واوح صمالصم٤ًم، اعمٓمٚم٘م٦م هل؟ ُمـ وؾمٙمٜمك، ٟمٗم٘م٦م هل٤م ضمٕمؾ

 . ؟أم واطمدة ضمٚم٦ًم ذم صمالصم٤مً  :طمؾةمدا

 .ؾم١مآً  دمٕمٚمف هذا صم٤مين، ُمقوقع صم٤مين ُمقوقع هذا :ايمشقخ

 وىمٕم٧م ؾمٙمٜمك، وٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م اًمرؾمقل جيٕمؾ ومٚمؿ ـمالىمٝم٤م، سم٧م يم٤من هل أنف: اعمٝمؿ 

 ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م روهت٤م اًمتل اًمرواي٦م ومج٤مءت قمٛمر، زُمـ ذم ًمٖمػمه٤م احل٤مدصم٦م هذه ُمثؾ

 أم أص٤مسم٧م ٟمدري ٓ: »ىم٤مل روايتٝم٤م، ذم ؿمؽ قمٜمف اهلل ريض ومٝمق قمٜمٝم٤م، اهلل ريض

 .أي٦م هبذه واطمت٩م ،شأظمٓم٠مت

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ظمتٛمٝم٤م أنف سمدًمٞمؾ اًمرضمٕمل، اًمٓمالق ذم سم٠مهن٤م ضمداً  واوح٦م أي٦م 

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬  طمٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م وومٕمالً  خترج، ٓ: أي ،[3:اًمٓمالق♂ ]َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ
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 ًمٚمث٤مين هفمٝمر داير واطمد يمؾ ٤مقم٤مؿم إذا اًمٌٞم٧م ذم اًمرضمؾ أن شمٕمٚمٛمقن ٕنف ضمدًا، سم٤مًمٖم٦م

 ..ومػماضمٕمٝم٤م إًمخ،.. وو واًمٕم٤مـمٗم٦م ٞم٦مٜمِّ احلِ  ومتتحرك ًممظمر، يِمت٤مق أطمدمه٤م رسمام

 سم٘مقًمف أي٦م ظمتؿ وًمذًمؽ اًمرضمٕمل، اًمٓمالق ذم هذا سم٤مًمٖم٦م، طمٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م ًمذًمؽ 

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬: شمٕم٤ممم  ٤مً قمٓمٗم يٕمٜمل ،حيدث اهلل ًمٕمؾ ،[3:اًمٓمالق♂ ]َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ

 .طم٤مل يمؾ قمغم زوضمتف وهل ويؽمامحقا  ومٞمؽماضمٕمقا  أظمر، قمغم أطمدمه٤م ُمـ

 ومٝمل همػمه، زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك ي٘مرهب٤م ٓ أن جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  ،ـمالىمٝم٤م سم٧م إذا أُم٤م 

 أنتؿ قمٚمٞمٝمؿ، هب٤م حيتجقا  اًمتل أي٦م ىمٚم٧ٌم صمؿ أوًٓ، هل٤م وىمٕم٧م يم٘مّم٦م سم٤محلدي٨م اطمتج٧م

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬: أي٦م آظمر سمدًمٞمؾ اًم٤ٌمئـ، اًمٓمالق ًمٞمس اًمرضمٕمل قٓمال٤مًمسم سم٤مٔي٦م حتتجقا   اّللَّ

 .[3:اًمٓمالق♂ ]َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث 

 (11 :13: 25/ 238/  واًمٜمقر اهلدى)

 محؾفا وضع يمزواصمفا يشؼمط همفل زكا من محؾت من

 نأ قمٚمٞمف يِمؽمط ومٝمؾ يتزوضمٝم٤م، أن يريد اًمرضمؾ وهذا اًمزٟم٤م، ُمـ حتٛمؾ اُمرأة :مداطمؾة

 شمْمع؟ طمتك يٜمتٔمر

 ٓ وم٤مطمِم٦م؟ هب٤م يّمٜمع مل ًمق يمام هب٤م يتٛمتع أن يريد.. ُمٕمّمٞم٦م ذم هذا ٕن  ـمًٌٕم٤م: :ايمشقخ

 .. ُمثالً  يًتقي٤من

 .شمْمع طمتك يٜمتٔمره٤م :مداطمؾة

 يتزوج أن جيقز طمتك ذًمؽ وسمٕمد ومٕمٚمقا، مم٤م هل شمتقب أو هق يتقب أن وجي٥م :ايمشقخ

ظمر أطمدمه٤م  .ٔا

 .شمْمع طمتك ويٜمتٔمره٤م :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :خايمشق

 (11: 39: 31/   28/   واًمٜمقر اهلدى)
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 خيطبفا ظمن فمدهتا اكؼضاء زمعد اظمرأة جتؿل صمواز

 قمـ ي٠ًمٓهن٤م احل٤مرث سمٜم٧م ؾمٌٞمٕم٦م إمم يمت٤ٌم أهنام قمت٦ٌم سمـ وقمٛمرو ُمنوق قمـ

[ ًمٞمٚم٦م] وقمنميـ سمخٛم٦ًم زوضمٝم٤م ووم٤مة سمٕمد ووٕم٧م أهن٤م: إًمٞمٝمام ومٙمت٧ٌم أُمره٤م؟

 اقمتدي أهقم٧م، ىمد: وم٘م٤مل ،سمٕمٙمؽ سمـ ٤مسمؾاًمًٜم أبق هب٤م ومٛمر اخلػم، شمٓمٚم٥م ومتٝمٞم٠مت

، أؿمٝمر أرسمٕم٦م إضمٚملم، آظمر ! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠متٞم٧م وقمنما

 ص٤محل٤م رضمال وضمدت إن»: وم٘م٤مل ،[اخلؼم] وم٠مظمؼمشمف ذاك؟ وومٞمؿ: ىم٤مل. زم اؾمتٖمٗمر

 .ومتزوضمل

 [:اإلمام ومال]

 وومٞمف» :يم٘مقًمف ُمٜمٝم٤م اًمٓمٞم٥م اًمٙمثػم احل٤مومظ ؾم٤مق أظمرى وم٘مٝمٞم٦م ومقائد احلدي٨م وذم

 قمٜمد اًمزهري رواي٦م ذم ٕن خيٓمٌٝم٤م، عمـ قمدهت٤م اٟم٘مْم٤مء سمٕمد اعمرأة دمٛمؾ ضمقاز

 ومتٝمٞم٠مت: إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م وذم ًمٚمخٓم٤مب، دمٛمٚم٧م أراك ُم٤مزم: وم٘م٤مل: اًمٌخ٤مري

 رواي٦م وذم ايمتحٚم٧م، وىمد: اًمزهري قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م وذم. واظمتْم٧ٌم ًمٚمٜمٙم٤مح

ة سم٠من ٘مقلًمٚم اعمتحٛمًلم رأي ومام: ىمٚم٧م. شوشمّمٜمٕم٧م ومتٓمٞم٧ٌم: إؾمقد  قمقرة يمٚمٝم٤م اعمرأ

 ًمٕمٚمٝمؿ! اًمٗم٤مئدة؟ ُمـ احل٤مومظ ذيمره وُم٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا ذم اؾمتثٜم٤مء دون

 آي٦م ٟمزول ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من: - اًمٍميح اًمٜمص هذا ُمثؾ ذم قم٤مدهتؿ هل يمام - ي٘مقًمقن

 شاًمّمحٞمحلم» ذم يمام اًمقداع سمحج٦م ذًمؽ يم٤من وم٘مد! رويديمؿ: ومٜمجٞمٌٝمؿ! احلج٤مب

يمِر ُِمـ وَمَٝمْؾ ▬ دَّ  .شاجلديدة اًمٓمٌٕم٦م - 69 ص» شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ٔمراٟم ♂ُمُّ

 (.494/ 3/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمبقت؟ من اخلروج يمؾؿعتدة جيوز هل

ة اًمٕم٤مدة :اظمتصؾة  ؿمٝمر؟ يمؿ شمٕمتد يمؿ اعمرأ

 .أج٤مم وقمنمة أؿمٝمر أرسمٕم٦م :ايمشقخ

 ٛمح٧م؟ؾم ًمق هذا ُمـ احِلْٙمٛم٦م وُم٤م اخلروج، اًمٗمؽمة هذه ذم هل٤م جيقز هؾ: اعمتّمٚم٦م
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 وأجش؟ اخلروج هل٤م جيقز هؾ أجش :ايمشقخ

 .ذًمؽ ُمـ واحلٙمٛم٦م :اظمتصؾة

 .اًمنمع طُمٙمؿ قمـ اؾم٠مخل احِلٙمٛم٦م، قمـ شم٠ًمخلٓ : أوًٓ  :ايمشقخ

 .اًمنمع طمٙمؿ ٟمٕمؿ، :اظمتصؾة

 اًمٜم٤مس، أيمثر وجيٝمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يٕمٚمٛمٝم٤م ىمد ومٝمذه احِلٙمٛم٦م أُم٤م أجقه، :ايمشقخ

 ؿمؽ، قمٜمدك يّمػم هٜم٤م أن٧ِم  أقمرف، ُم٤م: ًمؽ وىمٚم٧م احلٙمٛم٦م، ُم٤م ُمثالً  أن٤م ؾم٠مختٞمٜمل وم٢مذا

 اهلل رؾمقل طمدي٨م وذم اهلل يمت٤مب ذم ضم٤مء احلٙمؿ، أقمرف احلٙمؿ ُم٤م ؾم٠مختٞمٜمل إذا سمٞمٜمام

ة أن ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمذي اًمٌٞم٧م وذم سمؾ سمٞمتٝم٤م، ذم شمٕمتد أن جي٥م زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م اعمتقرمَّ  اعمرأ

 .زوضمٝم٤م ُمقت ظمؼم ضم٤مءه٤م

 أؿمٝمر أرسمٕم٦م اًمٕمدة أج٤مم سم٘مٞم٦م هٜم٤مك شم٘ميض ٓزم سمٞمتٝم٤م همػم سمٞم٧م ذم يم٤مٟم٧م ًمق: أي 

 ٓ وطمٞمٜمئذٍ  ُمٕمف، وهل سمٞمتف ذم اًمزوج ُم٤مت إذا أنف وإطمرى وم٤ٌمٕومم أج٤مم، وقمنمة

 .اًمٕمدة مت٤مم شمٜم٘ميض طمتك اًمٌت٦م خترج أن هل٤م جيقز

 اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة ذم شمدظمؾ اعم٠ًمخ٦م ومٝمٜم٤م ُمٚمح٦م رضورة هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م

 أصٞم٧ٌم اعمرأة هذه أن -اهلل حؾمٛم ٓ- ُمثالً  ،شاعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: »شم٘مقل

 شمزور شمريد أُم٤م رضوري، أُمر هذا اعمًتِمٗمك يزوروا طمٞمٜمئذٍ  ومٞمْمٓمروا ىمٚمٌٞم٦م، سمًٙمت٦م

ئٌٝم٤م أُمٝم٤م أظمقه٤م أبقه٤م  يِمؽمهي٤م ُمـ ويقضمد اًمًقق ذم طم٤مضم٦م شمِمؽمي شمريد إًمخ،..  ىمرا

 .رء ذم اًميورات ُمـ ًمٞم٧ًم إؿمٞم٤مء هذه يمؾ

 أن يٛمٜمع ٓ ذًمؽ ًمٙمـ مت٤مُم٤ًم، دهت٤مقم شمٜم٘ميض طمتك داره٤م شمٚمتزم أن قمٚمٞمٝم٤م: أجْم٤مً  

 وراء ُمـ ؾمقاء ُم٤مٟمع، ومٞمف ُم٤م قم٤مدي طمدي٨م إىم٤مرب، قمـ ومْمالً  اًمٖمرسم٤مء ُمع شمتحدث

 اجلقاب؟ واوح اهل٤مشمػ، سمقاؾمٓم٦م يم٤من أو طمج٤مب

 . واوح :اظمتصؾة

 (11: 48: 45/ 291/واًمٜمقر اهلدى)
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 زوصمفا فمـفا مات ايمتي يمؾؿرأة اظمؿـوع

: ىم٤مًم٧م قمٓمٞم٦م أم قمـ طمدي٨م...زوضمٝم٤م؟ قمٜمٝم٤م ُم٤مت تلاًم ًمٚمٛمرأة اعمٛمٜمقع هق ُم٤م :مداطمؾة

، أؿمٝمرٍ  أرسمٕم٦م زوج قمغم إٓ صمالث ومقق ُمٞم٧م قمغم ٟمحد أن ٟمٜمٝمك يمٜم٤م  وٓ ٟمٙمتحؾ وٓ وقمنًما

ص وىمد قمّم٥م، صمقب إٓ ُمّمٌقهم٤مً  صمقسم٤مً  ٟمٚمٌس وٓ ٟمتٓمٞم٥م  اهمتًٚم٧م إذا اًمٓمٝمر قمٜمد ًمٜم٤م ُرظمِّ

 .اجلٜم٤مئز شم٤ٌِّمعا قمـ ُٟمٜمَْٝمك ويمٜم٤م أفمٗم٤مر، يم٧ًم ُمـ ٟمٌذة ذم حمٞمْمٝم٤م ُمـ إطمداٟم٤م

 ُمـ وًمٞمس اًمٌخقر، ُمـ ُمٕمرووم٤من ٟمققم٤من وإفمٗم٤مر، اًم٘مًط اًمنمح ذم واعمذيمقر

 سمف شَمتٌَِّع اًمٙمرهي٦م اًمرائح٦م إلزاًم٦م احلٞمض: ُمـ ًمٚمٛمٖمتًٚم٦م ومٞمف ورظمص اًمٓمٞم٥م، ُم٘مّمقد

 .ٟمٗمز أضم٧ٌم. ًمٚمتٓمٞم٥م ٓ اًمدم أثر

 .ظمالص :ايمشقخ

 ُم٤م ُمثالً  ومقاطمدة يمٌػم، ورد هل٤م اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اًمٜمِّٞم٦م ُم٠ًمخ٦م إن ي٘م٤مل أٓ :مداطمؾة

 ُمثاًل، اًمٌمء هذا رائح٦م سمف شمذه٥م اًمٚمِّـل اًمٕمٓمقر، أنقاع سمٕمض إٓ ؿمٞمًئ٤م وضمدت

 هذا؟ ي٘م٤مل هؾ اًمرائح٦م؟ شمذه٥م وًمٙمـ شمتٓمٞم٥م مل هل وم٤ٌمًمت٤مزم

 إذا سمحٞم٨م ىمقي٦م، اًمرائح٦م شمٙمقن أن جيقز ٕنف اإلـمالق، قمغم ي٘م٤مل ٓ :ايمشقخ

 .اًمرائح٦م شمٗمقح هل ُمِم٧م

 .طمٞمٜمئذٍ  جيقز ومال :مداطمؾة

 .يمذاك يٙمقن ٓ وىمد :ايمشقخ

 ممٙمـ؟ ؿمقي أوٞمؼ يم٤من إذا :مداطمؾة

 هل  شمتٓمٞم٥م وم٘مد اًمٌخقر، ذًمؽ ذم ُيْذيَمر اًمذي اًمت٠مثػم ٟمالطمظ ٓزم :ايمشقخ

 .اًمتٖمٞمػم قمغم ُي١َمصمِّر ٓ ًمٙمـ ذيمرٟم٤م، مم٤م أظمػ سمٓمٞم٥م

 وم٤مئدة؟ ًمف ُم٤م:مداطمؾة

 .وم٤مئدة ًمف ُم٤م :ايمشقخ

 : ..(26: 52/   67/   واًمٜمقر اهلدى)





 احلضاىة نتاب
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جسمتز مل ما زمويمدها أضمق اظمرأة  وَّ

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:ىم٤مل صمؿ سمف شمرمجٜم٤مه سمام اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ] .ششمزوج مل ُم٤م سمقًمده٤م أطمؼ اعمرأة»

 احلدي٨م هذا» :شاًمٕم٤ٌمد ظمػم هدي ذم اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ وىم٤مل

 وُمدار سمف، هٜم٤م آطمتج٤مج ُمـ سمدا جيدوا ومل ؿمٕمٞم٥م، سمـ قمٛمرو إمم ومٞمف اًمٜم٤مس اطمت٤مج

 هذا، همػم سم٤مًمتزوي٩م احلْم٤مٟم٦م ؾم٘مقط ذم طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وًمٞمس قمٚمٞمف، احلدي٨م

 قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد هق اجلد سم٠من سح وىمد وهمػمهؿ، إرسمٕم٦م إئٛم٦م إًمٞمف ذه٥م وىمد

 صح وىمد ُمرؾمال، احلدي٨م ومٞمٙمقن ؿمٕمٞم٥م واًمد حمٛمد ًمٕمٚمف: ي٘مقل ُمـ ىمقل ومٌٓمؾ

 اطمت٩م وىمد. ُمٜم٘مٓمع إٟمف :ىم٤مل ُمـ ىمقل ومٌٓمؾ قمٛمرو، سمـ اهلل قمٌد ضمده ُمـ ؿمٕمٞم٥م ؾمامع

 وأمحد احلٛمٞمدي يم٤من: وىم٤مل طمديثف، صح٦م قمغم وٟمص ،شصحٞمحف» ظم٤مرج اًمٌخ٤مري سمف

 وىم٤مل. ًمٗمٔمف هذا!  سمٕمدهؿ؟ اًمٜم٤مس ومٛمـ سمحديثف، حيتجقن اهلل قمٌد سمـ وقمكم وإؾمح٤مق

 ذم احل٤ميمؿ وطمٙمك قمٛمر، اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ يم٠مجقب قمٜمدٟم٤م هق: راهقيف سمـ إؾمح٤مق

 إمم شوقم٤مء ًمف سمٓمٜمل يم٤من»: وىمقهل٤م .طمديثف صح٦م قمغم آشمٗم٤مق ًمف شاحلدي٨م قمٚمقم»

 اًمثالصم٦م، اعمقاـمـ هذه ذم هب٤م اظمتص يمام سمف اظمتّم٤مصٝم٤م إمم وشمقؾمؾ ُمٜمٝم٤م إدٓء آظمره

 اًمذي آظمتّم٤مص قمغم آظمتّم٤مص هذا ذم ومٜمٌٝم٧م ذًمؽ، ذم يِم٤مريمٝم٤م مل وإب

 ذم وشم٠مثػمه٤م واًمٕمٚمؾ، اعمٕم٤مين اقمت٤ٌمر قمغم دًمٞمؾ هذا وذم واعمخ٤مصٛم٦م، سم٤مٓؾمتٗمت٤مء ـمٚمٌتف

 .اًمٜم٤ًمء ومٓمر طمتك اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٗمٓمرة ذم ُمًت٘مر أُمر ذًمؽ وأن هب٤م، وإُم٤مـمتٝم٤م إطمٙم٤مم،

ة، سمف أدًم٧م اًمذي اًمقصػ وهذا  اًمٜمٌل ىمرره ىمد سمف احلٙمؿ ًمتٕمٚمٞمؼ ؾم٤ٌٌم وضمٕمٚمتف اعمرأ

 ٠مثػمهشم قمغم دًمٞمؾ قم٘مٞمٌف احلٙمؿ شمرشمٞمٌف سمؾ أخٖم٤مه، سم٤مـمال يم٤من وًمق أثره، قمٚمٞمف ورشم٥م ملسو هيلع هللا ىلص

 وم٤مٕم وًمد، وسمٞمٜمٝمام إبقان اومؽمق إذا أنف قمغم احلدي٨م ودل»: ىم٤مل .شؾمٌٌف وأنف ومٞمف

 ختٞمػمه، ي٘متيض وصػ سم٤مًمقًمد أو شم٘مديٛمٝم٤م يٛمٜمع ُم٤م سم٤مٕم ي٘مؿ مل ُم٤م إب ُمـ سمف أطمؼ

 اسمـ قمٛمر قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمٞمٗم٦م سمف ىم٣م وىمد ٟمزاع، ومٞمف يٕمرف ٓ ُم٤م وهذا

 أن احل٤موٜم٦م ذم يِمؽمط أنف إمم ششم٘مديٛمٝم٤م يٛمٜمع ُم٤م»: سم٘مقًمف أؿم٤مر وىمد .ش... اخلٓم٤مب

 يرسمك وأن ديٜمف، قمغم اًمٓمٗمؾ شمرسمٞم٦م قمغم طمريص قم٤مدة احل٤موـ ٕن ديٜم٦م ُمًٚمٛم٦م شمٙمقن
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 قمٚمٞمٝم٤م ومٓمر اًمتل اهلل ومٓمرة قمـ يٖمػمه وىمد قمٜمف، اٟمت٘م٤مًمف وقم٘مٚمف يمؼمه سمٕمد ومٞمّمٕم٥م قمٚمٞمف،

 وم٠مبقاه ٗمٓمرةاًم قمغم يقًمد ُمقًمقد يمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل يمام أبدا يراضمٕمٝم٤م ومال قم٤ٌمده

ٟمف هيقداٟمف  .اعمًٚمؿ ًمٚمٓمٗمؾ وشمٜمّمػمه احل٤موـ هتقيد ي١مُمـ ومال شويٛمج٤ًمٟمف ويٜمٍما

 ومٞمخػم ممٞمزا  يم٤من إذا اًمّمٌل أن إمم .شختٞمػمه ي٘متيض وصػ سم٤مًمقًمد أو» سم٘مقًمف وأؿم٤مر

 ظمػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»: قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م احلدي٨م، هذا يِمٛمٚمف وٓ

 وُمـ . ش2234» شاإلرواء» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح طمدي٨م وهق .شوأُمف أبٞمف سملم همالُم٤م

 ومٚمػمضمع واًمتح٘مٞمؼ، اًمًٌط ُمع احلدي٨م هذا ُمـ اعمًتٜمٌٓم٦م إطمٙم٤مم قمغم آـمالع ؿم٤مء

 .شاعمٕم٤مد زاد»: اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م يمت٤مب إمم

 (.731-731/ 3/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 إؿمالومه فمعم يمقس ايمتؿققز ؽمن زمؾوغ زمعد وايمديه زمكم ايمصبي ختقغم

 [:ماماإل ومال]

 قمغم[ اًمتٛمٞمٞمز ؾمـ سمٚمغ إذا واًمديف سملم اًمّمٌل ختٞمػم أي] هذا يٙمقن ٓ أن ويٜمٌٖمل

 اظمتٞم٤مر إمم يٚمتٗم٧م ومال وإٓ اًمقًمد: ُمّمٚمح٦م سمف طمّمٚم٧م إذا سمام ي٘مٞمد سمؾ إـمالىمف:

 .ش398/  4» شاًمزاد» ذم هذا وشمٗمّمٞمؾ اًمٕم٘مؾ: وٕمٞمػ ٕنف اًمّمٌل:

 (338/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمطالق ضمال دم ايمطػل ضمضاكة ضمق يمه من

 وُم٤م اًمٓمالق، طم٤مًم٦م ذم ًمٚمرضمؾ أو ًمٚمٛمرأة طمؼ اًمٓمٗمؾ طمْم٤مٟم٦م هؾ: ي٘مقل :ايمسائل

  ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ

 ومٝمق اًمنمقمل، اًم٘م٤ميض إمم شمٕمقد اًم٘مْمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م، ذم ظم٤مص طمٙمؿ ذم ُم٤م :ايمشقخ

ر اًمذي  اًمٓمٗمؾ اًمقًمد ُمّمٚمح٦م قمـ ويٌح٨م اعمرأة، وفمروف اًمرضمؾ فمروف ُيَ٘مدِّ

 .هذا اًمّمٖمػم
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ًمد، اًمقاًمد ُمع اًمٓمٗمؾ ّمٚمح٦مُم يم٤مٟم٧م وم٢من  ًمدة ُمع ُمّمٚمحتف يم٤مٟم٧م وإن ومٚمٚمقا  اًمقا

  .اًمقاًمدة ُمع ومٝمق

 : ..( 52: 57/  32/  واًمٜمقر اهلدى)
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 حيرم ال ايمؼؾقل ايمرضاع

م ٓ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]   ش .واإلِ ُِمالضمت٤منِ  اإلُمالضم٦مُ  حترِّ

،: اعمٚم٩م» [:اإلمام ومال] : يٛمَٚمجٝم٤م وُمٚمَِجٝم٤م ُمٚمج٤ًم، يٛمُٚمجٝم٤م أُمف اًمّمٌل ُمٚم٩م اعمصُّ

 أروٕمتف،: أي أُمف: أُمٚمجتف ُمـ أجْم٤ًم، اعمرة: واإلُمالضم٦م .اعمرة: عمٚمج٦م وا .روٕمٝم٤م إذا

 ُمـ واحلدي٨م: ىمٚم٧م ش.اًمٙم٤مُمؾ اًمرو٤مع حيرُمف ُم٤م حترُم٤من ٓ واعمّمتلم اعمّم٦م أن: يٕمٜمل

 ىمقًمف ًمت٘مٞمٞمد ص٤محل٦م -ًمّمحتٝم٤م -وهل حيرم، ٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمرو٤مع أن قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م

َٝم٤مشُمُٙمؿُ : ▬ٕم٤مممشم شُمُٙمؿ َأْرَوْٕمٜمَُٙمؿْ  اًمالَّيِت  َوُأُمَّ ـَ  َوَأظَمَقا َو٤مقَم٦مِ  ُمِّ  أن ومٙمام ،[25: اًمٜم٤ًمء]  اًمرَّ

 احلدي٨م هبذا ُم٘مٞمدة هل ومٙمذًمؽ طمقًملم، ذم إٓ رو٤مع ٓ أنف ذم سم٤مًمًٜم٦م ُم٘مٞمدة أي٦م

 ذم اجلّم٤مص سمٙمر أبق ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م -احلٜمٗمٞم٦م سمف سح ُم٤م يٖمرٟمؽ ومال وهمػمه،

 ختّمٞمص ذم قمٜمدٟم٤م أطم٤مد أظم٤ٌمر ىمٌقل جيقز وٓ» :-ش 2/324ش »٘مرآناًم أطمٙم٤مم»

 ُمـ يمثػم ذم هذا يٚمتزُمقن ٓ وم٢مهنؿ ...ش! اًمرو٤مع سم٘مٚمٞمؾ ًمٚمتحريؿ اعمقضم٦ٌم أي٦م طمٙمؿ

 ُمع اًمرضم٤مل، قمغم واحلرير واًمذه٥م اًمٗمْم٦م حيرُمقن ُمثالً  وم٢مهنؿ احلؼ: وهق ومروقمٝمؿ،

ـْ  ىُمْؾ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م مَ  َُم   ِزيٜم٦َمَ  طَمرَّ
ِ
تَِل   اهلل ٤ٌَمِدهِ  َأظْمَرَج  اًمَّ ٤ٌَمِت  ًمِِٕم  َواًْمٓمَّٞمِّ

ـَ  ْزِق  ُِم  أن، ومٞمٝم٤م ًمٚمخقض جم٤مل ٓ يمثػمة ذًمؽ ذم وإُمثٚم٦م[ 52: إقمراف] ♂اًمرِّ

 . اإلؿم٤مرة شمٙمٗمٞمف واحُلرُّ 

 (.777/ 7/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

م ايمرضاع ضمد  اظمحرِّ

ْوٕم٦م؟ اعم٘مّمقد ُم٤م :ايمسمال   سم٤مًمرَّ

  ػ؟يمٞم :اجلواب

  سم٤مًمروٕم٦م؟ اعم٘مّمقد ُم٤م :ايمسمال
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 طمتك إم صمدي قمغم اًمروٞمٕم٦م دمٚمًٝم٤م اًمتل اجلٚم٦ًم سم٤مًمروٕم٦م اعم٘مّمقد :اجلواب

 . يٛمتٚمئ طمتك اًمثدي ويداقم٥م ىمٚمٞماًل، ويؽمك ىمٚمٞمالً  يُٛمّص  اًمروٞمع وقم٤مدة متتٚمئ،

 (11: 42: 42/   213/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وأكا ،أيب من أطمي مع أيب امرأة من َرَضعت فمؿتي، ازمـة رم

 مـفا؟ ايمزواج مـا ألضمد جيوز همفل ىمذيمك، مـفا رضعت

 روٕم٧م وأن٤م أيب، ُمـ أظمل ُمع أيب اُمرأة ُمـ َرَوٕم٧م قمٛمتل، اسمٜم٦م زم :ايمسمال

 ُمٜمٝم٤م؟ اًمزواج ُمٜم٤م ٕطمد جيقز ومٝمؾ يمذًمؽ، ُمٜمٝم٤م

 اًمرو٤مقم٦م؟ يم٤مٟم٧م يمؿ اًمرو٤مقم٦م، ٟمقع أجش :ايمشقخ

 .روٕم٤مت مخس ُمـ أيمثر :ايمسائل

 قمٜمؽ؟ جيقز ٓ أم جيقز هؾ ُمـ قمـ لشم٠ًم أن٧م ـمٞم٥م، أيمثر، :ايمشقخ

 .يمذًمؽ إظمقيت وقمـ قمٜمل :ايمسائل

 ُمـ؟ ُمـ روٕم٧م أن٧م ىمٚمٞماًل، اصؼم :ايمشقخ

ة ُمـ :ايمسائل  .أيب اُمرأ

ة :ايمشقخ  .ُمٜمٝم٤م روٕم٧م أبقك اُمرأ

 .ُمٜمٝم٤م روٕم٧م قمٛمتل سمٜم٧م وهل :ايمسائل

 يمام أجْم٤مً  روٕم٧م وهل قمٛمتؽ، سمٜم٧م ُمـ شمتزوج أن شمريد وم٠من٧م إيف، :ايمشقخ

 روٕم٤مت؟ اخلٛمس ومقق قمٜمٝم٤م أن٧م روٕم٧م

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 .ومٞمجقز إظمقشمؽ أُم٤م جيقز، ٓ ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 أيب؟ ُمـ إظمقيت :ايمسائل
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 .إيف :ايمشقخ

 .أطمدهؿ ُمع روٕم٧م هل :ايمسائل

 أطمدهؿ؟ ُمع :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 ُمٕمٝم٤م؟ أن٧م روٕم٧م يمام: يٕمٜمل :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 .جيقز ٓ ؿم٠منؽ ؿم٠منف روع وم٤مًمذي :ايمشقخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :ايمسائل

 (11: 58: 56/ 291/واًمٜمقر اهلدى)

مة ايمرضعة ضمد  اظمحرِّ

 .اًمروٕم٦م عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ُم٤مذا؟ :ايمشقخ

م، اًمتل اًمروٕم٦م قمٚمٛمؽ طمد قمغم يٕمٜمل اًمروٕم٦م، ًمتحريؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة  شُمـَحرِّ

 .ويٚمتٝمؿ ي٠ميت ُمثالً  اًمروٕم٦م إن: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 .يٕمٜمل اعمّم٦م :ايمشقخ

 وسمٕمديـ يؽميمف ؿمقي٦م وسمٕمد هٞمؽ يٛمًؽ وسمٕمديـ اًمثدي ويٚمتٝمؿ ي٠ميت :مداطمؾة

 ذم سمٕمديـ صم٤مٟمٞم٦م، رو٤مقم٦م شمٕمتؼم هذه وشمٕمٓمك صم٤مٟمٞم٦م ويٕمقد روٕمف، شمٕمتؼم هذه ًمف، يٕمقد

 ُم٤مذا؟ طمتك يروع يروع يروع يٕمٜمل اعمُِْمٌِٕم٦م اًمروٕم٦م هل اًمروٕم٦م ٓ،: ي٘مقًمقا  ٟم٤مس

 .يٛمتٚمئ :ايمشقخ

 .اًمثدي قمـ ويٌٕمد أُمٕم٤مؤه يٛمتٚمئ. ٟمٕمؿ :ايمشقخ
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 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .طم٘مٞم٘م٦مً  يٕمٜمل ًمٚمروٕم٦م وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ُمِمٌٕم٦م، روٕم٦م واطمدة ويمؾ مخس قَمَدده٤م أظمل، ي٤م اعم٘مّمقد هذا هق :ايمشقخ

 .ُمِمٌٕم٦م روٕم٤مت مخس وم٤معمجٛمقع

 أمحد اًمِمٞمخ ُمثالً  اخلػم جيزهيؿ اهلل اعمِم٤ميخ سمٕمض ذم اعم٠ًمخ٦م طم٘مٞم٘م٦مً  :مداطمؾة

 ؿمقي٦م، سمٞمتٜم٤مىمِمقا  اإلظمقة أطمد ذم يم٤من اًم٤ٌمرح ىمٌؾ يٕمٜمل ظمػماً  جيزيؽ اهلل اًم٤ًمًمؽ

 اًمروٕم٦م: وىم٤مل إُمر هذا قمغم قمٚمؼ وم٤مًمِمٞمخ همػمه، و ُمٕم٤مه قمزوان أبق اًمِمٞمخ ويم٤من

 ٓ، إٟمف: ي٘مقل قمزوان أبق اًمِمٞمخ روٕم٦م، يٕمتؼم يؽمك سمٕمديـ اًمثدي قمغم ُيْ٘مٌِؾ أن هل

 يٕمٜمل اًمِمقيم٤مين ىم٤مل ًمٚمِمقيم٤مين، أقم٤مد ىم٤مل أمحد اًمِمٞمخ ـمٌٕم٤مً  اعمِمٌٕم٦م، اًمروٕم٦م هل

 .اًمٙمالم اهذ ي٘مقل

 .اعمّم٦م ومٞمف اعم٘مّمقد. وي٘مقل ُمتقؾمع يٕمٜمل اًم٘مقل سمًط :ايمشقخ

 هذه شمٕمتؼم يٕم٤موده وسمٕمديـ يؽميمف، وسمٕمديـ ُم٤مؾمٙمف ئمؾ يٕمٜمل. ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .ًمف يرضمع يٕم٤مود سمٕمديـ روٕم٦م،

 .سم٤مـمالً  ىمقًٓ  سمف اًم٘م٤مئؾ ؿم٠من يم٤من ُمٝمام أقمتؼمه أن٤م اًم٘مقل هذا :ايمشقخ

 .اًمٙمالم هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘مقل اًمِمقيم٤مين إن: ىم٤مل هق ـمٌٕم٤مً  أقمٚمؿ، واهلل :مداطمؾة

 شمّمػ أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ٕن سم٤مـمؾ؟ ىمقل ح٤مذا: أىمقل ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، إيف، :ايمشقخ

م اًمرو٤مع  . اًمٚمحؿ وأن٧ٌم اًمٕمٔمؿ أنِمز ُم٤م سم٠منف اعمَُحرِّ

٤مت مخس يٕمٜمل روٕم٤مت مخس شمّمقرت إذا وم٠من٧م  .ُمّمَّ

٦م يٕمٜمل أنف اعم٘مّمقد أخٞمس :مداطمؾة  اًمثدي قمغم ؾُيْ٘مٌِ  اًمٓمٗمؾ ـمقل، قمغم اعَمّمَّ

 روٕم٦م؟ شمٕمتؼم هذه ويروع يؽميح ٟمٗمس ي٠مظمذ يريد سمٕمديـ يمقيس؟

 أىمقل؟ ُم٤مذا وأن٤م :ايمشقخ

 .ؾمٞمدي ي٤م ٟمٕمؿ :مداطمؾة
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 هذا وشمرك، واٟمتٝمك ُمص اًمذي اًمقًمد ٕن يمذًمؽ، إُمر ًمٞمس: أىمقل :ايمشقخ

 اخلٛمس هذه ُمّم٤مت، مخس اومؽمض ُمص ويٜمٛمٞمف، يِمٌٕمف هق ُم٤م يٖمذيف أنف سم٤مًمٙم٤مد

 ُم٤م يِمٌع، ُم٤م هذا أُمف صمدي قمغم وهق قم٤مدةً  اًمٓمٗمؾ سمف يٚمٝمق اًمذي ٝمقاًمٚم هذا قمغم ُمّم٤مت

 يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٚمحؿ، ويٙمًق اًمٕمٔمؿ يٜمٛمل ُم٤م يٖمذي،

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 ُمـ يم٤من إذا أنف يًتحي هق يم٤من إذا أن٤م أدري ُم٤م أظمر واحلدي٨م :ايمشقخ

 .اعمقوقع ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م

م. »ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة  ش.إُمٕم٤مء ومتؼ ُم٤م اًمرو٤مع ُمـ ُيـَحرِّ

 .إطم٤مدي٨م هذه ُمـ أظمذت اًمتِمٌٞمع يمٚمٛم٦م يِمٌع، سمده يٕمٜمل. ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

  ُمِمٌٕم٦م شمٙمقن يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .هب٤م ي٘مّمد أمحد اًمِمٞمخ ًمٕمؾ وإظمراضمٝم٤م :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ومٞمٝم٤م ُم١مصمرة اًمرو٤مقم٦م شمٙمقن يٕمٜمل اًمتل اًمٗمؽمة شمٌلم إطم٤مدي٨م هذه إن :مداطمؾة

 ىمقل إن: ي٘مقل واًمِمٞمخ واًمٚمحؿ، اًمٕمٔم٤مم وشمٙمقيـ إُمٕم٤مء، تُّؼشَمٗمَ  ومؽمة هل اًمتل

م ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل  مل إن اإلُمالضم٦م ًمذيمر ُمٕمٜمك ومالش واإلُمالضمت٤من اإلُمالضم٦م شُمـَحرِّ

م اًمتل هل شمٙمـ  .شُمـَحرِّ

 .ٟم٤مذم احلدي٨م هذا :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

م همػم اإلرو٤مع هذا إن: ي٘مقل يٕمٜمل ـمٞم٥م، :ايمشقخ  .ُُمـَحرِّ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة
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م ًمٚمرو٤مع اعمُْث٧ٌِم اًمٌمء ٟمريد ضم٤مٟم٤ًٌم، شمريمٜم٤مه :ايمشقخ  أن٧م ُم٤م طم٥ًم هق؟ ُم٤م اعمحرِّ

 .اعمّم٦م اعمحرم؟ اإلرو٤مع هق ُم٤م. أمحد اًمِمٞمخ ُمـ ومٝمٛم٧م

 .اإلُمالضم٦م أنف يذيمر هق. ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .ُمٜمف ومٝمٛم٧م أن٧م ُم٤م طم٥ًم أىمقل أن٤م سمس هق، أنف ظمالص :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

ُمت٤من ًمٞمًت٤م واإلُمالضمت٤من اإلُمالضم٦م ُم٦م؟اعمحرِّ  اًمروٕم٦م هل ُم٤م :ايمشقخ . حمرِّ

 صح؟. ٓ اخلٛم٦ًم؟. ٓ إرسمٕم٦م؟. ٓ اًمثالصم٦م؟

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

ُم٦م اخلٛم٦ًم ـمٞم٥م، :ايمشقخ  .حمرِّ

ُم٦م اخلٛمس :مداطمؾة  .ٟمٕمؿ. حمرِّ

 اخل٤مُم٦ًم اإلُمالضم٦م أو اًمروٕم٦م أن قمغم اًمدًمٞمؾ أن ٟمحـ ٟمريد ُم٤مر، :ايمشقخ

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م حيرم، ُمّم٦م جمرد واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م

 .واطمد سمٛمٕمٜمك واإلُمالضم٦م واعمّمت٤من اعمّم٦م أن يذيمر يٕمٜمل إؾمت٤مذ هق :مداطمؾة

 .قمٚمٞمؽ ُم٤م :ايمشقخ

 .اًمٚمٖمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ :مداطمؾة

 .اظمتٚمٗمٜم٤م ُم٤م :ايمشقخ

 .اإلُمالضم٦م هل اًمروٕم٦م ٟمٗمس: ي٘مقل :مداطمؾة

 .قمٚمٞمؽ ُم٤م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 اإلُمالضم٦م ًمٗمٔم٦م أن واطمد ٕمٜمكسمٛم ىمٚمٜم٤م ُمق هذا، ظمالف قمغم أدٟمدن ٓ وأن٤م :ايمشقخ

 ش.اٟم٘مٓم٤مع. »وطمٓمٞمٜم٤م
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 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

٦م، قمٜمد ٟم٘مػ ٟمحـ أن ـمٞم٥م، :ايمشقخ م؟ اًمتل اعمّم٦م هل ُم٤م اعمّمَّ  ُم٤م جمرد حترِّ

 ُمّم٦م؟ اؾمٛمٝم٤م هذه اإلسمرة رأس ي٤ًموي ُم٤م اًمثدي ُمـ يٛمص اًمقًمد

 .ٓ :مداطمؾة

٦م هق ُم٤م ٟمٕمرف ٟمريد: إذاً  :ايمشقخ  شمروع؟ اًمتل اعَمّمَّ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 طمتك يٗمنه٤م يمٞمػش إُمٕم٤مء ومتؼ وُم٤م اًمٚمحؿ وأنِمز اًمٕمٔمؿ أن٧ٌم» ُم٤م صمؿ :ايمشقخ

 اعمص؟ جمرد ُمع يٚمت٘مل

 ُمص جمرد يٕمٜمل شمٕمٜمل ُم٤م ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م أن ٟمرى ٟمحـ: طم٤مل يمؾ وقمغم 

م، اًمتل هل روٕم٤مت مخس هق اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتٖمذي٦م وإٟمام اًمٙم٤مُمٚم٦م، اًمتٖمذي٦م ذم ُم٤م  واهلل حترِّ

 .أقمٚمؿ

 .سم٤مظمتّم٤مر( 11: 48: 43/   532/  واًمٜمقر اهلدى)

 مبارشة؟ ايمثدي من سمؽون ايمتي هي اظمحرمة ايمرضافمة هل

 ومنمسمف يم٠مس ذم احلٚمٞم٥م اعمرأة ووٕم٧م إذا ذقمٞم٦م اًمرو٤مقم٦م شمٕمتؼم هؾ :مداطمؾة

 أظًم٤م ًمٞمٙمقن آظمر ًمٓمٗمؾ شمٕمٓمٞمف صمؿ رو٤مقم٦م أو يم٠مس ذم شمًٙمٌف: أي ـمٗمٚمٝم٤م، همػم ـمٗمؾ

 ذقمًٞم٤م، ـمٗماًل  دمٕمٚمف اًمتل اًمٙمٛمٞم٦م هل وُم٤م ُم٤ٌمًذة، صمدهي٤م ُمـ يٙمقن أن جي٥م أم ًمقًمده،

 .اًمرو٤مقم٦م[ ُمـ] ي٘مّمد: يٕمٜمل

 اعمٝمؿ ًمٙمـ ُم٤ٌمذًة، صمدهي٤م ُمـ وًمده٤م همػم شمروع أن اًميوري ُمـ ًمٞمس :ايمشقخ

 روٕم٤مت مخس: يم٤مومٞم٦م احلٚمٞم٥م يمٛمٞم٦م شمٙمقن أن هق إٟمام ُمالطمٔمتف يٜمٌٖمل اًمذي

 مخس هب٤م قًمداًم إرو٤مع شمٙمرر ىمد إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر احلٚمٞم٥م يمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُمِمٌٕم٤مت،

 .سمٖمػمه٤م أو سمقاؾمٓم٦م اإلرو٤مع يم٤من وًمق وًمده٤م اًمٖمالم هذا ص٤مر ُمِمٌٕم٤مت روٕم٤مت

 (11:34:38/أ51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 356   يمت٤مب اًمرو٤مع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اإلرضاع أوالدهن إرضاع من األمفات زمعض سمػعؾه ما حتريم

 !أشمدائفن هنود فمعم حماهمظة ايمصـافمي

٤ٌَمِهكِم، ُأَُم٤مَُم٦مَ  َأيب قمـ»  إِذْ  َٟم٤مِئؿٌ  أن٤َم سَمْٞمٜم٤َم: "قُل َي٘مُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  اًْم

ٌَْٕمل، وَم٠مظَمَذا َرضُمالِن، أت٤ميِن  ٌَالً  يِب  وَم٠متََٞم٤م سمَِْم  ذِم  يُمٜم٧ُْم  إَِذا طَمتَّك. اْصٕمد: وَمَ٘م٤مٓ َوقْمراً  ضَم

 
ِ
ء ٌَؾِ  ؾَمَقا ءُ  هَذا: ىَم٤مَل . إْصَقاُت؟ هِذهِ  َُم٤م: ؿَمِديٍد،وَمُ٘مْٚم٧ُم  سمَِّمْقٍت  أن٤َم وَم٢ِمَذا اجْلَ  أْهؾِ  قُمَقا

 ش.اًمٜم٤َّمرِ 

  أن٤َم وَم٢ِمَذا يِب  اْٟمَٓمَٚمَؼ  صُمؿَّ :»وومٞمف
ٍ
٤مء ًَ
ِ َـّ  َيٜمَْٝمُش  سمِٜم ؟ سَم٤مُل  َُم٤م: ىُمْٚم٧ُم . احْلَٞم٤َّمُت  صَمْدهَيُ

ِ
 ه١ُمٓء

 : ىِمٞمَؾ 
ِ
ـَ  اًماليِت  ه١ُمٓء َـّ  يٛمٜمَْٕم َـّ  َأْوَٓدُه ٤ٌَمهَنُ  .شَأْخ

 [:ُمٕمٚمً٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 دهـأوٓ إرو٤مقمٝمـ ُمـ اًمزوضم٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف ُم٤م حتريؿ قمغم ىمقي شمٜمٌٞمف ومٞمف

 أو سم٤مًمٙم٤مومرات ُمٜمٝمـ شمِمًٌٝم٤م أثدائٝمـ، هنقد قمغم ُمٜمٝمـ حم٤مومٔم٦م اًمّمٜم٤مقمل، اإلرو٤مع

 .اًمٗم٤مؾم٘م٤مت

 (211/ 2) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح)

 



احملتٌٍات سفوز





 359 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 3 ---------------------------------------------------- اخِلْٓم٦ٌَم

 7 --------------------------------------------- اًمره٤ٌمٟمٞم٦م قمـ اًمٜمٝمل

ضمقه وأُم٤مٟمتف ديٜمف قمـ شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا» :اًمنميػ اًمٜمٌقي احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م  7 -------- ..شوَمَزوِّ

 9 ---------------------------------- اعمرأة ُمـ ًمف يٜمٔمر أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز ُم٤م

 9 ---------------------------------- ظمٓمٌتٝم٤م ىمٌؾ اعمرأة إمم اًمٜمٔمر اؾمتح٤ٌمب

 31 -------------------- واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمـ أيمثر إمم يٜمٔمر أن اُمرأة ظمٓم٦ٌم يريد عمـ جيقز

 35 -------------------------------- خمٓمقسمتف ُمـ يرى أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز ُم٤مذا

 35 --------------------------------------------- ًمٚمٛمخٓمقسم٦م اًمٜمٔمر

 34 ------------------------------------------ اعمخٓمقسم٦م إمم اًمٜمٔمر طمد

 39 -------------------------- زواضمٝم٤م قمغم اًمٕمزم قمٜمد اًمٗمت٤مة رؤي٦م ذم اعمنموع اًم٘مدر

 28 --------------------------------- اًمتٚمٗمقن ذم اعمخٓمقسم٦م ُمع اًمٙمالم طمٙمؿ

 51 ------------------------------------- يقومَّؼ ٓ ًمٚمخٓم٦ٌم شم٘مدم يمٚمام رضمؾ

 52 --------------------------------- اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ ًمٌس اًمٜمٙم٤مح خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 54 --------------------------------- اًمٜم٤ًمء قمغم وٟمحقه اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ

 57 -------------------------------------------- اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ طمٙمؿ

 59 --------------------------------------اخلٓم٦ٌم؟ ذم اًمٙمت٤مسم٦م شمِمؽمط هؾ

 59 -------------------------- أظمٞمف؟ ظمٓم٦ٌم قمغم اخلٓم٦ٌم ذم اًمّمقرة هذه شمدظمؾ هؾ

 41 --------------------------------------- ًمٚمِخٓم٦ٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 43 ------------------------------ ًمف؟ واًمده ظمٓم٦ٌم يرومض أن ًمِم٤مب جيقز هؾ

 42 ---------------------------- اخل٤مـم٥م ُمـ اًمٓمٚم٤ٌمت ُمـ اعمخٓمقسم٦م إيمث٤مر طمٙمؿ

 45 ------------------------------ اًمٕمٛمؾ؟ ُمـ خمٓمقسمتف يٛمٜمع أن ًمٚمخ٤مـم٥م هؾ

 47 ------------------------------------------ اًمزوج اظمتٞم٤مر ذم ٟمّم٤مئح

 49 --------------------------------------------------- اًمٙمٗم٤مءة

 33 ---------------------------------- اًمزواج ذم اًمًـ ُم٘م٤مرسم٦م ُمراقم٤مة يٜمٌٖمل

 33 ---------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٙمٗم٤مءة و٤مسمط

 33 ---------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٜم٥ًم ذم اًمٙمٗم٤مءة اقمت٤ٌمر قمدم اًمراضمح

 32 -------------------------- اعمٜم٤مؾم٥م اًمزوج اظمتٞم٤مر طمقل ًمٚمٜم٤ًمء اًمِمٞمخ ٟمّمٞمح٦م

 37 ------------------------- ًمٚمّمالة اًم٘م٤مـمع زوضمٝم٤م ُمع اعمّمٚمٞم٦م اًمزوضم٦م شمٗمٕمؾ ُم٤مذا

 38 ---------------------------- اعمٚمتزُم٦م سم٤معمًٚمٛم٦م اعمٚمتزم همػم اعمًٚمؿ زواج طمٙمؿ

 39 -- !اًمزواج سمٕمد اًمّمالة قمغم حي٤مومظ أن سمنمط ٓسمٜمتف اعمًت٘مٞمؿ همػم اخل٤مـم٥م ي٘مٌؾ عمـ اًمِمٞمخ ٟمّمٞمح٦م



 341   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أهنؿ ُمـ اًمزواج قمغم اعم٘مٌٚملم سمٕمض ي٘مقًمف ومٞمام اًمِمٞمخ ورأي واجلامقم٤مت، اجلٛمع يّمكم ٓ ممـ اًمزواج

 61 ----------------------------------- إومْمؾ إمم طمٞم٤مهتؿ ذيؽ ؾمٞمٖمػموا

 62 -------------------------- ُمٌتدع أنف هل٤م شمٌلم صمؿ اًمًٜم٦م قمغم أنف قمغم ؿم٤مسًم٤م شمزوضم٧م

 65 ------------------------------------ اًمزواج قمغم اًم٘م٤مدر همػم ًمٚمِم٤مب ٟمّم٤مئح

 63 --------------------------------- وم٤مًمّمقم وإٓ ًمٚمٛمًتٓمٞمع سم٤مًمزواج إُمر

 63 ------------ اًمِمٝمقة ًمٙمن اًمّمٞم٤مم وأمهٞم٦م آؾمتٛمٜم٤مء وطمرُم٦م  اًمٌٍم سمٖمض اًمِم٤ٌمب ٟمّمٞمح٦م

 63 --------------------------آؾمتٛمٜم٤مء وطمرُم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم اًمِم٤ٌمب قمٜمد اًمِمٌؼ قمالج

 67 ------------------------------------------------ اًمزوم٤مف آداب

 69 ------------------------------ اإلؾمالم أبٜم٤مء ُمـ يمثػم دم٤مهٚمٝم٤م اًمزوم٤مف آداب

 69 ------------------------- اًمًٜم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمزوضمٞم٦م طمٞم٤مشمف اومتتح عمـ اًمًٕم٤مدة رضم٤مء

 73 ---------------------------------------------- إقمراس أطمٙم٤مم

 75 ------------------------------ اًمٕمرس ذم اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ آُمتٜم٤مع وضمقب

 75 ---------------------------------- اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ :إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 77 ----------------------------- سم٤مًمًج٤مد اجلدران ؾمؽم :إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 79 ------------------------وهمػمه٤م احلقاضم٥م ٟمتػ  إقمراس ذم اًمٜم٤ًمء خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 81 ----------------------- وإـم٤مًمتٝم٤م إفمٗم٤مر شمدُمٞمؿ إقمراس ذم اًمٜم٤ًمء خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 83 ----------------------------- اًمٚمحك طمٚمؼ إقمراس ذم اًمرضم٤مل خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 85 -------------------------------- اًمٕمرس ذم سم٤مًمدف واًميب اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ

 83 ------------------------------------ اعم٤ًمضمد ذم إقمراس إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 83 --------- اًمزوم٦م وطمٙمؿ اًمٜم٤ًمء، ُمـ مجع وقمٜمده٤م زوضمتف قمٜمد اًمٕمرس أثٜم٤مء اًمزوج دظمقل طمٙمؿ

 86 ---------------------------------------------- اًمزهم٤مريد طمٙمؿ

 87 -------------------------------------- ًمألبٞمض اًمٕمروس ًمٌس طمٙمؿ

 87 -------------------------------- ُمٜمٙمرات ومٞمٝم٤م اًمتل إومراح طمْمقر طمٙمؿ

 88 ------------------------------- إقمراس ذم دمري اًمتل اعم٤ًمسم٘م٤مت طمٙمؿ ُم٤م

 89 ------------------------------------- إقمراس ذم اعمقاقمظ إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 89 ------------------------------ اًمٜمٙم٤مح إقمالن أضمؾ ُمـ اًم٘مرآن ىمراءة طمٙمؿ ُم٤م

 89 ------------------------------ اًمرضم٤مل سملم اًمٜمٙم٤مح ذم سم٤مًمدف اًميب طمٙمؿ

 91 ------------------------------------- اًمنمع ذم اعمتٌٕم٦م اًمزواج ُمراؾمؿ

 95 --------------------------------------------------- اًمقًمٞمٛم٦م

 93 ---------------------------------------------- اًمقًمٞمٛم٦م وضمقب

 93 ---------------------------------------------- اًمقًمٞمٛم٦م ذم اًمًٜم٦م



 343 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 97 ------------------------------------------ حلؿ سمٖمػم اًمقًمٞمٛم٦م ضمقاز

 97 ------------------------------------ اًمقًمٞمٛم٦م ذم سمامهلؿ إهمٜمٞم٤مء ُمِم٤مريم٦م

 98 ------------------------------------ سم٤مًمدقمقة إهمٜمٞم٤مء ختّمٞمص حتريؿ

 98 --------------------- إهمٜمٞم٤مء إٓ هل٤م يدقمك ٓ اًمتل اًمقًمٞمٛم٦م ًمدقمقة آؾمتج٤مسم٦م طمٙمؿ

 98 ------------------------------------------ اًمدقمقة إضم٤مسم٦م وضمقب

 99 --------------------------------------- اًمقًمٞمٛم٦م دقمقة إضم٤مسم٦م وضمقب

 99 ------------------------------------------ ص٤مئام يم٤من وًمق اإلضم٤مسم٦م

 99 ---------------------------------------- اًمداقمل أضمؾ ُمـ اإلومٓم٤مر

 311 ---------------------------------------- اًمٜمٗمؾ يقم ىمْم٤مء جي٥م ٓ

 313 --------------------------------- ُمٕمّمٞم٦م ومٞمٝم٤م اًمتل اًمدقمقة طمْمقر شمرك

 315 ------------------------------ سمدع قمغم اعمِمتٛمٚم٦م اًمقًمٞمٛم٦م طمْمقر جيقز هؾ

 315 ------------------------------------- اًمدقمقة طمي عمـ يًتح٥م ُم٤م

 316 ------------------------------------- اجل٤مهٚمٞم٦م هتٜمئ٦م واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء

 316 ----------------------------- واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء :طمديث٤م ًمٚمٛمتزوج ىمقهلؿ طمٙمؿ

 319 ----------------------------------- اًمرضم٤مل ظمدُم٦م قمغم اًمٕمروس ىمٞم٤مم

 333 ----------------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح قم٘مد

 335 --------------------------------- اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م سمٖمػم اًمزواج قم٘مد طمٙمؿ

 335 ---------------------------------------------- اح٠مذون ُمٝمٜم٦م

 334 -------------------------- اًمزوضملم ىمران قم٘مد سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ىمراءة طمٙمؿ

 334 ------------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم  اًمنمط

 333 --------------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمقزم

 337 ---------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمقزم اؿمؽماط

 321 ---------------------------------------- وزم سمدون اًمٜمٙم٤مح طمٙمؿ

 323 --------------------------------- وزم سمدون ًمٜمٗمًٝم٤م اعمرأة شمزوي٩م طمٙمؿ

 323 --------------------------------------- يّمكم ٓ اعمرأة وزم يم٤من إذا

 شمزوج أن هل٤م ومٝمؾ هل٤م، شم٘مدم ممـ زواضمٝم٤م رومْمقا  وىمد أظمقان إٓ هل٤م وزم وٓ اًمٙمٗمر سمالد ذم ُم٘مٞمٛم٦م اُمرأة

 322 ------------------------------------------------- ٟمٗمًٝم٤م؟

 324 -------- ٟمٗمًٝم٤م؟ شمزوج أن هل٤م هؾ ُمٕمْمؾ، ووًمٞمٝم٤م اهلل ذع شم٘مٞمؿ ٓ دوًم٦م ذم شمٕمٞمش اًمتل اعمرأة

 324 ------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمقزم إذن اؿمؽماط قمدم ذم احلٜمٗمٞم٦م قمغم اًمرد

 329 -------------------------------------------------- اعمٝمقر

 353 ----------------------- ًمٜمٗمًف اح٤مل ُمـ ؿمئ اؿمؽماط اًمزوضم٦م أُمر ًمقزم يٜمٌٖمل ٓ



 342   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 353 ------------------------------ سم٤مًمزوضم٦م؟ اخلٚمقة سمٛمجرد اًمّمداق جي٥م هؾ

 352 - اعمٝمقر ذم اعمٖم٤مٓة وطمرُم٦م اًمٜمٙم٤مح، ُمـ اًمٖم٤مي٦م قمغم احلدي٨م شمٜم٤موًم٧م اًمٜمٙم٤مح يدي سملم ًمٚمِمٞمخ ظمٓم٦ٌم]

 357 ----------------------------------------- اعمٝمقر ذم اعمٖم٤مٓة طمٙمؿ

 341 ------------- اًمزوضم٦م سمتٛمٚمؽ طمالًٓ  يّمػم هؾ طمرام ُمّمدر ُمـ ُم٤مًٓ  ًمزوضمتف أصدق إذا

 342 ------ ًمٚمزوضم٦م؟ اعمٝمر حيدد اًمذي هق اًمرضمؾ أن قمغم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ

 345 ---------------------------------------------- اعم١مضمؾ اعمٝمر

 343 --------------------------------------------إنٙمح٦م هذه طمٙمؿ

 347 ----------------- ومٞمٝم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ ٟم٘مؾ ُم٤م وسمٞم٤من اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم اعمتٕم٦م زواج طمرُم٦م

 331 -------------------------------------------- اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح حتريؿ

 331 ----------------------------------------------- اعمتٕم٦م حتريؿ

 333 -------------------------------------------- اعمتٕم٦م زواج طمٙمؿ

 ذم اًمٌ٘م٤مء هل٤م جيقز ومٝمؾ ٕبٜم٤مئٝم٤م ُمّمٚمح٦م ومٞمف اًمٙم٤مومر زوضمٝم٤م قمّمٛم٦م ذم سم٘م٤مءه٤م أن ورأت اعمرأة أؾمٚمٛم٧م إذا

 334 ------------------------------------------------- قمّمٛمتف

 333 ------------------------------ أظمر سم٠مظم٧م اًمرضمٚملم ُمـ يمؾ   شمزوج طمٙمؿ

 333 --------------------------------- اًمرو٤مع ُمـ إظمتلم سملم اجلٛمع طمٙمؿ

شاحلرام همٚم٥م إٓ واحلرام احلالل اضمتٛمع ُم٤م» طمدي٨م وٕمػ سمٞم٤من ُمع اًمزٟمك ُمـ اسمٜمتف اًمرضمؾ زواج طمرُم٦م

 ------------------------------------------------------ 336 

ٟمٞم٦م سم٤مًمزاين اًمزواج طمرُم٦م  337 -------------------------------------- واًمزا

ٟمٞم٦م ٟمٙم٤مح  337 ----------------------------------------- واًمٕمٙمس اًمزا

 337 ----------------------------------------------- :اإلُم٤مم ىم٤مل

 338 ----------------------------------- اًمزٟم٤م ُمـ سم٤مسمٜمتف اًمرضمؾ زواج طمٙمؿ

 338 -------------- سمف اًمقًمد ويٚمحؼ يتزوضمٝم٤م أن ًمف جيقز ومٝمؾ محٚمٝم٤م شمٌلم صمؿ سم٤مُمرأة زٟمك رضمؾ

 339 ------------------ اًمزٟم٤م؟ ُمـ اسمٜمتف يتزوج أن اًمنمقمل سم٤مًمٜمٙم٤مح اًمرضمؾ ٓسمـ جيقز هؾ

 361 ------------------------------- اًمزٟم٤م ُمـ اسمٜمتف اًمرضمؾ يتزوج أن يّمح هؾ

 361 ---------------------------------- اًمثالصم٦م ذ اًمزٟم٤م وًمد :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 363 --------------------------------- زٟم٤م وًمد اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 362 -------------------------------------- اًمٙمت٤مسمٞم٤مت ُمـ اًمزواج طمٙمؿ

ٟمٞم٦م ُمـ اعمًٚمؿ زواج  363 --------------------------------------- اًمٜمٍما

ٟمٞم٤من زوضم٤من  366 ----------------------- زواضمٝمام؟ قم٘مد شمٖمٞمػم قمٚمٞمٝمام ومٝمؾ أؾمٚمام ٟمٍما

 366 ------------------------------------ ؾمٞمده إذن سمٖمػم اًمٕمٌد زواج طمٙمؿ

 366 ------------------------------- اًم٘مراسم٦م ٟمٙم٤مح قمـ اًمٜمٝمل ذم ضم٤مء ُم٤م وٕمػ



 345 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 367 ----------- أجْم٤ًم؟ اًمرضمؾ وًمد إمم اًمتحريؿ يتٕمدى ومٝمؾ إُمٝم٤مت، حيرم اًمٌٜم٤مت قمغم اًمٕم٘مد

 367 ------------------------------------ ؟ي٘مع هؾ اًمتٛمثٞمؾ ذم اًم٘مران قم٘مد

 368 -------------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اعمزاح

 369 ----------------------- هب٤م؟ زواضمف جيقز هؾ اًمرضمؾ طمجر ذم اًمرسمٞم٦ٌم شُمربَّ  مل إذا

سمقا ) :طمدي٨م صح٦م ُم٤م  371 -- إب٤مقمد؟ زواج قمغم حتض صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وردت وهؾ ،(اًمٜمٙم٤مح همرِّ

 373 -------------------------------------------- اًمن زواج طمٙمؿ

 372 ------------------------------------- اًمزواج قمغم اعمرأة إضم٤ٌمر طمٙمؿ

 375 ----------------------------------------- اعمّمٚمح٦م زواج طمٙمؿ

 373 -------------------------- اًمتقسم٦م أراد صمؿ زوضمتف ًمٞمًؽمضمع سمٛمحٚمِّؾ ضم٤مء رضمؾ

 376 ------ ُمٜمٝم٤م؟ اًمزواج قمٜمد رأهي٤م ي٠مظمذ وهؾ قمنمة، اًمث٤مًمث٦م ذم اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٌٜم٧م ُمـ اًمزواج طمٙمؿ ُم٤م

ج أن أرادت أوٓد ًمف وص٤مر يَمؼم وقمٜمدُم٤م ـمٗمؾ، وهق أظم٤مه٤م أروٕم٧م اُمرأة  سمٜم٤مت إطمدى ُمـ اسمٜمٝم٤م شُمَزوِّ

 377 ---------------------------------------- ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ أظمٞمٝم٤م،

 377 ---------------------------------------- سمٜمتٝم٤م ُمـ إم ظم٤مل زواج

 379 ----------------------------------------- واعمٕم٤مذة اجلامع آداب

 383 --------------------------- هب٤م اًمٌٜم٤مء قمٜمد اًمزوضم٦م ُمالـمٗم٦م :اًمزوم٤مف آداب ُمـ

 383 --------------------- هل٤م واًمدقم٤مء اًمزوضم٦م رأس قمغم اًمٞمد ووع :اًمزوم٤مف آداب ُمـ

 382 --------------------------------- ُمٕم٤م اًمزوضملم صالة اًمزوم٤مف آداب ُمـ

 385 ------------------------------------ أهٚمف جي٤مُمع طملم اًمرضمؾ ي٘مقل ُم٤م

 385 ----------------------------------------- أهٚمف اًمرضمؾ ي٠ميت يمٞمػ

 384 ----------------------------------------------- اًمدسمر حتريؿ

 386 ----------------------------------------- اجلامقملم سملم اًمقوقء

 386 ----------------------------- اًمقوقء قمغم وأومْمٚمٞمتف اجلامقملم سملم اًمٖمًؾ

 386 ------------------------------------ ُمًٕم٤م اًمزوضملم اهمت٤ًمل ُمنموقمٞم٦م

 388 ---------------------------------------- اًمٜمقم ىمٌؾ اجلٜم٥م شمقو١م

 389 ------------------------------------- اًمٜمقم ىمٌؾ اجلٜم٥م شمقو١م طمٙمؿ

 389 --------------------------------------- اًمقوقء سمدل اجلٜم٥م شمٞمٛمؿ

 391 -------------------------------------- أومْمؾ اًمٜمقم ىمٌؾ آهمت٤ًمل

 391 ------------------------------------------ احل٤مئض إشمٞم٤من حتريؿ

 393 ---------------------------------------- طم٤مئْم٤مً  ضم٤مُمع ُمـ يمٗم٤مرة

 392 ----------------------------------------- احل٤مئض ُمـ ًمف حيؾ ُم٤م

 392 ---------------------------------- ـمٝمرت إذا احل٤مئض إشمٞم٤من جيقز ُمتك



 344   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 394 ----------------------------------------------- اًمٕمزل ضمقاز

 393 -------------------------------------------- اًمٕمزل شمرك إومم

 396 ----------------- ذقمل همػم سمٛم٘مّمد ي٘مؽمن مل إذا ومٞمام هق إٟمام اًمٕمزل ذم سمٙمراه٦م احلٙمؿ

 397 ----------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمزوضملم ٟمٞم٦م

 398 -------------------------------------- سمٜم٤مئف صٌٞمح٦م اًمزوج يٗمٕمؾ ُم٤م

 398 -------------------------------------- اًمدار ذم احلامم اخت٤مذ وضمقب

ر ٟمنم حتريؿ  399 -------------------------------------- آؾمتٛمت٤مع أها

 399 ---------------------- !ٟمٗمًف قمغم خيِمك وهق زوضمٝم٤م ُمـ اجلامع ـمٚم٥م شمٙمثر إُمرأة

 211 -------------------------------------- دسمره٤م ذم اُمرأتف أتك ُمـ طمٙمؿ

 213 ------------------------------------- أدسم٤مرهـ ذم اًمٜم٤ًمء إشمٞم٤من حتريؿ

 213 --------------------------------------- دسمره٤م ذم اعمرأة إشمٞم٤من طمرُم٦م

 212 --------------- وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل اؾمؿ يذيمر أن زوضمتف، جي٤مُمع وهق اإلٟم٤ًمن ٟمز إذا

 212 -------------------------- يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف هؾ احلٞمض طم٤مًم٦م ذم اُمرأتف ضم٤مُمع ُمـ

 215 ---------------------------------------- احلٞمض أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ

 215 ---------------------------------------- احلٞمض أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ

 215 --------------------- احلٙمؿ ذم وهمػمه اعمتٕمٛمد سملم واًمتٗمريؼ طم٤مئْم٤مً  أتك ُمـ طمٙمؿ

 216 ----------------------------------- طمٞمْمٝم٤م طم٤مل اُمرأتف أتك ُمـ طمٙمؿ

 231 ---------------- ًمزوضمتف؟ اًمّم٤مئؿ ُم٤ٌمذة شمٕمٜمل وُم٤مذا ًمزوضمتف اًمّم٤مئؿ شم٘مٌٞمؾ طمٙمؿ ُم٤م

 232 ----------------------------------------- ًمٞمالً  أهٚمف اعم٤ًمومر ـمرق

 234 --------------------- ًمٞمالً  اًمًٗمر ُمـ رضمع إذا زوضمتف اًمرضمؾ ي٤ٌمهم٧م أٓ اًمًٜم٦م ُمـ

 234 ------------------------------- واًمٕمٙمس زوضمتف ًمٗمرج اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز

 233 ------------------------------------ زوضمتف ًمٕمقرة اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز

 236 ------------------------------- واًمٕمٙمس زوضمتف ومرج اًمرضمؾ شم٘مٌٞمؾ طمٙمؿ

 236 ---------------------------------------- ومٛمٝم٤م ذم اعمرأة إشمٞم٤من طمٙمؿ

 237 ----------------------------------------- اعمرأة ومرج شم٘مٌٞمؾ طمٙمؿ

 237 ---------------------------------- زوضمتف ًمٌـ ُمـ اًمزوج رو٤مقم٦م طمٙمؿ

ٜم٦م ذم هؾ ًُّ  237 ------------------------------ اعمرأة مج٤مع ُمرات ًمٕمدد حتديد اًم

 238 -------------------- إطمداهـ عمرض اًمٗمراش ذم اًمزوضم٤مت سملم اعم٤ًمواة قمدم طمٙمؿ

 239 ---------------------- !يٛمٞمٜمٝم٤م؟ ُمٚمؽ ُمـ أنف قمغم ؾمٞمدشمف يٓم٠م أن ًمٚمخ٤مدم ينمع هؾ

 239 ------------------------------ واطمدة ًمٞمٚم٦م ذم اًمزوضم٤مت مجٞمع قمغم اًمٓمقاف

 223 ----------------------- مجٞمًٕم٤م يٓم١موه٤م صمؿ ضم٤مري٦م، ذاء ذم واطمد ُـم أيمثر يِمؽمك أن جيقز هؾ



 343 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 225 -------------------------------------------- اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح

 223 ----------------------------------- اخل٤مرضمل اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح طمٙمؿ

 223 ----------------------------------- اخل٤مرضمل اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح طمٙمؿ

 227 --------------------------------------------- آؾمتٛمٜم٤مء طمٙمؿ

 229 --------------------- ُمٚمٕمقن اًمٞمد ٟم٤ميمح :طمدي٨م وٕمػ سمٞم٤من ُمع آؾمتٛمٜم٤مء طمرُم٦م

 229 ------------------------------------------ اًمني٦م؟ اًمٕم٤مدة طمٙمؿ

 253 ------------------------------------- اإلؾمالم؟ ذم  آؾمتٛمٜم٤مء طمٙمؿ

 255 -------------------------------------------  واإلٟمج٤مب اًمقٓدة

 253 -------------------------------------------------- اًمٕمزل

 256 ----------------------------------------- اًمقٓدة سمٕمدم اسمتكم ُمـ

 258 ----------------------------------- احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 259 --------------------- إوٓد سملم ُمِم٤ميمؾ حتدث ًمئال اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزوضم٦م قم٘مؿ اؿمؽماط

 259 ------------------------------------ اإلٟمج٤مب يريد ٓ اًمزوج يم٤من إذا

 243 ---------------------------------------- اًمزوضمٞم٦م اًمٕمنمة ذم ُم٤ًمئؾ

 245 ------------------------------------- ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب

 245 ------------------------------------- ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب

 246 ---------------------------------- اًمٕملم احلقر ودقم٤مء اعم١مذي٦م اًمزوضم٦م

 246 ------------------------------------ اًمزوضم٦م قمنمة إطم٤ًمن وضمقب

 249 ------------------------------------------- اًمزوضملم إمم وص٤مي٤م

 233 ------------------------------------------ اهلل سمٓم٤مقم٦م اًمتٜم٤مصح

 233 ------------------------------------------- سم٤مًمٓم٤مقم٤مت آًمتزام

 232 ------------------------------------- اًمزوضم٦م إمم اإلطم٤ًمن وضمقب

 235 ----------------------------------- اًمزوضم٦م قمغم اعم٤ٌمح اًمٙمذب طمدود

 235 ----------------------- زوضمٝم٤م إذن سمدون اخل٤مص سمامهل٤م اًمتٍمف ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ

 234 -------------- اعمحرم ذم اخل٤مص ُم٤مهل٤م ُمـ اإلٟمٗم٤مق ذم ًمزوضمٝم٤م اًمزوضم٦م ـم٤مقم٦م قمدم طمٙمؿ

 234 --------------------- ُمٗم٤مرىمتف؟ ـمٚم٥م هل٤م حيؼ ومٝمؾ قمٜملم زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م اُمرأة

 233 ---------------------------------------------- اًمزوج ـم٤مقم٦م

 236 -------------------------------- ًمٚمٓمٌٞم٥م اًمذه٤مب ُمـ اًمزوضم٦م ُمٜمع طمٙمؿ

 237 --------------------------- ًمٚمتدريس سم٤مخلروج ًمزوضمتف اًمرضمؾ ؾمامح طمٙمؿ

 261 ------------------- سمذًمؽ أُمره٤م إن اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ ذم زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أن اعمرأة قمغم هؾ

 263 -------------------------------------- ًمٚمزوج اعم٤ٌمح اًمتزيُّـ طمدود



 346   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 262 ------------------------------------- ًمٚمزوج َرطِمؿ اًمزوضم٦م أهؾ هؾ

 265 ------------------------- زوضمتف ُمع واًمدشمف ظمالوم٤مت ُمع اًمزوج يتٕم٤مُمؾ يمٞمػ

 263 ------------- اًمٌٞم٧م قمـ همٞم٤مسمف أو ؾمٗمره طم٤مل ذم اًمتٓمقع صٞم٤مم ُمـ زوضمتف ُمٜمع ًمٚمرضمؾ هؾ

 267 ---------------------------------------------- اًمزوضم٤مت شمٕمدد

 269 ------------------ اًمٜمٙم٤مح ذم أرسمع قمـ اًمزي٤مدة حتريؿ ذم اًمث٘مٗمل همٞمالن طمدي٨م طمجٞم٦م

 269 --------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم أرسمع قمغم اًمزي٤مدة طمرُم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع صمٌقت

 271 ------------------- اعم٤ًمواة يٚمزم ومال ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٞمػ ٓ اًمزوضم٤مت إلطمدى اًم٘مٚم٥م حم٦ٌم

 273 ------------------------------------ اًمزوضم٤مت شمٕمدد ُمنموقمٞم٦م طمقل ؿمٝم٤مت

 274 ----------------------------------- اًمزوضمٞم٦م اخلالوم٤مت طمقل ٟمّمٞمح٦م

 279 ----------------------------------- إصؾ؟ هق اًمزوضم٤مت شمٕمدد هؾ

 283 ------------------------------------- اًمزوضم٤مت شمٕمدد ذم اًمِمٞمخ رأي

 293 ---------------------------------- اعمتٕم٦م سمٖمرض اًمزوضم٤مت شمٕمدد طمٙمؿ

 292 --------------------------------------- اًمزوضم٤مت شمٕمدد ذم اًمنمط

 294 -------------------------------------- اًمزوضم٤مت شمٕمدد طمقل يمٚمٛم٦م

 298 ---------- سمذًمؽ؟ سمٞمٜمٝمـ واًمٕمدل واطمدة ُمـ سم٠ميمثر اًمزواج قمغم اعم٘متدريـ اًمِمٞمخ يٜمّمح هؾ

 299 ------------------------- إومم؟ يًتِمػم أن سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمزواج أراد ُمـ يٚمزم هؾ

 518 --------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء؟ ومام اًمٕملم احلقر اجلٜم٦م ذم ًمٚمرضم٤مل يم٤من إذا

 531 ------------------------------------------ اًمزوضم٤مت شمٕمدد طمقل

 532 ------------------------------ دظمٚمٝم٤م؟ يٙمقن ومٚمٛمـ قم٤مُمٚم٦م اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا

 535 ------------ ـمٕم٤مُمف؟ وأيمؾ ُمٜمف اًمزواج ًمٜم٤م جيٞمز اًمذي ديٜمف قمغم اًمٙمت٤ميب ًمٌ٘م٤مء اًمْم٤مسمط هق ُم٤م

 534 --------------- اًمٕم٘مد؟ ذم ي١مصمر هذا هؾ ُيٙمت٥م مل ًمٙمٜمف اًمنموط سمٙمؾ اًمٜمٙم٤مح قم٘مد شمؿ إذا

 536 ------------------------ إم وراطم٦م إوٓد شمرسمٞم٦م أضمؾ ُمـ اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ طمٙمؿ

 539 --------------------------------------- صم٤مٟمٞم٦م ًمزوضم٦م اًمقاًمدة رومض

 521 --------- هل٤م دقمقة سمٓم٤مئؼ وشمقزيع إومراح ص٤مٓت ذم إقمراس إىم٤مُم٦م سم٤مب ذم اًمِمٞمخ ٟمّمٞمح٦م

 522 ------------------------- اًمّمقرة هذه قمغم ووم٤مشمف سمٕمد زوضمٝم٤م شمؼم أن ًمٚمٛمرأة هؾ

 525 ----------- اًمزوضم٤مت سملم اًمٕمدل طمقل ويمٚمٛم٦م !!وؾم٤مدؾم٦م؟ ظم٤مُم٦ًم يتزوج أن ًمٚمرضمؾ هؾ

 551 ----------------------------------- واطمد آن ذم اصمٜمتلم قمغم اًمٕم٘مد طمٙمؿ

 551 ------------------------ يٓمٞمٕمٝمام؟ ومٝمؾ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م آسمـ زواج اًمقاًمدان قم٤مرض إذا

 554 ------------------------------ إرسمع؟ اًمزوضم٤مت سملم اًم٘مًٛم٦م شمٙمقن يمٞمػ

 557 ------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح أبقاب ذم ُمتٗمرىم٦م ُم٤ًمئؾ

 559 ---------------------------------- ُمٙمروه؟ هق هؾ اًمٕمٞمديـ سملم اًمزواج



 347 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 559 -------------------------- واضم٦ٌم؟ هل هؾ اًمزواج ُم٠ًمخ٦م ذم اًمقاًمد اؾمتِم٤مرة

 541 ----------------------------- اجلامقم٦م؟ صالة شمرك ذم رظمّم٦م ًمٚمٕمريس هؾ

 543 ---------------- يمثػم اعمٝمر أن ُمع آظمر اسمـ ًمتزوي٩م أبٜم٤مئف أطمد ُم٤مل أظمذ ًمألب حيؼ هؾ

 542 ------------------------------ زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم سمامهل٤م اعمرأة شمٍمف طمٙمؿ

 543 ------------------------------------ شُِٓمسٍ  يدَ  شَمُردُّ  ٓ» يمٚمٛم٦م شمٗمًػم

 543 ----------------- إبٜم٤مء سم٘مٞم٦م يزوج أن قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ ُم٤مًمف، ُمـ ًمف اسمٜم٤مً  رضمٌؾ  زوج إذا

 546 -------------------------- ضمؼما  اإلٟم٤ًمن قمغم اعم٘مدرة إُمقر ُمـ اًمزواج هؾ

 548 --------------- اًمٓم٤مىم٦م ىمدر يؼمه٤م أنف ُمع أُمقاًمف ُمـ سمٛمزيد وشمٓم٤مًمٌف اسمٜمٝم٤م قمـ شمرى ٓ أم

 549 -------------------------------------- !اًمديـ؟ ٟم٤مىمص اًمٕم٤مزب هؾ

؟ٓ أم شمٓمٞمٕمف هؾ وهيدده٤م، اًمٗمالين، سم٤مٓؾمؿ اسمٜمٝم٤م شمًٛمك أن ُيـخؼمه٤م رضمؾ ي٠متٞمٝم٤م اًمٜمقم ؾم٤مقم٦م ذم اُمرأة

 ----------------------------------------------------- 532 

 535 --------------------------- أُمره٤م وزم طمْمقر ذم اعمخٓمقسم٦م ُمع اًمٙمالم طمٙمؿ

 534 ----------------------------- (اًمٜمٙم٤مح قم٘مدة سمٞمده اًمذي) :شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمراد

 533 ---------------------------------------------- اعمقًمقد أطمٙم٤مم

 537 ---------- وم٘مط؟ ًمٚمذيمر ظم٤مص احلٚمؼ أم يم٤مًمذيمر اًم٤ًمسمٕم٦م ذم إُم٦م ؿمٕمر طمٚمؼ اًمًٜم٦م ُمـ هؾ

 537 --------------------------------- اًمقٓدة؟ قمٜمد اجل٤مري٦م رأس حيٚمؼ هؾ

 538 ---------------- ري٘مف؟ سمريم٦م رضم٤مء وحيٜمٙمف اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اعمقًمقد اًمٓمٗمؾ يذه٥م هؾ

 538 -------------------------- اًمًالم؟ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص هق هؾ اعمقًمقد حتٜمٞمؽ

 538 ---------------------------- إذى قمٜمف أُمٞمٓمقا  :اعمقًمقد ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمٜمك

 539 --------------------------------- اعمقًمقد؟ وٓدة ُمـ إؾمٌقع يٌدأ ُمتك

 539 ------------------------------ اًمٓمٗمؾ؟ ُمقًمد ُمـ أؾمٌقع طم٤ًمب يٌدأ ُمتك

 561 ---------------------- هب٤م؟ اًمتٍمف ًمقاًمديف حيؼ هؾ ًمٚمٛمقًمقد هُتدى اًمتل اهلداي٤م

 563 --------------------------------------------------- اًمٜمٗم٘م٦م

 565 --------------------- اًمدوًم٦م ىمٌؾ ُمـ سمدومٕمٝم٤م اًمزوج قمـ ًمٚمزوضم٦م اًمٜمٗم٘م٦م شمً٘مط هؾ

 564 ----------------------------------------------- اًمٜم٤مؿمز ٟمٗم٘م٦م

 563 ---------------------------------------------- اًمٓمالق يمت٤مب

 567 ------------------------------------- اًمٓمالق حتريؿ دقمقى قمغم اًمرد

 569 ------------------------------ ًمٚميورة إٓ اًمٓمالق حتريؿ دقمقة قمغم اًمرد

 569 --------------------------------- اًمٓمالق سمتحريؿ يٍمح ُمـ قمغم اًمرد

 573 ------------------------------------------- اًمٓمالق سمٜمٞم٦م اًمزواج

 575 --------------------------------- اعمًٚمٛم٦م همػم ُمـ اًمٓمالق سمٜمٞم٦م اًمزواج



 348   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 576 -------------------------------- واحل٤مضم٦م ًمٚميورة اًمٓمالق سمٜمٞم٦م اًمزواج

 583 -------------------------------------------- اًمٓمالق ذم اإلؿمٝم٤مد

 585 ---------------------------------- اًمٓمالق صح٦م ذم ذط اإلؿمٝم٤مد هؾ

 584 ------------------------------------------ اًمٓمالق قمغم اإلؿمٝم٤مد

 584 ------------------------------------------ اًمٓمالق قمغم اإلؿمٝم٤مد

 584 ------------------------------------------ ؿمٝمقد سمدون اًمٓمالق

 583 ---------------------------------------- ؿمٝمقد سمٖمػم اًمٓمالق طمٙمؿ

 587 ------------------------------------------- اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 589 ------------------------------------------- صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 591 ------------ اعمرأة قمغم اًمدظمقل ىمٌؾ سمام واطمدة اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت اطمت٤ًمب شم٘مٞمٞمد قمغم اًمرد

 595 ------------------------- صمالصم٤ًم :صمالصم٤ًم سمٚمٗمظ اًمٓمالق إي٘م٤مع ذم سيح صحٞمح طمدي٨م يقضمدٓ 

 595 ------------------------------ ُمٜمف اضمتٝم٤مًدا صمالصم٤مً  اًمثالصم٦م اًمٓمٚم٘م٤مت قمٛمر ٟمٗمذ

 594 ------- اًمٜمٌقي اًمٕمٝمد ذم يم٤من قمام سم٤مًمثالث اًمٓمالق طمٙمؿ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر يٖمػم يمٞمػ ىمٞمؾ ًمق

 598 ------------------------- ث؟اًمثال اًمٓمٚم٘م٤مت إي٘م٤مع ذم ومتقاه قمـ قمٛمر رضمع هؾ

 599 ------------------------------------------ اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 413 --------------------------------- واطمد جمٚمس ذم اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 415 ------------------------------ واطمد جمٚمس ذم اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق طمٙمؿ

 414 ------------------------- صمالصًم٤م أم واطمًدا ـمالىم٤مً  ي٘مع هؾ اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 417 ---------------------------------------------- اًمٌدقمل اًمٓمالق

 419 ---------------------------------------- ي٘مع اًمٌدقمل اًمٓمالق هؾ

 419 ----------------------------------------- طم٤مئْم٤م اُمرأتف ـمٚمؼ ُمـ

 433 ---------------------------------------- واًمًٙمران اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق

 435 ------------------------------------- إهمالق ذم ـمالق ٓ طمدي٨م وم٘مف

 434 ------------------------------------------ اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق طمٙمؿ

 436 ------------------------------------------ اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق طمٙمؿ

 436 --------------------------------اًمت٠مدي٥م سم٘مّمد اًمٖمْم٥م طم٤مًم٦م ذم اًمٓمالق

 439 --------------------------------------------- اًمًٙمران ـمالق

 421 ------------------------------------------- اًمٓمالق ذم اإلؿمٝم٤مد

 423 --------------------------------------------- اًمٓمالق ذوط

 424 ------------------ ـمٚم٘م٦م؟ أول ُمـ ومٞمٝم٤م رضمٕم٦م ٓ ـمٚم٘م٦م زوضمتف شمٓمٚمٞمؼ ًمٚمرضمؾ حيؼ هؾ

 427 ----------------------------------------------- اًمٓمالق يٛملم



 349 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 429 --------------- اًمٓمالق؟ طمٙمؿ ًمف يٙمقن وُمتك اًمٞمٛملم طمٙمؿ اًمٓمالق ًمٞمٛملم يٙمقن ُمتك

 453 ---------------------------- ُمٕملم ومٕمؾ أو سمقصػ اعمٕمٚمؼ سم٤مًمٓمالق احلٚمػ

 452 -------------------------------------------- سم٤مًمٓمالق احلٚمػ

 452 ------------------------------ ؿمئ ومٕمؾ ُمـ اعمٜمع سمف أريد إذا اًمٓمالق يٛملم

 454 ----------------------------------- ـمالىم٤مً  يٕمتؼم هؾ سم٤مًمٓمالق احلٚمػ

 456 ------------------------- جم٤مُمٕمتٝم٤م أراد صمؿ اُمرأتف جي٤مُمع أٓ سم٤مًمٓمالق طمٚمػ ُمـ

 457 ---------------------------------------------- اًمٓمالق شمٕمٚمٞمؼ

 459 --------------------------- ـم٤مًمؼ وم٠من٧م يمذا ومٕمٚم٧م إن :ُٓمرأتف اًمرضمؾ ىمقل

 441 ---------------------------------- اعمنموط أو سمقصػ اعمٕمٚمؼ اًمٓمالق

 443 ------------------------------------ قمٛمؾ أو سمقصػ اعمٕمٚمؼ اًمٓمالق

 اًمٜمٞم٦م سم٠من قمٚماًم  اًمزوضم٦م ذه٧ٌم إذا احلٙمؿ ُم٤م ُم٤م، ُمٙم٤من إمم شمذهٌل ٓ ُمٜمؽ اًمٓمالق قمكم :ًمزوضمتف رضمؾ ىم٤مل

 442 ----------------------------------------- ي٘مٞمٜم٤ًم اًمٚمٗمظ ُمع وردت

٤مئؾ ----------------------------------------------  اًمٓمالق ذم ُمتٗمرىم٦م ُم

 ------------------------------------------------------ 443 

 447 ---------------------------------- ًمٚمٓمالق اعمقضم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب

 448 ---------------------------------- اًم٘م٤ميض شمدظمؾ دون اًمٓمالق ضمقاز

 449 ------------------------------------------- اهل٤مزل ـمالق طمٙمؿ

 449 --------------------------- اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمزوج ىمدرة ًمٕمدم اًمٜمٙم٤مح ومًخ طمٙمؿ

 431 --------------------------------------------- احل٤مئض ـمالق

 433 ------------------------------------ اعمجٚمس ٟمٗمس ذم فم٤مهر صمؿ ـمٚمؼ

 437 ------------------------ ضم٤مُمٕمٝم٤م صمؿ قمٚمٛمٝم٤م دون سم٤مئٜم٤ًم ـمالىًم٤م زوضمتف ـمٚمؼ رضمؾ

 463 ---------------------------------- أىم٤ًمط قمغم اعم١مضمؾ اعمٝمر دومع طمٙمؿ

 464 ------------ قمٜمده؟ شمٌ٘مك ومٝمؾ سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ ًمف قمنمة ـمقل سمٕمد زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م إُمرأه

 464 ---------------------------- يمًالً  يّمكم ٓ زوضمٝم٤م ٕن اًمٓمالق اعمرأة ـمٚم٥م

 463 ------------------------------------ اُمرأتف ـمٚمؼ سم٠منف يم٤مذسم٤مً  أظمؼم ُمـ

 قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد وًمق اجلٚمد؟ أم اًمرضمؿ طمد قمٚمٞمف ي٘م٤مم هؾ زٟم٤م صمؿ اًمدظمقل ىمٌؾ ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ اُمرأة قمغم رضمؾ قم٘مد إذا

 467 ---------------------- إومم؟ اًمٓمٚم٘م٦م حت٥ًم هؾ ضمديد وُمٝمر سمٕم٘مد أظمرى ُمرة

 471 ----------------------------- اًمؽميم٦م؟ ذم طمؼ اًمّمقرة هذه ذم ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م هؾ

 472 ---------------------------- ي٘مع؟ طمتك سم٤مًمٓمالق اًمزوضم٦م ُمٕمروم٦م يِمؽمط هؾ

 472 ----------------------------------- اًمزوضم٦م سمٞمد اًمٕمّمٛم٦م ضمٕمؾ طمٙمؿ

 475 -------------- اًمزوج؟ ًمٖمٞم٤مب اًم٘م٤ميض قمٜمد زوضمٝم٤م ُمـ اًمٓمالق ـمٚم٥م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ



 331   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 477 ----------------------------------- جي٤مُمٕمٝم٤م مل أنف وادقمك زوضمتف ـمٚمؼ

 479 ------------------------------------ احل٤مًم٦م؟ هذه ذم اًمٓمالق ي٘مع هؾ

 481 ---- !صقرًي٤م ـمالىم٤مً  -اًمقًمد أم– زوضمتف إب يٓمٚمؼ سم٠من اًمتجٜمٞمد ُمـ اًمقًمد إلقمٗم٤مء اًمتح٤ميؾ طمٙمؿ

 483 ------------------------- [اعمرأة سمٞمد اًمٕمّمٛم٦م ضمٕمؾ] اًمٓمالق ذم اًمتٛمٚمٞمؽ طمٙمؿ

 483 --------------------- حمّمٜم٤ًم؟ يٕمتؼم هؾ هب٤م يدظمؾ وح٤م ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ اُمرأة شمزوج رضمؾ

 483 -------------- صم٤مٟمٞم٦م يتزوج أن زوضمٝم٤م أراد إذا زوضمٝم٤م ُمـ اسمٜمتف يٓمٚمؼ أن ًمألب جيقز هؾ

 482 ---------- اًمزوضم٤مت؟ شمٕمدد ُمـ يٛمٜمع اًمذي اًم٘م٤مٟمقن قمغم اطمتٞم٤مًٓ  اًمّمقري اًمٓمالق ي٘مع هؾ

 485 ------------------------------------------------ اخلٚمع يمت٤مب

 483 ------------------------------ ؾم٥ٌم سمال زوضمٝم٤م ُمـ ختتٚمع أن ًمٚمٛمرأة حيرم

 483 ---------------------------------------- ـمالق أم ومًخ اخلٚمع هؾ

 486 ---------------------------------------------- اإليالء ُمٕمٜمك

 486 ----------- اًمٌٞم٧م قمغم يٍمف وٓ يٕمٛمؾ ٓ اًمذي زوضمٝم٤م سمٛمخ٤مًمٕم٦م ُٓمرأة اًمِمٞمخ ٟمّمٞمح٦م

 488 ------------------------------------------- اخلٚمع ذم اًمزوج إذن

 493 ----------------------------------------------- اًمٔمٝم٤مر يمت٤مب

 495 --------------------- شمًٛمٕمف ومل ُمقضمقدة همػم وهل زوضمتف قمغم فم٤مهر ُمـ طمٙمؿ ُم٤م

 495 ------------------------------------ اعمجٚمس ٟمٗمس ذم فم٤مهر صمؿ ـمٚمؼ

 494 ---------------------------------------- زوضمٝم٤م ُمـ اعمرأة ُمٔم٤مهرة

 493 ------------------------- وُم٘مدُم٤مشمف؟ هق أم وم٘مط اًمقطء اعمٔم٤مهر قمغم حيرم هؾ

 493 ----------------------- اًمٔمٝم٤مر؟ أم اًمٕمقد هل اًمٔمٝم٤مر يمٗم٤مرة وضمقب ذم اًمٕمٚم٦م هؾ

 493 ------------------------------ اًمٞمقم سمٕمد ُمٕمؽ أن٤مم أن حترُمل :ًمزوضمتف ىم٤مل

 497 -------------------------------- أُمل يمٔمٝمر شمٓمٚم٘مل :ًمزوضمتف اًمرضمؾ ىمقل

 498 ------------------- اًمٙمٗم٤مر قمغم ُمٙم٦م طمرُم٧م يمام قمكم طمرام أن٧م :ًمزوضمتف اًم٘م٤مئؾ ىمقل

 499 ----------------------------------------------- اإليالء يمت٤مب

 313 ------------------------- يٗمكء مل واًمزوج أؿمٝمر أرسمع اٟم٘مْم٧م إذا اإليالء طمٙمؿ

 315 ----------------------------------------------- اًمٚمٕم٤من يمت٤مب

 313 --------------------------------- ومًخ؟ أم سم٤مئـ ـمالق اًمٚمٕم٤من وُمرىم٦م هؾ

 317 ------------------------------------------------ اًمٕمدة يمت٤مب

 319 ---------------------------------- وم٘مط صمالصًم٤م سم٤مًمًقاد حُتدُّ  اًمقوم٤مة ُمٕمتدة

 331 ----------------- ُمقشمف قمٜمد ومٞمف يم٤مٟم٧م اًمذي اًمٌٞم٧م ذم زوضمٝم٤م ُمقت ُمـ اعمٕمتدة ُمٙم٨م

 332 -------------------------------------- قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ظمؼم اٟم٘مٓمع ُمـ

 332 ---------------------- زوضمٝم٤م؟ قمٜمٝم٤م اعمتقرم وقمدة اعمٓمٚم٘م٦م قمدة سملم اًمٗمرق هق ُم٤م



 333 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 335 ------------------ سم٤مًمٌٞم٧م؟ اعم٘مّمقد هق ُم٤م اًمٌٞم٧م، ذم اًمٌ٘م٤مء قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اًمتل اعمٕمتدة

 335 ----------------------------------- اًمنمقمٞم٦م اًمٕمدة اعمٓمٚم٘م٦م شم٘ميض أجـ

 336 ------------------------- محٚمٝم٤م ووع ًمزواضمٝم٤م يِمؽمط ومٝمؾ زٟم٤م ُمـ محٚم٧م ُمـ

 337 --------------------------- خيٓمٌٝم٤م عمـ قمدهت٤م اٟم٘مْم٤مء سمٕمد اعمرأة دمٛمؾ ضمقاز

 337 -------------------------------- اًمٌٞم٧م؟ ُمـ اخلروج ًمٚمٛمٕمتدة جيقز هؾ

 339 -------------------------------- زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ُم٤مت اًمتل ًمٚمٛمرأة اعمٛمٜمقع

 323 ---------------------------------------------- احلْم٤مٟم٦م يمت٤مب

ج مل ُم٤م سمقًمده٤م أطمؼ اعمرأة  325 ------------------------------------- شمتزوَّ

 324 ------------------- إـمالىمف قمغم ًمٞمس اًمتٛمٞمٞمز ؾمـ سمٚمقغ سمٕمد واًمديف سملم اًمّمٌل ختٞمػم

 324 ------------------------------ اًمٓمالق طم٤مل ذم اًمٓمٗمؾ طمْم٤مٟم٦م طمؼ ًمف ُمـ

 327 ---------------------------------------------- اًمرو٤مع يمت٤مب

 329 ----------------------------------------- حيرم ٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمرو٤مع

م اًمرو٤مع طمد  329 ------------------------------------------ اعمحرِّ

 ُمٜم٤م ٕطمد جيقز ومٝمؾ يمذًمؽ، ُمٜمٝم٤م روٕم٧م وأن٤م أيب، ُمـ أظمل ُمع أيب اُمرأة ُمـ َرَوٕم٧م قمٛمتل، اسمٜم٦م زم

 351 ---------------------------------------------- ُمٜمٝم٤م؟ اًمزواج

ُم٦م اًمروٕم٦م طمد  353 ------------------------------------------ اعمحرِّ
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م   7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 مـف إـؾ ٕوٓده جيقز ؾفؾ بوحلرام موفف اختؾط صخص

 ُمـ ي٠ميمٚمقا  أن ٕبٜم٤مئف جيقز هؾ سم٤محلرام، اظمتٚمط ُم٤مل  قمٜمده واًمد: ي٘مقل :افسمال

 اح٤مل؟ هذا

 .وطمالل طمرام ُمـ ظمٚمٞمط وُم٤مًمف واًمده، ُمع يٕمٞمش اًمقًمد :افشقخ

 ُم٠ًمخ٦م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمتٗمّمٞمؾ هذا أفمـ اًمتٗمّمٞمؾ، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٜمدي اًمذي

 وإذا َيـُجز، مل اًمٕمٙمس يم٤من وإذا ضم٤مز، احلرام قمغم هم٤مًم٤ٌم احلالل اح٤مل يم٤من إذا: أظمرى

 إن: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ُمـ اًمقرع، سم٤مب ي٠ميت طمٞمٜمئذ أىمٚمف، ُمـ أيمثره ُمٕمروف همػم يم٤من

 ومٛمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُُمِْمَتٌِٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام سَملِم  واحلرام سملم احلالل

 ش.وقمروف ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت اشمَّ٘مك

 ش.يريٌؽ ٓ ُم٤م إمم يريٌؽ ُم٤م دع: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقل يمذًمؽ

م ومٞمف سمٛمٙم٥ًم اسمُتكم ُمـ يمؾ أنّمح: اًمتٗمّمٞمؾ هذا وسمٕمد  أن يٕمقًمف، ممـ طمرا

 ٟم٧ٌم حلؿ يمؾ: »اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف اعمٙم٥ًم: هذا ُمثؾ ُمـ اخلالص حي٤مول

ح٧م، ُمـ ًُّ  ش.سمف أومم وم٤مًمٜم٤مر اًم

 إطمٙم٤مم يم٤ًمئر اًمِمديد احلٙمؿ هذا يتْمٛمـ اًمذي هق احلدي٨م هذا أن ؿمؽ ٓ 

 ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  ؿمئ ُمـ سمف أُمرشمٙمؿ ُم٤م»  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ اًمنمقمٞم٦م،

 ش.اؾمتٓمٕمتؿ

ٌْٜمَك اًمتل احلٞم٤مة هذه قمـ يٌتٕمد اعمًٚمؿ اؾمتٓم٤مع ومام   ومٛمـ طمرام، ُمٙم٥ًم قمغم شُم

 .ٟمٕمؿ وأب٘مك، ًمف ظمػم ومذًمؽ ضمٌٞمٜمف سمٕمرق يقُمف ىمقت يٙمت٥ًم أن إبٜم٤مء ُمـ اؾمتٓم٤مع

  (. :..7:  55/ 77/ واًمٜمقر اهلدى)



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   8   اًمٙم٥ًم احلرا

 وافؽوشقً افػقديق أذضي مـ افؽسى

 هذا ذم احلٙمؿ ومام ويم٤مؾم٧م، ومٞمديق أذـم٦م سمٞمع حمؾ ُمـ ي٘مت٤مت رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ؟ اًمٙم٥ًم

 اجل٤مئز ومٞمٝم٤م خيتٚمط اًمتل إُمقر ُمـ يمثػم ذم احلٙمؿ اًمٗمٞمديق، حمؾ ذم احلٙمؿ :اًمِمٞمخ

 هق يم٤من إن اًمٖم٤مًم٥م  إمم يٜمٔمر أن اًمٖم٤مًم٥م، قمغم هق ذًمؽ ُمثؾ ذم واًمٕمؼمة سم٤معمحرم،

 .ومحرام احلرام هق يم٤من وإن ومحالل، احلالل

 اًمذي هق اًمٗمٞمديق قمغم يٖمٚم٥م اًمذي أن اًمٞمقم، ًمقاىمٕمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٕمت٘مده واًمذي 

 ٟمنمه جيقز ٓ ُم٤م هق ؿمؽ سمال هق اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٖمٚم٥م واًمذي اًمتٚمٗمزيقن، قمغم يٖمٚم٥م

 .إًمٞمف اًمٜمٔمر وٓ

ؤه، وٓ سمٞمٕمف جيقز وٓ اؾمتٕمامًمف جيقز ٓ أنف هق اًمٗمٞمديق طمٙمؿ يٙمقن: وهلذا   ذا

 أي٦م وهذه﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقاْ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم حت٧م داظمؾ يُمٚمُّف وهذا

 قم٤مُمٞم٤ًم، رضمالً  يم٤من وًمق  ُمًٚمؿ يمؾ ذهـ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م إىمؾ قمغم راؾمخ٦م شمٙمقن أن جي٥م

 اًم٘مقاقمد سمٌٕمض ضم٤مهالً  يٙمقن أن أُمره ٓزم ُمـ ًمٞمس قم٤مُمٞم٤مً  اعمًٚمؿ يمقن وم٢من

 .هب٤م آسمتالء يٙمثر اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ومال قم٤مُم٦م، ىم٤مقمدة هذه﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقاْ  َوَٓ ﴿ وضمؾ قمز وم٘مقًمف

 أن يٜمٌٖمل اعمٜمٙمر، قمغم شمٕم٤مون ومٞمف أن يٕمٚمؿ ٟمقع أِي  قمـ اًم١ًمال اعمًٚمؿ يٙمثر أن يٜمٌٖمل

 .جيقز ٓ أنف قمٜمده اجلقاب يٙمقن

 داظمٚم٦م ويمٚمٝم٤م واطمدة، وشمػمة قمغم يمٚمٝم٤م إؾمئٚم٦م شمٙمثر طمٞمٜمام ضمداً  أت٠مخؿ أن٤م وًمذًمؽ 

 .أبداً  طمٍمه يٛمٙمـ ٓ وهذا اعمٜمٙمر، قمغم اًمتٕم٤مون ذم

 قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقاْ  َوَٓ ﴿ أذه٤مٟمٜم٤م، ُمـ اًم٘م٤مقمدة هذه شمزول ٓ أن يٜمٌٖمل سم٠منف أنّمح وأن٤م 

 .ُمٜمٙمر يمؾ هذا ذم ويدظمؾ﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ 

 (:.. 79. : 9/  71/  واًمٜمقر اهلدى)



م   9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 افبقً هذا دم يػعؾ موذا توب ثؿ اهلبي مـ بقًتو بـك رجؾ

 .اًمٌٞم٧م هذا ذم يٗمٕمؾ ُم٤مذا شم٤مب صمؿ اهل٦ٌم ُمـ سمٞمت٤م سمٜمك رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

ٕم٤م يم٤من وإذا اهلل، إمم اًمتقسم٦م ُيـحًـ أن ؾمقى ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمؾ ٓ :اًمِمٞمخ  قمٚمٞمف ُُمَقؾمَّ

 .ؿمئ يٚمزُمف ومال هق أُم٤م واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء إمم يمتقسم٦م صمٛمٜمف، ومٞمدومع

  (:.. 55:  79/ 78/ واًمٜمقر اهلدى)

 هذه مصر ؾام توب ثؿ وافتؿثقؾ افغـوء مـ ـبرة ثروة مجع رجؾ

 افثروة؟

 صمروةً  مجع متثٞمٚمف أو همٜم٤مئف ومؽمة أثٜم٤مء ذم ُُمَٖمٜمّل، أو ُُمـَٛمِثؾ رضمؾ، آظمر ؾم١مال هٜم٤مك

 ومٝمٜم٤م شم٤مب، إٟمف صمؿ إجي٤مرات، اًمٜم٤مس ُمـ يت٘م٤مى وخٛم٦م، قمامرة ُمٜمٝم٤م سمٜمك ـم٤مئٚم٦م

 :ؾم١مآن

يط  :إول افسمال  ُم٤م سمدًٓ  هب٤م، يٜمتٗمع أن جيقز هؾ شم٤مب، سمٕمدُم٤م إهم٤مين  اًمنما

 أم هب٤م يتّمدق أظمذه٤م وإن ي٠مظمذه٤م؟ ومٝمؾ إؿمٞم٤مء، وهذه آؾمٓمقاٟم٤مت، أهؾ ي٠مظمذه٤م

 .إول اًم١ًمال هذا هب٤م؟ يٜمتٗمع

 هذا قمغم واجلقاب اًمقضمقه، ُمـ وضمف سم٠مي ذًمؽ جيقز ومال قمٜمدي أُم٤م :اًمِمٞمخ

 ذم آؿمؽماك ذم يٚمت٘مٞم٤من ٕهنام إول: اًم١ًمال قمغم اجلقاب ُمـ ُي١ْمظمذ اًمت٤مزم اًم١ًمال

م اح٤مل  اًمٕمٍم ذم اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ ُيْٗمتِٞمف ُمـ جيد أن ُمـ اإلٟم٤ًمن هذا يٕمدم ٓ ًمٙمـ، احلرا

 ًمٌٕمض اًمنمقمٞم٦م واًمٌٞمٜم٤مت احلج٩م ويدومٕمقن اًمرظمص، يٚمتٛمًقن أجْم٤مً  اًمذيـ احل٤مض

 وآٓت ًمٚمٖمٜم٤مء اًمتٙم٥ًم يمتحريؿ احلٙمؿ واؿمتد إُمر، قمزم ُم٤م وم٢مذا اًم٤ٌمـمٚم٦م، دقم٤موىاًم

 أطمد أومتقا  أن وىمع وىمد ومٞمجقز، اًمتحريؿ ذم ىم٤مـمع ٟمص يقضمد ٓ: ىم٤مًمقا  اًمٓمرب،

، اًمذيـ اًمؼميٓم٤مٟمٞملم  وم٠مضم٤مزوا احلرام، اح٤مل هذا ُمـ ىمٌؾ ُمـ ُمٙمًٌف يم٤من وىمد أؾمٚمٛمقا

 ًمٞمس أنف سمدقمقى ُمٜمف: وآيمت٤ًمب اًمٖمٜم٤مء ُمٝمٜم٦م شمٕم٤مـمٞمف قمغم إؾمالُمف سمٕمد يًتٛمر أن ًمف



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   71   اًمٙم٥ًم احلرا

 اًمنمقمٞم٦م: إطمٙم٤مم ذم شمِمؽمط ٓ اًم٘مٓمٕمٞم٦م إدًم٦م أن يٕمٚمٛمقن وهؿ ىم٤مـمع، دًمٞمؾ هٜم٤مك

 .اًمٖم٤مًم٥م سم٤مًمٔمـ ومٞمٝم٤م ُيْٙمَتٗمك اًمٗم٘مٝم٤مء، سم٤مشمٗم٤مق اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٕن

 جيقز أنف وهمػمهؿ، إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ يم٤من ُم٤م ومألُمرٍ  

 إدًم٦م هذه ُمـ وإوٕمػ اًمراسمع اًمدًمٞمؾ وهق سم٤مًم٘مٞم٤مس، ُم٤م أُمر قمغم آؾمتدٓل

ض واًمرأي اًمرأي، قمغم ىم٤مئؿ ٕنف إرسمٕم٦م:  .وًمٚمخٓم٠م ًمٚمّمقاب ُُمَٕمرَّ

 اًميوري ُمـ ًمٞمس اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن اًمٕمٚمامء، سملم قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤مً  إُمر يم٤من وم٢مذا 

 فمٜمل يٙمقن أن يٙمٗمل سمؾ اًمدًٓم٦م، ىمٓمٕمل اًمثٌقت، ىمٓمٕمل ومٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ يٙمقن أن

 .اًمِدًٓم٦م فمٜمل اًمثٌقت

 ذم وصٚم٧م ىمد أهن٤م ٟم٘مؾ مل إن اًمٓمرب، آٓت حتريؿ ذم أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ضم٤مءت وىمد 

شمر احلدي٨م ُمرشم٦ٌم إمم جمٛمققمٝم٤م  اعمِمٝمقرة إطم٤مدي٨م ُمـ إىمؾ قمغم ومٝمق ُمٕمٜمًك، اعمتقا

 .اًمٓمرب آٓت حتريؿ ذم سم٤مًمِّمح٦م

 قمغم اًميب ُمٝمٜم٦م يتٕم٤مـمك أن إؾمالُمف سمٕمد اعمًٚمؿ ًمذًمؽ أب٤مطمقا  ذًمؽ ُمع 

 اًمٌخ٤مري، صحٞمح وذم إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك سم٠من قمٚمٛمٝمؿ ُمع وإوشم٤مر، اعمٕم٤مزف

 .اًمثٌقت ىمٓمٕمٞم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمٜمٝم٤م

ُم٤مً  ُم٤مًٓ  ايمت٥ًم ىمد يم٤من ُمًٚمؿ ِٕي  جيقز ٓ: ٟم٘مقل ومٜمحـ  ُمـ سمقؾمٞمٚم٦م طمرا

م اح٤مضمـ، سم٤مًمّمقت أو سم٤مٔٓت يم٤مًمٖمٜم٤مء اعمحرُم٦م، اًمقؾم٤مئؾ  ئمؾ أن قمٚمٞمف ومحرا

ُم٤ًم، ُم٤مًٓ  اعمٝمٜم٦م هذه سم٥ًٌم يٙمت٥ًم  ُمـ خيرج أن ومٕمٚمٞمف ٟمّمقطم٤ًم، شمقسمتف يم٤مٟم٧م وإذا طمرا

، ؿمخص ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد ٓ اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم ويٍمومف يمٚمف، اح٤مل ذًمؽ  وأن ُُمَٕملمَّ

 . ٟمٕمؿ. ُم٤ٌمح طمالل سمٓمريٍؼ  ًمٚمرزق ـمٚمٌف ُيـَجِدد

 . اًمث٤مين اًم١ًمال :مداخؾي

 ُمـ يت٘م٤مو٤مه اًمذي اإلجي٤مر احلرام، اح٤مل هذا ُمـ سمٜم٤مه٤م اًمتل ًمٚمٕمامرة سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمًٙم٤من

 .هق هق :اًمِمٞمخ



م   77 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 طمالل؟ :ُمداظمٚم٦م

 . طمرام ومٝمق أقمقج؟ واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ وهؾ طمرام، :اًمِمٞمخ

ر اًمرضمؾ هذا أن اعمرأة، ذه٥م ُيِمٌف أٓ هذا :ُمداظمٚم٦م  ومٞمٝم٤م ودومع اًمِم٘م٦م َأضمَّ

 .. أُمقآً 

م اح٤مل اٟمت٘مؾ اًمِمٌف؟ وأجـ يمٞمػ :اًمِمٞمخ  آظمر ؿمخص إمم ؿمخص ُمـ احلرا

 !ريٕمٝم٤م ُمـ يٜمتٗمع ومٝمق ًمف، شمزال ٓ اًمدار هٜم٤م أُم٤م، رء هذا ذقمل سمٓمريؼ

ٌَف ومال  .. إـمالىم٤مً  إُمريـ سملم ؿَم

 ..يٕمٜمل قمٗمقاً  أؾم٤مس قمغم :ُمداظمٚم٦م

 .. شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 اًمِم٘م٦م: يٕمٜمل إضم٤مرة، هذه ًمٙمـ شمٜمت٘مؾ، مل وإن اًمدار أن أؾم٤مس قمغم :ُمداظمٚم٦م

  اعمًت٠مضمر؟ هذا ُِمْٚمؽ ص٤مرت

 !احلرام؟ سم٤مح٤مل ضمٜم٤مه ُم٤م صمٛمرة أخٞمس ُم٤مذا؟ صمٛمرة ُم٤مذا؟اإلجي٤مر صمٛمرة ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .طمرام ومٝمق، أبداً  ُمثال يًتقي٤من ٓ :اًمِمٞمخ

  

 (11:  51:  55/ 383/واًمٜمقر اهلدى)

 يؾزمفؿ هؾ افقرثي إػ اكتؼؾ إذا احلرام مـ ادؽتسى ادول

 ؾقف احلؼ ٕصحوب إظودتف

 يم٤من وم٢مذا طمالًٓ، اًمقرصم٦م إمم ُم٤مًمف اٟمت٘مؾ ُم٤مت إذا اًمرضمؾ أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

ًمد أن يٕمٚمٛمقن إوٓد أو اًمقًمد  اعمّمدر وقمرومقا  إُمقال، ينق أو ًمّم٤مً  يم٤من اًمقا



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   75   اًمٙم٥ًم احلرا

 إمم إُمقال هذه يرضمٕمقا  أن يٚمزُمٝمؿ هؾ إُمقال، هذه اًمقاًمد ُمٜمف أظمذ اًمذي

 هلؿ؟ طمالًٓ  يّمػم أم أصح٤مهب٤م،

ُم٤ًم،: أوًٓ  اح٤مل هذا أن قمرومقا  ىمد أهنؿ دام ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ  اعمٙم٤من وقمرومقا  طمرا

 إمم إقم٤مدشمف وم٢من ص٤مطمٌف، إمم يٕمٞمدوه أن قمٚمٞمٝمؿ يقضم٥م أنف ؿمؽ ومال ُمٜمف، اؾمُتِحّؾ  اًمذي

 . ٟمٕمؿ. اًمدائـ إمم وإقم٤مدشمف اعمٞم٧م، ديـ ووم٤مء ُمـ أومم ص٤مطمٌف

 همػم ًمٙمـ ُمٙم٤من، يمؾ ُمـ ُيَ٘مّٛمش أنف ُمٕمروف يٕمٜمل جمٝمقًٓ، يم٤من وإن :ُمداظمٚم٦م

 أظمذ؟ أجـ ُمـ ُمٕمروف

ة، عمٝمر سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام طمٞمٜمئذٍ  :اًمِمٞمخ  إمم اإلرث سمٓمريؼ اٟمت٘مؾ احلرام، اعمرأ

 . يٕمٞمدوه أن ومٞمج٥م وُمّمدره ُمقرده قمرومقا  إذا ًمٙمـ طمالل، هلؿ ومٝمق اًمقرصم٦م

 (11:  37:  53/ 383/واًمٜمقر اهلدى) 

 حرام موفف َمـ وهديي دظقة ؿبقل حؽؿ

م ُم٤مًمف َُمـ وهدي٦م دقمقة ىمٌقل طمٙمؿ] :اًم٤ًمئؾ  ؟[طمرا

م اح٤مل: ًم١ًماًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًمِمٞمخ  ِدىّم٦م، ومٞمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م اعمرايب، أو احلرا

 ُمتٕمددة، صقر يًتحي اإلٟم٤ًمن أن ويٛمٙمـ اح٤مل، هلذا أيمؾ سم٤مظمتالف وختتٚمػ

 :صقرشملم أؾمتحي أن ؾم٠مطم٤مول وم٠من٤م

 طمرام، ُم٤مًمف أبقه وًمدًا، اسمٜم٤ًم ُمثالً  يٙمقن يم٠من ُمْمٓمراً، يٙمقن أنف: إومم اًمّمقرة

 اًمذي اعمٙم٥ًم هذا همػم ذم رزق ُمّمدر ًمف وًمٞمس ؾمٌٞمؾ، ًمف وًمٞمس ُمٕمف قم٤ميش ومٝمق

سمٜم٤م ومٞمٙمقن يمثػماً، اًمٞمقم ي٘مع مم٤م صقرة ومٝمذه واًمده، ُيَ٘مّدُمف  طمتك ُمٕمف، يٕمٞمش أنف ضمقا

سمف سمٓمٕم٤مُمف يًت٘مؾ أن اؾمتٓم٤مع سم٠منف يِمٕمر م أبٞمف ُمٙم٥ًم قمـ وًم٤ٌمؾمف وذا  .احلرا

 .ؾم١ماًمؽ ذم ضم٤مء يمام ودقمقشمف، هديتف ىمٌقل: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 .ًمٓمٕم٤مُمف وأيمؾ ًمٚمدقمقة، واعمجٞم٥م ًمٚمٝمدي٦م، اًم٘م٤مسمض سم٤مظمتالف خيتٚمػ ومٝمٜم٤م



م   73 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 ومال ُمداهٜم٦ًم، أيمؾ أو اًم٘م٤مسمض أو اعمًتٗمٞمد ُمـ حتّمؾ إؿمٞم٤مء هذه يمؾ يم٤من إذا 

ُم٤ًم، ي٠ميمؾ أنف ؿمؽ  أو اًمداقمل هذا ىمٚم٥م شم٠مخٞمػ سم٤مب ُمـ يمٚمف ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من وإذا طمرا

 ُمتك؟ إمم اًمٜمٞم٦م هبذه جيقز ومحٞمٜمئذٍ  واجلقاب، اًم١ًمال ذم ضم٤مء مم٤م ذًمؽ ٟمحق أو اهل٤مدي

 يٍمومف سم٠من ىمٚمٌف: شم٠مخٞمػ وهق إًمٞمف، رُمك اًمذي اهلدف إمم اًمقصقل ُمـ يٞم٠مس أن إمم

: ىم٤مًمف سمٚم٤ًمن أو طم٤مًمف سمٚم٤ًمن ي٘مقل اًمٜم٘مٓم٦م هذه إمم وصؾ وم٢مذا احلرام، اح٤مل هذا قمـ

ُق  َهَذا﴿  [. 78:اًمٙمٝمػ﴾ ]َوسَمٞمْٜمَِؽ  سَمٞمْٜمِل ومَِرا

 .قمٜمدي ُم٤م هذا

 (11:  18: 53/ 559/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وحرام حالل مـ خمتؾط موفف ممـ اهلديي ؿبقل حؽؿ

 ومٞمف يقضمد سمٕمٛمؾ يٕمٛمؾ وهق ـمٕم٤مم، ُمـ هديف ُمثالً  أهداٟمك رضمؾ ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ ي٠ميمؾ هؾ أجْم٤مً  سمٞمتف إمم زاره إذا أو اهلدي٦م، اإلٟم٤ًمن هذا ي٠ميمؾ ومٝمؾ وطمرام، طمالل

 اخلػم؟ ُمٜمف ويرضمق ـمٕم٤مُمف،

 احلرام، أو احلالل اًمٙم٥ًم ُمـ اإلٟم٤ًمن هذا قمغم يٖمٚم٥م سمام اًمٕمؼمة: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

ام م اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إن طمٙمٛمف، أظمذ همٚم٥م وم٠مُّيُّ  طمالل اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإن طمرام، ومٝمقا  طمرا

 .طمالل ومٝمق

ُم٤مً  هٌف: صم٤مٟمٞم٤مً    يم٥ًم ًمف ًمٞمس ُمثالً  اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمػ أيَّ  أو ُمثاًل، اًمٌٜمؽ يمٛمدير طمرا

 اإلٟم٤ًمن؟ هذا ُمثؾ إمم ؾم١مآً  وَمٜمَُقضِمف احلرام، اح٤مل هذا إٓ صم٤مين

ٌَؾ أو ـمٕم٤مُمف، ُمـ أيمؾ ُمـ أن :اجلقاب  أيمؾ ٟمٞم٦م ٟمِِٞمتف، إمم يٜمٔمر ومٝمق هديتف، ُمـ ىِم

 واعمٙم٥ًم اًمدٟمٞم٤م، طُمٓم٤مم إٓ ذًمؽ وراء ُمـ ُيريد ٓ يم٤من إن ًمٚمٝمدي٦م، واًم٘م٤مسمض

 سم٠من هلؿ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ووؾمٞمٚم٦م، ذريٕم٦م ذاًمؽ يتخذ أن يريد يم٤من وإن جيقز، ومال اًمدٟمٞمقي،

 ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ٕنٜم٤م إًمٞمٝم٤م: يٜمقي اًمتل اعمّمٚمح٦م هذه سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٞمجقز ُمٙمًٌف، ُيَٓمِٞم٥م

 ُم٤م ومٞمف ًمٞمس دام ُم٤م اعمنميملم، ـمٕم٤مم ُمـ ي٠ميمؾ يم٤من وؾمٚمؿ وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن

م هق  .اًمٙمت٤مب أهؾ ـمٕم٤مم ُمـ ي٠ميمؾ يم٤من يمام ذقم٤ًم، ُُمـَحرَّ



م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   75   اًمٙم٥ًم احلرا

ُم٧م اًمتل اًمٞمٝمقدي٦م وىمّم٦م   ؿم٤مة، ذراع وؾمٚمؿ، وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم ىَمدَّ

٧م ىمد ويم٤من ؿ َدؾمَّ ًّ  اهلل صغم اًمٜمٌل شمٜمزه ومام صحٞمح٦م، ىمّمف وهل ُمٕمروومف، ومٞمف، اًم

 .اًمٞمٝمقدي٦م هذه ـمٕم٤مم ُمـ ي٠ميمؾ أن ُمـ وؾمٚمؿ وآخ٦م قمٚمٞمف

 وراء ُمـ يٌتٖمل ويم٤من طمرام، ُمٙمًٌف يم٤من ُمـ ـمٕم٤مم ُمـ أيمؾ إذا اعمًٚمؿ: وم٢مذاً  

ب وإٟمام اح٤مل ًمٞمس ذًمؽ  واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف أُمر إًمٞمف، ًمَِٞمْ٘مُرب اإلٟم٤ًمن، هذا إمم اًمت٘مرُّ

 .اعمٜمٙمر قمـ

 (11:  15:  57/ 558/واًمٜمقر اهلدى)

 حرام مول ؾقف ـون إذا إخً أو إب بامل آكتػوع حؽؿ

 اًمرزق ىمْمٞم٦م طمقل شمٗمّمٞمٚمٞم٦م يمٚمٛم٦م ٟمريد ؿمٞمخ، ي٤م -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك-: اعمٚم٘مل

 شمِمتٖمؾ أظم٧م ُمـ هدي٦م ي٠مظمذ أو طمرام، دظمؾ ًمف أٍب  قمٜمد يًٙمـ ُمثالً  يم٤مًمذي اعمِمٌقه،

 ؟-ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ذًمؽ، إمم وُم٤م ُمتؼمضم٦م خترج أو اًمرضم٤مل سملم

 رومده إمم سمح٤مضم٦م وهق أبٞمف، يمٜمػ ذم يٕمٞمش ُمـ سملم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 ؿمخص ُمـ هدي٦م ًمف يٕمٓمك أن وهل آٟمٗم٤ًم، ذيمرهت٤م اًمتل إظمرى اًمّمقرة وسملم وظمػمه،

 .ظمػمه قمغم يٕمٞمش وأن ُمٕمف، يٕمٞمش أن ُمْمٓمراً  ًمٞمس

 ذم يٕمٞمش اًمذي ُمثالً  اًمقًمد أن أرى وم٠من٤م اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ ومٞمٝم٤م سمد ٓ وم٤معم٠ًمخ٦م وًمذًمؽ 

 أن ًمف شمًٜمح ومرص٦م ٕول يًٕمك أن ومٕمٚمٞمف ُمِمٌقه، إىمؾ قمغم أو طمرام وُم٤مًمف أبٞمف يمٜمػ

م اح٤مل هبذا اًمتٖمذي ُمـ يتخٚمص  .اعمِمٌقه أو احلرا

راً  سمٚمديمؿ ُمـ ؾُمئٚم٧م ُم٤م يمثػماً  راً  ُمرا  أؾم٠مل ومٙمٜم٧م اًم١ًمال، هذا ُمثؾ وشمٙمرا

: ًمف أىمقل ٓ،: اجلقاب يٙمقن أبٞمؽ؟ دار ظم٤مرج شمٕمٞمش أن شمًتٓمٞمع أن٧م هؾ :اًم٤ًمئؾ

 قمٚمٞمؽ، واضم٥م ومٝمذا خترج أن شمًتٓمٞمع أن٧م وم٢مُم٤م اًم١ًمال؟ هذا شم٠ًمل ح٤مذا أن٧م إذاً 

 شمٙم٥ًم أن شمًتٓمٞمع رضمالً  شمّمٌح طمتك ُمْمٓمر، وم٠من٧م خترج أن شمًتٓمٞمع ٓ أن٧م وإُم٤م

 .ضمٌٞمٜمؽ وقمرق يٛمٞمٜمؽ سمِٙمدّ  رزىمؽ



م   75 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙم٥ًم احلرا

 ومحًٌف يًتٓمٞمع ٓ يم٤من وُمـ اخلالص، ومقاضمٌف اخلالص، يًتٓمٞمع يم٤من ُمـ وم٢مذاً  

 اًمّمقرة ذم هذا اح٤مل، هذا ُمـ يتخٚمص أن اًمٜمٝم٤مي٦م ذم هدومف يْمع وأن يٜمقي أن

 .إومم

 إذا آظمر، شمٗمّمٞمؾ ًمف ومٝمذا طمرام، ُم٤مًمف ُُمٝمدي هدي٦م شم٘مٌؾ إظمرى اًمّمقرة أُم٤م 

 ٟمّم٤مئح شم٘مديؿ ؾم٤مسم٘م٦م ًمف يٙمقن أن دون طم٤مُمدًا، ؿم٤ميمراً  اهلدي٦م ي٘مٌؾ إًمٞمف اعمُٝمدى يم٤من

 يٙمقن أن وخيِمك اًم٤ًمسم٘م٦م شمٚمؽ ًمف يم٤من وإذا هديتف، ي٘مٌؾ أن ًمف جيقز ومال اعمُْٝمِدي، هلذا

 سم٤مب ُمـ ىَمٌِٚمٝم٤م إذا أُم٤م ،-أجْم٤مً - ًمف جيقز ومال قمٜمف، ًمف وشمًٙمٞمت٤مً  ًمف ـمٕمامً  ُمٜمف هديتف ىمٌقل

 .ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال ُمققمٔمتف، قمـ شمٜمٗمػمه وقمدم ىمٚمٌف، شم٠مخٞمػ

  (11:  37:  51/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

 احلرام ادول فصوحى افتقبي تؽقن ـقػ

 احلرام؟ اح٤مل ص٤مطم٥م شمقسم٦م مت٤مم يٙمقن يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 وًم٧ًم احلرام، اح٤مل هذا قمـ َيـْخُرج أن: إول اصمٜملم، سمنمـملم يٙمقن :اًمِمٞمخ

 خيرج أن أقمٜمل وإٟمام وم٘مػماً، يم٤من وًمق ُمٕملم ًمِمخص يٕمٓمٞمف أن هق اخلروج هبذا أقمٜمل

 داقمل ومال اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ قمـ يمثػماً  وشمٙمٚمٛمٜم٤م اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ سمٕمض ذم ًمٞمٜمٗم٘مف قمٜمف

 .أوًٓ  هذا ومٞمٝم٤م، اًمٙمالم إلقم٤مدة

 قمز اهلل قمَم اًمذي احلرام اعمٙم٥ًم هذا ُمـ وضمؾ قمز اهلل إمم يتقب أن: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 إؾم٤ٌمب يم٤مٟم٧م ُمٝمام إًمٞمف، أظمرى ُمرة يٕمقد ٓ أن قمغم يٕمزم وأن ومٞمف، وضمؾ

ـْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٜمد يٙمقن وأن واًمٔمروف، َ  َيتَِّؼ  َوَُم  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  اح٤مل ُمـ اخلروج يٙمقن هٙمذا ،[3-5:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 ذقمٞم٦م، همػم أظمرى سمٓمري٘م٦م ُمٙمت٤ًٌمً  أو رسمقي٤مً  ُم٤مًٓ  اح٤مل هذا يم٤من ؾمقاء احلرام،

ُم٦م، اًمٜم٤ًمئٞم٦م وإًَْم٦ًٌِم واعمخدرات يم٤مخلٛمر اعمحرُم٦م إؿمٞم٤مء يٌٞمٕمقن يم٤مًمذيـ  اعمَُحرَّ

 .ذًمؽ وٟمحق
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م اح٤مل هذا ُمـ اخلروج ـمريؼ هق هذا  .احلرا

   (11:  55: 51/  593/  واًمٜمقر اهلدى)

م دم بف ؾوّتـجر حالًٓ  موفف رأس ـون مـ  ُمـحرَّ

 سف، طمالل ُم٤مًمف وأصؾ همٜم٤مء، وأذـم٦م ومٞمديق ٕذـم٦م سم٤مئع رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 يّمٜمع؟ ومامذا وضمؾ، قمز اهلل إمم يتقب أن وأراد اعمحرُم٦م، اًمتج٤مرة هذه ذم سمف وم٤مشمَّـجر

 ظمػماً؟ اهلل ومجزايمؿ يّمٜمع، ُم٤مذا أم ًمٖمػمه وإضمٝمزة إذـم٦م يٌٞمع أن ًمف أجحؾ

 اعمحرم؟ اًمٜمقع ُمـ يمٚمٝم٤م قمٜمده اًمتل إذـم٦م :اًمِمٞمخ

 .اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .إراىم٦مً  شُمراق يم٤مخلٛمر طمرىم٤ًم، ُيـْحِرىمٝم٤م :اًمِمٞمخ

 .رء قمٜمده سم٘مل ُم٤م أومٚمس وًمق :ُمداظمٚم٦م

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٛمٕم٧م يمٜم٧م إذا اعمُْٗمٚمِس، همػم اًمٜم٤مضمح هق هذا :اًمِمٞمخ

 اعمٗمٚمس ٓ،: ىم٤مل. ُمت٤مع وٓ ًمف درهؿ ٓ ُمـ ومٞمٜم٤م اعمٗمٚمس: ىم٤مًمقا  اعمٗمٚمس؟ ُمـ أتدرون»

 هذا، ضب وىمد ي٠ميت ًمٙمٜمف اجل٤ٌمل، يم٠مُمث٤مل طمًٜم٤مت وًمف اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت ُمـ ومٞمٙمؿ

 ُمـ وهذا طمًٜم٤مت، ُمـ وهذا طمًٜم٤مشمف، ُمـ هذا ومٞم٠مظمذ هذا، ُم٤مل وأظمذ هذا، وؿمتؿ

 ذم وَمُٓمِرح قمٚمٞمف وَمُٓمِرطم٧م ؾمٞمئ٤مهتؿ ُمـ ُأظمذ رء، طمًٜم٤مشمف ُمـ َيٌؼ مل إذا طمتك طمًٜم٤مشمف،

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ُمٕمٜمقي٤ًم، همٜمل يٙمقن ٓزم هق ُم٤مدي٤ًم، ُمٗمٚمس هذاش اًمٜم٤مر

 ش.اًمٜمٗمس همٜمك اًمٖمٜمك وًمٙمـ اًمٕمرض، همٜمك اًمٖمٜمك ًمٞمس»

 .اًمٜمٗمس همٜمل يٙمقن أن جي٥م هق: إذاً 

 طمرج؟ ومال اًمٜم٤مومٕم٦م، إؿمٞم٤مء سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م يًجؾ أن اؾمتٓم٤مع وإن :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس هب٤م، يٜمتٗمع قمٚمٞمٝم٤م ؾمجؾ إذا :اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م
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 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (17:  79: 13/   593/  واًمٜمقر اهلدى)

 ظـ شمافف جيقز ؾفؾ ضعوًمو يل وؿدم مسؾاًم  أًخو زرت إذا

 اصساه؟ وممـ مصدره

 وممـ ُمّمدره قمـ ؾم١ماًمف جيقز ومٝمؾ ـمٕم٤مًُم٤م زم وىمدم ُمًٚماًم  أظًم٤م زرت إذا :ُمداظمٚم٦م

 اؿمؽماه؟

 ذاك ُمـ ىمدم اًمذي اًمٓمٕم٤مم يم٤من إذا آظمر، إمم شم٘مديؿ ُمـ إُمر خيتٚمػ :اًمِمٞمخ

 هل ومٞمٝم٤م اًمذسم٤مئح أن قمٚمٞمٝم٤م يٖمٚم٥م واًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم اعمًٚمؿ أظمٞمف إمم اعمًٚمؿ

 يٙمقن يم٠من ذًمؽ، ظمالف قمغم إُمر يم٤من إن أُم٤م ًمٚم١ًمال، هٜم٤م داقمل ومال إؾمالُمٞم٦م ذسم٤مئح

 إٓ هٜم٤مك يذسمحقن ٓ أهنؿ وُمٕمٚمقم اًمٙمٗم٤مر سمالد ُمـ سمٚمد ذم ًمٚمٓمٕم٤مم اعم٘مدم ُمثاًل  اعمًٚمؿ

 يمثػًما  يت٤ًمءل اًمتل اًمٚمحقم سمٕمض إًمٞمف شمًتقرد وًمٙمـ إؾمالُمل سمٚمد ذم يم٤من أو ٟم٤مدًرا،

 إًمٞمف ىمدم اًمذي اعمًٚمؿ هلذا احل٤مًمتلم ه٤مشملم ومٗمل ىمتٞمٚم٦م، أم ذسمٞمح٦م هل هؾ: طمٙمٛمٝم٤م قمـ

 ذم اًم٘مقي اًمِمؽ وضمقد سم٥ًٌم ىم٤مئؿ اًم١ًمال قمغم اًمداومع ٕن ي٠ًمل: أن اًمٓمٕم٤مم ذاك

 ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٕمرف ٓ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد أُم٤م ىمتٞماًل، أم ذسمٞمًح٤م اًمٚمحؿ هذا يمقن

 .اًم١ًمال قمدم ومٞمف وم٤مٕصؾ اًمٚمحقم هذه

 اًمدٟمامرك، دضم٤مج شم٠متٞمٜم٤م هٜم٤م قمٜمدٟم٤م ُمثاًل  اًمٌالد ذم يقضمد! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

٤ًٌم اعمًٚمٛملم وهم٤مًم٥م إؿمٞم٤مء، وهذه اًمٗمرٟمز اًمؼمازيؾ،  إنقاع، هذه يِمؽمون شم٘مري

 .ُم٤مٟمع أجًْم٤م ومٝمؾ

 إًمٞمف شمرد سمٚمد ذم أو أضمٜمٌل سمٚمد ذم يٙمقن أن إُم٤م: ىمٚم٧م هذا، قمـ أضم٧ٌم أن٤م :اًمِمٞمخ

 .وهذا هذا قمـ أضم٧ٌم وم٠من٤م ؿمؽ، وومٞمٝم٤م اًمٚمحقم هذه ُمثؾ

 (11:51:31/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 57 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٤مرة اًمٕمٛمٚم٦مدم 

 جتورة ُيتَّخذ وٓ فؾرضورة إٓ يؽقن ٓ افعؿؾي رصف

 سمٚمد ذم قمالىم٦م ًمف سمٚمد ذم يٕمٞمش إٟم٤ًمن يٛمٙمـ ٓ أىمقل أن٤م وم٤مإلٟم٤ًمن وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 ي٘م٤مل هٜم٤م ٕنف دم٤مرة: ذًمؽ يتخذ ُم٤م إٟمف اًم٘مّمد ًمٙمـ ،قمٛمٚم٦م ُيـَحّقل يْمٓمر أنف إٓ آظمر

 يٕمٛمؾ سمدو ُم٤م يم٤من إذا يمٚمٝم٤م دم٤مرشمف وظمن ُم٤مًمف، ظمن وإٓ يٕمٜمل اًميورات، طمٙمؿ ذم

 .اًميوري٦م اعم٤ٌمدرة ه٤مي

  (. :..5. : 5/ 78/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼـوت بلشفؿ افتعومؾ وحؽؿ افقرؿقي بوفعؿؾي افتجورة حؽؿ

ء اًمتج٤مرة هؾ: ؾم١مال  طمرام، أم طمالل أهق وٟمحقهؿ يم٤مًمّمٞم٤مروم٦م اًمُٕمْٛمٚم٦م سمنما

 اح٤مًمٞم٦م؟ اًمًقق ذم اًمنميم٤مت أؾمٝمؿ ويمذًمؽ

 اًمتج٤مري٦م إؾمٝمؿ سم٤مٕجش وٓ اًمقرىمٞم٦م، سم٤مًمٕمٛمالت اًمتج٤مرة ٟمرى ٓ :اًمِمٞمخ

 مجٞمٕم٤م، ٟمٕمٚمؿ يمام اًمقرىمٞم٦م، اًمٕمٛمالت أن اًمقرىمٞم٦م: سم٤مًمٕمٛمالت يتٕمٚمؼ سمام ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم

 .ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس

 هذه وًمٙمـ ىمٞمٛم٦م، ًمف اًمدٟمٞم٤م ذم اح٤مدة ُمـ ؿمئ أيَّ  أن: اًمذاشمٞم٦م سم٤مًم٘مٞمٛم٦م  وأقمٜمل 

 ُمثال اًم٘مٓمٕم٦م ىمٞمٛم٦م اًمٜمجػ ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م ىمٞمٛم٦م احلديد ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م ىمٞمٛم٦م شمتٗم٤موت، اًم٘مٞمٛم٦م

 أو ىَمٚم٧َّم ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م اعمٕم٤مدن هذه يمؾ اًمٗمْم٦م، اًمٜمح٤مس هذا إعمٜمٞمقم اعمٕمدن ُمـ

 ىمٞمٛم٦م هل٤م أجْم٤م ومٝمذه قمٚمٞمٝم٤م، سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ُمٜمٝم٤م آؾمتٗم٤مدة يٛمٙمـ اًمتل اًمٌٞمْم٤مء اًمقرىم٦م يَمُثَرت،

 .ذًمؽ وٟمحق ص٘م٤مًمتٝم٤م ُمت٤مٟمتٝم٤م صمخ٤مٟمتٝم٤م ًمًاميمتٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم أجْم٤م ختتٚمػ صمؿ ذاشمٞم٦م،

 ُمـ آؾمتٗم٤مدة طمدود ذم طمتك ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت ًمٙمـ 

 إوراق هذه -ُمثالً – شمرون وم٠منتؿ اقمت٤ٌمري٦م، ىمٞمٛم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م وإٟمام قمٚمٞمٝم٤م، اًمٙمت٤مسم٦م

 اًم٘مٞمٛم٦م طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ضمًدا، ُمت٘م٤مرب واًم٘مٞم٤مس احلجؿ طمٞم٨م ُمـ شمٙمقن ىمد اًمٕمٛمالت،

 أجـ ُمـ وهٙمذا، ىمٞمٛم٦ًم، أهمغم ًمٙمـ طمجام، أصٖمر ورىم٦م شمٙمقن ىمد ضمدا، ضمدا ُمتٗم٤موت



 55   دم٤مرة اًمٕمٛمٚم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هذه ـمٌٕم٧م اًمتل اًمدوًم٦م قُمْرف ُمـ اًمتٗم٤موت؟ هذا ضم٤مء أجـ وُمـ اًم٘مٞمؿ هذه ضم٤مءت

 .يمٚمف اًمٕم٤ممل ذم ًمٚمتٕم٤مُمؾ وـمرطمتٝم٤م اًمٕمٛمٚم٦م

 يم٤مٟمقا  خلٗمتٝم٤م، اًمتٕم٤مُمؾ ًمتًٝمٞمؾ اسمتدقمٝم٤م: ُمـ اسمتدقمٝم٤م طمٞمٜمام اًمٕمٛمالت هذه وأصؾ 

٤ًٌم هل٤م ضمٕمٚمقا  ىمد  سمٜمؽ ذم اًمذه٥م ُمـ ظم٤مص٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ورىم٦م يمؾ ويم٤من اًمذه٥م، ُمـ ٟمّمٞم

ٟم٦م ذم اًمذه٥م وشمقومر ًمَِتَٞمنُّ  ومٕمال: يقُمئذ اعمٛمٙمـ ُمـ ويم٤من اًمدوًم٦م، شمٚمؽ  اًمدوًم٦م، ظمزا

 .ذًمؽ ًمف شمٞمن سم٤مًمقرق، اًمذه٥م يًتٌدل أن اإلٟم٤ًمن أراد إذا

ر ح٤م ُمرسمقـم٦م هل اًمٕمٛمالت هذه إًذا وم٘مٞمٛم٦م  ٠ٌّم ُمـ هل٤م شَمَ٘مدَّ  ذم اًمذه٥م ُمـ اعمَُخ

ٟم٦م  ي٤ًموي إردين اًمديٜم٤مر -واىمٕمٌل  ُمث٤مل- أن اإلٟم٤ًمن ي٠مظمذ طمٞمٜمام  اًمدوًم٦م، ظمزا

ىمٞم٦م، دٟم٤مٟمػم صمالصم٦م اًمٞمقم ىمٞم٦م احلرب ىمٌؾ يم٤من قمرا  اًمديٜم٤مر ُمـ أهمغم اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر اًمٕمرا

 .يمٌػم وسمتٗم٤موت مت٤مُم٤م ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م أن أصٌح إردين،

 يمذا زائد، أردين سمديٜم٤مر قمراىمل ديٜم٤مر ؾم٤مسم٘م٤م يِمؽمي سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمت٤مضمر يِمؽمي ومحلم 

ىمٞم٦م دٟم٤مٟمػم صمالصم٦م يِمؽمي أن   سمقرق؟ ورق يِمؽمي هؾ أردين، سمديٜم٤مر قمرا

 اًم٘مٞمٛم٦م يِمؽمي يِمؽمي؟ ُم٤مذا إًذا ىمٞمٛم٦م، ًمف ًمٞمس اًمقرق هذا ٕن ٓ، :اجلقاب

 وشمٕمٚمق وشمٜمخٗمض وشمرشمٗمع شمٜمزل اًم٘مٞمٛم٦م هذه أن يرى ًمٙمٜمف اًمٕمٛمالت، هبذا اعم٘مدرة

 .وهٙمذا

 ويٜمزل يٕمٚمقا   اًمذي ًمٙمـ ويٜمزل، يٕمٚمقا  اًمذي هق ًمٞمس هذا، اًمقرق ىمْمٞم٦م: إًذا 

 ومٞمٝم٤م شمقضمد اًمتل آىمتّم٤مدي٦م سم٤مٕنقاع -اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمروف هق يمام- يتٕمٚمؼ ُم٤م هق

 ..اًمدوًم٦م

 وًمذًمؽ وٟمّمٞمٌؽ، طمٔمؽ سم٤مًم٘مامر،: أوًٓ  شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف اًمٕمٛمالت هذه وم٠مصٌح 

 وٓ شمٕمٚمٛمقن، يمام ذوط ًمف وهذا سمٕملم، قمٞمٜم٤م سمذه٥م ذه٥م ُمت٤مضمرة ًمٞم٧ًم هب٤م اعمت٤مضمرة

 .وهٙمذا ُمتامصمال ومٞمجقز سمٗمْم٦م ومْم٦م وٓ ذقم٤م، ومٞمجقز شمٗم٤موؾ وإن سمٗمْم٦م ذه٥م هق

سم٤م شم٠مظمذ أن شمًتٓمٞمع ُم٤م اًمٞمقم إمم ؿمئ هق إٟمام   اهلٌقط ؾم٥ٌم هق ُم٤م سحي٤م، ضمقا

 .ومٞمٝم٤م اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل إؾمٝمؿ سمٜمٗمس صٚم٦م ًمف وهذا اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ واًمٜمزول
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 سم٠من قمٚمامً  وهٙمذا، صمٛمٜمف ُّيٌط يقم وذم صمٛمٜمف يٕمٚمقا  يقم ومٗمل ُيْٓمرح أن اًمًٝمؿ 

 .آظمر قمٞم٥م هل٤م اعم٤ًممه٦م ذم اعمِم٤مريم٦م

 ًمف يقوع حت٘مٞم٘مف ُيراد ُمنموع أّي  أن اًمقاىمع، ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ اًمت٠مؾمٞمس أول ذم 

 أجْم٤مً  يم٠مهن٤م إؾمٝمؿ هذه ومتّمٌح اًمنميم٦م، هلذه اعم٘مدرون ُيَ٘مِدره ُم٤م طم٥ًم قمغم أؾمٝمؿ،

 يمٛمثال واىمٕم٦م، ذيم٦م إمم إؾمٝمؿ هذه سمٕمد شُمـَحّقل ومل اًمًقق قمغم شمٕمرض سمْم٤مقم٦م

 إؾمٝمؿ هذه شمّمٌح أن وم٘مٌؾ آظمر، ؿمئ ٕي أو ٕدوي٦م ُمٕمٛمؾ أو ًمٚمًٞم٤مرات ُمٕمٛمؾ

 ٕن ح٤مذا: سمٕمٞمٜمف، اقمت٘م٤مدي ذم اًم٘مامر هق ومٝمذا وشُمِمؽمى، شم٤ٌمع واىمٕمٞم٦م ذيم٦م طم٘مٞم٘م٦مً 

 وٟمحق قمنمة إٓ سمامئ٦م أو وقمنمة سمامئ٦م إُم٤م يِمؽمى ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ُمثال ىمٞمٛمتف اًمذي اًمًٝمؿ

ء ظمٗم٤مء، وٓ ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ ُمٙمِمقوًم٤م رسم٤م ومٞمف ص٤مر ومٝمذا ذًمؽ،  وأيمثر سم٠مىمؾ اًم٘مٞمٛم٦م ومنما

 سمٌٞمع اًمتٕم٤مُمؾ طم٘مٞم٘م٦م قمـ اًمٜم٤مس همٗمٚم٦م ًمقٓ إٟم٤ًمن، قمغم خيٗمك ٓ ُمنموط رسم٤م هق هذا

 .ذًمؽ ٟمحق أو ُمٕمٛمؾ أو دم٤مرة إمم شُمَتَحّقل أن ىمٌؾ إؾمٝمؿ

 أظمرى، ُم٤مدة إمم شُمـَحّقل إؾمٝمؿ هذه طمٞمٜمام احل٤مل، ـمٌٞمٕم٦م ذم ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م ًمٙمـ 

 سمٞمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ذًمؽ، ٟمحق أو ُمّمٜمع أو ُم٤م سمْم٤مقم٦م ذم دم٤مرة ذيمرٟم٤م يمام وهل

 يرشمٗمع أن هذا ممٙمـ ىم٤مئام، ؿمٞمئ٤م شمٌٞمع وإٟمام دٟم٤مٟمػم أو دراهؿ شمٌٞمع ٓ ٕنؽ جيقز: إؾمٝمؿ

 .يٜمخٗمض وأن ؾمٕمره

 أن سمديٜمٝمؿ اًمتٛمًؽ قمغم اًمٖمٞمقريـ اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م أظمرى ُمِمٙمٚم٦م يٌ٘مك ًمٙمـ 

 وح٤م اًمٌٜمقك، ذم شمقدقمف ومٝمل ُم٤مل، ًمدُّي٤م ذيم٦م يمؾ أن: اعمِمٙمٚم٦م هذه طماًل، هل٤م جيدوا

 ُم٤مل هل٤م يٙمقن أن ُمـ سمد ومال ُمثال، ظم٤مم وًمق اًمٌْم٤مئع ُمـ سمْم٤مقم٦م شمِمؽمي أن شُمريد

 هذه ومٛمـ سم٤مًمرسم٤م، شمتٕم٤مُمؾ سم٠من ًمٚمٌٜمقك[ ُمٕم٤موٟم٦م] ومٞمف وهذا اًمٌٜمقك، ُمـ سمٜمؽ ذم ُمرصد

 رسمقي٤م شمٕم٤مُمؾ ذًمؽ ذم ٕن إؾمٝمؿ:  هذه اؾمتالم ذم اعمِم٤مريم٦م جيقز ٓ أجْم٤م احلٞمثٞم٦م

 .أن  اًمقىم٧م ؾم٤مقمدين  سمٞم٤من ُمـ اًمٜمٗمس ذم ُم٤م هذا اًمٌٜمقك، ُمع اًمتٕم٤مون سم٥ًٌم
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 بقع جيقز ؾفؾ افؼديؿي وأبؼً جديدة ظؿؾي افدوفي أصدرت إذا

 افعؽس أو بوفؼديؿ اجلديد

 اخلٚمٞم٩م طمرب وسمٕمد أثٜم٤مء اًمٕمراق ذم طمدث ُم٤م شمٕمٚمؿ أن٧م! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

ىمٞم٦م احلٙمقُم٦م أصدرت أن ومحدث اًمٕمراىمل، آىمتّم٤مد شمدهقر ُمـ  ٟم٘مدي٦م قمٛمٚم٦م اًمٕمرا

 اًمٕمراق ظم٤مرج ذم اًمتج٤مر سمٕمض أن ومحدث اًم٘مديٛم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م أجْم٤مً  وأب٘م٧م ضمديدة،

 اًم٘مديؿ وم٤ٌمًمديٜم٤مر وضمديد، ىمديؿ سمًٕمريـ سمْم٤مئع يٌٞمٕمقٟمٜم٤م شمريمٞم٤م أو إردن دم٤مر: ُمثؾ

ء ويمذًمؽ اجلديد، اًمديٜم٤مر ُمـ أىمؾ  سمًٕمر اًم٘مديؿ ذم ُمثالً  يم٤مًمدوٓر اًمّمٕم٦ٌم اًمٕمٛمٚم٦م ذا

ء ويٗمرق سمًٕمر، واجلديد ء قمـ ىمديٛم٦م سمٕمٛمٚم٦م اًمقاطمد اًمدوٓر ذا  اًمدوٓر ذا

 هذا يِمٛمؾ اجلديد، ُمـ أىمؾ واطمد قمراىمل ديٜم٤مر شم٘مري٤ٌمً  اجلديدة سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمقاطمد

 ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام وهمػمه٤م، اًمٖمذائٞم٦م اًمٌْم٤مئع مجٞمع قمغم اًمقوع

 ُمـ أو اجلديدة اًمٕمٛمٚم٦م أصدرت اًمتل اًمدوًم٦م ُمـ ٟم٤مسمع اًمٗمرق هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

  اًمتج٤مر؟

 . قمٜمدٟم٤م اًمٕمٛمٚم٦م ُمقطمدة اًمدوًم٦م اًمتج٤مر، ُمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

  يم٤مًم٘مديٛم٦م؟ اجلديدة: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 . رواشم٥م شمٕمٓمل ٕهن٤م اًمدوًم٦م: قمٜمد يم٤مًم٘مديٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اجلديدة اًمٕمٛمٚم٦م أن إردن وذم شمريمٞم٤م ذم اًمذيـ اًمتج٤مر يٕمت٘مدون اًمٜم٤مس :ُمداظمٚم٦م

، ذم ُمٓمٌققم٦م همػم ٕهن٤م اًمدوزم: اًمٌٜمؽ ُمـ ُمدقمقُم٦م همػم  اًم٘مديؿ اًمٜم٘مد ومٞمٕمتدون ؾمقينا

 . هق

 . دوًمٞم٤مً  اعمٕمتٛمد :اًمِمٞمخ

 ُمٓمٌقع هذا اجلديد يٙمقن: يٕمٜمل اجلديد، ُمـ أقمغم ىمٞمٛمتف يٙمقن ومٚمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 . هل٤م رصٞمد همػم ُمـ.. ُم٘م٤مسمؾ سمدون ـمٌٕم٤مت اًمٕمراق ذم

 ...شمٚمٖمك وىمد :ُمداظمٚم٦م
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 ذم ..اجلديدة واًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديؿ، ُمـ يٗمرىمقن ٓ هؿ :ُمداظمٚم٦م

وم٦م  ضمديد؟ أم ىمديؿ قمراىمل ديٜم٤مر: زم ىم٤مل وم٤مًمٍماف قمراىمل، ديٜم٤مر أسف اًمٍما

 ٕن سمديٜم٤مر: ديٜم٤مر سم٠مس ٓ اًمٕمراق داظمؾ وقمٜمدٟم٤م احلٙمقُم٦م قمٜمد ومٝمق يًٛمٞمف، ُمّمقر

 . هذا وُمـ هذا ُمـ عمقفمٗمٞمٝم٤م رواشم٥م شمٕمٓمل اًمدوًم٦م

 . واطمد سمًٕمر ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 أن حيت٤مج قمٜمدُم٤م اًمت٤مضمر أن أصٌح قمٜمدُم٤م احل٤مًم٦م ومٌٝمذه واطمد، سمًٕمر :ُمداظمٚم٦م

 اًمديٜم٤مر قمٚمٞمف يّمٕم٥م وطمٞمدان اعمٜمٗمذان ٕن شمريمٞم٤م: أو ُمثالً  إردن ُمـ سمْم٤مئع يًتقرد

 اًمديٜم٤مر ٟمٗمس.. اًمديٜم٤مر يِمؽمي اًمت٤مضمر أن هذه اًمٔم٤مهرة ُمـ طمدث وم٤مًمذي اًم٘مديؿ،

 . سم٤مًمٗمْم٦م واًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م قمٜمدٟم٤م خيتٚمػ ومٝمٜم٤م وسمٗم٤مرق، اجلديد يِمؽمي اًم٘مديؿ

 . ومٕمالً  ُمِمٙمٚم٦م فم٤مهرة هذه واهلل، :اًمِمٞمخ

 اًمرسم٤م ُم٤ًمئؾ ذم ٟمدظمؾ أن ٟمخ٤مف سمٍماطم٦م، طمالً  هل٤م ٟمجد وٓ ُمِمٙمٚم٦م، :ُمداظمٚم٦م

 ! اًمرسم٤م هق ُم٤م شمٕمٚمؿ وأن٧م

 اجلديدة اًمٕمٛمٚم٦م هبذه اعمت٤مضمرة جيقز ٓ ،أنف أقمٚمؿ واهلل زم يٌدو اًمذي أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚم٦م سمثٛمـ اجلديدة اًمٕمٛمٚم٦م يِمؽمي أن ىمديٛم٦م قمٛمٚم٦م قمٜمده يم٤من عمـ جيقز ٓ: سمٛمٕمٜمك

  اجلقاب؟ واوح هٜم٤م إمم اًم٘مديٛم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ أىمؾ اجلديدة

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدك ًمٞمس.. ضمديدة قمٛمٚم٦م قمٜمدك يم٤من إذا: وهق جيقز اًمٕمٙمس ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .طم٤مضم٦م شمِمؽمي أن وشمريد ىمديٛم٦م، قمٛمٚم٦م

 ىمٞمٛم٦م ري٘مدِ  فأنٗم رهمؿ هق ،احل٤مضم٦م شمٚمؽ ُمٜمف شمِمؽمي أن شمريد أن٧م اًمذي وم٤مًمت٤مضمر 

 أن ًمؽ جيقز طم٤مضمتؽ ًم٘مْم٤مء وم٠من٧م اًم٘مديؿ، اًمديٜم٤مر ُمـ سم٠مىمؾ اجلديد اًمديٜم٤مر هذا

 يِمٌف هذا اًم٘مديٛم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م قمـ اًمًٕمر ومرق ُمع ،اجلديدة سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمٌْم٤مقم٦م شمِمؽمي

 ًمٚمح٤مضم٦م إٓ ،ورىمٞم٦م سمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م سف جيقز ٓ: ٟمحـ ٟم٘مقل يمام مت٤مُم٤مً 

 .واًميورة
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 اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم هق يمام اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه ٕن جيقز: ومال هب٤م اعمت٤مضمرة أُم٤م 

 ُمـ اعمدظمر: ىمديامً  ي٘م٤مل يم٤من ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اقمت٤ٌمري٦م ىمٞمٛمتٝم٤م إٟمام ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس

 .هذه اًمٕمٛمٚم٦م دوًم٦م ذم اًمقرىمٞم٦م ًمٚمٕمٛمالت اًمذه٥م

 أوؾمع هل ،واجلديد اًم٘مديؿ سملم اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر ذم ٓطمٔمتٝم٤م اًمتل وم٤معمِمٙمٚم٦م

 قمٛمٚمٞم٦م طمٞم٨م اًمٖمريب، قمـ ومْمالً  اًمٞمقم اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم اعمٕمرووم٦م اًمٕمٛمالت ذم سمٙمثػم

: أىمقل هذا أن٤م سمٞمٜمام هذا، قمغم ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مرف أقمامل يمؾ سم٠مظمرى اًمٕمٛمٚم٦م وشمٌديؾ سف

 اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمؾ يمام ُمثالً  اعمت٤مضمرة طمدود ذم أُم٤م ،احل٤مضم٦م طمدود ذم إٓ جيقز ٓ

  اخلٚمٞم٩م طمرب اٟمتٝم٤مء سُمٕمٞمد يٛمٙمـ سم٠منف - إؿم٤مقم٦م أؿمٞمٕم٧م صمؿ اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر ٟمزل طمٞمٜمام

 ذهٌقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ىمدياًم، ؾمػمشمٗمع أو ارشمٗمع اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر أن إؿم٤مقم٦م فمٝمرت -

 .ومخنوا صحٞمح همػم ظمؼم هذا سم٠من ومقضمئقا  وإذا ،اؿمؽموا

ء ومٞمدظمؾ   يمام وٟمّمٞمٌؽ طمٔمؽ مت٤مُم٤مً  اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ُمـ أظمرى سمٕمٛمٚم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ذا

 .ي٘مقًمقن

 ذم وإٟمام ،ُم٤ٌمطم٦م يم٤مًمتج٤مرة ضم٤مئزة ٟمراه٤م ٓ ٟمحـ ،ٟمٗمًٝم٤م اًمٍمف ومٕمٛمٚمٞم٦م ًمذًمؽ 

 اًم٘مديؿ اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر ُمقوقع ذم قمٜمدي اجلقاب اًم٘م٤مقمدة سمٜمٗمس احل٤مضم٦م، طمدود

ىمٞم٦م دٟم٤مٟمػم ُمثالً  ظم٤مرج ُمـ يِمؽمي أن اًم٘مديؿ اًمديٜم٤مر ًمّم٤مطم٥م جيقز ومال واجلديد،  قمرا

 يمثٛمـ اجلديد اًمديٜم٤مر هذا صمٛمـ ومٞمٙمقن ،اًمٕمراق ومٞمٝم٤م يدظمؾ ذًمؽ وسمٕمد ،صمٛمٜم٤مً  سم٠مىمؾ

 . أقمٚمؿ واهلل اًمتٗمّمٞمؾ هق هذا هذا، جيقز ٓ  اًم٘مديؿ اًمديٜم٤مر

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 (11:  35:  53/ 555/واًمٜمقر اهلدى) 

 افبقعي يرد أن فؾؿشسي طفر افعؿؾي رصف بعد

 قمغم واومؽمىم٤م دوٓر، أضمٜمٌٞم٦م قمٛمٚم٦مً  ٟم٘مداً  آظمر إمم سم٤مع رضمؾ: رضمالن: ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 ـمٚم٥م صمؿ أىمؾ، هق اًمًقق ذم اًمدارج اًمًٕمر أن ًمٚمٛمِمؽمي اشمْمح ؾم٤مقم٤مت سمٕمد اًمًٕمر،

 ٓ؟ أم اًمٌٞمع رد ًمٚمٛمِمؽمي جيقز هؾ اًمٌٞمٕم٦م، هذه طمٙمؿ ُم٤م اًمٌٞمٕم٦م، رد
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 ُم٤م طمتك اًمت٘م٤مسمض اًمِم٤مرع أوضم٥م ح٤مذا اًمٌٞمع، وىمع يمٞمػ ًمٙمـ جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اخلالف هذا ُمثؾ ي٘مع

ء؟ اًمٌٞمع يم٤من يمٞمػ اًمت٘م٤مسمض؟ وىمع هؾ  واًمنما

  .وم٘مط إضمٜمٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م سمس ىُمٌَِْم٧م ٓ، :ُمداظمٚم٦م ضمقاب

 ُم٘م٤مسمؾ؟ :اًمِمٞمخ

 .سمٕمد ومٞمام يدومع أن ُم٘م٤مسمؾ :ُمداظمٚم٦م ضمقاب

 وـمٜمٞم٦م؟ قمٛمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 .وـمٜمٞم٦م قمٛمٚم٦م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م ضمقاب

 .طم٤مضم٦م ىمْم٤مء يم٤من وإٓ دم٤مرة، هذه :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚم٦م ُيًٚمػ أن طم٤مضم٦م،ومٕمٚمٞمف ًم٘مْم٤مء يم٤من وإن سم٤مـمؾ، سمٞمع ومٝمق دم٤مرةً  يم٤من إن

 .أظمر قمـ يؽماضمع أن ٕطمدمه٤م جيقز وٓ اًمٌٚمدي٦م،

  (11:  53:  58/ 585/واًمٜمقر اهلدى)

 افؼرض ؿقؿي ؾؼقَّام ؿرًضو رجؾ مـ يؼسض أن أراد رجؾ

 ؿقؿتف رد رده إذا حتك بوفذهى

 حمؾ إمم مجٞمٕم٤مً  ومذه٤ٌم ي٘مؽمض، أن أراد أو ىمرو٤مً  رضمؾ ُمـ اىمؽمض رضمؾ :ؾم١مال

 ىمٞمٛم٦م ٟمٗمس وأقمٓم٤مه أجْم٤ًم، ًمف ىُمِٞمؿ يقومٞمف أن أراد إذا طمتك اح٤مل، هذا ىمٞمٛم٦م ًمُٞمَ٘مِٞمام ذه٥م

 صحٞمح٦م؟ صقرة هذه هؾ اعمحٚمٞم٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م هذا اًمذه٥م

 .ـمٞم٥م رء وهذا ُمٕمٚمقم، صحٞمح٦م :اًمِمٞمخ

  (11:  53:  58/ 585/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افقرؿقي بوفعؿالت ادتوجرة حؽؿ

 اٟمخٗمض ىمد اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م اًمٚمػمة أن شمٕمٚمٛمقن يمام !اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 قمغم وأظمذ سمٜمؽ ُمـ ًمػمة ُمٚمٞمقن اؿمؽمى ٛمـومٞم اًمنمع طمٙمؿ ومام ،اًمًقق ذم ؾمٕمره٤م

 ذًمؽ ذم رأجٙمؿ ومام زائد، سمًٕمر يٌٞمٕمٝم٤م صمؿ اًمٚمػمة ؾمٕمر يرشمٗمع طمتك ُم١مضمؾ ٤مؿمٞمٙمً  ذًمؽ

  ظمػما؟ اهلل وضمزايمؿ

 طمدود ذم إٓ هب٤م اًمتٕم٤مُمالت وٓ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة أرى ٓ :اًمِمٞمخ

 يت٤مضمر أن وأُم٤م طم٤مضم٤مشمف، وي٘ميض ٗمًفٟم اإلٟم٤ًمن يًٚمؽ ًمٙمل وم٘مط اًميوري٦م اًمٔمروف

 اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سمٕمض ومٞمٝم٤م شمْمٓمرب اًمتل إوو٤مع هذه ُمثؾ ذم وسمخ٤مص٦م هب٤م

سمً   هذه ذم لرأج هذا واعم٘م٤مُمرة، اعمخ٤مـمرة سم٤مب ُمـ هب٤م اعمت٤مضمرة جيٕمؾ يٙم٤مد ٤ماوٓمرا

 هذا ذم اعم٘مدار هذا ومحًٌٜم٤م ،اعمج٤مًمس سمٕمض ذم سمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م وىمد اعم٠ًمخ٦م

 . اًمقىم٧م

 (11:79:17/ب33: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افقرؿقي بوفعؿالت افتجورة

 ُم٘مدرة ىمٞمٛمتٝم٤م: اًمذهـ ذم اعمقوقع ًمػمؾمخ ٟمٙمرر أن، اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 قمٛمٚم٦م سمٖمػم شمتٕم٤مُمؾ أنؽ شمتّمقر ٓ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م شمتٕم٤مُمؾ قمٜمدُم٤م وم٠من٧م سم٤مًمذه٥م

 .ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م ًمف ًمٞمس اًمقرق هذا ٕن ذهٌٞم٦م:

 زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت: وهل ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمخٚمص هٜم٤م ُمـ

 أن اًمٜم٤مس سمٌٕمض إُمر وصؾ يم٤من وإن زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م يقضمد ـمٌٕم٤مً  زيم٤مة؟ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أو

 .زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس: إؾمػ ُمع ي٘مقًمقا 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜم٤مه اًمذي اًمٗم٘مف قمٜمدهؿ ًمٞمس اًمذيـ اعمذهٌٞملم اًمٜم٤مس سمٕمض

 يٗم٘مف ظمػماً  سمف اهلل يرد ُمـ»: ط ىمقًمف يمٛمثؾ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم

 وم٘مٝمف مهللا»: اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمٛمف ٓسمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ودقم٤مئف شاًمديـ ذم
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 ٦مومْم هل ٓ اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه: قلي٘م قمٜمده وم٘مف ٓ ومٛمـ شاًمت٠مويؾ وقمٚمٛمف اًمديـ ذم

 ُمـ أهن٤م أؾم٤مس قمغم إٓ اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وٓ ومٞمٝم٤م اًمتٗم٤موؾ جيقز وم٢مذاً  ذه٥م هل وٓ

 .اًمتج٤مرة قمروض

 اًمنمـملم اؾمتحْم٤مر ُمـ هذه واحل٤مًم٦م سمد ومال احل٘مٞم٘م٦م هذه إذاً  اؾمتحيٟم٤م وم٢مذا

 .سمٞمٜمٝم٤م اًمتٗم٤موؾ جيقز ٓ أنف ورىمٞم٦م سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م سف قمٜمد اعمذيمقريـ

 ٟمقع وهٌقط اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سمٕمض ارشمٗم٤مع: أن احل٤مض اًمٕمٍم ُمِم٤ميمؾ ُمـ

 .اًمٕمٛمالت هذه ُمـ آظمر

 ُمـ ٟم٤مس سمف يّم٤مب ًمٗم٘مر اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ ؾم٤ٌٌمً  يم٤من اًمذي واهلٌقط آرشمٗم٤مع هذا 

 ُمٕمروف وهذا ضمدًا، ضمداً  ُمٗمرط سمٖمٜمك أو ُمنموع، اًمٖمػم اًمٗم٤مطمش اًمرسمح ذم اًمٓم٤مُمٕملم

 سم٤مًمٕمٛمالت اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سف: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمذًمؽ إؾمػ: ُمع مجٞمٕم٤مً  ًمديٙمؿ

 احل٤مضم٦م طمدود ذم اإلٟم٤ًمن يٍمف وإٟمام ذقم٤ًم، جيقز ٓ أُمر هذا ،ًمٚمتج٤مرة اًمقرىمٞم٦م

 ،ّم٧مظُم رَ  ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م أنف اًمًقق يٜمٔمر أنف أُم٤م ُمٜمٝم٤م، ًمف سمد ٓ اًمتل واًميورة اعمٚمح٦م

 هذه شمرشمٗمع يقُم٤مً  يؽمىم٥م طمتك سم٤معماليلم ٟم٘مؾ مل إذا سم٤مًٕمقف ويِمؽمي اًمًقق ومٞمٜمزل

 ُمـ سمٙمثػم أودى اًمذي هق اًمٓمٛمع وهذا اجلِمع هذا وهٙمذا، ومٞمٌٞمٕمٝم٤م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت

 .اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ُمقوقع يم٤من هذا اإلومالس، إمم اًمٙم٤ٌمر إهمٜمٞم٤مء اًمٜم٤مس

  (11:  17: 13/   798/  واًمٜمقر اهلدى)

 افربقيي فألصـوف افػؼفوء بعض تقشقع

 اعمٙمٞمالت يمؾ ومٞمف وم٠مدظمؾ اًمًت٦م اًمرسمقي٦م إصٜم٤مف وؾمع اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 ..يمذًمؽ وإثامن اعمٓمٕمقُم٤مت ُمـ

 ذم ضم٤مء يمام ومٝمق اًمتقؾمع ُمـ سمد وٓ يم٤من وإذا حمٛمقد همػم أراه عؾمُّ قَ شمَ  هذا :اًمِمٞمخ

 وُمقزوٟم٤مً  ُمٙمٞمالً  يم٤من ومام شواًمقزن اًمٙمٞمؾ ويمذًمؽ»: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض

 ..اعمذيمقرة اًمًت٦م إصٜم٤مف ذم يٚمحؼ
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 .اعمٓمٕمقُم٤مت ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (11:  17: 13/   798/  واًمٜمقر اهلدى)

 دم افذهى ظذ معتؿدة افقرؿقي افعؿالت بلن افؼقل ظذ إيراد

 ؿقؿتفو

وم٦م ُم٠ًمخ٦م قمغم يم٢مؿمٙم٤مل! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  . اًمٍما

  ُم٠ًمخ٦م؟ :اًمِمٞمخ

وم٦م، :ُمداظمٚم٦م  شمٕمد مل اًمٜم٘مدي٦م وإوراق هذه اًمدٟم٤مٟمػم يٕمد مل: اًمٞمقم ىمٞمؾ ًمق اًمٍما

 . وآىمتّم٤مد واًم٘مٝمر واًم٘مقة سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م ُمدقمقُم٦م أن هل وإٟمام ،سم٤مًمذه٥م ُمدقمقُم٦م

 . ىمٞمؾ وىمد :اًمِمٞمخ

 اًمٜمٔمري٤مت وأن أصٚمف، ذم خمتٚمٗم٤مً  احلٙمؿ جيٕمؾ هذا وم٤ٌمًمت٤مزم ىمٞمؾ، وىمد :ُمداظمٚم٦م

 ىمديؿ ُمقديؾ هذا: ي٘م٤مل يمام اًمذه٥م ؿمٖمٚم٦م أن اًمٌمء هذا شم١ميمد اعمٕم٤مسة آىمتّم٤مدي٦م

 وسم٤مهلٞمٛمٜم٦م واًمٜم٤مر وسم٤محلديد سم٘مقهت٤م ًمٙمـ ،ذه٥م قمٜمده٤م يقضمد ٓ أُمريٙم٤م: يٕمٜمل أن

 .هذا ُمـ رء أو اًمٕم٤ممل ذم واطمد اًمرىمؿ هق دوٓره٤م ويمذا، واًمٕمًٙمري٦م اًمٜمقوي٦م

تٓمٞمع اًمذي اجلقاب هق ومام   اعم٠ًمخ٦م؟ أصؾ ذم اًم٘مقل هبذا قمٚمٞمٜم٤م اعمًتدل سمف ٟمجٞم٥م أن ًٟم

 . اعم٘م٤مُمرة: وهق اجلقاب ُمـ ٟمقع ؾمٌؼ أفمـ :اًمِمٞمخ

  يٕمٜمل؟ آظمر وضمف إذاً  هق، هذا :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ٓ ،احلؼ إمم اًم٤ًمُمع صدر ٟمنمح ىمد أنٜم٤م: يٕمٜمل يمام ،ووقح ومٞمف يقضمد ٓ ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

تٓمٞمع  أو شمرسمح أو ختن دم٤مرة: ي٘مقل ىمد دم٤مرة، هذه واهلل: ًمؽ ي٘مقل سمٞم٘ملم، صدره ٟمنمح أن ًٟم

 . رء
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 .اًمتج٤مرة همػم اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ذم اًم٘مقل ًمٙمـ صحٞمح، هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

ن  ُمريٙمل اًمدوٓر ذيمرت أن٧م ٔا  اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م وأن اًمٕم٤ممل، ذم ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م أىمقى أنف ٕا

 ؾمٞم٤مؾم٦م أن ُمٕمل شمٕمٚمٛمقن أفمٜمٙمؿ وًمٙمـ اجلٛمٚم٦م، ذم ُمًٚمؿ يمالم ومٝمذا وٕمٗم٤مً، أو ىمقةً  دوًمتٝم٤م شمتٌع

 . أجْم٤مً  اًمٕمٙمس شمرى وىمد اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ؾمٕمر ختٗمض أن أطمٞم٤مٟم٤مً  شمرى ىمد ٟمٗمًٝم٤م اًم٘مقي٦م اًمدوًم٦م

 . أن حيدث يمام :ُمداظمٚم٦م

 . أن هق يمام ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 . أن حيدث يمام :ُمداظمٚم٦م

 هق اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ويٌ٘مك واعم٘م٤مُمرة، اعمخ٤مـمرة حت٧م داظمٚم٦م اًم٘مْمٞم٦م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 . اعمٚمح٦م واحل٤مضم٦م اًميورة طمدود ذم

 (11:  39:  55/ 555/واًمٜمقر اهلدى) 

 دم إخر افشقخ رأي] افقرؿقي بوفعؿالت افتجورة حؽؿ

 [ادسلفي

 ..أو ؾمٜمدات أو قملم ومٞمٝم٤م رأجٙمؿ ُم٤م اًمقرىمٞم٦م، تاًمٕمٛمال :ُمداظمٚم٦م

 ىمري٥م قمٝمد إمم يم٤مٟمقا ! اعمِم٤ميمؾ ُمِمٙمٚم٦م.. اًمٞمقم اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ُمِمٙمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 ُمـ اًمٌٜمقك ذم رصٞمد ٟمًٛمٞمف؟ ُم٤مذا هل٤م: أي يم٤مًمًٜمدات، اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت يٕمتؼمون

 ٟم٘مقًدا يم٤مٟم٧م ًمق يمام ٟمٕمتؼمه٤م أن جي٥م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه إن: ٟم٘مقل ومٙمٜم٤م اًمذه٥م،

 ُمِمٙمٚم٦م ضم٤مءت صمؿ سمٛمثؾ، ُمثاًل  إٓ هب٤م سم٤مًمذه٥م يِمؽمى أن جيقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم ذهٌٞم٦م،

 ذم ىمٌؾ وُمـ إردن، ذم أظمػًما  وىمع يمام اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٕمٛمالت هذه هٌقط اعمِم٤ميمؾ

 !سمٞمص طمٞمص ذم اًمٜم٤مس ومقىمع وهٙمذا، ؾمقري٤م ذم ىمٌؾ وُمـ اًمٕمراق،

ن  اًمٕمٛمالت هذه ُمع أنٗمًٜم٤م ٟمٕم٤مُمؾ يمٞمػ ٟمدري وُم٤م أخٖمل، اًمرصٞمد ذاك سم٠من ؾمٛمٕمٜم٤م ؤا

 هل٤م ىمٌؾ ُمـ ٟمٕمتؼمه٤م يمٜم٤م يمام ٟمٕمتؼمه٤م مل إن ٕنٜم٤م! اعمِم٤ميمؾ ُمِمٙمٚم٦م إهن٤م: سمحؼ وأىمقل اًمقرىمٞم٦م،

 قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اًمقرق ومٝمذه ورق اقمتؼمٟم٤مه٤م إذا ٟمٕمتؼمه٤م؟ ومامذا سمحًٌف، يمؾ اًمذه٥م ُمـ رصٞمد
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 ومْم٦م،: أي ورىم٤ًم، ٟمٕمتؼمه٤م زيم٤مة، قمٚمٞمف ًمٞمس أجًْم٤م نُمٕمد يم٠مي اًمقرق ُمٕمدن اقمتؼمٟم٤م إذا.. زيم٤مة

 .ٓ ويمذًمؽ

ن رء أىمقل ؾم٤مسمً٘م٤م يمٜم٧م احل٘مٞم٘م٦م  يمٞمػ أدري ٓ طمػمان، رضمٕم٧م أىمقل ُم٤م ُمتقىمػ أن٤م ؤا

 هٌقـمٝم٤م وُمع ضمٝم٦م، ُمـ اًمذه٥م ُمـ هل٤م رصٞمد ٓ أن قمرومٜم٤م أن سمٕمد اًمٕمٛمٚم٦م هذه ُمع ٟمتٕم٤مُمؾ

ردين اًمديٜم٤مر قمرومتؿ وم٠منتؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم، وارشمٗم٤مقمٝم٤م  اًمديٜم٤مر شم٘مري٤ًٌم ؾمٜم٦م ُمٜمذ يم٤من طمتك هٌط يمٞمػ ٕا

ردين ٤موي ٕا ردين اًمديٜم٤مر هٌط ؾمٕمقدي٦م، ري٤مٓت قمنم ي  ؾمٕمقدي٦م اًمري٤مٓت صمٚم٨م ؾمٕمر إمم ٕا

 .ري٤مٓت سمخٛمس اًمديٜم٤مر: يٕمٜمل وؾمٓم٤ًم، ص٤مر ىمٚمٞماًل  ارشمٗمع صمؿ ديٜم٤مر، ي٤ًموي

 أن ي٘مقًمقن يمام ُمقوققمٞم٦م دراؾم٦م قمٜمده يم٤من إذا اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمًدا أرضمق أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

تٗمٞمده٤م طمتك اعمِمٙمٚم٦م هذه ذم رأجف يٗمٞمدٟم٤م  .ُمٜمف ًٟم

 (11:31:31/ (5) ضمدة ومت٤موى)

 بعؿؾي صقؽو يستؾؿ أن ظذ كؼديو مبؾًغو افكاؾي ذـي إظطوء

 أخرى بؾد

 إطمدى إمم ُمثاًل  أطمدٟم٤م يذه٥م أن جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

وم٦م ذيم٤مت  شمٕمٓمٞمف أن قمغم درهؿ ُم٤مئ٦م ُمثاًل  ويٕمٓمٞمٝم٤م سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ ٓ واًمتل اًمٍما

 ذم يمام سمٞمد يد اًمٌٞمع ذم يٙمقن أن يٗمؽمض ٓ وهؾ اعمٍمي، سم٤مجلٜمٞمف اًم٘م٤مهرة ذم ؿمٞمؽ

 .رسمقي٦م ُم١مؾم٦ًم ـمريؼ قمـ إٓ يٙمقن ًمـ اًم٘م٤مهرة ذم آؾمتالم سم٠من قمٚماًم  احلدي٨م،

 ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه أن أفمـ ومٞمام مجٞمًٕم٤م قمٜمدٟم٤م ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 هذه ٕن اًمقرىمٞم٦م: هذه اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ ظمػم اًمذاشمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م طمٞم٨م ُمـ سمٞمْم٤مء ورىم٦م ذاشمٞم٦م،

 هذه ىمٞمٛم٦م وإٟمام ومٞمٝم٤م، ُم٤م رء يمت٤مسم٦م ذم اإلٟم٤ًمن ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد أن ممٙمـ اًمٌٞمْم٤مء اًمقرىم٦م

 قمغم دوًم٦م ومٙمؾ اًمذه٥م ُمـ هل٤م ادظمر ُم٤م وهل آقمت٤ٌمري٦م اًم٘مٞمٛم٦م ذو اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت

 طمٞمٜمام أنٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه ٟمًتحي وًمذًمؽ اًمذه٥م، ُمـ قمٛمالهت٤م ذم رصدت ُم٤م طم٥ًم

 ُمـ ىمٞمٛم٦م ًمف آظمر سمٌمء ىمٞمٛم٦م ًمف ؿمٞمًئ٤م ٟمحـ ٟمِمؽمي ٓ ُمثٚمٝم٤م سم٠مظمرى ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م ٟمِمؽمي

٤ًٌم ٟمِمؽمي احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمحـ وإٟمام اًمرسمقي٤مت ُمـ ًمٞمًت٤م اًمٕمٛمٚمتلم ُمـ يمؾ أن صمؿ ضمٝم٦م،  ذه
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ًٓ  سمٞمد يدي يٙمقن أن يٜمٌٖمل هذا أن: اًم١ًمال ومجقاب وًمذًمؽ سمذه٥م،  ذيمرشمف ح٤م أو

 وهق اًمذه٥م، ُمـ هل٤م ادظمر ح٤م ىمٞمٛمتٝم٤م وإٟمام ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس هذه اًمٕمٛمٚم٦م أن ُمـ آٟمًٗم٤م

 سمد ٓ اًمذي اًميوري اًمٍمف طمدود ذم إٓ اًمٕمٛمالت هبذه اعمت٤مضمرة جيقز ٓ أنف

 يمؾ ذم صمؿ..ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمٕمٛمالت هذه أن ذيمرشمف اًمذي ًمٚم٥ًٌم ُمٜمف ًمإلٟم٤ًمن

 سمٕمض ُمّمدره٤م يم٤مٟم٧م إذا ؾمٞمام ٓ اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سمٕمض ذم وهٌقط صٕمقد ُمـ يقم

 سم٤معم٘م٤مُمرة، يٙمقن ُم٤م أؿمٌف اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هبذه اًمتٕم٤مُمؾ ومتّمٌح اًمْمٕمٞمٗم٦م، اًمدول

 قمغم سمٞمد يًدا يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٕنف... جيقز ٓ أنف: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب أرى هلذا

 ..ذه٥م إصؾ أن اقمت٤ٌمر

 (11:11:75/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افعؿؾي وبقع افكاؾي حمالت حؽؿ

وم٦م حمالت طمٙمؿ هق ُم٤م: هٜم٤م ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  اًمٕمٛمٚم٦م؟ وسمٞمع اًمٍما

وم٤ًم:سَّ  يٙمقن أن ُمًٚمامً  ٟمٜمّمح ٓ :اًمِمٞمخ  : اصمٜملم ًمًٌٌلم ا

وم٤مً  يٙمقن أن يريد ُمـ أن :إول  جيقز ٓ وُم٤م جيقز ومٞمام وم٘مٞمٝم٤مً  يٙمقن أن جي٥م سا

ومقن واًمٞمقم اًمٍمف، ُمـ  يتٕمٚمؼ سمام ظم٤مص٦م ،اًمٗم٘مف قمـ يٙمقٟمقن ُم٤م أبٕمد اًمٍما

 .سمٛمٝمٜمتٝمؿ

وم٦م، ذم اًمنمع أطمٙم٤مم يٚمتزم أن اًمتٛمٙمـ ًمّمٕمقسم٦م :افثوين وإمر  ٕن ذًمؽ اًمٍما

: ُمٕم٤مدن صمالصم٦م شمتج٤موز ٓ وهل ُمٕمدٟمٞم٦م، قمٛمالت طمقل يدور يم٤من ىمديامً  اًمٍمف

 .واًمٜمح٤مس واًمٗمْم٦م اًمذه٥م

 ويداً  ،سمٛمثؾ ُمثالً  إٓ سمٞمٕمف جيقز ٓ اًمذه٥م أن اًمًٜم٦م ذم ُمٕمرووم٦م أطمٙم٤مم وهٜم٤مك 

 ًمٙمـ ُمٗم٤موٚم٦م، ٓ سمٛمثؾ وُمثالً  ٟم٘مد، يٕمٜمل سمٞمده يداً  اًمٗمْم٦م أي اًمقِرق ويمذًمؽ ،سمٞمد

 اًمٗمٚمقس يمذًمؽ اًمتٗم٤موؾ، ُمع سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م اًمذه٥م شمِمؽمي أن ًمؽ جيقز

 ُمـ إوًملم اعمٕمدٟملم سملم اعمٗم٤موٚم٦م ومٞمجقز ٟمح٤مس هل وإٟمام ومْم٦م وٓ ذه٤ٌمً  ًمٞم٧ًم اًمتل

 اًمٕمزيزيـ اعمٕمدٟملم هذيـ اًمٞمقم أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ اًمٜمح٤مس وهق اًمث٤مًم٨م واعمٕمدن ضمٝم٦م
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 وًمٞمس ىمٞم٦مرَ اًمقَ  اًمٕمٛمٚم٦م هق اعمٓمروح وإٟمام ،اًمًقق ذم ُمٓمروح همػم واًمٗمْم٦م اًمذه٥م

 صٕمقد ذم اًم٘مامر ُمثؾ اًمٞمقم شمِم٤مهدون يمام اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه ِرىمٞم٦م،اًمقَ  اًمٕمٛمٚم٦م

 ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م يت٤مضمرون اًمذيـ اًمٜم٤مس يٕمرض وهذا وٟمزول، ارشمٗم٤مع ذم وهٌقط،

 سم٤مًمٖمٜمك اًمٜم٤مس ه١مٓء ُمـ يمثػم ُأصٞم٥م ُم٤م ويمثػماً  ،ًمٚمٛم٘م٤مُمرة سمؾ ًمٚمٛمخ٤مـمرة، سمؾ

 ًمف وهذا ووح٤مه٤م، قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اعمدىمع ًمٚمٗم٘مر أو ،ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اًمٗم٤مطمش

وم٦م سم٠من ٟمٜمّمح ٟمحـ وإٟمام ،ومٞمف ًمٚمخقض أن جم٤مل ٓ ـمقيؾ سمح٨م  ًمٞم٧ًم هذه اًمٍما

 إٓ اًمٌٚمدي٦م قمٛمٚمتٝمؿ يٍمومقا  أن ٟمٜمّمحٝمؿ ٓ اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم ،ُمنموقم٦م ُمٝمٜم٦م

 سمد ومال ،آظمر سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ يذه٥م يم٠من ،ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمتل اًميوري٦م اعمٚمح٦م ًمٚمح٤مضم٦م

 وارشمٗم٤مقمٝم٤م همالئٝم٤م اٟمتٔم٤مر يمذا قمٛمٚم٦م شمِمؽمي أن أُم٤م اًمٌٚمد، ذًمؽ سمٕمٛمٚم٦م قمٛمٚمتف يٌدل أن

 وًمق ،ذقم٤مً  ظم٤مهة دم٤مرة ومٝمذه ُمثاًل، شمّمقرت ُم٤م سمٕمٙمس شمّم٤مب ىمد صمؿ ،ذًمؽ وٟمحق

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  ُم٤مدة راسمح٦م يم٤مٟم٧م

 (11:  55:  75/ 771/واًمٜمقر اهلدى)

 افقرؿقي بوفعؿالت افتجورة

 قمغم اعم٠ًمخ٦م هذه أقمروقا  هلؿ وىمٚمٜم٤م اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اظمتٚمٗمقا  إظمقه هٜم٤مك :اًم٤ًمئؾ

   طمرُمٝم٤م ُمـ وهٜم٤مك طمّرُمٝم٤م ُمـ وهٜم٤مك طَمّٚمٚمٝم٤م ُمـ ومٝمٜم٤مك ٟم٤مس، اًمِمٞمخ

 . أجقه :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٛمٚم٦م :اًم٤ًمئؾ

 . أجقه :اًمِمٞمخ

 إذا طمتك قمٜمدي، اًمٕمٛمٚم٦م هذه وسم٘مٞم٧م ًمٌٜم٤مٟمٞم٦م، قمٛمٚمف اؿمؽمي٧م أن٤م ومرضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 هذا ٓ،: وىم٤مل آظمر رضمؾ وىم٤مم طمرام هذا: ًمف وىم٤مل رضمؾ وم٘م٤مم أبٞمٕمٝم٤م، طمتك ارشمٗمٕم٧م

: هلؿ ىمٚم٧م سمف، ويًتٜمٗمع ويٌٞمٕمف اًمذه٥م اًمرضمؾ يِمؽمي يمام طمالل هذا سمحرام ًمٞمس

 .اهلل قمغم ٟمزيمٞمف وٓ ظمػم قمغم وٟمحًٌف ٟمٕمٚمٛمف رضمؾ قمغم اعم٠ًمخ٦م هذه ؾم٠مقمرض
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 .اًمًٕمقدي٦م ُمـ قمٜمٝم٤م ؾُمئٚم٧م آٟمٗم٤مً  اعم٠ًمخ٦م هذه اخلػم، جيزيؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 سم٤مب ُمـ ٕهن٤م يُمِٚمٝم٤م: اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمُـَتج٤مرة جيقز ٓ :بوختصور واجلقاب

 .إًمٞمف ُم٤مؾّم٦م سمح٤مضم٦م هق ُم٤م يِمؽمي أو اإلٟم٤ًمن يٌٞمع أن وم٘مط جيقز وإٟمام اعم٘م٤مُمرة،

 يِمؽمي سمِّده ؾمٕمقدي٦م، قمٛمٚم٦م ُمٕمف هٜم٤م، إمم اًمًٕمقدي٦م ُمـ ضم٤مء ُمثالً  رضمؾ: يٕمٜمل 

 أردٟمٞم٦م، قمٛمٚمف إمم قمٛمٚمتف ُيـَحِقل يْمٓمر آظمره إمم ينمب سمده ي٠ميمؾ سمّده هٜم٤م سمْم٤مقم٦م

 إردٟمٞم٦م قمٛمٚمتف يٍمف أنف ومٛمْمٓمر هٜم٤مك إمم إردين ذه٥م إذا سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 .وهٙمذا اًمًٕمقدي٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م ويًتٌدهل٤م

 اعم١َُمًّمٗم٦م سم٤مًٕمقف ُمٜمٝم٤م ويِمؽمي اًمٗمالٟمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م شمٜمزل أن ئمـ ومٞمام يٜمتٔمر أنف أُم٤م 

 سمٖمػمه٤م واؾمتٌدهل٤م اًمًقق ذم أنزهل٤م أؾمٕم٤مره٤م ارشمٗمٕم٧م أهن٤م ؿمٕمر وم٢مذا قمٜمده، ويّدظمره٤م

 .سمٜمٗمًف اًم٘مامر هق ومٝمذا دواًمٞمؽ، وهٙمذا

  (11:  73: 51/   519/  واًمٜمقر اهلدى)

 هبو ادتوجرة بؼصد افعؿالت وبقع ذاء

ٟمٜم٤م أطمد أؾمت٤مذي :اًم٤ًمئؾ ء يريد رضمؾ إٟمف طمقل:  ؾم١مال قمٜمده ومٞمف إظمقا  قمٛمٚمف، ذا

... سمس أنف أؾم٤مس قمغم ضمدًا، رظمٞمص ص٤مر ؾمقىمٝم٤م يٕمٜمل سم٤مًمًقق أن رظمّم٧م ٕهن٤م

 ذًمؽ؟ جيقز ومٝمؾ ورىمٞم٦م، قمٛمٚمف ـمٌٕم٤مً  اًمٕمٛمٚم٦م، هذه سمٞمع ؾمٕمر

 .ذًمؽ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 هذا؟ قمغم اًمدًمٞمؾ ؿمق أؾمت٤مذٟم٤م، ذًمؽ دًمٞمؾ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه وأن دىم٦م، إمم حيت٤مج اعم٠ًمخ٦م هذه ومٝمؿ أنَّ : دًمٞمكم :اًمِمٞمخ

 اًمٌالد سم٤مظمتالف ىمٞمٛمتٝم٤م ختتٚمػ اقمت٤ٌمري٦م، ىمٞمٛمتف..إبٞمض اًمقرق يٕمٜمل ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م

 . واًمدول

 -إظمرى ُمـ أهمغم ىمٞمٛمتٝم٤م ؾمتٙمقن ُمثاًل، إظمرى ُمـ أصٖمر ُمثالً  وم٤مًمقرىم٦م

  -واوح
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 يمؾ سمٜمِمقف وإطمٜم٤م هل٤م، اعم٘مدر ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم وىمٞمٛمتٝم٤م اقمت٤ٌمريف، ىمٞمٛمتٝم٤م هذه: إذاً 

 ؾمقري٦م ًمػمات قمنم يم٤مٟم٧م اًمٌالد إمم أن٤م ضمٞم٧م ح٤م ُمثالً  اًمًقري٦م، وم٤مًمِٚمػمة سمًٕمر، يقم

 .-أيمؼم اهلل -ديٜم٤مر رسمع شم٤ًموي أن - ٟمٕمؿ أي -ديٜم٤مراً  شم٤ًموي

 سمؽمشمٗمع أن هل هل٤م، اعم٘مدر اًمذه٥م ىمٞمٛمتٝم٤م ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس أهن٤م دام ومام 

 .سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م سمٞمع يم٠منام إًمخ سمتٖمغم ح٤م وشمرظمص،

 . ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ

  سمٛمثؾ، ُمثالً  اًمت٤ًموي، قمغم إٓ، جيقز ٓ سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م وسمٞمع :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ

 .واًمرظمٞمص سم٤مًمٖم٤مزم اعمت٤مضمرة أرى ٓ: اًم٥ًٌم هلذا :اًم٤ًمئؾ

  (:.. :.. 55/  1/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افـؼديي بوفعؿالت ادتوجرة

 اؿمؽميٜم٤م[ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمتج٤مرة جيقز ٓ أنف: ]شم٘مقل ومتقى ُمٜمٙمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م أن :ُمداظمٚم٦م

ء وىمٗمٜم٤م اًمٗمتقى ؾمٛمٕمٜم٤م اؿمؽميٜم٤م ومٚمام اًمٕمٛمٚم٦م، سمٕمض  .اًمٌٞمع ووىمٗمٜم٤م اًمنما

 أم  ُمٕمٜم٤م ُم٤م ٟمٌ٘مل ومٝمؾ[ يمثػماً  إُمر شمدهقر صمؿ] اؿمؽميٜم٤مه٤م يمٜم٤م أُمقال قمٜمدٟم٤م أن 

 ؟.وٟمخٚمص ٟمٌٞمع

 أو اًمتدهقر يزداد أن جيقز اهلل، يٗمٕمؾ ُم٤م شمدري ُم٤م ٕنف وختٚمص: شمٌٞمع ٓ :اًمِمٞمخ

 .إُمر يتحًـ أو ي٘مػ

 اعمت٤مضمرة: جيقز ٓ ٟم٘مقل أن قمغم وحتٛمٚمٜم٤م ٟمحٛمٚمٝم٤م، ٟمحـ اًمتل اًمٗمٙمرة ومٝمٛم٧م أن٧م 

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  يمام ذه٥م ُمـ هل٤م يرصد سمام ىمٞمٛمتٝم٤م.. هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م هذه ٕن

 .ىمديامً 

 .. سم٤معم٘م٤مُمرة -اًمزُم٤من هذا ذم وسمخ٤مص٦م- أؿمٌف هق هب٤م وم٤معمت٤مضمرة 
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ة ُمثالً  إُمريٙمل يم٤مًمدوٓر اًم٘مقي٦م اًمٕمٛمالت سمٕمض ُمثالً  شمرى أن٧م  خيٗمْمقه ُمرَّ

 .هذه اًمٙمٌػمة اًمدوًم٦م ُمّمٚمح٦م طم٥ًم ُمٕمٜم٤مه وهذا يرومٕمقه، وُمرة

 سمؽ وإذا ؾمػمشمٗمع، أنف شمٔمـ اًمذي ًمٚمقىم٧م ُمثالً  شمّمؼم وم٠من٧م ُم٘م٤مُمرة، هذه: وم٢مذاً  

 هٜم٤مك يقضمد يم٤من ًمق احل٘مٞم٘م٦م ذم هل ًمٙمـ ُم٘م٤مُمرة، هذا فمٜمٜم٧م، ُم٤م سمخالف شُمّم٤مب

 ٓ وهذا ُمتٗم٤مواًل، سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م سمٞمع سم٤مب ُمـ ؾمتٙمقن يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م، ُمًت٘مرة قمٛمٚم٦م

 .اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م سمٍميح جيقز

 واًميورة احل٤مضم٦م طمدود ذم إٓ جيقز ٓ اًمٍمف: ٟم٘مقل ٟمحـ هذا أضمؾ ومٛمـ 

 .ومال هب٤م اعمت٤مضمرة أُم٤م يٕمٜمل،

  (:.. 53:  55/  71/  واًمٜمقر اهلدى)

 بوفعؿالت ادتوجرة

 ذم يٕمٜمل اًمًقداء اًمًقق ذم اًمتٕم٤مُمؾ جيقز هؾ: ي٘مقل ي٠ًمل ؾم٤مئؾ :ُمداظمٚم٦م

 إُمر؟ وزم ُٕمر خم٤مًمػ هب٤م اًمتٕم٤مُمؾ وهؾ اًمٍمف،

 ذم وٓ اًمًقداء اًمًقق ذم ٓ جيقز، ومال هذا سم٤مًمٍمف اًمتٕم٤مُمؾ أُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اًمٌٞمْم٤مء

 شمٜمتٌٝمقا  أن جي٥م ومرق، ٓ يٕمٜمل ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه ٕن

 دمد يمٜم٧م طمٞم٨م اًمزُم٤من، ُمـ ؾمٜم٦م ىمٌؾ يم٤من ُم٤م وسملم أن، اًمٍمف سملم ومرق ٓ هلذا،

وملم أبقاب ا  ُم٤مذا؟ اٟم٘مٚم٧ٌم أن اًمٌٞمْم٤مء، اًمًقق هذه زسم٤مئٜمٝم٤م، وشمًت٘مٌؾ ُمٗمتح٦م، اًمٍَمَّ

 .ؾمقداء ؾمقق إمم

 قمغم ومْمالً  يقُمئذٍ  جيقز ٓ دم٤مرة، سف اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمُٕمُٛمالت اًمتٕم٤مُمؾ يٙمـ مل يقُمئذٍ 

 .اًمٞمقم هذا
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 ُمع هذه إُمر، وزمّ  خم٤مًمٗم٦م وهل اًمزُم٤من، هذا ذم شُمَِم٤مع اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م هذه أُم٤م

 ٓ اإلؾمالم، إمم اًمدقم٤مة ُمـ أهنؿ يزقمٛمقن اًمذيـ اًمدقم٤مة، ُمـ يمثػماً  يًتٖمٚمٝم٤م إؾمػ

 .إُمر وزم خم٤مًمٗم٦م جيقز

ٌَْٖم٦م ُم٤م ًمٙمـ إُمر، وزم ُيـخ٤مًمػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ُمٕمٝمؿ أىمقل أن٤م   صٗم٦م ُم٤م ِص

 اًمقزم؟ هذا

 سم٤مًمتّمقف، قمالىم٦م ًمف ُمقوقع إمم هب٤م ٟمٜمت٘مؾ ىمًٛملم، اًمقٓي٦م أن شمٕمرومقا  أنتؿ

 .شاًمِمٞمٓم٤من وأوًمٞم٤مء اًمرمحـ أوًمٞم٤مء سملم اًمٗمرق» رؾم٤مًم٦م َأخَّػ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ أن شمٕمرومقن

 أيمثر يم٤مًمٜمن، وٓ يم٤مًمّم٘مر، وٓ اجلق ذم يٓمػمون أهنؿ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يزقمؿ أوًمٞم٤مء ومٗمل 

 .وهٙمذا سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ُمٙم٦م، ذم اًمٔمٝمر ويّمكم هٜم٤م ُيّْمٌِح سمحٞم٨م ذًمؽ، ُمـ

 .اًمرمحـ أوًمٞم٤مء وًمٞمًقا  اًمِمٞمٓم٤من، أوًمٞم٤مء ُمـ؟ أوًمٞم٤مء وًمٙمـ أوًمٞم٤مء، ه١مٓء

 ؼ،دُمِم أزىم٦م ذم ُمتٔم٤مهرـي ه١مٓء، ُمـ ٟم٤مؾم٤مً  رأى ُمرة ذات اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسـم سم٠من وم٘م٤مًمقا  

همالل، ُمًٚمًٚمقن وهؿ شم٘مري٤ٌمً  ىمرون ؾمٌٕم٦م يٛمٙمـ ىمٌؾ هذا  ذم اًمْمخ٤مم سم٤مٕوم٤مقمل وُُمَٖمٚمَّٚمقن سم٤ٕم

 .اًمٜم٤مس يرهٌقن أقمٜم٤مىمٝمؿ

وم٤مقمل هذه اًمٓمريؼ، ؿمٞمقخ أي اًمِمٞمقخ، أبٜم٤مء سم٠مهنؿ يتٔم٤مهرون اإلره٤مب، وهبذا   ٓ ٕا

 .ؿمٞمٓم٤مٟمٞمف سمحٞمؾ ًمٙمـ اًمٜم٤مر، يدظمٚمقن وومٕمالً  اًمٜم٤مر، يدظمٚمقن وأهنؿ شميهؿ،

 وظم٤مص٦م: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٤مهلل إيامٟمف ًم٘مقة :اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمرضمؾ هذا ًمٙمـ 

ـَ : ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ِذي ٌَُٚمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمؿْ  ومِٞمٜم٤َم ضَم٤مَهُدوا َواًمَّ  [.19:اًمٕمٜمٙمٌقت﴾ ]ؾُم

ـَ  ُرؾُمٚمَٜم٤َم ًَمٜمَٜمٍُمُ  إِٟم٤َّم: ﴿وىمقًمف ٟمْٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ذِم  آَُمٜمُقا  َواًمَِّذي  [.57:هم٤مومر﴾ ]اًمدُّ

اهؿ، ىمد يم٤من ُمػم، قمكم ودظمؾ حَتَدَّ  أدظمؾ أن أُريد أن٤م: ًمف وىم٤مل سمدُمِمؼ، يقُمئذ اًمٌٚمد أُمػم ٕا

ر، ه١مٓء ُمع  ُمٜم٤م اطمؽمق وُمـ يزقمٛمقن، يمام حيؽمىمقن وٓ ومٞمف، أنٗمًٝمؿ ُيٚمُْ٘مقن هؿ اًمذي اًمتَٜمَقُّ

 احلامم يدظمٚمقا  وأن قمٜمٝمؿ، اًمثٞم٤مب هذه سمٜمزع شم٠مُمر أن وهق واطمد، ذط زم وًمٙمـ اًمٙم٤مذب، ومٝمق

ؾ ًَّ قن سم٤مخلؾ، أبداهنؿ وشُمَٖم ًَ  اطمؽمق ومٛمـ اًمتَٜمّقر، ُمٕمٝمؿ أدظمؾ أن٤م صمؿ ٟمٔمٞمٗم٦م، سمٞمْم٤مء صمٞم٤مسًم٤م وُيْٙم

 .اًمٙم٤مذب ومٝمق
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 اسـم اًمِمٞمخ سم٠من قمرف أؾمامه٤م، ٤مئحٞم٦مسمٓم روم٤مقمٞم٦م يقُمئذٍ  واًمٓمري٘م٦م اًمٓمري٘م٦م، ؿمٞمخ ؾمٛمع ح٤م

 .اًمٜم٤مر ُمـ قم٤مزًم٦م سمامّدة وصمٞم٤مهبؿ أبداهنؿ ٜمقنَيْده وأهنؿ ودضمٚمٝمؿ، ه١مٓء ِهّ  يمِمػ شمٞمٛمٞم٦م

ن، قمرومتٛمقه٤م هذه اح٤مدة  اًمٜم٤مس، ُمـ أومراد ٓإ يٕمرومٝم٤م ٓ يم٤مًمًحر، يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ُمـ أُم٤م ٔا

طمالم، اًمٕم٘مقل وٕمٗم٤مء يًتٖمٚمقن  وُمٕمجزات، يمراُم٤مت أصح٤مب أهنؿ هلؿ وئمٝمرون وٕا

٥ٌم ٤مهبؿ سًم  ّههؿ يمِمػ شمٞمٛمٞم٦م اسـم اإلؾمالم ؿمٞمخ أن اًمٌٓم٤مئحٞم٦م ؿمٞمخ قمرف ومٚمام ًمٚمٓمريؼ، اٟمت

 اًمِمٞمٓم٤من أوًمٞم٤مء ومٝم١مٓء ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُي٤ٌَمري أنف اؾمتٕمداد قمٜمده ُم٤م إٟمف ىم٤مل اقمتذر،

 .اًمرمحـ أوًمٞم٤مء وًمٞمس

ُمقر أوًمٞم٤مء ٟم٘مٞمس أن ُٟمريدٓ : ٕىمقل أقمقد ن، ٕا  .اًمزُم٤من ذاك ذم اًمِمٞم٤مـملم أوًمٞم٤مء قمغم ٔا

 .ـم٤مقمتٝمؿ جي٥م اًمذيـ إُمر أوًمٞم٤مء هؿ ُمـ ذم اًمنمقمل احلٙمؿ ُأبلَِم  أن أريد ًمٙمٜمل 

 رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم اهلل يمت٤مب قمغم وًمِمٕمٌٝمؿ، وأُمتٝمؿ طمٙمٛمٝمؿ، ذم يٜمٓمٚم٘مقن اًمذيـ هؿ

 ُمـ ضم٤مؤوا اًمذـي اعمٚمقك سمٕمض ُمـ ؾمػمهؿ ؾم٤مر وُمـ اًمراؿمدون اخلٚمٗم٤مء يم٤من يمام ،ط اهلل،

 .سمٕمدهؿ

٤مم ه١مٓء  َوزمُّ  أُم٤م إـم٤مقمتٝمؿ، جي٥م اًمنميٕم٦م، حتٙمٞمؿ أقمٞمٜمٝمؿ، ٟمّم٥م يْمٕمقن اًمذيـ احلُٙمَّ

ُمر  ذم آٟمٗم٤مً  رأجتؿ يمام ووح٤مه٤م، قمِمٞم٦م سملم ُم٤م ويتٖمػّم  يتٓمقر اًم٘م٤مٟمقن وهذا سم٘م٤مٟمقن، حيٙمؿ ٕا

ٞمْم٤مء اًمًقق  .هق هق يزال ٓ واًم٘م٤مٟمقن ؾمقداء، ؾمقق إمم اٟم٘مٚم٧ٌم اًم

طمٙم٤مم ٟمُراقمل أن جي٥م ٟمحـ: أجْم٤مً  صٚمٞم٦م، اًمنمقمٞم٦م ٓا  ٓ هذه اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت أن ٕا

 اعمُٚمح٦م واحل٤مضم٦م اًميورة طمدود ذم إٓ ُمٙم٤من، أِي  وذم زُم٤من أِي  ذم أبداً  هب٤م اعمت٤مضمرة جيقز

 .ًمٚمٗمرد

ٞم٦م، سمالد ُمـ ُمثالً  ي٠ميت يمرضمؾ  ٚمد، هذا ذم يٕمٞمش أن يريد أضمٌٜم  يٍمف أن ًمف سمد ومال اًم

ٞم٦م، اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ضمٜم  .ُمْمٓمر هذا هٜم٤م، سمٕمٛمٚم٦م ٕا

ؾمقاق، ذم ُمْم٤مرسم٦م يّمػم ًَمـامَّ  ظم٤مص٦م أُم٤م  احلرب ووٕم٧م ح٤م اًمٕمراق، ىمّم٦م ُمـ وقمرومتؿ ٕا

ن اًمٕمراىمٞملم اًمٕمراىمٞم٦م اًمُٕمٛمٚم٦م سم٠منف ظمؼًما  اٟمتنم إيران، وسملم اًمٕمراق سملم هلل، واحلٛمد أوزاره٤م  ٔا

 أظمرى، سميسم٦م ومقضمئقا  ُم٤م وهقم٤من اًمٕمراىمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م واؿمؽموا اًمٜم٤مس ومريمض ؾمت٘مقى،

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م ومخنوا
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ُمقر، هذه ذم ُيت٤مضمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال يٕمٜمل، اعم٘م٤مُمرة هل ومٝمذه  طمدود ذم وإٟمام ٕا

 .وم٘مط اعمُٚمِّح٦م واحل٤مضم٦م اًميورة

  (11:  57: 75/ 559/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  55: 55/ 559/ واًمٜمقر اهلدى)

 بوفعؿالت ادتوجرة حؽؿ

 واًمًٕمر اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ يمٛمٞم٦م أن٤م اؿمؽمي٧م إذا سم٤مًمٕمٛمٚم٦م، اًمتج٤مرة ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 جيقز؟ هؾ.. أبٞمٕمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ُمثالً  ارشمٗمع إذا ُمٕملم،

 ..اعمت٤مضمرة جيقز ُم٤م.. جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .شمًٛمح ًمق ؿمٞمخ ي٤م اًمدًمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م يمثػماً  وهذا اصمٜملم، ًمًٌٌلم جيقز، ٓ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة :اًمِمٞمخ

 ىمٞمٛم٦م هل٤م هل ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت أن: إول اًم٥ًٌم.. ًمٌٞم٤مٟمف شَمَٕمّروٜم٤م

 سم٥ًٌم آقمت٤ٌمري٦م اًم٘مٞمٛم٦م هذه ًمٙمـ اًمقرىمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م هذه شُمّمدر دوًم٦م يمؾ قمٜمد اقمت٤ٌمري٦م

و٦م أصٌح٧م اىمتّم٤مدي٦م، فمروف أمهٝم٤م ُمـ اعمختٚمٗم٦م، اًمٔمروف  ًمٚمٝمٌقط ُُمَٕمرَّ

 .وآرشمٗم٤مع

 اًمٕمٛمالت سمٕمض ارشمٗم٤مع ومرص يؽمىمٌقن اًمذيـ اًمّمٞم٤مدون وم٤مًمتُّج٤مر وًمذًمؽ 

 هٌقـم٤مً  اعمتٗم٤موشم٦م إُمقر هذه يؽمصدون آظمره، إمم أظمرى قمٛمالت واٟمخٗم٤مض

 هق وهذا قمٔمٞمٛم٦م، ظم٤ًمرات خينون وشم٤مرةً  ـم٤مئٚم٦م، أرسم٤مطم٤مً  يرسمحقن ومت٤مرةً  وارشمٗم٤مقم٤ًم،

 ُمـ رصٞمد هل٤م يم٤من قمٛمٚم٦م يمؾ أهن٤م ىمديامً  أقمرف أن٤م اًمقرىمٞم٦م وم٤مًمٕمٛمٚم٦م.. اًم٘مامر ـمٌٞمٕم٦م

 ُمثالً  قمٜمده يم٤من إذا اًمٕمٛمٚم٦م هلذه اعم٘متٜمل أن سمحٞم٨م اًمدوًم٦م، سمٜمؽ.. اًمٌٜمؽ ذم اًمذه٥م

 ٓ اًمتل إوراق هذه ُم٘م٤مسمؾ ومٞم٠مظمذ اًمدوًم٦م شمٚمؽ سمٜمؽ إمم يذه٥م ديٜم٤مر، أو ري٤مل أخػ

 .اًمٗمْم٦م أو اًمذه٥م ُمـ ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م ًمف ُم٤م ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ي٠مظمذ.. ذاشمٞم٦م هل٤م ىمٞمٛم٦م



 57 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   دم٤مرة اًمٕمٛمٚم٦م 

 أِي  ذم اًمٌٜمؽ إمم ذه٧ٌم إذا أنؽ سمحٞم٨م قمٛمٚمٞم٤ًم، اًمرصٞمد هذا ُمثؾ يٌَؼ  مل أن أُم٤م 

 ًمؽ، يًتجٞمٌقن ومال ذه٤ٌمً  هذا ُم٘م٤مسمؾ أقمٓمقين وىمٚم٧م اًمٌٚمد ذًمؽ سمٕمٛمٚمتف يمٜم٧م، سمٚمد

 ٓ يقُمئذٍ  يم٤من.. اًمذه٥م ُمـ اًمٌٜمؽ ذم ُمدظمرة ىمٞمٛم٦م اًمقرىمٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚم٦م يم٤من آقمت٤ٌمر ومٌٝمذا

 أن٧م يمتٌتف ؾمٜمد ُمثؾ هذا ٕن ح٤مذا؟ سمٞمد، ويداً  سمٛمثؾ ُمثالً  إٓ سم٤مًمديٜم٤مر اًمديٜم٤مر سمٞمع جيقز

 أخػ.. سم٠مىمؾ أو سم٠ميمثر اًمًٜمد هذا ي٤ٌمع أن جيقز ٓ ديٜم٤مر، سم٠مخػ ووىمٕمتف ٟمٗمًؽ قمغم

 يمام اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هلذه يم٤من طمٞمٜمام ؾم٤مسم٘م٤ًم، إُمر يم٤من هٙمذا سمٞمد، يداً  سمٛمثؾ ُمثالً  ديٜم٤مر

 قمدم ًم٥ًٌم دمقز: ٓ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمت٤مضمرة أجْم٤مً  يقُمئذٍ  ومٙم٤من اًمذه٥م، ُمـ رصٞمد ىمٚمٜم٤م

ؼ  أن.. سمٞمد يداً  ٟم٘مداً  وهق اًمث٤مين اًمنمط حت٘مؼ قمدم وأطمٞم٤مٟم٤مً  ضمٝم٦م، ُمـ اعمامصمٚم٦م شَمـَح٘مُّ

 فمروف سم٥ًٌم وضمدٟم٤م وًمذًمؽ ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ ورق سم٘مل؟ ُم٤مذا اًمذهٌٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م ذه٧ٌم

 ُمرة هٌط ُم٤مًمٞم٦م ىمقة أىمقى ًمف يم٤من اًمذي اًمديٜم٤مر ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو طمرسمٞم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م

 أجرسمح اإلٟم٤ًمن يدري ٓ طمٞم٨م اًم٘مامر هق ومٝمذا يٜمخٗمض، وشم٤مرة يرشمٗمع شم٤مرة صمؿ واطمدة،

 ص٤مروا ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ُمع وىمٕم٧م وىم٤مئع وهذه خين، أم

: ُم٤م قمغم ٟمدُم٤مً  أيمٗمٝمؿ يٕمْمقن أصٌحقا  وآظمرون ُماليلم، أصح٤مب  ٕهنؿ ومٕمٚمقا

 .ـم٤مئٚم٦م ظم٤ًمئر ظمنوا

 سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة جيقز ٓ: ىمديامً  اًم٥ًٌم وًمذاك آٟمٞم٤ًم، اًم٥ًٌم هلذا ًمذًمؽ 

 اًميورة طمدود ذم إٓ جيقز، ٓ اًمٕمٛمالت هلذه اًمٍمف أن ذًمؽ وُمٕمٜمك اًمقرىمٞم٦م،

 إمم أو اًمٕمٛمرة إمم اًمذه٤مب وؿمؽ قمغم ُمثالً  رضمؾ أن٧م أقمٜمل.. ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمًٚمؿ سمد ٓ اًمتل

 اًمٕمٛمٚم٦م أي اًمٌٚمد، قمٛمٚم٦م ُمٕمؽ يٙمقن أن سمد ٓ وهٜم٤مك احلرام، اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م

ء ًمؽ يتٞمن ًمٙمل هٜم٤مك أو هٜم٤م إُم٤م شمٍمف أن ُمْمٓمر وم٠من٧م اًمًٕمقدي٦م  طمقائجؽ ذا

 وًمٙمـ اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات ٕن ُمٜمف: سمد ٓ هذا اًمٙمامًمٞم٦م، أو اًميوري٦م

 ىمٞمده٤م ُمـ سمد ٓ اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات.. ُمٓمٚم٘م٦م ومٝمٛمٝم٤م جيقز ٓ اًم٘م٤مقمدة هذه

ر اًميورة: »ىمقهلؿ وهق أٓ اًمٕمٚمامء ووٕمف اًمذي  إمم ُمثالً  سمح٤مضم٦م وم٠من٧مش سم٘مدره٤م شُمَ٘مدَّ

 أو ًمٚمح٩م ذه٧ٌم ُم٤م إذا ومٞمام اًمٍمف هبذا شمٜمتٗمع ًمٙمل ديٜم٤مر: مخًامئ٦م شمٍمف أن

 دٟم٤مٟمػم شمِمؽمي هٜم٤مك صمؿ ٓ،..! ديٜم٤مر سم٠مخػ ضمٜمٞمف أخػ شمِمؽمي أن ًمؽ جيقز ُم٤م ًمٚمٕمٛمرة،
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 يٙمقن إضمٜمٌل اًمٌٚمد ذم اًمديٜم٤مر ٕن هٜم٤مك: شمِمؽمي أظمرى مخًامئ٦م هٜم٤م اؿمؽميتف سمام

 .جيقز ومال اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ُمـ يمٚمف هذا أرظمص،

 .جيقز ٓ ومٝمذا واًمتج٤مرة ًمٚمرسمح أُم٤م وم٘مط، اًميورة طمدود ذم اًمٍمف: إذاً  

 (11:  57:  15/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾكاؾي حمالً  ؾتح

وم٦م ُمتجراً  أومتح أن أن٤م زم حيؼ :ُمداظمٚم٦م  عمـ إٓ أسف أٓ] اعمٌدأ هذا قمغم ًمٚمٍما

 ؟[ضورة ًمف

 ُمثؾ ُمثٚمؽ! جيقز؟ ٓ أو جيقز ًمؽ أىمقل أن ىمٌؾ شمتقومؼ شمٔمـ هؾ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .اعمٝمٜم٦م هذه ذم يٕمٞمش ٓ ومًقف اًمٚمحك، حيٚمؼ ٓ سم٠منف أقمٚمؿ إذا احلالق،

 يذه٥م اًمذي ُمثالً  يريدون، ًمٚمذيـ وم٘مط ُمتجراً  أومتح أن أىمّمده اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 أن إومم اعمتجر؟ ُمـ يٍمف أم اًمٌٜمؽ ُمـ يٍمف هؾ يٍمف، أن يريد اًمٕمٛمرة إمم

 ...وًمٞمس اعمتجر ُمـ يٍمف

 .اجلقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مٞمد هذا ذم اعمتجر ومتح٧م إذا ًمٙمـ جيقز، جيقز؟ ٓ أنف ُمٜمل ومٝمٛم٧م هؾ :اًمِمٞمخ

 .قمٜمدك يٍمومقا  ٟم٤مس ؾمٞم٠متٞمؽ ويمؿ يمؿ

 (11:  33:  75/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

 افعؿؾي رصف حؽؿ

 اًمًٕمقدي٦م ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م اًمٕمٛمالت حتقيؾ ذم يٕمٛمٚمقن اإلظمقة سمٕمض قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل، اًمًقدان إمم ُيَّمِدره يريد اًمذي اعمٌٚمغ أظمر ويًٚمؿ اًمقاطمد ي٠ميت اًمًقدان، إمم
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ِٚمؿ ًَ  اًمًقدان، ذم ُمٕمف يتٕم٤مون ًمت٤مضمر ورىم٦م يًٚمٛمف اًمذي وم٤مٕخ ري٤مل، أخػ طمقازم ُي

 جيقز؟ هذا ومٝمؾ اًمًقداٟمٞم٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م سم٤معمٌٚمغ يًٚمٛمف إخ وذاك

 .ٟمٕمت٘مد ومٞمام جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ومٞمٙمؿ؟ اهلل سم٤مرك إدًم٦م ُمع :ُمداظمٚم٦م

 ٕن إٟم٤ًمن: يمؾ يٗمٝمٛمف أن يٛمٙمـ دًمٞمؾ ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًم٘مْمٞم٦م.. ُمِمٙمٚم٦م وهذه :اًمِمٞمخ

 واًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜمٌقة قمٝمد ذم اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م -شمٕمٚمٛمقن يمام- شمٙمـ مل طم٤مدصم٦م، اعمِمٙمٚم٦م هذه

 وإُم٤م اًمدراهؿ وإُم٤م اًمدٟم٤مٟمػم إُم٤م واًمٜمح٤مس واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ُمـ اًمٕمٛمٚم٦م هٜم٤مك يم٤من إٟمام

 .اًمٗمٚمقس

 اًمٕمّمقر ذم ىمرٟملم أو ىمرن ُمٜمذ طمدصم٧م اًمتل اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هٜم٤مك يٙمـ ومل 

 .اعمت٠مظمرة

ظِمرَ  ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٞمٛمُتٝم٤م ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م وهذه   ذه٥م ُمـ هل٤م ادُّ

 حتقل ومٙم٠منام قمٛمٚم٦م، إمم قمٛمٚم٦م ُمـ قمٛمٚم٦م حتقل ومحٞمٜمام اخل٤مص، قمرومٝم٤م هل٤م دوًم٦م يمؾ ذم

ظمر ومٞمام ىمٞمٛمتٝم٤م ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمٕمٛمٚم٦م هذه ٕن ذه٥م: إمم ذه٤ٌمً   سمٜمقك ذم هل٤م ادُّ

ًم٧م ًمق يمام اًمٓمري٘م٦م، هذه قمغم حتقل ومحٞمٜمام أصدرهت٤م، اًمتل اًمٌٞمع  سمٓمريؼ ذه٤ٌمً  طمقَّ

 ه٤مء سمٛمثؾ ُمثالً  سمٞمد يًدا سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م: »احلدي٨م ذم ضم٤مء جيقز، ٓ وهذا اًم٘مرض

 .ٟم٘مداً : يٕمٜملش وه٤مء

 اًمذه٥م، ُمٕم٤مُمٚم٦م شمٕم٤مُمؾ أن ومٞمج٥م اًمذهٌٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م سمديؾ يم٤مٟم٧م ح٤م اًمٕمٛمٚم٦م ومٝمذه 

 .اًمتٗم٤موؾ ومٞمٝم٤م جيقز ومال

 ُيالطمظ وأن اًمٕمٛمالت هذه سمٍمف يت٤مضمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ هذا، أضمؾ ومٛمـ 

 جيقز ٓ أنف ٟمرى: احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ يٜم٤مؾمٌف، طمًٌام ويِمؽمي ومٞمٌٞمع وارشمٗم٤مقمٝم٤م هٌقـمٝم٤م

 قمروض ُمـ ومٚمٞم٧ًم واًميورة، احل٤مضم٦م طمدود وذم سمٞمد، يداً : أوًٓ  إٓ هذا، حتقيؾ

 .اًمتج٤مرة

  (.7. : 7:  71/   87/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 بوفعؿؾي ادتوجرة

 ؾمٕمر وارشمٗم٤مع اًمديٜم٤مر، ؾمٕمر اٟمخٗم٤مض ىمْمٞم٦م خيٗم٤ميمؿ ٓ إج٤مم هذه :ُمداظمٚم٦م

 .أؾمت٤مذي ُمٜمٙمؿ أؾمتٗمٞمد ومحٌٞم٧م أؾمئٚم٦م سمٕمض قمكمّ  ومقردت ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمدوٓر

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمدوٓرات، حتتٗمظ أن ٟمريد إٟمٜم٤م: ًمؽ ي٘مقًمقن أن٤مس هٜم٤مك أن سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ُمثؾ ذم احلرُم٦م أو اإلسم٤مطم٦م وضمف هق ومام قمٛمٚم٦م، دم٤مرة يّمػم طمتك

 .سمس ًمٚميورة قمٛمٚم٦م اؾمتٌدال جيقز ًمٙمـ قمٜمدٟم٤م، دمقز ٓ اعمت٤مضمرة :اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ ٟمحق أو دم٤مرة ُمثؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مل أطمد قمٜمده يم٤من إذا وصٗمتف، اًمذي اًمٓم٤مرئ اًمٔمرف هذا ذم يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 وإٟمام اًمتج٤مرة، سم٘مّمد ًمٞمس وًمٙمـ جيقز، ومٝمذا ُمٜمف، أىمقم هق سمام ومٞمًتٌدًمف قمٚمٞمف، خيِمك

 .اخل٤ًمرة ُمـ اخلالص سم٘مّمد

ٌَِدل، ُمثالً  إٟم٤ًمن يم٤من إذا أُم٤م :ُمداظمٚم٦م  يٛمٙمـ ىمٚمٞمؾ سمٕمد ه٤مسمط، اًمديٜم٤مر أن ُي

 ًمػمة وأرسمٕمامئ٦م سم٠مخػ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ُمثالً  ومٞمٍمف ؾمقري٦م، ًمػمة سمامئ٦م اًمديٜم٤مر ومٞمّمٌح يٖمغم،

 سمٕمد، ومٞمام ؾمقري٤م ُمـ سمْم٤مقم٦م ومٞمٝمؿ يِمؽمي ًمٙمل ًمػمة، أخػ قمنم سم٠مرسمٕم٦م أو ؾمقري،

 .اًمّمقرة ومٝمذه رظمٞمّم٦م، واًمٚمػمة

 ًمٙمل رظمٞمّم٦م، ٕهن٤م اًمًقري٦م: اًمٕمٛمٚم٦م أن يِمؽمي ٓ ًمٙمـ قمٚمٞمش، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 دمقز ٓ اًمٕمٛمٚم٦م سمٜمٗمس دم٤مرة هذه يٜم٤مؾمٌف، ُم٤م ُمثالً  هب٤م اؿمؽمى همٚم٧م وم٢مذا قمٜمده، يدظمره٤م

 .ًمٚميورة إٓ

 .ؿمٞمخٜم٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .آظمر رء هذا اًمٌٚمدي٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م آظمر إمم سمٚمد ُمـ سمْم٤مقم٦م يِمؽمي أن أُم٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚم٦م؟ دم٤مرة ًمتحريؿ اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م
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 .ذاشمٞم٦م هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ أنف خيٗم٤مك ٓ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اًمٕمٛمٚم٦م هذه أن هق :اًمِمٞمخ

 .إظمرى اعم٤ًمئؾ أو اًمذه٥م ذم ىمٞمٛمتٝم٤م إٟمام :ُمداظمٚم٦م

 ذه٤ٌمً  شمِمؽمي يم٠منؽ ورىمٞم٦م، سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦مً  قمٛمٚم٦مً  شمِمؽمي قمٜمدُم٤م وم٠من٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمًٜم٦م ذم اعمٕمرووم٤من اًمنمـم٤من جي٥م طمٞمٜمذاك ومٝمٜم٤م سمذه٥م،

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ـْثؾ سم٤مًمٞمد، اًمٞمد :اًمِمٞمخ
ِ
ـْثؾ واعم

ِ
 .سم٤معم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤معمثؾ اعمثؾ هٜم٤مك ًمٞمس أن ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .اظمتٚمػ صحٞمح :ُمداظمٚم٦م

 وًمٞمس ًمٚميورة، هذا ُٟمجٞمز ومٜمحـ وًمذًمؽ وآٟمخٗم٤مض، اهلٌقط سم٥ًٌم :اًمِمٞمخ

 .ًمٚمٛمت٤مضمرة

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

  (11:  38: 11/   713/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بوفكف ادتوجرة

 يمام اًمٍمف، ًمًٕمر ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة ُمع سمٕمٛمٚم٦م قمٛمٚم٦م سف طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

  ي٘مقًمقن؟

 . ًمٚميورة إٓ جيقز ٓ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمٕمٛمٚم٦م سمٍمف اًمتج٤مرة هق :اًمِمٞمخ

 (11: 33: 51/ 559/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افكاؾي دم ادعدكقي وافـؼقد افقرؿقي افـؼقد بغ افتػوضؾ

وم٦م، ذم اعمٕمدٟمٞم٦م واًمٜم٘مقد اًمقرىمٞم٦م اًمٜم٘مقد سملم اًمتٗم٤موؾ جيقز هؾ :اًم١ًمال  اًمٍما

 ُمٕمدٟمٞم٦م؟ ري٤مٓت شمًٕم٦م وشمٕمٓمٞمٜمل ورىمٞم٦م ري٤مٓت قمنمة أقمٓمٞمؽ ُمثؾ

 ُمٕمدٟمٞم٦م؟ ٟم٘مقد ومٞمف ومٕمٜمديمؿ ُمٕمدٟمٞم٦م، ٟم٘مقد ومٞمف أن ٟمٕمرف ٓ ٟمحـ: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 ...اًمٌٚمقى ٟمٗمس هذه :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٜمل؟ ومْم٦م ًمٞمس: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ُمٕمدن سمٗمْم٦م ًمٞم٧ًم هل :اًم٤ًمئؾ

 واًم٘مروش، واًمِمٚمـ قمٜمدٟم٤م ىمروش اًمٕمنمة قمٜمدٟم٤م، ىمروش اًمٕمنمة زي :ُمداظمٚم٦م

 وورق ُمٕمدن.... ري٤مل ىمروش قمنمة ىمروش، مخ٦ًم زائد ري٤مل ٟمّمػ قمٜمدهؿ

 .قمٜمدهؿ

 ومْم٦م؟ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م، اًمذي اعمٕمدن ُمثؾ ُمٕمدن :اًمِمٞمخ

 .ومْم٦م ورق ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 وهمػمه٤م، إردٟمٞم٦م ُمثؾ اًمًٕمقدي٦م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م أقمرومف اًمقرق همػم ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .شم٘مقًمقن يمام اًمٗمٙم٦م قمـ أؾم٠مل أن٤م ًمٙمـ

 .ومْم٦م أهن٤م أفمـ ُم٤م ومْم٦م، ًمٞم٧ًم اًمٗمٙم٦م :اًم٤ًمئؾ

 .ُمٜمف أتح٘مؼ اًمذي هذا ومْم٦م، ًمٞم٧ًم :اًمِمٞمخ

 ٟم٘مقل يمام ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس إصؾ ذم هل اًمقرىمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م إمم ٟمٜمٔمر ٟمريد ٟمحـ 

ظمر أنف ُمٗمروض هق سمام اقمت٤ٌمري٦م ىمٞمٛمتٝم٤م إٟمام دائاًم،  .اًمذه٥م ُمـ هل٤م ُُمدَّ

 وم٢مذا ومٞمٝم٤م، اًمَتَٗم٤مُوؾ ضم٤مز إصٜم٤مف اظمتٚمٗم٧م إذا أنف اًمنمع ُمـ ٟمٕمرف وٟمحـ 

 اًمتل اًمّمقرة ذم ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ومال اعمٕمدن، ُمـ هل آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م يم٤مٟم٧م

 .قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م
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 أصٚمٝم٤م؟ قمغم سمٜم٤مء اًمٜم٘مقد، هذه سمف شُمَ٘مّقم أهن٤م قمغم سمٜم٤مء حُتَْٛمؾ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أن ٟمٗمؽمض ُمثاًل، ومْم٦م هل ؾم٠مخ٧م أن٤م ومٚمامذا أردٟم٤م ومٚمق ىمٚمٜم٤م، ذه٥م أصٚمٝم٤م :اًمِمٞمخ

 سمٞمٜمٝمام؟ اًمتٗم٤موؾ جيقز أٓ ذه٥م، اًمقرىمٞم٦م واًمٕمٛمٚم٦م ومْم٦م، اعمٕمدٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه

 .جيقز :اًم٤ًمئؾ

 أن ومٚمامذا أومم، سم٤مب ُمـ ضم٤مئز ومٝمق وميض همػم ُمٕمدن اًمٕمٛمٚم٦م هذه يمقن :اًمِمٞمخ

م، سملم اعمٗم٤موٚم٦م جيز مل هٜم٤م اًمت٘مقيؿ إمم جل٠مت إذا ٕنف اًمت٘مقيؿ:  اًمٕمٛمٚم٦م هل اًمذي اعمَُ٘مقَّ

 إمم اعمٓمٚمؼ اعمٕمدن ُمـ اٟمت٘مٚم٧م ٕنٜمل اعمٕمدٟمٞم٦م، أىمقل ُم٤م اًمٗمْمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م وسملم اًمقرىمٞم٦م

 إصٜم٤مف اظمتٚمػ إذا أنف ُمـ اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء سمام ًمٚمتذيمػم اًمٗمْم٦م، وهق اخل٤مص اعمٕمدن

 اجلقاب؟ أفمـ واوح ؿمئتؿ، يمٞمػ ومٌٞمٕمقا 

 هذا ؾمٌٌف ُم٤م سمتًٕم٦م، ري٤مل قمنمة يٗمؽ أن اًمٍمف اًم٥ًٌم هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 وح٤مذا؟

 أؾم٤ٌمب ُمـ: أىمقل وأن سم٤مًمٗمْم٦م، ُمث٤مل أن ضسم٧م أن٤م اًمٕمٛمٚم٦م، اظمتالف :اًمِمٞمخ

 وارشمٗم٤مع قمٞمٜم٤ًم، اًمذهٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ارشمٗم٤مع هق اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمالت ذم اًمٞمقم اًمٜم٤مس وىمقع

 وم٤مًمتٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ، اًمٜم٤مس يتداوًمف هذيـ اعمٕمدٟملم يم٤من ًمق ٕنف قمٞمٜم٤ًم، اًمٗمْمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م

 جيقز ُم٤م أن٧م وهذا، هذا سملم ومّرق اًمنمع ٕن ؾمٌٌف، ُم٤م وم١ًماًمؽ ذقم٤ًم، ضم٤مئز سمٞمٜمٝمام

 جيقز ٓ ُمتٗم٤مواًل، سمٗمْم٦م ذه٥م شمِمؽمي أن جيقز ًمٙمـ ُمتٗم٤مواًل، سمذه٥م ذه٥م شمِمؽمي

 متر هذا رديء، متر ُمـ متر ُمـ سمّم٤مقملم ضمٞمد متر ُمـ ص٤مقًم٤م ضمّٞمد متر ُمثالً  شمِمؽمي أن

  ُُمَقطّمد اجلٜمس دام ُم٤م سم٤مًمتٗم٤موؾ شمِمؽمي أن جيقز ومام ذاك، ُمـ أضمقد هذا متر، وهذا

 .واطمد

 سمع: ًمف ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ سمالل طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٓمري٘م٦م ًمٙمـ 

ء هدف ًمف اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا يمذًمؽ يمٞمػ، قمروم٧م اجلٞمد واؿمؽم اًمرديء  ُمـ ُمٕمدن سمنما

 أو اًمَتَٗم٤مُوؾ، ُمع وًمق سم٤مًمٗمْم٦م اًمذه٥م شمِمؽمي أنؽ ُم٤مٟمع قمٜمدك ومٞمف ُم٤م ُمٕمدٟملم،

 .ُمٗم٤موٚم٦م وًمق سم٤مًمذه٥م اًمٗمْم٦م شمِمؽمي سم٤مًمٕمٙمس،
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 اًمِٚمـػمة أن ومروٜم٤م ًمق اًم٘مٞمٛم٦م، إمم رضمٕمٜم٤م ًمق: ىم٤مل ؾم١مآً  هٜم٤م إؾمت٤مذ: سمٛمٕمٜمك 

 اًمري٤مل ؾمٕمقدي، ري٤مل ُم٤مئ٦م ُمثالً  ُمثالً  شم٤ًموي اًمٞمقم اًمًٕمقدي٦م أو اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمذهٌٞم٦م

 أدريمٜم٤م ؾمقري٤م ذم ٟمحـ وميض، ري٤مل ي٤ًموي ري٤مل يمؾ ٟمٗمؽمض ُمثالً  اًمقرىمل ًمًٕمقديا

 أبق يًٛمك ُمٜمف أىم٤ًمم ويمذًمؽ اًمٕمثامين، اًمؽميمل اعمجٞمدي وأدريمٜم٤م ومِِْمٞم٦م، ؾمقري٦م ًمػمة

 ُم٤مئ٦م ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًٕمقدي٦م اًمذهٌٞم٦م اًمِٚمـػمة أن ومٜمٗمؽمض ومْم٦م، يمٚمف صٖمػم وسمرهمقث اح٤مئ٦م،

 .ورىمل ري٤مل ُم٤مئ٦م اًمٞمقم ي٘م٤مسمٚمف وِميِض  ري٤مل اح٤مئ٦م هذه وِميِض، ري٤مل

 ري٤مل ُم٤مئ٦م ىمٞمٛمتف اًمًٕمقدي اًمذهٌل اًمديٜم٤مر أن اومؽموٜم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم، ٟمؽميمٝم٤م اًمقرق أن 

 ح٤مذا؟ وشمًٕملم، سمتًٕم٦م أو واطمد، سمامئ٦م شمِمؽمي أن٧م جيقز وميض،

 هٜم٤م؟ واوح اجلٜمس، اظمتٚمػ

 .ؿمٞمخ ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤م اًمذه٥م ُمـ هب٤م شمِمؽمي أن شمًتٓمٞمع وِمِْمٞم٦م قُمٛمٚم٦م ومٞمف يم٤من ًمق هٜم٤م أن :اًمِمٞمخ

 .اًمتٗم٤موؾ ُمع ؿمئ٧م

 ذهٌٞم٦م قمٛمٚم٦م هل اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه أن هب٤م، ٟمحدصمٙمؿ دائامً  ٟمحـ اًمتل اعمِمٙمٚم٦م 

ر إصؾ، ذم  ح٤م ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م، شم٠ميت هٜم٤م سم٤مًمذه٥م، اًمذه٥م أن شمِمؽمي وم٠من٧م هل٤م، ُُمَ٘مدَّ

ء اًم١ًمال يم٤من  .يم٤مًمٗمْم٦م ومٝمل اعمٕمدٟمٞم٦م سم٤مًم٘مروش اًمنما

 [ُمداظمالت]

 ذهٌٞم٦م قمٛمٚم٦م قمٜمدٟم٤م واًمذه٥م، سم٤مًمٗمْم٦م سمٛمث٤مل ًمٙمؿ أتٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم اعمٗم٤موٚم٦م جيقز قملم، ومْمٞم٦م قمٛمٚم٦م وقمٜمدٟم٤م قملم،

 جيقز :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ذم ؿمؽ قمٜمديمؿ ومٞمف جيقز، ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م



 59 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   دم٤مرة اًمٕمٛمٚم٦م 

 قمٜمٝم٤م ي٘مقًمقا  ٟمجل ُمٕمدٟمٞم٦م، قمٛمٚم٦م قمٜمدٟم٤م اًمٗمْمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م سمدل أن ٟم٠ميت :اًمِمٞمخ

 .إًمخ..طمديد ٟمح٤مس

ر ذهٌٞم٦م قمٛمٚم٦م هل ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م قمٜمدٟم٤م اجلٜمس اظمتٚمػ دام ومام   ٓ؟ أم صح هل٤م، ُُمَ٘مدَّ

 ضم٤مز؟ ُم٤م أم اًمَتَٗم٤مُوؾ ضم٤مز سم٤مًمٗمْم٦م، أؿمؽمُّي٤م اًمذهٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م هذه

 .ضم٤مز :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم اًمتٗم٤موؾ جيقز طمديد، قمٜمدٟم٤م ٟم٘مؾ قمٜمدٟم٤م ومْم٦م، قمٜمدٟم٤م ُم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 قمٛمٚم٦م ًمٙمـ اًمّمٜمٗم٤من، اظمتٚمػ ٕنف أومم، سم٤مب ُمـ ومالن ًمألؾمت٤مذ آٟمٗم٤مً  أن٤م ىمٚم٧م جيقز،

ٌُّح  اًمتل ورىمٞم٦م سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م  ًميورة، إٓ جيقز ُم٤م هذا أن ومٞمٝم٤م، ُٟمٙمرر وٟمحـ صقشمٜم٤م َٟم

 قمٛمٚم٦م قمٜمده اًمًٕمقدي اًمرضمؾ ي٠ميت ٕنف ًميورة، إٓ يٛمٙمـ ٓ أظمل ي٤م: ىمٚمٜم٤م وـم٤مح٤م

 ُيريد: إذاً  ي٘مدر، ُم٤م سم٘مدوٟمس سمّمؾ يِمؽمي يريد هٜم٤م، سمْم٤مئع يِمؽمي يريد ؾمٕمقدي٦م،

 واؿمؽموه٤م، ريمْمقا  اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ٟمزًم٧م اًمٞمقم اًمتج٤مر يٗمٕمؾ يمام ي٘مٕمد ًمٙمـ يٍمف،

ـ ًَّ  قمٛمٚم٦م هٙمذا، وؾمقري٤م واًمٕمراق اًمًقق، ذم قمروقه٤م ىمٚمٞمؾ ًمٌٜم٤من ذم اًمقوع شَمـَح

 سف إٓ هب٤م اعمت٤مضمرة جيقز ُم٤م هذا أن طمقهل٤م ُٟمَدٟمدن دائامً  هذا سمقرق، ورق سمٕمٛمٚم٦م،

 .اعمّرة هذه إٓ إـمالىم٤مً  اًمتحديد هبذا ؾم١مال إزمّ  ُوضِمف أنف أذيمر ُم٤م أن٤م واهلل ٤مأُم ًمٚميورة،

  (11:  75: 55/ 311/ واًمٜمقر اهلدى)

 تدظؿف بؾ ؾؼط افذهى يدظؿف ٓ إردين افديـور أن ثبً إذا

 بوحلرمي افعؿؾي بقع ظذ احلؽؿ يبؼك هؾ أخرى أمقر

 أُمقر شمدقمٛمف سمؾ وم٘مط اًمذه٥م يدقمٛمف ٓ إردين اًمديٜم٤مر أن صم٧ٌم إذا :اًم٤ًمئؾ

 سم٤محلرُم٦م؟ اًمٕمٛمٚم٦م سمٞمع قمغم احلٙمؿ يٌ٘مك هؾ أظمرى

 ُمثكم وًمٕمٚمؽ ؾمٚمٗمل ٕنٜمل قمٚمٞمف أضم٤موب أن أؾمتٓمٞمع ٓ يٕمٜمل يمالم هذا :اًمِمٞمخ

 اًمٗمروٞم٤مت قمغم اإلضم٤مسم٦م ذم ٟمٗمًف اًمٕم٤ممل يٙمٚمػ أٓ اًمًٚمػ ُمذه٥م وُمـ ؾمٚمٗمل أجْم٤مً 

 أضمٞم٥م أن صمؿ هب٤م أىمتٜمع وأن أومٝمٛمٝم٤م أن ومٞمٜمٌٖمل واىمٕمٞم٦م ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا
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 ًمٞم٧ًم اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م أن أضمٞم٥م ٓ وم٠من٤م وًمذًمؽ يمذًمؽ إُمر أن أقمت٘مد ٓ وأن٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اًمقاىمع ٕن اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه ُمثؾ ذم أظمقض أن أريد وٓ سم٤مًمذه٥م دوًم٦م يمؾ ُمـ ُمدقمٛم٦م

 هؾ أىمقل وًمٙمٜمٜمل ،سم٤مٓىمتّم٤مد خمتّم٤مً  ًم٧ًم وأن٤م سم٤مٓىمتّم٤مد شمتٕمٚمؼ اعم٠ًمخ٦م هذه أن

 هٙمذا ورىم٤مً  شمٓمٌع أهن٤م قمٜمده٤م ذه٥م ٓ وم٘مػمة صٖمػمة ٚم٦ميْ وَ دُ  ًمٜم٘مقل سمؾ دوًم٦م شمتّمقرون

 ٓ ؾمٜم٘مقل مجٞمٕم٤مً  أنٜم٤م ٟمٕمت٘مد اًمدٟمٞم٤م سمالد ذم قمٛمٚمتٝم٤م ٛمٌِم ـوشمُ  شمريده٤م اًمتل اًم٘مٞمٛم٦م وشمْمع

 اًمدوًم٦م شمٙمقن أن سمد ٓ أي اًمذه٥م ُمـ ٛم٦مقمَّ دَ ُمُ  ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م يمؾ يٙمقن أن سمد ٓ إذا ٓ

 واًمقاىمع ،واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ذم اًمٜم٘مديـ ذم همٜمٞم٦م شمٙمقن اًمٕمٛمٚم٦م هذه ُمثؾ درّْم شمُ  اًمتل

 إٟم٤ًمن يٙمت٥م ومٝمؾ يم٤مًمًٜمدات هل اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت أن اًمٞمقم اًمٜم٤مس يمؾ يِمٝمده اًمذي

 هذا ئ٤مً ؿمٞم يٛمٚمؽ ٓ وم٘مػم اًمًٜمد يم٤مشم٥م أن يٕمرف أظمر وهذا ٔظمر ٟمٗمًف قمغم ؾمٜمداً 

 [.وارد] همػم

 (11:  55:  51/ 557/واًمٜمقر اهلدى)
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 ارتؽوب دم افـوس تقشع حقل وـؾؿي افتؼسقط، بقع حؽؿ

 افرضورة بدظقى ادحرمي ادعومالت

ء إمم ُمْمٓمر ؿمخص :ؾم١مال  ٓ؟ أم جيقز هؾ سم٤مًمت٘مًٞمط، ؿمئ ذا

 وزهرهت٤م، سم٤مًمدٟمٞم٤م اسمُتٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم زُمـ ذم أنف احل٘مٞم٘م٦م..ًمٞمجقز ُمْمٓمراً  ًمٞمس :اجلقاب

 ٓ سمؾ سم٤مًمؽمف، أىمقل ٓ ُم٘مروٟم٦م، همػم وؾمٓم٤م قمٞمِم٦مً  ٟمٕمٞمش أن ٟمًتٓمٞمع ٓ وأصٌحٜم٤م

 ُمـ وسمٚمغ قم٤مش ُمثال اًمرضمؾ هذا: وًمذًمؽ اًمٕمٞمش: ذم اًمتقؾمع سمٕمدم ٟمٕمٞمش أن ٟمًتٓمٞمع

 يت٠مثر، وٓ رضمٚمٞمف، قمغم ويٛمٌم اجلًؿ، ىمقي اًمٌٜمٞم٤من ىمقي وهق اهلل، ؿم٤مء ُم٤م اًمًـ

 ومٝمق آظمره، وإمم ٟم٤مري٦م ُمثال دراضم٦م قمٜمده وهذا ؾمٞم٤مرة، قمٜمده هذا: ضمػماٟمف يرى ًمٙمـ

 أو ؾمٞم٤مرة أؿمؽمي أين ُمْمٓمر أن٤م ي٘مقل ومٌػمضمع همػمه، قمٜمد ُمثٚمام قمٜمده يٙمقن إمم يِمت٤مق

 أُمقراً  ىمس هذا وقمغم يتقؾمع، أن ُيريد هق اًميورة؟ هذه وأجـ سم٤مًمت٘مًٞمط، دراضم٦م

 .هل٤م طم٤مضم٦م ٓ يمثػمةً 

 ُمثال، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م صمامٟملم ؾمٌٕملم اًمًٙمـ إجي٤مر ؿمٝمر يمؾ سمدومع أن٤م ُمثال ي٘مقل إٟم٤ًمن 

 اًميورة، ويـ سم٤مًمرسم٤م إجش ُمـ أؾمت٘مرض سمِّدي وًمذًمؽ داًرا، أبٜمل سمِِدي ُمْمٓمر وأن٤م

 ُمٕمؽ طمتًحٌف ومٞمف قم٤ميش أن٧م اًمذي اًمًٙمـ هذا وهؾ وُم٠موي، قم٤ميش أن٧م دام ُم٤م

 ذم آُمٜم٤مش هسمف ذم آُمٜم٤م ُمٜمٙمؿ أصٌح ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام أنف يٙمٗمٞمؽ أظمرة، إمم

 وُمٕم٤مرمش »يقُمف ىمقت وقمٜمده» هسمف، ذم آُمٜم٤ًم همػمه،اعمٝمؿ أوُمـ ُمٜمف يم٤من داِره ذم هسمف

 إٟمف اًميورة ويـش سمحذاومػمه٤م اًمدٟمٞم٤م إًمٞمف ؾمٞم٘م٧م ومٙم٠منام يقُمف، ىمقت وقمٜمده سمدٟمف، ذم

و  .ضورة ذم ُم٤م سم٤مؾمٛمف، ُمًجؾ دارا ًمٞمٌٜمل سم٤مًمرسم٤م: ي٠مظمذ سمِدُّ

 إمم ُمْمٓمر اإلٟم٤ًمن يم٤من ًمق..ُمٌتذًم٦م ًمألؾمػ اًمٙمٚمٛم٦م هذه أصٌح٧م وًمذًمؽ 

ه، ذم يم٤مذسم٤م يٙمقن اًمرسم٤م  ضمققم٤م؟ يٛمقت راح هق هؾ ُمْمٓمر، هق ح٤مذا دقمقا

 .ينق أن ًمف أىمقل ٓ سمؾ ينق أن ًمف جيقز ضمققم٤م يٛمقت راح إذا ٓ، :اجلقاب 

 .قمٚمٞمف جي٥م :اعمداظمٚم٦م
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 ُمـ أهقن هذا ٕن ؿم٤ميػ: يِمحذ أن ًمف جيقز آظمر ؿمٞمًئ٤م أىمقل أريد ٓ :اًمِمٞمخ

 ذِم ﴿  شمٕم٤ممم ىم٤مل ومٙمام اًمِمح٤مذة أُم٤م طمؼ، سمدون اًمٖمػم ُم٤مل قمغم اقمتداء اًمنىم٦م اًمنىم٦م،

هِلِؿْ  ْٕمُٚمقم طَمؼ   َأُْمَقا ٤مئِؾِ  ُمَّ ًَّ  وم٠من٧م سمحؼ شمِمحذ يٕمٜمل شم٠ًمل أن٧م وم٢مذا﴾ َواعْمَْحُروم ًِمٚم

 .شمنق إٟمؽ ُمـ اًمنمقمٞم٦م، سم٤مًمٓمري٘م٦م احلؼ هذا  شم٠مظمذ أنؽ ُمـ ًمؽ أؿمٗمؼ

 أن٧م وأُمر، أُمر سملم اًمٗمقارق ًمف وسمٞمٌلم اإلٟم٤ًمن ذم يتدرج اًمٗم٘مف يمٞمػ اٟمٔمروا 

 ُمْمٓمراً، احلرام ارشمٙم٤مب إمم ًمٚمقصقل شمدرج ٓزم سمردا، متقت راح ضمققم٤م متقت راح

 ُمًٙمقن، سمٚمد ذم ٟمٕمٞمش أن وٟمحـ يٛمٙمـ، ُمٙم٤من أي ذم ٟمٗمًؽ اؾم٠مل سمس درضم٤مت،

 أبدا ضورة هٜم٤مك ذم ُم٤م سم٤مًمرسم٤م، شمًت٘مرض أنؽ اًميورة هل ؿمق يمثػمون، ٟم٤مس ومٞمف

 شمٌٞمع أنؽ ممٙمـ قمٛمؾ، أّي  شمٕمٛمؾ أن ممٙمـ ضورة، هل ُم٤م واًمتج٤مرة شمت٤مضمر، سمدك

 واعمِم٤مق اعمت٤مقم٥م حلٛمؾ ىمقة قمٜمدك ُم٤م يم٤من إذا ضمدا، صٖمػم صٜمدوق ذم قمٓمقرات

ٟمٜم٤م ُمع سمٕمض يٗمٕمؾ يمام ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو قم٤مدي٦م دراضم٦م أو ومٞمٝم٤م شمٌٞمع ُمثال ؾمٞم٤مرة  إظمقا

و..وهمػمهؿ اعمٍميلم  ُمثال أن٧م اًميورة، سمحٙمؿ ويٕمٞمش اعمحرم اًمرسم٤م يرشمٙم٥م سمدُّ

 هذا ٓ ويمذا، يمذا طم٤مًمتل أن٤م هلؿ ىمؾ اؾم٠مل طمقًمؽ، ُمـ اؾم٠مل ضمققم٤م متقت راح

 متقت؟ راح اًم١ًمال ُمـ يئ٧ًم إن إٓ سمٞمٕمٓمٞمؽ، هذا وٓ سمٞمٕمٓمٞمؽ

 ٕيمؾ شمقؾمع إٓ هل ُم٤م اًمرسم٤م، إمم سمؽ شُم١َمِدي ًمٚميورة، شمتّمقره٤م طم٤مضم٦م ذم ُم٤م

  وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل سمٕمد ط  اًمرؾمقل ىمقل ٟمتج٤مهؾ أو ٟمجٝمؾ وٟمحـ احلرام، اح٤مل

ـْ ﴿ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ﴾.حَيَْت

 ُمـ ىَمّؾ  اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ أي٦م، هذه ُأيَمِرر وأن٤م صقيت سُمحَّ : احل٘مٞم٘م٦م

ـْ ﴿ هب٤م يتذيمر َ  َيتَِّؼ  َوَُم  يدور يٕمد مل إىمؾ قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م أي٦م هذه﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 .اعمًٚمٛملم أذه٤من ذم اعمٕمٜمك هذا

٤م إن اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف صمؿ  ًً  رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم

م، ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م: ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م،  يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من سم٤محلرا

م  .أبدا اعمًٚمٛملم آذان ُمـ اًمٙمالم هذا ُمٜمًقخ سم٤محلرا

 ىَم٤مشمُِٚمقاْ ﴿  ومٞمٝمؿ وضمؾ قمز ىم٤مل اًمذيـ قمٞمِم٦م -اًمِمديد إؾمػ ُمع- يٕمٞمِمقن ومٝمؿ 
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ـَ  ِذي مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوَٓ  أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوَٓ  سم٤ِمًمٚمَّـفِ  ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  اًمَّ  َيِديٜمُقنَ  َوَٓ  َوَرؾُمقًُمفُ  اهللُ  طَمرَّ

ـَ  ـَ  احْلَِؼ  ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقاْ  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقاْ  اًمَّ : أقمٜمل﴾َص٤مهِمُرون َوُهؿْ  َيدٍ  قَمـ اجْلِ

 وهق ُمْمٓمر، أن٤م ُمْمٓمر أن٤م ًمؽ سمٞم٘مؾ يمٚمٛم٦م أىمؾ ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن وٓ

 .آٟمٗم٤م سمٞمٜم٤مه اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم قمغم أبدا، اوٓمراره ذم ص٤مدق همػم

  (:.. 73:  37/ 79/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افثؿـ دم بزيودة إجؾ بقع

 .شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 :[ىم٤مل صمؿ .اًمثٛمـ ذم سمزي٤مدة إضمؾ سمٞمع: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 واسمـ ش3517» وقمٜمف ش515/  751/  1» شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

:  ش353/  5» واًمٌٞمٝم٘مل ش55/  5» احل٤ميمؿ ويمذا ش7771» شصحٞمحف» ذم طم٤ٌمن

: ىمٚم٧م .ُمرومققم٤م هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد قمـ زائدة أيب اسمـ أظمؼمٟم٤م

 9» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ صمؿ اًمذهٌل، وواوم٘مف احل٤ميمؿ، صححف وىمد طمًـ ؾمٜمد وهذا

 ش535/  7» واًمؽمُمذي شاجلديدة اًمٓمٌٕم٦م - 591/  7» اًمٜم٤ًمئل ورواه ش.71/ 

 ذح» ذم واًمٌٖمقي ش7719» أجْم٤م طم٤ٌمن واسمـ ش581» اجل٤مرود واسمـ وصححف،

 ش513و 575 و 535/  5» وأمحد أجْم٤م، وصححف ش577/  755/  8» شاًمًٜم٦م

 .شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك»: سمٚمٗمظ سمف قمٛمرو سمـ حمٛمد قمـ ـمرق ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل

 ًمؽ هق: ي٘مقل: يٕمٜمل»:  شقمٓم٤مء اسمـ: يٕمٜمل» اًمقه٤مب قمٌد ىم٤مل»: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

 همري٥م» ذم وم٘م٤مل ىمتٞم٦ٌم، اسمـ اإلُم٤مم ومنه وهبذا. شسمٕمنميـ وسمٜمًٞمئ٦م سمٕمنمة، سمٜم٘مد

 يِمؽمي أن وهق سمٞمع، ذم ذـم٤من.. .قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اًمٌٞمقع وُمـ»:  ش78/  7» شاحلدي٨م

 سمٞمتٕمتلم سمٛمٕمٜمك وهق دٟم٤مٟمػم سمثالصم٦م أؿمٝمر صمالصم٦م وإمم سمديٜم٤مريـ ؿمٝمريـ إمم اًمًٚمٕم٦م اًمرضمؾ

 واسمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ضم٤مء وم٘مد صحٞمح، خمتٍم اًمٚمٗمظ هبذا واحلدي٨م. شسمٞمٕم٦م ذم

 احلدي٨م ُمٕمٜمك ذم وًمٕمؾ ش.757 - 751/  5» شاإلرواء» ذم خمرضم٤من ومه٤م قمٛمرو،

 8» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. شرسم٤م اًمّمٗم٘متلم ذم اًمّمٗم٘م٦م»: ُمًٕمقد اسمـ ىمقل



 51   اًمت٘مًٞمط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش7777 و 713» طم٤ٌمن واسمـ ش799/  1» أجْم٤م ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ش739 - 738/ 

 ُمًٕمقد اسمـ أبٞمف ُمـ اًمرمحـ قمٌد ؾمامع وذم صحٞمح، وؾمٜمده ش7/  57» واًمٓمؼماين

 وهق ش393/  7» أمحد ورواه. اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم مج٤مقم٦م أثٌتف وىمد ظمالف،

 ٓ: طم٤ٌمن اسمـ وًمٗمظ» ؾمٗم٘م٦م ذم ؾمٗم٘مت٤من شمّمٚمح ٓ»: سمٚمٗمظ ش7775» طم٤ٌمن ٓسمـ رواي٦م

 وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل وإن شصٗم٘م٦م ذم صٗم٘مت٤من حيؾ

 وزاد ش.55» شاًمًٜم٦م» ذم ٟمٍم اسمـ رواه ويمذا .أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده. شويم٤مشمٌف وؿم٤مهده

 ومٌٙمذا أضمؾ إمم يم٤من وإن ويمذا، ومٌٙمذا سمٜم٘مد يم٤من إن :اًمرضمؾ ي٘مقل أن»: رواي٦م ذم

 قمٌد قمـ اًمراوي ؾمامك، ىمقل ُمـ وضمٕمٚمف ،ش398/  7» ٕمحد رواي٦م وهق. شويمذا

 شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق وقمٌد ش55» ٟمٍم اسمـ رواه احلدي٨م إن صمؿ. اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ

 ًمٗمظ ُمثؾ ىمقًمف ُمـ ومذيمره: ىم٤مل ذيح قمـ صحٞمح سمًٜمدش 75159/  737/  8»

 ُمٕمروف، شم٤مسمٕمل وهق طمرب اسمـ هق وؾمامك: ىمٚم٧م .اًمقاطمد سم٤محلرف اًمؽممج٦م طمدي٨م

 - اًمتٕم٤مرض قمٜمد - ي٘مدم أن يٜمٌٖمل ًمٚمحدي٨م ومتٗمًػمه .صح٤مسمٞم٤م صمامٟملم أدريم٧م: ىم٤مل

 ٕن همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى واًمراوي احلدي٨م، هذا رواة أطمد وهق وٓؾمٞمام

 وىمد ومٙمٞمػ عمٕمٜم٤مه٤م، سم٤مًمٗمٝمؿ ُم٘مروٟم٤م قمٜمف رواه٤م اًمذي ُمـ اًمرواي٦م شمٚم٘مك أنف اعمٗمروض

 : ووم٘مٝم٤مئٝمؿ اًمًٚمػ قمٚمامء ُمـ مجع ذًمؽ قمغم واوم٘مف

 دٟم٤مٟمػم سمٕمنمة أبٞمٕمؽ: ي٘مقل أن يٙمره يم٤من أنف: قمٜمف أجقب روى ؾمػميـ، اسمـ - 7

/  737/  8» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. أضمؾ إمم قمنم سمخٛم٦ًم أو ٟم٘مدا،

 .قمٜمف هنل ٕنف إٓ ذًمؽ يمره وُم٤م. قمٜمف صحٞمح سمًٜمد ش75131

 يمذا إمم ويمذا وسمٙمذا ويمذا، يمذا إمم ويمذا سمٙمذا هق: ىم٤مل إذا: ىم٤مل ـم٤مووس، - 5 

 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. إضمٚملم أبٕمد إمم اًمثٛمٜملم سم٠مىمؾ ومٝمق هذا، قمغم اعمٌٞمع ومقىمع ويمذا،

/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ش75151» هق ورواه. أجْم٤م صحٞمح سمًٜمد ش75137» أجْم٤م

، سمف ـم٤مووس قمـ ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ ش751 : وزاد. ش..اًمٌٞمع ومقىمع»: ىمقًمف دون خمتٍما

 ًمٞمث٤م ٕن ـم٤مووس قمـ يّمح ٓ ومٝمذا. شسمف سم٠مس ومال يٗم٤مرىمف، أن ىمٌؾ أطمدمه٤م قمغم وم٤ٌمقمف»

 .اظمتٚمط يم٤من - ؾمٚمٞمؿ أيب اسمـ وهق -



 57 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت٘مًٞمط 

 سمٙمذا وسم٤مًمٜمًٞمئ٦م يمذا، إمم سم٤مًمٜم٘مد أبٞمٕمؽ: ىمٚم٧م إذا :ىم٤مل اًمثقري، ؾمٗمٞم٤من - 3 

 أطمدمه٤م، قمغم سمٞمع وىمع يٙمـ مل ُم٤م اًمٌٞمٕملم، ذم سم٤مخلٞم٤مر ومٝمق اعمِمؽمي، سمف ومذه٥م ويمذا،

 قمٜمف، ُمٜمٝمل وهق ُمردود وهق سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من وهق ُمٙمروه ومٝمق هٙمذا، اًمٌٞمع وىمع وم٢من

 وأبٕمد ،اًمثٛمٜملم أويمس ومٚمؽ اؾمتٝمٚمؽ ىمد يم٤من وإن أظمذشمف، سمٕمٞمٜمف ُمت٤مقمؽ وضمدت وم٢من

 .قمٜمف ش75135» اًمرزاق قمٌد أظمرضمف. إضمٚملم

، ٟمحقه إوزاقمل، - 5   ذيٜمؽ قمغم سم٤مًمًٚمٕم٦م ذه٥م وم٢من: ًمف وم٘مٞمؾ»: وومٞمف خمتٍما

 ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ذيمره. شإضمٚملم أبٕمد إمم اًمثٛمٜملم سم٠مىمؾ هل: وم٘م٤مل اًمنمـملم؟

 :ومٛمٜمٝمؿ واًمٚمٖم٦م، احلدي٨م أئٛم٦م ؾمٜمتٝمؿ قمغم ضمرى صمؿ ش.99/  5» شاًمًٜمـ

 أبٞمٕمؽ :ي٘مقل أن وهق»: شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم» سم٤مب حت٧م وم٘م٤مل اًمٜم٤ًمئل، اإلُم٤مم - 5 

 اسمـ طمدي٨م أجْم٤م ومن وسمٜمحقه. شٟمًٞمئ٦م درهؿ وسمٛمئتل ٟم٘مدا، درهؿ سمٛمئ٦م اًمًٚمٕم٦م هذه

 صحٞمح» واٟمٔمرش 7315» شاإلرواء» ذم خمرج وهق ،شسمٞمع ذم ذـم٤من حيؾ ٓ»: قمٛمرو

 ش.7551» شاجل٤مُمع

 قمـ اًمزضمر ذيمر»:  شاإلطم٤ًمن - 555/  7» شصحٞمحف» ذم ىم٤مل طم٤ٌمن، اسمـ - 1 

 هريرة أيب طمدي٨م حت٧م ذًمؽ ذيمر. شٟم٘مدا ديٜم٤مرا وسمتًٕملم ٟمًٞمئ٦م، ديٜم٤مر سمٛمئ٦م اًمٌمء سمٞمع

 .اعمختٍم اًمث٤مين سم٤مًمٚمٗمظ

 اعمِم٤مر احلديثلم ذح ذم ذًمؽ ذيمر وم٢مٟمف ،شاحلدي٨م همري٥م» ذم إثػم اسمـ - 7 

 وًمٕمٚمف أظمرى، أىمقال شاًمٌٞمٕمتلم» شمٗمًػم ذم ىمٞمؾ وىمد: اًمت٘مًٞمط سمٞمع طمٙمؿ .آٟمٗم٤م إًمٞمٝمام

 سمٞمع» سمـ اًمٞمقم اعمٕمروف قمغم مت٤مُم٤م يٜمٓمٌؼ وهق وأؿمٝمر، أصح شم٘مدم وُم٤م سمٕمْمٝم٤م، ي٠ميت

 :أىمقال صمالصم٦م قمغم وطمديث٤م ىمديام ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ ًم٘مد طمٙمٛمف؟ ومام ،شاًمت٘مًٞمط

 .طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق. ُمٓمٚم٘م٤م سم٤مـمؾ أنف :إول

 .وم٘مط اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر ذيمر إذا وُمثٚمف. أطمدمه٤م قمغم شمٗمرىم٤م إذا إٓ جيقز ٓ أنف :افثوين

 .ضم٤مز اًمًٕمريـ أىمؾ ودومع وىمع إذا وًمٙمٜمف جيقز، ٓ أنف :افثوفٌ
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 أنف ومٞمف إصؾ وم٢من اعمت٘مدُم٦م، إطم٤مدي٨م ذم اًمٜمٝمل فم٤مهر اعمذه٥م هذا ضمٚمٞمؾ - 7 

 قمغم اًمٙمالم قمٜمد ذيمره ي٠ميت ُم٤م ًمقٓ اًمّمقاب إمم إىمرب هق وهذا. اًمٌٓمالن ي٘متيض

 .اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل دًمٞمؾ

 اًمثٛمـ ضمٝمؾ إذا»: اخلٓم٤ميب ىم٤مل اًمثٛمـ، جلٝم٤مًم٦م اًمٜمٝمل أن إمم ه١مٓء ذه٥م - 5 

  .شصحٞمح ومٝمق اًمٕم٘مد، جمٚمس ذم إُمريـ أطمد قمغم سم٤مشمف إذا وم٠مُم٤م. اًمٌٞمع سمٓمؾ

 رأي جمرد ٕنف ُمردود اًمثٛمـ، سمجٝم٤مًم٦م سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ: وأىمقل

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا. اًمرسم٤م أنف ُمًٕمقد واسمـ هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمٍميح اًمٜمص ُم٘م٤مسمؾ

 ذم واًم٘مٌقل اإلجي٤مب سمقضمقب اًم٘مقل قمغم ُمٌٜمل اًمتٕمٚمٞمؾ هذا أن أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 ذًمؽ ذم يٙمٗمل سمؾ ،ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م وهذا ،اًمٌٞمقع

 اعمٕمروف وهق اًمنمقمل اًمٌٞمع ومٝمق قمٚمٞمٝمام ودل هبام أؿمٕمر ومام اًمٜمٗمس، وـمٞم٥م اًمؽمايض

 وهذه»:  ش751/  3» شاجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل ،شاعمٕم٤مـم٤مة سمٌٞمع سمٕمْمٝمؿ قمٜمد

 سمف، اهلل أذن اًمذي اًمنمقمل اًمٌٞمع هل اًمٜمٗمس وـمٞم٦ٌم اًمؽمايض ُمٕمٝم٤م حت٘مؼ اًمتل اعمٕمٓم٤مة

 ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ ذح وىمد. شاًمنمع يقضمٌف مل ُم٤م إجي٤مب ُمـ هل قمٚمٞمف واًمزي٤مدة

 . ومٞمف اًمتقؾمع أراد ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع قمٚمٞمف، ُمزيد ٓ سمام ش57 - 5/  59» شاًمٗمت٤موي»

 اًمثٛمـ، يٜم٘مد أن وم٢مُم٤م اؿمؽماه، سمام يٜمٍمف طملم وم٤مًمِم٤مري يمذًمؽ، يم٤من وإذا: ىمٚم٧م

 يٜمٍمف إظمرى اًمّمقرة وذم صحٞمح، إومم اًمّمقرة ذم وم٤مًمٌٞمع ي١مضمؾ، أن وإُم٤م

 يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اعمدقم٤مة؟ اجلٝم٤مًم٦م وم٠مجـ - اخلالف ُمقوع وهق - إضمؾ صمٛمـ وقمٚمٞمف

. آشمٗم٤مق طم٥ًم أىم٤ًمط واًم٤ٌمىمل ٟم٘مدا، يدومع إول وم٤مًم٘مًط أىم٤ًمط، قمغم اًمدومع

 .وٟمٔمرا  أثرا  اجلٝم٤مًم٦م قمٚم٦م ومٌٓمٚم٧م

 قمغم ُمتٗم٘م٤من وم٢مهنام ُمًٕمقد، اسمـ وطمدي٨م اًمؽممج٦م طمدي٨م اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل دًمٞمؾ - 3 

 وضمقدا اًمٕمٚم٦م ُمع يدور وم٤مًمٜمٝمل وطمٞمٜمئذ اًمٕمٚم٦م، هق اًمرسم٤م وم٢مذن ،شرسم٤م سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم» أن

 قمـ شم٘مدم يمام ضم٤مئز ومٝمق أىمٚمٝمام أظمذ وإذا رسم٤م، ومٝمق اًمثٛمٜملم، أقمغم أظمذ وم٢مذا وقمدُم٤م،

 ٓ سمذًمؽ وم٢مٟمف إضمٚملم، أبٕمد إمم اًمثٛمٜملم سم٠مىمؾ ي٠مظمذ أن جيقز أنف ٟمّمقا  اًمذيـ اًمٕمٚمامء

 اًمِم٤مري وظمػم يقُمف، سمًٕمر اًمًٚمٕم٦م سم٤مع إذا أنف شمرى أٓ سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ىمد يٙمقن
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 هق يمام سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع أنف قمٚمٞمف يّمدق ٓ أنف ٟمًٞمئ٦م أو ٟم٘مدا اًمثٛمـ يدومع أن سملم

 ومّمحح ،شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف»: اعمت٘مدم ىمقًمف ذم ط قمٚمٞمف ٟمص ُم٤م وذًمؽ فم٤مهر،

 واًمثقري ـم٤مووس ىمقل وهق رسم٤م، ٕهن٤م اًمزي٤مدة وأبٓمؾ اًمٕمٚم٦م، ًمذه٤مب اًمٌٞمع

 ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىمقل ؾم٘مقط شمٕمٚمؿ وُمٜمف. ؾمٌؼ يمام شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ وإوزاقمل

 وصحح احلدي٨م، هذا سمٔم٤مهر ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمدا أقمٚمؿ ٓ»:  ش97/  5» شاًمًٜمـ

 ح٤م وذًمؽ وم٤مؾمد، ُمذه٥م وهق إوزاقمل، قمـ حيٙمك رء إٓ اًمثٛمٜملم، سم٠مويمس اًمٌٞمع

 وىمد قمٜمف شم٘مدم يمام سم٤مًمثٛمـ اجلٝمؾ يٕمٜمل: ىمٚم٧م. شواجلٝمؾ اًمٖمرر ُمـ اًمٕم٘مدة هذه شمتْمٛمٜمف

 سمٞمٜمام اًمنمع، ذم هل٤م أصؾ ٓ قمٚم٦م قمغم أىم٤مُمف ٕنف اًمٗم٤مؾمد هق ىمقًمف أن ؾمٚمػ مم٤م قمٚمٛم٧م

 ٟمٞمؾ» ذم سم٘مقل اًمِمقيم٤مين شمٕم٘مٌف وهلذا شم٘مدم، يمام اًمِم٤مرع ٟمص قمغم ىم٤مئؿ إوزاقمل ىمقل

 ٕن احلدي٨م فم٤مهر هق إوزاقمل ىم٤مًمف ُم٤م أن خيٗمك وٓ»:  ش759 / 5» شإوـم٤مر

 إوزاقمل أن ذيمر ىمد ٟمٗمًف اخلٓم٤ميب: ىمٚم٧م. شاًمٌٞمع صح٦م يًتٚمزم سم٤مٕويمس ًمف احلٙمؿ

 دمرأ  اخلٓم٤ميب أن إٓ احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ اخلٓم٤ميب وسملم سمٞمٜمف ومرق ومال ،احلدي٨م سمٔم٤مهر ىم٤مل

 ظمالوم٤م سمرأُّيؿ ىم٤مًمقه٤م اًمتل اجلٝم٤مًم٦م قمٚم٦م عمجرد وخم٤مًمٗمتف اًمٔم٤مهر هذا قمـ اخلروج ذم

 حتريؿ ذم واًمٕمٚم٦م»: سم٘مقًمف ذًمؽ ذم شم٤مسمٕمٝمؿ اًمِمقيم٤مين أن طم٘م٤م واًمٕمجٞم٥م .ًمٚمحدي٨م

 وذًمؽ. ش..سمثٛمٜملم اًمقاطمد اًمٌمء سمٞمع صقرة ذم اًمثٛمـ اؾمت٘مرار قمدم سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 واًمِمقيم٤مين اًمٌٞمقع، ذم واًم٘مٌقل اإلجي٤مب يقضمٌقن اًمذيـ ُمع شمتامؿمك اعمت٤مسمٕم٦م هذه ٕن

ش اعمٕمٓم٤مة أقمٜمل» اًمّمقرة هذه وذم اعمٕم٤مـم٤مة، سمٞمع سمّمح٦م وي٘مقل ذًمؽ، ذم خي٤مًمٗمٝمؿ

 قمغم ي٘مػ مل - يم٤مخلٓم٤ميب - اًمِمقيم٤مين أن يٌدو إٟمف صمؿ. آٟمٗم٤م سمٞمٜمتف يمام ُمتح٘مؼ آؾمت٘مرار

 اخلٓم٤ميب يمالم أوم٤مده ُم٤م قمغم ؾمٙم٧م ح٤م وإٓ ،- يم٤مٕوزاقمل - احلدي٨م سمٔم٤مهر ىم٤مل ُمـ

 اًمت٤مسمٕمل وهق - ذًمؽ ذم ؾمٚمٗمف اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد ًمؽ رويٜم٤م وىمد إوزاقمل، شمٗمرد ُمـ

 ذم وم٘م٤مل طم٤ٌمن، اسمـ احل٤مومظ وشمٌٕمٝمؿ ًمف، اًمثقري اإلُم٤مم وُمقاوم٘م٦م - ـم٤مووس اجلٚمٞمؾ

 ُم٤م قمغم سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم اؿمؽمى إذا اعمِمؽمي سم٠من اًمٌٞم٤من ذيمر»:  ش551/  7» شصحٞمحف»

 ح٤م ُمٓم٤مسمؼ ومٝمذا ،اًمؽممج٦م طمدي٨م ذيمر صمؿ. شأويمًٝمام ًمف يم٤من اًمرسم٤م جم٤مٟم٦ٌم وأراد وصٗمٜم٤م

 أىمقل. احلدي٨م هبذا ىم٤مل اًمذي وطمده إوزاقمل ومٚمٞمس إئٛم٦م، أوئلؽ أىمقال ُمـ ؾمٌؼ

 أن ومٞمزقمؿ قمٜمده، قمٚمؿ ٓ ُمـ أو إهقاء ذوي سمٕمض ي٘مقل ٓ وًمٙمل ًمٚمقاىمع، سمٞم٤مٟم٤م هذا
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 احلؼ يٕمرومقن ٓ اًمذيـ ُمـ - هلل واحلٛمد - ومٚمًٜم٤م وإٓ! ؿم٤مذ هذا إوزاقمل ُمذه٥م

 .اًمرضم٤مل ٟمٕمرف سم٤محلؼ وإٟمام اًمرضم٤مل، ُمـ سمف اًم٘م٤مئٚملم سمٙمثرة إٓ

 ُمع اًمرأي، إٓ قمٜمده دًمٞمؾ ٓ ٕنف إىمقال أوٕمػ صمؿ اًمث٤مين اًم٘مقل أن واخلالص٦م

 اًمؽممج٦م طمدي٨م أن ادقمك سمف ىم٤مل اًمذي طمزم اسمـ ٕن إول اًم٘مقل ويٚمٞمف اًمٜمص، خم٤مًمٗم٦م

 ظمالف ٕهن٤م ُمردودة دقمقى وهذه سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمًقخ

 سمٞمن، هٜم٤م اعمٛمٙمـ ُمـ وهذا اجلٛمع، شمٕمذر إذا إٓ اًمٜمًخ إمم يّم٤مر ٓ وم٢مٟمف إصقل،

 قمٚمٞمٝم٤م يزيد وًمٙمٜمف إطم٤مدي٨م، هلذه ُمٓم٤مسم٘م٤م دمده وم٢مٟمؽ ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م ُمثال وم٤مٟمٔمر

  ش.اًمرسم٤م» وأهن٤م اًمٜمٝمل، قمٚم٦م سمٌٞم٤من

 صحٞمح اًمٌٞمع سم٠من ومٞمٍمح قمٚمٞمف يزيد وًمٙمٜمف ذًمؽ، ذم يِم٤مريمف اًمؽممج٦م وطمدي٨م

 قمغم آؾمتٜم٤ٌمط سمٓمريؼ ًمٙمـ أجْم٤م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م يدل وقمٚمٞمف إويمس، أظمذ إذا

 اظمؽمشمف وُم٤م ومٞمٝم٤م، واًمتٗم٘مف إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ـمري٘م٦م ُمـ زم سمدا ُم٤م هذا. سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ُم٤م

 أؾم٠مل واهلل ٟمٗمز، ومٛمـ أظمٓم٠مت وإن اهلل، ومٛمـ أص٧ٌم وم٢من ،طمقهل٤م اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ

 . زم ذٟم٥م ويمؾ زم يٖمٗمره أن

 سمٞمع وهل اًمٞمقم، اًمتج٤مر سملم ومِم٧م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن! اعمًٚمؿ أظمل واقمٚمؿ

 إٓ هل إن اًمزي٤مدة، ذم زيد إضمؾ ـم٤مل ويمٚمام إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة وأظمذ اًمت٘مًٞمط،

 قمغم اًمتٞمًػم قمغم اًم٘م٤مئؿ اإلؾمالم ًمروح عمٜم٤موم٤مهت٤م أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ذقمٞم٦م همػم ُمٕم٤مُمٚم٦م

وم٦م اًمٜم٤مس  إذا ؾمٛمح٤م قمٌدا اهلل رطمؿ»: ط ىمقًمف ذم يمام قمٜمٝمؿ واًمتخٗمٞمػ هبؿ، واًمرأ

 . اًمٌخ٤مري رواه. شاىمت٣م إذا ؾمٛمح٤م اؿمؽمى، إذا ؾمٛمح٤م سم٤مع

 وىمد وهمػمه، احل٤ميمؿ رواه. شاًمٜم٤مر قمغم اهلل طمرُمف ىمري٤ٌم ًمٞمٜم٤م، هٞمٜم٤م، يم٤من ُمـ»: وىمقًمف

 سم٤مًمت٘مًٞمط أو سم٤مًمديـ وسم٤مع ،شمٕم٤ممم اهلل اشم٘مك أطمدهؿ أن ومٚمق ش.938» سمرىمؿ خترجيف ؾمٌؼ

 ي٘مٌٚمقن اًمٜم٤مس جيٕمؾ مم٤م ذًمؽ ٕن اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ طمتك ًمف أرسمح ًمٙم٤من اًمٜم٘مد، سمًٕمر

ـْ ﴿: وضمؾ قمز ىمقًمف ُمّمداق رزىمف، ذم ًمف وي٤ٌمرك قمٜمده ُمـ ويِمؽمون قمٚمٞمف َ  َيتَِّؼ  َوَُم  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ   ﴾ .حَيَْت
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 قمٌد اًمرمحـ قمٌد اًمٗم٤موؾ إخ رؾم٤مًم٦م إمم سم٤مًمرضمقع اًم٘مراء أنّمح اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 ُمقوققمٝم٤م، ذم ُمٗمٞمدة سم٤مهب٤م، ذم ومريدة وم٢مهن٤م شإضمؾ سمٞمع ذم اًمٗمّمؾ اًم٘مقل»: اخل٤مًمؼ

ه  .ظمػما  اهلل ضمزا

 .(557 -579/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 (افتؼسقط) إجؾ بقع

 إضمؾ؟ سمٞمع ذم رأجٙمؿ هق ُم٤م ؿمٞمخ، :ُمداظمٚم٦م

 .إضمؾ ىُميِض  طمتك سمحث٤مً  اعم٠ًمخ٦م هذه سمحث٧م ًم٘مد ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

رٟم٤م: احل٘مٞم٘م٦م  .ضمداً  ويمثػماً  يمثػماً  هذا ذم اًمٙمالم يَمرَّ

 ُم٤م وإٟمام اًمٚمٗمظ، ُمـ يٌدو ُم٤م هق ًمٞمس طمتاًم، اًم١ًمال ُمـ اعمت٤ٌمدر: واخلالص٦م 

 سمٞمع  اًمٜم٘مد سمٞمع ُمـ ظمػم هذا: ًم٘مٚم٧م سمٚمٗمٔمؽ متًٙم٧م ًمق أن٤م ٕنف اًمٚمٗمظ: وراء َيْٙمُٛمـ

 .اًمٜم٘مد سمٞمع ُمـ ظمػم إضمؾ

 ٓ أن٤م اًمزي٤مدة هذه اعم٘مّمقد، هق هذا إضمؾ، هب٤م اعمُـَ٘م٤مسَمؾ اًمزي٤مدة: اعم٘مّمقد ًمٙمـ 

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم أراه٤م:

 .اًمٜمص :أوًٓ 

 .اًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح واًمٜمٔمر آؾمتٜم٤ٌمط :ثوكقوً 

 ش.سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك» أطمدمه٤م طمديث٤من، ومٝمام اًمٜمص أُم٤م

 ُم٤م: طمرب سمـ ؾمامك وهق أمحد، اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم احلدي٨م رواة أطمد ؾمئؾ وىمد 

 هق هذا ويمذا، سمٙمذا وٟمًٞمئ٦م سمٙمذا، ٟم٘مداً  هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمت٤من

 . سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 شرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمث٤مين احلدي٨م
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 اًمدًٓم٦م ذم يِمؽمك وم٤مئدة احلديثلم ُمـ يُمؾ   ُمـ ٟمًتٗمٞمد: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم أىمقل أن٤م

 .ُمٕم٤مً  يمالمه٤م قمٚمٞمٝم٤م

 .أظمر احلدي٨م ُمـ يًتٗم٤مد ٓ ُم٤م احلديثلم ُمـ يُمؾ   ُمـ ٟمًتٗمٞمد صمؿ 

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل ومٝمل اعمِمؽميم٦م اًمٗم٤مئدة أُم٤م

: إول احلدي٨م ومٛمـ أظمر، دون هب٤م احلديثلم ُمـ يمؾ شَمَٗمّرد اًمتل اًمٗم٤مئدة أُم٤م

: شم٘مقل أن وهق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم شمٗمًػم إول احلدي٨م ُمـ ٟمٗمٝمؿ. سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم شمٗمًػم

 .ويمذا سمامئ٦م وٟمًٞمئ٦م يمذا، سمامئ٦م ٟم٘مداً  اعمًجٚم٦م هذه أبٞمٕمؽ

 احلدي٨م ذم اًمٗم٤مئدة هل ُم٤م ًمٜمٜمٔمر إول، احلدي٨م ُمـ اًمٗم٤مئدة هذه ومٝمٛمٜم٤م إذا

 رسم٤مً  اًمزي٤مدة إول احلدي٨م اقمت٤ٌمر هل إول، احلدي٨م ذم ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ٓ طمٞم٨م أظمر،

 .ُمٜمف سيح وهذا أوًٓ،

 ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك سم٤مقمت٤ٌمره إول احلدي٨م: -ضمداً  ه٤مم وهق- أظمر واًمٌمء 

 احلدي٨م ُمـ ومٗمٝمٛمٜم٤م اًمٌٓمالن، قمغم اًمدًٓم٦م اعمٕم٤مُمالت ذم اعمٜم٤مهل ذم وإصؾ سمٞمٕم٦م،

 ومٚمف: »ىم٤مل ٕنف اًمزي٤مدة: أبٓمؾ وًمٙمٜمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم أضم٤مز طمٞم٨م ذًمؽ، ظمالف اًمث٤مين

 ي٠مظمذ أن ًمف أب٤مح ٕنف ُم٤مر: اًمٌٞمع أن ُمٕمٜمكش أويمًٝمام ًمف: »وم٘مقًمف ،شرسم٤م أو أويمًٝمام

 .اًمرسم٤م أيمؾ وم٘مد اًمزي٤مدة أظمذ إذا ًمٙمـ اًمٜم٘مد، اًمقيمس، هذا

 اًمٞمقم اعمٕمروف اًمت٘مًٞمط سمٞمع أن: اًمٜمتٞمج٦م هبذه ٟمخٚمص وذاك احلدي٨م هذا ومٛمـ

 .أوًٓ  ىمٚمتف اًمذي هذا رسم٤م، هق

 احلديثلم، هذيـ ُمـ ومٝمؿ سمام ٟم٘مقل أن ي٘متْمٞمٜم٤م واًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر: صم٤مٟمٞم٤مً 

 سم٤مئع قمٜمد ؿمخص ضم٤مء إذا أنف وم٘مٞمٝملم، أىمقل وٓ ُمًٚمٛملم، سملم ظمالف ٓ ٕنف ذًمؽ

.. أخٗملم.. أخػ دٟم٤مٟمػم، يمذا أىمروٜمل ومالن ي٤م: ًمف وىم٤مل -اًمًٞم٤مرة ًمٜم٘مؾ- احل٤مضم٦م

 ًمذًمؽ رسم٤م: هذا طمرام، هذا ٓ،: طمٞم٘مقل يمذا، زي٤مدة رسمح أقمٓمٞمؽ أين قمغم... صمالصم٦م

: ًمف ىم٤مل اًمًٞم٤مرة هذه سمٕمٜمل: ًمف ىم٤مل إذا ًمٙمـ اصمٜم٤من، ومٞمف خيتٚمػ ٓ اعمث٤مل هذا ذم: ىمٚم٧م

 طمًـ، ىمرض اًمًٞم٤مرة، صمٛمـ ىمٌؾ ُمـ ُمٜمف ـمٚم٥م هق يمذا، وسم٤مًمٜم٘مد يمذا، سم٤مًمت٘مًٞمط
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 ومٚمام. رسم٤م هذا ٓ،: ىم٤مل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ُمثالً  زي٤مدة أقمٓمٞمؽ: وىم٤مل اًمًٞم٤مرة، ُمٜمف ًمٞمِمؽمي

 وشمٚمؽ اًمّمقرة، هذه سملم اًمٗمرق أجش مخًامئ٦م، ُمٜمف ـمٚم٥م اح٤مئ٦م سمدل شم٘مًٞمٓم٤مً  سم٤مقمف

 اًمّمقرة؟

 أن٤م: ًمف وسمت٘مقل ؾمٜم٦م، إمم ىمرًو٤م ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م ُمٜمف شمٓمٚم٥م شم٠متٞمف واطمد ؿمخص 

 رسم٤م، هذا ٓ،: سمٞم٘مقل ـمٞم٥م ص٤مًمح، رضمؾ هذاك ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ٟمٗمز ـمٞم٥م ُمـ سمٕمٓمٞمؽ

 .جيقز ُم٤م هذا

 ٟم٘مدًا، آٓف أرسمٕم٦م هذه: ًمف سمٞم٘مقل اًمًٞم٤مرة، هذه سمٕمٜمل: ًمف وم٘م٤مل قم٤مد إذا ًمٙمـ 

 أرسمٕم٦م وأظمذ آٓف، أرسمٕم٦م أقمٓم٤مه إذا ومٞمام اًمٗمرق إيش. ٟمًٞمئ٦م ومخًامئ٦م آٓف وأرسمٕم٦م

 شمٚمؽ اؾمتحالل ؾمٌٞمؾ ذم واؾمٓم٦م ه٤مًمًٞم٤مرة ه٤معمت٤مع، إدظم٤مل وسملم ومخًامئ٦م، آٓف

 سم٤محلٞمؾ سمٕمْمٝمؿ قمٜمد يًٛمك سمام اًمتٛمًؽ ؾمقى إـمالىم٤ًم، وهذا هذا سملم ومرق ٓ. اًمزي٤مدة

 وضمؾ قمز اهلل ذُمٝمؿ اًمذيـ اًمٞمٝمقدي٦م سم٤محلٞمؾ شمًٛمك سم٠من أطمؼ احل٘مٞم٘م٦م ذم وهل اًمنمقمٞم٦م،

 ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ أطم٤مديثف، سمٕمض ذم ط اهلل رؾمقل وًمٕمٜمٝمؿ يمت٤مسمف ذم

 اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م، صمؿ ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد، اهلل

 هذا ٓ اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد، ومٕمؾ ُم٤مذاش. صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمّرم إذا

سمقه٤م،: أي ومجٛمٚمقه٤م سمٞمٕمف، وٓ أيمٚمف ٓ سمٞمجقز، ُم٤م طمرام  أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ َذوَّ

 شم٠موياًل؟ هؿ ومٕمٚمقه ُم٤م وسملم ٟمّم٤مً  اعمحرم سملم اًمٗمرق ُم٤م

 إيمؾ، أضمؾ ُمـ اًمِمٙمؾ شمٖمٞمػم ؾمقى ومرق ٓ: سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  وُمثٚمام 

 ومٝمذول أيمؾ، أضمؾ ُمـ ؿمٙمؾ شمٖمٞمػم: صمٞم٤مهبؿ سمٞمٖمػموا ح٤م اًمّمقومٞم٦م سمٕمض قمـ سمٞم٘مقًمقا 

م ُم٤م حيٚمقا  ؿم٤من ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م اًمّمقرة همػموا  .احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل طَمرَّ

 إدظم٤مل واًمدوران اًمٚمػ سمٓمري٘م٦م ًمٙمـ اًمرسم٤م، ٟم٠ميمؾ ُم٤م ص٤محللم ٟم٤مس ٟمحـ أن

 .ضم٤مئز هذا اعمت٤مع، هق اعمقوقع ذم واؾمٓم٦م

 همٜمل وؾمٞمط يدظمؾ أظمرى، صقرة إمم ومٞمٝم٤م اعمختٚمػ اًمّمقرة هذه إُمر وشمٕمدى 

 وأن٤م إي٤مه٤م، سمِّدك ؾمٞم٤مرة أّي  ظمذ روح إٟم٧م: ومٌٞم٘مقل اًمت٤مضمر، واًم٤ٌمئع اًمِم٤مري سملم

 آٓف أرسمٕم٦م آٓف، إرسمٕم٦م سمدل سمِّدي هذا، ًمٚمتقؾمط يم٠مضمر أن٤م سمس إي٤مه٤م، ًمؽ سمِمؽمي
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 صمٛمـ يدومع سمػموح هذا اًمقؾمٞمط ومخًامئ٦م، آٓف أرسمٕم٦م ُمٜمف سمت٠مظمذ اًمقيم٤مًم٦م وأرسمٕمامئ٦م،

 .وأرسمٕمامئ٦م آٓف أرسمٕم٦م ؾمٜم٦م سمٕمد اًمِم٤مري ُمـ وسمٞم٘مٌض آٓف، أرسمٕم٦م ًمٚمقيم٤مًم٦م اًمًٞم٤مرة

 ..اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿ اًمزي٤مدة، ه٤مي إرسمٕمامئ٦م، ه٤مي ؿمق :اًمِمٞمخ ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم ﴾ اًمِرسَم٤م َوطَمرَّ

 ًمف اؿمؽمى وراح اعمًٚمؿ أظمقه وم٤ًمقمد اهلل، ؿم٤مء ُم٤م ظمػم وؾمٞمط وهق ،[575:اًمٌ٘مرة]

 مخ٤ًمئ٦م سمدل أرسمٕمامئ٦م آٓف أرسمٕم٦م ُم٘م٤مسمؾ أظمذ ًمٙمـ آٓف، سم٠مرسمٕم٦م اًمقيم٤مًم٦م ُمـ ؾمٞم٤مرة

 سمِّده اًمكم: وىم٤مل اًمقيم٤مًم٦م، ص٤مطم٥م يْم٤مرب ؿم٤من ُمـ، أرسمٕمامئ٦م أظمذ وهق اًمقيم٤مًم٦م ُمـ

 أىمؾ، طمٞمٓمٚم٥م اًمٌٜمؽ ًمٙمـ اًمقيم٤مًم٦م، قمٜمد ُمـ سمٞمِمؽمي رأؾم٤مً  همػمه أو اًمٌٜمؽ قمٜمد يروح

 آٓف أرسمٕم٦م ي٠مظمذه٤م ٟم٘مًدا آٓف أرسمٕم٦م يٕمٓمل ُم٤م سمدل ٕنف طم٤مل، يمؾ قمغم رسمح٤من هق

 .جيقز ُم٤م طمرام هذا ٓ، وأرسمٕمامئ٦م،

 .اًمقؾم٤مـم٦م هذه ُمثؾ وؾمٞمط يدظمؾ هق: إذاً 

 .اًمٜمٔمر وضمف هذا

 ذم ضم٤مء يمام وأنف اًمّمدىم٦م، وومْمٞمٚم٦م اعمًٚمؿ، طم٤مضم٦م ىمْم٤مء ومْمٞمٚم٦م أظمػماً  ٟمذيمر صمؿ

 ُم٤مئتل ُمًٚمامً  أىمرو٧م أن٧م ومٚمقش صدىم٦م ي٤ًموي درمهلم ىمرض: »إطم٤مدي٨م سمٕمض

 اًم٘مرض سمٓمؾ اهلل، ًمقضمف ضمٞمٌؽ ُمـ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م وأظمرضم٧م شمّمدىم٧م يم٠منام ديٜم٤مر،

 .اًمٞمقم اعمًٚمٛملم دم٤مر سملم ُمـ احلًـ

 اح٤مل ومٞمٝم٤م سمٞمٙم٥ًم اًمِٚمـل يتج٤مرشمف يٙم٥ًم أنف سمٞمًتٓمٞمع هذا اًمت٤مضمر أن ُمع 

 اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ ُيـَحِّمٚمٝم٤م ٓ ورسمام اجل٤ٌمل، يم٠مُمث٤مل احلًٜم٤مت ُمـ هب٤م يٙمت٥ًم احلالل،

 سم٤مع إذا اؾمتٗم٤مد، سم٤مًمٜم٘مد سم٤مع إذا ٕنف واًمٜم٤مزل: قم٤مًمٓم٤مًمع يم٤معمٜمِم٤مر وهق اًمٜمٝم٤مر، وص٤مئؿ

 .وصدىم٤مت طمًٜم٤مت اؾمتٗم٤مد اًمٜم٘مد، ؾمٕمر سمٜمٗمس سم٤مًمت٘مًٞمط

 سملم طمؾ ُم٤م سم٥ًٌم اعمًٚمٛملم: أجدي ُمـ وظمرج احلًـ، اًم٘مرض هذا سمٓمؾ 

 ذم يمٜمٔم٤مم يٕمرومقٟمف ٓ اخلٚمػ، وٓ سمؾ اًمًٚمػ، يٕمرومف ٓ اًمذي اًمت٘مًٞمط سمٞمع ُمـ أجدُّيؿ

 اًمذيـ واًمْمالل، اًمٙمٗمر سمالد ُمـ إًمٞمٜم٤م وومدت سمْم٤مقم٦م هق إٟمام اًمتج٤مرة، وذم اًمتٕم٤مُمؾ
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مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ: ﴿سم٘مقًمف وضمؾ قمز اهلل وصٗمٝمؿ ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ  دِي

ـَ  احْلَِؼ  ـَ  ُِم ِذي  [.59:اًمتقسم٦م﴾ ]اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمٔمري وضمٝم٦م هذا

 ،[اًمرسم٤م أو] أويمًٝمام[ ومٚمف: ]ؾمامك سم٘مقل يمالُمؽ سمدأت أن٧م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ هذا ذم ٟمص ؾمامك ىمقل ومٝمؾ

 .ومٞمٝم٤م خمتٚمػ اعم٠ًمخ٦م وهل اًمراوي، ُمـ شمٗمًػم هق ٟمص، ُمش هق ٓ :اًمِمٞمخ

 سمف، ضم٤مء أجـ ُمـ ٟمحـ ٟم٠ًمل ومام اًمثقري، يمًٗمٞم٤من إُم٤مم ُمـ ضم٤مءٟم٤م ًمق اًمتٗمًػم هذا 

 هذه ُمٜمف ومٜمًتٗمٞمد اًمٚمٖم٦م، ذم إُم٤مم احلدي٨م، ذم إُم٤مم اًمٗم٘مف، ذم إُم٤مم رضمؾ هذا: ٟم٘مقل

 .وٟمٔمراً  اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ي١ميده مم٤م ؾمٌؼ ُم٤م ًمف اًمتٗمًػم هذا أنف سمْمٛمٞمٛم٦م اًمٗم٤مئدة،

 همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم اًمتٗمًػم، هذا دمد اًمٜمٝم٤مي٦م ذم طمتك اًمٕمٚمامء، ُمـ ومٙمثػم 

 اسمـ سم٘مقل...ش سمٞمع قمـ هنك: »طمدي٨م ذم طمتك اًمتٗمًػم، هذا دمد ،شوإثر احلدي٨م

 وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل أن وهق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سمٛمٕمٜمك هذا إٟمف: إثػم

 .ٟمًٞمئ٦م ويمذا

بش اًمًٜمـ» ُمـ اًمث٤مُمـ اجلزء ذمش اًمٜم٤ًمئل» اإلُم٤مم أجْم٤مً  ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :ُمداظمٚم٦م  سَمقَّ

 أن وهق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب: ىم٤مل سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك: طمدي٨م قمغم

 ..هذه أبٞمٕمؽ: ي٘مقل

 ومراهم٤مً  وضمدٟم٤م إذا ُم٤م يقُم٤مً  يٕمٜمل، ُمٙم٤من ذم  هذوٓ ضم٤مُمٕمٝمؿ أن٤م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .رؾم٤مًم٦م ٟمخرج أنف واؾمتٕمداداً 

 ٕظمقٟم٤م ًمٚمٌح٨م، ُمًتققم٦ٌم هل ُم٤م يم٤مٟم٧م وإن اًمّمدد، هذا ذم شمٜمٗمع رؾم٤مًم٦م ذم 

 .اًمٙمقي٧م ذم اعم٘مٞمؿش اخل٤مًمؼ قمٌد اًمرمحـ قمٌد»

  (:.. 59:  79/    35/  واًمٜمقر اهلدى) 



 11   اًمت٘مًٞمط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افتؼسقط بقع بحرمي افؼقل ظذ اإليرادات بعض رد

 هل اًمكم واطمدة سمٞمٕم٦م ذم اًمًٚمٕم٦م هل اًمٌٞمٕم٦م ي٘مّمد سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم[ ي٘م٤مل] :اًم٤ًمئؾ

 إول اًمًٕمر أو سم٠مضمؾ هق اًمذي إول اًمًٕمر هق اًمكم اًمٌٞمٕمتلم ُمٌٞمٕم٦م يٕمٜمل اًمًٚمٕم٦م

 ؾمٕمره٤م هذه سمٕمٜم٤م إذا: أن يٕمٜمل سمٞمٜمٝمؿ اًمتٕم٤مىمد يٕمٜمل اشمٗم٘مقا  إذا ومٞم٘مقل طم٤مَّٓ، يدومٕمف

 قمغم وم٤مشمٗمؼ سمٕمد، ومٞمام اح٤مل أطميت إن سمٙمذا ؾمٕمره٤م أو أن اح٤مل أطميت إن سمٙمذا،

 حيي ىمد أو أن اح٤مل زم حيي ىمد يٕمٜمل هق ذًمؽ، ومٌٕمد ذًمؽ قمغم اًمٕم٘مد وهى هذا

 ش.اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف» هٜم٤م ومٞم٘مقل ذًمؽ، سمٕمد اح٤مل ًمف

[ اعمقوقع] شمٗمًد اًمتل هذه اًم٘مدىمدة اعمقوقع ذم أدظمٚم٧م أن٧م هال ًمٞمش :اًمِمٞمخ

 ٟمٕم٤مًم٩م ظمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ ،[يدومع ٓ] وىمد يدومع حيي ىمد اًم٘مدىمدة اعمقوقع ذم أدظمٚم٧م ح٤مذا

 ٟمدرس ٟمحـ اًمٌٕمد ذم إومالؾمف، دًمٞمؾ أول هذا اًمقاىمع ُمـ سمٞمتٝمرب واًمكم اًمقاىمع،

 طمؾ اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُمـ ٟمًتٗمٞمده اًمذي ُم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، أن اًمقاىمع اًمقاىمع،

 أخٞمس يدومع ٓ وىمد يدومع ىمد اًمٞمقم واىمٕمٜم٤م ذم ًمٞمس اًمٞمقم واىمٕمٜم٤م، هق ُم٤م اًمقاىمع ُمِمٙمٚم٦م،

 سمٞمٕم٦م إٓ اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس أنف ي٘مقل هق: شم٘مقل أن٧م أن ـمٞم٥م، يمذًمؽ؟

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ي٘م٤مم يمٞمػ يًتِمٙمؾ هق ًمٙمـ صح؟ سمٞم٤مض قمغم اظمتؿ وأن٤م واطمدة،

 هذه شمٌٞمع سمٙمؿ ًمؽ ىمٚم٧م إذا: أقمجٛمل وأن٤م قمريب رضمؾ وأن٧م أن أؾم٠مخؽ أن٤م 

  ٓ؟ أم سمٞمٕم٦م هذه سمٕمنمة زم ىمٚم٧م ٟم٘مدا احل٤مضم٦م

  سمٞمٕم٦م ص٤مر ذًمؽ قمغم واوم٘م٧م أن٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 شمٌٞمع، يمؿ سمٕمد، ومٞمام اعمقاوم٘م٦م شمٌٞمع، سمٙمؿ ًمؽ سم٘مؾ أن٤م واوم٘م٧م، ُم٤م أو واوم٘م٧م :اًمِمٞمخ

 ىمٚم٧م شمٌٞمع يمؿ أضمؾ، إمم ُمٜمؽ أؿمؽمي أن أردُت  إذا ـمٞم٥م، سمٕمنمة، أبٞمٕمف أن٤م: زم وم٘مٚم٧م

 شمٚمؽ، وٓ هذه ٓ اٟمٕم٘مدت ُم٤م ًمٙمـ سمٞمٕم٦م؟ ًمٞم٧ًم وإٓ سمٞمٕم٦م هذه واطمد، زائد سمٕمنمة

 !سمٞمتٗم٘مقا  ُم٤م ؿمئ أي يٜمٕم٘مد ٓ وىمد واطمدة هق ؾمٞمٜمٕم٘مد اًمذي صحٞمح

 ًمٙمـ يمٕمرض، سمٞمٕمتلم صقرة يٕمٜملش سمٞمٕمتلم قمـ هنك» ضمدا واوح احلدي٨م: وم٢مًذا 

 .اًمراوي شمٗمًػم صمؿش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك» إطمدامه٤م، قمغم إُمر ؾمٞمٜمٕم٘مد سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م
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 همػمه، ُمـ سمٛمروّيف أدرى اًمراوي ٕن ىمٞمٛمتف: ًمف ؾم٤مسم٘م٤م، إخ ؾم١مال إمم أقمقد 

 احلدي٨م، يٗمنوا أن ويريدون سمٕمد ُمـ ي٠ميت ممـ أدرى هق إؾمٗمؾ، ذم يم٤من وًمق طمتك

 .وم٘مٝمٝم٤م ُمع إًمٞمف ٟم٘مٚم٧م اًمرواي٦م أن يٗمؽمض اًمذي واًمراوي

 خم٤مـم٤ٌم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل طمٞمٜمام  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل إن ٟم٘مقل ح٤م ٟمحـ وًمذًمؽ 

  اًمًالم قمٚمٞمف  أنف﴾إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمِزَل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَِمَ  اًمِذيْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم: ﴿اًمًالم قمٚمٞمف  إًمٞمف

 أمهٞم٦م يتجغم هٜم٤م ُمـ اعمٕمٜمك، وسمٞم٤من اًمٚمٗمظ سمٞم٤من شمقمم اعمٕمٜمك، وسمٞم٤من اًمٚمٗمظ سمٞم٤من شمقمم ىمد

 ُٟمَحِٙمؿ ٓ ٕنٜم٤م ح٤مذا: ؾمٚمٗمٞمقن ٟمحـ وٟمٌ٘مك إًمٞمٝمؿ ٟمٜمت٥ًم ٟمحـ وًمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م، ومٝمؿ

 ُمع ًمٙمـ إصؾ، ذم قمرسمٞم٦م هل شمٙمقن وىمد واعمًتٕمجٛم٦م اعمت٠مظمرة وآراءٟم٤م أومٝم٤مُمٜم٤م

: اًمًٚمػ أجش سمٜم٘مقل أراءٟم٤م ُٟمَحِٙمؿ ٓ اؾمتٕمجٛم٧م، اًمزُمـ قا  اًمًٚمػ ٕن ومٝمٛمقا  شَمَٚم٘مُّ

 .وُمٕمٜمًك  ًمٗمٔم٤م اًمٌٞم٤من

 ومٞمام اًمٌٞم٤من هذا أن٘مؾ -شمٜمٓم٘مقن أنٙمؿ ُمثٚمام طمؼ وهل- احل٘مٞم٘م٦م هذه ُٟمالطمظ طمٞمٜمام 

 .اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سم٠مطم٤مدي٨م يتٕمٚمؼ

 وُيٗمنه اًمّمح٤ميب، وهق إول اًمراوي وسمخ٤مص٦م ُم٤م طمديث٤مً  اًمراوي يروي ومحٞمٜمام 

 ُمـ ٟمٜمزل ُمٕم٤م، واًمتٗمًػم اعمٗمن ٟمتٚم٘مك آظمر شمٗمًػمٍ  وسملم سمٞمٜمٜم٤م اًم٤ٌمب أهمٚمؼ سمتٗمًػم، ًمٜم٤م

 ُمش شم٤مسمٕمل أفمٜمف طمرب اسمـ ؾمامك طمرب اسمـ ؾمامك وهٙمذا اًمت٤مسمٕمل إمم اًمّمح٤ميب

  هٞمؽ؟

 .ؾمٛمرة اسمـ ضم٤مسمر قمـ سمػموي طمرب اسمـ ؾمامك :اًم٤ًمئؾ

 ُمٗمٝمقًُم٤م ُمًٕمقد اسمـ قمـ احلدي٨م شمٚم٘مك اًمت٤مسمٕمل ومٝمذا شم٤مسمٕمل، ومٝمق هق هذا :اًمِمٞمخ

 ويمذا، يمذا صقرشمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٠منف احلدي٨م، هذا ومنَّ  وم٢مذا ُمٕمٜمًك، جمٝمقٓ ُمش

 .اًمتٗمًػم هلذا ٟمٓمٛمئـ ٟمحـ

 وىمد ؾمٞمام ٓ اًمٌٞم٤من، وهذا اًمتٗمًػم هذا ُيَٕمِٓمٚمقن ُم٤م اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػًما  دمد وًمذًمؽ 

 أذيمر ٓ ممـ وهمػمه آٟمٗم٤م ذيمرت يمام اًمثقري يمًٗمٞم٤من اإلؾمالم أئٛم٦م ُمـ يم٤ٌمر ُمـ صدر

 .أن
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 يم٤مٟمقا  ُمذهٌٝمؿ، قمغم سمٜم٤مء يت٠موًمقٟمف سم٤مًم٘مديؿ، شَمَٚمّ٘مقه اًمذي اًمتٗمًػم هذا ًمٙمـ 

 قمنم سم٢مطمدى وهذا ٟم٘مًدا أن سمٕمنم هذا ؾمامك، ىم٤مل يمام هق سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ي٘مقًمقن

 .ٟمًٞمئ٦مً 

 ُمثؾ ُمش احلدي٨م سمٞمٗمٝمٛمقا  صقرشملم، ومٞمف ص٤مر ٕنف ح٤مذا: قمٜمف، اعمٜمٝمل هق هذا 

 .ضمٝم٤مًم٦م ذم ص٤مر همرر، ذم ص٤مر ومٝمٛمٜم٤م،

 أم اًمٜم٘مد قمغم يٕمٜمل إيمثر، اًمًٕمر أم إىمؾ اًمًٕمر قمغم وىمع اًمٌٞمع شُمرى ي٤م قمرومٜم٤م ُم٤م 

 شم٘مًٞمط هذه ًمف ىم٤مل ًمق أنف -ؾم٠مبٞمٜمف يمام ظمٓم٠م وهق- اًمٗمٝمؿ هذا قمغم سمٜمقا  اًمت٘مًٞمط، قمغم

 سم٘مك قم٤مد ُم٤م أظمر، اًمًٕمر ذيمر ُم٤م ٕنف ح٤مذا: جيقز، هذا قمنم إطمدى زائد قمنمة اًمٌٞمع

 .اعمقوقع ذم ضمٝم٤مًم٦م ذم

ّدد اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م سمٕمٚم٦م احلدي٨م ومٝمؿ: أوٓ ٟم٘مقل ٟمحـ  ئد سملم اعمؽَُمَ  واًمٜم٤مىمص، اًمزا

 اًمذي ٕن ح٤م: ُمٕم٤ًم، واًمِم٤مري اًم٤ٌمئع اعمتٕم٤مُمٚمقن سمف يِمٝمد اًمذي اًمقاىمع ظمالف هذا

 أٓ وإُم٤م يٜم٘مده، أن إُم٤م هق واطمدة، سمٞمٕم٦م ذم ؾمٕمريـ يٕمٜمل سمٞمٕمتلم قمرض طملم ؾمٞم٘مع

 أضمؾ، سمٞمع وىمع يٜم٘مده مل وإن ٟم٘مد سمٞمع وىمع ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ٟم٘مده إذا يٜم٘مده مل وم٢مذا يٜم٘مده،

 .آظمره وإمم يمٛمٌٞم٤مٓت هذه شمًٛمقه٤م أجش صٙمقك، شمٙمت٥م هل هؾ اًمٞمقم وسمخ٤مص٦م

 اًمٜمح٤مة ًمف ي٘مقل يمام هذا اًمتٕمٚمٞمؾ، هذا ُمٕمٜمك أجش سم٤مًمثٛمـ، ضمٝم٤مًم٦م ذم هٜم٤م ي٘مقل ُمـ 

 .أبداً  اإلقمراب ذم ًمف حمؾ ٓ

 سمٕمٚم٦م ُيَٕمِٚمؾ واًمرؾمقل وومّمٚمف، أصٚمف ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ هبذا ضم٤مؤوا أجـ ُمـ: صم٤مٟمٞم٤م 

 ش.رسم٤م أو يمًٝمام أو ومٚمف» اًمرسم٤م: وي٘مقل أظمرى،

 اإلقمالل خي٤مًمػ سم٤مٓضمتٝم٤مد إقمالل هٜم٤م: إًذا رسم٤م، اًمثٛمـ ذم اًمزي٤مدة ضمٕمؾ ومٝمق 

 وإذا اًمٜمٔمر، سمٓمؾ إثر ضم٤مء إذا أنف اجلٛمٞمع سم٤مشمٗم٤مق وهذا احلدي٨م، ذم قمٚمٞمف سم٤معمٜمّمقص

 .َُمْٕمِ٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل هنر ضم٤مء

 (:.. :.. 58/ 33/ واًمٜمقر اهلدى)
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 بوفتؼسقط شقورة ذاء حؽؿ

ء سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  .سم٤مًمت٘مًٞمط اًمًٞم٤مرة ًمنما

ء :اًمِمٞمخ  .قمٜمدي جيقز ٓ اًمت٘مًٞمط سم٤مًمت٘مًٞمط، اًمًٞم٤مرة ذا

 (11:57:55/ (5) ضمدة ومت٤موى)

 إجؾ مؼوبؾ افزيودة

ً، :اًمِمٞمخ  ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة صمٛمـ ذم رأجٙمؿ ُم٤م هٜم٤م، إخ ُمع اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ قمٗمقا

 .إضمؾ

 سملم ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ،ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ خيٗمك ٓ يمام اعم٠ًمخ٦م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 ..:يٕمٜمل ضم٤مئز، أُمر أنف ،ًم٘مٚمٌل اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ومٞمف أرى اًمذي ًمٙمـ ،اًمٕمٚمامء

 اجلقاز؟ ضم٤مء أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ..اقمؽمو٧م ،أدب ٦مٚمّ ىمِ  أهن٤م ًمقٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ ،ٓ :اًمِمٞمخ

 ..شم٘مقل أنؽ.. .ًمٚم٘مٚم٥م اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ٕن ًمٚم٘مٚم٥م: ـمٛم٠منٞمٜم٦م ُمثؾ شم٘مؾ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمٕمٙمس :اًمِمٞمخ

 اًم٘مٚم٥م أن ُمٗمٝمقم ،إدًم٦م :ُمثالً .. .قمٚمٛمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م شم٘مقل أُم٤م سم٤مًمٕمٙمس، :ُمداظمٚم٦م

 .اعمحٔمقر قمـ اسمتٕم٤مد اعمحٔمقر، ُمع دائامً 

 ومٝمق شاعمٗمتقن أومت٤مك وإن ؽىمٚمٌ اؾمتٗم٧م: »طمدي٨م إمم أؿم٤مر اًمٔم٤مهر قه ٓ، :اًمِمٞمخ

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م ًمٙمـ هلذا، وم٤مـمٛم٠من ،ىمٚمٌف وم٤مؾمتٗمتك ُمْمٓمرسم٦م إىمقال رأى

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿: اًمدًمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم  [.575:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمِرسَم٤م َوطَمرَّ

 ؾ؟حٚمَّ ـُمُ  سمٞمع يمؾ هؾ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ
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 .اًمتحريؿ ومٞمف ضم٤مء ُم٤م إٓ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمقع؟ أي ُمـ هذا مجٞمؾ، :اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء إن اعم٤ٌمح :ُمداظمٚم٦م

 شم٠موًمتٝم٤م؟ يمٞمػ ىمرأهت٤م.. .اًمتل وإطم٤مدي٨م! ـمٞم٥م! اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 طمدي٨م؟ :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ :اًمِمٞمخ

 :اًمؽمُمذي أو أذيمر ُم٤م.. .اًمِم٤مومٕمل ذيمر :ُمداظمٚم٦م

 ذم داظمالً  ذًمؽ يٙمقن اًمٌٞمٕمتلم أطمد قمغم اًمٌٞمٕم٦م قم٘مد يتؿ ومل اعمجٚمس شمٗمرق إذا

 يٙمقن ومال اًمًٕمريـ أطمد قمغم اًمّمٗم٘م٦م مت٧م وىمد اعمجٚمس شمٗمرق إذا أُم٤م احلدي٨م،

 ..اًمؽمُمذي ىمقل سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم

 احلدي٨م؟ ذم شمٗمًػمه ضم٤مءت هٙمذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .ؾمامك شمٗمًػم.. شمٗمًػمه :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ؾمامك شمٗمًػم خي٤مًمػ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 واقمت٤ٌمر؟ ىمٞمٛم٦م ًمف ًمٞمس أو واقمت٤ٌمر ىمٞمٛم٦م ًمف اًمراوي رأي :اًمِمٞمخ

 شمٗمًػم قمغم ُم٘مدم اًمّمح٤ميب شمٗمًػم أن ؿمؽ ٓ اًمّمح٤ميب يم٤من إذا هق :ُمداظمٚم٦م

 قمغم اًمراوي اًمّمح٤ميب همػم أىمقال ي٘مدم طمتك اًمٕمٚمامء سمٕمض: يٕمٜمل.. اًمرواة أُم٤م همػمه،

 ..اًمّمقاب ظمالف ًمف فمٝمر ىمد يم٤من إذا أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمراوي اًمّمح٤ميب ىمقل

 ويم٤من اًمت٤مسمٕمل رأي إمم اًمّمح٤ميب رأي ُمـ ٟمزًمٜم٤م إذا ًمٙمـ سمحج٦م، فمٝمر إذا :اًمِمٞمخ

 .همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوي سم٠من: ي٘مقًمقن أجْم٤مً  اًمٕمٚمامء أخٞمس ًمٚمحدي٨م، راوي٤مً 

 .ُمٕمروف ىمقل هذا ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م
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 سمـ اهلل قمٌد قمـ روى اًمذي وهق ؾمامك رواي٦م شمذيمر يمٜم٧م وم٢مذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

: احلدي٨م راوي ًمًامك وم٘مٞمؾ شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: ىم٤مل ُمًٕمقد،

 قمٚمٞمؽ يرد هذا ٟمًٞمئ٦ًم، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م

 وإمم شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم واسمـ يم٤مًمٜم٤ًمئل احلدي٨م قمٚمامء ضمرى هذا وقمغم اًمت٠مويؾ،

 سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: وهق إًمٞمف أؿم٤مر أو آٟمٗم٤مً  ذيمره اًمذي أظمر احلدي٨م هٜم٤م ي٠ميت صمؿ آظمره،

 ش.اًمرسم٤م أو يمًٌٝمام أو ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم

 اسمـ طمدي٨م ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م إول احلدي٨م قمغم زي٤مدة وم٤مئدة يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م 

 .سم٤مًمٜمٝمل حٍَمِ يُ  ُمًٕمقد

 .أفمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 .ُمًٕمقد اسمـ :اًمِمٞمخ

 .قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ؾمامك قمـ :ُمداظمٚم٦م

 ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك» ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد قمـ ٓ، :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمقل شاًمرسم٤م أو ٝماميمً أو ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: هريرة أيب طمدي٨م ،شسمٞمٕم٦م

 أن٧م اًمذي اًمرأي ومٕمغم اًمرسمقي٤مت ُمـ اًمزي٤مدة جيٕمؾ هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

: ومٞم٘مقل سمًٕمريـ ُمٕمٞمٜم٦م سمْم٤مقم٦م يٕمرض اًمت٤مضمر طمٞمٜمام اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض وُمٕمروف ذيمرشمف

 هٜم٤مك ًمٞمس ُم٤مئ٦م قمغم اٟمٗمّمال وم٢مذا ،وقمنمة ُم٤مئ٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط سمامئ٦م ٟم٘مداً  اعمًجٚم٦م هذه

 شمريده؟ أن٧م اًمذي هذا ،رء ذم ُم٤م أجْم٤مً  وقمنمة ُم٤مئ٦م قمغم اٟمٗمّمال وإذا ،رء

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٞمع ؾمٞمتح٘مؼ! شمرى ي٤م اجلٝم٤مًم٦م، سم٥ًٌم اًمٜمٝمل ُمٕمٜم٤مه اًمتٕمٚمٞمؾ هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 زاًم٧م اًمثٛمٜملم أطمد قمغم اٟمٗمّمال وم٢مذا ،اًمٜم٘مد صمٛمـ قمغم أو ،إضمؾ أجْم٤مً  اًمزي٤مدة قمغم

  وآؾمتٜم٤ٌمط؟ اًمرأي هق أو ،ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ٜم٤م؟شمضم٤مء أجـ ُمـ هٜم٤م اجلٝم٤مًم٦م.. اجلٝم٤مًم٦م

 ..اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م اًمٖمرر سمٞمقع.. اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م اًمنميٕم٦م ذم اًمٖمرر أبقاب :ُمداظمٚم٦م

 !أؾمت٤مذ ي٤م دةٞمْ طَم  هذه :اًمِمٞمخ
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 يمٞمػ؟ :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٕمٚمٞمؾ؟ هذا ضم٤مء أجـ ُمـ: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .اضمتٝم٤مداً  أم ٟمّم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمحدي٨م شمٗمًػماً .. .ـمٌٕم٤مً  اضمتٝم٤مداً  ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .اضمتٝم٤مداً  أم ٟمّم٤مً  شاًمرسم٤م أو ٝماميمً أو: »واحلدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 ؟شاًمرسم٤م أو ٝماميمً أو: »طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .احلدي٨م شمقضمٞمف ذم اًمٙمالم أن أذيمر ُم٤م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف»: احلدي٨م اًمتقضمٞمف، ُمـ دقمؽ: أىمقل! اهلل هداك :ُمداظمٚم٦م

 اضمتٝم٤مدًا؟ أم ٟمّم٤مً  اًمٕمٚم٦م هذه

 احلدي٨م هذا إمم يْمؿ أجْم٤مً  شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: أطم٤مدي٨م قمٜمدك :ُمداظمٚم٦م

 .يمٙمؾ اعمقوقع ومٝمؿ ٕضمؾ

 احلدي٨م ذم ذيمرت اًمتل اًمرسم٤م يمٚمٛم٦م شاًمرسم٤م أو ٝماميمً أو ومٚمف: »احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمّم٤ًم؟ أم اًمٕمٚم٦م هذه اضمتٝم٤مداً 

 .ٟمص ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .اضمتٝم٤مداً  ىمٚم٧م؟ ُم٤مذا وهٜم٤مك! قمٚمٞمؽ ؾمالم ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ىمٚمٞمالً  اًمِمٞمخ ريحأُ  أردت سمس! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م سم٤مٕضمؾ يٌٞمع شم٤مضمر أن ضمدوُ  ًمق! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .شمتٕمٌٜمل ٓ ختٚمّمٜمل، أن وم٘مط أريدك أن :اًمِمٞمخ
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 ..أقمغم سمًٕمر يٌٞمع وهق وم٘مط سم٤مٕضمؾ يٌٞمع اًمذي اًمت٤مضمر وضمد ًمق :ُمداظمٚم٦م

 قمغم آضمتٝم٤مد ىمدُم٧م ومٙمٞمػ إومم، اًمٜم٘مٓم٦م ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمص؟

 اعم٠ًمخ٦م شمقضمٞمف: أىمقل وًمٙمـ اًمٜمص قمغم آضمتٝم٤مد اهلل ؿم٤مء إن ىمدم ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ذم اخلالف ـمرف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أذيمر أن٤م طم٤مًمٞم٤ًم، حييين ُم٤م احلدي٨م شمقضمٞمف أو يمٙمؾ

 .طم٤مًمٞم٤مً  أذيمره اًمذي هق ذيمرشمف واًمذي اًم٘مْمٞم٦م،

ٌْٜم٤َم َأن٤َّم َوًَمقْ ﴿ أنٗمًٜم٤م قمغم ٟمْمٞمؼ أن ٟمريد ٓ ٟمحـ اًم١ًمال! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  يَمَت

ُٙمؿْ  اىْمُتُٚمقا  َأنِ  ًَ ـْ  اظْمُرضُمقا  َأوِ  َأنُٗم َّٓ  وَمَٕمُٚمقهُ  َُم٤م ِدَي٤مِريُمؿْ  ُِم  أي[ 11:اًمٜم٤ًمء﴾ ]ُِمٜمُْٝمؿْ  ىَمٚمِٞمٌؾ  إِ

 اًمزي٤مدة؟ سمثٛمـ أو اًمٜم٘مد سمثٛمـ شم٘مًٞمٓم٤مً  ٟم٘مداً  يٌٞمع أن! ذقم٤مً  أومْمؾ اًمٌٞمٕمتلم

 أومْمؾ؟ أُّيام :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ُم٠مضمقر اًم٘مرض ص٤مطم٥م أن ؿمؽ ٓ ،اًم٘مرض :ُمداظمٚم٦م

 أخًٜم٦م قمغم ومْمالً  اًمٕمٚمامء أخًٜم٦م قمغم اًمٞمقم ىم٤مئؿ اًمتقضمٞمف هذا هؾ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 اًمتج٤مر؟

 .سمحت٦م ُم٤مدي٦م اًمزُمـ هذا ذم إوو٤مع.. هذا ذم اًمزُمـ اًمٜم٤مدر، إٓ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمروطمٞم٤مت أو اح٤مدي٤مت يمٗم٦م يرضمحقا  أن طمٞمٜمذاك اًمٕمٚمامء واضم٥م هق ومام :اًمِمٞمخ

 .ي٘مقًمقن يمام

 ..ًمٙمـ! ـمٞم٥م أُمر: يٕمٜمل ًمٚمٛمًتح٥م اًمٜم٤مس شمقضمٞمف :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٘مٚمقب إًمٞمف شمٓمٛمئـ اًمذي وهق :ُمداظمٚم٦م

 ..آظمر أُمر عمًتح٥مسم٤م اًمٜم٤مس إًمزام :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٕمر ُمـ أرومع وهق إضمؾ ذم واطمد سمًٕمر يٌٞمع اًمذي اًمت٤مضمر صمؿ ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف؟ آقمؽماض يٛمٙمـ هؾ اًمًقق
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ٟمٜم٤م ًمٌٕمض ىمٚمٜم٤م ٟمحـ :اًمِمٞمخ  سمٚمٖمٜم٤م.. ًمٜم٤م شمّمحح أن اًمٌٚمد اسمـ وأن٧م سمٚمٖمٜم٤م إظمقا

 إٟمام سمًٕمريـ يٌٞمع أن ًمٚمِمخص جيقز ٓ أنف سمٚمٖمف قمٜمدُم٤م قمٜمديمؿ اًمٙم٤ٌمر اًمتج٤مر أطمد أن

 اصمٜملم سم٤مًمت٘مًٞمط أخػ قمنميـ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتل اًمًٞم٤مرة ُمثالً  يٌٞمع يم٤من ومٝمق ،واطمد سمًٕمر

 أن جيقز ٓ أنف -ٟم٤مىمّم٤مً  يم٤من ؾمٛمٕمف أن وئمٝمر- ؾمٛمع ومٚمام وقمنميـ، مخ٦ًم وقمنميـ

 يم٤من: ىمٚم٧م وم٠من٤م وقمنميـ، اصمٜملم اًمٕمنميـ سمدل ًمٚمجٛمٞمع اًمًٕمر ضمٕمؾ ومٝمق سمًٕمريـ يٌٞمع

 طم٤مومظ أنف أؾم٤مس قمغم يمٚمٝمؿ اًمزسم٤مئـ ئمٚمؿ أن أصٌح اًمزسم٤مئـ ٟمّمػ ئمٚمؿ ىمٌؾ ُمـ

 !شمّمؾ اقمٙمس أظمل ي٤م اًمقاطمد، اًمًٕمر قمغم

 افـؼد شعر بـػس افتؼسقط ببقع فؾتجور كصقحي

 ؟[اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمغم زي٤مدة ُمع وم٘مط سم٤مٔضمؾ اًمٌٞمع] :ُمداظمٚم٦م

 ويمٜم٧م ٟم٘مدًا، ديٜم٤مر مخًامئ٦م سمٛمثالً  اح٤ميمٞمٜم٦م ُمـ ٤مً ٟمققم شمٌٞمع يمٜم٧م ُمثالً  أن٧م :اًمِمٞمخ

 .ُمثالً  سمًتامئ٦م سم٤مًمت٘مًٞمط شمٌٞمٕمف

 صح؟ وشم٘مري٥م، متثٞمؾ هق إٟمام ،واىمع متثؾ ٓ إرىم٤مم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذه ًمٙمـ سم٤مًمت٘مًٞمط، وم٘مط اًمٌٞمع ومجٕمٚم٧م ُمثالً  اعمقوقع، ىمٚم٧ٌم وم٠من٧م :اًمِمٞمخ

 ؿٔمٚمشم ىمٌؾ ُمـ يمٜم٧م ؾمتامئ٦م، سم٤مًمت٘مًٞمط ٟم٘مداً  شمٌٞمٕمف ست ،ٟم٘مداً  سمخٛمًامئ٦م شمٌٞمٕمف يمٜم٧م

 شمٔمٚمؿ هال ست ،زي٤مدة ُم٤مئ٦م ُمٜمٝمؿ شم٠مظمذ ،سم٤مًمت٘مًٞمط ُمٜمؽ يِمؽموا اًمذي زسم٤مئٜمؽ ٟمص

 ..سم٤مًمت٘مًٞمط أو سم٤مًمٜم٘مد ُمٜمؽ يِمؽمي اًمذي ؾمقاء اًمزسم٤مئـ، يمؾ

 اًمًٞم٤مرات، يٌٞمع يمٌػم شم٤مضمر وُمـ اًمٙمقي٧م، ذم وىمع وىمع، ًمؽ أطمٙمٞمف أن٤م واًمذي 

 ضمٕمؾ ًمذًمؽ جيقز: ُم٤م سمًٕمر واًمت٘مًٞمط سمًٕمر ٟم٘مد سمٞمع أنف ومٝمؿ ٕنف :سم٤مًمٜم٘مد يٌٞمع ؾٓمَّ سمَ 

 قمكم؟ ومٝمٛم٧م وًمٚمت٘مًٞمط، ًمٚمٜم٘مد اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر ًمٙمـ واطمد، اًمًٕمر

 مخًامئ٦م شمٌٞمع يمٜم٧م ،إول ُمث٤مًمٜم٤م ذم وضمؾ قمز اهلل شمت٘مل أن أردت إذا أن٧م أُم٤م

 احلالل، اًمٌٞمع هق هذا وشم٘مًٞمٓم٤ًم، ٟم٘مداً  مخًامئ٦م شمٌٞمع ست ،سم٤مًمت٘مًٞمط وؾمتامئ٦م ٟم٘مداً 
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ٟمٜم٤م أىمقل أن٤م ومرص٦م وهذه ذقم٤ًم، جيقز اًمذي وهذا  ص٤محللم يم٤مٟمقا  ُمٝمام اًمتج٤مر إلظمقا

 اًمقاىمع ذم ومٕمٜمدك سمتج٤مرهتؿ اٟمِمٖم٤مهلؿ سم٥ًٌم اًمٕم٤معملم، ًمرب أت٘مٞم٤مء يم٤مٟمقا  وُمٝمام

 ٓ؟ أو صح. اهلل ذيمر قمـ اًمٖم٤مومٚملم ُمـ يٕمتؼمون

 طم٤مًمف؟ هق ُم٤م اجل٤مُمع، ذم يّمكم ويذه٥م إذان يًٛمع اًمذي ضمداً  ُمٜمٝمؿ واًم٘مٚمٞمؾ

 .ه٤مه يالطم٘مقه، زسم٤مئٜمف

 سمخٛمًامئ٦م ٟم٘مداً  شمٌٞمٕمٝم٤م يمٜم٧م اًمتل احل٤مضم٦م شمٌٞمع أن ًمؽ ذيمرهت٤م اًمتل اًمّمقرة ومٌٝمذه

 اًمذيـ اًمٕم٤مسمديـ ؾمٌ٘م٧م أن٧م ُمٕمٜم٤مه وشم٘مًٞمٓم٤ًم، ٟم٘مداً  سمخٛمًامئ٦م شمٌٞمع ؾمتامئ٦م وشم٘مًٞمط

 ح٤مذا؟ اهلل، ًمٕم٤ٌمدة ُمتٗمرهملم

 ذيمرت أن٧م اهلل، اشم٘مٞم٧م أن٧م اًمت٘مًٞمط سمٞمع ضمػماٟمؽ يٌٞمع مم٤م سم٠مىمؾ سمٕم٧م ح٤م :أوًٓ 

 اًمٜمقاطمل قمـ ومْمالً  اًمٌٞمع ُمـ اًمّمقرة هذه ذم اهلل ذيمر قمـ هم٤مومٚمقن وأوئلؽ اهلل،

 .رء هذا. إظمرى

: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: -يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ًمق ضمداً  ُمٝمؿ وهذا- افثوين افقء

 أىمرو٧م أن٧م إذا: سمٛمٕمٜمك شدرهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض: ىم٦مصد ي٤ًموي ىمرولم»

 أن اًمت٤مضمر سم٘مك شمّمقر ضمٞمٌؽ، ُمـ ظمرضمقا  سمامئ٦م شمّمدىم٧م يم٠منؽ ديٜم٤مر ُم٤مئتل رضمالً 

 اً أضمقر يٙمًٌقا  هؿ واًمٜم٤مزل اًمٓم٤مًمع اعمٜمِم٤مر ُمثؾ: ؾمقري٤م اًمٚمٖم٦م قمغم أن٤م أىمقل ُم٤م ُمثؾ

 سمٌٞمٕمقا  ؿْ قمَ  اًمٜم٤مس اًمٓمامقم٦م، ٟمٗمًف مج٤مح يٙمٌح ؾمقى ،إـمالىم٤مً  سمخ٤ًمرة حيس ُم٤م سمدون

.. اًمٗم٘مػم شم٤ًمقمد أن٧م ٓ، أن٧م اًمٌٜمقك، ُمثؾ قمنمة مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م زي٤مدة اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ

 اعم٤ًمء إمم اًمّم٤ٌمح ُمٜمذ سمؽ وإذا اًمٜم٘مد، سمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط وشمٌٞمٕمف اعمحت٤مج شم٤ًمقمد

 .شمِمٕمر ٓ وأن٧م احلًٜم٤مت ُمـ اعم١مًمٗم٦م إًمقف ايمت٧ًٌم

 سمتٍمف (11: 58: 55/ 817/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادرابحي ببقع افتؼسقط بقع تسؿقي

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اعمراسمح٦م هل ُم٤م: اعمٚم٘مل
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 أن واوح أُمره٤م أظمل ي٤م اعمراسمح٦م طم٤مضم٦م، اًمرضمؾ يِمؽمي أن اعمراسمح٦م :اًمِمٞمخ

 هذا وًمٞمس ٔظمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  يرسمح أن وشمِمؽمط ،سمًٕمر طم٤مضم٦م اًمرضمؾ يِمؽمي

  شمٕمرومقن هؾ اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع اًمٞمقم يًٛمك سمام قمالىم٦م ًمف أظمر هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرسمح

 اًمت٘مًٞمط؟ سمٌٞمع يًٛمك سمٞمٕم٤مً  قمٜمديمؿ

 ...اًمًقدان ذم اًمٌٜمقك ذم ٟمٔم٤مم يٜم٤مدًم يقضمد ٟمحـ: اعمٚم٘مل

 .ٓمؾشمُ  وٓ اًم١ًمال قمـ أضم٥م اًم١ًمال، قمـ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أضم٥م :اًمِمٞمخ

 .شمزيده إول إول سمداي٦م هق كماًمِ  اًمت٘مًٞمط سمٞمع أنف ٟمٕمرف يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م، ُم٤م: اعمٚم٘مل

 إمم سم٤مقمقا  إذا  أهنؿ :اًم٘مديؿ اًمٗم٘مٝمل سم٤مًمتٕمٌػم يٕمٜمل اًمت٘مًٞمط، سمٞمع هق هذا :اًمِمٞمخ

 قمٜمدك؟ هذا ُمٗمٝمقم إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ صمٛمٜم٤مً  أو٤مومقا  أضمؾ

 .ُمٗمٝمقم قمٜمدي: اعمٚم٘مل

 هذه أبٞمٕمؽ  اًمٞمقم، اًمٌالد هذه ذم اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع يًٛمك اًمذي هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 يًٛمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة هذه سم٤مًمت٘مًٞمط، أو سم٤مًمديـ، ٟمًٞمئ٦م، وسمٙمذا وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا احل٤مضم٦م

 هٜم٤م؟ إمم ُمٗمٝمقم ُمراسمح٦م، سمٕمْمٝمؿ

 ..ذم اعمراسمح٦م هذا يقضمد ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م ُمٗمٝمقم،: اعمٚم٘مل

 ..أطمٙمل أن٤م ،ُّيديؽ اهلل أظمل ي٤م اؾمٛمع :اًمِمٞمخ

 . ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال سمداي٦م هذا اًمت٤مزم اًم١ًمال قمٜمدي: اعمٚم٘مل

 وم٤مظمتٍم ؾم٠مختؽ وم٢مذا اإلضم٤مسم٦م، ُمـ اٟمتٝمك ح٤م ُّيديؽ، اهلل ؿمٞمخ ي٤م اؾمٛمع :اًمِمٞمخ

 .اًم١ًمال هذا ُمثالً  أؾم٠مخؽ ،قمكمّ  شمٗمٝمؿ أنؽ أؾمتقصمؼ وم٠من٤م اإلضم٤مسم٦م، ذم

 نإ: سمٕمْمٝمؿ أي: وىم٤مًمقا  إضمؾ، سمٞمع وهق اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق ُم٤م قمروم٧م: وم٠مىمقل

 اعمراسمح٦م، سمٞمع: اًمٞمقم سمٕمْمٝمؿ ًٛمٞمفيُ  اًمت٘مًٞمط سمٞمع اًمٌٞمع، ُمـ اًمٜمقع هذا صمٛمٜم٤ًم، ًمألضمؾ

 سمٖمػم يًٛمقهن٤م» اًمّمحٞمح٦م ٤مدي٨مإطم سمٕمض ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف سم٤مب ُمـ وهذا
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 اعمًٚمؿ يمؾ اًمٞمقم، عمًٚمٛملما سم٠من ٕمٚمؿشم وًمٕمٚمؽ سم٤معمراسمح٦م، اًمرسم٤م يًٛمقن أي. شاؾمٛمٝم٤م

 احل٘مٞم٘م٦م؟ هذه شمٕمٚمؿ سم٤مًمٗم٤مئدة، اًمرسم٤م يًٛمقن ،هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ ،اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 سمٖمػم اعمحرُم٦م إؿمٞم٤مء قنًٛمُّ يُ  اًمٞمقم، اعمًٚمٛمقن سمف صٞم٥مأُ  ُم٤م هذا ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 قمـ إي٤مهؿ فومِ وَسْ  اإلٟم٤ًمن، ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م ُمـ وذًمؽ اًمنمقمٞم٦م، ٝم٤مئأؾمام

 .اًمرمحـ ـم٤مقم٦م

 أؿمد اًمرضمؾ ي٠ميمٚمف رسم٤م درهؿ» قمٜمف -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ي٘مقل اًمذي وم٤مًمرسم٤م

 اًمزي٤مدة شمًٛمٞم٦م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ سم٤مًمٗم٤مئدة، يًٛمقهن٤م ،شزٟمٞم٦م وصمالصملم ؾم٧م   ُمـ اهلل قمٜمد

 داود أيب ؾمٜمـ ذم اعمٕمروف احلدي٨م ذم ٤مرسمً  ؾمامه واًمرؾمقل ،سم٤معمراسمح٦م إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ

 ُمـ ،شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: ىم٤مل أنف: ط- اًمٜمٌل قمـ وهمػمه

 ٟمًٞمئ٦م، وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا احل٤مضم٦م هذه أبٞمٕمؽ: ًمٚمِم٤مري ىم٤مل أي: سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع

 ومٝمق -اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل إيمثر اًمثٛمـ أظمذ وإذا احلالل، ومٝمق إىمؾ اًمثٛمـ أظمذ وم٢مذا

 هذا سم٤معمراسمح٦م، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك سمٕمض يًٛمٞمف اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع اًمٞمقم يًٛمقٟمف هذا رسم٤م،

 مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م شمرسمحٜمل أن قمغم طم٤مضم٦م ًمؽ أؿمؽمي أن٤م وإٟمام رء، ذم اعمراسمح٦م ُمـ ًمٞمس

 سم٤مح٤مئ٦م وأرسمح سمامئ٦م ٟم٘مداً  أؿمؽمي أن٤م وإٟمام طمظ، أو ٟمّمٞم٥م إضمؾ ًمٌٞمع هٜم٤م وًمٞمس

 .زٓل طمالل رسمح هذه اخلٛم٦ًم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م شمٜم٘مدين وأن٧م مخ٦ًم،

 ًمؽ؟ ووح ًمٕمٚمف اعمراسمح٦م، ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هق هذا

 .ؿمٞمخ ي٤م إزم ووح: اعمٚم٘مل

  (11: 15: 57/   179/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افتؼسقط؟ بقع يبقح هؾ ؾؼط أجؾ بسعر افبقع

 ذم رضمؾ قمٜمدٟم٤م ،وآضمالً  اً ٟم٘مد يم٤من إذا ومٞمف اًمٜمٝمل ،أضمؾ ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم: اعمٚم٘مل

 هذا ذم داظمؾ هذا ومٝمؾ اًمًٚمٕم٦م، صمٛمـ ويزيد ٟم٘مدًا، يٌٞمع ٓ وم٘مط، آضمؾ سمٞمع يٌٞمع اًمٞمٛمـ

 ؟ٟم٘مد يٌٞمع ٓ سم٠منف قمٚمامً  اًمٜمص،

 أن أظمِمك ٕين ٟمجٞمٌؽ: أن ٟمًتٓمٞمع ح٤مذا؟ ضمقاب ٟمٕمرف أن سمٕمد ح٤مذا؟ :اًمِمٞمخ

 .يمٙمقيتٜم٤م يٛمٜمٞمٙمؿ يٙمقن

 .اًمٙمقيتل [ُمـ]: اعمٚم٘مل

 ومٚمام اًمت٘مًٞمط، وؾمٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمًٕمريـ، يٌٞمع يم٤من ومٕمؾ، ُم٤مذا شمٕمرف :اًمِمٞمخ

 ي٠مظمذ أن جيقز ٓ وأنف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمـ اًمٜمٝمل سمٚمٖمف

 يمٚمف اًمٌٞمع ومجٕمؾ اًمًٕمر وطمد ومٝمق ؾمٕمريـ، ذم يّمػم رح ٕنف اًمت٘مًٞمط: ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة

 .اًم٘مًٞمط سمًٕمر ًمٙمـ ٟم٘مدي٤ًم، سمٞمٕم٤مً  ص٤مطمٌؽ، قمـ شم٘مقل يمام

 .آضمؾ يٌٞمع هق ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمٛم٧م؟ هؾ :اًمِمٞمخ

 .ٓ: اعمٚم٘مل

 أي وآضمالً  ديٜم٤مر، سمامئ٦م ٟم٘مداً  اًمتج٤مر أطمد يٌٞمٕمٝم٤م اعمًجٚم٦م هذه آه، :اًمِمٞمخ

 وخٛم٦م، ؾمٞم٤مرات ويم٤مًم٦م قمٜمده اًمت٤مضمر هذا وقمنميـ، ُم٤مئ٦م اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام سم٤مًمت٘مًٞمط

 ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م اًمتل اًمًٞم٤مرة سمًٕمريـ، يٌٞمع ومٙم٤من ،هذه اعمِمٙمٚم٦م ىمٌؾ اًمٙمقي٧م سمتٕمرف

 ص٤مر ومٝمق ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م ؾمٜم٦م إمم سم٤مًمت٘مًٞمط وقمنميـ سمخٛم٦ًم يٌٞمٕمٝم٤م ٟم٘مداً  أخػ قمنميـ

 هٜم٤م إمم وقمنميـ، سمخٛم٦ًم يٌٞمٕمٝم٤م ص٤مر سمٕمنميـ ٟم٘مداً  يٌٞمٕمٝم٤م يم٤من ه٤مًمكم اًمًٞم٤مرة يٌٞمع

 واًمٜمّمػ اًمٕمنميـ، سمًٕمر يِمؽمون يم٤مٟمقا  اًمزسم٤مئـ ٟمّمػ زسم٤مئـ، ًمف ُمثالً  ومٝمق. ووح

 وقمنميـ، سمخٛم٦ًم سمٞمِمؽموا أن يمٚمٝمؿ اًمزسم٤مئـ ص٤مروا وقمنميـ، مخ٦ًم سمًٕمر أظمر

 أن؟ واوح. اًمٙمؾ ئمٚمؿ ص٤مر اًمٜمّمػ ئمٚمؿ يم٤من ومٝمق
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  .قمٜمدٟم٤م اًمذي يٌٞمع ٓ هق: اعمٚم٘مل

 اًمّمقرة؟ ًمؽ ووح :اًمِمٞمخ

  ووح٧م: اعمٚم٘مل

 ؾمٕمر اًمٜم٘مد سمًٕمر يٌٞمع ٓ ح٤مذا ،إخ هذا ُمـ ٟمٗمٝمؿ أن ٟمريد أن ٟمحـ :اًمِمٞمخ

  ؟اًمت٘مًٞمط سمًٕمر يٌٞمع ٓ ح٤مذا ؟اًمٜم٘مد سمٌٞمع اًمٌٞمع دطمَّ وَ  ح٤مذا ؟اًمت٘مًٞمط

 ٟمٕمرف أن ٟمريد وإٓ فمٚمؿ، قمغم فمٚمامً  زاد وم٘مد ،اًمٙمقيتل ومٕمؾ يمام حت٤مؿمٞم٤مً  هق يم٤من إن

 اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل يمام اًمتج٤مر إن: أىمقل اًمٌٞمع هذا قمـ أتٙمٚمؿ طمٞمٜمام أن٤م ٕنٜمل :ح٤مذا

 وُمـ ضمقرهؿ ُمـ اًمتج٤مر ه١مٓء ،وصدق سمر ُمـ إٓ شاًمٗمج٤مر هؿ»: -واًمًالم

 ٟم٘مداً  اًمًٕمر جيد ٓ اًمذي قمغم ومٞمزيدون اعمحت٤مج طم٤مضم٦م يًتٖمٚمقن أهنؿ ومجقرهؿ

 ؿوم٢مهن اًمٗمج٤مر، اًمتج٤مر ُمـ اعمًتثٜمٞملم ُمـ يم٤مٟمقا  ًمق ه١مٓء آضماًل، اًمقوم٤مء ذم قمٚمٞمف يزيدون

 وص٤مئؿ اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ ُمـ أيمثر اهلل قمٜمد واًمثقاب إضمر ُمـ ومػمسمحقن دم٤مرهتؿ يًتٖمٚمقن

 اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ صمقاب ُمـ أيمثر -وضمؾ قمز- اهلل قمٜمد يٙمًٌقن يم٤مٟمقا  أؾمٛمٕم٧م؟ اًمٜمٝم٤مر،

: اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم -ط- اًمرؾمقل ي٘مقل ذًمؽ؟ يمٞمػ اًمٜمٝم٤مر، وص٤مئؿ

 أىمرو٧م إذا أن٧م: أي شدرهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض» شدرهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض»

 ص٤مطمٌؽ أىمرو٧م وم٢مذا اهلل، ًمقضمف سمدرهؿ شمّمدىم٧م يم٠منؽ درمهلم اعمًٚمؿ أظم٤مك

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم مخًلم، سمـ شمّمدىم٧م يم٠منؽ ديٜم٤مر 711 اعمًٚمؿ

 سمًٕمر ًمٞمس ًمٙمـ اًمٜم٘مد، ؾمٕمر هق واطمد سمًٕمر سمٞمٕم٦م سم٤مع يمٚمام اًمت٤مضمر هذا أن 

 سمٕمنمة يٌٞمع اًمت٤مضمر هذا ٕنف ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤مف رسمح ومٙمٚمام ه٤مه، اٟمتٌف سم٤مًمٙمقيتل اًمٜم٘مد

 سمٕمنمة شمّمدق يم٠منف أخػ، قمنميـ ًمٚمًٞم٤مرة اًمِم٤مري أىمرض وم٢مذا أخػ، سمٕمنميـ ،آٓف

 ذم ضم٤مء اًمذي اعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م طم٥م ًمٙمٜمٝمؿ ضمدًا، راسمح٦م دم٤مرة أيمؼم، اهلل آٓف،

 اعمجتٛمع ذم اًمٞمقم اًم٘م٤مئٛم٦م إُمراض قمٚم٦م هق مجٞمٕم٤مً  ًمديٙمؿ اعمٕمروف احلدي٨م

 وشمريمتؿ سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ اًمٌ٘مر، أذٟم٤مب وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا» اإلؾمالُمل،

 ش.ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا  طمتك قمٜمٙمؿ يٜمزقمف ٓ ذًٓ  قمٚمٞمٙمؿ اهلل ؾمٚمط اهلل: ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد
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 شىمّمٕمتٝم٤م إمم إيمٚم٦م شمتداقمك يمام إُمؿ قمٚمٞمٙمؿ ؾمتتداقمك»: أظمر واحلدي٨م

 يمٖمث٤مء همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ يمثػم، يقُمئذٍ  أنتؿ ٓ»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟمحـ ىمٚم٦م أُمـ: ىم٤مًمقا 

: ىم٤مًمقا  شاًمقهـ ىمٚمقسمٙمؿ ذم وًمٞم٘مذومـ قمدويمؿ، صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ اًمًٞمؾ،

 طم٥م اًمدٟمٞم٤م طم٥م وم٢مذاً  ،شاعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م طم٥م»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمقهـ وُم٤م

 اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ اعمًٚمٛملم دم٤مر أهمٚم٥م قمغم أن اعمًٞمٓمر هق ضم٤مء ـمريؼ أي ُمـ اح٤مل

 رسمح وهق اًمت٘مًٞمط سمًٕمر يٌٞمع ٓ ح٤مذا قمرومٜم٤م ُم٤م قمٜمديمؿ اًمت٤مضمر هذا وم٢مذاً  هؿ، ُم٤م وىمٚمٞمؾ

 ًمف؟

 ....يِمؽمي هق: اعمٚم٘مل

 أجش؟ هق :اًمِمٞمخ

 ُم٤مئ٦م اًمًقق ذم ؾمٕمره٤م ُمثالً  اًمًٞم٤مرة اًمًٚمٕم٦م يِمؽمي ُمثالً  سمآضمؾ يِمؽمي: اعمٚم٘مل

 واًمٕمنميـ اح٤مئ٦م هذه أؿمٝمر صمالصم٦م عمدة أخػ وقمنميـ سمامئ٦م يِمؽمُّي٤م ومٝمق يٛمٜمل، أخػ

 صقرة طمٙمؿ ومام وقمنميـ، ُم٤مئ٦م يم٤مُمٚم٦م يٕمٜمل يٕمٓمٞمٝم٤م اعمدة هذه شمٜمتٝمل أن ومٌٕمد أخػ،

 اًمٌٞمع؟ هذا

 ..ؾمقاء هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .يٌٞمع ُم٤م يِمؽمي هق: اعمٚم٘مل

 وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل اهلل ًمٕمـ» أظمل، ي٤م اًمِم٤مري أو اًم٤ٌميع ؾمقاء :اًمِمٞمخ

 .شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف،

 .رسم٤م يٕمٜمل: اعمٚم٘مل

 .سمٕمض ُمع سمٕمْمف ُمؽماسمط اإلؾمالُمل اعمجتٛمع. جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

  (11: 13: 51/ 171/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افتؼسقط بقع

 سمٞمع اعم٘مّمقد أن وٛمٜم٤مً  ومٛمٕمروف ،شم٘مًٞمط سمٞمع قمـ اًم١ًمال ي٠ميت طمٞمٜمام :اًمِمٞمخ

 .احل٤مض اًمٕمٍم اصٓمالح هق هذا اًمٜم٘مد سمٞمع قمـ اًمثٛمـ ذم سمزي٤مدة اًمت٘مًٞمط

 صحٞمح اًم٘مديؿ ُمٜمذ ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه : ومٜم٘مقل ،اجلقاب ي٠ميت ذًمؽ وقمغم 

 ُمٕمرووم٤مً  يم٤من ًمٙمـ ،اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع شمًٛمك ٕم٦مٞمْ سمَ  اًمتج٤مر قمٜمد ُمٕمروف ىمٌؾ ُمـ يٙمـ مل

 أن واعم٘مّمقد شسمٞمٕمتلم ذم اًمٌٞمع» اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره ضم٤مء ُم٤م قمٜمدهؿ

 .اًمديـ صمٛمـ وهق ،أيمثر :وأظمر ،اًمٜم٘مد صمٛمـ  ،إىمؾ :أطمدمه٤م ،سمثٛمٜملم يٌٞمع

 اًمٌٞمع ومٝمذا ،سم٤مًمٙمٛم٤ٌمًمٞم٤مت يًٛمك ُم٤م سمٛم٘م٤مسمؾ ٤مرص ،شم٘مًٞمط ص٤مر ،ؿٔمِ ٟمُ  أن اًمديـ 

 ؿمؽ ٓ هذا ،اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع اًمٞمقم رفوقمُ  ،سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم اًمنمع قمرف ذم اؾمٛمف اًمذي

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ذم اًم٘مديؿ ُمٜمذ ظمالف ومٞمٝم٤م وىمع اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م وإن ،سمٞمٕمف جيقز ٓ أنف

 ضم٤مء ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٌٞمٕم٦م ،اًمٞمقم اعمٕمروف اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ 

 اهلل قمٌد قمـ طمرب اسمـ ؾمامك رواي٦م ُمـ أو طمدي٨م ُمـ اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم

 ىمٞمؾ ،شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ

 أن :ىم٤مل ؟سمٞمٕم٦م ذم ٕمتلمٞمسم ُم٤م أو سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من وُم٤م :طمرب سمـ ؾمامك احلدي٨م ًمراوي

 .ٟمًٞمئ٦م ويمذا ويمذا ،ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل

 ،وقمنمة سمامئ٦م سم٤مًمت٘مًٞمط ،سمامئ٦م يم٤مش هٜم٤م ي٘مقًمقن يمام ،ٟم٘مداً  اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق هذا 

 راوي ومن يمام ،سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من هق هذا ،اعمدة طم٥ًم وقمغم ،وقمنميـ سمامئ٦م ىمٞمؾ وىمد

 .قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـا قمـ احلدي٨م

 ُم٘م٤مسمؾ اًم٤ٌمئع ي٠مظمذه٤م اًمتل اًمزي٤مدة أن ويقوح ومٞم٘مقل آظمر طمدي٨م ضم٤مء صمؿ 

 أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،رسم٤م هل اًمت٘مًٞمط

 شم٠مظمذ أن ًمؽ ًمٞمس ًمٚمت٤مضمر وي٘مقل ،اًمزي٤مدة ويٌٓمؾ اًمٌٞمع يّمحح احلدي٨م هذا شاًمرسم٤م أو

 اجلقاب هذا ،اًمرسم٤م أظمذت وم٘مد اًمٜم٘مد صمٛمـ قمغم زي٤مدة أظمذت وم٢من ،اًمٜم٘مد صمٛمـ إٓ

 ذم ضمداً  يمثػمة شم٤ًمضمٞمؾ هٜم٤مك ٟمٗم٤مً آ ىمٚمٜم٤م يمام ًمٙمـ ،اًمتٓمقيؾ يتحٛمؾ وإُمر ،سم٤مظمتّم٤مر
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 .خ٦م٠ماعمً هذه

  (11:  59: 57/   513/  واًمٜمقر اهلدى) 

  افتؼسقط بقع

 سمًٕمريـ، اًمًٚمٕم٦م شم٤ٌمع أن ٟمٔم٤مم قمٜمدٟم٤م: يٕمٜمل سمًٕمريـ، اًمًٚمٕم٦م شم٤ٌمع: اًم١ًمال

 سم٤مًم٘مًط؟ أظمر و ٟم٘مداً  أطمدمه٤م

ؾمػ ُمع اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل يِمٛمؾ سمالء هذا :اًمِمٞمخ ٍٕ  أنف وُمع احل٤مض، اًمٕمٍم ذم ا

 .اإلؾمالم سمالد وذم اًمزُم٤من ىمديؿ ذم شمٕم٤مـمٞمف ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل ٟمٔم٤مم

 شُمـجٞمز اًمٞمقم، اعمُـتٌَّٕم٦م اعمذاه٥م ًمٌٕمض إىمقال سمٕمض هٜم٤مك يقضمد إؾمػ ومٛمع 

 .إضمؾ وصمٛمـ اًمٜم٘مد صمٛمـ سمثٛمٜملم، اًمقاطمدة اًمًٚمٕم٦م سمٞمع

 اًمزي٤مدة أن شمٕمتؼم أظمرى أىمقال وهٜم٤مك صمٛمٜم٤ًم، ًمألضمؾ إن: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ إن طمتك 

 .أظمذه٤م جيقز ٓ رسم٤م، اًمزي٤مدة هذه اًمٜم٘مد سمٞمع قمغم وزي٤مدة إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ هذه

 هذا سم٠من اىمتٜم٤مقم٤ًم: أزداد أزال وٓ ُم٘متٜمٕم٤مً  يمٜم٧م ضمداً  وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ؾمٜملم ُمـ وأن٤م 

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم طم٘مٞم٘م٦م رسم٤م هق رسم٤م، اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة أن وهق أٓ إظمػم اًم٘مقل

 .رسم٤م هل اًمزي٤مدة هذه أن قمغم ط ىمقًمف ُمـ اًمٜمص: إول اًم٥ًٌم

 ومٞمٝمام واعمُـَتِٗم٘مف اًم٤ٌمطم٨م ويالطمظ اصمٜملم، طمديثلم أؿمٝمره٤م ُمـ أطم٤مدي٨م، وهٜم٤مك 

 .آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ اإلوم٤مدة ذم ويٗمؽمىم٤من اًمزي٤مدة حتريؿ ذم يٚمت٘مٞم٤من أهنام

 احلدي٨م وم٤مئدة، يٕمٓمٞم٤من اًمتحريؿ ذم اًمت٘م٤مئٝمام سمٕمد احلديثلم  ّ ًُمـ يُمال أن طمٞم٨م 

 سم٤مع ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م هق: إول

 أو صمٛمٜم٤مً  أن٘مّمٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـش اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم

 .رسم٤م اًمزي٤مدة
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ح احلدي٨م ومٝمذا   اًمٌٞمقع أن وهق أٓ اًمت٤مزم، احلدي٨م سمف يٍمح ٓ سمٌمء ُيٍَمِ

 .اًمٌٞمع سمٓمالن يٗمٞمد قمٜمٝم٤م اًمٜمٝمل ذقم٤مً  قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل

ِٚمؽ ومٝمق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ يٜمٝمك أنف قمـ سم٤مًمرهمؿ احلدي٨م هذا أُم٤م  ًَ  اًمتل اًمٌٞمٕم٦م ُي

 .صحٞمح٤مً  واًمٌٞمع ٓهمٞم٤ًم، اًمنمط يٕمتؼم وًمٙمٜمف اًمنمط، هذا ومٞمٝم٤م وىمع

 وقمنمة سمامئ٦م وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمامئ٦م، ٟم٘مداً  احل٤مضم٦م هذهش اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف: »ىمقًمف ذًمؽ 

 اًم٤ٌمئع أظمذ وم٢من رسم٤م، هل اًمزي٤مدة هذه اًمٕمنمة سم٤مـمؾ، اًمنمط ًمٙمـ صحٞمح، اًمٌٞمع ُمثاًل،

 .رسم٤م هل اًمٕمنم هل هذه وم٤مًمزي٤مدة وقمنم ُم٤مئ٦م أظمذ وإن وطمالًمف، طم٘مف ومٝمل اح٤مئ٦م

 .اًمزي٤مدة وسمٓمالن اًمٌٞمع صح٦م: وم٤مئدشملم أوم٤مدٟم٤م هذا احلدي٨م: إذاً  

 ذم اًمٌٞمٕمتلم وصػ ذم إول احلدي٨م ُمع ؾمٞمٚمت٘مل ومٝمق اًمث٤مين، احلدي٨م إمم ٟم٠ميت

 .اًمٌٞمع إسمٓم٤مل ومٞمف إصؾ اًمذي اًمٜمٝمل قمٜمد ئمؾ وًمٙمٜمف سمٞمٕم٦م،

 اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م هق ذًمؽ 

 احلدي٨م ُمع يٚمت٘مل هٜم٤م إمم صٗم٘م٦م، ذم صٗم٘متلم قمـ: ًمٗمظ وذم. سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط

 أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »ي٘مقل وذاك سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ يٜمٝمك إول،

 ش.اًمرسم٤م أو

 ُم٤م: ؾمئؾ طمرب سمـ ؾمامك وهق راويف أن احلدي٨م هذا ذم ضم٤مءت اًمتل اًمٗم٤مئدة

 ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ -اًمٗم٤مئدة وهٜم٤م– شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم

 هذا وقمنمة، سمامئ٦م وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمامئ٦م، ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع هق ٟمًٞمئ٦م،وهذا

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم هق

 سمٕمض شمّمؾ أَّٓ  ضمداً  اعمًتٌٕمد ُمـ إطم٤مدي٨م هذه ُمثؾ أن أطمد، قمغم خيٗمك ٓ 

 .إئٛم٦م أوئلؽ

 إئٛم٦م ُمـ ومٙمثػم ُمًتٌٕمد، همػم ومٝمذا اجلٛمٞمع، إمم شمّمؾ ٓ أن يًتٌٕمد أن أُم٤م 

 .ضمداً  يمثػمة أطم٤مدي٨م وم٤مشمتٝمؿ
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 أؾمامقمٝمؿ إطم٤مدي٨م هذه شمٓمرق أَّٓ  إُم٤م: اصمٜملم ؾمٌٌلم ُمـ ؾم٥ٌم إمم يٕمقد وذًمؽ 

 أقمروقا  وًمذًمؽ قمٜمدهؿ، شمّمح مل سم٠مؾم٤مٟمٞمد وًمٙمـ أؾمامقمٝمؿ، ـمرىم٧م أهن٤م أو ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 ومٝمؿ أظمر أو إول آطمتامل قمغم يم٤مٟمقا  ؾمقاء طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمؿ هب٤م، اًمٕمٛمؾ قمـ

 .ُمٕمذورون

 اعم٘مٚمديـ ُمـ وأيمثرهؿ إطم٤مدي٨م، هذه إًمٞمٝمؿ وصٚم٧م اًمذيـ ه١مٓء سمٕمض

 ُمقىمػ ُمٜمٝم٤م ُمقىمٗمٝمؿ يم٤من إطم٤مدي٨م، هذه قمغم وىمٗمقا  ح٤م اعمجتٝمديـ، ًمألئٛم٦م اعمتٌٕملم

 .اًمٜمّمقص ُمـ ؾمقاه٤م مم٤م اعمَُ٘مّٚمد

 ًمألضمؾ أن قمغم يٜمص اًمذي ُمذهٌٝمؿ ُمع شمتٕم٤مرض ٓ أهن٤م سمحٞم٨م شم٠موًمقه٤م وم٘مد 

 سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك ىم٤مًمقا  ومامذا إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة أظمذ جيقز وأنف صمٛمٜم٤ًم،

 سمٙمذا هذا: اًم٤ٌمئع ي٘مقل طمٞمٜمام: أي اًمثٛمـ، ضمٝم٤مًم٦م قمغم ومٞمف اًمٜمٝمل حمٛمقل هذا: ىم٤مًمقا 

 .صمٛمٜملم هٜم٤م ص٤مر ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً 

 يؽماوح يم٤من حمددًا، يٙمـ مل ٕنف سم٤مًمثٛمـ: اجلٝمؾ قمغم اًمٌٞمع ي٘مع اًمٌٞمع، ي٘مع ومحٞمٜمام 

 .ىم٤مًمقا  هٙمذا وقمنمة، واح٤مئ٦م اح٤مئ٦م سملم ُمث٤مهل٤م ذم

 احلدي٨م ذم أو احلدي٨م هذا ذم اًمٜمٝمل هذا قمٚم٦م أن ٟمّم٤مً  يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م ًمٙمـ 

 ش.اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف: »ىم٤مل ٕنف اًمرسم٤م، هق وإٟمام سم٤مًمثٛمـ، اجلٝم٤مًم٦م هق ًمٞمس أظمر،

 سمٕمض قمٜمد يًٛمك سمام شمٙمقن ُم٤م أخّمؼ هل سمّمقرة ضم٤مؤوا اًمت٠مويؾ ذاك قمغم سمٜم٤مء 

 شمٚمؽ ُمٜمؽ يِمؽمي أن يريد اًمِم٤مري ضم٤مءك إذا: ي٘مقل اًمنمقمٞم٦م، سم٤محلٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء

 صمٛمٜمٝم٤م: ًمف وم٘مٚم٧م سم٤مًمت٘مًٞمط، أضمؾ إمم ُمٜمؽ يِمؽمُّي٤م أن يريد أنف شمٕمٚمؿ وأن٧م احل٤مضم٦م،

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم يقضمد ٓ هٜم٤م وقمنم، ُم٤مئ٦م

 هق: أوًٓ  هذا سم٠من ُمٕمل، شمِمٕمرون ًمٕمٚمٙمؿ ًمٙمٜمٙمؿ ًمٚمحدي٨م، خم٤مًمٗم٦م ٓ هٜم٤م: إذاً  

ؽ ًُّ َ  .اعمٕمٜمك دون سم٤مًمٚمٗمظ مَت
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 اًمت٘مًٞمط، وؾمٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر قم٤مرض ُم٤م ٕنف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم ي٘مع مل هٜم٤م طم٘مٞم٘م٦مً  

 صح وسم٤مًمت٤مزم رأُّيؿ ذم اًمٖمرر زال ومٝمٜم٤م اًمت٘مًٞمط، ؾمٕمر  ًهق واطمدا ؾمٕمراً  قم٤مرض وإٟمام

 .اًمٌٞمع

 ذم ضمٝم٤مًم٦م ذم هٜم٤م وقمنمة سمامئ٦م أضمؾ إمم أو وشم٘مًٞمٓم٤ًم، سمامئ٦م ٟم٘مداً  ىمٚم٧م إذا أُم٤م 

 قمـ اًمٜمٝمل وهق اعمٕمٚمقل، وم٤مٟمتٗمك اًمٕمٚم٦م اٟمتٗم٧م: أي اٟمتٗم٧م اجلٝم٤مًم٦م أن دام ومام اًمثٛمـ،

 .اًمٌٞمٕم٦م هذه

 .أوًٓ  أنٗمًٝمؿ قمٜمد ُمـ هب٤م ضم٤مؤوا قمٚم٦م قمغم سُمٜمِل هذا أن قمرومٜم٤م

 ضمٕمؾ طمٞم٨م مت٤مُم٤ًم، خي٤مًمٗمٝم٤م اًمٜمص سمؾ صم٤مٟمٞم٤ًم، ُمٜمّمقص٦م ًمٞم٧ًم اًمٕمٚم٦م هذه أن: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 اًمٕمٚم٦م هبذه اعمتٛمًٙملم قمٜمد شمًتٚمزم اًمتل اجلٝم٤مًم٦م هق اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم جيٕمؾ ومل رسم٤ًم، اًمزي٤مدة

 .اًمٌٞمع سمٓمالن شمًتٚمزم

 هل اًمٕمٚم٦م سم٠من اًمٕمٚم٦م، يٕمٓمٞمٜم٤م صمؿ اًمٌٞمع، ضمقاز يٗمٞمد احلدي٨م أن آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م وىمد 

 .اًمِمٙمٚمٞم٦م هبذه ومج٤مؤوا اًمرسم٤م،

 احل٤مضم٦م، هذه يِمؽمي أن ُيريد رضمؾ ضم٤مء ًمق اًمِمٙمٚمٞم٦م، هذه ًمٙمؿ شمتجغم وأن 

 .سمامئ٦م ًمف ومًٞمٌٞمٕمٝم٤م ٟم٘مدًا، ُمٜمف يِمؽمُّي٤م أن يريد سم٠منف ُمٜمف وُيٕمٚمؿ

 اًمٌٞمٕم٦م ذم ُمث٤مًمٜم٤م، ذم قمنمة سمزي٤مدة إومم اًمٌٞمٕم٦م سمًٕمريـ، سم٤مع ح٤مذا هق: إذاً 

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم هٜم٤م ومٞمف ُم٤م ٕنف: ىم٤مل اًمٕمنمة، سمٜم٘مص إظمرى

 اًمتٛمًؽ هذا ُمثؾ اإلؾمالم ذم هؾ ًمٙمـ اظمتٚمٗم٤م، واًمِمٙمؾ اًمّمقرة اًمٕمرض: أي 

 سم٤مًمِمٙمٚمٞم٤مت؟

 .وزٟم٤مً  هل٤م ي٘مٞمؿ ٓ اإلؾمالم مجٞمٕم٤ًم، ُمٕمل شمٕمٚمٛمقن أفمـ يمام اًمِمٙمٚمٞم٤مت

 اًمٌالد سمٕمض ذم يًٛمك واًمذي ٟمّم٤ًم، اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح ذًمؽ ذم إُمثٚم٦م أبرز وُمـ 

 .سم٤مًمتجحٞمِم٦م
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 ُمـ ُمٕمروف ُمثالً  ذًمؽ ىم٤مئٛم٦م، ذقم٤مً  اعمٕمرووم٦م اًمٜمٙم٤مح ذوط اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح 

ة ومتٚمؽش قمدل وؿم٤مهدي سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف  ـمٚم٘مٝم٤م اًمتل اعمرأ

 .همػمه زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك سمٕمد ُمـ ًمف حتؾ ومال صمالصم٤ًم، زوضمٝم٤م

 سم٠منف شمٔم٤مهر سمف ضملء طمٞمٜمام اعمًتٕم٤مر، سم٤مًمتٞمس سمحؼ اًمرؾمقل ؾَماّمه سمٛمـ ضملء طمٞمٜمام 

 واومؼ، أُمره٤م ووزم واوم٘م٧م، واًمزوضم٦م قمدهت٤م، اٟمتٝم٤مء سمٕمد وًمق اعمٓمٚم٘م٦م خيٓم٥م أن يريد

 .ؿمٝمدوا أجْم٤مً  واًمِمٝمقد

ٕم٧م اًمنمقمل اًمٜمٙم٤مح وم٠مريم٤من   هذا احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اقمتؼم ومٝمؾ وشمقومرت، شَمـَجٛمَّ

 سم٤مـماًل؟ اقمتؼمه أم صحٞمح٤ًم، اًمٜمٙم٤مح

 ومٙمالمه٤م ،شًمف واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحِٚمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ؿمؽ ٓ

 .ُمٚمٕمقن

 رمحف أمحد اإلُم٤مم رأؾمٝمؿ وقمغم إئٛم٦م، ُمـ احلدي٨م هذا سمٚمٖمف ُمـ يمؾ وًمذًمؽ 

 .اًمٜمٙم٤مح هذا سمٌٓمالن طمٙمؿ اهلل،

 ىم٤مم اًمذي اًمٜمٙم٤مح ومٝمذاش سم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام»اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠ميت هٜم٤م: وم٢مذاً  

 .اهلل طمرم ُم٤م حتٚمٞمؾ ورائف؟ ُمـ اًم٘مّمد يم٤من ُم٤مذا ذقم٤ًم، اعمٕمرووم٦م اًمنموط قمغم

 اًمٞمٝمقد، ىمّم٦م شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ ذًمؽ، ذم ٟمٓمٞمؾ وٓ يمثػمة، أُمثٚم٦م ذًمؽ وقمغم 

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُمذيمقر وهذا آطمتٞم٤مل، سمٓمري٘م٦م اًم٧ًٌم يقم وصٞمدهؿ

 اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل اًمٌٕمض، قمغم خيٗمك ىمد طمدي٨م وهٜم٤مك 

 إذا اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد،

 ش.صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم

 ذم اعمَُحّرُم٦م  اًمِمحقم أظمذوا: أيش مجٚمقه٤م: »اًمًالم ٚمٞمفقم ىمقًمف: واًمِم٤مهد 

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم ُمٜمّمقص وهذا حمرُم٦م، ؿمحقم هذه احلؼ اقمت٘م٤مدهؿ  ُِم

ـَ  ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  أظمرى آي٦م ذم ٟمص .[711:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمِ

ي٤م اًمِمحقم  .ذًمؽ وٟمحق واحلقا
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 ذم وأخ٘مقه٤م أظمذوه٤م ومٕمٚمقا؟ ومامذا جيقز، ٓ اًمِمحقم هذه أيمؾ سم٠من يٕمت٘مدون ومٝمؿ 

 اًمِمٞمٓم٤من هلؿ زيـ اًمِمٙمؾ هذا آظمر، ؿمٙمالً  وم٠مظمذت حتتٝم٤م، ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًم٘مدور

 ذم اهلل طمرُمف اًمذي اًمِمحؿ ذًمؽ يٌؼ مل هذا ٕن زال: اًمتحريؿ اظمتٚمػ، احلٙمؿ أن

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

 اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد، اهلل ًمٕمـ: »اًمّمحٞمح سم٤مًمٜمص اًمرؾمقل ومٚمٕمٜمٝمؿ 

 طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ -أذاسمقه٤م: أي– ومجٛمٚمقه٤م

 ش.صمٛمٜمف

 .رسم٤م سم٠مهن٤م أضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة هذه قمغم حيٙمؿ ط وم٤مًمرؾمقل

 .ٟمٌقي٦م اًمٕمٚم٦م جيٕمؾ احلدي٨م ٕن سم٤مـمؾ: ضمٝم٤مًم٦م هق اًمٕمٚم٦م سم٠من أن وم٤مًم٘مقل 

 احلدي٨م خم٤مًمٗم٦م ُمـ ظمٚمّمٜم٤م: وم٢مذاً  شمتح٘مؼ مل هٜم٤م اًمٌٞمٕمتلم سم٠من ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ 

 سمٞمٕم٦م صقرة ذم وًمق ىم٤مئٛم٦م، شمزال ٓ ُمقضمقدة اًمرسمقي٦م اًمٕمٚم٦م وهل اًمٕمٚم٦م ًمٙمـ ؿمٙماًل،

 .اًمٜمص طمٞم٨م ُمـ هذا واطمدة،

ف طمٞم٨م ُمـ أن ٟم٠ميت  شمٕم٤مُمؾ سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝمؿ اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ قمٛمقم ذم اًمَتَٗم٘مُّ

 ُمـ طم٤مهلؿ اعمتقؾمٓملم ُمع إهمٜمٞم٤مء اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ اًمٗم٘مراء، ُمع إهمٜمٞم٤مء اعمًٚمٛملم

 اًمقوم٤مء، ذم اعمًٚمؿ إخ قمغم اًمّمؼم ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة أظمذ ذم اًمتٕم٤مُمؾ هذا هؾ اعمًٚمٛملم،

 اإلؾمالُمٞم٦م؟ وإظمالق اإلؾمالُمل اخلُُٚمؼ ُمع يتج٤موب هذا

 .مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام وضمؾ قمز اهلل ًمٕم٤ٌمدة هق احلٞم٤مة هذه ذم ُوضِمدَ  اعمًٚمؿ ٓ، :اجلقاب

 ُمـ رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس قمروؿمٝم٤م، قمغم ظم٤موي٦م وقم٘م٤مئدهؿ وأومٙم٤مرهؿ أذه٤مهنؿ اًمٙمٗم٤مر 

ٌُّدي اعمٕمٜمك هذا َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م: ﴿اًمَتَٕم َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ  [.51:اًمذاري٤مت﴾ ]ًمِٞمَْٕم

 إشمٞم٤مٟمف ذم ؾمقاء وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم يتٕمٌد ومٝمق طمٞم٤مشمف ذم ُمٜمٓمٚم٘مف يمؾ ذم وم٤معمًٚمؿ 

 .قمٜمف هن٤مه ُم٤م اضمتٜم٤مسمف ذم أو سمف أُمره ُم٤م

 ويم٥ًم اعمت٤مضمرة وؾمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م، هذه هلؿ اهلل ين ًم٘مد اًمتج٤مر ه١مٓء: وم٤مٔن

 ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ إهمٜمٞم٤مء يم٠موئلؽ يٙمقٟمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن يم٤مٟمقا  ُمنموقم٦م، سمٓمرق اح٤مل



 88   اًمت٘مًٞمط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أوئلؽ حل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم طم٤مهلؿ يِمٙمقن اًمٗم٘مراء وضم٤مء اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 ٟمّمكم، يمام يّمٚمقن سم٤مٕضمقر، اًمدصمقر أهؾ ذه٥م! اهلل رؾمقل ي٤م: ومٞم٘مقًمقن إهمٜمٞم٤مء،

 أومال: »ىم٤مل ٟمتّمدق، وٓ ويتّمدىمقن ٟمح٩م، يمام وحيجقن ٟمّمقم، يمام ويّمقُمقن

 ومٕمؾ ُمـ إٓ سمٕمديمؿ ُمـ يدريمؿ ومل ىمٌٚمؽ، ُمـ ؾمٌ٘متؿ ومٕمٚمتٛمقه إذا رء قمغم أدًمٙمؿ

 صمالصم٦م: شمٕمٚمٛمقن يمام وهل اًمٌِم٤مرة، هذه ؾمٛمع ح٤م اًمٗم٘مػم اًمرؾمقل ومٗمرح ؟شُمثٚمٙمؿ

 .اًمّمالة قم٘م٥م وصمالصملم

 صمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ؾمٛمع سمام اًمٗم٘مراء وسَمنمَّ  اًمٗم٘مػم اًمرؾمقل هذا ومذه٥م

 يم٤مد ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمٞم٘مقل ط اًمٜمٌل إمم رؾمقهلؿ قم٤مد طمتك هبؿ، إُمد يٓمؾ مل

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٕمٚمٜم٤م، ُمثؾ ومٕمٚمقا  إٓ ًمٜم٤م ىمٚم٧م سمام يًٛمٕمقن إهمٜمٞم٤مء

 ..ًمألهمٜمٞم٤مء اهلل ومْمؾش يِم٤مء ُمـ ي١مشمٞمف اهلل ومْمؾ ذًمؽ»

 ذم قمٚمٞمٝمؿ ومٞمزيدون اعمحت٤مضملم، طم٤مضم٦م يًتٖمٚمقن اًمذيـ إهمٜمٞم٤مء ه١مٓء: أىمقل أن٤م

 .اًمٞمقم ذم وُمرات ُمرات رسمام اًمٖمٜمل هل٤م يتٕمرض ُمٜم٤مؾم٦ٌم هذه اًمثٛمـ،

: ي٘مقل إضمؾ، ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة قمدم قمغم طمْم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل 

 ش.درهؿ صدىم٦م ي٤ًموي درمهلم، ىمرض»

 ٓ طمٞم٨م ضمٞمٌف ُمـ شمّمدق ًمق يمام أخٗملم ُم٤مئتلم درمهلم اعمًٚمؿ أظم٤مه أىمرض رضمؾ 

 اًم٤ًمسمؼ ُمث٤مًمٜم٤م ذم ه٤مهٜم٤م سمف، شمّمدق ُم٤م سمٜمّمػ أظمرى ُمرة ضمٞمٌف إمم اًمّمدىم٦م هلذه رضمٕم٦م

 شمّمدق يم٠منف شم٘مًٞمٓم٤مً  سمامئ٦م سم٤مقمف أنف ومٚمق قمنمة، زائد سمٕمنمة، وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمامئ٦م ٟم٘مداً 

 .ديٜم٤مراً  سمخٛمًلم

 ُمـ يٖمٌٓمقن ممـ يٙمقٟمقن يمؿ طم٘م٤ًم، ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا  إهمٜمٞم٤مء أن ًمق أن ومت٠مُمٚمقا  

 ُمـ ي١مشمٞمف اهلل ومْمؾ ذًمؽ: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أضم٤مهبؿ اًمذيـ اًمٗم٘مراء أوئلؽ

 ؟شيِم٤مء

 يٕمرومف ٓ حمض، ُم٤مدي همريب أؾمٚمقب هق: أوًٓ  اًمزي٤مدة، هذه إو٤موم٦م: إذاً 

 وقمدم اح٤مدة، قمغم اًمتٙم٤مًم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء شمٓمٌٞمع ومٞمف: صم٤مٟمٞم٤مً  ىمٌؾ، ُمـ اعمًٚمٛمقن

 .ىمرو٤مً  وًمق اعمًٚمؿ إخ سم٢مقم٤مٟم٦م اًمتٓمقع
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 صدىم٦م أىمروف ُم٤م ٟمّمػ ومٞمٕمتؼم اعمًٚمؿ، أىمرض يم٤من ًمق ُم٤م ٟمّمػ يرسمح سم٠منف قمٚمامً  

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف

 ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة ي٠مظمذ أن أبداً  جيقز ٓ اعمًٚمؿ، اًمت٤مضمر أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ يمٚمف هلذا 

 .اًمت٘مًٞمط

 قمز اهلل رو٤مء ًمٙم٤من اًم٘مقيؿ، اًمًٌٞمؾ هذا ؾمٚمٙمقا  ًمق اعمًٚمٛملم أن أقمت٘مد وأن٤م 

 .ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ حيٗمٝمؿ وضمؾ

 ىم٤مل اًمذي اًمرسم٤م هذا قمـ ومْمالً  اعمٙمِمقف، اًمرسم٤م ٟمًتحؾ زُمـ إمم وصٚمٜم٤م وًمٙمـ 

 مل أهنؿ إُم٤م: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت يمام ٕهنؿ إوًملم: اعمت٘مدُملم اعمًٚمٛملم سمٕمض سمجقازه

 .قمٜمدهؿ طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ سم٢مؾمٜم٤مد سمٚمٖمٝمؿ أو إصؾ، ُمـ احلدي٨م يٌٚمٖمٝمؿ

 شمّمدر، اًمتل اًمٗمت٤موى سمٌٕمض اعمٙمِمقف، اًمرسم٤م اؾمتحالل إمم إُمر وصؾ وم٢مذا

 .ُمٍم ُمـ ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم اًمٌمء ؾمٛمٕمتؿ أنٙمؿ وٓسمد

 سمٜمقيم٤ًم، احل٤مض اًمٕمٍم ذم أوضمد اًمذي اإلؾمالُمل اعمجتٛمع طم٤مل يٙمقن ومٙمٞمػ 

 هذاش اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمّمداق اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ: قمٜم٤مويٜمٝم٤م

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب

 (11:  51:  77/ 575/واًمٜمقر اهلدى)

 بوٕؿسوط افذهى ذاء حؽؿ

ء جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م  سم٤مٕىم٤ًمط؟ اًمذه٥م ذا

 .جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 زي٤مدة؟ ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمد يداً  إٓ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 (11:  35:  75/ 353/واًمٜمقر اهلدى)
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 ؿقؿي شداد ظـ ادشسي تلخر ظـد زائد مبؾغ اصساط حؽؿ

 افبضوظي

 ُمش اًمٌؽمول، ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمقايِم٦م طمًلم أظمقٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٘مدًا؟ يٕمٜمل يم٤مش دومع إومْمؾ أىمقل يمٜم٧م يٕمٜمل قم٤مرف

 أجش؟ :اًمِمٞمخ

  قمٚمٞمف؟ اًمٌؽمول سمٞمع ًمٚمٌؽمول، اًمٜم٘مد دومع هق إومْمؾ... :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٖمراُم٦م أو اًميي٦ٌم، ي٠مظمذه أنف سمحٞم٨م ي١مضمؾ وٓ أجقه، :اًمِمٞمخ

 ص٤مطم٦ٌم هل ُمش شمِمحـ، اًمّٚمـل اًمًٗمـ أن ؿمٞمخ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمٕمٛمٞمؾ اًمٌْم٤مقم٦م سمتٜم٘مؾ ٟم٘مؾ ذيم٦م هل جمرد يٕمٜمل اًمٌْم٤مقم٦م،

 سم٤معمقوقع؟ هذا قمالىم٦م أجش :اًمِمٞمخ

 سمٛماليلم ي٠متٞمٝم٤م ؿمحـ يمؾ ٕنف ضمدًا، صٕم٥م سمٞمٙمقن اًمٜم٘مدي اًمدومع :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٘مدي؟ ُمٕمف حيٛمؾ أنف اًمٕمٛمٞمؾ قمغم صٕم٥م سمٞمٙمقن اًمدوٓرات،

 اعمدة قمـ شم٠مظمر إذا أنف هق طمًلم، أظمل ي٤م طمٙم٤مه اًمّٚمـل اعمقوقع :اًمِمٞمخ

 .همراُم٦م قمٚمٞمف يٗمروقن اعميوسم٦م

 قمالىم٦م ومام اعمحددة، اعمدة ٟمٗمس ذم أو ٟم٘مداً  يدومع وأن يت٠مظمر، ٓ أنف اجلقاب يم٤من 

 .اعمقوقع ذم اًمًٗمـ

 !ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .طم٤مًمٞم٤مً  اًم٤ٌمئٕملم ٟمحـ أن٤م ىمّمدي يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اعمقاـمـ ذم يامـمٚمقا  حي٤موًمقا  يمٗم٤مر، أيمثرهؿ يقم يمؾ قمٜمدٟم٤م ُمـ شم٠مظمذ اًمنميم٤مت 

 يدومٕمقا  ؿمٝمر عمدة زُمٜمٞم٦م ومؽمة قمٜمدهؿ هق يٕمٜمل، هلؿ اعمحدد اًمقىم٧م ذم اًمٗمٚمقس دومع
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 ظمالل يدومٕمقن هؿ سمالده٤م، وشمروح شمِمحـ اًمًٗمـ: يٕمٜمل اًمِمحـ، شم٠مريخ ُمـ ظمالهل٤م

 يمؾ قمغم اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمٕمٝمؿ اًمنميم٦م ًمٚمدومع، شم٠مظمػمهؿ طم٤مًم٦م ومٗمل اًمِمحـ، شم٠مريخ ُمـ ؿمٝمر

 .اح٤مئ٦م ذم قمنميـ شم٠مظمػم يقم

 !أظمل ي٤م اًمِم٤مري ُمـ :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل اًم٤ٌمئٕملم ٟمحـ أضمٜمٌٞم٦م، ذيم٤مت اًمِم٤مري :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٤ٌمئٕملم أنتقا  :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ي٠مظمذه٤م؟ ُمـ واًمٖمراُم٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟم٠مظمذه٤م ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمٖمراُم٦م ي٠مظمذ اًم٤ٌمئع اًمنميم٦م، ٟم٠مظمذه٤م ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنميم٦م؟ أن٧م شمٕمٜمل اًم٤ٌمئٕملم، ٟمحـ سمت٘مقل أن٧م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل سمؽمول ذيم٦م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنميم٦م ذم قمْمق وأن٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمنميم٦م ذم ُمقفمػ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مذا؟ شم٠مظمذوهن٤م اًمٖمراُم٦م هذه ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 سمؾ اعمحدد، اًمقىم٧م ذم يدومع ًمـ يمذا قمٛمٚمٜم٤م ُم٤م إذا قمٛمٞمؾ، شم٠مظمػم يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م سمٕمد

 اًمقىم٧م ذم يدومع ُم٤م اًمٕمٛمٞمؾ أن ٓطمٔمقا  هذا اًمٕمٛمؾ ذم اًم٤ًمسم٘ملم يم٠من: يٕمٜمل 

 .اًمدومع قمـ ويامـمؾ ًمف اعمحدد
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ُم٦م ومٞمف إذا أُم٤م   هذه اًمٓمري٘م٦م هبذه يامـمؾ أن يًتٓمٞمع ومال سم٤مح٤مئ٦م، قمنميـ شم٠مظمػم همرا

 ...يٕمٜمل

 اًمرسم٤م؟ وسملم اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سملم اًمٗمرق هق ُم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًم١ًمال هذه :ُمداظمٚم٦م

 وإٟمام اًمت٠مظمػم، سم٥ًٌم ضر يّمٞمٌٝم٤م ٓ اًمنميم٦م يم٤من إذا أظمل، ي٤م رسم٤م هذا :اًمِمٞمخ

 .سمٕمٞمٜمف اًمرسم٤م هق ومٝمذا اح٤مل، سمتًٚمٞمؿ اًمت٠مظمر هق اًمير

َتثٛمر ممٙمـ اح٤مل سم٠من: شم٘مقل اًمنميم٦م طمج٦م ٕنف :ُمداظمٚم٦م ًْ  .آظمر ُمٙم٤من ُي

 .اعمراسملم طمج٦م هل هذه :اًمِمٞمخ

 .هذا ذم اعمًٚمٛملم أُمقال شُمًتخدم :ُمداظمٚم٦م

 .اعمراسملم طمج٦م هل هذه :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اعمخرج ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 ذيم٦م ُمٜمٝم٤م يقضمد ٓ اًمٞمقم وذيم٤مت ذيم٦م دام ُم٤م خمرضًم٤م أرى ُم٤م واهلل :اًمِمٞمخ

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م

 .إؾمالُمٞم٦م همػم ُمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن، ومٞمف شمٌح٨م أن٧م اًمّٚمـل اعمث٤مل هق وهذا 

 .يٕمٜمل هذا ذم ؿمؽ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ذم وأمجٚمقا  اهلل، اشم٘مقا » إٟمف اعمخرج اعمخرج؟ ُم٤م أدري ُم٤م: وم٢مذاً  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .«اًمٓمٚم٥م

 ...ٟمْمٕمف ٟمحـ ُمش اًم٘م٤مٟمقن، ذم ؿمٞمخ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 [.5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿ :اًمِمٞمخ
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 اًمٕمٛمٚمٞم٦م أقمٛمؾ ُم٤م أين سمنمط اإلدارة، ُمٙمت٥م ذم أؿمتٖمؾ ممٙمـ ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٜمل وم٘مط هذه

 .قمٛمٚمؽ يم٤من ُمٝمام هل٤م، ُُمٕملمٌ  أن٧م هق :اًمِمٞمخ

 أتريمٝم٤م هذه رسم٤م ُم٤م اًمرسم٤م ومٞمٝم٤م اًمِٚمـل قمدا ُم٤م اًمٕم٤مدي٦م، إؿمٞم٤مء ذم أتٕم٤مُمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ...واطمد ٕي

 ذم اًم٘مامُم٦م جيٛمع اًمذي اًمٙمٜم٤مس ُمثؾ أطمقاهل٤م أؾمقأ  اًمٕم٤مدي٦م، إؿمٞم٤مء هذه :اًمِمٞمخ

 ومٝمٛمتٜمل؟ ؾمٛمٕمتٜمل؟ شمٙمٜمٞمًف؟ سمدون اًمٌٜمؽ طم٤مل يًت٘مٞمؿ اًمٌٜمؽ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ومٙمذًمؽ اًمٌٜمؽ، هذا ذم يٕمٛمٚمقن اًمذي يمؾ ُمع ذيؽ اًمَٙمٜم٤َّمس ومٝمذا :اًمِمٞمخ

 .قمٜمف شم٠ًمل أن٧م اًمذي اعمث٤مل

 اًمتل اًمدائرة أو اًمنميم٦م يم٤مٟم٧م إذا اعمقفمػ، طمٙمؿ أجش ؿمٞمخ ي٤م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمرسم٤م؟ أُمقآً  شم٠ميمؾ: يٕمٜمل هب٤م، يٕمٛمؾ هق

 .ُمٜمف أخٕمـ اًمًقري سم٤مًمتٕمٌػم هق ٟمٗمًف، هق :اًمِمٞمخ

 أئٛم٦م هذا، أؾم٤مس قمغم ىم٤مم اًمدول يمؾ أن ؿمٞمخ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .اعمًتِم٤مريـ أو اعمقفمٗملم أو ُم٤ًمضمد

 ذم اًمٜم٤مس ي١مم ُمثالً  اًمذي سم٤مًمٓم٤مًمح، اًمّم٤مًمح ظمٚمٓم٧م ظمٚمٓم٧م، أن٧م أن :اًمِمٞمخ

 !اًمنميم٦م؟ ذم يٕمٛمؾ يم٤مًمذي هذا اعمًجد

 .ٟمٗمًٝم٤م اًمٗمٚمقس ُمّمدر ىمّمدي. يٕمٜمل ؿمٞمخ ي٤م ىمّمديمؿ ُم٤مذا :ُمداظمٚم٦م

 اهلل، ؾم٤محمؽ اًمٗمٚمقس ُمّمدر ذم سمحثٜم٤م وًمٞمس اًمٗمٚمقس، ُمّمدر ُّيٛمٜم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ذم اعمقفمػ يمذاك اخل٤ٌمز هذا هؾ اخل٤ٌمز، قمٜمد ُمـ اؿمؽمى ضم٤مء ُمرايب واطمد إذا

 .ُمثالً  يًتقي٤من ٓ اًمنميم٦م،
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 ُيٕملم اًمذي اعمقفمػ ذم شمٌح٨م وأن٧م اًمٗمٚمقس، ُمّمدر ذم شمٌح٨م أن ًمؽ ومٚمٞمس 

 .ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م شمٕمٛمؾ اًمتل اًمنميم٦م

 اًمٌؽمول سمٞمع هل ًمٚمنميم٦م، إؾم٤مس اًمٕمٛمؾ يم٤من إذا! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل؟

 سمٌمء شم٠ميت وُم٤م وسمتدور سمتدور أن٧م راوح، ُمٙم٤مٟمؽ اهلل هداك أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ضمديد

 .خم٤مًمٗمتٝم٤م قمغم أو اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م شمٙمقن أن إُم٤م اًمنميم٦م 

 شمٙمـ مل إذا ومٞمٝم٤م، قم٤مُمالً  أو اًمنميم٦م هذه ذم قمْمقاً  اإلٟم٤ًمن يٙمقن أن جيقز ومال 

 .اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م

 وم٠مؾمت٤مذ اًمقفمٞمٗم٦م، ٟمققمٞم٦م إمم ُيٜمْٔمر ومٝمٜم٤م اًمدوًم٦م، ذم اعمقفمٗملم يمؾ يمذًمؽ وًمٞمس 

 وأؾمت٤مذ اًمدوًم٦م، ُمـ ُمٕم٤مؿمف وي٠مظمذ اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمٓمالب ُيَٕمِٚمؿ

 ُمثاًل؟ يًتقي٤من ومٝمؾ اعمقؾمٞم٘مك، اًمٓمالب يٕمٚمؿ آظمر

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مس ذًمؽ قمغم إذاً  ٓ، :اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء إن ظمػًما  :ُمداظمٚم٦م

  (11:  58: 73/ 355/ واًمٜمقر اهلدى)

  (11:  15:  71/ 351/واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  11:  58/ 351/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افسقق شعر مـ أـثر ظـده وافسعر بوفتؼسقط إٓ يبقع ٓ توجر

 بقعي دم بقعتغ دم يدخؾ معف افتعومؾ ؾفؾ

 ًمف ُم٤م ومخًلم، سمامئ٦م شم٘مًٞمط وم٘مط يٌٞمع وآظمر ديٜم٤مر سمامئ٦م ٟم٘مداً  ٟمٗمرض ُمثالً  :ُمداظمٚم٦م

 سمامئ٦م يٌٞمع ٟم٘مد هذا: يٕمٜمل يم٤ٌمئع أضمؾ وهمػم سم٠مضمؾ قمالىم٦م ًمف وًمٞمس آظمر، سمٞمع سم٠مي قمالىم٦م

 سمامئ٦م شم٘مًٞمط يٌٞمع هق قمنم، ومخ٦ًم سمامئ٦م يٌٞمع ٟم٘مد وهذا وقمنمة سمامئ٦م يٌٞمع ٟم٘مد وهذا

 آظمر؟ سمٞمع سم٠مّي  قمالىم٦م ًمف وًمٞمس وم٘مط، وقمنمة

 .ُمٜمل شمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمؽ سم٘مل أؾمت٤مذ، ي٤م ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمًٕمر ذم قمٚمٞمف وزي٤مدة اعمحت٤مج، طم٤مضم٦م اؾمتٖمالل هق اًمٕمٚم٦م ٕن جيقز: ٓ :اًمِمٞمخ

: طمدي٨م ؾمٛمع ح٤م سم٤مًمذات اًمٙمقي٧م، ذم شم٤مضمر هٜم٤مك: ُمرة ُمـ أيمثر ذم ىمٚم٧م وأن٤م 

 سمًٕمريـ، قمٜمده اًمًٞم٤مرات يٌٞمع يم٤منش رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 سم٤مًمت٘مًٞمط يٌٞمع أصٌح أن آٓف، ؾمت٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط آٓف سمخٛم٦ًم ُمثالً  اًمٜم٘مد سمًٕمر

 .آٓف سمًت٦م دائامً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ أفمٚمؿ هذا اًمٙمؾ، ئمٚمؿ أن أصٌح اًمزسم٤مئـ، ٟمّمػ ئمٚمؿ يم٤من هلذا :اًمِمٞمخ

 اًم٘مْمٞم٦م أن ٟمٕمرف ًمٚمرسم٤م، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع حتريؿ ذم اًمٜم٘مٓم٦م راقمٞمٜم٤م إذا ومٜمحـ إول،

 اًمزي٤مدة هق اًمٕمٚم٦م وإٟمام ٓ،.. واًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد ًمٚمٌٞمٕمتلم اًمًٕمر شمقطمٞمد ىمْمٞم٦م ًمٞم٧ًم

 .اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمغم اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ

  (11:  71: 59/ 331/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افتؼسقط بقع

: سم٤مإلٟمجٚمٞمزي يًٛمقه سم٤مًمٜم٦ًٌم: واطمد ؾم١مال قمٜمدي ذم اًمِمٞمخ ؾمٞمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

«Mortgage هبذا سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم اًمٌٞمقت ويمؾ سم٤مًمت٘مًٞمط، سمٞم٧م شمِمؽمي أنؽ: يٕمٜملش 

 سمٞم٧م يِمؽمي واطمد أنف سم٤مًمذات رأجٙمؿ ُم٤م طم٤مًمٞم٤ًم، سمٞم٧م ُمًت٠مضمر أن٤م اعمقوقع،

  سم٤مًمت٘مًٞمط؟

ء يٛمٙمـ أٓ :اًمِمٞمخ   سم٤مًمٜم٘مد؟ اًمنما

 . طم٘مف أخػ ُم٤مئ٦م طمقازم اعمٜم٤مـمؼ هبذه اًمٌٞم٧م ٕن يٛمٙمـ: ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . ممٙمـ ًمٚم٤ٌمئع سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ًمٚمِم٤مري، سم٤مًمٜم٦ًٌم يٛمٙمـ ٓ :اًمِمٞمخ

 . يٌٞمٕمف اًمذي :ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . يٛمٙمـ :اًمِمٞمخ

 . سم٤مًمٙم٤مش ًمؽ يٌٞمٕمف اًمٙم٤مُمؾ، اعمٌٚمغ ًمديؽ أن٧م إذا :ُمداظمٚم٦م

 ُمع اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ويمؾ إردن، ذم قمٜمدٟم٤م ُمقضمقدة اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 . جيقز ٓ: قمٜمدي اجلقاب سم٤مًمت٘مًٞمط، واًمٌٞمع سم٤مًمٙم٤مش اًمٌٞمع شمتٕم٤مـمك إؾمػ

 . جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

ش اًمرسم٤م أو أويمًٝمام، ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف :اًمِمٞمخ

 ش.سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: »ُمًٕمقد اسمـ وحلدي٨م

 أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: ًمف ىمٞمؾ طمرب، سمـ ؾمامك: وهق احلدي٨م راوي ؾمئؾ 

 .اًمت٘مًٞمط سمٞمع هق هذا ٟمًٞمئ٦ًم، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل
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 أيَّ  أو ؾمٞم٤مرةً  أو ُمريمقسم٤ًم، أو قم٘م٤مرًا، أو دارًا، يِمؽمي أن ُمًٚمامً  ٟمٜمّمح ٓ وًمذًمؽ 

، وهب٤م اؿمؽمى اًمٜم٘مد ؾمٕمر ًمف شمٞمن إن سم٤مًمت٘مًٞمط، رء  يمام رأؾمف، ُيَدسِمر اؿمؽماه ُم٤م وٟمٕمامَّ

 ٓ يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا ٟمًٞمئ٦ًم، وٓ ٟم٘مداً  ٓ يِمؽموا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ اًمذيـ اًمٗم٘مراء يٗمٕمؾ

 ىمد قمغم: اًمٕم٤مُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إُمث٤مل وذم يًت٠مضمرون، وإٟمام اًمٕمراء ذم يٛمقشمقن

  واوح؟ رضمٚمٞمؽ، ُمد حل٤مومؽ

 . ٟم٘مٓم٦م ذم :ُمداظمٚم٦م

  ىمٚم٧م؟ ُم٤م ومٝمٛم٧م هؾ وم٘مط، واوح :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٘مٓم٦م ه٤مت :اًمِمٞمخ

 ًمٚمت٘مًٞمط ُم٤ًموي شم٘مري٤ٌمً  أدومٕمف اًمذي طم٤مًمٞم٤مً  اًمٌٞم٧م إجي٤مر أن: هل اًمتل :ُمداظمٚم٦م

 . ديٜم٤مر 511 طمقازم اًمِمٝمر ذم أدومع أن٤م: يٕمٜمل اًمِمٝمري

 ُمٜمٝم٤م يٜمٓمٚم٘مقن اًمتل ىمقاقمدهؿ وُمـ اًمٙمٗمر، سمالد ذم قم٤مئش أن٧م! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

ر اًمٖم٤مي٦م: هب٤م اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م وئمٚمٛمقن  .اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمِ

ر ٟم٤مؾمٌتٜم٤م إذا اًمٖم٤مي٦م: يٕمٜمل سم٤مـمٚم٦م، اًم٘م٤مقمدة هذه اًمنمع ذم   يم٤مٟم٧م وًمق اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمِ

 .اًمنمع ذم قمٜمدٟم٤م جيقز ٓ ذقمٞم٦م همػم

 اًم٘مًط ُم٤مذا؟ شم٤ًموي إضمرة هذه ؿمٝمري٦م، أضمرة يدومع اعمًت٠مضمر ومٙمقن 

 .اعمٕمّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن يرشمٙم٥م أن يؼمر ٓ هذا اًمِمٝمري،

 . هٙمذا :ُمداظمٚم٦م

 واوح؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 . سم٤مرك وومٞمؽ :اًمِمٞمخ
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 . اخلػم جيزيؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 . حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 (11: 77: 57/ 559/  واًمٜمقر اهلدى)

 بقعي دم وبقعتغ صػؼي دم صػؼتغ ظـ افـفل

 أن سمٕمدش رسم٤م صٗم٘م٦م ذم صٗم٘مت٤من: »ُمًٕمقد اسمـ ىمقل ذح ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 [:ًمٖمػمه صححف

 .اًمٞمقم اًمت٘مًٞمط سمٞمع وهق ُمٕمٜم٤مه، ذم وُم٤م سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك يمحدي٨م هق

  (758/ 7) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 بقعي دم بقعتغ ظـ افـفل حديٌ معـك

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمٛمئ٦م اًمًٚمٕم٦م هذه أبٞمٕمؽ: ي٘مقل أن: سم٠منفش ؾمٜمٜمف» ذم اًمٜم٤ًمئل وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء ومنه

 سمٞمع ذم ذـم٤من جيقز ٓ: »ط ىمقًمف أجًْم٤م ومن وسمف ٟمًٞمئ٦م، دؤهؿ وسمٛمئتل ٟم٘مًدا درهؿ

: ُمًٕمقد اسمـ ىمقل سمٛمٕمٜمك وهق وهمػمهؿ، إثػم واسمـ ىمتٞم٦ٌم اسمـ ىمقل وهق ،شواطمد

 سمف اًمٜم٤مس أيمثر اسمتكم اًمذي اًمت٘مًٞمط سمٞمع وهق إثػم، اسمـ ىم٤مل يمام صٗم٘م٦م، ذم صٗم٘مت٤من

 ٕنف اًمثٛمـ، سمجٝم٤مًم٦م يٕمٚمف ُمـ إمم شمّمغ ومال احلدي٨م، هذا ذم يمام اًمرسم٤م، وقمٚمتف اًمٞمقم،

 .أجًْم٤م اًمقاىمع وظمالف اًمٜمص، ظمالف

 (551/ 7)اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح
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 بقعي دم بقعتغ بوب مـ فقس افتؼسقط بقع بلن افؼقل ظذ افرد

 ؾقف إصؾ هق افـسقئي بقع ٕن

 اًمٜمًٞمئ٦م سمٞمع إن ي٘مقًمقن[ سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم عم٠ًمخ٦م] شم٠مويالً  سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

  إصؾ؟ هق قمٜمدهؿ

   إصؾ؟ ووع ُمـ :اًمِمٞمخ

 .  هؿ :اًم٤ًمئؾ

  إيش؟ ؿم٤من ُمـ :اًمِمٞمخ

 . يمذا ي٘مقًمقا  هؿ :اًم٤ًمئؾ 

 وُم٤م هٙمذا، إصؾ هذا: ىم٤مًمقا  أجش؟ ؿم٤من ُمـ ًمٙمـ أظمل، ي٤م قم٤مرف :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس سم٤مًمت٘مًٞمط، إصؾ يٗمٞمدهؿ اًمذي

 ًمف سمٞم٘مقًمقا  ؿمق ٟم٘مًدا، يم٤مش أدومع سمدي أن٤م  هلؿ ي٘مقل سمٞمجل واطمد ـمٞم٥م، 

 .ٓ وإٓ ًمف سمٞمخٗمْمقا 

 إصؾ إن ىم٤مًمقا  أو ٟم٘مًدا إصؾ إن ىم٤مًمقا  ؾمقاء..اًمٌٜمقك يمؾ هذول ُمثؾ: وم٢مذاً  

 .ٟمًٞمئ٦م

 اًمرسم٤م، هل اًمزي٤مدة هذه  اًمٜم٘مد، قمغم زي٤مدة إصؾ هذا ُم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذون أهنؿ: اعمٝمؿ 

 ش.اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام

 .أصال واطمدة سمٞمٕم٦م هل ي٘مقًمقن هؿ :اًم٤ًمئؾ

 سمٕمض إن: آٟمٗم٤م وىمٚم٧م اًمٙمالم، ؾمٌؼ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٙمالم ؾمٌؼ هذا ُم٤م :اًمِمٞمخ

 سمٞم٘مقًمقا  ؿمق اًمثٛمـ، ضمٝم٤مًم٦م ضمقاز هق اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم أن ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ

 ؾمػمة شمٗمتح وٓ سم٤مًمت٘مًٞمط هذا أجش ىمد هلؿ ىمؾ روح شمِمؽمي سمِّدك إذا أن٧م ًمٚمِم٤مري،

 .اًمٜم٘مد
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 وضمؾ، قمز اهلل طمرم ُم٤م ٓؾمتحالل اًمٚمٕم٥م قمـ قم٤ٌمرة: أظمل يمٚمٝم٤م هذه: وًمذًمؽ 

 ًمق ىمٚمقهبؿ، ُمـ ٟم٤مسمع اًمٙمالم هذا هؾ ،[ٟم٘مًط] أن إصؾ سمٞم٘مقًمقا  اًمٚمٕم٥م هذا ُمـ

 اًمِمٞمٓم٤من يقِح  مل أووح سمٕم٤ٌمرة ٟم٘مقل أو إصؾ هذا يْمٕمقا  مل اًمذيـ ه١مٓء ؾم٠مخ٧م

 شم٠مظمذون أنتؿ أظمل ي٤م ًمٞمش: ؾم٠مختٝمؿ ًمق اًمت٘مًٞمط، هق سمٞمٕمٝمؿ ذم إصؾ أن سمٕمد، إًمٞمٝمؿ

ًمٜم٤م، ٟمٕمٓمؾ قمؿ ٟمحـ: ًمؽ سمٞم٘مقًمقا  اًمت٘مًٞمط، ُُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة  وإٓ اًمٙمالم هذا شمٕمرومقن أُمقا

ًمٜم٤م[ اًمتٕمٓمٞمؾ] ُم٘م٤مسمؾ ٟمحـ وم٢مذاً  ضمداً  ُمٕم٘مقل ٓ  اًمتٕمٓمٞمؾ ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة ٟم٠مظمذ ُٕمقا

 ٓ؟ وإٓ أن٧م هذا شمٕمرف

 زي٤مدة شم٠مظمذون ح٤مذا: هلؿ ىمٞمؾ إذا سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم يٌٞمٕمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس :أىمقل 

ًمٜم٤م ٕن سمٞم٘مقًمقا: اًمت٘مًٞمط؟ ُُم٘م٤مسمؾ  ومٜمحـ سم٤مًمت٘مًٞمط، سمٞمٕمٜم٤م سم٥ًٌم وشمذه٥م شمتقزع أُمقا

ًمٜم٤م اًمتٕمٓمٞمؾ ه٤م ٟمٕمقض سمِّدٟم٤م ًمٜم٤م ًمرؤوس ُٕمقا  ٟم٠مظمذه٤م اًمتل اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمزي٤مدة هبذه أُمقا

 ًمٞمش: ؾم٤مئؾ ؾم٠مخؽ ًمق: يٕمٜمل ي٘مقًمقهن٤م، اًمتل اًمٗمٚمًٗم٦م هذه شمٕمرومقن اًمت٘مًٞمط، ُم٘م٤مسمؾ

 .ًمٞمش سمتٕمرف ُم٤م سمًٕمريـ؟ سمٞمٌٞمٕمقا  ه١مٓء

 .ٓ :اًم٤ًمئؾ

 هذا يٕمٜمل، واىمٕمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م قمـ سمحٙمل اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م سمحٙمل ُمق ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمنمقمل، اًم١ًمال ُمق ؿم٤من ُمـ ُمش اًمٜم٘مد، قمـ زي٤مدة سم٤مًمت٘مًٞمط سمٞمٌٞمع ًمٞمش اًمت٤مضمر

ادات أو اًمًٞم٤مرات اًمت٤مضمر يٌٞمع ح٤مذا: اىمتّم٤مدي ذقمل ؾم١مال  إمم اًمثالضم٤مت اًمؼَمَّ

 اًمت٘مًٞمط؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمثٛمـ ذم سمزي٤مدة آظمره،

 .إهمراءات ٟمٕمٛمؾ ي٘مقًمقن :اًم٤ًمئؾ

را ىمٚمتف وهذا أن، ؾم١مآً  سم٠ًمخؽ أن٤م هذا، ذم ؾمٌ٘متٝمؿ هذه :اًمِمٞمخ  وشمٙمرارا، ُمرا

 واطمد واطمدة، ويم٤مًم٦م ُمـ ًمًٞم٤مرة شم٤مضمريـ قمٜمدك يم٤من إذا: اجلقاب ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ًمٙمـ

 اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر سمًٕمريـ سمٞمٌٞمع وأظمر واطمد، سمًٕمر وشم٘مًٞمٓم٤م ٟم٘مًدا واطمد سمًٕمر سمٞمٌٞمع

 أيمثر؟ إهمراء ومٞمف أُّيام اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمـ أقمغم

 .إول ؿمؽ ٓ :اًم٤ًمئؾ
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 هق سمٞمٜمٝمام، إهمراء سم٤مًمت٘مًٞمط يٌٞمع اًمِٚمـل ضمٕمٚم٧م اًم٘مْمٞم٦م، ىمٚم٧ٌم يمٞمػ وم٠من٧م :اًمِمٞمخ

 .اإلهمراء هق اًمٜم٘مد سمًٕمر يٌٞمع

 .ٟم٘مداً  يِمؽمون أهنؿ يتّمٕمٌقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ؿمٞمخ، :اًم٤ًمئؾ

 قمٜمده هذا صم٤مين، شم٤مضمر ص٤مطمٌل وهذا اًمت٤مضمر أن٤م اًمٔم٤مهر، قمكم ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 سمٞمٌٞمع ٟم٘مدا، أن٤م سمٜمٌٞمع اًمكم سم٤مًمًٕمر مجٞمٕم٤م ًمٚمٜم٤مس سمٞمٌٞمع هق قمٜمدي، اًمكم اًمٌْم٤مقم٦م ٟمٗمس

 اًمت٘مًٞمط سمًٕمر وم٠مبٞمع أن٤م أُم٤م اًمٜم٘مد، ؾمٕمر شمٌٕمل سم٤مًمًٕمر اًمٜم٤مس جلٛمٞمع واًمت٘مًٞمط سم٤مًمٜم٘مد

 .ًمٕمٜمده وإٓ ًمٕمٜمدي جيق اًمزسم٤مئـ اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمـ أهمغم

 .ًمٕمٜمده سمٞمجقا  :اًم٤ًمئؾ

 قمٜمدي: سمٞمجقا  ًمٞمس هؿ يًتٓمٞمع ٓ أنف سم٘مْمٞم٦م هذا دظمؾ ؿمق ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 أخكم شمٌٕمل سم٤مًمًٕمر يِمؽموا سمٞمًتٓمٞمٕمقا  ُم٤م واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ه١مٓء سمٞمًتٓمٞمع ُم٤م ٕهنؿ

 أضمؾ ُمـ وإٟمام إهمراء، هذا شم٘مقل ٓ ومٞمؽ اهلل وم٤ٌمرك قمٜمده، ومٌػموطمقا  اًمزي٤مدة، هق

 يم٤مٟمقا  يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ًمق احل٘مٞم٘م٦م ذم وهؿ اًمتُّج٤مر، ٟمٗمقس ذم ىم٤مم اًمذي اًمٓمٛمع إؿم٤ٌمع

 .اًمت٘مًٞمط وسمًٕمر واطمدٍ  سمًٕمرٍ  يٌٞمٕمقن يٕمٜمل آٟمٗم٤م، ُمثالً  ضسم٧م سمام يٕمٛمٚمقن

 ُم٤م أنف سمٚمٖمف ح٤م اًمٙمقي٧م، ذم قمٜمديمؿ ؾمٞم٤مرات يمٌػم شم٤مضمر هٜم٤مك أنف سمٚمٖمٜمل وأن٤م 

ه اًمٜم٘مد ؾمٕمر رومع سمًٕمريـ، يٌٞمع سمٞمجقز ا  ئمٚمؿ يم٤من ومٝمق اًمت٘مًٞمط، ؾمٕمر ُمع وؾَمقَّ

 سمٞمِمؽمي أو ٟم٘مد سمٞمِمؽمي اًمِٚمـل ؾمقاء اًمِمٕم٥م يمؾ ئمٚمؿ أن ص٤مر اًمِمٕم٥م ٟمّمػ

 .اًمت٘مًٞمط

 ُمراسمح٦م هل ُم٤م اعمراسمح٦م هذه ي٘مقًمقا  وُم٤م اعمراسمح٦م، هق ُم٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًم٤ًمئؾ

 .اإلؾمالم

 ه٤مي وُمٞم٦م، سم٠مخػ إي٤مه٤م ًمؽ وأبٞمع سم٠مخػ ؾمٞم٤مرة اؿمؽمي٧م أن٤م: اعمراسمح٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أجْم٤م، اًمٌٜمقك شمٗمٕمؾ يمام ودوران ًمػ ًمٞمس ُمراسمح٦م

  (11:  31: 19/ 785/ واًمٜمقر اهلدى)
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 (افتؼسقط) إجؾ مؼوبؾ افزيودة

 ـمٌٕم٤مً  اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ وذم اًمتٛمقيؾ سمٜمؽ ذم أن ـمٌٕم٤م ًمٚمٌٜمقك، سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 ذم ظم٤مص٦م اًمٙمقي٧م، ذم قمٜمدٟم٤م وظم٤مص٦م إضمؾ سمٞمع عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٞمٗمتقا  ٟم٤مس ذم

 اعم٠ًمخ٦م، هبذه ىمقل اإلؾمالم ؿمٞمخ اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ أن وحيتجقا  اًمتٛمقيؾ، سمٜمؽ

 سمامئ٦م شمٌٞمٕمف أن ًمؽ جيقز ومرس قمٜمدك يم٤من إذا ُمثالً  أن٧م يٕمٜمل ًمٚمٗمرس ًمٚم٘مرض سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ؿمٞمخ ًم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح هق هؾ اًم٘مقل ومٝمذا سم٤مٕضمؾ، وؾمٌٕمقن وسمامئ٦م ديٜم٤مر

 يٕمٜمل؟ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ ىم٤مل هؾ اإلؾمالم

 اعم٘مّمقد هق ُم٤م اًمٗمرس ِذيْمرك ًمٙمـ هذا، سمجقاز ي٘مقل اإلؾمالم ؿمٞمخ :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل يمٛمثؾ ًمٙمـ سمذاشمف،

 أي اًمت٤مسمٕملم، قمٝمد ُمـ ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أن ضمٞمدا شمٕمٚمٛمقا  أن جي٥م: أوٓ اعم٠ًمخ٦م 

 وُمٜمٝمؿ جيٞمزه ُمـ ُمٜمٝمؿ اًم٘مديؿ، ُمٜمذ ظمالف ومٞمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م إضمؾ، ُُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة أظمذ

 وهق-: إول اًم٥ًٌم: اصمٜملم ًمًٌٌلم وذًمؽ اح٤مٟمٕملم: ه١مٓء ُمع وٟمحـ يٛمٜمٕمف، ُمـ

 سمٞمعٍ  قمـ قمـ وشمٜمٝمك سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ شمٜمٝمك أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن -اعمقوقع ذم إصؾ

 قمٚمٞمف  ىمقًمف وهق اًم٤ٌمب، هذا ذم ضم٤مء ُم٤م يمؾ ُمـ أووح آظمر وطمدي٨م وؾمٚمػ،

 قمـ هنك» إومم إطم٤مدي٨مش اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم

 ُم٤م: ًمف ىمٞمؾ طمرب، سمـ  ؾمامك وهق احلدي٨م رواة أطمد ُمـ شمٗمًػمه ضم٤مءش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 ذم سمٞمٕمتلم ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم

 .ٟمًٞمئ٦م زي٤مدة أي ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مد سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن سمٞمٕم٦م،

 سمًٕمريـ واطمدة طم٤مضم٦م شُم٤ٌمع أن قمـ هنك اًمًالم قمٚمٞمف   اًمرؾمقل أن صح وىمد 

 .خمتٚمٗملم

يـ سم٥ًٌم ضم٤مء آظمتالف   اًمٜمٝمل، هذا قمٚم٦م هق ُم٤م اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ صمؿ اًمٜمًٞمئ٦م، اًمدَّ

 اًم٤ٌمئع ٕن اًمثٛمـ: جلٝم٤مًم٦م هق اًمٜمٝمل ي٘مقًمقن اًمت٘مًٞمط سمٞمع ضمقاز إمم يذهٌقن اًمذيـ

 .اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م سم٥ًٌم هق وم٤مًمٜمٝمل إضمؾ، وصمٛمـ اًمٜم٘مد صمٛمـ صمٛمٜملم قمرض
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 ُُمٕم٤مرض أنف -إهؿ وهق-: إول اًمدًمٞمؾ اصمٜملم، سمدًمٞمٚملم ُمردود اًمت٠مويؾ وهذا 

 أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» إظمػم احلدي٨م ذم اعمٜمّمقص ًمٚمتٕمٚمٞمؾ

 ش.اًمرسم٤م

 اًم٥ًٌم هق هذا. اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م قمٚم٦م وًمٞم٧ًم رسمقي٦م، قمٚم٦مٌ  هل اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م: وم٢مذاً  

 .إول

ىمِعَ  أن: اًمث٤مين اًم٥ًٌم   واًم٤ٌمئع اًمِم٤مري ٕن سم٤مـمؾ: اًمتٕمٚمٞمؾ هذا سم٠من يِمٝمد اًمقا

 سمام إضمؾ سمٞمع ُٟمِٔمؿ اًمذي اًمزُمـ هذا ذم ظم٤مص٦مً  أظمر، قمـ أطمُدمه٤م يٜمٗمّمؾ طملم

 أطمد حتدد وىمد إٓ أظمر قمـ أطمدمه٤م يٜمٗمّمؾ ومال سم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مٓت،  اًمٞمقم يًٛمك

قمقهن٤م؟ اًمتل اجلٝم٤مًم٦م وم٠مجـ اًمثٛمٜملم،  .أبًدا اعمقوقع ذم ضمٝم٤مًم٦م ُم٤مذم!  َيدَّ

 واًمٜمٔمري٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ اعمٜم٘مقض اًمتٕمٚمٞمؾ هذا قمغم سمٜمقا  وًمذًمؽ 

 اًمٞمٝمقد، طِمَٞمؾ شمِمٌف ٕهن٤م ضمدا: مم٘مقشم٦م يٕمٜمل ؿمٙمٚمٞم٦م، صقرة ذًمؽ قمغم سمٜمقا  اًمقاىمٕمٞم٦م،

 سَمٞم٤َّمع ُمثال اًمت٤مضمر قمٜمد شمروح ٓ سم٤مًمت٘مًٞمط، شمِمؽمي سمدك ح٤م أن٧م: ًمٚمِم٤مري ي٘مقًمقن

 خم٤مًمٗم٦م ذم شم٘مع هٞمؽ ٕنف اًمت٘مًٞمط، أجش وىمد ٟم٘مدا اًمًٞم٤مرة أجش ىمد ًمف ىمؾ اًمًٞم٤مرات،

 هٞمؽ صمٛمٜملم ذم ُم٤م هٜم٤م سم٤مًمت٘مًٞمط، اًمًٞم٤مرة هذا أجش ىمد ًمف ىمؾ ًمٙمـ اًمٔم٤مهر، ذم احلدي٨م

 .صمٛمٜملم ذم ُم٤م زقمٛمقا 

  سمتٌٞمع أن٧م إيش وىمد ومٌٞم٘مقل هم٤مًمٞم٤م، اًمًٕمر هذا وضمد واطمد أنف ًمق ـمٞم٥م، 

 ومٚمف»  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  ىمقل شمذيمرٟم٤م إذا ظم٤مص٦مً  ودوران، ًمػ هذا سم٤مًمٜم٘مد؟

 .رء هذا اًمزي٤مدة، يٕمٜمل اًمرسم٤م أو صمٛمٜم٤م أن٘مّمٝمام: أيش أويمًٝمام

د إذا ومٞمام -ضمًدا ىمقي وهق- اعمقوقع ذم صم٤مين رء  اًمٕم٤مدات قمـ اإلٟم٤ًمن شَمـَجرَّ

 اًمٖمٜمل قمٜمد ي٠ميت إٟم٤ًمن سملم اًمٗمرق ؿمق اًمٕمٚمؿ، أهؾ سمٕمض قمـ شمّمدر اًمتل واًمٗمت٤موى

 ُم٤م رضمؾ ومٞم٠ميت أتقُم٤مشمٞمٙمٞم٦م، سمّمقرة يٕمٜمل اًمٌٜمؽ ؾمٞمٗمٝمؿ ٕنف اًمٌٜمؽ ٟم٘مقل وُم٤م ُم٤م همٜمٌل 

 إًمٞمٝم٤م، سمح٤مضم٦م وأن٤م ؾمٞم٤مرة، أؿمؽمي ُأريد أن٤م: ًمف سمٞم٘مقل اًمٖمٜمل، قمٜمد اًمًٞم٤مرة صمٛمـ قمٜمده

 ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ُمٙم٤موم٠مة ُمثال سم٤مقمٓمٞمؽ وأن٤م إي٤مه٤م وم٠مىمروٜمل ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م ُمثال  وصمٛمٜمٝم٤م

 أن٧م: سمٞم٘مقل قمٚمٞمؽ، يرى اهلل ُمْمٓمر أن٤م سمس جيقز، ُم٤م هذا طمرام هذا رسم٤م هذا ٓ،
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ك اًمكم اًمًٞم٤مرة اؿمؽمي روح  أرسمع سمدل زم شمدومع سمس صمٛمٜمٝم٤م، ًمؽ سم٤مدومع وأن٤م إي٤مه٤م سمدَّ

 .ضم٤مز هذا ومخًامئ٦م  آٓف أرسمٕم٦م آٓف

: يٕمٜمل ودوران، ًمػ إظمرى، واًمّمقرة إومم اًمّمقرة سملم اًمٗمرق ُم٤م ـمٞم٥م، 

 آٓف أرسمٕم٦م ُمٜمل شم٠مظمذ هذا سمٞمجقز ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُم٤ٌمذة، اًمرسم٤م ٕيمؾ وؾمٞمٚم٦م اًمٌٞمع طَمطّ 

 ًمؽ سم٤مدومع وأن٤م اًمًٞم٤مرة اؿمؽمي روح ًمٙمـ رسم٤م، هذا وُمٞم٦م  آٓف أرسمٕم٦م إي٤مهؿ شمٕمٓمٞمٜمل

 .ومخًامئ٦م آٓف أرسمٕم٦م وسمتٕمٓمٞمٜمل صمٛمٜمٝم٤م

: اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ اًمِمٙمٚمٞم٦م، ذم اظمتٚمٗم٧م أهن٤م همػم اًم٘مْمٞم٦م، ٟمٗمس 

 يٕمٜمل اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اعمْمٛمقن إمم يٜمٔمر اًمِمٙمؾ، إمم سمٞمٜمٔمر ُم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن

 .أصقًمٞم٦م قم٤ٌمرة هذه، سمٛم٘م٤مصده٤م وإُمقر اًمٖم٤مي٦م

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع حتريؿ اًمٞمٝمقد ىمّم٦م اًمٙمريؿ، اًم٘مران إًمٞمف ُأْوطِمَل  ط  اًمرؾمقل 

وقا  ويمٞمػ اًم٧ًٌم، يقم اًمّمٞمد قمٚمٞمٝمؿ  وإٟمام سم٤مًمّمٞمد، ًمٞمس اًمّمٞمد ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م قَمقَّ

 اًم٧ًٌم، يقم اصٓم٤مدوا ُم٤م صحٞمح ودوران، ًمػ اطمتٞم٤مل هذا اخلٚمج٤من، أبقاب سمًد

 يقم وهق اًمّمٞمد حتريؿ يقم اًمّمٞمد ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م ًمٞمٕمقوٝمؿ وؾمٞمٚم٦م شمٕم٤مـمقا  ًمٙمـ

 .اًم٧ًٌم

 يزداد ًمٙمل ًمٚمٞمٝمقد: أظمرى طمٞمٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف  حلديثف سمٞم٤مٟم٤مً  اًمرؾمقل وزاد 

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ُمثٚمٝم٤م، ذم ي٘مٕمقن وٓ اًمٞمٝمقد سمحٞمؾ سمّمػمة اعم١مُمٜمقن

 وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ذوسمقه٤م، أي ومجٛمٚمقه٤مش اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»

م إذا اهلل وإن أثامهن٤م،  .صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمرَّ

 قمٚمام اإلهلل، احلٙمؿ قمغم صؼموا ومام اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد ه١مٓء: إًذا 

 سمٖمػم إنٌٞم٤مء ي٘متٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ هب١مٓء يٚمٞمؼ ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ قم٤مضمؾ طمٙمؿ سم٠منف

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ وضمؾ قمز ىم٤مل يمام اًمٕم٘مقسم٦م هذه سمٛمثؾ وضمؾ قمز اهلل ومٕم٤مىمٌٝمؿ طمؼ، ـَ  ُِم ِذي  اًمَّ

ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  [.711:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمِ

 وم٠مظمذوا اًمٕم٤مدل، اإلهلل احلٙمؿ هذا قمغم صؼموا ومام اًمِمحقم، اًمٓمٞم٤ٌمت هذه ُمـ

 ص٤مر اًمِمحؿ ؿمٙمؾ ومتٖمػم حتتٝم٤م، ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًم٘مدور ذم ووٕمقه٤م اًمِمحقم
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 يزال، ٓ ؿمحؿ ؿمحؿ ًمٙمٜمف اًمٓمٌٞمٕمل، اًمِمٙمؾ همػم ؿمٙمال مجقده ذم أظمذ صمؿ ؾم٤مئاًل،

 أضمؾ ُمـ ؿمٙمؾ شمٖمٞمػم: ُمٜم٤مؾم٦ٌم هبٞمؽ سم٘مقل أن٤م ًمذًمؽ. اظمتٚمػ اًمِمٙمؾ أجش ًمٙمـ

م أيمؾ يٕمٜمل إيمؾ،  .هذه سمتٖمٞمػماًمِمٙمٚمٞم٤مت احلرا

: ُمثال أقمٓمٞمؽ وي٘مقل ىمرو٤م، اًمٖمٜمل ُمـ حيت٤مج آٟمٗم٤م، ؿمٙمٚمٞم٦م أُم٤مم إًذا ومٜمحـ 

 ٓ ي٘مقل احل٤مض، اًمٕمٍم سمٚمٖم٦م طمتك وم٤مئدة سمٞمًٛمٞمف وُم٤م رسم٤م سمٞمًٛمٞمف ُم٤م اؾمؿ  أو إيمراُمٞم٦م

 هذه سملم ومرق ذم ُم٤م قمرومتؿ يمام اًم٘مّم٦م آظمر إمم... روح ًمٙمـ سمٞمجقز ُم٤م طمرام هذا

 .مت٤مُم٤م اًمِمٙمؾ اظمتالف إٓ وشمٚمؽ

 وؿم٤مهدي اًمقزم سم٢مذن يتزوج أن ًمٚمرضمؾ أب٤مح وضمؾ قمز اهلل أن ٟمٕمٚمؿ يمذًمؽ 

م ًمٙمٜمف قمدل،  واعمَُحٚمَّؾ اعمُـَحِٚمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف  وىم٤مل اًمتحٚمٞمؾ،  اًمٜمٙم٤مح طَمرَّ

 قمدل ؿم٤مهدي ُمقضمقد، اًمقزم إذن: اعم٤ٌمح اًمٜمٙم٤مح هق صقرشمف؟ ُم٤م اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤محش ًمف

 ـمٚم٘مٝم٤م اًمتل اعمرأة هذه أن: أي اًمتحٚمٞمؾ، قمغم اشمٗم٘م٤م ُم٤مذا قمغم اًمزوضملم ًمٙمـ ُمقضمقد،

 يمام زوضم٤م ومتًتٕمػم همػمه، زوضم٤م شمٜمٙمح أن سمٕمد إٓ إًمٞمٝم٤م، ًمف رضمٕم٦م ٓ سم٤مشًم٤م ـمالىم٤م زوضمٝم٤م

 ؾمٌٞمٚمٝم٤م: ُيـَخِٚمـل صمؿ قمٚمٞمٝم٤م يدظمؾ صمؿ وإي٤مه، هل ومتتٗمؼ اعمًتٕم٤مر، سم٤مًمتٞمس اًمرؾمقل ؾَماّمه

 .إًمٞمف شمٕمقد أجش هل ؿم٤من ُمـ

 ؿمٝمقد اًمزوضملم، رو٤م اًمقزم، إذن: وهل شمقومرت، هٜم٤م اًمٜمٙم٤مح ومنموط 

 اًمٕم٘مد هذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م إمم ٟمٔمر احلٙمٞمؿ وم٤مًمِم٤مرع ؿمٙمٚمٞم٦م، هذا ًمٙمـ آظمره، إمم اًمِم٤مهديـ

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢مِنْ : ﴿اهلل طمرم ُم٤م حتٚمٞمؾ اًمٖم٤مي٦م؟ هل ُم٤م اًمٜمٙم٤مح، هذا وُمـ  سَمْٕمدُ  ُِم

هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك  .[531:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ذقمٞم٤م زوضم٤م يٕمٜمل همػمه، زوضم٤م ُمًتٕم٤مرا، شمٞم٤ًمً  ُمش 

ـْ  ُٙمؿْ  ُِم ًِ ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م َأنُٗم ًْ ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت  .[57:اًمروم] ﴾َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 وـمره وي٘ميض قمٚمٞمٝم٤م جيل يم٤مًمتٞمس اًمزوج هذا أبًدا، يمذًمؽ يٙمقن ٓ اًمزوج هذا

 ح٤مذا:ش ًمف واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحِٚمؾ اهلل ًمٕمـ: »إول ًمٚمزوج ًمتحؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م خيكم صمؿ ُمٜمٝم٤م،

 .اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل قمغم اطمت٤مًمقا  ٕهنؿ

 سمٚمػ ًمٙمـ طمرام، هذا اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ ُم٤ٌمذة رسم٤م شم٠مظمذ ودوران، ًمػ هذا: إذاً  
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 شمٕمرف سَم٠مَ  سم٢مُمٙم٤مٟمؽ هذا قمروم٧م وم٢مذا اًمٞمٝمقد، صٜمٞمع هق هذا طمالل، هذا ودوران

 .أدري ُم٤م اًمٌٜمقك يمؾ أو اًمٌٜمقك سمٕمض أطمٙم٤مم

 (11:  71: 52/ 785/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتؼسقط بقع حؽؿ

 ىمد اًمنميم٦م، ص٤مطم٥م أن٧م سملم اًمنميٕم٦م، ُم٘م٤مصد إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا ومٞمام ومرق ٓ :اًمِمٞمخ

 آٓف أرسمٕم٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط يم٤مش، آٓف أرسمٕم٦م صمٛمٜمٝم٤م اًمًٞم٤مرة قمٜمدك ُمـ يِمؽمي

 أن٧م أظمرى، صقرة ذم أو ُم٤ٌمذة، اًمّمقرة هذه ذم ؾمقاء: ًمؽ سم٘مؾ ومخًامئ٦م،

 يمام سمدي آٓف، أرسمٕم٦م أىمروٜمل ومْمٚمؽ ُمـ: ًمؽ سم٘مقل وهمٜمل، ذيم٦م ص٤مطم٥م

 .ومٞمف إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م طمرام هذا مخًامئ٦م، سمدي وم٤مئدة، اًمٞمقم يًٛمقهن٤م

 ؾمٞم٤مرة أؿمؽمي سمدي واهلل آٓف؟ أرسمٕم٦م سمدك ًمٞمش أووح٧م إذا وسمخ٤مص٦م ـمٞم٥م، 

 مخًامئ٦م أقمٓمٞمٜمل سمس آٓف، سم٠مرسمٕم٦م ؾمٞم٤مرة سمٕمٓمٞمؽ أن٤م ـمٞم٥م، آٓف، أرسمٕم٦م صمٛمٜمٝم٤م

 اًمّمقرشملم؟ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م اًمت٘مًٞمط، ُم٘م٤مسمؾ

 سمٞمع، وهٜم٤م ديـ إومم وم٤مًمّمقرة ضمديد، هٜم٤م قم٤مُمؾ دظمؾ إٟمف ؾمقى ومرق ومٞمف ُم٤م 

ـخذٟم٤م م، هق ُم٤م ٓؾمتحالل ذريٕم٦م اًمٌٞمع وم٤مشمَّ  ضم٤مء يمام مت٤مُم٤ًم، ؿمٙمٚمٞم٦م ىمْمٞم٦م ص٤مرت ُُمـَحرَّ

 .ُمٕمرووم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًم٧ًٌم ىمّم٦م ذم ذًمؽ قمغم شمٜمّمٞمص

 إـمالىم٤ًم،... سمٞمذيمر ي٘م٤مل يمام أطمد وٓ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم قمٜمد اعمجٝمقل احلدي٨م وذم 

 اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اعمقوقع، صٛمٞمؿ ذم قمالىم٦م ًمف أنف ُمع

 إذا وضمؾ قمز اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م، صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرُم٧م

م  اًمٓمٌٞمٕمل اًمِمحؿ قمغم داروا ُمٜمٝم٤م، اًمٞمٝمقد ؾمقت ؿُمقش صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمرَّ

 .وم٤مؾمتحٚمقه ومذوسمقه

 سمدون آٓف أرسمٕم٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة ُمـ اًمٗمرق ومِمق أيمؾ، أضمؾ ُمـ ؿمٙمؾ شمٖمٞمػم: إذاً  

ء ًمٚمٌٞمع إدظم٤مل  ح٤م آٓف إرسمٕم٦م قمغم مخًامئ٦م اًمزي٤مدة أظمذ وسملم اعمقوقع، ذم واًمنما

 .ي٘م٤مل يمام اًمٓم٤مطمقن قمغم اًمدروب يمؾ اًمٌٞمع، اعمقوقع ذم دظمؾ
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 راوي أنف ُمٜمؽ، اجلٚم٤ًمت إطمدى ذم يٕمٜمل ؾمٛمٕم٧م أن٤م، أذيمر ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 هذا ي٘مقل أن وم٘م٤ملش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: »ًمف ىم٤مًمقا  طمرب سمـ ؾمامك: يٕمٜمل احلدي٨م

 .سمٙمذا وٟمًٞمئ٦م سمٙمذا طم٤مًٓ  اًمٌمء

 .يرويف سمام أدرى ـمٌٕم٤مً  واًمراوي ُمًٕمقد، اسمـ طمدي٨م هذا إٟمف :اًمِمٞمخ

 .اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص يمالُمف: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص :اًمِمٞمخ

 .واوح: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 احلًـ أن صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ومٗمٞمفش اجلٕمدي٤مت، اجلٕمد ُمًٜمد» ذم أنٔمر يمٜم٧م :ُمداظمٚم٦م

 .اعم٠ًمخ٦م هذه يمراهٞم٦م ذم اًمٌٍمي

 .ُمقضمقدش اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم قمٜمدك ومٞمف :اًمِمٞمخ

 همػمه قمـ،ؿمٞم٦ٌم أيب سم٤مسمـ وٓ اًمرزاق سمٕمٌد ٓ ومٞمف ُم٤م احلًـ ٟمٕمؿ،قمـ :ُمداظمٚم٦م

 .ـم٤مووس

 .اًم٘مقل سملم ُمش اًم٘مْمٞم٦م: يٕمٜمل ٟمّمقص ومٞمف: يٕمٜمل سم٘مقل سمس وم٤مهؿ، :اًمِمٞمخ

 قم٤مرف وُمش اًمٕمٚمامء، مج٤مهػم سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ إٟمف سمٞمّمقره٤م ُم٤م زي ُمش :ُمداظمٚم٦م

 .أجش

 ودقمؿ اًمٗمتقى وُم٤م اًمٗمتقى، سم٤مؾمؿ صدرت ُم٤م إذا ظم٤مص٦مً  سم٤مهلل، أقمقذ :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م؟ واًمٜمدوة اجلٚم٦ًم

 .يمذا أو جمٛمع :ُمداظمٚم٦م

 سمف، ي١ميدون ُم٤م يمؾ ًمف ومٞمجٛمٕمقن هدوم٤ًم، يريدون: يٕمٜمل مج٤مقم٦م سم٤مهلل، أقمقذ :اًمِمٞمخ

وا أن دون  .ذًمؽ ُمـ اًمّمقاب َيَتحرَّ

  (11:  17: 57/   755/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 (افتؼسقط) إجؾ بقع

 إضمؾ؟ سمٞمع يًٛمك ُم٤م هٜم٤مك هؾ إضمؾ، سمٞمع :ؾم١مال

 .سم٤مٕضمؾ اؿمؽمى ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمرؾمقل: اًمِمٞمخ

 ىمٚم٧م ح٤م شمتذيمر وًمٕمٚمؽ اًم٤ًمسمؼ، ُمٗمٝمقُمف قمـ اظمتٚمػ اًمٞمقم إضمؾ ُمٗمٝمقم ًمٙمـ 

 هذا ًمٙمـ إضمؾ، سمٞمع هق هذا أومْمؾ، ومٝمق اًمٜم٘مد، سمًٕمر يم٤من إذا اًمت٘مًٞمط سمٞمع إن: آٟمٗم٤مً 

 .اًمٞمقم ُمقضمقد همػم

 .إول اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يم٤من إضمؾ ومٌٞمع ُمقضمقد، ُمش اًمٜمقع هذا إن آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م 

 ٟمققمٞم٦م ُمـ مج٤مل إمم اطمت٤مج ًمٚمٖمزو يتٝمٞم٠م يم٤من أنف قمٜمف صم٧ٌم  اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل 

 اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وهق اًمّمح٤مسم٦م أطمد وم٠مُمر اعمِم٤مق، وشمتحٛمؾ يمٌػمة شمٙمقن

 اجلامل شم٠ميت ي٠ميت، ح٤م أؾم٤مس قمغم سمثالصم٦م، أو سمرأؾملم اجلٛمؾ رأس يِمؽمي ًمف، يِمؽمي أن

ء سم٥ًٌم اح٤مل سمٞم٧م قمغم ُيَقوِمـل يّمػم اعمًٚمٛملم، ُم٤مل سمٞم٧م إمم اًمّمدىم٦م أُمقال ُمـ  ذا

 .إضمؾ قمغم هذا صمالصم٦م، أو سمجٛمٚملم اًمقاطمد اجلٛمؾ

 ؾَمٚمؿ؟ هذا :ُمداظمٚم٦م

 ذم يم٤من ُمقضمقد هذا احلٞمقان، سمٞمع هذا إضمؾ، سمٞمع هذا ؾَمَٚمؿ، ًمٞمس ٓ :اًمِمٞمخ

امً  سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ اًمٖمزوات، ُمـ همزوة وذم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ًْ  ح٤مدة وطَم

 .ٟمًٞمئ٦م سم٤محلٞمقان احلٞمقان سمٞمع قمـ هنك اًمرسم٤م،

 دٟمٞم٤م، ومٞمف رسمح هذا أضمؾ إمم اًمٜم٘مد سمثٛمـ ؿمٞمئ٤مً  اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن يٌٞمع يٌٞمع، ح٤م ًمٙمـ 

 سم٤مل قمغم خيٓمر ُم٤م رسمًح٤م اًمديٜمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ رسمح ًمٙمـ اًمٜم٘مد، رسمح أنف واوح اًمدٟمٞم٤م ذم

: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ٕنف ح٤مذا؟ اعمًٚمٛملم، دم٤مر ُمـ إؾمػ ُمع اًمٞمقم شم٤مضمر

 ش.درهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض»

 .درهؿ ُمٜمف ظمرج درمًه٤م، شَمَّمّدق يم٠منف درمهلم ي٘مرض اًمذي: يٕمٜمل 

  (:.. 53:  51/ 55/ واًمٜمقر اهلدى)
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 احلوجي فغرض افتؼسقط بقع

 ًمٕمدم وذًمؽ :سم٤مًمت٘مًٞمط اًمنميم٦م ُمـ ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى ُمـ طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م،: اعمٚم٘مل

 اًمزُم٤من؟ هذا ذم ضوري٦م طم٤مضم٦م هل شمٕمٚمٛمقن يمام واًمًٞم٤مرة اًمٜم٘مدي، اح٤مل رومُّ قَ شمَ 

 ي١مظمذ اًمذي اًمت٘مًٞمط سمٞمع أن ُمٕمٜم٤م يٕمت٘مد اًم٤ًمئؾ يم٤من إذا ،أقمت٘مد ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

 يم٤من إذا محرَّ ـاعمُ  هذا ٓؾمت٤ٌمطم٦م ضورة هٜم٤مك أن أقمت٘مد ٓ ،احل٤مضم٦م قمغم اًمثٛمـ ذم زي٤مدة

 ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: رسم٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل يمام اًمزي٤مدة هذه أن ُمٕمٜم٤م يٕمت٘مد اًم٤ًمئؾ

 .شرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م

 .يًتٗمن هق: اعمٚم٘مل

م اح٤مل أيمؾ اعمًٚمؿ يًتحؾ أن ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  ضورة هٜم٤مك ومٚمٞمس :اًمِمٞمخ  إٓ ،احلرا

 قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ وذًمؽ ،اًمٌالد هذه ذم وضمقده٤م رقَّ َّم أتَ  ٓ ىمد واطمدة، طم٤مًم٦م ذم

 ٟمًٛمع يمٜم٤م وإن اًمٌالد، هذه ذم سمف ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م وهذا ضمققم٤ًم، يٛمقت أن وهق اًمٜم٤مس، وقمغم

 اهلل ُم٤ٌمًمٖم٤مت هل وٓ طم٘م٤مئؼ هل ٟمدري ُم٤م جم٤مقم٤مت اًمٜمقاطمل وديؽ أومري٘مٞم٤م ذم سمالد ذم

 .أقمٚمؿ

م أيمؾ شمٌٞمح اًمتل اًميورة :اعمٝمؿ ًمٙمـ   مل قًم ًمقٓه٤م اًمتل اًميورة هل احلرا

 .ًمٚمٝمالك اعمًٚمؿ ضرَّ ٕمَ شمَ ..اًم٥ًٌم يتخذ

ءً  ؾمٞم٤مرة ًمٞمًتٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن أن أقمت٘مد ومام   أو ًمٚمِمخص ًمٚمريمقب ؾمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م ؾمقا

ء اًمٌٞمع ذم ٓؾمتٕمامهل٤م يم٤مٟم٧م أو اًمٕم٤مئٚم٦م  .ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م واحلٛمؾ ٜم٘مؾاًمو واًمنما

 يٜمٓمٚمؼ وأن -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- ىمقًمف وأبداً  دائامً  قمٞمٜمٞمف أُم٤مم يْمع أن جي٥م واعمًٚمؿ 

ـْ ﴿: -وضمؾ قمز- ىمقًمف وهق ىمٚمٌف وقمـ سم٤مًمف قمـ شمٖمٞم٥م ٓ دائامً  ُمٜمٝم٤م َ  َيتَِّؼ  َوَُم  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ ﴿[ 5:اًمٓمالق] ﴾خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  .[3:اًمٓمالق] ﴾حَيَْت

 سم٠مي ىمٜمع إٟم٤ًمن أي ىمٚم٥م ذم طمؾ إذا يمٙمؾ اإلؾمالُمل ٕم٤مملاًم ُمّم٤مئ٥م أن أقمت٘مد أن٤م 

 اًمْمٜمؽ اًمٜم٤مس قمغم شم٘مديره ذم -وضمؾ قمز- اهلل أن يٕمت٘مد ٕنف وٜمؽ: صٕم٥م قمٞمش
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 ضم٤مزُم٤مً  إيامٟم٤مً  احل٘مٞم٘م٦م هبذه اعمًٚمؿ آُمـ وم٢مذا وسمحٙمٛم٦م، سمؾ وقمٚمؿ سمٕمدل هق إٟمام واًمٗم٘مر

 ىمٚم٦م ُمـ أو اح٤مل ضمٝم٦م ُمـ ؾمقاءً  صٕم٦ٌم، طمٞم٤مشمف يم٤مٟم٧م ُمٝمام احلٞم٤مة ًمف شمٓمٞم٥م ومحٞمٜمئذٍ 

 ويتدرع يّمؼم ومٝمق ذًمؽ، ٟمحق أو اًمٔم٤معملم واحلٙم٤مم اًمٓمٖم٤مة وٖمط ُمـ أو اًمّمح٦م

ـْ ﴿: أي٦م إمم سم٤مإلو٤موم٦م -ط- اًمرؾمقل ىمقل ويتذيمر سم٤مًمّمؼم، َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ ﴿[ 5:اًمٓمالق] ﴾خَمَْرضًم٤م ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ُمٕمٝم٤م يتذيمر ،[3:اًمٓمالق] ﴾حَيَْت

ء أص٤مسمتف إن ،فيمٚمُّ  اعم١مُمـ أُمرُ  ٥ٌم جَ قمَ »: -ط- اًمٜمٌل ىمقل  ومٙم٤من ومِمٙمر اهلل محد ها

ء أص٤مسمتف وإن ًمف، ظمػماً   ذًمؽ وًمٞمس ظمػم، يمٚمف اعم١مُمـ وم٠مُمر ًمف، ظمػماً  ومٙم٤من صؼم ضا

 اهلل ضمزاه- ُم٤مًمؽ أبق إؾمت٤مذ يمٚمامت سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م قمغم وسمٜم٤مءً  ،شًمٚمٛم١مُمـ إٓ

 اًمّمالة قمٚمٞمف- ىمقًمف وهق أٓ ،ُمٜم٤مؾمٌتف ضم٤مءت وأن ،طمدي٨م سم٤مزم ذم ظمٓمر -ظمػماً 

 يم٤من ُم٤م ومٛمتك ،شاًمٜمٗمس همٜمك اًمٖمٜمك وًمٙمـ اًمٕمرض، همٜمك اًمٖمٜمك ًمٞمس»: -واًمًالم

 يٙمقن ٓ سم٤مًمرسم٤م واًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ أن إمم ضورة جيد ومال اًمٜمٗمس همٜمل اعمًٚمؿ

 ًمٕمـ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل وًمذًمؽ اًمرسم٤م، همػمه ؿٕمِ ٓمْ يُ  وأن سمؾ اًمرسم٤م، هق ي٠ميمؾ أن وم٘مط

 .شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل

 (11: 33: 55/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 إجؾ مؼوبؾ افزيودة حؽؿ

 اًمًٕمر؟ يرومع أنف ًمف حيؼ اعم١مضمؾ، اًمٌٞمع :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ ضم٤مئز، اعم١مضمؾ يم٤معمٝمر ؿمؽ، ٓ ضم٤مئز اعم١مضمؾ اًمٌٞمع ُم٤مجيقز،، حيؼ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ذاك أو هذا ذم ؾمقاء جيقز، ُم٤م اًمًٕمر يرومع اًمت٠مضمٞمؾ ُم٘م٤مسمؾ

  (11:  51: 73/   355/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إجؾ مؼوبؾ افزيودة

 ىمٞمٛمتٝم٤م ؾمٞم٤مرة وم٤مظمت٤مر اًمًٞم٤مرات، عمٕمرض اإلظمقة وأطمد أن٤م ذه٧ٌم :افسمال

 زي٤مدة قمٚمٞمف وشمٙمقن ري٤مل، وُم٤مئت٤م أخػ ؿمٝمر يمؾ يٕمٓمٞمٜمل أن قمغم ري٤مل، آٓف صمامٟمٞم٦م
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 آٓف، أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م وصٚمٜمل وىمد ري٤مل، أخػ قمنم صمالصم٦م قمكمّ  يٙمقن أي آٓف، مخ٦ًم

 ٓ؟ أم احلرام ُمـ رء هذا ذم ومٝمؾ

 اًمزي٤مدة؟ أظمذ ُم٤مذا ُم٘م٤مسمؾ :اًمِمٞمخ

 ..أقمٓم٤مه أنف ُم٘م٤مسمؾ أنف يٌدو :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٗمٕم٤مً  ضَمرَّ  ىمرض هذا ٕن ؾم١مال: إمم حيت٤مج ُم٤م ُمٙمِمقوم٦م رسمقي٦م اًم٘مْمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 ُم٤مًٓ  إٟمام سمامل، ُم٤مًٓ  ًمٞمس وسمٞمٜمف، سمٞمٜمل اًمًٞم٤مرة ي٘مقل أن ممٙمـ ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمّمػ؟ ذم ؾمٞم٤مرة ودظمؾ

 .اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ومٞمف ي٘مع هذا. طمٞمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 .اًمت٘مًٞمط هب٤م ي٘مّمد يم٠منف اًمت٘مًٞمط،.. :ُمداظمٚم٦م

ش رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

م ىمد احلٙمٞمؿ واًمِم٤مرع  ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت، إقمامل وإٟمام اًمنمقمٞم٦م، احلٞمؾ طَمرَّ

 .ٟمقى

 اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء اًمذي وم٤محلدي٨م

 قمز اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طُمِرُم٧م اًمٞمٝمقد

م إذا وضمؾ م رء أيمؾ طَمرَّ  ش.صمٛمٜمف طَمرَّ

م ح٤م وضمؾ قمز اهلل أن: احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد  ذم ىم٤مل يمام اًمٞمٝمقد، قمغم طَمرَّ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ ﴾ هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمِ

 .اًمِمحقم اًمٞمٝمقد قمغم طُمِرُم٧م اًمتل اًمٓمٞم٤ٌمت هذه ُمـ يم٤من ،[711:اًمٜم٤ًمء]

 يرُمقا  وأن حلٛمٝم٤م، ُمـ يًتٗمٞمدوا أن اًمذسمٞمح٦م ذسمحقا  إذا قمٚمٞمٝمؿ اًمقاضم٥م ومٙم٤من 

 ومٕمٚمقا؟ ومامذا اًمٕم٤مدل، اإلهلل احلٙمؿ هذا قمغم اًمٞمٝمقد يّمؼم ومٚمؿ إرض، سمِمحٛمٝم٤م
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 ؿمٙمالً  وم٠مظمذت حتتٝم٤م، ُمـ اًمٜم٤مر أوىمدوا صمؿ اًم٘مدور، ذم وم٠مخ٘مقه٤م اًمِمحقم أظمذوا

 ؿمٞمئ٤مً  ص٤مر اًمِمحؿ هذا أن وَأْومهٝمؿ قمٛمٚمٝمؿ، ؾمقء اًمِمٞمٓم٤من هلؿ َزيَّـ وسمذًمؽ آظمر،

م، اًمِمحؿ همػم آظمر سمقه،: أي ومجٚمقه، اًمِمحؿ وم٠مظمذوا اعمُـَحرَّ  .صمٛمٜمف وأيمٚمقا  وسم٤مقمقه َذوَّ

سمٜم٤م ؾوضم قمز اهلل أن: اًمِم٤مهد  جيقز ٓ أنف وأُمث٤مًمف، هذا ٟمٌٞمف طمدي٨م سمٛمثؾ َأدَّ

م ُم٤م اؾمتحالل قمغم حيت٤مل أن ًمٚمٛمًٚمؿ  .احلٞمؾ سم٠مدٟمك وضمؾ قمز اهلل طَمرَّ

 ومٞمف شمقومرت ٟمٙم٤مح هق اهلل، ؿم٤مء إن احل٤مضيـ ًمدى ُمٕمٚمقم اًمذي اًمتحٚمٞمؾ وٟمٙم٤مح 

 وًمٕمـ سم٤مـمؾ، ٟمٙم٤مطم٤مً  احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ضمٕمٚمف ح٤مذا وًمٙمـ قم٤مدًة، اعمنموع اًمٜمٙم٤مح ذوط

 اًمذي اًمنمقمل، اًمزواج ُمـ قم٤مدة سمف ي٘مّمد ُم٤م سمف ي٘مّمد مل ٕنف ًمف: واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحِٚمؾ

ـْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م إًمٞمف أؿم٤مر ـْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ  َأنْ  آَي٤مشمِفِ  َوُِم ُٙمؿْ  ُِم ًِ  َأنُٗم

ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م ًْ ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت  [.57:اًمروم﴾ ]َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 سملم إًُمٗم٦م وهذه اًمًٙمـ، هذا حت٘مٞمؼ هق اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح ُمـ اعم٘مّمقد يٙمـ مل ًَمـامَّ  

 ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ : ﴿سم٘مقًمف اهلل طمرم ُم٤م حتٚمٞمؾ سمف اعم٘مّمقد يم٤من وإٟمام اًمزوضملم،

ـْ  هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم  [.531:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 يٕمت٤مد ٓ طمتك اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٚم٘م٦م زوضمتف ُيَٓمِٚمؼ ًمٚمذي وضمؾ قمز هلل شم٠مدي٥م وهذا 

 إمم اعمرأة رضمقع ومُٞمَٕمِجؾ اعمَُحِٚمؾ هذا ومٞم٠ميت شمٓمٚمٞم٘مؿ، قمغم يٜمدُمقا  صمؿ ُيٓمِٚم٘مقا  أن اًمٜم٤مس

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ : ﴿ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل صمالصم٤ًم، ـَمٚمَّ٘مٝم٤م اًمذي زوضمٝم٤م  سَمْٕمدُ  ُِم

هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك  [.531:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 ُم٤م حتٚمٞمؾ ي٘مّمد اعمَُحِٚمؾ هذا يم٤من ومٚمام ىمٌؾ، ُمـ ٟمٕمرف يمام ذقمٞم٤مً  ٟمٙم٤مطم٤مً  شمٜمٙمح 

 اعمَُحِٚمؾ اهلل ًمٕمـ» :اعمٕمروف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم ُمٚمٕمقٟم٤مً  يم٤من اهلل، طمرم

 ش.ًمف واعمَُحٚمَّؾ

 .اًمت٘مًٞمط سمٞمع إمم أو اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة إمم ٟمٕمقد وأن

 أن ُأريد ضمٜمٞمف، أخػ أىمروٜمل ًمف ىمٚم٧م همٜمل، اًمٜم٤مس ُمـ زيد إمم ضمئ٧م أن٤م ًمق

 شمٕمٓمٞمٜمل أن سمنمط ًمٙمـ أومٕمؾ: ي٘مقل اهلل، ًمقضمف ضمٜمٞمف أخػ أىمروٜمل ؾمٞم٤مرة، أؿمؽمي
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 ضَمرَّ  وىمرض ُمٙمِمقف، رسم٤م ٕنف طمرام: اعمًٚمٛملم قمٚمامء سم٢ممج٤مع هذا ُمثاًل، وُم٤مئ٦م أخػ

 .اًمقاؾمٓم٦م ٟمدظمؾ أن إٓ ٟمٗمٕم٤ًم،

 أدومع وأن٤م اًمًٞم٤مرة، واؿمؽم أن٧م اذه٥م: زم وي٘مقل ؾمٞم٤مرة، أؿمؽمي أن أريد أن٤م

 اًمٗمرق هق ُم٤م وُم٤مئ٦م، أخػ قمنم صمالصم٦م شمدومٕمٝم٤م آٓف، قمنمة ُمثالً  شُمَٙمِٚمػ وهذه قمٜمؽ،

 إومم؟ واًمّمقرة اًمّمقرة هذه سملم

م ُم٤م ًمتحٚمٞمؾ واؾمٓم٦م اًمًٞم٤مرة دظمٚم٧م أنف ؾمقى أبدًا، رقوم ٓ  اًمٜمتٞمج٦م وإٓ اهلل، طَمرَّ

 ٓ هق ًمٙمـ ُمٙمِمقف، رسم٤م هذا رسم٤ًم، ُمٜمل وأظمذ اًمًٞم٤مرة ىمٞمٛم٦م أقمٓم٤مين ًمق ٕنف واطمدة:

 ؾمٞم٤مرة ىمٞمٛم٦م ُمٜمل ي٠مظمذ صمؿ اًمًٞم٤مرة، واؿمؽم اذه٥م: ي٘مقل اًمًٞم٤مرة، يٕمٓمٞمٜمل أن يرى

 ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ اًمٓم٤مطمقن: قمغم اًمدروب يمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ورسم٤م

 ش.رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م،

 خيرضمقن سمت٠مويؾ احلدي٨م هذا يت٠موًمقن وطمديث٤ًم، ىمديامً  اًمٕمٚمامء سمٕمض أن أدري وأن٤م

 .يمثػمة شمآويؾ ذًمؽ ذم وهلؿ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع قمـ سمف

 سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م ُأوَمِن  أنٜمل: أوًٓ  وُمنميب، ُمذهٌل ُمـ أن٤م ًمٙمـ 

 .ًمٌٕمْمٝم٤م راوي٤مً  يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمًٚمػ، إمم شمٗمًػمه٤م ذم أرضمع: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ُمـ وهق طمرب، سمـ ؾمامك قمـ ىمقي سم٢مؾمٜم٤مد ُمًٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم روى وىمد 

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: »ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ روى اًمت٤مسمٕملم،

: احلدي٨م راوي ًمًامك رضمؾ وم٘م٤ملش صٗم٘م٦م ذم صٗم٘متلم قمـ: »ًمٗمظ وذمش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 هق هذا ،شويمذا سمٙمذا وٟمًٞمئ٦مً  سمٙمذا، ٟم٘مداً  هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م

 .اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: »طمدي٨م طمرب سمـ ؾمامك احلدي٨م راوي سمف ُيَٗمِن 

 ديٜم٤مراً  ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مدًا، ُمثالً  ديٜم٤مراً  سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ شم٘مقل أن: ىم٤ملش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

 .اًمٜمًٞمئ٦م ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمدرهؿ هذا ٟمًٞمئ٦ًم، ودرمًه٤م
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ك اًمتل اًمزي٤مدة شمٙمقن أن سملم ومرق ٓ: وم٢مذاً  ٛمَّ ًَ  ذم أو اًمٌٞمع ذم إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة شُم

 .اًم٘مرض

 .ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم قمٜمف اهلل هنك ُم٤م ٓؾمتحالل وؾمٞمط هٜم٤م اًمٌٞمع 

 إطم٤مدي٨م، هذه ُمثؾ يٕمٚمٛمقن وهؿ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع إسم٤مطم٦م إمم يذهٌقن واًمذيـ 

 يٕمرض اًم٤ٌمئع ٕن اًمثٛمـ: جلٝم٤مًم٦م هق: إٟمام سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل سم٠من ُيَٗمِنوهن٤م

 .إضمؾ وصمٛمـ اًمٜم٘مد، صمٛمـ صمٛمٜملم،

 سمٓمٌٞمٕم٦م ُمٕمٝمؿ وًم٧ًم- ي٘مقًمقن اًمثٛمٜملم، سم٠مطمد اًم٤ٌمئع قمـ اًمِم٤مري يٜمٗمّمؾ ومحٞمٜمام 

 .سمٞمٜمٝمام قمٚمٞمف اقمُتِٛمدَ  اًمذي هق اًمثٛمٜملم أيُّ  يتٕملم ومل يٜمٗمّمؾ ٕنف -احل٤مل

 إول، احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ خي٤مًمػ: أوًٓ  اًمت٠مويؾ، هذا ُمثؾ: أىمقل أن٤م

 وهذه اًمثٛمـ، سمجٝم٤مًم٦م شمٕمٚمٞمؾ هق سمٕمْمٝمؿ، قمـ آٟمٗم٤مً  ٟم٘مٚمتف اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ هذا ٕن ذًمؽ

 .اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م شُمٜم٤مذم اجلٝم٤مًم٦م

 ؿمؽ ٓ ذقمٞم٦م، قمٚم٦م وسملم قم٘مٚمٞم٦م قمٚم٦م سملم ذقمل طمٙمؿ شمٕمٚمٞمؾ ذم إُمر دار وإذا 

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕمٚم٦م دون قمٚمٞمٝم٤م، آقمتامد جي٥م اًمتل هل اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م أن

 ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم آٟمٗم٤مً  ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمنمقمٞم٦م؟ اًمٕمٚم٦م هل ُم٤م

 .احلدي٨م هذا ُمـ اًمِمٓمر هذا ُمع يٚمت٘مل هذا سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنكش سمٞمٕم٦م

 قمـ هنك: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م هريرة، أيب طمدي٨م هذاش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 ذم شمقضمد ٓ وم٤مئدة احلديثلم ُمـ يُمؾ   ذم وًمٙمـ ًممظمر، ؿم٤مهد وأطمدمه٤مش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜم٘مٚمٞم٦م، اًمٕمٚم٦م ومٝمل هريرة، أيب طمدي٨م أُم٤م أظمر، احلدي٨م

 واوح، هق يمام صمٛمٜم٤مً  أن٘مّمٝمام وم٠مويمًٝمام ،شرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 .اًمرسم٤م أظمذ وم٘مد أيمثرمه٤م، أظمذ وم٢مذا وإٓ

 أظمرى وم٤مئدة يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م هذاش رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 .رسمقي٦م قمٚم٦م أهن٤م وهل ومٞمف، قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمٕمٚم٦م همػم
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 صحٞمح اًمٌٞمع سم٤مـمٚم٦م، واًمزي٤مدة صحٞمح اًمٌٞمع أن ومٝمل إظمرى اًمٗم٤مئدة أُم٤م 

 .سم٤مـمٚم٦م واًمزي٤مدة

 جلٝم٤مًم٦م سم٠منفش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُيَٗمنون اًمذيـ وم٠مُم٤م

٦م شُمـخ٤مًمػ سمٕمٚم٦م آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ُيَٕمِٚمٚمقن: أوًٓ  ومٝمؿ اًمثٛمـ،  أيب طمدي٨م ذم اعمٜمّمقص٦م اًمِٕمٚمَّ

ٌْٓمِٚمقن: وصم٤مٟمٞم٤مً  هريرة،  يٌٓمؾ وًمٙمٜمف يٌٓمٚمف، وٓ يٜمٗمذه هريرة أيب وطمدي٨م اًمٌٞمع، ُي

 .اًمزي٤مدة

 اًمرواي٦م هذه ُمقىمقوم٦م ُمًٕمقد اسمـ قمـ رواي٦م هريرة، أيب حلدي٨م ُُم١َمِيداً  ي٠ميت صمؿ 

 ش.رسم٤م صٗم٘متلم ذم صٗم٘م٦م: »ىم٤مل أنف قمٚمٞمف

 قمغم وٟم١مصمره٤م ُٟمَٗمِْمٚمٝم٤م إىمؾ وقمغم قمٚمٞمٝم٤م، اعمٜمّمقص اًمٕمٚم٦م ٟم٠مظمذ ٟمحـ: وم٢مذاً  

 .صم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص ًمٚمٕمٚم٦م خم٤مًمٗم٦م هل صمؿ أوًٓ، قمٚمٞمٝم٤م ٟمص ي٠مت مل اًمتل اًمٕمٚم٦م

 .اًمٞمقم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس، شمٕم٤مُُمؾ ذم واىمٕم٦م همػم قمٚم٦م أهن٤م وأظمػماً  

 سمٕمد اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م أجـ اًمت٘مًٞمط، ـمري٘م٦م قمغم ُم٤م ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى اًمذي إمم ضمئٜم٤م إذا

ء قمغم واًمزي٤مدة واًمرد إظمذ  يمت٥م صمؿ اًمت٤مضمر، أهن٤مه هن٤مئل، صمٛمـ اًمت٘مًٞمط، سمثٛمـ اًمنما

 .آظمره إمم.. سم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مٓت يًٛمقٟمف ُم٤م ويمت٥م سم٤محل٤ًمسم٤مت، اخل٤مص اًمدومؽم ذم قمٜمده

 صمٛمـ أم ٟم٘مدي صمٛمـ أهق جمٝمقل، صمٛمـ قمغم اٟمٗمّمال إهنام ي٘م٤مل أن يّمح يمٞمػ

 ذم هٜم٤م أىمقل أن٤م سمؾ مت٤مُم٤ًم، اًمٞمقم اًمت٘مًٞمط سمٞمع واىمع يقاوم٘مٝم٤م ٓ احل٘مٞم٘م٦م هذا إضمؾ،

 :سمدًمٞمؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م واًمٙمٛمٌٞم٤مًمٞم٤مت اًمًٜمدات وضمقد ىمٌؾ اًم٘مديؿ اًمزُمـ

 قمغم ومًٞمٜمٗمّمالن سمثٛمٜملم، ذًمؽ ٟمحق أو ؿم٤مة أو ٟم٤مىم٦م يِمؽمي أن يريد رضمؾ ضم٤مء إذا

 اإلؿمٙم٤مل، واٟمتٝمك اًمثٛمـ حتدد وم٘مد اًمثٛمـ ٟم٘مده إن اًمٌٞمٕمتلم، إطمدى أو اًمٌٞمٕمتلم أطمد

 إضمؾ، اًمت٘مًٞمط صمٛمـ قمغم اٟمٍموم٤م أهنام ضمداً  ومٌدُّيل اًمثٛمـ، يٜم٘مده ومل اٟمٍمف وإن

 .مت٤مُم٤مً  ُمٗم٘مقد ذًمؽ اًمثٛمـ؟ ضمٝم٤مًم٦م وم٠مجـ

 هذه أن اًمٜمٔمر، أخٗم٧م أن ُأريد ضمدًا، ويٓمقل يٓمقل هذا ذم واًمٌح٨م: أظمػماً 

 هل اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٕم٤مُمالت قمغم دظمٞمٚم٦م اإلؾمالم، ذم دظمٞمٚم٦م اًمت٘مًٞمط سمٞمع أي اعمٕم٤مُمٚم٦م
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: سم٠مهنؿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وصٗمٝمؿ أىمقام ُمـ همرسمٞم٦م أضمٜمٌٞم٦م ُم٤ٌميٕم٦م

مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ﴿ ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ ـَ  احْلَِؼ  دِي ـَ  ُِم ِذي ﴾ اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

 [.59:اًمتقسم٦م]

 اًمٙمٗم٤مر، هل١مٓء إقمٛمك شم٘مٚمٞمدٟم٤م سم٥ًٌم وٟمحـ ُيـَحِٚمٚمقن، وٓ ُيـَحِرُمقن ٓ ومٝم١مٓء 

 ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ اًمٜم٤مس، ُمّم٤مًمح ىمْم٤مء ذم ومٕمالً  اًمت٘مًٞمط سمٞمع واؾمتٞمنٟم٤م اؾمتحًٜم٤َّم

ر اًمٖم٤مي٦م: ىمقهلؿ اإلؾمالم، ذم اعم٘مٌقًم٦م اًم٘م٤مقمدة  .اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمِ

 إهمٜمٞم٤مء ىمٚمقب ُمـ واًمرمح٦م اًمِمٗم٘م٦م رومع اًمت٘مًٞمط، سمٞمع أن سمف أذيمر أن ُأريد وم٤مًمذي

سم٤مً  أضمقراً  يٙمًٌقا  أن اًمتج٤مر ًمٙمؾ اعمٛمٙمـ ُمـ ويم٤من اًمٗم٘مراء، قمغم  ذم ضمداً  قمٔمٞمامً  وصمقا

 واًمثقاب إضمقر ُمع احلالل اًمٙم٥ًم هذا أن وسمخ٤مص٦م احلالل، ًمٚمامل يمًٌٝمؿ أثٜم٤مء

 ذًمؽ؟ يمٞمػ أضمٚم٦م، قمـ ومْمالً  اًمٕم٤مضمٚم٦م ذم هلؿ أنٗمع ،اهلل ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ

 درمهلم ىمرض أن ط اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ًم٘مد

 .درهؿ صدىم٦م ي٤ًموي

 ُم٤مئتل اعمًٚمؿ أظم٤مك أىمرو٧م إذا ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م صدىم٦م ي٤ًموي ديٜم٤مر ُم٤مئتلم ىمرض

ىم٧م ومٙم٠منام ديٜم٤مر،  .ديٜم٤مر سمامئ٦م شَمَّمدَّ

ع اًمذيـ اًمتُّج٤مر أن ومٚمق   اًمت٘مًٞمط، ذم اًمٜم٘مد سمًٕمر سم٤مقمقا  أُمقاهلؿ ذم قمٚمٞمٝمؿ اهلل وؾمَّ

 قمز هلل اعمًٚمٛملم إظمقاهنؿ قمغم اًمقوم٤مء ذم وصؼموا اًمٜم٘مد، سمٞمع قمغم زي٤مدة ي٠مظمذوا ومل

ه٤م اًمتل اًمزي٤مدة ٕظمذ ًمٞمس وضمؾ، طم٦م اًمرؾمقل ؾَمامَّ  إمم ُمٜمٝمؿ شم٘مرسم٤مً  وإٟمام سم٤مًمرسم٤م، سا

 أن دون اًمّمدىم٤مت ُمـ يقم يمؾ قمٜمدهؿ يتقومر ويمؿ يمؿ ومت٠مُمٚمقا  وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل

 إًُمقف يقم يمؾ ذم ومٞمجٛمٕمقن اًمت٘مًٞمط، سمٞمع ذم اًمٜم٘مد سمًٕمر يٌٞمٕمقا  أن ؾمقى يتّمدىمقا 

، مل وهؿ اًمّمدىم٤مت ُمـ اعم١مًمٗم٦م  .أضمٚم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا يتّمدىمقا

 اعمًٚمؿ يرسمح أَّٓ  يريد طمٞمٜمام اإلهلل، اًمن هذا ُمٕمل أن وم٤مٟمٔمروا: اًمٕم٤مضمٚم٦م أُم٤م

 ُمٕمل شمّمقرشمؿ إذا اًمٖمٜمل، ُمـ اًم٤ٌمئع يًتٗمٞمد مم٤م أيمثر طم٤مضمتف، ُمًتٖمالً  اعمًٚمؿ أظمٞمف قمغم

 اًمٜم٘مد صمٛمـ سملم قمٜمده ومرق ٓ واطمد، سمثٛمـ يٌٞمع أطمدمه٤م واطمدة سمْم٤مقم٦م يٌٞمٕم٤من شم٤مضمريـ
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 سمْم٤مقمتف شمٜمٗمؼ اًمرضمٚملم أيُّ  اًمت٘مًٞمط، سمٞمع قمغم زي٤مدة ي٠مظمذ وأظمر اًمت٘مًٞمط، صمٛمـ وسملم

 أيمثر؟

 .إول :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٘مد ذم وؾمٕمرمه٤م واطمدة، سمْم٤مقم٦م يٌٞمع يمالمه٤م شم٤مضمريـ سمٕمٚمؿ، أنٌئقين :اًمِمٞمخ

 زي٤مدة، ومٞم٠مظمذ أظمر أُم٤م اًمٜم٘مد، ؾمٕمر سمٜمٗمس يٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط سم٤مع إذا أطمدمه٤م ًمٙمـ واطمد،

 اًمث٤مين؟ قمغم أم إول قمغم شمٙمثر اًمزسم٤مئـ

 .إول قمغم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٘مد، ؾمٕمر قملم هق اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر واطمد، سمًٕمر اًمٜم٤مس يٌٞمع ٓ ح٤مذا: إذاً  :اًمِمٞمخ

 أنف آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل أضمٚم٦م أضمر قمـ اًمرهم٦ٌم صمؿ أوًٓ، اًمٓمٛمع وهق اجلِمع هق ذًمؽ

 هذه ُمٜمف ي٠مظمذ ومٚمؿ ُمثاًل، ري٤مل أخػ زي٤مدة اًمت٘مًٞمط سمًٕمر يٌٞمع أن يريد ُمثالً  يم٤من ًمق

 قمٚمٞمف وصؼم سم٤مقمف ٕنف هٙمذا: ًمف يمت٧ٌم ري٤مل، مخًامئ٦م صدىم٦م ًمف؟ يٙمت٥م ُم٤مذا اًمزي٤مدة،

 .اًمقوم٤مء ذم

 ذًمؽ اًمزي٤مدة، ي٠مظمذ ومل واطمد سمًٕمر سم٤مع ًمق اًمت٤مضمر يٙمًٌف اًمذي وم٤مٕضمر وًمذًمؽ 

 اًمذيـ ًمألوروسمٞملم شم٘مٚمٞمدٟم٤م وصم٤مٟمٞم٤مً  واًمٓمٛمع اجلِمع أوًٓ  وًمٙمـ وآضماًل، قم٤مضمالً  ظمػم ًمف

مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ: ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمٕم٤معملم رب وصٗمٝمؿ ُ  طَمرَّ  اّللَّ

 [.59:اًمتقسم٦م﴾ ]َوَرؾُمقًُمفُ 

سم٧م اًمتل اًمًٞمئ٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه وسم٥ًٌم   إؾم٤ٌمب ُمـ يم٤من اًمٞمقم، اًمتج٤مر سملم شَمَنَّ

ٗم٧م اًمتل  وسملم إهمٜمٞم٤مء سملم اًم٤ًمسم٘م٦م إزُمٜم٦م ذم يٙمقن يم٤من اًمذي واًمرسم٤مط اًمث٘م٦م َوٕمَّ

 .اًمٗم٘مراء

 اًمِمٞمققمٞم٦م إطمزاب ويقًمد آٟمٗمج٤مر، ُيَقًِمد اًمذي هق اًمتحٙمؿ هذا وُمثؾ 

 ؾم٥ٌم ذًمؽ وصٖم٤مرًا، يم٤ٌمراً  وم٘مراء أظمػماً  ًمٞمٕمقدوا إثري٤مء قمغم اٟم٘مٚم٧ٌم اًمتل وٟمحقه٤م،

 اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ وطمًـ واإلطم٤ًمن اًمٕمدل ُمـ وضمؾ قمز اهلل أُمر ُم٤م قمٜمد ي٘مػ ٓ ُمـ

 .سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ
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 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر هذا ذم وًمٕمؾ 

 .ؿمٞمخ ي٤م أن٧م سمحثتٝم٤م اًمذي اعم٠ًمخ٦م ُٟمٙمٛمؾ ٟمريد إؾمئٚم٦م، ىمراءة ىمٌؾ :ُمداظمٚم٦م

 وهل؟ :اًمِمٞمخ

 ش.اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 ؾمقف ٟمًٞمئ٦م، سمٙمذا أو ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا اؿمؽم: ىم٤مل وإذا ٓزم، قم٘مد: اًمٌٞمع :ُمداظمٚم٦م

 ُمثالً  ُمثاًل، اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع قمغم احلدي٨م محٚمٜم٤م ًمق وًمٙمـ واطمدة، سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من اًمٌٞمع يٙمقن

 سمٞمٕم٦م ذم ٓزُمت٤من سمٞمٕمت٤من هٜم٤م ٟمًٞمئ٦م، وأؿمؽميف ٟم٘مًدا أبٞمٕمف أو ٟم٘مد، وأبٞمٕمف ٟمًٞمئ٦م سمٙمذا اؿمؽم

 .اًمرسم٤م أو أويمًٝمام ًمف ومٞمٙمقن واطمدة،

 اًمتٗمًػم؟ هذا ومن ُمـ :اًمِمٞمخ

 ....اًمتٗمًػم هذا ومنه اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٞمٜم٦م؟ سمٞمع قمغم احلدي٨م محؾ ُمـ: أي هذا، شمٗمًػمك ومن ُمـ :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٚمامء؟ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 آٟمٗم٤ًم، ُمٜمل ؾمٛمٕمتف اًمذي اًمتٗمًػم ومن اًمٕمٚمامء، ُمـ ُمـ أجْم٤مً  ًمؽ ذيمرت أن٤م :اًمِمٞمخ

 : ىم٤مل يمام هذا وطمًٌٜم٤م ظمٚمٗمل، وشمٗمًػمك ؾمٚمٗمل، وشمٗمًػمٟم٤م

 يٜمْمح ومٞمف سمام إٟم٤مء ويمؾ سمٞمٜمٜم٤م اًمتٗم٤موت هذا وطمًٌٙمؿ

 يمذًمؽ؟ أخ٧ًم ُمثكم، ؾمٚمٗمل أنؽ أقمٚمؿ ًمٙمٜمل

 .هذا أرضمق :ُمداظمٚم٦م

 يروي اًمذي اًمراوي وُمـ اًمًٚمػ، شمٗمًػم ٟمدع ومٚمامذا ُمٕمؽ، أرضمق وأن٤م :اًمِمٞمخ

 ومٞمف اًمت٘مًٞمط سمٞمع أن ُمـ ذيمرٟم٤مه، ُم٤م يمؾ ُمع هذا ٟمدقمف؟ ح٤مذا ُم٤ٌمذة، احلدي٨م
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 شمٕمقيد وومٞمف ٟم٘مدًا، اًمثٛمـ يدومع أن يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اًمٕم٤مضمز اًم٘م٤مس حل٤مضم٦م اؾمتٖمالل

 .إظمروي إضمر قمـ واإلقمراض اح٤مدي، اجلِمع قمغم اًمتج٤مر

 احلٙمؿ ُمـ أن أذيمر وأن٤م اًمتٗمًػم، وذاك اًمتٗمًػم هذا سملم ضمداً  يمٌػم ومرق وهذا 

 ٟمتٙمٚمؿ ٕنٜم٤م إُمر: سمٓمٌٞمٕم٦م اًمًٜمد هٜم٤م ُّيٛمٜم٤م وًمٞمس اإلهلٞم٦م، اًمٙمت٥م سمٕمض قمـ اعمروي٦م

 .احلٙمؿ قمـ

 سم٠منف هلؿ وذيمر احلقاريلم، يقًُم٤م ذات وقمظ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٞمًك سم٠من ىم٤مًمقا 

 ُمـ يٌٕم٨م ُمـ آظمر وهق أمحد، ٛمفاؾم رؾمقل سمٕمده ُمـ وي٠ميت يمذا، أنٌٞم٤مء سمٕمده ُمـ ؾمٞم٠ميت

-احلٙمٛم٦م وهٜم٤م- سم٘مقًمف أضم٤مب اًمٙم٤مذب؟ ُمـ اًمّم٤مدق ٟمٕمرف ومٙمٞمػ: ًمف ىم٤مًمقا  اًمرؾمؾ،

 .شمٕمرومقهنؿ صمامرهؿ ُمـ: 

 سمٞمع سمجقاز ىمٞمؾ وم٢مذا واًمٕم٤مىم٦ٌم، اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م ُمـ آظمر قمغم ىمقل متٞمٞمز ٟمٕمرف ومٜمحـ

 شمٓمٌٞمع ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م ومٞمف اًمقوم٤مء، ذم اًمّمؼم هذا ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة وأظمذ اًمت٘مًٞمط،

 أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ اًمذيـ اًمْمٕمٗم٤مء طم٤مضم٦م اؾمتٖمالل وقمغم واًمٓمٛمع، اجلِمع قمغم اًمتج٤مر

 .سمثٛمـ إٓ احل٤مضم٦م صمٛمـ يدومٕمقا 

 اهلل قم٤ٌمدة إمم يٜمٍمف ٓ قم٤مدةً  وهق اًمت٤مضمر أن: ؾم٤مسم٘م٤مً  ذيمرٟم٤م يمام أجْم٤مً  وومٞمف

 .اهلل وقم٤ٌمدة ًمذيمر اعمتٗمرهملم اًمتج٤مر همػم ؿم٠من هق يمام وذيمره،

 يمام أضمقراً  يٙمًٌقا  سم٠من اًمٗمرص٦م، هذه اًمتج٤مر هل١مٓء أوضمد ىمد وضمؾ قمز وم٤مهلل 

 أن ي٘مٕمد ٓ وهق واًمٜم٤مزل، اًمٓم٤مًمع قمغم يم٤معمٜمِم٤مر اًمًقري٦م، اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘مقًمقن

 ًمٚمٌٞمع ُمتٗمرغ وإٟمام ُمتٗمرغ، همػم ٕنف اًم٘مرآن: ويتٚمق ٟمٌٞمف، قمغم ويّمكم اهلل يذيمر

ء،  .ُم٤ٌمح ٕنف ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ٓ واًمنما

 أوئلؽ يًتٓمٞمٕمف ٓ ُم٤م احلًٜم٤مت ُمـ يٙمت٥ًم أن اعمج٤مل ًمف ُأومًح ىمد ًمٙمـ 

 اًمِم٤مريـ قمغم اًمقوم٤مء ذم يّمؼم سم٠من وذًمؽ واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ُمـ ًمٚمٕم٤ٌمدة اعمتٗمرهمقن

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم درهؿ، صدىم٦م درمهلم يمؾ ُم٘م٤مسمؾ ًمف ومٞمٙمت٥م اًمٌْم٤مقم٦م، قمٜمده ُمـ
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 قمغم احلدي٨م دًٓم٦م ُٟمَٕمِٓمؾ أن ُمـ اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع أنٗمع اًم٘مقل هذا صمٛمرة: وم٢مذاً 

 شمٌٕم٤مً  أن٧م سمٞمٜمام ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا أىمقل سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم اعم٘مّمقد أن

 ذم قمٜمف اًمٜمٝمل ٟمٕمرف أن طمًٌٜم٤م اًمٕمٞمٜم٦م وسمٞمع اًمٕمٞمٜم٦م، سمٞمع قمغم حتٛمٚمف آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت عمـ

 سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ اًمٌ٘مر أذٟم٤مب وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 إمم شمرضمٕمقا  طمتك قمٜمٙمؿ، يٜمزقمف ٓ ذًٓ  قمٚمٞمٙمؿ اهلل ؾَمٚمَّط اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ريمتؿوشم

 ش.ديٜمٙمؿ

 يمام أضم٤مدًمٙمؿ أن أريد ٓ قمٜمف، أهن٤ميمؿ ُم٤م إمم ُأظم٤مًمٗمٙمؿ أن ُأريد ٓ: اًم٘مقل ظمالص٦م

 أقمجٌتف ومٛمـ ُمزضم٤مة، سمْم٤مقم٦م ُمـ قمٜمدي ُم٤م ذيمرت أن٤م» دم٤مدًمقٟمٜمل، أن أريد ٓ أنٜمل

 ش.شمٚمؽ ُمـ ًمف ظمػم سمْم٤مقم٦م ومٚمٞمٜمٔمر ٓ، وُمـ هلل، وم٤محلٛمد

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 . (11: 51: 15/ 381/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  11: 55/ 387/ واًمٜمقر اهلدى) 

 متوكع وٓ ،افعؿران دم دسوظدهتؿ فؾـوس ػيؾْ ُش  احلؽقمي تؼرض

 إؿسوط تسديد ادشسي يتقػ أن ظذ ،بقتف افرجؾ يبقع أن دم

 مؼوع هذا هؾ ظـف، بدًٓ 

 أن ذم مت٤مٟمع وٓ ،اًمٕمٛمران ذم عم٤ًمقمدهتؿ ًمٚمٜم٤مس ٗم٦مٚمْ ؾُم  احلٙمقُم٦م ضرِ ٘مْ شمُ : اًم١ًمال

 ُمنموع؟ هذا هؾ قمٜمف، سمدًٓ  إىم٤ًمط شمًديد اعمِمؽمي يتقمم أن قمغم ،سمٞمتف اًمرضمؾ يٌٞمع

 إول؟ قمـ قمٜمف، سمدًٓ  :اًمِمٞمخ

 .إول قمـ :ُمداظمٚم٦م

 .يفإ :اًمِمٞمخ
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 ُم٤م وسمٕمد ،اًمٕمٛمران سمف وسمٜمٞم٧م ،اًمدوًم٦م ُمـ ؾمٚمٗم٦مً  أظمذُت : ذًمؽ ُمث٤مل :ُمداظمٚم٦م

 اجلديد اعمِمؽمي اًمرضمؾ ي٘مقم أن قمغم اًمدوًم٦م ومقاوم٘م٧م ،أبٞمٕمف أن أردت اًمٕمٛمران اٟمتٝمك

 ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ ًمٚمدوًم٦م، إىم٤ًمط سمتًديد

 .ُم٤مٟمٕم٤مً  ومٞمف أرى ُم٤م :اجلقاب

  (11:  51:  13/ 751/واًمٜمقر اهلدى) 

 بتؼسقط معفو فؾعومؾغ افبققت افؼـوت بعض بقع حؽؿ

 إجيوراً  يدؾع اددة هذه وأثـوء ،شـقات فعدة ادشسي ظذ افثؿـ

 افثؿـ خرآ افؼـي مـف تستقدم حتك افبقً ظذ

 قمغم اًمثٛمـ سمت٘مًٞمط ُمٕمٝم٤م ًمٚمٕم٤مُمٚملم اًمٌٞمقت اًمنميم٤مت سمٕمض سمٞمع هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُمٜمف شمًتقذم طمتك اًمٌٞم٧م قمغم إجي٤مراً  يدومع اعمدة هذه وأثٜم٤مء ،ؾمٜمقات ًمٕمدة اعمِمؽمي

 اًمثٛمـ؟ ظمرآ اًمنميم٦م

 .رسم٤م :اًمِمٞمخ

 .رسم٤م :اًم٤ًمئؾ

  (17: 75: 57/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتؼسقط بقع حؽؿ

 ضم٤مئز، إول شم٘مًٞمٓمف زائد أضمؾ سمٞمع سملم اًمٗمرق زم ذيمرت يمٜم٧م! ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 حمرُم٦م؟ اًمث٤مين

 يٙمقن ىمد هٜم٤مك ًمٙمـ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع هق إضمؾ سمٞمع ٕن ضم٤مئز: همػم يمالمه٤م :اًمِمٞمخ

 ..اًمرسم٤م زاد شم٠مظمر يمٚمام أنف سمحٞم٨م اًمٜمًٞمئ٦م سمٞمع

 ضم٤مئزة؟ هل هؾ اًمت٘مًٞمط سمٞمع ذم أن اعمٕمٝمقدة اًمّمقرة ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م
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 .ٓ :اًمِمٞمخ

 (11:77:35/ (5) ـه7518 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 افتؼسقط بقع حتريؿ ظؾي

 سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ٕنف اًمت٘مًٞمط حتريؿ قمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا؟ ذم اًمتحريؿ قمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 .اًمت٘مًٞمط سمٞمع ذم :ُمداظمٚم٦م

 .رسم٤م أو أويمًٝمام ومٚمف: ىم٤مل ٕنف ـمًٌٕم٤م :اًمِمٞمخ

 (11:79:55/ (5) ـه7518 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 افتؼسقط بقع

راً  شمٙمٚمٛمٜم٤م :اًمِمٞمخ  يم٤من إذا ؾمٞمدي ي٤م جيقز ٓ اًمت٘مًٞمط سمٞمع اًمت٘مًٞمط، سمٞمع قمـ ُمرا

 .جيقز ٓ سمزي٤مدة يم٤من إذا اًمت٘مًٞمط سمٞمع سمزي٤مدة،

 .أطمد يٗمٕمٚمف ٓ اًمذي وهذا اًمٜم٘مد، سمٞمع ُمـ ظمػم ومٝمق زي٤مدة سمدون يم٤من إن أُم٤م 

 إذا أنف اشمٗم٘متقا  وُم٤م ؿمٝمًرا، قمنميـ قمغم اًم٘مًقط هبذه ؾمٞمدي ي٤م أتك إذا: ؾم١مال

 واشمٗم٘متقا  ؿمٝمًرا، قمنميـ قمغم ىمًقط اشمٗم٘متقا  ٓ، يمذا، قمٚمٞمف شم٠مظمر وإذا يمذا ٟم٘مدي يم٤من

 رء؟ ومٞمف ُم٤م هذه زي٤مدة، ومٞمف يم٤من وًمق اًمًٕمر قمغم

 ي٤م اًمٗمرق ُم٤م ح٤مذا، اًمذىمقن، قمغم وحؽ اؾمٛمف هذا إؾمػ ُمع: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٙمالم؟ هذا يتٙمٚمٛمقا  قمٚمامء يمٞمػ أتٕمج٥م أن٤م واهلل مج٤مقم٦م؟

 ىمد سم٤مًمٙم٤مش أجش ىمد اعمًجٚم٦م هذه زم سمٕم٧م أن٧م أتٞم٧م ُمًجالت، شم٤مضمر أن٤م هالَّ 

 ٓ؟ أم صح جيقز، ٓ ي٘مقًمقا  هذا سم٤مًمت٘مًٞمط؟ أجش

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 اًمًٕمر ٟمٗمس أقمٓمٞمتف سمٙمؿ، سم٤مًمت٘مًٞمط اعمًجٚم٦م هذه: زم وىم٤مل ضم٤مرك أتك :اًمِمٞمخ

 اًمث٤مين جيقز، ُم٤م هذا شم٘مًٞمط، وؾمٕمر يم٤مش ؾمٕمر أقمٓمٞمتؽ ًمؽ سمس ًمؽ، أقمٓمٞمتف اًمذي

 سملم اًمٗمرق ؿمق اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمقوقع ومتحتٜم٤م وُم٤م اًمت٘مًٞمط، اًمًٕمر أقمٓمٞمتف أتك

 اًم٘مْمٞمتلم؟

 .سم٤مًمت٘مًٞمط وقمنمة وسمامئ٦م ٟم٘مدًا، ديٜم٤مر سمامئ٦م أبٞمٕمٝم٤م اعمًجٚم٦م هذه أن٤م

 ُم٤م هذا سم٤مًمت٘مًٞمط، وقمنمة سمامئ٦م أو يم٤مش سمامئ٦م شمِمؽمُّي٤م طمر أن٧م: ًمف ىمٚم٧م أن٤م 

 .ي٘مقًمقا  هٙمذا جيقز،

 .جيقز ُم٤م هذا اًمذىمقن، قمغم اًمْمحؽ يمٞمػ ُأيَمِٚمٛمؽ أن٤م 

 هذا وقمنمة، سمامئ٦م: ًمف ىمٚم٧م سمٙمؿ، سم٤مًمت٘مًٞمط اعمًجٚم٦م هذه: زم وىم٤مل هق أتك

 مج٤مقم٦م؟ ي٤م اًمٗمرق ُم٤م وهذا، هذا سملم اًمٗمرق ُم٤م ي٘مقًمقا، هٙمذا جيقز،

 ُأريد: ًمف وأىمقل ؾمٞم٤مرات، حمؾ قمغم أذه٥م أريد ؾمٞم٤مرة، أريد ؾمٞم٤مرة، :ُمداظمٚم٦م

 ح٤م أن٤م..ديٜم٤مر مخًامئ٦م سمزي٤مدة سم٤مًمت٘مًٞمط ُمٜمف اؿمؽميتٝم٤م اًمًٞم٤مرة قمٜمدك، ُمـ ؾمٞم٤مرة أؿمؽمي

 ومٝمؾ ديٜم٤مر، مخًامئ٦م اًمًٞم٤مرة اؾمتٕمامل إجي٤مر ًمف وأدومع اًمًٞم٤مرة سم٤مؾمتٕمٛمؾ ُم٘مدُم٤مً  أدومع

 طمرام؟ هذا

 .ضمديد رء ومٞمف ُم٤م: ًمؽ ىمٚم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمّمقرة، هذه هل طمٙمٞمتٝم٤م اًمتل اًمّمقرة ديٜم٤مر، أخػ ُمٜمؽ أظمذت إذا أن٤م :اًمِمٞمخ

  شمريد أنؽ وم٤مهؿ أن٤م ُمِمٙمٚمتٜم٤م، هذه ؾمٞم٤مرة، وص٤مرت ُمًجٚم٦م اًمِمٙمؾ، همػمَّ  وًمٙمٜمف

 سم٘مل قمٚمٞمؽ، وصؼمٟم٤م ومرق، ومٞمف ُم٤م اعمًجٚم٦م وسملم اًمًٞم٤مرة سملم ٕنف ؿمٙمٚمٞم٦م، شمتٙمٚمؿ

 .سم٤معم٘م٤مسمؾ قمٚمٞمٜم٤م شمّمؼم أن قمٚمٞمؽ

 .واوح٦م همػم ُمداظمالت

 أن سمِدي ًمًٜم٦م، ديٜم٤مر أخػ ًمػمة، أخػ ظمي أبق ي٤م ُمٜمؽ أظمذت أن٤م إذا :اًمِمٞمخ

 إًمػ هذا أنف أؾم٤مس قمغم إًمخ،.. أترزق سمدي أت٥ًٌم، سمدي أؿمتٖمؾ، أريد حمؾ أومتح

 جيقز؟ هذا هؾ دٟم٤مٟمػم، ومخًامئ٦م أخػ إي٤مه٤م ًمؽ ُأَووِمـل ًمػمة
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 .جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

 همٜمًٞم٤م؟ ست ًمػمة إًمػ هبذه أن٤م ًمٙمـ قمٜمدك، ظمٚمٞمؽ :اًمِمٞمخ

 ومٞمف يم٤من ُم٤م اًمًٞم٤مرة قمـ طمٙمٞم٧م أن٧م ح٤م ذيم٦م، قمـ ٟمحٙمل دام ُم٤م سم٤مًمؽ، ـمِقل

 .اًمنميم٦م ُمقوقع شمدظمؾ أن ح٤مذا ذيم٦م، ؾمػمة

 وأن٤م اًمٜم٤مس، ُمـ زيد أو ح٤م أن٤م ُمٜمٓم٘مؽ، قمغم أن٤مىمِمؽ أريد أن٤م سم٤مًمؽ، ـمّقل 

 أرسمٕم٦م ٟم٘مداً  سمثٛمٜمٝم٤م اًمًٞم٤مرة اؿمؽمى اًمٜم٤مس ُمـ زيد سم٤مًمرسم٤م، أؾمت٘مرض أن ُمـ اهلل أؾمتٖمٗمر

 ُمٜمؽ أظمذت أن٤م اؾمتٗم٤مد، ومٝمق ظمي، أبق ىمقل قمغم ؾمٜمتلم هب٤م اؿمتٖمؾ ومخًامئ٦م، آٓف

 .أيمثر يم٧ًٌم أن٤م إي٤مهؿ، ًمؽ أزيد دٟم٤مٟمػم مخس ُم٘م٤مسمؾ ًمػمة أخػ

 ٟم٘مًدا ي٘مروؽ اًمذي ٕن اًمرسم٤م، إمم شمرضمع ٕنؽ سم٤مًمٗم٤مئدة، شُمَٕمٚمَّؾ ٓ اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً  

 ىمرش، وٓ قمٜمدهؿ وُم٤م حمالت يٗمتحقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أن٧م شمذه٥م ح٤م أجْم٤ًم، يٗمٞمدك

 .اؾمتٗم٤مدوا ه١مٓء ٓ؟ أم صحٞمح

 هذا؟ اح٤مل رأس أتك أجـ ُمـ ُماليلم، ُم٤مهل٤م رأس ُمث٤مل، أيمؼم هذه اًمٌٜمقك هذه 

 .اؾمتٗم٤مدوا ومٝم١مٓء اًمٜم٤مس، أُمقال ُمـ اًمرسم٤م، ُمـ

 ٟمٚمٛمًٝم٤م أنٜم٤م ُم٤مدي٦م وم٤مئدة يمؾ ًمٞمس: ُمًٚمٛملم سمّمٗمتٜم٤م ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م ًمٙمـ 

 .قمٜمٝم٤م ٟمٖمٗمؾ ٟمحـ اًمتل اًمٜم٘مٓم٦م هذه ذقمٞم٦م، وم٤مئدة أهن٤م اًمٞمد عمس

 قمغم ًمؽ ُأَوىِمع أن٤م ٟمٕمؿ اؾمتٗم٤مد، هذا سم٤مًمت٘مًٞمط، اًمًٞم٤مرة أظمذ هذا: شم٘مقل ح٤م وم٠من٧م 

ُم٦م؟ أم ُمنموقم٦م اؾمتٗم٤مدة هذه هؾ اًمٌح٨م ًمٙمـ اؾمتٗم٤مد، أنف سمٞم٤مض  هق هذا ُُمـَحرَّ

 .اؾمتٗم٤مد ُم٤م أم اؾمتٗم٤مد اًمٌح٨م ًمٞمس اًمٌح٨م،

 (:.. 57:  59/ 55/ واًمٜمقر اهلدى)



 اخلمٕ
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 فؾؿستلجر خؾق دؾع

 ذم ضم٤مًمس يٙمقن ُمٍم، سمالد ذم ُمٜمتنمة ظم٤مص٦م[ صقرة] ًمٚمخٚمق وسم٤مًمٜم٦ًٌم :اًمِمٞمخ

 أو أخػ أو آٓف مخ٦ًم ًمف شمدومع إٓ طم٘مل هذا اًمٌٞم٧م ُمـ أظمرج ُم٤م أن٤م:ي٘مقل سمٞم٧م

  ؟..اإلجي٤مر يدومع اًمذي اًمٌٞم٧م ًمّم٤مطم٥م ظمٚمق شمدومع جيقز يمذا، أو أخٗملم

 .اعمًت٠مضمر هق يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .اعمًت٠مضمر هق يٙمقن ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م هق اعم١مضمر، ُمـ ظمٚمق ويٓمٚم٥م ُمًت٠مضمر، هق :اًمِمٞمخ

 .ذقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م آؾمتئج٤مر أو اإلجي٤مر إي٘م٤مع قمدم هق هٜم٤م اعمِمٙمٚم٦م ًمٙمـ 

 ؾمٜملم، مخس إمم ؾمٜم٦م إمم ُيَ٘مِٞمدون وٓ ُيْٓمٚمِ٘مقن اًمٞمقم يتٕم٤مىمدون طمٞمٜمام ومٝمؿ 

 اعمًت٠مضمر؟ ي٤ًمقمد اًمنمع، ظمالف ُمٕمٜم٤م اًم٘م٤مئؿ اجل٤مئر واًم٘م٤مٟمقن

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُأوَمِرغ ُم٤م أن٤م: وي٘مقل سم٤معم١مضِمر، يتحٙمؿ ومٝمق وًمذًمؽ يم٤مح٤مًمؽ، جيٕمٚمف سمحٞم٨م :اًمِمٞمخ

 سم٤مح٤مل؟ شمروٞمٜمل أن إٓ اًمدار ًمؽ

 طمرام؟ هذا. ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م -إؾمح٤مق أبق

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ُم٤م هذا :اًمِمٞمخ

 ُم٤م أوٕم٤مف: ُمثالً  ؾمٞمدومع هق وًمٙمـ أوؾمع، ُمًٙمـ إمم يٜمت٘مؾ أن يريد هق ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 شَمـَحٙمُّؿ؟ وًمٞم٧ًم اإلقم٤مٟم٦م سم٤مب ُمـ ي٠مظمذه أن يٛمٙمـ هؾ اًمرضمؾ، هذا ُمـ ؾمٞم٠مظمذه

 ئمـ يمام يٕمتؼم أن أُم٤م يٛمٙمـ، رء يمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق ممٙمـ، رء يمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ جيقز، ٓ ومٝمذا اعمًت٠مضمر، طمؼ هذا أنف اًمٞمقم

 (:.. 55:  57/   55/   واًمٜمقر اهلدى)
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 (اخلؾق صقر إحدى) ادـػعي بقع حؽؿ

 اعمٜمٗمٕم٦م؟ سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 ُمث٤مًمف؟ اعمٜمٗمٕم٦م سمٞمع :اًمِمٞمخ

 ..دار ذم ؾم٤ميمـ أن٤م: ُمث٤مًمف :ُمداظمٚم٦م

 ..قمٜمدٟم٤م اخلٚمق يًٛمقٟمف اًمذي اخلٚمق، :اًمِمٞمخ

 .اخلٚمق يمٚمٛم٦م يٕمرومقن ٓ ٟم٤مس هٜم٤مك ٕن اًم١ًمال: ًمؽ ُأَوّوح أن٤م ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .ُم٤م ًمِمخص أو ًمٚمحٙمقُم٦م ُمٚمؽ اًمٌٞم٧م وهذا سمٞم٧م ذم أؾمٙمـ أن٤م ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 يٜمتٗمع ويٌ٘مك ومٞمدظمؾ سمٛمٌٚمغ، إلٟم٤ًمن اعمٜمٗمٕم٦م أبٞمع ُمٜمف، أظمرج أن وم٠ُمريد :ُمداظمٚم٦م

 هذا طمٙمؿ ومام ًمٚمامًمؽ، اإلجي٤مر يدومع يٌ٘مك وإٟمام ُمٚمٙمف، يّمػم ٓ ًمٙمـ اًمٌٞم٧م، هبذا

 اًمٕمٛمؾ؟

 :اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ اخلٚمق ُم٠ًمخ٦م ذم ُٟمَٗمِّمؾ ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 سمح٤مضم٦م هق ٕنف سمٞمتؽ: ًمف شُمـخكم أن قمٚمٞمؽ ويٕمرض إٟم٤ًمن ي٠ميت سمٞمتؽ، ذم أن٧م

 ُم٤م يٕمٓمٞمؽ رء، قمغم وشمتٗم٘م٤من ومتتح٤موران، إًمٞمف، سمح٤مضم٦م ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وأن٧م إًمٞمف،

 .سمف شمٜمتٗمع أن٧م يمٜم٧م سمٌمء ٟمٗمٕمتف أنؽ ُم٘م٤مسمؾ ضم٤مئز ومٝمذا اًمدار، ًمف وختكم قمٚمٞمف اشمٗم٘م٧م

 سم٤معمٙم٤من اعمرشمٗمؼ أن اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم ي٘مع اًمذي ومٝمق جيقز، ٓ اًمذي أُم٤م 

 وإُم٤م ُمٚمٙم٤مً  إُم٤م آظمر ُمٙم٤من إمم خيرج أن يريد ومٝمق ُمٜمف، وـمره ىم٣م ىمد ُمٜمف، واعمًتٗمٞمد

 يٙمقن ورسمام ًمٚمتًٚمٞمؿ، ُُمَٕمدّ  هق سمف يرشمٗمؼ يم٤من اًمذي اعمٙم٤من هذا أن ومُٞمْٕمٚمِـ اؾمتئج٤مرًا،

 آشمٗم٤مق ومٝمذا رء، قمغم ُمٕمف ومٞمتٗمؼ واًمزسمقن اًمِمخص ومٞم٠ميت ٓومت٦م، وووع ظمرج ىمد

 إذا وهق وم٤مرغ، اعمٙم٤من ذاك سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ ٕنف جيقز: ٓ
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 وم٤مٕضمرة همػمه، أو ومٞمف ؾم٤ميمٜم٤مً  يم٤من اًمذي هق اح٤مًمؽ يم٤من ؾمقاء اح٤مًمؽ، ُمـ اؾمت٠مضمره

 قمغم قمالوة ُيْٕمَٓمك اًمذي اح٤مل هذا سم٤مل ومام اعمٙم٤من، سمذًمؽ آٟمتٗم٤مع شُمـَخِقًمف اًمتل هل

 هذا اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا إضمرة،

 .سمف اهلل ٟمديـ اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مرك وومٞمٙمؿ :اًمِمٞمخ

 (11:  55:  55/ 538/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادستلجر يلخذه افذي اخلؾق حؽؿ

 طمٙمؿ ُم٤م اح٠مضمقر، إلظمالء اعمًت٠مضمر: ي٠مظمذه اًمذي ًمٚمخٚمق سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمع؟

 .اعمًٚمٛمقن هب٤م اسمتكم اًمتل إُمقر ُمـ هذا ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ ُم٤م وُمٜمف جيقز ُم٤م ومٛمٜمف شمٗمّمٞمؾ، ومٞمف اخلٚمق ذم رأجل أن٤م 

 ي٘مع ويمام ُمِمٖمقل، همػم ظم٤مزم دار أو قم٘م٤مر سمٛمٕمٜمك واىمٕمٞم٦ًم، طم٘مٞم٘م٦م اخلٚمق يم٤من إذا 

: اصمٜملم ًمِمٞمئلم صمٛمـ ومٞمقوع إجي٤مره٤م يراد طمٞمٜمام سمٕمد، شمًٙمـ وح٤م شم٘م٤مم أبٜمٞم٦م: يمثػماً 

 .يمذا واخلٚمق يمذا اًمًٜمقي اإلجي٤مر

 ٓ ُمٙم٤من قمغم يّمدق ٓ اإلجي٤مر ٕن سم٤مًم٤ٌمـمؾ: اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا 

ُم٤ًم، سم٤مـمالً  أظمذه طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٙمقن ًمٚمٛمًت٠مضمر، ُيَٗمّرغ  أضمراً  يْمع طمٞمٜمام أنف وم٤معمٗمروض وطمرا

 هذا يمذا، واخلٚمق يمذا اإلجي٤مر ُمٕمٜمك ومام سمف، ويرشمٗمؼ سمٗمراهمف يٜمتٗمع هق: أي قم٘م٤مر، قمغم

 أهنؿ يمام ىمدياًم، يٕمرومقهن٤م يم٤مٟمقا  وُم٤م اعمًٚمٛملم إمم شمنسم٧م اًمتل إضمٜمٌٞم٦م اعمٕم٤مُمالت ُمـ

ُم٤مً  يٕمرومقٟمف يم٤مٟمقا  ٕهنؿ سم٤مًمرسم٤م: اًمتٕم٤مُمؾ يٕمرومقن يم٤مٟمقا  ُم٤م  ُمع ويٕمرومقن ومٞمجتٜمٌقٟمف، طمرا

ُم٤مً  يمقٟمف  .ىمٚم٦م إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم أن طمرا
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 اح٤مدي٦م أُمقرهؿ يٕم٤مجلقن ٕهنؿ احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمرومقن ُم٤م اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن 

 .اًمٙم٤مومرة اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مًمٕم٘مالٟمٞم٦م

 يًٙمـ، وح٤م طمديث٤مً  سُمٜمِل ديم٤من قم٘م٤مر دار حمؾ اعمحددة اًمّمقرة هبذه اخلٚمق ومٝمذا 

 أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا يمذا، واًمٗمروغ، اًمًٜمقي اإلجي٤مر: ؿمٞمئلم ُم٤مًمٙمف ومٞمٓمٚم٥م

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس

 ًمألضمرة، اًمٗمروهمٞم٦م شُمَْمؿّ  ٓ احل٤مضيـ، -قمغم أفمـ- قمغم خيٗمك ٓ ُم٤م وُٕمرٍ  

 أو سمدوره أو سمٕمٞمٜمف اًمثٛمـ هذا يتٜم٘مؾ أن أضمؾ ُمـ ُمًت٘مؾ رء هذا اًمٕم٘م٤مر، أضمرة

 ذقمٞم٤مً  ُمًقهم٤مً  أرى ٓ ومٝمذا اًمٕم٘م٤مر، سمذًمؽ آٟمتٗم٤مع يت٤ٌمدًمقن آظمريـ، ٟم٤مس إمم سم٠ميمثره

 .سم٢مسم٤مطمتف ي٘مقل أن ٕطمد

 ؿم٤مهمراً  اإلٟم٤ًمن يٙمقن أن ذقم٤ًم، ضم٤مئزاً  يٙمقن أن ممٙمـ اًمذي أظمر اًمٜمقع أُم٤م

 .اعمٙم٤من هذا ًمف ُيَٗمِرغ أن قمٚمٞمف ويٕمرض ؿمخص ومٞم٠ميت ديم٤مٟم٤ًم، أو داراً  يم٤من ؾمقاء ُمٙم٤مٟم٤مً 

 إن أظمل ي٤م: ي٘مقل ًمٚمٕم٘م٤مر، اًمِم٤مهمر احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ُمٙم٤مهن٤م، ذم شم٠ميت اًمٗمروهمٞم٦م هٜم٤م 

 قمغم سم٤محلّمقل ُمت٥ًٌم أن٤م ديم٤من ذم يم٤من وإن ومٞمف، ُمنور أن٤م: ي٘مقل سمٞم٧م ذم يم٤من

 وأن٤م ًمف، سمح٤مضم٦م أن٤م ًمٙمـ هذا، أقمرف أن٤م! أظمل ي٤م: اًمٓم٤مًم٥م ي٘مقل وهٙمذا، سمف، اًمرزق

 ي٠مظمذ ومٝمق اعمٙم٤من، ذًمؽ ويٗمرغ خيرج رء قمغم ومٞمتٗم٘م٤من أروٞمؽ، طمتك أقمٓمٞمؽ

 .جيقز هذا ومٕماًل، اًمتٗمريغ هلذا شمٕمقيْم٤مً 

 أن ٟمتّمقر أن ُمـ ٓسمد إـمالىم٤ًم، سمجقازه ي٘م٤مل أن جي٥م ٓ أجْم٤مً  اجل٤مئز هذا ًمٙمـ 

 .ُمًت٠مضمراً  وًمٞمس ومٞمف، اًمتٍمف طمؼ ومٚمف ؾمٞمٗمرهمقه، اًمذي اًمٕم٘م٤مر ُم٤مًمؽ هق اعمَُٗمِرغ

 هذا: اًمٕم٘م٤مر ًمتٗمريغ اًمتٗمريغ ـم٤مًم٥م ُمع هق يتٗمؼ أن جيقز ومال ُمًت٠مضمراً، يم٤من وم٢مذا 

 ذم مهللا إٓ ُم٠مضمقره، ذم يتٍمف أن ًمف جيقز اًمذي سم٤مح٤مًمؽ هق وًمٞمس ي١مضمره ٕنف

 هذا ُمٜمؽ أؾمت٠مضمر أن٤م أنف اح٤مًمؽ ُمع اشمٗمؼ ىمد يٙمقن اؾمت٠مضمر طمٞمٜمام يم٤من إذا واطمدة طم٤مًم٦م

 قمٜمد وم٤معم١مُمٜمقن ًمٖمػمي، اإلجي٤مر طمؼ زم أن٤م ًمٙمـ اًمًٜمقي، أو اًمِمٝمري سم٤مٕضمر اًمٕم٘م٤مر

 .ذوـمٝمؿ
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 اًمتٗمريغ، صمٛمـ وي٠مظمذ يٗمرغ: أي اح٤مًمؽ، طمٙمؿ طمٙمٛمف يٙمقن احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 .اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ وٓسمد اًمٗمروهمٞم٦م، ذم اًم٘مقل هق هذا

 اخلؾق صقر بعض حقل ضقيؾ كؼوش

 .(585) ُم٤مدة واًمٜمقر اهلدى ؾمٚمًٚم٦م راضمع

 اخلؾق

 أن ؿم٤مء وىم٧م أي ذم اعمًت٠مضمر ُمـ يٓمٚم٥م سم٠من احلؼ ًمف اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م: اًم١ًمال

 وذم أن حيّمؾ ُم٤م ًمٙمـ يًتجٞم٥م، أَّٓ  اعمًت٠مضمر وقمغم أصؾ، هذا اعمٙم٤من، هذا ُيـخكم

 سمٚمدان ذم اًمدول أو اًمدوًم٦م شم٠ميت ضمدًا، ؾمٙم٤مٟمٞم٦م ويمث٤موم٦م هم٤مًمٌٞم٦م طمٞم٨م ُمٍم ُمثؾ سمٚمدان

 ُمـ شمتٙمقن اًمتل اًمِم٘م٦م أن ُمٕمٜمك ُمٕمٞمٜم٦م، ُم٤ًمطم٤مت قمغم ُُمَٕمٞمَّٜم٦م إجي٤مرات ومتٗمرض خمتٚمٗم٦م

 سمام أؾم٤مد اًمً٘مػ هذا يمذا، قمغم أضمرشمف شمزيد أٓ جي٥م ُمٕمٞمٜم٦م سمٛمقاصٗم٤مت همرف صمالث

 وئٞمؾ يّمٌح اًمت٠مضمػم هذا ٟمتٞمج٦م اح٤مدي اعمردود أن سمحٞم٨م ضمدًا، قم٤مًمٞم٦م اًمٌالد يمٚمٗم٦م أن

 إٓ اسمتداء اعمٙم٤من ي١مضمرك ٓ أن اخلٚمق، سمٕمٛمٚمٞم٦م يًٛمك ُم٤م إمم جل١موا هؿ ًمذًمؽ ضمدًا،

 ...يٕمٜمل أن٧م طمتك

 اعمخ٤مًمٗم٦م اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مجل٦م قمـ إبٕمد اًمّمقرة، حيٞمك أب٤م ي٤م شم٠مظمذ ٓ :اًمِمٞمخ

 ٓ ؾمقري٤م ذم هذا، ُمـ رء يقضمد ٓ هذه سمالدٟم٤م ذم ه٤مهٜم٤م، ًمٞمس هذا ٕن ًمٚمنميٕم٦م،

 .هذا ُمـ رء يقضمد

 شمؼمير ٟمح٤مول أن يٜمٌٖمل ومال ومٚمذًمؽ اًمٌالد، يمؾ ذم قم٤مم اًمٗمروهمٞم٦م ٟمٔم٤مم ًمٙمـ 

 اًمٕمرسمٞم٦م: اًمٌالد سمٕمض ذم ظم٤مص، فمرف ذم ًمٚمنميٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه وشمًقيغ

 .ظم٤مص٦م دراؾم٦م يدرس أن جي٥م اخل٤مص اًمٔمرف هذا ٕن

 ُمٙم٤مًٟم٤م أؾمت٠مضمر أن أردت أن٤م أين ٟمٗمرض اًمٔمرف، هذا قمـ ٟمتحدث ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمٜم٤م طمّمؾ وهذا ُمٍم، ذم
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 ٓ احلٙمؿ هذا ٕن اًمتًٚمٞمؿ، سمٕمد اًمٙمالم يٙمقن أن أريد أن٤م ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 .ذقم٤مً  جيقز

 أن ُمٕملم، سمٚمد ذم ُمٕملم ووع ُمٕم٤مجل٦م إمم اًمتًٚمٞمؿ هذا ُمـ ٟمتنب طمٞمٜمئذٍ  

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ؟ ُمٍم ذم وىمع اًمذي ُم٤م ُمٜمؽ أؾمٛمع أن سم٢مُمٙم٤مين

 واىمع ًمٌٜم٤من ذم قمٜمده هق أن ٕنف ؾم١ماًمف، ُيٙمٛمؾ أمحد إخ أن أمتٜمك أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ُمٜمزل ذم ُم٤ًممهلم ٟم٤مس قمٜمده هق ؾم٠مل، ًمذًمؽ ىمْمٞم٦م: ذم ُمِمٙمٚم٦م ذم

 .اعمًت٠مضمر يريض أن جي٥م اح٠مضمقر، سم٢مظمالء يٓم٤مًم٥م اعمٚمؽ ص٤مطم٥م إذا :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ اًمدوًم٦م أن ُمٍم، ذم طم٤مصٚم٦م طم٘مٞم٘م٦م حتّمؾ، وهذه ضمدًا، حمددة شمّمػم إضمرة

 أٓ جي٥م ًمأُلضمرة حتديًدا ووٕم٧م ىمٌؾ، وُم٤م اًمٜم٤مس قمٌد أج٤مم اًم٘مديؿ اًمٕمٝمد ُمـ أج٤مم

 إضمرة أنف سمحٞم٨م اًمٌٜم٤مء، وُم٤ًمطم٦م اًمٌٜم٤مء ُمقاصٗم٤مت طم٥ًم ُمٕمٞمٜم٦م، ُم٤ٌمًمغ شمتج٤موز

 اعمًت٠مضمر يّمٌح أوًٓ  ي١مضمره٤م طمتك قمامرة يٌٜمل أن ُيريد اًمذي: يٕمٜمل زهٞمدة، طم٘مٞم٘م٦م

 يًتٓمٞمع ٓ سمٕم٘م٤مره يٜمتٗمع اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م أراد ًمق طمتك يٓمٚمٕمف، ٟمقنىم٤م ومٞمف ُم٤م ُم٤مًمؽ،

 اًمزُمـ، ُمدى قمغم اًمِم٘م٦م هذه أضمرة أن: سمٛمٕمٜمك حمددة، إضمرة إن صمؿ ُم٤مًمٙم٤ًم، أصٌح

 ي٠ميت سم٤مًمِمقارع وًمػ يم٠مس زيد ومٞمٝمؿ اؿمؽمى ًمق هذا ضمٜمٞمف، قمنميـ ضمٜمٞمٝم٤مت مخ٦ًم

 ىمْمٞم٦م إمم آٟمذاك ومٞمٚمج١مون آظمر، سمٛمنموع اؾمتثٛمرة ًمق ومٞمام اإليراد، أوٕم٤مف سمٕمنمة

 .سم٤مخلٚمقات يًٛمك ُم٤م أظمذ

 أن قمٚمٞمؽ اًمرظمٞمّم٦م، اعمرسمقـم٦م إضمرة وهبذه اًمِم٘م٦م هبذه شمٜمتٗمع طمتك: سمٛمٕمٜمك 

 .طم٘مٞم٘م٦م حيّمؾ ُم٤م هذا اًمرظمٞمّم٦م، سم٤مٕضمرة شمتٛمتع صمؿ ويمذا، يمذا ُمٌٚمغ اسمتداء شمدومع

 ص٤مطم٥م ُيٜمّمػ ٓ اًمقوٕمل اًم٘م٤مٟمقن هذا أن اعمخ٤مًمٗم٦م، أجـ اعمخ٤مًمٗم٦م أن: يٕمٜمل 

 أن٧م: يٕمٜمل سمٛمخ٤مًمٗم٦م، ارشُمٙم٧ٌم اعمخ٤مًمٗم٦م اصمٜملم ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٦م اسمتداء هذه اسمتداء، اًمٕم٘م٤مر

 ُمٗمروًو٤م يم٤من همٌٜم٤ًم ٟمٗمًؽ قمـ شمِمٞمؾ طمتك ًمٚمنمع، اعمخ٤مًمػ إؾمٚمقب هذا إمم جل٠مت

 .إـمالىم٤مً  سمخٓم٠م ُيّمٚمح ٓ اخلٓم٠م أم ُمًقغ، ومٗمٞمف اًمنمع، ـمريؼ ُمـ ًمٞمس قمٚمٞمؽ،
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 اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٗمروٞم٦م هذه ُمثؾ يٗمرض احل٤ميمؿ يم٤من إذا ،أن ٟمٕمٛمٚمف اًمذي ُم٤م :اًمِمٞمخ

ئ٥م: ومٞمف اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول يمؾ ذم أن ًمٚمنميٕم٦م؟  ذم حتدصمٜم٤م يمٜم٤م يمام ؿمؽ سمال سمٕمْمٝم٤م ضا

 .هل٤م ُمؼمر ٓ أهن٤م ؿمؽ ٓ قمٜمدك، ؾم٤مسمؼ جمٚمس

 أظم٤مه اعمٔمٚمقم ئمٚمؿ أن ذقم٤مً  جيقز ومٝمؾ احل٤ميمؿ، ُمـ سمٔمٚمؿ ومرد ُأصٞم٥م وم٢مذا 

 ًمٙمـ قمالج، يمٚمف اًمنمع أن أرى وأن٤م ؾمقاء، يمٚمٛم٦م قمغم ُمٕمف يتٗمؼ أن قمٚمٞمف أم اعمًٚمؿ،

 .وشمٓمٌٞم٘مف اؾمتٕمامًمف حيًٜمقن ٓ اًمٜم٤مس

 سم٘مقزم وأقمٜمل واىمتٍمت، ذيمرت يمام يم٤من ًمق إُمر أن يمالُمؽ ُمـ أومٝمؿ أن٤م 

 أضمقر حتديد ذم اًمدوًم٦م فمٚمؿ ُم٘م٤مسمؾ اًمٗمروهمٞم٦م هذه أن: ؾمٞم٠ميت مم٤م أقمٜمل ُم٤م اىمتٍمت،

 ي٤م: ًمف ي٘مقل اعمًت٠مضمر، ُمع اعم١مضمر اعمًٚمٛمقن ه١مٓء يتٗمؼ ٓ ح٤مذا سمس، اًمٕم٘م٤مرات،

ٌَٞم٤َّمع أنف ُمث٤مًٓ، آٟمٗم٤مً  ضسم٧م أن٧م ُمثٚمام اًمٕم٘م٤مر هذا أن شمٕمرف أن٧م أظمل  ذم اًمذي اًم

 .يمٚمٝم٤م اًمِم٘مؼ هلذه اح٤مًمؽ هذا ُمـ أيمثر يٙم٥ًم اًمٓمرىم٤مت

 أومرض أن٤م ُم٤م وسمدل اًمدوًم٦م، ومروتف مم٤م أيمثر شمًتحؼ اًمِم٘م٦م هذه أن شمٕمرف وم٠من٧م 

 ُأضمرة هل هذه اًمٗمروهمٞم٦م، هذه ٟمٕمتؼم أن سمٕمض ُمع ٟمتٗمؼ ظمٚمٞمٜم٤م أظمل ي٤م ومروهمٞم٦م، قمٚمٞمؽ

 أقمٓمٜمل اًمدوًم٦م، ٟمٔم٤مم طم٥ًم ؿمٝمر يمؾ ضمٜمٞمٝم٤مت قمنمة ُمثالً  شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤م سمدل ؿمٝمري٦م

 .قمنم مخ٦ًم أقمٓمٜمل قمنم اصمٜم٤م

 شمٗمرض أن احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمدوًم٦م اطمت٤مضم٧م ُم٤م ُمًٚماًم، اًمِمٕم٥م يم٤من ًمق اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م 

 .إىمؾ قمغم اًمٗمري٘ملم أطمد ئمٚمؿ اًمذي اًمٜمٔم٤مم هذا

 ٓ اعمٍمي٦م سم٤محلٙمقُم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام ذيمرشمف اًمذي هذا إن: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع أن٤م: وم٢مذاً  

 قمغم ومروهمٞم٦م هٜم٤مك وًمٞمس ومروهمٞم٦م، وهق ظم٤مص٦م، دًٓم٦م ًمف ؿمٞمًئ٤م ي٠مظمذ أن عمًٚمؿ يًقغ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ

 يتح٤ميمٛمقا  أن ًمٚمنمع، خم٤مًمػ ٟمٔم٤مم حت٧م ي٘مٕمقن طمٞمٜمام اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م: وم٢مذاً  

 ذم ويمام ومٞمف، ُمٜمف اخلؾ دود: ي٘م٤مل يمام ومحٞمٜمئذٍ  يٗمٕمٚمقا  مل وم٢مذا اًمنمع، إمم أنٗمًٝمؿ هؿ

 ش.قمٚمٞمٙمؿ يقل شمٙمقٟمقا  يمام: »اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م
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 شمٕمرومف يمام ديٙمقر يٕمٛمؾ اًمٜم٤مس سمٕمض يقضمد ًمٚمخٚمق سم٤مًمٜم٦ًٌم! أؾمت٤مذ :ُمداظمٚم٦م

ّٛمك أن ممٙمـ اعمحؾ، داظمؾ يِمتٖمؾ ًَ  هؾ ظمٚمق، صمٛمٜمف ودومع وٌٓمف اًمذي اًمٌمء هذا ُي

 اًمٌمء؟ هلذا صمٛمـ ضم٤مئز هذا

 ووٕمف؟ اًمذي صمٛمـ ي٠مظمذ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤معمٕمٜمك اًمٞمقم اخلٚمق أن سمدًمٞمؾ سم٤مخلٚمق، قمالىم٦م ًمف ًمٞمس.. هذا ظمٚمق ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 ديٙمقر، يقضمد ٓ يم٤من ورسمام ديٙمقر، يقضمد يم٤من ومرسمام سم٤مًمديٙمقر، يتٕمٚمؼ ٓ اعمٕمروف

 .ؾم٤مئر هذا اًم٤ٌمـمؾ اخلٚمق ىم٤مقمدة

 اًمديٙمقر ُمـ أىمؾ أو اعمدومقع، اًمديٙمقر ُمـ أهمغم يٙمقن اًمثٛمـ هذا ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مئز؟ هذا هؾ اعمدومقع،

 .سم٤مخلٚمق قمروم٤مً  يًٛمك ُم٤م يًتٖمؾ وُم٤م ي٠مظمذ، صمٛمٜمف؟ هق ُم٤م! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 (11: 51: 35/ 587/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 59: 39/ 587/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  11: 55/ 585/ واًمٜمقر اهلدى) 

 خموزكف تلجر ظـد ادؾؽ صوحى يشسضفو افتل ادػتوحقي

  (اخلؾق)

 يم٠من خم٤مزٟمف شم٠مضمػم قمٜمد اعمٚمؽ ص٤مطم٥م يِمؽمـمٝم٤م اًمتل اعمٗمت٤مطمٞم٦م طمٙمؿ ُم٤م :ؾم١مال

 ديٜم٤مًرا؟ أرسمٕملم اًمِمٝمري٦م وُأضمرشمف ديٜم٤مر أخػ مخ٦ًم ُمٗمت٤مطمٞمتف اعمخزن هذا ي٘مقل

 أؾمٛمع ُمرة أول هذهش ظمقي٦م» شمًٛمك اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م اًمرضمؾ، ظمٚمق يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 واوح احلؼ احلؼ، يًؽموا طم٤موًمقا  ُمٝمام! اهلل ؾمٌح٤من اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م ُمٗمت٤مطمٞم٦م

 جلٚم٩م؟ واًم٤ٌمـمؾ أبٚم٩م



 735 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخلٚمق 

 ـمٌٕم٤مً  ُمٗمت٤مح؟ سمٖمػم أو سمٛمٗمت٤مح ُمٙم٤من اإلٟم٤ًمن يًت٠مضمر ح٤م اعمٗمت٤مطمٞم٦م :اجلقاب

 .سمٛمٗمت٤مح

 ُمِمٖمقل؟ وإٓ وم٤مرغ اعمٙم٤من ُمٙم٤مًٟم٤م يًت٠مضمر ح٤م يمذًمؽ، ُمٗمت٤مطمٞم٦م شُمًٛمك ح٤مذا: إذاً  

 .وم٤مرغ

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا اعمٗمت٤مطمٞم٦م، أو اخلقي٦م هل ُم٤م: إذاً  

 اؾمؿ ظمقي٦م ذم شمٕمرومقٟمف، اًمذي هق يزال ٓ واجلقاب هذا، قمـ ؾمئٚم٧م ُم٤م يمثػماً  أن٤م 

 .اًمٜمقع هذا ُمـ ُمًٛمك، همػم قمغم اؾمؿ ظمقي٦م وذم ُمًٛمك، قمغم

 وُمتٛمتع ؿم٤مهمٚمف هق دار ذم قم٘م٤مر ذم ديم٤من ذم يٙمقن اًمرضمؾ ومٝمق: إول اًمٜمقع أُم٤م 

 شمرى، طمتك ؿمٞمًئ٤م وأقمٓمٞمؽ اعمٙم٤من هذا زم شمٗمرغ ممٙمـ قمٚمٞمؽ يٕمرض إٟم٤ًمن ي٠ميت ومٞمف،

 ظمٚمٞمٜمل..ُمًٛمك قمغم اؾمؿ ومٕمالً  ظمقي٦م ومٝمذه اًمٕم٘م٤مر، وَمُٞمَٗمِرهمقا  ؿمئ، قمغم ومٞمتٗم٘م٤من

 سمح٤مضم٦م أن٤م اًمديم٤من زم ومّرغ زم ىمٚم٧م أن٧م شم٠ميت ومٞمف، أقمٛمؾ ديم٤من ذم أن٤م ُمث٤مًٓ  ًمؽ أضب

 أن٤م ٟمٕمؿ: زم ىم٤مل... قمٞم٤مزم وىمقت رزىمل أيم٥ًم ومٞمٝم٤م أقمٛمؾ اًمديم٤من: أن٤م ًمؽ وىمٚم٧م إًمٞمف،

 ؾمٜم٦م إمم اعمٙم٤من هذا ًمؽ ُأومرغ ومٜمتٗمؼ شمرى، طمتك ؿمٞمًئ٤م ُأقمٓمٞمؽ ًمذًمؽ هذا، أقمرف

 يتٗمؼ إضمقر قمغم ُيتَّٗمؼ يمام يًٛمك، يمذًمؽ  اًمًٜمقي وإضمر ظمقي٦م، آظمره، إمم ؾمٜمتلم

 .آظمره إمم أرسمع صمالصم٦م ؾمٜمتلم ؾمٜم٦م قمغم

 آظمذه٤م أن جيقز ًمؽ، اًمديم٤من هلذه شمٗمريٖمل ُم٘م٤مسمؾ آظمذه٤م اًمتل اخلقي٦م: أىمقل هٜم٤م 

 .اًمِمٝمري٦م أو اًمًٜمقي٦م إضُمرة قمـ ومْمالً 

 (:.. 79:  51/   5/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلؾق

 طمٙمٛمف؟ ُم٤م رضمؾ ظمٚمق: اًم١ًمال



 731   اخلٚمق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قم٤مُمل، شمٕمٌػم أنف وًمق هذا اًمتٕمٌػم صقرشملم، ًمف ومٞمؽ اهلل سم٤مرك رضمؾ ظمٚمق :اًمِمٞمخ

 ٓ سمٕمد، شُمًٙمـ مل قم٘م٤مر أو دار وذًمؽ ُمتح٘مؼ، همػم أو ُُمَتحّ٘م٘م٤مً  ُمٕمٜم٤مه يٙمقن أن إُم٤م ًمٙمـ

 .ىمدم وـمئتٝم٤م ُم٤م ٕنف رضمؾ، ظمٚمق اًمتٕمٌػم هذا ومٞمٝم٤م يّمدق

 ذم أن٧م ًمٙمـ واطمدًا، ىمقًٓ  جيقز ومال سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس ُم٤مل أيمؾ سم٤مب ُمـ هذا: وم٢مذاً  

 إٟم٤ًمن ي٠ميت ًمؽ، اهلل يمتٌف اًمذي اًمرزق ٓيمت٤ًمب ؾم٥ٌم أو ـمريؼ وهق قم٘م٤مر، أو دار

 هذا ًمف ختكم ومٕماًل، رضمؾ ظمٚمق اؾمٛمف هذا اعمٙم٤من، هذا ًمف خُتْكِم  أنؽ قمٚمٞمؽ يٕمرض

 إذا ومٞمام اًمت٠مظمر، أو اًمٕمجز ُمـ رء ؾمٞمّمٞمٌؽ أن٧م ٕنؽ رء: ُم٘م٤مسمؾ ـمٌٕم٤مً  اعمٙم٤من،

 .آظمر ُمٙم٤من إمم وشمتٜم٘مؾ اعمٙم٤من هذا شمريم٧م

 .ذوـمٝمؿ قمٜمد اعم١مُمٜمقن ٕن طمالل: وهق قمٚمٞمف اشمٗم٘متام وُم٤م وم٠منتام 

ٌْٜمَك أُم٤م  أو اًمًٜمقي٦م وإضُمرة يمذا اخلٚمق أن وُيٕمٚمـ شُمًٙمـ، ومل ضمديدة سمٜم٤مي٦م شُم

 اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ ُمـ احل٤مض اًمٕمٍم ذم اعمًٚمٛمقن ُأصٞم٥م مم٤م ومٝمذا يمذا، اًمِمٝمري٦م

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 (11:  77:  51/ 517/واًمٜمقر اهلدى)

 



 الضزائب





ئ٥م   739 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 فدؾعفو افربقيي افبـقك مـ بوفػوئدة يسؿك مو أخذ حؽؿ

 موفف مـ ادحرمي افرضائى تمخذ ٓ حتك فؾدوفي ـرضائى

 إصع

ئ٥م ًمدومٕمٝم٤م اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمـ سم٤مًمٗم٤مئدة يًٛمك ُم٤م أظمذ طمٙمؿ :افسوئؾ  يميا

 .إصكم ُم٤مًمف ُمـ اعمحرُم٦م اًميائ٥م شم١مظمذ ٓ طمتك ًمٚمدوًم٦م

 ومٞمف اٟمتنم زُمـ ذم ًمٙمٜمٜم٤م ضمدًا، واوح٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًم٘مْمٞم٦م :افشقخ

 .وطمٓم٤مُمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م قمغم واًمتٙم٤مًُم٥م اًمٗم٤ًمد

: اعمٕمروف طمديثف ذم واعمّم٤مئ٥م، اعمِم٤ميمؾ هذه ُمثؾ قمـ ط اًمرؾمقل أظمؼم وىمد

 ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد وشمريمتؿ سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ اًمٌ٘مر، أذٟم٤مب وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا»

 ش.ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا  طمتك قمٜمٙمؿ يٜمزقمف ٓ ُذٓا  قمٚمٞمٙمؿ اهلل ؾَمٚمَّط اهلل،

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس واًمتل اإلؾمالم، ذم ىمٓمٕمٞم٤مً  اعمحرُم٦م إُمقر ُمـ هق سم٤مًمرسم٤م وم٤مًمتٕم٤مُمؾ

 .ظمالف

 ٓ وهذا جيقز،: ي٘مقل هذا اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٤ًمئؾ هٜم٤مك أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن

 .جيقز

 ُمـ أنف اعمًٚمٛملم، قمٚمامء سملم ظمالف ومٞمف ًمٞمس هلل واحلٛمد ومٝمذا اًمرسم٤م، ُمقوقع أُم٤م

 ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ىم٤مل أنف قمٜمف َصّح  ىمد ط اًمٜمٌل ٕن اًمٙم٤ٌمئر:

 ش.وؿم٤مهديف

 ًمف اهلل، قمٜمد اًمٙمٌػمة اعمٕم٤ميص ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ اًمٌمء يمقن أن شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ

 :اًمٕمالُم٤مت هذه ُمـ قمالُم٤مت، ذًمؽ قمغم

ُم٤مً  اًمٌمء هذا ومٞمٙمقن رء، قمغم ط اًمٜمٌل ًمٕمـ إذا اًمٚمٕمـ  يمٌػماً، حتريامً  ُُمـَحرَّ

 ُيْقِدقمقا  أن هلؿ جيقز ومال أهمٜمٞم٤مء، هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا اًمرسم٤م،: ذًمؽ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ ومٞمٙمقن

 إطمٞم٤مئٝم٤م، وقمغم إىم٤مُمتٝم٤م قمغم اًمٌٜمقك ٕهؾ قمقٟم٤مً  ؾمٞمٙمقن ٕنف اًمٌٜمقك: ذم أُمقاهلؿ



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اًميا

 إهمٜمٞم٤مء يقدقمٝم٤م اًمتل إُمقال هذه هق اًمٌٜمقك ُم٤مل رأس أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ

 .اًمٌٜمقك ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم ًمـ ذًمؽ ًمقٓ ومٞمٝم٤م،

 .اًمًٜم٦م صمؿ اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م يدل اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه يًتحي أن اعمًٚمؿ قمغم: وم٢مذاً 

﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: ي٘مقل اًم٘مرآن 

 ُمتٕم٤مون ومٝمق.. اًمٌٜمؽ ُمع ُمتٕم٤مون ومٝمق اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف يقدع اًمذي وم٤مًمٖمٜمل[ 5:اح٤مئدة]

: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمٚمٕمٜم٦م يٚمح٘مف وطمٞمٜمذاك واًمٕمدوان، اإلصمؿ قمغم

 ُم٤مًمف يقدع اًمذي اًمٖمٜمل هق ُمقيمٚمف اًمٌٜمؽ، هق اًمرسم٤م آيمؾش وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ»

 .اًمنميػ احلدي٨م سمٜمص ُمٚمٕمقن ومٙمالمه٤م اًمٌٜمؽ، ذم

 اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف ًمٞمقدع قمذرًا: ًمٜمٗمًف يتخذ أن اًمٖمٜمل ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ذًمؽ قمغم

 ىمد ٕنف داره: ُمـ أو أروف ُمـ ُمٙم٤من ذم سمامًمف حيتٗمظ أن يًتٓمٞمع ٓ أنف وسمدقمقى سمزقمؿ

 .قمٚمٞمف اًمٚمّمقص يتًٚمط

وا أن إمم سمح٤مضم٦م اعمًٚمٛملم أن اًمقاىمع: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه  اعمًٚمؿ إيامن ٕن إيامهنؿ: ُيَ٘مقُّ

 سم٤مًمنم إًمٞمف ومٞمقؾمقس ىمٚمٌف إمم يتنب أن اًمِمٞمٓم٤من يًتٓمٞمع ٓ ىمقي٤مً  يٙمقن طمٞمٜمام

 .اًمنمع وخم٤مًمٗم٦م

 ًمألؾم٤ٌمب إـمالىم٤مً  يٚمتٗمتقن ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم إن: أىمقل طملم ُمٕمل أفمٜمٙمؿ 

 : ٟمققم٤من إؾم٤ٌمب هٜم٤مك اًمنمقمٞم٦م،

 .ُم٤مدي٦م وأؾم٤ٌمب ذقمٞم٦م أؾم٤ٌمب

 ذًمؽ ذم واًمٙمٗم٤مر وهؿ آهتامم، يمؾ اح٤مدي٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب ُّيتٛمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن

 .ضم٤مئزة ذقمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا اح٤مدي٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب آهتامم قمـ يٜمٝمك ٓ واإلؾمالم ؾمقاء،

 واطمداً  ُمثالً  ٟميب: ُمثالً  اًمروطمٞم٦م، أو اعمٕمٜمقي٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب ُّيتؿ اإلؾمالم ًمٙمـ 

 ومٌامذا ـمقيؾ، ُمديد قمٛمر وذم صح٦م ذم يٕمٞمش أن أراد إذا اًمرضمؾ: أىمقل ح٤م شم٘مري٤ٌمً 

 اًمّمح٦م؟ وهذه اًمٓمقيٚم٦م احلٞم٤مة هذه يٜم٤مل أن هب٤م يتٛمٙمـ اًمتل إؾم٤ٌمب هل ُم٤م يتٛمٙمـ؟



ئ٥م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

سمف ـمٕم٤مُمف يٙمقن أن: صحتف قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م اجلقاب، ؾمٞمٙمقن ؿمؽ ٓ   ٟمٔمٞمٗم٤مً  وذا

 .آظمره وإمم صحل ُمٜمزًمف يٙمقن. واعمٙمروسم٤مت اجلراصمٞمؿ قمـ سمٕمٞمداً 

 يتٜمٌف ٓ أؾم٤ٌمسم٤مً  هٜم٤مك ًمٙمٜمف ُيـَح٤مِرسُمـٝم٤م، ٓ اإلؾمالم: ـمٌٕم٤مً  ُم٤مدي٦م، أؾم٤ٌمب هذه 

 .اًمٜمقع هذا همػم ُمـ هل هل٤م اعمًٚمٛمقن

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق: ُمثالً  أن ًمٙمـ أضب َ  َيتَِّؼ  َوَُم *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  [.3-5:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 وم٢مذا واًم٘مٚم٥م، سم٤مإليامن قمالىمتف هذا اح٤مدي٦م، سم٤مٕؾم٤ٌمب قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اعمٕمٜمك هذا 

 اح٤مدي احلؾ إُمقال؟ هبذه يذه٥م أجـ ُمٚمٞمقٟمػم، إٟمف: وًمٜم٘مؾ همٜمل، رضمؾ هٜم٤مك يم٤من

 ُيَٖمِذيف: وصم٤مٟمٞم٤مً  حيٗمٔمف، ُمـ ومٝمق اًمٌٜمؽ، ذم إيداقمف: اًمنمقمل احلؾ إمم يًتٜمد ٓ اًمذي

 .ُم٤مدي٦م ُمٕم٤مجل٦م هذه وي٘مقيف، ويٜمٛمٞمف

 هؾ طمٞم٤مشمف، ذم ؾمٚمقيمف وذم قم٘مٞمدشمف ذم اًمٙم٤مومر قمـ خيتٚمػ أن يٜمٌٖمل اعمًٚمؿ ًمٙمـ 

 سم٤مإلو٤موم٦م هق صمؿ ؾمٜمقي٤ًم، ُم٤مًمف زيم٤مة وخيرج همٜمٞم٤مً  يم٤من إذا وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سمرسمف اعمًٚمؿ ئمـ

 .. واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمغم يتّمدق اًمًٜم٦م ـمٞمٚم٦م ذًمؽ إمم

 .قمٜمف سمٕمٞمد هق وُمـ جي٤موره ُمـ قمغم

ـْ ﴿: ي٘مقل اهلل أن يٕمٚمؿ وهق ُم٤مًمف، خين ذًمؽ ومٕمؾ إذا أنف اعمًٚمؿ يٕمت٘مد هؾ   ُمَّ

ؾُمقَل  ُيٓمِعِ   وإن ُمًٚماًم، ًمٞمس ومٝمق ذًمؽ اقمت٘مد إذا[ 3-5:اًمٓمالق﴾ ]اهللَ  َأـَم٤معَ  وَمَ٘مدْ  اًمرَّ

 .ُم٤مًمف ًمف حيٗمظ اهلل أن اقمت٘مد

 قمز سم٤مهلل أُمٚمف يٕم٘مد وٓ اعمحرم، اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل طمٗمظ ذم أُمٚمف ُيَٕمِٚمؼ ح٤مذا: إًذا 

ـْ ﴿: ىم٤مل اًمذي وضمؾ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 [.3-5:اًمٓمالق]

 .اإليامن شم٘مقي٦م إمم سمح٤مضم٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمحـ

 ي٠ميت ويمٞمػ اًم٘مقي، اإليامن أمهٞم٦م ًمٙمؿ ًمٞمتٌلم إُمثٚم٦م: سمٕمض ًمٙمؿ أذيمر 

 .إٟم٤ًمن سم٤مل قمغم ختٓمر ٓ اًمتل سم٤مًمٕمج٤مئ٥م
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 ط اًمٜمٌل أن قمٜمف، اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء 

 ه٤مت: هذا ىم٤مل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل همٜمل إمم ىمٌٚمٙمؿ ممـ رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل

ش ؿمٝمٞمدي اهلل: ىم٤مل – يِمٝمد اًمذي – اًمِمٝمٞمد ه٤مت: ىم٤مل يمٗمٞمكم، اهلل: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ،

 .اجلقاب هذا ي٘مقل يمٞمػ شمت٠مُمٚمقن

 اهلل ُم٤مذا؟ ي٘مقل درويش، رضمؾ ضمقاب: يٕمٜمل ضمقاب هذا: ٟم٘مقل أن ممٙمـ 

 ُم٤م أن٤م اًمٙمٗمٞمؾ اهلل: ي٘مقل وهق اًمٙمٗمٞمؾ، ُمـ ٟم٠مظمذ وقمد سمام يػ مل إذا طمتك..اًمٙمٗمٞمؾ

 ُم٤م دروؿم٦م.. اًمِمٝمٞمد اهلل: ىم٤مل اًمِمٝمٞمد، ه٤مت! ـمٞم٥م اًمٙمٗمٞمؾ، اهلل.. يمٗمٞمؾ قمٜمدي

 .دروؿم٦م سمٕمده٤م

 يٕمٓمٞمف.. ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م أجٜم٘مده اعمًت٘مرض، هذا يم٤مًمٗم٘مػم اًم٘مٚم٥م ـمٞم٥م أنف يٌدو اًمٖمٜمل

 ًمٞمقم اعمُـْ٘مِرض ُمع شمقاقمد وىمد اًمٌحر، ذم هب٤م و٤مرسم٤مً  ويٜمٓمٚمؼ وي٠مظمذه٤م ديٜم٤مر؟ ُم٤مئ٦م

 .ديٜم٤مر سمامئ٦م إًمٞمف يٕمقد اًمٞمقم ذًمؽ طمي إذا ُمٕملم،

 وضمد سم٤مًمقوم٤مء، اعمققمقد اًمٞمقم ضم٤مء ح٤م ديٜم٤مر، سم٤مح٤مئ٦م اًمٌحر ذم يٕمٛمؾ اعمديـ، اٟمٔمر 

 طم٥ًم يقومٞمف أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق اعمحًـ، اعم٘مرض ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة قمـ سمٕمٞمداً  ٟمٗمًف

 ومٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمققمد،

 ديمٝم٤م صمؿ أمحر، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م ودك – طمٗمره٤م – ومٜم٘مره٤م سمخِم٦ٌم ضم٤مء: اًمِم٤مهد هٜم٤م

 وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م مهللا: »اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء صمؿ حمٙمٛم٦م، سمٓمري٘م٦م طمًٌٝم٤م

 ًمٙمـ دروؿم٦م،! دروؿم٦م اًمٌحر إمم ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ومٞمٝم٤م اًمتل سم٤مخلِم٦ٌم ورُمكش اًمِمٝمٞمد يمٜم٧م

 .إيامن ذم هٜم٤م

 اًمٖمٜمل ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة إمم اخلِم٦ٌم هذه شم٠مظمذ أن إُمقاج أُمر وضمؾ قمز وم٤مهلل 

 .اًمٗم٘مػم هذا أىمرض اًمذي

 ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ُمٜمف ًمٞم٠مظمذ اعمديـ: يتٚم٘مك اعمققمقد اًم٤ًمقم٦م وذم اًمٞمقم ذم ظمرج اًمٖمٜمل

 هب٤م شمٚمٕم٥م إُمقاج، شمت٘م٤مذومٝم٤م اخلِم٦ٌم يرى سمف وم٢مذا أطمدًا، رأى ُم٤م.. اٟمتٔمر.. اٟمتٔمر

 إمم ومذه٥م شمٕمٚمٛمقن، يمام صم٘مٞمؾ اًمذه٥م صم٘مٞمٚم٦م هل وإذا إًمٞمٝم٤م، يده ومٛمد أُم٤مُمف إُمقاج

 !همري٦ٌم؟.. أمحر ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م وم٢مذا ويمنه٤م اًمدار
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 اٟمِمٖم٤مًمف سم٥ًٌم شم٠مظمره قمـ واقمتذر إًمٞمف، اعمحًـ قمغم ؾَمٚمَّؿ اًمٗم٘مػم اعمديـ ضم٤مء صمؿ 

 اًمٕم٘مؾ، ومقق هذا أن يٕمٚمؿ ٕنف يمٚمف: إُمر ذًمؽ دم٤مهؾ ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ٟم٘مده صمؿ دم٤مرشمف، ذم

 همػم يٕمٜمل ـمٌٞمٕمل اًمٖمٜمل، ًمٞمد اخلِم٦ٌم هذه شمّمؾ أن أجـ ُمـ اًمٌحر، ذم شُمْٚمِ٘مك ظمِم٦ٌم

 .ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م وٟم٘مده إُمر دم٤مهؾ ومٝمق ُمٕمت٤مد،

 .ىمديامً  ي٘مقًمقن شم٘مع أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر وأن يم٤مًمٗم٘مػم ص٤مًمح أنف يٌدو اًمٖمٜمل

 اًمٞمقم ظمرج أنف ًمف، وىمع سمام ُيـَحِدصمف أن إٓ يًٕمف مل أُم٤مُمف أظمرى ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م رأى ح٤م 

 .ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م وضمد يمنه٤م ومٚمام اخلِم٦ٌم، هذه إٓ وضمد ومام ًمٞمتٚم٘م٤مه اعمققمقد

 أنٜمل وقمروم٧م اًمٞمقم، ذم ٟمحي ُمٕمؽ ُمتقاقمد أن٤م ٕين هذا: ومٕمٚم٧م أن٤م واهلل: ىم٤مل 

 ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ومٞمٝم٤م وديمٙم٧م ظمِم٦ٌم وم٠مظمذت اًمققمد، وم٠مظم٤مًمػ أؾمتٓمٞمع ٓ ؾمقف

: اًمٖمٜمل وم٘م٤مل اًمِمٝمٞمد، وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ، أن٧م مهللا: ىمٚم٧م ـمٌٞمٕمل، همػم سمٓمريؼ وأرؾمٚمتٝم٤م

 .ديٜم٤مر اح٤مئ٦م إًمٞمف وأقم٤مد ُم٤مًمؽ ذم ًمؽ اهلل وم٤ٌمرك قمٜمؽ، اهلل َوومَّـك ىمد

 وم٤مًمٖمٜمل اًمٖمٜمل، يد إمم يده ُمـ ديٜم٤مر سمامئ٦م ودومع اخلِم٦ٌم سمٓمريؼ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م دومع هق

 اًمذي وُمـ اخلِم٦ٌم، ىمّم٦م يتج٤مهؾ أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من اًمّم٤مدق وإيامٟمف سم٢مظمالصف

 وذاك هلل ُمت٘مل هذا ًمٙمـ! ديٜم٤مر؟ ُم٤مئ٦م وومٞمٝم٤م اًمٌحر ُمـ ظمِم٦ٌم أظمذ أنف قمٚمٞمف ؾمٞمِمٝمد

ر يمٞمػ وم٤مٟمٔمروا هلل، ُمت٘مل  .ُم٤مًمف ًمف ومحٗمظ وضمؾ، قمز هلل اعمت٘مل هلذا اًمٌحر اهلل ؾَمخَّ

ئٞمٚمٞم٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم اهلل، رؾمقل طمدي٨م ُمـ ىمّم٦م هذه  هب٤م اُمتألت اًمتل اإلها

 .اًمتٗمًػم يمت٥م

 سمٞمٜمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم وهل: إظمرى اًم٘مّم٦م

 ؾم٤ميمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس صحراء أرض: يٕمٜملش إرض ُمـ ومالة ذم يٛمٌم ىمٌٚمٙمؿ ممـ رضمؾ

 أرض اؾمِؼ : ًمٚمًح٤مب ي٘مقل اعمٚمؽش ومالن أرض اؾمِؼ : اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع إذ»

 .سم٤مٓؾمؿ يًٛمٞمف ومالن،
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 اًمًامء، ُمـ اًمٕمجٞم٥م اًمّمقت هذا ؾمٛمع إرض وضمف قمغم اح٤مر اإلٟم٤ًمن هذا 

 أن إمم ُُمّدة، اًمًح٤مب ُمع هق ومٞمٛمٌم هٙمذا، يتجف سمف وإذا هٙمذا، يٛمٌم اًمًح٤مب يم٤من

 .سمًت٤من طمدي٘م٦م إمم وصؾ

 احلدي٘م٦م طمقل احلدي٘م٦م، هذه قمغم اح٤مء ُمـ ُمِمحقٟمف ُيٚم٘مل اًمًح٤مب يرى سمف وم٢مذا 

 .احلدي٘م٦م ذم يمٚمف اعمٓمر ُمٓمر، ٓ

 ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم سم٤معمٜمٙم٤مش، ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ احلدي٘م٦م، ص٤مطم٥م يرى سمف وإذا أـمؾ،

 سم٤مؾمٛمل؟ أدراك اًمذي ومام همري٤ًٌم، رضمالً  وذاك اًمًالم وقمٚمٞمؽ: ًمف ىم٤مل! ومالن

: ًمٚمًح٤مب ي٘مقل اًمًامء ُمـ صقشم٤مً  ومًٛمٕم٧م اًمّمحراء، ذم أُمٌم يمٜم٧م أن٤م: ىم٤مل 

 أن٧م أنؽ ومٕمروم٧م إًمٞمؽ، وصٚم٧م طمتك اًمًح٤مب ُمع ُمِمٞم٧م: ىم٤مل ومالن، أرض اؾمؼ

  وشمٕم٤ممم؟ شم٤ٌمرك اهلل ُمـ اًمٙمراُم٦م هذه ٟمٚم٧م ومٌؿ هبذا، اعم٘مّمقد

 اهلل، ُمـ اًمٙمراُم٦م هذه أؾمتحؼ أين أقمٚمؿ ٓ طم٘مػم، وٕمٞمػ قمٌد أن٤م واهلل: ىم٤مل

: أثالث صمالصم٦م طمّمٞمده٤م أضمٕمؾ صمؿ أطمّمده٤م، صمؿ أزرقمٝم٤م احلدي٘م٦م هذه قمٜمدي أن٤م ًمٙمـ

: ىم٤مل طمقزم، ُمـ قمغم سمف أتّمدق وصمٚم٨م أريض، إمم ُأقمٞمده وصمٚم٨م وقمٞم٤مزم، ًمٜمٗمز صمٚم٨م

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م هذه اؾمتح٘م٘م٧م هبذا! هذا ومٝمق

 وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل اشم٘مك إذا اعم١مُمـ أن: اًمّمحٞمحلم احلديثلم هذيـ ُمـ اًمِم٤مهد

 خيِم٤مه ُم٤م ٟمٗمًف قمغم خيِمك وٓ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ذُم٦م ذم حمٗمقفم٤مً  ؾمٞمٕمٞمش ومٝمق

 اًمٌٜمؽ هق اًمٖمٜمل؟ هذا ُم٤مل حيٗمظ اًمذي ُم٤م سم٤مح٤مدة، إٓ ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ أظمرون

 .هبذا ؾمٛمٕمتؿ سمد ٓ أومٚم٧ًم، سمٜمقك ويمؿ يمؿ سم٠منف قمٚمامً  وم٘مط،

 ُم٤م، ُمٙم٤من ذم سمف اطمتٗمظ ُم٤م إذا ُم٤مًمف ذم ي٘مع أن اًمٖمٜمل خيِم٤مه اًمذي آطمتامل: وم٢مذاً 

 .اًمٌٜمؽ ذم يم٤من وًمق اح٤مل ذم أجْم٤مً  ي٘مع أن ممٙمـ

 هؾ! أظمل ي٤م سمامًمف؟ يذه٥م أجـ اًمٖمٜمل هذا أن اعمٜمٓمؼ، هذا ُمـ! أتٕمج٥م أن٤م صمؿ

 هٜم٤م: اًمٕمريض سم٤مًم٘مٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م وُمٙمتقب داره رأس ُمـ ويْمٕمٝم٤م راي٦م يرومع اًمٖمٜمل هذا
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ق أُّي٤م ومتٕم٤مًمقا  سم٤معماليلم يمثػمة أُمقال ا  اعمٙم٤من ذم ُمقوقع وهق واًمٚمّمقص، اًمُنَّ

 ! اًمٗمالين؟

 يٕمٚمـ هق ومٝمؾ ينق، أن ُم٤مًمف قمغم خيِمك أنف قمذراً  اًمٜم٤مس ه١مٓء يتخذ ح٤مذا: وم٢مذاً 

ِقل مم٤م هذا ًمٙمـ هق؟ وأجـ ُم٤مًمف قمـ ًَ  أنؽ: اإلٟم٤ًمن داظمؾ ذم ويقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من ُي

: ي٘م٤مل هذا اًمٌٜمؽ، ذم وم٠مودقمف اًمٚمّمقص، قمٚمٞمف شمًٚمط ُم٤م ُمٙم٤من ذم ُم٤مًمؽ ووٕم٧م إذا

 .اًمذٟم٥م ُمـ أىمٌح قمذر

 وضمؾ قمز سم٤مهلل إيامٟمف ذًمؽ إمم واٟمْمؿ ُم٤مًمف، قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم ُم٤مدي٤مً  ؾم٤ٌٌمً  اختذ إذا اعمًٚمؿ

٤مل ُمرشم٤مح ومًٞمٕمٞمش رسمف،  اعمًٚمٛملم ُمـ وأؿم٤ٌمهٝمؿ اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء سمخالف اًم٘مٚم٥م، ُمٓمٛمئـ اًم

ـْ ﴿: طم٘مٝمؿ ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل واًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ىمَٚمَّدوا اًمذـي اإليامن اًمْمٕمٞمٗمل ـْ  أقَْمَرَض  َوَُم  قَم

هُ  َوٜمًٙم٤م َُمٕمِٞمَِم٦مً  ًمَفُ  وم٢َمِنَّ  ذيِْمِري شمَٜمِل مِلَ  َرِب  ىم٤َمَل *  أقَْمَٛمك اًْم٘مِٞم٤َمَُم٦مِ  يَْقمَ  َوٟمَْحنُمُ  يُمٜم٧ُم  َوىمَدْ  أقَْمَٛمك طَمنَمْ

ٞمتََٝم٤م آي٤َمشمُٜم٤َم أَتَتَْؽ  يَمَذًمَِؽ  ىم٤َمَل *  سمَِّمػمًا  ًِ ك اًْمٞمَْقمَ  َويَمَذًمَِؽ  ومَٜمَ ًَ  [.751 -755: ـمف﴾ ]شمُٜم

ٔي٦م شم٠متٞمف قمٜمدُم٤م اعمًٚمؿ  هذا حيت٥ًم ٓ طمٞم٨م ُمـ ويرزىمف خمرضم٤مً  ًمف جيٕمؾ اهلل، يت٘مل وهق ا

ٔي٦م، هبذه ي١مُمـ ٓ اًمذي اًمٙم٤مومر ؿم٠من ؿم٠منف،  .ومٝمٛمل إيامن وٓ ىمٚمٌل إيامن ٓ ا

 .ُمٕمف شمٗم٤مقمؾ وٓ ُمٕمف يتج٤موب ٓ ًمٙمـ طمؼ، وهق اهلل يمالم هذا أن ي١مُمـ ىمد اعمًٚمؿ 

 يتخذ أن اعمًٚمؿ قمغم ًمذًمؽ ؿمٞمئ٤مً: ُمٜمف يًتٗمد مل اإليامن؟ هذا ُمـ اؾمتٗمدت اًمذي ُم٤م: وم٢مذاً  

ؾم٤ٌمب رسم٤مب َرّب  قمغم يتقيمؾ صمؿ ذقم٤مً، اجل٤مئزة ٕا  .ٕا

ٜمؽ، ذم ُم٤مًمف يقدع اًمٖمٜمل أن أبداً، اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ وًمٞمس  ذم يٗمٕمؾ ُم٤مذا: ذًمؽ سمٕمد ًمٜم٘مقل اًم

 هذه وم٤مئدة، يًٛمقٟمف اًمرسم٤م احل٘مٞم٘م٦م، هلذه شمتٜمٌٝمقا  أن جي٥م اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم شمًٛمقهن٤م اًمتل اًمٗمقائد هذه

 .اًمنمقمل احلٙمؿ طم٘مٞم٘م٦م شمٖمػم ٕهن٤م طمرام: اًمتًٛمٞم٦م

٤من إمم شمقطمل ٟم٤مقمٛم٦م، يمٚمٛم٦م :وم٤مئدة ٜمؽ سمٓمريؼ جمٞمئف اًمرسم٤م هذا أن إمم اإلًٟم  هق ًمٙمـ وم٤مئدة اًم

 .رسم٤م

 ويزداد، يٜمٛمق أن سمدل: يٕمٜملش أىمؾ إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل يمام اًمرسم٤م 

 .اًمٜم٤مس ه١مٓء يتقهؿ ُم٤م قمٙمس ويٜم٘مص ي٘مؾ ومٝمق



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اًميا

 ٕنف إؾم٤ٌمب: ُمـ ؾم٥ٌم ٕي اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ًمذًمؽ

ر ٓ اًمٖم٤مي٦م: ىمٚمٜم٤م يمام  :اًم٘مديؿ اًمٕمريب اًمِم٤مقمر ىم٤مل ويمام اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمِ

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م  ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

ؾم٤ٌمب يتخذ وأن ُم٤مًمف، ذم وضمؾ قمز اهلل يت٘مل أن اعمًٚمؿ ومٕمغم  ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اًمنمقمٞم٦م ٕا

ٜمؽ قمـ ؾمٞمًتٖمٜمل طمٞمٜمئذٍ  وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك رسمف اهلل قمغم ويتقيمؾ قمٚمٞمف،  ٓ صمؿ وومّمٚمف، سم٠مصٚمف اًٌم

 اًمتل اًمرسمقي٤مت هذه ي٠مظمذ أن ًمف جيقز هؾ أنف: ؾم١ماًمؽ ذم أن٧م أوردشمف اًمذي اًم١ًمال يرد

 .ًمٚمحٙمقُم٦م ضائ٥م ويدومٕمٝم٤م سم٤مًمٗمقائد، شمًٛمقهن٤م

 :ُمرشملم خيٓمئ هذا يٗمٕمؾ اًمذي

ول اخلٓم٠م ر أنف: ٕا  .اًمرسم٤م ُمٜمف ًمٞم٠مظمذ ُم٤مًمف يقدع أن ًمٜمٗمًف ُيؼَمِ

 .سم٤معمحرم اعمحرم يدومع أن: اًمث٤مين واخلٓم٠م

 ومٝمق ُمٙمقس، اإلؾمالم ذم هٜم٤مك وًمٞمس ُمٙمقس اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ذم ُمٙمقس هذه اًميائ٥م 

تٓمٞمع ٓ ٟمحـ ًمذًمؽ اإلؾمالم: ذم جيقز ٓ وهذا سم٤محلرام، احلرام يدومع  أوًٓ  ٟمؼمر أن أبداً  ًٟم

ٜمؽ، ذم ُم٤مًمف يقدع أن وفمروومف، أطمقاًمف يم٤مٟم٧م ُمٝمام ًمٚمٛمًٚمؿ  يٍمف أن صمؿ قمٚمٞمف، اًمرسم٤م ًمٞم٠مظمذ اًٌم

 ذم هذا وٓ هذا ٓ جيقز ٓ اًميائ٥م، وهل فمٚمامً  قمٚمٞمف ومرو٧م اًمتل اًمٗمرائض دومع ذم اًمرسم٤م هذا

 .اإلؾمالم ديـ

ٌُؾ ُم٤مًمف قمغم حي٤مومظ وأن وضمؾ، قمز اهلل يت٘مل أن ُمًٚمؿ يمؾ وقمغم  ًُ  ًمٞمس اعمنموقم٦م سم٤مًم

 ..إٓ

 :آٟمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م وًمذًمؽ

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م  ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 اًم٘مرآن ٟمص هذا أطمًـ، هل سم٤مًمتل ادومع إٟمام سم٤مًمنم، اًمنم ٟمدومع أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ٟمحـ: يٕمٜمل

ٜمقك، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ أىمررٟم٤م: أوًٓ  هذا ومٕمٚمٜم٤م إذا ٟمحـ: اًم٤ًمسمؼ يمالُمل قم٤مد وهؾ اًمٙمريؿ،  أطمٚمٚمٜم٤م اًٌم

 .طمرُمف ىمد واهلل اًمرسم٤م



ئ٥م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 ٟمحـ اًمذي اًمٔمٚمؿ هبذا ٟمدومٕمف احلٙم٤مم، سمٕمض ُمـ يٚمح٘مٜم٤م اًمذي اًمٔمٚمؿ هذا: صم٤مٟمٞم٤مً  

 .أبداً  اًمٕمٛمؾ هذا جيقز ٓ ُمْمٓمريـ، همػم خمت٤مريـ ٟمرشمٙمٌف

٤مرك اهلل ُيراىم٥م أن اعمًٚمؿ قمغم سمؾ   .اإليامن طمؼ سمف ي١مُمـ وأن وشمٕم٤ممم، شم

 ًمٕمٚمٙمؿ اًمٙمٗمر، سمالد طمتك اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم قمٜمديمؿ، وم٘مط ًمٞمس! أظمل ي٤م اًمٔمٚمؿ وهذا

 قمٜمديمؿ ًمٞمس ومٝمذا..وشمًٕملم صمامٟمٞم٦م اح٤مئ٦م ذم طمد إمم شمٌٚمغ اًميائ٥م: ُمثالً  سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم أنف ؾمٛمٕمتؿ

 .وم٘مط

  (:.. 55:  35/   78/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افرضائى فتؼؾقؾ افدوفي ظذ افتحويؾ

 سم٠من شمٕمٚمؿ ُمثالً  ،أرو٤مً  أطمدٟم٤م يِمؽمي قمٜمدُم٤م ،ظمػماً  اهلل ضمزاك ؿمٞمخ ي٤م: اعمٚم٘مل

 ،ًمٚمحٙمقُم٦م إرض ذم اعم٘مٞمؿ قمـ ضي٦ٌم واعمِمؽمي اًم٤ٌمئع سملم يٕمٜمل يدومع% 71 هٜم٤مك

 ؟أصالً  قمٚمٞمف اشمٗم٘م٤م مم٤م أىمؾ رىمامً  يٙمت٤ٌم يٕمٜمل ،اعمِمؽمي ُمع اًم٤ٌمئع يتٗمؼ يٕمٜمل أنف جيقز هؾ

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 ...مم٤م أىمؾ احلٙمقُم٦م إمم ًمٞمدومع :اعمٚم٘مل

 إقمامل هذه جيقز ُم٤م شظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ،ائتٛمٜمؽ ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أدِ » :اًمِمٞمخ

 .ُمًت٘مٞمؿ ساط قمغم ؾمقي٤مً  اعمًٚمؿ يٛمٌم أن إٓ يٕمرف ُم٤م اإلؾمالم أبدًا،

 هذا؟% 71 شم٠مظمذ أن ًمٚمدوًم٦م جيقز يٕمٜمل: اعمٚم٘مل

 %.7 وٓ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 .شمٕمٓمٞمٝم٤م أن جيقز ٓ إذاً  :اعمٚم٘مل

 .احلدي٨م ُمٕمٜمك هذا. يٕمٜمل اًمدوًم٦م ُمثؾ شمّمػم كسمدّ  أن٧م :اًمِمٞمخ

  (11:  31: 59/   595/  واًمٜمقر اهلدى)



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   758   اًميا

 افرضائى حؽؿ

ئ٥م؟ ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م  اًميا

ئ٥م :اًمِمٞمخ  اعمتٗمؼ ُمـ واعمٙمقس سم٤معمٙمقس،: اًمنمع سمٚمٖم٦م شمًٛمك اًمتل هل اًميا

 اإلُم٤مم سمٞمٜم٦م سمحج٦م قمٜمٝم٤م يتحدث واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ دمقز ٓ أهن٤م اعمًٚمٛملم اًمٕمٚمامء سملم

 دىمٞمؼ قمٚمٛمل سمٙمالم ومٞمف يتٙمٚمؿ طمٞم٨م آقمتّم٤مم،: اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل

ه، آظمر يمت٤مب ذم ٟمجده ىمٚمام  اًمٙمت٤مب هذا ذم سمحثف ذم أيمد اًمتل اًمٌدقم٦م سملم ومٞمف يٗمرق ؾمقا

 اًمٙمريؿ اًم٘مقل هذا أنش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »ط اًمٜمٌل ىمقل أن

 اعمت٠مظمريـ سمٕمض يًٛمٞمف ُم٤م اإلؾمالم ذم ًمٞمس وأنف وؿمٛمقًمف وقمٛمقُمف إـمالىمف قمغم هق

ًٓ  احلًٜم٦م اًمٌدقم٦م هذه ٕن احلًٜم٦م: سم٤مًمٌدقم٦م  اًمًٜم٦م، ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ أو

 شمٕمرض يمٚمام ؿم٤مُماًل  إـمالىًم٤م اًمٌدقم٦م ذم شمٓمٚمؼ اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم خم٤مًمٗم٦م هل: وصم٤مٟمًٞم٤م

 اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م يمٛمثؾ ُم٤م سم٘مٞمد ي٘مٞمده٤م وٓ قمٚمٞمف اًمذم يٓمٚمؼ وم٢مٟمف ًمذيمره٤م ط اًمٜمٌل

 ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اًمذي أظمر احلدي٨م وُمثؾ

 ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرهن٤م ذم أطمدث ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل

 ش.رد ومٝمق

 قمٛمقُمٝم٤م قمغم إطم٤مدي٨م هذه أن آٟمًٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم أيمد

 اًمٌح٨م ذم إطم٤ًمٟمف ُمـ وًمٙمٜمف اًمٜم٤مر، ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ومٙمؾ وؿمٛمقهل٤م،

 هذه اعمرؾمٚم٦م، سم٤معمّم٤مًمح اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمد يٕمرف أو يًٛمك ح٤م شمٕمرض اًمٕمٔمٞمؿ

 ذم سم٠من اًم٘مقل إمم ذهٌقا  اًمذيـ ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض قمغم شمٚمتٌس اًمتل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح

 : سمٞمٜمٝمام ُم٤م وؿمت٤من احلًٜم٦م، سم٤مًمٌدقم٦م اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح قمٚمٞمٝمؿ ختتٚمط طمًٜم٦م سمدقم٦م اًمديـ

 رمحف اًمِم٤مـمٌل هذا إُم٤مُمٜم٤م وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء سمٕمض يتٌٜم٤مه٤م اًمتل اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م

 حت٘مٞمؼ إمم شم١مدي زُمٜمٞم٦م أو ووٕمٞم٦م فمروف شمقضمٌٝم٤م اًمتل هل اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م اهلل،

 ٕن اًمٜم٤مس: سمٕمض يًتحًٜمٝم٤م اًمتل سم٤مًمٌدقم٦م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ومٝمذه ذقمٞم٦م، ُمّمٚمح٦م

 شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب زي٤مدة هب٤م ي٘مّمدون إٟمام احلًٜم٦م سم٤مًمٌدقم٦م يًٛمقهن٤م اًمتل اًمٌدقم٦م

 مم٤م أو.. ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل اًمقاؾمٕم٦م اإلؾمالم دائرة ذم ومٞمٝم٤م جم٤مل ٓ اًمزي٤مدة وهذه وشمٕم٤ممم،



ئ٥م   759 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم  ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل ومٞمٝم٤م ضم٤مء

 اإلُم٤مم اهلجرة دار إُم٤مم أضم٤مد ًم٘مد وًمذًمؽ [3:اح٤مئدة﴾ ]ِديٜم٤ًم اإِلؾْمالمَ  ًَمُٙمؿُ  َوَرِوٞم٧ُم 

 سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ: ىم٤مل اعمِمٝمقرة اًمذهٌٞم٦م يمٚمٛمتف ىم٤مل طمٞمٜمام اهلل رمحف ُم٤مًمؽ

 شم٤ٌمرك اهلل ىمقل اىمرؤوا وطم٤مؿم٤مه، اًمرؾم٤مًم٦م ظم٤من ط حمٛمًدا أن زقمؿ وم٘مد طمًٜم٦م يراه٤م

 اإِلؾْمالمَ  ًَمُٙمؿُ  َوَرِوٞم٧ُم  ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم  ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ : ﴿وشمٕم٤ممم

 يٙمقن ومال اهلل إمم سمف يت٘مرب: أي ديٜم٤ًم، يقُمئذ يٙمـ مل ومام: ُم٤مًمؽ ىم٤مل [3:اح٤مئدة﴾ ]ِديٜم٤ًم

 ؿم٠من هق هذا يم٤من إذا أوهل٤م، سمف صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح وٓ ديٜم٤ًم، اًمٞمقم

 شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب يريدون أهنؿ ؿم٠مهن٤م وهق احلًٜم٦م، سم٤مًمٌدقم٦م يًٛمقهن٤م اًمتل اًمٌدقم٦م

 اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م ُم٤م: اًم٘م٤مئؾ ط اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م قمغم زي٤مدة هب٤م وشمٕم٤ممم

 قمٜمف، وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ

 أتؿ ىمد اهلل دام ُم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم ًمٚمت٘مرب ؾمٌٞماًل  حمدصم٦م ٓخت٤مذ جم٤مل ٓ: إًذا

 قمـ آظمتالف يمؾ خيتٚمػ ومِم٠مهن٤م اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م أُم٤م ًمديٜمف، سم٢ميمامًمف قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٕمٛم٦م

د اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م اعمزقمقُم٦م، احلًٜم٦م اًمٌدقم٦م  اعمٙم٤من ي٘متْمٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ختٗمٞمػ هب٤م يرا

 .اإلؾمالم ي٘مره٤م اًمزُم٤من أو

ئ٥م ووع ذقمٞم٦م اًمِم٤مـمٌل ي١ميمد اعمج٤مل هذا ذم ئ٥م قمـ ختتٚمػ ضا  اًمتل اًميا

 ًمٚمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمًدا اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد يمؾ ذم ٟم٘مؾ مل إن يمثػم ذم ُمٓمردة ىمقاٟملم اًمٞمقم اختذت

 اًميورة ُمـ ومٙم٤من ،ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ُمـ اهلل ُمٜمٝم٩م ُمـ طمرُمقا  اًمذيـ

 ظم٤مص٦م ُمٜم٤مه٩م هلؿ يْمٕمقا  أن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب هدي ُمـ اعمحروُملم هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أنزل سمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أهمٜم٤مهؿ وم٘مد اعمًٚمٛمقن أُم٤م ُمِم٤ميمٚمٝمؿ، ومٞمٝم٤م يٕم٤مجلقن وىمقاٟملم

 أن ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز ومال ًمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل هلؿ سملم وسمام اًمٙمت٤مب، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ

ٌِْدًُمقنَ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ومٞمٝمؿ ومٞمحؼ سم٤مًمنميٕم٦م اًم٘مقاٟملم يًتٌدًمقا  َت ًْ  اًمَِّذي َأتَ

ئ٥م شمتخذ أن أبًدا جيقز ٓ [17:اًمٌ٘مرة﴾ ]ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ   صم٤مسمت٦م ىمقاٟملم اًميا

 .اًمدهر أبد اًمًامء ُمـ ُمٜمزًم٦م ذيٕم٦م يم٠مهن٤م

 ُمٕمٞمٜم٦م فمروف طمدود ذم هل اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م شمٗمروٝم٤م أن جيقز اًمتل اًميي٦ٌم وإٟمام

 إذا: اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم سمف ضم٤مء اًمذي هق اعمث٤مل هذا أن وأفمـ ُمثاًل، اًمدوًم٦م سمتٚمؽ حتٞمط



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اًميا

 ُم٤م اح٤مل ُمـ اًمدوًم٦م ظمزيٜم٦م ذم هٜم٤مك يٙمـ ومل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ سمٚمدة ُمثاًل  هقمج٧م

 هذه ُمثؾ ذم اعمًٚمٛملم، أقمداء ُمـ اهلجقم ذًمؽ ًمدومع اجلٞمقش هتٞمئ٦م سمقاضم٥م ي٘مقم

ئ٥م اًمدوًم٦م شمٗمرض اًمٔمروف  أن اًم٘مدرة ُمـ قمٜمدهؿ ُمٕمٞمٜملم أؿمخ٤مص وقمغم ُمٕمٞمٜم٦م ضا

 وذيٕم٦م ٓزُم٦م ضي٦ٌم اًميي٦ٌم هذه شمّمٌح ٓ وًمٙمـ قمٚمٞمٝمؿ، ومرض ُم٤م يدومٕمقا 

 قمـ دومع وم٢مذا اًمٙم٤مومر، هجقم وهق اًمٕم٤مرض اًم٥ًٌم زال وم٢مذا آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤م يمام ُمًت٘مرة

ئ٥م أؾم٘مٓم٧م اإلؾمالم سمالد .. اًميي٦ٌم شمٚمؽ أوضم٥م ُم٤م ٕن اعمًٚمٛملم: قمـ اًميا

 اًمٕمٚم٦م ُمع يدور اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام واحلٙمؿ زال ىمد اًميي٦ٌم شمٚمؽ أوضم٥م اًمذي اًم٥ًٌم

 شمزول: وم٢مًذا زال، ىمد اًمٗمريْم٦م شمٚمؽ أوضم٥م اًمذي اًم٥ًٌم أو وم٤مًمٕمٚم٦م وقمدًُم٤م، وضمقًدا

 .اًميي٦ٌم هذه سمزواهل٤م

ئ٥م هٜم٤مك ًمٞمس: اًم١ًمال ذاك ضمقاب إًذا سم٤مظمتّم٤مر  اإلؾمالم ذم ىمقاٟملم شمتخذ ضا

ئ٥م شمٗمرض أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمدوًم٦م يٛمٙمـ وإٟمام  زاًم٧م وم٢مذا ظم٤مص٦م ًمٔمروف ُمٕمٞمٜم٦م ضا

 .زاًم٧م

   (11:17:11/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 حرام؟ افرضائى دؾع فعدم آحتقول هؾ

ئ٥م دومع ًمٕمدم آطمتٞم٤مل هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  طمرام؟ اًميا

 ٟمرى يمٜم٤م إذا أظمرى ضمٝم٦م وُمـ اًمنميٕم٦م، ؾمٌؾ ُمـ ًمٞمس ؿمؽ سمال آطمتٞم٤مل :اًمِمٞمخ

ئ٥م أن ُمْم٧م ضمٚم٦ًم ذم ذيمرٟم٤م يمام  ٓ وًمٙمـ شمنمع ٓ أهن٤م اإلؾمالم ذم إصؾ اًميا

 وصٛم٦م يٙمقن هذا ؾمٚمقيمف يم٤من إذا اًم٘م٤مئؿ ًمٚمٜمٔم٤مم خم٤مًمٗم٦م ؾمٌاًل  يًٚمؽ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز

 إؾمٚمقب هذا ٟمرى ٓ ومٚمٝمذا اًمديـ، ذات إمم سم٤مًمت٤مزم شمٜمت٘مؾ اًمقصٛم٦م هذه اعمتديٜملم، ذم

ئ٥م، ُمـ اًمتخٚمص ذم  اهلل ينمقمف مل رء وومرض فمٚمؿ ومٝمل إصؾ ذم أُم٤م اًميا

 أو اًمديـ يّم٤مب ٓ سمٓمري٘م٦م ذًمؽ ُمـ يتخٚمص أن اعمًٚمؿ اؾمتٓم٤مع وم٢مذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك

 .ومال وإٓ ومج٤مز سمقصٛم٦م اًمديـ أهؾ إىمؾ قمغم

 (11:57:37/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



ئ٥م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 أن بدظقى حؼ بدون أمقال أخذ دم احلؽقمي ظذ افتحويؾ

 ـذفؽ حؼ دون أمقآً  ادسؾؿغ ظذ تػرض احلؽقمي

 ـوفرضائى

 سمٕمض ُمـ شم٠مظمذ احلٙمقُم٦م أن: ظمالصتف رأج٤م حيٛمٚمقن أن٤مس هٜم٤مك ؿمٞمخٜم٤م، :اًم٤ًمئؾ

ئ٥م ُمٙمقس اعمًٚمٛملم  هذه اؾمؽمداد زم جيقز هؾ اًم١ًمال أطمٞم٤مٟم٤م احل٘مقق، وأيمؾ وضا

 ضر؟ يٚمح٘مٜمل أٓ وٛمٜم٧م ُمثال إذا إُمقال،

 اؾمؽمداد؟ يٕمٜمل يمٞمػ اؾمؽمداد :اًمِمٞمخ

 .ُمثالً  سم٤مًمتح٤ميؾ :اًم٤ًمئؾ

 أن شمًتٓمٞمع ومٝمؾ شمٕمٜمٞمف، اًمذي آؾمؽمداد أومٝمؿ ٓ ُمٕمٚمٞمش، ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل؟ شميب

  ُمثال أن٤م ٟم٘مقل طمٙمقُمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم ذم احلٙمقُم٦م ذم ُمقفمٗملم ُمثال هٜم٤مك رسمام :اًم٤ًمئؾ

 ؾمتٔمٚمٛمٜمل احلٙمقُم٦م ٕن ُم٤مل: ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م وآظمذ قمٛمؾ سمٖمػم زائدة دوام ؾم٤مقم٤مت زم سمًجؾ

 اًم٤ٌمب؟ هذا ذم اإلٟم٤ًمن هذا قمغم ٟمرد ُم٤مذا ئمٚمٛمٜمل، اًمرئٞمس أو اًمًٚمٓم٦م ُمدير أو

 وآظمر  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل إمم ُمرومقع صحٞمح سمحدي٨م يٙمقن اًمرد :اًمِمٞمخ

 .ُمرومققم٤مً  وروي قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد قمغم ُمقىمقف

 َأدِ » ىمقًمف ومٝمق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمـ صحٞمح٤مً  اعمرومقع احلدي٨م أُم٤م 

 يم٤من وإن وهذا ظم٤مٟمؽ، ُمـ ختـ ٓش ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م

 وىمد اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم خيٗمك ىمد رء إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ سحي٦م، دًٓمتف

 ُمـ يدقمٞمف ُم٤م اؾمؽمداده ُمٜم٤مؾم٦ٌم يتخذ اًمِمٞمٓم٤من وًمٙمـ اًمٜم٤مس، ًمٌٕمض فم٤مهًرا  يٙمقن

 ومٞمقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من يًتٖمٚمف ىمد ومرًدا، أو ؿمٕم٤ٌمً  أو طمٙمقُم٦م يم٤من ؾمقاء فم٤معمف ُمـ احلؼ

 سمتًٕم٦م ُمثال ُمٔمٚمقم ديٜم٤مر سمامئ٦م ًمٞمس وهق ديٜم٤مر سمامئ٦م ُمثال ُمٔمٚمقم أن٧م أنؽ: إًمٞمف

قمل ومحٞمٜمام احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م شم٘مريٌل ُمث٤مل هذا ديٜم٤مر، زي٤مدة..وشمًٕملم ع يدَّ  ومالٟم٤مً  أن ُم٤م ُُمدَّ



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   755   اًميا

قمٞمف، اًمذي سم٤معم٘مدار فمٚمٛمف أنف قمغم اًمِم٤مهد وُمـ فمٚمٛمف، أنف قمغم اًمِم٤مهد ُمـ فمٚمٛمٜمل  يدَّ

 احلؼ اؾمؽمداد سمدقمقة سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال ًمٞم٠ميمؾ سم٤مسًم٤م ٟمٗمًف قمغم يٗمتح هٜم٤م ُمـ

 .اعمٝمْمقم

 أدِ » اًمٗم٤موٚم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمنميٕم٦م أبقاب ُمـ سم٤مب وهق اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب ُمـ ًمذًمؽ 

 ش.ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م

 قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ يمالم روائع ُمـ ومٝمق اعمقىمقف احلدي٨م أُم٤م 

ٜم٤ّم، اًمٜم٤مس أطمًـ إن شم٘مقًمقن إُمٕم٦م، شمٙمقٟمقا  ٓ: »وم٘م٤مل أصح٤مسمف ٟمّمح طمٞم٨م ًَ  وإن أطَم

 ومال أؾم٤مؤوا وإن حتًٜمقا  أن أطمًٜمقا  إن أنٗمًٙمؿ، وـمٜمقا  وًمٙمـ فمٚمٛمٜم٤م، أؾم٤مؤوا

 .شمٔمٚمٛمقا  ومال أؾم٤مؤوا وإنش شمٔمٚمٛمقا 

  (11:  71:  31/ 713/واًمٜمقر اهلدى)

  افرضائى دؾع فعدم احلؽقمي ظذ افتحوُيؾ

ئ٥م قمٛمٚمٞم٦م ذم احلٙمقُم٦م قمغم اًمتح٤مُيؾ ذم رأجٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  سم٤مًمتزوير؟ اًميا

 ٟمًتحي أن جي٥م: أوًٓ  ٟم٤مدرة، شمٙمقن رسمام طم٤مًم٦م ذم إٓ ضم٤مئزاً  ٟمراه ٓ :اًمِمٞمخ

ئ٥م أن وهل أقمت٘مده٤م، أن٤م طم٘مٞم٘م٦م  ىمد اًمتحريؿ، ذم واطمده سمٛمث٤مسم٦م ًمٞم٧ًم يُمّٚمٝم٤م اًميا

ئ٥م ُمـ يمثػم يٙمقن ئ٥م ًمٙمـ إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ُمٙمقس، يٕمٜمل اًميا  ضا

 .إُم٦م طمٞم٤مة ًمت٘مقيؿ ُمٜمٝم٤م سمد ٓ آظمرى

ئ٥م: ُمثالً    احل٘مٞم٘م٦م هذه اؾمتحيٟم٤م وم٢مذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمُٓمُرق شمٕمٌٞمد ٕضمؾ ضا

ئ٥م ُمـ ٟمقع قمغم اطمتٚمٜم٤م إذا سم٠منف ومّٙمرٟم٤م صمؿ: أوًٓ   ٓ اًمذي اًمٜمقع ُمـ ًمٞم٧ًم اًمتل اًميا

 اعمٙمقس، ُمـ اًمٜمقع هذا ذم ي٘م٤مل أن ومُٞمٛمٙمـ ذًمؽ، قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م ومرض ُمـ ًمألُم٦م سمد

 إذا ٕن٦م أُمره، يٜمٙمِمػ أن اًمدوًم٦م قمغم اعمحت٤مل اعمًٚمؿ ي٠مُمـ أن سمنمط آطمتٞم٤مل جيقز

 .قم٘مٞمدشمف وذم ديٜمف ذم ـمٕمـ أُمره اٟمٙمِمػ

  (11: 58: 17/ 573/ واًمٜمقر اهلدى)



ئ٥م   753 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 افرضائى أخذ حؽؿ

ئ٥م هؾ: اًم١ًمال  طمالل؟ اًميا

ئ٥م :اًمِمٞمخ ئ٥م وومرض اإلؾمالم، ذم جيقز ٓ مم٤م وهل ُمٙمقس، هل اًميا  اًميا

 احلقادث ُمـ طم٤مدصم٦م شمٙمقن وُمتك اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ىم٤مقمدة ًمٗمٝمؿ ص٤مًمح ُمث٤مل هق

 .هب٤م اًمتٛمًؽ وجيقز شمٌٜمِٞمٝم٤م جيقز ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م

 قمٛمقم ي١ميمد وهق شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ يمالُم٤مً  اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ىمرأت ُم٤م أطمًـ 

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 وأنف طمقادث، ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمد حيدث ىمد ح٤م ًمتٗمّمٞمؾ هٜم٤م شمٕمرض 

 .ومٞمٝم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد وإٟمام والًم٦م، سمدقم٦م سم٠مهن٤م يمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـٓ 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمد ومٞمام أطمدث ُم٤م: ي٘مقل ضمدًا، رائع شمٗمّمٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ هذا 

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم ىم٤مئامً  يم٤من قمٚمٞمف اعم٘متيض اإلطمداث، ذاك قمغم اًمداومع يم٤من إن يٜمٔمر اًمًالم

ٜمّٝم٤م مل هق صمؿ ،ط ًُ  وؾمٞمٚم٦م احل٤مدث ذًمؽ ٟمتخذ أن ٟمحـ ًمٜم٤م جيقز ومال ًمٚمٜم٤مس، َي

 ٓ يمام ،ط اهلل رؾمقل ًمًٜمٝم٤م ُمنموقم٦م يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م ذقمٞم٦م: ُمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ

 .هب٤م اًمتذيمػم إمم طم٤مضم٦م ٓ يم٤مُمٚم٦م اًمنميٕم٦م سم٠من اعمٕمرووم٦م اًم٘م٤مقمدة ُمـ خيٗمك

 اعم٘متيض أن إٓ ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م حي٘مؼ وهق طمدث، اًمذي احل٤مدث يم٤من إن أُم٤م

 إطمداث قمغم اًمداومع يم٤من إن: ٟمٜمٔمر: ي٘مقل هٜم٤م ،ط اًمرؾمقل زُمـ ذم يٙمـ مل ًمذًمؽ

 ضمقاٟم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ اًمتل احل٤مدصم٦م هذه

 اًمتل اًمٖم٤مي٦م شمٚمؽ ًمتح٘مٞمؼ وؾمٞمٚم٦مً  وضمٕمٚمقه اعمحدث هبذا وم٘م٤مُمقا  شمٓمٌٞم٘مٝم٤م، ذم اًمنميٕم٦م

 شمٚمؽ شمتح٘مؼ مل اعمًٚمٛمقن أمهٚمٝم٤م ومٚمام ُمنموقم٦م، وؾم٤مئؾ هل٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ضمٕمؾ

 ٓ والًم٦م هذه: ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م اعمنموقم٦م، اًمقؾم٤مئؾ شمٚمؽ قمـ سمديالً  وم٠موضمدوا اعمّمٚمح٦م،

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمٛمقم ذم وشمدظمؾ هب٤م، اًمتٛمًؽ جيقز

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   755   اًميا

 ومل اًمًالم، قمٚمٞمف قمٝمده ذم ىم٤مئامً  يٙمـ مل واعم٘متيض طمدث، احل٤مدث يم٤من إن أُم٤م

 ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ احل٤مدصم٦م: هذه إطمداث ذم اًم٥ًٌم هق اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم يٙمـ

 ُمـ ؾمٌؼ ح٤م ُم٤م، خم٤مًمٗم٦مٍ  دون ذقمٞم٦م، ُمّمٚمح٦مً  حت٘مؼ ٕهن٤م هب٤م: إظمذ جيقز اًمتل ومٝمل

 : اًمٜمققملم

ـّ  ُم٤م واًمرؾمقل اًمرؾمقل، قمٝمد ذم ىم٤مئامً  يم٤من اعم٘متيض: إول اًمٜمقع  ومٝمذا ذًمؽ، ؾم

 شم٘مّمػم هق اًم٥ًٌم ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمد وضمد اعم٘متيض أو ظمالف،

 .اعمًٚمٛملم

 ومٞمجقز ُمرؾمٚم٦م، ُمّمٚمح٦م ُيـَحِ٘مؼ وهق ذاك، وٓ هذا يٙمـ مل إذا اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع أُم٤م 

 .ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ شمٌٜمِل

ئ٥م طمٙمؿ ذم اجلقاب ٟم٠مظمذ أن اؾمتٓمٕمٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا قمرومٜم٤م وم٢مذا   ذم اًميا

 .اإلؾمالم

ئ٥م هذه أن ؿمؽ ٓ  رء ُمع ًمألُم٦م، ُمّم٤مًمح حت٘مٞمؼ هب٤م ي٘مّمد شُمٗمرض اًمتل اًميا

ئ٥م هذه ُمـ يمثػماً  ٕن اًمتٕمٌػم: ذم اًمت٤ًمُمح ُمـ  شمٍمف إُم٦م، يي ومٞمام شُمٍْمف اًميا

 .ذًمؽ وٟمحق اح٤مل وإو٤مقم٦م إهاف ومٞمف ومٞمام إىمؾ قمغم

ئ٥م هذه: ومٜم٘مقل   إٓ اعمًٚمٛم٦م، اًمِمٕمقب قمغم ومروٝم٤م ُمـ ىَمٜمَّٜمٝم٤م أو ؾمٜمَّٝم٤م ُم٤م اًميا

 هل واًمتل اإلؾمالم، ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ؾمٜمٝم٤م اًمتل اًمتنميٕم٤مت قمـ أقمروقا  طمٞمٜمام

 .اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ظمزيٜم٦م ذم إُمقال ًمتٙمديس ؾم٥ٌم

 اح٤مل، ُمـ اح٤مل سمٞمقت ظمٚم٧م اعمنموقم٦م، اًمقؾم٤مئؾ هذه قمـ احلٙم٤مم أقمرض ومٚمام 

 يٗمٕمٚمقن؟ ومامذا

ئ٥م، شمٚمؽ قمٜمدهؿ ُمـ ؾمٜمُّقا  ؾ وًمذًمؽ دمقز: ٓ وهل ُُمُٙمقس ومٝمل اًميا  ذم ُيَٗمّمَّ

ئ٥م، ظمّمقص : اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذمش اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم» ُيَٗمِّمؾ اًميا

ئ٥م، هذه طمقل طمًٜم٤مً  شمٗمّمٞمالً  اًمٙمالم يٗمِّمؾش آقمتّم٤مم»  ًمٚمقازم جيقز: ومٞم٘مقل اًميا

ئ٥م يٗمرض أن اعمًٚمؿ واحل٤ميمؿ  يٗمل ٓ ـم٤مرئ٦مٍ  ُمِمٚمٙم٦مٍ  حلؾ اعمًٚمؿ، اًمِمٕم٥م قمغم ضا



ئ٥م   755 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 أن احل٤ميمؿ ًمٚمقازم قزجي ومحٞمٜمئذٍ  اعمِمٙمٚم٦م، هذه حلؾ اح٤مل ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م ذم ُم٤م

 زاًم٧م ُم٤م وم٢مذا اًمٓم٤مرئ٦م، اعمِمٙمٚم٦م قمغم ًمٚم٘مْم٤مء وسم٤مضمتٝم٤مده: قمٜمده ُمـ ومريْم٦م يٗمرض

ئ٥م هذه زاًم٧م اعمِمٙمٚم٦م  .اًميا

ئ٥م قمٚمٞمٜم٤م ضم٤مء ؾمٜمتلم ذم ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م حمؾ قمٜمدٟم٤م يم٤من :اًم٤ًمئؾ  أخػ قمنم اصمٜم٤م ضا

 أتقؾمؾ  أن يٛمٙمـ وم٠من٤م اًمٜمّمػ، إمم شمّمؾ ٓ أرسم٤مطمف شمّمؾ ٓ اعمحؾ طملم ذم ضمٜمٞمف،

 هذا؟ جيقز ومٝمؾ إىمؾ، سم٤مًمٔمٚمؿ إيمؼم اًمٔمٚمؿ دومع ضمٜمٞمف ُمٞمتلم أو ضمٜمٞمف ُم٤مئ٦م سمدومع

 أن جي٥م ًمٙمـ سم٤مٕصٖمر، إيمؼم اًمنم دومع هذا، ٟم٘مقل هذا، ٟم٘مقل ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 رسمف وسملم سمٞمٜمف أُم٤م واإلؾمالم، اًمديـ ومٞمٛمس إُمر يٜمتنم ٓ آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف ُم٤م يراقمك

 .ومٞمجقز

 (. :..7:  55/ 31/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾدوفي افرضائى دؾع حؽؿ

ئ٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال ئ٥م احل٤مزم، زُمٜمٜم٤م ذم ذقم٤مً  دمقز هؾ واعمٙمس، ًمٚميا  اًميا

 ذقم٤ًم؟ دمقز هؾ احلٙمقُم٦م، ُمٜم٤م ي٠مظمذوه٤م اًمتل واعمٙمس

 ٟمدومٕمٝم٤م، أن جيقز هؾ شم٘مّمد ُم٤م أن٧م ٕنؽ واوح: ًمٞمس ؾم١ماًمؽ أفمـ :اًمِمٞمخ

 شميهب٤م؟ أن هل٤م جيقز اًمدوًم٦م هؾ: شم٘مّمد

 قمٚمٞمٜم٤م؟ وُمِرَو٧م إن ٟمدومٕمٝم٤م أن جيقز هؾ: أىمّمد :اًم٤ًمئؾ

ٜم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ ًَّ ، أبٞم٧م ًمٙمـ ومٞمؽ، فمٜمل طَم  شمدومٕمٝم٤م؟ ٓ أن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ هؾ قمكمَّ

 إصمؿ؟ قمكم هؾ سم٢مُمٙم٤مين يم٤من وإذا :اًم٤ًمئؾ

 شمدومٕمٝم٤م؟ أَّٓ  سم٢مُمٙم٤مٟمؽ هؾ يم٤من، وإذا ًمٞمس زم، اؾمٛمح ٓ، :اًمِمٞمخ

 .أؾم٠مخف أن ُأريد يمٜم٧م اًمذي ؾم١مازم هذا :اًم٤ًمئؾ

ت اًمٔم٤مهر ُّيديؽ، اهلل :اًمِمٞمخ  ...ُمـ إًمٞمؽ اًمٕمدوى َهَ



ئ٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   751   اًميا

 سم٢مُمٙم٤مين؟ ًمٞمس :اًم٤ًمئؾ

ش ىم٤مئامً  َصِؾ : »اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم رأجؽ ُم٤م سم٢مُمٙم٤مٟمؽ، ًمٞمس يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 ىم٤مئاًم؟ أصكم هؾ شم٠ًمل ومٝمؾ ىم٤مئاًم، شمّمكم أن شمًتٓمٞمع ٓ وأن٧م

 .ـمٌٕم٤مً  :اًم٤ًمئؾ

 ...أجْم٤مً  هذا :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م إصمؿ قمكمَّ  يؽمشم٥م اؾمتٓمٕم٧ُم  إن: اًم١ًمال ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 واًمٖمدر واًمٖمش سم٤مًمدوسمٚم٦م أُم٤م ضم٤مئز، ومٝمق أطمًـ هل سم٤مًمتل اؾمتٓمٕم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال واًمٙمذب

 (11: 85: 31/ 585/ واًمٜمقر اهلدى)

 افدخؾ رضيبي حؽؿ

 .اًمدظمؾ ضي٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م: اعمٚم٘مل

 سم٤مهل٤م؟ ُم٤م اًمدظمؾ ضي٦ٌم :اًمِمٞمخ

 أظمذه٤م؟ ًمٚمدوًم٦م حيؼ ٓ أنف ذطمتف اًمذي اعمٕمٜمك ًمٜمٗمس شم٠ميت هؾ: اعمٚم٘مل

ئ٥م، يمؾ ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ ئ٥م يمؾ اًميا . ذقمٞم٦م همػم اؾمتثٜم٤مء سمدون اًمٞمقم اًميا

ٌَّؼ طمٞمٜمام ُمتك؟ ذقمٞم٤مً  ُم٤م يقُم٤مً  سمٕمْمٝم٤م يّمٌح أن يٛمٙمـ  ضم٤ٌمي٦م ذم اإلؾمالم ٟمٔم٤مم ُيَٓم

 سمخ٤مص٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٕمٝمقد يمؾ ذم اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م أن شمٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  وأفمـ إُمقال،

 ذم وووٕمٝم٤م إُمقال جلٛمع ُمٕمروف ٟمٔم٤مم هٜم٤مك يم٤من واًمث٤مًم٨م، واًمث٤مين إول اًمٕمٝمد ذم

 اًمريم٤مز أُمقال إوىم٤مف، أُمقال اًمزيم٤مة، أُمقال: قم٤مُم٦م سمّمقرة وهل اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م

 .اًمخ ُمثال،



ئ٥م   757 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًميا

 مجع قمـ اًمٜمٔمر سوم٧م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدول يمؾ: ٟم٘مؾ مل إن اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول وم٠ميمثر

 هل يم٤مومرة أورسمٞم٦م سمٓمرق اًمٓمرق هذه قمـ واؾمتٕم٤مو٧م اعمنموقم٦م، سم٤مًمٓمرق إُمقال

ئ٥م شمًٛمك اًمتل  .سم٤مًميا

ئ٥م وهذه   اًمدظمؾ ضي٦ٌم ُمٜمٝم٤م ضمدًا، يمثػمة أضمٜم٤مس يٕمٜمل هل٤م شمٕمٚمٛمقن يمام اًميا

 هبذه إُمقال مجع ـمري٘م٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول ُمـ دوًم٦م شمٕمٙمس ومٞمقم قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل اًمتل

 ُم٤م أُمقال قمٜمده٤م يتجٛمع سمٞمّمػم اًمنمقمٞم٦م، اًمٓمرق إمم  وشمرضمع اًمٞمقم، اًمٕمٍمي٦م اًمٓمري٘م٦م

 شمٍمف وٓ اًمنمقمٞم٦م، اًمٓمري٘م٦م قمغم أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وشمٍمف ظمزيٜمتٝم٤م، ذم اهلل ؿم٤مء

 وأن٧م اعمٚمؽ ُمـ اعمقفمٗملم ُمـ سمٓم٤مئٗم٦م شمتٕمٚمؼ وشمرف سمذخ ُمـ أؿمٞم٤مء وقمغم اعمالهل قمغم

 اًمٓمرق ذم يٙمقن يمذًمؽ اًمٍمف و اعمنموقم٦م، سم٤مًمٓمرق يٙمقن وم٤مجلٛمع ٟم٤مزل،

 ُمثالً  قم٤مرض هل٤م قمرض صمؿ اًمدوًم٦م، ظمزيٜم٦م ذم إُمقال هذه ومتجٛمٕم٧م اعمنموقم٦م،

 ومٜمٔمرت هم٤مدر، قمدو ص٤مئٚم٦م ًمدومع أو اعمًٚمؿ، اًمِمٕم٥م ًمٗم٤مئدة ضوري سمٛمنموع ًمٚم٘مٞم٤مم

 هذا أو اإلصالح سمذاك ًمٚم٘مٞم٤مم يٙمٗمل ُم٤م إُمقال ُمـ اخلزيٜم٦م ذم دمد ومٚمؿ اًمدوًم٦م

 اًميي٦ٌم ُمش إهمٜمٞم٤مء أُمقال ُمع شمتٜم٤مؾم٥م ومريْم٦م شمٗمرض طمٞمٜمئذٍ  اًمدوم٤مع،

ئ٥م ومرض إمم شمٚمج٠م أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م يٛمٙمـ طمٞمٜمئذٍ ..اعم٘مٓمققم٦م  اًمنمط هبذا ضا

 اًمًٜملم، ُمر قمغم ٓزُم٦م شمّمٌح وٓ أوًٓ، اًمٖمٜمك طم٥ًم قمغم ُمتٗم٤موشم٦م سمٜم٥ًم إول،

 . ومال وإٓ اًميي٦ٌم، هذه وضمدت اعمّمٚمح٦م وضمدت ُم٤م وإٟمام

 إمم اعمقضمف -وضمؾ قمز- اهلل ىمقل ومٞمٝمؿ صدق إؾمػ ُمع احلّٙم٤مم ومٝم١مٓء

ٌِْدًُمقنَ : ﴿اًمٞمٝمقد َت ًْ  اؾمتٌدًمقا  ومٝمؿ ،[17:اًمٌ٘مرة﴾ ]ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

ئ٥م  يم٤من ؾمٞمٙمقن ُمش إُمر، قم٤مىم٦ٌم ؾمٞمٙمقن ؿمؽ سمال وهذا سم٤مًمنميٕم٦م، سم٠مجش، اًميا

 وهؿ إُمؿ أذل قمغم طمتك واهلقان اًمذل ُمـ اعمًٚمٛملم أص٤مب مم٤م شمرون ُم٤م إُمر قم٤مىم٦ٌم

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم اعمًتٕم٤من، واهلل اًمٞمٝمقد،

  (11:  38: 55/   595/  واًمٜمقر اهلدى) 





 اإلجيار





 717 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اإلجي٤مر 

ره أن حمالً  اشتلجر دـ جيقز هؾ  فغره ُيَمجِّ

 ًمٖمػمه؟ ي١مضمره أن حمالً  اؾمت٠مضمر ُمـ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .ًمٖمػمه ي١مضمره أن جيقز هؾ ُمٙم٤مًٟم٤م، أو سمٞمًت٤م اؾمت٠مضمروا :ُمداظمٚم٦م

ض هؾ ُمًت٠مضمر هق ُُمَٗمّقض، هق هؾ: أوًٓ  :اًمِمٞمخ   سم٤مإلجي٤مر؟ ُمٗمقَّ

 .اعم١مضمر وسملم سمٞمٜمف آشمٗم٤مق طم٥ًم :اجلقاب

ض همػم إٟمف: اجلقاب :ُمداظمٚم٦م  .شمٗمقيض ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل اًمٕم٤مدة هٙمذا ُُمَٗمقَّ

 .ًمٚمٛم١مضمريـ اعمًت٠مضمريـ فمٚمؿ ُمـ هذا سمٞمجقز، ُم٤م :اًمِمٞمخ

  (11:  11: 11/ 735/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أكف ويرى صقئوً  مرتبف دم يزيدوا ومل افديـور شعر كزل مقطػ

 ٓ فؽـف يستلجره افذي ادسؽـ إجيور ؿقؿي يزيد أن ظؾقف يـبغل

 يزيد ٓ مرتبف ٕن يستطقع

 ُمـ ُمًت٠مضمر يمرضمؾ أن٤م واوح٦م، ُم٠ًمخ٦م ذيمرت ًمٚمديٜم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م: اًم١ًمال

ُم٤مً  أرى ٟم٤مزل، سم٤مقمت٤ٌمره اًمديٜم٤مر ؾمٕمر أن ؾمٜمقات، صمالث  أرومع أن قمكمَّ  ًمزا

 .أومٕمؾ ُم٤م أين جيؼمين اًمقاىمع ًمٙمـ..اًمًٕمر

 ح٤مذا؟ :اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم ئمؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م آظمذ يمٛمقفمػ أن٤م ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 أزيد، سمِّدي يمٞمػ رء، زاد ُم٤م راشمٌل زاد ُم٤م قمٚمٞمف، هل ُم٤م قمغم فمٚم٧م ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م

 أتٍمف؟ سمِّدي يمٞمػ
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 فمٚمٛمٜم٤م، فمٚمٛمقا  وإن أطمًٜم٤َّم، اًمٜم٤مس أطمًـ إن: شم٘مقًمقن إُمٕم٦م، شمٙمقٟمقا  ٓ» :اًمِمٞمخ

، أن أطمًٜمقا  إن أنٗمًٙمؿ، َوـِمٜمقا  وًمٙمـ  ش.شمٔمٚمٛمقا  ومال أؾم٤مؤوا وإن حتًٜمقا

 ُمٕمٚمٛمؽ ٕنف ًمف: فم٤ممل أنؽ شمِمٝمد أن٧م داره، ذم ؾم٤ميمـ أن٧م اًمذي اًمرضمؾ هذا

 شمٔمٚمٛمف؟ أن٧م ٓزم أن٧م، ئمٚمٛمؽ

 .سمف أذم أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

سًم٤م؟ أقمٓمٞمٜمل :اًمِمٞمخ  ضمقا

 ُُم١َمضِمرك؟ شمٔمٚمؿ أن٧م سمِّدك فم٤معمؽ، ُمٕمٚمٛمؽ ٕن 

 .ـمٌٕم٤مً  ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .أؾمتٓمٞمع ٓ ُمقوقع وُٟمٕم٤مًم٩م ٟم٘مقل، ٟم٠ميت :اًمِمٞمخ

 ُمع اًمٞمقم، إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اًمٞمقم: اخلٞم٤مزم اإلؾمالُمل اًمتٕم٤مُُمؾ هٜم٤م،

 هذه سم٥ًٌم ؿم٤مقمر أن٤م أظمل ي٤م: ًمف شم٘مقل اًمدار، ص٤مطم٥م اعم١مضِمر قمٜمد شم٠ميت أنؽ إؾمػ

 احل٘مٞم٘م٦م أن٤م ًمٙمـ ُمْم٤مقمٗم٦م، ؿمٝمري٦م أضمرة ُمٜمل شمًتحؼ أنؽ اًمديٜم٤مر، ٟمزول ُمـ إزُم٦م

 اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م طمؾ، قمٜمدك هؾ ًمؽ، ُأَووِمٞمٝم٤م أن أؾمتٓمٞمع ٓ أين أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ ؿم٤مقمر

 ؿمقف: ًمؽ وي٘مقل ُمٕمؽ، ؾمٞمتٜم٤مزل هذا، اًمٕمرض يًٛمع قمٜمدُم٤م اًمٜم٤مس، أبخؾ يم٤من ًمق

ٜمَك اًمّمقرة هذه ىمٌالن، أن٤م شمدومٕمف واًمذي حل٤مًمؽ،... أن٧م أظمل ي٤م ًْ  شمٜم٤مؾمٌؽ اًمتل احلُ

: ًمؽ وي٘مقل قمٚمٞمؽ، ويت٘مقى اًمرضمؾ يًت٠مؾمد ٟمتّمقر ممٙمـ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم ُمثالً  أن٧م

 .ديٜم٤مر ُم٤مئتلم أريدهؿ ؿمٝمري، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يم٤من إضمر سمْمٕمػ إٓ أرى ٓ أن٤م ٓ،

 واهلل أؾمتٓمٞمع، ٓ أن٤م: ًمف شم٘مقل أن إُم٤م: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م ًمؽ أن٧م احل٤مًم٦م هذه ذم 

 ضمديد ُمـ داًرا ؾم٠مؾمت٠مضمر ؿمٝمريـ، ؿمٝمر.. مجٕمتلم مجٕم٦م وأُمٝمٚمٜمل دارك، ذم ًمؽ ي٤ٌمرك

 ُمع شُمَقوِمٞمف أن اؾمتٓم٤مقم٦م قمٜمدك أنف شمالطمظ أن٧م أو َُمْقِردي، وُمع ُمٕم٤مر ُمع شمتٜم٤مؾم٥م

 .يٕمٜمل ديـ قمٚمٞمف ؾمتتٗم٘مقا  اًمذي هذا اًمٗمرق هذا اًمزُمـ،
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 ُأقم٤مًم٩م ٓ، ُُم١َمضِمري، أفمٚمؿ أن٤م ُمٕمٚمٛمل فمٚمٛمٜمل ُمثٚمام: ٟم٘مقل أن احلؾ ًمٞمس: وم٢مذاً 

 يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن رايض: يٙمقن طمتك اًمٓمرق، ُمـ سمٓمري٘م٦م ُمٕمف اعمقوقع

 ش.ٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل حيؾ ٓ: »ي٘مقل

ؾمػ ُمع- اًمٞمقم  اصمٜملم، أو واطمد ُمٜمٝمؿ اؾمتثٜمل ُم٤مئ٦م اًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م إذا اًمٜم٤مس يمؾ -ٕا

٦ٌم، هبذه وهٙمذا ظمريـ طم٘مقق يراقمقا  ٓ اًمًٜم  ؾمٜم٦م قمنميـ ُمـ سمٞم٧م ذم ؾم٤ميمـ اًمذي أبداً، ٔا

ن إمم يدومٕمقن زاًمقا  ُم٤م ديٜم٤مر، وقمنميـ ومخ٦ًم ديٜم٤مر سمخٛمًلم  هذا ديٜم٤مًرا، وقمنميـ مخ٦ًم ٔا

٦ٌم طمٙمٞمٜم٤م ُمثٚمام ُوِوع ضُْمرة هبذه شمرى اعم١َُمضّمر، حمؾ أن٧م طم٤مًمؽ وع اًم٤ًمسمؼ، ًمٚمديـ سم٤مًمًٜم  ٕا

 .ٟمٗمًؽ ُمـ اًمٜم٤مس اٟمّمػ: إذاً  ٓ، شمدومٕمٝم٤م، اًمذي

 ًمؽ ُمٜمف، ذُمتؽ شُمـَخِٚمص أنؽ قمغم ي٤ًمقمدك ٓ ُمٕم٤مؿمؽ أن٧م يمقٟمؽ: اجلقاب ظمالص٦م

٥ٌم ُُم١َمضِمرك، شمٔمٚمؿ أنؽ وسملم سمٞمٜمؽ حتقل ـمرق، قمدة  أضمقرك، ًمؽ يرومع ٓ ُمٕمٚمٛمؽ أنف سًم

 .اهلل ويرمحؽ

 زادين وُم٤م ديٜم٤مر، أخػ هق ٟمٗمًف اعمٕمٚمؿ يم٤من إذا: اًم١ًمال سمس شم٤مسمع :ُمداظمٚم٦م

 .زي٤مدة أقمٓمٞمٝم٤م سمِِدي اًمدوًم٦م.. همػمه، وٓ سمراشمٌل

 روٞم٤مٟم٦م هل إذا قمٜمٝم٤م، رهمامً  ُمق ًمٙمـ ىمرش، وٓ شمٕمٓمٞمٝم٤م ٓ اًمدوًم٦م اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر ؾمػمة ًمٜم٤م شمُٕمٞمد يٕمٜمل اًمِمٕم٥م، قمغم شمقؾمع أهن٤م اًمدوًم٦م اعمٗمروض هل هٞمؽ،

 يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٕمزيز، قمٌد سمـ قمٛمر

ومراد أُم٤م احل٤مل، ُم٤مر هل روٞم٧م سمِمق ؾمٚم٥م، سمدون هن٥م، سمدون وم٤مًمدوًم٦م  ُم٤م ٓ، ٕا

 .سمٞمجقز

 .ؾمٞمدٟم٤م اًم١ًمال سمٜمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اجلقاب؟ ؿم٤مُمؾ ؾمٜمقات قمنم أو ؾمٜمقات خلٛمس سمٞمٜمٝمؿ إجي٤مر قم٘مد هٜم٤مك يم٤من ًمق :ُمداظمٚم٦م

 .وضم٤موب اعم١َُمضِمر حمؾ طم٤مًمؽ وع.. :اًمِمٞمخ

 ..أي٦م سمٜمص يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 ضم٤موسمتل؟ ُم٤م ًمٞمش سمس اًم١ًمال، هذا يِمٛمؾ ٓ أي٦م سمٜمص هق :اًمِمٞمخ

 ...ىم٤مدر ُمش :ُمداظمٚم٦م

ٔي٦م ٓ ظمالص، :اًمِمٞمخ ٔي٦م ؾمٜملم، خلٛمس اعم١مضمر أن٧م يمٜم٧م ًمق شم٘مٌؾ شمُْٕمٓمٞمؽ، ٓ ا  ا

 ..شم٘مقل

 [.7:اح٤مئدة﴾ ]سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقدِ  َأْووُمقا ﴿ :ُمداظمٚم٦م

 ؟﴾سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقدِ  َأْووُمقا : ﴿ُمٕمٜمك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .سمٞمٜمٙمؿ... اشمٗم٘متٛمقه اًمذي آشمٗم٤مق يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 إُمثٚم٦م؟ ضسمٜم٤م ُمثٚمام فم٤مهري٤ًم، طمرومٞم٤مً  :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل ُُمَٕملمَّ  اشمٗم٤مق هٜم٤مك يٙمقن :ُمداظمٚم٦م

 دم٤موب؟ ُم٤م ًمٞمش ضم٤موسمتٜمل، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .طمرومٞم٤مً  يٕمٜمل يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

١مال، هٙمذا :اًمِمٞمخ  قمـ هنك» ُمث٤مًٓ  ًمؽ ضسمٜم٤م ُمق سمت٠ًمخٜمل، يمامن أؾم٠مخؽ، أن٤م ح٤مذا اًًم

 ...ًمٚمٌقل اًمٗم٤مرغ اإلٟم٤مء ذم ُم٤م وأراق اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ذم يم٤من ًمقش اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل

 .حت٤ميؾ :ُمداظمٚم٦م

 حمؾ اًمدائـ، ُمٙم٤من ٟمٗمًؽ وع: أىمقل أن٤م﴾ سم٤ِمًمُْٕمُ٘مقدِ  أَْوومُقا ﴿ ـمٞم٥م، حت٤ميؾ، :اًمِمٞمخ

قل قمـ هنك: »اًمٚمٗمظ ،﴾سم٤ِمًمُْٕمُ٘مقدِ  أَْوومُقا : ﴿ُمٕمٜمك ُم٤م اعم١مضمر،  قمرومتف، اعمٕمٜمكش. اًمرايمد اح٤مء ذم اًٌم

ن ٔي٦م أجْم٤مً  هٜم٤م ٔا ٔي٦م شمٕمٜمل ُم٤مذا ا  قمغم ٟمحـ ُمثالً  اشمٗم٘مٜم٤م شمٜم٘مْمٝم٤م، ٓ يٕمٜمل﴾ سم٤ِمًمُْٕمُ٘مقدِ  أَْوومُقا : ﴿ا

 وم٠موضم٧ٌم اًمٕم٘مد، ؾم٤مقم٦م اًمٔمروف هذه شمٙمـ مل فمروف، دمل ًمٙمـ ٟم٘مْمٜم٤مه، ُم٤م هقم٤من رء

 واوح؟. صم٤مين رء هذا طمذف، ي٘مٌؾ إو٤موم٦م، ي٘مٌؾ شمٕمديالً، ي٘مٌؾ اًمٕم٘مد، هذا ذم اًمٜمٔمر

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك واوح، :ُمداظمٚم٦م

  (11:  58:  55/ 557/واًمٜمقر اهلدى)
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 ؾفؾ اإلجيور ؽر موًٓ  ادستلجريـ مـ يطؾى ظؼور ظذ وـقؾ

 ذفؽ؟ فف حيؾ

 هذه ُي١َمضِمر أن إٟم٤ًمًٟم٤م وويمؾ قمامرة سمٜمك قمٜمده إٟم٤ًمن ومٞمف أن ىمْمٞم٦م، ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 يمٚمٝم٤م اًمٕمامرة ي٠مظمذون ؿم٠من قمغم أرسمٕم٦م صمالصم٦م اصمٜملم ُمًت٠مضمريـ ًمف ومج٤مء اًمٕمامرة،

 اح٤مل ُمـ ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمٌٚمًٖم٤م زم شمدومع شم٠ميت أن٧م قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل أجقة: ىم٤مل وم٤مًمقيمٞمؾ ي١مضمروهن٤م،

 قمٚمٞمؽ؟ أؤضمره٤م اًمٕمامرة وُأقمٓمٞمؽ

 هق؟ جلٞمٌف اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ًمف ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .إيف :اًمِمٞمخ

 اًمٕمامرة؟ وآظمذ ُأقمٓمٞمف جيقز :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٕمامرة ص٤مطم٥م سمٕمٚمؿ إٓ جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمامرة؟ ص٤مطم٥م سمٕمٚمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمقيمٞمؾ ًمذاك اعمقيِمؾ سمٕمٚمؿ: يٕمٜمل أجقه، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (11:  58: 1 8/ 353/واًمٜمقر اهلدى) 



 711   اإلجي٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افبقً مـ فؾؿستلجر ادوفؽ إخراج حؽؿ

ر خيرج اًمٌٞم٧م ص٤مطم٥م ًمٚمامًمؽ حيؼ :ُمداظمٚم٦م  اًمٌٞم٧م؟ ُمـ اعمٜمزل ُمـ اعمَُت٠مضمَّ

 .سمٞمٜمٝمام آشمٗم٤مق طم٥ًم آشمٗم٤مق، طم٥ًم قمغم :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل؟ ىمديؿ إجي٤مر اشمٗم٤مق، ومٞمف ُم٤م وإذا :ُمداظمٚم٦م

 .اعمح٤ميمؿ إٓ سمٞمحٚمَّٝم٤م ُم٤م سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م فمٚمامت: يٕمٜمل سمٞمٙمقن :اًمِمٞمخ

 .اعمح٤ميمؿ همػم سمٞمحٚمٝم٤م ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمٞم٤من قمغم يٙمقن ٓزم سمٞمًت٠مضمر، أو سمٞم١مضِمر واطمد ح٤م ٓزم وًمذًمؽ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .اعمح٤ميمؿ همػم سمٞمحٚمٝم٤م ُم٤م ذوط ومٞمف وٓ سمٞم٤من ومٞمف ُم٤م وإذا ذوط، وقمغم

 (11:  51: 55/ 355/ واًمٜمقر اهلدى) 



 الظزاكات





يم٤مت   719 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 افصقرة؟ هبذه ذاـي دم افغورم مـ

ٓم٦م ذم ُمتِم٤مريملم إظمقاٟمٜم٤م ُمـ أظمقيـ هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م  ومقاطمد اعمًجد، سم٤مب قمغم يُمت٥ُم سًم

 أؾم٤مس قمغم اح٤مل ص٤مطم٥م ووٕمٝم٤م قمرسم٦م وهٜم٤مك اًمٙمت٥م، هذه صمٛمـ اح٤مل ُمٜمف واًمث٤مين اجلٝمد ُمٜمف

 ومدظمؾ اًمَٕمَرسم٦م، ُمع اعمًجد سم٤مب دائامً  شمٙمقن اًمٙمت٥م ومٝمذه ويرضمٕمقه٤م، اًمٙمت٥م هب٤م يٜم٘مٚمقا  أهنؿ

خ هذا  .ُمنوىم٦م اًمٕمرسم٦م وضمد ظمرج ومٚمام يّمكم، اعمًجد قمغم اجلٝمد ص٤مطم٥م هق اًمذي ٕا

 اًمٙمت٥م؟ ُمع :اًمِمٞمخ

 يٖمرُمٝم٤م؟ ومٛمـ ُمنوىمف، وطمده٤م اًمَٕمَرسم٦م ًمٙمـ ُمقضمقدة اًمٙمت٥م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 هٙمذا اًمٕمرسم٦م شمرك اجلٝمد ص٤مطم٥م يم٤من إذا اؾمت٘مراء، إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م :اًمِمٞمخ

 .وم٤مًمنميٙم٤من وإٓ اًمٖم٤مرم، ومٝمق ُمت٤ًمهاًل، يٕمتؼم ومٚمت٤مٟم٦م

 .يٕمٜمل سم٤مجلٝمد يم٤من وًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 .اخل٤ًمرة ٕن هذا، هق :اًمِمٞمخ

ن ول اًمِمٓمر ٟم٘مقل:  إًذا شمٜمٌٝم٧م، ٔا  يٕمتؼم مل إذا اجلٝمد ص٤مطم٥م ؾمٚمٞمؿ، اًمٙمالم ُمـ ٕا

٤مهالً   .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اح٤مل، ص٤مطم٥م يٚمحؼ وم٤مًمٖمرم ُمٝمٛمالً، ُمت

 اخل٤ًمرة؟ ومٞمٝم٤م يت٘م٤مؾمامن ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م صم٤مًمث٦م صقرة يقضمد هؾ ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل، رأس شمٚمحؼ دائامً  اخل٤ًمرة أن زم سمدا ًمٙمـ أوًٓ، ىمٚمتف اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 .اجلُْٝمد وشمٚمحؼ

 .اح٤مل ص٤مطم٥م شمٚمحؼ اح٤مدي٦م اخل٤ًمرة ًمٙمـ اجلٝمد، خين ُم٤مًٓ، يدومع ٓ اجلٝمد 

 .هذه صقرشمٜم٤م ذم اًمت٤ًمهؾ يقضمد مل إذا هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

  (11:  35: 57/   713/  واًمٜمقر اهلدى) 



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   771   اًمنما

 وادضوربي افؼراض حؽؿ

، ُمًٕمقد واسمـ، وقمغم، وقمثامن، قمٛمر قمـ[ اعمْم٤مرسم٦م أي] إسم٤مطمتٝم٤م: »يروى»

 .سمٕمْمٝمؿ قمـ صحٞمح ش .ُمِمٝمقرة ىمّمص رم، قمٜمٝمؿ اهلل رى، طمزام سمـ وطمٙمٞمؿ

 سمـ قمروة يرويف، طمزام سمـ طمٙمٞمؿ قمـ[: احلدي٨م ختري٩م ؾمٞم٤مق ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمرضمؾ قمغم يِمؽمط يم٤من ط اهلل رؾمقل ص٤مطم٥م طمزام سمـ طمٙمٞمؿ أن: »وهمػمه اًمزسمػم

 رم حتٛمٚمف وٓ، رـم٦ٌم يمٌد رم مم ُم٤م دمٕمؾ ٓ أن: سمف ًمف ييب ُم٘م٤مرو٦م ُم٤مٓ أقمٓم٤مه إذا

 ش.ُم٤ممم وٛمٜم٧م وم٘مد، ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م ومٕمٚم٧م وم٢من، ُمًٞمؾ سمٓمـ رم سمف شمٜمزل وٓ، سمحر

 واسمـ طمٞمقة ـمريؼ ُمـش 1/777» واًمٌٞمٝم٘مكش 375 ص» اًمدراىمٓمٜمك أظمرضمف

 .ـ ًمٚمدارىمٓمٜمك واًمًٞم٤مق ـ سمف قمٜمف إؾمدى اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد إؾمقد أبك قمـ هلٞمٕم٦م

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 ش.ىمقى ؾمٜمده: »احل٤مومظ وىم٤مل

 ًمٞمس، اًمٗم٘مف أبقاب يمؾش : »97 صش »اإلمج٤مع ُمراشم٥م» رم طمزم اسمـ ىم٤مل :وم٤مئدة

 ومام، اًم٘مراض طم٤مؿم٤م، احلٛمد وهلل، ٟمٕمٚمٛمف اًمًٜم٦م أو اًم٘مرآن رم أصؾ وًمف إٓ، سم٤مب ُمٜمٝم٤م

 رم يم٤من أنف قمٚمٞمف ٟم٘مٓمع واًمذى، جمرد صحٞمح إمج٤مع وًمٙمٜمف، اًمٌت٦م ومٞمٝمام أصال ًمف وضمدٟم٤م

 ش.ضم٤مز ح٤م ذًمؽ وًمقٓ، وم٠مىمره، وقمٚمٛمف ط اًمٜمٌك قمٍم

 سمخالف ًمٜمص، إٓ، اجلقاز اعمٕم٤مُمالت رم إصؾ أن أمهٝم٤م أُمقر وومٞمف: ىمٚم٧م

 اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومّمٚمف يمام، ًمٜمص إٓ اعمٜمع ومٞمٝم٤م وم٤مٕصؾ، اًمٕم٤ٌمدات

 اًم٘مرآن رم اًمٜمص ضم٤مء وم٘مد وأجْم٤م، فم٤مهر هق يمام إول ُمـ واعمْم٤مرسم٦م واًم٘مرض، شمٕم٤ممم

 دًمٞمال يٙمٗمك يمٚمف ومٝمذا، خيٗمك ٓ يمام اًم٘مراض شمِمٛمؾ وهك، شمراض قمـ اًمتج٤مرة سمجقاز

 .ومٞمف اعمدقمك اإلمج٤مع ودقمؿ جلقازه

 [ش7571» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 



يم٤مت   777 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 (..زوجي ؾؾقؽتسى فـو ظومال ـون مـ): حديٌ معـك

ـِ  اعمًَتْقِردِ  ـقم ادٍ  سم ِلَّ  ٧ُم ؾمٛمٕم: ىَم٤مَل  ؿمدَّ ـْ : »ي٘مقل ط اًمٜمٌَّ  اًل قَم٤مُم ٤مًمٜم يَم٤منَ  َُم

 ُمًٙمـ ًمف يٙمـ مل وم٢ِمن ظَم٤مِدًُم٤م ومٚمٞمٙمت٥ًم ظم٤مدم ًمف يٙمـ مَلْ  وم٢ِمن ٦مً زوضم ومٚمٞمٙمت٥ًم

َٙمٜم٤ًم ٥ْم ومٚمٞمٙمتً ًْ ـِ : »ِرواي٦م َوذِم  .شَُم َذَ  َُم . دداو قأب رواه .شهم٤مل   وَمُٝمقَ  َذًمَِؽ  هَمػْمَ  اختَّ

 ش.صحٞمح»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وٟمٗم٘متٝم٤م اًمزوضم٦م ُمٝمر ىمدر اح٤مل سمٞم٧م ُم٤مل ُمـ شمٍمومف ذم مم٤م ي٠مظمذ أن ًمف حيؾ أي

 .وشمٜمٕمؿ إهاف همػم ُمـ ُمٜمف ٓسمد ُم٤م ويمذًمؽ ويمًقهت٤م،

 (5 طم٤مؿمٞم٦م (7717 /5) اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 جفده ظذ أجرة ادضوربي دم افؼيؽ أخذ حؽؿ

 أو اًمٕمٚمؿ أهؾ ًمٙمـ حمدودة، أضمرة أظمذ ُمع سمٕمٛمٚمف اًمرضمؾ ُمْم٤مرسم٦م :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مُم٤م اعمِمٙمٚم٦م، هذه طمؾ يٛمٙمـ ٓ ظمالف، طمّمؾ إذا إٟمف: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض

يمؿ ومام ذيٙم٤ًم، يٙمقن أن وإُم٤م أضمػماً، اإلٟم٤ًمن يٙمقن أن  هذا؟ قمغم َردُّ

 أن وإُم٤م أضمػماً  يٙمقن أن إُم٤م وذيؽ، أضمػم اًمنمع ذم يٕمرف ٓ هق :ُمداظمٚم٦م

 ذيٙم٤مً ً؟ يٙمقن

 ُمٕم٤مُمٚم٦م؟ أو قم٤ٌمدة هذه هؾ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕم٤مُمٚم٦م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٝم٤م؟ وإصؾ :اًمِمٞمخ

 .اإلسم٤مطم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمٝم٤م ظَمَرضم٧م ومٚمامذا :اًمِمٞمخ



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   775   اًمنما

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

  (11:  57: 55/ 515/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وحؽؿ حمرمي أمقال صوحى مع ذاـي دم افدخقل حؽؿ

 أمقافف يزـل ٓ مـ مع ذاـي دم افدخقل

 همػم ُمثالً  ومٚمقؾمف أن أقمٚمؿ يٕمٜمل رضمؾ، ُمِم٤مريم٦م ُمـ اًمنمع ُمقىمػ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ضمٌٜم٤م ومٚمق ُمٕملم، قمٛمؾ ذم يِم٤مريمٜمل أن أطم٥م ُمثالً  هق ًمٙمـ سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ ورسمام ُُمَزيّمٞم٦م،

 جيقز ومٝمؾ ديٜم٤مر، آٓف قمنمة ُمثالً  قمٜمدي إىمؾ قمغم: يٕمٜمل وزيّم٤مه، قمٜمده اًمكم اعمٌٚمغ

 ُمِم٤مريمتف؟

 ُمـ ُمٙمت٥ًم ُم٤مل ُم٤مًمف يٙمقن وسملم رسم٤م، ُم٤مل ُم٤مًمف يٙمقن أنف سملم ومرق ومٞمف :اًمِمٞمخ

 .يزيمٞمف ٓ هق ًمٙمـ طمالل، ـمريؼ

 ذم ُم٤م اًمنميم٦م ص٤مرت ُمٜمذ ُيَزيّمل يٕمٜمل إٟمف شم٘مقل دام ُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 .ُم٤مٟمع

 ُمثؾ ُمِم٤مريم٦م ٟمرى ومام يم٤مًمرسم٤م، طمرام ُم٤مل ُمـ ُمٙمًٌف يم٤من إذا إومم احل٤مًم٦م ذم أُم٤م 

 .رأجل هق هذا احلرام، سم٤مح٤مل احلالل اح٤مل وخم٤مًمٓم٦م اإلٟم٤ًمن، هذا

  (11:  77: 39/ 733/  واًمٜمقر اهلدى)

 احلورض افقؿً دم ادسومهي افؼـوت دم افؼع حؽؿ

 اًمقىم٧م ذم اعم٤ًممه٦م اًمنميم٤مت ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُمًٚمؿ؟ وهمػم ُمًٚمؿ ذيم٤مء ومٞمٝم٤م يقضمد ٕنف احل٤مض:



يم٤مت   773 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 ًمٙمـ ومٞمٝم٤م، اعمًٚمٛملم قمغم ضر ومال ُمًٚمٛملم، همػم ومٞمٝم٤م يقضمد ذيم٦م أيُّ  :اًمِمٞمخ

 أو يمثػم ذم اإلؾمالم خم٤مًمٗم٦م قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمنميم٤مت هذه شمٙمقن أن ي٠ميت إٟمام واًمنم اًمير

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ ىمٚمٞمؾ

 أن إذه٤من، قمغم اًمّمٕم٥م اًمٌمء اؾمتحْم٤مر إمم حيت٤مج وٓ سمٛمٙم٤من، اًمٌداه٦م ُمـ

 ُمًٚمٛمقن، يمٚمٝمؿ ومٞمٝم٤م واعم٤ًُممهقن اًمنميم٤مء يم٤من ًمق طمتك اًمٞمقم، اًم٘م٤مئٛم٦م اًمنميم٤مت يمؾ

 اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ذاك ؾم٤مئؾ ي٠ًمخـ ومال وًمذًمؽ واًمٌٜمقك، سم٤مًمرسم٤م اًمتٕم٤مُمؾ قمغم ىم٤مئٛم٦م ومٝمل

 همػم ُمع اًمتٕم٤مون ٕن ذًمؽ: ذم ضر ٓ ُمًٚمٛملم، همػم وذيم٤مء أقمْم٤مء ومٞمٝم٤م أن ِذيْمُرُه،

 .اإلؾمالم ذم سمجقازه ؿمؽ ٓ اعمًٚمٛملم

 ومٞمٝم٤م واًمنميم٤مء أومراده٤م أي حمْم٦م، إؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اًمنميم٤مت هذه ًمٜم٠ًمل ًمٙمٜمٜم٤م 

يم٦م هذه هؾ: ُمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ  اًمنمقمٞم٦م؟ إطمٙم٤مم أؾم٤مس قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمنما

 واؾمٕم٦م يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م دم٤مري٦م، ذيم٦م اًمٞمقم ٟمجد أن اًمّمٕم٥م ُمـ أنف أتّمقر

ظمر ٓ اًمٌٜمقك، ُمع شمتٕم٤مُمؾ ٓ سم٤مًمرسم٤م، شمتٕم٤مُمؾ ٓ أهن٤م اًمدائرة  ٓ، ٓ اًمٌٜمقك، ذم أُمقاهل٤م شَمدَّ

 سمٕمْمٝم٤م يٙمقن أن جيقز ذيم٦م طمٞم٨م ُمـ اًمنميم٦م، وًمذًمؽ ضمدًا، صٕم٥م. آظمره إمم

 وُمٕمٜمك إؾمالُمٞم٦م، شمٙمقن أن جي٥م هذا اًمنميم٦م ًمٙمـ ُمًٚمٛملم، همػم وسمٕمْمٝم٤م ُمًٚمٛملم

 .اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمقوٕمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م وًمٞم٧ًم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ىم٤مئٛم٦م ذًمؽ

 هذا قمغم شم٘مقم ذيم٦م وم٠ميُّ  ُمثاًل، سم٤مًمرسم٤م اًمتٕم٤مُمؾ شُمٌٞمح اًمقوٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وم٤مٕطمٙم٤مم

 .واوح إذاً  وم٤مجلقاب. إؾمالُمٞم٦م ذيم٦م شمٙمقن ومال

 (11:  31: 59/ 558/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادول مـ صقئ مؼوبؾ افؼيؽ وإخراج افؼاـي إهنوء

  ؿمٞمخ؟ ي٤م ُمٕمل حماًل، أومتح أن وأردت ُم٤مل، رأس ُمٕمل أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ُمٕمؽ يُمِٚمـل :اًمِمٞمخ



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   775   اًمنما

 ذيؽ، اعمحؾ هذا متًؽ: ًمف ىمٚم٧م إٟم٤ًمن، ُمع وشمٙمٚمٛم٧م  حماًل، ومتح٧م :ُمداظمٚم٦م

  ؿمٞمخ؟ ي٤م ُم٤مر

 . شم٘مػ ٓ أُمش أن٧م :اًمِمٞمخ

 ظمالص أنف حمدود، همػم ٕضمؾ.. حمدود همػم حلد اشمٗم٘مٜم٤م ومٓمٌٕم٤مً  ُم٤مر، أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .أؾمتٗمٞمد وأن٤م يًتٗمٞمد هق اعمحؾ هذا ذم ٟمٛمٌم

 ذم يٙمقن ُم١مهالً  ًمٞمس اإلٟم٤ًمن هذا أن رأج٧م ؿمٝمر ىمٌؾ ومؽمة، ُمّرت سم٤مًمت٤مزم ًمٙمـ 

 سمٕمد: أوًٓ  اًمٕمٛمؾ هذا قمٛمٚمف ًمٞمس اإلٟم٤ًمن ومٝمذا ُمٓمٕمؿ، اعمحؾ: ُمثالً  يمقٟمف هذا، اعم٘م٤مم

 ُمـ خيرج اإلٟم٤ًمن هذا أن أصٌح٧م اعمّمٚمح٦م ُمـ خيرب، ًمٚمخٚمػ يرضمع أصٌح ذًمؽ

  أقمٓمٞمف؟ اح٤مل ُمـ إرو٤مء: ُمثالً  ُم٘م٤مسمؾ ُأظمرضمف أين زم جيقز ومٝمؾ اعمحؾ،

 . ضم٤مز... شمراوٞمتؿ إذا :اًمِمٞمخ

 وهذا ُمثاًل، خيرب أصٌح اعمحؾ أن يمقن وطم٘م٤ًم، ذقم٤مً  ًمٙمـ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

  ُمْم٤مِرب؟ ذيؽ يمقٟمف ُيـْخَرج أنف اعم٠ًمخ٦م هلذه يمٗم١م ًمٞمس

  واطمد؟ ؾم١مآً  أو ؾم١ماًملم شم٠ًمل أن٧م :اًمِمٞمخ

 . ؿمٞمخ ي٤م إظمػم اًم١ًمال ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 . ضم٤مز... شمراوٞمتؿ إذا: أضمٌتؽ وأن٤م :اًمِمٞمخ

 . ُمثالً  ُمٓم٤مًم٥م يٓمٚم٥م هذا ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز: ًمؽ أىمقل شمراوٞمتؿ إذا: شم٘مقل أن٧م أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 . أن٤م اعمحؾ ُمـ أظمرج أن ُأريد ٓ ٓ،: ىم٤مل هق ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ! شمؽماوقا  مل: إذاً  :اًمِمٞمخ

  واًمٕمٛمؾ؟! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

  واًمٕمٛمؾ؟ :اًمِمٞمخ



يم٤مت   775 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

: أن :اًمِمٞمخ  وذوـًم٤م، ىمٞمقًدا شمْمٕمقا  مل شمِم٤مريمتام، طمٞمٜمام أظمٓم٠ممت٤م ٕنٙمام شمؽماوقا

 قمٜمد اعم١مُمٜمقن: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل واًمنموط، اًم٘مٞمقد أهمٗمٚمتؿ ومحٞمٜمام

 .اًمِمٞمٓم٤من يٓمرد اًمٌٞم٤من: ي٘مقل اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٕم٤مُمل واعمثؾش ذوـمٝمؿ

 متًٙمتؿ، اًمٜم٤مس سملم اًم٤ًمئرة سم٤محلٙمٛم٦م وٓ اًمرؾمقل، سمحدي٨م ومٕمٚمتؿ ُم٤م وم٠منتؿ 

 . اًمؽمايض: هق اًمنميؽ وسملم سمٞمٜمؽ اخلالومٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ومحؾ وًمذًمؽ

  سم٤مًمؽمايض؟ ي٘مٌؾ مل اإلٟم٤ًمن هذا! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 هق هذا: ًمؽ أىمقل شم٠ًمل أن٧م ًمٚم٘مْم٤مء، أُمرك شمرومع! أظمل ي٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 !أومٕمؾ؟ أن سمٞمدي ُم٤مذا أن٧م، روٞم٧م وُم٤م هق ريض.. يريض ٓ اجلقاب،

 . احلرام ذم ي٘مع اإلٟم٤ًمن ظمقف ذقمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمحـ ؿمٞمخ، ي٤م قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 ٓ أن٧م ًمٙمـ اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اجلقاب أقمٓمٞمتؽ! ُّيديؽ اهلل :اًمِمٞمخ

  ًمؽ؟ أومٕمؾ ُم٤مذا يرَض، مل ذاك: زم وشم٘مقل شمقاوم٘مٜمل

 . أظمرضمف سم٤مإلضم٤ٌمر سم٤مًم٘مقة: ُمثالً  :ُمداظمٚم٦م

 . سم٤مإلضم٤ٌمر ؾمٞمخرضمؽ هق :اًمِمٞمخ

  ؾمٞمخرضمٜمل؟ يمٞمػ ُمْم٤مرب، ذيؽ يمقٟمف هق :ُمداظمٚم٦م

 . طمؼ ًمؽ وأن٧م طمؼ ًمف هق يم٤من، وًمق :اًمِمٞمخ

 ُمـ ًمف ُيـْخِرج اعمحؾ ورسمح أن اعمحؾ، سمٞمع طم٤مًم٦م ذم! سم٠مس ٓ ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

  ؿمٞمًئ٤م؟ اًمرسمح

 . هق ذيٙمؽ! أظمل ي٤م ذيٙمؽ هذا :اًمِمٞمخ

 اًمنميؽ اًمٜم٤مس، قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمٜمٞم٦م ُمـ اؿمؽميمٜم٤م طمٞمٜمام ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ُمْم٤مرب ذيؽ هذا اًمٜم٤مس يمؾ قمٜمد قم٤مدي ُمْم٤مرب



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   771   اًمنما

 . واخل٤ًمرة سم٤مًمرسمح ُمْم٤مرب: ذيؽ: ُمٕمٜمك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 . هذا ًمٚمٕمٛمؾ ُم١مهؾ همػم ـمٚمع هذا ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

قمل أن٧م ُم١مهؾ، همػم ـمٚمع أظمل ي٤م أن٤م أقمرف ٓ :اًمِمٞمخ  ًمق أن شُمَرى ي٤م ذًمؽ، شَمدَّ

  صحٞمح؟ أن٧م يمالُمؽ: أي صحٞمح، يمالُمف: ي٘مقل ُمٕمف وشمٙمٚمٛم٧م هذا أقمٓمٞمتٜمل

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . اًم٘مْم٤مء يريد اإلومت٤مء حيٚمٝم٤م ٓ وسمٞمٜمف، سمٞمٜمؽ ظمالف وىمع اًم٘مْمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 . حيؾ واًم٘مْم٤مء ًمٚم٘مْم٤مء ٟمذه٥م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 . هذا هق سمٕمْمٙمؿ ُمع شمتٗم٘مقا  مل إذا هق، هذا :اًمِمٞمخ

  هق؟ هذا :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  يٕمٜمل؟ آصمٛملم ٟمٙمقن ٓ ٟمحـ اًم٘مْم٤مء، حيٙمؿ ُمٝمام :ُمداظمٚم٦م

 . سمٕمْمٙمؿ ُمع شمتّم٤محل٤م مل إذا آصمامن، شمٙمقٟم٤من ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

 (11:  57: 15/ 559/  واًمٜمقر اهلدى)

 معغَّ  مبؾغ ظذ ويتػؼقا أجرة شقورات ذـي مع افسوئؼ يعؿؾ

 فف ؾفق زاد ووم فؾؼـي يقمقوً  ؿؾَّ َس يُ 

 هٜم٤مك: يٕمٜمل طمديًث٤م، قمٜمدٟم٤م فمٝمرت اًمتل إضمرة قزيـاًمٚمٞمٛم ؾمٞم٤مرات :ُمداظمٚم٦م

 اًمِمٝمر ذم هلؿ خيرج أن اًم٤ًمئؼ قمغم يِمؽمـمقن أهنؿ: إومم اجلٝم٦م: اًم١ًمال ُمـ ضمٝمتلم

 ...اًمثالصم٦م قمغم زاد ُم٤م: أي اًمزي٤مدة، ُمـ هق راشمٌف ي٠مظمذ صمؿ سمد، ٓ ري٤مل آٓف صمالصم٦م

 راشمٌف؟ هق اًمذي اعمٌٚمغ طمّمؾ ُم٤م إذا اجلقاب ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ومٙمرة قمٜمدي ُم٤م :ُمداظمٚم٦م



يم٤مت   777 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 صمؿ ًمٚمنميم٦م، ُمٌٚمغ يمذا ي٘مدم أن قمٚمٞمف اؿمؽمط إذا: أىمقهل٤م أن٤م ومٙمرة قمٜمدك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 راشم٤ًٌم ًمف ىمٓمٕمقا  يم٤من إذا أُم٤م ىمامر، ومٝمذا اًمٕمٛمٞمؾ هذا هق ظمن، أم أرسمح شم٠ًمل ٓ اًمنميم٦م

 ضم٤مئز، ومٝمذا ؿمٞمًئ٤م ًمٚمنميم٦م يدومع ومٚمٞمس أىمؾ طمّمؾ وإن ومٚمٚمنميم٦م، أيمثر طمّمؾ وم٢من

 واوح؟

 .قمٚمٞمف خيّمٛمقا  يقُمل ومخًلم ُم٤مئتلم قمـ اًمٗمٚمقس ٟم٘مّم٧م إذا :ُمداظمٚم٦م

 .ًمف اًمزي٤مدة واعمٙم٥ًم اًم٤ًمئؼ، طم٤ًمب قمغم اخل٤ًمرة: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ضمٝمده طم٥ًم :ُمداظمٚم٦م

 ي٠ميت ٓ وىمد يمثػم زسمقن ي٠ميت ىمد ٕنف سم٤مجلٝمد: قمالىم٦م ًمف ًمٞمس هذا ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .سم٤معمرة

 احلٙمؿ؟ يٙمقن ُم٤مذا ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

  ٟمدظمٚمٝم٤م؟ أن جي٥م هذه ُمٕم٤مُمٚم٦م أي ذم هذا، ذم أومٙمر :اًمِمٞمخ

 هذه؟ ؿمٞمخ ي٤م اعمْم٤مرسم٦م :ُمداظمٚم٦م

 صمؿ إُمر، واٟمتٝمك قمٜمده ُمـ واًمٕمٛمؾ اًمنميم٦م ُمـ اًمًٞم٤مرة اعمْم٤مرسم٦م ٓ، :اًمِمٞمخ

سمٕم ٦مً ُمٜم٤مصٗم  اًمرسمح ُمـ زاد ُم٤م حمدد رء ومٞمٝم٤م هذه يمذًمؽ، ًمٞم٧ًم هذه آظمره، إمم ٦مً ُمرا

 ومٞمٝم٤م.. ُم٘م٤مُمرة ومٞمٝم٤م ٕن شمنمع: ٓ أهن٤م أقمٚمؿ واهلل يٌدو ومٕمٚمٞمؽ، يمذا ُمـ ٟم٘مص ُم٤م ومٚمؽ

 .يٌدو هٙمذا أقمٚمؿ اهلل خم٤مـمرة، ومٞمٝم٤م.. ُمٖم٤مُمرة

 (11:55:55/ (5) ضمدة ومت٤موى)

 أو اجلور هق هـو اجلور هؾ (جوره بشػعي أحؼ اجلور): حديٌ

 ؟افؼيؽ

 أو اجل٤مر هق هٜم٤م اجل٤مر هؾ شضم٤مره سمِمٗمٕم٦م أطمؼ اجل٤مر»: طمدي٨م ذم :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ ذًمؽ ًمٜم٤م سملم اًمنميؽ،



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   778   اًمنما

 .وأومم أومم واًمنميؽ ُمٓمٚمؼ، اجل٤مر :اًمِمٞمخ

 اًمٕم٘م٤مل؟ يمحؾ اًمِمٗمٕم٦م ذم يّمح وهؾ اًمِمٗمٕم٦م، شمٙمقن ويمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م شاًمٕم٘م٤مل يمحؾ اًمِمٗمٕم٦م»: ػٞموٕم طمدي٨م هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 .سمف آطمتج٤مج يّمح

 (11:55:37/ (ب51) ضمدة ومت٤موى)

 خرسا ثؿ بودحؾ وأخر ادول برأس أحدمهو رجالن اصسك إذا

 دظمؾ إول واًمٓمرف دم٤مري، حمؾ ذم رضمالن اؿمؽمك: اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 إرسم٤مح أن قمغم اشمٗم٘م٤م سم٠مهنام قمٚمامً  سم٤معمحؾ، دظمؾ: اًمث٤مين واًمٓمرف يُمِٚمف، اح٤مل سمرأس

 ذقم٤ًم؟ ضم٤مئزة اًمتج٤مرة هذه ومٝمؾ سم٤مًمٜمّمػ، اًمٜمّمػ سم٤مًمت٤ًموي

 .أقمد :اًمِمٞمخ

 يُمِٚمف، اح٤مل سمرأس دظمؾ إول وم٤مًمٓمرف دم٤مري، حمؾ ذم رضمالن اؿمؽمك :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمؾ سم٤مًمت٤ًموي، إرسم٤مح أن قمغم اشمٗم٘م٤م سم٠مهنام قمٚمامً  سم٤معمحؾ، دظمؾ: اًمث٤مين واًمٓمرف

 ...هذه

 ..ٕطمدمه٤م اًمديم٤من: يٕمٜمل سم٤معمحؾ قمٗمقاً : يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ...اح٤مل ورأس ٕطمدمه٤م، اعمحؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٕطمدمه٤م، اًمديم٤من ومٝمٛمتف، اًمذي ُم٤ًمُمٕمؽ قمغم ؾم٠مقمٞمد أن٤م سم٤مًمؽ، ـَمِقل :اًمِمٞمخ

ع: يٕمٜمل وأظمر  .سمْم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م، واؿمؽمى اًمديم٤من ه٤م سَمْمَّ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..ُمٜم٤مصٗم٦م إرسم٤مح أن قمغم واشمٗم٘م٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ



يم٤مت   779 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 . ُمٜم٤مصٗم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اًم١ًمال؟ وم٘مط هٜم٤م إمم :اًمِمٞمخ

 هذا؟ اعمقوقع ذم ذقم٤مً  ضم٤مئزة اًمتج٤مرة هذا شمٙمٛمٚم٦م، ذم ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمّمقرة هذه إن اًم١ًمال ًمٙمـ ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .صحٞمح٦م :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ وإٓ هذه اًمنِميم٦م ه٤م ضم٤مئز أنف شم٠ًمل وأن٧م. ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًم١ًمال؟ هق هذا :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذه؟ اًمنميم٦م هذه يِمؽميمقا  ُم٤م ىمٌؾ وم٤مرهم٦م يم٤مٟم٧م اًمديم٤من :اًمِمٞمخ

 .وم٤مرهم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمٞمٜم٤مً  سمامًمف اعمْم٤مرسم٦م ُمـ اح٤مل رأس يٙمقن أنف قمغم واشمٗم٘مقا  ـمٞم٥م، وم٤مرهم٦م يم٤مٟم٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُُمٕمٞمٜم٦م؟ يمٛمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .ُمٕمٞمٜم٦م يمٛمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .رء ومٞمٝم٤م ُم٤م. ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 يرضمع هؾ ٟمٗمًف؟ سم٤معمحؾ يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا اخل٤ًمرة طم٤مًم٦م وذم اًمٙمريؿ، ؿمٞمخٜم٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م ُمْم٧م سم٠مهن٤م قمٚمامً . ذقم٤مً  ضمقازه٤م قمدم طم٤مًم٦م ذم اًمنمايم٦م هذه إهن٤مء شمتؿ ويمٞمػ ًمّم٤مطمٌف،

 يم٤مُمٚم٦م؟ ؾمٜم٦م

يم٦م، ظمنت إذا ضم٤مء: يٕمٜمل اًمث٤مين اًم١ًمال ًمٙمـ ضم٤مئزة، هل. ٓ :اًمِمٞمخ ا  ُم٤مذا اًمنَمَ

 سم٤معمحؾ؟ يٗمٕمٚمقن



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   781   اًمنما

 سم٤معمحؾ؟ يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا :ُمداظمٚم٦م

٤من يم٠مّي  رسمحف خين وهذا ُم٤مًمف، خين اح٤مل ُمْم٤مرب اًمذي :اًمِمٞمخ : ُمثالً  أن٧م: يٕمٜمل إًٟم

 يٙمقن أنف واعمٗمروض ُيَقومَّؼ، ٓ سمف وإذا ويت٤مضمر، اح٤مل هبذا ويْم٤مرب وم٘مػم، ًمرضمؾ ُم٤مًمؽ شمٕمٓمل

ٞمْم٦م: ي٘مقًمقن يمام يٌٚمع ُم٤م أُمٞمٜم٤ًم ـمٌٕم٤مً   .أُملم هق ٓ واًمت٘مِمػمة، اًٌم

 ظمن سمٌدٟمف واعمْم٤مرب ُم٤مًمف، رأس ظمن سمامًمف اعمْم٤مرب اًمتج٤مرة، هذه ذم ُيَقومَّؼ مل ًمٙمٜمف

٤من، هلذا يٌ٘مك وم٤معمحؾ وًمذًمؽ اح٤مل، هذا ُمـ اًمثٛمرة  ُمٜمّمقص سم٤مشمٗم٤مق اشمٗم٘مقا  يم٤مٟمقا  إذا إٓ اإلًٟم

 هن٤مي٦م ذم وم٢مذا ،..ُمراسمٕم٦م ُمٜم٤مصٗم٦م يمذا ىمٞمٛمتف سمف اعمُْم٤مرب واح٤مل يمذا، ىمٞمٛمتف اعمحؾ أنف قمٚمٞمف

شمٗم٤مق ُمـ اًمٜمقع هذا سمٕمد اعمٓم٤مف  .ومٞمف اؿمؽميمقا  اًمذي اح٤مل سمح٥ًم يُمٌؾ  ومٞمخن ظمن، ا

  (11: 57: 59/   189/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11: 53: 51/   189/  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلكتوج يبقعقا أن بؼط فقزرظقا مبوفغ افػالحغ يؼرضقن جتور

 ظـدهؿ

 يم٤مًمت٤مزم سمٞمع ـمري٘م٦م ضمده ُمـ اخلْم٤مر طمٚم٘م٦م ذم ًمديٜم٤م ؾم١مال، قمٜمدي ؿمٞمخ: اعمٚم٘مل

 ُم٤مئتلم أو أخػ ُم٤مئ٦م ُمثالً  شم٘مروٝمؿ يم٠من ُم٤مًمٞم٦م، سمٛم٤ٌمًمغ اخل٤مرج ذم اًمٗماّلطملم ٟمدقمؿ

 ضمدة، ظمْم٤مر طمٚم٘م٦م ذم ويٌٞمٕمقهن٤م سم٤معمٜمتج٤مت سم٤معمحّمقل ي٠متقن صمؿ ومٞمزرقمقن أخػ،

 ٟم٘مدي٦م، ؾمٞمقًم٦م قمٜمدهؿ ُم٤م ٕن اعمٌٚمغ: هذا أىمروٝمؿ ُمـ قمٜمد سمْم٤مئٕمٝمؿ ُيٜمزًمقن سمحٞم٨م

 هذا؟ ذم رأجٙمؿ ومام

 .اًمًٚمػ سمٞمع همػم هذا يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ًمٌٜم٤من وذم ؾمقري٦م ذم اخل٤مرج ذم اًمٗمالطملم ه١مٓء هؿ ؾمٚمػ، هق ُم٤م ٓ، ٓ: اعمٚم٘مل

 .اعمحّمقل ويٜمتجقن وٟمحّمد ٟمزرع يٕمٜمل طمتك ؾمٞمقًم٦م، ًمديٜم٤م ًمٞمس ي٘مقًمقن

 اًم١ًمال؟ قمـ أضم٥م اًمٙمالم، شمٕمٞمد ٓ ُّيديؽ اهلل أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 هق؟ ُم٤م: اعمٚم٘مل



يم٤مت   787 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

ٚمػ سم٤مب ُمـ هق هؾ اًم١ًمال، قمكم وّٞمٕم٧م: هق ُم٤م :اًمِمٞمخ ًّ َٚمؿ؟ أو اًم ًَّ  اًم

 .اًمًٚمؿ و اًمًٚمػ سمٞمع هق ُم٤م أقمرف ٓ واهلل: اعمٚم٘مل

 اًمٖمٜمل إمم اًمٗمالح ي٠ميت أن: اًمًٚمؿ أو اًمًٚمػ سمٞمع: اجلقاب هق هذا :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل، ُمٜمؽ ُأريد أن٤م: ًمف سمٞم٘مقل هق، اًمِٚمـل اًمِمٕمػم أو اًم٘مٛمح أو اًمًٛمـ شم٤مضمر اًمت٤مضمر،

 ؿمٕمػًما  أو ىمٛمًح٤م أزرع طمتك ؿم٤من ُمـ ُمٝمؿ، ُمش أيمثر أىمؾ أخػ، قمنميـ آٓف، قمنمة

 اًمنموط، قمغم يتٗم٘م٤من ىمروش، سمٙمذا اًمٙمٞمٚم٦م ُمثالً  وأبٞمٕمؽ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو زيتقن أو

 يمذا، وسمثٛمـ يمذا، ؾَمُتًّٚمؿ اًمتل واًمٙمٛمٞم٦م اعمقؾمؿ، قمغم يمذا سمٕمد اًمتًٚمٞمؿ يٙمقن أي

 هٜم٤م؟ إمم اًمٙمالم ُمٗمٝمقم اًمًقق، صمٛمـ ُمـ أىمؾ اًمثٛمـ ويٙمقن

 .ُمٗمٝمقم ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

.. و وحيّمد ويزرع وي٠مظمذ اًمٗمالح، ًمذاك اح٤مل هذا اًمت٤مضمر ومٞمدومع ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اشمٗمؼ اًمذي إىمؾ سم٤مًمًٕمر إُمقال شمٚمؽ ؾَمٚمَّٗمف ىمد يم٤من اًمذي هلذا ويٌٞمع ي٠ميت صمؿ إًمخ، و

َٚمؿ، سمٞمع اؾمٛمف هذا اًمتًٚمٞمؿ، وىم٧م ذم أيمثر اًمًٕمر ويٙمقن قمٚمٞمف، ًَّ  شم٠ًمل ُم٤م يم٤من وم٢من اًم

 قمـ ٟم٘مٚم٧م يمام وم٤مجلقاب سمف ًمٞمس يم٤من وإن ذقم٤ًم، ضم٤مئز ومٝمق اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ قمٜمف

 .رسم٤م ومٝمق ٟمٗمٕم٤ًم، ضمر ىمرض هذا أن: سمٕمْمٝمؿ

 .ؾمٚمؿ سمٞمع أو ؾمٚمػ سمٞمع ًمٞمس احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمق ٟمٕمؿ،: اعمٚم٘مل

 .قمرومتف وم٤مجلقاب ظمالص، أي :اًمِمٞمخ

 .آظمر ؾم١مال قمٚمٞمف يؽمشم٥م: إذاً : اعمٚم٘مل

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

ة ذم دظمٚمٜم٤م: اعمٚم٘مل  طم٘مؼ سمٕمْمٝم٤م اًم٤ًمسمؼ ذم اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ دم٤مري٦م صٗم٘م٤مت قمدَّ

ٟمٞملم فمٚمٚمٜم٤م إرسم٤مح ُمع اخل٤ًمئر وُُمـْجَٛمؾ ظم٤ًمئر، طم٘مؼ وسمٕمْمٝم٤م أرسم٤مطًم٤م، . يٕمٜمل ظمنا

 ٟمتخٚمص هؾ ُمٜمٝم٤م، أيمثر اخل٤ًمرة واًمتل طم٘م٘مٜم٤مه٤م اًمتل إرسم٤مح هؾ: أن وم٤مًم١ًمال

 اًمتج٤مرة، ُمـ ص ظمال اًمٜمقع هبذا، اًمٕمٛمؾ.. أن أم يمذا أو صدىم٦م سم٢مظمراضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م

 .ُمتح٘مؼ رسمح أيَّ  ًمٜم٤م وًمٞمس



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   785   اًمنما

 أيمذًمؽ؟ ؾم١ماًملم، يتْمٛمـ أن ؾم١ماًمؽ :اًمِمٞمخ

 ..يٕمٜمل رسمام: اعمٚم٘مل

 .يمالُمؽ ُمـ اًم١ًماًملم ًمؽ أومِّمؾ راح أيمٞمد ٓ، :اًمِمٞمخ

 شمؽمك هؾ أنف: اًمث٤مين واًم١ًمال وظمنت، رسمح٧م يمٜم٧م إن: إول اًم١ًمال 

 .اعمٕم٤مُمٚم٦م هبذه اًمتٕم٤مُمؾ

 إٟمام ،[إرسم٤مح قمـ] واجلقاب اعمٕم٤مُمٚم٦م، هبذه اًمتٕم٤مُمؾ شمرك ُمـ سمد ٓ ٟمٕمؿ: اجلقاب

 وًمٞمس اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم شمٍمومف وأن رسم٤م، هق اًمذي اًمرسمح ذًمؽ قمـ خَتُْرج أن قمٚمٞمؽ

ُن٤مس، سمف شمتّمدق أن : أوًٓ  ؾم١ماًمٞمؽ، ضمقاب هق هذا وُم٤ًميملم وم٘مراء يم٤مٟمقا  وًمق ِٕ

 اعمراسمح، شمٚمؽ شُمـْخِرج أن جي٥م: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمتٕم٤مُمؾ، ُمـ اًمٜمقع هذا قمـ شمٜمتٝمل أن يٜمٌٖمل

 ًمٕمؾ. واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ُمـ ُمٕمٞمٜملم أومراد قمغم وًمٞمس اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم وشمٍمومٝم٤م

 .-أجْم٤مً - ووح اجلقاب

 .-أجْم٤مً - ووح ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

  (11: 55: 55/   179/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  51: 78/   179/  واًمٜمقر اهلدى)

 ظؿؾف ظذ أجراً  يتؼوىض أن فؾؼيؽ جيقز هؾ

 قمٛمٚمف؟ قمغم أضمراً  يت٘م٤مى أن ًمٚمنميؽ جيقز هؾ: اعمٚم٘مل

 يٕمٛمؾ ٓ ُم٤م يٕمٛمؾ اًمنميؽ يم٤من وم٢مذا سم٤مًمٕمدل، ي٠مُمر واإلؾمالم ٓ؟ وًمِـؿَ  :اًمِمٞمخ

 !قمٛمٚمف؟ أضمر ي٠مظمذ ٓ ومٚمامذا أظمر، اًمنميؽ

 ُمٜمٝمام؟ أّي  يمال أو إرسم٤مح ُمـ ٟم٦ًٌم أم صم٤مسمت٤ًم، راشم٤ٌمً  ي٠مظمذ: اعمٚم٘مل



يم٤مت   783 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمنما

 طم٥ًم قمغم آظمر، ؿمخص أّي  ُمع يٕمٛمؾ أضمػم يم٠مِي  آشمٗم٤مق، طم٥ًم قمغم :اًمِمٞمخ

 .ذوـمٝمؿ قمٜمد اعم١مُمٜمقن آشمٗم٤مق،

  (11:  31: 59/   595/  واًمٜمقر اهلدى)

و ذيؽف دم افؼيؽ ٓحظ إذا  وـذًبو ؽشًّ

 اًمٙمٌػم أن ًمٜمٗمرض اعمالسمس سمٞمع ذم أظمٞمف ُمع يِمتٖمؾ يم٤من ؿمخص هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 . زيد اؾمٛمف

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 يٖمش يم٤مذسم٤مً  وحيٚمػ يٖمش يم٤من اًمٙمٌػم هذا ومزيد قمٛمرو، اؾمٛمف واًمّمٖمػم :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل إثقاب وؾمط ُيـْخِٗمٞمف قمٞم٥م ومٞمف صمقب هٜم٤مك ُمثالً  يم٤من إذا اًمًٚمٕم٦م، ذم

 أن سمٕمد أن ومٕمٛمرو يمذا، أقمٓمل ًم٘مد يم٤مذسم٤مً  سم٤مهلل وحيٚمػ اعمٕم٤مُمالت ذم ويٖمش قمٞم٥م،

 هؾ يٕمرف أن ُيريد أن قمٛمرو، إقمامل هذه سمٕمض أىمقل سمٕمض ذم ؿم٤مريمف وىمد شم٤مب

 ص٤مطم٥م هق زيد ُمْم٤مرسم٦ًم، ُمٕمف يِمتٖمؾ أنف قمٚمامً  خيرج، أم اًمٕمٛمؾ هذا ذم ُمٕمف يٌ٘مك

 . سمُِجْٝمده يٕمٛمؾ هق هذا اًمّمٖمػم وقمٛمرو اح٤مل

  هذا؟ ايمتِمػ ُمتك اًمٙمٌػم، زيد همش اًمّمٖمػم قمٛمرو ايمتِمػ ُمتك :اًمِمٞمخ

 . ىمري٤ٌمً  شم٤مب ًمٙمٜمف زُم٤من، ُمـ ايمتِمٗمٝم٤م هق :ُمداظمٚم٦م

 . ًمزيد ُٟمّْمِحف سمقاضم٥م ومٚمٞم٘مؿ ىمري٤ًٌم، شم٤مب ىمد يم٤من وم٢مذا. ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف ٓطمظ يمٚمام اًمٕمٛمؾ، هذا ُمثؾ قمـ سمحٙمٛم٦م وؾمٞمٚم٦م، سمٙمؾ َيْرَدقمف وأن :اًمِمٞمخ

 . اًمّمٖمػم قمٛمرو قمغم اًمٙمٌػم زيد يثقر طمتك همِم٤ًم، ُمٜمف ٓطمظ يمٚمام يمذسم٤مً 

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



يم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   785   اًمنما

يم٦م، ُمـ زيد يٗمّمٚمف أن وم٢مُم٤م سمٞمٜمٝمام، اًمقاىمٕم٦م ؾمت٘مع وطمٞمٜمذاك :اًمِمٞمخ  أن وإُم٤م اًمنما

َتٜمَّْمح أن ومػمضمك وإرؿم٤مده، وقمٔمف ذم قمٚمٞمف ويّمؼم يتحٛمٚمف ًْ  ومٕمٚمٞمف قمٛمرو ي٠مس وم٢من ُي

 . اعمِم٤مريم٦م أو ُمٕمف اعمٕم٤مُمٚم٦م يٗمّمؾ أن

 ٓ هذا قمٛمًرا  ٕن أن: اح٤مل يٓمٚم٥م أن يريد هق.. اٟمٗمّمؾ إذا ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 ًمق ًمٙمـ ُمٕم٤ًم، ويًٙمٜم٤من اًمٌٞم٧م ذم ُمٕم٤مً  وي٠ميمالن ؿم٘مٞم٘مف أظمٞمف ُمع يٕمٛمؾ وإٟمام راشم٤ًٌم، ي٠مظمذ

  ُيٓم٤مًم٥م؟ ومٝمؾ اح٤مل، ُمـ سمح٘مف يٓم٤مًم٥م أن ومػُميد يٜمٗمّمؾ، أن أراد قمٛمًرا  أن طمدث

 ؿمؽ ومٌال ًمٚمنمع، اعمخ٤مًمػ قمٛمٚمف ذم زيداً  ؿم٤مرك ُم٤م يٕمٜمل قمٛمرو يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

ف، هذا  قمٜمد ذًمؽ حيت٥ًم ومحٞمٜمئذٍ  اعمذيمقرة، اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ُمٕمف ذيٙم٤مً  يم٤من إن أُم٤م طَم٘مُّ

 إًمٞمف، سمح٤مضم٦م هق ُم٤م اًمقؾمخ اح٤مل هذا ُمـ ومٞم٠مظمذ ُمْمٓمراً  يٙمقن أن إٓ وضمؾ، قمز اهلل

 . آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة اًمٓمري٘م٦م قمغم طمقزشمف ُمـ ُيـخرضمف وأظمر

 إُمقر سمٕمض ذم طم٤مل يمؾ قمغم ؿم٤مريمف هق.. يٕمٚمؿ ٓ هق يم٤من إذا ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٕمدد يٕمٜمل يٕمٚمؿ ٓ ًمٙمـ إطمٞم٤من، سمٕمض ذم

 . سم٤مًمٔمـ اضمتٝم٤مًدا يٕمٛمؾ هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . ذًمؽ ُمـ أيمثر هٜم٤م ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 (11:  55:  71/ 537/واًمٜمقر اهلدى) 
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 787 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   دم٤مرة اًمذه٥م 

 فبقعف افسعر ارتػوع وؿً تربص ثؿ افذهى ذاء حؽؿ

ؤه طمٙمؿ ُم٤م ذًمؽ ضم٤مز وإن ؾمٕمره؟ ارشمٗم٤مع قمٜمد اًمذه٥م سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  ذا

 اًمٖم٤مي٦م؟ هلذه

ء يم٤من ًمق :اًمِمٞمخ  قمٚمٞمف، هم٤ٌمر وٓ ضم٤مز اًمٗمْم٦م، وهق ًمٚمذه٥م اعمُـ٘م٤مسمؾ سم٤معمٕمدن اًمنما

ء يم٤من ح٤م وًمٙمـ  شم٠ميت هٜم٤م ُمـ.. واًمَقِرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م وًمٞمس اًمقَرىمٞم٦م، سم٤مًمٕمٛمٚم٦م هق إٟمام اًمنما

 .ىمقي٦م اًمِمٌٝم٦م وشمدظمؾ اعمِمٙمٚم٦م

 اًمٞمقم اقمت٤ٌمري٦م، ىمٞمٛمتٝم٤م إٟمام ذاشمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م شمٕمٚمؿ، يمام ٕنؽ 

 .هل٤م صم٤ٌمت ٓ وشمٜمزل وشمّمٕمد سمًٕمر، وهمداً  سمًٕمر

 ذم اإلٟم٤ًمن يتٍمف وإٟمام اًمقرىمٞم٦م، سم٤مًمُٕمُٛمالت اعمت٤مضمرة جيقز ٓ: احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ 

 .اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م طمدود

 هذا وهٜم٤م: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ذقم٤مً  جيقز ٓ ومٝمذا اًمٞمقم، اًمٜم٤مس يٗمٕمؾ يمام هب٤م يت٤مضمر أنف أُم٤م

ومم اًمٜم٤مطمٞم٦م: قمٚمٞمؽ سم٤مجلديد ًمٞمس اًمٌح٨م  شمِمؽمي أن شمريد ٕنؽ آٟمٗم٤مً: إًمٞمف أذت ُم٤م: ٕا

 .جيقز ُم٤م وهذا اعمٗم٤موٚم٦م ُمع سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م

 ..وخم٤مـمرة ُمٗم٤موٚم٦م ومٞمٝم٤م: شمرى يمام إظمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م وُمـ

 ذم اًمتج٤مرة ُم٠ًمخ٦م ذم ومتقايمؿ ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ ؿمٞمخٜم٤م، هذا قمغم سمٜم٤مءً : إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٘مدي٦م إوراق

 ..قمٜمٝم٤م ٟمتٙمٚمؿ اًمتل هذه :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمئ٤مً  ٟمريد ًمذًمؽ ذًمؽ: سمخالف أومتك رسمام إظمقاٟمٜم٤م سمٕمض! ؿمٞمخٜم٤م سم٠مس ٓ ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

خ ٕن طمتك اًمتقوٞمح، ُمـ ِجؾ أمحد أبق ٕا ًَ  هذه ذم اًمتقوٞمح ُمـ ؿمٞمئ٤ًم ٟمريد اجلقاب، هذا ُي

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك سم٠مس ٓ اعم٠ًمخ٦م،

 .ُمرة ُمـ أيمثر ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ًمٚمتقوٞمح، جم٤مل ذم ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

  (17:  13: 55/   775/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادحؾؼ بوفذهى افتجورة حؽؿ

 اعمحٚمؼ؟ سم٤مًمذه٥م اًمتج٤مرة طمٙمؿ:  اًم١ًمال

 .جيقز ٓ  :اًمِمٞمخ

 (11: 77: 75/ 153/ واًمٜمقر اهلدى)

 رضورة بغر افقرؿقي بوفعؿؾي افذهى ذاء

ء جيقز هؾ ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ  ؟ضورة سمٖمػم اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمذه٥م ذا

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمذه٥م قمغم احلّمقل ًمٚمٛمًٚمٛملم يمٞمػ ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .ضورة همػم ُمـ ىمٚم٧م أن٧م :اًمِمٞمخ

ء سم٤مًمذه٥م ُم٤مًمف يٜمٛمل أن يريد ،ضورة همػم ُمـ :اًم٤ًمئؾ  .اًمذه٥م سمنما

 ؟يٌٞمٕمف سم٤مًمذه٥م يٗمٕمؾ ُم٤مذا وسمٕمديـ :اًمِمٞمخ

 .ُم٤مًمف قمغم ًمٚمحٗم٤مظ :اًم٤ًمئؾ

 ؟ومٞمف ورق يِمؽمي يّمػم يٕمٜمل يٌٞمٕمف سمٕمديـ :اًمِمٞمخ

 .يٌٞمٕمف سمٞمع إمم اطمت٤مج إذا :اًم٤ًمئؾ

 قمٛمٚم٦م شمِمؽمي ؾمقاء اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمت٤مضمرة وأبداً  دائامً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 ًمٚميورة أُم٤م جيقز ٓ ًمٚمٛمت٤مضمرة ذه٤ٌمً  اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م شمِمؽمي أو ورىمٞم٦م سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م

 ٚم٦م٤مُمقم اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ُمثالً  شمرى أن٧م ،ُم٤مًمؽ قمغم حت٤مومظ أن ؾمقى ضورة هٜم٤م ومٚمٞمس

 اًمذه٥م يؽمشمِم ومتت٤مضمر هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ ورىم٦م يم٠مي هذه اًمٕمٛمٚم٦م شمّمػم أن ومخ٤ميػ شمٜمزل

 قمغم شمٜمٗمؼ هذا اًمذه٥م هذا ُمـ ًمٍمف اطمتج٧م ُم٤م ويمؾ جيقز ومٝمذا قمٜمدك وحتٓمف

 وسمٕمديـ رظمٞمص اًمذه٥م ٕن أن شمِمؽمي أنؽ أُم٤م ،ضم٤مئز هذا ومٕمٚم٧م وقمٞم٤مًمؽ ٟمٗمًؽ
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 يمٜم٧م إن اًميورة طمدود ومٗمل دمقز ٓ هذه ُمت٤مضمرة هذه شمٌٞمٕمف يٖمغم ح٤م شمّمػم سم٤مًمٕمٙمس

 .ضم٤مئز ومٝمق آٟمٗم٤مً  ذيمرت ُم٤م شمٕمٜمل

 (11:  57:  59/ 555/واًمٜمقر اهلدى)

 جديد؟ بذهى افؼديؿ افذهى اشتبدال حؽؿ

ًمد ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م  اًمذه٥م اؾمتٌدال طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل! اهلل طمٗمٔمؽ اًمقا

 ضمديد؟ سمذه٥م اًم٘مديؿ

 ط اًمٜمٌل ٕن اعمًٚمٛملم: قمٚمامء سملم ومٞمف ظمالف ٓ ُمٕمروف طمٙمؿ هذا :اًمِمٞمخ

ش أرسمك وم٘مد أظمر قمغم أطمدمه٤م زاد وم٢مذا سمٛمثؾ، ُمثاًل  سمٞمد يًدا سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م»: ىم٤مل

 وٓ ذه٥م ومٝمق ضمديد اًمذه٥م يمقن أو ىمديؿ اًمذه٥م ومٙمقن اًمرسم٤م، أـمٕمؿ أو أيمؾ: أي

 اًمذه٥م يٌٞمٕمقن اًمذيـ ومٞمٝم٤م ي٘مع اعمِمٙمٚم٦م وهذه سمٛمثؾ، ُمثاًل  إٓ سمٞمٜمٝمام اعمٗم٤موٚم٦م جيقز

 .ُمتٗم٤مواًل  سم٤معمذه٥م

  (11:35:18/ب31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 فؾبقع؟ تؼققؿف ظـد افذهى مـ افػصقص ؾصؾ جيى هؾ

 قمٜمد أو اًمقزن قمٜمد ومّمٚمٝم٤م جي٥م هؾ سم٤مًمٗمّمقص، اعمَُرّصع اًمذه٥م سمٞمع: اًم١ًمال

 سمجٜمًٝم٤م؟ إسمداهل٤م

 .صحٞمح ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ذًمؽ ذم واحلدي٨م ٓسمد، :اًمِمٞمخ

 .يٌٕمدوه٤م يًتٓمٞمٕمقن ُم٤م اًمّمٖمػمة اًمٙمٛمٞم٤مت إن اًمّمٞم٤مهم٦م قُمرف ذم ي٘مقًمقا : اًم١ًمال

 .اًمّمقاهم٦م ُمِم٤ميمؾ ُمـ وهذا أقمرف، أن٤م :اًمِمٞمخ

٤ٌّمت قمنم أن ُمٕمروف قمٜمدهؿ :ُمداظمٚم٦م  اخلرز هذا ُمـ همراُم٤مت قمنم وزهنؿ طَم

 ..ُمـ ومٞمخّمٛمٝم٤م هذه، اًمٜمققمٞم٦م
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 اًمزُمـ، ُمع يذوب، آؾمتٕمامل ُمع اًمذه٥م اًمٕمٛمؾ، هذا صحٞمح ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .اًمقزن ومٞمختٚمػ

  (11:  57: 55/ 311/ واًمٜمقر اهلدى)
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 793 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمرسمقن 

 افعربقن بقع

 صقرة دمقز أن هل٤م ومٝمؾ شمْمٕمٞمٗمف، ذيمرشمؿ ؿمٞمخ، ي٤م اًمٕمرسمقن طمدي٨م: اًم١ًمال

  اًمٕمرسمقن؟

  ُم٤مذا؟ :اجلقاب

 . اًمٕمرسمقن صقرة دمقز ٓ: اًم١ًمال

 واؿمؽمي٧م اًمت٤مضمر قمٜمد ذه٧ٌم أن٤م: سمٛمٕمٜمك اعمٓم٤مف، هن٤مي٦م ذم دمقز ٓ :اجلقاب

 زم سمدا صمؿ اهلل، ؿم٤مء إن همداً  آشمٞمؽ اًمثٛمـ، ًمٙمؿ أهلء ريثام قُمرسمقن هذا: وىمٚم٧م سمْم٤مقم٦م

 أن ًمف حيؾ ومال ًمف، واقمتذرت اًم٤ٌمئع إمم ومجئ٧م احل٤مضم٦م، وهذه اًمٌْم٤مقم٦م هذه آظمذ ٓ أن

 .اًمٕمرسمقن ي٠مظمذ

 ًمٖمػمه، يٌٞمٕمٝم٤م ٓ اًمٌْم٤مقم٦م ذم حيتٗمظ ؾمقف اًم٤ٌمئع أي أنف طمٞم٨م ُمـ جيقز اسمتداءً  

 أن ًمف جيقز ومال هل، يمام شمزال ٓ واًمٌْم٤مقم٦م ُمٕمتذراً  ٟم٤ميمالً  اًمِم٤مري ضم٤مء إذا ًمٙمـ

 وهذا ُم٤م، سمير ُأصٞم٥م اًم٤ٌمئع يمقن طمٞم٨م واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمٕمرسمقن، أظمذ يًتحؾ

 ًمٚمٗم٤ًمد يتٕمرض ؿمٞمئ٤مً  ُمثالً  احل٤مضم٦م يم٤مٟم٧م إن ًمٚمح٤مضم٦م، سمتّمقرٟم٤م شمّمقرٟم٤م يٛمٙمـ اًمير

 ضم٤مء وح٤م اًمٕمرسمقن، دومع اًمذي ًمٚمُٛمَٕمْرسمِـ حمٗمقفم٦م واحل٤مضم٦م يَمُثر، أو ىَمؾَّ  اًمزُمـ سمٛميِضّ 

 .ضمزئٞم٤مً  أو يمٚمٞم٤مً  ومًدت يٕمتذر

  واوح٦م؟ صقرة هذه اًم٤ٌمئع، قمـ اًمير دومع ُمـ ٓسمد ومحٞمٜمئذٍ  

 . ؿمٞمخ ي٤م واوح٦م ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

: ُمثالً  ُمٜمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، قمديداً  ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام وصقر ـمٞم٥م، :اجلقاب

: وىم٤مل اعمٕمرسمـ، همٞم٦ٌم ذم ؿم٤مري ضم٤مءه قمرسمقن، ُمٜمف وأظمذ إٟم٤ًمن، ًمف سم٤مع ؾمٞم٤مرة ص٤مطم٥م

 ٓ يمذا، زي٤مدة أقمٓمٞمؽ سمٕم٧م وسمٙمؿ أؿمؽمي أن٤م سمٞمٕم٧م، هذه: ًمف ىم٤مل اًمًٞم٤مرة؟ هذه أتٌٞمع

 .واقمتذر وٟمٙمؾ اًمِم٤مري وضم٤مء أظم٤مًمػ، أن أؾمتٓمٞمع
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 أص٤مسمف: اًمذي اًمير خيّمؿ اًم٤ٌمئع أن أرى اضمتٝم٤مدي، رأي هذا أرى: طمٞمٜمئذٍ  

ٙمف سم٥ًٌم ًّ َ  .اًمير سمف يدومع ُم٤م اًمٕمرسمقن ُمـ ي٘متٓمع وأن ًمٚمِم٤مري، سم٘مقًمف مَت

 اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ ُمـ هذا ٓ، هذا اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ يمام يُمٚمُّف اًمٕمرسمقن أُم٤م 

 . سم٤مًم٤ٌمـمؾ

  اًمٕمرسمقن؟ إٓ ًمف ومٚمٞمس اًمٕمرسمقن؟ ىمٞمٛم٦م قمـ اًمير زاد وإذا: اًم١ًمال

  ُم٤مذا؟ إذا :اجلقاب

 إٓ ًمف ومٚمٞمس اًمٕمرسمقن، ُم٘مدار أو اًمٕمرسمقن ىمٞمٛم٦م قمـ اًمير زاد إذا: اًم١ًمال

  اًمٕمرسمقن؟

 سمس :اجلقاب

 (11:  35: 58/ 519/ واًمٜمقر اهلدى)

 افعربقن بقع

 ًمت٤مضمر ُيْدومع ُمٕملم ُمٌٚمغ وهق اًمٕمرسمقن، ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: اًم١ًمال

 هذا أظمذ جيقز هؾ اعمُـَٕملّم  اعمققمد قمـ اًمتخٚمػ طم٤مًم٦م وذم ُمٕمٞمٜم٦م، ؾمٚمٕم٦م حلجز ُمثالً  ُم٤م

 اح٤مل؟ شمٕمٓمٞمؾ ذم شم٥ًٌم ىمد إظمالًمف أن طمٞم٨م آشمٗم٤مق، ذم إلظمالًمف اعمٌٚمغ

 وأٓ يًتحٚمف، أن ًمٚمت٤مضمر جيقز وٓ حيؾ، ٓ أنف اًمٕمرسمقن ذم إصؾ :اجلقاب

 احل٤مًم٦م هذه وًمٙمـ اًم٤ًمئؾ، إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ إًمٞمف، دومٕمف اًمذي إمم يٕمٞمده

 ىمد ويٙمقن دىم٤مئؼ، سمٕمد يٜمٙمؾ صمؿ اًم٤ًمقم٦م، هذه ذم اًمٕمرسمقن ُيٕمٓمل وم٘مد ُمٓمردة، ًمٞم٧ًم

 أن ًمف حيؾ ٓ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل إـمالىم٤ًم، ضر اًمت٤مضمر أص٤مب ُم٤م ومٝمٜم٤م اًمٕمرسمقن، ؾمٚمٗمف

 .واطمداً  ىمرؿم٤مً  أو ومٚم٤ًمً  وًمق ُمٜمف، ي٠ميمؾ

 ُمع اشمٗمؼ طمٞمٜمام اًمت٤مضمر أن: ُيَتَّمّقر أن ُُمـٛمٙمـ وهذا اًمّمقر، سمٕمض ذم ًمٙمـ 

 يريد ُمـ اًمت٤مضمر إمم ضم٤مء واٟمٍمف، اًمٌْم٤مقم٦م قمغم اًمٕمرسمقن دومع اًمذي اعمٕمرسمـ اًمِم٤مري
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 ص٤مطم٥م إول اًمِم٤مري ُمع ُمرشمٌط ٕنف سم٤مقمٝم٤م: ومام اًمٌْم٤مقم٦م، شمٚمؽ يِمؽمي أن

 .اًمٕمرسمقن

 أن٤م: ًمف ًمٞم٘مقل اًمقاىمٕم٦م طم٥ًم قمغم ؾم٤مقم٤مت سمٕمد أو أج٤مم سمٕمد يٕمقد اًمرضمؾ هبذا وإذا 

 .اًمٕمرسمقن إزمَّ  وأقمد اًمٌٞمٕم٦م، ُمـ وأظمرضمٜمل أقمتذر

 سم٤مًمًٕمر سم٤مقمٝم٤م اًمتل احل٤مضم٦م أن: سمٛمٕمٜمك اًمير ُمـ ؿمئ اًمت٤مضمر أص٤مب إذا ومٝمٜم٤م

 .اًمًٕمر سمٜمٗمس يٌٞمٕمٝم٤م أن سمٕمد ومٞمام يٛمٙمٜمف ٓ إول

 اًمٌْم٤مقم٦م يٌٞمع طمٞمٜمام سمف يتير اًمذي اعم٘مدار اًمٕمرسمقن هذا ُمـ ي٘متٓمع أن وم٢ٌمُمٙم٤مٟمف 

 .آظمر ًمِمخص

 اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ ٕنف ًمف: حيؾ ٓ ومذًمؽ قمرسمقٟم٤ًم، يمقٟمف جمرد أُم٤م

 .جيقز إومم احل٤مًم٦م ذم قمدُمف، أو اًمير وضمقد: أوًٓ  هذا ذم ومُٞمالطمظ سم٤مًم٤ٌمـمؾ،

 ُمـ أص٤مسمف ُم٤م سمٛم٘مدار وإٟمام يمٚمف، اح٤مل يًتحؾ أن جيقز وٓ اًمير، شم٘مدير: وصم٤مٟمٞم٤مً 

ر وٓ ضر ٓ: »اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ضر:  ش.ضا

  (11:  38: 55/   578/  واًمٜمقر اهلدى)

 افعربقن بقع حؽؿ

 اًمٕمرسمقن؟ سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .طمرام ومٝمق جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 (11:55:55/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افبقع فضامن افعربقن ضؾى حؽؿ

 ًمْمامن يمٕمرسمقن اح٤مل ُمـ ُمٌٚمٖم٤مً  اعمِمؽمي ُمـ يٓمٚم٥م أن ًمٚم٤ٌمئع جيقز هؾ :اًم١ًمال

 اًمٌٞمع؟
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 أن سملم اخلٞم٤مر ًمف اًم٤ٌمئع وإٟمام اًمٌٞمٕم٦م، قمـ اًمِم٤مري ٟمٙمؾ إذا ومٞمام اًمٕمرسمقن :اًمِمٞمخ

 ًم٘مقًمف ًمف: ظمػم وذًمؽ ي٘مٞمٚمف: أن أو اًمثٛمـ يدومع وأن اًمٕم٘مد قمغم ئمؾ أن اًمِم٤مري يٚمزم

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمثرشمف اهلل أىم٤مل قمثرشمف ُمًٚمامً  أىم٤مل ُمـ»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

  (11:  59: 75/   599/  واًمٜمقر اهلدى)



 الدُٖٕ
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 ادديـ إرادة بؿحض بوفديـ افقؾوء دم اإلحسون جقاز

 [ :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ي٘مٌٚمف وٓ يريمٌٝم٤م، ومال اًمداسم٦م، قمغم محٚمف أو ًمف، وم٠مهدي ىمرو٤م أطمديمؿ أىمرض إذا»

 .وٕمٞمػ .شذًمؽ ىمٌؾ وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ىضمر يٙمقن أن إٓ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 هريرة أيب طمدي٨م يٕم٤مروف إؾمٜم٤مده ذم اًمذي اًمْمٕمػ هذا ُمع احلدي٨م وم٢من

 أصح٤مسمف ومٝمؿ ًمف، وم٠مهمٚمظ ط اهلل رؾمقل شم٘م٤مى رضمال أن وهمػممه٤مشاًمّمحٞمحلم»ذم

 إٟم٤م: ىم٤مًمقا  ،شوم٠مقمٓمقه سمٕمػما  ًمف اؿمؽموا ُم٘م٤مٓ، احلؼ ًمّم٤مطم٥م وم٢من دقمقه:» :وم٘م٤مل سمف،

 أطمًٜمٙمؿ ظمػميمؿ وم٢من إي٤مه: وم٠مقمٓمقه اؿمؽموه،» :ىم٤مل ؾمٜمف، ُمـ أومْمؾ ؾمٜم٤م ًمف ٟمجد

 أظمرضمٝم٤م ُمًتٗمٞمْم٦م يمثػمة ذًمؽ قمغم وطمثف اًمقوم٤مء ذم ط زي٤مدشمف وأطم٤مدي٨م. شىمْم٤مء

 .شاًمٌخ٤مري صحٞمح»ذم وسمٕمْمٝم٤م ش355 - 5/357» اًمٌٞمٝم٘مل

 اعمديـ إًمٞمف ىمدُمٝم٤م اًمتل اًمزي٤مدة أظمذ قمغم ًمٚمدائـ ط إىمراره إطم٤مدي٨م هذه ومٗمل

 صٜمع ُمـ» :سم٘مقًمف ط سمذًمؽ أُمر وىمد اًمقوم٤مء، ذم اًمزي٤مدة قمغم اعمديـ وطمض سم٤مظمتٞم٤مره،

 ىمد أن شمٕمٚمٛمقا  طمتك ًمف وم٤مدقمقا  شمٙم٤مومئقه، أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل وم٢من ومٙم٤مومئقه، ُمٕمرووم٤م إًمٞمٙمؿ

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أن اإلُم٤مم ذيمر صمؿ]ش. 555ش»اًمّمحٞمح٦م»ذم خمرج وهق. شيم٤موم٠ممتقه

 [:ىم٤مل أن إمم ذًمؽ ومرد احلدي٨م طمًـ شمٞمٛمٞم٦م

 ومٞمف إؾمامقمٞمؾ ؿمٞمخ ٕن اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ احلدي٨م أن ًمؽ يتٌلم ؾمٌؼ ُم٤م قمروم٧م إذا

 احلدي٨م وذم ٓ يمٞمػ حتًٞمٜمف، ذم أظمٓم٠م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمِمٞمخ وأن ؿم٤مُمل، همػم سمٍمي

 ُمـ هذا .شم٘مدم ُم٤م وطمًٌٜم٤م يٓمقل اًمِمٞمخ يمالم سم٘مٞم٦م قمـ واجلقاب ؟إظمرى اًمٕمٚمؾ

 سمحدي٨م ُمٕم٤مرض أنف شم٘مدم ومٞمام ذيمرت وم٘مد ُمتٜمف ضمٝم٦م ُمـ وأُم٤م احلدي٨م، إؾمٜم٤مد ضمٝم٦م

 ىمٌؾ اهلدي٦م قمغم محٚمف اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ وًمٙمـ وٕمٗمف، ي١ميمد مم٤م اًمّمحٞمحلم

 ٟمٕمؿ ذًمؽ، ُمـ أقمؿ احلدي٨م هذا فم٤مهر ًمٙمـ سمٞمٜمٝمام، شمٕم٤مرض ومال هذا صح وم٢مذا اًمقوم٤مء،

 ًمٙمـ احلدي٨م، قمٚمٞمف محؾ سمام سيح سمٕمْمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض قمـ آصم٤مرا اًمِمٞمخ ذيمر
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 ئمٝمر يمام ذًمؽ ُمـ أقمؿ أوهق ذيمر سمام ظم٤مص هق هؾ احلدي٨م ُمتـ ذم هق إٟمام اًمٌح٨م

 قمـ اعم٘مرض وأصح٤مسمف هق ط اًمٜمٌل ومٜمٝمل» :أصم٤مر شمٚمؽ سمٕمد اًمِمٞمخ ىم٤مل وىمد ؟ًمٜم٤م

 مل يم٤من وإن آىمتْم٤مء ي١مظمر أن سم٤مهلدي٦م اعم٘مّمقد ٕن اًمقوم٤مء ىمٌؾ اعم٘مؽمض هدي٦م ىمٌقل

 ُم١مظمرة وأخػ ٟم٤مضمزة هبدي٦م إًمػ ي٠مظمذ أن سمٛمٜمزًم٦م ومٞمّمػم سمف يتٙمٚمؿ ومل ذًمؽ يِمؽمط

 .شاًمرسم٤م ُمٕمٜمك ًمزوال ذًمؽ سمٕمد ًمف وُّيدي اًمقوم٤مء قمـ يزيده أن ضم٤مز وهلذا رسم٤م، وهذا

  .ومت٠مُمؾ. شم٘مدم يمام وُمٕمٜم٤مه احلدي٨م إؾمٜم٤مد ذم اًمٌح٨م وإٟمام وم٘مٞمف، يمالم وهذا

 .(317-313/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؿضوؤه فديف ديـ وظؾقف موت دـ افقظقد

 [ :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

  .شيمٞمتلم شمرك وم٘مد ديٜم٤مريـ، شمرك ُمـ»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ي٠ميمؾ ومٞمٛمـ سم٤مب» سمـ ومٞمف ًمف وسمقب شاًمٔمٛمآن ُمقارد - 5587» طم٤ٌمن اسمـ صححف

 اعمٕمٜمك ًمٙمـ ،إـمالىمف قمغم ًمٞمس احلدي٨م أن إمم يِمػم: ىمٚم٧م. شهمٜمل وهق اًمٗم٘مراء ٟمّمٞم٥م

 ًمديف ديـ، وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ قمغم حمٛمقل أنف زم ويٌدو سمٔم٤مهر، ًمٞمس ًمف شمرمجف اًمذي

 وضمف وهٜم٤م. شاًمٖم٤مسم٦م أؾمد» رواي٦م ذم شم٘مدم يمام احلدي٨م راوي صٜمٞمع يِمػم وإًمٞمف ىمْم٤مؤه،

 اًمّمالة شمرك إٟمام»: ىم٤مل أنف راهقيف اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل رواه مم٤م يًتٗم٤مد اًمت٠مويؾ، ُمـ آظمر

 أهؾ ُمـ وأنف رء، ًمف ًمٞمس وم٘مػم أنف ئمٝمر وهق اًمّمٗم٦م، أهؾ ُمـ يم٤من ٕنف قمٚمٞمف،

/  5» شاًمٗمتح» وذم. شيمٞمت٤من عمثٚمف: أي ،شيمٞمتلم شمرك»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اًمّمٗم٦م،

  .اعمقومؼ واهلل. ذيمرشمف ُم٤م يٜم٤مذم ٓ وهذا :ىمٚم٧م. ٟمحقه ش388

 .(581/ 7/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 (وتعجؾ ضع)بـ ادعروف افبقع حؽؿ

 ؟شوشمٕمجؾ وع»سمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمِمٝمقر ًمٚمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، :ُمداظمٚم٦م

 .وشمٕمجؾ وع :اًمِمٞمخ

 حمرُم٤مً  أو ضم٤مئزاً  هٜم٤مك يم٤من إن واجل٤مئز اعمحرم هق وُم٤م صقرشمف، هل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ: يٕمٜمل ُمٜمف

 اًمديـ، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ًمقوم٤مء ُمٞمًقراً  وًمٞمس ُمديـ، رضمؾ اعم٤ٌمطم٦م اًمّمقرة :اًمِمٞمخ

 ...طمدي٨م وهق ىم٤مقمدة ؾمٛمٞمتف اًمذي هذا يرد ومٝمٜم٤م يالطم٘مف، همريٛمف

 (11:  11: 19/ 751/ واًمٜمقر اهلدى)

 افسداد؟ يقم أم افديـ يقم بسعر افديـ شداد

 ضمداً  وىمٚمٞمؾ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم اهتامم قمغم اًمديٜم٤مر ٟمزول ىمْمٞم٦م طم٤مزت ًم٘مد :ُمداظمٚم٦م

 .ذقمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م هبذه اهتٛمقا  اًمذيـ هؿ

ِدده ومٝمؾ اح٤مل، ُمـ ُمٌٚمٖم٤مً  ُم٤م إٟم٤ًمن ُمـ اؾمتدان اًمذي ًَ  سمٕمدد أم إومم، سم٘مٞمٛمتف ُي

 اًمٞمقم؟ هذا ذم اًمديٜم٤مر

ِدده: شم٘مقل طمٞمٜمؽ ٕنؽ ظمٓم٠م: ًمٙمٜمف ُمٗمٝمقم اًم١ًمال :اًمِمٞمخ ًَ  إومم، سم٘مٞمٛمتف ُي

ئٞم٦م، ىمٞمٛمتف هذا ُمـ ُمٗمٝمقم  .هذا شمٕمٜمل ُم٤م وأن٧م اًمنما

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  ي٤ًموي يم٤من سمٙمؿ إومم، ىمٞمٛمتف :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٘مٞمٛم٦م وًمٞمس اًمٕمدد شمٕمٜمل أن٧م :اًمِمٞمخ

 ...اًمديٜم٤مر يٕمٜمل اًم٘مٞمٛم٦م، أقمٜمل أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .خمٓمئ أن٧م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 اخلٓم٠م؟ وضمف :ُمداظمٚم٦م
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ئٞم٦م: اًم٘مٞمٛم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًم٘مٞمٛم٦م :اًمِمٞمخ ِدده ٟمٕمؿ أن، اجلقاب يٓمٚمع ٕنف اًمنما ًَ  ُي

ئٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م طم٥ًم  شمريده اًمذي اجلقاب هذا يقُمئٍذ، اًمٕمدد سمٜمٗمس وًمٞمس يقُمئٍذ، اًمنما

 .أن٧م

 .اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ؿمٞمًئ٤م أريد ُمٕمٚمٞمش، ؾمٞمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُأقمٓمٞمؽ أن أريد وأن ؾمٜمقات، مخس ىمٌؾ ديٜم٤مر أخػ ُمٜمؽ اؾمتدٟم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 ديٜم٤مر؟ آٓف مخ٦ًم وإٓ ديٜم٤مر أخػ إي٤مه٤م ُأقمٓمٞمؽ هؾ إي٤مه٤م،

 .اعمث٤مل هق هذا سمؾ اًم١ًمال، هق هذا

 اًمٕمٛمالت هذه أن اًمديٜم٤مر، يٜمزل أن ىمٌؾ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم أتٙمٚمؿ زُم٤من ُمـ يمٜم٧م أن٤م

 هب٤م اًمتٕم٤مُمؾ جيقز وٓ هب٤م، اعمت٤مضمرة جيقز ومال وًمذًمؽ ذاشمٞمف: ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م

 .سوم٤مً 

وملم وه١مٓء  ا  أن٤م رأجل ذم اعمٗمروض يم٤من حمالهتؿ، أهمٚم٘م٧م صمؿ يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٍَمّ

ء ٕن ىمقشمف: ذم واًمديٜم٤مر شُمْٖمٚمؼ أن  قمٛمٚمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه سم٤مًمقرق اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت ذا

 ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه أن: وهل احل٘مٞم٘م٦م هذه شمّمقرٟم٤م إذا ٕنٜم٤م رسمقي٦م:

 .اقمت٤ٌمري٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م ًمٙمـ ورق: أهن٤م طمٞم٨م ُمـ ذاشمٞم٦م،

 اًم٘مٞمٛم٦م، هذه هتٌط زُمـ وذم قم٤مًمٞم٦م، ىمٞمٛم٦م هل٤م زُمـ ذم شمٙمقن آقمت٤ٌمري٦م اًم٘مٞمٛم٦م هذه 

 اًمديٜم٤مر وذم اًمًقري٦م اًمِٚمػمة ذم واوح٤مً  يم٤من ويمام ديٜم٤مرٟم٤م ذم أن واوح هق يمام

 .اًمٕمراىمل

ء   ـمقيؾ ىمٞم٤مس ُمـ ورىًم٤م اؿمؽمي٧م ًمق يمام ًمٞمس ورىمٞم٦م، سمٕمٛمٚم٦م ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م ومنما

 ومٞمٝم٤م جيقز ٓ اًمتل اًمرسمقي٦م إُمقر ُمـ ًمٞم٧ًم هذه ٕن ىمّمػم: ىمٞم٤مس ُمـ سمقرق

 .اًمٌٞم٤مض اًمقرق أقمٜمل سمٞمد، ويداً  سمٛمثؾ ُمثالً  اًمت٤ًموي ومٞمٝم٤م جي٥م وأنف اًمتٗم٤موؾ،

 ُمرسمقط ىمٞمٛمتٝم٤م ٕن اًمرسم٤م: قملم هق ومٞمٝم٤م وم٤مًمت٤ٌمدل اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه أُم٤م 

 .سم٤مًمذه٥م
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 وإٟمام ذاهت٤م، ذم ًمٞم٧ًم ىمٞمٛمتٝم٤م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م: أي هٙمذا، إُمر أن ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا

 اؿمؽمي٧م ُمثٚمام ُمٕمٜم٤مه٤م قمنم، سم٠مطمد قمنمة شمِمؽمي أن٧م ومٚمام سم٤مًمذه٥م، ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر

 .احلدي٨م سمٜمص جيقز ٓ وهذا ذهٌٞم٦م، قمنم سم٢مطمدى ذهٌٞم٦م ضمٜمٞمٝم٤مت قمنمة

 اًم٘مٚمٞمٚم٦م إج٤مم ذم إردين اًمديٜم٤مر هٌقط سم٥ًٌم واوح٤ًم، اٟمٙمِم٤موم٤مً  إُمر واٟمٙمِمػ 

 .اًمٜم٤مس سمٕمض شَمـَحّرك وهٜم٤م هذه،

 اًمٍمف قمٛمٚمٞم٦م وشمٕم٤مـمل اعمت٤مضمرة أن ضمدًا، واوح٦م ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م اعم٠ًمخ٦م سمٞمٜمام 

 .ومٞمٝم٤م جيقز ٓ أضمٜمٌٞم٦م، يم٤مٟم٧م أو قمرسمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت

 ؾمٜم٦م ىمٌؾ اؾمتدان ُمـ إن: أىمقل وم٠من٤م اًم٤ًمسمؼ، اعمث٤مل ُمع ضم٤مء يمام اًم١ًمال يم٤من وم٢مذا 

ئٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م طمٞم٨م ُمـ أن وإًمػ أردين، ديٜم٤مر أخػ أيمثر أو  مخًامئ٦م ي٤ًموي اًمنما

 ُمْم٤مقمٗم٦م، يًٚمٛمٝم٤م أن ديٜم٤مر أخػ اًمدائـ ُمـ اؾمتٚمػ اًمذي اعمديـ ومٕمغم ُمثاًل، ديٜم٤مر

 ظمػميمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ هق وإٟمام رء، ذم اًمرسم٤م ُمـ هذا وًمٞمس

 ش.ىمْم٤مءً  ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مًء، ظمػميمؿ

 أطمًـ ىمد ديٜم٤مر أخػ ُمثالً  ؾمٜم٦م ُمٜمذ اعمًٚمؿ أظم٤مه أىمرض اًمذي أن ضمداً  وواوح 

ئٞم٦م اًم٘مقة ذم وهل ديٜم٤مر، أخػ اًمٞمقم ُيَقوِمٞمف أن أراد إذا وم٤معم٘مرض إًمٞمف،  شم٤ًموي اًمنما

 .إًمٞمف يزء أنف هٜم٤م، اًمدىم٦م ُمٝمؿ ًمٞمس ذًمؽ، ٟمحق أو مخًامئ٦م

ءُ  َهْؾ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م أىم٤مم واًمنمع  ٤منِ  ضَمَزا ًَ َّٓ  اإِلطْم ٤منُ  إِ ًَ ﴾ اإِلطْم

 ش.ًمٜمٗمًؽ حت٥م ُم٤م ًمٚمٜم٤مس أطم٥م: »ط وىمقًمف ،[11:اًمرمحـ]

 ش.ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف ُيـِح٥م طمتك أطمديمؿ، ي١مُمـ ٓ: »وىمقًمف

 اًمقوع ًمٞم٘مٚم٥م أخٗملم، إًمػ سمدل يدومع أن أن قمٚمٞمف يّمٕم٥م اًمذي اعمديـ ومٝمذا

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ُمديٜم٤م، اًمٞمقم يم٤من ودائٜمف اًمدائـ هق يم٤من أنف ًمٞمٗمؽمض وٟمٔمري٤ًم، ومٙمري٤مً 

ئٞم٦م ىمقشمف أن ُمع قمٞمٜم٤ًم، إًمػ إًمػ سمدل ي٘مٌؾ سم٠من يرى  اًمٜمّمػ، إمم هٌٓم٧م اًمنما

 .ذًمؽ يرى ٓ ؿمؽ سمال
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 حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف حي٥م طمتك أطمديمؿ، ي١مُمـ ٓ: »آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر احلدي٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م 

 ش.ًمٜمٗمًف

 ُمثٚمامش سمٕمٞمٜمؽ إصٌٕمتؽ طمط: »اعمٕمروف اًم٤ًمئر اًمٕم٤مُمّل  اعمثؾ ُأظِمذ هٜم٤م وُمـ

 .همػمك سمتقضمع شمقضمٕمؽ

 رواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ًمٚمخػم، احل٥م ُمـ إؾم٤مس هذا قمغم ومتٕم٤موٟمقا 

 ش.اخلػم ُمـ ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف، حي٥م طمتك أطمديمؿ، ي١مُمـ ٓ: »احلدي٨م

 .سمٕمض ُمع سمٕمْمٜم٤م قمالىم٤مت شم٘مقم أن جي٥م اًمذي هق اًمتٕم٤مُمؾ ذم إؾم٤مس هذا 

 .سم٤مًمْمٌط ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هق ومٝمذا

 وُأخٖمل شَمَٕمٓمَّؾ، طمتك واًمٜمزول سم٤مًمٜمزول اؾمتٛمر اًمديٜم٤مر أن أن اومؽمض :اًمِمٞمخ

 سمٛمٚمٞمقن ُمديٜم٤مً  يم٤من رضمؾ يم٤من وم٢مذا ُم٤مريمٝم٤م، ذم زُم٤مهن٤م ذم أخامٟمٞم٤م أص٤مب يمام سم٤معمرة،

 أنف ُمٙمِمقف واوح، رء هذا. اعمٚمٞمقن ظمذ: ًمف ي٘مقل اح٤مرك شمٕمٓمؾ ُم٤م سمٕمد ُم٤مرك،

 اًمقوم٤مء ذم اًمزي٤مدة يتٓمٚم٥م اًمقوم٤مء ذم واإلطم٤ًمن إًمٞمف، اإلطم٤ًمن سمدل ًمٚمدائـ، فمٚمؿ ومٞمف

 ظمػميمؿ ظمػميمؿ،: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًم٤ًمسمؼ واحلدي٨م اًمٜم٘مص، وًمٞمس

 ش.ىمْم٤مءً  ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مًء،

 .مجٚملم اجلٛمؾ سمدل اًمرضمؾ َورمَّ  طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مًمف 

 .اعمٕم٤مُمٚم٦م طمًـ ُمـ هذا رء، ذم اًمرسم٤م ُمـ ًمٞمس هذا 

 اًمدائـ اعمديـ ُيقوِمـل أن أُم٤م اًمزي٤مدة، اعمديـ قمغم اًمدائـ يِمؽمط أن هق: اًمرسم٤م 

 ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق سمؾ رء، ذم اًمرسم٤م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا ُمٜمف، اؾمتدان قمام زي٤مدة

 ُمٕمرووم٤مً  إًمٞمٙمؿ صٜمع وُمـ وم٠مقمٓمقه، سم٤مهلل ؾم٠مخٙمؿ وُمـ وم٠مقمٞمذوه، سم٤مهلل اؾمتٕم٤مذيمؿ

 ش.يم٠موم٤مئتٛمقه ىمد أن شمٕمٚمٛمقا  طمتك ًمف وم٤مدقمقا  شمٙم٤مومئقه، أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل وم٢من ومٙم٤مومئقه،

 ش.ومٙم٤مومئقه ُمٕمرووم٤ًم، إًمٞمٙمؿ صٜمع وُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمِم٤مهد

 ُمالُم٦م قمٚمٞمؽ وُم٤م ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م همداً  ووومٞمتف ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمٞمقم اؾمت٘مرو٧م أن٧م 

 اًمرضمؾ هذا ُمـ اؾمت٘مرو٧م ؾمٜملم ُمـ سم٤مًمؽ ومام. ويمريؿ حمًـ أن٧م سمؾ إـمالىم٤ًم:
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ئٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م أن ُمع اًمٕمدد، سمٜمٗمس ديٜم٤مراشمف أن شمقومٞمف سمدك ديٜم٤مر، أخػ اًمٓمٞم٥م  اًمنما

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وأجـ اإلطم٤ًمن، وم٠مجـ ذًمؽ، ُمـ ىمري٤ٌمً  أو اًمٜمّمػ إمم هٌٓم٧م

: أيش ومٙم٤مومئقه ُمٕمرووم٤مً  إًمٞمٙمؿ صٜمع وُمـ: »إظمػم احلدي٨م وذم اًم٤ًمسم٘م٦م، إطم٤مدي٨م

 .ُم٤مدي٦م ُمٙم٤مومئ٦م

ٟمٜم٤م، ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمثػم أىمقل أن٤م وًمذًمؽ   اهلل ضمزاهؿ: إزمَّ  حيًٜمقن طمٞمٜمام إظمقا

 أظمل ي٤م: ي٘مقًمقن ُم٤مذا سم٢مطم٤ًمن، إطم٤ًمهنؿ ُأىم٤مسمؾ أن ُأريد وم٠من٤م ُم٤مدي٤مً  إطم٤ًمٟم٤مً  ظمػماً،

 شمٙم٤مومئقه، أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل وم٢من» سم٤مًمٕم٤مضمز، ًم٧ًم أن٤م: هلؿ أىمقل اًمدقم٤مء، ُمٜمؽ يٙمٗمٞمٜم٤م

 ش.يم٤موم٠ممتقه ىمد أن شمٕمٚمٛمقا  طمتك ًمف وم٤مدقمقا 

 ادع إىمؾ ومٕمغم سم٤مإلطم٤ًمن، اإلطم٤ًمن ُم٘م٤مسمٚم٦م شمًتٓمٞمٕمقا  ومل قمجزشمؿ، إذا: يٕمٜمل 

 .همٞمٌل أُمر ومٝمذا يم٤موم٠متف، ىمد أنؽ فمٜمؽ قمغم يٖمٚم٥م طمتك اعمحًـ، هلذا

 .إًمٞمؽ أطمًـ اًمذي هلذا شمدقمق وسم٤مؾمتٛمرار دائامً  شمٔمؾ أن يٜمٌٖمل: ُمٕمٜم٤مه٤م 

 أن٤م اًمٕم٤مضمز، ؾمالح هذا ٕن اًمدقم٤مء: إمم شمٚمج٠م ٓ أن إؾم٤مؾمٞم٦م اخلٓمقة ًمٙمـ 

 سم٤مًمًقء، اعمحًـ شم٘م٤مسمؾ أن شمريد أن٧م ومٙمٞمػ سم٤مإلطم٤ًمن، اإلطم٤ًمن شُم٘م٤مسمؾ إٟمام و أىمقل،

 هق هذا ديٜم٤مر، أخػ شمٕمٓمٞمف أن شمريد ديٜم٤مر، مخًامئ٦م اًمٞمقم ُمٗمٕمقهل٤م ديٜم٤مر أخػ أقمٓم٤مك

 .سمٕمٞمٜمف اًمٔمٚمؿ

 ُمٜمٓم٘مٝمؿ ؿمؽ سمال ه١مٓء ُيَقوِمـل، أو يدومع سمِّده ىمٌض ُمثٚمام ٓ،: ي٘مقًمقن واًمذيـ 

 وُم٘م٤مصد ُمٕم٤مين إمم يٜمٔمرون ٓ اًمذيـ اًمٔم٤مهر، أهؾ ُمذه٥م إمم يٜمتٛمل ُمـ ُمٜمٓمؼ

 اًمٚمٗمظ وراء ُم٤م أُم٤م اًمٚمٗمظ، إمم يٜمٔمرون اًمٜمٌقي٦م، إطم٤مدي٨م وسمخ٤مص٦م اًمنمقمٞم٦م، إًمٗم٤مظ

 .ذًمؽ إمم يٜمٔمرون ُم٤م اعم٘م٤مصد ُمـ

 قمٜمدهؿ ومٝمق اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم ُيَٗمِرىمقن ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أن٤م أىمقل يمام ومٝم١مٓء 

 إول وهذا أظمر: اًمٞمدوي اًمتّمقير وسملم ضمديد سمتٕمٌػم وُأقمؼم اًمتّمقير وسملم طمرام،

 ُم٤م هذا: ًمؽ سمٞم٘مقل إي٤مه٤م، ًمؽ يٗمٚمًٗمقا  وسمٞم٘مٕمدوا طمالل، اًمث٤مين واًمتّمقير طمرام،

 ُم٤م ًمق اًمٙم٤مُمػما، اعمُـَّمِقرة أًم٦م أو اجلٝم٤مز أظمذ ًمقُم٤م ضمدًا، قمجٞم٦ٌم ُمٙم٤مسمرة أُم٤م َصّقر،



 511   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ه٤مًمٙم٦ًٌم يمٌس ًمقُم٤م سمٞمّمقره، ُم٤م اهلدف سمٞمّمقر يم٤من اهلدف، ٟمحق ووضمٝمٝم٤م أظمذه٤م

 .اًمّمقرة شمٓمٚمع يم٤من ُم٤م ه٤مي،

 أن صحٞمح اإلؾمالم، إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ٓ سمِمٙمٚمٞم٤مت اعمقوقع وشمٗمٚمًٗمقا  شم٠متقا  يمٞمػ 

 اًمٕمٛمؾ هذا اًمّمقرة، يت٘مـ طمتك هن٤مرًا، ًمٞمالً  يٙمقن ويٛمٙمـ وهٙمذا، هٙمذا سمٞمٕمٛمؾ اًمذي

 يقم ُمـ أًم٦م شمٚمؽ ٕنف وٓؿمؽ: ضمدًا: خمتٍم ُمٚمخص هذاك اًمٕمٛمؾ، ذاك همػم

٦ٌَّم واعمخؽمقملم اعمٌتٙمريـ ُمـ واعمئ٤مت ًمٚمٕمنمات اجلٝمقد إول اعمخؽمع اظمؽمقمٝم٤م  ُُمٜمَْٙم

 ٟمٗمس ذم رء، سمده وٓ اًمٗمٞمٚمؿ حتٛمٞمض سمده ٓ أنف وصٚمقه٤م طمتك اجلٝم٤مز، هذا قمغم

 اًمٕمٛمؾ سملم ومرىمٜم٤م ٓ، ًمٙمـ يدوي، قمٛمؾ يمٚمف هذه هل، يمام اًمّمقرة شمٓمٚمع اًمٚمحٔم٦م

 أظمذ اًمذي اًمٞمدوي اًمٕمٛمؾ وسملم ـمقيؾ، زُمـ ُمٕملم ؿمخص ُمـ أظمذ اًمذي اًمٞمدوي

 حلٔم٦م ذم واطمد ًمِمخص اجلٝم٤مز ضمٝمزوا ًمٙمـ ضمدًا، وـمقيالً  ـمقيالً  زُمٜم٤مً  أؿمخ٤مص ُمـ

 .واطمدة

 هذه طمالل، وهذه طمرام هذه اًمّمقرة، هذه وسملم اًمّمقرة، هذه سملم ُيَٗمِرىمقن 

 وومٞمف اإلٟم٤مء ذم سم٤مل إذا أنف: ي٘مقل ُمـ سمٔم٤مهري٦م أؿمٌف سمٖمٞمْم٦م، فم٤مهري٦م ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م

 إذا ًمٙمـ اًمرايمد، اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك احلدي٨م ٟمص ٕنف قمٜمف: اًمِم٤مرع هنك هذا ُم٤مء،

 ٕنف ضم٤مز: هذا اح٤مء، ومٞمف اًمذي اإلٟم٤مء إمم اًمٌقل هذا ُمـ اًمٌقل هذا أراق صمؿ إٟم٤مء ذم سم٤مل

 أظمذ أنف اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ذم سم٤مل هق اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل أنف قمٚمٞمف صدق ُم٤م

ٌَّف اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ُمـ اًمٌقل هذا  قمغم اًمدروب يمؾ ُم٤مًء، اعمٛمتٚمئ اإلٟم٤مء ذم وَص

 .اًمٓم٤مطمقن

 اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك اعمحرُم٦م، هل إومم اًمّمقرة أن: ىم٤مل ُمـ ٟمجد 

 اح٤مء إٟم٤مء ذم اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ذم ُم٤م أراق صمؿ اًمٗم٤مرغ اإلٟم٤مء ذم سم٤مل إذا أُم٤م ُم٤ٌمذة، يٕمٜمل

 .ضمداً  سمٖمٞمْم٦م ُم٘مٞمت٦م فم٤مهري٦م هذه ُم٤مًء، اعمٛمتٚمئ اإلٟم٤مء ذم سم٤مل ُم٤م ٕنف ًمِـَؿ؟ جيقز، هذا

 سمح٨م هق اًمذي وُمٜمٝم٤م مت٤مُم٤ًم، اًمِمٙمٚمٞم٤مت هذه ُمثؾ شمقضمد احل٤مض اًمٕمٍم ذم أن 

 ي٤م ديٜم٤مر، أخػ إي٤مه٤م سمٞمقومٞمٜمل أيمثر، أىمؾ ُمـ ؾمٜملم مخس ُمـ ديٜم٤مر أخػ أقمٓم٤مه اًم٤ًمقم٦م،



 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 اًمٕمٛمٚم٦م ُمثؾ إردين اًمديٜم٤مر يّمػم أن يٛمٙمـ ىمٞمٛم٦م، هل٤م يٕمد مل اًمٞمقم ديٜم٤مر إًمػ أظمل

 .ؾمقري٦م ًمػمة ومخًلم ُم٤مئ٦م واطمد ديٜم٤مر ٟمِمؽمي يمٜم٤م ؾمٜم٦م ىمٌؾ ُمـ يٛمٙمـ اًمًقري٦م،

 ًمػمة أخػ ؾمٜمقات قمنم ؾمٜمقات مخس ُمـ ص٤مطمٌف ُم٘مرض يم٤من اًمذي ومٝمذا 

 أن يريد أن دٟم٤مٟمػم، قمنم شم٘مري٤ٌمً  شم٤ًموي ؾمقري٦م ًمػمة إًمػ ص٤مرت ح٤م ؾمقري٦م،

 راسمٕم٦م ذم يم٤مًمِمٛمس يٕمٜمل ًمٚمحؼ، وضمحد ُمٙم٤مسمرة هذا يقُمئٍذ، اؾمتٚمٛمٝم٤م يمام يقومٞمٝم٤م

 .أدان ًمٚمذي فمٚمؿ اًمٜمٝم٤مر،

 يٛمًؽ اخلَـػِم  أن اعم٘مٚم٘مٚم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٔمروف ذم وظم٤مص٦م إُمر، هذا آصم٤مر ُمـ

 أخػ أقمٓمٞمؽ أن أريد أن٤م سمٕمد، ومٞمام سمخ٤ًمرة ؾمٞمّم٤مب ٕنف ًممظمريـ: اإلطم٤ًمن قمـ

 مخًامئ٦م، إًمػ يّمػم اًمديٜم٤مر، يٜمزل أن ومام ديٜم٤مر، أخػ اًمٞمقم إًمػ هذا جيقز ديٜم٤مر،

 .هلؿ اعمحًـ وأن٤م إزّم، يًٞمئقن ٕهنؿ ًمٚمٜم٤مس: وأطمًـ أقمٓمل أن٤م سمٌٓمؾ

 ومٞمج٥م اًمٕمداًم٦م، حمض هل ضمداً  واوح٦م وُأؾمس ُم٤ٌمدئ قمغم ىم٤مئؿ إذاً  وم٤مإلؾمالم 

 حي٥م طمتك أطمديمؿ، ي١مُمـ وٓ» قمٚمٞمٜم٤م، يم٤مٟم٧م أو ًمٜم٤م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمٕمداًم٦م ٟمٓمٌؼ أن

 ش.ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف

  (11:  31:  35/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

  (11:  31:  51/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  11:  51/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  15:  53/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

  أخرى بعؿؾي افديـ ؿضوء

 اًمٌٚمد ٟمٗمس ُمـ ؿمخّملم أنف حيّمؾ: يٕمٜمل سم٤مًمٕمٛمالت! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمديـ :ُمداظمٚم٦م

 إذا اًمديـ ومرد هذا، اًمِمخص إمم هذا اًمِمخص ُمـ ديـ وحيّمؾ آظمر سمٚمد إمم يٖم٤مدر

 قمٛمٚمٞم٦م طمّمؾ وإذا سمٚمدهؿ؟ سمٜم٘مد أو ومٞمف شمدايٜمقا  اًمذي اًمٌٚمد سمٜم٘مد يٙمقن ًمٌٚمدهؿ قم٤مدوا

 .اًمًٕمر ذم اظمتالف طمّمؾ إذا شم٘مدير



 518   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمقوقع ذم اًمٕمٚم٦م ىمٞمٛم٦م، ًمف ًمٞمس ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٌٚمد اظمتالف هق :اًمِمٞمخ

 اؾمت٘مرض ُمثالً  أردين ؿمخص وم٢مذا اؾمت٘مراره٤م؟ قمدم أو اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ىمٞمٛم٦م اؾمت٘مرار

 سمٕمٞمٜمٝم٤م هل إي٤مه٤م ومٞمقومٞمف اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمٗمس اعمًت٘مرو٦م اًمٕمٛمٚم٦م وسم٘مٞم٧م اًمٕمٙمس أو يمقيتل ُمـ

 اًمٕمٛمٚم٦م إذا: اعمقوقع ذم احل٤ًمؾم٦م اًمٜم٘مٓم٦م ًمٙمـ يِم٤مء، يمام ومٞمٝم٤م يتٍمف ص٤مطمٌٝم٤م صمؿ

 إمم يٜمٔمر إٟمام اًمٌٚمد إمم ٜمٔمريُ  ٓ ومٝمٜم٤م ىمٞمٛمتٝم٤م، هٌٓم٧م اعمًت٘مرض اؾمت٘مروٝم٤م اًمتل هذه

 ىم٤مل يمام ٕنف ًمٚمدائـ: اهلٌقط ٟم٦ًٌم يٕمقض أن ًمٚمٛمديـ سمد ومال هٌٓم٧م وم٢مذا اهلٌقط،

٤منِ  ضَمَزاءُ  َهْؾ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ شمٕمٚمٛمقن ومٞمام شمٕم٤ممم ًَ َّٓ  اإِلطْم ٤منُ  إِ ًَ ﴾ اإِلطْم

ه ٓ هذا يمٜم٤م وإن مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس قمغم ي٘م٤مسمٚمف هذا وًمٙمـ[ 11:اًمرمحـ]  اًمزُم٤من هذا ذم ٟمرا

 ًمٙمـ ديٜم٤مراً  قمنميـ اؾمت٘مرض اًمٜم٤مس ُمـ زيد: يٕمٜمل ىمٞمٛمتٝم٤م، ارشمٗمٕم٧م قمٛمٚم٦م أن

 سم٤معم٘م٤مسمؾ أجْم٤مً  اًمٜم٘مص شم٘مدير روي ومٙمام وقمنميـ، مخ٦ًم ُمثالً  أصٌح٧م ديٜم٤مر اًمٕمنميـ

 َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمـ أؾم٤مس قمغم اًمزي٤مدة شم٘مدير يٜمٌٖمل هٜم٤م

 [.579:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ 

 .اجلقاب هق هذا

  (11:  13: 55/   798/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼقؿي شداد وؿً ظـد افعؿؾي شعر اختؾػ إذا

 ُمـ أؿمؽمي ؿمٞمخٜم٤م وأطمٞم٤مٟم٤مً  ،ؾم٤مئؼ أؿمتٖمؾ ،اًمٕمراق ظمط قمغم أقمٛمؾ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 طم٤مضم٦م أو ُمالسمس أؿمؽمي ومٛمثالً  ٟم٘مقد، ُمٕمل يٙمقن وٓ ،اًمٕمراق ُمـ أهمراض هٜم٤مك

 ذم أؾم٤مس قمغم سمْم٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ أؿمؽمي هٜم٤مك أصدىم٤مء وزم ،ٟم٘مقد ُمثالً  أمحؾ ٓ ُمٕمٞمٜم٦م

 اًمٕمراق ؾمٕمر يٙمقن اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة أرضمع ح٤م ومِمٞمخٜم٤م ُم٤مل، أقمٓمٞمٝمؿ اًم٘م٤مدُم٦م اًمًٗمرة

 سمتًٕم٦م، يٙمقن يٛمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة أرضمع ح٤م سمٕمنمة ُمثالً  اعمرة هذه يٕمٜمل اظمتٚمػ،

 ؟احل٤مًم٦م هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقوع إيش ومِمٞمخٜم٤م

 قمٚمٞمٝم٤م ٕن اًمٕمراق: ذم اعمقضمقدة اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ شمِمؽمي أٓ ٟمٜمّمحؽ :أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمٝم٤م صدام هجٛم٦م طملم اًمٙمقي٧م ُمـ اعمنوىم٦م اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ أهن٤م ؿمٌٝم٦م



 519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .أوًٓ  هذا :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 حمٚمٞم٦م سمْم٤مقم٦م أهن٤م فمٜمؽ قمغم وهمٚم٥م ،سمْم٤مقم٦م اؿمؽمي٧م طملم :وصم٤مٟمٞم٤مً  :اًمِمٞمخ

 يم٤من وم٢من اًمقوم٤مء وىم٧م ضم٤مء إذا صمؿ سم٤مًمديـ، شمِمؽمي أن ُم٤مٟمع ومال ُمنوىم٦م، وًمٞم٧ًم

 .شمٜم٤مىمِمف وٓ وم٤مدومٕمف اًم٤ٌمئع ص٤مًمح ُمـ اًمٕمراىمل اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م اظمتالف

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ص٤محلف ُمـ ًمٞمس يٕمٜمل يم٤من وإن :اًمِمٞمخ

 .أن٤م ص٤محلل ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٗمرق ًمف وم٤مدومع :اًمِمٞمخ

 ؟اًمٗمرق ًمف أدومع :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 ؟ه٤مه هذه يٛمٙمـ قمجٌتؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .أقمجٌتٜمل ُم٤م اًم٘مّمد ًمٞمس ،قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 ؟وصٛم٧م وىمٗم٧م وح٤مذا :اًمِمٞمخ

 .طم٘مٞم٘م٦مً  يم٥مًمٚمرُّ  ومٞمف همرىم٤مٟملم أطمٞم٤مٟم٤مً  ُمقوقع هذا :ُمداظمٚم٦م

 ؟يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اعمقوقع هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ



 571   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ..ذًمؽ يم٥م،ًمٚمرُّ  ومٞمف همرىم٤مٟملم :ُمداظمٚم٦م

 .سمٜمٗمًؽ شمٜمجق أن شمريد أن٧م وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أضمؾ ُمـ اًمٓمري٘م٦م هبذه طم٤مًمؽ صختٚمِ  أن سمد ٓ ،اًمٖمرق هذا همرىم٤من دام ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ذُمتؽ شمؼمئ

 .احلرام ُمـ احل٤مًم٦م هذه ذم ٟم٘مع ٟمحـ هؾ ،ؿمٞمخ ي٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

قا  َوٓ﴿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل خت٤مًمػ ٕنؽ ٟمٕمؿ: :اًمِمٞمخ ًُ ٌَْخ  َأؿْمٞم٤َمَءُهؿْ  اًمٜم٤َّمَس  شَم

ـَ  إَْرضِ  ذِم  شَمْٕمَثْقا  َوٓ ِدي ًِ  .[85:هقد﴾ ]ُُمْٗم

 .ٟمٗمز ذم طم٤مك اًمذي هق إُمر هذا احل٘مٞم٘م٦م ذم ؿمٞمخ ي٤م واهلل ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

  (11:  31:  75/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

  (11:  78:  55/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

 مـف تطقًظو ادديـ أخذه مو ظذ وافزيودة افؼضوء حسـ

 اًمديـ؟ قمغم زي٤مدة اًمدائـ يٕمٓمل أن اعمٕمن همػم اعمديـ قمغم هؾ: ؾم١مال

 وديٜم٤مر؟ أخػ يرد أن قمٚمٞمف هؾ أخػ، ُمثالً  اؾمتدان هق: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ..ُم٤مـمؾ هق :ُمداظمٚم٦م

 .واطمد ؾم١مال أم ؾم١ماًملم ص٤مر هٜم٤م: يٕمٜمل ُم٤مـمؾ، :اًمِمٞمخ

 اًمديـ؟ ُمع ؿمٞمًئ٤م َيُرد أن اعمامـمؾ، اعمٕمن همػم اعمديـ قمغم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اعمامـمٚم٦م؟ ُم٘م٤مسمؾ إذاً  شم٘مّمد يم٠منؽ :اًمِمٞمخ

 .اًمقضمقب قمغم شمدل قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م ٕنش قمٚمٞمف» يمٚمٛم٦م ٓطمٔمٜم٤م إذا ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 وهذا ُمٜمف، أظمذ مم٤م أيمثر ًمف اًمدائـ يقذم أن ًمف ًمٙمـ رسم٤م، هذا سمؾ ٓ، أنف: واجلقاب 

 .إظمالق ُمٙم٤مرم ُمـ

 أقمٓمٞمتؽ إضمؾ، ذم وومَّٞمتؽ وأن٤م أضمؾ، إمم أخٗم٤مً  ُمٜمؽ اؾمتدٟم٧م أن٤م إذا: سمٛمٕمٜمك 

 ٕن ٟمٗمس، سمٓمٞم٥م إًمٞمؽ أىمدُمٝم٤م أن زم وومْمٞمٚم٦م اح٤مئ٦م شم٠مظمذ أن ًمؽ طمالل وُم٤مئ٦م، أخػ

 ظمػميمؿ ظمػميمؿ: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم شمٚمؽ ذم وىم٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف اًمذي سمٛمٕمٜمك هذا

 ضم٤مء[ اًمقوم٤مء وىم٧م ضم٤مء وح٤م مجال، أقمرايب ُمـ ط اًمٜمٌل اؾمتدان ح٤م وذًمؽش ]ىمْم٤مء

 اقمٓمقه: »اح٤مل سمٞم٧م ذم اعمقيمؾ ُمـ طمقًمف عمـ اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ُم٘م٤مسمٚمف، مج٤مًٓ  يٓمٚم٥م

 أقمٓمقه،»: ىم٤مل رسم٤مقمٞم٤ًم، إٓ ٟمجد مل! اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مًمقا  إًمٞمف ومرضمٕمقا  ذهٌقا ش مجالً 

 ُم٤م وومَّـك اًمذي ًمٚمٛمديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ،شىمْم٤مء ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ وم٢من

 .ًمف اعمٕملم اًمقىم٧م ذم قمٚمٞمف

 ذم يزيده أن وأومم سمف وم٠مومم اعمامـمٚم٦م، سم٥ًٌم سم٤مًمدائـ وأض ُم٤مـمؾ يم٤من إذا ًمٙمـ

 .اًمقوم٤مء

 اًمذي هذا وسملم اًمرسم٤م سملم واًمٗمرق رسم٤م، طمٞمٜمئذٍ  يّمػم هذا ٓ، قمٚمٞمف،: ٟم٘مقل ٓ ًمٙمـ 

ش ىمْم٤مء ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إًمٞمف أؿم٤مر

 سمنمط أخٗم٤ًم، ُمٜمٙمؿ ُمًت٘مرض أن٤م: -اهلل ؾمٛمح ٓ- يٕمٜمل ُمنموـم٤ًم، يٙمقن اًمرسم٤م أن هق

 وإذا أخػ، ُمٜمؽ ُمًت٘مرض أن٤م ًمٙمـ اًمرسم٤م، قملم هق ومٝمذا وُم٤مئ٦م، أخػ ًمؽ ُأَووِمـل أن

 ُمـ هذا ٟمٗمز، هب٤م راوٞم٦مً  اًمزي٤مدة أقمٓمٞمؽ وأن٤م زي٤مدة، ذم شمٓمٛمع ُم٤م أن٧م أخػ أقمٓمٞمتؽ

 .إظمالق ُمٙم٤مرم

  (:.. 31:  53/ 55/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ؿقؿتفو كزفً افسداد مقظد ظـد ثؿ ظؿؾي آخر مـ اشتدان

 ٟمزًم٧م اًمًداد ُمققمد وقمٜمد ؾمقري٦م، ًمػمة ُم٤مئ٦م آظمر ُمـ اؾمتدان رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ذقم٤ًم؟ سمًداده اعمٚمزم هق ومام ىمٞمٛمتٝم٤م،



 575   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم يّمح ٓ ٕنف واعمديـ: اًمدائـ سملم اًمؽمايض ُمـ إىمؾ قمغم سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 أن اًمقضمقه ُمـ سمقضمف يّمح ٓ آضمتامقمٞم٦م، اًمٕمداًم٦م أىمقل وٓ اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمٕمداًم٦م

 .وأىمؾ واطمداً  اح٤مئ٦م أصٌح٧م وىمد ُم٤مئ٦م، اح٤مئ٦م اعمًت٘مرض ُيَقوِمـل

 ىمرو٤مً  اؾمتٚمٛمٝم٤م يقم ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ىمٞمٛم٦م ي٤ًموي ُم٤م ي١مدي أن ومٕمٚمٞمف اًمٕمدل أراد وم٢مذا 

 .طمًٜم٤مً 

 .ٟمزًم٧م ًمػمة رسمع ص٤مرت، اًمِٚمـػمة أرسم٤مع صمالصم٦م يٕمٜمل همػم ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمؽمايض :ُمداظمٚم٦م

 ٟمزل؟ اًمٚمػمة رسمع ؿمٚمقن :اًمِمٞمخ

 .ىمٚمٞمؾ هٌقط يٕمٜمل ًمػمة، وؾمٌٕملم مخ٦ًم ص٤مرت ًمػمة اح٤مئ٦م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٚمػمة ُمـ أىمؾ ص٤مرت اًمًقري٦م اًمٚمػمة هال اهلٌقط، طم٥ًم قمغم :اًمِمٞمخ

 .ص٤مرت ًمػمة وؾمٌٕملم مخ٦ًم ىمٚمٞمؾ، اهلٌقط إذا إٟمف أىمقل :ُمداظمٚم٦م

ً، هٌقـم٤مً  دام ُم٤م :اًمِمٞمخ  فم٤مهر، هٌقـًم٤م اهلٌقط يم٤من إذا ؾمٛمٕمتؿ، ُم٤م وم٤محلٙمؿ فم٤مهرا

 هذه إمم شمرُمل أخ٧ًم سمحًٌف، رء ويمؾ ُم٤مر اًمٙمالم اعمٚمٞمؿ، قمغم حم٤مؾم٦ٌم ًمٞمس

 .ٟمٕمؿ. هق هذا اًمٜم٘مٓم٦م؟

 ...قمغم وإٓ اًمِمٝمر قمغم ُم٤مذا؟ قمغم اعم٘مٞم٤مس :ُمداظمٚم٦م

 هب٤م شم٠مظمذ ُمثالً  يمٜم٧م ؾمقري، ًمػمة ُم٤مئ٦م: ُمثالً  يٕمٜمل ًمٚمٕمٛمٚم٦م، اًمٗمٕم٤مًم٦م اًم٘مٞمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 .ؾمٛمٜم٦م شمٜمٙم٦م شم٠مظمذ طمتك ُمئ٤مت سمدك أن ؾمٛمٜم٦م، شمٜمٙم٦م

 أن أمتٙمـ يمٜم٧م ؾمقري٦م، ًمػمة ُم٤مئ٦م ُمٜمؽ اؾمت٘مرو٧م أن٤م يقم أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا 

 أن٧م ٓزم إي٤مه٤م ؾم٠مقمٓمٞمؽ اًمتل اًمقوم٤مء وم٤ًمقم٦م سمٚمدي٦م، ؾمٛمٜم٦م شمٜمٙم٦م اح٤مئ٦م هبذه أؿمؽمي

ء ُمـ شمتٛمٙمـ  .اًمًٛمٜم٦م شمٜمٙم٦م ذا

 هبذا اعمديـ إىمٜم٤مع اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس أنف احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م أؿمٕمر هذا، أىمقل طملم وأن٤م 

 .اًمّمقري اًمٗمرق



 573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 اح٤مئ٦م، قمـ ىمٚمٞمالً  يرومع واطمد: يٕمٜمل اًمؽمايض، ُمـ سمد ٓ ضمقايب يم٤من ًمذًمؽ 

، يؽماوقا  طمتك وهٙمذا يٜمزل، وأظمر  ُم٤مئ٦م، قمغم إٓ أتٕمرف ٓ أن٤م واهلل أُم٤م ويتّم٤مومقا

 .ُم٤مئ٦م هذه ُم٤مئ٦م، ُمٜمؽ أظمذت أن٤م

 اح٤مرك ذم وىمع يمام اًمٕمٛمٚم٦م، هذه سم٤معمرة شمتٕمٓمؾ زُمـ ي٠ميت ىمد: ٟم٘مقل ٟمحـ وًمذًمؽ 

 .وشَمَٕمٓمَّٚم٧م اًمٙم٤ٌمر اًمتج٤مر قمٜمد اح٤مريم٤مت ُماليلم ومتٙمدؾم٧م اًمٕم٤معمٞم٦م، احلرب ذم إح٤مين

 وؾَمٚمَّؿ أتك ىمٞمٛمتف، راطم٧م ح٤م أخامين، ُم٤مرك أخػ إٟم٤ًمن ُمـ آظمذ يم٤من واطمد وم٢مذا 

 رء؟ قمٜمدك ه٤مت. طم٘مف ووم٤مه ُم٤م ٕنف ؿمؽ: سمال فمٚمٛمف هذا أخامين، ُم٤مرك أخػ ًمف

 .يمامن اًمٕمٛمٚم٦م همٚم٧م وإذا :ُمداظمٚم٦م

 .يمامن :اًمِمٞمخ

 سمٞمؽماوق؟ يمامن :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمٚمقم :اًمِمٞمخ

 اًمٜم٘مد؟ يمٛمٞم٦م قمغم وًمٞمس اًم٘مٞمٛم٦م قمغم إصؾ قمٗمقاً، ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

  يٕمٓمٞمف؟ ُم٤مذا يمٚمٝم٤م، اًمٕمٛمٚم٦م شمٕمٓمٚم٧م إذا آٟمٗم٤ًم، اجلقاب أظمذت ىمد :اًمِمٞمخ

 اعمديـ؟ يدومع ُم٤مذا اًمٕمٛمٚم٦م شمٕمٓمٚم٧م إذا اًمٜم٘مٓم٦م، هذه ذم أن دقمٜم٤م

 .ـمٌٕم٤مً  ىمٞمٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ىمٞمٛم٦م؟ إيش :اًمِمٞمخ

 سم٤مًم٘مٞمٛم٦م، ُمديـ ئمؾ ًمٙمـ رء، يدومع ٓ أنف اًمّمحٞمح ىمّمدي، ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 يمذًمؽ؟ أخٞمس

 يدومٕمف اًمذي ُم٤م ؾم١مازم؟ قمـ أضم٥م ُمٕمل، ٟمٗمًؽ وأرح أرطمٜمل أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اعمديـ

 .رء ٓ :ُمداظمٚم٦م



 575   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذُمتف؟ سمرئ٧م يٕمٜمل رء؟ ٓ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل يدومٕمف رء أيَّ  يقضمد ٓ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .اعمٌٚمغ يٕم٤مدل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سم٘مٞمٛم٦م شم٘مّمد ُم٤مذا اًمٕمٛمٚم٦م، ىمٞمٛم٦م ًمٚمٕمٛمٚم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٘م٤مل أظمل اًم٘مٞمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚم٦م؟

ئٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م :ُمداظمٚم٦م  .اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمنما

ئٞم٦م، اًم٘مٞمٛم٦م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ  ُم٤م يمٚمف، اًمٙمالم هذا ومٌٕمد آٟمٗم٤ًم، ومٞمف شمٙمٚمٛمٜم٤م وهذا اًمنما

 ًمٚم١ًمال؟ دومٕمؽ

ئٞم٦م، اًم٘مٞمٛم٦م اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب ذم إصؾ: ًمؽ سم٘مقل :ُمداظمٚم٦م  ًمٞمس اًمنما

 .ًمػمة سمامئ٦م ًمػمة اح٤مئ٦م أو ديٜم٤مر سمامئ٦م ديٜم٤مر اح٤مئ٦م إصؾ

 .اًمٕمٛمٚم٦م ىمٞمٛم٦م شمٜمزل طمٞمٜمام :اًمِمٞمخ

ح٧م، اعم٠ًمخ٦م ُرسمَّام ُمث٤مًٓ، أضب :ُمداظمٚم٦م  أخػ آظمر ُمـ أظمذ رضمؾ ًمٙمـ شَمَقوَّ

 .ؾمقري٦م ًمػمة

 اًمًداد ُمققمد طم٤من ح٤م أردين، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م أظمذه٤م قمٜمد شم٤ًموي يم٤مٟم٧م إًمػ هذه 

 .أردين ديٜم٤مر مخًلم شم٤ًموي يم٤مٟم٧م

 .ُم٤مئ٦م ًمف يدومع :اًمِمٞمخ

 .أردين ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ًمف يدومع :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 .ٓ: ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م سمروف اًمؽمايض، ُمـ ي٘م٤مل أٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمؽمايض ُمـ سمد ٓ رء يمؾ :اًمِمٞمخ



 575 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 سمٞمٜمل وطمّمٚم٧م سمٞمتؽ ذم ُمرة ؾم٠مختؽ أن٤م أىمقًمف، أن أريد يمٜم٧م اًمذي هذا :ُمداظمٚم٦م

 إول سم٤مًمؽمايض،: زم وم٘مٚم٧م اعمٍمي، واجلٜمٞم٦م إردين اًمديٜم٤مر قمغم ُمٍمي، أخ وسملم

 .قمٚمٞمف اًمذي ُمـ يرومع واًمث٤مين طم٘مف ُمـ يٜمزل

 .ُمٗمٝمقم اًم٘مّمد :اًمِمٞمخ

  (11:  17: 77/   715/  واًمٜمقر اهلدى)

 واجى؟ افؼرض ظذ اإلصفود هؾ

 - دقم٤مءهؿ اهلل يًتجٞم٥م ٓ صمالصم٦م: »احلدي٨م ذم ط اًمرؾمقل ىمقل :ُمداظمٚم٦م

ًٓ  أىمرض رضماًل  – ُمٜمٝمؿ وذيمر  اًمقضمقب؟ قمغم احلدي٨م يدل هؾش قمٚمٞمف يِمٝمد ومٚمؿ ُم٤م

 اهلل؟ طمٗمٔمٙمؿ اًمّم٤مرف ومام ٓ يم٤من وإن

 هذه يمؾ ذم اًمقاىمع قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ظمالف قمغم حيٛمؾ اقمت٘م٤مدي ذم احلدي٨م :اًمِمٞمخ

 وضمقب قمدم قمغم يدل اًمذي اًمقاىمع هذا سمٕمده، وُم٤م إول اًم٘مرن ُمـ سمدًءا اًم٘مرون

 وم٘مط احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ووم٤مئف طمًـ ُمـ ؿمؽ ذم رضمؾ قمغم احلدي٨م ومٞمحٛمؾ اإلؿمٝم٤مد،

 هذا ٕن اإلـمالق: قمغم وًمٞمس اإلؿمٝم٤مد ُمـ سمد ٓ أنف احلدي٨م ذم اًمقضمقب حيٛمؾ

 هذا أضمؾ ُمـ سمٕمده، قمام ومْماًل  إول اًمزُمـ ذم اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف جيري مل اإلـمالق

ئف سمٌٕمض اًمٕمٛمؾ جيري مل قم٤مم أو ُمٓمٚمؼ ٟمص يمؾ أن: أىمقل أن٤م  أنف قمغم يدل ومذًمؽ أضمزا

 وهق اًمنمقمٞم٦م ُمـ ٟمقع ٟمٗمل أو ُمٓمٚمً٘م٤م، اًمنمقمٞم٦م ٟمٗمل ؾمقاء سمف، اًمٕمٛمؾ ُمنموقًم٤م ًمٞمس

 اًمٕمٛمؾ ـمرد إذا ومٞمام وُمِمً٘م٦م حترجًي٤م هٜم٤مك أن سم٤مطم٨م ومٞمف يِمؽ ٓ ومٛمام اًمقضمقب، هٜم٤م يمام

 وم٢مٟمام آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤م يمام ُمٕمٝمقًدا يٙمـ مل هذا ُمثؾ وم٢من وُمديـ دائـ يمؾ ُمع احلدي٨م هبذا

 ُمٗمًدة إمم اًم٘مرض يٜم٘مٚم٥م أن خيِمك رضمٚملم سملم ىمرض قمغم احلدي٨م طمٞمٜمذاك حيٛمؾ

 أن ُمـ ًمف سمد ٓ اًمدائـ هذا طم٘مف ًمٞمْمٌط ومٝمٜم٤م واعمديـ اًمدائـ سملم ُمِم٤ميمؾ وإي٘م٤مع

 أن إمم سمح٤مضم٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس ووم٤مئف وسمحًـ سم٠مظمٞمف واصمً٘م٤م ُمٜمٝمؿ يمؾ يم٤من إذا وإٓ يِمٝمد،

 .يِمٝمد

 هبذه اؾمتحْم٤مر يٛمٙمـ يمثػمة ذًمؽ وضمقب سمٕمدم شمِمٕمرٟم٤م اًمتل وإطم٤مدي٨م
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 اًم٘مْم٤مء وىم٧م ضم٤مء ومٚمام مجاًل  ط اًمٜمٌل ُمٜمف اؾمتدان اًمذي إقمرايب ذًمؽ ىمّم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 ُمثؾ اجلٛمؾ اعمًٚمٛملم أُمقال سمٞم٧م ذم يقضمد ٓ سم٠منف أصح٤مسمف سمٕمض وم٠مضم٤مب طم٘مف، ـمٚم٥م

 مجٚمف ُمـ أؾمـ مجاًل  يٕمٓمقه سم٠من ط وم٠مُمره ط ًمٚمٜمٌل أىمروف يم٤من اًمذي اجلٛمؾ

 احلدي٨م هذا ذم ٓ يذيمر مل ُّيقدي، قمٜمد ُمرهقٟم٦م ودرقمف ط اًمٜمٌل[ ويمذًمؽ] اًم٤ًمسمؼ

 ًمٞمس اًمثالصم٦م طمدي٨م ذم اعمذيمقر احلٙمؿ أن ذًمؽ ومدل اإلؿمٝم٤مد أو اًمٙمت٤مسم٦م ذاك ذم وٓ

 إطم٤مدي٨م يمؾ شمٗمن أن جي٥م هذا وقمغم وشم٤مرة، شم٤مرة وإٟمام ووضمقسمف، إـمالىمف قمغم

 .سمٕمده ُمـ أصح٤مسمف صمؿ طمٞم٤مشمف ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ـمٌ٘مف ُم٤م قمغم اًم٘مقًمٞم٦م

 (11:51:79/أ39: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 شوؾر وافدائـ ظؾقف افذي افديـ يقف مل رجؾ

 إذا ؾم٤محمٜمل: ًمف ىمٚم٧م وًم٘مد أىمٛمِم٦م، سم٤مئع ُمـ ىمامؿًم٤م اؿمؽمي٧م ًم٘مد: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 أو ُم٤مل قمٜمدي ُم٤م: ًمٚم٤ٌمئع ىم٤مل يم٠منف آظمره، وٓ دٟمٞم٤م ٓ أؾم٤محمؽ ٓ: زم وىم٤مل ؾم٤مومرت،

 ..ؾم٤مومرت إذا آشمؽ مل إذا ؾم٤محمٜمل رء

 اًم١ًمال؟ هق ُم٤م أؾم٤محمؽ، ٓ: ًمف وىم٤مل ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .اًم٤ٌمىمل دومع وُم٤م وؾم٤مومر اًم٘مامش أظمذ: ي٘مقل هق :ُمداظمٚم٦م

 ص٤مطمٌف، إمم احلؼ يقصؾ سم٠من ممٙمٜم٦م وؾمٞمٚم٦م يمؾ ويٕمٛمؾ يدومع أن جي٥م :اًمِمٞمخ

 ُم٤م يقًُم٤م[ ًم٘م٤مءه] اؾمتٓم٤مع وم٢مذا ومٚمٞمتّمدق، يًتٓمٞمع أو يٕمرف ٓ سم٠منف ادقمك[ وم٢من]

 .ًمّم٤مطمٌف احلؼ ويٕمٓمل ًمف شمٙمقن وم٤مًمّمدىم٦م

 اخل٤مرج ؾم٤مومر هذا :ُمداظمٚم٦م

 ؾم٤مومر؟ اًم٘مامش ص٤مطم٥م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمف سم٘مل ُم٤م إًمٞمف ي١مدي أن يًتٓمٞمع أظمل ي٤م اجلقاب ٟمٗمًف، اجلقاب هق هذا :اًمِمٞمخ

: أي ص٤مطمٌف، احلؼ يقصؾ أن قمٚمٞمف ومقاضم٥م يًتٓمٞمع يم٤من إن: اجلقاب ؾمٌؼ ذُمتف، ذم
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 هذه أن سمٜمٞم٦م قمٚمٞمف اًم٘مامش ًمّم٤مطم٥م سمام ومٚمٞمتّمدق يًتٓمع مل وم٢من اًم٘مامش، سم٤مئع إمم

 .إًمٞمف اًمّمدىم٦م وشمٕمقد احلؼ أقمٓم٤مه ُم٤م يقًُم٤م سمف اًمت٘مك وم٢من اًم٘مامش، ص٤مطم٥م قمـ اًمّمدىم٦م

 (11:53:59/ (5) راسمغ ومت٤موى)

 دائؿ اكخػوض هبو حيصؾ بعؿؾي اددايـي

 هق ومام اعمحٚمٞم٦م، اًمٕمٛمٚم٦م ذم دائؿ اٟمخٗم٤مو٤مً  هٜم٤مك يٙمقن اًمٌٚمدان سمٕمض ذم :اًم٤ًمئؾ

 هب٤م؟ اعمدايٜم٦م ذم احلؾ

ه اًمذي :اًمِمٞمخ  اعمديـ أن -احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ي٘مع وهذا – ٟمرا

 طمتك أطمديمؿ ي١مُمـ ٓ» ط اًمٜمٌل ىمقل يتذيمر وأن اًمدائـ، ُمٙم٤من ٟمٗمًف يْمع أن جي٥م

 ش.ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف ُيـح٥م

 اًمديٜم٤مر أن ضمٞمداً  أذيمر ؾمٜملم، قمنم ُمـ أيمثر ىمٌؾ اًمٌٚمد هذا ضمئ٧م طمٞمٜمام ُمثالً  

 مت٤مُم٤ًم، اًمٜمّمػ قمغم أن ؾمٕمقدي، ري٤مٓت 77 أو ري٤مٓت 71 ي٤ًموي يم٤من إردين

 ُمش أردين همػم أو أردين ؿمخص ُمـ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اؾمت٘مرض ُم٤م ؿمخّم٤مً  أن ومروٜم٤م وم٢مذا

 قمنم ي٤ًموي يم٤مُمالً  ُمٗمٕمقًٓ  اًمديٜم٤مر ُمٗمٕمقل يم٤من يقم ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اؾمت٘مرض ُمٝمؿ،

 اعمديـ هلذا جيقز ومال إردٟمٞم٦م، اًمدٟم٤مٟمػم واٟمخٗمْم٧م اًمًٜملم دارت صمؿ ُمثاًل، ري٤مٓت

 ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ىمٞمٛم٦م ي٤ًموي ُم٤م يقومٞمف وإٟمام ُم٤مئ٦م، هذه ُم٤مئ٦م ُمٜمؽ اؾمت٘مرو٧م أن٤م ي٘مقل أن

 ىمْم٤مء، أطمًٜمٙمؿ ظمػميمؿ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٕم٤مين ُمـ ؿمؽ مم٤م وهذا يقُمئٍذ،

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أوش ىمْم٤مء أطمًٜمٙمؿ وأن٤م

 ديٜمف، إًمٞمف ُيَ٘مِدم طمٞمٜمام دائٜمف يٙمرم أن اعمديـ ًمٚمٛمًٚمؿ يٗمتح وأُمث٤مًمف احلدي٨م وهذا 

 ُمع ط اًمرؾمقل ؾمٜم٦م هل سمؾ سمًٌٞمؾ، اًمرسم٤م ُمـ ًمٞمس هذا ٕن اًمقوم٤مء: ذم يزيده سم٠من

 قمٜمد ُمٕمٚمقم هق يمام ذًمؽ، ىمٌؾ وًمٞمس اًمقوم٤مء قمٜمد شُمنمع اًمقوم٤مء ذم اًمزي٤مدة أن ُمالطمٔم٦م

 .اًمٕم٤مرض اًم١ًمال ُمـ ؾم٠مخ٧م قمام ضمقايب هذا اًمٕمٚمامء
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 صم٤مسمت٦م، أظمرى سمٕمٛمٚم٦م أو ُمثالً  سم٤مًمذه٥م اًمٕمٛمٚم٦م شمٚمؽ ؿمٞمخ ي٤م ىمدرت ًمق :اًم٤ًمئؾ

ِٚمؿ أن قمغم اًمّديـ ويم٤من ًَ  ؾَمٚمَّؿ إٟمام أنف ُمع اًمث٤مسمت٦م، اًمٕمٛمٚم٦م ُمـ ويمذا يمذا ًمٚمدائـ اعمديـ ُي

 اًمّديـ؟ قمٜمد ُمثالً  اًمنمط هذا ووع ومٚمق اعمحٚمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م شمٚمؽ ًمف

 سم٤مًمذه٥م سم٤مًمقوم٤مء اؿمؽمط ومٚمق صم٤مسمت٦م، ورىمٞم٦م قمٛمٚم٦م هٜم٤مك أن أقمت٘مد ٓ أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ًمٚمٛمًت٘مٌؾ أوٛمـ هذا ومٞمٙمقن

  (17:  15: 55/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 ظقـل بقء افـؼدي افّديـ تسديد حؽؿ

 سمْم٤مقم٦م يٕمٓمٞمف أنف يًتٓمٞمع هؾ سمامل، ًمِمخص ُمديقن اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 ؿمٞمًئ٤م؟ أو ـمٕم٤مم أو ُمالسمس

ء؟ قمٚمٞمف شمٗمرض أن أن٧م شمريد أم يِمؽمي أن يريد هق يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  يم٤من وم٢من اًمنما

 .ومال وإٓ ضم٤مز إول إُمر

 .اًمديـ رد يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إذا يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ومال وإٓ ومٞمجقز يِمؽمي أن يريد اًمدائـ يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 (11:  71:  57/ 115/واًمٜمقر اهلدى) 

 افغقبي مـ فقس افديـ شداد ظذ افؼودر ادامضؾ بودديـ افتشفر

 هبذا ـم٤مًمٌف وح٤م اًمقوم٤مء، وىم٧م وطَمّؾ  آظمر، قمغم وديـ طمؼ إلٟم٤ًمن يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 ص٤مطم٥م ومٕمغم آقمتذار، هذا ذم ص٤مدىم٤مً  يم٤من وم٢مذا ُمٞمًقر، همػم ُمٕمًقر سم٠منف اقمتذر احلؼ

ٌَؾ أن احلؼ  .ُمٞمنه إمم يٜمتٔمره وأن قُمذره َيْ٘م

 ُمّمٚمح٦م ُيَ٘مِدم يم٤من ُمـ أُم٤م قمن، ذم طم٘مٞم٘م٦مً  يم٤من ُمـ هق احلٙمؿ هذا أن ؿمؽ ٓ

 مم٤مـماًل، يٙمقن ومٝمذا سم٤مًمديـ، اًمقوم٤مء قمغم اجلقهري٦م همػم اًمث٤مٟمقي٦م ُمّم٤محلف وىمْم٤مء ٟمٗمًف،

 ش.فمٚمؿ اًمٖمٜمل َُمْٓمُؾ : »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقل وهق أٓ إول، احلدي٨م ُمـ ره٦ٌم أؿمد آظمر طمدي٨م وذم

 ش.وقم٘مقسمتف قمروف ُيـِحؾ اًمقاضمد زَمُّ : »واًمًالم

ٝم٤م، اعمامـمٚم٦م هقش زم» ًُ  ش.فمٚمؿ اًمٖمٜمل ُمٓمؾ: »إول احلدي٨م ذم ٟمٗم

 قمروف ُيـِحؾ» ًمٚمقوم٤مء اًمقاطمد مم٤مـمٚم٦م: أيش اًمقاضمد ًَمـلُّ » :اًمث٤مين احلدي٨م

 ش.وقم٘مقسمتف

 سمف، واًمتِمٝمػم ومٞمف، واًمٓمٕمـ ُمٜمف اًمٜمٞمؾ: أيش قمروف ُيـِحؾ: »ىمقًمف ُمـ واعم٘مّمقد 

 هق سمؾ اًمقوم٤مء، قمـ قم٤مضمزاً  ًمٞمس وهق ُيامـمٚمٜمل، ومالن فمٚمٛمٜمل، ومالن: ي٘م٤مل أن وهق

 أن أي اًمقاضمد، اعمُـامـمؾ قمرض ُمـ يٜم٤مل أن اعمُـامـمؾ ًمٚمٛمٔمٚمقم ومٞمجقز قمٚمٞمف، ىم٤مدر

 .رء ذم اعمُـحّرُم٦م اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ هذا وًمٞمس سمف، ُيَِمِٝمر

 ُمع ًمٙمـ ضم٤مئزة، همٞم٦ٌم هٜم٤مك ٕن اعمُحّرُم٦م: اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ هذا ًمٞمس: ىمٚم٧م وقمٜمدُم٤م

 اجل٤مئزة اًمٖمٞم٦ٌم هذه سملم ُيَٗمِرق أن يًتٓمٞمع إٟم٤ًمن يمؾ وًمٞمس ودىمٞم٘م٦م، طم٤ًمؾم٦م ومٝمل ذًمؽ

 احلدي٨م ذم ُمٕمٚمقم هق يمام ومٞمٝم٤م، إصؾ هق اًمتحريؿ اًمتل اعمحرُم٦م اًمٖمٞم٦ٌم وسملم

 رؾمقل ي٤م ىم٤ملش يٙمره سمام أظم٤مك ِذيْمُرك اًمٖمٞم٦ٌم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمّمحٞمح

 يٙمـ مل وإن اهمتٌتف، وم٘مد ىمٚم٧م ُم٤م ومٞمف يم٤من إن: »ىم٤مل ىمٚم٧م؟ ُم٤م ومٞمف يم٤من إن أرأج٧م: اهلل

 ش.هبتف وم٘مد ومٞمف

م أهن٤م يٙمره، سمام أظم٤مك ذيمرك وهل اًمٖمٞم٦ٌم، ذم إصؾ هق ومٝمذا  سيح هق يمام طمرا

﴾ وَمَٙمِرْهتُُٛمقهُ  َُمٞمْت٤ًم َأظِمٞمفِ  حَلْؿَ  َي٠ْميُمَؾ  َأنْ  َأطَمُديُمؿْ  َأجُِح٥مُّ : ﴿اعمٕمرووم٦م وأي٦م احلدي٨م

 [.75:احلجرات]

 .ظُمّص  وىمد إٓ قم٤مم ُمـ ُم٤م: اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام وًمٙمـ

 هذه ُمـ ُمًتثٜمٞم٤مت، هل٤م ًمٙمـ اًمتحريؿ، هق اًمٖمٞم٦ٌم ذم واًمٕمٛمقم وم٤مٕصؾ 

 ُمع إضمؾ طمٚمقل سمٕمد اعمديـ ُيامـمٚمف اًمذي ًمٚمدائـ سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م اعمًتثٜمٞم٤مت

 ومٞمام إىمؾ قمغم وًمٙمـ -جيقز ٓ ومٞمام ٟم٘مقل ٓ- ًمف ُم٤م يٍمف وًمٙمٜمف ًمديف، اًمقوم٤مء وضمقد



 551   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٤مُٕمقر ي٘مقم سمٞمٜمام اًمقاضم٥م، هبذا ي٘مقم ومال ُي١مديف، أن قمٚمٞمف واضم٥م هذا سمٞمٜمام جي٥م، ٓ

 .وُم٤ٌمطم٦م ضم٤مئزة شمٙمقن أن أطمقاهل٤م وأطمًـ ُمًتح٦ٌم، يم٤مٟم٧م إن سم٤معمًتح٦ٌم

 شُمـجٞمز أظمرى، سم٠مُمقر اعمحرُم٦م اًمٖمٞم٦ٌم ُيـَخِّمّمقا  أن قمغم اًمٕمٚمامء محؾ اًمذي وم٤مًمدًمٞمؾ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ يمثػمة ٟمّمقص اعمًتٖم٤مب، قمٜمد ُمٙمروه٦م أهن٤م ُمع آؾمتٖم٤مسم٦م

ُ  حُي٥ِمُّ  ٓ: ﴿شم٘مقل اًمٙمريٛم٦م وم٤مٔي٦م   اجْلَْٝمرَ  اّللَّ
ِ
قء ًُّ ـَ  سم٤ِمًم َّٓ  اًْمَ٘مْقلِ  ُِم ـْ  إِ ﴾ فُمٚمِؿَ  َُم

 [.758:اًمٜم٤ًمء]

 .ًمٚمٔم٤ممل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٞمئ سم٤مًم٘مقل جيٝمر أن ًمف جيقز اعمٔمٚمقم هذا: وم٢مذاً 

 اًمتل اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ أضمٜم٤مس ؾمت٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٜمٝم٤م اؾمتٜمٌط ضمدًا، يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك

َتٖم٤مب أن ومٞمٝم٤م يّمدق ًْ  أطمد وم٘م٤مل حمرُم٦م، همٞم٦ٌم أهن٤م ومٞمٝم٤م َيّْمُدق ٓ وًمٙمـ يٙمرهٝم٤م، اعمُ

 :اًمِمٕمراء اًمٗم٘مٝم٤مء

 وُُمـَحّذر وُُمَٕمِرف ُُمَتَٔمّٚمؿ        ؾمت٦م ذم سمٖمٞم٦ٌم ًمٞمس اًم٘مدح

 ُمٜمٙمر إزاًم٦م ذم اإلقم٤مٟم٦م ـمٚم٥م وُمـ وُمًتٗم٧ٍم  ومً٘م٤مً  وجم٤مهر

 .أؿمٞم٤مء ؾمت٦م هذه

 ش.وقم٘مقسمتف قمروف ُيـِحؾ اًمقاضمد ًَمـلُّ : »واحلدي٨م سم٤مٔي٦م أتٞمٜم٤ميمؿ

 سمٕمض يت٤ًمءل وم٘مد ومٞمف، يمٜم٤م اًمذي احلدي٨م هذا قمـ يمثػماً  ٟمًتٓمرد أن وىمٌؾ

: سم٘مقًمف يٕمٜمل ومامذاش قمروف ُيـِحؾ: »ىمقًمف ُمـ ،ط اًمٜمٌل ُم٘مّمقد ومٝمٛمٜم٤م ىمد: احل٤مضيـ

 ؟شوقم٘مقسمتف»

 اعمٔمٚمقم رومع إذا اًمنمقمل، اًم٘م٤ميض إمم احل٤ميمؿ، إمم شمٕمقد هٜم٤م اًمٕم٘مقسم٦م أن: اجلقاب

ه  واضمد: أي مم٤مـمؾ، أنف ُمٜمف وقمرف وم٤مؾمتدقم٤مه اًم٘م٤ميض، إمم اًمٔم٤ممل ذًمؽ قمغم ؿمٙمقا

 سمحؼ اًمقوم٤مء ذم وشم٘مّمػمه مم٤مـمٚمتف قمغم يٕم٤مىمٌف ومٝمذا ُمٞمًقر، هق سمؾ ُمٕمًقر، همػم مم٤مـمؾ

 .أظمٞمف

 .ًمٚمدائـ سم٤مًمٜم٦ًٌمش قمروف ُيـِحؾ اًمقاضمد ًَمـلُّ : »إذاً 



 557 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

 .ًمٚمح٤ميمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌمش وقم٘مقسمتف»

 اعمتٔمٚمؿ، أوهل٤م يم٤من اعمُـحّرُم٦م، اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ اؾمُتْثٜمِٞم٧م اًمتل اًم٧ًم اخلّم٤مل إمم ٟمٕمقد

 روائع ُمـ وهق آظمر، طمدي٨م وهٜم٤مك اًمٜمٌقي، واحلدي٨م اًم٘مرآين، اًمٜمص هذا وومٞمٝم٤م

 وم٘مد اًمًٌٞمؾ، ؾمقاء قمـ اٟمحرف اًمذي اعمًٚمؿ شمرسمٞم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؾم٤مًمٞم٥م

: قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـش اعمٗمرد إدب: »يمت٤مسمف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى

. فمٚمٛمٜمل ضم٤مري! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مئالً  ًمف ضم٤مراً  يِمٙمق ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء رضمالً  أن»

 .اًمٓمريؼ ذم وأخ٘م٤مه اًمدار قمٗمش وم٠مظمرجش. اًمٓمريؼ ذم دارك ُمت٤مع وم٤مضمٕمؾ: ىم٤مل

 ُم٤مًمؽ أؿمخ٤مص أو ؿمخص َُمرَّ  يمٚمام إنٔم٤مر، ُيْٚمٗم٧م مم٤م اًمٕمٛمؾ هذا أن ؿمؽ وٓ

 أو ؿمخص ُمرَّ  يمٚمام.. اهلل ًمٕمٜمف.. اهلل ىم٤مشمٚمف: ومٞم٘مقًمقن. فمٚمٛمٜمل ضم٤مري: ومٞم٘مقل هٜم٤م؟

ٌُّقه. فمٚمٛمٜمل ضم٤مري: ومٞم٘مقل سم٤مًمؽ؟ ُم٤م: اًمٜم٤مس ُمـ ـم٤مئٗم٦م أو أؿمخ٤مص  ىم٤مشمٚمف: ومٞمً

 ي٤م: ًمف ًمٞم٘مقل ط اًمٜمٌل إمم اٟمٓمٚمؼ أن إٓ ُمٜمف يم٤من ومام يًٛمع، واًمٔم٤ممل.. اهلل ًمٕمٜمف.. اهلل

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، ًمٕمٜمٜمل وم٘مد داره، إمم ُمت٤مقمف ُيٕمٞمد سم٠من ضم٤مري ُُمر! اهلل رؾمقل

 ش.إرض ذم ُمـ يٚمٕمٜمؽ أن ىمٌؾ اًمًامء ذم ُمـ ًمٕمٜمؽ ًم٘مد: »واًمًالم

 .اًمٔم٤ممل اؾمتٖم٤مسم٦م ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء هب٤م يًتدل اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ ومٝمذا

 أن ؿمؽ وٓ فمٚمٛمٜمل، ضم٤مري: ًمف وىم٤مل ،ط اًمرؾمقل إمم ؿمٙم٤مه اعمٔمٚمقم :أوًٓ 

 ي٘م٤مل أنف يٙمره وهق ،شيٙمره سمام أظم٤مك ِذيْمُرك» همٞم٦ٌم: اًمٕم٤مم ًمٚمتٕمريػ سم٤مًمٜم٦ًٌم همٞم٦ٌم هذه

 يدع ٓ اًمٜم٤مس، ُمـ ومًد ُم٤م إلصالح سم٤مًمنمع ضم٤مء اًمذي ط اًمٜمٌل ًمٙمـ فم٤ممل، إٟمف قمٜمف

 وإٟمام اًمٜم٤مس، إلوم٤ًمد ُمٗمًدة ًمتٕمقد اًمٜم٤مس إلصالح ُوِوَٕم٧م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة

 سمٗمٕمٚمف اًمًالم، قمٚمٞمف سمٌٞم٤مٟمف يٙمقن اًمقوع وهذا وذوـًم٤م، وطمدوًدا ىمٞمقًدا هل٤م ووع

 اًمِم٤ميمل دم٤مه ُمقىمٗمف يٙمـ مل احل٤مدصم٦م، هذه ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٜمجد وسم٘مقًمف،

 اؾمٙم٧م: ًمف ي٘مقل اًمٜم٤مس، ُمـ اجل٤مهٚملم اعمتٜمٓمٕملم سمٕمض يٗمٕمؾ ىمد يمام ًمف ي٘مقل اعمٔمٚمقم

 ش.يٙمره سمام أظم٤مك ِذيْمُرك اًمٖمٞم٦ٌم: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن همٞم٦ٌم: هذه أظمل ي٤م

 ذم اًمٜم٤مس سمٌٕمض اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٕم٤مُمالت ُمـ يمثػم ذم ُمتٛمثؾ اًمٞمقم، اًم٤ٌمرد اًمقرع وهذا

 اًمرضمؾ اًمٜم٤مس، ُمـ ًمزيد صديؼ ؿمخص إمم ُمثالً  اًمرضمؾ ي٠ميت ىمد خمتٚمٗم٦م، ؿمتك صقر



 555   اًمديقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أؿم٤مرك أن أريد أظمل ي٤م أن٤م: ي٠ًمخف ص٤مطمٌف إمم ومٞم٠ميت اعمذيمقر، زيداً  يِم٤مرك أن يريد

 ُم٤مذا اعمِم٤مريم٦م، هذه ذم سمّمػمة قمغم أدظمؾ أن أريد أن٤م قمٜمف؟ شمٕمرف ومامذا هذا، زيداً 

 ٟمٌٞمف سمنميٕم٦م جلٝمٚمف اعمًٙملم ئمـ ًمٙمـ ذ، يمؾ قمٜمف يٕمرف يٙمقن ىمد هق قمٜمف؟ شمٕمرف

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم، سمٙمؾ يًٛمٕمف اًمذي احلدي٨م ُمـ ُمٜمف اٟمٓمالىم٤مً  اؾمتٖم٤مسمف، وم٘مد ومٞمف ُم٤م ذيمر إذا أنف

: اجلقاب ومٞمٙمقن صحٞمح٤ًم، ذطم٤مً  ُينْمح ٓ وًمٙمـ صحٞمح٦م، طمدي٨م هلل واحلٛمد وهق

. وسمريم٦م ظمػم اًمٜم٤مس يمؾ أظمل ي٤م: ومٞم٘مقل ذًمؽ، سمخالف يّم٤مرح وأن احل٘مٞم٘م٦م يٙمتؿ أن

َتٜمَّْمح اإلٟم٤ًمن هذا يًع ومام ًْ  اًمذي ذًمؽ أن يتٌلم زُمـ وسمٕمد يِم٤مريمف، أن إٓ اعمُـ

د ىمد ط اًمٜمٌل أن اًمٕمٚمؿ ُمع ٟمّمحف، ُم٤م اؾمتٜمّمحف  قمغم اًمٜمّمٞمح٦م وضمقب َأيمَّ

 ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض اًمداري متٞمؿ طمدي٨م ُمـ اعمٕمروف احلدي٨م ذم اعمًٚمٛملم

 اهلل؟ رؾمقل ي٤م عمـ: ىم٤مًمقا  اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ: »ىم٤مل

 ش.وقم٤مُمتٝمؿ اعمًٚمٛملم وٕئٛم٦م وًمرؾمقًمف، وًمٙمت٤مسمف، هلل،: ىم٤مل

 اعمًٚمٛملم، ُمـش وقم٤مُمتٝمؿ: »ىمقًمف ـمقيالً  ذطم٤مً  ي٠مظمذ واحلدي٨م: هٜم٤م اًمِم٤مهد

 .يٜمّمحٝمؿ أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م

َتٜمَّْمح ضم٤مءه طمٞمٜمام هذا ومزيد  ًْ  أن قمٚمٞمف ومٙم٤من ومالٟم٤ًم، أؿم٤مرك أن ُأريد أن٤م: ي٠ًمخف اعمُـ

ٌَلِم   اًمٜمّمٞمح٦م سم٘مّمد وإٟمام ُمٜمف، وآٟمت٘م٤مم اًمتِمٗمل سم٘مّمد ًمٞمس قمٜمف، يٕمرومف ؾمقء يمؾ ُي

 إنقاع هبذه وخمّمّم٤مً  ضمٞمدًا، ومٝمامً  اعمقوقع هذا ٟمٗمٝمؿ أن ومٞمج٥م وًمذًمؽ واًمٌٞم٤من،

 .ُُمَتٔمّٚمؿ: أوهل٤م: اًمًت٦م

 .وُمٕمرف :افثوين 

 .وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم اعمًٚمٛملم واىمع وُمـ اًمًػمة ُمـ أُمثٚم٦م ًمف وهذا

ة أن اًمًٜم٦م ضم٤مءت  يم٤من وم٤مـمٛم٦م،: اؾمٛمٝم٤م اًمٕم٤مح٤مت اًمّمح٤مسمٞم٤مت ُمـ وم٤موٚم٦م اُمرأ

 اًمث٤مًمث٦م، سمٓمٚم٘متف ويمٞمٚمف إمم إًمٞمٝم٤م وم٠مرؾمؾ ًمٕمٛمٍؾ، قمٜمٝم٤م ؾم٤مومر صمؿ ـمٚم٘متلم، ـمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م

 سمٞمٜمقٟم٦م ُمٜمف وم٤ٌمٟم٧م اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٚم٘م٦م ـَمّٚم٘مٝم٤م ىمد زوضمٝم٤م سم٠من ُيـْخؼِمه٤م إًمٞمٝم٤م اًمقيمٞمؾ ومج٤مء

 ـم٤مًم٧ٌم ومٝمل اعمُـَٓمِٚمؼ، اًمزوج دار داره، ُمـ خترج أن ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م ذًمؽ وقمغم يمؼمى،



 553 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمديقن 

: ويمٞمؾ وهق هل٤م وم٘م٤مل... واًم٘مقاٟملم اًمٜمُُّٔمؿ ذم ىم٤مئؿ هق يمام اًمٜمٗم٘م٦م وطمؼ اًمًٙمـ سمحؼ

 ...واٟمٓمٚم٘م٧م ومتجٜمٌتف: ىم٤مًم٧م. ٟمٗم٘م٦م وٓ ؾُمْٙمٜمَك ًمؽ ًمٞمس

 ًمٙمـ يُمُثر، هؿ وم٤مـمٛمت٤من، اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد واعمِمٝمقر ىمٞمس: سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اؾمٛمٝم٤م

 أيب سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اؾمٛمٝم٤م وأظمرى ىمٞمس، سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م هذه إطمداهؿ اصمٜمت٤من، اعمِمٝمقر

 إطمدامه٤م قمكمّ  خيتٚمط أن ظمِمٞم٧م وىمٗم٧م إومم ىمّمتٝم٤م أهد وأن٤م سمدأت ح٤م وأن٤م طمٌٞمش،

 أهن٤م ومتذيمرت وذايمريت، طم٤مومٔمتل اؾمؽمددت صمؿ وم٤مـمٛم٦م، أىمقل سم٠من وم٤ميمتٗمٞم٧م سم٤مٕظمرى،

 وإن اًمٜم٤ًمء، ىمٌؾ اًمرضم٤مل يٕمرومٝم٤م أن حيًـ طمٌٞمش أيب سمٜم٧م ووم٤مـمٛم٦م ىمٞمس، سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

 .سم٤مًمرضم٤مل وًمٞمس سم٤مًمٜم٤ًمء شمتٕمٚمؼ ىمّمتٝم٤م يم٤مٟم٧م

 ُم٤م ًمف ومذيمرت ،ط اًمٜمٌل إمم ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ومج٤مءت اًمِم٤مهد، :اًمِمٞمخ

 ًمِؽ  ٟمٗم٘م٦م ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤ملش هل٤م رء ٓ» زوضمٝم٤م ويمٞمؾ ُمـ ؾمٛمٕم٧م

 .اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٚم٘م٦م ُمٓمٚم٘م٦م ٕهن٤م ح٤مذا؟ :شؾُمْٙمٜمَك وٓ

 أُم٤م ًمف، حمتٚم٦م ٕهن٤م اًمدار: ُمـ خترج سم٠من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره٤م ذًمؽ وقمغم

 خترج أن وم٠مُمره٤م يده٤م، ومٗمل اعمًٙمـ أُم٤م رء، سمٞمده٤م ومام هل٤م، واردة همػم ومٝمل اًمٜمٗم٘م٤مت

 ُأمّ ش ذيؽ ُأمِ  دار إمم اذهٌل: »هل٤م وىم٤مل اًمزوج، ويمٞمؾ اًمدار ًمٞمًتٚمؿ زوضمٝم٤م، دار ُمـ

 وىم٤مل وم٤ٌمدرش ذيؽ ُأمِ  دار إمم اذهٌل: »هل٤م ىمقًمف قمغم ُُمَٕمِ٘م٤ٌمً  ىم٤مل صمؿ صح٤مسمٞم٦م، ذيؽ

 اًمرضم٤مل، ُمـ اعمٝم٤مضمرون ي٘مّمده٤م دار وم٢مهن٤م إًمٞمٝم٤م: شمذهٌل ٓ ٓ،: »اًمًالم قمٚمٞمف

 أم سمـ قمٛمرو دار إمم اذهٌل شمرولم، ٓ ُم٤م ُمٜمؽ ومػمون مخ٤مرك ُمٜمؽ ي٘مع أن وم٠مظمِمك

 ومال قمدشمؽ ىمْمٞم٧ِم  وم٢مذا يراك، ٓ رأؾمؽ قمـ مخ٤مرك وىمع إذا أقمٛمك رضمؾ وم٢مٟمف ُمٙمتقم،

 اجلٛمٞمؾ؟ اًمٕمريب اًمٙمالم ُمٕمٜمك ُم٤مش سمٜمٗمًؽ شمٗمقشمٞمٜمل

 أم سمـ قمٛمرو اًميير قمٜمد إمم ومذه٧ٌم قمٜمدي، إمم شمٕم٤مزم اًمِٕمّدة شمٜم٘ميض طملم

 ًمٙمـ رواي٦م، ذم ُمٙمتقم ُأمّ  سمـ اهلل قمٌد: ومٞمف وي٘م٤مل اؾمٛمف، ذم اًمّمحٞمح هق هذا ُمٙمتقم،

*  َوشَمَقممَّ  قَمٌََس : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٞمف ٟمزل اًمذي وهق ُمٙمتقم، أم سمـ قمٛمرو أنف اًمّمحٞمح

ك ًَمَٕمٚمَّفُ  ُيْدِريَؽ  َوَُم٤م*  إقَْمَٛمك ضَم٤مَءهُ  َأنْ  يمَّ رُ  َأوْ *  َيزَّ يمَّ -7:قمٌس﴾ ]اًمِذيْمَرى وَمتَٜمَْٗمَٕمفُ  َيذَّ

 .أي٤مت آظمر إمم[.. 5
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هُت٤م اٟم٘مْم٧م  قمديت، اٟم٘مْم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ،ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مءت صمؿ قُمدَّ

 ىمتٞمؾ ذاك ضمٝمؾ أبق وًمٞمس سم٤معمٞمؿ، ضمٝمؿ أبق ظمٓمٌٜمل.. وومالن نومال ظمٓمٌٜمل وىمد

 هذيـ ط قمٚمٞمف شمٕمرض هل ؾمٗمٞم٤من، أيب سمـ وُمٕم٤موي٦م ضمٝمؿ أبق ظمٓمٌٜمل وظمٌٞم٨م،

 ىمقًمف يٙمـ مل اًمًالم؟ قمٚمٞمف ىمقًمف يم٤من ومامذا ومٞمٝمام، رأجف ًمػمى ومٞمٝمام رأجف ًمؽمى اخل٤مـمٌلم

 ًمٚمقاىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمٝمام يمؾٍ  قمٞم٥م ذيمر وإٟمام. وسمريم٦م ظمػم اًمٜم٤مس يمؾ: اإلٟم٤ًمن ذًمؽ يم٘مقل

 .اًم١ًمال وهق

 شمٗمًػم ذمش. قم٤مشم٘مف قمـ اًمٕمّم٤م يْمع ٓ ومرضمؾ ضمٝمؿ أبق أُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 :ىمقٓن اًمٜمٌقي٦م اجلٛمٚم٦م هذه

اب أنف :أحدمهو  . ًمٚمٜم٤ًمء َضَّ

 قمغم اًمٕمّم٤م يْمٕمقن ي٤ًمومرون طمٞمٜمام اًمٕمرب ٕن إؾمٗم٤مر: يمثػم أنف :وأخر

 .ُم٤مؿمًٞم٤م ويتؿ اخلٚمػ قمغم واعِمْزود اًمٕم٤مشمؼ،

 ٓ اًمرضمؾ ذم قمٞم٥م ُمٜمٝمام ويمؾ اعمٕمٜمٞملم، أطمد قمـ يمٜم٤مي٦م اًمٕم٤ٌمرة هذه طم٤مل يمؾ قمغم

ة أو اًمزوضم٦م شمرو٤مه  أبق وهق إول ًمٚمخ٤مـم٥م اًمًالم قمٚمٞمف وصٗمف هذا اعمخٓمقسم٦م، اعمرأ

ة اعمُـٜمَِٗمر اًمقصػ هبذا وصٗمف ضمٝمؿ،  .ُمٜمف ًمٚمٛمرأ

 ٓ وم٘مػم، يٕمٜمل: صٕمٚمقكش صٕمٚمقك ومرضمؾ ُمٕم٤موي٦م وأُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ

 .آظمره إمم.. ًمف ُم٤مل ٓ ًمف، ضم٤مه

ة ُمقىمػ يم٤من ُم٤مذا  هذا، ذم وٓ هذا ذم ٓ رهم٧ٌم ٓ اًمقصػ؟ هذا دم٤مه اعمرأ

 .سمٕمٞمٜمف اجلٝمؾ هق هذا. ٟمّمٞمٌٝم٤م ُمـ ىمٓمع: ي٘مقًمقا  اًمٞمقم اجلٝم٤مل

 سمـ أؾم٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م قمرض قمٜمٝمؿ وآٟمحراف اإلٟمزواء ُمٜمٝم٤م رأى سمٕمدُم٤م ىم٤مًم٧م ًمٙمٜمٝم٤م 

 .ُمٕمف اٟمًٌٓم٧م: يٕمٜمل. سمف وم٤مهمتٌٓم٧م: ىم٤مًم٧م سمف، ومروٞم٧م زيد،

اب أنف أطمدمه٤م قمـ ىمقًمف: اًمِم٤مهد  صٕمٚمقك أنف: أظمر وقمـ. همٞم٦ٌم ًمٚمٜم٤ًمء َضّ

 .همٞم٦ٌم ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ وم٘مػم

 .اعمرأة ٟمّمح ؾمٌٞمؾ ذم واضم٦ٌم سمؾ ُُمْٖمَتٗمرة، اًمٖمٞم٦ٌم هذه ًمٙمـ
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 يٙمقٟمقن اًمذيـ اعمًتٜمّمحلم، يٜمّمحقن ٓ اًمذيـ ظمٓم٠م ٟمٗمٝمؿ أن جي٥م هٜم٤م وُمـ 

 أن٤م أظمل ي٤م: ًمف ي٘مقل سم٤مجلٜم٥م، ضم٤مره٤م إمم ومٞم٠ميت ومت٤مة، أو اُمرأة ظمٓم٦ٌم إمم سمح٤مضم٦م ُمثالً 

  ومٞمٝم٤م؟ رأجؽ ُم٤م.. يمذا أو ٓسمٜمل أو زم ومالٟم٦م أظمٓم٥م أن أريد

 وهق وسمريم٦م، ظمػم ومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس يمؾ: اًمٌالد سمٕمض ذم اًمت٘مٚمٞمدي اجلقاب ٟمٗمس

 اعمًٚمؿ ًمٚمخ٤مـم٥م شمّمٚمح ٓ وأهن٤م اًمدار، ُمـ خترج وأهن٤م اًمٌٍم، ؿم٤مردة أهن٤م ومٞمٝم٤م يٕمرف

 .جيقز ٓ. أظمل ي٤م سمٜمّمٞمٌٝم٤م ٟم٘مٓمع همٞم٦ٌم، يٜمّمح؟ ٓ ح٤مذا. اًمّم٤مًمح

 : اًمٕمٚمامء وم٘م٤مل

 ...وُمٕمرف ُمتٔمٚمؿ ؾمت٦م ذم يٖمٞم٦ٌم ًمٞمس اًم٘مدح

 .اًمقاىمع ُمـ واعمث٤مل احلدي٨م ُمـ سم٤معمث٤مل أتٞمٜم٤م

 يمؾ واهلل ُمتؼمضم٦م، خترج ًمٙمٜمٝم٤م سمتّمكم واهلل شمّمكم، ٓ ًمٙمٜمٝم٤م يمقي٦ًم، واهلل ومالٟم٦م 

 .آظمره وإمم.. ُمقفمٗم٦م ًمٙمـ ظمػم ومٞمٝم٤م رء

ح أن يمٚمف جي٥م هذا   .ٟمّمحف وُم٤م هَمِّمف يٙمقن وإٓ اعمًتٜمّمح ًمٚمخ٤مـم٥م ُينْمَ

 :اًمت٤ٌميـ أؿمد ُمت٤ٌميٜم٤من واىمٕم٤من هل٤م اًمّمقرة هذهش وحمذر»

. وإي٤مه إي٤مك يّم٤مطم٥م أن يٜمٌٖمل وُمـ قمٜمف، ُيـَحذرون ٓ ُمٜمف اًمتحذير يٜمٌٖمل ُمـ

 .اإلؿم٤مرة شمٙمٗمٞمف واحلر

 اًم٘م٤مُم٦م، رؿمٞمؼ اًمقضمف صٌٞمح همالُم٤مً  يّم٤مطم٥م رضمالً  ؿمخص يرى ىمد: ُمثالً  يٕمٜمل

 وًمٞمس رضمؾ يّم٤مطمٌف واًمذي اًمتخٜم٨م، أو اًمَت٠من٨ُّم ُمـ ؿمٞمئ٤ًم اًمٖمالم هذا قمـ ويٕمرف

ـ اعمٕمروف سم٤مًمرضمؾ ًْ  احل٤مرة ذم وهٜم٤مك واًمت٘مقى، واًمّمالح وآؾمت٘م٤مُم٦م اًمًػمة سمُِح

 شمّم٤مطمٌـ ٓ: ي٘مقل وأن اًمٖمالم هذا يٜمّمح أن وم٤مًمقاضم٥م وهذا، هذا طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف ُمـ

 .ُمٕمف متٌم رأجتؽ اًمذي اًمرضمؾ هذا

 .ضمداً  ويمثػمة ؿمتك صقر ُمٜمٝم٤م شمًٌٓمقا  أنتؿ ممٙمـ صقرة هذه

 ُمٕمف؟ متشِ  ٓ أظمل ي٤م ومال،: اًمتحذير جيقز ٓ طمٞم٨م اعمٕم٤ميم٦ًم اًمّمقرة أُم٤م
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 وُمّمكم؟ ص٤مًمح رضمؾ هذا أظمل ي٤م ح٤مذا

 .ُمٜمف واطمذر وإي٤مك وه٤ميب، هذا سمس شم٘مقل، ُمثٚمام هق واهلل

 شوحمذر» :افثوفٌ هذا

 ش.ومً٘م٤مً  وجم٤مهر» :افرابع

 همٞم٦ٌم، ًمف ًمٞمس هذا اهلل، قم٤ٌمد ُمـ يًتحل وٓ اهلل خيش ٓ سم٤معمٕمّمٞم٦م، جيٝمر

 ومٚمٞمس اؾمتٖم٤مسمتف، ُيراد طمٞمٜمام اًمٗم٤مؾمؼ هذا أن اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيِمر وًمٙمٜمل

 ًمٚمٜم٤مس ٟمّمٞمح٦مً  وإٟمام همٞمٔمف، ًمٖمٚمٞمؾ وإرواء شمٗمِمٞمِم٤مً  اعمًتٖمٞم٥م يًتٖمٞمٌف أن جيقز

 .سمف ًمٚمٜم٤مس وشمٕمريٗم٤مً 

 ُمِمٝمقر طمدي٨م ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  أو اٟمدوم٤مقم٤مً  ًمٞمس اؾمتٖم٤مسمتف، جيقز اًمٗم٤مؾمؼ ومٝمذا

 ش.همٞم٦ٌم ًمٗم٤مؾمؼ ًمٞمس: »وهق أٓ طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ اًمًٜمد وٕمٞمػ

 ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن ،ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتٝم٤م يّمح ٓ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ هذا

 .صحٞمح٤مً 

 طمدي٨م اعمٕمٜمك، ذم واًمّمح٦م اًمًٜمد ذم اًمْمٕمػ اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ احلدي٨م هذا وُيِْمٌِف

 اًمٗم٤مضمر اذيمروا ومٞمف، سمام اًمٗم٤مضمر ذيمر قمـ أترقمقنش: »اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ذم ُمقضمقد آظمر

 شاًمٜم٤مس حيذره ومٞمف سمام

 .سم٤مرًدا ورقم٤مً : يٕمٜمل. أتتقرقمقن: أيش أترقمقن»

 .قمٚمٞمف يمٚمٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م وإُمثٚم٦م

 شاًمٜم٤مس حيذره ومٞمف سمام اًمٗم٤مضمر اذيمروا ومٞمف، سمام اًمٗم٤مضمر ذيمر قمـ أترقمقن»

 ُمٜمف اًمٜم٤مس ًمتحذير وإٟمام ظمٚمؼ، شمٗمِمٞمش هق ًمٞمس اًمٗم٤مضمر اًمٗم٤مؾمؼ اؾمتٖم٤مسم٦م: أي

 .اًمٜمّمٞمح٦م سم٤مب ذم أجْم٤مً  داظمؾ ومٝمق وسمس،

 احلج٦م ومام. ذطمف واًمث٤مين اًمًٜمد، وٕمٞمػ إول احلدي٨م دام ُم٤م: ي٘م٤مل ىمد

 .ضم٤مئزة اًمٗم٤مؾمؼ همٞم٦ٌم سم٠من اًمّمحٞمح٦م
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 قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمـ صحٞمحف، ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم طمدي٨م: ٟم٘مقل

 اًمٕمِمػمة أظمق سمئس ًمف ائذٟمقا : »وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل قمغم اًمدظمقل ذم رضمؾ اؾمت٠مذن: ىم٤مًم٧م

 ش.هق

 همٞم٦ٌم؟ ًمٞم٧ًم أم همٞم٦ٌم هذه

 .همٞم٦ٌم :ُمداظمٚم٦م

 سمام ؿمؽ سمال ويذيمره اًمداظمؾ، ذم واًمرؾمقل اخل٤مرج ذم ذاك ٕن همٞم٦ٌم: :اًمِمٞمخ

 .اًمٕم٤مم اًمٜمص ذم داظمالً  ًمٞمس هذا ًمٙمـ يٙمره،

، إًمٞمف َهشَّ  ط اًمٜمٌل إمم دظمؾ ومٚمامش هق اًمٕمِمػمة أظمق سمئس ًمف ائذٟمقا »  وسَمشَّ

 ح٤م احل٤مل، شُمراىم٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ويم٤مٟم٧م. ظمرج صمؿ ضمٚمس ُم٤م وضمٚمس

 أظمق سمئس ًمف ائذٟمقا : »ىمٚم٧م اؾمت٠مذن ح٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: »ىم٤مًم٧م اًمرضمؾ اٟمٍمف

 ش.هق اًمٕمِمػمة

 اهلل قمٜمد ُمٜمزًم٦مً  اًمٜم٤مس ذ إن! قم٤مئِم٦م ي٤م: »ىم٤مل وسمِمِم٧م، ًمف هِمِم٧م دظمؾ ومٚمام 

 .اًمٗم٤مضمر هق ومٝمذاش. ذه خم٤موم٦م اًمٜم٤مس يت٘مٞمف ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم

 يم٤من هق ًمٙمـش هق اًمٕمِمػمة أظمق سمئس: »ىم٤مل سمف، ًمٚمٜم٤مس شمٕمريٗم٤مً  ط وم٤مًمرؾمقل 

 أطمًـ ُم٤م ط اًمرؾمقل أن ومٚمق اعم١مُمٜملم، وٕمٗم٤مء سمٕمض يده وحت٧م قمِمػمة رئٞمس

 قمغم ضراً  اًمٗم٤مضمر اًمرئٞمس هذا ٟٓم٘مٚم٥م اًم٘مقل: قمٚمٞمف أهمٚمظ سمؾ وُمٕم٤مُمٚمتف، اؾمت٘م٤ٌمًمف

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ اًمرضمؾ، قمِمػمة ُمـ هؿ اًمذيـ اًمْمٕمٗم٤مء اًمرؾمقل أصح٤مب

ش هق اًمٕمِمػمة أظمق سمئس: »ىم٤مل هق، اًمرضمؾ سمئس ىم٤مل ُم٤م اًمٙمالم، ذم أؾمٚمقسمف ُمـ وهذا

 اًمٓمٞمٌلم، اعم١مُمٜملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م وحتتف رأس، قمٚمٞمٝمؿ هق اًمٜم٤مس ُمـ ـم٤مئٗم٦م ًمف قمِمػمة، ًمف

 أُم٤مم أُمره طم٘مٞم٘م٦م يمتؿ ُم٤م وًمٙمٜمف اؾمت٘مٌٚمف، طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف ومؽمومؼ

 ًمٚمٕمٚمامء دًمٞمالً  ًمٞمّمٌح ذًمؽ:ش هق اًمٕمِمػمة أظمق سمئس: »إول سم٘مقًمف اًم٤ًمُمٕملم

 حتذير سم٘مّمد اًمٗم٤مضمر اؾمتٖم٤مسم٦م جيقز أنف اًمًالم، قمٚمٞمف سمف ؾمٞم٘متدون اًمذيـ واًمٗم٘مٝم٤مء

 .اًمٜم٤مس
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 .وُمًتٗم٧م: ىم٤مل

 ذم وىمع مم٤م وُمٙم٤من، زُم٤من يمؾ ذم ضمداً  ويمثػماً  يمثػماً، شم٘مع ىمْم٤مي٤م هذه :ادستػتل

 إن! اهلل رؾمقل ي٤م: »وم٘م٤مًم٧م ؾمٗمٞم٤من أيب اُمرأة هٜمد ضم٤مءت اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 ش.ؿمحٞمح رضمؾ زوضمل

 همٞمٌتف ذم يمالم شمتٙمٚمؿ: أي شمًتٖمٞمٌف، واًمزوضم٦م هم٤مئ٥م اًمرضمؾ اًمٖمٞم٦ٌم، هٜم٤م سمخٞمؾ،

 .يٙمرهف

 شوأوٓدي؟ أن٤م يٙمٗمٞمٜمل ُم٤م ُم٤مًمف ُمـ أومآظمذ»

 ي٤م اؾمٙمتل: اًم٤ٌمرديـ اعمُـَتَقِرقملم ه١مٓء ُمقىمػ ُمثؾ اًمرؾمقل ُمقىمػ يم٤من هؾ

 .جيقز ٓ ًمزوضمؽ، اؾمتٖم٤مسم٦م هذه طمرُم٦م

 ظمذي: »هل٤م وم٘م٤مل ؾم١ماهل٤م، ضمقاب وأقمٓم٤مه٤م ىمقهل٤م، قمـ وؾمٙم٧م إًمٞمٝم٤م أصٖمك وإٟمام

 ش.سم٤معمٕمروف ووًمدك أن٧م يٙمٗمٞمؽ ُم٤م ُم٤مًمف ُمـ

 أن شُمريد ُمًتٗمتٞم٦م اعمًتٖمٞم٦ٌم ٕن اًمٖمٞم٦ٌم: هذه قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٙم٧م: إذاً 

 وٓ قمٚمٞمٝم٤م، يٌخؾ وم٤مًمزوج زوضمٝم٤م، ُمع هل اًمتل احل٤مل هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم اهلل طمٙمؿ شمٕمرف

 ُمـ شم٠مظمذ أن سمح٤مضم٦م أهن٤م شمِمٕمر ومٝمل اًمٜمٗم٘م٦م، ُمـ وٕوٓده٤م هل٤م، قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م هل٤م ُيَ٘مِدم

 قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اًم١ًمال سمٕمد إٓ اح٤مل هذا أظمذ قمغم شُمْ٘مِدم أن شُمريد ٓ وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤مًمف،

 ُمـ وظمقومٝمـ اًمّمح٤مسمٞم٤مت ورع ُمـ وهذا ذًمؽ، ذم اًمنمقمل احلٙمؿ وُمٕمروم٦م اًمًالم،

 . اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾم١مال سمٕمد إٓ رء قمغم ي٘مدُمقن ٓ وأهنؿ وضمؾ، قمز اهلل

 .يٙمٗمل ُم٤م سمنمطش ُم٤مًمف ُمـ ووًمدك أن٧م ظمذي: »هل٤م ىم٤مل ط وم٤مًمرؾمقل

 ٓ، ُم٤مًُمؽ، اح٤مل يم٠من وشمتٍمذم شمِم٤مئلم، ُمثٚمام شم٠مظمذي أن ذًمؽ ُمٕمٜمك ًمٞمس: أي 

 .سم٤معمٕمروف ُم٤مًمف ُمـ يٙمٗمٞمؽ ُم٤م ووًمدك أن٧م ظمذي إٟمام

 اًمٗم٘مٞمف ذيمره اًمذي اخل٤مُمس اًمٜمقع قمغم إدًم٦م مجٚم٦م ُمـ هق احلدي٨م هذا: وم٤مًمِم٤مهد

 .وُمًتٗم٧م: ىمقًمف وهق سمٞمتف ذم اًمِم٤مقمر

 .ُمٜمٙمر إزاًم٦م ذم اإلقم٤مٟم٦م ـمٚم٥م وُمـ :وافسودس
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 َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م ىمقاقمد

 [.5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 

 ىمقم يمٛمثؾ ومٞمٝم٤م، واعمُّدهـ اهلل طمدود قمغم اًم٘م٤مئؿ ُمثؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وُمثٚمف

 ذم هؿ اًمذيـ ه١مٓء شمٙم٤مد أدٟم٤مه٤م، ذم وـم٤مئٗم٦م أقماله٤م، ذم ـم٤مئٗم٦م ومٙم٤مٟم٧م ؾمٗمٞمٜم٦م، ريمٌقا 

 .واًمٚمٌٙم٦م اعمِم٘م٦م ُمـ ٟمقع ومٞمف يٕمٜملش اح٤مء ًمٞمًت٘مقا  ه٤مأقمال إمم يّمٕمدون أدٟم٤مه٤م

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل ُم٤ٌمذة، اح٤مء واؾمت٘مٞمٜم٤م طُمْٗمرةً  اًمًٗمٞمٜم٦م ىم٤مع ذم طمٗمرٟم٤م أنٜم٤م ًمق: وم٘م٤مًمقا »

، ٟمجقا  سم٠مجدُّيؿ أظمذوا وم٢مذا: اًمًالم  وؿم٠مهنؿ، شمريمقهؿ أو يٗمٕمٚمقا  مل وإذا وأنجقا

 ش.وَهٚمٙمقا  ُأهٚمٙمقا 

 .اعمٜمٙمر قمـ واًمٜم٤مهل سم٤معمٕمروف أُمر: يٕمٜملش اهلل طمدود قمغم اًم٘م٤مئؿ ُمثؾ»

 .آظمره إمم...ش ؾمٗمٞمٜم٦م ذم ريمٌقا  ىمقم يمٛمثؾ ومٞمٝم٤م واعمُـّدهؿ»

 يم٤مًم٤ٌمرات واًمٗمج٤مر، اًمٗم٤ًمق يرشم٤مده٤م أُم٤ميمـ ُمـ ٟمٔمٞمٗم٦م حمٚم٦م ُمثالً  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا

 يريد ؿمخص هٜم٤مك سم٠من ظمؼًما  أطمدهؿ سمٚمغ صمؿ ذًمؽ، وٟمحق واخلاّمرات واًمًٞمٜمامه٤مت

 يٗمتح أن يريد أو ذًمؽ، وٟمحق ُمثالً  يم٤مخلٛمر ذقم٤ًم، جيقز ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م يٌٞمع حمالً  يٗمتتح أن

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم يمٚمٝم٤م، اعمالهل هذه شمٕمرف ٓ ىمري٦م ذم ي٘مقًمقن، يمام ؾمٞمٜمام دار

 ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف وطمده حيقل أن يًتٓمٞمع ٓ اخلؼم، سمٚمٖمف اًمذي اًمرضمؾ هذا ًمٙمـ

م، اعمٙم٤من ذًمؽ يٗمتتح أن قمغم قمزم اًمذي اًمٔم٤ممل،  وقمٛمرو، وسمٙمر زيد إمم ومٞم٠ميت اعمُـَحرَّ

 .ويمذا يمذا يٗمٕمؾ أن يريد ومالًٟم٤م أن وحيٙمل

 ذم اإلقم٤مٟم٦م ـمٚم٥م وُمـ: »اًمتٕم٤مون وهق اًمٖمٞم٦ٌم، ُمـ إظمػم اًمٜمقع هق ؿمؽ سمال هذا 

ٙم٤من وهَمِرق هق همرق اإلٟم٤ًمن هذا شمريمقا  إن ٕهنؿ :شُمٜمٙمر إزاًم٦م ًُّ  .اًم

 ًمٞمس: أوًٓ  يم٤من إذا أطمٞم٤مٟم٤ًم، يًتٖمٞم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز اًمًت٦م إؿمٞم٤مء ومٌٝمذه

 ىم٤مقمدة ومٝمذه ًمٚمٛمًٚمٛملم، أو ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٜمُّّمح ىمّمده وإٟمام اًمرضمؾ، ذم اًمٓمٕمـ ىمّمده

 .ضمٞمداً  ٟمٕمرومٝم٤م أن جي٥م

  (11: 11: 38/   578/  واًمٜمقر اهلدى)
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 أن حؽؿ ؾام متػرؿي، أوؿوت دم ديـف شداد ظؾقف جيى رجؾ

 ظـ تلخره حوفي دم مقظد أول دم ـومالً  افديـ دؾع ظؾقف ُيػرض

 فف ـعؼقبي افدؾع

 ... وىم٤مٟمقٟم٤مً  واًمِمٞمٙم٤مت، اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت اًمديـ إصم٤ٌمت ذم أن اؾمتخدُمقا : اًم١ًمال

 يم٠من ُمٕمٞمَّٜم٦م، سمتقاريخ يمٛمٌٞم٤مٓت وهٜم٤مك اؾمتح٘م٧م إذا أنف ًمإلٟم٤ًمن حيؼ: ُمثالً 

 اًم٘م٤مٟمقن وهٙمذا، 31/5 سمت٤مريخ وواطمدة/... 31/7 سمت٤مريخ ُمثالً  يمٛمٌٞم٤مل هٜم٤مك يٙمقن

 اح٤مل يٙمقن اًم٤ٌمىمل، اجلٛمٞمع يًتحؼ ؾمددت وُم٤م إومم ُمققمد ضم٤مء إذا أنف قمغم يٜمص

َتَحّؼ  يمٚمف ًْ  اعمديقن ومالن قمغم حتجز أنؽ ًمؽ حيؼ ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء إومم، شم٤مريخ ذم ُُم

 ضم٤مئز؟ اًمٗمٕمؾ هذا هؾ ؿم٤مسمف، ُم٤م أو شم٘م٤موٞمف أو حمٚمف قمغم

 قمـ اعمت٘م٤مقمس هذا أُمر إُمر، يرومع أن ومٞمج٥م إـمالىمف، قمغم جيقز ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

٤مم، إمم اًمقوم٤مء سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم  اًمٕم٘مقسم٦م هق يٗمرض أن ومٛمٛمٙمـ ُُمَ٘مٍّماً  يم٤من وم٢من احلُٙمَّ

 ًمٙمؾ ٕن ـمٌٕم٤ًم: جيقز ٓ ومٝمذا ُمٓمَّرداً  ٟمٔم٤مُم٤مً  يّمٌح أن أُم٤م شُمّْمٚمحف، أهن٤م يراه٤م اًمتل

ٌُقؾمٝم٤م طم٤مًم٦م  . ًَم

  (11:  55: 75/   578/  واًمٜمقر اهلدى) 

 هبو اؿسض افتل ؽر بعؿؾي افؼرض رد

 اعمٌٚمغ ُمٜمف وم٤مىمؽمض إٟم٤ًمن ُمـ ي٘مؽمض أنف أراد يمذًمؽ اًم٘مرض، ُم٠ًمخ٦م ذم: ؾم١مال

 اًمنمط هذا هؾ. هذا اعم٘مرض قمٚمٞمف واؿمؽمط سم٤مًمدوٓر، َيُرّده أن قمغم ُمثالً  سم٤مًمديٜم٤مر

 صحٞمح؟

 سمُ٘مّقشمف اًمديٜم٤مر ًمف يرد أن ٓسمد إٟمام ويٜمخٗمض، يرشمٗمع يٙمقن ىمد ٕنف ٓ: :اًمِمٞمخ

ئٞم٦م  .اؾمت٘مروف يقم اًمنما

 هذا؟ ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م
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 ذقمٞم٤ًم؟ وإٓ واىمٕمٞم٤مً  يٕمٜمل شم٘مّمد ممٙمـ، يٕمٜمل يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .ذقمٞم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ش.ىمْم٤مء ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ» ٓ، يمٞمػ اًمقاضم٥م وهذا :اًمِمٞمخ

 .ُمنموط ًمٙمٜمف :ُمداظمٚم٦م

 مخًلم ي٤ًموي ديٜم٤مر اح٤مئ٦م واًمٞمقم، ؾمٜم٦م ىمٌؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م أىمروتٜمل أنؽ ًمق :اًمِمٞمخ

 واًمِمٕمػم اًم٘مٛمح ُمـ اًمٞمقم ديٜم٤مر سمامئ٦م أؿمؽميف يمٜم٧م ُم٤م أؿمؽمي ٓ ديٜم٤مر اخلٛمًلم ديٜم٤مرًا،

 أن زم جيقز ومال همػمه٤م، قمـ ومْمالً  احلٞم٤مة، ضوري٤مت ُمـ ضوري٦م وأؿمٞم٤مء واًمٚمٌـ

 اًمذي هذا أن٤م أظمل ي٤م: ًمؽ وأىمقل ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م وم٠موومٞمؽ فم٤مهري٤ًم، ؿمٙمٚمٞم٤مً  أيمقن

 .ٟم٘مداً  ًمؽ أن٘مده هق وهذا ُمٜمؽ، اؾمت٘مروتف

  اًمْم٤مسمط؟ ُم٤م سمس :ُمداظمٚم٦م

 أطمًـ ُمـش »ىمْم٤مء ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ: »هق اًمْم٤مسمط :اًمِمٞمخ

 ش.يم٤موم٠ممتقه ىمد أن شمٕمٚمؿ طمتك ًمف وم٤مدقمقا  شمٙم٤مومئقه، أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل وم٢من ومٙم٤مومئقه، إًمٞمٙمؿ

 وومٞمتف قمٜمدُم٤م أن٧م أطمًـ، أؾم٤مء؟ أم أطمًـ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م إًمٞمؽ أىمرض اًمذي ومٝمذا 

 أؾم٠مت؟ أم إًمٞمف أطمًٜم٧م ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م اٟمخٗم٤مض وىم٧م ذم

 .أؾم٤مت :ُمداظمٚم٦م

 .هق هذا :اًمِمٞمخ

 ..سم٤مًمذه٥م ُيَ٘مّٞمؿ أنف جي٥م :ُمداظمٚم٦م

 .آؾمتح٤ٌمب قمغم وًمٞمس اًمقضمقب قمغم يٙمقن: إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 . آؾمتح٤ٌمب قمغم ًمٞمس ٓ، :اًمِمٞمخ

 يٗمٕمؾ ُمثٚمام وم٘مط إداء قمٜمد ُمثاًل؟ سم٤مًمدوٓر ًمف ىَمٞمّٛمف أنف وًمق ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس سمٕمض
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ئٞم٦م ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ىمٞمٛم٦م ي٤ًموي ُم٤م اًمدوٓرات ُمـ شُمْٕمٓمِٞمف إداء قمٜمد إذا :اًمِمٞمخ  ذا

 .ُمٜمف اؾمتٚمٛمٝم٤م يقم

  سم٤مًمٕمٛمٚم٦م؟ اظمتالف يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 وًمٙمـ جيقز، ُم٤م اًمتج٤مرة ذم يم٤من إذا طمٞمٜمذاك ىمٚمٜم٤م. سمس يٙمقن ٟمٕمؿ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٟمٕمؿ اًمديـ ًمقوم٤مء

 آضمتٜم٤مب؟ أو اًمتحريؿ هق شمٕمٌػم :ُمداظمٚم٦م

 ؾمقاء يمالمه٤م قمٚمٞمٙمؿ، حمرم ومٝمق وم٤مضمتٜمٌقه، اًمٓم٤مطمقن، قمغم اًمدروب يمؾ :اًمِمٞمخ

 .ومرق ذم ُم٤م

  (11:  57:  11/ 585/واًمٜمقر اهلدى)

– ادول يدظل دـ تقرس ؾنذا فؾدائـ موًٓ  ظؾقف أن يـؽر مديـ

 فف حيؼ ؾفؾ إذكف بغر ظؾقف اددظك مـ ادول خيتؾس أن -افدائـ

 ذفؽ؟

 -:يم٤مٔيت وهق اًم١ًمال، هبذا يمٚمٗمٜمل اإلُم٤مرات ُمـ واطمد :اًم٤ًمئؾ

 همػم أظمقة ومنق ُمٚمتزم، همػم أظمقه ومٝمذا أىم٤مرسمف، أطمد سمٞم٧م إمم ًمف وأخ هق ذه٥م

 ومٚمام اًمٓم٤موًم٦م، قمغم ُمقوققمف يم٤مٟم٧م اًمذه٥م، ُمـ ىمٓمٕمف اًمرضمؾ هذا سمٞم٧م ُمـ اعمٚمتزم

 هذا ذم يٚمٞمؼ سمٙمالم ُمٕمف شمٙمٚمؿ ُمٜمف،وـمٌٕم٤مً  وم٠مظمذه٤م أظمقيف، سم٠مُمر قمرف اًمٌٞم٧م إمم ذه٥م

ه اًمِمخص هذا ٟمٗمًف هق أنف وي٠ًمل اعمٚمتزم، اًمٖمػم إخ  ُمـ اعمنوق اًمِمخص ُمـ سمِدُّ

 هلذا اح٤مل، هذا اًمذه٥م،ُمٜمٙمر ىمٓمٕم٦م هذا سمٞمتف ُمـ اعمنوق واًمِمخص ُم٤مل، سمٞمتف

 قم٤مرف ومٛمش ُمٕمف، اصمٜملم قم٤مُملم هل٤م سم٘مل اًمرضمؾ، هذا ُمع اًمذه٥م وىمٓمٕم٦م اًمِمخص

 سم٠مؾمٚمقب ُم٤مل، ُمٜمٝم٤م زاد إن اح٤مل سم٤مىمل ًمف ويرضمع ُم٤مًمف وي٠مظمذ يٌٞمٕمٝم٤م يتٍمف، يمٞمػ

 اًمذي سمامًمف اهلل، قمٜمد وحيت٥ًم يّمؼم يٕمٜمل أو ًمٌٞمتف اإلؾمقرة هذه ًمف يرضمع أو سمآظمر، أو

 ؟هذا اًمٌٞم٧م ص٤مطم٥م أنٙمره
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 .ُم٤مًمف عمنوق وم٤م إُمر، سمٕمض قمكمّ  اظمتٚمط :اًمِمٞمخ

 .هق ُمـ يٕمرف ٓ :اًم٤ًمئؾ

 سمف؟ يٚمٞمؼ يمالُم٤مً  ُمٕمف أتٙمٚمؿ اًمذي ُمـ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 ظمػم، قمغم وٟمحًٌف يّمكم وم٠مخ هلؿ، ىمري٥م ًمٌٞم٧م ذهٌقا  إظمقان اصمٜملم :اًم٤ًمئؾ

 ىمٓمٕم٦م وضمد أنف اًمًٞمئ٦م اًمٕم٤مدات هذه ُمـ ؾمٞمئ٦م، قم٤مدات ًمف وقم٤مده يّمكم ٓ اًمث٤مين وإخ

 .ًمٚمٌٞم٧م ذهٌقا  ح٤م أظمذه٤م، اًم٘مري٥م، هذا سمٞم٧م ذم حمٓمقـم٦م اًمٓم٤موًم٦م قمغم ذه٥م

 أظمقيف؟ سمٕمٚمؿ أظمذه٤م :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٌٞم٧م يٕمرف،مه٤م ُم٤م أظمقه ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 سمٕمض؟ ُمع يم٤مٟمقا  أنف ُمع :اًمِمٞمخ

 ص٤مروا ـمٌٕم٤مً  وم٤مجلامقم٦م اًمٌٞم٧م، إمم ذهٌقا  ح٤م سمٕمض، ُمع يم٤مٟمقا  مه٤م ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمنىم٤مت، قمٝمد وٕظمٞمف أظمذه٤م اًمذي أظمقه أن قمرف اًمذه٥م، ىمٓمٕم٦م قمغم يدوروا

ؾ  وإخ ـمٌٕم٤ًم، ومٞمف سمٞمٚمٞمؼ يمالًُم٤م ويمّٚمٛمف ُمٜمف، وم٠مظمذه٤م أظمذه٤م، اًمذي أظمقه أن ومتقصَّ

 .ُمّم٤مري ًمف ذم يّمكم، ٓ اًمذي هذا

 اًم٤ًمرق؟ أظمقة ُمـ اًم٤ًمرق ُمـ اًمذه٥م اًم٘مٓمع أظمذ أخكم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ُمثالً  ديـ اًمذه٥م ص٤مطم٥م قمٜمد ًمف :اًمِمٞمخ

 هذا ومٞم٘مقل اًمرضمؾ، هذا ُمٜمف يريده اًمذي اًمديـ ُمٜمٙمر اًمرضمؾ وهذا ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 سم٠مؾمٚمقب اًم٤ٌمىمل ًمف وُأرضمع ُمٜمٝم٤م، طم٘مل وآظمذ هذه اًمذه٥م ىمٓمٕم٦م أبٞمع أن٤م هؾ اًمرضمؾ،

، سمآظمر أو  ُمٙم٤من أِي  ذم َأطُمٓمُّٝم٤م أزوره، سمٌٞمتف اًمذه٥م ىمٓمٕم٦م ًمف ُأرضمع وإٓ يقصٚمقا

 اًمرضمؾ؟ هذا ُمٜمٙمروه إًمكم اح٤مل هذا ذم اهلل، قمٜمد أضمري واطمت٥ًم وأظمرج

 َأدِ » واًمًالم، اًمّمالت قمٚمٞمف ىمقًمف اجلقاب هذا ُمثؾ أُم٤مم قم٤مدة ٟمحـ ٟمقرد :اًمِمٞمخ

 اًمدائـ؟ أظمق اًم٤ًمرق ،شظم٤مٟمؽ ُمـ شَمـُخـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 سمٞمنق أظمٞمف، قمـ ذيمرشمف اًمذي احلؼ ذًمؽ ُمثؾ سمِّده ٟمٗمًف، اًم٤ًمرق ًمقيم٠من :اًمِمٞمخ

 ًمف جيقز ٓ ًمف، ُمٜمٙمر وهق ُمٜمف اعمنوق قمٜمد طمؼ ًمف أنف سمدقمقى اًمذهٌٞم٦م، اًم٘مٓمٕم٦م هذه

 َأدِ »آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقر احلدي٨م، ظمالف هذا ٕن ُم٤مًمف: سمنىم٦م ُمٜمف اعمنوق إٟمٙم٤مر ي٘م٤مسمؾ أن

 ش.ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م

 ىمٚم٧م يمام شَمَٙمٚمَّؿ ومٝمق اًم٤ًمرق، هذا أظمق وإٟمام اًمدائـ، هق ًمٞمس اًم٤ًمرق هٜم٤م اًمقاىمع 

 ؾم٤مرىم٤مً  هق إذا ٕنف اًم٤ًمرق، وىمع ُم٤م ُمثؾ ذم ي٘مع أن أظمِمك وًمٙمـ سم٤مًم٤ًمرق، يٚمٞمؼ سمام

 ٟم٤موم٘م٦م ؾمقق هٜم٤مك وص٤مر إؾمػ ُمع اًمٙمقي٧م، ذم أن ي٘مع يمام ُم٤م سمْم٤مقم٦مً  أو ُم٤م ُم٤مًٓ 

 هل ُم٤م طم٤مضم٦مً  أن قمرف إذا إثامن، سم٠مبخس احل٤مضم٤مت شُم٤ٌمع رسمام، واًمٙمقي٧م سمٖمداد ذم

 هذا أن قمرف ُم٤م إذا اًم٤ًمرق، ذيؽ هق ومٞمٙمقن سمثٛمـ، إٟم٤ًمن وم٤مؿمؽماه٤م ُمنوىم٦م،

 أن٥َّم اًمذي إخ هذا قمغم مت٤مُم٤مً  شمٜمٓمٌؼ اًمّمقرة هذه أو ُمث٤مل، هذا ومٝمٜم٤م ُمنوق، اح٤مل

 اًمنىم٦م، ذم ذيٙمف ومٝمق ؾم٤مئٖم٦م، ًم٘مٛم٦م هق ُم٤م أظمذ هق صمؿ هىمتف، قمغم اًم٤ًمرق أظم٤مه

ر وٓ ًمف ُينمع وٓ هذه واحل٤مًم٦م  يِمٗمع ٓ ُمٜمف، اعمنوق قمٜمد طم٘م٤مً  ًمف هىمتف،أن ًمف ُيؼَمِ

 اعمٝمْمقم، احلؼ إمم يّمؾ أن جيقز ومام طمؼ ًمف إول اًم٤ًمرق يم٤من ًمق إٟمف ىمٚمٜم٤م يمام هذا ًمف

ر ٓ اًمٖم٤مي٦م ٕنف ًمٚمنميٕم٦م: خم٤مًمٗمف سمٓمري٘مف  ىم٤مقمدة ًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمِ

 اًمرضمؾ قمٜمد يم٤من ًمق ومٞمام ي٘م٤مل يمٚمف وهذا رء، هذا يم٤مومره، ىم٤مقمدة هل وإٟمام ُمًٚمٛم٦م،

 سمِّده ومالًٟم٤م أن ذقمل، دًمٞمؾ قمٜمده يم٤من ًمق أظمٞمف، ُمـ اًمذهٌٞم٦م اًم٘مٓمٕم٦م  أظمذ اًمذي اًمث٤مين،

 ُم٤م يمؾ اًم٤ٌمب، هذا ُمثؾ ومتحٜم٤م أنٜم٤م وًمق ُمٜمف، دقمقى جمرد إٓ هل ُم٤م ًمٙمـ طمؼ، ُمٜمف

 سمتامُمف احلؼ سمٞم٠مظمذ و قمٚمٞمف، ويدور سمٞمٚمػ وهق ومالن قمٜمد طمً٘م٤م ًمف أن اّدقمك واطمد

 ًمٞمس أنف ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ٕنف مت٤مُم٤ًم، إُمقر اوٓمرسم٧م إذا ُمٜمف، ظِمٚم٦ًم ًمٙمـ زي٤مدة، وسمدون

قمل ُم٤م جمرد  .صح احلؼ، هذا صم٧ٌم قمٚمٞمف طم٘م٤مً  ًمف أنف اًمٜم٤مس، ُمـ زيد قمغم إٟم٤ًمن َيدَّ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٓ هٜم٤م ُمٕمٚمقم، هق يمام سمِمٝمقد إشمٞم٤من واًمدًمٞمؾ، اًمؼمه٤من إىم٤مُم٦م ُمـ سمد ٓ :اًمِمٞمخ

قمل، أنف ؾمقى ذًمؽ ُمـ رء يقضمد  أطمًـ ذم شمٙمقن إُم٤م اًمدقمقى هذه يٙمقن ىمد َيدَّ
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 أىمؾ َيّدقمٞمف اًمذي احلؼ يٙمقن أو احلؼ، قمغم دومع هذاك ويٛمٙمـ وارد، هق اطمتامٓت

 .آظمره إمم َيّدقمل مم٤م سمٙمثػم

 هذه ُيٕمٞمد أن وقمٚمٞمف قمٚمٞمف، ىم٤مدُم٤مً  يم٤من ُم٤م يٗمٕمؾ أن إخ هلذا جيقز ومال ومٚمٝمذا 

 اشم٘م٤مء سمف، قم٤مُمٚمتٜمل سمام قم٤مُمٚمتؽ سم٠مين ُيذيّمره وأن ُمٜمف، اعمنوق إمم اًمذهٌٞم٦م، اًم٘مٓمٕم٦م

 ُيَ٘مِدم سم٠منف ًمف، حتريؽ اًمتذيمػم هذا ذم وًمٕمؾ احلدي٨م، هذا ًمف ويذيمر اًمنميٕم٦م، عمخ٤مًمٗم٦م

ف إًمٞمف  .اعمٝمْمقم طم٘مَّ

 ـمٞمٌف سمٓمري٘م٦م ًمف ُأقمٞمده٤م أن أردت أن إين ومٞم٘مقل اعمِم٤ميمؾ، خيِمك وًمٙمٜمف :اًم٤ًمئؾ

 .أن٤م ومٞمٜمل يِمؽ يٕمٜمل ُم٤م طمتك شمٙمقن

 واظمتٞم٤مر أهٚمف، إمم احلؼ يرضمع أن اعمٝمؿ ـمري٘م٦م، سم٠مي ُمٕمٚمٞمش ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 .ضوري أُمر هذا اًمٓمريؼ

 سمٞمد اًمقاىمع اعمُـٜمْٙمر، اح٤مل ٕظمذ اًمنمقمٞم٦م اًمٓمري٘مف هل ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 اًمرضمؾ؟ هذا

 .سم٤مًمنمع اهلل، أنزل سمام حيٙمؿ ُمـ قمٜمد اًمدقمقى إىم٤مُم٦م همػم ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اًمدائـ هذا سمٞمد ووىمع سم٤مًمنمع ًمف حيٙمؿ مل وإن :اًم٤ًمئؾ

 .اعمقوقع ًمٜمٗمس رضمٕمٜم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .هىم٦م سم٠مؾمٚمقب ُمش ذقمل، سم٠مؾمٚمقب سمٞمده وىمع ٓ :اًم٤ًمئؾ

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 سمٕمد اإلٟم٤ًمن وهذا دٟم٤مٟمػم، قمنمة إٟم٤ًمن ُمـ اؾمتدان إٟم٤ًمن ُمثالً  يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 أو اإلٟم٤ًمن، هلذا ُمٌٚمًٖم٤م اًمدائـ اإلٟم٤ًمن هذا يد ذم ووىمع اًمدٟم٤مٟمػم، اًمٕمنمة أنٙمر ُُمّده

 اًمث٤مين؟ احلؼ ًمف وُيرضمع طَمّ٘مف، ي٠مظمذ ومٝمؾ ُمٜمف، أيمثر

 ُمـ شَمـُخـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أِدي» ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك هل، هل :اًمِمٞمخ

ف، واعمُٜمَْٙمر اعمٝمْمقم اًمدائـ يد ذم وىمٕمقا  إًمكم اًمدٟم٤مٟمػم اًمٕمنم ه٤م ،شظم٤مٟمؽ  ُم٤مر طَم٘مُّ
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 اًمدٟم٤مٟمػم اًمٕمنم هذه وىمٕم٧م ح٤م قمٚمٞمف، جي٥م ومامذا اًمرضمؾ، ذاك قمٜمد طمؼ ُم٤مًمف أن اومؽمض

 .يده ذم

 .ًمف ُيرضمٕمٝم٤م أنف احلدي٨م فم٤مهر :اًم٤ًمئؾ

 .هق هذا :اًمِمٞمخ

 (11:  17:  71/ 558/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  75:  51/ 558/واًمٜمقر اهلدى) 

 بف؟ افقؾوء جيى هؾ إمريؽقي احلؽقمي مـ افؼرض

يـ :اًمِمٞمخ  احلٙمقُم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن اىمؽمض إذا إُمريٙمٞم٦م، احلٙمقُم٦م  ُمـ اًمدَّ

  إُمريٙمٞم٦م

 .اجلقاب واوح اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمحٙمقُم٦م اًمقوم٤مء ُمـ أيمثر اًمقوم٤مء جي٥م

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  (11:  18: 55/   513/  واًمٜمقر اهلدى) 



 بٗعّا عَ املٍّ٘ األعٗاُ
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 وافسـقر افؽؾى ثؿـ

  اهلر؟ ىمتؾ إذا اعم٘مّمقد ومٝمؾ اهلر، صمٛمـ قمـ هنك ط اًمٜمٌل طمدي٨م ذم: اًم١ًمال

ئف، قمـ ٓ، :اجلقاب ء قمـ هنك يمام ذا  . اًمٙمٚم٥م ذا

 ش.ـمػم أو زرع أو ُم٤مؿمٞم٦م يمٚم٥م إٓ: »ط اًمٜمٌل طمدي٨م ذم وضم٤مء ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

 ذم اًمٙمٚم٥م يِم٤مرك شُمرى ي٤م ومٝمؾ وُيـْخِرضمٝم٤م، اجلرذان ُمـ يتخٚمص يم٤من إذا اهلر 

 آؾمتثٜم٤مء؟

  صحٞمح؟ احلدي٨م هذا أن ُمًتحي أن٧م ومٝمؾ أن، أؾمتحي ٓ أن٤م :اجلقاب

 .. صمٛمـ قمـ هنك: اًم١ًمال

 . اهلر: اجلقاب

 . أجْم٤مً  اًمًٜمقر وضم٤مء ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

  صحٞمح؟ أنف شمٕمرف ًمٙمـ.. قمٗمقاً  يمٞمػ؟ :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 ش. اجل٤مُمع وٕمٞمػ»وش اجل٤مُمع صحٞمح» ذم هٜم٤م ًمٜمرى شمٕم٤مل :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ ؿمٞمخ، ي٤م داود أيب ذم: اًم١ًمال

 ! داود أيب ذم يمقٟمف عمجرد صحٞمح يٙمقن ُم٤م :اجلقاب

 . قمٗمقاً  صححتف أن٧م ٓ،: اًم١ًمال

 . اعم٘مّمقد هذا ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

 وقمـ سمٞمٕمف قمـ اًمٜمٝمل وم٤معم٘مّمقد احلدي٨م، َصحَّ  إذا: اعمٝمؿ يتٌلم، ومٝمٜم٤م :اجلقاب

ئف،  إٓ» اؾمتثٜم٤مء هق اًمٙمٚم٥م طمدي٨م اًمث٤مين اًم١ًمال ُمـ اًم١ًمال هذا ُمـ شمٗمرع ُم٤م أُم٤م ذا
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 صحٞمح زم ىمؾ أظمل ي٤م ُمٝمؿ ًمٞمس آىمتٜم٤مء، ضمقاز قمدم طمٞم٨م ُمـش ُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد يمٚم٥م

  ٓ؟ وإٓ

 . ؿمٞمخٜم٤م ي٤م صحٞمح :ُمداظمٚم٦م

 . ًمٗمٔمف هق ُم٤م ه٤مه :اًمِمٞمخ

 ش. اًمًٜمقر وصمٛمـ اًمٙمٚم٥م صمٛمـ قمـ هنك» ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمًتثٜمك اًمٜمٝمل هذا ،شُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد يمٚم٥م إٓ: »اًمث٤مين اًم١ًمال ـمٞم٥م، :اجلقاب

 اهلر ي٘م٤مس هؾ: وم٘مقًمؽ اًمٙمٚم٥م، اىمتٜم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ُمـ ُمًتثٜمك آؾمتثٜم٤مء هذا.. ُمـ

 ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ اؾمتثٜم٤مء اؾمتثٜم٤مء،ش ُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد يمٚم٥م إٓ» ٕنف وارد؟ همػم اًمٙمٚم٥م قمغم

 أو اهلر اىمتٜم٤مء أن أفمـ  ومٞمام شمٕمٚمؿ ٕنؽ احلٞمثٞم٦م، طمٞم٨م ُمـ يم٤مًمٙمٚم٥م ًمٞمس واهلر آىمتٜم٤مء،

 اًمٓمقاوملم ُمـ إهن٤م» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة، سم٠مدًم٦م جيقز اًمًٜمقر

 .يمذًمؽ ًمٞمس واًمٙمٚم٥مش واًمٓمقاوم٤مت

  احلدي٨م؟ سمٜم٤م وصؾ أجـ. اًم١ًمال ُٟمٚمٖمل أن أو اًم١ًمال ُٟمَّمِحح أن إُم٤م ُأريد: وم٢مذاً  

 . واًمٙمٚم٥م اهلر :ُمداظمٚم٦م

ًمتف؟ أو اًم١ًمال أتٚمٖمل شمريد ُم٤مذا ٟمٕمؿ، :اجلقاب  قَمدَّ

 . اًمقاىمع ذم ؿمٞمخ ي٤م ًمؽ أىمقل أن٤م ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

 . ًمؽ أؾمٛمع وأن٤م :اجلقاب

 أراء سمٕمض هٜم٤مك ومٙم٤من سمٞمٕمف، ضم٤مز ٟمٗمع ومٞمف ُم٤م أن سم٤مًمٗم٘مف ضم٤مء ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال

 وٓ وهمػمه٤م، اجلرذان ًم٘متؾ اهلر ذم ُمقضمقدة اًمٗم٤مئدة أن سمام إٟمف: شم٘مقل اًمتل واًمنموح

ئف ذم ًمٞمس ىمتؾ إذا وم٘مط أنف اهلر، صمٛمـ قمـ اًمٜمٝمل ومُٞمْحَٛمؾ سم٤مًم٘متؾ، يٕمٜمل إٓ يٛمٙمـ  ذا

 .وىمرأتف ومٝمٛمتف اًمذي ومٝمذا اجلرذان، ُمـ ًمٚمتخٚمص

 اًم٘مْمٞم٦م ٕن سم٤مًمٙمٚم٥م: شمرشمٌط ٓ اًم٘مْمٞم٦م أن قمغم يمالُمؽ ُمـ زم سمد أن وًمٙمـ 

 . ٟمٕمؿ أي آىمتٜم٤مء، سم٤مب ُمـ وإٟمام اًمٜمٗمع ىمْمٞم٦م ًمٞم٧ًم
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 . ظمٓم٠م اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض قمـ ذيمرشمف اًمذي أن ًمؽ ُأَوِوح وأن٤م :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 قمغم يًتٕملم أن ُمثالً  ًمٚمّمٞم٤مد يٛمٙمـ ٓ اهلر، قمـ خيتٚمػ اًمٙمٚم٥م ٕن :اجلقاب

ـَ  قَمٚمَّْٛمتُؿْ  َوَُم٤م: ﴿أي٦م سمٜمٗمس إؿم٤مرة ذم يمام ُُمَٕمّٚمؿ، سمٙمٚم٥م وإٟمام يمٚم٥م، سم٠مّي  اًمّمٞمد  ُِم

ِرِح   [. 5:اح٤مئدة﴾ ]ُُمَٙمِٚمٌلِمَ  اجْلََقا

 . ُمٙمٚمٌلم: اًم١ًمال

 وشمْمٕمف اًمٓمريؼ ُمـ شم٠مظمذه يمٚم٥م أي ًمٞمس احلراؾم٦م يمٚم٥م يمذًمؽ ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 .احلراؾم٦م ذم

 ويمذًمؽ ويٚمح٘مٝم٤م اًمٗمئران يّمٓم٤مد سمًجٞمتف، سمٓمٌٞمٕمتف ومٝمق اهلر أو اًمًٜمقر أُم٤م 

  واوح؟ احلٞمثٞم٦م، هذه ُمـ اًمٙمٚم٥م ُمع اهلر يًتقي ومال ذًمؽ، وٟمحق احلنمات

 . ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 ُمٜمّمقص أطمدمه٤م: اصمٜم٤من ؿمٞمئ٤من وآظمر، يمٚم٥ٍم  سملم اًمتٗمريؼ ُمـ يتٗمرع :اجلقاب

 ُمـ ٟم٘مص و٤مري٦م، أو ُم٤مؿمٞم٦م يمٚم٥م همػم يمٚم٤ٌمً  اىمتٜمك ُمـ أنف ُمٕمٚمقم سيح، سمٜمص قمٚمٞمف

 يمٚم٥م إٓ» إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء أطمد، ضمٌؾ ُمثؾ واًم٘مػماط ىمػماط، يقم يمؾ أضمره

 . ٟمٕمؿ أي ،شزرع أو: »اًمرواي٤مت سمٕمض وذم ،شُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد

ؤه سمٞمٕمف جيقز هؾ اًمٜمٝمل، ُمـ اعمًتثٜمك اًمٙمٚم٥م هؾ: اخلالف وىمع هٜم٤م  ٓ؟ أم وذا

ؤه سمٞمٕمف جيقز أنف ؿمؽ ٓ   اًمٗم٘مٝم٤مء، قمـ ٟم٘مٚمتف مم٤م إًمٞمف أذت اًمذي ًمٚمٛمٕمٜمك وذا

  واوح؟ يمذًمؽ، ًمٞمس اهلر ًمٙمـ

 . ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 قمغم يٌ٘مك أن يٜمٌٖملش اهلر صمٛمـ قمـ هنك» احلدي٨م يّمح طمٞمٜمام: إذاً  :اجلقاب

  واوح؟ ذًمؽ، وٟمحق واحلراؾم٦م اًمّمٞمد يمٚم٥م همػم ذم وَمُٞمَ٘مٞمَّد اًمٙمٚم٥م أُم٤م إـمالىمف،

 . واوح ٟمٕمؿ،: اًم١ًمال
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 . شمٗمْمؾ :اجلقاب

  (11:  75: 75/ 519/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  71: 55/ 519/ واًمٜمقر اهلدى)

 افصقد ـؾى ظدا افؽالب بقع حرمي

ٜمقر اًمٙمٚم٥م صمٛمـ قمـ هنك: »ُمرومققًم٤م ضم٤مسمر قمـ  ش.واًًم

 أظمرضمفش. اًمّمٞمد يمٚم٥م ٓإ واًمٙمٚم٥م، اًمًٜمقر صمٛمـ قمـ هنك: »سمٚمٗمظ[ احلدي٨م روي]

 يمٚم٥م» زي٤مدة يٕمٜمل اًمٜم٤ًمئل يم٠من: ىمٚم٧مش. سمّمحٞمح هق ًمٞمس: »قم٘مٌف وىم٤ملش 791/  5» اًمٜم٤ًمئل

 وًمألطم٤مدي٨م ي٠ميت، مم٤م وًمٖمػمه٤م اعمت٘مدُم٦م ًمٚمٓمرق وخم٤مًمٗمتف ؾمٚمٛم٦م، سمـ مح٤مد ًمتٗمرد ،شاًمّمٞمد

ظمرى  ذم خمرج وهق اًمٌدري، ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ُمثؾ ُمٓمٚم٘م٤م، حتريام اًمٙمٚم٥م ًمثٛمـ اعمحرُم٦م ٕا

ؾمتثٜم٤مء ُمٕمٜمك ًمٙمـش. 7597» شاإلرواء»  شمٌٞمح اًمتل اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م دراي٦م، صحٞمح ٓا

ؿمٞم٤مء يم٤ًمئر صمٛمٜمف وطمؾ سمٞمٕمف، طمؾ يمذًمؽ يم٤من وُم٤م اًمّمٞمد، يمٚم٥م اىمتٜم٤مء  طم٘م٘مف يمام اعم٤ٌمطم٦م ٕا

 وًمٕمٚمف ُمٝمؿ، وم٢مٟمف ومراضمٕمف ،«559 - 555/  5ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق اإلُم٤مم

 وٓ قمٜمف، سم٢مؾمٜم٤مده رواه وىمد هذا، مح٤مد طمدي٨م قمـ - اًمٓمح٤موي أقمٜمل - ؾمٙم٧م ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 قمـ أطمدمه٤م يٜمٗمؽ وم٘مد رواي٦م، وصمٌقشمف دراي٦م احلدي٨م صمٌقت سملم شمالزم ٓ ٕنف ضمٞمدا، أراه

ظمر،  ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم قمٜمف، ظم٤مرج سمدًمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه صم٧ٌم وًمٙمٜمف ُمٌٜم٤مه، يث٧ٌم مل وم٢مٟمف هذا، يمٛمثؾ ٔا

 يٙمقن ًمٙمـ ،ط اًمٜمٌل قمـ صمٌقشمف ذم ؿمؽ ٓ إؾمٜم٤مده صحٞمح٤م احلدي٨م يٙمقن وم٘مد ذًمؽ،

قظم٤م  ش.اح٤مء ُمـ اح٤مء إٟمام: »يمحدي٨م ُمًٜم

 .(7751/ 1/5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اخلؿر بقع حتريؿ

 أي٦م هذه أدريمتف ومٛمـ اخلٛمر، طمرم شمٕم٤ممم اهلل إن[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شيٌع وٓ ينمب ومال رء، ُمٜمٝم٤م وقمٜمده
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 .[وسمٞمٕمٝم٤م اخلٛمر حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(559/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بقعف ظـ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل هنك افذي ادوء تعريػ

 :ُمرومققًم٤م اعمزين اهلل قمٌد سمـ إي٤مس قمـ

 [صحٞمحش. ]اح٤مء سمٞمع قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اح٤مء سمخالف وإهن٤مر، اًمٌح٤مر يمٛمٞم٤مه ًمف ُم٤مًمؽ ٓ اًمذي اعمِم٤مع اح٤مء أنف ؿمؽ ٓ

 سمٙمده أطمٞم٤مه٤م ُمقات أرض ُمـ أو واحلٗمر، سم٤مًٔم٦م أروف ُمـ ص٤مطمٌف اؾمتٜمٌٓمف اًمذي

 .أجًْم٤م اًمٗمحؾ ُم٤مء سمٕمٛمقُمف ويِمٛمؾ وضمٝمده،

 (558/ 7) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح





 الزبح ٌشبة
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 افؼع دم معقـي كسبي فؾربح هؾ

 اإلؾمالم؟ ذم ٟم٦ًٌم ًمٚمرسمح هؾ: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمـ ي٠ًمل اإلظمقة أطمد :ُمداظمٚم٦م

 اإلؾمالم: يمامل ُمـ وذًمؽ سمْم٤مقم٦م، أِي  ذم اًمرسمح حتديد اًمًٜم٦م ذم ي٠مت مل :اًمِمٞمخ

 هذه ُمـ اًمٍمف ٕن ًمِـَؿ؟ ىمٚمٞماًل، اًمرسمح يٙمقن أن يٗمرض اًمقاىمع ُم٤م سمْم٤مقم٦م ٕن

 ُمٜمف يِمؽموا اًمٜم٤مس يقم يمؾ ذًمؽ، وٟمحق واًمٓمحلم واًمرز اًمًٙمر ُمثؾ يمثػم اًمٌْم٤مقم٦م

 .أـمٜم٤من يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس

٤ٌَمع ٓ أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ًمٙمـ   ومٚمٞمس آظمره، إمم ىمٓمٕمتلم ىمٓمٕم٦م، إٓ اًمِمٝمر ذم رسمام ُمٜمٝم٤م ُي

 .إومم ًمٚمامدة اًمرسمح يمذاك اح٤مدة هلذه رسمح يقوع أن احلٙمٛم٦م ُمـ

 وأن سم٤مًمِم٤مري، يٖمرر أن ًمٚم٤ٌمئع جيقز ٓ أنف اًم١ًمال هذا ُمثؾ ذم ي٘م٤مل ُم٤م يُمّؾ  ًمٙمـ 

 ًمت٤َّمت يٕمٜمل..اًمتج٤مر ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل يمام ُمٜمف يٓمٚمٌف اًمذي اًمرسمح سم٠من يقمهف

 ومٝمذا يمذاب، وهق دومٕم٧م ُم٤م اح٤مل رأس ،دومٕم٧م ُم٤م اح٤مل رأس أن٧م: ي٘مقل ،يٙمذب

 .جيقز ٓ إؾمٚمقب

 ُم٤مئ٦م ويٓمٚم٥م وقمنمة ُم٤مئ٦م ومٞمٓمٚم٥م ُم٤مئ٦م، ُمثالً  اح٤مل رأس أن يٕمٚمؿ هق أُم٤م

 سمٕم٧م، وُم٤م هذا ُمـ أيمثر دومع همػمك: ي٘مقل وٓ سم٤مًمِم٤مري ُيَٖمِرر ٓ ًمٙمٜمف وقمنميـ،

 .ُمٕمرووم٦م يمثػمة يمٚمامت

 ي٠ميت طمٞمٜمام ؾمٞمٜمٙمِمػ ومًٞمٜمٙمِمػ، ـمامقم٤مً  يم٤من إن ٕنف يِم٤مء: ُم٤م يرسمح أن ومٚمف 

 سم٤مًمًٕمر، ومٞمف يتحٙمؿ يم٤من أنف يتٌلم أنف سمٕمد ومٞمام سمد ومال ُمرة، وصم٤مين ُمرة أول قمٜمده زسمقن

 أن اًمٜم٤مس ـمٌٞمٕم٦م ٕن سمْم٤مقمتف: ؾمتٙمًد وطمٞمٜمئذٍ  همػمه، ُمـ أيمثر ؾمٕمراً  ُمٜمف وي٠مظمذ

ء قمغم ُيْ٘مٌِٚمقا   .إثامن سم٠مرظمص يٌٞمع اًمذي اًمت٤مضمر ُمـ اًمنما

 (11:  59: 58/ 315/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افدوفي تسعر بغر فؾسؾعي افتوجر بقع حؽؿ

 وسملم اعمقاـمـ سملم اشمٗم٤مق جيري اًمٕمراق ذم أن ُم٠ًمخ٦م اًمٙمريؿ اًمِمٞمخ: ُمداظمٚم٦م

 يريد صمؿ اًمًٕمر، هبذا يٌٞمٕمٝم٤م أن قمغم حمدد، سمًٕمر خمّمقص٦م ؾمٚمع سمٞمع قمغم اًمدوًم٦م

 إصمؿ؟ ذًمؽ ذم هؾ اعم٘مرر، اًمٌٞمع قمغم اًمزي٤مدة اعمقاـمـ

 مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن أفمٜمٙمؿ اًمٞمقم، اًم٘م٤مئٛم٦م ًمٚمٜمُُٔمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمديد أُمر ًمٞمس هذا :اًمِمٞمخ

 ح٤م اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ومٞمف، اًمتًٕمػم جيقز ٓ أنف احل٤مضم٤مت سمٞمع ذم إصؾ أن

ِٕمر: »ىم٤مل اًمتًٕمػم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف ـمٚمٌقا  ًَ  ش.اهلل اعمُـ

 ٟمٔم٤مم فمٝمر صمؿ اح٤موٞم٦م، اًم٘مرون ـمٞمٚم٦م يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ضمرى هذا وقمغم 

 .اًمٙمٗمر سمالد ذم اًم٘م٤مئؿ اًمٜمٔم٤مم سم٥ًٌم اإلضم٤ٌمري اًمتًٕمػم

 يِمؽمون ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلضمح٤مف، ُمـ رء هٜم٤مك يم٤من أنف سم٥ًٌم هذا وًمٕمؾ 

 يقضم٥م اًمقوٕمل اًم٘م٤مٟمقن ومٙم٤من يمٗم٤مر، ٕهنؿ ؿمخيص: وازع هٜم٤مك وًمٞمس احلقائ٩م

 هذا قمغم اؾمامً  اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول ومجرت اًمتًٕمػم، اًمِمٕم٥م قمغم يٗمرض أن ومٕمالً  قمٚمٞمٝمؿ

 .احل٤مضمٞم٤مت ُمـ يمثػم شمًٕمػم ؾمٌٞمؾ ومًٚمٙمقا  إورويب، اًمٜمٔم٤مم

 ذم إٓ اًمِمٕم٥م، قمغم اًمتًٕمػم ومرض قمدم إصؾ: ومٞم٘مقل ُيَٗمّرق، اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف

 .ُمٕمٞمٜم٦م فمروف

 ومٞمٝم٤م يراقمل أن اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ قمغم شمقضم٥م ـم٤مرئ٦م، فمروف هٜم٤مك يم٤مٟم٧م إذا: أي 

 قمغم اًمتًٕمػم ٟمٔم٤مم يٗمرض أن ًمف اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ: ومحٞمٜمئذٍ  اعمًٚمٛملم، ُمّمٚمح٦م

 .اًميوري٦م احل٤مضمٞم٤مت

 إؾمػ ُمع اًمٞمقم اًم٘م٤مئٛم٦م احلٙمقُم٤مت هذه ذم اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم هذا أجـ ًمٙمـ 

 ُمقضمقداً  يم٤من وم٢من ىمٌؾ، ُمـ يم٤من أم ـم٤مرئ هق هؾ قمٜمديمؿ اًمٜمٔم٤مم هذا وم٤مٔن اًمِمديد،

 ُمـ يٜمٓمٚمؼ أن يٜمٌٖمل اجلقاب طمٞمٜمذاك اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم ُمقضمقد هق يمام ىمٌؾ ُمـ

 .ـم٤مرئ٦م ًمٔمروف إٓ اًمتًٕمػم قمدم ٕصؾ ا اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘م٤مقمدة
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 اًمِمٕم٥م، ُمّمٚمح٦م ذًمؽ ذم راقمقا  اًمتًٕمػمة هذه ووٕمقا  اًمذيـ أن وُمِرض وم٢من 

ٙم٤مً  وًمٞمس ًمٚمٛمّمٚمح٦م، ُمراقم٤مة اًمتًٕمػم ٟمتٚمزم أن ٟمحـ ٥مومٞمج ًُّ َ  واًم٘م٤مٟمقن سم٤مًمٜمٔم٤مم مَت

 .احل٤ميمؿ

 هذا اًمتزام جي٥م ٓ أنف ضمداً  ومٌدهل ذًمؽ، ظمالف قمغم اعمّمٚمح٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م 

 .خم٤مًمٗمتف جيقز سم٤مًمت٤مزم وأنف اًمتًٕمػم،

 ُُمٚماِما  ًم٧ًم ٕين جيقز، ٓ أو جيقز: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م اًمٙمالم، وظمالص٦م

 .اًمتًٕمػم هذا قمغم سم٤مًم٤ٌمقم٨م

 ٓ، أو اًمتًٕمػم ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ قمغم اجلقاز سمٕمدم أو سم٤مجلقاز اًم٘مقل ُأقَمِٚمؼ وًمٙمٜمل 

 .ومال وإٓ اًمتزاُمف وضم٥م سم٤مًمتًٕمػم شمتح٘مؼ اعمّمٚمح٦م يم٤مٟم٧م وم٢من

  (11:  75:  39/ 575/واًمٜمقر اهلدى)

 إشعور رؾع ظذ افتجور اتػوق حؽؿ

 اًمًٚمٕم٦م سمٞمع قمغم اًمتج٤مر ُمـ سمٕمض يتٗمؼ أن.. سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ري٤مل، سمخٛمًلم سمٞمٕمٝم٤م قمغم مجٞمًٕم٤م ويتٗم٘مقن ري٤مٓت، مخ٦ًم اًمًٚمٕم٦م ىمٞمٛم٦م شمٙمقن سمحٞم٨م

 ذًمؽ؟ ذم احلٙمؿ ومام

 اهلل يرزق اًمٜم٤مس دقمقا : »ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن جيقز: ٓ هذا آشمٗم٤مق :اًمِمٞمخ

 اًمدوًم٦م ُمـ آشمٗم٤مق جيقز ٓ سمؾ إؾمٕم٤مر، رومع قمغم آشمٗم٤مق جيقز ومالش سمٕمض سمٕمْمٝمؿ

 أن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وم٘مد وإٓ ُمٕمٞمٜم٦م، فمروف ذم إٓ إؾمٕم٤مر شمقطمٞمد قمغم

 إذا سم٤مًمؽ ومامش اعمًٕمر هق اهلل إن: ىم٤مل ًمٜم٤م، ؾمٕمر! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض

 !سمْم٤مئٕمٝمؿ؟ أؾمٕم٤مر ذم ويٖم٤مًمقا  اًمٜم٤مس يًتٖمٚمقا  أن اًمتج٤مر ُمـ اًمٜم٤مس اشمٗمؼ

 (11:59:15/ (5) راسمغ ومت٤موى)
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 افربح حتديد حؽؿ

 وم٠مي ومٚمذًمؽ حمدوًدا، ُم٘مٜمٜم٤ًم رسمًح٤م سم٠من اًمت٤مضمر ي٠مُمر ُم٤م اًمنمع ذم هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞمخ

ء اعمحت٤مضملم اًمٜم٤مس طمؼ ذم اإلضمح٤مف قمدم طمدود ذم يِم٤مء ُم٤م يرسمح أن ًمف شم٤مضمر  ًمنما

 فمروف ذم إٓ ضم٤مئز همػم هق اًمدوًم٦م ُمـ اًمتًٕمػم سم٠من: آٟمًٗم٤م ىمٚم٧م وم٠من٤م ُمٜمٝمؿ، سمْم٤مئع

 رومع ذم يًٌٌقن أهنؿ وفمٝمر اًمتج٤مر، قمغم اجلِمع شمًٚمط إذا: اًمٔمروف هذه ُمـ ُمٕمٞمٜم٦م،

 حمدوًدا رسمًح٤م شمٗمرض وأن شمتدظمؾ أن ًمٚمدوًم٦م يٛمٙمـ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل إؾمٕم٤مر،

، ًٓ  ٕن حمدد: رسمًح٤م هٜم٤مك وًمٞمس يًٕمر، أن ٕطمد ومٚمٞمس اًمٕم٤مدي٦م اًمٔمروف ذم أُم٤م ُمٕم٘مق

 حيرز أن اعمٕم٘مقل ُمـ ًمٞمس شم٤ٌمع اًمتل اًمٌْم٤مئع سم٠من يٗمرض أن أبًدا يٕم٘مؾ ٓ اًمرسمح حتديد

 ذم إٓ ي٤ٌمع ٓ رء وهٜم٤مك سم٤مٕـمٜم٤من، يقم يمؾ ي٤ٌمع رء ومٝمٜم٤مك اعمئقي٦م، اًمرسمح ٟم٦ًٌم

 يقم يمؾ شم٤ٌمع هذه آظمره، وإمم واًمٗمقايمف يم٤مخلي يم٤محل٤مضم٤مت ؿمٞمئلم أو رء اًمِمٝمر

 ٓ وًمذًمؽ اًمٙمثرة، هبذه اقمت٤ٌمر ٓ ومٝمذا ذًمؽ وٟمحق دم٤مرة ُمثاًل  أُم٤م اعم٘مٜمٓمرة، سم٤مًم٘مٜم٤مـمػم

 أن قمٚمٞمف اعمًٚمؿ ًمٙمـ اعمًٕمر، هق وضمؾ قمز اهلل وم٢من اًمًٕمر حتديد ُمٌدأ ًمٞمقوع ي١مظمذ

 .إؾمٕم٤مر ذم يٖم٤مزم وٓ سم٤معم١مُمٜملم رطمٞماًم  يٙمقن وأن وضمؾ قمز اهلل يت٘مل

 اعمحتٙمر ي٤ًمقمد آطمتٙم٤مر ٕن آطمتٙم٤مر: احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمرم ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 اطمتٙم٤مر هٜم٤مك يٙمقن ٓ طمٞمٜمام أُم٤م اعمحرم، آطمتٙم٤مر يمًٕمر ؾمٕمره٤م ذم اعمٖم٤مٓة قمغم

 ًمٚمرسمح ؾمٕمر هٜم٤مك ومٚمٞمس ويٌٞمٕمقهن٤م يِمؽموهن٤م اًمٜم٤مس جلٛمٞمع ُمِم٤مقم٦م اًمٌْم٤مقم٦م وشمٙمقن

 .حمدد

 .قمٜمدي ُم٤م هذا

 (11:11:11/ (3) راسمغ ومت٤موى)
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 وضع دم افتقشع حمدوًدا فقس افربح بلن افؼقل معـك فقس

 ادشسيـ ـوهؾ تثؼؾ أربوح

 أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس حمدوًدا، ًمٞمس اًمرسمح واهلل اًمنمع طمٙمؿ: ي٘مقل ح٤م اإلٟم٤ًمن :اًمِمٞمخ

 اًمرسمح ٟم٦ًٌم يرومع هق يريد ح٤م هق، يٜمِمٚمح ؾمقف ٕنف شمِمٚمٞمًح٤م: اًمٜم٤مس ُيَِمّٚمح اإلٟم٤ًمن

 .هق يٗم٘مر ؾمقف

 اًمرسمح صمؿ شمٜمزل، ممٙمـ شمٓمٚمع ممٙمـ دم٤مرة ٕنف اًمرسمح: طمدد ُم٤م ًَمـامَّ  اًمنمع ًمٙمـ 

 سمح٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن يقم يمؾ يم٤من إذا اعم٤ٌمع اًمٌمء اعم٤ٌمع، ًمٚمٌمء سم٤مًمٜم٦ًٌم خيتٚمػ شمٕمرف

 رء وهذا مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس اًمٕمٙمس وقمغم ىمٚمٞمؾ، رسمحف يٙمقن احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م إًمٞمف،

 ي٘مقل يمام اًمرسمح، ذم ُُمَٕمّٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم ومرض ُم٤م أنف اًم٤ٌمًمٖم٦م احلٙمٛم٦م وُمـ اىمتّم٤مدي٤ًم، ُمٕمروف

 اإلؾمالم ذم رء ومٞمف ُم٤م وم٘مط، اًمثٚم٨م ًمف أن اعمِم٤ميخ سمٕمض قمـ يٜم٘مٚمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض

 قمٜمده إٟم٤ًمن رب ٕنف اًمتحديد، هذا يٙمقن أن اًمقاىمع ذم ُمٕم٘مقل وًمٞمس إـمالىم٤ًم، هٙمذا

 اًمثٛمـ أدى ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤مف يرسمح ممٙمـ هذا اًم٘مديٛم٦م، أصم٤مر ُمـ يٕمتؼم رء

 ُمثاًل، اًمرز ُمـ اًمتج٤مر يِمٙمق إًمخ، ُمتٞمنة سمْم٤مقم٦م اعمٚمح وسم٤مًمٕمٙمس ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤مف

 .يرسمحقن ٓ أو ديٜم٤مر، ٟمّمػ أو ديٜم٤مر رسمع إٓ هلؿ يرسمحقن ٓ أهنؿ يِمٙمق

َتٝمٚمؽ اًمذي وم٤مًمٌمء  ًْ  إن: ي٘م٤مل ومٚمام أىمؾ، رسمحف يٙمقن احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م سمٙمثرة ُي

 شمٓمٞمؼ ٓ ُم٤م إرسم٤مح ُمـ ويْمع يٜمٓمٚمؼ اإلٟم٤ًمن أن ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس حمدود همػم اًمرسمح

 قمـ وُيَٗمِتِمقا  يؽميمقه ؾمقف ٕهنؿ احل٘مٞم٘م٦م، ذم قمٚمٞمف اخل٤ًمرة شمرضمع ؾمقف ٕنف اًمٜم٤مس:

 .ٟمٕمؿ أي همػمه،

 (11:  11: 57/ 757/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتسعر حؽؿ

 هؾ: يٕمٜملش اهلل هق اعمًٕمر: »طمدي٨م قمـ ي٠ًمل: إؾمئٚم٦م إمم ٟمٕمقد أن :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ هق
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 هق اهلل ٕن اًمتًٕمػم: قمدم إصؾ: أي صحٞمح، هذا احلدي٨م ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

ِٕمر ًَ  .مت٤مُمف ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اعمُ

ء اًمٌٞمع طمري٦م شمٙمقن أن: هذا وُمٕمٜمك   جيقز وٓ وىمدم، ؾم٤مق قمغم ىم٤مئٛم٦م واًمنما

 ُي٘م٤مد اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ٕن ذًمؽ اًمٕم٤مم: اًمًقق ذم يتدظمؾ أن طم٘م٤مً  اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ

 ومٝمق اعم١مُمـ ىمٚم٥م ُمـ ٟم٤مسمٕم٦م شمرسمٞم٦م: إطمدامه٤م اصمٜمت٤من، وؾمٞمٚمت٤من ومٞمف وُيَرسمَّك.. ومٞمف سمٜمٔم٤مم

 اًمذي اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ ُمـ ٟم٤مؿمئ٦م واًمؽمسمٞم٦م ديٜمف، أطمٙم٤مم خي٤مًمػ وٓ وضمؾ قمز اهلل يت٘مل

 وضمد إذا صمؿ أطمقاهلؿ، قمغم يتٕمرف أو اعمًٚمٛملم، أطمقال يتحًس أنف ومٞمف اعمٗمروض

وم٤مً   ومٞمٝمؿ ُمٝمؿ اٟمحرا  اًمقاىمع طم٥ًم سمًقـمف، أظمرى وشم٤مرةً  سمّمقشمف وشم٤مرة سمٚم٤ًمٟمف شم٤مرةً  ىَمقَّ

 شمٚمؽ ُمـ ٟمققم٤مً  شم٘متيض اًمنمقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م أن يرى صمؿ أوًٓ، قمٚمٞمف يٓمٚمع هق اًمذي

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م

ء اًمٌٞمع: هذا قمغم  أو ىمٞمد هٜم٤مك ًمٞمس احل٤ميمؿ، ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل واًمنما

 ًمت٘مقيؿ يم٤مومٞم٦م هل وذوط، ىمٞمقد ُمـ ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم سمف اهلل ضم٤مء ُم٤م ٕن ذط:

 .ُمًت٘مٞمؿ ساط قمغم ؾمقي٤مً  يٛمٌم أن اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

.. اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ هذا طمٙمؿ حت٧م يٕمٞمِمقن اًمذيـ إومراد ه١مٓء سمٕمض أن سمد ٓ

ة قمـ وخيرضمقن يِمذون ىمد طم٘م٤مً  اعمًٚمؿ  سمٕمض ذم وًمق اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط وقمـ اجل٤َمدَّ

 قمٗم٤من سمـ قمثامن قمـ اعمروي إثر ومٞمف وَيّْمُدق اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ يتدظمؾ هٜم٤م إطمٙم٤مم،

 وُيَرسِمـل – يٛمٜمع: أي – َيِزعّ  وضمؾ قمز اهلل إن: »طمٙمٛم٦م ٟمٕمتؼمه ٕنٜم٤م سمّمحتف: أقمٚمؿ واهلل

 أُم٤م وطم٘م٤ًم، ومٕمالً  اعم١مُمٜملم اًمٜم٤مس ُيريب إٟمام اًم٘مرآن ٕنش سم٤مًم٘مرآن يزع ٓ ُم٤م سم٤مًمًٚمٓم٤من،

 شمرسمٞمتٝمؿ يتقمم إٟمام ومٝمذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو وٕمػ أو زهمؾ أو ُمرض ىمٚمقهبؿ ذم اًمذيـ

 .اًمًٚمٓم٤من

 ُمـ سمقازع ىمٚمٜم٤م يمام يٜمٓمٚم٘مقن اًمٜم٤مس أن ٕضمؾ هق ذقم٤ًم: ُمٜمف ُمٜمع إٟمام اًمتًٕمػم هذا

 يرزق اًمٜم٤مس دقمقا  ًم٤ٌمد، طم٤مض يٌع ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ُمثالً  ىمٌٚمٝمؿ،

 .اًمٌْم٤مقم٦م ص٤مطم٥م يرى ُم٤م طم٥ًم قمغم اًمتًٕمػم.. اًمٌٞمع: أيش سمٕمض ُمـ سمٕمْمٝمؿ
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 وًمٚمٓمٚم٥م، ًمٚمٕمرض ظم٤موع آىمتّم٤مدي سم٤مًمٜمٔم٤مم ُيًٛمك ُم٤م اًمٜمٔم٤مم شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ 

 قمـ وطم٤مضم٦م ختتٚمػ سمْم٤مقم٦م قمـ سمْم٤مقم٦م ٕن ُم٤م: ًمٌْم٤مقم٦م ُمٕملم ؾمٕمر طمد جيقز ومال

 .آظمره إمم ختتٚمػ طم٤مضم٦م

 سم٤مٕطمٙم٤مم اًمؽمسمٞم٦م.. إومم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه قمـ وظمرج ُم٤م جمتٛمعٌ  ومًد إذا وًمٙمـ

 أطمٙم٤مم سمٛم٘مت٣م وحيٙمٛمقن: أي يٚمتزُمقهن٤م يٕمقدوا ومل قمٜمٝم٤م، ظمرضمقا  اًمنمقمٞم٦م

ِٕمر أن اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ طمٞمٜمئذٍ  اإلؾمالم، ًَ  أو ؿمخص طمٙمؿ ُمـ ٟم٤مسمٕم٤مً  ًمٞمس شمًٕمػماً، ُي

 ذم آىمتّم٤مد سمٜمٔم٤مم: وصم٤مٟمٞم٤مً  اإلؾمالم، سم٠مطمٙم٤مم: أوًٓ  ُمٕمروم٦م هلؿ وًمٞمس وم٘مط، ؿمخّملم

 .اإلؾمالُمل اعمجتٛمع هذا طم٤مضم٤مت سمقاىمع: وصم٤مًمث٤مً  اإلؾمالم،

 آظمتّم٤مص٤مت يمؾ ُمـ دمٛمع وزارة أو هٞمئ٦م أو جلٜم٦م هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل وإٟمام 

ِٕمرون اًمقوع، يدرؾمقن ه١مٓء طمٞمٜمئذٍ  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ًَ  قمغم أؿمٞم٤مء ويٓمٚم٘مقن أؿمٞم٤مء ومُٞم

 .إصؾ هق ُم٤م

ً، ٟمٔم٤مُم٤مً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ هذا وًمٙمـ  شمًٕمػم.. اًمٙمٗمر سمالد ذم اًمِم٠من يمام ُمًتٛمرا

: اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ُمـ إول اًم٘مًؿ ذم اًمن ًمٙمؿ يٌدو هٜم٤م ح٤مذا؟ اخلط، ـمقل قمغم

 اًمتل هل وىمٚمٌل ٟمٗمز وازع قمٜمدهؿ ًمٞمس.. يٚمتزُمقهن٤م ذقمٞم٦م أطمٙم٤مم قمٜمدهؿ ًمٞمس هؿ

 دائامً  ُمًتٛمرة سمٓمري٘م٦م اًمتًٕمػم ذم ٟمٔم٤مُمٝمؿ أصٌح وًمذًمؽ اًمّمحٞمح٦م: اًمقضمٝم٦م شمقضمٝمٝمؿ

 .وأبداً 

 أن أجْم٤مً  اًم٤ًمسم٘م٦م، اجلٚم٦ًم ذم اًم٤ًمسم٘م٦م إطمٙم٤مم سمٕمض ذم ىمٚمٜم٤م يمام اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ

 يمذًمؽ سمٛمّمٚمح٦م، إصؾ هذا قمـ اخلروج أطمٞم٤مٟم٤مً  جيقز ًمٙمـ ويمذا، يمذا ذم إصؾ

ّٕمر: اًمتًٕمػم ذم ٟم٘مقل ًَ  ؾمٕمر: »ىم٤مًمقا  آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م ًمٕمكم احلدي٨م هذا ؾم٥ٌم اهلل، هق اعمُ

ش اهلل هق اعمًٕمر: »ىم٤مل احل٤ميمؿ، وهق.. ًمٜم٤م ؾمٕمرش اعمًٕمر  اهلل: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ًمٜم٤م

 اًمٕم٤ٌمد يرزق طمًٌام وضمؾ، قمز اهلل ُمـ هٙمذا يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمتًٕمػم أن إصؾ: أي

 .آظمره وإمم وىمٚم٦مً  يمثرةً 

 ُمٕمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م ًمٔمروف إٓ اًمتًٕمػم إمم يّمػم أن جيقز ومال اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ أُم٤م

 .ٟمٕمؿ اعمختٚمٗم٦م، آظمتّم٤مص٤مت ذوي دمٛمع قمٚمٛمٞم٦م وهبٞمئ٦م
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 ..اعمًٕمر قمٌد يًٛمك أن ُينمع! ؿمٞمخٜم٤م قمٚمٞمف وأفمـ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمًٕمر هق اهلل إن ٟمٕمؿ، ًمالؾمؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اًمتُّج٤مر ُمـ يمثػًما  ٕن اإلظمقان: يًٛمع طمتك هذا ٕن طم٘مٞم٘م٦ًم: ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

ِٕمر ُمثالً  اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م، شمًٕمػمة قمـ خي٤مًمٗمقن ًَ  يرى ٕنف وم٤مًمت٤مضمر: سمديٜم٤مر اًمًٚمٕم٦م هذه شُم

 ُمثاًل، ىمروش ومخ٦ًم سمديٜم٤مر هذه اًمًٚمٕم٦م ومٞمٌٞمع.. يٕمٜمل رأجف قمغم ُمٕمف ُيَقوِمـل ٓ هذا سم٠من

 ُيَٕمِروف أنف ؿمؽ ٓ اًمتًٕمػمة، قمـ واعمخ٤مًمٗم٦م اخلروج هذا أن ؿمؽ ٓ ومٓمٌٕم٤ًم،

 ٓ ىمد أطمٞم٤مٟم٤ًم، ص٤مرُم٦م قم٘مقسم٦م شمٙمقن هٜم٤م واًمٕم٘مقسم٦م اًمٕم٘مقسم٦م، ُم١ًموًمٞم٦م.. ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م

 أن ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ًمذا.. ؾمٜم٦م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م هذه سم٥ًٌم أو اعمخ٤مًمٗم٦م، هلذه يدومٕمف ُم٤م ُيٕمقض

 .ٟمٕمؿ.. هذه

 يمام وًمٙمـ أقمٞمده، وٓ ذـمف قمرومتؿ اشِم٤ٌمقمف جي٥م اًمذي اًمتًٕمػم: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .. حيٙمٛمف اًمذي اًمِمٕم٥م ُمّمٚمح٦م يراقمل أن قمٚمٞمف إن: ًمٚمح٤ميمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚم٧م

 يم٤مٟم٧م وم٢من ٟمٗمًف، ُمّمٚمح٦م يراقمل أن أجْم٤مً  قمٚمٞمف ًمٚمٛمحٙمقم، سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل يمذًمؽ

 ًمٙمـ ذًمؽ، ومٚمف احلٙمقُمٞم٦م اًمتًٕمػمة سمًٕمر يٌٞمع ٓ أن قمٚمٞمف شمًتقضم٥م ٟمٗمًف ُمّمٚمح٦م

 إٓش اعمًٕمر هق اهلل إن: »اًمٜمص قمـ خيرج ٓ هق: أي احل٤ميمؿ، يمذاك يٙمقن أن يٜمٌٖمل

 .اًمِمٕم٥م ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م يراقمل اعمّمٚمح٦م هذه عمّمٚمح٦م،

 سم٤مع إذا أنف اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمام يرى اًمِمٕم٥م، أومراد ُمـ اًمٗمرد هذا أن

 وم٠مىمقل ص٤مدىم٤مً  يم٤من إن اًم٘مقل؟ هذا ذم ص٤مدق هق! شمرى ي٤م يتير، هق اًمتًٕمػمة سمثٛمـ

 دومٕم٤مً  اًمتًٕمػمة ُمـ سم٠ميمثر يٌٞمع سم٠من ُمّمٚمحتف هؾ! شمرى ًمٙمـ ُمّمٚمحتف هق يراقمل: أجْم٤مً 

.. اًمٕم٘مقسم٦م شمٚمؽ ذم ي٘مع ٓ سم٠من شمٙمقن اعمّمٚمح٦م أم ًمٚمتًٕمػمة، اًمتزاُمف ُمـ اًمٜم٤مؿمئ ًمٚمير

 ًمٞمس إُمر يٙمقن وىمد ىمقًمف، ذم ص٤مدىم٤مً  يم٤من إذا هذا ي٘م٤مرب، وأن يًدد أن يٜمٌٖمل هٜم٤م

 .يمذًمؽ

 قمنمة احلر سمٞمٕمف طم٥ًم يرسمح.. ُمثالً  يمذا سمْم٤مقم٦م ُمـ يمٞمٚمق ذم يرسمح إٟمف ُمثالً : أي 

 ديٜم٤مر يرسمح أنف ؾمٕمرت اًمدوًم٦م ًمٙمـ اعمقوقع، ُمٝمؿ ًمٞمس هذا دٟم٤مٟمػم، قمنم أو ىمروش

 اًمٕمنمة رسمحف قمدم يٕمتؼم هق ًمٙمـ خين، ًمٞمس هذا ذم يرسمح إذا ومٝمق ُمثاًل، ىمرش أو
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 ؾمٞمٚمح٘مٜمل ٕنف اًمتًٕمػمة: هذه يٜم٤مؾمٌٜمل ٓ أن٤م: وي٘مقل ظم٤ًمرة اقمتؼمه٤م اخلٛم٦ًم ُم٘م٤مم

 ًمٞمس هذا اًمرسمح، ُمـ اًمٌمء ظم٤ًمرة وإٟمام اخل٤ًمرة ًمٞمس هٜم٤م؟ اًمير هق ُم٤م ضر،

 !رسمح هذا ظم٤ًمرة

 شمًٕمػم هٜم٤مك يم٤من ُم٤م وًمق يٌٞمع أن شم٤مضمر وسم٠مِي  سم٤مئع سم٠مِي  أومم ًمٕمٚمف اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م

 واًم٘مٜم٤مقم٦م اًمرسمح، ذم اًم٘مٜم٤مقم٦م.. اًم٘مٜم٤مقم٦م ُمـ ٟم٤مسمع هذا ٕن أىمؾ: سمًٕمر يٌٞمع أن ضمؼمي،

 أقمٓمٞمتؽ: إذاً  وُمتٜمف، ُمٕمٜم٤مه واعمٕم٘مقل ؾمٜمده، اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام شمٗمٜمك ٓ يمٜمز

 اهلل؟ ؿم٤مء إن اجلقاب

 ُمقضمقد؟ يمت٤مب أّي  احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ش.اهلل هق اعمًٕمر» :ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤م واًمِمٞمخ وهمػمه،ش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد»وش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ُمقضمقد :اًمِمٞمخ

 .أقمٚمؿ اهلل سم٘مقًمف أتٌٕمٝم٤م ًمٙمـ واًمؽمُمذي،: أجْم٤مً  ي٘مقل

  (11: 78: 57/ 735/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 55: 35/ 735/ واًمٜمقر اهلدى)





 الزبٕٖة األصٍاف





 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إصٜم٤مف اًمرسمقي٦م 

  افربقيي إصـوف

ٜم٦م ذم ىم٤مل ط اًمٜمٌل :ُمداظمٚم٦م  آظمر إممش سم٤مًمٗمْم٦م واًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م» اعمٓمٝمرة اًًم

 .ؾمت٦م أصٜم٤موم٤مً  وذيمر احلدي٨م،

ٕج٤مم هذه ذم ؿم٤مع وىمد   هذا ومٝمؾ يمثػماً، ؿم٤مع هذا ديٜم٤مً، واعمٚمح واًمِمٕمػم واًمؼم اًمتٛمر سمٞمع ا

 قمغم حمّمقر اًمرسم٤م هؾ: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ يمذًمؽ شمرظمٞمّم٤مً؟ هٜم٤مك أن أم اًمرسم٤م؟ ذم يدظمؾ

صٜم٤مف هذه  .ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ همػمه٤م؟ إمم يتٕمدى أنف أم وم٘مط، ٕا

ٛمع أن ىمٌؾ أظمِمك ٕين سم٢مجي٤مز: اجلقاب ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ  أن٤م ٟمُٜمْتَ٘مد أن أن٤م، همػمي ُمـ اٟمت٘م٤مداً  ًٟم

 .ـمٞم٥م أيمذًمؽ؟ ُمٓمروطم٤مً، اًم١ًمال يٙمـ مل طمٞم٨م واًم٤ًمئؾ

٦ًٌم زم يٌدو ٓ: سم٢مجي٤مز إذاً  ُٟمجٞم٥م وًمٙمـ ول، ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم  ٕنٜم٤م اًمرسم٤م: ُمـ رء هٜم٤مك أن ٕا

 .متر ُمـ صٞمٕم٤من أو آصع قمغم ُّيقدي قمٜمد ُمرهقٟم٦م ودرقمف ُم٤مت ط اًمٜمٌل أن ٟمٕمٚمؿ

 طمدي٨م ذم ىمديامً  اًمٕمٚمامء اظمتالف ومٛمٕمٚمقم: اًمث٤مين اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م

 .اًم٧ًم اًمرسمقي٤مت

 اىمتٜمع ممـ جمراه ضمرى وُمـ طمزم سمـ ظمالوم٤مً  أؿم٤ٌمُهٝم٤م، هب٤م ُيْٚمَحؼ أنف قمغم وم٤مجلٛمٝمقر 

صٜم٤مف هذه قمغم سمٌمء اًمزي٤مدة وقمدم احلدي٨م فم٤مهر قمغم سم٤مًمقىمقف  .اًم٧ًم ٕا

ح ٟمحـ   رأجتف اًمذي اًمدًمٞمؾ ٕن وإٟمام مجٝمقري: ٕين ٓ اجلٛمٝمقر، إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ًمديٜم٤م شَمَرضمَّ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ هٜم٤م، اجلٛمٝمقر ُمع أيمقن سم٠من أخزُمٜمل همػمه، وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم

 ش.واًمقزن اًمٙمٞمؾ ويمذًمؽ»

 اًمٕمٚمؿ أهؾ يٗم٘مٝمٝم٤م ًمٓمٞمٗم٦مً  إؿم٤مرةً  أؿم٤مرت اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم صمٌت٧م اًمتل اجلٛمٚم٦م هذه

 مل وُم٤م وزٟم٤مً، أو يمٞمالً  يم٤من ُم٤م هق اًمرسمقي٤مت ذم اًمٕمٚم٦م أن اسمتدقمٜم٤م، وُم٤م اًمرأي هذا اؾمتٗمدٟم٤م وُمٜمٝمؿ

 .صٜمػ قمغم صٜمػ شمٗم٤موٚم٧م ُمٝمام رء، ذم اًمرسمقي٤مت ُمـ ومٚمٞمس يمذًمؽ، يٙمـ

  (11:  79: 51/ 315/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  57: 17/ 315/ واًمٜمقر اهلدى)



 511   إصٜم٤مف اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ببعض بعضفو افربقيي إصـوف بقع

 : ط ًمٚمرؾمقل أطم٤مدي٨م قمدة شاًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح» ذم ىمرأت :اًم٤ًمئؾ

 أخػ صمالصم٦م رىمؿ طمدي٨م اًم٤ٌمرح ذم وىمرأت شسم٤مًمٗمْم٦م واًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م»

 اعم٘مّمقد ،وسم٤مًمدرهؿ ًمدرهؿوا ،سم٤مًمديٜم٤مر اًمديٜم٤مر :ومٞمف أُمقر وقمنميـ واصمٜملم وأرسمٕمامئ٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٌٞم٤من أرضمق ،آظمر ديٜم٤مر أم اًمذه٥م ديٜم٤مر هق يٕمٜمل سم٤مًمديٜم٤مر

 إؾمػ ُمع وأن اًمذه٥م اًمديٜم٤مر ومٞمف اعم٘مّمقد احلدي٨م ذم ؿمؽ سمال هق :اًمِمٞمخ

 اًمذهٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م قمـ اؾمتٕم٤موقا  أهنؿ اًمٌالد سمٕمض ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٜمٔمؿ وم٤ًمد مجٚم٦م ُمـ

 وًمٞمس ٞم٦مىمِ رِ اًمقَ  سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمذهٌٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م قمـ اؾمتٕم٤موقا  وًمٞمتٝمؿ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م

 هل٤م ًمٞمس اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت هذه آٟمٗم٤م ؾمٌؼ ومٞمام ًمٚمٌح٨م سمٜم٤م يٕمقد وهذا ،ىمٞم٦مرَ اًمقَ  سم٤مًمٕمٛمٚم٦م

 وسمٕمْمٝم٤م سمري٤مل اًمٕمٛمالت وسمٕمض سمديٜم٤مر اًمٕمٛمالت سمٕمض ٞم٧مٛمِ ؾُم  ًمٙمـ ذاشمٞم٦م ىمٞمٛم٦م

 يم٤من اً ديٜم٤مر لٛمِ ؾُم  طمٞمٜمام اًمديٜم٤مر أن وم٤مًمٔم٤مهر ،اصٓمالطمٞم٦م أُمقر وهذه ذًمؽ ٟمحق سم٤مًمٚمػمة

 وإطمقال اًمٔمروف شمٓمقرت ًمٙمـ ٞم٤ًم،ذهٌ اً ديٜم٤مر شم٤ًموي أهن٤م اًمتًٛمٞم٦م هبذه اعم٘مّمقد

 وم٤مًمديٜم٤مر ًمذًمؽ احل٘مٞم٘مٞم٦م ىمٞمٛمتف ُمـ سمٙمثػم أىمؾ ي٤ًموي اًمديٜم٤مر أصٌح طمتك آىمتّم٤مدي٦م

 اًمقرىمل اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م اٟمخٗم٤مض إمم سم٤مًمٜمٔمر دائامً  مقَّ ٘مَ يُ  أن جي٥م احلدي٨م ذم اعمذيمقر

 أردين ديٜم٤مر صمالصملم سمٜمحق إردين اًمديٜم٤مر أن ٟمٕمرف يمٜم٤م ىمري٦ٌم ؾمٜملم ُمٜمذ ٟمحـ وارشمٗم٤مقمف

 اًمٞمقم اًمِم٤ٌمب قمٜمد أصٌح وهذا ىمديامً  ي٘مقًمقن يمام ذهٌٞم٦م ًمػمة إُم٤م ذهٌٞم٦م ًمػمة ٟمِمؽمي أن

 أن أصٌح٧م قمٛمالت هذه اٟمجٚمٞمزي٦م ذهٌٞم٦م ًمػمة أو رؿم٤مدي٦م ذهٌٞم٦م ًمػمة جمٝمقًٓ 

 .ُمٗم٘مقدة

 مخًلم إمم حتت٤مج ورسمام اًمذهٌٞم٦م اًمٚمػمات هذه ُمـ ًمػمة شمِمؽمي أن أردت إذا أن 

 هٜم٤م ُمـ ذهٌٞم٤مً  ديٜم٤مراً  ي٤ًموي أن اً ديٜم٤مر ومخًلم ؾمٌٕم٦م إيش؟ ىمد أيمثر أو ديٜم٤مر ؾمتلم

 اإلٟم٤ًمن إذا رظمٞمّم٤مً  اًمذه٥م ديٜم٤مر يٙمقن ومحٞمٜمام اًمزيم٤مة ٟمّم٤مب خيتٚمػ أو ختتٚمػ

 ُم٤مًمؽ ومٝمق أردين ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م قمٜمده يم٤من ُمـ اًمزُم٤من هذا ىمد قمغم شم٘مري٤ٌمً  ُم٤مًمؽ



 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إصٜم٤مف اًمرسمقي٦م 

 هذا أوٕم٤مف حتقي أن شمريد أن رؿم٤مدي٦م ذهٌٞم٦م ضمٜمٞمٝم٤مت قمنم ٟمحق يٕمٜمل ًمٚمٜمّم٤مب

 .اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ىمٞمٛم٦م ٟمزًم٧م ٕنف ح٤مذا ًمٚمٜمّم٤مب ٤مً ُم٤مًمٙم شمٙمقن طمتك اعم٘مدار

 صٕمقداً  اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمذه٥م اًمديٜم٤مر هق احلدي٨م ذم اًمديٜم٤مر: اًمٙمالم ظمالص٦م

 .وهٌقـم٤مً 

 (11:  53:  58/ 557/واًمٜمقر اهلدى)

 ؽرهو (...وافػضي افذهى) افربقيوت بلصقل تؾحؼ هؾ

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 اعمٜمّمقص إضمٜم٤مس قمدا ُم٤م إحل٤مق قمغم احلج٦م سمف شم٘مقم دًمٞمؾ يرد مل أنف:  احل٤مصؾ

 .هب٤م قمٚمٞمٝم٤م

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 إذا ومٙمٞمػ اٟمٗمرد، إذا ُمٜمٝمام سمٙمؾ احلج٦م شم٘مقم طمديثلم شم٘مدم ومٞمام ذيمرٟم٤م ىمد

 !اضمتٛمٕم٤م؟

 ؿمٞمخ ذه٥م هذا وإمم يمٗم٤مي٦م، وومٞمٝم٤م واًمٙمٞمؾ: اًمقزن هل اًمٕمٚم٦م أن أوم٤مدا وىمد

 رسم٤م حتريؿ ذم واًمٕمٚم٦مش : »75 ص» وم٘م٤مل ،شآظمتٞم٤مرات» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 .شأمحد قمـ رواي٦م وهق اًمٓمٕمؿ: ُمع اًمقزن أو اًمٙمٞمؾ اًمٗمْمؾ:

 [:ضم٤مُمٕمف ىم٤مل]

 :سم٤محلديثلم ىمّمد

 ٟمققم٤م يم٤من إذا سمٛمثؾ ُمثؾ وزن ُم٤م»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن وأنس، قم٤ٌمدة طمدي٨م

 [.ًمٖمػمه طمًـ.]شسمف سم٠مس ومال اًمٜمققم٤من اظمتٚمػ وم٢مذا ذًمؽ: ومٛمثؾ يمٞمؾ وُم٤م واطمدا،

سمٜم٦م قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل ،شاًمّمحٞمحلم» ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م  أن: اعمزا

 يمٞمال، سمزسمٞم٥م يٌٞمٕمف أن يمرُم٤م يم٤من وإن يمٞمال، سمتٛمر ٟمخال يم٤من إن طم٤مئٓمف صمٛمر اًمرضمؾ يٌٞمع



 515   إصٜم٤مف اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .يمٚمف ذًمؽ قمـ هنك ـمٕم٤مم: سمٙمٞمؾ يٌٞمٕمف أن زرقم٤م يم٤من وإن

 (493/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 ببعض بعضف بقع حيرم افذي افذهى

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمـ أصٜم٤مومف: مجٞمع اًمذه٥م ذم ويدظمؾ»:  ش315/  5» شاًمٗمتح» ذم ىم٤مل: وم٤مئدة

 ظم٤مًمص وشمؼم وطمكم، وُمٙمن، وصحٞمح ورديء، وضمٞمد وُمٜم٘مقش، ُميوب

 .وُمٖمِمقش

 .شاإلمج٤مع - ذًمؽ ذم ًمٖمػمه شمٌٕم٤م - لطماًمٜمقو وٟم٘مؾ

 (493/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 عٍدٓ لٗص وا بٗع





 515 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمده 

 ظـده فقس مو افرجؾ بقع حؽؿ

 ُم٤م اًمرضمؾ يٌٞمع أن قمـ ط هنٞمف ُمـ أو ىمقًمف، ُمـ اعمًتٜمٌط اًمٗم٘مف هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمده؟ ًمٞمس

 هذا يٙمقن أن يٜمٌٖمل ُم٤م، ًمٌمء اًم٤ٌمئع أن قمغم اًمدًٓم٦م واوح احلدي٨م هذا :اًمِمٞمخ

 ُمًتٕمد أنف اًمٌٞمع قمغم اًمؽمايض وىمع إذا أنف سمحٞم٨م حم٤مزًا، ممٚمقيم٤مً  قمٜمده ُمقضمقداً  اًمٌمء

 .ًمٚمتًٚمٞمؿ

تثٜمك ٓ ؿم٤مُمٚم٦م، قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة اًمٜمٝمل وهذا  ًْ َٚمؿ سمٞمع إٓ ُمٜمٝم٤م ُي ًَّ ٚمػ سمٞمع أو اًم ًَّ  اًم

 .اًمًٚمػ سمٞمع ٟمحق ٟمحك ُم٤م وإٓ اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ُمذيمقرة سمنموط

 شمٜمت٘مؾ طمٞم٨م اًمٞمقم، اًمتُّج٤مر ُمـ يمثػم خم٤مًمٗمتف ذم ي٘مع احلدي٨م هذا أن واعمٝمؿ 

 ذم..ُمٙم٤مهن٤م ذم شمزال ٓ واًمٌْم٤مقم٦م صم٤مًم٨م، إمم صم٤مين إمم ؿمخص ُمـ سمٞمٕم٤مً  اًمٌْم٤مقم٦م

 .أنزًم٧م طمٞم٨م اًم٤ًمطمؾ

 .اعمٞمٜم٤مء ذم :ُمداظمٚم٦م

 اًمِمخص هذا ومٞمٌٞمع خمزٟمف، إمم ؿمحٜمٝم٤م  - صقرشم٤من – أو ٟمٕمؿ، اعمٞمٜم٤مء ذم :اًمِمٞمخ

 هذا يِمٛمٚمف ُمـ أول هذا اعمخزن، ذم شمزال ٓ واًمٌْم٤مقم٦م وصم٤مًم٨م، صم٤مين ًمِمخص يٌٞمع

 سم٤مع اًمذي اًمث٤مين اًم٤ٌمئع أُم٤م ذقمل، سم٤مئع إول اًم٤ٌمئع قمٜمدك، ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ احلدي٨م،

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ًمٜمص وخم٤مًمػ ضمداً  واوح ظمٓم٠م ومٝمذا قمٜمده، ًمٞمس ُم٤م

٤مر قمغم ومٞمٜمٌٖمل   ذيٕم٦م ُيـخ٤مًمٗمقا  ٓ وأن ديٜمٝمؿ، ذم يتٗم٘مٝمقا  أن اعمًٚمٛملم اًمتُّجَّ

 خم٤مًمٗمتٜم٤م سم٥ًٌم اؾمتح٘م٘مٜم٤م وإٓ ؾمٕمٞمدة، طمٞم٤مة يٕمٞمِمقا  أن يًتح٘مقن وسمذًمؽ رهبؿ،

 واًمذي إؾمػ، ُمع اًمٞمقم ٟمٕمٞمِمف اًمذي اًمقوع هذا أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ يمثػم ذم رسمٜم٤م ًمنميٕم٦م

 .ٟمٕمؿ اعمًتٕم٤من واهلل إيامن، ُمـ ذرة قمٜمده ُمًٚمؿ سمف يرى ٓ

  (11:  75: 11/   575/  واًمٜمقر اهلدى) 



 511   ُم٤م ًمٞمس قمٜمدهسمٞمع    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دم يدخؾ هؾ آتػوق ظذ مبؾغ ودؾع معقـي شؾعي صـوظي ضؾى

 ظـده فقس مو بقع

 اًمّمٜم٤مقم٦م قمغم يٜمٓمٌؼ هؾ قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

  ؟صمٛمٜمف وي٠مظمذ ؾمخ٤من قمغم سمٞمقصٞمف  ٟمٕمؿ أي ،ؿمٛمًٞم٦م ٤مٟم٤متؾمخَّ  صٜم٤مقم٦م ُمثالً  ،أجْم٤مً 

 إن ،إضمٝمزة ُمقديؾ قمغم ،أووح صقرة ذم شمٜمٓمٌؼ اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ 

 وىمٞم٤مؾم٤مت ،حمدودة وُم٤مريم٤مت ،ُمٕمرووم٦م سمٛم٘م٤ميٞمس صمالضم٤مت أو ؾمٞم٤مرات ُمثالً  ٟم٧م٤ميم

 إي٘م٤مع سمٛمث٤مسم٦م سمٞمٙمقن ُم٤م ًمٙمـ ،قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م سمٞمع ذم يدظمؾ ٓ ومٝمذا ،ُمٕمرووم٦م أجْم٤مً 

 قمٜمف ؾم٠مخ٧م أن٧م ُم٤م يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ،وسمٞمٜم٦م واوح٦م اعمقاصٗم٤مت ٕن :الفاخل أؾم٤ٌمب

 ذم إٟمف ُم٤مٟمع ذم ُم٤م إصؾ ـمٌؼ ٟمًخ٦م واطمد ُمقديؾ يم٤مٟم٧م إذا ،اًمِمٛمًٞم٦م احلامُم٤مت

 :شمٗمّمٞمكم ُمقوقع يدظمؾ هٜم٤م ـمٌٕم٤مً  ،مت٤مُم٤مً  هذا ُمثؾ أريد وم٠من٤م ،ىم٤مئؿ ُمثالً  ضمٝم٤مز قمٜمده

 يمذًمؽ ،ُمثالً  اًمٕمٙمس أو روؾمٞم٦م ُمقاصػم ي٘مقًمقا  ُمثالً  ذم ،واطمدة ٟمققمٞم٦م ُمـ اعمقاصػم

 .ذًمؽ وٟمحق احلديد أخقاح

 ذم يدظمؾ هذا أن أقمت٘مد ومام ،أُم٤مُمؽ ُم٤مصمؾ واًمٜمٛمقذج اعمقاصٗم٤مت ٜم٧مٞمِ سمُ  إذا :اعمٝمؿ 

 .قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م سمٞمع قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب

 ُمقاصٗم٤مت ذم يٕمٜمل اًمٌمء ٟمٗمس أجْم٤مً  ،اعمقاد ذم ًمٚمتج٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .ًمٚمٌْم٤مقم٦م شمٙمقن

 ؟ُمثؾ: اًمِمٞمخ

 همػم ٟم٘مقل ظمٚمٞمٜم٤م أو ،اًمًٞم٤مرات سمٞمِمؽمي اًمذي اًمًٞم٤مرة سمْم٤مقم٦م ُمثؾ :اًم٤ًمئؾ

 .ؾمٞم٤مرات

 .ؾمٞم٤مرة ُمثالً  ًمؽ ضسم٧م أن٤م اًمتج٤مرة أُمقر دام ُم٤م :اًمِمٞمخ

 قمغم يٚمػ ؾم٤مدة ورق ُمًٓمر ورق ورق أوراق سمٞمٌٞمع ؾم٠مخٜمل واطمد ذم :اًم٤ًمئؾ

 . هذا ُمثؾ وورق ،هذا ُمثؾ وورق ،هذا ُمثؾ ورق قمٜمدي أن٤م ي٘مقل ،اعمٙم٤مشم٥م



 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمده 

 .آظمره إمم ،سمٚمٖم٤مري ،رود ،أخامين ٟمققمٞمتف ،اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 (11:  15: 55/   531/  واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  15: 57/   531/  واًمٜمقر اهلدى)

 افبوئع؟ حيزه مل مو بقع ظذ يستى موذا

 شمًٚمٞمٛمف ُمـ يتٛمٙمـ ومل طمقزشمف ذم ًمٞمس ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  سم٤مع ؿمخّم٤مً  أن صم٧ٌم إذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمثٛمـ؟ رد ومٞمف أخٞمس اًمنمع، طمٙمؿ ومام اًمثٛمـ، ىمٌض ىمد ويم٤من ًمٚمٛمِمؽمي

 .سم٤مـمؾ سمٞمع هذا سمد: ٓ :اًمِمٞمخ

  (11:  75: 55/   575/  واًمٜمقر اهلدى)

 حيزه مل مو افتوجر بقع حؽؿ

 ؟[حيزه مل ُم٤م اًمت٤مضمر سمٞمع طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ» وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم طمدي٨م ،قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ :اًمِمٞمخ

 يم٤من ُمـ ي٤م واؾمٛمٕمقا  ،اًمٞمقم اًمتج٤مر ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل اعمٕم٤مُمالت أنقاع ُمـ وهذه شقمٜمدك

 اخلِم٥م شم٤مضمر أو احلديد شم٤مضمر قمٜمد ُمثالً  يذه٥م ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ُم٤م اً شم٤مضمر احل٤مضيـ ُمـ

 ُمثالً  شمِمؽمي شمروح ،اًمتج٤مرة أنقاع ُمـ أن٧م ُم٤مر ىمًؿ أي أو ،اًمًٞم٤مرات شم٤مضمر أو

 ههبذ إـمٜم٤من هذه اُمتٚمٙم٧م أن٧م ،وظمالص اًمثٛمـ وشمدومع ،أؾمٛمٜم٧م أو طمديد ـمـ ُم٤مئ٦م

 اًمذي اعمٙم٤من قمـ شمٗمّمٚمٝم٤م ،حتقزه٤م ح٤م إٓ صم٤مين ًمِمخص شمٌٞمٕمٝم٤م جيقز ُم٤م ،إثامن

 ُمـ حتٓمف أو ،ًمؽ ذيؽ أو ،أن٧م خيّمؽ ُمٙم٤من إمم شمٜم٘مٚمف ،ُمٜمف اًمٌْم٤مقم٦م هذه اؿمؽمي٧م

 هٙمذا ،آظمر ُمٙم٤من إمم اًمٌٞمع ُمٙم٤من ُمـ اعمٌٞمقع هذا شمٜم٘مؾ اعمٝمؿ ،ُم٠مُمقن ُمٙم٤من ـمريؼ

 اًمٌمء ٟمٌٞمع أن ط  اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م :ي٘مقًمقن اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أصح٤مب يم٤من

 .رطم٤مًمٜم٤م إمم ٟمحقزه طمتك ٟمِمؽميف أن سمٕمد



 518   سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمده   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دم٤مر اعمخ٤مًمٗم٤مت أ أؾمق ُمـ خي٤مًمػ احلدي٨م هذا ،احلدي٨م خي٤مًمػ اًمٞمقم هذا 

 يًٛمقه٤م ُم٤مذا شمتٙمرر وىمد ،ؾمٜملم ُمـ طمقادث ٟمٕمرف وٟمحـ ،واًمذه٥م اًمّم٤مهم٦م

 ي٘م٤مل ؟أن اًمذه٥م اًمٙمٞمٚمق أجش ىمد ،ُمثالً  يمٞمٚمق وزهن٤م ذهٌٞم٦م ًمٌٜم٦م ذم يٙمقن شاًم٘مقٟمّم٦م»

 هذا ُمـ يِمؽمي اًمث٤مين اًمت٤مضمر جيل ،يمٌػم شم٤مضمر قمٜمد اًمذه٥م هذا ،ديٜم٤مر أخػ يمذا :ُمثالً 

 اًمت٤مضمر سم٤مؾمؿ اًمذه٥م ُمـ اًمٙمٞمٚمقات هذه شمًجؾ ،اًمذه٥م ُمـ يمٞمٚمق يمذا اًمٙمٌػم اًمت٤مضمر

 صمؿ ،حمٚمٝم٤م ذم زاًم٧م ُم٤م هل أجـ واًمٌْم٤مقم٦م ،صم٤مًم٨م ًمت٤مضمر يٌٞمع جيل اًمث٤مين اًمت٤مضمر ،اًمث٤مين

 قمدم ؾم٥ٌم ومٞمّمػم ُمرة آظمر اؿمؽمى ُمـ سمخ٤ًمرة ومٞمّم٤مب هبٌقط اًمٌْم٤مقم٦م شمّم٤مب ىمد

 ،ضمداً  ىمٌٞمح٦م ظمالومٞم٦م أؾم٤ٌمب ًمٚمث٤مًم٨م اًمث٤مين إمم إول اًمت٤مضمر طمقزة ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م اٟمت٘م٤مل

 يًٚمؿ يرى وُم٤م ،إول اًم٤ٌمئع سمٞمتحٙمؿ اًمذه٥م ؾمٕمر ارشمٗمع إذا ،سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 هب٤م ٟمحس اًمتل اًمقىم٤مئع ههذ ُمثؾ ُمـ ،دواًمٞمؽ وهٙمذا ،اًمث٤مين ًمٚمِم٤مري هذه اًمٌْم٤مقم٦م

 اًمٙمت٤مب يٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜم٤م ؾمقًٓ ر إًمٞمٜم٤م سمٕم٨م أن وضمؾ قمز اهلل ٟمحٛمد ،اًمٞمقم زُمٜمٜم٤م ذم

 .واحلٙمٛم٦م

 ش.قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ» ُمٜمٝم٤م سمّمػمة، قمغم ٟمٛمٌم ختٚمٞمٜم٤م اًمًٜم٦م، هل احلٙمٛم٦م

  (11:  55: 55/   535/  واًمٜمقر اهلدى) 



 التٕرق





 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتقرق 

 افتقرق حؽؿ

 ذم اًمرضمؾ سم٤مقمٝم٤م صمؿ ،ضمالً آ رضمؾ قمغم ؾمٞم٤مرة سم٤مع رضمؾ.. قرُّ قَ اًمتَّ  ىمْمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل؟ قمغم احلّمقل سم٘مّمد ،ٟم٘مداً  همػمه قمغم أو اًمًقق،

ء طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف اًمٖمػم يم٤من إذا :اًمِمٞمخ  ٕن هذا: قمغم ي٤ًمقمده ومال ،اًمِم٤مري ذا

 قمالىم٦م ًمف ًمٞمس أظمر وهق اًمث٤مين اًمِم٤مري سم٠من قمٜمف يٗمؽمق ًمٙمـ ،اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع يِمٌف هذا

ء سمٓمري٘م٦م قمٚمؿ قمغم يم٤من وم٢من سم٤معمقوقع،  يٙمقن ٓ ومٝمق ،اًمٌْم٤مقم٦م هلذه اًمِم٤مري ذا

ء: هذا ُمثؾ قمغم ًمف قمقٟم٤مً  ء هذا أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ اًمنما  اًمٞمقم ًٛمكيُ  ُم٤م قمغم ىم٤مئؿ اًمنما

 مم٤م وأنف جيقز، ٓ اًمت٘مًٞمط سمٞمع سم٠من وىمٜم٤مقم٦م إيامٟم٤مً  يقم يمؾ ٟمزداد وٟمحـ اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع

 ُم٤م سمْم٤مقم٦مً  ُم٤م ؿم٤مرٍ  اؿمؽمى وم٢مذا ،طمدي٨م ُم٤م همػم ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك

 ؿمؽ سمال اؿمؽمى ومٝمق ،اح٤مل ؾِّم حَ ـيُ  أن أضمؾ ُمـ اؿمؽمى ُم٤م ًمٞمٌٞمع قم٤مد صمؿ ،سم٤مًمت٘مًٞمط

 ومال يٕمٚمؿ مل وُمـ ُمٜمف، يِمؽمي أن ًمف جيقز ومال ،اًمنموة هذه سمٛمثؾ قمٚمؿ ومٛمـ ،سم٤مًمت٘مًٞمط

ء ُمـ اًمٜمقع هذا كيتٕم٤مـم أن ًمف جيقز ٓ واًم٤ٌمئع اًمِم٤مري هذا ًمٙمـ ي١ماظمذ،  اًمنما

 .اهلل ؿم٤مء إن واوح واًمٌٞمع،

  (..:31:  55/ 835/ واًمٜمقر اهلدى)

ق بقع  افتََّقرُّ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م قرُّ قَ اًمتَّ  سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م! اً ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ....يٗمٝمٛمقه طمتك قرُّ قَ اًمتَّ  سمٞمع أووح :اًمِمٞمخ

 يريد وهق اًمت٤مضمر ُمـ ٟم٘مد همػم ُمـ سمْم٤مقم٦م اًمرضمؾ يِمؽمي أن اًمتقرق سمٞمع :ُمداظمٚم٦م

 .أىمؾ سمثٛمـ ٟم٘مداً  اًمت٤مضمر ًمٖمػم يٌٞمٕمٝم٤م صمؿ ،اًمٜم٘مد

 اؾمؿ هذا اًمتقرق.. سم٤مًمٗم٤مئدة اًمرسم٤م يمتًٛمٞم٦م هل اًمتًٛمٞم٦م هذه ،احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞمخ

 .ٜم٦ماًمٕمٞمِ  هق اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمامه اًمذي أُم٤م ُمٌتدع،



 575   اًمتقرق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سملم واعمح٦ٌم اعمقدة قمرى ؽٙمُّ ٗمَ وًمتَ  :ُم٤مًٓ  يريد رضمؾ: ؾمٛمٕمتؿ يمام واًمّمقرة 

 يذه٥م أن يريد ٓ ومٞمذه٥م ،طمًٜم٤مً  ىمرو٤مً  ي٘مروف ُمـ اعمًٚمؿ هذا جيد ومال ،اعمًٚمٛملم

 ُمدة سمٕمد ٞمٝم٤مومِ يقَ  أن أؾم٤مس قمغم أخػ ُمثالً  ي٠مظمذ أن ُمٙمِمقف رسم٤م هذا ٕن اًمٌٜمؽ: إمم

 سم٠مخػ طم٤مضم٦م ُمٜمف ومٞمِمؽمي اًمت٤مضمر قمٜمد يذه٥م وإٟمام أيمثر، أو أىمؾ أو ،وُم٤مئ٦م أخػ ُمًامة

 يٕمقد سم٠مخػ يِمؽمُّي٤م أن سمٕمد صمؿ سم٤مًمديـ،.. سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام وإٟمام سم٤مًمٜم٘مد ًمٞمس

ه اًمذي اعم٘مدار قمٚمٞمف ؾجِ ًَ ٞمُ ومَ  ،سمثامٟمامئ٦م ًمف ًمٚم٤ٌمئع ومٞمٌٞمٕمٝم٤م  ،وزي٤مدة أخػ ىمٌؾ ُمـ اؿمؽما

 .رسم٤م هذا صمامٟمامئ٦م، وزي٤مدة إًمػ ُم٘م٤مسمؾ وي٠مظمذ

 شم٠مظمذ اًمٌٜمؽ ذم.. ضمداً  ؿم٤مؾمع اًمٗمرق ٕن مل؟ اًمرسم٤م ُمـ أخٕمـ: أىمقل أن زم ويّمح 

 ومٝمذا ،ضمداً  سم٤مهظ اًمٗمرق يٙمقن هٜم٤م أُم٤م وقمنمة، ُم٤مئ٦م.. ومخ٦ًم ُم٤مئ٦م شمقذم أن قمغم ُم٤مئ٦م

 أؿمد هذا اًمتقرق أو اًمٕمٞمٜم٦م ومٌٞمع وًمذًمؽ ،وضمؾ قمز اهلل طمرم ُم٤م قمغم آطمتٞم٤مل ُمـ ٟمقع

 .اعمٙمِمقف اًمرسم٤م ُمـ طمرُم٦م

 ًمٙمـ إصماًم، وطمًٌف ؾمٛمٕمتؿ يمام ُمٚمٕمقن ومٝمق ،اعمٙمِمقف اًمرسم٤م ٟمٌٞمح أن ٟمريد ٓ

 ي٠ميمؾ :أوًٓ  ٕنف ؟مِلَ  أظمرى ًمٕمٜم٦م.. أظمرى ًمٕمٜم٦م سمّم٤مطمٌف ٚمحؼشمُ  اًمرسم٤م أيمؾ قمغم آطمتٞم٤مل

 ًمٕمٜم٦م هذه اًمرسم٤م، أيمؾ قمغم حيت٤مل: صم٤مٟمٞم٤مً  اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م سمٜمص ُمٚمٕمقن ومٝمق اًمرسم٤م

 .. أظمرى

 اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمٚمٕمٜم٦م؟ هذه ضم٤مءت أجـ ُمـ

 أيمؾ طمرم إذا اهلل إنو ،أثامهن٤م وأيمٚمقا  ،سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ ُم٧مرِ طُم 

 قمز اهلل يم٤من قم٘مقسم٦م إمم يِمػم :أوًٓ  احلدي٨م احلدي٨م؟ هذا يٕمٜمل ُم٤مذا شصمٛمٜمف طمرم رء

 .رهبؿ ذيٕم٦م قمغم وشمٕمدُّيؿ ،ٕنٗمًٝمؿ فمٚمٛمٝمؿ سم٥ًٌم اًمٞمٝمقد قمغم ومروٝم٤م وضمؾ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل: ذًمؽ ُمـ ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  ـَمٞمِ

! يٙمٗمٞمٙمؿ؟ فمٚمٛمٝمؿ، سم٥ًٌم اًمٞمٝمقد قمغم اهلل مطمرَّ [ 711:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم 

 أصٚمٝم٤م ذم هل أؿمٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ طمرم[ 787:قمٛمران آل﴾ ]طَمؼ   سمَِٖمػْمِ  إَنٌِْٞم٤َمءَ  َوىَمْتَٚمُٝمؿُ ﴿

 طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمِمحقم ُمٜمٝم٤م طمالل،

 ،اًم٘مدور ذم ووٕمقه٤م.. قه٤مسمُ وَّ ذَ  مجٚمقه٤م؟ ُمٕمٜمك ُم٤م شومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ



 573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتقرق 

 اًمِمٙمؾ همػم آظمر ؿمٙمؾ ذم ومّم٤مرت ،وذاسم٧م وم٤ًمطم٧م حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا

 وهذا احلالل، دائرة إمم اعمحرم خيرج اًمِمٙمؾ شمٖمٞمػم سم٠من اًمِمٞمٓم٤من هلؿ زيـ.. إول

 اهلل ًمٕمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م: واطمتٞم٤مل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمغم ًمٕم٥م

 أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ – ذوسمقه٤م: أي – ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ ُم٧مرِ طُم  اًمٞمٝمقد

م إذا اهلل إنو م رء أيمؾ طمرَّ  .شصمٛمٜمف طمرَّ

 .. صم٤مٟمٞم٦م ُمرة محمرَّ  اًمرسم٤م أيمؾ قمغم آطمتٞم٤مل.. محمرَّ  اًمرسم٤م أيمؾ: إذاً 

 أظمرى: ُمرة ُمٚمٕمقن اًمرسم٤م أيمؾ قمغم اعمحت٤مل أو وآطمتٞم٤مل ،ُمٚمٕمقن اًمرسم٤م آيمؾ

 .ُمْم٤مقمٗم٦مً  جيقز ٓ اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع أو هذا وم٤مًمتقرق ًمذًمؽ

 قمغم واشمٗم٘م٤م شمقاـمئ٤م هنامٕ: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمرسم٤م، ي٠ميمؾ اًم٤ٌمئع وذًمؽ ،اًمرسم٤م يٓمٕمؿ ٕنف: أوًٓ  

 .ىمٌؾ ُمـ ومٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد وىمٕم٧م اًمتل احلٞمٚم٦م ٟمٗمس ذم ومقىمٕم٤م ،اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل

  (11: 35: 15/ 733/ واًمٜمقر اهلدى)

 افَتقّرق حؽؿ

 طمٙمٛم٦م؟ ُم٤م اًمَتَقّرق :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع هذا جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ اًمتقرق ؿمق :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا: »دائام سمٜمجٞمٌف أخكم احلدي٨م ومٚمقس، سمِّده واطمد إٟمف :اًمِمٞمخ

 .آظمره إممش اًمٌ٘مر أذٟم٤مب وأظمذشمؿ



 575   اًمتقرق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ديٜم٤مر أخػ ي٠مظمذ ديٜم٤مر، أخػ أجش أو ورىم٦م أخػ أجش؟ ىمد ومٚمقس سمِّده ومقاطمد 

 ُمـ إيمٞم٤مس هذه ُمٜمل اؿمؽمِ  ًمف سمٞم٘مؾ اًمت٤مضمر؟ ًمف سمٞم٘مؾ ؿمق ُمٙمِمقف، رسم٤م هذا ُم٤مئ٦م زايد

 أجش ومٌٞمًّٚمٗمف ُم٤مئ٦م، سمتًع ُمٜمؽ سم٤مؿمؽمُّي٤م أن٤م سمٕمديـ ديٜم٤مر، سم٠مخػ اًمرز أو اًمًٙمر

ء، سمٞمع..أخػ قمٚمٞمف؟  سمٞمًجؾ ؿمق شمًٕمامئ٦م، ء هم٤ميتف ُمق هق ًمٙمـ وذا  هم٤ميتف وٓ اًمنما

 .اًمٗمٚمقس قمغم احلّمقل هم٤ميتف اًمٌٞمع،

  (11:  31: 31/ 785/ واًمٜمقر اهلدى) 



 بالظزاء الٕعد





ء   577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمققمد سم٤مًمنما

 فؾؼاء ادُْؾِزم افقظد ظذ ادبـل افبقع ظؼد حؽؿ

ء؟ اعمٚمزم اًمققمد قمغم اًمذي اًمٌٞمع قم٘مد: طمٙمؿ ُم٤م :ؾم١مال  ًمٚمنما

 .اًمٌٞمع قم٘مد :اًمِمٞمخ

ء اعمُـْٚمِزم اًمققمد قمغم اعمٌٜمل :ُمداظمٚم٦م  .سم٤مًمنما

 .سمٞمٜمٝمؿ وىمع ُم٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ًمٞمٌٞمٕمف يِمؽمي :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ سم٤مًمٌٞمع، اعمُـت٤ٌميٕملم ُيْٚمِزم ٓ اًمققمد ومٝمذا أظمل، اًمٌٞمع ص٤مر ُم٤م دام ُم٤م : اجلقاب

 طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ سمف، اًمقوم٤مء واضم٥م اخلُُٚم٘مل اًمًٚمقك طمٞم٨م  ُمـ هذا سم٤مًمققمد اًمقوم٤مء

 .ُُمٚمزم همػم ومٝمق اًمنمقمل واحلٙمؿ اًم٘مْم٤مء

 .اهلل ؿم٤مء إن اًم١ًمال ظمالص اجلقاب واوح

  (:.. 71:  51/   5/ واًمٜمقر اهلدى)

 وافؼاء افبقع دم مؾزم افقظد هؾ

ء أو اًمٌٞمع ذم اًمققمد هؾ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م  ُمٚمزم؟ همػم أو ُمٚمزم اًمنما

 ُم٤مذا؟ هؾ :اًمِمٞمخ

 .اًمققمد :ُمداظمٚم٦م

 اًمققمد؟ :اًمِمٞمخ

 إذا اهلل ؿم٤مء إن: أىمقل وأن٤م ،اخل٤مرج ُمـ ؾمٞم٤مرات شمًت٘مدم أن٧م ُمثالً  :ُمداظمٚم٦م

: وىمٚم٧م ُمٕمل اشمٗم٘م٧م وم٠من٧م ،ؾمٞم٤مرات مخ٦ًم ُمٜمؽ ؾم٠مؿمؽمي اًمٙمٛمٞم٦م هذه وصٚم٧م

 ..يٚمزم ومٝمؾ هبذا، أوقمدك: ىمٚم٧م هبذا؟ شمققمدين



ء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   578   اًمققمد سم٤مًمنما

 .ومتقى ٓ شم٘مقى يٚمزم هذا: أىمقل :اًمِمٞمخ

 (..:38:  57/ 835/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يضع أحقوكو فؽـف افـؼد شعر بـػس افتؼسقط يبقع افتوجر ـون إذا

 يشسي دـ خصاًم 

ٟمٜم٤م سمٕمض اعم٠ًمخ٦م، ٟمٗمس ذم أىمقل: ؾم٤مئؾ  يٌٞمٕمقن ُمٚمتزُمقن، وهؿ اًمتج٤مر إظمقا

 آىمتّم٤مدي٦م إزُم٤مت سمٕمض شمّمٞمٌٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤م ًمٙمـ وشم٘مًٞمٓم٤م، ٟم٘مداً  اًمًٕمر واطمًدا اًمًٕمر

 سم٤مًمٜم٘مد يٖمرُّيؿ واطمد ضم٤مء إذا ًمٙمـ ٟمٗمًف، اًمٌمء ذم ومٞم٘مقل ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو

 ـمٞم٦ٌم؟ ص٤مومٞم٦م سمٜمٞم٦م قمٜمدهؿ وإصؾ ًمف، ومٞمخّمٛمقن

 همػم اًمرسمح ٕن رء: ومٞمٝم٤م ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م ومٝمذه ودوران، ًمػ ذم ُم٤م يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 وشمًٕملم، سمخٛم٦ًم ٔظمر سمٛمٞم٦م إلٟم٤ًمن شمٌٞمٕمف اجلٝم٤مز هذا إٟمف سمٞمجقز اًمنمع، ذم حمدود

 .آظمره إمم سمتًٕملم شمٌٞمٕمف وًمٚمث٤مًم٨م

 إهنؿ قمٜمٝمؿ شم٘مقل اًمذيـ ه١مٓء: أوٓ أظمِمك اًم٘مْمٞم٦م، هذه ُمـ أظمِمك أن٤م ًمٙمـ 

 رومع هق يٕمٜمل -احل٤مضيـ ُمـ ُم١ماظمذه وٓ- اًمٙمقيتل يمذاك اًمتزاُمٝمؿ أن ُمٚمتزُمقن،

 اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمًٕمر سمٞمٜمزل ٟم٘مًدا ًمف دومع إٟم٤ًمن ضم٤مء وم٢مذا واطمد، ؾمٕمري أن٤م: ىم٤مل صمؿ اًمًٕمر،

 .ٟمٗمًف ذم و٤مُمره هق اًمِٚمـل

 سمًٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر يٌٞمع هق ومٕمالً  ودوران، ًمػ ومٞمٝم٤م ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا 

 .اًمت٘مًٞمط

٤من هذا يم٤من: ُمثال ٟمٗمؽمض  ٤من هذا اإلًٟم  احلٙمؿ يٕمرف أن ىمٌؾ ُمـ يم٤من سم٤مًمذات، اإلًٟم

ٞمع اًمنمقمل ٕمرـي ٌي  يريدوا اًمٚمِـل اًمتُّج٤مر ٟمٔم٤مم  ُمـ هذا وأفمـ ٟمٔم٤مُم٤م، ووع ويم٤من خمتٚمٗملم، سًم

 سم٤مًمٜم٘مد قمنمة اعمٞم٦م ذم سمػمسمح ىمٌؾ ُمـ يم٤من هٞمؽ، قمنمة  اعمٞم٦م ذم سمػمسمح هق إٟمف ُمراسمحٝمؿ ُيـَحِددوا

ٞمط  .قمنم اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م اًمًٕمر خيٗمض قمنم اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م سم٤مًمت٘م



ء   579 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمققمد سم٤مًمنما

 هذا قمنم، اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م اًمرسمح ومجٕمؾ سمًٕمريـ، اًمٌٞمع جيقز ُم٤م أنف اًمرضمؾ قمرف ح٤م 

 .آٟمٗم٤م إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي هق

 سم٤معمٞم٦م يرسمح أؾم٤مس قمغم سم٤مًمٜم٘مد يٌٞمع يم٤من هق ٓ ؾمقاء، وذاك ومٝمذا هٙمذا، يم٤من وم٢من 

 قمنمة، سم٤معمٞم٦م يرسمح ص٤مر طم٘مٞم٘م٦مً  اهلل إمم شم٤مب ومٚمام قمنم، اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط قمنمة،

 .شم٘مًٞمٓم٤م سم٤مع أو ٟم٘مدا سم٤مع ؾمقاء

 وضمؾ قمز سم٤مهلل ُم١مُمٜملم يم٤مٟمقا  ًمق اًمتج٤مر هل١مٓء أىمقل وأن٤م ُم٠مضمقر، وهق ضم٤مئز: أوًٓ  هذا 

ؾ ًمٙم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ، ًمٜمٕمامئف وؿم٤ميمريـ جَّ ًَ  قم٤مًمٓم٤مًمع سمٜم٘مقل ٟمحـ اعمٜمِم٤مر، ُمثؾ طمًٜم٤مت هلؿ شُم

 ش.صدىم٦م ي٤ًموي درمهلم ىمرض» احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م  ط اًمرؾمقل ٕن ًمٞمف: واًمٜم٤مزل

 ىمد ديٜم٤مر، سمامئ٦م ُم٤مًمف طُمرّ  ُمـ شمّمدق يم٠منف ديٜم٤مر، ُم٤مئتل إٟم٤ًمًٟم٤م أىمرض واطمد وم٢مذا 

 هن٤مًرا ًمٞمالً  سمػمسمحقا  أجش ىمد اًمٜم٘مد سمًٕمر سم٢مظمالص سم٤مقمقا  إذا اًمتج٤مر، ه١مٓء أجش

 .أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ اًمٗم٘مراء يًتٓمٞمٕمف ٓ هذا سمٞمٜمام هلؿ، شمًجؾ احلًٜم٤مت ُماليلم،

خ، قمٜمٝم٤م ؾم٠مل اًمتل اًمّمقرة هٜم٤م ي٠ميت   قمنمة سم٤معمٞم٦م سمػمسمح يم٤من ىمديام اًم٤ٌمئع هذا يم٤من وم٢مذا ٕا

ٞمط  ضم٤مءه وسم٤مًمٜم٘مد، سم٤مًمت٘مًٞمط قمنمة سم٤معمٞم٦م اًمرسمح أؾم٤مس قمغم يٌٞمع ومرضمع قمنم، اصمٜم٤م سم٤معمٞم٦م وسم٤مًمت٘م

٤من  هق قمنمة، سم٤معمٞم٦م ُمٜمف يرسمح راح ُم٤م أنف هق ؿمٕمر ًمٙمـ ٟم٘مًدا، ُمٜمف يِمؽمي أن قمٚمٞمف وقمرض إًٟم

 ُمٜمف ومرض قمنمة سم٤معمٞم٦م اًمرسمح اًمٗمرض هذا ٕنف ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م مخ٦ًم، سم٤معمٞم٦م ُمٜمٝم٤م طمػمسمح

 .اًمٕم٤معملم رب ُمـ ُمش هق،

ٕمر  يٌٞمٕمقا   أن يْمٓمرون أطمٞم٤مٟم٤م اًمتج٤مر سمٕمض ٟمٕمرف ٟمحـ: هٞمؽ ُمـ أيمثر   اح٤مل، رأس سًم

 .ذاك جيقز ٓ ومٙمٞمػ هذا ضم٤مز إذا: وم٢مًذا ٓ؟ وإٓ صحٞمح

 .ودوران ًمػ ومٞمٝم٤م يٙمقن ُم٤م ه٤مي، اعمقاوٞمع يمؾ ذم اعمٝمؿ 

  (11:  38: 57/ 785/ واًمٜمقر اهلدى) 





 األسّي





 583 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إؾمٝمؿ 

 وؽرهو آشتفالـقي اجلؿعقوت مـ أشفؿ يشسي مـ حؽؿ مو

 ؟وادقوه افؽفربوء ذـي مثؾ افشعى، مصؾحي دم ممو

 آؾمتٝماليمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٤مت ُمـ أؾمٝمؿ يِمؽمي ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: اعمٚم٘مل

 واعمٞم٤مه؟ اًمٙمٝمرسم٤مء ذيم٦م ُمثؾ اًمِمٕم٥م، ُمّمٚمح٦م ذم مم٤م وهمػمه٤م

 ٓ ذيم٦م هٜم٤مك وًمٞمس ،سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ يمٚمٝم٤م ،أقمٚمؿ ومٞمام اًمٞمقم اًمنميم٤مت :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ

 رضمؾ وضمد إن أنّمح أن٤م سمؾ ذيم٦م، ُمع يتٕم٤مُمؾ أن عمًٚمؿ جيقز ومال :ذًمؽ قمغم و 

 أن أنّمح اإلؾمالم سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٛمؾ ويتٌٜمقن ُمثٚمف، أهمٜمٞم٤مء -أجْم٤مً - وطمقًمف همٜمل ُمًٚمؿ

 ذم شمقوع ُمثالً  ذيم٦م إلىم٤مُم٦م جيٛمٕمقهن٤م اًمتل إُمقال: أي اًمٌٜمقك، ود ذيم٦م ي١مًمٗمقا 

 .اًمّمٜمدوق هذا إمم اًمرسم٤م يد متتد ٓ ظم٤مص صٜمدوق

 صٜمدوق إلجي٤مد ظمٓم٦م ًمقوع واًمذهـ اًمٕم٘مؾ إقمامل إمم حيت٤مج قمٛمؾ ؿمؽ سمال هذا 

 أؾمٝمؿ ـمرطم٧م إذا طمٞمٜمئذٍ  اًمنميم٦م، شم٘مقم وقمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمرسم٤م إًمٞمف يدظمؾ ٓ يٕمٜمل

ؤه٤م، سمٞمٕمٝم٤م طمٞمٜمئذٍ  ضم٤مز قمٛمؾ أو ذيم٦م إمم أو سمْم٤مقم٦م إمم وحتقًم٧م  ذًمؽ ىمٌؾ أُم٤م وذا

 .اًمٞمقم اًمنميم٤مت شمٗمٕمؾ يمام جيقز ومال

 (11: 39: 77/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؼـوت أشفؿ

 . اًمنميم٤مت أؾمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 !! ؾمٝمؿ أِي  ُمـ حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

  (11:  75: 78/ 515/ واًمٜمقر اهلدى) 





 بأخزى الشٗارة وبادلة





 587 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ٌمدًم٦م اًمًٞم٤مرة سم٠مظمرى 

 اجلقدة ؾورق دؾع مع بلخرى افسقورة مبودفي حؽؿ

 أراد  ديٜم٤مر أخػ قمنم صمامٟمٞم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م ضمديدة ؾمٞم٤مرة يٛمتٚمؽ رضمؾ: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ٕهن٤م ُمثاًل: ديٜم٤مر آٓف قمنمة ىمٞمٛمتٝم٤م آظمر رضمؾ يٛمتٚمٙمٝم٤م أظمرى سمًٞم٤مرة ؾمٞم٤مرشمف ُم٤ٌمدًم٦م

 ىمٞمٛم٦م آٓف صمامٟمٞم٦م اًمث٤مين اًمرضمؾ ويدومع اًمت٤ٌمدل، يتؿ أن قمغم وم٤مشمٗم٘م٤م ُمًتٕمٛمٚم٦م، ىمديٛم٦م

  هذا؟ جيقز ومٝمؾ اًمًٞم٤مرشملم، سملم اجلديدة اًمًٞم٤مرة ضمقدة ومرق

 اًمًت٦م إنقاع ُمـ ًمٞم٧ًم ؿم٤مهبٝم٤م وُم٤م اًمًٞم٤مرة ٕن ُم٤مٟمٕم٤ًم: ذًمؽ ذم أرى ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمرسمقي٤مت

 ُمقضمقد اًمتٗم٤موت يم٤من وم٢مذا اًمتٗم٤موؾ، ُمع وًمق سمًٞم٤مرة ؾمٞم٤مرة اؾمتٌدال جيقز ومٝمٜم٤م 

 .ذًمؽ ذم رء ومال اًمًٞم٤مرشملم سملم

   (:.. 59:  51/   711/   واًمٜمقر اهلدى)

 افػورق؟ بدؾع شقورتغ بغ ادؼويضي بقع حؽؿ مو

 اًمًٞم٤مرشملم سملم ًمٚمٗمرق صمٛمٜم٤ًم ويدومع ؾمٞم٤مرشملم سملم اعم٘م٤ميْم٦م سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اجلقدة؟ ٓظمتالف

 .اًمرسمقي٤مت ُمـ ًمٞمس ٕنف ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ٓ :اًمِمٞمخ

 (11:53:17/ (ب51) ضمدة ومت٤موى)

 افػورق؟ دؾع مع بوفؼديؿي اجلديدة افسقورة اشتبدال حؽؿ

 سمجديدة اًم٘مديٛم٦م اًمًٞم٤مرة اؾمتٌدال.. هذا آؾمتٌدال ؿمٞمخ ي٤م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

  سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ذم شمٚمحؼ أو سم٤مًمرسم٤م شمٚمحؼ

 .سم٠مظمرى ُم٠ًمخ٦م! أظمل ي٤م... :اًمِمٞمخ

 ...سمجديدة ىمديٛم٦م ؾمٞم٤مرة اؾمتٌدال :ُمداظمٚم٦م



 588   ُم٤ٌمدًم٦م اًمًٞم٤مرة سم٠مظمرى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 آؾمتٌدال؟ يمٞمٗمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .اًمزي٤مدة اًمٗمرق وشمدومع اجلديدة شمًتٌدل اًمٗمرق، شمدومع :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٘مًدا؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .رء ومٞمٝم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمت٤من شمٙمقن ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .أخٗملم ومٞمدومع آٓف سمثالصم٦م واجلديدة سم٠مخػ ُمثاًل  اًم٘مديٛم٦م شم٘مقم اعمٕمٜمك ٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (11:78:57/ (5) ـه7518 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)



 الغزر





 597 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٖمرر 

 ادجوزؾي بقع حؽؿ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اجلزاف عٞمسم هق ُم٤م اجلزاف، سمٞمع ذم ُم٠ًمخ٦م قمٜمدٟم٤م: اعمٚم٘مل

 .ضمٝم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م ر،همر ومٞمٝم٤م اًمتل يٕمٜمل اعمخ٤مـمرة، يٕمٜمل اجلزاف :اًمِمٞمخ

  هٜم٤م؟ إمم ُمٗمٝمقم اًم٘مٛمح ُمـ يمقم ُمثالً  يٕمٜمل 

 .ُمٗمٝمقم :اًم٤ًمئؾ

 .اعمج٤مزوم٦م سمٞمع هق ومٝمذا جمٝمقل، وزٟمف ؿيم يمٞمٚمف، يمؿ اًم٘مٛمح ـُم يمقم :اًمِمٞمخ

 .اًمنمقمل طمٙمٛمف: اعمٚم٘مل

 .جيقز ٓ سم٤مـمؾ، ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 اًمِمقال هذا سم٤مًمِمقال، واًم٘مٛمح اًمذرة حلٌقبا ٟمِمؽمي اًمًقدان ذم قمٜمدٟم٤م: اعمٚم٘مل

 .ُمٕم٠ٌم يٕمٜمل

 اعم٘مّمقد ومٝمق يمٞمٚمف أو وزٟمف ُمٕمروف همػم هذا اًمِمقال يم٤من إذا أي، :اًمِمٞمخ

 .سم٤معمج٤مزوم٦م

 .يمٞمؾ أو وزن سمدون سم٤مًمٙمٛمٞم٦م واًمٓمامـمؿ واخلْم٤مر: اعمٚم٘مل

 وإٓ ووزٟمف، يمٞمٚمف ُمـ سمد ومال يقزن أو يٙم٤مل ُم٤م يمؾ هق جيقز، ٓ جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمٖمرر سمٞمع ُمـ ويٙمقن ،جم٤مزوم٦م يٙمقن

 اًمٖمٜمؿ، فمٝمر قمغم يم٤مًمّمقف. اًمٖمرر سمٞمع قمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل هنك وىمد 

 .ذًمؽ وٟمحق ،اح٤مء ضمقف ذم واًمًٛمؽ

  (11:  17: 31/   179/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾغرر ادمدي افقجف ظذ حمؿقل ادخوبرة ظـ افـفل

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]



 595   اًمٖمرر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

رض قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمزارقم٦م» :اًم٘م٤مُمقس وذم اعمزارقم٦م، هل اعمخ٤مسمرة  خيرج ُم٤م سمٌٕمض ٕا

 صح وىمد. شوٟمحقه اًمٜمّمػ قمغم يزرع أن واعمخ٤مسمرة: وىم٤مل ُم٤مًمٙمٝم٤م، ُمـ اًمٌذر ويٙمقن ُمٜمٝم٤م،

 ش79و 78/  5» ُمًٚمؿ قمٜمد قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ أظمرى ـمرق ُمـ اعمخ٤مسمرة قمـ اًمٜمٝمل

 طمتك ُمٓمٚم٘م٤م يمرائٝم٤م قمغم ٓ واجلٝم٤مًم٦م، اًمٖمرر إمم اعم١مدي اًمقضمف قمغم حمٛمقل وًمٙمٜمف وهمػمه،

 اعمٓمقٓت ذم ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ومٞمف همرر ٓ ُم٤م ضمقاز ًمثٌقت واًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م

وـم٤مر ٟمٞمؾ»ُمثؾ   .وهمػممه٤مشاًم٤ٌمري ومتح»وشٕا

 (578/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مـف يستثـك ومو افغرر تعريػ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يمثػمة ُم٤ًمئؾ حتتف ومٞمدظمؾ اًمٌٞمع، أصقل ُمـ أصؾ اًمٖمرر سمٞمع قمـ اًمٜمٝمل»: اًمٜمقوي ىم٤مل

ًتثٜمك ضمدا، ٞمع ذم يدظمؾ ُم٤م: أطمدمه٤م: أُمران اًمٖمرر سمٞمع ُمـ وي  سمٞمٕمف، يّمح مل أومرد ومٚمق شمٌٕم٤م، اعم

٤مُمح ُم٤م: واًمث٤مين  .وشمٕمٞمٞمٜمف متٞمٞمزه ذم ًمٚمٛمِم٘م٦م أو حل٘م٤مرشمف، إُم٤م سمٛمثٚمف: يت

ول ومٛمـ ـ، ضقمٝم٤م ذم اًمتل واًمداسم٦م اًمدار، أؾم٤مس سمٞمع: ٕا  اجل٦ٌم: اًمث٤مين وُمـ واحل٤مُمؾ، ًٌم

 .شاًمً٘م٤مء ُمـ واًمنمب اعمحِمقة،

 أو متٞمٞمزه، يِمؼ أو طم٘مػما، يمقٟمف ذم اظمتالومٝمؿ قمغم ُمٌٜمل ومٞمف اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وُم٤م»: ىم٤مل

ٞمع، ومٞمّمح يم٤معمٕمدوم، ومٞمف اًمٖمرر ومٞمٙمقن شمٕمٞمٞمٜمف،  ش.585/  5» شاًمٗمتح»: شوسم٤مًمٕمٙمس اًٌم

 اًم٘مقاقمد» ذم قم٘مده ومّمؾ ذم اًمٖمرر ُمـ جيقز ومٞمام اًم٘مقل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومّمؾ وىمد

 .ضمدا ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف ومراضمٕمف: ،ش737 - 775 ص» شاًمٜمقراٟمٞم٦م

 (2/452) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 اخلٗار





 595 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخلٞم٤مر 

 افؼط خقور جقاز

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

: ىم٤مل ،شاًمّمحٞمحلم» ذم قمٛمر اسمـ حلدي٨م : شاخلداع قمدم سمنمط[ اخلٞم٤مر] وجيقز»

 ٓ: وم٘مؾ سم٤ميٕم٧م: ُمـ»: وم٘م٤مل اًمٌٞمقع؟ ذم خُيدع أنف ط اهلل ًمرؾمقل  رضمؾ ذيمر

 .أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم.شظمالسم٦م

 مل أو همٌـ ؾمقاء اخلٞم٤مر: ًمف صم٧ٌم سمذًمؽ ىم٤مل ُمـ أن وفم٤مهره اخلديٕم٦م،: واخلالسم٦م

 .يٖمٌـ

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 ح٤م يدل وإٟمام اًمٖمٌـ، ُمع اخلٞم٤مر احلدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر وإٟمام فم٤مهر، همػم هذا: ىمٚم٧م

 يمؾ ذم أن٧م صمؿ ظمالسم٦م، ٓ: وم٘مؾ سم٤ميٕم٧م أن٧م إذا»: سمٚمٗمظ آظمر طمدي٨م اعم١مًمػ اؾمتٔمٝمره

 قمغم وم٤مردده٤م ؾمخٓم٧م وإن وم٠مُمًؽ، روٞم٧م إن ًمٞم٤مل: صمالث سم٤مخلٞم٤مر اسمتٕمتٝم٤م ؾمٚمٕم٦م

 حمٛمد ـمريؼ ُمـ : ش375 ص» واًمدارىمٓمٜمل ،ش17/  5» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف :شص٤مطمٌٝم٤م

 إؾمح٤مق اسمـ سح وىمد ُمرؾمال،.. .طم٤ٌمن سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق، سمـ

 .اإلرؾم٤مل احلدي٨م قمٚم٦م وم٢مٟمام اًمدارىمٓمٜمل: قمٜمد سم٤مًمتحدي٨م

 قمٜمٕمٜمف، ىمد وًمٙمٜمف ُمرومققم٤م، قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع، قمـ أجْم٤م، إؾمح٤مق اسمـ رواه وىمد

 :ش...ؾمٚمٕم٦م يمؾ ذم أن٧م صمؿ»: ىمقًمف ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ رواي٦م، ذم سم٤مًمتحدي٨م سح وىمد

 ،ش5875» شاًمّمحٞمح٦م» وم٤مٟمٔمر طمًـ: سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد ًمٙمٜمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل، رواه

 .ي٠ميت ومٞمام اعم١مًمػ صمٌتف وىمد هلل، واحلٛمد احلدي٨م ومث٧ٌم

 (484/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 خُيدع دـ أيوم ثالثي اخلقور

 [: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]



 591   اخلٞم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمٞم٤مل صمالث سم٤مخلٞم٤مر اسمتٕمتٝم٤م ؾمٚمٕم٦م يمؾ ذم أن٧م صمؿ ظمالسم٦م، ٓ: وم٘مؾ سم٤ميٕم٧م أن٧م إذا»

 .شص٤مطمٌٝم٤م قمغم وم٤مردده٤م ؾمخٓم٧م وإن وم٠مُمًؽ روٞم٧م وم٢من

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٕمٚمامء سملم ظمالف اعم٠ًمخ٦م وذم خيدع، عمـ أج٤مم صمالصم٦م اخلٞم٤مر إصم٤ٌمت احلدي٨م وذم

  .اعمٓمقٓت ُمـ وهمػمه شاًمٗمتح» ذم يراضمع وشمٗمّمٞمؾ

 .(885/ 1/5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 بدٔ قبن الثىز بٗع

 صالحْ





 599 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف 

 صالحف بدو ؿبؾ افثؿر بقع

 قمٜمدٟم٤م اًمٕم٤مم اعمّمٓمٚمح أو ،ات٤مءسم٤مًمدوم يًٛمك ُم٤م هٜم٤مك ٟمحـ قمٜمدٟم٤م ؼٌَّ ٓمَ يُ  :ُمداظمٚم٦م

 وُم٤م سم٤مٟمدورة سم٤مًمٓمامـمؿ يًٛمك ُم٤م ومتٜمت٩م ظمية حتتٝم٤م يزرع ،اًمٌالؾمتؽ ُمـ احلامُم٤مت

 ..اخلٞم٤مر ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف

 هذا؟ قمٜمديمؿ ىمقًمؽ هذا :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل همزة ذم :ُمداظمٚم٦م

 .يمٚمٝم٤م هٙمذا اًمدٟمٞم٤م إًمٞمف ضورة ٓ ىمٞمد: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .وامن ٟمًٛمٞمف سمٞمع ومٞمحدث :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 زهقر: يٕمٜمل.. وصمامر فم٤مهرة صمامر ومٝمٜم٤مك سمٙمذا، احلامم ٟمْمٛمـ: ٟم٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 واطمدة، ُمرة ي٠مظمذه٤م وهذا أؿمٝمر، ؾمت٦م طمقازم شمًتٖمرق اعمدة ٕن سمٕمد: شمٔمٝمر مل وصمامر

 وسملم سمٞمٜمٜم٤م ٟم٘م٤مش ومّم٤مر أؿمٝمر، اًمًت٦م إمم يم٤مُمٚم٦م وي٠مظمذه٤م ديٜم٤مر، أخٗمل ُمثالً  ومٞمٝم٤م يدومع

 ..يٌدو طمتك أو شصالطمف يٌد مل ُم٤م»: طمدي٨م قمغم هٜم٤مك اإلظمقة

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل احلدي٨م هذا ٕنف اًمتقوٞمح: ومٜمريد آظمر، إمم حيٛمر أو يّمٗمر طمتك :ُمداظمٚم٦م

ًمٞم٦م اًمٚم٘مٓم٤مت أن ُمع وم٘مط، إومم ٓم٦م٘مْ اًمٚمَّ  إٓ ٟم٠مظمذ أٓ هٜم٤مك، ومٝمٛمٜم٤م طم٥ًم مرَّ طَم   .ُمتقا

 ..سم٤مًمٚم٘مٓم٤مت ّمدشم٘م أجش :ُمداظمٚم٦م

 ..هل اًمكم اًمٚم٘مٓم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ًم٘مٓم٦م أظمػماً  ىمقًمؽ ٟمتّمقر طمتك ثامر٤مًمسم أن٧م شمٕمٜمل ُم٤مذا ،رء يمؾ ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 سمثامر؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا واطمدة،

 ..واخلٞم٤مر اًمٌٜمدورة صمامر هل كماًمِ  سم٤مًمثامر ٟمٕمٜمل هذا اخل٤مص اًم١ًمال ذم :ُمداظمٚم٦م



 311   سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .صمامراً  ًمٞمس هذه :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ. اً ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمدورة؟ وم٘مط شمٕمٜمل ُم٤مذا :إذاً  :اًمِمٞمخ

 .اًمٌٜمدورة قمـ اًم١ًمال اعم٘مّمقد أن :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم صالطمف يٌدو هؾ ،شصالطمف يٌدو طمتك هذا» ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 .أؿمٝمر اًمًت٦م ُمدار قمغم واطمدة ُمرة ًمٞمس ًمٙمـ اًمّمالح، يٌدو :ُمداظمٚم٦م

 .أجقه :اًمِمٞمخ

 .همػمه٤م صالح سمدا ىمٓمٗم٧م وم٢مذا ـم٤مئٗم٦م، صالح ومٞمٌدو :ُمداظمٚم٦م

 اًمذهـ شمِمحذ أهن٤م ضمقدهت٤م وُمـ ضمٞمدة، احل٘مٞم٘م٦م ُم٠ًمخ٦م هذه ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .اجل٤مُمدة اًم٘مرحي٦م وحترك

 .اهلل شم٤ٌمرك اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 ٕول احل٘مٞم٘م٦م ٕن اؾمتٞمْم٤مح: ُمـ ٓسمد ًمإلضم٤مسم٦م، اًمتٝمٞم١م  ىمٌؾ أن٤م ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمثامر قمغم يرد ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م يرد اخلية هذه هؾ اًم١ًمال، هذا ُمثؾ يٓمرح ُمرة

 هؾ ،شصالطمف يٌدو طمتك»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م ذم

 اخلية؟ هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٕمٚمٞمؾ هذا ُمثؾ يرد

 اجلقائح؟ شم٘مّمد :ُمداظمٚم٦م

 .أجقه :اًمِمٞمخ

 .إدوي٦م قمٜمدهؿ ًمٙمـ يرد، ىمد :ُمداظمٚم٦م

 أجش؟ قمٜمدهؿ :اًمِمٞمخ

 .أدوي٦م :ُمداظمٚم٦م



 317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمفسمٞمع  

 .أدوي٦م :اًمِمٞمخ

 .اخليوات هذه هب٤م يرؿمقن :ُمداظمٚم٦م

 قم٤مهتٝم٤م؟ شمٌدو أن ىمٌؾ أو صالطمٝم٤م، يٌدو أن ىمٌؾ يرؿمقهن٤م إدوي٦م :اًمِمٞمخ

 ..اًمٍماطم٦م :ُمداظمٚم٦م

 يمذًمؽ؟ أخٞمس :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل، ُمًتٛمر اًمرش شمٙمقن اًمّمالح سمدو سمٕمد طمتك يٕمٜمل ُمًتٛمر قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمثٛمرة شم٘مٓمع طمتك

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .أوم٦م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ظمقوم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 أن ومٝمٛم٧م أن٤م يمٜم٧م وإن ؾم١مازم، قمـ أضمٌتٜمل ُم٤م أن٧م: إذاً  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .أومهتٜمل ُم٤م ظمالف قمغم اجلقاب

 .اهلل ؿم٤مء إن ظمػم :ُمداظمٚم٦م

 .اًمثامر قمغم درِ يَ  ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م درِ يَ  ٓ أنف أن أومٝمؿ أن٤م :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م ،واًمرـم٥م اًمٕمٜم٥م هب٤م اعم٘مّمقد اًمثامر أن أومٝمؿ اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م رش إمم حتت٤مج ٓ هذه :ُمداظمٚم٦م

 .اعمقوقع قمـ حتٞمٚمٜم٤م ٓ ،ؿمٞمخ ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمٕم٤مه٦م، شمّم٤مب أن ممٙمـ احلدي٨م ضم٤مء اًمتل اًمثامر شمٚمؽ: ؾم١مازم يم٤من أن٤م :اًمِمٞمخ

 ـمٞم٥م، شصالطمٝم٤م يٌدو طمتك سمٞمٕمٝم٤م قمـ هنك»..: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل وًمذًمؽ



 315   سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًم٘مٓمٗم٦م ذم ىمٚم٧م اًمتل اخلية هذه أنف ُمٜمل قمٚمٞمؽ اًم١ًمال ومقرد

 .ؾمٜم٦م ٟمّمػ ُمدار قمغم واًم٤ًمدؾم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يرد أنف] أوًٓ  ضمقاسمؽ ُمـ ومٝمٛم٧م اًمثامر؟ شمٚمؽ قمغم يرد ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م يرد هؾ :اًمِمٞمخ

 ..سم٤مل رؿمٝم٤م ذم يًتٛمرون سم٠مهنؿ ذيمرت ح٤م ًمٙمـ ،[قمٚمٞمٝم٤م

 .اعمٌٞمدات :ُمداظمٚم٦م

 .شمٚمؽ قمغم ورد ُم٤م هذه قمغم درِ يَ  ٓ أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك قمٚمٞمٝم٤م، ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م :اًمِمٞمخ

 ..اجلقائح أنف أىمّمده٤م، اًمتل اجلقائح :ُمداظمٚم٦م

 ..وصٚم٧م أن٤م: ىمٚم٧م اًمٙمالم، ٟمخن ُم٤م طمتك أظمل ي٤م ُمٕمل ُم٤مر ظمٚمٞمؽ :اًمِمٞمخ

 ُم٤م هذا يٛمٜمع ٓ هذا ُمـ رء أو ص٤مقم٘م٦م أو يٕمٜمل ،اًمًامء ُمـ ٟم٘مقل ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .يٛمٜمع

 .اًمثامر ذم طمتك ُمٕمٝمقد همػم ُمٕمٝمقد، همػم أُمر هذا ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اخلْم٤مر ذم ُمٕمٝمقداً  يٙمقن أن ومْمال آه، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمٕمت٤مدة إؿمٞم٤مء ُمثؾ :اًمِمٞمخ

 ُم٤م هل٤م حيدث ٓ شرَ شمُ  ُم٤مداُم٧م أنف هٜم٤مك، اًمقاىمع اًمٗمٕمؾ ُمـ أقمٚمٛمف اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 ..حيدث

 .اجلقاب هق هذا :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٕي سمٕمد ًمٙمـ اجلقاب، هق هذا :اًمِمٞمخ



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف 

 .وم٘مط اؾمتقوح أن أطم٧ٌٌم :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز: ؾمٝمؾ اجلقاب طمٞمٜمئذٍ  إيف، :اًمِمٞمخ

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 واوح؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

  (11:  15:  71/ 779/واًمٜمقر اهلدى)

 ظـ هنك وشؾؿ وآفف ظؾقف اهلل صذ افـبل أن حديٌ يصح هؾ

 ؟..افعوهي مـ تـجق حتك افثامر بقع

 ُمـ شمٜمجق طمتك راًمثام سمٞمع قمـ هنك ط اًمٜمٌل أن حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م؟ هذا يّمح..اًمٕم٤مه٦م

 .يمثػمة ؿمقاهد وًمف صحٞمح هق ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 يمٚمٝم٤م؟ اًمثامر سمٞمع ذم اًمٕمٚم٦م شمًػم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٕم٤مه٦م، شمّم٤مب أن خيِمك أوىم٤مت هل٤م.. ومّمقل هل٤م اًمتل اًمثامر يمؾ ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 سم٠مي أو ُمثاًل  سم٤مًمتٛمر ظم٤مًص٤م وًمٞمس اًمٕم٤مدة، ذم اًمٗمّمؾ هذا ُميض سمٕمد إٓ طمٞمٜمٍئذ جيقز ومال

 .رء

 (11:37:11/ (5) ضمدة ومت٤موى)





 األرض كزاء





 317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمراء إرض 

 افغرر اكتػك إذا إرض ـراء جقاز

ـُ  طَمٜمَْٔمَٚم٦مُ  قمـ ، ىَمٞمْسٍ  سْم َنَّْم٤مِريُّ ْٕ ـَ  َراوِمعَ  ؾَم٠َمْخ٧ُم : ىَم٤مَل  ا ـْ  ظَمِدي٩ٍم  سْم   قَم
ِ
ء َْرضِ  يمَِرا ْٕ  ا

َه٥ِم  اَم  سمِِف، سَم٠ْمَس  َٓ : »وَمَ٘م٤مَل  َواًْمَقِرِق، سم٤ِمًمذَّ ِِل  قَمْٝمدِ  قَمغَم  ُي١َماضِمُرونَ  اًمٜم٤َّمُس  يَم٤منَ  إِٟمَّ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

٤مِذَي٤مَٟم٤مِت، قَمغَم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  ٤ٌَملِ  اْحَ ـَ  َوَأؿْمٞم٤َمءَ  اجْلََداِوِل، َوَأىْم ْرِع، ُِم  َهَذا، وَمَٞمْٝمٚمُِؽ  اًمزَّ

َٚمؿُ  ًْ َٚمؿُ  َهَذا، َوَي ًْ ـْ  وَمَٚمؿْ  َهَذا، َوَُّيْٚمُِؽ  َهَذا، َوَي ءٌ  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  َيُٙم َّٓ  يمَِرا  ُزضِمرَ  وَمٚمَِذًمَِؽ  َهَذا، إِ

٤م قَمٜمُْف، ءٌ  وَم٠َمُمَّ  شسمِفِ  سَم٠ْمَس  وَماَل  َُمْْمُٛمقٌن، َُمْٕمُٚمقمٌ  َرْ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمٚمٞمف حتٛمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل واجلٝم٤مًم٦م، اًمٖمرر اًمٜمٝمل قمٚم٦م أن إمم اًمٙمالم هذا يِمػم

 اعمٓمٚمؼ محؾ ذم اًمِم٠من هق يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٜمٝمل قمغم فم٤مهره٤م يدل اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م

 إمه٤مل ومٞمف ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٤مًمتحريؿ اًم٘مقل ُمـ اًمٞمقم اًمٙمت٤مب سمٕمض إًمٞمف ذه٥م ومام اعم٘مٞمد، قمغم

 قمغم اًمداًم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ًمٖمػمه وإمه٤مل احلدي٨م، هذا ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمٕمٚم٦م هلذه

 .ومتٜمٌف سم٤مسملم، سمٕمد أيت ظمٞمؼم أرض يمحدي٨م اجلقاز

 [555 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

  وزرظفو إرض اشتئجور جقاز

 [ :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ُم٤م يزرع ومٝمق أرو٤م ُمٜمح ورضمؾ يزرقمٝم٤م ومٝمق أرض، ًمف رضمؾ: صمالصم٦م يزرع إٟمام»

 .شومْم٦م أو سمذه٥م أرو٤م اؾمتٙمرى ورضمؾ ُمٜمح

 .وزرقمٝم٤م إرض اؾمتئج٤مر ضمقاز: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 .(597/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ادخوبرة ظـ افـفل ظؾي

 ش.اعمخ٤مسمرة قمـ هنك» :ُمرومققًم٤م صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمزسمػم سمـ قمروة يرويف آظمر: ـمريؼ ذم اعمخ٤مسمرة قمـ ط هنٞمف ؾم٥ٌم سمٞم٤من ضم٤مء وىمد

 إٟمام ُمٜمف: سم٤محلدي٨م أقمٚمؿ واهلل أن٤م! ظمدي٩م سمـ ًمراومع اهلل يٖمٗمر :صم٤مسم٧م سمـ زيد ىم٤مل ىم٤مل:

ش. اعمزارع شمٙمروا ومال ؿم٠منٙمؿ: هذا يم٤من إن» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اىمتتال، رضمالن أتك

 ،ش787و 5/785» أمحد أظمرضمف ش.اعمزارع شمٙمروا ٓ: »ىمقًمف راومع ومًٛمع: ىم٤مل

ش اعمخ٤مسمرة» قمـ اًمٜمٝمل أن وهل ه٤مُم٦م، وم٤مئدة شمٗمٞمدٟم٤م اًمرواي٦م وهذه: ىمٚم٧م .طمًـ وؾمٜمده

 إٓ ذاك وُم٤م واعمًت٠مضمر، إرض ص٤مطم٥م سملم اًمٜمزاع ُمـ يٜمت٩م ىمد ُم٤م وإٟمام ًمذاهت٤م، ًمٞمس

 أوم٤مدشمف ُم٤م هق وهذا. اًمٜمزاع ومٞم٘مع ُمنموقم٦م همػم اًمٗمري٘ملم أطمد ُمـ شمقوع ذوط سم٥ًٌم

ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم طم٘م٘متف يمٜم٧م يمام ظمدي٩م، سمـ راومع طمدي٨م رواي٤مت جمٛمقع

 :ىم٤مل ىمٞمس سمـ طمٜمٔمٚم٦م ـمريؼ ُمـ وهمػمه عمًٚمؿ رواي٦م أبٞمٜمٝم٤م وُمـ ،ش315 -5/597»

 إٟمام سمف: سم٠مس ٓ :وم٘م٤مل واًمقرق؟ سم٤مًمذه٥م إرض يمراء قمـ ظمدي٩م سمـ راومع ؾم٠مخ٧م

 وأؿمٞم٤مء اجلداول، وأىم٤ٌمل اح٤مذي٤مٟم٤مت قمغم ط اًمٜمٌل قمٝمد قمغم ي١ماضمرون اًمٜم٤مس يم٤من

 يمراء ًمٚمٜم٤مس يٙمـ ومٚمؿ هذا، وُّيٚمؽ هذا ويًٚمؿ هذا، ويًٚمؿ هذا، ومٞمٝمٚمؽ اًمزرع، ُمـ

 . سمف سم٠مس ومال ُمْمٛمقن: رء وأُم٤م قمٜمف، زضمر ومٚمذًمؽ هذا، إٓ

 .(7535/ 7/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 

 إرض مجقع مـ خيرج ممو مسؿك ؿسؿ ظذ ادزارظي جقاز

 افغرر فزوال

 .اًمٌت٦م ومٞمف همرر ٓ مم٤م ،[إرض] مجٞمع ُمـ خيرج مم٤م ُمًٛمك ىمًؿ قمغم اعمزارقم٦م

 (553/ 5) ذم اًمّمقرة هذه طمرم ُمـ قمغم اًمرد واٟمٔمر( 555/ 5) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت
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 ؾقف ؽرر ٓ ؾقام إرض ـراء جقاز

 .صحٞمح ش.إرض قمغم اعمزارقم٦م قمـ ط اًمٜمٌل هنك: »طمدي٨م

 رؾمقل أن اًمْمح٤مك سمـ صم٤مسم٧م طمدي٨م ُمـش 5/3ش وأمحدش 5/55» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .اعمزارقم٦م قمـ هنك ط اهلل

 هنك ط اهلل رؾمقل أن صم٤مسم٧م زقمؿ: ىم٤مل ُمٕم٘مؾ سمـ اهلل قمٌد قمـ عمًٚمؿ رواي٦م وذم

 .هب٤م سم٠مس ٓ: وىم٤مل سم٤معم١ماضمرة، وأُمر اعمزارقم٦م، قمـ

 .اعمزارع يمراء قمـ هنك ط اهلل رؾمقل أن ظمدي٩م سمـ رومع قمـش 5/55» وًمف

 قمـ ظمدي٩م سمـ راومع ؾم٠مل أنف ىمٞمس سمـ طمٜمٔمٚم٦م ـمريؼ ُمـش 5/55» ًمف رواي٦م وذم

: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل إرض، يمراء قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: وم٘م٤مل إرض؟ يمراء

: وم٘م٤مل: »ًمف أظمرى وذم سمف، سم٠مس ومال واًمقرق اًمذه٥م أُم٤م: »وم٘م٤مل واًمقرق؟ أب٤مًمذه٥م

 وأىم٤ٌمل اح٤مذيٜم٤مت، قمـ ط اًمٜمٌل قمٝمد قمغم ي١ماضمرون اًمٜم٤مس يم٤من إٟمام سمف، سم٠مس ٓ

 هذا، وُّيٚمؽ هذا، ويًٚمؿ هذا، ويًٚمؿ هذا، ومٞمٝمٚمؽ اًمزرع، قمـ وأؿمٞم٤مء اجلداول،

 ومال ُمْمٛمقن ُمٕمٚمقم رء وم٠مُم٤م قمٜمف، زضمر ومٚمذًمؽ هذا، إٓ يمراء ًمٚمٜم٤مس يٙمـ ومٚمؿ

 .سمف سم٠مس

 أظمرضم٧م ومرسمام هذه، وهلؿ هذه، ًمٜم٤م أن قمغم إرض ٟمٙمري يمٜم٤م: ىم٤مل رواي٦م وذم

 .يٜمٝمٜم٤م ومٚمؿ اًمقرق وأُم٤م ذًمؽ، قمـ ومٜمٝم٤مٟم٤م هذه، خترج ومل هذه،

 وأُمر: ًم٘مقًمف إرض إجي٤مر ضمقاز قمغم اًمدًٓم٦م سيح احلدي٨م ومٝمذا: ىمٚم٧م

 ومال واًمقرق اًمذه٥م أُم٤م: »... راومع ىمقل وٟمحقهش هب٤م سم٠مس ٓ: وىم٤مل سم٤معم١ماضمرة،

 ش. سمف سم٠مس

 صش سم٤مًمٜم٘مقد إرض إضم٤مرة» سمح٨م ذم أيت اعم١مًمػ سم٘مقل وىم٤مسمٚمف هذا وم٤مطمٗمظ

 ش. واعمٕم٘مقل ًمٚمٛمٜم٘مقل ُمقاومؼ ومٝمق سم٤مًمٜم٘مد، إرض إضم٤مرة قمـ هنٞمٝمؿ أُم٤م: »375
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 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب ًمؽ يتٌلم

 (.717ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افؼوط مـ ذط وجد إذا بام مؼقد إرض ـراء ظـ افـفل

 افـزاع إػ ظودة تؼيض افتل افػوشدة

 طمظ، أو أضمر هل٤م ي١مظمذ وأن إرض، يمراء قمـ اًمٜمٝمل ط اًمٜمٌل قمـ صح» 

 ؾمٕمٞمد، وأبق وضم٤مسمر، ظمدي٩م، سمـ وراومع سمدري٤من، ؿمٞمخ٤من ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ روى

ش. محٚم٦م إرض يمراء قمـ اًمٜمٝمل ط اًمٜمٌل قمـ يروي يمٚمٝمؿ قمٛمر، واسمـ هريرة، وأبق

 ش.575ص ،8ضمـش »اعمحكم» اٟمٔمر

 وطمدي٨مش 315 ،315 ،355» سمرىمؿ راومع طمدي٨م ختري٩م ُم٣م وىمد. صحٞمح

 واطمد، طمدي٨م ومٝمام قمٛمر اسمـ وطمدي٨م اًمٌدريلم طمدي٨م وأُم٤م ،ش317» سمرىمؿ ضم٤مسمر

 ش.7579ش »اإلرواء» ذم ظمرضمتف وىمد وهمػمه، ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ط اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل قمٜمف،ش 5/57» ُمًٚمؿ وم٠مظمرضمف ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وأُم٤م

سمٜم٦م قمـ  ....واعمح٤مىمٚم٦م اعمزا

 .إرض يمراء: واعمح٤مىمٚم٦م

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل: سمٚمٗمظ أجْم٤مً  قمٜمده ومٝمق هريرة أيب طمدي٨م وأُم٤م

سمٜم٦م اعمح٤مىمٚم٦م  .واعمزا

 أظمر وم٤مًمٌٕمض اًمٜمٝمل، ذم ُمٓمٚم٘م٦م سمٕمْمٝم٤م يم٤من وإن إطم٤مدي٨م وهذه :ىمٚم٧م

 ُمـ ذط وضمد إذا سمام ُم٘مٞمد اًمٜمٝمل أن قمغم رواي٤مشمف سمٛمجٛمقع يدل راومع يمحدي٨م

: اًمٗمّمؾ هذا ذم اعم١مًمػ ذطمف يمام اًمٜمزاع، إمم قم٤مدة شم٘ميض اًمتل اًمٗم٤مؾمدة اًمنموط

 ٟمٗمًف، راومع وهق إطم٤مدي٨م هذه رواة أطمد أن قمغم ذًمؽ ويدلش اًمٗم٤مؾمدة اعمزارقم٦م»

 أو اًمدرهؿ ُمـ ُمًٛمك ُمٕمٚمقم سمٌمء إرض سم٢مجي٤مر سم٠مس ٓ سم٠منف شم٘مدم يمام سح

 قمـ هنك ط اهلل رؾمقل أن صم٤مسم٧م طمدي٨م ُمـ ساطم٦م ُمرومققم٤مً  ذًمؽ ضم٤مء سمؾ اًمديٜم٤مر،
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 اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م قمغم اًمٍميح اًمرد ومٗمٞمف ،شهب٤م سم٠مس ٓ: »وىم٤مل سم٤معم١ماضمرة، وأُمر اعمزارقم٦م

 .ومت٠مُمؾ إرض، إجي٤مر حتريؿ ُمـ طمزم اسمـ قمـ

 (777-771ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)  

 





 وتفزقة ٔوشائن صٕر





 375 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صقر وُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 يلخذ أن فف ؾفؾ ادبتوع وأؿوفف ادبقع تسؾقؿ ظـ افبوئع ظجز إذا

 ظـف ظقضوً  شامه مو ؽر

 [:اإلموم ؿول]

 قمقو٤م ومٞمف اعمًٚمؿ همػم أظمذ ضمقاز وهق - اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد

 سم٘مدر يٙمقن سمؾ ومٞمف، يرسمح ٓ أن سمنمط وأمحد: ُم٤مًمؽ اجلقاز إمم ذه٥م وىمد :-قمٜمف

 .اعمًٚمؿ ديـ ىمٞمٛم٦م

 قمـ يًتٖمٜمك ٓ سمام ًمف واٟمتٍم ،شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم هذا ورضمح

 ش.777 - 777/  5» ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف ومراضمٕمف: قمٚمٞمف: آـمالع

 (328/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 بقع دم ذضغ ظـ افـفل معـك

  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سم٠مىمؾ ٟم٘مدا ُمٜمف يِمؽمُّي٤م أن قمغم أضمؾ: إمم سمٕمنمة اًمًٚمٕم٦م يٌٞمٕمف سم٠من اًم٘مٞمؿ اسمـ ومنه

 .اًمٙمت٤مب ذم أيت اًمٕمٞمٜم٦م سمٞمع وهق ُمٜمٝم٤م،

 ومٚمف سمٞمٕم٦م: ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: ىمري٤ٌم أيت هريرة أيب طمدي٨م ومن أجْم٤م وهبذا

 سمف اًمقوم٤مء قمغم شمِم٤مرـم٤م ٕهنام ٟمٗمًف: اًمٕم٘مد قمغم اًمنمـملم أطمد ومحؾ ،شاًمرسم٤م أو أويمًٝمام

 ش.755/  5» شاًمتٝمذي٥م» ذم ومراضمٕمف يمالُمف: اًمخ.. .ُمنموط ومٝمق

 (478/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 ادحرمي افبققع مـ

 أن: اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ

 إمم أبٕمثؽ؟ أجـ إمم أتدري» :وم٘م٤مل ُمٙم٦م، إمم أؾمٞمد سمـ قمت٤مب سمٕم٨م ط اهلل رؾمقل
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 سمٞمع، ذم ذـملم وقمـ وؾمٚمػ، سمٞمع قمـ: أرسمع قمـ وم٤مهنٝمؿ ُمٙم٦م، أهؾ وهؿ اهلل أهؾ

 .شقمٜمدك ًمٞمس ُم٤م وسمٞمع يْمٛمـ، مل ُم٤م ورسمح

 [:ىم٤مل صمؿ ،شحمرُم٦م سمٞمقع»: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 هذا سمٕمتؽ: ي٘مقل أن ُمثؾ هق»: إثػم اسمـ ىم٤مل: شوؾمٚمػ سمٞمع»: احلدي٨م همري٥م

 ًمٞمح٤مسمٞمف ي٘مروف إٟمام ٕنف أخٗم٤م شم٘مروٜمل أن قمغم أو ُمت٤مع، ذم شمًٚمٗمٜمل أن قمغم سم٠مخػ اًمٕمٌد

 ذم ذـملم» .شرسم٤م ومٝمق ُمٜمٗمٕم٦م ضمر ىمرض يمؾ وٕن اجلٝم٤مًم٦م، طمد ذم ومٞمدظمؾ اًمثٛمـ، ذم

 سمديٜم٤مريـ، وٟمًٞمئ٦م ،سمديٜم٤مر ٟم٘مدا اًمثقب هذا سمٕمتؽ: يم٘مقًمؽ هق»: إثػم اسمـ ىم٤مل: شسمٞمع

 أيب طمدي٨م ُمـ سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل صح وىمد: ىمٚم٧م .شسمٞمٕم٦م ذم يم٤مًمٌٞمٕمتلم وهق

 إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعمّم٤مدر ذم خمرضم٦م وهل قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌد ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد هريرة

 ذم اًمٌٞمٕمتلم شمٗمًػم قمغم اًمرواة وشمت٤مسمع. اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم رواي٦م وهق آٟمٗم٤م،

 اسمـ طمدي٨م ذم طمرب سمـ ؾمامك ومٛمٜمٝمؿ سمٞمع، ذم اًمنمـملم شمٗمًػم ذم شم٘مدم ُم٤م سمٛمثؾ سمٞمٕم٦م،

 اًمٌٞمٝم٘مل، قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ذم قمٓم٤مء سمـ اًمقه٤مب وقمٌد أمحد، قمٜمد ُمًٕمقد

 :سم٘مقًمف اًم٤ٌمب حلدي٨م سمذًمؽ شمرضمؿ واًمٜم٤ًمئل

 ؿمٝمريـ وإمم سمٙمذا، ؿمٝمر إمم اًمًٚمٕم٦م هذه أبٞمٕمؽ: ي٘مقل أن وهق سمٞمع، ذم ذـم٤من»

 أبٞمٕمؽ: ي٘مقل أن وهق سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم» :سم٘مقًمف هريرة أيب حلدي٨م شمرضمؿ صمؿ. شسمٙمذا

 أن هق»:  شيْمٛمـ مل ُم٤م ورسمح» .شٟمًٞمئ٦م درهؿ وسمامئتل ٟم٘مدا درهؿ سمامئ٦م اًمًٚمٕم٦م هذه

 وامٟمف، ُمـ ًمٞمس إول، اًم٤ٌمئع وامن ُمـ ومٝمل ىمٌْم٤م يٙمـ ومل اؿمؽماه٤م ىمد ؾمٚمٕم٦م يٌٞمٕمف

 5» شاًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مًمف. شوامٟمف ُمـ ومٞمٙمقن ي٘مٌْمف طمتك سمٞمٕمف جيقز ٓ ومٝمذا

 أٓ اًمّمٗم٦م سمٞمع دون اًمٕملم سمٞمع يريد»: اخلٓم٤ميب ىم٤مل:  شقمٜمدك ًمٞمس ُم٤م وسمٞمع» ش.755/ 

 قمـ هنك وإٟمام احل٤مل، ذم اًم٤ٌمئع قمٜمد ًمٞمس ُم٤م سمٞمع وهق أضم٤مل، إمم اًمًٚمؿ أضم٤مز أنف شمرى

 مجٚمف أو أسمؼ، قمٌده يٌٞمع أن ُمثؾ وذًمؽ اًمٖمرر، ىمٌؾ ُمـ اًم٤ٌمئع قمٜمد ًمٞمس ُم٤م سمٞمع

  .شاًمِم٤مرد

 .(575-575/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افبدل وجقب مع فرضورة افغر مول مـ ؾإـ جقاز

 :ىم٤مل اًمٚمحؿ آيب ُمقمم قمٛمػم قمـ

 اعمديٜم٦م ومدظمٚمقا : ىم٤مل اعمديٜم٦م، ُمـ دٟمقٟم٤م طمتك اهلجرة، ٟمريد ؾم٤مديت ُمع أىمٌٚم٧م»

 ُمـ خيرج ُمـ سمٕمض يب ومٛمر: ىم٤مل ؿمديدة، جم٤مقم٦م وم٠مص٤مسمٜمل: ىم٤مل فمٝمرهؿ، ذم وظمٚمٗمقين

 طم٤مئٓم٤م ومدظمٚم٧م طمقائٓمٝم٤م، صمٛمر ُمـ وم٠مص٧ٌم اعمديٜم٦م دظمٚم٧م ًمق: زم وم٘م٤مًمقا  اعمديٜم٦م

 وأظمؼمه ط اهلل رؾمقل إمم يب وم٠متك احل٤مئط، ص٤مطم٥م وم٠مت٤مين ىمٜمقيـ، ُمٜمف وم٘مٓمٕم٧م

: وم٘م٤مل ،أطمدمه٤م إمم ًمف وم٠مذت ،شأومْمؾ؟ أُّيام»: زم وم٘م٤مل صمقسم٤من، وقمكم ظمؼمي،

  .شؾمٌٞمكم وظمغم أظمر احل٤مئط ص٤مطم٥م وأقمٓمك ،شظمذه»

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وضمقب ُمع اًميورة، قمٜمد إذٟمف سمٖمػم اًمٖمػم ُم٤مل ُمـ إيمؾ ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٞمف

 اًم٤ًمرق شمٖمريؿ قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»:  ش758/  8» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل. اًمٌٞمٝم٘مل أوم٤مده. اًمٌدل

 ُمع اًمٖمػم ُم٤مل قمغم اإلىمدام شمٌٞمح ٓ احل٤مضم٦م أن وقمغم احلد، ومٞمف جي٥م ٓ مم٤م أظمذه ُم٤م ىمٞمٛم٦م

 هٜم٤م وم٢مٟمف إًمٞمف، اإلٟم٤ًمن طم٤مضم٦م شمدقمق مم٤م يم٤من وًمق سم٘مٞمٛمتف، أو سمف آٟمتٗم٤مع يٛمٙمـ ُم٤م وضمقد

 اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ ظمٓم٠م يتٌلم هٜم٤م وُمـ. شاًمٜمخؾ ص٤مطم٥م إمم ودومٕمف صمقسمٞمف أطمد أظمذ

 ش57 - 51 ص» ومٞمف أب٤مح وم٢مٟمف ،شاإلؾمالم ذم آىمتّم٤مدي اًمٜمٔم٤مم» يمت٤مسمف ذم اًمٜمٌٝم٤مين

 سمف ي٘مٞمؿ ُم٤م ي٠مظمذ أن» سم٠موده اإلؾمالُمٞم٦م اجلامقم٦م شم٘مؿ ومل اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف شمٕمذر إذا ًمٚمٗمرد

 ُمٚمٙم٤م ويٙمقن اًمدوًم٦م، ُمٚمؽ أو إومراد ُمٚمؽ يم٤من ؾمقاء جيده، ُمٙم٤من أي ُمـ أوده

 هذا أصٌح ي٠ميمٚمف ـمٕم٤مُم٤م اجل٤مئع أظمذ وإذا سم٤مًم٘مقة، قمٚمٞمف حيّمؾ أن وجيقز ًمف، طمالٓ

 ُمٕم٤مروتف أمهٝم٤م ٟمقاح، قمدة ُمـ وذًمؽ ضمدا، واوح اخلٓم٠م ووضمف !شًمف ُمٚمٙم٤م اًمٓمٕم٤مم

 أن وُمٜمٝم٤م. سمدًمف جيد دام ُم٤م اًمٓمٕم٤مم ُمـ أظمذه ُم٤م اجل٤مئع يٛمٚمؽ مل وم٢مٟمف ًمٚمحدي٨م،

 وؾم١مال وم٤مئدة، دون يم٤مٓؾمت٘مراض ؾمٚمقيمٝم٤م ُمـ ًمف ٓسمد ُمنموقم٦م ـمرق ًمف اعمحت٤مج

 اهلل قمٗم٤م - اًمِمٞمخ سم٤مل ومام. اعمٛمٙمٜم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ ذًمؽ وٟمحق ذقم٤م، يٖمٜمٞمف ُم٤م اًمٜم٤مس

 ؾمٚمقك قمٚمٞمف يِمؽمط أن دون سم٤مًم٘مقة اح٤مل أظمذ ًمٚمٗمرد وأب٤مح ،قمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر سف - قمٜمف

 ٕدى هذا اًمِمٞمخ رأي اًمٜم٤مس سملم اٟمتنم ًمق أنف أؿمؽ وًم٧ًم!  اعمنموقم٦م؟ اًمٓمرق هذه
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ىمٌٝم٤م يٕمٚمؿ ٓ ُمٗم٤مؾمد إمم    .شمٕم٤ممم اهلل إٓ قمقا

 .(715-711/ 7/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إٓ أخذه فف ؾؾقس متفؿ ؽر رجؾ ظـد ادرسوق موفف وجد مـ

 بثؿـف

 طمْمػم سمـ أؾمٞمد أن ظم٤مًمد سمـ قمٙمرُم٦م أظمؼمين وًم٘مد: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ

 ُمروان وأن اًمٞمامُم٦م، قمغم قم٤مُمال يم٤من أنف»: أظمؼمه - طم٤مرصم٦م سمٜمل أطمد صمؿ - إنّم٤مري

 صمؿ وضمده٤م، طمٞم٨م هب٤م أطمؼ ومٝمق ُمٜمف هق رضمؾ أجام أن إًمٞمف يمت٥م ُمٕم٤موي٦م أن إًمٞمف يمت٥م

 اًمذي يم٤من إذا»سم٠منف ىم٣م ط اًمٜمٌل أن ُمروان إمم ويمت٧ٌم إزم ُمروان سمذًمؽ يمت٥م

 اًمذي أظمذ ؿم٤مء وم٢من ؾمٞمده٤م، خيػم ُمتٝمؿ همػم هىمٝم٤م اًمذي ُمـ شاًمنىم٦م يٕمٜمل» اسمت٤مقمٝم٤م

 ومٌٕم٨م. وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أبق سمذًمؽ ىم٣م صمؿ. شؾم٤مرىمف اشمٌع ؿم٤مء وإن سمثٛمٜمٝم٤م ُمٜمف هق

 أؾمٞمد وٓ أن٧م ًم٧ًم إٟمؽ: ُمروان إمم ُمٕم٤موي٦م ويمت٥م ُمٕم٤موي٦م إمم سمٙمت٤ميب ُمروان

 ُمروان ومٌٕم٨م سمف، أُمرشمؽ ح٤م وم٤مٟمٗمذ قمٚمٞمٙمام، وًمٞم٧م ومٞمام أىميض وًمٙمٜمل قمكم، شم٘مْمٞم٤من

 .شُمٕم٤موي٦م ىم٤مل سمام وًمٞم٧م ُم٤م سمف أىميض ٓ: وم٘مٚم٧م ُمٕم٤موي٦م، سمٙمت٤مب

 [:احلدي٨م ومقائد ُمـ  اإلُم٤مم ذيمر]

 أو اًمٖم٤مص٥م ُمـ اؿمؽماه٤م ُمتٝمؿ همػم رضمؾ قمٜمد اعمنوق ُم٤مًمف وضمد ُمـ أن 

 وأُم٤م. احل٤ميمؿ قمٜمد اعمٕمتدي ٓطمؼ ؿم٤مء وإن سم٤مًمثٛمـ إٓ ي٠مظمذه أن ًمف ومٚمٞمس ،اًم٤ًمرق

 سمف، أطمؼ ومٝمق رضمؾ قمٜمد ُم٤مًمف قملم وضمد ُمـ»: سمٚمٗمظ هلذا اعمخ٤مًمػ ؾمٛمرة طمدي٨م

 شاعمِمٙم٤مة» قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞمٜمتف يمام ُمٕمٚمقل طمدي٨م ومٝمق شسم٤مقمف ُمـ اًمٌٞمع ويتٌع

 اخلٚمٗم٤مء سمف ىم٣م وىمد ٓؾمٞمام اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا عمٕم٤مرو٦م يّمٚمح ومال ش5959»

  .اًمراؿمدون

 .(5/715) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 واجبي بحؼقق متعؾؼ وهق موًٓ  بعده خؾػ دـ افشديد افقظقد

 موفف دم

 قمٚمٞمف، ومّمغم إنّم٤مر ُمـ رضمؾ سمجٜم٤مزة  ط  اهلل رؾمقل ُأيتَ  :ىم٤مل هريرة أيب قمـ

 صمالَث  أو يَمٞمََّتلْم، شمركَ : »ىم٤مل صمالصم٦م، أو ديٜم٤مريـ شمرك: ىم٤مًمقا ش. شمرك؟ ُم٤م» :ىم٤مل صمؿ

 «.!يمّٞم٤مٍت 

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 شمريمف جمرد همػم ُٕمر يم٤من إٟمام: اًمِمديد اًمققمٞمد هذا ومٞمف ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ ًمٕمؾ

 أٓ اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق اًمٜم٤مر ص٤مطمٌف يًتحؼ ٓ إُمر هذا ُمثؾ ٕن صمالصم٦م: أو ديٜم٤مريـ

: أهمٜمٞم٤مء ورصمتؽ شمدع أنْ  إٟمؽ» :قمٜمف اهلل ريض وىم٤مص أيب سمـ ًمًٕمد ط ىمقًمف إمم شمرى

 ـ 3/571ش »اإلرواء» ذم وهق قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ ش.اًمٜم٤مس يتٙمٗمٗمقن شمدقمٝمؿ أن ُمـ ظمػم

سم٤مً  ًمٚمٜمجدي ط وىمقًمف ش.577  أن إٓ ٓ،» :ىم٤مل همػمهـ؟ قمكم هؾ: ؾم١ماًمف قمغم ضمقا

 ذم وٟمحقمه٤م ،ش575ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق اًمِمٞمخ٤من، رواه ش.شمٓمقع

 زيم٤مشمف أِدي ُم٤م سم٤مب» ش :صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أبقاب وُمـ! يمثػم؟ اًمًٜم٦م

 واٟمٔمرش... ش. صدىم٦م أوؾمؼ مخ٦ًم دون ومٞمام ًمٞمس: »ط اًمٜمٌل ًم٘مقل سمٙمٜمز: ومٚمٞمس

 سم٤مًم٘مٞم٤مم أظمؾ ىمد يم٤من اًمرضمؾ ومٚمٕمؾ هذا: وقمغم ش.573 ـ 3/577ش »اًم٤ٌمري ومتح»

 اجل٤مئع، إـمٕم٤مم أو اًمٕمٞم٤مل، قمغم اإلٟمٗم٤مق ُمثؾ اح٤مل، سمح٘مقق اعمتٕمٚم٘م٦م اًمقاضم٤ٌمت سمٌٕمض

 :ىم٤مل اعمزين قمٚم٘مٛم٦م ُمرؾمؾ ذم يمام سم٤مًمٗم٘مر: اًمتٔم٤مهر أو اًمٕم٤مري، ويمًقة

 ومٞمف ومقضمد إزاره، ومٗمتح ُمٜمٝمؿ، رضمؾ ومتقذم اعمًجد، ذم يٌٞمتقن اًمّمٗم٦م أهؾ يم٤من

ش ُمّمٜمٗمف» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف ش.يمٞمت٤من» :ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل ديٜم٤مران،

 وٟمحق سمٙمر، أيب ُمقمم أثر ذم شم٘مدم يمام شمٙمثراً  اًمٜم٤مس ؾم١مال أوش. 7/557/7159»

 . أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل! ذًمؽ

 .(7575-7577/ 7/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 بف أحؼ ؾفق رجؾ ظـد موفف ظغ وجد مـ

 [ :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 هبذا ُمٜمٙمر .شسم٤مقمف ُمـ اًمٌٞمع ويتٌع سمف، أطمؼ ومٝمق رضمؾ: قمٜمد ُم٤مًمف قملم وضمد ُمـ»

 ،ش317» واًمدارىمٓمٜمل ،ش5/533» واًمٜم٤ًمئل ،ش5/718» داود أبق رواه اًمٚمٗمظ

 قمـ ىمت٤مدة قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ ُمقؾمك قمـ ش1/517/1811ش»اًمٙمٌػم»ذم واًمٓمؼماين

 صم٘م٤مت، رضم٤مًمف وٕمٞمػ، ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م .ُمرومققم٤م ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ احلًـ

 ؾمامقمف ذم - اًمٌٍمي وهق - احلًـ أن قمغم ُمدًم٤ًمن، واحلًـ ىمت٤مدة ُمٕمٜمٕمـ، وًمٙمٜمف

 وأبق أمحد أظمرضمف» : ش5/59ش»اًمٗمتح»ذم احل٤مومظ وم٘مقل ُمِمٝمقر، ظمالف ؾمٛمرة ُمـ

 ح٤م وهلذا اًمتدًمٞمس، ُمـ قمرومتف ُم٤م: إول :ًمقضمٝملم طمًـ همػمش طمًـ وإؾمٜم٤مده داود،

 وًمٙمـ» :سم٘مقًمف شمٕم٘مٌف هذا احل٤مومظ حتًلم ش5/539ش»اًمروو٦م»ذم ظم٤من صديؼ ٟم٘مؾ

 ش5/71» أمحد قمٜمد احلدي٨م أن: اًمث٤مين .شُمٕمروف ُم٘م٤مل ومٞمف ؾمٛمرة قمـ احلًـ ؾمامع

 ـمريؼ ُمـ رواه .شرضمؾ» :سمدلشُمٗمٚمس» :وىم٤مل ،شسم٤مقمف ُمـ اًمٌٞمع ويتٌع» :ىمقًمف دون

 طمديثف ذم صدوق، وهق اًمٕمٌدي، هق هذا وقمٛمر .سمف ىمت٤مدة طمدصمٜم٤م: إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر

 ! احلًـ؟ إلؾمٜم٤مده وم٠منك ،شاًمت٘مري٥م»ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام وٕمػ: ىمت٤مدة قمـ

 ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا ًمف ٕن أمحد سمٚمٗمظ صحٞمح احلدي٨م ٟمٕمؿ:

 ُمع احلدي٨م وأُم٤م ،ش...أومٚمس ُمـ» :ًمٗمظ ذم شم٘مدم وىمد وهمػممه٤م،شاًمّمحٞمحلم»ذم

 :سمٚمٗمظ ؾمٛمرة قمـ آظمر ـمريؼ ُمـ احلدي٨م روي وىمد .ُمٜمٙمر ومٝمق آظمره، ذم اًمتل اًمزي٤مدة

 اخلٓم٤ميب ىم٤مل واحلدي٨مش. 7157» سمرىمؿ ُم٣م وىمد. ش...ُمت٤مع ًمٚمرضمؾ و٤مع إذا»

 اعمٖمّمقب ُم٤مًمف وضمد إذا وٟمحقه٤م اًمٖمّمقب ذم هذا» :ش5/785ش»اعمٕم٤ممل»ذم

 اح٠مظمقذ ويرضمع ُمٜمف، ُم٤مًمف قملم وي٠مظمذ ومٞمف، خي٤مصٛمف أن ًمف يم٤من رضمؾ، قمٜمد واعمنوق

 .شإي٤مه سم٤مقمف ُمـ قمغم ُمٜمف

 .(83/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 صحقح ذط: ادبقع دم صػي اصساط

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

/  78ش»اًمٗمت٤موى»ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل .ضمدا وٕمٞمػ .شوذط سمٞمع قمـ هنك»

 ومٞمٝم٤م وىم٤مل ُمٜم٘مٓمٕم٦م، طمٙم٤مي٦م ذم يروى وإٟمام اعمًٚمٛملم يمت٥م ُمـ رء ذم ًمٞمس سم٤مـمؾ طمدي٨م ش13

 ؾمٚمٛم٦م أيب واسمـ طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ طمٙم٤مي٦م ذم يروى:  ش351/  3» وذم ،ش735/  59» أجْم٤م

 وىمد احلدي٨م، دواوـي ُمـ رء ذم يقضمد وٓ اًمٗم٘مف، ذم اعمّمٜمٗملم ُمـ مج٤مقم٦م ذيمره وذيؽ،

طم٤مدي٨م وأن يٕمرف، ٓ أنف ذيمروا اًمٕمٚمامء، ُمـ وهمػمه أمحد أنٙمره  وأمجع شمٕم٤مروف، اًمّمحٞمح٦م ٕا

 يمقن يم٤مؿمؽماط وٟمحقه اعمٌٞمع ذم صٗم٦م اؿمؽماط أن أقمٚمٛمف ظمالف همػم ُمـ اعمٕمروومقن اًمٕمٚمامء

٤م اًمٕمٌد رض ىمدر أو اًمثقب ـمقل اؿمؽماط أو ص٤مٟمٕم٤م، أو يم٤مشم  .صحٞمح ذط ذًمؽ، وٟمحق ٕا

 قمٚمقم»ذم احل٤ميمؿ أظمرضمف ُم٤م ومذيمر اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ذم اًمٓمٚم٦ٌم سمٕمض قمغم هذا أؿمٙمؾ وىمد ىمٚم٧م

 حمٛمد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًميير زاذان سمـ أجقب سمـ اهلل قمٌد قمـ ًمف سم٠مؾم٤مٟمٞمد ش758 صش »احلدي٨م

 أب٤م هب٤م ومقضمدت ُمٙم٦م، ىمدُم٧م :ىم٤مل ؾمٕمٞمد سـم اًمقارث قمٌد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمذهكم ؾمٚمٞمامن سمـ

 وذط سمٞمٕم٤م سم٤مع رضمؾ ذم شم٘مقل ُم٤م: وم٘مٚم٧م طمٜمٞمٗم٦م أب٤م وم٠ًمخ٧م ؿمؼمُم٦م واسـم ًمٞمغم، أيب واسمـ طمٜمٞمٗم٦م،

 ضم٤مئر، اًمٌٞمع: وم٘م٤مل وم٠ًمختف؟ ًمٞمغم، أيب اسـم أتٞم٧م صمؿ .سم٤مـمؾ واًمنمط سم٤مـمؾ اًمٌٞمع: ىم٤مل ذـم٤م؟

 واطمدة ُم٠ًمخ٦م ذم قمكم اظمتٚمٗمتؿ اًمٕمراق وم٘مٝم٤مء ُمـ صمالصم٦م اهلل ؾمٌح٤من ي٤م: وم٘مٚم٧م ضم٤مئز واًمنمط

 ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدصمٜمل ىم٤مٓ، ُم٤م أدري ُم٤م: وم٘م٤مل وم٠مظمؼمشمف، طمٜمٞمٗم٦م أب٤م وم٠متٞم٧م

ٞمع وذط، سمٞمع قمـ هنك ط اًمٜمٌل أن  وم٠مظمؼمشمف، ًمٞمغم، أيب اسمـ أتٞم٧م صمؿ .سم٤مـمؾ واًمنمط سم٤مـمؾ اًٌم

 اهلل رؾمقل أُمرين: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سـم هِم٤مم طمدصمٜمل ىم٤مٓ، ُم٤م أدري ُم٤م: وم٘م٤مل

ٞمع. وم٠مقمت٘مٝم٤م سمريرة أؿمؽمي أن ط  وم٠مظمؼمشمف، ؿمؼمُم٦م، اسمـ أتٞم٧م صمؿ. سم٤مـمؾ واًمنمط ضم٤مئز، اًٌم

 ُمـ سمٕم٧م: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ دصم٤مر سمـ حم٤مرب قمـ يمدام سمـ ُمًٕمر طمدصمٜمل ىم٤مٓ، ُم٤م أدري ُم٤م :وم٘م٤مل

ل ٞمع .اعمديٜم٦م إمم محالهن٤م زم وذط ٟم٤مىم٦م، ط اًمٌٜم  ذم إؿمٙم٤مل وٓ: أىمقل .ضم٤مئز واًمنمط ضم٤مئز اًٌم

ٜمد ٕن هذا، . ُمؽموك: ومٞمف اًمدارىمٓمٜمل ًم٘مقل اًمْمٕمػ، ؿمديد وهق زاذان، اسـم قمغم ُمداره اًًم

 .أقمرومف مل اًمذهكم، وؿمٞمخف

وؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ  ًمقصح صمؿش. 5557/  515/  7ش »ٕا

ٜمد  ذم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب طم٤مل ُمـ ُمٕمروف هق ح٤م طمديثف، يّمح مل طمٜمٞمٗم٦م، أيب إمم سمذًمؽ اًًم
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 طمجر اسمـ احل٤مومظ هذا طمديثف اؾمتٖمرب وًمذًمؽ ش155 ،531 ص» سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام احلدي٨م،

وؾمط»ذم أجْم٤م ًمٚمٓمؼماين وقمزاهش اًمًالم ؾمٌؾ سمنمطمف - 51/  3ش »اعمرام سمٚمقغ»ذم ش ٕا

 قمـ ؿمٕمٞم٥م سـم قمٛمرو قمـ ـمرق ُمـ حمٗمقظ وم٤محلدي٨م ذًمؽ، هلؿ وطمؼ أجْم٤م اًمٜمقوي واؾمتٖمرسمف

ـ، أصح٤مب أظمرضمف .ش....سمٞمع ذم ذـملم قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :سمٚمٗمظ ضمده قمـ أبٞمف ٜم  اًًم

 أبق وهؿ احلدي٨م، أصؾ هق ومٝمذاش. 7315ش»اإلرواء»ذم خمرج وهق وهمػمهؿ، واًمٓمح٤موي،

 .أقمٚمؿ واهلل قمٜمف، حمٗمقفم٤م يم٤من إن روايتف ذم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م

 .(715-713/ 7) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إضالؿف ظذ فقس «ٕبقؽ وموفؽ أكً» حديٌ

 [ :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ـْ  َُّي٥َُم ﴿  ًمٙمؿ اهلل ه٦ٌم أوٓديمؿ إن» َ
ِ
َـ َوَُّي٥َُم  إَِٟم٤مصًم٤م َيَِم٤مء عم

ِ
يُمقر َيَِم٤مء عم  ومٝمؿ ،﴾اًمذُّ

 .شإًمٞمٝم٤م اطمتجتؿ إذا ًمٙمؿ وأُمقاهلؿ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 احلدي٨م أن يٌلم أنف وهل همػمه، ذم دمده٤م ٓ ىمد ه٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة احلدي٨م ذم

 إب أن سمحٞم٨م إـمالىمف، قمغم ًمٞمس ش838 اإلرواء» شٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» : اعمِمٝمقر

 .إًمٞمف سمح٤مضم٦م هق ُم٤م ي٠مظمذ وإٟمام يمال، يِم٤مء، ُم٤م اسمٜمف ُم٤مل ُمـ ي٠مظمذ

 .(738-737/ 7/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وجدهو ظـفو بحٌ ودو معغ بسعر افسؾعي فف شقجؾى أكف ادشسي أخز

ـف يلخذ ؾفؾ أرخص بسعر رخص؟ أم ظؾقف ادتػؼ افسعر م  ٕا

 زم وىم٤مل ومٚمقؾًم٤م أقمٓم٤مين اعمٜم٤مزل أصح٤مب أطمد: يٕمٜمل ًمٚمتج٤مرة، سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ومذه٧ٌم 751 سمـ أضمٌٝمقًمؽ أن٤م ًمف وم٘مٚم٧م ىمرؿم٤ًم، 791 سمـ اعمؽم يِمؽمي يم٤من سمالط، اؿمؽمِ 
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 قمغم اعمٜمزل ص٤مطم٥م وطم٤مؾم٧ٌم 751 سمـ ُمٜمف ضم٧ٌم واطمد قمروم٧م يٕمٜمل 751 سمـ ومقضمدشمف

 جيقز؟ ٓ أو جيقز هذا هؾ ،751

ٚمؽ اًمذي اًمرضمؾ أقمٚمٛم٧م أن٧م جيقز، وٓ جيقز جيقز، وٓ جيقز :اًمِمٞمخ  َويمَّ

ء  ؟751 سمـ قمٚمٞمؽ وأطمًٌٝم٤م 751 سمـ اؿمؽمي٧م أن٤م أنف سم٤مًمنما

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 .751 سمـ ًمف وسم٤مقمف ٟمٗمًف ذم 751 سمـ  اؿمؽماه٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ُّيديؽ اهلل جيقز، ٓ اًمذي هذا هق :اًمِمٞمخ

  (11:  58: 38/ 559/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افبوئع ؾقاؾؼ فؾبوئع يعقدهو أن فف بدا ثؿ بضوظي اصسى رجؾ

 بف بوع افذي افسعر مـ أرخص بسعر يشسهيو أن ظذ

 وذم واومؽمىم٤م، اًمٌٞمع ومتؿ ديٜم٤مر، صمالصملم سم٘مٞمٛم٦م شم٤مضمر ُمـ سمْم٤مقم٦م اؿمؽمى :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م أنف أو هل٤م، سمح٤مضم٦م ًمٞمس أنف رأى ىمد ٕنف اًمٌْم٤مقم٦م: ًمػمد اعمِمؽمي قم٤مد اًمث٤مين اًمٞمقم

 قمنم سمخّمؿ سمنمط وًمٙمـ ًمؽ، سمرده٤م أن٤م ًمف ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، اؿمؽمط اًمت٤مضمر ومٝمذا يريده٤م،

 هذا؟ طمٙمؿ ومام دٟم٤مٟمػم،

 .ُمٜمف اؿمؽمى سمٛمٕمٜمك قمٚمٞمف، اؿمؽمط :اًمِمٞمخ

 ...ُمٜمف اؿمؽمي٧م أن٤م يٕمٜمل ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف؟ اؿمؽمى وهمٓم٤مه٤م، يمٚمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 سمِمؽمُّيؿ ًمف ىم٤مل ديٜم٤مر، سمخٛمًلم ؿم٤مرُّيؿ يم٤من ُمث٤مًٓ، ًمؽ أضب أن٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ديٜم٤مر سم٠مرسمٕملم ُمٜمؽ
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 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

ء، سمٞمع هذا :اًمِمٞمخ  .جيقز ـمٌٕم٤مً  وذا

 هٜم٤م؟ شمرضمٞمع يمٚمٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 وأظمذ واًم٘مٌقل اإلجي٤مب طمّمؾ ضمدًا، واوح ؾم١ماًمؽ يم٤من أن٧م :اًمِمٞمخ

 قمٜمدٟم٤م وذم ومتقى، قمٜمدٟم٤م ذم هٜم٤م ٟمدم، وسمٕمديـ وراح اًمٕمٛمؾ، أظمذ واًمرضمؾ اًمٌْم٤مقم٦م،

 أىم٤مل قمثرشمف، ٟم٤مدُم٤مً  أىم٤مل ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمت٘مقى ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م اًمٗمتقى شم٘مقى،

 ش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمثرشمف اهلل

. وأب٘مك ظمػم اهلل قمٜمدك وُم٤م شمٌٕمؽ، ديٜم٤مر اخلٛمًلم هذه شمٗمْمؾ: ًمف ي٘مقل اًمت٘مقى

 .اًمت٘مقى هذه

 ُمٜمؽ سمِمؽمي أن٤م سمؽميد..آظمره وإمم وسمرو٤مك سمٕمتؽ أن٤م أظمل ي٤م: ًمف سمٞم٘مقل ًمٙمـ 

 .سم٠مرسمٕملم ُمٜمؽ سمِمؽمُّي٤م سمخٛمًلم، ًمؽ سمٕمتٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م، هذه

ء سمٞمع ص٤مر   دام ُم٤م إىم٤مًمتف، إومْمؾ ًمٙمـ ضم٤مئز، ُم٤مٟمع، هٜم٤مك ًمٞمس ضمديد ُمـ وذا

 . ومرض ًمٞمس ًمٙمٜمف ٟمدُم٤من، هق

 (11:  51: 55/ 557/ واًمٜمقر اهلدى)

 شعرهو مـ بلؿؾ كؼًدا افشقؽوت بقع

ء اًمٌٞمع ُمٕم٤مُمالت ذم ؾم١مال: اًم١ًمال  أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٌٞمع إج٤مم، هذه ذم ؿمٞمخ، ي٤م واًمنما

 هذا ُم٘م٤مسمؾ شمٕمرف ـمقيؾ، إضمؾ هذا يٙمقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  ُمًٛمك، أضمؾ إمم اًمٌٞمع يٙمقن

 إذا ٟم٘مدي٦م، أؿمٞم٤مء إمم سمح٤مضم٦م يٙمقن فمروف اإلٟم٤ًمن  قمغم متر ؿمٞمٙم٤مت، ٟم٠مظمذ اًمٌمء

 ُم٘م٤مسمؾ ىمٞمٛمتف خيٗمض أن اًمِمٞمؽ أقمٓم٤مه اًمذي قمغم وقمرض اًمِمٞمؽ، هذا ص٤مطم٥م ضم٤مء

 .اًمٕمٙمس أو ٟم٘مدًا، ي٠مظمذ أن
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 إمم سمح٤مضم٦م اًمِمٞمؽ ُمٕمف اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا أن اًمِمٞمؽ، أقمٓمك اًمذي أطمس إذا 

 ُمٜمٝمؿ زم واظمّمؿ ُمٕمؽ، اًمتل اًمِمٞمٙم٤مت أقمٓمٜمل أنف اًمِمٞمؽ، قمغم وؾم٤موُمف ومٚمقس،

 .احل٤مًمتلم سملم ومرق هٜم٤مك هؾ يمذا،

 صمالث قمٜمدٟم٤م ص٤مر أن اًمِمٞمؽ، ص٤مطم٥م همػم آظمر إٟم٤ًمن إمم اًمِمٞمؽ سمٞمع وإذا 

 : طم٤مٓت

 .اًمِمٞمؽ أقمٓم٤مين اًمذي قمغم قمروتف اًمِمٞمؽ، أُمٚمؽ اًمذي أن٤م: إوػ احلوفي

 ُم٘م٤مسمؾ اح٤مل ُمـ اعمٌٚمغ قمكمَّ  قمرض اًمذي هق اًمِمٞمؽ ينأقمٓم٤م اًمذي: افثوكقي احلوفي 

 .اًمِمٞمؽ

 .اًمِمٞمؽ أؿمؽمي أن٤م: ىم٤مل سم٤مًمِمٞمؽ، ًمف صٚم٦م ٓ آظمر إٟم٤ًمًٟم٤م أن هل: افثوفثي احلوفي 

 اًمثالصم٦م اًمّمقر: يٕمٜمل ىمٞمٛمتف، ُمـ سم٠من٘مص طم٤مل يمؾ ذم ىمٞمٛمتف، ُمـ سم٠من٘مص :اًمِمٞمخ

 .اًمِمٞمؽ ىمٞمٛم٦م ُمـ أن٘مص هق أنف ومٞمٝم٤م اًمٕمٚم٦م

٤ٌَمع أن جيقز ٓ رسم٤م، هذا ٕن إـمالىم٤ًم: جيقز ٓ هذا ـمٌٕم٤ًم،   ىمٞمٛمتف اًمذي اًمًٜمد ُي

ء هذا ٕن ُمثاًل: سمتًٕمامئ٦م أخػ  .اًمرسم٤م قملم هق وهذا ىمٞمٛمتف، ُمـ سم٠مىمؾ اًمٜم٘مد ذا

 طم٘مف قمـ يتٜم٤مزل أنف اًمِمٞمؽ ح٤مًمؽ: أي احلؼ، ًمّم٤مطم٥م جيقز جيقز، اًمذي وًمٙمـ 

 سمٓمريؼ أُم٤م جيقز، هذا إًمػ سمدل شمًٕمامئ٦م ُمٜمف ي٠مظمذ ُمثالً  أخػ ُمٜمف ومػميد اعمديـ قمٜمد

ء اًمٌٞمع  .جيقز ٓ ومٝمذا سم٠مىمؾ واًمنما

 ٟم٘مقد، إمم سمح٤مضم٦م أين ؿمٕمر: يٕمٜمل قمرض، اًمذي هق اعمديـ يم٤من إذا :اًم٤ًمئؾ

 إومم؟ احل٤مًم٦م يِمٌف هذا هؾ اًمِمٞمؽ، قمغم وؾم٤موُمٜمل

 .اًمذي هق اعمديـ :اًمِمٞمخ

 .اًمِمٞمؽ قمغم ؾم٤موُمٜمل اًمذي هق :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف، ُم٤م يٗمل أن يًتٓمٞمع ٓ هق أم ُم٤ًموُم٦مً  ؾم٤موُمؽ اًمذي هق ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال ُم٤ًموُم٦مً  يم٤من وم٢من
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 .أضمؾ إمم اًمِمٞمؽ ًمٙمـ يًتٓمٞمع هق :اًم٤ًمئؾ

 ومٚمف خيٗمض اًمدائـ ومػُميد اًمقوم٤مء، يًتٓمٞمع ٓ هق يم٤من إذا أضمٌتؽ، أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ

 جيقز، ٓ ومٝمذا سم٤مٕىمؾ إيمثر يِمؽمي: يٕمٜمل ويت٤مضمر ي٤ًموُمف ي٠ميت يم٤من إذا أُم٤م 

 .واطمدة يمٚمٝم٤م اًمّمقر

 اعمديـ؟ همػم أو اعمديـ يم٤من ؾمقاء: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

ء اًم٘مّمد دام ُم٤م واطمدة، يمٚمٝم٤م :اًمِمٞمخ  .سم٤مٕىمؾ إيمثر ذا

 سم٤مًٕمػ، سم٤مًمقوم٤مء ذرقم٤مً  و٤مق أو ُمثالً  قمجز إذا سمف، ظم٤مص٦م قمالىم٦م ًمف اعمديـ أُم٤م 

 ومٝمذا اًمتًٕم٦م، زم ووِف  ُم٤مئ٦م قمـ ًمؽ أتٜم٤مزل أن٤م أظمل ي٤م: ًمف وىم٤مل احلؼ ص٤مطم٥م ومج٤مء

 .جيقز ومال ودم٤مرةً  ُمراسمح٦مً  أُم٤م جيقز،

 (11:  73:  59/ 517/واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼؾدة ادورـوت ذاء جيقز هؾ

 وٟمٗمس يٕمٜمل ُم٘مٚمدة، وسمْم٤مقم٦م أصٚمٞمف سمْم٤مقم٦م هٜم٤مك يمذًمؽ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 إصٚمٞم٦م، سم٤مًمٌْم٤مقم٦م ُمقضمقدة اعمقاصٗم٤مت ٟمٗمس اعم٘مٚمدة اًمٌْم٤مقم٦م ذم شم٘مري٤ٌمً  اعمقاصٗم٤مت

ء جيقز ومٝمؾ  اعم٘مٚمدة؟ اًمٌْم٤مقم٦م هذه ذا

 أصٚمٞم٦م؟ أهن٤م قمغم :اًمِمٞمخ

ٌَلِم  أو أصٚمٞم٦م، أهن٤م قمغم :ُمداظمٚم٦م ٌَلِم  ٟمٗمًف، هق ُي  أصٚمٞم٦م، ًمٞم٧ًم هذه أن ًمٚمٜم٤مس ُي

 جيقز؟ ٓ أم جيقز هؾ اًمٓمري٘م٦م هبذه

 ؾُم١مًمؽ؟ ُم٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ذم وسمٞمٕمٝم٤م وشم٘مٚمٞمده٤م اح٤مريم٦م أظمذ:  سم٤مًمتحديد هٜم٤م اًم١ًمال.. قمٚمامً  :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم هذا ضم٤مئز هؾ اًمًقق،
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 .ؾم١مآً  ؾم١مآً  اؾم٠مل ُُمَِمّقه٤ًم، ص٤مر أظمل ؾم١ماًمؽ :اًمِمٞمخ

 .إول اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 .ؾم١مال أول :اًمِمٞمخ

  إصٚمٞم٦م؟ اًمٌْم٤مقم٦م ُمثؾ اًمًقق ذم وسمٞمٕمٝم٤م إصٚمٞم٦م اًمٌْم٤مقم٦م شم٘مٚمٞمد هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .شمزوير ومٞمف همش، ومٞمف رء يمؾ :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

ء :ُمداظمٚم٦م  ًمٚمٜم٤مس؟ وسمٞمٕمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م هذه ذا

 .يمذًمؽ آه :اًمِمٞمخ

رة أهن٤م سَملمَّ  إذا :ُمداظمٚم٦م   جيقز؟ ُُمَ٘مٚمَّدة أو ُُمَزوَّ

 .ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م سملم إذا :اًمِمٞمخ

 .ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمِمٞمٓم٤من يٓمرد اًمٌٞم٤من. ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 واًمٕمدوان؟ اإلصمؿ قمغم إقم٤مٟم٦م هذا ذم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هق؟ أجش :اًمِمٞمخ

رة ًمٌْم٤مقم٦م يٕمٜمل شمروي٩م :ُمداظمٚم٦م  .ُُمَزوَّ

 ..اًمٜمقع ُمـ هل أن ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م ٓ، :اًمِمٞمخ
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: يٕمٜمل هذه: هلؿ وىم٤مل ًمٚمٜم٤مس، وسم٤مقمٝم٤م اؿمؽماه٤م هق ُم٘مٚمدة،. ٟمٕمؿ ُم٘مٚمد :ُمداظمٚم٦م

 صٜم٤مقم٦م ُمثالً  أصكم ُمٜمف ومٞمف .إصٚمٞم٦م اًمٌْم٤مقم٦م ُمثؾ إصٚمٞم٦م وًمٞم٧ًم ُم٘مٚمدة سمْم٤مقم٦م

 ًمٙمـ ٟمٕمؿ، أي أرظمص، سمثٛمـ أرظمص وي٤ٌمع يمقري٦م، صٜم٤مقم٦م ُمقضمقد ُمٜمف وومٞمف أخامٟمٞم٦م،

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اح٤مريم٦م حيٛمؾ ًمٙمـ إصكم، ُمش هذه ًمف ىم٤مل

 .ٟم٘مٓم٦م أومٝمؿ سمس قمٚمٞمش، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمنوىم٦م؟: يٕمٜمل ُم٘مٚمدة هذه شمٕمتؼم هؾ :اًمِمٞمخ

 اح٤مريم٦م؟ ُمنوىم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕم٤معمل؟ اًمٕمرف ذم :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ اح٤مريم٦م، :ُمداظمٚم٦م

 .ُمنوىم٦م :اًمِمٞمخ

 شمًٛمح ٓ. ٟمٕمؿ أي. ٟمٕمؿ سم٤مًمت٘مٚمٞمد، شمًٛمح ٓ إصٚمٞم٦م اًمنميم٦م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .هبذا

 .قمٜمف أؾم٠مل أن٤م اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 .سمذًمؽ شمًٛمح ٓ. ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 أصٚمٝم٤م ويٙمقن ذًمؽ، وٟمحق ؾمٞم٤مرات ُمثالً  سمنميم٤مت أؾمٛمع ومٞمف ٕنف :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ ًمٞم٧ًم هذه أُم٤م ؾم٤مسمؼ، سم٤مشمٗم٤مق أُمريٙمٞم٦م سمٕمديـ شمّمػم ي٤مسم٤مٟمٞم٦م

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . اعمٜمٙمر قمغم شمٕم٤مون أنف ذم داظمٚم٦م اجلقاب، ٟمٗمس هذه ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 .جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

  (11:  51: 37/   355/  واًمٜمقر اهلدى)

 مقزوكي حقي افشوه بقع

ء وهل ،فم٤مهرة قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك:  اًم١ًمال  شمقزن يٕمٜمل طمٞم٦م، وهل ُمقزوٟم٦م اًمِم٤مة ذا

 ؟...سمّمقومٝم٤م هٙمذا

 ُمثاًل؟  :اًمِمٞمخ

 هل وإٟمام حلاًم، ًمٞمس يٕمٜمل هٙمذا، وشم٤ٌمع اعمٞمزان ذم ومتقوع ،اًمِم٤مة ٟم٠مظمذ: اًم١ًمال

 .طمٞم٦م ؿم٤مة

 .ومٝمٛمتؽ  :اًمِمٞمخ

 ٕن اًمٞمدوي: اًمقزن ُمـ ظمػم ومٝمذا ًمٚمٖمش دّمُّ ٘مَ شمَ  هٜم٤مك يٙمـ مل إذا أقمت٘مده اًمذي 

 ومٝمذا يرومٕمقن، يِمؽموا أن يريدون قمٜمدُم٤م أهنؿ ُمًٙمقٟم٦م، وإرض اجلزاريـ سمٕمض

 ُمـ ضم٤مئز ومٝمذا ضم٤مئز ذاك يم٤من وم٢مذا أدق، أنف ؿمؽ سمال سم٤مًمقزن واًمت٘مدير وشم٘مدير، ختٛملم

 .اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمؽمسمٞم٦م إٓ ُمٜمف ًمٚمخالص ؾمٌٞمؾ ومال اًمٖمش أُم٤م أومم، سم٤مب

 (11: 75: 51/ 153/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسؾؿ ؽر مـ افؼاء حؽؿ

ء جيقز هؾ ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م  ؟اعمًٚمؿ همػم ُمـ اًمنما

 .ذقم٤مً  جيقز ىؽَمَ ِْم اعمُ  يم٤من إذا جيقز :اًمِمٞمخ

 (11:  35:  51/ 115/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ؾبوظف ؽـؿف مع صغرا تقسو وجد

٤م وضمدت: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م ًً  سمٛمئتل سمٕمتف يمؼم وح٤م همٜمٛمل، ُمع اًمّمٖمػم اًمٖمٜمؿ ُمـ شمٞم

 ويمٜم٧م: ي٘مقل ري٤مل سمٛمئتل وسم٤مقمف اًمتٞمس رسمك سمٕمدُم٤م ذًمؽ؟ جيقز هؾ ؾمٕمقدي، ري٤مل

 .ص٤مطمٌف قمـ: يٕمٜمل قمٜمف، يٌح٨م أطمًدا سمٕمث٧م

 ص٤مطمٌف سمٕمد ومٞمام ًمف شمٌلم إن ًمٙمـ ُمريًئ٤م، هٜمٞمًئ٤م اًمتٞمس هذا صمٛمـ ي٠ميمؾ هق :اًمِمٞمخ

 .يروٞمف أن ومٕمٚمٞمف

 (11:51:57/ (5) راسمغ ومت٤موى)

 شعرهو زاد ثؿ ؿديؿ بسعر بضوظي اّدخر دـ افزيودة

ظَمر ًمت٤مضمر حيؼ هؾ :ُمداظمٚم٦م  طم٤مًم٦م ذم ؾمٕمره٤م يزيد أن ىمديؿ، سمًٕمر سمْم٤مقم٦م ادَّ

 .أومتقٟم٤م ظمػماً، اهلل ضمزايمؿ إؾمٕم٤مر؟ ارشمٗم٤مع

 .هٙمذا إٓ شمٙمقن ٓ اًمتج٤مرة ٕن جيقز: ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 ىمٚم٦م سم٥ًٌم إؾمٕم٤مر شمرشمٗمع طمٞمٜمام آّدظم٤مر هذا ُمثؾ سملم ُٟمَٗمِرق أن جي٥م وًمٙمـ 

 ذم ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل آطمتٙم٤مر، وسملم هذا سملم ُٟمَٗمِرق أن وجي٥م اًمٌْم٤مئع،

 همػم ظم٤مـمئ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم! اٟمتٌٝمقا ش ظم٤مـمئ ومٝمق اطمتٙمر ُمـ: »آطمتٙم٤مر حتريؿ

 يم٤من إن ظمٓمئف قمغم اإلٟم٤ًمن ي١ماظمذ ومال اعمخٓمئ أُم٤م ُمذٟم٥م، يٕمٜمل اخل٤مـمئ خمٓمئ،

 .ُمٜمف سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف صدر

 اعم١ماظمذة يًتحؼ أي ُمذٟم٥م،: أيش ظم٤مـمئ ومٝمق اطمتٙمر ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ واًمٕم٘مقسم٦م

م آطمتٙم٤مر هذا سملم ُٟمَٛمّٞمز طمتك آطمتٙم٤مر: هق ومام   اًمذي اًمت٤مضمر هذا وسملم اعمَُحرَّ

 ٟمٔم٤مم وهذا إؾمقاق، ذم اًمٌْم٤مقم٦م يمثرة زُمـ اًمرظمص، زُمـ ذم اًمٌْم٤مقم٦م اؿمؽمى

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس صمٛمٜمٝم٤م ىمّؾ  يمٚمام قمروٝم٤م يمثر يمٚمام اًمٌْم٤مقم٦م أن: آىمتّم٤مد ذم ـمٌٞمٕمل
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 وىم٧م ذم سمْم٤مقم٦م ويِمؽمي اًمٗمرص، يتتٌع اًمذي هق اخِلِري٧م، اح٤مهر وم٤مًمت٤مضمر

ظمص  .ومٞمف رء ٓ هذا اًمٌْم٤مقم٦م، هذه ؾمٕمر ارشمٗم٤مع يقم إمم ويدظمره٤م اًمرُّ

 اعمٙم٤من، هذا وُمـ اعمٙم٤من هذا ُمـ وجيٛمع اًمًقق إمم يٜمزل أن ومٝمق آطمتٙم٤مر أُم٤م 

ظمر اعمٙم٤من، هذا ُمـ  ويٗمروف اًمًٕمر ذم يتحٙمؿ أنف سمحٞم٨م قمٜمده، اًمٌْم٤مقم٦م هذه وَيدَّ

 قمٜمد اًمث٤مين، قمٜمد ضم٤مره، قمٜمد يروح أنف طمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن هذا ومٞمْمٓمر وسم٤مئع، ؿم٤مرٍ  يمؾ قمغم

 اعمحرم، ارشمٙم٤مب ذم ظمري٧م هذا ٕن ح٤مذا؟ سمْم٤مقم٦م، جيد ٓ آظمره إمم اًمراسمع اًمث٤مًم٨م

 صمؿ خمزٟمف، ذم واظمتزهن٤م أنٗمًٝمؿ اًمتج٤مر ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م اؿمؽمى هذا إول، ظمالف هذا

ؿ اًمًٕمر رومع  شم٤مضمراً  إٓ ومٚمٞمس إول أُم٤م ظم٤مـمئ، حمتٙمر ومٝمذا اًمٜم٤مس، رىم٤مب ذم وشَمـَحٙمَّ

 .ىمٚمٜم٤م يمام

 (11:  51: 71/ 315/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مبؾغ أخذ مؼوبؾ ادقاضـغ فغر جتوري شجؾ اشتخراج حؽؿ

 ادول مـ

 دم٤مري٦م، ُمّمٚمح٦م قمغم رظمّم٦م دم٤مري ؾمجؾ يًتخرج ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ذم :ُمداظمٚم٦م

ِٚمٛمف اًمؽمظمٞمص ومٝمذا ًَ  ...يٕمٜمل ىمد: يٕمٜمل ٕضمٜمٌل، ُي

 .قمٚمٞمٝم٤م وي٠مظمذ :اًمِمٞمخ

ًدا ُمٌٚمًٖم٤م قمٚمٞمف ومٞم٠مظمذ :ُمداظمٚم٦م  ذًمؽ؟ جيقز هؾ صم٤مسمًت٤م، ُُمـَحدَّ

 أجش ضمزي٦م، ُمٜمف شم٠مظمذ أن قمـ ومْمالً  أضمٜمٌٞم٤ًم، شمًٛمٞمف أن ًمؽ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 رأجؽ؟

 .أيمثر أؾمتقوح واهلل :ُمداظمٚم٦م

 هؿ قمٜمٝمؿ، اٟمٗمٙم٧م إلؾمالُمٞم٦م ا اًمراسمٓم٦م أن اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم ُمّم٤مئ٥م ُمـ :اًمِمٞمخ

: سمدًمٞمؾ يمذًمؽ، ًمٞمًقا ش اًمقاطمد اجلًد يمٛمثؾ» اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ًمٞمًقا 

 .آؾمتٕمامري٦م اًمدوًم٦م ومروتٝم٤م اًمتل اًمت٘مًٞمامت هذه
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 اًمت٘مًٞمؿ هذا ُمع ىمًٛمقا  وأجْم٤مً  سمؾ احلدود، شم٘مًٞمؿ قمٜمد اًمت٘مًٞمؿ هذا ي٘مػ مل صمؿ 

 قمغم واًمدًٓم٦م وم٘مس، ذًمؽ وقمغم ُمثٚمٝم٤م، آظمر ًمٌٚمد ًمٞمس طم٘مقىم٤مً  ًمٌٚمد ومجٕمٚمقا  احل٘مقق،

 ُمـ يمؾ اًمٙمٚمٛم٦م هذه أن اجلٛمٞمع قمغم خيٗمك وٓ إضمٜمٌل، يمٚمٛم٦م اؾمتٕمٛمٚمقا  اًمتٗم٤موت هذا

ً، أو ُمًٚمامً  يمقٟمف قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض دوًم٦م، أرض دظمؾ  واعمًٚمٛمقن أضمٜمٌل، ومٝمق يم٤مومرا

 إرض ذم وم٘مط وـمٜمف ًمٞمس اعمًٚمؿ أن دروؾمٝمؿ، وذم حم٤مضاهتؿ ذم يتٗم٤مظمرون دائامً 

 ذقمل يمالم هذا وـمٜمف، إؾمالُمٞم٦م أرض يمؾ وإٟمام، ومٞمٝم٤م قم٤مش أو ومٞمٝم٤م وًمد اًمتل

 .مت٤مُم٤مً  وده هق اًمقاىمع سمؾ واىمٕمل، هق ُم٤م ًمٙمـ صحٞمح،

 ًمف اًمًٕمقدي ُمثالً  أن إؾمئٚم٦م شمٚمؽ ُمثؾ شم٠ميت ًمٚمنمع، اعمخ٤مًمػ اًمقاىمع هذا ومٕمغم 

 اعمًٚمؿ اًمتٕمٌػم ًمٜمٗمس أُم٤م:ٟمرضمع يمٚمٝم٤م، احل٘مقق وًمف دوًمتف، ذم سمٚمده ذم يٕمٛمؾ أن

 اًمٙم٤مومريـ، يٕم٤مُمٚمقن يمام اعمًٚمٛملم يٕم٤مُمٚمقن ٕهنؿ ح٤مذا؟ احل٘مقق، شمٚمؽ ومٚمف إضمٜمٌل

 إمم أردين ؾمقري سملم إُم٤مرايت سملم ُمٍمي سملم ؾمٕمقدي سملم ُيَٗمِرق ٓ إلؾمالم ا سمٞمٜمام

 أرو٤مً  أطمٞم٤م ومٛمـ اهلل، سمالد اًمٌالد و اهلل، أرض إرض واطمد، طمؼ هلؿ يمٚمٝمؿ آظمره،

شم٤مً  شم٤مً  أرض حيٞمل أن ًمًقري جيقز هؾ احلدي٨م، هذا شمٕمرف أن٧م ًمف، ومٝمل ُمقا  ذم ُمقا

 .جيقز ٓ سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس جيقز، ٓ اًمًٕمقدي٦م؟

 أن اعمًٚمٛملم قمغم اعمٗمروض ُمـ يم٤من اًمتل اًمقصم٘مك اًمٕمروة اٟمٗمّم٤مم مجٚم٦م ُمـ هذا 

 .هب٤م ُمتٛمًٙملم يٙمقٟمقا 

سمٜم٤م ٟمحـ: هلذا   يٕمٓمٞمف اعمقاـمـ هذا ُمـ اًمتٍمف طمؼ، اًمٌٞمع هذا ُمثؾ جيقز ٓ ضمقا

 إذا: ٟم٘مقل ٟمزال وٓ يمٜم٤م واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ ُم٤مًٓ، قمٚمٞمف وي٠مظمذ أضمٜمٌل، يًٛمٞمف ًمقاطمد

 أُم٤م اًمٗم٤مرق، هذا جيقز هذا ومٛم٘م٤مسمؾ ُم٤مدي٦م، ُم١ًموًمٞم٦م ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من

 .جيقز ٓ ومٝمذا يٗمٕمٚمقن يمام ومٞمٝم٤م اعمت٤مضمرة

 اؾمتخرج اًمذي اًمرضمؾ هذا أن هذه، اعم١ًموًمٞم٦م ٟمقع شمٙمقن ىمد ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 خيرضمف أن ُمثالً  ُم١ًمول: يٕمٜمل اؾمتقومده، اًمذي هذا قمـ ُم١ًموًٓ  يٙمقن اًمؽمظمٞمص

 خم٤مًمٗم٤مت قمٚمٞمف طمّمٚم٧م إذا يٕم٤مجلف، أن ُمرض إذا أنف ُمًئقل اًمٌٚمد، ُمـ يًٗمره يٕمٜمل

 اعمٌٚمغ؟ هذا ي٠مظمذ أن ًمف جيقز هذه ُم٘م٤مسمؾ: يٕمٜمل يتحٛمؾ، اًمذي هق



 333 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صقر وُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 إن وسمٕمديـ واطمدة، هذه قمٛمٚمٞم٦م، أو ؿمٙمٚمٞم٦م هذه هؾ سمس ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .اًم٘م٤مٟمقن هذا شُمَ٘مٜمِـ أن ًمٚمدوًم٦م جيقز ومال ي٠مظمذ، ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مزت

 ىمٜمـ؟ ىمد هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .أن ُم٘مٜمـ يٕمٜمل هق :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أُمريـ، قمـ أضم٧ٌم ًمؽ ىمٚم٧م قم٤مرف، أن٤م :اًمِمٞمخ

  (11:  58:  19/ 359/واًمٜمقر اهلدى) 

 !(اإلشالمقي آصساـقي) افبعض شامه مو حقل

 طم٘مٞم٘م٦م ًمف آؾمؿ أن يمٞمػ واٟمٔمروا سم٤مهلل، قمٞم٤مذاً  اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 أطمٙم٤مُم٤مً  هٜم٤مك دمد اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مً  يمت٤مسم٤مً  شم٘مرأ  طمٞمٜمام ومٕمالً  شم٠مثػم، وًمف

 ُم٤م طمدود ذم صمؿ اًمِمٞمققمٞم٦م، اًمٖمرسمٞم٦م إومٙم٤مر سمٌٕمض اًمٙم٤مشم٥م شم٠مثر وإٟمام إؾمالُمٞم٦م، همػم

 .ضم٤مئز احلٙمؿ هذا أن: ىم٤مل -شمٕمٌػماً  أصح هذا وًمٕمؾ- يٕمٚمؿ ٓ ُم٤م أو اًمنمع ُمـ يٕمٚمؿ

 وُمّم٤مدرة اًمْمخٛم٦م إُمقال رؤوس ُمّم٤مدرة: آؿمؽمايمٞم٦م ٟمٔم٤مم ُمـ: ُمثالً 

 اًمٌؽمول هذا سمؽموًٓ، ًمف اهلل وم٠منٌع سمئراً، ٟمْمح أروف ذم رضمؾ: ُمثالً  اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ

ٌَٜمّك ًمٕمٚمف ىمرار هذا ح٤مذا؟ اًمدوًم٦م، متٚمٙمف  ذم وُُمَ٘مّرر اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدول ُمـ يمثػم ذم ُُمَت

 صم٧ٌم سمتجرسمتٝمؿ، اًمٙمٗم٤مر ٕن ح٤مذا؟ إطمزاب، وسمٕمض اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م يمت٤مب

 أومراد ُمـ ومرد ذم اًمدوملم اًمٙمٜمز هذا ُمثؾ يٙمقن أن اًمِمٕم٥م، عمّمٚمح٦م جيقز ٓ أنف ًمدُّيؿ

 .اًمِمٕم٥م

 اًمنمع؟ ذم أصؾ ًمف هذا هؾ ًمٚمدوًم٦م، ُمٚمٙم٤مً  يٙمقن أن جي٥م هذا: إذاً  

٤ٌَمر، اًمٕمجامء: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًم٘مد يٜم٤مىمْمف، اًمنمع ذم أصؾ ًمف ٤ٌَمر، واًمٌئر ضُم  ضُم

٤ٌَمر، واعمٕمدن  ش.اخلُُٛمس اًمِريم٤مز وذم ضُم
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 إؾمػ ُمع- أؿمٕمر ٕين ذطمف: ذم أدظمؾ أن ُأريد وٓ: احلدي٨م ُمـ اًمِم٤مهد 

 ُمٜمف ٟمٌع ُمـ سمٚم٤ًمن أزقمؿ ومٞمام سمف وأنٓمؼ أرويف، أن٤م احلدي٨م أن -شم١ماظمذوين وٓ

 احلدي٨م، هذا يٗمٝمٛمقن يٙم٤مدون ٓ اًمٕمرب وًمٙمـ ،ط اهلل رؾمقل وهق أٓ احلدي٨م

 ٓش اخلُُٛمس اًمِريم٤مز وذم ضُم٤ٌمر، واعمٕمدن ضُم٤ٌمر، واًمٌئر ضُم٤ٌمر، اًمٕمجامء: »اعمٕمٜمك هق ُم٤م

 حم٤مضة يًتحؼ احلدي٨م وهذا ضمدًا، اًمٌح٨م ؾمٞمٓمقل ٕنف هذا: ذم أظمقض أن أريد

٤ٌَمر واعمٕمدن: »ىمقًمف وهل وم٘مرة ُمٜمف آظمذ أن ُأريد وإٟمام وأيمثر، ؾم٤مقم٦م  ُمٕمٜمك ُم٤مش ضُم

قٟمف اًمذي اًمٕمٍمي، سم٤مًمتٕمٌػم أن اعمٕمدن؟ ٛمُّ ًَ  طمٗمرة يمذًمؽ؟ أخٞمس اعمٜمجؿ،: اًمٞمقم ُي

ل احلٗمرة هذه ذم ويٕمٛمؾ ُم٤م، ضمٌؾٍ  ذم حتٗمر ضمداً  قمٛمٞم٘م٦م  ؾٟم٘م مل إن سم٤مًمٕمنمات قمامَّ

 .اًمدوًم٦م طم٤ًمب قمغم سم٤معمئ٤مت

 إمم اخلؼم ووصؾ صمٛمٞمٜم٦م، سمٛمٕم٤مدن ممٚمقءة هب٤م وإذا أرو٤ًم، طمٗمر رضمالً  أن ومروٜم٤م وم٢مذا

 ُمٚمؽ هذا ٓ،: ي٘مقل اًمرؾمقل أُم٤م شمّم٤مدره، آؿمؽمايمل اًمٜمٔم٤مم طم٥ًم اًمدوًم٦م

 اهن٤مر صمؿ اعمٕمدن، هذا ذم يٕمٛمٚمقن سم٤مًمُٕماّمل ضم٤مء إذا سمؾ وم٘مط، هذا ًمٞمس وإٟمام ًمّم٤مطمٌف،

 .اعمٕمدن ص٤مطم٥م يمٞمس قمغم وًمٞمس يمٞمًٝمؿ قمغم ومذهٌقا  اًمٕمامل، قمغم اعمٕمدن هذا

 : اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ هلذا ُمٜم٤مىمض احلٙمؿ أن 

 هل يم٤مٟم٧م إذا اًمدوًم٦م شمْمٛمـ أهن٤م ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ اعمٜمجؿ، شمّم٤مدر أهن٤م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ

 .ىمتٚمقا  أو ضمرطمقا  اًمذيـ ه١مٓء طم٘مقق شمْمٛمـ اعمٜمجؿ، ُم٤مًمؽ أو اح٤مًمٙم٦م

 يمؾ وم٠موقم٧م مجٕم٧م اًمتل اًمًٜم٦م، طمدود ذم شمٜمٔمر مل اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م 

قا  وُمٙم٤من، زُم٤من يمؾ ذم اعمًٚمٛمقن حيت٤مضمٝم٤م اًمتل إطمٙم٤مم  ُمٕم٘مقل، طمٙمؿ هذا أن ومتقمهَّ

 .آضمتامقمٞم٦م سم٤مًمٕمداًم٦م إؾمامء هذه ُمـ هذا وًمٕمؾ اًمٞمقم، يًٛمقٟمف ُم٤م وُيـَحِ٘مؼ

د ًمٌٕمض فمٚمؿ ومٞمٝم٤م ًمٙمـ مجٞمؾ، اؾمؿ آضمتامقمٞم٦م اًمٕمداًم٦م   اًمٜم٤مس وًمٌٕمض إومرا

 ُم٤م اإلؾمالم ًمٙمـ واعم٤ًميملم، اًمْمٕمٗم٤مء عمّمٚمح٦م أو واعم٤ًميملم، اًمْمٕمٗم٤مء يمٞمس قمغم

 .اإلؾمالم ذم ًمف طمالً  جيد ٓ إٟم٤ًمن ُيَ٘مٜمِٜمف ٟمٔم٤مُم٤مً  أو ىم٤مٟمقٟم٤مً  شمرك

 اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م: آؾمؿ هذا سمدٟمٜم٤م، ُمٜمف شَمَ٘مّزز ُم٤م أول اؾمؿ وضمد: وم٤مًمِم٤مهد

 وُم٤مذا؟ اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد ودظمؾ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ: إذاً  ومدظمؾ اًمًح٦ٌم، يُمررت صمؿ
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 اًمٕم٤ممل أن اٟمتٌٝمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن ح٤مذا؟ ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء :اًمِمٞمخ

 إمم يٕمقد وم٠مظمذ اًمٓمقيٚم٦م، اًمٕمٛمٞم٘م٦م ٟمقُمتف وُمـ همٗمٚمتف ُمـ اؾمتٞم٘مظ ومٕمالً  اإلؾمالُمل

 اًمنميٕم٦م، خت٤مًمػ أطمٙم٤مم هٜم٤مك سم٠من اعمّم٤مًمح، أصح٤مب وم٤مٟمتٌف رويدًا، رويداً  اإلؾمالم

روهن٤م إذاً  وم٠مظمذوا  ٟمتٜمٌف أن ومٞمج٥م اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م ذًمؽ وُمـ وُيَقًمِقًمقهن٤م، ُيؼَمِ

 ذم يقضمد ٓ اإلؾمالُمٞم٦م، إن٤مؿمٞمد: ُمٜمٝم٤م إؾمامء، سمتٖمٞمػم احل٘م٤مئؼ شمٖمٞمػم ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هلذه

 خمؽمقم٤مت ُمـ هذا اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مٕن٤مؿمٞمد شُمًٛمك أن٤مؿمٞمد ىمرٟم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م ـمٞمٚم٦م اإلؾمالم

 إٟمٙم٤مر ُمع وًمٙمـ اح٤موٞم٦م، اًم٘مرون ـمٞمٚم٦م ذم ؾم٤مًمٙم٤مً  يم٤من ح٤م شمًٚمٞمؽ احل٤مض، اًمٕمٍم

 اًمتل جم٤مًمًٝمؿ ذم اًمّمقومٞم٦م أهم٤مين: وهق اًم٤ًمًمؽ إُمر ًمذًمؽ اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ ـم٤مئٗم٦م

 ٟمٕمؿ؟:... أجْم٤مً  اًمذيمر، سمٛمج٤مًمس يًٛمقهن٤م

 .اعمقًمد يًٛمقٟمف اعَمـْقًمد :ُمداظمٚم٦م

ىمص جم٤مًمس ذم سمٜم٘مٞمْمف، اًمٌمء شمًٛمٞم٦م سم٤مب ُمـ هذا: أجْم٤مً  :اًمِمٞمخ  وًمٞمس اًمرَّ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة أو ىمرآن شمالوة جم٤مًمس وًمٞمس اًمٖمٜم٤مء وجم٤مًمس اًمذيمر، جم٤مًمس

 اًمتل إهم٤مين شمٚمؽ حمؾ إن٤مؿمٞمد هذه وطَمٚم٧َّم أن، اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ومٞمًٛمقهن٤م اًمًالم،

 هذه وفمٝمرت اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ؿمديدة حم٤مرسم٦م جيدون ويم٤مٟمقا  اًمّمقومٞم٦م، هب٤م يتٖمٜمك يم٤من

 ًمف ٟمًٛمع وٓ يٛمقت اًمّمقذم اًمّمقت يم٤مد طمتك احل٤مض، اًمٕمٍم ذم وىمقي٧م اعمح٤مرسم٦م

،ً  ذم اًمّمقومٞم٦م هب٤م يتٖمٜمك يم٤من اًمتل اًم٘مديٛم٦م إن٤مؿمٞمد شمريمقا : احلٞمٚم٦م هبذه ومخرضمقا  ريمزا

 إؾمالُمٞم٦م، روح ومٞمٝم٤م قمٍمي٦م أهم٤مين وهق سم٤مًمٌديؾ وضم٤مؤوا ُمراىمّمٝمؿ، وذم جم٤مًمًٝمؿ

 ُمع يٙمـ مل ؾمقري٤م، ذم قمٜمدٟم٤م ؿم٤مهدٟم٤مه ُم٤م أول اإلؾمالم، ي٠مب٤مه٤م أؿمٞم٤مء ومٞمٝم٤م أجْم٤مً  ًمٙمـ

 ٟمٕمؿ،[ اعمقؾمٞم٘مك] قمـ ص٤مومٞم٦م.. ؾم٤مذضم٦م يم٤مٟم٧م إـمالىم٤مً  ًمٚمدف ذيمر إن٤مؿمٞمد هذه

ًمتؿ ًمٙمـ ؾم٤مدة،: أنتؿ شم٘مقًمقا  ؾم٤مذضم٦م،  .ٟمٕمؿ اًمذال قمـ اًمدال سَمدَّ

 .ُمٕمٜم٤مه هذه ؾم٤مذج أُم٤م ؾم٤مدة، وؾمٞمد وؾمٞمد ؾمٞمد مجع ؾم٤مدة يقضمد، ٓ ؾم٤مدة

 اًمذيمر طمٚم٘م٤مت قمغم يؽمددون يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض أدريم٧م أن٤م: اًمِم٤مهد 

 ُمت٠مثِريـ يم٤مٟمقا  واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ طمٚم٘م٤مت وهل طم٘مٞم٘م٦ًم،

 ؿمٞمئ٤مً  وضمدوا ًمٙمـ سمٕمٞمد، طمد   إمم اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤مًمدقمقة وشم٠مثروا إظمرى اًمِدقم٤مي٤مت سمٌٕمض
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 هب٤م، ُمت٠مثراً  يٙمقن ٓ أن وأرضمق هب٤م، يِمٕمر سمٕمْمٙمؿ وًمٕمؾ طم٘مٞم٘م٦م وهذه هلؿ، َيُرق مل

 احل٘مٞم٘م٦م؟ هذه هل ُم٤م هب٤م، ُمت٠مثراً  يٙمقن ٓ أن أرضمق ًمٙمٜمل يِمٕمر

 واًمٕمرق ضمٚمًدا، وشمريد صؼًما  شمريد ضم٤موم٦م، اًمًٚمٗمٞملم ه١مٓء اجلامقم٦م دروس أن

 هذا.. ُمرـم٤ٌمت يقضمد ٓ.. ُمٙمٞمٗم٤مت يقضمد ٓ آظمره، وإمم اجلٌلم قمغم يٛمٙمـ يٛمٌم

، واًمذيمر اًمرىمص جم٤مًمس ذم ُمقضمقد يمٚمف  .آظمره إمم زقمٛمقا

 هل سم٠من٤مؿمٞمد ضم٤مؤوا: صقومٞملم هؿ وٓ ؾمٚمٗمٞملم هؿ ٓ ُُمـَخْيُملم هؿ اًمذيـ ه١مٓء ومج٤مء

ٕنٖم٤مم ٟمٗمس قمغم هم٤مين ا  أن قمرومقا  ٕهنؿ شمٚمؽ: ذم اعمقضمقدة اعم٤ٌمًمٖم٤مت ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمٙمـ اًمّمقومٞم٦م، ٕا

ن اإلؾمالُمل اًمٕمٍم ؾمٚمقب ذاك يت٘مٌؾ يٕمد مل ٔا  سمقطمدة يقطمل ُم٤م ومٞمٝم٤م اًمتل اعمٕم٤مين سمٕمض ذم ٕا

 شمٚمؽ سمتٕمديؾ ومج٤مؤوا ذًمؽ، وٟمحق ُمدطمف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذم سم٤مًمٖمٚمق.. اًمقضمقد

 .هل هل اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمرات،

ديؾ، هق هذا: وم٢مذاً  هل، هل واًمٜمقشم٤مت   ه٤مضمرت ُم٤م سمٕمد وإمم زُمـ، ذًمؽ قمغم وُم٣م اًٌم

ٕن٤مؿمٞمد، هذه إمم اًمدف دظمٚم٧م هٜم٤م، إمم دُمِمؼ ُمـ  ؿمقـم٤مً  اًمّمقومٞم٦م ُمـ واىمؽمسمقا  ومرضمٕمقا  ا

 .سمٕمٞمداً 

 ٓ وممدوح ُُمَزيمَّك وؿمٕمر ؿمٕمر اإلؾمالم ذم يقضمد أٓ ديٜمٞم٦م، أن٤مؿمٞمد اإلؾمالم ذم يقضمد ٓ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؿمٕمراء ُمـ يم٤من وًم٘مدش حلٙمٛم٦م اًمِمٕمر ُمـ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ؿمؽ،

 يرد ومٙم٤من صم٤مسم٧م، سمـ طم٤ًمن سمِمٕمره اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ يداومع يم٤من اًمذي اًمٗمحقل اًمًالم

 روح وم٢من اهجٝمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وي٘مقل اًمٙمريؿ، ًمٚمرؾمقل هج٤مءهؿ اعمنميملم قمغم

 .قمٜمؽ يداومعش قمٜمؽ يٜم٤مومح» ُمٕمؽ ضمؼميؾ: أيش ُمٕمؽ اًم٘مدس

 ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد قمغم ُمثالً  اعمًٚمٛملم وطمض اإلؾمالم، قمـ اًمدوم٤مع أصؾ ًمف اًمِمٕمر هذا: إذاً  

 .آظمره إمم سم٤مٕظمالق اًمتٛمًؽ وقمغم اهلل،

 واًمنمىمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م اًمٖمرسمٞم٦م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم قمغم ٟمَُٚمِحٜمف أن وًمٙمـ وُم٘مٌقل، مجٞمؾ ؿمٕمر هذا 

 وذم ُمٌٜم٤مه٤م ذم هل: أوًٓ  ىمّمٞمدشمف يٚم٘مل يم٤من اًمِم٤مقمر وإٟمام رء، ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس هذا

 .أضمزائٝم٤م يمؾ ذم اًمنميٕم٦م شمقاومؼ ُمٕمٜم٤مه٤م وذم ُمٖمزاه٤م
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 يقاومؼ ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك ىم٤مٟمقن هل٤م إًم٘م٤مئف ذم حي٤ميمل ٓ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمًٚمٞم٘م٦م ُيٚم٘مٞمٝم٤م: وصم٤مٟمٞم٤مً 

ٕن٤مؿمٞمد هذه سمخالف اًمٖمرب، أو اًمنمق ٕن٤مؿمٞمد شمًٛمك اًمتل ا ٕن٤مؿمٞمد أو اًمديٜمٞم٦م، سم٤م  ا

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 جلامًمف ُمٜمف سمٕمض ذهٜمل ذم سم٘مل ص٤ٌمي، ذم طمٗمٔمتف يمٜم٧م ٟمِمٞمداً  أؾمٛمع ٓ أن٤م

 يٜم٤مؾم٥م ٓ ح٤مذا؟ إـمالىم٤ًم، ُمثٚمف ٟمًٛمع ٓ أمجٚمف، ُم٤م اعمٕمٜمك هذا واٟمٔمروا وىمقشمف،

 :ُمٓمٚمٕمٝم٤م ذم ي٘مقل اًمقردي، ٓسمـ شُمٜم٥ًْم هذه اًم٘مّمٞمدة وأذواىمٝمؿ، أهقاؤهؿ

 هزل ُمـ وضم٤مٟم٥م اًمٗمّمؾ وىُمؾ   واًمٖمزل إهم٤مين ذيمر اقمتزل

 ؾـــــــــأوم ؿــــــٟمج ـــــــ٤مــــاًمّمٌـ ومألجـــــــــــــــــــــ٤مم   ٤مــاًمّمٌ ٕج٤مم اًمــــــــذيمرى ودع

 ي٘مقل؟ ُم٤مذا وسمٕمد

 قم٘مؾ ُمـ ضمٜمقن ذم يًٕمك يمٞمػ                  ومتك يمٜمـــ٧م إن اخلُٛمـــــرة ودع

 ذم.. ُمقاقمظ ومٞمف.. ٟمّم٤مئح ومٞمف اًمذي اًمٙمالم هذا ُمثؾ أطمٗمٔمٝم٤م، يمٜم٧م يمثػمة أؿمٞم٤مء آظمره، إمم

ُمر ؽ ٕا ًُّ  ُمٙم٤مرم ٕمَُتِؿ سُمِٕمث٧ْم إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٞمٝم٤م ضم٤مء اًمتل سم٤مٕظمالق سم٤مًمتٛم

ظمالق  ش.ٕا

 .إًم٘م٤مئٝم٤م ـمري٘م٦م ذم وٓ ُمٌٜم٤مه٤م ذم ٓ إول اًمٕمٝمد ذم شمٙمـ مل هل إن٤مؿمٞمد هذه

  (11:  11: 57/ 335/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  15: 59/ 335/ واًمٜمقر اهلدى)

 افطريؼ وشط دم ثؿ افسػر أجرة افرـوب مـ أخذ حوؾؾي شوئؼ

 أمقاهلؿ؟ إظودة يؾزمف ؾفؾ احلوؾؾي تعطؾً

١مال  شمتٕمٓمؾ اًمٓمريؼ سمقؾمط اًمًٕمقدي٦م، قمغم أُوصٚمٝمؿ ًمٚمحج٤مج ُمتٕمٝمد أن٤م ي٘مقل: اًًم

ٞم٤مرة، ٤مًمغ هلؿ أقُمٓمل سم٠من ُُمَٙمٚمَّػ أن٤م هؾ اًًم  يتؿ، مل واًمًٗمر شمقصٞمٚمٝمؿ، ُمـ زم دومٕمقه٤م اًمتل اعم

ٕمقدي٦م، إمم أَُوِصٚمف ًمٙمل ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ؿمخص يمؾ ُمـ أظمذت ٕين  شمٌقك وصٚمٜم٤م وقمٜمدُم٤م اًًم
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 اًمتل اعم٤ٌمًمغ هلؿ أرضمع أن سمد ٓ أو اًمًالُم٦م، ُمع واطمد يمؾ ظمالص هلؿ ىمٚم٧م ؾمٞم٤مريت، شَمَٕمٓمَّٚم٧م

 يٕمٜمل؟ ٟمّمٗمٝم٤م أو ُمٜمٝمؿ أظمذهُت٤م

 احلج٤مج؟ يٜم٘مؾ ًمٙمل سم٤مص٤مت: ُمًت٠مضمر هق :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اعم٤ٌمًمغ هلؿ ُيرضمع أن سمد ٓ ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 .يُمٚمّٝم٤م أو اًم٘مٞمٛم٦م ٟمّمػ :ُمداظمٚم٦م

 .طم٘مف أظمذ واطمد يمؾ يٙمقن أو ُمقاصالت، هلؿ ُيَدسِمر أن إُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ًمتقصٞمٚمٝمؿ يٙمٗمٞمٝمؿ ُم٤م يٕمٓمٞمٝمؿ أو :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 (11:  53: 15/ 551/ واًمٜمقر اهلدى)

 وفده؟ مول أخذ دم حؼ فؾقافد هؾ

 ش.أبٞمؽ يم٥ًم ُمـ وُم٤مًمؽ أن٧م: »طمدي٨م: اعمٚم٘مل

 ش.ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» :اًمِمٞمخ

 .اًمّمحٞمح اجل٤مُمع ذم  وضمدشمف يم٠مينش يم٥ًم» ذمش ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م»: اعمٚم٘مل

 أوٓديمؿ وإن يده، قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م: »آظمر طمدي٨م هذاك :اًمِمٞمخ

 ش.يمًٌٙمؿ ُمـ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 همػم اًمقاًمد يم٤من وًمق اسمٜمف، ُم٤مل ي٠مظمذ أن طمؼ ًمٚمقاًمد هؾ ؿمٞمخ، ي٤م احلدي٨م شمٗمًػم: اعمٚم٘مل

 .ذًمؽ همػم أو ًمٚمٌٞم٧م أو ًمٚمزواج  حمت٤مضم٤مً  يٙمقن ىمد اًمقًمد أن ُمع حمت٤مج؟

 واوح؟ إًمٞمف، اطمتج٧م إذا شمٗمًػمهش ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م: »طمدي٨م. ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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 .واوح ُمش ٓ،: اعمٚم٘مل

 إمم اطمت٤مج هق إذاش ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» أظمٓم٤مُت، أن٤مش ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» :اًمِمٞمخ

 ومٝمذا اسمٜمف قمغم ُيَْمٞمِؼ ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم اسمٜمف، ُم٤مل طم٤ًمب قمغم يتقؾمع أن أُم٤م ٟمٕمؿ، أي ُم٤مًمؽ،

سم٤مء، قمغم ًمألبٜم٤مء حم٤مسم٤مة هذا ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ ُمالطمٔم٦م، هٜم٤م وًمٙمـ. جيقز ٓ فمٚمؿ  أن أريد وًمٙمـ ا

ً  أبقه ُمٜمف ـمٚم٥م وم٢مذا يمذًمؽ، أبقه يٙمقن وىمد قمٚمٞمف، ُمقؾمٕم٤مً  همٜمٞم٤مً  يٙمقن ىمد ُم٤م اسمٜم٤مً  سم٠من سم٠من ُأَذيِمر  ُم٤ٓم

 هذه؟ ومٝمٛم٧م ذًمؽ، يٗمٕمؾ أن ومٕمٚمٞمف سمف يٛمده أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف واًمقًمد إًمٞمف،  سمح٤مضم٦م ًمٞمس وهق

 .ومٝمٛمتٝم٤م: اعمٚم٘مل

 واوح؟ شمٚمؽ، همػم وهذا :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ،: اعمٚم٘مل

  (11:  75:  51/ 579/واًمٜمقر اهلدى) 

 بؿحورضات افؽريؿ افؼرآن أذضي ظذ افتسجقؾ حؽؿ

 ديـقي ودروس

 ودروس سمٛمح٤مضات اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أذـم٦م قمغم اًمتًجٞمؾ جيقز هؾ: اعمٚم٘مل

 ديٜمٞم٦م؟

 ُم٤مذا؟ جيقز هؾ :اًمِمٞمخ

 .اًمتًجٞمؾ: اعمٚم٘مل

 اًمتًجٞمؾ؟ :اًمِمٞمخ

 ودروس؟ حم٤مضات ُمٙم٤مهن٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أذـم٦م آه،: اعمٚم٘مل

 .ومُٞمْٛمَحك ىمرآن قمٚمٞمف ُمًّجؾ ذيط يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .دروس قمٚمٞمف يًجؾ ومٞمٛمحك: اعمٚم٘مل

 .آظمر رء قمٚمٞمف ويًجؾ :اًمِمٞمخ
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 ص٤مطم٥م يم٤من إذا ًمٙمـ اًم٘مرآين، اًمتًجٞمؾ هذا قمغم اعمح٤مومٔم٦م ؿمؽ ٓ إومم هق 

 ومنميط إذـم٦م ُيَٕمِدد أن ي٤ًمقمده ُم٤مًٓ  هٜم٤مك جيد وٓ ووم٘مػم، ُمٕمٞمؾ رضمؾ اًمنميط

 ٕن ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ومال ذًمؽ، وٟمحق قمٚمٛمٞم٦م وأظمرى ديٜمٞم٦م عمح٤مضة وذيط ًمٚم٘مرآن،

 وم٤معم٠ًمخ٦م ومحٞمٜمئذٍ  فم٤مهراً، يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف فم٤مهراً، وًمٞمس ُمتجٚمٞم٤مً  ًمٞمس اعمحق هذا

 .ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م أؿمد يٕمٜمل شمّمٌح

 حم٤مضات، اًم٘مرآن أذـم٦م قمغم يًجٚمقا  يٕمٜمل ًمٞمٌٞم٤م ُمـ يمثػم ؿم٤ٌمب ذم هق: اعمٚم٘مل

 .إذـم٦م ٟم٘مص سم٥ًٌم

 .اجلقاب أقمٓمٞمتؽ إذاً  ه٤مه، :اًمِمٞمخ

  (11: 35: 71/ 557/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؽقبقكوت بقع حؽؿ

 ..ًمٚمٙمقسمقٟم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ خيٗمك ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 . سمٞمٕمٝم٤م جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

  يٕمٜمل؟ سم٤مًمٗمٚمقس سمٞمٕمٝم٤م جيقز ٓ :اًم٤ًمئؾ

 . جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ٟمٗمس ُمـ ـمٕم٤مًُم٤م هب٤م أظمذٟم٤م ًمق ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ومٞمف ـمٞم٥م، ٟمٕمؿ، جيقز ٓ :اًم٤ًمئؾ

 وجيقز؟ حت٤ميؾ هذا هؾ اؿمؽم ًمف ىمٚمٜم٤م صمؿ اًمت٤مضمر،

 . رايح ُمٙم٤مٟمؽ :اًمِمٞمخ

  (11:  51: 18/   515/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 إذهنؿ دون وبقعفو افغر ـتى تصقير حؽؿ

 دون همػمهؿ يمت٥م وسمٞمٕمٝم٤م، اًمٙمت٥م شمّمقير يًتحٚمقن[ أؿمخ٤مص هٜم٤مك] :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م ُمـ يٗمتٞمٝمؿ ُمـ هٜم٤مك أن ُمع طمؼ، هذا ومٕمٚمٝمؿ ومٝمؾ إذهنؿ،  طمؼ سم٠من اهلل، ذم إظمقا

 سمٙمرة ًمق ؿمٞمخ ي٤م يمتٌؽ أن٧م ُمثالً  يٕمٜمل وم٘مط، إومم اًمٓمٌٕم٦م هل اًمٙمت٤مب واوع

 سم٠مس؟ ٓ أريد ُم٤م يمامَّ  أـمٌٕمٝم٤م

 .ُمثالً  اهلل ًمقضمف اًمتقزيع.. :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمٕم٤مً  يٌٞمٕمٝم٤م ًمٚمٌٞمع ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٘م٤مسمؾ سمدون وضمؾ قمز اهلل ًمقضمف يم٤مٟم٧م ًمق ؾم١ماًمؽ يٙمقن وهؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ًمف ىمٚم٧م أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ يٕمٚمٛمقن وأُمث٤مهل٤م، اًمٗمت٤موى هذه يّمدرون اًمذيـ! مج٤مقم٦م ي٤م أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ًمٞمًقا  أهنؿ أنٗمًٝمؿ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب سمٜمّمقص أنٗمًٙمؿ ديٜمقا  وأُمث٤مهلؿ، هل١مٓء ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ 

 قم٤ممل، وهمػم قم٤ممل: ىمًٛملم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ضمٕمؾ ذيمره٤م ؾمٌؼ آي٦م ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م

﴾ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمِذيْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا : ﴿وم٘م٤مل واضم٤ٌمً  ىمًؿ يمؾ قمغم وأوضم٥م

 [.53:اًمٜمحؾ]

 اًمٙمالم قمٜمد وىمػ إُمر أن وًمٞم٧م قمٚمؿ، سمٖمػم يتٙمٚمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء ُٟمَذيِمر ومٜمحـ 

 قمٚمٞمف واًمرؾمقل اهلقى، قمٚمؿ سمٖمػم اًمٙمالم ُمع أو اجلٝمؾ، ُمع ي٘مؽمن وإٟمام قمٚمؿ، سمٖمػم

: شمٕمٚمٛمقن يمام ُمٜمٝم٤م وذيمرش ُمٝمٚمٙم٤مت صمالث» اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ىمد اًمًالم

 قمّمٛمٝمؿ ُمـ إٓ ه١مٓء، ُمع ُمقضمقد أفمٜمف وهذا اهلقى ُمع ي٘مؽمن وىمدش ُُمتٌَّع وهقًى »

 ش.سمرأجف رأي ذي يُمِؾ  وإقمج٤مب» قمٚمؿ، سمٖمػم يٗمتقن اًمذيـ هؿ، ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل

 أو قمٛمر أو سمٙمر أبق أن٤م أنف ضوري٤مً  ًمٞمس أنٗمًٝمؿ، ي٘مٞمًقا  أن ه١مٓء ٟمذيِمر ومٜمحـ

 قمٜمدكش اعمٗمتقن أومت٤مك وإن ىمٚمٌؽ اؾمتٗم٧م» سمٕم٤ممل، ًمٞمس أو قم٤ممل سم٠منف قمٚمٞمف، حيٙمٛمقن زيد
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 أنؽ إُم٤م أن٧م ،[53:اًمٜمحؾ﴾ ]شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًمِذيْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا : ﴿أي٦م هذه

 وٓ اهلل واشمؼ ومتٙمٚمَّؿ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ يمٜم٧م وم٢مذا أظمر، اًمٓمرف ُمـ أو اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 اًمذي هذا هؾ جيٞم٥م، أن ىمٌؾ أؾم٠مل وم٠من٤م اًم١ًمال، هذا يردين ُم٤م ويمثػماً  سم٤مهلقى، شمتٙمٚمؿ

 ُم٤مدي٤مً  هق هب٤م ويٜمتٗمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م، همػمه ضمٝمقد يًتٖمؾ أن ًمف جيقز أنف اًمٗمتقى، هبذه يٗمتل

 اًمٕمٚمؿ؟ أهؾ ُمـ هق هؾ ذًمؽ، سمجقاز ٟمٗمًف يٗمتل

 أن٤م ًمٙمٜمٜمل» اًمٗمتقى، هذه سمٛمثؾ يٗمتل قم٤مح٤مً  أقمٚمؿ ٓ إىمؾ قمغم أو قم٤مح٤ًم، أضمد ٓ أن٤م

 ووزقمٝم٤م وـمٌٕمٝم٤م أن٤م، همػمي يمت٥م قمـ ومْمالً  يُمُتٌل ُمـ يمت٤مسم٤مً  أظمذ إذا رضمالً  أن أومتل

 يًتٖمؾ أن أُم٤م ،شَيُيٟم٤م وٓ يٜمٗمٕمٜم٤م ومٝمذا ُم٤مدي٤ًم، يم٤ًٌمً  ذًمؽ وراء ُمـ يريد ٓ اهلل ًمقضمف

 ضمٝمقد وهل» ومٞمٝم٤م، ووىمع سم٤مذه٤م ُمـ إٓ يٕمرومٝم٤م ٓ اًمتل اجلٝمقد هذه ظم٤مص٦م ضمٝمقدٟم٤م،

ٟمٜم٤م سمٕمض.. وصم٤مًمث٦م وصم٤مٟمٞم٦م أومم ُمرة واعم٘م٤مسمٚم٦م اًمتّمحٞمح  أن٧م رسمام قمكمّ  أظمقٟم٤م ُمثؾ إظمقا

 همػم ضمداً  وُمتٕم٦ٌم ُمتٕم٦ٌم أُمقر إُمقر هذه أن يٕمرف اعمِم٤مريم٦م، سمٕمض هلؿ وأُمث٤مًمؽ

 همػم آظمر ٟمقع وهق يتِمددون، اًمذيـ ُمـ وهؿ ًمٌٕمْمٝمؿ ُمرة ىمٚم٧م أن٤م ،شاًمت٠مخٞمػ جمرد

 .ُم٤مدي٤مً  يًتٗمٞمد أن اًمٙمت٤مب عم١مًمػ جيقز ٓ: وي٘مقًمقن قمٜمف، شم٠ًمل أن٧م اًمذي اًمٜمقع

 ًمٞمس اًمٙمت٤مب هذا شم٠مخٞمػ أن آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه ًمِٜمَُٗمِٝمٛمف ومٜمحـ

ء هذا طمرام، هذا سمثٛمٜمٝم٤م، وُأـم٤مًمٌٙمؿ هب٤م أومتٞمٙمؿ أن٤م ومتقى جمرد هق  سم٤مح٤مل، ًمٚمٕمٚمؿ ذا

 .وإمج٤مقم٤مً  وؾمٜم٦م يمت٤مسم٤مً  حمرُم٤مً  وهذا

 أن٧م ايمتٌٝم٤م، ًمؽ أىمقل أيمتٌٝم٤م، أن سمٗمتقى أومتٞمتؽ إذا أن ُمٙمٚمٗم٤مً  أن٤م ًم٧ًم وًمٙمـ 

 .وشمريد شمِم٤مء يمٞمٗمام

 صمؿ ٓ، أم اًمٓم٤ٌمقم٦م هذه قمغم إضمر وأظمذ اعمّمحػ ـمٌع جيقز هؾ: أىمقل وم٠من٤م 

 يم٤من؟ يمت٤مب أّي  اإلؾمالُمل اًمٙمت٤مب دور ذًمؽ سمٕمد ي٠ميت

 يمت٤مب ذم اعمًٚمٛملم ُمّم٤مدر شمٕمٓمٚم٧م جيقز ٓ ىم٤مل وم٢مذا طمػمان، اعمًٙملم ي٘مػ هٜم٤م

 .آظمره إمم.. واحلدي٨م واًمٗم٘مف اًمًٜم٦م ويمت٥م رهبؿ

 وإٟمام ٓ، اًمٕمٚمؿ، سمٞمع ُُم٘م٤مسمؾ ًمٞمس اجل٤مئز هذا جيقز، ٟمٕمؿ -احلؼ وهق- ىمٞمؾ وم٢مذا 

 .اًمٓم٤ٌمقم٦م وهق ُمٕمٞمٜم٦م سمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمؿ هذا ٟمنم ؾمٌٞمؾ ذم شمٜمٗمؼ ضمٝمقد ُم٘م٤مسمؾ هق
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 اعم٠ًمخ٦م شمٔمٝمر اعم١مًمػ، إمم اًمٞمقم، اعمَُّمِحح إمم اًمٓم٤مسمع ُمـ ضمئٜم٤م اؾمؽمؾمٚمٜم٤م وإذا 

 شم٠مخٞمػ ذم وضمؾ قمز هلل اإلظمالص ُمع أبداً  شمتٜم٤مرم ٓ ٟم٤مطمٞم٦م هل اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه أن طمٞمٜمئذٍ 

 .إؾمالُمل يمت٤مب أي

 هذا سمٓمٌع يٜمتٗمع أن اًمٓم٤مسمع هلذا ضم٤مز إذا اعم٠ًمخ٦م، هذه ُمقوقع ٟم٠ميت طمٞمٜمئذٍ  

: وي٘مقل ضمٝمقده يًتٖمؾ وأن ُمٜمف، ينىمف أن آظمر ًمٓم٤مسمع جيقز ومٙمٞمػ ُم٤مدي٤ًم، اًمٙمت٤مب

 .طمالل زم هذا

ه يتٌع: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، قمٚمؿ سمٖمػم ُيٗمتل هذا أن ؿمؽ ٓ  .اح٤مدي٦م عمّمٚمحتف هقا

 يٌٕمد وأن قمٚماًم، يزيدٟم٤م وأن يٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م أن أوًٓ  وضمؾ قمز اهلل أؾم٠مل وم٠من٤م

 .اهلل ؿم٤مء إن جمٞم٥م ؾمٛمٞمع إٟمف أنٗمًٜم٤م: قمـ اهلقى

 .سمًٞمٓم٦م وٟمٙمت٦م سمًٞمط، هق شمٕمٚمٞمؼ اعم٠ًمخ٦م، هلذه مت٤مم ذم ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .حمٗمقفم٦م اًمٓمٌع طم٘مقق يمتٌف قمغم يْمع هذا، سمجقاز يٗمتل اًمذي أن :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض اعم٠ًمخ٦م هلذه مت٤مُم٤مً [ ُم٘م٤مرسم٦م صقرة] :ُمداظمٚم٦م  ُمٍم، ذم اًمٜم٤مذيـ إظمقا

٧م اًمتل اًمٙمت٥م سمٕمض يرى هٜم٤مك، ؾم٤مومرت ح٤م هٜم٤مك رأجتف اًمٌمء هذا  وُم٤م ـمٌٕم٤مهت٤م ؿَمحَّ

 اًمٕمٚمؿ، ـمالب ًمإلظمقة ٟمًخ٦م، ُم٤مئ٦م ٟمًخ٦م مخًلم ُمثالً  ُمٜمٝم٤م ومٞمٓمٌع ـمٌٕمٝم٤م، أقمٞمد

 قمٜمف؟ خيتٚمػ أم يمذاك هذا ومٝمؾ هب٤م، ؿم١موٟمف يٛمٌم ىمٚمٞمالً  رسمح٤مً  ويرسمح

 ؾمٌؼ هذا اهلل ًمقضمف ـمٌٕمف إذا ًمٙمـ خيتٚمػ، ُم٤م يرسمح دام ُم٤م خيتٚمػ، ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

 .أخقوًم٤م ُمٜمف ـمٌع ًمق قمٜمف، اًمٙمالم

 شمٙمٚمٗم٦م ؾمٕمر قمٚمٞمٝم٤م، يٜمٗمؼ ُم٤م هق ًمٙمـ اًمتٙمٚمٗم٦م، سمًٕمر سم٤مع ًمق ؿمٞمخٜم٤م، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٙمت٤مب

 .ضم٤مئز ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمتٙمٚمٗم٦م سمًٕمر يرسمح ٓ أنف ـم٤مح٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مًمف رأس ُيرضِمع سمِّده ي٘مقل هق :اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞمخ

   (11:  55: 38/  593/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؽتى ريع وراء مـ افتؽسى

 ُمـ ضمزء أو قمرو٤مً  اإلضم٤مسم٤مت ومٞمف وردت ًمٙمـ ومرقمل، ؾم١مال هٜم٤مك ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 أىمقل ًمٞمس أو سم٤مًمٙمت٥م، اًمتٙم٥ًم وهق ُم٤ٌمذة، أؾمٛمٕمف أن أطم٧ٌٌم وًمٙمـ إضم٤مسمتف،

 ىمّمده أخٗمٝم٤م هق وي١مًمٗمٝم٤م، اإلٟم٤ًمن ي٘مرأه٤م اًمٙمت٥م ريع طمٙمؿ ُم٤م: يٕمٜمل اًمتٙم٥ًم،

 رء ومٝمذا همػمه٤م أُم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٠ًمل اًمتل اًم٘مْمٞم٦م وهذه وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل وضمف اسمتٖم٤مء

 .آظمر

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ؟..وقمال ضمؾ اهلل وضمف سمذًمؽ يٌتٖمل رؾم٤مًم٦م أو يمت٤مسم٤مً  أخَّػ يم٤من إذا ومٝمق :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٚمامء، مجٞمع قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ ٕنف ُمتٜم٤مهٞم٦م: ِدىم٦َّم ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦مً  اعم٠ًمخ٦م هق :اًمِمٞمخ

 ظم٤مًمّم٤مً  يم٤من ُم٤م إٓ اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ ُمـ ي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل أن اًمٕمٚمؿ، وـمالب سمؾ

 .ًمقضمٝمف

٦م، اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل يدور مم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م وُمٕمٚمقم   ذًمؽ ُمـ اهل٤مُمَّ

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمثالً  ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ  [.5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

 ُم١ميّمداً  إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام هق اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م أن ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ 

 اًمٕم٤ٌمدات أنقاع ُمـ يمثػماً  ومْمٚمٝم٤م ذم شمٗمقق اًمتل اًمٕم٤ٌمدات وُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ًمٙمقٟمف

 اًمٕم٤ٌمدة، ومْمؾ ُمـ ظمػم اًمٕمٚمؿ ومْمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اعَمـْحَْم٦م،

 ش.اًمقرع ديٜمٙمؿ وظمػم

 ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل يم٤من إذا إٓ ٟم٤مذه، وٓ ـم٤مًمٌف ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ وم٤مًمٕمٚمؿ: وم٢مذاً 

 .وضمؾ قمز اهلل وضمف
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 يم٤ًٌمً  ًمٚمٜم٤مس اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ شمٕمٚمٞمٛمف ذم يت٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال ذًمؽ وقمغم 

٤مظ سمٕمض شمراضمؿ ذم ٟمجد ذًمؽ أضمؾ وُمـ ُم٤مدي٤ًم،  رواة سمٕمض قمـ ومْمالً  احلدي٨م، طُمٗمَّ

 سمٕمْمٝمؿ قمـ وي٘مقًمقن أضمراً، حتديثف قمغم ي٠مظمذ يم٤من سم٠منف ُيَٕمػِموهنؿ يم٤مٟمقا  أهنؿ احلدي٨م،

 .درمهلم أو سمدرهؿ طمدي٨م ُم٘م٤مسمؾ إٓ سم٤مًمتحدي٨م ي٘مٌؾ ٓ يم٤من إٟمف

 ؿم٤مسمف وُم٤م وو٤مسمط وصم٘م٦م طم٤مومظ وأنف اعمت٘مدُملم سمٕمض شمراضمؿ ذم هذا يذيمرون 

 اعمت٠مظمريـ احلٗم٤مظ سمٕمض ٟمجد صمؿ أضمر، ُم٘م٤مسمؾ إٓ ُيـَحّدث ٓ يم٤من أنف قمٞمٌف ًمٙمـ ذًمؽ،

 .آظمره إمم.. حمت٤مضم٤مً  يم٤منش وم٘مػماً  يم٤من ًمٕمٚمف» سمـ قمٜمف يداومٕمقن

 وٟمنمه اًمٕمٚمؿ سمٓمٚمٌف ي٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ومٞمف، ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ وم٤مًمذي

 .اًمدٟمٞم٤م طمٓم٤مم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ًمٚمٕمٚمؿ

 هبذه اًمتّمقير سمٓمري٘م٦م ٟمنمه٤م سمدأ أن اًمتل احلدي٨م يمت٥م اًمدىم٦م، وهٜم٤م هٜم٤م ًمٙمـ 

 اًمٙمت٥م هذه يٜمًخقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ أن ؿمؽ وٓ ُٟمًخ٧م، هل اًمٕمجٞم٦ٌم، أٓت

 .اًمٜم٤مؾمخ ُمع اًمٙمت٤مب ص٤مطم٥م يتٗمؼ سم٠مضمر يٜمًخقهن٤م يم٤مٟمقا  أيمثرهؿ

رة أو اعمخٓمقـم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض ٟمجد وًمذًمؽ   إنقاع اعمتٕمددة اخلٓمقط ُمـ اعمَُّمقَّ

 صمؿ رء، قمغم ُمٕمف واشمٗمؼ ٟم٤مؾمخ٤ًم، وضمد اًمٜمًخ ـمٚم٥م اًمذي أن: اًم٥ًٌم وإؿمٙم٤مل،

 وهٙمذا سمٕمد، ومٞمام اظمتٚمػ اخلط ومتجد اًمٜمًخ، ُمـ اًمٜم٤مؾمخ هذا اٟمتٝمك آظمر أو ًم٥ًٌم

 ذًمؽ ُمـ ظمٓمقط، أرسمٕم٦م أو صمالصم٦م ٟمحق اًمٙمٌػم سم٤مًمٙمت٤مب وًمٞمس واطمد يمت٤مب ذم دمد رسمام

 (7)ًمدُم٩مش إن٤ًمب» يمت٤مب سم٠من قمٚمٛمتؿ هؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه أفمـ اًمذي اًمٙمت٤مب ُمثالً 

 ـمٌٕمف؟ شمؿ هذا،

 .شمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .هن٤مئٞم٤مً  شمؿ :اًمِمٞمخ

 .هن٤مئل شمؿ :ُمداظمٚم٦م

                                                           

 اًمٕمالُم٦م طم٘م٘مف اًمذي اجلزء يم٤مُمالً  إن٤ًمب يمت٤مب ٟمنم قمغم ىم٤مم اًمذي دُم٩م أُملم اًمًٞمد إمم اًمِمٞمخ يِمػم (7)

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]إؾم٤مشمذة ُمـ صمٚم٦م طم٘م٘مٝم٤م اًمتل إضمزاء وسم٤مىمل اعمٕمٚمٛمل
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 اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم اًمٜم٤مذيـ أطمد سمدأ ؾمٜملم ُمٜمذ يم٤منش ًمٚمًٛمٕم٤مين إن٤ًمب» يمت٤مب :اًمِمٞمخ

 أن٤م وقمٜمدي أوروسم٤م، ذم ُمّمقر أصٚمف اًمٙمت٤مب هذا سمدُم٩م، اعمٕمروف وهق اًمّمقومٞملم

 هل ُم٤م أضمزاء جمٚمدات صمالث قمـ قم٤ٌمرة وهق اخلٓمقط، ُمـ قمديداً  دمد ُمٜمف، صقرة

 .هٙمذا سم٤مًمٙمٌػمة

 هذا ُم٘م٤مسمؾ إضمر وم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ، همػم هق هذا اًمٙمت٤مب، ٟمًخ أن :ؾوفشوهد

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو درهؿ ُم٘م٤مسمؾ سمحدي٨م اًمتحدي٨م ُم٘م٤مسمؾ إضمر يم٠مظمذ ًمٞمس اًمٜمًخ

 سمف ويٚمحؼ اًمٓمٌع، أن سمف ويٚمحؼ اًمٜمًخ، وهق ضمديد قم٤مُمؾ هٜم٤م دظمؾ ومامدام 

 .اًمت٠مخٞمػ وهق إصؾ

 اًمذي هذا اعمًتٗمٞمض، احلدي٨م ذم يمام ،شسم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام: »ي٘م٤مل هٜم٤م ًمٙمـ 

 ُمـ ٓسمد وم٘مٝم٤ًم، أو طمديث٤مً  أو شمٗمًػماً  يم٤من وًمق اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ يمت٥م ُمـ يمت٤مسم٤مً  أخػ

 ُمـ يٌتٖمل يم٤من إن اًمت٠مخٞمػ، هذا قمغم ودومٕمف محٚمف اًمذي إؾم٤مد اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٜمٔمر

 ٟمٞمتف ذم خيدج وٓ وٟمٞمتف، ومٝمق أظمرة ذم وإضمر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وضمف ذًمؽ وراء

 .أضمراً  وشم٠مخٞمٗمف ٟمًخف ُم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذ أن طمٞمٜمذاك

 أن قمٚمامً  اًمٓم٤مسمع، وهذا اًمٜم٤مؾمخ ذاك وسملم اعم١مًمػ هذا سملم: إذاً  قمٜمدي ومرق ٓ 

 اعمّمحػ، يٜمًخ عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إضُْمَرة أظمذ ذم اظمتٚمٗمقا  قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م

 ٓ؟ أم ًمف جيقز هؾ

 ُمـ إٟمف: ىم٤مل ُمـ ه١مٓء وذم ذًمؽ، أضم٤مز ُمـ وُمٜمٝمؿ ذًمؽ، يمره ُمـ ُمٜمٝمؿ: ىمقٓن

 شمٕم٤ممم، اهلل يمت٤مب ٟمنم قمغم ُي٤ًمقمد ٕنف إظمػم: اًمرأي هذا أرى وأن٤م إقمامل، أومْمؾ

 .ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ًم١ًماًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم زم يٌدو اًمذي ومٝمذا

 .قمٚمٛمٙمؿ وذم ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (11:  31: 77/   599/  واًمٜمقر اهلدى)
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 احلجوم ـسى حؽؿ

 واًمٕمٌد: احلر سملم اًمتٗمريؼ إمم ومج٤مقم٦م أمحد وذه٥م»: شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 وجيقز ُمٜمٝم٤م، ٟمٗمًف قمغم اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمف وحيرم سم٤محلج٤مُم٦م، آطمؽماف ًمٚمحر ومٙمرهقا 

 طمدي٨م وقمٛمدهتؿ ُمٓمٚم٘م٤م، ًمٚمٕمٌد وأب٤مطمقه٤م ُمٜمٝم٤م، واًمدواب اًمرىمٞمؼ قمغم اإلٟمٗم٤مق

 .شحمٞمّم٦م

 [:إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 يم٥ًم سم٠من اًمتٍميح ُمع اًمتٜمزيف: قمغم اًمٜمٝمل محؾ يّمح ويمٞمػ احلؼ، هق وهذا

 ! شم٘مدم؟ يمام ؾمح٧م احلج٤مم

 «334/ 2» اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 احلجومي أجرة

 أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم وأضمره٤م، ًمٚمحج٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: إول اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 آظمر طمدي٨م وذمش. ظمٌٞم٨م احلج٤مم يم٥ًم: »وىم٤مل احلج٤مُم٦م ُأضمرة قمـ هنك ط اًمٜمٌل

٤مم، أضمرةً  أقمٓمك ط اًمٜمٌل أن  ُأضمرة ي٠مظمذ وُم٤م سم٤محلج٤مُم٦م يِمتٖمؾ واطمد ومٝمؾ ًمٚمحجَّ

 يمٞمػ؟ وإٓ

 .ظمٌٞم٨م ط اًمرؾمقل ىم٤مل يمام ٟم٘مقل ٟمحـ طمرام، ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ :اًمِمٞمخ

٤ٌَمئ٨َِم  قَمَٚمٞمِْٝمؿُ  َوحُيَِرمُ : ﴿ىم٤مل وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م ﴾ اخْلَ

 [.757:إقمراف]

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

م وم٤مهلل :ُمداظمٚم٦م  اخل٤ٌمئ٨م؟ طَمرَّ

 أي٦م؟ ذم اعمحرُم٦م اخل٤ٌمئ٨م هل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟم٘مٞمس هٜم٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 أي٦م؟ ذم اعمذيمقرة اعمحرُم٤مت هل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمًٞم٧م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمْم٥م ضمحر ذم شمدظمؾ جيقز ٓ ٟمًٞمتٝم٤م يمٜم٧م إذا ٟمًٞمتٝم٤م، :اًمِمٞمخ

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 أُم٤م اح٠ميمقًم٦م، احلٞمقاٟم٤مت اح٠ميمقٓت إؿمٞم٤مء ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد أي٦م :اًمِمٞمخ

 ظمٌٞم٨م، احلج٤مم يم٥ًم إن ىم٤مل ط وم٤مًمرؾمقل اًمًٜم٦م، ُمـ اًمنمع ذم ومٌٞم٤مهن٤م اعمٙم٤مؾم٥م

٤مم، أقمٓمك وهق  ومام احلج٤مم أُم٤م وأقمط، ط سم٤مًمرؾمقل وم٤مىمتد اطمتجٛم٧م أن٧م وم٢مذا احلَجَّ

 .ُأضمره ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل

 يٓمٚم٥م؟ ٓ احلج٤مم يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ي٠مظمذ وٓ يٓمٚم٥م ٓ :اًمِمٞمخ

 .وأظمذ أقمٓم٤مه ط اًمٜمٌل يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ومال طمج٤مُم٤مً  يمٜم٧م وإذا وم٠مقمط، اطمتجٛم٧م إذا ًمؽ ىمٚم٧م ُّيديؽ، اهلل :اًمِمٞمخ

 عمـ إقمٓم٤مؤه جيقز ٓ سم٤معم٘م٤مسمؾ، يٙمقن قمٓم٤مء يمؾ ًمٞمس ٕنف ُيٕمِط: ط اًمرؾمقل شم٠مظمذ،

 ومٞمٕمٓمٞمف اًم١ًمال، ًمف جيقز وٓ وي٠ًمخف اًمرضمؾ ي٠متٞمف يم٤من ط وم٤مًمرؾمقل يًتحؼ، ٓ

 رؾمقل ي٤م شمٕمٓمٞمف ح٤مذا ًمف، ومٞم٘م٤ملش ٟم٤مراً  يت٠مبٓمٝم٤م إٟمام» ي٘مقل يٜمٍمف وطمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف

 .اًمٌخؾ قمكمّ  اهلل وي٠مبك ي٠ًمخقٟمٜمل: ىم٤مل! اهلل؟

 شمّمقرت هؾ إظمذ، جيقز ٓ ًمٙمـ جي٥م، ىمد سمؾ جيقز طم٤مٓت ذم إذاً  وم٤مإلقمٓم٤مء 

 اًمّمقرة؟ هذه

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمف ٟمحـ ومٞمام يمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 ي٠مظمذ؟ أن ًمف يٜمٌٖمل ومال طمج٤مم واطمد يم٤من إذا احلج٤مم، يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

  (11:  51:  55/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  31:  55/ 115/واًمٜمقر اهلدى)

   مـػعتفو مـ آشتػودة بعد افسؾعي إظودة حؽؿ

 اإلـمالق قمغم رء أي يمٛمٌٞمقشمر ومٞمديق شمٚمٗمزيقن ىمٚمؿ رء أي سمِمؽمي :ُمداظمٚم٦م

 شمرده اؿمؽميتف يمام أقمٓم٤مل، سمدون اًمٌمء ٟمٗمس شمٕمٞمد أن ًمؽ حيؼ شمِمؽميف رء أي يٕمٜمل،

 دومٕمتف؟ اًمذي اًمثٛمـ وشم٠مظمذ

 يًتٗمٞمدون؟ ُم٤مذا هٙمذا يٌٞمٕمقن اًمذيـ هذول ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

.. شمٕمٞمده أن شمًتٓمٞمع رء ذم أُمريٙم٤م، ذم اًمٌٞمع ٟمٔم٤مم هذا أدري، ٓ واهلل :ُمداظمٚم٦م

ة ظمالل  وم٢من اًمٗمؽمة، هذه ذم شُمـَجِرسمف أن شمًتٓمٞمع أؿمٝمر، ؾمت٦م أؿمٝمر صمالصم٦م ؿمٝمر ُُمَٕمّٞمٜم٦م ُُمدَّ

 ؾم٥ٌم قمـ اًم٥ًٌم، قمـ ي٠ًمخقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  إؾم٤ٌمب، ُمـ ؾم٥ٌٍم  ٕي أو يٕمجٌؽ مل

، ٓ وأطمٞم٤مٟم٤مً  اإلرضم٤مع  شَمُدظّمالً  هذا يٕمتؼموا ٕهنؿ ي٠ًمخقا: ٓ إطمٞم٤من وهم٤مًم٥م ي٠ًمخقا

 .اًمٜم٤مس ظمّمقصٞم٤مت ذم

 يرشمْمقه؟ مل سمجقاب وأضمٞمٌقا  ؾم٠مخقا  وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 .ُيٕمٞمدون ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٞمدون ٓ :اًمِمٞمخ

 وضمدوا وم٢مذا ُمٕمٓمؾ، هلؿ وىمٚم٧م ه٤مشمػ، ضمٝم٤مز اؿمؽمي٧م إذا: ُمثالً  ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 ويٕمٓمقك ومٞمٕمٞمدوه اعمِمؽمي أو اعمًتخدم سم٥ًٌم يتٕمٓمؾ مل إصؾ، ُمـ اًمٕمٓمؾ أن

ء، قمٛمٚمٞم٦م سمٕمد طمدث اًمٕمٓمؾ أن ايمتِمٗمقا  إذا أُم٤م إُمقال،  .يٕمٞمدوه ومال اًمنما

 .ُمٕم٘مقًٓ  إُمر ص٤مر أن :اًمِمٞمخ
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 وقم٤مئٛم٦م قم٤مُم٦م يٜم٤مؾمٌٜمل ٓ ومٝمذه يٜم٤مؾمٌٜمل، ٓ إٟمف ىمٚم٧م ُمثالً  إذا أو ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٖمرض أوأقمٓمٜم٤م اجلٝم٤مز أقمٓمٜم٤م ـمٞم٥م، ي٘مقل احللم هذا ذم ومٝمؿ حمدد، ُمٕمٜمك هل٤م ًمٞمس

 .ُمٜم٘مقص٦م همػم يم٤مُمٚم٦مً  إُمقال ُٟمٕمٓمٞمؽ

 .اًم١ًمال هق ومام ـمٞم٥م، قمجٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اإلظمقة سمٕمض أذـم٦م، قمغم شُمـَخّزن يمٛمٌٞمقشمر سمراُم٩م قمٜمدٟم٤م أن هق اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 حمٗمقفم٦م، واًمٜمًخ اًمٓمٌع طم٘مقق سم٤مإلٟمجٚمٞمزي قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب إذـم٦م، هذه يِمؽمي

 أن ؿم٤مؤوا إذا اخلٞم٤مر وقمٜمدهؿ يم٤مُماًل، صمٛمٜمف ويدومٕمقا  اًمؼمٟم٤مُم٩م هذا يِمؽموا اإلظمقة

 يمام ويٕمٞمدوه ومٞمٜمًخقه، اًمؼمٟم٤مُم٩م هذا يِمؽموا هؿ يرضمٕمقه، أو اًمؼمٟم٤مُم٩م هذا ُيٌ٘مقا 

 دون إٟمف أو صٕم٥م إٟمف أو يٕمجٌٜم٤م، مل هذا أو يٜم٤مؾمٌٜم٤م مل هذا وي٘مقًمقا  اعمحؾ، ُمـ اؿمؽموه

 يٙمذب، ٓ وىمد يٙمذب، وىمد.. خيتٚمػ ىمد إؾم٤ٌمب، ُمـ ذًمؽ آظمر، إمم.. أريد ُم٤م

 ًمف يٕمٞمدوا صٛم٧م وسمٙمؾ أدب ومٌٙمؾ ٟم٤مؾمٌٜمل، ُم٤م أقمجٌٜمل، ُم٤م ي٘مقل اًمتقري٦م يًتخدم

 طم٘مقق اًمنميط قمغم ُمٙمتقب أنف ُمع اًمٜمًخ قمٛمٚمٞم٦م اًمنميط، هذا وي٠مظمذوا إُمقال،

ء أوًٓ  اًمنميط، ٟمًخ قمٛمٚمٞم٦م حمٗمقفم٦م، اًمٓمٌع  اعمحؾ، إمم إقم٤مدشمف ٟمًخف، اًمنميط، ذا

 اًمٕملم اؿمؽمي٧م أن٧م يٕمٜمل وم٘مٝمٞم٦م، سمٙمٚمامت ٟمتٙمٚمؿ يٕمٜمل.. اًمٜمًخ سمٕمد إُمقال أظمذ

 أي ًمٚمنميط حيّمؾ مل إـمالىم٤ًم، يتير مل.. اعمٜمٗمٕم٦م ٟمًخ٧م أو اعمٜمٗمٕم٦م أظمذت واعمٜمٗمٕم٦م،

 ُمـ شمًتٗمٞمد أنؽ إٓ مت٤مُم٤ًم، اؿمؽميتف يمام يم٤من يمام اًمنميط وشمٕمٞمد ٟم٘مص أي أو ضر،

 .حليشمؽ اًم١ًمال ومقوح احل٤مؾم٥م، ضمٝم٤مز قمغم وشُمـَخّزٟمف اًمنميط ُمٜمٗمٕم٦م

 .ضمداً  :اًمِمٞمخ

 هذا؟ ذم اًمنمع طمٙمؿ هق ومام :ُمداظمٚم٦م

 ومّم٤مرت اًمٙمٗم٤مر أظمالق يم٤مٟم٧م إؾمػ ُمع ؿمؽ سمال هذا! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م، وأطمًـ وقَمّٚمٛمٜم٤م شم٠مديٌٜم٤م، وأطمًـ أّدسمٜم٤م ط اًمرؾمقل اعمًٚمٛملم، أظمالق

 ش.ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أد: »ىم٤مل أن قمٚمٛمٜم٤م مم٤م ويم٤من

ه ًمق ٟمًخف، جيقز ٓ أنف قمٚمٞمف اعمٙمتقب اًمنميط ذًمؽ اؿمؽمى ُمًٚمامً  أن ومٚمق   اؿمؽما

 أن ومٌٕمد سم٤مًمؽ ومام جيقز، ٓ هذا هب٤م، ُيت٤مضمر وأظمذ ٟمًخ٤مً  ُمٜمف اؾمتٜمًخ وًمٙمٜمف يٕمده، ومل
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 اًمٙمذب ُمـ ذيمرت ُم٤م ٟمحق ُُمّدقمٞم٤مً  ُمٜمف، ُمٜمًقظًم٤م إصؾ أقم٤مد ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م اؾمتٜمًخ

 اىمؽمن يٙمقن أن إٓ أتّمقر وٓ دمقز، ٓ اًمتل اًمتقري٦م ُمـ أو اعمٙمِمقف، اًمٍميح

 .اًمٍميح اًمٙمذب ُمـ رء ُمٕمٝم٤م

 إؾمػ ُمع وًمٙمـ ُمثٚمٝم٤م، ذم ي٘مع أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ظمٞم٤مٟم٦م، هذه أن اعمٝمؿ 

 اح٤مدي٦م اًم٘م٤مقمدة صدرت ُمٜمٝمؿ اًمذيـ اًمٞمٝمقد اعمًٚمٛملم سمٕمض ؾمٌؼ ًم٘مد اًمِمديد،

 ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف سم٠من أومٕم٤مهلؿ، ُيؼمرون ومٝم١مٓء اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م: شم٘مقل اًمتل وهل اجل٤موم٦م،

 وٓ- يتج٤مهٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ سم٤مًمنميط، أضرٟم٤م وُم٤م اًمنميط ذًمؽ ُمـ ٟمًخ٦م سم٤مؾمتٜم٤ًمخ

ؾ ُم٤م ٕنف اًمنميط: ص٤مطم٥م أص٤مب اًمير أن -جيٝمٚمقن أهنؿ أفمـ  يمٚمٗمف وىمد إٓ ؾَمجَّ

 أيمثر، أو جمٚمد ذم يمت٤مسم٤مً  يٓمٌٕمقن اًمذيـ اًمٜم٤مذيـ سمٕمض ؿم٠من هق يمام ـم٤مئٚم٦م، ُم٤ٌمًمغ ذًمؽ

 ومٞم٠ميت وٟمنموا، آظمره إمم.. و وصقروا إطمرف صٗمقا  طمٞم٨م ُم٤مدة، ذًمؽ يمٚمٗمٝمؿ وم٘مد

 اًمٜم٤مذ، أو اعم١مًمػ ُمـ اؾمتئذان دون اًمٙمت٤مب ومٞمٓمٌع ؾم٤مئٖم٦م، ًم٘مٛم٦م ذًمؽ وي٠مظمذ أظمر

 ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م َأدِ : »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م وطمًٌؽ سم٤معمًٚمؿ، دمقز ٓ وظمٞم٤مٟم٦م همدر هذا

 ش.ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ

 شمًتٜمًخ ُم٤م أؾم٤مس قمغم ختقٟمف، ُم٤م أؾم٤مس قمغم اًمنميط هذا سم٤مقمؽ اًمرضمؾ هذا 

 .اًمٌت٦م اإلؾمالم ذم هذا جيقز وٓ ظم٤من، وم٘مد ومٕمؾ اًمذي ومٝمذا ٟمًخ٦م، ُمٜمف

 رسمام، إؾمالُمٝمؿ وقمـ سمٚمدهؿ قمـ اعمتٖمرسملم اعمًٚمٛملم ُمـ قمٜمدك يم٤من وم٢مذا وًمذًمؽ 

 .آظمتالؾم٤مت هذه ُمثؾ قمـ ي٘مٚمٕمقا  أن اٟمّمحٝمؿ

 اًمنميط يِمؽمي ُمـ أن يٕمت٘مد وإٟمام ئمـ أىمقل ٓ ٟمٗمًف، اًم٤ٌمئع يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٜمف يًتٜمًخ ىمد يٕمٞمده صمؿ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمٓمٌقع اًمٜمًخ٦م داُم٧م ُم٤م هذا، ذم يٙمٗمل ٓ اًمٔمـ :اًمِمٞمخ

 (11:  31:  55/ 115/واًمٜمقر اهلدى) 
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 !إب؟ زوجي دول افزوج ابـ رسؿي جيقز هؾ

 ضم٤مئز؟ اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمزوضم٦م ُم٤مل ُمـ اًمزوج اسمـ هىم٦م.. ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

  (11:  55: 15/   195/  واًمٜمقر اهلدى)

 (اإليشورب) بقع حؽؿ

٤مئؾ ي٘مقل ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ظمػماً، اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م ٞمع ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: اًًم  ٌي

 اًمٚمقايت ًمٚمٜم٤ًمء سمٞمٕمف اإليِم٤مرب أن اًمٕمٚمؿ ُمع – ؿمٞمخ ي٤م اًمرأس قمغم يقوع اًمذي - اإليِم٤مرب

ظمرى، اعمالسمس ويمذًمؽ قم٤مري٤مت، يم٤مؾمٞم٤مت ومٞمف خيرضمـ  يم٤مؾمٞم٦م شمِمؽميف اًمتل اعمرأة يرى وهق ٕا

 قم٤مري٦م؟

ُمر يتٓمٚم٥م ىمد وًمٙمـ سمقوقح، ؾمٌؼ مم٤م ُيْٗمَٝمؿ اًم١ًمال هذا ضمقاب أفمـ :اًمِمٞمخ  ؿمٞمئ٤مً  ٕا

٤مع اًمذي  اًمٌمء.. اًمتقوٞمح ُمـ ١مال، ذم اًمقارد يم٤مإليِم٤مرب ٌي  ُم٤ٌمح، هق ومٞمام يًتٕمٛمؾ ىمد اًًم

ُمر إمم ُيٜمَْٔمر ومٝمٜم٤م حمرم، هق ومٞمام يًتٕمٛمؾ وىمد  :اصمٜملم سمٛمٜمٔم٤مريـ ٕا

ٞمقع اؾمتٕمامل قمغم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إذا :إول  يم٤من إذا.. همػمه أو إيِم٤مرب يم٤من ؾمقاءً  هذا، اعم

 ومٌٞمٕمف اهلل أب٤مح ومٞمام اؾمتٕمامًمف اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإذا طمرام، ومٌٞمٕمف اهلل طمرم ومٞمام اؾمتٕمامًمف قمغم اًمٖم٤مًم٥م

ول اعمٜمٔم٤مر هذا طمالل،  .ٕا

 اًمٜمٔم٤مم سمٜمٗمس ًمف ي٤ٌمع اًمذي اًمِمخص إمم.. ًمف اعمٌٞمقع إمم يٜمٔمر :افثوين ادـظور

 ومٞمام ؾمٞمًتٕمٛمٚمٝم٤م احل٤مضم٦م، هلذه اًمِم٤مري هذا أن اًم٤ٌمئع قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا.. اًم٤ًمسمؼ

م إي٤مه ومٌٞمٕمف طُمِرم  .ومحالل وإٓ طمرا

 أنف سم٤مؾمؿ اهلل طمرم ومٞمام واىمٕم٤مً  اإلٟم٤ًمن يٙمقن ُم٤م طمتك اًمتٗمّمٞمؾ ذاه ُمـ سمد ٓ 

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس قمغم أو طمالل،

  (11: 57: 58/ 733/ واًمٜمقر اهلدى)



 353 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   صقر وُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 إشقاق دم كراهو افتل ادـؽرات مـ مقؿػـو مو

 ُمقىمٗمٜم٤م هق ومام اعمٜمٙمرات، ُمـ يمثػًما  يرى واطمد اًمًقق إمم اًمذه٤مب قمٜمد :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝمؿ؟ ٟمٜمٙمر هؾ ُمٜمٝم٤م

 مل وم٢من سمٞمده، ومٚمٞمٖمػمه ُمٜمٙمًرا  ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ»: قمٜمدك ُمٕمروف اجلقاب :اًمِمٞمخ

 .شاإليامن أوٕمػ وذًمؽ ومٌ٘مٚمٌف، يًتٓمع مل وم٢من ومٌٚم٤ًمٟمف، يًتٓمع

ء اًمًقق إمم ذاه٥م وهق سمٚم٤ًمٟمف يٜمٙمر أن اًمقاطمد اؾمتٓم٤مع وم٢من :ُمداظمٚم٦م  ًمنما

 ..ي٘م٤مسمؾ ُمـ ُم٤م يمؾ يٜمٙمر هؾ احل٤مضمٞم٤مت، سمٕمض

 وم٢من.. ومٚمٞمٖمػمه ُمٜمٙمًرا  ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ: ٟمٗمًف اجلقاب هق! رواح ُمٙم٤مٟمؽ :اًمِمٞمخ

 يًتٓمٞمع، ٓ أو يًتٓمٞمع إُم٤م ُمٜمٙمًرا؟ رأى يمٚمام يًتٓمٞمع ومٝمؾ آظمره، إمم.. يًتٓمع

 .هق هق وم٤مجلقاب

 (11:11:11/ (5) راسمغ ومت٤موى)

 بودؽويقؾ ادديـي وأهؾ بودقازيـ أظؾؿ مؽي أهؾ

 أهؾ ُمٙمٞم٤مل اعمٙمٞم٤مل»: ىم٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌك أن قمٛمر اسمـ طمدي٨م»

 .صحٞمح .واًمٜم٤ًمئك داود أبق رواه شُمٙم٦م أهؾ وزن واًمقزن، اعمديٜم٦م

 ومٝمؿ دم٤مرة أهؾ ُمٙم٦م أهؾ أن اعمٕمروف أن اًمؽمضمٞمح ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ي١ميد ومم٤م

 وسمف أطمقج ًمٚمٙمٞمؾ ومٝمؿ ،ومتر ٟمخٞمؾ أهؾ ومٝمؿ ،اعمديٜم٦م أهؾ سمخالف ،أظمؼم سم٤معمقازيـ

 .أقمرف

 .أقمٚمؿ واهلل

 [ش7355» رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 ظـف آظتقوض أو ؿبضف ؿبؾ ؾقف ادَُسؾَّؿ بقع يصح هؾ

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 .شقمٜمف آقمتٞم٤مض وٓ ىمٌْمف، ىمٌؾ ومٞمف اعمًٚمؿ سمٞمع يّمح وٓ» :شاعمٜمٝم٤مج» ذم

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 ومٞمف: طمج٦م ومال وٕمٞمػ: اعمذيمقر واحلدي٨م إصؾ، ٕنف ضمقازه: اًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 ومٞمف اعمًٚمؿ يٍمف مل ٕنف اًم٘مٞمؿ: اسمـ ىم٤مل يمام اًمٜمزاع، حمؾ يتٜم٤مول مل صح ًمق أنف قمغم

 اعمًٚمؿ؟ رأس ُمـ ومٞمف اعمًٚمؿ وم٠مجـ سمٖمػمه، اًمًٚمؿ ديـ قمـ قم٤موض وإٟمام همػمه،

 اًم٘مٞمؿ، اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم وؿمٞمخ يٕمغم، أيب اًم٘م٤ميض اظمتٞم٤مر وهذا

 :ىم٤مل

 قمٚمٞمف: اعمٕم٤موو٦م ومج٤مزت اًمذُم٦م، ذم ُمًت٘مر قمقض هذا وم٢من اًمّمحٞمح: وهق»

 شاًمتٝمذي٥م» اٟمٔمر :شاًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق :-ىم٤مل - وهمػمه اًم٘مرض ُمـ اًمديقن يم٤ًمئر

 ش.778 - 777/  5»

 (329/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 الٗاٌصٗب





 357 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م 

 ظذ اجلقائز وضع وحؽؿ اخلري بوفقوكصقى يسؿك مو حؽؿ

 افبضوئع ذاء

 وُم٘م٤مسمؾ ًمٚمٗم٘مراء، ٟمدومٕمٝم٤م ٟمّمٞم٥م اًمٞم٤م اًمقرىم٦م هذه إن: ي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 اًمٙمالم هذا ومٝمؾ ىمٌض، ؾمٜمد شمٕمتؼم اًمقرىم٦م هذه: يٕمٜمل ىمٌض، ؾمٜمد ي٠مظمذ اًمدومع هذا

 صحٞمح؟

 !اهلل ؾمٌح٤من اخلػمي، اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م :اًمِمٞمخ

 أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »ىم٤مل اًمٞمد، عمس ٟمٚمٛمًٝم٤م أؿمٞم٤مء قمـ أظمؼم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

م قهن٤م اخلٛمر ينمسمقن أىمقا ٛمُّ ًَ  يمثػم وم٠مصٌح اًمراىمع قمغم اخلرق اشمًع صمؿش اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ُي

 اًمّم٤محللم طمتك هب٤م واسمتٚمقا  ُمِم٤مهد، أُمر وهذا اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م اعمحرُم٤مت ُمـ

 يمٚمٛم٦م حمٚمٝم٤م طَمؾَّ  ٕنف رسم٤م: يمٚمٛم٦م اًمٞمقم شمًٛمع شمٙم٤مد ُم٤م اًمٕمٚمؿ، أهؾ طمتك اعمًٚمٛملم ُمـ

 اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م أتقا  اًمٗمالين اًمٌٜمؽ مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م سمٗم٤مئدة أتقا  اًمٗمالين اًمٌٜمؽ اًمٗم٤مئدة،

 .دوهنؿ قمٛمـ ٟم٘مقل ومامذا اًمٕمٚمؿ، أهؾ ه١مٓء رسم٤م، ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ي٘مقل أطمد ُم٤م وٟمّمػ،

 ُمـ اًمٙمٗمر، ُمـ ضم٤مءشمٜم٤م سمٙمٚمامت اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمامت شمًتٌدًمقا  ٓ اهلل، اشم٘مقا : ًمذًمؽ 

 اًم٘مرآن ذم ىمقًمف ذم سمحؼ   وضمؾ قمز اهلل وصٗمٝمؿ اًمذيـ اًمْمالل سمالد ُمـ اًمٙمٗمر سمالد

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿اًمٙمريؿ ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ ُ  طَمرَّ  اّللَّ

ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  ـَ  احْلَِؼ  دِي ـَ  ُِم ِذي  [.59:اًمتقسم٦م﴾ ]اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

 وم٤مًمرسم٤م اًمنمقمٞم٦م، همػم سم٠مؾمامئٝم٤م إؿمٞم٤مء ٟمًٛمل وم٠مصٌحٜم٤م هب١مٓء، شم٠مثرٟم٤م ومٜمحـ 

 .إًمخ أجْم٤مً  واًمٗمـ اجلٛمٞمٚم٦م، سم٤مًمٗمٜمقن ٟمًٛمٞمف واًمرىمص وم٤مئدة، ٟمًٛمٞمف

 يدظمؾ وٟمّمٞمٌؽ طمٔمؽ ىمامر، هذا اخلػمي، سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اًمِ٘ماَمر ٟمًٛمل يمذًمؽ 

 دومٕمقا  ُم٤م ظمنوا، يمٚمٝمؿ اؿمؽميمقا  ؿمخص ُمٚمٞمقن ُمٚمٞمقن، واطمد رسمح ُمٚمٞمقن ظمن

 شمًٚمٞمٙمف أضمؾ ُمـ ًمٙمـ ٟمٗمًف، اًم٘مامر هق هذا هذه، إرسم٤مح جمٛمققم٦م أظمذ اًمذي ؾمقى

 .اًمٜم٤مس قمغم إُمر واٟمٓمغم اخلػمي، سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م يًٛمقٟمف اًمٜم٤مس قمغم
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 يريد سمْم٤مقم٦م قمٜمده يم٤من: يٕمٜمل اإلظمقان، سمٕمض ذيمره ُمثٚمام ٟمٗمًف اًم١ًمال: ؾم١مال

 هذا هؾ.... ضم٤مئزة، يمذا ُمٌٚمغ قمٚمٞمٝم٤م احلٚمٞم٥م قمٚم٦ٌم أظمذ اًمذي اًمٌْم٤مقم٦م، هذه ُيَرِوج

 جيقز؟

 .اًمٌمء ٟمٗمس وهمػمه٤م سم٤مًمٌٌز ي٤ًمووه٤م شمٗمّمٞمؾ، ًمف هذا :اًمِمٞمخ

 اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٙمـ يٗمٕمٚمقن، ُم٤مذا هؿ أدري ُم٤م أن٤م هل٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه 

 ومٚماّم  سم٘مرش، ي٤ٌمع يم٤من ُمثالً  اًمٌٌز هذا ومروٜم٤م ًمق: اًمقضمٝملم ُمـ وضمفٍ  قمغم أتّمقره٤م

روا  هق اًمذي ىمرش صُمٛمـ ىمرش رسمع أو٤مومقا  ي٘مقًمقن، يمام اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م ضمٕمؾ اجلامقم٦م ىمرَّ

 اجل٤مئزة، يِمؽموا اإلو٤موم٦م هبذه ؿم٤من ُمـ ىمٌؾ، ُمـ يٌٞمٕمقه يم٤مٟمقا  اًمذي اًمثٛمـ أصؾ إمم

 يمٞمًٝمؿ، ُمـ ظمرضم٧م ُم٤م اجل٤مئزة صَمَٛمـ: سمٛمٕمٜمك صمالصم٦م، أو اصمٜمتلم أو ىم٤مرورة ذم وحيٓمقه٤م

 آٓف قمنمة[  ُمـ مجٕمقا ] ٕنف رسًم٤م: يٙمقن ومٝمذا اًمزسم٤مئـ، يمٞمس ُمـ ظمرضم٧م وإٟمام

 ٟمٔم٤مم، ًمف شم٤مضمر سم٤مًمٕمٙمس، اًم٘مْمٞم٦م ومروٜم٤م ًمق أُم٤م اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، سم٤مؾمؿ اجل٤مئزة ىمٞمٛم٦م ؿمخص

 سمْم٤مقمتف شمروي٩م ؾمٌٞمؾ ذم ىمّرر مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م ومٞمٝم٤م يت٤مضمر هق اًمتل احل٤مضم٦م ُمـ يرسمح

 يمؾ ُمـ ووومر أرسمٕم٦م، سم٤مح٤مئ٦م اخلٛم٦ًم ُمـ سم٤مح٤مئ٦م سمدل اًمرسمح ُمـ ُيٜمَِزل أنف هذه ودم٤مرشمف

 ي٤م وضمٕمؾ طم٤مضم٦م ومٞمٝم٤م اؿمؽمى قمٜمده، دمٛمٕم٧م اًمتل اًم٘مروش جمٛمقع ىمرؿًم٤م، ُمثالً  ىمٓمٕم٦م

 زي٤مدة أظمذوا ُم٤م اًمٓمري٘م٦م هبذه ٕنف ضمٕم٤مًم٦م، اًمنمع ًمٖم٦م ذم شمًٛمك هذه طمقهل٤م، ٟمّمٞم٥م

 .يمٞمًٝمؿ ُمـ وإٟمام ُمٕمٝمؿ، اعمتٕم٤مُمٚملم ُمـ

 (:.. 31:  73/ 55/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلامرك 

 ظذ مجورك أخذ ظدم مؼوبؾ اجلامرك دسمول مويل مبؾغ إظطوء

 افبضوظي

 ذم: يٕمٜمل اعمٛمٚمٙم٦م، ُمٓم٤مرات ُمـ ُمٓم٤مر دظمقل قمٜمد ُمٕمروف هق يمام :ُمداظمٚم٦م

 اجلامرك ُمٜمل ي٠مظمذ ٓ طمتك سمًٞمًٓم٤م ُمٌٚمًٖم٤م اجلامرك رضمؾ أقمٓمل ومٚمق مج٤مرك شم٠مظمذ سمٕمْمٝم٤م

  احلٙمؿ؟ هق ومام سمْم٤مقمتل، قمغم

ئ٥م هك إٟمام اعمٙمقس هذا اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنميٕم٦م ذم أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ  ضم٤مئرة ضا

 .اًمزُم٤من هذا ذم اجل٤مئرة اًم٘مقاٟملم وٛمـ ُمـ وهل ـمٌٕم٤ًم،

ـ إذا   ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمدقم٤مة أو اًمدقمقة يٚمحؼ ٓ سمٓمري٘م٦م ُمٜمٝم٤م اًمَتَخٚمُّص ُمـ اعمًٚمؿ مَتَٙمَّ

 .ذًمؽ ذم سم٠مس ومال ًمديٜمٝمؿ، واًمتٝمٛم٦م واعم١ماظمذة اًمٚمقم

 اًمتل اعمٗمًدة ُمـ يتخٚمص أن ؾمٌٞمؾ ذم رؿمقة، اجلامرك ذم اعمقفمػ َيْرر أن أُم٤م

ه ٓ ومٝمذا اًمرؿمقة، ُمـ ىمٞمٛم٦م أيمؼم هل ً: ٟمرا  اعمقفمٗملم هل١مٓء شمٕمٚمٞمامً  ذًمؽ ذم ٕن ضم٤مئزا

م ُم٤م ارشمٙم٤مب قمغم  .اهلل طمرَّ

ـ إذا: واوح هذا  ُيّم٤مب أن وسمدون رؿمقة، سمدون اجلامرك ُمـ اخلالص ُمـ مَتَٙمَّ

 .ضم٤مئز ومٝمذا وقمروف، ديٜمف ذم سمٓمٕمـ اعمًٚمؿ

 ش.اعمرشمٌم اًمرار اهلل ًمٕمـ» شمٕمٚمٛمقن ومٙمام سمرؿمقة ي٠ميت أن أُم٤م 

  (. :..5:  33/   85/   واًمٜمقر اهلدى)

 مـ افتوجر يتفرب فؽل اجلامرك دسمول هديي إظطوء حؽؿ

 دؾعفو

 قمغم مج٤مرك ي٠مظمذوا ٓ طمتك هداي٤م اجلٛمرك ُم١ًمول يٕمٓمل اًمت٤مضمر] :ُمداظمٚم٦م

 .[ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام اًمٌْم٤مئع
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 يٕمٜمل؟ رؿمقة، ًمف قم٤مُمؾ اًمرضم٤مل :اًمِمٞمخ

 .اعمٕمٜمك ٟمٗمس ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرؿمقة ُمقوقع ُمـ ظمرضمٜم٤م ُم٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .أظمرى سمحٞمٚم٦م ًمٙمٜمف اعمٕمٜمك، ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 قم٤مصؿ أبق ي٤م سمٞمجقز ُم٤م اًمٓم٤مطمقن، قمغم اًمدروب يمؾ سم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام :اًمِمٞمخ

 .ختتٚمػ اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وإن إطمٙم٤مم، وخم٤مًمٗم٦م اًمرؿمقة قمغم ؿمٕمٌٜم٤م وٟمٕمقد أنٗمًٜم٤م ُٟمَٕمِقد

 ومرض ًمٙمـ اًمِمٕم٥م، عمّمٚمح٦م هذا اًمٌٜم٤مء وٟمٔم٤مم ًمألُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ٟمحـ 

ئ٥م اعمُُٙمقس صمٜم٤م اًمتل هذه اًم٘مقاٟملم ضمدًا، يمٌػم ومرق ومٞمف: يٕمٜمل واًميا  سمٕمْمٝم٤م قمـ حتدَّ

 يم٠منف اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل سمت١ميده٤م، سمؾ اًمنميٕم٦م سمتخ٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م هذه إبٜمٞم٦م، يم٘مقاٟملم

ش أذرع ؾمٌٕم٦م وم٤مضمٕمٚمقه اًمٓمريؼ ذم اظمتٚمٗمتؿ إذا: »ىم٤مل طملم اًمٜمٔم٤مم هذا عمثؾ أصالً  ووع

 اعمٙمقس ومرض ًمٙمـ اًمِم٤مهد، زُم٤مٟمف، ذم ىم٤مًمف اًمرؾمقل اًمتٜمٔمٞمؿ، ُمـ ٟمقع ومٝمذا

ئ٥م  .ؿمؽ سمال إؾمالُمل همػم اًمٜمٔم٤مم ذاومٝم اًمٙمٗم٤مر، قمغم إٓ شُمْٗمَرض ٓ اًمتل واًميا

 يمٝمذا، اًمٔمٚمؿ أنقاع ُمـ ٟمقع ُمـ يتخٚمص أن اعمًٚمؿ اؾمتٓم٤مع إذا: سم٘مقل قمؿ أن٤م 

 طمٞمٜمذاك ومٞمف ُم٤م إظمرى، اجلقاٟم٥م ُمـ سمج٤مٟم٥م ضر ورائٝم٤م ُمـ سمٞمؽمشم٥م ُم٤م سمٓمري٘م٦م

 .آظمتالف مت٤مم اًمّمقر شمٚمؽ قمـ اًمّمقرة هذه ذم اعم٠ًمخ٦م وختتٚمػ ُم٤مٟمع،

 يريد ودوران، ًَمػ سمدون يرر أن يريد اًمٜم٤مس ُمـ زيد: سمٍماطم٦م ٟم٘مقل: يٕمٜمل 

ؤه٤م سمٞمٕمٝم٤م جيقز سمْم٤مقم٦م ُيَٛمّرر ًمٙمل :اجلٛمرك إيف ُمقفمًٗم٤م يرر أن  وٟم٘مٚمٝم٤م وذا

 .ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف حيقل اعمٙمقس ىم٤مٟمقن ًمٙمـ ذقم٤ًم، وإظمراضمٝم٤م وإدظم٤مهل٤م

 هذا ديـ يٛمس أن ُيٛمٙمـ ٓ اًمٓمري٘م٦م، هبذه اإلدظم٤مل هذا يم٤من إذا: سم٘مقل وم٠من٤م 

 ُم٤م وم٢مذا اًمت٘مقى، أهؾ اًمّمالح، أهؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ يٛمثؾ ُمثالً  يٙمقن يم٠من اإلٟم٤ًمن،
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 أنتقا  اًمديـ، أهؾ قمغم وإٟمام اًمرار قمغم ًمٞمس اًمِمتٞمٛم٦م، أجش سمتٜمّم٥م أُمره اٟمٙمِمػ

 .هذه احل٤مًم٦م هذه ذم آظمره إمم يمذا أنتق يمذا أنتقا  هٞمؽ،

 جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

  (11:  153: 75/   735/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادحرمي ادؽقس مـ اجلامرك هؾ

 صم٤مٟمٞم٤مً  احلدي٨م، صح٦م أوًٓ ش ُمٙمس ص٤مطم٥م اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ: »طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 وأصؾ ُمٙمقس سم٠مهن٤م أن شم١مظمذ اًمتل اجلامرك إمم واإلؿم٤مرة هذا يمؾ اعمٙمس، ُمقوقع

 ..أن اح٠مظمقذ اعمٙمقس قمغم يٜمٓمٌؼ يم٤من وإن اعمٙمس،

 قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م ُم٤م اعمٙمس ذم ذم هٜم٤مك ًمٙمـ وٕمٞمػ، وم٢مؾمٜم٤مده احلدي٨م أُم٤م :اًمِمٞمخ

 ،ط اًمٜمٌل ومرمجٝم٤م زٟم٧م اًمتل اًمٖم٤مُمدي٦م طمدي٨م ُمٕمل شمذيمرون اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م

 شمقسم٦م شم٤مسم٧م ًم٘مد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م اًم٘مقل أؾم٤مؤوا اًمٜم٤مس سمٕمض وًمٕمؾ

 ص٤مطم٥م شم٤مهب٤م ًمق: »إظمرى اًمرواي٦م وذم رواي٦م، ذم يمامش ًمقؾمٕمتٝمؿ اعمديٜم٦م أهؾ شم٤مهب٤م ًمق

 ش.ًمف ًمٖمٗمر ُمٙمس

 هل واعمُُٙمقس اًميي٦ٌم، هل اعمٙمس ـمٌٕم٤مً  اح٤ميمس، ذم احلدي٨م هذا ومٗمل 

ئ٥م، ع وٓ اًميا ٌَّ٘م٤مً  إؾمالُم٤مً  يٙمقن طمٞمٜمام اإلؾمالم ذم ُينْمَ  ًمٞمس ُُمـْحَٙماًم، وٟمٔم٤مُم٤مً  ُُمَٓم

 ُيْٖمٜمِٞمٝمؿ ُم٤م ذيٕمتٝمؿ ذم اعمًٚمٛمقن ؾمٞمجد طمٞمٜمذاك سم٤مًمٕمٛمؾ، ُم٘مروٟم٤مً  ًمٞمس اؾمامً  ٟمٔم٤مُم٤مً 

ئٌٝمؿ قمـ ٤مم قم٤مُّم٦م ذم صدق اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ وُمٙمقؾمٝمؿ، ضا  اعمًٚمٛملم طُمٙمَّ

 احلٙمؿ قمـ أقمروقا  إهنؿ اعمحٙمقُملم، ُمٕمٝمؿ َأقُمؿ سمؾ سم٤مًمذيمر وم٘مط احلٙم٤مم أظمص وٓ

 سم٤مًمٜمُُٔمؿ اًمٞمقم ُيْٕمرف قمام يٖمٜمٞمٝمؿ ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ذع ذم يم٤من ذاك وًمقٓ اهلل، ذع سمام

 قمـ ًمٚمتحدث اعمٜم٤مؾم٦ٌم وضم٤مءت مجع ذم يمٜم٤م ىمٚمٞمٚم٦م أج٤مم سمْمٕم٦م ُمٜمذ اًمٖمرسمٞم٦م، واًم٘مقاٟملم

 ،ط اًمٜمٌل طمدي٨م سمٜمص والًم٦م يمٚمٝم٤م مجٞمٕم٤مً  اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمقن يمام وهل اًمٌدقم٦م،

ٟم٤م  يٕمرومٝم٤م أن جي٥م أصقًٓ  ظم٤مص٦م ًمٚمٌدقم٦م هٜم٤مك أن إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م إمم ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م وَمَجرَّ

 هذيـ سملم اجلٛمع قمدم وأن اًمٗم٘مف، أصقل يٕمرف أن جي٥م يمام قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م يمؾ
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 أىمؾ مل إن اخلٓم٠م ذم ي٘مع إول اًمٗم٘مٞمف جيٕمؾ اًمٌدقم٦م، وأصقل اًمٗم٘مف أصقل إصٚملم

 اًمٗم٘مف، سم٠مصقل قم٤مح٤مً  يٙمـ ومل اًمٌدقم٦م، سم٠مصقل قم٤مح٤مً  يم٤من ُمـ اًمٕمٙمس ويمذًمؽ اخلٓمر،

 .اخلٓمر ذم أىمؾ مل إن اخلٓم٠م ذم ي٘مع يم٤مٕول يٙمقن يمذًمؽ

 اًمٌح٨م، ذًمؽ سم٢مقم٤مدة اجلٚم٦ًم هذه أؿمٖمؾ أن ُأريد وٓ ـمقياًل، يم٤من ذاك واًمٌح٨م 

 سم٤معمّم٤مًمح اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد يٕمرف ُم٤م قمـ حتدصم٧م أنٜمل إمم أتقصؾ أن أريد وًمٙمٜمل

 .اعمرؾمٚم٦م

 ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ٕن قم٤مُمتٝمؿ: أقمٜمل ومال اًمٗم٘مٝم٤مء أىمقل طمٞمٜمام: ُمتحٗمٔم٤مً  وأىمقل 

 صمؿ اح٤مًمٙمٞم٦م، هؿ اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّم٤مًمح سم٤مٕظمذ ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٗم٘مٝم٤مء أؿمٝمر ُمـ اظمتالف،

 .احلٜم٤مسمٚم٦م يتٚمقهؿ

 ٕهن٤م ضمدًا: ه٤مُم٦م اًمنميٕم٦م ذم ىم٤مقمدة هل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح هذه أن: واًمِم٤مهد 

 مل ُمـ -اًمِم٤مهد وهٜم٤م- ًمٙمـ طمديث٦م، حلقادث ضمديدة أطمٙم٤مم اؾمتخراج قمغم شُم٤ًمقمد

 أجْم٤مً  وىمع رسمام اًمٌدقم٦م، وأصقل اًمٗم٘مف أصقل: آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ إصٚملم ىم٤مقمدة يْمٌط

 .اخلٓمر أو اخلٓم٠م ذم

 ويٛمٙمـ اًمزُمـ، ُمع شَمـِجدّ  اًمتل وإؾم٤ٌمب احلقادث شمِمٛمؾ هل اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م 

 هذه ومٝمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ُمّم٤مًمح حت٘مٞمؼ إمم احل٤ميمؿ وسمخ٤مص٦م اعمًٚمؿ هب٤م يتقصؾ أن

 ىم٤مقمدة ذم يمٚمٝم٤م: أي سمٕم٤مُم٦م شمدظمؾ هل اعمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح هب٤م يتح٘مؼ اًمتل اًمقؾم٤مئؾ

 اعمرؾمٚم٦م؟ اعمّم٤مًمح

 .اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ٓسمد ٓ،: اجلقاب

 أن ُيٛمٙمـ اًمتل احل٤مدصم٦م إؾم٤ٌمب وهل اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح أن إمم اًمٙمالم سمٜم٤م وصؾ

 اعمّم٤مًمح وهل اًم٘م٤مقمدة هذه أن ًمألُم٦م، وُمّمٚمح٦م وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م سمٌمء أو هب٤م يقصؾ

 :يم٤مًمت٤مزم وهق اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ ٓسمد سمؾ إـمالىمٝم٤م، قمغم هب٤م إظمذ جيقز ٓ اعمرؾمٚم٦م،

 ُمقضمقداً  سمف ًمألظمذ اعم٘متيض يم٤من هؾ احل٤مدث، اًم٥ًٌم هذا ذم اًمٜمٔمر جي٥م: أوًٓ 

ٌِؼ ًمق أنف وئمٝمر ُمقضمقداً  يم٤من وم٢من ٓ؟ أم ط قمٝمده ذم  وُمع وم٤مئدة، ُمٜمف طمّمؾ ـُم
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 جيقز ٓ طمٞمٜمذاك اًم٥ًٌم، هبذا ي٠مظمذ مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ذًمؽ

 ًمق ٕنف واوح: أُمر وهذا ًمألُم٦م، ُمّمٚمح٦م ومٞمف أن سمدقمقى سمف ي٠مظمذوا أن ًمٚمٛمًٚمٛملم

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام يم٤مُماًل، اًمنمع قمٚمٞمف ٟمزل ُمـ هب٤م ضم٤مء ىمد يم٤من ذقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م هذه يم٤مٟم٧م

 .احلدي٨مش سمف وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ُيَ٘مِرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م: »واًمًالم اًمّمالة

 زُمٜمٜم٤م ذم طمدث مم٤م ٟمذيمره آظمر وُمث٤مل اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم اعمٕمرووم٦م إُمثٚم٦م ُمـ: وُمث٤مًمف

ٌّف اًمٗم٘مف، يمت٥م ذم ُمٕمروف هق ُم٤م أُم٤م: هذا  اًمذي ًمٚم٥ًٌم ُينمع: ٓ أنف قمغم قمٚمٞمف وُُمٜمَ

 اخلٛمس، اًمّمٚمقات ًمٖمػم إذان وهق أٓ سمف، أظمذ ُم٤م ط اًمٜمٌل أن وهق آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف

 شمٚمؽ ُٟمَحِٙمؿ أن أردٟم٤م أنٜم٤م وًمق هل٤م، ي١مذن ٓ أنف مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن ُمثالً  اًمٕمٞمديـ صالة

 ومٞمف اًمٕمٞمد يقم إذان وم٤مئدة، ومٞمف إن: ًم٘م٤مًم٧م وىمنماً  ًم٤ٌمً  اإلؾمالم ضمٕمٚم٧م اًمتل اًمٕم٘مقل

 اًمٜم٤مس أوئلؽ وسمخ٤مص٦م اًمقىم٧م، هذا قمـ هم٤مومٚملم قم٤مدة يٙمقٟمقن اًمٜم٤مس ٕن وم٤مئدة،

 ُمٕمٝمؿ حيٛمٚمقن اًم٤ٌميمر، اًمّم٤ٌمح ذم اًم٘مٌقر زي٤مرة إمم ُُّيرقمقن أو َُّيرقمقن اًمذيـ

ء إهمّم٤من  ومٚمق اًمٕمٞمد، صالة ومريْم٦م أداء قمـ ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ومٞمٜمتٝمل سمزقمٛمٝمؿ، اخليا

ٌِٝمقا  أذان هٜم٤مك يم٤من أنف  هذا دم٤مه مجٞمٕمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمقىمػ يم٤من ومامذا شمٜمٌٞمف، أطمًـ ًَمٜمُ

 إذان؟

 سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، أنف وهق ُمثٚمف قمغم جيٛمٕمقا  ُم٤م ىَمّؾ  ُم٤م قمغم هلل واحلٛمد أمجٕمقا   ًم٘مد

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م

 طمتك اًمت٤مًمٞم٦م اًمٕمٝمقد وذم إول اًمٕمٝمد ذًمؽ ذم ُمنموقم٤مً  يٙمـ مل إذان وًمٞمس

 اًمٕمٝمد ذم أجْم٤مً  يٙمـ مل وًمٙمـ إذان، سمدقمٞم٦م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مشمٗم٤مق هلل واحلٛمد اًمٞمقم

 مل هذا أجْم٤مً  ضم٤مُمٕم٦م، اًمّمالة: اًمّمالة يمٚمٛم٦م وهق إذان ُم٘م٤مم ي٘مقم ُم٤م إنقر إول

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ

 همٗمٚمتٝمؿ ذم إُم٤م اًمٜم٤مس يٙمقن طمٞم٨م ُمٜمٝم٤م، أهؿ هق سمؾ اًمٕمٞمديـ صالة وُمثؾ

ع اًمتل اًمّمٚمقات ًمٌٕمض إذان يمذًمؽ.. ودٟمٞم٤مهؿ أقمامهلؿ ذم واٟمٖمامؾمٝمؿ  عمٜم٤مؾم٦ٌم شُمنْمَ

ئٝمؿ سمٞمٕمٝمؿ ذم يٙمقٟمقا  أن إُم٤م يٕمٛمٝمقن، همٗمٚمتٝمؿ ذم ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يٙمقن  ودم٤مرهتؿ، وذا

 يمًٗم٧م إذا واخلًقف، اًمٙمًقف صالة سمذًمؽ أقمٜمل ٟمقُمٝمؿ، ذم هم٤مرىملم يٙمقٟمقن أو
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 اًم٘مٛمر ظمًػ أو اًم٘مٛمر ظمًٗم٧م إذا اًمٙمًقف، هلذا يٜمتٌف ُمـ وَمَ٘مؾَّ  اًمٜمٝم٤مر ذم اًمِمٛمس

 سم٤مًمرأي اًمِديـ يم٤من ومٚمق ٟم٤مئٛمقن، اًمٜم٤مس وم٠ميمثر اًمٚمٞمؾ، ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص هق يمام

 ُمـ اًمٜم٤مس إلي٘م٤مظ اعمرؾمٚم٦م: اعمّمٚمح٦م شم٘متْمٞمف ُم٤م شمنميع وىم٧م هٜم٤م ًمٙم٤من وسم٤مًمٕم٘مؾ،

ٝمقا  اًمٜمٝم٤مر ذم همٗمٚمتٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مس وشمٜمٌٞمف اخلًقف، ًمّمالة ٟمقُمٝمؿ  اعمًجد إمم ًمَِٞمَتقضمَّ

 ُمـ هلل واحلٛمد أطمد ٓ اًمٞمقم طمتك ذًمؽ ُمع اخلًقف، أو اًمٙمًقف صالة ويّمٚمقن

 اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م اًمّمٚمقات، هلذه إذان ذقمٞم٦م يرى اعمًٚمٛملم قمٚمامء

 وهل أٓ اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ُمثؾ ًمتنميع اعم٘متيض يم٤من: آٟمٗم٤مً  ذيمرشُمف ُم٤م هق اًم٥ًٌم

ـّ  ومام ذًمؽ وُمع واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده ذم ىم٤مئامً  إذان وؾمٞمٚم٦م  ذم ذًمؽ ؾَم

 .اعمًٚمٛملم

 أنف اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م ُمـ إول اًم٘مًؿ هذا اًمديـ، ذم اسمتداع هق طمٞمٜمئذٍ  ومتًٜمٞمٜم٤م 

 ذم ىم٤مئامً  يم٤من ُيـَحّ٘م٘مٝم٤م سمام ًمألظمذ اعم٘متيض أن دام ُم٤م اعمّمٚمح٦م، هبذه إظمذ  ُينمع ٓ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قمٝمده

 هب٤م إظمذ أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ىمد ومٝمٜم٤م ،ط قمٝمده ذم ىم٤مئامً  اعم٘متيض يٙمـ مل إذا أُم٤م

 هذا: اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ قمغم سمؾ اإلـمالق، هذا قمغم أجْم٤مً  إُمر وًمٞمس ُمنموقم٦م، ُمّمٚمح٦م

 ًمألُم٦م، ُمّمٚمح٦م وطم٘م٘م٧م ُم٤م زُمـ ذم هب٤م أظمذ إذا اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه يم٤مٟم٧م أو اًم٥ًٌم

 سمٕمض ذم وًمق اهلل سمنميٕم٦م اًم٘مٞم٤مم ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق هب٤م ًمألظمذ اعمقضم٥م يم٤من

ٟمٌٝم٤م،  ومٚمؿ والًم٦م، سمدقم٦م إومم يم٤مًمقؾمٞمٚم٦م أجْم٤مً  اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه إظمذ يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  ضمقا

 هق اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه إظمذ قمغم اًمداومع يٙمقن أَّٓ  وهق اًمث٤مًم٨م، وهق اًمث٤مين اًم٘مًؿ إٓ يٌؼ

ع ومحٞمٜمذاك اعمًٚمٛملم، شم٘مّمػم  ُمّمٚمح٦م شُمـَحِ٘مؼ أهن٤م دام ُم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م، هذه ذم إظمذ ُينْمَ

 .ذقمٞم٦م

رت  ٤مٟمِٞمفُ  َوَُم٤م﴿ ُأنًٞمتف ؿمٞمئ٤مً  شمذيمَّ ًَ ٞمَْٓم٤منُ  إَِّٓ  َأن  شمْم٤مقمٞمػ ذم ىمٚم٧م﴾ َأْذيُمَرهُ  َأنْ  اًمِمَّ

 وهق اًمٕمٚمامء قم٤مجلف ىمديؿ ُمثؾ اصمٜملم، ُمثٚملم إومم ًمٚمح٤مًم٦م ؾم٠مضب إٟمٜمل: يمالُمل

 ذم قمٛمكم وهق احل٤مزم اعمثؾ أذيمر أن وم٠ُمنًٞم٧م طم٤مزم، وُمثؾ اًمٕمٞمديـ، ًمّمالة إذان

ت اعم٤ًمضمد أيمثر أن شمٕمٚمٛمقن طمٞم٨م اًمٞمقم، زُم٤مٟمٜم٤م  شمًقي٦م سمدقمقى ظمٓمقط ومٞمٝم٤م ُُمدَّ
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 ُمـ هذه ومٝمؾ ُمّمٚمح٦م، شُمـَحِ٘مؼ اًمتل ًمٚمقؾمٞمٚم٦م واىمٕمل أجْم٤مً  ُمث٤مل اخلط هذا اًمّمٗمقف،

 اًمث٤مًم٨م؟ أم اًمث٤مين أم إول اًم٘مًؿ

 وصالة اًمٕمٞمديـ ًمّمالة يم٤مٕذان هق اًمٕم٤مُم٦م، اعم٤ًمضمد ذم اخلط ووع: أىمقل أن٤م

 وٓ ُُمَٞمّن  أُمر اخلط ُمد أنف واًم٥ًٌم ُينمع، ٓ واخلًقف، واًمٙمًقف آؾمتً٘م٤مء

 ضمٝمقد ُمـ أظمذ مم٤م واًمٓمّٞم٤مرة اًمًٞم٤مرة يم٤مؾمتٕمامل ًمٞمس ٕنف اًمزُمـ، هبذا يتخّمص

: اًم٥ًٌم هلذا اعمًجد ذم اخلط ُمد جيقز ومال إًمٞمٝم٤م، وصٚمقا  طمتك ـمقيٚم٦م ؾمٜملم اًمٕمٚمامء

 اخلٓمقط قمغم آقمتامد أن: صم٤مٟمٞم٤مً  شمًٜمٞمٜمف، ًمف ُمٞمناً  ويم٤من ذقمف ُم٤م اًمرؾمقل أن: أوًٓ 

 ذم ُمٜمًقضم٤مً  ظمٓم٤مً  أو ظمٞمط ُمـ ظمٓم٤مً  يم٤مٟم٧م ؾمقاء اعم٤ًمضمد، ذم اعمٛمدودة واخلٞمقط

 وهق اًمٌدهٞم٦م سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ٕظمذ ُمنموقم٤مً  هذا يم٤من ًمق ظمط، طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمق اًم٤ًٌمط،

 هلذه إذان ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ح٤م ُينمع ٓ ومٝمذا اعم٤ًمضمد، أيمثر ذم يٗمٕمٚمقن يمام اخلٞمقط ُمد

 قمغم وشمٕمقيدهؿ اًمٜم٤مس متريـ أن وهق ضمدًا، وُمٝمؿ آظمر رء هٜم٤مك وًمٙمـ  اًمّمٚمقات،

 ظمط ومٞمف ًمٞمس ُمٙم٤من ذم صٚمقا  إذا أهنؿ ذًمؽ ُمٕمٜمك اخلط قمغم اًمّمٗمقف يًقوا أن

 .شمًتقي وًمـ صٗمقومٝمؿ اوٓمرسم٧م

 سمتًقي٦م إُمر ذم ضمداً  ويمثػماً  يمثػماً  ُّيتؿ يم٤من ط اًمٜمٌل أن ي٘مٞمٜم٤مً  ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ 

 قمٔمٞمؿ أُمر وهذا إُم٦م، ىمٚمقب صالح إُمر هذا ُمثؾ شمٜمٗمٞمذ قمغم ويٌٜمل اًمّمٗمقف،

: اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ي٠مُمرهؿ طمٞمٜمام ي٘مقًمف مم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من طمٞم٨م ضمدًا،

 اح٠مُمقريـ أوئلؽ أن ؿمؽ وٓش وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ، ًمُتًقون»

 اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف اًمّم٤مدر إُمر ُمع يتج٤موسمقن يم٤مٟمقا  اًمٙمريؿ، اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ

ّقون واًمًالم ًَ  قمغم اخلط، قمغم.. صٗمقومٝمؿ يًقون يم٤مٟمقا  ومٙمٞمػ صٗمقومٝمؿ، وُي

ّقون يم٤مٟمقا  ٓ، اخلٞمط؟ ًَ  طم٘مٞم٘م٦م وجيٕمٚمقٟمف حي٘م٘مقٟمف هؿ َومْهل، ظمط قمغم صٗمقومٝمؿ ُي

 ي٤م شمًٛمٕمقن اًمتٕمٌػم، هبذا ؾمٛمٕمتؿ إن اخلٞمط، قمغم يم٤من ًمق ويمام صٗمٝمؿ ومٞمًتقي واىمٕم٦م،

 ُمٕمٜم٤م؟ يمٜم٧م ُم٤م أم اًمتٕمٌػم هبذا أؾمت٤مذ

 .ُمٕمٙمؿ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتٕمٌػم هبذا شمًٛمع :اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر سمتٜمٗمٞمذ ُّيتٛمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 سمٕمض اًمٞمقم يٗمٕمؾ يمام ومٕماًل، حت٘مٞم٘مف اًمّمٕم٥م إُمر هذا هلؿ ين ُم٤م ط اهلل ورؾمقل

 اعم١ًمول ُمـ أدري ُم٤م إوىم٤مف، وزارة ذم اعم١ًموًملم سمٕمض أو اعم٤ًمضمد أئٛم٦م إئٛم٦م

 سمام إُم٦م، سم٢ممج٤مع والًم٦م سمدقم٦م شمٙمقن أن جي٥م سمدقم٦م هذه ٕن اًمٌدقم٦م، هذه قمـ طم٘مٞم٘م٦مً 

 اًمٌدقم٦م ذم ىم٤مًمقا  ىمد ه١مٓء ٕن مخ٦ًم، أىم٤ًمم إمم اًمٌدقم٦م ُي٘مًٛمقن اًمذيـ أوئلؽ ومٞمٝمؿ

 أنٜم٤م سمدًمٞمؾ اًمًٜم٦م، خي٤مًمػ اخلط هذا َُمدّ  أن ؿمؽ وٓ اًمًٜم٦م، خت٤مًمػ اًمتل إهن٤م اًمْمالًم٦م،

 ممإ ومٞمٝم٤م خيرج يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م طم٥ًم اًمٕمٞمديـ صالة ًمٜمّمكم اًمٕمراء إمم ظمرضمٜم٤م إذا

 مت٤مُم٤ًم، اًمٗم١ماد ًمف يدُمل رء يٕمٜمل اًمّمٗمقف دمد آؾمتً٘م٤مء صالة ٟمّمكم أو اًمّمحراء

ـ ٓ ًِ  ُمديداً  ـمقيالً  اًمّمػ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م إـمالىم٤ًم، صٗمقومٝمؿ شمًقي٦م اًمٜم٤مس ُيـْح

 ح٤مذا؟ حيًٜمقن ٓ ًمٚمّمالة، ومٞمٝم٤م اضمتٛمٕمقا  اًمتل اًم٤ًمطم٦م قمرض قمغم

 يٙمقن اًمذي إرسمٕم٦م، اجلدران ذو اعمًجد ذم اًمّمػ شمًقي٦م قمغم يتدرسمقا  مل ٕهنؿ

 اًمٜم٤مس متريـ ومتٙمقن وًمذًمؽ أىمؾ، أو أيمثر أو ُمؽًما  قمنميـ أو أُمت٤مر قمنمة ُمثالً  ـمقًمف

 دون اًمتًقي٦م، هذه قمغم يٕمت٤مدوا أن قمغم هلؿ َصد   اخلٞمط قمغم اًمّمػ شمًقي٦م قمغم

 احلدي٨م ذم ي٠مُمرهؿ يم٤من يقم ط اًمرؾمقل أصح٤مب يٕمت٤مده٤م يم٤من اًمتل اًمتًقي٦م

 شمًقي٦م وم٢من صٗمقومٙمؿ: ؾَمّقوا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ وُمـ اًم٤ًمسمؼ،

 ش.اًمّمالة طُمًـ ُمـ: »اًمرواي٤مت سمٕمض ذم يمام أوش اًمّمالة مت٤مم ُمـ اًمّمٗمقف

 وًمٙمـ اعمًجد، ذم اعمّمٓمٗملم هل١مٓء ُمّمٚمح٦م ُيـَحِ٘مؼ صحٞمح اًمٞمقم اخلط ُمد: إذاً 

ع ٓ وًمذًمؽ هب٤م، شمْمٞمع اًمٙمؼمى اعمّمٚمح٦م  ـَحِ٘مؼشمُ  يم٤مٟم٧م وإن اًمقؾمٞمٚم٦م، هذه شُمنْمَ

 .ُمّمٚمح٦مً 

ـ اًمتل ًمٚمقؾمٞمٚم٦م ُمثالً  ٕضب أقمقد ًُ  اعمّم٤مًمح ُمـ اًمث٤مين ًمٚمٜمقع ٟمجٕمٚمٝم٤م أن َيـْح

 اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق إجي٤مده إمم اًمداومع وًمٙمـ اًم٥ًٌم، وضمد اًمتل وهل اعمرؾمٚم٦م،

 ظمػًما  اهلل ضمزاك. حمٛمد أبق أجـ.. اًمِم٤مهد وهٜم٤م ُمث٤مًمف اًمديـ، أطمٙم٤مم سمٌٕمض سم٤مًم٘مٞم٤مم

 .ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب ؾمٞم٠ميت يمٚمٝم٤م اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمد ٕن يمثػم، قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمؽ ـمقًم٧م



 319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلامرك 

 .اًم١ًمال ٟمًٞمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

ئ٥م ذم اًمٌح٨م ي٠ميت هٜم٤م :اًمِمٞمخ ِقغ هق ُم٤م أن وم٠مىمقل اعمٙمقس، وذم اًميا ًَ  اعمُـ

ئ٥م وومرض اًمت٘مٜملم إمم: وًمٜم٘مؾ أجْم٤مً  اًمتٕمٌػم صح إذا ًمتنميع  هق ُم٤م إُم٦م، قمغم ضا

 اًمداومع؟

 قمٚمامً  إُم٦م، سمٛمّم٤مًمح ًمت٘مقم وومػمٌ  ُم٤مل ظمزيٜمتٝم٤م ذم يٙمقن أن إمم اًمدوًم٦م طم٤مضم٦م هق

 حتدصمٜم٤م وُم٤م آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م ًمٙمؿ أذٟم٤م اًمتل اجلٚم٦ًم شمٚمؽ ذم ىمٚمٜم٤م ويمام وأبدًا، دائامً  ٟم٘مقل يمام

 إمم وصٚم٧ُم  طمتك سم٤مًمٙمالم شمًٚمًٚم٧م وإٟمام اًمٌدقم٦م، طمقل اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ومٞمٝم٤م وىمع سمام

ئ٥م هذه إن: ومٜم٘مقل اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح وهل اًمٜم٘مٓم٦م هذه  عمّمٚمح٦م شمقوع اًميا

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ُمـ ٓسمد ُمٗم٤مؾمد اعمّم٤مًمح هذه ذم يم٤من وإن... إُم٦م

ئ٥م سم٤مؾمؿ شُمـْجَٛمع اًمتل إُمقال هذه ُمـ يمثػماً  وم٢من   ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ وسم٤مؾمؿ اًميا

ة ومٞمف ومٞمام شُمٍمف ًمألُم٦م،  هذا قمغم احلٛمؾ ذم ٟمِمتط أن يٜمٌٖمل ٓ ًمٙمـ ًمألُم٦م، َُمَيَّ

ئ٥م هذه ُمـ يمٌػماً  ىمًٓم٤مً  أن ومالسمد اًمٍمف،  إُم٦م، ُمّمٚمح٦م ذم ومٕمالً  شُمٍمف اًميا

 شمدومع اًمذي اًم٥ًٌم هق ُم٤م ًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق اجلًقر ومتديد اًمٓمرق يمتٕمٌٞمد

ئ٥م؟ ومرض قمغم اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت  اًميا

 اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ُم٤م أول اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم ُمـ سمٙمثػم ًمٚم٘مٞم٤مم إمه٤مهلؿ هق اًم٥ًٌم

 ٟمٔم٤مُم٤مً  اًمزيم٤مة ٟمٔم٤مم دمٕمؾ مل ضُمّٚمٝم٤م، إىمؾ قمغم أو يمٚمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت أن

 إُمقال ُمـ اعمٛمٚمٞمٜم٦م اعماليلم اخلزيٜم٦م ظمنت وسمذًمؽ وٟمٔم٤مُمٝمؿ، طمٙمٛمٝمؿ ذم ُمٗمروو٤مً 

 .ذقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م دمٛمٕمٝم٤م أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝم٤م يم٤من اًمتل

 اخل٤ًمرة هذه ُيَٕمِقوقن يمٞمػ يمثػمة، أُمقال ؿمؽ وٓ هٜم٤م اًمدوًم٦م ظمنت: وم٢مذاً  

 .اعمٙمقس وهل أٓ اإلؾمالم ذم ضم٤مئزاً  يٙمقن ٓ وُم٤م سمؾ ومرو٤ًم، ًمٞمس ُم٤م سمٗمرض

 أنف اًمٜم٤مس أذه٤من ُمـ ًمٙمثػم يٌدوا ٓ وًمٙمٜمف ضمدًا، ضمداً  وُمٝمؿ آظمر ؾم٥ٌم وهٜم٤مك 

 ُم٤مل ًمتٙمثػم اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب ُمـ أنف صدده، ذم ٟمحـ سمام وصم٘مك صٚم٦م ًمف وأن واوح،

 ذم اًمزيم٤مة ٟمٔم٤مم ُمـ أقمٔمؿ يٙمقن ىمد اقمت٘م٤مدي ذم ًمٙمٜمف اًمزيم٤مة، يمٜمٔم٤مم ًمٞمس اًمدوًم٦م

ٌِؼ ًمق اًمزيم٤مة ٟمٔم٤مم ُمـ أقمٔمؿ هق وي٘مٞمٜم٤مً  إزُم٤من، سمٕمض  هق؟ ُم٤م اًمزُم٤من، هذا ذم ـُم
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 هل٤م أن اًمذهـ ذم سمداه٦م شمرشمٌط ٓ اًمقؾمٞمٚم٦م هذه إن: أىمقل اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد

 اًمتِمٌف ُمقوقع ـمرىم٧ُم  اجلٚم٦ًم، أول سمحدي٨م ُأَذيِمريمؿ ًمٙمٜمل اعمقوقع، هبذا صٚم٦م

، يٕمرف ٓ وهق يتٙمؼم اإلٟم٤ًمن دمٕمؾ اًمتل اعم٘م٤مقمد هذه قمغم واجلٚمقس  ومٞمجٚمس اًمَتَٙمؼمُّ

 .أجْم٤مً  اًمتٕمٌػم صح إذا ُمتٕمٜمؽماً  هٙمذا

ٌُّف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اجلٚم٦ًم أول ذم ًمٙمؿ ذيمرت وم٤معم٘مّمقد   شمِمٌف وُمـ: »قمٜمف واًمٜمٝمل  اًمَتَِم

 قمغم ٕتٚمقه أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مءت اًمذي احلدي٨م ُمـ ـمرف هذاش ُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم

 .ومت٤مُمف سمٙمامًمف ُم٤ًمُمٕمٙمؿ

 اهلل ُيْٕمٌد طمتك سم٤مًمًٞمػ اًم٤ًمقم٦م يدي سملم سمٕمث٧م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 اًمًالم قمٚمٞمف يٕمٜمٞمف اًمرزق هذا هؾش رحمل فمؾ حت٧م رزىمل وضُمٕمؾ ًمف، ذيؽ ٓ وطمده

ل وضُمِٕمؾ ُرحمل، فمؾ حت٧م رزىمل وضُمِٕمؾ» أُمتف، رزق يٕمٜمل هق ٓ، رزىمف، هق  اًمذُّ

 اًم٤ًمقم٦م يدي سملم سمٕمث٧مش »ُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم شمِمٌف وُمـ أُمري، ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر

 اًمذل وضمٕمؾ رحمل، فمؾ حت٧م رزىمل وضُمٕمؾ ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل ُيٕمٌد طمتك

 ش.ُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم شمِمٌف وُمـ أُمري، ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر

 ىمقًمف ذم ذًمؽ سمٞم٤من ضم٤مء ًمِـَؿ؟ش أُمري ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر اًمذل وضُمٕمؾ»

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿شمٕم٤ممم ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ ُ  طَمرَّ  اّللَّ

ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  ـَ  احْلَِؼ  ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمت٤َمَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ  َيدٍ  قَم

 اًمذل وضمٕمؾ رحمل، فمؾ حت٧م رزىمل وضمٕمؾ» .[59:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ 

 اجلزي٦م يدومٕمقن ومٝمؿ ذُم٦م أهؾ يٙمقٟمقا  أن إُم٤م ٕهنؿ :شأُمري ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر

 سم٤مح٤مل اًمدوًم٦م ظمزيٜم٦م إلُمالء اًم٘مقي٦م إؾم٤ٌمب ُمـ وهذا ص٤مهمرون، وهؿ يدٍ  قمـ

 ٕهنؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم: أهمٜمك  ومذًمؽ طمرب أهؾ يم٤مٟمقا  وإن اعمحرُم٦م، سم٤معمٙمقس ٓ احلالل

 اعمٙم٤مؾم٥م هذه ويمؾ وصٌٞم٤مهنؿ، وٟم٤ًمءهؿ رضم٤مهلؿ ويًؽمىمقن أُمقاهلؿ ؾمٞمٙمًٌقن

 .سمذًمؽ يٖمٜمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم ُم٤مل هل أنقاقمٝم٤م سمٙمؾ
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 اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر زُمـ ذم طمّمؾ أنف يخاًمتقار سمٕمض ذم ىمرأتؿ ًمٕمٚمٙمؿ وهلذا 

 خيرج زُم٤من ي٠ميت أنف ط اًمٜمٌل ٟمٌقءة زُمٜمف ذم يتح٘مؼ يم٤مد ُم٤م وأرو٤مه، قمٜمف اهلل ريض

 .أهمٜمٞم٤مء يمٚمٝمؿ ص٤مروا اعمًٚمٛملم ٕن ي٠مظمذه، ُمـ جيد ومال سمزيم٤مشمف اًمٖمٜمّل 

 دومع اًمذي ًمٙمـ إؾمالُمٞم٦م، ُمّمٚمح٦م وُيـحّ٘مؼ سمف ي١مظمذ اًمذي ًمٚم٥ًٌم ُمث٤مل هذا: إذاً 

 همٜمك وهل إؾمالُمٞم٦م ُمّمٚمح٦م حي٘مؼ اًمذي اًمقىم٧م ذم اًم٥ًٌم هبذا إظمذ إمم هذا إمم

 .اًمٕم٤معملم رب ذيٕم٦م شمٓمٌٞمؼ ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم ؾم٥ٌم هق اًمدوًم٦م،

 .اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع قمـ اًم٥ًٌم أُم٤م

 .اًمٌدع ُمـ اًمث٤مين اًمٜمقع :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي اًمث٤مًم٨م اًم٥ًٌم أُم٤م ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م ٕنف ُمنموع: همػم أجْم٤مً  اًمٌدع ُمـ :اًمِمٞمخ

 .قمٜمف ُم١ًموًملم وًمٞمًقا  اعم٘متيض ُوضِمد

 اإلُم٤مم» يٌحثف اًمذي ومٝمق ديٜمٝمؿ، ُمـ ضمقاٟم٥م شمٓمٌٞمؼ ذم شم٘مّمػمهؿ هق اًم٥ًٌم يٙمـ مل: أي 

قمتّم٤مم» اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذمش اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل  اعمّمٚمح٦م قمـ سمتٗمّمٞمؾ هٜم٤مك يتحدث ٕنفش ٓا

 ظمزيٜم٦م ذم يٙمـ ومل اعمًٚمٛملم، دي٤مر ه٤ممجقا  إذا اًمٙمٗم٤مر أن اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمـ أن ومٞمذيمر اعمرؾمٚم٦م،

 جيقز ومحٞمٜمئذٍ  اًمٙمٗم٤مر، ه١مٓء اقمتداء ًمرد يٙمٗمل ُم٤م اعمنموقم٦م سم٤مًمٓمرق اعمجٛمقع اح٤مل ُمـ اًمدوًم٦م

 وم٤مرىم٦م أجْم٤مً  وهذه وم٘مرائٝمؿ، قمغم وًمٞمس اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء قمغم ومريْم٦مً  يٗمرض أن اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ

٦م سملم قمٔمٞمٛم٦م  وسملم ًمٗمروٝم٤م اًمنمقمل اًم٥ًٌم يقضمد طمٞمٜمام اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ يٗمروٝم٤م اًمتل اًميٌي

 .ووم٘مػم همٜمل سملم متٞمز ٓ ومٝمل اًمٞمقم، شُمْٗمَرض اًمتل اعمٙمقس

 جيٛمع أن احل٤ميمؿ قمغم جي٥م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد ًمٌٕمض اًمٙمٗم٤مر همزو طم٤مًم٦م احل٤مًم٦م، هذه ومٗمل 

 قمـ سم٤مجلقاب يتٕمٚمؼ ُم٤م هذا اعمٕمتدي، اقمتداء رد قمغم يت٘مقى سمف ُم٤م اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء أُمقال ُمـ

 .اعمٙمقس

  (11: 75: 31/ 581/ واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلامرك دائرة دم افعؿؾ حؽؿ

 اجلامرك؟ دائرة ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ

 اؾمتٓمٕم٧م: ُم٤م اًمنم قمـ اسمٕمد ًمف، وهمٜمِل اًمنم قمـ اسمٕمد ؾمقري٤م ذم سمٞم٘مقًمقا   :اًمِمٞمخ

 ش.ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ  احلٛمك، طمقل طم٤مم ُمـ» ي٘مقل اًمرؾمقل  ٕن

  (11: 37: 11/ 585/ واًمٜمقر اهلدى)

 وبقعفو؟ ذاؤهو جيقز هؾ اجلامرك تصودرهو افتل افبضوئع

 خي٤مًمػ عمـ يمثػمة سمْم٤مئع سمٛمّم٤مدرة شم٘مقم اجلامرك أن اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

ٟمٞمٜمٝم٤م ء جيقز ومٝمؾ هب٤م، اعمٕمٛمقل ىمقا  سمٞمٕمٝم٤م؟ صمؿ اًمٌْم٤مئع هذه ذا

 شمٌٞمٕمٝم٤م؟ صمؿ اجلامرك شمّم٤مدره٤م اًمٌْم٤مئع هذه :اًمِمٞمخ

 .اعمزاد قمغم أي :ُمداظمٚم٦م

 .ُمنموقم٦م همػم هذه اعمٙمقس ٕن ذًمؽ: ضمقاز ٟمٕمٚمؿ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 (11:51:75/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 اجلامرك مـ فؾتفرب رصقة إظطوء حؽؿ

 يًٛمك ُم٤م ي٠مظمذون اإلؾمالُمٞم٦م وهمػم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم أن سمٕمْمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل  اًمت٤مضمر يم٤من إذا أنف: ي٘مقًمقن ومٌٕمْمٝمؿ وهمػمه، اجلٛمريم٦م طمديًث٤م ويًٛمك سم٤مإلشم٤موة

.. يًٛمك ُم٤م يٕمٓمل أو سمْم٤مقمتف شم١مظمذ سم٠من أخزم: يٕمٜمل.. ُمثاًل  يٕمٓمل سم٠من ضورة ضم٤مءشمف

ًٓ  يٕمٓمل وإٟمام رؿمقة ًمٞم٧ًم: ي٘مقًمقن هؿ : يٕمٜمل ٕنف طم٘مف:: أي سمْم٤مقمتف، يٜم٘مذ طمتك ُم٤م

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿: طمرة دم٤مرة يت٤مضمر أن جيقز هق وذقًم٤م، ؾمالُمًٞم٤مإ ٌَٞمْعَ  اّللَّ [ 575:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًْم

 ومٙمٚمام ذًمؽ، ذم اإلٟم٤ًمن يتقؾمع أن: سمٛمٕمٜمك إـمالىمف قمغم صحٞمًح٤م يم٤من إذا هذا ومٝمؾ

ًٓ  يٕمٓمل ُمثاًل  يت٤مضمر أن أراد   ؾم١مازم؟ ومٝمٛم٧م اجلامرك هل١مٓء ُم٤م
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ئ٥م وهل اجلامرك ُمـ اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م أنف ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م :اًمِمٞمخ  هذه اًميا

 :ؿمٞمئ٤من هٜم٤م وًمٙمـ سمح٨م، إمم حيت٤مج ٓ وإُمر ُمنموقم٦م، ًمٞم٧ًم

 ُم٘مٓمقع طمؼ.. اًمٜم٤مس سمٕمض قمٜمد طمؼ ًمف يم٤من إذا اعمًٚمؿ أن: إول اًمٌمء

 أن ص٤مطمٌف، ُمـ سمف اعم٘مٓمقع احلؼ هذا ُمع اىمؽمن وًمٙمـ ٟمًًٌٞم٤م، طمً٘م٤م وًمٞمس سم٠مطم٘مٞمتف،

 إٓ احلؼ هذا إمم اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ.. .احلؼ هذا خيرج ٓ دُمٕمت سم٤مغ فم٤ممل ًمف اعمحتجز

 اعمحتجز إمم احلؼ ص٤مطم٥م ُمـ اح٤مل هذا شم٘مديؿ أن ٟمٕمت٘مد طمٞمٜمذاك ُم٤مل، إقمٓم٤مء سمٓمريؼ

 إذا اًمٔم٤ممل ذاك إٟمام رؿمقة، طم٘مف ذم وًمٞمس هذا يٕمٓمل أن اح٤مل ًمّم٤مطم٥م ضم٤مئز اًمٔم٤ممل ًمف

م إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق ًمّم٤مطمٌف احلؼ ًمٞمٗمٚم٧م ـمٚمٌف  واوح٦م اًمّمقرة هذه ورؿمقة، طمرا

 أقمت٘مد؟

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمرؿمقة، عمٕمٜمك ُمالطمٔمتٜم٤م ُمـ هق إٟمام اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ ًمٗمٝمؿ اعمٜمٓمٚمؼ ذم :اًمِمٞمخ

 ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل وم٤مًمّمقرة سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء هل إٟمام اًمرؿمقة وم٢من

 رؿمقة ًمٞمس هذا اعمٝمْمقم، احلؼ إمم اًمقصقل هق وإٟمام هذا، ُمـ رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس آٟمًٗم٤م

 هٜم٤م؟ واوح ًممظمذ، سم٤مًمٜم٦ًٌم رؿمقة هل وإٟمام عمٕمٓمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .واوح :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مقاٟملم اًمٜمٔمؿ سمٕمض ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مجل٦م إمم أن ٟم٠ميت! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 همػم ُمـ يم٤مٟمقا  ًمق يمام ومٞمٝم٤م ومٞمٕم٤مُمٚمقن اعمًٚمٛملم، سمْم٤مئع قمغم شمٗمرض اًمتل اجلامرك وُمٜمٝم٤م

 هٜم٤م وًمٙمـ اعمنموقم٦م، إُمقر ُمـ ًمٞم٧ًم آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام ؿمؽ سمال ومٝمذه.. .اعمًٚمٛملم،

 يريد ؿمخص قمٜمد حمتجز طمؼ هٜم٤مك ومٚمٞمس اًم٤ًمسمؼ، اعمث٤مل قمـ اعمقوقع خيرج

 وًمٚمٛمٕمٓمل رؿمقة ًممظمذ هل اًمرؿمقة إقمٓم٤مء سمٓمريؼ إًمٞمف يّمؾ أن احلؼ هذا ص٤مطم٥م

 هذا ُمـ ًمٚمخالص هل اًم٘مْمٞم٦م وإٟمام يمذًمؽ، ًمٞم٧ًم هٜم٤م وم٤مًم٘مْمٞم٦م سمرؿمقة، ًمٞم٧ًم

 .اًمٔم٤ممل اًمٜمٔم٤مم

 مت٤مًُم٤م ختتٚمػ ٟم٘مٓم٦م طمقل شمدور ويمٚمٝم٤م اًمّمقر وقمددشمؿ وصٗمتؿ يمام ُمقفمػ ومٝمٜم٤مك

 ًمٚمٜمٔم٤مم خم٤مًمٗمتٝمؿ أضمؾ ُمـ رؿم٤موى اعمقفمٗملم إقمٓم٤مء: وهل اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٜم٘مٓم٦م قمـ
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 ٟمٓمٚمؼ أن ٟمريد الوم اجلزئٞم٦م، هذه سمخّمقص اًم٘م٤مئؿ اًمٜمٔم٤مم هذا ٟم٘مر ٓ ٟمحـ اًم٘م٤مئؿ،

 ُمثاًل  اًمًػم ٟمٔم٤مم ُمثؾ...خي٤مًمٗمٝم٤م ٓ اإلؾمالم ٟمٔمؿ هٜم٤مك يٙمقن وم٘مد فقمقاهٜم قمغم اًمٙمالم

 هل١مٓء اًمرؿم٤موى إقمٓم٤مء سم٤مب ٟمٗمتح طمٞمٜمام: وم٠مىمقل اًمٙمالم وم٘مٞمدت ذًمؽ، وٟمحق

 وم٤مًم٘مْمٞم٦م ومٝمٜم٤م اعمقوقع اًمٜمٔم٤مم ظمالف قمغم اًمتج٤مرة ذم طمريتٜم٤م ٟمًتٕمٛمؾ ًمٙمل اعمقفمٗملم

 ًمٚمقصقل وًمٞمس اًمرؿم٤موى ىمٌض قمغم اعمقفمٗملم شمٕمقيد ىمْمٞم٦م إمم آٟمًٗم٤م ذيمرشمف قمام خترج

 ..إًمٞمف يّمؾ ٓ وىمد إًمٞمف يّمؾ ىمد قبُمقه طمؼ إمم وإٟمام ُمٝمْمقم طمؼ إمم

 ُمثاًل  قمٛمرشمف سمٓمريؼ سمٚمده إمم ُم٤م سمٌْم٤مقم٦م أطمدهؿ يدظمؾ ىمد: أظمرى صقر هٜم٤مك

 هذه قمٜمدهؿ، اعمٕمرووم٦م اًميي٦ٌم شمٗمرض اجلامرك ومٝمٜم٤مك احل٩م، أو اًمٕمٛمرة ُمـ اًمرضمقع

، اظمتالوًم٤م آٟمًٗم٤م ذيمرمتقه٤م اًمتل اًمّمقر سمٕمض قمـ ختتٚمػ اًمّمقرة ُمـ ـمًٌٕم٤م  ومٝمٜم٤م فم٤مهًرا

 سمٚمده إمم ويٛمرره٤م اًمٌْم٤مقم٦م هذه خيٌئ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ: ُمٓمروح أجًْم٤م ؾم١مال يرد

ئ٥م، أو مج٤مرك قمٚمٞمف ويٗمرض هٜم٤مك اعمقفمػ ٤مقمٚمٞمٝم يٓمٚمع ٓ طمتك  اًمّمقرة هذه ضا

 اًمديـ أو اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ احل٤مضم٦م هذه إُمرار يريد اًمذي اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ

 سمًٌٌف، اًمديـ يٛمس دىم احل٤مضم٦م ًمتٚمؽ ختٌئتف وايمتِمػ أُمره ايمتِمػ إذا أنف سمحٞم٨م

 .هذه اًمتخٌئ٦م يتٕم٤مـمك أن ًمف يٜمٌٖمل ٓ اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ ٟمرى ومحٞمٜمذاك

 ومال خم٤مًمٗمتف سم٥ًٌم اإلؾمالم يٛمس ٓ سمحٞم٨م اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ اًمرضمؾ يم٤من وإذا

 ايمتِمٗمقا  إذا ومٞمام ؾمٞمّمٞمٌف اًمذي اًمٔمٚمؿ ُمـ اخلالص سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٕمؾ إذا ُم٤مٟمع

 .ظمٌٞمئتف

 .اًمرد ُمـ قمٜمدي ُم٤م هذا

 (11:11:35/ (57) ضمدة ومت٤موى)
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  وأصبوهفو اإلمومي وـذا افؼرآن، فتعؾقؿ افَتَقطُّػ

  وأؿم٤ٌمهٝم٤م؟ اإلُم٤مُم٦م ويمذا اًم٘مرآن، ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتقفمػ طمٙمؿ هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ويم٤من ُمٜمف، ـُمٚم٥م وم٢مذا، اًمقفمٞمٗم٦م هذه ُمثؾ يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 أضمراً  ومٞمٝم٤م شمقفمُّٗمف وراء ُمـ يٌتٖمل ٓ أن ذيٓم٦م ومٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ أن ًمف ضم٤مز ًمٚمقفمٞمٗم٦م، أهالً 

 ًم٘مقًمف قمٛمٚمف يٌٓمؾ ذًمؽ ٕن أضمرة: ي٠مظمذه ٓ راشم٥م ُمـ ي٠متٞمف وُم٤م، أظمرة أضمر همػم

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م:  ﴿شمٕم٤ممم ٌُُدوا إِ ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اهللَ  ًمِٞمَْٕم  [. 5:اًمٌِٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

ٌْٓمِؾ مم٤م ومذًمؽ اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ هذه ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م اعمًٚمؿ يٓمٚم٥م وم٠من  .. أضمره ُي

  ؾمقاء؟ يمٚمٝمؿ...واعم١مذن واإلُم٤مم :اًم٤ًمئؾ

 .ؾم١ماًمؽ طم٥ًم ؾمٜمجٞمٌؽ ذًمؽ وُمع سمقوقح، ؾمٌؼ اجلقاب :اًمِمٞمخ

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ديٜمٞم٦م، وفمٞمٗم٦م ويمؾ واعمدرس واخلٓمٞم٥م واعم١مذن اإلُم٤مم 

 راشم٤ٌمً  ي٠مظمذه ُم٤م ي٠مظمذ ًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل ُمـ ُيٌتٖمك إٟمام إضمر ٕن أضمراً: قمٚمٞمٝم٤م ي٠مظمذ

ومف سمحؼ ومٞم٠مظمذه ًمف، اًمدوًم٦م وفمٗمتف راشم٥م، أضمراً  وًمٞمس  .اًمقفمٞمٗم٦م هبذه ًمٚم٘مٞم٤مم اٟمٍما

 هذه ٕن، اًمقفمٞمٗم٦م هبذه ًم٘مٞم٤مُمف أضمر هذا أن ٟمٗمًف ذم يٜمقي أن جيقز ٓ ًمٙمـ 

 .وـم٤مقم٦م قم٤ٌمدة وفمٞمٗم٦م اًمقفمٞمٗم٦م

 ط اًمٜمٌل إمم وومدوا ح٤م صم٘مٞمػ وومد أن اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ 

 واؾمتٕمداداً   اًمقومد هذا أومراد سمٕمض ذم اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمض اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٓطمظ

 .سم٤مًمديـ واهتامُم٤مً 

 اًمرؾمقل ًمف وم٘م٤مل اًمث٘مٗمل، اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب ه١مٓء، ُمـ يم٤من 

 ش.أضمراً  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مِذٟم٤م واختذ سم٠موٕمٗمٝمؿ، واىمتد إُم٤مُمٝمؿ أن٧م: » اًمًالم قمٚمٞمف

 ىم٤مل يمام واعم١مذن اإلؾمالم، ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة إذان أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وأفمٜمٙمؿ 

 جيقز ٓ اعم١مذن هذا ًمذًمؽ:ش  أقمٜم٤مىم٤مً  اًمٜم٤مس أـمقل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعم١مذٟمقن» اًمًالم قمٚمٞمف

 إضمر قمٜمف أذه٥م ذًمؽ ومٕمؾ إن ٕنف اًمدٟمٞمقي: إضمر و اح٤مدة سم٠مذاٟمف ي٘مّمد أن
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ـْ ﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إظُمروي، َٓ  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسِمفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم كْ  َو  ُينْمِ

٤ٌَمَدةِ   صمؿ اًمًٜم٦م، وومؼ قمغم يم٤من ُم٤م هق اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ[ 771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسِمفِ  سمِِٕم

َٓ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك وهذا اهلل، قمٜمد إضمر ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل كْ  َو ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  سمِِٕم

 [.771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسِمفِ 

 وم٘مد اهلل وضمف همػم هذه وفمٞمٗمتف وراء ُمـ اسمتٖمك اذا اإلُم٤مم ذاك أو اعم١مذن ومٝمذا 

 سم٤مًمِرومٕم٦م إُم٦م هذه سَمنِم » اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ قمٛمٚمف، طمٌط

 ذم ًمف ومٚمٞمس ًمٚمدٟمٞم٤م قمٛمال ُمٜمٝمؿ قمٛمؾ وُمـ إرض، ذم واًمتٛمٙملم واعمجد واًمًٜم٤مء

 ش.ٟمّمٞم٥م ُمـ أظمرة

 (11:  57: 53/  731/  واًمٜمقر اهلدى) 

  وحتػقظف وظؾقمف افؼرآن إوٓد تعؾقؿ ظذ إجر أخذ حؽؿ

 ذم دًمٞمالً  ذيمرت ًمق وحتٗمٞمٔمف وقمٚمقُمف اًم٘مرآن إوٓد شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمر :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك إُمر هذا

 رواشم٥م ًمدقمؿ اعمحًٜملم دقمقة ٟمٜمقي اًمؽماث، إطمٞم٤مء مجٕمٞم٦م ذم اًم١ًمال إمم وإو٤موم٦مً  

٤ًٌم وُٟمٕملِم  اًمٙمقي٧م، ظم٤مرج اًم٘مرآن ُُمـَحِٗمٔملم  ًمٚم٘مرآن ُمٕمٚمؿ أو حمٗمظ أيمٗمؾ ُمثالً  ٟمّمٞم

 اخل٤مرج، ذم اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مجلٛمٕمٞم٤مت ٟمتّمؾ ٟمدقمقا  صمؿ ؿمٝمري٤ًم، ديٜم٤مر قمنميـ سمٛمٌٚمغ

 هذا قمغم ُمٕمٚمٛملم أو حمٗمٔملم أو ُمٕمف يتٕم٤مىمدون سم٤مًمت٤مزم وهؿ إُمر، هذا هلؿ وٟمحدد

 اًم٤ًمطم٦م؟ ذم ظمالف ذم إُمر،

 هذا يم٤من وإن اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إؿمٙم٤مًٓ  إُمر هذا ذم أن أقمت٘مد ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمدوًم٦م واضم٤ٌمت ُمـ هق اًمقاضم٥م

 اًمدول أيمثر: أدق شمٙمقن ىمد سمٕم٤ٌمرة أو اًمٞمقم، اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول إؾمػ ُمع ًمٙمـ 

 ُمـ إومراد سمٕمض سمذًمؽ ىم٤مم وم٢مذا سمف، اًمالئ٘م٦م اًمٕمٜم٤مي٦م اجل٤مٟم٥م هذا شمٕمٓمل ٓ اإلؾمالُمٞم٦م

 قمغم يِمٙمرون ومٝمؿ إُم٦م، رىم٤مب قمـ يً٘مٓمقٟمف يمٗم٤مئٌل  واضم٥ٌم  هق وم٢مٟمام اعمًٚمٛملم،

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد إورم اجلزاء وهلؿ ذًمؽ،
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 يً٘مٓمقن ضمٚمٞمؾ، قمٛمؾ ومٝمق اًمٕمٛمؾ هبذا اعمًٚمٛملم ُمـ إومراد سمٕمض ىمٞم٤مم: وم٠مىمقل 

: شمٕم٤ممم ىمقًمف سم٤مب ُمـ هق اًمّمدد هلذا اًمتؼمقم٤مت ومجع اًمدوًم٦م، قمـ واضم٤ٌمً  سمف

 [.5:اح٤مئدة﴾ ]َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿

د ٟمٔمر وًمٗم٧م طمقهل٤م، اًمدٟمدٟم٦م يٜمٌٖمل اًمتل احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ  إًمٞمٝم٤م اعمًٚمٛملم أومرا

شم٥َّم اًمذيـ ه١مٓء: ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م  ظم٤مًمّم٤مً  قمٛمٚمٝمؿ جيٕمٚمقا  أن اًمرواشم٥م، هذه هلؿ ؾَمػُمَ

 هؾ: اًم١ًمال ذاك ُمثؾ يؽمدد ُم٤م ًمٙمثرة إلٟمف إضمر، أظمذ ُمِمٙمٚم٦م ُمـ ٟمخٚمص طمتك هلل:

 أؿمٕمر ذًمؽ؟ وٟمحق اًمت٠مذيـ اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م وقمغم اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمر أظمذ جيقز

 أو راشم٤ٌمً  يًٛمك ُم٤م وسملم أضمراً، يًٛمك ُم٤م سملم ُيَٗمِرىمقن ٓ اًمٜم٤مس سم٠من ضمدًا، ىمقي٤مً  ؿمٕمقراً 

 .شمٕمقيْم٤مً 

 أن سملم ضمذري٤مً  اظمتالوم٤مً  اًمٜمت٤مئ٩م ختتٚمػ ٕنف ضمدًا: ضمقهري أُمر اًمتٗمريؼ وهذا 

 .ذًمؽ ٟمحق أو ُمٙم٤موم٠مة أو شمٕمقيْم٤مً  ي٠مظمذ أن وسملم قم٤ٌمدة، قمغم أضمراً  ي٠مظمذ

 وإٓ أضمر ؾمٛمٞمتف اًمٗمرق هق ُم٤م ؿمٙمٚمٞم٦م، اعم٠ًمخ٦م سم٠من اًمٜم٤مس سمٕمض يتقهؿ وىمد 

 ويمٌػم يمٌػم اًمٗمرق ٓ، ذًمؽ، ٟمحق أو راشم٤ٌمً  أو شمٕمقيْم٤مً  أو ضمٕم٤مًم٦م أو ُمٙم٤موم٠مة ؾمٛمٞمتف

 وسملم اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اًمِمٝم٤مدة يٌتٖمل اهلل ؾمٌٞمؾ ذم جم٤مهداً  خيرج ُمـ سملم يم٤مًمٗمرق ضمدًا،

 .اح٤مدي ًمٚمٙم٥ًم يّمٜمع وًمٙمٜمف ًمٚمجٝم٤مد، خيرج آظمر

 اًمّمحٞمح اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم اومتتح اًمذي اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر احلدي٨م ضم٤مء وًمذًمؽ 

 اهلل إمم هجرشمف يم٤مٟم٧م ومٛمـ ٟمقى، ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت، إقمامل إٟمام: »سمف

 اُمرأة أو يّمٞمٌٝم٤م دٟمٞم٤م إمم هجرشمف يم٤مٟم٧م وُمـ ورؾمقًمف، اهلل إمم ومٝمجرشمف ورؾمقًمف،

 ش.إًمٞمف ه٤مضمر ُم٤م إمم ومٝمجرشمف يٜمٙمحٝم٤م،

ح يذيمر ا  قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع ظمرج رضمالً  أن احلدي٨م هذا ؾم٥ٌم أن احلدي٨م، ُذَّ

 شمٚمؽ ذم سم٤مُمرأة حئمك ًمٕمٚمف يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف وًمٙمـ اًمٔم٤مهر، ذم اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد اًمًالم

٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٌالد  ًمٚمجٝم٤مد ظمرج ومٝمق ىمٞمس، سم٠ُممِ  شمٕمرف وهل ًمٖمزوه٤م، ُمتقضمٝم٦م اهلِٛمَّ

 أم ُمٝم٤مضمر سمحدي٨م احلدي٨م قمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٤مً  ذًمؽ وص٤مر اعمرأة، هبذه حئمك ًمٕمٚمف
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ة، شمٚمؽ قمغم احلّمقل سم٘مّمد ه٤مضمر هذا: يٕمٜمل ىمٞمس،  أو اهلجرة ذم اًمٜمٞم٦م خيٚمص ومل اعمرأ

 .ىمٞمس أم سمٛمٝم٤مضمر ومًٛمل وضمؾ قمز اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ذم

 ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه يم٤مٟم٧م وإن اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه يذيمرون احلدي٨م قمٚمامء ٕن: ىمٚم٧م

 وصم٤مسم٧م واوح ومٝمق احلدي٨م أصؾ سمخالف احلدي٨م، قمٚمامء ـمري٘م٦م قمغم إؾمٜم٤مده٤م يّمح

 سم٠ممجٕمٝم٤م إُم٦م ٕن: وصم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمف، هم٤ٌمر ٓ صحٞمح أوًٓ  إؾمٜم٤مدهؿ ٕن ي٘مٞمٜمٞم٤ًم: صمٌقشم٤مً 

٧م  احلدي٨م هذا: وهمػمه يم٤مًمٜمقوي اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل طمتك سم٤مًم٘مٌقل: احلدي٨م هذا شَمَٚم٘مَّ

 احلدي٨م شمْمٛمـ اًمذي اإلظمالص هذا قمغم شم٘مقم يمٚمٝم٤م إقمامل ٕن اإلؾمالم: صمٚم٨م

 .احلدي٨م آظمر إمم...ش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ سم٤مًمين٤مت،وإٟمام إقمامل إٟمام» قمٚمٞمف، احلض

 هذه سمٛمثؾ ي٤ًمقَمُدون اًمذيـ اعمٕمٚمٛملم ه١مٓء ٟمٔمر ًمٗم٧م يٜمٌٖمل وًمذًمؽ

ٌَط أضمراً  ذًمؽ يٕمتؼموا أَّٓ  اعمحًٜملم، ُمـ يمثػم ُمـ شُمـْجَٛمع اًمتل اعم٤ًمقمدات،  ومُٞمْح

 .آظمره إمم ُم٤ًمقمدة ُمٙم٤موم٠مة راشم٤ٌمً  ضُمْٕمالً  يٕمتؼم هذا وإٟمام قمٛمٚمٝمؿ،

 ومال وًمذًمؽ اًمٜمٞم٦م، سم٤مظمتالف ذقم٤مً  طمٙمٛمف خيتٚمػ اًمقاطمد اًمٕمٛمؾ أن وٓؿمؽ 

ً، اح٤مل هذا ي٠مظمذ أن سملم اًمتٗمريؼ هذا يًتّمٖمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل  ي٠مظمذه أن وسملم أضمرا

 ذًمؽ ضمقهري: شمٗمريؼ ٕنف اًمتٗمريؼ: هذا يًتّمٖمر أن يٜمٌٖمل ٓ ُم٤ًمقمدة، أو شمٕمقيْم٤مً 

 .اًمٜمٞم٦م سم٤مظمتالف أُمره خيتٚمػ اًمقاطمد اًمٕمٛمؾ أن اًمث٤مسم٧م ُمـ ٕنف

 ًمٚمٗم٘مراء ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ

 ُمع صدىم٤مت، ُمـ سمف ي٘مقُمقن ُم٤م قمغم إهمٜمٞم٤مء يٖمٌٓمقن ويم٤مٟمقا  إًمٞمف، أُمرهؿ ؿمٙمقا  طمٞمٜمام

 قمٚمٞمٝمؿ يتٗمقىمقن ًمٙمٜمٝمؿ واًمّمٞم٤مم، اًمّمالة ذم اًمٕم٤ٌمدات ذم ًمٚمٗم٘مراء ُمِم٤مريمتٝمؿ

 شمًٌٞمح٦م يمؾ ذم ًمٙمؿ إن: »سم٘مقًمف اعمٕمرووم٦م اًم٘مّم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مضم٤مهبؿ سم٤مًمّمدىم٤مت،

 وهنل صدىم٦م سم٤معمٕمروف وأُمر صدىم٦م شمٙمٌػمة يمؾ وذم صدىم٦م، حتٛمٞمدة يمؾ وذم صدىم٦م،

 أج٠ميت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا . »اًمِم٤مهد هٜم٤مش صدىم٦م أطمديمؿ سمْمع وذم صدىم٦م، اعمٜمٙمر قمـ

 يٙمقن أخٞمس طمرام، ذم ووٕمٝم٤م إن أرأجتؿ. ٟمٕمؿ: ىم٤مل أضمر؟ قمٚمٞمٝم٤م وًمف ؿمٝمقشمف أطمُدٟم٤م

 ش.أضمر قمٚمٞمٝم٤م ًمف يٙمقن احلالل ذم ووٕمٝم٤م إذا ومٙمذًمؽ: ىم٤مل. سمغم: ىم٤مل وزر؟ قمٚمٞمف
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 قمٚمٞمٝم٤م ًمف ويمت٥م ؿمٝمقشمف ىم٣م ذاك ؿمٝمقشمف، ىم٣م وهذا ؿمٝمقشمف ىم٣م هذا: وم٢مذاً 

 .وزر قمٚمٞمف يمت٥م ؿمٝمقشمف ىم٣م: وأظمر أضمر،

َؾ  اًمقاطمد، اًمٕمٛمؾ ذم وإظمرى ٟمٞم٦مٍ  سملم اًمتٗمريؼ هذا قمغم وسمٜم٤مءً    اًمٕمٚمامء سمٕمض وَمّمَّ

 قِوح٦ماعم إُمثٚم٦م سمٕمض وميسمقا ش سم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمغم اًمٙمالم

 ودظمؾ سمٚمده، إمم رضمع صمؿ ؾَم٤ْموَمرَ  رضمالً  أن ًمق: ىم٤مًمقا  احلدي٨م، ُمـ اًمٜمقع هذا أمهٞم٦م ذم

ٌَلمَّ  ًمٙمـ ًمزوضمتف، شم٤مئ٘م٤مً  يٙمقن اعم٤ًمومر اًمرضمؾ احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م أهٚمف، وضم٤مُمع داَره،  ًمف شَم

 أو أظمتٝم٤م حمٚمٝم٤م طَمّؾ  أهٚمٝم٤م قمٜمد ذه٧ٌم اًمزوضم٦م ُم٤م ُٕمرٍ  اًمزوضم٦م: ًمٞم٧ًم هذه سم٠من سمٕمد

ة ٌَلمَّ  ًمٙمـ اخلٓم٠م، إُمر ذم وىمع: يٕمٜمل هٜم٤مك آظمره، إمم أظمرى اُمرأ  ذم ضم٤مُمٕمٝم٤م طمٞمٜمام شَم

 .قمٚمٞمف إصمؿ ٓ ومٝمذا طمالًمف، أهن٤م فمٜمف

 ومخرج سمزوضمتف، ىم٤مٟمع همػم ًمٙمٜمف ُمتزوج رضمؾ: مت٤مُم٤مً  هذا قمٙمس آظمر ُمث٤مل ي٘م٤مسمٚمف

 هٜم٤مك أن يٕمرف يم٤من داراً  دظمؾ ومٚمام اًمٜم٤ًمء، سمٕمض ُمع ؿمٝمقشمف ىمْم٤مء يٌتٖمل ًمٞمٚم٦م ذات

 هل هب٤م وإذا ُمٜمٝم٤م، ؿمٝمقشمف ىم٣م ظم٤مومت٦م أنقار حت٧م ـمٌٕم٤مً  اُمرأة إًمٞمف وم٘مدُم٧م ُمقُم٤ًمت،

 ظمرضم٧م أجْم٤مً  سمدوره٤م هل احلرام، ذم ؿمٝمقشمف ًم٘مْم٤مء اًمدار ُمـ ظمرج ح٤م ٕنف زوضمتف:

 زوضم٤من، مه٤م ًمٙمـ ُمٕمروم٦م، همػم قمغم هب٤م وم٤مًمت٘مك احلرام، اًمِمٝمقة هذه ُمثؾ قمـ شمٗمتش

 ؿمٝمقهت٤م ىمْم٧م سم٤مًمت٤مزم وهل زوضمتف، ُمـ ؿمٝمقشمف ىم٣م أطمدمه٤م أن وًمق آصمامن، ًمٙمٜمٝمام

 همػم ومٝمق طمالًمف، همػم واىمع أنف ُمع وم٤مٕول احلرام، ذم يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م ًمٙمـ زوضمٝم٤م، ُمـ

 إقمامل إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ح٤مذا؟ آصمؿ، ومٝمق طمالًمف واىمع أنف ُمع: وأظمر آصمؿ،

 ش.سم٤مًمين٤مت

 ويمالمه٤م ُم٠مزور،: وأظمر ُم٠مضمقر: أطمدمه٤م اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ يٕمٚمامن رضمالن: وم٢مذاً  

 .اًمٜمٞم٦م سم٤مظمتالف ومٞمختٚمٗم٤من راشم٥م، هلام

 هذه إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م اعمنموع هذا ُمع ي٘مؽمن أن جي٥م أنف اقمت٘م٤مدي ذم وًمذًمؽ 

 وضمؾ، قمز اهلل ـم٤مقم٦م ذم اإلظمالص قمدم قمغم ُم٤ًمقمدة اًم٘مْمٞم٦م سمتٙمقن وإٓ احل٘مٞم٘م٦م،

 أطم٤مـمقا  ىمد اعمنموع هذا قمغم اًم٘م٤مئٛمقن يٙمقن وًمٙمل اًمٜم٤مس، شمٕمٚمٞمؿ ذًمؽ وُمـ

ٟمٌف، مجٞمع ُمـ اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ سم٤معمنموع  طمٞمٜمام صٜمٕم٤مً  حيًٜمقن أهنؿ ومٙمام ضمقا
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 ُمـ يم٤من قمٚمؿ أيَّ  ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس سمٕمض ًمتٗمريغ اعم٤ًمقمدات: هذه مجع ذم طمٞمثٞم٤مً  يًٕمقن

 اعمَُٕمّٚمٛملم ه١مٓء شمقضمٞمف يتقًمقا  أن جي٥م ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمام اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم

 إن اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذه اًمٕم٤معملم، رب هلل شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذم خيٚمّمقا  أن إمم

 .اهلل ؿم٤مء

 قمغم أدًم٦م ذقمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعم٠ًمخ٦م اًمٌح٨م، ُٟمْرضِمع ًمق: يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ذيمرت، يمام ُمٜمٝم٤م ئمٝمر: يٕمٜمل اًمتل وإدًم٦م اًمتالوة، قمغم إضمر أظمذ ذقمٞم٦م

 ىمقس؟ إًمٞمف ُأْهِدي اًمذي واًمِمخص

 وم٠من٤م إضمر، يمٚمٛم٦م شمٙمرر ُمٜمؽ أؾمٛمع أزال ٓ: ًمؽ ىمٚم٧م إذا شم١ماظمذين ٓ :اًمِمٞمخ

 .إضُمرة أظمذ جيقز ٓ أنف سمٞم٤من صدد ذم ٕنٜم٤م شمٕمديٚمٝم٤م: أرضمقا 

 ُُمَ٘مٜمّٜم٦م سمٓمري٘م٦م اًمٖمٜم٤مئؿ قمٚمٞمٝمؿ شم٘مًؿ اعمج٤مهديـ أن اًمٜمٌقي٦م، اًمًػمة ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

 ذم جلٝم٤مدهؿ أضمراً  ًمٞمس هلؿ شمٕمٓمك اًمتل اًمٖمٜم٤مئؿ هذه أن ومالؿمؽ اًمنميٕم٦م، ذم ُمٕمرووم٦م

 اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ضمٝم٤مدهؿ قمغم وضمؾ قمز اهلل ُمـ وُمٙم٤موم٠مة شمٕمقيض هذا وإٟمام اهلل، ؾمٌٞمؾ

 .ضمداً  ُمتٜم٤مهٞم٦م ِدىم٦َّم ومٞمف وم٤مُٕمر ذًمؽ وُمع

 يٙمقن ٓ أنف ُمع أضمره، صمٚم٨ُم  ذه٥م همٜمؿ إذا اعمج٤مهد أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد 

 ىم٤مصداً  يٙمـ مل وهق اح٤مدي، اًمٙم٥ًم هذا ُأقمٓمل ومألنف اهلل، وضمف إٓ ضمٝم٤مده ذم ىم٤مصداً 

 ....اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ذم أضمره صمٚم٨م يذه٥م أصٚمف، ُمـ قمٛمٚمف حيٌط وإٓ ًمف،

 صحٞمح؟ طمدي٨م هذا قمغم ذم :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي اعمٕمٜمك، هبذا ُمًٚمؿ صحٞمح ذم احلدي٨م :اًمِمٞمخ

سم٤مً  وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ُمـ ومٜم٠مظمذ  اح٤مل أظمذ جيٞمز ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ؿمٕمٌت٤من، ًمف ضمقا

م وضمؾ، قمز اهلل ًمقضمف خمٚمّم٤مً  هب٤م ىم٤مم إذا قم٤ٌمدة، ُم٘م٤مسمؾ  ُمـ إُم٤م اح٤مل، هذا إًمٞمف وىَمدَّ

 .اًمقاضم٤ٌمت هبذه اًم٘مٞم٤مم ذم ُمٜم٤مسمف يٜمقب ُمـ أو احل٤ميمؿ اًمدوًم٦م

 ذم اومؽموٜم٤م وًمق قمٛمٚمف، صمقاب ُمـ ُيَ٘مّٚمؾ ىمد اح٤مل هذا أظمذ: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف ـم٤مقم٦م ذم يمٚمف اإلظمالص ذًمؽ



 383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أظمذ أضمرة قمغم اًمُؼ َُرب 

 ضم٤مئز، أنف اعمًٚمؿ سمف ي٘مقم قمٛمؾ يمؾ ذم إصؾ أن ذيمره، ؾمٌؼ ُم٤م إمم ومٞمْم٤مف

 ؾمٌٞمؾ ذم اًمًٕمل هذا ُمثؾ حيرم ُم٤م اًمنمع ذم ٟمجد وٓ ظم٤مص، ٟمص إمم حيت٤مج وحتريٛمف

 سمٌٕمض ًمٚم٘مٞم٤مم وشمٗمريٖمٝمؿ اعمًٚمٛملم ُمـ إومراد سمٕمض ًمتخّمٞمص إُمقال: مجع

 .اًمديٜمٞم٦م اًمقاضم٤ٌمت

 هل٤م اعمِمٝمقد اًمثالصم٦م اًم٘مرون ذم طمتك اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ضمرى يم٤من: اًم٥ًٌم هلذا 

 وإٟمام أضمقراً  ٟم٘مقل ٓ هلؿ يٕمٓمقن يم٤مٟمقا  يمٚمٝمؿ واعمٗمتقن ُمثالً  وم٤مًمُ٘مْم٤مة سم٤مخلػمي٦م،

 اًمٜم٤مس هل١مٓء اًمتٗمريغ قمغم اعم٤ًمقمدة ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ح٤م هق اًمراشم٥م هذا ويم٠منف رواشم٥م،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إؾمػ ُمع أنف ودم٤مرب، وىم٤مئع ُمـ ٟمِم٤مهده ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  سمقاضمٌٝمؿ ي٘مقُمقا  أن

  طمتك ي٘مؾ ي٠مظمذ إظمالصٝمؿ أن اًمٕمٛمؾ، هلذا يٗمرهمقن اًمذيـ إومراد ه١مٓء ُمـ ًمٙمثػم

 .يْمٛمحؾ أن ًمٞمٙم٤مد

 ىمد قمام يٍمومٜم٤م أن يٜمٌٖمل اًمقاىمع هذا ُمثؾ أن ٟمرى ٓ ٟمحـ احل٤مًم٦م هذه ذم ًمٙمـ 

 ٟمحـ ٕنٜم٤م اًمنمقمل: اًمٕمٚمؿ ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٗمرغ قمغم اًمٜم٤مس، ه١مٓء ُم٤ًمقمدة صدد ذم ٟمٙمقن

 ُمـ ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م ومام ىمٍموا هؿ وم٢مذا سمقاضمٌٝمؿ، ي٘مقُمقا  أن هؿ وقمٚمٞمٝمؿ سمقاضمٌٜم٤م، ٟم٘مقم

 ضورة قمغم شمٜمٌٞمٝمٝمؿ يٜمٌٖمل سم٠منف إًمٞمف، أخٛمح٧م اًمذي اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط ًمٙمـ ُم١ماظمذة،

سم٤مً  حييين ُم٤م هذا قمٛمٚمٝمؿ، ذم وضمؾ قمز هلل اإلظمالص  ًمف اًمذي اًم١ًمال هذا قمغم ضمقا

 ذم اًمٕمٚمؿ ـمالب أو اًمٕمٚمامء سمٕمض شمٗمريغ ؾمٌٞمؾ ذم إُمقال مجع ضمقاز ؿمٕم٦ٌم: ؿمٕمٌت٤من

 .اًمٕمٚمؿ ٟمنم

 اًمراشم٥م؟ أو اًمتٕمقيض ذًمؽ ي٠مظمذوا أن هل١مٓء جيقز هؾ: إظمرى واًمِمٕم٦ٌم

 .ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل

ً، ي٠مظمذوٟمف ٓ ًمٙمـ   واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا راشم٤ًٌم، أو شمٕمقيْم٤مً  ي٠مظمذوٟمف وإٟمام أضمرا

 .أقمٚمؿ

  (11:  15: 59/   777/  واًمٜمقر اهلدى)
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 إذان ظذ إجر أخذ

 رواشم٥م، أضمر سمٜم٠مظمذ يمٜم٤م إطمٜم٤م هلل احلٛمد إذان، قمغم ًمألضمر سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 وٓ سمٜم٠مذن ٓ أظمذٟم٤مه٤م ُم٤م وإذا اًمِمٝمر، ُمـ واًمٕمنميـ اًم٤ًمسمع يقم ٟم٠مظمذه دٟم٤مٟمػم ومٚمقس

 .وإي٤مك اهلل مح٤مٟم٤م اًمٜم٤مس أهمٚم٥م هٞمؽ يٕمٜمل سمٜمداوم،

 .آُملم مهللا :اًمِمٞمخ

ٌَلِم  اًمِمٞمخ ومٚمق :اًم٤ًمئؾ  أنف قمٚمامً  هذه؟ واحل٤مًم٦م اًمرواشم٥م هذه أظمذ طمٙمؿ ًمٜم٤م ُي

 ٕهن٤م اعمًجد: سمٞمخدم ُم٤م اًمثالصم٤مء، يقم سمس اعمًجد سمٞمخدم أجْم٤ًم؟ اعمًجد سمٞمخدم

ه ُم٤م يٕمٜمل ٟمريد إطمٜم٤م قمٓمٚم٦م،  .اهلل طمٗمٔمف ؿمٞمخٜم٤م يرا

 اًمقزارة ذم ُمقفمػ أو ُم١مذن يمؾ ومٞمف يِمؽمك ًمٗمٔمل ظمٓم٠م هٜم٤مك: أوًٓ  :اًمِمٞمخ 

 ىمد هق ممـ همػمه ُمع ظمٓم٠م ذم يِمؽمك ومٝمق وفمٞمٗمتف، ذم خمٚمّم٤مً  يم٤من وًمق إوىم٤مف، وزارة

 .اًمتٕمٌػم ذم يِم٤مريمٝمؿ ًمٙمـ اإلظمالص، قمدم ذم يِم٤مريمٝمؿ ٓ

 اًمٜم٤مس فمقاهر أجْم٤مً  ًمُٞمّْمٚمِح ضم٤مء أنف ومقائده، دائرة وؾمٕم٦م يمامًمف ُمـ واإلؾمالم 

 قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ ُمـ ظمػم، سمٙمؾ ضم٤مءهؿ وىمٚمقهبؿ، سمقاـمٜمٝمؿ وم٘مط وًمٞمس وأخٗم٤مفمٝمؿ،

 ي٘مقًمـ ٓ» اًمٜم٤مس، قمٜمد سمف شمٕمتذر سمٙمالم شمٙمٚمٛمـ ٓش ُمٜمف ُيْٕمَتذر وُم٤م إي٤مك» اًمًالم

ٌَُث٧م أطمديمؿ  ش.ًَمِ٘م٧ًم وًمٙمـ ٟمٗمز، ظَم

 اًمرؾمقل ومٍمف ظمٌٞمث٦م، اخلٌٞم٨م ًمٗمٔم٦م ًمٙمـ واطمد، ُمٕمٜم٤ممه٤م وظمٌث٧م ًم٘م٧ًم 

 اعمٕمٜمك ٟمٗمس شُم١َمّدي ًمٓمٞمٗم٦م سمٚمٗمٔم٦م ي٠متق أن ُمٜمٝمؿ وأراد اًمٚمٗمظ، هبذا يتٚمٗمٔمقا  أن اعمًٚمٛملم

ٌُث٧م أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ»  ش.ًَمِ٘م٧ًم وًمٙمـ ٟمٗمز، ظَم

 ذم ُم٤م قمامَّ  شُمَٕمؼِم  اًمتل واًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٗمٔم٦م خيت٤مر أن جي٥م اإلٟم٤ًمن أن ُمٜمف ُي١ْمظمذ هذا 

 .يمثػماً  ي٘مع وهذا يمذا، ىمّمدت أن٤م واهلل ي٘مقل سمٙمالم يتٙمٚمؿ وٓ مت٤مُم٤ًم، ٟمٞمتف

 .اًمديٜمٞم٦م إُمقر ذم إُمر يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٕم٤مدي٦م إُمقر ذم يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا 
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 جيقز ٓ مم٤م  ط  اهلل سمرؾمقل أو سم٤مهلل شمتٕمٚمؼ سمٙمٚمٛم٦م يتٚمٗمظ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ 

 .طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ٟمٞمتف أن وًمق ي٘م٤مل، أن يٜمٌٖمل وٓ

 وٟم٠مظمذ وٟم١مِذن اًمٜم٤مس ٟم١مم ٟمحـ ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: ًمٜم٘مقل شَمْقـمَِئ٦م هذه 

 أيب سمـ قمثامن َٟمٌِٞمُّٜم٤م سمف أوص اًمذي اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م يّمدم هذا ٕن أضمراً:

 قمـ اعمًٚمؿ ي٘مقل ومٙمٞمػش أضمًرا  أذاٟمف قمغم ي٠مظمذ ٓ ُم١مذٟم٤مً  واختذ: »ًمف ىم٤مل طملم اًمٕم٤مص

، إُم٤مُمتل وقمغم أذاين قمغم آظمذ أن٤م ٟمٗمًف  ي٠مظمذه ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م: ي٘م٤مل أن إصؾ أضمًرا

 ًمٜمجٞم٥م ذًمؽ، وٟمحق واخلٓم٤مسم٦م واًمت٠مذيـ يم٤مإلُم٤مُم٦م ذقمٞم٦م وفمٞمٗم٦م اًمدوًم٦م ذم اعمقفمػ

 جيقز ٓ ٕنف ؾمح٧م: وهق إصمؿ ومٝمق أضمراً، يمقٟمف قمغم أظمذه إذا: ومٜم٘مقل هذا قمغم

 أن جي٥م وإٟمام اًمدٟمٞم٤م، طمٓم٤مم ُمـ قم٤مضمالً  أضمراً  هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدةٍ  قمغم ي٠مظمذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام اهلل، وضمف سمذًمؽ يٌتٖمل ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ

ـَ   [.5: اًمٌٞمٜم٦م﴾ ] اًمِدي

 ذم واًمتٛمٙملم واعمجد واًمًٜم٤مء سم٤مًمرومٕم٦م إُم٦م هذه سمنّموا: »اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل 

 ه١مٓء ومٙمؾش ٟمّمٞم٥م ُمـ أظمرة ذم ًمف ومٚمٞمس ًمٚمدٟمٞم٤م، قمٛمالً  ُمٜمٝمؿ قمٛمؾ وُمـ إرض،

 وضمؾ، قمز اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٦م ٟمٞمتٝمؿ شمٙمقن أن جي٥م اًمنمقمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ ذم اعمقفمٗملم

ٌَؾ ُمـ راشم٥م ضم٤مءهؿ إن ُّيٛمٝمؿ ٓ هذا سمٕمد  .أضمراً  ي٠مظمذوه مل هؿ إذا اًمدوًم٦م، ىِم

 .اهلل رقم٤مك :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ ًمف ُيَرشم٥َّم ُم٤م ي٠مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ مجٞمٕم٤ًم، احل٤مضيـ وُمع ُمٕمل ورقم٤مك :اًمِمٞمخ

 .ومٕمالً  راشم٥م هق وإٟمام أضمر، أنف قمغم راشم٥م

 إنقريـ اًمٕمٛمريـ قمٝمد ذم وسمخ٤مص٦م إول، اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ 

 أو يمٌػماً  ُمًٚمؿ ًمٙمؾ جيٕمال أن طم٤موٓ سم٠مهنام اًمٕمزيز، قمٌد سمـ وقمٛمر اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ي٘مقم وفمٞمٗم٦م ُم٘م٤مسمؾ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ اًمدوًم٦م ُمـ وم٤مًمراشم٥م اًمدوًم٦م، ُمـ راشم٤ٌمً  صٖمػًما 

ٌَؾ ُمـ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع جم٤مٟم٤ًم، راشم٤ٌمً ... يٙمقن أن يٜمٌٖمل وإٟمام اعُمَٙمٚمػ هب٤م  اًمدوًم٦م: ىِم

 .سم٤مٔظمرة ًمٚمٕمٛمؾ ويٜمٍمومقا  سم٤مًمدٟمٞم٤م، آهتامم قمـ همٜمك ذم اعمًٚمٛمقن ًمٞمٕمٞمش وذًمؽ
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ش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت، إقمامل إٟمام: »ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هٜم٤م: وم٢مذاً َ 

 أظمذه وُمـ ؾمح٧م، ومٝمق ي٠مظمذه ُم٤م وهق آصمؿ، ومٝمق أضمر أنف قمغم اًمراشم٥م هذا أظمذ ومٛمـ

 ذم أنف دام ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال يٗمقشمف، قمام واًمتٕمقيض اًمراشم٥م سم٤مب ُمـ

 .وضمؾ قمز هلل قم٤ٌمدشمف ذم خمٚمص ىمٚمٌف

 ه١مٓء سمٕمض قمغم ختٗمك دىمتٝم٤م وُمـ شَمِدّق، أُمقر قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ٓ هٜم٤م وًمٙمـ 

 اعمقفمٗملم ه١مٓء سمٕمض أرى أنٜمل ُمثالً  ذًمؽ ُمـ اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ سمٕمض ذم اعمقفمٗملم

 جم٤مز وم٠مىمقل ُُمـَج٤مز سم٠منف وَم٠ُمضم٤مب وم٠مؾم٠مل إج٤مم، سمٕمض ذم وفمٞمٗمتٝمؿ أداء قمغم يقافمٌقن ٓ

 جم٤مز؟ ؿمق اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ همػم أجش، همػم اًمدوًم٦م اًمقفم٤مئػ ذم هذا

 .يمامن واًم٧ًٌم ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 يمؾ سمٕم٤مدة شم٠مثر أنف اعمر ُمر: وأطمالمه٤م ؿمٞمئلم أطمد قمٚمٞمف همٚم٥م اعمج٤مز ومٝمذا :اًمِمٞمخ

ئ٥م اًمذي وهذا سم٤مًمٌٜمؽ اًمذي هذا وم٤معمقفمٗملم اعمقفمٗملم،  سم٤مجلامرك اًمذي وهذا سم٤مًميا

 ومٝمق أظمريـ، قمٜمد اًمٕم٤مدة هذه قمٚمٞمف ومٖمٚم٧ٌم إضم٤مزات، إيش؟ هلؿ ه١مٓء آظمره، وإمم

 .قمٗمًقا  هٙمذا ي٘مقهل٤م

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن إمم آٟمٗم٤ًم، أذٟم٤م اًمتل سم٤مًٕمٗم٤مظ يتٕمٚمؼ ٕنف ُمرّ  هذا: أظمر 

سمٜم٤م  هذا سمف ٟمتٚمٗمظ أن يٜمٌٖمل ُم٤م سمٌمء ٟمتٚمٗمظ أن قمـ وهن٤مٟم٤م شم٠مديٌٜم٤م، وأطمًـ وأّدسمٜم٤م َهذَّ

 قمدم يًتًٞمغ أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك اإلضم٤مزة، هذه يًتًٞمغ واىمٕم٤مً  يٙمقن أن وإََُمرّ  ُُمّر،

 سم٤مًمٜم٤مس يّمكم اًمذي اًمديٜمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدات ذم اإلضم٤مزة هذه شمٗمًػم هق هذا سم٤مًمٓم٤مقم٦م، اًم٘مٞم٤مم

 ُي١َمِذن واًمذي إُم٤مُم٤ًم، يّمكم وٓ جم٤مز أن٤م ىمقًمف ُمٕمٜمك إيش ظمٚمٗمف، يّمكم ُمـ أضمر ًمف إُم٤مُم٤مً 

ن ُمـ» ي٘مقل طمدي٨م وهٜم٤مك ومْم٤مئٚمف، قمرومتؿ وىمد  أجش ٟمًٞم٧مش ؾمٜملم ؾمٌع هلل أذَّ

 ُيٜمَْٕمش أن ديٜمٞم٦م، وفمٞمٗم٦م ًمٚمٛمقفمػ جيقز ٓ: اًمِم٤مهد..احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي اًمٗمْمؾ

 ُأىَمّٞمد أن أريد هل٤م، طم٤مضم٦م همػم ذم وهق هب٤م ويتٛمتع ًمف، إوىم٤مف يٕمٓمٞمٝم٤م اًمتل سم٤مإلضم٤مزة

 يتٛمٙمـ وٓ قم٤مئٚم٦م، رب اًمرضمؾ يٙمقن وىمد إـمالىمف، قمغم ُيْٗمَٝمؿ ٓ طمتك اًم٤ًمسمؼ، يمالُمل

 وًمقمل سمذًمؽ،  ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اإلضم٤مزة، وىم٧م ذم إٓ سمٞمتف أهؾ أو سمٞمتف ًمقازم سمٌٕمض سم٤مًم٘مٞم٤مم

 إمم خيٓم٥م أو ي١مذن أو قمٜمف سمديالً  يّمكم ؿمخص قمٜمف جيٞم٥م أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م رؾمٛمٞم٤مً  ُيـَجز
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 أو ٟمٔم٤مُمٞم٦م إضم٤مزة ي٠مظمذ أن إمم سمح٤مضم٦م ًمٞمس احل٤مًم٦م هذه وذم ذقمٞم٤ًم، قمذراً  ًمف ٕن آظمره،

 هق ذًمؽ ُمع إًمٞمٝم٤م، سمح٤مضم٦م ًمٞمس أنف يِمٕمر سمح٤مضم٦م ًمٞمس ومٝمق ي٘مقًمقن، يمام روشمٞمٜمٞم٦م

 أنف اعمقفمػ هذا يِمٕمر أن ومٞمج٥م اعمقفمٗملم، يمؾ هب٤م يتٛمتع اًمتل اإلضم٤مزة هبذه يتٛمتع

 اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ وفمٞمٗم٦م ذم اهلل قمٜمد اًمتٕمٌػم صح إذا اعمقفمػ هذا اعمقفمٗملم، يم٤ًمئر ًمٞمس

 هذه جم٤مز، أن٤م وي٘مقل ويتج٤مهٚمٝم٤م اعمٜم٘م٦ٌم وهذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، هذه يٜمًك ومٙمٞمػ اًمديٜمٞم٦م،

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى

 إذا اعم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذ وٓ سم٤مًمٕمٛمؾ، ي٘مقم أنف[ شمقاومؼ] إوىم٤مف وزارة ؿمٞمخ، :اًم٤ًمئؾ

 .قمٚمٞمف يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع آظمر ُمّمدر ًمف يم٤من

 ومٝمق قمٜمف اؾمتٖمٜمك وإن ًمف، ومٝمق اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط أظمذه إذا قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م :اًمِمٞمخ

 قمٛمر طمدي٨م ُمـ اؾمتٗمدٟم٤مه مم٤م اًمقاطمدة احل٤مًم٦م وهذه واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ ًمف، ظمػم

 ي٤م وم٠مىمقل ُمٜمف، أقمٓم٤مين ُم٤مل ضم٤مءه إذا ط  اهلل رؾمقل يم٤من قمٛمر ي٘مقل قمٜمف، اهلل ريض

 ُم٤م قمٛمر ي٤م: »ًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞم٘مقل ُمٜمل، سمف أومم هق ُمـ إمم أقمٓمف اهلل رؾمقل

وم٦م همػم وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل آشم٤مك  ش.ومخذه إًمٞمف ُُمنْمِ

  (11:  55: 77/  797/  واًمٜمقر اهلدى)

   (17:  11: 57/  797/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افراتى مـ صئ وإظطوئف بوفـوس فؾصالة ؽره اإلموم إكوبي حؽؿ

 أهنؿ وإذان اإلُم٤مُم٦م ًمرواشم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرشمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..اجلٕم٤مًم٦م ُمـ ي٠مظمذوا أن هلؿ جيقز

٤ًٌم واجلٕم٤مًم٦م اًمراشم٥م ومال، اًمراشم٥م أُم٤م: ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞمخ  ٓ واطمد، سمٛمٕمٜمك شم٘مري

 .أضمًرا  ذًمؽ ي٠مظمذ أن جيقز

 سم٤مًمذات.. قمٜمٝمؿ يٜمٞمٌقن صمؿ إضمر ي٠مظمذون: يٕمٜمل اًمقاىمع ٟمرى أن ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 يّمٚمقن وهؿ أظمذوه، اًمذي ُمـ سمًٞمط رء يٕمٓمقهنؿ أن٤مس قمٜمٝمؿ يٜمٞمٌقن إئٛم٦م

 .هٙمذا ي٠مظمذون يم٠مهنؿ وه١مٓء سم٤مًمٜم٤مس
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، ي٠مظمذون ُم٤م ي٠مظمذون أهنؿ دًمٞمؾ هذا :اًمِمٞمخ  ومٝمذا إضمقر، أبٓمؾ ُمـ وهذا أضمًرا

٤ًٌم ذوني٠مظم ٕهنؿ إـمالىًم٤م: اًمقضمقه ُمـ سمقضمف جيقز ٓ  سم٠مُمر، اًم٘مٞم٤مم ُم٘م٤مسمؾ ٦موضمٕم٤مًم راشم

 سمقاضمٌف ي٘مقم ٓ راشم٥م ًمف اعمرشم٥م يم٤من وم٢مذا اإلؾمالُمٞم٦م، ًمألُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إُمقر ًمْمٌط

 سمقاضمٌف ي٘مقم ٓ هق ي٠مظمذه وم٤مًمذي قمٜمف ي٠مظمذه ُم٤م يٕمٓمٞمف وٓ ؿمخًّم٤م قمٜمف يٜمٞم٥م وإٟمام

 .ذًمؽ ًمف جيقز ٓ طمرام هق وم٢مٟمام

 (11:55:57/ (55) ضمدة ومت٤موى)

 وافتلذيـ اإلمومي ظذ إُجرة أخذ

 ُُمـَٛمثَّٚم٦م اًمدوًم٦م ُمـ يم٤معمٙم٤موم٠مة واًمت٠مذيـ، اإلُم٤مُم٦م قمغم إضمرة أظمذ طمٙمؿ ُم٤م: اعمٚم٘مل

 رؾمٛمل قمٛمؾ وًمف هذا قمٛمٚمف ذم ُمتٓمقع اعم١مذن أو اإلُم٤مم هذا أن ُمع إوىم٤مف، سمقزارة

 وم٤مًمدوًم٦م ُم١مذٟم٤ًم، أو إُم٤مُم٤مً  يٙمقن أن يًتٓمٞمع اعمقفمػ ٟمٔم٤مم، ذم هٜم٤مك قمٜمدٟم٤م همػمه؟ آظمر

 ومحٙمؿ اًمرؾمٛمل: اًمراشم٥م ُمٜمٝم٤م ي٠مظمذ صم٤مٟمٞم٦م وفمٞمٗم٦م وقمٜمده إُم٤مُمتف، قمغم ُمٙم٤موم٠مة شمٕمٓمٞمف

 هذا؟

 اًمدوًم٦م؟ ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقفمٞمٗم٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ يمذًمؽ، اًمدوًم٦م ُمـ: اعمٚم٘مل

 ومٙمٞمػ وفمٞمٗمتلم: سملم سم٤مجلٛمع شمًٛمح ٓ قم٤مُم٦م اًمدول أنف ٟمٕمرف ٟمحـ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 هذا؟

 .هذا ٟمٔم٤مم قمٜمدٟم٤م: اعمٚم٘مل

 .ه٤مت :اًمِمٞمخ

 .واًمت٠مذيـ اإلُم٤مُم٦م ذم وم٘مط: اعمٚم٘مل

ًُم٤م آه، :اًمِمٞمخ  .ًمإلُم٤مم يٕمٜمل إيمرا

 . يًٛمك ُم٘مٓمقع راشم٥م، ُم٘مٓمقع يٕمٓمقهن٤م ُمٙم٤موم٠مة ُمٙم٤موم٠مة،: اعمٚم٘مل
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 هؾ أضمراً : شم٘مقل ضمٝم٦م ُمـ شمٜم٤مىمض، أتّمقر يمام ؾم١ماًمؽ ذم ورد أن٧م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .ُمٙم٤موم٠مة: سمت٘مقل ضمٝم٦م وُمـ جيقز،

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 .اعمٙم٤موم٠مة همػم وإضمر :اًمِمٞمخ

 .يًٛمك ُم٘مٓمقع راشمٌف ًمٙمـ ؿمٝمري، راشم٥م هق: اعمٚم٘مل

 قمكّم؟ ومٝمٛم٧م هؾ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

 واًمتذيمػم؟ يٕمٜمل اًمتٜمٌٞمف وم٘مط ىمّمد أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

ءً  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ  ُمتخّمّم٤مً  يم٤من أو أظمرى، وفمٞمٗم٦م ذم ُمقفمٗم٤مً  اإلُم٤مم يم٤من ؾمقا

 ي٠مظمذوا أن ذقمٞم٦م، وفمٞمٗم٦م اعمقفمٗملم هل١مٓء جيقز ومال اخلٓم٤مسم٦م: أو اًمت٠مذيـ أو ًمإلُم٤مُم٦م

 ٕن أضمراً: ذًمؽ ي٠مظمذوا أن هلؿ جيقز ٓ ُمٙم٤موم٠مة، أو راشم٤ٌمً  أظمػماً  ىمٚم٧م يمام هلؿ ي٘مدم ُم٤م

 ًمٞم٧ًم اًمدٟمٞم٤م، طمٓم٤مم ُمـ رء هب٤م ي٘مّمد أن جيقز ٓ أنف طمٞم٨م ُمـ اًمنمقمٞم٦م إقمامل

 وم٤مٕضمر أضمراً، اإلٟم٤ًمن ورائٝم٤م ُمـ يٌتٖمل اًمتل اعمٝمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مئع أو اًمدٟمٞمقي٦م يم٤مٕقمامل

 أو ـم٤مقم٦م قمغم إضمر ي١مظمذ أن أُم٤م حمض، ُم٤مدي قمٛمؾ قمغم ي١مظمذ اح٤مدي إضمر ي١مظمذ،

ً، ي٠مظمذه٤م اعمًٚمؿ هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدة  اًمٜمّمقص ُمـ يمثػماً  يٜم٤مذم ٕنف قمٚمٞمف: طمرام هذا أضمرا

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿أؿمٝمره٤م وُمـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم اًمقاردة ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ

ـَ   [.5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

 ومٞمٝمؿ، واخلٓم٤مسم٦م اعم٤ًمضمد، ذم وإذان اعم٤ًمضمد، ذم اعمًٚمٛملم إُم٤مُم٦م أن ؿمؽ ومال 

 ذم اإلظمالص سمنمط وضمؾ، قمز اهلل قمٜمد يمٌػم أضمر ومٞمف هذا أنف وإرؿم٤مدهؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل يمٚمف ًمؽذ

 هلل يّمكم ُمـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ ومرق ٓ سمٕم٤ٌمدهتؿ، إضمٜم٤مس ه١مٓء أطمد اسمتٖمك وم٢مذا 

 اهلل، يقم وضمٝمف هب٤م ومٞميب اهلل، وضمف سمّمالشمف ىمّمد ُم٤م ٕنف صالشمف: قمغم أضمراً  ًمٞم٠مظمذ
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 ويمذًمؽ واًمت٠مذيـ، واخلٓم٤مسم٦م اإلُم٤مُم٦م ُمـ ذيمر ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات يمؾ قمـ ي٘م٤مل يمذًمؽ

 .اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمتٕمٚمٞمؿ

 أو اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ هذه ُمـ سمٌمء ُمٙمٚمٗم٤مً  يم٤من ُمـ يمؾ قمغم يٜمٌٖمل وهلذا وهق 

 ًمق يمام أضمٌر، ًمف طمٌؼ  أنف قمغم ي٠مظمذه ومال رء ضم٤مءه وم٢مذا ؾم١مآً  ذم ىمٚم٧م يمام ُمتٓمققم٤مً  يم٤من

 .اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ رء أيَّ  صٜمع

 اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء يمام اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يردٟم٤م وهٜم٤م 

 اهلل رؾمقل ي٤م: ومٞم٘مقل ُمٜمف، سمٌمء اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ظمص ُم٤مل ضم٤مءه إذا يم٤من ط

 ُم٤مل ُمـ اهلل آشم٤مك ُم٤م قمٛمر ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ومٞم٘مقل ُمٜمل، سمف أطمؼ هق ُمـ أقمٓمف

 رزق هق وم٢مٟمام ومتقًمف، ومخذه إًمٞمف، ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽ ُم٤مل ُمـ اهلل آشم٤مك ُم٤مش »ومخذه

 اهلل ؾم٤مىمف رزق هق وم٢مٟمام ومتقًمف، ومخذه إًمٞمف، ُمنموم٦م همػم وٟمٗمًؽش »إًمٞمؽ اهلل ؾم٤مىمف

 ش.إًمٞمؽ

 وضمؾ، قمز اهلل قمٜمد اعمثقسم٦م ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل ديٜمل سم٠مُمرٍ  ىم٤مئامً  يم٤من ُمـ يمؾ: إذاً  

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق وإٟمام أضمراً، ٓ ًمٙمـ ي٠مظمذه، أن سم٠مس ومال ُم٤مل ُمـ رء ومج٤مءه

 ش.إًمٞمؽ  اهلل ؾم٤مىمف رزق هق إٟمام: »ًمٕمٛمر

ف   اًمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ذوي سمٕمض قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ ىمد ـمري٘م٦مٍ  إمم أظمرى رواي٦م ذم َوَوضمَّ

 ومٞم٘مقل ُم٤مل، ُمـ ضم٤مءه ُم٤م ي٠مظمذ وٓ ومٞمتٕمٗمػ أظمريـ، ُم٤مل ذم شمٓمٛمع ٓ اًمتل اًمنميٗم٦م

 ىمٌْمف سمٓمري٘م٦م اهلل، قمٜمد اًمثقاب ًمٙم٥ًم ؾم٤ٌٌمً  ًمٞمٙمقن ًمف: ُمٕمٚمامً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وشمّمدق وشَمـَٛمّقًمف ظُمْذه: »ًمف ي٘مقل إًمٞمف،  ُمٜمف ٟمٗمس إذاف دون ضم٤مءه اًمذي اح٤مل هلذا

 وم٘مراء ٟم٤مس إمم سومتف همٜمٞم٤مً  يمٜم٧م وإن ٟمٗمًؽ، قمغم أنٗم٘م٧م حمت٤مضم٤مً  يمٜم٧م إن وم٠من٧م ،شسمف

 .إؾمئٚم٦م ُمـ ؾم٠مخ٧م قَماّم  اجلقاب هق هذا إضمر، ًمؽ ومُٞمٙمت٥م وُم٤ًميملم

  (11:  35:  55/ 755/واًمٜمقر اهلدى)

 افتجقيد ظؾؿ أو افؼرآين تػسر تعؾقؿ ظذ إجرة أخذ حؽؿ

 أن وم٠مريد اًم٘مرآن، شمٕمٚمٞمؿ أو اًم٘مرآن قمغم إضمرة أظمذ ًمتحريؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال
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 اًم٘مرآن شمٗمًػم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن، شمٗمًػم ذًمؽ ذم يدظمؾ هؾ اًم٘مرآن، شمٕمٚمٞمؿ قمـ أؾمتقوح

 اًم٘مرآن؟ دمقيد شمٕمٚمٞمؿ أو

 اًمٕم٤ٌمدات، يمؾ أضمر، قمٚمٞمٝم٤م ي١مظمذ أن جيقز ٓ اًمٕم٤ٌمدات يمؾ: اجلقاب :اًمِمٞمخ

 يمٛمثؾ ديٜم٤ًم، يم٤من ُم٤م ويمؾ قم٤ٌمدة يمؾ اًمٕم٤مم، اًمٜمص ذم ومٞمدظمؾ اًمٕم٤مم اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ  ويمذًمؽ ،[5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسِمفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  َرسِمفِ  سمِِٕم

 [.771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿اعمقوقع ذم اًمدًٓم٦م سحي٦م إومم أي٦م  ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ

ـَ  ًَمفُ   [.5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

 اًمتٗمًػم، قمٚمامء ذيمره مم٤م واًمٌٞم٤من اًمنمح ُمـ رء إمم ومتحت٤مج إظمرى أي٦م أُم٤م 

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم وم٘مقًمف  ،[771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسِمفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

 قمٛمالً  ًمٞمس ومٝمق ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٤مً  يم٤من ومام: أي ًمٚمًٜم٦م، اعمقاومؼ هق اًمّم٤مًمح وم٤مًمٕمٛمؾ: ىم٤مًمقا 

 احلدي٨م ذم ىمقًمف يمٛمثؾ ،ط اًمٜمٌل قمـ شمؽماً  يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ىمد وهذا ص٤محل٤ًم،

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم واعمٕمروف اعمِمٝمقر

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 اًمٙمالم إلـم٤مًم٦م طم٤مضم٦م ومال اهلل، ؿم٤مء إن ُمٕمرووم٦م اعمٕمٜمك هذا ذم وإطم٤مدي٨م 

 ًمٚمًٜم٦م، ُمقاومؼ: أي[ 771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ : ﴿شمٕم٤ممم وم٘مقًمف سمذيمره٤م،

كْ  َوٓ﴿ ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  ُمـ اًمٕم٤ٌمدة شمٚمؽ أضمر يٓمٚم٥م ٓ: أي[ 771:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسِمفِ  سمِِٕم

 هل واًمٕم٤ٌمدة، اًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٜمٞم٦م سم٢مظمالص شم٠مُمر اًمتل وإطم٤مدي٨م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك همػمه

 .وُمِمٝمقرة يمثػمة أجْم٤مً 

 أن قمغم قم٤مم ٟمص يمالمه٤م إول، اًمٜمص ُمع ذطمف سمٕمد اًم٘مرآين اًمٜمص ومٝمذا 

 :اصمٜملم سمنمـملم إٓ قم٤ٌمدة شمٙمقن ٓ اًمٕم٤ٌمدة

 .اًمًٜم٦م وضمف قمغم يٙمقن أن: إول اًمنمط
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 قم٤مُم٦م اًمٜمّمقص ومٝمذه وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن أن: اًمث٤مين واًمنمط

 .قم٤ٌمدة يمؾ شمِمٛمؾ

 قمٚمٞمف ىمقًمف وأصحٝم٤م أؿمٝمره٤م ُمـ ظم٤مص٦م، ٟمّمقص ومٝمٜم٤مك ًمٚم٘مرآن سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م 

م ي٠ميت أن ىمٌؾ سمف، وشمٖمٜمّقا  اًم٘مرآن، هذا شمٕم٤مهدوا: »واًمًالم اًمّمالة  وٓ يتٕمجٚمقٟمف أىمقا

 يٓمٚمٌقن ٓ: أي يت٠مضمٚمقٟمف وٓ ًمٚمٕم٤مضمؾ، أضمره يٓمٚمٌقن: أي: يتٕمجٚمقٟمف ،شيت٠مضمٚمقٟمف

 .أظمرة ذم أضمؾ

 اهلل ُمـ إٓ أضمراً  هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدة وراء ُمـ يٌتٖمل أن عمًٚمؿ جيقز ٓ يُمّٚمف ومٚمٝمذا 

 ظم٤مص٦م وسمّمقرة وم٘مط، ىمرآن سمتالوة ُمتٕمٚم٘م٦م اًم٘مْمٞم٦م ومٚمٞم٧ًم هذا وقمغم وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك

 اًمرؾمقل ٟم٠ٌم ومٞمٝمؿ صدق طمٞم٨م اًمٞمقم، اًم٘مراء سمٕمض إًمٞمٝم٤م وصؾ اًمتل احل٤مًم٦م قمغم

م ي٠ميت أن ىمٌؾ: »آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر اًمٙمريؿ  أقمؿ وم٤معم٠ًمخ٦م ،شيت٠مضمٚمقٟمف وٓ يتٕمجٚمقٟمف أىمقا

 .سمٙمثػم ذًمؽ ُمـ وأوؾمع

 اًم٘مرآن يٕمٚمؿ ُمـ وسملم أضمراً، وي٠مظمذ وم٘مط ًمٚمتالوة اًم٘مرآن يتٚمقا  ُمـ سملم ومرق ومال 

 احلدي٨م يٕمٚمؿ ُمـ وسملم أضمراً، قمٚمٞمف وي٠مظمذ اًم٘مرآن يٗمن ُمـ وسملم أضمراً، قمٚمٞمف وي٠مظمذ

 ٓ قم٤ٌمدات هذه يمؾ اعمًجد، وخيدم.. و.. و وي١مذن ي١مم ُمـ وسملم أضمراً، قمٚمٞمف وي٠مظمذ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد ُمـ إٓ أضمراً  ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل أن ُمًٚمؿ ٕي جيقز

 ظمالف ٓ: أىمقل أن ويمدت أىمقل يٜمٌٖمل ٓ طم٘مٞم٘م٦م وهل احل٘مٞم٘م٦م، هذه قُمِروم٧م إذا 

 ضمزئٞم٦م ذم ظمالوم٤مً  شمذيمرت ٕنٜمل أىمؾ: مل صمؿ ومٞمٝم٤م، ظمالف ٓ: أىمقل أن يمدت ومٞمٝم٤م،

 أظمذ جيقز: شم٘مقل اًمٞمقم، اعمتٌٕم٦م اعمذاه٥م سمٕمض وم٢من اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن وهل أٓ واطمدة،

 أُم٤م دراي٦م: صحٞمح٦م وًمٞم٧ًم رواي٦م صحٞمح٦م طمج٦م ذًمؽ ذم وهلؿ اًم٘مرآن، قمغم إضمر

 ٓ: أي دراي٦م صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم أهن٤م أُم٤م اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم ومألهن٤م رواي٦م صحٞمح٦م أهن٤م

 إدًم٦م شمٚمؽ يٜم٤مىمض ُم٤م قمغم آطمتج٤مج.. ذم صحتٝم٤م ُمع اًمرواي٦م هبذه آؾمتدٓل يّمح

 اًم٘مرآن ُمٜمٝم٤م وسمخ٤مص٦م قم٤ٌمدة أِي  قمغم إضمر أظمذ جيقز ٓ أنف وسمٕم٤مُم٦م، سمخ٤مص٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م

 قمٚمٞمف أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق احلدي٨م ذًمؽ اًمٙمريؿ:

 .ذيمرٟم٤م يمام اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم احلدي٨م هذاش اهلل يمت٤مب أضمراً 
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 احلدي٨م هلذا ٕن رواي٦م: صحتف ُمع دراي٦م سمف آؾمتدٓل جيقز ٓ إٟمف: ىمٚمٜم٤م وإٟمام 

 ُمـ ىمٚمٜم٤م يمام اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وهق ٟمٗمًٝم٤م، اًمرواي٦م ُمع ُم٘مروٟم٦م ضم٤مءت ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 ُمـ مج٤مقم٦م ُمع هي٦م ذم يم٤من أنف: »قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م

وا ،ط اًمٜمٌل أصح٤مب  قمٚمٞمٝمؿ يٜمزًمقا  أن ُمٜمٝمؿ ومٓمٚمٌقا  اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤ٌمئؾ ُمـ سم٘مٌٞمٚم٦م وَمَٛمرُّ

ر قمٜمٝمؿ، سمٕمٞمداً  ومٜمزًمقا  وم٠مبقا، وٞمقوم٤مً   ومٚمدهم٧م قم٘مرسم٤مً  أرؾمؾ أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وَمَ٘مدَّ

 وم٠مبقا، قمٚمٞمٝمؿ يٜمزًمقا  أن أرادوا اًمذيـ ه١مٓء إمم أت٤ٌمقمف أطمد وم٠مرؾمؾ اجلامقم٦م، أُمػم

ٌَؾ ُمـ اًمرؾمقل ومج٤مء احلي، أهؾ ُمـ ٕهنؿ رء: قمٜمدهؿ ًمٕمٚمٝمؿ اٟمٔمروا: وم٘م٤مل  ىِم

 أن٤م- اًمٖمٜمؿ ُمـ رؤوؾم٤مً  قمٚمٞمف اؿمؽمط وًمٙمـ يٕم٤مجلف، أن قمٚمٞمف ومٕمرض إُمػم ذًمؽ

 إٓ ُمٜمف يم٤من ومام ذًمؽ، وم٘مٌؾ وهمٜمل، ىمٌٞمٚم٦م رئٞمس وهق -ُم٤مئ٦م وإُم٤م قمنم إُم٤م أن ٟمًٞم٧م

 هٙمذا- قم٘م٤مل، ُمـ ٟمِمط ومٙم٠منام اًمٚمدغ، ُمٙم٤من سم٤مًمٌّم٤مق ُمًح أن سمٕمد سم٤مًمٗم٤محت٦م، رىم٤مه أن

 أن جيقز ٓ ًمٕمٚمف حمت٤مـم٤مً  ،ط اًمٜمٌل إمم سمف وأتك اجلُْٕمؾ وم٠مظمذ -احلدي٨م ذم ي٘مقل

 أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼ إن -اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ُمٜمف، يًتٗمٞمد

 ش.اهلل يمت٤مب أضمراً  قمٚمٞمف

اً  سم٤محلدي٨م أظمذ وم٤مجلٛمٝمقر هٜم٤م، اًمٕمٚمامء وم٤مظمتٚمػ  واًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٤مًم٥ًٌم، ُُمَٗمنَّ

 .اخلالف ذم اًم٥ًٌم هق وهذا سم٤مًم٥ًٌم، رسمٓمف دون سم٤محلدي٨م أظمذوا

 عمـ ضمداً  اًميوري ُمـ أن ًمٚمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥ٍم  يمؾ ًمدى ُمٕمٚمقُم٤مً  يٙمقن أن ويٜمٌٖمل 

ف أراد  أي٤مت ٟمزول أؾم٤ٌمب يٕمرف أن أجْم٤مً  اًم٘مرآن وذم سمؾ وم٘مط، اًمًٜم٦م ذم ًمٞمس اًمَتَٗم٘مُّ

 أي٦م، ٟمزول ؾم٥ٌم ُمٕمروم٦م أن اًمتٗمًػم قمٚمامء ذيمر وم٘مد إطم٤مدي٨م: ورود وأؾم٤ٌمب

 اًمٚمٖم٦م قمٚمؿ ُمـ ي١مظمذ اًمث٤مين واًمٜمّمػ أي٦م ُمٕمٜمك ٟمّمػ ُمٕمروم٦م قمغم اًم٤ٌمطم٨م ي٤ًمقمد

 .اًمنميٕم٦م ُمٕمروم٦م ُمـ هب٤م يتٕمٚمؼ وُم٤م

 ومٝمامً  ومٝمٛمٝم٤م يٛمٙمـ ٓ إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم أجْم٤مً : ومٜم٘مقل هذا ُمـ ٟم٘متٌس يمذًمؽ 

 يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤م احلدي٨م، هذا ُمٜمٝم٤م وروده٤م، سم٠مؾم٤ٌمب رسمٓمٝم٤م ُمع إٓ صحٞمح٤مً 

 ومّمؾ ومحٞمٜمام ؾمٌٌٝم٤م، ُمع اًمرواي٦م سمرسمط إٓ صحٞمح٤مً  ومٝمامً  شُمْٗمَٝمؿ أن يٛمٙمـ ٓ أجْم٤مً 

 اإلسم٤مطم٦م أقمٓمك وروده ؾم٥ٌم قمـش اهلل يمت٤مب أضمراً  قمٚمٞمف أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼَّ  إن: »احلدي٨م
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 اًمتالوة ُم٘م٤مسمؾ إضمر يم٤من ومًقاء ،شاهلل يمت٤مب أضمراً  قمٚمٞمف أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼ إن: »اًمٕم٤مُم٦م

 إذا وًمٙمٜمٜم٤م قم٤مم، وم٤محلدي٨م وهٙمذا، اًم٘مرآن شمٗمًػم أو اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ ُم٘م٤مسمؾ يم٤من أو

 مجٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وهذا سم٤مًمقارد، اًمٕمٛمقم هذا ختّمص اًمقرود سم٥ًٌم رسمٓمٜم٤مه

 أظمذشمؿ ُم٤م أطمؼ: »احلدي٨م هذا ومنوا طمٞمٜمام احلٜمٗمٞم٦م، قمٚمامء ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمٕمٚمامء،

ىمٞم٦م، ذمش اهلل يمت٤مب أضمراً  قمٚمٞمف  ُمـ ُمٜمٝمؿ هل٤م أظمذاً  اًمرىمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م هذه وم٠مو٤مومقا  اًمرُّ

 .احلدي٨م ورود ؾم٥ٌم

 سم٘مقاقمد إول اًمٜمقع ُمـ يم٤من إذا اًمتٗمًػم يّمٓمدم ًمٙمٞمال ُمٜمف: ٓسمد إظمذ وهذا 

 اًم٘مقاقمد ُمـ وهذا إطم٤مدي٨م، وسمٕمض أي٤مت سمٕمض ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م قم٤مُم٦م إؾمالُمٞم٦م

ٟم٤مً  يم٤من ؾمقاء ٟمص ضم٤مء إذا أنف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، إصقًمٞم٦م  ي١مظمذ أن جيقز ومال ؾمٜم٦م، يم٤من أو ىمرآ

 دًٓمتف شُمَ٘مِٞمد ىمد اًمتل إظمرى اًمٜمّمقص طمدود ذم إًمٞمف ُمٜمٔمقراً  إٓ قمٛمقُمف قمغم

 قمٚمامء سمؾ واحلدي٨م، اًمٗم٘مف قمٚمامء قمٜمد ومٞمٝم٤م ظمالف ٓ يم٘م٤مقمدة هذه وَمُتَخِّمّمف،

 .مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم

 أو سمٕمْمٝمؿ، إمم ُمٓمٚم٘م٤مً  احلدي٨م يرد أَّٓ  إُم٤م: اصمٜملم ؾمٌٌلم ُمـ يٜمِم٠م اخلالف وإٟمام 

 .سم٤مًمذات احلدي٨م هذا ذم ٟمحـ يمام ُمٕمٜم٤مه يقوح اًمذي اًم٥ًٌم دون ُمٓمٚم٘م٤ًم، إًمٞمف يرد أن

 وجيري اًمٞمقم ُيث٤مر مم٤م سمٙمثػم قمالىم٦م ًمف ٕن آظمر: ُمثالً  ٟميب أن حيًـ وًمٕمٚمف 

 أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: »ط سم٘مقًمف قمٚمٞمف ويًتدل طمقًمف، اًمٜم٘م٤مش

 آظمر إممش.. رء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر

 .احلدي٨م

 شمٗمًػماً  احلدي٨م هذا ُيَٗمِنون ىمرون، سمٌْمع اًمٞمقم وىمٌؾ اًمٞمقم اًمٕمٚمامء مج٤مهػم وم٢من 

 ذم ؾمـ ُمـ: »احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٞم٘مقًمقن وروده، ؾم٥ٌم قمٚمٞمف يدل ُم٤م ظمالف قمغم

 يْمٓمرون ذًمؽ وقمغم طمًٜم٦م، سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ: أيش طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم

 أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ذيمره اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم خيّمّمقا  أن

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا
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 اًمذم وؿمٛمقل قمٛمقم قمغم اًمدًٓم٦م ذم أووح هق اًمذي سم٤محلدي٨م يٗمٕمٚمقن ويمذًمؽ 

 ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ سمدقم٦م، ًمٙمؾ

 اسمتدع سمٛمـ ،شطمًٜم٦م ؾمٜم٦م ؾمـ ُمـ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م شم٠مويؾ ذم وىمٕمقا  ومحٞمٜمام ،شاًمٜم٤مر

 وٓ ًمٚمحدي٨م اعمٗمٝمقم وهذا احلدي٨م ذاك سملم شمقومٞم٘م٤مً  اوٓمروا طمًٜم٦م، سمدقم٦م وم٤مإلؾمالم

 وإٟمام سمٞمٜمٝمام، شمٜم٤مذم وٓ شمٜم٤مومر ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم ٕنف احلدي٨م: وهذا احلدي٨م ذاك سملم: أىمقل

 والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ اًمذي اًمٕم٤مم احلدي٨م ذًمؽ سملم واًمتٜم٤مذم اًمتٜم٤مومر ضم٤مء

 ُمـ: أي طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ عمـ اخل٤مص اًمٗمٝمؿ وسملمش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ

 اًمٕم٤مم ُمـش والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »ىمقل: إذاً : وم٘م٤مًمقا  طمًٜم٦م، سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع

 ُمٕمٜمك هق ومام والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس: احلدي٨م ُمٕمٜمك يٙمقن وطمٞمٜمئذ اعمخّمقص،

  سم٤مًمٌدقم٦م؟ شم٠موًمقه اًمذي إذاً  احلدي٨م

 يمؾ: »اعمذيمقر اًمٕمٛمقم ُمع يتٜم٤مرم ٓ ومٝمامً  احلدي٨م ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع أنٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م

 صم٤مٟمٞم٤ًم: وروده ؾم٥ٌم ُمـ اًمٗمٝمؿ هلذا دقمامً  ٟمٌتٖمل صمؿ أوًٓ، اعمتـ ٟمٗمس ُمـش والًم٦م سمدقم٦م

ـّ  ُمـ: »احلدي٨م ذم ىم٤مل طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ  اًمٓمرف ذم وصٗمٝم٤مش اإلؾمالم ذم ؾَم

 ًمِمٝمرشمف ذيمره قمـ اؾمتٖمٜمٞم٧م اًمذي اًمث٤مين اًمٓمرف وذم سم٤محلًٜم٦م، احلدي٨م ُمـ إول

 اإلؾمالم وذم طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم أن َيُدًّمٜم٤م احلدي٨م هذا: وم٢مذاً  ؾمٞمئ٦م، ؾمٜم٦م: سم٘مقًمف

 أهق اًمًٞمئ٦م، واًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م اًمًٜم٦م ُمٕمروم٦م ؾمٌٞمؾ هق ُم٤م: اًم١ًمال ي٠ميت هٜم٤م ؾمٞمئ٦م، ؾمٜم٦م

 واًمرأي، اًمٕم٘مؾ هق ي٘مقل ىم٤مئالً  أن أفمـ ُم٤م اًمنمع؟ هق أم اعمحض، واًمرأي اًمٕم٘مؾ

 ي٘مقًمقن اًمذيـ سم٤معمٕمتزًم٦م ٟمٗمًف أخحؼ سم٤معمٕمتزًم٦م، ٟمٚمح٘مف أىمقل وٓ ٟمٗمًف أخحؼ وإٓ

 ىمرهنؿ ذروا أن ُمٜمذ قمرومقا  اًمذيـ هؿ اعمٕمتزًم٦م ه١مٓء اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم

 وُم٤م احلًـ، ومٝمق اًمٕم٘مؾ اؾمتحًٜمف ومام احلٙمؿ، هق اًمٕم٘مؾ إن: سم٘مقهلؿ ومتٜمتٝمؿ وأؿمٕمقا 

 ُمـ ٟم٘مٞمض قمغم هق وم٢مٟمام سمحؼ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ رد أُم٤م اًم٘مٌٞمح، ومٝمق اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مٌحف

ٜمف ُم٤م: احلًـ ذًمؽ، ًّ  .اًمنمع ىمٌحف ُم٤م واًم٘مٌٞمح اًمنمع، طَم

ـّ  ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمام: إذاً  : أيش طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾَم

 ٟمٕمرف أن ذم احلٙمؿ هق وم٤مًمنمع ذقم٤ًم،: أيش ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ: »ذقم٤مً 

 .ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م وهذه طمًٜم٦م ؾمٜم٦م هذه أن
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ـّ  ُمـ: »احلدي٨م ُمٕمٜمك سم٠من ًمٚم٘مقل جم٤مل يٌؼ مل طمٞمٜمئذٍ  يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا   ذم ؾَم

 أهن٤م يدريؽ ُم٤م! طمًٜم٦م ًمٙمٜمٝم٤م سمدقم٦م هذه: ومٜم٘مقل طمًٜم٦م، سمدقم٦مش طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم

 وإٟمام ُمٜمؽ ًمٞمس واًمتحًلم واًمٕملم، اًمرأس ومٕمغم اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ ضمئ٧م إن طمًٜم٦م؟

 هق وم٤مًمنمع اًمٌدقم٦م، شمٚمؽ ؾمقء قمغم اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ ضمئ٧م إن يمذًمؽ اًمنمع، ُمـ

 .اًمرأي هق وًمٞمس ؾمٞمئ٦م، سم٠مهن٤م طمٙمؿ اًمذي

 شمٗمًػم جيقز ٓ أنف ٟم٠مظمذش ؾمٞمئ٦م»وش طمًٜم٦م» يمٚمٛم٦م ٟمٗمس ُمـ إذاً  احلدي٨م ومٝمذا 

 هذا يٜمدقمؿ صمؿ واًمٕم٘مؾ، اًمرأي ُمرضمٕمٝم٤م اًمتل اًمًٞمئ٦م واًمٌدقم٦م احلًٜم٦م سم٤مًمٌدقم٦م احلدي٨م

 وهٜم٤م- احلدي٨م ورود ؾم٥ٌم إمم سم٤مًمٕمقدة اًمّمحٞمح، اعمتـ هلذا اًمّمحٞمح اًمٗمٝمؿ

 ُمـ وهمػممه٤مش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد»وش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ضم٤مء احلدي٨م -اًمِم٤مهد

 يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ ضمرير طمدي٨م ُمـ اًمًٜم٦م دواويـ

 ُمـ قم٤مُمتٝمؿ اًمًٞمقف ُُمَتَ٘مِٚمدي اًمٜماِمر جمت٤ميب أقمراب ومج٤مءه ،ط اًمٜمٌل قمٜمد ضمٚمقؾم٤مً 

ر ط اهلل رؾمقل رآهؿ ومٚمام ُمي، ُمـ يمٚمٝمؿ سمؾ ُُمَي، ت: أي وضمٝمف شَمـَٛمٕمَّ  شَمَٖمػمَّ

 فم٤مهر قمٚمٞمف دل اًمذي وم٘مرهؿ قمغم وأؾمٗم٤مً  طمزٟم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وضمٝمف ُمالُمح

ـْ  َوَأنِْٗمُ٘مقا : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف وذيمر اًمّمح٤مسم٦م ذم ومخٓم٥م أُمرهؿ، ـْ  َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ  َُم٤م ُِم  َأنْ  ىَمٌْؾِ  ُِم

ْرشَمٜمِل ًَمْقٓ َرِب  وَمٞمَُ٘مقَل  اعْمَْقُت  َأطَمَديُمؿُ  َي٠ْميِتَ  َق  ىَمِري٥ٍم  َأضَمؾٍ  إمَِم  َأظمَّ دَّ ـْ  وَم٠َمصَّ ـَ  َوَأيُم  ُِم

لمَ  ٤محِلِ  سمدرمهف رضمؾ شمّمدق: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ ،[71:اعمٜم٤موم٘مقن﴾ ]اًمّمَّ

 اًمٚمٖم٦م سمالهم٦م ُمـ هذا ًمٙمـ ُم٤ميض، ومٕمؾ هق شمّمدق ،شؿمٕمػمه سمّم٤مع سُمّره سمّم٤مع سمديٜم٤مره

 يٜمٌٖمل أنف إمم إؿم٤مرة: أي إُمر اًمٗمٕمؾ ُم٘م٤مم اح٤مض اًمٗمٕمؾ وم٠مىم٤مم ًمٞمتّمدق،: أي اًمٕمرسمٞم٦م

 ؿمٕمػمه، سمّم٤مع سمره سمّم٤مع سمديٜم٤مره سمدرمهف أطمديمؿ ًمٞمتّمدق ُم٤موٞم٤ًم، ويّمٌح ي٘مع أن

 سمٓمرف محؾ وىمد ًمٞمٕمقد رضمؾ ىم٤مم ظمٓمٌتف، ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اٟمتٝمك أن وسمٕمد»

 اًمرؾمقل يدي سملم ووٕمٝم٤م دٟم٤مٟمػم أو دارهؿ أو ـمٕم٤مم ُمـ اًمّمدىم٦م ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م صمقسمف

 شمٞمن سمام ًمٞمٕمقدوا ُمٜمٝمؿ يمؾ ىم٤مم ص٤مطمٌٝمؿ، ومٕمؾ ُم٤مذا أظمرون أصح٤مسُمف رأى ومٚمام ،ط

 اجل٤ٌمل، يم٠مُمث٤مل اًمّمدىم٦م ُمـ ط اًمٜمٌل أُم٤مم وم٤مضمتٛمع:  ضمرير ىم٤مل اًمّمدىم٦م، ُمـ هلؿ

ر ط اهلل رؾمقل ذًمؽ رأى ومٚمام: ىم٤مل  هذا شمٗمًػم ذم ىم٤مًمقا  ،شُمذه٦ٌم يم٠منف وضمٝمف شَمٜمَقَّ

 قمٚمٞمف رآهؿ ح٤م إُمر أول ذم سم٤مًمذه٥م، اعمٓمٚمٞم٦م يم٤مًمٗمْم٦م: أيش ُمذه٦ٌم يم٠منف: »اًمتِمٌٞمف
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ر: ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة  عمققمٔمتف أصح٤مسمف اؾمتج٤مب ح٤م ًمٙمـ وطمزٟم٤ًم، أؾمٗم٤مً  وضمٝمف مَتَٕمَّ

 ؾمـ ُمـ: وىم٤مل ُمذه٦ٌم، يم٠منف وضمٝمف شمٜمقر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف اؾمتج٤مسمقا  ومٚمام.. »ًمف

 .احلدي٨م آظمر إممش.. طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم

 ُمـ: إول سم٤مًمتٗمًػم احلدي٨م ُيَٗمّن  أن اًمقضمقه ُمـ سمقضمف يّمح ٓ: ٟم٘مقل أن

 احل٤مدصم٦م، هذه ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمٌدقم٦م أجـ: ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م طمًٜم٦م: سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع

 ٟمرى ٓ طمًٜم٦م؟ سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ: سمٛمٜم٤مؾمٌتٝم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل

 سم٤مًمّمدىم٦م هلؿ آُمراً  ظمٓمٌٝمؿ ط اًمٜمٌل أن ٟمجد سمؾ إـمالىم٤ًم، اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ؿمٞمًئ٤م هٜم٤مك

ـْ  َأنِْٗمُ٘مقا : ﴿وهل ُمًٌ٘م٤مً  قمٚمٞمف ٟمزًم٧م يم٤مٟم٧م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم سمآج٦م هلؿ ُمذيمراً   َُم٤م ُِم

 سمديٜم٤مره سمدرمهف رضمؾ شمّمدق: »طمديثف سمٌٕمض ذًمؽ وأيمد[ 71:اعمٜم٤موم٘مقن﴾ ]َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ 

 ش.ؿمٕمػمه سمّم٤مع سمره سمّم٤مع

 شمٙمقن وشم٤مرة ومريْم٦م شمٙمقن شم٤مرة قم٤ٌمدة، واًمّمدىم٦م اًمّمدىم٦م، إٓ هٜم٤مك ًمٞمس: إذاً 

 .ٟم٤مومٚم٦م

 وًمٙمـ سمدقم٦م، هٜم٤م ي٘مع مل ٕنف اسمتدع: ُمـ احلدي٨م ُمٕمٜمك: ٟم٘مقل أن جيقز ٓ: وم٢مًذا 

َـّ : ًمٗمٔم٦م إمم رضمٕمٜم٤م ًمق  احل٤مدصم٦م، هذه ذم ضمديداً  ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمًٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ؾَم

 واٟمٓمالىمف رء، يمؾ أول اًمرضمؾ هذا ىمٞم٤مم هق اجلديد اًمٌمء اًمٌدقم٦م، هل ًمٞم٧ًم ًمٙمـ

 هلؿ ومًـ ومٕمٚمف ُمثؾ ومٕمٚمقا  أظمرون وم٠مصح٤مسمف صدىم٦م، ُمـ ًمف شمٞمن سمام ًمٞمٕمقد داره إمم

 يمام ىمٌؾ ُمـ هب٤م ُم٠مُمقر يم٤مٟم٧م واًمّمدىم٦م صدىم٦م، هلؿ ؾمـ سمدقم٦م، ؾمـ ُم٤م هق ًمٙمـ طمًٜم٦م،

 ًمٙمؾ ُمٜمف ٓسمد اًمٌٞم٤من هذا أن أرى وًمٙمـ يمثػماً، أو ىمٚمٞمالً  أـمٚم٧م أيمقن ىمد آٟمٗم٤ًم، ذيمرت

 سمٕمْمٝم٤م ييب ٓ طمتك صحٞمح٤ًم: ومٝمامً  اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ًمٞمٗمٝمؿ قمٚمؿ: ـم٤مًم٥م

 أظمذ وم٠مب٤مطمقا  اًمٕمٚمامء، سمٕمض سمٔم٤مهره أظمذ اًمذي واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف سمٌٕمض،

 ٟمرسمٓمف أن يٜمٌٖمل سمؾ اإلـمالق، هذا قمغم ومٝمٛمف يّمح ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًم٘مرآن قمغم إضمر

ىمٞم٦م، وهق سم٤مًم٥ًٌم  عمجرد احلدي٨م ذم اعمٜمّمقص إضمر أظمذ طمٞمٜمذاك يٙمقن ومال اًمرُّ

 .اًمٙمريؿ سم٤مًم٘مرآن ًمٚمرىمٞم٦م سمؾ شمٕمٚمٞمٛمف، أو ىمرآن شمالوة



 398   أظمذ أضمرة قمغم اًمُؼ َُرب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم ًمف ص٤مطم٤ٌمً  قمٚمَّؿ رضمالً  أن: ؾم٠مذيمره اًمذي هبذا أيمتٗمل وًمٕمكم أظمػماً  هذا وي١ميمد 

 ح٤مذا ؾمٕمٞمد، أيب طمدي٨م إمم قمقداً  وًمٙمٜمٝمؿ ىمقؾم٤ًم، إًمٞمف وم٠مهدى اًم٘مرآن ط اًمٜمٌل قمٝمد

 اًمرضمؾ وهذا اًم٘مٌٞمٚم٦م، أُمػم ُمـ أظمذه اًمذي إضمر ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ؾمٕمٞمد أبق شمقىمػ

 هذا شمقىمػ ح٤مذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾم٠مل طمتك شمقىمػ؟ اًم٘مقس ًمف أهدي٧م ح٤م اًمث٤مين

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ُمثؾ يٗمٝمٛمقن ويم٤مٟمقا  طم٘م٤ًم، وم٘مٝم٤مء يم٤مٟمقا  ٕهنؿ وذاك؟  إِ

ٌُُدوا َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ  ُم٘مروٟم٦م أهن٤م ورأوا اًم٘مرآن ىمرأ  ؾمٕمٞمد ومـ٠مبق[ 5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

 ذم اإلظمالص ُمٜم٤مومٞم٤مً  ذًمؽ يٙمقن أن ومخٌم اًم٘مرآن، ص٤مطمٌف قَمٚمَّؿ أظمر وهذا سم٤مًمرىمٞم٦م،

ع ؾمٕمٞمد أب٤م أن ذًمؽ ُمـ ومٙم٤من وضمؾ، قمز اهلل قم٤ٌمدة  اًمذي سم٤مٕضمر آٟمتٗم٤مع قمـ شَمَقرَّ

 اًمذي اًمث٤مين اًمرضمؾ هذا أُم٤م ؾمٛمٕمتؿ، ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل طمتك اًمرىمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ أظمذه

 ىمقؾم٤ًم، إًمٞمف وم٠مهدى قمٚمٛمف سم٠منف ًمف وذيمر ،ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ح٤م اًم٘مرآن ص٤مطمٌف قَمٚمَّؿ

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ٟم٤مراً  هب٤م ـُمِقىم٧م أظمذهت٤م إن: »ىم٤مل

ش يت٠مضمٚمقٟمف وٓ يتٕمجٚمقٟمف: »أظمر واحلدي٨م احلدي٨م هبذا إذاً  اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ: وم٢مذاً  

 .إـمالىم٤مً  جيقز ٓ

 إضمر أظمذ جيقز ٓ وىمراءة شمٕمٚمٞمامً  اًم٘مرآن أن سمٞم٤من، ُمـ ؾمٌؼ ح٤م أيمتٗمل هٜم٤م إمم

 .اًمٕم٤ٌمدات يمٙمؾ قمٚمٞمف

 ُم٘م٤مسمؾ طمؼ شمٕمٚمٛمقن يمام إضمر: سم٢مجي٤مز وًمق ذيمره٤م ُمـ ٓسمد ُمالطمٔم٦م هٜم٤م وًمٙمـ 

 اًمذي هق أضمراً، وذقم٤مً  ًمٖم٦م اعمًٛمك إظمذ ُمـ اًمٜمقع هذا اإلٟم٤ًمن، سمف ي٘مقم قمٛمؾ

 أن ًمٜم٘مقل سمٌٕمض، ي٘مقم عمـ ُيٕمٓمك اح٤مل ُمـ ٟمقع هٜم٤مك يم٤من إذا وًمٙمـ ذقم٤ًم، َيـْحُرم

ٌَؾ ُمـ اًمديٜمٞم٦م اًمقفم٤مئػ احل٤مض سم٤مًمٕمرف ٌَؾ ُمـ أو اًمدوًم٦م ىِم
 إثري٤مء سمٕمض ىمِ

 اًمٕمقن يد يٛمدوا أن قمٚمٞمٝمؿ سم٠من يِمٕمرون اًمذيـ اًمزُم٤من هذا ذم أىمٚمٝمؿ وُم٤م وإهمٜمٞم٤مء

 ُم٤م، سمٕمٛمؾ اإلؾمالم خلدُم٦م شمٗمرهمقا  اًمذيـ وإىمقي٤مء سمؾ اًمٗم٘مراء، ًمٌٕمض واعم٤ًمقمدة

ِٛمل أن ًمٚمدوًم٦م: أوًٓ  جيقز ٓ اًمدوًم٦م، هلؿ ومتٕمٓمل ًمإلؾمالم، ظمدُم٦مً  ًَ  وٓ أضمراً، هذا شُم

ً، ي٠مظمذوه أن اًمٌمء هلذا ًممظمذيـ جيقز  اهل٦ٌم ُمثالً  هق آظمر سمٛمٕمٜمك ي٠مظمذوه وإٟمام أضمرا

 ويم٤من ىمقي٤ًم، اإلؾمالم يم٤من طمٞمٜمام إول اًمًٚمػ ذم يم٤مٟمقا  يمام اًمٕمٓم٤مء، أو اجلٕم٤مًم٦م أو



 399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أظمذ أضمرة قمغم اًمُؼ َُرب 

 شُمَقِزع اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م، ظمزائـ متأل اعمٖم٤مٟمؿ ويم٤مٟم٧م وُمٜمِمقراً  ىم٤مئامً  اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد

 إُم٤مُم٤مً  يم٤من ممـ اعمخرج هق ومٝمذا ومٞمٝم٤م، ُمٜمٝمؿ ُمقفمٗم٤مً  يٙمـ مل ُمـ طمتك اًمٜم٤مس قمغم قمٓم٤مءً 

 أن ًمف جيقز ٓ ديٜمٞم٤مً  ذقمٞم٤مً  قمٚمامً  قمٚمٛمف ويم٤من اعمدارس، ذم ُمدرؾم٤مً  أو ظمٓمٞم٤ٌمً  أو ُم١مذٟم٤مً  أو

 اًم٘م٤مـمٕم٦م، إدًم٦م ُمـ ذيمرٟم٤مه سمام إضمر: ُمٕمٜمك سمٖمػم ي٠مظمذه أن قمٚمٞمف أضمراً، قمٚمٞمف ي٠مظمذ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٦م قم٤ٌمدشمف شمٙمقن أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم شمقضم٥م اًمتل

 (11:  11:  53/ 151/واًمٜمقر اهلدى) 

 (11:  35:  73/ 151/واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقي وافسبقي افؽريؿ افؼرآن ددرد إجرة أخذ

 سمام أبدأ وًمٕمكم أؾمئٚم٦م، ٟمٗمًف ذم ُمٜم٤م يمؾ.. ٟمريد أتٞمٜم٤م ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م واهلل :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمرة أظمذ قمـ: ٟمٗمز ذم اًمذي إول اًم١ًمال اهلل، ين

 ومٝمؾ اًم٘مرآن، اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ُمقاد وُمـ اًمزُمـ، هذا ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م عمدرد

 اًمّمقاب؟ ُم٤م أم اًمتدريس هذا قمغم إضمر أظمذ جيقز

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وُمـ اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٛمؾ ُمـ واًمّم٤مًمح اًم٘مقل ُمـ ًمٚمّمقاب اًمتقومٞمؼ ٟمًتٚمٝمؿ

 أنقاع ُمـ ٟمقع أِي  قمغم إضمر أظمذ جيقز ٓ أنف اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق ُمٕمٚمقم: وم٠مىمقل

 قمٚمقم ُمـ قمٚمؿ أيَّ  أو اًمٗم٘مف أو احلدي٨م أو اًم٘مرآن يم٤من ؾمقاء اعمحْم٦م، اًمٕم٤ٌمدات

ٌّد اًمتل اًمنميٕم٦م،  أفمـ ُم٤م يمثػمة وإدًم٦م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم ويت٘مرب هب٤م اعمًٚمؿ َيَتَٕم

 اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل أؿمٝمره٤م وُمـ اًمٕمٚمؿ، ـمالب ُمـ أطمد قمغم ختٗمك

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م: ﴿اًمٙمريؿ ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ : وضمؾ قمز وىمقًمف[ 5:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمِدي

ـْ ﴿ كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسِمفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ ﴾ َأطَمًدا َرسِمفِ  سمِِٕم

 [.771:اًمٙمٝمػ]



 511   أظمذ أضمرة قمغم اًمُؼ َُرب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذـم٤من، ومٞمف ُيِمؽمط اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ سم٠من أي٦م، هذه ذم اًمتٗمًػم قمٚمامء ذيمر وىمد 

كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ ﴿ اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه ُمـ أظمذاً  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ ﴾ َأطَمًدا َرسِمفِ  سمِِٕم

 [.771:اًمٙمٝمػ]

 ُم٘مٌقًٓ، يٙمـ مل خم٤مًمٗم٤مً  يم٤من وم٢مذا اًمًٜم٦م، وومؼ قمغم قمٛمٚمف يٙمقن أن: إول افؼط

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ وضمؾ، قمز هلل ومٞمف خمٚمّم٤مً  ص٤مطمٌف يم٤من وًمق

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »واًمًالم

 هذا ذم خمٚمّم٤مً  يٙمقن أن: اًمٌح٨م هذا ُمـ اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م هق وهذا ،افثوين وافؼط

 .اًمًٜم٦م واومؼ اًمذي اًمٕمٛمؾ

 وضمؾ، قمز اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦مً  شمٙمقن طمتك قم٤ٌمدة: يمؾ ذم ذط وم٤مإلظمالص 

 .هل٤م خم٤مًمٗم٦م وًمٞم٧ًم ًمٚمًٜم٦م ُمقاوم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه شمٙمقن أن أظمر واًمنمط

 .ص٤محل٤مً  اًمٕمٛمؾ يٙمـ مل اًمنمـملم هذيـ أطمد اظمتؾ وم٢مذا

 جيقز ٓ أنف اًم١ًمال، ذاك قمـ اجلقاب ُيٕمرف ومحٞمٜمئذٍ  ُمٕمرووم٤ًم، أُمراً  هذا يم٤من إذا

 هب٤م يت٘مرب قم٤ٌمدة اًمٕمٛمؾ هذا دام ُم٤م اعمًٚمؿ، سمف ي٘مقم قمٛمؾ أِي  قمغم ُمٓمٚم٘م٤مً  إضُْمرة أظمذ

 هبذا يت٘مرب أن يٙمقن أن يٗمؽمض: أدق شمٙمقن ىمد سمٕم٤ٌمرة أو وضمؾ، قمز اهلل إمم اعمًٚمؿ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمٕمٛمؾ

 اجلقاب إمم قُمْدَٟم٤م اًمٕمٚمؿ، ـمالب أذه٤من ذم سَمٞمِٜم٦م واوح٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه يم٤مٟم٧م إذا

 وًمٙمـ اًم٘مرآن، شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمر أظمذ جيقز ٓ: سم٤مظمتّم٤مر آٟمٗم٤مً  اعمٓمروح اًم١ًمال قمـ

 طَمٌؼ  ومٝمق أضمر: ي٘م٤مل طمٞمٜمام إضمر أن: وهق أٓ إًمٞمف، اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ُمـ سمد ٓ رء هٜم٤م

 ُي١ْمظمذ أن جيقز ٓ اعمٕمٜمك ومٌٝمذا إًمٞمف، واعم٘مدم ًمف اعمٕمٛمقل ُمـ اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م يٓمٚمٌف

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمتٕمٌدي٦م إقمامل وؾم٤مئر وشمٕمٚمٞمٛمف اًم٘مرآن شمالوة قمغم أضمر

ءً  ُم٤م، ضمٝم٦مٍ  ُمـ ُم٤م ُم٤مل ىُمِدم إذا أُم٤م: ٟم٘مقل يمذًمؽ، هذا يم٤من إذا  هذه يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ضمٕم٤مًم٦م أو ه٦ٌم أو راشم٤ٌمً  اح٤مل هذا ىُمِدم إُم٦م، أومراد ُمـ ومرد أِي  ُمـ أو طمٙمقُمٞم٦م اجلٝم٦م

 اًمٕمٚمقم، ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو ًمٚمحدي٨م أو ًمٚم٘مرآن آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام يم٤من ؾمقاء اعمٕمٚمؿ ي٠مظمذه ومل
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 وإٟمام أضمراً، ذقم٤مً  قمٚمٞمف يًتحؼ سمٕمٛمؾ ىم٤مم أنف أي إضمر سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ذًمؽ أظمذ إذا

م ممـ إًمٞمف ىُمِدم سم٠منف أظمذه .. راشم٤ٌمً .. ضمٕم٤مًم٦م.. ه٦ٌم وإٟمام أضمرة ٓ وم٠مظمذه اح٤مل، هذا ىَمدَّ

 .اًمٌمء ُم٘م٤مسمؾ إضمر ُمٕمٜمك شُمـخ٤مًمػ اًمتل اعمٕم٤مين ُمـ ذًمؽ وٟمحق

 ىمقًمف ُمثؾ إمم رضمٕمٜم٤م إذا ومٞمام اًمتٗمريؼ، هذا ذم إؿمٙم٤مل ٓ أنف أجْم٤ًم، اقمت٘م٤مدي وذم

 آظمر إممش ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت، إقمامل إٟمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .اعمٕمروف احلدي٨م

 ذم ضمداً  يمٌػمة قمالىم٦م هل٤م وم٤مًمٜمٞم٦م اًمٜمٞم٦م، سم٤مظمتالف طمٙمٛمف خيتٚمػ اًمقاطمد وم٤مًمٕمٛمؾ 

 .إوم٤ًمده ذم أو اًمٕمٛمؾ شمّمحٞمح

 ي٠ميت ُم٤م رضمالً  أن: اًمٜمٞم٦م طمدي٨م ذح ذم اًمٕمٚمامء سمٕمض يذيمره٤م اًمتل إُمثٚم٦م وُمـ 

 يٙمقن اًمِمٝمقة ٟمٗمس ي٠ميت وآظمر قمٚمٞمٝم٤م، ُم٠مضمقراً  ويٙمقن سمؾ طمالل ًمف وهل ؿمٝمقة

 .اًمٜمٞم٦م سم٤مظمتالف اًمٜمتٞمج٦م اظمتٚمٗم٧م وإٟمام واطمد واًمٕمٛمؾ دم٤مهٝم٤م، ُم٠مزوراً 

 ي٠ميت إُمريـ هذيـ ُمـ يُمؾ   ومٗمل واًمزٟم٤م، اًمٜمٙم٤مح هق ذًمؽ ذم إُمثٚم٦م أووح ومٛمـ 

 واًمٕمٛمؾ ُم٠مزورًا، يٙمقن اًمزٟم٤م وذم ُم٠مضمقراً  يٙمقن اًمٜمٙم٤مح ذم وًمٙمـ ؿمٝمقشمف اًمِمخص

 زوضمتف ئمٜمٝم٤م وهق زوضمتف، همػم ظمٓم٠مً  أتك ومرضمؾ: ُمثالً  ذًمؽ قمغم وييسمقن هق، هق

 وهق زوضمتف ضم٤مُمع أتك رضمؾ ذم مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ذًمؽ، ذم قمٚمٞمف وزر ومال

ٌَلمَّ  ُمٜمٝم٤م ومرغ أن وسمٕمد سم٤محلرام، ؿمٝمقشمف ًم٘مْم٤مء أت٤مه٤م إٟمام قمٜمف، همري٦ٌم ئمٜمٝم٤م  أهن٤م ًمف شَم

 ٟمٞمتف يم٤مٟم٧م إول ٕن ذًمؽ ُمٜمٝم٤م: وـمره وىم٣م زوضمتف ضم٤مُمع أنف ُمع آصمؿ ومٝمق زوضمتف،

 اعمث٤مل ذم واًمٕمٙمس اًمقزر، ُمـ رء ُيِّمٌف ومٚمؿ اًمقاىمع، ذم أظمٓم٠م ًمٙمٜمف زوضمتف ي٠ميت أن

 .مت٤مُم٤مً  اًمث٤مين

 .ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف أن ؾم٤مُمع ًمٙمؾ اًمّمٕم٥م ُمـ ًمٞمس اًمّمقرشملم ه٤مشملم وشمٗمّمٞمؾ 

 طمٞمٜمئذٍ  اًمٜمٞم٦م، سم٤مظمتالف خيتٚمػ اًمقاطمد اًمٕمٛمؾ أن وهق احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمرومٜم٤م إذا

 شمٕمٚمٞمؿ أُمر إًمٞمف ُويِمؾ يم٤من ومٛمـ اًمٜمٞم٦م، سم٢مصالح ـمرطمتٝم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م ُمٕم٤مجل٦م يٙمقن

م ُم٤م ي٠مظمذ ٓ سم٠من يٙمقن اًمٕمٛمؾ هذا ومتّمحٞمح ُمٕم٤مش، أو راشم٥م ًمف وُرشِم٥م اًمديـ  ُيَ٘مدَّ
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 آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ي٠مظمذه وإٟمام دٟمٞمقي، قمٛمؾ أي ُم٘م٤مسمؾ يًتح٘مف اًمذي إضمر سمٛمٕمٜمك إًمٞمف

 .اًمراشم٥م أو اجلٕم٤مًم٦م أو اهل٦ٌم ُمٕم٤مين ُمـ

 قمغم وىم٤مئٛم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم ُمتٛمًٙم٦م وشمٙمقن همٜمٞم٦م شمٙمقن طمٞمٜمام ُمثالً  وم٤مًمدوًم٦م 

 واًميب اًمًٕمل قمـ يٙمٗمٞمف راشم٤ٌمً  اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ شُمَ٘مِدم أن هل٤م شمٜمٗمٞمذه٤م،

 وذويف أهٚمف شمرسمٞم٦م ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمام واًم٘مٞم٤مم وضمؾ، قمز اهلل ًمٕم٤ٌمدة ًمٞمتٗمرغ إرض: ذم

 .طمقًمف وُمـ

 اعمًٚمٛملم، سمتٕمٚمٞمؿ اًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمف يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمٕمٛمؾ ضمقاب هق ومٝمذا

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمؿ أّي   .اًم١ًمال ذاك قمـ ضمقا

 ختتٚمط واهل٦ٌم[ إضمر] ُمٕمٜمك اعمٕم٤مين هذه ًمٙمـ ؿمٞمخ، ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 هذا ي٠مظمذ أنف أطمٞم٤مٟم٤مً  يِمٕمر ومؽمة، وأظمر ومؽمة أطمده٤م ومٞم٘مقى اإلٟم٤ًمن، ٟمٗمس ذم أطمٞم٤مٟم٤مً 

 . ه٦ٌم ي٠مظمذه أنف يِمٕمر وأطمٞم٤مٟم٤مً  أضمراً 

 ذم ُم٤م سمتّمحٞمح وإٟمام سم٤مًمِمٕمقر، ًمٞم٧ًم هل ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعم٠ًمخ٦م :اًمِمٞمخ

 .اًم٘مٚمقب

 ٓ اح٤مل، هذا ي٠مظمذ طمٞمٜمام اعمًٚمؿ يٜمقي أن: هق اًم٘مْمٞم٦م ُمٕم٤مجل٦م: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م وم٠من٤م 

ً: ي٠مظمذه  اًمٕمٛمؾ ىمٌقل ذم هٜم٤مك أن: آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام قمٛمٚمف، أبٓمؾ ذًمؽ ومٕمؾ إن ٕنف أضمرا

 :اصمٜملم ذـملم ص٤محل٤مً  ًمٞمٙمقن

 وىمر وسمام سم٤مًمٕم٘مٞمدة، يتٕمٚمؼ أُمر ومٝمذا وضمؾ، قمز هلل اإلظمالص هق: إول وم٤مًمنمط

 هذا سمٙمذا ويِمٕمر سمٙمذا يِمٕمر هق أُم٤م اح٤مل، هذا إًمٞمف ىُمِدم اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا ىمٚم٥م ذم

 ُمـ ٟمٗمًف ومتتحقل وضمؾ قمز هلل ريمٕمتلم يّمكم إٟم٤ًمن ي٘مقم وم٘مد ضمدًا، ـمٌٞمٕمل أُمر

 يٌٓمؾ سمذًمؽ وهق ص٤مًمح رضمؾ سم٠منف اًمٜم٤مس أُم٤مم يتٔم٤مهر إمم اًمٕم٤ٌمدة هذه ذم اإلظمالص

 ُمـ ىمٚمٌف ذم ُم٤م شمّمقر ح٤م وًمٙمـ إـمالىم٤مً  ُم٤مدي سم٠مظمذ قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس اًمتل اًمٕم٤ٌمدة هذه

 أن وضمؾ قمز اهلل ًمقضمف ظم٤مًمّم٦م شمٙمقن أن ومٞمٝم٤م اعمٗمروض يم٤من اًمتل اًمٕم٤ٌمدة هذه ذم اًمٜمٞم٦م

 اًمٕم٤ٌمدة هذه أضمر ُمـ ي٘مٚمؾ أن وإُم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمٛمٚمف يٌٓمؾ أن إُم٤م ومذًمؽ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يرائل

 .ومٞمٝم٤م اًمري٤مء ووٕمػ ومٞمٝم٤م اًمري٤مء ىمقة ٟم٦ًٌم قمغم



 513 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أظمذ أضمرة قمغم اًمُؼ َُرب 

 اًمٌح٨م ًمٙمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ٟمٗمقس ذم واىمع أُمر ذيمرشمف أن٧م اًمذي وم٤مًمِمٕمقر

ٌَْتغم ىمد ُم٤م ٟمجٕمؾ يمٞمػ: هق أن  ُم٤م قمٚمؿ ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م ح٤ملٍ  إظمذ ُمـ اًمٜم٤مس، سمٕمض سمف ُي

 .اًمٜمٞم٦م هذه إصالح هق ُم٤م شمٕمٚمٞمؿ أو

 .اجلقاب هق هذا

  (11:  38: 71/ 331/ واًمٜمقر اهلدى)





 التأوني





 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت٠مُملم 

 افـػس ظذ افتلمغ حؽؿ

 هذا وم٘متؾ طم٤مدصم٦م، قمٛمؾ اًمًٞم٤مرة وم٤ًمئؼ أضمرة ؾمٞم٤مرة ذم ؾم٤مومر رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ذيم٦م يٕمٜمل اعمٞم٧م، هذا شم٠مُملم قمكمَّ  ومروقا  ومٓمٌٕم٤مً  اًم٤ًمئؼ، سمج٤مٟم٥م ي٘مٕمد اًمذي اًمرضمؾ

 أن هلؿ حيؾ هؾ ضمٜمٞمف، أخػ قمنميـ طمقازم ُم٤مت اًمذي اًمرضمؾ هذا ٕوٓد شمدومع شم٠مُملم

 اح٤مل؟ هذا ي٠مظمذوا

 أن أُم٤م، هلؿ طمّمٚم٧م إن اًمنمقمٞم٦م اًمدي٦م ظمٓم٠مً  اًم٘م٤مشمؾ ُمـ ي٠مظمذون هؿ ٓ، :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ ىمامر ُم٤مل ومٝمق اًمت٠مُملم، ذيم٦م.. اًمنميم٦م ُمـ اح٤مل ي٠مظمذوا

 اًمدي٦م؟ يدومع أن يًتٓمٞمع ٓ اًمرضمؾ يم٤من وإذا :ُمداظمٚم٦م

 يتٕم٤موٟمقن ومٝمؿ طم٘م٤ًم: ُمًٚمٛملم اعمًٚمٛمقن يٙمقن طمٞمٜمام ًمٙمـ هق، هق احلٙمؿ :اًمِمٞمخ

ئ ُم٤م جيٛمٕمقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ آخف، ُمـ قمّمٌتف ٓؾمٞمام ُمٕمف  يقضمٌٝم٤م اًمتل اًمدي٦م ويدومع ذُمتف ُيؼَمِ

ر ٓ اًمدي٦م، هذه ُمثؾ وضمقد ومٕمدم قمٚمٞمف، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع م اح٤مل أظمذ ُيؼَمِ  . احلرا

  (11:  35:  11/ 383/واًمٜمقر اهلدى) 

 افتلمغ حؽؿ

 ُمـ ُمٜمٝمؿ اًمت٠مُملم، ُم٠ًمخ٦م ذم اظمتٚمٗمقا  اعمًٚمٛملم قمٚمامء ؿمٞمخ ي٤م إذا :ُمداظمٚم٦م

 وأنقاع طمرام أنقاع طمدد ُمـ ُمٜمٝمؿ أب٤مطمٝم٤م، ُمـ وُمٜمٝمؿ طمرُمٝم٤م، ُمـ وُمٜمٝمؿ أضم٤مزه٤م،

 .ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم رأجؽ شمٕمٓمٞمٜم٤م ومْمٞمٚمتؽ شمتٗمْمؾ وم٢مذا طمالل،

 .احل٤مض اًمٕمٍم ذم طمدث اًمذي اًم٘مامر ُمـ ٟمقع هق أنقاقمف، سمٙمؾ اًمت٠مُملم :اًمِمٞمخ

ء اًمت٠مُمٞمٜم٤مت، ُمـ ٟمقع أيَّ  جيقز ومال   اًمٕم٘م٤مرات قمغم أو اًمًٞم٤مرات قمغم يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ًمٞمس أنقاقمف سمٙمؾ اًمت٠مُملم ٕن ذًمؽ اح٤مدة: أُمقر ُمـ رء أيَّ  أو إؿمخ٤مص، قمغم أو

 .واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م احلظ ؾمقى سمف ي٘مقم قمٛمؾ قمٜمده اعم١مُّمـ ُمـ ي٘م٤مسمٚمف
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ّٛمك ُم٤م سملم ومرق ومال وًمذًمؽ  ًَ  ُم٤م وسملم ٟمّمٞم٤ًٌم، يًٛمك ُم٤م وسملم شم٠مُمٞمٜم٤ًم، اًمٞمقم ُي

﴾ َوإَْزٓمُ  َوإَنَّم٤مُب  َواعْمَٞمِْنُ  اخْلَْٛمرُ  إِٟمَّاَم : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف وسملم ظمػمي٤ًم، ٟمّمٞم٤ٌمً  يًٛمك

 .اًم٘مامر هق وم٤معمٞمن ،[91:اح٤مئدة]

م طمٞمٜمام وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م  ٕنف ومذًمؽ احلديث٦م، اًم٘مامرات ُمـ سمف ُأخحؼ وُم٤م اعمٞمن طَمرَّ

 وهق ًمٚمِرسمح يتٕمرض ىمد اًمذي اإلٟم٤ًمن سمف ي٘مقم شمٕم٥ٍم  وقمغم ضُمْٝمد قمغم ىم٤مئامً  ًمٞمس

ن يتٕمرض وىمد اًمٖم٤مًم٥م،  .اًمت٠مُملم سمخالف اًمٜم٤مدر وهق ًمٚمخنا

 ُمـ سمف حيٞمط وُم٤م يًٛمع سمام اًمت٠مثُّر قمـ شَمـَجّرد اإلٟم٤ًمن أنّ  ًمق احل٘مٞم٘م٦م، ذم اًمت٠مُملم

 يم٤مٟمقا  ًمق إرض وضمف قمغم َُمْٞمن ذ إرض، وضمف قمغم ىمامر ذ هق اًمٕم٤مدات

 ُم٘م٤مُمريـ قمـ شمًٛمع وًمذًمؽ ًمٚمخ٤ًمرة، ُُمَٕمّرض ُُمَ٘م٤مُمر أيمؼم اًمِ٘ماَمر ٕن ذًمؽ يٕمٚمٛمقن:

 .اعماليلم ظمن ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م سم٠منف يم٤ٌمر

 يمؾ ٓوٛمحٚم٧م ظمنت واطمدة ذيم٦م وًمق ختن، ومال اًمت٠مُملم ذيم٤مت أُم٤م 

ئ٥م يٗمروقن طمٞمٜمام ٕهنؿ ذًمؽ اًمنميم٤مت: ٞمٜم٦م ضا  اًمنميم٦م ًمدى اعم١مُمٜملم قمغم ُُمٕمَّ

 ويقومر احل٤مض اًمٕمٍم ذم وي٤ًمقمدهؿ ضمدًا، ودىمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م سمح٤ًمسم٤مت ىم٤مُمقا  ىمد يٙمقٟمقن

 اًمٞمقم اعمًٛمك اجلٝم٤مز ؾم٤مسم٘م٤مً  هب٤م ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  اًمتل اجلٝمقد ُمـ يمثػماً  قمٚمٞمٝمؿ

 .سم٤مًمٙمٛمٌٞمقشمر

 ُمـ طمٞم٤مة ي١مُّمٜمقن ٓ أهنؿ مجٞمٕم٤مً  شمٕمرومقن ًمٕمٚمٙمؿ احلٞم٤مة، قمغم ُمثالً  شم٠مُملم ذيم٦م: أي

 طم٤ًمسم٤مت يٕمٛمٚمقن اًم٘مؼم، طم٤موّم٦م قمغم هذا أن يٕمرومقا  ٕهنؿ قمتٞم٤ًم: اًمٙمؼم ُمـ ُمثكم سمٚمغ

 ٕهنؿ اًمتحديد: هذا ح٤مذا اًمًتلم، دون ُم٤م ىم٤مقمدة قمٜمدهؿ أفمـ سم٠منف ًمٙمـ دىمٞم٘م٦م،

 شم٠مُملم أجْم٤مً  ؾمٞم٘مٌٚمقن يم٤مٟمقا  إذا ؾمٞمخنوا أنف ضمدًا، ودىمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م طم٤ًمسم٤مت يٕمٛمٚمقن

 .اًمًتلم ضم٤موز ُمـ طمٞم٤مة قمغم

 أن يٛمٙمـ ُم٤م سمٚمدة، يمؾ ذم طم٤ًمب يٕمٛمٚمقا  أهنؿ اًمدىمٞم٘م٦م طم٤ًمسم٤مهتؿ ُمـ ُمثالً  يمذًمؽ

 يٕمٛمٚمقا  أهنؿ وٟمٗمؽمض ًمدُّيؿ، ضمداً  ُمٞمًقر وهذا اًمًٞم٤مرات، ذم احلقادث ُمـ ي٘مع

 شمٙمقن يمٞمػ ؾمٞم٤مرة يمؾ أن طم٤ًمسًم٤م ويٕمٛمٚمقا  ؾمٜم٦م، يمؾ ُمثالً  طم٤مدث أخػ أن طم٤ًمسًم٤م

 .آظمره إمم.. ضم٤مٟمٌٞم٤مً  أو ضمذري٤مً  حَتَٓمَّٛم٧م سمٛمٕمٜمك إص٤مسم٦م هل هؾ إص٤مسمتٝم٤م،
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 ذم ُأصٞمٌقا  إذا طمتك ُمثاًل، ديٜم٤مر ُمٚمٞمقن يريدون ُمٕمٝمؿ، يٓمٚمع جمٛمقع ضمٕمٚمقا  أظمػماً 

 ورسمع، ُمٚمٞمقن اعمِمؽميملم ُمـ ُيـَحِّمٚمقن أهنؿ طم٤ًمسًم٤م يٕمٛمٚمقا  هؿ اعم١مُّمٜم٦م، اًمًٞم٤مرات

 .وهٙمذا راسمحلم، يٙمٗمٞمٝمؿ اعمٚمٞمقن ُمـ قمنمة وسم٤مح٤مئ٦م ُمٚمٞمقن

 أشمٞم٦م اًمّمقرة تّمقرٟم طمٞمٜمام ضمداً  واوح أُمر وهذا ختن، ٓ وم٤مًمنميم٤مت وًمذًمؽ

 .ُي٘م٤مسمٚمٝم٤م وُم٤م

 وهل حتٓمٞمؿ َذَّ  وحتٓمٛم٧م إٓ اًمنميم٦م، ُمـ اجلديدة سمًٞم٤مرشمف خيرج يم٤مد ُم٤م إٟم٤ًمن

... ديٜم٤مر قمنميـ أدري ٓ ُمٌٚمٖمف؟ ُم٤م اًم٘مًط ًمف، قمقوقه٤م ىمًط، أول ودومع ُم١مُّمٜم٦م

 .اجلديدة اًمًٞم٤مرة صمٛمـ ديٜم٤مر أخػ قمنميـ يٛمٙمـ ديٜم٤مر قمنميـ ُم٘م٤مسمؾ دومٕمقا 

 هذه ومٕمالً  اًمنميم٦م أن ئمـ اًمتٗمٙمػم، ىمٚمٞمؾ أبٚمف يم٤من ُمٝمام اًمٜم٤مس ُمـ أطمد هؾ 

 !وظمنت؟ ضمٞمٌٝم٤م ُمـ دومٕمتٝم٤م أخػ اًمٕمنميـ

 قمنم ؾمٜم٦م يمؾ يدومع آظمريـ، ُم١مُِمٜملم ُمـ ضم٤مءهت٤م إًمػ اًمٕمنميـ هذه ٓ،

 ومٚمام اًمنميم٦م، ًمدى يتجٛمع يمٚمف ومٝمذا طم٤مدث، أيَّ  يٕمٛمؾ وٓ ؾمٜم٦م قمنميـ ؾمٜمقات

 مل اًمذيـ أظمريـ اعمِمؽميملم ُمـ قمٜمدهؿ شمقوّمر مم٤م يدومٕمقن إومم احل٤مدصم٦م ُمثؾ شم٠متٞمٝمؿ

 يمت٤مسم٦م وم٘مط ُم٘م٤مسمؾ اًم٘مامر، هق هذا وومرة، قمٜمدهؿ يٙمقن وسم٤مًمٜمٝم٤مي٦م طم٤مدث، أيُّ  هلؿ ي٘مع

 .قمٛمؾ هٜم٤مك وًمٞمس

 ذم آظمر ُمٞمٜم٤مء إمم ُمٞمٜم٤مء ُمـ شُمِمحـ سم٤مظمرة: ُمثالً  اًمت٠مُملم ُمـ ٟمقع ىمديامً  هٜم٤مك يم٤من

اس اًمًٗمٞمٜم٦م ُمع ومػُمؾمؾ اًمٌحر، ذم ُمٕمرووملم ىمراصٜم٦م هٜم٤مك يم٤من اًمٌحر،  يٙمقٟمقن طُمرَّ

 ُيْدوَمع ه١مٓء اًمٌحر، ىمراصٜم٦م ُمـ ؾمٗمٞمٜم٦م هقمج٧م إذا ومٞمام اًمًٗمٞمٜم٦م قمـ ًمٚمدوم٤مع ُمًتٕمديـ

 .إـمالىم٤مً  رء ومٞمف ًمٞمس وهذا قمٛمؾ، ُم٘م٤مسمؾ ٕنف أضمر: هلؿ

 أهنؿ إًمٞمٝمؿ أذت اًمذيـ اًمٕمٚمامء ُمـ أتٕمج٥م وم٠من٤م اًمٞمقم، اعمٕمروف اًمت٠مُملم أُم٤م 

 حت٧م داظمٚم٦م ويمٚمٝم٤م آظمره، وإمم.. ؿمٞمئ٤مً  أب٤مطمقا  وسمٕمْمٝمؿ ؿمٞمئ٤مً  طمرُمقا  سمٕمْمٝمؿ ومّّمٚمقا 

 .اًم٘مامر وهق أٓ اعمٞمن ُمقوقع
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 يم٤من أو ؾمٞم٤مرة اًمٌمء هذا يم٤من ؾمقاء رء، قمغم ُي١َمُِمـ أن ُمًٚمامً  ٟمٜمّمح ٓ ًمذًمؽ 

 .ذًمؽ ٟمحق أو داراً  أو قم٘م٤مراً 

 قمٚمٞمف ًمٞمس هذا اًمدوًم٦م، ُمـ قمٚمٞمف ُيـْجؼَم  اًمتل اًمت٠مُملم ُمقوقع يرد ـمٌٕم٤مً  وهٜم٤م 

ئ٥م يم٤ًمئر ضي٦ٌم هذه يٕمتؼم ٕنف ُم١ًموًمٞم٦م:  هٜم٤م وًمٙمـ اًمدوًم٦م، شمٗمروٝم٤م اًمتل اًميا

 :وهل هب٤م، اًمتذيمػم ُمـ سمد ٓ ُمالطمٔم٦م

 سمح٤مدث ؾمٞم٤مرشمف وم٠ُمصٞم٧ٌم ؾمٞم٤مرشمف، قمغم اًمدوًم٦م ُمـ ُمْمٓمراً  اعم١مُّمـ دومع إذا

 .اخل٤ًمرة ًمف شُمَٕمِقض أن شمريد آشمٗم٤مق قمغم سمٜم٤مءً  اًمنميم٦م وضم٤مءت

 ذًمؽ، ومٚمف يزيد أو اًمنميم٦م ؾمتٕمقوف ُم٤م ي٤ًموي دومٕمف ُم٤م يم٤من إن: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٝمٜم٤م 

 يٛمش ومل ضمديدة، ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى أنف ومروٜم٤مه٤م اًمتل إومم اًمّمقرة ُمثؾ يم٤من إن أُم٤م

 هذا ًمف، وقَمّقوقه٤م ىمًط، أول إٓ يدومع مل وهق حتٓمٞمؿ ذ وحتّٓمٛم٧م ىمٚمٞماًل، إٓ ومٞمٝم٤م

 .اعم٠ًمخ٦م شمٗمّمٞمؾ هق هذا. جيقز ٓ طمرام

  (11: 11:  55/ 551/واًمٜمقر اهلدى)

 أـثر مبوفغ ٓشتخراج افتلمغ ذـي ظذ افتحويؾ

َق  رضمؾ: اًم١ًمال  شم٠مُملم، قمٚمٞمف اًمٌٞم٧م وهذا أُمريٙم٤م، ذم اًمٙمٗم٤مر سمالد ذم سمٞمُتف ُهِ

 يمِمٗم٤مً  يْمع أن ُمٜمف ـمٚم٧ٌم اًمنميم٦م ًمٙمـ اًمنىم٦م، هذه ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مًٓ  ي٠مظمذ: يٕمٜمل

 اًمٙمِمػ، هذا قمغم يزيد أن أراد ومٝمق ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م، أو صمٛمٜمٝم٤م شُمٕمٓمٞمف طمتك سم٤معمنوىم٤مت:

 وُيْم٤مقمػ، يزيد ُمثاًل، ؿمٞمًئ٤م أو هم٤ًمًمتلم،: ي٘مقل هم٤ًمًم٦م ُمثالً  قمٜمده يٙمقن أن ُمـ ومٌدل

 ُمـ سمٕمْم٤مً  وًمٕمؾ اًمٜم٤مس سمٕمض وم٠ًمخ٧م شمتث٧ٌم، أن أرادت أو ؿمّٙم٧م اًمنميم٦م ومٝمذا

ٟمف  هؾ ومٞم٠ًمخقن ُمٚمتزُم٤ًم، ًمٞمس هق سمٞمٜمام ُمٚمتزُمقن إؿم٘م٤مء ومٝم١مٓء ُمٜمٝمؿ، أؿم٘م٤مئف إظمقا

 ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م إصكم اًمت٠مُملم طمٙمؿ قمـ ومْمالً  اًم٤ٌمـمؾ، هذا قمغم ٟمِمٝمد أن ًمٜم٤م جيقز

 ظمػًما؟ اهلل ومجزايمؿ

 جيقز ٓ أنف قمـ ومْمالً  اًمت٘مدير، ذم يزيد أن ًمٚمٛم١مُمـ جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

ٟمف  قمغم أؿمٝمد ٓ إين: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًم٤ٌمـمٚم٦م: اًمزي٤مدة هذه قمغم يِمٝمدوا أن إلظمقا
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 اًمت٠مُملم جيقز ومال اًمٌالد قمٛم٧م ُمّمٞم٦ٌم ومٝمذه ىمامر، هق إصؾ ذم اًمت٠مُملم أن إُم٤م ،شضمقر

 واإلؿمٝم٤مد اًمتدًمٞمس، هذا ُمثؾ إمم يّمؾ أن اعمحرم اًمت٠مُملم هذا آصم٤مر ُمـ وًمٕمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 .اًمزور وقمغم اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس ًمٌٕمض

 اًمٖمػم ؿم٘مٞم٘مل إُمقال، ُمٜم٤م ي٠مظمذون اًمذي ُّيقد يمٚمٝمؿ: سم٘مقل هذا أظمل :ُمداظمٚم٦م

 !ًمٚمٞمٝمقد شمذه٥م إُمقال هذه يمؾ هذه،: ي٘مقل وم٘مط، ويّمكم ُمٚمتزم

 هبؿ ٟمتِمٌف ٟمحـ ومٝمؾ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس أُمقال شم٠ميمؾ اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 ي٤ًميمٜمٝمؿ؟ هق ومٚمامذا اًمِمٝم٤مدة هذه يِمٝمد يم٤من إذا صمؿ! سم٤مًم٤ٌمـمؾ؟ اًمٜم٤مس أُمقال وٟم٠ميمؾ

 صحٞمح :ُمداظمٚم٦م

 أن اعمٚمتزُملم ُمـ وأُمث٤مًمف قمٚمٞمف سمالدهؿ؟ ذم ويٕمٞمش يٕم٤مذهؿ، ح٤مذا :اًمِمٞمخ

 ش.ضمقر قمغم أؿمٝمد ٓ إين: »اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ىمقل يٚمتزُمقا 

 (11: 35: 55/ 539/ واًمٜمقر اهلدى)

 افسقورات ظذ افتلمغ حؽؿ

 . اًمًٞم٤مرات حلقادث سم٤مًمٜم٦ًٌم  :اًم٤ًمئؾ

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 صم٤مٟمٞم٦م، ؾمٞم٤مرة ُمع طم٤مدصًم٤م يٕمٛمؾ قمٜمدُم٤م اًمًٞم٤مرات، حلقادث ؿمٞمخٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 هؾ ُمثاًل، ّضسمف ًمٚمذي سمٞمّمٚمح شم٠مُملم اًمٖمػم ود ُُم١َمُِمـ يٙمقن ُمثالً  قمٚمٞمف، احلؼ وـمٚمع

  هذا؟ جيقز

 اًمت٠مُملم ُمـ دومع ُم٤م يم٤من إذا: ي٠ميت سمام ُٟمجٞم٥م اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ ذم ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 سمٓمري٘م٦م دومٕمف ُم٤م إًمٞمف اؾمتٕم٤مد ٕنف ومٞمجقز: اًمتّمٚمٞمح، ىمٞمٛم٦م يٌٚمغ اًمًٜمقي أو اًمِمٝمري

 . ومال أيمثر يم٤من إذا أُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، جمؼم

 . ظمػًما  اهلل كا ضمز :اًم٤ًمئؾ
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 ًمٙمـ إضم٤ٌمري، اًمت٠مُملم ـمٌٕم٤مً  ُي١َمُِمـ يروح ُمثالً  ًمإلٟم٤ًمن جيقز هؾ ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 قمغم اعمٗمروض اًمقاضم٥م ًمٕمٛمؾ إدٟمك، احلد اًمٖم٤مًم٥م ذم ي٠مظمذوا اًمٜم٤مس ؾمٛمٕم٧م يمام

 يّمؾ ؿم٤مُمؾ ُمثالً  اعمٗمروض، أو اًمقاضم٥م سمٕمٛمؾ أؤُِمـ أروح  أن أن٤م زم ومٝمؾ اًمٜم٤مس،

  ديٜم٤مر؟ ُمئ٦م أو ديٜم٤مر ُم٤مئتلم ىمٞمٛمتف

 .جيقز ومال ذًمؽ ُمـ أيمثر أُم٤م ُمٜمف، سمد ٓ اًمذي اًمت٠مُملم ٟمجٞمز ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 (11:  19: 78/   513/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسقورات فؼوئدي آضطراري افتلمغ حؽؿ

 إٓ اًمًٞم٤مرة شم٘مقد ُم٤م اوٓمراري شم٠مُملم قمٜمدهؿ اًمًٞم٤مرات ىم٤مئدي هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 وُم٤مت، -اهلل ؾمٛمح ٓ- ؾمٞم٤مرة طم٤مدث ص٤مر إذا أظمريـ، طمٞم٤مة قمغم اًمت٠مُملم وهق سمف،

 شم٠مُملم أن آظمر شم٠مُملم قمٜمدٟم٤م ـمٞم٥م، شُم١َمُِمـ أن إٓ اًمًٞم٤مرة سم٘مٞم٤مدة ًمؽ يًٛمح ٓ ومٝمذا

ر ؾمٞم٤مرة طم٤مدث طمدث ًمق اًمٖمػم، ود  يٕمٜمل وفم٤مئػ، قم٘مد ًمف إٟم٤ًمن آظمرون، وشميَّ

 ؾمٞم٤مرشمف شميرت وإذا.. طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ُمٕم٤مؿمف وشمٙمٗمؾ شمٙمٗمٚمف سم٠من ُُمٚمزم وم٠من٧م يٕمٛمؾ،

 .شمّمٚمحٝم٤م

 اًمًٞم٤مرة؟ ص٤مطم٥م أم اًمنميم٦م اًمٙمٗمٞمؾ ُمـ ًمِـَٛمـ؟ وإٓ ًمٚمنميم٦م شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 .هبذا ؾمٞمتٙمٗمؾ اًمذي هق اًمًٞم٤مرة، ص٤مطم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يتٙمّٗمؾ؟ ويمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اًمت٠مُملم ذيم٦م قمٜمد ُي١َمُّمـ مل إذا :ُمداظمٚم٦م

 ُي١َمُِمـ؟ مل إذا :اًمِمٞمخ

 اًمٖمػم، ود أن اًمت٠مُملم أُم٤م قمٚمٞمف، اشمٗم٘مٜم٤م اًمذي اإلضم٤ٌمري اًمت٠مُملم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 إذا أُم٤م ُُم١َمُِمـ، ٕنؽ ًمف: شمدومع اًمدوًم٦م ُم٤مت إذا اًمرضمؾ، وشمٕمّٓمؾ ؾمٞم٤مرة طم٤مدث طمدث

 يّمح هٜم٤م ومٝمؾ سمذًمؽ، ُُمٚمزم وم٠من٧م ؾمٞم٤مرشمف، شميرت أو قمْمق ُمٜمف ويُمِن  شمٕمّٓمؾ

 اًمت٠مُملم؟
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 إمم أىمرب هل إظمػمة واًمّمقرة وضمف، أِي  قمغم جيقز ٓ اًمت٠مُملم هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 ومٝمق اعمخٓمئ هق ويم٤من اًمٓمريؼ، ذم ؿمخّم٤مً  دقمس واطمد يٕمٜمل اخلٓم٠م، يم٘متؾ اًمنمع

 اوٓمر ُم٤م أُم٤م اعمُ٘م٤مُمرة، قملم هق اًمذي اًمت٠مُملم ذم اعمِم٤مريم٦م ُمـ أومم هذا ذقم٤ًم، و٤مُمـ

 .اًم٤ًمسمؼ ُمـ احلٙمؿ وَمُٕمِرف إًمٞمف

 أظمر؟ أُم٤م ومٞمف، اهلل طمًٌٜم٤م ًمف اعمْمٓمريـ هذا :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 (11: 59: 55/ 157/ واًمٜمقر اهلدى) 

 آجتامظل افتلمغ ضريؼ ظـ افديي أخذ حؽؿ

 اًمٓمريؼ، ذم: يٕمٜمل رضمالً  ودهس سمًٞم٤مرشمف يًػم رضمالً  أن: وهق ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي ُمـ  وًمٞمس آضمتامقمل اًمت٠مُملم.. اًمت٠مُملم ُمـ شم١مظمذ اًمِدي٦م أن ُمٕمٚمقم هق ومٙمام

 ُمـ اًمدي٦م هذه أظمذ طمٙمؿ ومام اًمدي٦م، قمٜمف يدومع اًمذي هق آضمتامقمل اًمت٠مُملم وإٟمام دهس

 . اًمذي اًم١ًمال هق هذا: يٕمٜمل آضمتامقمل؟ اًمت٠مُملم

: يٕمٜمل آضمتامقمل سم٤مًمت٠مُملم شمٕمٜمل أن٧م: ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شمٕمٜمل أن٧م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

  اًمت٠مُملم؟ ذيم٤مت ُمـ ذيم٦م أي

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ وٟمحق احلٞم٤مة، وقمغم اًمٕم٘م٤مرات وقمغم اًمًٞم٤مرات قمغم شُم١َمُِمـ اًمتل :اًمِمٞمخ

 :ٟم٘مقل ٟمحـ

 :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ ٟمدريف، اًمذي اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ اًمت٠مُملم هذا إن: أوًٓ 
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ظمر إضم٤ٌمري: أطمدمه٤م  يمٛمثؾ اعم١َُمُِمـ، قمغم ُم١ًموًمٞم٦م ومال إضم٤ٌمري٤مً  يم٤من ومام اظمتٞم٤مري،: ؤا

 .اعمقاـمٜملم قمغم أىمقل وٓ اعمًٚمٛملم، قمغم شمٗمرض اًمتل اًميائ٥م شمٚمؽ

 قم٤مدًة، قمٚمٞمف ُي١َمُمَّـ مم٤م رء أِي  قمغم ي١مُمـ ٓ أن ُمًٚمؿ يمؾ ومٜمٜمّمح اظمتٞم٤مري٤مً  يم٤من إذا أُم٤م 

 وًمٙمـ سم٤مًم١ًمال، قمالىم٦م ًمف ًمٞمس يم٤من وإن هذا أوًٓ، هذا ذًمؽ، همػم أو آٟمٗم٤مً  ذيمرت مم٤م يم٤من ؾمقاء

ٞم٤من هذا ُمـ سمدٓ   .واًمتٗمّمٞمؾ اًٌم

ـ يم٤من إن: ومٜم٘مقل اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م  ؾمتدومٕمٝم٤م اًمتل اًم٘مٞمٛم٦م شمٚمؽ دومع ىمد اعم١َُمُمَّ

 هق اًمدي٦م ىمٞمٛم٦م يم٤من إن قمٚمٞمف، اعمٗمروض اًمراشم٥م يدومع يم٤من احل٤مدث أطمدث اًمذي ٕن اًمنميم٦م:

 سمَِْم٤مقَمتُٜم٤َم َهِذهِ : ﴿اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٖمػم وًمق شمٕم٤ممم ىمقًمف طَمدِ  قمغم ي٠مظمذه٤م أن سم٠مس ومال دومٕمٝم٤م، ىمد

 [.15:يقؾمػ﴾ ]إًَِمٞمْٜم٤َم ُردَّْت 

 وُم٤م وم٘مط، دومٕمف اًمذي هذا يًتٕمٞمد أن احلؼ ومٚمف ذًمؽ، ُمـ أىمؾ دومٕمف اًمذي يم٤من إن أُم٤م 

 . همػمه اًم١ًمال، مت٤مم قمـ اجلقاب هق هذا يمٞمًف، وُمـ ضمٞمٌف ُمـ يدومٕمف أن ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ؾمقى

   (11:  58: 55/  135/  واًمٜمقر اهلدى) 

 أحًدا ؿتؾ إذا افسوئؼ ؿَِبؾ مـ أخذه جيقز هؾ اإلجبوري افتلمغ

 بوخلطل؟

 أص٤مب إذا: وم٤مٔن أًمٞم٤مت، قمغم اًمٖمػم ود إًمزاُمل اًمت٠مُملم أن شمٕمٚمٛمقن :ُمداظمٚم٦م

 ؿمٞمئ٤ًم؟ اًمت٠مُملم ذيم٤مت شمدومع مم٤م ي٠مظمذ هؾ سمًٞم٤مرشمف، سم٠مذى ؿمخّم٤مً  اًم٤ًمئ٘ملم أطمد

 ..ي٠مظمذ ُم٤م ًمّم٤محلف :اًمِمٞمخ

 ..همػمه ًمّم٤مًمح :ُمداظمٚم٦م

ًتٗمٞمد أنف سمحٞم٨م ًمّم٤محلف، :اًمِمٞمخ  ُمـ اًمٜمٔم٤مم هذا سمحٙمؿ ًمف ظمرج وم٢من ي٠مظمذ، ُم٤م ًمٜمٗمًف ي

ٜمؽ ذم أودقمف يم٤من اًمذي يم٤مح٤مل ومٝمق اًمت٠مُملم،  هذه ًمف حتؾ ومال سم٤مًمٗم٤مئدة، يًٛمقٟمف ُم٤م وأقمٓمقه اًٌم

 .اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ  ذم يٍمومف وإٟمام واطمد، سم٘مرش وٓ اًمٗم٤مئدة
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ول، اًم٘مًط دومع ىمد ويم٤من ؾمٞم٤مرشمف، ومتحٓمٛم٧م ؿم٤مُمالً  شم٠مُمٞمٜم٤ًم اعم١َُمُِمـ: أىمقل يمذًمؽ  ومام ٕا

ٞم٤مرة: صمٛمـ ي٠مظمذ أن ًمف يٜمٌٖمل  .اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم ومٞمٍمومف أظمذ وم٢من ُم٘م٤مُمرة، ٕنف اًًم

 ُأصٞمٌقا  ُمثالً  اًمًٞم٤مرة ذم ُمٕمف يم٤مٟمقا  اًمذيـ: ًمٚم١ًمال إمت٤مُم٤مً  ؾمٛمح٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمؾ ديٜم٤مر، آٓف مخ٦ًم يٕمٓمٞمف ُم٤مت وُمـ قمالضًم٤م، هلؿ ُيَرشم٥َّم واًمت٠مُملم سمجراح،

 ي٠مظمذوا؟ ٓ أو اًم٘مقم أوئلؽ ي٠مظمذوا

 ؾم٤مئؼ إمم يٜمٔمر هٜم٤م ًمٙمـ اعمقوقع، ذم ضمديد رء ذم ُم٤م اجلقاب، ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

 .اًمنميم٦م قمغم ًمٞمس هق ومٕمٚمٞمف اعمت٥ًٌم هق يم٤من إن اًمًٞم٤مرة،

 اًمٖمػم، اعمت٥ًٌم يم٤من إذا: واًمت٠مُملم ؾمٞم٤مرة طم٤مدث ذم إخ ًم١ًمال إيْم٤مح :ُمداظمٚم٦م

 ؟..ومٞمختٚمػ اًمًٞم٤مرة ذم ُمٕمف وعمـ ًمف ضر وطمّمؾ

 .اًمقاىمع طم٥ًم قمغم أو اًمدي٦م أو اإلرش يدومع أن اًمٖمػم قمغم خيتٚمػ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .قمٜمف يدومع اًمت٠مُملم دومع ُم٤م اًمٖمػم إذا وسم٤مًمت٤مزم يدومع، اًمٖمػم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمت٠مُملم قمغم ٟمتٕمرف ٓ ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 .اًمٖمػم ٟمٕمرف :ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مط ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 (11: 39:  75/ 771/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 51:  58/ 771/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 53:  58/ 771/واًمٜمقر اهلدى) 

 افتلمغ ذـوت حؽؿ

 اًمِمٞمخ؟ ىمقل ُم٤م: يٕمٜمل شمٕمرومقهن٤م، أفمٜمٙمؿ اًمت٠مُملم ذيم٤مت :ُمداظمٚم٦م

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 .سم٢مـمالىمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م
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 .إـمالىمٝم٤م قمغم :اًمِمٞمخ

 (11:77:51/ب15: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افتلمغ حؽؿ

 ؟[اًمت٠مُملم طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمٛمخ٤مـمرة ٟمٔمؿ ٕنف جيقز: ٓ صقره سمٙمؾ اًمت٠مُملم سم٠من أؿمؽ ٓ أن٤م :اًمِمٞمخ

 ذم يمت٤مسمف ذم وضمؾ قمز اهلل طمرُمف اًمذي سمٕمٞمٜمف اعمٞمن هق واعم٘م٤مُمرة واعمخ٤مـمرة واعم٘م٤مُمرة،

ـْ  ِرضْمٌس  َوإَْزٓمُ  َوإَنَّم٤مُب  َواعْمَٞمِْنُ  اخْلَْٛمرُ  إِٟمَّاَم ﴿: اعمٕمرووم٦م أي٦م ٞمَْٓم٤منِ  قَمَٛمؾِ  ُِم  اًمِمَّ

ٌُقهُ 
 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٌٕمض ذًمؽ وشم٠مجد[ 91:اح٤مئدة﴾ ]وَم٤مضْمَتٜمِ

: اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم يمام واًمًالم اًمّمالة

 .شاًمٓمٌؾ واًمٙمقسم٦م واًمٙمقسم٦م، واعمٞمن اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل إن»

 اًمٕمٍم ذم وسمخ٤مص٦م قمديدة صقر هل٤م اعم٘م٤مُمرة ىمٚم٧م ؿمئ٧م وإن اعمٞمن أن ؿمؽ وٓ

 :ىمٞمؾ ويمام أؿمٙم٤مًمف، وشمٜمققم٧م صقره شمٕمددت طمٞم٨م احل٤مض

 .واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت

 سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م ذًمؽ ُمـ اعمٞمن، ُمـ اهلل طمرُمف ومٞمام شمٚمت٘مل ومٙمٚمٝم٤م

، اخلػمي سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م: سمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمف ُم٤م وُمٜمف [ ًمٚمتٖمرير] يٖمػموهن٤م وم٠مؾمامء زقمٛمقا

 أىمقام أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام وًمتْمٚمٞمٚمٝمؿ اًمًٌٓم٤مء سم٤مًمٜم٤مس

 يٖمػم ٓ إؾمامء شمٖمٞمػم: اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٘مقل وًمذًمؽ شاؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن

 اًمتل إؾمامء شمٜمققم٧م ُمٝمام شمًٙمر أهن٤م داُم٧م ُم٤م مخر وم٤مخلٛمر اعمًٛمٞم٤مت، طم٘م٤مئؼ ُمـ

 .اًمروطمٞم٦م اعمنموسم٤مت اخلٌٞمث٦م إؾمامء هذه وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، يٓمٚم٘مقهن٤م

 اًمًٞم٤مرة أو احلٞم٤مة قمغم سم٤مًمت٠مُملم اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م إمم قمدٟم٤م واعمٞمن اًم٘مامر قمرومٜم٤م إذا

 شمتٕم٤مـم٤مه٤م أؾم٤ٌمب قمغم شم٘مقم ٓ وُم٘م٤مُمرة خم٤مـمرة ذًمؽ ويمؾ ذًمؽ، ٟمحق أو اًمٕم٘م٤مرات أو

 قمغم ي١مُمٜمقن اًمذيـ ُمـ يمثػماً  أن اعمٕمٚمقم ومٛمـ اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، هق وإٟمام اًمت٠مُملم، ذيم٤مت



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمت٠مُملم 

 اًمًٜملم سمٕمْمٝمؿ قمغم يٛميض ذًمؽ وٟمحق سمْم٤مقم٤مهتؿ وخم٤مزن قم٘م٤مراهتؿ وسمٕمض ؾمٞم٤مراهتؿ

 يم٤معم١مُمـ اًمت٠مُملم، ؾمقى رء ٓ ُم٘م٤مسمؾ اعمرؾمقم اعمٌٚمغ ؾمٜم٦م يمؾ ذم يدومع وهق اًمٓمقيٚم٦م

 ؾمٜم٦م صمالصملم ٟمحق قمٚمٞمف ُم٣م قمٚمٛمٜم٤م مم٤م يمثػماً  سمٕمْمٝمؿ ُمـ وىمع وهذا ُمثاًل، ؾمٞم٤مرشمف قمغم

 رء ُم٘م٤مسمؾ يدومٕمٝم٤م مل دومٕمٝم٤م اًمتل اعم٤ٌمًمغ ومٝمذه ُمٓمٚم٘م٤ًم، طم٤مدث ًمف ي٘مع ومٚمؿ يدومع وهق

 اعم١مُمٜملم سمٕمض أن أطمٞم٤مٟم٤مً  يتٗمؼ ىمد ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم اًمت٠مُملم، اؾمؿ ؾمقى إـمالىم٤مً 

 ومت٘مدم ومتحٓمؿ سمح٤مدث اًمًٞم٤مرة ومتّم٤مب ُمثالً  اجلديدة ؾمٞم٤مرشمف قمغم يدومٕمف ىمًط أول

 .دومٕمف اًمذي إول اًم٘مًط ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ ضمديدة أظمتٝم٤م ؾمٞم٤مرة اعم١مُمـ هلذا اًمنميم٦م

 ؾمٞم٤مرة اعم١مُمـ هلذا اؿمؽمت اًمذي اح٤مل هبذا اًمنميم٦م ضم٤مءت أجـ ُمـ: أوًٓ ! شمرى ي٤م

 .ضمديدة

 ىمد واطمد، ىمًط ُم٘م٤مسمؾ اجلديدة اًمًٞم٤مرة هذه ىمٞمٛم٦م دومٕم٧م ُم٤مذا ُم٘م٤مسمؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .اعمٝمؿ هق هذا ًمٞمس أىمؾ أو أيمثر أو أخػ أو ُم٤مئ٦م ُمٌٚمغ يٙمقن

َي٧م اًمتل اًمًٞم٤مرة هذه صمٛمـ أن ضمداً  اًمقاوح وُمـ  أُمقال ُمـ هل ًمٚمُٛم١َمُِمـ اؿمؽُمِ

ٜمقا  اًمذيـ أظمريـ اعمِمؽميملم  اعم٘م٤مُمرة هل هذه طم٤مدث، هلؿ ي٘مع ومل ؾمٞم٤مراهتؿ قمغم أُمَّ

 هذا اًمٙمٛمٌٞمقشمر ارشمٗم٤مع سمٕمد وسمخ٤مص٦م ضمٞمداً  شمٕمرومقن يمام واًمنميم٤مت اعمخ٤مـمرة وهذه

 ُمثالً  إىمٚمٞمؿ يمؾ أن سمحٞم٨م ضمداً  اًمدىمٞم٘م٦م احل٤ًمسم٤مت ُمـ ًمٞمتٛمٙمٜمقا  اًمدىمٞمؼ احل٤مؾم٥م

 سم٤مًمت٘مري٥م، احلقادث هذه ىمٞمٛم٦م ويمؿ ي٘مع، أن يٛمٙمـ طم٤مدث يمؿ احل٤ًمسم٤مت يٕمٛمٚمقن

ئ٥م ُمـ يْمٕمقن ومٝمؿ  إن احلقادث هذه يٕمقوقن ُم٤م سم٘مدر اعمِمؽميملم قمغم اًميا

 قمغم طمؼم ُم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذوهن٤م اًمتل اعمٙم٤مؾم٥م هل سم٘مٞم٦م هلؿ شمٌ٘مك صمؿ شم٘مدير أقمغم قمغم وىمٕم٧م

 .ذًمؽ وراء رء وٓ ورق

ئز سمٕمض اًمٜمقع هذا ُمـ سم٠من ٟمذيمر أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه حيًـ ىمد  شم٘مدم اًمتل اجلقا

 سمٓم٤مىم٦م اًمٙمراشملم اًمٕمٚم٥م سمٕمض ذم يٌٞمٕمقن وم٘مط ُمٕمٞمٜم٦م، طم٤مضم٤مت يِمؽمون اًمذيـ ًمٌٕمض

 ُم٤م أو اًمٌٞمٌز اًمنماب اًم٘مقارير رء وأبًط سمٙمذا، وضم٤مئزة ُمٙم٤مومئ٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب

 اعمٙم٤مومئ٤مت هذه ويمذا، يمذا ًمف اًمداظمؾ ُمـ ُمٕمٞمٜم٦م ُم٤مريم٦م ًمف خيرج اًمذي ذًمؽ ؿم٤مسمف

 سملم واًمٗمرق ضمٕم٤مًم٦م، ٟمقع ُمـ شمٙمقن أن ويٛمٙمـ أجْم٤مً  اعم٘م٤مُمرة ٟمقع ُمـ شمٙمقن أن يٛمٙمـ
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 أم هب٤م اخل٤مص اًمنميم٦م ضمٞم٥م ُمـ ظمرضم٧م هؾ اعمٙم٤مومئ٦م هذه إمم ٟمٜمٔمر أن وذاك هذا

 ُم٘م٤مُمرة شمٙمقن هذه ومحٞمٜمئذٍ  اًمٌْم٤مقم٦م شمٚمؽ ؾمٕمر قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م اجلقائز هذه أوٞمٗم٧م

 قمغم احلظ جمرد هق إٟمام رء قمغم وٓ دم٤مرة، قمغم[ شم٘مقم ٓ ٕهن٤م] ؿمؽ: وٓ وحمرُم٦م

ة ضمٞمقب طم٤ًمب ئز، هذه هلؿ خترج مل اًمذيـ أظمريـ اًمنما  اًمنميم٦م ؿمؽ وسمال اجلقا

ئز هذه شمْمع طمٞمٜمام  أجْم٤مً  شمٕمٛمؾ ضمٞمٌٝم٤م طم٤ًمب قمغم وًمٞمس اًمِم٤مريـ طم٤ًمب وقمغم اجلقا

 صمٛمـ قمغم ي٘مًؿ ومٝمذا ُم١مًمٗم٦م آٓف أو أخػ ًمٜمٗمؽمض اعمٙم٤مومئ٤مت هذه ىمٞمٛم٦م يمؿ طم٤ًمب

 طم٤ًمب قمغم وًمٞمس اًمِم٤مريـ طم٤ًمب قمغم إو٤موم٦م هذه ومٞمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م ويْم٤مف اًمٌْم٤مقم٦م

 :ىمٌؾ ُمـ ىمٚمٜم٤م يمام أجْم٤مً  ي٘م٤مل وهٜم٤م اًمنميم٦م،

 .واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت

 أنف أقمت٘مد وم٠من٤م وًمذًمؽ سم٤مًم٤ٌمـمؾ: اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ إمم شم١مدي إؾم٤ٌمب هذه يمؾ

 ومٝمٜم٤مك إًمٞمف، اوٓمررشمؿ ُم٤م إٓ ُمٕمٝم٤م اًمتٕم٤مون وٓ اًمت٠مُملم ذيم٤مت ذم اعمِم٤مريم٦م جيقز ٓ

 ذم يًٛمك ُم٤م اًمت٠مُملم قمغم أصح٤مهب٤م يرهمؿ اًمٌالد سمٕمض ذم اًمًٞم٤مرة قمغم اًمت٠مُملم ُمـ ٟمقع

 إمم اوٓمر ومٛمـ آظمتٞم٤مر، قمغم ومٞمٌ٘مك اًمٙمكم اًمت٠مُملم أُم٤م اجلزئل، سم٤مًمت٠مُملم اًمٌالد سمٕمض

ئ٥م ومٝمل اجلزئل اًمت٠مُملم  أن ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ُمٜم٤مص ٓ اًمٌالد سمٕمض ذم شمٗمرض اًمتل يم٤مًميا

 هٜم٤مك ٕن إًمٞمف: ي٠موون يمٜم٤مً  يٌٜمقا  أن ُمثالً  يًتٓمٞمٕمقن ٓ طمٞم٤مهتؿ شمٕمٓمٚم٧م وإٓ يدومٕمقه٤م

ئ٥م  ًمٞمس اإلٟم٤ًمن دام ومام وأظمرى، أظمرى أؿمٞم٤مء أدري وُم٤م..يًٛمقهن٤م ُمً٘مٗم٤مت ضا

ئ٥م هذه ُمـ ٟمقع ًمدومع خمػماً  ٌَؾ ُمـ ذًمؽ قمغم جمٌقر هق ومٝمذا اًميا  ومٛمـ اًمدوًم٦م، ىِم

 سم٤مظمتٞم٤مره اإلٟم٤ًمن يِمؽمك أن أُم٤م سم٤مًمًٞم٤مرة، اعمتٕمٚمؼ اإلضم٤ٌمري اًمت٠مُملم يدومع أجْم٤مً  ذًمؽ

 ذًمؽ، ًمتحٚمٞمؾ ذًمؽ جيقز وٓ وُمٞمن ىمامر أنف اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم ُمـ شمٌلم ح٤م جيقز ٓ ومٝمذا

 .احل٘مٞم٘م٦م أؾمامئٝم٤م سمٖمػم إؿمٞم٤مء سمتًٛمٞم٦م ٟمٖمؽم أن يٜمٌٖمل وٓ

 .اًم١ًمال هذا طمقل ًمديٜم٤م ُم٤م هذا

 (11:78:77ب15: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 افسقورات؟ بغ احلقادث حوفي دم افتعقيض مول أخذ حؽؿ مو

 اًمًٞم٤مرات؟ سملم احلقادث طم٤مًم٦م ذم اًمتٕمقيض ُم٤مل أظمذ طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ممـ؟ :اًمِمٞمخ

 اخلٓم٠م قمٚمٞمف يرشمٙم٥م وم٤مًمذي خمٓمئ، وأطمدمه٤م ؾمٞم٤مرشملم ُمتّم٤مدُم٤من: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اعمرور ُمـ سمت٘مرير ُمثاًل  ًمف يدومع أن اعمخٓمئ ُمـ يٓمٚم٥م

 .ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 (11:71:77/ (7) راسمغ ومت٤موى)

 افشومؾ افتلمغ حؽؿ

ء سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م ـ اًمًٞم٤مرة أنف يِمؽمط اًمٌٜمؽ ؿمٞمخٜم٤م، اًمًٞم٤مرة ًمنما  شم٠مُمٞمٜم٤مً  شُم١َمُمَّ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ جيقز هذا اًمًٞم٤مرة، شمٚمٗم٧م إذا هذا طم٘مف، ٟمحٗمظ طمتك ؿم٤مُماًل:

 .جيقز ٓ اًمِم٤مُمؾ اًمت٠مُملم :اًمِمٞمخ

 (11:  39: 55/ 733/  واًمٜمقر اهلدى)

 وؿبض بضوظي تؾػ بندظوء افتلمغ ذـوت ظذ افتحويؾ

 بقعفو ثؿ ظؾقفو افتلمغ

 وهذه سمْم٤مقم٦م اًم٤ٌمظمرة ذم يٙمقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  اًمتج٤مرة، ذم يٕمٛمؾ أنف اإلظمقة أطمد ي٠ًمل

ر اًمٌْم٤مقم٦م  أو أورويب ُمثالً : يٕمٜمل هق اًمِٚمـل اًمٌْم٤مقم٦م وص٤مطم٥م اًمدوٓرات، ُماليلم سمثٛمـ شُمَ٘مدَّ

ىم٧م ىمد اًمٌْم٤مقم٦م سم٠من: اًمت٠مُملم ًمنميم٦م ومٞم٘مقل اًمت٠مُملم، ذيم٦م قمغم يتح٤ميؾ أضمٜمٌل  ُمـ ُهِ

 ُمٚمٞمقن؟ سمٛم٘مدار وشُم٤ٌمع ُمثالً  ديب إمم اًمٌْم٤مقم٦م شم٠ميت صمؿ سمٙمالُمٝمؿ، وي٘متٜمٕمقن اًم٤ٌمظمرة

 يمؿ؟ ىمٞمٛمتٝم٤م وأصؾ :اًمِمٞمخ
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 .ُماليلم صمامن صمٛمٜمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ُماليلم صمامن :اًمِمٞمخ

 .سمٛمٚمٞمقن وشُم٤ٌمع ٟمٕمؿ، أي :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ وسم٤مقمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م، صمٛمـ ُماليلم صمامن اًمت٠مُملم ذيم٦م ُمـ ىمٌض ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 .. شم٤ٌمع اًمٓمري٘م٦م هبذه ُماليلم، شمًٕم٦م اًمٌْم٤مقم٦م ص٤مطم٥م أظمذ أصٌح ُماليلم شمًع سمٛمٚمٞمقن،

 سمٓمرق؟ اعمنوىم٦م اًمٌْم٤مقم٦م هذه يِمؽمي أن اعمًٚمؿ ًمٚمت٤مضمر جيقز هؾ: يٕمٜمل

 .يمقاىمع اًم٘مّم٦م أومٝمؿ ُأريد أن٤م ًمٙمـ جيقز، ٓ أنف واوح اجلقاب ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شم٘مؾ ٓ يٕمٜمل أنف ٟمٕمرف اًمت٠مُملم وذيم٦م هذه، اًمْمخٛم٦م اًمٌْم٤مقم٦م يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اجلقاؾمٞمس قمٛمؾ قمـ ُمّمٚمحتٝم٤م ؾمٌٞمؾ ذم دىمتٝم٤م ومحّمٝم٤م،

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل؟ اًمٌْم٤مقم٦م هذه سم٠منف شم٘متٜمع يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 أن٘مؾ وأن٤م: ىم٤مل اًم١ًمال هذا ي٠ًمخٜمل هذا، ي٘مقل اًم٤ًمئؾ هذا واهلل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمثقاسم٧م

 .ـَمِٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم ضم٤مئز هذا هؾ ضم٤مء، يمام اًم١ًمال ًمؽ أن٘مؾ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (11:  78: 38/   355/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افرصقة ـػورة

 يمٗم٤مرة؟ هل٤م اًمرؿمقة هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ذٟم٥م؟ ًمٞمس أم ذٟم٥م اًمرؿمقة رأجؽ هق ُم٤م ًمٙمـ اًمٙمٗم٤مرة، هل٤م ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .ذٟم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يمٗم٤مرة ًمف ُم٤م اًمِٚمـل اًمذٟم٥م أم أهقن، يمٗم٤مرة ًمف اًمّٚمـل واًمذٟم٥م يمقيس، ذٟم٥م :اًمِمٞمخ

 شمرى؟ ومٞمام أهقن أُّيام أهقن

 أهقن؟ يمٗم٤مرة ًمف اًمّٚمـل اًمذٟم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .يمٗم٤مرة هل٤م ًمٞمس أطمًٜم٧م، :اًمِمٞمخ

 .اًمتقسم٦م إٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتقسم٦م إٓ :اًمِمٞمخ

  (17:  11: 35/   735/ واًمٜمقر اهلدى)

ؾ ٓ حؼ جلؾى جوئزة افرصقة هؾ  هبو؟ إٓ حُيَصَّ

 اًمرؿمقة إقمٓم٤مء إضم٤مزة اًمٗمت٤موى، سمٕمض ىمرأت سم٤مًمرؿمقة، يًٛمك ُم٤م ُمقوقع: ؾم١مال

 اًمرؿمقة إن: ي٘مقل أظمر واًمٌٕمض آظمر، إٟم٤ًمن طمؼ أظمذ أو ُمية شُمـَحِ٘مؼ ٓ إذا

م أهن٤م شُمَٕمِٚمؾ ومل ختّمص، ومل قم٤مم سمحٙمؿ أت٧م أصالً  ٕهن٤م طمرام:  يمذا طم٤مًم٦م ذم طمرا

 أصقب؟ اًمرأجلم وم٠ميُّ  ويمذا، يمذا يّمٌح مل إذا ُم٤ٌمطم٦م ومتّمٌح ويمذا:

 ضم٤مء اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ذم اًمرؿمقة يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ومٝمٛمٜم٤م إذا: اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م :اًمِمٞمخ

 .وسمٞم٤من ساطم٦م سمٙمؾ اجلقاب ٟم٠مظمذ اًمٜمٌقي، احلدي٨م هب٤م

 هذا اعمقوقع، واٟمتٝمك سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء هق اًمرؿمقة 

 .اًمنمقمل آصٓمالح
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 ُم٤م وىمٌؾ ُمث٤مًٓ  ٟميب يمٞمػ: يٕمٜمل ضمدًا، يمثػمة ُمِم٤ميمؾ شَمٜمَْحؾ هذا وقمغم 

 ي٘مع هذا سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إسمٓم٤مل ُمقوقع قمغم ُٟمَدىِمؼ ُٟمريد اعمث٤مل، ٟمًتحي

 ُم٤مٓ أطمدهؿ ومٞمٕمٓمل] إوىم٤مت سمٕمض ذم اخلٌز زمح٦م ذم يّمػم أطمٞم٤مٟم٤مً ..يمثػماً 

 ُم٤م يمٞمػ سم٠مطمد، ضي٧م ُم٤م أن٤م: ًمؽ ي٘مقل ،[اًمٓم٤مسمقر ذم] إول وي٠مظمذ[ ًمٚمٛم١ًمول

 شم٘مدُم٧م ٕنؽ قمنم، إطمدى رىمؿ دوره أن ص٤مر قمنمة رىمٛمف ًمذي ا سم٠مطمد؟ ضي٧م

 .اًمٖمػم قمغم شمٕمدي ومٞمف هذا إًمخ،.. واًمتًٕم٦م اًمٕمنمة اجلامقم٦م ه١مٓء يمؾ وشم٠مظّمر

 اًمٜمٔم٤مم ظم٤مًمٗم٧م ُم٤م أنؽ هق و أن٧م شمٕمرف ي٘مٞمٜم٤مً  اعمرور، ذـمل: ومروٜم٤م ًمق ًمٙمـ

 .حيدث ٟمٕمؿ ٓ؟ أم حيدث اًمٌمء هذا جي٤مزيؽ، يريد ًمٙمٜمف واًم٘م٤مٟمقن،

 أن٧م ديٜم٤مًرا فمٚمامً  قمٚمٞمؽ يٗمروٝم٤م يريد اًمتل اًمدٟم٤مٟمػم اخلٛم٦ًم سمدل أقمٓمٞمتف إذا هذا 

 وٓ سم٤مـمالً  أطم٘م٘م٧م ُم٤م ٕنؽ رؿمٞمتف: ُم٤م وأن٧م إصٖمر، سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم دومٕم٧م

 اًمتل دٟم٤مٟمػم اخلٛم٦ًم وهق سم٤مـمالً  طمٙمامً : أي فمٚماًم، قمٜمؽ أزًم٧م أن٧م سمؾ طم٘م٤ًم، أبٓمٚم٧م

 .قمٚمٞمؽ يٗمروٝم٤م يريد

 مخ٦ًم شمدومع أنؽ قمٚمٞمؽ يٗمرض واًمذي اًمٜمٔم٤مم ظم٤مًمٗم٧م أن٧م سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس

 هذا ٕن رؿمقة: هذا اًمٜمٔمر يٖمض أن أضمؾ ُمـ ديٜم٤مر شمٕمٓمٞمف شم٠ميت هذا شمٕمرف دٟم٤مٟمػم

 قم٘مٚمٝمؿ و٤مق ممـ اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مع يمام يمثػماً، شمٜمٓمٕمٜم٤م إذا إٓ مهللا طمؼ، إسمٓم٤مل

 مل ًمق ىمقاٟملم، يمٞمػ ؾمٚمٓم٤من، ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م اًم٘مقاٟملم هذه: ًمؽ ي٘مقل وومٙمرهؿ،

 اوٓمراب ذم وشمّمػم سمٕمض، ذم سمٕمْمٝم٤م شُمـَحِٓمؿ اًمٜم٤مس ص٤مرت اًم٘مقاٟملم هذه شمٙمـ

 إقمٓم٤مء هق اًمرؿمقة يمٚمٝم٤م، اعمِم٤ميمؾ شمٜمتٝمل اًمٚمٖمقي اعمٕمٜمك هذا ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا ،..ؿمديد

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل يمٗمك وطمٞمٜمئذ سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل

  ي٘مع اًمٔمٚمؿ ٟمرى ويقُمٞم٤مً  ُمٔمٚمٛم٦م، قمكمّ  وىمٕم٧م أين طم٤مًم٦م ذم إصؾ أخٞمس :ؾم١مال

 ذ؟ هق ُم٤م ارشمٙم٤مب سمدون اًمٔمٚمؿ إزاًم٦م قمغم ٟمٕمٛمؾ أن ٕصؾا ُمش قمٚمٞمٜم٤م،

 إطم٘م٤مق أو سم٤مـمؾ إسمٓم٤مل اًمرؿمقة إن: ىمٚمٜم٤م هذا، ُمقوققمٜم٤م ذم اًمنم أجـ :اًمِمٞمخ

 اًمنم؟ أجـ طمؼ،

 .طم٘مف ًمٞمس دٟم٤مٟمػم، اخلٛم٦ًم سمدل ديٜم٤مًرا ي٠مظمذ أن طم٘مف ُمـ ًمٞمس ؿمٞمًئ٤م أظمذ :ُمداظمٚم٦م
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 مخ٦ًم؟ شمدومع طم٘مؽ ُمـ هق ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 يٙمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م ذم] اعم٠ًمخ٦م إذًا، اخلّمقُم٦م ذم يدظمؾ إُمر هذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمرضمؾ؟ وسملم سمٞمٜمل اعمِمٙمٚم٦م وَٟمُحؾ سمف ٟم٠ميت ُمثاًل، طم٦ًٌم ىم٤ميض[ هٜم٤مك

 اشمريمٜم٤م احل٦ًٌم، ىم٤ميض أجـ واىمٕمٞملم، أم ظمٞم٤مًمٞملم أؾمت٤مذ ي٤م ٟمٙمقن سمدٟم٤م ٟمحـ:اًمِمٞمخ

 ًممظمريـ؟ ٟمًٛمع صمؿ اًمديمتقر ُمع ٟمت٤ٌمطم٨م

 .يمثػمة أُمقر ذم يقُمٞم٤مً  اًمقاىمع هذا ذم ٟم٘مع أنٜم٤م ُمِمٙمٚمتٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 احلؼ إسمٓم٤مل ومٞمف وإُم٤م ٟمٗمًؽ، قمـ اًمٔمٚمؿ رومع ومٞمٝم٤م إُم٤م اًمٙمثػمة إُمقر :اًمِمٞمخ

ت أنؽ ومروٜم٤م ومٚمق مت٤مُم٤ًم، يٜمٕمٙمس وإُم٤م ىمٚمٜم٤م، ويمام ًمٖمػمك  يقم يمؾ سم٤مـمالً  أبٓمٚم٧م ِسْ

 طم٘م٤ًم، أبٓمٚم٧م أو سم٤مـمالً  طم٘م٘م٧م ًمٞمس سم٤مـماًل، أبٓمٚم٧م إذا هذا؟ ومٞمف ُم٤مذا ُمرات، قمنم

ر وم٘مْمٞم٦م  هق هؾ اًمٌمء، هذا طم٘مٞم٘م٦م إمم يٜمٔمر وإٟمام شمٙمرره، إمم ُيٜمَْٔمر ٓ اًمٌمء شَمَٙمرُّ

 ضم٤مئز ُمرة وقم٤مذ ضم٤مئز ُمرة صم٤مين ضم٤مئز ُمرة وم٠مول ضم٤مئزاً  يم٤من وم٢من ضم٤مئز؟ همػم أم ضم٤مئز

 .ضم٤مئز ومٖمػم ضم٤مئز همػم يم٤من وإن وهٙمذا،

 هذا همػم ذم قمٜمٝم٤م حيٙمك هذه أظمل احل٦ًٌم وىمْمٞم٦م هذه، إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م هٜم٤م أن 

 .ضم٤مٟم٤ٌمً  سم٤مًمنمع اًمٕمٛمؾ ووع اًمذي اعمجتٛمع

 .إًمٞمف ٟمّمٌقا  ُم٤م ٟمتخٞمؾ أن ظمٓم٠م ًمٞمس: ؾم١مال

 .ٟمٜمِمده اًمذي هلذا ٟمٕمٛمؾ أن جي٥م: ُمٕمؽ وىمٚمٜم٤م ىمٚم٧م يمام وجي٥م صحٞمح، :اًمِمٞمخ

 اًمٔمالُم٤مت، هذه ذم اجلزئٞم٤مت هبذه ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا ذًمؽ، ُمـ ٟمتٛمٙمـ مل إذا ًمٙمـ 

 .شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ٟمح٤مول

 .اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ؿمٞمًئ٤م أدومع أن قمغم اًمٔمٚمؿ أتحٛمؾ أن٤م واهلل :ُمداظمٚم٦م

م اًمرؿمقة أن ُم١ميدي ُمـ أن٤م يمقين  ومٞمٝم٤م إذا يٕمٜمل اًمقاىمٕم٦م، قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض طمرا

 إؾمٚمقب هبذا همػمي، قمغم أو قمكمّ  ي٘مع طمؼ إطم٘م٤مق أو ًممظمريـ فمٚمؿ قمدم أو فمٚمؿ

م أنف ًمٚمرأي ُم١ميد أفمؾ  .طمرا
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 ُمٔمٚمقُم٤ًم؟ شمٔمؾ أنؽ شُم١َمِيد يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 أب٘مك اجلزئٞم٤مت أُم٤م أظمر، سم٤مًمٓمريؼ اجلؼمي٦م اعمِمٙمٚم٦م طمؾ قمغم أقمٛمؾ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .وأتحٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ص٤مسمًرا 

 دقمقى، شم٘مٞمؿ أن اؾمتٓمٕم٧م إذا دقمقى شم٘مٞمؿ ُم٤م سملم قمٜمدك، ُم٤م آظمر ـمريؼ :اًمِمٞمخ

 حتّمؾ وسمٕمديـ وقمدواٟم٤ًم، فمٚمامً  اإلٟم٤ًمن هذا ؾمٞم٠مظمذه مم٤م أيمثر رء يمؾ ىمٌؾ ظمنت

 .إًمخ ٓ، أم مت٤مم طم٘مؽ

 إذا قمٚمٞمؽ وُم٤م شم٘متٜمع، مل أنؽ أن زم يٌدو أن٤م ذًمؽ ُمع اًمقاىمع، ٟمٕم٤مًم٩م ٟمريد ٟمحـ

 .وأن٧م أن٤م أتٗم٤مهؿ يمٞمػ سمٞمٜم٦م قمغم أيمقن أن أريد ًمٙمـ اىمتٜمٕم٧م، ُم٤م

 أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء هل اًمرؿمقة: ي٘مقًمقا  سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ: ٟم٘مقل ٟمحـ 

 .ؿم٠منؽ ًمؽ رأجؽ، قمغم شمٌ٘مك اًمتٕمريػ هبذا اىمتٜمٕم٧م ُم٤م أن٧م وم٢مذا سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق

 .اًمرأي ذًمؽ قمـ شمؽماضمع أن يٚمزُمؽ ومٝمذا اًمرأي، هبذا اىمتٜمٕم٧م إذا أُم٤م 

 اًمنمقمل سم٤مًمتٕمريػ أت٧م اًمتل اًمٜمّمقص أن إمم ُمًتٜمد صحٞمح أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٚمٖمقي وًمٞمس

 ش.واعمرشمٌم اًمرار اهلل ًمٕمـ» اًمٚمٖمقي؟ اًمتٕمريػ أجـ :اًمِمٞمخ

 .سمٞمٜمٝمام واًمرائش :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اًمّمدد، هبذا ًمًٜم٤م اعمٝمؿ احلدي٨م، ذم صح٧م ُم٤م زي٤مدة سمٞمٜمٝمام واًمرائش  :اًمِمٞمخ

 اًمرار؟ هق ُمـ اًمرار، اهلل ًمٕمـ: ُمٕمٜمك

 .اح٤مل يٕمٓمل اًمذي هق اًمرار :ُمداظمٚم٦م

  ؾم١مآً، ؾم٠مختف قمّم٤مم ًمٚمديمتقر اعمٖمرب سمٕمد ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ح٤مذا؟ اح٤مل يٕمٓمل :اًمِمٞمخ

 ؾم١مآً  أؾم٠مخؽ ؾمٞمْمٓمرين ٕنف ،ىم٤مس اجلقاب هذا ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ًمف ىمٚم٧م: أضم٤مسمٜمل

 هذا ُمٕمٜمك صم٤مٟمًٞم٤م ؾم١مآً  ي٠ًمل أنف ًمٚم٤ًمئؾ حمقضم٤مً  قمٚمٞمف اجلقاب يٙمقن ؾم١مال ويمؾ صم٤مٟمًٞم٤م،

 احلدي٨م؟ ذم اعمذيمقر اًمرائش هق ُمـ: أن ًمؽ أىمقل وم٠من٤م ٟم٤مىمص، يمجقاب اًم١ًمال
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 .ؿمخص أّي  هق :ُمداظمٚم٦م

 شم٘مقل اًمٚمٖم٦م ؿمخص، أي: زم ىمٚم٧م أن٧م يمذا، شم٘مقل اًمٚمٖم٦م ًمؽ أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ؿمخص أي ًمٞمس

 أن واضمٌف ُمـ عم١ًمول رء أدومع أو ُم٤مًٓ  أدومع إٟم٤ًمن أن٤م: ُمثالً  ُمثكم، :ُمداظمٚم٦م

 طم٤مومظ ًم٧ًم أن٤م اعمٕمٜمك، ٟمٗمس ذم يّم٥م.. يٕمٛمٚمف أن واضمٌف ُمـ أصالً  هق قمٛمالً  يٕمٛمؾ

 ظمدُم٦م زم ي١مدي سم٠من عم١ًمول رء أدومع أين ومٝمٛمتف، ُم٤م هذا ًمٙمـ يمذا، أو شمٕمريًٗم٤م أو ٟمًّم٤م

 .يقىمٕمٝم٤م أن واضمٌف ُمـ قمكمَّ  قم٘مقسم٦م أداء قمـ ًمٞمٛمتٜمع أو ي١مِدُّي٤م، يمل

 ُمـ دائرة ذم ُمقفمػ اعمقفمػ هذا ًمٙمـ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ُمٕمل يٚمت٘مل هذا :اًمِمٞمخ

 اًمٞمقم: ًمؽ ي٘مقل هق قمٚمٞمف، ًمؽ وي١مذ ُمثالً  ضمقازك شمٕمٓمٞمف أن  واضمٌؽ اًمدوائر،

 هق ٕنف طمرام: هق ي٠ميمٚمٝم٤م اًمرؿمقة هذه رؿمقة، شمٕمٓمٞمف ضمؾ أ ُمـ سمٙمرة اًمٞمقم سمٙمرة

 يريد واًمذي إُمد، اًمٓمقيؾ ُمذهٌؽ قمغم أن٧م اًمقفمٞمٗم٦م، ُمـ يٙمقن أن وواضمٌف واضمٌف

 هذه ٕن ح٤مذا؟ ديٜم٤مًرا، شمٕمٓمٞمف وٓ ودمل وشمروح سمتٗمْمؾ اًمًالم قمٚمٞمف أجقب صؼم

 .رؿمقة

 قمٜمده، طمؼ ًمؽ أن٧م احلؼ، ًمتح٘مٞمؼ يٕمٓمك ُم٤مل هذه رؿمقة، ًمٞم٧ًم هذه أظمل ي٤م 

 .اجلقازات قمغم ًمؽ ي١مذ أن وهق

 أنٙمؿ وُمث٘مٗملم وديم٤مشمرة ُمٜمٙمؿ أتٕمج٥م يٛملم، أطمٚمػ وىَمٚمَّام يٛملم وهذه واهلل،

 قمغم اعمقفمػ هذا سمف يٚمٕم٥م وي٠ميت، يذه٥م يرى ُمٜمٙمؿ واطمد ًمق أظمل، ي٤م ظمٞم٤مًمٞملم،

 أنف شم٘مرروه اًمذي اخلٞم٤مل هذا يٗمٕمؾ ُمٜمٙمؿ اًمقاطمد يرى: أوًٓ  ديٜم٤مر، يٕمٓمٞمف ُم٤م أؾم٤مس

 .اًمنمع هق

 .اًمنمع ظمالف: صم٤مٟمٞم٤مً  ظمٞم٤مل،: أوًٓ  هذا

 ؿمٖمٚم٦م ُمٙم٤من، أّي  أو ُمٕم٤مُمٚم٦م أّي  ذم ُمٍم، قمغم شمروح ُمث٤مل أقمٓمٞمؽ :ُمداظمٚم٦م

 ُمرض قمٜمدك دظمٚم٧م إذا: يٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، شمٕمقدوا قمٜمدهؿ، ُمقضمقدة هذه اًمٌ٘مِمٞمش

ُمٞم٦م أو سم٘مِمٞمش أقمٓمٞمتٜمل ُم٤م إذا وأظمدُمؽ،  !اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م أظمدُمؽ  ٓ إيمرا



 558   اًمرؿمقة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 شمٌٓمؾ اًم٘م٤مقمدة، هل وُم٤م اًمْم٤مسمط ُم٤م سمٛمث٤مل وهذا سمٛمث٤مل ي٠ميت هذا أنف أُم٤م :اًمِمٞمخ

 سم٘مِمٞمش؟ شمٕمٓمل ٓ أؾم٤مس قمغم ُمٍم شمدظمؾ أن٧م

 قمٚمٞمٙمؿ،  ُمقؾمع اًمنمع أن ُمع قمجٞم٥م، ُمقوقع واهلل مج٤مقم٦م، ي٤م حتٙمقا  ُم٤مذا

 شمريد وم٠من٧م سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء هل اًمرؿمقة: ًمٙمؿ ي٘مقل اًمنمع

 .ىم٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٞمقم يًٛمقه٤م اًمتل اًمت٠مؿمػمات وأظمذت ُمٍم، إمم هٜم٤م ُمـ شم٤ًمومر

 شمرضمع ضمٞمد، اًمٌ٘مِمٞمش، ؾمّٛمٞمتف اًمذي ـمري٘مؽ ذم وىمػ هٜم٤مك وصٚم٧م ح٤م 

 ذم هذا يٙمقن ري٧م وي٤م هذا، شمٗمٕمؾ ُم٤م واهلل، ٓ ُمٍمي؟ ضمٜمٞمف شمدومع ُم٤م طمتك أدراضمؽ

 رضمٕم٧م إًذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: وأىمقل ُمٕمؽ، أن٤م ٕيمقن اًمدومع: هذا طمرام اًمنمع

 .أدراضمؽ

ع أُمراً  شمْمٞم٘مقا  ح٤مذا أنتؿ ًمٙمـ   اعمًجد دظمؾ اًمذي اًمٌدوي ذاك ُمثؾ ومٞمف، اهلل وؾمَّ

 ُم٤م إدب ىمٚمٞمؾ ي٤م.. يريدون قمٚمٞمف هجٛمقا  اًمّمح٤مسم٦م وسم٤مل، اعمًجد هبذا صمقسمف ويمِمػ

﴾ قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإِٟمََّؽ : ﴿اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمذا، هذا اهلل، سمٞم٧م هذا شمًتحل

: ًمف ىم٤مل طم٤مضمتف ىم٣م ُم٤م سمٕمدش شمزرُمقه ٓ دقمقهش »شمزرُمقه ٓ دقمقه،: »ىم٤مل[ 5:اًم٘مٚمؿ]

ـَ  مل اعم٤ًمضمد هذه إن» ٌْ   شُم
ٍ
ء ش اهلل وذيمر ًمٚمّمالة سمٜمٞم٧م إٟمام واًمٖم٤مئط، اًمٌقل ُمـ ًمٌَِمْ

٠م واًمرضمؾ  ارمحٜمل مهللا: ىم٤مل صغم ُم٤م سمٕمد اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع وصغم شمقوَّ

 .أطمداً  ُمٕمٜم٤م شمنمك وٓ وحمٛمداً 

رت ًم٘مد: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ُم٤مذا رشمؿ مج٤مقم٦م ي٤مش اهلل رمح٦م ُمـ واؾمٕم٤مً  طَمجَّ  طَمجَّ

 .اهلل رمح٦م ُمـ واؾمًٕم٤م

ع اهلل   سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء اًمرؿمقة ضمٕمؾ ح٤م قمٚمٞمٙمؿ وؾمَّ

 اعمث٤مل هذا سمٛمث٤مل، ودمؼم، ُمث٤مًٓ  زم سمٞميب واًمديمتقر ُمث٤مًٓ  زم سمتيب شم٠ميت وم٠من٧م

 سمرؿمقه، إٓ ًمف ُمِمك ُم٤م ُمٕم٤مُمٚمتف، ًمف يٛمٌم اًمذي وفمٞمٗمتف هذاك اعمث٤مل، ذاك... هق

  أدراضمؽ؟ شمرضمع سمٌ٘مِمٞمش، إٓ يدظمٚمف ُم٤م ُمٍم يدظمٚمف وفمٞمٗمتف وهذا



 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرؿمقة 

 هذا إمم ٟمّمؾ ٟمحـ سمحٞم٨م اًمّمالح، وُمـ اًمت٘مقى ُمـ قمٜمدٟم٤م يٙمقن ري٧م ي٤م

ـْ ﴿ ٓ: وٟم٘مقل سم٤محلرام، آطمتٙم٤مك َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ًِ  [.3، 5:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 شمِمديد، ي٤م شمِمٚمٞمط ي٤م ٟم٘مٞمض، ـمرذم قمغم مج٤مقم٦م ي٤م اًمٜم٤مس اًمٞمقم! اهلل ؾمٌح٤من

 .اًمٜم٤مس قمغم شمٕمًػم شمِمديد اًمنمع، قمـ ظمروج ُمٕمٜم٤مه٤م قمٜمدٟم٤م شمِمٚمٞمط

 ي٤م أن٤م سم٤مًمتٚمٗمقن، وشم٤مرةً  ُم٤ٌمذة شم٤مرةً  اًمقاطمد اًمِمٝمر ذم شم٠متٞمٜم٤م إؾمئٚم٦م قمنمات 

 ُم٤م اًمٚمّمقص، قمٚمٞمف يتًٚمط أن أظم٤مف اًمٌٞم٧م ذم طمٓمٞمتف أن٤م إذا ُم٤مل، ؿمقي٦م قمٜمدي أؾمت٤مذ

 ُم٤مذا ـمٞم٥م، أومٕمؾ،، ُم٤مذا: ي٘مقل جيقز، ٓ ٓ،: ًمف أىمقل اًمٌٜمقك؟ ذم أوٕمف أن جيقز

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف شمٗمٕمؾ َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ذم شمقوع آي٦م[ 5:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ ﴿ اعمج٤مًمس صدور َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ * ﴿5:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  ومٞمٝم٤م يٗمٙمر ُم٤م اًمٜم٤مس، صدور ُمـ ُمٜمًقظم٦م أي٦م هذه[ 3:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 إٟمام ُم٤مًمف، ًمف حيٗمظ رسمٜم٤م ُم٤مًمف ذم اهلل اشم٘مك إذا أنف ظم٤مـمره ذم وٓ سم٤مًمف ذم خيٓمر ُم٤م إـمالىم٤ًم،

 وهذا وحيٚمس، يٗمٚمس ممٙمـ اًمٌٜمؽ أن سم٤مًمف ذم حيط ُم٤م اح٤مل، ًمف حيٗمظ اًمذي هق اًمٌٜمؽ

راً  وىمع راً  ُمرا  .وشمٙمرا

 اًمرؿمقة سمًٞمٓم٦م، ُم٠ًمخ٦م سمٞمٜمام اًمرسم٤م، شمٓمٕمؿ اًمرسم٤م شم٠ميمؾ أن ضورة هٜم٤م، ضورة ومٞمف

 .اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء

  (11:  31: 57/   755/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادحّرمي افرصقة ضوبط

 ُمثالً  أنف أؾم٤مس قمغم ضمٞمد، سمِمٙمؾ إي٤مه٤م ًمٜم٤م شُمَقِوح ًمق ًمٚمرؿمقة، سم٤مًمٜم٦ًٌم  :ُمداظمٚم٦م

 أم إصمؿ هذا يٕمدُّ  هؾ دٟم٤مٟمػم، يمؿ أقمٓم٤مه٤م إُم٤مٟم٦م قمٚمٞمف ضم٤مءت قمامرة ذم سمٞمٕمٛمؾ إٟم٤ًمن

 ٓ؟



 531   اًمرؿمقة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ضمزئٞم٤مت ٟمٕمرف أن ُمـ ذًمؽ ُيَٛمّٙمٜمٜم٤م ومرسمام اًمرؿمقة، شمٕمريػ قمرومٜم٤م إذا :اًمِمٞمخ

ِٝمؾ إىمؾ قمغم أو سم٤مًمرؿمقة، اعمتٕمٚم٘م٦م احلقادث ًَ  اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ًمٜم٤م ُي

 .سمخّمقصف

 اح٤مل هذا يٙمـ مل وم٢مذا طمؼ، إسمٓم٤مل أو سم٤مـمؾ ٓؾمتح٘م٤مق ُم٤مل: دومع هل: اًمرؿمقة

ٌَْٓمؾ ُيدومع اًمذي  .رؿمقةً  ومٚمٞمس سم٤مـمؾ، سمف ُيـحؼ أو طمؼ سمف ُي

 هذا ذم اًمٞمقم ًمٚمٜم٤مس شَمْٕمِرض اًمتل إؾمئٚم٦م ُمـ يمثػماً  ٟمتٗمٝمؿ أن ُيٛمٙمـ وطمٞمٜمئذٍ 

ٌَْتغم ُمثالً  طمٞمٜمام اًمزُم٤من،  وىمد هب٤م حيتٗمظ ومٝمق قمٜمده، اعمٕم٤مُمٚم٦م سمريم٧م سمٛمقفمػ أطمدهؿ ُي

 ُم٤م ُٕمرٍ  هق وًمٙمـ اًمدوائر، وسملم اًمٜم٤مس سملم قم٤مدة اعمٕم٤مُمٚم٦م شمتٓمٚمٌٝم٤م ُم٤م هن٤مي٦م أظمذت

 وأظمػماً  ُيامـمٚمف، اعمٕم٤مُمٚم٦م ص٤مطم٥م رضمع ُم٤م ومٙمٚمام رؿمقة، يريد ًمديف سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م اطمتٗمظ

 اعمقفمػ هلذا دومٕمف اًمذي اح٤مل ومٝمذا اعمٕم٤مُمٚم٦م، ومٜم٤موًمف وم٠مـمٕمٛمف ـُمْٕماًم، يريد أنف ًمف شمٌلم

 رؿمقة؟ هق هؾ

ٌِؼ  .سم٤مـمؾ إلطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُيٕمٓمك ُم٤ملٍ  يمؾ اًمرؿمقة اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘م٤مقمدة ومٚمٜمَُٓم

 اعمٝمْمقم، طَمّ٘مف إمم ًمٚمقصقل ُدوِمع اح٤مل هذا سمؾ أبدًا، اًمنمط هذا ئمٝمر ٓ هٜم٤م

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم

 هل ؾم١ماًمؽ، ذم قمروتٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه  هؾ أن٧م، ؾم١ماًمؽ صقرة إمم ٟم٠ميت

 .اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء إمم حيت٤مج أُمر أن آظمر، ىمٌٞمؾ ُمـ أو اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ

 هق اًمٜمٔم٤مم هذا أن واعمٗمروض ًمألبٜمٞم٦م، ٟمٔم٤مُم٤مً  ووٕم٧م -ؿمؽ سمال- إُم٤مٟم٦م

 هذا يٚمتزم أن اًمِمٕم٥م، أومراد ُمـ ومرد يمؾ قمغم ومٞمج٥م: ذًمؽ وقمغم! اًمِمٕم٥م ًمّم٤مًمح

 ذم ًمف ظم٤مص٤مً  رأج٤مً  ُيٜمَّٗمذ أن سم٤مًمف ذم قمٚمؿ وم٢مذا اًمٌٜمٞم٤من، ذًمؽ ذم قمٚمٞمف وُمِرض اًمذي اًمٜمٔم٤مم

 إُم٤مٟم٦م عمقفمػ ُم٤مًٓ  ومٞمٕمٓمل سمٚمده، ًمٜمٔم٤مم خم٤مًمػ ذًمؽ ذم أنف يٕمٚمؿ وهق سمٜمٞم٤مٟمف،

 يٖمض ومٚمٙمل آظمره، إمم.. اعمرقمٞم٦م اًم٘مقاٟملم وشمٜمٗمٞمذ إبٜمٞم٦م، قمغم سم٤مإلذاف واعمٙمٚمػ

 .رؿمقة ُيْٕمَتؼم هٜم٤م هذا ُم٤مًٓ، يٕمٓمٞمف قمٜمف اًمٜمٔمر



 537 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرؿمقة 

 شمٜمٗمٞمذ وسملم سمٞمٜمف حيقل أن يريد هق يٕمٜمل إول يمٛمثؾ ُمثٚمف يم٤من إذا ُم٤م وسمٕمٙمس

ٟمٌف، ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم اعمخٓمط ٟمٗمس  أن ُيريد ًمٙمـ إُم٤مٟم٦م، سمف اقمؽموم٧م واًمذي ضمقا

 يٙمقن اح٤مل هذا سم٤مح٤مل، قمٜمف يٍمومف طمتك ُمرة، وصم٤مًم٨م ُمرة وصم٤مين ُمرة يٕمجزه،

 ًمٚمٕم٤مـمل، سم٤مًمٜم٦ًٌم رؿمقة يٙمقن وٓ ًمٚم٘م٤مسمض، سم٤مًمٜم٦ًٌم رؿمقة يٙمقن اًم٤ًمسم٘م٦م، يم٤مًمّمقرة

 واوح؟

 ٟمٙمقن أن صم٤مٟمٞم٤مً  جي٥م صمؿ أوًٓ، ٟمٕمرومٝم٤م أن جي٥م اًمتل هل اًم٘م٤مقمدة هذه: وم٢مذاً 

 أن يٙمٗمل ٓ ُمٕم٘مقل، ُمش اًمٜمٔم٤مم هذا ُمثالً  ومٜم٘مقل اهلقى، اشم٤ٌمع قمـ ضمداً  ُُمـَتَجِرديـ

 ُمٝمام قم٘مٚمف ُيـَحِٙمؿ أنف صم٤مٟمٞم٤ًم، واهلقى اًمٕمالىم٦م وص٤مطم٥م أوًٓ، اًمٜم٤مس أومراد ُمـ اًمٗمرد

 قم٤مروملم أؿمخ٤مص ُمـ اعمٗمروض ُوِوَع، اًمذي اًمٜمٔم٤مم قمغم سمف هق ُمٕمتداً  يم٤من

 وإٓ اًمِمٕم٥م، ُمّمٚمح٦م سمذًمؽ ىمّمدوا أهنؿ ُمٗمروض وصم٤مٟمٞم٤مً  ضمٝم٦م، ُمـ ُمتخّمّملم

 وم٤مي٧م رء اًمزىم٤مق شمرى اًم٘مديٛم٦م، إبٜمٞم٦م ذم ٟمِم٤مهده اًمٌٜم٤مء، ـمري٘م٦م ذم ومقى ؾمتّمػم

 .وهٙمذا.. ـم٤مًمع رء

  (11: 55: 51/   577/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وضوبطفو افرصقة

 . اًمرؿمقة قمـ ؾم١مال ذم :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 . اًمرؿمقة قمـ ؾم١مال قمٜمدي :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ اًمرؿمقة، :اًمِمٞمخ

 يدومع ُم٤م سم٠مهن٤م يٜمحٍم اًمرؿمقة شمٕمريػ هؾ: إول اًمِِمؼ ؿم٘ملم، ذي :ُمداظمٚم٦م

  وم٘مط؟ طمؼ وإسمٓم٤مل سم٤مـمؾ إلطم٘م٤مق

  اًمرؿمقة؟ دومع أو اًمرؿمقة أظمذ ُي٤ٌمح ُمتك: اًمث٤مين واًمِِمؼ



 535   اًمرؿمقة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دومع: وهق ذيمرشمف اًمذي إٓ ُمٕمٜمًك  ًمف ومٚمٞمس إول، اعمٕمٜمك إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م :اًمِمٞمخ

 .سم٤مـمؾ إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل

 اًمذي اعمٕمٜمك هق ًمٚمرؿمقة اعمٕمٜمك يم٤من وم٢مذا أظمذه٤م؟ جيقز ُمتك أو اًمرؿمقة دومع جيقز ُمتك أُم٤م 

ُمر ومٞمختٚمػ اعمٕمٜمك، هذا همػم يم٤من إذا أُم٤م أظمذاً، وٓ دومٕم٤مً  ٓ جيقز ومال آٟمٗم٤مً، ذيمرٟم٤مه ٦ٌم ٕا  سم٤مًمًٜم

ظمذ أُم٤م ُمْمٓمراً، يم٤من إذا: ًمٚمداومع ٦ًٌم ُمْمٓمراً، يٙمقن أن ُيتََّمّقر ومال ٔا ٤مًمٜم  جيقز ٓ ًممظمذ وم

٦ًٌم أُم٤م اًمقضمقه، ُمـ وضمف سم٠مي  ومال، وإٓ ضم٤مز ُوضِمَدت إن اًميورة، ذًمؽ ذم ومٞمٜمٔمر ًمٚمداومع سم٤مًمٜم

٦ٌم جيقز ومٝمذا سم٤مـمؾ، إسمٓم٤مل أو طمؼ إلطم٘م٤مق يدومع اح٤مل شمٙمقن طم٤مًم٦م ذم أُم٤م  جيقز وٓ ًمٚمداومع سم٤مًمًٜم

٦ٌم   واوح؟ ًممظمذ، سم٤مًمًٜم

  إذًا؟ سمرؿمقة ًمٞمس اًمٜمقع، هذا يًٛمك ُم٤مذا ًمٙمـ واوح، :ُمداظمٚم٦م

  أي؟ :اًمِمٞمخ

 يٙمقن ُمثاًل، اًمًالـملم أصح٤مب يٗمٕمؾ ُم٤م ُمثؾ هق اًمذي إظمػم اًمٜمقع :ُمداظمٚم٦م

  إذًا؟ يًٛمك ُم٤مذا هذا ؿمٞمئ٤ًم، يدومع طمتك قمٜمف ومٞمٛمٜمٕمقٟمف إُم٦م ُمـ ًمٗمرد طمؼ

ّٛمك، اًمذي ُم٤م أُم٤م جيقز، ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هذا :اًمِمٞمخ ًَ ؿ أن ومُٞمٛمٙمـ ُي ًَّ  سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ُيَ٘م

 . طمؼ سمدون ُم٤مًٓ  أظمذ ٕنف ًمٚمرؿمقة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘م٤مسمض

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م رؿمقة، هق إذاً  ًمٚم٘م٤مسمض وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم سمحؼ، ومدومٕمف دومٕمف اًمذي أُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اجلقاب هق هذا اًم٘م٤مسمض، سملم وُم٤م اًمداومع سملم ُم٤م اظمتٚمٗم٧م اًمٕمٚم٦م ٕن ومال: ًمٚمداومع

 أي قمٜمد احل٤مصؾ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أطمٞم٤مٟم٤مً : يٕمٜمل اًمدومع وقاسمط ُم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

  اًمْم٤مسمط؟ هق ومام هلؿ، شمِمجٞمع ذًمؽ ذم مم٤م ُم٤ٌمذة، يدومع قم٘م٦ٌم

 سم٤مًمٓمريؼ طم٘مف إمم ًمٞمّمؾ جيتٝمد: أن قمٚمٞمف سمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ٕي جيقز ٓ هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 ٓ ًمٙمل جيتٝمد: أن ومٞمج٥م ُمنموع، همػم أُمراً  يتٕم٤مـمك أن قمغم همػمه ومٞمف ي٤ًمقمد ٓ اًمذي اعمنموع

 . جيقز ٓ وـمٗمرة ومٛم٤ٌمذة آٟمٗم٤م، ذيمرٟم٤مه اًمذي اعمحٔمقر ذم ي٘مع اعمًٚمؿ جيٕمؾ

  (11:  75: 17/ 337/ واًمٜمقر اهلدى)
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 مغتصى حؼ إلخراج افرصقة حؽؿ

 احلؼ؟ يٕمٓمك ٓ أو ُمٖمتّم٥م طمؼ إلظمراج اًمرؿمقة دمقز هؾ: اًم١ًمال

 أنف أقمت٘مد ٕنٜمل اًم١ًمال، شُمـَحّدد أن ومٞمج٥م صقر، هل٤م ُم٠ًمخ٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞمخ

 صقرة؟ يمالُمؽ، ذم ُمثالً  اعمٖمتّم٥م اح٤مل هق ُم٤م إطمٞم٤من، أيمثر ذم جيقز ٓ

 إذا إٓ اعمقفمػ، يٕمٓمٞمف ومام دائرة ذم طمؼ قمٜمده رضمؾ اًمّمقرة: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ومٚمقؾًم٤م؟ ُأقمٓمٞمف

 اًمدوًم٦م؟ ذم ُم٤مل ًمف اعمقفمػ هذا: يٕمٜمل اعم٠ًمخ٦م، زم ووح٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اًمدوًم٦م ذم دائرة ذم طمؼ قمٜمدي أن٤م ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤مذا؟ أم ُم٤مل ًمؽ :اًمِمٞمخ

 ُم٤م إذا خيرضمٝم٤م، طمتك رؿمقة شمٕمٓمٞمف إٓ اًمٌْم٤مقم٦م شمٓمٚمع ُم٤م اجلامرك ذم :ُمداظمٚم٦م

 .ؾمتتير شمت٠مظمر يمٚمام: يٕمٜمل شميك، هذه ويٛمٙمـ اًمٌْم٤مقم٦م، ؾمتت٠مظمر رؿمقة أقمٓمٞمتف

 خترج ٓ اًمٌْم٤مقم٦م أن اعمث٤مل هذا ُمـ اعم٘مّمقد يم٤من إذا ـمٞم٥م، ُمث٤مل؟ هذا :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومٝمذا اعمقفمػ، جلٞم٥م شمدظمؾ سمرؿمقة إٓ اجلامرك ُمـ

 جيقز ومال اًمدوًم٦م، ومروتٝم٤م اًمتل اًميي٦ٌم سمدومع إٓ خترج ٓ اعم٘مّمقد يم٤من إن أُم٤م 

 اًمّمقرشم٤من؟ واوح اًميي٦ٌم، ُمـ ًمٚمخالص اًمرؿمقة إقمٓم٤مء

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

تٓمٞمع ٓ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ ن ٟمحـ ًٟم ٦ًٌم وسمخ٤مص٦م ٔا  هذا ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اًم٘مقاٟملم هلذه سم٤مًمٜم

ًتٓمٞمع ٓ اًمزُم٤من،  رأجف طم٥ًم ُمٜم٤م واطمد ويمؾ واطمدة، دومٕم٦م اًمقوٕمٞم٦م اًم٘مقاٟملم ٟمُٓمِقر أن ٟمحـ ٟم

 يٕمؽمف أن إٓ وم٘مٞمف ًمٕم٤مملٍ  يٛمٙمـ ٓ اًم٘مقاٟملم هذه ُمـ ىمًامً  ٕن أبداً: يٛمٙمـ ٓ هذا واضمتٝم٤مده،

 أن يٜمٌٖمل ٓ ضائ٥م هٜم٤مك أن يٕمؽمف أن سمد ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم ُمٜمٝم٤م، ىمًامً  ًمألُم٦م، سمّمالطمٝم٤م

 .ٓ اعمٙمٚمٗملم؟ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس؟ قم٤مُم٦م هذه، ُمـ هذه ُيَٛمٞمّز أن يًتٓمٞمع اًمذي ُمـ وًمٙمـ شمنمع،
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 ُمٗمروض قم٤مم ٟمٔم٤مم هٜم٤مك يم٤من إذا شميب، اًمتل واًميائ٥م سم٤مجلامرك ُمثالً  يتٕمٚمؼ ومٞمام: إذاً 

٦م اًمٜم٤مس ه١مٓء قمغم ُيْٗمرض أن ُم٤م، سمٌْم٤مقم٦م يدظمٚمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس يمؾ قمغم  ىمٌَِؾ ُمـ قم٤مُم٦م ضٌي

ٜمتف اًمذي اًمٜمٔم٤مم خي٤مًمػ أن أضمؾ  ُمـ اعمقفمٗملم ٕطمد اعمًٚمؿ يدومع أن جيقز ٓ ومٝمٜم٤م اًمدوًم٦م،  شم

٦م، هذه ُمـ يرشم٤مح هق ًمٙمل اًمدوًم٦م: ُمر: اصمٜم٤من أُمران ُمٜمٝم٤م ؾمٞمؽمشم٥م هٜم٤م ٕن اًميٌي ول ٕا  ُم٤م: ٕا

 جيقز ومام قمدل، يٙمقن يٛمٙمـ فمٚمؿ، اًميي٦ٌم هذه أن أدراك ُم٤م أن٧م أظمل ي٤م أنف آٟمٗم٤مً، إًمٞمف أذت

 ٟم٘مؾ مل إن آرائٝمؿ طم٥ًم سم٤مًم٘مقاٟملم يتحٙمٛمقا  أن اعمًٚمٛملم، أومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ اًم٤ٌمب ٟمٗمتح أن

 .أهقائٝمؿ طم٥ًم

دشمف اعمقفمػ هلذا اًمرؿمقة سمدومٕمؽ أنؽ: اًمث٤مين اًمٌمء  اًمقفمٞمٗم٦م صمؿ وفمٞمٗمتف، خيقن أن قمغم قَمقَّ

 .إمج٤مقم٤مً   فمٚمؿ ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ شم٤مرة هذه

٤مً  ُيَ٘مِدم أن ُيريد رضمؾ: ُمثالً  ؾمٛمح٤مً، ؾمٝمالً  ُمثالً  ًمٙمؿ أضب أن٤م   ووضمد ُم٤م، أُمر ذم ـمٚم

ؿمخ٤مص، قمنمات أُم٤مُمف ظمريـ، قمغم ًمٞمَُ٘مِدُمف اعمقفمػ يرر ومٝمق ٕا  ُمـ ُمٗمروع رؿمقة هذه ٔا

 طمدي٨م ذم ي٘م٤مل يمام يٕمٜمل اإلؾمالم سمف ي٠مُمر اًمذي اًمؽمشمٞم٥م ٟمٔم٤مم هق شَمـَج٤مُوَزه وأن حمرُم٦م، أهن٤م

ول يمٜم٧م أنؽ شُمَّمّقر وم٠من٧مش ًمف ومٝمق ُم٤ٌمح إمم ؾمٌؼ ُمـ: »صحٞمح همػم وُمٌٜم٤مه صحٞمح ُمٕمٜم٤مه  ٕا

ول، هق ص٤مر اًمنمع ًمٜمٔم٤مم خم٤مًمٗم٦م ُمٚمتقي٦م وسمٓمري٘م٦م اًمٕم٤مذ ومج٤مء ـمٚمٌؽ، ًمتَُ٘مّدم  أجروٞمؽ ٕا

الم قمٚمٞمف واًمرؾمقل ٓ، ـمٌٕم٤مً، ذًمؽ؟  حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف حي٥م طمتك أطمديمؿ ي١مُمـ ٓ: »ي٘مقل اًًم

 ًمف، اًم٤ًمسم٘ملم ُمٕم٤مُمٚم٦م قمغم ُمٕم٤مُمٚمتف ي٘مدم ًمٙمل اعمقفمػ ًمذاك اًمرؿمقة اعمًٚمؿ هذا وم٢مقمٓم٤مءش ًمٜمٗمًف

 أن ًمٚمٛمرشمٌم جيقز ٓ أنف يمام ًمٚمٛمرشمٌم، ُيَ٘مّدُمٝم٤م أن ًمٚمرار جيقز ٓ ؿمؽ، سمال حمرُم٦م رؿمقة هذه

 .ي٠مظمذه٤م

 أظمرى ُمٗمًدة ومٞمف مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس قمغم واح٤مر اًم٘م٤مئؿ، اًم٘م٤مٟمقن سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمرؿمقة سم٤مب ومٗمتح

 َوشمََٕم٤مَوٟمُقا : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف خم٤مًمٗم٦م ذم ٟم٘مع وهٜم٤م اًمرؿمقة، ىمٌض قمغم اعمقفمٗملم شمٕمقيد وهل

 أن يٛمٙمـ اًمٜمٔم٤مم هذا قمغم[ 5:اح٤مئدة﴾ ]َواًمُْٕمْدَوانِ  اإِلصمْؿِ  قَمغَم  شمََٕم٤مَوٟمُقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًمؼِْمِ  قَمغَم 

 .اًم٤ًمسمؼ ؾم١ماًمؽ ضمقاب شم٠مظمذ

  (11:  55:  55/ 575/واًمٜمقر اهلدى)
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 رصقة دون ؼهتُ  ٓ مصوفح فتقسر اضطراراً  افرصقة دؾع حؽؿ

 دون شم٘م٣م ٓ اًمتل اعمّم٤مًمح ًمتٞمًػم ُمْمٓمريـ اًمرؿمقة ٟمدومع هؾ :ُمداظمٚم٦م

 رؿمقة؟

 اًمرار يم٤من إذا وهل واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمرؿمقة، احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م دمقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ُمـ ًمزيد سمحؼ احل٤ميمؿ طمٙمؿ ُمثاًل  رؿمقة، سمٓمريؼ إٓ إًمٞمف يّمؾ أن يٛمٙمٜمف ٓ طمؼ ًمف

 هذا سم٠من وؿمٕمر احلؼ، ص٤مطم٥م زيد إمم احلؼ هذا إيّم٤مل ذم ُم٤مـمؾ صمؿ قمٛمر، قمغم اًمٜم٤مس

 اًمرؿمقة هذه ُمثؾ رؿمقة، إًمٞمف ىمدم إذا إٓ ومٕماًل  طم٘مف إمم يقصٚمف أن يٛمٙمٜمف ٓ احل٤ميمؿ

 قمٚمٞمف اًمقاضم٥م ُمـ ٕن ذًمؽ ىمٌْمٝم٤م: أن ًمٚمح٤ميمؿ جيقز ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم دمقز،

 ٕن وذًمؽ وضمؾ: قمز اهلل سمنمع حيٙمؿ يمقٟمف سمحٙمؿ ص٤مطمٌف إمم احلؼ يقصؾ أن ذقًم٤م

 وم٢مذا سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل دومع هق واًمنمقمل اًمٚمٖمقي ُمٕمٜمك ذم اًمرؿمقة

 جيقز ٓ هل٤م اًم٘م٤مسمض يم٤من وإن رؿمقة، ومٚمٞمس سم٤مـمؾ إسمٓم٤مل أو طمؼ إلطم٘م٤مق اًمدومع يم٤من

ًَمُٙمؿْ  شَم٠ْميُمُٚمقا  َوٓ: ﴿ىمقًمف ذم قمٜمف اهلل هنك ُم٤م سم٤مب ُمـ ٕنف ًمف: ٤ٌَمـمِؾِ  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َأُْمَقا ﴾ سم٤ِمًْم

 .[788:اًمٌ٘مرة]

 (11:55:55/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 إظطوء مؼوبؾ مرخص ؽر مؽون أودم افدوفي أمالك دم افبـوء

 فؾبؾديي ادول مـ مبؾغ

ص، همػم ُمٙم٤من ذم أو اًمدوًم٦م أُمالك ذم اًمٌٜم٤مء ؿمٖمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م  ـمٌٕم٤مً  ًمف دمل ُُمَرظمَّ

 ممٙمـ ُمًٛمقطم٦م، همػم ٟمحـ ٟمٕمتؼمه٤م ـمرق ومٞمف، شمٌٜمل ًمف شم٘مقًمف اًمٌٚمدي٦م ُمـ اًمٚمجٜم٦م اًمٌٚمدي٦م

 شمروح ممٙمـ اعمنموقم٦م، ؿمٖمٚم٦م ذم ُمٕمٞمٜم٦م، ؿمٖمٚم٦م أي شمٕمٛمؾ أو ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمٌٚمًٖم٤م شمٕمٓمل ُمثالً 

 ـمٌٕم٤ًم، شمرظمص شمروح ُمٗمقو٦م يم٠مرض ممٜمقع، دوًم٦م يم٠مُمالك وشُمَرظّمص اًمٌٚمدي٦م قمغم

 ضمٝم٦م يمؾ قمـ يٌٕمد ىمديؿ، اًمٌٜم٤مء يم٤من إذا وظم٤مص٦م ضمدًا، ىم٤مؾمٞم٦م ذوط قمٚمٞمؽ سمٞمحط

 إمم اًمٌٜم٤مء ىمٞمٛم٦م ٟمّمػ أو اًمٌٜم٤مء ُمثؾ رسمام سمتٙمٚمػ واًمرظمّم٦م آظمره، إمم ُمؽميـ ُمؽميـ
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 هل أدري ُم٤م أهنؿ اعمُتٌَّٕم٦م، اًمٓمري٘م٦م أن اًمٜم٤مس أيمثر ومٗمٞمف ديٜم٤مر، أخٗملم ديٜم٤مر أخػ آظمره

 يًٙمتقا  وظمالص اًمٚمجٜم٦م، هلذه ُمٕملم ُمٌٚمغ سم٠مقمٓمٞمف أدري ُم٤م رؿمقة، همػم أم رؿمقة

 يٕمٜمل؟ سمِمٙمؾ ُمٜمتنم إُمر هذا شمقوح، ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ احل٘مٞم٘م٦م

 أيمؾ قمغم اعمرشمٌم شمٕمقيد وومٞمٝم٤م ٟمّم٤ًم، حمرُم٦م وهل رؿمقة، هذه أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 هل ؿمؽ وسمال ووٕم٧م، اًمتل اًمٜمُُٔمؿ خم٤مًمٗم٦م وقمغم ضمٝم٦م، ُمـ سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال

 اًمٜمٔمر سمٖمض ؿمؽ، سمال اًمٜم٤مس قمغم ؿم٤مق أصٚمف ذم واًمٜمٔم٤مم اًمِمٕم٥م، ًمّم٤مًمح ووٕم٧م

 .اًمٓمٌ٘م٤مت سمٕمض ذم وإضمح٤مف فمٚمؿ ومٞمٝم٤م سمٞمٙمقن إنٔمٛم٦م سمٕمض إٟمف

 يمؿ شمّمقر ًمٚمٌٜم٤مء، ٟمٔم٤مم ومٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا اًمٌٚمدة، يمٝمذه سمٚمدة شمّمقر يمٛمٌدأ، ًمٙمـ 

 سمٞمٜمٝمؿ، ـم٤مطمٜم٦م ُمذاسمح ذًمؽ وراء ُمـ وؾمٞمؽمشم٥م اًمِمٕم٥م، أومراد سملم اعمِم٤ميمؾ ؾمتٙمقن

 رأؾمف يريم٥م واطمد ويمؾ آظمره، إمم هقن ُمـ سمٞمٓمٚمع ذاك هقن ُمـ سمٞمدظمؾ اًمِٚمـل هذا

 .يمٞمٗمف قمغم وسمٞمٌٜمل

 وأصٚمٝم٤م أؾم٤مؾمٝم٤م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٜمٔمر أن جي٥م واًم٘مقاٟملم اًمٜمُُٔمؿ هذه ومقوع وًمذًمؽ 

 .إُم٦م ًمّم٤مًمح هل

 شم٠مجٞمد واًم٘مقاٟملم اًمٜمُُٔمؿ هلذه اشم٤ٌمقمٜم٤م أنف: أنٗمًٜم٤م ذم ٟمًتحي أن يٜمٌٖمل: وطمٞمٜمئذٍ  

 .ص٤محلٜم٤م ُمـ هق اًمّٚمـل اًمٜمٔم٤مم هلذا ُمٜم٤م

 ذم أن٤م خي٤مًمػ، أن ومٚمف اًمٜمٔم٤مم، هذا ُيـخ٤مًمػ أن ٕطمدٟم٤م سمدا وم٢مذا: ذًمؽ وقمغم 

 هذا يٕم٤مىَم٥م أن اًمٜمٔم٤مم مت٤مم ُمـ يٙمقن أنف سمنمط إًمٞمف، ُمْمٓمراً  يٕمٜمل يم٤من إذا اقمت٘م٤مدي

 اجلقاب؟ واوح اإلرؿم٤مء، سمٓمريؼ ٓ ًمٙمـ ُم٤م، سمٕم٘مقسم٦م اعمخ٤مًمػ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ًمٚمٛمخ٤مًمػ قم٘مقسم٦م اًمٜمٔم٤مم ذم ُمقضمقد :ُمداظمٚم٦م

 مجٚم٦م ُمـ وأن٤م ٟمٕمٞمش، هٙمذا دُمِمؼ ذم يمٜم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  هذا، أقمرف أن٤م :اًمِمٞمخ

 ..ُمِم٤مقم٦م أرض ذم دُمِمؼ ذم سمٜمقا  اًمِٚمـل إؿمخ٤مص
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 .اًمدوًم٦م أرض :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمدوًم٦م أرض :ُمداظمٚم٦م

 ؾمقري يمالم اٟمتقا  سمت٘مقًمقا  أرض، ذم سمٜمٞم٧م هقن ًمٙمـ ُمِم٤مقم٦م، ٓ، :اًمِمٞمخ

 .آظمره إمم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ذقمٞم٦م سمرظمّم٦م

 اعمخ٤مًمػ شمٕم٤مىم٥م اًم٘مقاٟملم سمٕمض ذم أنف وهٜم٤مك، هٜم٤م اعمامرؾم٦م هبذه قمروم٧م ًمٙمـ 

 وهق ؿمديدة اًمٕم٘مقسم٦م شمٙمقن وىمد آظمره، إمم قم٘مقسم٦مً  أو ضمزاء أو ُمثالً  ضي٦ٌم سمٗمرض

 .إصؾ ُمـ اهلدم

 قم٘مقسم٦م ومرض اًمّٚمـل اًم٘مقاٟملم خم٤مًمٗم٦م ؾمٌٞمؾ يًٚمؽ أن اوٓمر إذا اإلٟم٤ًمن وم٢ٌمُمٙم٤من 

 أو اعمقفمٗملم، أطمد سم٢مرؿم٤مء وهق ُمٕم٤ًم، واًم٘م٤مٟمقن اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ٓ ٟمٗمًف، اًم٘م٤مٟمقن ُمـ

 .وقمٛمرو وسمٙمر زيد ظم٤مـمر أضمؾ ُمـ يمٚمف خمٓمط سمتٖمػم هٜم٤مك[ هٜم٤مك شمٌٜمك] ٕضمؾ

  (11:  57: 15/   735/ واًمٜمقر اهلدى)

 افذي افؽفربوء شؾؽ مؽون فتغقر افؽفربوء دقطػ مبؾغ دؾع

 افدوفي اظتؿدتف

 وشمير ُم٤م إٟم٤ًمن ومٞم٠ميت ُمثاًل، اعمخٞمؿ إمم اًمٙمٝمرسم٤مء ؾمٞم٤مرة اًمًٞم٤مرة سمتدظمؾ :ُمداظمٚم٦م

 أوٓد وشمٕمرف اعمِمٙمٚم٦م هذه قمٜمدي أن٤م واهلل: ًمٚم٤ًمئؼ شم٘مقل اًمٙمٝمرسم٤مء، ؾمٚمؽ ُمـ

 اًمًٚمؽ ي٘مٓمع ٓ ومٝمق  اًمّمٜمٕم٦م وم٤مهؿ رضمؾ اًم٤ًمئؼ يٕمٜمل ضم٤مهز أن٤م: ًمف سمٞم٘مقل ويمذا،

 ُمـ اًمًٚمؽ وىمص سمدىمٞم٘م٦م، اًمٌٞم٧م صٕمد ىمٌْمٝم٤م وم٢مذا اًمدٟم٤مٟمػم، اخلٛم٦ًم ي٠مظمذ أن ىمٌؾ

 ومٞمٝم٤م؟ اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م اًمّمقرة هذه ُمثؾ أقمرف ومام آظمر، سمٛمٙم٤من ورسمٓمف هٜم٤م

 ُم٤م: اجلقاب ٓ؟ وإٓ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م هذه اعمٕم٤مجل٦م: ؾم١مال ومٞمٝم٤م اًمّمقرة هذه ذم :اًمِمٞمخ

 .إجي٤مب أو ؾمٚم٥م ضمقاب يٙمقن أن٤م سمٞمٝمٛمٜمل
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 قمـ ويٌتٕمد اًم٘م٤مٟمقن، ؾمٌٞمؾ ومٞمًٚمؽ ىم٤مٟمقٟم٤ًم، ُمٕم٤مجل٦م هل٤م اًمّمقرة هذه يم٤من إن 

رت يمام ذًمؽ ذم صمؿ اًم٘م٤مٟمقن، وٛمـ ُمٕم٤مجل٦م هل٤م ًمٞمس يم٤من وإن اإلرؿم٤مء،  أن٧م، َصقَّ

ر اًمٜم٤مس ًمٌٕمض شمٕمريْم٤مً   .اًمير دومٕم٤مً  ومٞمجقز ُم٤م، دار أُم٤مم اعمٛمتد اًمًٚمؽ هبذا ًمٚمَتَيُّ

 اًمير؟ دومع ًمف جيقز :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (17:  17: 55/   735/ واًمٜمقر اهلدى) 



 االحتٗاه
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 ووجدكو افدوفي بؼوكقن جموكوً  يعوجلقن افعسؽريقن ـون إذا 

 ظسؽريغ أهنؿ ظذ ؾعوجلـوهؿ ظالًجو حيتوجقن ؾؼراء

 وم٘مراء ٟم٤مس ومٞمف جم٤مٟم٤ًم، قمٜمدي يٕم٤مجلقا  اًمٕمًٙمريلم اًمٕمٞم٤مدة، ذم يمٓمٌٞم٥م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٕم٤مجلٝمؿ شمٕم٤مجلٝمؿ، أهن٤م شمٙمٗمٞمٝمؿ ُم٤م راشمٌٝمؿ ُمقفمٗملم ُمثالً  ٟم٤مس أو احل٤مل، وم٘مراء يٕمٜمل،

 ؟.جيقز هذا هؾ اإلؾمالم، ذم... طمٙمؿ هذا جم٤مٟم٤ًم، قمًٙمريلم أهنؿ أؾم٤مس قمغم إـم٤ٌمء

 قمًٙمريلم؟ ًمٞمًقا  وهؿ :اًمِمٞمخ

 .ُمقفمٗملم قمًٙمريلم، ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 وإن ُم١ًموًمٞمتف، ومٕمغم سمذًمؽ ؾمٛمح يم٤من إن هذه، اًمدائرة قمـ اعم١ًمول ُمـ :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال يًٛمح مل

 .يًٛمح هقٓ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .يًٛمح ٓ هق :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمجقز ُم٤م يًٛمح ٓ :اًمِمٞمخ

  (11:  55: 77/ 735/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾػؼر أرخص بسعر افدواء ظذ فؾحصقل آحتقول حؽؿ

 قمغم أطمّمؾ أن أؾمتٓمٞمع قمٛمكم وسمحٙمؿ اعمًتِمٗمك، ذم قم٤مُمؾ ُمقفمػ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمقضمقب ًمألضم٤مٟم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘م٤مٟمقن صدر: أظمػماً  وٕوٓدي، زم سم٤معمج٤مين اًمدواء

 قمنمة ُمٌٚمغ دومع يقضم٥م سمٓم٤مىم٦م قمغم وم٤محلّمقل هذا وُمع صحٞم٦م، سمٓم٤مىم٦م قمغم احلّمقل

 اًمِٚمـل درمًه٤م، أرسمٕملم يدومع قمٚمٞمٝم٤م احل٤مصؾ وهمػم ي٠ميت، ُمـ يمؾ إمم دراهؿ قمنمة دراهؿ،
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 :اًم١ًمال درمًه٤م، أرسمٕملم يدومع طم٤مصؾ ُمش واًمِٚمـل قمنمة، يدومع اًمٌٓم٤مىم٦م قمغم طم٤مصؾ

 طُمٙمٛمف؟ وُم٤م طمرام هق هؾ ًمّمدي٘مل، أو وٕوٓدي، زم اًمدواء ُمـ آظمذه ُم٤م

 .سمٓم٤مىم٦م سمدون أنف أومٝمؿ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .سمٓم٤مىم٦م سمدون :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمجقز ُم٤م ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 ...صمٜمتلم: يٕمٜمل درمًه٤م، سم٠مرسمٕملم وسمٓم٤مىم٦م دراهؿ، سمٕمنمة سمٓم٤مىم٦م سمٓم٤مىمتلم قمٜمده ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 .واطمد اجلقاب طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .أرسمٕملم سمٌٓم٤مىم٦م سمٞم٠مظمذوا ُم٤م قمنمة، سمٌٓم٤مىم٦م سمٞم٠مظمذوا اًمِٚمـل: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ٕوٓده؟ وٓ ًمف ٓ اًمدواء ُمـ ي٠مظمذ جيقز ُم٤م يٕمٜمل آه، :ُمداظمٚم٦م

ٌِع: يٕمٜمل أنف جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ  ذم آٟمحراف قمغم وٟمٕمقده٤م وُٟمَٛمِرهن٤م أنٗمًٜم٤م، ُٟمَٓم

ر ٓ أظمل ي٤م واًمٖم٤مي٦م اًمٜم٤مس، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ  .اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمِ

  (11:  33: 51/ 735/  واًمٜمقر اهلدى) 

 معغ بؿبؾغ تلثقٌ بدل افعؿؾ ظذ ادسموفغ مـ أخذ رجؾ

 إثوث ذاء دم ادبؾغ هذا بكف ومهقي ؾوتقرة هلؿ ؾلحرض

 إثوث دم مـف جزًءا إٓ يكف مل أكف وافقاؿع

 طمٞمٜمام أهنؿ وهل ىمٓمر، ذم حَتُْدث أجْم٤مً  ؿمٞمخ ي٤م ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م :اًم١ًمال

 يٕمٓمقه يم٠من شم٠مثٞم٨م، سمٌدل ُيًٛمك ُم٤م يٕمٓمقٟمف ُمقفمػ أو ـمٌٞم٥م أو ُُمَدّرس ُمع يتٕم٤مىمدون

 طم٤مضمتف، ومقق اعمٌٚمغ هذا أن جيد هم٤مًم٤ٌمً  اعمقفمػ هذا سمٞمت٤ًم، هب٤م يٌٜمل أخٗم٤مً  صمالصملم ُمثالً 

 أؿمٞم٤مء هب٤م ومهٞم٦م وم٤مشمقرةً  أو ومهًٞم٤م وصالً  ُمٜمف ومٞم٠مظمذ اعمحالت ُمـ حمؾ إمم ومٞمذه٥م
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 اعمختص اعمٕملم اعمقفمػ اعمَُٕملّم  اعمٙم٤من إمم اًمٗم٤مشمقرة هبذه يذه٥م صمؿ أخٗم٤ًم، سمثالصملم

 اًم٤ٌمىمل وي٠مظمذ آٓف ؾمت٦م أو آٓف مخ٦ًم سمٜمحق يِمؽمي هق صمؿ اعمٌٚمغ، ومٞمٍمف سمذًمؽ

٠مل ُم٤م يمثػماً  اًمّمقرة ومٝمذه ًمٜمٗمًف، ًْ  .قمٜمٝم٤م ُي

 يم٠منف اًمٙمالم أول ًمٙمـ جيقز، ٓ ـمٌٕم٤مً  ذطم٧م، ُم٤م طمدود ذم اجلقاب :اًمِمٞمخ

 ُم٤مذا؟ ًمف ُيْٕمٓمك ُمقفمػ. إول اًمٙمالم قمكمَّ  أقمد آظمره، ُمع خيتٚمػ

 .سمٞمت٤مً  سمف ُي١َمصِم٨م أن ٕضمؾ اعمٌٚمغ هذا: يٕمٜمل شم٠مثٞم٨م، سمدل ًمف ُيْٕمَٓمك :اًم٤ًمئؾ

 ًمف؟ يٕمٓمك ُمتك :اًمِمٞمخ

 اعمقفمٗملم سمٕمض ذم وهذا قمٛمٚمف، سمداي٦م ذم ويٕمٛمؾ اًمٌالد إمم ي٠ميت قمٜمدُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .اعمقفمٗملم يمؾ ذم ًمٞمس

  صح؟ ُمقفمٗم٤ًم، ُيّمٌح طمتك ُمٕم٤مُمالت إمم حيت٤مج هق ـمٌٕم٤مً  ُّيٛمٜم٤م، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ..طمتك ُمٕم٤مُمالت إمم حيت٤مج :اًم٤ًمئؾ

 أؿمتٖمؾ سمِّدي أن٤م: اعم١ًمول ُمع اشمّمؾ ُم٤م سمٛمجرد ًمٞمس يٕمٜمل ـمٌٕم٤ًم، أي :اًمِمٞمخ

 وُم٤م قمٛمٚمؽ وُم٤م ضمٜمًٞمتؽ ُم٤م أن٧م أجش يٙمقن ٓسمد شمٗمْمؾ،: ًمف ي٘مقل قمٜمدك

ؾ هذه اإلضمراءات يمؾ سمٕمد إًمخ،..ؿمٝم٤مداشمؽ؟ وُم٤م اظمتّم٤مصؽ، جَّ ًَ  أنف اؾمٛمف ُي

 .يمذا سمراشم٥م اًمدائرة هذه ذم ُمقفمػ

 .اًمٌالد إمم وصؾ هق سمٚمده، ُمـ ُمتٕم٤مىمد إصؾ ذم ضم٤مء هق ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 اعم١ًمول ُمع يتّمؾ ُم٤م سمٛمجرد يٕمٜمل، ُمقفمًٗم٤م أتك ومٝمق وصؾ، قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 يٕمٓمٞمف؟ ُم٤مذا

 .شم٠مثٞم٨م سمدل سمف ي٠مظمذ ُمٕملم َوْصؾ شم٠مثٞم٨م، سمدل يٕمٓمٞمف :اًم٤ًمئؾ

، أؿمٙمؾ اًمذي هذا :اًمِمٞمخ  أوًمف، ظمالف يمالُمؽ آظمر ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م سمٞمٜمام قمكمَّ

 يمؿ؟ سم٘مدر شم٠مثٞم٨م سمدل أقمٓمقه
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٤مئؾ  هبذه ي٠ميت أن سمنمط شم٠مثٞم٨م، سمدل ًمف يٙمقن أن طم٘م٤مً  ًمف إن: ي٘مقل ُمٌٚمًٖم٤م، أقمٓمقه ُم٤م :اًًم

ؿمٞم٤مء،  .أخًٗم٤م صمالصملم أو آٓف قمنمة ُمثالً  وًمٞمٙمـ اعمٌٚمغ، هذا هب٤م سمٗم٤مشمقرة ي٠ميت: يٕمٜمل ٕا

 شم٠مثٞم٨م سمدل ومٞمف اًمٌالد يمؾ ذم أقمرف أن٤م ٕين ؿمٞمئ٤ًم، اًمٙمالم هذا ذم أن أفمـ أن٤م :اًمِمٞمخ

ؾم٤مشمذة: يٕمٜمل ُم٘مٓمقع،  .ُمثالً  ؾمٙمـ زائًدا ؿمٝمرًي٤م ُمٕم٤مؿًم٤م ُيْٕمٓمقهؿ يذهٌقا  ح٤م ه١مٓء ٕا

 .ُم٘مٓمقع همػم اًمٌالد، هذه ذم ُم٘مٓمقع همػم قمٜمدٟم٤م هق ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 أو ٟم٘مدي٦م شمٙمقن ُم٤م اعمٜمح٦م هذه شم٠مثٞم٨م، سمدل أو يًٛمقهن٤م ُمٜمح٦م ُيْٕمٓمك اًمرضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 هبذا اؿمؽمى أنف سمٗمقاشمػم وي٠ميت ُمٜمف يِمؽمي أث٤مث حمؾ ـمريؼ قمـ سمد إٟمام ٓ، سم٤مؾمٛمف، ًمف سمِمٞمؽ

ؿمٞم٤مء هذه: وي٘مقل اًمدائرة إمم اًم٘م٤مئٛم٦م هذه أو اًمٗمقاشمػم هبذه ويذه٥م اعمٌٚمغ،  أو اؿمؽميتٝم٤م، اًمتل ٕا

 وإٟمام ؿمخّمٞم٤مً  هق ًمف ًمٞمس اح٤مل، ُمـ ُمٌٚمٖم٤مً  ًمف يٍمومقن ومحٞمٜمئذٍ  قمٚمٞمٝمؿ، يٕمرض أو ُيَدًِمس

 مخ٦ًم اح٤مل ُمـ ُمٌٚمًٖم٤م اًمنميم٦م ص٤مطم٥م وي٠مظمذ اًمِمٞمؽ، يٕمٓمٞمٝمؿ اًمنميم٦م إمم ويذه٥م ًمٚمنميم٦م،

 ..ويٕمٓمٞمٝمؿ أيمثر أو أىمؾ أو آٓف

ن وإمم جيقز، ُم٤م أنف اجلقاب وأقمٓمٞم٧م أن٤م، ومٝمٛمتف هذا :اًمِمٞمخ  ًمٙمـ جيقز، ُم٤م ًمؽ أىمقل ٔا

 همٚم٦ٌم، يمث٤مر أن٤م همٚم٦ٌم، يمث٤مر: اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  ُمثٚمام وأن٤م هٙمذا، اًم٘مْمٞم٦م أن خمل ذم داظمؾ ًمٞمس

 أقمٓمٞمتؽ وأن٤م اًمٜمص شُم٘مدم أن٧م اًمٜمص، ىمدر قمغم اًمٗمتقى هذه، اًمتٗم٤مصٞمؾ هبذه أريد ُم٤مذا

 .جيقز ُم٤م اجلقاب،

 ؟[اًمنميم٦م] قمغم أجْم٤مً  اًمًٙمـ أم ؾمٙمـ ُيٕمٓمقه ُم٤م هذا  :اًمِمٞمخ

 .ؾمٙمـ يٕمٓمقه :ُمداظمٚم٦م

 ُمٗمروش؟ همػم اًمًٙمـ :اًمِمٞمخ

 .ُمٗمروش همػم إيف :ُمداظمٚم٦م

ضمرة؟ يدومع ُمـ واًمًٙمـ :اًمِمٞمخ  ٕا

 .يمٝمذا رء حيدث اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 .اعمحت٤مًملم ه١مٓء ُمـ يٕمٞمٜمٝمؿ اهلل اًمٓمري٘م٦م، ٟمٗمس أجْم٤مً  :اًمِمٞمخ

 (11:  13:  15/ 591/واًمٜمقر اهلدى)
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 إجوزة ٕخذ آحتقول

 شمٕمٛمؾ وزوضمتف ،أوروسم٤م ذم ًمٚمٕمالج ًميورة ي٤ًمومر أن أراد رضمؾ: اًم٤ًمئؾ

 يقصٚمٝم٤م اًمذي أن قمٚماًم  ،ًمٚمٛمدرؾم٦م يقصٚمٝم٤م أطمد ٓ ،اًمٌٞم٧م ذم أب٘م٤مه٤م ومٚمق ،ُمدرؾم٦م

 ُمٕمف، رضمؾ ؾمٞم٠مظمذ هٞم٤مظمذه٤م ُم٤م هق ًمٙمـ ُمٕمف، ُمريض عمراوم٘م٦م إضم٤مزة ـمٚم٥م صمؿ ،ؾم٤مئؼ

 هؾ ،أهٚمٝم٤م سمٞم٧م قمٜمد يٌ٘مٞمٝم٤م صمؿ ،ُمريض إضم٤مزة ي٠مظمذ  إٟمام ،هٜم٤مك شمٕمٓمٚمف أظمذه٤م ًمق ٕنف

 ؟ًمٚمزوضم٦م ًمٚمٛمرأة ُمًتٛمر راشم٥م هٜم٤مك أن قمٚماًم  ؟اإلضم٤مزة هذه دمقز

 و اًمرضمؾ عمّم٤مطم٦ٌم وهل إضم٤مزة ي٠مظمذ أنف ،ؾم١ماًمؽ ُمـ أومٝمٛمف اًمذي يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 ،جيقز ٓ ومٝمق سملّم  يمذب  ٕنف ،ؾم١مال إمم ُم٤محيت٤مج هذا ـمًٌٕم٤م ؟ُمٕمف شمذه٥م ٓ أهن٤م اًمقاىمع

 اعمرأة أن ٓسمد ،ذًمؽ ٟمحق أو أٍب  أو أٍخ  ُمـ ُمٕمٝم٤م يٌ٘مك ُمـ اعمرأة هلذه يقضمد أٓ صمؿ

 هذا ُمثؾ ذم اًمزوج ي٘مع أن ٚمؿٓيً ومذًمؽ زوضمٝم٤م، همٞم٦ٌم ذم ي١ماٟمًٝم٤م ُمـ هل٤م يٙمقن

 .اًمٙمذب

 (35 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افدوفي مـ مـحي ٕخذ افتحويؾ

ئر ُمـ رضمؾ هذا :ُمداظمٚم٦م  آؾمتٕمامر قمٝمد ذم أنف وهق اًم١ًمال، هبذا يَمٚمَّٗمٜمل اجلزا

ئر اًمٗمرٟم٤ًموي  وىم٧م ضم٤مء ح٤م ؾمٜم٦م، قمنم اصمٜم٤م اًمٕمٛمر ُمـ يٌٚمغ واسمٜمف اسمٜمف، ىمتٚمقا  ًمٚمجزا

ٚمقه آؾمت٘مالل  قمٚمٞمف ي٠مظمذون وص٤مروا اعمٜمح٦م، قمٚمٞمف ًمٞم٠مظمذوا ؿمٝمٞمداً  ُم٤مت يمقٟمف ؾَمجَّ

ً، اعمٜمح٦م هذه  ي٘مر يٕمٜمل يّمٜمع، ومامذا وضمؾ، قمز اهلل إمم شم٤مب اًمٞمقم ي٘مقل ومٝمق شمزويرا

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ ًمف، أقمٓمقه٤م اًمتل اعم٤ٌمًمغ يمؾ ويرد ويٕمؽمف

 ؿمٝمٞمدًا؟ ؾَمّجٚمف اًمذي ُمـ :اًمِمٞمخ

 .أبقه :ُمداظمٚم٦م

 .ىمتٚمقه اًمٗمرٟمًٞملم إن شم٘مقل وأن٧م ؿمٝمٞمدًا، ؾمجٚمف :اًمِمٞمخ
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 .قم٤مُم٤مً  قمنم اصمٜم٤م اًمٕمٛمر ُمـ يٌٚمغ وهق ىمتٚمقه :ُمداظمٚم٦م

 ؾمجٚمف؟ اًمذي ُم٤م ؾُمِجؾ، قمٜمدُم٤م ومٝمق :اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م قمنم صمامٟمٞم٦م ُمـ أيمثر اًمٕمٛمر ُمـ يٌٚمغ أنف ؾمجؾ :ُمداظمٚم٦م

 .هق هذا :اًمِمٞمخ

 .آؾمت٘مالل ُمٜمذ اعمٜمح٦م ي٠مظمذ وهق يم٤مُمٚم٦م، اعمٜمح٦م ًمُٞمٕمٓمك :ُمداظمٚم٦م

 اعمٜمح٦م، هذه أظمذ قمـ أن يًتٕمٗمل اًمرضمؾ هذا ىمٚمٜم٤م إذا ـمٞم٥م، ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف؟ يؽمشم٥م اًمذي ُم٤م

 .سمف أقمٚمؿ اهلل رء هذا :ُمداظمٚم٦م

سم٤مً  إٓ أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ طمٞمٜمئذٍ  أن٤م ؿمؽ، سمال أقمٚمؿ اهلل :اًمِمٞمخ  وهق ُُمَٕمٚمَّ٘م٤مً  ضمقا

 :اًمت٤مزم

 ىمدُمقه يم٤من سمام ُيالطمؼ أن أو اًمير، أو إذى ُمـ رء قمٚمٞمف يؽمشم٥م ٓ يم٤من إذا

 هٜم٤م؟ واوح ذًمؽ، ُمـ سمد وٓ يًتٕمٗمل ومحٞمٜمئذٍ  اًمًٜملم، هذه ـمٞمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف ُمقؾمٕم٤مً  يم٤من إذا إًمٞمٝم٤م، أذت اًمتل هذه اًمرواشم٥م ُمـ ىمٌْمف وُم٤م :اًمِمٞمخ

ء إمم ىمٚمٞمؾ سمٕمد ىمٚمٞمالً  رويداً  وًمق شم٘مديٛمٝم٤م سمٓمريؼ قمٜمٝم٤م ُيـْخرج أن وسم٤مؾمتٓم٤مقمتف  اًمٗم٘مرا

 واوح؟. قمٚمٞمف اًمقاضم٥م هق ومٝمذا واعم٤ًميملم،

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (11:  51: 75/ 551/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ضوفى فؼبقل اجلومعي إدارة ظذ افتحويؾ حؽؿ

سم٦م هٜم٤مك وقم٤مش ومرٟم٤ًم ذم وًمد إٟمف: ي٘مقل: أؾم٠مخؽ أن أريد :ُمداظمٚم٦م  مخ٦ًم ىمرا

 اًمدوًم٦م ووع ؿمٞمخ ي٤م وشمٕمٚمٛمقن شمٕم٤ممم، اهلل سمحٛمد ُمًٚمؿ وهق شم٘مري٤ًٌم، ؾمٜم٦م وقمنميـ
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 يٖم٤مدر أن ومٕمزم ديٜمف، قمغم اًمٗمتٜم٦م وظمٌم اًمٙمٗمر ُمـ يٕمٜمل يم٤من هٜم٤مك، اًمٙمثػمة اًمٙم٤مومرة

ر اًمٌالد، شمٚمؽ  ي٤م اًمدراد ُمًتقاه يم٤من وًمٙمـ هٜم٤م، اعمٜمقرة اعمديٜم٦م إمم اعمجلء إمم وومٙمَّ

 هذا ذم وهق شم٘مٌٚمف ٓ ىمد اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م أن وُمٕمٚمقم.. ُمتقؾمط يم٤من ٟم٤مزل يم٤من ؿمٞمخ

ر اعمًتقى،  اًمث٤مٟمقي، اعمًتقى ؿمٝم٤مدة أقمغم، ؿمٝم٤مدة ومٞمٕمٓمٞمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ حيت٤مل أن وَمَٗمٙمَّ

 إمم ضم٤مء ومٚمام إُمر، هذا ومٕمؾ دمٞمزك فمروومؽ ًمف وم٘م٤مل هٜم٤مك، اإلظمقة سمٕمض واؾمتِم٤مر

 أن ُم٘متٜمع وهق ضم٤مئز، همػم إُمر هذا سم٠من وأومتقه اعمِم٤ميخ سمٕمض واؾمتٗمتك اعمديٜم٦م

 ُمع أن هق اجل٤مُمٕم٦م، ُمع أن فمرومف قمـ ي٠ًمل هق وًمٙمـ ضمقازه، سمٕمدم هلل واحلٛمد

 ُمـ ُيْٓمَرد ىمد اقمؽمف إذا أنف اًمٕمٚمؿ ُمع يًٙم٧م، أم هذا سمٗمٕمٚمف يٕمؽمف هؾ اجل٤مُمٕم٦م،

 اجل٤مُمٕم٦م؟

 ...يٕمؽمف أن ُمٜمف ـُمٚم٥م إذا سمد ٓ  :اًمِمٞمخ

 .اًمقوع أصالً  شمٕمٚمؿ ُم٤م اجل٤مُمٕم٦م  :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم شمًٛمٕمٜمل أظمل، ي٤م اؾمٛمع  :اًمِمٞمخ

 .أؾمٛمٕمؽ  :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمؽ ومٌ٘مل قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م أن٤م سم٤مًمٙمالم، سمدأت وأن٤م شمتٙمٚمؿ ٓ  :اًمِمٞمخ

سمف، ذم يّمدق أن ومٕمٚمٞمف ؾمئؾ إذا: أىمقل  أطمٞم٤مٟم٤مً  يٜمجل اًمٙمذب يم٤من وًمئـ ضمقا

 .أنجك وم٤مًمّمدق

 وضمٝمٚم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞملم قمٜمد ُمٕمروف هق ُم٤م اإلؾمالم ذم يقضمد ٓ أنف شمٕمرف وًمٕمٚمؽ 

ر اًمٖم٤مي٦م» اًمّمٝمٞمقٟمٞملم ىم٤مقمدة قمغم يٜمٓمٚم٘مقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم  أن شمٕمرفش اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمِ

 هذا؟ شمٕمرف يم٤مومرة، صٝمٞمقٟمٞم٦م ىم٤مقمدة هذه

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ هذا، أقمرف  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٗمرٟمز اعمًٚمؿ إخ هذا شُمَٗمِٝمؿ ًمٕمٚمؽ هذا، شمٕمرف يمٜم٧م إذا  :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي  :ُمداظمٚم٦م
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 ُمع مت٤مُم٤مً  ُمتج٤موسم٦م اًمٜمتٞمج٦م شمٙمقن ىمد أظمرى ضمٝم٦مٍ  وُمـ ضمٝم٦ٍم، ُمـ هذا  :اًمِمٞمخ

 ُمٕم٤مين ُمـ وهذا أنجك، وم٤مًمّمدق ُيٜمْجل اًمٙمذب يم٤من إن وهل آٟمٗم٤ًم، ىمٚمتٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م

ـْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ًِ َت  اًم٘مقل، ذم صدىمٝمؿ أنف يرون طمٞمٜمام أهنؿ اًمٜمتٞمج٦م ومتٙمقن ،[3-5:اًمٓمالق﴾ ]حَيْ

ِٚمٙمقٟمف أهنؿ ًَ  ...سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦م ُيَدسِمروٟمف أو أُمره، ويٛمِمقن ُي

  (11:  15: 71/   595/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افعؿؾ ظـ فؾعوضؾغ ادخصصي ادوفقي ادسوظدة ٕخذ افتحويؾ

 ٓ أنف أؾم٤مس قمغم ُم٤مًمٞم٦م: ُم٤ًمقمدة اًمٙم٤مومرة احلٙمقُم٦م ًمف شمدومع رضمؾ:  اًم١ًمال

ٌَِٚمٖمٝمؿ وٓ اخلٗم٤مء ذم يٕمٛمؾ وًمٙمٜمف اعم٤ًمقمدة، قمٜمف ىمٓمٕم٧م قمٛمالً  وضمد وم٢مذا يٕمٛمؾ،  .ُي

 ٓ اخلٗم٤مء، ذم يٕمٛمؾ أو يٕمٛمؾ ٓ يم٤من ؾمقاء هذا، وٓ هذا ٓ جيقز ٓ  :اًمِمٞمخ

 اًمٞمد: »اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر ٕن اًمٙم٤مومر: إمم يده يٛمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز

 وذمش أظمذة هل اًمًٗمغم واًمٞمد اعمٕمٓمٞم٦م هل اًمٕمٚمٞم٤م واًمٞمد اًمًٗمغم، اًمٞمد ُمـ ظمػم اًمٕمٚمٞم٤م

ُ  جَيَْٕمَؾ : ﴿يٙمٗمل ُم٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ـَ  اّللَّ [. 757:اًمٜم٤ًمء﴾ ]ؾَمٌِٞماًل  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  ًمِْٚمَٙم٤مومِِري

 ﴾.سَمْٕمضٍ  وَمْقَق  سَمْٕمُْمَٝم٤م فُمُٚماَمٌت ﴿ اًمٙمٗم٤مر، سمالد ذم اًمًٙمـ آصم٤مر ُمـ أثر أجْم٤مً  وهذا

  (11: 77: 57/ 153/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؾحقي؟ بحؾؼ يممر مل إذا اجلقش دخقل جيقز هؾ

 ومٞمٝم٤م؟ يٙمـ مل إذا اًمٕمًٙمري٦م دظمقل جيقز هؾ: ي٘مقل إول اًم١ًمال

 ُم٤مذا؟ دظمقل :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٙمني٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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 طمٚمؼ سمقضمقد اجلقاز سمٕمدم أومتٞمتؿ أن وؾمٌؼ حلٞم٦م، طمٚمؼ ومٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا :اًم١ًمال

 ًمٚمحٞم٦م؟ طمٚمؼ ومٞمٝم٤م يقضمد ومال قمٜمدٟم٤م اًمقوع شمٖمػّم  وأن اًمٚمحٞم٦م،

 اًمٚمحٞم٦م؟ طمٚمؼ ي٘م٤مسمؾ ُم٤م يقضمد ٓ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 .سمغم ىمؾ أظمرى؟ اًمنميٕم٦م ذم خم٤مًمٗم٤مت يٕمٜمل يقضمد ٓ :اًمِمٞمخ

 .أىمقل ٓ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 شم٘مقل؟ ٓ :اًمِمٞمخ

 .أىمقل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ي٘مقل؟ ُم٤مذا :اًمِمٞمخ

 .اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمقضمقدة :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمٜم٤مك سمذًمؽ، ُم٘مّمقدة ًمٞم٧ًم ُمث٤مل هق اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ ىمْمٞم٦م: إذاً  ظمالص :اًمِمٞمخ

 اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة إو٤مقم٦م قمـ ومْمالً  أوىم٤مهت٤م، قمـ اًمّمالة إو٤مقم٦م وهٜم٤مك اًمٕمٚمؿ، حتٞم٦م

 .احلٙمؿ ٕن يمثػمة: وأؿمٞم٤مء

 .دظمقهل٤م دمٞمز ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .إؾمالُمٞم٤مً  ًمٞمس احلٙمؿ :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمُُّٔمؿ ذم اعمقضمقدة اعمخ٤مًمٗم٤مت هؾ: أؾم٠مخؽ أن٤م أديٜمؽ، ومٛمؽ ُمـ ؿمٞمخ ي٤م :اًمِمٞمخ

: ىمٚم٧م اًمٚمحٞم٦م؟ طمٚمؼ ذم وم٘مط هل زقمٛمقا  اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ذم اًمٞمقم اًمٕمًٙمري٦م

 .يمثػمة أؿمٞم٤مء هٜم٤مك. ٓ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ومام وًمذًمؽ سم٤مًمذات، ُم٘مّمقداً  ًمٞمس ُمث٤مل اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ: ًمؽ ٟم٘مقل وم٢مًذا :اًمِمٞمخ

 .شمٙمرار قمـ قم٤ٌمرة ٕنف اًم١ًمال: هذا شمقرد أن أن٧م يٜمٌٖمل

 هؾ ُمٕم٤ميص، ومٞمٝم٤م أجْم٤مً  هٜم٤مك اًمقفم٤مئػ، سم٤مىمل ذم أجْم٤مً  ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هٜم٤مك: اًم١ًمال

 ومٞمٝم٤م؟ اًمدظمقل جيقز ٓ اًمقفم٤مئػ سمٕمٛمقم ٟم٘مقل

 احلٙمؿ ًمٚمٛمقفمٗملم؟ وُمقآة اجلٜمقد ود قمداء قمٜمدٟم٤م يٕمٜمل حم٤مسم٤مه، ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .واطمد

 اًمدظمقل؟ جيقز ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

ٌَّؼ قم٤مُم٦م، ىمْمٞم٦م يمٚمف اإلؾمالم :اًمِمٞمخ  يم٤من إن ُمقفمًٗم٤م يم٤من إن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم شُمَٓم

٤ًٌم، ، طمًرا  يٕمٜمل يم٤من إن ـمٌٞم ، يم٤من إن ُمٚمًٙم٤م، يم٤من إن ضمٜمدًي٤م، يم٤من إن شم٤مضمًرا  يمٚمٝمؿ وزيًرا

 .اإلؾمالم ٕطمٙم٤مم خيْمٕمقا  أن جي٥م

 اًم١ًمال ٕن اًمقىم٧م: قمغم شُمَْمِٞمع -شم١ماظمذين ٓ- أن٧م أن أؿمقف أن٤م: ًمؽ أىمقل

 : ىمٞمؾ يمام ًمٙمـ واطمد،

 ....واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت

 يتقفمػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمػ يمؾ راوح، ُمٙم٤مٟمؽ شم٠ًمل أن٧م إن

 .اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمثؾ ذم

 اًمٌالد، سمٕمض ذم أن ُمٌتٚمقن ٟمحـ ٕنف آؾمتٓم٤مقم٦م: طمدود ذم ُم٘مٞمد ذًمؽ ـمٌٕم٤مً 

 هذا حلٞمتف، ًمف وسمٞمحٚم٘مقا  اإلضم٤ٌمري٦م، سم٤مجلٜمدي٦م يًٛمقٟمف ُم٤م خيدم أن جمٌقر اعمًٚمؿ أن

 اجلٜمدي سمٞمًٛمقه ُم٤مذا اًمٌٕمض يٗمٕمؾ يمام أُم٤م وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ ٓ ـمٌٕم٤مً 

 اجلٞمش؟ ذم يتٓمقع

 .ٟمٔم٤مُمل :ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمس سمام اهلل إمم اًمت٘مرب: ُمٕمٜم٤مه اًمتٓمقع ٕنف يتٓمقع:: ي٘م٤مل أن إومًد ٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ومرو٤ًم،
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 .ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اجلقاز؟ ًمٕمدم آؾمتدٓل :ُمداظمٚم٦م

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿ اهلل، ؾم٤محمؽ :اًمِمٞمخ

 أن؟ يمقيس[ 5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ 

 .يمقيس ؿمٌف :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ذـمٞم٤مً  شمٙمـ ٓ: »وهق ط اًمٜمٌل سمحدي٨م يًتدل اًمٌٕمض ممٙمـ سمس :ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م، هذا وىم٧م ي٠مت مل أنف ومٞمجٞمٌقن: اعمِم٤ميخ سمٕمض وٟم٠ًملش ضم٤مسمٞم٤مً  وٓ قمريٗم٤مً  وٓ

 اًمٙمالم؟ هذا صح٦م ُم٤م

 ضم٤مء؟ أي٦م وىم٧م أي٦م، وىم٧م ضم٤مء: أي :اًمِمٞمخ

 آي٦م؟ أي :ُمداظمٚم٦م

 .[5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿  أيمؼم، اهلل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وىمتٝم٤م؟ ضم٤مء :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 يمت٤مب وسملم ورؾمقًمف، اهلل سملم ُيَٗمِرىمقن اًمذيـ وىمتٝم٤م، ضم٤مء ُم٤م اًمٔم٤مهر ٓ، :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٜم٤م وُم٤م أطم٤مدي٨م، ٕهن٤م اًمٜمّمقص: شمٜمٗمٞمذ يٕمٓمٚمقن ؿم٠مهنؿ هق هذا ٟمٌٞمف، وؾمٜم٦م اهلل

ع اهلل ُمـ سمقطمل ط واًمرؾمقل ىم٤مقمدة، أي٦م سم٤مٔي٦م؟  يمثػمة، ذقمٞم٦م أطمٙم٤مُم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م وَمرَّ

 يٕمٍمه عمـ اًمٕمٜم٥م سم٤مئع ًمٕمـ قمنمة، اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »وُمٜمٝم٤م احلدي٨م، هذا ُمٜمٝم٤م

 وىمتف؟ ضم٤مء ُم٤م وإٓ احلدي٨م هذا وىم٧م ضم٤مءش مخراً 
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذا وىم٧م ضم٤مءش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ» :اًمِمٞمخ

 احلدي٨م؟

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وذاك وىمتف ضم٤مء هذا احلدي٨م؟ وذاك احلدي٨م هذا سملم اًمٗمرق ُم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .سم٤مهلل ٤مذواًمٕمٞم هقى اًمديـ ص٤مر يمٞمٗمٜم٤م قمغم وىمتف؟ ضم٤مء ُم٤م

 ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَِٙمُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسِمَؽ  وَمال: ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ 

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ًِ ِٚمُٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  [.15:اًمٜم٤ًمء﴾ ]شَم

ـْ ﴿ وىمتف، ضم٤مء ُم٤م أو وىمتف ضم٤مء اإلؾمالم ذم يقضمد ٓ ؾُمقَل  يُٓمِعِ  ُمَّ  ﴾.اهللَ  أـَم٤َمعَ  ومََ٘مدْ  اًمرَّ

ُ  ُيَٙمِٚمُػ  ٓ﴿: اإلؾمالم ذم يقضمد ًمٙمـ ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم [ 581:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 همػم هذا أنٗمف، رهمؿ حلٞمتف ًمف سمٞمحٚم٘مقا  جمٌقر ضمٜمدي: آٟمٗم٤مً  ضسمتف اًمذي يم٤معمث٤مل

 اعمزقمقُم٦م، اخلدُم٦م هذه ًمف ومٓم٤مسم٧م اإلضم٤ٌمري٦م، اجلٜمدي٦م ظَمٚمَّص ضمٜمدي ًمٙمـ ُم١ًمول،

 .اجلٜمدي٦م ذم أتٓمقع أن أريد أن٤م: ي٘مقل راشم٥م ًمف وص٤مر وفمٞمٗمتف شمرىم٧م ح٤م ظم٤مص٦م

 ؾمٌٞمؾ ذم ًمٞمس اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد يم٤من طمٞمٜمام إول، اًمزُمـ ذم يم٤من اًمتٓمقع

 !واعمٕم٤مش اًمراشم٥م

 وٓ اًم٘مرآن، اهلل يمآج٤مت ذقم٤مً  هل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م يمؾ: وم٢مذاً  

َ  وم٤َمشمَُّ٘مقا : ﴿طمدود ذم إٓ ُمٜمٝم٤م رء شم٠مضمٞمؾ جيقز  واهلل أُم٤م[ 71:اًمتٖم٤مسمـ﴾ ]اؾْمتَٓمَْٕمتُؿْ  َُم٤م اّللَّ

 أن يريدون اًمذيـ اًمٞمقم اًمدقم٤مة سمٕمض ُمّم٤مئ٥م مجٚم٦م ُمـ أقمت٘مد أن٤م هذا وىمتف، وضم٤مء زُم٤مٟمف ضم٤مء

 أن ويريدون اًمديـ، ًمتٓمٌٞمؼ وإمه٤مهلؿ اعمًٚمٛملم، وٕمػ ُمع ويتامؿمك اإلؾمالم، ُيَٙمٞمِٗمقا 

 ذم ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ومت٤موى شمًٛمع وًمذًمؽ اًمٜم٤مس، آراء ُمع يتامؿمك قمٛمٚمٞم٤مً  اإلؾمالم جيٕمٚمقا 

 .شمٗمْمؾ همػمه اعمًتٕم٤من، واهلل اًمرسم٤م، ُمـ سم٠منقاعٍ  اًمتٕم٤مُمؾ إسم٤مطم٦م

  (11: 31: 57/ 153/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افراتى بقع حؽؿ

 ظمدم إذا اإلٟم٤ًمن اًمٙمقي٧م ذم قمٜمدٟم٤م اًمراشم٥م، ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ذم ؿمٞمخ ي٤م: اًم١ًمال

 اًمراشم٥م، ُرسمع: ُمثالً  راشمٌف ُمـ ضمزًءا يٌٞمع ؾمٜم٦م وقمنميـ مخس: ُمثالً  ُمٕمّٞمٜم٦م ظمدُم٦م

 مخس اح٤مئ٦م سمدل ويٕمٓمقن اًمراشم٥م، رسمع ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يٌٞمع ُمثالً  اًمراشم٥م، وي٠مظمذون

 اؾمتٙمٛمؾ وم٢مذا طمٞم٤مشمف، سمٛمدى راشمٌف ُمـ هذا ويٓمرطمقن ديٜم٤مر، آٓف قمنمة أو وقمنميـ

 ضم٤مئز؟ هذا اعمٌٚمغ، اٟم٘مٓمع شمقذم إذا ًمٙمـ أجْم٤ًم، ي٘مٓمٕمقٟمف اعمٌٚمغ

 طمٞم٤مشمف؟ ُمدى أنف ومٝمٛم٧م ُم٤م هذا يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 أرسمٕمامئ٦م وراشمٌف ؾمٜمقات قمنم ُمثالً  اخلدُم٦م ىم٣م إذا اإلٟم٤ًمن قمٜمدٟم٤م ذم: اًم١ًمال

 .ديٜم٤مر

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .ويٕمٓمقٟمف ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمراشم٥م ُمـ يٌٞمع :ُمداظمٚم٦م

 سمٙمؿ؟ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يٌٞمع قمٗمقاً  :اًمِمٞمخ

 شم٘م٤مقمد ي٠مظمذ اًمت٘م٤مقُمد، سمٕمد هذا اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ قمغم ديٜم٤مر آٓف سمٕمنمة :ُمداظمٚم٦م

 ُم٘م٤مسمؾ اًمثالصمامئ٦م ًمف ويٌ٘مك اح٤مئ٦م، ُمٜمف ي٠مظمذون سمٞمّمػم ومٝمق ُمثاًل، ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م ُمثالً 

 اح٤مئ٦م وهذه ديٜم٤مر، آٓف قمنمة ٟم٘مداً  يٕمٓمقٟمف طمٞم٤مشمف سم٘مٞم٦م ُمـ ي٘متٓمٕمقهن٤م اًمتل اح٤مئ٦م

 صمالصمامئ٦م، إرسمٕمامئ٦م ُمـ ًمف ومٞمٌ٘مك اًمٙم٤مُمؾ، اًمراشم٥م ُمـ اعم٘متٓمع اًمراشم٥م ُمـ قمٚمٞمف شمذه٥م

 .اعمدة اؾمتٙمٛمؾ إذا وطمتك

ن؟ وُمـ هٜم٤م اًمراسمح ُمـ ـمٞم٥م، ىمٚمٞماًل، زم اؾمٛمح :اًمِمٞمخ  هق ـمٌٕم٤مً  اعمقفمػ اخلنا

ن  .اخلنا

ن، هق إضمؾ إمم ؿمٞمخٜم٤م هق :ُمداظمٚم٦م  أنف طم٤مل سف يٕمتؼموا هؿ ًمٙمـ اخلنا

 .ديٜم٤مر آٓف قمنمة ؾمٞمقًمف أظمذ

 .واًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد ُمثؾ هذا :اًمِمٞمخ
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 .اًم١ًمال هق هذا :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م هذا، جيقز ُم٤م واًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد ُمثؾ هذا. ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (17: 79: 51/ 153/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتلمغ حؽؿ

[ ُمـ قمكم ىمدر] وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف رسمٜم٤م أن٤م اًمت٠مُملم، قمـ ؾم١مال ؾم٠مختؽ ح٤م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتج٤مرة ُمٙم٤من اعمٙم٤من واٟمحرق ؿمٝمر

 ..ظمػما  اهلل قمقوؽ :اًمِمٞمخ

 ممـ ُمٜمٝمؿ[ أُمٜم٧م ُم٤م] ًمٞمش: زم وىم٤مًمقا  ُٓمقين اًمٜم٤مس ويمؾ هلل، احلٛمد :ُمداظمٚم٦م

 ُمتحري ـمٌٕم٤مً  وم٠من٤م ويمذا، يّمػم، وُم٤م، طمالل إٟمف: ىم٤مًمقا  اًمًٜم٦م، يتٌع ُمـ وأقمٚمؿ اهلل يتٌع

 احلٛمد ضًرا شميرت يٕمٜمل أن٤م: شمٗمًػًما  أريد وًمٙمـ طمرام، أنف أقمرف إٟمف اهلل ؿم٤مء إن

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٕمرف ومٜمحـ  يمٌػم، سم٤مهلل إيامين ٕن هلل: احلٛمد ُمٕمٜمقًي٤م وًمٞمس ُم٤مدي هلل

 صم٤مٟمٞم٦م؟ ؿمٖمٚم٦م أي ُمـ أو احلريؼ ُمـ اعمحالت قمغم ًمٚمت٠مُملم

 قمٚمٞمف سم٘مقًمف ىمٚمتف ُم٤م ُأَؤيِمد أن ُأريد ؾم١ماًمؽ، قمـ أضمٞمٌؽ ُم٤م ىمٌؾ: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل، اعمٝمؿ هق هذا ،شاًمٜمٗمس همٜمك اًمٖمٜمك وًمٙمـ اًمٕمرض، همٜمك اًمٖمٜمك ًمٞمس: »اًمًالم

  قِمٜمْدَ  َوَُم٤م﴿
ِ
 [.11:اًم٘مّمص﴾ ]َوَأبَْ٘مك ظَمػْمٌ  اّللَّ

 قمغم أو اًمًٞم٤مرات، قمغم أو اًمٌٜم٤مي٤مت، أو اًمٕم٘م٤مرات، قمغم ؾمقاء- اًمت٠مُملم أُم٤م

 .ومٞمف ري٥م ٓ ىمامر هذا ومٙمؾ -اًمِمخّمٞم٤مت

 ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم يدومع اًمت٠مُملم ذيم٤مت ُمع اعمتٕم٤مُمؾ أن إمم يٕمقد ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم 

 اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن عمٕمروم٦م ويٙمٗمل ُم٘مٓمقع، همػم ُمٔمٜمقن رء ُم٘م٤مسمؾ ؾمٜمقي٦م أو ؿمٝمري٦م

 اًمذيـ أوئلؽ يم٤مومرة، أضمٜمٌٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م أهن٤م ٟمٕمرف أن إمج٤مًٓ، ذقمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م ًمٞم٧ًم

 طمٙمامً  ذًمؽ قمغم ورشم٥م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك سم٘مقًمف وضمؾ قمز اهلل وصٗمٝمؿ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿سم٘مقًمف وضمؾ قمز ظم٤مـمٌٝمؿ اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده قمغم ومروف ذقمٞم٤ًم، ِذي  ٓ اًمَّ
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  ُي١ْمُِمٜمُقنَ 
ِ
مَ  َُم٤م حُيَِرُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ  احْلَِؼ  ِدي

ـَ  ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ  [.59:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

م ُم٤م ُيـَحِرُمقن ٓ سم٠مهنؿ وصٗمٝمؿ وضمؾ قمز اهلل أن: أي٦م ُمـ اًمِم٤مهد  اهلل طَمرَّ

 ىمد اًمٚمقاط طمتك اًمٗمقاطمش ويمؾ ُم٤ٌمح، قمٜمدهؿ واخلٛمر ُم٤ٌمح، قمٜمدهؿ وم٤مًمزٟم٤م ورؾمقًمف،

 .اًمٙم٤مومرة اًمدؾم٤مشمػم سمٕمض ذم قمٚمٜم٤مً  ُأبٞمح

ً، أو ُمت٘مدُم٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٘مرون يمؾ ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل  ُمت٠مظمرا

ٞم٧م اًمتل وأؿمٙم٤مًمف أنقاقمف سمٙمؾ سم٤مًمت٠مُملم: اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م ًمدُّيؿ ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل  آٟمٗم٤مً  ؾَمٛمَّ

 .سمٕمْمٝم٤م

 ٓسمتزاز ٟمٔمامً  ووٕمقا  ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م ُيـَحِرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء

 سمًٓم٤مء قمغم آطمتٞم٤مل هذا يٜمٓمكم سمحٞم٨م آطمتٞم٤مل، ُمع سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وأيمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس أُمقال

 ُمـ رء قمغم شم٠مُمٞمٜم٤مً  ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم دومع إذا ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد أن يقمهقهنؿ ٕهنؿ ذًمؽ اًمٜم٤مس:

 إُمر احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ؾمٕمٞمدًة، ـمٞم٦ٌمً  طمٞم٤مةً  يْمٛمـ ؾمٜم٦م، يمؾ أو ؿمٝمر يمؾ إؿمٞم٤مء، شمٚمؽ

 .ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم إُمر إطمٞم٤من هم٤مًم٥م ذم ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس قمغم

 شمتٕم٤مـمك ٓ وهل حتٞم٤م، أجـ ُمـ شمٕمٞمش؟ أجـ ُمـ مت٤مُم٤ًم، يم٤مًمٌٜمقك اًمنميم٤مت هذه

 ه١مٓء أُمقال ُمـ شمٕمٞمش هل ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف ُم٤م أو.. صٜم٤مقمٞم٦م ُمٝمٜم٦م أو ُم٤ٌمطم٤مً  دم٤مري٤مً  قمٛمالً 

 ي٘مع وٓ ضمدًا، ـمقيٚم٦م ؾمٜملم ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد قمغم ومٞمٛميض اًمنميم٤مت، هذه ذم اعمِمؽميملم

 طم٤مدث ي٘مع ىمد رء، ٓ إؿمٞم٤مء؟ هذه دومع ُم٘م٤مسمؾ سمح٤مدث، يّم٤مب وٓ طم٤مدث ًمف

 ًمف ومٞمٕمقوقن ويم٤مًمتٝم٤م، ُمـ ظمرضم٧م ُم٤م هقم٤من ؾمٞم٤مرة شمتحٓمؿ وىمد أن٧م يمح٤مدصمؽ

 ُمٜمٝمؿ شم٘مع مل اًمذيـ ُمـ وقمٛمرو، وسمٙمر زيد ُمـ سم٤مًمثٛمـ؟ ضم٤مؤوا أجـ ُمـ سمديٚمٝم٤م،

 يّم٤مب ُمـ يٕمقوقن وسمذًمؽ ضمدًا، سم٤مهٔم٦م سمٙمٛمٞم٤مت إُمقال ُمـ ومتقومر طمقادث،

 .اعمٚمقك طمٞم٤مة حيٞمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن اًمقومر هبذا وومر، قمٜمدهؿ ويٌ٘مك ُمٜمٝمؿ

 وًمذًمؽ يٖم٤مُمر: ىمد اعم٘م٤مُمر ٕن اعم٘م٤مُمرة: ُمـ أظم٨ٌم هل ًمٙمـ ُم٘م٤مُمرة، ومٝمل

 ُمٚمٞمقٟمػم، يّمػم ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م خين، ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ومام ُم٘م٤مُمرة، ؾمٛمٞم٧م

 .اًمٜم٤مس ُمع ؾمٚمٙمقه٤م اًمتل اح٤ميمرة اًمٓمري٘م٦م هبذه اًمرسمح و٤مُمٜملم ه١مٓء أُم٤م وهٙمذا،
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 يم٤مًمذي قمٍمي٦م، ُم٘م٤مُمرة هل وأؿمٙم٤مًمف أنقاع سمٙمؾ اًمت٠مُملم إن: ٟم٘مقل ٟمحـ هلذا

 .ُمٜمٔمؿ ُم٘مٜمـ ىمامر قمـ قم٤ٌمرة ي٤مٟمّمٞم٥م سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، اًمٞمقم يًٛمك

 طم٤مدث، ًمف وىمع صمؿ ًمف ؾمٞم٤مرة أو ًمف قم٘م٤مر قمغم وأُمـ اسمُتكم ُمـ يمؾ: أىمقل أن٤م هذا ُمع

 ُم٤م ًمف ىُمِدم مم٤م ي٠مظمذ أن أرى وم٠من٤م وسمٞمٜمف، سمٞمٜمٝم٤م اعمٕم٘مقد آشمٗم٤مق طم٥ًم اًمنميم٦م ًمف ىمدُم٧م

م يم٤من  شمرضمع ذًمؽ ؾمقى ُم٤م أُم٤م إًمٞمٜم٤م، ُردَّت سمْم٤مقمتٜم٤م هذه: احل٤مل ًم٤ًمن قمغم إًمٞمٝمؿ، ىَمدَّ

 ًمٞم٧ًم هٜم٤م ًمّم٤محلٝمؿ، اًمٖم٤مًم٥م ذم اعم٘م٤مُمرة اعمٕمروف، ًمٚمٛمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٘م٤مُمرة اًم٘مْمٞم٦م

 أيمثر أُم٤م دومٕمف، يم٤من ُم٤م ي٠مظمذ أن طمؼ ًمف اعمتٕم٤مُمؾ ومٝمذا اعمتٕم٤مُمؾ، ًمّم٤مًمح إٟمام ًمّم٤محلٝمؿ

 .ىمامر ومٝمق ذًمؽ ُمـ

 ُمـ أيمثر أُم٤م دومٕم٧م، ُم٤م ومت٠مظمذ دومٕم٧م ُم٤م أطمّمٞم٧م ىمد يمٜم٧م إن وم٠من٧م وًمذًمؽ

 يًٛمك ومٞمام شمْمٕمٝم٤م أن وإُم٤م اًمنميم٦م، إمم اًم٤ٌمىمل شمرد أن إُم٤م: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م ومٚمؽ ذًمؽ

 هذا. واطمد سم٘مرش وًمق ذًمؽ ُمـ شمًتٗمٞمد ومال أن٧م أُم٤م اًمٕم٤مُم٦م، سم٤معمراومؼ: اًمٗم٘مٝم٤مء سمٚمٖم٦م

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب

 ؾمٞم٤مريت سمح٤مًم٦م شم٠مُمٞمٜم٤ًم، ًمٚمحٙمقُم٦م ٟمدومع أن ُٟم١ْمَُمر ٟمحـ ًمٚمًٞم٤مرات، سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ُيَٕمِقوٜمل، ؾمقف اًمت٠مُملم اخلٚمػ، ُمـ وضهب٤م واطمد أتك اًمِم٤مرع، ٟمّمػ ذم واىمٗم٦م

 ؟...اعمٌٚمغ ذًمؽ آظمذ أن زم جيقز هؾ

 داومع؟ يمؿ. أظمل ي٤م اجلقاب ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

 .ديٜم٤مر سمخٛمًامئ٦م حتٓمٛم٧م وؾمٞم٤مريت ديٜم٤مًرا، قمنميـ داومع :ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مط دومٕم٧م اًمذي شم٠مظمذ أن شُمريد هق، هذا إيف :اًمِمٞمخ

 .ديٜم٤مًرا قمنميـ :ُمداظمٚم٦م

 .وىمدر ىمْم٤مء سم٘مل وُم٤م :اًمِمٞمخ

 .حيؼ ٓ واًم٤ٌمىمل :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ



 557 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آطمتٞم٤مل 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مرك وومٞمؽ :اًمِمٞمخ

  (11:  11: 55/ 135/ واًمٜمقر اهلدى)





 األتعاب





 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إتٕم٤مب 

 افزبوئـ فف جيؾى دـ (افبقع مـ كسبي) أتعوًبو افتوجر إظطوء حؽؿ

 أطميت إذا: اًمت٤مضمر ًمف وم٘م٤مل اًمتج٤مر، أطمد ُمع صداىم٦م ًمف: رضمؾ يقضمد :اًم٤ًمئؾ

 ًمٚمت٤مضمر، اًمّمديؼ هذا هؾ ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اؾمتٚمٛم٧م إذا سم٤مح٤مئ٦م مخ٦ًم أقمٓمٞمؽ وم٠من٤م زسم٤مئـ زم

  ذًمؽ؟ ًمف جيقز

 وًمٞمس يمٞمًف، ُمـ خيرضمف سم٤مح٤مئ٦م ٟمّمػ أو سم٤مح٤مئ٦م، اخلٛم٦ًم اًمت٤مضمر يم٤من إن :اًمِمٞمخ

 دٟم٤مٟمػم مخ٦ًم ُمٜمف وي٠مظمذ اًمزسمقن قمغم يٕمٚم٘مٝم٤م يم٤من وإن ضم٤مئز، ومٝمق اًمزسمقن يمٞمس ُمـ

 . جيقز ٓ هذا اًمنميؽ، قمغم ويٕمٓمٞمٝم٤م

  (:.. 35:  51/  9/ واًمٜمقر اهلدى) 





 البضائع لظزاء اجلٕائز





ء اًمٌْم٤مئع  ئز ًمنما  515 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلقا

 افبضوئع حرـي فتشجقع جقائز إظطوء حؽؿ

 شُمٕمٓمل اًمًٞم٤مرات شمٌٞمع اًمتل اًمنميم٤مت سمٕمض أن أن: اًمٌْم٤مقم٦م ُم٤ًمئؾ :ُمداظمٚم٦م 

 اجلقائز سمٕمض هٜم٤مًمؽ ؾمٞم٤مرة، يرسمح اًمٜم٤مس سمٕمض رصٞمد، سمًح٥م شمٕمٛمؾ سمٓم٤مىم٤مت،

 ؟[اًمّمقرة هلذه] سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٤ٌمذة شم١مظمذ اًمتِمجٞمٕمٞم٦م

رًا، أن٤م هذا قمـ ؾمئٚم٧م :اًمِمٞمخ  ذم شمدظمؾ إُم٤م اًمّمقر هذه: يم٤مٔيت وضمقايب ُمرا

 .اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ذم شمدظمؾ أن وإُم٤م اجلٕم٤مًم٦م، سم٤مب

 أرسمٕم٦م شم٤ًموي ُمثالً  وهل اًمٜم٤مس، ُمـ زيد ٟمّمٞم٥م ُمـ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٞم٤مرة: وسمٞم٤مٟمف 

 يمٞمس ُمـ ظمرضم٧م هذه إًمقف يم٤مٟم٧م إن ديٜم٤مر أف إرسمٕم٦م هذه ديٜم٤مر أًمػ

 ومٝمق اًمًٞم٤مرات، يِمؽمون اًمذيـ اًمزسم٤مئـ يمٞمس ُمـ ظمرج يم٤من وإن  ضُمٕم٤مًم٦م، ومٝمق اًمنميم٦م

 ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمتل اجلٕم٤مًم٦م هبذه شمٔمٝمر أن ىمٌؾ اًمًٞم٤مرة هذه شمٌٞمع اًمنميم٦م يم٤مٟم٧م: سمٛمٕمٜمك ىمامر،

 ُزِيـ ح٤م ومخًامئ٦م، أٓف سم٠مرسمٕم٦م ٟمٗمؽمض ُمٕملم ُمقديؾ ُمـ اًمًٞم٤مرة شمٌٞمع يم٤مٟم٧م أن،

 ٓ سمام  اًمًٞم٤مرة ىمٞمٛم٦م ُمـ رومٕم٧م واًمٜمّمٞم٥م، احلظ ٕصح٤مب ضمٕم٤مًم٦م ؾمٞم٤مرة دمٕمؾ أن هل٤م

 ص٤مروا ومخًامئ٦م أًمػ إرسمٕم٦م سمٛمٕمٜمك واطمدًا، ومٚم٤ًمً  ضمٞمٌٝم٤م ُمـ خترج أن يٚمزُمٝم٤م

 جمٛمقع ُمٜمٝم٤م يٓمٚمع ؾمٞم٤مرة ُمع ؾمٞم٤مرة ُمـ اخلٛمًلم ه٤م ومخًلم، ومخ٦ًم آٓف أرسمٕم٦م

 يم٤من وم٢من ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو شمِمجٞمع أو هدي٦م أو ضمٕم٤مًم٦م سم٤مؾمؿ اعمٕمروو٦م اًمًٞم٤مرة ىمٞمٛم٦م

 آظمر واطمد يٓمٚمٕمٚمٙمؿ، راح ُم٤م طمتِمؽموا وقمٛمر وسمٙمر وزيد أن٧م ٕنف ىمامر: ومٝمق هذا

 هذه؟ اًمّمقرة واوح اًمنميم٦م، يمٞمس ُمـ ُمش يمٞمًٙمؿ ُمـ ؾمٞم٤مرة آظمذ سمٞمٓمٚمع  اؿمؽمى

 هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا  ضمدا، ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء اًمٌٞمٌز وهمػم اًمٌٞمٌز ذم ٟم٘مقل يمذًمؽ

 شمروي٩م سم٤مب ُمـ  يًٛمقن يمام ومٕمالً  اًمنميم٦م يمٞمس ُمـ هل هداي٤م ضُمِٕمٚم٧م اًمتل إؿمٞم٤مء

 اًمزسم٤مئـ يمٞمس ُمـ أُم٤م إـمالىم٤ًم، إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م اجلٕم٤مًم٦م سم٤مب ُمـ هذه سمْم٤مقمتٝم٤م،

ق، سمٞمِمؽموا اًمكم هؿ يٙمقٟمقا  اًمزسم٤مئـ ضوري وُمش واعمِمؽميملم  اًمكم طمتك ٓ سم٤معمَُٗمرَّ

ق، ويٌٞمٕمقا  سم٤مجلٛمٚم٦م سمٞمِمؽموا  ُمِمؽميملم ُم٘م٤مُمريـ طمٞمٜمذاك سمٞمٙمقٟمقا  يٕمٜمل  ومٙمٚمٝمؿ سم٤معمَُٗمرَّ

 هذا أفمـ اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم  يًٛمقهن٤م ي٤مٟمّمٞم٥م اًمٞمقم يًٛمقهن٤م يم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اعم٘م٤مُمرة ذم

 . ضمقاب



ء اًمٌْم٤مئع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ئز ًمنما  511   اجلقا

 سمٞمع ذم يدظمؾ هذا ومٝمؾ اًمًٚمٕم٦م، ٟمٗمس شمٌٞمع ذيم٤مت قمدة وضمقد ُي١َمصّمر هؾ :اًم٤ًمئؾ

ئز ومٙمرة اًمٗمٙمرة ٟمٗمس وـمرح سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٝمؿ سمٞمع قمغم وسمٞمع اًمٜمجش  اًمتِمجٞمٕمٞم٦م، اجلقا

  يٕمتؼم؟ ٓ أم احلٙمؿ ذم آقمت٤ٌمر سمٕملم ي١مظمذ هذا هؾ

 .واطمد اًمًٕمر سمت٘مقل أن٧م دام ُم٤م وارد، أنف أفمٜمف ُم٤م  هٜم٤م اًمٜمجش :اًمِمٞمخ

 .واطمد اًمًٕمر :اًم٤ًمئؾ

 .اعمزاودة شم٘مقل سمّديم٦م ٟمجش، ُمش شم٘مقل سمِّدك أن٧م إذا :اًمِمٞمخ

 اؿمؽمي أن٤م آضمل اًمٜمجش، أن٧م سمتٕمرف ٕن اًمٜمجش: ذم أوًٓ  داظمٚم٦م ُمش ه٤مي

 زورًا، قمٜمده ُمـ سمٞمزيد اًمًٞم٤مرة ص٤مطم٥م ُمع ُُمتَِّٗمؼ واطمد جيل أن٤ًمن، قمٜمد ُمـ ؾمٞم٤مرة

 هق هذا آظمره إمم قمنم مخ٦ًم سم٘مقل أن٤م دٟم٤مٟمػم، قمنم زي٤مدة ُمثال سمٞمحط هق ومٌٞمٖمِررسمٞمف،

 ٕنؽ أجْم٤ًم: واردة همػم هٜم٤م اعمزايدة يمامن اعمزايدة هٜم٤م ًمٙمـ خيٗم٤ميمؿ، ٓ يمام اًمٜمجش

 .هذه اعمِمجٕم٤مت طَمّٓمٞمٜم٤م ًمٙمـ حمدود، اًمًٕمر سمت٘مقل أن٧م

 أم ضمٕم٤مًم٦م هل هؾ: اًم٤ًمسمؼ اإلؿمٙم٤مل ؾمقى ضمديد، إؿمٙم٤مل قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م هٜم٤م: وم٢مذاً  

 .ُم٘م٤مُمرة هل

 سمٕمنمة اًمٌٞمٌز زضم٤مضم٦م يم٤مٟم٧م اًمثٛمـ، ذم اًمزي٤مدة هق ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٤مرق يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ر؟ ذم ُم٤م زاد ُم٤م إذا اًم٘مامر هٜم٤م دظمؾ زاد إذا ىمروش

 .ٟمٕمؿ أي ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

  (11:  18: 73/ 787/ واًمٜمقر اهلدى) 

  واهلدايو ادعروضي افبضوئع مع تقضع افتل اجلقائز

ئز: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م  طمٙمٛمٝم٤م؟ ومام واهلداي٤م اعمٕمروو٦م اًمٌْم٤مئع ُمع شمقوع اًمتل اجلقا

ئز هٜم٤مك  ُمثالً  ومػمى ُم٤مريم٧م اًمًقق إمم يدظمؾ ؿمخص ي٠ميت ىمد.. هداي٤م هٜم٤مك.. ضمقا



ء اًمٌْم٤مئع  ئز ًمنما  517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلقا

 رد ذم اهلدي٦م ومػمى ًمٞمٌتقن، يِمؽمي أن وىم٤مصد ٟم٤موي ومٝمق ،(7)ًمٞمٌؾ رد ويرى ًمٞمٌتقن

 ؿمخًّم٤م شمٙمقن أن واجلقائز ذًمؽ، طمٙمؿ ومام[ ًمٞمٌؾ اًمرد] ويِمؽمي اًمٚمٞمٌتقن ومٞمؽمك ًمٞمٌؾ

 ضمقائز أو ُم٤ًمسم٘م٦م هٜم٤مك وأن قمٜمف، سمٕمٞمد ُم٤مريم٧م ؾمقسمر ذم أن يٕمرف ؿمٞمخ ي٤م ُمثالً 

 ًمٞمِمؽمي ُم٤مريم٧م اًمًقسمر هذه إمم ومٞمذه٥م ري٤مل، سمامئ٦م ُمثالً  يِمؽمي عمـ ُمٕمروو٦م

 قمٜمدُم٤م اعمٕمروو٦م اًمٌْم٤مئع ُم٤مريم٧م اًمًقسمر ٟمٗمس ذم ؿمٞمخ ي٤م يمذًمؽ ىمد.. ذم ويِم٤مرك

 ٟم٦ًٌم اعمٕمروو٦م اًمٌْم٤مئع قمغم شمْم٤مف.. ؿمٞمخ ي٤م اطمتامل.. شمْم٤مف اجل٤مئزة شمقوع

ء اًمزي٤مدة هذه.. زي٤مدة  رأجٙمؿ؟ ومام اعمٕمروو٦م اجل٤مئزة ًمنما

راً  هذا قمـ ؾمئٚمٜم٤م :اًمِمٞمخ رًا، ُمرا  أن اًم١ًمال هق يتٗمرع، ذًمؽ قمـ ومجقايب وشمٙمرا

 اهلداي٤م هذه يْمع اًمذي اًم٤ٌمئع صٜمٞمع ُمٕمروم٦م اًم١ًمال هذا قمغم يٜمٌٜمل سمٞمٜمام اًمِم٤مري، قمـ

ئز، أو راً  ؾمئٚمٜم٤م ومٜمحـ اجلقا  :سم٤مًمت٤مزم وأضمٌٜم٤م هذا قمـ ُمرا

ئز أو اهلداي٤م هذه ىمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م إذا   ومٝمل اًم٤ٌمئع، يمٞمس وُمـ ضمٞم٥م ُمـ ظمرضم٧م اجلقا

ءً  وٓ سمٞمٕم٤مً  ٓ ومٞمٝم٤م رء وٓ سم٤مجِلٕم٤مًم٦م، واحلدي٨م اًمٗم٘مف يمت٥م ذم يًٛمك مم٤م  .ذا

ئز، اهلداي٤م هذه ىمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م إن أُم٤م   قمغم ُم٘مًٛم٦م أؾمٕم٤مره٤م أوٞمٗم٧م مم٤م هل واجلقا

ئز أو اهلداي٤م قمدد ئز هذه ىمٞمٛم٦م أوٞمٗم٧م اجلقا  ومال يِمؽمون، اًمذيـ طم٤ًمب قمغم اجلقا

ؤه٤م، جيقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم سمٞمٕمٝم٤م، جيقز  .. ٟمٕمت٘مد ومٞمام احلٙمؿ هٙمذا ذا

 اًمرأؾمامل اًمٙمٌػمة اًمنميم٤مت وسمٕمض اًمتج٤مر سمٕمض أن اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ يٙمقن ىمد

ئز هب٤م ويِمؽمون ُماليلم، سمؾ ُمٚمٞمقن ضمٞمٌٝمؿ ُمـ خيرج أن ُّيٛمٝمؿ ُم٤م  ُمـ وهداي٤م ضمقا

ء قمغم ي٘مٌٚمقن اًمٜم٤مس ضمٕمؾ أضمؾ  ُمـ اًمٕمٙمس قمغم إُمر يٙمقن وىمد سمْم٤مقمتٝمؿ، ذا

 اعمٌٞمققم٤مت، ىمٞمٛم٦م ذم زي٤مدة يْمٞمٗمقن اح٤مدي جلِمٕمٝمؿ أو اح٤مزم ًمْمٕمٗمٝمؿ إُم٤م أهنؿ ذًمؽ،

ءً  وٓ سمٞمٕم٤مً  ٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ضم٤مئز، همػم احلٙمؿ يٙمقن ومٝمٜم٤م  .ذا

  (:..33/.. : 835/ واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 .اًمِم٤مي أنقاع ًمٌٕمض ُم٤مريم٤مت أؾمامء (7)



ء اًمٌْم٤مئع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ئز ًمنما  518   اجلقا

 جقائز ؾقفو افتل افؽقبقكوت حؽؿ

 رسمح ضمقاز يمقسمقٟم٤مت سمٞمقزقمقا  اًمده٤من ُمع ذم ده٤من، قمٚم٦ٌم واطمد ذم: اعمٚم٘مل

 اح٤مل؟ ُمـ ُمٌٚمغ أو إخ، هذا رء قمٚمٞمف ذم ؾمٞم٤مرة،

 اًمزُم٤من، هذا ذم ىم٤مئٛم٦م ُمِمٙمٚم٦م وهذا ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م هذه :اًمِمٞمخ

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة صقر هل٤م

 أوراق سمٕمْمٝم٤م ذم يقوع صمؿ ًمٚمجامهػم، شُم٤ٌمع اًمتل إُمقر هذه ذم اًمٜمٔمر جي٥م 

 .اًمٌٌز اًمٙم٤مزوزة شمٌع سم٤مًم٘م٤مرورات ذًمؽ ومٕمٚمقا  ُمرة طمتك ي٤مٟمّمٞم٥م،

 اًمتج٤مري٦م، إُمقر ُمـ آظمر ٟمقع أِي  ذم أو شمٚمؽ، أو اًمّمقرة هذا ذم وم٤مجلقاب 

ئز هذه يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م ُمٕمروم٦م قمغم يٜمٌٜمل  ضمٞمقب ُمـ أو اًمت٤مضمر، ضمٞم٥م ُمـ ص٤مدرة اجلقا

ء ذم اعمِمؽميملم  .اعمقاد هذه ذا

 أن ومروٜم٤م ًمق: ُمّمٖمر ُمث٤مل اًمٌٌز شمٌع هذه اًم٘م٤مرورة ٟم٠مظمذ ظمٚمٞمٜم٤م هذا، شمقوٞمح 

 ىمروش ؾمٌٕم٦م» سمـ اًم٘م٤مرورة شمٌٞمع يم٤مٟم٧م اًمنماب، هذا شمّمدر يم٤مٟم٧م اًمتل اًمنميم٦م

 ومْمالً  صمامٟمٞم٦م، إمم وٟمص ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمًٕمر رومٕم٧م ضم٤مئزة شمْمع أن ىمررت ح٤مش وٟمّمػ

 .ضم٤مئزة وووٕم٧م قمنمة، قمـ

 اًمدىمٞمؼ، هذا احل٤مؾمقب اًمٙمٛمٌٞمقشمر زُمـ ذم ظم٤مص٦م اجلامقم٦م ُمٕمٜم٤مه اًمّمقرة هذه 

 ـمٚمع ؿمق وٟمّمػ، اصمٜملم أو ىمرش ٟمّمػ هب٤معمٚمٞمقن زادوا ىم٤مرورة ُمٚمٞمقن ُم٤مئ٦م ُمثالً 

 ؿم٤مسمف ُم٤م قم٤مدي٦م أو ٟم٤مري٦م دراضم٦م ُمثالً  ومٞمف سمٞمِمؽموا ه٤معمجٛمقع يمذا، اعمجٛمقع قمٜمدهـ

ئز، طمٓمقا  أو٤مومقه اًمِٚمـل ه٤مًمٗمرق سمٛم٘مدار ومحّٓمقا  ذًمؽ،  ُمـ ُمش اًمٗمرق هذا إذا ضمقا

 هذا اًم٘مقارير، هذه اؿمؽموا اًمِٚمـل ه١مٓء يمٞمس ُمـ إٟمام اعمٕمٛمؾ، ُمـ أو اًمنميم٦م يمٞمس

 .جيقز ٓ هذا ،شىمامر»

 ؾمٌٕم٦م هق هق واًمًٕمر قمٌٝم٤م ُمـ ضمٞمٌٝم٤م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م ُمـ هل اًمنميم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م 

ئٝم٤م قمغم ًمٚمزسم٤مئـ وشمِمجٞمٕم٤مً  شمروجي٤مً  ًمٙمـ هق هق اًمًٕمر اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل ذم وٟمص  ذا

 ش.. ضمٕم٤مًم٦م» اًمنمع ذم اؾمٛمٝم٤م هذه اجل٤مئزة، هذه ووٕم٧م



ء اًمٌْم٤مئع  ئز ًمنما  519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اجلقا

 إًمؽ يمذا فمرف ذم ه٤معم٤ًموم٦م ىمٓمٕم٧م أنتف إذا هٜم٤مك، اهلدف ؿمقف إًمؽ ص٤مطم٥م

 . اجلقاب ووح وم٢مذاً  سمٞمجقز، ُم٤م هذا إؾم٤مس هذا قمغم اعم٘م٤مُمرة أُم٤م ضمٕم٤مًم٦م، هذه يمذا،

 هذا ه٤مًمده٤من شمٕمرف سمِّدك ؾمٞم٤مرة ًمؽ ـمٚمَّع هذا، ه٤مًمده٤من ُمثالً  ومٞمف اًمكم ه٤مًمّمٜمػ

 اًمًٕمر؟ ٟمٗمس هق وإٓ ؾمٕمره رومٕمقا  أن ـمقل، قمغم ُمٕملم سمًٕمر ي٤ٌمع ؾمٜم٦م يمؿ

 ..ضمديدة سمْم٤مقم٦م: اعمٚم٘مل

 اعمقوقع شمٗمٝمؿ ؿم٤من ُمـ ُمث٤مل أضب قمؿ أن٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 ..ضمديدة سمْم٤مقم٦م: اعمٚم٘مل

 ضمٕم٤مًم٦م سمٞمٙمقن إُمتك شمٗمٝمؿ سمٞمٝمٛمٜمل.. ضمديدة أهن٤م سمٞمٝمٛمٜمل ُم٤م أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

م سمٞمٙمقن وإُمتك طمالل،  ذم سمػمسمحقا  ٟمٔم٤مم قمٜمدهـ ذم ُمثالً  هٜم٤م ضمديدة، سمْم٤مقم٦م. طمرا

 قمنم اصمٜم٤م سم٤مح٤مئ٦م: ىم٤مًمقا  اًمرسمح ؾمٕمر رومٕمقا  ضم٤مئزة، جيٕمٚمقا  إٟمف ىمّرروا ح٤م قمنمة، اح٤مئ٦م

ئز ىمٞمٛم٦م يِمؽموا اًمزي٤مدة ؿم٤من ُمـ أجش؟ ؿم٤من ُمـ قمنم، مخ٦ًم سم٤معمٞم٦م وٟمص،  ه٤مه،. اجلقا

 يٙمقن ُمتك ًمؽ أصِقر قمؿ احل٘م٤مئؼ، قمـ أطمٙمل قمؿ ُم٤م ُم٤م أن٤م سمٞمجقز، ُم٤م ىمامر هذا

ُم٤مً  يٙمقن ُمتك طمالًٓ   .طمرا

  (11:  55:  51/ 178/واًمٜمقر اهلدى) 





 الشىشزة





 573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًٛمنة 

 بوفسؿرسة يعرف مو حؽؿ

 ُمٙم٤مشم٥م أو إؿمخ٤مص ُمـ أن يمثػم قمـ اهلل، ؿم٤مء إن ؿمٞمخ ي٤م أؾم٠مخؽ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمًٛمٞمف ؿمٞمًئ٤م ذًمؽ ُم٘م٤مسمؾ ومٞمت٘م٤مى آظمر، ًمرضمؾ ؾمٞم٤مرة يٌٞمع: يٕمٜمل اًمرضمؾ ي٘مقم

 ؾمٛمنة؟

 .ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء إن أبدا قمغمَّ  ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 (:.. 55:  31/   55/   واًمٜمقر اهلدى)

 افسؿرسة حؽؿ

 ؟[اًمًٛم٤ًمر اهلل ًمٕمـ: طمدي٨م هٜم٤مك]: اًم٤ًمئؾ

 إمم ضم٤مٟم٤ٌمً  هذا ومٜمدع اًمًٛم٤ًمر، ًمٕمـ ومٞمف طمديث٤مً  أقمٚمؿ ٓ أن٤م طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 .هق ُمٙم٤من أِي  ذم احلدي٨م ٟمص قمـ وشم٠ًمخف ُم٤مًمؽ أبق ي٠ميت أن

 أخٛمح٧م اًمتل اًمًٛمنة أنقاع ٟمِمقف أنف اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمقوقع ذم واعمٝمؿ 

 .إـمالىم٤مً  سم٤مًمًٛمنة قمالىم٦م ًمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمقع رسمام: ُمثالً  وم٘مٚم٧م إًمٞمٝم٤م،

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  سمتحريٛمٝم٤م أو ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٢مسم٤مطمتٝم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ اًمًٛمنة أن يٕمٚمؿ ويمٚمٜم٤م 

 احلدي٨م هذا يٙمقن أنف ؿمؽ ومال اًمًٛم٤ًمر، ًمٕمـ ذم طمديث٤مً  هٜم٤مك أن وُمِرض وم٢من 

 .اًمًٛم٤ًمر هذا ذم ىم٤مُم٧م ُمٕمٞمٜم٦م صٗم٦م قمغم يٜمّم٥م

 أو إـمالىم٤ًم، اًمًٛمنة سم٢مسم٤مطم٦م ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ: أي: ٟم٘مقل يمام إُمر يم٤من وم٢مذا 

 أو ُم٤ٌمطم٦م ُمثالً  شم٘مقل أن يٛمٙمـ اًمتل اًمًٛمنة ُمـ أنقاع أن ومٜمًٛمع إـمالىم٤مً  سمتحريٛمٝم٤م

 .حمرُم٦م شمٙمقن أن

راً  ؾُمئٚم٧م أن٤م رًا، ُمرا  وهذا شمٕمٜمل، ُم٤مذا وم٠ًمخ٧م اًمًٛمنة؟ ذم رأجؽ ُم٤م وشمٙمرا

٤ًٌم أومتح  أن٤م: ًمؽ ي٘مقل اًمٞمقم، واىمٕمٜم٤م ذم ُمقضمقد  قمٚمؿ قمٜمدي سمٞمّمػم إرايض، ًمٌٞمع ُمٙمت



 575   اًمًٛمنة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٌْٜمَك ُمثالً  دور إًمخ،.. ىمٚمٞمٚم٦م أو قم٤مًمٞم٦م يمذا سم٠مؾمٕم٤مر أرايض ومٞمف اًمٗمالٟمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم  ىمديامً  شُم

 :سم٢مجي٤مز ي٠ميت ُم٤م ضمقايب ومٙم٤من إًمخ، ضمديداً  أو

 ومٝمذه واًمِم٤مري، اًم٤ٌمئع اًمرضمٚملم شمٜمّمح وإٟمام احلٌٚملم، قمغم شمٚمٕم٥م ُم٤م يمٜم٧م إذا

 أي سمدون همش سمدون همدر سمدون إضمر قمٚمٞمٝم٤م وشم٠مظمذ شمٜمٙمر، ٓ ُمنموقم٦م وؾم٤مـم٦م

 إًمٞمف، شمِمػم اًمذي احلدي٨م شمرى اًمٞمقم، ُمٕمروف ـمٌٕم٤مً  اًمًٛمنة ُمـ ٟمقع هذا رء،

 .ٓ ؾمت٘مقل أفمـ هذا: يٕمٜمل

  (11:  73: 35/ 751/ واًمٜمقر اهلدى)

 كسبي يلخذ أن ظذ مو، فتوجر زبوئـ بتقؾر شؿسور يؼقم أحقوكو

 جوئزة افصقرة هذه ؾفؾ افربح مـ

 ُمـ ٟم٦ًٌم ي٠مظمذ أن قمغم ُم٤م، ًمت٤مضمر زسم٤مئـ سمتقومػم ؾمٛم٤ًمر ي٘مقم أطمٞم٤مٟم٤م]: اًم٤ًمئؾ

 ؟[ضم٤مئزة اًمّمقرة هذه ومٝمؾ اًمرسمح

 ًمؽ قمٛمقًم٦م اًمت٤مضمر يمٞمس ُمـ يٓمٚمع يم٤من إذا ٟمرى أن ٟمريد اًمرسمح هذا :اًمِمٞمخ

 أن٧م سمِٞمٜم٦م قمغم ٕنف رء: ومٞمف ُم٤م ومٝمذا اًمت٤مضمر، يمٞمس ُمـ يمقؾمٞمط ؾمٛمنة هذه يمقؾمٞمط،

 .وإي٤مه

 ُم٤م ومٝمذا اًمِم٤مري، ومٞمدومٕمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م ؾمٕمر إمم شُمَْم٤مف اًمٕمٛمقًم٦م هذه يم٤من إذا أُم٤م 

 ح٤م وم٠من٧م اًمت٤مضمر، يٌٞمٕمف اًمذي اًمثٛمـ أؾم٤مس قمغم يِمؽمي ٕنف همدر، هذا ٕن جيقز:

 شمرضمع أن٧م اًمذي اًمت٤مضمر ُمـ شم٠مظمذه٤م شمريد قمٛمقًم٦م، اح٤مئ٦م ذم قمنم مخ٦ًم شمْمٞمػ

 اًمزسمقن، هذا ُمع سحي٤مً  يمٜم٧م إذا إٓ مهللا ُمٜمؽ، ـمٚم٧ٌم اًمتل اًمٌْم٤مقم٦م شمًتخرج

 شمٕمٌل أريد وم٠من٤م سمٕمد، ومٞمام أو ؾمٚمٗم٤مً  أن٧م شمٕمرف إُم٤م ُمثالً  ًمٚمت٤مضمر ؾمٕمران هذيـ: ًمف شم٘مقل

 .ضم٤مئزة اًمًٛمنة هذه ُم٤مٟمع، ومٞمف ومام ُمّم٤مرطم٦م يم٤من إن يمذا، سم٤مح٤مئ٦م



 575 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًٛمنة 

 ًمٙمـ اًمًقق ذم أو اًمٌٚمد ذم اًمٞمقم اعمٕمروف سم٤مًمًٕمر شمٌٞمٕمف أن٧م أنؽ شُمْقِهـٛمف أُم٤م 

 ُم٤م هذا اًمٌْم٤مقم٦م، ؾمٕمر قمغم اًمٜم٦ًٌم هذه إو٤موم٦م سم٥ًٌم ُمٜمف ؾمٛمنشمؽ شم٠مظمذ أنؽ اًمقاىمع

 .جيقز

  (11:  73: 35/ 751/ واًمٜمقر اهلدى)

 ويعده ظـده جيدهو ؾال شؾعي ظـ بحثوً  توجر إػ ادشسي يذهى

 هذا ؾفؾ ربح كسبي ظؾقفو ويضع ؾقشسهيو فف بنحضورهو افتوجر

 جوئز؟

 جيقز، ُم٤م أنف قمٜمٝم٤م، ؾم٠مخؽ يم٤من اًمتل اًمّمقر ُمـ صقرة ومٝمٛم٧م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمِمؽميـ أطمد ضم٤مء اًمتج٤مر، ُمـ سمْم٤مقم٦م أؿمؽمي ُمثالً  أن٤م أنف أن٤م اًمّمقرة ومٝمٛم٧م واًمذي

 أؿمؽمُّي٤م وأذه٥م همد، سمٕمد أو همداً  هب٤م ًمؽ آيت أن٤م: ًمف ىمٚم٧م اًمٌْم٤مقم٦م، قمٜمدي وضمد ُم٤م

 ًمٞمس أن٤م، ُمٜمل وم٤مشمقرة ُأقمٓمٞمف وم٤مشمقرة ُمٜمل ـمٚم٥م هق وإذا ؿمخّمٞم٤ًم، أن٤م سم٤مؾمٛمل سمٗم٤مشمقرة

 اًمّمقرة؟ هذه ذم احلٙمؿ وم٢ميش ٟمٗمًف، اًمت٤مضمر ُمـ

 ذم ي٤ٌمع اًمذي سم٤مًمًٕمر ُمٜمؽ يِمؽمي يريد هق هؾ ىمٚمٜم٤م، ُم٤م ٟمٗمس شمرضمع هذه :اًمِمٞمخ

 اًمِمخص؟ ُمـ وًمٞمس اًمت٤مضمر ُمـ رسمحؽ وم٠من٧م اًمًقق،

 يم٤من وإن وضمقازه، إسم٤مطمتف ذم إؿمٙم٤مل ومٞمف ُم٤م ومٝمذا اًمت٤مضمر، ُمـ رسمحؽ يم٤من وم٢من 

 أم أن٧م احل٤مضم٦م يِمؽمي ذه٥م هق، ذه٥م أو اًمت٤مضمر إمم أن٧م ذه٧ٌم: يٕمٜمل ُمٜمف رسمحؽ

 ذه٥م هق ًمق يمام شمِمؽمُّي٤م، شمذه٥م أن٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم سمٞمٜمام واطمد، سمًٕمر هق

 أظمذشمف ُم٤م زي٤مدة ُمٜمف أظمذشمف أن٧م اًمرسمع هذا ورسمع، ديٜم٤مر ًمف شمٌٞمٕمٝم٤م ُمثالً  سمديٜم٤مر اؿمؽماه٤م

 .اًمٌْم٤مقم٦م سم٤مقمؽ اًمذي اًمت٤مضمر ُمـ

 سم٤مح٤مئ٦م مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م قمٛمقًم٦م أريد وم٠من٤م هٜم٤مك ُمـ آظمذه٤م[ أن٤م: ًمف ىمٚم٧م إذا إٓ]

 احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف ضم٤مئز: ومٝمق ذًمؽ قمغم واشمٗم٘متقا  اًمّمقرة، هبذه يم٤من إذا..... قمنمة

٤ًٌم قمٜمف ويمٞمالً  أن٧م شمّمػم  .قمٜمف وٟم٤مئ



 571   اًمًٛمنة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .أن٤م وىمّمدين أتك هق ًمٙمٜمف ويِمؽمُّي٤م، يٜمزل أنف سم٢مُمٙم٤مٟمف هق :ُمداظمٚم٦م

 .ذيمرٟم٤ممه٤م اًمٚمتلم اًمّمقرشملم ُمـ صقرة ًمؽ أن٧م :اًمِمٞمخ

.. ًمق أن٧م قم٤مرف أن٤م ومٞمٝم٤م، ٟمحٙمل اًمّمقرشملم ُمـ صقرة طمقل ُمالطمٔم٦م قمٜمدك إذا 

 .وُمٝمٜمتؽ صٜمٕمتؽ هذا ٕن ىمّمدك، قمٜمدي، جمٝمقًٓ  ؿمٞمًئ٤م زم سمٞمَّٜم٧م ُم٤م ىمّمدك هق

 ٓ ًمٙمـ أقمرف، ُم٤م اًم٘مامش، سمٜمققمٞم٦م يٕمرومٜمل ُم٤م قم٤ٌمي٦م أؿمؽمي ُأريد أن٤م: يٕمٜمل 

 إًمخ، قمٜمدي أن٧م ُمقصمقق رضمؾ ٕنؽ ًمؽ: ٟمٗمز ىمٞم٤مدة ُأؾَمِٚمؿ أن٤م أن٧م، شمًتٖمٚمٜمل

، شمتحٙمؿ وشمذه٥م  ذم قمٜمدٟم٤م شم٘مع يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م طمقادث ومٞمف: يٕمٜمل جيقز، ُم٤م هذا ذمَّ

ٟمٜم٤م أطمد: يٕمٜمل دُمِمؼ،  ـمرـمقس ُمـ يرمحف اهلل وهق دروؾمٜم٤م، حيي يم٤من اًمذي إظمقا

 ومٞمام أن٤م زم يٌٞمع اًمزيتقن، شمٌع سمٚمدي زي٧م زي٧م، شمٜمٙم٤مت يٌٞمع يم٤من اهلل، رمح٦م إمم شمقذم

 أؾمت٤مذه وأن٤م ؿمٞمخف أن٤م ًمٙمقين أهمغم، ًمٖمػمي، سم٤مقمف اًمذي اًمًٕمر ُمـ سم٠مهمغم ايمتِمٗم٧م سمٕمد

 ومالن، أب٤م ي٤م شمٕم٤مل: ًمف ىمٚمٜم٤م ُمدة سمٕمد هذا ايمتِمٗمٜم٤م ح٤م همػمي، ُمع ي٤ًمويٜمل ظَمِٚمٞمف ٓ، إًمخ،

 ُمٜمل شم٠مظمذ وأن٤م سمًٕمر شمٌٞمٕمف ح٤مذا: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل يمذا، سمًٕمر سمٕم٧م أن٧م أنؽ سمٚمٖمٜمل

 زي٤مدة؟

سمف يم٤من  ٕين ًمٙمـ حمدود، ُمش اًمرسمح ٓ: ضمقايب ـمٌٕم٤مً  حمدود؟ هق اًمرسمح إيف،: ضمقا

 وم٤ٌمًمًٕمر وٓسمد يم٤من إذا سمٞمٕمٛمٚمقا  اًمٜم٤مس اًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٕمٙمس زي٤مدة، ُمٜمل شم٠مظمذ ومٞمؽ واصمؼ

 .ُمنموع هق وٓ ذيػ هق ٓ اؾمتٖمالل همرض ومٝمذا شمٌٞمٕمف، اًمذي

ء يٙمٚمٗمؽ إًمٞمؽ ي٠ميت اًمذي اًمِمخص هذا: وم٘مّمدي   شمٗمٝمٛمف سمدك رء سمنما

 طمتك يرسمحؽ، هق اًمت٤مضمر ُمـ اًمًقق ذم شمِمؽمي راح أن٧م أنؽ ذهٜمف ذم ُمش اًمقاىمع،

 .مت٤مُم٤مً  ُمٕمرووم٦م ىمْمٞم٦م هذه هق، سمًٕمره احل٤مضم٦م شمٌٞمع



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًٛمنة 

 ًمػمة صمالصملم: ُمثالً  ؾم٤مقم٦م، يمؿ زم آظمذ اًمت٤مضمر قمٜمد أنزل ؾم٤مقم٤ميت، يمٜم٧م ُمثالً  أن٤م 

 زم خيّمؿ هق ًمٙمـ وصمالصملم، سمخٛم٦ًم أبٞمع أن٤م وصمالصملم سمخٛم٦ًم يٌٞمع هق اًمقاطمدة، طمؼ

 أن٤م يٌٞمع هق اًمذي اًمًٕمر ٟمٗمس اًمزسمقن ُمـ أـمٚمٕمف زم اًمذي اًمرسمح أن٤م اًمٗمرق، ـم٤مًمع

 ُمـ اًمرسمح ومج٤مءين ظمّمؿ، زم يٕمٛمؾ سم٤مجلٛمٚم٦م أؿمؽمي أن٤م سم٤مقمت٤ٌمري هق ًمٙمـ أبٞمٕمف،

 .واوحتلم اًمّمقرشملم أفمـ هذا ومٕمغم اًمزسمقن، ُمـ ًمٞمس اًمت٤مضمر

  (11:  73: 35/ 751/ واًمٜمقر اهلدى) 

 تقاضم بدون افسؿسور مـ صقًئو افقـقؾ أخذ حؽؿ

 شمقاـم١م؟ سمدون اًمًٛم٤ًمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمقيمٞمؾ ي٠مظمذ أن جيقز هؾ: ؾم١مال

 .اًمًٛم٤ًمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ي٠مظمذ هؾ :اًمِمٞمخ

 .اًمقيمٞمؾ شمقاـم١م سمدون :اًم٤ًمئؾ

 .اًمقيمٞمؾ :اًمِمٞمخ

 شم٠مضمػمه، أو سمٞمٕمف ذم ُمتقيمؾ ُُمَٕملمَّ  ويمٞمؾ وًمف قم٘م٤مر، قمٜمده واطمد: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ رء أو أثٜم٤مئٝم٤م أو اًمٌٞمٕم٦م سم٤مٟمتٝم٤مء ومٌٕمد ُمثاًل، سمٞمٕم٦م ًمف وم٠متك ؾمٛم٤ًمر أت٤مه اًمقيمٞمؾ ومٝمذا

 .شمقاـم١م سمدون اًمًٛم٤ًمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اًمقيمٞمؾ هذا أظمذ سمٕمده٤م، ظَمّٚمٞمٝم٤م هذا،

ّقي، ُم٤مذا اًمًٛم٤ًمر ُمقضمقد إصٞمؾ يم٤من ًمق ح٤مذا، :اًمِمٞمخ ًَ  ص٤مطم٥م إصٞمؾ ُي

 هؾ اًمٕم٘م٤مر، ص٤مطم٥م ُمع اًمًٛم٤ًمر يًقي ُم٤مذا ؾمٛم٤ًمر وأتك اًمٕم٘م٤مر، ص٤مطم٥م اًمدار

 ؿمٞمئ٤ًم؟ يٕمٓمٞمف

 ..و ذًمؽ يٕمٚمؿ يٛمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 .يٛمٙمـ ىمٚم٧م أن٧م ؿمٙمٙم٧م :اًمِمٞمخ

٤مئؾ  ..هق يٕمٚمؿ يٛمٙمـ وىمٕم٧م، اعم٠ًمخ٦م هذه أن يٕمٚمؿ، مل أو اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م قمٚمؿ إذا :اًًم

 .إصٞمؾ يٕمٜمل ُمٕمل أن٤م اًمقيمٞمؾ، إمم رضمٕم٧م :اًمِمٞمخ
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 .قمٜمده طمرج ومٞمف وًمٞمس يٕمٚمؿ إصٞمؾ :اًم٤ًمئؾ

 .يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 ..ي٠مظمذ أنف طمرج ومٞمف ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ..ُمـ اًمقيمٞمؾ ي٠مظمذ أن ُم٤مٟمع أي قمٜمده ًمٞمس اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ٓ اًمقيمٞمؾ يٕمٓمل ح٤مذا اًمًٛم٤ًمر، ُمـ ي٠مظمذ اًمقيمٞمؾ ؾم١مازم، هذا ًمٞمس أن٤م :اًمِمٞمخ

 إصٞمؾ؟ يٕمٓمل

 .وٕمٞمػ رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُمثؾ: يٕمٜمل ذًمؽ، ُيْٕمٓمل وٓ هذا يٕمٓمل ح٤مذا ٟمٗمٝمٛمف، سمدٟم٤م اًمِٚمـل هذا :اًمِمٞمخ

 وراء يٙمقن أن أظمِمك أن٤م ؾم١مآً، يريد هذا ًمٚمّم٤مٟمع، ًمألضمػم يٕمٓمقه اًمذي اًمٌ٘مِمٞمش

 .وراءه٤م ُم٤م إيمٛم٦م

 .وراءه٤م ُم٤م ٓ، ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمقيمٞمؾ رؿمقة هذه يٙمقن أن أظمِمك أن٤م :اًمِمٞمخ

 مل وإذا ؿمٞمئ٤ًم، ي٠مظمذ ٓ أن اًمقيمٞمؾ هذا قمغم اؿمؽمط اًمٕم٘م٤مر ص٤مطم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .اًم١ًمال هذا يِمؽمط

 .ومٞمجقز رؿمقة يٙمـ مل إذا :اًمِمٞمخ

  (11:  53:  53/ 591/واًمٜمقر اهلدى)

 افؼسومي حؽؿ

 [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٞمٛملم، ىمًؿ ُمـ واًم٘م٤ًمُم٦م اًم٘م٤مف، سمٗمتح شاًم٘م٤ًمُم٦م»: ي٘مقًمقن اعمحدصمقن» :وم٤مئدة

 اح٤مل رأس ُمـ ومٞمٕمزل ٕضمرشمف اًم٘م٤ًمم ي٠مظمذه ُم٤م وهق اًم٘م٤مف، سمْمؿ اًم٘م٤ًمُم٦م هل وإٟمام

 ذًمؽ ُمـ اعمٙمروه وإٟمام.. .واًمٜمِم٤مرة يً٘مط، ح٤م اؾمام يم٤مًمً٘م٤مـم٦م ًمٜمٗمًف، ُمٕمٚمقُم٤م ضمزءا



 579 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًٛمنة 

 وارشمًٛمف اًم٤ٌمقم٦م، شمقاوٕمف ُم٤م قمغم ومٞمف ُمٜمٝمؿ إذن همػم ُمـ اح٤مل أرسم٤مب قمغم سمف ي٘مت٤مت ُم٤م

 درهؿ أخػ يمؾ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤م، ؿمٞمئ٤م اح٤مل قمرض ُمـ أظمذهؿ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمًامهة

 يمره أطمدا أقمٚمؿ وٓ ،سمٚمغ ُم٤م سم٤مًمٖم٤م اعمثؾ أضمر هذا ذم يٚمزم وإٟمام أوٟمحقه، درمه٤م قمنميـ

 حتؾ ٓ أهن٤م إمم ذًمؽ ذم يذه٥م يم٤من أنف اًمًٚمػ سمٕمض قمـ يروى ُم٤م إٓ اًم٘م٤ًمم أضمر

  .اخلٓم٤ميب ىم٤مًمف. شاح٤مل سمٞم٧م ذم أضمره وإٟمام يم٤محل٤ميمؿ، زقمؿ أنف أضمؾ ُمـ

 .(511/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 االئتىاُ بطاقات





 583 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   سمٓم٤مىم٤مت آئتامن 

 اإلئتامن بطوؿوت حؽؿ

 حمٛمد وٟمٌٞمٜم٤م ؾمٞمدٟم٤م ،واعمرؾمٚملم إنٌٞم٤مء أذف قمغم واًمًالم واًمّمالة ..:ُمداظمٚم٦م

 .أمجٕملم وصحٌف آخف وقمغم

 سمٓم٤مىم٤مت اؾمتخدام طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل !اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: سمٕمد أُم٤م

 قمغم صم٤مسمت٦م ؾمٜمقًي٤م أضمقر دومع ُم٘م٤مسمؾ اح٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ىمٌؾ ُمـ شمّمدر واًمتل آئتامن

ءًم طم٤مُمٚمٝم٤م ختقل اًمٌٓم٤مىم٦م وهذه ،٤مؾمٜمقيً  دوٓر وقمنميـ ُم٤مئ٦م طمقازم اًمٌٓم٤مىم٦م  نما

ء ىمٞمٛم٦م قم٤مدة هل يمام اًمٗمقاشمػم ًمف شمرؾمؾ ذًمؽ سمٕمد صمؿ ،ُمٌٚمغ دومع دون طم٤مضمٞم٤مشمف  اًمنما

 . ا ظمػمً  وضمزاك اًمتقوٞمح أرضمق اًمٌٓم٤مىم٤مت؟ هذه سمٛمثؾ اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ ومام اًمٗمٕمٚمٞم٦م،

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :اًمِمٞمخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده احمٛمدً  أن وأؿمٝمد ،ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأُّيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  آل﴾ ]ُُم

 .[715:قمٛمران

٤َم َي٤م﴿ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[7:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َرىمِٞم

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأُّيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  .[77 - 71 :إطمزاب﴾ ]قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 إُمقر وذ ،ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من: سمٕمد أُم٤م

 : وسمٕمد اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م

 َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: اًمٙمريؿ يمت٤مسمف ذم ي٘مقل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٢من

 اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ»: ط اًمٜمٌل وي٘مقل [5:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 



 585   سمٓم٤مىم٤مت آئتامن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمٌدأ هبذا وُمرسمقـم٦م ُمٜمقـم٦م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ ومٙمثػم شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف

 ذم ط اهلل رؾمقل ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م َؾ ّمَّ وومَ  ،اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م أؾمًف اًمذي

 أي٦م هلذه اًمٌٞم٤من هذا طمقل شمدٟمدن أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك ،٤مآٟمٗمً  ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م

 ذم ومذيمر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وقمدهؿ قمنمة، اخلٛمرة ذم ط ًمٕمٜمف يمحدي٨م اًمٙمريٛم٦م

 ممـ ذًمؽ وهمػم إًمٞمف واعمحٛمقًم٦م وطم٤مُمٚمٝم٤م ٘مٞمٝم٤م،تًوُم ؾم٤مىمٞمٝم٤م وذيمرا  ؿم٤مرهب٤م: ىم٤مئٛم٦م لأو

 .اعمٜمٙمر قمغم اًمتٕم٤مون قمغم جيتٛمٕمقن يمٚمٝمؿ

 إطم٤مدي٨م وُمـ اًمٙمريٛم٦م أي٦م شمٚمؽ ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هذه وشمذيمرشمؿ قمرومتؿ وإذا

 اًمؼم قمغم وإٟمام ٜمٙمراعم قمغم اًمتٕم٤مون جيقز ٓ أنف اًم٘م٤مقمدة أن شمٕمٚمٛمقن طمٞمٜمذاك اًمٜمٌقي٦م

 :اصمٜمت٤من طم٤مًمت٤من هل٤م ٤مآٟمٗمً  ذيمرمتقه٤م اًمتل وم٤مًمٌٓم٤مىم٦م هٙمذا إُمر وإذ واًمت٘مقى،

 ُمّم٤محلٝمؿ وىمْم٤مء اًمٜم٤مس أقمامل وشمٞمًػم اخلػم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب ُمـ شمٙمقن أن إُم٤م

 أن إُم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م، اًمرسم٤م وهل ُم٤مدي٦م وم٤مئدة دون: أي وم٤مئدة: اًمٞمقم يًٛمقٟمف مم٤م ٤مرو دون

 ،ا ُمٜمٙمرً  رء ومٞمٝم٤م ٟمرى ٓ ومحٞمٜمذاك اًمرسم٤م ُمـ رء ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ٓ اًمٌٓم٤مىم٤مت هذه شمٙمقن

 اإلؾمالم ؿمٞمخ يم٤من يمام اإلسم٤مطم٦م اعمٕم٤مُمالت ذم وإصؾ إصؾ قمغم شمٙمقن هل وإٟمام

 ،اعمٜمع اًمتٕمٌدي٤مت ذم إصؾ: اضمدً  ه٤مُمتلم يمٚمٛمتلم ي٘مقل يم٤من شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 أن أراد ومٛمـ ،سمدًمٞمؾ إٓ اعمٜمع اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ ..اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٤مدي٤مت ذم وإصؾ

 إٓ اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٤مدات ذم وم٤مٕصؾ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس ومٕمغم ،دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ومال اهلل يتٕمٌد

 وإٟمام اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ًمٞم٧ًم أهن٤م أطمد قمغم خيٗمك ٓ اًمٌٓم٤مىم٦م هبذه اًمتٕم٤مُمؾ وهذا ،سمدًمٞمؾ

 ومٝمل هب٤م اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ يٛمٜمع ُم٤م اًمنمع ذم يقضمد مل وم٢من ذًمؽ وقمغم ،اعمٕم٤مُمالت ُمـ هل

 .ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد ُم٤م إمم ٟمٔمر وإٓ ُم٤ٌمطم٦م

 أؾمٗم٤مرهؿ اىمتْمتٝمؿ أو اسمتٚمقا  اًمذيـ اإلظمقان ٕمضسم ُمع أت٤ٌمطم٨م أن زم أتٞمح وىمد

 اعم١مًمٗم٦م إًمقف أثامهن٤م شمٌٚمغ طمقائ٩م هب٤م يِمؽموا وأن اًمٌٓم٤مىم٦م هبذه يتٕم٤مُمٚمقا  أن ودم٤مراهتؿ

 ًمٞم٧ًم اًمٌٓم٤مىم٦م هبذه شم٤ٌمع اًمتل إؾمٕم٤مر سم٠من ُمٜمف ومٗمٝمٛم٧م اعمٛمٚمٞمٜم٦م، اليلماعم ٟم٘مؾ مل إن

 حيّمٚمٝم٤م اًمتل هل ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم قمٚمٞمٝم٤م يْم٤مف وإٟمام ؿم٤مر، يمؾ يدومٕمٝم٤م اًمتل إؾمٕم٤مر هل

 يم٤مٟم٧م وم٢من ،اعمٕم٤مُمالت هذه عمثؾ شمٞمًػمه ُم٘م٤مسمؾ حيّمٚمٝم٤م ..اًمٌٓم٤مىم٦م هذه ُمّمدر اًمٌٜمؽ
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 وإٟمام ،اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك شم٠ميمٚمٝم٤م اًمتل يم٤مًمٗمقائد هل ًمٞم٧ًم اًمٗم٤مئدة هذه

 إضمراء أضمرة أو إضمراء هل إٟمام احل٘مٞم٘مل اًمٌٓم٤مىم٦م صمٛمـ قمغم اًمزي٤مدات أو اًمٗمقائد هذه

 ومحٞمٜمئذ اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ شم١مظمذ اًمتل سم٤ماًمر ـمريؼ ُمـ يم٤مٟم٧م وإن ،ضم٤مئزة ومٝمل ُمٕم٤مُمالت

 .رسم٤م ومٝمق ٤مؾمٚمٗمً  ٤مُمنموـمً  ٤مٟمٗمٕمً  ضمر ىمرض يمؾ :ي٘م٤مل

 ُم٤م صح إذا اًمزي٤مدة هذه واىمع ذم أب٧م أن أؾمتٓمٞمع ٓ ٤مؿمخّمٞمً  أن٤م ذًمؽ وقمغم

 طمرام ومٝمق إول إُمر يم٤من وم٢من ؟اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه قمغم أضمر هل أم رسم٤م هل هؾ ،ؾمٛمٕمتف

 هل٤م ُمٕم٤مُمالت وإضمراء ُمٕم٤مُمالت شمٞمًػم ُم٘م٤مسمؾ يم٤من وإن ،اًمرسم٤م سم٤مؾمؿ ي٘م٤مسمؾ ٕنف واوح:

 . أقمٚمؿ واهلل ُم٤ٌمطم٦م ومٝمل ىمٞمٛم٦م وهل٤م وىم٧م

 (11:18:57/ب35: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 آئتامن بطوؿي حؽؿ

 .هذه آئتامن سمٓم٤مىم٦م ُم٠ًمخ٦م ومٞمٝم٤م سمحثتؿ آئتامن سمٓم٤مىم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ إي :اًمِمٞمخ

 .اعمًٚمٛملم سمٕمض يتداوهل٤م اًمتل :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٙمـ قمٜمدي، ذم ُم٤م ظم٤مص سمح٨م واهلل :اًمِمٞمخ

 طمٙمٛمف؟ ُم٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ شمًٝمٞمؾ، ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يٕمٜمل ويٙمقن سم٤مًمٌٜمقك، قمالىم٦م هل٤م يم٤مٟم٧م ُم٤م إذا :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ أهق سم٤مًمٌٜمقك، ُمرسمقـم٦م اًم٘مْمٞم٦م أنف ذهٜمل ذم ىم٤مم اًمِٚمـل

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٌٜمقك ُمرشمٌٓم٦م. ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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ِٝمؾ اًمٌٜمقك قمٛمٚمٞم٤مت يٕمٜمل أنف ؿمؽ ٓ وهق هق، هذا :اًمِمٞمخ ًَ  ُمٕم٤مُمالت شُم

 .اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ قمغم يٖمرُّيؿ مم٤م وهذا اًمتج٤مر،

ف ح٤م: اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٛمتٜم٤م إمم ٟمٕمقد ًمٙمـ   أن اًمقضمف وشمٖمٓمٞم٦م اًمٜم٘م٤مب قمـ اًم١ًمال شَمَقضمَّ

 شُمٞمَِن  يٕمٜمل اًمٌٜمقك ومٙمقن اًمنميٕم٦م، سم٠مطمٙم٤مم ٟمتٛمًؽ ٟمريد ٟمحـ ،سم٢مذن هق ُم٤م اًمتٞمًػم

 هذه ًمتؼمير يٙمٗمل ٓ وطمده هذا إضمٜمٌٞم٦م، سم٤مًمدول ظم٤مص٦م ودم٤مراهتؿ اًمٜم٤مس ُمٕم٤مُمالت

 يم٤من وم٢من اًمنمع، سمٛمٞمزان شمقزن أن جي٥م وإٟمام ضم٤مئزة، وضمٕمٚمٝم٤م وشمًقيٖمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ويًتٗمٞمد اًمٌٜمؽ ذم أقمامل واهلل أُم٤م هق، ومٜمٕمام ي٠مذن سمؾ ُمٜمٝم٤م يٛمٜمع ٓ اًمنمع

 .جيقز ومال اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمالت ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م

 يمحٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م ومٝمل اًمتٕم٤مُمؾ، ُمـ اًمٜمقع هذا قمغم شم٘مقم هذه اًمٌٓم٤مىم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من 

 .اًمٌٜمقك ُمع اعمٕم٤مُمالت ُمـ همػمه٤م

 ذم هل٤م، اؾمتامقمٜم٤م ٟمجدد أو ومٜمًٛمٕمٝم٤م ٟمٕمرومٝم٤م، ُم٤م ٟمحـ رسمام أظمرى صقرة يم٤من إن أُم٤م

 رء؟ قمٜمدك

 .ؾمٛمح٧م ًمق إيف، :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .رصٞمد سمدون شُمـْٛمٜمَح اًمٌٓم٤مىم٦م هذه :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمٌٜمؽ ذم رصٞمد ًمؽ يٙمقن أن جي٥م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 آظمذه٤م؟ أنف ممٙمـ ُمثالً  أن٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .رصٞمد سمدون شم٠مظمذه٤م ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕمروف سم٠منؽ شمٕمريػ اًمٕمٛمؾ شمٕمريٗم٦م ُمٜمؽ، وصم٘مقا  إذا :ُمداظمٚم٦م

 !اعمِمٙمٚم٦م وهٜم٤م :اًمِمٞمخ
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 .اًمٕمٛمؾ ُمـ ظمٓم٤مب :ُمداظمٚم٦م

 .رصٞمد ًمٜم٤م يٙمقن ُم٤مذا؟ سمِّدهؿ وصم٘مقا  ُم٤م وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 .ُمقفمػ إٟمف شمٕمريػ. ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .اًمًٜم٦م ذم ري٤مل أرسمٕمامئ٦م شمدومع أن سمد ٓ سمس :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

  اًمٌٓم٤مىم٦م؟ هذه اؾمتخدام ُم٘م٤مسمؾ ًمٚمٌٜمؽ شُمْدوَمع اًمًٜم٦م، ذم ري٤مل أرسمٕمامئ٦م :ُمداظمٚم٦م

  ُم٤مذا؟ ُيَ٘م٤مسمٚمٝم٤م ري٤مل إرسمٕمامئ٦م آه، :اًمِمٞمخ

 ري٤مل أخػ ُم٤مئ٦م ُمٌٚمغ آظمذ أن أؾمتٓمٞمع اًمٕم٤ممل، ذم ُمٙم٤من أِي  ذم أين :ُمداظمٚم٦م

 ومٜمدق أي أدظمؾ وم٘مط، هذه إٓ أمحؾ ُم٤م رء أّي  أؿمؽمي[ اًمٌٓم٤مىم٦م] هذه ُمـ ؾمٕمقدي،

 زي٤مدة سمدون ًمٚمٌٜمؽ ُأؾَمّدده٤م وأن٤م..هذه اًمٌٓم٤مىم٦م وأقمٓمٞمٝمؿ ويمذا أؿمؽمي أدظمؾ يمذا أي

 .اح٤مئ٦م ذم واطمد وٓ

ٚم٧م أن٤م أنف ه٥م :اًمِمٞمخ  ؾمٜم٦م، يُمّؾ  ذم ري٤مل أرسمٕمامئ٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمٌٓم٤مىم٦م هذه طَمّمَّ

ء، قمٛمٚمٞم٦م ًمتًٝمٞمؾ واوح:  إًمقف سمؾ اعمئ٤مت اًمِم٤مري ُمٕمف يّمٓمح٥م ُم٤م سمدون اًمنما

 ُيـَحّّمٚمقهن٤م؟ يمٞمػ اعم١مًمٗم٦م، إًمقف واؿمؽمي٧م ُم٤م ًمدوًم٦م ومرطم٧م اًمٕمٛمالت، ُمـ

 ُمـ اًمرىمؿ ضمداً  ـمقيؾ رىمؿ قمـ رىمؿ يٙمتٌقن صٖمػًما، ٟمٛمقذضًم٤م يٕمٌقن :ُمداظمٚم٦م

 أن٤مس ويمذا، ويمذا ويمذا ُمٚمٞمقن وأرسمٕملم وأرسمٕم٦م وؾمٌٕمامئ٦م آٓف صمالصم٦م ُمٚمٞمقن،

 .. اًمٌٜمؽ قمغم شُمـْخَّمؿ وهل ُمتخّمّملم

 .واطمدة واطمدة :اًمِمٞمخ

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمرومٜمل ٓ هق اًمٌٜمؽ :اًمِمٞمخ
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 رىمؿ؟ ُمٜمحف إذا رىمؿ، يٕمرف :ُمداظمٚم٦م

 اًمرىمؿ؟ أقمرف أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ذم اًمٕم٤ممل سمٜمقك يمؾ قمغم ُيَٕمِٛمٛمقه اًمري٤مض، ذم إي٤مه أقمٓم٤مك اًمذي اًمرىمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٞمقم ٟمٗمس

 اًمٌٓم٤مىم٦م طمّّمٚم٧م أن٤م إذا ُمثالً  هٜم٤م يٕمٜمل اًمري٤مض، ذم شم٘مقل أن٧م يٕمٜمل آه، :اًمِمٞمخ

 .اًمٓمقيؾ اًمرىمؿ هذا وهل٤م هذه

 .ٟمٕمؿ إي :ُمداظمٚم٦م

 ُيَٕمِٛمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمٕم٤ممل دول يمؾ قمغم :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل هذا ُيـَحِّمؾ يمٞمػ سمٕمد ومٞمام اًمٌٜمؽ اؿمؽمي٧م، ُم٤م اؿمؽمي٧م وم٠من٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ُمٜمل؟

 ذم اًمًٕمقدي٦م ذم ؿمخًّم٤م خيص أنف هلؿ يتْمح هذا اًمرىمؿ ـمٚمٌقا  إذا :ُمداظمٚم٦م

 .اًمري٤مض

 .ٟمٗمز قمـ أىمقل أن٤م ٟمٗمز، قمـ أىمقل ٟمحـ أن، قمٜمل ىمؾ أن٧م أن :اًمِمٞمخ

ن، ذم :ُمداظمٚم٦م ن؟ ذم أن٧م قمامَّ  قمامَّ

ٚم٧ُم : أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ  .هٜم٤م ُم٤م سمٜمٍؽ  ُمـ اًمٌٓم٤مىم٦م هذه طَمّمَّ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمقك سمٕمض رسمام ًمٙمـ اًمٌٜمقك، ُمع أتٕم٤مُمؾ ٓ أن٤م ُمٜمؽ، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م وقمغم :اًمِمٞمخ

، آظمره، إمم أو شمٕمرومٜمل أو ُمثالً  يب شمثؼ  سمٓم٤مىم٦م، وأقمٓمقٟم٤م شمقرـمقا : ٟم٘مقل ٟمحـ ومتقرـمقا

 هذه زم ُيًٛمح اًمذي سم٤معم٘مدار اًمٌْم٤مئع ُمـ واؿمؽمي٧م اًمدٟمٞم٤م، سمالد وُدرت أن٤م ورطم٧م

 أخػ؟ يمؿ أن٧م ىمٚم٧م يمؿ اًمٌٓم٤مىم٦م،
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 .أخػ ُم٤مئ٦م :ُمداظمٚم٦م

 سمٚمدي، إمم وضمئ٧م اًمٌْم٤مئع، اؿمؽمي٧م ري٤مل أخػ ُم٤مئ٦م ري٤مل، أخػ ُم٤مئ٦م :اًمِمٞمخ

 ُمٜمل؟ ُيـَحِّمٚمقه٤م يمٞمػ

 .ُمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمؼميد قمٜمقاٟمؽ، قمٜمدهؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا قمٜمدي، ُم٤م وأن٤م وـم٤مًمٌقين ًمديَّ  وضم٤مؤوا قمٜمقاين قمرومقا  يمذًمؽ، هق :اًمِمٞمخ

 يٗمٕمٚمقن؟

ومؽ ؿمخص أو َوصمَّ٘مؽ وؿمخص ًمؽ، شمٕمريػ قمٜمدهؿ :ُمداظمٚم٦م  قمٚمٞمٝمؿ قَمرَّ

 .اعمحٙمٛم٦م إمم ىمْمٞم٦م يرومٕمقن هق، يٓم٤مًمٌقٟمف

 .آه :اًمِمٞمخ

 .اعمٌٚمغ ُمٜمؽ ي٠مظمذون طمتك يدقمقٟمؽ وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .دومٕم٧م ُم٤م إذا يًجٜمقك :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مح٤مل؟ يٓم٤مًمٌقٟمٜمل يمٞمػ اح٤مل ُمـ ىمٚمٞمؾ قمٜمدي يًجٜمقين، ُم٤م. يمقيس :اًمِمٞمخ

 ؿمٝمريـ ظمالل شمدومٕمف مل إذا ؿمٝمريـ، ظمالل ؿمٝمريـ، ىمٌؾ شمدومٕمف ٓزم :ُمداظمٚم٦م

 .اح٤مئ٦م ذم مخ٦ًم قمٚمٞمؽ يتْم٤مقمػ

شمٞمؿ إقمامل إٟمام :اًمِمٞمخ  .اعمِمٙمٚم٦م هذا. سم٤مخلقا

 رطم٧م إذا يٕمٜمل اح٤مئ٦م، ذم اخلٛم٦ًم ي٠مظمذون ُم٤م اًمًٕمقدي٦م ذم قمٜمدٟم٤م سمس :ُمداظمٚم٦م

 .سمس ُم٤مًمؽ رأس شم٠مظمذ: ي٘مقل اًم٘مْم٤مء اًم٘مْم٤مء،

 .ىم٤مٟمقين ٟمٔم٤مم ُمش قمٜمديمؿ يٕمٜمل ظم٤مص، سمٚمدي طمٙمؿ هذا ص٤مر :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمزي٤مدة يٕمؽمف ُم٤م قمٜمدٟم٤م اًم٘مْم٤مء :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنمع سمحٙمؿ هذا إٟمام اًمٌٓم٤مىم٦م، سمحٙمؿ ًمٞمس يٕمٜمل هذا سمس :اًمِمٞمخ
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 ُمـ ومحٞمٜمئذٍ  سم٤مًمزي٤مدة، يٓم٤مًمٌقا  يريدوا اًمٌالد ُمـ همػمه٤م ذم أو ُمٍم ذم أو ُمثالً  ومٝمٜم٤م 

 ًمٚمٕم٤مىم٦ٌم، أنٔمر ُأريد اًمٌٓم٤مىم٦م هذه آظمذ أن ُأريد طمٞمٜمام أن٤م ىمٚم٧م، ُم٤م ىمٚم٧م أن٤م هذا أضمؾ

 يمؾ احل٘مٞم٘م٦م وهذه اؿمؽميتف، مم٤م سم٠ميمثر ؾمٞمٓم٤مًمٌقين أهنؿ أن قمروم٧م أن٤م اًمٕم٤مىم٦ٌم

 .اًمرسم٤م احل٘مٞم٘م٦م وهق سم٤مًمٗم٤مئدة يًٛمقٟمف ُم٤م إمم شمٜمتٝمل اًمرسمقسمٞم٦م اعمٕم٤مُمالت

 ضمداً  ضوري٦م اًمٌٓم٤مىم٦م هذه: أىمقل وم٠مرضمع اًمرسم٤م، هذا ُمثؾ هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق أُم٤م

 .ًمٚمٛم٤ًمومريـ

 ؿمٝمقر أرسمٕم٦م ُمـ ُمٕمٝم٤م أتٕم٤مُمؾ أن أن٤م أبدًا، أت٠مظمر يٛمٙمـ ُم٤م يٕمٜمل أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ... اعمٌٚمغ أقمٓمٞمٝمؿ أج٤مم أرسمٕم٦م وسمٕمد وم٤مشمقرة، شم٠متٞمٜمل ؿمٝمر يمؾ ؿمٝمقر، مخ٦ًم

 ومٞمٝم٤م أن يٌدو اًم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل سم٤مًمنمع، ًمٚمٛمتٛمًؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعم٠ًمخ٦م هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 طم٤ًٌمٟمف، ذم أو طم٤ًمسمف ذم ًمٞمس رء ذم ي٘مع ىمد أنف ُيَ٘مِدر يريد اإلٟم٤ًمن ًمٙمـ يٕمٜمل، ُين

 .قمٜمديمؿ إٓ اًمزي٤مدة هلؿ يدومع هق يْمٓمر يريد طمٞمٜمئذٍ 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمِمٙمٚم٦م طُمٚم٧َّم يٕمٜمل قمٜمديمؿ ،.ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .ضم٤مئز قمٜمدهؿ أؾم٤مس قمغم هن٤ميتف يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .ضم٤مئز همػم وقمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 (11:  35: 55/ 315/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افراتى بقع حؽؿ
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 ومٞمف؟ احلٙمؿ ومام أوٓده، راشم٥م إمم ديٜم٤مر اح٤مئ٦م رضمع شمقرم إذا شمقرم، إذا

 يمٞمػ؟ ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م قمنميـ شمقفمػ رضمؾ: اعمٚم٘مل

 .يًٛمك اعمٕم٤مش سمٞمع :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .اعمٕم٤مش سمٞمع :ُمداظمٚم٦م

 اًمراشم٥م ُمـ ضمزء سمٞمع: اعمٚم٘مل

 اعمٕم٤مش؟ سمٞمع :اًمِمٞمخ

 ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ....ُمٕمروف هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 إمم راشمٌف يٌ٘مك اًمت٘م٤مقمد إمم اًمِمخص ُأطمٞمؾ إذا قمٜمدٟم٤م اًمٙمقي٧م ذم ؿمٞمخ،: اعمٚم٘مل

 ..أوٓده

 .أبٞمٝمؿ ووم٤مة سمٕمد يرصمقٟمف إوٓد يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ؿمٝمري٤مً  شمٕمٓمٞمف اًمدوًم٦م يٕمٜمل، طمل ُمقضمقد هق ٓ،: اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .شم٘م٤مقمد ُمٕم٤مش شمٕمٓمٞمف ؿمٝمري٤مً : اعمٚم٘مل
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 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .يٛمٌم اعمٕم٤مش ئمؾ: اعمٚم٘مل

 !ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .راشمٌؽ ُمـ ضمزًءا شمٌٞمع أنؽ ًمؽ يًٛمح ممٙمـ شمتقفمػ، ٓ وًمٙمـ: اعمٚم٘مل

 .أجقه :اًمِمٞمخ

. اًمًـ ذم يمٌػًما  يمٜم٧م إذا قمٜمف خيتٚمػ ديٜم٤مرك ؿم٤مب ُمثؾ يم٤من إذا اجلزء هذا: اعمٚم٘مل

 ويمؾ سمثامٟمٞم٦م، اًمديٜم٤مر سمٙمثػم ُمٜمف أيمؼم يٕمٜمل يم٤من وإذا سمٕمنمة، اًمديٜم٤مر ؿم٤مسم٤مً  يم٤من إذا  يٕمٜمل

 ئمؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م...... ُمٜمف اجلزء اًمديٜم٤مر هذا قمٜمدك، اًمديٜم٤مر ي٘مؾ يمٚمام ؾمٜمؽ يٙمؼم ُم٤م

 ومام. أوٓدك إمم اح٤مئ٦م هذه يرضمع شُمقوّمٞم٧م وم٢مذا أن٧م، شُمَتقومَّـك أن إمم اًمراشم٥م، ُمـ خمّمقم

 ومٞمٝم٤م؟ اًمنمقمل احلٙمؿ

 سمٞمٙمثر، أيمؼم يم٤من وإن ي٘مؾ يم٤من إن إٟمف اًمٜم٦ًٌم أن دقمٜمل أظمل، ي٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .اعمٕم٤مش هذا سمٞمع قمـ ؾم١ماًمؽ أن٧م

 .ُمٜمف ضمزء ٟمٕمؿ أي: اعمٚم٘مل

 قمالىم٦م؟ ًمف ُم٤م شمذيمره٤م؟ قمؿ اًمِٚمـل اًمٜم٦ًٌم سم٘مْمٞم٦م قمالىم٦م ًمف :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل، سمامئ٦م اًمديٜم٤مر يٕمٜمل قم٤مزم، يٕمٜمل قمٜمدك وم٤مًمديٜم٤مر ؿم٤مسم٤مً  يمٜم٧م إذا سمغم،: اعمٚم٘مل

 وم٢مذا ؾمٜمقات، قمنم ُمثالً  شمٕمٞمش أنؽ ُمثالً  يتقىمٕمقن ٕنف ومٞم٘مؾ: ُمٜمف أيمؼم يمٜم٧م وإذا

 هذي ُمثاًل، ؾمٜمقات مخس يٕمٜمل ُمثالً  ًمؽ يتقىمٕمقا  ؾمٜم٦م، ؾمٌٕملم ُمثالً  يمٌػًما  يمٜم٧م

  هٜم٤مك شمقىمٕم٤مت

 يٕمٜمل، اجلٞمش ذم يٙمقن هذا اعمٕم٤مش، سمٞمع هم٤مًم٤ٌمً  يٕمٜمل هذا ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ٟم٦ًٌم ُمثالً  سم٤مع هق وًمٙمـ ؿمٝمر، آظمر يمؾ ي٠مظمذه اًمت٘م٤مقمدي راشمٌف هق ُمثالً  ومٚمذًمؽ

 ؿم٤مسًم٤م يم٤من إن ُمثالً  ومٚمذًمؽ اًمًٞمقًم٦م، أظمذ ذم رهم٦ٌم ومٝمق ُم٤مئتلم، أو ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اعمٕم٤مش

  إمم اعمٕم٤مش يرضمع اًمِمخص ووم٤مة ووم٤مشمف، سمٕمد ٕنف اًمًـ: ذم يمٌػًما  يم٤من إن قمـ خيتٚمػ
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 .اًمقرصم٦م :اًمِمٞمخ

 ديٜم٤مر، اح٤مئ٦م ُمٕم٤مؿمف، ُمـ ظُمِّمؿ ُم٤م ُمثالً  ي٠مظمذ ومال طمٞم٤مشمف ذم أُم٤م اًمقرصم٦م،: اعمٚم٘مل

 .يٕمٜمل وهٙمذا صمالصمامئ٦م، شمّمٌح أرسمٕمامئ٦م ُمٕم٤مؿمف يم٤من أن اعمٗمؽمض

 ُم٤م هذا يٕمٜمل جيقز، ٓ اعمٕم٤مش سمٞمع: اجلقاب ًمٙمـ زم، ووح ُم٤م أن٤م هق :اًمِمٞمخ

يـ، سمٞمع سم٤مب ُمـ هذا سم٠مىمؾ، ؾمٞمٌٞمٕمف ٕنف وىمٗمف: إمم حيت٤مج   ظمّمؿ ُمثؾ اًمدَّ

 .اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت :ُمداظمٚم٦م

 هذه ه٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜم٦ًٌم، ىمْمٞم٦م ًمٙمـ يمٛمٌٞم٤مٓت، سمٞمًٛمقه٤م اًمِٚمـل اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت :اًمِمٞمخ

  اًمٌٞمع؟ سمٛمقوقع قمالىم٦م هل٤م

 .ؿمٞمخ ي٤م اًم٘مٞمٛم٦م ذم سمس :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اًم٘مٞمٛم٦م ذم سمس :ُمداظمٚم٦م

 .ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 . اًم٘مٞمٛم٦م ذم وم٘مط اًم٘مٞمٛم٦م، ذم سمس: اعمٚم٘مل

 قمالىم٦م؟ هل٤م ُم٤م !إذاً َ قمالىم٦م هل٤م ُم٤م إي :اًمِمٞمخ

 . وم٘مط اًم٘مٞمٛم٦م ذم سمس :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمد ُمثالً  اًمِٚمـل ُمثؾ هق اعمٕم٤مش، أو هذا اًمراشم٥م ومٌٞمع أظمل، ي٤م هذا هق :اًمِمٞمخ

ه هق يدومع أنف قمٚمٞمف دم٥م ؿمٝمر، ِٚمٛمٝم٤م، سمدُّ ًَ  واًمزُم٤من، اًمقىم٧م ىمٌؾ ي٘مٌْمٝم٤م سمده ُي

 إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم ضم٤مء اًمِٚمـل سم٤مًمٙم٤مًمئ اًمٙم٤مًمئ سمٞمع ومٝمذا اًمًٕمر، ُمـ سم٠مىمؾ سمٞم٘مٌْمٝم٤م

يـ ومٌٞمع يٕمٜمل، وٕمػ ومٞمٝم٤م يم٤من وإن  اًمٜم٥ًم يم٤مٟم٧م ؾمقاء ديـ سمٞمع وهذا جيقز، ٓ اًمدَّ

 أن هذا يٜمٌٖمل ومام ُمت٤ًموي٦م، يم٤مٟم٧م أو ُمتٗم٤موشم٦م اًمٙمٌػم أو ًمٚمّمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ذيمرشمؿ يمام

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م يمِٛمؾ ـمٞم٥م، أبدًا، يٙمقن
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 هذا ُمـ يٜمًح٥م أن ؿمخص أراد ًمق ٟم٠ًمل احلٙمؿ، أن صم٧ٌم سمٕمدُم٤م: اعمٚم٘مل

 اًمٜمٔم٤مم؟

 .آه :اًمِمٞمخ

 اعمٙم٤موم٠مة ي٠مظمذ ٓ أم اعمٙم٤موم٠مة، زائد شمقومػمه ُم٘مدار ي٠مظمذ هؾ ُمِمؽمك،: اعمٚم٘مل

 ًمٚمنميم٦م؟ يؽميمٝم٤م

 !اعم٠ًمخ٦م ووح٧م سمٕمدُم٤م سمس ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 .سم٤معمٙم٤موم٠مة شمًٛمٞمٝم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: اعمٚم٘مل

  وم٤مئدة؟ اًمرسم٤م شُمًٛمل ُم٤م يمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ وم٤مئدة،: اعمٚم٘مل

ٌْتُؿْ  َوإِنْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن يمام: اجلقاب :اًمِمٞمخ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم

ًمُِٙمؿْ   اًمذيـ ُمـ يمثػماً  ي٘مع يمام ًمٙمـ، ،[579:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 اًمٌٜمقك، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ حتريؿ قمـ هم٤مومالً  يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ اًمٌٜمقك، ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن

 يم٤مٟمقا  ًمٙمـ وُمت٘مقن، ومٕمالً  ص٤محلقن ٟم٤مس ومٞمٝمؿ يٙمقن وىمد اًمٌٜمقك، ذم إُمقال وإيداع

 ش.وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر احلدي٨م أـمراف ُمـ ـمرف قمـ هم٤مومٚملم

ه ـمٞم٥م رضمؾ وهق اًمرسم٤م، آيمؾ هق اعمٚمٕمقن إٟمف ذهٜمٜم٤م ذم وم٘م٤مئؿ   يمام ُم٤مًمف حيٗمظ وسمدُّ

 ي١ميمؾ أن أُم٤م ي٠ميمؾ، أن قمٜمده اعمحٔمقر ٕنف ًمٞمش؟ اًمرسم٤م، ي٠مظمذ ٓ ومٝمق اًمٌٜمؽ، ذم ي٘مقل

 .ي٤ٌمزم ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ هذا، قمـ هم٤مومالً  يم٤من

ٜمؽ، ُمـ ُم٤مًمف رأس ؾمح٥م وأن٤مسمقا  اهلل إمم شم٤مسمقا  وذاك هذا يم٤من أن اعمٝمؿ  ٜمؽ اًم  يمٜمٔم٤مم اًٌم

 هذا ي٠مظمذ هؾ: قمٜمف اًم١ًمال يٙمثر وم٤مًمذي اًمرسم٤م، وزائد ُم٤مل رأس سمٞمٕمٓمٞمف ُم٤مر وىم٤مٟمقن قم٤مم

 يدقمف: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ احل٤مض: اًمٕمٍم قمٚمامء أقمٜمل ًمٚمٕمٚمامء، ىمقٓن هٜم٤م ي٠مظمذه؟ ٓ أم اًمرسم٤م
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ٜمؽ: ٜمؽ يدقمف هؾ: اخلالف ًمٙمـ إـمالىم٤مً، ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ طمرام ويمقٟمف طمرام، هذا ٕن ًمٚم  أم ًمٚم

 يٜمتٗمع أن َيـْحُرم: واطمداً  ىمقًٓ  اجلقاب ٓ؟ أم سمف يٜمتٗمع ومٝمؾ ي٠مظمذه سم٠منف ىمٞمؾ وم٢مذا أوًٓ، هذا ي٠مظمذه

ٜمؽ، يدقمف أن إُم٤م اخلالف، يم٤من هٜم٤م يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا إذاً  اًمرسم٤م، هذا أي سمف ٤مقمدة ضر ومٞمف وهٜم٤م ًمٚم  ُم

ٜمؽ ٤مذة ًمٚم  .ُم٤ٌمذ ًمف إهمٜم٤مء ُم

 ُمـ عمقفمػ أو سمف ومٞمٜمتٗمع ًمٚمٌٜمؽ يدقمف وٓ اًمرسمقي، اح٤مل هذا يًح٥م إذاً  

 أيَّ  اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم يٍمومف اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم ويٍمومف ي٠مظمذه وإٟمام اًمٌٜمؽ، ُمقفمٗمل

 أو ًمٗم٘مػم ويٕمٓمٞمف اًمرسم٤م هذا ي٠مظمذ ٓ: أي سمٕمٞمٜمف، ُمًٚمؿ ؿمخص سمف يٜمتٗمع ٓ ُمرومؼ

 .اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ُمـ ُمرومؼ ذم يٍمومف وإٟمام وم٘مراء،

 .ممٙمـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ؿمجر :ُمداظمٚم٦م

 شمِمجػم؟ :اًمِمٞمخ

 .آه :ُمداظمٚم٦م

 اإلؾمالُمٞم٦م اعمراومؼ ُمـ ًمٞمس هذا اًمتِمجػم إُمثٚم٦م، سمٕمض ؾم٠مذيمر أن٤م :اًمِمٞمخ

: ًمٚمٙمٗم٤مر اهلل وصػ آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ يمام ومٞمٝم٤م، واًمتقؾمع اًمدٟمٞم٤م سم٤مب ُمـ هذا اعمٝمٛم٦م، اًمٕم٤مُم٦م

ـَ  فَم٤مِهًرا  َيْٕمَٚمُٛمقنَ ﴿ ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ُِم  [.7:اًمروم﴾ ]اًمدُّ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

ء، ضمٜم٤مئـ وجيٕمٚمقهن٤م اًم٘مٌقر ُيَِمِجرون ُمثاًل، ومٝمؿ :اًمِمٞمخ  ٓ ًمٙمل ح٤مذا؟ ظميا

 .سم٤معمقت وشمذيمر اعمقت قمغم شمدل اًمتل اًم٘مٌقر يِمقومقا  وٓ اعمقت يتذيمروا

 ُمرومؼ، ومٞمٕمٌد، واًمٜم٤مس اًمدواب ومٞمف شمتٕمثر وقمر ُمثالً  ـمريؼ اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ: اعمٝمؿ 

 ُم٤مء ؾمح٥م إمم حتت٤مج ىمري٦م اجلن، هذا ومٞمٌٜمك هنر قمغم ُمرور ضمن إمم حيت٤مج ُمٙم٤من

 عمراومؼ إُمقال هذه شمٍمف وهٙمذا قم٤مم، ُمرومؼ هق ومٝمذا ًمٚمدواب، وًمق اًم٘مري٦م ٕهؾ

 .قم٤مُم٦م

 .ُمًجد سمٜم٤مء ذم ي٤ًمقمد ُمًجد، سمٜم٤مء :ُمداظمٚم٦م



 598   اعمرشم٤ٌمت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 جي٥م اعم٤ًمضمد ٕنف اعم٤ًمضمد: إمم شُمٍمف وٓ: أىمقل أن أردت ؾمٌ٘متٜمل، :اًمِمٞمخ

ات، سمٕمض ذم ىمٚم٧ُم  ًمٙمـ طمالل، ُم٤مل وقمغم وضمؾ، قمز اهلل ُمـ شم٘مقى قمغم شمٌٜمك أن  اعمرَّ

 اعمراومؼ ُمـ يٙمقن ومٝمذا ًمٚمٛمًجد، ُمراطمٞمض اعمراطمٞمض إُمقال هبذه سمٜمٞم٧م إذا

 .أبداً  جيقز ومال ومٞمف ويتٕمٌد يّمغم اًمذي اعمًجد أُم٤م اًمٕم٤مُم٦م،

سمٜم٤م هذا: إذاً    ؾم٠مخ٧م، قمام اجلقاب ٟمٗمس هق اًمٌٜمقك، ُمع يتٕم٤مُمٚمقن اًمذيـ قمـ ضمقا

 .واوح وًمٕمٚمف

ًمف؟ اًمٜمٔم٤مم هذا ُمـ اعمٜمًح٥م اعمِمؽمك، ُيَزيِمل يمٞمػ: اعمٚم٘مل  أُمقا

 .اعمُّدظمرة إُمقال :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ اعمدظمرة،:  اعمٚم٘مل

 ُيَزيّمٞمٝم٤م؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .قم٤مُم٤مً  قمنمون أو قم٤مُم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م اؿمؽمك إذا ٟمٕمؿ،: اعمٚم٘مل

ظمرة؟ يمقهن٤م طم٤مًم٦م ُيَزيِمٞمٝم٤م يمٞمػ شم٘مّمد :اًمِمٞمخ  ُُمدَّ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 .ىمٌْمٝم٤م يمقٟمف طم٤مًم٦م أم :اًمِمٞمخ

 .ىمٌْمٝم٤م قمٜمد: اعمٚم٘مل

 .ىمٌْمٝم٤م قمٜمد :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: اعمٚم٘مل

 يم٤من أجش ىمد ؾمٜم٦م يمؾ طم٤ًمب ويٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ُمر ؾمٜم٦م يمؿ ؾمٝمؾ، إُمر :اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م يمؾ قمـ ومٌٞمٓمٚمع اح٤مل، رأس

 ُمقومر؟ قمٜمده يم٤من يمؿ ؾمٜم٦م، يمؾ يٕمرف ٓ هق: اعمٚم٘مل

 .ُمٕمرومتف هذا ممٙمـ ٓ، :اًمِمٞمخ
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 .آه: اعمٚم٘مل

 .ُمٕمرومتف ممٙمـ :اًمِمٞمخ

 . اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم ًمٞمٍمومف ي٘مٌْمف: اًمذي اًمرسم٤م: اعمٚم٘مل

 .زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 .رء ومٞمف ًمٞمس: اعمٚم٘مل

 (11:  55:  51/ 759/واًمٜمقر اهلدى)

 (11:  59:  71/ 759/واًمٜمقر اهلدى) 

  (11:  35:  11/ 759/واًمٜمقر اهلدى) 

 مبؾًغو وجد ثؿ افؼـي مـ أظامفف بعض ظذ أجًرا ُيْعطَ  مل مقطػ

 هلؿ؟ يرده أم ادبؾغ يلخذ ؾفؾ اخلطل ضريؼ ظـ راتبف دم زائداً 

 اًمنميم٦م، ذم قمٓمٚم٦م يقم داوم شمٕمٓمف، مل اًمنميم٦م ذم ُمقفمػ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: اعمٚم٘مل

 .اًمٞمقم ذًمؽ ذم شمٕمٓمؾ اًمنميم٦م

 .يٕمٜمل يمٜمٔم٤مم :اًمِمٞمخ

 مل وهق اًمدوام، هذا قمغم ُأضمرة شمٕمٓمف ومل داوم هق وًمٙمٜمف يمٜمٔم٤مم، ٟمٕمؿ،: اعمٚم٘مل

 اإلضم٤مزات إطمدى ذم طم٤ًمسم٤مشمف ذم اًمنميم٦م ًمف أظمٓم٠مت سمذًمؽ، اعم٤ٌمذ رئٞمًف يٓم٤مًم٥م

 قمغم سمٜم٤مءً  وآظمذه اخلٓم٠م هذا قمـ أؾمٙم٧م هؾ إٟمف ي٠ًمخٜم٤م وضم٤مء وؾمٙم٧م، ُمٕملم، سمٛمٌٚمغ

 ظمذوا أظمٓم٠متؿ، أنتؿ: هلؿ وأىمقل اًمنميم٦م إمم أذه٥م أم اؿمتٖمٚمتف، اًمذي اًمٞمقم ذم طم٘مل

 اؿمتٖمٚمتف؟ اًمذي اًمٞمقم ذم طم٘مل ويْمٞمع ومٚمقؾمٙمؿ،

 اًمٕمٓمٚم٦م يقم ذم قمٛمؾ إذا اًمٕم٤مُمؾ أن اًمنميم٦م، ٟمٔم٤مم ُمـ أنف أومٝمؿ يم٠مين ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .اًمٞمقم ذًمؽ أضمر شمٕمٓمٞمف ًمف، شمٕمقض

 .يٕمٓمف مل ُمديره ٕن ٟمٕمؿ:: اعمٚم٘مل
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 اًمّمٛمٞمؿ ذم اًم١ًمال قمـ يمجقاب هٜم٤م يرد: أىمقل اًمتٛمٝمٞمد هذا سمٕمد ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 أد» ،شظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أدِ : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 أن قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اعم١ًمول اعمدير هذا ،شظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م

 شمٌلم ومحٞمٜمام ص٤مطمٌٝم٤م، إمم إُم٤مٟم٦م ُي١َمدِ  مل ؿمؽ سمال هذا يٗمٕمؾ، ومل اًمٞمقم ذًمؽ أضمرة يدومع

 يٕم٤مُمؾ أن يٜمٌٖمل ومام طمؼ، ُمـ ًمف ُم٤م قمغم زي٤مدة اًمنميم٦م طم٤ًمب ذم أنف اعمقفمػ هلذا

 ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ، ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م أد» آٟمٗم٤ًم: اعمذيمقر ًمٚمحدي٨م ُمٕم٤مُمٚمتف سمٛمثؾ اعمدير

 .أوًٓ  هذا ،شظم٤مٟمؽ

 هق اًمنميم٦م، ذم احل٤مؾم٥م ُمـ اخلٓم٠م يٙمقن أن ضمداً  اًمٜم٤مدر ُمـ أنف فمٜمل، ذم صمؿ 

 ظمٞم٤مل وهذا ُمثٚمف يم٤من وم٢من اًمنميم٦م، ُمدير اعمدير ُمـ صدر اًمذي ًمٚمخٓم٠م مت٤مُم٤مً  ُمرادف

 يٕم٤مُمؾ أن جيقز ُم٤م هذا أنف ؾمٌؼ ُم٤م يرد ؾمٌؼ، ُم٤م ومػمد ممٙمـ، وهذا ُمٜمف أن٘مص يم٤من أو

 .أيمثر سمٞمٙمقن اًمٖم٤مًم٥م ذم ًمٙمـ سم٤معمثؾ،

ـِ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ومػمد سم٤معمثؾ، يٕم٤مُمٚمف أن ضم٤مز ًمق طمٞمٜمئذٍ    وَم٤مقْمتَُدوا قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  اقْمَتَدى وَمَٛم

 ٓ وم٢مذاً  سم٠ميمثر قمٚمٞمف اقمتدى هذا أي ،[795:اًمٌ٘مرة﴾ ]قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  اقْمَتَدى َُم٤م سمِِٛمثْؾِ  قَمَٚمٞمْفِ 

 أذف يٙمقن وهذا ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم، قمٜمدهؿ اعمٕمرووم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمزي٤مدة يرد أن وجي٥م جيقز،

 .اعمٝمْمقم طم٘مف إمم ًمٚمقصقل ـمري٘م٦م وؾمٞمٚم٦م هذا يٙمقن ورسمام وأذع، ًمف،

  (11:  31:  17/ 759/واًمٜمقر اهلدى)

 فصوحلفو إجرة مـ كسبي إجقر تسؾقؿ مؽوتى خصؿ حؽؿ

 سمٞم٘مقم سمٖمداد، إمم اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م سمٜم٘مؾ شم٘مقم اًمٜم٘مٚمٞم٤مت ذيم٤مت سمٕمض :اًم٤ًمئؾ

ٗمػم  ؾَمٚمَّؿ ىمد أنف ًمف ومٞمختٛمقهن٤م سمٖمداد، ذم سمٞمًٚمٛمٝم٤م اًمٕم٘م٦ٌم ذم اإليّم٤مٓت داظمؾ اًمِمُّ

 ذم ه٤مهٜم٤م اعمُـتَّحدة اًمنميم٦م إمم ومٞم٠ميت اًمٜم٘مقد، ي٠مظمذ ٓ ُمّم٤مري ي٠مظمذ وٓ مت٤مم اًمٌْم٤مقم٦م

 ومٞمًتٓمٞمٕمقا  اًمِمٗمري٦م، ُمـ ازدطم٤مم أو  ؿمديد إىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن اًمنميم٦م هذه قمامن،

 هذه ومت٘مقم اًمنميم٦م، وسملم سمٞمٜمٝمؿ واؾمٓم٦م ُمٙم٤مشم٥م قمغم حيٞمٚمقهؿ واطمدة ُمرة هلؿ يدومٕمقا 
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%  7 و ًمٚمٛمٙمت٥م%  5 ظمّمؿ ٟمٔمػم%  5 ظمّمؿ ٟمٔمػم ٟم٘مدي٦م اعم٤ٌمًمغ سمدومع اعمٙم٤مشم٥م

 هذا؟ ذم احلٙمؿ ُم٤م إم، اًمنميم٦م هل اًمتل اعمتحدة ًمٚمنميم٦م

 .اًمٌٜمؽ طمٙمؿ :اًمِمٞمخ

 .أجْم٤مً  واًمٕمٛمؾ :اًم٤ًمئؾ

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمؽ؟ طمٙمؿ أجْم٤مً  هل :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 . ظمػماً  قمٜم٤م اهلل ضمزايمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (11:  18: 55/   519/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يعؿؾ افذي اإلداري أو ادرصد يلخذه افذي ادبؾغ حؽؿ

  احلجوج مع خيرج حقـام بوٕوؿوف

 طمٞمٜمام سم٤مٕوىم٤مف يٕمٛمؾ اًمذي اإلداري أو اعمرؿمد ي٠مظمذه اًمذي اعمٌٚمغ: اعمٚم٘مل

 طِمِٚمف؟ طمٙمؿ ُم٤م احلج٤مج ُمع خيرج

 .يٓمٚمٌف ُم٤م هق سمس سمٞمتف، ذم وهق إي٤مه ُيْٕمُٓمقه -اهلل ؿم٤مء إن- :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ يٓمٚمٌف، ُم٤م هق: اعمٚم٘مل

 سمـ قمٛمر: اًمٕمٛمريـ أو قمٛمر قمٝمد ذم اإلؾمالم أول ذم أنف سمتٕمرومقا  ُم٤م :اًمِمٞمخ

 راشم٥م؟ ًمف ُمقًمقد يمؾ يم٤من اًمٕمزيز قمٌد سمـ وقمٛمر اخلٓم٤مب

 .أقمده٤م مهللا أيمؼم، اهلل :ُمداظمٚم٦م

 .آُملم مهللا :اًمِمٞمخ
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 .اًمديـ وأقمز :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمقمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ ذم اعمقفمٗملم ًمٙمؾ يّمٚمح اجلقاب هذا ًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕم٤مش راشم٥م، هذا اًمديٜمٞم٦م، اًمدروس واعمدرس واخلٓمٞم٥م واعم١مذن يم٤مإلُم٤مم

 ًمف، ُمٝمٜم٦مً  اًمقفمٞمٗم٦م يتخذ أٓ اًمديٜمٞم٦م، اًمقفمٞمٗم٦م اعمقفمٗملم ه١مٓء قمغم يٜمٌٖمل وًمٙمـ 

 شم٤ٌمرك- اهلل ًمقضمف اًمقفمٞمٗم٦م هذه ذم اًمٕمٛمؾ ُمـ سمف ي٘مقم ُم٤م يٙمقن وإٟمام ًمف، ُمٙم٤ًٌمً 

 ذم قم٤ٌمدشمف، ذم خمٚمص همػم يٙمقن أن ُمـ اعمًٚمؿ يٜمجق اخل٤مًمّم٦م اًمٜمٞم٦م هوهبذ ،-وشمٕم٤ممم

 .اًمخ... سمتٕمٚمٞمٛمف سمت٠مذيٜمف، سم٢مُم٤مُمتف، ىمٞم٤مُمف ذم ًمرسمف، ـم٤مقمتف

ه ُم٤م -وضمؾ قمز- اهلل وضمف ٟمقى وم٢مذا  أو راشم٥م ُمـ ًمف يقفمػ ُم٤م ذًمؽ سمٕمد َيُيُّ

 .-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل وضمف سمذًمؽ ي٘مّمد يم٤من إذا ُمٕم٤مش،

  (11:  79: 77/   595/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾعومؾ؟ تعطك افتل اإلـرامقي أخذ حؽؿ

 أن ومتجد ظم٤مص٦م، يمٛمّم٤مًمح يٕمٛمٚمقا  اًمٕمامل سمٕمض هٜم٤مك أن اعمٕمٚمقم ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 طم٤مًم٦م: طم٤مهلؿ،هذه شمٚم٘م٤مء ُمـ إيمراُمٞم٤مت، ُي٘مدُمقن اًمزسم٤مئـ ذم

 ومام اإليمراُمٞم٦م، هذه يٓمٚم٥م ٟمٗمًف، اًمٕم٤مُمؾ أو ٟمٗمًف اًمَِمّٖم٤مل أطمٞم٤مٟم٤مً : اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م

 ظمػًما؟ اهلل ضمزايمؿ إُمر هذا ذم اًمِديـ طمٙمؿ

 هل٤م: يتٕمرض أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ُمذًم٦م ومٝمذه اإليمراُمٞم٦م، يٓمٚم٥م أن أُم٤م: اجلقاب

 هل اًمًٗمغم واًمٞمد اعمٕمٓمٞم٦م، هل اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن

 ش.أظمذة

 ش.اًمًقط أقمٓمٜمل وًمق ؿمٞمئ٤مً  اًمٜم٤مس شم٠ًمخقا  ٓ: »ي٘مقل ويم٤من

 ٓ وهق اح٤مل، ي٠ًمل ؿَمّح٤مذ يٙمقن ويمٞمػ ـمٞم٥م، قمٜمدك؟ احلدي٨م هذا ُمٗمٝمقم

 طم٘مف؟ ُمـ وًمٞمس يًتح٘مف
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 :اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ٓسمد ومٝمٜم٤م ٟمٗمًف، ُمـ سمقازع اًمزسمقن أقمٓم٤مه إذا أُم٤م

 ىم٤مم ٕنف وًمٞمس ُُمَٕمِٚمٛمف، ُمٜمف يٓمٚمٌف اًمذي سم٤مًمٕمٛمؾ ىم٤مم ٕنف ًمف: ُأقمٓمل ُم٤م يم٤من إن

 إذا أُم٤م ضم٤مئز، ومٝمق ظم٤مـمره، وُمـ ٟمٗمًف ُمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ًمف ومٞمدومٕمف ُمٕمٚمٛمف، سمف يٕمٚمؿ ٓ سمٕمٛمؾ

 اًمذي اح٤مل ومٝمذا ُمٕمٚمٛمف، سمف يٕمٚمؿ أن دون قمٛمالً  ًمف ىم٣م إضمػم هذا اًمزسمقن هلذا ىم٣م

 واوح؟ ًمف ؾمح٧م ي٠مظمذه

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

  (17:  71:  51/ 718/واًمٜمقر اهلدى) 





 احملتٕٖات فّزض
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 5 ------------------------------------------------ احلرام اًمٙم٥ًم

 7 ------------------------ ُمٜمف إيمؾ ٕوٓده جيقز ومٝمؾ سم٤محلرام ُم٤مًمف اظمتٚمط ؿمخص

 8 --------------------------------- واًمٙم٤مؾمٞم٧م اًمٗمٞمديق أذـم٦م ُمـ اًمٙم٥ًم

 9 -------------------------- اًمٌٞم٧م هذا ذم يٗمٕمؾ ُم٤مذا شم٤مب صمؿ اهل٦ٌم ُمـ سمٞمًت٤م سمٜمك رضمؾ

 9 ---------------- اًمثروة؟ هذه ُمّمػم ومام شم٤مب صمؿ واًمتٛمثٞمؾ اًمٖمٜم٤مء ُمـ يمٌػمة صمروة مجع رضمؾ

 77 -------- ومٞمف احلؼ ٕصح٤مب إقم٤مدشمف يٚمزُمٝمؿ هؾ اًمقرصم٦م إمم اٟمت٘مؾ إذا احلرام ُمـ اعمٙمت٥ًم اح٤مل

 75 --------------------------------- طمرام ُم٤مًمف َُمـ وهدي٦م دقمقة ىمٌقل طمٙمؿ

 73 -------------------------- وطمرام طمالل ُمـ خمتٚمط ُم٤مًمف ممـ اهلدي٦م ىمٌقل طمٙمؿ

 75 ---------------------- طمرام ُم٤مل ومٞمف يم٤من إذا إظم٧م أو إب سمامل آٟمتٗم٤مع طمٙمؿ

 75 -------------------------------- احلرام اح٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمتقسم٦م شمٙمقن يمٞمػ

م ذم سمف وم٤مشّمـجر طمالًٓ  ُم٤مًمف رأس يم٤من ُمـ  71 ------------------------------ ُُمـحرَّ

 77 ----------- اؿمؽماه؟ وممـ ُمّمدره قمـ ؾم١ماًمف جيقز ومٝمؾ ـمٕم٤مًُم٤م زم وىمدم ُمًٚماًم  أظًم٤م زرت إذا

 79 ------------------------------------------------ اًمٕمٛمٚم٦م دم٤مرة

 57 ------------------------- دم٤مرة ُيتَّخذ وٓ ًمٚميورة إٓ يٙمقن ٓ اًمٕمٛمٚم٦م سف

 57 ------------------- اًمنميم٤مت سم٠مؾمٝمؿ اًمتٕم٤مُمؾ وطمٙمؿ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمتج٤مرة طمٙمؿ

 55 ----- اًمٕمٙمس أو سم٤مًم٘مديؿ اجلديد سمٞمع جيقز ومٝمؾ اًم٘مديٛم٦م وأب٘م٧م ضمديدة قمٛمٚم٦م اًمدوًم٦م أصدرت إذا

 51 ---------------------------- اًمٌٞمٕم٦م يرد أن ًمٚمٛمِمؽمي فمٝمر اًمٕمٛمٚم٦م سف سمٕمد

 57 ------ ىمٞمٛمتف رد رده إذا طمتك سم٤مًمذه٥م اًم٘مرض ىمٞمٛم٦م وم٘مٞمَّام ىمرًو٤م رضمؾ ُمـ ي٘مؽمض أن أراد رضمؾ

 58 ------------------------------------ اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة طمٙمؿ

 58 --------------------------------------- اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اًمتج٤مرة

 59 -------------------------------- اًمرسمقي٦م ًمألصٜم٤مف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض شمقؾمٞمع

 31 ----------------- ىمٞمٛمتٝم٤م ذم اًمذه٥م قمغم ُمٕمتٛمدة اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت سم٠من اًم٘مقل قمغم إيراد

 37 ------------------ [اعم٠ًمخ٦م ذم إظمػم اًمِمٞمخ رأي] اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اًمتج٤مرة طمٙمؿ

وم٦م ذيم٦م إقمٓم٤مء  35 --------------- أظمرى سمٚمد سمٕمٛمٚم٦م ؿمٞمٙم٤م يًتٚمؿ أن قمغم ٟم٘مدي٤م ُمٌٚمًٖم٤م اًمٍما

وم٦م حمالت طمٙمؿ  33 ----------------------------------- اًمٕمٛمٚم٦م وسمٞمع اًمٍما

 35 --------------------------------------- اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمالت اًمتج٤مرة

ء  35 --------------------------------- هب٤م اعمت٤مضمرة سم٘مّمد اًمٕمٛمالت وسمٞمع ذا

 31 --------------------------------------- اًمٜم٘مدي٦م سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة

 37 -------------------------------------------- سم٤مًمٕمٛمالت اعمت٤مضمرة

 51 ---------------------------------------- سم٤مًمٕمٛمالت رةاعمت٤مضم طمٙمؿ

وم٦م حمالً  ومتح  55 -------------------------------------------- ًمٚمٍما
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 55 --------------------------------------------اًمٕمٛمٚم٦م سف طمٙمؿ

 55 ---------------------------------------------- سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اعمت٤مضمرة

 55 --------------------------------------------- سم٤مًمٍمف اعمت٤مضمرة

وم٦م ذم اعمٕمدٟمٞم٦م واًمٜم٘مقد اًمقرىمٞم٦م اًمٜم٘مقد سملم اًمتٗم٤موؾ  51 ------------------------ اًمٍما

 اًمٕمٛمٚم٦م سمٞمع قمغم احلٙمؿ يٌ٘مك هؾ أظمرى أُمقر شمدقمٛمف سمؾ وم٘مط اًمذه٥م يدقمٛمف ٓ إردين اًمديٜم٤مر أن صم٧ٌم إذا

 59 -------------------------------------------------- سم٤محلرُم٦م

 57 -------------------------------------------------- اًمت٘مًٞمط

 53 -- اًميورة سمدقمقى اعمحرُم٦م اعمٕم٤مُمالت ارشمٙم٤مب ذم اًمٜم٤مس شمقؾمع طمقل ويمٚمٛم٦م اًمت٘مًٞمط، سمٞمع طمٙمؿ

 55 ---------------------------------------- اًمثٛمـ ذم سمزي٤مدة إضمؾ سمٞمع

 17 ------------------------------------------ (اًمت٘مًٞمط) إضمؾ سمٞمع

 11 -------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع سمحرُم٦م اًم٘مقل قمغم اإليرادات سمٕمض رد

ء طمٙمؿ  19 --------------------------------------- سم٤مًمت٘مًٞمط ؾمٞم٤مرة ذا

 19 ------------------------------------------- إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة

 75 ----------------------------- اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمٜمٗمس اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع ًمٚمتج٤مر ٟمّمٞمح٦م

 75 ------------------------------------- اعمراسمح٦م سمٌٞمع اًمت٘مًٞمط سمٞمع شمًٛمٞم٦م

 78 ----------------------------- اًمت٘مًٞمط؟ سمٞمع يٌٞمح هؾ وم٘مط أضمؾ سمًٕمر اًمٌٞمع

 87 ------------------------------------------------ اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 85 ------------------------------------------------ اًمت٘مًٞمط سمٞمع

ء طمٙمؿ  89 -------------------------------------- سم٤مٕىم٤ًمط اًمذه٥م ذا

 91 ----------------- اًمٌْم٤مقم٦م ىمٞمٛم٦م ؾمداد قمـ اعمِمؽمي شم٠مظمر قمٜمد زائد ُمٌٚمغ اؿمؽماط طمٙمؿ

سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم ذم يدظمؾ ُمٕمف اًمتٕم٤مُمؾ ومٝمؾ اًمًقق ؾمٕمر ُمـ أيمثر قمٜمده واًمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط إٓ يٌٞمع ٓ شم٤مضمر

 ------------------------------------------------------- 95 

 91 ------------------------------------------------ اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 98 ------------------------------ سمٞمٕم٦م ذم وسمٞمٕمتلم صٗم٘م٦م ذم صٗم٘متلم قمـ اًمٜمٝمل

 98 ---------------------------------- سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ُمٕمٜمك

 99 ----- ومٞمف إصؾ هق اًمٜمًٞمئ٦م سمٞمع ٕن سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مب ُمـ ًمٞمس اًمت٘مًٞمط سمٞمع سم٠من اًم٘مقل قمغم اًمرد

 715 ------------------------------------ (اًمت٘مًٞمط) إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة

 711 ------------------------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع طمٙمؿ

 718 ----------------------------------------- (اًمت٘مًٞمط) إضمؾ سمٞمع

 719 -------------------------------------- احل٤مضم٦م ًمٖمرض اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 771 --------------------------------------- إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة طمٙمؿ



 519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 771 ------------------------------------------ إضمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة

 يتقمم أن قمغم سمٞمتف، اًمرضمؾ يٌٞمع أن ذم مت٤مٟمع وٓ اًمٕمٛمران، ذم عم٤ًمقمدهتؿ ًمٚمٜم٤مس ؾُمْٚمٗم٦م احلٙمقُم٦م شم٘مرض

 751 ------------------------ ُمنموع هذا هؾ قمٜمف، سمدًٓ  إىم٤ًمط شمًديد اعمِمؽمي

 هذه وأثٜم٤مء ؾمٜمقات، ًمٕمدة اعمِمؽمي قمغم اًمثٛمـ سمت٘مًٞمط ُمٕمٝم٤م ًمٚمٕم٤مُمٚملم اًمٌٞمقت اًمنميم٤مت سمٕمض سمٞمع طمٙمؿ

 757 ------------------ اًمثٛمـ آظمر اًمنميم٦م ُمٜمف شمًتقذم طمتك اًمٌٞم٧م قمغم إجي٤مراً  يدومع اعمدة

 757 ------------------------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع طمٙمؿ

 755 ---------------------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع حتريؿ قمٚم٦م

 755 ---------------------------------------------- اًمت٘مًٞمط سمٞمع

 755 --------------------------------------------------- اخلٚمق

 757 ------------------------------------------ ًمٚمٛمًت٠مضمر ظمٚمق دومع

 758 -------------------------------- (اخلٚمق صقر إطمدى) اعمٜمٗمٕم٦م سمٞمع طمٙمؿ

 759 ---------------------------------- اعمًت٠مضمر ي٠مظمذه اًمذي اخلٚمق طمٙمؿ

 737 --------------------------------- اخلٚمق صقر سمٕمض طمقل ـمقيؾ ٟم٘م٤مش

 737 -------------------------------------------------- اخلٚمق

 735 ------------------ (اخلٚمق) خم٤مزٟمف شم٠مضمػم قمٜمد اعمٚمؽ ص٤مطم٥م يِمؽمـمٝم٤م اًمتل اعمٗمت٤مطمٞم٦م

 735 -------------------------------------------------- اخلٚمق

ئ٥م  737 -------------------------------------------------اًميا

 اًميائ٥م شم١مظمذ ٓ طمتك ًمٚمدوًم٦م يميائ٥م ًمدومٕمٝم٤م اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمـ سم٤مًمٗم٤مئدة يًٛمك ُم٤م أظمذ طمٙمؿ

 739 ---------------------------------------- إصكم ُم٤مًمف ُمـ اعمحرُم٦م

 757 --------------------------------- اًميائ٥م ًمت٘مٚمٞمؾ اًمدوًم٦م قمغم اًمتح٤ميؾ

 758 -------------------------------------------- اًميائ٥م طمٙمؿ

 751 ------------------------------ طمرام؟ اًميائ٥م دومع ًمٕمدم آطمتٞم٤مل هؾ

 دون أُمقآً  اعمًٚمٛملم قمغم شمٗمرض احلٙمقُم٦م أن سمدقمقى طمؼ سمدون أُمقال أظمذ ذم احلٙمقُم٦م قمغم اًمتح٤ميؾ

 757 ----------------------------------------- يم٤مًميائ٥م يمذًمؽ طمؼ

 755 ------------------------------ اًميائ٥م دومع ًمٕمدم احلٙمقُم٦م قمغم اًمتح٤مُيؾ

 753 ------------------------------------------ اًميائ٥م أظمذ طمٙمؿ

 755 -------------------------------------- ًمٚمدوًم٦م اًميائ٥م دومع طمٙمؿ

 751 ------------------------------------------ اًمدظمؾ ضي٦ٌم طمٙمؿ

 759 -------------------------------------------------- اإلجي٤مر

 717 ------------------------------ ًمٖمػمه ُي١َمضِمره أن حمالً  اؾمت٠مضمر عمـ جيقز هؾ



 571   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمذي اعمًٙمـ إجي٤مر ىمٞمٛم٦م يزيد أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل أنف ويرى ؿمٞمئ٤مً  ُمرشمٌف ذم يزيدوا ومل اًمديٜم٤مر ؾمٕمر ٟمزل ُمقفمػ

 717 ------------------------------ يزيد ٓ ُمرشمٌف ٕن يًتٓمٞمع ٓ ًمٙمٜمف يًت٠مضمره

 715 ------------- ذًمؽ؟ ًمف حيؾ ومٝمؾ اإلجي٤مر همػم ُم٤مًٓ  اعمًت٠مضمريـ ُمـ يٓمٚم٥م قم٘م٤مر قمغم ويمٞمؾ

 711 ------------------------------- اًمٌٞم٧م ُمـ ًمٚمٛمًت٠مضمر اح٤مًمؽ إظمراج طمٙمؿ

يم٤مت  717 ------------------------------------------------ اًمنما

يم٦م ذم اًمٖم٤مرم ُمـ  719 ---------------------------------- اًمّمقرة؟ هبذه ذا

 771 --------------------------------------- واعمْم٤مرسم٦م اًم٘مراض طمٙمؿ

 777 --------------------------- ضمٝمده قمغم أضمرة اعمْم٤مرسم٦م ذم اًمنميؽ أظمذ طمٙمؿ

يم٦م ذم اًمدظمقل طمٙمؿ يم٦م ذم اًمدظمقل وطمٙمؿ حمرُم٦م أُمقال ص٤مطم٥م ُمع ذا أُمقاًمف يزيمل ٓ ُمـ ُمع ذا

 ------------------------------------------------------ 775 

 775 ------------------------ احل٤مض اًمقىم٧م ذم اعم٤ًممه٦م اًمنميم٤مت ذم اًمنمع طمٙمؿ

يم٦م إهن٤مء  773 ------------------------- اح٤مل ُمـ ؿمٞمئ ُم٘م٤مسمؾ اًمنميؽ وإظمراج اًمنما

ٚمَّؿ ُمٕملمَّ  ُمٌٚمغ قمغم ويتٗم٘مقا  أضمرة ؾمٞم٤مرات ذيم٦م ُمع اًم٤ًمئؼ يٕمٛمؾ ًَ  771 ًمف ومٝمق زاد وُم٤م ًمٚمنميم٦م يقُمٞم٤مً  ُي

 777 --------------- اًمنميؽ؟ أو اجل٤مر هق هٜم٤م اجل٤مر هؾ (ضم٤مره سمِمٗمٕم٦م أطمؼ اجل٤مر) :طمدي٨م

 778 ------------------ ظمنا  صمؿ سم٤معمحؾ وأظمر اح٤مل سمرأس أطمدمه٤م رضمالن اؿمؽمك إذا

 781 --------------- قمٜمدهؿ اإلٟمت٤مج يٌٞمٕمقا  أن سمنمط ًمٞمزرقمقا  ُم٤ٌمًمغ اًمٗمالطملم ي٘مروقن دم٤مر

 785 ----------------------------- قمٛمٚمف قمغم أضمراً  يت٘م٤مى أن ًمٚمنميؽ جيقز هؾ

٤م ذيٙمف ذم اًمنميؽ ٓطمظ إذا  783 ------------------------------- ويمذسًم٤م همِما

 785 ----------------------------------------------- اًمذه٥م دم٤مرة

ء طمٙمؿ  787 ----------------------- ًمٌٞمٕمف اًمًٕمر ارشمٗم٤مع وىم٧م شمرسمص صمؿ اًمذه٥م ذا

 788 ------------------------------------- اعمحٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمتج٤مرة طمٙمؿ

ء  788 ------------------------------ ضورة سمٖمػم اًمقرىمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمذه٥م ذا

 789 ----------------------------- ضمديد؟ سمذه٥م اًم٘مديؿ اًمذه٥م اؾمتٌدال طمٙمؿ

 789 ---------------------- ًمٚمٌٞمع؟ شم٘مٞمٞمٛمف قمٜمد اًمذه٥م ُمـ اًمٗمّمقص ومّمؾ جي٥م هؾ

 797 -------------------------------------------------- اًمٕمرسمقن

 793 ----------------------------------------------- اًمٕمرسمقن سمٞمع

 795 ----------------------------------------------- اًمٕمرسمقن سمٞمع

 795 -------------------------------------------- اًمٕمرسمقن سمٞمع طمٙمؿ

 795 ----------------------------------- اًمٌٞمع ًمْمامن اًمٕمرسمقن ـمٚم٥م طمٙمؿ

 797 -------------------------------------------------- اًمديقن

 799 ------------------------ اعمديـ إرادة سمٛمحض سم٤مًمديـ اًمقوم٤مء ذم اإلطم٤ًمن ضمقاز



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 511 ------------------------------- ىمْم٤مؤه ًمديف ديـ وقمٚمٞمف ُم٤مت عمـ اًمققمٞمد

 517 --------------------------------- (وشمٕمجؾ وع)سمـ اعمٕمروف اًمٌٞمع طمٙمؿ

 517 ----------------------------- اًمًداد؟ يقم أم اًمديـ يقم سمًٕمر اًمديـ ؾمداد

 517 --------------------------------------- أظمرى سمٕمٛمٚم٦م اًمديـ ىمْم٤مء

 518 --------------------------- اًم٘مٞمٛم٦م ؾمداد وىم٧م قمٜمد اًمٕمٛمٚم٦م ؾمٕمر اظمتٚمػ إذا

 571 ------------------------ ُمٜمف شمٓمققًم٤م اعمديـ أظمذه ُم٤م قمغم واًمزي٤مدة اًم٘مْم٤مء طمًـ

 577 ---------------------- ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمزًم٧م اًمًداد ُمققمد قمٜمد صمؿ قمٛمٚم٦م آظمر ُمـ اؾمتدان

 575 ---------------------------------- واضم٥م؟ اًم٘مرض قمغم اإلؿمٝم٤مد هؾ

 571 ----------------------------- ؾم٤مومر واًمدائـ قمٚمٞمف اًمذي اًمديـ يقف مل رضمؾ

 577 -------------------------------- دائؿ اٟمخٗم٤مض هب٤م حيّمؾ سمٕمٛمٚم٦م اعمدايٜم٦م

 578 -------------------------------- قمٞمٜمل سمٌمء اًمٜم٘مدي اًمّديـ شمًديد طمٙمؿ

 578 ------------------- اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ ًمٞمس اًمديـ ؾمداد قمغم اًم٘م٤مدر اعمامـمؾ سم٤معمديـ اًمتِمٝمػم

 ذم ُمققمد أول ذم يم٤مُمالً  اًمديـ دومع قمٚمٞمف ُيٗمرض أن طمٙمؿ ومام ُمتٗمرىم٦م، أوىم٤مت ذم ديٜمف ؾمداد قمٚمٞمف جي٥م رضمؾ

 531 ----------------------------------- ًمف يمٕم٘مقسم٦م اًمدومع قمـ شم٠مظمره طم٤مًم٦م

 531 -------------------------------- هب٤م اىمؽمض اًمتل همػم سمٕمٛمٚم٦م اًم٘مرض رد

 قمٚمٞمف اعمدقمك ُمـ اح٤مل خيتٚمس أن -اًمدائـ– اح٤مل يدقمل عمـ شمٞمن وم٢مذا ًمٚمدائـ ُم٤مًٓ  قمٚمٞمف أن يٜمٙمر ُمديـ

 535 -------------------------------------- ذًمؽ؟ ًمف حيؼ ومٝمؾ إذٟمف سمٖمػم

 531 ------------------------- سمف؟ اًمقوم٤مء جي٥م هؾ إُمريٙمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمـ اًم٘مرض

 537 ---------------------------------------- سمٞمٕمٝم٤م قمـ اعمٜمٝمل إقمٞم٤من

 539 ----------------------------------------- واًمًٜمقر اًمٙمٚم٥م صمٛمـ

 555 --------------------------------- اًمّمٞمد يمٚم٥م قمدا اًمٙمالب سمٞمع طمرُم٦م

 555 -------------------------------------------- اخلٛمر سمٞمع حتريؿ

 553 --------------------- سمٞمٕمف قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل هنك اًمذي اح٤مء شمٕمريػ

 555 ------------------------------------------------ اًمرسمح ٟم٦ًٌم

 557 ------------------------------------ اًمنمع ذم ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم ًمٚمرسمح هؾ

 558 ----------------------------- اًمدوًم٦م شمًٕمػم سمٖمػم ًمٚمًٚمٕم٦م اًمت٤مضمر سمٞمع طمٙمؿ

 559 --------------------------------- إؾمٕم٤مر رومع قمغم اًمتج٤مر اشمٗم٤مق طمٙمؿ

 551 ------------------------------------------- اًمرسمح حتديد طمٙمؿ

 557 ------ اعمِمؽميـ يم٤مهؾ شمث٘مؾ أرسم٤مح ووع ذم اًمتقؾمع حمدوًدا ًمٞمس اًمرسمح سم٠من اًم٘مقل ُمٕمٜمك ًمٞمس

 557 --------------------------------------------- اًمتًٕمػم طمٙمؿ

 557 -------------------------------------------- اًمرسمقي٦م إصٜم٤مف



 575   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 559 -------------------------------------------- اًمرسمقي٦م إصٜم٤مف

 511 ---------------------------------- سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م اًمرسمقي٦م إصٜم٤مف سمٞمع

 517 ---------------------- همػمه٤م ...(واًمٗمْم٦م اًمذه٥م) اًمرسمقي٤مت سم٠مصقل شمٚمحؼ هؾ

 515 ---------------------------------- سمٌٕمض سمٕمْمف سمٞمع حيرم اًمذي اًمذه٥م

 513 --------------------------------------------- قمٜمده ًمٞمس ُم٤م سمٞمع

 515 ------------------------------------- قمٜمده ًمٞمس ُم٤م اًمرضمؾ سمٞمع طمٙمؿ

 511 --------- قمٜمده ًمٞمس ُم٤م سمٞمع ذم يدظمؾ هؾ آشمٗم٤مق قمغم غُمٌٚم ودومع ُمٕمٞمٜم٦م ؾمٚمٕم٦م صٜم٤مقم٦م ـمٚم٥م

 517 ----------------------------------اًم٤ٌمئع؟ حيزه مل ُم٤م سمٞمع قمغم يؽمشم٥م ُم٤مذا

 517 --------------------------------------- حيزه مل ُم٤م اًمت٤مضمر سمٞمع طمٙمؿ

 519 -------------------------------------------------- اًمتقرق

 577 ---------------------------------------------- اًمتقرق طمٙمؿ

ق سمٞمع  577 ----------------------------------------------- اًمتََّقرُّ

 573 ---------------------------------------------- اًمَتقّرق طمٙمؿ

ء اًمققمد  575 ---------------------------------------------- سم٤مًمنما

ء اعمُْٚمِزم اًمققمد قمغم اعمٌٜمل اًمٌٞمع قم٘مد طمٙمؿ  577 ---------------------------- ًمٚمنما

ءو اًمٌٞمع ذم ُمٚمزم اًمققمد هؾ  577 ------------------------------------ اًمنما

 578 --------- يِمؽمي عمـ ظمّماًم  يْمع أطمٞم٤مٟم٤م ًمٙمٜمف اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمٜمٗمس اًمت٘مًٞمط يٌٞمع اًمت٤مضمر يم٤من إذا

 587 -------------------------------------------------- إؾمٝمؿ

 ذيم٦م ُمثؾ اًمِمٕم٥م، ُمّمٚمح٦م ذم مم٤م وهمػمه٤م آؾمتٝماليمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٤مت ُمـ أؾمٝمؿ يِمؽمي ُمـ طمٙمؿ ُم٤م

 583 -------------------------------------------- واعمٞم٤مه؟ اًمٙمٝمرسم٤مء

 583 --------------------------------------------- اًمنميم٤مت أؾمٝمؿ

 585 ------------------------------------------ سم٠مظمرى اًمًٞم٤مرة ُم٤ٌمدًم٦م

 587 -------------------------- اجلقدة وم٤مرق دومع ُمع سم٠مظمرى اًمًٞم٤مرة ُم٤ٌمدًم٦م طمٙمؿ

 587 --------------------------- اًمٗم٤مرق؟ سمدومع ؾمٞم٤مرشملم سملم اعم٘م٤ميْم٦م سمٞمع طمٙمؿ ُم٤م

 587 ---------------------- اًمٗم٤مرق؟ دومع ُمع سم٤مًم٘مديٛم٦م اجلديدة اًمًٞم٤مرة اؾمتٌدال طمٙمؿ

 589 --------------------------------------------------- اًمٖمرر

 597 ------------------------------------------- اعمج٤مزوم٦م سمٞمع طمٙمؿ

 597 ------------------------- ًمٚمٖمرر اعم١مدي اًمقضمف قمغم حمٛمقل اعمخ٤مسمرة قمـ اًمٜمٝمل

 595 ------------------------------------- ُمٜمف يًتثٜمك وُم٤م اًمٖمرر شمٕمريػ

 593 --------------------------------------------------- اخلٞم٤مر

 595 ------------------------------------------- اًمنمط ظمٞم٤مر ضمقاز



 573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 595 --------------------------------------- خُيدع عمـ أج٤مم صمالصم٦م اخلٞم٤مر

 597 --------------------------------------- صالطمف سمدو ىمٌؾ اًمثٛمر سمٞمع

 599 --------------------------------------- صالطمف سمدو ىمٌؾ اًمثٛمر سمٞمع

 313 ؟..اًمٕم٤مه٦م ُمـ شمٜمجق طمتك اًمثامر سمٞمع قمـ هنك وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن طمدي٨م يّمح هؾ

 315 ----------------------------------------------- إرض يمراء

 317 ---------------------------------- اًمٖمرر اٟمتٗمك إذا إرض يمراء ضمقاز

 317 ------------------------------------ وزرقمٝم٤م إرض اؾمتئج٤مر ضمقاز

 318 ----------------------------------------- اعمخ٤مسمرة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 318 -------------- اًمٖمرر ًمزوال إرض مجٞمع ُمـ خيرج مم٤م ُمًٛمك ىمًؿ قمغم اعمزارقم٦م ضمقاز

 319 ---------------------------------- ومٞمف همرر ٓ ومٞمام إرض يمراء ضمقاز

 371 - اًمٜمزاع إمم قم٤مدة شم٘ميض اًمتل اًمٗم٤مؾمدة اًمنموط ُمـ ذط وضمد إذا سمام ُم٘مٞمد إرض يمراء قمـ اًمٜمٝمل

 373 ------------------------------------------ ُمتٗمرىم٦م وُم٤ًمئؾ صقر

 375 ------- قمٜمف قمقو٤مً  ؾمامه ُم٤م همػم ي٠مظمذ أن ًمف ومٝمؾ اعمٌت٤مع وأىم٤مًمف اعمٌٞمع شمًٚمٞمؿ قمـ اًم٤ٌمئع قمجز إذا

 375 ------------------------------------ سمٞمع ذم ذـملم قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمٜمك

 375 ------------------------------------------- اعمحرُم٦م اًمٌٞمقع ُمـ

 377 ------------------------ اًمٌدل وضمقب ُمع ًميورة اًمٖمػم ُم٤مل ُمـ إيمؾ ضمقاز

 378 ---------------- سمثٛمٜمف إٓ أظمذه ًمف ومٚمٞمس ُمتٝمؿ همػم رضمؾ قمٜمد اعمنوق ُم٤مًمف وضمد ُمـ

 379 --------------- ُم٤مًمف ذم واضم٦ٌم سمح٘مقق ُمتٕمٚمؼ وهق ُم٤مًٓ  سمٕمده ظمٚمػ عمـ اًمِمديد اًمققمٞمد

 351 ------------------------------- سمف أطمؼ ومٝمق رضمؾ قمٜمد ُم٤مًمف قملم وضمد ُمـ

 357 --------------------------------- صحٞمح ذط :اعمٌٞمع ذم صٗم٦م اؿمؽماط

 355 --------------------------- إـمالىمف قمغم ًمٞمس شٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» طمدي٨م

ٚمٕم٦م ًمف ؾمٞمجٚم٥م أنف اعمِمؽمي أظمؼم ٕمر اًم ٕمر وضمده٤م قمٜمٝم٤م سمح٨م وح٤م ُمٕملم سم ٕمر ُمٜمف ي٠مظمذ ومٝمؾ أرظمص سم ٕرظمص؟ أم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًم ا

 ----------------------------------------------------- 355 

 اًمًٕمر ُمـ أرظمص سمًٕمر يِمؽمُّي٤م أن قمغم اًم٤ٌمئع ومقاومؼ ًمٚم٤ٌمئع يٕمٞمده٤م أن ًمف سمدا صمؿ سمْم٤مقم٦م اؿمؽمى رضمؾ

 353 ----------------------------------------------- سمف سم٤مع اًمذي

 355 ---------------------------------- ؾمٕمره٤م ُمـ سم٠مىمؾ ٟم٘مًدا اًمِمٞمٙم٤مت سمٞمع

ء جيقز هؾ  351 ----------------------------------- اعم٘مٚمدة اح٤مريم٤مت ذا

 359 ----------------------------------------- ُمقزوٟم٦م طمٞم٦م اًمِم٤مه سمٞمع

ء طمٙمؿ  359 -------------------------------------- اعمًٚمؿ همػم ُمـ اًمنما

 331 ----------------------------------- وم٤ٌمقمف همٜمٛمف ُمع صٖمػما  شمٞم٤ًم وضمد

 331 --------------------------ؾمٕمره٤م زاد صمؿ ىمديؿ سمًٕمر سمْم٤مقم٦م اّدظمر عمـ اًمزي٤مدة



 575   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 337 --------------- اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ أظمذ ُم٘م٤مسمؾ اعمقاـمٜملم ًمٖمػم دم٤مري ؾمجؾ اؾمتخراج طمٙمؿ

 333 ---------------------------- (!اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م) اًمٌٕمض ؾمامه ُم٤م طمقل

 إقم٤مدة يٚمزُمف ومٝمؾ احل٤مومٚم٦م شمٕمٓمٚم٧م اًمٓمريؼ وؾمط ذم صمؿ اًمًٗمر أضمرة اًمريم٤مب ُمـ أظمذ طم٤مومٚم٦م ؾم٤مئؼ

 337 ------------------------------------------------- أُمقاهلؿ؟

 338 ----------------------------------- وًمده؟ ُم٤مل أظمذ ذم طمؼ ًمٚمقاًمد هؾ

 339 --------------- ديٜمٞم٦م ودروس سمٛمح٤مضات اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أذـم٦م قمغم اًمتًجٞمؾ طمٙمؿ

 351 ------------------------------------------ اًمٙمقسمقٟم٤مت سمٞمع طمٙمؿ

 357 ------------------------------ إذهنؿ دون وسمٞمٕمٝم٤م اًمٖمػم يمت٥م شمّمقير طمٙمؿ

 355 ------------------------------------- اًمٙمت٥م ريع وراء ُمـ اًمتٙم٥ًم

 357 ------------------------------------------ احلج٤مم يم٥ًم طمٙمؿ

 357 ---------------------------------------------- احلج٤مُم٦م أضمرة

 359 ---------------------------- ُمٜمٗمٕمتٝم٤م ُمـ آؾمتٗم٤مدة سمٕمد اًمًٚمٕم٦م إقم٤مدة طمٙمؿ

 355 ---------------------------- !ب؟إ زوضم٦م ح٤مل اًمزوج اسمـ هىم٦م جيقز هؾ

 355 ----------------------------------------- (اإليِم٤مرب) سمٞمع طمٙمؿ

 353 ---------------------------- إؾمقاق ذم ٟمراه٤م اًمتل اعمٜمٙمرات ُمـ ُمقىمٗمٜم٤م ُم٤م

 353 --------------------------- سم٤معمٙم٤ميٞمؾ اعمديٜم٦م وأهؾ سم٤معمقازيـ أقمٚمؿ ُمٙم٦م أهؾ

ٚمَّؿ سمٞمع يّمح هؾ ًَ  355 ------------------------ قمٜمف آقمتٞم٤مض أو ىمٌْمف ىمٌؾ ومٞمف اعمُ

 355 ------------------------------------------- [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 355 ------------------------------------------------- اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م

ء قمغم اجلقائز ووع وطمٙمؿ اخلػمي سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م يًٛمك ُم٤م طمٙمؿ  357 ------------ اًمٌْم٤مئع ذا

 359 -------------------------------------------------- اجلامرك

 317 --------------- اًمٌْم٤مقم٦م قمغم مج٤مرك أظمذ قمدم ُم٘م٤مسمؾ اجلامرك عم١ًمول ُم٤مزم ُمٌٚمغ إقمٓم٤مء

 317 ------------------ دومٕمٝم٤م ُمـ اًمت٤مضمر يتٝمرب ًمٙمل اجلامرك عم١ًمول هدي٦م إقمٓم٤مء طمٙمؿ

 313 ----------------------------------- اعمحرُم٦م اعمٙمقس ُمـ اجلامرك هؾ

 375 ------------------------------------- اجلامرك دائرة ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

ؤه٤م جيقز هؾ اجلامرك شمّم٤مدره٤م اًمتل اًمٌْم٤مئع  375 ---------------------- وسمٞمٕمٝم٤م؟ ذا

 375 -------------------------------- اجلامرك ُمـ ًمٚمتٝمرب رؿمقة إقمٓم٤مء طمٙمؿ

 375 ------------------------------------------ اًمُؼ َُرب قمغم أضمرة أظمذ

 377 --------------------------- وأؿم٤ٌمهٝم٤م اإلُم٤مُم٦م ويمذا اًم٘مرآن، ًمتٕمٚمٞمؿ اًمَتَقفمُّػ

 378 -------------------- وحتٗمٞمٔمف وقمٚمقُمف اًم٘مرآن إوٓد شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمر أظمذ طمٙمؿ

 385 ----------------------------------------- إذان قمغم إضمر أظمذ



 575 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 387 ------------------ اًمراشم٥م ُمـ ؿمئ وإقمٓم٤مئف سم٤مًمٜم٤مس ًمٚمّمالة همػمه اإلُم٤مم إٟم٤مسم٦م طمٙمؿ

 388 ----------------------------------- واًمت٠مذيـ اإلُم٤مُم٦م قمغم إضُمرة أظمذ

 391 -------------------- اًمتجقيد قمٚمؿ أو اًم٘مرآين شمٗمًػم شمٕمٚمٞمؿ قمغم إضمرة أظمذ طمٙمؿ

 399 ----------------------- اإلؾمالُمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن عمدرد إضمرة أظمذ

 515 -------------------------------------------------- اًمت٠مُملم

 517 ---------------------------------------- اًمٜمٗمس قمغم اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 517 ---------------------------------------------- اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 571 -------------------------- أيمثر ُم٤ٌمًمغ ٓؾمتخراج اًمت٠مُملم ذيم٦م قمغم اًمتح٤ميؾ

 577 -------------------------------------- اًمًٞم٤مرات قمغم اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 575 ---------------------------- اًمًٞم٤مرات ًم٘م٤مئدي آوٓمراري اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 573 ---------------------------- آضمتامقمل اًمت٠مُملم ـمريؼ قمـ اًمدي٦م أظمذ طمٙمؿ

ٌَؾ ُمـ أظمذه جيقز هؾ اإلضم٤ٌمري اًمت٠مُملم  575 -------------- سم٤مخلٓم٠م؟ أطمًدا ىمتؾ إذا اًم٤ًمئؼ ىِم

 575 ----------------------------------------- اًمت٠مُملم ذيم٤مت طمٙمؿ

 571 ---------------------------------------------- اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 579 ------------------- اًمًٞم٤مرات؟ سملم احلقادث طم٤مًم٦م ذم اًمتٕمقيض ُم٤مل أظمذ طمٙمؿ ُم٤م

 579 ----------------------------------------- اًمِم٤مُمؾ اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 579 ---------- سمٞمٕمٝم٤م صمؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمت٠مُملم وىمٌض سمْم٤مقم٦م شمٚمػ سم٢مدقم٤مء اًمت٠مُملم ذيم٤مت قمغم اًمتح٤ميؾ

 557 -------------------------------------------------- اًمرؿمقة

 553 ---------------------------------------------- اًمرؿمقة يمٗم٤مرة

ؾ ٓ طمؼ جلٚم٥م ضم٤مئزة اًمرؿمقة هؾ  553 --------------------------- هب٤م؟ إٓ حُيَّمَّ

 559 ---------------------------------------- اعمحّرُم٦م اًمرؿمقة و٤مسمط

 537 ------------------------------------------- وو٤مسمٓمٝم٤م اًمرؿمقة

 533 --------------------------------- ُمٖمتّم٥م طمؼ إلظمراج اًمرؿمقة طمٙمؿ

 535 ------------------ رؿمقة دون شُم٘م٣م ٓ ُمّم٤مًمح ًمتٞمًػم اوٓمراراً  اًمرؿمقة دومع طمٙمؿ

 535 -------- ًمٚمٌٚمدي٦م اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ إقمٓم٤مء ُم٘م٤مسمؾ ُمرظمص همػم ُمٙم٤من أوذم اًمدوًم٦م أُمالك ذم اًمٌٜم٤مء

 537 ----------- اًمدوًم٦م اقمتٛمدشمف اًمذي اًمٙمٝمرسم٤مء ؾمٚمؽ ُمٙم٤من ًمتٖمٞمػم اًمٙمٝمرسم٤مء عمقفمػ ُمٌٚمغ دومع

 539 ------------------------------------------------- آطمتٞم٤مل

 أهنؿ قمغم ومٕم٤مجلٜم٤مهؿ قمالضًم٤م حيت٤مضمقن وم٘مراء ووضمدٟم٤م اًمدوًم٦م سم٘م٤مٟمقن جم٤مٟم٤مً  يٕم٤مجلقن اًمٕمًٙمريقن يم٤من إذا

 557 ------------------------------------------------ قمًٙمريلم

 557 --------------------- ًمٚمٗم٘مػم أرظمص سمًٕمر اًمدواء قمغم ًمٚمحّمقل آطمتٞم٤مل طمٙمؿ



 571   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمٌٚمغ هذا سمٍمف ومهٞم٦م وم٤مشمقرة هلؿ وم٠مطمي ُمٕملم سمٛمٌٚمغ شم٠مثٞم٨م سمدل اًمٕمٛمؾ قمغم اعم١ًموًملم ُمـ أظمذ رضمؾ

ء ذم  555 -------------------- إث٤مث ذم ُمٜمف ضمزًءا إٓ يٍمف مل أنف واًمقاىمع إث٤مث ذا

 555 ----------------------------------------- إضم٤مزة ٕظمذ آطمتٞم٤مل

 555 ------------------------------------ اًمدوًم٦م ُمـ ُمٜمح٦م ٕظمذ اًمتح٤ميؾ

 551 ---------------------------- ـم٤مًم٥م ًم٘مٌقل اجل٤مُمٕم٦م إدارة قمغم اًمتح٤ميؾ طمٙمؿ

 558 ------------------- اًمٕمٛمؾ قمـ ًمٚمٕم٤مـمٚملم اعمخّمّم٦م اح٤مًمٞم٦م اعم٤ًمقمدة ٕظمذ اًمتح٤ميؾ

 558 -------------------------- اًمٚمحٞم٦م؟ سمحٚمؼ ي١مُمر مل إذا اجلٞمش دظمقل جيقز هؾ

 553 -------------------------------------------- اًمراشم٥م سمٞمع طمٙمؿ

 555 ---------------------------------------------- اًمت٠مُملم طمٙمؿ

 559 ------------------------------------------------- إتٕم٤مب

 517 ------------------- اًمزسم٤مئـ ًمف جيٚم٥م عمـ (اًمٌٞمع ُمـ ٟم٦ًٌم) أتٕم٤مسًم٤م اًمت٤مضمر إقمٓم٤مء طمٙمؿ

ء اجلقائز  513 ------------------------------------------ اًمٌْم٤مئع ًمنما

 515 ------------------------------ اًمٌْم٤مئع طمريم٦م ًمتِمجٞمع ضمقائز إقمٓم٤مء طمٙمؿ

 511 -------------------------- واهلداي٤م اعمٕمروو٦م اًمٌْم٤مئع ُمع شمقوع اًمتل اجلقائز

 518 ----------------------------------- ضمقائز ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٙمقسمقٟم٤مت طمٙمؿ

 577 ------------------------------------------------- اًمًٛمنة

 573 --------------------------------------- سم٤مًمًٛمنة يٕمرف ُم٤م طمٙمؿ

 573 --------------------------------------------- اًمًٛمنة طمٙمؿ

 575 - ضم٤مئزة اًمّمقرة هذه ومٝمؾ اًمرسمح ُمـ ٟم٦ًٌم ي٠مظمذ أن قمغم ُم٤م، ًمت٤مضمر زسم٤مئـ سمتقومػم ؾمٛم٤ًمر ي٘مقم أطمٞم٤مٟم٤م

 ويْمع ومٞمِمؽمُّي٤م ًمف سم٢مطمْم٤مره٤م اًمت٤مضمر ويٕمده قمٜمده جيده٤م ومال ؾمٚمٕم٦م قمـ سمحث٤مً  شم٤مضمر إمم اعمِمؽمي يذه٥م

 575 ------------------------------------ ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ رسمح ٟم٦ًٌم قمٚمٞمٝم٤م

 577 -------------------------- شمقاـم١م سمدون اًمًٛم٤ًمر ُمـ ؿمٞمًئ٤م اًمقيمٞمؾ أظمذ طمٙمؿ

 578 ---------------------------------------------- اًم٘م٤ًمُم٦م طمٙمؿ

 587 --------------------------------------------- آئتامن سمٓم٤مىم٤مت

 583 ----------------------------------------- اإلئتامن سمٓم٤مىم٤مت طمٙمؿ

 585 ------------------------------------------- آئتامن سمٓم٤مىم٦م طمٙمؿ

 597 ------------------------------------------------- اعمرشم٤ٌمت

 593 -------------------------------------------- اًمراشم٥م سمٞمع طمٙمؿ

 ومٝمؾ اخلٓم٠م ـمريؼ قمـ راشمٌف ذم زائداً  ُمٌٚمًٖم٤م وضمد صمؿ اًمنميم٦م ُمـ أقمامًمف سمٕمض قمغم أضمًرا  ُيْٕمطَ  مل ُمقفمػ

 599 ---------------------------------------- هلؿ؟ يرده أم اعمٌٚمغ ي٠مظمذ

 511 -------------------- ًمّم٤محلٝم٤م إضمرة ُمـ ٟم٦ًٌم إضمقر شمًٚمٞمؿ ُمٙم٤مشم٥م ظمّمؿ طمٙمؿ



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٝمرس اعمحتقي٤متوم 

 517 ---- احلج٤مج ُمع خيرج طمٞمٜمام سم٤مٕوىم٤مف يٕمٛمؾ اًمذي اإلداري أو اعمرؿمد ي٠مظمذه اًمذي اعمٌٚمغ طمٙمؿ

 515 ------------------------------ ًمٚمٕم٤مُمؾ؟ شمٕمٓمك اًمتل اإليمراُمٞم٦م أظمذ طمٙمؿ

 515 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 

جاًع تراث اهعالًة األهباني 
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 (3موسوعة العالمة األلب ان

 







 جوات ًع اهتعاًى

 ًنلرات فيوا





 7 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٝم٤مت ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمرات 

 ؾقفا افتل فؾؿحالت ٓؾتات يصؿؿ أن فؾخطاط جيقز هؾ

 مـؽرات؟

 ظمٚمٞمٕم٦م، ُمالسمس يٌٞمٕمقا  اًمٌقشمٞمٙم٤مت سمٕمض ظمّٓم٤مط يٕمٛمؾ اًمذي اًمِمخص :ُمداظمٚم٦م

 -اًمالومت٦م هذه يٕمٛمؾ أن ًمف جيقز هؾ اًمٜم٤ًمء، ًمٌٕمض ُمثالً 

 -ؾمٚمٗم٤مً  اجلقاب أظمذت: ًمؽ ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿ :ُمداظمٚم٦م

 طمرام؟ ومٞمف ويقضمد طمالل ومٞمف يقضمد اعمحؾ ٟمٗمس هق ـم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ًمف؟ أقمٛمؾ هؾ اجلالسمٞم٥م، ويٌٞمع اًمٌٜمٓمٚمقٟم٤مت يٌٞمع ًمٞمغم أبق ُمثالً  يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمالومت٦م؟ ٟمص ؿمق ًمف؟ شمٕمٛمؾ ؿمق :اًمِمٞمخ

 -وم٘مط سمقشمٞمؽ اعمحؾ هذا أنف :ُمداظمٚم٦م

 -ضمٞمد اًمتقوٞمح سمٕمد ؾم١مال يمالم، هذا :اًمِمٞمخ

م يٌٞمع أنف اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إذا: ٟم٘مقل  أنف اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإذا اًم٤ًمسمؼ، اجلقاب ومٝمق احلرا

 -ًمف ومتٕمٛمؾ احلالل يٌٞمع

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ؾقف دؽان صقئا يصـع أن حالل ظؿؾ دم يعؿؾ دـ جيقز هؾ

 مـؽرات؟

 قمغم اًمقاضم٦ٌم إُمقر ُمـ احلالل اًمرزق وراء اًمًٕمل سم٠من ذيمرت :ُمداظمٚم٦م

 َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل: جيٝمٚمف اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم ُمٝمؿ أُمر هٜم٤مك-- اعمًٚمؿ



 8   اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٝم٤مت ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمرات   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمًٚمٛملم ومٌٕمض[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم 

 ذم يٕمٛمؾ ُمثالً  وم٤مًمٌٕمض احلرام، قمغم ُمٕم٤موٟم٦م ومٞمف يٙمقن ًمٙمـ طمالًٓ، قمٛمالً  يٕمٛمؾ

سًم٤م، ُيَٗمّّمؾ احلديد ُم٤ًم، ًمف يٕمٛمؾ أن يريد اًمذي اعمحؾ ومٞمٙمقن أبقا  هذا صٜمع إذا ومٝمؾ طمرا

 ظمػًما؟ اهلل ضمزاك إصمؿ، قمٚمٞمف ي٠ميت اعمحؾ سمذاك اًم٤ٌمب

 يمثػمة ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم ًمٌٞم٤مٟمف شمٕمروٜم٤م ُم٤م وهذا ذيمرهت٤م، اًمتل أي٦م ذم اجلقاب :اًمِمٞمخ

 -ضمداً  ويمثػمة

 اًمرؾمقل طمدي٨م سمٜمص ُمٚمٕمقن ومٝمق ؾمٞم٤مرشمف، ذم وم٘مط اخلٛمر حيٛمؾ ُمـ: ُمثالً  يٕمٜمل 

 طم٤مُمٚمٝم٤م: »ُمٜمٝم٤م وذيمرش قمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمث٤مين اًمِمٓمر شمٗمن ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م وهذاش إًمٞمف واعمحٛمقًم٦م

 قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف وهق أٓ آٟمٗم٤مً  اًم٤ًمئؾ ذيمره٤م اًمتل أي٦م ُمـ

رة إمم اخلٛمر حيٛمؾ اًمذي[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ   اعمدُمـ أقم٤من ىمد ُمثاًل، اخلََّمَّ

 وم٤مًمٕمٛمؾ وًمذًمؽ وهٙمذا: اخلٛمر سمٞمع قمغم اخلََّّمر أقم٤من يمَّم اخلٛمر، ذب قمغم ًمٚمخٛمر

 أو اًمًٞم٤مرة قمغم احلٛمؾ هذا احلٛمؾ، :اجلقاب وذم اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمَّم ُم٤ٌمح أصٚمف اًمذي

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم اًمٕمؼمة ًمٙمـ ضم٤مئز، ومٝمق سم٠مضمرة محؾ هق طمٞم٨م ُمـ اًمداسم٦م قمغم

شمٞمؿ إقمَّمل إٟمَّم: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم  وهل اعمحٛمقًم٦م هذه قمغم هذا اعمحٛمقلش سم٤مخلقا

 ًمٚمخٛمر ًمٚمٛمدُمٜملم ُم٤ًمقمدةً  اخلََّّمرة إمم شمّمؾ أن ُمّمػمه٤م ُمّمػمه٤م؟ ُم٤م ُمثالً  اًمًٞم٤مرة

 -ذهب٤م قمغم

 اعمالهل أو اًم٤ٌمرات أو اًمًٞمٜمَّم إمم رضم٤مًٓ  أو ٟم٤ًمءً  أؿمخ٤مص٤مً  حيٛمؾ ُمـ يمذًمؽ

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿اًمٙمريٛم٦م أي٦م خي٤مًمػ ٕنف جيقز: ٓ هذا يمؾ اعمحرُم٦م،

 ًمقىمقع اعمٝمؿ: ُمـ وًمٕمٚمف ضمدًا، ويمثػم يمثػم هذا ذم واًمٌح٨م[ 2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ 

 ىمقًمف وهق أٓ اًمت٤مزم، احلدي٨م خم٤مًمٗم٦م ذم ُمٜمٝمؿ اًمتج٤مر وسمخ٤مص٦م اًمٞمقم، اًمٜم٤مس مج٤مهػم

 آيمؾ ُمٗمٝمقم: اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 َوٓ: ﴿أي٦م ذم اجلقاب اًمٙم٤مشم٥م؟ سم٤مل ُم٤م اًمِم٤مهد؟ سم٤مل ُم٤م ُمقيمٚمف؟ سم٤مل ُم٤م ًمٙمـ اًمرسم٤م،

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 



 9 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٝم٤مت ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمرات 

٤مد ُمـ أهنؿ أنٗمًٝمؿ ئمٜمقن اًمذيـ اًمتج٤مر ُمـ يمثػم يتقهؿ ًمذًمؽ  ئمٜمقن-- اًمّم٤محللم اهلل قم

ٜمقك ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن طمٞمٜمَّم أهنؿ  صمؿ يمال صٜمٕم٤مً؟ سمذًمؽ أطمًٜمقا  أهنؿ اًمرسم٤م، ي٠مظمذون وٓ اًٌم

ٜمؽ أقم٤مٟمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟ صٜمٕم٤مً، سمذًمؽ أؾم٤مؤوا ًم٘مد يمال،  قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمرسم٤م، ي٠ميمؾ أن قمغم اًم

 أو اًمت٤مضمر ومٝمذا ًمٖمػمه، ُمٓمٕمٛمف: أيش وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل ؾمٛمٕمتؿ يمَّم اًمًالم

ٜمقك، ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن اًمذـي اًمتج٤مر ه١مٓء  ي٠مظمذون ٓ إهنؿ ىمقهلؿ ذم ص٤مدىملم يم٤مٟمقا  وًمق اًٌم

ٜمؽ ذم يٕمٛمٚمقن اًمذيـ أوئلؽ اًمرسم٤م ُي١َميمرٚمقن أهنؿ إصمَّمً  طمًٌٝمؿ اًمرسم٤م،  -اًٌم

 وًمق اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمٗم٤مً  يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف: أجْم٤مً  اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمك 

سم٤مل، أو اًمٙمٜم٤َّمس أو اًم٘مَّمم يم٤من   اًمٙمالم؟ هذا ُمٗمٝمقم اًمزَّ

 -واحل٤مرس :ُمداظمٚم٦م

 !اهلل ؿم٤مء ُم٤م هذا احل٤مرس أُم٤م ُمقفمػ، أىمؾ أتٞم٧م-- ُمٝمٞمٜم٦م هب٤م أتٞم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

ٜمؽ ذم ُمقفمػ أيَّ  ومٚمذًمؽ   اًمٜمص هذا يِمٛمٚمٝمؿ اًمٙمٜم٤مس، إمم-- اعمدير ُمـ-- اًمرئٞمس ُمـ اًم

 آيمؾ اهلل ًمٕمـ[ -- »2:اح٤مئدة﴾ ]َواًمُْٕمْدَوانِ  اإِلصمْؿِ  قَمغَم  شمََٕم٤مَوٟمُقا  َوٓ: ﴿اًمٜمٌقي احلدي٨م صمؿ اًم٘مرآن

ٜمؽ ذم يقضمد ـمٌٕم٤مً ش وؿم٤مهديف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م ٕنقاع هذه ًمٞم٧ًم اًمتٕم٤مون، ُمـ أنقاع اًم  ا

ن يٛمٙمـ واًمِم٤مهد، سم٤مًمٙم٤مشم٥م سم٤معمحّمقرة  اجلَّمقم٦م ٕن أبداً: ًمٚمِمٝمقد طم٤مضم٦م هٜم٤مك ًمٞمس ٔا

م ٓ اًمذي اًمٖمريب، اًم٘م٤مٟمقن قمغم أُمقرهؿ َٟمٔمَّٛمقا   اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمَّم ُيـَحٚمّؾ وٓ ُيـَحرر

ـَ  ىم٤َمشمِٚمُقا : ﴿اًمٙمريؿ   ي١ُْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَِّذي
ِ
ظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ ُُمقنَ  َوٓ ٔا مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ  َوٓ َوَرؾُمقًمُفُ  اّللَّ

ـَ  يَِديٜمُقنَ  ـَ  احْلَؼر  دِي ـَ  ُِم ْزي٦َمَ  يُْٕمٓمُقا  طَمتَّك اًمْٙمِت٤َمَب  أُوشمُقا  اًمَِّذي ـْ  اجْلِ ﴾ َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  يَدٍ  قَم

 [-29:اًمتقسم٦م]

 شمٚمت٘مل يمٚمٝم٤م ضمدًا، رهٞم٦ٌم إطم٤مدي٨م ُمـ أنقاع وهٜم٤مك ضمدًا، ـمقيؾ هذا ذم اًمٌح٨م 

 ارشمٙم٤مب قمغم ًمٖمػمه قمقٟم٤مً  يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف وهل ضمدًا، ه٤مُم٦م ٟم٘مٓم٦م قمغم

 -ُمٜمٙمر

 -يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا

 ( 00: 28: 22. 777. واًمٜمقر اهلدى)





 االستثٌار





 27 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   آؾمتثَّمر 

 بتقـقؾ افصدؿات وأمقال افػؼراء فصافح افزـاة أمقال اشتثامر

 وبدوكف

 اًمؽماث إطمٞم٤مء مجٕمٞم٦م ذم واًمقص٤مي٤م، إوىم٤مف عمقوقع! ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ري٦م،اجل٤م اًمّمدىم٦م ُمنموع أؾمٛمٞمٜم٤مه عمنموع ًمٚمتؼمع اخلػم أهؾ يدقمق ُمٜمِمقًرا وزقمٜم٤م

 اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم قمغم يم٤مًمٍمف اخلػمي٦م اعمِم٤مريع دقمؿ ذم إُمقال هذه ٓؾمتثَّمر وذًمؽ

 سم٤مًمّمدىم٤مت ًمٚمتؼمع اًمٜم٤مس دقمقة يم٤مٟم٧م دقمقشمٜم٤م وـمٌٕم٤مً  آظمره، وإمم اعمدارس وسمٜم٤مء

 -اًمزيم٤مة وأُمقال

 :ؿم٘ملم ًمف اًم١ًمال

 اًمٗم٘مراء؟ ًمّم٤مًمح ٟمًتثٛمره٤م أن ًمٜم٤م حيؼ هؾ: اًمزيم٤مة ُٕمقال سم٤مًمٜم٦ًٌم

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾمٌؼ ح٤م شمٙمرار هذا :اًمِمٞمخ

 -اًمٌمء هذا أقمرف أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 !وراءه٤م ُم٤م إيمٛم٦م وراء ُم٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -اًمّمدىم٤مت عمقوقع إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 ًمٚمٗم٘مراء، ٟم٘مداً  شُمَقّزع أن جي٥م قمرومٜم٤م ُم٤م طم٥ًم ـمٌٕم٤مً  اًمزيم٤مة، إذا: إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 -اًمّمدىم٤مت عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م

 يٙمقن سمد ٓ اًمٕم٤مم، سم٤معمٕمٜمك اًمّمدىم٤مت عمقوقع ٟمٜمت٘مؾ أن ىمٌؾ أىمؽمح أن٤م :اًمِمٞمخ

 صٜمدوق ذم ووٕمتٛمقه اًمزيم٤مة سمَّمل ضم٤مءيمؿ ُمـ: صٜمدوىملم قمٜمديمؿ-- ومّمؾ قمٜمديمؿ

 اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم قمٚمٞمٝمؿ ُٟمّص  ممـ اًمزيم٤مة، عمًتح٘مل شمًٚمٛمقٟمف وهذا اًمزيم٤مة،

 وأن هلل، وم٤محلٛمد اًمقاىمع هق هذا يم٤من وم٢مذا اًمٕم٤مُم٦م، اًمّمدىم٤مت: اًمث٤مين واًمّمٜمدوق

 -اًمّمدىم٤مت ُمقوقع إمم شمٜمت٘مؾ



 21   آؾمتثَّمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٕمرف طمتك ُيٜمنم أن قمٛماًل، سمف ىم٤مئٛمقن أنتؿ اًمذي اًمٗمّمؾ هذا يٜمنم أن يٜمٌٖمل

 اًمّمدىم٦م، صٜمدوق ذم يقوع اًمّمدىم٦م أقمٓمقا  إذا إهنؿ صمؿ أوًٓ، اًمنمقمل احلٙمؿ اًمٜم٤مس

 -اًمزيم٤مة صٜمدوق ذم ُوِوعَ  اًمزيم٤مة أقمٓمقا  وإذا

 ٓ وُم٤م َيّمح ُم٤م ُيْريِض، ٓ وُم٤م ُيْريض ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم: يٕمٜمل ؿمؽ سمال

 يٙمقن وم٘مد يقاوم٘مٜم٤م، ٓ ُمـ أو يقاوم٘مٜم٤م ُمـ أو يقاوم٘مٜم٤م ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل وذم َيّمح،

 اًمٕم٤مُم٦م، إظمرى اخلػمي٦م اعمِم٤مريع ذم اًمزيم٤مة سمَّمل اًمتٍمف يرى ٓ أن٤م ُمثكم رضمؾ هٜم٤مك

 أن٤م أراه ٓ سوم٤مً  وشمٍمومٝم٤م، واًمّمدىم٤مت اًمزيمقات دمٛمع مجٕمٞم٦م هٜم٤مك أن أقمٚمؿ ومحٞمٜمَّم

 ُأظمرج ومال ًمٜمٗمز، سمَّمزم أؿمح أن وم٢مُم٤م ٟمٗمز، قمغم أنٙمٛمش أومٕمؾ؟ ُم٤مذا: إذاً  ُمنموقم٤ًم،

 احلٙمٛم٦م ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس رسمَّم سوم٤مً  اًمٍمف أن٤م أتقمم أو اهلل، ؾمٛمح ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمزيم٤مة

 -ذًمؽ ٟمحق أو اًمتحري أو

 ومٝمذا اًمدىمٞمؼ، اًمٕمٚمٛمل اًمتٗمّمٞمؾ هبذا شم٘مقم إؾمالُمٞم٦م مجٕمٞم٦م هٜم٤مك سم٠من قمٚمٛم٧م وم٢مذا 

ٕمٜمل ع ُيَِمجر  ٕنف اًمزيم٤مة: صٜمدوق اًمّمٜمدوق هذا إمم ُم٤مزم سمزيم٤مة أت٘مدم أن أُمث٤مزم وُيَِمجر

ٚمرؿ ًَ ء ؾَمُٞم  اًمتٜمقير طمٞم٨م ُمـ وم٤مئدة ُمزدوضم٦م، وم٤مئدة ومٞمف هذا: يٕمٜمل سمٞمد، يداً  ًمٚمٗم٘مرا

 ٟمحـ أنف ُٕمقاهلؿ اعمزيملم شمٓمٛملم طمٞم٨م ُمـ ووم٤مئدة اًمنمقمل، سم٤محلٙمؿ واًمتٌّمػم

 -اًمًٜم٦م قمغم ًمف، سومف ومرض ومٞمَّم ؾمٞمٍمف ُم٤مًمٙمؿ ُمٕمٙمؿ،

 ُمـ سمتقيمٞمؾ اًمّمدىم٤مت أُمقال اؾمتثَّمر جيقز هؾ: ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ومٕمالً  ُمٕمرو٦م هل أو واخل٤ًمرة، ًمٚمرسمح شمتٕمرض ىمد اؾمتثَّمري٦م ُمِم٤مريع ذم اعمتّمدق

 -ُم٤م ُمدرؾم٦م ذم اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم قمغم ٟمقىمٗمٝم٤م وىمػ، ُمزرقم٦م ٟمِمؽمي يم٠من واخل٤ًمرة، ًمٚمرسمح

: ٟم٘مقل آظمر رء اًمقىمػ صدىم٦م، وسملم وىمػ سملم: ؿمٕمٌت٤من ًمف ؾم١ماًمؽ ٓ، :اًمِمٞمخ

 -جيقز

 أن٤م ختن، وىمد شمرسمح ىمد: ىمٚم٧م ويمَّم دم٤مرة، سمف يِمؽمى اح٤مل هذا ُم٤مل، اًمّمدىم٦م أُم٤م

 طمظ ومٛمـ اًمتج٤مرة رسمح٧م إذا أنف: اعمتّمدىملم قمغم صم٘مٞمؾ وهق سمنمط إٓ هذا أرى ٓ

 -اخل٤ًمرة يٕمقوقن إهمٜمٞم٤مء طمظ طمًـ ُمـ ظمنت وإذا اًمٗم٘مراء،

 ----- طمٔمٝمؿ طمًـ ُمـ :ُمداظمٚم٦م
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 --يٕمرف اًمذي ىمّمدك :ُمداظمٚم٦م

 -إظمروي طمٔمٝمؿ أقمٜمل :اًمِمٞمخ

 هلذا و٤مُمٜم٦م شمٙمقن أن جي٥م اًمتل هل اإلؾمالُمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م: يٕمٜمل اعمقيمؾ :ُمداظمٚم٦م

 اعمًتثٛمر؟ اح٤مل

 َُمـ؟ ُِمـ أو ُمٜمٝم٤م اح٤مل اجلٛمٕمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 ُمنموع: شم٘مقل اًمٜمنمة هذه ىمرأه٤م، ٟمنمة قمغم سمٜم٤مءً  يتّمدق رضمؾ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اعمِم٤مريع هذه ريع-- يمذا-- ُمزرقم٦م-- ُمٓمحٜم٦م: ُمثالً  هذه ذم ٟمٕمٛمؾ اجل٤مري٦م، اًمّمدىم٦م

 أُمقال ُمـ اح٤مل هذا ٟم٠مظمذ ؾمقف أنٜم٤م يٕمٚمؿ هق: يٕمٜمل واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء قمغم وىمػ

 -ظمػمي٦م ُمِم٤مريع ذم وٟمْمٕمف اًمّمدىم٤مت

 اعم٘مؽمطمقن؟ أنتؿ أو--  ي٘مؽمح هق يٕمٚمؿ شمٕمٜمل ًمٞمس هق أو :اًمِمٞمخ

وٜم٤م هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م  --ُم٤مل هذا: ي٘مقل ُيَٗمقر

 -اعم٘مؽمطمقن أنتؿ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -اىمؽماطمٜم٤م قمغم يقاومؼ ومٝمق قمٚمٞمف، ٟم٘مؽمح ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ُمزرقم٦م ُمثالً  ٟمِمؽمي أو ًمٚمٗم٘مػمة، ٟمٕمٓمٞمٝم٤م ظمٞم٤مـم٦م ُمٙمٞمٜم٦م ُمثالً  ٟمِمؽمي ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 -رسمًح٤م شُمٕمٓمل ُمٜمتج٦م واعمزرقم٦م أرز،

 يمتٓمقع؟ اًمّمدىم٦م ذم سمحثؽ يزال ٓ أن٧م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل هبذا شمِمؽموا ُم٤م ومٕمغم سمذًمؽ ومقوٙمؿ هق إذا ٟمٕمؿ، يمذًمؽ، هق :اًمِمٞمخ

 ذم رء ومال قمٚمٞمف، ًمٚمٛمتّمدق وم٤مئدشمف ُمْمٛمقن هق مم٤م ذًمؽ، وٟمحق ًمٚمخٞم٤مـم٦م ُم٤ميمٞمٜم٦م

 -ُمْمٛمقٟم٤مً  ًمٞمس ومٞمَّم قمٜمدي يمذًمؽ إُمر وًمٞمس ذًمؽ،
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 يرسمح أن ُمتقىمٕملم طمدادة، ُمِمٖمؾ قمٛمٚمٜم٤م: يٕمٜمل أنف ًمق ومٞمَّم: اًم١ًمال هذا :ُمداظمٚم٦م

 سمّمٗمتٜم٤م و٤مُمٜملم ٟمٙمقن أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ومٝمؾ ظمن، أن اهلل ىَمّدر وًمٙمـ ويٜمت٩م، اعمِمٖمؾ

 اعمتّمدق؟ قمـ ويمالء

 وٛمٜمتؿ؟ إذا شمْمٛمٜمقن أجـ ُمـ أنتؿ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمْمٛمـ ٓ ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

، أن أردشمؿ ًمق :اًمِمٞمخ  سم٤مؾمتٓم٤مقمتٙمؿ؟ ًمٞمس شمْمٛمٜمقن أجـ ُمـ شمْمٛمٜمقا

ًمٜم٤م ُمـ إٓ ٓ، ـمٌٕم٤مً  ٓ، :ُمداظمٚم٦م  -ؿمخّمٞم٤مً  سمّمٗمتٜم٤م ؿمخّمٞم٤مً  أُمقا

ل :اًمِمٞمخ  -- سم٤مًمؽ، ـَمقر

 !ؿمٞمخ ي٤م ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مهلل إٓ صؼمك وُم٤م اصؼم سم٠مس، ٓ! ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

ق، وًمٞمس اعم٘مؽمطمقن أنتؿ دُمتؿ ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم  شمْمٛمٜمقا  أن جي٥م اعمَُتَّمدر

ق يقاومؼ أن سمنمط إٓ اعمنموع، هذا ُمثؾ شم٘مؽمطمقا  ٓ وإٓ اخل٤ًمرة،  سمْمَّمن اعمَُتَّمدر

 ُم٤م اخل٤ًمرة طم٤مًم٦م ذم أُم٤م أهٚمٝم٤م، إمم شمذه٥م اًمّمدىم٦م أن ذًمؽ ُمـ اًمٖمرض ٕن اخل٤ًمرة:

: رضمٚملم أطمد اًمْم٤مُمـ يٙمقن أن سمد ٓ هٜم٤م؟ اًمْم٤مُمـ ومٛمـ أهٚمٝم٤م، إمم اًمّمدىم٦م ذه٧ٌم

 هذا ٕن وارد: همػم يم٤مًم٤ًمسمؼ أُمر وهذا اعمتّمدق وإُم٤م وارد، همػم وهذا اعم٘مؽمح إُم٤م

 -ٟمٕمؿ ؾمٞمتّمدق،

ف اًمّمدىم٤مت هذه شمٙمقن أن أرى ًمذًمؽ   ذم وًمٞمس ُمتح٘م٘م٦م، ُمٜم٤مومع ذم شُمٍْمَ

 -اعمتٕمرو٦م اًمتج٤مرة

 ( 00:  01: 29.   271.  واًمٜمقر اهلدى)
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 افتزظات مـ احلاصؾة ادبافغ اشتثامر

 ُمـ ُمٌٚمغ قمغم طمّمؾ ومٝمق ظمػمي، قمٛمؾ ذم يٕمٛمؾ! ؿمٞمخ ي٤م اإلظمقة أطمد :ُمداظمٚم٦م

 دم٤مري؟ قمٛمؾ ذم اؾمتثٛمره٤م ًمٙمٜمف اًمتؼمقم٤مت، هذه يقزع وم٤معمٗمروض اًمتؼمقم٤مت،

 ًمّم٤محلف؟ :اًمِمٞمخ

 قمٜمدُم٤م اًمرسمح اعمًتثٛمر اعمٌٚمغ ـمٌٕم٤مً -- اؾمتثٛمره٤م ومٚمَّم ًمّم٤محلف ًمٞمس ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٛمؾ ظم٤مرج يًٛمك ُم٤م أو اًمدوام، ظم٤مرج قمٛمٚم٧م أن٤م: ىم٤مل أظمرى ُمرة يٕمٞمده أن أراد

 هذه سمدل اقمٓمقين: ومٞم٘مقل ؾم٤مقم٤مت، صمَّمن قمٛمؾ وهق ؾم٤مقم٤مت ؾم٧م قمٛمٚمف يم٤من: يٕمٜمل

 ومل هبذا، ًمف شم٠مذن مل اًمٚمجٜم٦م: يٕمٜمل اًمٚمجٜم٦م، ىمٌؾ ُمـ ًمف ي١مذن ومل قمٛمٚمتٝم٤م، اًمتل إوىم٤مت

 هب٤م؟ يٕمٛمؾ أن ًمف حيؾ وهؾ ؿمٞمًئ٤م؟ إرسم٤مح ُمـ ي٠مظمذ أن ًمف حيؾ ومٝمؾ-- هبذه ًمف شمًٛمح

 --ًمف حيؾ وٓ ًمف شم٠مذن ًمـ-- اهلل ؿم٤مء إن شم٠مذن وًمـ :اًمِمٞمخ

 يًتثٛمره٤م؟ أن :ُمداظمٚم٦م

 ومتٜم٦م ٕهن٤م اخلػمي٦م: إقمَّمل هذه ُمثؾ ذم اًمتقفمػ ُمّم٤مئ٥م ُمـ وهذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 أو اخلػم أهؾ إمم شمقزيٕمف ؾمٌٞمؾ ذم اإلٟم٤ًمن هذا يد ذم اح٤مل وىمع إذا اًمقاىمع، ذم

 -ضمٞمٌف ًمّم٤مًمح يًتٖمٚمف هق اخلػم، هلذا اعمًتح٘ملم

 ؿمٞمخ؟ ي٤م أُملم أنف صم٧ٌم وإذا :ُمداظمٚم٦م

 -ذًمؽ ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 : -- (  12:  78. 871. واًمٜمقر اهلدى)
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 أراد دـ افؼقادة ظذ افتدريب مرحؾة فتجاوز مايل مبؾغ دؾع

 رخصة اشتخراج

 اًمذي اعمٕمٚمؿ هٜم٤مك اًمًٞم٤مرة، ىمٞم٤مدة اًم٘مٞم٤مدة رظمّم٦م ؾمح٥م ٟمٔم٤مم قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمٌٚمغ ُمثالً  وشمٓمٌٞم٘مٞم٤ًم، ٟمٔمري٤مً  اًمًٞم٤مرة ىمٞم٤مدة يمٞمٗمٞم٦م ويدرؾمف اًمٚمقطم٤مت اإلٟم٤ًمن يدرس

 إمم اعمتٕمٚمؿ ي٠مظمذ اعمٕمٚمؿ هذا ي٠مظمذه ؿمٝمر سمٕمد صمؿ اعمتٕمٚمؿ، يتدرب طمتك ؿمٝمر عمدة

 - اعمٝمٜمدس

 - اًمٗم٤مطمص :اًمِمٞمخ

 ىمٞم٤مدشمف اعمٞمدان ذم ومٞمٜمٔمر ٓ؟ أم شمٕمٚمؿ اًمِمٝمر هذا ظمالل ذم هؾ ويٜمٔمر :ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤مك ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مدة، رظمّم٦م أقمٓم٤مه اضمت٤مز وم٢مذا اًمٚمقطم٤مت، سمٕمض قمـ ي٠ًمخف صمؿ ًمٚمًٞم٤مرة

 ؿمٝمر عمدة أدرس أن أريد ٓ أن٤م ُمٕمٚمؿ ي٤م: ًمف وي٘مقل إٟم٤ًمن إًمٞمف ي٠ميت اعمٕمٚمٛملم سمٕمض

 اعمٝمٜمدس قمٜمد ٟمٚمت٘مل ؿمٝمر ومٌٕمد اًم٘مٞم٤مدة وأقمرف اًمٚمقطم٤مت أقمرف ٕنٜمل اعمٌٚمغ أقمٓمٞمؽ

 ومَّم شمدريس، سمٖمػم اًمٚمقطم٤مت سمٕمض قمـ وي٠ًمخٜمل أُم٤مُمف وأؾمقق اًمًٞم٤مرة وأريم٥م

  اًمٕمٛمؾ؟ هذا ذم رأجٙمؿ

 اًمتٛمرن قمغم يّمؼم ٓ اًمذي هذا يٛمتحـ أن جي٥م اعمٕمٚمؿ هذا أن رأجل أن٤م :اًمِمٞمخ

 - ؿمٝمراً 

 - ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 يتٗمؼ أن ُم٤مٟمع ٓ قمٜمده ُمتٛمرٟم٤مً  يم٤من ًمق يمَّم اًمٕمٛمكم اًمٗمحص سمٕمد وضمده وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ سمّمدق ومٕمالً  ُم٘متٜمٕم٤مً  يٙمقن وإٟمَّم اح٤مل يٖمره أن يٜمٌٖمل ٓ: أي ومال، وإٓ ُمٕمف

 ي٘متٜمع طمتك ُمرشملم أو ُمرة جيرسمف سم٠من إٓ اعمٕمٚمؿ ًمٚمٛمٛمرن ئمٝمر ٓ اًمّمدق وهذا اعمتٕمٚمؿ،

 - رؿمقة يٙمقن وإٓ اعمٝمٜمدس، قمٜمد ًمٞمٛمتحـ أهؾ سم٠منف

  ٟمٕمؿ؟: ُمداظمٚم٦م

  ومٝمٛمتٜمل؟ رؿمقة يٙمقن وإٓ: أىمقل :اًمِمٞمخ
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 - ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 - همػمه ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ح٤م ومٝمق ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م ُمثالً  ضمٕمٚم٧م احلٙمقُم٦م ُمثالً  أظمذ ًمق ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 طمٙمؿ ومَّم قمٚمٞمف يؽماوٞم٤من ُم٤م زائد آٓف أرسمٕم٦م يٕمٓمٞمف اًمتٕمٚمٞمؿ يدظمؾ أٓ قمغم ُمٕمف يتٗمؼ

  اح٤مل؟ هذا

  اًم٤ًمسمؼ؟ اًم١ًمال قمـ خيرج هذا هؾ قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 - هق هق :ُمداظمٚم٦م

  وم٢مذًا؟ :اًمِمٞمخ

 - ُم٤مل ىمْمٞم٦م هٜم٤م ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 - ُم٤مل ومٞمٝم٤م إومم اًم٘مْمٞم٦م ذم اح٤مل أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 اعمتٕمٚمؿ ؿمٝمر عمدة اًمدراؾم٦م سمٕمدم اعمٕمٚمؿ هذا ًمف يًٛمح ًمٙمل ًمٙمـ- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - سمف يروٞمف ُم٤مًٓ  يٕمٓمٞمف

 - إول ؾم١ماًمؽ هق هذا أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 - ؾمٛمٕم٧م يمَّم ضمقايب وهق إول، ؾم١ماًمؽ هق هذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 عمدة يتٕمٚمؿ أن أراد ُمـ ُمثالً  ضمٕمٚم٧م احلٙمقُم٦م أن ؿمٞمخ ي٤م ىمّمدي أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٞم٥م ُمثاًل، ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م يدومع أن ؿمٝمر

  يدومع؟ عمـ :اًمِمٞمخ

 ه٤مه؟ :ُمداظمٚم٦م

  يدومع؟ عمـ :اًمِمٞمخ

 - ًمٚمٛمٕمٚمؿ يدومع :ُمداظمٚم٦م



 20   آؾمتثَّمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أجش هيديؽ اهلل ُم٤مئ٦م وإٓ أخػ وإٓ آٓف أرسمٕم٦م يم٤من إن أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 ُمرة هق يٛمتحٜمف أن سمٕمد إٓ اًمدوًم٦م ًمدى ًمالُمتح٤من يرؿمحف أن جيقز ٓ: ىمٚمٜم٤م اًمٗمرق؟

 - ي٘مقل ومٞمَّم ص٤مدق أنف يٓمٛمئـ طمتك أيمثر أو ُمرشملم أو

 - ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 - وإظمػم إول اًم١ًمال سملم اًمٗمرق أجش :اًمِمٞمخ

 - ومرق ومٞمف ُم٤م ظمالص :ُمداظمٚم٦م

 (   00:  19:  20. 177.واًمٜمقر اهلدى) 

 بعض إػ حتامً  يمدي أكف افعؾؿ مع اجلقش دخقل حؽؿ

 افديـ دم افتـازٓت

 سمٕمض إمم طمتَّمً  ي١مدي أنف اًمٕمٚمؿ ُمع اجلٞمش دظمقل طمٙمؿ هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اًمقٓء ىمًؿ وصٞمٖم٦م اًمقٓء، ىمًؿ وأداء اًمٚمحك، طمٚمؼ ُمثؾ اًمديـ، ذم اًمتٜم٤مزٓت

 اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل أىمًؿ اعمًٚمح٦م، اًم٘مقات ذم ضمٜمدي٤مً  ضمٜمدت وىمد اًمٗمالين، ومالن أن٤م: يم٤مٔيت

 وىمتل يمؾ أيمرس وأن اًمِمٕم٥م، وُمّمٚمح٦م وًمٚمقـمـ هلل طمٞم٤ميت أنذر أن ص٤مدىم٤مً  وأقمٚمـ

 أي إمم أتقضمف وأن قم٤مشم٘مل، قمغم اعمٚم٘م٤مة اًمقاضم٤ٌمت شمٜمٗمٞمذ ذم ظمدُمتل ُمدة ـمقال وـم٤مىمتل

 مجٞمع أـمٞمع وأن اجلق، ـمريؼ قمـ أو سمحراً  أو سمراً  إًمٞمٝم٤م سمتقضمٞمٝمل أُمر يّمدر ضمٝم٦م

 سمحٞم٤ميت، ًمٚمٛمج٤مزوم٦م ذًمؽ أدى وًمق طمتك إقمغم، و٤مسمٓمل ُمـ إزم شمّمدر اًمتل إواُمر

 آظمر ىم٤مٟمقن أي أو اعمدٟمٞم٦م، اإلضمراءات ىم٤مٟمقن أو اعمًٚمح٦م، اًم٘مقات ىم٤مٟمقن سمٛمقضم٥م

 - اعمٗمٕمقل ؾم٤مري

 اًمرشم٥م إقمغم، ًمٚمْم٤مسمط اًم٘مٞم٤مم صمؿ اًمٕمٚمؿ، حتٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ، اًم٘مٞم٤مم اًمتٜم٤مزٓت ُمـ صمؿ

 اًمتٜم٤مزٓت، ُمـ ذًمؽ وهمػم ًمف، ي٘مقُمقن اًمٜم٤مس يمؾ ويمذا، اًمٗمرق أو اًمٚمقاء ُمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م

 شم١مدي وقمٜم٤مس يمقادر يقضمد وأن اًمدقمقة، وٟمنم اًمدقمقة ُمّمٚمح٦م سمحج٦م جيقز ومٝمؾ

 ذًمؽ؟ جيقز هؾ إُم٤ميمـ، هذه ذم اًمدقمقة ظمدُم٦م إمم



 22 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   آؾمتثَّمر 

 ذم قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ هق اًم١ًمال هذا أن ىمٚم٧م يمَّم أظمل ي٤م احل٘مٞم٘م٦م :اجلقاب

 -اًم٤ًمسمؼ يمالُمل

سم٤مً  شمريد أنؽ ذيمرت يمَّم ًمٙمـ  سم٠من أذيمر ًمٙمٜمل جيقز، ٓ: وم٠مىمقل سحي٤مً  ضمقا

 يم٤من ومَّم إضم٤ٌمري، وُمٜمف اظمتٞم٤مري ُمٜمف اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم اجلٞمش ذم اًمدظمقل

 اًم٤ًمسمؼ اجلقاب يتقضمف اًمذي وهق قمٜمف، اًم١ًمال يتقضمف أن يٜمٌٖمل اًمذي ومٝمق اظمتٞم٤مري٤مً 

 ي١ماظمذ وٓ اًمٙمٗمر يمٚمٛم٦م ي٘مقل وم٤معمْمٓمر اوٓمراري٤ًم، يم٤من ُم٤م أُم٤م جيقز، ٓ أنف وهق قمٚمٞمف،

 شمؼمر اًمٖم٤مي٦م اًمٙم٤مومرة اًم٘م٤مقمدة وقء قمغم يذهٌقن اًمذيـ أن احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ذًمؽ، قمغم

 ويمَّم يزقمٛمقهن٤م، ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم هب٤م يًٛمحقن اًمتٜم٤مزٓت هذه يمؾ اًمقؾمٞمٚم٦م،

 -اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين- سم٤مًمداء ًمٚمداء ُمٕم٤مجل٦م هذا ؾم٤مسم٘م٤ًم، ىمٚم٧م

 اإلؾمالُمٞم٦م واًمدوًم٦م اإلؾمالُمل، واعمجتٛمع اإلؾمالُمل اًمٍمح إىم٤مُم٦م يٙمقن وٓ

 ٟمّمؼم أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م سمؾ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم أو سمٕمض قمـ اًمتٜم٤مزل قمغم أبدًا،

٦ٌَمُ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم وإُمر وضمؾ، قمز اهلل ٟمتؼ وأن ٟمّم٤مسمر، وأن
﴾ ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  َواًْمَٕم٤مىمِ

 [-228:إقمراف]

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م شمِمتٖمؾ أن أرادت إذا اجلَّمقم٤مت هذه عمثؾ اعمٛمٙمـ وُمـ

 طمٙمقُم٤مت أهن٤م شمزقمؿ أهن٤م وسمخ٤مص٦م احلٙمقُم٤مت، هذه شمقضمف أن ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م

 خم٤مًمٗم٦م وٟم٘مٚمتٝم٤م ذيمرهت٤م اًمتل إُمقر هذه ُمـ يمثػماً  أن إمم ٟمٔمرهؿ ومٞمٚمٗم٧م إؾمالُمٞم٦م،

 سمٕمض أن اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض قمج٤مئ٥م ُمـ اًمٚمحٞم٦م، طمٚمؼ ذًمؽ أول ومٛمثالً  ًمٚمنميٕم٦م،

 اًمِم٤مب يدظمؾ اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول سمٕمض اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم ُمٜمٝم٤م ظمػم إوروسمٞم٦م اًمدول

 سمٕمض سمٞمٜمَّم حلٞمتف، حيٚم٘مقا  أن إؾمالُمف قمغم قم٘مقسم٦م أول ومٞمٙمقن ُمرهمًَّم، اجلٞمش إمم اعمًٚمؿ

 إوروسمٞم٦م، اًمدول سمٕمض إمم اًمذه٤مب زم يمت٥م ح٤م سمٕمٞمٜمل رأج٧م وأن٤م إوروسمٞم٦م اًمدول

، ذم إًم٥م سمج٤ٌمل صمؿ سم٢ميٓم٤مًمٞم٤م وُمررٟم٤م  ومٚمٗم٧م قمًٙمري٦م، ؾمٞم٤مرات سمٜم٤م ُمرت ؾمقينا

 أومراد ُمع--- احلري٦م هٜم٤م: ىم٤مل اًم٥ًٌم، قمـ وم٠ًمخٜم٤م ُمٚمتحلم، اًمٕم٤ًميمر سمٕمض أن ٟمٔمري

 يًتٕمٛمر يم٤من اًمذي اإلٟمجٚمٞمزي اًمٜمٔم٤مم سمٞمٜمَّم قمٗمك، ؿم٤مء وُمـ طمٚمؼ، ؿم٤مء ُمـ اجلٞمش،

 اجلٜمقد قمغم يٗمروقن اعمًٚمٛمقن احلٙم٤مم اعمًٚمٛمقن، يزال ٓ اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٌالد سمٕمض
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 ومٚمٞم٘مدُمقا  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اجلَّمقم٤مت هذه أقمٜمل إصالطم٤مً  أرادوا وم٢مذا اًمٚمحٞم٦م، طمٚمؼ اعمًٚمٛملم

 أُم٤م ُمٜمٝم٤م، اًمٙمثػم قمـ يٛمتٜمٕمقن وىمد ًمٌٕمْمٝم٤م، يًتجٞمٌقن ىمد اًمدوًم٦م، هذه إمم ـمٚم٤ٌمهتؿ

 وقمًك ًمٕمؾ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم سمٕمض قمـ واًمتٜم٤مزل ومٞمٝم٤م اًمدظمقل جيقز ي٘م٤مل أن

 -سم٤مإلؾمالم ضمٝمؾ أجْم٤مً  وهذا اًمِمخص، هذا ُمـ اعمًٚمٛم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف يٙمقن

 ذم ي٘مع أن ظمِمٞم٦م ؾمٚمٗم٤ًم، حمرم ارشمٙم٤مب جيٞمز ٓ اإلؾمالم أن ومٚمٞمٕمٚمؿ وم٘مٞمٝم٤مً  يم٤من وُمـ

 :ُمثالً  أيمؼم، حمرم

٤من ٤مومراً، ظمرج إًٟم  وضمده٤م ح٤م ًمٙمٜمف ُمٞمت٦م وضمد ضمققم٤مً، ًمٚمٛمقت يتٕمرض أن خيِمك وهق ُم

ٞمح اًميورات: وي٘مقل ؾمٚمٗم٤مً  ومٞم٠ميمٚمٝم٤م ُمقشم٤مً، خيِمك ٓ ٕنف ي٠ميمٚمٝم٤م: أن ًمف جيقز ٓ  شٌم

 وذم ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م اًمِم٤ٌمب سمٕمض يمذًمؽ سمٕمد، اًميورة ذم ي٘مع مل وهق اعمحٔمقرات،

ردن،  قمـ شم٠ًمخٝمؿ ومٕمٜمدُم٤م حل٤مهؿ، طمٚم٘مقا  ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُمـ يٜمت٘مٚمقا  أن أرادوا إذا يم٤مٟمقا  ٕا

٥ٌم  -اًم٘مٌض قمكم يٚم٘مك أن أظمِمك: ي٘مقل اًًم

 وهذه سـمٚمٕمؾ، وضمؾ قمز اهلل ُمٕمّمٞم٦م اؾمتحٚمٚم٧م مل: وم٢مذاً  اًم٘مٌض، قمٚمٞمؽ يٚم٘مك ٓ وىمد طمًٜم٤مً،

 طمٞم٤مشمف، اًمٕمٚمؿ درس قم٤ممل ومٞمٝمؿ أن أقمت٘مد ٓ أهنؿ ىمٚم٧م ٕين اجلَّمقم٤مت: ه١مٓء يٚمتزُمٝم٤م ٓ ىم٤مقمدة

ضمتَّمقمٞم٦م، احلٞم٤مة درس  قمٚمٞمٝمؿ ٟمّم٥م أو ٟمٗمًف ٟمّم٥م صمؿ جيقز، ٓ وُم٤م هل٤م جيقز ُم٤م وقمرف ٓا

ن ومٝمق أُمػماً، ٞمح ٔا  قمٚمَّمء سمٕمض إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اعمِم٤ميمؾ وُمـ طمراُم٤مً، ىمٌؾ ُمـ يم٤من ُم٤م هلؿ ٌي

٤من يٛمز أن اًمًٚمػ  واعمقضم٤مت سم٤مًمتٞم٤مرات يت٠مثر ٕنف آظمر: رأي قمغم يّمٌح صمؿ رأي قمغم اإلًٟم

 وٓ وضمؾ، قمز اهلل ذيٕم٦م ُمـ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م قمغم ٟمث٧ٌم أن ومٕمٚمٞمٜم٤م وًمذًمؽ وي٤ًمراً: يٛمٞمٜم٤مً  شم٠مظمذه اًمتل

ٟمحراوم٤مت ُمـ ٟمراه ُم٤م يْمٓمرٟم٤م  وم٢من ُمّمٚمح٦م: حت٘مٞمؼ سم٤مؾمؿ اعمٜمحروملم، ُمع ٟمحـ ٟمٜمحرف ًمٙمل ا

 يٚمٝمؿ أن اعمرضمق هق وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل اعمٗم٤مؾمد، ارشمٙم٤مب سمٓمريؼ شمتح٘مؼ ٓ اعمّمٚمح٦م

 يت٠مثروا ٓ وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وطمدي٨م اهلل يمت٤مب قمٜمد وىم٤موملم يٙمقٟمقا  أن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم

 -إؾمالُمٞم٦م ٓومت٤مت قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م وًمق وي٤ًمراً، يٛمٞمٜم٤مً  هبؿ شم٠مظمذ اًمتل اًمٗمٙمري٦م[ سم٤مًمِمٌٝم٤مت]

 (  00:  12: 17. 102. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  07: 77. 102. واًمٜمقر اهلدى) 
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 مـؽرات ظذ حيتقي افذي اجلقش مـ اخلروج حؽؿ

 اإلٟم٤ًمن ويم٤من اإليَّمن، قمغم ي١مصمر يم٤من إذا اجلٞمش، ُمـ سم٤مخلروج رأجؽ ُم٤م: اًم١ًمال

 --أو ُمٜمٙمًرا  ي٘م٤موم أن يًتٓمٞمع ٓ هذا

 ذًمؽ ُمٕمٜمك هؾ ًمٙمـ ُمٕمروف، اجلقاب ٕن ًمف، داقمل ومٞمف ُم٤م ؾم١مال هذا :اًمِمٞمخ

 إضم٤ٌمري؟ وًمٞمس اظمتٞم٤مري: ي٘م٤مل يمَّم أن اجلٞمش ذم أن٧م أنؽ

 -اخلروج أؾمتٓمٞمع :اًم٤ًمئؾ

ؾ: إذاً  :اًمِمٞمخ  -سم٤مخلػم قَمجر

 واًمديف؟ ُمرو٤مة سمٕمدم هذا يم٤من وًمق ظمػًما، اهلل ضمزاك :اًم٤ًمئؾ

 ُمع إردين اجلٞمش أن اًمٞمقم اًمقاىمع واىمٕمؽ، إمم شمٜمٔمر أن جي٥م هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 أدرى ُمٙم٦م أهؾ: ي٘م٤مل ويمَّم ُمّمٓمٗمقي٤ًم، ضمٞمِم٤مً  اًمٌٕمض يزقمؿ يمَّم ًمٞمس إؾمػ،

 طم٘مٞم٘م٦م شمدري اجلٞمش ذم شمٕمٞمش وأن٧م وم٠من٧م ومٞمٝم٤م، سمَّم أدرى اًمدار وص٤مطم٥م سمِمٕم٤مهب٤م،

 ُمّمٓمٗمقي٤مً  ضمٞمِم٤مً  يم٤من أنف ومروٜم٤م ومٚمق ٓ، أم ُمّمٓمٗمقي ضمٞمش هق هؾ أنف اًم٘مقل، هذا

 -طم٘مٞم٘م٦م ىمري٥م قمَّم ُيّمٌح أن وٟمرضمق طم٘مٞم٘م٦ًم،

 وًمٚمِمٕم٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمألُم٦م ظم٤مدُم٤مً : أي ُمّمٓمٗمقي٤ًم، ص٤مر اجلٞمش أن اومؽموٜم٤م إذا 

 وم٢مذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك هلل وىمرسمك ـم٤مقم٦م اجلٞمش ذم اعمًٚمؿ هذا وضمقد يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  اعمًٚمؿ

ًمد يم٤من  يم٠منف ٕنف ظمٓم٠م: ومٝمق اعمّمٓمٗمقي اجلٞمش هذا ذم ئمؾ أن آسمـ ُمـ يريد ٓ اًمقا

 -اإلؾمالم ضمٜمقد ُمـ ضمٜمداً  يٙمقن سم٠من وضمؾ قمز رسمف سمٓم٤مقم٦م ي٘مقم أن ٓسمٜمف يريد ٓ

ٟمف، ُمـ ُمٌلم واعمٙمتقب ٟمٕمٚمؿ، يمَّم إؾمػ ُمع واحل٤مًم٦م أن أُم٤م   ٓ طمٞم٨م قمٜمقا

 ومٕماًل، ُمٜمف ويتؼمؤون اؾمَّمً  إًمٞمف يٜمتًٌقن اًمذي سم٤معمّمٓمٗمك يتِمٌف أن ًمٚمٛمًٚمؿ يًٛمحقن

ًمد ريض ؾمقاء اخلروج طمٞمٜمئذٍ  ومٞمج٥م  اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ َيْرض، مل أم اًمقا

 اجلقاب؟ واوحش اخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ: »واًمًالم

 (00: 21: 70. 188. واًمٜمقر اهلدى)   
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 افػؽرية ادؾؽقة ظذ افتعدي

 ًمٜمٗمًف؟ ويْمٞمٗمٝم٤م همػمه ُم١مًمٗم٤مت ينق ُمـ طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 سمف، قمٝمد اح٤مولم ًمٚمٛمًٚمٛملم يٙمـ مل ضمديد ٟمقع اًمنىم٦م ُمـ اًمٜمقع هذا :اًمِمٞمخ

 وىمد قم٤مُم٦م ٟمّمقص ُمـ اًمٜمقع هذا طمٙمؿ يًتٜمٌط أن اًمٕمٚمؿ سمٓم٤مًم٥م ومٞمحًـ وًمذًمؽ

 شمٜمٝمك اًمتل ومٝمل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أُم٤م سم٤معمقوقع وأخّمؼ أظمص ٟمص هٜم٤مك يقضمد

 حُي٥ِمر  َٓ  اهللَ  إِنَّ  شَمْٕمَتُدواْ  َٓ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف  يمٛمثؾ اعمًٚمؿ أظمٞمف قمغم آقمتداء قمـ اعمًٚمؿ

 ذًمؽ يم٤من ُم٤م ؾمقاء آقمتداء أنقاع ُمـ ٟمقع أي يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص وم٤مٓقمتداء ﴾اعْمُْٕمَتِديـ

 -اإلٟم٤ًمن متس اًمتل احلٞم٤مة ؿم١مون ُمـ ؿم٠من أي ذم أو اخلٚمؼ ذم أو اًمٕمٚمؿ ذم أو اح٤مل ذم

 اإلُم٤مم ُمقـم٠م ذم اعمٕمروف احلدي٨م سمف ومٕمٜمٞم٧م سمٛمقوققمٜم٤م إًمّمؼ اًمٜمص أُم٤م

 هق سمَّم وم٠مضم٤مسمقه هق؟ ُمـ اًم٤ًمرق قمـ أصح٤مسمف ؾم٠مل ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن همػمه وذم ُم٤مًمؽ

 اًمذي هق اًم٤ًمرق سم٠من وم٠مضم٤مب همػمه، ُم٤مل ينق اًمذي هق اًم٤ًمرق أن ُمـ ُمٕمٚمقم

 يتؿ ٓ: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م صالشمف ُمـ ينق ويمٞمػ: ىم٤مًمقا  صالشمف، ُمـ ينق

 -وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م

 يم٤من اًمذي اعمٕمٜمك اًمنىم٦م، ُمٕمٜمك وؾمع ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ُمـ ومٜم٠مظمذ 

 وٟمحقه٤م، واًمٕم٘م٤مرات يم٤مُٕمقال اح٤مدي٦م إُمقر هىم٦م ذم وحمّمقراً  اًمٜم٤مس قمٜمد حمدوداً 

 أؾمقأ  وهل أظمرى هىم٦م هٜم٤مك أن اعمًٚمٛملم ٟمٔمر احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ومٚمٗم٧م

 وُمـ اًمّمالة أريم٤من ُمـ رء هىم٦م وهل أٓ مجٞمٕم٤ًم، اًمٜم٤مس قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمنىم٦م ُمـ

 أؾمقأ  أن احلدي٨م، رواي٤مت سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذيمر طمٞم٨م واضم٤ٌمهت٤م،

 -ؾمجقده٤م وٓ ريمققمٝم٤م يتؿ ٓ صالشمف ُمـ ينق اًمذي هق اًمنىم٦م

 ؾم١ماًمؽ ذم ضم٤مء ُم٤م هق اعمحرُم٦م اًمنىم٦م ُمـ أن ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع احلدي٨م هذا ُمـ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وقمٞمداً  ذًمؽ ذم وطمًٌف ًمٜمٗمًف، يٜمنمه صمؿ همػمه، قمٚمؿ اعمًٚمؿ ي٠مظمذ أن ُمـ

 يمٞمػ همٜمٌل، ُمثالً  سم٠منف يتٔم٤مهر اًمذي أن أي شزور صمقيب يمالسمس ُيٕمط، مل سمَّم اعمتِمٌع»

 يمًٌف، ُمـ هذا أن اًمٜم٤مس أُم٤مم ويتٔم٤مهر ومٞمٚمًٌف، زيٜمتف أو اًمٖمٜمل صمقب ي٠مظمذ يتٔم٤مهر؟
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 ،شُيٕمط مل سمَّم اعمتِمٌع» :ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف ومٝمق يمذًمؽ، ًمٞمس إُمر وواىمع ُم٤مًمف، وُمـ

:  ىم٤مل وإٟمَّم زور، صمقب يمالسمس: ي٘مؾ مل شزور صمقيب يمالسمس» ومٝمق ًمف، ًمٞمس سمَّم اعمتٔم٤مهر

 أضمؾ ُمـ ًمف، ًمٞمس سمَّم يتٕم٤مـمك اًمذي هذا زضمر ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مب ُمـ زور صمقيب يمالسمس

 يم٤من ًمق هذا إًمٞمف، يٜمًٌف وأن يمت٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ ي٠مظمذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ وذاك هذا

 -ًمٜمٗمًف يٜمنمه صمؿ سمرُمتف ي٠مظمذه يمت٤مسم٤مً  يم٤من إذا سمَّم ومٙمٞمػ حت٘مٞم٘م٤مً  أو سمحث٤مً 

 ينق أن حيرم هلذا ىم٤مئٚمف، إمم ىمقل يمؾ قمزو اًمٕمٚمؿ سمريم٦م ُمـ ي٘مقًمقن اهلل ومرمحٝمؿ

 -اًم١ًمال هذا ضمقاب ُمـ حييين ُم٤م هذا ًمٜمٗمًف، يٕمزوه صمؿ ًمف ًمٞمس يمت٤مسم٤مً  اعمًٚمؿ

 : -- : -- ( 21.29. واًمٜمقر اهلدى)

 افطبع حؼقق

 سمح٘مقق يًٛمك ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس سم٠منف أومتك يم٤من سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمٌد اًمِمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ اًمٓمٌع،

 اًمتل إومٕم٤مل ُمتّمقر همػم أنف اقمت٘م٤مدي ذم اًمقاىمع ذم ٕنف هبذا: يٗمتل هق :اًمِمٞمخ

ؤه، اًمٕمٚمؿ سمٞمع جيقز ٓ أنف وٓؿمؽ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م همػم اعم١مًمػ هب٤م ي٘مقم  ًمٙمـ وذا

 احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم وضمدت اًمتل واًمقؾم٤مئؾ سم٤مٕؾم٤ٌمب شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ شمتٕمٚمؼ ٓ اعم٠ًمخ٦م

 وأتٕم٤مسم٤مً  ضمٝمقداً  اًمٜم٤مس سملم وٟمنمه اًمٙمت٤مب هذا إجي٤مد ذم اعم١مًمػ وىم٧م ُمـ وشم٠مظمذ

 اإلٟم٤ًمن يتٙمٚمػ وُم٤م إُمر، طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف إُمقر هذه ُم٤مرس ُمـ أن وٓؿمؽ يمثػمة،

 -اًم٤ٌمًمغ اجلٝمد ُمـ

 ُم٤م ًمٙمـ إؿمٙم٤مل، ومٞمٝم٤م ُم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هل ؿمؽ سمال اًمِمٞمخ ٟمٔمر ومقضمٝم٦م

 وٓ اًمٓم٤مسمع،: أي اًمٜم٤مذ وسملم هذا سملم يٗمرق أن احل٘م٤مئؼ هذه يٕمرف ًمق اًمِمٞمخ أفمـ

 ذًمؽ ذم: يٕمٜمل ٕنف اًمٕمٚمٛمٞم٦م: سم٤مًمٙمت٥م ويت٤مضمروا أضمراً  ي٠مظمذوا أن ًمٚمٓم٤ٌمع حيرم أنف أفمـ

: يٕمٜمل أنف أفمـ ُم٤م اًمٜم٤مذيـ، ه١مٓء ُمـ شمٍمف وضمٝمقد أتٕم٤مب: ويٕمٜمل اؾمتٕمدادات

 ظمرج إذا سمٞمٜم٤مه اًمذي اًمٜمٗمع وسملم اًمٜم٤مذ سملم ومرق ٓ يمذًمؽ إُمر وإذا ذًمؽ، حيرم

ه يمَّم ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد أن يٛمٙمـ ٓ سمّمقرة اًمٙمت٤مب  شمًٛمك اًمتل اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ٟمرا



 21   آؾمتثَّمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُم٤م ويمثػماً  اعمقوقع، ذم رأجل ومٝمذا حتريٗم٤مت، ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمٙمثرة اًمتج٤مري٦م: سم٤مًمٙمت٥م

ٟمٜم٤م ًمٌٕمض ٟم٘مقل  ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمتج٤مرب شمّمقير قمغم وم٘مػ هن٤مراً  ًمٞمالً  شمٗمرج شمٕم٤مل: إظمقا

 -قمٚمٞمف إضمر أظمذ جيقز ٓ اًمٕمٛمؾ هذا إن: ي٘م٤مل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي اعمّمحػ ٟمًخ ظمّمقص ذم ىمديَّمً  اًمٕمٚمَّمء حتدث ًم٘مد: سم٤مظمتّم٤مر :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٚمَّمء سملم ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م أن ٓؿمؽ قمٚمٞمف؟ إضمرة أظمذ جيقز هؾ اهلل يمالم هق

 : أنٗمًٝمؿ اًمًٚمػ قمٚمَّمء

 -اجلقاز سمٕمدم ىم٤مئؾ وُمـ سم٤مجلقاز، ىم٤مئؾ ومٛمـ

 ًمٞمس إُمر هذا ٓ اهلل، سمٙمالم يت٤مضمر أنف اعمّمحػ يٜمًخ اًمذي أن ٟمرى ٓ وٟمحـ

: يٕمٜمل سمٓمري٘م٦م اًم٘مرآن إًمٞمٝمؿ ي٘مرب أن قمغم اًمٜم٤مس ي٤ًمقمد هق وإٟمَّم أبدًا، اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ

: ي٘م٤مل يمذًمؽ ًمٚمٓم٤مسمع سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘م٤مل ويمذًمؽ ومجٞمؾ، واوح ُمثالً  سمخط ُم٘مروءة

 واهلل اعمقوقع، ذم رأجل هق هذا ًمٚمٛم١مًمػ، سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘م٤مل يمذًمؽ ًمٚمٛمّمحح، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 -أقمٚمؿ

 يمتٌٙمؿ ُمـ ي٠مظمذون اًمذيـ اإلظمقة سمٕمض ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 يٗمتل أو: ي٘مقل إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس اًمِمٞمخ هؾ: اًم١ًمال هذا محٚمقين يم٤من روهن٤ميّمق

 ؾمح٧م؟ وهق ؾمحت٤مً  إقمَّمل هذه سمحر إن

 -اًمنىم٦م أطمؾ اًمذي ُمـ ـمٌٕم٤مً  هىم٦م يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 وٟمنمه؟ وصقره اًمٕمٛمؾ أظمذ إذا: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

م ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ  -اعم١مًمػ ُمـ سم٢مذن إٓ طمرا

 -اعم١مًمػ ُمـ سم٢مذن إٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمح ُمـ اجلقاب ُمـ يٗمٝمؿ أظمريـ حل٘مقق اعمت٤مضمريـ ه١مٓء ٕن :اًمِمٞمخ

 ومَّم اعم١مًمػ سم٢مذن سمف يت٤مضمروا وأن يمت٤مسم٤ًم، يٓمٌٕمقا  أن هلؿ جيقز أنف يرون يم٤مٟمقا  إن: اًم٤ًمسمؼ

 واوح؟ اعم١مًمػ وسملم سمٞمٜمٝمؿ اًمٗمرق
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 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هب٤م؟ ويت٤مضمروا ضمٝمقدهؿ ي٠مظمذ ُمـ ًمٖمػمهؿ جيٞمزون هؿ هؾ: ومحٞمٜمئذ :اًمِمٞمخ

 -ٓ: ىمقهلؿ ؾمٞمٙمقن

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذم إول اًمٗمْمؾ إول إصؾ ًمف يم٤من اًمذي وسملم سمٞمٜمٝمؿ يٗمرىمقن ح٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -اًمٜم٤مس سملم اًمٙمت٤مب هذا ٟمنم

 يمت٥م ي٘مرب أن ي٘مّمد: يٕمٜمل اًمتج٤مري٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ي٘مّمد ٓ يم٤من وإن :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٚمؿ؟ ًمٓمالب اًمِمٞمخ

 -هذه شإن» هذه :اًمِمٞمخ

 - ذًمؽ حت٘مؼ إن :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٍميح، ُمـ ذًمؽ يٛمٜمٕمٜمل ُم٤م أن٤م ًمٙمـ واؾمتٖمؾ هذا ىمٚم٧م وىمد: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 ضمزاه: أىمقل وم٠من٤م ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف يرسمح ٓ اح٤مل سمرأس ويٌٞمٕمف يمتٌل ُمـ يمت٤مب يٓمٌع إٟم٤ًمن يمؾ

 -ظمػماً  اهلل

 -ظمػم اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اإلٟم٤ًمن؟ هذا أجـ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 رسمح؟ أي ًمف شمٌح ٓ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -أبداً  :اًمِمٞمخ

 -ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -سم٢مذين إٓ :اًمِمٞمخ
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 -سم٢مذٟمؽ إٓ :ُمداظمٚم٦م

 أدري ُم٤م قمٚمٞمف، يقاومؼ أطمد أفمـ ُم٤م: يٕمٜمل رء إمم إُمر وصؾ صمؿ- ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -اًمث٤مين أو إول اًمّمحٞمح٦م ُمـ جمٚمديـ قمغم اـمٚمٕم٧م

 -قمغم ٟمٕمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 وهذه سمف، يًٛمح اًمِمٞمخ أفمـ هذا: يٕمٜمل ُمٍم، ذم قمٜمديمؿ أقمرف أن٤م :اًمِمٞمخ

 أن يٕمٜمل ٓ يمَّم يٕمٜمل، ٓ اًمٕمٚمؿ ٟمنم يٕمٜمل إٟمَّم :واًمِمٞمخ اًمِمٞمخ يمالم يًتٖمٚمقن: احل٘مٞم٘م٦م

 -أظمرون سمف يت٤مضمر أن يٕمٜمل ٓ يمذًمؽ اعم١مًمػ سمف يت٤مضمر

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعم١مًمػ سمف يت٤مضمر أن يٛمٜمع اًمذي ومَّم سمف، اعمت٤مضمرة أظمرون أضم٤مز وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 -آظمره إمم وو واعمّمحح واعمح٘مؼ

 -يمتٌؽ قمغم يٕمٚمؼ واطمد طمتك دمٞمز ٓ أن٧م: إذاً : يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -يمذًمؽ ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 -ذًمؽ ٟمحق أو يمٜم٘مد ُمًت٘مالً  ٟمنماً  ٟمنم إن ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمدون يمتٌل ُمـ اًمٙمت٤مب يدومع أوًٓ  أنف أُم٤م رأجف يٌدي إٟم٤ًمن يمؾ طم٘مف هذا :اًمِمٞمخ

ر ومٞمف ومٝمذا اعم١مًمػ، وطمؼ اًمٜم٤مذ طمؼ: طم٘م٤من ًمف اًمٙمت٤مب وهذا إذين  -إرضا

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمس هق ًمٚمٕمٚمؿ اًمثٛمـ هذا جيقز ٓ: ي٘م٤مل طملم أنف: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه :اًمِمٞمخ

ءً  شمٗمرغ أتٕم٤مب آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمَّم وإٟمَّم اًمٕمٚمؿ، صمٛمـ  ُم٤م ومٙمثػماً  اًمٜم٤مذ، أو اعم١مًمػ ُمـ ؾمقا

 وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤مذ سم٤مًمٜم٦ًٌم اح٤مدي اًمير إحل٤مق اًمٙمالم هبذا اًمت٤ًمُمح سم٥ًٌم يؽمشم٥م

 -ًمٚمٛم١مًمػ
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 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إول اًمٜم٤مذ يٙمقن هىم٧م اًمٙمت٥م سمٕمض أن اعمرات ُمـ يمثػم ذم وىمٕمقا  :اًمِمٞمخ

 هذا ويٓمٌع اًم٤ًمرق ي٠ميت ُمٕمٞمٜم٦م، ىمٞمٛم٦م ؿمؽ سمال ويَمٚمَّٗمتف آٓف، مخ٦ًم: ُمثالً  ُمٜمف ـمٌع

 يرسمح ُم٤م أوٕم٤مف رسمح٤من وهق اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمّمػ ومٞمٌٞمٕمف إـمالىم٤ًم، ضمزء يٙمٚمٗمف ٓ اًمٙمت٤مب

 ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م اًمرـمقسم٦م ُمـ ويٗمٜمك يٌغم، طمتك خمزٟمف ذم يتٙمدس يمت٤مسمف إول إول،

 ُمـ سمٌمء أصٌٜم٤م وٟمحـ!! ؾم٤مئؾ ُمـ ٟم٤مذ ًمٙمؾ ٓسمد: إىمؾ قمغم هذا؟ جيٞمز اًمذي ُمـ

 -اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م همػم ُمـ هذا

 ٟمٔم٤مم صٝمرٟم٤م هق أظمٞمٜم٤م قمرض اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمث٤مين اجلزء

 اًمِمٞمخ، يمت٥م ُمـ رء شمتٓمٌع أن أريد اًمٗمٚمقس ُمـ ىمٚمٞمؾ قمٜمدي: ىم٤مل أطمدهؿ ؾمٙمجٝم٤م

 ذم واؾمتِم٤مرين اًمِمٞمخ إمم أظمذه٤م أن٤م ُم٤مٟمع ذم ُم٤م: ىم٤مل اح٤مدي٦م؟ اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أن٤م وأؾمتٗمٞمد

 -اًمًٚمًٚم٦م ُمـ اًمث٤مين اجلزء ـمٌع

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٙمٚمٗم٦م ٟمّمػ دومع وذاك اًمٙمٚمٗم٦م، ٟمّمػ أن٤م ومدومٕم٧م ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م: ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 ومؼمك إذن سمدون ُمٓمٌققم٤مً  يمت٤مب ٟمزل إٓ يٓمٌع أن يم٤مد ُم٤م اًمٙمت٤مب وـمٌع إظمرى،

 أظمر اإلٟم٤ًمن ذاك ـمٌٕم٦م سم٥ًٌم اًمٙمت٤مب ومتٕمٓمؾ ؾمٜملم ؾمٙمجٝم٤م ص٤مطمٌٜم٤م قمٜمد اًمٙمت٤مب

 ـم٤ٌمقم٦م قمغم اإلٟمٗم٤مق ذم ذيٙم٤م يم٤من اًمذي[ اًمرضمؾ] رضر، وأص٤مسمٜم٤م رضر وم٠مص٤مسمف

 قمغم حيّمؾ: يٕمٜمل أن وسمدل إقم٤مٟم٦م، إمم وسمح٤مضم٦م اًمٌالد ذم همري٥م يٕمٜمل رضمؾ اًمٙمت٤مب،

 -اًمير قمغم طمّمؾ اح٤مل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إٟمَّم اًم٘مْمٞم٦م يٕم٤مين ٓ ُمـ سم٤مل ذم ختٓمر ـمٌٕم٤مً  ٓ واًمٜمت٤مئ٩م اًمٕمقاىم٥م ومٝمذه :اًمِمٞمخ

 - اعمحْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر

 -هذا ذم رأجل هذا

 -ظمػما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م
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 اًمِمٞمخ ورأي اًمٓمٌع طم٘مقق قمـ أُمس ؾم٠مختف اًمذي ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم طم٘م٤مً  شم٠مظمذ أن جيقز ومٝمق اًمِمٞمخ، ومتقى ذم ضمزئٞم٦م ٟمًٞم٧م يمٜم٧م ذًمؽ، ذم اًمٕمزيز قمٌد

 -وٟمّمٌؽ وشمٕمٌؽ قمٛمٚمؽ ي٘م٤مسمٚمف وهذا إومم، اًمٓمٌٕم٦م

 سم٤مىمل ذم جيقز ومال أضمر، قمٚمٞمف أظمذت أن٧م ومتٕمٌؽ اًمٓمٌٕم٤مت سم٤مىمل أُم٤م: ي٘مقل

 وم٘مط؟ إومم اًمٓمٌٕم٦م: ي٘مقل اًمٓمٌٕم٤مت

: وصم٤مٟمٞم٤مً  ُم٠ًمخ٦م، هذه أوًٓ  ُمٜمف ،[اٟم٘مٓم٤مع] حمْم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م ىمْمٞم٦م: اقمت٘م٤مدي ذم هذا 

 قمٚمٞمف، اًمٙمالم ؾمٌؼ ُم٤م وهذا إول، سمجٝمد يٜمتٗمٕمقا  أن ًممظمريـ هؾ إظمرى اعم٠ًمخ٦م

 ذم ي٘م٤مل ومٙمَّم اًمٜم٤مذ، وسملم اعم١مًمػ سملم اشمٗم٤مق ومٝمذا ؿمٙمٚمٞم٦م، ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه أنف أُم٤م

 ومَّم جيقز؟ ٓ أو شمٕمقيْم٤مً  أو أضمراً : يٕمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م ـمٌٕمتف قمـ ي٠مظمذ أن ًمف هؾ: اًمٜم٤مذ طمؼ

 -آظمره إمم وو وحت٘مٞم٘م٤مً  شم٠مخٞمٗم٤مً  اًمٙمت٤مب قمغم ىم٤مم اًمذي اعم١مًمػ ذم ي٘م٤مل ومٞمف ي٘م٤مل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 طمٞمٜمَّم شمٕمٚمٛمقن يمَّم يمثػماً  ي٘مع وهذا ممٙمـ ٕنف ؿمٙمٚمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م أقمٜمل إٟمَّم :اًمِمٞمخ

 اعمٕمٚمؼ أو اعم١مًمػ هق اًمذي احلؼ ًمّم٤مطم٥م ومٞمدومع اًمٓمٌع طمؼ يٛمتٚمؽ أن اًمٜم٤مذ يريد

 ـمٌٕم٤مً  واوح وهذا اًمٜمنم، طمؼ ًمف يٕمط مل ًمق ًمف يدومع مم٤م أيمثر ًمف يدومع اعمح٘مؼ أو

 -ًمديؽ

 أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق إول، إظمذ سمجقاز ؾمٚمؿ إذا ًمف جيقز ٓ سم٠منف ي٘م٤مل هؾ شمرى

 ومَّم آظمره، إمم قمنميـ قمنمة مخ٦ًم صمالصم٦م اصمٜملم واطمد سم٤معمٞم٦م ي٠مظمذ أن: ًمف ومٞم٘مقل يتحٙمؿ

 ٓ ؟---- دومٕم٤مت قمغم ي٘مقم أن وسملم واطمدة، دومٕم٦م احلؼ هذا ي٠مظمذ أن سملم طمٞمٜمئذ اًمٗمرق

 سم٤محلٙمؿ قمالىم٦م ًمف ًمٞمس ؿمٙمٚمٞم٦م ىمْمٞم٦م اًمتٗمريؼ هذا إٟمف: ٟم٘مقل وًمذًمؽ ذًمؽ، ذم ومرق

 هذا قمٚمٞمف، يتٗم٘مقن ُم٤م وقمغم ذوـمٝمؿ قمغم اعم١مُمٜملم ٕن جيقز: ٓ أو جيقز اًمنمقمل

 -اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمغم اؾمت٠منٗمف اًمذي اًم٘مٞمؾ هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٔمري وضمٝم٦م

 يمت٥م طمتك يمت٤مب أي يمت٤مب اؿمؽمي٧م أين ًمق: ي٘مقًمقن آظمر ىمٞمد وهٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

ء ومٝمذا اًمِمٞمخ ُمثالً   اًمٙمت٤مب ٕن صحٞمح: سمٞمع وهذا أبٞمٕمف أن زم ومٞمجقز صحٞمح، ذا

 -رء ومٞمف ُم٤م هذا اًمٜم٤مس سمٓمري٘م٦م سمٕم٧م أن٤م ومٚمق ُمٚمٙمل أصٌح
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 سمٓمريؼ اؿمؽماه هذا ٕن شمٕمٍد: ومٞمف ًمٞمس هذا ًمٙمـ رء، ومٞمف ُم٤م أىمقل وأن٤م :اًمِمٞمخ

 -واوح إُمر اًمٓمٌع، طم٘مقق ًمف أن قمغم اؿمؽماه ُم٤م هق ًمٙمـ ذقمل،

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمَّم آٟمتٗم٤مع ذم يٛمتٚمؽ مل ًمٙمـ اًمٙمت٤مب، هبذا آٟمتٗم٤مع اُمتٚمؽ هق: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 اًمٙمت٤مب؟ هذا ُمـ شمٓمٌع أن يٛمٙمـ اًمتل سم٤مًمٜمًخ

 هق؟ اؿمؽماه٤م اًمتل اًمٜمًخ٦م قمغم وىمع اًمٌٞمع: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 : -- ( 21:  27.   12.   واًمٜمقر اهلدى)

 : -- ( 71:  22.  12.    واًمٜمقر اهلدى) 

 حؼ ٓشتخراج رصقة دؾع

ئر ذم قمٜمدٟم٤م حيدث :ُمداظمٚم٦م  ىمٌؾ ُمـ اعمٚمتزم اًمِم٤ٌمب ضمقازات شم١مظمذ أن اجلزا

 ًمٚمٛمقفمٗملم رؿمقة اح٤مل ُمـ ُمٌٚمٖم٤مً  دومٕمقا  إذا إٓ قمٚمٞمٝم٤م احلّمقل يًتٓمٞمٕمقن ومال اًمنمـم٦م

 ذًمؽ؟ جيقز هؾ اجلقازات ذم

: هق اًمرؿمقة ٕن اًمنمقمل: سم٤معمٕمٜمك رؿمقة ًمٞمس هذا ٕن جي٥م، سمؾ جيقز، :اًمِمٞمخ

 احلؼ قمغم ًمٚمحّمقل ُم٤مل إقمٓم٤مء أُم٤م سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء

ءً  فم٤ممل ومٝمق اًمٔم٤ممل أُم٤م اعمٔمٚمقم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم سمرؿمقة ًمٞمس ومٝمذا اعمٝمْمقم  رؿمقة أظمذ ؾمقا

 ومٝمذا فم٤ممل وهق: يٕمٜمل ُمْم٤مقمػ، ذٟم٥م وسملم ذٟم٥م سملم ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م إٟمَّم ي٠مظمذ، مل أو

 ُمـ يٌتٖمل ٕنف قمٚمٞمف: إصمؿ ٓ اًمداومع أُم٤م آظمر، ذٟم٥م ومٝمق اًمرؿمقة ي٠مظمذ وطمٞمٜمَّم ذٟم٥م

 -اعمٝمْمقم طم٘مف إمم اًمقصقل ذًمؽ وراء

 قمديدة سمّمقر يتٙمرر اًم١ًمال هذا ُمثؾ ٕن هل؟ ُم٤م اًمرؿمقة ٟمحٗمظ أن جي٥م وم٢مذاً 

 ٟمٕمرف طمٞمٜمئذ سم٤مـمؾ إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل يٕمٓمك ُم٤مل هق اًمرؿمقة أن قمرومٜم٤م وم٢مذا
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 -اًم٘مْمٞم٦م يمٝمذه اًمٞمقم اعمًٚمؿ هب٤م يٌتغم اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم قمـ اجلقاب

 : -- : -- ( 78. 12. واًمٜمقر اهلدى)

 ادقاشر شد بطريؼ احلؽقمل اداء رسؿة حؽؿ 

 ًمٚمٛمقاـمٜملم اح٤مء شمقومر وهل طمٙمقُمٞم٦م، دوًم٦م ومٞمٝم٤م سمٚمد ذم ـمٌٕم٤مً  اح٤مء هىم٦م :اًم١ًمال

 اعمٕمدات؟ هذه ُمـ وهمػمه اعمقاؾمػم ؾمد سمٓمريؼ

 ُمتج٤موسملم اًمِمٕم٥م أومراد يٙمقن أن وجي٥م طمرام، يمٚمٝم٤م اًمنىم٦م جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمٜمٕمٛم٦م، هذه شمٙمٗمر أن جيقز وٓ وختدُمٝمؿ، ُمّم٤محلٝمؿ، حت٘مؼ هن٤م أ دام ُم٤م احلٙمقُم٦م ُمع

ءُ  َهْؾ ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن ٤منِ  ضَمَزا ًَ َّٓ  اإِلطْم ٤منُ  إِ ًَ  يمٚمٝم٤م وم٤مًمنىم٦م[ 10:اًمرمحـ﴾ ]اإِلطْم

 -اإلؾمالم ذم جيقز وٓ هذا، ُمـ وهذا طمرام،

 ؟شصمالث ذم ذيم٤مء اًمٜم٤مس»: طمدي٨م :اًم١ًمال

 اعمًٚمٛمقن»: وإٟمَّم يّمح، ٓ اًمٚمٗمظ هذا شصمالث ذم ذيم٤مء اًمٜم٤مس» طمدي٨م :اًمِمٞمخ

 ُم٤مء: سمٛمٕمٜمك ُمِم٤مع هق اًمذي اح٤مء هق هٜم٤م سم٤مح٤مء اعم٘مّمقد: صم٤مٟمٞم٤مً  شصمالث ذم ذيم٤مء

 قمٜمده يمرضمؾ: يٕمٜمل وسم٤مجلٝمد، سم٤مًمتٕم٥م ٟمْمح ُم٤مء أُم٤م ذًمؽ، وٟمحق وإهن٤مر اًمٌح٤مر

 إًمخ،-- ُم٤مزوت سمٜمزيـ قمٚمٞمف ويٜمٗمؼ اح٤مء يٜمْمح ُمقشمقر آٟمٞم٦م قمٚمٞمف وريم٥م ُمثاًل، سمًت٤من

ه اهلل ظمٚم٘مف اًمذي اح٤مء وإٟمَّم ذيم٤مء، ومٞمف اًمٜم٤مس سم٠من اح٤مء هذا ذم ي٘م٤مل ُم٤م هذا  ذم وأضمرا

 اًمذي اح٤مء وأُم٤م إومراد، ُمـ ومرد يًتٛمٚمٙمف أن جيقز ٓ اًمذي هذا وإهن٤مر، اًمٌح٤مر

 -اعمذيمقر سم٤محلدي٨م اعم٘مّمقد هق ًمٞمس ومٝمذا وآختف وشمٕمٌف سمجٝمده هق اؾمتٜمٌٓمف

 رومع ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمِمٕم٥م هذا قمغم احل٘مقق هذه ُمـ فمٚمؿ ومٞمف يم٤من ًمق طمتك :اًم١ًمال

 اح٤مء؟ همػم أظمرى أؿمٞم٤مء ذم طمتك إؾمٕم٤مر،

د :اًمِمٞمخ  أن وه٥م ٟمًٌٞم٦م، ىمْمٞم٦م واًم٘مْمٞم٦م اًمٔمٚمؿ، ي٘مدرون اًمذيـ هؿ ًمٞمس إومرا

 ٓ هذا ًمٙمـ اهلل، أنزل سمَّم حتٙمؿ ٓ طمٙمقُم٦م أو دوًم٦م ـمٌٕم٤مً  ُمٜمف ختٚمق ٓ وهذا فمٚمَّمً  هٜم٤مك

 وم٠من٤م فمٚمؿ هذا: وي٘مقل اخل٤مص، سمٛمٜمٔم٤مره يٜمٔمر ومرد ويمؾ ومقى إُمر يّمٌح أن يٕمٜمل
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 أراء هذه عمثؾ اًمٜم٤مس ارشمٙم٤مب سم٥ًٌم إرض ذم اًمٗم٤ًمد يٙمثر وطمٞمٜمئذٍ  أدومٕمف، ٓ

ء اشم٤ٌمع إٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل اًمٗمج٦م  -إهقا

 : -- ( 12:  11.   17.   واًمٜمقر اهلدى)





 املشاجد يف  اهبيع
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 ادساجد دم وافؼاء افبقع ظـ افـفل

٦م ُمًجدٟم٤م ذم أىمٛمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  وذًمؽ اًمًٚمٗمٞم٦م: اًمدقمقة اًمٕمٚمَّمء أذـم٦م حتقي صقشمٞم٦م ُمٙمٌت

ٜمك طمتك ف قم٤مُم٦م واًمِم٤ٌمب ظم٤مص٦م ًمألُمٞملم يًت ٦م، اعم٤ٌمريم٦م اًمدقمقة هذه قمـ اًمتٕمرُّ  وضمٕمٚمٜم٤م اًمٓمٌٞم

٦م هذه ٟمِم٤مط ذم يِم٤مرك أن يريد عمـ جٞمؾ اعمٙمٌت  ًمٚمتًجٞمؾ يمحؼ زهٞمداً  أضمراً  يدومع أن ومٞمٝم٤م واًمًت

ول ُمـ أزهد أضمراً  يًتٕمػمه ذيط يمؾ قمغم يدومع وأن أوًٓ،  ذًمؽ، ُم٘مدوره ذم يم٤من عمـ ٕا

٦م هذه قمغم اًم٘م٤مئٛمقن يتٛمٙمـ طمتك وذًمؽ ذـم٦م شمًجٞمؾ وٕن سمٛمّم٤مريٗمٝم٤م، اًم٘مٞم٤مم اعمٙمٌت  ٕا

 ٟمٓم٤مق ذم داظمٚم٦م وهل اعمًجد، ذم اعمقضمقدة اإلُمٙم٤مٟم٤مت وسمقاؾمٓم٦م اعمًجد داظمؾ يٙمقن

٦م، هذه ُم٤ًمقمدة  اًمِمٞمخ أذـم٦م قمغم اإلىم٤ٌمل ذم وسمخ٤مص٦م اًمٜمٔمػم، ُمٜم٘مٓمع إىم٤ٌمًٓ  ووضمدٟم٤م اعمٙمٌت

 واإلقم٤مرة؟ اًمتًجٞمؾ طم٘مقق دومع وسمخ٤مص٦م اًمٕمٛمؾ هذا جيقز ومٝمؾ اهلل، طمٗمٔمف

ًٌٌلم أقمٚمؿ واهلل جيقز اًمٕمٛمؾ هذا أىمقل :اًمِمٞمخ  -- ذيمره ُمـ سمد ٓ ىمٞمد ُمع اصمٜملم، ًم

٥ٌم ول اًًم  - ذًمؽ ُمـ رء ٓ وهٜم٤م واًمنماء، اًمٌٞمع هق اعمًجد ذم اعمٜمٝمل أن: ٕا

ٞمع قمـ اًمٜمٝمل: صم٤مٟمٞم٤مً   ُمٕم٘مقل همػم شمٕمٌدي٤مً  أُمراً  ًمٞمس اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقل أُمر اعمًجد ذم واًمنماء اًٌم

 اهلل ردَّ  ٓ: »اعمًجد ذم و٤مًم٦م يٜمِمد ُمـ ؾمٛمع ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ إمم يِمػم اعمٕمٜمك،

ـَ  مل اعم٤ًمضمد إن و٤مًمتؽ، قمٚمٞمؽ ٌْ  ش -هلذا شُم

ٞمع قمـ شمٜمٝمك وأطم٤مدي٨م اًمْم٤مًم٦م، ٟمُِْمَدان قمـ شمٜمٝمك أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: اًمِم٤مهد :اًمِمٞمخ  اًم

 ىمقًمف ُمٕم٘مقًمٞم٦م ُمـ ُمٕم٘مقًمٞمتٝم٤م؟ هل ُم٤م شمٕمٌدي٦م، وًمٞم٧ًم اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م هل اعمًجد، ذم واًمنماء

ش ؾمٜمٜمف» ذم داود وأبقش ُمقـمئف» ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

ل أن وهمػممه٤م ت٤مر ومٙمِمػ سمٞمتف، ذم وهق يقُم٤مً  اعمًجد ذم وج٦م أو ًَمـّج٦م ؾمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم  اًًم

 رواي٦م وذمش سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل يُمٚمُٙمؿ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »وىم٤مل

 قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓش »اعم١مُمٜملم ومت١مذواش »اًمٌٖمقي» وهق أٓ ذيمرٟم٤م ُمـ همػم زادش سم٤مًم٘مرآن»

 ش-اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة، سمٕمض

ء اًمٌٞمع سم٤مب وُمتح وم٢مذا   قمـ وظمرج ؾمقق، إمم اعمًجد اٟم٘مٚم٥م اعمًجد، ذم واًمنما

 ُمـ سمٙمثػم أيمثر اًمت٠مثػم سم٤مًمغ شمِمقيش هٜم٤مك وص٤مر اعم٤ًمضمد، أضمٚمٝم٤م ُمـ سُمٜمٞم٧م اًمتل اًمٖم٤مي٦م
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 هلل سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ضمٕمؾ طمٞم٨م اًمّمقت، سمرومع ىمرآن شمالوة

ء وم٤مًمٌٞمع ًمٚمٛمّمٚملم، ُُم١ْمذي٤مً  يمت٤مسمف وشمالوة  -وأيمثر أيمثر ؿمؽ سمال ي١مذهيؿ واًمنما

 سمٕمض ُمـ واؾمتئج٤مره٤م إذـم٦م هذه إجي٤مر--  وم٤مإلجي٤مر يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا 

 اإلجي٤مر هذا ُمـ يتح٘مؼ ٓ أن اعمٗمروض: صم٤مٟمٞم٤مً  سمٞمٕم٤ًم، ُيًٛمك ٓ: أوًٓ  اعمّمٚملم

ء اًمٌٞمع ُمـ قم٤مدة شمتح٘مؼ اًمتل ومٝمٛمٜم٤مه٤م، اًمتل اعمٗمًدة وآؾمتئج٤مر  -واًمنما

 ًمِـَؿ؟ ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف إول ىمقزم إمم أقمقد ومحٞمٜمئذٍ  ُمْمٛمقٟم٤مً  هذا يم٤من وم٢مذا 

 سمٕم٤ٌمرة آٟمٗم٤مً  ذطمٜم٤مه٤م اًمذي اًمٜمص ُمـ اًمٖم٤مي٦م خي٤مًمػ ٓ وٕنف ٟمّم٤ًم: خي٤مًمػ ٓ ٕنف

 اخلرؾم٤من؟ شمٕمرومقن اخلرؾم٤من سمٚمٖم٦م اًمتٕمٌػم صح إذا وآؾمتئج٤مر اإلجي٤مر يم٤من إذا أوضمز،

 هذه يٕمرومقن ,إؾمػ ُمع, إورسمٞمقن اخلرؾم٤من، سمٚمٖم٦م--يٜمٓمؼ ٓ اًمذي إظمرس

 يْمٕمقا  طمٞم٨م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ وشمقوّمر شمٗمٞمدهؿ ؿمؽ سمال وهل اًمٚمٖم٦م،

 -يمالم ومٞمش ُم٤م سم٤مخلرؾم٤من اًمثٛمـ وشُمٚم٘مل اًمٌْم٤مقم٦م شم٠مظمذ وم٠من٧م اًمٌْم٤مقم٦م، ؾمٕمر ًمؽ

 وراقمقٟم٤م وىمٚمٞمؾ ويمثػم أجش ىمد أُم٤م ًمف، جيقز أنف ؿمؽ ومال اًمٚمٖم٦م، هبذه يم٤من وم٢مذا 

 -هذا جيقز ُم٤م!-- وُم٤ًميملم اًمٗم٘مراء وٟمحـ

 (  00:  19: 71. 222. واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد داخؾ ادزاد

 ٟم٤مدى اإلُم٤مم اعمًجد ذم يمٜم٧م اًمٞمقم اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد ،اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :اعمٚم٘مل

د  اعمًجد؟ داظمؾ جيقز ومٝمؾ اًمٕمٚمٜمل سم٤معمزا

 أهنؿ وحيًٌقن سمدقم٦م، يقم يمؾ يٌتدقمقن ه٤مجلَّمقم٦م هيدهيؿ اهلل- جيقز ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 -صٜمٕم٤مً  حيًٜمقن

 -سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ( 00: 77: 79. 127. واًمٜمقر اهلدى)



 اهوقف
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 افقؿػ مؼوظقة

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 -وٕمٞمػ -شاًمٜم٤ًمء ؾمقرة سمٕمد شوىمػ أي» طمٌس ٓ»

 اًمقىمػ إن: ىمقًمف ذم طمٜمٞمٗم٦م ٕيب اًمٓمح٤موي سمف اؾمتدل واحلدي٨م [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 جيقز ومال قمٚمٛم٧م يمَّم وٕمٞمػ احلدي٨م أن: إول :ُٕمقر واه اؾمتدٓل وهق سم٤مـمؾ،

 ُمٜمٝم٤م اًمقىمػ، ُمنموقمٞم٦م ذم صحٞمح٦م سم٠مطم٤مدي٨م ُمٕم٤مرض أنف: اًمث٤مين -سمف آطمتج٤مج

 طمٌٞم٤ًم، وىمٗم٤م اضمٕمٚمف أيش اًمثٛمرة وؾمٌؾ إصؾ، طمٌس» :اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

ش- 2182.  70.  1ش »اإلرواء»ذم خمرج وهق ،شصحٞمحٞمٝمَّم» ذم اًمِمٞمخ٤من رواه

 اسمـ ومنه وسمف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمع يتٕم٤مرض ٓ سمٛمٕمٜمك شمٗمًػمه يٛمٙمـ أنف: اًمث٤مًم٨م

 إؿم٤مرة ويم٠منف وارصمف، قمـ يزوى وٓ ُم٤مل يقىمػ ٓ أنف أراد: وم٘م٤ملش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم

 اًمٜم٤ًمء يمرهقا  إذا يم٤مٟمقا  وٟم٤ًمئف، اعمٞم٧م ُم٤مل طمٌس ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  ُم٤م إمم

 -قمٜمدهؿ هبـ أومم يم٤مٟمقا  اعمٞم٧م أوًمٞم٤مء ٕن إزواج قمـ طمًٌقهـ ُم٤مل ىمٚم٦م أو ًم٘مٌح

 (-112,112. 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؿاظدة ظذ وافؽالم ادسجد، ظذ ادقؿقؾة افؽتب مـ آشتػادة

 (افشارع ــص افقاؿػ رشط)

 شمٕم٤ممم، هلل وىمػ أهن٤م ٟمٕمرف اعمًجد، ذم اعمقضمقدة ًمألهمراض سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 يًتٗمٞمد اعمًجد ظم٤مرج سمف يذه٥م يمت٤مب ُمثالً  اعمًجد ُمـ ي٠مظمذ أن ٕطمد جيقز ومٝمؾ

 -شمٕم٤ممم هلل وىمػ--- يٕمٞمده؟ صمؿ ُمٜمف

قن ىمديَّمً  يم٤مٟمقا  اًمقاىمػ، ذط إمم يٕمقد اجلقاب :اًمِمٞمخ  هذا ويٙمتٌقن َيٜمُّمُّ

 -إظمراضمف جيقز ٓ اًمٗمالٟمٞم٦م، اعمدرؾم٦م أو اًمٗمالين، ُمًجد قمغم وىمػ اًمٙمت٤مب

 ش- اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط: »اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رء ُمع اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل
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 -اًمتِمٌٞمف طمٞم٨م ُمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م هٜم٤مك ًمٙمـ وضم٤مه٦م، ًمف اًمٙمالم هذا

 هذا ،[2:اح٤مئدة﴾ ]سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقدِ  َأْووُمقا : ﴿أفمـ أن٧م ذيمرهت٤م اًمتل أي٦م ووضم٤مهتف 

 قمٜمد واعم١مُمٜمقن اًمنمط، هذا ذط اعمًجد هلذا اح٤مل هذا أو اًمٙمت٤مب أوىمػ اًمذي

 اًمنميٕم٦م، ذم أصؾ إمم ُمًتٜمد أنف سم٤مقمت٤ٌمر ىم٤مًمقا  ًمذًمؽ سمف: اًمقوم٤مء ومٞمج٥م ذوـمٝمؿ،

 ُم٤ٌمًمٖم٦م وضمد اًمتِمٌٞمف، ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م وضمقد ُمع ًمٙمـش اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط: »ىم٤مًمقا 

 ذقمٞم٦م ُمّمٚمح٦م ُيـَحّ٘مؼ ٓ اًمقاىمػ ذط شمٜمٗمٞمذ أنف أطمٞم٤مٟم٤مً  يتٌلم أنف وذًمؽ اًمتٓمٌٞمؼ، ذم

: ي٘مقًمقن اًمٔم٤مهريلم اًمّمقرشملم، سملم يٗمرىمقن اًمذيـ وم٤مًمٔم٤مهريقن اًمقاىمػ، أراده٤م

 :سمٛمث٤مل ٟم٠ميت اًمِم٤مرع، يمٜمص اًمقاىمػ ذط

 ىمري٦ٌم يم٤مٟم٧م إرض هذه اًمرضمؾ، وُم٤مت ُمًجداً  قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٌٜمل أرو٤مً  أوىمػ رضمؾ

 ذم قمٜمدٟم٤م ص٤مر إُمر هذا ُم٤م، ُٕمرٍ  ًمٙمـ ُمًجد، إمم سمح٤مضم٦م اًمٌٚمد ويم٤من اًمٌٚمد، ُمـ

 ؾمٞمؾ ومج٤مء وادي، ذم وؾُمّٙم٤مهن٤م سم٠مهٚمٝم٤م قم٤مُمرة ىمري٦م يم٤مٟم٧م اًمًقري٦م، اًمٌالد سمٕمض

 قمغم ومقق يٌٜمقن وأظمذوا اًمًٞمؾ هبذا وم٤مقمتؼموا أبٞمٝم٤م، سمٙمرة قمـ اًم٘مري٦م وايمتًح قمرُمرم

 هٜم٤مك ًمٞمس ًمٙمـ ٟمٌٜمٞمف، أن ٟمريد اعمًجد ًمٌٜم٤مء ُمقىمقوم٦م أرض هٜم٤مك سم٠من وم٘مٞمؾ اجلٌؾ،

٤من أن إرض طمقل  سمديٚمٝم٤م وٟمِمؽمي ٟمٌٞمٕمٝم٤م أن إرض ٓزم ومٞمف، ُيَّمّٚمقن ؾُمٙمَّ

 -اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط ٓ، اجلديدة، اًم٘مري٦م ذم أرض سمثٛمٜمٝم٤م

 ُيٜم٤مذم أنف ئمٝمر مل ُم٤م اًمقاىمػ، ذط شمٜمٗمٞمذ جي٥م: ي٘مقل اًمّمحٞمح اًمٗم٘مف ومٝمٜم٤م ٓ،

 قمدم ذط اًمٙمت٤مب أوىمػ اًمذي يم٤من إذا اعمث٤مل، هذا ذم أن اًمنمع، ُمّمٚمح٦م

 ي٘م٤مل ٓ اعمًجد، ُمـ اًمٙمت٤مب إظمراج وقمدم اًمنمط، هبذا آطمتٗم٤مظ ومٞمج٥م إظمراضمف،

: أجْم٤مً  اًمٕمٙمس ي٘م٤مل ٕنف اًمٜم٤مس: اؾمتٗم٤مد ُم٤م اعمًجد ُمـ ُيـْخَرج مل إذا اًمٙمت٤مب هذا إن

 يم٤من وم٢مذا اعمًجد، ُمـ اًمٙمت٤مب ًمذه٤مب ووؾمٞمٚم٦م ذريٕم٦م اعمًجد ُمـ اًمٙمت٤مب إظمراج

 اًمذي ٕن اعمًجد: ُمـ اًمٙمت٤مب إظمراج جيقز ومال اًمنمط، هذا ذط اًمقاىمػ

 -جيقز ومحٞمٜمئذٍ  ذط، هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من وإذا اًمٌٞم٧م، ذم ؾمٞم٘مرؤه ؾمٞمخرضمف

 أن؟ ُمّمٞم٦ٌم ذم واىمٕملم اطمٜم٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ظمػًما؟ :اًمِمٞمخ



 17 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمقىمػ 

 ذـمقا؟ ُم٤م ٟمٕمرف يمٞمػ ويٛمِمقا، ويْمٕمقا  يمت٥م سمٞمجٞمٌقا  ٟم٤مس يمثػم ذم :ُمداظمٚم٦م

 -صحٞمح :اًمِمٞمخ

 -إذاً  إومم اًم٘م٤مقمدة ٟم٠مظمذ ٟمٕمٛمؾ، ؿمق :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ إصؾ، :اًمِمٞمخ

 - اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقىمػ ذط :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -اخلػم جيزيؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 ( 00:  20: 11. 210. واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلشالمقة اددارس بـاء أم ادسجد بـاء أجراً  أـثر أهيام

  اإلؾمالُمٞم٦م؟ اعمدارس سمٜم٤مء أم اعمًجد، سمٜم٤مء أضمراً  أيمثر أهيَّم :ُمداظمٚم٦م

 إؾمئٚم٦م هذه قمـ جيٞم٥م أن يًتٓمٞمع أنف[ اًمًٚمٗمل اعمٜمٝم٩م ممٞمزات ُمـ] :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف َٟمّص  ُم٤م قمٜمد اًمقىمقف إٓ يٕمرف ٓ اًمذي اخلٚمٗمل، اعمٜمٝم٩م سمخالف احلديث٦م،

 -اعمت٠مظمرون

 وصؾ اًمتل اًمًٞمئ٦م اعمٜمزًم٦م أو اعمرشم٦ٌم قمغم شمدل ضمدًا، يمثػمة طمقادث قمٜمدٟم٤م وهٜم٤مك 

 -عمذاهٌٝمؿ شم٘مٚمٞمدهؿ قمغم سمجٛمقدهؿ ه١مٓء إًمٞمٝم٤م

 وهق ُمتديـ، أنف اًمٔم٤مهر دُمِمؼ، ذم رضمؾ: طم٤مدصم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ذًمؽ قمغم وأذيمر

ادات قمٜمده يمٌػم، شم٤مضمر  ؾمٙم٤من ُمـ رضمؾ يقم ذات ضم٤مءه واًمٚمحقم، اخلْم٤مر حلٗمظ سَمرَّ

 قمغم قمٜمدك أدظمره أن ُأريد اخلٜمزير، حلؿ ُمـ حلقم قمٜمدي: ًمف ىم٤مل اًم٘مديٛم٦م[ دُمِمؼ]

 ذيٕمتف وأطمٙم٤مم سمديٜمف وُمٚمتزُم٤مً  أوًٓ، ُمًٚمَّمً  سم٤مقمت٤ٌمره وهذا شمريد، ُم٤م وأقمٓمٞمؽ أضمر

 -سمدٟمف ؿمٕمر ىمػ اخلٜمزير: سم٤مؾمؿ ؾمٛمع أن جمرد صم٤مٟمٞم٤ًم،
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 قم٘مٚمف سملم ُمٜم٤مىمِم٦م قمٜمده وم٠مصٌح اًمًخل، اًمٕمرض هذا ذم ُيْٓمِٛمُٕمفُ  ُم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ 

 سمد ٓ: ىم٤مل إُم٤مرة، اًمٜمٗمس قمغم اًمديٜمل اًمٕم٘مؾ شمٖمٚم٥م صمؿ سم٤مًمًقء، إَُّم٤مرة ٟمٗمًف وسملم

 -اًمٕمٚمؿ أهؾ أؾم٠مل أن

 جيقز: ُمٜمف اجلقاب ويريد اًم٘مّم٦م قمٚمٞمف وقمرض اًمًقري٦م، اًمدي٤مر ُمٗمتل إمم ومذه٥م 

ُمف اًم١ًمال ومٙمت٥م ؾم١ماًمؽ، ايمت٥م: ًمف ىم٤مل جيقز، ٓ أم  وهذا اعمٗمتل، طمية إمم وىَمدَّ

 سمٕمد: ًمف ىم٤مل يمٚمٝم٤م، ؾمقري٤م ُمٗمتل ىمْم٤مء، أو ٟم٤مطمٞم٦م ُمٗمتل ًمٞمس ؾمقري٤م ُمٗمتل اعمٗمتل

 اًمزُمـ ُمـ أؾمٌقع اؾمتٕمداد إمم حتت٤مج ُمٕمريم٦م! اهلل ؿم٤مء ُم٤م اجلقاب، ًمت٠مظمذ شمٕم٤مل أؾمٌقع

 -ٟمجح٧م وًمٞمتٝم٤م

 ُمِمقار يمؾ ُمِم٤موير، صمالصم٦م هٙمذا اجلقاب، جيٝمز مل: ًمف ىم٤مل أؾمٌقع سمٕمد ضم٤مء

 اًم٤ٌمب، وومتح شَمـَجّرأ  قمٚمٞمف، رد أطمد ُم٤م اًم٤ٌمب ـمرق اًمث٤مًم٨م إؾمٌقع يتحٛمؾ، أؾمٌقع

 قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم اًمٜمقم، ذم وُمًتٖمرق ـم٤موًم٦م قمغم ضم٤مًمس إيمؼم اعمٗمتل وضمد وإذ

ٌَنمه اجلقاب ًمؽ وضمدٟم٤م: اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ  اجلقاب، وضمد أؾم٤مسمٞمع صمالصم٦م سمٕمد: يٕمٜمل ُي

 -ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ اجلقاب، أقمٓم٤مه

 أم طمالل أنف يٗمٝمؿ مل ي٘مرأ  وىمػ اًمّمحـ، إمم اعمٗمتل شمٌع اًمديقان ُمـ ظمرج 

ظم٤مر طمرام،  إول ُمـ يرضمع أول ُمـ ي٘مرأ  يٗمٝمؿ، مل طمالل أم طمرام اخلٜمزير هذا حلؿ ادر

 -وم٤مئدة دون إول إمم إظمػم ُمـ-- إظمػم إمم

ٟمٜم٤م ُمـ هق ؾمٞم٤مرة ؾم٤مئؼ ُمقفمػ قمٜمده  صالح: اؾمٛمف دُمِمؼ ذم اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 أظمذ شُمْٗمٝمؿ، ٓ هل أو أومٝمؿ مل أن٤م اًمٗمتقى، هذه زم اٟمٔمر صالح ي٤م: ًمف ىم٤مل اجلزائري،

م أم طمالل يٗمٝمؿ ُم٤م ي٘مرأ  صالح ص٤مطمٌٜم٤م  شمٕم٤مل: ًمف ىم٤مل ص٤مطمٌٜم٤م-- اطمت٤مروا طمرا

 ذم أن٤م واهلل اعمقوقع، ؾمٞمَُٗمّٝمٛمؽ هق ًمٙمـ ؾم٤مقم٤ميت، هق ُمٗمتل ًمٞمس رضمؾ قمٜمد ؾمآظمذك

 اًمٗمتقى وهذه اًم٘مّم٦م ًمٜم٤م طمٙمك اًمًالم، وقمٚمٞمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: يم٤مًمٕم٤مدة اًمديم٤من

 وم٤مهؿ ًمٞمس ؿمٞمخ ٕنف ُمٕمٙمؿ: احلؼ: هلؿ ىمٚم٧م أن٤م ىمرأهت٤م طمرام، أم طمالل ٟمٗمٝمؿ مل وٟمحـ

م  - يٕمٓمٞمف ٓ اًمٌمء ووم٤مىمد طمالل، أم طمرا

 - ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم :ُمداظمٚم٦م
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 يمت٥م سمٕمض قمـ ٟم٘مقًٓ  ٟم٘مؾ! أيمؼم؟ اهلل إقمٔمؿ، اعمٗمتل هذا ومٕمؾ ُم٤مذا :اًمِمٞمخ

 قمغم اخلٛمر ٟم٘مؾ: ُمثالً  أُمثٚم٦م، هل٤م ًمٙمـ اعم٠ًمخ٦م ُمقوقع ذم سحي٦م ـمٌٕم٤مً  هل ُم٤م اًمٗم٘مف،

 ذم ضم٤مء ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م ذم ص٤مطمٌٜم٤م هذا وُمثؾ جيقز؟ ٓ أو جيقز هؾ اعمًٚمؿ، داسم٦م

 ٓ ومالن: ىم٤مل داسمتف قمغم اخلٛمر ًمف حيٛمؾ أن قمغم ُمًٚمَّمً  اؾمت٠مضمر ذُمٞم٤مً  أن وًمق: يمذا يمت٤مب

 يمت٤مب ذم ضم٤مء وهٙمذا إضمر، ًمف ويٓمٞم٥م جيقز: ومالن وىم٤مل إضمر، قمٚمٞمف وحيرم جيقز

 أم إضمر ًمف وحيؾ جيقز هؾ: يمٜمٞم٦ًمً  ًمف يٌٜمل أن قمغم ُمًٚمَّمً  ذُمٌل  اؾمت٠مضمر إذا ويمذا، يمذا

 -ُمتْم٤مرسم٦م ٟم٘مقل أجْم٤مً  ٓ؟

 قمـ ٟم٘مقل ٟم٤مىمٚملم أنف آصمٜملم ه١مٓء ص٤مطمٌٞمٜم٤م، ُمثؾ اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٖمري٥م

 يمذا اًمٌزازي٦م ذم ضم٤مء-- ويمذا يمذا اًمقًمقاضمٞم٦م ذم ضم٤مء: ُمثالً  ي٘مقل إؾمَّمء، همري٦ٌم يمت٥م

 -ُمتٕم٤مرو٦م ٟم٘مقل هل ويمذا،

 ٓ اعمٗمتل طمية ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اًمٜم٘مقل هذه شمٕم٤مرض ُمع اًمِمديد، إؾمػ وُمع 

 ومم٤م: سم٘مقًمف اًمٗمتقى يٙمت٥م وإٟمَّم اًم٤ًمئؾ، هلذا اًمِمخيص رأجف يٕمٓمل أنف سمحٞم٨م ُيَٚمّخص

 !اًم١ًمال؟ ضمقاب اقمرف ه٤مت اًم١ًمال، ضمقاب يٕمرف شم٘مدم

سًم٤م ُيٕمط مل  ممٜمقع آضمتٝم٤مد ٕن جيتٝمد: ي٘مدر ٓ ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم دام ُم٤م ح٤مذا؟ ضمقا

 يٕمٓمقا  أن أبداً  يٛمٙمـ ٓ اًمٓمري٘م٦م ومٌٝمذه وم٘مط، اًمٜمص يٜم٘مٚمقا  أن واضمٌٝمؿ قمٜمدهؿ،

سًم٤م  -اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ قمـ ضمقا

 وُمدرؾم٦م، ُمًجد وهق ـم٤مرئ قمرف ُمـ ٟم٤مسمع ٕنف ظمٓم٠م: اًم١ًمال أن رأجل أن٤م أُم٤م

 اعمدارس، هل اعم٤ًمضمد إـمٝمر، اًمًٚمٗمل إول اًمٕمٝمد ذم إُمر يم٤من يمٞمػ شُمرى

 سملم ؿمت٤من ٓ،: ٟم٘مقل أن ُمـ َأىَمؾ ومال اًم١ًمال، هذا ُمثؾ شمقضمٞمف يّمح يم٤من ًمق وًمذًمؽ

 -اعمدرؾم٦م ُمـ أب٘مك اعمًجد اعمدرؾم٦م، وسملم اعمًجد

ؼ أن جي٥م ٕنٜم٤م أصٚمف: ذم ظمٓم٠م اًم١ًمال: ٟم٘مقل ًمٙمٜمٜم٤م   اًمت٤مريخ: اًم٤ًمئر اعمثؾ ُٟمَح٘مر

 إُمقر اًمزُم٤من، أول قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم اًمزُم٤من آظمر ذم ٟمحـ ٟمرضمع أن جي٥م ٟمٗمًف، يٕمٞمد

 شمِمٌٞمف، وٓ اًمٙمٜم٤مئس ُمثؾ قمـ قم٤ٌمرة أن وم٤معم٤ًمضمد شمٙمقن، أن يٜمٌٖمل هٙمذا اًمتٕمٌدي٦م
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 ٓ وزارات إذاف حت٧م يمقهن٤م طمٞم٨م ُمـ اًمقاىمع، طمٞم٨م ُمـ اًمٙمٜم٤مئس ُمثؾ اعم٤ًمضمد

 -طم٘م٤مً  وضمؾ قمز اهلل سمنميٕم٦م شم٘مقم

 أن جي٥م اعم٤ًمضمد هذه سمٞمٜمَّم اًم٤ٌمب، وشم٘مٗمؾ اًمّمالة، شمّمكم وم٘مط اعم٤ًمضمد هذه

 -إول اًمزُمـ ذم إُمر يم٤من يمَّم خمتٚمٗم٦م ُمدارس ومٞمٝم٤م شمٙمقن

 ذم قمٜمدٟم٤م إُمقي اعمًجد ذم أدريم٧م احل٤مرض، اًمٕمٍم ضمٞمؾ ُمـ أين قمغم أن٤م 

 واًمِم٤مومٕمل احلٜمٗمل اًمٗم٘مف طمٚم٘م٦م هٜم٤م-- ٟمحق طمٚم٘م٦م هٜم٤م-- احلدي٨م شمٕمٚمؿ طمٚم٘م٦م هٜم٤م دُمِمؼ

 يم٤من اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ طمتك يذيمر واًمت٤مريخ واًمتٕمٚمٞمؿ، سم٤مًمتدريس قم٤مُمر وم٤معمًجد آظمره، وإمم

 -اعم٤ًمضمد ذم ُمْم٧م اًمتل اًمٕمّمقر سمٕمض ذم يدرس

ر أن يٜمٌٖمل ٓ: وم٢مذاً    وأن ٟمًٗم٤مً  ٟمٜمًٗمف أن قمٚمٞمٜم٤م سمؾ شمقضمٞمٝم٤ًم، اًم١ًمال هذا ُمثؾ ُٟمَ٘مرر

 : ٟم٘مقل

 اًمٕمّم٤م ُمـ أُم٣م اًمًٞمػ إن ىمٞمؾ إذا        ىمدره يٜم٘مص اًمًٞمػ أن شمر أخؿ

 أُم٤م قمٜمدهؿ، ُم٤ًمضمد ٓ سمٛمـ شمٚمٞمؼ هذه اعمدارس اعمًجد؟ إمم سم٤معمدرؾم٦م أتك ُم٤مذا

 ًمتٕمٚمٞمؿ ُم٤ًمضمد وهل واًمٕم٤ٌمدات، اًمّمٚمقات ُم٤ًمضمد ومٝمل ُم٤ًمضمد قمٜمدهؿ يم٤من ُمـ

 -اًمٕمٚمؿ

ٞمدةً  شمٙمقن اعم٤ًمضمد، ذم شمٙمقن اًمتل اعمدارس ومٝمذه: طمٙمٛم٦م وهٜم٤م  ُم٤م سمتٕمٚمٞمؿ ُُمَت٘مر

 وومٞمف اعمًجد ذم آىمتّم٤مد قمٚمؿ يدرس ٓ طمٞمٜمئذٍ : أي يي، ُم٤م سمتٕمٚمٞمؿ وًمٞمس يٜمٗمع

 اعمدرؾم٦م ضمٕمؾ ومٞمٙمقن آظمره، وإمم سمذًمؽ يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمدىمٞم٘م٦م واحل٤ًمسم٤مت سم٤مًمرسم٤م، شمٕم٤مُمؾ

 هذا ٕن جيقز: ٓ ُم٤م دراؾم٦م قمـ اعمًٚمٛملم إسمٕم٤مد إمم ؿمٕمقري٤مً  ٓ ُم٤مدي٤مً  ؾم٤ٌٌمً  اعمًجد ذم

 يدرس-- اجلٛمٞمٚم٦م اًمٗمٜمقن قمٚمقم: ي٘مقًمقن يمَّم ومٞمٝم٤م شمدرس اًمٞمقم اعمدارس ومٗمل ُمًجد،

 -آظمره وإمم واًمٖمٜم٤مء واًمتٛمثٞمؾ ذًمؽ، وٟمحق اًمٓمرب وآٓت واعمقؾمٞم٘مك اًمٖمٜم٤مء ومٞمٝم٤م

 طمٞمٜمَّم اعمًجد صمؿ اعمدرؾم٦م، قمغم ُيَ٘مّدم اًمذي هق اعمًجد! ؾمقاء ٓ: أىمقل ًمذًمؽ 

 ٓ ُمدرؾم٦م ُمـ ظمػم إمم اعمًجد يٜم٘مٚم٥م اًمّم٤مًمح، ؾمٚمٗمٝمؿ ـمري٘م٦م اعمًٚمٛمقن يًٚمؽ

 - اعم٤ًمضمد سمٕمَّمرة ومٕمٚمٞمٙمؿ وًمذًمؽ ُمدرؾم٦م، ُمـ ظمػم إمم وإٟمَّم ُمدرؾم٦م، إمم أىمقل
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 حمٞمٓم٦م: يٕمٜمل اًمٗمّمقل وأصٌح٧م سم٤معمًجد، دراؾمٞم٦م ومّمقل دجمٜم٤م ًمق :ُمداظمٚم٦م

  إُمر؟ هذا ذم رأجؽ ومَّم- اعم٤ًمضمد سمٕمض رأج٧م أن٤م: يٕمٜمل إتراك ومٕمؾ يمَّم سم٤معمًجد

 أن إومْمؾ أرى أجْم٤مً  ًمٙمـ اعمدارس، قمـ قمٜمدي ـمٌٕم٤مً  خيتٚمػ هذا واهلل :اًمِمٞمخ

ـ طمتك اعمًجد: ٟمٗمس ذم شمٙمقن  اًمٜمٔم٤مُمٞملم همػم اًمدروس هذه ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُيَتَٛمٙمَّ

 قم٤مُم٦م اعمًجد، ذم وًمق ظم٤مص٦م أبقاب هل٤م اعمدارس شمّمٌح طمٞمٜمَّم: يٕمٜمل اًمدروس، ذم

 اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمؿ أي ذم وٓ اًمٗم٘مف، ذم وٓ احلدي٨م، ذم ٓ درؾم٤مً  يِمٝمدون ٓ اعمّمٚملم

 ضمٕمؾ ومٗمل اًمٗمالٟمٞم٦م، اعمدرؾم٦م ذم ـمالب ه١مٓء أن رؾمٛمٞملم اٟمتٔمٛمقا  إذا إٓ اًمٜم٤مومٕم٦م،

 أذيمر سمٙمثرة، دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م ُمقضمقد وهذا اعمًجد، طمقل همرف قمـ قم٤ٌمرة اعمدارس

: اؾمٛمٝم٤م سمٚمدة ذم دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م همري٥م سم٤مؾمؿ شمًٛمك ُمدرؾم٦م: اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم

 وىمػ هٜم٤مك يم٤من إٟمف: ي٘مقًمقن اًم٘مٓمط ُمدرؾم٦م: يٕمٜمل اًم٘مٓم٤مط، ُمدرؾم٦م اًم٘مٞمٛمري٦م،

 اًمٞمقم، اعمٕم٤مسون اًمُٙمت٤َّمب: يٕمٜمل سمف يٗمخر مم٤م ـمٌٕم٤مً  وهذا اًم٘مٓمط، إلـمٕم٤مم ظم٤مص

 ُمـ اعمدٟمٞم٦م أن اًمٙمٗم٤مر أُم٤مم هبذا يتٔم٤مهرون هؿ ًمٙمـ سمف، ًمٜم٤م حيؼ يم٤من وإن اًمٗمخر وهذا

 اخلٞم٤مل، ومقق ُمرشم٦ٌم إمم: يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م وصؾ سم٤محلٞمقان اًمرومؼ قمٜمديمؿ، ُمـ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م

 ًمرقم٤مي٦م ُمقىمقوم٦م ُمروج دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م يم٤من اعمٜم٘مقل، واًمنمع اعمٕم٘مقل اعمٜمٓمؼ ُمع ًمٙمـ

 - وىمػ اخلٞمؾ

 - ُمروج :ُمداظمٚم٦م

 هذه اعمدرؾم٦م: ذًمؽ وُمـ ُم٘م٤مسمؾ، سمدون يرقم٤مه ي٠ميت ظمٞمؾ قمٜمده ُمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -ىمٓمط: يٕمٜمل اًم٘مٓم٤مط ُمدرؾم٦م: اؾمٛمٝم٤م

 واًمنمىمل اًمٖمريب اجل٤مٟم٥م وإمم اًم٘مٌٚم٦م، إمم ـمٌٕم٤مً  ُمًجد قمـ قم٤ٌمرة: اًمِم٤مهد 

 -ُمدارس همرف: يٕمٜمل ُمدارس قمـ قم٤ٌمرة اًمٖمرف هذه همرف،

 قمٜمد دُمِمؼ إمم ذهٌتؿ إذا دُمِمؼ، ذم هذا ؾمٚمٞمؿ اًمًٚمٓم٤من ُمًجد قمٜمدٟم٤م يمذًمؽ

 أجْم٤مً  اًمٖمرسم٤مء، سمٛمًتِمٗمك ىمديَّمً  يًٛمقٟمف ويم٤من اًمقـمٜمل،: يًٛمقهن٤م اًمتل ُمًتِمٗمك

 ىم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م همروم٦م يمؾ اًمؽميمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م وقمغم ضمداً  يمثػمة همرف اًمٓمروملم قمغم هٜم٤مك يقضمد
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: أوًٓ  ٕنف اعمدرؾم٦م: وسملم اعمًجد سملم أبداً  اًمٗمّمؾ هذا أرى ٓ أن٤م ومقق، ُمـ صٖمػم

 :شم٘مقل اًمتل ـمري٘متٜم٤م قمغم

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ  ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 اًمتل اعمٜمٔمٛم٦م اًمدروس-- اعمٜمٔمٛم٦م احلٚم٘م٤مت شمٙمقن طمٞمٜمَّم ًمٚمخػم، شم٘مٚمٞمؾ ومٞمف: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 -ُمٕمدوديـ حمّمقريـ ـمٚم٦ٌم قمغم أبقاهب٤م يٖمٚمؼ همرف ذم ٟمجٕمٚمٝم٤م أن ٟمريد

 ه١مٓء شمتٕمدى اًمٗم٤مئدة ُم٤مذا؟ دمٕمؾ ـمري٘م٦م اعمًجد ذم دُمْٕمؾ طمٞمٜمَّم اًمدروس هذه 

 إُمقي اعمًجد أدريم٧م أن٤م أنٜمل إًمٞمف، اإلؿم٤مرة سمدأت يمَّم اًمقاىمع ذم وهذا اًمٓمالب،

 هذه سمٕمض ذم يم٤من وإن ي٘مّمدوهن٤م، اًمٕمٚمؿ ـمالب يم٤من اًمتل احلٚم٘م٤مت ُمـ قمديداً 

 ُمنموع، همػم ذيمر قمغم اضمتَّمقمٝمؿ: ُمثالً  ُمثؾ ُمـ ٟمٜمٙمره٤م ٟمحـ أؿمٞم٤مء: ُمثالً  احلٚم٘م٤مت

 هٙمذا واًمتَّميؾ هب٤م واًمتٓمري٥م اًمديٜمٞم٦م، سم٤مٕن٤مؿمٞمد: يًٛمقهن٤م اًمتل إن٤مؿمٞمد إٟمِم٤مد وقمغم

 -وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً 

 اًمٗم٤مئدة سم٤معمدارس ُم٘مٞمدة همػم ـمٚمٞم٘م٦م اًمدروس يم٤مٟم٧م إذا ,ؿمؽ سمال, اًمٗم٤مئدة ًمٙمـ 

 وم٘مط وًمٞمس اًمت٘مٚمٞمد، اعمًٚمٛملم قمغم يٖمٚم٥م اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمـ وأؿمٛمؾ، قم٤مُم٦م

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمّمداق وهذا ًمٚمٖمرسمٞملم، طمتك اًمت٘مٚمٞمد اعمًٚمٛملم ُمـ وإضمداد ًممسم٤مء

 ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع وذراقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »اًمًالم

ف ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من ًمق طمتك: »اًمؽمُمذي ؾمٜمـ رواي٦م ذمش ًمدظمٚمتٛمقه وٌل  قمغم ُأُمَّ

 إقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد هذا: يٕمٜمل اهلل ؾمٌح٤منش ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ومٞمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م

 -مت٤مُم٤مً  واوح

 ( 00:  12: 19.   272.  واًمٜمقر اهلدى)



 واملشابقات اهرهان
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 احلايل؟ واؿعفا دم اخلققل ظذ افرهان جيقز هؾ

 سملم اعمُـَحٚمرؾ اؿمؽماط ير ملش اًمٗمروؾمٞم٦م يمت٤مب» ذمش اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ» :ُمداظمٚم٦م

 أن؟ احل٤مزم واىمٕمٝم٤م ذم اخلٞمقل قمغم أن اًمره٤من جيقز ومٝمؾ اعمتِم٤مرـملم،

 هذا ٕن جيقز، ٓ أن واىمٕمٝم٤م ذم سمت٘مقل دام ُم٤م ضمقاب، ؾم١مال وًمٙمؾ ٓ، :اًمِمٞمخ

 ---اعم٘م٤مُمرة سمف اعم٘مّمقد سمؾ اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد آؾمتٕمداد سمف اعم٘مّمقد ًمٞمس

 ( 00:  77: 77. 210. واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾقفا ادال أخذ ظـ ادـفل ادسابؼات

ش طم٤مومر أو ٟمّمؾ أو ظُمػ   ذم إٓ ؾمٌؼ ٓ: »احلدي٨م ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل :اًم١ًمال

 شمٙمقن، حمرُم٦م هذه همػم حتدث اًمتل اعم٤ًمسم٘م٤مت مجٞمع يِمٛمؾش ؾمٌؼ ٓ» هذا احلدي٨م

 اًمثالث؟ ه١مٓء همػم

 يرشمٌط يم٤من ُم٤م هب٤م ُيٚمحؼ أن يٛمٙمـ ًمٙمـ هٙمذا، احلدي٨م ُمٜمٓمقق هق :اًمِمٞمخ

 ٕنف هٜم٤م: اًمًٌؼ: يٕمٜمل احلدي٨م، ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمثالصم٦م إُمقر هذه ُمـ سم٤مًمٖم٤مي٦م

 ُمـ ُم٤ًمسم٘م٦م وم٠ميُّ  اًمٙم٤مومريـ، عمح٤مرسم٦م آؾمتٕمداد قمغم اعمًٚمٛملم شم٘مقي٦م ذم ُُم٤ًمقمداً  يٙمقن

 ومٞمٝم٤م وًمٞمس اًمٖم٤مي٦م، وٟمٗمس اهلدف ٟمٗمس ومٞمٝم٤م ىمٌؾ ُمـ ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل ضمديدة، ٟمققمٞم٦م

 -ًمٗمٔمف ُمٜمٓمقق ذم ًمٞمس وهم٤ميتف قمٚمتف ذم احلدي٨م ذم داظمؾ ومٝمق اح٤مل، يم٥ًم هدف

م أن اًمديٜمٞم٦م، يم٤معم٤ًمسم٘م٤مت: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ م أن يت٤ًمسم٘مقن عمـ احل٤ميمؿ ُمثالً  ُيَ٘مدر  ُيَ٘مدر

 هداي٤م؟ هلؿ

 ٕنف ذهٜمؽ، ذم ُمٕمٜم٤مه واوح ًمٞمس احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمًٌؼ أن يٌدو :اًمِمٞمخ

: أىمقل ٕين اًم٤ًمسمؼ: قمـ مت٤مُم٤مً  ضمقايب ؾمٞمختٚمػ إظمػم اًمتقوٞمحل ؾم١ماًمؽ قمغم سمٜم٤مء

م اًمتل اهلداي٤م هذه إن  سمٕمض قمـ اإلضم٤مسم٦م ذم أو اًم٘مرآن طمٗمظ ذم ؾمقاء ًمٚمٛمت٤ًمسم٘ملم شُم٘مدَّ

 ذم اعمذيمقر اًمًٌؼ ُمـ هذا وًمٞمس ُمنموقم٤ًم، ؾمٌٞمالً  ًمٞمس هذا اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 -احلدي٨م
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َّم اخلٞمؾ، قمغم ُمثالً  يت٤ًمسم٘م٤من اصمٜم٤من: هق احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمًٌؼ   ؾمٌؼ وم٠مهيُّ

 سمٞمٜمٝمَّم، ُم٤م ؿمت٤من وًمٙمـ مت٤مُم٤ًم، اعم٘م٤مُمرة ُيِمٌف ُم٤م ومٞمف ومٝمٜم٤م أظمر، ُمـ اجلٕمؾ أظمذ أظمر

 هٜم٤م أُم٤م اح٤مل، يم٥ًم آٟمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م يمَّم ُمٜمف واًمٖمرض وٟمّمٞمٌؽ، طمٔمؽ اعم٘م٤مُمرة

 -ذًمؽ وٟمحق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد اعمريمقسم٦م شم٘مقي٦م اًمٌدن، شم٘مقي٦م ُمٜمف وم٤مًمٖمرض

 آظمر رء هٜم٤م اعمًٌقق، ُمـ اًم٤ًمسمؼ ي٠مظمذ سم٠من ؾمٛمح احلٙمٞمؿ وم٤مًمِم٤مرع ذًمؽ ُمع 

 ًمٞمس ًمٙمـ ضم٤مئز، هذا يمذا، هدي٦م ومٚمف ُمٜمٙمؿ ؾمٌؼ ُمـ: ًمٚمٛمَت٤ًمسمَِ٘ملم أو ًمٚمٛمَت٤ًمسمِِ٘ملم ي٘م٤مل

 وشمٖمٚمٌف قمٚمٞمف اٟمتّم٤مره ُم٘م٤مسمؾ ًممظمر واطمد يدومع ح٤م أُم٤م ضمٕم٤مًم٦م، اؾمٛمف هذا اًمًٌؼ، هق

 -اعمت٤ًمسم٘ملم اًمٓمروملم قمٚمٞمف،

 ضمٕماًل؟ شمٕمٓمٞمٜمل ؾمٌ٘متٜمل وإذا ضمٕماًل، أقمٓمٞمؽ ؾمٌ٘متؽ إذا :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٌ٘متؽ إذا سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس ضمٕماًل، شمٕمٓمٞمٜمل ؾمٌ٘متؽ إذا ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 -اًمًٌؼ هق هذا دٟم٤مٟمػم، قمنمة أقمٓمٞمؽ ؾمٌ٘متٜمل وإذا دٟم٤مٟمػم، قمنمة ُمثالً  شُمٕمٓمٞمٜمل

 ضمٕم٤مًم٦م، هذه يمذا، ومٚمف ُمٜمٙمَّم ؾمٌؼ ُمـ: ي٘مقل أمحد وأبق ٟمت٤ًمسمؼ ٟمحـ اجلٕم٤مًم٦م أُم٤م 

 -هٜم٤م إمم واوح  إؿمٙم٤مل، ومٞمٝم٤م ُم٤م هذا و

 ٓ ضمديًدا ضمٞمالً  ُيٜمِِْمئ هذا ٕن جيقز: ُم٤م هذا اًمديٜمٞم٦م، اعم٤ًمسم٘م٤مت إمم ٟمرضمع ٟمريد

 ُم٤م اح٤مل، ذم ـمٛمٕم٤مً  إٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمئؾ حيٗمظ وٓ اح٤مل، ذم ـمٛمٕم٤مً  إٓ اًم٘مرآن حيٗمظ

 -وهٙمذا ُمٕم٤مش ُم٘م٤مسمؾ إٓ هلل ي١مذن ٓ وفمٞمٗم٦م، ُم٘م٤مسمؾ إٓ إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يّمكم

 ذم وأبداً  دائَّمً  هب٤م يتِمٌثقا  أن اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م ىم٤مقمدة ضمٕمؾ وضمؾ قمز رسمٜم٤م وهٜم٤م 

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل اًمديٜمٞم٦م، طمٞم٤مهتؿ ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ يمؾ  َرسمرفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  [-220:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسمرفِ  سمِِٕم

 -ضمديد ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا :ُمداظمٚم٦م

 -اجلٜم٦م قمًؾ ُمـ اهلل أـمٕمٛمؽ :اًمِمٞمخ

 -ًمؽ فمٝمر

 -ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ
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ي هذا إن ىمٞمؾ ًمق :اًم١ًمال  -اًمٕمٚمؿ وحتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م ُمـ إُم٦م ضم٤مٟم٥م ُيَ٘مقر

 حمض، ديـ هق ُم٤م اخلٞمؾ ريمقب أُم٤م حمض، ديـ هذا ومرق، هٜم٤مك ومٞمف :اًمِمٞمخ

 -هذا اًمًٌؼ اخت٤مذ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م وؾمٞمٚم٦م وم٤ٌمقمت٤ٌمره ًمٚمقؾمٞمٚم٦م، يرضمع ومٝمذا

 ( 00: 21: 22. 181. واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلقؾ شباق دم ادحؾؾ يشسط ٓ

 -صحٞمحش- اًم٤ًمسمؼ وأقمٓمك اخلٞمؾ سملم ؾمٌؼ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 :[وؿمقاهده ـمرىمف ذيمر سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمال صحٞمح اًمِم٤مهد وهذا ـمرىمف سمٛمجٛمقع هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م

 .اعمحٚمؾ يِمؽمط ٓ أنف قمغم يدل احل٤مومظ ىم٤مل يمَّم وهق،  ري٥م

 ([2107) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افسبؼ هؾ( كصؾ أو حاؾر أو خػ دم إٓ شْبؼ ٓ) حديث

 ظؾقفا؟ يؼاس أم افثالثة هذه ظذ مؼترص ادؼوع

ٌْؼ ٓ» : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل :اعمٚم٘مل  هذا ومٝمؾ شؾٟمّم أو طم٤مومر أو ظمػ ذم إٓ ؾم

 قمٚمٞمٝم٤م؟ ي٘م٤مس أم اًمثالصم٦م هذه قمغم ىم٤مس جيقز اًمذي اًمًٌؼ

 ذم اًمت٘مقي وهق احلدي٨م إًمٞمف رُمك اًمذي اهلدف حي٘مؼ ُم٤م يمؾ هب٤م يٚمحؼ :اًمِمٞمخ

ٌَؼ ٓ»: واًمٚمٗمٔم٦م اهلل، ؾمٌٞمؾ ٌَْؼ  ٓ: ُمش شؾَم ٌَؼ ٓ اًم٤ٌمء سمتحريؽ يٕمٜمل- ؾَم  -ٟمٕمؿ- ؾَم

 يمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ,قمٜمف اهلل ريض, قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ :اعمٚم٘مل

 اُمرأتف وُمالقمٌتف ىمقؾمف، يمٌد ورُمٞمف ومرؾمف، شم٠مديٌف: صمالصم٦م إٓ سم٤مـمؾ اعم١مُمـ سمف يٚمٝمق رء

 هذه همػم ُم٤م يمؾ يٕمٜمل شسم٤مـمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف هٜم٤م وىمع اًمذي اإلؿمٙم٤مل شطمؼ وم٢مهنـ

 أضمر ٓ هق اًمذي اًم٤ٌمـمؾ أم احلؼ، ي٘م٤مسمؾ اًمذي سم٤مًم٤ٌمـمؾ ي٘مّمد ومٝمؾ- سم٤مـمؾ ومٝمق اًمثالصم٦م
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: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ُمـ اًمٜم٤ًمئل قمٜمد اًمرواي٦م صح٧م وىمد ظم٤مص٦م اعم٤ٌمح، ُمـ هق وإٟمَّم ًمف

 -ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ اًمخ، ش---إٓ وًمٖمق هلق ومٝمق اهلل ذيمر ُمـ ًمٞمس رء يمؾ»

 وإٟمَّم هق وإٟمَّم حمرم، سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف إظمػم: اعمٕمٜمك ـمٌٕم٤مً  اعم٘مّمقد هق :اًمِمٞمخ

 -اؾمتثٜم٤مه ومٞمَّم إٓ ذقم٤مً  ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ أنف سمٛمٕمٜمك هق

 ( 00:  27:  07. 127.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00 : 27:  12. 127.واًمٜمقر اهلدى)



 اهوظائف
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 كسائقة مالبس خقاضة حمؾ دم افعؿؾ حؽؿ

 ُمالسمس حمؾ] همػم رزق ُمّمدر ًمف ًمٞمس ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمقىمػ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟[ ٟم٤ًمئٞم٦م

 -جيقز ٓ اظمتالط هٜم٤مك يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 خيٞمط ٟم٤ًمئٞم٦م، ُمالسمس خيٞمط ٟم٤ًمئٞم٦م، ُمالسمس ـمٌٕم٤مً  هق اظمتالط، ُمش ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 سمٜمٓمٚمقن،: يٕمٓمقه رء أي ُمّمٜمع، وٛمـ سمٞمِمتٖمؾ يٕمٜمل هق--وُمالي٤م شمٜم٤مٟمػم أو ضمالسمٞم٥م

 -يمٚمف سمت٤مع ضمٚم٤ٌمب، ضم٦ٌم،

 أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز اًمتل إًم٦ًٌم ُمـ اخلَّٞم٤مط، هذا خيٞمٓمف اًمذي يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 -آظمر إمم ًم٤ٌمس ُمـ خيتٚمػ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وذًمؽ ومال، وإٓ ضم٤مز، يٚمًٌٜمٝم٤م

ؾ يم٤من إذا: أي  َتٕمٛمؾ أهن٤م اخلّٞم٤مط فمـ قمغم يٖمٚم٥م اًمتل اًمٗم٤ًمشملم سمٕمض ُيَٗمّمر ًْ  شُم

 قمٚمٞمف وَمَٞمْحُرم اعمٕمّمٞم٦م، قمغم ُي٤ًمقمد هق طمٞمٜمئذٍ  دورهـ، ُمـ ظمرضمـ إذا اًمٜم٤ًمء ُمـ

ة شمًتٕمٛمٚمف مم٤م يم٤من إن أُم٤م ذًمؽ،  -ذًمؽ ومٞمجقز زوضمٝم٤م، وأُم٤مم سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأ

ؾ يم٤من إذا يمذًمؽ  وًمٙمـ اعمرأة، ظمرضم٧م إذا اجلٚم٤ٌمب هذا أن ُمٕمروف ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ُيَٗمّمر

 ومٝمق ُمٕمٞمٜم٦م، مج٤مقم٦م إمم اعمٜمت٤ًٌمت اًمٜم٤ًمء سمٕمض يمَّم وىمّمػم ُُمـَخٍّم، اجلٚم٤ٌمب هذا

 قمٜمدي وُمثٚمف ظمٓمر، قمغم يٕمٜمل أُمره اخلٞم٤مط هذا وم٠مجْم٤مً  اعمٜمٙمر، قمغم أجْم٤مً  ي٤ًمقمد

 حيٚمؼ وُُمَٕمّرض اًمرضم٤مل، رؤوس حيٚمؼ أنف ُمٕمرض احلاَّلق احلاَّلق، يمٛمثؾ طمٞمٜمذاك

 أراد وإذا ُم٤ٌمطم٤ًم، ارشمٙم٥م اًمرأس طمٚمؼ وإذا ُمٕمّمٞم٦م، ارشمٙم٥م اًمٚمحك طمٚمؼ وم٢مذا اًمٚمحك،

 -اًمديم٤من وىمٗمؾ اًمزسم٤مئـ، ىَمٚم٧َّم اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ قمدم ذم يتخّمص أن

 ( 02:  21: 71.   279.  واًمٜمقر اهلدى) 

 افتجارية ادحالت دم افبـات تشغقؾ

 قمٜمده ؿمٖمؾ ًمٙمـ سم٤مًمّمالة، ُمٚمتزم وهق دم٤مري، حمؾ ص٤مطم٥م واطمد :اًم١ًمال

 اًمرضمؾ؟ هذا طمٙمؿ ُم٤م سمٜم٤مت، صمالث
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 -اًمثالصم٦م ُيَٓمٚمرٕمٝمؿ طمٙمٛمف :اًمِمٞمخ

 يٓمٚمٕمٝمؿ؟ مل وإن :ُمداظمٚم٦م

 -قم٤ميص يٙمقن :اًمِمٞمخ

 : -- (  11:  18. 27. واًمٜمقر اهلدى)

 ظـف زمقؾف يبؾِّغ ؾفؾ افعؿؾ مؽان مـ يرسق رجؾ

 ُمتٕمٝمد سمٞمِمتٖمؾ ًمٜم٤م ضم٤مر وومٞمف اخلِم٥م، ذم يمقيس ُمتٕمٝمد قمٜمد سمِمتٖمؾ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 أهمراوف وسمٞمًتٖمؾ ظمِمٌف سمٞمًتٖمؾ اًمٚمرـل اًمزمح٦م ُمـ وسمٞمنق قمٜم٤م، ُمٗمّمقل: يٕمٜمل

 اًمِمٖمؾ؟ عمّمٚمح٦م أطمٙمل أم أؾمٙم٧م َأنّـل هؾ اًمنمقمل، احلٙمؿ ومَّم قمٜمده،

ر :اًمِمٞمخ ره اًم٤ًمرق، طَمذر  -طمذر

ره :ُمداظمٚم٦م  -رء أول ُأطَمذر

ره رء أول :اًمِمٞمخ  -طَمذر

 وم٢مذا؟ :ُمداظمٚم٦م

 -اعمٚمؽ ص٤مطم٥م سمٚمرغ اٟمتٝمك ُم٤م وإذا اٟمتٝمك، اٟمتٝمك وم٢مذا :اًمِمٞمخ

ره، رء أول يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م  -اعمٚمؽ ص٤مطم٥م ُأبَٚمرغ وسمٕمديـ ُأطَمذر

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل اإلصمؿ ُمـ هٞمؽ سمٓمٚمع :ُمداظمٚم٦م

 -اإلصمؿ ُمـ شمٓمٚمع :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ظمػم يمؾ اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 -سمؽ ُمرطم٤ٌمً  وأهالً  :اًمِمٞمخ

 (  00:  17: 17. 721. واًمٜمقر اهلدى)
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 ادحّؾؼ فؾذهب معؿؾ دم افعؿؾ

  اعمحّٚمؼ؟ ًمٚمذه٥م ُمٕمٛمؾ ذم اًمٕمٛمؾ جيقز هؾ: إول اًم١ًمال ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي اعمٕمٛمؾ هذا ذم اًمٕم٤مُمؾ سم٤مظمتالف خيتٚمػ اًم١ًمال: هذا قمغم اجلقاب :اًمِمٞمخ

جٜم٤م رأجف يم٤من وم٢من اعمحّٚمؼ، اًمذه٥م يّمٜمع م أنف يمرأ  قمـ ومْمالً  اًمٜم٤ًمء قمغم ًم٤ٌمؾمف طمرا

 -اعمٜمٙمر قمغم شمٕم٤مون ومٞمف ٕن اعمٕمٛمؾ: ذًمؽ ذم اًمٕمٛمؾ ًمف جيقز ٓ اًمرضم٤مل،

 يم٤من إذا اعمحّٚمؼ اًمذه٥م جيقز أنف اًمٞمقم اًمٜم٤مس يمجٛمٝمقر يرى يم٤من إذا أُم٤م 

 اًمرضم٤مل يِمٛمؾ اعمحّٚمؼ اًمذه٥م يم٤من إن أُم٤م ذًمؽ، ًمف ومٞمجقز وم٘مط ًمٚمٜم٤ًمء ُمّمٜمققم٤مً 

 -جيقز ٓ أي إول، احلٙمؿ هق وم٤محلٙمؿ أجْم٤مً  اًمرضم٤مل ي٘متٜمٞمف مم٤م ؿمٖمٚمف أي أجْم٤ًم،

 ( 00: 01: 12. 717. واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلؾ مصـع دم افعؿؾ

 -اخلؾ ُمّمٜمع ذم أقمٛمؾ يمٜم٧م إذا :ُمداظمٚم٦م

 اخلؾ؟ ُمّمٜمع :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اخلؾ؟ ُمّمٜمع ًمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -إوًمٞم٦م اح٤مدة اًمٙمحقل ومٞمف اخلؾ :ُمداظمٚم٦م

 يمحقًٓ؟ ومٞمف أن ؾمٛمٕم٧م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -واُمشِ  ؾم١ماًمؽ اـمرح أظمل ي٤م ؾمٛمٕمتف، وُم٤م ُم٤مًمؽ هذا؟ ؾمٛمٕم٧م أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ٟمٕمؿ؟ :ُمداظمٚم٦م

 -ؾم١ماًمؽ اـمرح ؾمٛمٕم٧م وُم٤م ُم٤مًمؽ :اًمِمٞمخ
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 ٓ؟ وإٓ اخلؾ ٟمّمٜمع أن جيقز ًمف :ُمداظمٚم٦م

 -جيقز :اًمِمٞمخ

 جيقز؟ :ُمداظمٚم٦م

 -مخراً  ضمٕمٚمف جيقز ٓ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ( 00: 71: 72. 717. واًمٜمقر اهلدى)

 ورثة ُؾتِـ إذا إثؿ ظؾقف ؾفؾ افـساء خمافطة ؾقف يؽثر حمؾ فف تاجر

 بعده؟ مـ ادحؾ

ئف، سمٞمٕمف ذم ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص حمؾ قمٜمدي: ي٘مقل :اًم١ًمال  ىمد اعمحؾ وهذا وذا

ض  أو اًمقرصم٦م ُمـ سمٕمدي ُمـ وُمتـ إذا اعمقت سمٕمد إصمؿ قمكمَّ  ومٝمؾ ًمٚمٗمتٜم٦م، سمف اًمٕم٤مُمؾ ُيَٕمرر

 سمف؟ اعمِمتٖمٚملم

 آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »سمحدي٨م يتٕمٚمؼ ومٞمَّم ذطمٜم٤م يمَّم هذا ٕن ذًمؽ: ذم ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 وإصؾ اعمٜمٙمر، قمغم اًمتٕم٤مون ُمـ ٟم٤مسمع احلدي٨م ٕن :شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م

 شم٤ٌمرك ىمقًمف وهق أٓ اعمٜمٙمر إمم شم١مدي اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه يمؾ قمغم ي٘ميض اًم٘مرآين

[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿وشمٕم٤ممم

ُُمقا  َُم٤م َوَٟمْٙمت٥ُُم : ﴿يس ؾمقرة ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ضم٤مء وًمذًمؽ ﴾ َوآصَم٤مَرُهؿْ  ىَمدَّ

٧ٌَم طمًٜم٦م آصم٤مرهؿ يم٤مٟم٧م وم٢من[ 22:يس]
 -يمت٧ٌم ؾمٞمئ٦م آصم٤مُرهؿ يم٤مٟم٧م وإن يُمتِ

 ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ي١ميمده مم٤م هق وذًمؽ 

 أوزارهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ ووزر ِوْزَره٤م ومٕمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م،

 ش-رء

 ذم يتٍمف ومٙمٞمػ واطمدة، طمّم٦م ًمف ومٞمف ومٞمف، ًمٚمٕم٤مُمؾ وسم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :اًم١ًمال

 ُمثاًل؟ اعمحؾ هذا
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 يتٍمف؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

ؿ واعمحؾ هذا، اعمحؾ ذم طمّم٦م ًمف ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ ًّ  طمّمص؟ ؾم٧م قمغم ُُمَ٘م

 سمٞمٜمف ُيٕم٤مًم٩م هذا سم٤مًمٗم٘مف، قمالىم٦م ًمف ًمٞمس ومٝمذا يتٍمف، يمٞمػ أُم٤م واهلل :اًمِمٞمخ

 -اًمنميم٤مء وسملم

 ؟--حل٤مهلؿ شمريمٝمؿ ًمق: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 -ومْمٚمف ُمـ ُيٖمٜمٞمف اهلل شمريمف ًمق :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمف وٓ يؽميمٝمؿ يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 -سمح٘مف ُيٓم٤مًم٥م إصؾ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ( 00: 27: 78. 181. واًمٜمقر اهلدى)

 بسبب افبـؽ إػ ُيْرَشؾ يزال ٓ مرتبف فؽـ وطقػتف ترك رجؾ

 ادرتب؟ يلخذ ؾفؾ افعؿؾ، دم اإلدارة شقء

 ومٙم٤من قمٜمدٟم٤م، إُم٤مٟم٦م ذم يًٛمقٟمف ومٞمَّم يِمتٖمؾ يم٤من ًمٜم٤م أخ قمـ ؾم١مال قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل وًمٙمـ اًمٕمٛمؾ، قمـ اًمِم٤مب هذا ومتقىمػ اًم٤ٌمـمؾ، قمغم ُم٤ًمقمدة ومٞمٝم٤م إُم٤مٟم٦م هذه

 أو ؿمٝمقر ؾمت٦م طمقازم أن طمتك يزال ومال قم٤مدي، همػم سمِمٙمؾ هٜم٤مك إدارة ؾمقء قمٜمدٟم٤م

 اح٤مل، هبذا يٗمٕمؾ ومَّمذا اعمٍمف، ذم سمِمٝمره ؿمٝمر يمؾ يٜمزل يٕمٜمل ُمرشمٌف يزال ٓ أيمثر،

 صم٤مٟمًٞم٤م؟ ؿمٞمًئ٤م سمف يٗمٕمؾ أم طمٙمقُمتٜم٤م هل ُم٤م شمٕمٚمؿ وأن٧م احلٙمقُم٦م، إمم يرده هؾ

 ح٤مذا؟ اًمٌٜمؽ، إمم يٜمزل ُمرشّمٌف :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل اعمٍمف ُمـ اعمرشم٤ٌمت ٟمت٘م٤مى هٜم٤مك ٕن هق، طم٤ًمسمف قمغم :ُمداظمٚم٦م

 ذم ُمٕمروم٦م يٛمٙمـ قم٤مدًة، اًمٌٜمؽ إمم اعمقفمػ راشم٥م يٜمزل ُمتك شمٕمرومقن أٓ :اًمِمٞمخ

 -ُمثالً  اًمِمٝمر آظمر ذم أول

 -دائَّمً  اًمِمٝمر آظمر :ُمداظمٚم٦م



 12   اًمقفم٤مئػ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٜمؽ، إمم ٟمزل اعمرشم٥م سم٠من اًمٕمٚمؿ ومقر حتّمٞمٚمف يٛمٙمـ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ  -يٛمٙمـ ٓ أو اًم

 -حتّمٞمٚمف يٛمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

ٚمف، اًمٌٜمؽ ذم يؽمك ٓ: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ  -ص٤مطم٦ٌم قمغم رء وٓ وُيـَحّمر

 يٕمٛمؾ ُم٤مذا هق سمس رسم٤م، ومٞمف يزيد ٓ ًمٚمٛمرشم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤مك اًمٌٜمؽ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ اح٤مل هبذا

 اح٤مل، هذا ُمـ يًتٗمٞمد اًمٌٜمؽ جيٕمؾ ٓ ىمْمٞم٦م زي٤مدة، ىمْمٞم٦م ُمش ٓ ٓ :اًمِمٞمخ

 شمرك ومٚمق ،شوُمقيمٚمف اًمرسم٤م أيمؾ اهلل ًمٕمـ» ي٘مقل احلدي٨م ٕن اًمرسم٤م، ومٞمف يتٕم٤مـمك يٕمٜمل

 أن قمغم اًمٌٜمؽ ًمٞم٤ًمقمد ؾم٥ٌم يّمػم ًمٙمٜمف رسًم٤م، ي٠مظمذ ٓ هق اًمٌٜمؽ، ذم اح٤مل اعمقفمػ

 -سم٤مًمرسم٤م اح٤مل هبذا يتٕم٤مُمؾ

 راشمٌف وًمٙمـ اًمقفمٞمٗم٦م شمرك ي٠متٞمف، اًمراشم٥م وسم٘مل إُم٤مٟم٦م ذم اًمٕمٛمؾ شمرك :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل؟ هبذا يٗمٕمؾ ومَّمذا ُمًتٛمر

 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ اح٤مل هذا ٟمًتقوح، ٟمِمقف ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ًمٙمٜمف اًمٕمٛمؾ، هذا ذم يِمتٖمؾ يزال ٓ يِمتٖمؾ، أنف أؾم٤مس قمغم ُم٘م٤مسمؾ :ُمداظمٚم٦م

 -هٜم٤مك ُمـ ضمئٜم٤م أن إمم يٜمزل زال ٓ اعمرشم٥م وًمٙمـ ؿمٝمقر، ؾمت٦م ىمٌؾ شمريمف

 أن هٜم٤مك، إمم اًمٗمقى وصٚم٧م أنف اًمٙمالم هذا ُمـ أومٝمؿ هؾ يٕمٜمل، ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 قمتٞمد؟ وٓ رىمٞم٥م وٓ اًمٕمٛمؾ قمـ اعمداوُم٦م قمـ اًمِمٝمقر هذه يٖمٞم٥م اعمقفمػ

 ومّمؾ أؾم٤مس قمغم رؾم٤مًم٦م ومٞمف وصٚم٧م يٙمقن ىمد يٕمٜمل هق هٜم٤مك يٕمٜمل ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٛمؾ، قمـ ومّمؾ رؾم٤مًم٦م ًمف وصٚم٧م أن أقمٚمؿ، اهلل ـمقيٚم٦م ومؽمة هم٤مب قمٜمدُم٤م يٕمٜمل

 إدارة ؾمقء اعمرشم٥م، ًمف يٍمومقن يزاًمقن ٓ اح٤مزم اًم٘مًؿ ه١مٓء مج٤مقم٦م يٕمٜمل وًمٙمـ

 -رأؾمٝم٤م ُمـ ظم٤مُمرة احلقت: ي٘مقًمقن ُمثؾ قمٜمدٟم٤م إطمٜم٤م ٕن يٕمٜمل،

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 -رأؾمٝم٤م ُمـ ومًداٟم٦م يٕمٜمل رأؾمٝم٤م، ُمـ ظم٤مُمرة يٕمٜمل اًمًٛمٙم٦م :اًم١ًمال
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 هب٤م يًتحؼ هق اًمتل اًمقفمٞمٗم٦م قمغم ُمقافم٥م همػم وهق راشم٥م، ي٠متٞمف هق وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 ُمـ همػمه ي٠مظمذه ٓ أي إومم، ُمًػمشمف قم٤مد شمريمف إذا اح٤مل هذا يم٤من إذا اًمراشم٥م،

 -هق ومٚمٞم٠مظمذه ؾمٞم٠مظمذه همػمه يم٤من وإن اعمقفمٗملم،

 -اعمٍمف ذم حل٤ًمسمف يٌ٘مك اعمرشم٥م، يٌ٘مك هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 أطمد؟ ي٠مظمذه أن يٛمٙمـ ٓ يٕمٜمل اعمٍمف، ذم حل٤ًمسمف يٌ٘مك ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 -سمف يتّمدق يٕمٓمٞمف هؾ ًمٚمدقمقة، يًتخدُمف هؾ أىمّمد أن٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 أن أومٙمر قمؿ أن٤م ًمٙمـ جيقز، ٓ ًمف طم٘م٤مً  ًمٞمس ُم٤م هذا ي٠مظمذ أن جيقز ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 أهٚمف؟ إمم ؾمٞمٜمت٘مؾ أنف هذا، اعمقفمػ اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك هؾ ُمٜمّمٌف، ذم يٌ٘مك

 -أهٚمف إمم ويٜمت٘مؾ سم٤مؾمٛمف، يٌ٘مك ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -يٕمٛمٚمقا  ُم٤م وم٤مىمقا،واٟمتٌٝمقا  هذول اعمقفمٗملم هذول ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اعمحٔمقر ذم وىمٕمقا  ٕهنؿ قمٚمٞمف، سمٞمٖمٓمقا  اًمؼمٟم٤مُم٩م ووم٤مت وم٤مىمقا  ًمق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٜمٝمؿ اًمٖمٚمط ٕن

 وهذا قمٚمٞمف، سمٞمٖمٓمقا  هٜم٤م وُمـ هٜم٤م وُمـ ومٛمٛمٙمـ اًمٖمٚمٓم٤مٟملم، مه٤م يٕمٜمل: طمًـ قمكم

 -اًمنميم٤مت ُمـ يمثػم ذم حيدث

 سمٞمٛمِمقه؟ وإٓ اًمراشم٥م سمٞم٘مٓمٕمقا  يٖمٓمقا  اعم٘مّمقد ؿمق أظمل، ي٤م ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 -ًمٚمح٤ًمسم٤مت إول اًمٜم٘مص ًمٙمـ اًمراشم٥م، سمٞم٘مٓمٕمقا  هؿ ـمٌٕم٤ًم، :ُمداظمٚم٦م

 -واٟمتٌٝمقا  وم٤مىمقا  طمٞمٜمَّم إول، اًمٜم٘مص قمـ أتٙمٚمؿ ُم٤م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمذي اعمرشم٥م ذم يتدظمٚمقا  وٓ أطمًدا يٙمٚمٛمقا  ٓ وًمٙمـ اًمراشم٥م، ي٘مٓمٕمقا  :ُمداظمٚم٦م

 إًمكم يٕمٜمل سمس راشم٥م، ذم قمدش ُم٤م يٕمٜمل ضمديد ُمـ اًمراشم٥م ي٘مٓمٕمقا  اًم٤ًمسمؼ، ذم ٟمزل

 يٕمٜمل ُماليلم قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك ؾمٜمف يمؾ دائًَّم، قمجز اًمٕمجز، ًمف ي٘مقًمقن ُم٤م قمغم سمٞمحٓمقه وم٤مت

 -احل٤مل ر وُم٤م قمجز شمٙمت٥م
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 همػم ٕنف هق: ي٠مظمذه ٓ اح٤مل هذا أن أظمػماً  أرى أن٤م طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 طم٥ًم هلل، شمريمٝم٤م وفمٞمٗمتف شمرك طمٞمٜمَّم أنف ؿمؽ وٓ ًمٚمقفمٞمٗم٦م، شمريمف سم٥ًٌم ًمف ُمًتحؼ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ُمٜمؽ ومٝمٛمتف ُم٤م

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

وف هلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ  -ُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقَّ

 اًمٕم٤مُم٦م؟ اعمراومؼ ذم يٍمومف اًمراشم٥م، هذا ي٠مظمذ أنف ممٙمـ أؾمت٤مذٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 (   00: 11: 11. 177. واًمٜمقر اهلدى)

 ادرور رشضة دم افعؿؾ حؽؿ

 ذـم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م: اإلظمقة أطمد ومٞمف ي٘مقل ُمٕمْمؾ ؾم١مال هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 واًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛم١ًمول اًمتحٞم٦م ُمثؾ ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٤مت خيٗم٤ميمؿ ٓ يمَّم يقضمد أنف قمٚمَّمً  اعمرور،

 احلٙمؿ هق ُم٤م: ي٠ًمل ومٝمق اًمنمقمٞم٦م، اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ذًمؽ همػم إمم اًمدظمقل، قمٜمد ًمف

  اعمرور؟ ذم اًمٕمٛمؾ ذم ذًمؽ ذم اًمنمقمل

 ومٜمحـ اًمنمـم٦م، ذم آظمتٞم٤مري اًمٕمٛمؾ: سمف اعم٘مّمقد يم٤من إن اًم١ًمال ومٝمذا :اًمِمٞمخ

 سمٕمض ومٞمف وذيمر يمثػمة خم٤مًمٗم٤مت ومٞمف مم٤م :اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمَّم اًمقوع دام ُم٤م حٟمٜمّم

 ُمثؾ ذم ٟمٗمًف يقفمػ ٓ أن ويت٘مٞمف، وضمؾ قمز اهلل خيِمك ُمًٚمؿ يمؾ ومٜمٜمّمح إُمثٚم٦م،

: اًمدوائر ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمَّم ُمْمٓمراً، يم٤من ُمـ سمخالف اًمقفمٞمٗم٦م، هذه

 يٙمقن أن أو ضمٜمدي٤مً  يٙمقن أن اعمًٚمؿ خيت٤مر أن أُم٤م آظمر، طمٙمؿ ًمف ومٝمذا ُمثاًل، يم٤مجلٜمدي٦م

 :ومٞمف ٟمٗمًف يقفمػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ مم٤م ومذًمؽ ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٤مت وومٞمف ذـمٞم٤مً 

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿اعمٕمرووم٦م أي٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقل: أوًٓ 

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ 

 اًمزُمـ ذم يٙمقن أن اعمًٚمؿ شمٜمٝمك ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد ٕنف: وصم٤مٟمٞم٤مً 
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ٌرؼ ٓ اًمذي  ٟمحق أو ضم٤مسمٞم٤مً  يٙمقن أن أو ذـمٞم٤مً  يٙمقن أن احلٜمٞمػ، اًمنمع أطمٙم٤مم ومٞمف ُيَٓم

 قمز اهلل أُمر ُم٤م ظمالف يٕمٛمؾ سم٠من حمٙمقُم٤مً  اعمقفمػ ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اًمقفم٤مئػ ُمـ ذًمؽ

 -اًم١ًمال هذا قمـ ضمقايب هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف وضمؾ

 (  00:  11: 19.  171.  واًمٜمقر اهلدى)

 األصع؟ افعؿؾ ظذ يمثر اإلضادم افعؿؾ ـان إذا احلؽؿ ما

 هؾ افدوام وؿت ظؿؾ أي إفقف يقـؾ ٓ افذي ادقطػ وحؽؿ

 افعؿؾ؟ ظـ يغقب أن فف

 سمٕمد ؾم٤مقم٤مت، صمَّمن ًمٞمٕمٛمؾ ُم١مؾم٦ًم ُمع ُمتٕم٤مىمد اعمقفمٗملم ه١مٓء سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 أن ذم شمٙمٛمـ اعمِمٙمٚم٦م وًمٙمـ--وىمتف ُمـ-- اإلو٤مذم وىمتف ذم ويٕمٛمؾ يذه٥م ذًمؽ

 يًتٓمٞمع وٓ ُُمتٕم٥م، وهق ًمٚمدوام ي٠ميت اًمراطم٦م، اًمقىم٧م ذم اؿمتٖمؾ إذا اعم١مؾم٦ًم ُمقفمػ

ي أن يف يمَّم ُي١َمدر  --اًمراطم٦م ذم يم٤من إذا ُي١َمدر

 اعمالطمٔم٦م ُمثؾ هذه سمٞم٤مض، قمغم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٜمقاومؼ اعمالطمٔم٦م هذه! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 أو اًمٕمثرات هذه ُمثؾ ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م شمًٚمؿ ُم٤م-- اًمنميم٦م شمٚمؽ قمغم أوردهت٤م اًمتل

 -ٟمٕمؿ: ٟمحـ ٟم٘مقل هٙمذا اًم٘مْمٞم٦م شمٙمقن ومٕمٜمدُم٤م آقمؽماو٤مت،

ن يٕمٜمل   يٕمٛمؾ يذه٥م قمٜمدُم٤م آظمره، إمم سمتدريس-- سمقفمٞمٗم٦م ُمٙمٚمٗمقن اعم٤ًمضمد أئٛم٦م: ٔا

 -جيقز ٓ أنف واوح هذا ًمٚمتدريس، يتٗمرغ وٓ ًمٚمٕمٚمؿ يتٗمرغ ُم٤م اًمٜمٔم٤مم، ظمالف أجْم٤مً  صم٤مين سمٕمٛمؾ

 إُمر ومقزم ذيمرشمف، اًمذي اعمحذور هذا ُمثؾ هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ

 --آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي سم٤مًمنمط ُيٓم٤مع هٜم٤م

 سمٞمتف ذم ومٞمًٝمر يذه٥م سمٕمٛمؾ يٚمتزم: يٕمٜمل يٕمٛمؾ، ٓ رضمؾ ممٙمـ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 -- اًمٕمٛمؾ قمغم وي٠ميت سمٞمتف ُمـ خيرج وٓ

 اًمًٕمقدي٦م ُمـ قمٜمديمؿ ُمـ ؾُمئٚم٧م أن٤م ظم٤مص٦م، ىمْمٞم٦م هذه إن: هٜم٤م ًمألخ ىمٚم٧م ًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 هؾ ؿمٞمئ٤مً، أقمٛمؾ ٓ ًمٙمـ اًمٙمٛمٌٞمقشمر، قمغم ُمقفمػ أن٤م: ي٘مقل يمالُمف، ذم ضمداً  ًمٓمٞمػ ؿمخص ُمـ
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َّ  زم جيقز  قمٛمؾ ؾم٠مقمٛمؾ وم٠من٤م أومٕمؾ، ُم٤مذا: زم ىم٤مل شَمـْحُي، أّٓ  جيقز ٓ ٓ،: ًمف ىمٚم٧م أطمُي؟ ٓأ

 هذا وم٠من٧م قمٛمالً  ًمؽ ي٘مدُمقن ٓ هؿ دام وُم٤م ُمقفمػ، دام ُم٤م حتي أن ٓزم أن٧م ٓ،-- آظمر

 ًمتذه٥م قمٛمٚمؽ شمدع أن: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم ًمٙمـ ًمؽ، طمالل هق شم٠مظمذه اًمذي اًمراشم٥م

 آظمره: وإمم اعم٤ًمضمد ذم جم٤مًمس حيي-- اًمٕمٚمؿ يدرس-- ؾم١ماًمف يم٤من هٙمذا-- اًمٕمٚمؿ ويدرس

٤ًٌم آظمذ قمٛمؾ، قمٜمدي ًمٞمس أن٤م: ي٘مقل ٕنف  شمٚمتزم أن جي٥م: ًمف ىمٚم٧م قمٛمؾ، قمٜمدي وًمٞمس راشم

 -شمِم٤مء ُم٤م اومٕمؾ ذًمؽ سمٕمد اًمرؾمٛمل، اًمدوام

 هذه ُمثؾ ذم يٕمٛمؾ ٓ ومٚمَّمذا يٕمٛمؾ، ٓ رضمؾ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ذيمرت ُم٤م ُمث٤مل ومٝمذا 

 -آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمَّم يم٤من إذا يٕمٛمؾ ٓ اًمنمط هذا ٓ، ذـًم٤م، قمٚمٞمف ي٠مظمذوا ًمئال اًم٘مْمٞم٦م:

 اًمرؾمٛمل سمٕمٛمٚمف إظمالل اإلو٤مذم اًمِمخيص قمٛمٚمف وراء ُمـ يؽمشم٥م أطمٞم٤مٟم٤مً  ٕنف أُم٤م 

 -جيقز ٓ أنف واوح هذا

 (  00:  02: 22.  179.  واًمٜمقر اهلدى)

مات ؾقفا ُتباع حمالت دم افعؿؾ  حمرَّ

 يمٌػم، ُم٤مريم٧م ؾمقسمر قمـ قم٤ٌمرة يٕمٜمل حمؾ، ذم يٕمٛمؾ سم٠مُمريٙم٤م[ رضمؾ] :ُمداظمٚم٦م

 أن ذًمؽ إمم وإو٤موم٦م-- يمٚمف ُمـ ايمًًقارات ُمـ ُمالسمس ُمـ إؿمٞم٤مء مجٞمع ومٞمف يٕمٜمل

 ذم ُمِم٤مرك همػم وهق ظمٜمزير، وحلؿ مخر سمٞمع ُمـ اعمحرُم٤مت قمغم حيتقي اعمحؾ هذا

 اعمحؾ، هذا ذم سم٤معمِم٤مريم٦م إصمؿ يٚمح٘مف ومٝمؾ إضُمرة، ي٘متٓمع قم٤مُمؾ جمرد هق اح٤مل، رأس

 طمرام؟ همػم أم طمرام هق هؾ اح٤مل وطمٙمؿ

 هذا أصح٤مب ُمع اإلصمؿ قمغم ُمتٕم٤مون أو ُمٕم٤مون ٕنف ُمِم٤مرك: ومٝمق ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

ُم٤مً  يمًٌف ومٞمٙمقن ذًمؽ وقمغم اعمحؾ،  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿ي٘مقل ورسمٜم٤م طمالل، همػم طمرا

 -اجلقاب هق هذا[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ 

م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م  -طمرا

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 اح٤مل؟ هلذا حمت٤مضملم اًمرضمؾ هذا أهؾ ُمثالً  يم٤من إذا سمس :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مل حمت٤مج إٟم٤ًمن يمؾ اح٤مل، هلذا حمت٤مضملم-- هذا اًمٙمالم ي٘م٤مل ٓ هذا :اًمِمٞمخ

م سم٠ميمؾ اعمقت ُمـ يٜمجق أن يريد ومٝمق اعمقت، ظمٓمر ذم ي٘مع أن اعمٝمؿ ًمٙمـ يٕمٞمش،  احلرا

 ُم٤م وضمؾ قمز رسمٜم٤م احلالل اح٤مل ًمٙم٥ًم وم٤مًمُٓمرق ح٤مل حمت٤مج أنف أُم٤م جيقز، اًمذي هذا

ـْ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده قمغم أهمٚم٘مٝم٤م َ  َيتَِّؼ  َوَُم  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ ﴿2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 (  00:  11:  01. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  71:  12. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 بافؼع تؼيض ٓ افتل افدول دم بافؼضاء آصتغال حؽؿ

 دوًم٦م ذم ذًمؽ سم٠من قمٚمًَّم  اعمح٤مُم٤مة، أو اًم٘مْم٤مء سمًٚمؽ آؿمتٖم٤مل طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمقوٕمٞم٦م سم٤مًم٘مقاٟملم وإٟمَّم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اعمٜمٌث٘م٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم شم٠مظمذ ٓ

 -اًمٖمرب ُمـ اعمٜمٌٕمث٦م

 اًمذي ًمٚم٥ًٌم احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اعمح٤مُم٤مة شمٕم٤مـمل ضمقاز أقمت٘مد ٓ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 يٚمتزُمف أن يٛمٙمـ ٓ أنف فمٜمل وذم ضمًدا، قمًنا  أُمًرا  اومؽموٜم٤م إذا إٓ اًم٤ًمئؾ، إخ ذيمره

 :اًمزُم٤من هذا ذم قمزيزشم٤من ظمّمٚمت٤من ومٞمف شمقومرت ُمـ إٓ

 اًمٙمت٤مب ُمـ اعمًت٘مك اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ درس ىمد اعمح٤مُمل يٙمقن أن: إومم اخلّمٚم٦م

 أنٜم٤م يم٤مذم وطمده وهذا أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ إروٞم٦م اًم٘مقاٟملم درس يمَّم ضمٝم٦م، ُمـ واًمًٜم٦م

 اًم٘مقاٟملم يدرؾمقن اًمذيـ اعمح٤مُملم ه١مٓء ٕن ُمًتحٞمؾ: ؿمٌف ٟمجده أن شمّمقرٟم٤مه إذا

 اًمنميٕم٦م يدرس أن ُمثٚمف يتٗمرغ ومٛمتك ـمقيٚم٦م، ؾمٜملم طمٞم٤مهتؿ ُمـ ذًمؽ ي٠مظمذوا إروٞم٦م

 يتٌٜمك أن يريد قم٤ممل يمؾ قمغم اًمقاضم٥م هق يمَّم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء قمغم اإلؾمالُمٞم٦م

 -ذقمًٞم٤م طمٙمًَّم 

 هم٤مي٦م ذم اعمح٤مُمل هذا أن ٟمتّمقر أن: إول ُمثؾ أجًْم٤م قمزيز وهق اًمث٤مين، اًمٌمء

 احلؼ هذا يدرس ومٝمق ًمف، طمؼ قمـ يداومع أن ُمٜمف يٓمٚم٥م ؿمخص ي٠متٞمف ومحٞمٜمَّم اًمٜمزاه٦م،
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 وم٢مذا درؾمف، اًمذي اًم٘م٤مٟمقن وقمٚمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمؿ قمٜمده، اًمذيـ اًمٕمٚمٛملم وقء قمغم

 وٓ ًمف اعمقيمؾ يدقمٞمف اًمذي احلؼ إمم يّمؾ أن اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ممٙمٜم٦م وؾمٞمٚم٦م وضمد

 صم٧ٌم إن أنف أقمت٘مد هذا ًمٙمـ قمٜمف، اًمدوم٤مع يتقمم طمٞمٜمئذ سم٤مًمنميٕم٦م قمٚمٛمف ذًمؽ خي٤مًمػ

 ـمٚم٥م دائرة قمـ وخيرج إهقاء سمف ؾمتٛمٞمؾ ُم٤م ومنقم٤من ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م اعمح٤مُمل قمٚمٞمف

 قمٚمٞمف شمدر اًمتل اح٤مدي٦م اعمّمٚمح٦م طم٥ًم ويٛمٌم قمٚمٞمف أو ًمف ًمٚمٛمقيمؾ يم٤من ؾمقاء احلؼ

 ذم اعمرقمٞم٦م اًم٘مقاٟملم طمدود ذم اعمح٤مُم٤مة جيقز ٓ: ٟم٘مقل ًمذًمؽ ضمًدا صٕم٥م هذا اًمٗم٤مئدة،

 -اًمزُم٤من هذا

 (00:29:07. 2 – ضمدة ومت٤موى)

 ظـاويـ يلخذ أن جيقز ؾفؾ جتارية رشـة دم يشتغؾ صخص

 مستؼبال اشتؼؾ إذا حتك افؼـة هذه مع تتعامؾ افتل افؼـات

 ذفؽ مـ اشتػاد

 ي٠مظمذ أن جيقز ومٝمؾ ُمًتقردة، دم٤مري٦م ذيم٦م ذم يِمتٖمؾ ؿمخص ذم :ُمداظمٚم٦م

 يٗمتح أن يريد اعمًت٘مٌؾ ذم أؾم٤مس قمغم اًمنميم٦م هذه ُمع شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمنميم٤مت قمٜم٤مويـ

  حماًل؟

 أن زم جيقز ٓ ًمٙمـ جيقز،: ٟم٘مقل اًم١ًمال جمرد قمٜمد ٟم٘مػ أن أردٟم٤م إذا :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل ُم٤مذا جيقز، ٓ أو جيقز ٟم٘مقل طمتك ىمٚمٞمالً  ٟمتٕمٛمؼ أن سمد ٓ اًم١ًمال، جمرد قمٜمد أىمػ

 ٓ هق أم اًمنميٕم٦م، طمدود ذم ُمٕمٝمؿ يتٕم٤مُمؾ أن يريد هؾ: اًمٕمٜم٤مويـ هذه أظمذ ُمـ هق

 إُمر يم٤من وإن ٟمٗمًف، اجلقاب ومٝمق إول إُمر يم٤من وم٢من اًمنميٕم٦م؟ خم٤مًمٗم٦م ذم ي٤ٌمزم

 - ٓ جيقز: ىمٌؾ ومٜمْمع أظمر

ئع ذم شمِمٙمٞمؽ ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  - يٕمٜمل اًمنما

 اًمٕمٜم٤مويـ، شمٚمؽ أصح٤مب ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ إًمٞمف يرُمل ُم٤م طم٥ًم قمغم: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 - ومال وإٓ ضم٤مئز، ومٝمق ُمنموع ُمٕمٝمؿ شمٕم٤مُمٚمف يم٤من وم٢من
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 - ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمنموع هق :ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 - ُمنموع :ُمداظمٚم٦م

 ذم شمدظمؾ أن٧م وشمريد أقمت٘مد، ٓ اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم ٟمدظمؾ قمٜمدُم٤م أقمت٘مد، ٓ :اًمِمٞمخ

  اًمتٗم٤مصٞمؾ؟

 - طمٔمؽ ضمّرب :ُمداظمٚم٦م

  اًمتٕم٤مُمؾ؟ ٟمقع هق ُم٤م ٟمرى أقمٓمٞمٜم٤م طمٔمؽ، ضمرب :اًمِمٞمخ

 ىمٓمع شمًتقرد هذه واًمنميم٦م اًمًٞم٤مرات، ىمٓمع حمؾ ذم يِمتٖمؾ اًمِمخص :ُمداظمٚم٦م

 -أخَّمٟمٞم٤م ُمـ

 قمٜمدُم٤م اعمًت٘مٌؾ ذم أؾم٤مس قمغم أخَّمٟمٞم٤م ذم اًمتل اًمنميم٤مت سمٕمٜم٤مويـ ي٠ميت يريد هق 

 - شمًتقرده٤م اًمنميم٦م اًمتل اًمِ٘مَٓمع ٟمٗمس يًتقرد حمؾ يٗمتح

  ُمنموع؟ همػم أو ُمنموع سمٓمريؼ يًتقرده٤م :اًمِمٞمخ

 - سم٤معمراؾمٚم٦م ُمنموع سمٓمريؼ :ُمداظمٚم٦م

  يرؾمٚمف؟ يمٞمػ واح٤مل ذًمؽ؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 - إؾم٤مد ًمٚمٛمّمدر ًمٚمٕمٜمقان يّمؾ أن يريد هق ًمٙمـ ٟمٗمًف، ُمٜمف واح٤مل :ُمداظمٚم٦م

ل أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ  ؾمٞمدومع وإٓ ُمٜمف، ُمٗمروغ هذا ٟمٗمًف اح٤مل: زم ىمٚم٧م سم٤مًمؽ، ـَمقر

  إًمٞمف؟ اح٤مل يرؾمؾ يمٞمػ ًمٙمـ! همػمه ُمـ

 - اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ :ُمداظمٚم٦م

 !شمٗمْمؾ رحيؽ، ـمٚمٕم٧م! يمٞمػ؟ رأج٧م هف، :اًمِمٞمخ

 اًمنميم٦م قمٜمقان ؾمٞم٠مظمذ اًمنميم٦م، سمٜمٗمس يٕمٛمؾ هق ـمٌٕم٤مً : ىمٌٚمف اًمذي اًمِمؼ :ُمداظمٚم٦م

  ؟-- اًمٕمٛمؾ ُمـ ضمزًءا ي٠مظمذ يريد يم٠منف: يٕمٜمل ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ اًمتل اًمنميم٦م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م
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ره٤م؟ :ُمداظمٚم٦م   أها

  ضم٤مئز؟ همػم أم ضم٤مئز هذا ومٝمؾ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 أفمـ ٓ ًمٙمـ جيقز، ٓ: أىمقل وصٗمؽ قمٜمد وىمقوم٤مً  ًمؽ أىمقل أن أريد أجْم٤مً  :اًمِمٞمخ

 - ه أنف أفمـ ٓ هٜم٤مك واًمنميم٦م هٜم٤م، اًمنميم٦م سملم اًمتٕم٤مُمؾ هذا ٕن يمذًمؽ: إُمر أن

ر ذم اًمنميم٤مت سمٕمض ذم :ُمداظمٚم٦م  -قمٜمٝم٤م يتٙمٚمؿ اًمتل اًمِ٘مَٓمع وظم٤مص٦م ومٞمٝم٤م، أها

 -اعمقوقع سمحٍم ُمٜمل سم٢ميَّمن ًمٙمـ طم٤مل، يمؾ قمغم اجلقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 ىمٚمٞماًل؟ أووحٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 - طم٤مضم٦م ذم ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 --- أيمٞمد: يٕمٜمل ًمٚم٘مٓمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ :ُمداظمٚم٦م

 هذه اًمنميم٤مت، سمٕمض ذم: ىمٚم٧م طمٞمٜمَّم سمجقاسملم أضم٧ٌم أن٧م! سم٠مس ٓ :اًمِمٞمخ

 جيقز اجلقاب ي٠ميت وم٢مذاً  فمٜمٜم٧م، أنٜم٤م ُم٤م ُمثؾ أظمرى ذيم٤مت سمٕمض أن ُمٗمٝمقم، هل٤م سمٕمض

  واوح؟ جيقز، وٓ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - ًمٚمنمح طم٤مضم٦م شمقضمد ٓ: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 ومٞمف ي٘م٤مل ي٠مذن، مل أم اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م أذن إذا ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل هٜم٤م هؾ ؿمٞمخٜم٤م، :ُمداظمٚم٦م

  ومٞمف؟ ي٘م٤مل ٓ أم

 - إسمراهٞمؿ أبق: قمٜمف ي٘مقل اًمذي هذا اًمني اًمٜمقع ُمـ يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 ( 00:  71: 71.   127.  واًمٜمقر اهلدى)
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 دم أمقاهلا تشغؾ رشـة دم يعؿؾ افذي ادقطػ يلثؿ هؾ

 ربقية؟ ممشسات

ؾ اًمنميم٤مت سمٕمض: إخ ي٘مقل :ؾم١مال  ومٝمؾ اًمرسمقي٦م، اعم١مؾم٤ًمت ذم أُمقاهل٤م شُمَِمٖمر

 ومٝمؾ سم٤مًمرسم٤م، سمتتٕم٤مُمؾ اًمتل اعم١مؾم٤ًمت هذه ُمـ راشمٌف وأن ظم٤مص٦م هب٤م، يٕمٛمؾ اًمذي ي٠مثؿ

 اعم١مؾم٤ًمت؟ هذه ذم اًمٕم٤مُمؾ ي٠مثؿ

 شمٙمثر، أهن٤م ص٤ٌمطم٤م، َٟمَٔمريمؿ ًَمَٗم٧مُّ  اًمتل إؾمئٚم٦م أُمثٚم٦م ُمـ اًم١ًمال هذا: اجلقاب

 يرشمٙمٌقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمع اًمتٕم٤مُمؾ﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿ي٘مقل ورسمٜم٤م

 أو اعمٕمرووم٦م، وإطم٤مدي٨م أي٦م هبذه إـمالىم٤ًم: ُمٕمٝمؿ اًمتٕم٤مون جيقز ٓ اهلل، خم٤مًمٗم٦م

 اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »أظمر واحلدي٨م وؿم٤مهديف، ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م ومآيمؾ اًمٕمٙمس

 هق ُم٤م قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ قمقٟم٤م يٙمقن ٓ أن جي٥م اعمًٚمؿ أن ي١ميمد وذاك هذا ومٙمؾش نمةقم

 أن وٓ ُمٕمٝم٤م، اًمتٕم٤مُمؾ يٜمٌٖمل ٓ اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ُمع وضمؾ، قمز اهلل طمرم ح٤م ُمقاىمع

ًُم٤م يمٜم٤َّمؾًم٤م يم٤من أنف وًمق وفمٞمٗم٦م، أىمؾ ذم وًمق ًمدهي٤م، ُمقفمٗم٤مً  يٙمقن  إوؾم٤مخ َيُ٘مؿُّ  ىمَّمَّ

 -وجيٛمٕمٝم٤م

 ُم٤مل ُمـ ضمزءاً  واحلٙمقُمٞم٦م اخل٤مص٦م اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض ختّمؿ: ي٘مقل ؾم١مال

 اًمٕمٛمؾ حيرم رسمقي٦م سمٓمري٘م٦م اعمقفمٗملم ادظم٤مر ظم٤مصٞم٦م اعم١مؾم٦ًم يم٤مدظم٤مر،وختزن اعمقفمػ

 اعم١مؾم٦ًم؟ هبذه اًمٕمٛمؾ حيرم يٕمٜمل هؾ

 -هق هق :اجلقاب

 : -- ( 21:  12. 28. واًمٜمقر اهلدى)
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 دم وافعؿؾ افدكققية افعؾقم تعؾؿ دم واجب افـقة اشتحضار هؾ

 ادختؾػة؟ ادفـ

 وفمٞمٗم٦م يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمرء جيقز ٓ إـمالىمٝم٤م، قمغم ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمقم هؾ :اًم٤ًمئؾ

 هذه ذم وقمل وقمغم ُُمٚمًَِّم  يٙمقن أن إًمٞمف يٓمٚم٥م صمؿ طمروم٦م، أو ُمٝمٜم٦م ومٞمٝم٤م يٛمتٝمـ أن أو

 ذًمؽ؟ وهمػم اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ُمٜمف وي٘متيض اعمٝمٜم٦م،

 حمْم٦م، صٜم٤مقمٞم٦م ُمٝمٜمٞم٦م ُم٤مدي٦م قمٚمقم ىمًَّمن، اًمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م، اًمٕمٚمقم ًمٞم٧ًم :اًمِمٞمخ

 -أبداً  ومٞمٝم٤م اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م يرد ٓ ومٝمذا هب٤م، يٕمت٤مش ًمٙمل اًمٓم٤مًم٥م يٓمٚمٌٝم٤م ومٝمذه

 -وم٘مط اًمنمقمل سم٤مًمٕمٚمؿ ُُمَ٘مٞمّد :اًم٤ًمئؾ

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم شَمُّم٥م اًمٕمٚمقم يمؾ أخٞم٧ًم :اًم٤ًمئؾ

 -أظُْمَروي أم دٟمٞمقي قمٚمؿ هق هؾ اًمٌداي٦م، ذم اًم٘مّمد ًمٙمـ اًمٜمٝم٤مي٦م، ذم قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ومٞمٝم٤م ظم٤مص قمٚمؿ ًمٚمدٟمٞم٤م وهؾ :اًم٤ًمئؾ

 -ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

اد أتٕمٚمٛمٝم٤م اًمتل احِلْروَم٦م طمتك :اًم٤ًمئؾ  ومٞمٝم٤م أبتغ مل إذا ؿم٤مسمف، وُم٤م ٟمّج٤مر أو يمحدَّ

 -سم٤مًمقسم٤مل ص٤مطمٌٝم٤م قمغم شمٕمقد ومٝمل اهلل ُمرو٤مة

 -هذا قمـ أضم٧ٌم وأن٤م ؾمقاء، ًمٞمًقا  ٓ، :اًمِمٞمخ

 وقمغم وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل وضمف سمف يٌتٖمل أن ومٞمف ُيِْمؽمط ومال دٟمٞمقي قمٚمؿ أيُّ  

 قمٚمٞمف، رء ومال اًمدٟمٞم٤م ُم٤مل اًمدٟمٞم٤م، طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م وضمف سمف اسمتٖمك إذا ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس

 سمًٕمٞمف ُمثالً  يٌتٖمل أن: يٕمٜمل آظمر، رء هذا أظمرة أُمقر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  هبذا يٕمٜمل أن ًمٙمـ

-- وأوٓده زوضمتف أهٚمف يٕمٞمؾ أن أو اًمٜم٤مس قمـ يده ويٙمػ هب٤م يٕمت٤مش ُمٝمٜم٦م ًمَتَٕمٚمُّٛمف
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 ؾمٌؼ ُم٤م سم٤مًمف ذم خيٓمر ومل اعمٝمٜم٦م، هذه ـمٚم٥م إن وًمٙمٜمف اًمٜمٞم٦م، هذه قمغم يث٤مب ومٝمق إًمخ،

 -اهلل ًمقضمف اإلظمالص قمٚمٞمف اًمت٠ميمٞمد آٟمٗم٤مً 

ٌَْتٖمك أن جي٥م قمٛمؾ يمؾ أومٝمٛمف، قمٛمؾ يمؾ: إذاً  :اًم٤ًمئؾ  ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمرو٤مة سمف ُي

 ُمٜمٝم٤م ًمٌمء أو اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة قمرض سمف يٌتٖمل اًمدٟمٞمقي اًمٕمٛمؾ إٓ قمٛمؾ، يمؾ وشمٕم٤ممم،

 صحٞمح؟ أومٝمٛمف اًمذي هذا هؾ قمٚمٞمف، رء ٓ ومٝمق اًمنمع قمٚمقم همػم ُمـ

 -شمٜم٤مىمض ومٞمف ص٤مر اًمٙمالم أن أرى يم٠مين :اًمِمٞمخ

 -ومٝمٛمل ىمّؾ  أو اًمٗمٝمؿ قمكمَّ  اًمتٌس :اًم٤ًمئؾ

 يتٕمٚمؿ يريد واطمد أن ُمٕمٜم٤م ُمتٗمؼ فمٜمل ذم أن٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ذقمل؟ قمٚمؿ هذا هؾ ُمثاًل، ٟمج٤مرة ُمٝمٜم٦م

 -ٓ :اًم٤ًمئؾ

 اهلل؟ وضمف اًمتٕمٚمُّؿ هبذا يٌتٖمل أن ومٞمف ُيِْمؽَمط هؾ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ ومل :اًم٤ًمئؾ

 يِمؽمط؟ ضم٤موسم٧م، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 يِمؽمط؟ ٓ مل ٓ، ًمِـؿَ  :اًم٤ًمئؾ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ديٜمٞم٤مً  قمٚمَّمً  ًمٞمس ٕنف :اًمِمٞمخ

 -قمٜمٝم٤م هلؿ همٜمك وٓ اعمًٚمٛمقن حيت٤مضمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمقم ُمـ هق :اًم٤ًمئؾ

 -هذا قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ
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 إن ًمٙمٜمف احلًٜم٦م، اًمٜمٞم٦م أضمر ًمف يُمت٧ٌم اعمًٚمٛملم، خيدم أن ٟمقى إن: ًمؽ ىمٚم٧م ح٤م 

 اًمٕمٚمؿ يٓمٚم٥م اًمذي سمخالف وزر، قمٚمٞمف ومٚمٞمس واًمدٟمٞم٤م اح٤مل سمف يٓمٚم٥م أن ٟمقى

 وهمػم إطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م ويمَّم أي٦م ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمَّم وزر، ومٕمٚمٞمف ًمٚمدٟمٞم٤م، إظمروي

 ٟمذه٥م ُم٤م أؾمت٤مذ، ي٤م ومرق هٜم٤م وم٠مخٞمس قمٜمٝم٤م، اًمٙمالم اظمتٍمٟم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ

 -اًمٜم٘مٓم٦م هذه ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م إذا سمٕمٞمداً 

 (  00:  21: 79. 702. واًمٜمقر اهلدى) 

 ظؾؿف شعة بحجة يشغؾفا مما أظذ فقطقػة افشخص تؼدم

 ُم٤م أو وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمرو٤مة سمف يٌتٖمك ُم٤م ومٞمف اعمدارس، ذم اًمتٕمٚمٞمؿ :اًم٤ًمئؾ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس إظمرى، اًمٕمٚمقم ُمـ وومٞمف هلل، ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن أن ومٞمف وُيِمؽمط جي٥م

 -يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

س ىم٤مم إذا هؾ :اًم٤ًمئؾ  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ُمدرس أو اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ُمدرس اعمَُدرر

 اًمقىم٧م هذا ذم يِمٖمٚمٝم٤م اًمتل اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ أقمغم وفمٞمٗم٦م إمم يت٘مدم أن اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم

 وػم؟ ومٞمف هؾ اعمريمز، هذا يتًٜمٛمقن ممـ وأرطم٥م أوؾمع قمٚمؿ قمغم أنف سمُِحج٦م

 أن ذقم٤مً  جيقز ٓ: أوًٓ  آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اعمزاًمؼ ُمـ اعمزًمؼ هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 -ومٞمٝم٤م هق اًمتل ُمـ أقمغم وفمٞمٗم٦م ـمٚم٥م إذا سم٤مًمؽ ومَّم اًمتقفمػ، اعمًٚمؿ يٓمٚم٥م

 ؟--- ذقمٞم٦م وٓي٦م هل هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤مذا؟ أم :اًمِمٞمخ

 يم٤مإلُم٤مرة؟ :اًم٤ًمئؾ

 -وٓي٦م هل اًمدوًم٦م ذم وفمٞمٗم٦م أيُّ  ُم٤مذا، أم :اًمِمٞمخ

 -اًمتجقز قمغم :اًم٤ًمئؾ
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 اخلط قمـ ظمرضم٧م أنؽ أفمـ أن٤م أن ىمٚمٞماًل، اصؼم قمٚمٞمؽ، ُم٤م ىمٚمٞمالً  اصؼم :اًمِمٞمخ

 -يمالُمؽ أول ذم ومٞمف اًمًػم أو اعمٌم اسمتدأت اًمذي

دٟم٤مه آظمر ؾم١مال إمم اٟمت٘مٚمٜم٤م أن اًمٌداي٦م، ُمـ ومرهمٜم٤م :اًم٤ًمئؾ  -اًمتدريس ُمٝمٜم٦م ذم طَمدَّ

 إذا أن اخلط، ذاك متًؽ ٓزم هٜم٤م أن ُأذيمرك أن٤م ًمٙمـ يمذًمؽ، هق :اًمِمٞمخ

 أن٧م ىمٚم٧م يمَّم ىمري٤ًٌم، ذًمؽ يٙمقن أن وقمًك ىم٤مُم٧م، اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م أن شمّمقرٟم٤م

 يمؾ إمم سمح٤مضم٦م اًمدوًم٦م أخٞم٧ًم إول، اخلط إمم ٟمرضمع أىمقل أن٤م ح٤مذا يمالُمؽ، ذم آٟمٗم٤مً 

 إًمخ-- اًمٗم٘مف احلدي٨م شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ حمْم٦م ديٜمٞم٦م وفمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء وفمٞمٗم٦م

 يم٤مًمٗمٞمزي٤مء إظمرى اًمٕمٚمقم إمم سمح٤مضم٦م اًمدوًم٦م أخٞم٧ًم يمذًمؽ يمٚمٝم٤م، اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم

 صح؟ إًمخ،--  واًمٙمٞمٛمٞم٤مء

 -سمغم :اًم٤ًمئؾ

 اًمقفم٤مئػ هذه ُمـ وفمٞمٗم٦م ذم يتقفمٗمقا  أو يتٕمٚمٛمقا  أن٤مؾًم٤م شمريد اًمدوًم٦م وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 ٟمٗمًف يٕمرض وأن: ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ طمٞمٜمئذٍ  اًمدٟمٞمقي٦م، سم٤مًمٕمٚمقم اعمتٕمٚم٘م٦م

 ىم٤مل يمَّم ي٘مقل أن أو هل٤م، أن٤م هل٤م أن٤م: اًم٘م٤مل سمٚم٤ًمن أو احل٤مل سمٚم٤ًمن ي٘مقل وأن ًمٚمدوًم٦م

ـِ  قَمغَم  اضْمَٕمْٚمٜمِل: ﴿اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ ئِ ﴾ قَمٚمِٞمؿٌ  طَمِٗمٞمظٌ  إيِنر  إَْرضِ  ظَمَزا

دٟم٤مه٤م، أن سمٕمد هذه اًمقفمٞمٗم٦م يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ ،[11:يقؾمػ]  إُمر أم طَمدَّ

 ي٠ميت أن ًمف جيقز وٓ يده، حت٧م هق ياًمذ اًمِمقرى وجمٚمس اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ إمم يٕمقد

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اؾمتِم٤مرشمف، سمٕمد إٓ قمٛمالً 

 -سمغم :اًم٤ًمئؾ

 يٓمٚم٥م أن وسم٤مَْٕوًَمـك أص٤مًم٦ًم، اًمتقفمٞمػ يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ُم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 يٚمٝمؿ اًمذي هق وضمؾ قمز اهلل صمؿ قمٛمٚمف، ذم سم٢مظمالص يٕمٛمؾ هق وإٟمَّم اًمؽمومٞمع،

 ذم إُم٦م يٜمٗمٕمقا  وأن يرومٕمقه أن ومٞمف، وإظمالصف قمٛمٚمف قمغم واعمُٓمَّٚمٕملم قمٚمٞمف اعمنموملم

 -اًم٤ًمسم٘م٦م وفمٞمٗمتف ُمـ أقمغم وفمٞمٗم٦م أو ُمريمز ذم قمٚمٛمف
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ق أن جي٥م: اًم٘مقل ظمالص٦م  وم٤مًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقي، واًمٕمٚمؿ اًمديٜمل اًمٕمٚمؿ سملم: أوًٓ  ُٟمَٗمرر

 اًمدٟمٞمقي واًمٕمٚمؿ اهلل، ًمقضمف يمذًمؽ وشمٕمٚمٞمٛمف اهلل، ًمقضمف ـمٚمٌف يٙمقن أن جي٥م اًمديٜمل

 أىمقل، ُيِمؽمط ٓ اهلل، قمٜمد إضمر هق ـمٚمٌف قمغم ًمف اًمداومع يٙمقن أن ومٞمف يِمؽمط ٓ

 -هق هذا أضمر، ومٚمف ٟمقى إن ًمٙمٜمف

 ذم يم٤من، ُمٜمّم٥م أير  ذم اًمتقفمٞمػ يٓمٚم٥م أن ُمًٚمؿ ٕير  جيقز ٓ: وأظمػماً  صم٤مٟمٞم٤مً 

 -اًمقفم٤مئػ هذه سمٙمؾ ُمرشمٌٓم٦م اًمدوًم٦م ٕن حمض: دٟمٞمقي أو حمض ديٜمل ُمٜمّم٥م

 وىمدم، ؾم٤مق قمغم هٜم٤م ىمري٤ٌمً  ىم٤مُم٧م اًمتل آٟمتخ٤مسم٤مت ُمقوقع أن ٟمٗمٝمؿ هٜم٤م وُمـ 

 طمٞمٜمَّم وسمخ٤مص٦م إؾمالُمٞم٤ًم، ًمٞمس يمٚمف هذا إًمخ،-- وو واًمتنمحي٤مت اإلقمالٟم٤مت وفمٝمرت

 هذا؟ ىمرأت- أنٍميمؿ اٟمٍموين: ويمتٌقا  سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمغ

 وشمتٗم٘مد رقم٤مي٤مه٤م ظمدُم٦م قمغم شمٕمٛمؾ إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م فمؾ ذم إُمر هذا أىمقل

 ذم ٟمحـ هذه واحل٤مًم٦م أُم٤م إًمٞمف، يّمٚمحقن وسمَّم سمِم١موهنؿ أدرى سم٤مًمت٤مزم وهل أطمقاهلؿ،

 مل وم٢من أطمد، إمم ٟمتٕمرف ومل أطمد قمٚمٞمٜم٤م يتٕمرف مل سمٖمرسم٤مء وأقمٜمل همرسم٤مء، اًمدٟمٞم٤م هذه

 ٟمٕمٛمؾ ٕن اوٓمررٟم٤م ويمذا، يمذا ـمريؼ قمـ أو اًمقفمٞمٗم٦م ـمريؼ قمـ اًمرزق هذا ٟمٓمٚم٥م

ٟم٤م سم٤مًمت٤مزم ي٠ميت ىمد ُمـ طم٘مؾ ذم  ًمٕمٚمٜم٤م اًمٕمز هذا ٟمٓمٚم٥م ومٝمٜم٤م قم٘م٤ٌمه، ُيـْحَٛمد ٓ ُم٤م إمم َيـُجرُّ

 -وٟمًتٗمٞمد ٟمٗمٞمد ًمٕمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل سم٤مًمٜمٞم٦م ًمٕمٚمٜم٤م سمف، ٟمٜمٗمع

 قمغم واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م ذم ًمقفم٤مئػ أن ُمٜم٤م اًمٙمثػم يت٘مدم: أىمقل اعمٜمٓمٚمؼ هذا ومٛمـ 

 اإلذاف: ذم أقمغم عمرشم٦ٌم أو ًمٚمتقضمٞمف ىمٚمٞمؾ وىم٧م ىمٌؾ ٟمٗمز قمرو٧م اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ

 سمٕمض إىمٜم٤مع قمغم وقمٛمٚم٧م ُمدارؾمٜم٤م، ذم طمؼ ؾمٚمٗمل ُمٜمٝم٩م هٜم٤مك يتح٘مؼ أن سُمٖمٞم٦م

 اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا قمٛمٚمٞم٤مً  ُم٤مرؾمقه٤م وسم٤مًمٗمٕمؾ إومٙم٤مر، هذه شمٌٜمل قمغم ًمديٜم٤م اعمقضمٝملم

 اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مًمٚمٖم٦م ؿم٤مسمف وُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ظم٤مص٦م اعمدارس، ذم قمٜمدٟم٤م

رت أو ـمٛمح٧م أن٤م وم٢مذا وهمػمه٤م،  فمؾ ُمثؾ ذم أيمقن هؾ يمٝمذه، وفمٞمٗم٦م أؿمٖمؾ أن ذم وَمٙمَّ

 آصمًَّم؟ اًمدوًم٦م هذه

 ُم٤مذا؟ أو ومٙمرت أن٧م أجش إذا اخلالص٦م ،قمكمَّ  أقمد :اًمِمٞمخ

٤مئؾ  احلرام؟ ذم أىمع أو آصمَّمً  أيمقن هؾ ومٞمٝم٤م، أن٤م مم٤م أقمغم وفمٞمٗم٦م إلؿمٖم٤مل أت٘مدم أن :اًًم
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رت :اًمِمٞمخ  شَم٘مدُم٧م؟ أم ومٙمَّ

 -- أن أُم٤م ىمٌؾ، شم٘مدُم٧م سمؾ :اًم٤ًمئؾ

 شم٠ًمخٜمل: أن أؾم٠مخؽ وإٟمَّم ومٕمٚم٧م، ُم٤مذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أؾم٠مخؽ ُم٤م أن٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

م، أن ومٙمرت أنؽ م؟ أن شمريد أم شُمَ٘مدر  شَمَتَ٘مدَّ

 -هؿ قمٛمٚمٞم٦م زاًم٧م ُم٤م َهّؿ، هل ُأريد أو ومٙمرت :اًم٤ًمئؾ

 -سمٞمٜمٝمَّم ؿمت٤من :اًمِمٞمخ

 -يٗمٕمٚمف ومل أراده سم٤مًمٌمء هؿ قمٚمٞمؽ، يرى اهلل سم٤مًمٌمء َهؿَّ  :اًم٤ًمئؾ

 ُي١ماظمذ؟ هؾ سم٤معمٕمّمٞم٦م َهؿَّ  إذا :اًمِمٞمخ

 -ي١ماظمذ ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م ومل هؿ إذا :اًم٤ًمئؾ

 --- أم اهلؿ جمرد هق هؾ هٜم٤م أومٝمؿ أن ُأريد وم٠من٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

٤مئؾ  -يٛمٙمـ وًمققم٤مً، ويمٜم٧م هب٤م، مهٛم٧م وم٠من٤م وسمِمٖمػ،: أىمقل صدىم٤مً، وؿمقق سمِمٖمػ :اًًم

 ُم٤مذا؟ اهلَؿّ  سمٕمد :اًمِمٞمخ

 -أىمقل أن :اًم٤ًمئؾ

 -ُمثالً  ًمٙمـ اهلؿ، ذم رء ٓ اهلؿ، ذم رء ٓ أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 -احل٘مٞم٘م٦م إمم ظمرج :اًم٤ًمئؾ

 هق اًمٙمالم ًمٞمس ٕنف وهمػمك: أن٧م ًمٙمـ أردت، أن٤م وًمذًمؽ هق، هذا :اًمِمٞمخ

ُم٧م أتٞم٧م إذا همػمك أو أن٧م يمٛمٌدأ إٟمَّم ُُمَٕملم، ؿمخص سمخّمقص يٕمٜمل ٤ًٌم ىمدَّ  ـمٚم

 اؾمٛمف هذا ُمثاًل، يمذا ٕيمقن أصٚمح أن٤م أنف ُمراشم٥م، أو سمٛمرشم٦ٌم ُمٜمؽ ومقق ًمٚمٛم١ًمول

 ٟمقع يم٤من ُمٝمَّم ذًمؽ، ذم رء ومال ومٕمٚم٧م وُم٤م مهٛم٧م وم٢مذا ومٕمٚم٧م، مهٛم٧م ًمٞمس

 -اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م ومٕمٚم٧م إذا أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م،
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 ُمًٚمؿ اًمٙمالم هذا أنف آٟمٗم٤مً  أن٧م ووٕمتف اًمذي اًم٘مٞمد إمم أقمقد أن ُأريد وم٠من٤م وًمذًمؽ 

 اًمدوًم٦م هؾ مجٞمٕم٤ًم، ومٞمف ُٟمَٗمّٙمر أن أريد اًمذي أن٤م ًمٙمـ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م شم٘مقم طمٞمٜمَّم سمف

 أيمت٤مومٝم٤م قمغم هل اًمذي , إُم٦م هذه أومراد ُمـ ومرد يمؾ شمٕمقد قمغم شم٘مقم اإلؾمالُمٞم٦م

 أن أنف سمدقمقى ذقمل، سمحٙمؿ ومرد يمؾ يتٝم٤مون أن , اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م شم٘مقم اعمٗمروض

 إؾم٤مس هذا قمغم اإلؾمالم ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم هؾ ًمإلؾمالم، احلٙمؿ يٙمقن ح٤م همػم، اًمقوع

 اًمٕمٙمس أم إؾمالُمل طمٙمؿ ومٞمف ُم٤م أنف سمدقمقى اًمنمقمٞم٦م، سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٝم٤مون ُمـ

 سم٤مًمٕمٙمس؟

 -ظمػماً  قمٜم٤م اهلل ضمزاك :اًم٤ًمئؾ

 -يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمقفمٞمٗم٦م ذم أصٌح اًمذي :اًم١ًمال

 أصٌح؟ :اًمِمٞمخ

 -ُمقفمػ يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 وٓ وضمؾ، قمز اهلل إمم يتقب أن ؾمٝمؾ، إُمر ُمقفمػ، أن هق يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

د  -اخلٓم٠م ُيـَجدر

 يٕمٜمل؟ اخلٓم٠م ذم يًتٛمر أٓ اخلٓم٠م، ُيـَجّدد يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ

 -آٟمٗم٤مً  ـمٚمٕم٧م إؾمت٤مذ ُمع طمٙمٞمٜم٤م ُمثٚمَّم اخلٓم٠م جيدد ٓ :اًمِمٞمخ

رين هذا: يٕمٜمل   أهنؿ شمٕمٚمـ ُمثالً  اًمدوًم٦م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت شم٠ميت اًمِم٤مم، ذم قمٜمدٟم٤م أن٤م ُيَذيمر

 إًمخ،--وصمالصم٦م وؿمٝمريـ ؿمٝمر ذًمؽ قمغم ويٛميض اعمقفمٗملم، ُمـ ـم٤مئٗم٦م رواشم٥م رومٕمقا 

 ذم سمتٔم٤مهرة إؾمػ، ُمع اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمَّم اًمديٜمٞم٦م اًمِمٕم٤مئر أرسم٤مب قمٚمٞمٜم٤م يٓمٚمٕمقا 

 وُمٕم٤مؿم٤مشمٜم٤م رواشمٌٜم٤م يرومٕمقا  ٓزم أنف اًمتٔم٤مهرة هبذه اعم٘مّمقد ُم٤م واًمٓمرىم٤مت، اًمِمقارع

 اعمقفمػ أُم٤م هذا، يٗمٕمؾ أن ًمف واًمٙمٞمٛمٞم٤مء سم٤مًمٗمٞمزي٤مء اعمقفمػ اعمقفمٗملم، ُمـ سمٖمػمٟم٤م ُأؾمقة

 أنف أقمٜمل اًمذي ومٝمذا هذا، يٗمٕمؾ أن ًمف ًمٞمس إًمخ،--  واًمت٠مذيـ واخلٓم٤مسم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم

د وُم٤م اهلل، إمم ويتقب ُمٜمف وىمع سمَّم ي٘مٜمع  واوح؟- اخلٓم٠م ُيـَجدر
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ٌَؾ ُمـ دراؾمٞم٦م ُمٜمح٦م قمغم ًمٚمحّمقل ؾمٕمك أو طمّمؾ اًمذي :اًم١ًمال
 احلٙمقُم٦م ىمِ

 اًمقفمٞمٗمل ووٕم٦م حتًلم إمم ؾمٕمك ًمق ومٞمَّم احلٙمؿ ٟمٗمس ي٠مظمذ هؾ ُمٕمٞمٜم٦م، سمقفمٞمٗم٦م وُأخزم

 ُيَقفمَّػ؟ أن سمٕمد

 -قمٙم٤مؿم٦م هب٤م ؾمٌ٘مؽ :اًمِمٞمخ

 -سم٤مًمقفمٞمٗم٦م وُأخزم ُمٜمح٦م إمم ؾمٕمك: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 -اًم٤ٌمب هذا ُمـ هق اعمٜمح٦م إمم اًمًٕمل أؾمت٤مذ، ي٤م :اًمِمٞمخ

 شمقومر قمدم أو اًمدراؾمٞم٦م اًمٗمرص شمقومر قمدم هق اعمٜمح٦م، إمم اًمًٕمل :اًم٤ًمئؾ

ٌَؾ ُمـ دراؾمٞم٦م ُمٜمح٦م قمغم وطمّمؾ اح٤مدي٦م، اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت ٌَؾ ُمـ أو إوىم٤مف وزارة ىِم  ىِم

 ووٕمف ًمتحًلم أجْم٤مً  ؾمٕمك اًمقفمٞمٗم٦م ظمالل ُمـ سمقفمٞمٗم٦م، وُأخزم اًمؽمسمٞم٦م، وزارة

 -اًمقفمٞمٗمل

 -هٜم٤م صم٤مين قمٙم٤مؿم٦م وهذا هق، هق اجلقاب قمٙم٤مؿم٦م هب٤م ؾمٌ٘مؽ :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًم٤ًمئؾ

 -اجلقاب واوح أفمـ :اًمِمٞمخ

 -اخلػم جيزيؽ اهلل :اًم٤ًمئؾ

 -حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 ىمٚمٌف وإصالح ٟمٞمتف ًمتحًلم يًٕمك اإلٟم٤ًمن إن: هذا ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٘م٤مل أٓ :اًم١ًمال

 --هذا ذم

 ُمتك؟ :اًمِمٞمخ

 -ومٞمف هق اًمذي إُمر هبذا ُمتٚم٤ًٌمً  ص٤مر إذا: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 -ُمثٚمٝم٤م إمم يٕمقد ٓ: يمالُمٜم٤م ُمٕمٜمك هذا :اًمِمٞمخ
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 ىمٌؾ ممٙمـ يم٤من إذا ًمٙمـ احلدي٨م، قمـ آظمر ُمٜمحًك  ًمف ؾم١مال قمٜمدي  أن٤م :اًم١ًمال

 -اعمقوقع سمخّمقص أتٙمٚمؿ ذًمؽ

 -أؾمت٤مذ ي٤م شمٗمْمؾ أطمًٜم٧م، :اًمِمٞمخ

 اًمدًمٞمؾ، طمٌذا جيقز، ٓ احلٙمقُم٦م ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م ـمٚم٥م أن ومٝمٛمٜم٤م يمَّم أن :اًم٤ًمئؾ

 أن ٟمًتٓمٞمع اًمٜمص هذا هؾ ش--يمذا أُمرٟم٤م ُٟمَقًّمـل ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمثالً  أدًم٦م حتٛمؾ هؾ

 يٕمٜمل؟ هذا إُمر قمغم ٟمحٛمٚمف

 ُمـ أنقاع شمتٓمٚم٥م اًمدوًم٦م إن آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ٕين ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 -اًمقفم٤مئػ

 ُمـ اـمالع هل٤م ُم٤م هل: يٕمٜمل اًم٘مدرات، هذه دمٝمؾ اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 أن احل٤مًم٦م هذه ذم يٛمٜمع هؾ ُمديٜم٦م، يمؾ وذم طمل يمؾ ذم اعمقضمقدة اًم٘مدرات ه١مٓء

ف أن إُمٙم٤مٟمٞم٦م قمٜمده اًمذي إخ ٤م يم٤من وم٢من اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م، هذا قمٜمدي أن سمٜمٗمًف ُيَٕمرر  أهيُّ

٤م أو احل٤ميمؿ  اًمِمٙمؾ هبذا ومتٕمريٗمف ُمقضمقد، وم٤مُٕمر اًم٘مدرات هذه إمم حتت٤مضمقن إُمػم أهيُّ

 --ال طمٙمؿ ٟمٗمس يِمٛمؾ هؾ

 ؾم٠مضمٞمٌؽ أن ٕين ٟمٔمري٤ًم: شمٙمقن ُم٤م واىمٕمٞم٤مً  ُمٕمٜم٤م شمٙمقن أن أرضمقك سمس :اًمِمٞمخ

 احلد؟ هذا قمٜمد شم٘مػ اًم٘مْمٞم٦م هؾ ًمٙمـ جيقز، سم٠منف اعمحدود ؾم١ماًمؽ طمدود ذم أن

 يقؾمػ؟ ىمّم٦م آظمر، ؾم١مال ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 اجلقاب أقمٓمٞم٧م أين أن اٟمتٝمٞمٜم٤م هؾ ًمٙمـ يقؾمػ، سم٘مّم٦م آٟمٗم٤مً  أتٞم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمقاىمع، شُمَٕم٤مًم٩م أن شمريد أن٧م: يٕمٜمل احلد، هذا قمٜمد إُمر ي٘مػ هؾ ًمٙمـ جيقز، سم٠منف

 وؾم٥ٌم ؾم٥ٌم ُم٤مئ٦م يتٕم٤مـمك أم  سمٞمتف، ويٚمزم اظمتّم٤مصف يٕمرض اإلٟم٤ًمن أن اًمقاىمع ومٝمؾ

 هق ُم٤م ُمٜمف، سمف أطمؼ هق ُمـ هٜم٤مك أن يٕمٚمؿ هق وًمق ـمٚمٌف اًمذي ًمٚمٛمريمز يّمؾ طمتك

 اًمقاىمع؟

 أن٤م اًم١ًمال طمدود ذم اًمقاىمع، ُيٕم٤مًم٩م اًم١ًمال يٙمقن ٓزم: ًمؽ أىمقل وًمذًمؽ 

 -يتٕمداه أنف اًمقاىمع  يتٕمداه؟ أم احلد، هذا إمم إُمر ي٘مػ هؾ ًمٙمـ جيقز، ًمؽ أىمقل
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 آٟمذاك، احل٤ميمؿ قمٜمد اًمقفمٞمٗم٦م ـمٚم٥م يمٞمػ اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٜمل هؾ ذيمرهت٤م، أن ؾمٌؼ اًمتل أي٦م ذم ورد يمَّم يًتٓمٞمع هق أنف قمٚمٞمف قمرض: يٕمٜمل

 ومٝمٛمٜم٤مه؟ أن ٟمحـ اًمذي احلُْٙمؿ وسملم يقؾمػ ـمٚم٥م سملم ُمثالً  شمٕم٤مرض ومٞمف

 -هذا قمـ أضمٞمٌؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 -ذيٕمتٜم٤م قمـ ختتٚمػ يقؾمػ ذيٕم٦م ـمٌٕم٤ًم، :اًم٤ًمئؾ

 -وم٤مًمزم قمروم٧م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 إذا وسمخ٤مص٦م ًمٜم٤م، ذيٕم٦م ًمٞمس ىمٌٚمٜم٤م ُمـ ذيٕم٦م: ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن ُأريد ذًمؽ ُمع 

 اًمرؾمقل قمـ أطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝم٤م، ُيَقًّمـك ٓ اًمقٓي٦م ومٓم٤مًم٥م ًمنميٕمتٜم٤م، ُُمـخ٤مًمٗم٦م يم٤مٟم٧م

 -صحٞمح٦م

 وهق ٟمحـ، ووٕمٜم٤م قمـ آظمتالف يمؾ خيتٚمػ اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ ووع ًمٙمـ 

 قمٌداً  يم٤من أؾمػماً  يم٤من يمٞمػ اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم هق يمَّم: أوًٓ  اًمًالم، قمٚمٞمف يقؾمػ

 قم٘مٞمدة قمـ شمٙمقن ُم٤م أبٕمد دوًم٦م وذم اعمٙم٤من، ذاك إمم أوصٚمف وضمؾ قمز رسمٜم٤م طمتك إًمخ--

 احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ أوًٓ، هذه إؾمالُمٞم٦م، همػم وصمٜمٞم٦م دوًم٦م: يٕمٜمل اًمًالم، قمٚمٞمف يقؾمػ

 ٟمحـ طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمـ إؾمالُمٞم٦م، دوًم٦م طمٙمؿ ذم ًمًٜم٤م ٟمحـ يمٜم٤م وًمق ووٕمٜم٤م

 -إًمخ-- إومراد ُمـ يمثػم ًمدى ُمٕمرووم٦م وذيٕمتٜم٤م ُمًٚمٛمقن،

 اعمٕمّمقم؟ اًمٜمٌل قمغم ٟمٗمًف ي٘مٞمس أن عمًٚمؿ جيقز هؾ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 -جيقز ٓ اجلقاب: ـمٌٕم٤مً 

 -ىمدوة هق اًم٤ًمئؾ:

 ٟمٗمًف ي٘مٞمس أن ًمف جيقز هؾ: اًم١ًمال ًمٙمـ ٓ، أم ًمٜم٤م ىمدوة هق هؾ: اًم١ًمال ًمٞمس اًمِمٞمخ:

رض ظمزائـ قمغم اضمٕمٚمٜمل»: ىم٤مل إذا اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ ٕن اًمًالم: قمٚمٞمف يقؾمػ قمغم  إين ٕا

تٓمٞمع ٓ ٟمحـ شقمٚمٞمؿ طمٗمٞمظ  صح؟ ٟمٗمًف، ُيَزيمرل إٟمف: ٟم٘مقل أن ًٟم

 أن ٟمًتٓمٞمع أٓ ُمٜمٝم٤م، ىمري٥م أو ؿمٌٞمٝم٦م أو اًم٘مقًم٦م هذه ُمثؾ ي٘مقل ُمًٚمؿ أّي  ًمٙمـ

 --وأنف ٟمٗمًف ُيَزيّمل أن ممٙمـ ٟمٕمؿ،: اجلقاب ٟمٗمًف؟ يزيمل إٟمف: ٟم٘مقل
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 اهلل؟ يمٚمٛم٦م إلقمالء ٟمٞمتف يم٤مٟم٧م وإن اًم٤ًمئؾ:

 ُمٜمّم٥م إمم يّمؾ أن ًمٙمل يٛمدطمٝم٤م: يٕمٜمل ٟمٗمًف، يزيمل: أىمقل أن٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 -دٟمٞم٤م ُمٜمف يًتٗمٞمد

 اًمتزيمٞم٦م ٟمٞمتف ًمٞم٧ًم يم٤مٟم٧م إذا اًمٙمريؿ، أؾمت٤مذٟم٤م ًمٜمٗمًف ُمزيمٞم٤مً  ٟمًٛمٞمٝمؿ هؾ اًم٤ًمئؾ:

 اهلل؟ يمٚمٛم٦م إلقمالء ٟمٞمتف إٟمَّم

 اًمٜم٤مطمٞم٦م أضمؾ ُمـ-- قمٚمٞمف ُيـْخِمك هذا: أىمقل أن٤م ًمٙمـ ٟمًٛمٞمف، ُم٤م ٓ، ٓ اًمِمٞمخ:

 :ي٘م٤مل يمَّم واطمد سمحجر قمّمٗمقريـ سمف أرُمل طمديًث٤م ًمؽ أروي قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل أن٧م اًمتل

 -سمف حيت٩م ٓ وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده أن: صم٤مٟمٞم٤مً  إـمالىمف،  قمغم ًمٞمس ًمٙمـ صحٞمًح٤م، ُمٕمٜم٤مه أن: أوًٓ 

 ضم٤مء اًمذي هق احلدي٨م احلدي٨م، ؾمٞم٠ميت طمديث٤ًم، ًمؽ أروي: يمالُمل أول ىمٚم٧م أن٤م 

 احلدي٨م هذا أن٤م أقمجٌٜمل ُمثٚمَّم ؿمؽ ٓ شىمٚمٌف ذم اإليَّمن رسم٤م اعم١مُمـ ُُمدح إذا»: سمٚمٗمظ

 -شىمٚمٌف ذم اإليَّمن رسم٤م اعم١مُمـ ذم اإليَّمن ُُمدح إذا» ٓ؟ أم صح أن٧م، يٕمجٌؽ

 ؟شاًمذسمح وم٢مٟمف واًمتَّمدح إي٤ميمؿ»: احلدي٨م ُمع يتٕم٤مرض ُم٤م هذا اًم٤ًمئؾ:

 سمؽ أت٘مقى طمتك اعمقوقع، هلذا ومٝمٛمؽ يمٞمػ أرى أريد أن٤م ضم٤موسمتٜمل، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 -اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ُمع يٙمقٟمقا  اعمًٚمٛملم ٓزم هٙمذا ٕنف يب، شمت٘مقى اًمٕمٙمس أو

 -سمؽ أت٘مقى اًم٤ًمئؾ:

 ـمٌ٘م٦م ؿمـ واومؼ إذا: يٕمٜمل سمؽ، أت٘مقى أن٤م ىمد يٕمٜمل، ذـًم٤م ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 ذم اإليَّمن رسم٤م اعم١مُمـ ُمدح إذا»: ي٘مقل ح٤م: أوًٓ  يمقيس، سمٞمٙمقن ُم٤م ومٕم٤مٟم٘مف وواوم٘مف

 اإليَّمن أم اإليَّمن ُمـ ضمزء قمٜمده اًمذي سمف، اعم٘مّمقد هق ُم٤م ُأـمٚمؼ إذا اعم١مُمـ- شىمٚمٌف

 اًمٙم٤مُمؾ؟

 -اًمٙم٤مُمؾ اإليَّمن اًم٤ًمئؾ:

 سمف؟ ُئَمـ اًمذي ُم٤م وضمٝمف، ذم وُُمدح يم٤مُمالً  إيَّمٟم٤مً  إيَّمٟمف يم٤من ومٛمـ ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 هق وهذا وٕمػ، إيَّمٟمف ذم يم٤من ُمـ هق يْمٕمػ اًمذي يْمٕمػ، وإٓ إيَّمٟمف يزيد أنف
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 سمٕمض ُمدح ذم ضم٤مءت اًمتل ضمدًا، واًمٙمثػمة اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م شمٕمٚمٞمؾ ذم اًمقضمف

 ؾمٚمٙم٧م ُم٤م! اخلٓم٤مب اسمـ ي٤م»: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر طمدي٨م ذم رأجؽ ُم٤م اًمٙم٤ٌمر، اًمّمح٤مسم٦م

ؽ همػم ومج٤مً  اًمِمٞمٓم٤من ؾمٚمؽ إٓ ومج٤مً   اًمذي ُم٤م اًمٙمالم، هذا ًمف ىمٞمؾ أطمدٟم٤م  ًمق شُمرى شوَمجر

 ذم اًمٜمٌل ًمذًمؽ شمرٟمزي٧م، شُمًقيم٦م ضمٜم٦م إمم» وظمالص سم٤مردة سمَّمء رضمٚمٞمف حيط يّمػم؟

 هذا سم٤مجلٜم٦م، اعمٌنميـ اًمٕمنمة سم٘مٞم٦م أتؿ طمتك اجلٜم٦م ذم وقمٛمر اجلٜم٦م ذم سمٙمر وأبق اجلٜم٦م

 -ُمدح سمٕمده ُم٤م ُمدح

 يمَّم ًمؽ ؾم٠مىمقل ىمٚم٧م، يمَّم زم شم٘مؾ وٓ ًمؽ ؾم٠مىمقل هٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ 

 ٟمحـ: ىمٚم٧م أن٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ًمٞمقؾمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمَّم زم شم٘مقل ٓ وؾمقف ىمٚم٧م

 رء، ًمٜم٤م ىمدوةٌ  أنف: ضمقاسمؽ يم٤من ٕنٗمًٜم٤م؟ اًمتزيمٞم٦م هذه سمٛمثؾ ٟمت٠مثر ُم٤م أنف ٟمًتٓمٞمع

 َُمَدح ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل: أىمقل هٜم٤م يمذًمؽ يت٠مثر، ٓ هق سمٞمٜمَّم ٟمت٠مثر أن ممٙمـ ٟمحـ أن٤َّم ويمقن

 اًمّمح٤مسم٦م أطمد قمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وهمػمهؿ، اًمٕمنمة اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ُم٤م»: ىم٤مل اًمٕمٚمؿ، ُمـ ُمٌٚمٖمف طم٥ًم ىم٤مل هق أن، اؾمٛمف ٟمًٞم٧م

 سمـ اهلل قمٌد أن أدري ُم٤م إٓ سم٤مجلٜم٦م إرض وضمف قمغم يٛمٌم ممـ ٕطمد يِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص

 إرض وضمف قمغم يٛمٌم اًمرضمٚملم أطمد يذيمر، ُمـ ُمٜمٙمؿ ومٞمف شاًمٗم٤مرد ؾمٚمَّمن أو ؾمالم

 -قمٜمدي ُمـ اًمِمؽ ؾمالم، سمـ اهلل قمٌد أو ؾمٚمَّمن ىم٤مل إُم٤م سم٤مجلٜم٦م، ًمف ؿَمِٝمد

 اخلٛمس اًمّمٚمقات صٚمٞم٧م إذا قمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٠مل اًمذي رضمؾ ومٞمف اًم٤ًمئؾ:

 -اجلٜم٦م أهؾ ُمـ رضمؾ إمم اٟمٔمروا أو صدق إن هذا: ىم٤مل ؾم٤مر قمٜمدُم٤م ويمذا

 سمنمط، ُمنموط هذا ُُمَٕمٚمَّؼ، هذا ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك يمذاك ًمٞمس هذا ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 -صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح اجلٜم٦م، دظمؾ إن صدق إن

 -اجلٜم٦م دظمؾ صدق إن ُمداظمٚم٦م:

 -روايتلم ومٞمف اًمِمٞمخ:

 قمٛمر، اسمـ قمـ- اجلٜم٦م أهؾ ُمـ رضمؾ أن قمٚمٞمٙمؿ يدظمؾ: ىم٤مل رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 -ُم٤مء شم٘مٓمر وحلٞمتف
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 قمغم يٙمقن ٓسمد اعمًٚمؿ أن اعمٝمؿ: يٕمٜمل اًمّمدد، هذا ذم يمثػمة إطم٤مدي٨م اًمِمٞمخ:

٤مرة اًمٜمٗمس ُمـ طمذر  -وسمس سم٤مًمًقء إَُمَّ

 هؿ اًمديقان، هذا ذم ي٘مدم اًمقفمٞمٗم٦م يريد اًمذي شمٓمٚم٥م اًمدوًم٦م هل ُمداظمٚم٦م:

 -- اطمتجٜم٤مك إن ـمٚمٌف ُي٘مدم هؿ يٓمٚمٌقن،

 -هٙمذا دائَّمً  هؿ اًمِمٞمخ:

 يريد اًمذي أنف واىمٕمل، هق أن يٕمٜمل اعمقفمٗملم، ديقان اعمقضمقد هذا ُمداظمٚم٦م:

م وفمٞمٗم٦م  -ُيَ٘مدر

 ىمٞمد؟ سمدون أم اًم٘مٞمد هبذا ضم٤مء آٟمٗم٤مً، سمحثتف أن٧م اًمذي اًمٌح٨م ـمٚمٕم٧م يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 رء ٓ-----  إؾمت٤مذ ؾم١مال قمـ هب٤م أضم٧ٌم اًمتل يم٤مإلضم٤مسم٦م أقمٚمؿ، اهلل ُمداظمٚم٦م:

 -أقمٚمؿ واهلل ومٞمٝم٤م

 قمٛمؾ ُم٤م اعمقفمٗملم، ديقان هق اًمذي جم٤مل قمٛمؾ، وفمٞمٗم٦م شمٕمريػ ؿمٞمخل ُمداظمٚم٦م:

 وفمٞمٗم٦م إمم سمح٤مضم٦م إٟم٤ًمن أّي  ىمًٛمٝم٤م، ُمٗمتقطم٦م دائرة هذه اًمّمقرة؟ شمقوح طمتك هذا،

: يٕمٜمل هذه، أؾمقأ : يٕمٜمل هذه، اًمقفمٞمٗم٦م شمٕمٓمٞمف شمرهم٥م طمٞمٜمَّم وم٤مًمدوًم٦م ومٞمٝم٤م، ـمٚمٌف يْمع

 وُم٤م وفمٞمٗم٦م شمٓمٚم٥م شم٠مظمذه٤م، وُم٤م وفمٞمٗم٦م شمٓمٚم٥م هذا ًمٙمـ شم٠مظمذه٤م، وفمٞمٗم٦م هٜم٤مك يٛمٙمـ

 طم٥ًم ومٞمٕمٓمقا  ًمٚمٓمٚم٥م، ُمٜم٤مؾم٦ٌم حيّمؾ يمٞمٗمٝمؿ قمغم هؿ ح٤م شم٠مظمذه٤م؟ ُمتك شم٠مظمذه٤م،

 واطمد ُمدرس، ظمٚمّم٧م أن٤م أين ي٘مدم ُمدرس ظمٚمص ومقاطمد قمٜمدهؿ، اًمتل إرىم٤مم

 أن٤م: ي٘مقل آظمر قمٛمؾ جم٤مل ظمٚمص واطمد حم٤مؾم٦ٌم، ظمٚمّم٧م أن٤م ي٘مدم حم٤مؾم٦ٌم ظمٚمص

 يٙمقن أن إصؾ ًمٙمـ ،[يٓمٚمٌقه] يريدون ح٤م هؿ ؿمٝم٤مدشمف، سمٞم٘مدم قمٛمؾ، جم٤مل ظمٚمّم٧م

م هق  -اًمدرضم٦م هلذه ًمٜمٗمًف قمرًو٤م ىَمدَّ

 يمؾ إمم شمٓمٚم٥م أهن٤م قمٛمٚمٝم٤م، ًمقازم ُمـ أو اًمدائرة هذه ُمًتٚمزُم٤مت وُمـ ُمداظمٚم٦م:

م وسمتٕمريػ قمٛمؾ سمٌٓم٤مىم٦م يت٘مدم أن اًمٕمٛمؾ ذم يرهم٥م ُمـ  --ؿمٝم٤مدات ُيَ٘مدر

 ًمٚمدوًم٦م، ًمٞم٧ًم اخل٤مص٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمـ ؿمٞمخ اًمقفمٞمٗم٦م ـمٚم٥م ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 --ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م يٓمٚم٥م ُمٕمٚمؿ
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 سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح يٕمٜمل واطمدة، ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م هم٤مزي، ي٤م ومرق يقضمد ٓ :اًمِمٞمخ

 -وأيمثر أهؿ سم٤مًمدوًم٦م ُمتٕمٚمؼ

 يمَّم يٓمٚم٥م، وٓ يٕمرض ٓ أنف ًمٜمٗمًف اعمًٚمؿ صٞم٤مٟم٦م ؿم٠من ُمـ يُمٚمُّٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م ًمٙمـ 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م وذم اًمٓمريؼ، أجـ وًمق ذل اًم١ًمال: ىمٞمؾ

 ي٠ًمخقا  ٓ أن قمغم سم٤ميٕمٝمؿ اًمٜم٤مس، ُمـ ـم٤مئٗم٦م إىمؾ قمغم أو اًمٜم٤مس سم٤ميع ح٤م اًمًالم

 قمغم رايم٤ٌمً  يم٤من إذا أطمدهؿ ومٙم٤من اًم٤ًمسمؼ، اًمٌح٨م ذم احلٙمٛم٦م ُمـ ومٝمذا ؿمٞمئ٤ًم، اًمٜم٤مس

 ُمـ اًمًقط ٟم٤موًمٜمل ي٘مقًمقا  ٓ يديف، سملم ُمـ متر واًمٜم٤مر يده ُمـ اًمًقط ووىمع ٟم٤مىمتف

 ٓ قمزيزاً  ٟمٗمًف ىمرارة ذم اعمًٚمؿ ًمٞمٙمقن ذًمؽ سمٞمده، ويًتٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مىم٦م ُيٜمِٞمخ وإٟمَّم ومْمٚمؽ،

 -اًمٜم٤مس سملم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕم٤مون جيقز مم٤م هل ىمْم٤مي٤م ذم طمتك اهلل، إٓ ي٠ًمل

ٟم٤م وهذا   ذًمؽ ذم يٜم٤مىمِمقا  اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػم يزال وٓ ضمدًا، ُمٝمؿ ُمقوقع إمم َيـُجرُّ

 سمٖمػم يًتٖمٞم٨م أن ًمٚمٛمًٚمؿ ُيـجٞمزوا أهنؿ وهل ضمدًا، وظمٓمػمة سم٤مـمٚم٦م جم٤مدًم٦م وجي٤مدًمقا 

 وم٤مإلؾمالم ٟمٗمٕم٤ًم، وٓ رضاً  ٕنٗمًٝمؿ يٛمٚمٙمقن ٓ اًمذيـ اعمقشمك ُمـ-- إُمقات ُمـ اهلل

ف  واعمث٤مل ي٠ًمل، أَّٓ  واىمٕمف يًٕمف دام ُم٤م احلل ُمـ يٓمٚم٥م ُم٤م احلل، أن اعمًٚمؿ َوضمَّ

ّدة ؾم٤مقم٦م ذم اهلل يٜمًك سم٤معمًٚمؿ سم٤مًمؽ ومَّم سمٞمدي، ؾم٠متٜم٤موًمف أن٤م ٓ اًمًقط، ٟم٤موًمٜمل  اًمِمر

 يم٤مٟم٧م وم٢مذا طمٞم٤ًم، يم٤من ًمق طمتك جيٞمٌف أن يًتٓمٞمع ٓ اعمٜم٤مدي وهذا اهلل، همػم ويٜم٤مضمل

 اعمًجقن يم٤مؾمتٖم٤مصم٦م سم٤معمٞم٧م احلل اؾمتٖم٤مصم٦م-- اًمًٚمػ سمٕمض ىم٤مل يمَّم اؾمتٖم٤مصم٦م آؾمتٖم٤مصم٦م

 ُُمَٕمّٞمٜم٦م، طمدود ذم اجل٤مئزة سم٤محلل احلل اؾمتٖم٤مصم٦م ًمٙمـ سمٞمده؟ يٓمٚمع اًمذي ُم٤م سم٤معمًجقن،

 واطمد يم٤من إذا ًمٙمـ أهمثٜمل، ومالن ي٤م قمٜمف سمٕمٞمداً  يم٤من ُمـ ُيٜم٤مضمل أن ًمف جيقز ٓ ُمثالً  ومٝمق

 هذا ُمـ أهمثٜمل ومالن ي٤م: ًمف ي٘مقل ؿمقي سمٕمد ُمًٚمؿ رضمؾ وُمر سميسمف َهؿَّ  ُمثالً  يم٤مومًرا 

 ي٤م ٟم٤موًمٜمل: ًمف شم٘مقل ُم٤م أنؽ ُمٜمؽ اًمًقط ي٘مع ح٤م سم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ ًمٙمـ جيقز، هذا اًمٙم٤مومر،

 -شم٠ًمل ٓ أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ ٕنف اًمًقط: أظمل
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 إٟم٤ًمن سم٠مي سم٤مًمدوًم٦م اًم١ًمال شَمَٕمّٚمؼ سمدائرة إًمٞمٝم٤م ُيٜمْٔمر أن يٜمٌٖمل هٜم٤م اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً  

ُم٤ًم، ارشمٙم٥م ؾم٠مل ًمق ًمف ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ اًم١ًمال، هذا ُمثؾ أن ؿمؽ وسمال آظمر،  ًمٙمـ ُُمـَحرَّ

ي أن إمم حيت٤مج هذا  -وضمؾ قمز اهلل قمغم سم٤مٓقمتَّمد إيَّمٟمف ُيَ٘مقر

 (  00:  72: 01. 702. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  71: 18. 702. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  12: 09. 702. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  11: 18. 702. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  00: 71. 707. واًمٜمقر اهلدى) 

 افشخصقة فألؽراض افعؿؾ تؾػقن اشتعامل حؽؿ

 اؾمتٕمَّمل طمٙمؿ ُم٤م يمذًمؽ شمٌٕمف، اعمٙمت٥م ذم اًمتٚمٗمقن اؾمتٕمَّمل: ٟم٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُمٙمتٌف؟ ذم ُمقضمقد اًمتٚمٗمقن أن قمٚمَّمً َ: يٕمٜمل اًمِمخّمٞم٦م، ًمألهمراض اًمتٚمٗمقن

 اًمدوًمف؟ شمٌع :اًمِمٞمخ

 -اًمدوًم٦م شمٌع آه، :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م اًم١ًمال، هذا ٟمٗمز ذم سمت٤ًمءل أن٤م :اًمِمٞمخ  سمٕمْمٝمؿ سم٤مهل٤مشمػ سمٞم٠ًمخقٟم٤م اًمّٚمـل إظمقا

 ذم شمٚمٗمقن قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م ٟمحـ أظمل ي٤م: سمٞم٘مقل اًمٕمِم٤مء، سمٕمد إؾمئٚم٦م: سم٘مٚمٝمؿ أن٤م سمٞم٘مكم، ؿمق

 -اًمدائرة ذم أن٤م وأن اًمٌٞم٧م،

 أنف ٟمٗمز ذم ؿم٤مقمر يمٜم٧م اجلقاب، هٞمؽ أؾمٛمع ح٤م أت٤ًمءل يمٜم٧م احل٘مٞم٘م٦م وم٠من٤م

 اًمِمخّمٞم٦م، أُمقرهؿ ذم طمتك اهل٤مشمػ يًتٕمٛمٚمقا  أهنؿ ًمٚمٛمقفمٗملم، شمًٛمح هٜم٤م اًمدوًم٦م

 ٓ؟ أم ًمٚمقاىمع ُُمٓم٤مسمؼ اًمِمٕمقر هذا أدري ُم٤م أؿمٕمر، يمٜم٧م

 هبذا سمٞمٕمتذر اًمّٚمـل هذا: هقن سم٘مقل وم٠من٤م ًمٚمقاىمع، ُمٓم٤مسمؼ اًمِمٕمقر هذا يم٤من وم٢مذا 

 ذم أن٤م َهاّل  ًمٙمـ ه٤مشمػ، قمٜمدي ُم٤م ٕنف أتّمؾ سم٘مدر ُم٤م اًمٕمِم٤مء سمٕمد أن٤م: سمٞم٘مقل اًمٕمذر،

 اؾم٠مل، اشمٗمْمؾ: ًمف سم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  اًم١ًمال، هذا زم شمًٛمح أنؽ وم٠مرضمقا  وم٠مؾمتٓمٞمع، اًمدائرة



 87 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمقفم٤مئػ 

 ىمد ٓ، وإٓ إؿمٞم٤مء هذه ُمثؾ ذم هلؿ ُمًٛمقح شُمرى ي٤م: ذهٜمل ذم سمٞمدور دائَّمً  ًمٙمـ

 -يٕمٜمل سمٞمتٞم٦م أؿمٞم٤مء سمزوضمتف، يتّمؾ

 -جيقز ومال ُمقضمقد ُمش يم٤من وم٢من هٜم٤م، اعمقضمقد اًمًَّمح شُمرى ي٤م وم٤معمٝمؿ 

 (  00:  71: 12. 272.  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلؿر يؼب مدير ظـد ادقطػ ظؿؾ حؽؿ

 هذا مخر، ينمب اًمنميم٦م ُمدير ؾمٙمرشمػم، قمٜمده وذم ذيم٦م قمٜمده رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٛمؾ؟ ُم٤م وإٓ قمٜمده يٕمٛمؾ اًمًٙمرشمػم

 ينمب هؾ اخلٛمر، ينمب اًمنميم٦م ُمدير قمٜمده؟ يٕمٛمؾ هؾ: يٕمٜمل ؾم١ماًمؽ :اًمِمٞمخ

 اًمًٙمرشمػم؟ سمحْمقر

 سمحْمقره؟ مخر ينمب ُم٤م هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

ومف ؿمق ًمٙم٤من :اًمِمٞمخ  مخًرا؟ ينمب أنف قَمرَّ

 -مخر اعمٙمت٥م ذم قمٜمده ُمقضمقد :ُمداظمٚم٦م

 أتّمقر أن٤م ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، هٙمذا إٓ اعمِمٙمٚم٦م شمٙمـ مل إذا قمٚمٜم٤ًم؟ ينمب وٓ :اًمِمٞمخ

 -ُمِم٤ميمؾ ذم

 -ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -ذيم٦م سمت٘مقل ُمش أن٧م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٌٜمقك ُمع شمتٕم٤مُمؾ ٓ اًمنميم٦م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 -اًمٌٜمقك ُمع شمتٕم٤مُمؾ سمِّده٤م أيمٞمد :ُمداظمٚم٦م

 سمغم؟ ىمؾ ؾمٙمؽمشمف، سمحٙمؿ اًمٌٜمقك ُمع يتٕم٤مُمؾ أٓ اًمًٙمرشمػم، وهذا :اًمِمٞمخ



 88   اًمقفم٤مئػ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -سمغم :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذًا؟ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  22: 17. 210. واًمٜمقر اهلدى)



 حتويى شركات

 األًواي





 92 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ذيم٤مت حتقيؾ إُمقال 

 افتحقيؾ؟ مؼابؾ افتحقيؾ رشـة ؿَِبؾ مـ مال أخذ حؽؿ

 ُيرؾمؾ إٟم٤ًمًٟم٤م أن طمقل ذيمرهت٤م اًمتل ًمٚمّمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم حيٗمٔمؽ، اهلل ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم ُمقضمقدة وًمٙمٜمٝم٤م ؿمٝمر، ومؽمة ُمـ اًمّمقرة ؿمٞمخ ي٤م هذه قمٛمٞمؾ، زم وي٘مقل اعمٌٚمغ

 ي٘متٓمع أن ًمف جيقز ومٝمؾ ؿمٞمًئ٤م، اح٤مل ُمـ ي٘متٓمع ي٠مظمذ وًمٙمـ ذيمرت، يمَّم َوٞمرؼ ٟمٓم٤مق

 اجلزء؟ هذا

 -ُم٤مٟمع ذم ُم٤م ُأضمرة :اًمِمٞمخ

 -يم٠ُمضمرة :ُمداظمٚم٦م

 -حتقيؾ أضمرة :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ُم٤مٟمع هٜم٤مك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ





 االحتلار





 91 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   آطمتٙم٤مر 

 افسؾعة احتؽار

 زي احلٌقب ُمقؾمؿ سمٞمٓمٚمع ح٤م ُمثالً --اًمًٚمٕم٦م اطمتٙم٤مر ُمقوقع :اًم٤ًمئؾ

 ضم٤مُمدة يمٛمٞم٦م ٟم٠مظمذ يٛمٙمـ إرض، زراقم٦م سمداي٦م ذم هذه واحل٤مضم٤مت واًمٗم٤مصقًمٞم٤م

 اطمتٙم٤مر؟ هذا هؾ سمت٤ٌمع، يمذا وسمٕمد وٟمٜمجحٝم٤م يٕمٜمل، اؾمتقت ُم٤م ىمٌؾ وَٟمّدظمره٤م،

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 -اطمتٙم٤مر ومٞمٝم٤م ومٞمش ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 -اطمتٙم٤مر ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 آطمتٙم٤مر؟ ُمٕمٜمك ُم٤م ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 سم٠مّي  اًمًقق ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م ودمٛمع اًمًقق، إمم شمٜمزل أن آطمتٙم٤مر ُمٕمٜمك :اًمِمٞمخ

 هق هذا مجٞمٕم٤ًم، اًمٜم٤مس دون قمٜمدك اًمٌْم٤مقم٦م وحتٍم اًمًقق شُمْٗمِرغ طمتك صمٛمـ،

 -آّدظم٤مر هق آطمتٙم٤مر وًمٞمس آطمتٙم٤مر،

 -سمرُوف ادظم٤مر ومٞمٝم٤م دي هل :اًم٤ًمئؾ

 اطمتٙم٤مر يمؾ وإٟمَّم اطمتٙم٤مر، اّدظم٤مر يمؾ ًمٞمس سمس، اومٝمؿ أن٧م هيديؽ، اهلل :اًمِمٞمخ

 -اّدظم٤مر هق

 -واحلٌقب واًمٗم٤مصقًمٞم٤م اًمٗمقل ُمقوقع يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 آطمتٙم٤مر ُمٕمٜمك اومٝمؿ اًمتحديد، وم٤مئدة أجش حتديد، سمدون حتديد، سمدون :اًمِمٞمخ

 قمٜمدك وحتتٙمره٤م يم٤من، سمْم٤مقم٦م أيَّ  سمْم٤مقم٦م ودمٛمع اًمًقق، إمم شمٜمزل أن: شمًؽميح

 -آطمتٙم٤مر هق هذا قمٜمدك، إٓ اًمٌْم٤مقم٦م جيدون ٓ اًمًقق إمم ٟمزًمقا  إذا اًمٜم٤مس سمحٞم٨م

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك:اًم٤ًمئؾ

 -وإي٤مك  :اًمِمٞمخ

 ( 00:71:71. 172 واًمٜمقر اهلدى)





 اهضٌان





 99 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمْمَّمن 

 افطػؾ؟ أهؾ يضؿـ ؾفؾ أحدهؿ أمقال افطػؾ أتؾػ إذا

 ؾم٤ميمٜملم ٟمحـ اًمذيـ اجلػمان سمٞم٧م ؾم٤ميمٜملم اًمٌٞم٧م هذا ىمٌؾ ؾم٤ميمٜملم يمٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أُمٝمؿ وٓ أبقهؿ ٓ ي٠مت مل وًمٙمـ يزوروٟم٤م، ضم٤مؤوا اجلديد اًمٌٞم٧م ٟم٘مٚمٜم٤م ُم٤م سمٕمد قمٜمدهؿ،

ًمد أـمٗم٤مل صمالصم٦م إٓ وأبقهؿ، ُأُّمٝمؿ سم٢مذن حل٤مهلؿ، اًمٕمٞم٤مل ضم٤مء ُمٕمٝمؿ،  جمقز أراهؿ اًمقا

 سمٞمتٜم٤م، قمغم اًمٕمنمة وُمٕمف ومٞمٝمؿ اًمٙمٌػم اًمقًمد ومج٤مء وًمًدا، قمنم صمالصم٦م شم٘مري٤ٌمً  وقمٜمده صمٜمتلم،

ًمد ٓ ُمٕمٝمؿ حيي ومل  صٖم٤مر وصمالصم٦م ؾمٌٕم٦م، سم٤مًمًٌٕم٦م ُمًتِمػمهؿ ويم٤من إم، وٓ اًمقا

 إـمٗم٤مل وم٠مطمد أهٚمٝمؿ، قمٚمؿ همػم ُمـ: يٕمٜمل أهٚمٝمؿ، اؾمتِم٤مروا ُم٤م ؾمٜملم اًمًٌع دون ُم٤م

 يقضمد يم٤من اًمّم٤مًمقن ُمـ يمؼمي٧م واًمت٘مط ذه٥م اًم٤ًمسمٕم٦م، حت٧م هؿ اًمذيـ اًمّمٖم٤مر

 أُمل قمٜمد اًمٖمروم٦م إمم ذه٥م ضمٞمًدا، ُمراىمٌلم يمٜم٤م ُم٤م يٕمٜمل وذه٥م، اًمّم٤مًمقن ذم يمؼمي٧م

٧ٌَّم طمتك واعمالسمس سم٤مًمٗمٚمقس اًمٜم٤مر وأؿمٕمؾ وأبقي  ؾم٤مئر إمم واٟمتنمت احلريؼ ؿَم

 قمغم حمتقي٦م اًمٖمروم٦م يم٤من ٕنف دوٓر، أخػ قمنم سمًت٦م شُمَ٘مّدر اخل٤ًمئر وجمٛمؾ اًمٖمرف،

 ديٜم٤مر وصمالصمَّمئ٦م وأخػ أردين، ديٜم٤مر وؾمتلم ومخ٦ًم وؾمٌٕمَّمئ٦م دوٓر أخػ قمنم مخ٦ًم

 ىمدرت إًمخ،-- واعمالسمس اًمٜمقم همروم٦م اًمٖمروم٦م ذم ص٤مرت اًمتل اخل٤ًمئر ُمع يمقيتل،

 -أخػ قمنم صمَّمٟمٞم٦م إمم قمنم ؾمت٦م سملم سمًٕم٦م

 اًمٌٞم٧م؟ ذم قمٜمديمؿ يم٤من ُمـ :اًمِمٞمخ

 أوٓد، وؾمت٦م وأبقي وأُمل أن٤م صمَّمٟمٞم٦م، اًمٕم٤مئٚم٦م، أومراد قمدد: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -وقمنميـ أرسمٕم٦م وأيمؼمهؿ ؾمٜملم شمًع أصٖمرهؿ

 إًمٞمٙمؿ؟ أتقا  اًمذيـ ىمٚم٧م قمددهؿ، يمؿ اجل٤مر وأوٓد :اًمِمٞمخ

 -اًمٙمٌػم أظمقهؿ وُمٕمٝمؿ صٖم٤مر هؿ اًمذيـ قمنمة :ُمداظمٚم٦م

 قمٛمره؟ يمؿ :اًمِمٞمخ

 سمحٛمٞمع ُمتٙمٗمؾ أن٤م: ىم٤مل قمٚمٞمٜم٤م قمرض هذا ضم٤مرٟم٤م وإخ قمنم، شمًٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

ر، ؿ اًمُٙمٚمٗم٦م ًمٕمدم: ىم٤مل وم٠ميب إرضا  اجل٤مر اظمت٤مروا هق: يٕمٜمل ذًمؽ، ذم اًمنمع ُٟمَحٙمر



 200   اًمْمَّمن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 طمجرة، أبق اًمٙمريؿ قمٌد قمثَّمن وواًمدي اًمٗمٞمزي٤مء ىمًؿ ذم ديمتقر--- اجل٤مُمٕم٦م ذم ديمتقر

 : ---وم٘م٤مًمقا 

 اجل٤مُمٕم٦م؟ ذم ديمتقر اجل٤مر :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 َديرـ؟ :اًمِمٞمخ

 - سمف سم٠مس ٓ رضمؾ هلل، احلٛمد واهلل :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة؟ ُمالزم :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ًمد- اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞمخ  اهلل؟ ؿم٤مء إن يمذًمؽ اًمقا

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمقاًمد؟ قمٛمر يمؿ :اًمِمٞمخ

ًمد :ُمداظمٚم٦م  -ومخًلم أرسمٕم٦م اًمقا

 وذاك؟ :اًمِمٞمخ

ره ًمٙمـ قمٛمره، أقمرف ٓ أقمٚمؿ اهلل ذًمؽ :ُمداظمٚم٦م  -ومقق وُم٤م وأرسمٕملم سمخٛم٦ًم ُأىَمدر

 ذاك؟ ُمٚمتحل :اًمِمٞمخ

 -ُمٚمتحل ًمٞمس أجْم٤مً  أيب وٓ ُمٚمتحل، ًمٞمس ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -اًمّم٤مًمقن ذم يم٤من، أجـ اًمقًمد اؾمتٕمٛمٚمف اًمذي يم٤من أجـ: زم ىمٚم٧م اًمٙمؼمي٧م :اًمِمٞمخ

 --- ٟمحـ يم٤من ر أول ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 -دظم٤من شمنمسمقا  أنٙمؿ اًمٔم٤مهر اًمّم٤مًمقن، ذم سمس سمس :اًمِمٞمخ

ًمد أبقي ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م  -اًمقا



 202 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمْمَّمن 

 قمغم ُمًدس اإلٟم٤ًمن ووع إذا ُمثؾ: سمٛمٕمٜمك اعمٕمريم٦م، ختنوا هٜم٤م ُمـ :اًمِمٞمخ

 اعم١ًمول؟ يٌ٘مك ُمـ ومٞمٝم٤م، ًمٕم٥م اًمقًمد وضم٤مء اًمٓم٤موًم٦م،

ام َيـُحّٓمف اًمذي :ُمداظمٚم٦م  -اًمٜم٤مس ىُمدَّ

 إمم ذه٥م اًمقًمد أن ًمق اًمتٗم٤مصٞمؾ، ٟمٕمرف أن ًمّم٤مطمٌٜم٤م ىمٚم٧م أن٤م وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 اًمرضمؾ هذا ٓزم واهلل إٟمف ٟم٘مقل ممٙمـ إًمخ،-- وو ومٞمٝم٤م وقم٨ٌم اًمٙمؼميت٦م وأظمذ اعمٓمٌخ

 -سمققمده ُيَقومرـل ٓزم اجل٤مُمٕم٦م ذم ديمتقر اًمذي اًمٓمٞم٥م

 حت٧م اًمٓم٤موًم٦م قمغم اًمٙمؼمي٧م دام ُم٤م اجلقاب هذا عمثؾ أـمٛمئـ ٓ احل٘مٞم٘م٦م أن٤م ًمٙمـ 

 -صٖمػماً  أو يم٤من يمٌػماً  راهم٥م، يمؾ يد

 ُمـ شمرضمٞمح قمدم ومٞمف قمٜمدٟم٤م يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ ًمف ىمٚم٧م قمكم، إخ يٛمٙمـ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمًف، اًمقًمد وؾم٠مخقا  ٟمٗمًٝمؿ سم٤مٕهؾ اشمّمٚمٜم٤م سمٕمدُم٤م ًمٙمـ اعمٓمٌخ، همػم ُمـ أو اعمٓمٌخ

 ُمـ: ىم٤مل اًمٙمؼمي٧م؟ أن٧م اًمت٘مٓم٧م أجـ ُمـ: ًمف ىم٤مًمقا  وٟمّمػ، ؾمٜملم صمالث قمٛمره اًمقًمد

ًمد ٕن ًمٚمقاىمع ىمري٥م وهذا اًمّم٤مًمقن،  -اًمّم٤مًمقن ذم ىم٤مقمد يم٤من اًمقا

 أنف سم٤محلٙمؿ يٜمٖمش ُمثكم واطمد يٙمٗمل ىم٤مقمد يم٤من ُم٤م ًمق طمتك اعمِمٙمٚم٦م، هذه :اًمِمٞمخ

 ُمـ واًمٙمؼمي٧م ـمٗم٤مي٦م ٟمحط وًمذًمؽ اًمْمٞمقف، قمغم اًمًٞمج٤مرات ٟمقزع ٟمحـ: شم٘مقًمقا 

ز أضمؾ  -اًمٙمرام ًمٚمْمٞمقف اعمٕمّمٞم٦م ُٟمَجٝمر

 ُمـ اًمرضمؾ ؿمٞمًئ٤م وأقمٓم٤ميمؿ ُمراو٤مة، شمراوٞمتقا  إذا: اعمٓم٤مف هن٤مي٦م أن أىمقل وم٠من٤م 

 -ومال وإٓ جيقز ٟمٗمًف سمٓمٞم٥م دام ومَّم طم٘مٙمؿ، ُمـ ًمٞمس وهذا ٟمٗمًف ـمٞم٥م

 اًمٙمٌػم اًمقًمد ومٕمالً  إٟمف: وىم٤مًمقا  ُمٕمؽموملم ٟمٗمًٝمؿ إهؾ أن قمٚمَّمً  ـم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م دون ُم٤م أوٓد صمالصم٦م أظمذ أنف: ىمٚم٧م آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمَّم إوٓد اًمثالصم٦م أظمذ

 واًمقًمد قمٚمٛمٜم٤م، همػم ُمـ اًمثالصم٦م شم٠مظمذ يمٞمػ أنف أُم٤مُمٜم٤م، وهبذًمقه وإم، إب قمٚمؿ همػم

 -سمٞمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من احلريؼ أؿمٕمؾ  اًمذي هذا

 -احلٙمؿ ُيَٖمػمر  ُم٤م هذا :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمؽمايض؟ احلٙمؿ أن يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م



 202   اًمْمَّمن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -ٟمٗمًف ُمـ يرى ُم٤م أنف سمذًمؽ، ُمٚمزم وًمٞمس سمٜمٗمًف ضم٤مء هق يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -ؿمٞمخ ي٤م ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وإي٤ميمؿ :اًمِمٞمخ

 (  00:  21:  00. 121.واًمٜمقر اهلدى)

 بافتعفد إٓ تضؿـ أٓ تؾػت إذا افعارية دم األصؾ

 أتتؽ إذا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: ىم٤مل أبٞمف قمـ أُمٞم٦م اسمـ يٕمغم سمـ صٗمقان قمـ

 أم ُمْمٛمقٟم٦م أقم٤مري٦م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م- سمٕمػما  وصمالصملم درقم٤م صمالصملم وم٠مقمٓمٝمؿ رؾمكم

 -ُم١مداة قم٤مري٦م سمؾ: ىم٤مل ُم١مداة؟ قم٤مري٦م

 وم٢مذا قمٞمٜمٝم٤م، سم٘مٞم٧م ُم٤م اًمٕم٤مري٦م أداء وضمقب قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وإداء، اًمْمَّمن سملم ومٞمف ومرق ٕنف اًمْمَّمن، قمٚمٞمف جي٥م مل اعمًتٕمػم يد ذم شمٚمٗم٧م

 اًمّمٜمٕم٤مين واظمت٤مره طمزم واسمـ طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهذا- اًمْمَّمن دون إداء وم٠موضم٥م

 وهق سم٤مًمتْمٛملم إٓ اًمٕم٤مري٦م، شمْمٛمـ ٓ أهن٤م إمم ذه٥م عمـ دًمٞمؾ واحلدي٨م» :وم٘م٤مل

 قمـ :وهق أيت أُمٞم٦م سمـ صٗمقان طمدي٨م اعمذيمقر، ًمالؾمتثٜم٤مء ويدل- شإىمقال أووح

 طمٜملم، يقم أدراقم٤م ُمٜمف اؾمتٕم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن أبٞمف قمـ أُمٞم٦م سمـ صٗمقان سمـ أُمٞم٦م

  -شُمْمٛمقٟم٦م قم٤مري٦م سمؾ ٓ»: وم٘م٤مل حمٛمد؟ ي٤م أهمّم٥م: وم٘م٤مل

 وسملم سمٞمٜمف ظمالف وٓ شمْمٛمـ اًمٕم٤مري٦م أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمِم٤مر واحلدي٨م اعمًتٕمػم، سمذًمؽ شمٕمٝمد إذا اًمْمَّمن قمغم يدل ٕنف ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م

 أن شمٚمٗم٧م إذا اًمٕم٤مري٦م ذم إصؾ أن أي- شمٕم٤مرض ومال يتٕمٝمد، مل إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل إًمٞمف

 وم٢من اًمٕم٤مري٦م، شمْمٛملم قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م»: اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل- سم٤مًمتٕمٝمد إٓ شمْمٛمـ، ٓ

 ومٞمدل اًمْمَّمن، ؿم٠مهن٤م ُمـ اعمراد وأن ُمقوح٦م، صٗم٦م أهن٤م حيتٛمؾ شُمْمٛمقٟمف» سمـ وصٗمٝم٤م
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 وٕهن٤م شم٠مؾمٞمس ٕهن٤م إفمٝمر، وهق ًمٚمت٘مٞمٞمد، صٗم٦م أهن٤م وحيتٛمؾ- ُمٓمٚم٘م٤م وَّمهن٤م قمغم

د أن فم٤مهره صمؿ- يمثػمة  أنف وحيتٛمؾ يٚمزم أنف حيتٛمؾ وطمٞمٜمئذ ًمؽ وٛمٜم٤مه٤م ىمد قم٤مري٦م اعمرا

 إفمٝمر وهق شمْمٛمـ أهن٤م ًمٚم٘م٤مئؾ سم٤محلدي٨م اًمدًمٞمؾ ومٞمتؿ- سمٕمٞمد وهق يم٤مًمققمد ٓزم، همػم

 -شاعمًتٕمػم سمتؼمع أو ًمف، ص٤مطمٌٝم٤م سمٓمٚم٥م إُم٤م سم٤مًمتْمٛملم،

 (-201,220. 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م 

 ظـف ادضؿقن مـ ملمقراً  وفقس متزًظا أحد ظذ ضؿـ مـ

 أن ُم٤مل: شمًٚمٞمؿ ُمٞم٧م أو طمل قمغم وٛمـ ُمـ قمغم جي٥م» [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 -شضمٝمتف ُمـ ُم٠مُمقًرا يم٤من إن قمٜمف اعمْمٛمقن قمغم ويرضمع اًمٓمٚم٥م، قمٜمد يٖمرُمف

٤مين ىم٤مل] ًم  -سمٌمء قمٜمف اعمْمٛمقن قمغم يرضمع ٓ وم٢مٟمف ُمتؼمقًم٤م: وٛمـ إذا ُم٤م سمخالف [:ا

 (373/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت





 اهلفاهة





 207 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٙمٗم٤مًم٦م 

 فطؾب ورثتف ظذ ُيرجع ؾفؾ مات، ثؿ رجالً  ـػؾ رجؾ

 افؽػافة؟

ُمٞم٦م، يمٗم٤مًم٦م رضماًل  رضمؾ يمٗمؾ ًمق :ُمداظمٚم٦م  اًمرضمؾ؟ هذا شمقذم صمؿ همرا

 اعمٙمٗمقل؟ أو اًمٙمٗمٞمؾ---  :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم اًمٙمٗم٤مًم٦م هلذه ورصمتف قمغم ٟمرضمع هؾ اًمٖم٤مرم اًمٙمٗمٞمؾ، ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 (00:07:07.أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افداظقة؟ وـػافة افقتقؿ ـػافة أؾضؾ أهيام

٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  داقمٞم٦م؟ يمٗم٤مًم٦م أم يتٞمؿ يمٗم٤مًم٦م أومْمؾ أهيؿ-- أضمراً  وأقمٔمؿ اًمٗمْمٞمٚم٦م قمـ سم٤مًمٜم

 داقمٞم٦م، سمٙمٗم٤مًم٦م شم٘مّمد أن٧م-- ٔظمر ؿمخص ُمـ خيتٚمػ هذا أقمٚمؿ، اهلل :اًمِمٞمخ

  همٜمل؟ قمٚمٞمف ومُٞمٜمٗمؼ اإلؾمالم إمم يدقمق ُمًٚمؿ رضمؾ: يٕمٜمل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أُمر ٕنف قمٚمٞمف: ُٟمجٞم٥م أن اًمّمٕم٥م ُمـ أُمر هذا-- يتٞمَّمً  يتٙمٗمؾ أن أو :اًمِمٞمخ

 وىمد ٟمٗمًف، قمغم سمٜمٗمًف يٜمٗمؼ أن اًمداقمٞم٦م هذا يٛمٙمـ ىمد-- داقمٞم٦م وُمـ يتٞمؿ ُمـ خيتٚمػ

 أئٛم٦م ُمـ سمؾ اعمقفمٗملم، ُمـ يمٙمثػم اًمٞمقم إؾمػ ُمع اًمقاىمع هق يمَّم قمٚمٞمف اإلٟمٗم٤مق يٙمقن

ّٛمقن، اًمذيـ واًمدقم٤مة واخلٓم٤ٌمء اعم٤ًمضمد ًَ  ٓ صمؿ اًمرواشم٥م هذه ي٠مظمذون وم٠ميمثرهؿ ُي

 قمٜمده رضمؾ ومٕمالً  سم٤مًمٕمٙمس، إُمر يٙمقن وىمد هٙمذا، إُمر يٙمقن ىمد-- سمح٘مٝم٤م ي٘مقُمقن

 اإلٟمٗم٤مق ومٞمٙمقن اح٤مل، أضمؾ ُمـ يٕمٛمؾ وٓ هلل يٕمٛمؾ اًمدقمقة ذم ٟمِم٤مط وقمٜمده قمٚمؿ

 ومٞمٝم٤م، قمٛمٚمف دائرة شمقؾمٞمع وذم اًمدقمقة، ذم ٟمِم٤مـمف ذم اؾمتٛمراريتف قمغم ًمف قمقٟم٤مً  قمٚمٞمف

 ٓ آظمر إٟم٤ًمن أو ظمػمي٦م مجٕمٞم٦م قمٚمٞمف يٜمٗمؼ أن يٛمٙمـ ىمد يتٞمؿ قمغم إٟمٗم٤مق ُمـ ظمػماً  يٙمقن

 -أنٗمًٝمؿ وسم٤مًمدقم٤مة سم٤مًمدقمقة هيتؿ
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 -آظمر إمم ؿمخص ُمـ اعم٠ًمخ٦م ختتٚمػ-- اعم٠ًمخ٦م هذه: اعمٝمؿ

 اًمّم٤مسمر اًمٗم٘مػم هؾ ُمت٤ًمئٚملم: ىمديَّمً  اًمٕمٚمَّمء ومٞمف اظمتٚمػ يم٤من ُمث٤مل أن وحييين

 ُم٤م صمؿ هذا، ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ-- هذا ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ-- أىمقال اًمِم٤ميمر؟ اًمٖمٜمل أم ظمػم

سم٤مً  رأج٧م  قمٜمد أومْمٚمٝمؿ اهلل، رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمٚمٛم٦م إٓ إي٤مه، ٟم٤مزقم٤مً  ًمٚمخالف ىم٤مـمٕم٤مً  ضمقا

 وم٘مد وسم٤مًمٗم٘مر، سم٤مح٤مل قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس وم٤مًم٘مْمٞم٦م ص٤محل٤ًم، قمٛمالً  أيمثرهؿ وضمؾ قمز اهلل

 قمٚمٞمف، وسم٤مًٓ  أجْم٤مً  وم٘مره ويٙمقن وم٘مػماً  يٙمقن وىمد قمٚمٞمف، وسم٤مًٓ  اح٤مل ويٙمقن همٜمٞم٤مً  يٙمقن

 اًمٖمٜمل ذًمؽ ُمـ ظمػم هذا ومٞمٙمقن وىمدره، اهلل ًم٘مْم٤مء ىم٤مٟمًٕم٤م ص٤مسمًرا  وم٘مػًما  يٙمقن وىمد

ًمف همٜمل رضمؾ هٜم٤مك يٙمقن ىمد: وسم٤مًمٕمٙمس آٟمٗم٤ًم، قمٜمف شمٙمٚمٛمٜم٤م اًمذي  سمٓمريؼ ايمت٧ًٌم أُمقا

 يٗمًد ٓ صمؿ آظمره، إمم احلالل اًمٓمرق ذم يٍمومٝم٤م أجْم٤مً  هق صمؿ طمالل، سمٓمريؼ طمالل

 يمثػم ُمـ ظمػم هذا ومٞمٙمقن اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم سمف اح٠مُمقر هق يمَّم وإذى سم٤معمـ إٟمٗم٤مىمف

 -وم٘مره قمغم اًمّم٤مسمر ذاك ُمٜمٗمٕم٦م ُمـ أيمثر هذا ُمٜمٗمٕم٦م ٕن اًمّم٤مسمريـ: اًمٗم٘مراء ُمـ

 اعم٠ًمخ٦م شمِمٌف هٜم٤م-- متٞمٛم٦م اسمـ ىم٤مل يمَّم واًمٖمٜمل اًمٗم٘مػم ُم٠ًمخ٦م ذم هٜم٤م اجلقاب: إذاً 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مئدة أيمثر أهنؿ اعمٜمٗمؼ فمـ قمغم يٖمٚم٥م اًمداقمٞم٦م، قمغم اإلٟمٗم٤مق يم٤من إذا: هٙمذا

 -أقمٚمؿ واهلل اًمٕمٙمس يٙمقن أو إومْمؾ هق ومٝمذا يتٞمؿ، قمغم اإلٟمٗم٤مق ُمـ ًمٚمٛمجتٛمع

 (  00:  12:  12. 120.واًمٜمقر اهلدى)

 اخلؾقج دول دم افؽػافة صقر مـ

 ًمدهيؿ يٕمٛمٚمقن أهنؿ أؾم٤مس قمغم اخل٤مرج ُمـ سمٕمَّمل ي٠متقن اًمٜم٤مس سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 صمؿ ؾمٚمٓمتٝمؿ، قمـ ظم٤مرج قمٛمؾ أي يٕمٛمٚمقا  شمريمقهؿ ًمٙمـ ًمدهيؿ قمٛمٚمقا  ُم٤م أتقا  وم٢مذا

 يتٗمؼ صم٤مٟمٞم٦م وصقرة صقرة، هذه قمٚمٞمف، يتٗم٘مقن ُمٕملم سمٛمٌٚمغ ُمثالً  ؿمٝمر يمؾ ذم ي٠متقن

 سمحٞم٨م حمؾ ومتح قمغم ُم٘مٞمؿ ًمٙمـ اًمٌٚمد ُمـ ًمٞمس إٟم٤ًمن ُمع ُمٕملم سمٚمد ُمـ هق اًمذي هذا

 احلٙمؿ ُم٤م اح٤مل، ُمـ ُمٕملم ُمٌٚمغ آؾمؿ هذا قمغم ويٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن هذا سم٤مؾمؿ يٙمقن أنف

 احل٤مًمتلم؟ ه٤مشملم ذم
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 أظمؾ إذا ووَّمٟم٤مت ُم١ًموًمٞم٤مت هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ أجْم٤مً  ضم٤مئزاً  أراه ٓ أن٤م :اًمِمٞمخ

 هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا اًمٌٚمد، ص٤مطم٥م وسم٤مؾمؿ اعمحؾ أظمذ اًمذي ذاك أو اعمًت٠مضمر ذاك

 أؾم٤ٌمب آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمَّم ومٝمل ؿمٙمٚمٞم٦م ىمْمٞم٦م يم٤مٟم٧م إن وإٓ ومٞمجقز--ويمٗم٤مٓت وَّمٟم٤مت

 -ي٠مظمذوهن٤م اًمتل إُمقال شمٚمؽ شمؼمر ٓ ومهٞم٦م

 هذه؟ اًمْمَّمٟم٤مت ُم٤مذا ُمثؾ :ُمداظمٚم٦م

 ومٞم٘مع يٗمر وم٘مد آظمر، يٙمٗمؾ واطمد اًمٙمٗم٤مًم٦م،: ُمثالً  قم٤مُم٤مً  يمالُم٤مً  أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 يم٤من إن إًمٞمف أؿمػم اًمذي ومٝمذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو ؾمجـ أو ُم٤مًمٞم٦م ُمًئقًمٞم٦م حت٧م اًمٙمٗمٞمؾ

 آٟمٗم٤ًم؟ ذيمرت ومٞمَّم ذًمؽ ُمـ رء وهؾ مت٤مُم٤ًم، واوح وم٤محلٙمؿ وإٓ

 -هذا ُمٜمتنم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 -يمٗم٤مًم٦م أىمّمد ٓ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (00:72:79.ب01: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افعؽس أو ظؾؿف دون أبقف مال مـ افقفد أخذ

 اًمٕمٙمس، أو قمٚمٛمف دون أبٞمف ُم٤مل ُمـ اًمقًمد أظمذ ذم اًمِم٤مرع طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال

 اهلل؟ أوم٤مديمؿ أومٞمدوٟم٤م

 قمٚمٞمف، طمرام ومٝمق جيقز، ومال إب قمٚمؿ دون أبٞمف ُم٤مل ُمـ اًمقًمد أظمذ أُم٤م :اًمِمٞمخ

ًمد أظمذ أُم٤م  اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمجقز: إًمٞمف حمت٤مضم٤مً  يم٤من إذا وًمده، ُم٤مل ُمـ اًمقا

 ش-ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م: »واًمًالم

ًمد يم٤من إذا  طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم ٕنف أظمذه: اسمٜمف ُم٤مل إمم سمح٤مضم٦م اًمقا

 وم٢مذا ،شيمًٌٙمؿ ُمـ أوٓديمؿ وإن يده، قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م: »آظمر

ًمد أظمذ  -ٟمٕمؿ- قمت٥م وٓ ضم٤مئز ومٝمق إذٟمف، دون وًمده ُم٤مل ُمـ اًمقا

 : -- ( 12:  12.  20. واًمٜمقر اهلدى)





 اجلٌعيات





 227 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اجلٛمٕمٞم٤مت 

 باجلؿعقة يعرف ما حؽؿ

 يمؾ يدومع: يٕمٜمل اعمقفمٗملم، سملم اعمٜمتنمة اح٤مًمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٤مت طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 شمدور وهٙمذا[ ُمٕملم وىم٧م] ذم ٕطمدهؿ وشمٕمٓمك وشمتجٛمع ري٤مل أخػ ُمثاًل  إٟم٤ًمن

 -اجلٛمٕمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ

 أظمذ أطمدهؿ أن: سمٛمٕمٜمك اًم٘مٚمقب، ووم٤مء ُمع يم٤مٟم٧م إذا دمقز اعمٕم٤مُمٚم٦م هذا :اًمِمٞمخ

 هٜم٤مك، واؾمت٘مر سمٚمد إمم ؾم٤مومر ذه٥م، ًمٙمٜمف اًمقرىم٦م قمقض ورىم٤مت يمت٥م وومم، إًمػ

 وإن اعمٕم٤مُمٚم٦م، هذه جيقز ومال يٓم٤مًمٌقٟمف أهنؿ اجلَّمقم٦م ُمقىمػ يم٤من إن اجلَّمقم٦م؟ ُمقىمػ ُم٤م

 -شمٕم٤مون ومٝمذا قمٜمف اًمٜمٔمر يٖمْمقن يم٤مٟمقا 

 ---  هذه اجلٛمٕمٞم٦م قمـ ُم١ًمول واطمد يم٤من ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

  اجلقاب؟ ومٝمٛم٧م أن٧م! أظمل ي٤م طمتك ُمٕمٜمك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 --- :ُمداظمٚم٦م

 ٔظمر أو ُم٤م ُٕمر أؾم٤مس قمغم اًمتٕم٤مون هذا ىم٤مم إذا: أىمقل هيديؽ، اهلل :اًمِمٞمخ

 اعمقاوٞمع، ٟمدرس ُم٤م ذه٥م؟ ح٤مذا وذه٥م، إًمػ أظمذ ُمـ أول-- أظمذ أطمدهؿ

 هؾ إًمػ، أظمذ واطمد أول هذا ٕن سم٤مًمٗمرق؟ يٓم٤مًمٌقٟمف هؾ ذه٥م، أنف: اعمٝمؿ

 ُمدقم٤مة اًمٓمٚم٥م هذا ومًٞمٙمقن يٓم٤مًمٌقٟمف يم٤مٟمقا  وم٢مذا قمٜمف؟ اًمٜمٔمر يٖمْمقن أم يٓم٤مًمٌقٟمف،

 ًمف يتٞمن هؾ شمٕم٤مون ومٕماًل  يم٤من وإذا اعمِمؽميملم، إومراد سملم واخلالف اًمٜمزاع إلي٘م٤مع

 وهذا قمٜمف، اًمٜمٔمر يٖمض ًمف يتٞمن ٓ واًمذي آشمٗم٤مق، طم٥ًم ؿمٝمرًي٤م ًمف يتٞمن ُم٤م ي٘مدم

 أُم٤م اخلػم، قمغم ومٕماًل  شمٕم٤مون يٙمقن هذا قمٜمف اًمٜمٔمر يٖمْمقا  أجًْم٤م ومم صمؿ أظمذ اًمذي

 -اعمِمؽميملم إومراد سملم اًمٜمزاع ًمقىمقع ُمدقم٤مة ومٝمل إومم اًمّمقرة

 (00:21:07( .1) راسمغ ومت٤موى)
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 بقـفؿ ؾقام ادقطػقن هبا يؼقم افتل اجلؿعقة

 يمؾ دومع قمغم يتٗم٘مقن اعمقفمٗملم، ُمـ قمدد اضمتَّمع ذم احلٙمؿ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 جمتٛمٕم٤ًم، اعمٌٚمغ هذا ؿمٝمر يمؾ هن٤مي٦م ُمع أطمدهؿ ويًتٚمؿ راشمٌف، ُمـ حمدود ُمٌٚمغ ُمقفمػ

 قمٜمده٤م؟ ومٞمٜمتٝمقا  اًمدورة شمدور: يٕمٜمل اًمٕمدد، يٜمتٝمل أن إمم وهٙمذا

 يم٤من إذا سم٤معم٘م٤مُمرة، يٙمقن ُم٤م أؿمٌف سم٠منف قمٜمف أضمٞم٥م أن٤م هذا واهلل ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

ظم٤مر وم٘مط ُمٜمف اعم٘مّمقد  اعمِم٤مريم٦م هذه شمّمح وٓ اعمِمؽميملم، إومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ آدر

 اعمرؾمقم دومع قمـ اعمِمؽميملم أطمد اٟم٘مٓمع إذا أنف وهق سمٞمٜمٝمؿ، سيح ذط سمقوع إٓ

 هذه ومٗمل هلؿ، وُمديٜم٤مً  ديٜم٤مً  ذُمتف ذم يٌ٘مك وٓ وَمُٞم٤ًمُمح آظمر، أو ًم٥ًٌم يم٠مُمث٤مًمف قمٚمٞمف

 -واًمت٘مقى اًمؼم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب ُمـ يٙمقن احل٤مًم٦م

 اعمخ٤مـمرة، ُمـ رء ؾمٌٞمٚمف يٕمؽمض ومٝمذا آّدظم٤مر، هق وم٘مط اعم٘مّمقد يم٤من إذا أُم٤م 

 إؾمٝمؿ يم٤مٟم٧م إذا ٟمٗمؽمض إول، اًمِمٝمر ذم ُمثالً  دومع اًمذي اعمِمؽمك ُمثالً  ي٤ًمومر يم٠من

 ـمٚمع اًمِمٝمر آظمر ذم ري٤مل اح٤مئ٦م ومدومع ري٤مل، ُم٤مئ٦م أو ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يدومع واطمد يمؾ

-- ؾم٤مومر صمؿ آشمٗم٤مق، طم٥ًم قمغم أىمؾ أو أيمثر أو آٓف قمنمة ُمثالً  ي٠مظمذ أن ٕطمدهؿ

 حتقل اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ سم٤مإلٟم٤ًمن حيٞمط مم٤م آظمره إمم ُمرض صمؿ-- قمجز صمؿ-- ُم٤مت صمؿ

 أظمذ أخػ ُم٘م٤مسمؾ-- أخٗم٤مً  أظمذ ُم٤مئ٦م ُم٘م٤مسمؾ ومٝمذا اعم٤ًممه٦م، هذه ذم آؾمتٛمرار وسملم سمٞمٜمف

 -آٓف قمنمة

ـ يدومع اًمت٠مُملم، ذيم٦م ُمثؾ اًم٘مْمٞم٦م شمرضمع آٓف اًمٕمنمة ًمٙمـ  قمغم ُمثالً  اعم١َُمُمر

 يمثػم صمؿ ُمٕمٞمٜم٦م، ٟم٦ًٌم ؿمٝمر يمؾ يدومع-- يزقمٛمقن يمَّم طمٞم٤مشمف قمغم أو قم٘م٤مره قمغم أو ؾمٞم٤مرشمف

 هذه شم٠مظمذ مل وم٤مًمنميم٦م ُمثاًل، ؾمٞم٤مرة طم٤مدث-- سمح٤مدث يّم٤مسمقن ٓ اعمِمؽميملم ُمـ

 -اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمَّم واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م احلظ ُم٘م٤مسمؾ وإٟمَّم إـمالىم٤ًم، رء ُم٘م٤مسمؾ إؿمٞم٤مء

 حتٓمٞمؿ، ذ حيٓمٛمٝم٤م ُم٤م وهقم٤من اًمنميم٦م، ُمـ اًمًٞم٤مرة ي٠مظمذ آظمر ُمِمؽمك سمٞمٜمَّم

 أجـ ُمـ! آظمره إمم واعمقديؾ اح٤مريم٦م ٟمٗمس-- اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمٗمس ٟمٗمًٝم٤م اًمًٞم٤مرة ًمف ومتٕمقض
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 آظمره، إمم وقمٛمر وسمٙمر زيد ُمـ ٓ! يمٞمًٝم٤م؟ ُمـ-- اًمًٞم٤مرة هذه سمثٛمـ اًمنميم٦م ضم٤مءت

 -اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ُمـ هق اًمت٠مُملم هذا إن ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 ُم٤م إذا اعم٤ًمحم٦م ذط-- اًمنمط ذًمؽ يقوع أن إٓ مت٤مُم٤ًم، يمٝمذه هذه أفمـ وم٠من٤م

 -ٟمٕمؿ اًمٕمقارض، شمٚمؽ ُمـ قم٤مرض عمِمؽمك قمرض

 إمم سمف ويذه٥م اعمٌٚمغ، هذا اجلٛمٕمٞم٦م سم٠مظمذ ي٘مقُمقن سمٕمْمٝمؿ هٜم٤مك وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٗم٤ًمد ذم ًمٞمًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٌالد ظم٤مرج سمالد

 --اإلٟم٤ًمن يٙمتًٌف ُم٤مل أير  قمغم يرد هذا ٕن وارد: ًمٞمس هذا :اًمِمٞمخ

 --قمٚمؿ إذا وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 شمٌ٘مك هؾ إًمٞمف، شُمِمػم اًمذي هذا ُمثؾ ومٞمٝمؿ ًمٞمس اعمِمؽميملم إن: ىمٞمؾ ًمق :اًمِمٞمخ

 اعم٠ًمخ٦م سم٠مصؾ قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس اًمٕم٤مرض، هلذا يٛمٜمع هذا ٓ، أم ُمنموقم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م

 --واعمقوقع

 ُمٕمٝم٤م يِمؽمط اًم٘مروض أنقاع ُمـ ٟمقع أهن٤م اجلٛمٕمٞم٤مت، هذه قمغم يرد ىمد :ُمداظمٚم٦م

 -ُمثالً  قمكمَّ  اًمدور ي٠ميت طمٞمٜمَّم ُم٤مهل٤م أىمروتٜمل إذا إٓ ُم٤مزم اجلٛمٕمٞم٦م أىمرض ٓ أن٤م ذوط،

 ذم اإلًم٘م٤مء ذم اعمِمؽميملم يمؾ-- يمٚمٝمؿ يْمٕمقن هٜم٤م هٜم٤م؟ اًم٘مرض أجـ :اًمِمٞمخ

 --اًمّمٜمدوق

 وٓ حمدودة، زُمٜمٞم٦م ًمٗمؽمة أظمريـ، ي٘مرض واطمد يمؾ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 --أىمروقه إذا إٓ ي٘مروٝمؿ

 -قمكمّ  اًم١ًمال هذا فم٤مهر ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 واطمد، ي٘مروقا  يمٚمٝمؿ ؿمٝمر يمؾ-- واطمد ي٘مروقا  أضمؾ ُمـ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمث٤مًم٨م صمؿ اًمث٤مين ي٘مروقا  إرسمٕم٦م صمؿ هذا، ي٘مروقا  إرسمٕم٦م ؿمٝمر يمؾ ُمثالً  اخلٛم٦ًم

 ُمـ ُم٘مؽمًو٤م يٙمقن-- ُمٜمف يًتٗمٞمد هق اًمذي اعمٌٚمغ داومع يٙمقن ُم٤م اًمٌٕمض: يٕمٜمل هٙمذا،

 -مخ٦ًم يم٤مٟمقا  إذا ُمثالً  إىمؾ قمغم أرسمٕم٦م ُمـ أو صمالصم٦م
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 ُم٤مئ٦م أىمروتؽ أن٤م: يٕمٜمل ُم٤ٌمدًم٦م، هٜم٤مك يٙمـ مل ومٞمَّم صحٞمح يمالُمؽ هذا :اًمِمٞمخ

 اًمتل اًمٓمري٘م٦م هبذه إٓ حتّمؾ ٓ اًمرسم٤م رسم٤م، هٜم٤م ذم ُم٤م ُم٤مئ٦م، أىمروتٜمل أن٧م ورضمٕم٧م

 أن٧م ورضمٕم٧م ُم٤مئ٦م أىمروتؽ أن٤م أُم٤م يٛمتٜمع، أن ًمٚمٛمِمؽمك يٕمرض مم٤م آٟمٗم٤ًم، ذيمرهت٤م

 :--يٕمٜمل أظمرى سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤مئ٦م أىمروتٜمل

 !أؾمت٤مذ ذط هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ىم٤مٟمقن: يٕمٜمل إًمزام-- شُم٘مروٜمل أن سمنمط إٓ أىمروؽ ُم٤م أن٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -هٙمذا اجلٛمٕمٞم٦م

 أىمؾ؟ أو أيمثر :اًمِمٞمخ

 -اعمٌٚمغ ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٤مس سمٕمض ئمٜمٝم٤م اًمتل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ٕن هذا: رء ومٞمف أفمـ ُم٤م :اًمِمٞمخ

: هٜم٤م سم٤مًمٜمٗمع اعم٘مّمقدش رسم٤م ومٝمق ٟمٗمٕم٤مً  ضمر ىمرض يمؾ: »ىمقهلؿ وهق يّمح، وٓ طمديث٤مً 

 ُم٤م هٜم٤م أُم٤م آظمره، إمم وقمنمة ُم٤مئ٦م-- ومخ٦ًم ُم٤مئ٦م ُم٤مئ٦م اح٤مل، ُمـ اعم٘مروض قمغم اًمزي٤مدة

 ح٤م ُمًتٜمٙمر همػم وهذا سم٤معمٕمروف، اعمٕمروف ُم٘م٤مسمٚم٦م-- وم٘مط ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم هٜم٤م زي٤مدة، ذم

 يم٤من اًمذي اجلٛمؾ ىمّم٦م ذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمَّم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ شمٕمٚمٛمقن

 ذم رسم٤مقمٞم٤مً  أفمـ مجٚمف ويم٤من سمف، ُيٓم٤مًم٥م ومج٤مء أقمرايب، ُمـ اؾمت٘مروف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ظمػميمؿ وم٢من أقمٓمقه: ىم٤مل ُمًٜم٤ًم، إٓ ًمف ٟمجد ٓ! اهلل رؾمقل ي٤م: »وم٘م٤مًمقا  احلدي٨م،

 -واطمد مجؾ سمدل مجٚملم أقمٓمك: أظمرى ىمّم٦م وذمش ىمْم٤مءً  ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مًء، ظمػميمؿ

 ٓ هٜم٤م ذقم٤ًم، سمف ُمًٛمقح هذا ُم٤مدي٤ًم، يم٤من وًمق ذط، ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمٜمٗمع ومٝمٜم٤م

 اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم أرى ومَّم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م أو وواطمد ُم٤مئ٦م ُمثالً  ُم٤مئ٦م ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مدي ٟمٗمع يقضمد

 -اًم٤ٌمب هذا ُمـ حمٔمقراً 

 -اًم٘مْمٞم٦م هبذه قمٜمده ُم٤م إؾمت٤مذ ُمـ ٟمًٛمع أن ٟمريد طم٤مل يمؾ قمغم  :اًمِمٞمخ
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 اًمذي هذا: يٕمٜمل شمٕمٛمؾ اًمتل اجلٛمٕمٞم٤مت هذه ذم اًمقارد يٕمٜمل اًمقاىمع ذم :ُمداظمٚم٦م

ـ، هذا اًمنمط أنف: أن أن٤م ذهٜمل ذم  ُم٤م سمدون ُُمَْمّٛمـ اعم٤ًمحم٦م ذط: يٕمٜمل ُُمَْمٛمَّ

 اًمنمط إو٤موم٦م سم٠من وم٠مقمت٘مد قمٚمٞمف، اشمٗم٤مق يمِمٌف اًمٌمء هذا يذيمر، ُم٤م وسمدون قمٜمف، ُيٕمٚمـ

 -أىمؾ وٓ أيمثر ٓ وم٘مط اًمت٠ميمٞمد سم٤مب ُمـ

 ُمـ يٙمقن ىمد ًمٙمـ ًمٚمٌٕمض، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمت٠ميمٞمد سم٤مب ُمـ يٙمقن ىمد! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 هذا قمٜمدهؿ مج٤مقم٦م يمؾ أن رضوري ًمٞمس: يٕمٜمل ٔظمريـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتح٘مٞمؼ سم٤مب

 سم٤مب ُمـ يٙمقن وم٘مد اجلَّمقم٦م، يمؾ ذم ذط ًمٞمس سمف، شمٗمْمٚم٧م اًمذي اًمْمٛمٜمل اًمت٤ًمُمح

 -ٟمٕمؿ اًمتح٘مٞمؼ، سم٤مب ُمـ يٙمقن وىمد اًمت٠ميمٞمد

 وظمرج أؿمٝمر ؾمت٦م سمٕمد شمٜمتٝمل اجلٛمٕمٞم٦م ُمثالً  واطمد احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم هق :ُمداظمٚم٦م

 أؿمٝمر صمالصم٦م ذم دومع ُم٤م يٕمٓمقٟمف أهنؿ اًمقطمٞمد احلؾ هؿ-- أؿمٝمر صمالصم٦م سمٕمد ُمٜمٝم٤م اًمرضمؾ

 -اًمٕمدد ُمـ واطمداً  يً٘مٓمقن صمؿ

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -ومرق وإن دومٕمف ُم٤م ي٠مظمذ إٟمَّم قمٚمٞمف، يزيدون وٓ اح٤مل ُمٜمف ي٠مظمذونٓ : يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

ة يم٤من إذا ومٞمَّم وارد ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م  -حمددة ُُمدَّ

ة يمذًمؽ شمٙمقن هل :ُمداظمٚم٦م  -قمدد قمغم حمددة ُُمدَّ

 إذا ضمقازه٤م ُمنموط اجلٛمٕمٞم٦م هذه سم٠من ىم٤مئؾ ي٘مقل هؾ ؿمٞمخٜم٤م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مظمتّم٤مر احل٘مقق وٛمٜم٧م

 -ُم٤مٟمع ذم ُم٤م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 طم٘مقق؟ أيُّ  احل٘مقق، ُوِٛمٜم٧م إذا يٕمٜمل، ومْمٗم٤مض اًمنمط اطمتَّمل هذا ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ---اعمِم٤مريملم طم٘مقق :ُمداظمٚم٦م

 -هذا ُمـ سمد ٓ اًمٔمروف سمٕمض ذم اعمقوقع، ذم اعم٤ًمحم٦م ووع ُمـ سمد ٓ :اًمِمٞمخ
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يـ، ذم اعم٤ًمئؾ هذه شمرد ىمد: ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  أو ُمرض أو ؾمٗمر ُمـ: يٕمٜمل اًمدَّ

يـ، يٛمٜمع ٓ وهذا ُمثاًل، اًمٕم٤مدي اًمديـ ذًمؽ، ٟمحق  هذا؟ قمغم ٟمجٞم٥م ومٙمٞمػ اًمدَّ

 -هذا ُمثؾ هذا هؾ :اًمِمٞمخ

 -ُمثٚمف ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

يـ ذم اًمٌح٨م يٙمقن: إذاً  :اًمِمٞمخ  -هذا قمـ ُُمٜمَْٗمّمؾ ُمًت٘مؾ سمح٨م اًمدَّ

 -- أىمّمد :ُمداظمٚم٦م

يـ أن :اًمِمٞمخ  ديـ، وقمٚمٞمف ُم٤مت رضمالً  أن اًمنمع، ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص هق مم٤م اًمدَّ

 ذم ُمٕمروف أُمر وهذا قمٜمف، اًمقوم٤مء شمتقمم وم٤مًمدوًم٦م قمٛمٚمٞم٤ًم، احل٤ميمؿ اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم ذم

 وضمؾ قمز اهلل إٓ قمٚمٞمف َيٓمَّٚمع ٓ اًمذي اًمٖمٞمٌل ًمألُمر وسم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم قمٜمف اهلل ورم اًمقوم٤مء يًتٓمع مل صمؿ اًمقوم٤مء، ٟمٞمتف وذم اؾمتدان طمٞمٜمَّم اعمديـ

يـ، أطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ هذا  !إذاً  سَملمر  يمٌػم ومرق هٜم٤مك خيٗمك، ٓ هذا همػم هذا اًمدَّ

 -أجْم٤مً  شمريم٦م ًمف يٙمقن رسمَُّّم ُم٤مت إذا---  :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٖم٤مًم٥م هق وهذا أيمٞمد، :اًمِمٞمخ

 -اًمؽميم٦م ُمـ ومٞم١مظمذ :ُمداظمٚم٦م

 (  00:  77: 17.  178.  واًمٜمقر اهلدى)

 أن افدائـ ظذ ظرض وشقط ؾدخؾ افدائـ ماضؾ ادقسقر ادديـ

ؾ أن ظذ افباؿل ظـ يتـازل وأن افديـ مـ جزًءا يعطقف  هذا حُيَصِّ

 اخلاصة بطريؼتف افديـ افقشقط

 أطمد طمدصمٜمل صمؿ رء: اإلضم٤مسم٦م ويم٤مٟم٧م قمجؾ قمغم أُمس ؾم١مال ؾم٠مختؽ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم ًمف رضمؾ يم٤من إذا: هق اًم١ًمال ظمالومف، اإلضم٤مسم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًم١ًمال ٟمٗمس اًمٞمقم اإلظمقة

 --يدومع وٓ مم٤مـمؾ ًمٙمـ ُمٞمًقر-- مم٤مـمؾ اعمديـ واًمرضمؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ُمثالً  آظمر رضمؾ
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 -اعمقوقع ذم صم٤مًم٨م رضمؾ دظمؾ :ُمداظمٚم٦م

ؾ أن٤م: ىم٤مل صم٤مًم٨م هق، هذا :اًمِمٞمخ  --ُأطَمّمر

ؾ وأن٤م ؾمٌٕملم، ظمذ :ُمداظمٚم٦م  اًمًٌٕملم أظمذ واومؼ ومذاك اخل٤مص٦م، سمٓمري٘متل ُأطَمّمر

 ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ اًمٙمؾ، يٗم٘مد أن سمدل: وىم٤مل

 -ٓ، :اًمِمٞمخ

ٚم٧م يمٜم٧م أن٤م ٕنف ضم٤مئز: همػم :ُمداظمٚم٦م  اًمِمٞمخ ؾم٠مخ٧م: وم٘م٤مل ي٠ًمل وم٤مرس أب٤م َويمَّ

 -اًمِمٞمخ قمغم اًم١ًمال أقمٞمد: وم٘مٚم٧م ضم٤مئز،: وىم٤مل اًم١ًمال ٟمٗمس

ئد اًمرسمح يًتٖمؾ اًمقؾمٞمط أُم٤م وسمٞمٜمؽ، سمٞمٜمل ضم٤مئز-- ٓ :اًمِمٞمخ  ًمٚمدومع اعم٘م٤مسمؾ اًمزا

 -جيقز ٓ هذا اًمٜم٤مىمص

 أن٧م إي٤مك مم٤مـمٚمتل ُمـ وم٠ُمُم٤مـمٚمؽ، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ُمٜمؽ اؾمتدٟم٧م ُمثالً  أن٤م: سمٛمٕمٜمك 

 ًمٙمـ-- آظمره إمم قمنمة-- مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م ؾم٠مؾم٤محمؽ أن٤م! أظمل ي٤م: قمكم ومٕمرو٧م ُمٚمٚم٧م،

 -اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم وىمع هذا سمف، روٞم٧م أن٧م اًمذي وم٠مقمٓمٞمتؽ ظمٚمّمٜمل،

يـ ويِمؽمي وسمٞمٜمؽ سمٞمٜمل وؾمٞمط ي٠ميت أن أُم٤م   -جيقز ٓ هذا ىمٞمٛمتف، ُمـ سم٠مىمؾ قمٜمدي ُمـ اًمدَّ

 (  00:  10: 71.  178.  واًمٜمقر اهلدى) 

 األصخاص مـ جمؿقظة هبا يؼقم افتل اجلؿعقات حؽؿ

 جمٛمققم٦م جيتٛمع ُمثالً  قمٜمدٟم٤م يٕمٜمل سم٤مجلٛمٕمٞم٦م، يًٛمك ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمِمخص اًم٘م٤مدم اًمِمٝمر صمؿ ًمقاطمد، ويٕمٓمقه٤م اًمِمٝمر، آظمر ُم٤مئ٦م وجيٛمٕمقن أؿمخ٤مص،

 وهٙمذا؟ اًمث٤مين

 اشمٗم٤مق صقرة هٜم٤مك هؾ اعم٠ًمخ٦م، هذه ُمثؾ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م اًمٞمقم ص٤ٌمح ذم هذا، ُمٕمروف :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل اشمٗم٤مق يمٞمػ يٕمٜمل اًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ سملم يمالم وٓإ اجلٛمٕمٞم٦م هذه قمغم
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 ٕن٦م ح٤مذا؟ جيقز، ٓ هذا سم٠من أضمٞم٥م اًم٤ًمقم٦م هذه إمم يٕمٜمل سم٘مقل أن٤م ُمثالً  يٕمٜمل 

 سم٤مب ُمـ ح٤مذا رسم٤م، ومٝمق ٟمٗمٕم٤مً  ضمرَّ  ىمرض يُمّؾ  سم٤مب ُمـ يٙمـ مل إذا اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ُمـ

 يٙمقن ىمد اح٤مل، ُمـ اعمجٛمقع اًمِمٝمر آظمر ذم أظمذ أوهلؿ اًمٜم٤مس ُمـ ومزيد اعم٘م٤مُمرة؟

 ؿمٝمر، يمؾ ذم يدظمر ُم٤م ٟم٦ًٌم طم٥ًم قمغم أو اجلَّمقم٦م طم٥ًم قمغم أخٗملم يٙمقن ىمد أخػ

 أيمثر وُم٤م ؾم٥ٌم، ًمف يٕمرض أن يٛمٙمـ هذا أخقوم٤مً  وم٠مظمذ ُمثالً  ُم٤مئ٦م دومع يم٤من اًمذي هذا

 يٛمٙمـ ؿمئ أؾمقأ  يٕمٜمل اجلٛمٕمٞم٦م، هذه ذم اؾمتٛمراره وسملم سمٞمٜمف حتقل اًمتل إؾم٤ٌمب

 -اعمقت هق اًمٕم٤ٌمد سمف ىُمٝمر رء وأىمٝمر شمّمقره،

 طم٤ًمب قمغم ُأظمذت هل ايش إًمقف ومٝمذه أخقف، أظمذ ُم٤م ُم٘م٤مسمؾ هذا ـمٞم٥م، 

 -اعم٘م٤مُمرة ويِمٌف اعمخ٤مـمره ُيِْمٌف هذا أظمريـ،

 همػم طم٤مًم٦م ذم وًمق إٟم٤ًمن يمؾ ًمٌٞم٤من ٟمٔم٤مم ُمٜمٝم٩م، يٕمٜمل هٜم٤مك ذم يم٤من إذا ًمٙمـ 

 ٓ أن سمحٞم٨م ظم٤مص٦م، ُمٕم٤مُمٚمف ًمف ؿمٝمري٤مً  اًمدومع ذم يًتٛمر أن قمـ اٟم٘مٓمع ُمثالً  ـمٌٞمٕمٞم٦م،

 ومٞمٜمدُمقن أظمريـ طم٤ًمب قمغم إًُمقف أظمذ اًمذي يٙمقن وٓ اعمِمؽميملم، أطمد يٜمٔمٚمؿ

 -ُمٜمدم طملم وٓت

 مل وم٢مذا ٟمٕمؿ، أي ٟمٔم٤مم أخكم، هذا يًٛمقا  ُم٤م ُمثالً  ذم ؾم١مازم ُمـ ىمّمدت ُم٤مذا ومٝمٛم٧م 

 -وم٘مط اشمٗم٤مق هذا ٟمٔم٤مم ذم ُم٤م وأفمـ ُم٘م٤مُمرة، اًم٘مْمٞم٦م ُم٘م٤مُمرة وم٤مًم٘مْمٞم٦م ٟمٔم٤مُم٤مً  هٜم٤مك يٙمـ

 -ُمثالً  ؿمٝمقد قمٚمٞمٝم٤م[ ويٙمقن اًمنموط يٙمتٌقا  يٕمٜمل] :ُمداظمٚم٦م

 اعم١مُمٜمقن» اعمًٚمؿ سملم اًمٙمالم أنتؿ شمٕمرومقا  ذقم٤مً  ٕنف ُمِمٙمٚم٦م: سمتحؾ ُم٤م اًمٙمت٤مسم٦م :اًمِمٞمخ

 -واحلذر احلٞمٓم٦م سم٤مب ُمـ هق اًمٞمقم ويمت٤مسم٦م شمٙمت٥م، مل أو يمت٧ٌم ؾمقاءً ش ذوـمٝمؿ قمٜمد

 -احلروف قمغم اًمٜم٘م٤مط ووع اًمٞمقم ي٘م٤مل يمَّم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م أريد أن٤م ًمٙمـ 

 -شمقذم إذا أنف شمقوٞمح :ُمداظمٚم٦م

 -آظمره إمم ُمرض إذا ؾم٤مومر إذا هم٤مب إذا هق، هذا أجقه :اًمِمٞمخ

 -اًمْمقاسمط هبذه يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -اعم٠ًمخ٦م سمتٝمقن :اًمِمٞمخ
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 إمم ذيمرشمف، اًمذي اًم٥ًٌم إمم ٟمْمٞمػ أن ٟمريد يٕمٜمل آظمر، أُمر هٜم٤مك يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ٓ أنف اقمت٘مد يمذًمؽ وهذا وصم٤مًمث٤ًم، وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، ي٠مظمذ ُمـ ذم اًم٘مرقم٦م دمري هٜم٤مك أن

 أظمذ ممـ طمٔمف ي٘مٌض ُمتآظمر ُمٌٚمٖمف ي٠مظمذ اًمقىم٧م آظمر ذم ي٠ميت اًمذي هٜم٤مك ٕن جيقز،

 سم٤مب ُمـ وم٠مطمدهؿ ؿمٝمري٤مً  وٟمدومع أؿمخ٤مص قمنمه يٙمقن ح٤م ؿمخص صم٤مين أو إُمر أول

 طمّم٦م، أول ي٠مظمذ أن ظمػًما  اهلل ضمزاك ذيمرت اًمذي ٟمٗمس ذم شمدظمؾ ويمذًمؽ اًم٘مرقم٦م،

 وىم٧م هٜم٤مك ذم طمّم٦م آظمر ي٠مظمذ أن يريد يمذًمؽ اًم٘مرقم٦م ذم يمذًمؽ يٓمٚمع واطمد وآظمر

 -يًتٗمٞمد اًمٗمٚمقس ُيِمٖمؾ سم٤مٕول أظمذ اًمكم أنف يًتٓمٞمع أؿمٝمر قمنمه

 -وٌٓمٝم٤م يٛمٙمـ أجْم٤مً  هذه إيف، :اًمِمٞمخ

 -وقاسمط[ رضوري] :ُمداظمٚم٦م

 -٦مومٚمت٤مٟم اعم٠ًمخ٦م ُمٌلم ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 ( 00: 12: 01. 177. واًمٜمقر اهلدى)





 اهلفار ًع املعاًالت
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 مؽاشبفؿ بخبث افعؾؿ مع افؽػار معامؾة جقاز

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 ًمف يم٤من وًم٘مد ومٞمجٞم٥م، اًمًٜمخ٦م واإله٤مًم٦م اًمِمٕمػم ظمٌز إمم يدقمك اهلل رؾمقل يم٤من» 

 ش-ُم٤مت طمتك يٗمٙمٝم٤م ُم٤م وضمد ومَّم هيقدي قمٜمد درع

 سمخ٨ٌم اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمٕم٤مُمٚم٦م ضمقاز: احلدي٨م هذا ُمـ وي١مظمذ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٙم٤مومر ُمـ وإضم٤مرشمف وسمٞمٕمف اًمًالح رهـ جيقز ويمذًمؽ ُمٕم٤مُمالهتؿ، ووم٤ًمد ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ

ء جيقز ويمذًمؽ طمرسمٞم٤ًم، يٙمـ مل إذا  -احلي ذم اًمرهـ وضمقاز ٕضمؾ، اًمنما

 ( احل٤مؿمٞم٦م ذم 277 ص اًمِمَّمئؾ خمتٍم)





 اهرافضة ًع اهتحارة
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 ـاكت إذا افراؾضة مـتجات رشاء ترك وافزاء افقٓء مـ هؾ

 مثاًل؟ ـاخلبز مصاكع فدهيؿ

ء شمرك واًمؼماء اًمقٓء ُمـ هؾ :اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م  يم٤مٟم٧م إذا اًمراومْم٦م ُمٜمتج٤مت ذا

 ُمثاًل؟ يم٤مخلٌز ُمّم٤مٟمع ًمدهيؿ

ر إمم ي١مدي ذًمؽ يم٤من إذا :اًمِمٞمخ  -جيقز ومال سم٤معمًٚمٛملم اإلرضا

 ُمٜمٝمؿ ٟمِمؽمي ومٝمؾ ؾمٕمقديقن وهؿ راومْم٦م، أصح٤مهب٤م ُمّم٤مٟمع هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ همػمه، ُمـ أـمٞم٥م يٙمقن ىمد اخلٌز هذا صٜمع أن أضمؾ ُمـ همػمه أو ُمثاًل  اخلٌز

 ىمقًمف؟ يّمح ومٝمؾ واًمؼماء، اًمقٓء ُمـ هذا: وي٘مقل شمقرقًم٤م،: وي٘مقل يؽميمف ىمد اإلٟم٤ًمن

 -جيقز ومال سم٤معمًٚمٛملم اإلرضار إمم ي١مدي ذًمؽ يم٤من إذا اًم٤ًمسمؼ، سم٤مًمنمط ىمٚمتف :اًمِمٞمخ

 -ٓ أو يي هق هؾ ٟمٕمٚمؿ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -وهٙمذا ظمٌزهؿ وشمٙمًٞمد أومرادهؿ شمٕمٓمٞمؾ: يٕمٜمل اًمنماء، قمدم وم٤مٓطمتٞم٤مط إًذا :اًمِمٞمخ

 (00:78:28.أ70: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افراؾضة مـ افؼاء حؽؿ

 ي٘م٤مرب سمَّم راوميض أي ؿمٞمٕمل قمٜمد صمٛمٜم٤مً  أىمؾ ومقضمده ؿمٞمئ٤مً  يِمؽمي أن يريد :اًم١ًمال

 اخلٞم٤مر؟ قمغم هق أم ًمُٞم١ْمضَمر، وُيْٓمٕمؿ ُمٜمف يِمؽمي ومٝمؾ ُمًٙملم، مخًلم إـمٕم٤مم

 ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ٕنف ُمٜمف: يِمؽمي واطمد سمًٕمر يم٤من ًمق اح٤مٟمع ؿمق يِمؽمي :اجلقاب

 ومٞمٛمٙمـ أىمؾ اًمثٛمـ يم٤من إذا ومٌخ٤مص٦م ؿمٞمٕم٦م، أو يمٗم٤مراً  اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا  ضم٤مئز، اعمًٚمٛملم همػم

 اعمًٚمٛملم، سمٕمض إمم اإلطم٤ًمن ذم اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمَّم اًمًٕمريـ سملم اًمٗمرق اؾمتثَّمر

 -ٟمٕمؿ

 اًمِمٞمٕمل؟ إرسم٤مح قمـ سمٕمٞمداً  يٌ٘مل أن: هٜم٤م وم٘مف ذم :ُمداظمٚم٦م
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 -اجلقاب أظمذت :اًمِمٞمخ

 (  00:  08:  71. 711.واًمٜمقر اهلدى) 

 (ادزايدة)ادزاد بقع

 ومٞمف، اًمنمقمل احلٙمؿ ٟمٕمرف أن ٟمريد اًمٌٞمقع ُمـ ٟمقع هٜم٤مك ؿمٞمخٜم٤م، :اعمٚم٘مل

ء يريد اًمذيـ جيتٛمع أن: صقرشمف  اؾمٛمف، يٙمت٥م ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ صمؿ ىم٤مقم٦م، ذم اعمٌٞمع ذا

 -ي٘مؽمطمف اًمذي اًمًٕمر ويٙمت٥م

ء أراد إذا ُمثالً    صمؿ آٓف، قمنمة أو آٓف شمًٕم٦م أو آٓف صمَّمٟمٞم٦م يٙمت٥م ؾمٞم٤مرة ذا

 أو ُمثالً  اًمًٞم٤مرة ًمف شُم٤ٌمع اًمذي هق ؾمٕمر أيمؼم أقمٓمك وم٤مًمذي شمٙمِمػ، صمؿ إوراق دمٛمع

 -اعمٌٞمع

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم ضم٤مئز اًمٌٞمقع ُمـ اًمٜمقع هذا ومٝمؾ :اعمٚم٘مل

 واىمٕمٞم٦م، طم٘مٞم٘مٞم٦م صقرة هل قمٜمٝم٤م شمتٙمٚمؿ أن٧م اًمتل اًمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ

ء، ٟمزًمقا  اًمذيـ إـمراف سملم آشمٗم٤مق أو اًمتالقم٥م ُمـ رء هٜم٤مك وًمٞمس  سمًٕمر ًمٚمنما

د يٕمٜمل ء إمم اًمقصقل يرا  ُمـ رء هٜم٤مك يٙمـ مل إذا أثَّمن، سم٠مىمؾ اعمٌٞمققم٦م احل٤مضم٦م ذا

 -اًمٕمٚمٜمٞم٦م اعمزايدة سمٞمع ُمـ أصٗمك هذا سمؾ اعمزايدة، سمٞمع سم٤مب ُمـ ٕنف ضم٤مئز: ومٝمق ذًمؽ

 ُمع سمٕمْمٝمؿ ويتٗم٘مقن يتَّمًم١مون جيتٛمٕمقن اًمذيـ أطمٞم٤مٟم٤مً  أنف ٟمدري ٟمحـ ًمٙمـ 

 طمتك آظمره إمم ؾمت٦م سمٞمدومع اًمث٤مين مخ٦ًم ُمثالً  سمٞمدومع واطمد سم٠منف ويتٔم٤مهرون سمٕمض،

 وهق إقمغم، سم٤مًمًٕمر يٌٞمٕمف أنف سم٠مَ  ومٞمْمٓمر صمالصمَّمئ٦م، ُم٤مئتلم سمٞمًقى هق ح٤مئ٦م، وصٚمقا 

ء، ٟمزًمقا  اًمذيـ اجلَّمقم٦م سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ؾمٕمر احل٘مٞم٘م٦م  ًمٞمس يم٤من إذا: وم٤مًمِم٤مهد ًمٚمنما

 -ضم٤مئز وم٤مًمٌٞمع شمدًمٞمس هٜم٤مك

 ( 00:  29:  22. 719.واًمٜمقر اهلدى)



 االدخار أنظٌة
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 افؼـات تػعؾفا افتل اإلدخار أكظؿة حؽؿ

 اًمتقوٞمح: سمٕمض ًمٙمـ اهل٤مشمػ، قمغم قمكم إخ إي٤مه ؾم٠مخؽ اًمذي اًم١ًمال :اعمٚم٘مل

 اًمٜمٔم٤مم وهذا هب٤م، أقمٛمؾ اًمتل سم٤مًمنميم٦م اعمقفمٗملم ُمـ يمٌػم قمدد يٜمتٔمره٤م اإلضم٤مسم٦م ٕن

 أقمٛمؾ اًمٌٚمد، هذا ذم طمتك اخلٚمٞم٩م دول ذم وظم٤مص٦م اًمنميم٤مت، ُمـ يمثػم قمدد سمف يتٕم٤مُمؾ

 -ٟمٗمط ذيم٦م سم٤مًمنميم٦م

 -ٟمٗمط :اًمِمٞمخ

ـ أنٔمٛم٦م، قمدة أو ممٞمزات قمدة هل٤م اًمنميم٦م- ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل  اًمٕمالج ًمٚمٛمقفمػ شُم١َمُمر

ـ اعمج٤مين،  أن اًمنميم٦م ومرأت آُمتٞم٤مزات، هذه آظمر إمم ُم١مصم٨م ؾمٙمـ ًمٚمٛمقفمػ شُم١َمُمر

ظم٤مر ٟمٔم٤مم شمْمع تف واؾمتثَّمر، ادر  قمغم اؾمٛمف ُمـ يِمتٛمؾ اًمٜمٔم٤مم عمقفمٗمٞمٝم٤م، آؾمؿ هبذا ؾمٛمَّ

 ًمٞمس وهذا سم٤مًمٌٜمقك، ُم٤ٌمذة صٚم٦م ذات رسمقي٦م أنٔمٛمف قمغم ىم٤مئؿ اؾمتثَّمري ٟمٔم٤مم ٟمٔم٤مُملم،

 -ًمالؾمتٗمت٤مء حمالً 

 -مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

 -احلٙمؿ ومقاوح :اعمٚم٘مل

 -مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

ظم٤مر ٟمٔم٤مم ومٝمق اًمث٤مين اًمٜمٔم٤مم أُم٤م :اعمٚم٘مل  إن اعمقفمػ، رهم٦ٌم قمغم ُمٌٜمل وشمقومػم ادر

 -اخلٞم٤مر ومٚمف يِمؽمك ٓ أو يِمؽمك أن أراد

 -مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

 إمم اعمٞم٦م، ذم 20 إمم 2 ُمـ اًمِمٝمري راشمٌف ُمـ ٟم٦ًٌم اىمتٓم٤مع قمغم ي٘مقم وهق :اعمٚم٘مل

 -اح٤مئ٦م ذم قمنمة

  واطمد ُمـ :اًمِمٞمخ

 اًمنميم٦م، ُم٤مل رأس ذم ويٌ٘مك اًمنميم٦م شم٘متٓمٕمف راشمٌف، ُمـ سم٤مح٤مئ٦م قمنمة إمم :اعمٚم٘مل

ظمره يرهم٥م عمـ يِمؽمك أن يريد عمـ إي٤مه شمٕمٓمٞمف ٓ يٕمٜمل  ُمقفمػ ومٙمؾ ًمٚمٛمقفمػ، وشَمدَّ
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 صقرشم٤من شمقضمد وهٜم٤م اًمتقومػم، ُمـ ًمف ص٤مر ؿمٝمر يمؾ سمٙمؿ اعمح٤مؾم٦ٌم ىمًؿ ذم طم٤ًمب ًمف

 -اعم٤ٌمًمغ هبذه ًمالٟمتٗم٤مع

ً، :اًمِمٞمخ  -اًمث٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ اًمٚمرـل هذه اًمّمقرة ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م قمٗمقا

 اًمّمقرة أن- آدظم٤مر صقرة هل اًمٚمرـل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم ٟمحـ ٓ، :اعمٚم٘مل

 -ًمالؾمتٗمت٤مء حمالً  ًمٞم٧ًم سم٤مًمٌٜمقك اعمتّمٚم٦م آؾمتثَّمر هل اًمكم إومم

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -احلٙمؿ واوح٦م ومٝمل :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

ظم٤مر ٟمٔم٤مم وهق اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمّمقرة قمـ اًم١ًمال :اعمٚم٘مل  راشم٥م ُمـ ي٘متٓمع اًمذي آدر

 -سم٤مح٤مئ٦م قمنمة اعمقفمػ

 -قمنمة إمم واطمد ُمـ هق ه٤مًمٚمرـل :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -اح٤مئ٦م ذم قمنمة ًمٜمٗمرض :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

ع- اح٤مئ٦م ذم قمنمة أىمّم٤مه ٕنف :اعمٚم٘مل  اعمقفمػ يٜمتٗمع ًمالٟمتٗم٤مع أن ًمف، وشُمـَجٛمَّ

ظمرة، اًمٗمٚمقس هبذه ظم٤مره ُمـ سم٤مٟٓمتٗم٤مع ُمِمؽمك ُمقفمػ ٕير  يًٛمح ٓ اعمدَّ  قمٜمد إٓ ادر

 -صقرة هذه اإلىم٤مًم٦م، أو سم٤مٓؾمت٘م٤مًم٦م ؾمقاء ظمدُمتف، اٟمتٝم٤مء

ظم٤مره سمًح٥م ًمف ُيًٛمح اًمث٤مٟمٞم٦م واًمّمقرة   اح٤مئ٦م ذم مخًلم ادظم٤مره ُمـ ىمًؿ ادر

 -إىم٤مًم٦م أو اؾمت٘م٤مًم٦م دون قمٛمٚمف رأس قمغم وهق يِم٤مء وىم٧م أي ذم وم٘مط،
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ظم٤مر هبذا ُمتٕمٚمؼ شمٜمٌٞمف وهٜم٤مك   ادظم٤مره ُمـ ؾمح٥م ؾمقاء اعمقفمػ أن وهق آدر

 قمغم زي٤مدة ُمٙم٤موم٠مة، اًمنميم٦م شمٕمٓمٞمف أىمٞمؾ أو اؾمت٘م٤مل أو قمٛمٚمف، رأس قمغم وضمقده أثٜم٤مء

 ذم اؿمؽمايمف سمًٜمقات ُمرشمٌٓم٦م ًمٞم٧ًم اعمٙم٤موم٠مة وهذه ؿمخص ًمٜمٗمرض ادظم٤مره، ُم٘مدار

 مخس سمٕمد اؿمؽمك وًمٙمٜمف ؾمٜمقات، قمنم سم٤مًمنميم٦م ظمؼمة ًمف هق يٙمقن ىمد ٕنف اًمٜمٔم٤مم:

 -شمقفمٞمٗمف ُمـ ؾمٜمقات

 أجش؟ ًمٞم٧ًم أقمد قمٗمقاً  :اًمِمٞمخ

 -اًمٜمٔم٤مم ذم اؿمؽمايمف ؾمٜمقات سمٕمدد ُمرشمٌٓم٦م ًمٞم٧ًم :اعمٚم٘مل

 -آه :اًمِمٞمخ

ظم٤مر، ٟمٔم٤مم :اعمٚم٘مل  -اًمنميم٦م ذم ظمؼمشمف ؾمٜمقات سمٕمدد ُمرشمٌٓم٦م هل سمؾ آدر

 -آه :اًمِمٞمخ

 اّدظم٤مره ي٠مظمذ اًمنميم٦م، ذم ظمؼمة واطمدة ؾمٜم٦م- ُمتدرضم٦م اعمٙم٤موم٠مة هذه ـمٌٕم٤مً  :اعمٚم٘مل

 مخس سمٕمد ُمثاًل، ؾمٜمقات مخس- ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤موم٠مة اًمنميم٦م شمٕمٓمٞمف اح٤مئ٦م، ذم مخ٦ًم+  زائد

 ُمـ اح٤مئ٦م ذم مخًلم إمم سم٤مإلو٤موم٦م ادظمره ُم٤م ُم٘مدار ي٠مظمذ اًمنميم٦م ذم ظمؼمة ؾمٜمقات

 أو وم٤مؾمت٘م٤مل اًمنميم٦م ذم ظمؼمشمف ُمـ قم٤مُم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م قمنم أرسمٕم٦م سمٕمد ادظم٤مره، ُم٘مدار

 -ّٓدظم٤مره سم٤مًمٜم٦ًٌم اح٤مئ٦م ذم ُم٤مئ٦م ي٠مظمذ أىمٞمؾ

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 شمقفمٞمٗمف، سمداي٦م ُمٜمذ واؿمؽمك اًمٕم٤مم، هذا ذم شمقفمػ ؿمخص أنف ًمٜمٗمرض :اعمٚم٘مل

 شمقفمػ آظمر وؿمخص- أظمرى أخػ ُم٤مئ٦م ي٠مظمذ أخػ، ُم٤مئ٦م ووّمر قم٤مُم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م ومٌٕمد

 ي٠مظمذ أخٗم٤ًم: ووومَّر قمنم اًمراسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم ؾمٜم٦م آظمر ذم اؿمؽمك وًمٙمـ اًمٞمقم، ٟمٗمس ذم ُمٕمف

 سمًٜمقات ُمرشمٌٓم٦م ًمٞم٧ًم هل ًمذًمؽ اح٤مئ٦م: ذم ُم٤مئ٦م اًمٜم٦ًٌم ٟمٗمس ي٠مظمذان آصمٜم٤من أخٗم٤ًم،

 -اًمنميم٦م ذم ظمؼمشمف سمًٜمقات ُمرشمٌٓم٦م هل سمؾ اًمٜمٔم٤مم، ذم آؿمؽماك

 -أجقه :اًمِمٞمخ
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 طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال أن- ىمٚمٜم٤م هذا ؾمٜم٦م، قمٚمٞمف ُمرّ  ُمـ يمذًمؽ- ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 طمٙمؿ ُم٤م: اًمث٤مين واًم١ًمال اًمٜمٔم٤مم؟ هذا ذم آؿمؽماك

 -سم٤مٕول سَم٠مَ  ظمٚمٞمٜم٤م اًمث٤مين اًم١ًمال ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ظمر سمَّم قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اعمقفمػ، هلذا يٕمٓمك اًمذي هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ  ُمـ ًمف ادُّ

 -ُمٜمف واؾمتٗم٤مدت اًمنميم٦م أؿمٖمٚمتف ُم٤مل،

دة سمٜم٦ًٌم ُمقوقع اًمٜمٔم٤مم :اعمٚم٘مل  -ظمؼمشمف ؾمٜمقات قمغم ُُمـَحدَّ

 سمٕمد واوح٤مً  اجلقاب يٙمقن أن أرضمق ًمٙمـ قمكّم، شمٕمٞمد ٓ أن أرضمق ٓ، :اًمِمٞمخ

 - اًم١ًمال ومٝمؿ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -ُمقفمٗم٤مً  ؾمٜم٦م قمنمون قمٚمٞمف ُم٣م اًمذي اًمرضمؾ هذا :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ظمر :اًمِمٞمخ ظمر وم٤مًمذي ىمٚم٧م، يمَّم اح٤مئ٦م ذم قمنمة إمم واطمد ُمـ ًمف وادُّ  واطمد ًمف ادُّ

ظمر اًمذي ذاك ُمـ سم٠مىمؾ ؾمُٞمٙم٤موم٠م  -قمنمة سم٤مح٤مئ٦م ًمف ادُّ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

  اًمنميم٦م؟ شم٠مظمذه٤م أجـ ُمـ اعمٙم٤موم٠مة هذه ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 -ُم٤مهل٤م رأس ُمـ :اعمٚم٘مل

 ُم٤مهل٤م؟ رأس ُمـ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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 وقمٛمرو، وسمٙمر زيد ُمـ اعمدظمرات هبذه اًمنميم٦م ومٕمٚم٧م ُم٤مذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 يقوع مل ـمٌٕم٤مً  أظمرى؟ أو سمٓمري٘م٦م هب٤م وشم٤مضمرت ؿمٖمٚمتٝم٤م وإٓ أُم٤مٟم٦م صٜمدوق ذم ووٕمتف

 -أُم٤مٟم٦م صٜمدوق ذم اح٤مل هذا

 -أُم٤مٟم٦م صٜمدوق ذم يقوع ٓ أقمت٘مد ُم٤م قمغم :اعمٚم٘مل

 -ُمٗمٝمقم هذا :اًمِمٞمخ

 -اًمٞم٤مسم٤من ذم ُم٘مّره٤م اًمنميم٦م ٕنف :اعمٚم٘مل

 اعمقفمٗملم يمثرة ٟم٦ًٌم قمغم ه٤مًمٚمرـل ه٤معمدظمرات ه٤مدول اعمقفمٗملم: إذاً  إذاً  :اًمِمٞمخ

 يمٌػمة ًمٞم٧ًم يمٌػمة أو ضمداً  يمٌػمة اح٤مل ُمـ جمٛمققم٦م اًمنميم٦م قمٜمد يٙمقن راح وىمٚمرتٝمؿ،

 -ُم٤مهل٤م رأس إمم ؾمتْمٛمف هل اًم٤ٌمل ذم خيٓمر ومٞمَّم اح٤مل وهذا ضمدًا،

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 إٟمف آٟمٗم٤ًم، أظمقٟم٤م قمٜمٝم٤م ؾم٠مل اًمتل ًمٚمقرىم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمَّم ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ :اًمِمٞمخ

 ومٞمٜمٔمر ُمًٛمك، قمغم اؾمَّمً  إؾمالُمل سمٜمؽ هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا سم٤مًمٌٜمقك، قمالىم٦م هل٤م اًمقرىم٦م هذه

 ٓ أهن٤م أقمت٘مد سمٕم٤مُم٦م، اًمنميم٤مت أن ٓ؟ أو اًمنمع خي٤مًمػ مم٤م رء هٜم٤مك هؾ سم٘مك

 شمٗمرق وٓ قم٤معمٞم٦م، سمٌٜمقك أو سمٌٜمؽ ُمرشمٌٓم٦م وهل إٓ دم٤مري٤مً  قمٛمالً  شمٕمٛمؾ أن يٛمٙمـ

 - يٕمٜمل اًمتٕم٤مُمؾ، طمٞم٨م ُمـ سمريٓم٤مين سمٜمؽ أو إؾمالُمل سمٜمؽ سملم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 -إؾمالُمل اإلؾمالُمل يم٤من إن هذا :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -إؾمالُمل اإلؾمالُمل يم٤من إن طمتك هذا :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٜمف ُمٗمروغ هذا آه، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ظمر، اًمذي اح٤مل هذا إٟمف سم٘مقل أن٤م: وم٢مذاً  وم٤معم٘مّمقد، :اًمِمٞمخ  أيمؾ قمغم إقم٤مٟم٦م ومٞمف: أوًٓ  ُيدَّ

ن ٟمحـ ،شوُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وٟمذيمر اًمرسم٤م،  ٟمريد ٔا
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 هؿ أهنؿ أظمِمك اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم أن٤م ًمٙمـ اًمرسم٤م، همػمهؿ ي١ميمٚمقن اعمقفمٗملم ه١مٓء إن: ٟم٘مقل أن

 اًمنميم٦م ٕنف يم٤مًمنميم٦م: اًمرسم٤م ُي١ْميمِٚمقن أهنؿ ذهٜمل، ذم ضمداً  واوح ومٛمٌدئٞم٤مً  اًمرسم٤م، ي٠ميمٚمقن أنٗمًٝمؿ

ٜمؽ، ذم اح٤مل شمْمع طمٞمٜمَّم ٜمقك، ىم٤مُم٧م أيمت٤مومٝم٤م قمغم اًمنميم٤مت ُمـ وأُمث٤مهل٤م ومٝمل اًٌم  ؾمحٌقا  ومٚمق اًم

ٜمقك، أومٚم٧ًم أُمقاهلؿ رؤوس  -صح اًٌم

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -اًمرسم٤م ُي١ميمِٚمقن هؿ هب٤م واعمتٕم٤موٟمقن اًمنميم٦م إذاً  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 سم٤مظمتٞم٤مرهؿ ي٘متٓمع ح٤م اًمنميم٦م، ذم اعمدظمرون اعمقفمٗمقن ه١مٓء شُمرى: ٟمٕمقد أن 

 -ؾم١مال هٜم٤م اًمرسم٤م؟ ي٠ميمٚمقن أٓ راشمٌٝمؿ ُمـ

 -ـمٌٕم٤مً  ٔظمر ؿمخص ُمـ خيتٚمػ هذا :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -ىمٚم٧م يمَّم ٟم٘مقل ٟمحـ ٓ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ قمنمة، إمم هٞمؽ---  اصمٜملم واطمد، اح٤مئ٦م ذم واطمد، ُمِمؽميمقن :اًمِمٞمخ

 -ه١مٓء قمغم

 ؾمٜم٦م يمذا سمٕمد اًمنميم٦م، يؽمك طملم يٕمٜمل يقومر أن اعمقفمػ هدف يٙمقن ىمد :اعمٚم٘مل

 -ومٞم٤ًمقمده ًمف ُمقومراً  ُمٌٚمٖم٤مً  جيد

 اًمنميم٦م ومت٠ميت ظمدُمتف، هن٤مي٦م ذم ًمف ُُمّدظمراً  ُمٌٚمٖم٤مً  جيد أن هق اعمقفمػ هدف يٕمٜمل 

 -أيمثر ُمش يٕمٜمل شمقوٞمح جمرد هذا- ًمؽ زي٤مدة ٟم٦ًٌم هذه: وشم٘مقل

 اًمتقوٞمح؟ هذا ؾمٌؼ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ؾمٌؼ أقمت٘مد :اعمٚم٘مل

 -ًمٙمـ- اًمتقوٞمح ؾمٌؼ أنف أفمـ :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اعمٚم٘مل
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 -إيْم٤مطم٤مً  أو شمقوٞمح٤مً  ٟمزداد ظمٚمٞمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اعمٚم٘مل

ظمر ُم٤م جمٛمقع يم٤من ؾمٜم٦م، قمنميـ شمقفمػ اًمذي أن ٟمٗمؽمض :اًمِمٞمخ  قمنمة ًمف ادُّ

 ؾم٤مقمد أنف اعمخ٤مًمٗم٦م ذم وم٤مُٕمر سمٕمٞمٜمٝم٤م، ي٠مظمذه٤م يم٤من إن آٓف اًمٕمنمة هذه آٓف،

 - ومٝمٜم٤م ظم٤مصتف آٓف سم٤مًمٕمنمة شمتٕم٤مُمؾ أن قمغم اًمنميم٦م

 - قمغم أقم٤من :اعمٚم٘مل

 - آٟمٗم٤مً  ىمٚمتف ُم٤م ورد :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 واوح همػم يٙمقن ىمد واوح٤ًم، أظمذشمف ُم٤م أن إمم أن٤م ه٤مًمٚمرـل اًم١ًمال ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمٝم٤م؟ زي٤مدةً  ي٠مظمذ أم وم٘مط آٓف اًمٕمنمة ي٠مظمذ هق هؾ ومٝمٛمتف، ُم٤م ًمٙمـ واوح أو

 -قمٚمٞمٝم٤م وزي٤مدة آٓف قمنمة ي٠مظمذ :اعمٚم٘مل

 -أن٤م ؾم١مازم هذا إي :اًمِمٞمخ

 -ظمؼمشمف طم٥ًم زي٤مدة :اعمٚم٘مل

  اًمرسم٤م؟ ي٠ميمؾ هق سم٤مب ُمـ أخٞمس اًمزي٤مدة، هذه :اًمِمٞمخ

 -آه :اعمٚم٘مل

 اًمزي٤مدة؟ هذه ضم٤مءت أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 -هلؿ ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤موم٠مة شمًٛمٞمٝم٤م اًمنميم٦م :اعمٚم٘مل

 !سمٞمٝمٛمٜم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -سمٞمٕم٤مً  اًمرسم٤م يًٛمقن :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل



 210   أنٔمٛم٦م آدظم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿ :اًمِمٞمخ ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم سَم٤م َوطَمرَّ  سمٞمًٛمقا  ؿمق سمٞمٝمٛمٜم٤م ُم٤م ،[271:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمرر

 ُمٖمزو اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل اًمٞمقم احل٘مٞم٘م٦م ٕنف ضم٤مٟم٤ًٌم: اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ٟمدع أن ٟمحـ هٜم٤م،

 اًمذيـ اًمٙمٗمر، سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اعمٕم٤مُمالت هذه اًمٙمٗمر، سمالد ُمـ شمردٟم٤م سمٛمٕم٤مُمالت

 ه١مٓء ذم ـمٕمـ هق شم٤ٌميٜمٝمَّم ُمع ًمٙمٜمٝمَّم ُمت٤ٌميٜمتلم، اصمٜمتلم سمّمٗمتلم وضمؾ قمز اهلل وصٗمٝمؿ

 -اًمٙمٗم٤مر

ـَ  فَم٤مِهًرا  َيْٕمَٚمُٛمقنَ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف: إومم اًمّمٗم٦م  ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ُِم ـِ  َوُهؿْ  اًمدُّ  قَم

 ضمٝمقدهؿ أومرهمقا  ٕهنؿ ومٞمٝمؿ: ىمدح ؿمؽ سمال هذا ،[7:اًمروم﴾ ]هَم٤مومُِٚمقنَ  ُهؿْ  أظِمَرةِ 

 اًمقصػ ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ًمذًمؽ آظمرهتؿ: طم٤ًمب قمغم هذا ًمٙمـ دٟمٞم٤مهؿ، إلدظم٤مر

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿هلؿ أظمر ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ  اّللَّ

ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  ـَ  احْلَؼر  ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمت٤َمَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ  َيدٍ  قَم

 [-29:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ 

 ذم اعمًٚمٛمقن هب٤م اسمتكم أجْم٤مً  ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمٜمت٘مؾ اعم٠ًمخ٦م، هذه قمٜمد ىمٚمٞمالً  ٟم٘مػ أن 

 قمغم اًمت٠مُملم اًمٕم٘م٤مرات قمغم شم٠مُملم احلٞم٤مة، قمغم سم٤مًمت٠مُملم يًٛمك ُم٤م وهق سمالدهؿ،

 -آظمره إمم اًمًٞم٤مرات

ٜم٤مً  أن ومٜمٗمؽمض   زُمـ ُم٣م ُم٤م صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، شم٠مُملم ىمًط أول ودومع ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى ُُم١مُمر

 ؾمٞم٘م٤مل ضم٤مء؟ أجـ ُمـ اًمتٕمقيض هذا إي٤مه٤م، ًمف ومٕمقوقا  حتٓمٞمؿ، ذ حتٓمٛم٧م إٓ ـمقيؾ

 اًمنميم٦م: وهق اًمٔم٤مهر ُمـ أقمٛمؼ يم٤من اًم١ًمال ًمٙمـ اًمنميم٦م، ُمـ: مت٤مًُم٤م أن٧م ىمٚم٧م يمَّم

 اعمِمؽميملم ُمـ ضم٤مءت اح٤مل هذا اجلٛمٞمع، ًمدى ُمٕمروف هٜم٤م اح٤مل، هبذا ضم٤مءت أجـ ُمـ

 ؿمخص أخػ ٟمٗمؽموٝمؿ اًمت٠مُملم ذيم٦م ذم يِمؽميمقن اًمذيـ ٕن اًمت٠مُملم: ذيم٦م ذم

 ُم٤م هذه ه٤مًمرؾمقم سمٞمدومٕمقا  سمٞمتٛمقا  واًمٌ٘م٤مي٤م طم٤مدصملم، طم٤مدث سمٞمٕمٛمٚمقا  اصمٜملم واطمد ُمثاًل،

 اًمتل اًمًٞم٤مرات صمٛمـ سمٞمقومروا وُمٜمٝم٤م ه٤مُٕمقال، اًمنميم٦م قمٜمد سمٞمتقومر طم٤مدث، سمٞمٕمٛمٚمقا 

 -اعمِمؽميملم سمٕمض ُمـ شمتحٓمؿ

 يمٜم٤م ُم٤م إمم أنت٘مؾ أن اًمّمقرة، هذه ذم اًمتٕمقيض هذا ضم٤مء أجـ ُمـ قمرومٜم٤م: إذاً  

ٚمقا  أهنؿ أقمت٘مد أن٤م اعمٙم٤موم٠مة، شمٚمؽ ضم٤مءت أو اًمتٕمقيض ذاك ضم٤مء أجـ ُمـ ومٞمف،  هذه ؿَمٖمَّ
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 وسم٤مًمت٤مزم اًمرسم٤م، زاد أي سم٤مًمٗم٤مئدة، يًٛمقٟمف ُم٤م زادت اعمدظمر زاد ويمٚمَّم اعمدظمرات،

 -اًمٜم٦ًٌم ُمـ ذيمرت ُم٤م سمٞمٕمٓمقه

 أن سمتّمقر أفمـ، وُم٤م سمٕمد، شمٌلم ُم٤م رء هٜم٤مك يٙمقن أن إٓ سمتّمقر أن٤م: وم٢مذاً  

 -اًمرسم٤م وي١ميمٚمقن اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن اظمتٞم٤مراً  اعمدظمريـ ه١مٓء

 -آدظم٤مر هذا جيقز ٓ سم٤مًمت٤مزم وًمذًمؽ 

 ( 00:  08:  20. 719.واًمٜمقر اهلدى) 





 املناقصات





 211 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اعمٜم٤مىمّم٤مت 

 ادـاؿصة دم ادشارـة يريد َمـ ـؾ ِمـ يمخذ افذي ادبؾغ حؽؿ

 رده ظدم مع

 ُم٤م ٟمدري ٓ أُمر قمغم اًمزُم٤من هذا اًمٜم٤مس اقمت٤مد ؿمٞمخ، ي٤م اًمٜم٤مس اقمت٤مد :اعمٚم٘مل

 رؾمؿ يِمؽمط اعمٜم٤مىمّم٤مت ُمـ ُمٜم٤مىمّم٦م أي دظمقل قمٜمد أنف وهق أٓ اإلؾمالم، ذم طمٙمٛمف

 شمرد ٓ اعمتٜم٤مومًلم، أطمد قمغم اعمٜم٤مىمّم٦م شُمرد وقمٜمدُم٤م اعمٜم٤مىمّم٦م، هذه ذم ًمٚمدظمقل ُمٕملم

 -ؾمٚمٗم٤مً  دومٕمقه٤م اًمتل إُمقال شمٚمؽ إًمٞمٝمؿ

ئ٥م فمٜمل ذم شمٕمتؼم هذه :اًمِمٞمخ  -يم٤مًميا

ئ٥م   ُمـ شمٙمقن ىمد وسمٕمْمٝم٤م ُمٙمقس، هل هم٤مًمٌٝم٤م ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ قمٜمدي واًميا

ؾمؿ هذا إٟمف أدري ٓ وأن٤م إضمقر، ىمٌٞمؾ  ح٤مذا اًمٜم٤مس أوئلؽ قمغم ُيْٗمَرض اًمذي اًمرَّ

 -ومٞمف ٟمٜمٔمر أن ممٙمـ ح٤مذا؟: اًم١ًمال هذا قمـ وضمقاب قمٚمؿ قمٜمدك يم٤من وم٢من ض؟ُيْٗمرَ 

 أخػ مخًلم زم ص٤مر ُمٜم٤مىمّم٦م، ٟمزًم٧م ًمق يٕمٜمل ُمْمٛمقن، َُمْرسمح :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٌمء هذا ُمرسمحٝم٤م اعمٜم٤مىمّم٦م ذم يٕمٜمل ذيم٦م يمؾ ُمْمٛمقن، َُمْرسمح هذا ُمْمٛمقٟم٦م،

 -شمٕم٥م سمدون سمؽمسمح هل يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 --ًمٚمحٙمقُم٦م :ُمداظمٚم٦م

 -شمًٚمؿ ُم٘م٤مسمؾ ؿمٞمًٙم٤م شمدومع ُم٤م  اًمنميم٦م طمتك :ُمداظمٚم٦م

 واًمٓم٤ٌمقم٦م اًمقرق صمٛمـ ؿمٞمخٜم٤م، ضمزئل شمٕم٥م ومٝمٜم٤مك شمٕم٥م يم٤من ًمق :ُمداظمٚم٦م

 -ذًمؽ وٟمحق اإلقمالٟم٤مت قمغم سمٞم٘مقُمقا  اًمذيـ واعمقفمٗملم

 ظمٌػم وٓ سمت٤مضمرٍ  وًم٧ًم أتخٞمؾ أظمرى، سمٓمري٘م٦م اعمقوقع ٟمٕم٤مًم٩م ظمٚمٞمٜم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

ؿمؽماك ومُتِح ًمق أتخٞمؾ ًمٙمـ ىمْم٤مي٤م، هبٞمؽ  -ُم٤م ُمٗمًدة سمٞمؽمشم٥م ُم٤م اًمرؾمؿ هذا سمدون ٓا

 -اعمٜم٤مىمّم٦م ُمـ اًمنميم٦م قمغم :ُمداظمٚم٦م



 211   اعمٜم٤مىمّم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -آه :اًمِمٞمخ

 -اعمٜم٤مىمّم٦م ذم داظمٚملم اًمٚمرـل قمدد سمٞمٙمثر :ُمداظمٚم٦م

 -شمًتٗمٞمد- ؿمٞمخٜم٤م ي٤م شمًتٗمٞمد :ُمداظمٚم٦م

م ُم٤م اًمنميم٤مت سمٕمض :ُمداظمٚم٦م  ومت٘مقل اًمرؾمقم، ٕضمؾ هذه، اعمٜم٤مىمّم٦م ٕضمؾ شُمَ٘مدر

 قمكمّ  شمرؾمق يٕمٜمل ُم٤م يٛمٙمـ ديٜم٤مر، مخًلم أو صمالصملم سمٛمٌٚمغ يمؾٍ  ذم اؿمؽميم٧م ًمق إين

 -ُمٜم٤مومس ُمِمجع ؾمٕمره٤م يٕمٜمل يٙمقن وم٘مد أصاًل، يِمؽميمقن ومَّم ُمٜم٤مىمّم٦م،

 ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمثؾ شمٙمقن هل يٛمٙمـ- يٜمٗمع هق اًمٕمٙمس يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 زسم٤مئـ ُمـ أىمؾ زسم٤مئٜمف هذا اًمٜم٘مد، سمٞمع قمـ زي٤مدة اًمت٘مًٞمط سمٞمع سمٞمٌٞمع ه٤مًمكم اًمت٘مًٞمط،

 اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ زايد سمٞم٠مظمذ ُم٤م يٕمٜمل اًمت٘مًٞمط، سمٜمٗمس أجْم٤مً  اًمٜم٘مد سمًٕمر سمٞمٌٞمع اًمٚمرـل

 ! أيمثر سمٞمٙمقٟمقا  ه٤مد ه٤مًمرؾمؿ أظمذوا ُم٤م إذا هذه اًمّمقرة يمذًمؽ أيمثر، زسم٤مئٜمف سمٞمٙمقن

 -ُمٜم٤مومس واًمًٕمر أيمثر زسم٤مئٜمف :ُمداظمٚم٦م

ُمر يم٤من إذا واهلل :اًمِمٞمخ  -سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ يٕمٜمل سمٞمٙمقن يمذًمؽ، ٕا

 ( 00:  70:  20. 719.واًمٜمقر اهلدى) 



 اهلبة





 219 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اهل٦ٌم 

 (هبتف دم افعائد: )حديث ظؿقم

 -شُمٜمٝم٤م يث٥م مل ُم٤م هب٤م أطمؼ ومٝمق ه٦ٌم وه٥م ُمـ» [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 -وٕمٞمػ

 ذم يٕمقد يم٤مًمٙمٚم٥م هٌتف ذم اًمٕم٤مئد» :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف خم٤مًمػ واحلدي٨م[: اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 هبذا ختّمٞمّمف جيقز وٓ ومٞمٝم٤م، اًمرضمقع ُمـ اعمٜمع يٗمٞمد سمٕمٛمقُمف وم٢مٟمف قمٚمٞمف، ُمتٗمؼش ىمٞمئف

  -ًمْمٕمٗمف احلدي٨م

 (-110. 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 املوات إحياء





 217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إطمٞم٤مء اعمقات 

 وافتحجر ادقات إحقاء بغ افػرق

 [: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 آدم سمـ حيٞمك سمٞمٜمٝمَّم اًمٗمرق سملم وىمد اًمتحجػم، همػم اإلطمٞم٤مء أن اقمٚمؿ: وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة

 أو ىمٚمٞم٤ٌم أو قمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م يًتخرج أن إرض وإطمٞم٤مء» : ش90 ص» وم٘م٤مل سمٞم٤من أطمًـ

 أو يزرقمٝم٤م ىمٌٚمف أطمد يد ذم شمٙمـ ومل شمزرع، مل أرض وهل اح٤مء، إًمٞمٝم٤م يًقق

 قمٓمٚمٝم٤م وإن ُمٚمٙمف، ُمـ خترج ٓ أبدا، ًمّم٤مطمٌٝم٤م ومٝمذه ًمٚمزرع، شمّمٚمح طمتك يًتخرضمٝم٤م

 رؾمقل ُمـ إذن ومٝمذا ،شًمف ومٝمل أرو٤م أطمٞم٤م ُمـ» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕن ذًمؽ، سمٕمد

 واًمتحجػم،» :ىم٤ملش ؿم٤مء إن يٌٞمٕمٝم٤م أن وًمف ًمقرصمتف ومٝمل ُم٤مت وم٢من ًمٚمٜم٤مس، ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 إقمالم ُمـ إرض قمغم ييب أن اًمتحجػم: اعم٤ٌمرك اسمـ ىم٤مل اإلطمٞم٤مء، همػم ومٝمق

 أن وئمٝمر- شسمٕمده أطمٞم٤مه٤م عمـ ومٝمل ؾمٜملم صمالث قمٓمٚمٝم٤م إن ومٞمف ىمٞمؾ اًمذي ومٝمذا واعمٜم٤مر

 هبذا اطمت٩م وم٢مٟمف اإلؾمالُمل اًمتحرير طمزب رئٞمس ًمف يٜمتٌف مل اًمقاوح اًمٗمرق هذا

 يِمؽمط أنف قمغم ش20 صش »اإلؾمالم ذم آىمتّم٤مدي اًمٜمٔم٤مم» يمت٤مسمف ذم اعمٜمٙمر احلدي٨م

 وأن قمٚمٞمٝم٤م، يده ووع ُمـ ؾمٜمقات صمالث ُمدة يًتثٛمره٤م أن اعمقات إرض إطمٞم٤مء ذم

 أنف ُمع واحلدي٨م -شهل٤م ُمٚمٙمٞمتف طمؼ ؾم٘مط يٗمٕمؾ مل وم٢من سم٤مؾمتٖمالهل٤م اإلطمٞم٤مء هذا يًتٛمر

 ًمف ويمؿ شم٠مُمؾ، سم٠مدٟمك فم٤مهر هق يمَّم اإلطمٞم٤مء ذم هق وٓ اعمذيمقر، اًمنمط ومٞمف ًمٞمس ُمٜمٙمر

 وإظم٤ٌمر اعمٜمٙمرة سم٤مٕطم٤مدي٨م وآطمتج٤مج اًم٤ٌمـمؾ، آؾمتدٓل هذا ُمثؾ أوحلزسمف

  -اًمقاهٞم٦م

 (-70. 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 ىواهرقب ىاهعٌر





 217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٕمٛمرى واًمرىمٌك 

 كوافرؿب ىافعؿر

 شمرىمٌقا: وٓ ومم٤مشمُف، حمٞم٤مهُ  عمُٕمَٛمِرِه: ومٝمق ؿمٞمئ٤مً  ُأقْمِٛمر ُمـ[ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش-اعمػماث ؾمٌٞمُؾ : رواي٦م وذم- ؾمٌٞمٚمف ومٝمق ؿمٞمئ٤ًم: أرىم٥م ومٛمـ

 هقش : اًمرىمٌك» و- قمِم٧م ُم٤م ًمؽ هق: ًمٚمرضمؾ اًمرضمؾ ي٘مقل أنش : اًمٕمٛمرى» [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

٤من ي٘مقل أن  ش:اًمٜم٤ًمئل طم٤مؿمٞم٦م» ذم اًمًٜمدي احلًـ أبق وىم٤مل ش-وُمٜمؽ ُمٜمل ًممظمر هق: اإلًٟم

 ومٝمل ىمٌٚمؽ ُم٧م وم٢من اًمدار، هذه ًمؽ ضمٕمٚم٧م: ي٘مقل أن: وصقرهت٤م ،شطُمٌغم» وزن قمغمش اًمّرىمٌك»

 ذم وىم٤مل، ش-ص٤مطمٌف ُمقت يراىم٥م ُمٜمٝمَّم يمالً  ٕن اعمراىم٦ٌم: ُمـ إزم: قم٤مدت ىمٌكم ُم٧م وإن ًمؽ،

 ُمدة ًمؽ ؾمٙمٜم٤مه٤م ضمٕمٚم٧م: أي اًمدار: أقمٛمرشمؽ ُمـ اؾمؿ ؾمٌؼ: يمَّمش طمٌغم» ك هل» ش :اًمٕمٛمرى»

 ،شاعمرىم٥م» وش اعمٕمٛمر» ًمـ اعمٚمؽ شمقضم٤ٌمنش اًمرىمٌك» وش اًمٕمٛمرى» ُمـ ويمؾ: ىمٚم٧م ش-قمٛمرك

ش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» اٟمٔمر وهمػمه، اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمَّم ومٞمٝمَّم، رضمقع وٓ سمٕمده، ُمـ وًمٕم٘مٌف

 ش- 218 ,2.217»

 (-2121,2121. 7.7) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م





 اهصفعة





 212 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمِمٗمٕم٦م 

 افطريؼ احتاد مع إٓ فؾشػعة مؼتضقا يؽقن ٓ اجلقار

 -إىمقال قمدلأ سم٠منف ٟم٘مٚمف سمٕمد اًم٘مقل هذا إًم٤ٌمين وصػ

 (434/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 بافتؼسقؿ؟ مـػعتف بطؾت ؾقام افشػعة حؼ فؾجار هؾ

 هذه ذم اًمِمٗمٕم٦م طمؼ ًمف اًمّمقاب: أن اًمٔم٤مهر [:اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 ُمدقم٤مة اًم٘مديؿ اًمنميؽ ُمع ضمديد ذيؽ دظمقل ٕن أومم: هق سمؾ أجْم٤م، اًمّمقرة

 إسم٘م٤مء ي٘متيض وهذا ؾمٌٞمٚمف، ذم اًمذرائع اًمنميٕم٦م شمْمع اًمذي إُمر سمٞمٜمٝمَّم: ظمالف إلجي٤مد

 !ومت٠مُمؾ ًمف: اًمِمٗمٕم٦م طمؼ

 (437/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت





 احلواهة كتاب





ًم٦م   211 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   يمت٤مب احلقا

 احلقافة ؿبقل وجقب

 [:شومٚمٞمتٌع ُمكمء قمغم أطمديمؿ أتٌع وإذا»:  طمدي٨م قمـ ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

ًم٦م، ومٚمٞم٘مٌؾ: أي ومٚمٞمحتؾ:: أي ومٚمٞمتٌع:  ومالن، قمغم همريٛمل أتٌٕم٧م: ي٘م٤مل احلقا

 سمؾ : اًمقضمقب ـمريؼ قمغم ذًمؽ ًمٞمس: شومٚمٞمتٌع»: وىمقًمف وم٤مطمت٤مل، أطمٚمتف،: أي ومتٌٕمف:

 -شي٘مٌؾ مل ؿم٤مء وإن احلقاًم٦م، ىمٌؾ اظمت٤مر إن اًمٜمدب:: أي اإلسم٤مطم٦م: ـمريؼ قمغم

 [:سم٘مقًمف آًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 -اجلٛمٝمقر ُمذه٥م هق وهذا: ىمٚم٧م

 وإًمٞمف اًمقضمقب: إمم ضمرير واسمـ صمقر، وأبق احلٜم٤مسمٚم٦م، وأيمثر اًمٔم٤مهر، أهؾ وذه٥م

 سومف قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف إىمرب: وهق ،ش80.  7» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذه٥م

 -اًمٜمدب إمم

 (384/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت





 اهبنون كتاب

 واهربا واهفوائد





 اإلسالًية اهبنون





 272 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م 

 اإلشالمقة افبـقك مع افتعامؾ حؽؿ

 ُمع اًمتٕم٤مُمؾ] جيقز ٓ: أىمقل أين قمٜمل ؾمٛمع طم٤مًمف، يرى و٤مسمط أت٤مين ُمرة :اًمِمٞمخ

 اشمٗمْمؾ،: ًمف ىمٚم٧م ؾم١مآً، أؾم٠مخؽ: زم وىم٤مل اًمٌٞم٧م، إمم وضم٤مء ،[اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك

 اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ذم رأجؽ ُم٤م: ًمف ىمٚم٧م اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ذم رأجؽ ُم٤م: ىم٤مل

 -واهلل ٓ: ًمف ىمٚم٧م واهلل، ٓ: ىم٤مل يٕمجٌؽ؟

 -اًمرسم٤م ذم يدظمؾ أنف رأجؽ :ُمداظمٚم٦م

 يذهٌقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمّمٜمققم٦م، ٓومت٤مت أظمل، ي٤م ٓ يمٞمػ ٓومت٤مت :اًمِمٞمخ

 ًمًت٦م ومخًَّمئ٦م آٓف أرسمٕم٦م  سمِّدهؿ  هؿ ُمثالً  آٓف أرسمٕم٦م ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م ؾمٞم٤مرة، يريدون

 يّمػموا أخػ، يّمػموا واخلٛمًَّمئ٦م آٓف، مخ٦ًم يّمػموا ؾمٜم٦م إمم ًمف ىمٚم٧م إذا أؿمٝمر،

 اًمرسم٤م، هق هذا مج٤مقم٦م ي٤م رء، يمؾ وهٙمذا اًمٌٜم٤مء وهٙمذا آٓف، مخ٦ًم آٓف إرسمٕم٦م

 ًمٕمـ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أيمؼم، اهلل اًمرسم٤م، ٕيمؾ طمٞمٚم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ٟمحط ٟمحـ ًمٙمـ

ُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل  إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، أيمٚمقا   صمؿ سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

ُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ ،شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمّرم  سمٜمص هذا اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ اًم٘مرآن ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ [ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 ُمثؾ يٙمٌقه ٓزم اًمِمحؿ هذا وُمِمحٛم٦م،----  اًمًٛمٞمٜم٦م اًمٗم٤مره٦م اًمذسمٞمح٦م يذسمحقن

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ شمٕمدهيؿ، سم٥ًٌم اهلل: ُمـ قم٘مقسم٦م ذًمؽ، وٟمحق يٗمٕمٚمقن اعمٍميلم ـَ  ُِم ِذي  اًمَّ

ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  [-210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 قمٚمٞمٝمؿ طُمّرُم٧م قمٚمٞمف، اطمت٤مًمقا  اهلل، طمٙمؿ قمغم صؼموا ُم٤م اًمٞمٝمقد، ومٕمؾ ُم٤مذا

 اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًمْمخٛم٦م، اًم٘مدور  ذم أخ٘مقه٤م: يٕمٜمل ذوسمقه٤م، يٕمٜمل ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم

 اًمِمحؿ، طم٘مٞم٘متف هق اًمِمحؿ، هق ًمٙمـ ضمديدًا، ؿمٙمالً  أظمذت وؾم٤مًم٧م، حتتٝم٤م ُمـ

ل قَّ ًَ  أنٙمؿ احلرام طمرام، ًمٞمس هذا أن إًمٞمٝمؿ وأوطمك قمٛمٚمٝمؿ، ؾمقء اًمِمٞمٓم٤من هلؿ وَم

 شمٕمٌتقا  وإٟمَّم يم٤من، يمَّم اًمِمحؿ سمٕمتقا  ُم٤م وم٠منتقا  اًمداسم٦م، فمٝمر قمغم هق ُمثٚمَّم اًمِمحؿ شمٌٞمٕمقا 

 -إًمخ-- وقمٛمٚمتقا 
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 أن٧م، ُمٕم٤مُمالت ومٞمف ًمؽ ي٘مقل اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ ُمـ شمًٛمٕمف أن اجلقاب ٟمٗمس 

 هذه اًمٗمرق، ح٤مذا ًمٙمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م، قمغم أضمرة شم٠مظمذوا أن جيقز ىمد: ٟم٘مقل ٟمحـ ـمٞم٥م،

 إمم ؾمٜم٦م ٟمّمػ ُمـ أؿمٝمر، قمنمة سمٕمده٤م يٙمتٌقا  أؿمٝمر خلٛم٦ًم ُمٕم٤مُمٚم٦م يٙمت٥م اًمذي

 شم٠مظمذ يمٚمٝم٤م، اًمٌٜمقك  شمٕم٤مُمؾ هق يمَّم اًمرسم٤م، هق هذا رء، ٓ ُمٕمؽ؟ وَمّرىم٧م ُم٤مذا ؾمٜم٦م،

 -وهٙمذا يمذا، ًمِمٝمريـ يمذا، قمٚمٞمٝمؿ ًمِمٝمر ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م

 ( 00:  11: 17.   212.  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلشالمقة افبـقك مع افتعامؾ حؽؿ

 ُمٕمٝمؿ؟ اًمتٕم٤مُمؾ ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذقمٞم٦م قمـ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٌٜمقك يًٛمك ُم٤م سملم ومرق ٓ اًمٞمقم طمتك ٟمٕمٚمؿ، ومٞمَّم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ :اًمِمٞمخ

 -إُمريٙمٞم٦م أو اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م واًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م

 طمتك ُمتح٘مؼ أُمر هق سمٕمٞمٜمف، اًمرسم٤م وهق اًمٗم٤مئدة اؾمٛمف سمٖمػم يًٛمقٟمف ُم٤م ٕن ذًمؽ: 

 -اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ذم

 هذا سمقاؾمٓم٦م طم٤مضم٦م يِمؽمي أن أراد ًمق أطمديمؿ أن يٕمٚمؿ، يمٚمٙمؿ أفمٜمٙمؿ وأن٤م 

 ُمثالً  ُمراسمح٦م، يًٛمقٟمف رسمح٤مً  قمٚمٞمؽ يٗمروقن اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ ٓومتتف اًمذي اًمٌٜمؽ

 أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م هلؿ ىمٚم٧م وم٢مذا أؿمٝمر، ؾمت٦م عمدة سم٤مًمت٘مًٞمط--  أؿمٝمر ؾمت٦م عمدة قمنمة سم٤مح٤مئ٦م

 ومٓمٚمٌقا  ُمراسمح٦م، اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم اعمًٛمك اًمرسم٤م ارشمٗمٕم٧م ؾمٜم٦م، ذم وإٟمَّم أؿمٝمر ؾمت٦م ذم اًمقوم٤مء

 قمنم مخ٦ًم اح٤مئ٦م ذم أصٌح٧م قمنمة اح٤مئ٦م ذم يم٤مٟم٧م اًمٜمّمػ أو اًمْمٕمػ زي٤مدة ُمٜمؽ

 -هذا إٓ اًمرسم٤م هق ُم٤م قمنميـ، أو

 وًمٞمس اًمٙم٤مومر، ٕظمٞمف اًمٙم٤مومر ُمٕم٤مُمٚم٦م هل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا 

  ح٤مذا؟ اعمًٚمؿ، ٕظمٞمف اعمًٚمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م

 ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمَّم ًمف قمقٟم٤مً  يٙمقن وأن أظم٤مه، أطمُدهؿ ُيٕملم أن اعمًٚمٛملم ـمٌٞمٕم٦م ُمـ

 ش-أظمٞمف قمقن ذم اًمٕمٌد يم٤من ُم٤م اًمٕمٌد قمقن ذم واهلل: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م



 277 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م 

 ُم٘م٤مسمؾ إٓ اعمًٚمؿ أظم٤مه يٕملم ُمًٚمَّمً  دمد ومال ُمٜمًٞم٤ًم، ٟمًٞم٤مً  أصٌح اًمٕمقن هذا اًمٞمقم 

 -وم٤مئدة هؿ ويًٛمقٟمف رسم٤م، اًمنمع يًٛمٞمف ُم٤م

ر وأن٤م»  ٟمٜم٤م ُأطَمذر  وأن اًمٗم٤مئدة، يمٚمٛم٦م ًمٖمتٝمؿ ىم٤مُمقس ُمـ يرومٕمقا  أن احل٤مرضيـ إظمقا

 يًٛمقٟمف اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع اًمٞمقم اعمحرم اًمرسم٤م ٕن اًمرسم٤م: ًمٗمٔم٦م رهبؿ ىم٤مُمقس ُمـ يٙمرروا

 -اعم١مُمٜملم ٟمٗمقس قمغم اعمٕمّمٞم٦م هذه وىمع ًمتٚمٓمٞمػ وم٤مئدة؟ يًٛمقٟمف ح٤مذا وم٤مئدة،

 سمٕمدوه إسمٚمٞمس ُمٙمر ُمـ هذا أظمرى سم٠مخٗم٤مظ إًمٗم٤مظ شمٖمٞمػم ُمـ إؾمٚمقب هذا 

م اًمرىمص شمٕمرومقن ُمثالً  أنتؿش اإلٟم٤ًمن  اجلٛمٞمٚم٦م، سم٤مًمٗمٜمقن يًٛمقٟمف اإلؾمالم ذم اعمُـَحرَّ

 يًٛمقهن٤م اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع اعمحرُم٦م اخلٛمر سمؾ يمذًمؽ، اإلؾمالم ذم اعمحرم واًمرؾمؿ

 --اًمروطمٞم٦م سم٤معمنموسم٤مت

 اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمَّمت ره٦ٌم ُيْذه٥م ًمٙمل اًمِمٞمٓم٤من: وطمل ُمـ هل إؾمَّمء هذه يمؾ 

ُ  َيْٛمَحُؼ ﴿ اعمٕم٤ميص سمتٚمؽ اعمٌتٚملم ٟمٗمقس ُمـ سَم٤م اّللَّ َدىَم٤مِت  َوُيْريِب  اًمرر ﴾ اًمّمَّ

 أثره وًمف اعمًٚمٛملم، ىمٚمقب ذم روقمتف ًمف إؾمالُمٞم٤مً  ُيذيمر طمٞمٜمَّم اًمرسم٤م[ 271:اًمٌ٘مرة]

ٟمٞم٦م، اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُرومٕم٧م ُم٤م وم٢مذا ىمٚمقهبؿ، ذم اًمًٞمئ  اًمٗم٤مئدة، يمٚمٛم٦م سمديٚمٝم٤م وووع اًم٘مرآ

 -اعمًٚمٛملم ىمٚمقب قمغم اًمرسم٤م وهل اعمٕمّمٞم٦م هذه ه٤مٟم٧م

 اًمٕمرق أو يًٛمقٟمف اخلٛمر ُمثاًل، آٟمٗم٤مً  رضسمٜم٤م اًمتل إظمرى إنقاع ؾم٤مئر يمذًمؽ 

 -سم٤مهلل أقمقذ اًمروح شمٜمٕمش يٕمٜمل اًمروطمٞم٦م، سم٤معمنموسم٤مت

 قمغم اهلل وم٤ممحدوا سم٤مًمرسم٤م، اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ وضمؾ قمز اهلل قم٤موم٤ميمؿ ىمد يمٜمتؿ إذا ًمذًمؽ 

 وم٤مؾمتٕمٛمٚمقا ش اًمٗم٤مئدة» وهل أٓ اعمراسملم يمٚمٛم٦م شمًتٕمٛمٚمقا  أَّٓ  ذًمؽ إمم أوٞمٗمقا  صمؿ ذًمؽ،

 -اًمرسم٤م وهق أٓ اًمٕم٤معملم رب يمٚمٛم٦م

 يًٛمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٞمٝمقد ىمٌؾ، ومٞمٛمـ وىمع ومٞمَّم ٟم٘مع أن ُٟمريد ٓ ٟمحـ: وم٢مذاً  

ُم٧م اًمٞمٝمقد، اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أؾمَّمئٝم٤م، سمٖمػم إؿمٞم٤مء  قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

ش صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم

 اًمٞمٝمقد؟ ومٕمؾ ُم٤مذا
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ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل  ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  ـَمٞمر

ي٤م اًمِمحقم ُمٜمٝم٤م[ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم   -واحلقا

 اعمِمحؿ، اًمًٛملم اعمٚمحؿ اًمٗم٤مرة اًمٙمٌش أو اًمِم٤مة يذسمح اجلزار اًمٞمٝمقدي ومٙم٤من 

قُمف ء وَمنَمْ  -إمحر سم٤مًمٚمحؿ يٜمتٗمع وأن أرو٤ًم، اًمِمحؿ يرُمل أن أُمره ووم٤مىم٤مً  ضمزا

 أقمراوٝمؿ ؾمٌٞمٚمف ذم يٌٞمٕمقن اًمذي اح٤مدي اًمٞمٝمقد ضمِمع شمدرون وأنتؿ واًمٞمٝمقد 

 قمٚمٞمٝمؿ طمرم طملم اًمٕم٤معملم رب طمٙمؿ قمغم يّمؼموا مل ديـ، قمٜمدهؿ يم٤من إن وديٜمٝمؿ

ة صؼموا اًمِمحقم،  اًمْمخٛم٦م، اًم٘مدور ذم وووٕمقه٤م اًمِمحقم وم٠مظمذوا اطمت٤مًمقا  صمؿ ُمدَّ

 -ذاب ُمًتقي ؿمٙمؾ يم٤مح٤مء ؿمٙمالً  وم٠مظمذت حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا

ُمف اًمذي اًمِمحؿ ذاك هق ًمٞمس هذا أن اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمٝمؿ وم٠موطمك   هذا ٕن اهلل: طَمرَّ

 قمٚمٞمٝمؿ طُمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل آظمر ؿمٙمالً  أظمذ

سمقه٤م، أي ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم  أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ذوَّ

 -صمٛمٜمف طمرم رء

 طمٞمٜمَّم ومٜمحـ اًمٞمٝمقد، طمٞمؾ ُمـ هذا إيمؾ أضمؾ ُمـ اًمِمٙمؾ شمٖمٞمػم أن: اًم٘مّمد 

ل ٛمر ًَ  سمدًمٞمؾ اًمرسم٤م، قملم أنف يتٌلم اًمتٕم٤مُمؾ وطملم ُمراسمح٦م، اًمرسم٤م وٟمًٛمل وم٤مئدة اًمرسم٤م ُٟم

 أىمؾ، أو أيمثر أو ومخ٦ًم ُم٤مئ٦م شمدومع أن سمد ومال ُم٤مئ٦م ؿمئ٧م سمٜمؽ أي ُمـ اؾمت٘مرض

 -اًمٌٜمقك وهٙمذا شمتْم٤مقمػ ُم٤مئتلم اؾمت٘مرض

 ومرن ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمٝمٜم٦م ُمٕمٛمؾ أو ؾمٞم٤مرة رء أّي  شمِمؽمي أن شمريد ومحٞمٜمَّم 

 سم٤مح٤مئ٦م: ًمؽ ي٘مقل أؿمٝمر، ؾمت٦م: ًمف شم٘مقل يمؿ؟ عمدة ًمؽ ؾمٞم٘مقل آظمره إمم-- يمٝمرسم٤مئل

 أيمثر قمنميـ أو قمنم مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م: ًمؽ ي٘مقل ؾمٜم٦م عمدة قمنمة، سم٤مح٤مئ٦م اًمرسمح قمنمة

 -اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م ًمٙمـ سمٕمٞمٜمف، اًمرسم٤م هق هذا أيمثر،

م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًم٘مد   أىمقا

 هق ُم٤مش اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن--اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن

 أنف ُمع ٟمًٛمع ُم٤م قمٛمرٟم٤م ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمقيًٙمل،: ضمداً  ًمٓمٞمػ اًمٞمقم؟ اخلٛمر اؾمؿ
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 آؾمؿ هذا يًتٕمٛمؾ ُم٤م صم٘مٞمؾ ٕنف ُمثالً  ؿمٜم٤ٌمٟمٞم٤م آؾمؿ هذا ًمٖمٚمظ هٜم٤مك أؾمَّمئٝمؿ ُمـ

 -وُمًٛمك اؾمَّمً  صم٘مٞمؾ وهق

 اًمرضمٞمؿ، اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سمقطمل إًمٞمٝم٤م اًمزسم٤مئـ َيـجرون اًمٜم٤مقمٛم٦م إؾمَّمء هذه ومٌٛمثؾ 

 ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم وهق احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمـ اهلل ُمـ سمقطمل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومتٜم٠ٌم

م أُمتل  ش-اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ُيًّٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن أىمقا

 اًمٌٜمقك ُمٜمٝم٤م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة هٜم٤مك وإٓ اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ قمغم ىمٚمتف هذا 

 ؾمٛمٕمتؿ أُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ-- »اإلؾمالُمٞم٦م

 ويمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ؾمتًٛمٕمقن ىمري٥م وقمَّم اإلؾمالُمٞم٦م؟ سم٤مٓؿمؽمايمٞم٦م

 ومٕمالً  ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م , قمٚمٞمٝم٤م ىم٣م وضمؾ قمز اهلل أن ًمقٓ , ٟمًٛمع أن ٟمخِمك

 دقم٤مة وذم اعمًٚمٛملم ذم ُوضمد دام ومَّم اًمِمٞمققمٞم٦م، ُمرآة هل آؿمؽمايمٞم٦م ٕن ٟمخِمك: يمٜم٤م

 -اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ذم َأخَّػ ُمـ اعمًٚمٛملم وُم١مًمٗمل اعمًٚمٛملم يمت٦ٌم وذم اعمًٚمٛملم

 اًمِمٞمققمٞم٦م يًٛمٞمف يمت٤مسم٤مً  ًمٜم٤م وي١مًمػ ؿمخص ي٠ميت أن ٟمخِمك يمٜم٤م واهلل: وم٢مذاً  

 --آؾمالُمٞم٦م

 أؾمَّمء ٟمًٛمع ٟمزال ٓ إؾمَّمء، ًمٙمـ ومتٜمتٝم٤م، واٟمتٝم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىُميض هلل احلٛمد ًمٙمـ 

 --ذيمرت اًمتل إُمثٚم٦م هذه وطمًٌٙمؿ ىمديٛم٦م، ُمٜمٙمرات قمغم دٓٓت هل٤م ضمديدة

 (  00:  11:  21. 721.واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقة؟ افبـقك ظـ افبديؾ ما

 ذم إؾمالُمٞم٦م ًمٞم٧ًم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك طمتك أنف ومٞمَّم اًمرسم٤م، عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :داظمٚم٦ماعم

 اًمٜم٘مٓم٦م؟ هذه يٕمٜمل سمحجف إًذا؟ اًمٌديؾ ُم٤م: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ومٞم٠ميت احل٘مٞم٘م٦م،

 سمٞم٘مقل اًمٜم٤مس، سمٕمض قمغم إُمر أؿمٙمؾ يمٚمَّم احل٤مرض، اًمٕمٍم يمٚمِم٦م هذه :اًمِمٞمخ

 -اًمٌديؾ ه٤مت: ًمؽ



 271   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمذي هق اإلؾمالُمل اعمجتٛمع أن٧م؟ وإٓ اًمٌديؾ ًمؽ أضمٞم٥م سمِّدي أن٤م ـمٞم٥م، 

 - مج٤مقم٦م ي٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٌديؾ اًمٌديؾ؟ هق ومَّم اًمٌديؾ، يقضمد

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل َ  َيتَِّؼ  َوَُم  -اهلل إٓ إهل ٓ[- 2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 أن قمٚمٞمف ؾمٞمٌٜمك وُم٤م احلدي٨م، هلذا آٟمت٤ٌمه وأرضمقا , اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل 

 ىمّمٕمتٝم٤م، إمم إيمٚم٦م شمداقمك يمَّم إُمؿ قمٚمٞمٙمؿ ؾمتداقمك: »,صحٞمح سمٞمٜم٤من ُمـ اهلل ؿم٤مء

 همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ يمثػم، يقُمئذ أنتؿ ٓ،: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م يقُمئذ ٟمحـ ىمٚم٦م ُمـ أو: ىم٤مًمقا 

 اًمَقَهـ، ىمٚمقسمٙمؿ ذم وًمٞم٘مذومـ قمدويمؿ، صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ اًمًٞمؾ، يمٖمث٤مء

 اًمدٟمٞم٤م طم٥م ،شاعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م، طُم٥مُّ : ىم٤مل- اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمقهـ وُم٤م: ىم٤مًمقا 

 - أن ُمِم٤مهد هق يمَّم إُمؿ شمداقمك ؾم٥ٌم هق اعمقت ويمراهٞم٦م

 اًمٕم٤ممل قمغم اًمًٞمٓمرة ؾمٌٞمؾ ذم وشمتٓم٤موع وشمتج٤موب شمداقمك يمٚمٝم٤م اًمٙم٤مومرة إُمؿ

 ح٤مذا؟- حمْم٦م ُم٤مدي٦م ؾمٞمٓمرة قم٘مدي٦م، ومٙمريف ُمٕمٜمقي٦م ؾمٞمٓمرة اإلؾمالُمل

 اًمٌ٘مر، أذٟم٤مب وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، يٕمتؿ شم٤ٌم إذا» آظمر طمدي٨م ذم اجلقاب ضم٤مء 

 قمٜمٙمؿ يٜمزقمف ٓ ُذّٓ  قمٚمٞمؽ اهلل ؾَمٚمَّط اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد وشمريمتؿ سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ

 ش- ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا  طمتك

 اًمتٕم٤مُمؾ يم٤من وم٢مذا ديٜمٙمؿ، إمم شمرضمٕمقا  طمتك: احلدي٨م ذم هٜم٤م اجلقاب اًمٌديؾ، إذن

 يريد هؾ اًمٌديؾ، يٓمٚم٥م اًمذي اعمحرم، هذا قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م اًمٌٜمقك ويم٤مٟم٧م حمرُم٤م، سم٤مًمرسم٤م

ه، ُمع يٛمِمك أن ًمٚمنمع  شمرضمٕمقا  طمتك» ىم٤مل اًمذي اًمنمع هقى ُمع يٛمٌم ٓ وهق هقا

  ؟شديٜمٙمؿ إمم

ُ  َٓ  اهللَ  إِنَّ : ﴿اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمَّم اعمًٚمٛملم أن: اًمٌديؾ إًذا  طَمتَّك سمَِ٘مْقمٍ  َُم٤م ُيَٖمػمر

واْ  ُ ِٝمؿْ  َُم٤م ُيَٖمػمر ًِ  إمم ٟمرضمع أن ديٜمٜم٤م، إمم شمرضمع أن: اًمٌديؾ إًذا[ 22:اًمرقمد﴾ ]سم٠َِمنُْٗم

ـْ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م اجلقاب اسمتدأن٤م يمَّم رسمٜم٤م، أطمٙم٤مم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ ﴿2:اًمٓمالق] ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت
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ٌُْٕمِدٟم٤م اعمًٚمٛملم ُمٕمنم اًمٞمقم ٟمحـ 
 صالة ىمٌؾ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل واًمؽمسمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م قمـ ًمِ

 همػم أو ذقمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء سمٓمري٘م٦م اًمِمخّمٞم٦م اح٤مدي٦م أهداومٜم٤م ٟمح٘مؼ أن ُٟمريد اًمٕمِم٤مء،

 - ذقمٞم٦م

ئٜم٤م، حت٘مٞمؼ هدومٜم٤م ٟمحـ إًذا  اًمًالم قمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م واشم٤ٌمع رسمٜم٤م ـم٤مقم٦م هدومٜم٤م وًمٞمس أهقا

َ  إِنَّ : ﴿إًذا ُ  ٓ اّللَّ وا طَمتَّك سمَِ٘مْقمٍ  َُم٤م ُيَٖمػمر ُ ِٝمؿْ  َُم٤م ُيَٖمػمر ًِ  [- 22:اًمرقمد﴾ ]سم٠َِمنُٗم

 ومٞمٝمؿ سُمٕم٨م طمٞمٜمَّم إوًمقن، اًمٕمرب: ومٞمٝم٤م ضمدال ٓ شم٤مرخيٞمف طم٘مٞم٘م٦م ٟمذيمر ٟمحـ

 ُمـ ويم٤من وم٘مراء، يم٤مٟمقا  ووٕمٜم٤م، ُمـ ذا  اح٤مدي ووٕمٝمؿ يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 -ووم٤مرس اًمروم أهمٜمٞم٤مء، طمقهلؿ

 وُمع ىمٚمٞمؾ، إٓ ُمٕمف آُمـ وُم٤م ُمٕمف آُمـ وُمـ ٟمٌٞمف ٟمٍم وضمؾ قمز وم٤مهلل ذًمؽ وُمع 

 جيد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمػمة ي٘مرأ  وُمـ ُمدىمع، وم٘مر ذم يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا  اًم٘مٚم٦م هذه أن

 -ضمققمف رُمؼ يًد ُم٤م جيد ٓ ظم٤موي٤مً  يٌٞم٧م أنف اًمٕمج٤مب، اًمٕمج٥م

 قمغم اهلل ٟمٍمهؿ ذًمؽ ُمع وم٘مراء، اًمّمح٤مسم٦م وقم٤مُم٦م اًمٌنم، ؾمٞمد وهق ذًمؽ ُمع 

 -واًمروم وم٤مرس

 اإليَّمن، قمـ أقمروٜم٤م مت٤مُم٤ًم، اًمٕمٙمس ٟمريد أن ٟمحـ ٓ، سم٤مح٤مدة؟ اٟمتٍموا هؾ

 طمرام، هذا: احلٙمؿ ي٠ميت قمٜمدُم٤م وٟمت٤ًمءل اًمدٟمٞم٤م، قمغم ٟمتٙم٤مًم٥م أن وٟمريد احلؼ، اإليَّمن

 - اًمٌديؾ؟ هق ُم٤م

 ذم ٟمٗم٨م اًم٘مدس روح إن اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمٌديؾ

٤م إن ,ىمٚمٌل ذم,: روقمل ًً  ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م،  ش- سم٤محلرا

ر ٓ ٟمحـ  رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  إن: »احلدي٨م هذا سمٛمثؾ أن ُٟمَٗمٙمر

 ش- اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م،

 ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمرزق، ـمٚم٥م ذم اعمنموع اجلٛمٞمؾ اًمًٌٞمؾ اـمرىمقا  أي

م  - سم٤محلرا
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 ُمـ إٓ حتٙمقا  أن وم٢مي٤ميمؿ ة، أظمر ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م ذم اًمًٕم٤مدة أؾم٤مس هل اًمت٘مقى: إًذا

  اًمٌديؾ؟ هق ُم٤م: شم٘مقًمقا  أن سمٙم٤مومر، ًمٞمس اًمٙمٗمر ٟم٤مىمؾ: سم٤مب

 - أصٚمٝم٤م ُمـ يمٚمٝم٤م اإلؾمالم ذيٕم٦م ُيّم٤مدم هذا ٕن اًمٙمالم، هذا شم٘مقًمقا  أن إي٤ميمؿ

 شمٚمؽ قمغم ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال اجلقاب، ًمٞمٕمرف همػمه: قمـ يٜم٘مؾ اًمٜم٤مىمؾ يم٤من إذا أُم٤م

 -سمٙم٤مومر ًمٞمس اًمٙمٗمر ٟم٤مىمؾ اًم٘م٤مقمدة

 اًمقاوح ُمـ ومه٤م صحٞمحلم، طمديثلم ًمٙمؿ أروى أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أريد: ظمت٤مُم٤م 

ـْ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م سمٞم٤مٟم٤م اقمت٤ٌمرمه٤م يٛمٙمـ أنف ضمدا َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 [- 2:اًمٓمالق]

 اهلل ٕوضمد أنٗمًٝمؿ، ذم أُمقاهلؿ، ذم وضمؾ قمز اهلل اشم٘مقا  إهمٜمٞم٤مء ه١مٓء أن ومٚمق

 ومٕمٚمقا  ُم٤م قمغم يٍمون اًمٕمٙمس قمغم اهلل، شم٘مقى طمقل دٟمدٟمقا  هؿ ًمٙمـ خمرضم٤م، هلؿ ي٘مٞمٜم٤م

 -يٕمٚمٛمقن وهؿ

 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمح٦م ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه: ومٝمَّم إول: احلديث٤من 

 همٜمك إمم ضم٤مء رضمؾ، ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض

 أخػ: اًمٔمـ وهم٤مًم٥م ديٜم٤مر، أخػ أو ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م: ىم٤مل: أن أؿمؽ أن٤م أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل

- اًمِمٝمٞمد ه٤مت: ىم٤مل- اًمٙمٗمٞمؾ اهلل: ىم٤مل- اًمٙمٗمٞمؾ ه٤مت: ىم٤مل- ديٜم٤مر أخػ أىمروٜمل ديٜم٤مر

 هذه-آصمٜملم دروؿم٦م ديٜم٤مر إًمػ ٟم٘مره٤م: أن احل٤مرض اًمٕمٍم سمٚمٖم٦مش اًمِمٝمٞمد اهلل: ىم٤مل

 سمدٟم٤م: اًمٖمٜمك ه٤مذاك ًمف سمٞم٘مقل رء أّي  ذم وٓ يمٛمٌٞم٤مًم٦م، ذم وٓ ذم ٓ يمٞمف؟ دروؿم٦م

 - اًمٙمٗمٞمؾ اهلل اًمٙمٗمٞمؾ:- اًمِم٤مهد اهلل: ًمف سمٞم٘مقل ؿم٤مهد،

 ؿمقومقا  أطمد ٓ هذه اًمٞمقم سمٞمٕمٛمؾ ُمـ ديٜم٤مر، أخػ ؾَمٚمَّؿ ًمف، ؾَمٚمَّؿ: مجٞمؾ يمالم اهلل

٦ٌَمُ : ﴿اهلل وصدق اًمٕم٤مىم٦ٌم،
 [-228:إقمراف﴾ ]ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  َواًْمَٕم٤مىمِ

 اًمذي سمَّمًمف ييب اًمٌحر ذم ُم٤ًمومرا  وظمرج ديٜم٤مر، إًمػ اًمرضمؾ أطمذ

 رضمؾ وهق اًمٖمٜمل، سمٚمدا قمـ سمٕمٞمد وهق قمٚمٞمف، اشم٘مٗم٤م يم٤من اًمذي اعمققمد طمؾ اؾمت٘مروف،

 سم٠من ومقضمئ وًمٙمـ إًمٞمف، أطمًـ ًمٚمذي سمققمده يٗمل أن يريد وضمؾ، قمز اهلل ُمع ص٤مدق
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 ومٞمٝم٤م وَدكَّ  ٟم٘مره٤م، وم٠مطمًـ ظمِم٦ٌم إمم ضم٤مء ومٕمؾ؟ ُم٤مذا قمٜمف سمٕمٞمد وهق طم٤من اعمققمد

 أن٧م مهللا: »ىم٤مل اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء صمؿ ضمٞمدًا، طمِمقا  طمِم٤مه٤م صمؿ اًمذهٌٞم٦م، اًمدٟم٤مٟمػم

 ُمٜمٙمؿ أطمد أي اًمٌحر، ذم اخلِم٦ٌم هذه ورُمكش اًمِمٝمٞمد يمٜم٧م وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ، يمٜم٧م

 - اح٤مل إهالك: اح٤مل إو٤مقم٦م اًمدروؿمف، ُمٜمتٝمك ُمقدروؿم٦م؟ ه٤مي إن سمٞم٘مقل

 ومت٠مظمذ اًمٌحر وأُمقاج اًمٌحر ي٠مُمر اًمّمدور، ذم سمَّم يٕمٚمؿ اًمذي وضمؾ قمز اهلل ًمٙمـ

 - اعمحًـ اًمٖمٜمل، ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة إمم اخلِم٦ٌم هذه

 ُم٤م ًمٙمـ ُمٙم٨م، ُم٤م وُمٙم٨م سمديٜمف، اعمديـ ًمٞمًت٘مٌؾ اعمققمقد اًمٞمقم ذم ظمرج اًمٖمٜمل

 -اًمرضمؾ ضم٤مء

 صم٘مٞمٚم٦م، وامج٦م، هب٤م وإذا يده ومٛمد إُمقاج، يديف سملم هب٤م شمتالقم٥م سم٤مخلِم٦ٌم وإذا 

 - يديف ورسملم سمٞمٜمٝم٤م إمحر اًمذه٥م وإذا يمنه٤م ح٤م أظمذه٤م

 أنف قم٤مرف هق وقم٤مىمٌتٝم٤م، اًمدروؿم٦م هذه ؿمقومقا  اًمرضمؾ، قم٤مد صمؿ همري٦ٌم، ىمّم٦م

 ويمٞمػ صم٘مٞمؾ، ذه٥م وومٞمٝم٤م ظمِم٦ٌم أنف اًمٜمٔم٤مم، ظمالف اًمٓمٌٞمٕم٦م، ظمالف ؿمٞمًئ٤م قم٤مُمؾ

 -ُمًقي ؿمق قم٤مرف ومٝمق ـمٌٞمٕمل، همػم أُمر هذا اًمدائـ، إمم شمّمؾ

 ُم٤م يمؾ دم٤مهؾ وًمذًمؽ اًمٓمٌٞمٕم٦م، ٟمٔم٤مم خيرق أن قمغم محٚمف اًمذي هق إظمالصف ًمٙمـ 

 أخػ يم٤من وإن ُم٤مئتلم، ص٤مروا ُم٤مئ٦م يم٤من إن- طم٘مف اًمدائـ وؾَمٚمَّؿ َيَده وُمد صٜمع،

 - أخٗملم ص٤مروا

، اؾمتٖمرب  -شم٘مع أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر إن: اًم٘مٚم٥م ـمٞم٦ٌم ه٤مي اًم٘مّم٦م، قمٚمٞمف وم٘مّص  اًمداـئ

 اًمٌحر ُمـ اًمت٘مط هذا--ُم٤م! أيمؼم اهلل اًمٞمقم، واطمد ُمع اًم٘مّم٦م هذه وىمٕم٧م ًمق 

 ي٘مقل أن دومٕمف اًمذي ُم٤م ًمٙمـ حيٙمك، طمتك ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م أو ديٜم٤مر أخػ هب٤م ُمديمقك ظمِم٦ٌم

 ًمف ىمص اًمٓمٌٞمٕم٦م، ظمالف رء ومٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م ذم أن ؿمٕمر ٕنف إظمالصف: اعمديـ؟ هلذا

 أذم أن اؾمتٓمٞمع ُم٤م أين ؿمٕمرت ح٤م هذا، ومٕمٚم٧م اًمكم أن٤م واهلل: ًمف ىم٤مل اخلِم٦ٌم، ىمّم٦م

 - ويمذا ويمذا يمذا ومٕمٚم٧م وم٠من٤م ُمٕمؽ، سم٤مًمققمد
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 سمَّم وايمتٗمك ديٜم٤مر إًمػ إًمٞمف وأقم٤مد ُم٤مًمؽ، ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك: ىم٤مل- ىم٤مل؟ ُم٤مذا

 -اًمٓمٌٞمٕمل اعمٕمٝمقد اًمٓمريؼ همػم سمٓمريؼ ضم٤مءه

ـْ ﴿ قمٚمٞمف َيّْمُدق هذا  َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [﴿2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  - إول احلدي٨م هذا[- 7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 -ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ًمٙمٜمف هريرة، أبك طمدي٨م  ًهق أجْم٤م اًمث٤مين احلدي٨م

 إرض، ُمـ ومالة ذم يٛمٌم ىمٌٚمٙمؿ ممـ رضمؾ سمٞمٜمَّم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل 

ف: اًمًح٤مب خي٤مـم٥م صقٌت  ومالن، أرض اؾمؼ: ي٘مقل اًمًَّمء ُمـ صقشم٤م ؾمٛمع إذ  شَمَقضمَّ

 ُمـ صقشًم٤م ُمرة ٕول ؾمٛمع إرض، ذم ُم٤مر اًمكم هذاش واؾم٘مٝم٤م ومالن أرض إمم

 -ـمٌٞمٕمل همػم أجْم٤م هذا اًمًَّمء،و

ح٤مب يم٤من  ُح٥م ُمع ومٛمِمك ؿمَّمًٓ، أو ضمٜمقسم٤مً  أظمذ سمف وإذ ذىم٤م يٛمٌم ُمثالً  اًًم ًُ  -اًم

 طمقل ُم٤م طمدي٘م٦م، قمغم اعمٓمر ُمـ ُمِمحقٟم٦م ُيَٗمّرغ اًمًح٤مب وإذا ىمٚمٞماًل، إٓ يٛمض مل 

 -ُمٓمر ٓ احلدي٘م٦م

 ؾمٛمع ويم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م يرى سمف وإذا احلدي٘م٦م، قمغم أـمؾ 

 يمالم ويمذا، أجـ ُمـ- وم٠ًمخف همري٥م، يم٠منف اًمرضمؾ رأي هذا احلدائ٘مل ومتٕمج٥م اؾمٛمف،

 -ُمٕمٝمقد

 ومالن، أرض اؾمؼ: اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤م ومًٛمٕم٧م أُمٌم يمٜم٧م أن٤م واهلل: ًمف ىم٤مل 

 هٜم٤م ذاك؟ ومَّم اعم٘مّمقد، أن٧م أنؽ ومٕمروم٧م إًمٞمؽ، وصٚم٧م طمتك اًمًح٤مب ُمع ومٛمِمٞم٧م

 -اًمِم٤مهد

 أضمٕمؾ صمؿ ومٞمٝم٤م وم٠مقمٛمؾ إرض، هذه أُمٚمؽ أن٤م ًمٙمـ أدري، ٓ واهلل: ىم٤مل 

 وأهكم، ٟمٗمز قمغم ُأنٗم٘مف اًمث٤مين اًمثٚم٨م إرض، إمم أقمٞمده صمٚم٨م: أثالث صمالصم٦م طمّمٞمده٤م

 - واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمغم أنٗم٘مف اًمث٤مًم٨م واًمثٚم٨م
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 وٟمّمٞم٥م ٟمّمٞمٌؽ ُمٜمف شمٜمس ومٚمؿ هلل شم٘مقاك سم٥ًٌم: أي هذا، ومٝمق هذا، ومٝمق: ىم٤مل

 ؾمخر هٜم٤م- اًمًَّمء ًمؽ ؾمخر سم٠من وضمؾ قمز اهلل ومٕم٤مُمٚمؽ ضمقارك، ُمـ واًمٗم٘مراء أهٚمؽ

 ! اهلل ؾمٌح٤من اًمٌحر، ًمف اهلل ؾمخر ذاك اًمًَّمء، ًمف اهلل

َ  وَم٤مشمَُّ٘مقا ﴿ اهلل، شم٘مقى: واًمٌديؾ مج٤مقم٦م ي٤م احلؾ: إًذا ٤ٌَمِب  ُأوزِم  َي٤م اّللَّ ﴾ إًَْم

 [- 200:اح٤مئدة]

 (00:  27: 17.   718.  واًمٜمقر اهلدى)

 (00: 71: 00.   718.  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقة افبـقك

 ُمع مخًَّمئ٦م ـمٚم٥م أطمد إذا يم٤مٟمقا [ اومتت٤مطمف قمٜمد اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ] :اًمِمٞمخ

 يم٤مٟمقا  ذًمؽ ُمع حت٘مٞم٘مٝم٤م، وم٘مػم ًمٙمؾ يتًٜمك ٓ ىمد دىمٞم٘م٦م، وذوط وىمٞمقد شمدىمٞم٘م٤مت

 يزاًمقن وٓ ي٘مقًمقن ومٙم٤مٟمقا  زي٤مدة أخػ اًمٓمٚم٥م يم٤من إذا أُم٤م أيمثر، ٓ مخًَّمئ٦م ُيْٕمُٓمقن

 هق يٙمـ مل ٕنف ُأهمٚمؼ: سم٤مب هذا سم٠من اخلٛمًَّمئ٦م: يريد ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك ي٘مقًمقن

 اًمٙمالم هذا هق ُم٤م ديٜم٤مر، صدىم٦م ديٜم٤مريـ ىمرض إن اًمنمقمل، احلٙمؿ ًمتح٘مٞمؼ

 سمٕمدٟم٤م اٟمٔمروا قمٚمٞمٜم٤م شمدل آصم٤مرٟم٤م هذه ًمٙمـ اًم٘مٚمقب، ذم ُم٤م قمغم اـمَّٚمٕمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ اعم٘مّمقد،

 يم٤من إٟمَّم اهلل، ًمقضمف يم٤من ُم٤م ٕنف احلًـ: اًم٘مرض هذا ذم يًتٛمروا مل ح٤مذا أصم٤مر، إمم

 ذًمؽ يٙمقن طمتك طمًـ: ىمرض قمٜمدهؿ ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أن اًمدقم٤مي٦م ًمقضمف

ومت٦م هذه شمْمع مل اًمتل اًمٌٜمقك ُمـ اًمزسم٤مئـ جلٚم٥م ؾم٤ٌٌمً  احلًـ اًم٘مرض  اًمٌٜمؽ» اًمالَّ

 ش-اإلؾمالُمل

 سم٤مب ذم ُمًتٛمريـ ُيتٛمقا  إهنؿ طم٤مضم٦م ذم قم٤مد مم٤م يمثروا اًمزسم٤مئـ سم٠من ؿمٕمروا ومٚمَّم 

 اعمٕمرولم  اًمٜم٤مس ًمٌٕمض اعمثؾ ييسمقا  اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  ُمثٚمَّم احلًـ اًم٘مرض

 يم٤من اًمذي اًم٘مرض ومٝمذا ،شأصكم سمٓمَّٚم٧م زم طمّمؾ ح٤م زم، طمّمؾ طمتك أصغم شَمـّٛمٞم٧م»

 ذم ُم٤م أن ي٘مروقن، ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا  يمَّم ديٜم٤مر مخًَّمئ٦م شمًت٘مرض شُمريد إذا أن دقم٤مي٦م،

 إًمخ، أو اؾمٛمٜم٧م طمديد ـمـ ُمثالً  ُأريد أن٤م واهلل شمريد؟ ُم٤مذا ًمؽ ي٘مقًمقا  اًم٘مرض هذا
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 اًمٓمـ أن ومروٜم٤م ًمق يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمٌٜمؽ، ًمؽ ؾمٜمدومع وٟمحـ شمريده اًمذي ظمذ أن٧م روح

 اعمِمٙمٚم٦م هذه ذم واىمٕملم اًمتج٤مر أجْم٤مً  سم٤مًمت٘مًٞمط أُم٤م ٟم٘مداً  ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ي٤ًموي احلديد ُمـ

 اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ يروح اًمٌْم٤مقم٦م، طم٥ًم قمغم قمنميـ أو وقمنمة سمَّمئ٦م سم٤مًمت٘مًٞمط أُم٤م

 أجش؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة اًمٕمنمة هذه وقمنمة، ُم٤مئ٦م اًمِم٤مري قمغم وُيًجؾ ُم٤مئ٦م يدومع

 اًمت٤مضمر، ُمـ أؾمقء طم٤مًمف احل٤مًم٦م هذه ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أبداً  رء ٓ اًم٘مرض، ُم٘م٤مسمؾ

  اًمرؾمقل يٜمٝمك آٟمٗم٤م طمديثلم وذيمرٟم٤م اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمًٕمريـ يٌٞمع اًمت٤مضمر

 وٓ سم٤مع ٓ اًمٌٜمؽ أُم٤م سم٤مع، ومٕمالً  أنف ُمع رسم٤م اًمزي٤مدة ويٕمتؼم ذًمؽ، قمـ  اًمًالم قمٚمٞمف

 هذا صمٛمـ اًمٌٜمؽ يٕمٓمل أن ومٌدل اح٤مل، دومع قمـ شَمٜمَّّمؾ أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ اؿمؽمى

 ًمٞمد يٕمٓمٞمف ُم٤م ًمٞمده يٕمٓمٞمٝم٤م ًمٚمٛمحت٤مج ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م هق اًمذي ُمثالً  احلديد ُمـ اًمٓمـ

 ح٤مذا: اًمت٤مضمر، ُمع ٟمتح٤مؾم٥م وٟمحـ اًمت٤مضمر هذا ُمـ ظمذ روح أن٧م ًمف ي٘مقل اًمِم٤مري،

 اجلَّمقم٦م وإٓ ُمٙمِمقف، هذا رسم٤م هذا وقمنمة ُم٤مئ٦م وُيًدد ُم٤مئ٦م ًمٞمديف سمٞمٕمٓمٞمف إذا ٕنف

 ظمذ أن٧م روح إذاً  ي٘مقًمقن، يمَّم قمٞمٜمؽ قمٞمٜمل رسم٤م هق ُم٤م ذم خيْمٕمقا  سمِّدهؿ ُم٤م ُمتديٜملم

 ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًم٘مٞمٛم٦م ٟمٗمس يًجٚمقا  ُم٤م ومٌدل طم٤مضمتف، أظمذ راح قمٚمٞمؽ، وُم٤م طم٤مضمتؽ

ٚمقا  جر ًَ  رسم٤م هل اًمتل اًمزي٤مدة اعمٝمؿ ُمٝمٛم٦م ًمٞم٧ًم اًمٜم٦ًٌم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م وقمنمة ُم٤مئ٦م قمٚمٞمف ُي

 اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه يًٛمقن أهنؿ ًمٚمنميٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م مت٤مم وُمـ  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سمٜمص

 هذا ُم٘م٤مسمؾ وم٘مط رسمحؽ اًمرسمح، أجـ سم٤مئع وإٓ ؿم٤مري ًمؽ ُم٤م أن٧م أظمل ي٤م سم٤معمراسمح٦م،

 ُمـ وأظمذت اًمت٤مضمر ًمٚم٤ٌمئع ؾمٚمٛمتف وإٟمَّم ًمٞمدك ؾمٚمٛمتف ُم٤م قمٚمٞمف زدت اًمذي اًم٘مرض

 -احلًـ اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة اعمِمؽمي

 سملم ومرق ذم ُم٤م ؾم٤مهقن، همٗمٚمتٝمؿ ذم اًمٜم٤مس ح٤مذا أدري وٓ ضمدًا، واوح٦م اعم٠ًمخ٦م 

 اًمت٤مضمر هق وهذا حمت٤مج، رضمؾ وهذا همٜمل رضمؾ أن٤م: اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمقرة أن ٟمحـ ٟمتّمقر

د أو ؾمٞم٤مرة أو طمديد أو ؾمٛمٜم٧م يٌٞمع اًمذي  ًمؽ ي٘مؾ ي٠ميت رء، أّي  أو صمالضم٦م سمرا

 روح طمديد، أو ضمٝم٤مز ُمثالً  أؿمؽمي ُأريد واهلل ح٤مذا: أن٤م ًمف أىمقل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م أىمروٜمل

 ًمٚمت٤مضمر دومٕم٧م أن ظمػًما  اهلل ضمزاك ًمؽ ؾم٠مدومع وأن٤م هٜم٤م ص٤مطمٌٜم٤م قمٜمد ُمـ أؿمؽمي اسمدأ

 اؿمؽمِ  روح ًمف وىمٚم٧م ُم٤مئ٦م أقمٓمٞمتف إذا أُم٤م طمالل، هذا وقمنمة ُم٤مئ٦م ُمٜمف وأظمذت ُم٤مئ٦م

 سملم اًمٗمرق هق ُم٤م طمرام، هذا وقمنمة ُم٤مئ٦م ُمٜمف وأظمذت سمٞمدك ًمف ادومع قمٜمده ُمـ
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 ذم ضمداً  وظمٞمؿ أُمر وهذا وًمٗم٦م، ودورة دورة إـمالىم٤مً  ومرق ذم ُم٤م مج٤مقم٦م، ي٤م اًمّمقرشملم

 قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م وسمٜمص اًم٘مران سمٜمص اًمٞمٝمقد ومٕمؾ هذا ٕن اًمنمع:

م طمٞمٜمَّم اًمٞمٝمقد اًم٧ًٌم أهؾ ىمّم٦م واًمًالم، اًمّمالة  يقم اًمّمٞمد قمٚمٞمٝمؿ اهلل طَمرَّ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ اًمٙمريؿ اًم٘مران ذم ىم٤مل رسمٜم٤م وضمؾ، قمز اهلل طمٙمؿ قمغم صؼموا ُم٤م اًم٧ًٌم،  ُِم

ـَ  ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٕم٤ممم ىم٤مل[ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 يم٤مٟمقا  ويمذًمؽ واًمٌحر، اًمؼم صٞمد ًمٙمؿ ُأطِمؾ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ يم٤مٟم٧م اًمتل يمٚمٝم٤م ًمألُمؿ وسم٤مًمٜم٦ًٌم

 يقم شمٕمٛمٚمقا  ٓ هلؿ اهلل ىم٤مل اًمٞمٝمقد ُمـ ومٌٔمٚمؿ اًمٌح٤مر، ذم إؾمَّمك يّمٓم٤مدون اًمٞمٝمقد

 ـمٌٞمٕم٦م هذه ٕن آطمتٞم٤مل: ُمع ًمٙمـ ًمٚمٞمقم، اًمٞمٝمقدي قمٜمد ُم٤مر احلٙمؿ وهذا اًم٧ًٌم،

 ذاك ذم يم٤مٟمقا  وم٤مًمذيـ قمٛمؾ، ذم ُم٤م اًم٧ًٌم يقم قمٓمٚم٦م قمٜمدهؿ شمٕمرومقا  وم٠منتؿ اًمٞمٝمقد،

 سمٖمػم إنٌٞم٤مء ىمتٚمٝمؿ سم٥ًٌم قم٤مىمٌٝمؿ اهلل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ُمقؾمك زُمـ اًمزُم٤من

 احلٙمؿ، هذا قمغم اهلل ؿم٤مء ُم٤م ومّمؼموا اًم٧ًٌم، يقم شمّمٓم٤مدوا ٓ شمٕمٛمٚمقا  ٓ هلؿ ىم٤مل طمؼ

 اعمثؾ، هبؿ ييب اًمذي اح٤مدي واًمٓمٛمع اجلِمع قمٚمٞمف وشمٖمٚم٥م اًمٞمٝمقد صؼم ٟمٗمذ سمٕمديـ

 إمم ومج٤مؤوا اصٓم٤مدوا، ُم٤م اًمٔم٤مهر ذم ي٘م٤مل ًمٙمـ يّمٓم٤مدوا، أن أضمؾ ُمـ ومٕمٚمقا  ومَّمذا

قم٤مً  اًم٘مرآن ذم يمَّم واحلٞمت٤من إؾمَّمك شم٠متٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م اًمتل اخلٚمج٤من  سم٤مٕـمٜم٤من، سم٤مًٕمقف ُذَّ

ٟمٞم٦م اًمٔم٤مهرة هلذه شمٕمٚمٞمالً  واًم٥ًٌم  ذم سمحٍؼ  ىم٤مل يمَّم وضمؾ قمز اهلل سم٠من يِمٕمرٟم٤م احلٞمقا

  يُمؾَّ  َأقْمَٓمك﴿ اًمٙمريؿ اًم٘مران
ٍ
ء  إمم إؾمَّمك ومٝمدى[ 10:ـمف﴾ ]َهَدى صُمؿَّ  ظَمْٚمَ٘مفُ  َرْ

 -سم٤مًمٖمذاء طمٞم٤مهت٤م شم٠مُملم ـمري٘م٦م

ؾمَّمك يم٤مٟم٧م ُم٤م اًم٧ًٌم يقم يٕمٛمٚمقن اًمٞمٝمقد يم٤من ح٤م  قَم٤مً  شم٠ميت واحلٞمت٤من ٕا  مج٤مهػم ُذَّ

 اًمٌنم، ُمـ اوٓمراري قمٛمؾ هٜم٤مك ذم يم٤من صٞمد ذم هٜم٤مك يم٤من ٕنف اخلٚمج٤من: إمم مج٤مقم٤مت

ن وإمم اًمٌح٤مر وؾمط إمم يروطمقا  وـي ومٙم٤مٟمقا   ذم سمٞمدظمٚمقا  اًمّمٞم٤مديـ يمٞمػ ٟمحـ سمٜمِمقف ٔا

ـمراف ذم ٕنف اًمٌح٤مر: ذم ؿم٤ٌميمٝمؿ وسمٞمٚم٘مقا  اًم٘م٤مرب  طمٞمقاٟم٤مت صحٞمح ٕنف احلٞمت٤من: شم٠ميت ىمٚمَّم ٕا

 -قمٜمف يٌٕمدون إيذاء ذم هٜم٤م ُمّمٚمحتٝمؿ مت٤مم سمٞمٕمرومقا  ًمٙمـ

م اًمٞمٝمقد ومٚمَّم   إمم سم٤مٕـمٜم٤من شم٠متٞمٝمؿ احلٞمت٤من ص٤مرت اًم٧ًٌم، يقم اًمّمٞمد قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 ىمٚمقب ـم٤مرت واًمٓمٕم٤مم، اًمٖمذاء ُمـ يٜمٗمٕمٝمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م يّمٓم٤مدوا اًمذي ًمٚمخٚمج٤من أجـ؟

[ اخلٚمج٤من] ؾمدوا اًم٧ًٌم يقم ومٕمٚمقا  ومَّمذا اهلل، طمٙمؿ قمغم صؼموا ومَّم ضمِمٕم٤مً  اًمٞمٝمقد
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 إطمد ص٤ٌمح ًمٙمـ اصٓم٤مدوا، ُم٤م اًم٧ًٌم يقم اصٓم٤مدوا ُم٤م قم٤مدهؿ وسمس سم٤مًمِم٤ٌمك

وٝمؿ هٜم٤مك حمّمقرة أـمٜم٤مًٟم٤م وضمدوا  وضمؾ قمز اهلل ومٚمٕمٜمٝمؿ اًم٧ًٌم، يقم وم٤مهتؿ ُم٤م وَمَٕمقَّ

 ًمٖم٦مً  طم٘مٞم٘م٦مً  اًم٧ًٌم يقم اصٓم٤مدوهـ ُم٤م اًمًٛمؽ صٞمد قمغم آطمتٞم٤مل هذا سم٥ًٌم

ٚمقه٤م ًمٙمـ إؾمَّمك، طمّمٚمقا  ُم٤م اصٓم٤مدوا ُم٤م ًمٙمـ اًمِم٤ٌمك، ووٕمقا   اًم٧ًٌم، يقم طمّمَّ

 -اًمٓم٤مطمقن قمغم اًمدروب يمؾ إًذا

م ُم٤م إمم وصٚمقا  هؿ   إٟمف سمحٞم٨م اخلٚمج٤من أُم٤مم اًمِم٤ٌمك ٟمّم٥م سمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 سم٤مٕـمٜم٤من وم٠مظمذوه٤م اًمٌح٤مر ًمٕمٜمد يروطمقا  ًمألؾمَّمك طمٞمٚم٦م ذم ُم٤م إطمد يقم ص٤ٌمح

 -اًمٞمٝمقد طمٞمؾ ُمـ ٟمقع هذا ومٚمٕمٜمقا 

 إوًمقن ومٞمف وىمع ومٞمَّم ي٘مٕمقا  ٓ طمتك ًمٚمٛمًٚمٛملم شمذيمػم أجْم٤مً  وومٞمف: اًمث٤مين اًمٜمقع 

 اهلل ًمٕمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤مل وهمػمهؿ، اًمٞمٝمقد ُمـ

ُم٧م اًمٞمٝمقد  قمز اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 اًمِمحؿ اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـش صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمّرم إذا وضمؾ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ًمٙمـ طمالل ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ ﴾ هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 [-210:اًمٜم٤ًمء]

م ح٤م   اًمتحريؿ هذا قمغم اطمت٤مًمقا  ُم٤مذا قمرومتؿ اًم٧ًٌم يقم اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ اهلل طَمرَّ

 احلٞمقاٟم٤مت ذسمحقا  إذا أهنؿ قمٚمٞمف اهلل طمرم صمؿ طمٞمٚم٦م، سم٠مدٟمك اهلل طمرم ُم٤م وم٤مؾمت٤ٌمطمقا 

 جيقز ٓ ذقم٤مً  ومٙم٤من ؿمحقم، ومٞمٝم٤م هذه ـمٌٕم٤مً  واًمٌ٘مر، واإلسمؾ يم٤مًمٖمٜمؿ اًمٚمحؿ اح٠ميمقًم٦م

ُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ» اًمِمحقم هبذه يٜمتٗمٕمقا  أن هلؿ  ومٕمٚمقا؟ ومَّمذاش اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 ؾم٤مًم٧م، طمتك حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًم٘مدور ذم وووٕمقه٤م اًمِمحقم هذه أظمذوا

 ُم٤مذا يٌٞمٕمقه ومذهٌقا  اًمٜم٤مر، ُمـ ُأنزل ُم٤م سمٕمد ومجد شمٕمٚمٛمقن، يمَّم ظم٤مص٤مً  ؿمٙمال وأظمذت

 اًمِمٙمؾ، شَمَٖمػّم  ٕنف ح٤مذا: طمرُمف اهلل اًمذي اًمِمحؿ يٌٞمٕمقا  ُم٤م ومٙمرة قمغم ه١مٓء يٌٞمٕمقا 

 طمرُمف، اهلل اًمذي اًمِمحؿ ٟمٗمس هق وإٓ إيمؾ أضمؾ ُمـ اًمِمٙمؾ شَمَٖمػّم  ٟم٘مقل ٟمحـ هلذا

 اًمنمقمٞم٦م، ظمقاصف سمٙمؾ ويمذًمؽ اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمَّم اًمٙمٞمٛمٞم٤موي٦م ظمقاصف سمٙمؾ هق هق

 اًمنمع؟ ذم إصكم احلٙمؿ ُيَٖمػمر  اًمِمٙمؾ هذا ومٝمؾ شمٖمػم، اًمِمٙمؾ ًمٙمـ
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شمٞمؿ، اًمٕمؼمة ٕن ٓ: :اجلقاب  يزال ٓ وهق اًمِمٙمؾ شَمَٖمػمُّ  ُمـ اًمٗم٤مئدة هل ُم٤م سم٤مخلقا

 -اهلل طمرم ُم٤م قمغم وم٤مطمت٤مًمقا  حمرم، إًذا ومٝمق ؿمحًَّم 

 قمٚمٞمف  ىمقًمف قمٚمٞمٝمؿ يّمدق ُمٜمٝمؿ يمثػم إؾمػ ُمع اًمٞمقم؟ اعمًٚمٛمقن يٗمٕمؾ ُم٤مذا 

 دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع، وذراقم٤مً  سمِمؼم ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ» واًمًالم اًمّمالة

 ش-ًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر

 ًمق طمتك: »ي٘مقل ضمداً  رهٞم٥م احلدي٨م هلذا شمتٛم٦م اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم طمدي٨م وهٜم٤مك 

 شمِمقومقا  وأنتؿش ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ومٞمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ، ىم٤مرقم٦م قمغم أُمف ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من

 اًمذيمقر ُمـ اًمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمد قمغم ه٤ممجلم يمٞمػ اًمٜم٤ًمء وسمٕمض اًمِم٤ٌمب سمٕمض اًمٞمقم

ق يٙم٤مد ٓ اإلٟم٤ًمن أن سمحٞم٨م واإلٟم٤مث،  اعمًٚمٛملم شم٘مٚمٞمد ُمـ اًمٞمقم يرى ُم٤مذا ُيَّمدر

 ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ًمٙمالم شمّمديؼ هذا اًمٙم٤مومريـ،

 -احلدي٨م آظمر إمم--- سمِمؼم

 ومٞمف اًمذي ذًمؽ وٟمحق اًمت٘مًٞمط سمٞمع ُمـ أن ٟمّمٗمٝم٤م اًمتل اعمّم٤مئ٥م هذه 

 اًمٞمقم طمتك سمٕمْمٝم٤م شمزال وٓ ىمديًَّم، شم٘مع يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّمقر سمٕمض ًمف اًمرسم٤م اؾمتحالل

ٌرف أن قمكمّ  جي٥م اًمذي وهذا اًمنمع، سم٤مؾمؿ ي٘مع سمٕمْمٝم٤م  ؾمٛمٕمتؿ أنٙمؿ سمد ٓ: قمٚمٞمف ُأنَ

 اعمَُحٚمرؾ اهلل ًمٕمـش ًمف واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحٚمرؾ اهلل ًمٕمـ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف مجٞمٕم٤مً 

 هل ُم٤م شمٕمرومقن سم٤مًمتجحٞمش، اًمٌالد سمٕمض ذم يًٛمك اًمذي اًمٜمٙم٤مح وهق ًمف، واعمَُحٚمَّؾ

 ًمػ اًمٞمٝمقد قمٛمؾ هل اًمتجٗمٞمٗم٦م هذه هل ُم٤م ُمٕمٜم٤م ي٠ميت احلدي٨م ذاك ٓ هل؟ ُم٤م قمٜمديمؿ

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق :﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل، طمرم ُم٤م اؾمتحالل قمغم ودوران ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم

يٌح  َأوْ  ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  ُمـ ًمف حتؾ ومال اًمث٤مًمث٦م اعمرة ذم يٕمٜمل ـمٚم٘مٝم٤م وم٢من[ 229:اًمٌ٘مرة﴾ ]سم٢ِِمطْم

 -همػمه زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك سمٕمد

م  ً ؿمٞمئ٤م أب٤مح إذا وضمؾ قمز اهلل أن يٕمٚمؿ أن سمؾ يتذيمر أن جي٥م ُمًٚمؿ يمؾ   وطَمرَّ

 رضمٕمًٞم٤م ـمالىًم٤م ُمرشملم اًمٓمالق ضمٕمؾ وم٢مذا إُم٦م، إمم وم٤مئدهُت٤م شمٕمقد سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م ومٝمق ؿمٞمئ٤مً 

 وإذا قمٜمٝم٤م، همّم٥م ُيراضمٕمٝم٤م أن إول سم٤مًمٓمالق زوضمتف ـمٚمؼ إذا ًمٚمزوج جيقز يٕمٜمل

 أثٜم٤مء ذم اًمِٕمّدة سمنمط وذًمؽ قمٜمٝم٤م، همّم٤ٌمً  يراضمٕمٝم٤م أنف جيقز اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٚم٘م٦م ـمٚم٘مٝم٤م
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 شُمرضمٕمٝم٤م ـمٚم٘متٝم٤م إذا ُمرة أول ًمؽ ؾمٛمحٜم٤م ظمالص، اًمث٤مًمث٦م ـمٚم٘مٝم٤م إذا ًمٙمـ اًمٕمدة،

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م﴿ اًمث٤مًمث٦م أُم٤م شُمرضمٕمٝم٤م أنؽ ـمٚم٘متٝم٤م إذا ُمرة صم٤مين ًمؽ ؾمٛمحٜم٤م  سَمْٕمدُ  ُِم

هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك  [-270:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

٤م ويًتٕمػموا اًمتحٚمٞمؾ يتٕم٤مـمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقم أن أن ُمٕمٜمك ُم٤م ًً  ؾمَّمه شمٞم

 اعمًتٕم٤مر، سم٤مًمتٞمس ه١مٓء اًمتٞمقس هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتًٛمٞم٦م وٟمِْٕمؿ اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 يتزوج ح٤م اعمًٚمؿ قمٙمس يٕمٜمك ؿمٝمقشمف، ىمْم٤مء ُم٤مذا أنث٤مه قمغم يٜمزوا ح٤م يمحٞمقان اًمتٞمس

 قمٚمٞمف  ىم٤مل يمَّم أُمتف ؾمقاد شمٙمٗمػم أجْم٤مً  ي٘مّمد ؿمٝمقشمف، ىمْم٤مء وم٘مط ي٘مّمد ٓ ي٘مّمد ُم٤مذا

 ش-اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمهٍ  وم٢مين اًمقدود: اًمقًمقد شمزوضمقا » واًمًالم اًمّمالة

 هذا صمقاب ومػمده اًمّم٤مًمح، سم٤مًمٕمٛمؾ سمٕمدهؿ ُمـ وًمد خيٚمٗمف ُم٤مت إذا أنف ي٘مّمد 

 اٟم٘مٓمع اإلٟم٤ًمن ُم٤مت إذا» اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمَّم ُمٞم٧م، ىمؼمه ذم وهق اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ

 ش-ًمف يدقمقا  ص٤مًمح وًمد أو سمف، يٜمتٗمع قمٚمؿ أو ضم٤مري٦م، صدىم٦م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف

 ٕنف ـمٞم٥م: أُمر وهذا ؿمٝمقشمف، ًم٘مْم٤مء وم٘مط يتزوج ٓ يتزوج طملم اعمًٚمؿ إًذا 

 ًمٞمس وًمٙمـ ُمًتٜمٙمر، همػم هذا احلرام، سمٓمريؼ ي٘مْمٞمف ُم٤م أطمًـ احلالل سمٓمريؼ ي٘مْمٞمف

 ص٤مطمٌتف قمرض قمغم ُيـح٤مومظ أن ؿمٝمقشمف ىمْم٤مء ُمع يريد ومٝمق اعمًٚمؿ يٌتٖمٞمف اًمذي هذا

 ح٤م اًمتٞمس ص٤محل٦م، ذري٦م إُمد اًمٓمقيٚم٦م اًمّمح٦ٌم هذه وراء ُمـ يٜمِمئ وأن زوضمتف، أي

  ٟمٌٞمٜم٤م ًمذًمؽ يمذًمؽ: هذه اًمٜمزوة هذه وإٟمَّم طمٞمقان ٕنف هدف قمٜمده ذم ُم٤م أنث٤مه قمغم يٜمزوا

ٌّف ملسو هيلع هللا ىلص  -اعمًتٕم٤مر سم٤مًمتٞمس اعمحٚمؾ ؿَم

 اًمٕم٤معملم رب ىمقل ُمٙم٤من يْمٕمقا  أن إمم اعمًٚمٛملم سمٕمض أُمر وصؾ! اهلل ؾمٌح٤من 

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل ضمداً  ومْمٞمع رء هذا ُمًتٕم٤مرًا، شمٞم٤ًمً  همػمه زوضم٤مً   طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم

هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح   ي٤م اًمتٞمس ُم٤مذا ُمٙم٤مٟمف وووٕمقا  اًمزوج أىم٤مُمقا  ومٝمؿ[ 270:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

ٌِْدًُمقنَ ﴿َ ًمٚمٞمٝمقد اعمقضمف شمٕم٤ممم ىمقًمف ه١مٓء أُمث٤مل قمغم يّمدق أٓ شُمرى َت ًْ  ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 هل ُم٤م اًمنمقمل اًمزوج اًمنمقمل، اًمزوج اخلػم[ 12:اًمٌ٘مرة﴾ ]ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك

 واوم٘م٧م اعمًتٕم٤مر اًمتٞمس هذا واهلل أنف ي٘مقًمقن يمَّم ؿمٙمٚمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم صٗمتف،

 ذم شمريمٞم٦ٌم شمريمٞم٦ٌم اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م سمٞم٘مقًمقا  قمٛمٚمٞم٦م ؿمٝمدوا واًمِمٝمقد أُمره٤م ووزم اًمزوضم٦م
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 ظَمَٚمَؼ  َأنْ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٚمٞمف يّمدق هؾ اعمًتٕم٤مر اًمتٞمس هذا إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا ًمٙمـ شمريمٞم٦ٌم،

ـْ  ًَمُٙمؿْ  ُٙمؿْ  ُِم ًِ ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م َأنُٗم ًْ ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت  ٓ[ 22:اًمروم﴾ ]َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 أخ٘مك سمَّم اهلل رؾمقل صدق هق إًذا اًمتحٚمٞمؾ، ؾمقى ذًمؽ ُمـ رء ٓ ذًمؽ ُمـ رء

 سمٌٞمع يًٛمك سمَّم اًمرسم٤م يم٤مؾمتحالل احلٞمؾ مجٚم٦م ُمـ هذا اعمًتٕم٤مر،  اًمتٞمس ُمًٛمك ُمـ قمٚمٞمف

 ًمٕمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ اعمًتٕم٤مر: سم٤مًمتٞمس واًمزٟم٤م اًمٗم٤مطمِم٦م اؾمتحالل اًمت٘مًٞمط

 يمٞمػ يٖم٤مر ٓ اًمذي اًمزوج وهقش ًمف واعمحٚمؾ» اعمًتٕم٤مر اًمتٞمس وهقش اعمحٚمؾ اهلل

 أقمٚمؿ واهلل ؿمٙمالً  صمؿ اعمًتٕم٤مر، اًمتٞمس قمٚمٞمٝم٤م يٜمزوا ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م يرى

 -يتزوضمٝم٤م هق صمؿ اًمرضمؾ يٓمٚم٘مٝم٤م ُمٜمٝم٤م وسمٕمد قمدة متًؽ، قمدة متًؽ ٓ وإٓ طم٘مٞم٘م٦م

 أىمقل ٓ اًمرسم٤م، ي٠ميمؾ واًمذي يزين واًمذي وضمؾ قمز اهلل أطمٙم٤مم قمغم ًمٕم٥م يمٚمف هذا 

 رسم٤م سم٤مؾمؿ اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي ُمـ وأىمؾ سم٤مًمتحٚمٞمؾ يًتحؾ اًمذي ُمـ أىمؾ ذه أىمقل ذ

 اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي أي وإجي٤مسم٤مً  ؾمٚم٤ٌمً  صمٜمتلم قمـ أطمٙمك قمؿ أن٤م اًمّمقرشملم إمم شمٜمٔمرون أنتؿ

ه هذا رسم٤م أنف ويٕمؽمف  -اًمنمقمٞم٦م صٌٖم٦م قمٚمٞمف وسمٞمّمٌغ اًمرسم٤م ي٠ميمؾ ممـ أىمؾ َذُّ

٘مقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل: وًمذًمؽ   اًمٌدقم٦م، يرشمٙم٥م اًمذي اعمٌتدع ؿم١مم اعمٌتدع ؿم١مم اعمُـَح٘مر

 أنف طم٤مًمف قم٤مرف اعمٕمّمٞم٦م يرشمٙم٥م اًمذي ٕن ح٤مذا: اعمٕمّمٞم٦م، يرشمٙم٥م اًمذي ُمـ أيمثر وظمٓمره

 -يٕمٛمؾ ُم٤مذا قم٤مرف ٕنف وضمؾ: قمز اهلل إمم يتقب ُم٤م يقُم٤مً  ورسمَّم رسمف، قم٤ميص

 يتقب: أنف سم٤ٌمًمف سمٞمخٓمر ُم٤م هذا ذقمٞم٦م، سمّمٌٖم٦م صٌٖمف وىمد اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي أُم٤م 

 وضمؾ قمز اهلل إمم يتقب ُم٤م يقُم٤مً  أنف يٛمٙمـ رسم٤م أنف ويٕمرف اًمرسم٤م ي٠ميمؾ وم٤مًمذي ًمذًمؽ

ٌْتُؿْ  َوإِنْ ﴿ ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم  ُم٤م أُم٤م[ 279:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 ومٝمذا زدين، ريب زدين ريب ي٘مقل طم٤مًمف ومٚم٤ًمن رسم٤م ًمٞمس هذا سم٠من ٟمٗمًف ُُمَ٘مٜمّع اإلٟم٤ًمن دام

 يتقب أن يٛمٙمـ ٓ ومٝمذا قمٛمٚمف، ؾمقء ًمف ُزيرـ اًمذي اعمٌتدع يمذًمؽ يتقب، أن ُيْرضَمك ٓ

 ُمٌتدقم٦م اًمٕم٤ٌمدة وهذه ُمٜمٙمر إُمر هذا أن قمرف ُمـ أُم٤م زدين، زدين ي٘مقل وإٟمَّم رسمف إمم

 قمز اهلل إمم يتقب أن ومػُمضمك وهذا، هذا يٗمٕمؾ هق ذًمؽ وُمع هل٤م أصؾ ٓ اًمديـ ذم

 -ُينْمع ٓ يٗمٕمٚمف اًمذي أن قم٤مرف ٕنف وضمؾ:
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 ذم وقمٔمٞمٛم٦م ؿمديدة ضمداً  أظمٓم٤مره٤م اًمديـ، أطمٙم٤مم قمغم آطمتٞم٤مل ُمـ ٟمقع ومٝمذا 

 أن اًمٞمقم ُمٕم٤مُمالشمٜم٤م ذم ومٕمٚمٞمٜم٤م وًمذًمؽ اًمٞمٝمقد، قمٛمؾ ُمـ وهذا اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع

 حي٤مرسمقن إٟمَّم» اًمٙمريؿ اًم٘مران ٟمص ُمثؾ اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن اًمذيـ ٕن اًمرسم٤م: ذم ٟم٘مع أن ٟمحذر

 ُمـ اهلل قمٜمد أؿمد اًمرضمؾ ي٠ميمٚمف رسم٤م درهؿ: » ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمـ صح وىمدش ورؾمقًمف اهلل

 رسم٤م ُمـ ُم٤مل زاد ُم٤م: »ُمٕمٜم٤مه ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ي٘مقل وأظمػماً ش زٟمٞم٦م وصمالصملم ؾمت٦م

 أن إُم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم يمؾ ذم اًمذي اعمراسملم ُمـ يمثػم ُمـ ُمِم٤مهد وهذاش ىِمؾ إمم قم٤مىمٌتف يم٤من إٓ

 قم٤مىم٦ٌم» أنٗمًٝمؿ ي٘متٚمقا  سم٠من حلٞم٤مهتؿ طمًدا يْمٕمقا  أن وإُم٤م أُمقاهلؿ ذم إومالؾمٝمؿ ُيْٕمٚمٜمقا 

 ش-ىمؾ إمم اًمرسم٤م

ٟم٤م، ُيٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل وًمذًمؽ   ًمرسمٜم٤م ُمت٘ملم ٟمٙمقن أن ٟمًتٓمٞمع وٓ شم٘مقا

 اٟمّم٥م وإٓ اًمتزُمٜم٤مه٤م، صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ٟمٌٞمٜم٤م ـمريؼ قمـ ضم٤مءشمٜم٤م اًمتل رسمٜم٤م ذيٕم٦م قمرومٜم٤م إذا إٓ

٤َم َي٤م: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف وقمٞمد قمٚمٞمٜم٤م ـَ  َأهيُّ ِذي  قِمٜمْدَ  َُمْ٘مًت٤م يَمؼُمَ * شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ  مِلَ  َآَُمٜمُقا  اًمَّ

 
ِ
 سمٕمض قمـ ضم٤مء اًمذي إثر ووقمٞمد[7:اًمّمػ﴾ ]شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقا  َأنْ  اّللَّ

 ُم٤م ُيَٕمٚمرٛمٜم٤م أن اهلل وٟم٠ًملش ُمرات ؾمٌع ًمٚمٕم٤ممل وويؾ ُمرة ًمٚمج٤مهؾ وويؾ» اًمّمح٤مسم٦م

 -اًمٕمٚمؿ ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م وأن يٜمٗمٕمٜم٤م

ٓين، ًمٚم١ًمال شمٙمٛمٚم٦م شم٘مري٤ٌمً  :اًم٤ًمئؾ  ذم وٟمِمؽمي ٟمٌٞمع يمٞمػ ٟمٕمرف أن ٟمريد إَوَّ

 خمتٍم؟ اًمًٝمؿ

سمف هذا :اًمِمٞمخ  -خُيتٍم أن يٛمٙمـ ٓ ضمقا

طم٦م :اًم٤ًمئؾ ء اًمٌٞمع ُمِمٙمٚم٦م ٟمقاضمف يقم ويمؾ ؿم٤مريلم، سمٞم٤مقملم ٟمحـ اًمٍما  واًمنما

 اعمِمٙمٚم٦م؟ هذه ٟمقاضمف أن سمد ٓ اعمِمٙمٚم٦م هلذه طمؾ ٟمٕمٛمؾ سمدٟم٤م سم٤مًمت٘مًٞمط،

دت ًمق :اًمِمٞمخ دت؟ ًمق شمتٕم٤مـم٤مه أن٧م اًمذي اًمٌٞمع ٟمقع ومٞمؽ اهلل سم٤مرك طَمدَّ  طَمدَّ

 ؾمخ٤مٟم٤مت ُمّمٜمع وٟمٌٞمٕمف اعمختٚمٗم٦م، سمتِمٙمٞمالشمف طمديًدا وٟمِمؽمي ٟمٌٞمع ٟمحـ :اًم٤ًمئؾ

 ًمٜم٤مس ٟمتٕمرض يقم يمؾ اًمٌٞمع، سمٓمري٘م٦م طمؾ ٟمريد ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م وشم٤مٟمٙم٤مت ؿمٛمًٞم٦م

 شم٘مًٞمًٓم٤م؟ وشمِمؽمي ٟم٘مداً  شمِمؽمي
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 خمتًٍما  ٟمٗمًف هق اًم١ًمال هذا أن أقمت٘مد أن٤م اًم١ًمال، هق هذا يم٤من إذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 -صم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمف اجلقاب وؾمٌؼ أوًٓ،

 ُٕمقر سمٞمقع ذم هٜم٤مك ٕن قمٚمٞمف: هم٤ٌمر ٓ ُمنموع قمٛمؾ رء يمؾ ىمٌؾ قمٛمٚمؽ 

 إهم٤مين ومٞمٝم٤م اًمتل إذـم٦م يٌٞمٕمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمثؾ دمقز، ٓ أهن٤م آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت

ُم٦م  -ذًمؽ ٟمحق أو اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت أو اعمَُحرَّ

ء ىمٚم٧م يمَّم قمٛمٚمؽ وأن٧م أُم٤م وطمرام، ؾُمح٧م ُمٙم٥ًم ومٝمذا   وشمّمٜمٞمٕمف احلديد ذا

 -سمًٕمريـ اًمٌٞمع قمـ اسمتٕمدت ُم٤م إذا اًمٗم٤مئدة وٟمِْٕمؿ اًمٕمٛمؾ ٟمِْٕمؿ هذا ؿمٛمًٞم٦م، حلَّمُم٤مت

 سمٞمع قمغم سمزي٤مدة اًمت٘مًٞمط سمٞمع ُم٠ًمخ٦م إمم أقمقد أن اعمج٤مل زم يٗمًح هذا وؾم١ماًمؽ 

 هق اًمٙم٤مش سمثٛمـ اًمت٘مًٞمط سمٞمع يٌٞمع اًمذي أن اًمٙم٤مش، سمٞمع هٜم٤م ي٘مقًمقن يمَّم أو اًمٜم٘مد،

 -صم٤مٟمٞم٤مً  ًمف وأرسمح أوًٓ  أذع

 سمًٕمر اًمت٘مًٞمط سمٞمع يٌٞمع اًمذي يمقن أُم٤م واًمنمح، اًمٌٞم٤من ُمـ رء إمم حتت٤مج ىمد 

 ي٤ًموي ىمرض درمهلم» ٕنف سمٞم٤مٟمف: وؾمٌؼ ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ ومٝمذا ًمف أرسمح اًمٜم٘مد سمٞمع

 سمٞم٤من، حتت٤مج هذه آضمال، وم٘مط وًمٞمس قم٤مضمالً  ًمف أرسمح ىمٚم٧م أن٤م ًمٙمـش سمدرهؿ شمّمدق

 قم٤مضماًل، ًمف أرسمح ُم٤مذا يٙمقن هذا اًمٜم٘مد سمٞمع سمًٕمر اًمت٘مًٞمط سمٞمع يٌٞمع اًمذي يٙمقن يمٞمػ

 أن أىمقًمف أن٤م اًمذي هذا يٕمت٘مدون اًمتج٤مر  أن ًمق اقمت٘م٤مدي هذا وأن٤م ذًمؽ؟ يمٞمػ

 يًٛمك سمٞمع اًمتُّج٤مر ؾمقق ُمـ وارشمٗمع ًمٌٓمؾ ذًمؽ يٕمت٘مدون يم٤مٟمقا  ًمق أن، سمٕمد وؾم٠ُمبَٞمرٜمف

 اًمذي اًمّمؼم وقمدم سم٤مخلػم، آؾمتٕمج٤مل اًمٜم٤مس قمغم يٖمٚم٥م: أوًٓ  ًمٙمـ اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع

 احلٙمؿ هذا وُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اجلٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م: صم٤مٟمٞم٤مً  اخلػم، يمؾ ومٞمف

 -اًمنمقمل

روا: ًمٚمٜم٤مس أىمقل أن٤م   ويم٤مًم٦م واطمدة سمْم٤مقم٦م يٌٞمع ُمٜمٝمَّم يمؾ شم٤مضمريـ أن شَمَّمقَّ

 يٌٞمع ُمٜمٝمَّم يمؾ رء، أي ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م راديقات ويم٤مًم٦م صمالضم٤مت ويم٤مٓت ؾمٞم٤مرات

 أْي  اًمنمع قمغم يٌٞمع اًمت٤مضمريـ أطمد ًمٙمـ جل٤مره، يٌٞمٕمف اًمذي واعمقديؾ اح٤مريم٦م ٟمٗمس ُمـ

 ؾمٕمر ضم٤مره واطمد، ؾمٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط يم٤من أو ٟم٘مداً  يم٤من إن ومرق ٓ قمٜمده احل٤مزم اًمًٕمر

 دم٤مرة يتٕم٤مـمك ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ مجٞمٕم٤مً  شم٠ًمخقن أن اًمٜم٘مد ؾمٕمر ُمـ أيمثر قمٜمده اًمت٘مًٞمط
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ء اًمٌٞمع  اًمت٤مضمريـ أيُّ  يًتٕمٛمٚمف، قم٘مؾ قمٜمده ذم ًمٙمـ ذًمؽ يتٕم٤مـمك ٓ وُمـ واًمنما

 وإٓ أيمثر زسم٤مئٜمف يٙمقن سمًٕمريـ سمٞمٌٞمع اًمذي اًمث٤مين؟ وإٓ إول أيمثر زسم٤مئٜمف يٙمقٟمقا 

َّم اًمٜم٘مد، ؾمٕمر اًمقاطمد اًمًٕمر يٌٞمع اًمذي  واطمد، سمًٕمر يٌٞمع اًمذي أيمثر زسم٤مئٜمف سمٞمٙمقن أهيُّ

 اًمًٞم٤مرة إول اًمت٤مضمر قمٜمد وضمد وم٢مذا اًمرظمص، حيٌقا  اًمٜم٤مس ٕن ح٤مذا: ؾم٠مخٜم٤م وإذا

 أخػ قمنمة سم٤مًمت٘مًٞمط ٟم٘مداً  أخػ قمنمة صمٛمٜمٝم٤م يمذا ُم٤مريم٦م ُمـ يمذا ُمقديؾ ُمـ ُمثالً 

ٓين ومخًَّمئ٦م،  ومخس أخػ قمنمة سم٤مًمت٘مًٞمط اًمث٤مين أخػ قمنمة وسم٤مًمٜم٘مد سم٤مًمت٘مًٞمط إَوَّ

ٓين قمٜمد إمم يروطمقا  يمٚمٝمؿ اًمت٘مًٞمط، ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مئ٦م مخس سمٞمدومع ُمـ ُم٤مئ٦م  -إَوَّ

 سمٞمٙمقن هذا سم٤مًمت٘مًٞمط طمتك اًمٜم٘مد، سمًٕمر يٌٞمع اًمذي أن: يمالُمٜم٤م ُمٕمٜمك هذا: إذاً  

 -سمنقم٦م جيٞمٝمؿ اخلػم سمٞمحٌقا  ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م ُمثٚمَّم اًمٜم٤مس ًمٙمـ وآضمال، قم٤مضمالً  ًمف أرسمح

 رأس ؿمؽ سمال واطمد، سمًٕمر يٌٞمع أن قمغم ُيَّمّٛمؿ اًمذي اًمت٤مضمر هذا أن أدري أن٤م 

 ويتْم٤مقمػ ؾمٞم٠ميت اح٤مل رأس هذا ؾمٜم٦م، يمؿ يّمؼم ظَمّٚمٞمف ًمٙمـ يتقزع ؾمقف ُم٤مًمف

 ويزيدوا اعمحت٤مضملم طم٤مضم٦م يًتٖمٚمقا  ئمٚمقا  اًمذي أظمريـ اًمتج٤مر ؾمقق قمغم وؾمٞم٘ميض

 -سم٤مًمت٘مًٞمط سمٞمع ُم٘م٤مسمؾ قمٚمٞمٝمؿ

ُمر حيت٤مج أنف ٓإ أرسمح، وهذا أذع هذا: إذاً    ُيَّمؼمر  اًمذي وُمـ اًمّمؼم، ُمـ رء إمم ٕا

ضمر ُمـ اهلل قمٜمد ومٞمَّم يٗمٙمروا ُم٤م اًمذـي اًمدٟمٞمقيلم اح٤مديلم اًمٜم٤مس ـَ  ًمََؽ  ظَمػْمٌ  َوًمَمظِمَرةُ ﴿ ٕا  ُِم

ُومَم   اًمٗمقائد ُم٤مذا حيًقا  وىم٧م ٕىمرب يريدون اًمتٗمٙمػم، هذا يٗمٙمروا ُم٤م اًمذي[1:اًمْمحك﴾ ]ٕا

٥ٌم اعمْم٤مقمٗم٦م  أظمٞمف قمغم ومٞمّمؼم اًمّمؼم سمخٚمؼ يتًٚمح اًمذي هق اعمًٚمؿ سمٞمع أُم٤م اًمت٘مًٞمط، سمٞمع سًم

 قمٜمده ذم ُم٤م ومالن--- زسم٤مئـ جيٞم٥م راح ٕنف سمٛمئ٤مت: اخلٛمًَّمئ٦م سمديؾ ؾمٞم٠ميت هق صمؿ اًمقوم٤مء، اعمًٚمؿ

 وؾمتٙمقن قمٜمده، ُمـ سم٤مًمنماء يت٘مًٓمقا  ؾمٞم٠متقا  اًمٜم٤مس: إذاً  اًمٜم٘مد، قمـ زي٤مدة اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ ؾمٕمر

ظمريـ ُمـ ظمػم ًمف اًمٕم٤مىم٦ٌم  -ٔا

ق وٓ هذا شمٚمتزم أن قمٚمٞمؽ وم٠من٧م: إذاً    أو يم٤مُمالً  اًمثٛمـ ًمؽ يٜم٘مد إٟم٤ًمن سملم شُمَٗمرر

ؾ  أنؽ ذًمؽ إمم يْم٤مف واطمد اًمًٕمر آظمره، إمم أو أو ٟمّمٗملم أو يم٤مُمالً  اًمثٛمـ ًمؽ ُي١َمضمر

 ومٞمٙمقن قمٚمٞمؽ، اًمزسم٤مئـ إىم٤ٌمل أؾم٤ٌمب ُمـ ؾمٞمٙمقن أجْم٤مً  هذا ٕن اًم٘مٚمٞمؾ: سم٤مًمًٕمر شم٘مٜمع

 يِم٤مريمقك ممـ همػمك قمـ وُيْٕمروقا  قمٚمٞمؽ ُيْ٘مٌٚمقا  اًمٜم٤مس جيٕمؾ ُمٜمٝمَّم يمؾ ؾمٌٌلم قمٜمدك
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 ويمَّم اعمنموع اعمٕم٘مقل سم٤مًمرسمح ىم٤مٟمع: صم٤مٟمٞم٤مً  ؾمٕمريـ، قمٜمدك ذم ُم٤م: أوًٓ  اعمٝمٜم٦م، ٟمٗمس ذم

  ىم٤مل اًمٗم٤مئدة هذه شمٕمٓمٞمٜم٤م اعم٘م٤مسمٚم٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه سمٖمػم وًمق اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل

 شمّمدق واطمد سمدرهؿ شمّمدق رضمؾش أخػ ُم٤مئ٦م درهؿ ؾمٌؼ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ي٤م ذًمؽ يمٞمػ ًمف ىم٤مًمقا  أخػ، اح٤مئ٦م أبق ؾمٌؼ اًمقاطمد أبق اًمرؾمقل ي٘مقل أخػ سمَّمئ٦م

ش ُم٤مًمف قمرض ُمـ أخػ ُم٤مئ٦م أظمذ ذًمؽ سمف ومتّمدق درهؿ قمٜمده هذا: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل

 -سمف ومتّمدق اح٤مل يمثرة ُمـ يتّمدق قمؿ سم٢ميش حيس ُم٤م يٕمٜمل

ه ضم٤مهد أنف ُمٕمٜم٤مه قمٜمف ومخرج درهؿ قمٜمده اًمذي هذا أن ؿمؽ ٓ   يمٌػماً، ضمٝم٤مداً  هقا

 ٕن ؾم٤مئؾ: ُمش ُمٜمف ـمٚمع أجش سمٞمحس وٓ وسمٞمٓمٚمع جلٞمٌف يده َيُٛمد اًمذي اًمٖمٜمل ذاك أُم٤م

 -أخػ ُم٤مئ٦م درهؿ ؾمٌؼ ُمٜمف خيرج سمَّم حيس ٓ ُماليلم اًمّمٜمدوق ذم قمٜمده

 إُمر قم٤مىم٦ٌم اًم٘مٚمٞمؾ، يرسمح اًمذي اًمت٤مضمر هذا: أىمقل أن ُأريد اًمٕمٙمس قمغم أن 

 أظمريـ اًمتج٤مر ُمـ إًمٞمف ؾمٞم٠متقا  اًمذي اًمزسم٤مئـ يمثرة ُمـ اًمٙمثػم اًمرسمح ًمف يتٕمقض راح

 -ُمٜمٝمؿ سم٤مًمرسمح سمٞمٓمٛمٕمقا  اًمذيـ

 واطمد، سمًٕمر وإٟمَّم سمًٕمريـ اًمٜم٤مس شُمٕم٤مُمؾ ٓ: أوًٓ  إُمريـ، هب٤مشملم قمٚمٞمؽ: وم٢مذاً  

 ٕن قمٛمٚمؽ: شمت٘مـ أن سم٤مًمٜمُّّمح قمٚمٞمؽ: وأظمػماً  صم٤مًمث٤مً  اًمٙمثػم، ي٠متؽ اًم٘مٚمٞمؾ ارسمح: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 أن قمٛمالً  أطمديمؿ قمٛمؾ إذا حي٥م اهلل إن ي٘مقل» يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 -يت٘مٜمف أن قمٛمالً  أطمديمؿ قمٛمؾ إذا حي٥م اهلل إنش ُيْت٘مٜمف

 دم٤مًرا يم٤مٟمقا  ؾمقاء اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هُيِْٛمٚمٝم٤م اًمتل اًمقاضم٤ٌمت ُمـ هق اًمٕمٛمؾ وإشم٘م٤من 

راً   -احلٙمقُم٦م ذم ُمقفمٗملم يم٤مٟمقا  أو أطمرا

 اًمِمقارع سمٕمض ذم اًمٓمرىم٤مت سمٕمض ذم وىمققمٝم٤م ُمـ ٟمتٕمج٥م أؿمٞم٤مء ٟمالطمظ ٟمحـ 

 ُم٤م اًمّمٞمػ، أج٤مم قمز ذم إرض سمٞمٙمًح اح٤مء هذا ويّمػم شمٜمٗمجر اح٤مء ُم٤مصقرة ٟمِم٤مهد

 إشم٘م٤من، ذم ٟمّمح ذم قمٛمؾ ذم يم٤من ُم٤م اعمقاصػم وصؾ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م إن اًم٘مّم٦م اًم٘مّم٦م؟ هل

 إٓ ؿمٝمريـ ؿمٝمر يٛميض ُم٤م اًمٗم٤مؾمد، هذا إصالح قمغم وشمنمف اعم١ًموًم٦م اًمٚمجٜم٦م شم٠ميت

 هذه  اًمٗمروؾمٞم٦م ؿم٤مرع أن يًٛمقه اًمذي هٜم٤مك اًمِم٤مرع ذم قمٜمدٟم٤م ٟمٗمًٝم٤م، اًم٘مّم٦م شمٜمٕم٤مد

 ٓ اًمٕم٤مُمؾ هذا أن ُمٕمٜم٤مه٤م اًم٘مْمٞم٦م؟ هذه ُمٕمٜمك ُم٤م اًمًٜم٦م، ـمٞمٚم٦م ٟمِم٤مهده٤م اًمٔم٤مهرة
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 همش، ذم همش ُم٤مر يمٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م يٜمّمح، ٓ أجْم٤مً  ُمقفمػ قمٚمٞمف واعمنمف يٜمّمح

ش اًمٜمّمٞمح٦م اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ» اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ي٘مقل اًمٜمّمٞمح٦م وم٤مًمديـ

 ش-وقم٤مُمتٝمؿ اعمًٚمٛملم وٕئٛم٦م وًمرؾمقًمف وًمٙمت٤مسم٦م هلل: »ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م عمـ ىم٤مًمقا 

ٚمٝم٤م اًمتل قمٞمِمؽ ًم٘مٛم٦م شمٙمقن طمتك واضمٌؽ ُمـ ,ومٞمؽ اهلل سم٤مرك, وم٠من٧م   شُمـَحّمر

 هذه اًمتزُم٧م سمخ٤مص٦م اعمٝمٜم٦م هذه ذم أن٧م وم٢مذا قمٛمٚمؽ، شمت٘مـ أن طمالًٓ، اًم٥ًٌم هبذا

 إمم يذه٥م ٓ أنف وًمق اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم يًٕمقن اًمذي ُمـ شمٙمقن أن أرضمق وأن٤م إُمقر

 ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ح٤م ذًمؽ اهلل: ؾمٌٞمؾ ذم وجي٤مهد أومٖم٤مٟمًت٤من

 ومتقشمف ُئمٝمر ضمٚمد ؿم٤مب رضمؾ هبؿ َُمرّ  طمٞمٜمَّم أصح٤مسمف، وطمقًمف يقم ذات ضم٤مًم٤ًمً  يم٤من

 واًم٘مقة، اًمُٗمُتّقة هذه ُمـ اًمرؾمقل أصح٤مب ومٕمج٥م ـمري٘مف، ذم اٟمٓمالىمف ُمـ وىمقشمف

 هذا يم٤من إن» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  وم٘م٤مل اهلل ؾمٌٞمؾ ذم هذا يم٤من ًمق وىم٤مًمقا  ومتٛمٜمقا 

 يم٤من وإن ظمرج يم٤من وإن اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ومٝمق يمٌػميـ، ؿمٞمخلم واًمديـ قمغم يًٕمك ظمرج

 ش-اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ومٝمق صٖم٤مر ًمف أوٓد قمغم يًٕمك ظمرج

 ي٘مقم اًمذي اًمدٟمٞمقي قمٛمٚمف ذم اعمًٚمؿ يٓمرىمف أن يًتٓمٞمع اإلهلل اًمًٌٞمؾ هذا وم٢مذاً  

ؾ اًم٘مقت سمُِٞمَحّّمؾ اًمذي ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم هق سمف وإذا يقُمف، ىمقت سمٙم٥ًم قمٚمٞمف  وُيـَحّمر

  .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؾمٌٞمؾ ذم يٕمٛمؾ هق إذا اح٤مل

ر أن ُأريد ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب ُمـ طميين اًمذي هذا قمـ أنتٝمل أن وىمٌؾ  ُأَذيمر

 يمثر اًمٌٚمد ذم شمٜمتنم اًمِمٛمًٞم٦م هذه احلَّمُم٤مت سمدأت ح٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٗمٞمد سمٌمء

 هذا اؾمتٕمَّمل جيقز هؾ اًمِمٛمس، أؿمٕم٦م قمٚمٞمف شمتًٚمط اًمذي اح٤مء هذا جيقز هؾ اًمت٤ًمؤل

 جيقز، ٓ سم٠منف أومتقا  أهنؿ سمٚمٖمٜم٤م اًمٜم٤مس ُمـ ومٙمثػم ُُمَِمّٛمس، ُم٤مء اؾمٛمف هذا ٕن اح٤مء:

ر قمـ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل هنك» طمدي٨م قمغم اقمتٛمدوا ٕهنؿ ح٤مذا: س سم٤مح٤مء اًمَتَٓمٝمُّ  ش-اعمَُِمٛمَّ

 اًمذي احلدي٨م اًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م ُمـ ؿمٞمًئ٤م قمٚمٛمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٟمحٛمد وٟمحـ 

 هذا أن قمٚمٛمٜم٤م هذا ضُمـٛمٚم٦م وُمـ احلدي٨م، ُمـ اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحٞمح متٞمٞمز ُمـ يٛمٙمٜمٜم٤م

 وم٘مف قمٜمدهؿ اًمذيـ اًمٕمٚمَّمء سمٕمض ُمـ ٟمتٕمج٥م ويمٜم٤م ًمف، أصؾ ٓ ُمقوقع احلدي٨م

 اًمرؾمقل يٜمٝمك ح٤مذا ويت٤ًمءًمقا  احلدي٨م هذا قمٜمد ي٘مٗمقن سم٤محلدي٨م قمٚمؿ قمٜمدهؿ وًمٞمس
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 قم٤موم٤مٟم٤م، اًمذي هلل احلٛمد أىمقل وأن٤م ضمداً  قمجٞم٦ٌم شمٕم٤مًمٞمالً  أؾمٛمع اعمِمٛمس، قمـ احلَّمم قمـ

 -اًمٕمزاء هذا يًتحؼ ُم٤م اعمٞم٧م هذا إن وأىمقل

 ٕن ىم٤مل: ح٤مذا اًمٜمح٤مؾمٞم٦م، سم٤مٕواين خمّمقص اًمٜمٝمل هذا ي٘مقل؟ ُم٤مذا سمٕمْمٝمؿ 

ـ اًمذي اح٤مء هذا خَّ ًَ  ضمدًا، ٟم٤مقمٛم٦م  ُم٤مدة اًمٜمُح٤مس ُمـ َيَتَحّٚمؾ اًمٜمح٤مؾمٞم٦م إواين هبذه ُي

 -آظمر ُمٕمدن ُمـ يم٤من إذا ُم٤م سمخالف رضر، يّمٞمٌف ىمد اح٤مء هبذا حَتَّٛمؿ أو شمقو٠م وم٢مذا

 شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ٟمٕمٛم٦م اعمِمٛمس اح٤مء هذا أن قمٚمَّٛمٜم٤م سم٠من ُمٜمٝم٤م اهلل قم٤موم٤مٟم٤م ومٚمًٗم٤مت

 أي سمدون اح٤مء دمد اًمزُم٤من هذا ذم اًمٕمٚمؿ إًمٞمٝم٤م وصؾ اًمتل اًمٓمريؼ هبذه ظم٤مص٦م وشمٕم٤ممم،

 وشمريمٞمٌف وصٚمف صمؿ ُمثالً  إخ سمف ي٘مقم اًمذي اًمٕمٛمؾ صمٛمـ وهل إومم اًمُٙمْٚمٗم٦م إٓ يُمْٚمٗم٦م

 هٜم٤مك ذم يم٤من إذا اًم٤ٌمرد اًمٞمقم هذا ذم اًمِمت٤مء ذم طمتك اإلٟم٤ًمن ي٠مظمذ سمف وإذا آظمره، إمم

 قمز اهلل سمٗمْمؾ يمٚمف وهذا ُمٖمكم، يم٠منف اح٤مء شمالىمل إرض ًمقضمف ؾم٤مـمٕم٦م همرف مخس

 -ورمحتف وضمؾ

 ًمٚمٜم٤مس، ُمٗمٞمد ومٝمق ٟمققمٞمتف طمٞم٨م ُمـ ومٞمف شم٘مقم أن٧م اًمذي اًمٕمٛمؾ ومٝمذا وًمذًمؽ 

 -هذا قمروم٧م وىمد اًمٓمريؼ ًمؽ أووح٧م وم٘مد ومٞمف شمٍمومؽ طمٞم٨م وُمـ

 ( 00:  00: 11.   171.  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  29: 17.   171.  واًمٜمقر اهلدى)

  (00:  11: 07.   171.  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقة افبـقك مع افتعامؾ

 ُمٜمف؟ إظمذ اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٛمح٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م :اعمٚم٘مل

 ُم٤مذا؟ ُمٜمف إظمذ :اًمِمٞمخ

 -يمذا أو سمٞم٧م ًمٌٜم٤مء يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 !طمًٜم٤مً  ىمرو٤مً  شم٘مقل أن سم٠ُمريد سمس ؾم١ماًمؽ قم٤مرف أن٤م أووح٧م، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ُمراسمح٦م طمًٜم٤م، ىمرو٤مً  ًمٞمس ٓ، :اعمٚم٘مل
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 -اجلقاب أظمذت- اجلقاب أظمذت إًذا :اًمِمٞمخ

 -ٟمريد وًمٙمـ اجلقاب، ٟمٕمرف رسمَّم يٕمٜمل ٟمحـ ٟم٘مقل يمَّم :اعمٚم٘مل

 ُم٤مذا؟ شمريد :اًمِمٞمخ

 -اًمتٗمّمٞمؾ :اعمٚم٘مل

ؾ إٟمؽ ُٟمَٙمٚمرٗمؽ ُم٤م طمٞمٜمئذٍ  اًمتٗمّمٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ، :اًمِمٞمخ  -اًم١ًمال ًمٜم٤م شُمٗمّمر

 -سمٞمًت٤م يٌٜمل أن يريد رضمؾ يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

ه اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ إمم ومذه٥م :اعمٚم٘مل  يمَّم سمْم٤مقم٦م يِمؽمي ُمٜمف ي٠مظمذ أن سمِدُّ

 -سمٞمتف يٌٜمل طمتك ويمذا وطمديد أؾمٛمٜم٧م ُمـ ي٘مقًمقن

 -ٟمٕمؿ إي :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز هؾ :اعمٚم٘مل

 ذًمؽ؟ ًمٚمٌٜمؽ جيقز هؾ :اًمِمٞمخ

 -ذًمؽ ًمف جيقز هؾ :اعمٚم٘مل

 -شمقوٞمح سمدٟم٤مش يٕمٜمل واوح إُمر أن ُمع :اعمٚم٘مل

 --سمٞمٌٜمٞمف اًمٌٞم٧م ص٤مطم٥م قمٗمقاً  هق :ُمداظمٚم٦م

 -هال اعمراسمح٦م شمقوح راح إٟم٧م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 -أن اًمقاىمع قمـ ٟم٠ًمل :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -اعمراسمح٦م ُمش :اعمٚم٘مل
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ك ٓ، :اًمِمٞمخ ح أن٧م أن٧م، ُمٕمٜم٤م ظمٚمٞمؽ ُمٕمٚمٞمش سمِدَّ  هؿ اًمتل اعمراسمح٦م َوور

 ًمٙمـ ُمراسمح٦م، ًمٞم٧ًم ه٤مي إن اجلقاب، أظمذت يمَّمن وأن٧م ُم٤مر، ُمراسمح٦م، يًٛمقهن٤م

 اؾمؿ، إؾمالُمل سمٜمؽ اًمٌٜمؽ؟ اؾمٛمف ؿمق إؾم٤مد، اًمٕمٜمقان ُمثؾ ُمراسمح٦م، يًٛمقهن٤م هؿ

 ُمًٛمك؟ همػم وإٓ ُمًٛمك قمغم آؾمؿ هذا شُمرى ي٤م سمس

 -ُمًٛمك همػم قمغم أفمٜمف :اعمٚم٘مل

 إؾمالُمٞم٦م، يمَّمن ذم ؿمق إؾمالُمٞم٦م؟ أن٤مؿمٞمد ذم ُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، إن٤مؿمٞمد ُمثؾ :اًمِمٞمخ

 هب٤م؟ ؾمٛمٕمتقا  إؾمالُمٞم٦م، اؿمؽمايمٞم٦م

 -إؾمالُمٞم٦م ومٜمقن ذم :ُمداظمٚم٦م

 - اعم٤ًمضمد ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمٜمقن دظمٚم٧م وًمذًمؽ إؾمالُمٞم٦م، ومٜمقن :اًمِمٞمخ

 ( 00:  11: 11.   191.  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقة افبـقك مع افتعامؾ حؽؿ

 ُمٕمٝم٤م؟ ٟمتٕم٤مُمؾ ُم٤م وإٓ ُمٕمٝم٤م ٟمتٕم٤مُمؾ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك طمٙمؿ :اًم٤ًمئؾ

ٜمقك: ُمع شمتٕم٤مُمؾ ٓ اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ  سمد ٓ ومٞمَّم أو إسم٤مطمتف، فم٤مهر هق ومٞمَّم: أوٓ إٓ اًٌم

ع أُم٤م رضورًة، ُمٜمف ُم٤مٟم٦م صٜمدوق ذم سمٜمؽ، ذم شمْمٕمٝم٤م اًمٗمٚمقس اًمتََقؾمُّ  وم٤مئدة شم٠مظمذ ُم٤م سمدل اًمكم ٕا

 ؾمٜمقي٤م ؿمٝمري٤م وشمدومع ومٚمقؾمؽ شمْمع ًمألُم٤مٟم٤مت، اًمٌٜمقك: ذم اعمقضمقدة اًمّمٜم٤مديؼ أضمًرا، سمتدومع

ث، اح٤مل هذا إمم اعمٚمقصم٦م أجدهيؿ يٛمدون ٓ أهنؿ وسمحٞم٨م يٓمٚمٌقه، اًمكم اعم٘مدار  أنؽ أُم٤م ومٞمٚمقَّ

 وأن٧م آظمره، إمم سم٤محلرام سم٤محلالل سم٤مًمرسم٤م ومٞمف سمٞمِمتٖمٚمقا  ًمكم هؿ ديٜم٤مر، آٓف ة قمنم ُمثال شُمْٕمٓمِٞمٝمؿ

م، اًمٓمريؼ هبذا ُم٤مًمؽ حتٗمظ  ش-واًمٕمدوان اإلصمؿ قمغم شمٕم٤موٟمقا  وٓ» ي٘مقل رسمٜم٤م اعمُـَحرَّ

ٜمؽ ذم رصٞمد قمٜمدهؿ ٟم٤مس ذم, ُمداظمٚم٦م  ومتح سمٞمجقز ُم٤م هذا أن قمرومقا  ح٤م اإلؾمالُمل، اًم

ٜمؽ، ذم رصٞمد ت٠مضمر ىم٤مًمقا  اًم ٜمؽ، رومض صٜمدوىم٤ًم، ًٟم  ًمٚمذه٥م وم٘مط اًمّمٜم٤مديؼ هذه ىم٤مل اًم

 -ٓ اًمٜم٘مدي ًمٚمَّمل أُم٤م وًمٚمٛمجقهرات

 (  00:  78: 17. 282. واًمٜمقر اهلدى)
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 اإلشالمقة افبـقك

 -ديب ذم إؾمالُمل سمٜمؽ أول قمٛمؾ اًمكم قمٌده قمٞمًك ديمتقر ذم سمٕمرف أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمٍمي؟ ُم٤مت اًمكم هذا آه، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ يرمحف، اهلل :ُمداظمٚم٦م

 صمالصم٦م وضمٚم٧ًم اًمٌٜمؽ هذا قمٛمٚم٧م أن٤م: ىم٤مل ؾمٛمٕمتف، يمٜم٧م وأن٤م ُمرة ذم شَمَٙمٚمَّؿ ومٝمذا 

 إٓ اًمٌٜمؽ، هذا وٟمجح سمديب، وقمٛمٚم٧م إؾمالُمل، سمٜمؽ ومٙمرة ذم أقمٛمؾ وأن٤م ؿمٝمراً، قمنم

 هذه ُمٕمف شمٕم٤مُمٚم٧م--- يٕمٜمل، اًمٕم٤معمٞم٦م إظمرى اًمٌٜمقك ُمع اشمّم٤مٓشمف قمٛمؾ هق ُم٤م سمٕمد أنف

 -إؾمالُمل همػم أؾم٤مس قمغم ُمش إؾمالُمل، أؾم٤مس قمغم اًمٌٜمقك

 أنف وضمدوا هٜم٤مك اجلَّمقم٦م ؿمخّمٞم٤ًم، أن٤م ُمٜمف ؾمٛمٕمتف اًمذي يمالُمف طم٥ًم سمدأت 

 -اًمٙمالم هذا وطمٙمك اًمًٕمقدي٦م إمم قمٜمف،وضم٤مء وم٤مؾمتٖمٜمقا  يمٚمٝم٤م، اًمّمقرة أظمذ

 وطمٍم اًمتؼمقم٤مت ُمثالً  ووع ذم يمثػمة آراء قمٜمده يم٤من هق سمٕمد ومٞمَّم سمٕمديـ 

 -اًمٌٜمؽ--- ًمٚمٌٜمؽ

وا هؿ قمٜمدهؿ ُمـ ـمٚمع سمٕمدُم٤م هق   ووٕم٧م أن٤م: ىم٤مل هق ًمٙمـ يمثػمة، طم٤مضم٤مت هَمػمَّ

وا وهؿ ديب، ذم اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ اًمّمحٞمح اًمًٚمٞمؿ إؾمٚمقب  أن٤م: وىم٤مل سمٕمده، هَمػمَّ

 هبذا؟ يٕمٜمل رأجؽ ومَّم هذا، قمغم ؿمٝمر صمالصم٦م ضمٚم٧ًم

 ُم٤م قمٞمًك، ووٕمف اًمّٚمـل اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ووٕمٞم٦م قمـ قمٚمؿ زم ُم٤م واهلل :اًمِمٞمخ

 -قمٚمؿ قمٜمدي

م ؿمق أُم٤م اًمٞمقم، اعم١ممل اًمقاىمع هذا سمٞمٝمٛمٜم٤م ٟمحـ وسمٕمديـ  ًَمف ؿمق هق، ىَمدَّ  طَمقَّ

 -اعمٝمؿ هذا ُمش أظمرون،

 -إؾمالُمل سمٜمؽ أنف سمحٙمؿ متٌم رسمقي٦م، ُمٕم٤مُمالت ذم اًمٞمقم اًمقاىمع أنف اعمٝمؿ 

 : -- ( 12:  21.   19.   واًمٜمقر اهلدى)
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 اإلشالمقة افبـقك حؽؿ

 اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ قمـ ومْمالً  اإلؾمالُمل، ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمالم إـمالق-- :اًمِمٞمخ

 -واطمد طمٙمؿ هل٤م ُيْٕمٓمك وٓ واطمدًا، ُم٤ًمىم٤مً  شم٤ًمق ٓ اعمٕم٤مُمالت ٕن

 :وم٘مٚم٧م ُمقضمز، سمجقاب وم٠مضم٧ٌم اًم١ًمال، هذا ؾمئٚم٧م ُمرة اًمقاىمع ذم أن٤م ًمٙمـ 

 اعمجتٛمع ذم رأجؽ ُم٤م: ًمٚم٤ًمئؾ ىمٚم٧م ,ومٞمف رأجؽ ُم٤م: زم ىمٞمؾ ح٤م– اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ 

 -ومًٙم٧م اإلؾمالُمل؟

 قمٜمف؟ ٟم٘مقل ُم٤مذا اعمجتٛمع، هذا ُمـ ٟم٤مسمع اإلؾمالُمل وم٤مًمٌٜمؽ

 قمـ شمٌح٨م ح٤م ًمٚمدقمقة، ٓومت٤مت إؾمَّمء ص٤مرت إؾمػ ُمع يٕمٜمل ُمِمٙمٚم٦م، هذه

 -اإلؾمالم سم٤مؾمؿ ؾُمؽمت اٟمحراوم٤مت ومٞمف سمتالىمل احل٘مٞم٘م٦م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف أظمؼم ىمد ُمثٚمف سم٤مًمْمٌط، هذا أىمقل ُم٤م أو-- إؾمػ ُمع وهذا 

 أىمقام أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »ىم٤مل طملم ذًمؽ ُمـ قمٜمف، اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم

قهن٤م اخلٛمر ينمسمقن ٛمُّ ًَ  ش-اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ُي

 قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مٚمف مل ,ًمف وومٝمٛمل وم٘مٝمل طم٥ًم, احلدي٨م هذا ويم٠من 

 -سم٤مخلٛمر شمتٕمٚمؼ وم٘مط اًمتًٛمٞم٦م إن أي اًمتحديد، ؾمٌٞمؾ

 يٕمٜمل اًمتٛمثٞمؾ، ؾمٌٞمؾ قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اًمٙمالم هذا صدر وإٟمَّم 

ت اًمتل وم٤مٕؿمٞم٤مء وإٓ إُم٦م، هذه ذم ؾمٞم٘مع مم٤م سمٛمث٤مل اإلشمٞم٤من  وسم٘مٞم٧م أؾمَّمؤه٤م هُمػمر

 سم٤مًمٗمٜمقن اًمٞمقم شمًٛمك اعمحرُم٦م اعمالهل ومٛمثالً  ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة هل يمَّم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م

 ومٜمقن ًٚمٛملماعم ُمـ يٜمٙمر أطمد وهؾ مجٞمؾ، ومٜمقن آؾمؿ؟ هذا ُمـ أمجؾ ذم اجلٛمٞمٚم٦م،

 اًمرىمص اجلٛمٞمٚم٦م اًمٗمٜمقن مجٚم٦م ُمـ هٜم٤مك دمد اًمٜمٔمر، َدىمرؼ ًمٙمـ! ٓ ـمٌٕم٤مً  مجٞمٚم٦م،

 -مجٞمٚم٦م ومٜمقن مجٚم٦م ُمـ هذا ًمٚمٜم٤ًمء، ضمٕمٚمقه اًمذي اإلومرٟمجل
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 وىمٚمٜم٤م اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ قمـ ؾم٠مختؿ سمٕمٞمدًا، سمٙمؿ ٟمذه٥م ُم٤مًمٜم٤م: قمرسمٞم٦م ي٘م٤مل يمَّم صمؿ 

 هل٤م ُيٕمٓمك ُم٠ًمخ٦م يمؾ إٟمَّم مجٞمؾ، أو طمًـ ُُمٓمَِّرد طُمٙمؿ هل٤م ُيْٕمَٓمك ٓ إظمرى واًمٌٜمقك

 -طمٙمٛمٝم٤م

ل اًمذي ُمـ وم٤مٔن  ٛمر ًَ  اًمذي ُمـ اًمٞمقم، سمحرُمتٝم٤م اعم٘مٓمقع اًمرسمقي٦م اًمزي٤مدة ُي

 -أطمد ٓ اًمٗم٤مئدة؟ يٜمٙمر ُمـ وم٤مئدة، يًٛمقه٤م يمٚمٝمؿ رسم٤م؟ يًٛمٞمٝم٤م

ٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م ٕنف اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م شمٚمؽ ُمثؾ ومٝمذه ٛمر ًَ  ُمٗمٝمقُمف ًمف واًمرسم٤م رسم٤م، شُم

 ُمـ شمٜمٗمر ورسمَّم اًمتًٛمٞم٦م، هذه ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ شمت٘مزز ىمد اعمًٚمٛملم، أذه٤من ذم اًمًٞمئ

 -اعمحرم إُمر هذا شمٕم٤مـمل

 -طمٞمٜمذاك اًمٜمٗمس هتْمٛمٝم٤م وم٤مئدة:: قمٜمٝم٤م وىمُؾ واؾمَّم، ًمٗمٔم٤مً  وًمق ؿمقي سمرذهمٝم٤م ًمٙمـ 

 اًمدقم٤مة مج٤مهػم قمٜمف همٗمؾ اًمذي اًمرومٞمع اإلؾمالم أدب ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا 

 -همػمهؿ قمـ ومْمالً  اإلؾمالُمٞملم

 سم٢مصالح ُيْٕمٜمَك اإلؾمالم أن يٕمرومقن اعمًٚمٛملم، ُمـ اًمٙمثػم أن: سمذًمؽ أقمٜمل 

 -اًم٘مٚمقب

 اعمًٚمٛملم أيمثر أظمر اًمٌمء هذا قمـ يٖمٗمؾ آظمر، سمٌمء ُيْٕمٜمَك أجْم٤مً  اإلؾمالم ًمٙمـ 

 -اعمٔم٤مهر وإصالح إًمٗم٤مظ، سم٢مصالح يٕمٜمك اًمٞمقم،

 اًمذي طمتك اًم٘مٚم٥م، ذم سمَّم اًمٕمؼمة أظمل ي٤م اًمٖم٤مومٚملم، ُمـ يمثػم ي٘مقل يمَّم وم٘مط وًمٞمس 

 ُمع أتٕم٤مُمؾ أن٤م! اًم٘مٚم٥م ذم سمَّم اًمٕمؼمة: ًمؽ ي٘مقل شمّمكم؟ ٓ أظمل ي٤م ح٤مذا-- يّمكم ٓ

 وحي٩م، ويّمقم يّمكم ومالن إمم واٟمٔمر ،---وٓ--- وٓ أظمقهنؿ وٓ أهمِمٝمؿ ٓ اًمٜم٤مس

 يٗمٕمؾ؟ وُم٤مذا

 قمٜمٝم٤م همٗمؾ اًمتل اًمٜم٘مٓم٦م وهذه وإًمٗم٤مظ، اعمٔم٤مهر إلصالح أجْم٤ًم: ضم٤مء وم٤مإلؾمالم

 -اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م قمـ ومْمالً  آٟمٗم٤ًم، ىمٚم٧م يمَّم اًمدقم٤مة ُمـ يمثػم

ٌَُث٧م: أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ» اًمٜمٌقي٦م، إطم٤مدي٨م روائع ُمـ هذا: ُمثالً    ٟمٗمز، ظَم

 ش-ًم٘م٧ًم وًمٙمـ
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 شم٤ًمويش ًم٘م٧ًم» ًمقضمدت يمٚمٝم٤م، اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذمش ًم٘م٧ًم» ُم٤مدة قمغم ومتح٧م ًمق 

: وًمٙمـ ٟمٗمز، ظمٌث٧م: أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ ظمٌث٧م،

 -سمس اًمٚمٗمظ ذم اًمٗمرقش ًم٘م٧ًم

 -ومٚمٓمٞمٗم٦مش ًم٘م٧ًم» هذه أُم٤م ظمٌثٝم٤م، ُمٕمرووم٦مش ظمٌٞمث٦م» شمٚمؽ 

 قمـ شمتحدث أن أردت إذا: ًمٚمٛمًٚمؿ ي٘مقل أن ُيريد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٙم٠من 

 وإٟمَّمش اخل٨ٌم» سمٚمٗمٔم٦م هذا ؿمٕمقرك قمـ شُمَٕمؼمر  ومال ومٞمٝم٤م، سمخ٨ٌم ؿمٕمرت اًمتل ٟمٗمًؽ،

 ٟمٗمز، ًم٘م٧ًم: وم٘مؾ اخل٨ٌم، ًمٗمظ ُمـ أخٓمػ وًمٙمٜمٝم٤م اخل٨ٌم، ُمٕمٜمك شمرادف سمٚمٗمٔم٦م قَمؼمر 

 -آظمره إمم-- روٞم٦م ًمٞم٧ًم-- ـمٞم٦ٌم ًمٞم٧ًم ٟمٗمز: يٕمٜمل

 أن يريد طمٞمٜمَّم اعمًٚمؿ، سم٤مًمِمخص يتٕمٚمؼ مم٤م سمٙمثػم أهؿ ىمْم٤مي٤م إمم ُمٕمٜم٤م يّمؾ وهذا

 اًمذات إمم اعمقوقع يٜمت٘مؾ ًم٘م٧ًم،: ًمٙمـ ٟمٗمز، ظمٌث٧م: ي٘مقل ومَّم ٟمٗمًف، قمـ يتحدث

 -ودرضم٤مت ُمراشم٥م ًمف اعمقوقع وهذا اإلهلٞم٦م،

 : -- : -- ( 29. 19. واًمٜمقر اهلدى)

 ؿسًطا اإلشالمل افبـؽ مـ افبقت رشاء

 جيقز هذا هؾ سم٠مىم٤ًمط، أو اإلؾمالُمل آؾمتثَّمر سمٜمؽ ُمـ سمٞم٧م يِمؽمي :اعمٚم٘مل

 ٓ؟ وإٓ

 -جيقز ٓ أبداً  :اًمِمٞمخ

 -وم٤ميدة ومٞمش ُم٤م سم٠منف قمٚمَّمً  :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -ذم اًمزي٤مدة أو ًمٗم٤ميدة جم٤مل أير  ذم ُم٤م :اعمٚم٘مل

ق، ٓ وم٤ميدة؟ ذم ُم٤م يمٞمػ وم٤ميدة، ذم ُم٤م يمٞمػ :اًمِمٞمخ  -شُمَّمّدق ٓ شُمَّمدر

 !ٟم٘مدي؟ ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م
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 -ٟم٘مدي :اعمٚم٘مل

رٟم٤م هذا ٕن ؿمٞمًئ٤م، رومٕمق ُم٤م ىمْمٞم٦م ؿمٞمًئ٤م، رومٕمقا  ُم٤م ىمْمٞم٦م ٓ، :اًمِمٞمخ  سم٤مًمت٤مضمر سمُٞمَذيمر

 - ُمًٙمقٟم٦م إرض؟ ُمًٙمقٟم٦م سمٕمرومف، ُم٤م ُمًٙمقٟم٦م إرض يٛمٙمـ سمس اًمٙمقيتل

 واطمدة طم٤مضم٦م سمٞمع جيقز ٓ أنف ظمؼم سمٚمٖمف اًمٙمقي٧م، ذم ًمٚمًٞم٤مرات شم٤مضمراً  سم٠من زقمٛمقا 

 ومَّمذا سمٞمجقز: ُم٤م طمرام هذا أن اًمرضمؾ اىمتٜمع ويمذا، سمٙمذا وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمٙمذا ٟم٘مداً : سمًٕمريـ

 سمًٕمر يٌٞمع ص٤مر اًمٜم٘مد، قمـ زايد ـمٌٕم٤مً  وشم٘مًٞمًٓم٤م ٟم٘مداً  سم٤مًمًٕمريـ يٌٞمع ومٙم٤من ومٕمؾ؟

 -سم٤مًمت٘مًٞمط اًمت٘مًٞمط

 -سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد :ُمداظمٚم٦م

ً، سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد :اًمِمٞمخ  اًمًٕمر شم٘مًٞمًٓم٤م شمِمؽمي ٟم٘مًدا شمِمؽمي واطمد، اًمًٕمر قمٗمقا

 -إدٟمك وإٓ إقمغم اًمًٕمر هذا سمس واطمد،

 -إقمغم :ُمداظمٚم٦م

 أن ًمًٜم٤م أن٤م- صم٤مين سمٕمد هذا صح ُم٤م أو صح اخلؼم سمٚمٖمٜمل ح٤م وم٠من٤م إقمغم، :اًمِمٞمخ

ء اًمتقاريخ، إطم٤مدي٨م أؾم٤مٟمٞمد دراؾم٦م ذم  -صح ُم٤م أو صح ؾمقا

 آؾمتٕمداد قمٜمدهؿ ُم٤م ه٤مًمّٚمـل زسم٤ميٜمف، ٟمّمػ ئمٚمؿ يم٤من اًمرضمؾ هذا أن: اعمٝمؿ 

 ؾمٕمر يمٚمٝمؿ يمَّمن اًمؽميمل ذاك ىم٤مل ُمثٚمَّم يٕمٜمل- مجٞمٕم٤مً  ئمٚمٛمٝمؿ هال ص٤مر ٟم٘مدًا، يدومٕمقا 

 سمًٕمر سمٞمٌٞمع ومٝمق اًمٙمقيتل اًمت٤مضمر ذاك ُمـ أظمذ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أن اًمٔم٤مهر واطمد،

 هق ي٘مٞمٜم٤مً  سم٤مىمقل أن٤م اًمت٘مًٞمط، ؾمٕمر وإٓ اًمٜم٘مد ؾمٕمر هق اًمٚمرـل اًمًٕمر هذا ًمٙمـ واطمد،

 هٞمؽ سمٞمٌٞمٕمقا  صم٤مٟمٞم٦م سمٜمقك ذم ؾم١ماًمؽ أن ُمرشملم، سمػمسمح هق ٕنف اًمت٘مًٞمط: ؾمٕمر

 -ذم ُم٤م وإٓ إؿمٞم٤مء

 -اإلؾمالُمل واًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل آؾمتثَّمر سمٜمؽ :ُمداظمٚم٦م

 -سمًٕمريـ وإٓ سمًٕمر سمٞمٌٞمع يمٞمػ اًمٌٜمؽ هذاك أي، يمقيس، :اًمِمٞمخ

 -اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ :ُمداظمٚم٦م
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 -اًمث٤مين هذاك ٓ :اًمِمٞمخ

 -وٖمقط قمٚمٞمف ص٤مر :ُمداظمٚم٦م

 -آه- ُم٤م يقُم٤مً  سم٤مًمٞمف اهلل يم٤من ٕنف أنس: أبق ٟم٠ًمل ٟمحـ َهاّل  أي :اًمِمٞمخ

 -ُمٕمف ٟم٘م٤مر ًمٞمس أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -سمًٕمريـ سم٤مًمٜم٘مد سم٤مع :ُمداظمٚم٦م

 -هق هذا :اًمِمٞمخ

 -سمًٕمر واًمت٘مًٞمط سمًٕمر سم٤مًمٜم٘مد سم٤مع :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف, ًم٘مقًمف جيقز: ٓ اًمٌٞمع هذا أن ٟمٕمرف أن: اعمٝمؿ هذا :اًمِمٞمخ

 ش- اًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »,واًمًالم

 اًمٕم٤ممل--يمٜمٔم٤مم اًمٌٞمع، ذم يمٜمٔم٤مم يٕمرومف ٓ ىمرٟم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م اإلؾمالُمل واًمٕم٤ممل

 شمٕم٤مُمٚمٝمؿ، ـمري٘م٦م وأظمذوا اًمٙم٤مومر، اًمٖمرب ُمع اشمّمؾ ح٤م إٓ يٕمرومف، ٓ اإلؾمالُمل

م ُم٤م سم٤مؾمتحالل اسمُتٚمقا  طمٞمٜمئذٍ  اًمدٟمٞم٤م، ىمٞمٛم٦م وقمرومقا   - احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل طَمرَّ

 ُمع اًمت٘مًٞمط سمٞمع ضمقاز قمغم سمٞمحتجقا  اإلؾمالم، سمالد ذم اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػم اًمٞمقم

ُ  َوَأطَمؾَّ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل: سمٞم٘مقًمؽ اًمًٕمر، وم٤مرق ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم سَم٤م َوطَمرَّ  [- 271:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمرر

 دائَّمً  سمف آؾمتدٓل سمٞمجقز ُم٤م أظمل ي٤م اًمٕم٤مم اًمٜمص: ٟم٘مقل اًمتل إُمقر ُمـ هذا

 - اًمٕم٤مم اًمٜمص وٛمـ شمدظمؾ ضمزئٞم٦م يمؾ قمغم وأبدًا،

 وإٟمَّم سم٤مظمتٞم٤مره، سم٤مع واًم٤ٌمئع سم٤مظمتٞم٤مره، اؿمؽمى اًمِم٤مري يٕمٜمل سمٞمع، هذا: سمٞم٘مقًمؽ

 سمٞمّمػم؟ ؿمقًمقن واًمرسم٤م إُمر، اٟمتٝمك رو٤م طمّمؾ سم٤مًمؽمايض، اًمٌٞمع

 قمدم ُمع اجلقاٟم٥م  يمؾ ُمـ طمؾَّ  اًمؽمايض هق اعمقوقع، ذم ذط وضمقد جمرد: إًذا

 -إظمرى اًمنموط وضمقد
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 أو احلدي٨م شم٤مسمٕمل ىم٤مل-سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك ٓ، :اجلقاب 

 وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: ٟم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م احلدي٨م شم٤مسمٕمل ؾمئؾ

 - ٟمًٞمئ٦م ويمذا

 جيٞمٌقا  ُمٜمف شمٓمٚم٥م رطم٧م إذا إظمرى، اًمٌٜمقك قمـ دقمؽ اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ أن

 ضمدًا، دىمٞمؼ طم٤ًمب سمٞمٕمٛمؾ أوروسم٤م سمالد ُمـ أوروسم٤م، سمٚمد ُمـ ُمٕملم ضمٝم٤مز أو أًم٦م ًمؽ

 يمؾ سمٙمذا، اًمخ وأجش وضمٚمٌٝم٤م أخػ، يمذا ُيَدومرٕمف سمِّده اًمٌٜمؽ ُم٤مهل٤م رأس سمتٙمٚمػ: أوًٓ 

ه وسم٤مٕظمػم اًمٙمٛمٌٞمقشمر، قمغم سمح٤ًمب  -اًمت٘مًٞمط ومرق وسمّده رسمح سمِدُّ

، يٕمٓمٞمؽ ؾمٚمٗم٤مً  ًمؽ سم٤مدومٕمٝم٤م أن٤م ًمف ىمٚم٧م يَمّٚمٗمتف ًمق   ُم٤م أن٤م ٓ: ًمف ىمٚم٧م وإذا ؾمٕمًرا

 سمٖمػم سمٞمًٛمقٟمف ُم٤م أجش ىمد ؿمٝمر، يمذا طم٤ًمب سمٞمٕمٛمؾ ؿمٝمر يمذا سمٕمد إٓ أوذم سم٘مدر

 سمٞم٘مدر ُم٤م هق ٓ ًمٚمزسمقن سمدا إذا سمٞمْمٞمٗمٝم٤م، طم٤ًمب يٕمٛمؾ شمٌٕمف، اًمرسم٤م يٕمٜمل وم٤مئدة،: اؾمٛمف

 ي٤م اًمرسم٤م ٟمٗمس ه٤مي ارشمٗمٕم٧م،: أجش اًمٜم٦ًٌم شمالىمل ؾمٜم٦م، سمٕمد إٓ يدومع أؿمٝمر ؾمت٦م سمٕمد

ت سمس أظمل،  -واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت إؾم٤ٌمب، شَمَٖمػمَّ

راً  اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمـ وىمع ومٝمذا  ًرا، ُمرا  ي٠مظمذ يمَّم رسمَّم سمٞم٠مظمذوا يٕمٜمل وشمٙمرا

 سمٞمع، ؾمٛمف ا ُم٤م هذا اًمٜم٦ًٌم، سمتزيد زادت اًمٜم٦ًٌم، سمت٘مؾ ىمٚم٧م اًمقوم٤مء ُمدة مت٤مُم٤ًم، اعمراسمقن

 أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤مش- سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك: »ىم٤مل حمرم، سمٞمع اؾمٛمف هذا

 -ٟمًٞمئ٦م ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل

 ذيم٦م ُمٜمٝم٤م شمٜمجق شمٙم٤مد ٓ يمٚمٝم٤م، اإلؾمالم سمالد ذم وم٤مؿمٞم٦م اًمٞمقم اعمٕم٤مُمالت وهذه

 -إؾمالُمٞم٦م ذيم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم

ًدا ٟمجد يٛمٙمـ   ٓ ذيم٦م أُم٤م أومراد وو٤ميٕملم، هب٤مًمٕم٤ممل ُمٌثقصملم ضمداً  ىمٚمٞمٚملم أومرا

 -اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمًٕمريـ، شمتٕم٤مُمؾ أن إٓ يٛمٙمـ

 ًمٞمش: ًمٚمٛمرايب ىمٚم٧م إذا اعمرايب، ضمقاب ٟمٗمس سمٞمٕمٓمقك ؾم٠مختٝمؿ إذا واًمٕمجٞم٥م 

 أظمل ي٤م: ًمؽ سمٞم٘مقل ومخ٦ًم؟ ُم٤مئ٦م ًمؽ يقذم ذط قمغم ُم٤مئ٦م شمٕمٓمل ٟم٘مداً  سمت٘مرض أن٧م

 -اًمتج٤مر ه٤مدول ُمـ اجلقاب ٟمٗمس ُم٤مًمٜم٤م، قمٓمٚمٜم٤م
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 -صمٛمـ ًمف اًمزُمـ :ُمداظمٚم٦م

 -اعمًتٕم٤من اهلل صمٛمـ، ًمف اًمزُمـ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  11: 70.   191.  واًمٜمقر اهلدى)

  اإلشالمل افبـؽ مع افتعامؾ

 شمٕمرومقهن٤م؟ اًمتل سم٤مًمٓمري٘م٦م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

: ىمٚم٧م أنؽ وسمخ٤مص٦م قمٚمٞمف، واإلضم٤مسم٦م اعمٓمٚمؼ اًم١ًمال هذا ُمثؾ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 -ٓ سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م؟ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ دظم٤مئؾ أقمرف أن٤م ومٝمؾ شمٕمرف، ُمثٚمَّم

د أن: اًمّمقاب: وم٢مذاً    ؾمقاء قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل أن٧م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هل ُم٤م: اًم١ًمال شُمـَحدر

 ًمٞمس اًمؼميٓم٤مين، سم٤مًمٌٜمؽ ُمًٛمك أو اإلؾمالُمل سم٤مًمٌٜمؽ: اعمًٛمك ؽسم٤مًمٌٜم قمالىم٦م هل٤م يم٤مٟم٧م

 -اعمًٛمٞم٤مت اعمٝمؿ إؾمَّمء، ُمٝمؿ

 قمٜمٝم٤م؟ شم٠ًمل اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هل ُم٤م: وم٢مذاً  

 ًمٞم٘مقم اإلؾمالُمل: اًمٌٜمؽ ُمـ ىمرًو٤م ي٠مظمذ أن ؿمخص أراد إذا أىمّمد :ُمداظمٚم٦م

ء اًمٌٜمؽ ي٘مقم سمٞم٧م، سمٌٜم٤مء  ويًٛمقٟمف يزيد سمٛمٌٚمغ اًمِمخص يًدده٤م أن قمغم اعمقاد سمنما

 -أىمّمد اًمذي هذا رسمح٤ًم،

 أن وهق: ضمقايب سم٤مًمت٤مزم ًمؽ ومًٞمتْمح ؾم١ماًمؽ، أووح٧م أن سمٕمد ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 شمتًٛمك ٓ اًمتل اًمٌٜمقك طمتك اإلؾمالُمل سم٤مًمٌٜمؽ يًٛمك سمٜمؽ هب٤م يٜمٗمرد ٓ اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه

 -اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سمٜمٗمس شمتٕم٤مُمؾ ىمد ُمٜمف، شمتؼمأ  ىمد سمؾ آؾمؿ، هبذا

ءً    جيقز: ٓ رسمقي٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م ومٝمل همػمه أو اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمـ شمّمدر يم٤مٟم٧م ومًقا

 -احلًـ سم٤مًم٘مرض هذا ًمٞمس! طمًٜم٤ًم ىمرو٤مً  اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م: أوًٓ  ٕهنؿ

 وي٠مظمذه٤م ُمثالً  ديٜم٤مر آٓف سمٕمنمة اًمدار سمْم٤مقم٦م ًمؽ يِمؽمي أن: احلًـ اًم٘مرض 

 -ديٜم٤مر آٓف قمنمة ُمٜمؽ
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ريمؿ أن سمد ٓ طم٘مٞم٘م٦م وهٜم٤م  مجٞمٚم٦م رائٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م وهل ذقمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ًمٙمٜمٝم٤م هب٤م، ُأَذيمر

 ىمرو٤مً  ديٜم٤مر آٓف قمنمة اعمًٚمؿ ُيْ٘مرض اًمذي: يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر إٓ ضمدًا،

 -إضمؾ طمٚمقل سمٕمد احلًـ اًم٘مرض هذا ُمٜمف ويًتٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م، طمًٜم٤مً 

 مخ٦ًم زائد آٓف قمنمة يًتٚمؿ هق: هل٤م شمٜمتٌٝمقا  أن وأرضمق اًمٜمٙمت٦م وهٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م، ذم هق 

ف اخلٛم٦ًم ًمٙمـ آٓف، ٜمؽ ذم ًمٞمس اًمٕم٤معملم رب قمٜمد ُمْمٛمقٟم٦م ُمْمٛمقٟم٦م، هذه ٓآ  -اًم

 ُمثؾ درمهلم ىمرض: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء أنف: اًمٙمالم هذا وشمقوٞمح 

 صدىم٦م ضمٞمٌؽ ُمـ أظمرضم٧م يم٠منَّم ديٜم٤مر ُم٤مئتل ُمًٚمَّمً  أىمرو٧م إذا وم٠من٧مش درهؿ صدىم٦م

 -ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اهلل ًمقضمف

ؾ ًمف، وؾَمٚمَّٛمتٝم٤م هلل آٓف قمنمة أىمروؽ اًمذي هذا: وم٢مذاً    مخ٦ًم اهلل قمٜمد ًمف ؾُمجر

 -احلًـ اًم٘مرض هذا أضمر: يٕمٜمل ومٕماًل، طمًـ ىمرًو٤م آٓف

 -هذا هق احل٘مٞم٘مل واًمرسمح اًمٖمٗمٚم٦م، يمؾ هم٤مومٚمقن أن قمٜمف اًمٜم٤مس هذا

 ًمف وىم٤مل ًمف، طمدي٘م٦م أوىمػ أفمـ اًمذي اًمّمح٤ميب ذًمؽ ىمّم٦م شمٕمرومقن ًمٕمٚمٙمؿ 

 أوىمٗمف ٕنف :ش اًمٌٞمع رسمح» ًمف؟ ىم٤مل ُم٤مذا احلدي٘م٦م، أي سمػمطم٤مء، اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 -احل٘مٞم٘مل اًمرسمح هق هذا ىمرش، سمدون هلل

: أوًٓ  ًمٙمٜمف اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ـم٤مئٚم٦م أُمقآً  يرسمح صحٞمح اًمٞمقم اعمًٚمؿ وم٤مًمت٤مضمر 

 ًمف ؾمتتْم٤مقمػ يم٤مٟم٧م اًمتل إضمقر سمخ٤ًمرشمف خين: وصم٤مٟمٞم٤مً  اعمحرُم٤مت سم٤مرشمٙم٤مسمف خين

 -طمًٜم٤مً  ىمرو٤مً  اعمًٚمٛملم أىمرض ًمق ومٞمَّم

 وًمٙمـ ٟم٘مدًا، آٓف قمنمة ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م ؾمٞم٤مرة يِمؽمي أن يريد ؿم٤مر ضم٤مء ًمق

 -ذًمؽ قمغم يتٗم٘مقا  ُم٤م طم٥ًم قمغم--أخػ--مخًَّمئ٦م زائد آٓف قمنمة سم٤مًمت٘مًٞمط

 مخ٦ًم اهلل؟ قمٜمد اًمرضمؾ هذا رسمح ُم٤مذا سم٤مًمت٘مًٞمط، آٓف قمنمة سم٤مقمٝم٤م أنف ومٚمق 

 رسمح٤مً  رسمح ًمٙمـ رسمح، ظمن ُم٤م-- اًمٜم٘مد رسمح اًمنمقمل اًمرسمح رسمح هق سم٤مإلو٤موم٦م آٓف

 ىم٤مل طمٞم٨م سمػمطم٤مء، طمدي٨م ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ضم٤مء اًمذي احل٘مٞم٘مل اًمرسمح هق ضمداً  قمٔمٞمَّمً 

 ش-اًمٌٞمع رسمح-- اًمٌٞمع رسمح: »سمف شمّمدق عمـ اًمًالم قمٚمٞمف



 201 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م 

 -اًمّمقرة هذه ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ: إذاً 

 -اعمقوقع ٟمٗمس قمـ :ُمداظمٚم٦م

 اعمقوقع؟ ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 هذه اؿمؽمى أنف ًمق اعمذيمقرة، احل٤مًم٦م ٟمٗمس: يٕمٜمل اؾمتٚمؿ اًمٌٜمؽ أن ًمق :ُمداظمٚم٦م

 يمقٟمف ُمـ خيرضمف يٕمٜمل هذا هؾ سم٠مرسم٤مح، يٌٞمٕمٝم٤م أظمذ صمؿ ًمف، ُمٚمٙم٤مً  وأصٌح٧م اعمقاد

ًُم٤م؟  --ًمف وأصٌح٧م اُمتٚمٙمٝم٤م: يٕمٜمل طمرا

 وقم٤ٌمرة راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم اًمٕمًٙمري سم٤مًمتٕمٌػم :اًمِمٞمخ

 :اًمتقوٞمحل اًم١ًمال أن ؾمٞم٠متٞمؽ ٕنف وًمٗمت٦م: دورة: أو دوسمزي،: أظمرى

 ؿمخص ضم٤مءه ًمق آٓف، سمثَّمٟمٞم٦م: ُمثالً  ىمٚمٜم٤م اًمٌْم٤مقم٦م، هذه اؿمؽمى اًمٌٜمؽ هذا ًمق

 --يٌٞمٕمٝم٤م ٓ؟ أم آٓف قمنمة ُمـ سم٠مىمؾ يٌٞمٕمٝم٤م ٟم٘مدًا، يم٤مش اًمٌْم٤مقم٦م هذه يٕمٜمل: ًمف وىم٤مل

 -سم٠ميمثر يٌٞمٕمٝم٤م أن ُيريد أُمتٚمٙمٝم٤م إذا ـمٌٕم٤مً  سم٠ميمثر، :ُمداظمٚم٦م

 قمغم آٓف، سمٕمنمة يٌٞمٕمٝم٤م أن ويريد آٓف، سمثَّمٟمٞم٦م اؿمؽماه٤م هق أضمٌتٜمل، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ذيمرهت٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م

 -اُمتٚمٙمٝم٤م أن سمٕمد ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 --سم٤مًمت٘مًٞمط سم٤مًمّديـ يٌٞمٕمٝم٤م أن يريد ذيمرهت٤م، أن٧م اًمتل اًمٓمري٘م٦م هذه ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل قم٤مدي يدومع اًمت٘مًٞمط، أىمّمد ٓ أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 يٜمٗمرد ٓ هبذا، يِمتٖمٚمقا  اًمتج٤مر وارد، همػم ؾم١مال هذا ظمٓم٠م، يمالم هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 -اعمٕم٤مُمٚم٦م هبذه اًمٌٜمؽ

 -ذيمرهت٤م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هبذه اٟمٗمرد أنف ًمق: يٕمٜمل ىمّمدت اًمذي هذا أن٤م :ُمداظمٚم٦م
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 شم٤مضمر أيَّ : يٕمٜمل داع، ًمف ًمٞمس اًم١ًمال هذا قمٚمٞمؽ، يرى اهلل! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 إذا أنف اعمِمٙمٚم٦م ًمٙمـ يِم٤مء، سمَّم يٌٞمع أن ومٚمف ُمٕملم، سمًٕمر سمٙم٤مش ويٌٞمٕمٝم٤م سمْم٤مقم٦م يِمؽمي

 ٓ؟ أو زي٤مدة ُمٜمف ي٠مظمذ سم٤مًمت٘مًٞمط يِمؽمهي٤م أن يريد ُم٤مل ُمٕمف ًمٞمس إٟم٤ًمن ضم٤مءه

 -ي٠مظمذ :ُمداظمٚم٦م

 -اعمقوقع سمٖمػم قمٜمف شم٠ًمل اًمذي اًم١ًمال: وم٢مذاً ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 (  00:  20: 11. 777. واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلشالمل افبـؽ دم اإليداع حؽؿ

ٟم٦م ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم ٟمحط يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م  أُم٤مٟم٦م؟ ظمزا

 حيط؟ ُمـ :اًمِمٞمخ

 اعمِم٤ميخ؟ سمٕمض ًمٗمتقى اشّم٤ٌمقم٤مً  أن٤م، :ُمداظمٚم٦م

 -اعمِم٤ميخ وسمٕمقن سمٕمقٟمؽ يٙمقن اهلل :اًمِمٞمخ

ٌْتُؿْ  َوإِنْ ﴿ احلؾ  ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم ﴾ شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 طمتك اًمٜم٤مس أُم٤مم راي٦مً  شمرومع وٓ اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ اؾمح٥م[ 279:اًمٌ٘مرة]

روا اًمٜم٤مس قمجٞم٥م ٕنف احلراُمٞم٦م: يٚمح٘مؽ ٓ  -قمجٞم٥م  شمٗمٙمػم ُيَٗمٙمر

 طم٤مـمط أن٧م أظمل ًمؽ اًمنق، قمٚمٞمف يتًٚمط اًمٌٞم٧م ذم ُم٤مزم شمريم٧م إذا أن٤م: ي٘مقل 

 رء اًمٙمالم، هذا ُم٤م يمٜمز، وومٞمف ُم٤مل ومٞمف يرى يرى واًمذي اًمٌٞم٧م، رأس قمغم راي٦م

 -ضمداً  ُم١مؾمػ

ًمٜم٤م ٟمحط مل وإذا ورصم٦م، اطمٜم٤م أن اًمٙمالم، هذا ؾمٛمٕم٧م ًمٜمدن ذم   اًمٌٜمقك، ذم أُمقا

  اعمًٚمٛملم، ومٞمف ُم٤م أنتؿ، أجـ مج٤مقم٦م ي٤م: هلؿ ىمٚم٧م دُم٤مء، وؾمٗم٤ميملم وىمتٚم٦م أؿم٘مٞم٤مء ه١مٓء

ٟمٞمٝمؿ، سملم قم٤ميِملم اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر وسملم سمٞمٜمٙمؿ اًمٗمرق ُم٤م ـْ ﴿ وآي٦م أنتؿ أجـ فمٝمرا  َيتَِّؼ  َوَُم

 َ  [-2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ
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 مج٤مهػم هب٤م ؾمٛمع ُم٤م اًمتل اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م روائع ُمـ وطمديثلم أنتؿ أجـ 

ـْ ﴿ آي٦م ذم إيَّمهنؿ وٕمػ وًمذًمؽ اًمٌٜمقك، ُمع اعمتٕم٤مُمٚملم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 [-2:اًمٓمالق]

 همٜمل، إمم ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ومٞمٛمـ ضم٤مء: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: إول احلدي٨م

 ه٤مت: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، اهلل: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، ه٤مت: ىم٤مل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل

 -اًمقوم٤مء يقم قمغم وشمقاقمدا ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ومٜم٘مده اًمِمٝمٞمد، اهلل: ىم٤مل اًمِمٝمٞمد،

 وهق اعمققمقد اًمٞمقم ضم٤مء يٕمٛمؾ، اًمٌحر و٤مرسم٤مً  وظمرج ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اعمديـ أظمذ 

 ومٕمؾ؟ ُم٤مذا اعميوب، ُمققمده قمـ سم٤مًمقوم٤مء يت٠مظمر أن ؾمٞمْمٓمر أنف وؿمٕمر اًمٌٚمد، ظم٤مرج

 -ُمٝمٌقل أهٌؾ، إٟم٤ًمن هذا: ىمٚمٜم٤م ومٕمؾ، ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م إذا قمج٤ًٌم، أُمراً  ومٕمؾ

 صمؿ طمِمقه٤م، وأطمًـ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م َوَدكَّ  ٟم٘مره٤م، وأطمًـ ومٜم٘مره٤م ظمِم٦ٌم إمم ضم٤مء 

 -صم٤مين سمٚمد ذم واعم٘مرض سمٚمد ذم هق اًمٌحر، ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء

 اًمٌحر، ذم اخلِم٦ٌم ورُمك اًمِمٝمٞمد، يمٜم٧م وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ، يمٜم٧م أن٧م رب ي٤م: ىم٤مل 

 اًمتل اًمٌٚمدة إمم اخلِم٦ٌم شم٠مظمذ أن إُمقاج هذه أُمر رء، يمؾ قمغم ىم٤مدر وضمؾ قمز وم٤مهلل

 -اًمدائـ ومٞمٝم٤م

 قمغم سمٍمه ي٘مع ًمٙمـ اًمًٗمٞمٜم٦م، شم٠ميت ُم٤م اعمديـ، يٜمتٔمر اعمٞمٕم٤مد طم٥ًم خيرج اًمدائـ 

 -يديف سملم شمت٘م٤مذومٝم٤م وإُمقاج اخلِم٦ٌم هذه

 ومٚم٘مك ويمنه٤م اًمدار إمم هب٤م ذه٥م ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م صم٘مٞمٚم٦م، هل وم٢مذا إًمٞمٝم٤م يَده ومٛمدَّ  

٤ًٌم  -اعمديـ ضم٤مء صمؿ أمحر، ذه

 دم٤مهؾ أنف سمدًمٞمؾ ُم١مُمـ، ًمٙمٜمف درويش، درويش! اإلٟم٤ًمن؟ هذا قمـ ٟم٘مقل ُم٤مذا 

 اهلل ىمدره٤م اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ًمٚمًٜمـ ظم٤موع ًمٞمس ومٕمٚمف اًمذي ٕن ومٕمؾ، ُم٤م

 ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرىم٦م أُمقر هذه يمؾ اعمًتٕمجؾ، اًمؼميد ذم ُمْمٛمقن سمؼميد أرؾمؾ ُم٤م ًمٚمٜم٤مس،

 ؿمٞمئ٤ًم، ومٕمؾ ُم٤م يم٠منف ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمدائـ وٟم٘مد اًم٘مْمٞم٦م، دم٤مهؾ وًمذًمؽ ومٕمؾ: ُم٤م ومٕمرف

 -ص٤محللم اصمٜملم شم٘مع، أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر إن! اٟمٔمر
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 هق ديٜم٤مر، اح٤مئ٦م ىمٌض اًمدائـ ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ًمف ٟم٘مد اهلل، إٓ إهل ٓ اهلل، إٓ إهل ٓ

 -ىمّمتٝم٤م قمٚمٞمف ي٘مص أن إٓ وؾمٕمف ومَّم اًم٤ًمسم٘م٦م، احل٤مدصم٦م ُمـ ُمتٕمج٥م

اريمٜمل ٕين هذا، ومٕمٚم٧م أن٤م واهلل: ًمف ىم٤مل   اًمٞمقم ذم آيت أن اؾمتٓمٕم٧م وُم٤م اًمقىم٧م ادَّ

ْٞمُتٝم٤م اخلِم٦ٌم وم٠مظمذت اعمققمقد،  يم٤من أنف اًمٕم٤معملم رب وظم٤مـم٧ٌم آظمره إمم-- و--و وَديمَّ

 قمٛمؾ وضمؾ قمز وم٤مهلل اًمِمٝمٞمد، وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ أن٧م: ًمف وىمٚم٧م وؿمٝمٞمًدا، سمٞمٜمٜم٤م يمٗمٞمالً 

ع: ُم٤مًمؽ ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك: ًمف ىم٤مل إًمٞمؽ، ومقصٚمٝم٤م ويمٗم٤مًمتف سمِمٝم٤مدشمف  اح٤مئ٦م ًمف َرضمَّ

 -ديٜم٤مر

 ُم٤م ضمدًا، ٟم٤مدر هذا ًمٙمـ ختٚمق، ُم٤م اًمدٟمٞم٤م ٟمدر، ُم٤م إٓ واهلل ُم٤مذا؟ ٟمٕمٛمؾ اًمٞمقم ٟمحـ 

ه، أطمد ه، أطمد ُم٤م يرا  ؾمٞم٘مدر اًمذي ُمـ وؾمٙم٧م اعمديـ ُمـ ديٜم٤مر اح٤مئ٦م أظمذ ًمق يرا

 -ُم٤مئتلم ُمٜمل أظمذت  أن٧م: ي٘مقل

ر اعمديـ هذا شم٘مقى قمرف ح٤م رسمٜم٤م أن: ُمٕمٜم٤مه هذا   ُم٤مًمف، ًمف وطمٗمظ اًمٌحر، ًمف ؾَمخَّ

 -سمٜمؽ سمقاؾمٓم٦م ٟمحـ يْمٞمع، أن ُمـ

 رضمؾ ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ ظمرج: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل قمجٞم٦ٌم، أجْم٤مً  وهل اًمث٤مٟمٞم٦م، اًم٘مّم٦م

 ذم ص٤مر ُم٤م ومالن، أرض اؾمِؼ : اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ومًٛمع إرض، ُمـ ومالة ذم يٛمٌم

: اًمًَّمء ُمـ صقت اًمزُم٤من، آظمر ذم اهلٞمٚمقيمٌؽم اًمٓمٞم٤مرة وٓ طمتك صقشًم٤م يًٛمع أن اًمدٟمٞم٤م

 اًمًح٤مب هذا ؿم٤مف ُمثاًل، اهلل قمٌد سمـ أمحد أرض اًمٗمالين، إرض ؾمح٤مب ي٤م اؾمِؼ 

غ سم٤مًمًح٤مب وإذا اًمًح٤مب، ُمع ُمِمك هٙمذا ُم٤مر يم٤من  قمغم اح٤مء ُمـ حيٛمٚمف ُم٤م ُيَٗمرر

 -طمدي٘م٦م

 سم٤مؾمٛمف، ؾمَّمه ويم٠منف قمٚمٞمف ؾمٚمؿ سم٤معمٜمٙم٤مش، يٕمٛمؾ رضمالً  يرى سمف وإذا قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمع 

وَمَؽ  اًمذي ُم٤م! اًمرضمؾ شمٕمج٥م  أن٤م ويمذا، يمذا اًم٘مّم٦م: ًمف ىم٤مل همري٥م، رضمؾ أراك أن٤م قَمرَّ

 ومقضمدت اًمًح٤مب ُمع ومٛمِمٞم٧م ومالن، أرض اؾمؼ: ي٘مقل اًمًَّمء ُمـ صقشًم٤م ؾمٛمٕم٧م

 ومٌَّم اًمّمقت، هبذا اعمٕمٜمل أن٧م أنؽ ومٕمروم٧م أروؽ قمغم اح٤مء أومرغ اًمًح٤مب

 اإلهلٞم٦م؟ اًمٕمٜم٤مي٦م هذه اؾمتح٘م٘م٧م



 209 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م 

 هذه قمٜمدي ًمٙمـ أقمٚمؿ، وٓ أدري ٓ أن٤م واهلل: اًمّم٤محللم ؿم٠من هق يمَّم ىم٤مل

 ٟمٗمز إمم أقمٞمده صمٚم٨م أثالث، صمالصم٦م طمّمٞمده٤م أضمٕمؾ صمؿ وأطمّمده٤م، أزرقمٝم٤م إرض

 أتّمدق اًمث٤مًم٨م واًمثٚم٨م أريض، قمغم ُأقمٞمده ُأنٗم٘مف اًمث٤مين اًمثٚم٨م وأهكم، ٟمٗمز قمغم ُأنٗم٘مف

 -ووم٘مرائل ضمػماين قمغم ومٞمف

 -وضمؾ قمز اهلل ُمٕمقٟم٦م اؾمتح٘م٘م٧م اًمت٘مقى هبذه هذا، هق: ًمف ىم٤مل

 اعمًٚمٛملم، ىمٚمقب ُمـ راطم٧م اًمروطمٞم٦م، سم٤معمٕم٤مين اًمٞمقم يًٛمقه٤م اًمتل اعمٕم٤مين هذه 

 اح٤مدة ويم٠من سم٤مح٤مدة، إٓ ي١مُمٜمقا  ٓ يم٤مًمٙم٤مومريـ، ,إؾمػ ُمع, اعمًٚمٛمقن وأصٌح

َـّ ﴿ ودائٛم٦م، سم٤مىمٞم٦م  َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ ﴿و ،[287:إقمراف﴾ ]َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ اًمٜم٤َّمسِ  َأيْمَثرَ  َوًَمِٙم

ـْ  ًَمِذيْمَرى َ
ِ
ْٛمعَ  َأْخَ٘مك َأوْ  ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  عم ًَّ  [-77:ق﴾ ]ؿَمِٝمٞمدٌ  َوُهقَ  اًم

 ( 00:  18: 10.   212.  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  19: 27.   212.  واًمٜمقر اهلدى)

  اإلشالمل افبـؽ إػ راتبف ادقطػ حتقيؾ حؽؿ

٤مئؾ ٦ٌم :اًًم ٜمؽ إمم راشمٌف اعمقفمػ حتقيؾ ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمًٜم   جيقز؟ ٓ أو جيقز هؾ اإلؾمالُمل اًٌم

 حيقل؟ سمِّده يٕمٜمل ًمقن، ويش :اًمِمٞمخ

 اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ُمـ يًتٚمٛمف راشمٌف، حيقل يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

  اإلؾمالُمٞم٦م؟ اًمٌٜمقك ذم أُم٤مٟم٦م ومٞمف :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمؽ إمم ُمقفمػ راشم٥م حتقيؾ ىمْمٞم٦م،  اًم١ًمال هذا وم٘مط راشم٥م حتقيؾ :اًم٤ًمئؾ

 جيقز؟ ٓ أو جيقز هؾ،  يمٌٜمؽ اإلؾمالُمل

ل سمِّده ًمٞمش ُمقفمػ؟ ويـ شمٕمٜمٞمف اًمٚمرـل اعمقفمػ هذا :اًمِمٞمخ   اح٤مل؟ ُيـَحقر

 -اًمنىم٦م ُمـ قمٚمٞمف ظم٤ميػ أنف ؿم٤من قمغم :اًم٤ًمئؾ



 220   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن٤م،  وارد أنف أن ؿمٕمرت ًمٙمـ،  وارد همػم ؾم١مازم أن فمٜمٜم٧م أن٤م،  هق هذا :اًمِمٞمخ

  اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ذم أُم٤مٟم٦م صٜمدوق ومٞمف،  ؾم٠مختؽ

 - أدري ٓ :اًم٤ًمئؾ

 !ضم٤موسمتٜمل ُم٤م اًم٤ًمع ه٤مذيؽ ؾم٠مختؽ أن٤م سمٞمٜمَّم،  اجلقاب هذا :اًمِمٞمخ 

 ومٞمٝم٤م شُمقدع أُم٤مٟم٤مت صٜمدوق قمٜمده٤م ومٞمف اًمٙمؼمى، اًمٌٜمقك أظمل ي٤م ٟمٕمرف ٟمحـ 

 أضمرة سمٞم٠مظمذوا اًمٌٜمؽ، ُمـ إُمقال هذه ذم اًمتٍمف وقمدم إيداع وُم٘م٤مسمؾ إُمقال،

 -ؾمٜمقي٦م أو ؿمٝمري٦م

 وحيٓمف ُمٕم٤مؿمف يٜم٘مؾ سمِّده اعمقفمػ ذاك أو ُمٕم٤مؿمؽ، شمٜم٘مؾ سمِّدك زم سمت٘مقل ح٤م وم٠من٧م 

 -أُم٤مٟم٦م اًمٌٜمؽ ذم

ٜمؽ: ًمؽ ىمٚم٧م وًمذًمؽ،  أُم٤مٟم٤مت صٜمدوق يٕمٜمل أُم٤مٟم٦م ذهٜمل راح أن٤م   قمٜمده؟ اإلؾمالُمل اًم

 سمٞمحٓمف اًمٌٜمقك، ُمـ سمٜمؽ ذم ُم٤مًمف قمغم حي٤مومظ سمِّده اًمذي هذا يم٤من إن: أظمل ي٤م اعمٝمؿ 

 ؿمٞمئ٤ًم ي٠مظمذ أراد يمٚمَّم اًمٌٜمؽ، شمٌع عمقفمػ وُمٗمت٤مح جلٞمٌتف ُمٗمت٤مح ُمٗمت٤مطملم ًمف صٜمدوق ذم

 يٜمٗمتحقا  سمٛمٗمت٤مطملم إٓ يده يٛمد ي٘مدر اعمقفمػ هذاك وإٓ ؿمٞمًئ٤م ي٠مظمذ هق سمٞم٘مدر ُم٤م

 طمالل هذا،  أضمر شمدومع اًمّمٜمدوق هذا ُم٘م٤مسمؾ،  إي٤مه سمِّده اًمٚمرـل  ي٠مظمذ طمتك أُم٤مُمف،

 -وضم٤مئز

 سمت٠مظمذ وُم٤م إؾمالُمل، همػم أو اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمؽ حتط أن٧م ُم٤م جمرد أُم٤م 

 اح٤مل حيٓمقا  رايح اهلل ًمقضمف شمتّمقر؟ ؿمق أن٧م ًمٙمـ،  رسم٤م وهق ي٘مقًمقن يمَّم وم٤مئدة

 -ومٞمف يِمتٖمٚمقا  سمِّدهؿ ٓ، قمٜمدهؿ؟ أُم٤مٟم٦م شمٌٕمؽ

 -أضمرة وحتط إُم٤مٟم٤مت صٜمدوق سمٓمريؼ إٓ أُم٤مٟم٦م، اح٤مل حتط سمٞمجقز ُم٤م: وم٢مذاً  

 ٓ؟ أو إُم٤مٟم٤مت صٜمدوق هذا اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ ذم ُمقضمقد هذا هؾ

 -ُمقضمقد،  ُمقضمقد :اًم٤ًمئؾ

 (  00:  77: 02.   272.  واًمٜمقر اهلدى) 



 اهبنم خالي ًن اهصراء





ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   227 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 يبقعفا أن ظذ اإلشالمل افبـؽ ضريؼ ظـ بضاظة رشاء حؽؿ

 أؽذ وبسعر بافتؼسقط افراؽب ظذ

 يًتقرده٤م سمْم٤مقم٦م، اؾمتػماد سمٕمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم أن اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمثؾ :ُمداظمٚم٦م

  واًمتًٚمٞمؿ آؾمتالم قمٛمٚمٞم٦م شمتؿ أن ودون يراه٤م، أن دون وسمٞمٌٞمٕمٝم٤م

 اًمٜم٘مد؟ ؾمٕمر ُمـ أهمغم وسمًٕمر :اًمِمٞمخ

 -اًمتٙمٚمٗم٦م ؾمٕمر ُمـ أهمغم:  اًم٤ًمئؾ

 ويٌٞمع يِمؽمي، أطمد ُم٤م ٕنف اًمٜم٘مد: ؾمٕمر ُمـ أهمغم واًمتٙمٚمٗم٦م، ًمٞمس ٓ، :اًمِمٞمخ

 -ىمّمدي هذا اًمتٙمٚمٗم٦م أجش سمٜمٗمس

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وإٓ اًمتٙمٚمٗم٦م، سمًٕمر وسمٞمٌٞمع سمٞمِمؽمي إٟم٤ًمن ومٞمف ُم٤م اًمٙمالم، هذا ي٘م٤مل ٓ :اًمِمٞمخ

 -اعم٘مّمقد صحح يمٞمػ قمروم٧م ويِمؽمي، سمٞمٌٞمع قمؿ ًمٞمش

 اًمكم ًمٚمٛمًتٗمٞمد أيمثر سمًٕمر ـمٌٕم٤مً  ويٌٞمٌٕمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م، يِمؽمي هق: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -هقن

 -هٞمؽ شم٤مضمر يمؾ :اًمِمٞمخ

ْم٤مقم٦م يًتقرد واوح٦م، همػم اًمّمقرة رسمَّم أن٧م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م  ويٙمقن أورورسم٤م، ُمـ اًٌم

ردن ذم اًمٚمـرل اًمرضمؾ هذا قمغم صمٛمٜمٝم٤م ٤مذة اؾمتقرده٤م ًمق ٕا ٜمؽ دون ُمـ ُم  ديٜم٤مر، سم٠مخػ ومرو٤مً  اًٌم

ٜمؽ ومٞم٠ميت  - ُمثالً  ديٜم٤مر وُم٤مئتلم سم٠مخػ اًمٌْم٤مقم٦م هذه ًمؽ أبٞمع أن٤م: ومٞم٘مقل اًٌم

 ُمـ أيمثر سمًٕمر يٌٞمع: يمٚمٛمتؽ قمـ ارضمع أن٧م سمس ُمٕمروف، قمٜمدي اًمٌمء :اًمِمٞمخ

 -اًمتٙمٚمٗم٦م ؾمٕمر

 --- اًمٜم٘مد ؾمٕمر ُمـ أيمثر :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   221   اًمنما

 ُمق ىمروش قمنمة يمٚمٗمتٜمل اًمٕمٜم٥م، هذا ُمـ ىمٜمٓم٤مًرا اؿمؽمي٧م شم٤مضمر، أن٤م هال :اًمِمٞمخ

 ىمروش؟ سمٕمنمة أبٞمٕمف ـمٞم٥م، اًمٙمٚمٗم٦م؟ ؾمٕمر هذا

 -سم٠ميمثر شمٌٞمٕمف ٓ، :ُمداظمٚم٦م

ٕمر قمٛمٚمتف ًمٞمش: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ ٞمٕمقا  اًمٚمـرل اًمتج٤مر اًمتٙمٚمٗم٦م، سًم ٞم٤مرات ٌي ٞمٕمقا  اًًم ٕمرـي سمٌٞم  -سًم

 -آضمؾ وؾمٕمر ٟم٘مد ؾمٕمر :ُمداظمٚم٦م

 إؿمٙم٤مل؟ ومٞمٝم٤م اًمٜم٘مد---  ح٤م :اًمِمٞمخ

 -إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٙمٚمٗم٦م؟ سمًٕمر ُمق شمٌٞمع، أن٧م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمؽ سمس قم٤مدة، يٕمٜمل اإلؿمٙم٤مل ومٞمف اًمكم أضمؾ ؾمٕمر هق ٟمٕمؿ، هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 --- اإلؾمالُمل

 -ُمٕمل ُمِمٞم٧م ُم٤م قم٤مدك :اًمِمٞمخ

 -اًمتٙمٚمٗم٦م سمًٕمر يٌٞمع اًمتج٤مر ُمـ: يٕمٜمل اعمٝمٌقل إٓ ُمًتحٞمؾ: اعمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٕم٘مقل ُمش :اًمِمٞمخ

 -اٟمتٌٝم٧م ُم٤م أن٧م---  ٟمٔمرك سمٞمٚمٗم٧م اًمِمٞمخ---  :ُمداظمٚم٦م

 -هذا ذم اًمِمٞمخ ُمع أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 -أن٤م: ًمف ىمؾ اًمِمٞمخ أؾمٛمع :ُمداظمٚم٦م

 ش-اًمتٙمٚمٗم٦م» يمٚمٛم٦م اؾمح٥م :اًمِمٞمخ

 -ه٤مه اًمتٙمٚمٗم٦م يمٚمٛم٦م ؾمحٌٜم٤مه٤م :ُمداظمٚم٦م

 ىمٚمٞمؾ ًمٙمـ شم٤مضمر، يمٜم٧م ُم٤م ؾم٤مقم٤ميت زُم٤من يمٜم٧م أن٤م واطمد، سمًٕمر يٌٞمع شم٤مضمر :اًمِمٞمخ

 أرسمٕملم يٌ٘مك: قمكمَّ  وىمٗمف اًم٤ًمقم٦م اًمٜم٘مد، سمًٕمر واطمد، سمًٕمر سمٌٞمع قمٜمدي اًم٤ًمقم٤مت ُمـ



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   221 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 أبٞمٕمٝم٤م أرسمٕملم يمٚمٗمتٜمل اًمتٙمٚمٗم٦م سمًٕمر أبٞمٕمٝم٤م أن٤م ومٛمٕم٘مقل وأرسمٕملم، سمخٛم٦ًم ري٤مل

 -سم٠مرسمٕملم

 سمٞمٌٞمع شم٤مضمر ومٞمف ُم٤م اًمتٙمٚمٗم٦م، سمًٕمر سمٞمٌٞمع ُم٤م أن٧م شم٘مقل يمٜم٧م ح٤م اًمٙمالم؟ ُمٕمٜمك ؿمق 

 -اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمٜمده ؾمٕمريـ، قمٜمده ُم٤م وًمق اًمتٙمٚمٗم٦م، سمًٕمر اًمدٟمٞم٤م ذم

 هذا طم٥ًم، قمغم قمنمة سم٤مح٤مئ٦م مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م يرسمح أنف هذا ُمـ واوع شم٤مضمر يمؾ 

 -اًمتٙمٚمٗم٦م ؾمٕمر قمغم وزايد طمالل، ومٝمق اًمٜم٘مد رسمح يم٤من إذا اًمرسمح

 -اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمغم اًمزايد اًمًٕمر رسم٤م، ومٝمذا ًمٚمت٘مًٞمط، سم٤مًمٜم٦ًٌم إو٤مومٞم٤مً  ؾمٕمراً  ضُمٕمؾ إذا ًمٙمـ 

ي أن٤م---  أن٤م يمٞمػ واوح٦م سمِمٙمؾ اًمّمقرة :ُمداظمٚم٦م  قمـ اًمٌْم٤مقم٦م أؿمؽمي سمِدر

 اًمٌٜمؽ سمٞمًٛمقه٤م، هٙمذا: يٕمٜمل يمٞمػ، ؿمقف اًمٌْم٤مقم٦م يِمؽمي اًمٌٜمؽ اًمٌٜمؽ، ـمريؼ

 -يمذا سمٛمٌٚمغ اًمٌْم٤مقم٦م سمٕمتؽ أن٤م: وي٘مقل اخل٤مرج، ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م يِمؽمي

 ٟم٘مداً  أن٤م ُمٕمل يم٤من ًمق هذا، ُمـ سم٘مٚمٞمؾ أىمؾ اًمٌْم٤مقم٦م ؾمٕمر إن ُمتٞم٘مـ أن٤م ًمٙمـ 

 اًمٌٜمؽ، ُمـ ُمِمؽمي ُمِمؽمي اًمٚمرـل أن٤م زم، اًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، ُم٤ٌمذة، أؾمتقرده أؾمتٓمٞمع

 هذه ُمٕملم، سمًٕمر إي٤مه٤م وأقمٓم٤مين ُمثاًل، أورسم٤م ُمـ سمْم٤مقم٦م اؿمؽمى شم٤مضمر: هق اًمٌٜمؽ

 زم، اًمٌْم٤مقم٦م ويِمؽمي اإلؾمالُمل، ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم أؾمتققمٌٝم٤م ىم٤مدر ُمش اًمٚمرـل اًمٜم٘مٓم٦م

 -آظمر سمًٕمر إي٤مه٤م ويٌٞمٕمٜمل سمًٕمر، زم ومٞمِمؽمهي٤م

 اًمٗمرق هق ُم٤م ذيم٦م، أيَّ  واًمنميم٦م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 أن٧م؟ ومٝمٛمؽ طم٥ًم

ء اًمٌٞمع ًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومرق، ٓ :ُمداظمٚم٦م  -واًمنما

ّم٧م ًمٞمش :اًمِمٞمخ  اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ظَمّمَّ

 ُم٘م٤مسمؾ وذم ُمٕملم، همٓم٤مء قمغم ىم٤مئؿ اًمٚمرـل هق اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ أن ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 -طمالل إهن٤م يٕمتؼمه٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: يٕمٜمل اًمٜم٘مٓم٦م هذه

 سمديٜم٤مر إي٤مه٤م وسم٤مقمٜمل سمديٜم٤مر هذه اؿمؽمى اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ يمٞمػ: ًمؽ ي٘مقل 

 أن٤م: ًمؽ سمٞم٘مقل واًمٌٜمؽ هذا، ذم رايض أن٤م ًمؽ سمت٘مقل اًمٜم٤مس رايض، وأن٤م وٟمّمػ



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   221   اًمنما

ك واهلل وُم٤مئتلم، سم٠مخػ أبٞمٕمٝم٤م وسمِّدي ديٜم٤مر، سم٠مخػ ُمثالً  اًمًٞم٤مرة أؿمؽمي٧م ـمرف،  سمِدَّ

 -ذًمؽ ذم طمر أن٧م: يٕمٜمل--  وؾمٝمالً  أهالً  قمٜمدي ُمـ شمِمؽمي

 شمٖمػمر  ٓ إؾمَّمء ُمـ يمثػماً  ٕنف ضم٤مٟم٤ًٌم: اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ـمري٘م٦م أرى أن٤م :اًمِمٞمخ

 -اعمًٛمٞم٤مت طم٘م٤مئؼ ُمـ

 أرسمٕم٦م يم٤مش: ًمؽ سمٞم٘مقل ؾمٕمره٤م، يمؿ: ًمف شم٘مقل ؾمٞم٤مرة سمؽموح اًمنميم٦م شمروح ح٤م 

 آٓف سم٠مرسمٕم٦م ص٤مطمٌٜم٤م اؿمؽماه٤م وهق ومخًَّمئ٦م، آٓف أرسمٕم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط آٓف،

 قمٜمف؟ همّم٥م وإٓ اًمٌمء هذا ص٤مر سم٤مًمرى هق ُم٤م ومخًَّمئ٦م،

 -سم٤مًمرى :ُمداظمٚم٦م

ر ومٝمذا يمقيس، :اًمِمٞمخ  -سم٤مًمؽمايض ص٤مر يمقٟمف هق هذا اًمٌٞمع، هلذا اعمَُحٚمرؾ اعمُـؼَمّ

 -ـمٌٕم٤مً  ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ُمع ًمٚمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم[ اًمٗمرق ومَّم] :اًمِمٞمخ

 -أظمر اًمنمط يْمع ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ :ُمداظمٚم٦م

 وهق؟ :اًمِمٞمخ

ٞمئ٦ًم، يمذا وسمٕمتؽ ٟم٘مداً، يمذا سمٕمتؽ هق إٟمف :ُمداظمٚم٦م  --- أن٤م اًمتل اًمٜم٘مٓم٦م هذه يمٞمػ، ومٝمٛم٧م ًٟم

 -أن٧م طمقًمف شمدٟمدن قمؿ ُم٤م اًمٚمرـل هذا :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمش؟ ُم٤م سم٤مًمت٘مًٞمط، ومخًَّمئ٦م آٓف أرسمٕم٦م ؾمٕمره٤م هذه: ًمؽ ىم٤مًم٧م اًمنميم٦م إذا 

 -رء قمٚمٞمف ص٤مر ومخًَّمئ٦م، آٓف أرسمٕم٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط آٓف، أرسمٕم٦م يم٤مش: ىم٤مل إذا أُم٤م

ٞمز   سم٤مًمت٘مًٞمط، اًمًٕمر: ًمؽ سمٞم٘مقل رأؾم٤مً  هق أنف اًمنميم٦م، قمـ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ومتٛمُّ

 اًمٗمرق؟ هق هذا سم٤مًمٜم٘مد سمٞمٌٞمع ُم٤م هق ٕنف اًمٜم٘مد: ؾمٕمر ًمؽ سمٞم٘مقل ُم٤م

 -سم٤مًمٜم٘مد سمٞمٌٞمع ُم٤م ومٕمالً  سم٤مًمٜم٘مد، سمٞمٌٞمع ُم٤م هق :ُمداظمٚم٦م

 اًمٗمرق؟ هق هؾ: أؾم٠مخؽ أن٤م :اًمِمٞمخ



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   227 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 يذه٥م ٓ اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ سمػموح اًمٚمرـل ٕنف اًمٗمرق: هق هذا ومرق، ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٌٞمع واطمد ـمريؼ إٓ هٜم٤مك ًمٞمس إٟمف يٕمٚمؿ ٟم٘مدًا، يدومع

 أؾمت٤مذ؟ ي٤م إؾمالُمل ٕنف إذًا، :ُمداظمٚم٦م

 اًمًٕمقدي٦م؟ سمالد ُمـ ضم٤مي هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -سمرُوف أريد ٕين سم٠ًمل: أن٤م وُأىمر، سم٠ًمل ُمش أن٤م ُأىمر، ٓ أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -سمٞمٝمٛمٜمل ُم٤م رء هذا ٕنف سمت٘مر: ُم٤م أو سمت٘مر: سم٘مقل ُم٤م أن٤م :اًمِمٞمخ

ػ سمالد ُمـ ضم٤مي أن٧م ًمٙمـ  ًِ  -اًمٗمٚمًٗم٦م هبذه اعمقوقع شُمَٗمْٚم

ردن ذم اعمقوقع، شمٗمٚمًػ اًمتل هٜم٤م اًمٌالد هذه ٓ، :ُمداظمٚم٦م  -اًمٌٚمد هذا ذم ديم٤مشمرة ٕا

 --- هٜمٞمؽ سمس هذا، يمَّمن :اًمِمٞمخ

 أص٤مسمتٝمؿ اًمٚمرـل اًمٜم٤مس ًمٌٕمض ٟمًٛمٕمف ٟمحـ اهلل، ؿم٤مء إن اًمٙمالم وهذا :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٕمدوى هذه

 ٓ إٟمف: سمٞم٘مقًمقا  هؿ سمٓمري٘متٙمؿ، إضمقسم٦م يتّمٛمؿ طمتك أؾم٠مخٙمؿ سم٠ًمل سمس أن٤م 

 ًمق ٟم٘مدًا، سمٞمٌٞمٕمؽ ُم٤م اًمٓمريؼ، هذه إٓ قمٜمده ذم ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ٕنف ًمٞمش؟ ومرق،

 -ُم٤ٌمذة شمروح اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمغم شمروح ُم٤م أن٧م ٟم٘مداً  يٌٞمٕمؽ

 قمغم سمٞمتٕمرف اًمِمٙمٚمٞم٤مت قمغم سمٞمتٕمرف ُم٤م اإلؾمالم! أؾمت٤مذ ي٤م ؿمقف :اًمِمٞمخ

 قمٜمد اًمِم٤مئٕم٦م وهل إومم اًمّمقرة اًمٌٞمع، ُمـ صقرشملم سمٜمٕم٤مًم٩م هال ومٜمحـ احل٘م٤مئؼ،

٤مر  سمٞم٘مقًمقا  هذا اًمت٘مًٞمط، وؾمٕمر اًمٙم٤مش، ؾمٕمر: ؾمٕمريـ ًمؽ سمٞم٘مدم أنف اًمٙم٤ٌمر، اًمُتجَّ

 شمٕمرومف اًمٚمرـل هذا ُمق سمٞمجقز، ُم٤م هذا: سمٞم٘مقًمقا  اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض أىمقل وٓ اعمُـَتَٗمّ٘مٝم٦م سمٕمض

 إٟمتف؟

 قمغم اًمٌٞمع ووىمع ومخًَّمئ٦م، آٓف أرسمٕم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط هذه: ًمف ىم٤مل اًمت٤مضمر إذا ًمٙمـ 

 سمٞم٘مقًمقا؟ هٞمؽ ُمق ضم٤مز، ُم٤م هذا قمغم اًمٌٞمع وىمع إذا إومم اًمّمقرة ذم ًمٙمـ ضم٤مز، هذا

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   228   اًمنما

 قمٚمٞمف ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم ىم٤مل اهلل إيَّمن، ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ويًٚمٛمقا  أرسمٕم٦م ُمق ًمٞمش ؾمت٦م ُمق ًمٞمش  شوًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس: »اًمًالم

ٚمرُٛمقا ﴿ ًمٞمش؟ صمالصم٦م رء أرسمع، أرسمع رء ريمٕمتلم، رء شمًٚمٞمًَّم، ًَ ٚمِٞمًَّم  َوُي ًْ ﴾ شَم

 [-11:اًمٜم٤ًمء]

 آٓف أرسمٕم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط آٓف، سم٠مرسمٕم٦م يم٤مش سمٞمّمقروه قمؿ اًمكم هؾ اًمٌٞمع، هذا هؾ 

 -اًمٜم٘مد ؾمٕمر ذيمر ٕنف ضم٤مز: ُم٤م هذا اًمت٘مًٞمط قمغم اًمٌٞمع ووىمع ومخًَّمئ٦م

 -إيَّمٟمٞم٦م ىمْمٞم٦م ىمْمٞم٦م هذه هؾ هال وم٘مط، اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر ذيمر اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مًمّمقرة 

 هبذه اًمٌٞمع يم٤من إذا أنف اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم أو اهلل يمت٤مب ذم إُم٤م اًمٜمص إذا: يٕمٜمل 

 اًمٌمء هٞمؽ ومٞمف ُم٤م ضم٤مز اًمت٘مًٞمط صقرة ذم واطمدة صقرة أجش ذيمر اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمّمقرة

 -سم٤مًمًٜم٦م وٓ سم٤مًمٙمت٤مب ٓ

 يٕم٤ميمًف، ٟمص يقضمد ٓ يم٤من إذا اًمنميٕم٦م، ىمقاقمد ُمـ شم١مظمذ أن يٜمٌٖمل هذه: إذاً 

 -قمٜمدٟم٤م ُمقضمقد وهذا

ف سم٤مب ُمـ أن ٟم٠ًمل ومٜمحـ   اًمّمقرة سملم اًمٗمرق ؿمق مج٤مقم٦م ي٤م سم٤مًمديـ، اًمَتَٗم٘مُّ

سًم٤م إٓ اجلقاب ُمٜمف شمًٛمع ُم٤م اجل٤مئزة؟ واًمّمقرة اعمحرُم٦م  -اًمقاىمع خي٤مًمػ شم٘مٚمٞمدًي٤م ضمقا

 وسمٞمع عمث٤مًمٜم٤م، آٓف أرسمٕم٦م ٟم٘مد سمٞمٕم٦م: سمٞمٕمتلم اًمت٤مضمر سمٞمٕمرض ح٤م: سمٞم٘مقًمقا : يٕمٜمل 

 -اًمثٛمـ ذم ضمٝم٤مًم٦م ذم ص٤مر هٜم٤م: ىم٤مل ومخًَّمئ٦م آٓف أرسمٕم٦م ذم اًمت٘مًٞمط

 ومٞمف اًمٚمرـل اًمزُم٤من، هذا ذم ظم٤مص٦م مج٤مقم٦م ي٤م اًمثٛمـ ذم اجلٝم٤مًم٦م ويـ ي٘مقًمقا، هٞمؽ 

 ُمـ آظمره، إمم ؿمٝمر يمؾ اًمدومع وٟم٦ًٌم اًمِم٤مري، قمٜمقان وومٞمف ؾمٜمدات، وومٞمف يمٛمٌٞم٤مٓت

 جمٝمقًٓ؟ هٜم٤م اًمثٛمـ ص٤مر: سمٞم٘مقل اًمّٚمـل

 -ضمداً  ىمديَّمً  ىمديَّمً  اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ىم٤مًمقه اًمّٚمـل اًمٙمالم هذا سمٞمٙمرروا اًمٞمقم إمم 

 سملم شمٗمريؼ: اعم٠ًمخ٦م هذه همػم ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمَّم اًمّمقرشملم سملم وم٤مًمتٗمريؼ 

 اًمٗمرق؟ هق ُم٤م ُمتَّمصمٚملم؟



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   229 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 يمَّمن ويٛمٙمـ وقمنمة، ُم٤مئ٦م اًمّمقرشملم ُمـ يمؾ ذم قمٚمٞمف ؾمجؾ طم٤مل يمؾ قمغم 

 هذا: سمٞم٘مقل اًمّٚمـل ُمـ اإلشمٗم٤مق، طم٥ًم قمغم قمنمة، سم٤مح٤مئ٦م، مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م ٟم٘مداً  دومٕم٧م

 !جمٝمقل اًمثٛمـ

 واطمدة سمّمقرة اًمٌٞمع سمٞمتحدد ح٤م ًمٙمـ اًمثٛمـ، ضمٝم٤مًم٦م هق اعمٜمع ؾم٥ٌم سمٞم٘مقًمقا  هؿ 

 -سمٞمٜمٝمَّم واًمِم٤مري اًم٤ٌمئع يْمٞمع طمتك هٜم٤م صمٛمٜملم ومٞمف ص٤مر ُم٤م يمذا، سم٤مًمت٘مًٞمط ُمًجٚم٦م هل

ٌْٓمِٚمف اًمتٕمٚمٞمؾ هذا   اًمٜم٤مس ذم ي٘مع اًمذي سم٤مًمقاىمع ُمرسمقط اًمٚمرـل اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر ُي

 شُمرى ي٤م: سمٞمت٤ًمءل اًمِم٤مري وٓ اًم٤ٌمئع ٓ سم٤مًمت٘مًٞمط ؾمٞم٤مرة سمٞمِمؽمي إٟم٤ًمن أّي  اًمٞمقم،

 ومٞمف؟ شمردد هذا ذم اًمت٘مًٞمط، سمثٛمـ وإٓ اًمٜم٘مد سمثٛمـ اؿمؽمى، اًمثٛمٜملم سم٠مير 

 -ومٞمف ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -ومٞمف ُم٤م اًمٜمٝمل، سمٞمٕمٚمٚمقا  اًمٚمرـل اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م ويـ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 وإٟمَّم اًمثٛمـ: جلٝم٤مًم٦م ُمش سمٞمجقز ُم٤م اًمٌٞمع هذا إٟمف: وٟم٘مقل سمٜمرضمع ٟمحـ ًمٙمـ 

 -اعمٜمع ؾم٥ٌم هق ومٝمذا اعمًٚمؿ أظمٞمؽ قمغم اًمّمؼم ُم٘م٤مسمؾ اًمثٛمـ ًمزي٤مدة

 ُذيمرت أو اًمت٘مًٞمط، صقرة أو اًمٜم٘مد صقرة صقرشم٤من ذيمرت ؾمقاء: وطمٞمٜمئذٍ  

 سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم رسم٤م وهل هٜم٤م ظم٤مص٦م اًمزي٤مدة وم٘مط، اًمت٘مًٞمط صقرة

 قمٚمٞمف يّمٕم٥م اًمٚمرـل اًمٜم٤مس سمٕمض سمٞم٘مقًمقا  ُم٤مذا  شاًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم

 ذم ديمتقراة ؿمٝم٤مدة ديم٤مشمرة، أن٧م ىمٚم٧م ُم٤م ُمثؾ سمٞمًٛمٕمقا  ح٤م ظم٤مص٦م احلٙمؿ، هذا شمٚم٘مل

 أظمل ي٤م سمٞم٘مقًمقا : اًمٜم٤مس سمٕمض سمٞم٘مقًمقا  ُم٤م اًمٗمتقى، هذه سمٞمٗمتقا  اهلل، ؿم٤مء ُم٤م اًمنميٕم٦م

ي أن٤م ـمٞم٥م، حمدود، ُمش ٓ،: ؾمٝمقًم٦م سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م سمٙمؾ هلؿ سمٞم٘مقل حمدود؟ اًمرسمح  سمِدر

 أو ُم٤مئ٦م أو ومخًَّمئ٦م آٓف سم٠مرسمٕم٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط آٓف أرسمٕم٦م ٟم٘مداً  اًمٜم٤مس ُمـ زيًدا أبٞمع

 -ُم٤مئتلم

 ُمٜمؽ سمٞمِمؽمي قمؿ اًمكم اًمٜم٘مد سمًٕمر سمتٕمرومف ُم٤م إٟم٤ًمن سمٕم٧م قمٛمرك: ٟم٠ًمخف ٟمحـ 

 ًمٚمرـل إٓ سمٞمٕمٛمٚمٝم٤م ُم٤م إـمالىم٤ًم، سمحٞم٤مشمف قمٛمٚمٝم٤م ُم٤م حمدود؟ ُمش اًمرسمح ٕنف سم٤مًمت٘مًٞمط:

 -سم٤مًمت٘مًٞمط سمٞمِمؽمي



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   220   اًمنما

 هذه: ي٘مقل واطمد، ُمثؾ ُمش اًمزي٤مدة سمت٠مظمذ قمؿ أن٧م سم٤مًمين٤مت، إقمَّمل إٟمَّم: إذاً  

 اًمرسمح إٟمف: سمٜم٘مقل هذا ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م َزيَّده صم٤مين واطمد جيل ٟم٘مدًا، ديٜم٤مر سمَّمئ٦م اعمًجٚم٦م

ر ُم٤م أنف ُيِْمؽَمط ـمٌٕم٤مً  حمدود، ُمش  أيمثر، اح٤مل رأس واهلل: ًمف ي٘مقل سم٤مًمِم٤مري ُيَٖمرر

 -قم٤مدةً  اًمٜم٤مس ُمـ سمٞمٓمٚمع اًمكم اًمٙمالم اعمٝمؿ

 اًم٘م٤مقمدة سمتًتٖمؾ قمؿ أن٧م يم٤من إذا حمدود، همػم اًمرسمح واهلل سمٜم٘مقل ٟمحـ ح٤م: وم٢مذاً  

ٌر٘مٝم٤م هذه،  عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذه اًم٘م٤مقمدة ـمٌ٘م٧م أن٧م ُمٙم٤مهن٤م، همػم ُمٙم٤من ذم شمْمٕمٝم٤م وشُمَٓم

 اًمًٕمر، رومٕم٧م هٜمٞمؽ سم٤مًمٕمٙمس إٓ ٟم٘مد، ؾمٕمر ُمٜمف وأظمذت سم٤مًمت٘مًٞمط، ُمٜمؽ يِمؽمي

 وُم٤م هقن، طمر أن٧م آه طمر، ًمؽ ُم٤م ًمٞمش؟ اًمًٕمر، ًمف شمرومع ُم٤م ٟم٘مًدا ًمؽ سمٞمدومع اًمٚمرـل أُم٤م

 -شمالقم٥م هذا هٜم٤مك، طمر ًمؽ

 (  00: 29: 20. 277.  واًمٜمقر اهلدى)

 يبقعفا ثؿ افبـؽ ؾقشسهيا افبـؽ ضريؼ ظـ بضاظة رشاء حؽؿ

 حيقزها أن دون

 وٓ سمٞمًتٚمؿ ٓ اًمٌْم٤مقم٦م، يرى اًمٌٜمؽ ُم٤م سمدون اًمٌْم٤مقم٦م اؿمؽمى اًمٚمرـل :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٚمػ، قمـ ُم١ًمول همػم وم٤مًمٌٜمؽ اًمٌحر، ذم ُمثالً  اًمٌْم٤مقم٦م شمدُمرت وإذا طم٘مٞم٘م٦ًم، سمٞمًٚمؿ

 جيقز؟ ذقم٤مً  هذا هؾ

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل، ًمٜمدن ُمـ سم٤مؾمٛمؽ اًمٌْم٤مقم٦م يًتقرد أنف ذـمف، هٙمذا اًمٌٜمؽ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌحر ذم وهمرىم٧م اًم٤ٌمظمرة، ظمرسم٧م شمدُمرت إذا إي٤مه٤م، يٌٞمٕمؽ شمّمؾ ح٤م أنف وسمحج٦م

 ُمثالً  طم٤مل ذم اًمٌْم٤مقم٦م شمٚمػ يتحٛمؾ ٓ اًمٌٜمؽ: يٕمٜمل اًمٌْم٤مقم٦م؟ قمـ اعم١ًمول أن٧م

 -شمٚمٗمٝم٤م

 -سمٜمقك ومٞمف اًمٔم٤مهر :اًمِمٞمخ

 -اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   222 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمٜمِم٤مرك قمؿ قمٛمل ي٤م ٟمحـ: زم ىم٤مل ًمف طَمٙمٞم٧م وأن٤م ُمقفمػ أقمرف أن٤م:آظمر ؾم٤مئؾ

 اًمًٞم٤مرة شمدهقرت أو اجلٛمرك ذم أو اًم٤ٌمظمرة ذم اًمٌْم٤مقم٦م شمٚمٗم٧م ًمق أنف سمحٞم٨م ُمِم٤مريم٦م،

 ؟--شمًتٚمٛمٝم٤م ُم٤م ٦مؾم٤مقم حمٚمؽ ذم شمدظمؾ ًمؽ أن٧م ُم١ًموًملم، ٟمحـ ًمٚمٕم٘م٦ٌم قمَّمن ُمـ

 سم٤مًمّمقرة يم٤من إذا ًمٙمـ هٞمؽ، أو هٞمؽ اًمقاىمع يٙمقن ىمد طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 -سمٞمجقز ُم٤م ـمٌٕم٤مً  سمتحٙمٞمٝم٤م قمؿ اًمٚمرـل

 ُم٤م شمٌع ٓ» ًمٚم٘م٤مقمدة ظمالوم٤مً : ومٌٞمجقز ضم٤مٟم٤ًٌم، اًمزي٤مدة ُُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مًٞمط شمريمٜم٤م إذا ًمٙمـ 

 ش-قمٜمدك ًمٞمس

دت إذا سمٞمجقز   ُمـ ٟمققًم٤م اظمؽمت أن٧م ذيم٦م دظمٚم٧م ُمثالً  اعمقاصٗم٤مت، حَتَدَّ

 اعمقضمقدة اعمقاصٗم٤مت ٟمٗمس ًمٙمـ ًمٚمٕمرض،: يٕمٜمل ُمقًمٚمٌٞمع هذه: ًمؽ سمٞم٘مقل اًمًٞم٤مرة،

 - يٕمٜمل ًمٚمتًٚمٞمؿ يمذا وسمًٕمر إي٤مه٤م ًمؽ سمٜمجٞم٥م ٟمحـ اًمًٞم٤مرة، هبذه

دة اعمقاصٗم٤مت داُم٧م ومَّم  ي٠ميت طمٞمٜمَّم ظمالف ي٘مع أن يٛمٙمـ ُم٤م أنف سمحٞم٨م ُُمـَحدَّ

 واًمًٚمػ، اًمًٚمؿ سمٌٞمع ؿمٌف ًمف وهذا ،شقمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ» ُمـ ُمًتثٜم٤مه هذه اعمٌٞمع،

 -ـمٌٕم٤مً  جيقز ُم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م هذه سم٤مًمّمقرة أُم٤م واطمد، اعمٕمٜمك: يٕمٜمل

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ( 00:  71: 11. 277.  واًمٜمقر اهلدى) 

 افبـؽقة بادعامؾة إٓ جتارتف تتؿ ٓ افذي افتاجر

 سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م إٓ دم٤مرشمف شمتؿ ٓ اًمذي اح٤مل يمثػم اًمت٤مضمر طمٙمؿ ُم٤م: إول اًم١ًمال

 ذم وم٤مئدة أيَّ  ُيٕمٓمل أو ي٠مظمذ ٓ أنف: قمٚمَّمً  إؾمالُمٞم٦م، سمٜمقك سمٚمده ذم يقضمد وٓ اًمٌٜمٙمٞم٦م،

 هذه؟ ُمٕم٤مُمٚمتف

 :اصمٜملم أُمريـ إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م جي٥م اًم١ًمال، هذا قمـ اإلضم٤مسم٦م ىمٌؾ :اًمِمٞمخ



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   222   اًمنما

 وهق أٓ طمديث٤ًم، قمٚمٞمف اصٓمٚمح آظمر سمٚمٗمظ اًمرسم٤م شمًٛمٞم٦م جيقز ٓ أنف: أطمدمه٤م

 ًمٗمٔمٞم٦م،: إطمدامه٤م اصمٜمت٤من، ُمٗمًدشم٤من ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م اًمتًٛمٞم٦م هذه ٕن اًمٗم٤مئدة:

 -ذقمٞم٦م طمٙمٛمٞم٦م أو ُمٕمٜمقي٦م وإظمرى

 -ًمٚمنمقمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م سم٠مؾمَّمء اعمًٛمٞم٤مت شمًٛمٞم٦م ومٝمق: اًمٚمٗمٔمٞم٦م اعمٗمًدة أُم٤م 

ل أن ًمٜم٤م جيقز ٓ: ُمثالً   ٛمر ًَ ِٙمر اًم٤ًمئؾ ُٟم ًْ  سم٤مخلٛمر، اًمنمع ًمٖم٦م ذم اعمًٛمك اعمُ

 اًمتًٛمٞم٦م هذه ذم ٕن إؾمَّمء: ُمـ ذًمؽ همػم ُمثالً  أو ؿمٛم٤ٌمٟمٞم٤م، أو وؾمٙمل،: ٟمًٛمٞمف

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع شمًٛمٞم٦م ذم خم٤مًمٗمتٝم٤م ُمع ؾمتكم اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٗمًدة

 اعمٗمًدة ومٝمذه ،شطمرام مخر ويمؾ مخر، ُمًٙمر يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أمجٕمٝم٤م ُمـ اًمتل

ٌَّف أن أرضمق  إن شم٠مثػمه٤م ًمألؾمَّمء ٕن يمال: حمْم٦م، ؿمٙمٚمٞم٦م أهن٤م فم٤من ئمـ وأّٓ  هل٤م، ُيَتٜمَ

 -ـمالطم٤مً  وإن صالطم٤مً 

 وًمق إًمٗم٤مظ، ُمـ يمثػم سم٢مصالح احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اهتَّمم اًمٞمد عمس ٟمٚمٛمس وٟمحـ 

 يدل اًمذي اعمٕمٜمك إمم يرُمل ٓ سمٚمٗمظ يتٚمٗمظ هق وإٟمَّم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، يٕمٜمل ٓ هب٤م اعمتٚمٗمظ يم٤من

 -قم٤مدةً  اًمٚمٗمظ هذا قمٚمٞمف

 سمٜمَّمذج سم٤مإلشمٞم٤من أطمرص أن٤م وًمٙمـ هلل، واحلٛمد يمثػمة اًمّمدد هذا ذم إطم٤مدي٨م

 -احلٍم سم٤مب ُمـ وًمٞمس اًمتٛمثٞمؾ سم٤مب ُمـ ُمٜمٝم٤م

 -ظم٤مص٦م سمّمقرة وسم٤مًمتقطمٞمد سم٤مًمٕم٘مٞمدة قمالىم٦م هل٤م يم٤من ُم٤م إًمٗم٤مظ هذه وأهؿ 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٜمٝمك واطمد طمدي٨م ُمـ أيمثر أطم٤مدي٨م أطم٤مدي٨م، هٜم٤مك: ومٛمثالً  

 إطمدى ٟم٘مقل أن وي٠مُمرش وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م: »ىم٤مئٚمٝمؿ ي٘مقل أن سمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم اًمًالم

 ؿمئ٧م، صمؿ اهلل ؿم٤مء ُم٤م: وإُم٤م ًمٚمٛمٗمًدة، أىمٓمع وهذه وطمده، اهلل ؿم٤مء ُم٤م: إُم٤م: ىمقًمتلم

 -وصمؿ اًمقاو سملم اًمٗمرق يٗم٘مف ُمـ قمٜمد وهذا

 ظُمَٓمٌِٝمؿ ذم اًم٘مقم يم٤ٌمر دمد وًمذًمؽ يٕمٚمٛمقن: ٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس أيمثر احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م 

هتؿ يمٚمَّمهتؿ اومتت٤مح وذم  يٗم٘مٝمقن، ٓ ٕهنؿ واًمقـمـ: اهلل سم٤مؾمؿ: ىم٤مئٚمٝمؿ ي٘مقل وحم٤مرضا

 -يٗم٘مٝمقن ٓ ًمٖمتٝمؿ، اًمنمع ىَمٌِؾ هؾ يٕمٛمٚمقن وٓ يٗم٘مٝمقن، ٓ ىمقم



ء   227 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ اًمنما

 ذيم٤مً : ٟم٘مقل وُم٤م سم٤مهلل، ُينميمقن اًمٞمقم طمتك اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  أن: وم٤مًمِم٤مهد

 ؿم٤مء ُم٤م: ي٘مقًمقن طمٞمٜمَّم اقمت٘م٤مدي٤ًم، ذيم٤مً  ُينْميمقن إهنؿ يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ٟم٘مقل ٓ اقمت٘م٤مدي٤ًم،

 ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ هذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو-- إُم٦م أو واًمقـمـ، اهلل سم٤مؾمؿ: أو وؿمئ٧م، اهلل

 -اًمِم٤مهد وهٜم٤م ًمٗمٔمل، ذك إٟمف: ومٞمف

 اعمًٜمد ذم أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م: اًمّمدد هذا ذم ضم٤مءت اًمتل إطمدي٨م هذه ُمـ

 اًمٜم٤مس ذم ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد

 أضمٕمٚمتٜمل: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ي٘مقل رضمؾ وم٘م٤مم يقُم٤ًم،

 ش-وطمده اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ىمؾ! ٟمدًا؟ هلل

 قمٝمد طمدي٨م يم٤من أنف شمّمقرٟم٤مه ُمٝمَّم اًمّمح٤ميب هذا ُمثؾ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ 

 اًمٕمٝمد ىمديؿ يٙمقن أن ذًمؽ، ُمـ وأقمال أؾمَّم يٙمقن أن ويٛمٙمـ يٛمٙمـ، هذا سم٤مإلؾمالم،

 -سم٤مإلؾمالم

 إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل ح٤م ومٝمق سم٤مإلؾمالم، قمٝمد طمدي٨م يم٤من أنف ومروٜم٤م وًمق ًمٙمـ 

 هق يمَّم إًمٞمف اًمٕمجٛم٦م شمتنب مل ىُمًح٤م، قمرسمٞم٤مً  يمقٟمف حلٙمؿ اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمٕمٜمك يٗم٘مف اهلل، إٓ

 إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدون اًمذيـ اعمًٚمٛملم ُمـ طمتك اًمٞمقم، اًمٕمرب أيمثر سمؾ يمثػم ؿم٠من

 -وقم٘م٤مئدهؿ وأومٙم٤مرهؿ أقمَّمهلؿ ُمـ سمٙمثػم يٜم٘مْمقهن٤م صمؿ اهلل،

 أن يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ اًمٗمٙمري: آٟمحراف هذا ذم ٟمتّمقر أن ٟمًتٓمٞمع ٓ هذا 

 اعمنميملم يمٗم٤مر ُمـ ىمقُمف يم٤من اهلل إٓ إهل ٓ إمم اًمٜم٤مس دقم٤م اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 -اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمٕمٜمك يٕمٚمٛمقن ٕهنؿ قمٚمٞمف: ذًمؽ يًتٜمٙمرون

 ُمع ؿمٞمئ٤مً  ينمك أن هب٤م واعمٕمت٘مد هل٤م ًمٚم٘م٤مئؾ يٜمٌٖمل ٓ أنف: ذًمؽ ُمٕمٜمك أن يٕمٚمٛمقن 

ً  أهِل٦َمَ  َأضَمَٕمَؾ : ﴿ىم٤مًمقا  وًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم: اهلل ءٌ  َهَذا إِنَّ  َواطِمًدا لِِإَ ﴾ قُمَج٤مٌب  ًَمٌَمْ

 [-1:ص]

َّٓ  إهَِلَ  ٓ هَلُؿْ  ىمِٞمَؾ  إَذا: ﴿إظمرى أي٦م وذم ُ  إِ ونَ  اّللَّ تَْٙمؼِمُ ًْ  ،[71:اًمّم٤موم٤مت﴾ ]َي

 ومٝمؿ اهلل، إٓ إهل ٓ ي٘مقًمقا  أن قمـ يًتٙمؼمون ٓ إقم٤مضمؿ وسمخ٤مص٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن

 ش-قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ًمٜم٤م ُم٤م ومٚمٝمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمَّم ُمًٚمٛمقن،
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 يٗم٘مٝمقن ٓ ٕهنؿ ذًمؽ اعمنميملم: ومٕمؾ يٗمٕمٚمقن طمٞم٤مهتؿ ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ ذم ًمٙمٜمٝمؿ 

 -ُمٚمتزُم٤مهت٤م يٕمٚمٛمقن وٓ اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمٕمٜمك

 ُمع ذيٙم٤مً  جيٕمٚمف أن: يٕمٜمل ٓ ،شوؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م: »ًمٚمرؾمقل ىم٤مل اًمذي اًمّمح٤ميب هذا

 أيمثر ُمٜمف يٕمٚمؿ أنف ُمع اًمًالم، قمٚمٞمف أىمره ومَّم ًم٤ًمٟمف، سمف ٟمٓمؼ هٙمذا وًمٙمـ واإلرادة، اعمِمٞمئ٦م ذم اهلل

 -واًمٙمٗمر اًمنمك ُمـ قم٘مٞمدشمف ؾمالُم٦م ُمـ احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م ُمٜمف ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ مم٤م

 أن وقمغم اخلٓم٠م، هذا يٛمحق أن قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل حيٛمؾ مل ذًمؽ يمؾ ًمٙمـ 

 ؿم٤مء ُم٤م: ىمؾ! ٟمدًا؟ هلل أضمٕمٚمتٜمل: »آؾمتٜمٙم٤مري آؾمتٗمٝم٤مم سمّمٞمٖم٦م ىم٤مل وإٟمَّم قمٜمف، يٛمر

 ش-وطمده اهلل

 مم٤م أيمثر ومٙمرة يٕمٓمٞمٜم٤م ٕنف احلدي٨م: هذا ُمـ أقمج٥م وهق آظمر طمدي٨م هٜم٤مك

 -احلدي٨م هذا أقمٓم٤مٟم٤م

 يمثػماً  أن يٕمٓمٞمٜم٤م اًمت٤مزم احلدي٨م ًمٙمـ اخلٓم٠م، هذا أظمٓم٠م سمرضمؾ يتٕمٚمؼ احلدي٨م هذا 

 -اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمثؾ ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 أصح٤مب ُمـ رضمالً  أن: »اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه أو أذيمر ومٞمَّم طمذيٗم٦م طمدي٨م ذًمؽ 

 ُمـ رضمالً  ًم٘مل اعمديٜم٦م، ـمرق ُمـ ـمريؼ ذم يٛمٌم يم٤من سمٞمٜمَّم أنف اعمٜم٤مم ذم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

: ومت٘مقًمقن سم٤مهلل، شُمنميمقن أنٙمؿ ًمقٓ هيقد، ُمٕمنم أنتؿ اًم٘مقم ٟمِْٕمؿَ : ًمف وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد،

 ُمٕمنم أنتؿ اًم٘مقم وٟمِْٕمؿَ : ,اعمٜم٤مم ذم هذا, ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٞمٝمقدي وم٘م٤مل اهلل، اسمـ قمزير

 جلَّمقم٦م، سمؾ ًمٗمرد ًمٞمس اعمٜم٤مم ذم أن اخلٓم٤مبش سم٤مهلل شمنميمقن أنٙمؿ ًمقٓ اعمًٚمٛملم،

 طمتك يٛمٌم اٟمٓمٚمؼ صمؿ حمٛمد، وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ومت٘مقًمقن سم٤مهلل، شمنميمقن أنٙمؿ ًمقٓ»

 ًمقٓ اًمٜمّم٤مرى، ُمٕمنم أنتؿ اًم٘مقم ٟمِْٕمؿَ : اعمًٚمؿ ًمف وم٘م٤مل اًمٜمّم٤مرى، ُمـ رضمالً  ًم٘مل

ين وم٘م٤مسمٚمف اهلل، اسمـ قمٞمًك: ومت٘مقًمقن سم٤مهلل، شُمنميمقن أنٙمؿ  اًم٘مقم ٟمٕمؿ: سم٘مقًمف اًمٜمٍما

 -حمٛمد وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ومت٘مقًمقن سم٤مهلل شمنميمقن أنٙمؿ ًمقٓ اعمًٚمٛملم، ُمٕمنم أنتؿ

 ىمّمّمتٝم٤م هؾ: »ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمرؤي٤م هذه وىَمصَّ  اًمّم٤ٌمح أصٌح ح٤م 

 يمٚمٛم٦مً  ُمٜمٙمؿ أؾمٛمع يمٜم٧م: هلؿ اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل ظمٓمٞم٤ٌمً  ومقىمػ ٓ،: ىم٤مل أطمد؟ قمغم



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   221 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

ريمؿ أو ُأظم٤مـمٌٙمؿ أن ُمـ وم٠مؾمتحل  حمٛمد، وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء ُم٤م: أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ هب٤م، ُأَذيمر

 ش-وطمده اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ًمٞم٘مؾ وًمٙمـ

 هذا أن: وهل سحي٦م، شمٙمقن شمٙم٤مد ضمداً  ىمقي٦مً  إؿم٤مرةً  ومٞمف أن ٟمٗمٝمؿ: احلدي٨م هذا ذم

 ًمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ اًمٕم٘مٞمدة: سمتّمحٞمح وًمٞمس إًمٗم٤مظ، سمتّمحٞمح قمالىم٦م ًمف إُمر

 ُم٤م: اًمرضمؾ يمذًمؽ يم٘مقل ي٘مقًمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  يًٛمٕمٝمؿ يم٤من اًمذيـ أصح٤مسمف ُمـ يٕمٚمؿ يم٤من

 -حمٛمد وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء

 ؾمٙم٧م ح٤م واطمدة، اهلل وُمِمٞمئ٦م اًمرؾمقل ُمِمٞمئ٦م أن يٕمت٘مدون أهنؿ يٕمٚمؿ يم٤من ًمق 

 -دهراً  قمٜمٝمؿ

 يًتحل ومٙم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م، َيْٕمٜمُقن ٓ هؿ اًمتل إًمٗم٤مظ ُمـ هذا أن يٕمٚمؿ يم٤من ح٤م ًمٙمـ 

 -احل٤مدصم٦م هذه وىمٕم٧م أن إمم سم٤مإلٟمٙم٤مر، ي٤ٌمذهؿ أن اًمًالم قمٚمٞمف

 ،[78:اًمرقمد﴾ ]يمَِت٤مٌب  َأضَمؾٍ  ًمُِٙمؾر : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم إُمر أن دًمٞمؾ وذًمؽ 

 -حمٛمد وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ي٘مقًمقا  أن ُمـ وطمذرهؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومققمٔمٝمؿ

 ٟمٗمس قمـ ىمٚمٞمالً  أو يمثػماً  اؾمتٓمردت ىمد سم٠مين وأؿمٕمر يمثػمة، أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك

 -أن ذيمرشمف ُم٤م ومٞمٙمٗمل صدده، ذم يمٜم٤م اًمذي اًم١ًمال

 ًمروقمتف آظمر: طمديث٤مً  شمذيمر أن ُمـ سمد ٓ شمٜم٤مزقمٜمل، ٟمٗمز أضمد ذًمؽ ُمع ًمٙمـ 

 ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل سم٤مًٕمٗم٤مظ، اًمٕمٜم٤مي٦م رضورة إمم اعمًٚمٛملم شمٜمٌٞمف ذم ويمَّمًمف ومج٤مًمف

لم ٛمر ًَ  ش-يمرُم٤مً  اًمٕمٜم٥م أطمُديمؿ ُي

 ؾمقري٤م، ذم أو ومٚمًٓملم ذم أو هٜم٤م ؾمقاء اًمٗمالطملم، سمٞمٜمٜم٤م سملم اًمٞمقم واىمع أُمر وهذا 

 -اًمٙمْرم ُمـ وضمٞمٜم٤م اًمٙمرم قمغم رطمٜم٤م

ئر ذم طمتك :ُمداظمٚم٦م  -اجلزا

ئر ذم طمتك :اًمِمٞمخ  -يمذًمؽ اجلزا

 اًمرضمؾ ىمٚم٥م اًمٙمرم وم٢مٟمَّم يمرُم٤ًم، اًمٕمٜم٥م أطمديمؿ يًٛملم ٓ» قم٤مُم٦م، اعمّمٞم٦ٌم: إذاً  

 ش-إقمٜم٤مب طمدائؼ: أو احلٌٚم٦م، احلٌٚم٦م: ًمٞم٘مؾ وًمٙمـ اعم١مُمـ،
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 وهذا ُمٌلم، والل ذم يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م، ذم يم٤مٟمقا  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مصح٤مب

 -اخلٛمر ينمسمقن ويم٤مٟمقا  ومٞمف، إؿمٙم٤مل ٓ

 اإلىمالع قمغم محٚمٝمؿ ذم اإلهلل احلٙمؿ شمدرج ويمٞمػ ٟمزًم٧م، آي٦م يمؿ يمٚمٜم٤م وٟمٕمٚمؿ 

 -اخلٛمر ذب ُمـ

 قمٚمٞمٝمؿ اهلل طمرم اًمذيـ اعمًٚمٛملم سملم اًمٕمالىم٦م وىمٓمع احلٛمؾ وؾم٤مئؾ ُمـ يم٤من 

م أنف اخلٛمر، ذب م: أىمقل ُم٤م وأقمٜمل أىمقل أجْم٤ًم، قمٚمٞمٝمؿ طَمرَّ  يتٚمٗمٔمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ طَمرَّ

رهؿ سمٙمٚمٛم٦م  اعمدُمٜملم ٕن يمرُم٤ًم: اًمٕمٜم٥م ُيًٛمقن ومٞمف يم٤مٟمقا  اًمذي اجل٤مهكم سم٤مًمٕمٝمد شُمَذيمر

 وينمسمقهن٤م اخلٛمر يٕم٤مىمرون اًمذيـ أن ؿمديد، سمٌطء يٕمت٘مدون اًمٞمقم إمم ًمٚمخٛمر

ُم٤ًم، يّمٌحقن  ُيًٛملم ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٙمرُم٤مء، ـمٌع ـمٌٕمٝمؿ يّمػم: يٕمٜمل يمرا

: أو احلٌٚم٦م، احلٌٚم٦م: ًمٞم٘مؾ وًمٙمـ اعم١مُمـ، اًمرضمؾ ىمٚم٥م اًمَٙمْرم وم٢مٟمَّم يمرُم٤ًم، اًمٕمٜم٥م أطمديمؿ

 -واطمد ُمٕمٜمك قمرائس وقمري٦ًم قمريِم٦م قمرائش ،شإقمٜم٤مب طمدائؼ

ٞمف ُم٤م يًٛمل اإلؾمالم: أن ٟمٕمقد ٛمر ًَ  طمتك اعمًٚمٛملم، ُمـ ويمثػم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُي

وم٤مً  واًمققم٤مظ، اخلٓم٤ٌمء وطمتك ُمٜمٝمؿ، اعمرؿمديـ  شمرمج٦م هل اًمتل اًمٚمٗمٔم٦م ُمع ُمٜمٝمؿ اٟمجرا

: اإلؾمالُمل اعمٌدأ هذا يٕمٚمؿ عمـ جيقز ٓ ومٝمذا سم٤مًمٗم٤مئدة، اًمرسم٤م يًٛمقن أضمٜمٌٞم٦م، ًمٕم٤ٌمرة

 -وم٘مط وإومٙم٤مر اًمٕم٘مٞمدة سم٢مصالح وًمٞمس أجْم٤ًم، إًمٗم٤مظ سمتٝمذي٥م هيتؿ اإلؾمالم أن

 -سم٤مًمٗم٤مئدة اًمرسم٤م ٟمًٛمل أن جيقز ٓ: إذاً 

ح أن يٜمٌٖمل: إذاً   -اًم١ًمال ُيَّمحر

 اًمٌٜمؽ، ذم ح٤مًمف اعمقدع هذا ُمـ يقضمد ٓ يم٤من إن: وهق آظمر رء اًم١ًمال ذم ًمٙمـ

 ومٜمحـ يٕمٓمٞمٝم٤م، أو ي٠مظمذه٤م وم٤مئدة أي اعمًٚمؿ شمٕمٌػم طمد قمغم ُمًٚمؿ، همػم يم٤مومر سمٜمؽ وهق

ّٚمؿ ًَ  اًمتل اًمٗم٤مئدة هذه , رسم٤م ي٠مظمذ ٓ أنف: أي ُمًٚمؿ، اًم٤ًمئؾ أن دام ُم٤م سم٤مٕومم ُٟم

 -رسم٤م ي٠مظمذ ٓ , يًٛمٞمٝم٤م

 يقدع وهق ذًمؽ، يمٞمػ وم٤مئدة يٕمٓمل وٓ وم٤مئدة ي٠مظمذ ٓ: ي٘مقل طمٞمٜمَّم خمٓمئ ًمٙمٜمف 

 اًمٕمٛمالء أُمقال قمغم ي٘مقم هق إٟمَّم شمريمٞمٌف، طم٘مٞم٘م٦م ٟمٕمرف سمٜمؽ يمؾ اًمذي اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف
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 ىمٛمر ٓ ًمٞمٚم٦م ذم: ىمديَّمً  اًمٕمريب آؾمتٕمَّمل ذم ي٘م٤مل يمَّم شمّمقرٟم٤م ًمق سمحٞم٨م اًمٌٜمؽ، هذا ُمع

 ُم٤مذا اًمٌٜمقك، هذه ُمـ سمٜمؽ ُمـ إُمقال ؾمح٥م قمغم يمٚمٝمؿ اًمٕمٛمالء اضمتٛمع ومٞمٝم٤م،

 ذم اعمقدقم٦م إُمقال هذه قمغم ىم٤مئؿ هق إٟمَّم ُم٤مًمف رأس ٕن ُمٗمٚم٤ًًم: اًمٌٜمؽ؟ يّمٌح

 -اًمٌٜمؽ

 وم٤مئدة ي٠مظمذ ٓ ًمٚمَّمل، اعمقدع أن قمٚمَّمً  أنف اًم١ًمال ذم احل٤مل ذم ٟم٘مقل يمٞمػ: وم٢مذاً  

 اًمٌٜمؽ ٕن اًمٗم٤مئدة: ُمـ ي٠مظمذ مم٤م أيمثر يٕمٓمل وم٤مئدة ي٠مظمذ يم٤من ًمق هق وم٤مئدة، يٕمٓمل وٓ

 -اًمرسم٤م: اًمنمع ذم اؾمٛمٝم٤م هل اًمتل شمٚمؽ اًمٗم٤مئدة، ذم اح٤مل هذا يًتٕمٛمؾ

ٌَْؾ  ًمذًمؽ  ه٤مشملم إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م يٜمٌٖمل: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م اًم١ًمال قمـ اجلقاب ىَم

 ٓ إٟمف: ي٘مقل طمٞمٜمَّم اًم١ًمال، هذا ظمّمقص ذم وظمٓم٠م ًمٗمٔمل، ظمٓم٠م هٜم٤م احل٘مٞم٘متلم،

 أنف اعمٝمؿ ُمٝمَّم، ًمٞمس هذا ًمٙمـ ظم٤مص٦م، وم٤مئدة يٕمٓمل ٓ يٕمٜمل أنف أدري أن٤م وم٤مئدة، يٕمٓمل

 -اًم١ًمال هبذا أراد هق اًمتل اخل٤مص٦م اًمٗم٤مئدة ُمـ أيمثر ًمٚمٌٜمؽ وم٤مئدة يٕمٓمل

 ذُمتٜم٤م، شمؼمأ  أنٜم٤م رسم٤مً  قمٚمٞمف ٟم٠مظمذ وًمـ اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًٓ  أودقمٜم٤م إذا سم٠منٜم٤م ٟمٖمؽم أَّٓ  ومٞمٜمٌٖمل 

 وًمـ رسم٤م ٟم٠ميمؾ ًمـ وم٤مئدة، ٟمٕمٓمل وٓ وم٤مئدة ٟم٠مظمذ مل ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ رسمٜم٤م، ٟمٕمص مل وأنٜم٤م

 -يمذًمؽ إُمر ًمٞمس اًمرسم٤م، ُٟم١ميمِؾ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف , اًم٘مرآن ذم أي٦م ٟمٗمن , اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم سيح وهذا 

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ»

 -ٟمٗمًف اًمٌٜمؽ ؾمٕمر اًمنمع ذم ؾمٕمره ًمٚمٌٜمؽ ُم٤مًمف ُيْٕمٓمِل اًمذي: إذاً 

 ذم سمٜمؽ هٜم٤مك يٙمـ مل وًمقٓه سم٤م،اًمر يٓمٕمؿ ومٞمف ح٤مًمف واعمقدع اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمٌٜمؽ 

 رء؟ ومٕمٜمدك إـمالىم٤ًم، اًمدٟمٞم٤م

 !هذا؟ شمتّمقر يمٞمػ! اح٤مل؟ إيداع سمدون سمٜمؽ ُمع يتٕم٤مُمؾ شم٤مضمراً  شمتّمقر هؾ

 -ُمًتحٞمالً  يٙمقن يٙم٤مد ضمدًا، صٕم٥م :ُمداظمٚم٦م

 إيداع سمدون ي٘مػ إُمر يم٤من ًمق اًمٌٜمقك، ُمع أظمل اًمتُّج٤مر شمٕم٤مُمؾ ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 -ؾمٝمالً  اخلٓم٥م يم٤من ُمثالً  اًمتحقيؾ يمٛم٠ًمخ٦م هق وإٟمَّم اًمٌٜمقك، ذم إُمقال
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 وًم٧ًُم  ومٞمٝم٤م وشمٜم٤مىمِمٜم٤م إًمٞمٜم٤م وردت اًمتل إؾمئٚم٦م يمثرة ُمـ َأوْمَ٘مٝمف اًمذي ًمٙمـ 

 -ُمٕم٤مُمالشمف متٌم طمتك اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مل رأس ًمف يٙمقن أن ًمٚمت٤مضمر سمد ٓ أنف شم٤مضمراً،

 اٟمٗمٙم٤مك ٓ شمالزُم٤مً  إُمريـ سملم ٕن اإليداع: هذا قمغم احلدي٨م أردت أن٤م وًمذًمؽ 

 -رء هذا سمٞمٜمٝمَّم،

 أن: إظمػم وًمٞمس إول ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم إظمػم يٙمقن أن وأرضمق آظمر، ورء

ع أن اًميوري ُمـ وًمٞمس ًمٚمرزق، ـمٚمٌف ذم اهلل يت٘مل أن قمٚمٞمف جي٥م اعمًٚمؿ  ُم٤مًمف ُيَقؾمر

ُم٦م، سم٤مًمٓمرق ٌُؾ سمؾ اعمُـَحرَّ ًُ  -اعمحرُم٦م اًمٓمرق قمـ ومْمالً  اعمنموقم٦م، وسم٤مًم

 ويم٤من أصح٤مسمف، ذم ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ًم٘مد

 ًمـ ٟمٗم٤ًمً  وم٢من اًمٓمٚم٥م: ذم وأمجٚمقا  اهلل، اشم٘مقا ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »هلؿ ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م ُمـ

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت  قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم أوش سم٤محلرا

 -اًمًالم

 اًمذي اًمرزق ـمٚم٥م ذم اعمنموع اجلٛمٞمؾ اًمٓمريؼ اؾمٚمٙمقا : أيش اًمٓمٚم٥م ذم أمجٚمقا » 

 -ـمٚمٌف وراء سم٤مًمًٕمل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أُمريمؿ

 ذم ىم٤مل وًمذًمؽ اًمنمع: سمحدود ُُمَ٘مٞمَّداً  أُمراً  وإٟمَّم ُمٓمٚم٘م٤ًم، أُمراً  ًمٞمس هذا وًمٙمـ 

م ُيٜم٤َمل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من: »احلدي٨م آظمر م يٜم٤مل ٓ هذا ،شسم٤محلرا  طمٞم٨م ُمـ سم٤محلرا

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َمُّ : ﴿اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم يم٘مقًمف هق اًمٕمريب، إؾمٚمقب  وَمَرَض  وَمَٛم

َـّ  ٞمِٝم
قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِ ًُ  [-297:اًمٌ٘مرة﴾ ]احْل٩َمر  ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

٤مج ُمـ يمثػماً  ٟمرى وٟمحـ يٙمقن، أن ُيٜمِْٙمر هق يٙمقن أَّٓ  يٜمٌٖمل: أي  حيجقن، احلُجَّ

٧م وًمٙمـ طمجج٧م وُم٤م: ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾ ي٘مقل اًمٌدوي ذًمؽ وًم٤ًمن  -اإلسمؾ طَمجَّ

 -دم٤مدًمقا  ٓ: أيش ضمدال وٓ» شمرومثقا، ٓ: أيش روم٨م ومال: »أي٦م ُمـ اعم٘مّمقد

م ُيٜم٤َمل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من: »احلدي٨م يمذًمؽ   هذا ُمـ أطمد يٗمٝمٛمـ ٓش سم٤محلرا

رات هذه ٕن اًمقاىمع: ُيـخ٤مًمػ هذا أن إصٞمؾ اًمٕمريب اًمٜمٌقي اًمٚمٗمظ  وهذه اخلَّمَّ

ٚمقا  آظمره إمم وهذه، وهذه اًم٤ٌمرات  -سم٤محلرام رزىمٝمؿ ُيـَحّمر
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م، ُيٜم٤مل أن يٜمٌٖمل ٓ: أيش ُيٜم٤َمل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من: »اعم٘مّمقد ٕن   ومٛمـ سم٤محلرا

 يتٕمٚمؼ اًمذي سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ُم١مُمٜم٤مً  يم٤من صمؿ قم٤مم، يمٛمٌدأ أوًٓ  ورؾمقًمف سم٤مهلل ُم١مُمٜم٤مً  يم٤من

 أم ىمٚمٞمالً  رزىمف يُمت٥م أُمف، سمٓمـ ذم ضمٜمٞمٜم٤مً  يزال ٓ وهق ُم٘مٓمقع رزىمف أن وهق سم٤مًمرزق،

 -يمثػماً 

 إؾم٤ٌمب وًمٞمس اعمنموقم٦م، اًمرزق أؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمك أن اعمًٚمؿ قمغم وًمذًمؽ

 --اعمٛمٜمققم٦م

 -يٜمتٝمل وٓ ؿمجقن، ذو واحلدي٨م أؾمئٚم٦م، سم٘مٞم٦م هٜم٤م قمٜمدي ٕن [:اخلالص٦م]

ع سم٠من ُُمَٙمٚمَّٗم٤مً  ًمٞمس اعمًٚمؿ اًمت٤مضمر أن: اًم٘مّمد إٟمَّم   خم٤مًمٗم٦م طم٤ًمب قمغم دم٤مرشمف، ُيَقؾمر

 -اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م أؾم٤مس قمغم اهلل ومٚمٞمتؼ وإٟمَّم اًمنمع،

ٞمٓم٤مً  ُمثالً  أرضب وأن٤م  قمكمَّ  اهلل ومْمؾ ُمـ وذًمؽ اًمِم٤مم، دُمِمؼ ذم أن٤م: سمٜمٗمز ضمداً  سًم

 -ُم٤مل رأس قمٜمدي ًمٞمس وم٘مػمة، قم٤مئٚم٦م ذم وٟمِم٠مُت  ؾم٤مقم٤ميت، ؾم٤مقم٤مت، ُمّمٚمح ٟمِم٠مت

 ىمقت يم٥ًم ذم قمٛمديت ومٙم٤مٟم٧م ُمٜمف، ؿمٞمئ٤مً  ُأَوومرر أن اؾمتٓمٕم٧م اًمزُم٤من ُمع ًمٙمـ 

 -قمٛمٚم٦م إمم ؾمٞمقًم٦م إمم حيت٤مج اًمٌٞمع ٕن اًمٌٞمع: وًمٞمس اًمتّمٚمٞمح هق وأهكم يقُمل

 -اًمقاضمٝم٦م ذم وأُودقمٝم٤م اًم٤ًمقم٤مت سمٕمض أؿمؽمي يمٜم٧م ىمٚمٞمؾ، ُم٤مل ُمـ قمٜمدي ُم٤م سم٘مدر ًمٙمـ 

 وإذا اًمٜم٘مد، سمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط سمٕمتف سمف وصم٘م٧م إن يِمؽمي، أن ُيريد اًمرضمؾ ضم٤مء وم٢مذا 

 -ٟم٘مداً  إٓ ُمٜمف أؿمؽمي ٓ اًمت٤مضمر إمم ذه٧ٌم

 وهٜم٤م زي٤مدة، ُمٜمل ي٠مظمذ أن يريد ومٝمق اًمت٘مًٞمط، ُمٜمف أؿمؽمي أن أردت إذا: يٕمٜمل 

 ًمٙمـ ًمٚم٤ًمقم٤مت، شم٤مضمراً  ست ُم٤م ،شوُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ي٠ميت

 -اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد أطمت٩م مل ُمٙمٗمٞم٤مً  هلل واحلٛمد قمِم٧م

ٜمؽ ذم ُم٤مًمف ُمـ ىمًط إليداع يْمٓمر اًمذي اًمت٤مضمر هذا قمغم سم٤مًميوري ًمٞمس أجْم٤مً    أن اًٌم

 ىمقًمف: اخلالص٦م هذه أذه٤مٟمٜم٤م ذم يرؾمخ أن وجي٥م اجلقاب، هن٤مي٦م وهذا وسمخ٤مص٦م سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ

 ومٚمٞمٕمٚمؿ اًمرسم٤م ـمريؼ قمغم اًمتج٤مرة ذم يتقؾمع أن طم٤مول[ ومٛمـ] ،شىمَٚم٦ّم إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم: »اًمًالم قمٚمٞمف



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   270   اًمنما

ػ وإمم سمؾ ُمًخ، إمم ىمٚم٦م، إمم اًمتج٤مرة هذه قم٤مىم٦ٌم أن  - ًٟم

 (  00:  00: 20. 272. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  00: 12. 272. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  27: 29. 272. واًمٜمقر اهلدى)

 يبقعفا ثؿ افبـؽ ؾقشسهيا افبـؽ ضريؼ ظـ بضاظة رشاء حؽؿ

 حيقزها أن دون

 أؿمؽمي سمروح أن٤م أنف وهق آظمر، سم٤مب ُمـ ؿمٌٝم٦م اًمٕم٘مد قمغم يمَّمن ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمؽ وسملم سمٞمٜمل وم٤مٓشمٗم٤مق اًمًٞم٤مرة، هلذه ُم٤مًمٙم٤مً  ًمٞمس اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ اًمًٞم٤مرة،

 يٛمٚمٙمف؟ ٓ رء قمغم ي٘مع اإلؾمالُمل

 وٓ اًمٜم٤مس ٟمٔمٚمؿ سمٜمريد ُم٤م ٟمحـ ضمقاب، قمٚمٞمف هذا سمس صحٞمح، هذا :اًمِمٞمخ

 ُمقاصٗم٤مت شُم٤ٌمع اًمنميم٤مت يمؾ ؾمٞم٤مرات أن اًمٞمقم شمٕمرومقا  أنتؿ قمٚمٞمٝمؿ، ٟمتح٤مُمؾ

 -إًمخ ويمتٚمقضم٤مت

 اعمقاصٗم٤مت ويمؾ ُمٕمروف، وُمقديؾ ُمٕمرووم٦م ُم٤مريم٦م ُمـ اًمًٞم٤مرة اؿمؽُمي٧م وم٢مذا 

ٚم٦م، جَّ ًَ َٚمؿ، سمٞمع ُمثؾ ومٝمذا ُُم ًَّ َٚمؿ سمٞمع اًم ًَّ  سمٞمع أو اًمًٚمؿ سمٞمع يًٛمك وهق شمٕمرومقه، اًم

ٚمِػ أؾمٚمػ  ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمًٚمػ، ًْ  إمم ُمٕمٚمقم، يمٞمؾ ذم ُمٕمٚمقم، وزن ذم ومٚمُٞم

 ش-ُمٕمٚمقم أضمؾ

 يٌٞمع اًمذي اًمٕمالف يًٛمقه قمٜمدٟم٤م احل٥م سَمٞم٤َّمع اًمت٤مضمر، قمٜمد اعمزارع ي٠ميت: ُمثالً  

 يٕمٓمل اًم٘مٛمح ٟمققمٞم٦م و ىمٛمح، ىمٜمٓم٤مر يمذا قمٜمدي يٓمٚمع اًمًٜم٦م أن٤م: ًمف ي٘مقل اًمٕمٚمػ،

 هق يتٗمؼ ضم٤مء، ُم٤م اعمقؾمؿ سمس أن، شمِمؽمي سمٙمؿ اًمٌٚمد، ذم اعمٕمرووم٦م اعمقاصٗم٤مت

 سمًٕمر ًمٚمت٤مضمر يٌٞمع ممٙمـ ُمش أنف يٕمٚمؿ يمالمه٤م واعمزارع اًمت٤مضمر احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وإي٤مه،

ع طمتك سم٠مىمؾ يٌٞمع إٟمَّم ٓ، اعمقؾمؿ، ء قمغم اعمزارع ُيَِمجر  -اًمنما
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ٚمِؿ أؾمٚمؿ ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم: وم٢مًذا  ًْ  ُمٕمٚمقم، يمٞمؾ ذم ُمٕمٚمقم، وزن ذم ومٚمُٞم

 ش-ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم

 -اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمٕمٛمؾ يم٤من وقمٚمٞمف جيقز، ومٝمذا 

ش قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف حت٧م يدظمؾ اًمذي هق جيقز ٓ اًمذي

 حتديده يٛمٙمـ وأؿمٙم٤مل أنقاع ُمثالً  متر حلٔم٦م، يمؾ وشمتٌدل شمتٖمػم اًمتل احلقائ٩م هذه هق

 -إًمخ اخلْم٤مر أو اًمٗمقايم٦م ُمـ رء أي

 وهذه اعمقديؾ هذا ًمٙمـ اعمنمىملم، سمٕمد وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمٜم٤م وضمقده٤م ؾمٞم٤مرة ًمٙمـ

 -اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه رء ومٞمٝم٤م ُم٤م واًمت٘مًٞمط ًمٚمٜم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٕمر ومرق ًمقٓ اعمقصٗم٤مت،

 يمِمقوم٤مت قمغم سمٜم٤مء إٓ قمٜمده، طم٤مرضة ؾمٞم٤مرة شم٤مضمر ٕير  يٛمٙمـ ٓ فمٜمل وذم 

 اعمقوقع، قمغم يرد ومٝمذا قمٚمٞمٝم٤م، يتٗم٘مقا  اًمتل اعمقديالت شم٠ميت ذًمؽ وقمغم وُمقصٗم٤مت،

 -اًم٘مقي هق ُم٤م ًمٙمـ

 ؾمٕمر هق اًمذي واطمًدا ؾمٕمًرا  يٕمرومقن وٓ اًمت٘مًٞمط، ومرق ي٠مظمذون أهنؿ هق اًم٘مقي

 -اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمٜم٘مد

 ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ويرسمح سم٤مًمًٞم٤مرة ي٠ميت همػمه أو اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أنف ًمق 

 اًمٕمرسمٞم٦م اإلُم٤مرات ذم اًمٌٜمقك وسمٕمض واطمدة، سمٛمٜمزًم٦م ذيم٦م وأير  هق ويّمػم ذًمؽ،

 اًمٌٜمقك ُمـ سمٜمؽ حل٤ًمب شمًتقرد اًمنميم٤مت سمٕمض ُمثالً  اًمٙمقي٧م ذم يٗمٕمٚمقن، هٙمذا

، ُمٙم٤منٍ  ذم وشمْمٕمٝم٤م ؾمٞم٤مرات،  اٟمٔمره٤م ُمقضمقدة هذه اًمًٞم٤مرة، هذه: ي٘مقل واًمٌٜمؽ ُُمَٕملمَّ

 -إـمالىم٤مً  إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م هذه شم٤مضمر، ي٤م قمٞمٜمؽ قمغم ويمذا، يمذا ومًٕمره٤م أقمجٌتؽ إذا

 أىمقل ح٤م ٕنف اًمٕمٛمٚمٞم٦م: ظمرسم٧م يمذا وشم٘مًٞمٓم٤مً  يمذا ٟم٘مداً  اًمًٕمر: ًمف ىم٤مل إذا ًمٙمـ 

 يمٚمٗم٧م يمؿ اًمٙمٛمٌٞمقشمر ذم دىمٞمؼ طم٤ًمب آُمـ، هق ؿمؽ ٓ يمذا ٟم٘مداً  اًمًٕمر: ًمؽ

 -هق ؾمػمسمح ويمؿ اًمًٞم٤مرة،

 زايد سم٤مًمت٘مًٞمط شمِمؽمي شمريد ُمثاًل، ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م يم٤مش اًمًٞم٤مرة هذه: إذاً  

 -إًمخ--  صمالصمَّمئ٦م ُم٤مئتلم



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   272   اًمنما

 قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم وداظمؾ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس ُم٤مل أيمؾ سم٤مب ُمـ هق اًمت٘مًٞمط هذا 

 ش-اًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم

 احلدي٨م؟ شمٗمًػم :ُمداظمٚم٦م

 اصمٜم٤م سم٤مًمت٘مًٞمط دٟم٤مٟمػم قمنمة يم٤مش صمٛمٜمٝم٤م وضمديدة، وم٤موٞم٦م هذه اًمِمٜمٓم٦م :اًمِمٞمخ

 أظمذت  أيمقن قمنمة آظمذ ح٤م وم٠من٤م سم٤مًمت٘مًٞمط اًمِمٜمٓم٦م ُمٜمل اؿمؽمي٧م أن٧م وم٢مذا قمنم،

 سمٕمنمة يم٤مشش سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» اًمرسم٤م، أيمٚم٧م أيمقن اصمٜملم زائد أظمذت وإذا طم٘مل،

ئد أو اًمٕمنمة، هٜم٤م؟ إن٘مص ُم٤م أن٘مّمٝمَّم،: أيش أويمًٝمَّم ومٚمف» قمنم، سم٤مصمٜم٤م وشم٘مًٞمط  اًمزا

 -اًمرسم٤م

 ( 00:  12: 22.   212.  واًمٜمقر اهلدى)

 افبـؽ مع ادرابحة حؽؿ

 ُمٜمٝمؿ ي٠مظمذ اًمقاطمد إٟمف ُمٕمف اعمٕم٤مُمٚم٦م: سمٞم٘مقًمقا  اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 أؿمؽمي سمدي أن٤م: ُمثالً  ومقائد، اؾمٛمف ؿمٞمًئ٤م سمٞم٠مطمذ ُم٤م أرسم٤مح، قمٚمٞمٝم٤م وسمٞم٠مظمذ سمْم٤مقم٦م، ُمثالً 

 -واطمد ُمـ هذه اًمًٞم٤مرة

 -اهؽمى ومٞمف طمٙمقا  ُم٤م يمثرة ُمـ ٕنف ومٞمف: طم٤مًمؽ شمتٕم٥م ُم٤م اعمث٤مل ُمٕمروف :اًمِمٞمخ

 طُمُرُم٤مت قمغم آطمتٞم٤مل سم٤مب ُمـ هذا ُمراسمح٦م، سمٞمًٛمقه رسمح، يًٛمقه هذا أظمل ي٤م 

 -وضمؾ قمز اهلل

 ًمٞمش؟ آٓف، ؾمت٦م قمٚمٞمؽ سمٞمحًٌقه٤م هؿ آٓف، مخ٦ًم ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م اًمكم اًمًٞم٤مرة 

ّٛمقه٤م اًم٤ًمدؾم٦م إًمػ هؾ ًَ  هق اًمت٤مضمر ًمٚمت٤مضمر، اًمرسمح اًمرسمح، ضم٤مء أجـ ُمـ رسمح، أهن٤م ُي

 قمٜمؽ اًمٌٜمؽ سمٞمدومع شمدومع، ُم٤م أن٧م ؿم٠من ُمـ وؾمٞمط، ٟمٗمًف أدظمؾ هق أُم٤م يرسمح، اًمٚمرـل

 ٟمًٛمٞمٝم٤م ُمٕمٜمك ؿمق اؿمؽمى، وٓ سم٤مع ٓ هق آٓف، ؾم٧م ُمٜمؽ وسمٞم٠مظمذ آٓف، مخ٦ًم

 -سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمرسم٤م هل هذه سمؾ رسمح؟



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   277 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 سمتًٛمع ُم٤م اعمِم٤مئخ، دروس ذم طمتك ُرطم٧م وأجٜمَّم اًمٞمقم اًمرسم٤م شمٜمس ٓ وسمٕمديـ 

 أن٤م طمرام، وم٤مئدة: سمٞم٘مقًمقا  طمٙمقا  إن اًمٗم٤مئدة، ًمٗمٔم٦م سمتًٛمع إٟمَّم اًمرسم٤م، ًمٗمٔم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 يًتٗمٞمد؟ ؿم٠من ُمـ ُمش ويِمؽمي سمٞمٌٞمع شم٤مضمر أي طمرام، وم٤مئدة: سم٘مقل

 -ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمش رسم٤م، اًمٗم٤مئدة سمٙمٚمٛم٦م سمٞم٘مّمدوا هؿ ًمٙمـ- ٓ طمرام؟ اًمٗم٤مئدة ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 شمًتٕمٛمٚمقا  سمالش أنف اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمٝمؿ أوطمك اًمرسمقي اجلق هٞمؽ وم٤مئدة؟ اًمرسم٤م سمٞمًٛمقا 

 ديٜمٞم٦م يمٚمٛم٦م رضمٕمٞم٦م، يمٚمٛم٦م سمتٕمٌػمهؿ يمٚمٛم٦م وسمٕمديـ ُُمـخٞمٗم٦م، يمٚمٛم٦م هذه ٕنف اًمرسم٤م: يمٚمٛم٦م

: ىمقًمقا  ٓ،- وهذا رسم٤م وهذا طمرام هذا: ٟم٘مقل ٟمجل إٟمف سمٞمٜم٤مؾمٌٜم٤م ُم٤م اًمزُم٤من هذا شمٕمّم٥م،

 سمٞمٗمقهتؿ اًم٘مْمٞم٦م سمٞم٘مرروا ح٤م اعمِم٤مئخ رسم٤م، سمٞم٠مظمذ اًمٌٜمؽ وم٤مئدة، سمٞم٠مظمذ اًمٌٜمؽ وم٤مئدة، هذه

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم اًمرسم٤م، ُم٘م٤مم اًمٗم٤مئدة يمٚمٛم٦م شمًتٕمٛمٚمقا  أن إي٤ميمؿ---  اًمتَّٜمٌٞمف

 -وم٤مئدة ؾمَّمه٤م ُم٤م اًمرسم٤م ؾمَّمه٤م اهلل أن :األول افسبب

 اًمٙمٚمٛم٦م يًتٕمٛمٚمقا  هؿ وًمذًمؽ اإلؾمالم، ذم حمرُم٦م ًمٞمس اًمٗم٤مئدة أن :افثاين افسبب

 اًمٌٜمؽ يٕمٞمش سمده ُمٜملم هذه، وم٤مئدة حمرُم٦م ًمٞمس هذه إٟمف اًمٜم٤مس شمْمٚمٞمؾ ؿم٤من ُمـ هذه

 -اًمٗمقائد ُمـ آظمره إمم-- و-- و واعمرؤوس اًمرئٞمس

 يأكله ربا درهم): واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم اًمتحريؿ، أؿمد حمرُم٤مت هذه 

 -( زنية وثالثني ست من اهلل عند أشد الرجل

 وأيمٚمٝمؿ اًمرسم٤م أيمٚمٝمؿ ذم اًمٞمٝمقد ًمٕمـ وضمؾ قمز واهلل اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ اًمرسم٤م وم٠ميمؾ 

 -اهلل إٓ إهل ٓ اعمحرم، اًمًح٧م

 يٜمٝم٤مر أنف وُُمَٕمّرض دم٤مري حمؾ وقمٜمده يم٤مومر، واطمد ُمثالً ! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 راح ُمٙم٤من أي أو ديـ، ُمّم٤مري ُمٜمف أظمذ واطمد ُمـ ُمثالً  ُمّم٤مري أظمذ ُم٤م وإذا ؿمٖمٚمف،

 سمٜم٘مقل واًمٌٜمقك يمذا، ُمثالً  ُمّم٤مري وٓزُمف سم٤مًمِم٤مرع، يّمػم وراح هذا، اعمحؾ يٜمٝمد

 هل٤م ومٞمش ُم٤م آؾمتخدام؟ هذا طمٙمؿ ومَّم اًمٌٜمؽ، ُمـ وأظمذ اوٓمر إذا رسم٤م، سمت٠مظمذ قمٜمٝم٤م

 -ومتقى أي



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽاًمنم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   271   ا

 ومٞمف ُم٤م إطمٜم٤م سمٜم٘مقل ة،اًميور ىمقًمؽ ٕنف--ومتقى أّي  ُم٤مًمؽ قمٜمدى ُمـ :اًمِمٞمخ

 ي٘مٌؾ وٓ ـمٞم٥م اهلل إن اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م:  »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ي٘مقل احلرام، ٓرشمٙم٤مب رضورة

ـَ ﴿: وم٘م٤مل اعمرؾمٚملم، سمف أُمر سمَّم اعم١مُمٜملم أُمر اهلل وإن ـمٞم٤ًٌم، إٓ ؾُمُؾ يُمُٚمقا ُِم ٤َم اًمرُّ َي٤مَأهيُّ

٤ٌَمِت َواقْمَٛمُٚمقا َص٤محِل٤ًم ٞمر  أؿمٕم٨م اًمًٗمر ُيٓمٞمؾ اًمرضمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذيمر صمؿ ﴾اًمٓمَّ

 وُمٚمًٌف طمرام، وُمنمسمف طمرام، ُم٠ميمٚمف ,يدقمق: يٕمٜمل,! رب ي٤م! رب ي٤م: ي٘مقل أهمؼم

ي طمرام،  -  شًمذًمؽ يًتج٤مب  وَم٠منك سم٤محلرام وهُمذر

 طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  إن: »أظمرى أطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف وسمٞم٘مقل

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ  -ش سم٤محلرا

 طمالل سمٞم٠ًمخقا  ُم٤م يم٤من، ـمريؼ سم٠مير  ًمٚمَّمل اًمٙم٥ًم قمغم اقمت٤مدوا اًمٞمقم اًمٜم٤مس 

ر اًمٖم٤مي٦م ه٤مت، اعمٝمؿ طمرام،  -قمٜمدهؿ اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمر

: ىم٤مل طمٞمٜمَّم اًمٞمد، عمس اًمٞمقم ٟمٚمٛمًٝم٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هبذه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن٠ٌمن٤م وىمد

 -شطمرام ُمـ أم أيمؾ طمالل أُمـ اعمرء ي٤ٌمزم ٓ أُمتل، قمغم زُم٤من ي٠ميت »

 إوروسمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م قمغم إٓ آىمتّم٤مدي٦م، ُمِم٤ميمٚمٝمؿ حلؾ ـمري٘م٦م هلؿ ًمٞمس وم٤مًمٜم٤مس 

 -سم٤مًمْمٌط اًمٙم٤مومرة

 سمٌٕمضٍ  سمٕمْمٝمؿ شمرسمط اإليَّمٟمٞم٦م اًمراسمٓم٦م ويم٤من طم٘م٤ًم، ُمًٚمٛملم هٜم٤مك يم٤من ًمق سمٞمٜمَّم 

 حمٚمف، يٜمٝم٤مر ُم٤م طمتك ًمٚميورة: ي٘مقل أن اعمًٚمؿ يْمٓمر ُمِمٙمٚم٦م هٜم٤مك يم٤من ُم٤م صدىم٤ًم،

 ذم يٜمتٕمش، إٟمف اؾمت٘مراوف ٟمتٞمج٦م سمٞمٙمقن ًمٞم٧م ي٤م صمؿ اًمٌٜمؽ، ُمـ يًت٘مرض يْمٓمر سمده

ـْ  َهْؾ  َوشَمُ٘مقُل  اُْمتأَلِْت  َهؾِ  جِلََٝمٜمَّؿَ  َٟمُ٘مقُل  َيْقمَ ﴿ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم  يمؾ[ 70:ق﴾ ]َُمِزيدٍ  ُِم

 -مت٤مُم٤مً  حمٚمف سمٞمٜمٝم٤مر وسم٤مًمت٤مزم اًمرسم٤م، قمٚمٞمف شمؽمايمؿ سم٤مًمرسم٤م أظمذ اًمذي ُم٤مًمف

 سم٤معمْم٤مرسم٦م، اًمٕمٚمَّمء قمٜمد يًٛمك ُم٤م وهق ضمدًا، سمًٞمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م سمٞمٜمَّم 

 ُمع يتٗمؼ سمٞم٘مدر ؾمٞمقًم٦م، قمٜمده ُم٤م ًمٙمـ يت٤مضمر، سمٞم٘مدر قمٛمؾ، قمٜمده ٟمِم٤مط، قمٜمده إٟم٤ًمن

 قمٛمٚم٦م ُمٜمف ومٌٞم٠مظمذ آظمر، أو ًم٥ًٌم ًمٚمٕمٛمؾ ىمدرة قمٜمده ُم٤م ًمٙمـ ؾمٞمقًم٦م، قمٜمده همٜمل رضمؾ

 يمؾ أنف أؾم٤مس قمغم يمٛمٞم٦م ُمثالً  ُمٜمف ي٠مظمذ اًمٜم٤مس، سمٕمض يٗمٕمؾ يمَّم سم٤مًمرسم٤م ُمش ُمْم٤مرسم٦م،

 ديٜم٤مر، أخػ هذه ومالن، ي٤م ظمذ ًمٙمـ سمذاشمف، اًمرسم٤م هق هذا يمذا ُم٘مٓمقع ؿمٞمًئ٤م يٕمٓمٞمف ؿمٝمر
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 صمؿ ؿمٖمٚمؽ، هق اًمٚمرـل و٤مرب، شم٤مضمر سمٕمٛمٚمؽ اؿمتٖمؾ روح ديٜم٤مر، آٓف مخ٦ًم هذه

طمف اًمٚمرـل سمٕم٦م ُمث٤مًمث٦م ُمٜم٤مصٗم٦م، سمؽمور  اح٤مل ص٤مطم٥م ظمن قمٚمٞمف، يتٗم٘مقن ُم٤م طم٥ًم ُمرا

 -ضمداً  وُمٕم٘مقًم٦م ذقمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م هذه ضمٝمده، شمٕمٌف اعمْم٤مرب ظمن ُم٤مًمف،

 سم٤مًمٓمري٘م٦م سمٞمِمتٖمٚمقا  وًمذًمؽ اًمٌٕمض، سمٌٕمْمٝمؿ يث٘مقا  قم٤مد ُم٤م أوًٓ  اًمٜم٤مس ًمٙمـ 

 ٟم٤مس ُمـ ويمؿ يمؿ دُم٤مء، ُمّم٤مص: يٕمٜمل سم٤مٕهمالل، سمٞمٖمٚمّٚمقا  واًمٌٜمؽ اًمٌٜمؽ، اعمُـَحّرُم٦م

 أجش سمٜمؽ يًٛمقه اًمّٚمـل سمٓمري٘م٦م إثَّمن، سم٠مبخس يٌٞمٕمقه٤م اوٓمروا سمٞمقت هلؿ ص٤مر

 -اإلؾمٙم٤من

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 -احليي اًمٓمقاريؼ :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٓمقاريؼ :اًمِمٞمخ

 يمٜم٧م ح٤م إٟمف قمٚمٞمٜم٤م، يمذًمؽ ومْمٚمؽ ُمـ صمؿ قمٚمٞمٜم٤م، اهلل ومْمؾ ُمـ! ؿمٞمخٜم٤م: ًمٞمغم أبق

 ٓ وأن٤م اًمتج٤مر، ُمع سمٛمٕم٤مُمٚم٦م ذًمؽ قمغم يزيد أو شم٘مري٤ٌمً  ؾمٜمقات ؾم٧م طمقامم ىمٌؾ أن٧م

 -اًم٤ٌمىملم اًمتج٤مر يم٤ٌمىمل دم٤مريت قمٚمٞمؽ أظمٗمك

 هٙمذا اًمتج٤مر يمؾ:اًمِمٞمخ

يـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمٌتغم يمٜم٧م ٟمٕمؿ، أي :ُمداظمٚم٦م  ُمـ آظمذ يمٜم٧م ُم٤م: يٕمٜمل طمتك سم٤مًمدر

 يم٤من ًمٙمـ ُمع، أتقرط يمٜم٧م ُم٤م ضم٤مري، طم٤ًميب يم٤من ُمديـ، اجل٤مري هل اًمكم اًمٌٜمقك

 ُمـ ٟم٠مظمذ إٟم٤م ـمقيؾ، ٟمٗمس شمٕمٓمٞمٜم٤م هل أُمث٤مزم ًمٚمٌٜمقك اًمتج٤مر وُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٌٜمؽ ـمري٘م٦م

ّجؾ وهذه ًمألضمؾ اًمتج٤مر ه١مٓء ًَ  وُمثالً  اًمديـ ذم ُمتقرـملم ومٙمٜم٤م سم٤محل٤ًمب، شُم

 ومٞمٝم٤م ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمْم٤مقم٦م قمٜمدٟم٤م يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  ديٜم٤مر، أخػ وقمنميـ سمخٛم٦ًم سمٕمنميـ

 -اًم٘مٞمٛم٦م هذه

 -أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 شمقىمٗم٧م ُم٤م وسمٕمد ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م وشمقضمٞمٝم٤مشمؽ قمٚمٞمٜم٤م، اهلل ومْمؾ وُمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمقك، ذم ُمقضمقدة اًمكم اح٤مدي٦م إُمقال: يٕمٜمل-- وؾمح٧ٌم اًمٌٜمقك ُمع ُمٕم٤مُمٚمتل قمـ
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 زم وص٤مر إُم٤مٟم٦م، َوْصؾ هل اًمٚمرـل قمٚمٞمٝم٤م، شَمٓمَّٚمع ظمٚمٞمتؽ: يٕمٜمل يمٜم٧م اًمٓمري٘م٦م سمٜمٗمس

 قمنميـ سمٞمجقز قمٜمدي يم٤من ُم٤م سمٕمد ومٞمف، سمتٕم٤مُمؾ وأن٤م ؾمٜمقات، ؾم٧م ُمـ ؿمٞمخ ي٤م هذا

 -ديقن قمكم ديٜم٤مر أخػ

 ُم٤مزم رأس ُمـ أؿمؽمي أن أصٌح اًمّمٞمػ هذه ذم ممٙمـ اهلل ومْمؾ ُمـ أن 

 سمح٨م أقمٛمؾ ُُمّده ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن ٟمٕمؿ، أي ًمٚمتج٤مر، ُمديقن أيمقن ُم٤م سمدل ُم٤ٌمذة،

 أخػ أبق همػم إٓ ديقن قمكم ومٞمش ُم٤م ُمٕم٘مقل ُمش سمتٓمٚمع اهلل ومٌٗمْمؾ أن٤م، حل٤ًمسم٤ميت

 -ديٜم٤مر أخػ قمنميـ قمكمّ  يم٤من ُم٤م سمٕمد ديٜم٤مر،

 -أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 -هلل واحلٛمد :ُمداظمٚم٦م

 --- ٟمٕمٛم٦م واهلل إيف، :اًمِمٞمخ

 ( 00:  01:  11. 727.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  09:  29. 727.واًمٜمقر اهلدى)

 افبـؽ بقاشطة بافتؼسقط بضاظة رشاء

 صمٛمـ ديٜم٤مر، آٓف سمخٛم٦ًم اًمٌٜمؽ ُمـ ؾمٞم٤مرة اؿمؽمي٧م أؾم٠مخؽ، أن أريد :اًم١ًمال

 آٓف سمًت٦م زم وسم٤مقمٝم٤م اًمثٛمـ سمٜمٗمس اؿمؽماه٤م ذه٥م هق ديٜم٤مر، آٓف مخ٦ًم اًمًٞم٤مرة

 ٓ؟ أو ضم٤مئز هذا هؾ ديٜم٤مر،

 -رسم٤م :اًمِمٞمخ

 -شمٗمّمٞمؾ هٜم٤مك هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل شمٗمّمٞمؾ، هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 ٕن اًمٓمري٘م٦م، هبذه يٌٞمع أن اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ جيقز وٓ اًمٓمري٘م٦م، هبذه شمِمؽمي أن جيقز ٓ 

ٜمؽ، قمٜمد رطم٧م إذا ُمثالً  شمٗمّمٞمؾ، شمريد إذا هذه  أؿمؽمي أن أُريد آٓف أرسمٕم٦م أقمٓمٜمل ًمف ىمٚم٧م اًم

ف أرسمٕم٦م ؾم٠مقمٓمٞمؽ: ًمؽ ي٘مقل ؾمٞم٤مرة،  ٓ ًمؽ سمٞم٘مقل ُمٙمِمقف، رسم٤م هذا آٓف، مخ٦ًم وآظمذ ٓآ
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ٞمٕمؽ وٟمحـ اًمًٞم٤مرة ظمذ أن٧م ُروح ًمٙمـ رسم٤م، سم٠ميمؾ ُم٤م أن٤م رضم٤مل، أن٤م  ؿمق آٓف، سمخٛم٦ًم إي٤مه٤م سمٌٜم

 قمٜمٝم٤م؟ سمٞمؽمومٕمقا  اًمكم واًمّمقرة اًمقاىمٕم٦م اًمّمقرة سملم اًمٗمرق

 -ُمراسمح٦م آؾمؿ هَمػّموا :ُمداظمٚم٦م

 -اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م أجقة، :اًمِمٞمخ

 ( 00:  29:  70. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  71:  12. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  71:  12. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 حيزه مل ما بقع: افبـقك هبا تتعامؾ افتل ادحرمة افبققع صقر مـ

 افبائع

ـِ  ـَ  َرضُمؾ ىمَِدمَ : ىم٤َمَل  قُمَٛمرَ  اسْمـ قَم ٤مم ُِم ٤مَوُْمتُفُ  سمَِزْي٧ٍم، اًمِمَّ ًَ ـْ  وَم ـَ  ؾَم٤مَوَُمفُ  ومِٞمَٛم ٤مرِ  ُِم  طَمتَّك اًمتّجَّ

َب  سمِٞمَِدهِ  وم٠َمظَمْذُت - أْرَو٤ميِن  طَمتَّك وم٠َمْرسَمَحٜمِل َرضُمؾ إزَمَّ  ومََ٘م٤ممَ - ُِمٜمْفُ  اسْمتَْٕمتُفُ   َرضُمؾ وم٠َمظَمذَ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م، ٕرْضِ

ـْ  سمِِذَراقِمل ـُ  َزْيدُ  وم٢َمَِذا إًَِمٞمْفِ  وم٤َمًْمتََٗم٧مُّ  ظَمٚمِْٗمل، ُِم  وم٢َمِنَّ  َرطْمٚمَِؽ، إمَِم  حَتُقَزهُ  طَمتَّك شَمٌِْٕمفُ  ٓ: ومََ٘م٤مَل  صَم٤مسم٧ٍِم، سْم

ـْ  هَنَك ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ْٙم٧ُم - ذًمَِؽ  قَم ًَ  [-صحٞمح طمًـ]-َيِدي وم٠َمُْم

 اًمتل اًمرسمقي٦م اًمٌٞمقع سمٕمض ُمـ ُمـ هذا وم٠مجـ [:احلدي٨م قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 وصدق! ؟شاعمراسمح٦م سمٞمع» سمـ ,اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٌٜمقك اعمًَّمة – اًمٌٜمقك ُمٗمتق يًٛمٞمٝم٤م

 ش-اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م: »اًم٘م٤مئؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 (119. 2) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 افبـؽ حيقزها أن دون افبـؽ مـ بضاظة رشاء

 ـمٚم٥م قمغم سمٜم٤مءً  ؾمٞم٤مرات يِمؽمي إؾمالُمل سمٜمؽ-- اًمٌٜمقك ذم قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

: ومٞم٘مقًمقن إول، اًمت٤مضمر طمقزة ذم شمزال ٓ وهل ًمٚمزسمقن، اًمًٞم٤مرة وشم٤ٌمع اًمزسم٤مئـ

 وهل سمٞمع جمرد ومٞمٝم٤م شم٘م٤مسمض اًمٕم٘م٤مرات ومٛمثالً  إقمراف، طم٥ًم اًمٌْم٤مئع ذم اًمت٘م٤مسمض
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 قمغم طمتك اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ شُمَٕمّٛمؿ أن ومٞمّمٚمح ًمٚمٕم٘م٤مر شم٘م٤مسمض حيّمؾ ُم٤م ُمٙم٤مهن٤م ذم

 اًمٌْم٤مئع؟

 -اًمًٚمؿ سمٌٞمع وم٢محل٤مىمف اًمنموط، شمقومرت إذا يٛمٙمـ اًمٜمقع هذا :اًمِمٞمخ

 يمٞمػ؟ :ُمداظمٚم٦م

٤ٌَمع اًمًٚمؿ سمٞمع: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  -طم٤مرض همػم وهق اًمٌمء ُي

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 !ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ذم أؾمٚمػ ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق احلدي٨م، إمم أذت أن٧م يمَّم اعمٝمؿ ًمٙمـ 

 ش-ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم ُمٕمٚمقم يمٞمؾ ذم ُمٕمٚمقم وزن ذم ومٚمٞمًٚمػ رء

 ضمداً  حمدودة ُمقاصٗم٤مهت٤م ؾمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م إذا اًمًٞم٤مرة سمٞمع ذم يم٤من يمالُمؽ أن 

 يم٠منؽ أنؽ سمحٞم٨م اًمًٞم٤مرات، دُم٤َّمر يٕمٓمقه٤م اًمتل اعمقصٗم٤مت يمؾ-- ُم٤مريمتٝم٤م-- ُمقديٚمٝم٤م

 دمد ٓ آشمٗم٤مق، سمٕمد إًمٞمؽ اًمًٞم٤مرة حتي وطمٞمٜمَّم إؾم٤مس هذا قمغم ومتِمؽمي شمراه٤م

م ىمد يم٤من ُم٤م خي٤مًمػ وصٗم٤مً  هٜم٤مك  -اًمًٚمؿ يمٌٞمع يٙمقن ومٝمذا إًمٞمؽ ىُمدر

 ( 00:  29: 02.   798.  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00: 21: 21.   798.  واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك ضريؼ ظـ اخلارج مـ افؼاء

 أريد ًمق ـمٌٕم٤مً  سمس ُمٕمٝم٤م، اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ ًمٚمٌٜمقك سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 سمالد قمغم أؾم٤مومر أن٤م أروح جم٤مل ذم ُم٤م اإلٟم٤ًمن أنف سمحٙمؿ اًمٌٜمؽ، ـمريؼ قمـ سمْم٤مقم٦م

 -أؿمؽمهي٤م سمٕمٞمدة

 ـمريؼ ُمـ اح٤مل مجع أو واًمٙم٥ًم إـمالىم٤ًم، اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -وطمدي٨م آي٦م ذيمرٟم٤م أن ُمنموقم٤ًم، اًمٙم٥ًم هذا جيٕمؾ ٓ ُمنموع، همػم
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 -أجقه :ُمداظمٚم٦م

ـْ : ﴿أي٦م :اًمِمٞمخ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ * ﴿2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 ٟمٗم٤ًمً  أن واقمٚمٛمقا  وضمؾ، قمز اهلل اشم٘مقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف احلدي٨م

 يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمٙمتٛمؾ طمتك متقت ًمـ

م  -اًمرزق ـمٚم٥م ذم شمًٚمٙمقٟمف اًمذي اًمٓمريؼ: سمٛمٕمٜمك اًمٓمٚم٥م ذم أمجٚمقا  ،شسم٤محلرا

 اعمٕم٤مُمالت يمؾ ٕبٞمح٧م اح٤مل ًمٙم٥ًم اًمرسمقي اًمتٕم٤مُمؾ هذا سم٢مسم٤مطم٦م ىمٞمؾ وًمق

 حمرُم٦م إؿمٞم٤مء هذه ويمؾ-- مخراً  يٕمٍمه عمـ اًمٕمٜم٥م وسمٞمع اخلٛمر، سمٞمع ٕبٞمح: اعمحرُم٦م

 -يمًٌف ذم وضمؾ قمز اهلل يت٘مل أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم وًمذًمؽ اإلؾمالم: ذم

 سملم اًمث٘م٦م وضمقد قمدم هق اًمالذقمٞم٦م، اًمقؾم٤مئؾ هذه يمؾ ؾم٥ٌم أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م

 -سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ اعمتٕم٤مُمٚملم اًمٜم٤مس

 ُم٤م يم٤من، سمٚمد أي ُمـ سمٌْم٤مقم٦م ي٠ميت أن يريد هذا أنف: واىمٕمٞم٤مً  ُمث٤مًٓ  ذيمرت أن أن٧م

 -آظمره إمم-- ويًتٚمؿ اًمٜم٘مد يدومع ي٤ًمومر أن سمٌْم٤مقم٦م ي٠ميت أن يريد ُم٤م يمؾ أنف يًتٓمٞمع

 أو ُمّمٜمع أو ُمٕمٛمؾ قمغم شمٕمرف شم٤مضمر طم٘م٤ًم، ُم١مُمٜم٤مً  رضمالً  أن ًمق اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م 

 وأطمًـ ُمٕمف اشمٗمؼ اًمت٤مضمر، ذاك إمم واطمدة ُمرة وذه٥م هق، قمٛمٚمف طم٥ًم قمغم شم٤مضمر

 -ًمف ُمٕم٤مُمٚمتف

 اًمزُمـ ُمع اقمت٘م٤مدي سمف، صم٘متف ًمف ًمٞمث٧ٌم ُم١مضماًل: يٕمٓمٞمف ُم٤م سمدل ٟم٘مداً  أقمٓم٤مه: سمٛمٕمٜمك 

 واؾمٓم٦م سمدون احل٤مل يٛمٌم ومراح اًمزُمـ ُمع ًمٙمـ وىم٧م، ؿمؽ سمال ي٠مظمذ راح وهذا

 -مت٤مُم٤مً  اًمٌٜمؽ

 ذم يقضمد أن قمـ ومْمالً  اعمًٚمٛملم سملم يقضمد ٓ إؾمػ ُمع هذا ُمثؾ ًمٙمـ 

 -اًمٙم٤مومريـ

 همٗمٚمٜم٤م ـم٤مح٤م طم٘مٞم٘م٦م أذه٤مٟمٜم٤م ذم دائَّمً  ٟمحي أن جي٥م: أىمقل ُمًٚمٛملم سمّمٗمتٜم٤م وٟمحـ

سمف اعم١مُمـ وضمدٟم٤م؟ ح٤مذا ظمٚم٘مٜم٤م؟ ح٤مذا: ي٘مقًمقا  اعمالطمدة اًمٜم٤مس: وهل قمٜمٝم٤م،  ذم ضمقا
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، ُمثٚمَّم يمٛمف  قم٤ٌمدة شمٙمقن يمٞمػ يمذًمؽ، إُمر إن وضمؾ، قمز اهلل ًمٜمٕمٌد ظمٚم٘مٜم٤م ي٘مقًمقا

 اهلل؟

 -اهلل أطمٙم٤مم سم٤مشم٤ٌمع اهلل قم٤ٌمدة شمٙمقن إٟمَّم 

-- صمروة إمم-- همٜمك إمم-- وم٘مر إمم يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل ُم٤م اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم إذاً  اًمٕمٌد 

 -وقم٤ٌمدشمف اهلل ـم٤مقم٦م إمم يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل وإٟمَّم ُمِم٘م٦م، إمم-- شمٕم٥م إمم-- راطم٦م إمم

 -هب٤م ي٘مقم أن ومٕمٚمٞمف اًمٕم٤ٌمدة، هذه طمّمٚم٧م أو اًمٓم٤مقم٦م هذه طمّمٚم٧م وؾمٞمٚم٦م وم٠ٌمي 

 وم٤معمًٚمؿ اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد هق إقمَّمل أومْمؾ ُمـ مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمَّم ُمثالً  اٟمٔمر

 ي٠ًمل ُم٤م وًمده، قمـ-- أبقه قمـ-- أُمف قمـ-- زوضمتف قمـ ي٠ًمل اهلل ؾمٌٞمؾ ذم خيرج طمٞمٜمَّم

 ح٤مذا؟ طمٞم٤مشمف، قمـ وٓ

 -وضمؾ قمز اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ذًمؽ يمؾ سم٤مع ٕنف

 سم٤مًمقؾم٤مئؾ ٟمٗمٙمر ُم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م، وقمِمٜم٤مه٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه أطميٟم٤م ٟمحـ وم٢مذا 

 اًم٘مٜم٤مقم٦م: »ىمٞمؾ وىمديَّمً  سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، ي٘مٜمع اعمًٚمؿ ٕنف اح٤مل: إًمٞمٜم٤م دمٚم٥م اًمتل اًمالُمنموقم٦م

 -ـمٞم٥مش- يٗمٜمك ٓ يمٜمز

 أيمثر اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم مج٤مهػم أذه٤من قمـ هم٤مئ٦ٌم هل ذقم٤مً  اًمٌدهٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م هذه

 -يم٤مًمٙمٗم٤مر هؿ اح٤مل مجع ـمري٘م٦م طمٞم٨م ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم

 !أيمؼم اهلل :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ طمالل؟ أو طمرام اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ ذم اًمٙمٗم٤مر هؾ: أقمٜمل :اًمِمٞمخ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿وضمؾ قمز ىمقًمف ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم دُمٖمٝمؿ وضمؾ قمز اهلل  ِذي  ٓ اًمَّ

  ُي١ْمُِمٜمُقنَ 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ  احْلَؼر  ِدي

ـَ  ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ  [-29:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

ُُمقنَ  َوٓ: ﴿اًمِم٤مهد مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ  ذم ُم٤م اًمٞمقم اًمٙمٗم٤مر ،[29:اًمتقسم٦م﴾ ]َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ

ُم٤مً  يٕمرومقن ُم٤م سمؾ طمالل، قمٜمدهؿ يمٚمف طمرام، اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ  وإٟمَّم طمالًٓ، وٓ طمرا
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 اعمًٚمٛملم، ًمدى قمزيز هق ُم٤م يمؾ قمٚمٞمٝمؿ ه٤مٟم٧م وًمذًمؽ دب:و ه٥م مم٤م اح٤مل امجع

 حتّمٞمؾ-- اح٤مل حتّمٞمؾ ُم٤مذا؟ ؾمٌٞمؾ ذم أقمراوٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ه٤مٟم٧م ُمٜمٝمؿ، اًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م

 -آظمره إمم وو-- اًم٘مقة

 هل أجْم٤مً  هل اًمتل اًمٕم٤مدي٦م اًمٔمقاهر ُمـ فم٤مهرة ذم وًمق اًمٙم٤مومر، ُيِم٤مسمف ٓ اعمًٚمؿ 

 -اعمًٚمٛملم مج٤مهػم قمٜمٝم٤م همٗمؾ اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ

 -اعمقوقع أصؾ قمـ ٟمْمٞمع أن ظمِمٞم٦م اعمقوقع هذا ذم أتقؾمع أن أن ُأريد وٓ 

 ُمٗمنة أقمتؼمه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أن أذيمر أن ُأريد

ـْ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ * ﴿2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ٓ ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤من: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم واحلدي٨م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 اهلل: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، ه٤مت: ىم٤مل ديٜم٤مر، أخػ أىمروٜمل: ًمف وىم٤مل رضمؾ ومج٤مءه همٜمل، رضمؾ

 ش-اًمِمٝمٞمد اهلل: ىم٤مل اًمِمٝمٞمد، ه٤مت: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ،

 اًمٖمٜمل قمـ شم٘مقًمقا  راح أن شمًٛمٕمقهن٤م اًمتل اًم٘مّم٦م ٟمٔمريمؿ، ُأخٗم٧م أريد وم٠من٤م

 -دراويش مج٤مقم٦م ه١مٓء اعمًت٘مرض اًمٗم٘مػم وقمـ اعم٘مرض

 رسمٜم٤م يمٞمػ اًم٘مّم٦م هن٤مي٦م ؿمقومقا  هل طمٙم٤ميتف، ُمثؾ ٟمّمٌح أن ٟمريد ًمق ٟمحـ: يٕمٜمل 

 ُمث٘مٗملم ًمٙمٜمف دراويش، قمٜمده ُم٤م طم٤مهلؿ يٕمدوا اًمذي يٕملم وُم٤م اًمدراويش، يٕملم

ء واًمٌٞمع اًمتج٤مرة أصقل وُمتٕمٚمٛملم  -ُمٕمؽمو٦م مجٚم٦م هذه آظمره، إمم وو-- واًمنما

 اًمقوم٤مء، يقم قمغم وشمقاقمدا اهلل، إٓ يمٗمٞمؾ وٓ ؿمٝمٞمد ٓ ديٜم٤مر، أخػ ٟم٘مده اعمٝمؿ،

 -يٕمٜمل يت٤مضمر اح٤مل، هبذا يْم٤مرب وراح اًمٌحر ريم٥م واًمرضمؾ

ًمػ ويًٚمٛمف اًمٌٚمد إمم يٕمقد اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمرضمؾ اًمقوم٤مء يقم ضم٤مء   ومٕمؾ؟ ومَّمذا ديٜم٤مر، ٕا

 -ؾمجٜمٝم٤م وأطمًـ ديٜم٤مر، أخػ ومٞمٝم٤م ودك ٟم٘مره٤م، وأطمًـ وٟم٘مره٤م ظمِم٦ٌم أظمذ

 ورُمك ؿمٝمٞمدي، يمٜم٧م وأن٧م يمٗمٞمكم يمٜم٧م أن٧م مهللا: اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء صمؿ 

 !اًمٞمقم؟ ٟمحـ هذه ٟمٕمٛمٚمٝم٤م اًمٌحر، إمم اخلِم٦ٌم
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 !ؿمٞمخ ي٤م جم٤مٟملم---  :ُمداظمٚم٦م

 طمديثل ًمٞمس ٟمٌقي، طمدي٨م هذا أنف سم٤مًمٙمؿ ذم يٙمقن أنف وأرضمق -جم٤مٟملم :اًمِمٞمخ

 -اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م طمدي٨م أن٤م،

 ؿم٤مـمئ إمم اخلِم٦ٌم ي٠مظمذ سم٠من اعمقج ي٠مُمر ىمدرشمف سمقاؾمع وضمؾ قمز اهلل أن اعمٝمؿ،

 -اعمحًـ اعم٘مرض اًمرضمؾ

 أنف ٟمٔمره ًمٗم٧م ًمٙمـ اعمديـ، ًمٞمًت٘مٌؾ اعمقج اًمٞمقم ذم ظمرج اعمحًـ اًمرضمؾ 

 ذه٥م، ديٜم٤مر أخػ وازٟمف، هل وم٢مذا قمٚمٞمٝم٤م، يده ُمد اخلِم٦ٌم، هبذه شمتالقم٥م اعمقضم٦م

 -اًمرضمؾ شمٕمج٥م ديٜم٤مر، إًمػ اهن٤مرت يمنه٤م اًمٌٞم٧م، قمغم أظمذه٤م

 هق ُم٤م هذا اٟمٔمر ومٕمؾ، ُم٤م ودم٤مهؾ سمٚمده إمم يٕمقد أن ًمٚمٛمديـ َينَّ  رسمٜم٤م سمٕمد ومٞمَّم 

 ح٤مذا؟ قم٤مىمؾ، هذا جمٜمقن

 وومٞمٝم٤م ظمِم٦ٌم أخ٘مل يمٞمػ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، اًمٙمقٟمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ومٕمالً  ومٕمؾ أنف قمرف ٕنف

 هٞمؽ؟ وٓ ظم٤مئػ يٙمقن ؾمقف اإلٟم٤ًمن ممت٤مز سمريد ًمق اًمٌحر، ذم ديٜم٤مر أخػ

 -سم٤مح٤مئ٦م ُم٤مئ٦م ٟمْمٛمـ ُم٤م: ًمؽ ي٘مقًمقا  اعمٛمت٤مز اًمؼميد---  :ُمداظمٚم٦م

 اهلل قمغم اًمتقيمؾ ىمقة ًمٙمـ يٕمٛمؾ، ُم٤مذا قم٤مرف ومٝمق اعم٘مّمقد، هق، هذا :اًمِمٞمخ

 ٟمٗمًف قمغم سمٜمٗمًف ؿمٝمد هق وًمذًمؽ اًمٕم٘مالء: يٗمٕمٚمف ٓ ُم٤م يٗمٕمؾ أن قمغم محٚمتف اًمتل هل

 -أخٗملم ص٤مروا ديٜم٤مر أخػ وٟم٘مده اعم٘مرض اًمٖمٜمل إمم وضم٤مء ومٕمؾ، ُم٤م ومتج٤مهؾ

-- ص٤مومٞم٦م ىمٚمقب- شم٘مع أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر إن: هٜم٤م يتح٘مؼ اعمثؾ اٟمٔمروا ًمٙمـ 

 -إًمٞمف سمح٤مضم٦م ٟمحـ اًمذي هذا ىمقي، سم٤مهلل إيَّمن

 اخلِم٦ٌم ىمٌض رآه ُمـ همٜمل، ُمع اًم٘مّم٦م هذه ُمثؾ ضمرت اًمٞمقم ُمٜم٤م واطمد ًمق 

 --اًمث٤مين إًمػ ي٠مظمذ هذا؟ ُم٤م أخػ، ومٞمٝم٤م ويقضمد وؿم٘مٝم٤م

 -إزم اهلل ؾم٤مىمف رزق هذا: ٟم٘مقل! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م
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 أن٤م واهلل أنف: ي٘مقل أن إٓ وؾمٕمف ُم٤م اًم٘مّم٦م، هذه ُمـ اًمدائـ ومتٕمج٥م ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 -- أتٞم٧م ُم٤م وح٤م ٓؾمت٘م٤ٌمًمؽ، وظمرضم٧م اؾمتٌٓم٠متؽ اًمٞمقم هذاك

 ىم٤مل ديٜم٤مر، أخػ ووضمد ويمنه٤م اًمٌٞم٧م قمغم أظمذه٤م وأنف اخلِم٦ٌم، ىمّم٦م ًمف طمٙمك

 ضم٤مب ويمٞمػ اًمقىم٧م، قمٚمٞمف و٤مق أنف يمٞمػ ًمف طمٙمك هٞمؽ، ىمّمتل أن٤م واهلل: ًمف

: ًمف ىم٤مل آظمر، إمم-- اهلل قمغم وشمقيمؾ اًمٌحر، ذم ورُم٤مه٤م ديٜم٤مر إًمػ ومٞمٝم٤م َوَدكَّ  اخلِم٦ٌم

 -قمٜمؽ اهلل ورم ىمد: ًمف وىم٤مل ديٜم٤مر إًمػ ًمف رضمع ُم٤مًمؽ، ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك

 -آظمر ؿم٤مهد ويتٚمقه ؿم٤مهد هذا أن: أىمقل أن٤م

 ًمٙمؾ طم٤مضم٦م ذم ُم٤م اهلل قمغم وُمٕمتٛمديـ ذقمل يٙمقن شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ذم اعمًٚمٛمقن ح٤م

 ٓ؟ أو صح سمٜمؽ، اؾمٛمف ؿمٞمًئ٤م يٕمرومقا  ُم٤م آسم٤مؤٟم٤م يٛمٙمـ اًمٙمٗم٤مر، هب٤م ضم٤مء اًمتل اًمقؾم٤مئؾ

 -اًمتٕم٤مُمؾ وهذا اًمّمٗم٤مء هذا ذم يٕمٞمِمقا  يٕمٞمِمقن؟ يم٤مٟمقا  يمٞمػ ـمٞم٥م

 ممـ رضمؾ هق سمٞمٜمَّم: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: مت٤مُم٤مً  هذه شمِمٌف صم٤مٟمٞم٦م ىمّم٦م

 اؾمؼ: ًمٚمًح٤مب ي٘مقل اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع إذ إرض ُمـ ومالة ذم يٛمٌم ىمٌٚمٙمؿ

 أرض اؾمؼ» ًمٚمّمقت، ُمٓمٞمٕم٤مً  هٙمذا شَمَقضّمف هٙمذا، ُم٤مر يم٤من اًمًح٤مب ،شومالن أرض

 اًمًَّمء، ُمـ صقت ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م قمٛمرٟم٤م طمٙم٤ميتٜم٤م، ُمثؾ هق إرض ذم---  هذا ،شومالن

 -ُمٕمجزة هذه

 يٗمرغ اًمًح٤مب وإذ ؿمقي٦م ؾمٞمّمػم؟ ُم٤مذا يرى أن يريد اًمًح٤مب ُمع ُمٌم

 يًٚمؿ سم٤معمٙمٜم٤مش، يٕمٛمؾ رضمالً  ومٞمجد قمٚمٞمٝم٤م يٓمؾ سمًت٤من، قمغم طمدي٘م٦م قمغم ُمِمحقٟمف

 هق ُم٤م: وم٠ًمخف إرض، هذه قمـ همري٥م رضمؾ يرى يتٕمج٥م اًمًٌت٤من ص٤مطم٥م قمٚمٞمف،

 اًمًح٤مب ؾمخر اهلل أنف اًمرضمؾ وقمرف ًمف، حيٙمل اًمٌٚمد؟ هذه إمم سمؽ أتك اًمذي

 ًمؽ ؾمخر أن اهلل ُمـ اعمٕمجزة هذه اؾمتح٘م٘م٧م سمَّم أنف: وم٠ًمخف اًمًٌت٤من، هلذا ًمألرض

 إرض هذه قمٜمدي ًمٙمـ أدري، وٓ اهلل، قم٤ٌمد ُمـ قمٌد أن٤م واهلل: ًمف ىم٤مل اًمًح٤مب،

 قمغم أنٗم٘مف ىمًؿ إرض، إمم أقمٞمده ىمًؿ: أىم٤ًمم صمالصم٦م أضمٕمٚمٝم٤م صمؿ أطمّمده٤م صمؿ أزرقمٝم٤م

 ُم٤مذا هذا، هق: ًمف ىم٤مل واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء قمغم سمف أتّمدق وىمًؿ قمٞم٤مزم، وقمغم ٟمٗمز

 -اًمًح٤مب ًمؽ اهلل ؾمخر اًمذي اًم٥ًٌم هق هذا: يٕمٜمل! هذا؟ ُمـ أطمًـ شمريد
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ـْ  َوَيْرُزىْمفُ : ﴿اًمٙمريٛم٦م ًممي٦م حت٘مٞمؼ ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 -اؾم٠مل شمٗمْمؾ اٟمتٝمٞم٧م، أن٤م أن[- 7:اًمٓمالق]

 -قم٤مومٞم٦م أخػ يٕمٓمٞمؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 -يٕم٤مومٞمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 واطمد يٕمٜمل يٕمٜمل، ومٞمف شمتٙمٚمؿ اًمذي احلدي٨م ذم اًمِمٞمخ ؾمٞمدي ي٤م أؾم٠مخؽ :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ إٓ يٕمٓمٞمف[ أطمد ٓ] أطمد ُمـ ي٠مظمذ ىم٤مدر ُمش سمح٤مضم٦م، ًمٙمـ شمٗمْمٚم٧م، ُم٤م ُمثؾ وم٘مػم

 يٕمٜمل؟ رء أجْم٤مً  ومٞمف اًمٗم٘مػم قمغم يٕمٜمل هذا ومٝمؾ اًمٌٜمؽ، ـمريؼ

 -ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 هذا؟ همػم ُمٜمٗمذ  ومٞمش ُم٤م يٕمٜمل، ومٞمش ُم٤م هق :ُمداظمٚم٦م

ـْ : ﴿اعمٜمٗمذ :اًمِمٞمخ َ  َيتَِّؼ  َوَُم  [-2:اًمٓمالق﴾ ]اّللَّ

 -رأؾم٤مً ---  اهلل هق ًمٙمـ اهلل اشم٘مك :ُمداظمٚم٦م

 واًمٕمٓمش؟ اجلقع ُمـ ُم٤مت رضمالً  ؾمٛمٕم٧م هؾ سمٚمدك ذم هٜم٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 -ٓ :ُمداظمٚم٦م

 --اًميورة أجـ إذاً  ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمؾ، يت٘مدم اًمٕمٚمؿ ديٜمٜم٤م، قمـ سمٕمٞمديـ سٟم٤م ٟمحـ أن طمٚمٛمل، أبق ي٤م ُمِمٙمٚمتٜم٤م

 اًمٓمريؼ، يدرس رء يمؾ ىمٌؾ اًمّمحراء، هبذه ٕرض ي٤ًمومر أن يريد اًمقاطمد: يٕمٜمل

ٌَّد اًمٓمريؼ قمـ ي٠ًمل ـُمُرق قمدة ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد  إمم وو-- اًم٘مري٥م اًمٓمريؼ وقمـ اعمَُٕم

 -اًمٕمٛمؾ سمٕمديـ اًمٕمٚمؿ رء يمؾ ىمٌؾ آظمره،

 يٙمقن: إُمر وٟمتٞمج٦م ضمٝمالء، ضم٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمش ُمًٚمٛملم، اًمٞمقم سمّمٗمتٜم٤م ٟمحـ 

 ح٤مذا؟ ٟمحرم، وٓ ُٟمَحٚمرؾ ٓ اًمٙمٗم٤مر، قمٛمؾ أمحد أبق أظمقٟم٤م ُمع آٟمٗم٤مً  ٟمحٙمل ُمثٚمَّم قمٛمٚمٜم٤م

 !طمٚمٛمل أب٤م ي٤م ُم١ماظمذة وٓ وم٤مٔن واحلالل، احلرام ٟمٕمرف ُم٤م ٕنف
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 -شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

 طمًـ؟ ىمرض وًمق ُمده، أطمد وٓ وومالن ومالن سم٤مب ـمرق وم٘مػم رضمؾ: شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مذا؟ ٓ،: ٟم٘مقل اًمٌٜمؽ؟ ُمـ يديـ جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٙمالم؟ ُمٗمٝمقم اًمرسم٤م، ُي١ميمِؾ واًمذي اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي سملم ومرق ذم ُم٤م ٕنف

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٕمٜمل

 ًمٚمٗم٘مػم جيقز ومال وًمذًمؽ سم٤مهلل: واًمٕمٞم٤مذ اًمٚمٕمـ يِمٛمٚمٝم٤م سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ اًمتل هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ومٙمؾ 

 ُمـ أؾمت٘مرض أن وم٠مريد طمًٜم٤ًم ىمرًو٤م ُي٘مروٜمل أطمًدا ُأٓىَمل وُم٤م ُم٤مل إمم سمح٤مضم٦م أن٤م: ي٘مقل أنف

ٜمؽ: ٜمؽ ُيَِمٖمرؾ اًمذي هق ٕنف اًم ٜمؽ، ُيَِمٖمرؾ هق سم٤مؾمت٘مراوف سم٘مروف، اًم  أومم سم٤مب وُمـ اًم

 -دم٤مرهتؿ شمقزيع أضمؾ ُمـ يتٕم٤مُمٚمقا  ًمٙمـ وم٘مراء، ُم٤مهؿ يتٕم٤مُمٚمقا  اًمذي اًمتج٤مر

 اهلل، أؾمتٖمٗمر: ي٘مقل ،شوُمقيمٚمف اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »وم٘مط احلدي٨م هذا شمذيمر إذا وم٤معمًٚمؿ

 -قمٓمِم٤مً  وٓ ضمققم٤مً  ٓ أُمقت راح ُم٤م أن٤م

ُمقر و٤مىم٧م ًمق: ؿمٞمئ٤ًم أىمقل أن٤م   رء ومٞمٝمؿ اعمًٚمٛملم يم٤من ُمٝمَّم ٕنف شمّمؾ: ًمـ شمّمؾ، ومل ٕا

صدىم٤مء، واجلػمان واإلظمقان اجلػمان ُمع اًمتٕم٤مون وقمدم واًمِمح اًمٌخؾ ُمـ  سم٤مًم٘مرض وًمق وٕا

ٞمئ، اًمقصػ هبذا وصٗمٜم٤مهؿ يمٜم٤م ُمٝمَّم احلًـ،  -ظمػم ومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس ذم يزال ٓ اًم

ُمقر دارت ًمق: أىمقل أن٤م وًمٙمـ   ُمـ سمٓمريؼ إٓ اًمٕمٞمش ًم٘مٛم٦م اًمٗم٘مػم هذا وضمد ُم٤م ٕا

ٞم٤من ومروٞم٦م: ًمٙمـ ُمًتحٞمؾ، وهذا ـمري٘ملم،  -اًمِمديد وإصمٛمٝم٤م اًمرسم٤م قم٘مقسم٦م ًٌم

ُمر دار ًمق  ت٘مرض سملم ٕا  ؿم٤من ُمـ سمس اًمرسم٤م، ُمـ ًمف أهقن اًمنىم٦م ينق، وسملم سم٤مًمرسم٤م ًي

 -رضورة قمـ أجش؟

الم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم وىمع   -رىمٞمؼ قمٌد وُمٕمٝمؿ أؾمٞم٤مد ؾمٗمر، ذم يم٤مٟمقا  مج٤مقم٦مً  أن اًًم
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 ؿم٤مف ُم٤م ضم٤مع، اًمٕمٌد قمٚمٞمف، يًٚمٛمقا  اًمرؾمقل قمٜمد وذهٌقا  اعمديٜم٦م دظمٚمقا  إؾمٞم٤مد 

 اًمًٌت٤من ص٤مطم٥م ضم٤مء وي٠ميمؾ، اًمتٛمر هذا ُمـ ي٘مٓمػ وص٤مر سمًت٤من دظمؾ إٓ طم٤مًمف

 ينق وص٤مر أريض دظمؾ هذا: ًمف وىم٤مل اًمرؾمقل، قمٜمد إمم وضم٤مسمف قمٚمٞمف، اًم٘مٌض أخ٘مك

! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مل هٙمذا؟ ومٕمٚم٧م أن٧م ح٤مذا: هذا اًمٕمٌد اًمرؾمقل ؾم٠مل متري، ُمـ

 وإٓ ضم٤مئٕم٤ًم، يم٤من إذ أـمٕمٛمتف إٓ: »ًمف ىم٤مل اًمًٌت٤من ص٤مطم٥م إمم وَم٤مًمَتٗم٧م ضم٤مئٕم٤ًم، يمٜم٧م

 ش-قمٜمف ومٕمٗم٤م ضم٤مهاًل، يم٤من إذ قمٚمٛمتف

 -اًمٕمٚمؿ قمغم قمٛمٚمٜم٤م ٟمَُٓمٌّؼ ٟمروح ذًمؽ وسمٕمد ٟمتٕمٚمؿ، أن جي٥م رء يمؾ ىمٌؾ ومٜمحـ وًمذًمؽ

 -أبداً  إؾمالُمٞم٦م طمٞم٤مة هل ُم٤م سمٞمع هذا ي٘م٤مل، يمَّم ؾمٌٝمٚمال هٙمذا رء أيَّ  أُم٤م 

 طمالل؟ أنف أومتك ؿمٞمخ ُمـ يمؿ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ هذا ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

ق ٓ ٟمحـ :اًمِمٞمخ  -سم٤مٕؾمَّمء إٓ سمريٓم٤مين سمٜمؽ وسملم إؾمالُمل سمٜمؽ سملم ُٟمَٗمرر

ؾمؿ، ُمـ إذاً  اًمٗم٤مئدة ُم٤م ٜمؽ هذا ٓا  -اإلؾمالم سم٤مؾمؿ يٕمٜمل سمس ًمٚمّمٞمد، وم٘مط اإلؾمالُمل اًم

 ينمسمقن أُمتل قمغم زُم٤من ؾمٞم٠ميت: »ىم٤مل أنف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمٕمجزاشمف ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل

ع اًمزُم٤من، هق هذا ،شاؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ٟمس يًٛمقا  اًمراىمع، قمغم اخلرق وسمِتََقؾمُّ  اًمدَّ

ىمص ٓت واًمرَّ  اًمروطمٞم٦م، اعمنموسم٤مت اعمًٙمرة اعمنموسم٤مت يًٛمقا  مجٞمٚم٦م، ومٜمقٟم٤ًم اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ؤا

 -- ؿم٤مسمف وُم٤م ويًٙمك، يمثػمة وأخٗم٤مظ

 ( 00: 22: 21. 807. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00: 11: 21. 807. واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك ضريؼ ظـ افسقارات رشاء صقر مـ صقرة

ء اًمٌٜمقك أطمد ي٘مقم :ُمداظمٚم٦م  سم٠من قمٚمًَّم  ؾمٕمره٤م، ُمـ سم٠مطمًـ وشمٌٞمٕمٝم٤م ؾمٞم٤مرات سمنما

ئٝم٤م شم٘مقم وهل اًمٌٜمؽ، ذم ُمقضمقدة همػم اًمًٞم٤مرة  -اإلٟم٤ًمن رهم٦ٌم قمغم سمٜم٤مء سمنما

 -يمٚمٝم٤م اعمٕم٤مُمٚم٦م جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 (00:27:11( .1) راسمغ ومت٤موى)
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 افتاجر يشسهيا ثؿ ؾقشسهيا افبضاظة ؾاتقرة فؾبـؽ افتاجر يؼدم

 فؾبـؽ ربح بزيادة افبـؽ مـ

 ي٘مدم اًمٌٜمؽ أن ذم اًمٌٜمقك، هذه ذم ُم٠ًمخ٦م قمٜمدي شم٤مين ًمؽ أىمقل أن٤م أجقه، :اعمٚم٘مل

 اًمكم اإلٟم٤ًمن يًدد صمؿ ويًدد، اًمٗم٤مشمقرة، ىمٞمٛم٦م اًمٌٜمؽ يدومع صمؿ ًمٌْم٤مقم٦م وم٤مشمقرة إًمٞمف

 -ؿمٝمقر صمالصم٦م ذم اعم٘مدم اًمٌٜمؽ رسمح قمٚمٞمٝم٤م زائداً  ًمٚمٌٜمؽ اًمٌْم٤مقم٦م ىمٞمٛم٦م هذه دومع

 -اًمرسم٤م صقر ُمـ صقرة هذه :اًمِمٞمخ

 ( 00:  07: 19.   179.  واًمٜمقر اهلدى)

 افبـؽ ضريؼ ظـ بافتؼسقط شقارة رشاء حؽؿ

 إرسمٕملم،[ ُمـ سم٠ميمثر] زم سم٤مقمٝم٤م صمؿ [سم٠مرسمٕملم] اًمًٞم٤مرة اؿمؽمى [اًمٌٜمؽ] :ُمداظمٚم٦م

 اًمزي٤مدة؟ ومحٙمؿ

 اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل :اًمِمٞمخ

 قمز رسمٜم٤م شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م

 احلالل، اًمذسمٞمح٦م احلٞمقاٟم٤مت ؿمحقم اًمٞمٝمقد قمغم طمرم احلدي٨م هذا يِمػم يمَّم وضمؾ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل طمٞمٜمَّم هذا ُمـ رء إمم اًم٘مرآن ذم وأؿم٤مر ـَ  ُِم ِذي  َه٤مُدوا اًمَّ

ُْمٜم٤َم ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  اهلل طمٙمؿ قمغم اًمٞمٝمقد يّمؼم ومٚمؿ[ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 إوقمٞم٦م،-- اًمٙمٌػمة اًمْمخٛم٦م سم٤محلٚمؾ وذوسمقه٤م اًمِمحقم أظمذوا ومٕمٚمقا؟ ومَّمذا هذا،

 سمقؾمقؾم٦م أو وسمٔمٜمٝمؿ اًمٓمٌٞمٕمل، اًمِمٙمؾ همػم ؿمٙماًل  وم٠مظمذت حتتٝم٤م اًمٜم٤مر وم٠موىمدوا

 آظمر، ؿمٙماًل  أظمذ ٕنف حمرًُم٤م: ؿمحًَّم  يمقٟمف قمـ ظمرج أن اًمِمحؿ أن هلؿ اًمِمٞمٓم٤من

٤ًٌم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًم٧ًٌم، يقم ٓطمتٞم٤مهلؿ ًمٕمٜمقا  يمَّم اًم٥ًٌم هلذا ومٚمٕمٜمقا   شم٠مدي

 اهلل طمرم ُم٤م واؾمتحٚمقا  اًمٞمٝمقد ومٞمف اطمت٤مل ومٞمَّم ٟم٘مع ٓ أن اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ٟمحـ ًمٜم٤م

 – ذوسمقه٤م: أي – ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»: احلٞمؾ سم٠مدٟمك

 -شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا 



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   218   اًمنما

 سم٤مًمِمٙمٚمٞم٤مت هيتؿ ٓ أنف سمف اعمتٛمًٙملم قمغم اهلل ٟمٕمٛم٦م ومت٤مم يمَّمًمف ُمـ واإلؾمالم

 اهلل ًمٕمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمل شمذيمرون مجٞمًٕم٤م وًمٕمٚمٙمؿ وأصم٤مر، سم٤معم٘م٤مصد هيتؿ وإٟمَّم

 ٓ وهق اًمٜمٙم٤مح، شمٌٞمح اًمتل اًمنميٕم٦م فمقاهر اؾمتٖمؾ ٕنف ح٤مذا؟ شًمف واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ

 أب٤مطمقا  اًمٕمٚمَّمء سمٕمض أن ُمع شًمف واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ اهلل ًمٕمـ»: وم٘م٤مل اًمٜمٙم٤مح، ي٘مّمد

 ٟمٔمروا ٕهنؿ ح٤مذا؟ ًمف، واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ قمغم اًمِمديد اًمٚمٕمـ هذا رهمؿ اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح

ة ومقزم ًمٚمِمٙمؾ  اعمٓمٚم٘م٦م واًمزوضم٦م اعمحٚمؾ ُمـ ويمؾ ؿمٝمدوا، واًمِمٝمقد ُمقاومؼ اعمرأ

 ًمٞمس اًمٜمٙم٤مح هذا ُمـ اعم٘مّمقد أن يٕمٚمٛمقن مجٞمًٕم٤م وًمٙمٜمٝمؿ واوم٘م٧م، أجًْم٤م هل سم٤مًمثالصم٦م

ـْ ﴿: سم٘مقًمف إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل أؿم٤مر اًمذي اًمٜمٙم٤مح هق ـْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ  َأنْ  آَي٤مشمِفِ  َوُِم  ُِم

ُٙمؿْ  ًِ ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م َأنُٗم ًْ ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت  [-22:اًمروم﴾ ]َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 إمم ٟمٔمر وإٟمَّم اًمِمٙمؾ، إمم يٜمٔمر مل ًمف واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ ًمٕمـ طمٞمٜمَّم ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل

 طمٙمؿ قمغم اطمتٞم٤مل ومٗمٞمف إول، ًمزوضمٝم٤م صمالصًم٤م اعمٓمٚم٘م٦م حتٚمٞمؾ اًم٘مّمد؟ هق ُم٤م اًم٘مّمد،

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ ﴿: ىم٤مل اًمذي وضمؾ قمز اهلل هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم ﴾ هَمػْمَ

 هذا يم٤من ح٤م ًمٙمـ إًمٞمٝم٤م، ًمٞمًٙمـ: يٕمٜمل إول، اًمزوج ٟمٙمح٧م يمَّم[ 270:اًمٌ٘مرة]

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أبٓمٚمف وضمؾ قمز اهلل طمرم ُم٤م حتٚمٞمؾ ٕضمؾ اًمٜمٙم٤مح

 ًٓ  -شًمف واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ اهلل ًمٕمـ»: وم٘م٤مل ذًمؽ قمغم اعمتٕم٤موٟملم وًمٕمـ سم٤مشًم٤م إسمٓم٤م

 ُمًتٕم٤مر: شمٞمس اعمًتٕم٤مر، سم٤مًمتٞمس: اعمحٚمؾ اًمٓمريٗم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وؾمٛمك

 قمز اهلل أطمٙم٤مم قمغم آطمتٞم٤مل أن ٟمٕمٚمؿ---  احلدي٨م هذا ُمـ ومٜمحـ زوضًم٤م، ًمٞمس ٕنف

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هنك وىمد اًمٞمٝمقد، أقمَّمل وُمـ اًمٞمٝمقد ؿمٞمؿ ُمـ ٕنف حمرم: وضمؾ

 ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ»: اًمٌخ٤مري طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل قم٤مًُم٤م هنًٞم٤م هبؿ آؾمتٜم٤من قمـ

 -شًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذارع وذراقًم٤م سمِمؼم ؿمؼًما  ىمٌٚمٙمؿ

: هب٤م اعم٘مّمقد أن أبًدا إٟم٤ًمن قمغم شمِمٙمؾ ٓ قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمّمقرة ومٝمذه

 هق اًمذي هذا أن يٕمٚمؿ إٟم٤ًمن يمؾ ٕن اًمرسم٤م: ُمـ وضمؾ قمز اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل

 صمالصملم أىمروٜمل: ًمف وىم٤مل همٜمل إمم ضم٤مء ًمق أخػ، سمثالصملم ٟم٘مًدا صمٛمٜمٝم٤م ؾمٞم٤مرة إمم سمح٤مضم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   219 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 شمقومٞمٝم٤م أن سمنمط ًمٙمـ أخػ صمالصملم أىمروؽ: ًمف وم٘م٤مل اًمًٞم٤مرة، هذه ٕؿمؽمي أخػ

 -رسم٤م هذا سم٠من إٟم٤ًمن يِمؽ ٓ أخػ، أرسمٕملم ؾمٜم٦م سمٕمد إي٤مي

 أن٧م: ًمؽ ي٘مقل اًمٖمٜمل هذا: آٟمًٗم٤م أن٧م ىمٚم٧م يمَّم شمتٖمػم اًمّمقرة أن ًمٙمـ! ـمٞم٥م

 ُم٤م أخػ، أرسمٕملم اًمثٛمـ أن٧م شمٕمٓمٞمٜمل قمٜمؽ، صمٛمٜمٝم٤م أدومع وأن٤م اًمًٞم٤مرة وظمذ اذه٥م

 طمرم ُم٤م قمغم وآطمتٞم٤مل واًمدوران اًمٚمػ ؾمقى أبًدا ومرق ٓ وهذا؟ هذا سملم اًمٗمرق

 أخػ، سمثالصملم ٟم٘مًدا اًمًٞم٤مرة هذه: ًمؽ ىم٤مل اًمنميم٦م ص٤مطم٥م أن ًمق: ٟم٘مقل ٟمحـ سمؾ اهلل،

 إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم رسم٤م آٓف وم٤مًمٕمنمة أخًٗم٤م أرسمٕملم ُمٜمؽ وأظمذ أخػ، أرسمٕملم وسم٤مًمت٘مًٞمط

 -طمقهل٤م دٟمدٟم٧م أن٤م صمؿ ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل ًمٚمّمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم وإطمرى وم٤ٌمٕومم

 اًمٕمٚمَّمء ًمٌٕمض ومت٤موى قمغم سمٜم٤ًمء احل٤مرض اًمٕمٍم ذم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ ُمـ وهذه

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿: قم٤مُم٦م ٟمّمقص قمغم يٕمتٛمدون وطمديًث٤م ىمديًَّم  ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم سَم٤م َوطَمرَّ ﴾ اًمرر

 قمٜمٝم٤م، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنك سمٞمقع هٜم٤مك ًمٙمـ اًمٌٞمع، اهلل أطمؾ اهلل صدق[ 271:اًمٌ٘مرة]

 راوي ومن وىمد سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم هنك: ذًمؽ ُمـ قمٜمٝم٤م، هنٞمف قمٜمد ٟم٘مػ أن ومٞمج٥م

 هنك ُم٤م: ًمًَّمك ىمٞمؾ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم يمَّم طمرب سمـ ؾمَّمك وهق اًمٜمٝمل هذا احلدي٨م

 ومزاد ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مًدا سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم قمـ

٤م وًمق اًمٜمًٞمئ٦م ُم٘م٤مسمؾ ًً  -درمًه٤م وًمق-- ومٚم

 أظمر، احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أبٓمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م، اًمزي٤مدة ومٝمذه

 هب٤م سح رسم٤م، وم٤مًمزي٤مدة شاًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: سمٚمٗمظ وهق

 -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 رب وصٗمٝمؿ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ---  يمثػم هب٤م يتٕم٤مُمؾ اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه وًمذًمؽ

 اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه ٟمحـ وم٠مظمذٟم٤م ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن ٓ سم٠مهنؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم

 سمٕمض ُمع شمتٗمؼ وهؾ سمٕم٤مُم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م إظمالق ُمع شمتقاومؼ هل هؾ ٟمٗمٙمر أن دون

 يتٕم٤موٟمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم حيض اإلؾمالم سمخ٤مص٦م؟ اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٜمّمقص

 درمهلم ىمرض ضمٕمؾ طمتك احلًـ، اًم٘مرض قمغم ظم٤مص٦م سمّمقرة وحيْمٝمؿ اخلػم، قمغم



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   210   اًمنما

 ديٜم٤مر ُم٤مئتل ىمرض-- ديٜم٤مر صدىم٦م ي٤ًموي ديٜم٤مريـ ىمرض-- درهؿ صدىم٦م ي٤ًموي

 -ديٜم٤مر سمَّمئ٦م شمّمدىم٧م ًمق يمَّم ي٤ًموي

 ويم٤مٟمقا  ضمٝم٦م ُمـ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمٜمد واىمٗملم يم٤مٟمقا  ًمق اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن وم٤مًمتج٤مر

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمثؾ طمً٘م٤م ُم١مُمٜملم أو قم٤مروملم َ  َيتَِّؼ  َوَُم  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  اًمدٟمٞمقي ويمًٌٝمؿ إظمروي يمًٌٝمؿ ًمٙم٤من[ 7 , 2: اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 -اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع اًمرسم٤م يًتحٚمقن اًمذيـ وضمؾ، قمز اهلل يت٘مقن ٓ اًمذيـ أوئلؽ ُمـ أيمثر

 يمٌػميـ، شم٤مضمريـ رضمٚملم ومذيمرٟم٤م آىمتّم٤مدي سم٤معمٞمزان اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أظمذٟم٤م ًمق ٟمحـ

: سمًٕمريـ يٌٞمع وأظمر سم٤مًمت٘مًٞمط، سم٤مع وًمق ىمرؿًم٤م قمٚمٞمف يزيد ٓ اًمٜم٘مد سمًٕمر يٌٞمع أطمدمه٤م

 اًمٜمٔمر سمٖمض أن آىمتّم٤مد ؾأه حيٙمؿ ُم٤مذا! شمرى اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمـ أيمثر اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر

 يٙمقن اًمرضمٚملم أي آىمتّم٤مد، أهؾ ي٘مقل ُم٤مذا ًمٚمٛمت٘ملم، اًمٕم٤مىم٦ٌم أن ًمٜمٜمٔمر ٕمر،اًمً قمـ

 رسمًٕم يٌٞمع اًمذي أم اًمٜم٘مدي، اًمًٕمر قه واطمد سمًٕمر يٌٞمع آخذي اح٤مدة، طمٞم٨م ُمـ أرسمح

 ُم٤مذا أرسمح، أهيَّم آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ-- اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمغم زائد اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمٜم٘مد

 شم٘مقًمقن؟

 --- هذا [إول] :ُمداظمٚم٦م

 ًمف أنٗمع اًمٜم٘مد، سمًٕمر يٌٞمع ُمـ ؿم٠من هق هذا يم٤من إذا: إًذا شمٙمثر، واًمزسم٤مئـ :اًمِمٞمخ

 هق اًمٌٞمع؟ هبذا ذم اًمٖمرسمٞملم ي٘مٚمدوا أن قمغم اعمًٚمٛملم حيٛمؾ اًمذي ومَّم اًمٕم٤مضمٚم٦م، ذم

 اًمتل اًمزي٤مدة هبذه أن يتقهؿ ومٝمق اًمٕمٚمؿ وإقمَّمل اًمٗمٙمر، إقمَّمل همػم قمغم اًم٘م٤مئؿ اجلِمع

 اًمقاىمع هق اًمٕمٙمس احل٘مٞم٘م٦م سمٞمٜمَّم اًمٜم٘مد، ؾمٕمر قمغم ي٘متٍم أن ُمـ ًمف أرسمح هل يزيده٤م

 ومٕماًل  يٌٞمع سم٠منف اإلٟم٤ًمن هذا يِمتٝمر طمتك وإن٤مة اًمّمؼم ُمـ رء إمم حيت٤مج إُمر وًمٙمـ

 سمٕمض ٕن اًمٜم٘مد: ؾمٕمر وومٕماًل  واطمد سمًٕمر: وأىمقل اًمٜم٘مد، ؾمٕمر وهق واطمد سمًٕمر

 :أجًْم٤م اطمت٤مًمقا  أنف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم سمٚمٖمٜم٤م إؾمػ ُمع اًمٜم٤مس

 ومٕمال؟ ومَّمذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك هذا سمًٕمريـ واطمد رء سمٞمع ومًٜمقا  

 -اًمزي٤مدة ُم٤مذا؟ ؾمٕمر هق ًمٙمـ واطمًدا، اًمًٕمر ضمٕمال

 --- :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   212 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 ٟمّمٗمٝمؿ زسم٤مئـ ًمف يم٤من اًمت٤مضمر هذا ُمثؾ ومروٜم٤م إذا: سمٛمٕمٜمك سم٤مًمت٘مًٞمط، ٓ، :اًمِمٞمخ

 زسم٤مئٜمف، ٟمّمػ ئمٚمؿ يم٤من ومٝمق سم٤مًمٜم٘مد ُمٜمف يِمؽمون وٟمّمٗمٝمؿ سم٤مًمت٘مًٞمط، قمٜمده يِمؽمون

: اعم٘مّمقد اعم٘مّمقد، هق هذا ًمٞمس اًمًٕمر، وطمد ٕنف يمٚمٝمؿ: اًمزسم٤مئـ ومٞمٔمٚمؿ أن أُم٤م

 أذٟم٤م اًمتل أضمٚم٦م اًمٗم٤مئدة ًمٙمؿ ئمٝمر وطمٞمٜمٍئذ اًمٜم٘مد، ؾمٕمر أؾم٤مس قمغم اًمًٕمر شمقطمٞمد

 اإلٟم٤ًمن ذاك أىمرض ًمق يمَّم ومٝمق واطمد سمًٕمر يٌٞمع اًمذي اًمرضمؾ هذا ٕن آٟمًٗم٤م: إًمٞمٝم٤م

 سم٠مرسمٕملم، وشم٘مًٞمًٓم٤م صمالصملم ٟم٘مًدا: اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل ذم ٟمحـ ىمٚمٜم٤م-- ُمثاًل  يمؿ طمًٜم٤ًم، ىمرًو٤م

 قمنمة، أىمروف ٕنف آٓف: سمخٛم٦ًم شمّمدق يم٠منف-- آٓف مخ٦ًم اًمٕمنمة ٟمّمػ يم٠منف

 وضمؾ قمز اهلل اشم٘مك ًمق: اًمِم٤مم سمالد ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمَّم أن وم٤مًمت٤مضمر اخلٛم٦ًم ومٜمّمػ

 أضمًرا  ي٠ميمؾ واًمٜم٤مزل اًمٓم٤مًمع قمغم: يم٤معمٜمِم٤مر ومٝمق اًمٜم٘مد ؾمٕمر هق واطمد سمًٕمر وسم٤مع

 -وإن٤مة اًمّمؼم وُمـ اًمت٘مقى ُمـ رء إمم حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م ًمٙمـ-- آضماًل  وأضمًرا  قم٤مضماًل 

: أزال وٓ ُمًتقًرا يمٜم٧م هلل واحلٛمد رضمؾ وأن٤م سمِمخيص ُمثاًل  ًمٙمؿ أرضب أن٤م

 طمدود ومٗمل ذًمؽ وُمع اًمٜم٘مد، ؾمٕمر واطمد سمًٕمر أبٞمع اًم٤ًمقم٤مت، أصٚمح ؾم٤مقمتًٞم٤م يمٜم٧م

---  أىمٜمع سمديٚمٝم٤م اؿمؽمي أذه٥م اًم٤ًمقم٤مت، ُمـ اًمقاطمد أبٞمع ح٤م أصؼم يمٜم٧م ُم٤مزم رأس

 ٟم٘مًدا ؾم٠مرسمحف اًمذي ٕي سمٕمد وًمق ومرسمح٧م سمٕمتف سم٤مًمديـ سم٤مًمِم٤مري وصم٘م٧م إذا سم٤مًمٜم٘مد،

 ًمف يٙمقن طمًٜم٤ًم ىمرًو٤م ي٘مرض اًمذي سم٠من ذيمرٟم٤م ح٤م وضمؾ، قمز اهلل ُمـ أضمًرا  وأظمذت

 -صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وهذا ذًمؽ، سمٜمّمػ شمّمدق ًمق يمَّم

 يتقاردون اًمزسم٤مئـ اهلل سمٗمْمؾ ويمٜم٤م إـمالىًم٤م، إٟم٤ًمن إمم أطمقضمٜم٤م ُم٤م رسمٜم٤م هلل واحلٛمد

 اًم٤ًمقم٤مت أوع اًم٤ًمقم٤مت إمم حيت٤مضمقن اًمٜم٤مس طمٞم٨م رُمْم٤من ؿمٝمر ذم سمحٞم٨م قمٚمٞمٜم٤م

 اٟمٔمر ح٤مذا؟ اًم٤ًمقم٦م، أصٚمح أن اؾمتٓم٤مقم٦م قمٜمدي ُم٤م: أىمقل اًمرضمؾ، ومٞم٠ميت صًٗم٤م، أُم٤مُمل

 أن قمـ ومٞمًتٖمٜمل ُمققمد، آظمذ واطمد يمؾ ؾم٤مقم٦م، أرسمٕملم-- ؾم٤مقم٦م صمالصملم اًم٤ًمقم٤مت هذه

 قم٤مد ُم٤م رُمْم٤من سمٕمد-- رُمْم٤من سمٕمد شمٕم٤مل: ًمف ىمٚم٧م وًمق آظمر ؾم٤مقم٤ميت إمم اًم٤ًمقم٦م ي٠مظمذ

 جيٕمؾ – اًمِم٤مهد هٜم٤م – اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمث٘م٦م ًمٙمـ رُمْم٤من، ذم اًم٤ًمقم٦م إمم سمح٤مضم٦م هق

 رض اًمذي هق اجلِمع ًمٙمـ اًمٜم٤مس، ُمع اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمّم٤مدق هذا إمم يتقاومدون اًمٜم٤مس

 -ٟمٗمع وُم٤م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   212   اًمنما

 إذا قمٜمف، يٕمدًمقا  أن ودٟمٞم٤م ديٜم٤ًم أنّمحٝمؿ أن٤م اًمتج٤مر ُمـ اًمت٘مًٞمط سمٞمع أن: وم٤مًمِم٤مهد

ٟمٞم٦م ذم ووع يم٤من  مخ٦ًم اح٤مئ٦م ذم-- قمنمة سم٤مح٤مئ٦م ُمثاًل  يرسمح أن ظم٤مصتف اًمتج٤مرة ُمٞمزا

-- سمٙمثرة شم٤ٌمع أؿمٞم٤مء هٜم٤مك اًمتج٤مرة، ٟمقع ُمـ خيتٚمػ هذا قمنميـ، اح٤مئ٦م ذم-- قمنم

ٟمٞمتف ذم ووع إذا: اعمٝمؿ سم٘مٚم٦م، شم٤ٌمع أؿمٞم٤مء هٜم٤مك  قمنمة، ُمثاًل  اح٤مئ٦م ذم يرسمح أن ُمٞمزا

 -وأـمٝمر ًمف ظمػم ذًمؽ سم٤مًمت٘مًٞمط، أو سم٤مًمٜم٘مد ؾمقاء قمنمة اح٤مئ٦م سمٜمٗمس ومٚمٞمٌع

 (00:29:11( .28) ضمدة ومت٤موى)



 يف األًواي إيداع

 ًعوا واهتعاًى اهبنون





 211 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

 افربقية افبـقك مع افتعامؾ حؽؿ

 أؾمتٚمٛمٝم٤م أن٤م رسم٤م، قمٚمٞمٝم٤م يقوع اًمٌٜمؽ ذم اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م: اًمرسم٤م طمقل ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 -اؾمتٚمٛمتٝم٤م أين وُأوىمرع

 -حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 -ؿم٤مهده ًمٕمـ: أنف احلدي٨م ذم ضم٤مء:ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٞمؽ، ي٤ٌمرك اهلل :ُمداظمٚم٦م

 - ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -ؿم٤مهدة احل٤مل هذا ذم أن٤م أيمقن هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٕمٚمؽ ؾمٚمٗم٤ًم، اجلقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م حيٗمٔمؽ اهلل سم٤مخلػم، ًمؽ دقمقت أن٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 !ومٝمٛمتٜمل؟

 -جيقز ٓ أبداً  اًمٕمٛمؾ هذا جيقز، ُم٤م وهذا اًمرسم٤م، ُمـ واإلقم٤مٟم٦م اًمرسم٤م ُمـ اهلل طمٗمٔمؽ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  11: 07.   711.  واًمٜمقر اهلدى)

 بافتشدد افبـقك مع افتعامؾ حيرم مـ رمل

 شمٕمٚمؿ يمَّم ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  اًمٕمٍم عمِم٤ميمؾ اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٜمٔمرة: قمٛمكم ؾم١مال ُمٕمٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اًم٤ًمسم٘ملم قمٝمد قمغم شمٙمـ مل قمديدة، ُمِم٤ميمؾ قمٚمٞمٝمؿ شمًتجد واًمٜم٤مس يتٓمقر، اًمزُمـ

 اضمتٝم٤مد ٟمرى دائَّمً  ٟمرى اضمتٝم٤مدات، أو طمٚمقل هب٤م وٟمًٛمع ُم٤م، ُمِمٙمٚم٦م شم٠ميت وقمٜمدُم٤م

ٟمٜم٤م  - سم٤مًمٜم٤مس اًمتًٝمٞمؾ طمٞم٨م ُمـ اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

  أجش؟ طمٞم٨م ُمـ :اًمِمٞمخ

َت٦م آظمر ذم شمراهؿ اًمٜم٤مس، قمغم إُمر شمًٝمٞمؾ طمٞم٨م ُمـ :اًم٤ًمئؾ ًْ  [-اًم٘م٤مئٛم٦م] اًمٚمر

  إيف؟ طمٞم٨م ُمـ ومٝمٛمتٝم٤م، ُم٤م اًمٚمٗمٔم٦م قمٗمقاً  ومٝمٛم٧م، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 - اعمٕمْمٚم٦م هذه طمؾ أو اًمتٞمًػم :اًم٤ًمئؾ



 211   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 - اًمتٞمًػم طمٞم٨م ُمـ آه، :اًمِمٞمخ

  اًمًٚمٗمل احلؾ أن شمرى اًمٗم٘مٝم٤مء، خمتٚمػ ُمـ شُمْٓمَرح اًمتل احلٚمقل أن شمرى :اًم٤ًمئؾ

 - شمِمديد ومٞمف :اًمِمٞمخ

 أن ُيٛمٙمـ ٓ احل٤مزم اًمٕمٍم ُمِم٤ميمؾ أن وقمٚمٛمٜم٤م قمرومٜم٤م وم٢مذا شمِمديد، ومٞمف :اًم٤ًمئؾ

 -اًمٙمَّمل إمم ُم٤مدي٦م ُمـ ومٞمف هل مم٤م ٟمققمٞم٦م ٟم٘مٚم٦م شمٜمت٘مؾ

 قمغم اح٤مئ٦م ذم ُم٤مئ٦م ٟمْمٕمف أن يٛمٙمـ ٓ إؾمالُمًٞم٤م، سمٜمًٙم٤م ٟمٜمِمئ أن أردٟم٤م إذا: سمٛمٕمٜمك 

 سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمتج٤مري٦م اًم٘مْمٞم٦م ٓؿمت٤ٌمك ٟمٔمراً  اًمتٕم٤مُمؾ: ذم اإلؾمالُمٞم٦م إصقل طم٥ًم

 -إظمرى اًمرسمقي٦م

ٟمٜم٤م طمٚمقل أن ومؽمى   ذم ُم٤مئ٦م اإلؾمالم ويرضمقن شم٘مٚمٞمدي، ي٠ميت دائَّمً  اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 -احلؾ طمٞم٨م ُمـ اعمٓم٤مف أظمر ذم جيٕمٚمٝمؿ مم٤م اح٤مئ٦م:

 هذا يٕمٜمل أومال سم٤مًمتِمديد، ُيتَّٝمٛمقن وسم٤مًمت٤مزم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم سمف ي٠مظمذ ٓ: وسم٤مًمت٤مزم 

 هذه ٟمراقمل أن قمغم وآضمتٝم٤مد اًم٘مٞم٤مس طمٞم٨م ُمـ اعم٤ًمئؾ هذه ذم ٟمٜمٔمر قمٜمدُم٤م أنف

 اعمٓمروطم٦م سم٤محلٚمقل اعمِمٙمٚم٦م هلذه أو اعم١مؾم٦ًم هلذه ومرص٦م إقمٓم٤مء أمهٞم٦م وٟمراقمل اًمٜم٘مٚم٦م،

  ؟[اًمٔمروف] شمًٛمح أن إمم اعم١مىمت٦م

سم٤مً  اًمٌٞم٤من ُمـ قمروتف ح٤م ومٝمٛمل يم٤من إذا أدري ُم٤م :اًمِمٞمخ  يٕمٜمل ح٤مذا ظمٓم٠م، أم صقا

  شم٘مقل؟ أن أتريد اهلل طَمّرم ُم٤م سم٤مرشمٙم٤مب وًمق

 ُمثالً  يمثػمة، اوٓمراري٤مت ومٞمٝم٤م إُمقر ًمٙمـ سم٤مرشمٙم٤مب، اعمٕمٜمك هبذا ًمٞمس :اًم٤ًمئؾ

 - إؾمالُمل سمٜمؽ إٟمِم٤مء إمم شم٠ميت قمٜمدُم٤م

  ؾم١مازم قمـ دمٞمٌٜمل أن٧م وإٟمَّم يمالُمؽ، شمٕمٞمد ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 ُم٤م يرشمٙمٌف، أن يريد ُم٤م اإلٟم٤ًمن اعمحٔمقر، ارشمٙم٤مب طم٘مٞم٘م٦م يمٞمػ ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

  ُمًٚمؿ هٜم٤مك ومٞمف

  اًم١ًمال؟ قمغم ضم٤موسمٜمل حم٤مرضة، شمٕمٛمؾ ٓ أن٧م قمٚمٞمش، ُم٤م :اًمِمٞمخ



 217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

 - ًمٞمس ـمًٌٕم٤م :اًم٤ًمئؾ

م، سم٤مرشمٙم٤مب وًمق :اًمِمٞمخ  ! ٓ سمت٘مقل ٟمٕمؿ سمت٘مقل اعمَُحرَّ

 - اعمحرُم٤مت سم٤مرشمٙم٤مب ًمٞمس ٓ، :اًم٤ًمئؾ

ون، اًمذيـ أوئلؽ: إًذا :اًمِمٞمخ دون، سم٠مهنؿ شمّمٗمٝمؿ اًمذيـ وه١مٓء ُيٞمَنر  ُم٤م ُُمَِمدر

 سمٞمٜمٝمؿ؟ اخلالف هق

ون أوئلؽ هؾ   خم٤مًمٗم٤مً  اًمتٞمًػم هذا يم٤من وًمق اًمتٞمًػم، قمغم ـُمٌِٕمقا  يٕمٜمل اعمَُٞمنر

دون وه١مٓء ًمٚمنمع، وم٘م٤مً  يم٤من وًمق سم٤مًمتِمديد، ـُمٌِٕمقا  اعمَُِمدر  اًم٘مْمٞم٦م أم ًمٚمنمع، ُمقا

  سم٤مًمٕمٙمس؟

ٟمٜم٤م ٓ، أفمـ، ٓ،ٓ :اًم٤ًمئؾ  هل إٟمَّم اعمٜمٔم٤مر، هبذا هذا إمم يٜمٔمرون اًمٗم٘مٝم٤مء إظمقا

 - ومٞمٝم٤م ٟمققمٞم٦م ٟم٘مٚم٦م شمٜمت٘مؾ يٛمٙمـ ُم٤م طمٚمقل،  قمدة ذم ُمِمٙمٚم٦م ذم أن أنؽ ىمْمٞم٦م

 قمغم وأوىمع ُمٕمؽ ُمقاومؼ أن٤م يمالُمؽ، شمٕمٞمد أن٧م قمكم، أؾمت٤مذ ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ وٓإ صحٞمح هٙمذا ضم٤مء ُم٤م اإلؾمالم ٕن واطمدة: ـمٗمرة اًمٜم٘مؾ يٛمٙمـ ٓ سمٞم٤مض،

 -ُمٜمؽ أؾمٛمٕمف أَّٓ  وأرضمقا  همػمك، ُمـ ؾمٛمٕمتف اًمذي اًمٙمالم هذا ُمـ أظمِمك أن٤م وًمٙمـ 

ج اًمٞمقم سمٕمْمٝمؿ يرى ىمد أنف سم٤مًم١ًمال، شمٗمْمٚم٧م وًمذًمؽ   اخلٛمر، حتريؿ ذم اًمَتَدرُّ

 -إظمرى  اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٟم٘مٞمس ذًمؽ وقمغم إول، اًمٕمٝمد ذم وىمع يمَّم

 -هذا شمٕمٜمل ُم٤م يمٜم٧م أو  هذا شمٕمٜمل ُم٤م أن٧م أفمٜمؽ 

 اعمقوقع، ُمـ أومٝمؿ أن٤م أُم٤م أدري، شمٕمٜمٞمف؟ُم٤م اًمذي ومَّم هذا شمٕمٜمل ٓ يمٜم٧م إذا: إذاً  

ون همػمك أو أن٧م شمٔمـ اًمذيـ أوئلؽ ي٠ميت ُم٤م  اًمٜم٤مس قمغم يٞمنون اًمٜم٤مس، قمغم ُيَٞمنر

وا» ُمقوٕمٝم٤م همػم ذم يٓمٌ٘مقهن٤م قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة سم٤مؾمؿ اهلل، طمدود سمتٕمدي  وٓ َينر

وا  ش-شُمَٕمنر
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 اعم٠ًمخ٦م ٕن اًمٕم٤ٌمدات: ذم اًمٕم٤ٌمدات ذم ضمداً  سمًٞمًٓم٤م ُمثالً  ًمؽ أرضب وأن٤م 

 يم٤من وإن ُمتِم٤مهبف، يُمٚمُّٝم٤م اًمٞمقم اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم إوىم٤مف وزارات يٛمٙمـ واوح٦م،

 -سمٕمض ُمـ أؾمقء وسمٕمْمٝم٤م سمٕمض ُمـ أطمًـ سمٕمْمٝم٤م

 سم٘مٞم٦م سمخالف إـم٤مًمتٝم٤م اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مراءة ذم اًمًٜم٦م أن ُمثالً  شمٕمٚمٛمقن اٟمتؿ 

 طمد إمم طمريص إُم٤مم هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا سمٞمٜمٝم٤م، اًمًٜم٦م ذم ُمٕمروف شمٗم٤موت قمغم اًمّمٚمقات،

ٜم٦م ُمـ أىمؾ اًمٗمجر صالة ذم سم٤مًمٜم٤مس ي٘مرأ  اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ قمغم ُم٤م ًّ  شُمرومع رأؾم٤مً  آي٦م، صمالصملم اًم

 اًمًٜم٦م، دون ي٘مرأ  اًمذي اإلُم٤مم هذا ظمٚمػ يّمٚمقن اًمذيـ اًمٙم٤ًممم سمٕمض ُمـ اًمِمٙمقى

 إوىم٤مف، ُمـ إُمر ي٠ميت ُم٤مذا قمٚمٞمٜم٤م، يٓمٞمؾ أظمل ي٤م ومالن أنف إوىم٤مف إمم ؿمٙمقى ي٘مدم

 وم٢من ومٚمُٞمَخٗمرػ، َأمَّ  ُمـ»,يمذا أنتؿ أئٛم٦م أنتؿ ُمًٚمٛمقن ي٤م, واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 -ذًمؽ وٟمحقش احل٤مضم٦م وذوي واًمٙمٌػم اعمريض وراءه

 سمٕمض ي٠مظمذون مت٤مُم٤مً  اح٤مًمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم يٗمٕمٚمقن ويمذًمؽ سم٤مًمٜمّمقص، ًمٕم٥م هذا 

 -اخل٤مص٦م اًمٜمّمقص ويؽميمقن اًمٕم٤مُم٦م، اًمٜمّمقص

 ص٤مرت ؿمٙمقى سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذًمؽ ىم٤ملش ومٚمُٞمَخٗمرػ َأمَّ  ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مًمف اًمذي 

 صالة ذم وًمٞمس اًمٕمِم٤مء، صالة ذم اومتتح ح٤م ضمٌؾ، سمـ ُمٕم٤مذ هق إُم٤مم ذم أطمدهؿ ُمـ

 وطمده وصٚمَّـك اًمّمالة ىمٓمع إنّم٤مر ُمـ ؿم٤مب ظمٚمٗمف واًمرضمؾ  اًمٌ٘مرة، ؾمقرة اًمٗمجر،

 شمرك أنف ُمٕم٤مذ قُمْذر ُمٜم٤مومؼ، هذا ي٘مقل ُمٜمف، يٜم٤مل وم٤مظمذ ُمٕم٤مذ سمذًمؽ وأطمس واٟمٍمف،

 -اجلَّمقم٦م صالة

 ُمـ أن إُمقر، َيِزٟمقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ  ؿمقف ُمٜم٤موم٘م٤ًم، ص٤مر واطمدة صالة أيمؼم اهلل 

 أطمد ُم٤م اعمًجد، ذم سمٞمِمقومف أطمد ُم٤م ًمٙمـ يّمكم ُمٜم٤مومؼ قمٜمف سم٘مقل أطمد ُم٤م سم٤معمرة يّمكم

 -آظمره إمم ُمٜم٤مومؼ قمٜمف سمٞم٘مقل

 ي٤م ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل إمم ومِمٙم٤مه ًمف، ُمٕم٤مذ ؾم٥م إنّم٤مري هذا ُم٤ًمُمع إمم وصؾ 

 ومُٞمٓمٞمؾ ُمٕم٤مذ، وراء ًمٜمَُّمّٚمـل ٟم٠ميت صمؿ اًمٜمٝم٤مر، ذم ٟمٕمٛمؾ ٟمقاوح أصح٤مب إٟمٜم٤م: اهلل رؾمقل

 أومت٤من ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م أوَمت٤َّمن: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل وراءه وم٠مرؾمؾ اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم سمٜم٤م

 إذا واًمٚمٞمؾ ووح٤مه٤م سم٤مًمِمٛمس شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م أوَمت٤َّمن ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م
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 َأمَّ  ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ اًمٕمِم٤مء، صالة ذم هذاش اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤م يٖمِمك

 ش-وم٤مًمٞمخٗمػ

 ي٤م: اجلٛمٝمقر طمٞم٘مقل ظَمٓمَّط، اًمرؾمقل ُمثٚمَّم ىمرأ  اًمٕمِم٤مء صالة ذم إُم٤مُم٤مً  أن ومٚمقا  

ًم٧م أظمل  ـمرف شم٠مظمذ اًمقزارة طمتجل ًمٚمقزارة،  ؿمٙمقى وطمٞمخٚمقا  قمٚمٞمٜم٤م، ـمقَّ

 ي٘مٞمٛمقن ٓ سم٤مًمًٜم٦م اعمُـ٘مٞمد اًمتخٗمٞمػ أُم٤م يمٞمٗمٝمؿ، قمغم يٕمٜملش ومٚمُٞمخٗمػ َأمَّ  ُمـ: »احلدي٨م

وا وٓ َيّنوا اهلدف ٕن ًمٞمف: وزٟم٤م هل٤م  - شُمَٕمنر

 اًمٌٜمقك قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م اًمتل اًمٞمقم، اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمالت ذم مت٤مُم٤مً  ي٘مع ُمث٤مل هذا ـمٞم٥م،

ّٛمك اًمتل ًَ  مل وهل احل٘مٞم٘م٦م، قمٍمي٦م فم٤مهرة اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمٌٜمقك شُم

 إىمقال سمٕمض ُمع إٓ شمٚمت٘مل ٓ إطمٙم٤مم ُمـ ويمثػم سم٤مًمالومت٦م، إٓ ضمذري٤مً  شمٌدًٓ  شمتٌدل

 هب٤م ي٘مقل إئٛم٦م، أىمقال قمـ سمؾ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمـ وم٘مط ًمٞمس اخل٤مرضم٦م، اًمِم٤مردة

 -جمتٝمديـ ًمٞمًقا  وهؿ ًمألئٛم٦م اعم٘مٚمديـ سمٕمض

 أنف احل٘مٞم٘مٞملم اًمٕمٚمَّمء ًمٖم٦م ذم ي٤ًموي ذًمؽ جمتٝمد، ًمٞمس أنف ُي٘م٤مل طملم واإلٟم٤ًمن 

 إطمٙم٤مم يًت٘مل ٓ أي سمٛمجتٝمد، وًمٞمس قم٤ممل إٟمف ي٘م٤مل اًمذي اًمٕم٤ممل اًمرضمؾ ضم٤مهؾ،

ٌرد:  وصم٤مٟمًٞم٤م هب٤م، اهلل يتٕمٌد: أوًٓ  هق اًمذي  ُيًٛمك هذا وىم٤مل، ىمٞمؾ ُمـ وإٟمَّم هب٤م اًمٜم٤مس ُيَٕم

 ًمٞمس ومٝمذاش يم٤مخلرج وضمٌتف يم٤مًمؼمج قمَّمُمتف يم٤مٟم٧م وًمق» ضم٤مهؾ سم٠منف اًمٕمٚمَّمء ًمٖم٦م ذم

 -قم٤مح٤مً 

 أي: اًمنمح ذم ىم٤مل اجل٤مهؾ، شم٘مٚمٞمد جيقز وٓش اًم٘مْم٤مء يمت٤مب» ذم ي٘مقًمقن هؿ 

 -اًم٘م٤ميض اًم٘مْم٤مء أي اجل٤مهؾ، شم٘مٚمٞمد جيقز ٓ اعم٘مٚمد

 ؿمٞمخٜم٤م؟ شمٜمّمٞمٌف، يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ٕن ُم٘مٚمدًا: يٙمقن أن جيقز وٓ جمتٝمدًا، يٙمقن أن جي٥م اًم٘م٤ميض أجقه، :اًمِمٞمخ

 -اعم٘مٚمد ٕن صحٞمح: وهذا ضم٤مهالً  يٙمقن اعم٘مٚمد

 وُمثؾ اعم٘مٚمد ُمثؾ: ي٘مقل ضمدًا، رائع سمٛمث٤مل ضم٤مء إندًمز، رؿمد اسمـ يرطمؿ اهلل 

 ص٤مٟمع يمٛمثؾ اعم٘مٚمد وُمثؾ اعمجتٝمد ُمثؾ اخلٗم٤مف، وسم٤مئع اخلٗم٤مف ص٤مٟمع يمٛمثؾ اعمجتٝمد،
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 ىمّمػمة ُمثالً  شمٙمقن ىمد همري٦ٌم ِرضْمؾ سم٘مٞم٤مس اًمرضمؾ ي٠ميت اخلٗم٤مف، وسم٤مئع اخلٗم٤مف

 هذه ذم سمٞمٓمٚمع اخلٗم٤مف سم٤مئع قمٜمد ي٠ميت هال، رضمٚمف ذم سمٞمّمٚمح واطمد وذم ووخٛم٦م،

 هذا، اعم٘مٞم٤مس ُمـ قمٜمدي ُم٤م قمٗمقاً،: ًمف سمٞم٘مقل سمٞمالىمل ُم٤م اعمتٜمققم٦م، اعمتٕمددة إىمٞم٦ًم

 -إي٤مه٤م سمٞمٗمّمؾ مت٤مُم٤ًم، اًم٘مٞم٤مس ي٠مظمذ اخلٗم٤مف ص٤مٟمع قمٜمد سمػموح ًمٙمـ

ٌرع هق اعمجتٝمد اعمجتٝمد، ُمثؾ وهذا اعم٘مٚمد ُمثؾ هذا   اًمٙمت٤مب سمٜمّمقص اعمَُتَِم

 ووقم٤مفمٜم٤م  ظمٓم٤ٌمؤٟم٤م سمف يتٗم٤مظمر يمَّم ًمتٙمقن وضمؾ، قمز اهلل أنزهل٤م اًمتل واًمًٜم٦م

حقن واىمٕمٞم٤ًم، قمٚمَّمً  احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمٚمٛمقن ٓ وهؿ وُمرؿمدوٟم٤م،  يّمٚمح اإلؾمالم أن يتٌجَّ

 -صحٞمح وهذا وُمٙم٤من، زُم٤من ًمٙمؾ

رون ,اًمِم٤مهد وهٜم٤م, أن ص٤مروا احل٘مٞم٘م٦م، هبذه ضمٝمٚمٝمؿ سم٥ًٌم ًمٙمـ   ُمع-- حُيَقر

 ودرؾمقا  اًمٙمت٤مب درؾمقا  اجلَّمقم٦م ٕن سمُِٞمن: ي٠متقا  مل  ُين، وسمدون اًمزُم٤من ُمتٓمٚم٤ٌمت

 -اًمٞمقم هب٤م اًمتٕم٤مُمؾ يرون هؿ اًمتل اعمٕم٤مُمالت سمٕمض هلؿ شُمَٞمّن  أدًم٦م ومٞمٝم٤م وضمدوا اًمًٜم٦م،

 ٕهنؿ يتِمددون: ومٕمالً  ٟمراهؿ ٟم٤مس ذم ٟمٔمـ أن ٟمحـ يٜمٌٖمل ُم٤م أظمل ًمذًمؽ 

ون سم٠من٤مس ٟمٕمج٥م وأَّٓ  اًمنميٕم٦م، أطمٙم٤مم يٓمٌ٘مقن  -يٞمنون ٕهنؿ ُيَٞمنر

ؽ هق أم قمٜمدهؿ، ُمـ اضمتٝم٤مد هق هؾ ُيِمددون اًمذيـ ه١مٓء ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م  ًُّ  شَمـَٛم

 يمؾ واضم٥م ومٝمذا اًمتٛمًؽ، هق هذا يم٤من إن ٟمٌٞمٝمؿ، وؾمٜم٦م رهبؿ يمت٤مب سمٜمّمقص ُمٜمٝمؿ

 -ُمًٚمؿ

ون اهنؿ ي٘م٤مل اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ يمذًمؽ  ُمقهن٤م سم٠مدًم٦م يٞمنون هؾ ُيَٞمنر  ُيَ٘مدر

 ُمـ قمج٤مئ٥م اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ ٟمٕمرف ٟمحـ آراء هذه وإٓ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ ًمٚمٜم٤مس

 -ضمداً  قمج٤مئ٥م إُمقر

 يمت٤مب ًمف أؾمٛمف أجش اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ رئٞمس ُمع ُمدير، ُمع اضمتٛمٕم٧م يمٜم٧م وأن٤م 

  اإلؾمالُمل؟  اًمٌٜمؽ أؾمس اًمذي هذا ذم

س إًمكم  اؾمٛمف؟ ؿمق اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ َأؾمَّ

 -يم٤مُمؾ ص٤مًمح :اًم٤ًمئؾ
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 - ُيٛمٙمـ :اًمِمٞمخ

 - يمذا طم٤مُمد أو مح٤مد :اًم٤ًمئؾ

 -يمت٤مب ًمف :اًمِمٞمخ

 وضمد يمٚمَّم اًمتٚمٗمٞمؼ، قمغم أىم٤مُمف اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ أىم٤مم يمٞمػ ُمٜمف قمروم٧م: اًمِم٤مهد 

ٌَٜمَّك هق رسمقيف، ُمٕم٤مُمٚم٦م ُيَٞمنر  اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م ذم ىمقًٓ   ٟمٔم٤مُم٤مً  ومجٕمٚمف اًم٘مقل، هذا شَم

 -سمٌمء ضم٤مء ُم٤م وهق وىم٤مقمدة

 اخلديقي زُمـ ذم إزهر قمٚمَّمء أطمد أن  يِمٝمد اعمٕم٤مس، أو اًمٕمٍمي واًمت٤مريخ 

 اًم٘م٤مٟمقن هذا ٟمًٜمد أن ُمًتٕمدون وٟمحـ شمريده ىم٤مٟمقن أيَّ  وع: ًمف ىم٤مل ُمٍم، شمٌع

 هٜم٤مك هؾ واىمٕمًٞم٤م ُمثالً  أرضب أن٤م ًمٞمف صحٞمح وهذا قمٚمَّمئٜم٤م، ُمـ ذقمٞم٦م سمٜمّمقص

 اعمذاه٥م سملم حتريٛمف قمغم ُمتٗمؼ»هق ُم٤م شمذيع ٓ ٟم٤مزل وأن٧م اًمًٕمقدي٦م ُمـ   إذاقم٦م إذاقم٦م

 إؾمػ ُمع اإلذاقم٦م هذه شمقضمد ٓ ٓ، اجلقابش وإهم٤مين اعمالهل ُمـ  إرسمٕم٦م

 ذًمؽ، ذم طمجتف ُم٤م يقضمد اجلقاب إهم٤مين؟ هذه سمجقاز يٗمتل ُمـ يقضمد أومال اًمِمديد،

 -ُمٜمٙمؿ ىمري٥م قمٜمٙمؿ سمٕمٞمداً  وًمٕمٚمف ُمٜمٙمؿ ىمري٥م

 اًمؼميٓم٤مين ًمذاك سم٤مًمٜم٦ًٌم ومتقى أصدر اًمذي اًم٘مرو٤موي يقؾمػ وصدي٘مٜم٤م أظمقٟم٤م 

  أؾمٛمف؟ ؿمق شمذيمر ُمٖمٜمٞم٤مً  ويم٤من أؾمٚمؿ اًمذي

 - إؾمالم يقؾمػ :اًم٤ًمئؾ

 يقضمد ٓ ٕنف: ىم٤مل ح٤مذا؟ ُمٝمٜمتف، ذم يًتٛمر سم٠من أومت٤مه ًم٘مد إؾمالم، يقؾمػ :اًمِمٞمخ

 -اًمٓمرب آٓت حتريؿ ذم ىم٤مـمع ٟمص يقضمد ٓ ي٘مقل، هٙمذا ىم٤مـمع ٟمص

 اًمٖمٜم٤مء، ُمٝمٜم٦م يتٕم٤مـمك اًمؼميٓم٤مين اعمًٚمؿ هذا ئمؾ سم٠من طمرضم٤مً  يرى ٓ هق وًمذًمؽ 

 -وأهٚمف ٟمٗمًف وُيَٕمٞمرش وي٠ميمؾ

 قمـ ؾم٠مختف إذا اًمٙمثػم اًمٙمثػم، اًمٌمء وُمثٚمف اًمرضمؾ هذا ُمـ صدرت اًمٗمتقى هذه 

 إسم٤مطم٦م ذم رؾم٤مًم٦م ُم١مًمػ طمزم اسمـ هذا» ومٞمٝم٤م ُُمـْخَتٚمػ اعم٠ًمخ٦م أظمل ي٤م: ًمؽ سمٞم٘مؾ طمج٦م

 -صحٞمح وهذاش اعمالهل
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 سمٞم٘مقًمقا  ؾمٚمٗمل ُمثالً  يمٜم٧م إن أُمري، ذم اطمؽمت أن٤م: إذيمٞم٤مء اًمٕمٚمَّمء أطمد ىم٤مل ًم٘مد

ؿ، قمٜمل ًر ٙمر، سمٞمًتحؾ سمٞم٘مقًمقا  طمٜمٗمل ىمٚم٧م وإن ُُمـَج ًْ  فم٤مهري أن٤م ىمٚم٧م وإن اعمُ

 -اًمٖمٜم٤مء سمٞمًتحؾ

 اًمٕم٤ممل، وسمخ٤مص٦م اعمًٚمؿ يتٌٜم٤مه أن جيقز ٓ مم٤م ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمذه٥م يُمؾ إمم سمٞمِمػم 

  أجش؟ سمٞمًٛمقٟمف  اًمكم إطمٙم٤مم ذم اًمٌٜمقك وهمػم اًمٌٜمقك ذم اعمِم٤ميمؾ طمؾ اًمٞمقم وم٠مصٌح

 - اًمِمخّمٞم٦م إطمقال :اًم٤ًمئؾ

 -اًمِمخّمٞم٦م إطمقال :اًمِمٞمخ

 ويمٚمٛم٦م هقن ُمـ ويمٚمٛم٦م هقن ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م ي٠مظمذ اًمتٚمٗمٞمؼ، أجش، سمٓمري٘م٦م شُمـَحؾَّ  يُمٚمُّٝم٤م

 سمٞمٛمٌم هق ًمٙمـ طمٜمٌكم، هق وٓ ُم٤مًمٙمل هق ٓ ؿم٤مومٕمل هق ٓ طمٜمٗمل هق ٓ هقن، ُمـ

 -إرسمع قمغم يٛمٌم قمٚمٞم٤م شمٗمٝمؿ إرسمع، قمغم

 ه١مٓء همػم هذا سمٞمًٛمع، ُم٤م هذا اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ًمؽ سمٞم٘مؾ أطمد أُم٤م 

 -اعمتِمددون

 همري٤ٌم، وؾمٞمٕمقد همري٤ٌم سمدأ اإلؾمالم إن» ومٞمف ضم٤مء مم٤م اإلؾمالم سم٠من شمٕمجٌـ ومال 

 سملم ص٤محلقن، ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م هؿ ُمـ: ىم٤مًمقا ش ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسم٤م

 -ُيٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ، ٟم٤مس

 هؿ ُمـ أظمرى صٗم٦م يمذًمؽ اًمٖمرسم٤مء، ه١مٓء قمغم مت٤مُم٤مً  اًمٞمقم ُمتح٘م٘م٦م صٗم٦م هذه 

 ُمـ ؾمٜمتل ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م ُيّْمٚمحقن اًمذيـ هؿ: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمٖمرسم٤مء

 ش-سمٕمدي

 ُمـ ًمٚمخروج ؾم٥ٌم ومٝمق إـمالق، قمغم هٙمذا اًمتٞمًػم ُمٌدأ أظمذٟم٤م إذا: سم٤مظمتّم٤مر 

 -اإلؾمالم سم٤مؾمؿ اإلؾمالم

هؿ قمٚمَّمء، إهنؿ ي٘م٤مل ممـ اًمٞمقم اعمُْحدصملم ه١مٓء أؿمد سم٠منف شمقاوم٘مٜمل وًمٕمٚمؽ   أؿَمدُّ

 صقاب، وقمغم ظمػم قمغم ُمّمٞم٥م هق أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ اًمٖمزازم، حمٛمد هق شمٞمًػماً 

 -وزٟم٤مً  ًمٚمًٜم٦م ُي٘مٞمؿ ٓ هذا ٕن ٓ: اجلقاب
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 وأفمٝمر اًم٘مٜم٤مع، اٟمٙمِمػ أن ًمٙمـ ظمٞمٗم٦م، ُمٜمٝم٤م ٟمقضمس شمالُمٞمح ُمٜمف ٟمرى يمٜم٤م وىمد 

 اًمٜمّمقص طم٤ًمب قمغم ًمٙمـ شمٞمًػماً، اًمٞمقم اعمٕم٤مسيـ ه١مٓء أؿمد ومٝمذا يٌٓمـ، يم٤من ُم٤م

 -هق سمزقمٛمف اًمذي اًمتٞمًػم شُمـخ٤مًمػ اًمتل

 شمِمديد، اؾمٛمف وآظمر شمٞمًػم اؾمٛمف سمٌمء يٖمؽم أَّٓ  ُمًٚمؿ يمؾ ٟمٜمّمح ٟمحـ: ًمذًمؽ 

ه ًمف ُمقاوم٘م٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمنميٕم٦م، يٗمٝمؿ أن ُيـَح٤مِول أن قمٚمٞمف وإٟمَّم  -خم٤مًمٗم٦م أو هلقا

 قمـ صحٞمح٦م ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يٕمجٌٜمل وهذا هق هذا 

 رء قمـ هن٤مٟم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن:  اعمزارقم٦م طمدي٨م ذم ي٘مقل ظمدي٩م، سمـ راومع

 -ىم٤مل يمَّم ًمٜم٤م أنٗمع ُمٜم٤م اهلل ـمقاقمٞم٦م ًمٙمـ ُمّمٚمح٦م، ومٞمف ًمٜم٤م يم٤من

 ومٞمٝم٤م هلؿ يم٤من اعمزارقم٦م ُمـ ٟمققمٞم٦م اعمزارقم٦م، قمـ هن٤مهؿ اإلؾمالم، هق هذا ؿم٤ميػ 

 -دٟمٞم٤مٟم٤م وذم ديٜمٜم٤م ذم ًمٜم٤م أنٗمع هل وضمؾ قمز هلل ـمقاقمٞمتٜم٤م ًمٙمـ ُمّم٤مًمح،

 هذا اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مس ُمّم٤مًمح سمٞم١ميد هذا اًمذي ُمٗم٘مقد اًمٞمقم  اًمًٚمٗمل اعمٜمٓمؼ هذا 

 ىم٤مل سمَّم وًمق جيقز، ٓ وهذا سمٞمجقز ُم٤م هذا ًمؽ سمٞم٘مؾ واًمكم اًمٕم٤ممل، هق وهذا اعمُـَٞمنر  هق

د هذا اهلل رؾمقل وىم٤مل اهلل  -ُُمَتَِمدر

 ومرق ُمالطمٔم٦م وهق يمٚمٝم٤م، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك قمٚمٞمف مم٤م أن سمٛمث٤مل آيت أن٤م: ظمت٤مُم٤مً  

 -ـمٌٕم٤مً  هذا ُمٕمروف اًمت٘مًٞمط، وسمٞمع اًمٜم٘مد سمٞمع سملم اًمًٕمر

 ُمًتحٞمؾ هذا شم٘مًٞمٓم٤ًم، أو ٟم٘مداً  واطمد سمًٕمر يٌٞمع إؾمالُمل سمٜمؽ ه٤مت ـمٞم٥م، 

 قمدًمٜم٤م إن ومٜمحـ إوروسمٞم٦م، اًمٌٜمقك قمٚمٞمف ىم٤مُم٧م اًمذي اًمٜمٔم٤مم هذا ٕنف ح٤م: وضمقده

 أنٜم٤م يٕمٜمل ٓ ومٝمذا اًمٌمء، سمٕمض اًمٙم٤مومرة اًمٌٜمقك قمـ قمدًمٜم٤م هذا ًمٙمـ اًمٌمء، سمٕمض

ًمٜم٤م  اًمًٌٞمط اًمتٕمديؾ هذا ذًمؽ ُمع ٓ، ضمذره ُمـ ومّمٚمف ُمـ أصٚمف ُمـ اًمٌٜمؽ ٟمٔم٤مم قَمدَّ

 إؾمالُمل سمٜمؽ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ اًمْمخٛم٦م اًمالومت٦م هذه يْمٕمقا  أن قمٜمدهؿ اؾمتٚمزم

 -إؾمالُمل جمتٛمع ذم يقضمد

ٟمٜم٤م يٛمٙمـ اًمزرىم٤مء، ُمـ و٤مسمط ضم٤مءين ُيْٕمِجٌٜمل، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وأن٤م   ذول إظمقا

 ضمٚمس ُم٤م أول اًمٌٞم٧م، ذم زارين ضمٚمس ُم٤م أول ىمٌؾ، ُمـ رأجتف ُم٤م أن٤م ًمٕمٜمدي أرؾمٚمقه
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 ٓ ًمٙمـ هل،  ُمٕمريم٦م يٕمٜمل ُمش طمذرك، ظمذ زم ي٘مؾ يم٠منف يٜمٌٝمٜمل أن سمػميد رسمٜم٤م قمٜمدي

 ذم رأجؽ ؿمق: زم ىمؾ رأؾم٤مً  ؾمقاه٤م، شم٘م٤مل أن يٜمٌٖمل إٟم٤ًمن ُمع يمٚمٛم٦م شمتٙمٚمؿ شمتقرط

ه أنف ومٝمٛم٧م اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ  آظمره، وإمم اًمت٘مًٞمط وهبذا سم٤مًمرسم٤م يتٕمٚمؼ ومٞمَّم يٌح٨م سمِدُّ

 قم٤مضمٌؽ، اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ذم أن٧م رأجؽ ؿمق: ًمف ىمٚم٧م ـمريؼ أىمرب ُمـ ضمئ٧م وم٠من٤م

 -اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ قم٤مضمٌٜمل ُمق وأن٤م ٓ: ًمف ىمٚم٧م ٓ، ىم٤مل

 جمتٛمع ُيْقضمد طمٞمٜمَّم اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع هذا ُمـ ٟم٤مسمع اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ هذا 

 ذم ُأخرٗم٧م يمت٥م هٜم٤مك ذم أنف سمتٕمرومقا  أنتؿ إؾمالُمل، سمٜمؽ يقضمد طم٘م٤مً  إؾمالُمل

 ُم٤م اًمٙمٚمٞمٚم٦م ذايمريت أن ًمق واهلل أدري وُم٤م ٓ؟ وإٓ صحٞمح اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م

 إن٤مؿمٞمد أجش أهن٤م ُمقصقوم٦م يمٚمٝم٤م أجْم٤مً  أظمرى أؾمَّمء ذم هٜم٤مك سم٠من سمت٤ًمقمدين،

 -اإلؾمالُمٞم٦م

 ُم٤م أظمِمك اإلؾمالُمٞم٦م، اًمِمٞمققمٞم٦م يمت٤مب ٟمِمقف ُم٤م يقًُم٤م أظمِمك ُم٤م أظمِمك وم٠من٤م 

 يم٤من ُمـ سمٕمٞمد، هذا ُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٍماطم٦م هبذه ُم٤م يقًُم٤م أؿمقف أن أظمِمك

 ش-اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م يمت٤مب» يٓمٚمع أنف اًمزُم٤من ُمـ ىمرن رسمع ىمٌؾ يًتٌٕمد

 وًمذًمؽ يمت٥م: قمدة وومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م، هذه ص٤مرت ًمٙمـ هذا، ٟمًتٌٕمد يمٜم٤م: سم٘مقل 

 اًمنميٕم٦م ُمٜمٝم٩م قمغم يتٕم٤مُمؾ أنف يٕمٜمل ٓ ذًمؽ اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ اؾمٛمف يمقٟمف

 -اإلؾمالُمٞم٦م

ىمقن أهنؿ: ُمث٤مًٓ  أووحٝم٤م ُمـ   ٕنف ًمٞمف: اًمت٘مًٞمط، ؾمٕمر وسملم اًمٜم٘مد ؾمٕمر سملم ُيَٗمرر

 وإٓ اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سمجقاز ومت٤موى ص٤مدر اًمٞمقم، يتٕم٤مُمؾ هٙمذا اإلؾمالُمل اعمجتٛمع هذا

 ه١مٓء ًمٙمـ ؿمٞمقظمٝم٤م، سمٕمض يٕمٜمل وٟم٘مدر قم٤مًمٞم٦م ُمرايمز وُمـ ومت٤موى ص٤مدر ـمٌٕم٤ًم، ٓ؟

 سمٕمض شمريمٜم٤م إذا اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمـ أظمرى أىمقال هٜم٤مك سمٞمٜمَّم اعمذه٥م، ذم سمَّم أومتقا 

 -اًمتنميع طمٙمٛم٦م وشمريمٜم٤م إطم٤مدي٨م

 ُمـ أىمؾ اًمٜم٘مد ؾمٕمر خمتٚمٗملم سمًٕمريـ اًمٌٞمع جيقز هذا إن ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك ٟمجد 

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ُمع اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمـ أيمثر اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر



 211 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ل ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤مإيداع إُمقا  

  اهلل رؾمقل هنك» ُمًٕمقد اسمـ ىمقل ُمعش اًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 ش-صٗم٘م٦م ذم صٗم٘متلم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 شم٘مقل أن ىم٤مل صٗم٘م٦م؟ ذم صٗم٘متلم ُم٤م: طمرب سمـ ؾمَّمك احلدي٨م ًمراوي ىمٞمؾ 

 وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمديٜم٤مر ٟم٘مداً  اًمِمٜمٓم٦م هذه أبٞمٕمؽ ويمذا، سمٙمذا وٟمًٞمئ٦م سمٙمذا ٟم٘مداً  هذا أبٞمٕمؽ

 ؿم٤مهد أيمؼم واًمقاىمع اًمتٕم٤مُمؾ هذا ذم ٕنؽ ح٤مذا: رسم٤م، اًمٗمٚمس هذا وومٚمس، سمديٜم٤مر

 اًم٘مرض هق أجش اؾمًَّم، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ذم اؾمَّمً  ُمًتٕمٛمؾ وهق إؾمالُمٞم٤ًم، ظمٚم٘م٤مً  شُمَٕمٓمرؾ

 -احلًـ اًم٘مرض ويـ احلًـ

 ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يٕمٓمقه يٛمٙمـ ٤مطمًٜمً  ىمرًو٤م سمٜمؽ أي ُمـ ي٠مظمذ أن يريد إٟم٤ًمن أير  

 اًمٖمٜمل هق اهلل ي٘مقل يٙم٤مد طمتك ومٞمف، حت٤مط طمديدي٦م يمالسم٤مت أجش وسمٕمد ديٜم٤مر، ُم٤مئتلم

 -احلًـ اًم٘مرض هذا قمـ

 أن٧م إًمٞمٝم٤م شم٠موي دار سمٜم٤مء إمم سمح٤مضم٦م أن٧م دم٤مرة، شم٠مؾمٞمس إمم سمح٤مضم٦م أن٧م أُم٤م 

 -اًمت٘مًٞمط سمٞمع ذم ٕنف ًمٞمف: ُُمَٕمٓمَّؾ، هذا هلل، طم٦ًٌمً  ُم١مًمٗم٦م أخقوًم٤م وي٘مروقٟمؽ وأهٚمؽ،

: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٜمدٟم٤م اًمنمع ذم ٟمحـ يم٤مومر، ٟمٔم٤مم اًمت٘مًٞمط سمٞمع 

 ش-درهؿ صدىم٦م شم٤ًموي درمهلم ىمرض»

 ضمٞمٌؽ إمم يٕمقد وًمـ درمه٤مً  ضمٞمٌؽ ُمـ أظمرضم٧م ًمق يمَّم شم٤ًموي درمهلم ىمرض 

ىم٧م ًمق يمَّم ديٜم٤مر ُم٤مئتل ىمرض أبدًا،  -ديٜم٤مر سمَّمئ٦م شَمَّمدَّ

 اًم٥ًٌم ورق: قمغم طمؼم ًمف، وضمقد ٓ اًمٞمقم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ذم اًمتٕم٤مُُمؾ هذا 

 -إؾمالُمٞم٤مً  جمتٛمٕم٤مً  ٟمٕمٞمش ٓ أنٜم٤م

 متٌم ًمٞم٧ًم ومٝمل اعمجتٛمٕم٤مت، هذه ُمـ ٟم٤مسمٕم٦م هل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك: وًمذًمؽ 

 إصدار ذم يتِمددون اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض إمم ٟمتقصؾ هٜم٤م وُمـ سم٘مدر، إٓ اإلؾمالم قمغم

 إؾمػ ُمع وهؿ حيٙمٛمقهنؿ، اًمذيـ اعمًٚمٛملم احلٙم٤مم قمغم وؿمديدة ىم٤مؾمٞم٦م أطمٙم٤مم

 -إٟمٙم٤مره٤م ٕطمدٍ  يٛمٙمـ ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه اهلل، أنزل سمَّم حيٙمٛمقن ٓ اًمِمديد



 211   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٚمٞمٝمؿ اخلروج وسمقضمقب سمتٙمٗمػمهؿ أطمٙم٤مم إصدار ُي٤ًموي ٓ ذًمؽ وًمٙمـ 

 ىمقة اًمٗمت٤موى هذه ُمثؾ ُيّْمِدرون اًمذيـ ه١مٓء قمٜمد يقضمد وًمٞمس وُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ،

 يمؾ ذم شمٜمٗمٞمذه يًتٓمٞمٕمقن ٓ ُم٤م سمحٙمؿٍ  ي٘مقًمقن ٞمػويم اًمٞمٝمقد، هب٤م حي٤مرسمقا  أن يًتٓمٞمٕمقا 

ة، طم٘مٞم٘م٦م هذه اهلل أنزل ُم٤م سمٖمػم حيٙمٛمقن ٕهنؿ طمٙم٤مُمٝمؿ: وُمع اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد  ُُمرَّ

 ديٜمف، قمـ ُمرشمد ومٝمق اهلل أنزل ُم٤م سمٖمػم طمٙمؿ ُمـ يمؾ أن يٕمٜمل ٓ: اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ًمٙمـ

ح ويٕمت٘مد اإلؾمالم، يٕمتٜمؼ ٓ احل٤ميمؿ هذا أن فمٝمر إذا: واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ  سمف وُيٍَمر

 ديٜمف قمـ ُمرشمد يم٤مومر سم٠منف ؿمؽ ٓ هذا اًمزُم٤من، هذا ذم اإلؾمالُمل احلٙمؿ يّمٚمح ٓ سم٠منف

 -اصمٜملم ُمًٚمٛملم سملم ظمالف ودون واطمداً  ىمقًٓ 

 ذم إٓ ه١مٓء، وٟمحًـ ه١مٓء ٟم٘مٌح أن يٜمٌٖمل ٓ واًمتٞمًػم اًمتِمديد: اخلالص٦م 

 -اهلل ذع ُم٤م طمدود

 ( 00:  22:  00. 211.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  71:  70. 211.واًمٜمقر اهلدى)

 (    00:  71:  11. 211.واًمٜمقر اهلدى)

 افربقية افبـقك مع افتعامؾ خطقرة

 سمثروهتؿ ُمٕمرووملم اًمذيـ إٓ ذم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٝمد ذم اعمراسملم ه١مٓء :اًمِمٞمخ

 قمٜمد اًمِمخص ُمٕمروف اًمِمخص، ومٞمجلء ُمٕمٞمٜم٦م، حمالت إيش هلؿ وًمٞمس وهمٜم٤مئٝمؿ،

 يم٤مشم٥م وقمٜمده ؿم٤مهديـ جيٞم٥م ؿم٤مهديـ جيٞم٥م  ًمف سمٞم٘مقل ُيرايب وأنف همٜمل أنف أن اًمٜم٤مس

 -آظمره إمم يم٤مشم٥م ًمف جيٞم٥م أو يٙمت٥م،

  سم٥ًٌم وؿم٤مهدي٦م، ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ: إنقاع هذه مجٞمع ومتٕم٤مون 

 -اًمٗمٔمٞمع اعمٜمٙمر هذا قمغم اًمتٕم٤مون

 ٓ اًمٌٜمؽ اًمٞمقم وؿم٤مهدي٦م، ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾش اهلل ًمٕمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل 

 إمم اعمٕم٤مُمالت ُمـ يمثػم ذم طم٤مضم٦م ذم ُم٤م اًمٌٜمؽ سمٞمجقز إرسمٕم٦م، إنقاع هذه قمغم ي٘مقم

 يمثػمة أنقاع ُمـ ُمٕمف ُمتٕم٤موٟملم إمم اًمِم٤مهديـ سمدل سمح٤مضم٦م هق ًمٙمـ ؿم٤مهديـ، إيش



 217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

 ًمٚمٕمٍم سم٤مًمٜم٦ًٌم أنقاع إيش أد اًمٌٜمؽ، اًمرئٞمس إمم اعمُٜمَٔمرػ اًمٙمٜم٤مس ُمـ سمدأً  ضمداً  ويمثػمة

 -اًمْمخؿ اعمٜمٙمر هذا قمغم يتٕم٤موٟمقن ٕهنؿ  اًمٚمٕمـ: حت٧م داظمٚملم يمٚمٝمؿ احل٤مرض،

 سمالهم٦م هب٤م ُٟمَٗمنر  أن ٟمًتٓمٞمع اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ دائَّمً  ٟمٕمتؼمه اًمقاىمع ذم احلدي٨م وهذا 

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم اًم٘مرآن

 ﴾-َواًْمُٕمْدَوانِ 

 سمٕمد طم٘مقىمٝمؿ، وقمغم اًمٜم٤مس أُمقال قمغم وقمدوان إصمؿ اًمٌٜمقك ُمع وم٤مًمتٕم٤مُُمؾ 

 -اهلل ذيٕم٦م وقمغم اهلل أطمٙم٤مم قمغم اقمتدائٝمؿ

 اجلقاز ُيٕمٓمٞمؽ اًمنمع يم٤من وم٢من يم٤من، سمٜمٍؽ  أير  ُمع اًمتٕم٤مُُمؾ ٟمقع إمم دائَّمً  اٟمٔمر: إذاً  

 -ومال وإٓ ضم٤مئز ومٝمق

 -ؿمؽ وٓ ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م هل اًمٌٜمقك ذم دمري اًمتل اًمٞمقم اعمٕم٤مُمالت وأيمثر 

 شُمٌٞمح اًمتل اًميورة ُمع إٓ اًمتٕم٤مُُمؾ جيقز ٓ ؿمديد، واظمتّم٤مر وسم٤مظمتّم٤مر 

 -اخلٜمزير حلؿ ي٠ميمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ

 اًمٌديؾ؟ هق ُم٤م ٟمٕمؿ، إيف :اًم٤ًمئؾ

ديؾ شمريد :اًمِمٞمخ ديؾ هق ُم٤م إظمقاٟمٜم٤م، أطمد ُمـ ذيمره اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمـ اجلقاب--اًٌم  -اًٌم

 ًمٚمٛمجٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٞمس سم٤مًمًٝمؾ، ًمٞمس قمٜمف اجلقاب  سم٤مقمت٘م٤مدي اًم١ًمال هذا 

 أن، اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٌٜمقك أن: احل٤مرضيـ مجٞمع قمغم خيٗمك ٓ ٕنف ًمٚم٤ًمئٚملم: سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٙمـ

 شمٕم٤مُمالً  شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمٌٜمقك هذه سمٞمٜمٝمؿ ُوضِمَدت اًمذيـ اعمًٚمٛملم، ٟمٗمقس شَمٖمػمُّ  صمٛمرة هل

 -إؾمالُمل همػم

 هذا قمـ سمديالً  ٟمٓمٚم٥م ومحٞمٜمَّم اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع وم٤ًمد آصم٤مر ُمـ أثر هل: وم٢مذاً  

 إٓ اًمٌديؾ ٟمقضمد أن ُيٛمٙمٜمٜم٤م ومال احل٘مٞم٘مل، اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ُمع يتٜم٤مومر اًمذي اًمٌٜمؽ

ُ  َٓ  اهللَ  إِنَّ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ىم٤مل يمَّم واًمتٖمٞمػم، اًمتٌديؾ سم٢مجي٤مد  َُم٤م ُيَٖمػمر

واْ  طَمتَّك سمَِ٘مْقمٍ  ُ ِٝمؿْ  َُم٤م ُيَٖمػمر ًِ  ﴾-سم٠َِمنُْٗم



 218   ٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤مإيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٚمٞمف، هؿ ُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم سم٘م٤مء ُمع إجي٤مده يٛمٙمـ ٓ وؾمقف ُوضمد إن اًمٌديؾ ٕن 

 ًمٞمًقا  ٕهنؿ ُمٕمف: اعمًٚمٛمقن يتٕم٤مُمؾ وًمـ هُيَْجر  وؾمقف ُيْروَمض ومًقف ُوضمد إن

ٚمقا  ومل طم٘م٤ًم، ُمًٚمٛملم  اًمٌٜمؽ قمـ اًمٌديؾ هذا يت٘مٌؾ اًمذي اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ُيَِمٙمر

 -اإلؾمالُمل

 ُمـ هق ضمدًا، ه٤مم أُمر اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٜمٗمقس شمٖمٞمػم وُمقوقع 

 ورسمَّم أمهٞمتف، يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٙم٤مومريـ قمـ ومْمالً  اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم يزال ٓ اًمتل إُمقر

 اىمتٜمٕم٧م ىمد ُم٤م يقُم٤مً  يم٤مٟم٧م اًمٙم٤مومرة، اًمٖمرسمٞم٦م اًم٘مقاٟملم سمٕمض أن مجٞمٕم٤ًم، احل٤مرضون يٕمٚمؿ

ر اًمتج٤مرب ُمٓم٤مرق حت٧م  ذم اخلٛمر ذب اٟمتِم٤مر ُمـ اًمٞمد عمس عمًقه٤م اًمتل وإرضا

ر، هلذه ُمالطمٔمتٝمؿ حت٧م  اًمٌالد، شمٚمؽ  ًمٙمـ اخلٛمر، سمتحريؿ ىم٤مٟمقٟم٤مً  أصدروا إرضا

 ٕن ,اًمِم٤مهد وهٜم٤م, اًم٘م٤مٟمقن هذا وقمـ اًمتحريؿ هذا قمـ شمراضمٕمقا  ُم٤م هقم٤من

 دم٤مهد أن اؾمتٕمداد قمٜمده٤م ًمٞمس اًم٘م٤مٟمقن، وهذا اًمٜمٔم٤مم هذا قمٚمٞمٝم٤م وُمرض اًمتل اًمٜمٗمقس

ره٤م: قمٚمٛمٝمؿ ُمع اخلٛمر ذب قمـ شمٌتٕمد وأن ٟمٗمقؾمٝم٤م  قمـ اًمٜم٤مس يٌتٕمد إٟمَّم ٕنف سم٠مرضا

 -آظمر رء وٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمت٘مقى اًمٜمٗمقس قمٜمد اعمِمتٝم٤مت اعميات

 ُمع اًمدظم٤من، ينمسمقن اعمًٚمٛملم إـم٤ٌمء  ًُمـ يمثػما  ٟمجد اًمٞمقم إمم ٟمزال ٓ وًمذًمؽ 

ر قمٚمٛمٝمؿ ره٤م يٕمٚمٛمقن وهؿ أجْم٤مً  اخلٛمر ينمب وسمٕمْمٝمؿ سمؾ اًمدظم٤من، سم٠مرضا  -أرضا

 اًمٙمٗم٤مر قمـ ي٘م٤مل ومَّمذا اخلٛمر، ينمسمقن هٙمذا اعمًٚمٛملم أـم٤ٌمء سمٕمض يم٤من إذا 

 أو ُي٤ًمومرون واًمذيـ هن٤مًرا، ًمٞمالً  اخلٛمر ومنمهبؿ وًمذًمؽ وَأَُمّر، أدهك ومٞمٝمؿ إُمر

 وإٟمَّم اح٤مء، ينمسمقن ىمٚمَّم أنف يذيمرون أوروسم٤م، سمالد إمم سم٤مًمًٗمر ُيٌتٚمقن أصح سمٛمٕمٜمك

 -اخلٛمر ينمسمقن

م قمَّم ًمالسمتٕم٤مد اًمًٌٞمؾ هق ُم٤م: إذاً    هق ًمٞمس حمٚمف اهلل، أب٤مطم٦م ُم٤م وإطمالل اهلل، طَمرَّ

 اهلل شم٘مقى حت٘مٞمؼ وهق أٓ اًمٜمٗمقس، ذم ىم٤مئؿ رء سمتٌديؾ وإٟمَّم واًمتٌديؾ، اًمتٖمٞمػم جمرد

 -إؾمالُمٞم٤مً  اعمحرُم٦م اعمٕم٤مُمالت يمؾ قمـ اًمٜم٤مس ٓسمتٕم٤مد اًمٕمالج هل اًمتل  وضمؾ قمز

 اًمٜمٗمقس هتٞمئ٦م سمٕمد إٓ إجي٤مده يٛمٙمـ ٓ اًمٌديؾ إن: أىمقل أن ُأريد سم٤مظمتّم٤مر إذاً  

 -اعمحرُم٦م اًمٌٜمقك هذه قمـ ًمالسمتٕم٤مد
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 ومَّمش آظمؽماع ُأم احل٤مضم٦م: »وهل  احل٤مرض اًمٕمٍم ذم ُمِمٝمقرة مجٚم٦م شم٠ميت وطمٞمٜمٜمئذٍ  

 وهل رء ومٞمٝم٤م هل أن سمحج٦م اًمٌٜمقك، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ قمغم ُيْ٘مٌِٚمقن يزاًمقن ٓ اًمٜم٤مس دام

 ىمقل إمم يٜمٔمرون ٓ رضورة، هل وُم٤م رضورة ومٞمف رء ومٞمٝم٤م وهل رء ومٞمٝم٤م ُم٤م

 سم٘م٤مقمدة ُُم٘مٞمدة اًم٘م٤مقمدة هذه ًمٙمـش اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات» صحٞمح اًمٗم٘مٝم٤مء،

ر اًميورة» وهل أظمرى،  ش-سم٘مدره٤م شُمَ٘مدَّ

 أُمقاًمٙمؿ شُمقدقمقا  أن إمم شمْمٓمريمؿ اًمتل اًميورة هل ُم٤م اًمتُّج٤مر ؾم٠مخ٧م وم٢مذا 

 -اًمتج٤مرة ًمؽ سمٞم٘مؾ اًمٌٜمقك، ذم اعماليلم رسمَّم سمؾ سم٤مًٕمقف

 يمٞمػ اعمَُحّرُم٤مت، ارشمٙم٤مب ًمٚمٛمًٚمؿ شمٌٞمح رضورة ًمٞم٧ًم اًمتج٤مرة ـمٞم٥م، 

 ُمٕمٜم٤مه ُم٤م طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م سيح ذم ي٘مقل واإلؾمالم

 رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وأمجٚمقا  اهلل اشم٘مق اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»

م ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من وأضمٚمٝم٤م، م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢منش سم٤محلرا  -سم٤محلرا

 اؾمتحالًمؽ شمٔمٜمـ وٓ وضمؾ، قمز اهلل شمت٘مل أن ومٕمٚمٞمؽ شُمَت٤مضِمر أن أردت إذا وم٠من٧م 

م ُم٤م   ؾمقاى هٜم٤مك رضورة وٓ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات أن سمزقمؿ اهلل طَمرَّ

 -اهلل طمرم سمَّم اًمٌٓمـ وإُمالء اًمٙمرش شمقؾمٕم٦م

 أطمًـ اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم يٕمٞمش أن اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع أبدًا، رضورة ًمٞمس هذا 

 صمري٤مً  همٜمٞم٤مً  يٙمقن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس اًم٘مٜم٤مقم٦م، طمدود ذم طمٞم٤مة وأطمًـ قمٞمش

 -اإلؾمالم ذم اعمَُحّرُم٦م اعمٕم٤مُمالت قمغم سمٜم٤مءاً  وسمخ٤مص٦م يمٌػما،

راً  ىمٚم٧م  راً  ُمرا ُم٤مً  وأرى  وشمٙمرا ر أن قمكمّ  ًمزا  وًمق اًمٜم٤مس، ُم٤ًمُمع قمغم ذًمؽ ُأيَمرر

 -يًٛمع مل ُمـ هٜم٤مك يٙمقن وىمد ي٘م٤مل، يمَّم إوم٤مدة اإلقم٤مدة ذم وم٢من ؾمٛمع، ىمد ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من

 يدظمٚمقن ٓ ظم٤مص٦م هٜم٤مك أن يٕمٜمل ٓ وهذا, سمٕم٤مُم٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم إن: أىمقل وم٠من٤م 

ـْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ٟمًقا  ,اًمٕمٛمقم هذا ذم َ  َيتَِّؼ  َوَُم * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ٟمٞم٦م أي٦م أقمٜمل ٟمًقا  أىمقل إين﴾ حَيَْت : شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق اًم٘مرآ

ـْ ﴿ هُ  َوٜمًٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢مِنَّ  ذيِْمِري قَمـ َأقْمَرَض  َوَُم  َربر  ىَم٤مَل * َأقْمَٛمك اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  َوَٟمْحنُمُ
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شَمٜمِل مِلَ  ٞمتََٝم٤م آَي٤مشُمٜم٤َم َأتَتَْؽ  يَمَذًمَِؽ  ىَم٤مَل  *سَمِّمػًما  يُمٜم٧ُم  َوىَمدْ  َأقْمَٛمك طَمنَمْ ًِ  اًْمٞمَْقمَ  َويَمَذًمَِؽ  وَمٜمَ

ك ًَ  ﴾-شُمٜم

ـْ : ﴿اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه ٟمًقا  اًمٞمقم اعمًٚمٛملم إن: ىمٚم٧م وم٠من٤م  َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ىَمٚمََّّم: سمدًمٞمؾ ٟمًقا  ُم٤م أظمل ي٤م ٓ، ىم٤مئؾ: ومٞم٘مقل﴾ حَيَْت

ـْ : ﴿مجٞمؾ سمخط ٓومتف ودمد إٓ سمٞمت٤مً  شمدظمؾ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  ﴾-حَيَْت

 اًمٜمًٞم٤من أقمٜمل وإٟمَّم اًمٕمٚمٛمل، اًمٗمٙمري اًمٜمًٞم٤من أقمٜمل ُم٤م أن٤م رويدك: ًمف أىمقل 

ـْ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم اعمذيمقر اًمٕمٛمكم  َوٜمًٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢ِمنَّ  ذيِْمِري قَمـ َأقْمَرَض  َوَُم

هُ  شَمٜمِل مِلَ  َربر  ىَم٤مَل * َأقْمَٛمك اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  َوَٟمْحنُمُ  ىَم٤مَل * سَمِّمػًما  يُمٜم٧ُم  َوىَمدْ  َأقْمَٛمك طَمنَمْ

ٞمتََٝم٤م آَي٤مشُمٜم٤َم َأتَتَْؽ  يَمَذًمَِؽ  ًِ  -قمٛمكم ٟمًٞم٤من، ٓ ذهٜمل؟ ٟمًٞم٤من﴾ وَمٜمَ

 ُمـ اعماليلم ُمئ٤مت اًمٙمثػم قمغم أي٦م هذه شمٜمٓمٌؼ اًمِمديد، إؾمػ ُمع اًمٞمقم ومٜمحـ 

ـْ : ﴿اًمِمديد اًمققمٞمد هذا يٜمٓمٌؼ اعمًٚمٛملم  َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢مِنَّ  ذيِْمِري قَمـ َأقْمَرَض  َوَُم

َتحؾ أن ُمـ أؿمد َوٜمَؽ وأيُّ ﴾ َوٜمًٙم٤م ًْ  أص٤مًم٦مً  اًمٙمٗم٤مر ُمـ اإلؾمالم سمالد ُمـ أـمراف شُم

٤مم ه١مٓء فمؾ ذم وٟمٕمٞمش أظمره، إمم اٟمتَّمء اًمٙمٗم٤مر أو  أصٚمٞملم يمٗم٤مر سمٕمْمٝمؿ اًمذي احلُٙمَّ

 -ذًمؽ وٟمحق ـم٤مرئٞملم يمٗم٤مر وسمٕمْمٝمؿ

 آظمر، سمٚمد إمم إؾمالُمل سمٚمد ُمـ شمٜمت٘مؾ أن شمًتٓمٞمع ٓ أنؽ اًمْمٜمؽ، اعمٕمٞمِم٦م هذه 

 ضمٌػم اسمـ أو سمٓمقـم٦م اسمـ رطمٚم٦م وشمٕمٞمد اإلؾمالم سمالد ذم شمٓمقف أن اًمقاضم٥م هق يمَّم

طم٤مًم٦م هذا اؾمتٓم٤مع يمٞمػ اإلٟم٤ًمن يتٕمج٥م ذًمؽ، وٟمحق  هذه يٓمقف أن وىمتذاك اًمرَّ

 ٓ سمؾ اًمٞمقم، اعمًٚمٛمقن هب٤م ُأصٞم٥م  اًمتل اًمتٕم٘مٞمدات هذه ومٞمف يم٤من ُم٤م أن دًمٞمؾ اًمٌالد،

 طمتك ؾم٤مقم٤مت  , سم٢ميف – إٓ يمٞمٚمقُمؽم ُم٤مئتل يمٞمٚمقُمؽم ُمئ٦م ُم٘مدار شمتج٤موزه٤م أن شمًتٓمٞمع

ـْ : ﴿اًمْمٜمٙم٤م اعمٕمٞمِم٦م ُمـ احلٞم٤مة ُمـ هذا ًمؽ ويًٛمح ًمؽ ي١مذن  ذيِْمِري قَمـ َأقْمَرَض  َوَُم

ـْ : ﴿ُمٕمرووم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٤مٔي٦م أي٦م أظمر إمم﴾ َوٜمًٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢ِمنَّ  َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  أطمد ٓ هب٤م، ُيْٕمَٛمؾ ٓ ُمؽمويم٦م ُمٝمجقرة ًمٙمٜمٝم٤م﴾ حَيَْت

ـْ : ﴿سم٤مهلؿ ذم خيٓمر هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ اًمتج٤مر ُمـ َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ
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 اعمخ٤مرج ُمـ أطمًـ خمرضًم٤م ًمف ؾمٞمجٕمؾ وضمؾ قمز وم٤مهلل اًمرسم٤م يؽمك ُمـ: أي ،﴾خَمَْرضًم٤م

ـْ : ﴿رسمقي٤مً  شمٕم٤مُمالً  شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ذم وضمؾ قمز هلل اًمٕم٤مصقن يتٙمٚمٗمٝم٤م اًمتل َ  َيتَِّؼ  َوَُم  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 ﴾-خَمَْرضًم٤م ًَمفُ 

 شمٕمٛمؾ ٓ أراك ًمٙمـ  ٟمٕمؿ، ي٘مقل أي٦م؟ هبذه شم١مُمـ هؾ: ضمقاب وٓ ٟم٠ًمل ٟمحـ 

 -خمرضم٤مً  ًمؽ جيد طمتك وضمؾ قمز اهلل شمت٘مل ٓ أن٧م هب٤م

 وٓ ُمثكم ُمـ ؿمخص يًتٓمٞمع ٓ اًمٌديؾ، أي٦م هذه ذم هق اًمٌديؾ أن سم٤مقمت٘م٤مدي 

 ًمألطمٙم٤مم وُمقاومؼ اًمٞمقم اًمٕمرذم سم٤معمٕمٜمك سمٜمًٙم٤م ُيقضِمدوا أن ُمئ٤مت وٓ ُمثكم ُمـ قمنمات

 همػمٟم٤م أنٜم٤م ومٚمق اًم٘مٚمقب وًمٞمس اجلُُدر هب٤م شُمَزيَّـ شمزال ٓ أي٦م هذه داُم٧م ُم٤م اًمنمقمٞم٦م،

 أصدق وضمؾ قمز اهلل ٕن رسمٜم٤م: ٟمت٘مل سم٠من وذًمؽ سمٜم٤م، ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ًمٖمػم أنٗمًٜم٤م ُمـ

ـْ : ﴿اًم٘م٤مئٚملم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ﴾-حَيَْت

 اًمتل اًمنقم٦م هبذه ٟمٔم٤مًُم٤م ُٟمقضمد أنف ُم٤مدي، طمؾ ىمْمٞم٦م أنف ىمْمٞم٦م ُمش اًم٘مْمٞم٦م: إًذا 

 شمٓمٝمػم إمم حيت٤مج هذا  اعمِم٤ميمؾ، سمٕمض حلؾ اًم٘مقاٟملم ويْمٕمقن اًمٙمٗم٤مر إًمٞمٝم٤م يًٕمك

 قمٚمٞمٝم٤م يتٗمْمؾ وضمؾ قمز رسمٜم٤م طمتك قم٘م٤مئده٤م، ُمـ أومٙم٤مره٤م ُمـ ٟمٗمقؾمٝم٤م ُمـ إُم٦م

ر وٓ عمِم٤ميمٚمٝمؿ، سمحٚمقل ي٠ميت اًمذي اح٤مدي اًمٌديؾ يٚمٝمٛمٝمؿ سم٠من  طمٞمٜمذاك  أقمَّمهلؿ ُي١َمظمر

 -ُمٜمٝم٤م اعم٤ٌمح اًمدٟمٞمقي٦م

 اصمٜملم طمديثلم أذيمر أن٤م أي٦م هذه قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أجْم٤ًم، اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه 

 اًمتل إُمؿ سمٕمض ُمـ وىمٕم٧م مم٤م واىمٕمًٞم٤م شمٗمًػًما  أي٦م، هلذه يم٤مًمتٗمًػم ُيْٕمَتؼمان أجْم٤ًم،

 يم٤من: »صحٞمح٦م ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه ومٞمَّم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ىمٌٚمٜم٤م، يم٤مٟم٧م

 ه٤مِت : ىم٤مل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل ؾم٤مئؾ ومج٤مءه همري٥م، رضمؾ ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ

 -اًمٙمٗمٞمؾ

 ذه٥م، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٜم٘مده ؿمٝمٞمد، اهلل ىم٤مل اًمِمٝمٞمد، ه٤مت: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، اهلل: ىم٤مل 

 ُمـ يمالً  اهلل ُمـ واخلقف اهلل شم٘مقى هل إٟمَّم يمٗمٞمؾ، وٓ اًمٕم٤ٌمد ُمـ هٜم٤م ؿمٝمٞمد وٓ

 واٟمٓمٚمؼ اًمديـ، هذا ًمقوم٤مء يقم قمغم وشمقاقمدا واعمُـْ٘مِرض، اعمُْ٘مؽَمض ُمـ واًمٗم٘مػم اًمٖمٜمل

 يًتٓمٞمع ٓ ٟمٗمًف وضمد اعمٞمٕم٤مد طمؾ ومٚمَّم أظمرى، سمٚمدة ذم يٕمٛمؾ ديٜم٤مر سم٤مح٤مئ٦م اعمًت٘مرض
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 أُمراً  ومٕمؾ ًم٘مد ومٕمؾ؟ ومَّمذا ديٜم٤مر، اح٤مئ٦م ًمٞمٗمٞمف اًمٖمٜمل: ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة ذم حيي أن

 أُم٤م اًمٜم٤مس، قمٜمد اعمٕمٝمقدة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م سم٤معم٤ٌمدئ متًٙم٤مً  يًتٜمٙمره ُمـ أول أن٤م قمج٤ًٌم،

 ذم ضم٤مء يمَّم اًمٕمج٤مئ٥م، شم٠ميت ومٝمٜم٤م قمٚمٞمف ويتقيمؾ وضمؾ قمز اهلل إمم يٚمج٠م طمٞمٜمَّم اإلٟم٤ًمن

صمقا : »اًمًالم  قمٚمٞمف ىمقًمف وهق طمدي٨م ئٞمؾ سمٜمل قمـ طَمدر  ش-طمرج وٓ إها

 ح٤م اًمرضمؾ هذا اًم٘مّم٦م، هذه إقم٤مضمٞم٥م هذه ُمـ أقم٤مضمٞم٥م، ومٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م وم٘مد 

 ظمِمٌف أظمذ ومٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمٜم٘مقد، ًمدومع اعمققمقد اًمٞمقم ذم حيي أن يًتٓمٞمع ٓ أنف ؿمٕمر

 -ضمٞمداً  طمِمقاً  وطمِم٤مه٤م ٓطِمْظ، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م وَدكّ  وطمٗمره٤م

 اًمِمٝمٞمد، يمٜم٧م وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م ريب ي٤م: وم٘م٤مل اًمٌحر، ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء صمؿ 

 إٟمَّم ًمٙمـ ومٜمقن، واجلٜمقن ضمٜمقن، ؿمٖمؾ دروؿم٦م ؿُمْٖمؾ اًمٌحر، هذا ذم اخلِم٦ٌم ورُمك

شمٞمؿ إقمَّمل  اًمّمدور، ذم ُم٤م يٕمٚمؿ اًمذي وضمؾ قمز رسمٜم٤م سم٤مًمرضمؾ، ص٤مر ؿمق ؿمقف سم٤مخلقا

 وسملم سمٞمٜمف وم٤مشمف وىمد اعمققمقد، اًمٞمقم ذم اًمقوم٤مء حم٤موًمتف ذم اإلٟم٤ًمن هذا إظمالص ويٕمٚمؿ

 سم٤مؾمتٓم٤مقمتف سم٥ًٌٍم  أتك صمؿ شمقيمٚمف طمؼ اهلل قمغم ومتقيمؾ اعم٤ًموم٤مت ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٌٚمد

 إمم أجْم٤مً  هيع سمريد أو ُمقضمقد اًمٞمقم هق يمَّم ُمًجؾ دًمٞمؾ قمٜمده ُم٤م اًم٥ًٌم، هذا

 -آظمره

 قمغم ُمتقيمالً  اًمٌحر ذم ورُم٤مه٤م اًمٜم٘مقد وهذه اًمدراهؿ هذه ومٞمٝم٤م وَدكَّ  اخلِم٦ٌم وَمَدكّ  

 هل ُم٤م ؿمٖمٚمتؽ هذه ريب ي٤م: يٕمٜمل اًمِمٝمٞمد، يمٜم٧م وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م اهلل،

 -سمٞمدي سمٞمٓمٚمع ُم٤م هذا أن٤م ؿمٖمٚمتل،

 إمم اخلِم٦ٌم هذه شم٠مظمذ أن إُمقاج أُمر هل٤م، طمدود ٓ اًمتل سم٘مدرشمف وضمؾ قمز رسمٜم٤م 

 ص٤مطمٌف ًمٞمتٚم٘مك اعمققمقد اًمٞمقم ذم اًمدائـ وظمرج اًمٖمٜمل، اًمدائـ ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة

 -قمٌث٤مً  ًمٙمـ اعمديـ،

 سملم ظمِمٌف قمغم سمٍمه ووىمع ومٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ يم٤من اًمتل اًمٌٚمدة شمٚمؽ ذم زال ُم٤م وم٤مًمرضمؾ 

 وإذا ًمٞم٠مظمذه٤م، يده َيُٛمدّ  أن وم٠ُمخٝمؿ وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  هب٤م وشمتالقم٥م إُمقاج شمت٘م٤مذومٝم٤م يديف

 إمم أظمذه٤م ضم٤مُمدة، ظمِم٦ٌم ُمش هذه اخلِم٦ٌم سم٠من حيس ضمٕمٚمف اًمذي إُمر صم٘مٞمٚم٦م: هل

 -اًمرضمؾ شمٕمج٥م ذه٥م ديٜم٤مر اح٤مئ٦م إيش؟ ُمٜمٝم٤م لوإهن٤م ويمنه٤م اًمدار
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 وقمدم  ضمٝم٦م ُمـ اًمقوم٤مء ذم اإلظمالص أن اٟمٔمر اًمققمد، سمٕمد اعمديـ ضم٤مء صمؿ 

 أن٤م احل٤مل، أظمذه ومالن ومٞم٘مقًمقا  اًمّمقومٞم٦م أن يٛمٙمـ شمًٛمٕمقا  أنتؿ ومٕمٚمف، ُم٤م قمغم آقمتَّمد

 -اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك ًمف ًمٙمـ اًمٌمء، هذا ُمٜمٙمر

 أبدًا: ُمًتٜمٙمر ُمش هذا احل٤مل ي٠مظمذه أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلٟم٤ًمن أن ىمْمٞم٦م ُمٕمل شمٕمرومقا  ٓزم 

 سم٤معمأل واشمّم٤مًمف إقمغم إمم سم٤مرشمٗم٤مقمف اح٤مدي اًمقضمقد قمـ يٜمٗمّمؾ أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلٟم٤ًمن ٕن

 -إقمغم

  احل٤مل، أظمذه هذا ؿمؽ سمال ديٜم٤مر، اح٤مئ٦م وومٞمٝم٤م اخلِمٌف أخ٘مك ح٤م اًمرضمؾ هذا 

 احل٤مل، وأظمذه اهلل سمٞمذيمر ضمٜم٤من هذا يٕمٜمل احل٤مل، أظمذه اًمّمقومٞم٦م سمٞم٘مقًمقا  ٟم٘مقل ومٜمحـ

 إمم ًمٞمٓمػم أضمٜمحف ًمف يم٤من ًمق أنف قمٚمٞمف جي٥م ٕنف ؿمٕمقره: أظمذه هٜم٤م احل٤مل أظمذه هذا ٓ،

 ؿمق إذا سم٢ميده ـم٤مًمع ُمش ًمٙمـ سم٤مًمققمد، ووم٤مءً  اًمٜم٘مقد يٜم٘مده أن ُم٤مذا أضمؾ ُمـ اًمٌٚمد، شمٚمؽ

 ورُم٤مه٤م اخلِم٦ٌم ذم ه٤مًمٜم٘مقد َدكَّ  سم٠مجده سمٞمٓمٚمع ُم٤م ىم٤مل سم٤معمقضمقد، إٓ ضمقد ٓ هل سمٞمًقي

 -آظمره وإمم

 واًمقوع اًمٓمٌٞمٕمل، اًمقوع إمم سمػمضمع ُمٕمف اؾمتٛمر ُم٤م أظمذه اًمكم هذا ه٤محل٤مل ًمٙمـ 

 ٟم٘مده ضمٞمٌف ُمـ وأظمرج ومٕمٚمف، رء يمؾ دم٤مهؾ ص٤مطمٌف قمٜمد ضم٤مء ح٤م قمٜمف ُيَٕمؼّم  اًمٓمٌٞمٕمل

 -ديٜم٤مر أخػ ُم٤مئ٦م

 اإلهلل سم٤مًمؼميد ًمؽ سمٕمث٧م أن٤م ًمف سمٞم٘مقل يم٤من اًمٗمٕمؾ، ذاك قمغم يٕمتٛمد سمِّده يم٤من ًمق 

 -اإلٟم٤ًمن شَمَقىمُّع قمـ ظم٤مرضم٦م ىمْمٞم٦م هل سمٞمٕمرومف ؿمق وصٚمؽ، ومٝمؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م

 اًمقوم٤مء ُمٜمتٝمك ؿمؽ سمال هذا ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ٟم٘مده  اعمقوقع دم٤مهؾ ًمذًمؽ 

 أو اًمروطمٞم٦م شمًٛمٞمتٝم٤م صح إذا واًمقؾم٤مئؾ اح٤مدي٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ واًمٕمٛمؾ واإلظمالص،

 -ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٜم٘مده اعمٕمت٤مد اًمٜمٔم٤مم إمم ورضمع إُمريـ سملم مجع  اإلهلٞم٦م،

رٟم٤م اًمدائـ ُمقىمػ أن اٟمٔمروا  ش شم٘مع أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر إن: »اًم٤ًمئد سم٤معمثؾ ًمٞمَُذيمر

 حيٓمٝمؿ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ًمف، ُمثٞمؾ ٓ اًمكم اإلهلل سم٤مًمؼميد ضم٤مء اًمٞمقم إهمٜمٞم٤مء ُمـ واطمد ًمق

ٟمتف او سمجٞمٌتف  هذا ٕنف ظمػًما: اهلل ضمزاك سمٞم٘مقل ًمف، سمٞمدومع اعمديـ سمٞمجل وح٤م سمخزا

 سمٓم٤مىم٦م اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ يمَّم ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ًمؽ سمٕمث٧م أين قمٚمٞمف احلج٦م ُي٘مٞمؿ سمٞم٘مدر ُم٤م اعمديـ
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 اًمذي اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م إؾم٤ٌمب ومقق هذا ُمـ رء ذم ُم٤م ًمؽ سمٕمث٧م أن٤م أن ُمًؽمدة،

 -وىمع

 ؾمقاء، اهلل شم٘مقى وذم اهلل ُمـ اخلقف ذم يمالمه٤م اعمديـ هذا ُمثؾ اًمٖمٜمل هذا ًمٙمـ 

 ًمٙمـ إضمٞم٧م، ُم٤م وشَمَٚمّ٘مٞمؽ ٓؾمت٘م٤ٌمًمؽ ظمرضم٧م اعمٞمٕم٤مد يقم اظمل ي٤م أن٤م ىم٤مل ومٕمؾ؟ ُم٤مذا

 اًم٘مّم٦م ىم٤مل اًم٘مّم٦م؟ ؿمق ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م ووضمدت ويمنهُت٤م وم٠مظمذهُت٤م ظمِمٌف وضمدت

 -ُم٤مًمؽ ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك: ًمف وىم٤مل ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ًمف َردَّ  اًم٘مّم٦م ًمف طمٙمك ويمذا، يمذا

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف شمٗمّمٞمؾ هذه  َ  َيتَِّؼ  َوَُم ر يٕمٜمل﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  هلذا اهلل ؾَمخَّ

 - اعمقج اًمٌحر اإلٟم٤ًمن

 وضمؾ قمز رسمٜم٤م اًمٌحر، ذم متٌم سمٚمد يم٠مهن٤م اًمْمخٛم٦م، ؿمٗمتقه٤م إذا اًمٌقاظمر هذه

 -اعمت٘مل اإلٟم٤ًمن هلذا اعمقج هذا ًمٜم٤م ؾمخر

 سم٠مثر ٟمحس قمدٟم٤م ُم٤م اًمٞمقم إؾمػ ُمع ًمٙمٜم٤م سم٤مًمٕمج٤مئ٥م، شم٠ميت وضمؾ قمز اهلل ومت٘مقى 

 -ضمداً  ٟم٤مدراً  ٟم٤مدراً  إٓ اًمت٘مقى

د أظمرى، وآي٦م ُمٕمجزة وهق اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه أذيمره اًمذي اًمث٤مين احلدي٨م   أثر شُم١َميمر

 -اًمٙمقن ًمٜم٤م يًخر رسمٜم٤م ويمٞمػ وضمؾ، قمز هلل اعمًٚمؿ شم٘مقى

 اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ومًٛمع يٛمٌم، ىمٌٚمٙمؿ ممـ رضمؾ ظمرج» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل 

 أن يٛمٙمـ ٓ اًمًح٤مب قمغم اًمٓم٤مئرات اؾمتٕمالء زُمـ ذم طمتك اًمًح٤مب، ُمـ صقشًم٤م

 -اًمٓم٤مئرات دوي صقت إٓ اًمٌنم صقت ٟمًٛمع

 ي٤م اذه٥م: يٗمٝمٛمف يمالم اًمًح٤مب ُمـ اًمّمقت ؾمٛمع اًمزُم٤من ذًمؽ ذم اإلٟم٤ًمن هذا

 -هذه ص٤مرت ُم٤م قمٛمره٤م قمجٞم٥م،- ومالن أرض واؾمؼ ؾمح٤مب

 إمم اًمًح٤مب ُمع ُمِمك أظمرى، ضمٝم٦م ذم يٛمٌم سمف وإذا هٙمذا يٛمٌم اًمًح٤مب يم٤من

غ اًمًح٤مب وضمد أن  ومٞمٝم٤م ومقضمد ومٞمٝم٤م أـمؾ طمدي٘م٦م، قمغم اعمٓمر ُم٤مء ُمـ ُمِمحقٟمف ُيَٗمرر

 قمغم ؾَمٚمَّؿ اًمزرع، ٟمٔم٤مم ُمـ-- هٜم٤مًمؽ ُمـ آظمر وإمم ًمٚمَّمء اًمٓمريؼ ومتح ذم يٕمٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م
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 همري٥م رضمؾ أراك ظمؼمك؟ ُم٤م: ًمف ىم٤مل اًمًَّمء، ُمـ ومقق ؾمٛمٕمف اًمذي سم٤مؾمٛمف اًمرضمؾ

 قمروم٧م؟ يمٞمػ

 هذه أن ذح يم٠منف: يٕمٜمل ذاك؟ ومٌؿ: ًمف ىم٤مل سم٠مذٟمف، ؾمٛمٕمٝم٤م اًمذي اًم٘مّم٦م ًمف طمٙمك 

 ًمؽ ؾمخر طمتك اهلل قمٜمد اعم٘مرسملم ُمـ أنؽ سمد وٓ ًمؽ، وضمؾ قمز اهلل ُمـ يمراُم٦م

 -رء ٓ احلدي٘م٦م وظم٤مرج احلدي٘م٦م، ذم يٜمزل واعمٓمر اعمٓمر،-- اًمًح٤مب

رٟم٤م رء أؿمٌف يٕمٜمل  اًمرؾمقل يم٤من ح٤م اًمّمحٞمحلم ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمحدي٨م ُيَذيمر

 هٚمٙم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: »ىم٤مل أقمرايب دظمؾ طملم اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م اًمًالم قمٚمٞمف

 طمتك يديف ورومع اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل- ًمٜم٤م اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر، ىمٚم٦م ُمـ واًمٕمٞم٤مل، إُمقال،

ه سم٤مُٕمٓم٤مر اًمًَّمء ومج٤مؿم٧م اؾم٘مٜم٤م،! مهللا اؾم٘مٜم٤م،! مهللا: إسمٓم٤مه سم٤من  اًمِ٘مَرب، يم٠مومقا

ًمٞمٝم٤م متٓمر وم٤معمديٜم٦م: أنس وي٘مقل  ش-ُمٓمر ٓ وطمقا

 اهلل أن يمٞمػ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم احل٤مدصم٦م هبذه اًم٘مّم٦م هذه شُمذيمرين

 رء، ٓ اعمديٜم٦م ظم٤مرج أُم٤م اعمٓمر، ومٞمٝم٤م يٜمزل وم٤معمديٜم٦م اًمرؾمقل، دقم٤مء اؾمتج٤مب

 -وسم٤مًمٕمٙمس

 -يم٤مُمالً  أؾمٌققم٤مً : أيش ؾمٌت٤مً  متٓمر وم٤مؾمتٛمرت: »أنس ىم٤مل

 اًمرضمؾ ضم٤مء: أنس ىم٤مل خيٓم٥م، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ضم٤مء أن إمم»

 وم٤مدع إُمٓم٤مر، يمثرة ُمـ واًمٕمٞم٤مل إُمقال هٚمٙم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل همػمه، أو ٟمٗمًف

ًمٞمٜم٤م! مهللا: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمٜم٤م، اهلل  واًمياب أـم٤مم قمغم! مهللا قمٚمٞمٜم٤م، وٓ طمقا

 ش-يم٤مجلقٟم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمًَّمء وم٤مٟمٙمِمٗم٧م: ىم٤مل- اًمِمجر وُمٜم٤مسم٧م واجل٤ٌمل

 ًمٞمس اعمديٜم٦م ومٙم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م، طمقل يمٌػم شمرس هٜم٤مك يم٠من اًمؽمس،: يٕمٜملش اجلقٟم٦م»

 -اًمِمجر وُمٜم٤مسم٧م واجل٤ٌمل أـم٤مم قمغم أُمٓم٤مر طمقهل٤م وُم٤م ُمٓمر، ومٞمٝم٤م

ف يُمٚمُّف هذا  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌٞمف ًمدقم٤مء اؾمتج٤مسم٦مً  وضمؾ قمز اهلل ُمـ شَمٍَمُّ

 أن٤م: اًمًح٤مب ُمـ اًمّمقت ؾمٛمع ًمٚمذي ي٘مقل احلدي٘م٦م ص٤مطم٥م اًمرضمؾ هذا ٟمجد هٜم٤مك

 -أدري ٓ واهلل
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 طمّمدهت٤م، ُم٤م وم٢مذا وأزرقمٝم٤م، ,اًمِم٤مهد وهٜم٤م– إرض هذه قمٜمدي أن٤م ًمٙمـ 

 وصمٚم٨م ٟمٗمز، قمغم ُأنٗم٘مف وصمٚم٨م إرض، إمم ُأقمٞمده صمٚم٨م أثالث، صمالصم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م

 -هق ومٝمذا: ًمف ىم٤مل- طمقزم وُمـ ضمػماين قمغم سمف أتّمدق

 ذم اهلل شمت٘مل ٕنؽ اًمًح٤مب: ًمؽ ؾمخر وضمؾ قمز اهلل أن اؾمتح٘م٘م٧م أن٧م هبذا 

 ضمػماٟمؽ شمٜمس وٓ رزىمؽ، ؾم٥ٌم هل اًمذي أروؽ شمٜمس ٓ ٟمٗمًؽ، شمٜمس ٓ ُم٤مًمؽ،

 -واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ُمـ طمقًمؽ ُمـ هؿ اًمذيـ

 اهلل ُيٖمػم طمتك سم٠منٗمًٜم٤م، ُم٤م ُٟمَٖمػمر  أن هق اًمٌٜمقك هذه وسمديؾ اعمِمٙمٚم٦م طمؾ: إذاً 

 -سمٜم٤م ُم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 هيٞمئقا  أن سمٕمد أن اعمقوقع يٕم٤مجلقن أنٗمًٝمؿ هؿ اعمًٚمٛملم ؾمتجد طمٞمٜمذاك 

 قمـ ويًتٖمٜمقن ؾمٌٞمٚمٝمؿ شمٕمؽمض اًمتل اعمِم٤ميمؾ هذه يٕم٤مجلقن وُيَٖمػّموه٤م، أنٗمًٝمؿ

 هق ُم٤م: ؾم١مال قمـ أضمٞم٥م أن أردت ُم٤م وهذا اهلل، ُمٕمّمٞم٦م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك

 اًمٌديؾ؟

 (  00:  70: 78. 272. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  00: 71. 277. واًمٜمقر اهلدى) 

 افبـؽ دم ادال وضع حؽؿ

 ي٘مقل يٕمٜمل، يمٌػمة سمٙمٛمٞم٦م ُم٤مل اًمٌٜمؽ، ذم اح٤مل ووع طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٞم٧م؟ أهؾ وقمغم ٟمٗمز قمغم ظمقوم٤مً  اًمٌٞم٧م: ذم أوٕمٝم٤م أؾمتٓمٞمع ُم٤م أن٤م: ًمؽ

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف واوع هذا: اًمِمٞمخ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  *خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  -ىمٚمٌف قمـ ظم٤مرضم٦م داره ذم ٓومت٦م ،[7، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 (  00: 20: 17. 807. واًمٜمقر اهلدى)
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 يرسق أن خشقة افبـؽ دم ادال وضع

 ُمثالً  أظمرضمف، إذا ُمثالً  يْمٞمع أن ُم٤مًمف قمغم ظمٌم عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 يْمٕمٝم٤م أن ًمف ومٝمؾ ينىمقهن٤م، ومًقف اًمٌٜمؽ ظم٤مرج أظمرضمٝم٤م ومٚمق يٕمٜمل، ُماليلم ومٚمقس

 ُم٤مًمف؟ قمغم طمٗم٤مفم٤مً  اًمٌٜمؽ ذم

 -ىم٤مهل٤م همػمك أن ًمق :اًمِمٞمخ

 -ٟمًتٗمٞمد ٟمحـ سمس ٟم٠ًمل ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 -حيّمؾ ؾم١مال يمؾ ًمٞمس ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -اًمٕمٚمَّمء ًمٌٕمض يٕمٜمل ؾمٛمٕم٧م أن٤م ٕين ؿمٞمخ: ي٤م شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

 أن سم٤مًمٌٜمقك اعمتٕم٤مُمٚملم ًمٙم٤ٌمر وأب٤مطمقا  قمٜمديمؿ ومتقى ؾمٛمٕم٧م ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 -اًمٙم٤مومرة اًمٌٜمقك ذم أُمقاهلؿ يقدقمقا 

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يٕمٜمل اًمٙم٤مومرة، اًمٌٜمقك يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 أُمقاهلؿ يقدقمقا  أن آٟمٗم٤ًم، ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل اًمٜمٔمري٦م هذه أضمؾ ُمـ أب٤مطمقا  :اًمِمٞمخ

 اًمٙمالم؟ هذا ُمٗمٝمقم همػم-- اًمٙم٤مومرة اًمٌٜمقك ذم اعماليلم شُمٕمد اًمتل

 -ُمٗمٝمقم :ُمداظمٚم٦م

 اهلل ٟمًقا  إيَّمٟمٞم٦م، ومتٜم٦م ذم اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أن ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك اعم٘مّمقد :اًمِمٞمخ

 -أنٗمًٝمؿ وم٠من٤ًمهؿ

ـْ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ قمز رسمٜم٤م  َ  َيتَِّؼ  َوَُم  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ُمقازيـ إمم اٟم٘مٚم٧ٌم اإليَّمٟمٞم٦م اعمقازيـ وم٤مٔن[ 7، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 ذم يٗمٙمرون وم٘مط هؿ وإٟمَّم اًمنمقمٞم٦م، إؾم٤ٌمب ذم يٗمٙمرون اعمًٚمٛمقن يٕمد ومٚمؿ ُم٤مدي٦م،

 -اح٤مدي٦م إؾم٤ٌمب
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م ٓ ,ؿمؽ سمال, واإلؾمالم   ذقم٤ًم، اجل٤مئزة إؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمك أن اعمًٚمؿ قمغم ُيـَحرر

 إذا وًمٙمـ-- ذًمؽ وٟمحق اًمّمح٦م، قمغم واعمح٤مومٔم٦م سمؾ اح٤مل، قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م وم٘مط ًمٞمس

 ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم ي٘م٤مل طمٞمٜمذاك ًمٚمنمع، خم٤مًمٗم٦م إؾم٤ٌمب يم٤مٟم٧م ُم٤م

 طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  وم٢من وضمؾ، قمز اهلل اشم٘مقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م

م ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ  وم٢منش-- سم٤محلرا

م، ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م  يتخذ ُمًٚمؿ سملم اإلؾمالُمل، اًمٗم٘مف ذم ومرق ٓ أنف ؿمؽ وٓ سم٤محلرا

 أن ُأريد هذه ًمٙمـ أذه٤مٟمٙمؿ، ذم واوح٦م هذه أفمـ اًمرزق، ًمتحّمٞمؾ حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦م

 -ؾُمّٚمَّمً  أتخذه٤م

 ذقم٤مً  حمرُم٦مً  وؾمٞمٚم٦مً  يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا: وم٠مىمقل 

 اًمرزق، قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦مً  يتخذ أن ًمف جيقز ٓ يمذًمؽ اًمرزق، ًمتحّمٞمؾ

 -ـمٞم٥م هذا؟ واوح

: وهل اًمٞمقم اإلؾمالُمٞملم ُمـ يمثػم يتٌٜم٤مه٤م واًمتل اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ود وهذا 

ر اًمٖم٤مي٦م  وهل أٓ ضم٤مئزة اًمقؾمٞمٚم٦م هذه هؾ: خلّمٜم٤مه إذا أن وم١ًماًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمّ

 -حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦م ٕنف واوح: وم٤مجلقاب ُينق؟ أن ظمِمٞم٦م اًمٌٜمقك: ذم اًمٙمثػم اح٤مل إيداع

 ُمثؾ ُمثٚمف ُم٤مًمف، قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م: هذه يتخذ أن أراد ُمـ ًمٙمؾ: ٟم٘مقل وم٢مذاً  

 جيقز يم٤من إن إـمالىم٤ًم، سمٞمٜمٝمَّم ومرق وٓ رزىمف، ًمتحّمٞمؾ حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦م يتخذ ُمـ

م ُم٤م اؾمتحالل  قمز اهلل طمّرم ُم٤م اؾمتحالل ضم٤مز اًمرزق، ًمتحّمٞمؾ اًمقؾم٤مئؾ ُمـ اهلل طَمرَّ

 -- اًمرزق قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ وضمؾ

 طمتك اًمٜم٤مس وؿمٕمقر اًمٖمٗمٚم٦م، هل اًمٗمرق إٟمَّم جيقز، ٓ وهذا جيقز ٓ هذا ـمٌٕم٤مً 

 اؾمتٕمداد قمٜمدهؿ ومٚمٞمس طم٘م٤ًم، ُم١مُمٜملم يٕمقدوا مل اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ٕن اعمٗمتلم: سمٕمض

 -ُم٤مًمؽ حلٗمظ اعمٛمٙمٜم٦م اًمقؾم٤مئؾ شمٕم٤مط أظمل ي٤م اًمثري ًمٚمٖمٜمل ًمٞم٘م٤مل إيَّمين ٟمٗمز

ر ًَمـَّّم  ذًمؽ وىمٚم٧م اعم٠ًمخ٦م، هذه ُمثؾ ذم أىمقل أن٤م   سمٕمض ًمزي٤مرة اًمذه٤مب زم ىُمدر

 اعمًٚمٛمقن ويم٤من اعمج٤مًمس سمٕمض هٜم٤مك ٟمٕم٘مد ومٙمٜم٤م سمريٓم٤مٟمٞم٤م، وُمٜمٝم٤م إوروسمٞم٦م اًمٌالد

 ي٤م ي٘مقًمقن ؾمٜملم، أو ؿمٝمقر أو ٕج٤مم إًمٞمٝم٤م ؾم٤مومروا أو اًمٌالد شمٚمؽ اؾمتقـمٜمقا  اًمذيـ
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 ٟمخِمك اًمٌٜمؽ ذم ووٕمٜم٤مه ُم٤م إذا سمف ٟمذه٥م أجـ اح٤مل هذا وٟمحـ همرسم٤مء، هٜم٤م ٟمحـ ؿمٞمخ

ـْ : ﴿أي٦م هبذه أذيمرهؿ سمٌمء أردت وم٠من٤م ٟم٘متؾ، أن طمتك ٟمخِمك سمؾ ينق، أن  َوَُم

َ  َيتَِّؼ   ذم ٕنف اصمٜملم سمحديثلم أذيمرهؿ رء صم٤مين[ 2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ ﴿ ُمٕمٜمك سمؽمؾمٞمخ ص٤محل٤من ُمث٤مٓن رأجل ذم احلديثلم هذيـ احل٘مٞم٘م٦م

 ي٘مرؤون اًمٜم٤مس ٕن[ 2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ ﴿ ُمٕمٜمك شمرؾمٞمخ[ -- 2:اًمٓمالق]

 أجْم٤مً  وهٜم٤م يمًقري٤م، اًمٌالد سمٕمض وذم ىمٚمقهبؿ، ذم سم٠مثره٤م يِمٕمرون وٓ أي٦م هذه

ـْ ﴿ ومٞمٝم٤م ُمٙمتقب اجلدار قمغم ٓومت٦م يْمع سمٕمْمٝمؿ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 [-2:اًمٓمالق]

ٜمقا  هؿ: وم٢مذاً    احلديث٤من ومٝمذان ىمٚمقهبؿ، ُمٜمٝم٤م وأظمٚمقا  ضمدراهنؿ أي٦م هبذه َزيَّ

 ممـ رضمالً  أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم أطمدمه٤م اًم٘مرآن، ذم اعمذيمقر اعمٕمٜمك هذا ي١ميمدان

 اهلل: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، ه٤مت: ىم٤مل ديٜم٤مر، أخػ أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل همٜمل إمم ضم٤مء ىمٌٚمٜم٤م

 -اًمِمٝمٞمد اهلل: ىم٤مل اًمِمٝمٞمد، ه٤مت: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ،

 قمغم اًمٓمٞمقر إن ىمٞمؾ يمَّم وهق ؾمقاء، ُمٜمف واعمٓمٚمقب اًمٓم٤مًم٥م ذم إُمر أن يٌدو 

 اهلل-- اًمّمدق حمٛمؾ قمغم اًمٙمالم هذا أظمذ اًم٘مٚمقب، ـَمٞمرٌل ُمـ أهنؿ أي شم٘مع، أؿمٙم٤مهل٤م

 أمحر، ديٜم٤مر-- ديٜم٤مر أخػ وٟم٘مده اًمِمٝمٞمد، اهلل-- اًمِمٝمٞمد اهلل يمٗمٞمؾ، اهلل-- يمٗمٞمؾ

 ويٌدو ييب اًمٌحر ذم ذه٥م ديٜم٤مر، إًمػ اًمرضمؾ وأظمذ اًمقوم٤مء، يقم قمغم وشمقاقمدا

 اًمٞمقم أو اًمققمد أدريمف ًمٙمٜمف ديٜم٤مر، سم٤مًٕمػ قمٛمؾ ومٞمَّم وضمؾ قمز اهلل ووم٘مف اًمرضمؾ أن

 ُمـ يمؾ ومٕمالً  يٗمٕمؾ أن إٓ وؾمٕمف ومَّم اعمحًـ، اًمٖمٜمل سمٚمد قمـ سمٕمٞمد وهق اعمققمقد

 -جمذوب ُمٝمٌقل سم٠منف قمٚمٞمف حيٙمؿ يًٛمٕمف

 صمؿ ضمٞمدًا، وطمِم٤مه٤م ديٜم٤مر إًمػ ومٞمٝم٤م َوَدكّ  ٟم٘مراً  وٟم٘مره٤م ظمِم٦ٌم أظمذ أنف طمٞم٨م 

 اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م مهللا: وىم٤مل اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء وم٤مًمرضمؾ اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء

 ًمٙمـ ومٜمقن، واجلٜمقن اجلٜمقن-- اًمٌحر قمرض ذم اخلِم٦ٌم ورُمك اًمِمٝمٞمد، يمٜم٧م وأن٧م

 ٓؾمت٘م٤ٌمل اًمدائـ وظمرج اعمققمقد اًمٞمقم وضم٤مء شمٌلم، سمٕمد ومٞمَّم هذا ًمٚمرضمؾ يمراُم٦م هذه

 هق اًمذي اًم٤ًمطمؾ إمم اخلِم٦ٌم وضمؾ قمز اهلل أوصٚمٝم٤م ًمٙمـ اعمديـ، ضم٤مء ُم٤م قمٌث٤مً  اعمديـ
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يمف وإُمقاج طم٤مومتف، قمغم  اًمدار إمم أظمذه٤م رزيٜم٦م هل وإذا يده ومٛمد يديف، سملم شُمـَحرر

 آظمره، إمم وطمٞم٤م ؾم٤مًح٤م اعمديـ اًمرضمؾ رضمع سمٕمده٤م شمٕمج٥م، ديٜم٤مر، أخػ وإذا يمنه٤م

 اًمٞمقم وي٘مقًمقن اًمٙمقٟمٞم٦م اهلل ؾمٜمـ ُمـ ًمٞمس أي قم٤مدي، همػم أُمر ٕنف ومٕمؾ: ُم٤م ودم٤مهؾ

 اًمرضمؾ قمٜمد ص٤مر ديٜم٤مر أخػ وٟم٘مده ومٕمؾ ُم٤م ومتج٤مهؾ قم٤مدي٤ًم، ٟمٔم٤مُم٤مً  ًمٞمس-- اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

 يم٤من ومَّم اخلِم٦ٌم، سم٘مّم٦م اعمديـ حيدث أن إٓ ٟمٗمًف ًمّمٗم٤مء أجْم٤مً  وهذا وؾمٕمف ومَّم أخٗم٤من،

 وضمؾ، قمز اهلل قمغم وشمقيمؾ هذا ومٕمؾ اًمذي هق أنف اًم٘مّم٦م قمٚمٞمف ىمص أن إٓ ُمٜمف

 اهلل وم٤ٌمرك قمٜمؽ اهلل ورم ىمد: وم٘م٤مل اًمِمٝمٞمد، وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م: سم٘مقًمف وظم٤مـمٌف

 --ديٜم٤مر إًمػ إًمٞمف وقم٤مد ُم٤مًمؽ، ذم ًمؽ

 سم٢ميَّمن إٓ ومٕمٚمف ُم٤م هذه، ومٕمٚمتف ومٕمؾ ح٤م اعمديـ اًمرضمؾ هذا أن قمؼمة ٟم٠مظمذ ٟمحـ هٜم٤م 

 وهق يٕمرومٝم٤م هق سمٓمري٘م٦م قمٜمف اًمقوم٤مء يتقمم أن وضمؾ قمز اهلل قمغم ُمتقيمالً  ضمداً  ضمداً  ىمقي

 -قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مدر

 قمٌدي، فمـ طمًـ قمٜمد أن٤م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمَّم وضمؾ قمز واهلل 

 -إيَّمن إمم حيت٤مج هذا ًمٙمـش ؿم٤مء ُم٤م يب ومٚمٞمٔمـ

 أن أطمد اؾمتٓم٤مع ُم٤م ديٜم٤مر إًمػ يمتؿ ًمق ص٤مذم رضمؾ اًمٖمٜمل اًمرضمؾ ذاك أجْم٤مً  

 يًٛمقه؟ ُم٤مذا ُمْمٛمقن سمؼميد ضم٤مءه ُم٤م ٕنف إـمالىم٤ًم: يٙمِمٗمف

 وضمؾ، قمز رسمف يراىم٥م ًمٙمٜمف يقُمئذ، إـمالىم٤مً  هذا ُمـ رء ومٞمف ُم٤م ٓ، ُمًجؾ،

 ومٕم٤مد ه، هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ ُمٕمت٤مد، همػم سمٓمريؼ ضم٤مءه أنف دام ُم٤م اح٤مل هذا أن ويٕمٚمؿ

ـْ ﴿ شمٗمًػم هذا قمٜمؽ، اهلل َوومَّـك ىمد: وىم٤مل ديٜم٤مر إًمػ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 [-2:اًمٓمالق]

 صحٞمح ذم اًمث٤مين-- اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمَّم وهذا اًمث٤مين احلدي٨م

 إرض، ُمـ ومالة ذم يٛمٌم ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ رضمؾ سمٞمٜمَّم: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل رضمالً  أن ُمًٚمؿ

 ذم طمدصم٧م ُم٤م ُمٕمجزة هذه ومالن، أرض اؾمؼ: ي٘مقل اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع إذ

 ضمٝم٦م يٛمٌم اًمًح٤مب وضمد ٟمٔمره، ًمٗم٧م اًمٌمء ومٝمذا إـمالىم٤ًم، اًمدٟمٞم٤م شم٤مريخ-- اًمت٤مريخ

غ اًمًح٤مب وضمد طمتك ُمٕمٝم٤م، ومٛمِمك  قمٚمٞمٝم٤م وم٠مـمؾ طمدي٘م٦م، قمغم اح٤مء ُمـ ُمِمحقٟمف ُيَٗمرر
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 إرض، شمٚمؽ قمـ همري٥م رضمؾ وهق سم٤مؾمٛمف قمٚمٞمف ومًٚمؿ ومٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ رضمؾ ومٞمٝم٤م وإذا

 يمٜم٧م سمٞمٜمَّم أنٜمل اًم٘مّم٦م، قمٚمٞمف وم٘مص قمرومف، يمٞمػ ُمٜمف واؾمتٖمرب اًمًالم قمٚمٞمف ومرد

 واًمًح٤مب ومنت ومالن، أرض اؾمؼ اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمٕم٧م اًمّمحراء ذم أُمٌم

 قمٜمدي أن ؾمقى قمٜمدي رء ٓ واهلل: ىم٤مل ذاك؟ ومٌؿ قمٜمدك، اح٤مء أومرغ رأجتف طمتك

 صمٚم٨م-- أثالث صمالصم٦م طمّمٞمده٤م أضمٕمؾ صمؿ وأطمّمده٤م، وأظمدُمٝم٤م وم٠مزرقمٝم٤م إرض هذه

 قمغم سمف أتّمدق أظمر واًمثٚم٨م وقمٞم٤مزم، ٟمٗمز قمغم أنٗم٘مف وصمٚم٨م إرض، إمم أقمٞمده

 -ذاك هق-- ذاك هق: ًمف ىم٤مل طمقزم، ُمـ واًمٗم٘مراء ضمػماين

 ذم اعمنموقم٦م اًمقؾم٤مئؾ اختذ إذا وصدىم٤ًم، طم٘م٤مً  ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ وم٤مٔن 

 اإليَّمن؟ هذا أجـ ًمٙمـ هلل، طم٤مؿم٤م ومٞمف؟ فمٜمف خيٞم٥م اهلل أن أتُرى ُم٤مًمف، قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 طمديد همروم٦م-- طمديد همروم٦م يتخذ أنف ُمٚمٞمقٟمػم يم٤من إذا ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م: ُمثالً  أىمقل أن٤م 

 ذم اح٤مل هذا يقدع أن ُمـ سمٙمثػم ًمف ظمػم وُمٕم٤مش، سمراشم٥م احلُّراس ُمـ طمقًمف وحيط

 سمف ًمتيب وإٟمَّم اح٤مدي، ًمّم٤محلٝم٤م اح٤مل هذا شمًتٖمؾ وًمٞمتٝم٤م شمًتٖمٚمف، اًمذي اًمٌٜمقك

 اختذ اًمذي اًمرضمؾ هذا ٕن ودٟمٞم٤م: ديٜم٤ًم ظمػم هذا أن ؿمؽ ٓ دارهؿ، قم٘مر ذم اعمًٚمٛملم

 ومٝمذا أضمراً، وآشم٤مهؿ احلراس، ُمـ قمٚمٞمف يٓمٛمئـ ُم٤م قمٚمٞمف وووع طمديدي٦م ًمٜم٘مقل همروم٦م

 إيٙم٤مًٓ  أو أيمالً  يم٤من ؾمقاء سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ يم٤مًمذي وًمٞمس ُم٤مًمف، ذم ًمف ي٤ٌمرك وضمؾ قمز رسمٜم٤م

 -هذا سملم ومرق ٓ-- إـمٕم٤مُم٤مً 

ش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل يٕمٚمؿ ومٙمٚمٜم٤م 

 ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م: ىمديَّمً  اًمِم٤مقمر ىم٤مل يمَّم اًمٙمقٟمٞم٦م، اهلل ؾمٜم٦م ُمـ وهذا واحل٘مٞم٘م٦م

 -يٜمٝمٛمر صمؿ ىمٓمر اًمٖمٞم٨م أول ىمٞمؾ ويمَّم اًمنمر، ُمًتّمٖمر

 طمٞم٨م إظمرى، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومرق ٓ اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد ذم وم٤مٔن 

 ُم٘مدُم٤مت ًمف آٟمتِم٤مر هذا أن ؿمؽ ٓ اًمٌالد، يمؾ ذم يم٤مٟمتِم٤مره٤م اًمٌٜمقك ومٞمٝم٤م اٟمتنمت

ع شمّمدر ومت٤موى ُمـ  ٓ ًمٙمـ ُم٤مًمؽ وع أن٧م أنف اًمتِمجٞمع وأول اًمٕمٛمؾ، هذا شُمَِمجر

ه يمَّم رسم٤م اًمرسم٤م يًٛمقن وًمٞمتٝمؿ رسم٤م، شم٠مظمذ  سمَّمذا؟ يًٛمقٟمف وإٟمَّم وضمؾ قمز اهلل ؾمَّمَّ

 -وم٤مئدة :ُمداظمٚم٦م
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م يرشمٙم٥م أن اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من شمًقيؾ ُمـ سمٕمده٤م سم٤مًمٗم٤مئدة، :اًمِمٞمخ × احلرا

 ومٝمذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أو اًمرسم٤م اًمٕم٤معملم رب ؾمَّمه يمَّم أُم٤م وم٤مئدة، هذه ٕن

 -إؾم٤ٌمب هذه شمٕم٤مـمل قمـ ُيٜمَّٗمرهؿ ٕنف ُمٜمف: يٌتٕمدون

 رسمٜم٤م، ذيٕم٦م أطمٙم٤مم ٟمٕمرف وأن ديٜمٜم٤م ٟمتذيمر أن ٟمحـ جي٥م: ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك وم٢مذاً  

ر وأن ٟمٜم٤م ُٟمَحذر  إمم-- ىمؾ إمم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم اًمرسم٤م وقم٤مىم٦ٌم اًمرسم٤م، قم٤مىم٦ٌم ُمـ إظمقا

 -يٕمٜمل ىمٚمٞمؾ ىمؾ-- ىمؾ

 --ي٘مٚمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ اح٤مل ي٘مٚمؾ :ُمداظمٚم٦م

 قمٙمس يٕمٜمل ومٞمف، اهلل ي٤ٌمرك ٓ ضم٤مء، طمٞم٨م ُمـ اح٤مل يذه٥م يٕمٜمل ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ش-صدىمف ُمـ ُم٤مل ٟم٘مص وُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 وهؿ أؿمخ٤مص صمَّمٟمٞم٦م ُمع شمٜم٤مىمِم٧م ىمد يمٜم٧م-- ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي آىمؽماح ٟمٗمس واىمؽمطم٧م اعمقوقع، ٟمٗمس ذم ُمٕمٝمؿ ومتٜم٤مىمِم٧م يٕمٜمل، قمدٓء

 -اىمؽمطمتف

 يقدع وأن طمديد، ومٞمٝم٤م يٙمقن وأن سمٖمروم٦م، ي٠ميت أن ُمٚمٞمقٟمػم اًمِمخص يم٤من إذا وهق 

 قمٜمدهؿ يقضمد ٓ ىمديَّمً  يم٤من-- آسم٤مؤٟم٤م يٗمٕمؾ يم٤من يمَّم ويٕمٜمل اًمٖمروم٦م هذه ذم ُم٤مًمف اًمرضمؾ

 -اًمتٜمؽ ذم اًمذه٥م يقدقمقن يم٤مٟمقا  وإٟمَّم سمٜمقك،

 -يٕمٜمل طمديث٦م أُم٤ميمـ ذم :اًمِمٞمخ

 هذا قمٚمٞمٝمؿ وم٤مىمؽمطم٧م اجلدار ذم أُم٤ميمـ---  زاوي٦م ذم ويْمٕمقهن٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 --يٕمٜمل اجلٜمقن ُمـ ؿمٌف رء يم٠منف اىمؽماطمل، ُمـ رء ؿمٌف أفمٜمف يم٤من وًمٙمٜمف آىمؽماح،

 -قمٜمدهؿ ظمٞم٤مل ظمٞم٤مل :اًمِمٞمخ

 -آىمؽماح هذا ٟمٗمس قمٚمٞمٝمؿ اىمؽمطم٧م واهلل وإٓ-- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمف أن٤م سمَّم ي٘مٞمٜم٤مً  أؾمتٗمٞمد ًمٙمل سمس: هق إٟمَّم ؿمٞمخ، ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك وؾم١مازم :ُمداظمٚم٦م

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ( 00:  00:  79. 112.واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  07:  00. 112.واًمٜمقر اهلدى)

 افربا إضعام حرمة 

 ومٚمقس، ؿمقي٦م قمٜمده واطمد يٙمقن اعمقوقع، ٕصؾ ضمئٜم٤م إذا سم٘مك شم١ماظمذين ُم٤م

 ًمٜمدن، ذم وأن٤م هذا وىمٚم٧م: أىمقل وأن٤م اح٤مل، يٜمنق أظم٤مف ٕين حيٓمف، ويـ ـمٞم٥م

 اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٖمرسم٤مء ومّم٤مروا اعمح٤مرضات، سمٕمض هٜم٤مك وأخ٘مٞم٧م زي٤مرة، زم أتٞمح٧م

 ٓ، اًمٌٜمؽ؟ ذم ُم٤مًمٜم٤م ٟمحط أؾمت٤مذٟم٤م ي٤م ُم٤مٟمع ذم: اًم١ًمال يقضمٝمقا  اًمٌالد شمٚمؽ ذم اًمٕم٤مئِملم

 اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل ُمًٚمؿ، أن٧م طمرام، جيقز، ُم٤م

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف،

 ذهٜمٝمؿ ذم ىم٤مئؿ ُمش رهبؿ سمنميٕم٦م وضَمْٝمٚمِٝمؿ ديٜمٝمؿ قمـ اعمًٚمٛملم سُمٕمد ُمـ واًمٞمقم

 ُم٤م طمرام، هذا أنف خمف ذم يدور ٓ ومٝمذا اًمرسم٤م، شُمْٓمِٕمؿ أن٧م أُم٤م طمرام، اًمرسم٤م أيمؾ أنف إٓ

 اًمرسم٤م؟ شُمْٓمِٕمؿ أن٧م ُمٕمٜمك

 شمٙمقن أن٧م ًمٙمـ اًمرسم٤م، شم٠ميمؾ ُم٤م أن٧م اًمرسم٤م، ـمٕم٤مم إل أن٧م اًم٥ًٌم شمٙمقن: يٕمٜمل

 اًمذي:ُمقيمٚمفش وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل اًمرسم٤م، إلـمٕم٤مم ؾم٤ٌٌمً 

 َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل رسمٜم٤م ٕن ح٤مذا؟ش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف» همػمه ُيْٓمٕمؿ

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم 

 اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مزم أطمط أن٤م: ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد ًمؽ ي٘مقل اًمٞمقم اًمٓمٞمٌلم اًمّم٤محللم وم٤مًمٜم٤مس

 ح٤م أن٧م ُمًٙملم ي٤م ًمٙمـ رسم٤م، ؾمآظمذ ُم٤م اهلل ُمـ أظم٤مف رضمؾ وأن٤م يٜمنق مم٤م أطمًـ
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ؾ ي٠ميمؾ قمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف يِمتٖمؾ قمؿ اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل طمٓمٞم٧م  وم٠من٧م رسم٤م، همػمه ُيْٓمِٕمؿ وي١َميمر

 -اعمقدقملم أُمقال اًمٌٜمقك؟ ُم٤مل رأس ُم٤م ٟمٕمٚمؿ مجٞمٕم٤مً  وًمٕمٚمٜم٤م اًم٥ًٌم،

 ُمع يتٕم٤مُمٚمقا  اًمذي اًمٜم٤مس جمٛمققم٦م وإٟمَّم أُمقال رؤوس قمٜمده٤م ذم ُم٤م اًمٌٜمقك 

ن اًمذي هق اًمٌٜمقك ٜمف وسمٞم١مؾمًف اًمٌٜمؽ سمٞمٌٜمل اًمذي هق اًمٌٜمؽ، ُيَٙمقر  -إرض ذم وسمٞمٛمٙمر

 رهبؿ ًمٓم٤مقم٦م وإمه٤مهلؿ سمديٜمٝمؿ، اعمًٚمٛملم ضمٝمؾ قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ يمٚمُّف هذا 

َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م﴿ أضمٚمٝم٤م، ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ اًمذي وقم٤ٌمدشمف َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ ﴾ ًمِٞمَْٕم

 [-11:اًمذاري٤مت]

 وأيمثر، ُمٚمٞمقن شمًٕمَّمئ٦م اعمًٚمٛملم قمدد أصٌح اًمذي اًمزُمـ هذا ذم ومقاضمٌٜم٤م: ًمذًمؽ

 وٟمحـ اعم٘مدؾم٦م، اًمٌالد سمٕمض اطمتٚمقا  ُماليلم قمنمة ُمـ أىمؾ وُمـ ًمٚمٙمٗم٤مر، ُمًتٕمٌديـ

 يمثػم يقُمئذٍ  أنتؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صدق وًمٙمـ ُمًٚمؿ، ُمٚمٞمقن شمًٕمَّمئ٦م ُمـ أيمثر

 ُمع دملء اًمتل اًمرهمقة اخلٗمٞمػ، اهلش اًمٖمث٤مء؟ ُمٕمٜمك ُم٤مش اًمًٞمؾ يمٖمث٤مء همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ

 ىم٤مل اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤مش اًمًٞمؾ يمٖمث٤مء همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ يمثػم، يقُمئذ أنتؿ» ىمٞمٛم٦م، هل٤م ُم٤م اًمًٞمؾ

 اًمَقَهـ، ىمٚمقسمٙمؿ ذم وًمٞم٘مِذوَمـ قمدويمؿ، صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 ش-قمدويمؿ صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ

 سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وأُمتف، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ظمّمقصٞم٦م هذه 

ٚم٧ُم : »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م  وٟمٍمت: »مجٚمتٝم٤م ُمـش ظمّم٤مل سمخٛمس إنٌٞم٤مء قمغم وُمْمر

 ش-ؿمٝمر ُمًػمة سم٤مًمرقم٥م

 اهلل ُمـ يمراُم٦م ظمقوم٤ًم، يرشمٕمِمقا  اخلؼم يّمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن، يقاضمٝمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر ُم٤م ىمٌؾ

ت: »وم٘م٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف حمٛمد اإلؾمالم ًمٜمٌل  ش-ؿمٝمر ُمًػمة سم٤مًمرقم٥م وُٟمٍِمُ

 طَمدّ  قمغم إُم٦م ذم اؾمتٛمرت اًمٙمراُم٦م هذه أن: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمراُم٦م ُمـ 

 أن ىمٌؾ اعمًٚمٛملم خيِمقن اًمٙمٗم٤مر ومٙم٤منش إنٌٞم٤مء ورصم٦م اًمٕمٚمَّمء: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 -ًمٚمٖمزو سمالدهؿ ُمـ خيرضمقا 
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 ذم وًمٞم٘مذومـ قمدويمؿ، صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ» اًم٘مْمٞم٦م، اٟمٕمٙم٧ًم أن

 ش-اعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م طُم٥مُّ : ىم٤مل اًمقهـ؟ وُم٤م: ىم٤مًمقا - اًمقهـ ىمٚمقسمٙمؿ

ُم٤مت قمـ اًمٜمٔمر ٟمٖمض أنف قمغم ٟمحـ حيٛمٚمٜم٤م اًمذي هق اًمدٟمٞم٤م طم٥م  قمز اهلل ُُمـَحرَّ

ـْ : ﴿آي٦م أُم٤م آظمره، إمم رضورة، وهذه رء، قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م هذه: وٟم٘مقل وضمؾ، َ  َيتَِّؼ  َوَُم  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ٓومت٤مت، ووٕمٜم٤مه٤م[ 7، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 -يٜمٓمؼ ٓ مج٤مد! اًمالومت٤مت ىمٞمٛم٦م ُم٤م اًم٘مٚمقب، ذم هٜم٤م ٟمْمٕمٝم٤م ُم٤م سمدل

 ُمـ اًم٘مرآن رومٕمٜم٤م ومٜمحـ اًمّمدور، ذم ح٤م ؿمٗم٤مء ضمٕمٚمف اًمذي اهلل يمالم اًم٘مرآن ًمٙمـ 

 -اًمًٓمقر وقمغم اجلدران قمغم وووٕمٜم٤مه اًمّمدور،

َٝمٜم٤م وأن ُرؿمَدٟم٤م، ُيٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل   ويقوم٘مٜم٤م ُيٕمٚمرٛمٜم٤م وأن ديٜمٜم٤م، ذم ُيٗم٘مر

 -قمٚمٛمٜم٤م ح٤م

 - : -- ( 2:  11.  1.  واًمٜمقر اهلدى)

 افربقية ادمشسات مع األمقال إيداع

 اهلل هيديف أن ىمٌؾ ًمف ُم٤مًٓ  ووع ىمد يم٤من: ي٘مقل أُمس ي٠ًمل أخ ذم :ُمداظمٚم٦م

ئز شمٕمٛمؾ ومٝمذه اًمرسمقي٦م، اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض ذم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف  أو هذه إُمقال قمغم ضمقا

 ؾمٌح٤مٟمف اهلل هداه أن ومٌٕمد ضم٤مئزة، ُمثالً  يم٤موي٦م اًمٗمؽمات ُمـ ومؽمة ذم ًمف ومٓمٚمع يمذا،

ًمف ؾمح٥م ـمٌٕم٤مً  وشمٕم٤ممم  ومٞمٝم٤م يتٍمف يمٞمػ أن اًمٙم٤موي٦م هذه ومٝمؾ رء، ويمؾ أُمقا

  ويمٞمػ؟

 - اًمرسم٤م وهق وم٤مئدة: اؾمٛمف سمٖمػم يًٛمقٟمف ُم٤م همػم هذه اجل٤مئزة :اًمِمٞمخ

 - اجل٤مئزة أظمذ ُم٤م اًمرسم٤م وضمقد ًمقٓ هل :ُمداظمٚم٦م

 - اًمرسم٤م ُمـ ُيٕمٓم٤مه سمَّم يٕمٛمؾ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 - أومٝمؿ مل :ُمداظمٚم٦م
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 - ُمٜمف خيرج :اًمِمٞمخ

 - اًمٙم٤موي٦م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 - قمٜمف يٍمومٝم٤م :اًمِمٞمخ

 ( 00:  12: 19.   127.  واًمٜمقر اهلدى)

 ربا ؾقف فقس ظؿؾفا حؽقمقة ممشسة دم أشفؿ رشاء حؽؿ ما

 ربقية؟ بـقك دم أمقاهلا وتقدع تتعامؾ وفؽـفا

ء طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  قمٛمٚمٝم٤م طمٙمقُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ذم أؾمٝمؿ ذا

 رسمقي٦م؟ سمٜمقك ذم أُمقاهل٤م وشمقدع شمتٕم٤مُمؾ وًمٙمٜمٝم٤م رسم٤م ومٞمف ًمٞمس

ء جيقز ومال اًمرسمقي٦م سم٤مًمٌٜمقك اًمتٕم٤مُمؾ إمم دارت اًمٜمتٞمج٦م أن دام ُم٤م :اًمِمٞمخ  ُمثؾ ذا

 إقمَّمل إٟمَّم: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم إُمر ٕن إؾمٝمؿ: هذه

شمٞمؿ  ش-سم٤مخلقا

 (00:17:79. 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 فوائد بدون املاي يداعإ

 كأًانة أو
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 ؾقائد، أخذ بدون ؾؼط ـتقؾر افبـؽ دم ادال وضع حؽؿ

 افبـؽ ضريؼ ظـ األمقال حتقيؾ وحؽؿ

 ذم ُم٤مًمف أودع إذا قمٚمٞمف ُم١ًموًمٞم٦م ٓ أنف ئمـ أن اًمٖمٜمل ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ :اًمِمٞمخ

 -اًمرسم٤م آيمؾ ٓ أن٤م: ي٘مقل طملم صٜمٕم٤مً  ُيـحًـ أنف يم٤من،وئمـ سمٜمؽ أيَّ  اًمٌٜمؽ،

 أؿمد حمرم ذًمؽ يمؾ أـمٕمؿ، أو أيمؾ ومًقاءً  همػمه، اًمرسم٤م ُي١ميمِؾ أنف يٜمًك هق 

 ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا سمدًمٞمؾ اًمتحريؿ،

 ش-وؿم٤مهديف

 وؾمٜم٦م رسمٜم٤م، يمت٤مب ٓشم٤ٌمع ُيَقومر٘مٜم٤م وأن رؿمدٟم٤م، ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٟم٠ًمل

 شم٤ٌمرك اهلل ٟمٚم٘مك يقم اًمٜم٤مضملم ُمـ سمذًمؽ وٟمٙمقن اًمت٘مقى، سمحٚم٦م ُيـَحّٚمٞمٜم٤م وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م

 رب هلل واحلٛمد ؾمٚمٞمؿ، سم٘مٚم٥م اهلل أتك ُمـ إٓ سمٜمقن وٓ ُم٤مل يٜمٗمع ٓ يقم وشمٕم٤ممم،

 -اًمٕم٤معملم

 يٕمٜمل؟ وم٘مط ُم٤مزم أودع [إذا] :ُمداظمٚم٦م

ٌَّٝمٜم٤م ىمد ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمتٕم٤مُمؾ هذا أظمل، ي٤م :اًمِمٞمخ  -هذا قمغم َٟم

 -شمقومػموم٘مط أنف يٕمتؼم :ُمداظمٚم٦م

 همػمك، اًمرسم٤م شُم١ميمِؾ أنؽ ومٞمٙمٗمل اًمرسم٤م، آيمؾ ٓ أن٤م: شم٘مقل أن يٙمٗمل ٓ :اًمِمٞمخ

 ص٤مطم٥م سمف يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمٌٜمؽ، ذم شمقدقمف أن٧م اًمذي اح٤مل هذا همػمك، اًمرسم٤م شُمْٓمِٕمؿ

 اًمٌٜمؽ؟

 -سمف يرايب :ُمداظمٚم٦م

 سمٜمؽ أيُّ : أن شمٗمٙمرٟم٤م ًمق ُم١ماظمذة وٓ: يٕمٜمل اًم٥ًٌم، يمٜم٧م أن٧م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 -قمٛمالؤه ُم٤مًمف رأس اًمدٟمٞم٤م ذم

 -اًمٕمٛمؾ يًتٓمٞمع ٓ اًمٌٜمؽ أومٚمس أُمقاهلؿ، رؤوس ؾمحٌقا  اًمٕمٛمالء ه١مٓء أن ومٚمق 
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 أيمؼم ُم٤ًمقمدة ومٝمذه قمٜمده، أُمقاهلؿ ُمٕمف اعمتٕم٤مُمٚملم إيداع قمغم ي٘مقم اًمٌٜمؽ: إذاً 

 -ُم٤ًمقمدة

 حتقيؾ؟ جمرد: يٕمٜمل حتقيؾ يم٤مٟم٧م وإن :ُمداظمٚم٦م

 -اإليداع قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ ًمٙمـ سم٠مس، ٓ هذا حتقيؾ جمرد حتقيؾ، يم٤من إن :اًمِمٞمخ

 : -- ( 72:  10. 81. واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾقف ادال فقضع افبـؽ دم أماكات صـدوق اشتئجار حؽؿ

 قمغم حيٛمؾ هذا هؾ ًمٚمٌٜمؽ، إضمرة ودومع اًمّمٜمدوق ٓؾمتئج٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿اًمٙمريٛم٦م أي٦م

 -[2:اح٤مئدة]

 -اًمٜم٤مس سمٕمض ئمـ ُم٤م ظمالف ُمٜمٝم٤م، إول اًمِمٓمر قمغم حُيٛمؾ :اًمِمٞمخ

 إمم ص٤مرت هؾ رأجؽ؟ ُم٤م يمٚمٝم٤م، صٜم٤مديؼ ص٤مرت أن اًمٌٜمقك أن شمّمقرٟم٤م ًمق 

 -ذ إمم أو ظمػم

 -ظمػم إمم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 -ًمالؾمتدراك جم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -ذقمل همػم قمٛمؾ ذم سمف يٕمٛمؾ وم٢مٟمف ُيدومع، اًمذي اح٤مل هذا هؾ: اًم٘مّمد :ُمداظمٚم٦م

 يٌٞمع اًمذي اخل٤ٌمز ُمـ حترم إٟمؽ سمٛمٜمٓم٘مؽ شمّمؾ سمدك اهلل ؿم٤مء إن يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 -اخلٌز

 ---ٓ :ُمداظمٚم٦م

 احل٤مضمٞم٤مت ويمؾ اًمٗم٤ميمٝم٤مين ذًمؽ قمغم وىمس يٕمٞمش، اخلٌز، هبذا يٕمت٤مش هق :اًمِمٞمخ

 -جيقز ٓ يٕمٜمل يِمؽمهي٤م؟ أن يريد أٓ إًمٞمٝم٤م، سمح٤مضم٦م هق اًمذي
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 اًمذي هق ومٝمذا اعمٕمّمٞم٦م، ذم ُم٤ٌمذة إقم٤مٟم٦م يم٤مٟم٧م إذا اإلقم٤مٟم٦م، أن إمم ٟمٜمٔمر أن جي٥م

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف يٕمٜمٞمف

سمٞم٤مً  شمٕمرومف ُمرايب ضم٤مءك ًمق أُم٤م  وهل٤م ُمٝمٛم٦م احل٘مٞم٘م٦م ُم٠ًمخ٦م وهذه طمرام، ُم٤مًمف: أي ُمرا

 ٓ؟ أم شمٌٞمٕمف يمت٤مسم٤ًم، ُمٜمؽ يِمؽمي أن يريد يمثػمة، ومروع

 -أبٞمٕمف :ُمداظمٚم٦م

 هق أبٞمٕمف،: وم٘مقًمؽ رسمقي، ُم٤مل اًمٙمت٤مب سمف اعمِمؽمي اح٤مل هذا ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 -صحٞمح ضمقاب

 ذم طمٞمٜمئذٍ  ٟمٔمرٟم٤م وضمٝم٦م ٟمدرس أن سمد ٓ اًمّمحٞمح، اجلقاب هذا ٟمدرس ح٤م ًمٙمـ 

 -اعمٙمت٥ًم ُم٤مًمف

 ذم قم٤مصٞم٤مً  ًم٧ًم أن٧م ًمٙمٜمؽ اعمحرم، ح٤مًمف يمًٌف ـمري٘م٦م ذم آصمؿ هق: ٟم٘مقل ٟمحـ 

 أو قمٜمف، شُمـَخٗمرػ ًمٕمٚمؽ سمؾ ُمٜمٙمره، قمغم شم٤ًمقمده ٓ اًمٌٞمع هذا ذم ٕنؽ ًمٚمٙمت٤مب: سمٞمٕمؽ

 - قمٜمف شمٍمومف أن حت٤مول

 (  00:  22: 02. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 احلقاة شتتقؿػ افبـقك مع افتعامؾ أوؿػـا فق أكـا ؿقؾ فق

 ُمـ احل٤مرض اًمقىم٧م ُمـ أنف أؾم٤مس قمغم ًمٚمَّمل، ىمٚمٞمالً  ٟمٕمقد-- ؾمٛمح٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م

 ويٖمػم ي٠ميت اًمذي أن٧م، قمٜمف طمٙمٞم٧م اًمذي اًمّم٤مًمح اعمجتٛمع اهلل ًمٜم٤م هيٞمئ طمتك أن،

 ٕنف احل٤مرض: اًمقىم٧م ذم شمٓمقل ىمد اًمتل اًمٗمؽمة هذه ذم احل٤مرض، اًمقىم٧م ذم اح٤مزم اًمٜمٔم٤مم

 -هل٤م سمقادر أي هٜم٤مك ًمٞمس

 ُمـ اعمقضمقدات اًمٌٚمد ذم اًمذي يمؾ ُمثالً  أن أنف ٟمٕمرف وٟمحـ ٟمحـ، ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا 

 أن ًمٚمت٤مضمر يٛمٙمـ وٓ اخل٤مرج، ُمـ ٟمًتقرده٤م يٕمٜمل رء ويمؾ اعمالسمس: اخل٤مرج

 -يٕمٜمل ُمًتحٞمؾ اًمٌٜمؽ، ذم اقمتَّمد ـمريؼ قمـ إٓ رء أيَّ  يًتقرد
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 احلٞم٤مة ذم اًمٌٜمؽ، ٕنف اًمِمٖمٚم٦م سمديش ُم٤م أنف وطم٤موًم٧م أن رأجؽ اقمتٛمدٟم٤م وم٢مذا 

 ومَّم أظمرى، ُمرة اًمتخٚمػ إمم ؾمٜمرضمع وسم٤مًمت٤مزم ؾمتتقىمػ، اإلٟمت٤مج وقمجٚم٦م ؾمتتقىمػ،

 رأجؽ؟

 ُمٜمؽ ؾمٛمٕمتٝم٤م يمٚمٛم٦م آظمر وًمٜم٠مظمذ ضمقاٟم٥م، قمدة ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ومٞمف يمالُمؽ :اًمِمٞمخ

 شمٕمٜمٞمف؟ اًمذي اًمَتَخٚمُّػ هق ُم٤م اًمَتَخٚمُّػ، إمم ؾمٜمرضمع

 اًمٕم٤ممل قمـ وٟمٜمٗمّمؾ أن، ٟمٗمًٜم٤م قمغم ٟمت٘مقىمع ُمثالً  أن أنف اًمَتَخّٚمػ :ُمداظمٚم٦م

 -طمقًمٜم٤م اًمذي

 -واضمٌٜم٤م وهذا :اًمِمٞمخ

ٌَٚمرٖمٝم٤م أن وجي٥م اًمرؾم٤مًم٦م محٚم٦م ٟمحـ سم٤مًمٕمٙمس، :ُمداظمٚم٦م  أن سمد ومال يمٚمف، ًمٚمٕم٤ممل ُٟم

 -اًمقؾم٤مئؾ يمؾ ٟمًتٖمؾ

 !!واًمتّمدير؟ سم٤مٓؾمتػماد :ُمداظمٚم٦م

ر أن شمريد أن٧م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  سمٓمري٘م٦م أو أؾمت٤مذ، ي٤م ُمنموقم٦م سمٓمري٘م٦م دقمقشمٜم٤م شُمَّمدر

 ُمنموقم٦م؟ همػم

 -ـمٌٕم٤مً  ُمنموقم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ًمريثَّم وؾم١ماًمؽ ُمنموقم٦م، همػم اًمقؾم٤مئؾ هذه إن ٟم٘مقل ٟمحـ سم٥ًم ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 هق ُم٤م اًمٌٜمقك، هذه قمـ اًمٌديٚم٦م اًمٌٜمقك وإجي٤مد اإلؾمالُمل اعمجتٛمع حت٘مٞمؼ ًمٜم٤م يتٞمن

 -اًمٙمٗم٤مر قمـ ُمـ؟ قمـ ختٚمٗمٜم٤م وختٚمٗمٜم٤م، شمقىمٗمٜم٤م وإٓ اًمٕمٛمؾ،

 -ٟمٌٖمل ُم٤م وذًمؽ ًمٜم٤م، هٜمٞمئ٤مً 

 اعمجتٛمع ُمثاًل، احلديد هؾ احلديد، سمتخّميص، ًمؽ أطمٙمل أن٤م قمٗمقاً، :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل؟ اؾمتػماده قمـ يٕمٜمل، ُمثالً  احلديد قمـ ٟمًتٖمٜمل أن ٟمًتٓمٞمع هؾ ًمف، سمح٤مضم٦م

 -ُمٕمل وأقمط ظمذ :اًمِمٞمخ



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   297 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

: إُمؿ ُمـ اعمتخٚمٗملم يم٤من وُمـ اعمت٘مدُملم يم٤من ُمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم

 واًمٕمرب؟ واًمروم وم٤مرس

 -ُمتخٚمٗملم واًمٕمرب ُمت٘مدُملم واًمروم اًمٗمرس :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ سمٕمد ٟمجح وُمـ :اًمِمٞمخ

 -اًمٕمرب :ُمداظمٚم٦م

 وإٓ اعمت٘مدم ٟمجح اًمذي ُمـ واًمتخٚمػ، اًمت٘مدم سمٜمٗمس شم٘مقل سمِّدك ٓ، :اًمِمٞمخ

 -اعمتخٚمػ

 إمم َأّدت رؾم٤مًم٦م سمقضمقد وإٟمَّم سمتخٚمٗمف، يٜمجح مل قمٗمقاً  ٓ، اعمتخٚمػ، :ُمداظمٚم٦م

 ---قمغم ٟمج٤مطمف

 وهذا ٟمريده، اًمذي هق هذا ٟمريده، اًمذي هق هذا ٟمحـ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 اًمنمىمٞم٦م اًمٕمٔمٛمٞملم اًمٞمقم ي٘مقًمقا  اًمذي اًمدوًمتلم قمـ ُمتخٚمٗمقن ٟمحـ أن، واىمٕمٜم٤م هق

 -ُمدٟمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م؟ أم ديٜم٤مً  ُمتخٚمٗمقن ٟمحـ ًمٙمـ ُمتخٚمٗملم، واًمٖمرسمٞم٦م

 سم٤مقمؽماف إول اًمزُمـ ذم ُمثٚمف يم٤من دام ُم٤م اعمدين، اًمتخٚمػ هذا ييٟم٤م ُم٤مذا

هؿ ُم٤م ُمٕمٜم٤م، وأن٧م اجلٛمٞمع  -سمديٜمٝمؿ متًٙمقا  طمٞمٜمَّم اًمتخٚمػ هذا رَضّ

 متًٙمٜم٤م ٟمحـ ُم٤م إذا أبدًا، اًمتخٚمػ ييٟم٤م ٓ ٟمحـ ٟمٗمًف، ُيٕمٞمد اًمت٤مريخ: إذاً 

 -ديٜمٜم٤م سم٠مطمٙم٤مم

 يٙمقن اًمذي هق آٟمٗم٤ًم، ذطم٧م اًمذي وهق ي٘مدُمٜم٤م، اًمذي هق اًمتٛمًؽ ومٝمذا 

 وُمـ اًمٞمقم،[ اًمٙمؼمى اًمدول] سمٜم٤م وحتٞمط شمٕمؽموٜم٤م ىمد اًمتل اعمِم٤ميمؾ يمؾ حلؾ اًمٌديؾ

 -اعمتخٚمٗم٦م أظمر واًم٘مًؿ اًمثَّمٟمٞم٦م اًمدول ويًٛمقه٤م اًمدول ُمـ ُمٜمح٤مه٤م شمٜمحق

 أن سمدون شمٕمٞمش أن ذم شمًت٘مؾ أهن٤م حت٤مول يمٞمػ اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ هٜم٤م ودوًمتٜم٤م

 -ذاشمٞم٤مً  شمٙمتٗمل وإٟمَّم إظمرى، اًمدول قمٜمد سمَّم شمًتٕملم
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 ذم ٟمٔم٤مُمٝم٤م ذم ُمٜمٝم٤مضمٝم٤م، ذم ىمقي٦م دوًم٦م هٜم٤مك شمٙمقن طمٞمٜمَّم ممٙمـ أنف: ُمٕمٜم٤مه هذا 

 اًمتل آؾمتػمادات ُمـ آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت أن٧م مم٤م يمثػم قمـ شمًتٖمٜمل أن شمًتٓمٞمع ىم٤مٟمقهن٤م،

 -اًميوري٦م ُمـ شمٙمقن ٓ

 إؿمٞم٤مء ذيمرت وُم٤م احلديد، ُمث٤مل ذيمرت ح٤مذا احلديد، ُمث٤مل ذيمرت أن٧م أن 

 اًمٙمَّمًمٞم٦م؟

 -ختّميص جم٤مل ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 آظمر ويمقن رء، ذم ُمتخّمص أن٧م يمقٟمؽ ختّمّمؽ، جم٤مل يمقٟمف :اًمِمٞمخ

 ضمقاٟم٥م وًمف واؾمع اًمٌح٨م ٕن اًمٌح٨م: ومٞمف اًمذي هق ًمٞمس اخلِم٥م، ذم ُمتخّمص

 -ضمداً  يمثػمة

 ٟمٙمتٗمل أن ٟمًتٓمٞمع أنٜم٤م ؾمقاء، يمٚمٛم٦م قمغم ٟمتٗمؼ أنٜم٤م اًمٌح٨م هذا ذم وم٤معمٗمروض

َّٓ : ﴿اًم٤ًمسمؼ يمالُمل ذم أن٤م ىمٚم٧م ٕين سم٤مًميوري٤مت: ﴾ إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

ر اًميورة ًمٙمـ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات ،[229:إنٕم٤مم]  ومٜمحـ سم٘مدره٤م، شُمَ٘مدَّ

 اخلِم٥م ويمذًمؽ قمٜمف، آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمـ ٓ رضوري احلديد: ضمدًٓ  أن ىمٚمٜم٤م

 -قمٜمف آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمـ ٓ رضوري

 رأجؽ ُم٤م ًمٙمـ قمٜمف، آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمـ ٓ اًمذي هذا ٟمًتجٚم٥م أن ٟمْمٓمر طمٞمٜمئذٍ  

 يًتٕمٛمٚمقا  يم٤مٟمقا  ؾمٜمقات، قمنم ٟمحق أومٖم٤مٟمًت٤من ذم ىم٤مُم٧م اًمذي احلرب أن، أن٧م

 -وظمِم٥م طمديد

 -ـمٌٕم٤مً  اؾمتػماد يمٚمف ـمٌٕم٤مً  اًمًالح، :ُمداظمٚم٦م

 -ضم٤موسمتٜمل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -رضوري اؾمتػماد اًمًالح اخلِم٥م، أو احلديد قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض قمٗمقاً، :ُمداظمٚم٦م

 اخلِم٥م؟ وأجـ احلديد أجـ ُمٚمٞمقن، يمؿ اًمٕمراء ذم ص٤مروا اًمذيـ ه١مٓء :اًمِمٞمخ

 سمح٤مضم٦م ًمٞمًقا  هؿ هل٤م، احل٤مضم٦م سمح٥ًم ُمثالً  شم٘م٤مس اًميورة ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اخل٤مرج ُمـ يًتقردوه ؾمالح، إمم سمح٤مضم٦م هؿ خلِم٥م،
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 قمـ أتٙمٚمؿ واعم٘م٤مشمٚملم، اعمج٤مهديـ قمـ أتٙمٚمؿ ٓ أن٤م أظمل، ي٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 ُمذر، ؿمذر وشمٗمرىمقا  دي٤مرهؿ، ُمـ ُأظمرضمقا  اًمذي اعمًٚمؿ، إومٖم٤مين اًمِمٕم٥م اعمنمديـ

 قمـ أن ؾم٤مئٚملم هؿ ُم٤م ومٝم١مٓء ىمر، وٓ طمر ٓ قمٜمٝمؿ شمرد ُم٤م ظمٞم٤مم حت٧م قم٤ميِملم ه١مٓء

 اعمحتؾ اًمٙم٤مومر وُيَٓمٚمرٕمقا  سم٠مرواطمٝمؿ يٜمجقا  يريدوا هؿ آظمره، وإمم ظمِم٥م وقمـ طمديد

 وُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م واًمدوًم٦م احلٙمؿ ٟمٔم٤مم يٕمٞمدوا طمتك ه١مٓء، اًمِمٞمققمٞملم سمالدهؿ ُمـ

 -ذًمؽ ؿم٤مسمف

ر ُم٤م آظمر احلٞم٤مة قمغم شمٕمزم اًمتل إُم٦م: أىمقل أن ىمّمدي  احلديد سم٘مْمٞم٦م شُمَٗمٙمر

 ذم ىم٤مٟمقهن٤م، ذم ٟمٔم٤مُمٝم٤م، ذم شمٍمومٝم٤م، ذم شمًت٘مر سم٠من شمٗمٙمر سم٤مًمًالح، شمٗمٙمر واخلِم٥م،

 -آظمره إمم-- ذم دوًمتٝم٤م، ذم سمٚمده٤م،

 اعمِمٙمٚم٦م ذح، إمم حتت٤مج واعمِمٙمٚم٦م ًمؽ، ىمٚم٧م ُمثٚمَّم ُمِمٙمٚم٦م ذم أظمل ي٤م اعمٝمؿ

 -اًم٘مٚم٥م ذم داظمٚم٦م

 أصٌح ُمـ: »,اًمرؾمقل ي٘مقًمف وُم٤م ٟمحـ أجـ وًمٙمـ, ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

 اًمدٟمٞم٤م إًمٞمف ؾمٞم٘م٧م ومٙم٠منَّم يقُمف، ىمقت وقمٜمده هسمف، ذم آُمٜم٤مً  سمدٟمف، ذم ُمٕم٤مرم ُمٜمٙمؿ

 قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ٕنف قمقيّم٦م: اعمِمٙمٚم٦م ويؽمسمك، اًمتٗمٙمػم هذا يٗمٙمر اًمذي ،شسمحذاومػمه٤م

 -اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمتقضمٞمٝم٤مت هذه قمغم شمرسمٞم٦م

 ؿمٕمٌٜم٤م همػم ؿمٕم٥م يّمػم اًمتقضمٞمٝم٤مت، ُمـ إؾم٤مس هذا قمغم يٕمٞمش اًمذي هذا 

 -اًمت٘مدُمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ يمؾ ويتخذ ُمتٜمٕمؿ، يٙمقن أن إٓ يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اعمرومف اًمٞمقم

 قمـ آؾمتٖمٜم٤مء ممٙمـ أنف طمدود ذم أن٤م ًمٙمـ اإلؾمالم، ذم حمرم هذا إن أىمقل ٓ أن٤م 

 -إؾمالُمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ٟمرشمٙم٥م أن ٟمْمٓمر ٓ ًمٙمل إُمقر، ُمـ يمثػم

 إظمرى آؾمتػمادات قمـ خيتٚمػ ؿمؽ سمال ُمث٤مل أن٧م ذيمرشمف اًمذي وم٤معمث٤مل 

 ُمـ َيّنٟم٤م ومٚمق ضمدًا، سمًٝمقًمف--- سمدوهن٤م احلٞم٤مة ويٛمٙمـ اًمٙمَّمًمٞم٤مت ُمـ هل اًمتل اًمٙمثػمة

 قمٛمٚمٞم٤مت ىمٚم٧َّم هؾ آظمره، إمم واخلِم٥م احلديد ُمثؾ اًميوري٤مت هذه ٕضمؾ هٜم٤مك

 يمثرت؟ أو اًمٌٜمقك
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 -ىمٚم٧م :ُمداظمٚم٦م

ُٝمؾ طمٞمٜمئذٍ  ممٙمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م، هذه شَمِ٘مّؾ  قمٜمدُم٤م وًمذًمؽ هق، هذا :اًمِمٞمخ ًْ  قمٚمٞمٜم٤م َي

 هذه ذم اعمقضمقدة اعمٕم٤مجل٤مت شمٚمؽ قمـ سمديالً  إؾمالُمٞم٦م، وُمٕم٤مجل٤مت طمٚمقل ًمقوع

 -سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمٌٜمقك

 أن ُمثكم قمنمات أو واطمد يًتٓمٞمع ًمـ: يمالُمل أول ذم ىمٚم٧م يمَّم طم٤مل، يمؾ قمغم

ُمقا   ٓ طمٞم٨م هل٤م، اعم٘مٞمٛملم اظمتٞم٤مر سمٛمحض ىم٤مئٛم٦م يمقهن٤م ُمع اًمٌٜمقك، هذه قمـ سمديالً  ُيَ٘مدر

ُمقن  ؾمٜم٦م يمؿ اًمتٜمٔمٞمؿ، ُمـ اعمرشم٦ٌم هذه إمم وصٚمقا  طمتك ذًمؽ ُمع ُيـَحّٚمٚمقن، وٓ ُيـَحرر

 -ضمداً  ـمقيٚم٦م ؾمٜملم إُمر، هذا أظمذ

 اًمٌديؾ حتّمٞمؾ ذم اًمتٗمٙمػم قمغم يتٗم٘مقا  اعمًٚمٛملم ُمـ مج٤مقم٦م هٜم٤مك يٙمقن ومٚمَّم 

 -وأيمثر أيمثر إمم حيت٤مج وم٘مد اًمتٜمٗمٞمذ أُم٤م ؾمٜملم، إمم حيت٤مج رسمَّم اًمٜمٔمري اعمخٓمط ًمقوع

 ٕنٜم٤م اًمٌٜمقك: ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طم٤ًمب قمغم ٟمتقؾمع ٓ أن اًم٘مٜم٤مقم٦م، احلؾ طمٞمٜمئذٍ  

 -اًميورة أبدًا، رضورة هٜم٤مك ًمٞمس ُمْمٓمريـ،

 شُمـَحٚمرؾ ٓ اًميورة اًمٜم٤مس، ومٞمف ُيـْخٓمِئ ضمداً  ُمٝمؿ سم٠مُمر اًمتذيمػم ُمـ سمد ٓ هٜم٤م وُمـ 

م م شُمـَحٚمرؾ ٓ اًميورة شم٘مع، ًَمـَّّم  وهل احلرا  واطمد: يٕمٜمل سمٕمد، ي٘مع مل اًمذي احلرا

 -وىمع إذا ومٞمَّم اًميورة وإٟمَّم رضورة، ًمٞمس هذا حمٔمقر، ذم ي٘مع ُم٤م طمتك حمرم يرشمٙم٥م

 اًمزاد ٟمٗمذ--- آظمره إمم وصمالصم٦م وؾم٤مقمتلم ؾم٤مقم٦م ُمٌم اًمّمحراء ذم إٟم٤ًمن: ُمثالً 

ه أن يِمٕمر سمدأ سمٕمد ومٞمَّم آظمره، وإمم-- وصؼم وصؼم وصؼم ُمٕمف، ورء  ؾمتٜمٝم٤مر ىمقا

 إمم ُمٞم٧م أيمٚمف ىمتٚمف اصٓم٤مده ظمٜمزيرة، وضمد أو ُمٞمت٦م ومقضمد اجلقع، ُمـ هيٚمؽ ورسمَّم

َّٓ ﴿ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات: ي٘م٤مل هٜم٤م آظمره، ﴾ إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 [-229:إنٕم٤مم]

 ُمـ ٟمٗمؽمض سم٤مجلقع، واإلطم٤ًمس احل٤مضم٦م ُمـ اعمرشم٦ٌم هذه إمم يّمؾ مل إٟم٤ًمن ًمٙمـ 

 هذه ذم وُمٌم اًمٗمجر، صالة سمٕمد ُمقـمٜمف، هل اًمتل اًمٌٚمدة ُمـ ظمرج اًمتقوٞمح، سم٤مب

د ٟمٗمذ ؾم٤مقم٤مت، ؾم٧م اًمّمحراء  و٤مع اح٤مل و٤مع رء ص٤مسمف اًمٓمٕم٤مم، وٟمٗمذ اًمزا
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 يٕمٜمل قمنم، اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م طمتك وصؼم وصؼم وصؼم وضم٤مع، آظمره، إمم-- اًمٓمٕم٤مم

 -ضمققم٤مً  يٛمقت أن خيِمك أيمؾ ُم٤م إذا سم٠منف ؿمٕمر طمٞمٜمئذٍ  اعمٖمرب،

َّٓ : ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف متتع ٟم٘مقل ٟمحـ  شم٘مري٤ٌمً  ،[229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 -ؾم٤مقم٦م قمنم اصمٜم٤م صؼم هذا

د ٟمٗمذ: صم٤مٟمٞم٦م سمّمقرة ٟم٠ميت  ووضمد أظمر سمف طمس سمَّم حيس مل هق ًمٙمـ اًمُٔمٝمر، اًمزا

 أن ًمف جيقز ٓ هذا اًمٚمٞمؾ، أول ذم أضمقع أن ظمِمٞم٦م أن آيمؾ أن٤م: ىم٤مل حمرُم٦م، أيمٚم٦م

 اعمث٤مًملم؟ سملم اًمٗمرق واوح اًميورة، ذم وىمع ُم٤م ٕنف ي٠ميمؾ:

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إول، اعمث٤مل وًمٞمس اًمث٤مين، اعمث٤مل قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ هٙمذا ٟمحـ طمٞم٤مشمٜم٤م أن :اًمِمٞمخ

 هذا ٓ، ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٤مت ارشمٙم٤مب يٕمٜمل ويمذا، يمذا ٟمٕمٛمؾ ٓزم ٟمتخٚمػ ٓ طمتك ٟمحـ

ر، ٓ م ُم٤م ٟمرشمٙم٥م أن ًمٜم٤م جيقز طمٞمٜمئذٍ  وىمٕمٜم٤م إذا سميورة، ًمٞمس هذا ُيؼَمَّ  -اهلل طَمرَّ

 -ويمت٤مريخ أوًٓ، ىمٚمٜم٤م ح٤م ُمث٤مل ٕنف أوًٓ: ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م زم وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م أذيمر أن٤م

 ُمريمقسمتل ويم٤مٟم٧م اًمؼم، سمٓمريؼ ؾم٤مومرهت٤م احلرام، اًمٌٞم٧م إمم ؾم٤مومرهُت٤م ؾمٗمرة أول أن٤م 

 سمٜم٤م وُمِم٧م صٖمػمة، ؿم٤مطمٜم٦م ؾمٞم٤مرة شم٘مري٤ًٌم،[  أب سمٞمؽ]  هٜم٤م سمٞمًٛمقه٤م اًمٚمرـل اًمًٞم٤مرة

 يمؾ اح٤مء ويٜم٘مص اًمراديؽم، ويتٌخر شمًخـ وسمدأت هب٤م، سم٠مس ٓ ُم٤ًموم٦م اًمًٞم٤مرة هذه

ده٤م سمٕمدُم٤م يٕمٌٞمٝم٤م ؿمقي٦م يمؾ ُم٤مء، ممتٚمئ٦م شمٜمٙم٤مت قمٜمده ذم اًم٤ًمئؼ ؿمقي،  ويٛمٌم ُيؼَمر

 -اًمٓمريؼ ومْمٚمٚمٜم٤م ريم٥م، ُمع يمٜم٤م ومٞمٝم٤م،

 هذه؟ ؾمٜم٦م أي :ُمداظمٚم٦م

 -ؾمٜم٦م أرسمٕملم إمم وصمالصملم مخ٦ًم طمقازم ىمٌؾ يٛمٙمـ ىمديٛم٦م، :اًمِمٞمخ

 ُم٤مء، هٜم٤مك ًمٞمس ًمٚمنمب ُم٤مء، ذرة وٓ قمٜمدٟم٤م يٌؼ ومل اًمًٞم٤مرة وىمٗم٧م: اًمِم٤مهد

 ُم٤مء اًمراديؽم، ذم اًم٤ٌمىمل اح٤مء صٗمٞمٜم٤م اًمراديؽم، حت٧م اًمذي[ اًم٤ٌمب] ومتحٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م، ُم٤مذا

 ـمرف قمغم هٙمذا احلٓم٦م حتط سمٞمْم٤مء، طمٓم٦م ـمٌٕم٤مً  طم٤مـملم يم٠منٜم٤م ،---اًمِم٤مي، ُمثؾ يم٠منف

 -اح٤مء ٟمٗمذ ذًمؽ ُمع يٛمٙمـ، ٓ ُم٤مء ُمص، وٟمٛمّمف اًمّمحـ،
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 ُمٜمف يت٘م٤مـمر ٟمخ٤مري وسمدأت ُأؾمٚمٛمٝم٤م، سمِّدي يم٠مين إرض قمغم هٙمذا اؾمتٚم٘مٞم٧م أن٤م 

 شمتٙمرر، ُم٤م وأرضمق شمٙمررت وُم٤م طمٞم٤ميت ذم ُمرة ٕول قمٓمِمٜم٤م، ٟم٤ًموي سمدٟم٤م ؿمق دم،

ر ُمرة ٕول  ٓ طمتك اًمنمب؟ زم طمؾ ومٙمرت ُم٤م جمرد شمرى ي٤م سمقزم، أذب أن ُأوَمٙمر

 -ٓ يٕمٜمل، أُمقت

 هذا ذسم٧م ُم٤م إذا إٟمف فمٜمل قمغم يٖمٚم٥م ح٤م اعمحرم، سم٤مرشمٙم٤مب أطمت٤مط أن جيقز ٓ 

َّٓ : ﴿اًمٙمريٛم٦م أي٦م شم٠ميت طمٞمٜمئذٍ  اًمٜمجس  [-229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 قم٤مـمٗم٦م أوًٓ  ُمًٚمؿ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب سمٕمض ٕن ُمتٜم٤مهٞم٦م: دىم٦م ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م وهذه 

 -ديٜمف ذم ُُمَتَٗمّ٘مف ًمٞمس ًمٙمٜمف ظمػم، هذا هلل واحلٛمد

 طِمٚمرٞمؼ، اًمِمخّمٞم٦م اهلقي٦م ذم أو اجلقاز ذم صقريت أن٤م: اًمِم٤ٌمب ي٠ًمخٜمل أن إمم 

 أظم٤مف اعمخ٤مسمرات إمم أروح أن أردت إذا وأن حلٞمتل، قمـ وقَمّٗمٞم٧م هداين، وريب

 حلٞمتل؟ أطمٚمؼ جيقز هؾ حلٞمتؽ، ُمريب أن طِمٚمرٞمؼ، يمٜم٧م أن٧م أنف ذم، ئمٜمقا 

 ُمـ حلٞمتؽ ؾمتحٚمؼ ٕنؽ جيقز: ٓ آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕمتٝمؿ ُم٤م طم٥ًم قمغم ـمٌٕم٤مً  اجلقاب

 أن٧م؟ يدريؽ ُم٤م شم٘مع، ٓ أن أظمل ي٤م يٛمٙمـ شم٘مع، ُم٤م أضمؾ

 -رضورة هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اعمحٔمقرات: شمٌٞمح اًميورات أن ي٘م٤مل هٜم٤م جيقز ومال

 قمنم اصمٜم٤م أو ؾمٜم٦م قمنم إطمدى ىمٌؾ اًمِم٤مم ذم وأن٤م وىمٕم٧م سم٘مّم٦م ُيذيمرين وهذا 

 إمم-- وو واحلزسمٞم٤مت، إضمٜم٤مس خمتٚمػ ُمـ وؿم٤ٌمب هٜم٤مك، دروؾًم٤م ٟمٚم٘مل يمٜم٤م ؾمٜم٦م،

 قمغم حلٞم٦م اختذ أنف ؿمٕمرت ؿمٝمر يمؿ وسمٕمد اًمدرس، ذم قمٚمٞمٜم٤م يؽمدد سمدأ ؿم٤مب، سمدأ آظمره،

 اًمِم٤مب هذا أن ؿمٕمرت اعمٝمؿ[ شمٙمقن إؿم٤مرة اًمذىمقن ظمػم] اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ـمري٘م٦م

 ًمٞمس يم٤من وإن هذا يٕمٜمل قمٚمٞمٜم٤م، يؽمدد سمدأ ُم٤م أول قمٚمٞمف يم٤من مم٤م ظمػم وسُمجره قُمجره قمغم

 -مت٤مُم٤مً  ٟمٔمٞمػ قمغم اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اعمٌتغم ُمـ ظمػم ًمٙمـ ؾمٜمٞم٤ًم،

 اًمِم٤ٌمب سمٕمض يٙمقن ح٤م قم٤مدةً  اًمدرس، ُمـ ظمرضم٧م قمٜمدُم٤م إج٤مم ُمـ يقم

 ُمٕمل، ويٓمٚمع ظمروضمل ومرص٦م يٖمتٜمٛمقا  اعمأل، قمغم يٚم٘مقه٤م ٓ ظم٤مص٦م، أؾمئٚم٦م قمٜمدهؿ

 هٙمذا، ٟم٤مطمٞم٦م شمٜمحٞمٜم٤م- شمٗمْمؾ: ًمف ىمٚم٧م أُمر، ذم أؾمتِمػمك أن ُأريد أؾمت٤مذ ي٤م: زم وي٘مقل



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م إيداع اح٤مل   299 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   سمدون ومقا

 شمٙمقن ري٧م ي٤م ٟمٗمز ذم أىمقل وأن٤م- حلٞمتل أطمٚمؼ أن وشمؽمضم٤مين قمكمّ  شمتدظمؾ أُمل: زم ىم٤مل

 -يم٤مُمٚم٦م حلٞم٦م

 ُمًجقن، ومٝمق قمٚمٞمف، اًم٘مٌض أخ٘مقا  اعمخ٤مسمرات يم٤مٟمقا  أبقه ٕن: ىم٤مل ًمٞمش؟: ؾم٠مختف

 وإؾمالُمل، حم٤مُمل ٕنف ُمًجقن: هق ُمًجقن، أن أبقك يٙمٗمٞمٜم٤م ًمقًمده٤م إم ومت٘مقل

 ُمع يٗمٕمؾ ُم٤مذا يٕمرف ٓ وهق اعمِمٙمٚم٦م، هذه ُمٕمف حتّمؾ وُُمّدة ُُمّدة يمؾ قمٚمٞمف ومتتدظمؾ

 -ؿمٞمخ ي٤م شم١ماظمذين ٓ واهلل: ًمف ىمٚم٧م أؾمت٤مذ؟ ي٤م رأجؽ ومَّم أُمف،

 ٓ؟ أو أطمٚم٘مٝم٤م شمٜمّمحٜمل سمؿ: وم٘م٤مل هٜم٤م، ريمٌتل ٕن ُمدرضمل: إمم ُمْمٓمر أن٤م أن 

 وأن٤م طمدي٨م قمٜمدي أن٤م حتٚم٘مٝم٤م، ٓ أو اطمٚم٘مٝم٤م ًمؽ أىمقل أىمدر ُم٤م أن٤م أظمل ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م

 ضمٝم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ُمع اًمًٞم٤مؾم٦م وُيَٕمٚمرٛمٜم٤م اجلٝم٦م، ُمـ اًمنمع ُيَٕمٚمرٛمٜم٤م مت٤مُم٤ًم، ومٞمف ُمتِمٌع

 -أظمرى

 ومٝمؾ زوضمتل، سمتٓمٚمٞمؼ ي٠مُمرين واًمدي: ًمف ىم٤مل اًمدرداء، أيب إمم ضم٤مء رضمؾ 

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ًمٙمٜمل شمٓمٚم٘مٝم٤م، ٓ أىمقل وٓ ـمٚم٘مٝم٤م، أىمقل ٓ: ًمف ىم٤مل ُأـَمٚمر٘مٝم٤م؟

ًمد: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص  وم٠مُمًؽ، ؿمئ٧م وإن ومٓمٚمؼ ؿمئ٧م وم٢منش اجلٜم٦م أبقاب أوؾمط اًمقا

 يٓمٚمؼ مل وإذا سمٞمتف، ظمراب يٙمقن يٛمٙمـ ـمٚمؼ،: ًمف ي٘مقل ظم٤مف ٕنف قمٚمٞمف: ومحقهل٤م

 -أجْم٤مً  إب ُمٕمّمٞم٦م ومٞمٝم٤م يٙمقن

 قمغم إىمؾ اًمنم خيت٤مر يٕمٜمل، ُمراضمٕم٦م ُمٕم٤مدًم٦م يٕمٛمؾ أن سمد ٓ اعمٌتغم أن ومٝمٜم٤م 

 -ٓ اًمِمٞمخ، سمرىم٦ٌم يٕمٚم٘مٝم٤م أُم٤م إيمثر، اًمنم

 أن ُمٜمؽ ُأريد ًمٙمـ حتٚمؼ، ٓ أو اطمٚمؼ ًمؽ أىمقل ٓ :اجلقاب هبذا ًمف ىمٚم٧م وم٠من٤م 

 وذم حلٞم٦م، سمدون أيب سم٤مًمٚمحٞم٦م، ًمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦م أُمل ي٤م: هل٤م ىمؾ: ي٠ميت ُم٤م ُٕمؽ شم٘مقل

 أوم٤مده ومٝمؾ قمٚمٞمف، اًم٘مٌض أخ٘م٧م واعمخ٤مسمرات طِمٚمرٞمؼ، حلٞم٦م سمدون أبقه ىمٌكم، اًمًجـ

ؿ اًمٚمحٞم٦م، طمٚمؼ ُيْٗمِده مل اًمٚمحٞم٦م، طمٚمؼ  وم٤مًمذي هلل، شم٘مقى اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء أن أُمؽ وَمَٗمٝمر

 وًمف ُمًٚمؿ، ٕنف طمًٌف: اهلل أبقك هذا وقمذاسمف، ًمًجٜمف ؾم٥ٌم يٙمقن ُم٤م رسمف يت٘مل

 ؿم٤مسًم٤م زًم٧م ُم٤م أن٧م أُم٤م-- يمذا ود-- اًمدوًم٦م ود يمالم حم٤مُمل، سم٤مقمت٤ٌمره ـمٌٕم٤مً  طمريم٤مت



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   700   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

 إلًم٘م٤مء ؾم٥ٌم هذا يٙمقن ًمـ حلٞمتؽ شمرظمل أن ومٛمجرد اًمٕمٛمر، ُم٘متٌؾ ذم ٟم٤مؿمًئ٤م

 -وضمؾ قمز اهلل شمت٘مل أن شُمريد وأن٧م ٓؾمٞمَّم قمٚمٞمؽ، اًم٘مٌض اعمخ٤مسمرات

 ُم٤م طمتك اعمُحرُم٤مت: ويرشمٙمٌقا  اًمٜمت٤مئ٩م، يًتٌ٘مقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما  أن: اًمِم٤مهد

 -ُمراقم٤مهت٤م وجي٥م دىم٦م، ومٞمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م وهذه أبدًا، جيقز ٓ هذا حمذور، ذم ي٘مٕمقا 

 (  00:  22: 02. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  22: 77. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  27: 10. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  28: 20. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  72: 70. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 يعطل ٓ افذي افؼسؿ دم افبـؽ دم ادال وضع مـ ماكع هـاك هؾ

 ؾقائد

 يٕمٓمل ٓ وىمًؿ سمٗم٤مئدة ُيٕمٓمل ىمًؿ ومٞمف اًمٌٜمقك اًمٌٚمد، ذم قمٜمدٟم٤م اًمٌٜمقك :اًم١ًمال

 سم٠مس؟ ذًمؽ ذم ومٝمؾ وم٤مئدة، ًمٞمس اًمذي ذم اح٤مل أدظمر أن٤م[ إذا] سمٗم٤مئدة

 ومٞمج٥م وم٤مئدة شمٕمٓمل ٓ اًمتل إظمرى أُم٤م واوح٦م، إومم اعم٠ًمخ٦م ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 -يدومع ٓ ؿمٞمئ٤ًم؟ يدومع هؾ ُم٤مًمف يقدع اًمذي ومٞمٝم٤م، اًمٜمٔمر

 وم٤مئدة؟ يٕمٓمل ٓ اًمذي اًم٘مًؿ ذم ُم٤مًمف يقدع اًمذي 

 -أُم٤مين جمرد ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 صٜمدوق ذم أُم٤مٟم٦م ومٕمالً  أم اح٤مل، هذا يًتٕمٛمؾ اًمٌٜمؽ هق هؾ أُم٤مين، جمرد :اًمِمٞمخ

 -ذًمؽ أفمـ ُم٤م إُم٤مٟم٤مت؟

 سمّمٜم٤مديؼ شمًٛمك صٜم٤مديؼ اًمْمخٛم٦م اًمٌٜمقك سمٕمض ذم يقضمد أنف أقمٚمؿ وًمٙمٜمل 

 -أضمراً  يدومع هق اًمّمٜم٤مديؼ هذه ُمـ صٜمدوق ذم ُم٤مًمف يقدع اًمذي ًمٙمـ إُم٤مٟم٤مت،



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   702 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

ّٛمقٟمف ُم٤م ي٠مظمذ أن سمدل ًمٚمَّمل اعمقدع  ًَ  ُمـ ُأريد وم٠من٤م آٟمت٤ٌمه، وأرضمق أجْم٤مً  ُي

ٟمٜم٤م  أَّٓ  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م يٜمٝمجقن اًمذيـ اًمًٚمٗمٞملم ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم إظمقا

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م إمم شُمْرمج٧م همرسمٞم٦م أجْم٤مً  أضمٜمٌٞم٦م اًمٚمٗمٔم٦م هذه ٕن اًمٗم٤مئدة: سمٙمٚمٛم٦م يتٚمٗمٔمقا 

 قمغم دمري ُم٤م أن أرضمق وم٠من٤م وًمذًمؽ رسم٤م، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ًمٖم٦م ذم واؾمٛمٝم٤م سمٗم٤مئدة،

٤مق اًمٙمٗم٤مر أُم٤مهت٤م اًمتل اًمٚمٗمٔم٦م شمٚمؽ شُمـْحُٞمقن وإٟمَّم اًمٚمٗمٔم٦م، هذه أخًٜمتٙمؿ ًَّ  ٓ اًمذيـ واًمُٗم

ُمقن  -ُيـَحٚمرٚمقن وٓ ُيـَحرر

 رسم٤م، يٕمٓمل سمٜمؽ هٜم٤مك أن ذيمرت وم٠من٧م اًمٗم٤مئدة، ُمٙم٤من اًمرسم٤م يمٚمٛم٦م ًمٜمًتٕمٛمؾ: إذاً 

 -رسم٤م ليٕمٓم ٓ آظمر وىمًؿ ومٞمف، اعمقدع اح٤مل ُم٘م٤مسمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠ميت ومٝمٜم٤م ُمرايب، وهق اًمٌٜمؽ يًتٕمٛمٚمف اح٤مل هذا يم٤من وم٢مذا 

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم

 هذا اًمرسم٤م، ُيٕمٓمل اًمذي اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع زيد وقمٛمرو، زيد رضمالن هٜم٤م: وم٢مذاً  

 -رسم٤م يٕمٓمل ٓ اًمذي اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع قمٛمرو طمرام، أنف واوح

م مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ٟمز ًمٙمـ جيقز، هذا أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يتقهؿ   قمغم وم٘مط ُيـَحرر

 -اًمرسم٤م ي٠ميمؾ أن اعمرايب

م سمؾ  : اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م يرد ومٝمٜم٤م سمف، ومػمايب ُم٤مًمف اعمرايب يٕمٓمل اًمذيـ قمغم أجْم٤مً  طَمرَّ

 ش-وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ»

 -ُمٕمٝمَّم اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ هٜم٤م اًمٌٜمٙم٤من: إذاً 

 هذا ذم اح٤مل يقدع أُم٤مٟم٤مت، صٜم٤مديؼ هٜم٤مك شُمقضمد صم٤مًم٨م، ىمًؿ هٜم٤مك ًمٙمـ

 -ًمتقاشمره صحٞمح٤مً  أفمٜمف اخلؼم وهذا سمٚمٖمٜم٤م، يمَّم اًمّمٜمدوق

 اعمقفمػ قمٜمد يٌ٘مك وُمٗمت٤مح اعمقدع ي٠مظمذه ُمٗمت٤مح ُمٗمت٤مطم٤من، ًمف اًمّمٜمدوق ومٝمذا 

 -اًمٌٜمؽ ذم اعمختص



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   702   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

 ي٠مظمذ أن اح٤مل ُم٤مًمؽ ُيريد طمٞمٜمَّم اًمرسم٤م، يد إًمٞمف متتد ٓ ومٞمف يقدع اًمذي اح٤مل هذا 

 ُمٜمف، يِم٤مء ُم٤م وي٠مظمذ ويٗمتح اعمقفمػ وي٠ميت سمٛمٗمت٤مطمف ومٞم٠ميت اًمٌٜمؽ، إمم يت٘مدم ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً 

 -اًمرسم٤م يد إًمٞمف متتد وٓ يٖمٚمؼ صمؿ

 هق اًمٜمقع هذا طمالل، هذا أضمر ُم٘م٤مسمؾ إٟم٤ًمن أي سمف ي٘مقم قمٛمؾ يم٠مير  هذا ًمٙمـ 

ٌْتغم اًمتل اعمٕم٤مُمالت ًمٌٕمض خمرج--  ُمـ اعمخرج  -اعمًٚمٛملم ُمـ إهمٜمٞم٤مء هب٤م ُي

ّؾ  ُم٤م هذا سم٠من أقمؽمف أن٤م ًمٙمٜمل   اًمتج٤مري٦م ُمِمٙمٚمتٝمؿ ٕن اًمتج٤مري٦م، ُمِمٙمٚمتٝمؿ حَيُ

 شمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م وًمٙمـ ٟمٕمؿ، هذا اجل٤مري يًٛمقٟمف؟ ُم٤مذا اًمٌٜمؽ ذم قمٜمده يٙمقن ٓزم

 -اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م ذقم٤مً  اًمقؾمٞمٚم٦م

 أو ؿمٝمري٦م أضمره٤م ويدومع اًمٌٜمقك، هذه ُمـ سمٜمؽ ُمـ صٜمدوق اؾمتئج٤مر إذاً  ومٞمٛمٙمـ 

 -وم٘مط اعمخرج هق ومٝمذا آشمٗم٤مق طم٥ًم ؾمٜمقي٦م

ًمٜم٤م  قمغم ٟمخِمك ٟمحـ! أؾمت٤مذ ي٤م: ي٘مقًمقن عمـ واجلقاب  ق، ُمـ أُمقا ا  ٟمخِمك اًمُنَّ

 -يمثػماً  ٟمًٛمٕمف يمالم ويمذا، يمذا

ـْ : ﴿ًمٚمٛم١مُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أوًٓ  واجلقاب،  َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  [-7، 2:اًمٓمالق] ﴾حَيَْت

 هذه يم٤مٟم٧م ُمٝمَّم اًمقىم٤مي٦م، أؾم٤ٌمب يتخذوا أن قمـ قم٤ٌمده يٜمٝمك ٓ رسمٜم٤م: صم٤مٟمٞم٤مً 

 -ُمنموقم٦م إؾم٤ٌمب هذه يم٤مٟم٧م إذا أنقاقمٝم٤م، اًمقىم٤مي٤مت

 اح٤مل إليداع اًمٌٜمؽ: ُمـ صٜمدوق اؾمتئج٤مر وهق اعمنموع، اًم٥ًٌم هق وهذا 

 -اًمٚمّمقص قمٚمٞمف يًٓمقا  أن ُمـ قمٚمٞمف اًمٖمٜمل خيِمك اًمذي

 -أظمػماً  قمٜمف ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هق هذا: إذاً 

 ( 00:  11:  71. 172.واًمٜمقر اهلدى)



 باهفوائد يصنع ًاذا

 اهربوية





ئد اًمرسمقي٦م   701 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 افبـقك مـ يلخذه افذي بافربا ُيعؿؾ ماذا

 رسمقي، سمٜمؽ ذم ُم٤مًمف ووع ىمد يم٤من إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ك سمَّم أُمقال هٜم٤مك وص٤مرت ٛمر ًَ  سمٕمد اعمًٚمؿ هذا هبذا يٗمٕمؾ ومَّمذا رسم٤م، وهل سم٤مًمٗم٤مئدة ُي

  احلٙمؿ؟ قمٚمؿ أن

 - اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم ُيٜمْٗم٘مٝم٤م :اًمِمٞمخ

 - اًمٌٜمقك ٕصح٤مب يؽميمٝم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 - وم٘مػماً  يم٤من وًمق سمٕمٞمٜمف ؿمخّم٤مً  هب٤م يٜمٗمع وٓ اًمٌٜمؽ، ٕصح٤مب يؽميمٝم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

  ح٤مذا؟ :ُمداظمٚم٦م

 - طمرام ُم٤مل ٕنف :اًمِمٞمخ

 - ًمقصٗمف سمؾ ًمذاشمف ًمٞمس طمرام، ُم٤مل هق :ُمداظمٚم٦م

  زم؟ شمنمح أن ًمؽ هؾ اًمٗمٚمًٗم٦م، هذه وراء ُم٤م أدري ٓ وأن :اًمِمٞمخ

 - إًمٞمف حمت٤مضم٤مً  اح٤مل ؾمٞمٕمٓمٞمف اًمذي اًمِمخص يٙمقن ىمد يٕمٜمل- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - اهلل ؾم٤محمؽ :اًمِمٞمخ

 - اح٤مل هذا إمم :ُمداظمٚم٦م

 - اهلل ؾم٤محمؽ :اًمِمٞمخ

 - آُملم :ُمداظمٚم٦م

  حمت٤مج؟ همػم وم٘مػماً  ومٝمٛم٧م يٕمٜمل وم٘مػماً، يم٤من وًمق: ًمؽ ىمٚم٧م طمٞمٜمَّم وأن٤م :اًمِمٞمخ

 - ٓ :ُمداظمٚم٦م

دت أن٤م سمٞمٜمَّمش حمت٤مضم٤مً  يٙمقن ىمد» سمٚمٗمظ اًمٙمالم إقم٤مدشمؽ ُمٕمٜمك ُم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ  َأيمَّ

 - وم٘مػماً  يم٤من وًمق: وىمٚم٧م ًمؽ



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   701   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 ُٓمرأة أقمٓم٤مه اًمرسم٤م هذا ُمـ ُم٤مًٓ  وأقمٓمك هذا ومٕمؾ ؿمخص هٜم٤مك ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

  أن؟ يٗمٕمؾ ومٙمٞمػ وم٘مػمة،

 - أبداً  ُمثٚمٝم٤م إمم يٕمقد وٓ اهلل، إمم يتقب :اًمِمٞمخ

  ُمٜمٝم٤م؟ يٓمٚمٌف ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 - ٓ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  17:  21. 177.واًمٜمقر اهلدى) 

 ادال وبؼل تلخروا وفؽـفؿ شقارة رشاء ثؿـ افبـؽ أظطك رجؾ

 يلخذها؟ ؾفؾ ربقية ؾقائد ظؾقف وجاءت افبـؽ دم

 إمم] ُمدة ُمـ سمٕمثٜم٤م أخَّمٟمٞم٤م، ُمـ أخػ سمثالصملم شمّمٚمٞمحٝم٤م ؾمٞم٤مرة، صمٛمـ :ُمداظمٚم٦م

ًمد ؾمٞم٤مرة يِمؽمي ُمٌٚمغ سمٕم٨م صمٛمٜمف، ذم[ اًمٌٜمؽ  وُم٤م اًمًٞم٤مرة، يٌٕمثقا  طمتك أخَّمٟمٞم٤م ُمـ ًمٚمقا

 ومقائد ضم٤مء اًمٌٜمؽ، ذم اعمدة هذه سم٘مٞم٧م اح٤مل هذا اًمٌٜمؽ، ذم اح٤مل وسم٘مل اًمًٞم٤مرة سمٕمثقا 

  ًمٚمٗم٘مراء؟ وُأَوزقمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمقائد آظمذ زم يّمح ومٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م،

  قمٜمٝم٤م؟ شم٠ًمل اًمّمقرة هذه سمس :اًمِمٞمخ

 - اًمّمقرة هذه ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  ظمٗم٧م؟ ح٤مذا اًمّمقرة، هذه وم٘مط :اًمِمٞمخ

 ---- أن٤م ظمٗم٧م ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 - ومًٙم٧م اًمّمقرة وم٘مط هذه: ًمؽ أىمقل أن٤م إذاً  دم٤موب، ٓ ح٤مذا :اًمِمٞمخ

 - اًمّمقرة هذه :ُمداظمٚم٦م

  وراءه٤م؟ صقر اًمٔم٤مهر ومٞمف :اًمِمٞمخ

 - وراءه٤م صقر ذم ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م



ئد اًمرسمقي٦م   707 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

تٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ أنف أضمٞمٌؽ، ُم٤م ىمٌؾ سمريد :اًمِمٞمخ   ـمٞم٥م؟ ومقائد، يمٚمٛم٦م ًي

 - ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 خترج ٓ اإلٟم٤ًمن أن ـمٞم٥م دام ُم٤م ًمٗمٔمؽ؟ شُمَٓمٞم٥م ٓ ح٤مذا ـمٞم٥م، يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 -اًمٗمقائد يمٚمٛم٦م ُمٜمف

٤من قمغم اًمرسم٤م مُتٌَمر  اًمٙمٚمٛم٦م هذه ٕن ه٤م رسمٜم٤م ٕن ُيـحس: ٓ وهق ُمٜمف حت٧م ُمـ اإلًٟم  ؾَمَّمَّ

 -رسم٤م

ن وٟمحـ  ٚمؿ، ؿمٕم٥م سمّمٗمتٜم٤م ٔا  طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل ُمًٚمؿ شمًٛمع أن ضمداً  ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر ُم

 اًمرسم٤م؟ آظمذ

ئد، أبداً  دائَّمً  دائَّمً  دائَّمً  شمًٛمٕمف اًمذي ُم٤م ًمٙمـ ٟمدر، ُم٤م إٓ أبداً  ئد ومقا  -- ومقا

 -- أىمقل شمريد :ُمداظمٚم٦م

 اًمٚمٗمٔم٦م هذه شمًتٕمٛمٚمقا  ٓ أن وهمػمي وٟمٗمز ُأقمٞمذك ًمذًمؽ اًمٙمٚمٛم٦م: هذه :اًمِمٞمخ

 -رسم٤مً  ىمقًمقه٤م إـمالىم٤مً 

 أضمؾ ُمـ هق ،اًمٙمٗمري اًمتٕمٌػم: وصم٤مٟمٞم٤مً  اإلؾمالُمل، اًمتٕمٌػم هذا: أوًٓ  ٕنف: 

 :أىمقل اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمد اعمًٚمٛملم، سملم يًٚمٙمقهن٤م

ء أضمؾ ُمـ قم٤مُم٦م سمّمقرة أوروسم٤م أو أخَّمٟمٞم٤م ُمثالً  إمم إُمقال ُمرؾمؾ يم٤من إذا   ذا

ئٝم٤م إمم ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ ؾمٞم٤مرة، ُم٧م صمؿ اإلرؾم٤مل، ُمـ اًمٓمري٘م٦م هبذه إٓ ذا  شَمَٙمقَّ

ُم٧م اًمٗمقائد، ًمٞمس! اٟمتٌف اًمرسمقي٤مت،  -ودمٛمٕم٧م شَمَٙمقَّ

 َوإِنْ : ﴿رسمف ىمقل ٟمٗمًف ذم حي٘مؼ أن إُم٤م: ؾمٌٞمٚملم ُمـ ؾمٌٞمؾ ًمف اعمًٚمؿ هذا: طمٞمٜمئذٍ  

ٌُْتؿْ  ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم  [-279:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 -اًمرسم٤م سمٓمريؼ اح٤مل ُمٜمٝمؿ ُم٠مظمقذ ًمٞمس اعمراسملم، إمم ُم٤ٌمذة يتقضمف سم٤مًمٓمٌع وهذا 



ئ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   708   د اًمرسمقي٦مُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

ٜم٦م ًمٙمـ   قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اًمرسم٤م، يٓمٕمؿ اًمذي وسملم اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي سملم ومرق ٓ أنف شُمٌلَّم  اًم

ٜمؽ ذم ُم٤مًمف يدع اًمذي ،شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة  اًم

ٜمؽ ُمـ ظمػماً  ًمٞمس ٜمؽ ذم أؾم٤مد طمجر هق سمؾ اًم  -اًم

ٜمقك، ُمع يتٕم٤مُمٚمقن اًمذيـ أن: اًمقاىمع سمدًمٞمؾ   رؤوس ؾمحٌقا  ومٞمٝم٤م ىمٛمر ٓ ًمٞمٚم٦م ذم ًمق اًٌم

ٜمؽ؟ يّمٞم٥م ُم٤مذا أُمقاهلؿ   اًٌم

 - يٖمٚمؼ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ وإٓ صح يٗمٚمس، :اًمِمٞمخ

ٜمؽ، ُمع يتٕم٤مُمٚمقن اًمذـي: إذاً   ٜمؽ ىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ شمٜمٓمٌؼ اًمٚمٕمٜم٦م اًم  ٟمٗمًٝمؿ ٕهنؿ ٟمٗمًف: اًم

ٜمؽ، أوضمدوا اًمذيـ ف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ومٚمٕمـ» وضمقد، ًمف يم٤من ُم٤م ًمقٓهؿ اًٌم  ويم٤مشٌم

 ش-وؿم٤مهديف

ٜم٦م سمٕمد قمٜمدهؿ يتقومر اًمٚمـرل اًمرسم٤م وهق اح٤مل هذا ًمذًمؽ  : ؾمٌٞمٚملم ُمـ ؾمٌٞمٚمف طمٙمٞمتٝم٤م، اًمتل اًم

ي احل٤مًم٦م هذه وذم سمٜمٗمًؽ، وشمٜمجق ُم٤مًمؽ، رأس شم٠مظمذ إن إُم٤م ٜمؽ ؾمتَُٖمذر  وهذه احلرام، سم٤مح٤مل اًٌم

 -أجْم٤مً  ُمِمٙمٚم٦م

 شم٠مظمذه، اًمرسم٤م هذا أن ُمٜمٝم٤م ٟمٗمًؽ، قمغم ختِمك وٓ هل٤م أهالً  يمٜم٧م إذا أظمرى طم٤مًم٦م ذم وإُم٤م 

 ومقائد ذم وًمٞمس اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم سومف ُمـ شمتٛمٙمـ أن إمم ضم٤مٟم٤ٌمً  وشمْمٕمف ُم٤مًمؽ رأس ُمع

 -ذاشمٞمف أؿمخ٤مص أو ؿمخص

 ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ يٜمتٗمٕمقن وم٘مراء، إمم رسم٤م هق اًمذي اح٤مل هذا إقمٓم٤مء جيقز ٓ: يٕمٜمل 

 رء أي هق اًمٕم٤مُم٦م سم٤معمراومؼ اعم٘مّمقد اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم اح٤مل هذا يٍمف وإٟمَّم ًمِمخّمف،

ؾمتٗم٤مدة ذم يِمؽمك  -ُمٕمٞمٜملم أؿمخ٤مص أو ؿمخص ًمٞمس اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمٜمف ٓا

 ذم اح٤مل هذا ومػمصد اًمققمرة اًمٓمرق ُمـ ـمريؼ شمٕمٌٞمد إمم حتت٤مج حمٚم٦م أو ىمري٦م هٜم٤مك: ُمثالً  

ًٌٞمؾ ُم٤مء وُيًح٥م ؾمٌٞمؾ، ُم٤مء إمم سمح٤مضم٦م طم٤مرة أو ىمري٦م هٜم٤مك اًمٓمريؼ، هذا شمٕمٌٞمد  ًمٕمٛمقم اًم

 - وم٘مس ذًمؽ وقمغم آظمره، إمم ًمٚمدواب اًمٜم٤مس

 (  00:  72: 11. 201. واًمٜمقر اهلدى) 



ئد اًمرسمقي٦م   709 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 بافػقائد يػعؾ ؾامذا فؾرضورة افبـؽ دم مافف أودع رجؾ

 افربقية؟

 اًمرسم٤م، وهل اًمٗم٤مئدة ومٞمٝم٤م وهٜم٤م ًمٚميورة، اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف ووع ؿمخص :اًم١ًمال

ء ُم٤مدة، ذم اؾمتخداُمٝم٤م جيقز هؾ  قم٤مُم٦م ممتٚمٙم٤مت ذم يْمٕمٝم٤م أن أو وهمػمه٤م، يمت٥م يمنما

 ومٞمٝم٤م؟ يتؼمع أنف أو ذًمؽ، همػم أو يمتٚمٗمقن--- ُمثالً 

 إؾمئٚم٦م قمغم سمٞمًٚمؿ اًم١ًمال هذا يٙمقن ظم٤ميػ اًم١ًمال، قمغم اجلقاب ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 ظمٓم٠م؟ ومٞمف ًمٞمس اًم١ًمال هؾ أجْم٤ًم، ظمٓم٠مً  يٙمقن ظم٤ميػ اًم٤ًمسم٘م٦م،

 -اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 -اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 اًم١ًمال، هذا ي٠ًمل اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا محٚم٧م اًمتل اًميورة هل ُم٤م! طمًٜم٤مً  

 قمٚمٞمف؟ اًمرسم٤م وأظمذ اًمٌٜمؽ، ذم اح٤مل سم٢ميداع

ق، أن ُمـ ظمقوم٤مً  :ُمداظمٚم٦م  -ُم٤مًٓ  ورث هق أو ُيْنَ

 رضورة؟ هذه هؾ ُيْنق، أن ُمـ ظمقوم٤مً -- واطمدة-- واطمدة :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٤مٟم٧م اًم٤ًمسم٘م٦م إظمٓم٤مء ٕن اًم٤ًمسم٘م٦م: إظمٓم٤مء ُمـ أومحش ظمٓم٠م هذا :اًمِمٞمخ

 - واطمد آن ذم وومٕمكم ًمٗمٔمل ظمٓم٠م هذا ًمٗمٔمٞم٦م، أظمٓم٤مء

 قمز هلل ُمتؼ همػم فمٜمل ذم هذا ينق، أن ُمـ ظمقوم٤مً  اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع اًمذي هذا

 -أمحؼ يٙمقن ىمد صمؿ وضمؾ،

 ٕنف أمحؼ: يٙمقن ىمد أُم٤م إؿمٙم٤مل، ومٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه وضمؾ، قمز هلل ُمت٘مل همػم أنف أُم٤م 

 سم٠مير  يْمٕمٝم٤م، أن يريد أجـ أُمقال قمٜمده يٕمٜمل زُم٤مٟمف، ىم٤مرون هق يٙمقن ٓ يٛمٙمـ



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   720   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

ٟم٦م -- أخػ يمؿ-- ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يمؿ قمٜمده طمٙم٤ميتٜم٤م ُمثؾ درويش يٙمقن ىمد ُمٙم٤من، سم٠مير -- ظمزا

 -ُمتٜم٤مهٞم٦م مح٤مىم٦م هذه اًمٌٜمؽ، ذم يْمٕمف أن ويريد آظمره، إمم

ٜمٝمؿ أن يًتٓمٞمع أٓ ه١مٓء   اًمٚمّمقص طمتك إـمالىم٤ًم، هب٤م يِمٕمر أطمد ٓ سمٓمري٘م٦م ُي١َمُمر

 -هلؿ ُمٝمٜم٦م اًمنىم٦م اختذوا اًمذيـ

م ُم٤م يرشمٙم٥م اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن أن ضمداً  وم٤مطمش ظمٓم٠م هذا   احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل طَمرَّ

ق أن خي٤مف إؾم٤ٌمب، وأتٗمف ـْ ﴿ اح٤مل، ُيْنَ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

ٟمٜم٤م، ي٤م  وإّٓ  ُمًٚمٛملم قمٜمٝمؿ أىمقل اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم طم٤مل ُمـ أتٕمج٥م أن٤م واهلل إظمقا

 !اًمٙم٤مومريـ؟ ُمـ هؿ وإَّٓ  ورؾمقًمف سم٤مهلل ُم١مُمٜملم ُمًٚمٛملم، ًمٞمًقا 

 سمٛمٕمرومتٝم٤م يِمؽمك ٓ واًمتل اعمٝمجقرة، إطمٙم٤مم أو أي٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم أي٦م هذه 

 ومٞمٝم٤م، شمدظمؾ اًمٌٞمقت ُمـ يمثػم اًمٌٞمقت، هب٤م شُمَزيَّـ ٓومت٤مت شُمتَّخذ هل واخل٤مص٦م، اًمٕم٤مُم٦م

ـْ : ﴿مجٞمؾ سمخط ُمٙم٤من ومْمؾأ ذم آي٦مً  دمد َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

ة شمٚمؽ يمجٝمؾ جمٝمقًم٦م ًمٞم٧ًم وم٤مٔي٦م   زوضمٝم٤م، ؾم٠مخٜمل قمٜمٝم٤م، أُمس ؾُمئٚم٧ُم  اًمتل اعمرأ

 سمٕمدُم٤م ي٘مقل اًمٌالد، هذه ُمـ وهل ؾمٕمقدي هق: وي٘مقل طمديث٤ًم، شمزوضم٧م أن٤م: زم ىم٤مل

ة أن شمٌلم شمزوضمٜم٤م  شمتقو٠م، سمس اجلٜم٤مسم٦م، ُمـ اهمت٤ًمل سمدون واًمٔمٝمر اًمّمٌح شمّمكم اعمرأ

 أؾم٠مل ُمرة ٕول أن٤م ـم٤مهرة،اؾمتٖمرسم٧م وهل اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م وشمّمكم شمٖمتًؾ سمٕمد وُم٤م

 أو قمنميـ يم٤من قمٛمره٤م وم٠مفمـ قمٛمره٤م، يمؿ وؾم٠مختف ُمًٚمٛم٦م، اُمرأة اًم١ًمال، هذا ُمثؾ

 -ؾمٜم٦م وقمنميـ واطمد

 ذوط ُمـ ذط اجلٜم٤مسم٦م ُمـ اًمٓمٝم٤مرة أن شمٕمرف أٓ اعمرأة: هذه قم٤مؿم٧م أجـ

 -اًمّمالة صح٦م



ئد اًمرسمقي٦م   722 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

٤ًٌم يُمٜمُْتؿْ  َوإِنْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف إن: أىمقل ُروا ضُمٜمُ  ذم ًمٞم٧ًم ،[1:اح٤مئدة﴾ ]وَم٤مـمَّٝمَّ

 اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه ذم وىمٕم٧م اعمًٙمٞمٜم٦م هذه وًمذًمؽ واعمًٚمَّمت: اعمًٚمٛملم قمٜمد اًمِمٝمرة

ـْ : ﴿آي٦م يمِمٝمرة َ  َيتَِّؼ  َوَُم  -ٓومت٦م هل٤م ُُمتَّخذ هذه ٕن :﴾اّللَّ

ـْ : ﴿أي٦م هذه ذم ُم١مُمٜملم اعمًٚمٛملم ه١مٓء هؾ: ٟمٗمز ذم أن٤م وم٠مت٤ًمءل   َيتَِّؼ  َوَُم

 َ  يٕمرومف، أطمد ٓ ُمٙم٤من ذم اح٤مل هذا وووع اهلل اشم٘مك هق إذا ،﴾خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ّٚمط اهلل اشم٘مك ٕنف هق يٕمت٘مد زيم٤مشمف، ُيَٓمٚمرع ؾمٜم٦م يمؾ اًمٜمّم٤مب سمٚمغ يم٤من وإذا ًَ  قمٚمٞمف ُي

 -هلل طم٤مؿم٤م! اًمٚمّمقص؟

 اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف ُيْقِدع اًمذي اعمًٚمؿ هلذا اًميورة، قمـ ومْمالً  اًمٕمذر، أجـ: إذاً 

 -ظمٓم٠م هذا رضورة، هٜم٤مك ًمٞمس

 ؟--صٖمػم وهق ُم٤مل ورث يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٓمريؼ ٟمختٍم ٓ، أو يمٌػماً  أصٌح ذًمؽ وسمٕمد :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل صٖمػم هق :ُمداظمٚم٦م

 صٖمػم؟ سم٘مَل  وإٓ سمٕمديـ يمٌػم ص٤مر :اًمِمٞمخ

 -وم٤مئدة هٜم٤مك يم٤من يمؼم سمٕمدُم٤م :ُمداظمٚم٦م

ٌر٘مٝم٤م سمِّدك يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  ---أنف أن٧م، شُمَٓم

 ومٝمٜم٤مك راؿمدًا، أصٌح٧م أن صٖمػًما، ويمٜم٧م ورصمتف ُمثالً  ُم٤مل زم أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 أؾمتخدُمٝم٤م؟ يمٞمػ وم٤مئدة

 -ىم٤مُمقؾمؽ ُمـ اٟمًخٝم٤م اًمٗم٤مئدة يمٚمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 -رسم٤م ُمٕمل يم٤من :ُمداظمٚم٦م

 -رسم٤م ىمؾ :اًمِمٞمخ



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   722   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

ّٛمقه رسم٤م هق اًمذي اح٤مل هذا أن  ًَ  وإٟمَّم ُمٜمف، أن٧م شمٜمتٗمع أن جيقز ٓ وم٤مئدة، ُي

ف  مج٤مهػم ُمٜمف يًتٗمٞمد وإٟمَّم إـمالىم٤ًم، رء ُمٜمف أن٧م شمًتٗمٞمد ٓ اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم ُيٍْمَ

 -وم٘مػم ًمرضمؾ شمٕمٓمٞمٝم٤م اًمٗم٘مػم ُمش اًمٜم٤مس،

 اًمنم دومع سم٤مب ُمـ وهذا اًمٜم٤مس، يمؾ ُمٜمف آؾمتٗم٤مدة ذم يِمؽمك قمٛمؾ شُمتَّخذ وإٟمَّم 

[ أيمؼم ذ هذا]و همٜمًك  سمف ؾمٞمزداد ًمٚمٌٜمؽ شُمِرك إذا اح٤مل هذا ٕن إصٖمر، سم٤مًمنم إيمؼم

ط يم٤من اًمذي هذا ي٠مظمذه أنف ُمٜمف وم٠مظمػ طَ  أو زُم٤مٟمف ذم شَمَقرَّ  ظم٤مـمرك ؿم٤من ُمـ– ُورر

 هذا شمٌٕمف، واًمرسم٤م ُم٤مًمف رأس اح٤مل، هذا ي٠مظمذ ومٚمَّم يتٞمًَّم، يم٤من صٖمػماً  يم٤من ٕنف :,أن٧م

 -اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم يٍمومف اًمرسم٤م

 أو اًمًٌٞمؾ، هذا ذم يٍمومف ُم٤مء، ُمـ ؾمٌٞمؾ إمم سمح٤مضم٦م احل٤مرة ذم ُمٙم٤من: ُمثالً  

 آظمره إمم-- واًمٜم٤ًمء إوٓد ومٞمٝم٤م يتٕمثر وقمرة أرض

 هٜم٤مك ًمٞمس اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف ُيْقِدع أن ًمف جيقز ومال ُم١ًموًٓ  يم٤من إن أنف ًمؽ، ووح

 -إـمالىم٤مً  رضورة

 اًمٌٜمؽ، ُمـ اح٤مل هذا يًح٥م أن جي٥م اًمتٙمٚمٞمػ وم٤ًمقم٦م ُم١ًمول، همػم يم٤من وإن 

 -ُمزيّمك زيمٞم٤مً  ٟمٔمٞمٗم٤مً  يٌ٘مك طمتك

 -ٟمٕمؿ- اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم يٍمومف وإٟمَّم ؿمٞمئ٤ًم، ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ اًمرسم٤م ُمـ يٕمٓمقٟمف وُم٤م 

 (  00:  71: 28. 219. واًمٜمقر اهلدى) 

 (  00:  71: 27. 219. واًمٜمقر اهلدى)

 بافػقائد تػعؾ ؾامذا مآً، افبـؽ دم ابـتف حلساب وضع رجؾ

 حساهبا؟ ربحف افذي بافقاكصقب أو افربقية

 ديٜم٤مر، 21 طمقازم اًمٌٜمؽ ذم واًمدي زم ووع ؾمٜمٞملم ؾم٧م وم٘مٌؾ سمٜم٧م، اٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمزيز ؾمٞمدي ي٤م هذا--ومٚمقس سمجٞم٥م وٓ ُم٤مسمِمتٖمؾ ُمٜمف ٟمٗم٘متل وأن٤م اإلؾمٙم٤من، سمٜمؽ ذم

م اًمٗم٤مئدة: ًمف ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٗم٤مئدة، ووٕمٝمؿ أيب سم٤مًمٗم٤مئدة، ووٕمٝمؿ: يٕمٜمل اح٤مل  - طمرا



ئد اًمرسمقي٦م   727 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 - أطمًٜمتل :اًمِمٞمخ

ٚمقهن٤م، ٓ هذه: ىم٤مل يمٞمػ؟ ؿمٗم٧م :ُمداظمٚم٦م  يمٞمػ؟ ؿمٗم٧م رسم٤م، هذا: ًمف ىمٚم٧م ُيَِمٖمر

 -أوًٓ  إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م ًم٧ًم ٕين قمٜمٝمؿ: ؾم٠مخ٧م ُم٤م اًمٌٜمؽ ذم ظمٚمٞم٧م: اعمٝمؿ 

 أذه٥م اؾمتٕمداد قمٜمدي ًمٞمس:يٕمٜمل---- سمٓم٤مىم٦م طم٤مًمٞم٤مً  ُمٕمل يقضمد ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 ُمدٟمٞم٦م أطمقال سمٓم٤مىم٦م أو ؿمخّمٞم٦م، سمٓم٤مىم٦م يريدون رء أو قمِم٤مهنؿ، سمٓم٤مىم٦م( رجخأؾمت)

 -أؾمحٌٝمؿ أذه٥م

 ووٕمٝم٤م هق أيب، ُمـ همػم ٓ وم٘مط ديٜم٤مر 21 زُم٤من ُمـ أؾمحٌٝمؿ أن ُأريد يمٜم٧م وم٠من٤م

 ىمٌؾ اًمٕمزيز ؾمٞمدي ي٤م وهذا شمٕمٌل ُمـ وٓ ُم٤مزم ُمـ وٓ شمٕمٌل، ُمـ ًمٞمس هق، ُم٤مًمف ُمـ

 اًمذي احلظ ُم٤ًمسم٘م٦م اعم٤ًمسم٘م٦م ذم ووٕمٜم٤مهؿ: يٕمٜمل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م قمٚمٞمٝمؿ أرسمح ومؽمة

 يٜمتٔمر ي٘مػ اًمذي: يٕمٜمل ٓ؟ أو طمرام يٙمقن احلظ يتٌع اًمذي اًمرسمح وهذا يٕمٛمٚمقه٤م،

 --احلظ

 - ىمَّمر هذا ىمَّمر ُمٗمٝمقم، :اًمِمٞمخ

 - شم٘مري٤ٌمً  ىمَّمر هق :ُمداظمٚم٦م

  ذًمؽ؟ سمٕمد ـمٞم٥م، ىمَّمر، سم٤مًمتحديد شم٘مري٤ًٌم، وًمٞمس حتديداً  ٓ، ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

-- اًمٌٜمؽ ذم سمف ووٕم٧م اًمذي اًمًح٥م رىمؿ شمٌٕمف، اًمرىمؿ أن ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مئ٦م ورسمح ووٕمقه شمٌٕمل اًمرصٞمد رىمؿ يٕمٓمقه، رىمؿ هلؿ رصٞمد ًمٙمؾ-- شمٌٕمل اًمرىمؿ هق

 --زائدة ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م زائدة سم٤مًمٌٜمؽ، يٕمٛمٚمقه اًمذي هذا اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اًمًح٥م ديٜم٤مر،

 -ُمٗمٝمقم ُمٗمٝمقم :اًمِمٞمخ

 ُأريد أن٤م: ًمف ىمٚم٧م[ أؾمحٌٞمٝم٤م: ]زم ي٘مقل اًمقاًمد ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م رسمح٧م :ُمداظمٚم٦م

 --جيقز ٓ ٕنف ديٜم٤مر: 21 أؾمح٥م

 ٕنف شمًحٌٝمؿ: اًمٌٜم٧م إٓ يّمح ٓ: ًمف ىم٤مًمقا  زم يًحٌٝم٤م ذه٥م طمٞمٜمَّم اًمقاًمد: يٕمٜمل 

 -اًمٌٜم٧م سم٤مؾمؿ



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   721   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 شمٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م شمًحٌٞمٝمؿ أن أردت إذا: زم ي٘مقل: وصم٤مٟمٞم٤مً : أوًٓ  هذا أذه٥م مل أن٤م وم٤مٔن 

 طمد آظمذه٤م ًمـ أن٤م اًمديٜم٤مر اح٤مئ٦م رسم٤م، ٕنف: ًمف ىمٚم٧م شمقزقمٞمف؟ أن شمريديـ ح٤مذا ٕطمد،

 -وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمل اهلل

 !ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ًمـ أن٤م اًمٌٜمؽ ذم يِمتٖمٚمقن هؿ أجْم٤ًم، ًمػمة ُمـ يمؿ ضم٤مءهؿ، اًمذي اًمٗم٤مرق :ُمداظمٚم٦م

ًمد ىمٚم٧م ًمٙمـ يمٞمػ، ؿمٗم٧م ديٜم٤مر، 21 ؾمآظمذ احل٤ًمب آظمذ ! ـمٞم٥م: زم ىم٤مل-- ًمٚمقا

: يٕمٜمل أومْمؾ ديٜم٤مر 210 أو ديٜم٤مر 210 ًمٚمٌٞم٧م ُمً٘مٗم٤مت يدومٕمقا  طم٤مضم٦م ذم ٟمحـ

 أىمقل ُم٤مذا  أن٤م واهلل: ًمف ىمٚم٧م يمٞمػ؟ ؿمٗم٧م ًمٚمٛمً٘مٗم٤مت ؾم٠مدومٕمٝمؿ وأن٤م هذه أقمٓمٞمٜمل

 وم٠مين اًمِمٖمٚم٦م؟ هبذه أثؼ أن٤م ومٙمٞمػ طمرام، وُمّم٤مريػ---  ُمّم٤مريػ هذه: يٕمٜمل ًمؽ

 أيب، ُم٤مل ُم٤مزم ًمٞمس اح٤مل: يٕمٜمل ٟم٤مس،: إخ وم٘مط أقمرف أن ُأريد سم٤مًمتحديد ُأريد

 اًمديٜم٤مر؟ اح٤مئ٦م أيب أظمذهؿ ًمق ظمٓم٠م أو ذٟم٥م يٚمح٘مٜمل: يٕمٜمل سم٤مؾمٛمل ووٕمٝم٤م ًمٙمـ

 -اًمديٜم٤مر اح٤مئ٦م هذه شم٠مظمذي أن جي٥م أنف إًمٞمؽ، ٟمّمٞمحتل أن٧م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ ديٜم٤مر 71 و ُم٤مًمؽ، رأس أب٤مك ووٕمٝم٤م اًمذي 21 ُمٜمٝمؿ شم٠مظمذي :اًمِمٞمخ

 - قم٤مُم٦م ُمراومؼ ذم شمٍمومٞمٝمؿ وإٟمَّم واطمد، سم٘مرش وٓ ُمٜمٝمؿ شمٜمتٗمٕمل

 - اًمٗم٘مراء هؿ اًمذي :ُمداظمٚم٦م

د اح٤مل هبذا يٜمتٗمع جيقز ٓ: يٕمٜمل اًمٗم٘مراء همػم اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ٓ، :اًمِمٞمخ  ُمـ أومرا

 -قم٤مُم٦م ُمراومؼ وإٟمَّم ٓ، واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء

 إصالح إمم سمح٤مضم٦م ىمري٦م ذم أو سمٚمد ذم أو طم٤مرة ذم ُمٙم٤من هٜم٤مك يم٤من إذا: ُمثالً  

 آٟمتٗم٤مع ذم يِمؽمك اًمتل إُمقر ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسم٦م ُم٤م أو ُم٤مء، ؾمح٥م أو ـمريؼ، وشمٕمٌٞمد

 -- ًمؽ جيقز هذا اًمٜم٤مس، ُمـ ُمٕمٞمٜملم أومراد وًمٞمس اًمٜم٤مس قمٛمقم ومٞمٝم٤م

 (00:  01: 12. 219.  واًمٜمقر اهلدى)



ئد اًمرسمقي٦م   721 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 افربا؟ أمقال مـ افتخؾص يريد مـ يصـع ماذا

 ُُمّدة ذم أخ ومٞمف شم٘مري٤ًٌم، ُم٠ًمختلم قمٜمدي احلٌٞم٥م أظمل ي٤م ظمػًما، اهلل ضمزاك: اعمتّمؾ

 شمٗمرض وم٤محلٙمقُم٦م ومرٟم٤ًم، ذم طمّمٚم٧م اًم٘مْمٞم٦م وهذا ُمٕمٞمٜم٤ًم، قم٘م٤مًرا يٌٞمع أن يريد ؾم٤مسم٘م٦م

 سمحٞم٨م قمٚمٞمف، شمٗمرض  اًمٌٜمؽ، ذم اًمٕم٘م٤مر ىمٞمٛم٦م ُمـ اح٤مئ٦م ذم قمنمة ٟم٦ًٌم يْمع أن قمٚمٞمف

ئ٥م قمٚمٞمف ـمٚمع يم٤من إذا ؾ احلٙمقُم٦م شمًتٓمٞمع احلٙمقُم٦م ُمـ رضا ئ٥م هذه شُمـَحّمر  ُمـ اًميا

 -اًمٌٜمؽ ذم اعمقوقع اعمٌٚمغ

 يٗمٕمؾ؟ مل وإن :اًمِمٞمخ

 -هذا شم٘مٌؾ ُم٤م واحلٙمقُم٦م اًمٌٞمع، يتؿ ُم٤م يٗمٕمؾ مل وإن: اعمتّمؾ

 -شم٤مسمع شم٤مسمع أجقه، :اًمِمٞمخ

 شمتؿ ومٝمق اًمٌٜمؽ، ذم اًمرسم٤م ذم شمْمٕمٝم٤م اًمٗمٚمقس هذه شمْمع ومٕمٜمدُم٤م: اعمتّمؾ

 ُمع اًم٘مْمٞم٦م شمٜمتٝمل طمتك صمالث، ؾمٜمتلم ؾمٜم٦م شم٠مظمذ رسمَّم هذه واإلضمراءات اإلضمراءات،

٧م احلٙمقُم٦م،  -ؾمٜمقات صمالث إمم ؾمٜم٦م ُمـ أظمذت وشم٘مري٤ٌمً  اًم٘مْمٞم٦م هذه ومتٛمَّ

 ذم رأجؽ ومَّم دوٓر، أخػ أرسمٕملم إمم صمالصملم طمقازم اًمٌٜمؽ ُمـ رسم٤م ًمف ـمٚمع ـمٌٕم٤ًم، 

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أم يمزيم٤مة يرؾمٚمٝم٤م هؾ هب٤م، يتّمدق هؾ حيرىمٝم٤م، هؾ هذه اًمٗمٚمقس

 -صم٤مٟمٞم٤مً  ؾم١ماًمف ًمف وُأب٤مرك أوًٓ، اجلٝم٤مد هذا اإلٟم٤ًمن هلذا أب٤مرك أن٤م :اًمِمٞمخ

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك: اعمتّمؾ

 ذم يْمٕمٝم٤م وٓ هب٤م، يتّمدق وٓ اًمدوٓرات، هذه حيرق ٓ أنف :اجلقاب :اًمِمٞمخ

 -اًمٕم٤مُم٦م سم٤معمراومؼ اًمٕمٚمَّمء قمٜمد ُيٕمرف ومٞمَّم يٍمومٝم٤م وإٟمَّم اًمزيم٤مة، أُمقال

 -ُمثؾ: اعمتّمؾ

 هذا ص٤مطم٥م سمف ي٘مقم إصالح يمؾ أو ُمّمٚمح٦م يمؾ هل: اًمٕم٤مُم٦م واعمراومؼ :اًمِمٞمخ

 -واطمد ؿمخص ُمٜمف يًتٗمٞمد وٓ اعمًٚمٛملم مجٝمقر ُمٜمف يًتٗمٞمد اح٤مل،



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   721   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

تٓمٞمع هؾ قمٚمٞمف، اًم٘م٤مئٛملم اعمريمز احلٌٞم٥م أظمل ـمٞم٥م،: اعمتّمؾ  ًمف؟ يًتخدُمٝم٤م أن ًي

 وأن زيمٞم٤ًم، ُم٤مًمف يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل إؾمالُمًٞم٤م، ُمريمًزا  قمٚمٞمف اًم٘م٤مئؿ اعمريمز ٓ، :اًمِمٞمخ

 جم٤مٟم٤ًم، اعمًٚمٛملم ُمرى ومٞمف يٕم٤مًم٩م ُمًتِمٗمك يمٛمثالً  اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ وإٟمَّم ٟمٔمٞمٗم٤ًم، يٙمقن

َح٥م ُم٤مء، إمم حيت٤مج ىمٗمر ُمٙم٤من أو ومٞمٕمٌد، شمٕمٌٞمد إمم حيت٤مج ـمريؼ ُمثالً  أو ًْ  اح٤مء: إًمٞمف ومُٞم

 -اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ُمـ أُمثٚم٦م هذه ذًمؽ، وٟمحق واًمدواب يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف ًمٞمًتٗمٞمد

س ُمدرؾم٦م يم٤مٟم٧م ًمق: اعمتّمؾ  -اعمًٚمٛملم ـمالب شُمَدرر

 -اًمنميٗم٦م إُمقر ذم اح٤مل هبذا ُيَدْٟمدن أَّٓ  أرضمق أن٤م ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 -احلٌٞم٥م أظمل ي٤م هذا ـمٞم٥م رء ظمػًما، اهلل ضمزاك: اعمتّمؾ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 (  00:  77:  79. 290.واًمٜمقر اهلدى)

 حيصؾ افذي افربا يدؾع أن ما بـؽ دم مال فف فرجؾ جيقز هؾ

 ادُؽقس؟ مـ وكحقها اجلامرك أو فؾرضائب شداداً  ظؾقف

 قمٚمٞمف حيّمؾ اًمذي اًمرسم٤م يدومع أن ُم٤م سمٜمؽ ذم ُم٤مل ًمف ًمرضمؾ جيقز هؾ :اًم١ًمال

ئ٥م ؾمداداً   اعمُٙمقس؟ ُمـ وٟمحقه٤م اجلَّمرك أو ًمٚميا

 :ىمقًمف وهق ٟمقاس، أيب ُمذه٥م قمغم جيقز :اًمِمٞمخ

 -اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين

 (  02: 01: 77. 112. واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك ربا أمقال مـ ظؾقفا يـػؼ افذي زوجفا ظـ تسلل زوجة

ة، ُمتزوج أنف: ؾم١مال سمٞم٠ًمل أطمدهؿ ومٞمف :ُمداظمٚم٦م  شمِمتٖمؾ، أي شمٕمٛمؾ واُمرأتف اُمرأ

٤ًٌم شم٠مظمذ  واًمد سمٞم٧م ذم وؾم٤ميمٜملم يتٕمٚمؿ، يدرس وهق احل٤مًم٦م، سمٙمٗمل دوب ي٤م: يٕمٜمل راشم



ئد اًمرسمقي٦مُم٤مذا يّم   727 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ٜمع سم٤مًمٗمقا

 ًمٙمـ يٕمٜمل، أهٚمف سمٞم٘مقًمقا  اًمٕمٗمق، اهلل ٟم٠ًمل و طم٤مـمٝم٤م أهٚمف قمٜمد: يٕمٜمل اًمزوج، هذا

 اًمرسمقي٦م؟ اًمٗم٤مئدة ُمـ يٜمت٩م مم٤م ًمف يٜمٗم٘مقا  أهنؿ اعمِمٙمٚم٦م

 سم٤مًمٗم٤مئدة؟ سمت٘مقل وًمًف :اًمِمٞمخ

 -إًمًٜم٦م قمغم اقمتدٟم٤م هٙمذا سم٤مهلل، ٟمٕمقذ :ُمداظمٚم٦م

 -هيديؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 -اًمرسم٤م قمغم ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -اهلل إمم شم٥م :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمٜم٤م يتقب اهلل :ُمداظمٚم٦م

 -أجقه :اًمِمٞمخ

 هؾ وظم٤مئٗم٦م ُم١مُمٜم٦م اهلل ؿم٤مء ُم٤م يٕمٜمل هذه طم٤مئرة هل اًمٕمٛمؾ، ُم٤م: وم٘م٤مل :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ رىّمف حت٧م هل يمقن اًمقوع ويمٞمػ أهٚمٝم٤م، إمم خترج أو شمٌ٘مك

 ومٕمالً  أرادت إذا ٟمٗم٘متٝم٤م، قمغم وًمق ًمقطمده٤م شمًٙمـ أن ًمتح٤مول ُمٕمف، شمؽمومؼ :اًمِمٞمخ

م اح٤مل أيمؾ ُمـ شمٜمجق أن  -احلرا

 ذًمؽ؟ ذم شمًتٓمع مل وإن :ُمداظمٚم٦م

ُ  ُيَٙمٚمرُػ  ٓ﴿ شمًتٓمع مل :اًمِمٞمخ َّٓ  َٟمْٗم٤ًمً  اّللَّ  أنف زوضمٝم٤م ُمع شمتٙمٚمؿ إٟمَّم﴾ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 -وسمس ًم٘مٛمتف يٓمٝمر أنف اضمتٝم٤مده يٕمٛمؾ

 (  00:  71:  27. 721.واًمٜمقر اهلدى)



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   728   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 ؾامذا افربقية افبـقك مع يتعامؾ زوجفا أن اـتشػت امرأة

 تػعؾ؟

ه :ُمداظمٚم٦م  أو سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ ًمف قِمنْمة ـمقل سمٕمد: يٕمٜمل زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م اُمرأ

 يٕمٜمل؟ شمٗمٕمؾ ُم٤مذا قمٜمده، شمٌ٘مك أن هل٤م َيـِحؼُّ  ومٝمؾ اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ُمع يتٕم٤مُمؾ

 قمٜمده؟ شمٌ٘مك أَّٓ  ُيْٛمٙمٜمٝم٤م هؾ وأبدًا، دائَّمً  شم٠متٞمٜم٤م أؾمئٚم٦م هذه :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل هل٤م يقضمف اًم١ًمال واهلل :ُمداظمٚم٦م

ف إيف، :اًمِمٞمخ  -هل٤م َوضمر

 ( 00:  11: 10.   711.  واًمٜمقر اهلدى) 



 اهربا ًن اهتائب





 722 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمرسم٤م 

 أخذ؟ بام يصـع ماذا افربا، أخذ مـ افتائب

ًمف يْمع يم٤من شم٤مب إٟم٤ًمن ًمٚمٗم٤مئدة، سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  ومَّم ُمٜمٝم٤م، ومت٤مب اًمٌٜمؽ، ذم أُمقا

 رء؟ ذم يًتخدُمٝم٤م أو يرُمٞمٝم٤م هؾ وم٤مئدة أقمٓمقه اًمٗم٤مئدة، طمٙمؿ

ؿّ  ٓ: أوًٓ  :اًمِمٞمخ ًَ  -وم٤مئدة اًمرسم٤م شُم

 -هذا ي٘مقًمقن هؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرومف؟ يٕمٜمل اًمٙمرسم٤مج اجلٛمٝمقر، سمًقط شم١مظمذ وٓ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ي٘مقًمقن هٙمذا: وىمٚم٧م أن٧م، اقمؽموم٧م واًمذي اجلٛمٝمقر، ؾمقط هذا :اًمِمٞمخ

 ودرهؿ رسم٤م، اؾمٛمف هذا اهلل، ذيٕم٦م قمـ اًمٖم٤مومؾ اجلٛمٝمقر هٙمذا؟ ي٘مقل اًمذي ُمـ 

 -وم٤مئدة: اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م ومٝمؿ زٟمٞم٦م، وصمالصملم ؾم٧م ُمـ اهلل قمٜمد أؿمد اًمرسم٤م ُمـ

ْؼ  وٓ اجلٛمٝمقر، ؾمقط ُمع شمٜمجر ومال  ًَ  -اجلٛمٝمقر هب٤م ي٤ًمق اًمتل هذه سم٤مًمًٞم٤مط شُم

ظمر ُمـ قمٜمدي أرضمح أطمدمه٤م: ؾمٌٞمٚملم ُمـ ؾمٌٞمؾ ًمؽ اًمرسم٤م هذا: ٟم٘مقل ذًمؽ سمٕمد  -ٔا

 -اًمٌٜمؽ ذم شمؽميمف أن اًمًٌٞمٚملم أطمد

 -اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم وشمٍمومف شم٠مظمذه أن قمٜمدي، إرضمح وهق: أظمر واًمًٌٞمؾ

 ُمٜمف يًتٗمٞمد وًمٞمس اجلٛمٝمقر، ُمٜمف يٜمتٗمع رء يٕمٜمل اًمٕم٤مُم٦م، سم٤معمراومؼ واعم٘مّمقد 

 -وم٘مػماً  يم٤من وًمق سمٕمٞمٜمف ؿمخص

 وقمغم اح٤مء، إمم حيت٤مج ُمٙم٤من ذم ُم٤مء ؾمٌٞمؾ ؾمح٥م ـمريؼ، شمٕمٌٞمد: ُمثالً  قم٤مُم٦م ُمراومؼ

 -وم٘مس ذًمؽ

 ( 00:  12:  21. 211.واًمٜمقر اهلدى)
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 مبافغ افؼرض وراء مـ وربح ربقي ؿرض مـ جتارة بـك رجؾ

 ذفؽ؟ مـ يتقب ؾؽقػ ـبرة

 -اًمرسمقي اًمٌٜمؽ ُمـ ىمرو٤مً  أظمذ أنف اإلظمقة أطمد ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٤مس ُمـ ويمؿ يمؿ اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع هذا ًمٙمـ هلل، احلٛمد شم٤مب ًمٜم٤م أخ :اًمِمٞمخ

 يتٕم٤مُمٚمقن وهؿ آظمره، وإمم اًمٜمٝم٤مر ويّمقُمقا  اًمٚمٞمؾ ي٘مقُمقا  ويٛمٙمـ وص٤مئٛملم ُُمَّمٚمرلم

ُم٦م ُمٕم٤مُمالت وم٘مط؟ رسمقي٦م ًمؽ أىمقل ُم٤م ُمٕم٤مُمالت  -ُُمـَحرَّ

 يٕمرومٝم٤م أؿمٞم٤مء يِمؽمي ٓ؟ وإٓ اعمٜمٙمر قمغم شُمٕملم أؿمٞم٤مء يٌٞمع-- ي٠ًمل ُم٤م شم٤مضمر هذا

 -هيٛمف ٓ ُمٜمٝمقسم٦م ُمنوىم٦م

 سم٤مًمّمػ يّمكم أن طمريص ويٛمٙمـ ويّمقم ويّمكم وُمًٚمؿ اح٤مل، مجع اعمٝمؿ 

 اعمًٚمٛم٦م، اًمدوًم٦م شم٘مقم سمِّده٤م هب١مٓء اإلؾمالُمل اعمجتٛمع هق هذا آظمره، إمم إول

 -شمققمدون ُم٤م هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت

ـْ  قَمِٛمُٚمقا  َُم٤م إمَِم  َوىَمِدُْمٜم٤َم﴿ ٤ٌَمءً  وَمَجَٕمْٚمٜم٤َمهُ  قَمَٛمؾٍ  ُِم  [-27:اًمٗمرىم٤من﴾ ]َُمٜمُْثقًرا َه

 ؾمقى؟ ُمق هذا إيف،- ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 هذه وقمغم درهؿ، أخػ وقمنميـ مخ٦ًم سمٛم٘مدار اًمٌٜمؽ ُمـ ىمرًو٤م أظمذ :ُمداظمٚم٦م

 -رسم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٘مقد

 - ٟمٕمؿ- سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ :اًمِمٞمخ

 -يَمُثر أو ىَمؾَّ  ؾمقاء :ُمداظمٚم٦م

 -ُم١مًمٗم٦م آٓف: يٕمٜمل أن وأصٌح٧م ومٞمٝم٤م، شم٤مضمر أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم وهذه

 -ُماليلم :اًمِمٞمخ

 -ُم١مًمٗم٦م آٓف :ُمداظمٚم٦م

 -إيف :اًمِمٞمخ
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 ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض اؾمتٗمتك: يٕمٜمل ٕنف قمٚمٞمف؟ ومَّمذا ذًمؽ، ُمـ ومت٤مب :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمَّمً  هذه، أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم خترج أن قمٚمٞمؽ: ًمف وم٘م٤مل واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب هلؿ قمٚمؿ

د سم٠منف ده٤م اًمِمٝمري راشمٌف: يٕمٜمل راشمٌف ُمـ ًمٚمٌٜمؽ أخػ وقمنميـ مخ٦ًم ؾمدَّ  ًمٚمٌٜمؽ ؾَمدَّ

 -اًمٗمقائد ُمع

 -اًمرسم٤م ُمع :ُمداظمٚم٦م

 -اًمرسم٤م ُمع- ٟمٕمؿ- اًمرسم٤م ُمع- ٟمٕمؿ اًمرسم٤م ُمع :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ مجٕمف اًمذي ُم٤مًمف ُمـ أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم خيرج أنف اًمٜم٤مس سمٕمض أت٤مه ومٝمٜم٤م 

 ُمع هذه أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم وخيرج أخػ وقمنميـ مخ٦ًم اًمٚمرـل اًمتج٤مرة هذه

 صحٞمح؟ اًمٙمالم هذا هؾ ٟمّمقطًم٤م، شمقسم٦مً  اهلل إمم ويتقب يمذًمؽ، اًمرسم٤م-- اًمٗمقائد

 ُم٤م؟ طَمد   إمم صحٞمح :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٜمف سمد ٓ هذا: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ- شمقسم٦م :ُمداظمٚم٦م

  ح٤مذا؟ يٙمٗمل، ٓ اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م ًمٙمـ ُمٜمٝمؿ، سمد ٓ ه١مٓء اًمِمٞمئلم: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمل ُم٤م أخػ، واًمٕمنميـ اخلٛم٦ًم ُمـ احل٤مصؾ ٕن :اًمِمٞمخ

 صحٞمح٦م؟ اًمٗمتقى-- يمالم: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 أىمقل ُم٤م ُمٜمف، سمد ٓ هذا وقمنميـ مخ٦ًم وإظمراج سم٤مًمتقسم٦م سم٠مُمره اًمٗمتقى :اًمِمٞمخ

 -صحٞمح٦م اًمٗمتقى

 هق اًمٚمرـل أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم هذه ٕن اًم٥ًٌم: وسَمٞمَّٜم٧م ٟم٤مىمّم٦م، اًمٗمتقى أىمقل 

 - ُماليلم ٟم٘مؾ مل إن أخقف ىمٚم٧م يمَّم قمٚمٞمف ىم٤مم ُُمـَحّرم ُم٤مل
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 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ذيمراً  اًم٤ًمسم٘ملم إُمريـ ُمـ ًمف ىمٞمؾ ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م اإلٟم٤ًمن هذا إن: أىمقل وم٠من٤م 

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمده، اعمجٛمقع اح٤مل هبذا اًمتّمدق ُمـ اإليمث٤مر ذم يًتٛمر أن جي٥م :اًمِمٞمخ

 -اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرسم٤م أوو٤مر ُمـ شَمَزيّم٧م ٟمٗمًف أن يِمٕمر أنف سمحٞم٨م

 سم٤معمٙم٤مصمرة، شمٓمٝمػمه؟ يمٞمػ وشَمٜمَّجس، ٟمجس ومٞمف وىمع ٟمجس ُم٤مء ُمث٤مل هذا ُمث٤مل،

 قمـ ظمرج اح٤مء هذا أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م طمتك اًمٓم٤مهر، سم٤مح٤مء اًمٜمجس اح٤مء ُمٙم٤مصمرة

 --سمؾ وم٘مط، ـم٤مهر إمم وًمٞمس ٟمج٤ًًم، يمقٟمف

 -ُمٓمٝمر :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٓمٝمر وـمٝمقر :اًمِمٞمخ

 اح٤مل؟ هذا يٕمٓمل عمـ :ُمداظمٚم٦م

 -- احل٤مصؾ اح٤مل هذا :اًمِمٞمخ

 -احلرام ُمـ :ُمداظمٚم٦م

  اعمرسمقح :اًمِمٞمخ

 -احلرام ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 -احلرام ُمـ :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ء ُيْٕمَٓمك أن يٛمٙمـ هذا :اًمِمٞمخ  -اًمرسم٤م قملم هق ًمٞمس ٕنف واعم٤ًميملم: ًمٚمٗم٘مرا

 ش ـمٞم٤ٌمً  إٓ ي٘مٌؾ ٓ ـمٞم٥م اهلل إن» :ُمداظمٚم٦م

 -اًمرسم٤م قملم هق ًمٞمس :اًمِمٞمخ
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 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ظمذ :اًمِمٞمخ

 -أجقه :ُمداظمٚم٦م

ٌِْدهي٤م ُمالطمٔم٦م قمٜمدك يم٤من إذا وسمٕمديـ ُمٜمل، اؾمٛمع :اًمِمٞمخ  -شُم

 ! ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 هذا رسم٤م، مخ٦ًم أي وقمنميـ مخ٦ًم وأظمذ أخًٗم٤م قمنميـ أودع رضمالً  أن ًمق :اًمِمٞمخ

 - واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء يٕمٓمٞمٝم٤م جيقز ٓ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٓزم ه١مٓء رسم٤م، هل اًمٚمرـل ه١مٓء اخلٛم٦ًم هذه، همػم ُم٠ًمختٜم٤م ًمٙمـ آه، :اًمِمٞمخ

 اعم٤ًميملم أو اًمٗم٘مراء ُمـ ُُمَٕمٞمَّٜملم ٕومراد وًمٞمس: ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم يٍمومٝمؿ

 -اعمحت٤مضملم أو

 - ُمًٚمؿ ُيٕمٓمٞمٝم٤م ٓ أن :ُمداظمٚم٦م

 - ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -هذه همػم ومٝمذه ٟمحـ، ومٞمٝم٤م ٟمحٙمل اًمتل اعم٠ًمخ٦م أُم٤م

ق اؾمتٛمر إذا ئمؾ أن ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م   اخلٛم٦ًم ُمـ ايمتًٌف اًمكم اح٤مل هذا ُمـ سم٤مًمَتَّمدُّ

 -أقمٚمؿ واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا اًمرسم٤م، قملم هق اًمكم أخػ وقمنميـ

  زيم٤مة؟ قمٚمٞمف هؾ :ُمداظمٚم٦م

 -أومم سم٤مب ُمـ زيم٤مة قمٚمٞمف ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 ( 00:  17: 18.   711.  واًمٜمقر اهلدى)
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 أمقافف؟ مصر ما افربا مـ تاب مـ

 ،اًمرسم٤م أيمؾ ُمـ يتقب اًمذي سم٠من يٗمتقن اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض هٜم٤مك ،احلٛمدًمٚمف :اًم٤ًمئؾ

 ذم ويتقب ويتّمدق ُمٜمف ي٠ميمؾ:أنف ي٘مقل ،اًمٕم٘م٤مر أو اح٤مل ُمـ يمثػم قمٜمده ويٙمقن

ٌُْتؿْ  َوإِنْ ﴿: اهلل يمت٤مب ُمـ ج٦مسمآ ويًتدًمقن ومٞمٝم٤م شم٤مب اًمتل اًمٚمحٔم٦م  ُرُؤوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم

ًمُِٙمؿْ   هذا ُمـ شمتخٚمص أن ٓسمد: ًمف ىمٚمٜم٤م إذا إٟمٜم٤م ي٘مقل جًْم٤موأ أي٦م، هن٤مي٦م إمم﴾ َأُْمَقا

 ،اًمتقسم٦م قمٚمٞمف يّمٕم٥م أُمقاًمؽ مجٞمع ُمـ وشمتخٚمص ،ومٞمٝم٤م شمٕمٞمش اًمتل اًمٗمٞمال أو اًمٌٞم٧م

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك إُمر هذا ذم اًمنمع رأي قمغم ٟم٘مػ أن وٟمريد ي٘مقًمقن هٙمذا

 إج٦م ذم وضمؾ قمز اهلل ىمقل سمٕمد ٕطمدٍ  ٓرأي ٕنف ،اًمنمع هق ىم٤مًمقه ُم٤م :اًمِمٞمخ

 يمؾ ُم٤ميٗمٝمٛمف إٓ شمٗمًػًما  وٓ شم٠مويالً  شم٘مٌؾ ٓ اًمدًٓم٦م سحي٦م وهل إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل

ًمُِٙمؿْ  ُرُؤوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُمٌْتُؿْ  َوإِنْ ﴿ :قمريب  رأس يم٤من وم٢مذا : ﴾شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

م اح٤مل ُمـ أو اًمرسم٤م ُمـ اًمت٤مئ٥م هذا ُم٤مل  أو ُمٚمٞمقن قمٜمده وص٤مر ُمثالً  أخػ ُمئ٦م احلرا

 شمٙمٗمٞمف أخػ اعمئ٦م يم٤من وم٢مذا ،اؾمتٓم٤مقمتف طمدود ذم يمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م خيرج أن ومٞمج٥م ُماليلم

 ُمـ خيرج أن وهق ،واضمٌف هق ومٝمذا : قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اًمرزق وراء اًمًٕمل ُمـ ومتٜمٕمف

 أن ًمف ومخػم : ٓيٙمٗمٞمف ُم٤مًمف رأس هق اًمذي اح٤مل ذًمؽ يم٤من إن أُم٤م ،اعمحرم اح٤مل يمؾ

 يٜمٌٖمل ومال احلؼ هق هذا ،احلرام اح٤مل ي٠ميمؾ أن ُمـ ُمٜمٝمؿ يِمحذ أن اًمٜم٤مس ي٠ًمل

 يمٚمٝم٤م إطمٙم٤مم شمٜمٗمٞمذ هب٤م اعمٜمقط ؾمتٓم٤مقم٦مآ طمدود ذم شمٜمٗمٞمذه ذم يؽمدد أن ٤مطم٘مً  ًمٚمت٤مئ٥م

ُ  ُيَٙمٚمرُػ  ٓ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف َّٓ  َٟمْٗم٤ًمً  اّللَّ  -اًم١ًمال ضمقاب هق هذا ﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 [ًمٚمٗم٘مراء شمّمدق ًمق] :ؾم٤مئؾ

 ٓيًتٗمٞمد طمٞم٨م اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم اح٤مل ذًمؽ يٍمف وإٟمَّم ذًمؽ ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 -وم٘مػما  يم٤من وًمق ُمٜمف ُمٕملم ؿمخًّم٤م

 يٌٜمل أن سم٤مًمٖمٜم٤مء يٕمٛمؾ أو سم٤مًمرسم٤م دمر ًمِمخص جيقز هؾ اًم١ًمال هلذا شمتٛم٦م :اًم٤ًمئؾ

 هذا ذم يّمكم أن إُمر هذا طم٘مٞم٘م٦م يٕمٚمؿ عمـ جيقز وهؾ ؟اح٤مل هذا ُمـ ُمًجًدا

 اعمًجد؟
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ًُم٤م ُمٙمًٌف يم٤من عمـ ٓجيقز :اًمِمٞمخ  يم٤من اعمحرُم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦م سم٠مي طمرا

 ويثٞم٥م وضمؾ قمز اهلل يت٘مٌٚمف اًمذي اعمًجد ٕن ُمًجًدا يٌٜمل أن ًمف ٓجيقز ُمٙمًٌف،

 ٓم٤مهىم يمٛمٗمحص أو ُمثؾ ُمًجًدا هلل سمٜمك ُمـ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمَّم ظمػًما  سم٤مٟمٞمف

 ضم٤مء يمَّم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٤مهلل هلل، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف ،شاجلٜم٦م ذم سمٞمًت٤م ًمف اهلل سمٜمك

٤ًٌم إٓ وٓي٘مٌؾ ـمٞم٥ٌم  اهلل إن»: ُمًٚمؿ طمدي٨م ذم  سمف أُمر سمَّم اعم١مُمٜملم أُمر اهلل وإن ـمٞم

 اهلل رؾمقل ذيمر صمؿ شص٤محل٤م وأقمٛمٚمقا  اًمٓمٞم٤ٌمت ُمـ يمٚمقا  اًمرؾمؾ ي٤مأهي٤م وم٘م٤مل اعمرؾمٚملم،

 وُم٠ميمٚمف ي٤مرب، ي٤مرب:  ي٘مقل يديف يرومع اًمًٗمر يٓمٞمؾ أهمؼم أؿمٕم٨م اًمرضمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص

 شًمذًمؽ يًتج٤مب وم٠منَّك سم٤محلرام وهمذي طمرام وُمنمسمف طمرام

 قمـ اجلقاب هق ـمٞم٤ٌم،ومٝمذا ُم٤ميم٤من إٓ اح٤مل ُمـ ٓي٘مٌؾ وضمؾ قمز اهلل أن اًمِم٤مهد

 -اًم١ًمال ُمـ إول اًمِمٓمر

 إذا إٓ اعمًجد ذًمؽ ذم اًمّمالة يت٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومالجيقز اًمث٤مين اًمِمٓمر أُم٤م

 - أقمٚمؿ واهلل ومٞمف اًمّمالة ومٞمجقز اًمقىم٧م قمٚمٞمف و٤مق

 (21 ,وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع,ضمدة ومت٤موى)

 ادراؾؼ دم يـػؼفا أن ظؾقف اإلكسان تاب إذا ادحرمة األمقال ـؾ

 افعامة

 اعمراومؼ يمٚمٛم٦م شمٕمٌػم احلالل همػم إُمقال ُمـ ًمٚمتخٚمص ُمٜمٙمؿ ٟمًٛمع :ُمداظمٚم٦م

: يٕمٜمل اعمج٤مًملم؟ ذم اإلٟمٗم٤مق متٞمٞمز ذم اًمْم٤مسمط هق ومَّم اًمتّمدق، وأطمٞم٤مٟم٤مً  ؿمٞمخل، اًمٕم٤مُم٦م

  شمّمدق؟ ذًمؽ وهمػم اعمراومؼ جم٤مل ذم وم٘مط اًمرسم٤م أُمقال ي٘م٤مل هؾ

 خيرج وأن اهلل، إمم يتقب أن اإلٟم٤ًمن أراد إذا اعمحرُم٦م، إُمقال يمؾ :اًمِمٞمخ

ق ي٠ميت ومٝمٜم٤م قمٚمٞمف ذًمؽ شمٕمذر إذا إٓ اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم ومٞمٍمومٝم٤م ُمٜمٝم٤م،  اعمِم٤مر اًمَتَّمدُّ

 - إًمٞمف

 (  00: 21: 18. 801. واًمٜمقر اهلدى)
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 تاب؟ إذا صاحبف بف يػعؾ ماذا افربا مـ ادجتؿع ادال

 زي٤مرشمف أثٜم٤مء اًمٕمٍميلم اعمِم٤مئخ سمٕمض أومتك اًمِمٞمخ، ومْمٞمٚم٦م: إول اًم١ًمال

ًمٞم٤م  ؾمٞمَّم ٓ ًمٖمػمه طمالل اح٤مل، ص٤مطم٥م قمغم طمرام اًمرسم٤م ُمـ اعمتجٛمع اح٤مل سم٠من ٕؾمؽما

 اًمنمع؟ ذم اًم٘مقل هذا صح٦م ُمدى ومَّم اعمحت٤مضملم،

ٌٕمف ُمـ وقمغم اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل، احلٛمد :اًمِمٞمخ  -هبداه اشمَّ

 -سمٕمد أُم٤م

 يُمٜمتُؿْ  إِنْ  سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ  َه٤مشُمقا ﴿ ًمف ي٘مؾ مل إن اعمٗمتل، هلذا ي٘م٤مل أن أود ومٙمٜم٧م

 اًمٜمّمقص سمٕمض ُمع شمتٕم٤مرض اًمٗمتقى هذه ٕن ذًمؽ:[ 222:اًمٌ٘مرة﴾ ]َص٤مِدىملِمَ 

 اًمٜمّمقص سمٕمض قمـ ومْمالً  اإلؾمالُمٞم٦م، واًم٘مقاقمد إصقل ُمـ شُمْٕمَتؼم اًمتل اًمٕم٤مُم٦م

 -اًم٘م٤مقمدة ًمتٚمؽ ُمٗمّّمٚم٦م ومروقم٤مً  شمٕمتؼم اًمتل اخل٤مص٦م

 َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل وم٠مصٚمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة أُم٤م 

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 

 ىمقًمف اعمٕمٚمقم ومٛمـ اًم٘م٤مقمدة، شمٚمؽ ىم٤مُم٧م ُمثٚمٝم٤م قمغم واًمتل اخل٤مص٦م اًمٜمّمقص أُم٤م 

 ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًُمِٕمـ: »ٟمٗمًف اًم١ًمال هبذا يتٕمٚمؼ اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص

 اسمتدأ شقمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »اخلٛمر ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وُمـش وؿم٤مهديف

 ًمف اعمحرم اًمنماب هذا سمتحْمػم اًم٤ًمىمل ُمع يتٕم٤موٟمقن سم٤مًمذيـ اًمرىمؿ شمؿ صمؿ سم٤ًمىمٞمٝم٤م

ء، واًمٌٞمع، اًمٕمٍم،: سمٛمثؾ  ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص هق مم٤م ذًمؽ وٟمحق واحلٛمؾ، واًمنما

 -احلدي٨م

 اًمٞمقم يًٛمقٟمف واًمذي اًمرسم٤م أن آٟمٗم٤مً  ُمرة ٕول ؾمٛمٕمتف اًمذي اًم٘مقل سمذًمؽ ىمٞمؾ وم٢مذا 

 ىمٚم٧م؟ احلرام ُمـ قمغم طمرام هل وم٤مئدة، اؾمٛمف سمٖمػم

 -اح٤مل ص٤مطم٥م قمغم :ُمداظمٚم٦م
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 وم٤مؾمد: ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمِل ُم٤م: ومٜم٘مقل ًمٖمػمه، وطمالل اح٤مل، ص٤مطم٥م قمغم :اًمِمٞمخ

 وسم٤مًمت٤مزم اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف يقدع أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز أنف يٕمٜمل اهلزيؾ، اًمرأي هبذا اًم٘مقل ٕن

 -همػمه ويٓمٕمٛمف اًمرسم٤م ي٠مظمذ أن

٧ٌَّم وطمٞمٜمئذٍ    اًمٌٜمؽ، أـمٕمؿ أنف: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم، ُمـ قمٚمٞمف اًمٚمٕمٜم٦م اٟمّم

 -همػمه وأـمٕمٛمٝم٤م اًمرسم٤م اؾمتٗم٤مد: إظمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م وُمـ

 قمغم َيٜمَّْم٥ّم  طمٞمٜمذاك احلدي٨م ٕن سمٜمٗمًف: أيمٚمف ًمق مم٤م أخٕمـ اًمتٕمٌػم صح إذا ومٝمق 

 -اًمٌٜمؽ أهؾ أو ًمٚمٌٜمؽ عمـ؟ اعمقيمؾ واعمقيمؾ، أيمؾ

 وم٤مًمقاىمع ومٚمذًمؽ ضم٤مٟم٤ٌمن، وًمف ؿمٕمٌت٤من ًمف اًمتٕمٌػم صح إذا اإليٙم٤مل ومّم٤مر هٜم٤م أُم٤م 

 إٟمَّم احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم شمّمدر اًمتل اًمٗمت٤موى ُمـ يمثػم ذم ,إؾمػ ُمع, سمف ٟمِمٕمر اًمذي

 أهؾ ُمـ ًمٞمس ممـ صدرت وًمٙمٜمٝم٤م ٟمٞم٦م، سمحًـ ص٤مدرة شمٙمقن أن إُم٤م ومت٤موى هل

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمَّم أُمث٤مهلؿ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أظمؼمٟم٤م اًمذيـ أوئلؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ،

 اًمٌخ٤مري اًمِمٞمخلم رواي٦م ُمـ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم يمَّم واًمًالم

 اٟمتزاقم٤مً  اًمٕمٚمؿ يٜمتزع ٓ اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمٝمَّم اهلل ريض وُمًٚمؿ

ٌِْؼ  مل إذا طمتك اًمٕمٚمَّمء، سم٘مٌض اًمٕمٚمؿ َيْ٘مٌِض وإٟمَّم اًمٕمٚمَّمء، صدور ُمـ  اختذ قم٤مح٤مً  ُي

٤مًٓ، رؤوؾم٤مً  اًمٜم٤مس  سمحًـ يم٤من إذا هذاشوأوٚمقا  ومْمٚمقا  قمٚمؿ، سمٖمػم وم٠مومتقا  ومًئٚمقا  ضُمٝمَّ

 -ىمّمد

 وإظمراج اًمتْمٚمٞمؾ، سم٘مّمد ُيْٗمُتقن أن٤مس هٜم٤مك يٙمقن أن اعمٛمٙمـ ُمـ وًمٙمـ 

 واًمنمح اًمٌٞم٤من ُمـ ضم٤مء سمَّم ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م هلؿ ظمٓمف اًمذي اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط قمـ اعمًٚمٛملم

 -واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ًمٜمّمقص

 ىمقل وهل أظمريـ، ُمع اًمتٕم٤مون ىمقاقمد ُمـ يم٘م٤مقمدة آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل وم٤مٔي٦م 

 ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿وضمؾ قمز اهلل

 شمٗمّّمؾ اًمتل سم٤مٕطم٤مدي٨م يٕم٠ٌم ٓ اًمٗمتقى هبذه أومتك اًمذي هذا أن قمغم يدل[ 2:اح٤مئدة]

 زُم٤من يمؾ ذم إًمٞمٝم٤م يٙمقٟمقن ُم٤م أطمقج اعمًٚمٛمقن ومروقم٤ًم، قمٜمٝم٤م وشمٗمّرع أي٦م هذه ُمثؾ

 -إج٤مم هذه ذم ٟمٕمٞمِمف ٟمحـ اًمذي اًمٖمرسم٦م زُم٤من ذم وسمخ٤مص٦م ُمٙم٤من، يمؾ وذم
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 يتٜم٤مرم هذا اًم١ًمال، ذم ضم٤مء يمَّم اح٤مل ص٤مطم٥م ًمٖمػم اًمرسم٤م سم٢مسم٤مطم٦م وم٤مًم٘مقل: ومٚمذًمؽ 

 -ُمٕم٤مً  واًمٗمروع إصقل ُمع

ه اًمذي  ُمع يتٕم٤مُمؾ سم٠من اسمُتكم اًمذي أن هق ,وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ, ٟمرا

 -وأن٤مب وضمؾ قمز اهلل إمم شم٤مب صمؿ اًمٌٜمقك، سمٕمض

 ٕصح٤مب اًمرسم٤م ٕهؾ اًمرسم٤م يدع أن إُم٤م: اصمٜملم أُمريـ سملم هق احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 -سمٕمٞمٜمف ؿمخص سمف يٜمتٗمع أن دون صمؿ سمف، هق يٜمتٗمع أن دون ي٠مظمذه أن وإُم٤م اًمٌٜمؽ،

 ذًمؽ أدًم٦م، ُمـ سمٞمَّٜم٤م ُم٤م قمغم سمٜم٤مء اًم٘مقل ًمذًمؽ ظمالوم٤مً  اًمٗم٘مٝمل، اجلقاب يٌدأ هٜم٤م 

 شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب قمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ طمدي٨م ذم يمَّم ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 اعم١مُمٜملم أُمر اهلل وإن ـمٞم٤ًٌم، إٓ ي٘مٌؾ ٓ ـمٞم٥م اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف

٤َم َي٤م: ﴿وم٘م٤مل اعمرؾمٚملم سمف أُمر سمَّم ؾُمُؾ  َأهيُّ ـَ  يُمُٚمقا  اًمرُّ ٤ٌَمِت  ُِم ﴾ َص٤محِل٤ًم َواقْمَٛمُٚمقا  اًمٓمَّٞمر

 [ 12:اعم١مُمٜمقن]

 ُم٤مًمف رأس ُمع ًمف وُأقمٓمل وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم شم٤مب صمؿ راسمك اًمذي ومٝمذا ًمذًمؽ

 وَمَٚمُٙمؿْ  شُمٌْتُؿْ  َوإِنْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ًمٍميح اًمرسم٤م: ُمـ يًتٗمٞمد أن ًمف جيقز ومال اًمرسم٤م،

ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس   [-279:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 وم٢مٟمَّم وضمؾ، قمز اهلل إمم شم٤مب إذا اعمرايب ٕن اًمٍماطم٦م: يمؾ سحي٦م أي٦م ومٝمذه 

ٌُْتؿْ  َوإِنْ ﴿ ومقائد يًٛمقٟمف رسم٤مً  ُمـ قمٚمٞمف شمرشم٥م ُم٤م دون ُم٤مًمف رأس يًؽمضمع أن ًمف حيؾ  شُم

ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ   [-279:اًمٌ٘مرة﴾ ]َأُْمَقا

 أن وإُم٤م ورسم٤مه، اح٤مل رأس اًمٌٜمؽ ُمـ يًتٚمؿ أن إُم٤م: وم٘مٚمٜم٤م يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا 

 اًمٌٜمؽ، ُمٜمف اؾمتٗم٤مد ًمٚمٌٜمؽ شمريمف إن ٕنف حمٔمقر: إُمريـ ُمـ يمؾ ذم ًمٚمٌٜمؽ، اًمرسم٤م يدع

 -رسم٤م أظمذ أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك هق أظمذه وإن

 ُمـ ذيمرٟم٤م أن ؾمٌؼ سمَّم ٟمٗمًف ًمذات هق يًتٗمٞمد أن جيقز ٓ سم٠منف ىمٚمٜم٤م إذا وًمٙمـ 

 وإُم٤م اعمٗمتل، ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مء يمَّم اح٤مل، هبذا همػمه يٗمٞمد أن إُم٤م: إُمر يٌ٘مك إدًم٦م،
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 يٗمٞمد أن إُم٤م: أُمريـ أطمد ُمـ سمد ٓ سمٕمٞمٜمف، ؿمخص إمم وم٤مئدشمف شمٕمقد ٓ ُمنموقم٤مً  يٗمٞمد أن

 -اًمٕم٤مُم٦م سم٤معمراومؼ اًمٗمّمح٤مء سمٚمٖم٦م يًٛمك ومٞمَّم يٍمومف أن وإُم٤م سمذاشمف، ؿمخّم٤مً  اًمرسم٤م هبذا

 إمم وم٤مئدشمف يٕمقد ُمنموع يُمؾَّ : شمٕمٜمل أهن٤م اًمٕمٚمؿ، أهؾ ًمدى ُمٕمروف اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ 

 ُمٙم٤من ذم يمًٌٞمؾ ُم٤مء ضمٚم٥م: ُمثالً  ُمثؾ أومرادهؿ، ُمـ ومرد إمم وًمٞمس اعمًٚمٛملم، جمٛمققم٦م

 -ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو هنر قمغم ضمن سمٜم٤مء أو ـمريؼ، شمٕمٌٞمد أو ُم٤مء، ومٞمف ًمٞمس

 أن إومم ًمٙم٤من هلؿ ىمقة يم٤من اًمٌٜمؽ: ٕهؾ اًمرسم٤م شمرك وهق إول إُمر أن ًمقٓ 

 -وضمؾ، قمز اهلل ىم٤مل يمَّم ُم٤مًمف رأس ي٠مظمذ

 ُمٜمٝم٤م، ذيمر قمؾ دائَّمً  يٙمقن أن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م يمؾ قمغم جي٥م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك وًمٙمـ 

 احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق إطمدامه٤م، ُمـ ًمف سمد ومال ُمٗمًدشملم سملم اعمًٚمؿ وىمع إذا: وهل أٓ

 سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم دومع سم٤مب ُمـ اًمٙمؼمى، اعمٗمًدة قمغم اًمّمٖمرى اعمٗمًدة خيت٤مر

 -إصٖمر

 هذا يٍمف أن إصٖمر اًمنم ًمٚمٌٜمؽ، اًمرسم٤م ٕهؾ اًمرسم٤م يؽمك أن هٜم٤م إيمؼم اًمنم 

 إًمٞمف اعمِم٤مر ذًمؽ ىم٤مل يمَّم سمٕمٞمٜمف ؿمخص ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ طمٞم٨م اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم اح٤مل

 -اًم١ًمال ذم

 سم٠مطمد اًمرسم٤م هذا ُمٕم٤مجل٦م ويٌ٘مك اعمٗمتل، ذًمؽ ىمقل إسمٓم٤مل قمغم اًمرد يٛمٙمـ هبذا

 ُمـ أىمؾ ّذه وهذا اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم ُيٍمف أن وإُم٤م ًمٚمٌٜمؽ، ُيؽمك أن إُم٤م اًمٓمري٘ملم

 -إول إُمر ذ

 حيرم اًمذي اًمقىم٧م ذم اًمرسم٤م هذا أن يزقمؿ صمؿ اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف اعمًٚمؿ يْمع أن أُم٤م 

 ُمـ ُمٜمٝم٤م شمٗمرع وح٤م اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م ٟم٘مض ومٝمذا اعمًٚمٛملم، ُمـ همػمه سمف يٗمٞمد قمٚمٞمف

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿ سمٕمْمٝم٤م آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م أطم٤مدي٨م

 هق وم٢مٟمَّم ًمٗم٘مػم، وأـمٕمٛمف اًمرسم٤م وأظمذ اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف أودع إذا سمف اعمراد هذا ٕن 

 إٓ ي٘مٌؾ وٓ ـمٞم٥م اهلل إن: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ وىمد ظمٌٞم٨م، ـمٕم٤مم

 -إول اًم١ًمال ضمقاب هذا آظمره، إممشـمٞم٤ٌمً 
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 -ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعم٤ًمضمد؟ سمٜم٤مء اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اعمراومؼ ُمـ وهؾ

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 وإُم٤م طمرام، ومٝمذا ٟم٠ميمٚمف أن إُم٤م: سم٘مقًمف اجل٤مًمٞم٦م أوؾم٤مط ذم ىمٌقًٓ  وًم٘مٞم٧م :ُمداظمٚم٦م

 -طمرام ومٝمذا ٟمحرىمف أن وإُم٤م طمرام، ومٝمذا ًمٚمٌٜمؽ ٟمدقمف أن

 وطمتك اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء طمتك اعمًٚمٛملم، ًمٗم٘مراء ٟمٍمومف أن وهق إظمػم إُمر ومٌ٘مل 

 -هٜم٤م سم٤مًمٜمص هٙمذا ُمّم٤مطمػ، ـم٤ٌمقم٦م

 -اعمًتٕم٤من اهلل :اًمِمٞمخ

 همٞم٦ٌم؟ هذه أن أم اًمِمخص ُمٕمروم٦م يٛمٙمـ هؾ

 -اًم٘مرو٤موي يقؾمػ اًمِمٞمخ وهق ُمٕمرومتف، يٛمٙمـ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -اعمًتٕم٤من اهلل :اًمِمٞمخ

 -ُمقضمقد اًمٗمٞمديق وذيط :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 إيداع جيٞمز اعمًٚمٛملم، وم٘مراء ُمـ ًمٗم٘مػم وإقمٓم٤مئف اًمرسم٤م سم٠مظمذ يٗمتل ُمـ أن فمٜمل ذم

 اًمذي هذا إن طم٘م٤ًم، ُمًٚمؿ وم٘مٞمف يمؾ سمف ي٘مقل أن يٜمٌٖمل يمَّم ىم٤مل ًمق ٕنف اًمٌٜمؽ: ذم اح٤مل

 قمز اهلل إمم وأن٤مب شم٤مب صمؿ اًمرسمقي، اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع سم٠من طمٞم٤مشمف ُمـ ؿمٓمراً  اسمُتكم

 أجن إُمر يم٤من اًمٗم٘مراء، أو ًمٗم٘مػم اًمرسم٤م هذا وم٠مقمٓمك ورسم٤مه، اح٤مل رأس وم٠مظمذ وضمؾ،

 -رضراً  وأىمؾ

 ٟمٗمع ؾمٌٞمؾ ذم اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ قمغم اإلسم٘م٤مء اًمٗمتقى هذه ُمـ أؾمتِمؿ ًمٙمٜمل 

 اًمٜمّمقص يمؾ ُمع يتٜم٤مىمض هذا طمٞمٜمئذ اح٤مل، ذًمؽ ُمـ حيّمؾ اًمذي اًمرسم٤م هبذا اًمٗم٘مراء

 -اًم٤ًمسم٘م٦م
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 رسم٤م درهؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق طمديث٤مً  أذيمر أن ُمـ زم سمد ٓ وأن 

 سم٤مهلل ي١مُمـ عمًٚمؿ جيقز ومٙمٞمػشزٟمٞم٦م وصمالصملم ؾم٧م ُمـ اهلل قمٜمد أؿمد اًمرضمؾ ي٠ميمٚمف

 رضمؾ أن٤م واًمدوران؟ اًمٚمػ ـمري٘م٦م قمغم ًمٙمـ اًمرسم٤م، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ي٘مر أن طم٘م٤مً  ورؾمقًمف

ُم٤ًم، آيمؾ ٓ أن٤م ـمٞم٥م، م ُأـمٕمؿ ًمٙمٜمل طمرا  -أبداً  ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ُم٤م هذا! احلرا

 ٓ ُمًٚمؿ ًمٙمؾ ي٘م٤مل سم٠من وذًمؽ ضمذري٤ًم، اًمنم ؿم٠موم٦م اؾمتئّم٤مل ومٞمج٥م وًمذًمؽ 

 -اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمع شمتٕم٤مُمؾ

 أن ظمِمٞم٦م هذا أىمقل اًمقاىمع، ًمٌٞم٤من هل وإٟمَّم يم٤مؿمٗم٦م، صٗم٦م ًمٞم٧ًم رسمقي٦م،: وىمقزم 

 يٙمقن ىمد وًمٙمـ رسمقي٦م، يمٚمٝم٤م ٓ، رسمقي٦م همػم سمٜمقك هٜم٤مك أن إذه٤من سمٕمض إمم يت٤ٌمدر

 -سمٕمض ُمـ أهقن اًمنم سمٕمض طمٜم٤مٟمٞمؽ سم٤مب ُمـ

 وىمد قمنمة، سم٤مح٤مئ٦م ي٠مظمذ وأظمر مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م ي٠مظمذ اًمٌٜمقك ُمـ ُمثالً  واطمد 

 ىمد وأظمر أظمر، ُمـ أىمؾ رسم٤م ي٠مظمذ أن اإلؾمالُمٞم٦م، اًمالومت٦م يْمع ٓ إول يٙمقن

ومت٦م ووع  آٟمتٗم٤مع جيقز ٓ ىمقل ورهمؿ همػمه، ُمـ أيمثر اًمرسم٤م ي٠ميمؾ ًمٙمٜمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمالَّ

 -إـمالىم٤مً  جيقز ومال يت٥م مل إذا أُم٤م ص٤مطمٌف، شم٤مب إذا اًمرسم٤م هبذا سمٕمٞمٜمف ًمِمخص

 ذم اًمرسمقي اح٤مل وهق اًمٜمجس اح٤مل سف يّمح اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ُمـ وًمٞمس 

 -ُم٤مل قمغم سُمٜمِل ُمًجد يمؾ أن ومٞمف ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ مم٤م ٕنف اعم٤ًمضمد:

٥م ًِ م، سمٓمريؼ ايمُت  ُمـ أؾم٤مس قمغم سمٜمل ُمًجد أنف قمٚمٞمف يّمدق ٓ أنف ُُمـَحرر

 يتٕمٚمؼ ومٞمَّم ص٤مطمٌف شم٤مب أن سمٕمد اًمرسمقي اح٤مل سف ُمـ سمد وٓ يم٤من وإذا اًمت٘مقى،

 -يٛمٙمـ ُم٤م هذا اعمراطمٞمض، ذم يٍمف ي٘م٤مل أن ومٞمٛمٙمـ سم٤معمًجد،

 ( 00:  79:  22. 120.واًمٜمقر اهلدى)

 (   00:  11:  01. 120.واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  00: 10. 122. واًمٜمقر اهلدى) 





 يف ًتفرقة صور

 اهبنون ًع اهتعاًى
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 ومل إذكف دون باشتثامره افبـؽ وؿام افبـؽ دم مافف أودع رجؾ

 فؾبـؽ؟ ذفؽ جيقز ؾفؾ األرباح مـ يعطف

 إذن سمدون سم٤مًمتج٤مرة وم٤مؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ قمٜمد ُم٤مًٓ  أودع رضمؾ :ؾم١مال

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز ومٝمؾ ؿمٞمئ٤ًم، رسمحٝم٤م ُمـ يٕمٓمف ومل ص٤مطمٌٝم٤م

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز اًمٌٜمؽ شمٕمٜمل اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ٟمٕمؿ،: اعمداظمٚم٦م

 -ص٤مطمٌف ُمـ إذنٍ  سمدون واؾمتٕمٛمٚمف اًمٌٜمؽ وضم٤مء أُم٤مٟم٦م، أودقمف هق :اًمِمٞمخ

 ذم يِم٤مريمف ٓ وأن اًمرسمح، ذم يِم٤مريمف أن جي٥م إىمؾ وقمغم جيقز، ٓ :اجلقاب

 إذاً  ومل: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد إذٟمف، سمٖمػم شمٍمف ومألنف ظمن إن ٕنف ظمن، إن اخل٤ًمرة

 ذًمؽ يٕمرف ويمٚمٙمؿش اًمٖم٤مر ذم اًمثالصم٦م» طمدي٨م أُم٤مُمٜم٤م ٕن اًمرسمح: ذم يِم٤مريمف أن يٜمٌٖمل

 ًمٙمـ طم٤ًميب، قمغم وًمٞمس طم٤ًمسمٙمؿ قمغم وسمخٚمٞمف ضمدًا، حمدود اًمقىم٧م أن وسم٤مقمت٤ٌمر

 قمٜمد قمٛمؾ اًمذي اًمرضمؾ ذًمؽ اًمِم٤مهد، ُمقوع هق واًمذي احلدي٨م سمٓمرف ؾم٠مذيمريمؿ

ه، أضمر قمغم اًمٖمٜمل ذًمؽ  ىم٣م ومٚمَّم: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل رز،  ُمـ وَمَرق وهق ؾَمَّمَّ

 ؾمٜملم، سمٕمد يٕمٜمل ضم٤مءه صمؿ: ىم٤مل يمٞمؾ، يٕمٜمل وَمَرق قمٜمف، وَمَرهِم٥م وَمَرىَمف، قمٚمٞمف قمرض قمٛمٚمف

 اذه٥م وإهمٜم٤مم إب٘م٤مر شمٚمؽ إمم اٟمٔمر: ىم٤مل طم٘مل، واقمٓمٜمل اهلل، اشمؼ اهلل قمٌد ي٤م: ىم٤مل

 اذه٥م: ىم٤مل ُأرز، ُمـ وَمَرق قمٜمدك زم إٟمَّم يب، هتزأ  وٓ اهلل اشمؼ اهلل قمٌد ي٤م: ىم٤مل وظمذه٤م،

 -اًمَٗمَرق ذًمؽ ُمـ اًمٌ٘مر شمٚمؽ وم٢مٟمَّم وظمذه٤م

 -اخلُُٚمؼ هبذا يتخٚمؼ أن اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ سم٤مقمت٤ٌمره اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ومٞمٚمزم 

 : -- ( 27:  71.  2.  واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾقدائع افبـؽقة آشتثامرات

 ومٞمٝم٤م ًمٚمتٍمف اًمقدائع اضمتذاب ُمـ سمٜمؽ قمٛمؾ يٕمٜمل اًمٌداي٦م ذم ـمٌٕم٤ًم، :ُمداظمٚم٦م

 آظمر، سمٜمؽ يم٠مير  طم٤ًمسم٤مت سمِمٙمؾ اًمٕمٛمالء ُمـ اًمقدائع اًمٌٜمؽ جيتذب، يٕمٜمل اؾمتثَّمره٤م

 آؾمتثَّمر عمج٤مل ٟم٠ميت قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل إُمقال، هذه يًتثٛمر وـمٌٕم٤مً  ودائع، اضمتذاب

 :ادم٤مه٤مت صمالصم٦م ذم إُمقال هذه يًتثٛمر هذه، ًمألُمقال

 - اًمنمع سمف أُمر اًمذي اعمراسمح٦م متقيؾ هق اًمذي: إول آدم٤مه

 -اعمتٜم٤مىمّم٦م اعمِم٤مريم٦م: اًمث٤مين آدم٤مه

 يٕمٜمل اعمٗمٝمقم ٟمٗمس اإلؾمالم، ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م اعمْم٤مرسم٦م هق اًمذي: اًمث٤مًم٨م آدم٤مه

 -اعمْم٤مرسم٦م سم٤مؾمؿ

 سم٤مًمؽميمٞمز اعمراسمح٦م ومتقيؾ اعمراسمح٦م، متقيؾ قمغم اًمٌٜمؽ قمٛمٚمٞم٤مت ذم اًمؽميمٞمز ـمٌٕم٤مً 

 -واوحلم ٟمٙمقن أضمؾ ُمـ أىمٚمٝم٤م، واعمْم٤مرسم٦م يمثػم أظمػ شمٔمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت يٕملم،

ء أُمر اعمراسمح٦م متقيؾ  أن يريد اًمذي اًمٕمٛمٞمؾ أو اًمٌٜمؽ ي٘مقم: هق اًمذي سم٤مًمنما

 ؿمخص ُيريد ُمثالً : أووح يٙمقن قمٛمٚمٞم٤مً  ُمث٤مًٓ  ٟمٕمٓمل دقمٜم٤م-- أو ٟمٗمًف ًمٖمرض يًتديـ

 -طمديد ـمٜم٤ًم قمنميـ يِمؽمي أن

 اًمٗمالين اعمحؾ ُمـ طمديد ـمٜم٤ًم قمنميـ أؿمؽمي أن ُأريد أن٤م: وي٘مقل اًمٌٜمؽ إمم ي٠ميت 

ء ي٘مقم اًمٌٜمؽ ديٜم٤مر، آٓف قمنمة ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م هذه، اًمٕمرض وم٤مشمقرة سمٛمقضم٥م  هذه سمنما

 -احلديد ُمـ اًمٙمٛمٞم٦م

ٚمرٛمٝم٤م  ًَ ء، ًممُمر اًمًٞم٤مرة فمٝمر قمغم وُي  سمًٕمر يمٛمٌٞم٤مٓت يمت٤مسم٦م ُم٘م٤مسمؾ ـمٌٕم٤مً  سم٤مًمنما

 ُمـ حمددة رسمح ٟم٦ًٌم إو٤موم٦م ـمٌٕم٤مً  هق اًمذي ديٜم٤مر، أخػ اًمٕمنميـ ُمـ أيمثر سمثٛمـ أو

د قمٚمٞمٝم٤م، اشمٗمؼ اًمٌداي٦م در ًَ  واعمدة قمٚمٞمٝم٤م، اشمٗمؼ اًمتل سم٤معمدة طمتك ؿمٝمري٤مً  إىم٤ًمط شُم

 إذا-- سم٤مح٤مئ٦م ؾمٌٕم٦م ُمثالً  يٙمقن ؾمٜم٦م إذا ُمثالً : يٕمٜمل اًمرسمح، ٟم٦ًٌم-- اًمرسمح سمًٕمر شمتحٙمؿ

ًمٞم٦م وَهُٚمؿَّ -- قمنم صمالصم٦م يّمٌح ؾمٜمتلم  -ـمٌٕم٤مً  ُمتقا
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ىم٤ًمط اًمتًديد ي٘مقم ـمٌٕم٤مً   - اًمنمع سمف أُمر اًمذي اعمراسمح اًمتٛمقيؾ هذا رسمحف، زائد اعمٌٚمغ ٕا

 اًمنمع ٟمص أجـ اًمنمع، سمف أُمر: ًمؽ ىمٞمؾ يمَّم شم٘مقل أن٧م أن! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ أقمٓمقيمؿ هؾ سم٤معمراسمح٦م؟ اًمٞمقم يًٛمقهن٤م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سم٢مسم٤مطم٦م

 سمٕمْمٝمؿ ـمٌٕم٤ًم، احلدي٨م ومٞمٝم٤م يذيمرش ًمٚمِم٤مومٕمل إم يمت٤مب» هق ـمٌٕم٤ًم، :ُمداظمٚم٦م

 -- ىمقي ؾمٜمد ًمف ًمٞمس وٕمٗمف أنف ؾمٛمٕم٧م

 اًمِم٤مومٕمل؟ اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ي٘مقل أن قمروتٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 -قمٜمدي يٙمقن اًمذي اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ًمؽ أطمٙمل أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م آظمر، رء اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م رء، اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ٓ، :اًمِمٞمخ

 -ُمٕمف اعمتٕم٤مُمٚملم ُمع اًمٌٜمؽ سمف ي٘مقم ُم٤م طمٙمٞم٧م

 ـمٌٕم٤مً  شمٌٕم٤مً  اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه شمًٛمل أن٧م أنؽ اًمٌح٨م اًمٌح٨م، ًمٞمس هٜم٤م أن 

 قمغم اًمنمع أب٤مطمٝم٤م أو أُمر ُمراسمح٦م شمًٛمٞمٝم٤م أُم٤م هٜم٤مك، واًمّمٖم٤مر اًمٙم٤ٌمر ًمٚمٛمقفمٗملم

 -إىمؾ

: ومٞمف ضم٤مء ُم٤م وُمـ ومٞمف آُمٜم٤م اًمذي اًمنمع وٟمٜمٔمر اًمّمقرة، هذه قمٜمد ٟم٘مػ دقمٜم٤م أن 

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿ ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم سَم٤م َوطَمرَّ  [-271:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمرر

 ًمق سمحٞم٨م اًمرسم٤م هق هذا اًم٘مرض، ُُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة أظمذ هق: اجلٛمٞمع قمٜمد ُمٕمٚمقم اًمرسم٤م

 ُمّدة سمٕمد اح٤مئ٦م ُيَقومرـل أؾم٤مس قمغم ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ؿمخص ُمـ أو اًمٌٜمؽ ُمـ إٟم٤ًمن أظمذ

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر هذا يمذًمؽ؟ أخٞمس رسم٤م، شمٙمقن هذه اخلٛم٦ًم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م

ز ُم٤م سمٕمد أن   يتٜمٌف ٓ ىمد رء إمم ٟمٜمت٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م، اعمتٗمؼ احل٘مٞم٘م٦م هذه أذه٤مٟمٜم٤م ذم ُٟمَريمر

 اًمنمقمٞم٦م، سم٤محِلَٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمٜمد يًٛمك اًمذي هق اًمٌمء هذا اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ًمف

 اًمنمقمٞم٦م؟ احلٞمؾ: آؾمؿ هذا قمـ ومٙمرة أقمٜمدك

 -قمٜمدي ُم٤م واهلل ٓ، :ُمداظمٚم٦م
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 احلٙمؿ قمغم آطمتٞم٤مل: هب٤م اعم٘مّمقد: اًمنمقمٞم٦م احلٞمؾ ومٙمرة، قمٜمدك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -آظمر طمٙمؿ إمم ُمٜمف ٟمخرج سمحٞم٨م اًمنمقمل،

 اًمتحريؿ ُمـ احلٙمؿ يٜمت٘مؾ اًمّمقرة قمغم سم٤مٓطمتٞم٤مل اًمنمع، ذم حمرًُم٤م أُمًرا  يٙمقن 

 :اصمٜملم سمٛمثٚملم ٟم٠ميت هذه اعم٠ًمخ٦م وًمتقوٞمح اًمتحٚمٞمؾ، إمم

 ُمـ رء ومٞمٝمؿ أن ٟمٗمرض واًمذيـ اعمًٚمٛملم، أيمثر قمٜمد فمٜمل ذم ُمٕمروف: أطمدمه٤م

 -اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمنميٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمث٘م٤موم٦م

 -اعمحٛمدي٦م سم٤مًمًٜم٦م ظم٤مص قمٚمؿ قمٜمده يم٤من ُمـ سمف ومٞمختص: اًمث٤مين اعمثؾ أُم٤م 

 ٟمٙم٤مح قمـ ومٙمرة قمٜمدك اًمتحٚمٞمؾ، ٟمٙم٤مح: اؾمٛمف اًمنمع ًمٖم٦م ذم: إومم اعم٠ًمخ٦م

 اًمتحٚمٞمؾ؟

 -يٕمٜمل اعمًتٕم٤مر اًمتٞمس: ًمف ي٘مقًمقن ُم١ماظمذة وٓ: يٕمٜمل اعمًتحؾ :ُمداظمٚم٦م

 -ومٙمرة قمٜمدك ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وأفمـش دمحٞمش اًمتجحٞمِم٦م،» يًٛمقه٤م اًمًقري٦م سمالدٟم٤م ذم هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ٟمنمطمٝم٤م؟ أو ذهٜمؽ، ذم واوح٦م اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح هق اًمذي اًمٜمٙم٤مح صقرة

 -واوح٦م :ُمداظمٚم٦م

 حمرُم٦م؟ سم٠مهن٤م ُم٘متٜمع! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -ُمٜمٝم٤م ُمٗمروغ: يٕمٜمل ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٜمٝم٤م ُمٗمروغ :اًمِمٞمخ

 -حمرُم٦م أهن٤م أن٤م أقمرومف اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 حمرُم٤مً؟ يم٤من ح٤مذا ي٘م٤مل، يمَّم اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م: إذاً  هٜم٤م حمرُم٤مً؟ يم٤من ح٤مذا ضمداً، مجٞمؾ :اًمِمٞمخ
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 طمرُمف اًمذي ُم٤م اهلل، طمرم ُم٤م اؾمتحالل هق اًمٜمٙم٤مح ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م ٕن 

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ : ﴿ىم٤مل اهلل؟ هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم [ 270:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 ٓ أومم ـمٚم٘م٦م: ُمراطمؾ صمالث قمغم اًمٓمالق ضمٕمؾ سمحٙمٛمتف وضمؾ قمز رسمٜم٤م! ـمٞم٥م زوج

هُت٤م شمٜم٘مض مل ُم٤م قمّمٛمتف ذم شمٌ٘مك ٓ، طمرة، شمّمٌح اًمزوضم٦م ُمٜمٝم٤م شمٌلم  -قِمدَّ

 -اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٚم٘م٦م يمذًمؽ أب٧م، أم ؿم٤مءت ُيراضمٕمٝم٤م أن يًتٓمٞمع اًمِٕمّدة هذه أثٜم٤مء ذم 

 شمٕم٤ممم ىمقًمف ي٠ميت هٜم٤م اعمنموع، اًمقضمف قمغم ُمٜمف شم٘مع ُم٤م ومٛمجرد اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٚم٘م٦م أُم٤م 

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ : ﴿اًم٤ًمسمؼ هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم  [-270:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 أن ًمف طَمٚم٧َّم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٚم٘م٦م ذم اًمٕمدة، ذم يراضمٕمٝم٤م أن ًمف طَمٚم٧َّم إومم اًمٓمٚم٘م٦م ذم 

 -همػمه زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك ًمف حتؾ ٓ ظمالص اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٚم٘م٦م ذم اًمٕمدة، ذم يراضمٕمٝم٤م

 قمٜمده٤م وي٤ٌمت اعمرأة، هذه يتزوج أن ُمٕمف يتٗمؼ يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اعمَُحٚمرؾ أن

 -إول ًمزوضمٝم٤م حتؾ أن أضمؾ ُمـ يٓمٚم٘مٝم٤م أن أؾم٤مس قمغم وجي٤مُمٕمٝم٤م،

 يم٤مًمزوج ًمٞمس صمالصم٤مً  اعمٓمٚم٘م٦م اعمرأة هبذه شمزوضمف ذم ووٕمف اًمث٤مين اًمزوج هذا 

ة اًمرضمؾ يتزوج طمٞمٜمَّم إزواج يمٙمؾ إول اًمزوج إول،  ُمٕمٝم٤م، ًمٞمٕمٞمش أُمؾ قمغم اعمرأ

ـْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم ؾمٕم٤مدة ذم طمٞم٤مشمف وي٘ميض ُٙمؿْ  ُِم ًِ ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م َأنُٗم ًْ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت

ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ   [-22:اًمروم﴾ ]َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 -إول ًمٚمزوج ًمُِٞمحٚمرٝم٤م وإٟمَّم إًمٞمٝم٤م، ًمٞمًٙمـ يتزوضمٝم٤م: ًمـ اًمث٤مين اًمزوج هذا 

 أؿمد طمرُمف اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح هق هذا يم٤من إذا: أن 

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٚمٕمـ،: وهل اًمٕم٘مقسم٤مت أؿمد قم٘مقسم٦م ًمف ضمٕمؾ ٕنف اًمتحريؿ:

 -اعمًتٕم٤مر سم٤مًمتٞمس شمٕمٚمؿ يمَّم اعمُـَحٚمرؾ وؾمّٛمكش ًمف واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحٚمرؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم

 يم٤مًمٜمٙم٤مح اًمّمقرة ذم ًمقضمدٟم٤مه اًمتحٚمٞمؾ، ٟمٙم٤مح ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م إمم ٟمٔمرٟم٤م ًمق

 إول؟ اًمٜمٙم٤مح هذا ىم٤مم أؾم٤مس أّي  قمغم-- ح٤مذا إول، اًمزوضم٦م ٟمٙم٤مح إول

 واًمٕم٘مد،-- اصمٜملم وؿمٝمقد-- اًمقزم ُمقاوم٘م٦م-- اًمزوضم٦م ُمقاوم٘م٦م اًمزوج ظمٓم٦ٌم: أوًٓ 

 -اظمتٚمٗم٧م اًمٜمٞم٦م ًمٙمـ اًمنموط هذه شَمَقومَّرت اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح
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: اعمًَّمة وهل ومٞمٝم٤م، سم٤مًمٌح٨م آسمتداء صدد ذم يمٜم٤م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن

 ح٤مذا؟ اًمتحٚمٞمؾ، يمٜمٙم٤مح مت٤مُم٤مً  هل سم٤معمراسمح٦م،

ء، سمٞمع ٕنف   ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمٙمـ اًمٌٞمع، هذا ذم ُمتقومرة اًمنموط ويمؾ وذا

 -اًمرسم٤م اؾمتحالل هق اًمٌٞمع؟ ُمـ اًمٜمقع هذا وراء

 ؾمٜم٘مؽمب ًمٙمٜمٜم٤م سمٕمض، قمـ سمٕمُْمٜم٤م سمٕمٞمديـ ٟمٙمقن ىمد رء، ذم ٟمدظمؾ ىمد: إذاً  هٜم٤م 

 -اهلل ؿم٤مء إن

 اًمرسم٤م؟ اؾمتحالل أنف هذه اًمّمقرة أجـ

 أن٤م: ًمف وىم٤مل إًمٞمف رضمؾ ضم٤مء قم٤مدي، ؿمخص إمم اًمٌٜمؽ ؿمخّمٞم٦م شمريمٜم٤م ًمق: أن 

 ؿمٝمر إمم أخٗم٤مً  شُم٘مروٜمل أن أرضمقا  وأن٤م أخػ، ُمثالً  وصمٛمٜمف احلديد، ُمـ ـمٜم٤مً  أؿمؽمي ُأريد

م رسم٤م اح٤مئ٦م هذه ٓ،: ًمف ي٘مقل ُمثاًل، ُم٤مئ٦م إًمػ ُم٘م٤مسمؾ وؾم٠مقمٓمٞمؽ ُمثاًل،  جيقز، ٓ طمرا

 -اهلل سم٤مرك

 شمدومع وًمٙمـ قمٚمٞمؽ، وُم٤م احلديد، ُمـ اًمٓمـ ظمذ أن٧م اذه٥م اًمٓمريؼ؟ يمٞمػ: إذاً 

  اًمّمقرشملم؟ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م وُم٤مئ٦م، أخػ إًمػ ُم٘م٤مسمؾ زم

 اًمٖمٜمل: هٜم٤م ًمٙمـ ُمتقومرة، اًمنموط اًمتحٚمٞمؾ، وٟمٙم٤مح احلالل ٟمٙم٤مح سملم اًمٗمرق ُمثؾ

 أىمٌٚمٝم٤م، ٓ اح٤مئ٦م هذا أن اعمٙمِمقف، قمغم وسح وصالح ُمالح ٟم٤مس سم٠منف شمٔم٤مهر اًمذي

 -رسم٤م اح٤مئ٦م هذه ٕن وُم٤مئ٦م: أخػ آظمذهؿ أن أىمٌؾ وٓ يدك، إمم أخػ ؾم٠ُمقمٓمٞمؽ إًذا

 وسملم سمٞمٜمف وؾمٞمط دظمؾ هق هل اًمتل واًمّمقرة اًمّمقرة، هذه سملم اًمٗمرق ُم٤م 

 وُم٤مئ٦م، أخػ إًمػ سمدل زم وادومع احلديد، ُمـ اًمٓمـ ظمذ أن٧م اذه٥م: ًمف وىم٤مل اًمت٤مضمر

 -اظمتٚمػ اًمِمٙمؾ ؾمقى ومرق هٜم٤مك ُم٤م

 اًمرسمح ٟم٦ًٌم ؾمتٙمقن ًمِمٝمر يم٤من إذا أنف: آٟمٗم٤مً  أن٧م ذيمرشمف ُم٤م أن ًمؽ ي١ميمد واًمذي

 -اًمرسمح شمْم٤مقمػ يمٚمَّم اًمقوم٤مء شم٠مظمر يمٚمَّم وهٙمذا، أيمثر ًمًٜم٦م وإذا أيمثر، ؿمٝمريـ وإذا يمذا
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 ًمٙمـ رسم٤م، ي٠مظمذ ٓ ص٤مًمح رضمؾ اُمتٜمع إول، ُمث٤مًمٜم٤م ذم اًمذي اعمرايب سملم اًمٗمرق ُم٤م 

 ًمِمٝمر أخػ ُمٜمف اؾمت٘مرو٧م إذا اعمٕم٤مُمٚم٦م، هذه ٟمٗمس ساطم٦م قمغم رسم٤م ي٠ميمٚمقن اًمذيـ

 -اًمرسمح ؾمٜم٦م ًمٙمؾ آظمره، إمم صمالصم٦م أو اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م رسمح ُمثالً  ُمٜمؽ ي٠مظمذ

 اًمقوم٤مء، ذم شم٠مظمر يمٚمَّم اًمرسمح يْم٤مقمػ ح٤مذا اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ: أن ٟم٠ًمل ٟمحـ

 -اًمٍمحي٦م اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٗمس هل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أخٞم٧ًم

 اًمٌٜمؽ إمم ُمٜم٤م واطمد ذه٥م ًمق سمٞمع، صقرة دظمؾ أنف: هٜم٤م إُمر ذم ُم٤م يمؾ ًمٙمـ 

 -يٕمٓمٞمف ًمـ طمديد، ـمـ أؿمؽمي أن أريد طمًٜم٤ًم ىمرًو٤م ديٜم٤مر أخػ أقمٓمٜمل: ًمف وىم٤مل

 -حمدود ًمٙمـ ؾمٞمٕمٓمٞمف :ُمداظمٚم٦م

 اعمراسمح٦م، يًٛمقٟمف سمَّم دمري اًمتل اعمٕم٤مُمالت ٟمريد حمدود، ذم ًمٜم٤م ُم٤م ٓ، ٓ، :اًمِمٞمخ

 هذه أن٤م أقمٓمٞمٜمل اًمت٤مضمر، وسملم سمٞمٜمل وؾمٞمًٓم٤م شُمدظمؾ أن سمدل أقمٓمٜم٤م: ًمف وىم٤مل أتك ًمق

 -َأرسمح أن ُأريد أن٤م ٓ،: ًمف ؾمٞم٘مقل سمْم٤مقم٦م، أّي  أو احلديد واؾمتٚمؿ إًمػ

 صقرة سمتٖمٞمػم شمٕمٛمؾ أن ًمٞمس سم٤مًمتج٤مرة، اؿمتٖمؾ شمرسمح أن شُمريد: ًمف ي٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  

 ُمث٤مًملم ؾم٠مذيمر أنف: ىمٚم٧م أن٤م اًمٜمٙم٤مح، ُمـ وضمؾ قمز اهلل طمرم ح٤م اعمَُحٚمرؾ ومٕمؾ يمَّم اًمرسم٤م

 -فمٜمل وصدق ُمٕمروف أطمدمه٤م

ب: اًمث٤مين اعمث٤مل  ي٘مقل اًمّمحٞمح، ذم طمدي٨م هٜم٤مك: وهق أيمثر اعمقوقع ًمؽ ؾَمُٞمَ٘مرر

 وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

م إذا وضمؾ قمز اهلل وإن أثَّمهن٤م،  احلدي٨م احلدي٨م؟ ُمٕمٜمك ُم٤مش صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمرَّ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ : ﴿وضمؾ قمز ىمقًمف وهق اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم ٟمص إمم يِمػم: أوًٓ  ـَ  ُِم ِذي  َه٤مُدوا اًمَّ

ُْمٜم٤َم ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  يم٤مٟم٧م ـمٞم٤ٌمت اًمٞمٝمقد قمغم اهلل طمرم[ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

ُم٧م اًمتل اًمٓمٞم٤ٌمت هذه هل ُم٤م هلؿ، ُأطمٚم٧م  -اًمِمحقم فمٚمٛمٝمؿ؟ سم٥ًٌم قمٚمٞمٝمؿ: طُمرر

 ومٌٔمٚمٝمؿ وحلًَّم، ؿمحَّمً  ي٠ميمٚمقهن٤م ويم٤مٟمقا  اًمذسم٤مئح، هلؿ أب٤مح قمٜمدُم٤م وضمؾ قمز وم٤مهلل 

 -إصؾ قمغم إمحر اًمٚمحؿ هلؿ وأب٘مك اًمِمحؿ قمٚمٞمٝمؿ وطمّرم قم٤مىمٌٝمؿ، وضمؾ قمز رسمٜم٤م
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، ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا اجلديد، احلٙمؿ هذا قمغم صؼموا ُم٤م اًمٞمٝمقد   اًمِمحؿ أظمذوا اطمت٤مًمقا

 ـمٕمٛمف هق أُم٤م ضمديدًا، ؿمٙمالً  وم٠مظمذ حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًم٘مدور، ذم وووٕمقه

 -وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ قمغم هل يمَّم شمزال ٓ ويمٞمَّمويتف ودهٜمف

 وأيمؾ سمٞمٕمف اؾمتحٚمقا  اًمِمٙمؾ هذا شمٖمٞمػم وم٥ًٌٌم اًمِمٙمؾ، شَمَٖمػمَّ  أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ 

م رء أيمؾ طمّرم إذا اهلل وإن: »ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ورؾمقًمٜم٤م صمٛمٜمف،  ش-صمٛمٜمف طمرَّ

 إمم يٜمٔمر وإٟمَّم اًمِمٙمؾ، إمم يٜمٔمر ٓ أنف شمنميٕمف ذم قمٔمٛمتف ُمـ وم٤مإلؾمالم ًمذًمؽ

 -اعمْمٛمقن

م وضمؾ قمز اهلل يم٤من وم٢مذا   يم٤من ومًقاء اعمحت٤مج، طم٤مضم٦م اؾمتٖمالل ومٞمف ٕن اًمرسم٤م: طَمرَّ

 -سمٞمع صقرة إدظم٤مل سمقاؾمٓم٦م أو ،قوم٤مءواًم اًم٘مرض سمقاؾمٓم٦م ُم٤ٌمذةً  آؾمتٖمالل هذا

 شم٤مضمر، ًمٞمس اًمٌٜمؽ ٕن سمٞمع: صقرة هل ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م ٕن سمٞمع: صقرة: وأىمقل 

 :أن صدده ذم ٟمحـ سمَّم ُوصْمَ٘مك صٚم٦م هل٤م أظمرى ُم٠ًمخ٦م إمم أن وؾم٠مرضمع

 اًمت٤مضمر حمؾ طمٚمقا  ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا اًمٞمقم اًمدٟمٞم٤م سمالد يمؾ ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أن ًمٜمٕمٚمؿ

 -اًمنميم٦م حمؾ أو

 ُمنموع هق هؾ ٟمٗمٝمٛمف، أن جي٥م اًمٌٞمع هذا وشم٘مًٞمط، يم٤مش: سمثٛمٜملم شمٌٞمع اًمنميم٦م 

 سمٛمنموع؟ ًمٞمس أم

ٌَلّم  وم٢مذا   ُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مًٞمط سمٞمع اًمٌٞمع هذا أن اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص إمم سم٤مًمٜمٔمر ًمٜم٤م شَم

 -أومم سم٤مب ُمـ ُمنموع همػم هذا اًمٌٜمؽ قمٛمؾ أن ومٜمٕمرف ُمنموع، همػم اًمزي٤مدة

 وي٤ًموم ؾمٞمٗم٤مصؾ اًمنميم٦م إمم ؾمٞمذه٥م ؾمٞم٤مرة، ُمثالً  يِمؽمي أن رضمؾ أراد إذا

 سم٢مطمدى وسم٤مًمت٘مًٞمط آٓف، قمنمة ُمثالً  اًمٙم٤مش ؾمٕمر: ؾمٕمريـ ؾمٞمًٛمع صمٛمٜمٝم٤م، قمغم

 -ذًمؽ ٟمحق أو أخػ قمنم

 طمديث٤من، هٜم٤مك ضم٤مء اًمٌٞمع؟ ُمـ اًمٜمقع هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء ومَّمذا 

: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م: أطمدمه٤م طمديثلم، ُمـ أيمثر سمؾ

 ىمٞمؾش صٗم٘م٦م ذم صٗم٘متلم قمـ: »ًمٗمظ وذمش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك»
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 أبٞمٕمؽ أن٤م: شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: »طمرب سمـ ؾمَّمك وهق احلدي٨م ًمراوي

 ش-ٟمًٞمئ٦م ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا

 سمٕمنمة يم٤مش: اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع يًٛمك ُم٤م قمغم اًمٞمقم يٜمٓمٌؼ مت٤مُم٤مً  اًمقصػ هذا 

 -اعمدة طم٥ًم قمغم شمٜم٘مص وىمد شمزيد وىمد أخػ قمنم إطمدى سم٤مًمت٘مًٞمط-- آٓف

 ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك» إول، احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك هذا 

 -ٟمًٞمئ٦م ويمذا وسمٙمذا سمٙمذا ٟم٘مًدا اًمٌْم٤مقم٦م هذه أبٞمٕمؽ: شم٘مقل أن: اًمراوي ىم٤ملش سمٞمٕم٦م

ش اًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمث٤مين احلدي٨م

 ٕن: وم٤مئدشملم يٕمٓمٞمٜم٤م سمؾ إول، احلدي٨م ُمـ ٟم٠مظمذه٤م ٓ وم٤مئدة يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م هذا

 ذم واًمٜمٝمل سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ سم٤مًمٜمٝمل اًمتٍميح ومٞمف أن طمٞم٨م إول احلدي٨م

 -واإلسمٓم٤مل اًمٗم٤ًمد يٗمٞمد أنف إصؾ اعمٕم٤مُمالت

 وًمق سم٤مًمًٕمريـ اًمٌٞمع هذا إن: ًم٘مٚمٜم٤م إول احلدي٨م ذم اًمٜمٝمل هذا قمٜمد وىمٗمٜم٤م ومٚمق 

 -قمٜمف هنك اًمرؾمقل ٕن سم٤مـمؾ: سمٞمع ومٝمق واطمد، ؾمٕمر إمم اٟمتٝمك

 :وم٤مئدشملم ًمٜم٤م ؾَمُٞمٕمٓمل اًمث٤مين احلدي٨م ًمٙمـ 

 -وواىمع ٟم٤مومذ هق إٟمَّم سم٤مـماًل، ًمٞمس اًمٌٞمع هذا أن :األوػ افػائدة

 سمٞمٕمف يٙمقن أن اًمت٤مضمر اًم٤ٌمئع أراد وم٢مذا رسم٤م، اًمزي٤مدة هذه أن هل :افثاكقة افػائدة

 -رسم٤م اًمزي٤مدة هذه ٕن اًمزي٤مدة: ي٠مظمذ ٓ أن ومٕمٚمٞمف سم٤مًمت٘مًٞمط سم٤مع وم٢مذا ُمنموقم٤ًم،

: إول احلدي٨م شمٗمًػم ذم ؾمٚمػ ُمـ ًمٌٕمض شمٌٕم٤مً ,:اًمٞمقم ي٘مقًمقن اًمٕمٚمَّمء سمٕمض

 صمٛمـ: صمٛمٜملم قمرض ٕنف ح٤مذا؟ اًمثٛمـ جلٝم٤مًم٦م هق هٜم٤م اًمٜمٝمل ,شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك»

 -سمٕمْمٝمؿ شمّمقروا هٙمذا اًمت٘مًٞمط، وصمٛمـ اًمٜم٘مد،

 ٓ اًمٞمقم اًمقاىمع اًمتٕم٤مُمؾ ًمٙمـ قمذًرا، هلؿ ؾمٜمجد اعمت٘مدُملم ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمحـ 

 يقضمد ٓ-- ؿمٞمٙم٤مت يقضمد ٓ ؾم٤مسم٘م٤مً  ٕنف ح٤مذا؟ إـمالىم٤ًم، قمذراً  هلؿ ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ

 ي١مظمذ يٙمـ مل ؾم٤مسم٘م٤ًم، اًمزواج مت٤مُم٤مً  يم٤من يمَّم يمالم، ؾمقى رء أّي  يقضمد ٓ-- أصقٓت
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 اًمقزم ورو٤م ؿمٝمقد جمرد وإٟمَّم ذًمؽ، ذم صؽ ُيْٙمت٥م وٓ اًمنمقمٞم٦م، اعمح٤ميمؿ ذم اًمزواج

 -وهٙمذا واعمخٓمقسم٦م واخل٤مـم٥م

 سمٕمنمة: ًمف ي٘مقل---  اًمٌْم٤مقم٦م؟ هذه سمٙمؿ مت٤مُم٤ًم، يم٤مًمٜمٙم٤مح اًمٌٞمع يم٤من ؾم٤مسم٘م٤مً  أُم٤م 

 اٟمٗمّمؾ اًمثٛمٜملم أيُّ  قمغم شُمرى ي٤م صمٛمٜملم، قمرض ٟمٕمؿ سم٤مًمت٘مًٞمط، قمنم وسم٢مطمدى ٟم٘مداً 

 ٕنف ووقح: ومٞمٝم٤م هم٤مُمْم٦م هل ُم٤م اًم٤ًمسمؼ، اًمزُمـ ذم طمتك أنف ُمع اًمٌٞمع، واٟمٕم٘مد اًمٌٞمع

 صمٛمـ ـم٤مطم٧م إؿمٙم٤مل، هٜم٤مك ومَّم اعمث٤مل ذم اًمٕمنمة اًمِم٤مري دومع إن اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ

 -قمنم إطمدى إيمثر اًمثٛمـ ذُمتف ذم سم٘مل اًمٌْم٤مقم٤مت وأظمذ يدومع مل وإن اًمث٤مين،

 آظمره، وإمم واًمٕم٘مقد وإصقًمٞم٤مت اًمِمٞمٙم٤مت ؾمٞمٙمت٥م أووح، إُمر اًمٞمقم ًمٙمـ

 اعمٕم٤مُمٚم٦م؟ هذه ذم اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م أجـ

 ٟم٠ميت ًمٙمـ إـمالىم٤ًم، واردة همػم اجلٝم٤مًم٦م إول، احلدي٨م قمٜمد اًمقىمقف ُمـ اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  

ٌَلمر  احلروف، قمغم اًمٜم٘م٤مط يْمع: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمَّم اًمث٤مين ًمٚمحدي٨م  هق اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم أن وُي

 سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمثٛمـ، ذم ضمٝم٤مًم٦م ًمٞمس رسم٤م ذم أنف

 ش-رسم٤م أو صمٛمٜم٤مً  – أن٘مّمٝمَّم: أي – أويمًٝمَّم ومٚمف

 صمٛمـ ذم يزيد أن ًمف جيقز وٓ اًمرسم٤م، ُمـ يٜمجقا  أن أراد إذا اعمًٚمؿ اًمت٤مضمر وم٤مٔن 

ق إذا ٕنف واطمدًا: اًمثٛمـ جيٕمؾ أن جي٥م اًمٜم٘مد، صمٛمـ قمغم اًمت٘مًٞمط  اًمثٛمٜملم سملم وَمرَّ

طم٦مً  رسم٤م اقمتؼمه اًمت٘مًٞمط، ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة وأظمذ  ؾمػمضمع وطمٞمٜمئذٍ  اًمث٤مين، احلدي٨م ذم سا

طم٦ًم، اعمرايب سملم اًمٗمرق ُم٤م: ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م إمم اعمقوقع  شمٕمٓمٞمٜمل ؿمٝمر سمٕمد ُم٤مئ٦م هذه سا

 ُم٤مئ٦م زم شمدومع أن ُأريد ًمٙمـ اؿمؽمهي٤م، أذه٥م شمريد اًمتل اًمٌْم٤مقم٦م هذه وسملم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م

 -ُم٤مئ٦م صمٛمٜمٝم٤م وهل ومخ٦ًم

 -اًمقوم٤مء ذم اًمّمؼم ُُم٘م٤مسمؾ ُأظِمَذت اخلٛم٦ًم هذه: إذاً  

 -ٟمّمٞم٥م ًمألضمؾ ًمألضمؾ، :ُمداظمٚم٦م

 ذم واوح٦م اعمٙمِمقوم٦م اًمرسمقي٦م اًمّمقرة ذم ؿمٙمكم، اًمٗمرق ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

ء اًمٌٞمع ُمٕم٤مُمٚم٦م هٜم٤م دظمؾ اخلٗمٞم٦م اًمّمقرة  -واًمنما
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 إمم اًمقصقل هب٤م اعم٘مّمقد إٟمَّم سم٤مًمذات، ُم٘مّمقدة ًمٞم٧ًم اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه ًمٙمـ 

م ُم٤م اؾمتحالل ! أظمل ي٤م: ًمف ىمٚمٜم٤م إذا ُمراسمح، ُمرايب شمًٛمٞمف ٓ هذا أن سمدًمٞمؾ اهلل، طَمرَّ

ّٚمؿ وٟمِمؽمي ؾمٜمذه٥م ٟمحـ أقمٓمٜم٤م، ًَ  يرسمح أن يريد ح٤مذا؟ يٕمٓمٞمٜم٤م، أن يرى ٓ وُٟم

 وم٤مئدة ُيًٛمقهن٤م اًمتل اًمٗم٤مئدة شم٠مظمذ زم، ىمروؽ ُم٘م٤مسمؾ شم٠مظمذ أنؽ اًمرسمح ـمري٘م٦م ُمٕمل،

 اًمٌٞمع ُم٤مذا؟ وراء شمتًؽم أن٧م ًمٙمـ طمرام، هذا اًمرسم٤م شم٠مظمذ زم، ىمروؽ ُم٘م٤مسمؾ رسم٤م، وهل

 اًمنميم٦م ُم٤م وسمدل اًمٜم٘مد صمٛمـ هل٤م وشمدومع اًمنميم٦م، ُمع ؾمتتّمؾ ٕنؽ سم٤مئٕم٤ًم: ًم٧ًم وأن٧م

 -اًمٌٜمؽ اًمٗمرق؟ ؾمٞم٠مظمذ ُمـ اًمت٘مًٞمط ومرق شم٠مظمذ أن

 -سم٤معمُراسمح٦م يًٛمقهن٤م اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمنمح اًمّمقرة هذه

 -ُمراسمح٦م هذه مخ٦ًم ؾمتٕمٓمٞمٜمل ؾَمؽُمسمحٜمل سمَّمئ٦م اجلٝم٤مز هذا اؿمؽمي٧م أن٤م: اعمراسمح٦م 

ء، سمٞمع سم٤مؾمؿ اًمرسم٤م أيمؾ قمغم آطمتٞم٤مل وراء اعمراسمح٦م أُم٤م  ء سمٞمع وذا  هذا وذا

 -حمالت يٗمتح سم٤ميع يٕمٛمؾ أن يريد قمٜمدُم٤م واًمٌٜمؽ اًمٌٜمؽ، ُمع ًمٞمس ذيم٦م ُمع يٙمقن

 مل ًمٙمـ اًمًٞم٤مرات، شمٌٞمع أصٌح٧م سمٜمقك هٜم٤مك اًمٙمقي٧م ذم ٟمًٛمع يمَّم أن: ومٕمالً 

 اًمّمقرة ُمـ ظَمَٚمُّمقا  ًمٙمـ سمًٕمريـ، يٌٞمٕمقن يزاًمقن ٓ ٕهنؿ اعمِمٙمٚم٦م: ُمـ خَيُْٚمّمقا 

 يًٛمقهن٤م أهنؿ ُمٜمٝم٤م، اًم٘مٚمٞمؾ إٓ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك أن أن، ٟمحٙمٞمٝم٤م ٟمحـ اًمتل

سم٤مة وهذه ُمراسمح٦م،  -ُمراسمح٦م وًمٞم٧ًم ُمرا

م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل اهلل ؿم٤مء إن شمذيمر وأن٧م  أىمقا

 ش-اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمرة، ينمسمقن

 سم٠مؾمَّمء ًمف خيرج أنف: قمٚمٞمف واطمتٞم٤مًمف اإلٟم٤ًمن قمدوه قمغم اًمِمٞمٓم٤من ُمداظمؾ وُمـ 

ـ هق ًمٙمـ ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٦م ُمًٛمٞم٤مت قمغم يٓمٚم٘مٝم٤م ًر  اًمٜم٤مس، سمٕمض ومٞمٖمؽم إًمٗم٤مظ: ُيـَح

 يمثػمة أُمثٚم٦م ًمف احل٤مرض اًمٕمٍم ذم وهذا اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم اعمحرُم٦م إؿمٞم٤مء هذه ومٞمًٛمقن

 -ضمداً  ويمثػمة

ّٛمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض أن ُم٤م يقُم٤مً  ؾمٛمٕم٧م أنؽ ؿمؽ ٓ ًَ  سم٤معمنموسم٤مت اخلٛمقر ُي

 ٓ؟ أو هذا ؾمٛمٕم٧م اًمروطمٞم٦م،
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 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م مت٤مُم٤مً  اًم٤ٌمب هذا ُمـ هذا :اًمِمٞمخ

 سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقهن٤م أن٤مؿمٞمد هٜم٤مك: ىمٚمٞمالً  أدق رء إمم ُمٕمؽ أتدرج أن ُأريد يمَّم 

 -اإلؾمالُمٞم٦م

ك ُم٤م أصٌح قمٜمدُم٤م احل٤مرض، اًمٕمٍم ـم٤مسمع وم٤مٔن  ٛمَّ ًَ  اًمٜم٤مس أصٌح سم٤مًمّمحقة، اًمٞمقم ُي

نم، قمغم يٚمٕمٌقا  أن ُيريدون اًمذيـ  -ٓ ُمٕم٤مُمٚم٦م أُم٤م اؾمَّمً  اًمّمحقة هذه يًتٖمٚمقن اًٌم

 ٟمٓم٘م٤ًم، اإلٟم٤ًمن هب٤م ٟمٓمؼ ًمق يمٚمَّمت ُمٜمٝم٤م يقضمد اإلؾمالُمٞم٦م، إن٤مؿمٞمد ومٝمذه 

 -والل وومٞمٝم٤م ذك ومٞمٝم٤م ٕنف ًمٙمٗمر: ذًمؽ ذم ُم٤م وقمرف هذا واؾمتحؾ

 ُمدح ذم ىمديَّمً  هب٤م يتٖمٜمقن يم٤مٟمقا  اًمتل إن٤مؿمٞمد ُمـ ُمثالً  ؾمٛمٕم٧م أنؽ يٛمٙمـ 

ٌُقصػمي ىمقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل  :اًم

هت٤م اًمدٟمٞم٤م ضمقدك ُمـ وم٢من  واًم٘مٚمؿ اًمٚمقح قمٚمؿ قمٚمقُمؽ وُمـ  ورَضّ

 زُم٤مٟمؽ؟ ذم إبٞم٤مت ُمـ ؾمٛمٕم٧م

 -ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ؿمٕمر هذا ًمٙمـ اًمٞمقم، إمم هب٤م اًمٜم٤مس يتؼمك أبٞم٤مت هذه ًمٙمـ هلل، احلٛمد :اًمِمٞمخ

 أهن٤م ُمع أجْم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م ذم ضمديدة، ُمٕم٤منٍ  شمتْمٛمـ ضمديدة أؿمٕم٤مر هٜم٤مك أن ىمديؿ،

 -اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م

 اعمَُحّرُم٦م، اح٤مضمٜم٦م إهم٤مين سمدل إؾمالُمٞم٦م أن٤مؿمٞمد هذه أن ًمٚمٜم٤مس ُيَزيرـ وم٤مًمِمٞمٓم٤من 

 أهم٤مين وشمٚمؽ إؾمالُمٞم٦م أن٤مؿمٞمد هذه ًمٙمـ اًم٘م٤مومٞم٦م، ٟمٗمس وقمغم إوزان ٟمٗمس قمغم ودمده٤م

 -حمرُم٦م

 !سمٛمقؾمٞم٘مك وشمٚمؽ ُمقؾمٞم٘مك سمال هذه :ُمداظمٚم٦م

 ذم أظمػماً  اًمدف وشمدظمؾ هبؿ، اًمِمٞمٓم٤من أجْم٤مً  شمدرج اٟمٔمر ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

ّٛمقهن٤م اًمتل إن٤مؿمٞمد ًَ  -اًمدف ومٞمٝم٤م دظمٚمقا  اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد ُي
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 ُمـ إؾمػ ُمع رضمؾ اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م اجلٚم٤ًمت سمٕمض ذم رأجٜم٤م اإلذاقم٦م ذم وهٜم٤م 

 ومٙمٞمػ اعمًٚمٛملم، قمٚمَّمء سم٤مشمٗم٤مق طمرام وهذا ويٖمٜمل، وجيٚمس اًمَدْرسَمّٙم٦م يٛمًؽ--ؾمقري٤م

 سمٌٜمل َُمْٙمِره ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمك ومٞمَّم اح٤مضمٜم٦م أًم٦م دظمٚم٧م

 -ُمٜمٝم٤م يٜمٗمر ٕنف حمرُم٦م سم٠مؿمٞم٤مء يٗم٤مضمئف ٓ اإلٟم٤ًمن

 وٟمٗمس احل٤مضم٦م وظمذ اذه٥م ًمٙمـ رسم٤م، هذا ٓ ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م ٟمدومع ُم٤مئ٦م اعمث٤مل هذا

 -واطمدة اًمٜمتٞمج٦م

 وشمذيمرٟم٤م اًمتحٚمٞمؾ، ٟمٙم٤مح إذا شمذيمرٟم٤م وم٢مذا ي٘م٤مل، يمَّم شمٌٕمٝم٤م دروهب٤م يمؾ اًمّمقرة هذه 

ُم٧م طمٞمٜمَّم اًمٞمٝمقد ًمٕمـ ذم اًمرؾمقل ىمقل  أذاسمقه٤م: أي مجٚمقه٤م، اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 ُمـ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُمٜمّمقص هق ُم٤م ذًمؽ إمم وٛمٛمٜم٤م صمؿ أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  وسم٤مقمقه٤م

 ٕهن٤م ـمٌٕم٤مً  هذه شمٕمرف اًمّمٞمد، سمٓمري٘م٦م ًمٞمس ًمٙمـ اًم٧ًٌم، يقم اًمّمٞمد اؾمتحالهلؿ

 -ًُمِٕمٜمقا  ذًمؽ ومٛمع اًم٘مرآن؟ ذم ُمذيمقرة

 قمغم اخلٚمج٤من ؾمدوا ًمٙمـ اًم٧ًٌم يقم اصٓم٤مدوا ُم٤م اظمتٚمٗم٧م اًمّمقرة صحٞمح 

وٝم٤م يزقمجٝم٤م رء هٜم٤مك ًمٞمس أنف قمغم اقمت٤مدت اًمتل إؾمَّمك  هق ًمٚمخٓمر، وُيَٕمرر

ٟمٞمتف ُمع يتٜم٤مؾم٥م ومٝمؿ قمٜمده ًمٙمـ طمٞمقان  -ومٚمٕمٜمقا  طمٞمقا

 ىمقًمف ُمّمداق وهذا ىمٌؾ، ُمـ اًمٞمٝمقد ومٞمف وىمع ومٞمَّم ي٘مٕمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم

 ًمق طمتك سمذراع وذراقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ومٛمـ: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد: ىم٤مًمقا  ًمدظمٚمتٛمقه، و٥م ضمحر دظمٚمقا 

 يٕمٛمؾ اًمذي وظم٤مص٦م ُمٜم٤م واطمد يمؾ أفمـ اًمٞمقم، اعمٜمٔمؿ هذا اًمت٘مًٞمط سمٞمع!ش اًمٜم٤مس

 يمذًمؽ؟ أخٞم٧ًم أضمٜمٌٞم٦م، سمْم٤مقم٦م هذه أن يٕمرف سم٤مًمٌٜمؽ

 -ُمًتقردة إومٙم٤مر: يٕمٜمل حمٚمٞم٦م، هل ذـم٤مً  ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 شمرسمٞمٜم٤م قمٜمدُم٤م اًمٕمٍم هذا ذم ٟمحـ ؿمؽ، سمال أضمٜمٌٞم٦م سمْم٤مقم٦م ومٝمذه هذا، هق :اًمِمٞمخ

 وشم٠مثرٟم٤م اظمتٚمػ ُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد ًمٌٕمض اًمٙمٗم٤مر سمٕمض اؾمتٕمَّمر سم٥ًٌم

 !أن اًمٜمتٞمج٦م اٟمٔمر وقم٤مداهتؿ، سم٠مذواىمٝمؿ
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 ويّمقم اًمٚمٞمؾ ي٘مقم اًمذي ُمـ أقمٌد يٙمقن أن يًتٓمٞمع يم٤من إول اًمزُمـ ذم اًمت٤مضمر

 -اح٤مل ويٙم٥ًم ويِمؽمي يٌٞمع وهق اًمٜمٝم٤مر،

 ًمٞمُْدرك اًمرضمؾ إن:  »ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم 

 ش-اًمٜمٝم٤مر ص٤مئؿ اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ درضم٦م، ظمٚم٘مف سمحًـ

 سمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط يٌٞمع أطمدمه٤م واطمدة، سمْم٤مقم٦م ذم شم٤مضمريـ: ضمداً  سمًٞمط ُمث٤مل أن 

 أيُّ  قمٚمٞمف سمٞمزيد اًمت٘مًٞمط ًمٙمـ واطمد، اًمٜم٘مد سمًٕمر ضم٤مره ضم٤مره، سمف يٌٞمع اًمذي اًمٜم٘مد،

 ظمٚم٘م٤ًم؟ أطمًـ اًمرضمٚملم

 -أرظمص يٌٞمع اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء: اًمًٜم٦م ذم اًمتقوٞمح أن اٟمٔمر ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 يم٠منؽ درمهلم أىمرو٧م أن٧م ًمق: يٕمٜملش سمدرهؿ يمّمدىم٦م درمهلم ىمرض أن» اًمّمحٞمح٦م

 -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف صدىم٦م درهؿ قمـ ظمرضم٧م

 شمّمدىم٧م يم٠منؽ اهلل، ًمقضمف ديٜم٤مر ُم٤مئدة أىمرو٧م أن٧م: اًمرىمؿ أن و٤مقمػ 

 -وهٙمذا ُم٤مئ٦م ًمؽ يم٠من ُم٤مئتلم أىمرو٧م ديٜم٤مًرا، سمخٛمًلم

 اًمت٘مًٞمط، سمٞمع ذم يزيدون ٓ اًمقاطمد، سمًٕمر يٌٞمٕمقن أهنؿ ًمق! أن اًمتج٤مر اٟمٔمر 

 -يقم يمؾ ًمدهيؿ شمتقومر صدىم٤مت ُمـ ويمؿ يمؿ

 اشم٤ٌمقمف سم٥ًٌم هن٤مراً  ًمٞمالً  اًمّمدىم٤مت يرسمح اًمذي اًمت٤مضمر هذا أن! قمج٥م وُمـ

 ٓ؟ أو اًمرأي هبذا شمقاوم٘مٜمل اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أيمثر يرسمح أجْم٤مً  هذا اًمنمقمل، ًمٚمحٙمؿ

 أيُّ  ُمث٤مًٓ، ًمؽ رضسم٧م اًمذي ه٤مذيـ اًمت٤مضمريـ أن: ؾمتقاوم٘مٜمل ىمٚمٞمؾ سمٕمد سمٕمد، ًمٞمس

 أيمثر؟ زسم٤مئٜمف ؾمٞمٙمقن آصمٜملم ه١مٓء ُمـ شم٤مضمر

 -إرظمص أيمٞمد :ُمداظمٚم٦م

َّم :اًمِمٞمخ  أيمثر؟ رسمحف يٙمقن وم٠مهيُّ

 ٓ ُم٤م إمم سم٤مٕىم٤ًمط يٌٞمع سم٘مك إذا: يٕمٜمل اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ قمٚم٦م هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مًمديـ اًمٜم٤مس يمؾ يزود ئمؾ إُمٙم٤مٟمٞم٦م قمٜمده يٙمقن قمٜمدُم٤م هن٤مي٦م،
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 يرسمح؟ أن يريد ٓ هق سم٤مًمديـ، اًمٜم٤مس يمؾ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 -يرسمح :ُمداظمٚم٦م

 حيٞم٤م؟ أو يٛمقت اًمرسمح هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -- ئمؾ أضمؾ ُمـ يمٌػمة إُمٙم٤مٟمٞم٤مت قمٜمده يٙمقن ًمٙمـ يٛمقت ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -اإلُمٙم٤من ىمدر قمغم :اًمِمٞمخ

 -هذه :ُمداظمٚم٦م

 قمنميـ ُمثالً  قمٛمره سم٤مًمتج٤مرة يِمتٖمؾ يٌدأ اًمرضمؾ أن اإلُمٙم٤من، ىمدر قمغم :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أو صح طم٥ًم، قمغم وقمنميـ مخ٦ًم-- قمنم مخ٦ًم-- ؾمٜم٦م

٤ًٌم، شمالطمظ أن٧م! ـمٞم٥م   اجل٤مٟم٥م شُمالطمظ ٓ ًمٙمـ حمٚمٝم٤م، ذم ُمالطمٔم٦م وهذه ضم٤مٟم

 -اًمٌٕمٞمد اعمدى ُمع رسمحف وؾمٞمٙمثر زسم٤مئٜمف، ؾمٞمٙمثر واطمد سمًٕمر يٌٞمع اًمذي هذا أن: اًمث٤مين

 اًمٜمٗمس ُمـ واًمٓمٛمع اجلِمع ورومع وأن٤مة صؼم إمم حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ 

٤مرة  سمحًث٤م ٟمٌح٨م ٟمحـ إؾمالُمل؟ ضمقاب هق ذيمرشمف اًمذي اجلقاب هؾ صمؿ سم٤مًمًقء، إَُمَّ

 -إؾمالُمًٞم٤م

 -ُم٤مدي٦م ٟم٤مطمٞم٦م ٟمٌح٨م ٟمٌح٨م قمٜمدُم٤م ٟمحـ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي أو أيمثر يرسمح هذا ُمٙمِمقف، رسم٤م اعمرايب: يٕمٜمل اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 !اًمنمقمٞم٦م؟ اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اشمريمٜم٤م اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ويدور؟ يٚمػ

 -واطمد آصمٜملم :ُمداظمٚم٦م

 واطمد؟ اصمٜملم يمٞمػ ٓ، :اًمِمٞمخ

 --- وذاك، هذه سم٤مًمٓمري٘م٦م يرسمح هذا :ُمداظمٚم٦م

 ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م ي٠مظمذ ُم٤مئ٦م يدومع اح٤مل ُيْٕمٓمِل اًمذي واطمدة، سمٜم٦ًٌم ًمٞمس ٓ، :اًمِمٞمخ

 أؾم٤مس أي قمغم إورسمٞم٦م اًمٌٜمقك ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م دم٤مرات وذم ُمراسمح٤مت ذم يدظمؾ وٓ
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 اًمٌٜمقك يمؾ ُمـ أهمٜمك وهل اعمٙمِمقف؟ اعمحرم اًمرسم٤م أؾم٤مس قمغم أخٞمس ىم٤مُم٧م؟

ٚمؽ أن إٓ هٜم٤م ُمـ ُأريد ٓ أن٤م ًمٙمـ ؿمؽ، سمال إظمرى  ٟمحـ رء هٜم٤م: وهل ٟم٘مٓم٦م ُأوصر

 اًمٌمء؟ هبذا اإليَّمن ذم ـمٌٕم٤مً  ُمٕمٜم٤م شمِمؽمك اًمؼميم٦م، اؾمٛمف اإلؾمالم، ذم قمٜمدٟم٤م

 -ٟمٕمؿ ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٛمٕمتف اًمٙمالم هذا هؾش ىِمّٚم٦م إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم: »ي٘مقل طمدي٨م هٜم٤مك! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

رت ؾمٛمٕمتف يمٜم٧م وإذا ُم٤م، يقُم٤مً   ش-ىمٚم٦م إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم: »ضمداً  ُمٕم٘مقًٓ  ووضمدشمف ومٞمف وَمٙمَّ

 ًمٓمٞمػ ي٤م ؾمح٧م اعمرايب ُم٤مل أن ُمٕمروف اًمٕم٤معملم، رب ُمـ هذا إيَّمٟمٞم٤مت :ُمداظمٚم٦م

 -واحلرام احلالل---  ُم٤مًمف، يذه٥م

 -ضمٞمد :اًمِمٞمخ

 زسم٤مئٜمف يٙمقن أهيَّم اًمت٤مضمريـ هذيـ إن: اًم٤ًمسمؼ ؾم١مازم قمـ ضمقاسم٤مً  شم٘مقل شم٠ميت قمٜمدُم٤م أن٧م: إذاً  

ول اًمت٤مضمر أن ؿمؽ ٓ: ىمٚم٧م أيمثر، ورسمحف أيمثر ٞمع اًمذي ٕا ٞمط سمٞمع ٌي  اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمٜمٗمس اًمت٘م

ٞمقًم٦م شمٚمؽ ًمٙمـ ذاك، ُمثؾ ؾمٞمقًمف ُمٕمف ًمٞمس هذا ًمٙمـ أيمثر، ٞم٧م اًًم  رسم٤م، ُمـ أت٧م أهن٤م أن٧م ًٟم

ظمرى اًمًٞمقًم٦م هذه وأن ىمؾ، إمم قم٤مىمٌتٝم٤م وأن  ؾمٞمْمع هذه اسمتداًء، ٟمٔمرك ذم ىمٚمٞمٚم٦م هل اًمتل ٕا

٤من يٛمٙمـ ٓ اًمؼميم٦م وهذه اًمؼميم٦م، ومٞمٝم٤م وضمؾ قمز اهلل نم اإلًٟم  يمٞمػ يٕمرف أنف اعمخٚمقق اًٌم

ُمثٚم٦م سمٕمض ييسمقن اًمٜم٤مس سمٕمض أن ممٙمـ وًمٙمـ شمٙمقن، ن وأن٧م يمقاىمع، وحيٙمقهن٤م ٕا  ٔا

 قم٤مىم٦ٌم: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م ُمّمداىم٤مً  وم٘مر، إمم هن٤ميتٝمؿ يم٤مٟم٧م اعمراسملم سمٕمض أن ذيمرت أنؽ يٙمٗمٞمٜم٤م

 ش-ىمؾ إمم اًمرسم٤م

٥م اًمذي اح٤مل: اًمٞمقم ٟمِم٤مهده مم٤م أن ٟمٕمرف ٟمحـ ًمٙمـ  ًِ  احلرام ـمريؼ ُمـ ُيْٙم

 -احلرام ـمريؼ سمٜمٗمس يذه٥م

 هق واح٤مل اًمّمح٦م، ذم وأرض اٟمتِم٤مراً  وأيمثر وؾمٞمٚم٦م أومًد أىمقل؟ ُم٤مذا: يٕمٜمل ظمذ

 صحٞمح؟ اًمدظم٤من،

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ٕنف اح٤مل؟ ُمـ اًمؼميم٦م شُمذه٥م اًمتل اًمٓمرق ُمـ أخٞمس اًمدظم٤من هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 --وصحتف ٟمٗمًف يي

 -وم٤مئدة أي سمدون :ُمداظمٚم٦م

 اخلٛمر ذب همػم وٟمِم٤مهده، اًمٞمقم ي٘مع مم٤م ُمث٤مل هذا وم٤مئدة، أّي  سمدون :اًمِمٞمخ

 -آظمره وإمم ؿمٙمؾ ًم٤ٌمس يقم ويمؾ اعمقو٤مت، ُمالطم٘م٦م وهمػم

 مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ىمؾ، إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم أن شُمـَحّ٘مؼ اًمتل هل اًمُٓمُرق هذه يمؾ 

 اًمدراهؿ ُمئ٤مت ي٤ًموي درمهف ومٞمٙمقن ُمٙمًٌف، ذم وضمؾ قمز اهلل يت٘مل اعمًٚمؿ قمٜمدُم٤م

 -اًمرسمقي٦م

 اًمٙمٗم٤مر ُمٕم٤مُمٚم٦م اح٤مدي٦م ُمٕم٤مُمالهتؿ ذم يتٕم٤مُمٚمقن أهنؿ هق: اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمِمٙمٚم٦م

 وم٠مصٌحقا  وٟمدر، ىمؾ ُم٤م إٓ اًمّتج٤مر ىمٚمقب ُمـ اًمرمح٦م ارشمٗمٕم٧م وًمذًمؽ مت٤مُم٤ًم:

 -سم٤مح٤مدة شمٕمٚم٘مٝمؿ طمٞم٨م ُمـ يم٤مٕوروسمٞملم

 يم٤من وإٓ اجلِمع، هذه آصم٤مر ُمـ أثر هق اًمٌٞمٕمتلم سملم-- اًمًٌٌلم سملم واًمتٗمريؼ 

 -اًمزسم٤مئـ يٙمثر ُم٘م٤مسمٚمف طمتك اًم٘مٚمٞمؾ، اًمرسمح يرسمح أن اعمًٚمؿ اًمت٤مضمر يٙمٗمل

 أصٌحٜم٤م ٟمحـ اإليَّمن هذا ًمٙمـ اًمؼميم٦م، ُم٤مًمف قمغم وضمؾ قمز رسمٜم٤م يٓمرح: وظمت٤مُم٤مً  

 إمم سمح٤مضم٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن ًمذًمؽ مت٤مُم٤ًم، اًمٙمٗم٤مر يم٤مٕوروسمٞملم قمٜمف ٟمٙمقن ُم٤م أبٕمد أن

 -ىمٚمقهبؿ ذم اإليَّمن إي٘م٤مظ

ٔي٦م ُمذيمراً  أىمقل وظمت٤مُم٤مً  ٤مسم٘م٦م، سم٤م ُمثٚم٦م ًمٌٕمض ورضسم٤مً  اًًم : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يتٕمٚمؼ مم٤م ٕا

ـْ ﴿ َ  يَتَِّؼ  َوَُم ـْ  َويَْرُزىمْفُ * خَمَْرضًم٤م ًمَفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ن[ 7، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت  ُم٤م ىمٌؾ ٔا

ُمثٚم٦م سمٌٕمض آيت ٜم٦م، ُمـ ٕا ٔي٦م هذه ظمت٤مم اًم ـْ  َويَْرُزىمْفُ : ﴿ا ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ
[ 7:اًمٓمالق﴾ ]حَيْتَ

ٜمقك أصح٤مب ي١مُمـ هؾ ٔي٦م؟ هذه سمخت٤مم اًم  ا

 -ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ُمع يِمؽميمقن ومٝمؿ أورويب، ُم٤مدي شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ٕن اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -أي٦م هبذه إيَّمهنؿ قمدم ذم إورسمٞملم
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 قمٛمٚمٞم٤ًم، هب٤م ي١مُمٜمقن ٓ ًمٙمـ يمٗمروا، أنٙمروه٤م وإذا ُمًٚمٛملم، ٕهنؿ هب٤م ي١مُمٜمقن هؿ 

 -قمٛمٚمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ـمٌٕم٤مً  يم٤من وؾم١مازم! يمٞمػ اٟمٔمر

ٞم٧م وًمق اًمٌٜمقك ذم اعمٕم٤مُمالت هذه سمٛمثؾ يتٕم٤مُمٚمقن أن اًمذيـ   سم٤مًمٌٜمقك ؾُمٛمر

 -اإلؾمالُمٞم٦م

 ًمٜمًٛمع، اًمقىم٧م يتًع أنف اعمٗمروض ويم٤من أظمرى، ُمٕم٤مُمالت هٜم٤مك يٙمقن ىمد 

 -ُمثالً  ُمنموقم٦م شمٙمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟمرى ًمٕمٚمٜم٤م

 اصمٜملم طمديثلم ومٞمٝم٤م ذيمرٟم٤م اًمتل اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سمٛمثؾ يتٕم٤مُمٚمقن اًمذيـ ًمٙمـ 

 -ًمف صدرٟم٤م وضمؾ قمز اهلل ذح سمَّم وقَمٚمَّ٘مٜم٤م

 ٓومت٤مت هب٤م، اجلُُدر يزيٜمقن يم٤مٟمقا  وإن أي٦م، هبذه ي١مُمٜمقن ٓ قمٛمٚمٞم٤مً  ه١مٓء

ـْ : ﴿قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 [-7، 2:اًمٓمالق]

 أن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء: اعمًجد ذم اًمّمالة شمدريمقا  طمتك واطمد، ُمث٤مل

 اًمًَّمء ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع إذ إرض، ُمـ ومالة ذم يٛمٌم هق سمٞمٜمَّم ىمٌٚمٜم٤م يم٤من ومٞمٛمـ رضمالً 

 ُمـ صقشًم٤م يًٛمع ًمٚمٕم٤مدة ظم٤مرق أُمر هذا ـمٌٕم٤مً ش ومالن أرض اؾمؼ: ًمٚمًح٤مب ي٘مقل

 اًمرضمؾ ومٛمِمك ومالن، سمـ ومالن أرض ؾمح٤مب ي٤م اؾمؼ: اًمٌنم يمّمقت صقت-- اًمًَّمء

 أـَمؾَّ -- طمدي٘م٦م قمغم اعمٓمر ُمـ ُمِمحقٟمف ُيْٗمِرغ اًمًح٤مب وضمد طمتك اًمًح٤مب، ُمع

 رضمالً  وضمده ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف ومرد قمٚمٞمف ؾَمٚمَّؿ-- ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ رضمالً  ومٞمٝم٤م وضمد قمٚمٞمٝم٤م

 ومالن أرض اؾمؼ: ي٘مقل اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع أنف ًمف ومذيمر طم٤مًمف، قمـ وم٠ًمخف همري٤ٌمً 

 ذاك؟ ومٌؿ اعم٘مّمقد أن٧م ومٕمروم٧م إًمٞمؽ، وصٚم٧م طمتك اًمًح٤مب ُمع ومنت

 ًمٙمـ أدري، ٓ أن٤م واهلل: ىم٤مل اًمّم٤محللم، ؿم٠من وهذا اًمرضمؾ ىم٤مل: اًمِم٤مهد هٜم٤م 

: أثالث صمالصم٦م طمّمٞمده٤م وم٠مضمٕمؾ وأطمّمده٤م، وأظمدُمٝم٤م وم٠مزرقمٝم٤م إرض هذه قمٜمدي

 سمف أتّمدق: اًمث٤مًم٨م واًمثٚم٨م وأهكم، ًمٜمٗمز سمف أتَـَٛمّقل وصمٚم٨م إرض، إمم ُأقمٞمده صمٚم٨م

 -واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمغم
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 -اإلهلٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هذه سمف اؾمتح٘م٘م٧م اًمذي هق هذا: ىم٤مل 

ن  ًمٚمٙمقن: اإلهلل اًمتًخػم هذا ُمثؾ قمـ مت٤مُم٤مً  ظم٤مًمٞم٦م ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمتج٤مر أذه٤من: ٔا

 -اًمنميٕم٦م ذم يتٗم٘مف: أوًٓ  أن ُمًٚمؿ، يمؾ أنّمح أن٤م هلذا وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك ًمرسمف اعمت٘مل ًمٞمخدم

ء: اًمٌٞمع ذم وم٘مٞمٝم٤مً  يٙمقن أن يت٤مضمر أن أراد وإذا   هذا ذم اًمٗم٘مف هذا ٕن واًمنما

 اًمٕمٚمقم سمٕمض ًمٙمـ يمٗم٤مي٦م، ومرض قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ٕن قملم: ومرض اًمٜمقع

 -قمٞمٜمٞم٦م ومروًو٤م شُمّمٌح

 إذا ًمٙمـ اًمزيم٤مة، أطمٙم٤مم يٕمرف أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ ُم٤مل، قمٜمده ًمٞمس وم٘مػم ُمثالً  رضمؾ 

 -اًمزيم٤مة أطمٙم٤مم يٕمرف أن قمٚمٞمف وضم٥م همٜمٞم٤مً  ص٤مر

 يتٕمٚمؿ أن قملم، ومرض ص٤مر احل٩م قمٚمٞمف وضم٥م إذا ًمٙمـ احل٩م، قمٚمٞمف جي٥م ٓ وم٘مػم

 -وهٙمذا حي٩م يمٞمػ

 سم٤مًمٌٞمع اعمتٕمٚم٘م٦م إطمٙم٤مم يتٕمٚمؿ أن قمٚمٞمف يت٤مضمر، أن يريد طمٞمٜمَّم اًمرضمؾ يمذًمؽ 

ء:  -وضمؾ قمز اهلل طمرم مم٤م سمٞمع ذم ي٘مع أن ظمِمٞم٦م واًمنما

 سمدأت قمٜمدُم٤م صمؿ إظمرى، يم٤مًمٌٜمقك ىم٤مُم٧م ُم٤م أول ىم٤مُم٧م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٌٜمقك

 اًمٌٜمقك ذم اعمدراء اعمِمٝمقريـ أصٌح وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م، إطمٙم٤مم سمٌٕمض شمٓم٤مًم٥م اًمٜم٤مس

 ُمـ – أيمتٛمؽ ٓ وأن٤م , ومٞمجدون اعم٤ًمئؾ سمٕمض قمـ يًتٗمتقا  أو يًتٜمٌٓمقا  حي٤موًمقا 

 -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل اهلل سم٘م٤مل وًمٞمس اًمرضم٤مل، سمآراء يٗمتٞمٝمؿ

 ومٞمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم أن ُمثالً  شمٕمرف أن٧م: أي اخلٓم٠م، يٙمٛمـ وهٜم٤م 

 هذه صح٧م: ي٘مقل ُمذه٥م صالة إٟم٤ًمن  يّمكم: اًمّمالة ذم ُمثالً  اًمٗم٘مٝم٤مء، سملم ظمالف

 هبذه ظمٚمٗمٞم٦م: ي٘م٤مل يمَّم ـمٌٕم٤مً  قمٜمدك يقضمد , صح٧م، ُم٤م: ي٘مقل وُمذه٥م اًمّمالة

 -, اعمٕم٤مين

 صح،: ي٘مقل واًمث٤مين يّمح، مل ووقؤه ٓ،: ي٘مقل ؿمخص شمقو٠م، وؿمخص

 -آظمتالف هذا ُمثؾ اعمٕم٤مُمالت ذم يقضمد يمذًمؽ وهٙمذا،
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 سمٞمٜمل ٟم٘م٤مش وضمرى هٜم٤م، اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُم١مؾمز أطمد ُمع اشمّمٚم٧م يمٜم٧م وأن٤م 

ـل ىمقل ذم ويـ ي٠مظمذ اًمرظمص، يٚمت٘مط أنف ومٕمروم٧م ـمقيؾ، وسمٞمٜمف  اعمٕم٤مُمالت ُيَٛمِمر

 -اًمنمع قمـ ُمٜمحرف ُمٜمٓمؼ هٜم٤مك ٕنف يتٌٜم٤مه٤م: هق اًمرسمقي٦م

 اهلل يمت٤مب يتٌع أن اعمًٚمؿ ذم اعمٗمروض سمٞمٜمَّم ؾم٤مح٤ًم، اهلل ًم٘مل قم٤مح٤مً  ىمٚمد ُمـ: ي٘مقل 

 -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م

 ُٟمريد ًمٙمٜمٜم٤م واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  يٙمقن أن ُمًٚمؿ يمؾ ُمـ ُٟمريد ٓ ٟمحـ ـمٌٕم٤ًم،

 أن يريد ُم٠ًمخ٦م أي ذم اهلل، رؾمقل وطمٙمؿ اهلل طمٙمؿ ويٕمرف ي٠ًمل أن ُمًٚمؿ يمؾ ُمـ

 -هب٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل يتٕمٌد

ٝم٧م قمٜمدُم٤م ًمٙمـ إـمالىم٤ًم، اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف قمغم شم٘مؿ مل ىم٤مُم٧م قمٜمدُم٤م اًمٌٜمقك  شَمَقضمَّ

، أصٌحقا  قمٚمٞمٝمؿ واًمٓمٚم٤ٌمت اإلحل٤مطم٤مت  سمٕمض ُمـ إضمقسم٦م سمٕمض ومٞم٠مظمذون ي٠ًمخقا

 ُمـ اعمًت٘مك اًمٗم٘مف قمغم شَمُ٘مؿ مل أراء هذه ٕن ًمٚمنميٕم٦م: خم٤مًمٗم٦مٌ  شمقؾمٕم٦م ومٞمٝم٤م اًمتل أراء

 يمثػمٍ  ُمـ ؾمٛمٕمتف ُم٤م وهذا اًمٜم٤مس، ُمّم٤مًمح شمًٚمٞمؽ قمغم ىم٤مُم٧م وإٟمَّم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب

 -هبؿ اضمتٛمٕمٜم٤م

 ومٞمٝم٤م ًمٜمٜمٔمر إظمرى: اعمٕم٤مُمالت سمٕمض ٟمًٛمع آظمر ًم٘م٤مء ذم اهلل ؿم٤مء إن وًمٕمٚمٜم٤م

 ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ حتًلم قمغم اعمًٚمٛملم ي٤ًمقمد مم٤م هل هؾ وٟمتٌلم أجْم٤ًم، اًمنمع سمٛمٜمٔم٤مر

 -ُمٗم٤مصٚمتٝمؿ أو سم٤مًمٌٜمقك

 -اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر وهبذا

 (  00:  02: 11. 771. واًمٜمقر اهلدى) 

 (  00:  11: 12. 771. واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك خالل مـ افتزع حؽؿ

 قمغم اًمٌٜمؽ ذم طم٤ًمسم٤مت ومتح٧م اعمٍمي٦م اًمًٗم٤مرة ًمٚمتؼمقم٤مت، سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م ٟمحق اًمقاضم٥م ومَّم اًمتؼمقم٤مت، أؾم٤مس  ؟--- اعمٍميلم إظمقا
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 وهق أٓ احلرام، سمٓمريؼ ًمٞمس ًمٙمـ اعمٚمٝمقف، إهم٤مصم٦م ؿمؽ سمال هق اًمقاضم٥م :اًمِمٞمخ

 ومٝمٛمتٜمل؟ ًمٕمٚمؽ اًمٌٜمقك،

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -همػمه رء قمٜمدك! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 --ًمأله ٟمقومر يٕمٜمل ٟمتؼمع ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 يتؼمع أن يريد اًمذي: يٕمٜمل-- اعم٤ٌمًمغ هذه ُٟمَقومرر ٟمحـ ٟمحقٟم٤م اًمقاضم٥م :ُمداظمٚم٦م

 -اعمتيرة ًمأله ٟمقومر

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -هٙمذا أو اًمٌٜمؽ ذم رء يتؼمع ٓ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 (  00:  18: 02. 779. واًمٜمقر اهلدى) 

 إػ أوروبا دم ادسؾؿ جثة فـؼؾ افربقي بافبـؽ آشتعاكة حؽؿ

 مسؾؿ بؾد

 سمٙمرة سمٕمد ؾمٜم٤ًمومر ٕنٜم٤م أوروسم٤م: ذم ًمألُمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م قمٜمدٟم٤م :اًم٤ًمئؾ

 هقًمٜمدا ذم اعمًٚمؿ ُم٤مت إذا اعمٞم٧م اًمٗمرص٦م، هذه ٟمٖمتٜمؿ أن وُٟمريد اهلل، ؿم٤مء إن ؾمٜمرضمع

 ظم٤مص٦م ُم٘م٤مسمر ذم ُيْ٘مؼَم  ىمد اًمٕمٛمقم وضمف قمغم أوروسم٤م وذم اخلّمقص وضمف قمغم: يٕمٜمل

ة وًمٙمـ سم٤معمًٚمٛملم، ٌَش صمؿ حمددة، ُم١مىمت٦م ًمِـُٛمدَّ ٟمٜم٤م سمٕمض ي٘مقل اًم٘مٌقر، هذه شُمٜمْ  ويمَّم إظمقا

 اعمخّمّم٦م اعم٘م٤مسمر ذم اعمًٚمؿ ُدوِمـ وم٢مذا سمٚمد، إمم سمٚمد ُمـ اجلث٦م ٟم٘مؾ جيقز ٓ ُمٕمٚمقم، هق

 يٕم٤مدل ُم٤م يٕمٜمل ظمٚم٦م، آٓف قمنمة سمٛم٘مدار شمٙم٤مًمٞمػ إمم حيت٤مج ذًمؽ وم٢من هقًمٜمدا، ذم هلؿ

 -أردين ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م شم٘مري٤ٌمً 
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 دومٜمف؟ :اًمِمٞمخ

 -دومٜمف :اًم٤ًمئؾ

 -هقًمٜمدا يٛمقت أن سمٕمد ٟم٘مٚمف ٟم٘مٚمف؟ أم دومٜمف :اًمِمٞمخ

 أرًو٤م ويِمؽمي هقًمٜمدا ذم ُيْدومـ أن إُم٤م: أُمريـ سملم هق ُيدومـ ُم٤م ىمٌؾ ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 أو اًمٕمٛمؾ قمـ قم٤مـمؾ إُم٤م ًمٙمقٟمف يًتٓمٞمع ٓ هق وًمٙمـ ُيٜمْ٘مؾ، أن وإُم٤م ُم١مىمت٦م، عمدة

 ُمـ ىمًًٓم٤م ُمثالً  يدومع رسمقي٦م ـمٌٕم٤مً  سمٜمقك ومٝمٜم٤مك ذًمؽ، قمغم ي٤ًمقمده ٓ راشمٌف ًمٙمـ يٕمٛمؾ،

 هذه ُمـ خمرج ُمـ ومٝمؾ قم٤مئٚمتف أومراد يمؾ وسمٜم٘مؾ سمٜم٘مٚمف يتٙمٗمٚمقن وهؿ ؾمٜم٦م يمؾ اح٤مل

 اًم٘مْمٞم٦م؟

 سمٚمد ذم ُم٤مت ُم٤مت إذا طمتك اًمٙمٗمر، سمالد ُمـ اهلرب وهق ُمقضمقد اعمخرج :اًمِمٞمخ

 -هٜم٤مك ودومـ إؾمالُمٞم٦م

 هذا ُمّمػم سم٠من اعمًٚمٛمقن يٕمٚمؿ ىمٌقر ذم اعمقشمك دومـ قمـ آقمتذار جيقز وٓ 

روه أن ُيَٙمٚمرٗمٝمؿ سم٠منف قمذراً  ًمٞمس ومٝمذا وٓسمد، اًمٜمٌش هق اًمدومـ ٗمر ًَ  اًمٙمٗمر سمٚمد ُمـ ُمٞمت٤مً  ُي

 -قمذراً  هذا ًمٞمس ومٞمف، ُيدومـ إؾمالُمل سمٚمد أىمرب إمم

 يرى ٓ أن يريد اًمذي: اًمًقري اًمٕم٤مُمل اعمثؾ ىمٚمٜم٤م وىمري٤ٌمً  ٟم٘مقل، يمَّم وًمذًمؽ 

 -أطمٞم٤مء همػم أُمقات هؿ واًمٙمٗم٤مر اًم٘مٌقر، سملم يٜم٤مم ومال ُُمْٙمِرسم٦م ُمٜم٤مُم٤مت

ٟمٞمٝمؿ، سملم اعمًٚمؿ يٕمٞمش أن جيقز ومال وًمذًمؽ   ُمـ سمٌمء شمٙمٚمٛمٜم٤م أفمـ يمَّم فمٝمرا

 -احل٤مرث أيب دار ذم اًمتٗمّمٞمؾ

وا أن: اًمقاضم٥م وهق إول ؾمٌٞمٚملم، أطمد  إٓ هٜم٤م خمرج ومال وًمذًمؽ   اهلل إمم َيِٗمرُّ

ٌر٘مقا  أن اؾمتٓم٤مقمقا  إذا إٓ اإلؾمالم، سمالد إمم اًمٙمٗمر سمالد ُمـ هبجرهتؿ  إىمؾ قمغم ُيَٓم

 قمغم اإلؾمالُمٞم٦م اًمدي٤مر ذم يٓمٌ٘مقه٤م أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمؿ هؿ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م إطمٙم٤مم

 -وسُمَجره٤م قُمَجِره٤م

ٌر٘مقا  أن اًمٌالد شمٚمؽ ذم يًتٓمٞمٕمقن يم٤مٟمقا  وم٢مذا   اًمنمط ُمع اإلؾمالُمٞم٦م إطمٙم٤مم ُيَٓم

 مج٤مقم٦م اًمٙم٤مومر اًمٌٚمد ذًمؽ ذم يقضمد يم٤من إذا احل٤مرث، أيب دار ذم ًمؽ ذيمرشمف يمٜم٧م اًمذي
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 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م وسمؽمسمٞمتٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ ُيـِحٞمٓمقا  أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ واًمٗمْمؾ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 -اًمٌٚمد ذًمؽ ذم اعم٘مٞمٛم٦م

 اًمٙمٗمر، سمالد ذم إىم٤مُمتٝمؿ ذم يًتٛمروا أن جيقز ىمٌٚمف، واًمذي إظمػم اًمنمط ومٌٝمذا 

 اًمٙمٗم٤مر، ُم٘م٤مسمر قمـ ُمتٛمٞمزة ُم٘م٤مسمر هلؿ يٙمقن أن إول اًمنمط ذم يدظمؾ أنف ًمؽ وووح

 هذا حمدود، أُمد إمم وًمٙمـ آؾمتئج٤مر، ـمري٘م٦م قمغم أن٧م شم٘مقل يمَّم ُمتٛمٞمزة يم٤مٟم٧م وإذا

 -سمدداً  ويذه٥م اعمٞم٧م ىمؼم هيدر أن أو اًمتٜمٌٞمش، ىمٚم٧م يمَّم ٓزُمف

 شمٚمؽ  إمم سم٤مًمًٗمر اسمتٚمقا  اًمذي ًمٚمٛمًٚمٛملم ضم٤مز يمٚمٝم٤م، اًمنموط هذه حت٘م٘م٧م وم٢مذا 

 اجلقاب؟ واوح اهلرب، اهلرب وإٓ ومٞمٝم٤م، ُم٘مٞمٛملم ئمٚمقا  أن اًمٌالد

ع اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء :اًم٤ًمئؾ  أن وُٟمريد اعمٞم٧م، ُم٤مت إذا ومٝمٜم٤مك اعمٞم٧م، سمدومـ اإلها

ئر، أو اعمٖمرب ُمثالً  سمٚمده، إمم ٟمٜم٘مٚمف  أج٤مم أرسمٕم٦م اًمثالضم٦م ذم قمٜمدهؿ يٌ٘مك أن ٓسمد اجلزا

 ؟--يٜم٤مذم هذا ومٝمؾ ذًمؽ، همػم إمم ويمذا ويمذا اًمًٗمر إلضمراء ٟمٔمراً  أج٤مم مخ٦ًم

 -اًمٙمٗمر سمٚمد ذم اإلىم٤مُم٦م ُمـ آصم٤مر هل أُمقر هذه يمؾ :اًمِمٞمخ

 آؾمتٞمٓم٤من جيقز ومال وإٓ إؾمالُمٞم٦م، ُم٘مؼمة هٜم٤مك يٙمقن أن ٟمِمؽمط ٟمحـ وًمذًمؽ 

 -آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي اًمنمط حت٘مؼ وًمق هب٤م

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل اعمًٚمٛملم سمٛم٘م٤مسمر ُمرّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وًم٘مد 

ٟمٜم٤م ًم٘مل ًم٘مد: احلدي٨م هبذا قمٝمد سمٕمٞمد ٕين ُمٕمٜم٤مه ُم٤م واًمًالم اًمّمالة  ظمػماً  هذا إظمقا

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم أوش يمثػم ظمػم وم٤مهتؿ ًم٘مد: »طم٘مٝمؿ ذم وم٘م٤مل اعمنميملم سمٛم٘م٤مسمر ُمر صمؿ يمثػماً،

 -واًمًالم اًمّمالة

 هق يمَّم اًمٙم٤مومريـ، وُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر سملم اًمٗمّمؾ احلدي٨م هذا ُمـ واًمٖمرض 

 -اًمٙم٤مومريـ وؾمٙمـ اعمًٚمٛملم ؾمٙمـ سملم آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر حم٤مرضشمٜم٤م ذم مت٤مُم٤مً  اًمِم٠من

طم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ شمذيمر ًمٕمٚمؽ   ٓ واعمنمك اعمًٚمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٕا

 شمٙمقن ٓ أو اعمًٚمٛملم، ُم٤ًميمـ ُمـ ىمري٦ٌم اعمنميملم ُم٤ًميمـ يٙمقن ٓ: أيش ٟم٤مرمه٤م شمؽماءى
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٤ميمـ ُمـ ىمري٦ٌم اعمًٚمٛملم ُم٤ًميمـ  ُم٤ًميمـ ذم اعمًٚمٛملم ُم٤ًميمـ يم٤مٟم٧م إذا سم٤مًمؽ ومَّم اعمنميملم، ُم

 -ضمداً  ظمٓمػم هذا- ُمٚمٞمط ظمٚمٞمط: اًمٕم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ي٘مقًمقن ويمَّم اًمٙم٤مومريـ،

 وهل هبؿ ظم٤مص٦م ُم٤ًميمـ هلؿ يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمٛملم، ُمقشمك ذم اًمِم٠من يمذًمؽ 

 -اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مٌقر

 هل٤م يتٜمٌف ٓ ىمد ذقمٞم٦م، أطمٙم٤مم ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م اًمتٗمريؼ هذا ٟمت٤مئ٩م وُمـ

 طمٞم٨م ُمـ مت٤مُم٤ًم، يم٤مٕضم٤مٟم٥م ص٤مروا أيمثرهؿ وأن ؾمٞمَّم ٓ اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمثػم

ر ُم٤م وسمٙمؾ واعمقشمك اعمقت دم٤مه ُمقىمٗمٝمؿ  -اعمقشمك أو سم٤معمقت ُيَذيمر

 دمد أن ضمداً  ٟم٤مدر سمؾ اًم٘مٌقر، زي٤مرة ي٘مّمد اًمٞمقم ُمًٚمَّمً  شمرى أن ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر 

ٚمرؿ اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ُمـ سمٛم٘مؼمة اخل٤مـمر قمؼم ُمر إذا ُمًٚمَّمً  ًَ : اعمنموع اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ وَمُٞم

 ٓطم٘مقن، سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م واعمًٚمٛملم، اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم»

 ش-اًمٕم٤مومٞم٦م وًمٙمؿ ًمٜم٤م اهلل ٟم٠ًمل شمٌع، ًمٙمؿ وٟمحـ ومرط، ًمٜم٤م أنتؿ

 ٓ أنؽ سم٤معمنميملم اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ظمٚمط آصم٤مر ومٛمـ هذا، يٗمٕمؾ ُمـ ضمداً  ٟم٤مدر 

 سم٤مًمذي أن٧م وٓ اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر ًمٞم٧ًم هذا ٕن اًمقرد: هذا ُمثؾ شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع

: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمَّم اًمٙمٗم٤مر، سمٛم٘م٤مسمر اخل٤مص اًمقرد شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع

 ش-سم٤مًمٜم٤مر ومٌنمه ُمنمك سم٘مؼم ُمررت ومحٞمثَّم»

 ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اًمًالم هذا قمٚمٞمٝمؿ يًٚمؿ اعمًٚمٛملم سمٛم٘م٤مسمر اعمًٚمؿ ُمر إذا هذا 

يمؿ: ي٘مقل أن وم٤مًمًٜم٦م واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد سمٛم٘م٤مسمر ُمر إذا أُم٤م آٟمٗم٤ًم،  -سم٤مًمٜم٤مر ُأبنَمر

 وٓ اًمًالم هذا ي٘مقل أن يًتٓمٞمع هق ٓ اعمنميملم، ُم٘م٤مسمر ذم اعمًٚمٛمقن ُدوِمـ وم٢مذا 

 -سم٤مًمٜم٤مر ومٌنمهؿ: ىم٤مل اًمذي اإلٟمذار ذًمؽ

 -اإلؾمالم سمالد إمم سم٤مًمٗمرار إٓ أصم٤مم هذه وُمـ احآد هذه ُمـ خمٚمص ٓ وًمذًمؽ 

 سمالدهؿ؟ إمم سم٤مًمٓم٤مئرة ي٠مظمذوهؿ أم ُمقشم٤مهؿ يدومٜمقا  :اًم٤ًمئؾ

م هق :اًمِمٞمخ  آٓف أرسمٕم٦م يدومٕمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ إهنؿ: ي٘مقل ؾمٚمٗم٤ًم، قمذراً  ىَمدَّ

 -هٜم٤مك ُيدومـ أن اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ هذا ومٛمٕمٜمك دوٓر،
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 اؾمتٓم٤مع؟ وإذا :اًم٤ًمئؾ

 هٜم٤مك يدومـ ٓ ٕنف هٜم٤مك: يدومـ اؾمتٓم٤مع إذا ٟم٘مقل ُم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 -يٜم٘مؾ وإٟمَّم

 أّٓ  يُمٚمرف اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ ٟمريد ٟمحـ ىمٚمٜم٤م، ُم٤م هدُمٜم٤م اجلقاب هبذا أضمٌٜم٤م إن ٕنف 

 ؟قمكمّ  ومٝمٛم٧م هٜم٤مك، يًٙمٜمقا 

 دوٓر أٓف أرسمٕم٦م يدومٕمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ أيمثرهؿ  أن ,أقمٚمؿ واهلل, واًمٔم٤مهر 

 ٓ وًمٙمـ ُم٤مدة، يًتٓمٞمٕمقن وىمد إؾمالُمل، سمٚمد أىمرب إمم ُمٞمتٝمؿ ٟم٘مؾ أضمؾ ُمـ

 أن يدومٕمٝمؿ اًمذي اًم٘مقي اًمديٜمل اًمقازع قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل ٟمٗم٤ًًم،  يًتٓمٞمٕمقن

 سمالد ُمـ ىمري٥م سمٚمد ذم اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم يدومٜمقه أضمؾ ُمـ دوٓر: آٓف أرسمٕم٦م يدومٕمقا 

وا: ﴿إول ذم ىمٚمٜم٤م يمَّم هق واعَمٜمَْجك اعَمْخَٚمص اًمٙمٗم٤مر،   إمَِم  وَمِٗمرُّ
ِ
 ﴾-اهلل

 وهل سمالدهؿ، إمم اعمًٚمٛملم أُمقات شمٜم٘مؾ أن يٛمٙمـ سمقاؾمٓم٦م وؾمٞمٚم٦م ومٞمف :اًم٤ًمئؾ

 رسمقي؟ سمٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

ر ٓ اًمٖم٤مي٦م :اًمِمٞمخ  -اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمَّم صٝمٞمقٟمٞم٦م هيقدي٦م ىم٤مقمدة هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمر

 سم٤مًمرسم٤م اًمتٕم٤مُمؾ اإلؾمالُمٞملم، اًمدقم٤مة ُمـ يمثػم قمٚمٞمٝم٤م يٛمٌم اًمٞمقم إؾمػ ُمع ًمٙمـ 

م أنف ُمٕمروف  ي٠ميمٚمف رسم٤م درهؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ويمَّم جيقز، وٓ طمرا

 اًمرسم٤م، آيمؾ ٓ أن٤م: أطمد ي٘مقًمـ وٓش زٟمٞم٦م وصمالصملم ؾم٧م ُمـ اهلل قمٜمد َأؿَمدُّ  اًمرضمؾ،

 -اًمرسم٤م آيمؾ ٓ أن٤م يمثػًما، ُمٔمٚمقم رضمؾ أن٤م: يٕمٜمل

ر ٓ ووالًم٦م ضمٝمٚمف ُمـ اعمًٙملم ًمٙمٜمف   ُمثؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم سم٠منف ُيَٗمٙمر

 ًمف شمداقمك قمْمق ُمٜمف اؿمتٙمك إذا اًمقاطمد، اجلًد يمٛمثؾ وشمرامحٝمؿ، شَمقاّدهؿ ذم اعم١مُمٜملم

 ُي١مُمـ ٓ: »أظمر احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم ومٝمقش واحلٛمك سم٤مًمًٝمر اجلًد ؾم٤مئر

 ش-ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف حي٥م طمتك أطمديمؿ،

 ًمٖمػمك، اًمرسم٤م شُمْٓمِٕمؿ أنؽ طمًٌؽ اًمرسم٤م، آيمؾ ُم٤م أن٤م واهلل: ي٘مقل أن يٜمٌٖمل ومال 

 -ُمثٚمؽ ُمًٚمَّمً  اًمٖمػم هذا يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م
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 قمٚمٞمف ىمقًمف هٜم٤م ٟمتذيمر أن ومٞمج٥م ًمٜمٗمًؽ، شُمـح٥م ُم٤م اعمًٚمؿ ٕظمٞمؽ شُمـح٥م مل وم٢مذا 

 ش-اًمرسم٤موُمقيمٚمف آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة

 ٓ يمقٟمؽ اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ يمٌػمة ُمـ سمؾ اعمٕمّمٞم٦م، ُمـ شمٜمجق ُم٤م شم٠ميمؾ ُم٤م يمقٟمؽ: وم٢مذاً  

 -يم٤مومراً  يم٤من وًمق اًمرسم٤م همػمك شُم١َميّمؾ أّٓ  جي٥م صمؿ اًمرسم٤م شم٠ميمؾ أّٓ  جي٥م يٙمٗمل، ٓ شم٠ميمؾ

 اًمٙمٗمر سمالد ذم سم٤مًمًٙمـ اسمُتٚمقا  اًمذيـ ُمـ يمثػماً  أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذا سمٛمثؾ زم ٓسمد وهٜم٤م

 -قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مًم٥م هق وهذا ُمذهٌٞملم، يٙمقٟمقن ىمد هؿ

 اًمٌالد وهذه احلرب، سمالد ذم اًمرسم٤م يًتحٚمقن سمخ٤مص٦م احلٜمٗمل اعمذه٥م وذم 

 يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم سمٜم٤مء اًمزُم٤من، هذا ذم اعمتٗم٘مٝم٦م سمٕمض ُمـ يمثػم إًمٞمٝم٤م يذهٌقن

 ي٤ٌمح هذا اعمح٤مرسملم سمالد ذم أُم٤م اإلؾمالم، سمالد ذم حمرم هق اعمَُحّرم اًمرسم٤م أن: اعمذاه٥م

 -قمٜمدهؿ

 إذا ومٝمؿ اًمٙمٗم٤مر، ُمع اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ ذم آزدواضمٞم٦م: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمَّم دمد وهٜم٤م 

 اًمرسم٤م ٕيمٚمقا  طمرب، سمالد اقمتؼموه٤م طمرب سمالد يٕمتؼموه٤م أن ُمّمٚمحتٝمؿ يم٤مٟم٧م

 -جيقز ُم٤م احلرب؟ سمالد ذم اًمًٙمـ جيقز هؾ ًمٙمـ اًمرسم٤م، وُي١َميمٚمقا 

ُمقن ُيـَحٚمرٚمقن: وم٢مذاً    -أهقيتٝمؿ وقمغم يمٞمٗمٞمتٝمؿ قمغم وُيـَحرر

 جي٥م سمؾ اًمرسم٤م، أيمٚمف ُمـ سمريئ٤مً  يٙمقن أن اعمًٚمؿ يٙمٗمل ٓ أنف: أىمقل أن ُأريد هلذا 

 ُيْٓمِٕمؿ أٓ: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرسم٤م، ي٠ميمؾ ٓ أن: إومم أظمرى، صمالصم٦م ظمّم٤مل ُمـ سمريئ٤مً  يٙمقن أن

 -ُمٕمٞمٜم٤مً : أي ًمٚمرسم٤م، يم٤مشم٤ٌمً  يٙمقن أٓ: اًمث٤مًمث٦م همػمه، اًمرسم٤م

 اًمٌٜمؽ قمٚمٞمف ُمٙمتقب يم٤من وًمق اًمٌٜمؽ، ذم ُمقفمٗم٤مً  يٙمقن أٓ هذا وُمٕمٜمك 

 قمغم يِمٝمد أّٓ : وإظمػم اًمراسمع وإُمر ُمًٛمٞم٤مهت٤م، شمٕمٜمل ٓ أؾمَّمء هذه ٕن اإلؾمالُمل،

 ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ اًمرسم٤م،

 ش-وؿم٤مهديف

 (  00:  09:  72. 190.واًمٜمقر اهلدى)
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 افدوفة ـاكت إذا ما حافة دم ربقي بـؽ مـ آشتؼراض حؽؿ

 افربقية افزيادة شتدؾع افتل هل

 يٙمقن يم٠من ُمٕمٞمٜم٤ًم ىمرًو٤م يٕمٓمقهؿ يٕمٜمل اجلٞمش، ُمـ ومئ٦م قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 ؾمقاء قمٜمف، اًمدوًم٦م شمتحٛمٚمف إٟمَّم اعم٘مؽمض يتحٛمٚمف ٓ اًمرسم٤م رسم٤م، قمٚمٞمف أخػ قمنميـ

 صقرشملم، ًمف،يٕمٜمل ُيٕم٤مد صمؿ دومٕمف أنف أو اًمرسم٤م، ذًمؽ يدومع ُم٤م إٟمف اسمتداء يٕمٜمل حتٛمٚمتف

 يدومع إٟمف أظمرى صقرة أو اًمزي٤مدة، يدومع وٓ إًمػ اًمٕمنميـ يدومع أنف صقرة

 اًمزي٤مدة؟ ًمف شمرد احلٙمقُم٦م صمؿ اًمزي٤مدة، ُمع إًمػ اًمٕمنميـ

 اًمّمقرشملم؟ إطمدى سملم ُُمـَخػمَّ  هق: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل صقرة ُمتّمقر زم ذيمر اًمذي وإخ صقرة، ُمتّمقر أن٤م أصالً  هق :ُمداظمٚم٦م

 صم٤مٟمٞم٦م؟ صقرة

 -واطمد اًمقاىمع أُم٤م :اًمِمٞمخ

 احلٙمقُم٦م؟ شمتحٛمٚمف أجش يٕمٜمل اًمرسم٤م ًمٙمـ سمرسم٤م، ىمرض يمٚمف اًمقاىمع هق :ُمداظمٚم٦م

 ٟمِمقف؟ ه٤مت احلٙمقُم٦م شمتحٛمٚمف يمٞمػ يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 -قمٜمف شمدومٕمف احلٙمقُم٦م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 وأن٤م احلٙمقُم٦م أن٧م: يٕمٜمل يمٞمػ، قمٛمٚمٞم٤مً  ًمٙمـ ومٝمٛمتف أن٤م هذا، وم٤مهؿ :اًمِمٞمخ

 ومٚمَّم ري٤مل، مخ٦ًم اح٤مئ٦م ُم٘م٤مسمؾ أدومع أن قمكمّ  شمٗمرض وم٠من٧م أخًٗم٤م، قمنميـ اؾمت٘مرو٧م

 اح٤مل رأس َووّمٞم٧م أن٤م أن مخ٦ًم، اح٤مئ٦م ذم زائد قمنميـ ًمؽ أدومع اًمٕمنميـ ًمؽ أدومع

 اًمرسم٤م؟ إزم شمٕمٞمد يمٞمػ وم٤مًمدوًم٦م ًمٚمدوًم٦م، واًمرسم٤م

 -شم٘مرض اًمتل اًمدوًم٦م ًمٞم٧ًم ٕهن٤م :ُمداظمٚم٦م

 وإٓ؟ :اًمِمٞمخ

 -ظم٤مص٦م سمٜمقك صم٤مًم٨م ـمرف ومٞمف :ُمداظمٚم٦م
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 اًمرسم٤م؟ إزمَّ  يٕمٞمد يمٞمػ اًمٌٜمؽ ومٚمٜم٘مؾ :اًمِمٞمخ

 -ُيٕمٞمد ٓ اًمٌٜمؽ :ُمداظمٚم٦م

 ح٤م اًمٌٜمؽ، اًمدوًم٦م ُمش زم سمت٘مقل اًمدوًم٦م ؾم٠مختؽ أن٤م- أؾم٠مل أن٤م أظمل ي٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 يٕمٞمد؟ اًمذي هق ُمـ سمٞمٕمٞمد، اًمٌٜمؽ سمٞمٕمٞمد اًمٌٜمؽ يمٞمػ ًمؽ ىمٚمٜم٤م

 سم٤مظمتّم٤مر؟ هٙمذا اًمّمقرة أوع ممٙمـ! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 -أؾم٠مل اًمذي هذا وأن٤م :اًمِمٞمخ

 قمٜمف ُم١ًموًم٦م ًمٞم٧ًم يٕمٜمل ُم٤مل، رأس ًمف يٕمٜمل سمٜمؽ هٜم٤مك! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 هذا أخػ، قمنميـ هق اًمذي ُمٌٚمٖم٤مً  ومالًٟم٤م ُيْ٘مِرض سم٠من ُمٕمف شمتٗمؼ اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م،

 احلٙمقُم٦م؟ شمدومٕمف رسم٤م ُمـ قمٚمٞمف يؽمشم٥م وُم٤م اًمٌٜمؽ، إمم أخػ اًمٕمنميـ يرد هذا اًمِمخص

 هذا يًؽمده أن ومْمالً  زائدًا، ؿمٞمئ٤مً  هل٤م يرد وٓ ًمٚمٌٜمؽ، إًمػ اًمٕمنميـ يرد هق أن

ئد اًمٌمء ئد اًمٌمء وم٢مٟمَّم ٓ؟ وإٓ صح اًمزا  هلذا اًمدوًم٦م شمدومٕمف اًمرسم٤م، هق اًمذي اًمزا

 -اًمث٤مًم٨م اًمٓمرف هق اًمذي اًمٌٜمؽ

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 -صقرة هذه :ُمداظمٚم٦م

 أن٤م ىمٚم٧م إذا أومراد، سملم أظمرى صقرة هذه: أىمقل زم اؾمٛمح صقرة، هذه :اًمِمٞمخ

 هذه شمٜمٓمٌؼ هؾ ُمٜمح٦م، يمذا أخػ يمؾ ُم٘م٤مسمؾ وًمؽ أخًٗم٤م، قمنميـ ومالٟم٤مً  أقمطِ : ًمؽ

 شمٚمؽ؟ قمغم اًمّمقرة

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -شمٜمٓمٌؼ :اًمِمٞمخ

 اًم٘مرض ـمٚم٥م اًمذي هق اًمِمخص ذاك أن يٕمٜمل رء، شمٌٞم٤من ُمع شمٜمٓمٌؼ :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٚم٥م هق أقمٓمٞمتف، أن٧م ُمٜمؽ ُمٜمح٦م ُمش يٕمٜمل اسمتداء، ُمٜمؽ

 -يٕمٜمل احلٙمقُم٦م ُمـ :ُمداظمٚم٦م
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 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٤مس، ه١مٓء يٕمٓمل ؿم٤من ُمـ اًمدوًم٦م ُمع ُمتٗمؼ اًمٌٜمؽ إٟمف ٟم٘مٓم٦م، ومٞمف هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -قمٜمف شمدومع راح احلٙمقُم٦م اًمرسم٤م، يدومع سمِّده ُم٤م اًمزعم٦م هذا ًمق ه٤مه، شمٌٕمف اًمرسم٤م سمٞمدومع وهق

 -يٗمقض يٕمٜمل يًٙم٧م هال إؾمت٤مذ، قمٜمد رء ومٞمف إٟمف يٌدو :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ إيف وطمالل، طمرام ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ٕنف ٟمٗمٙمر: سمِْدٟم٤م ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 قمـ خيتٚمػ ذيمرشمف اًمذي اعمث٤مل هذا ذم هٜم٤م ُمٜمح٦م شمٕمٌػميمؿ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌح٨م؟ أصؾ ذم اًمذي اًمرسم٤م صقرة

 --- ٟمحـ إًمٞمٝم٤م، ٟمٜمتٝمل ىمد هق :اًمِمٞمخ

 -يمٌح٨م وم٘مط أجقه :ُمداظمٚم٦م

 -يمٌح٨م إيف :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وىمٗمٜمل؟ اًمٚمرـل ؿمق ُمالطمظ أن٧م ُمثٚمَّم وٓ :اًمِمٞمخ

 --أن٤م اًمكم هذا صح، :ُمداظمٚم٦م

 اًمرسم٤م؟ قمغم اطمتٞم٤مل هق وإٓ ومٕمالً  ُمٜمح٦م هل إٟمف أؿمقومٝم٤م، سمِّدي :اًمِمٞمخ

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك أجقه :ُمداظمٚم٦م

 يمذا ومالًٟم٤م اقمط زيد سم٘مقل أن٤م اًمثالصم٦م إٟمف اًمّمقرة، هذه قمٜمد وىمٗمٜم٤م ًمق ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 سمتخرج ُم٤م ومروٜم٤مه٤م اًمٚمرـل هذه اًمّمقرة دمقز؟ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٗمس يمذا، سم٤مح٤مئ٦م وًمؽ

 -احلًـ اًم٘مرض قمـ اإلقمراض قمغم إهمٜمٞم٤مء سمت٤ًمقمد ٕنف رسمقي٦م: ُمٕم٤مُمٚم٦م قمـ اًم٘مْمٞم٦م

 (  00:  11:  08. 729.واًمٜمقر اهلدى)
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 افعؼارية افبـقك مـ آؿساض حؽؿ

  ش-طمٙمٛمف ُم٤م اًمٕم٘م٤مر اًمٌٜمؽ ُمـ تالفؾمآ» :اًم١ًمال 

 ممٙمـ ـمقيؾ ؾم١مال--  اًمٌٚمد هذا ذم اًمٕم٘م٤مري ًمٌٜمؽا ُمـ اإلؾمتالف ُم٠ًمخ٦م: اًم٤ًمئؾ

 اًم٘مرض وُم٘مدار ًمف ُمًٙمـ ًمٌٜم٤مء اًمدوًم٦م ُمـ ي٘مؽمض أن ُمقاـمـ ًمٙمؾ حيؼ هؾ ،هأىمرؤ

 ُمرة زم ٓحيؼ وًمذًمؽ ىِمٌكم ُمـ اإلىمؽماض شمؿ ،وم٘مط واطمدة ُمرة  ري٤مل أخػ 700

 سم٤مؾمٛمل وهق اإلظمقة يمؾ ومٞمف ُمٕمل ؿمؽمكا إلٟمف  ُمٜمف أؾمتٗمد ومل اًمٜمٔم٤مم، ٥مطمً أظمرى

 يمَّم اعم٘مؽمض ىمٞمٛم٦م وـمٌٕم٤مً  ًمف حمت٤مج همػم وًمٙمٜمف آظمر ؿمخص ىمؽمضا ي٘مقل سمٕمديـ-- 

 ُمدة , ٟمتٔم٤مرآ يٕمٜمل , يًتٖمرق اًم٘مرض أن وطمٞم٨م ري٤مل أخػ 700 ُمٕمروف هق

 قمكم قُمرض وم٘مد اًمٌٜم٤مء ؾمتٓمٞمعأ ٓ وسمدوٟمف ًمف حمت٤مج وٕين  ٜمقاتؾم  مخس  إمم أرسمع

 -رء هذا ذم ومٝمؾ ري٤مل أخػ صمالصمقن أو قمنمون ُم٘م٤مسمؾ سمٞمٕمف

 -اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة أظمذ جيقز،ٕنف ٓ اًمرسم٤م، قملم هق:  اًمِمٞمخ

 (00:11:21( )20ذيط ,وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع,ضمدة ومت٤موى) 

 افبـؽ ضريؼ ظـ افتحقيؾ

 أن وُأريد ًمألردن ُمثالً  أذه٥م أن أؾمتٓمٞمع ومال اًمٌٜمؽ قمؼم ُم٤مزم ُأطَمّقل :ُمداظمٚم٦م

ل أن أريد ومٛمثالً  اًمٌٜمقك، هذه إمم أطمت٤مج ٓ أين ؿمؽ ومال أُمقآً، ًمٚمٜم٤مس أرؾمؾ  ُأطَمقر

 -اًمٗمالين اعمتجر أو اًمٗمالين ًمٚمٛمٙم٤من ُم٤مًٓ 

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 هلؿ أرؾمؾ وم٠مريد اًمٌْم٤مقم٦م، زم أرؾمٚمقا  ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝمؿ واؿمؽمي٧م ُم٤مهلؿ، :ُمداظمٚم٦م

 طمرج؟ هذا ذم ومٝمؾ اح٤مل،

 جيقز ومال سمٞمد، يداً  شمًٚمٛمٝم٤م إٟمؽ قمٜمٝم٤م أن٧م شم٘مقل اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م شمٞمن إذا :اًمِمٞمخ

 -إـمالىم٤مً  اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ



 717 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   صقر ُمتٗمرىم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمقك 

 قمٜمدهؿ اح٤مل يٌ٘مك أَّٓ  سمحٞم٨م وؾمٞمٚم٦م يتخذ أن جي٥م يتٕم٤مُمؾ، أن اوٓمر إذا ًمٙمـ 

 -ـمقيالً  وىمت٤مً 

 اًمٌٜمؽ، إمم ؿمٞمٙم٤مت حتقيؾ إمم يْمٓمرون اًمذيـ اإلظمقان ًمٌٕمض هٜم٤م ٟم٘مقل ٟمحـ 

 ُمـ خيؼمك أن جي٥م إيداقمف ؾم٤مقم٦م اًمٌٜمؽ، ذم اًمِمٞمؽ يقدع أن ُيريد اًمذي إن: هلؿ ٟم٘مقل

ًم٦م هذه ُمـ اًمٌٜمؽ يًتٗمٞمد ُم٤م طمتك شمٍمف، شمذه٥م ومقراً  أن٧م أضمؾ  -احلقا

 شمٌٞمح اًميورات» سم٘م٤مقمدشملم شمتٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م ٟمذيمر أن سمد ٓ أؿمٞم٤مء هٜم٤م يٕمٜمل 

ر اًميورة»وش اعمحٔمقرات  ش--سم٘مدره٤م شُمَ٘مدر

 ذًمؽ يًتحؾ أن سميورة، إٓ حيؾ ُم٤م اضمتٜم٤مب قمغم اًم٘م٤مدر ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومَّم 

  هذا؟ واوح رضورة، ًمٖمػم

 -واوح :ُمداظمٚم٦م

ؾ أن ًمف ُمتٞمنة سمحريم٦م سم٢مُمٙم٤مٟمف وهق اعمٞمت٦م، ي٠ميمؾ أن جيقز ُم٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  -احلالل ُيـَحّمر

 اًمتٛمًؽ ُمـ سمد ومال إًمٞمف، اوٓمررشمؿ ُم٤م إٓ طمٞمٜمئذٍ  احلالل، ًمف يتٞمن مل إذا ًمٙمـ 

ر اًميورة»وش اعمحٔمقرات شُمٌٞمح اًميورات: »يمٚمتٞمٝمَّم سم٤مًم٘م٤مقمدشملم  ش- سم٘مدره٤م شُمَ٘مدَّ

 -إصؾ هق هذا يٙمقن سم٤مًمٌٜمؽ، اًمتٕم٤مُمؾ سمدون حتقيؾ سم٤مإلُمٙم٤من يم٤من وم٢مذا

 وأن٤م سم٤مًمٌٜمؽ، قمالىم٦م ُم٤مًمف يمذا ومالًٟم٤م أقمط: سم٤مهل٤مشمػ ي٘مقل رضمالً  أن ُمثالً  ممٙمـ 

ٚمرٗمف اًمذي أظمر سمٚمده ذم اًمذي قمٛمٞمٚمؽ ُأقمٓمل ًَ  اعمِمٙمٚم٦م، اطمتٚم٧م هذه ًمٗمالن، ؾَمُت

 -إٟم٤ًمن ًمٙمؾ يتٞمن ٓ ىمد هذا ًمٙمـ

 اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات ووٛمٞمٛمتٝم٤م اًم٘م٤مقمدة هذه ُمع يدور: وم٢مذاً  

 -سم٘مدره٤م شم٘مدر واًميورة

 -ًمالؾمتٞمداع صٜم٤مديؼ يقضمد اًمٌٜمقك سمٕمض ذم ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -يدك ذم هذا اًمّمٜمدوق وُمٗمت٤مح يٕمٛمٚمقن، وٓ ؿمٞمًئ٤م ُمٜمؽ ي٠مظمذون ُم٤م :ُمداظمٚم٦م
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 -أضمراً  ُمٜمؽ ي٠مظمذون ٓ، :اًمِمٞمخ

 -أضمراً  ُمٜمؽ ي٠مظمذون :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -اًمّمٜمدوق هذا قمغم :ُمداظمٚم٦م

 هؿ ٕهنؿ ح٤مذا؟ قمٚمٞمف، اًمتج٤مر يقاوم٘مقن ٓ ًمٙمـ طمؾ هذا-- طمؾ هذا ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

ٚمقه٤م، ؾم٤مقم٦م يمؾ ؾمٞمقًم٦م، شمٙمقن اًمٕمٛمقًم٦م يريدون  اًمّمٜمدوق سمدل واحلؾ وهلذا ُيـَحّمر

 ذم يقوع أن-- احلؾ هق هذا إجي٤مده ُمـ اعمٚمٞمقٟمػم يتٛمٙمـ ريثَّم قمٜمف، ٟمتحدث يمٜم٤م اًمذي

 -اًمرسم٤م يد إًمٞمف متتد ٓ أنف وهق إًمٞمف، أذت اًمذي اعمٕمٜمك ومٞمف يتح٘مؼ صٜمدوق

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -خمرج هذا :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذا اًمّمٜمدوق يقضمد ٓ-- هذا يقضمد ٓ اًمٌالد سمٕمض ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 -إُم٤مٟم٤مت صٜمدوق ُيًٛمقه اًمٚمرـل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ومٞمف أفمـ هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 اعمخٚمّملم ًمٚمٜم٤مس هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، ُمـ يٜمٌٝمقا  اًمٌٜمقك سمٕمض سمس ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 -قمٜمدٟم٤م رصٞمًدا ومتح عمـ إٓ اًمّمٜمدوق ٟمٕمٓمل ٓ: ىم٤مًمقا  يًتخدُمقه٤م

 -أومًدوه٤م اٟمٔمر :اًمِمٞمخ

ٜمقك سمٕمض ؿمٞمخ؟ ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م  ًمٞم٠مظمذوا اعمتٛمًٙملم اًمٜم٤مس اٟمتٌٝمقا، قمٜمدٟم٤م اًم

ت٠مضمروا اًمّمٜمدوق  اعمٝمٛم٦م ًمألوراق---  اًمّمٜمدوق هذا وأصؾ هذا، ومٞمف يْمٕمقا  أضمؾ ُمـ وًي

رض ُمٜمِمآت أو يم٤معمخٓمٓم٤مت تخدُمف اًمٜم٤مس سمٕمض أن وم٤مٟمتٌٝمقا  اًمقصٞم٦م، أو ٕا  أضمؾ ُمـ شًم
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 يًتٕمػم أن يريد اًمذي ذط اؿمؽمـمقا  وم٘م٤مُمقا  اًمرسم٤م، ذم حيٓمقه٤م ُم٤م أضمؾ ُمـ اًمٗمٚمقس، ووع

 -يٕمٜمل طم٤ًمب-- قمٜمدٟم٤م رصٞمد ًمف يٙمقن سمد ٓ قمٜمدٟم٤م اًمّمٜمدوق

 -قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -أجْم٤مً  أضمًرا  وي٠مظمذون أُم٤مٟم٦مً  َيـُحٓمُّقن أهنؿ سمَّم ه١مٓء :اًمِمٞمخ

 --قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اح٤مزم اجلِمع هذا ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 صمٛمـ وهق هذا إضمر قمٚمٞمؽ ي٠مظمذوا وم٘مط يٕمٜمل اًمٌٜمقك، سمٕمض ذم قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -وم٘مط هق أقمٓمقك اًمذي اًمّمٜمدوق هذا

 ( 00:  22:  02. 112.واًمٜمقر اهلدى) 

 افبـقك مع ادعامؾة هذه حؽؿ

 اعمْم٤مرسم٦م، يًٛمقهن٤م إؾمالُمٞم٦م، سمٜمقك قمٜمٝم٤م ي٘م٤مل اًمتل اًمٌٜمقك صقرة ذم :اًم١ًمال

 اًمٌٜمؽ ًمف ومٞمِمؽمي ؾمٞم٤مرة، ُأريد أن٤م: وي٘مقل اًمٌٜمؽ إمم اًمرضمؾ يذه٥م أنف صقرة ومٝمذه

 قمٚمٞمف؟ وي٘مًٓمٝم٤م اًمًٞم٤مرة

 ًمٙمـ قمٜمدهؿ، اًمّمقر ُمـ صقرة هذه هذه، سم٤معمْم٤مرسم٦م قمالىم٦م هل٤م ُم٤م هذه :اًمِمٞمخ

 -أيمٛمؾ- قمٜمدهؿ اعمزقمقُم٦م سم٤معمْم٤مرسم٦م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس

 اًمٌٜمؽ يِمؽمط أنف اًمٜم٘مٓم٦م ًمٙمـ إول، اًم٘مًط ويدومع قمٚمٞمف، ومٞم٘مًٓمٝم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ظمنٟم٤م إذا وًمٙمـ ًمٖمػمك، وٟمٌٞمٕمٝم٤م سم٠مظمذه٤م، ٟمٚمزُمؽ ٓ ٟمحـ شم٠مظمذه٤م مل إذا أنف قمٚمٞمف

 ؿمٞمًئ٤م؟ ُمٜمؽ ٟمريد ٓ سمًٕمرٟم٤م سمٕمٜم٤مه٤م إذا اخل٤ًمرة، أن٧م شمتحٛمؾ ومٞمٝم٤م

 قمٜمدٟم٤م؟ ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم هذه ُمقضمقدة، أجـ هذه :اًمِمٞمخ

 -اإلؾمالُمل ىمٓمر ُمٍمف ُمٍم، ذم ُمقضمقدة هذه :اًم٤ًمئؾ

 -اإلؾمالُمل ىمٓمر ُمٍمف :اًمِمٞمخ
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 -اًمّمقرة هذه هلؿ وأضم٤مز هذا، قمغم اًم٘م٤مئؿ هق اًم٤ًمًمقس قمكم اًمِمٞمخ هذا :اًم٤ًمئؾ

ٞمط سمٞمع هذه هذه، سم٤معمْم٤مرسم٦م قمالىم٦م هل٤م ُم٤م هذه :اًمِمٞمخ ٞمط سمٞمع اؾمٛمف هذا اًمت٘م  -اًمت٘م

 اًمٌٜمؽ، اًمًٞم٤مرات أو اًمًٚمٕم٦م هذه قمٜمده ُم٤م اًمٌٜمؽ أن أؾم٤مس قمغم هق ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 ُمٕمف ًمٞمس وهق أخػ، سمخٛمًلم ُمثالً  اخل٤مرج، ُمـ اًمًٞم٤مرة يِمؽمي يريد اًمرضمؾ وإٟمَّم

 -اًمٗمٚمقس

 ُم٤مًٓ  يٕمٓمل اإلٟم٤ًمن أن هل اعمْم٤مرسم٦م أن شمٕمرف أن٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 ومٞمف رسمح وم٢من إًمخ،-- ُمٜم٤مصٗم٦م ُمث٤مًمث٦م واًمرسمح إُمقال، هبذه اؿمتٖمؾ: ًمف وي٘مقل ًمرضمؾ،

 -قمٚمٞمف اشمٗمؼ ُم٤م

 -اعمْم٤مرسم٦م هذه شمٕمٌف، ذاك وذه٥م ُم٤مًمف ذه٥م وسم٤مًمٕمٙمس ًمف، رء ومال ظمن وإن 

 -ُمْم٤مرسم٦م يًٛمقهن٤م هٙمذا، يًٛمقهن٤م أهنؿ اإلؿمٙم٤مل :اًم٤ًمئؾ

 -اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ

 -أؾمٛمٕمٝم٤م ُمرةٍ  ٕول أن، قمروتٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 قمكم وم٠مقمد احل٘مٞم٘م٦م، ُمٝمؿ هق ُم٤م سم٘مدر آؾمؿ، ُمٝمؿ ًمٞمس طم٤مل يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 يمٞمػ؟ اًمّمقرة

 اًمًٞم٤مرة يٕمرف أوًٓ، اًمًٞم٤مرات ذيم٦م اًمنميم٦م إمم يذه٥م أنف: اًمّمقرة :اًم٤ًمئؾ

 ؾمٞم٤مرة أؿمؽمي أن ُأريد أن٤م: ًمف وي٘مقل اًمٌٜمؽ إمم يذه٥م صمؿ ٟم٘مدًا، أخػ سمخٛمًلم ُمثالً 

 أريدك أن٤م: ًمف ومٞم٘مقل ٟم٘مدًا، سمخٛمًلم اخل٤مرج ذم وهل  يمذا، ٟمققمٝم٤م أو يمذا ُم٤مريمتٝم٤م

 اًمذي هذا قم٘مد، وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ًمف ومٞمٙمت٥م  سم٤مًمت٘مًٞمط، اعمٌٚمغ أقمٓمٞمؽ وأن٤م زم، شمِمؽمهي٤م

 ويذه٥م شم٘مري٤ًٌم، يًٛمقٟمف ُمٌدئل قم٘مد ويذه٥م، قم٘مد ًمف يٙمت٥م إظمقة، قمدة ُمـ سمٚمٖمٜمل

 سم٠مظمذه٤م، ٟمٚمزُمؽ ٓ ٟمحـ اًمًٞم٤مرة هذه شم٠مظمذ مل إذا: ًمف وي٘مقل ًمف، ويِمؽميف اًمٌٜمؽ

 ظمنشمٜم٤م أن ٕنؽ إي٤مه، شمٕمقوٜم٤م اح٤مل ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ظمنٟم٤م ُم٤م وم٢مذا ًمٖمػمك، ٟمٌٞمٕمٝم٤م وًمٙمـ
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 ظمالص ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝم٤م ظمنٟم٤م ُم٤م وإذا ًمؽ، إٓ اًمًٞم٤مرة هذه ٟمِمؽمي يمٜم٤م ُم٤م اعمٌٚمغ، هذا

 -وؿم٠منؽ أن٧م

 جيقز، إٟمف أىمقل ُمٌدئٞم٤ًم، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م فم٤مهر اًمٔم٤مهر قمغم ٕنف هٜم٤م: ٟم٘مٓم٦م ذم :اًمِمٞمخ

 اًمنميم٦م اًمنميم٦م، إمم يذه٥م هق: ىمٚم٧م يمالُمؽ، ذم ُمقوح٦م هل ُم٤م ٟم٘مٓم٦م ومٞمف ًمٙمـ

 ُمٜمف ي٠مظمذ اًمٌٜمؽ ُمثاًل، أخػ مخًلم ٟم٘مداً  ُمٜمف شمٓمٚم٥م اظمت٤مره٤م، هق اًمتل اًمًٞم٤مرة: ُمثالً 

 أيمثر؟ ُمٜمف ي٠مظمذ أم اًمًٕمر، ٟمٗمس

 -اًمًٕمر ٟمٗمس ُمـ أيمثر :اًم٤ًمئؾ

 -ٟمجزه مل اًمت٘مًٞمط سمٞمع ٟمحـ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع ًم٘مْمٞم٦م شمرضمع هذه ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 --قمغم أتٙمٚمؿ أن٤م ًمٙمـ ُمٕمروف، هذا :اًم٤ًمئؾ

 -وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل وُم٤م زم، اؾمٛمح :اًمِمٞمخ

 أن طمٙمٛم٧م ُمٕمٜم٤مه جيقز ًمؽ ىمٚم٧م إذا ٕنف جيقز،: ًمؽ أىمقل ُأريد ُم٤م أن٤م وًمذًمؽ 

 -ضم٤مئزة اعمٕم٤مُمٚم٦م

 اًمت٘مًٞمط، ُم٠ًمخ٦م ذم رأجؽ هلل واحلٛمد اعمٕمروف ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمٜم٘مٓم٦م هل :اًم٤ًمئؾ

 --اًمّمقرة إمم أنٔمر أن أردت أن٤م ًمٙمـ

 أخٗم٧م ُم٤م دون جيقز: أن٤م ًمؽ ىمٚم٧م إذا ًمٙمـ شم٘مّمد، ُم٤مذا أظمل ي٤م ومٝمٛم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 يتٕم٤مُمٚمقن اًمذيـ أومدٟم٤م أن٧م؟ أو أن٤م اؾمتٗمدت ُم٤مذا جيقز، ٓ اًمت٘مًٞمط سمٞمع أنف إمم اًمٜمٔمر

 واًمتحٙمؿ اعمحت٤مج، طم٤مضم٦م اؾمتٖمالل وهل اًمرسمقي٦م، اعمٕم٤مُمالت أنقاع ُمـ سمٛمٕم٤مُمٚم٦م

 -هٜم٤م ي٘مقًمقن يمَّم اًمٙم٤مش صمٛمـ همػم اًمت٘مًٞمط أنف سم٤مًمًٕمر،

ق ُم٠ًمخ٦م :اًم١ًمال  -هٜم٤مك ُمِمٝمقرة أجْم٤مً  هذه اًمَتَقرُّ

 اًمٌٜمؽ اًم٤ًمئؾ، ووحف ُم٤م سمٜمد ذم إخ سم١ًمال يتٕمٚمؼ ومٞمَّم طم٘مٞم٘م٦ًم، :ُمداظمٚم٦م

 وم٤مشمقرة حيي أن ُمٜمف يٓمٚم٥م وم٢مٟمف قمٛمٞمؾ، ًمزسمقن سمْم٤مقم٦م يِمؽمي أن أراد إذا اإلؾمالُمل

 -ًمف وووح٧م شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمَّم اًمٜم٘مد، سمًٕمر
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 اًمٌٜمؽ أن وهق سمف، يٕمٚمؿ ٓ يٙمقن ىمد ذيمره، ُم٤م اًم٤ًمئؾ أظمقٟم٤م آظمر أُمر هٜم٤مك ًمٙمـ 

 أن يٕمٜمل اًمٕمٛمٞمؾ، ُمـ يٕمرف أن ُمٜمف يٓمٚم٥م اعمٙم٤من، ذًمؽ ذم اًمٜم٘مد سمًٕمر يٕمرف قمٜمدُم٤م

 ؾمٜم٦م ذم يم٤مٟم٧م وم٢مذا ظمالهل٤م، اًمٌٜمؽ شمًديد ذم يرهم٥م اًمتل اًمزُمٜمٞم٦م اعمدة ًمٚمٌٜمؽ يذيمر

 -وهٙمذا قمنم أرسمٕم٦م ؾمٜمتلم ذم اح٤مئ٦م، ذم ؾمٌٕم٦م إرسم٤مح ٟم٦ًٌم يم٤مٟم٧م

شمٗم٤مق شمؿ ُم٤م وإذا  ٜمؽ قمٚمٞمف يِمؽمط آظمر سمٜمد هٜم٤مك وم٢من اًمٓمروملم، سملم ا  وهق اإلؾمالُمل، اًم

ٜمؽ وسملم سمٞمٜمف سمٞمع قم٘مد ُيَقىمرع أن ٜمؽ يٛمتٚمؽ أن ىمٌؾ اإلؾمالُمل اًم ٞم٤مرة اإلؾمالُمل اًٌم  ُمـ اًًم

ول اًمت٤مضمر ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ ٜمؽ سم٤مع ومٝمٜم٤م يٕمٜمل، ٕا  أن ىمٌؾ ًمٕمٛمٞمؾ، يٛمٚمٙمٝم٤م ٓ سمْم٤مقم٦م اإلؾمالُمل اًم

 -أىمقًمف أن أردت اًمذي اًم٘مقل هذا اًمت٤مضمر، ُمـ يِمؽمهي٤م

 -اًمقاىمع هق احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا ظمػًما  اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ ذيقهل٤م، قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض قمٜمٝم٤م، اجلقاب يريد صقرة ومرض هٜم٤م وًمٞمد أظمقٟم٤م ًمٙمٜمف 

ٜمؽ قمٜمف طمٙمٞم٧م أن٧م اًمذي هذا هؾ: ؾم٠مخٜم٤مه ًمق ٟمحـ  يٛمٙمـ هٜم٤م؟ اًمقاىمع هق هٜم٤م اإلؾمالُمل اًم

 -ضمقاب ؾم١مال ومٚمٙمؾ هٙمذا، هٜم٤مك ًمٞمس هذا ٓ،: ي٘مقل وىمد أدري، ُم٤م: ًمؽ ي٘مقل

 همػم رء قمغم ُمٌٜمل اًم١ًمال أصؾ أنف إمم ٟمٔمره وًمٗمتٜم٤م اًم١ًمال هذا ؾم٠مل ومٝمق 

[ قمدم] قمغم شم١ميمد ؿمؽ سمال هٜم٤م ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل واًمتٗم٤مصٞمؾ اًمت٘مًٞمط وسمٞمع ُمنموع،

 اًم١ًمال؟ هذا قمغم ضمقاب قمٜمدك أن٧م ًمٙمـ اًمٕم٘مد، وهذا اًمٌٞمع هذا ُمنموقمٞم٦م

 ُمـ همػمك وُمـ ومْمٞمٚمتؽ ُمـ ؾُمٛمٕم٧م اًمتل اًمٗمت٤موى قمغم سمٜم٤مء طم٘مٞم٘م٦مً  :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م اًمٕمٚمَّمء  -طمرام اًمٌٞمع هذا إن ىم٤مًمقا  اًمذيـ اعمًٚمٛملم أظمقا

ء ذم اًمققمد أن ذيمروه٤م اًمتل اًمٌٜمقد ُمـ   اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ وم٠مراد ُمٚمزم، همػم اًمنما

ء ذم اًمققمد سم٠من: ىم٤مًمقا  وم٘مط، اًمّمقرة هذه ُمـ يتخٚمص أن ىمٓمر ذم  ُمٚمزم، همػم اًمنما

 -ًمٖمػمه اًمٌْم٤مقم٦م سمٞمٕم٧م إذا اخل٤ًمرة اًمٕمٛمٞمؾ حيٛمؾ ًمٙمـ

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 يِمؽمي ٕنف ًمٚمٌٜمؽ:: يٕمٜمل اؿمؽماه٤م، اًمٌٜمؽ سمخٛمًلم ٟم٘مداً  اًمًٞم٤مرة ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 هؾ اًمرضمؾ، هذا ًمٜمٗمس سمخٛمًلم ويٌٞمٕمٝم٤م أرظمص، سمًٕمر يِمؽمي يمثػمة، ؾمٞم٤مرات

 -اًمرضمؾ أن ًمق: يٕمٜمل ضم٤مئزة؟ اًمّمقرة هذه

 اًمث٤مين، اًم١ًمال ًمؽ أوضمف ح٤م ٓ أم ومٝمٛم٧م أين وؾمتٕمرف قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمف أن٧م ودم٤موب

 أخػ سمخٛمًلم ُمقديؾ يمذا ؾمٞم٤مرة شمٌٞمع ؾمٞم٤مرة ويم٤مًم٦م أن اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة ٟمحـ 

 -ٓ: ىمٚم٧م شم٘مًٞمٓم٤ًم؟ مخًلم يٌٞمٕمف اًمٌٜمؽ: ىمٌؾ ُمـ ؾم٠مختؽ ٟم٘مدًا،

 اًمٌٜمؽ ٓ،: ىمٚم٧م اجلقاب، وشمٓمقر اعمقوقع شمٓمقر أن اًم١ًمال، شمٗمْمؾ أن 

 -سم٤مًمٜم٘مد اًمقيم٤مًم٦م شمٌٞمٕمف اًمذي اًمًٕمر سمٜمٗمس سم٤مًمت٘مًٞمط يٌٞمع

 -أظمرى صقرةً  اومؽمو٧م أن٤م :اًم٤ًمئؾ

 هيٛمٜمل ُم٤م أن٤م ظمٞم٤مًمٞم٦م هل طم٘مٞم٘مٞم٦م صقرة هل هٙمذا، ىمٚم٧م أن قمٚمٞمؽ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 يم٤مٟم٧م إن اًمّمقرة هذه: أؾم٠مخؽ أن٤م أن شمٚمؽ، همػم اًمّمقرة هذه ًمٙمـ أن، اًمتح٘مٞمؼ

 --طم٘مٞم٘مٞم٦م يم٤مٟم٧م أو ظمٞم٤مًمٞم٦م

 ذم اعمٕمرووم٦م سمٛمقاصٗم٤مهت٤م هذه اًمًٞم٤مرة يٌٞمع أن أراد اًمذي ًمٚمٌٜمؽ[ ذه٥م] إٟم٤ًمن

 ُمكمء همٜمل واطمد ضم٤مء شم٘مًٞمٓم٤ًم، سمخٛمًلم يٌٞمع واًمٌٜمؽ ٟم٘مدًا، سمخٛمًلم شمٌٞمٕمٝم٤م اًمنميم٦م

 سم٠مىمؾ؟ يٌٞمٕمف اًمٌٜمؽ، ُمـ ٟم٘مداً  أؿمؽمي أريد أن٤م: وىم٤مل

 -سم٠مىمؾ يٌٞمٕمف أنف ـمٌٕم٤مً  اًمقاىمع :اًم٤ًمئؾ

 شمٕمرف؟ ٓ أم شمٕمرف :اًمِمٞمخ

 -ـمٌٕم٤مً  أقمرف ٓ ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 -سم٠مىمؾ يٌٞمع أنف شمٗمؽمض ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ



 771   صقر ُمتٗمرىم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمقك   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٜمد اًمِمٞمخ مح٤مر وىمػ وإومم؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة سملم اًمٗمرق ُم٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 --اًمٕم٘م٦ٌم

 (  00:  11:  79. 289.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  00:  71. 290.واًمٜمقر اهلدى) 

 أن آبـ ظؾؿ إذا األمقال مـ األب مـ آبـ يلخذ أن جيقز هؾ

 افربا؟ مـ ادال هذا ـسب ؿد األب

 آسمـ قمٚمؿ إذا إُمقال ُمـ إب ُمـ آسمـ ي٠مظمذ أن جيقز هؾ: ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م

  اًمرسم٤م؟ ُمـ اح٤مل هذا يم٥ًم ىمد إب أن

 ُم٤م ي٠مظمذ أن: ومٞمف اعم٘مّمقد اًم١ًمال يم٤من إذا اًمرسم٤م، ُمـ اح٤مل هذا يم٥ًم: اًمِمٞمخ

 أبٞمف ُمع يٕمٞمش اًمقًمد يم٤من إن أُم٤م ذًمؽ، ًمف جيقز ٓ: واطمد وم٘مقل إًمٞمف سمح٤مضم٦م ًمٞمس

 إذا ًمف ومٞمجقز طمرام سمٓمريؼ يٙمًٌف اًمذي أبٞمف ُم٤مل ُمـ ي٠ميمؾ ومٝمق ويمٜمٗمف رقم٤ميتف وحت٧م

 سم٤مب ُمـ: أي ًمف، يتٞمن وىم٧م سم٠مىمرب اح٤مل هذا ُمـ يتخٚمص أن قمٞمٜمٞمف ٟمّم٥م ووع

 -ومال وإٓ ضم٤مز أبٞمف يمٜمػ حت٧م وطمٞم٤مشمف اًميورة،

 : -- (  18:  10.   200.   واًمٜمقر اهلدى)

 افبـؽ دم ادال وضع

 ؟--اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم أُمقاهلؿ ووٕمقا  اًمكم :اعمٚم٘مل

 قمٚمٞمف يم٤من ؾمقاء سمٜمؽ أي ذم اح٤مل إيداع جيقز ٓ سمٜمٗمًؽ اٟم٩ُم  سمٜمٗمًؽ، اٟم٩ُم : اًمِمٞمخ

 ي٘مقًمقن يمَّم شم٠مظمذ أو رسم٤م شم٠مظمذ أن٧م ُم٤م سمدل واطمدة سمٓمري٘م٦م إٓ ٓ، أو إؾمالُمٞم٦م ٓومت٦م

 ؿمٝمر يمؾ شمٕمٓمل صٜمدوق صٜمدوق شمًت٠مضمر ومٝمق- رسم٤م همػم وم٤ميدة سمتٕمٓمٞمٝمؿ أن٧م وم٤مئدة،

 اح٤مل هذا ٕن اح٤مل: إيداع سمٞمجقز هٞمؽ- آشمٗم٤مق طم٥ًم قمغم ؾمٜم٦م يمؾ أو ُمٕمٞمٜم٦م أضمرة

 سمَّم سم٤مًمرسم٤م سمٞمِمٖمٚمٝم٤م سمتحٓمٝم٤م اعماليلم شمٕمٓمل أن٧م أُم٤م أبدًا، اًمرسمقي٦م اًمٞمد إًمٞمف متتد ٓ
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 رسم٤م شم٠مظمذ ُم٤م سم٤مردة، ُم٤مي رضمٚمٞمؽ طم٤مط ُمٙمٞمػ وأن٧م اعمراسمح٦م، اؾمٛمف سمٖمػم يًٛمقٟمف

 اعمًٚمؿ سمٞمٙمٗمل ومَّم ،شوُمقيمٚمف ارسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل شمٕمٚمؿ وأن٧م

 -شمٗمْمؾ- ,أجْم٤مً , همػمه اًمرسم٤م يقيمؾ ٓ أن جي٥م اًمرسم٤م ي٠ميمؾ ٓ يٙمقن

 ( 00:  11: 02.   191.  واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك دم أمقآ تضع رشـات مع وأرباحفا باألشفؿ افتعامؾ

 واًم١ًمال إول، اًم١ًمال ه٤مي اًمٙمٝمرسم٤مء؟ ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ هق ُم٤م :اعمٚم٘مل

 -ظمػًما  اهلل وضمزاك وأرسم٤مطمٝم٤م؟ ًمألؾمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ هق ُم٤م: اًمث٤مين

 ٟمققمٞم٦م يم٤من وم٢من اًمٕمٛمؾ، ٟمققمٞم٦م إمم ومٞمٕمقد اًمٙمٝمرسم٤مء، ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ أُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ضم٤مئز همػم ومٝمق وإٓ ضم٤مئز، ومٝمق ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ًمٞمس اًمٕمٛمؾ

ٟمٜم٤م أطمد يم٤من: ُمثالً    اًمٕم٤مدة هل ويمَّم اًمنميم٦م، هذه ذم ُيَقفّمػ أن ـمٚم٥م إظمقا

 -وسمٙمرة واًمٞمقم وسمٙمرة، اًمٞمقم وارضمع وشمٓمقل شمٓمقل اعمٕم٤مُمٚم٦م

 ٓزم هذه ه٤مًمدؿمداؿم٦م اًمثقب، هذا سمس: ًمف ىم٤مًمقا  ًمٚمٜمٝم٤مي٦م اًم٘مْمٞم٦م وصٚم٧م 

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ: أوًٓ  هذا: وىم٤مل أبك، ومّم٤مطمٌٜم٤م اًمٌٜمٓم٤مل، شمٚمٌس شمتٌٜمٓمؾ وٓزم شم٘مٚمٕمٝم٤م

 قمٚمٞمٜم٤م شمٗمروقن ح٤مذا: وصم٤مٟمٞم٤مً  ومٞمف، أقمٛمؾ سمِّدي أن٤م اًمٚمرـل سم٤مًمٕمٛمؾ قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 مم٤م هذا هؾ زيٜم٦م؟ أهبك ذم ُمتؼمضم٤مت وٟم٤ًمء سمٜم٤مت وقمٜمديمؿ ًمٚمنمع، خم٤مًمػ ؿمٞمًئ٤م

 قمٛمٚمٝمـ اعمتؼمضم٤مت اًمٜمًقة وهذه سمٜمٓم٤مل، أخٌس أن٤م أنف يتٓمٚم٥م اًمٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ، يتٓمٚمٌف

 ذًمؽ، ُمـ ظمػم هق سمَّم أهمٜم٤مه ,وضمؾ قمز, واهلل وم٠مقمرض اًمتؼمج، هذا ُمٜمٝمـ يتٓمٚم٥م

 اًمذي اًمٌٜمٓم٤مل سمٚمٌس وًمق اًمنمع، خي٤مًمػ سم٠من ريض يم٤من ُمقفمػ أّي  اًمٕمٛمؾ ومٝمذا

ؿ  -جيقز ٓ ومٝمذا اًمٕمقرة، ُيـَحجر

 -ومال وإٓ ضم٤مز، ذقمٞم٦م: خم٤مًمٗم٦م ُمـ اًمنميم٦م هذه ذم اًمٕمٛمؾ ظمال وم٢مذا 

 ٟمجد يٕمٜمل أن ُيٛمٙمـ ٓ اًمتل اًمرسمقي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت مجٚم٦م ُمـ ومٝمذه إؾمٝمؿ، ىمْمٞم٦م أُم٤م 

ل إُمقال، دُمَْٛمع طمٞمٜمَّم إُمر، أول ذم إٓ طمالً  هل٤م  إؾمٛمٜم٧م ُمٕمٛمؾ ُمثالً  إمم وشُمـَحقَّ
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 وذم اًمدوم٤مشمر، ذم إٓ هٜم٤مك وًمٞمس شمٓمرح إؾمٝمؿ هذه شمٌدأ صمؿ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م وطمديد

ى إؿمٞم٤مء هذه ومُت٤ٌمع إذه٤من،  -قملم هل٤م وًمٞمس وشُمنْمَ

 ُم٤م وشمٕمٓمٞمٝمؿ اًمٌٜمقك، هب٤م وشمٕمٛمؾ اًمٌٜمقك ذم شُمقوع شُمـْجَٛمع اًمتل إُمقال هذه صمؿ 

 -سم٤مًمٗم٤مئدة يًٛمقٟمف

ش وم٤مئدة» سمـ اًمرسم٤م شمًٛمٞم٦م ٕن ًمٚمنميٕم٦م: اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٌٞم٤من يم٤مومٞم٦م وطمده٤م اًمتًٛمٞم٦م هذه 

 -,وضمؾ قمز, اهلل حلٙمؿ شمٖمٞمػم هذا

 إن إٓ إؾمٝمؿ هذه طمدود ذم اًمنميم٤مت ُمع اًمتٕم٤مُُمؾ ,أجْم٤مً , جيقز ومال وًمذًمؽ 

 شمقدع أو اخل٤مص٦م، صٜم٤مدي٘مٝم٤م ذم أُمقاهل٤م قمغم شُمـح٤مومظ ذيم٦م ,أقمٚمٛمف ٓ ُم٤م وهذا– ُوضِمد

 إُمقال شمقوع أي إُم٤مٟم٤مت، سمّمٜم٤مديؼ شمًٛمك اًمٌٜمقك سمٕمض ذم صٜم٤مديؼ ذم أُمقاهل٤م

 ُمع ُمٗمت٤مح ُمٗمت٤مطم٤من، ًمف اًمّمٜمدوق هذا أنف سمحٞم٨م اًمرسم٤م، يد إًمٞمٝم٤م يٛمتد وٓ هٜم٤مك

 -اًمّمٜمدوق أُملم اًمنميم٦م ُمقفمػ ُمع وُمٗمت٤مح اًمٌٜمؽ، ُمقفمػ

 وأظمذ اًمّمٜمدوق ومتح اًمٌٜمؽ ذم اعمقفمػ وضم٤مء ضم٤مءت ُم٤مًٓ  اًمنميم٦م أرادت وم٢مذا 

 شم٘مٞمد ٕهن٤م احل٤مل: سمٞمٛمٌم ُم٤م اًمنميم٦م ص٤مطمٌلم ظم٤مص٦م اًمتج٤مر قمٜمد قمٛمٚمٞم٤مً  وهذا يِم٤مء، ُم٤م

 -قمٛمٚمٝمؿ

 يِم٤مء، ُم٤م يٗمٕمؾ ًمف ديـ ٓ اًمذي سمٞمٜمَّم اإلٟم٤ًمن، قمٛمؾ ُيَ٘مٞمرد ,ؿمؽ سمال, واًمنمع 

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿اًمٙمت٤مب أهؾ طمؼ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
 أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ

ُُمقنَ  َوٓ مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ  -أي٦م آظمر إمم[ 29:اًمتقسم٦م﴾ ]َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ

 ىمٚمدهؿ صمؿ اًمٌٜمقك هبذه ضم٤مؤوا وًمذًمؽ ُيـَحٚمرٚمقن، وٓ ُيـَحّرُمقن ٓ ومٝم١مٓء 

 ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر يتٕم٤مـم٤مه٤م اًمتل اعمٕم٤مُمالت ٟمٗمس ومتٕم٤مـمقا  سمديٜمٝمؿ، جلٝمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن:

 -اعمًتٕم٤من واهلل هلؿ، ديـ

 (  00:  12:  12. 128.واًمٜمقر اهلدى)



  املوظفني
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 افبـؽ دم افقطقػة حؽؿ

 ُمع أن، اًمٌٜمقك ذم يٕمٛمٚمقن اًمذيـ اعمقفمٗملم ذم احلٙمؿ هق ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م، :اًم٤ًمئؾ

 سمجقاز أومتقا  اًمذيـ اًمٕمٚمَّمء سمٕمض هٜم٤مك إن ي٘مقًمقن جيقز، ٓ أنف هلؿ ىمٚم٧م إذا اًمٕمٚمؿ

 ظمػًما؟ اهلل وضمزايمؿ اًمٌٜمؽ ذم يمٛمقفمػ اًمٕمٛمؾ

 ُأَذيّمر أن ُأريد اًم١ًمال، هذا قمغم ُم٤ٌمذةً  اجلقاب ىمٌؾ اعمًتٕم٤من، اهلل :اًمِمٞمخ

ٟمٜم٤م  اًمٕمٚمؿ يم٤من إن ومالن، وىم٤مل ومالن ىم٤مل اًمٕمٚمؿ هؾ هق، ُم٤م اًمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م قمـ إظمقا

 اًمٕمٚمؿ؟ هق ومَّم اًم١ًمال، ويمثرة وىم٤مل ىمٞمؾ سملم اعمًٚمٛملم مج٤مهػم و٤مع وم٘مد يمذًمؽ

 وضمؾ قمز ىم٤مل يمَّم هق إٟمَّم واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب قم٤ممل ذًمؽ ذم يِمؽ ٓ يمَّم اًمٕمٚمؿ 

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م﴿  رؾمقل ٕن ذًمؽ:[ 7:احلنم] ﴾وَم٤مْٟمتَُٝمقا  قَمٜمْفُ  هَن٤َميُمؿْ  َوَُم٤م وَمُخُذوهُ  اًمرَّ

 َوؾَّ  َُم٤م * َهَقى إَِذا َواًمٜمَّْجؿِ ﴿ ىم٤مل طمٞمٜمَّم سمحؼ، وضمؾ قمز رسمٜم٤م وصٗمف يمَّم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م *هَمَقى َوَُم٤م َص٤مطِمٌُُٙمؿْ  َّٓ  ُهقَ  إِنْ  * اهْلََقى قَم [ 1:اًمٜمجؿ﴾ ]ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

 -ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م اًمٕمٚمؿ، هق ومٝمذا

 َربُّ  ؿم٤مء اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وًمٙمـ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن هق اًمٕمٚمؿ هذا أصؾ أن ؿمؽ ٓ 

 ًمٚمنميٕم٦م دؾمتقرا اًمٞمقم ي٘م٤مل يمَّم ضمٕمٚمف سم٠من اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده قمـ خيٗمػ أن اًمٕم٤معملم

 ُم٤م وهذا اًم٘مرآن، هذا سمٞم٤من يتقمم سم٠من  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  َٟمٌِّٞمف ويَمٚمَّػ اإلؾمالُمٞم٦م،

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿ إن٤مم رب ىم٤مل طمٞمٜمَّم اًم٘مرآن ٟمص ذم سمف اًمتٍميح ضم٤مء َ  اًمذر  ًمُِتٌلَمر

َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ   [-11:اًمٜمحؾ] ﴾إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمزر

ٌَلمَّ  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ؾمٜم٦م هق وم٤مًمٌٞم٤من   -ًم٘مرآن هقا  واعمُ

 ُيٗمن أن ٕطمد جم٤مل ٓ أنف ,ىم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع وهذا, اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمك 

 شمٗمًػًما  اعمًٚمٛملم إمم ي٘مدم أن أراد ُمـ ومٙمؾ  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ـمريؼ سمٖمػم اًم٘مرآن

 وٓ ُمٌلم ظم٤مه ومٝمق رأجف، ُمـ اضمتٝم٤مده ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ُمـ قم٘مٚمف ُمـ اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن

  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سمٞم٤من قمغم سم٤مٓقمتَّمد إٓ اًم٘مرآن شمٗمًػم إمم ُيَقومَّؼ أن إمم ًمف ؾمٌٞمؾ
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 سمؾ آي٦م، سمٙمؾ اإليَّمن يًتٚمزم سم٤مًم٘مرآن اإليَّمن ٕن سم٤مًم٘مرآن، ي١مُمـ مل سمذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ

 -اًمٙمريؿ اًم٘مرآن هذا ذم يمٚمٛم٦م وسمٙمؾ

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿ اًمرؾمقل خم٤مـم٤ٌم ي٘مقل اهلل يم٤من وم٢مذا  َ  اًمذر َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمر  ُٟمزر

ذ إًمٞمف، ويمؾ اًمذي اًمقاضم٥م هبذا ىم٤مم ىمد اًمٜمٌل أن ؿمؽ وٓ[ 11:اًمٜمحؾ﴾ ]إًَِمٞمِْٝمؿْ   وَٟمٗمَّ

٤َم َي٤م﴿ وضمؾ قمز اهلل ىمقل ؾُمقُل  َأهيُّ ـْ  إًَِمٞمَْؽ  ُأنِزَل  َُم٤م سَمٚمرغْ  اًمرَّ  سَمٚمَّْٖم٧َم  وَمََّم  شَمْٗمَٕمْؾ  مَلْ  َوإِنْ  َرسمرَؽ  ُِم

ـَ  َيْٕمِّمُٛمَؽ  اهللوَ  ِرؾَم٤مًَمَتفُ   [-17:اح٤مئدة﴾ ]اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

 قمـ أقمرض ومٛمـ وؾمٜم٦م، ىمرآن اًمنميٕم٦م أن وهل اجلدل، شم٘مٌؾ ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه 

 ُمًٚمؿ ًمٙمؾ ضمدا اًميوري ُمـ صم٤مًم٨م رء وهٜم٤مك سم٤مٔظمر، يمٗمر وم٘مد سم٠مطمدمه٤م إظمذ

 ؾمٜم٦م هق اًمذي اًمٌٞم٤من هذا: سمف ي١مُمـ وأن ًمف، يتٜمٌف أن رسمف ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم يٙمقن أن أراد

 وهذا أىم٤ًمم، صمالصم٦م إمم أُمره٤م ًمقاىمع شمٜم٘مًؿ اًمتل اًمًٜم٦م هذه  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 هق ُم٤م وشم٘مريره، وومٕمٚمف ىمقًمف  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ؾمٜم٦م اًمٕمٚمَّمء، سملم ُمتٗمؼ أُمر أجْم٤م

 -ملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل أصح٤مب هؿ اًمثالصم٦م؟ ٕىم٤ًمُمٝم٤م اًمًٜم٦م، هلذه ُمٕمرومتٜم٤م ـمريؼ

 سمٓمريؼ إٓ اًم٘مرآن ٟمٗمٝمؿ أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ: اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م إمم ٟمخٚمص ومٞمٛمٙمٜمٜم٤م وًمذًمؽ 

 قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ـمريؼ ُمٕمروم٦م إمم ٟمّمؾ أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ وسمٞم٤مٟمف،  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 اًمٌٞم٤من، هذا وٟم٘مٚم٦م اًم٘مرآن، هذا ٟم٘مٚم٦م قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمٕمروم٦م ـمريؼ ُمـ إٓ وسمٞم٤مٟمف،  اًمًالم

 -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أصح٤مب وهؿ أٓ

 -آٟمٗم٤م ذيمرت يمَّم واضم٥م ومٝمذا سم٤مًمًٜم٦م اًم٘مرآن ومنٟم٤م وم٢مذا 

 اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف ٟمص ىمد آظمر رء هٜم٤مك ٓ، اجلقاب؟ ذًمؽ يٙمٗمل هؾ ًمٙمـ 

 ُمـ ًمٜم٤م وسمٞمٜمقا  اهلل يمالم ُمـ ومنوا ومٞمَّم اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ اشم٤ٌمع وهل اًمًٜم٦م، وذم أجْم٤م

 -اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م

ـْ ﴿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل وًمذًمؽ  ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم

 َ ﴾ َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜمَّؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمرفِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 [-221:اًمٜم٤ًمء]
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 ضمٝم٦م ُمـ ٟمِمٕمر زُمـ ذم أن يمٜم٤م وإن وهل أٓ ضمًدا، ضمًدا ضمًدا ُم١مؾمٗم٦م طم٘مٞم٘م٦م هٜم٤م 

 ذم هل اًمّمحقة هذه ًمٙمـ اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمّمحقة ُيًٛمك ُم٤م هٜم٤مك أن هلل واحلٛمد

 اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٚمٞمف وُم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف ُمـ يمؾ واقمت٘م٤مد اقمت٘م٤مدي

 ُمـ ىمرن ٟمّمػ ُمـ أىمؾ ُمٜمذ ٕنٜم٤م ح٤م: اًمٓمريؼ، أول ذم اًمّمحقة هذه سم٠من ي١مُمـ

 وإٟمَّم اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ومٞمٝمؿ شمًٛمع ٓ يمٜم٧م اًمٜم٤مس ُمـ ضمٞمؾ سملم قمِمٜم٤م اًمزُم٤من،

 ًمٞمًقا  وًمٙمـ أئٛمتٜم٤م، ه١مٓء أمحد، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىم٤مل طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل

 دًمٜم٤م اًمذي اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل هق وإصؾ اًمٗمرع وهؿ يمٜمٌٞمٜم٤م، ُمٕمّمقُملم

 -اهلل قمغم

 اًمًٜملم ُمـ قمنمات سمدأ ُمٜمذ سمدأن٤م أنٜم٤م وهل ضمًدا، قمٔمٞمٛم٦م[ سمنمى] ومٝمذه أن أُم٤م 

 -اًمّمحقة سمدء هذه صحقة هذه اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل: ىمقل ٟمًٛمع

 اًمًٚمػ ىم٤مل اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل وهق أٓ صم٤مًمًث٤م ؿمٞمًئ٤م ٟمًٛمع أن ُٟمريد ًمٙمٜمٜم٤م 

 -اًمّم٤مًمح

 اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء سمَّم طم٘م٤م ُم١مُمـ ًمٕم٤ممل أبدا ُيٛمٙمـ ٓ وإظمػم، اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل سمدون 

 وًمًٜم٦م اهلل ًمٙمت٤مب شمٗمًػمه ذم رسمف ُمـ هدًى  قمغم يٙمقن أن أبدا يٛمٙمٜمف ٓ واًمًٜم٦م،

 ؾمٌٞمؾ وؾمٚمؽ اًمرؾمقل أصح٤مب قمـ ذًمؽ شمٚم٘مل إمم جل٠م إذا إٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل

ـْ ﴿ إوًملم اعم١مُمٜملم ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  رأؾم٤م اهلل ىم٤مل ُم٤م﴾ اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ﴿وم٘م٤مل اًمرؾمقل ُمِم٤مىم٘م٦م قمغم قمٓمػ وإٟمَّم﴾ شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمرفِ ﴿

 -وضمؾ قمز هلل طم٤مؿم٤م! قمٌث٤م﴾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ ﴿ :اهلل ىم٤مل هؾ﴾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

 ٟمقًمف اًمرؾمقل يِم٤مىمؼ وُمـ» اهلل ي٘مقل أن يٙمٗمل يم٤من أخٞمس اجلٛمٚم٦م، هذه ح٤مذا إًذا 

 اًمٙمت٤مب قمغم وم٘مط آقمتَّمد أردٟم٤م ًمق يٙمٗمل يم٤من اهلدى، ًمف شمٌلم ُم٤م سمٕمد ُمـ وًمقش شمقمم ُم٤م

 -واًمًٜم٦م

 ﴾-اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ﴿ىم٤مل فم٤مهرة ضمٚمٞم٦م حلٙمٛم٦م وضمؾ قمز اهلل ًمٙمـ 

ًرا ُم٤ًمُمٕمٝمؿ قمغم ويدٟمدن ٟمٔمرهؿ يٚمٗم٧م أصح٤مسمف يٕمظ طمٞمٜمَّم  ملسو هيلع هللا ىلص  واًمرؾمقل   ُمرا

ًرا  -أصح٤مسمف وؾمٜم٦م سمًٜمتف ي٠مظمذوا أن وشمٙمرا
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 يم٤من ُم٤م قمغم شمٙمقن اًمتل أهن٤م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م وصػ طمٞمٜمَّم  اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل ُم٤م 

 -وأصح٤ميب قمٚمٞمف أن٤م ُم٤مش وأصح٤ميب قمٚمٞمف أن٤م ُم٤م» قمٓمػ وإٟمَّم وم٘مط، اًمرؾمقل قمٚمٞمف

 أؾمقىمف أن يب طم٤مضم٦م وٓ ُمٕمروف، وهق ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م ذم يمذًمؽ 

 ُمـ اعمٝمديلم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م سمًٜمتل ومٕمٚمٞمٙمؿ» ُمٜمف اًمِم٤مهد وإٟمَّم سمتَّمُمف،

 ش-سمٕمدي

 ًمٜمّمقص  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل شمٓمٌٞمؼ ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ إََُمٜم٦م اًمٜمََ٘مٚم٦م هؿ أهنؿ هذا ذم اًمن 

 -أطم٤مديثف وأخٗم٤مظ اًمٙمت٤مب

ٟمٞم٦م، أي٤مت سمٕمض ُمثال ظمذوا   احلدود سمٌٕمض يتٕمٚمؼ ُم٤م أمهٝم٤م وُمـ اًم٘مرآ

٤مِرُق ﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمنمقمٞم٦م، ًَّ ٤مِرىَم٦مُ  َواًم ًَّ  [-78:اح٤مئدة] ﴾َأجِْدهَيََُّم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا  َواًم

 أيَّ  وأن اًم٤ًمرق ُمٕمٜمك ُم٤م يِمٝمد أن قم٤مسمد، وهق يًتٓمٞمع أطمد ٓ ًمٖم٦مً  اًم٤ًمرق 

 اًمٞمد يمذًمؽ ؾم٤مرق، ومٝمق ضمًدا وىمٚمٞمالً  يًػًما  اًمٌمء هذا يم٤من ُمٝمَّم ؿمٞمئ٤م هق إٟم٤ًمن

 قمدة ًمف ًمٙمـ ُمٕمروف، هق يمَّم اًم٤ًمرق ًمٙمـ ُمٕمرووم٦م، اًمٞمد أجْم٤م﴾ َأجِْدهَيََُّم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا ﴿

 هذا يمؾ ًمف، هن٤مي٦م ٓ ُم٤م إمم ينق اًمدضم٤مضم٦م ينق اًمٌٞمْم٦م ينق اإلسمرة ينق صقر

 -يده شم٘مٓمع ؾم٤مرق ومٙمؾ ؾم٤مرق، ًمٚم٤ًمرق ي٘م٤مل أنقاقمٝم٤م سمٙمؾ اًمنىم٤مت

٤مِرُق : ﴿ىم٤مل أـمٚمؼ اًم٘مرآن ُمـ ًمٜم٤م أجـ ُمـ ٓ، :اجلقاب ًَّ  سمٞم٤من ُمـ ٓ،﴾ َواًم

 ذم إٓ ىمٓمع ٓش ومّم٤مقمدا ديٜم٤مر رسمع ذم إٓ ىمٓمع ٓ: »ىم٤مل طمٞم٨م اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 -ومّم٤مقمًدا ديٜم٤مر رسمع

 وفمٚمَّم سمٖمٞم٤م يٙمقن يده، ىمٓمع جيقز ٓ ديٜم٤مر، رسمع ُمـ أىمؾ هق ُم٤م هق ُمـ: إًذا 

 -واوح هذا يده، ىمٓمع ُم٤م إذا قمٚمٞمف

 وَم٤مىْمَٓمُٕمقا : ﴿ىم٤مل طمٞمٜمَّم اهلل أن: اًمتقوٞمح هذا ُمـ أيمثر إمم حيت٤مج اًمذي ًمٙمـ 

 أطمٞم٤مٟم٤م وٟمجد اعمروم٘ملم، إمم اًمذراع هب٤م ومػماد اعمرات سمٕمض ذم شُمٓمٚمؼ اًمٞمد ٟمجد﴾ َأجِْدهَيََُّم 

 هذا ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل طمٞمٜمَّم شُمرى ومٞم٤م وم٘مط، اًمٙمٗملم هب٤م ومػماد شمٓمٚمؼ اًمٞمد

 ُمـ اًم٤ًمرق يد ىمٓمٕم٧م ؾمقاء ًمٖم٦م هٜم٤م، اعم٘مّمقد اًمٞمد هل ُم٤م﴾ َأجِْدهَيََُّم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا :﴿أي٦م
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 ٟمص ـمٌؼ ُمـ ويُمّؾ  يد، ذًمؽ يمؾ اًمٙمتػ، قمٜمد ُمـ أو اعمرومؼ قمٜمد ُمـ أو اًمرؾمغ قمٜمد

 يمٚمٝم٤م اًمٞمد، أو اًمذراع، أو اًمٙمػ،: اًمثالصم٦م اًمقضمقه هذه ُمـ وضمف أّي  ذم اًم٘مرآن هذا

َع؟ هذا هؾ ًمٙمـ﴾ َأجِْدهَيََُّم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا ﴿ يد اًم٘مرآين اًمٜمص ـمٌؼ ًمٖم٦م اًمتٗمًػم قمٜمد  ُذِ

 يد ىمٓمع طمٞمٜمَّم أي اًم٘مرآين اًمٜمص هلذا اًمرؾمقل شمٓمٌٞمؼ ُمـ أجـ ُمـ ٓ، :اجلقاب

 أجـ ُمـ اًمرؾمغ، قمٜمد ُمـ وإٟمَّم اعمرومؼ قمٜمد ُمـ وٓ اًمٙمتػ قمٜمد ُمـ ي٘مٓمٕمٝم٤م مل اًم٤ًمرق

 هذا إًمٞمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  إًذا اًمذيـ هؿ إُمٜم٦م، اًمٜم٘مٚم٦م ه١مٓء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ هذا؟ قمرومٜم٤م

 -جمٛمٚم٦م سمٙمٚمٛم٦م وًمق إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل شمٗم٤مصٞمٚمف سمٙمؾ اإلؾمالم

 -اًمٕمٚمٛمل ؿمٕمره ذم اهلل  رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ي٘مقل ًمذًمؽ 

 سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس  اًمّمح٤مسم٦م  ىم٤مل  قًمــفــــــرؾم ىمـــــ٤مل   اهلل ىمـــــــــــــــ٤مل  اًمٕمٚمؿ

 وم٘مٞمف رأي وسملم اًمرؾمـــــــــقل سملم ؾمٗم٤مه٦مً  ًمٚمخالف ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

 واًمتِمٌٞمف اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـــــــــ طمذراً  وٟمٗمٞمٝم٤م اًمّمٗمــــ٤مت ضمحد وٓ يمال،

 -اهلل رؾمقل أصح٤مب ىم٤مل اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل هق؟ ُم٤م اًمٕمٚمؿ إًذا 

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمع دائَّم، شمرداًدا ُم٤ًمُمٕمٙمؿ قمغم أؤيمد أن أردت اًمذي هذا 

 رسمٜم٤م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمْمٛمٞمٛم٦م هلذه يٜمتٌف ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىمٚمٞمؾ أن إمم هذا اًمّمح٤مسم٦م،

 -اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم

: اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ ُمث٤مًمٜم٤م ذم ضمدا، ويمثػمة يمثػمة وإُمثٚم٦م ُمث٤مًمٜم٤م ذم اعم١مُمٜملم ومًٌٞمؾ 

 -اًمٙمتػ قمٜمد ُمـ وًمٞمس اعمرومؼ، قمٜمد ُمـ وًمٞمس اًمرؾمغ، قمٜمد ُمـ اًم٤ًمرق يد ىمٓمع

 -اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ همػم واشمٌع اًمرؾمقل ؿم٤مىمؼ وم٘مد هذا ظمالف ومٕمؾ ومٛمـ 

 أن أريد ُم٤م ًمٙمـ ضمدا، ـمقيؾ سمح٨م وهذا اًمٕمٚمَّمء، سمٕمض أن اًم١ًمال يم٤من وم٤مٔن 

: آٟمٗم٤م اًم١ًمال يم٤من إؾمئٚم٦م، سمٕمض مجع صدد ذم ٕنٜم٤م اًمٌح٨م: هذا ذم اجلٚم٦ًم ُأَوٞمرع

 ه١مٓء هؾ شُمرى اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ذم اًمتقفمػ جيقز سم٠منف ي٘مقًمقن اًمٕمٚمَّمء سمٕمض أن

،: أوٓ اًم٤ًمئؾ، ٞمٝمؿإًم يِمػم اًمذيـ اًمٕمٚمَّمء  ُمـ دقمقٟم٤م اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ىم٤مًمقا

 نٕ ٓ، اجلقاب ؟اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ىم٤مًمقا  هؾ ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ اًمتل اًمث٤مًمث٦م اًمْمٛمٞمٛم٦م
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 ذم ضم٤مء اًمذيـ ه١مٓء ي٘مقل ُم٤م ظمالف ىم٤مل اًم٘مرآن، سمٞم٤من شمقمم اًمذي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل

 اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿ وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اهلل؟ ىم٤مل ُم٤مذا اًمٕمٚمَّمء، ُمـ أهنؿ اًم١ًمال

 ُمـ: أىمقل ٓ يِمؽ، ومٛمـ[ 2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى

 ُمًٚمؿ هٜم٤مك هؾ سمؾ اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم ُمـ يِمؽ ُمـ أىمقل وٓ سمؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ يِمؽ

 أُمقال أيمؾ قمغم اًمٌٜمؽ يٕملم هق اًمٌٜمؽ، ذم ُمقفمٗم٤م يٕمٛمؾ اًمذي سم٠من يِمؽ قم٘مؾ، ذي

 مل وإٓ احل٘مٞم٘م٦م، هذه ذم يِمؽ أطمًدا أفمـ ٓ اهلل، طمرم ُم٤م أيمؾ وقمغم سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس

 ﴾-َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿ُمٕمٜمك يٗمٝمؿ أن ىمدرشمف ذم يٙمـ

 سمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقل ٓ يٕمرومٝم٤م ُم٤ٌمذة، اإلصمؿ ارشمٙم٤مب همػم اإلصمؿ قمغم اًمتٕم٤مون 

 -اعمٌتدئلم اًمٕمٚمؿ ـمالب

 هذه سمٛمثؾ اعمتٕمٚمؼ  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سمٞم٤من ُمـ أن إًمٞمٙمؿ 

 [-2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿أي٦م

 ذب وأن اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ أنف إـمالىم٤م، اعمًٚمٛملم أطمد قمٜمد ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمرسم٤م أيمؾ 

 اًمرسم٤م ي٠ميمؾ وم٤مًمذي اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ أجْم٤م يٙمـ مل إن اعمحرُم٤مت، ُمـ أنف إدُم٤مٟمف أو اخلٛمر

 -يمذًمؽ اخلٛمر ينمب اًمذي اًمٙمٌػمة ذم وىمع ومٝمق

سمٞم٤م دمدوا أن اؾمتٓمٕمتؿ هؾ اعمٜمٙمر، قمغم اًمتٕم٤مون هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق شُمَرى   ي٠ميمؾ ُمرا

 هٜم٤مك يٙمـ مل إذا ًمٚمخٛمر، ؿم٤مرسًم٤م دمدون يمٜمتؿ هؾ ٓ، اًمرسم٤م؟ سمٓمريؼ اًمٜم٤مس أُمقال

 ذم اهلل ًمٕمـ» اًم٘مرآن شمٌلم أن اًمًٜم٦م ُمـ واًمدًمٞمؾ ٓ، اجلقاب اعمٜمٙمر؟ قمغم ُمتٕم٤موٟمقن

 قمٚمٞمف  ذيمر ُم٤م وم٠مولش قمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٘مقلش قمنمة اخلٛمرة

 وُمًت٘مٞمٝم٤م،ش ؾم٤مىمٞمٝم٤م: »ىم٤مل اًمٕمنمة سم٘مٞم٦م ذًمؽ قمغم قمٓمػ صمؿ ؿم٤مرهب٤مش ؿم٤مرهب٤م»  اًمًالم

 -إًمٞمف واعمحٛمقل وطم٤مُمٚمٝم٤م، وؿم٤مرهي٤م وسم٤ميٕمٝم٤م، وُمٕمتٍمه٤م، وقم٤مسه٤م

 مل ًمق اخلٛمر، ؿم٤مرب وضمقد ذم اًم٥ًٌم هؿ  ًمٙمٜمٝمؿ اخلٛمر، ينمسمقا  مل ه١مٓء يمؾ 

 قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿ إًذا اًمدٟمٞم٤م، ذم مخر يقضمد مل مخرا  يٕمٍمه٤م عمـ اًمٕمٜم٥م سم٤مئع ُمثال يٙمـ

 يٕملم أنف دام ُم٤م اخلٛمر ينمب ٓ اًمذي ذقم٤م ُيٚمٕمـ[ 2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ 

 -اخلٛمر ذب ُمـ ًمٞمتٛمٙمـ إؾم٤ٌمب هيٞمئ أن اخلٛمر ؿم٤مرب
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  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء وىمد صحتف، قمغم اعمًٚمٛملم قمٚمَّمء قمٜمد ُمتٗمؼ طمدي٨م هذا 

 -صحٞمح٦م قمديدة ـُمُرق ُمـ

 ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ» اعمقوقع صٚم٥م ذم وهق: اًمث٤مين احلدي٨م 

 ش-وؿم٤مهديف

 وٓ اعمرايب اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمٗم٤م اعمًٚمؿ يٙمقن أن سم٠مس ٓ ي٘مقل قم٤ممل يتّمقر ومٝمؾ 

 هذاش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ» ي٘مقل اهلل ورؾمقل اًمرسم٤م، يٙم٥ًم

٤َم َي٤م﴿ سم٤مب ُمـ قم٤مح٤م يٙمقن ىمد قم٤مح٤م، ًمٞمس ـَ  َأهيُّ ِذي  , شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ  مِلَ  َآَُمٜمُقا  اًمَّ

  قِمٜمْدَ  َُمْ٘مًت٤م يَمؼُمَ 
ِ
 [-7:اًمّمػ﴾ ]شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقا  َأنْ  اّللَّ

 ومٝمق ذًمؽ وُمع طم٘م٤م، واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب وقم٤مح٤م طم٘م٤م، ٤مهللسم ُم١مُمٜم٤م رضمال أتّمقر ٓ 

 -اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمٗم٤م يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز أنف: اجل٤مئرة اًمٗمتقى سمتٚمؽ ويٗمتل ي٘مقل

را اًمت٤مزم اًم١ًمال ـمرطمٜم٤م أن   ٓ سم٤مإلمج٤مع، واطمد اجلقاب ويم٤من وشمٙمرارا، ُمرا

 ذم قُمَّمٓ ًمٞمًقا  هؿ اًمذيـ إهمٜمٞم٤مء ه١مٓء: أىمقل وإٟمَّم اعمقفمٗملم، ه١مٓء أن: أىمقل

 يًحٌقا  أن قمغم مجٞمٕمٝمؿ أمجٕمقا  أهنؿ ًمق اًمٌٜمؽ، ذم أُمقاهلؿ أودقمقا  وًمٙمٜمٝمؿ اًمٌٜمؽ،

 سم٤مإلمج٤مع اًمٌٜمؽ؟ يّمٞم٥م ُم٤مذا هذه، اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمـ سمٜمؽ أيمؼم ُمـ أُمقاهلؿ رؤوس

 -اإلومالس: ؾمت٘مقًمقن

 ٟمحـ: ي٘مقًمقا  ىمد هؿ اًمرسم٤م، يٓمٕمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء اًمٌٜمؽ؟ أوضمد اًمذي ُمـ إًذا 

ًمٜم٤م وٟمْمع ٟمقدع  سمذًمؽ أهنؿ ئمٜمقن اًمرسم٤م، ٟم٠ميمؾ وٓ قمٚمٞمٝم٤م، حم٤مومٔم٦مً  اًمٌٜمؽ ذم أُمقا

 -اًمٌٜمقك ٕومٚم٧ًم إُمقال هذه ؾمحٌقا  ًمق أهنؿ سمدًمٞمؾ يمال: صمؿ يمال صٜمٕم٤م، حيًٜمقن

 -اًمرسم٤م آيمكم وضمقد ؾم٥ٌم هؿ اًمٌٜمقك، ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن اًمذيـ ه١مٓء: إًذا 

 يم٤من وم٢مذاش وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ىم٤مل طمٞمٜمَّم  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل رؾمقل صدق إًذا 

 -اًمٌٜمؽ هذا وضمقد ؾم٥ٌم هق أنف سم٥ًٌم اًمٌٜمؽ، ظم٤مرج يم٤من ُمـ ذقم٤م يٚمتٕمـ

 ُمع اعمتٕم٤مُمٚملم ه١مٓء: سم٤مًم١ًمال ُم٤ٌمذةً  قمالىم٦م هل٤م اًمتل اًمّمقرة إمم ٟمٜمت٘مؾ وم٤مٔن 

 -اًمٌٜمقك ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن يزاًمقن ٓ اًمٌٜمقك
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 أىمقل ٓ وضمؾ، قمز اهلل إمم وأن٤مسمقا  شم٤مسمقا  اًمٌٜمؽ ذم اعمقفمٗملم ه١مٓء أن ومروٜم٤م ًمق 

 ؾمٛمٕمقا  طمٞمٜمَّم أىمقل وإٟمَّم اًمٕم٤ممل، ذًمؽ ومتقى اظمتالف اًمِمٞمخ ذًمؽ ومتقى ؾمٛمٕمقا  طمٞمٜمَّم

 اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ» هبؿ اعمتٕمٚمؼ احلدي٨م: أوٓ  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل طمديثل

 ش-قمنمة اخلٛمرة ذم ًُمِٕمـ» احلدي٨م صمؿش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف

 اًمٌٜمؽ ذم يّمػم ُم٤مذا واٟمًحٌقا، وشم٤مسمقا  اهلل إمم وم٠من٤مسمقا  احلديثلم هذيـ ؾمٛمٕمقا  

 -ؿمؽ سمال يتٕمٓمؾ

 ٓ ضمًدا، قمٔمٞمؿ إؾمالُمل وُمٌدأ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم ٟمص اعمٜمٙمر قمغم اًمتٕم٤مون: إًذا 

 -ُمٜمٙمر قمغم يم٤مومًرا  يٕملم أن قمـ ومْمال ُمٜمٙمر، قمغم ُمًٚمَّم يٕملم أن عمًٚمؿ جيقز

 اًمٌٜمقك اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم اًمِمديد إؾمػ ُمع اًمٞمقم شمًٛمك اًمتل اًمٌٜمقك ُمِم٤ميمؾ وُمـ 

 ذم اًمٙم٤مومرة اًمٌٜمقك ذم ُمقدقم٦م أُمقاهل٤م ومرؤوس إؾمالُمٞم٦م سمٜمقك هٜم٤مك يم٤من ًمق اإلؾمالُمٞم٦م،

 -اًمخ---- ذم ؾمقينا  ذم أوروسم٤م

 يم٤مٟم٧م وًمق اًمٌٜمقك، هذه ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم ًمٚمٜمٔمر أتٞم٧م ضم٤مٟم٥م أي ومٛمـ وًمذًمؽ 

م ومًتجده إؾمالُمل، سمٜمؽ اؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م  يقدع وم٘مط يم٤من وًمق سمف، اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ ُُمـَحرَّ

 أن طمًٌل ًمٙمـ ضمدا، وـمقيؾ ـمقيؾ سمح٨م احل٘مٞم٘م٦م ذم وهذا قمٚمٞمف ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م ُم٤مًمف

رت أنٜمل  أن ًمف جيقز اعمًٚمؿ سم٠من يٗمتل اًمذي سم٠من: واحل٤مرضيـ ُم٤ٌمذة اًم٤ًمئؾ َذيمَّ

ٟمٞم٦م أي٦م دم٤مهؾ أو ضمحد هذا أن سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ واًمٌٜمؽ اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمٗم٤م يٙمقن  اًم٘مرآ

 [-2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿

ٌَلمر  اًمتل اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض صمؿ   أن أردت ُمٜمٙمر، اعمٜمٙمر قمغم اًمتٕم٤مون أن شُم

 سمذيمره اًمٙمالم أـمٞمؾ أّٓ  أود يمٜم٧م طمدي٨م سم٤مزم ذم ظمٓمر صمؿ هذا، ذم اجلقاب أظمتؿ

 هذا ارشم٤ٌمط قمـ هم٤مومٚمقن هؿ هم٤مومٚملم، أجْم٤م اعمًٚمٛملم أيمثر أن اقمٚمؿ أين ًمقٓ أجْم٤م،

 إهنؿ صمؿ ضمٝم٦م ُمـ هذا﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م احلدي٨م

  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف سمذًمؽ أقمٜمل ،قم٤مدهتؿ ذم ذوهيؿ ذم أو أنٗمًٝمؿ ذم خي٤مًمٗمقٟمف

 ش-واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ»
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ة يٕمٜمل اعمٜمتقوم٤مت، اًمًقري سم٤مًمتٕمٌػم إومم ظَمّٚمٞمٜم٤م اعمتٜمٛمّم٤مت   ُمثال شمٜمتػ اعمرأ

 هل٤م شمٜمتػ اًمتل هل َٟمت٤َّموم٦م ذم طم٤مضمٌٞمٝم٤م، شمٜمتػ أن شمًتٓمٞمع ُم٤م هل ًمٙمـ طم٤مضمٌٞمٝم٤م،

 -طم٤مضمٌٝم٤م

 هذا أن يمٞمػ شمٜمٔمروا أنتؿ يٕمٜمل اعمٜمتقوم٦م،  يم٤مٟم٧م ُم٤م ًمقٓه٤م، هذه شمٕمٛمؾ ُم٤مذا 

ؾ اعمث٤مل  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿ شمٗمن اًمتل ضمدا اًمٙمثػمة إُمثٚم٦م مت٤مم ُمـ أو ُُمَٙمٛمر

ٞمٜم٤م اعمزيٜم٤مت، يٕمٜملش اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ[ »2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ   اًمٙمٚمٛم٦م ٟم٘مقل ظَمٚمر

 اًمقؿمؿ واعمًتقؿمَّمت، واًمقاؿمَّمت اًمزسمقٟم٦م، يٕمٜملش واعمتٜمٛمّم٤مت» ٟم٤مُمّم٤مت هذه

 هذا شمالىمل أجْم٤م، اًمرضم٤مل سمؾ اًمٜم٤ًمء ًمٞمس شمالىمل[ اًمدول] سمٕمض ذم ظم٤مص٦م ُمٕمروف

 اهلل أطمًـ اًمذي ضمٚمده وذم قمروىمف ذم راؾمؿ اإلٟم٤ًمن، صقرة ذم هق اًمذي احلٞمقان

ر ؾمقًي٤م سمنًما  ضمٕمٚمف ظمٚم٘مف  -سم٤مًمقؿمؿ سمَّمذا؟ ؾمٞمًٗم٤م وطم٤مُمؾ أؾمد صقرة ُُمَّمقر

ره، اًمذي ُمـ هذا ـمٞم٥م،   ُمـ اًمقؿمؿ ـم٤مًم٥م أي ُمًتقؿمؿ ـمٞم٥م، اًمقاؿمؿ، صقَّ

 -اعمًتقؿمؿ يم٤من ُم٤م اًمقاؿمؿ يٙمـ مل ًمق همػمه،

 اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع جيٕمؾ أن ُيريد  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أن يمٞمػ وم٤مٟمٔمروا 

 واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» اعمٜمٙمر قمـ ُمتٜم٤مهٞم٤م اعمٕمروف قمغم ُمتٕم٤موٟم٤م جمتٛمٕم٤م

 أَّٓ  وٟمرضمق ؿمٗمٜم٤مه٤م ُم٤م هذهش واعمتٗمٚمج٤مت واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقؿمَّمت، واًمقاؿمَّمت

 اًمٜمًقة ًمٌٕمض اًمِمٞمٓم٤من ُيَزيرـ ىمديَّم يم٤من اًمٔم٤مهر ُمٜمف، أذ هق ُم٤م ٟمِمقف ًمٙمـ ٟمِمقومٝم٤م،

 -اجلٛمٞمؾ احلًـ اهلل ظمٚمؼ ُمـ ُيٖمػمن أن

 ومال اعمرصقص، يم٤مًمٚم١مًم١م إٟم٤ًمن يمؾ ومؿ ذم ظمٚمؼ وضمؾ قمز اهلل أن شمٕمٚمٛمقن ومٙمَّم 

 ومتقؾمع دىمٞمً٘م٤م ُمؼمًدا شم٠مظمذ طماّلىم٦م ُُمَزّيٜم٦م يٕمٜمل اًمٗم٤مجل٦م قمٜمد ومتذه٥م ،اهلل ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م

ٜملم ضم٤مٟمٌل قمـ سمٕمٞمًدا أؾمٜم٤مهن٤م ُمـ ؾمـ ئمٝمر أن هل٤م ومٞمحٚمقا  واًمًـ، اًمًـ سملم ًر  اًم

 أن ُمـ قمٜمده٤م ظمػم هذا ُمثال، اًمٙمٚم٥م يمٜم٤مب ٟم٤مب هل٤م ئمٝمر أن ومٞمٕمجٌٝم٤م سمف، اعمحٞمٓملم

 اًمٗم٤مجل٤مت هل وشمٚمؽ اًمٗمٚم٩م هق هذا وضمؾ، قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمَّم أؾمٜم٤مهن٤م شمٙمقن

 -واعمتٗمٚمج٤مت
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 ٕهنؿ قمٚمٞمف: ًمٚمٛمٜمٙمر واعمقىمع ومٞمف اعمٜمٙمر اًمقاىمع اجلٜمًلم؟ هذيـ قمغم ُأنٙمر ح٤مذا 

 اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤مل هٜم٤م اعمذيمقرة، اخلّم٤مل هذه ظمّمقص ذم اعمٜمٙمر قمغم شمٕم٤موٟمقا 

ـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» احلدي٨م آظمر ذم  واًمًالم ًْ  ش-ًمٚمُح

ٟمٜم٤م ي٤م احل٘مٞم٘م٦م   َوٓ﴿ وم٘مط أي٦م هبذه يٛمٌم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع أن ًمق إظمقا

 قمز ذم يٕمٞمِمقن إوًمقن آسم٤مؤٟم٤م يم٤من يمَّم يمٜم٤م [2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 

 قمغم يتٕم٤موٟمقن أن أصٌحقا  إؾمػ ُمع وًمٙمـ ؿمٝمر، ُمًػمة إقمداء خي٤مومٝمؿ وجمد

 قمغم شمٕم٤مون هذا اًمرضم٤مل، ذىمقن سمحٚمؼ يٕمٞمش اًمذي ًمٚمخالق اًمٞمقم ٟم٘مقل ُم٤مذا ُمٜمٙمر،

 ُم٤مذا ًمٚمٜم٤ًمء اًمَْمٞمر٘م٦م إًم٦ًٌم يٌٞمع اًمذي سمٛمٕمّمٞم٦م، ي٠متقن أهنؿ أبدا يِمٕمرون وٓ اعمٜمٙمر،

 أُمقاهلؿ أيمثر ه١مٓء اًمٜمقومقشمٞمف--ُمٕملم ٟمقع هق شمٌٞمٕمف، يمٜم٧م اًمتل[ اًمثٞم٤مب] هذه يًٛمقا 

ُم٦م:  -ُمٜمٙمر قمغم ُيٕمٞمٜمقن ٕهنؿ ُُمـَحرَّ

 َوٓ﴿ سمٞم٤من يمٚمف هذا اًمٜمقومقشمٞمف، سمٞمع ُمـ وشم٤مب هذا أظم٤مٟم٤م اهلل هدى وًمذًمؽ 

 أن واًمٕمدوان اإلصمؿ قمغم اًمتٕم٤مون وُمـ [2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 

 -إًمخ وًمق وًمق طمالق ٟمقومقشمٞمف، وًمق وم٘مط، اًمٌٜمؽ ذم ًمٞمس ُمقفمٗم٤م شمٙمقن

م ُيٜم٤مل ٓ اهلل دقمٜم ُم٤م وم٢من اطمذروا وًمذًمؽ   -سم٤محلرا

 ( 00:  00:  11. 711.واًمٜمقر اهلدى)

 وحؽؿ افربقية، افبـقك مـ فؾدظؿ اخلرية ادمشسة أخذ حؽؿ

 افربقية افبـقك مـ فؾرواتب ادقطػغ أخذ

 هذه ُمقفمٗملم، وهل٤م ُمٙم٤مشم٥م ُمٕمٝم٤م-- شم٘مقم دقمقي٦م ُم١مؾم٦ًم يمؾ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعم١مؾم٦ًم هلذه اعمتؼمقملم وُمـ اخلػم، أهؾ شمؼمقم٤مت-- اًمتؼمقم٤مت قمغم ىم٤مئٛم٦م اعم١مؾم٦ًم

 اًمرواشم٥م يمَّم وٟمحقه، اًم٘مرآن حتٗمٞمظ قمغم شم٘مقم اعم١مؾم٦ًم هذه اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك سمٕمض

 ؟--- رسمقي٦م ٟم٦ًٌم هٜم٤مك أظمذه٤م، طمٙمؿ ُم٤م ًمٚمٛمقفمٗملم شمٍمف اًمتل
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 هذا قلسم٘مٌ شمرى شمٚمؽ أو اعم١مؾم٦ًم هذه هؾ: ؾمت٠ًمل أنؽ فمٜمٜم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 هق اًم١ًمال يٙمـ ومل أُم٤م اًم١ًمال، هذا ؾمت٠ًمل أنؽ فمٜمٜم٧م--اًمرسمقي اًمٌٜمؽ ُمـ اًمتٓمقع

 ي٘مقُمقن داُمقا  ُم٤م اعمقفمٗملم رواشم٥م أن ؿمؽ ومال: اعمقفمٗملم رواشم٥م ذم يم٤من وإٟمَّم هذا

ًٓ  يم٤من وًمق هلؿ يٕمٓمك ومَّم قفمٞمٗمتٝمؿسم  ـم٤مهرة ٟم٘مٞم٦م سم٠مُمقال خمٚمقـًم٤م وًمٞمس رسمقًي٤م ُم٤م

 أضمر ُم٘م٤مسمؾ طمالل ـمريؼ ُمـ ي٠ميت اًمذي اح٤مل ٕن إًمٞمٝمؿ: سم٤مًمٜم٦ًٌم طمالل ومٝمل أظمرى،

 -جيقز اًمنمقمل احلٙمؿ ًمٙمـ اًم٘مٌقل، قمدم هق وم٤مًمقرع

 صمروة وظمٚمػ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو مخقر سم٤مئع أو ُم٘م٤مُمر أو ُمرايب رضمؾ ُم٤مت ًمق يمَّم

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل يمذًمؽ ذقمل، سمٓمريؼ ضم٤مءهتؿ ٕهن٤م ًمٚمقرصم٦م: حتؾ اًمثروة ومٝمذه ـم٤مئرة،

 هذا ي٠مظمذ وم٤معمقفمػ قمٜمده٤م، اعمقفمٗملم رواشم٥م ومتقزع سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمٞمقم اًمدول

 آظمر، رء اًمقرع ًمٙمـ ًمف، حيؾ ومٝمق رسم٤م ومٞمف أو رسمقًي٤م أصٚمف يم٤من وًمق وفمٞمٗمتف ًم٘م٤مء اح٤مل

 -جيقز ـمًٌٕم٤م جيقز قمـ ؾم٠مخ٧م إذا أُم٤م

 اًمديٜمٞم٦م أو اًمنمقمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت هذه أن إًمٞمف اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ُم٤م اعمقوقع ذم اعمٝمؿ ًمٙمـ

 -سم٤مًمرسم٤م سمتٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمٕمرووم٦م سمٜمقك شمٓمقع أو اح٤مل شم٘مٌؾ أٓ ومٕمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ ظم٤مًمّم٦م أُمقاهل٤م اًمتل اعم١مؾم٤ًمت هذه أن: يمالُمٙمؿ ُمـ [أقمرف] :ُمداظمٚم٦م

 وشمٕم٤مُماًل  سمٞمًٕم٤م اًمرسم٤م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اعم١مؾم٤ًمت أو ُمثاًل  اًمٌٜمقك هب٤م يٚمحؼ أنف اًمرسم٤م، طمٞم٨م

 --ؿمٞمخ ي٤م اًمٜم٘مٓم٦م هذه شمٌلم ًمق ومحٌذا-- ويمذا

 -قمكم أقمد قمٗمًقا  :اًمِمٞمخ

 ويمذا، سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ قم٤مدي٦م ُم١مؾم٦ًم قمـ يم٤من يمالُمٙمؿ ُمـ: ؿمٞمخ ي٤م أىمقل :ُمداظمٚم٦م

 سمؾ أفمـ وٓ سمٕمٛمؾ، ي٘مقم ٕنف اًمراشم٥م: هذا أظمذ ًمف جيقز ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمؾ أن ىمٚمتؿ ومٝمذا

 اًم٘م٤مئٛم٦م اعم١مؾم٤ًمت أو اًمٌٜمقك سمف يٚمحؼ ٓ هذا أن ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًم٤ًمسم٘م٦م ومت٤موايمؿ ُمـ أقمت٘مد

 --ورؾمقًمف اهلل حم٤مرسم٦م قمغم

 -صحٞمح هذا :اًمِمٞمخ

 -اًمتٗمريؼ شمٌلم ًمق ومحٌذا ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م
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 طمقل يدور يم٤من آٟمًٗم٤م يمالُمٜم٤م وم٢من احل٘مٞم٘م٦م، ذم وضم٤مه٦م هل٤م إخ ُمالطمٔم٦م :اًمِمٞمخ

 يٜمٗمؼ إٟمَّم اعم١مؾم٤ًمت وهذه ُمثاًل، اًم٘مرآن حتٗمٞمظ ذيمرت يمَّم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض

 اعمقفمٗملم ه١مٓء سم٠من: أن٤م وم٘مٚم٧م اًمٌٜمقك، أصح٤مب ىمٚم٧م يمَّم وُمٜمٝمؿ اخلػم، أهؾ قمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ ٞمطٚمظم ومٞمٝم٤م يم٤من وًمق اًمرواشم٥م شمٚمؽ ي٠ميمٚمقا  أن هلؿ جيقز اخلػمي٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم

 ٓ سم٠منف يمثػًما  طمقًمف ٟمدٟمدن ٤مٜميم ُم٤م إمم اًمٜمٔمر يٚمٗم٧م أن وم٤مٕخ اًمرسمقي٦م، إُمقال سمٕمض

 اًمرسم٤م، يتٕم٤مـمك اًمذي اًمٌٜمؽ ذم-- اًمرسم٤م شمتٕم٤مـمك دائرة ذم ُمقفمًٗم٤م يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز

 أىمقل ويمَّم ًمٚمرسم٤م، ُم٤ٌمذ ُم٤ًمس هل٤م ًمٞمس وفمٞمٗمتف يم٤مٟم٧م ُمٝمَّم ُمقفمًٗم٤م يٙمقن أن جيقز ٓ

 ةُم٤ٌمذ قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس اًمٌٜمؽ، هذا ذم اًم٘مَّمُم٦م يٚمؿ يمٜم٤مس أنف هٌف: إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم

 يتقفمػ أن ُمٓمٚمً٘م٤م جيقز ٓ: ٟم٘مقل ومٜمحـ ذًمؽ، وٟمحق وىمٌْمف وشم٘مديٛمف سمتًجٞمٚمف سم٤مًمرسم٤م

 يتٕم٤موٟمقن يمٚمٝمؿ اًمٙمٜم٤مس، إمم اًمٌٜمؽ هذا قمغم إقمغم اعمدير ُمـ رسمقي سمٜمؽ ذم اعم١مُمـ

 -اعمٜمٙمر قمغم

 َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سيح ذم ي٘مقل وضمؾ قمز ورسمٜم٤م

 ىمد قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات وٟمٌٞمٜم٤م[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م سمف يٗمن ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمر

 ًمٕمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اًمٌٜمقك سمٛمقوقع ُم٤ًمس ًمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ 

 اخل٤مرج ُمـ ي٠متقن أن يٛمٙمـ اًمِم٤مهدون شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُم١ميمٚمف اًمرب آيمؾ اهلل

 ومٝمٜم٤مًمؽ أيمٚمف وقمغم اًمرسم٤م إـمٕم٤مم قمغم يٕمٞمٜمقن ٕهنؿ ًمٙمـ اًمٌٜمؽ، ذم ُمقفمٗملم ًمٞمًقا 

 شقمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ»: طمدي٨م قمـ ومْماًل  شمٕم٤ممم، سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اًمٚمٕمٜم٦م ؿمٛمٚمتٝمؿ

 هذه-- يمٚمٝم٤م اؿمؽمايمٝم٤م سمج٤مُمع وذًمؽ إنقاع، هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمدد وىمد

 -ـمري٘متف سمح٥ًم يمؾ اخلٛمر ذب قمغم اًمتٕم٤مون قمغم إنقاع

 (00:70:70( .2) ضمدة ومت٤موى)
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  وافبـقك ادافقة وافؼـات ادمشسات دم افعؿؾ

 إئٛم٦م، سمٕمض ومت٤موى طمقل ؾم١مآً  ٟم٠ًمل أن ُٟمريد طم٘مٞم٘م٦مً  ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٌٜمقك أو اح٤مًمٞم٦م اًمنميم٤مت أو اعم١مؾم٤ًمت ذم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب ًمٕمٛمؾ

 يمثػم، خمتٚمٗم٦م آراء هٜم٤مك يمثػماً، ومٞمٝم٤م شمْم٤مرسم٧م اًمٜم٤مس يٕمٜمل احل٘مٞم٘م٦م هذه وسم٤مًمت٤مزم 

 سم٤مًمذات؟ اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل شمقوٞمح شُمٕمٓمٞمٜم٤م ًمق ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ري٧م ومٞم٤م

م أن٤م :اًمِمٞمخ  سملم رء إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن ُأريد ًمٙمٜمل اعمقوقع، ذم شمقوٞمح٤مً  ؾم٠ُمىَمدر

 :وهق ذًمؽ، يدي

 قم٤مُّم٦م يْمٓمرب ح٤مذا: صمؿ واطمدة، ُم٠ًمخ٦م طمقل اعمتٜمققم٦م إضمقسم٦م شمتٙم٤مصمر ح٤مذا 

 اعمتٕمددة؟ إضمقسم٦م هذه شمٚم٘م٤مء اًمٜم٤مس

 اعمِم٤ميخ أو اعمٗمتلم إمم يٕمقد اًمذي اًم٥ًٌم واطمد، رء هق ذًمؽ ذم وم٤مًم٥ًٌم

 : وهق واطمد، رء إمم يٕمقد اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م أو واعمًتٗمتلم

 ذًمؽ أىمقل ىمد أن٤م يم٤من وإن سمجٝمؾ، أىمقل ٓ ،%99 سمٜم٦ًٌم ُيْٗمُتقن ُيْٗمُتقن، اًمذيـ إن

 يمت٤مب ُمـ ذقمل دًمٞمؾ إمم آؾمتٜم٤مد دون يٗمتقن إٟمَّم: أىمقًمف أن أريد اًمذي وإٟمَّم أطمٞم٤مٟم٤ًم،

ُمقن هؿ وإٟمَّم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م ُمـ أو اهلل  آرائٝمؿ، اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م إمم ُيَ٘مدر

 -جمتٝمدون أهنؿ اًمتٕمٌػم صح إذا واضمتٝم٤مداهتؿ

 ذم احلػمة، ذم ومٞم٘مٕمقن هٜم٤م، ُمـ ورأج٤مً  هٜم٤م، ُمـ رأج٤مً  يًٛمٕمقن اًمٜم٤مس ه١مٓء سم٤مًمت٤مزم

 -إىمقال هذه ُمـ ىمقل أير  ُمع وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ يدرون وٓ ي٘م٤مل، يمَّم سمٞمص طمٞمص

 يَم٤منَ  َوًَمقْ : ﴿ىم٤مل أنف اًمٕم٤معملم رب يمت٤مب وصػ ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمّمقص ُمـ

ـْ    هَمػْمِ  قِمٜمْدِ  ُِم
ِ
 [- 82:اًمٜم٤ًمء]﴾ يَمثػًِما  اظْمتاِلوًم٤م ومِٞمفِ  ًَمَقضَمُدوا اّللَّ

 وُُمٜمَّزه ظم٤مل ومٝمق اًمٕم٤معملم، رب قمٜمد ُمـ ُمٜمزًٓ  يم٤من ح٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن هذا إن: أي

ًمف ذم وآوٓمراب آظمتالف ُمـ  ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم وأطمٙم٤مُمف، وومت٤مويف أىمقا
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 واطمدًا، ىمقًٓ  يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ ُمًت٘م٤مة وومت٤مواٟم٤م ذقمٜم٤مً  يم٤من إذا

 -ُمت٤ٌمقمدة ُمتٜم٤مومرة ُمتج٤مذسم٦م أىمقآً  وًمٞمس

ػ سملم ومرق ٓ اعمًٚمٛملم، يم٤موم٦م قمغم وم٤مًمقاضم٥م  سملم ُمث٘مػ، همػم أو ُمٜمٝمؿ اعمَُث٘مَّ

 -إظمرى اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ اًمنمقمل همػم اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م

 هق ُم٤م يٕمرومقا  أن اعمُْجَٛمؾ، اًمققمل هذا قمٜمدهؿ يٙمقن أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م يمٚمٝمؿ 

 ---اهلل رؾمقل ىم٤مل-- اهلل ىم٤مل: هق أم وقمالن؟ ومالن رأي هق هؾ اإلؾمالم؟ ذم احلٙمؿ

 يم٤مًم٘مقاٟملم ًمٞم٧ًم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن: أي احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمرومقا  أن جي٥م 

 ختتٚمػ أذواىمٝمؿ، ختتٚمػ أومٝم٤مُمٝمؿ، ختتٚمػ أؿمخ٤مص ُمـ صدرت أهن٤م اًمقوٕمٞم٦م،

 -هبؿ حتٞمط اًمتل اًمٔمروف

 ُم٤م ُمع يتٜم٤مؾم٥م اًم٘م٤مٟمقن يٙمقن ُمثاًل، ديٛم٘مراـمل ضمق ذم يٕمٞمش ُمثالً  يم٤من وم٢من 

 ضمق ذم يم٤من إن ذًمؽ، قمٙمس ومٕمغم اؿمؽمايمل ضمق ذم يم٤من إن سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م، يًٛمقٟمف

 -ذًمؽ قمٙمس قمغم ؿمٞمققمل

 -هٙمذا ًمٞم٧ًم اإلؾمالم ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وسمٞمَّٜمف يمت٤مسمف ذم اهلل أنزل سمَّم اهلل يتٕمٌدوا أن ُُمَٙمٚمَّٗمقن اعمًٚمٛمقن 

 -طمديثف ذم

 أىمقآً  ؾمٛمٕمقا  إذا أهنؿ يم٤موم٦م، اعمًٚمٛملم قمٜمد اًمققمل هذا يٙمقن أن ومٞمج٥م وطمٞمٜمئذٍ  

 -اًمتٜم٤مىمض هذا ُمـ سمريء اإلؾمالم أن ؿمؽ ٓ: ي٘مقًمقا  رأؾم٤مً  واطمدة ُم٠ًمخ٦م ذم ُمتٜم٤مىمْم٦م

 -اعمٓمٚمقب هذا :ُمداظمٚم٦م

 يم٤من إذا سمٛمٕمٜمك يمٛم٘مدُم٦م، ُمٜمف سمد ٓ هذا ًمٙمـ يٙمٗمل، ٓ وطمده هذا ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

ٌّع اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن  إىمقال هذه أن طمٞم٨م ُمـ طمػمان، همػم ومٝمق اًمرأي، هبذا ُُمَتَِم

سم٤ًم، يمٚمٝم٤م شمٙمقن أن ُيٛمٙمـ ٓ اعمتٕمددة  يِم٤مء، ُم٤م ُمٜمٝم٤م خيت٤مر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وأنف صقا

 --واطمد هق احلٙمؿ وأن احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمرف يم٤من إذا
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 يت٤ًمءل ًمٙمل ُمًٚمؿ: يمؾ ىمٚم٥م ُمـ ُمتٛمٙمٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقن أن سمد ٓ ومٝمذه

 إىمقال؟ هذه ُمـ احلؼ وم٠مجـ: ذًمؽ سمٕمد

 : اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م إظمػمة، اعمرطمٚم٦م شم٠ميت طمٞمٜمئذٍ 

 سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس  اًمّمح٤مسم٦م  ىم٤مل  قًمــفــــــرؾم ىمـــــ٤مل   اهلل ىمـــــــــــــــ٤مل  اًمٕمٚمؿ

 وم٘مٞمف رأي وسملم اًمرؾمـــــــــقل سملم ؾمٗم٤مه٦مً  ًمٚمخالف ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

 واًمتِمٌٞمف اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـــــــــ طمذراً  وٟمٗمٞمٝم٤م اًمّمٗمــــ٤مت ضمحد وٓ يمال،

 رأج٤مً  وضمدت ًمٙمـ-- هٜم٤م ُمـ ورأي هٜم٤م، ُمـ ورأي هٜم٤م، ُمـ رأي شمًٛمع ومٚمَّم

 احلؼ وم٢مٟمف شمٗمٚمتف: وٓ سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمف وَمُٕمضَّ -- اهلل رؾمقل ىم٤مل-- اهلل سم٘م٤مل ُمدقمقُم٤مً 

 :اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ ذيمر يمَّم هٜم٤م ومٞم٘مقل هلذا، ُمٕم٤مرو٦م شمٙمقن إظمرى وأراء اعمٌلم،

 سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل رؾمـــــــــــــــــــــــقًمف ىمـــــ٤مل اهلل ٤ملـــــــــــــىم اًمٕمٚمؿ

 وم٘مٞمف رأي وسملم اًمرؾمقل سملم ؾمٗم٤مه٦م ًمٚمخالف ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

 يم٤من ُمٝمَّم اًمٗم٘مٞمف هذا سم٘مقل شميب طمٞمٜمئذٍ  اهلل، رؾمقل وىم٤مل اهلل، ىم٤مل قمرومٜم٤م وم٢مذا

 سم٤مشم٤ٌمع إٓ ُُمَٙمٚمَّٗم٤مً  ًم٧ًم ٕنؽ احل٤مئط: قمرض سمف شميب رأجؽ، ذم وُمٜمزًم٦م قمٚمؿ ًمف

 -اًمًٜم٦م واشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب

 ذم سم٠من وؿمٕمرت ـمرطمتف، اًمذي اعمقوقع صٚم٥م إمم ٟمٕمقد اعم٘مدُم٦م، هذه سمٕمد

 -ضمقاٟم٥م قمدة ومٞمف احل٘مٞم٘م٦م ؾم١ماًمؽ

 إظمرى، قمـ إطمداه٤م ومّمؾ ُمـ سمد ومال يمٚمٝم٤م، قمٜمٝم٤م أتٙمٚمؿ أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م وًمذًمؽ 

ؾ وم٠من٧م ؾ زم وَمّمر  -اًمٜم٘م٤مط ُمـ ٟم٘مٓم٦م ُمثالً  زم اذيمر ًمؽ، ُأوَمّمر

 --اًمٕمٛمؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمقك؟ ذم ُمثالً  اًمٕمٛمؾ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 --ذيمرشمف ُم٤م أول وهذا اًمٌٜمقك، ذم اًمٕمٛمؾ

 --قمٗمقاً  ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمض قمـ وذطم٧م شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمَّم ُمثالً  هٜم٤مك أن سم٤مًمذات ىمّمدشمف اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 وُم٤م شمٕم٤ممم، ىم٤مًمف ُم٤م ُمع ؿمخّمٞم٦م آراء يم٤مٟم٧م وإن ؿمخّمٞم٦م، آراء ويم٠مهن٤م إئٛم٦م، آراء

 ُمثؾ قم٤مديلم ٟم٤مس قمـ شُمٜمْ٘مؾ مل أراء هذه واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ٟم٘مؾ

 -اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م

 -يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 ذطمٝمؿ وسم٤مًمت٤مزم اعمًٚمٛملم، أئٛم٦م ُمـ يٕمتؼموا ٟم٤مس قمـ إٓ ُٟمِ٘مؾ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -أُمرهؿ ُمـ طمػمة ذم شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمَّم اًمٜم٤مس دمٕمؾ اعمقاوٞمع، هذه ذح ذم وإؾمٝم٤مهبؿ

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م هذه اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م همٞم٤مب ذم أن ٟمحـ: ُمٕمٜم٤مه سمَّم يٕمٜمل 

 -اهلل طمٙمؿ ومرض قمغم شَمٜمُص اًمتل

 اًمنمع؟ طمٙمؿ :اًمِمٞمخ

 ذم اًمٕمٛمؾ سم٠من: وىم٤مًمقا  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ُٟم٘مؾ وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘م٤مـمع اًمرسم٤م حتريؿ ـمٌٕم٤مً  اعمٕمروف وُمـ رسمقي٦م، ُم١مؾم٤ًمشمف يم٤مٟم٧م وًمق طمتك اًمٌٜمقك هذه

 قمٛمؾ جيقز اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م هذه همٞم٤مب ذم وًمٙمـ ؿمؽ، هٜم٤مك ًمٞمس اإلؾمالم ذم

ن أنف طمتك اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب  اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م هذه ُأىمٞمٛم٧م ًمق طمتك ُمًت٘مٌاًل، ُيَٙمقر

 واح٤مًمٞم٦م، اعمٍمومٞم٦م سم٤مُٕمقر شمٕمٛمؾ أن شمًتٓمٞمع يمقادر ُمدرسم٦م، يمقادر هٜم٤مك يٙمقن

 وشمٜمٛمٞمتف اعمًٚمٛملم ُم٤مل صٞم٤مٟم٦م وسم٤مًمت٤مزم اعمًٚمٛملم، أُمقر قمغم شُمـَح٤مومظ أهن٤م طمتك وسم٤مًمت٤مزم

 -ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف اهلل ذيٕم٦م ُمع يتٗمؼ سمَّم ومٞمف واًمٕمٛمؾ

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 ٟم٤مس أو ضمٝمٚم٦م ىم٤مًمقه٤م ُم٤م اًمٜم٤مس ه١مٓء أن: سم٤مًمذات أن٤م ىمّمدشمف وم٤مًمذي :ُمداظمٚم٦م

ل ٓ أنف وسم٤مًمت٤مزم اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م ُمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م ُمثٚمَّم  قمـ ٟمٜم٘مؾ ٟمحـ آرائٝمؿ، قمغم ُيَٕمقَّ

 -ظمػًما  يمؾ اهلل ضمزاك- سم٤مٕطمرى اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٜم٤مس وُمـ إئٛم٦م ُمـ يٕمتؼموا ٟم٤مس

 -آظمر ـمقراً  ضمقايب ي٠مظمذ أن ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اخلالف وىمع ُم٤م طمٙمؿ قمـ ؾم١ماًمؽ يم٤من ًمق ٕنف ىمٚمٞماًل: طم٤ًمس أظمر اًمٓمقر هذا

ة شم٘مٌٞمؾ ُمثالً  أنف اًم٤ًمسم٘م٦م اعم٠ًمخ٦م ُمثؾ اًمٕمٚمَّمء، سملم ىمديَّمً   -ٓ أو اًمقوقء يٜم٘مض اعمرأ

 -ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٕمد ـُمرطم٧م :ُمداظمٚم٦م

دت أن٧م اًمذي أن اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م ًمق ىمّمدي :اًمِمٞمخ  هذا ُمـ ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ضَمدَّ

 ؾمٞمتٓمقر قمٜمدي اجلقاب أن ًمٙمـ شمّمقرت، أن٤م ُمثٚمَّم اجلقاب ذم ٟمٛمٌم يمٜم٤م اًم٘مٌٞمؾ،

 -آظمر رء إمم

 هذا ٕن اًم٤ًمسم٘ملم: إئٛم٦م سملم اخلالف أؾم٤ٌمب قمـ أتٙمٚمؿ أن ُأريد ٓ أن أن٤م

 هذا أن يمالُمؽ ذم شمٚمٛمح أن وم٠من٧م اًم٤ًمقم٦م، ُمقوقع ُمقوققمؽ ُمقوققمؽ، ًمٞمس

 ُمـ ظمرج: شم٘مقل ًمٙمـ يمذًمؽ، ُمٕمؽ أىمقل وأن٤م ضمٝمٚم٦م، ُمـ ظمرج وٓ سمدر ُم٤م اًمرأي

 -اعمِمٙمٚم٦م وهٜم٤م- يمذًمؽ ُمٕمؽ أىمقل وٓ ووم٘مٝم٤مء، قمٚمَّمء

 --ووٕم٧م وىمد ـمقيٚم٦م ىمروًٟم٤م قم٤مؿمقا  اعمًٚمٛملم أن أؾمت٤مذ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م

 -اؾمٛمف ؿمق واهلل ٟمًٞم٧م

 ًمٚمحَّمر؟ أو ًمٚمحّم٤من يقوع اًمذي هذا ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -جل٤مم :ُمداظمٚم٦م

 وهٞمؽ؟ هٞمؽ يِمقف ُم٤م جل٤مم، ًمٞمس ٓ :اًمِمٞمخ

 -ؿمقاوم٤مت :ُمداظمٚم٦م

 -قمٚمٞمٜم٤م ومٝمٛم٧م أنؽ اعمٝمؿ اؾمٛمف، آؾمؿ هذا ُمق سمس يٛمٙمـ ؿمقاوم٤مت، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ـمٌٕم٤مً  اًمِمقاوم٤مت، ص٤مطمٌٜم٤م ىم٤مل ُمثٚمَّم يْمع قمٜمدُم٤م اًم٤ًمئس أن ضمداً  واوح :اًمِمٞمخ

 هل سمٞمٜمَّم اًمٓمريؼ، سمٞمتِمقف اًمِمقاوم٤مت ٕن سم٤معمٗم٤مزة: اًمّمحراء شمًٛمٞم٦م سم٤مب ُمـ هذا

 -ؿم٤مهدٟم٤م هٜم٤م وٟمحـ اعمرأى، قمٚمٞمف شمْمٞمؼ

 ٓ سمحٞم٨م قمٞمقهنؿ، أُم٤مم اًمِمقاوم٤مت ُوِوَٕم٧م وىمد ىمروًٟم٤م، اعمًٚمٛملم قمغم ُم٣م

 -ٟمقر ُمـ سمّمٞمّم٤مً  إٓ يرون

 قم٤مُم٦م قمـ ًمٞمس وُمٜمٕمقه، طَمَجُروه وم٘مد اإلؾمالم، سمف ضم٤مء اًمذي اًم٤ًمـمع اًمٜمقر أُم٤م 

قه ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ومروقا  طمٞمٜمَّم قمٚمَّمئٝمؿ،: أي ظم٤مصتٝمؿ، وقمـ سمؾ اعمًٚمٛملم،  سمًد ؾَمٛمُّ

 -آضمتٝم٤مد سم٤مب

 -آضمتٝم٤مد سم٤مب ؾمد: اًمٙمٚمٛم٦م هذه اًم٘مّمٞمد وسمٞم٧م ُم٘مدُم٦م، هذه ـمٌٕم٤مً 

 إطمٙم٤مم سَمٞمَّٜمقا  ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م أن آضمتٝم٤مد، سم٤مب ؾمد وُمٕمٜمك

 اًمٜمقر هبذا ُيِْمٖمٚمقا  وٓ ٔرائٝمؿ، ويًتًٚمٛمقا  ي٘مٚمدوهؿ أن اًمٜم٤مس ومٕمغم اًمنمقمٞم٦م،

 - طمًٌف قمغم يمالً  إي٤مه أقمٓم٤مهؿ اًمذي سم٤معم٘مدار هلؿ رسمٜم٤م أقمٓم٤مهؿ اًمذي

 وهذا ُم٤مًمٙمل، وهذا ؿم٤مومٕمل، وهذا طمٜمٗمل، شمٙمقن أن سمد ٓ أن٧م ًمف، طمّددوا ٓ،

 -وشمِم٘مك ومتْمؾ ي٤ًمًرا أو يٛمٞمٜم٤ًم متٞمؾ وٓ طمٜمٌكم،

 يمحٍم احلٍم هذا حمّمقرون، هٙمذا وهؿ اعمًٚمٛملم قمغم ُمْم٧م ىمرون قمنمة

 -اًم٤ًمئس قمٚمٞمٝم٤م يٗمروف اًمذي اًمٓمريؼ هذا ذم اًمداسم٦م

وا أهنؿ ُمٕمٜم٤مه٤م آضمتٝم٤مد، سم٤مب أنٗمًٝمؿ قمغم ؾمدوا ح٤م  قمـ اًمٗمٝمؿ أنٗمًٝمؿ قمغم ؾَمدُّ

 -ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف اهلل

 ش-احلدي٨م قمٚمؿ أصقل»وش اًمٗم٘مف قمٚمؿ أصقل: »سم٤مؾمؿ يٕمروم٤من قمٚمَّمن هٜم٤مك 

ـ أن اًمٕمٚمٛملم، هذيـ ُمـ اًمٖمرض  اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمٕمروم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل َيَتَٛمٙمَّ

ت إذا طمتك أظمرى: ضمٝم٦م ُمـ سم٤مًمٗم٘مف اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًم٘مقاقمد ضمٝم٦م، ُمـ سم٤محلدي٨م  َُمرَّ

 -حتتٝم٤م شمٜمٓمقي اًمتل أطمٙم٤مُمٝم٤م ُم٤م دًٓمتٝم٤م، ُم٤م يٗمٝمؿ أن اؾمتٓم٤مع طمدي٨م أو آي٦م سمف
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 ُيـح٤مول أن ىمٌؾ: أي اًم٘مرآن، ُمٕم٤مُمٚمتف احلدي٨م ُيَٕم٤مُِمؾ أن وم٘مٌؾ طمديث٤ًم، يم٤من إذا أُم٤م 

 -احلدي٨م قمٚمؿ قمٚمٞمف جيري أن جي٥م ذًمؽ يمؾ ىمٌؾ احلدي٨م، هذا ومٝمؿ

 صم٤مسم٧م؟ همػم أم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٤مسم٧م هق هؾ صحٞمح؟ هذا هؾ: أي 

ر أن إمم طم٤مضم٦م هٜم٤مك وًمٞمس ُمٜمف، اؾمؽمطمٜم٤م صم٤مسم٧م همػم يم٤من إذا  وذم وم٘مٝمف ذم ُيَٗمٙمَّ

 -اًم٘مرآن قمـ خيتٚمػ ومٝمق دًٓمتف،

شمر صم٤مسم٧م يُمٚمُّف اًم٘مرآن   ومٞمف اًمّمحٞمح، ومٞمف احلدي٨م أُم٤م اعمًٚمٛملم، إمج٤مع هق يمَّم سم٤مًمتقا

 -اعمقوقع ومٞمف اًمْمٕمٞمػ، ومٞمف احلًـ،

: ي٘مقًمقن ويمَّم احل٤مل، سمٚم٤ًمن ذًمؽ ُمٕمٜمك آضمتٝم٤مد، سم٤مب قمٚمٞمٝمؿ ؾُمدَّ  ىمرون قمنمة

 -اعم٘م٤مل ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن

ف ٓ: آضمتٝم٤مد سم٤مب ؾمد ُمٕمٜمك  اهلل، رؾمقل طمدي٨م شمٗمٝمؿ وٓ اهلل، يمت٤مب ذم شَمَتَٗم٘مَّ

ؽ وٓ  ُمٕمنم ي٤م اظمتّم٤مصٙمؿ ُمـ ًمٞمس هذه ٕن اًمْمٕمٞمػ: ُمـ اًمّمحٞمح متٞمٞمز َيـُٝمٛمُّ

 -اًمٕمٚمَّمء

 اًمذي اًمٙمت٥م سمٜمص ٕنف اعمًٚمٛملم: قم٤مُم٦م قمـ أطمٙمل وٓ اًمٕمٚمَّمء، قمـ أتٙمٚمؿ أن٤م

سمع اًم٘مرن ذم أنف: اعمت٠مظمريـ ُمـ إًمٞمٜم٤م وردت  ومٚمؿ آضمتٝم٤مد، سم٤مب ُأهمٚمؼ اهلجرة ُمـ اًمرا

 -ُمٜمٝمؿ طمؼم شم٘مٚمٞمد واضم٥م: ُمٜمٝمؿ ىم٤مئؾ وي٘مقل اًمت٘مٚمٞمد، إٓ يٌؼ

، ُيَ٘مٚمردون أهنؿ اعمًٚمٛملم، قمغم اًمقاضم٥م هق هذا  قمٚمَّمء ُمـ قم٤مًح٤م: يٕمٜمل طمؼًما

 -وأمحد واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق: إرسمٕم٦م اعمذاه٥م

ٝمف ظمػماً  سمف اهلل ُيِرد ُمـ: »أُم٤م اًمقاضم٥م، هق هذا   ي٘مقًمقن ومٙم٤مٟمقا ش- اًمديـ ذم ُيَٗم٘مر

 -اٟمتٝم٧م أن، وفمٞمٗمتٙمؿ ًمٞم٧ًم هذه: هلؿ

ؾ هذا قمغم احل٤مرض، ًمٚمٕمٍم وصٚمٜم٤م ًُ ْٚم ًَ  ؿم٤مومٕمل طمٜمٗمل: اًمٗم٘مف قمٚمؿ إًمٞمٜم٤م ورد اًمَت

 -طمٜمٌكم ُم٤مًمٙمل

 اعمرأة ُمس أن ح٤مذا ومٞمف، أبح٨م أن ُأريد يمٜم٧م اًمذي هذا اظمتٚمٗمقا؟ ح٤مذا أُم٤م 

 اًمقوقء؟ يٜم٘مض ٓ سمِمٝمقة
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 -يٜم٘مض: وىم٤مل اًمث٤مين اًمٓمرف ذم وىمػ اًمث٤مين

 ٓ ؿمٝمقة سمٖمػم يم٤من وإن يٜم٘مض، سمِمٝمقة يم٤من إن: ىم٤مل سم٤مًمقؾمط وىمػ واطمد

 -يٜم٘مض

 -أؾم٤ٌمسمف ًمف

 ومٞمَّم واًمٗمت٤موى أراء واظمتالف احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم أن اًمٌح٨م دام ُم٤م ًمٙمـ

 ؿمٞمئ٤مً  أن٧م ؾمٛمٕم٧م اًمذي احلدي٨م هذا ُمٜمل يتٓمٚم٥م ومٝمذا ُم٤ًمئؾ، ُمـ اًمٜم٤مس قمغم َيـِجدّ 

 -ُم٘مدُمتف ُمـ

: أقمٜمل إرسمٕم٦م، إئٛم٦م ٟمٛمط قمغم قمٚمَّمء هٜم٤مك يٙمقن أن شمتٓمٚم٥م اعم٤ًمئؾ هذه

ؾمقن جمتٝمديـ، قمٚمَّمء يٙمقٟمقن  ُمـ أدًمتٝم٤م ُمـ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم اؾمتٜم٤ٌمط قمغم ُُمَتَٛمرر

 وٓ اًمِمقاوم٤مت، هلؿ وووٕم٧م اًم٤ٌمب، قمٚمٞمٝمؿ ُأهمٚمؼ وىمد هؿ أجـ ُمـ- واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 :ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل يمَّم سمس، ُمذهٌٙمؿ ذم إٓ شمِمقومقا  أن جي٥م

 اًمٓمريؼ سُمٜمَٞم٤َّمت ُمـ ومدقمٜمل ظمٗم٤مء سمف ُم٤م احلؼ هق ومٝمذا

 اًمٕمٚمقم يدرؾمقا  اًمذي اًمٓمالب ُمـ يمثػم يمٛمثؾ اًمٞمقم، اعمٕم٤مسيـ ه١مٓء ُمثؾ

 قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ؿمٖمٚم٦م ويِمتٖمؾ احلٞم٤مة إمم يٜمٓمٚمؼ صمؿ ٟمٔمري٦م، دراؾم٦م ُمثاًل، اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م

 ومل ٟمٔمري ٕنف ؿمٞمًئ٤م: ُيٗمٞمده ٓ درؾمف اًمذي اًمٕمٚمؿ وهذا إـمالىم٤ًم، درؾمف اًمذي سم٤مًمٕمٚمؿ

ٌرؼ  -قمٛمٚمٞم٤مً  ُيَٓم

 يدرؾمقه- احلدي٨م وأصقل اًمٗم٘مف أصقل: إصٚملم ىمٚمٜم٤م، اًمذي اًمٕمٚمؿ وهٙمذا

 --يٕمٜمل اًمتقارث--- هٞمؽ-- ٟمٔمري٦م دراؾم٦م

ٌر٘مف: أطمد ٓ قمٛمٚمٞم٤مً  ًمٙمـ  -دمتٝمد جيقز ٓ أن٧م- ُمٜمٝمؿ طمؼم شم٘مٚمٞمد واضم٥م: ٕنف ُيَٓم

 ذم اعمذه٥م طمٜمٗمل ٟمِم٠مت إًم٤ٌمين، اًمديـ ٟم٤مس حمٛمد أتٙمٚمؿ اًمذي أن٤م ُمثاًل، أن٤م

 قمٜمل ومؽ وضمؾ قمز اهلل ًمٙمـ ًمٚمٛمذه٥م، يمُٛمتٌَّع ضمٚمٞمؾ وقم٤ممل طمٜمٗمل أب ُمـ ؾمقري٤م،

اوم٤مت هذه ٕمٝم٤م وهٙمذا هٙمذا اًمِمقَّ  -يرون ٓ ُم٤م أرى ومٌدأت ىمٚمٞماًل، قمٜمل َوَوؾمَّ
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 واىمٕمٞم٤ًم، ُمثالً  وأرضب ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمػ ظمٓم٠م شمٗمٕمٚمقٟمف أنتؿ اًمذي هذا: أىمقل ومٌدأت 

 -اًمٕمٚمؿ: وصم٤مٟمٞم٤مً  ومٞمف، ٟمحـ سمَّم قمالىم٦م ًمف: أوًٓ 

 آظمره، إمم-- وهٜمدؾمت٤من اًم٤ٌميمًت٤من وذم ُمٍم وذم ؾمقري٤م ذم اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم

 -واًمّم٤محللم اًمٕمٚمَّمء ُمـ ٟم٤مس ومٞمٝم٤م يدومـ

 ُمدومقن أُمٞم٦م، سمٜمل ُمًجد اًمٙمٌػم اعمًجد إُمقيلم قم٤مصٛم٦م اًمِم٤مم دُمِمؼ ذم ورسمَّم 

 -اًمًالم قمٚمٞمف حيٞمك زقمٛمقا  ومٞمف

-- ًمف واًمٜمذر سمف، وآؾمتٖم٤مصم٦م ًمٚمتؼمك هٜم٤مك: اًمٌالد أىم٤ميص ُمـ وُيْ٘مَّمد ىمؼم، ومٝمٜم٤مك 

 -آظمره إمم

 يمؾ ذم اًمّمالة أن قمروم٧م اًمٌمء، سمٕمض اًمٌّمػمة هذه قمٜمل رسمٜم٤م يمِمػ أن سمٕمد أن٤م

 اهلل رمحف أيب يم٤من اًمًـ صٖمػم وأن٤م سمٞمٜمَّم اًمّمالة، قمـ وم٤مٟمتٝمٞم٧م طمرام، ىمؼم ومٞمف ُمًجد

 -ىمديؿ ُمًجد هذا ٕن اعمًجد: هذا ذم ُمٕمف أصكم وأذه٥م سمٞمدي ي٠مظمذين

 سمًٌٕملم أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ذم اًمّمالة أن احلٜمٗمل، اًمٗم٘مف ذم اًمنموح سمٕمض وذم 

 -ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمًجد ُمـ وأومْمؾ ُمٙم٦م، ُمًجد ُمـ ىمري٥م يٕمٜمل صالة، أخػ

 -إىمَم اعمًجد :ُمداظمٚم٦م

 وهٜم٤مك ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٛمًجد صالة أخػ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمًجد ٓ، :اًمِمٞمخ

 -صالة أخػ سمًٌٕملم

 -أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد :ُمداظمٚم٦م

 َردّ : »اؾمٛمف قمٜمدي، زال ٓ ُمقضمقد يمت٤مب ذم هذه سمٕمٞمٜمل، هذا ىمرأت أن٤م :اًمِمٞمخ

 هذا ذم ىمرأت ويقُمئذٍ ش اًمدُمِم٘مل قم٤مسمديـ سمـ حمٛمد»ًمـش اعمخت٤مر اًمدر ذح ذم اعمحت٤مر

 أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ذم اًمّمالة أن اًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمـ قم٤ًميمر اسمـ روى: ىم٤مل اًمنمح

 --صالة أخػ سمًٌٕملم

ؾ هذا يمٞمػ: صٖمػمة حلٞمتل زاًم٧م ُم٤م وأن٤م ٟمٗمز، ذم ىمٚم٧م أن٤م! اهلل ؾمٌح٤من جر ًَ  ُي

 مم٤م صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي ذم صالة: »يمتٌٝمؿ ذم يذيمروا وهؿ يمٝمذا، يمت٤مب ذم
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ه  ُمًجد يمٞمػش صالة أخػ سمَّمئ٦م ومٞمف وم٤مًمّمالة احلرام، اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 --ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٕمد طم٤مدث وهق هذا، أُمٞم٦م سمٜمل

 هذا وضمدت قم٤ًميمر، اسمـ ًمت٤مريخ ووصٚم٧م اًمٕمٚمؿ، ذم ىمٚمٞمالً  ارشم٘مٞم٧م ذًمؽ سمٕمد

 -اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إمم جم٤مهٞمؾ إؾمٜم٤مده وإذا ومٞمف، إثر

 ُم٤م-- اهلل رؾمقل ىم٤مل ي٘مؾ مل ٕنف اعمٕم٤موٞمؾ: ُمـ ومٝمق اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إمم صح وًمق 

  ىمٞمٛمتف؟

، اًمٜم٤مس ىمٞم٤مُم٦م ىم٤مُم٧م اعمًجد، هذا ذم اًمّمالة شمريم٧م: اعمٝمؿ  طم٤مهلؿ ًم٤ًمن قَمكمَّ

ًملِمَ  آسَم٤مئِٜم٤َم ذِم  هِبََذا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َُم٤م: ﴿ي٘مقًمقن ىم٤مهلؿ ًم٤ًمن سمٕمْمٝمؿ [- 21:اعم١مُمٜمقن﴾ ]إَوَّ

 أن٧م اعمًجد، هذا ذم يّمكم أبقك وهذا اعمًجد، هذا ذم صٚمقا  اًمذيـ ُمِم٤مئخٜم٤م أجـ

 -دمقز ٓ اعمًجد هذا ذم اًمّمالة أن شمدقمل اًمزُم٤من آظمر ذم شم٠ميت أن

 قِمّدة ـُمٌع يمت٤مسم٤مً  أخٗم٧م ىمٚمٞمالً  ىمقي٧م ح٤م سمٕمد، ومٞمَّم َأخَّٗم٧م ٕنٜمل زاًمقا، وٓ يم٤مٟمقا 

 ش-ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير: »اؾمٛمف اهلل، واحلٛمد ُمرات

 وؿمٞمًئ٤م اًمٜمحق، ُمـ ؿمٞمًئ٤م قمٚمٞمف وىمرأت احلٜمٗمل، اًمٗم٘مف قمٚمٞمف ىمرأت يمٜم٧م ؿمٞمٌخ  وزم

 -اعمٕم٤مسيـ اعم١مًمٗملم ًمٌٕمض اًمٌالهم٦م ُمـ

 رأجف ُم٤م ؿمٞمخل، ٟمٌض أضمس اعمخ٤مو٦م، هذه ذم أظمقض أن ىمٌؾ: ٟمٗمز ذم ىمٚم٧م 

  اعمقوقع؟ هذا ذم

– ًمف أقمٓمٞمتٝم٤م أنٗمًٝمؿ، احلٜمٗمٞم٦م قمٚمَّمء سمٕمض قمـ وٟم٘مٚم٧م أىمالم، رؤوس ًمف يمت٧ٌم

 -رُمْم٤من أول ذم ,ضمٞمداً  أذيمر ُم٤م

 ذم شمًٌؿ ـمقيٚم٦م، ُمدة سمٕمد إًمٞمف قُمْدت اًم٘مْمٞم٦م، أدرس طمتك قمٜمدي دقمٝم٤م: زم وم٘م٤مل 

 -قمٜمدٟم٤م ُمٕمتؼمة همػم هب٤م أتٞم٧م اًمذي إىمقال هذه: زم ىم٤مل و٤مطمٙم٤ًم، وضمٝمل

 -أيمؼم اهلل :ُمداظمٚم٦م

 احلٜمٗمٞملم؟ قمٚمَّمئٜم٤م ُمـ ٟم٘مٚم٧م أن٤م ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ
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 - وسمسش قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م»وش اًمٗمالح ُمراىمل»سمـ حمّمقر وم٘مٝمٜم٤م ٟمحـ: ىم٤مل

 ووم٘مف، طمدي٨م ذوح ُمـ يٜم٘مٚمقه اًمذي اًمٙمت٥م ُمئ٤مت ذم ورصمٜم٤مه اًمذي اًمٗم٘مف هذا

 درؾم٧م أن٤م اًمذي اعمٕم٤مسيـ سمٕمض أدُمٖم٦م ذم احلٜمٗمل، اًمٗم٘مف ذم يمت٤مسملم ذم اٟمحٍم ومٕمالً 

 -قمٚمٞمٝمؿ اًمٗم٘مف

 طم٤مس وهق جيتٝمد أن ًمف أجـ ومٛمـ جيتٝمد، أن اًمٕم٤ممل هذا ُمثؾ أراد ومٚمق: اًمِم٤مهد

 شَمزن ٓ اًمتل اًمٓم٤مُم٤مت ُمـ وومٞمف شم٘مٚمٞمد، ذم شم٘مٚمٞمد يُمّٚمف ويمت٤مسملم يمت٤مسملم، سملم قمٚمٛمف

 -سمٛمٞمزان

 وشمٜمٌف اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب ُمـ إؾمالُمٞم٦م صحقة هٜم٤مك ص٤مر ومٕمالً  أن: اخلالص٦م

 -ديٜمٝمؿ إمم يٕمقدوا أن اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م أنف ضمداً  ـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م همٗمٚم٦م سمٕمد اعمًٚمٛمقن

 شمّمٗمٞم٦م، قمٛمٚمٞم٦م ٟمٕمٛمؾ أن ومالزم ورصمٜم٤مه٤م، ىمديٛم٦م اظمتالوم٤مت أُم٤مم ٟمحـ: أوًٓ 

 اًمدم ظمروج-- وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م اعمرأة ُمس اعمذه٥م، هذا قمغم أو اعمذه٥م هذا قمغم هلل ٟمتٕمٌد

 اًمّمالة؟ شمّمح ٓ أو اًمّمالة شمّمح هؾ شُمرى ي٤م-- يمذا

ت ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م اعمًٚمؿ، هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدة سمٙمؾ قمالىم٦م هل٤م هذه   ىمْم٤مي٤م ُمٕمٜم٤م ضَمدَّ

 -ىمٌؾ ُمـ ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل

 اًمٗمت٤موى؟ هذه ضمقاب ي٠مظمذ أن اًمٕم٤ممل يًتٓمٞمع أجـ ومٛمـ

 أقمٓمك طمٙمٞمؿ، قمٚمٞمؿ ُمـ شمٜمزيؾ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٕن واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب ُمـ 

 أطمٙم٤مًُم٤م يم٤مٟم٧م وًمق أطمٙم٤مًُم٤م، ُمٜمٝم٤م يًت٘مل سمٕمد ومٞمَّم اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ًمٙمل ٟمّمقًص٤م:

 -ضمديدة

 وضمد قمٚمٛمف طم٤مس اًمذي اجل٤مُمد هذا أن يمٞمػ ُمٕمل، أن٤م وىمع ُمثالً  هبذا وأرضب

 -قمٚمٞمٝمؿ اعمٜمٙمر مجٚم٦م ُمـ وهذا آضمتٝم٤مد، ُيٜمِْٙمر وهق جيتٝمد أنف ُمْمٓمًرا  طم٤مًمف

 وهلش إدًم٥م» اؾمٛمٝم٤م ؾمقري٤م ؿمَّمل ذم سمٚمدة إمم سم٤مًمدقمقة اٟمت٘مٚم٧م طمٞم٤ميت، شم٤مريخ ذم

 -طمٚم٥م همرب
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 ُمـ أنت٘مؾ حمدودة، دائرهُت٤م اًمدقمقة سمس اًمٌالد، وشمِمٛمؾ شمًتٛمر اًمدقمقة سم٤مًمٓمٌع 

 -وم٘مط طمٚم٥م إمم محص إمم دُمِمؼ ُمـ سمٚمد، إمم سمٚمد

 --وهٙمذا اًمدقمقة واٟمت٘م٤مل اًمًٗمري٤مت سم٥ًٌم شمًتٛمر: اًمدقمقة ًمٙمـ

 يم٤من رضمؾ واؾمت٘مٌٚمٜم٤م هٜم٤مك ذهٌٜم٤م ُمرة، ٕول إدًم٥م إمم أذه٥م أظمػماً  ىمررت

ٞمٝم٤م اًمتل اًمدقمقة يت٘مٌؾ اؾمتٕمداد قمٜمده وأنف ـمٞم٦ٌم، أظم٤ٌمًرا قمٜمف ؾمٛمٕمٜم٤م ٛمر ًَ  سمدقمقة ٟمحـ ُٟم

 -اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب دقمقة: يٕمٜمل ؾمٚمٗمٞم٦م،

ه اًمرضمؾ ومٝمذا   أطمًـ اؾمت٘مٌٚمٜم٤م احلٞم٤مة، ىمٞمد ذم يزال ٓ أنف وومٝمٛم٧م ظمػًما، اهلل ضمزا

 -اؾمت٘م٤ٌمل

٦م اًمٖمروم٦م وضمدت ًمٙمـ   سمٛمٗمتل أتك إًم٤ٌمين، اًمِمٞمخ قمغم ًمٞمتٕمرومقا  أتقا  سم٤مًمذيـ هم٤مصَّ

 -آظمره إمم-- همػمهؿ وُمـ اعمخ٤مسمرات ُمـ-- يمذا سمْم٤ٌمط وأتك اًمٌٚمد،

 اًمٖمروم٦م شمٚمؽ ُمع اًمٖمروم٦م ُمثؾ ىمديٛم٦م، أبٜمٞم٦م ىمديٛم٦م ىم٤مقم٤مت اًمِم٤مم ذم هٜم٤مك وقمٜمدٟم٤م 

 -ممتٚمئ٦م يمٚمٝم٤م وأوؾمع،

٥م شمقذم، يرمحف اهلل اًمٙمٞم٤مزم، طمًـ اؾمٛمف: اعمٗمتل هذا ذم اخلالص٦م  : ومٞمٜم٤م َرطمَّ

 اعمٜمزل رب وأن٧م اًمْمٞمقف ٟمحـ   ًمقضمدشمٜم٤م زرشمٜم٤م ًمق وٞمٗمٜم٤م ي٤م

 قم٤مدةً  اعمٕمًقل اًمٙمالم ٕن أن٤م: طمذري أظمذت اؾمت٘مٌٚمٜمل، اًمِمٕمر اًمٌٞم٧م هبذا

 -رء وراءه يٙمقن

قمل أنؽ سمٚمٖمٜم٤م: زم ىم٤مل قمل أن٤م- ٓ: ًمف ىمٚم٧م- آضمتٝم٤مد شَمدَّ  هٜم٤م ودظمٚمٜم٤م آشم٤ٌمع، َأدَّ

 -أن ومٞمف ُم٤مًمٜم٤م سمح٨م ذم

 اإلٟم٤ًمن يٛمٙمـ ٓ أنف أقمت٘مد أن٤م أؾمت٤مذ، ي٤م سمس: ًمف ىمٚم٧م- احل٤ًمؾم٦م ًمٚمٜم٘مٓم٦م وصٚمٜم٤م 

 -اًم٘مدُم٤مء يُمُت٥م ذم ضمقاهب٤م ٟمجد ٓ ُم٤ًمئؾ شَمـِجدُّ  ٕهن٤م ُمذهٌف: ذم مجقده قمغم ئمؾ أن

 -اعمذه٥م :ُمداظمٚم٦م

 -يمثػمة ُم٤ًمئؾ: أبنم ًمف ىمٚم٧م ُم٤مذا؟ ُمثؾ: ىم٤مل :اًمِمٞمخ
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ؾمف اٟمتخرت وًمد ًمف أب: ُم٠ًمخ٦م ُمٕمل وىمٕم٧م أن٤م   قمٚمٞمف وُم٣م ومحِم٤مه٤م، أرضا

د أنف قمٚمٞمف ُمٜمٕمؿ واهلل ؾمٜملم، ـْ  هٜم٤مك ضمٞمدة، وصحتف أؾمٜم٤مٟمف، ضمدَّ  أبقه، قمغم ومتـ َُم

: اًمٜم٤مس سملم شم٘مقل وأن٧م أرضاؾمف، طم٤مر اسمٜمؽ: ًمف ىم٤مًمقا  اًمٗم٘مف، قمٚمَّمء ُمـ قم٤ممل وأبقه

ؾمف حيٌم اًمذي  هق صالة، ًمف ًمٞمس اًمٙمالم هذا ي٘مقل اًمذي هذا- صالة ًمف ًمٞمس أرضا

 سم٠من ي٘مقل ُمذهٌٜم٤م: ي٘مقل اعمٜمٓم٘مل، ًمٞمس اًمٌٞمزٟمٓمل اًمتًٚمًؾ قمغم وي٘مقل إطمٜم٤مف، ُمـ

 -ي٘مقل اًمدًمٞمؾ هٙمذا: أىمقل وأن٤م اجلٜم٤مسم٦م، همًؾ ذم واضم٤ٌمن وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م

 اح٤مء إيّم٤مل وضم٥م ُمٙم٤من اٟمٙمِمػ اًميس اٟمتخر وم٢مذا: وي٘مقل سمٞمٛميض هق ًمٙمـ 

: وم٢مذاً  اعمٙم٤من، ذًمؽ إمم اح٤مء إيّم٤مل ُمٜمع ٤مهُمٕمٜم وطمِم٤مه، اإلٟم٤ًمن هذا ضم٤مء وم٢مذا إًمٞمف،

 يّمؾ ًمـ اٟمٙمِمػ ُم٤م إذا وهذا اًمٗمؿ، يمؾ إمم اح٤مء يّمؾ أن واضم٥م ٕنف يٖمتًؾ: مل هذا

 -صالة ًمف وًمٞمس ضُمٜم٥ُم هذا: إذاً  إًمٞمف،

 هٙمذا، يٕمٛمؾ اسمٜمؽ: ًمف ىم٤مل قمٚمٞمف ومتـ ُمـ وهٜم٤مك اًمٜم٤مس، سملم يتٙمٚمؿ يم٤من هٙمذا

 أن إُم٤م: ًمف ىم٤مل إُمْم٤مئف، إمم سمح٤مضم٦م سم٠منف ؿمٕمرت وأن٤م صحٞمح،: اسمٜمف وم٘م٤مل اسمٜمف، ؾم٠مل

 -قمٜمدي ُمـ خترج أو ُمٕمل، شمٕمٞمش طمتك أرضاؾمؽ ختٚمع

 -سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -اجلٛمٝمقري٦م ُمٗمتل يقُمئذ دُمِمؼ ذم اًمٌٚمد ُمٗمتل ًمٚمٛمٗمتل، اًم٘مّم٦م طمٙمٞم٧م :اًمِمٞمخ

 إًمٞمؽ ومالن أتك: ًمف وم٘مٚمٜم٤م سمٜمٗمز، أن٤م ومذه٧ٌم ومٞمٝم٤م، ًمٜم٤م ًمٞمس أجْم٤مً  ـمقيٚم٦م ىمّم٦م 

 ُم٤م ًمٙمـ جيقز، أنف سمٚم٤ًمٟمؽ أومتٞم٧م أن٧م واسمٜمف، إب سملم ُيّمٚمح ًمٙمل ومتقى: وأراد

 ذم اعم١ًمول ُمـ ومتقى ُأريد أن٤م: ي٘مقل اعمتٕمّم٥م إب هذا ٕن رؾمٛمٞم٦م: ومتقى أقمٓمٞمتف

 اسمٜمل، أضمؾ ُمـ ريب قمٜمد ُم١ًمول أيمقن وٓ ؾمٗمري ذم ُمٕمل آظمذه٤م طمتك ؾمقري٤م،

 -أومتك اعمٗمتل إن: وأىمقل

 ؾم١مال طمّمؾ سمدوري، أن٤م ذه٧ٌم ومتقى، يٕمٓمف مل اًمقؾمٞمط أتك ح٤م اعمٗمتك

 شمٕمٓمل أٓ: ًمف وم٘مٚمٜم٤م ٟمٕمٓمل، ٓ رؾمٛمٞم٦م ومتقى ٟمٕمٓمل، ٓ: ىم٤مل آظمره، إمم-- وضمقاب

 - ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؿمٗمٝمٞم٦م؟ ومتقى
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 --اعمذه٥م ذم ضم٤مء: ىم٤مل رء؟ أي قمغم ومتقاك سمٜمٞم٧م أن٧م: ًمف ىمٚم٧م

 -أجقب أبق اًم٤ًمقم٦م هذيؽ وحؽ ُمثٚمَّم شمْمحٙمقا، ٓ أنٗمًٙمؿ اُمٚمٙمقا  سمس 

 عمٜمع سم٤مًمِمٛمع: اًمِمت٤مء ذم اًمرضمٚملم ؿم٘مقق طمِمق وجيقز: اعمذه٥م ذم ضم٤مء: ىم٤مل

 -اًمرضمٚملم ذم اًم٤ٌمرد اح٤مء رضر

 -ضم٤مز اًمرضمؾ طمِمق قمغم اًميس حلِمق ىمٞم٤مؾم٤مً : إقمٔمؿ اعمٗمتل ىم٤مل 

 ُم٠مظمقذ: ىم٤مل ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م- ٓ: وم٘م٤مل- ًمٜم٤م ايمتٌف أؾمت٤مذ ي٤م اًمٙمالم هذا ـمٞم٥م،

 قمـ ٟم٘مالً  إٓ شمٗمتقا  جيقز ٓ أنف إُمر، وزم ُمـ: ىم٤مل ُمـ؟ ُمـ: ًمف ىمٚم٧م- اًمٕمٝمد قمٚمٞمٜم٤م

 -يمت٤مب

 ذم ٟمص هٜم٤م يقضمد ومال إول، اًمزُمـ ذم يٙمـ مل هذا اًميس طمِمق أن وسمٜم٤مء 

 -رؾمٛمٞم٦م ومتقى ُيٕمٓمقا  ٓ ًمذًمؽ اًمٙمت٤مب:

 ح٤مذا؟ شمٙمتٌف، ٓ شم٘مقًمف يمالم! اهلل ؾمٌح٤من ي٤م

ٞمٜم٤م: أدري ٓ قم٤ٌمرة سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  --- يٕمٓمٞمٜم٤م أنف ُمٕمف شمٕمٌٜم٤م: يٕمٜمل ُمٕمف، يَمٕمر

 -أقمٓم٤مٟم٤م ُم٤م سمتقىمٞمٕمف، ورق

 ُُمَ٘مٚمرد ٕنف اجلقاب: يم٤من وهٙمذا ُمث٤مل، هذا: ًمف ىمٚمٜم٤م ضمرى، سمَّم إدًم٥م ُمٗمتل أظمؼمٟم٤م

 -ـمريًدا اًمقًمد وأصٌح واسمٜمف، إب سملم ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م طمؾ يٕمٓمٜم٤م مل

 اًمٓم٤مئرة؟ ذم اًمّمالة دمقز هؾ أن: اإلدًمٌل ًمٚمٛمٗمتل ىمٚمٜم٤م صم٤مٟمًٞم٤م، ُمث٤مًٓ  ًمف ىمدُمٜم٤م

 -جيقز ـمٌٕم٤مً : ىم٤مل

 --اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمّمالة قمغم اًمٓم٤مئرة ذم ًمٚمّمالة ىمٞم٤مؾم٤مً : ىم٤مل ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م

 -جيقز ُم٤م ىم٤مل ُم٤م أنف ُمٚمٞمح ظمػمه، يَمثَّر

 سم٤مٕرض ُمتّمٚم٦م اًمٓم٤مئرة يمذًمؽ سم٤مح٤مء، سم٤مٕرض ُُمّتّمٚم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م أن يمَّم: ىم٤مل

 -اجلٖمراومٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٙمالم هذا صحٞمح سم٤مهلقاء،

 -أظمٓم٠مت طمٞم٨م ُمـ اعمٗمتل، طمية ي٤م أص٧ٌم: ًمف ىمٚم٧م
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 يمٞمػ؟: ىم٤مل

 -اضمتٝمدت: أوًٓ : ًمف ىمٚم٧م

 -اضمتٝمدت يمٞمػ: ىم٤مل

٧م ٕنؽ: ًمف ىمٚم٧م ًْ  ومٞمٝم٤م، ُمقضمقد رء قمغم اًمٙمت٥م، ذم ُمقضمقد همػم ؿمٞمئ٤ًم ىِم

 --هذه اًمٓم٤مئرة

 -ُمقضمقدة شمٙمـ مل :ُمداظمٚم٦م

 :ومٞمٝم٤م ي٘مقًمقا  ىمّمٞمدة أظمذٟم٤م صٖم٤مر وٟمحـ يمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 -اًمٗمْم٤مء ذم شمٓمػم اهلقاء ؾمٗمٞمٜم٦م

 -صٖم٤مر وٟمحـ

 ُمتّمٚم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م أن ويمَّم سم٤مهلقاء، سم٤مٕرض ُمتّمٚم٦م اًمٓم٤مئرة هذه: وم٘م٤مل اعمٝمؿ،

 -سم٤مح٤مء سم٤مٕرض

 -أص٧ٌم طمٞم٨م ُمـ أظمٓم٠مت أن٧م ًمٙمـ- ضَمّٞمد ًمف ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 يمٞمػ؟: ىم٤مل

 وفمٞمٗم٦م وًمٞم٧ًم اعمجتٝمد، وفمٞمٗم٦م واًم٘مٞم٤مس ىم٧ًم ٕنؽ اضمتٝمدت: أن٧م: ًمف ىمٚم٧م

 -اعمَُ٘مٚمرد

 -قمٜمف سمتٗمتل اًمذي اًمٙمت٤مب ُمـ ومتقى شمٕمٓمٞمٜم٤م أن سمد ٓ أن وم٠من٧م 

 -ُمقضمقًدا يم٤من ُم٤م هذا: ىم٤مل

 شَمـِجدُّ  اًمتل إؿمٞم٤مء قمغم أضمقسمف شُمٕمٓمل يمٞمػ أن٤م، طمجتل هذه: ًمف ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 -اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ومٞمَّم ُمقضمقدة شمٙمـ ومل أن

 -ضمداً  ًمٚمٛم٘مٚمد سم٤مًمٜم٦ًٌم رائٕم٦م وهذه اًمٗم٘مٝمل، اًمٜمص ظم٤مًمٗم٧م صم٤مٟمٞم٦م ُمرة أظمٓم٠مت ًمٙمـ 

 هق؟ ُم٤م: ىم٤مل
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 ش: اًمراومٕمل» ىم٤مل: ًمف ىمٚم٧م

ٛم٦م وٓ سم٤مًمً٘مػ ُُمَٕمٚمَّ٘م٦م ًمٞم٧ًم أرضمقطم٦م ذم رضمؾ صغم وإذا  إرض ُمـ ُُمَدقمَّ

 -سمذاهت٤م اًمٓم٤مئرة وهل سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف

  اًمٗم٘مٝمل؟ اًمٜمص ظم٤مًمٗم٧م أن٧م يمٞمػ

 اًمٜمص؟ هذا رأج٧م ُم٤م أن٤م: ىم٤مل

 ُمِمٞمٜم٤م وهٙمذاش ًمٚمٖمزازم اًمقضمٞمز يمت٤مب قمغم اًمٙمٌػم اًمراومٕمل ذح» راضمع: ًمف ىمٚم٧م

 -اًمٜم٘م٤مش هبذا سمٕمٞمًدا ؿمقـًم٤م ُمٕمف

 اًم٘مّمٞمد؟ سمٞم٧م أجـ ًمٙمـ احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم آضمتٝم٤مد رضورة ًمف وم٠مثٌتٜم٤م 

اد اًمٜمَّج٤مر ب قمٛمٚمٞم٤ًم، ـمٌ٘مٝم٤م وُم٤م ٟمٔمري٦م دروؾًم٤م أظمذ اًمذي احلدَّ  اًمِمٖمٚم٦م، ؾمُٞمَخرر

ب  -ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م-- واحلدادة اًمٜمج٤مرة وُيـَخرر

 ىمْمٞم٦م ذم جيتٝمد ىم٤موًٞم٤م أو ُمٗمتًٞم٤م رضمالً  دمد: مت٤مُم٤مً  احل٤مرض اًمٕمٍم هذا ذم َُمَثُٚمٜم٤م هذا 

 -ضمداً  طمديث٦م

 صحٞمح٦م، اًمّمالة هٙمذا ي٘مقًمقا  ٟم٤مس أُمر قمٚمٞمف اظمتٚمػ أؾمت٤مذ ي٤م: ًمف ىمٚم٧م ًمق 

 -آظمره إمم-- صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم ٓ،: ي٘مقًمقا  وٟم٤مس

ح ُمتٛمرن ًمٞمس ٕنف جي٤موسمؽ: أن يٛمٙمٜمف ٓ ذًمؽ؟ ذم اًمّمقاب هق ُم٤م  ىمقًٓ  ُيَرضمر

 ش-احلدي٨م أصقل قمٚمؿ»وش اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ: »اًم٤ًمسم٘ملم ًمٚمٕمٚمٛملم سمرضمققمف ىمقل، قمغم

 رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل سمنمقمٝمؿ، وًمٞمس سمآرائٝمؿ، جيتٝمدون أن، جيتٝمدون ومٙمٞمػ 

 يٕمٓمل واطمد يمؾ ,ُم١ماظمذة وٓ, اًمٖمرسمٞملم ُمثؾ وأصٌحقا  ٔراء، يٚمج١موا ومٝمؿ-- اهلل

 ًمٞمس ح٤مذا؟ آوٓمراب، أؿمد ُمْمٓمرسم٦م اًم٘مقاٟملم ومتجد ىم٤مٟمقًٟم٤م، يْمع واطمد يمؾ رأجف،

 -دمٛمٕمٝمؿ راسمٓم٦م هٜم٤مك

 اهلل، ىم٤مل إمم يرضمٕمقا  مل وم٢مذا اهلل، رؾمقل ىم٤مل-- اهلل ىم٤مل: ومراسمٓمتٝمؿ اعمًٚمٛمقن أُم٤م 

 -أن شُمِم٤مهد أن٧م يمَّم اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وىمع اهلل، رؾمقل ىم٤مل
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 أن جي٥م ذقمٞم٤ًم، طمٙمَّمً  يٕمرف أن يريد ُمًٚمؿ أيَّ  أن ٟمٜمّمح ٟمحـ: ًمذًمؽ

 ومٚمٞمسش اهلل رؾمقل ىم٤مل-- اهلل ىم٤مل اًمنمقمل احلٙمؿ أن» اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة يًتحي

 أّي  أو-- ومرض هذا أو جيقز، طمالل أو جيقز ٓ طمرام هذا: أطمد ًمٙمؿ ي٘مقل أن جمرد

ٚمَّؿ اًمذي ٓ شمًٚمٞمًَّم، ًمف ويًٚمٛمقا  ظمالص اخلٛم٦ًم، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ ًَ  ًمف ُي

 -وطمده اهلل رؾمقل هق

 ٟمْمٓمرهؿ سمزقمٛمٝمؿ، اًمنميٕم٦م درؾمقا  اًمذيـ اًمٕمٚمَّمء ٟمجٕمؾ أن ٟمحـ ٟمريد: إذاً 

 درؾم٧م طمٜمٗمل، وم٠من٤م طمٜمٗمل درؾم٧م أن٤م: ُمش اًمّم٤مومٞم٦م، ُمٜم٤مسمٕمٝم٤م ُمـ اًمنميٕم٦م يدرؾمقا 

 ي٠ًمخف اعمًتٗمتل ي٠متٞمٝمؿ اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػميـ ٟم٤مؾًم٤م ٟمرى ٟمحـ يمٜم٤م ؿم٤مومٕمل، وم٠من٤م ؿم٤مومٕمل

- ويمذا يمذا: ًمف ي٘مقل طمٜمٗمل،: ًمف ىم٤مل إذا- ؿم٤مومٕمل أو طمٜمٗمل أن٧م: ًمف ي٘مقل ُم٠ًمخ٦م، قمـ

 - ويمذا يمذا ًمف ي٘مقل ؿم٤مومٕمل،: ًمف ىم٤مل وإذا

 أقمرف، ُم٤م أن٤م وٞمٕمتٜمل، أن٧م ؿمٞمخ ي٤م: ًمف ي٘مقل يم٤من اعمًتٗمتّل، هذا وقمل قمٜمده ًمق

 صاليت شَمْٓمُٚمؼ، مل أو ـَمُٚمَ٘م٧م زوضمتل: أن زم شم٘مقل ُم٤مذا ويمذا، يمذا ُمٕمل طمّمؾ أن٤م

٧م  اعمذه٥م وقمغم صح٧م،: احلٜمٗمل اعمذه٥م قمغم زم شم٘مقل صح٧م، ُم٤م أو َصحَّ

 -صح٧م ُم٤م: اًمِم٤مومٕمل

ة ىمْم٤مي٤م  -ضمداً  ُُمـَحػمر

 إذا اًمٌٙمر اًمٌٜم٧م احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم اًمِمخّمٞم٦م، إطمقال يًٛمقٟمف اًمذي ذم ُمثالً  

ج اًمرؿمد، ؾمـ سمٚمٖم٧م  ي٘مع ُم٤م اًمٞمقم يٜم٤مؾم٥م وهذا وًمٞمٝم٤م، إذن سمدون سمٜمٗمًٝم٤م، ٟمٗمًٝم٤م شُمَزور

 -هٜم٤م ومٚمت٤من ُمـ ي٘مع وُم٤م اًمٖمرب، ذم

 اإلُم٤مم يٌٓمٚمف اًمذي هذا سم٤مـمؾ، ٟمٙم٤مح هذا ٓ،: ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م ًمٙمـ 

 -احلٜمٗمل اإلُم٤مم ُيـجٞمزه اًمِم٤مومٕمل،

 ُيَٛمٌمر  طمٜمٗمًٞم٤م يم٤من إن اًمِمخّمٞم٦م، إطمقال ذم اًمٜم٤مس سملم ي٘ميض اًمذي هذا: وم٢مذاً 

 -ُيَٕمٓمرٚمف ؿم٤مومٕمًٞم٤م يم٤من وإن إُمر،
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 أبقه، ُمـ قمٚمٞمف ومرض اًمذي اعمذه٥م هذا ذم ُم٤مر يمقٟمف ح٤مذا؟ يٕمرف مل هق ًمٙمـ 

 -آظمره إمم-- ضمده ُمـ

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمتُؿْ  وَم٢ِمنْ : ﴿اهلل ىم٤مل أُم٤م
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ [- 19:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َواًمرَّ

 -هذا ُمـ رء هٜم٤مك ًمٞمس

 اعمٜمحك هذا يٜمحق واطمد دمد أن ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدراً  شمًٛمع، اًمتل إىمقال يمؾ

 -ويمذا يمذا جيقز ُم٤م يمذا، اهلل رؾمقل ىمقل وقمغم يمذا، اهلل ىمقل قمغم سمٜم٤مء: أي اًمٕمٚمٛمل،

ٌَلمَّ  يمالُمؽ، ذم ضم٤مء أن٧م اًمذي اًم٤ًمسمؼ ُمث٤مًمٜم٤م  يمثػم أن ُمراُمؽ، هذا أن أظمػماً  وشَم

 يتقفمػ أنف ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس إٟمف: ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م أن٧م ُمثٚمَّم ًمؽ ي٘مقًمقا  اعمِم٤ميخ ُمـ

 اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م إذا طمتك آظمره، وإمم-- اًمتٕم٤مُمؾ أؾمٚمقب يٕمرف طمتك سم٤مًمٌٜمؽ، اإلٟم٤ًمن

 -آظمره إمم-- اعمًٚمٛم٦م

 قمغم شم٘مقم اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م هؾ: يٕمٜمل والل، ذم والل هذا سم٤مهلل، أقمقذ هذا

  خم٤مًمٗمتٝمَّم؟ قمغم أم اهلل، رؾمقل وـم٤مقم٦م اهلل ـم٤مقم٦م

 -اًمٓم٤مقم٦م قمغم إٓ ًمؽ ي٘مقًمقا  ٓ ه١مٓء، ُمـ إٟم٤ًمن أّي  ؾمئؾ ًمق

سًم٤م شم٘مقل أن أن٧م أؾمت٤مذ، ي٤م ـمٞم٥م  ٟمحـ ٟمٙمقن ٓزم: شم٘مقل هذا، ظمالف ضمقا

 ٟمتٍمف يمٞمػ قمرومٜم٤م اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م إذا طمتك اًمٌٜمقك، ذم اًمتٕم٤مُمؾ يمٞمػ ٟمتٕمٚمؿ

 -اًمنمقمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م قمغم اًمٌٜمقك ذم

 اإلسمؾ شُمقرد ؾمٕمدُ  ي٤م هٙمذا ُم٤م         ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 هذا ي٘مقل أن جيرؤ ُم٤م اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل، سم٘م٤مل ُمتِمٌٕملم يم٤مٟمقا  ًمق ه١مٓء

ٌَّٕم٦م ٟمٗمًف ٕن اًمٙمالم:  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿أوًٓ  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُُمَِم

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم 

 ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وسم٘مقًمف

 ش-وؿم٤مهديف

 - ُمقفمًٗم٤م ويُمـ سم٤مًمٌٜمؽ واؿمتٖمؾ اذه٥م: إذاً  ي٘م٤مل يمٞمػ
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 اًمقيؾ ذم يمالمه٤م اًمٌٜمؽ، ذم اًم٘مَّمُم٦م جيٛمع اًمذي واًمٙمٜم٤َّمس اًمٌٜمؽ ُمدير: أىمقل أن٤م

 -إـمالىم٤مً  اًمدٟمٞم٤م ذم سمٜمؽ يم٤من ُم٤م سمٞمٜمٝمَّم، وُم٤م إظمػم وًمقٓ إول ًمقٓ ٕنف ؾمقاء:

 -ىمٚمٞمالً  يٗمٙمر إٟم٤ًمن يمؾ يٕمرومٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه 

 وؾمحٌقا  إج٤مم ُمـ يقم ذم شمقاقمدوا ًمق اًمٌٜمقك، ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن اًمذيـ ومٝم١مٓء

 ًمٚمٌٜمؽ؟ ؾمٞمحّمؾ ُم٤مذا اًمٌٜمؽ، ُمـ إُمقال

 ---سمٞمخن :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ أصٚمٝم٤م ًمٕمؾ طمٙمٛم٦م هٜم٤مك ًمٙمـ سمٜمؽ، ُوضِمدَ  ُم٤م ه١مٓء ًمقٓ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 ش-آظمؽماع ُأمّ  احل٤مضم٦م: »ُمٜمٝم٤م ٟمًتٗمٞمد ٟمحـ سمس أوروسم٤م،

 عمِم٤ميمٚمٜم٤م طَمالً  ٟمريد أنٜم٤م وٟمِمٕمر طمرام، احلٙمؿ هذا أن سم٤مًمٜم٤م ذم ي٘مقم قمٜمدُم٤م ومٜمحـ

 ش-آظمؽماع ُأمّ  احل٤مضم٦م» اًمتج٤مري٦م،

ن أن٧م ًمذًمؽ  ٜمقك شمًٛمع شمٙمـ مل ىمٚمٞمالً، أيمثر أو أىمؾ أو ؾمٜمقات اًمٕمنم ىمٌؾ ٔا  -إؾمالُمٞم٦م سٌم

 هيٛمٜمل ٓ اًمٜم٤مس؟ أخًٜم٦م قمغم يؽمدد إىمؾ قمغم آؾمؿ هذا أن ضمٕمؾ اًمذي ُم٤م

 ---ؿمٕمروا ٕهنؿ اعمٕمٜمك، أن

ع :ُمداظمٚم٦م  -اًمٜم٤مس شَمَقضمُّ

، سمدؤوا أن اًمٜم٤مس سم٠من ؿمٕمروا أجقه، :اًمِمٞمخ  -إؾمالُمٞم٤مً  سمٜمٙم٤مً  ومػميدون يٗمٞم٘مقا

 -آظمره إمم-- هٜم٤مك إؾمالُمل سمٜمؽ-- هٜم٤م إؾمالُمل سمٜمؽ: ٓومت٤مت اًمقضمقد ذم هٜم٤مك ومٔمٝمرت 

 -وسُمَجِره٤م قُمَجِره٤م قمغم اًمٌٜمقك هذه ًمتًٚمٞمؽ ومت٤موى فمٝمرت سم٤مًمت٤مزم صمؿ 

 اًمتقومػم، سم٤مؾمؿ اًمرسم٤م إسم٤مطم٦م اعمٍمي هذا ومتقى ؾمٛمٕمتٛمقه، يٛمٙمـ رء وآظمر 

 -احلٙم٤مم ُم٤ًمقمدة وسم٤مؾمؿ

ُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٘مقل حمْم٦م، هيقدي٦م قمٛمٚمٞم٦م: يٕمٜمل  طُمرر

م إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ  رء أيمؾ طَمرَّ

 ش-صمٛمٜمف طمرم
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 ُم٤م ٟمًتحؾ اًمٌالد، سمٕمض ذم اعمِمٝمقريـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض سمقاؾمٓم٦م أن ٟمحـ

 ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل ومٞمٜم٤م ُيـَحّ٘م٘مقا  أن يريدون يم٠مهنؿ ىمٌٚمٜم٤م، ُمـ اًمٞمٝمقد ومٕمؾ يمَّم وٟمٗمٕمؾ اهلل، طَمّرم

 ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع، وذراقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 --ش-ومٛمـ: ىم٤مل واًمٜمّم٤مرى؟ اًمٞمٝمقد! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا - ًمدظمٚمتٛمقه و٥م

 احلٞمؾ، سم٠مدٟمك اهلل طمرم ُم٤م ٟمًتحؾ واًمٜمّم٤مرى، يم٤مًمٞمٝمقد اًمٞمقم ٟمٗمٕمؾ ومٜمحـ

 -اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر هبذا هلل واحلٛمد

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 -وإي٤ميمؿ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  21: 28.   279.  واًمٜمقر اهلدى) 

 وهق ادرـزي، افبـؽ مـ يلخذوهنا افتل ادقطػغ مرتبات حؽؿ

 ربقي بـؽ

 سمٜمؽ وهق اعمريمزي، اًمٌٜمؽ ُمـ ي٠مظمذوهن٤م اعمقفمٗملم عمرشم٤ٌمت سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 رسمقي٦م؟ أُمقال ُمـ ٕهن٤م طمرام: اعمقفمٗملم ُمرشم٤ٌمت ومٝمؾ رسمقي،

 ذًمؽ وإٟمَّم سم٠منٗمًٝمؿ، ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ٓ أقمٚمؿ ومٞمَّم ٕنٜمل ذًمؽ: أقمت٘مد ٓ :اجلقاب

 -ومرو٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمروض

 سُمْره٦مً  اح٤مل هذا ٓسمس ُم٤م وم٢مذا ُمنموع، سمٓمريؼ اعمقفمػ إمم اح٤مل يّمؾ أن واعمٝمؿ 

 قمٚمٞمف ومٚمٞمس اًمٌٜمؽ، إمم ُمٜمف رهم٦ٌم دون سمف يدظمؾ يم٠من ُمنموع، همػم هق ُم٤م اًمزُم٤من ُمـ

 -رء ذًمؽ ذم

 -ًمف شمًٜمح وُمْرص٦م سم٠مىمرب اؾمتخراضمف قمغم حيرص أن قمٚمٞمف وًمٙمـ 

٤مم قمٜمد هذه اًمقفمٞمٗم٦م :ُمداظمٚم٦م  -اهلل أنزل سمَّم حيٙمٛمقن ٓ طُمٙمَّ

 -أبداً  رء إُمر ذم زاد ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 -واطمد احلٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمف راشم٤ٌمً  ي٠مظمذه اًمذي واح٤مل ٓ، أم ُمنموقم٦م هب٤م ي٘مقم اًمتل اًمقفمٞمٗم٦م اعمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 -ٓ أم ضم٤مئز

 وًمًٜم٤م ُم١ًموًملم، ومٚمًٜم٤م اهلل، أنزل ُم٤م سمٖمػم حتٙمؿ اًمتل اًمدوًم٦م شمٗمٕمٚمف ُم٤م أُم٤م 

 -ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اًمٞمقم، اًمٜم٤مس سمٕمض يريد يمَّم احلٙمؿ ُٟمَٖمػمر  أن ٟمًتٓمٞمع

 أن ي٘مٞمٜم٤مً  قمٚمَّمً  ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م سمٕمٞمدًا: ـمقيالً  أُمداً  اًمتٖمٞمػم هلذا آؾمتٕمداد ُمـ سمد ٓ سمؾ 

 ًم٘مقُمف إصالطمف ذم اؾمتٛمر حلٔم٦م، يمؾ ذم اًمًَّمء سمقطمل ممدوداً  يم٤من اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

ـ طمتك قم٤مُم٤ًم، وقمنميـ صمالصم٤مً   يتٛمٙمـ ومَّمذا اعمًٚمٛم٦م، اًمدوًم٦م سمذرة ووع ُمـ مَتَٙمَّ

ٟمٞمٝمؿ، سملم ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ ذه٥م وىمد يٗمٕمٚمقا  أن اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن  ًمٙمؿ شمرك ىمد يم٤من وإن فمٝمرا

 إن ُم٤م شمْمٚمقا  ًمـ أُمريـ ومٞمٙمؿ شمريم٧م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ُم٤م

 ش- احلقض قمكم يردا طمتك يتٗمرىم٤م وًمـ وؾمٜمتل، اهلل يمت٤مب: هبَّم متًٙمتؿ

: آظمر طمدي٨م ذم ىم٤مل يمَّم أنف اًمٜم٤مس، وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا صحٞمح،

 ش-ه٤مًمؽ إٓ قمٜمٝم٤م يزيغ ٓ ٟم٘مٞم٦م سمٞمْم٤مء قمغم شمريمتٙمؿ»

 اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م رواي٦م ُمـ شَمَ٘مّدُمٜم٤م ُمـ سمٕمض اىمؽمف ُم٤م سم٥ًٌم وًمٙمٜمٜم٤م 

 سم٤مًمٕم٘مٞمدة اظمتٚمط وُم٤م ضمٝم٦م، ُمـ اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م وظمٚمٓمٝم٤م واعمقوققم٦م،

 هل٤م صٚم٦م ٓ مم٤م اًمٕم٘م٤مئد، ُمـ ذًمؽ وٟمحق واًمّمٗم٤مت إؾمَّمء ذم اًمتقطمٞمد ُمـ اًمّمحٞمح٦م

 اًمًٚمقك قمـ اٟمٍماف ُمـ اإلؾمالُمل اًمًٚمقك ظم٤مًمط وُم٤م اًمّمحٞمح٦م، سم٤مًمٕم٘مٞمدة

 -أوم٤مت ُمـ ذًمؽ وهمػم اًمٜمٌقي،

دت ُمًٚمٛم٦مٍ  جلَّمقم٦م يٛمٙمـ ٓ  دت أوًٓ، أومٙم٤مره٤م شَمَقطمَّ  طمتك صم٤مٟمٞم٤ًم، أظمالىُمٝم٤م وشَمَقطمَّ

 -واطمد رضمؾ ىمٚم٥م قمغم ص٤مروا

 وضمف قمغم متٌم طم٘مٞم٘م٦مً  جيٕمٚمقه٤م وأن اإلؾمالم، دوًم٦م ي٘مٞمٛمقا  أن أبداً  يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ 

ٞمف ُم٤م إضمراء سمٕمد إٓ إرض،  ُمـ ومٞمف دظمؾ مم٤م اإلؾمالم شمّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م، سم٤مًمتّمٗمٞم٦م ُأؾَمٛمر

 ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ اعم١ًموًملم سمؽمسمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م هذه وىمرن إًمٞمٝم٤م، أذٟم٤م اًمتل إُمقر هذه
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 ٕنٗمًٝمؿ ووٕمقا  ىمد اعمًٚمٛمقن يٙمقن طمٞمٜمئذ قمٜمٝمؿ، اعم١ًموًملم ُمـ أجدهيؿ حت٧م

ٚمٌِٜم٦َم أو أؾم٤مؾم٤مً   -اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م سح قمٚمٞمف ي٘مقم اًمذي إؾم٤مس، هلذا إومم اًمَّ

 اًمٕمٝمد ذم شمٙمـ مل أُمقراً  اهلل ذم ويٕمت٘مدون اهلل، يتٕمٌدون اعمًٚمٛمقن ئمؾ أن أُم٤م

 وًمٙمـ دوًم٦م ي٘مٞمٛمقن ىمد اإلؾمالم، دوًم٦م ي٘مٞمٛمقا  أن أبداً  ُيْٛمِٙمٜمٝمؿ ٓ ومًقف إول،

 -ديٜمف قمغم همٞمقر ُمًٚمؿ يمؾ إًمٞمٝم٤م يًٕمك واًمتل اعمٜمِمقدة، اًمدوًم٦م هل ًمٞم٧ًم

 ٟمِم٤مـمٝم٤م سم٥ًٌم إرض وضمف قمغم يم٤مومرة دوًم٦م شُم٘مٞمؿ اًمِمٕمقب ُمـ يمثػماً  إن

ت وضمؾ قمز واهلل وؾمٕمٞمٝم٤م، ـْ : ﴿ىم٤مل يمَّم ظمٚم٘مف ذم ؾمٜمتف ضَمرَّ  هَل٤َم َوؾَمَٕمك أظِمَرةَ  َأَرادَ  َوَُم

ـٌ  َوُهقَ  ؾَمْٕمٞمََٝم٤م ء﴾ ]َُمِْمُٙمقًرا ؾَمْٕمٞمُُٝمؿْ  يَم٤منَ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  ُُم١ْمُِم ـْ [ ﴿29:اإلها  ُيِريدُ  يَم٤منَ  َُم

ْٚمٜم٤َم اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦مَ  ـْ  َٟمَِم٤مءُ  َُم٤م ومِٞمَٝم٤م ًَمفُ  قَمجَّ َ
ِ
 َُمْذُُمقًُم٤م َيّْمالَه٤م ضَمَٝمٜمَّؿَ  ًَمفُ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم صُمؿَّ  ُٟمِريدُ  عم

ء﴾ ]َُمْدطُمقًرا  [-28:اإلها

 احلٞم٤مة ذم ؾمٕمٞمٝمؿ ُمـ هذه إرض، قمغم دوًم٦م ي٘مٞمٛمقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ومٝم١مٓء 

 -ٟمّمٞم٥م وٓ هلؿ ظمالق ومال أظمرة ذم أُم٤م اًمدٟمٞم٤م،

 اًمدول، شمٚمؽ ُمـ ظمػماً  دوًم٦م ُي٘مٞمٛمقا  أن اعمًٚمٛملم سمٕمض يًتٓمٞمع أن وم٤ٌمٕومم 

 شَمُ٘مؿ مل ٕهن٤م اهلل: ؿم٤مء ُم٤م شمًتٛمر أن وضمؾ قمز اهلل ي٠مذن اًمتل اًمدوًم٦م هل ًمٞم٧ًم وًمٙمـ

 -ؾمٜمتف وقمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هدي قمغم

 اجلَّمقم٤مت يمؾ قمغم جي٥م أنف: ,ىمٚمٞمالً  ـم٤مًم٧م وىمد, اعمٕمؽمو٦م اجلٛمٚم٦م هبذه اًمٙمالم ظمالص٦م

 اًمدوًم٦م وإىم٤مُم٦م أوًٓ، اإلؾمالُمل اعمجتٛمع حت٘مٞمؼ سميورة وشمٕمٜمك هتتؿ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م

رض، وضمف قمغم صم٤مٟمٞم٤مً  اإلؾمالُمٞم٦م  -واًمؽمسمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م احل٘مٞم٘متلم هب٤مشملم هيتٛمقا  أن ٕا

 أواٟمف، ىمٌؾ اًمٌمء اؾمتٕمجؾ ُمـ: ىمٞمؾ وم٘مديَّمً  إُمقر، يًتٕمجٚمقا  أن هلؿ جيقز وٓ 

 -سمحرُم٤مٟمف اسمُتكم

 ( 00: 12: 07. 787. واًمٜمقر اهلدى)
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 ظؾقف جيب هؾ حمرم ظؿؾف أن ظؾؿ إذا ربقي بـؽ دم ادقطػ

 جديداً  ظؿاًل  جيد ظـدما أم حآ، ظؿؾف ترك

 -اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك اًمٕمٛمؾ ًمف جيقز ٓ اًمرضمؾ أن ُمٕمروف ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 قمـ يتخغم أم آظمر، قمٛمؾ قمـ ويٌح٨م قمٛمٚمف ذم يٌ٘مك هؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م، هٜم٤مك ًمٙمـ 

 -آظمر قمٛمؾ قمـ يٌح٨م ويٌ٘مك ُمنموع، اًمٖمػم قمٛمٚمف

 رسمف، إمم يتقب أن ومقراً  قمٚمٞمف ومٞمج٥م ًمٚمنمع، خم٤مًمػ قمٛمٚمف أن قمٚمؿ إذا :اًمِمٞمخ

 يٓمٚم٥م أن ٓجيقز اإلٟم٤ًمن ٕن يروٞمف: اًمذي ًمٚمٕمٛمؾ يقوم٘مف أن قمغم ُمٜمف يٓمٚم٥م وأن

م ًمف اعمُـَ٘مّدر اًمرزق  -سم٤محلرا

 طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  إن» وىم٤مل يقٍم، ذات أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وقمظ ًم٘مد 

ش سم٤محلرام ُٓيٜم٤َمل ُم٤م اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢منَّ  اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا  أضمٚمٝم٤م، و رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ

 -اجلقاب ؾمٛمٕم٧م

 ( 00:70:29. 172 واًمٜمقر اهلدى) 

 بـؽ؟ دم ادقطػ حج يؼبؾ هؾ

 اًمٌٜمقك، سمٕمض ذم ُمقفمػ وهق حي٩م أن أراد ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :اعمٚم٘مل

 ف؟طَمجُّ  جيقز هؾ

 احلرام، اًمٙم٥ًم هذا َيَدع سم٠من ٟم٠مُمره جيقز، ٓ أو جيقز: ًمف ٟم٘مقل أن ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

ل وأن  -احلالل سم٤مح٤مل حي٩م صمؿ ُم٤مًمف ُيَزيمر

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -ًمف ٟم٘مقل هٙمذا :اًمِمٞمخ

 (  00:  17:  11. 771.واًمٜمقر اهلدى) 





 االدخار صندوق
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ر دا( ربقي وهق) آدخار صـدوق مع افتعامؾ حؽؿ  أكف ُيَتَصقَّ

 رضورة

 ُمتزوج ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ همرف، صمالث ومٞمٝم٤م ؿم٘م٦م ذم إظمقشمف ُمع يًٙمـ :ُمداظمٚم٦م

ػم، اإلظمقة وأطمد أبٜم٤مء، وًمف  قمغم حيّمؾ أن احل٤مًم٦م هذه ذم ًمف جيقز ومٝمؾ ؾِمٙمر

 رسمقي؟ وهق آدظم٤مر---اًمًٙمـ

 - جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  00: 20.   210.  واًمٜمقر اهلدى) 

 افصقرة هبذه اإلدخار صـدوق حؽؿ

 -صٜمدوىًم٤م ووٕمٜم٤م سم٤مًمنميم٦م ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنميم٦م؟ هل ُم٤م أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 -ًمٚمٌؽمول ُمّم٤مذم :ُمداظمٚم٦م

 !ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

ظم٤مر صٜمدوق اؾمٛمف صٜمدوىًم٤م ووٕمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  -آدر

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 ُم٘م٤مسمٚمف، ًمف شَمـُحط واًمنميم٦م اعمٌٚمغ ىمٞمٛم٦م ُمٜمف سمٞم٘مًٛمقا  ـمٌٕم٤مً  آؿمؽماك، هذا :ُمداظمٚم٦م

 -اًمّمٜمدوق هذا سمتِمٖمؾ

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ؾمٞمدي؟ ي٤م ُمٕمل :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٕمؽ أي :اًمِمٞمخ
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 -اًمٕم٤مم ُمدار قمغم اًمّمٜمدوق هذا ومٚمقس ٟمِمٖمؾ :ُمداظمٚم٦م

 رء ذم يذيمروا سمٞمِمٖمٚمقه٤م، يمٞمػ سم٤مًمْمٌط قم٤مروملم ًمًٜم٤م ٟمحـ اًمٜم٥ًم: أىمقل

 -سمٜمقك إمم ىمرض يروح رء ذم أؾمٝمؿ، سمػموح

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 طمالل،: قمٜمف ي٘مقل واهلل ٟم٦ًٌم ذم أرسم٤مح، شم٠متٞمٜم٤م اًمًٜم٦م آظمر أرسم٤مح شم٠متٞمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -ُمرات سمثالث احلالل ُمـ أيمثر احلرام ٟم٦ًٌم طمرام، ٟم٦ًٌم وذم

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -ُمرات سمثالث احلالل ُمـ أيمثر احلرام ٟم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل ُمرهمٛملم جمٌقريـ ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم؟ :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمف ٟمحـ ُُمرهمٛملم هذا اًم٘مًؿ: يٕمٜمل ُمرهمٛملم :ُمداظمٚم٦م

 -أجقه :اًمِمٞمخ

ٚمقا  هؿ- ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م  -اخل٤مص٦م سمٓمري٘متٝمؿ ُيَِمٖمر

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 --- ىمروض ذم أؾمٝمؿ ذم ذيمرٟم٤م ُمثٚمَّم :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -اًمٜمٞم٦م ص٤مدق إٟم٤ًمن إُم٤مً  ي٤م يٙمقن يٕمٜمل هؾ ويِمؽمي، أرسم٤مطمٝم٤م ي٠مظمذ :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل ُمقفمٗملم أن طمتك شمرى ُمٕمؽ، ص٤مدىملم ٟمٙمقن :ُمداظمٚم٦م
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 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

ع أن٤م :ُمداظمٚم٦م  أن٧م: ىم٤مًمقا  اًمِمٞمقخ ىمٌؾ ُمـ ؾم٠مخٜم٤م ُأدظمٚمف، ُم٤مزم ُمع اعمٌٚمغ هذا ُأَوزر

٤ًٌم إٟم٤ًمًٟم٤م شُمقزع ٓ اًمٗمٚمقس، هذه متًؽ ٓزم  شمٓمٕمٛمف سمِّدك ٕنؽ وَيٕمرومف: ًمؽ، ىمري

 سم٤مًمٚمٞمؾ، قمَّمن ذم أو اًمزرىم٤مء ذم اًمِمقارع سم٢مطمدى أن٧م روح ٟمٕمٛمؾ، ؿمق ـم٥م طمرام،

 اًمذي ُمـ ـمٞم٥م، ُمٜمٝم٤م، وختٚمص ٟمرُمٞمٝم٤م اعمٕم٤مري هذه ُمـ وخَتَٚمَّص أطمد ُم٤م أنف سمنمط

 اعم١ماظمذة قمدم ومٚمقس ُمٕمف ضم٤مء اًمذي ٟمٗمؽمض- ـمٞم٥م ي٠ميت، سمجل اًمذي هق ي٠مظمذه٤م

  طمِم٤مش واطمد

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك طم٤مل يمؾ قمغم- ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -ُمٜمف اًمٓمريؼ ٟمٗمٝمؿ ٟمحـ ٟمريد- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -واجلقاب :اًمِمٞمخ

 -اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ُمٜمف ُيـْخّمؿ ُم٤م يٕمرف اًمنميم٦م، هذه ذم ُمقفمػ يمؾ آؾمتٞمْم٤مح، سمٕمد :اًمِمٞمخ

 يٕمرف؟ ُم٤م وإٓ ؿمٝمر يمؾ راشمٌف

 -يٕمرف ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 يٕمرف؟ :اًمِمٞمخ

 -اح٤مئ٦م ذم قمنمة ظمّمؿ ذم ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنميم٦م؟ ُمـ ُيْم٤مف يمؿ ويٕمرف :اًمِمٞمخ

 -سم٤مح٤مئ٦م قمنمة ُم٘م٤مسمٚمف- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مح٤مئ٦م قمنمة ُم٘م٤مسمٚمف :اًمِمٞمخ
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 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مئ٦م سم٤مًمِمٝمر ًمف ومٞمٓمٚمع ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمِمٝمر ذم ُمٕم٤مؿمف واطمد يم٤من إذا: ُمثالً  :اًمِمٞمخ

 -وقمنميـ

 وُمـ قمنمة اح٤مئ٦م ُمـ ُمٕم٤مؿمف ُمـ ظمّمؿ وىمد وقمنمة، ُم٤مئ٦م ًمف يٓمٚمع :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٕمنمة همػم صمَّمٟمٞم٦م إصؾ

 -قمنمة اح٤مئ٦م ُمـ ًمف يٓمٚمع أنف ٟمٗمؽمض: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -رء ًمف ؾمٞمٓمٚمع ًمف سمٞمٓمٚمع ُمش :ُمداظمٚم٦م

 -- أيمثر ٕنف :اًمِمٞمخ

 -رء قمٚمٞمف يٓمٚمع ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اعمٕم٤مش ُمـ ظُمِّمؿ سمٕمدُم٤م :اًمِمٞمخ

 ----  يروح :ُمداظمٚم٦م

 -أومٝمؿ ُأريد أن٤م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -يمالُمؽ شُمٕمٞمد أن ُمٜمؽ ٟمريد ُم٤م أن٧م ٕنف :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ل :اًمِمٞمخ  -سم٤مًمؽ ـَمقر

 -شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

 -أؾمتقوح: يٕمٜمل ُأريد أن٤م ًمٙمـ واوح، أن٧م يمالُمؽ أن أومٝمؿ أن٤م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ُم٤مئ٦م سم٤مًمِمٝمر ي٠مظمذ اًمذي اعمقفمػ :اًمِمٞمخ
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 -أخػ أو ُم٤مئ٦م أو مخًلم راشمٌؽ ي٠مظمذ ٟمٗمؽمض :ُمداظمٚم٦م

 -هذا قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ----  ُمٜمف ختّمؿ اًمنميم٦م أن: اعمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ظَمّٚمص اًمٙمالم ذم دورك دورك، ظمٚمَّّم٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك أظمل ي٤م ظَمؾر  :اًمِمٞمخ

 -أن دوري ضم٤مء

 -اح٤مئ٦م ذم مخ٦ًم اعمٕم٤مش ُمـ خيّمٛمقا : شم٘مقل أن٧م

 -قمنمة خيّمٛمقا  :ُمداظمٚم٦م

 مخ٦ًم؟ وإٓ قمنمة :اًمِمٞمخ

 -قمنمة :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدهؿ؟ ُمـ ويْمٞمٗمقا  :اًمِمٞمخ

 -قمنمة :ُمداظمٚم٦م

 -قمنمة :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ح أروح أن٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ  -اعمث٤مل ُأَصحر

 -ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ـمٞم٥م؟ وقمنمة، ُم٤مئ٦م ؿمٝمري٤مً  هذا ًمف :اًمِمٞمخ

 -ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ًمف؟ سم٘مل يمؿ قمنمة، ظمّمٛمقا  وقمنمة، ُم٤مئ٦م ؿمٝمري٤مً  :اًمِمٞمخ

 -ُم٤مئ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ص٤مر؟ يمؿ أظمرى قمنمة اًمٕمنمة قمغم وٛمقا  :اًمِمٞمخ
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 -قمنميـ :ُمداظمٚم٦م

 وقمنميـ ُم٤مئ٦م هذه اًمٓمري٘م٦م قمغم ؾمٞم٠مظمذ اًمِمٝمر آظمر ذم هق قمنميـ، :اًمِمٞمخ

 صح؟

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أجش ذم شمٕمرف ُم٤م ُيَِمّٖمٚمقه٤م، اًمٕمنميـ أنف يمالُمؽ ُمـ ومٝمٛمٜم٤م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

ٚمقه٤م؟  -اًمٙمالم ومّمٚم٧م ومٍمت ُيَِمٖمر

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 قمنمة ظمّمٛمقا  وقمنمة، ُم٤مئ٦م ًمؽ اًمذي اًمرضمؾ أن٧م أنؽ ه٥م: أن٤م ضمقايب أن

 هؿ؟ أقمٓمقك يمؿ ًمٙمـ وقمنميـ، ُم٤مئ٦م ًمؽ يٓمٚمع أن٧م اًمِمٝمر آظمر ذم قمنمة، أو٤مومقا 

 -وأرسمٕملم ُم٤مئ٦م

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمل؟ أن٧م شمٕمرف ُم٤م هب٤م؟ أتقا  أجـ ُمـ اًمت٤مًمٞم٦م اًمٕمنميـ :اًمِمٞمخ

 -ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 --ُمٕمل أن٧م ُم٤م وإٓ ُمٕمل، أن٧م ُمٜمؽ أتٕمٚمؿ ُأريد وأن٤م :اًمِمٞمخ

 -قمنميـ اعمجٛمقع ص٤مر قمنمة وأو٤مومقا  اًمٕمنمة ظمّمٛمقا  وقمنمة، ُم٤مئ٦م ُمٕم٤مؿمؽ أن

 -ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٓمقك قمؿ اًمقاىمع ًمٙمـ وقمنميـ، ُم٤مئ٦م ًمؽ يٓمٚمع اًمِمٝمر آظمر ذم وم٠من٧م :اًمِمٞمخ

 -آظمره إمم وأرسمٕملم ُم٤مئ٦م وصمالصملم ُم٤مئ٦م

 -ُمث٤مًمٜم٤م ذم اًمٕمنميـ قمغم اًمزي٤مدة

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 صح؟ ضم٤مءت، أجـ ُمـ أن٧م شمٕمرف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ومٝمٛم٧ُم  ُمثٚمَّم قَمكمَّ  شمٗمٝمؿ أن٧م أنؽ يٌ٘مك: وم٢مذاً  هٜم٤م، إمم قمٚمٞمؽ أن٤م وم٤مهؿ: يٕمٜمل

 -قمٚمٞمؽ

 ----  ذم أن ومحد :ُمداظمٚم٦م

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمؽ ٟمٗمٝمؿ ٟمريد :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مئ٦م ًمؽ ـمٚمع إذا وقمنميـ، ُم٤مئ٦م شم٠مظمذ ُمث٤مًمٜم٤م ذم أن٧م: ًمؽ أىمقل أرضمع :اًمِمٞمخ

ئد أىمؾ، أو أرسمٕملم أو وصمالصملم  اًمٓمريؼ ذم سمؽمُمٞمٝم٤م ُم٤م شم٠مظمذه٤م وقمنميـ اح٤مئ٦م قمغم اًمزا

 اًمٕم٤مُم٦م؟ اعمراومؼ هل ُم٤م اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم شمٍمومٝم٤م وإٟمَّم ًمؽ، ىمٞمؾ يمَّم

 وًمق اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ًمٗمرد ًمٞمس اعمًٚمٛملم، ًمٕم٤مُم٦م ُمّمٚمح٦م ومٞمف أُمر ذم: يٕمٜمل 

 هذه  ٕصح٤مب ًمٚمجػمان ؾمٌٞمؾ ومتًح٥م ومٞمٝم٤م، ُم٤م حمٚم٦م ُمٙم٤من: ُمثالً  وم٘مػماً، يم٤من

 وطمٗمر ـملم وقمر ـمريؼ واطمد، ؿمخص ُمٜمف يٜمتٗمع وًمٞمس اجلٛمٝمقر، ُمٜمف يٜمتٗمع اعمحٚم٦م،

ٌرده٤م، آظمره، إمم شم٘مقًمقن يمَّم إُم٤مٟم٦م أو اًمٌٚمدي٦م شم٠متٞمف ُم٤م آظمره إمم  إُمقال شمٍمف سمتٕم

 ُمـ اُمرأة أضمؾ ُمـ إرض: هذه شمٕمٌٞمد قمغم هذه، اًمٓمري٘م٦م ُمـ قمٜمدك شمتجٛمع اًمتل

 -آظمره إمم وًمد أضمؾ

 اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ سم٤مب ذم شمدظمؾ ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أُمثٚم٦م-- ضمن أو

 -ضمقاب ذم ُم٤م هذا وهمػم

 -ضمقاب ذم ُم٤م ذًمؽ همػم :ُمداظمٚم٦م
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 وإن ُمٕم٤مؿمؽ، ُمـ ُم٤مًمؽ ُمـ ظمّمٛمقه اًمذي إٓ شم٠مظمذ ًمؽ حيؾ ُم٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 جيقز ُم٤م هذا وقمنمة، قمنمة سم٤مح٤مئ٦م شمِمٖمٞمؾ سم٥ًٌم رسمحقه اًمذي أُم٤م ًمؽ، هؿ أو٤مومقه

 -شم٠مظمذه أن

 -جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمراومؼ ذم شمٍمومف قمٜمدهؿ، يٌ٘مك ُم٤م أطمًـ شم٠مظمذه أن وٓسمد أظمذشمف، إذا :اًمِمٞمخ

 -اًمٕم٤مُم٦م

 ( 02:  21: 11.   290.  واًمٜمقر اهلدى) 



 بنلية ًعاًالت





 127 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمٕم٤مُمالت سمٜمٙمٞم٦م 

 بف يضارب ؾقام خماضر احتقاضل فـسبة افبـؽ ختصقص حؽؿ

ع اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم :١ًمالاًم  وختّمص اًمٕمٛمٞمؾ، وسملم اًمٌٜمؽ سملم إرسم٤مح شمقزَّ

ًمف اًمٕمٛمٞمُؾ  ؾمح٥م وم٢مذا ًمالؾمتثَّمر، خم٤مـمر: اطمتٞم٤مـمل صم٤مًمث٦م ٟم٦ًٌم  ُمـ ؿمئ ُيْٕمَٓمك ٓ أُمقا

 ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ وُم٤م ذًمؽ؟ طمٙمؿ  ومَّم آؾمتثَّمر، ٓطمتٞم٤مـمل ظمّمّم٧م اًمتل اًمٜم٦ًٌم

 اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ أجْم٤مً  سم٤مب ُمـ ٕنف اإلؾمالم: ذم جيقز هذا أرى ُم٤م:اجلقاب

 -سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 جيقز وٓ يًتح٘مف، اًمذي اًمرسمح اح٤مل رأس يًح٥م أن اح٤مل ؾمح٥م إذا ومٞمج٥م 

ظم٤مر  -يٕمرومقهن٤م هؿ عمّم٤مًمح ُمٜمف ىمًؿ ادر

 : -- ( 21:  29.   2. واًمٜمقر اهلدى) 

 ادرصؾقة افؽػآت مـ كسبة افبـؽ أخذ حؽؿ

 -اعمٍمومٞم٦م ًمٚمٙمٗم٤مٓت سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اًمٙمٗم٤مًم٦م؟ ىمٞمٛم٦م ُمـ اح٤مئ٦م ذم اصمٜملم ٟم٦ًٌم ي٠مظمذ اًمٌٜمؽ يم٠من :اًم١ًمال

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 اًمٙمٗم٤مًم٦م؟ :ُمداظمٚم٦م

 -ًمؽ ىمٚمٜم٤م ُم٤م همػم: ُمٕمٜم٤مه٤م :اًمِمٞمخ

 اًم٘مٞمٛم٦م؟ ارشمٗمٕم٧م يمٚمَّم اًمزي٤مدة ي٠مظمذوا: ُمٕمٜم٤مه٤م :اًمِمٞمخ

 وؾمتَّمئ٦م اح٤مئ٦م ذم وصمالث اًمٖمذاء، ُم٤مدة ُمـ اح٤مئ٦م ذم اصمٜملم: يٕمٜمل ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 ارشمٗم٤مع ُمع اًم٘مٞمٛم٦م شمرشمٗمع ُم٤مئ٦م، قمغم اصمٜملم ذم أخػ قمنميـ شميب أخػ وقمنميـ ويمذا

 أن؟ ومٞمٝم٤م احلٙمؿ ُم٤م اعمٌٚمغ



 128   ُمٕم٤مُمالت سمٜمٙمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -هذا جيقز ُم٤م ٓ، :اجلقاب

 جيقز؟ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 (  00:  17: 01. 202. واًمٜمقر اهلدى) 



 كارد اهفيزا





 172 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٗمٞمزا يم٤مرد 

 ( افػقزا)افتجاري بافؽرت افتعامؾ

 سم٤مًمٙمرت اًمتٕم٤مُمؾ وهل اًمٕمٍم، هذا ذم طمدصم٧م عم٠ًمخ٦م اًمنمقمل احلٙمؿ ُم٤م :اعمٚم٘مل

 وهمػمه٤م؟ يم٤مرد وُم٤مؾمؽم اًمٗمٞمزا  اًمتج٤مري،

ً، :اًمِمٞمخ  سم٠مجش؟ اًمتٕم٤مُمؾ قمٗمقا

 -اًمتج٤مري سم٤مًمٙمرت :اعمٚم٘مل

 !آه- اًمتج٤مري اًمٙمرت :اًمِمٞمخ

ء أؾمَّمء، يم٤مرد وُم٤مؾمؽم يم٤مرد، اًمٗمٞمزا  :اعمٚم٘مل  اًمٌٜمقك ُمـ اًمٜم٘مقد ؾمح٥م أو سم٤مًمنما

 -اًمٌٓم٤مىم٤مت هذه ُمع شمتٕم٤مُمؾ اًمتل

 -شم٤مضمراً  ًم٧ًم أن٤م اًمٌٜمقك؟ قمـ ومّمٚمٝم٤م يٛمٙمـ اًمٌٓم٤مىم٤مت هذه هؾ :اًمِمٞمخ

 هق؟ ُم٤م قمٚمٛمؽ ًمٙمـ يٛمٙمـ، ٓ أنف أتخٞمؾ ًمٙمـ 

 !اًمٌٜمقك قمـ اًمٌٓم٤مىم٦م ومّمؾ :اعمٚم٘مل

 ُمرسمقـم٦م اًمٌٓم٤مىم٦م هذه شمٙمقن أن دون سمٓم٤مىم٦م، إصدار يٛمٙمـ هؾ يٕمٜمل، :اًمِمٞمخ

 -اًمٌٜمقك ُمـ سمٌٜمؽ

 -يٛمٙمـ ُم٤م ٓ، :اعمٚم٘مل

 -ـمٞم٥م يٛمٙمـ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 !اًمٌٜمقك؟ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ ُم٤م: وم٤مجلقاب 

 -ؿمٞمخ اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمٌٜمقك يًٛمك ُم٤م :اعمٚم٘مل

 !إؾمالُمٞم٦م سمٜمقك رضمٕمٜم٤م، :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمقك ويمؾ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم قمغم شمتٕم٤مُمؾ إؾمالُمٞم٦م سمٜمقك هٜم٤مك أنف أقمت٘مد ٓ أن٤م 

 سمٚمجٞمٙمل، سمٜمؽ وسملم سمريٓم٤مين، ُمثالً  سمٜمؽ سملم ومرق ذم يٛمٙمـ هذا شمٗم٤موت، ذم يٙمقن رسمَّم

 -ذًمؽ ذم اًم٘مٚم٦م وسملم اًمرسم٤م، ذم اًمْمالل، ذم اإلهمراق ذم ومرق ذم يٙمقن



 172   اًمٗمٞمزا يم٤مرد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ك اإلؾمالم قمغم ىم٤مئؿ إؾمالُمل سمٜمؽ اقمت٘م٤مدي ذم هٜم٤مك يقضمد ٓ ًمٙمـ   ُمـ اعمَُّمٗمَّ

 -اعمت٠مظمريـ آراء ُمـ وًمٞمس ُمٜمٝمَّم، ُم٠مظمقذ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 -جيقز ٓ :اجلقاب أنف سمتّمقر هذا وقمغم ُمقضمقد، اًمٌٜمؽ هذا ُمثؾ أن أقمت٘مد ٓ 

 اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌٜمقك وضمدت ًمٙمـ إؾمالُمٞم٦م، سمٜمقك هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف :اعمٚم٘مل

 -اًمتٕم٤مُمؾ أصؾ قمـ ٟمتٙمٚمؿ اًمتٕم٤مُمؾ، أصؾ هقن هذا واًمٙمرت

 -اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ـمريؼ هق يمَّم اًمتٗم٤مصٞمؾ، ذم ٟمٌح٨م يقضمد طمٞمٜمَّم :اًمِمٞمخ

 ( 00:  00:  11. 719.واًمٜمقر اهلدى)



 ًشائى يف ًتفرقات

 واهربا باهبنون ًتعوقة





 171 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 اإلشالم دار دم ـحرمتف احلرب دار دم افربا حرمة

 [ :ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

ش إم» ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل -ُمٜمٙمرش- اإلؾمالم وأهؾ احلرب أهؾ سملم رسم٤م ٓ»

 ريض طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل» :, ش18 , 7.17ش »اعمٕمروم٦م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف , ش7.721»

 يٙمـ مل سم٤مًمدرمهلم، اًمدرهؿ وم٤ٌمقمٝمؿ سم٠مُم٤من احلرب أرض دظمؾ ُمًٚمَّمً  أن ًمق: قمٜمف اهلل

 سمرى أُمقاهلؿ أظمذ وضمف وم٠ٌمي قمٚمٞمٝمؿ، دمري ٓ اعمًٚمٛملم أطمٙم٤مم ٕن سم٠مس، سمذًمؽ

 -شضم٤مئز ومٝمق ُمٜمٝمؿ،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕن وهمػمه٤م، احلرب أرض ذم طمرام قمٚمٞمف اًمرسم٤م: إوزاقمل ىم٤مل

 ووٕمف رسم٤م أول ويم٤من ذًمؽ، ُمـ اإلؾمالم أدريمف ُم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ رسم٤م ُمـ ووع ىمد

 اهلل طمرم ىمد ىمقم ذم اًمرسم٤م أيمؾ اعمًٚمؿ يًتحؾ ومٙمٞمػ اعمٓمٚم٥م، قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس رسم٤م

 ومال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد ذم اًمٙم٤مومر ي٤ٌميع اعمًٚمؿ يم٤من وىمد وأُمقاهلؿ؟ دُم٤مءهؿ قمٚمٞمف

 جيقز، وٓ هذا حيؾ ٓ: إوزاقمل ىم٤مل ُم٤م اًم٘مقل: يقؾمػ أبق وىم٤مل -ذًمؽ يًتحؾ

 سمٕمض ٕن هذا، طمٜمٞمٗم٦م أبق أطمؾ وإٟمَّم اًمرسم٤م، ذم إوزاقمل ذيمر اًمتل أصم٤مر سمٚمٖمتٜم٤م وىمد

 ىم٤مل -احلدي٨م ومذيمر-- -:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ُمٙمحقل قمـ طمدصمٜم٤م اعمِمٞمخ٦م

 اطمت٩م يمَّم واحلج٦م يقؾمػ، وأبق إوزاقمل ىم٤مل يمَّم اًم٘مقل» :اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل

: ىمٚم٧م -شومٞمف طمج٦م ومال سمث٤مسم٧م، ًمٞمس طمٜمٞمٗم٦م ٕيب يقؾمػ أبق سمف اطمت٩م وُم٤م إوزاقمل،

 ذح اًمٌٜم٤مي٦م»ذم اًمٕمٞمٜمل ىمقل: اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب إلُم٤مُمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض ٥مشمٕمّمُّ  ـوُمِ 

 ٕن صمٌقشمف، قمدم ٟمًٚمؿ ٓ: ىمٚم٧م» :اعمذيمقر اًمِم٤مومٕمل ىمقل قم٘م٥م ش1.172ش»اهلداي٦م

: ىمقًمف وأُم٤م- واوح دًمٞمؾ همػم ُمـ ُمذه٤ٌمً  ًمٜمٗمًف جيٕمؾ أن شم٘متيض ٓ اإلُم٤مم ىمدر ضمالًم٦م

 ؾمٕمٞمد ُمرؾمؾ إٓ سم٤معمرؾمالت، اًمٕمٛمؾ قمدم ُمذهٌف ٕن إًمٞمف، وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم- ومٞمف طمج٦م وٓ

: ىمٚم٧م -شأقمٚمؿ واهلل- ُمقوٕمف ذم قمرف ُم٤م قمغم طمج٦م قمٜمدٟم٤م واعمرؾمؾ اعمًٞم٥م، سمـ

---- » :ىمقًمف: إول :وضمقه ُمـ ورده وم٘مٞمف، قم٤ممل ُمـ يّمدر ٓ همري٥م قمجٞم٥م رد وهذا

 -شواوح دًمٞمؾ همػم ُمـ



 171   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 واًمِم٤مومٕمل إوزاقمل: ظم٤مًمٗمقه اًمذيـ وُمٜمٝمؿ إُم٦م، ؾم٤مئر ؿم٠من ويمذًمؽ: وم٠مىمقل

 ٓ يمال، ُمتٜم٤مىمْم٦م؟ إدًم٦م أم! ؟شواوح دًمٞمؾ همػم ُمـ» ظم٤مًمٗمقه ومٝمؾ- يقؾمػ وأبق

 ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمتُؿْ  وَم٢ِمنْ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وًمذًمؽ وظمٓم٠م، اًمّمقاب هق وإٟمَّم- هذا وٓ هذا

 
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ   شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  َواًمرَّ

ِ
ظَِمرِ  َواًْمٞمَْقمِ  سم٤ِمّللَّ ْٔ  إلُم٤مم وم٤مًمتٕمّم٥م ،﴾ا

 يٕمٜمل احلدي٨م سمثٌقت اًم٘مقل اًمتزام: اًمث٤مين -سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مًمتٜم٤مزع اًمرو٤م ُمٕمٜم٤مه ُمٜمٝمؿ

 احلريب، ًمّم٤مًمح أو اعمًٚمؿ، ًمّم٤مًمح اًمرسم٤م يم٤من ؾمقاء احلرب دار ذم اًمرسم٤م سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل

 ىم٤مل وهلذا سمذًمؽ، ي٘مقًمقن ٓ وهؿ ُم٤ٌمح، احلريب ُم٤مل سم٠من اإلسم٤مطم٦م شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ يٜم٤مذم وهذا

 ُمرادهؿ أن اًمدرس ذم إصح٤مب اًمتزم وىمد» : ش1.278ش»اًم٘مدير ومتح» ذم اهلَّمم اسمـ

 إـمالق يم٤من وإن اًمٕمٚم٦م، إمم ٟمٔمراً  ًمٚمٛمًٚمؿ اًمزي٤مدة طمّمٚم٧م إذا ُم٤م واًم٘مَّمر اًمرسم٤م طمؾ ُمـ

  -شسم٤مًمّمقاب أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل- ظمالومف اجلقاب

 سمٓمؾ احلدي٨م، شمّمحٞمح قمغم أسوا إن وم٢مهنؿ شمٜم٤مىمْمٝمؿ، ئمٝمر وهبذا: ىمٚم٧م

 رومض أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اعمخ٤مًمٗم٦م شمتجغم وهٜم٤م سمٕمٛمقُمف، إظمذ قمٚمٞمٝمؿ ووضم٥م شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ،

 ؿمٞمئ٤ًم، احلدي٨م ُمـ يًتٗمٞمدوا مل سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ، ُمتٛمًٙملم فمٚمقا  وإن اًمثالصم٦م، إئٛم٦م احلدي٨م

 اهلَّمم اسمـ أن أجْم٤مً  اًمٕمجٞم٥م ُمـ وإن !سمف ىمٞمدوه اًمتل دًٓمتف قمـ أهمٜم٤مهؿ اًمتٕمٚمٞمؾ ٕن

 هق يمَّم , اعمًٚمؿ ص٤مًمح ذم يمقٟمف يْمٛمـ أن يٛمٙمـ ٓ وهذا ،شاًم٘مَّمر» اًمرسم٤م ُمع ىمرن

 ُمـ هذا وًمٕمؾ- احلدي٨م سمٕمٛمقم ي٘مقًمقن أهنؿ يِمٕمر ممـ اًمقاىمع ذم وهذا ،, فم٤مهر

- احلرسمٞملم سمٜمقك ذم أُمقاهلؿ إيداع قمغم ودوهلؿ اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء ُمـ يمثػم إىم٤ٌمل أؾم٤ٌمب

 -اعمًتٕم٤من واهلل

 (79,82. 21.2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أو صفر ـؾ مسامة ؾائدة يلخذ أن فؾؿؼرض جقز مـ ظذ افرد

 ديـف إفقف يقدم أن إػ ادستؼرض مـ شـة ـؾ

 شاإلؾمالم شمٕم٤مًمٞمؿ» اؾمٛمف ؾمقري٤م ؿمَّمل ُمِم٤ميخ ٕطمد يمت٤مب قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 [:ىم٤مل صمؿ ُمث٤مًملم ذًمؽ ُمـ وذيمر سم٤مـمٚم٦م وآراء همرائ٥م ُمـ ومٞمف ُم٤م وقمغم



 177 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 قمغم آطمتٞم٤مل ًمتْمٛمٜمف اًم٤ًمسم٘ملم اعمث٤مًملم ُمـ أظمٓمر هق صم٤مًمث٤م ُمث٤مٓ وإًمٞمؽ

 ىم٤مل! اًمرسم٤م وهق أٓ إُم٦م سم٢ممج٤مع اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هق سمؾ ورؾمقًمف، اهلل طمرُمف ُم٤م اؾمتحالل

 أو ديٜمف دام ُم٤م عم٘مروف ُمٕمٞمٜم٤م ُم٤مٓ اعم٘مؽمض ٟمذر إذا» : ش722 ص» اعمًٙملم ذًمؽ

 أن ذُمتل ذم ُمٜمف رء أو اعمذيمقر اعمٌٚمغ دام ُم٤م قمكم هلل: ي٘مقل سم٠من ٟمذره، صح ُمٜمف رء

 وم٤مئدة ي٠مظمذ أن ًمٚمٛم٘مؽمض حيٚمؾ أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك -يمذا ؾمٜم٦م يمؾ أو ؿمٝمر يمؾ أقمٓمٞمؽ

 سم٤مؾمؿ ًمٞمس وًمٙمٜمف ديٜمف، إًمٞمف يقذم أن إمم اعمًت٘مرض ُمـ ؾمٜم٦م يمؾ أو ؿمٝمر يمؾ ُمًَّمه

 شمالقم٤ٌم اًم٘م٤مريء أهي٤م رأج٧م ومٝمؾ! ! قمٜمده ىمرسم٦م وهق سمف اًمقوم٤مء جي٥م ٟمذر سم٤مؾمؿ سمؾ رسم٤م،

 اعمتٕم٤ممل؟ اًمرضمؾ هذا ومٕمؾ ُمثٚمَّم اهلل طمرُم٤مت قمغم واطمتٞم٤مٓ اًمنميٕم٦م سم٠مطمٙم٤مم

 (-107. 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

  احلسـ افؼرض ؾضؾ

 -شاًمّمدىم٦م ؿمٓمر جمرى جيري اًمًٚمػ إن[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 -اًمّمدىم٦م ؿمٓمر جمرى جيري واٟمف احلًـ اًم٘مرض ومْمؾ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 هذا وُمع: ىمٚم٧م -ومٞمف ًمٚمٛم٘مرض ُمٜمٗمٕم٦م ٓ اًمذي اًم٘مرض:  شاًمًٚمػ» [:ىم٤مل صمؿ]

 اجلِمع ًمٖمٚم٦ٌم اعمًٚمٛملم، سمٞمقع ُمـ يزول أن يٙم٤مد وم٢مٟمف احلًـ، ًمٚم٘مرض اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م

 ُمـ ومٞمٝمؿ دمد شمٙم٤مد ٓ وم٢مٟمؽ ُمٜمٝمؿ، إيمثريـ أو اًمٙمثػميـ قمغم اًمدٟمٞم٤م قمغم واًمتٙم٤مًم٥م

 احل٤مضم٦م يٌٞمٕمؽ شم٤مضمر ًمؽ يتٞمن ُم٤م ىمٚمٞمؾ وم٢مٟمؽ ٟم٤مدرا، إٓ وم٤مئدة ُم٘م٤مسمؾ إٓ ؿمٞمئ٤م ي٘مروؽ

 وهق اًمٜمًٞمئ٦م، سمٞمع ذم زي٤مدة ُمٜمؽ يٓمٚمٌقن مجٝمقرهؿ سمؾ ٟمًٞمئ٦م، أو ٟم٘مدا واطمد سمثٛمـ

 ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سيح ذم رسم٤م يمقهن٤م ُمع اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع اًمٞمقم اعمٕمروف

د سم٠من اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ومنه وىمد- شاًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م  اًمٜمًٞمئ٦م، سمٞمع سمف اعمرا

 ش- 2721» سمرىمؿ احلدي٨م ختري٩م قمٜمد سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمَّم اًمت٘مًٞمط، سمٞمع وُمٜمف

 (.77/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 178   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وبقع شؾػ ظـ افـفل ظؾة

ومم ًمٕمؾ  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  : ش219.  1» شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل اًمتٕمٚمٞمؾ ذم ٕا

 هذا ضمٕمؾ وم٘مد سمٛمئ٦م: مخًلم ي٤ًموي ُم٤م سم٤مقمف صمؿ ؾمٜم٦م، إمم ُمئ٦م أىمروف إذا ومألنف»

 أىمروف، ح٤م اًمٌٞمع هذا وًمقٓ اعمثؾ، رد ُمقضمٌف اًمذي اًم٘مرض ذم اًمزي٤مدة إمم ذريٕم٦م اًمٌٞمع

 -شذًمؽ اؿمؽمى ح٤م اًم٘مرض قم٘مد وًمقٓ

 (777. 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افبـؽ أمقال مـ احلج جيقز هؾ

 -ـمٌٕم٤مً  سمٜمؽ ُمقفمػ اًمٌٜمؽ أُمقال ُمـ احل٩م جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

م اح٤مل هذا ص٤مطم٥م قمـ اًمٗمرض يً٘مط :اًمِمٞمخ  -احلرا

 - ( 2- : 2- : 1.   29.   واًمٜمقر اهلدى)

 افزيادة دؾع مـ وهترب بافربا يتعامؾ أمريؽا دم يؼقؿ رجؾ

 افربقية ادعامالت حرمة حقل وـؾؿة افربقية،

 -قمٜمدٟم٤م ذم وسمٕمديـ ؿمٞمخ، ي٤م أُمريٙم٤م ذم يمٜم٤م إطمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اًمًالُم٦م قمغم هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ

 -يًٚمٛمؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 ؿمخص قمٚمٞمف يًتٚمػ يم٤مرد، اًمٗمٞمزة أو يم٤مرد اًمٙمريدت أُمريٙم٤م ذم ذم :ُمداظمٚم٦م

 ُمع اًمَتَٕم٤مُُمؾ شمًتٓمٞمع طمتك أُمريٙم٤م: ذم يٕمتؼم اًميورات ُمـ-- أو اًمٌٜمؽ ُمـ ومٚمقس

ء اًمنميم٤مت سمٕمض  ضمدًا، قم٤مًمٞم٦م رسمقي٦م ومقائد قمٚمٞمف وًمٙمـ احل٤مضمٞم٤مت، سمٕمض وذا



 179 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 يدومع ومل إصكم، واعمٌٚمغ اعمًتحؼ اعمٌٚمغ ومدومع اًمٌالد هذه إمم ه٤مضمر: ىم٤مل وؿمخص

ئد  ٓ؟ أم ًمف جيقز هؾ وشمريمٝم٤م، اًمرسمقي٦م اًمٗمقا

 دمقز، ٓ اإلؾمالم ذم اخلٞم٤مٟم٦م اجلقاز، قمدم ذم همرىم٤من هق ًمف، جيقز أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ش-ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م َأدَّ »

 -رسم٤م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 إيف؟ :اًمِمٞمخ

 -رسم٤م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرف؟ ُم٤م سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ وح٤م رسم٤م، أنف شمٕمرف هٜم٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 --اإلٟم٤ًمن يٕمٜمل اًميوري٤مت ُمـ طمتَّمً  هل :ُمداظمٚم٦م

 سمٛمثؾ ؿمٕمر ُم٤م اإلؾمالم سمالد ذم سم٘مل ًمق ٕنف اًميوري٤مت: ُمـ ًمٞمس طمتَّمً  :اًمِمٞمخ

 -أبداً  اًميورة هذه

 - ٟمٕمؿ إيف :ُمداظمٚم٦م

 - ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 - اًميوري٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم هل ؿمٞمخ، ي٤م قمٗمقاً : أظمرى ُمداظمٚم٦م

 -أهٚمٝم٤م ُمـ ؿم٤مهد ؿمٝمد ظمػًما  اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

٤من أن اح٤مئ٦م، ذم ُم٤مئ٦م واصمؼ وأن٤م :ُمداظمٚم٦م  -إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م همػم ُمـ هٜم٤مك يٕمٞمش أن ممٙمـ اإلًٟم

 -هق هذا :اًمِمٞمخ

 ؿمخًّم٤م أقمرف اًمرسم٤م، ذم يتقرط أن همػم ُمـ ويتٍمف يٕمٞمش أن وممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف يْمٕمقن ٓ اًمٗم٤مشمقرة دومع وإذا اًمٗم٤مشمقرة، يدومع أن ٟمز يمٚمقرادو شُمًٛمك ُمديٜم٦م ذم

 صمَّمن ودومع اعمًتٕمجؾ اًمؼميد ذم اًمدومٕم٦م وم٠مرؾمؾ يقم آظمر ومٜمز اًمرسم٤م، ُمـ ُمئقي٦م ٟم٦ًٌم



 110   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٚمٛم٧م ح٤م وًمٙمـ رسم٤م، دوٓريـ دومع ًمٙم٤من شم٠مظمر ًمق صؼم، وًمق اًمؼميد قمغم دوٓرات

  هذا؟ ومٕمٚم٧م ح٤مذا ؾم٠مخقه اًمنميم٦م

م ديٜمل أن٤م: هلؿ ىم٤مل  وٓ اًمؼميد صمٛمـ دوٓرات صمَّمن أدومع ُمًتٕمد وم٠من٤م اًمرسم٤م، ُيـَحرر

 -طم٤ًمسمف رومٕمقا  ًمٚمرسم٤م، دوٓريـ ًمٙمؿ أدومع

 رومٕمقا  يًتٕمٛمٚمف، دوٓر ظمّمٛمٞم٦م ممٙمـ احل٤ًمب، طم٥ًم قمغم يٕمرومقا  هذه 

 -دوٓر أخٗملم إمم ُٕم٤مٟمتف طم٤ًمسمف

ٟمٜم٤م ي٤م طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ  ُمـ اعمٜمز إؾمػ ُمع, شمٕم٤ممم، ىمقًمف شمٜمًقا  ٓ إظمقا

ـْ : ﴿,اعمًٚمٛملم مج٤مهػم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 -واطمدة هذه ،[7، 2:اًمٓمالق]

 هق اًمذي يًتٌدًمقا  ٓ أن مجٞمٕم٤ًم، ُمٕمٜم٤م اجل٤مًمًلم وأنّمح أنّمحؽ: وإظمرى

 -شمٕمٚمٛمقن يمَّم اًمٞمٝمقد قمٛمؾ هذا ٕن ظمػم: هق سم٤مًمذي أدٟمك

ئد وم٤مئدة: شم٘مقًمقا  ومال   اًمٌٜمؽ ذم طمتك اًمٞمقم، قم٤مُم٦م ًمٗمٔم٦م وهذه اًمرسم٤م، سمدل وومقا

قن إؾمالُمل، سمٜمؽ قمٚمٞمف ُمٙمتقب اإلؾمالُمل ٛمُّ ًَ  اًمرسم٤م يًٛمل اًمذي ُمـ وم٤مئدة، اًمرسم٤م ُي

  وم٤مئدة؟

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿ومٞمٝمؿ اهلل ىم٤مل اًمذيـ هؿ ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
 َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ

ُُمقنَ  مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ ـَ  احْلَؼر  ِدي ـَ  ُِم ِذي  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  ـْ  اجْلِ  [-29:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

 -ٟمٙمت٦م أتذيمر أن :اًمِمٞمخ

 سملم ُم٤م اعمٚمتقي٦م اًمٓمرق هبذه اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ي٘مٞمٛمقا  أن يريدون اًمذيـ ُمثؾ: أىمقل 

 اًمٙمٗم٤مر ُمـ اجلزي٦م ي٠مظمذوا أن يريدون أي٦م، هذه يٓمٌ٘مقا  اًمذيـ ُمثؾ ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م

  ممٙمـ؟ هذا هؾ ص٤مهمرون، وهؿ

 احلٙمؿ هل٤م ويٓمٛمئـ اعمًٚمٛم٦م، اًمدوًم٦م ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم طمٞمٜمَّم ُمتك؟ وًمٙمـ ممٙمـ هذا

 -اإلؾمالم إمم قمقيد اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ هذا ويٌدأ



 112 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 وهؿ يد قمـ اجلزي٦م ُيْٕمٓمقا  أن اًمٙمٗمر، دول ُمـ طمقًمٜم٤م ُمـ ٟمٓم٤مًم٥م أن يٛمٙمـ طمٞمٜمئذٍ 

 أن وأُمريٙم٤م روؾمٞم٤م إمم ُمثالً  ٟمرؾمؾ اًمٙمٗمر، قمغم سمالدهؿ ذم وهؿ هذا؟ يمٞمػ ص٤مهمرون،

 شمدومٕمقا  ٓزم يمٗم٤مر أنتؿ ُمثاًل، يم٤مًمٞمقٟم٤من إًمٞمٜم٤م اًم٘مري٦ٌم واًمٌالد وأخَّمٟمٞم٤م وومرٟم٤ًم يمٗم٤مر أنتؿ

 -ٓ يد؟ قمـ اجلزي٦م

 اًمٌٚمدة يم٤مٟم٧م وم٢مذا جي٤موره٤م، ُم٤م إمم اإلؾمالم أرض ُمـ اًمدقمقة شمٜمٓمٚمؼ أن جي٥م 

 إرض شمٚمؽ إمم اعمًٚمؿ اًمداقمٞم٦م وذه٥م يم٤مومرة، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد طمدود حَتُدّ  اًمتل

 ًمإلؾمالم، يدقمق اًمٙمٗمر سمٚمد ذم وأىم٤مم يدقمق وأظمذ ًمف وم٠مذٟمقا  اإلؾمالم، إمم ومٞمٝم٤م يدقمق

 اهلل ديـ ذم يدظمٚمقن هٜم٤مك واًمٙمٗم٤مر ًمإلؾمالم اًمدقمقة وسملم سمٞمٜمف َيـُحقًمقن ٓ وهؿ

 إمم يدقمق أن ُمـ اعمًٚمٛملم اًمدقم٤مة ُمٜمٕمقا  إذا وًمٙمـ اجلزي٦م، ُمٜمٝمؿ ي١مظمذ ٓ أومقاضم٤م

 سم٘مقة اًمدقمقة ًمٞمٜم٘مؾ اعمًٚمؿ اجلٞمش يٜمٓمٚمؼ طمٞمٜمئذٍ  اًمٙمٗمر، سمالد أقمٜمل سمالدهؿ ذم اإلؾمالم

 -أطمًـ هل سم٤مًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمدقمقة اًمٙمٗم٤مر ُمٜمع أن سمٕمد اًمًٞمػ،

 طمٞمٜمئذٍ  قمٚمٞمٝمؿ وشَمٖمٚمَّٔمقا  اًمٙم٤مومرة اًمٌالد شمٚمؽ اعمًٚمؿ اجلٞمش اطمتؾ ُم٤م وم٢مذا 

 ص٤مهمرون وهؿ يد قمـ اجلزي٦م دومع وإُم٤م اإلؾمالم إُم٤م: صمالث إطمدى سملم ُيـخػموهنؿ

 -خيت٤مروٟمف وُم٤م ومٝمؿ اًم٘متؾ، وإُم٤م

هَ  ٓ: ﴿اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم شُمِمٙمؾ اًمتل أي٦م شمٗم٤مصٞمؾ ُمـ وهذا ـِ  ذِم  إيِْمَرا ي  ىَمدْ  اًمدر

 َ ؿْمدُ  شَمٌلَمَّ ـَ  اًمرُّ  [-211:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمَٖملر  ُِم

ه ٓ ُمٕمٜمك ًمٞمس   ذم اًمذيـ اًمٞمقم اًمُٙمت٤َّمب سمٕمض ي٘مقل يمَّم: يٕمٜمل اًمديـ، ذم إيمرا

 وم٘مط وإٟمَّم اإلؾمالم، قمغم اًمٙمٗم٤مر ُم٘م٤مشمٚم٦م جيقز ٓ: ًمؽ ي٘مقل اإلؾمالم، ذم ري٥م ىمٚمٌٝمؿ

 -وم٘مط أروؽ قمـ دوم٤مقم٤مً  شم٘م٤مشمؾ أن٧م

ٛمقن ومٝمؿ  ًّ  سم٠من ي٘مقًمقن هجقُمل، وضمٝم٤مد دوم٤مقمل ضمٝم٤مد: ىمًٛملم اجلٝم٤مد ُيَ٘م

 اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت هذه يمؾ ويتج٤مهٚمقن اإلؾمالم، سمف ي٠مُمر ٓ اهلجقُمل اجلٝم٤مد

 -اًمروُم٤من أو اًمروم يد ذم شمزال ٓ هذه سمٚمدٟم٤م يم٤مٟم٧م ًمقٓه٤م

 -اًمدوم٤مع ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ُيٌٞمحقن ومٝمؿ
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 جيقز ٓ ًمٙمـ دارٟم٤م، وؾمط ذم اإلؾمالم إمم وٟمدقمق دارٟم٤م قم٘مر ذم ٟمٌ٘مك ٟمحـ: يٕمٜمل 

 وهذا ٟم٘م٤مشمؾ، أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ومٛمٜمٕمقٟم٤م اٟمٓمٚم٘مٜم٤م وإذا اًمٙمٗمر، سمالد إمم سم٤مًمدقمقة ٟمٜمٓمٚمؼ أن

 -اإلؾمالم ذم اخلالف

هَ  ٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف: اًمِم٤مهد ـِ  ذِم  إيِْمَرا ي  ذم هٜم٤مك ًمٞمس: أي[ 211:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمدر

ٚمؿ إُم٤م اإلؾمالم ًْ  وإُم٤م شمًٚمؿ أن إُم٤م-- و-- و رطمرطم٦م، حلٚمح٦م، هٜم٤مك ومٞمف ٓ أىمتٚمؽ، أو شُم

 --وذًمؽ اإلؾمالم ٟمٔم٤مم ذم شمٕمٞمش ٓ هٙمذا شمٕمٞمش أُم٤م اًم٘متؾ، وإُم٤م اجلزي٦م شمدومع أن

 شمدومع أن اًمٙم٤مومرة، سم٤مًمٕم٘مٞمدة آطمتٗم٤مظ ُمع اًمٜمٔم٤مم هذا ارشمْمٞم٧م أنؽ قمغم ودًمٞمؾ

 سم٤مإلؾمالم، شمديـ ٓ-- حتٙمؿ وٓ هبذا شمرى أن٧م ومال ص٤مهمر، وأن٧م يدٍ  قمـ اجلزي٦م

 -اًم٘متؾ أُم٤مُمؽ: وم٢مذاً 

 وهق يد قمـ اجلزي٦م يدومع أن وسملم اإلؾمالم، ذم يدظمؾ أن سملم ُيـَخػمَّ  اًمٙم٤مومر: إذاً 

ه ٓ ُمٕمٜمك هذا ص٤مهمر،  -اًمديـ ذم إيمرا

 اًمدقم٤مة قمغم اقمُتدي ُم٤م إذا اإلؾمالُمل، ًمٚمجٞمش جيقز ٓ أنف يٗمنوٟمف يمَّم وًمٞمس 

 وُمـ اإلؾمالم ُمـ هذا ٓ، اًمٙم٤مومر، اًمٌٚمد ذًمؽ ي٘م٤مشمؾ أن يم٤مومر، سمٚمد ذم اإلؾمالُمٞملم

 -اإلؾمالم ذيٕم٦م

ل أن جيقز ٓ: اًمِم٤مهد ٛمر ًَ  -اًمٜم٤مس ٟمٗمقس ذم آصم٤مره٤م ًمألؾمَّمء ٕن وم٤مئدة: اًمرسم٤م ُٟم

 سم٠مؾمَّمء اًمنمقمٞم٦م احل٘م٤مئؼ قمـ اجلَّمهػم شمْمٚمٞمؾ اًمٜم٤مس سملم اًمرسم٤م ومِمق أؾمَّمء وُمـ 

ك ًمق ٕنف رسم٤م: يًٛمقٟمف ٓ وم٤مًمرسم٤م ٟم٤مقمٛم٦م، ز رسم٤م ؾُمٛمر  يًٛمع ُم٤م سمٛمجرد اعمًٚمؿ سمدن ًمَتَ٘مزَّ

 -وم٤مئدة وم٤مئدة، ُمٕمل حمرم، اًمرسم٤م أن ي٘مٞمٜم٤مً  يٕمرف ٕنف آؾمؿ: هذا

 ٟمِمٙمقا  يمٜم٤م واوح٦م، ضمديدة سمٌدقم٦م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ًمٜم٤م ـمٚمع وأظمػماً  وأظمػماً،

 يمَّمن سمٖمػم اًمرسم٤م يًٛمقن أن وم٤مئدة، يًٛمقهن٤م اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم اًمرسم٤م يًٛمقن أهنؿ ىمٌؾ ُمـ

 -سمٕمٞمٜمف اًمرسم٤م وهق ُمراسمح٦م اًمٗم٤مئدة ًمٗمٔم٦م

ٟمٜم٤م ُمـ ٟمرضمق: إذاً   قمـ يٜمحرومقا  وأن اًمنمقمٞم٦م، إًمٗم٤مظ يًتٕمٛمٚمقا  أن مجٞمٕم٤مً  إظمقا

 اًمرسم٤م شمًٛمٞم٦م ذًمؽ وُمـ اًمٜم٤مس، ٟمٗمقس ذم شم٠مثػمه٤م ًمألؾمَّمء ٕن اًمٌدقمٞم٦م: إًمٗم٤مظ
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 سم٤مًمٗم٤مئدة؟ يًٛمقهن٤م رضر،يمٞمػ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗم٤مئدة،

 ( 00:  70: 11.   711.  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  71: 78.   711.  واًمٜمقر اهلدى)

 كظام ادؼِرض أدخؾ ثؿ ربا، بدون أكف ظذ مآً  اؿسض رجؾ

 افربا

 ذم وأظمذ سمٞمًت٤م سمف سمٜمك أن وسمٕمد رسم٤م، سمدون أنف أؾم٤مس قمغم ىمرض ذم ىمدم ؿمخّم٤مً 

 يّمٜمع؟ ومَّم رسم٤م قمٚمٞمف أدظمؾ ىمد أنف قمٚمؿ اًم٘مرض، شمًديد ذم شمًديده،

 يمٞمػ؟ رسم٤م، سمدون أنف إول يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 احلٙمؿ فم٤مهر يم٤من إول ذم يم٤مٟم٧م يٕمٜمل هٜم٤مك، اًم٘مروض سمٕمض قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م سمدون رسم٤م سمدون يٕمٜمل ىمروض يم٤مٟم٧م إول ذم يٕمٜمل ىمروض ومٝمٜم٤مك إؾمالُمل،

 -يًٛمقهن٤م

 اًمٌٜمقك؟ ُمـ وإٓ اًمدوًم٦م ُمـ :اًمِمٞمخ

 واطمد جلٞم٥م يمٚمٝم٤م اًمٌٜمقك سم٤مًمدوًم٦م--  سمٜمقك قمٜمدٟم٤م ُم٤م هل اًمدوًم٦م ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمٓمل اًمٔم٤مهر ومٙم٤مٟم٧م إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م اًمٔم٤مهر يم٤مٟم٧م ومٞمٕمٜمل ضَمّٞمدا، هذا شمٕمٚمؿ وأن٧م

 -اًمرسم٤م وهق اًمٗم٤مئدة يًٛمقٟمف ُم٤م سمدون ىمروو٤مً 

 ؾمٜم٦م؟ يمؿ ُمٜمذ ُمثالً  يمؿ ُمٜمذ هذا أومٝمؿ سمِّدي أن٤م ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 -شم٘مري٤ٌمً  وؾمٌٕملم ؾمت٦م أو وؾمٌٕملم مخ٦ًم ُمٜمذ :ُمداظمٚم٦م

 أومرٟمجل؟ وؾمٌٕملم مخ٦ًم :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ؾمٜم٦م وصمالصمقن مخًف يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 -وصمالصمقن وأرسمٕمَّمئ٦م أخػ اخلٛمس ذم يٕمٜمل قم٤مُم٤ًم، قمنم ؾمٌٕم٦م :ُمداظمٚم٦م
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 يقُمئٍذ؟ طم٤ميمؿ يم٤من ُمـ :اًمِمٞمخ

 -اًمٓم٤مهمقت ٟمٗمس احل٤ميمؿ ٟمٗمس هق :ُمداظمٚم٦م

 إذًا؟ هذا يم٤من يمٞمػ ٟمٗمًف، اًمٓم٤مهمقت :اًمِمٞمخ

 حيٙمؿ ٓ حيٙمؿ ومٙم٤من إًمٞمف، اًمٜم٤مس يًتٛمٞمؾ يم٤من طمٙمٛم٦م أول ذم يم٤من :ُمداظمٚم٦م

 -اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمنميٕم٦م حيٙمؿ أنف ًمف ئمٝمر سمَّم وًمٙمـ اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمنميٕم٦م

 سمٕمض وقمٜمدٟم٤م سمٞمقهتؿ، ذم اعمّمٚملم حي٤مرب ٓ ومٛمثالً  اًمٔم٤مهرة، إؿمٞم٤مء: ومٛمثالً  

 -يٕمٜمل ىمريتٜم٤م ذم طمتك هٜم٤مك اعمالطمدة

 حت٘مٞمً٘م٤م، هلؿ قمٛمؾ يٕمٜمل أؾم٤مس قمغم اًمًجـ، ذم ووٕمٝمؿ اعمالطمدة، سمٕمض قمٜمدٟم٤م 

 أهنؿ أؾم٤مس قمغم يٕمٜمل اًمٜم٤مس يِمقومقهؿ ؿم٤من قمغم يٕمٜمل سمس اًمتٚمٗمزيقن، ذم سمرٟم٤مُم٩م أو

 -طمدة ُمال

 يٕمٜمل؟ ًمٗمْمحٝمؿ، :اًمِمٞمخ

 ـمٌٕم٤مً  اح٤موٞم٦م، إج٤مم ذم ظمرضمقا  صمؿ ؾمٜم٦م، قمنم مخ٦ًم وسم٘مقا  ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 -قم٘مٞمدهتؿ شَمَ٘مّقت أن سمٕمد يٕمٜمل أظمرضمٝمؿ وهؿ اًمًجـ ذم سم٤مىمٞملم اعمًٚمٛملم

 إمم شمدقمق وأهن٤م إؾمالُمٞم٦م، دوًم٦م أهن٤م ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٔمٝمر ومٕمٚمٝم٤م: يمٚمٝم٤م إؿمٞم٤مء ومٝمذه 

 ومخ٦ًم وشمًٕمَّمئ٦م أخػ ؾمٜم٦م ذم شم٘مري٤ٌمً  صمؿ وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل شمقطمٞمد وإمم اإلؾمالم

 -احلٙمؿ ُمـ متٙمـ  ٕنف قمٚمٜم٤ًم: أنٞم٤مسمف قمـ يٙمنم سمدأ وؾمٌٕمقن

 قمغم ىم٤مرب أن سمٕمد رسم٤م، قمٚمٞمٝمؿ يٗمؽمض يٕمٜمل ىمروًو٤م آظمذـي اًمٜم٤مس سمٕمض ذم ومٞمٕمٜمل 

 -رسم٤م اًم٘مرض هذا ذم أن ًمف شمٌلم أو رسم٤م، اًم٘مرض هذا ذم أن ًمف فمٝمر يمٚمف اًم٘مرض شمًديد

 احلًـ؟ اًم٘مرض وىم٧م ذم اؾمت٘مرض هق ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 -رسم٤م ىمرض قمٚمٞمف شمٗمرض أن ىمٌؾ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمزُم٤من؟ ذاك ذم اؾمت٘مرض :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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  سم٤مًمقوم٤مء؟ شم٠مظمر أنف واًمٔم٤مهر :اًمِمٞمخ

ّدد ٓ، :ُمداظمٚم٦م ًَ  -أىم٤ًمط قمغم ُي

 رسم٤م؟ ومٞمف يم٤من إول اًم٘مًط طمتك أىم٤ًمط قمغم يًدد ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 أخػ قمنمه أقمٓمقك ُمثالً  يمٞمػ صمؿ رسم٤م، ومٞمف يم٤من ُم٤م إول اًم٘مًط ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 أخػ اًمٕمنمة شمًدد قمٜمدُم٤م قمنميـ، ومتًدد ديٜم٤مر قمنميـ ُمثالً  ؿمٝمر يمؾ شمًدد ديٜم٤مر،

 قمٛمقًم٦م؟ أهن٤م سمحج٦م اعمٌٚمغ، هذا قمغم زي٤مدة ُمٜمؽ يٓمٚمٌقن يمٚمٝم٤م

 اًم٘مرض جيٕمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ إول، اًمزُمـ ذم يم٤من آؾمت٘مراض يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 اًمذي هذا ٕن سمٕمد: ومٞمَّم اًمرسم٤م ُمٜمف ُأظمذ اًمذي اعمًت٘مرض قمغم رء ومال طمًٜم٤مً  ىمرو٤مً 

 -يمٚمٝمؿ اًمِمٕمقب قمغم شمٗمرض اًمتل اًميائ٥م ذًمؽ ؿم٠من ُمٜمف، أظمذ

 أو ذقمٞم٦م ٓ ُمٕم٤مُمالت سم٤مظمتٞم٤مره يتٕم٤مُمؾ ٓ أن اعمًٚمؿ قمغم واًمقاضم٥م واعمٝمؿ 

ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َمأظمذَٟم٤م ٓ َرسمَّٜم٤َم﴿ ذًمؽ، ُمـ رء قمٚمٞمف وُمرض إذا أُم٤م سم٤مظمتٞم٤مره، رسمقي٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م ًِ  َٟم

 -ومٞمٝم٤م رء ٓ اًم٘مرض هبذا سمٜم٤مه٤م اًمتل اًمدار ومٝمذه ،[281:اًمٌ٘مرة﴾ ]َأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ 

 (  00: 71: 17. 177. واًمٜمقر اهلدى)

 !افقرؿقة؟ افعؿالت دم افربا يؼع هؾ

 سمٕمْمٝمؿ ٕن ي٘مع: ٓ أم اًمرسم٤م ومٞمٝم٤م ي٘مع هؾ اًمقرىمٞم٦م، اًمدٟم٤مٟمػم ذم اًمرسم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -- ُم٤مل إهن٤م: ي٘مقل

 -ي٘مع ومٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ سم٠منف وم٤مًم٘مقل ي٘مع، ٓ سم٠منف ىمٞمؾ إذا! ي٘مع؟ ٓ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 : -- ( 78:  12. 871. واًمٜمقر اهلدى)

 افـسقئة ربا تعريػ

ٞمئ٦م رسم٤م :اًمِمٞمخ  اعمراسمقن يم٤من: ُمثاًل  يٕمٜمل اًمرسم٤م، شمْم٤مقمػ يمٚمَّم اًمقوم٤مء ُمـ شم٠مظمر يمٚمَّم هق: اًمٜم



 111   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمنمة، اح٤مئ٦م ذم ؿمٝمرـي إمم ص٤مر وم٢مذا مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م واًمرسم٤م ؿمٝمر، إمم ُمثاًل  ي٘مروقن يم٤مٟمقا 

ٞمئ٦م، رسم٤م هق هذا اًمٞمقم، ُمقضمقد وهذا دواًمٞمؽ، وهٙمذا  هذا اًمرسم٤م، زاد يمٚمَّم شم٠مظمر يمٚمَّم: يٕمٜمل اًمًٜم

سم٤َم شم٠َميُْمٚمُقا ٓ : ﴿اًم٘مرآن سمٜمص ُمٜمٝمل  -[270:قمٛمران آل﴾ ]ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم اًمرر

 (00:01:27( .1) راسمغ ومت٤موى)

 وما( ربا ؾفق كػًعا جر ؿرض ـؾ: )حديث صحة مدى ما

 افصحة ظذ بـاءً  ذفؽ ظذ يستب افذي احلؽؿ وما ظؾتف،

 وافضعػ؟

ش رسم٤م ومٝمق ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ: »طمدي٨م صح٦م ُمدى ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 واًمْمٕمػ؟ اًمّمح٦م قمغم سمٜم٤مءً  ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م اًمذي احلٙمؿ وُم٤م قمٚمتف، وُم٤م

 همػم ومٝمل اًمْمٕمػ قمٚم٦م اًمٕمٚم٦م أُم٤م ُمٜمٗمٞم٦م، ومٝمل احلدي٨م هذا قمـ اًمّمح٦م أُم٤م :اًمِمٞمخ

: اجلٛمٚم٦م هذه ُمـ اعمراد اعمٕمٜمك ٕن إـمالىمف: قمغم صحٞمًح٤م ومٚمٞمس احلدي٨م ُمٕمٜمك أُم٤م ُمًتحية،

 رسم٤م، ومٝمق ُمنموـم٤ًم ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ: سم٘مٞمد ومنت إذا وم٤مجلٛمٚم٦م رسم٤م، ومٝمق ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ

 اعمٕمٜمك، صحٞمح٦م اًم٘مٞمد هبذا اجلٛمٚم٦م هذه شمٙمقن – احلدي٨م هذا ٟم٘مقل وٓ , اجلٛمٚم٦م هذه ومتٙمقن

 رسم٤م، ومٝمق ُمنموط همػم ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ يمذًمؽ وًمٞمس رسم٤م، ومٝمق ُمنموـم٤ًم ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ

قمرايب ًمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمْم٤مء سم٘مّم٦م صم٧ٌم ح٤م رسم٤م ًمٞمس ٓ،  مجٚمف ُم٘م٤مسمؾ يمٌػًما  مجاًل  رسم٤مقمٞم٤ًم ٕا

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ وقمٚمؾ واطمد، مجؾ ُم٘م٤مسمؾ مجٚملم اًمرواي٤مت سمٕمض وذم اًمّمٖمػم،

 ُمنموط همػم ٟمٗمًٕم٤م ضمر اًمذي اًم٘مرض وم٢مًذاش ىمْم٤مءً  ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مًء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ: »سم٘مقًمف

ظمالق، ُمٙم٤مرم ُمـ ومٝمق  -ُمنموط رسم٤م ومٝمق سمزي٤مدة اعمنموط اًم٘مرض أُم٤م ٕا

 (00:20:17.ب72: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 خافص ربا مـ ـسبف رجؾ هدية تؼبؾ هؾ

 ظم٤مًمص؟ رسم٤م ُمـ يمًٌف رضمؾ هدي٦م شُم٘مٌؾ هؾ سمٕمْمٝمؿ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م



 117 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 وم٘مٌقًمف ىمٚمٌف، ًمت٠مخٞمػ يمقؾمٞمٚم٦م هلديتف ىمٌقًمف يم٤من إذا أُم٤م ٓ، هٙمذا، هديتف شم٘مٌؾ أن أُم٤م :اًمِمٞمخ

 اجلقاب؟ واوح اًم٘مّمد، سمٜمٗمس يم٤مومر هدي٦م ىمٌؾ ًمق يمَّم هلديتف

؟ دقمقشمف أضمؾ ُمـ يٕمٜمل، شمٙمقن ٟم٤مطمٞم٦م أي ُمـ هذه اًمت٠مخٞمػ ىمْمٞم٦م ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م  ًمٚمدـي

 ؿمق؟ ًمٙم٤من هذا، هق :اًمِمٞمخ

 ي٠مظمذ ورسمَّم دم٤مرةً  حيٛمؾ يٕمٜمل وطمرام، طمالل يٕمٜمل خمتٚمط ُم٤مًمف يم٤من إذا و :ُمداظمٚم٦م

٤ًٌم  يمذا؟ أو سمٜمؽ ُمـ ومٞمف راشم

 اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإذا هق، هق وم٤محلٙمؿ اًمرسم٤م، قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إذا هذا :اًمِمٞمخ

 -اًمتٜمزهيٞم٦م اًمٙمراه٦م ُمع ومٞمجقز احلالل

 -شمٜمزهيٞم٦م يمراه٦م :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  77:  20. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  28:  21. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 افتجارة دم بافربا يتعامؾ مـ مشارـة حؽؿ

 اًمِمخص هذا وًمٕمؾ سمتج٤مرة، ؿمخص يِم٤مرك أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 احل٤مًم٦م؟ هذه ومٙمٞمػ اًمرسمقي٦م، اعمٕم٤مُمالت سمٕمض قمٜمده ًمٕمٚمف

 رسمقًي٤م ًمٞمس ُم٤مًمف أن دام ُم٤م جيقز أنف: اًمٗمتقى شم٘مقى، وهٜم٤مك ومتقى هٜم٤مك :اًمِمٞمخ

 قمـ آسمتٕم٤مد اًمت٘مقى ًمٙمـ رسمقي، أؾم٤مس قمغم ىم٤مئٛم٦م ًمٞم٧ًم اًمنميم٦م أن دام وُم٤م--- 

 -ذقًم٤م ج٤مئزوم اعمنموع [ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ أُم٤م] ُمٕمف اًمتٕم٤مون

 (00:71:17( .2) ضمدة ومت٤موى)



 118   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افربقية افبـقك تطبعفا افتل افعؾؿقة افؽتب ؿراءة حؽؿ

 هذه ىمراءة يمٞمػ اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمٕم٘مٞمدة يمت٥م شمٓمٌع اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 --- اًمٙمت٥م

 هب٤م يًتٕملم ٓ اًمٌٜمؽ ذاك أو اًمٌٜمقك شمٚمؽ ُمـ اًمٙمت٥م هذه أن قمرف ُمـ :اًمِمٞمخ

 -اًمٕمٚمؿ قمغم

 إمم اًمدقمقة سمقضمقب اًمٗمالين اًمٌٜمؽ ُمـ إيَّمًٟم٤م: اًمٙمت٤مب ظمٚمػ يٙمتٌقن :ُمداظمٚم٦م

 --- اًمٙمت٤مب هذا ـمٌٕم٧م اهلل

 -اًمٕمٚمؿ يمت٥م ذم ؾمخري٦م يٙمـ مل إن عمٜمٙمرهؿ هتقيـ هق :اًمِمٞمخ

 (00:77:72( .2) ضمدة ومت٤موى)

 ربقي فبـؽ أبقاب صـاظة حؽؿ

 ًمٌٜمؽ أبقاب سمٕمٛمؾ أىمقم أن ُمٜمل وـُمٚم٥َِم  سم٤مٕعمٜمٞمقم أقمٛمؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :اًم١ًمال

 ذًمؽ؟ جيقز ومٝمؾ رسمقي

 -جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 (  00: 12: 10. 712. واًمٜمقر اهلدى)

  ذفؽ إػ ما أو بقتاً  فف كبـل ـلن ادرايب مع افتعامؾ حؽؿ

 ذًمؽ؟ إمم ُم٤م أو سمٞمت٤مً  ًمف ٟمٌٜمل يم٠من اعمرايب ُمع اًمتٕم٤مُمؾ جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

د اًمذي اًمٌٜمٞم٤من يم٤من إذا :اًمِمٞمخ  ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م اًمٌٜمٞم٤من ٟمٗمس ذم ومٞمف ًمٞمس إىم٤مُمتف يرا

 يم٥ًم قمغم سمف اعمراد هلذا ُم٤ٌمذة إقم٤مٟم٦م ومٞمف ًمٞمس اًمتٕم٤مُُمؾ ُمـ اًمٜمقع هذا ٕن ومٞمجقز:



 119 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 يٙم٥ًم هب٤م أو سمف اًمتل أو اًمذي ذيمتف ذم سمٜمٙمف ذم ُمٕمف اًمتٕم٤مون سمخالف احلرام، اح٤مل

 -اعمٜمٙمر قمغم ُم٤ٌمذة إقم٤مٟم٦م ومٞمف ٕن ُمٕمف: اًمتٕم٤مون جيقز ٓ ومٝمٜم٤م احلرام، اح٤مل

 ( 00:  08: 28.   112.  واًمٜمقر اهلدى)

 افربا مال مـ ُبـل بقت دم افسؽـ حؽؿ

 - اًمرسم٤م سمَّمل سمٞم٧م ذم اًمًٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 هؾ رسم٤م، سمَّمل اًمٌٞم٧م هذا سمٜمك أبٞمف سمٞم٧م ذم يًٙمـ ؿم٤مب ُمثؾ اًمًٙمـ، :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف؟  اخلروج[ جي٥م]  أم ومٞمف اًمًٙمـ ًمف جيقز

 يم٤من وإذا احلل، هذا ُمـ آسمـ خيرج أن ومٞمج٥م إطمٞم٤مء، قم٤ممل ذم أبقه يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 اًمذي أبٞمف سمٌٞم٧م يتٛمتع أن ًمف ومحالل أبٞمف، ُمـ اًمٌٞم٧م هذا وورث إُمقات قم٤ممل ذم أبقه

  اجلقاب؟ واوح احلرام، سم٤مح٤مل سمٜم٤مه

 - واوح :ُمداظمٚم٦م

 (  00:  27:  17. 117.واًمٜمقر اهلدى)





 احملتويات فورس





 117 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٜمٙمرات ومٞمٝم٤م ضمٝم٤مت ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٜمٙمرات؟ ومٞمٝم٤م اًمتل ًمٚمٛمحالت ٓومت٤مت يّمٛمؿ أن ًمٚمخٓم٤مط جيقز هؾ

 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٜمٙمرات؟ ومٞمف عمٙم٤من ؿمٞمئ٤م يّمٜمع أن طمالل قمٛمؾ ذم يٕمٛمؾ عمـ جيقز هؾ

 22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آؾمتثَّمر

 27 ,,,,,,,,,,,,,,, وسمدوٟمف سمتقيمٞمؾ اًمّمدىم٤مت وأُمقال اًمٗم٘مراء ًمّم٤مًمح ًمزيم٤مةا أُمقال اؾمتثَّمر

 27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمتؼمقم٤مت ُمـ احل٤مصٚم٦م اعم٤ٌمًمغ اؾمتثَّمر

 28 ,,,,,,,,,,,, رظمّم٦م اؾمتخراج أراد عمـ اًم٘مٞم٤مدة قمغم اًمتدري٥م ُمرطمٚم٦م ًمتج٤موز ُم٤مزم ُمٌٚمغ دومع

 20 ,,,,,,,,,,,,,,اًمديـ ذم اًمتٜم٤مزٓت سمٕمض إمم طمتَّمً  ي١مدي أنف اًمٕمٚمؿ ُمع اجلٞمش دظمقل طمٙمؿ

 27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٜمٙمرات قمغم حيتقي اًمذي اجلٞمش ُمـ اخلروج طمٙمؿ

 21 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م قمغم اًمتٕمدي

 21 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٓمٌع طم٘مقق

 72 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, طمؼ ٓؾمتخراج رؿمقة دومع

 72 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمقاؾمػم ؾمد سمٓمريؼ احلٙمقُمل اح٤مء هىم٦م طمٙمؿ

 71 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ٤ًمضمداعم ذم  اًمٌٞمع

ء اًمٌٞمع قمـ اًمٜمٝمل  77 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعم٤ًمضمد ذم واًمنما

 78 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمًجد داظمؾ اعمزاد

 79 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمقىمػ

 12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمقىمػ ُمنموقمٞم٦م

 12 ,, (اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط) ىم٤مقمدة قمغم واًمٙمالم اعمًجد، قمغم اعمقىمقوم٦م اًمٙمت٥م ُمـ آؾمتٗم٤مدة

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اعمدارس سمٜم٤مء أم اعمًجد سمٜم٤مء أضمراً  أيمثر أهيَّم

 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واعم٤ًمسم٘م٤مت اًمره٤من

 12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احل٤مزم؟ واىمٕمٝم٤م ذم اخلٞمقل قمغم اًمره٤من جيقز هؾ

 12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ومٞمٝم٤م اح٤مل أظمذ قمـ اعمٜمٝمل اعم٤ًمسم٘م٤مت

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخلٞمؾ ؾم٤ٌمق ذم اعمحٚمؾ يِمؽمط ٓ

ٌْؼ ٓ) طمدي٨م  ي٘م٤مس أم اًمثالصم٦م هذه قمغم ُم٘متٍم اعمنموع اًمًٌؼ هؾ (ٟمّمؾ أو طم٤مومر أو ظمػ ذم إٓ ؾم

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, قمٚمٞمٝم٤م؟

 11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمقفم٤مئػ

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ٟم٤ًمئٞم٦م ُمالسمس ظمٞم٤مـم٦م حمؾ ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمتج٤مري٦م اعمحالت ذم اًمٌٜم٤مت شمِمٖمٞمؾ

 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, قمٜمف زُمٞمٚمف يٌٚمرغ ومٝمؾ اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من ُمـ ينق رضمؾ

 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اعمحّٚمؼ ًمٚمذه٥م ُمٕمٛمؾ ذم اًمٕمٛمؾ



 111   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخلؾ ُمّمٜمع ذم اًمٕمٛمؾ

 10 ,,,,,,,,,,, سمٕمده؟ ُمـ اعمحؾ ورصم٦م وُمتِـ إذا إصمؿ قمٚمٞمف ومٝمؾ اًمٜم٤ًمء خم٤مًمٓم٦م ومٞمف يٙمثر حمؾ ًمف شم٤مضمر

اعمرشم٥م؟ ي٠مظمذ ومٝمؾ اًمٕمٛمؾ، ذم اإلدارة ؾمقء سم٥ًٌم اًمٌٜمؽ إمم ُيْرؾَمؾ يزال ٓ ُمرشمٌف ًمٙمـ وفمٞمٗمتف شمرك رضمؾ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12 

 11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمرور ذـم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

 قمٛمؾ أي إًمٞمف يقيمؾ ٓ اًمذي اعمقفمػ وطمٙمؿ إصكم؟ اًمٕمٛمؾ قمغم ي١مصمر اإلو٤مذم اًمٕمٛمؾ يم٤من إذا احلٙمؿ ُم٤م

 11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٕمٛمؾ؟ قمـ يٖمٞم٥م أن ًمف هؾ اًمدوام وىم٧م

ُم٤مت ٝم٤مومٞم شُم٤ٌمع حمالت ذم اًمٕمٛمؾ  11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, حمرَّ

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مًمنمع شم٘ميض ٓ اًمتل اًمدول ذم سم٤مًم٘مْم٤مء آؿمتٖم٤مل طمٙمؿ

 طمتك اًمنميم٦م هذه ُمع شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمنميم٤مت قمٜم٤مويـ ي٠مظمذ أن جيقز ومٝمؾ دم٤مري٦م ذيم٦م ذم يِمتٖمؾ ؿمخص

 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ذًمؽ ُمـ اؾمتٗم٤مد ُمًت٘مٌال اؾمت٘مؾ إذا

 72 ,,,,,,,,,,,,,, رسمقي٦م؟ ُم١مؾم٤ًمت ذم أُمقاهل٤م شمِمٖمؾ ذيم٦م ذم يٕمٛمؾ اًمذي اعمقفمػ ي٠مثؿ هؾ

 72 ,,,,,,,,,,, اعمختٚمٗم٦م؟ اعمٝمـ ذم واًمٕمٛمؾ اًمدٟمٞمقي٦م اًمٕمٚمقم شمٕمٚمؿ ذم واضم٥م اًمٜمٞم٦م اؾمتحْم٤مر هؾ

 71 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, قمٚمٛمف ؾمٕم٦م سمحج٦م يِمٖمٚمٝم٤م مم٤م أقمغم ًمقفمٞمٗم٦م اًمِمخص شم٘مدم

 81 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمِمخّمٞم٦م ًمألهمراض اًمٕمٛمؾ شمٚمٗمقن اؾمتٕمَّمل طمٙمؿ

 87 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخلٛمر ينمب ُمدير قمٜمد اعمقفمػ قمٛمؾ طمٙمؿ

 89 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, إُمقال حتقيؾ ذيم٤مت

ٌَؾ ُمـ ُم٤مل أظمذ طمٙمؿ  92 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمتحقيؾ؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمتحقيؾ ذيم٦م ىِم

 97 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آطمتٙم٤مر

 91 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمًٚمٕم٦م اطمتٙم٤مر

 97 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمْمَّمن

 99 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٓمٗمؾ؟ أهؾ يْمٛمـ ومٝمؾ أطمدهؿ أُمقال اًمٓمٗمؾ أتٚمػ إذا

 202 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مًمتٕمٝمد إٓ شمْمٛمـ أٓ شمٚمٗم٧م إذا اًمٕم٤مري٦م ذم إصؾ

 207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, قمٜمف اعمْمٛمقن ُمـ ُم٠مُمقراً  وًمٞمس ُمتؼمقًم٤م أطمد قمغم وٛمـ ُمـ

 201 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٙمٗم٤مًم٦م

 207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٙمٗم٤مًم٦م؟ ًمٓمٚم٥م ورصمتف قمغم ُيرضمع ومٝمؾ ُم٤مت، صمؿ رضمالً  يمٗمؾ رضمؾ

 207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اًمداقمٞم٦م؟ ويمٗم٤مًم٦م اًمٞمتٞمؿ يمٗم٤مًم٦م أومْمؾ أهيَّم

 208 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخلٚمٞم٩م دول ذم اًمٙمٗم٤مًم٦م صقر ُمـ

 209 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٕمٙمس أو قمٚمٛمف دون أبٞمف ُم٤مل ُمـ اًمقًمد أظمذ

 222 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اجلٛمٕمٞم٤مت

 227 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مجلٛمٕمٞم٦م يٕمرف ُم٤م طمٙمؿ



 111 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   تومٝمرس اعمحتقي٤م 

 221 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سمٞمٜمٝمؿ ومٞمَّم اعمقفمٗمقن هب٤م ي٘مقم اًمتل اجلٛمٕمٞم٦م

 قمـ يتٜم٤مزل وأن اًمديـ ُمـ ضمزًءا يٕمٓمٞمف أن اًمدائـ قمغم قمرض وؾمٞمط ومدظمؾ اًمدائـ ُم٤مـمؾ اعمٞمًقر اعمديـ

ؾ أن قمغم اًم٤ٌمىمل  228 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخل٤مص٦م سمٓمري٘متف اًمديـ اًمقؾمٞمط اهذ حُيَّمر

 229 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, إؿمخ٤مص ُمـ جمٛمققم٦م هب٤م ي٘مقم اًمتل اجلٛمٕمٞم٤مت طمٙمؿ

 227 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٙمٗم٤مر ُمع اعمٕم٤مُمالت

 221 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ سمخ٨ٌم اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمٕم٤مُمٚم٦م ضمقاز

 227 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمراومْم٦م ُمع اًمتج٤مرة

ء شمرك واًمؼماء اًمقٓء ُمـ هؾ  229 ,,,,, ُمثاًل؟ يم٤مخلٌز ُمّم٤مٟمع ًمدهيؿ يم٤مٟم٧م إذا اًمراومْم٦م ُمٜمتج٤مت ذا

ء طمٙمؿ  229 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمراومْم٦م ُمـ اًمنما

 270 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (اعمزايدة)اعمزاد سمٞمع

 272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آدظم٤مر أنٔمٛم٦م

 277 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمنميم٤مت شمٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اإلدظم٤مر أنٔمٛم٦م طمٙمؿ

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمٜم٤مىمّم٤مت

 211 ,,,,,,,,,,,, رده قمدم ُمع اعمٜم٤مىمّم٦م ذم اعمِم٤مريم٦م يريد َُمـ يمؾ ُِمـ ي١مظمذ اًمذي اعمٌٚمغ طمٙمؿ

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اهل٦ٌم

 219 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (هٌتف ذم اًمٕم٤مئد) :طمدي٨م قمٛمقم

 212 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمقات إطمٞم٤مء

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمتحجػم اعمقات إطمٞم٤مء سملم اًمٗمرق

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمرىمٌك اًمٕمٛمرى

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمرىمٌك اًمٕمٛمرى

 219 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمِمٗمٕم٦م

 212 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٓمريؼ احت٤مد ُمع إٓ ًمٚمِمٗمٕم٦م ُم٘متْمٞم٤م يٙمقن ٓ اجلقار

 212 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مًمت٘مًٞمؿ؟ ُمٜمٗمٕمتف سمٓمٚم٧م ومٞمَّم اًمِمٗمٕم٦م طمؼ ج٤مرًمٚم هؾ

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احلقاًم٦م يمت٤مب

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احلقاًم٦م ىمٌقل وضمقب

ئد اًمٌٜمقك يمت٤مب  217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمرسم٤م واًمٗمقا

 219 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك

 272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 271 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م؟ اًمٌٜمقك قمـ اًمٌديؾ ُم٤م

 282 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك



 111   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 297 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

 291 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 291 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك

 297 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك طمٙمؿ

ء  299 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ىمًًٓم٤م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمـ اًمٌٞم٧م ذا

 207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ؾمالُملاإل اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

 201 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم اإليداع طمٙمؿ

 209 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ إمم راشمٌف اعمقفمػ حتقيؾ طمٙمؿ

ء  222 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ اللظم ُمـ اًمنما

ء طمٙمؿ  227 , أهمغم وسمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط اًمراهم٥م قمغم يٌٞمٕمٝم٤م أن قمغم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ سمْم٤مقم٦م ذا

ء طمٙمؿ  220 ,,,,,,,,,,, حيقزه٤م أن دون يٌٞمٕمٝم٤م صمؿ اًمٌٜمؽ ومٞمِمؽمهي٤م اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ سمْم٤مقم٦م ذا

 222 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمٙمٞم٦م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م إٓ دم٤مرشمف شمتؿ ٓ اًمذي اًمت٤مضمر

 270 ,,,,,,,,,,, حيقزه٤م أن دون يٌٞمٕمٝم٤م صمؿ اًمٌٜمؽ ومٞمِمؽمهي٤م اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ سمْم٤مقم٦م اءذ طمٙمؿ

 272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ُمع اعمراسمح٦م طمٙمؿ

ء  271 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ؽاًمٌٜم سمقاؾمٓم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط سمْم٤مقم٦م ذا

 277 ,,,,,,,,,,,,,,,, اًم٤ٌمئع حيزه مل ُم٤م سمٞمع :اًمٌٜمقك هب٤م شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اعمحرُم٦م اًمٌٞمقع صقر ُمـ

ء  277 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ حيقزه٤م أن دون اًمٌٜمؽ ُمـ سمْم٤مقم٦م ذا

ء  278 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ـمريؼ قمـ اخل٤مرج ُمـ اًمنما

ء صقر ُمـ صقرة  211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ـمريؼ قمـ اًمًٞم٤مرات ذا

 217 ,,,, ًمٚمٌٜمؽ رسمح سمزي٤مدة اًمٌٜمؽ ُمـ اًمت٤مضمر يِمؽمهي٤م صمؿ ومٞمِمؽمهي٤م اًمٌْم٤مقم٦م وم٤مشمقرة ًمٚمٌٜمؽ اًمت٤مضمر ي٘مدم

ء طمٙمؿ  217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ سم٤مًمت٘مًٞمط ؾمٞم٤مرة ذا

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٕمٝم٤م واًمتٕم٤مُمؾ اًمٌٜمقك ذم إُمقال إيداع

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مًمتِمدد اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ حيرم ُمـ رُمل

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ظمٓمقرة

 271 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع طمٙمؿ

 277 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ينق أن ظمِمٞم٦م اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع

 287 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م إـمٕم٤مم طمرُم٦م

 281 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمع إُمقال إيداع

ء طمٙمؿ ُم٤م  سمٜمقك ذم أُمقاهل٤م وشمقدع شمتٕم٤مُمؾ وًمٙمٜمٝم٤م رسم٤م ومٞمف ًمٞمس قمٛمٚمٝم٤م طمٙمقُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ذم أؾمٝمؿ ذا

 281 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, رسمقي٦م؟



 117 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 287 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, يم٠مُم٤مٟم٦م أو ومقائد سمدون اح٤مل إيداع

 289 اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ إُمقال حتقيؾ وطمٙمؿ ومقائد، أظمذ سمدون وم٘مط يمتقومػم اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع طمٙمؿ

 290 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ومٞمف اح٤مل ًمقوع اًمٌٜمؽ ذم أُم٤مٟم٤مت صٜمدوق اؾمتئج٤مر طمٙمؿ

 292 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احلٞم٤مة ؾمتتقىمػ اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ أوىمٗمٜم٤م ًمق أنٜم٤م ىمٞمؾ ًمق

 700 ,,,,,,,,,,,,,,, ومقائد يٕمٓمل ٓ اًمذي اًم٘مًؿ ذم اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع ُمـ ُم٤مٟمع هٜم٤مك هؾ

 707 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م سم٤مًمٗمقائد يّمٜمع ُم٤مذا

 701 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ُمـ هي٠مظمذ اًمذي سم٤مًمرسم٤م ُيٕمٛمؾ ُم٤مذا

ء صمٛمـ اًمٌٜمؽ أقمٓمك رضمؾ  رسمقي٦م ومقائد قمٚمٞمف وضم٤مءت اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل وسم٘مل شم٠مظمروا وًمٙمٜمٝمؿ ؾمٞم٤مرة ذا

 701 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ي٠مظمذه٤م؟ ومٝمؾ

 709 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م؟ سم٤مًمٗمقائد يٗمٕمؾ ومَّمذا ًمٚميورة اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف أودع رضمؾ

طم٤ًمهب٤م؟ رسمحف اًمذي سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م أو اًمرسمقي٦م سم٤مًمٗمقائد شمٗمٕمؾ ومَّمذا ُم٤مًٓ، اًمٌٜمؽ ذم اسمٜمتف حل٤ًمب ووع رضمؾ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 722 

 721 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م؟ أُمقال ُمـ اًمتخٚمص يريد ُمـ يّمٜمع ُم٤مذا

 وٟمحقه٤م اجلَّمرك أو ًمٚميائ٥م ؾمداداً  قمٚمٞمف حيّمؾ اًمذي اًمرسم٤م يدومع أن ُم٤م سمٜمؽ ذم ُم٤مل ًمف ًمرضمؾ جيقز هؾ

 721 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اعمُٙمقس؟ ُمـ

 721 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك رسم٤م أُمقال ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمؼ اًمذي زوضمٝم٤م قمـ شم٠ًمل زوضم٦م

 728 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, شمٗمٕمؾ؟ ومَّمذا اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمع يتٕم٤مُمؾ زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م اُمرأة

 729 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م ُمـ اًمت٤مئ٥م

 722 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ذ؟أظم سمَّم يّمٜمع ُم٤مذا اًمرسم٤م، أظمذ ُمـ اًمت٤مئ٥م

 722 ,, ذًمؽ؟ ُمـ يتقب ومٙمٞمػ يمٌػمة ُم٤ٌمًمغ اًم٘مرض وراء ُمـ ورسمح رسمقي ىمرض ُمـ دم٤مرة سمٜمك رضمؾ

 721 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, أُمقاًمف؟ ُمّمػم ُم٤م اًمرسم٤م ُمـ شم٤مب ُمـ

 727 ,,,,,,,,,,,,,,, اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم يٜمٗم٘مٝم٤م أن قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن شم٤مب إذا اعمحرُم٦م إُمقال يمؾ

 728 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, شم٤مب؟ إذا ص٤مطمٌف سمف يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمرسم٤م ُمـ اعمجتٛمع اح٤مل

 771 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم ُمتٗمرىم٦م صقر

ًمٚمٌٜمؽ؟ ذًمؽ جيقز ومٝمؾ إرسم٤مح ُمـ يٕمٓمف ومل إذٟمف دون سم٤مؾمتثَّمره اًمٌٜمؽ وىم٤مم ؽاًمٌٜم ذم ُم٤مًمف أودع رضمؾ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 777 

 778 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ًمٚمقدائع اًمٌٜمٙمٞم٦م آؾمتثَّمرات

 711 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ظمالل ُمـ اًمتؼمع طمٙمؿ

 717 ,,,,,,,,,,,,,, ُمًٚمؿ سمٚمد إمم أوروسم٤م ذم اعمًٚمؿ ضمث٦م ًمٜم٘مؾ اًمرسمقي سم٤مًمٌٜمؽ آؾمتٕم٤مٟم٦م طمٙمؿ

 717 ,, اًمرسمقي٦م اًمزي٤مدة ؾمتدومع اًمتل هل اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م طم٤مًم٦م ذم رسمقي سمٜمؽ ُمـ آؾمت٘مراض طمٙمؿ

 711 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٕم٘م٤مري٦م اًمٌٜمقك ُمـ آىمؽماض طمٙمؿ



 118   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 711 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ اًمتحقيؾ

 719 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ُمع اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه طمٙمؿ

اًمرسم٤م؟ ُمـ اح٤مل هذا يم٥ًم ىمد إب أن آسمـ قمٚمؿ إذا إُمقال ُمـ إب ُمـ آسمـ ي٠مظمذ أن جيقز هؾ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 771 

 771 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع

 771 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ذم أُمقآ شمْمع ذيم٤مت ُمع وأرسم٤مطمٝم٤م سم٤مٕؾمٝمؿ اًمتٕم٤مُمؾ

 777 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمقفمٗملم

 779 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ذم اًمقفمٞمٗم٦م طمٙمؿ

 اًمٌٜمقك ُمـ ًمٚمرواشم٥م اعمقفمٗملم أظمذ وطمٙمؿ اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ُمـ ًمٚمدقمؿ اخلػمي٦م اعم١مؾم٦ًم أظمذ طمٙمؿ

 788 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م

 792 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمٌٜمقك اح٤مًمٞم٦م واًمنميم٤مت اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمٕمٛمؾ

 120 ,,,,,,,,,,,, رسمقي سمٜمؽ وهق اعمريمزي، اًمٌٜمؽ ُمـ ي٠مظمذوهن٤م اًمتل اعمقفمٗملم ُمرشم٤ٌمت طمٙمؿ

ضمديداً  قمٛماًل  جيد قمٜمدُم٤م أم طم٤مٓ، قمٛمٚمف شمرك قمٚمٞمف جي٥م هؾ حمرم قمٛمٚمف أن قمٚمؿ إذا رسمقي سمٜمؽ ذم اعمقفمػ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 127 

 127 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سمٜمؽ؟ ذم اعمقفمػ طم٩م ي٘مٌؾ هؾ

 121 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آدظم٤مر صٜمدوق

ر ح٤م (رسمقي وهق) آدظم٤مر صٜمدوق ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ  127 ,,,,,,,,,,,,,, رضورة أنف ُيَتَّمقَّ

 127 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمّمقرة هبذه اإلدظم٤مر صٜمدوق طمٙمؿ

 121 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سمٜمٙمٞم٦م ُمٕم٤مُمالت

 127 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سمف يْم٤مرب ومٞمَّم خم٤مـمر اطمتٞم٤مـمل ًمٜم٦ًٌم اًمٌٜمؽ ختّمٞمص طمٙمؿ

 127 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمٍمومٞم٦م اًمٙمٗم٤مٓت ُمـ ٟم٦ًٌم اًمٌٜمؽ أظمذ طمٙمؿ

 129 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, يم٤مرد اًمٗمٞمزا 

 172 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (اًمٗمٞمزا )اًمتج٤مري سم٤مًمٙمرت اًمتٕم٤مُمؾ

 177 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمرسم٤م سم٤مًمٌٜمقك ُمتٕمٚم٘م٦م ُم٤ًمئؾ ذم ُمتٗمرىم٤مت

 171 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اإلؾمالم دار ذم يمحرُمتف احلرب دار ذم اًمرسم٤م طمرُم٦م

 إًمٞمف يقذم أن إمم اعمًت٘مرض ُمـ ؾمٜم٦م يمؾ أو ؿمٝمر يمؾ ُمًَّمة وم٤مئدة ي٠مظمذ أن ًمٚمٛم٘مرض ضمقز ُمـ قمغم اًمرد

 171 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ديٜمف

 177 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احلًـ اًم٘مرض ومْمؾ

 178 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وسمٞمع ؾمٚمػ قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 178 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ أُمقال ُمـ احل٩م جيقز هؾ



 119 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 اعمٕم٤مُمالت طمرُم٦م طمقل ويمٚمٛم٦م اًمرسمقي٦م، اًمزي٤مدة دومع ُمـ وهترب سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ أُمريٙم٤م ذم ي٘مٞمؿ رضمؾ

 178 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م

 117 ,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م ٟمٔم٤مم اعم٘مِرض أدظمؾ صمؿ رسم٤م، سمدون أنف قمغم ُم٤مًٓ  اىمؽمض رضمؾ

 111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, !اًمقرىمٞم٦م؟ اًمٕمٛمالت ذم اًمرسم٤م ي٘مع هؾ

 111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٜمًٞمئ٦م رسم٤م شمٕمريػ

 سمٜم٤مءً  ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م اًمذي احلٙمؿ وُم٤م قمٚمتف، وُم٤م (رسم٤م ومٝمق ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ) :طمدي٨م صح٦م ُمدى ُم٤م

 111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمْمٕمػ؟ اًمّمح٦م قمغم

 111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ظم٤مًمص رسم٤م ُمـ يمًٌف رضمؾ هدي٦م شم٘مٌؾ هؾ

 117 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمتج٤مرة ذم سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ ُمـ ُمِم٤مريم٦م طمٙمؿ

 118 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك شمٓمٌٕمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ىمراءة طمٙمؿ

 118 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, رسمقي ًمٌٜمؽ أبقاب صٜم٤مقم٦م طمٙمؿ

 118 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ذًمؽ إمم ُم٤م أو سمٞمت٤مً  ًمف ٟمٌٜمل يم٠من اعمرايب ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 119 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م ُم٤مل ُمـ سُمٜمل سمٞم٧م ذم اًمًٙمـ طمٙمؿ

 112 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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 فؾؿرأة افؼظل اجلؾباب رشوط إمجال

ٟمٞم٦م أي٤مت شمتٌٕمٜم٤م إن   اعمقوقع هذا ذم اًمًٚمٗمٞم٦م وأصم٤مر اعمحٛمدي٦م واًمًٜم٦م اًم٘مرآ

ة أن ًمٜم٤م سملم ىمد اهل٤مم  وأن سمدهن٤م مجٞمع شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م وضم٥م داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا اعمرأ

 ُمـ زي أو ٟمقع سم٠مي - ؿم٤مءت إن - ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م طم٤مؿم٤م زيٜمتٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م شمٔمٝمر ٓ

 : أشمٞم٦م اًمنموط ومٞمف وضمدت ُم٤م اًمٚم٤ٌمس

 : اجلٚم٤ٌمب ذوط

 .  اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ اًمٌدن مجٞمع اؾمتٞمٕم٤مب - 1

 .  ٟمٗمًف ذم زيٜم٦م يٙمقن ٓ أن - 2

 .  يِمػ ٓ صٗمٞم٘م٤م يٙمقن أن - 3

 . وٞمؼ همػم ومْمٗم٤مو٤م يٙمقن أن - 4

 .  ُمٓمٞم٤ٌم ُمٌخرا  يٙمقن ٓ أن - 5

 .  اًمرضمؾ ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن - 6

 .  اًمٙم٤مومرات ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن - 7

 .  ؿمٝمرة ًم٤ٌمس يٙمقن ٓ أن - 8

 اًمثالصم٦م يم٤مًمنموط ظم٤مرضمٝم٤م أو داره٤م ذم يم٤مٟم٧م ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م حيرم وسمٕمْمٝم٤م 

 اٟمحٍم ظمرضم٧م إذا ًم٤ٌمؾمٝم٤م ذم هق إٟمام اًمٌح٨م ُمقوقع يم٤من ح٤م وًمٙمـ إظمػمة،

 .اًمتخّمٞمص ُمٜمف يتقمهـ ومال ومٞمف يمالُمٜم٤م

 [(37) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]



   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 أحؽام دم وافـساء افرجال تشؿؾ ادتؼدمة طوافؼ بعض

 افؾباس

 اًمرضم٤مل ومٞمٝم٤م يِمؽمك سمؾ سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص٦م ًمٞم٧ًم اًمنموط هذه سمٕمض أن واقمٚمؿ 

 . خيٗمك ٓ يمام ُمٕم٤م واًمٜم٤ًمء

 ([38) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 مجقع اشتقعاب: اجلؾباب رشوط مـ إول افؼط ظذ افؽالم

 ذفؽ أدفة ورسد وافؽػغ افقجف ظدا افبدن

 شاؾمتثٜمل ُم٤م إٓ اًمٌدن مجٞمع اؾمتٞمٕم٤مب: »إول اًمنمط 

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ [: ﴿31 أي٦م: اًمٜمقر ؾمقرة] ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ومٝمق ـْ  َيْٖمُْمْْم  ُِم

ـ   ـَ  َأبَّْم٤مِرِه ـ   َوحَيَْٗمْٔم ـَ  َوٓ وُمُروضَمُٝم ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـَ  ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  سمُِخُٛمِرِه

ـ   قَمغَم  ـَ  َوٓ ضُمٞمُقِِبِ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ  ًمٌُِٕمُ  إِ ـ   َأوْ  قًَمتِِٝم   َأوْ  آسَم٤مئِِٝم
ِ
ـ   آسَم٤مء ـ   َأوْ  سُمُٕمقًَمتِِٝم  َأوْ  َأبْٜم٤َمئِِٝم

 
ِ
ـ   َأبْٜم٤َمء ـ   َأوْ  سُمُٕمقًَمتِِٝم هِنِ ـ   سَمٜمِل َأوْ  إظِْمَقا هِنِ ـ   سَمٜمِل َأوْ  إظِْمَقا ِِتِ ـ   َأوْ  َأظَمَقا ٤مئِِٝم ًَ

 َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  ٟمِ

ـ    ﴾. َأجاَْمهُنُ

٤َم َي٤م[: ﴿59 أي٦م: إطمزاب ؾمقرة] ذم شمٕم٤ممم وىمقًمف ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ  ِٕ 

  َوسَمٜم٤َمشمَِؽ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم  ُي١ْمَذْي

ُ  َويَم٤منَ   ﴾. َرطِمٞماًم  هَمُٗمقًرا اّلل 

 ُمٜمٝم٤م رء إفمٝم٤مر وقمدم يمٚمٝم٤م، اًمزيٜم٦م ؾمؽم سمقضمقب اًمتٍميح إومم أي٦م ومٗمل

 ؾمؽمه، إمم سم٤مدرن إذا قمٚمٞمف ي١ماظمذن ومال ُمٜمٝمـ، ىمّمد سمٖمػم فمٝمر ُم٤م إٓ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم

 ُم٤م إٓ ًمألضم٤مٟم٥م، اًمزيٜم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤ًم ئمٝمرن ٓ: أيش: »شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 ٟم٤ًمء يتٕم٤مـم٤مه يم٤من ُم٤م قمغم يٕمٜمل واًمثٞم٤مب: يم٤مًمرداء: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل إظمٗم٤مؤه، يٛمٙمـ ٓ

 قمٚمٞمٝم٤م طمرج ومال اًمثٞم٤مب، أؾم٤مومؾ ُمـ يٌدو وُم٤م صمٞم٤مِب٤م، دمٚمؾ اًمتل اعم٘مٜمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب
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 ش.إظمٗم٤مؤه يٛمٙمـ ٓ هذا ٕن ومٞمف:

 -قمٜمف اهلل ريض- أنس قمـ»197/ 5شوُمًٚمؿ ،ش292/ 7» اًمٌخ٤مري روى وىمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يدي سملم ـمٚمح٦م وأبق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمٜم٤مس اهنزم أطمد، يقم يم٤من ح٤م:  »ىم٤مل

 وإهنام ؾمٚمٞمؿ، وأم سمٙمر، أيب سمٜم٧م قم٤مئِم٦م رأج٧م وًم٘مد ًمف، (1)سمحجٗم٦م قمٚمٞمف جمقب

 ُمتقهنام، قمغم اًم٘مرب (2)شمٜم٘مزانش اخلالظمٞمؾ يٕمٜمل» ؾمقىمٝمام ظمدم أرى عمِمٛمرشم٤من

ه ذم شمٗمرهم٤مٟمف  ش.اًم٘مقم أومقا

 أهن٤م وحيتٛمؾ احلج٤مب، ىمٌؾ يم٤مٟم٧م وهذه: »اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل

 ش.ًمٚمٜمٔمر ىمّمد همػم قمـ يم٤مٟم٧م

ٓ  : ﴿شمٗمًػم ذم ذيمرٟم٤م اًمذي اعمٕمٜمك وهذا: ىمٚم٧م  هق[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 إهن٤م: ىم٤مئؾ ومٛمـ: شمٗمًػمه٤م ذم اًمًٚمػ أىمقال اظمتٚمٗم٧م وىمد أي٦م، ؾمٞم٤مق ُمـ اعمت٤ٌمدر

 .اًمٔم٤مهرة اًمثٞم٤مب

 اًمتل إىمقال ُمـ وهمػمه٤م واًمقضمف واًمًقار واخل٤مشمؿ اًمٙمحؾ إهن٤م: ىم٤مئؾ وُمـ 

 اظمت٤مر صمؿ واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـش 84/ 18ش »شمٗمًػمه» ذم ضمرير اسمـ رواه٤م

د أن هق  ذًمؽ ذم إىمقال وأومم: »وم٘م٤مل ،(3)واًمٙمٗم٤من اًمقضمف آؾمتثٜم٤مء ِبذا اعمرا

 يم٤من إذا- ذًمؽ ذم يدظمؾ واًمٙمٗملم، اًمقضمف سمذًمؽ قمٜمك: ىم٤مل ُمـ ىمقل سم٤مًمّمقاب

 ذًمؽ ذم إىمقال أومم ذًمؽ: ىمٚمٜم٤م وإٟمام واخلْم٤مب، واًمًقار واخل٤مشمؿ اًمٙمحؾ -يمذًمؽ

 وأن صالشمف، ذم قمقرشمف يًؽم أن ُمّمؾ   يمؾ قمغم أن قمغم اجلٛمٞمع إلمج٤مع سم٤مًمت٠مويؾ،

ة  ُمـ ذًمؽ قمدا ُم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م وأن صالِت٤م، ذم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

                                                           

 [ُمٜمف. ]ضمٚمد ُمـ سمؽمس أي  ،"سمحجٗم٦م" قمٚمٞمف ُمؽمس: أي (1)

٤ًٌم ِب٤م وشم٘مٗمزان حتٛمالهن٤م أي  ،"ُمتقهنام قمغم اًم٘مرب"و  شمث٤ٌمن، أي (2)  [ُمٜمف. ]وصم

 ؿمحٛم٦م وُمـ  اًمذىمـ، أؾمٗمؾ إمم اًمرأس ؿمٕمر ُمٜم٧ٌم ُمـ: واًمقضمف. اًمرؾمٖملم إمم اًمراطمت٤من مه٤م واًمٙمٗم٤من: ىمٚم٧م (3)

 اًمٙمالم ظم٤ممت٦م ذم قمٚمٞمف اًمرد وؾمٞم٠ميت  اعمٕم٤مسيـ، ًمٌٕمض ظمالوًم٤م اًمٕمٚمؿ: أهؾ ىم٤مل هٙمذا. إذن ؿمحٛم٦م إمم إذن

 [ُمٜمف. ]شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن إول اًمنمط هذا قمغم
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12 

 اًمٜمّمػ، ىمدر ذراقمٝم٤م ُمـ شمٌدي أن هل٤م أب٤مح أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ (1)روي ُم٤م إٓ سمدهن٤م،

 مل ُم٤م سمدهن٤م ُمـ شمٌدي أن هل٤م أن سمذًمؽ ُمٕمٚمقًُم٤م يم٤من إمج٤مقًم٤م: مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ذًمؽ يم٤من وم٢مذا

 هل٤م يم٤من وإذا إفمٝم٤مره، طمرام ومٖمػم قمقرة يٙمـ مل ُم٤م ٕن ًمٚمرضم٤مل: ذًمؽ يمام قمقرة يٙمـ

ٓ  : ﴿سم٘مقًمف ذيمره شمٕم٤ممم اهلل اؾمتثٜمك مم٤م أنف ُمٕمٚمقًُم٤م يم٤من ذًمؽ إفمٝم٤مر ﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 ش.ُمٜمٝم٤م فم٤مهر ذًمؽ يمؾ ٕن :[ 31: اًمٜمقر]

 إؾمٚمقب قمغم أي٦م ُمـ ُمت٤ٌمدر همػم ٕنف قمٜمدي: ىمقي همػم اًمؽمضمٞمح وهذا 

 أن ًمٚمٛمخ٤مًمػ ٕن هٜم٤م: ٓزم همػم وهق اًمٗم٘مٝمل سم٤مإلًمزام شمرضمٞمح هق وإٟمام اًم٘مرآين

 أن جيقز ومال سم٤مًمّمالة ظم٤مص أُمر اًمّمالة ذم وضمٝمٝم٤م قمـ اعمرأة يمِمػ ضمقاز: ي٘مقل

 .احل٤مًمتلم سملم اًمٗمرق ًمقوقح اًمّمالة ظم٤مرج اًمٙمِمػ قمٚمٞمف ي٘م٤مس

 ًمدًمٞمؾ وظم٤مرضمٝم٤م اًمّمالة ذم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م يمِمٗمٝم٤م ضمقاز ذم ًمف خم٤مًمٗمتٜم٤م قمدم ُمع هذا أىمقل

 ذم ٓ سمخّمقصف اًمدًمٞمؾ هذا صح٦م ذم هٜم٤م اعمٜم٤مىمِم٦م وإٟمام سمٞم٤مٟمف ي٠ميت يمام هذه همػم أظمرى ٕدًم٦م سمؾ

ؾمتثٜم٤مء هذا ُمٕمٜمك ذم وم٤محلؼ اًمدقمقى صح٦م ح٨م أول أؾمٚمٗمٜم٤مه ُم٤م ٓا . يمثػم اسمـ سمٙمالم وأجدٟم٤مه اًٌم

 ش:229/ 12ش »اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» ذم ُم٤م أجًْم٤م وي١ميده

ة أن أي٦م أخٗم٤مظ سمحٙمؿ زم وئمٝمر: قمٓمٞم٦م اسمـ ىم٤مل»   وأن شمٌدي ٓ سم٠من ُم٠مُمقرة اعمرأ

 طمريم٦م رضورة سمحٙمؿ ئمٝمر ومٞمام آؾمتثٜم٤مء ووىمع زيٜم٦م هق ُم٤م ًمٙمؾ اإلظمٗم٤مء ذم دمتٝمد

 شم١مدي مم٤م اًمقضمف هذا قمغم﴾ فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ  ﴿ ومـ ذًمؽ وٟمحق ؿم٠من إصالح أو ُمٜمف سمد ٓ ومٞمام

 ش.قمٜمف اعمٕمٗمق ومٝمق اًمٜم٤ًمء ذم اًميورة إًمٞمف

 واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمـ اًمٖم٤مًم٥م يم٤من ح٤م أنف إٓ طمًـ ىمقل هذا: ىمٚم٧م: »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 راضمًٕم٤م آؾمتثٜم٤مء يٙمقن أن ومٞمّمٚمح واحل٩م اًمّمالة ذم وذًمؽ وقم٤ٌمدة قم٤مدة فمٝمقرمه٤م

 أيب سمٜم٧م أؾمامء أن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ داود أبق رواه ُم٤م ذًمؽ قمغم يدل إًمٞمٝمام

 قمٜمٝم٤م وم٠مقمرض رىم٤مق صمٞم٤مب وقمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم دظمٚم٧م قمٜمٝمام اهلل ريض سمٙمر

 يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م إذا اعمرأة إن أؾمامء ي٤م: »هل٤م وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

                                                           

 سمؾ  صحٞمح، همػم اًمٚمٗمظ ِبذا وم٢مٟمف. سمذًمؽ طمري وهق  احلدي٨م، وٕمػ إمم روي: سم٘مقًمف يِمػم ضمرير اسمـ يم٠من (1)

 [ُمٜمف. ]ُمٜمٙمر قمٜمدي هق
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 وعمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ضم٤مٟم٥م ذم أىمقى ومٝمذا ويمٗمٞمف، وضمٝمف إمم وأؿم٤مر ،شهذا إٓ ُمٜمٝم٤م

ة شمٌدي ومال اًمٜم٤مس وم٤ًمد  ٓ اعمقومؼ واهلل ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م ُمـ فمٝمر ُم٤م إٓ زيٜمتٝم٤م ُمـ اعمرأ

ه رب  ش.ؾمقا

 فمٝمقرمه٤م واًمٙمٗملم اًمقضمف قمغم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإن ٕنف أجًْم٤م: ٟمٔمر اًمتٕم٘مٞم٥م هذا وذم :ؿؾت

ٔي٦م اعمٙمٚمػ ُمـ سم٘مّمد ذًمؽ وم٢مٟمام اًمٕم٤مدة سمحٙمؿ  فمٝمر ُم٤م اؾمتثٜم٤مء أوم٤مدت إٟمام ومٝمٛمٜم٤م طم٥ًم وا

 .ومت٠مُمؾ سم٤مًم٘مّمد؟ فمٝمر ح٤م ؿم٤مُماًل  دًمٞماًل  ضمٕمٚمف طمٞمٜمئذ يًقغ ومٙمٞمػ ىمّمد دون

 ٟمٔمرهؿ دىم٦م ُمـ ذًمؽ وأن اًمّمقاب هق اًمٕمٚمامء ه١مٓء ىمقل أن زم ومٌدا شم٠مُمٚم٧م صمؿ

 يٕمقد﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ  : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف أن قمغم اشمٗم٘مقا  اًمًٚمػ أن: وسمٞم٤مٟمف اهلل رمحٝمؿ

ة ُمـ يّمدر ومٕمؾ إمم  سم٘مّمد شمٔمٝمره ومٞمام اظمتٚمٗمقا   أهنؿ إُمر ذم ُم٤م هم٤مي٦م اعمٙمٚمٗم٦م اعمرأ

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمٕمف وُمـ قم٤ٌمس واسمـ. ضمٚم٤ٌمِب٤م: أي صمٞم٤مِب٤م هق: ي٘مقل ُمًٕمقد وم٤مسمـ ُمٜمٝم٤م

 سم٢مذن قم٤مدة فمٝمر ُم٤م إٓ: طمٞمٜمئذ أي٦م ومٛمٕمٜمك. ُمٜمٝم٤م واًمٙمٗم٤من اًمقضمف هق: ي٘مقل وهمػمهؿ

ة أن شمرى أخ٧ًم. وأُمره اًمِم٤مرع  رء حتتف ُمـ فمٝمر طمتك ضمٚم٤ٌمِب٤م ُمـ رومٕم٧م ًمق اعمرأ

 ىمد شمٙمقن أهن٤م -اًمًٕمقدي٤مت اعمتجٚم٤ٌٌمت سمٕمض ذًمؽ يٗمٕمؾ يمام- وزيٜمتٝم٤م صمٞم٤مِب٤م ُمـ

 سم٘مّمد ويمالمه٤م إول ومٕمٚمٝم٤م ُمع هذا ومٕمٚمٝم٤م اًمت٘مك وم٘مد اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق أي٦م ظم٤مًمٗم٧م

 ُمـ ىمّمد دون فمٝمر ُم٤م هق ًمٞمس أي٦م ذم إذن احلٙمؿ ومٛمٜم٤مط هذا إٓ يٛمٙمـ ٓ ُمٜمٝم٤م

ة  ومٞمام هق وإٟمام -اشمٗم٤مىًم٤م أجًْم٤م اخلالف ُمقوع همػم ذم قمٚمٞمف ُم١ماظمذة ٓ مم٤م ومٝمذا- اعمرأ

 ُمـ رء سم٢مفمٝم٤مر ًمٚمٛمرأة ؾمٛمح اًمنمع أن صم٧ٌم وم٢مذا احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُمـ إذن دون فمٝمر

٤م يم٤من ؾمقاء زيٜمتٝم٤م  اًم٘مّمد: ُمـ ذيمرٟم٤مه يمٜم٤م سمام قمٚمٞمف يٕمؽمض ومال همػممه٤م أو وضمًٝم٤م أو يمٗمًّ

 .آٟمًٗم٤م سمٞمٜم٧م يمام مت٤مًُم٤م اجلٚم٤ٌمب يم٢مفمٝم٤مر ومٞمف ُم٠مذون ٕنف

د إن: ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م شمٗمًػم شمقضمٞمف هق ومٝمذا  اًمقضمف أي٦م ذم سم٤مٓؾمتثٜم٤مء اعمرا

 ذم ؾمؽمى يمام وسمٕمده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم قمٛمؾ وضمري٤من واًمٙمٗم٤من

شمرة أشمٞم٦م اًمٜمّمقص  .ُمٕمٜم٤م اعمتقا

 سمـ احلًـ أيب احل٤مومظ إمم -شمٕم٤ممم اهلل سمٕمد- اًمتقضمٞمف هلذا اًمتٜمٌف ذم اًمٗمْمؾ ويٕمقد
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 اًمٗمريد اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذم -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- (1)اًمٗم٤مد اًم٘مٓم٤من

 اًمٜمٔمر: »وهق أٓ اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م هذه ُم٘مدُم٦م أهٞمئ وأن٤م قمٚمٞمف اهلل أـمٚمٕمٜمل اًمذي 

 ُم٤م وُمٜمٝم٤م ُم٤ًمئٚمف يمؾ قمغم صم٤مىم٥م وٟمٔمر واؾمع سمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م شمٙمٚمؿ وم٘مدش اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم ذم

 ش:2/ 14 ق» ومٞمف ىمقًمف إًمٞمف أذت ُم٤م قمغم ومٜمٌٝمٜمل ومٞمف ٟمحـ

 اًمنمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وسمٚمٖمقا  اًم٘مرآن قمٚمٞمٝمؿ ٟمزل ُمـ قم٤مدة هٜم٤م سم٤مًمٕم٤مدة ٟمٕمٜمل وإٟمام»

 ًمٕم٤مدة ٓ ضمرا  هٚمؿ إمم سمٕمدهؿ اًمٕم٤مدة شمٚمؽ ًمزم وُمـ اعمقاضمٝم٦م ظمٓم٤مب سمف وطميوا

 ش.وقمقراِتؿ أضم٤ًمدهؿ اعمٌديـ وهمػمهؿ اًمٜمًقان

 يِمػمون إٟمام واعمٗمنيـ واًمت٤مسمٕملم إصح٤مب ُمـ ُمٕمف وُمـ قم٤ٌمس وم٤مسمـ :ؿؾت

 ٟمزوهل٤م قمٜمد ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕم٤مدة هذه إمم﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ  ﴿ ٔي٦م سمتٗمًػمهؿ

 قمٚمٞمف يت٤مسمٕمف مل اًمذي ُمًٕمقد اسمـ سمتٗمًػم شمٗمًػمهؿ ُمٕم٤مرو٦م إذن جيقز ومال قمٚمٞمٝم٤م وأىمروا

 :اصمٜملم ُٕمريـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد

 اًمداظمٚمٞم٦م اًمثٞم٤مب يِمٛمؾ ٕنف اإلـمالق: ِبذا ىم٤مئؾ وٓ اًمثٞم٤مب أـمٚمؼ أنف: إول

 ُمٜمٝم٤م يريد هق وم٢مذن شم٘مدم يمام اًمًٕمقدي٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف يمام زيٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم هل اًمتل

ة شمٔمٝمره اًمذي وم٘مط اجلٚم٤ٌمب  .داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا صمٞم٤مِب٤م ُمـ اعمرأ

 سم٘مٞم٦م ُمع يٜمًجؿ ٓ -اعمتِمدديـ سمٕمض ًمف حتٛمس وإن- اًمتٗمًػم هذا أن: وأظمر

ـَ  َوٓ: ﴿وهل أي٦م ٌِْدي ـ   ُي ـ   إِٓ   ِزيٜمََتُٝم ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  إومم وم٤مًمزيٜم٦م أي٦م:﴾ . ..َآسَم٤مئِِٝم

 ُمٕمّروًم٤م اؾْماًم  ذيمروا إذا أهنؿ: اًمٕمريب إؾمٚمقب ذم ُمٕمروف هق يمام اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزيٜم٦م قملم هل

 ٓ أي٦م ذم ُمٕمٝمؿ ذيمروا وُمـ أسم٤مء ومٝمؾ يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا هق ومٝمق يمرروه صمؿ

 رمحف- اجلّم٤مص سمٙمر أبق ىم٤مل وًمذًمؽ اًم٤ٌمـمٜم٦م؟ صمٞم٤مِبـ إمم إٓ يٜمٔمروا  أن هلؿ جيقز

 ش:316/ 3ش »اًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم -اهلل

 ُمٕمٚمقم ٕنف ًمف: ُمٕمٜمك ٓ اًمثٞم٤مب هق﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م﴿ أن ذم ُمًٕمقد اسمـ وىمقل»

                                                           

 اعمجــــقد اًمٜم٤مىمــــد احلــــ٤مومظ اًمٕمالُمــــ٦م اإلُمــــ٤مم اًمِمــــٞم : "سم٘مقًمــــف" 326/ 22" "اًمٜمــــٌالء أقمــــالم" ذم اًمــــذهٌل وصــــٗمف (1)

 [ُمٜمف. ]"احلٗم٤مظ شمذيمرة" ذم وٟمحقه...." اًم٘م٤ميض
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د اًمزيٜم٦م ذيمر أنف  احلكم ُمـ سمف شمتزيـ ُم٤م ؾم٤مئر أن شمرى أٓ اًمزيٜم٦م قمٚمٞمف اًمذي اًمٕمْمق واعمرا

 ومٕمٚمٛمٜم٤م ٓسمًتٝم٤م هل شمٙمـ مل إذا ًمٚمرضم٤مل شمٔمٝمره٤م أن جيقز واًم٘مالدة واخلٚمخ٤مل واًم٘مٚم٥م

د أن ـَ  َوٓ: ﴿هذا سمٕمد أي٦م ٟمًؼ ذم ىم٤مل يمام اًمزيٜم٦م ُمقاوع اعمرا ٌِْدي ـ   ُي  إِٓ   ِزيٜمَتَُٝم

ـ   ٌُُٕمقًَمتِِٝم
 يرى مم٤م يم٤من إذ ًمف ُمٕمٜمك ٓ اًمثٞم٤مب قمغم ومت٠مويٚمٝم٤م اًمزيٜم٦م ُمقوع واعمراد﴾ ًمِ

 ش.ٓسمًتٝم٤م شمٙمـ مل إذا يراه٤م يمام سمدهن٤م ُمـ رء دون قمٚمٞمٝم٤م اًمثٞم٤مب

ج مل هلذا ويم٠منف  ذم ذيمره وىمد اًمذيمر أٟمػ يمت٤مسمف ذم اًم٘مٓم٤من اسمـ احل٤مومظ قمٚمٞمف يٕمرِّ

 وحترير سمتٗمّمٞمؾ طمقهل٤م واعمذاه٥م اًمٕمٚمامء أىمقال ذيمر يمام أي٦م شمٗمًػم ذم ىمٞمؾ ُم٤م مجٚم٦م

 ِب٤م آؾمتدٓل يٛمٙمـ اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق صمؿ ُمثٞماًل  ًمف أقمرف ٓ ومٞمٝم٤م وحت٘مٞمؼ

ة إسمداء ضمقاز قمغم  إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٙمثػم وم٤مشمف أنف وُمع ًمألضم٤مٟم٥م ويمٗمٞمٝم٤م ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأ

 وُم٤م وؾم٘مٞمٛمٝم٤م صحٞمحٝم٤م وُمٞمز دىمٞم٘م٦م ُمٜم٤مىمِم٦م ٟم٤مىمِمٝم٤م وم٘مد هذا يمت٤مسمٜم٤م ذم ذيمرت اًمتل

 .ًمٗمئ٦م يتحٞمز أن دون اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يّمح ٓ وُم٤م سمف آؾمتدٓل يّمح

ٔي٦م قمغم شمٙمٚم ؿ صمؿ  هق يمام أجًْم٤م واًمٗم٘مف اًمتٗمًػم ذم إُم٤مم أنف قمغم يدل سمديًٕم٤م شمٗمًػًما  وومنه٤م ا

 وومّمؾ أرسمٕم٦م، وهل ذيمره٤م وضمقه ُمـ ُمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م اًمٜمٝمل أن -اهلل رمحف- وم٠موم٤مد احلدي٨م ذم

٦ًٌم وُمٓمٚم٘م٦م»    ش:1/ 15 ق» وم٘م٤مل راسمٕمٝم٤م ُمٜمٝم٤م هٜم٤م وُّيٛمٜم٤م رائًٕم٤م شمٗمّمٞماًل  ومٞمٝم٤م اًم٘مقل  يمؾ إمم سم٤مًمٜم

 :اؾمتثٜم٤مءان ُمٜمٝم٤م إـمالىمف قمغم ورد ٟم٤مفمر

 إسمداؤه ومٞمجقز﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م﴿ ُمٜمٝم٤م سمف وظمّمص اًمزيٜم٦م ُمٓمٚمؼ قمغم: أطمدمه٤م

 .واطمد ًمٙمؾ

 ُمٜمٝمؿ ومخّمص ذًمؽ ُمـ رء هلؿ يٌدي اًمذيـ اًمٜم٤مفمريـ ُمٓمٚمؼ قمغم: وأظمر

 ش.سمٕمدهؿ وُمـ اًمٌٕمقًم٦م

 اعمذاه٥م وأىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م وأىمقال ُمًٕمقد اسمـ ىمقل ؾم٤مق أن وسمٕمد

طم٤مدي٨م  ش:1/ 21 ق» ومٞمف رأجف وُمقوًح٤م ًمٚمٛمقوقع ُمٚمخًّم٤م ىم٤مل آٟمًٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر وٕا

 اًمقضمف: يٕمٜمل» ذًمؽ مجٞمع إسمدائٝم٤م قمغم شمدل أن إُم٤م اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقرة إطم٤مدي٨م»

 ذًمؽ همػم اًم٘مّم٦م أو اًمٚمٗمظ سمتحٛمٞمؾ قمٜمٝم٤م آٟمٍماف يٛمٙمـ دًٓم٦م سمٕمْمف أوش واًمٙمٗملم
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 سمدًمٞمؾ إٓ ضم٤مئًزا  يٙمقن ٓ اًم٘مّم٦م ؾمٞم٤مق أو اًمٚمٗمظ فم٤مهر قمٚمٞمف يدل قمام آٟمٍماف ًمٙمـ

 ومٕمغم حتٙماًم، آٟمٍماف يم٤من دًمٞمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل وإذا شم٠موياًل، آٟمٍماف يّمػم قم٤مود

 اعمرأة إسمداء ضمقاز ُمـ قمٚمٞمف وشمٕم٤مودت اًمٔمقاهر هذه شمٔم٤مهرت سمام اًم٘مقل جي٥م هذا

 ىمّمدت إذا ُم٤م وهق ىمٓمًٕم٤م اؾمتثٜم٤مئف ُمـ سمد ٓ ُم٤م ذًمؽ ُمـ يًتثٜمك ًمٙمـ ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م

ًُم٤م يٙمقن هذا وم٢من اعمح٤مؾمـ وإفمٝم٤مر اًمتؼمج ذًمؽ سم٢مسمداء  إٟمام هل٤م جيقز اًمذي ويٙمقن طمرا

 أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومال واًمتٌذل اًمتٍمف طملم فم٤مهر اًمٕم٤مدة طمٙمؿ ذم هق ُم٤م إسمداء هق

 سم٘مّمد ئمٝمر أن إٓ ُمًتقرش اًمنمقمٞم٦م أي» اًمٕم٤مدة ذم هق ُم٤م سمخالف سم٤مًمًؽم شمتٕم٤مهده

 قمٚمٞمٝم٤م وجي٥م سمدوه قمـ هل٤م يٕمٗمك وٓ إسمداؤه هل٤م جيقز ٓ هذا وم٢من واًمٌٓمـ يم٤مًمّمدر

 اًمٔمقاهر هذه ويٕمْمد اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م طملم ذم ؾمؽمه  ُمـ جي٥م يمام اًمتٍمف طملم ذم ؾمؽمه

ـَ  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف اعمٜمزع وهذا ٌِْدي ـ   ُي  ٓ: أي٦م ومٛمٕمٜمك :﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ   ِزيٜمَتَُٝم

 ومام اًمتٍمف قمٜمد فم٤مهرة قم٤مدة يم٤من ُم٤م إٓ اخلٚمؼ ُمـ ٕطمد ُمقاوٕمٝم٤م ذم زيٜمتٝمـ يٌديـ

ه ُمـ وىمع  ش.ومٞمف طمرج ومال ًمٚمٗمتٜم٦م واًمتٕمرض اًمتؼمج ىمّمد سمٖمػم وإسمدائف سمدوِّ

 هق اًمٔم٤مهر أن ُمـ أي٦م قمٚمٞمف محٚمٜم٤م اًمذي اعمٕمٜمك ويت٠مج دش: »2/ 21 ق» ىم٤مل صمؿ

ـَ : ﴿سمف ُمتّماًل  اعمت٘مدم شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واًمٙمٗم٤من اًمقضمف سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

ـ   سمدو قمٜمد يٕمٗمٞمٝمـ ىمد اًم٘مرـم٦م أن ُمٜمف يٗمٝمؿ وم٢مٟمف  ومتٜمٙمِمػ، ؾمؽمه٤م شمٕم٤مهد قمـ وضمقهٝم

 اًمذي اًمقضمف إٓ ذًمؽ ُمـ رء ئمٝمر ٓ طمتك اجلٞمقب قمغم سم٤مخلٛمر ييسمـ أن وم٠مُمرن

 اًمٙمٗم٤من ويمذًمؽ ُمِم٘م٦م، وشمٙمٚمػ سم٘مّمد يًؽم أن إٓ اًمتٍمف: طملم ئمٝمر أن ؿم٠منف ُمـ

 همٓملم إذا ٟمزوهل٤م وىم٧م يمـ اًمٜم٤ًمء أن هق أي٦م ٟمزول ؾم٥ٌم أن اًمتٗمًػم أهؾ وذيمر

 وم٠مُمر سم٤مدي٦م وإقمٜم٤مق اًمٜمحقر ومتٌ٘مك اًمٜمٌط شمّمٜمع يمام ظمٚمٗمٝمـ يًدًمٜمٝم٤م سم٤مخلٛمر رءوؾمٝمـ

 إُمر هذا اُمتث٤مل ذم وسم٤مًمغ ذيمر ُم٤م مجٞمع ًمٞمًؽم اجلٞمقب قمغم اخلٛمر سميب ؾمٌح٤مٟمف اهلل

 ش.اخلٛمر شمٙمثٞمػ ومٞمف ومزدن وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ ٟم٤ًمء

 ؿم٘م٘مـ: »سمٚمٗمظ داود أيب رواي٦م ُمـ ًمٙمـش 78 ص» أيت قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر صمؿ

 إؾمٜم٤مد هذا: »وىم٤ملش. ِب٤م وم٤مظمتٛمرن ُمروـمٝمـ -أيمثػ: ص٤مًمح اسمـ وىم٤مل- أيمٜمَػ

   ش!.طمًـ
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 أن ُمـ إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي هذا: ىمٞمؾ وم٢من: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف- اًم٘مٓم٤من اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ 

 ُمـ ظمالومف ئمٝمر -ضمٝمده٤م سم٤مًمًؽم ُم٠مُمقرة يم٤مٟم٧م وإن- ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م سمدو قمـ هل٤م ُمٕمٗمق اعمرأة

٤َم ي٤َم: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ِله  أَُّيه   َوسمَٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىمُْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   يُْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمٚمَٞمِْٝم ـ   ُِم ِِٝم  ضَمالسمٌِٞم

ـَ  أَنْ  أَْدٟمَك َذًمَِؽ  ـَ  وماَل يُْٕمَروْم ٔي٦م؟﴾ ي١ُْمَذْي  ا

 سم٠من وذًمؽ ىمٚمٜم٤مه ُم٤م يٜم٤مىمض ٓ شمٗمًػًما ش اإلدٟم٤مء» هذا يٗمن أن يٛمٙمـ: ي٘م٤مل أن ؾاجلقاب

ـ   يدٟملم: ُمٕمٜم٤مه يٙمقن : ىمقًمف ُمثؾ واًم٘مرـم٦م اًم٘مالئد ُمٕمف ئمٝمر ٓ ُم٤م ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝم

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ٦ٌم ُمٓمٚمؼ سمف اح٠مُمقرش اإلدٟم٤مء» وم٢من﴾ ضُمٞمُقِِبِ  يٓمٚمؼ ُم٤م يمؾ إمم سم٤مًمًٜم

 مل إذ اخلٓم٤مب قمٝمدة قمـ سمف ي٘ميضش إدٟم٤مء» قمٚمٞمف ي٘م٤مل مم٤م واطمد قمغم محٚمٜم٤مه وم٢مذاش إدٟم٤مء» قمٚمٞمف

 ش.واًمٜمٗمل اًمٜمٝمل سمخالف إجي٤مب وم٢مٟمفش إدٟم٤مء» يمؾ سمف يٓمٚم٥م

م اًم٘مراء ويالطمظ  ُمـ اهلل سمٗمْمؾ قمٚمٞمف وىمٗم٧م اًمذي اًم٘مٞمؿ اًمٌح٨م هذا أن   اًمٙمرا

وم٘م٦م مت٤مم يقاومؼ اًم٘مٓم٤من اسمـ احل٤مومظ هذا يمالم  وشمقومٞمً٘م٤م ُمٜمل اضمتٝم٤مًدا ذيمرشمف يمٜم٧م ُم٤م اعمقا

 سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل وم٤محلٛمدش 87ص» سمف ُمٍمطًم٤م ؾمؽماه يمام ُمٓمٚم٘م٦م أي٦م أن: إدًم٦م سملم

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ

ة إفمٝم٤مر ضمقاز قمغم واوح دًمٞمؾ داود أيب قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٟمٕمؿ  اًمقضمف اعمرأ

 أن اعمٛمٙمـ ُمـ أنف إٓ ،1اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞمٜم٤مه ُم٤م ومٞمف أن ًمقٓ واًمٙمٗملم

ه وىمد ـمرىمف سمٙمثرة ي٘مقى إٟمف: ي٘م٤مل   دًمٞماًل  طمٞمٜمئذ ومٞمّمٚمح أدٟم٤مه ي٠ميت يمام اًمٌٞمٝم٘مل ىمقا

 يمـ طمٞم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم سمف قمٛمؾ وىمد ؾمٞمام ٓ اعمذيمقر اجلقاز قمغم

 ذًمؽ وذم قمٚمٞمٝمـ ذًمؽ يٜمٙمر ٓ وهق ملسو هيلع هللا ىلص سمحيشمف وأجدُّيـ وضمقهٝمـ قمـ يٙمِمٗمـ

  :ُمٜمٝم٤م أن حييٟم٤م ُم٤م ٟمًقق أطم٤مدي٨م قمدة

 اًمٕمٞمد يقم اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ؿمٝمدت: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ - 1 

 اهلل سمت٘مقى وم٠مُمر سمالل قمغم ُمتقيمًئ٤م ىم٤مم صمؿ إىم٤مُم٦م وٓ أذان سمٖمػم اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ سم٤مًمّمالة ومٌدأ

 ومققمٔمٝمـ اًمٜم٤ًمء أتك طمتك ُم٣م صمؿ وذيمرهؿ، اًمٜم٤مس ووقمظ ـم٤مقمتف، قمغم وطم٨م

ة وم٘م٤مُم٧م ،شضمٝمٜمؿ طمٓم٥م أيمثريمـ وم٢من شمّمدىمـ: »وم٘م٤مل وذيمرهـ  اًمٜم٤ًمء ؾِمَٓم٦م ُمـ اُمرأ
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د شمٖمػم ومٞمٝمام: أي» اخلديـ ؾمٗمٕم٤مءش وؾمٓمٝمـ ذم ضم٤مًم٦ًم: أي»  ي٤م مِلَ : وم٘م٤مًم٧مش وؾمقا

 يتّمدىمـ ومجٕمٚمـ: ىم٤مل ،شاًمٕمِمػم وشمٙمٗمرن اًمِمٙم٤مة، شمٙمثرن ٕنٙمـ: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل

 ش.وظمقامتٝمـ أىمراـمٝمـ ُمـ سمالل صمقب ذم يٚم٘ملم طمٚمٞمٝمـ ُمـ

 أوردٟم٤مه، أضمٚمف ُمـ ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م واوح واحلدي٨م ،ش19/ 3» ُمًٚمؿ أظمرضمف

ة شمٚمؽ يّمػ أن اًمراوي اؾمتٓم٤مع ح٤م وإٓ  ش.اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء: »سم٠مهن٤م اعمرأ

ش. اًمٜم٤ًمء ؾمٗمٚم٦م: »أظمريـ رواي٦م وًمٗمظ ُمًٚمؿ، رواي٦م هذهش: اًمٜم٤ًمء ؾمٓم٦م: »ىمقًمف

 ش.اًمٜم٤مس ُمـ اًمً٘م٤مط: اًمٗم٤مء ويمن اًمًلم سمٗمتح: »إثػم اسمـ ىم٤مل

ة أن» ش:قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ قمـ» قم٤ٌمس اسمـ قمـ -2   اؾمتٗمت٧م ظمثٕمؿ ُمـ اُمرأ

 اهلل رؾمقل رديػ قم٤ٌمس سمـ واًمٗمْمؾ[ اًمٜمحر يقم] اًمقداع طمج٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 احلدي٨م ،[شيٗمتٞمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومقىمػ. .. ووٞمًئ٤م رضماًل  اًمٗمْمؾ ويم٤من] ملسو هيلع هللا ىلص

ة ويم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م يٚمتٗم٧م قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ وم٠مظمذ: »وومٞمف : رواي٦م وذم» طمًٜم٤مء اُمرأ

 وم٠مظمذ[ إًمٞمف وشمٜمٔمرش ]طمًٜمٝم٤م وأقمجٌف إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر اًمٗمْمؾ ومٓمٗمؼ: رواي٦م وذمش »ووٞمئ٦م

/ 1» ٕمحد رواي٦م وذمش. أظمر اًمِمؼ ُمـ وضمٝمف ومحقل اًمٗمْمؾ سمذىمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 :ٟمٗمًف اًمٗمْمؾ طمدي٨م ُمـش 211

 أقمدت صمؿ وضمٝمٝم٤م، قمـ وضمٝمل وم٘مٚم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إزَمّ  ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م أنٔمر ومٙمٜم٧م»

 ش.أنتٝمل ٓ وأن٤م صمالصًم٤م ذًمؽ ومٕمؾ طمتك وضمٝمٝم٤م، قمـ وضمٝمل وم٘مٚم٥م اًمٜمٔمر

 قم٤ٌمس اسمـ ُمـ يًٛمٕمف مل قمتٞم٦ٌم سمـ احلٙمؿ يم٤من إن ُمٜم٘مٓمع ًمٙمٜمف صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 يم٤من آؾمتٗمت٤مء أن وذيمر -قمٜمف اهلل ريض- ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًم٘مّم٦م هذه وروى

 :وزاد اجلٛمرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رُمك ُم٤م سمٕمد اعمٜمحر قمٜمد

٤م رأج٧م: »ىم٤مل قمٛمؽ؟ اسمـ قمٜمؼ ًمقي٧م مل اهلل رؾمقل ي٤م: اًمٕم٤ٌمس ًمف وم٘م٤مل»  ؿم٤مسمًّ

 ش.قمٚمٞمٝمام اًمِمٞمٓم٤من آُمـ ومٚمؿ وؿم٤مسم٦م

خ٤مري أظمرضمف    .وهمػممه٤م ،ش121/ 4» وُمًٚمؿ ،ش8/ 11و 54/ 4و 295/ 3» اًٌم
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 سمٕمد اعمٜمحر قمٜمد وىمع آؾمتٗمت٤مء أن قمغمش 67/ 4ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ اؾمتدل وسمف

 ح٤م اإلطمرام: ُمـ اًمتحٚمؾ سمٕمد يم٤من اًم١ًمال أن ذًمؽ وُمٕمٜمك: ىمٚم٧م. اًمرُمل ُمـ اًمٗمراغ

 وم٤معمرأة وطمٞمٜمئذ اًمٜم٤ًمء، إٓ رء يمؾ ًمف طمؾ اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك إذا احل٤مج أن ُمٕمٚمقم هق

 .حمرُم٦م شمٙمـ مل اخلثٕمٛمٞم٦م

 يمام ٕنف سمٕمقرة: ًمٞمس اًمقضمف أن ُمـ ىمٌٚمف اًمذي قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم يدل واحلدي٨م

 اًمٜم٤مس، سمحية يمِمٗمف قمغم أىمره٤م ح٤م ؾمؽمه يٚمزم قمقرة اًمقضمف يم٤من وًمق: »طمزم اسمـ ىم٤مل

 قم٤ٌمس اسمـ قمرف ُم٤م ُمٖمٓمك وضمٝمٝم٤م يم٤من وًمق ومقق، ُمـ قمٚمٞمف شمًٌؾ أن وُٕمره٤م

 ش.ؿمقه٤مء أم هل أطمًٜم٤مء

 ظمِمٞم٦م اًمٌٍم سمٖمض إُمر احلدي٨م ذم: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤ملش: »8/ 11ش »اًمٗمتح» وذم

 . يٛمتٜمع مل اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م إذا أنف وُم٘متْم٤مه اًمٗمتٜم٦م،

 ِب٤م، إلقمج٤مسمف إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر أدُمـ طمتك اًمٗمْمؾ وضمف حيقل مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف وي١ميده: ىم٤مل

 اعمٞمؾ ُمـ ومٞمف ريم٥م قمام ووٕمٗمف آدم، ٓسمـ اًمٌنم ـم٤ٌمع ُمٖم٤مًم٦ٌم وومٞمف. قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م ومخٌم

 .ِبـ واإلقمج٤مب اًمٜم٤ًمء، إمم

 اًمٜمٌل أزواج يٚمزم ُم٤م احلج٤مب ُمـ قمٚمٞمٝمـ ًمٞمس اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 سف وح٤م سم٤مٓؾمتت٤مر، اخلثٕمٛمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُٕمر اًمٜم٤ًمء مجٞمع ذًمؽ ًمزم ًمق إذ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . اًمٗمْمؾ وضمف

ة أن قمغم إلمج٤مقمٝمؿ ومرًو٤م، ًمٞمس وضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف: ىم٤مل  ًمٚمٛمرأ

 ش.اًمٖمرسم٤مء رآه وًمق اًمّمالة، ذم وضمٝمًٝم٤م شمٌدي أن

 :سم٘مقًمف شمٕم٘مٌف احل٤مومظ أن همػم. ضمٞمد ُمتلم وهق سمٓم٤مل، اسمـ يمالم يمٚمف هذا

 ش.حمرُم٦م يم٤مٟم٧م ٕهن٤م ٟمٔمر: ادقم٤مه ح٤م اخلثٕمٛمٞم٦م سم٘مّم٦م اؾمتدًٓمف وذم: ىمٚم٧م»

  ىمدُمٜم٤م وم٘مد ظمالومف، اًمٔم٤مهر سمؾ حمرُم٦م، يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم دًمٞمؾ ٓ وم٢مٟمف يمال،: ىمٚم٧م

 أي اًمٕم٘م٦ٌم، مجرة رُمل سمٕمد يم٤من إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اخلثٕمٛمٞم٦م ؾم١مال أن ٟمٗمًف احل٤مومظ قمـ
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 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف- سمٜمٗمًف هق طم٘م٘مف يم٤من ُم٤م ٟمز احل٤مومظ ومٙم٤من اًمتحٚمؾ، سمٕمد

 اعمذيمقر سمٓم٤مل اسمـ اؾمتدٓل ذم خيدج ٓ ذًمؽ وم٢من حمرُم٦م، يم٤مٟم٧م أهن٤م ه٥م صمؿ

 ذًمؽ قمغم يدل يمام قمٚمٞمف سم٤مًمًدل وضمٝمٝم٤م ؾمؽم ضمقاز ذم اعمحرُم٦م ٕن ذًمؽ اًمٌت٦م:

 وم٘مط، شمٜمت٘م٥م ٓ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وإٟمام ،ش128ص» أشمٞم٤من واخل٤مُمس اًمراسمع احلدي٨م

 ُمـ قمٚمٞمف شمًٌؾ أن ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمره٤م جيقز: ٓ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ أن ومٚمق

 اًمٗمْمؾ يم٤مد وىمد وأمجٚمٝمـ، اًمٜم٤ًمء أطمًـ ُمـ وهل ؾمٞمام وٓ طمزم، اسمـ ىم٤مل يمام ومقق

 قمٜمٝم٤م، اًمٗمْمؾ وضمف سف سمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص- ي٠مُمره٤م مل يمٚمف هذا وُمع! ِب٤م يٗمتتـ أن قم٤ٌمس سمـ

 وإٟمام مجٞمٚم٦م، يم٤مٟم٧م وًمق اعمرأة قمغم جي٥م ٓ اعمذيمقر اًمًؽم أن قمغم أجًْم٤م دًمٞمؾ هذا ومٗمل

 .ًمٖمػمه٤م يًتح٥م يمام هل٤م ذًمؽ يًتح٥م

 قمـ يم٤مؿمٗم٦م يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م اًمتٍميح احلدي٨م ذم ًمٞمس: اًمٗمْمالء سمٕمض ىمقل وأُم٤م

 أجـ ومٛمـ يمذًمؽ، إُمر يٙمـ مل ًمق إذ اًمّمقاب، قمـ إىمقال أبٕمد ومٛمـ وضمٝمٝم٤م:

ة أهن٤م يٕمرومٝم٤م أن اًمرائل أو ًمٚمراوي  !ووٞمئ٦م؟ طمًٜم٤مء اُمرأ

 أن واحلؼ! اًمٜمٔمر؟ ويٙمرر اًمٗمْمؾ يٜمٔمر يم٤من ُم٤مذا وم٢ممم ىم٤مل، يمام إُمر يم٤من وًمق

 .سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم وأىمقاه٤م إدًم٦م أووح ُمـ احلدي٨م هذا

 احلٙمؿ جيٕمؾ مم٤م :ملسو هيلع هللا ىلص- ُمٜمف ُمِمٝمد وقمغم ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف آظمر ذم وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م ٕن

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ عمٕمٜمك ُمٌلم ٟمص ومٝمق حمٙماًم، صم٤مسمًت٤م ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  يِمٛمؾ ٓ وأنف  ،﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

   .أظمٓم٠م وم٘مد سم٤مًمًٜم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م دون أي٦م يٗمٝمؿ أن طم٤مول ومٛمـ اًمقضمف،

ة أن» : ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ -3    ذم وهق]ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم ضم٤مءت اُمرأ

 ىم٤مئٛم٦م رأجتٝم٤م ومٚم٘مد ومّمٛم٧م] ٟمٗمز ًمؽ ٕه٥م ضمئ٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م[ اعمًجد

 ـم٠مـم٠م صمؿ وصقسمف إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ومّمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمر[ هقيٜم٤ًم: ىم٤مل أو ُمٚمٞم٤ًّم

ة رأت ومٚمام رأؾمف  .احلدي٨م ،شضمٚم٧ًم ؿمٞمًئ٤م ومٞمٝم٤م ي٘مّمد مل أنف اعمرأ

 ،ش84/ 7» واًمٌٞمٝم٘ملش.. 143/ 4» وُمًٚمؿ ،ش127/ 9» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

ة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر سم٤مب» ًمف وشمرضمؿ  ش.يتزوضمٝم٤م أن يريد اعمرأ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م 
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 إلرادة اعمرأة حم٤مؾمـ شم٠مُمؾ ضمقاز وومٞمفش:  »212/ 9ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 ومٞمٝم٤م صٕمد ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ظمٓمٌتٝم٤م: وىمٕم٧م وٓ شمزوجيٝم٤م ذم اًمرهم٦ٌم شمت٘مدم مل وإن شمزوجيٝم٤م،

 وٓ ومٞمٝم٤م رهم٦ٌم ُمٜمف يت٘مدم ومل ذًمؽ، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمغم يدل ُم٤م اًمّمٞمٖم٦م وذم وصقسمف، اًمٜمٔمر

 مل وًمق ،شاًم٘مّم٦م ـمرق سمٕمض ذم يمام: يٕمٜملش »اًمٜم٤ًمء ذم زم طم٤مضم٦م ٓ: »ىم٤مل صمؿ ظمٓم٦ٌم،

 ويٛمٙمـ. وم٤مئدة شم٠مُمٚمٝم٤م ذم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يم٤من ُم٤م ي٘مٌٚمٝم٤م أنف يٕمجٌف ُم٤م ُمٜمٝم٤م رأى إذا أنف ي٘مّمد

 أنف قمٜمدٟم٤م حترر واًمذي اًمٕمّمٛم٦م، عمحؾ ًمف اخلّمقصٞم٦م سمدقمقى ذًمؽ قمـ آٟمٗمّم٤مل

 اسمـ وؾمٚمؽ. همػمه سمخالف إضمٜمٌٞم٤مت اعم١مُمٜم٤مت إمم اًمٜمٔمر قمٚمٞمف حيرم ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ذمش ـه638 ؾمٜم٦م سمدُمِمؼ اعمتقرم اًمٜمٙمرة اًمّمقذم قمريب اسمـ همػم وهق: ىمٚم٧م» اًمٕمريب

 يم٤مٟم٧م ًمٙمٜمٝم٤م سمٕمده، أو احلج٤مب، ىمٌؾ ذًمؽ أن حيتٛمؾ: وم٘م٤مل آظمر، ُمًٚمًٙم٤م اجلقاب

   ش.ىم٤مل ُم٤م يٌٕمد احلدي٨م وؾمٞم٤مق. ُمتٚمٗمٕم٦م

 اًمٜمٌل ُمع يِمٝمدن اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمء يمـ: »ىم٤مًم٧م -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م قمـ - 4

 ٓ اًمّمالة ي٘مْملم طملم سمٞمقِتـ إمم يٜم٘مٚمٌـ صمؿ سمٛمروـمٝمـ ُمتٚمٗمٕم٤مت اًمٗمجر صالة ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.اًمٖمٚمس ُمـ يٕمرومـ

 ًمقٓ أنف ُمٗمٝمقُمف وم٢منش اًمٖمٚمس ُمـ يٕمرومـ ٓ: »ىمقهل٤م هق ِب٤م آؾمتدٓل ووضمف

 وىمد. اعمٓمٚمقب ومث٧ٌم ُمٙمِمقوم٦م وهل وضمقهٝمـ ُمـ قم٤مدة يٕمرومـ وإٟمام ًمٕمرومـ اًمٖمٚمس

 .اًم٤ٌمضمل قمـش 15/ 2» اًمِمقيم٤مين هذا ُمٕمٜمك ذيمر

 ش.سمٕمض وضمقه سمٕمْمٜم٤م يٕمرف وُم٤م: »سمٚمٗمظ ذًمؽ ذم سحي٦م رواي٦م وضمدت صمؿ

   ش.449ش »داود أيب صحٞمح» ذم ظمرضمتٝم٤م ـمرق ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف احلدي٨م

: رواي٦م وذم» اًمٌت٦م ـمٚم٘مٝم٤م طمٗمص سمـ قمٛمرو أب٤م أن»: ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ - 5

. .. ًمف ذًمؽ ومذيمرت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومج٤مءت. .. هم٤مئ٥م وهقش شمٓمٚمٞم٘م٤مت صمالث آظمر

 قمٜمد اقمتدي أصح٤ميب يٖمِم٤مه٤م اُمرأة شمٚمؽ: »ىم٤مل صمؿ ذيؽ أم سمٞم٧م ذم شمٕمتد أن وم٠مُمره٤م

 أم إمم اٟمت٘مكم: »رواي٦م وذم» ،[شقمٜمده] صمٞم٤مسمؽ شمْمٕملم أقمٛمك رضمؾ وم٢مٟمف ُمٙمتقم أم اسمـ

 قمٚمٞمٝم٤م يٜمزل اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمٜمٗم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م إنّم٤مر ُمـ همٜمٞم٦م اُمرأة ذيؽ وأم-ش ذيؽ



   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

22 

 وم٢مين اًمْمٞمٗم٤من يمثػمة اُمرأة ذيؽ أم إن شمٗمٕمكم ٓ: »وم٘م٤مل ؾم٠مومٕمؾ: وم٘مٚم٧م -اًمْمٞمٗم٤من

 ُم٤م سمٕمض ُمٜمؽ اًم٘مقم ومػمى ؾم٤مىمٞمؽ قمـ اًمثقب يٜمٙمِمػ أو مخ٤مرك يً٘مط أن أيمره

 ُمـ وهق-[ش إقمٛمك] ُمٙمتقم أم سمـ اهلل قمٌد قمٛمؽ اسمـ إمم اٟمت٘مكم وًمٙمـ شمٙمرهلم،

 ومٚمام إًمٞمف وم٤مٟمت٘مٚم٧م ،[شيرك مل مخ٤مرك ووٕم٧م إذا وم٢مٟمؽ»] -ُمٜمف هل اًمذي اًمٌٓمـ

 .اعمًجد إمم ومخرضم٧م ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة: يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي ٟمداء ؾمٛمٕم٧م قمديت اٟم٘مْم٧م

ًم٦م ووضمف ،ش223/ 8و 96و 195/ 4ش »صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ أظمرضمف -5  احلدي٨م د

ل ٕن وذًمؽ فم٤مهر: سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم  اًمرضم٤مل يراه٤م أن قمغم ىمٞمس اسمٜم٦م أىمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 يمام ؾمؽمه سم٤مًمقاضم٥م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م اًمقضمف أن قمغم هذا ومدل -اًمرأس همٓم٤مء وهق- اخلامر وقمٚمٞمٝم٤م

 حمرم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومٞمٔمٝمر قمٜمٝم٤م اخلامر يً٘مط أن قمٚمٞمٝم٤م ظمٌم ملسو هيلع هللا ىلص وًمٙمٜمف رأؾمٝم٤م، ؾمؽم جي٥م

طمقط هق سمام اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مُمره٤م سم٤مًمٜمص، ٟمت٘م٤مل وهق هل٤م، ٕا  ُمٙمتقم أم اسمـ دار إمم ا

قمٛمك:  اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ!ش أنتام؟ أومٕمٛمٞم٤موان: »وطمدي٨م مخ٤مره٤م، ووٕم٧م إذا يراه٤م ٓ وم٢مٟمف ٕا

 ش.5958ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام اعمتـ: ُمٜمٙمر

 .اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذم يمام طمٓمتف: إذا: أي :شمخ٤مرك ووٕم٧م إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص- ىمقًمف وُمٕمٜمك

 قمٌد قمٛمؽ اسمـ إمم اٟمت٘مكم وًمٙمـ شمٙمرهلم، ُم٤م سمٕمض ُمٜمؽ اًم٘مقم ومػمى ؾم٤مىمٞمؽ قمـ

 ووٕم٧م إذا وم٢مٟمؽ»] -ُمٜمف هل اًمذي اًمٌٓمـ ُمـ وهق-[ش إقمٛمك] ُمٙمتقم أم سمـ اهلل

: يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي ٟمداء ؾمٛمٕم٧م قمديت اٟم٘مْم٧م ومٚمام إًمٞمف وم٤مٟمت٘مٚم٧م ،[شيرك مل مخ٤مرك

 صالشمف ىم٣م ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ومّمٚمٞم٧م .اعمًجد إمم ومخرضم٧م ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة

 ٕن مجٕمتٙمؿ وًمٙمـ ًمره٦ٌم وٓ ًمرهم٦ٌم مجٕمتٙمؿ ُم٤م واهلل إين: »وم٘م٤مل اعمٜمؼم قمغم ضمٚمس

ٟمٞم٤ًّم، رضماًل  يم٤من اًمداري متٞماًم   اًمذي واومؼ طمديًث٤م وطمدصمٜمل وأؾمٚمؿ، وم٤ٌميع ومج٤مء ٟمٍما

 .احلدي٨م ،شاًمدضم٤مل ُمًٞمح قمـ أطمدصمٙمؿ يمٜم٧م

 ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ٕن ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف آظمر ذم وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م هذه أن يٕمٚمؿ أن ويٜمٌٖمل

 وأنف اًمداري متٞمؿ سمحدي٨م حيدث ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م قمدِت٤م اٟم٘مْم٤مء سمٕمد أهن٤م ذيمرت

 .وأؾمٚمؿ ضم٤مء

 آي٦م قمـ اًم٘مّم٦م شم٠مظمر قمغم ذًمؽ ومدل شمًع ؾمٜم٦م أؾمٚمؿ أنف متٞمؿ شمرمج٦م ذم صم٧ٌم وىمد



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م 
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 .سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم ٟمص إذن وم٤محلدي٨م اجلٚم٤ٌمب

 دًٓم٦م ووضمف ،ش223/ 8و 96و 195/ 4ش »صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ أظمرضمف

 قمغم ىمٞمس اسمٜم٦م أىمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن وذًمؽ فم٤مهر: سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم احلدي٨م

 ُمٜمٝم٤م اًمقضمف أن قمغم هذا ومدل -اًمرأس همٓم٤مء وهق- اخلامر وقمٚمٞمٝم٤م اًمرضم٤مل يراه٤م أن

 اخلامر يً٘مط أن قمٚمٞمٝم٤م ظمٌم ملسو هيلع هللا ىلص وًمٙمٜمف رأؾمٝم٤م، ؾمؽم جي٥م يمام ؾمؽمه سم٤مًمقاضم٥م ًمٞمس

 هل٤م، إطمقط هق سمام اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مُمره٤م سم٤مًمٜمص، حمرم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومٞمٔمٝمر قمٜمٝم٤م

 مخ٤مره٤م، ووٕم٧م إذا يراه٤م ٓ وم٢مٟمف إقمٛمك: ُمٙمتقم أم اسمـ دار إمم آٟمت٘م٤مل وهق

 ذم طم٘م٘متف يمام اعمتـ: ُمٜمٙمر اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ!ش أنتام؟ أومٕمٛمٞم٤موان: »وطمدي٨م

 ش.5958ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م»

   .اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذم يمام طمٓمتف: إذا: أي :شمخ٤مرك ووٕم٧م إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص- ىمقًمف وُمٕمٜمك

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص- اًمٜمٌل ُمع اًمٕمٞمد ؿمٝمدت: ًمف ىمٞمؾ» : قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ - 6

 سمـ يمثػم دار قمٜمد اًمذي اًمٕمٚمؿ أتك طمتك ؿمٝمدشمف ُم٤م اًمّمٖمر ُمـ ُمٙم٤مين وًمقٓ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

 صمؿ سمٞمده اًمرضم٤مل جيٚمس طملم إًمٞمف أنٔمر يم٠مين ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ومٜمزل: ىم٤مل] ومّمغم اًمّمٚم٧م

٤َم َي٤م: ﴿وم٘م٤مل] سمالل وُمٕمف اًمٜم٤ًمء أتك صمؿ[ يِم٘مٝمؿ أىمٌؾ ِله  َأُّيه  اعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت  ضَم٤مَءكَ  إَِذا اًمٜمٌ 

٤ٌَميِْٕمٜمََؽ  ـَ  َٓ  َأنْ  قَمغَم  ُي يْم   ُينْمِ
ِ
 طملم ىم٤مل صمؿ ُمٜمٝم٤م ومرغ طمتك أي٦م هذه ومتال  ،﴾ؿَمٞمْئ٤ًم سم٤ِمّلل 

ة وم٘م٤مًم٧م ،شذًمؽ؟ قمغم أنتـ: »ُمٜمٝم٤م ومرغ  ٟمٌل ي٤م ٟمٕمؿ: ُمٜمٝمـ همػمه٤م جيٌف مل واطمدة اُمرأ

 هٚمؿ: ىم٤مل صمؿ صمقسمف سمالل ومًٌط: ىم٤مل] سم٤مًمّمدىم٦م وأُمرهـ وذيمرهـ ومققمٔمٝمـ:[ ىم٤مل اهلل

 يٚم٘ملم ومجٕمٚمـ: رواي٦م وذم» ي٘مذومٜمف، سم٠مجدُّيـ ُّيقيـ ومرأجتٝمـ[ وأُمل أيب ومدايمـ ًمٙمـ

 ش.سمٞمتف إمم وسمالل هق اٟمٓمٚمؼ صمؿ سمالل صمقب ذمش واخلقاشمؿ اًمٗمت 

 .وهمػمه ،ش273/ 2» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

: سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم سم٤مخلامر اًميب سمآج٦م اؾمتدل أن سمٕمد طمزم اسمـ ىم٤مل

 اعمرأة ُمـ اًمٞمد أن ومّمح أجدُّيـ، رأى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمحية قم٤ٌمس اسمـ ومٝمذا»

 ش.ؾمؽمه ومٗمرض قمدامه٤م وُم٤م سمٕمقرة، ًمٞم٤ًم واًمقضمف



   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومرض سمٕمد وىمٕم٧م أهن٤م قمغم دًمٞمؾ اًم٘مّم٦م، هذه ذم اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤ٌميٕمتف وذم: ىمٚم٧م

 يمام اًم٤ًمدؾم٦م اًمًٜم٦م ذم ٟمزًم٧م اعم٤ٌميٕم٦م وآي٦م اًمث٤مًمث٦م، اًمًٜم٦م ذم ومرض إٟمام ٕنف اجلٚم٤ٌمب:

 اسمـ ؿمٝمقد أنش 377/ 2ش »اًمٗمتح» ذم ذيمر ُم٤م وي١ميده ،ش74» صٗمح٦م حت٘مٞم٘مف ي٠ميت

   .ؾمٞم٠ميت ُم٤م ًمف ويِمٝمد ُمٙم٦م، ومتح سمٕمد يم٤من اًم٘مّم٦م قم٤ٌمس

ٌَْٞمَٕم٦مَ  قمـ - 7   ذم قمٜمٝم٤م ومتقذم ظمقًم٦م سمـ ؾمٕمد حت٧م يم٤مٟم٧م أهن٤م: احل٤مرث سمٜم٧م ؾُم

 ُمـ وقمنم أؿمٝمر أرسمٕم٦م يٜم٘ميض أن ىمٌؾ محٚمٝم٤م ومقوٕم٧م سمدري٤ًّم، ويم٤من اًمقداع طمج٦م

 ايمتحٚم٧م وىمد ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ُمـ ،1شمٕمٚم ٧م طملم سمٕمٙمؽ سمـ اًمًٜم٤مسمؾ أبق ومٚم٘مٞمٝم٤م ووم٤مشمف

 شمريديـ ًمٕمٚمؽ -هذا ٟمحق أو- ٟمٗمًؽ قمغم 2ارسمٕمل: هل٤م وم٘م٤مل[ وِتٞم٠مت واظمتْم٧ٌم]

 ومذيمرت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠متٞم٧م: ىم٤مًم٧م زوضمؽ ووم٤مة ُمـ وقمنم أؿمٝمر أرسمٕم٦م إهن٤م اًمٜمٙم٤مح؟

 ش.ووٕم٧م طملم طمٚمٚم٧م ىمد: »وم٘م٤مل سمٕمٙمؽ سمـ اًمًٜم٤مسمؾ أبق ىم٤مل ُم٤م ًمف

 وأظمر صحٞمح، أطمدمه٤م قمٜمٝم٤م ـمري٘ملم ُمـش 432/ 6» أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

 أن وومٞمٝم٤مش. ًمٚمخٓم٤مب دمٛمٚم٧م: »روايتٝمام وذم وهمػممه٤م، اًمّمحٞمحلم ذم وأصٚمف طمًـ،

وم٧م: »اًمٜم٤ًمئل رواي٦م وذم شمٜمٙمحف، أن وم٠مب٧م ظمٓمٌٝم٤م، يم٤من اًمًٜم٤مسمؾ أب٤م  ش.ًمألزواج شمِمق 

 ٟم٤ًمء قمرف ذم اًمٕمقرة ُمـ ًمٞم٤ًم اًمٙمٗملم أن قمغم اًمدًٓم٦م سيح واحلدي٨م

 -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- ًمًٌٞمٕم٦م ضم٤مز ح٤م وإٓ إىمؾ، قمغم اًمٕمٞمٜملم أو اًمقضمف ويمذا اًمّمح٤مسم٦م،

 .شمروف ومٚمؿ ظمٓمٌٝم٤م يم٤من وىمد ؾمٞمام وٓ اًمًٜم٤مسمؾ، أيب أُم٤مم ذًمؽ شمٔمٝمر أن

 ش.2/ 68-2/ 67ق» اًم٘مٓم٤من اسمـ ًمٚمح٤مومظش اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم ذم اًمٜمٔمر» هلذا وراضمع

 .وؾمٚمٛم٧م ٟمٗم٤مؾمٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م أيش: شمٕمٚم٧م» وىمقًمف

   .اروم٘مل: أي اًم٤ٌمء، وسمٗمتح وصؾ ِبٛمزةش: ارسمٕمل: »وىمقًمف

ة أن: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م قمـ - 8   شمٙمـ ومل شم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م اُمرأ

 [.صحٞمح أو طمًـ طمدي٨مش. ]اظمتْم٧ٌم طمتك ي٤ٌميٕمٝم٤م ومٚمؿ خمتْم٦ٌم

 أهؾ ُمـ اُمرأة أريؽ أٓ:  قم٤ٌمس اسمـ زم ىم٤مل: ىم٤مل رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ - 9

 وإين أسع إين: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م اًمًقداء اعمرأة هذه: ىم٤مل. سمغم: ىمٚم٧م اجلٜم٦م؟
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 أن اهلل دقمقت ؿمئ٧م وإن اجلٜم٦م، وًمؽ صؼمت ؿمئ٧م إن: »ىم٤مل. زم اهلل وم٤مدع أتٙمِمػ

. هل٤م ومدقم٤م أتٙمِمػ، ٓ أن زم اهلل وم٤مدع أتٙمِمػ، إين: وم٘م٤مًم٧م أصؼم: وم٘م٤مًم٧م ،شيٕم٤مومٞمؽ

 [.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ]

ة يم٤مٟم٧م: »ىم٤مل أجًْم٤م، قم٤ٌمس اسمـ وقمـ - 12  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمػ شمّمكم اُمرأ

 سمٕمض ومٙم٤من[ ىمط ُمثٚمٝم٤م رأج٧م ُم٤م واهلل ٓ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل] اًمٜم٤مس أطمًـ ُمـ طمًٜم٤مء

 ذم يٙمقن طمتك سمٕمْمٝمؿ ويًت٠مظمر يراه٤م ًمئال إول اًمّمػ ذم يٙمقن طمتك يت٘مدم اًم٘مقم

 َوًَمَ٘مدْ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزل[ يديف وضم٤مرم] إسمٓمٞمف حت٧م ُمـ ٟمٔمر ريمع وم٢مذا اعم١مظمر اًمّمػ

تَْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم ًْ ُ ـَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  ش.﴾اعْم

 يمام وهق اًمذهٌل، وواوم٘مف وصححف، يم٤محل٤ميمؿ، وهمػمهؿش اًمًٜمـ» أصح٤مب رواه

 ،شاًمّمالةش »واًمٙمت٤مب اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» يمت٤ميب ذم قمٜمدي خمرج وهق ىم٤مٓ،

 وهذا: ىمٚم٧مش. 278/ 4» ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞم  وصححف ،ش2472ش »اًمّمحٞمح٦م» وذم

 اًمرضم٤مل سمحية يم٤مٟم٧م ُمـش: »172ص» اًمتقجيري اًمِمٞم  ىمقل إسمٓم٤مل ذم ىم٤مـمع

- أمحد قمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م وُمثٚمفش! اًمّمالة ذم وًمق قمٜمٝمؿ، وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ومٕمٚمٞمٝم٤م إضم٤مٟم٥م:

ة: »ىم٤مل أنف -اهلل رمحف  ممٙمـ هذا وهؾش!! فمٗمره٤م وٓ رء ُمٜمٝم٤م يرى وٓ شمّمكم اعمرأ

 اًمريمقع ذم شمْمٕمٝمام وأن اًمتٙمٌػم، ُمع يدُّي٤م شمرومع أن هل٤م سمد ٓ وم٢مٟمف! اهلل؟ قم٤ٌمد ي٤م

   ش.63» شم٘مدم ومٞمام سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مٚمف اًمذي اإلمج٤مع ويٜم٘مْمف! واًمتِمٝمد واًمًجقد

ة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأى: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ - 11  ؾمقدة وم٠متك وم٠مقمجٌتف اُمرأ

٤ًٌم شمّمٜمع وهل  اُمرأة رأى رضمؾ أجام: »ىم٤مل صمؿ طم٤مضمتف وم٘م٣م وم٠مظمٚمٞمٜمف ٟم٤ًمء وقمٜمده٤م ـمٞم

 [.صحٞمحش. ]ُمٕمٝم٤م اًمذي ُمثؾ ُمٕمٝم٤م وم٢من أهٚمف إمم ومٚمٞم٘مؿ شمٕمجٌف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ:  ىم٤مًم٧م ُمٜمٝمؿ اُمرأة قمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد قمـ - 12

 شم٠ميمكم ٓ: »وم٘م٤مل اًمٚم٘مٛم٦م ومً٘مٓم٧م يدي وميب قمنى اُمرأة ويمٜم٧م سمِمامزم آيمؾ وأن٤م

 وضمؾ قمز اهلل أـمٚمؼ وىمد: »ىم٤مل أو ،شيٛمٞمٜم٤م ًمؽ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ضمٕمؾ وىمد سمِمامًمؽ

 [.طمًـش. ]يٛمٞمٜم٤م ًمؽ
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 وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم هٌػمة سمٜم٧م ضم٤مءت: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- صمقسم٤من قمـ - 13 

شمٞمؿ: أي] ذه٥م ُمـ ومت  يده٤م  ُمٕمف سمٕمّمٞم٦م يده٤م ييب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومجٕمؾ[ يم٤ٌمر ظمقا

شمٞمؿ يدك ذم اهلل جيٕمؾ أن أجنك: »ي٘مقل  .احلدي٨م ،شٟم٤مر؟ ُمـ ظمقا

 شم١ميد ومٝمل ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م قمـ اعمرأة يمِمػ ضمقاز قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه ومٗمل

﴾ ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِٓ  : ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمراد هق ذًمؽ أن وشمٌلم اعمت٘مدم قم٤مئِم٦م طمدي٨م

ـَ : ﴿سمٕمد ومٞمام شمٕم٤ممم ىمقًمف أن قمغمش 51ص» ؾمٌؼ يمام[ 31: اًمٜمقر] سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  سمُِخُٛمِرِه

ـ   قَمغَم   ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م قمغم يدل[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

. اًمرأس سمف يٖمٓمك ُم٤م وهق مخ٤مر مجعش اخلٛمر» ٕن ًمقضمٝمٝم٤م: اعمرأة ؾمؽم وضمقب قمدم

 اجلقب ُمـ وهق واًم٘مٛمٞمص اًمدرع ُمـ اًم٘مٓمع ُمقوع وهق ،شاجلٞم٥م»مجعش اجلٞمقب»و

 ومل ؾمؽممه٤م وضمقب قمغم ومدل واًمّمدر اًمٕمٜمؼ قمغم اخلامر سمكَمِّ  شمٕم٤ممم وم٠مُمر اًم٘مٓمع وهق

ش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ سمٕمقرة، ًمٞمس أنف قمغم ومدل اًمقضمف قمغم سمٚمًٌف ي٠مُمر

 ٟمص وهذا اجلٞمقب قمغم سم٤مخلامر سم٤مًميب شمٕم٤ممم اهلل وم٠مُمرهـش: »217 – 216/ 3»

 همػم يٛمٙمـ ٓ اًمقضمف يمِمػ إسم٤مطم٦م قمغم ٟمص وومٞمف واًمّمدر واًمٕمٜمؼ اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم

 ش.ذًمؽ

 ٕهقائٝمؿ، واعمتٌٕملم اجلٛمٝمقريلم ُمـ اعمٙم٤مسمريـ أنػ رهمؿ صحٞمح، وإؾمٜم٤مده

 آداب» ذم طم٘م٘متف يمام واًمٕمراىمل: واعمٜمذري واًمذهٌل واحل٤ميمؿ طمزم اسمـ صححف وىمد

/ 1ش »واإلُّي٤مم اًمقهؿ» ذم اًم٘مٓم٤من اسمـ رأج٧م صمؿ ،شقمامن. ط-32-17صش »اًمزوم٤مف

 .أجًْم٤م شمّمحٞمحف إمم ُم٤مل ىمدش 2/ 278

 شمٗمًػم»و إثػم، ٓسمـش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمذاش:  اًمرأس سمف يٖمٓمل ُم٤م وهق: »وىمقًمف

 سم٤مًمٚمٖم٦م واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وهمػمهؿ ًمٚمِمقيم٤مين،ش اًم٘مدير ومتح»و ،شيمثػم اسمـ احل٤مومظ

ة واخلامرش: »492/ 8ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل وآداِب٤م، اًمٕمرسمٞم٦م  يم٤مًمٕمامُم٦م ًمٚمٛمرأ

 ش.ًمٚمرضمؾ

 اًمتٜمقظمل قمكم أيب اًم٘م٤ميض شمرمج٦م ذم ضم٤مء ُم٤م يٜم٤مومٞمف وٓ ظمالوًم٤م، ومٞمف ٟمٕمٚمؿ ٓ أُمر وهق

 :أنِمد أنف
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 اعمذه٥م اًمت٘مل أظمل ٟمًؽ أومًدت   اعمذه٥م اخلامر ذم ًمٚمٛمٚمٞمح٦م ىمؾ

 ٚمٝم٥مـــــــيت مل ػـــــيمٞم ؽــــقضمٝمـــــًم ٤مــــقمجًٌ                  حتتف دكـــظم قرـــــوٟم اخلامر قرـــــــٟم

 .أجًْم٤م وضمٝمٝم٤م قمغم يم٤من مخ٤مره٤م سم٠من وصٗمٝم٤م وم٘مد

 أن أطمٞم٤مٟم٤ًم، سمف اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م ُمـ يٚمزم ٓ ٕنف اخلامر: ُمٕمٜمك ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م هذا يٜم٤مذم ٓ :ؾلؿقل

ل أن شمرى أٓ يمال، قم٤مدة، ًمقازُمف ُمـ ذًمؽ  قمغم رداءه ضمٕمؾ وراءه صٗمٞم٦م محؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 وضمٝمل ومخٛمرت: »اإلومؽ ىمّم٦م ذم ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وأنش. 94 ص» ي٠ميت يمام وضمٝمٝم٤م فمٝمره٤م

 صمقسم٤من واجلٚم٤ٌمب اًمرداء أن ذًمؽ ُمـ ي١مظمذ أن يٛمٙمـ ومٝمؾ ،ش126 ص» ؾمٞم٠ميت يمامش سمجٚم٤ٌميب

 ُمٜمف ي١مظمذ أن يٛمٙمـ ٓ ؾمٌؼ سمام ًمٚمٛمٚمٞمح٦م اًمِم٤مقمر وصػ ومٙمذًمؽ! قم٤مدة؟ اًمقضمف يٖمٓمٞم٤من

 ىمد يمام اًمقضمف، سمف يٖمٓمك ىمد أنف ي٘م٤مل ُم٤م هم٤مي٦م! ُمًٕم٤م واًمقضمف اًمرأس سمف يٖمٓمك ُم٤م وأنف اخلامر شمٕمريػ

 .وهمػمه٤م واًمؼمدة واجلٚم٤ٌمب يم٤مًمرداء اًمثٞم٤مب ُمـ آظمر رء سم٠مي يٖمٓمك

 وهم٤مًم٥م. طم٘مٞم٘مٞم٤ًّم وصًٗم٤م يم٤من ًمٚمٛمٚمٞمح٦م اًمِم٤مقمر وصػ أن اومؽماض قمغم ي٘م٤مل يمٚمف وهذا

  .قمٚمٞمف يٕمتٛمد طم٘مٞم٘مل ُمٕمٜمك ُمٜمف ي١مظمذ أن طمٞمٜمئذ يٛمٙمـ ومال ظمٞم٤مزم، ؿمٕمري وصػ أنف اًمٔمـ

 ([39) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 اجلؾباب ؾرضقة ؿبؾ ـاكت ـؾفا افسابؼة إدفة أن دظقى إبطال

ا واوح ذيمرشمف ُم٤م إن: ىمٞمؾ وم٢من: أىمقل  ىمٌؾ وىمع ذًمؽ يٙمقن أن حيتٛمؾ أنف همػم ضمدًّ

. اجلٚم٤ٌمب سمٕمد وىمققمف إصم٤ٌمت سمٕمد إٓ طمٞمٜمئذ آؾمتدٓل يّمح ومال اجلٚم٤ٌمب ومرض

سمٜم٤م  .وضمٝملم ُمـ قمٚمٞمف وضمقا

ول دًم٦م ُمـ اًمٔم٤مهر أن: ٕا  :طمديث٤من ذًمؽ ذم طميٟم٤م وىمد اجلٚم٤ٌمب سمٕمد وىمع أنف ٕا

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قمٓمٞم٦م أم طمدي٨م: إول

 ٓ إطمداٟم٤م: قمٓمٞم٦م أم ىم٤مًم٧م اًمٕمٞمد ًمّمالة خيرضمـ أن اًمٜم٤ًمء أُمر ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. ضمٚم٤ٌمِب٤م ُمـ أظمتٝم٤م ًمتٚمًٌٝم٤م: »ىم٤مل ضمٚم٤ٌمب؟ هل٤م يٙمقن



   عمرأة اعمًٚمٛم٦ميمت٤مب ضمٚم٤ٌمب ا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وم٤معمرأة وقمٚمٞمف ضمالسمٞمٌٝمـ ذم اًمٕمٞمد إمم خيرضمـ يمـ إٟمام اًمٜم٤ًمء أن قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف

 :وهق أيت احلدي٨م وي١ميده. ُمتجٚم٦ٌٌم يم٤مٟم٧م اخلديـ اًمًٗمٕم٤مء

 :ىم٤مًم٧م أجًْم٤م طمديثٝم٤م: اًمث٤مين احلدي٨م

 قمٛمر إًمٞمٝمـ أرؾمؾ صمؿ سمٞم٧م، ذم إنّم٤مر ٟم٤ًمء مجع اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم ح٤م

 رؾمقل رؾمقل أن٤م: »وم٘م٤مل اًمًالم ومرددن قمٚمٞمٝمـ، ومًٚمؿ اًم٤ٌمب قمغم وم٘م٤مم اخلٓم٤مب، سمـ

٤ًٌم: وم٘مٚمـ ،شإًمٞمٙمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ٓ أن قمغم شم٤ٌميٕمـ: »وم٘م٤مل وسمرؾمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل ُمرطم

 شمٗمؽميٜمف سمٌٝمت٤من شم٠متلم وٓ أوٓديمـ شم٘متٚمـ وٓ شمزٟملم وٓ شمنىمـ وٓ ؿمٞمًئ٤م سم٤مهلل شمنميمـ

 ُمـ يده قمٛمر ومٛمد ٟمٕمؿ: وم٘مٚمـ ،شُمٕمروف؟ ذم شمٕمّملم وٓ وأرضمٚمٙمـ أجديٙمـ سملم

: رواي٦م وذم» وأُمرٟم٤م ،شاؿمٝمد مهللا: »ىم٤مل صمؿ داظمؾ، ُمـ أجدُّيـ وُمددن اًم٤ٌمب، ظم٤مرج

 قمٚمٞمٜم٤م مجٕم٦م وٓ اجلٜم٤مئز اشم٤ٌمع قمـ وهنٞمٜم٤م واحلٞمض اًمٕمتؼ اًمٕمٞمديـ ذم ٟمخرج أنش وم٠مُمرٟم٤م

َٓ : ﴿ىمقًمف وقمـ اًمٌٝمت٤من قمـ وم٠ًمختف  .(1)شاًمين٤مطم٦م هل: ىم٤مل ؟﴾َُمْٕمُروٍف  ذِم  َيْٕمِّمٞمٜمََؽ  َو

٤َم َي٤م: ﴿اًمٜم٤ًمء سمٞمٕم٦م آي٦م أن شمذيمرٟم٤م إذا يتٌلم إٟمام: بف آشتشفاد ووجف ِله  َأُّيه  إَِذا اًمٜمٌ 

٤ٌَميِْٕمٜمََؽ  اعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت  ضَم٤مَءكَ  ـَ  َٓ  َأنْ  قَمغَم  ُي يْم   ُينْمِ
ِ
 ٟمزًم٧م إٟمام[ 12: اعمٛمتحٜم٦م﴾ ]ؿَمٞمْئ٤ًم سم٤ِمّلل 

 أظمرضمف يمام آُمتح٤من آي٦م سمٕمد وٟمزًم٧مش 229/ 6ش »اًمدر» ُم٘م٤مشمؾ ىم٤مل يمام اًمٗمتح يقم

 آي٦م أن اعمًقر قمـش اًمٌخ٤مري» وذمش 211/ 6ش »اًمدر» ضم٤مسمر قمـ ُمردويف اسمـ

 اسمـ ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح قمغم ؾم٧م ؾمٜم٦م ذًمؽ ويم٤من احلديٌٞم٦م قمي ذم ٟمزًم٧م آُمتح٤من

 سمزيٜم٥م ملسو هيلع هللا ىلص سمٜمك طملم مخس: وىمٞمؾ صمالصم٦م ؾمٜم٦م ٟمزًم٧م إٟمام احلج٤مب وآي٦مش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ

 ش.اإلص٤مسم٦م» ُمـ شمرمجتٝم٤م ذم يمام ضمحش سمٜم٧م

                                                           

/ 3" واًمٌٞمٝم٘مل  ،"429-428/ 6" "اعمًٜمد" ذم وأمحد  ،"361/ 1/ 1" "اًمت٤مري " ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف (1)

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ :"1/ 125-124/ 1" "اعمخت٤مرة" ذم اعم٘مدد واًمْمٞم٤مء  ،"184

 ".صحٞمحٞمٝمام ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ رواه: "وىم٤مل  قمٓمٞم٦م، أم ضمدشمف قمـ قمٓمٞم٦م

 وٓ ضمرطًم٤م ومٞمف يذيمر ومل  ،"185/ 1/ 1" "واًمتٕمديؾ اجلرح" ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ أورده هذا وإؾمامقمٞمؾ: ىمٚم٧م

 طمًـ وىمد ؾمٞمام وٓ  سمف، يًتِمٝمد ومٛمثٚمف". ُم٘مٌقل": "اًمت٘مري٥م" وذم  ،"18/ 4" طم٤ٌمن اسمـ ووصم٘مف  شمٕمدياًل،

  ،"4892" "اًمٌخ٤مري صحٞمح" ذم صم٤مسم٧م اًمٞمد ىمٌض وأصؾ". 2/ 133" "اًمٌٞمٝم٘مل خمتٍم" ذم اًمذهٌل إؾمٜم٤مده

 [.ُمٜمف. ]ُمٙم٤مسمر إٓ يٜمٙمره ٓ ـمرق ُمـ" 46342و 182/ 24" "اًمٓمؼماين يمٌػم" وذم
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 اجلٚم٤ٌمب، ومرض سمٕمد يم٤من إٟمام اًمٕمٞمد إمم سم٤مخلروج اًمٜم٤ًمء أُمر أن ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم

 وذم اًم٤ٌمب وراء ُمـ سم٤ميٕمٝمـ وإٟمام اًمٜم٤ًمء قمغم يدظمؾ مل أنف قمٛمر طمدي٨م ذم أن وي١ميده

 اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ويم٤من ًمٚمٕمٞمد خيرضمـ سم٠من اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر أبٚمٖمٝمـ اًم٘مّم٦م هذه

 شم٘مدم يمام واًمٌٞمٕم٦م آُمتح٤من آي٦م ٟمزول سمٕمد احلديٌٞم٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص رضمققمف قم٘م٥م اًم٤ًمدؾم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم ح٤م: »اًمث٤مين طمديثٝم٤م أول ذم قمٓمٞم٦م أم ىمقل ُمٕمٜمك شمٕمٚمؿ وِبذا

 إمم يت٤ٌمدر ىمد يمام ُمٝم٤مضمًرا  ُمٙم٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ىمدوُمف شمٕمٜمل وٓ احلديٌٞم٦م ُمـ: أيش اعمديٜم٦م

 .ومت٠مُمؾ. وهٚم٦م ٕول اًمذهـ

 قمٜمد ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وم٢من ذيمرٟم٤م ُم٤م إصم٤ٌمت قمـ قمجزٟم٤م ومروٜم٤م إذا: أظمر اًمقضمف

ة ملسو هيلع هللا ىلص إىمراره أن اًمٕمٚمامء  وإذا اجلقاز قمغم دًمٞمؾ اًمرضم٤مل أُم٤مم وضمٝمٝم٤م يمِمػ قمغم اعمرأ

 ي٠ميت طمتك قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م قمغم طمٙمؿ يمؾ سم٘م٤مء إصؾ أن اعمٕمٚمقم ومٛمـ يمذًمؽ إُمر يم٤من

 ي١ميد ُم٤م ضم٤مء سمؾ هٜم٤م ذًمؽ ُمـ رء ي٠مت مل أنف ٟمدقمل وٟمحـ ورومٕمف ٟمًخف قمغم يدل ُم٤م

 سم٤مًمدًمٞمؾ ي٠ميت أن قمٚمٞمف اًمذي ومٝمق ذًمؽ ظمالف ادقمك ومٛمـ ؾمؽمى يمام واؾمتٛمراره سم٘م٤مءه

 .هٞمٝم٤مت وهٞمٝم٤مت اًمٜم٤مؾم 

تٜم٤م ىمد أنٜم٤م قمغم ل طمج٦م ذم يم٤مٟم٧م احل٤مدصم٦م أن اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ُمـ شم٘مدم ومٞمام أٌث  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 .ؿمٌٝم٦م يٌ٘مل ٓ سمام إسمٓم٤مًمف شم٘مدم قمٜمٝم٤م أضم٤مسمقا  وُم٤م ي٘مٞمٜم٤ًم اجلٚم٤ٌمب ومرض سمٕمد يم٤مٟم٧م وهل

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ : ﴿اعمت٘مدُم٦م أي٦م صدر ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ وي١ميد ـْ  َيُٖمْمه  ُِم

َ  إِن   هَلُؿْ  َأْزيَمك َذًمَِؽ  وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ   ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ  َيّْمٜمَُٕمقَن، سماَِم  ظَمٌػِمٌ  اّلل 

ـَ  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه ـ   َوحَيَْٗمْٔم  سم٠من شمِمٕمر وم٢مهن٤م[ 31-32: اًمٜمقر] أي٦م﴾ وُمُروضَمُٝم

 ذًمؽ وُم٤م قمٜمٝمـ اًمٜمٔمر سمٖمض شمٕم٤ممم أُمر ومٚمذًمؽ إًمٞمف اًمٜمٔمر يٛمٙمـ ُمٙمِمقوًم٤م ؿمٞمًئ٤م اعمرأة ذم

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف  همػم

 وم٠مقمٓمقا  اعمجٚمس إٓ أبٞمتؿ وم٢مذا سم٤مًمٓمرىم٤مت، واجلٚمقس إي٤ميمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص- ىمقًمف وُمثٚمٝم٤م

 ويمػ اًمٌٍم، همض: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمٓمريؼ طمؼ وُم٤م: ىم٤مًمقا . طم٘مف اًمٓمريؼ

 [.قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. ]اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف وإُمر اًمًالم، ورد إذى،
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ش أظمرة ًمؽ وًمٞم٧ًم إومم ًمؽ وم٢من اًمٜمٔمرة اًمٜمٔمرة شمتٌع ٓ! قمكم ي٤م: »وىمقًمف

 [..ًمٖمػمه طمًـ]

 وم٠مُمرين اًمٗمج٠مة؟ ٟمٔمر قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضمرير وقمـ

 [.ُمًٚمؿ أظمرضمفش ]سمٍمي أسف أن ملسو هيلع هللا ىلص

: أي٦م هذه ٟمزول ؾم٥ٌم ذم وهمػمهش 232/ 12» اًم٘مرـمٌل ذيمر وىمد هذا:

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  [. 31: اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

 ؾمدًمٜمٝم٤م اعم٘م٤مٟمع وهل سم٤مٕمخرة رءوؾمٝمـ همٓملم إذا اًمزُم٤من ذًمؽ ذم يمـ اًمٜم٤ًمء أن»

 وم٠مُمر. ذًمؽ قمغم ؾمؽم ٓ وإذٟم٤من واًمٕمٜمؼ اًمٜمحر ومٞمٌ٘مك اًمٜمٌط يّمٜمع يمام اًمٔمٝمر وراء ُمـ

 ش.اجلٞمقب قمغم اخلامر سمكَمِّ  شمٕم٤ممم اهلل

 أنزل ح٤م إَُول اعمٝم٤مضمريـ ٟم٤ًمء اهلل يرطمؿ: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وقمـ

ـَ : ﴿اهلل سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  وذم» ِب٤م وم٤مظمتٛمرن ُمروـمٝمـ ؿم٘م٘مـ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

 ش.ِب٤م وم٤مظمتٛمرن احلقار ىمٌؾ ُمـ ومِم٘م٘مٜمٝم٤م ُأزرهـ أظمذن: رواي٦م

/ 4» احل٤ميمؿ واؾمتدرك داود، وأبق ،ش397/ 8و 182/ 2» اًمٌخ٤مري أظمرضمف 

 أيب اسمـ ورواه اًمٌخ٤مري، قمغم اؾمتدرايمف ذم ومقهؿ اًمِمٞمخلم، قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦مش 194

: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمٜمد ٟمحـ سمٞمٜم٤م: ىم٤مل ؿمٞم٦ٌم، سمٜم٧م صٗمٞم٦م قمـ سمًٜمده أيمٛمؾ سمٚمٗمظ طم٤مشمؿ

 ىمريش ًمٜم٤ًمء إن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م وومْمٚمٝمـ، ىمريش ٟم٤ًمء ومذيمرن

 اهلل، ًمٙمت٤مب شمّمديً٘م٤م  وأؿمد إنّم٤مر، ٟم٤ًمء ُمـ أومْمؾ رأج٧م ُم٤م واهلل وإين ًمٗمْماًل،

ـَ ﴿ اًمٜمقر ؾمقرة أنزًم٧م وم٘مد سم٤مًمتٜمزيؾ، إيامًٟم٤م وٓ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه   ،﴾ضُمٞمُقِِبِ

 واسمٜمتف اُمرأتف قمغم اًمرضمؾ ويتٚمق ومٞمٝم٤م، اهلل أنزل ُم٤م قمٚمٞمٝمـ يتٚمقن إًمٞمٝمـ رضم٤مهلـ وم٤مٟم٘مٚم٥م

ة ُمٜمٝمـ ومام ىمراسم٦م، ذي يمؾ وقمغم وأظمتف  وم٤مقمتجرت اعمرطمؾ، ُمرـمٝم٤م إمم ىم٤مُم٧م إٓ اُمرأ

 يّمٚملم]ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وراء وم٠مصٌحـ يمت٤مسمف، ُمـ اهلل أنزل سمام وإيامًٟم٤م شمّمديً٘م٤م سمف

 .اًمٖمرسم٤من رؤوؾمٝمـ قمغم يم٠من ُمٕمتجرات[ اًمّمٌح

 ؾمٜمده وذم ُمٜمف، واًمزي٤مدةش 492/ 8ش »اًمٗمتح» ذم واحل٤مومظ يمثػم، اسمـ وذيمره
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 ذم ُمردويف اسمـ قمٜمد شمقسمع ىمد ًمٙمٜمف وٕمػ، وومٞمف ُمًٚمؿ، واؾمٛمف ظم٤مًمد، سمـ اًمزٟمجل

 ش.خمٓمقط– 435ص» ًمٚمزيٚمٕملش اًمٙمِم٤مف ختري٩م» ذم يمامش شمٗمًػمه»

 آقمتج٤مر ٕن اًمقضمقه: يم٤مؿمٗم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص وراءه ىمٛمـ أهنـ قمغم يم٤مًمٜمص واحلدي٨م

ة شمِمده ُم٤م: واعمٕمجرش: »اًمّمح٤مح» ومٗمل آظمتامر سمٛمٕمٜمك : ي٘م٤مل رأؾمٝم٤م، قمغم اعمرأ

ة اقمتجرت    ش.اعمرأ

 هذه ُم٤م:[ سمٛمٜمك وٟمحـ ٕيب ىمٚم٧م»]: ىم٤مل اًمٖم٤مُمدي احل٤مرث سمـ احل٤مرث وقمـ

: رواي٦م وذم» ومٜمزًمٜم٤م: ىم٤مل هلؿ ص٤مسمئ قمغم اضمتٛمٕمقا  ىمد اًم٘مقم ه١مٓء: ىم٤مل اجلامقم٦م؟

 يردون وهؿ سمف واإليامن اهلل شمقطمٞمد إمم اًمٜم٤مس يدقمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٢مذاش ومتنمومٜم٤م

ة وأىمٌٚم٧م اًمٜم٤مس قمٜمف وشمّمدع اًمٜمٝم٤مر اٟمتّمػ طمتك وي١مذوٟمف[ ىمقًمف] قمٚمٞمف  سمدا ىمد اُمرأ

 رومع صمؿ وشمقو٠م وذب ُمٜمٝم٤م ومتٜم٤موًمف وُمٜمدياًل [ ُم٤مء ومٞمف] ىمدطًم٤م حتٛمؾ[ شمٌٙمل] ٟمحره٤م

 وٓ همٚم٦ٌم] أبٞمؽ قمغم خت٤مذم وٓ ٟمحرك قمٚمٞمؽ مخري سمٜمٞم٦م ي٤م: »وم٘م٤مل[ إًمٞمٝم٤م] رأؾمف

 [.صحٞمحش]سمٜمتف زيٜم٥م[ هذه: ]ىم٤مًمقا  هذه؟ ُمـ: ىمٚم٧م ،[شذٓ

ـَ  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف إن صمؿ  سْم ـ   يَْيِ ـْ  خُيْٗملِمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمٚمَؿَ  سم٠ِمَْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  :[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتِِٝم

 شمٌدي أن إطمداهـ ٓؾمتٓم٤مقم٧م وإٓ. أجًْم٤م أرضمٚمٝمـ يًؽمن أن قمٚمٞمٝمـ جي٥م اًمٜم٤ًمء أن قمغم يدل

 يم٤مٟم٧م وًمٙمٜمٝم٤م سم٤مًمرضمؾ اًميب قمـ سمذًمؽ وٓؾمتٖمٜمٞم٧مش اخلالظمٞمؾ وهل» اًمزيٜم٦م ُمـ ختٗمل ُم٤م

 قمٍم ذم ُمٕمٝمقدة شمٙمـ مل اعمخ٤مًمٗم٦م هذه وُمثؾ ُمٙمِمقوم٦م ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ٕنف ذًمؽ، شمًتٓمٞمع ٓ

 اًمزيٜم٦م ُمـ ختٗمل ُم٤م اًمرضم٤مل ًمتٕمٚمؿ سم٤مًمرضمؾ سم٤مًميب حتت٤مل إطمداهـ يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ اًمرؾم٤مًم٦م

 ش:216/ 3ش »اعمحغم» ذم طمزم اسـم ىم٤مل أووحٜم٤م ُم٤م قمغم وسمٜم٤مء ذًمؽ قمـ شمٕم٤ممم اهلل ومٜمٝم٤مهـ

 ش.إسمداؤه حيؾ وٓ خيٗمك مم٤م واًم٤ًمىملم اًمرضمٚملم أن قمغم ٟمص هذا»

 اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر اسمـ طمدي٨م اًمًٜم٦م ُمـ هلذا ويِمٝمد

 ومٙمٞمػ: ؾمٚمٛم٦م أم وم٘م٤مًم٧م ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف اهلل يٜمٔمر مل ظمٞمالء صمقسمف ضمر ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ: وىمٞمؾ اًم٤ًمىملم، ٟمّمػ ُمـ: أيش ]ؿمؼًما  يرظملم: »ىم٤مل سمذيقهلـ؟ اًمٜم٤ًمء يّمٜمع

 ش.قمٚمٞمف يزدن ٓ ذراقًم٤م ومػمظمٞمٜمف: »ىم٤مل أىمداُمٝمـ شمٜمٙمِمػ إذن: وم٘م٤مًم٧م ،[اًمٙمٕمٌلم
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32 

 .شصحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا: »وىم٤ملش 47/ 3» اًمؽمُمذي أظمرضمف

: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل هلـ أؾمؽم يٙمقن ٕنف اإلزار: ضمر ذم ًمٚمٜم٤ًمء رظمّم٦م احلدي٨م وذم 

 .شىمدُمٞمٝم٤م ؾمؽم وضمقب قمغم دًمٞمؾ هذا وذم»

 سمٕمض قمٚمٞمف وشمرشم٥م سمٕمده وُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٕمٛمؾ ضمرى هذا وقمغم

 سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إلسمراهٞمؿ وًمد أم قمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ أظمرج وم٘مد اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

ة إين: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج ؾمٚمٛم٦م أم ؾم٠مخ٧م أهن٤م قمقف  ذم وأُمٌم ذيكم أـمٞمؾ اُمرأ

 ش.سمٕمده ُم٤م يٓمٝمره: »ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رؾمقل ىم٤مل: ؾمٚمٛم٦م أم ىم٤مًم٧م اًم٘مذر؟ اعمٙم٤من

 إمم ـمريً٘م٤م ًمٜم٤م إن اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: »ىم٤مًم٧م إؿمٝمؾ قمٌد سمٜمل ُمـ اُمرأة وقمـ

 ،شُمٜمٝم٤م؟ أـمٞم٥م هل ـمريؼ سمٕمده٤م أخٞمس: »ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م؟ إذا ٟمٗمٕمؾ ومٙمٞمػ ُمٜمتٜم٦م اعمًجد

 [.صحٞمحش ]ِبذه ومٝمذه: »ىم٤مل سمغم،: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م

 شمٙمِمػ أن اًمذُم٦م أهؾ قمغم إوًملم اعمًٚمٛملم ذوط ُمـ يم٤من ذًمؽ أضمؾ وُمـ 

 اىمتْم٤مء» ذم ضم٤مء يمام سم٤معمًٚمامت يتِمٌٝمـ ٓ ًمٙمل وأرضمٚمٝمـ ؾمقىمٝمـ قمـ ٟم٤ًمؤهؿ

ط  .ش59 صش »اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 أن اعمرأة قمغم جي٥م ُم٤م -اًمٜمقر آي٦م- اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم سملم أن سمٕمد شمٕم٤ممم اهلل إن صمؿ

 إظمرى أي٦م ذم أُمره٤م أُم٤مُمٝمؿ شمٔمٝمره٤م أن جيقز وُمـ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم زيٜمتٝم٤م ُمـ ختٗمل

 أؾمؽم ٕنف اعمالءة: أو سم٤مجلٚم٤ٌمب ومخ٤مره٤م صمٞم٤مِب٤م ومقق شمٚمتحػ أن داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا

 :شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل ًمًػمِت٤م وأذف هل٤م

٤َم َي٤م﴿ ِله  َأُّيه   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  ضَمالسمِٞمٌِِٝم

ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم ُ  َويَم٤منَ  ُي١ْمَذْي  [. 59: إطمزاب] ﴾َرطِمٞماًم  هَمُٗمقًرا اّلل 

٤مء ظمرج ٟمزًم٧م وح٤م ٕنّم٤مر ًٟم ٞم٦م ُمـ اًمٖمرسم٤من رؤوؾمٝمـ قمغم يم٠من ا يم  [.صحٞمح] ٕا

 .سم٤مًمٖمرسم٤من ؾمقاده٤م ذم إيمًٞم٦م ؿمٌٝم٧م همراب مجعش: واًمٖمرسم٤من» 

ة سمف شمٚمتحػ اًمتل اعمالءة هق: واجلٚم٤ٌمب  .إىمقال أصح قمغم صمٞم٤مِب٤م ومقق اعمرأ
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 وهذا :ش336/ 1ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أورده٤م أىمقال ؾمٌٕم٦م شمٗمًػمه ذم ىمٞمؾ وىمد 

 شمِمتٛمؾ اًمتل اعمالءة هق: »وم٘م٤مل ،ش544/ 3ش »شمٗمًػمه» ذم اًمٌٖمقي ضمزم وسمف أطمده٤م،

ة ِب٤م  ش.واخلامر اًمدرع ومقق اعمرأ

 رؾمقل ِب٤م ظم٤مـمٌٜم٤م اًمتل اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم واجلٚم٤ٌمبش: »217/ 3» طمزم اسمـ وىم٤مل

 ش.سمٕمْمف ٓ اجلًؿ مجٞمع همٓمك ُم٤م هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ش.518/ 3» يمثػم اسمـ وىم٤مل ،ششمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل وصححف

 ش.اًمٞمقم اإلزار سمٛمٜمزًم٦م وهق اخلامر، ومقق اًمرداء هق»

 .وٟمحقمه٤م واًمٕمراق ٟمجد ٟم٤ًمء اًمٞمقم شمًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤ٌمءة وًمٕمٚمف: ىمٚم٧م

 قمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من روى يمام داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا اًمٖم٤مًم٥م ذم يًتٕمٛمؾ وهق 

 اًمٗمٓمر ذم ٟمخرضمٝمـ أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم

 وذوات واحلٞم ض  ،[شمدرك ُم٤م أول اًمِم٤مسم٦م وهل اًمٕم٤مشمؼ، مجع] اًمٕمقاشمؼ: وإوحك

 ي٤م: ىمٚم٧م. اعمًٚمٛملم ودقمقة اخلػم ويِمٝمدن اًمّمالة ومٞمٕمتزًمـ احلٞمض وم٠مُم٤م اخلدور،

 ش.ضمٚم٤ٌمِب٤م ُمـ أظمتٝم٤م ًمتٚمًٌٝم٤م: »ىم٤مل ضمٚم٤ٌمب؟ هل٤م يٙمقن ٓ إطمداٟم٤م اهلل رؾمقل

 :احلدي٨م هذا قمغم شمٕمٚمٞمً٘م٤مش 388/ 1ش »اًم٤ٌمري ومٞمض» ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر اًمِمٞم  ىم٤مل

 ش.ضمٚم٤ٌمب هل٤م يٙمـ مل إن خترج ٓ وأهن٤م اخلروج، قمٜمد ُمٓمٚمقب اجلٚم٤ٌمب أن ُمٜمف وقمٚمؿ»

ٞمقت ذم اخلٛمر أن ُمٜمل ُمر وىمد. اًم٘مدم إمم اًم٘مرن ُمـ ؾم٤مشمر رداء واجلٚم٤ٌمب  واجلالسمٞم٥م اًم

ٔيتلم ذطم٧م وسمف اخلروج قمٜمد ـَ : ﴿احلج٤مب ذم ا سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه : اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

ـ   يُْدٟملِمَ : ﴿واًمث٤مٟمٞم٦م[ 31 ـْ  قَمٚمَٞمِْٝم ـ   ُِم ِِٝم طمزاب﴾ ]ضَمالسمٌِٞم  [ش.59: ٕا

 :شم٘مدم ُم٤م سمٜمحق واخلامر اجلٚم٤ٌمب ومن أن سمٕمدش 256/ 1» إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اعمٙم٤من ذم وىم٤مل

 سمؾ: ىمٚم٧م ضمٞمقِبـ قمغم اخلٛمر رضب قمـ يٖمٜمل اجلٚم٤ٌمب إدٟم٤مء إن: ىمٚم٧م وم٢من»

 إطمقال قم٤مُم٦م ذم اخلٛمر ورضب حل٤مضم٦م سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا ومٞمام اجلٚم٤ٌمب إدٟم٤مء

 ش.إًمٞمف حمت٤مج اخلٛمر وميب
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: إومم أي٦م ُمـ اًمٔم٤مهر ظمالف ٕنف ٟمٔمر: ومٞمف سم٤مًمٌٞمقت اخلٛمر وشم٘مٞمٞمده :ؿؾت

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـَ  َوٓ﴾. .. ﴿سمُِخُٛمِرِه سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم ﴾ ِزيٜمَتِِٝم

 سميب إُمر أن قمغم واوح٦م ىمريٜم٦م سم٤مٕرضمؾ اًميب قمـ اًمٜمٝمل وم٢من[ 31: اًمٜمقر]

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ ﴿ :أي٦م صدر ذم ىمقًمف ويمذًمؽ أجًْم٤م اًمدار ظم٤مرج اخلٛمر  َيْٖمُْمْْم

ـْ  ـ   ُِم  اًمٜمقر آيتل ذم سمام اًمٕمٛمؾ ي٘متْمٞمف اًمذي وم٤محلؼ[ 31: اًمٜمقر] أي٦م﴾.. . َأبَّْم٤مِرِه

ة أن وإطمزاب  قمغم اجلٚم٤ٌمب وشمٚمٌس ختتٛمر أن داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اعمرأ

 وهذا وأيمت٤مومٝم٤م رأؾمٝم٤م طمجؿ يّمػ أن قمـ وأبٕمد هل٤م أؾمؽم ؾم٤مسمً٘م٤م ىمٚمٜم٤م يمام ٕنف اخلامر:

 هق ذيمرشمف واًمذيش اًمراسمع اًمنمط» قمغم اًمٙمالم قمٜمد سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمِم٤مرع يٓمٚمٌف أُمر

 ش.222/ 5ش »اًمدر» ومٗمل اإلدٟم٤مء آي٦م اًمًٚمػ سمٕمض سمف ومن اًمذي

ـ   يُْدٟملِمَ ﴿ ىمقًمف ذم ضمٌػم سـم ؾمٕمٞمد قمـ طم٤مشمؿ أيب اسـم وأظمرج» ـْ  قَمٚمَٞمِْٝم ـ   ُِم ِِٝم : ىم٤مل﴾ ضَمالسمٌِٞم

 أن إٓ همري٥م يراه٤م أن عمًٚمٛم٦م حيؾ وٓ اخلامر ومقق اًم٘مٜم٤مع وهق ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝمـ يًدًمـ

 ش.وٟمحره٤م رأؾمٝم٤م سمف ؿمدت وىمد اخلامر ومقق اًم٘مٜم٤مع قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن

ة ُمـ واجلٚم٤ٌمب اخلامر سملم اجلٛمع هذا أن واقمٚمؿ  سمف أظمؾ ىمد ظمرضم٧م إذا اعمرأ

 اخلامر أو رءوؾمٝمـ قمغم وطمده اجلٚم٤ٌمب إُم٤م ُمٜمٝمـ اًمقاىمع وم٢من اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء مج٤مهػم

 يٜمٙمِمػ سمحٞم٨مش اإلؿم٤مرب»سمـ اًمٞمقم يًٛمك يم٤مًمذي سمٕمْمٝمـ ذم ؾم٤مسمغ همػم يٙمقن وىمد

 أو اًمٜم٤مصٞم٦م يمِمٕمر اًم٤ٌمـمٜم٦م زيٜمتٝمـ ُمـ ئمٝمرن أن قمٚمٞمٝمـ اهلل طمرم ُم٤م سمٕمض ُمٜمٝمـ

 .ُمثاًل  اًمرىم٦ٌم

 ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ : ﴿قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اجلٛمع هذا وضمقب ي١ميمد مم٤م وإن

ـَ  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َواًْمَ٘مَقاقِمدُ : ﴿ذًمؽ ُمـ واؾمتثٜمك أي٦م﴾ َأبَّْم٤مِرِه   ُِم
ِ
٤مء ًَ  ٓ اًماليِت  اًمٜمِّ

 .أي٦م﴾ ٟمَِٙم٤مطًم٤م َيْرضُمقنَ 

ـ   وَمَٚمٞمَْس : ﴿أي٦م ومت٤مم ـَ  َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   َيَْمْٕم ضَم٤مٍت  هَمػْمَ  صمِٞم٤َمَِبُ  َوَأنْ  سمِِزيٜم٦َمٍ  ُُمتؼََمِّ

ـَ  تَْٕمِٗمْٗم ًْ ـ   ظَمػْمٌ  َي ُ ُ  هَل    [. 62: اًمٜمقر﴾ ]قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  َواّلل 

: ىم٤مل :شصمٞم٤مِبـ ُمـ يْمٕمـ أن: »ي٘مرأ  يم٤من أنف: قم٤ٌمس اسمـ قمـ رواي٦م وذم 

 [.ضمٞمد ؾمٜمده] ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل ويمذا. اجلٚم٤ٌمب
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 إٓ اًمٜم٤ًمء مجٞمع قمغم اخلامر قمغم اجلٚم٤ٌمب ووع وضمقب ذم ٟمص ومٝمذا :ؿؾت

 يْمٕمـ ٓ أن هلـ ومٞمجقزش ًمٙمؼمهـ ومٞمٝمـ يٓمٛمع ٓ اًماليت وهـ» ُمٜمٝمـ اًم٘مقاقمد

 .رؤوؾمٝمـ قمغم احلج٤مب

 ذم اهلل ويت٘ملم همٗمٚمتٝمـ ُمـ يتٜمٌٝمـ أن يمـ طمٞمثام اًمّم٤محل٤مت ًمٚمٜم٤ًمء آن أومام

 !مخرهـ؟ قمغم اجلالسمٞم٥م ويْمٕمـ أنٗمًٝمـ

٤م اًمٖمري٥م وُمـ  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمٍميح احلٙمؿ هذا ًمٌٞم٤من يتٕمرض ٓ أن طم٘مًّ

ة ًم٤ٌمس قمـ -قمٚمٛم٧م ومٞمام- اًمٞمقم يمتٌقا  اًمذيـ يمؾ  ذم إىمؾ قمغم سمٕمْمٝمؿ شمقؾمع ُمع اعمرأ

 يمام ظمالومف واًمّمقاب ومٞمف اظمتٚمػ مم٤م ذًمؽ يمقن ُمع قمقرة اعمرأة وضمف أن قمغم اًمٙمالم

ه  .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل واحلٛمد اًمٙمت٤مب هذا ذم ُمٗمّماًل  شمرا

 زيٜم٦م ًمًؽم اجلٚم٤ٌمب إن إذ ًمف ُمٗمٝمقم ٓش اخلروج قمٜمد واجلالسمٞم٥م: »ىمقًمف إن صمؿ

ة  أن ُمـ طم٤مل يمؾ قمغم سمد ومال قمٚمٞمٝم٤م دظمٚمقا  أو إًمٞمٝمؿ ظمرضم٧م ومًقاء إضم٤مٟم٥م قمـ اعمرأ

 سمٜم٧م طمٗمّم٦م ـمٚمؼ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: »زيد سمـ ىمٞمس ىم٤مًمف ُم٤م هذا وي١ميد شمتجٚم٥ٌم

 إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومتجٚم٧ٌٌم، قمٚمٞمٝم٤م، ومدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومج٤مء. .. قمٛمر

 ”اجلٜم٦م ذم زوضمتؽ وهل ىمقاُم٦م صقاُم٦م وم٢مهن٤م طمٗمّم٦م أرضمع: زم وم٘م٤مل أت٤مين ضمؼميؾ

 [.ًمٖمػمه طمًـ]

 ومٞمٝم٤م ُم٤م هم٤مي٦م سمؾ ؾمؽمه قمٚمٞمٝم٤م جي٥م قمقرة اعمرأة وضمف أن قمغم أي٦م ذم دًٓم٦م وٓ هذا

 قمغم اإلدٟم٤مء يٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ ُمٓمٚمؼ أُمر شمرى يمام وهذا قمٚمٞمٝم٤م اجلٚم٤ٌمب سم٢مدٟم٤مء إُمر

 وطمٞمٜمئذ إومم أي٦م سمف سطم٧م طمًٌام إفمٝم٤مره٤م هل٤م جيقز ٓ اًمتل وُمقاوٕمٝم٤م اًمزيٜم٦م

 وىمد. اًمقضمف يِمٛمؾ ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ُمـ أقمؿ يٙمقن أن وحيتٛمؾ اعمذيمقرة اًمدًٓم٦م شمٜمتٗمل

 اسمـ ذًمؽ ىمل أىمقاهلؿ وؾم٤مق اعمت٘مدُملم اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م اًمت٠مويٚملم ُمـ يمؾ إمم ذه٥م

 هٜم٤م سمٜم٘مٚمٝم٤م يمؼمى وم٤مئدة ٟمرى وٓش اعمٜمثقر اًمدر» ذم واًمًٞمقـملش شمٗمًػمه» ذم ضمرير

 .1إًمٞمٝمام ومٚمػمضمع قمٚمٞمٝمام اًمقىمقف ؿم٤مء وُمـ إًمٞمٝم٤م سم٤مإلؿم٤مرة ومٜمٙمتٗمل

 :ُٕمقر سم٤مًمّمقاب أؿمٌف إول اًم٘مقل أن ٟمرى وٟمحـ
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 اًمقضمف أن اعمت٘مدُم٦م اًمٜمقر آي٦م ُمـ شمٌلم وىمد. سمٕمًْم٤م سمٕمْمف يٗمن اًم٘مرآن أن: إول 

 .أيتلم سملم شمقومٞمً٘م٤م اًمقضمف قمدا سمام هٜم٤م اإلدٟم٤مء شم٘مٞمٞمد ومقضم٥م ؾمؽمه جي٥م ٓ

 دًم٧م وىمد ُمٓمٚم٘مف وشم٘مٞمد قمٛمقُمف ومتخّمص اًم٘مرآن شمٌلم اًمًٜم٦م أن: أظمر

 قمغم أي٦م هذه شمٗمًػم ومقضم٥م ؾمؽمه جي٥م ٓ اًمقضمف أن قمغم 1ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػمة اًمٜمّمقص

 .ِب٤م وشم٘مٞمٞمده٤م وقئٝم٤م

 اسمـ ىم٤مل يمام اًمٕمٚمامء أيمثر ُمذه٥م وهق ؾمؽمه، جي٥م سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن ومث٧ٌم

 يمام أمحد قمـ ورواي٦م واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق وُمٜمٝمؿش 89/ 1ش »اًمٌداي٦م» ذم رؿمد

 قمـش 9/ 2ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي وطمٙم٤مهش 169/ 3ش »اعمجٛمقع» ذم

ٌَل  يمام اًمّمقاب أنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمت٥م ُمـش اعمٝمامت» ذم وضمزم أجًْم٤م، طمٜمٞمٗم٦م أيب ص٤مطِم

 ش.112/ 2ش »اإلىمٜم٤مع» ذم اًمنمسمٞمٜمل اًمِمٞم  ذيمره

 ([74) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 افقجف ظذ يؽـ مل إذا ؾقام وافؽػغ افقجف ـشػ جقاز تؼققد

 افزيـة مـ صئ وافؽػغ

 اًمزيٜم٦م ُمـ رء اًمٙمٗملم ويمذا اًمقضمف قمغم يٙمـ مل إذا سمام هذا شم٘مٞمٞمد يٜمٌٖمل ًمٙمـ

ـَ  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم ـ   ُيٌِْدي  وٓ ذًمؽ ؾمؽم وضم٥م وإٓ[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتَُٝم

 اًمزيٜم٦م ُمـ سم٠منقاع وأجدُّيـ وضمقهٝمـ سمتزيلم اًمٜم٤ًمء ومٞمف شمٗمٜمـ اًمذي اًمٕمٍم هذا ذم ؾمٞمام

 اًمٙمحؾ ذًمؽ ُمـ وًمٞمس حتريٛمف ذم -همػمة ذو قم٤مىمؾ سمؾ- ُمًٚمؿ يِمؽ ٓ مم٤م وإصٌٖم٦م

 238/ 8» ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف ُم٤م هذا وي١ميد. شم٘مدم يمام أي٦م ذم ٓؾمتثٜم٤مئٝمام واخلْم٤مب

 أظم٧م قمـ اُمرأة قمـ ظمراش سمـ رسمٕمل قمـ ُمٜمّمقر قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 239 –

: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٓمٌٜم٤م: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أدريمـ ىمد  أظمقات ًمف ويم٤من طمذيٗم٦م

ة ُمٜمٙمـ ًمٞمس إٟمف أُم٤م حتٚملم؟ ُم٤م اًمٗمْم٦م ذم ًمٙمـ أخٞمس اًمٜم٤ًمء ُمٕمنم ي٤م» ٤ًٌم حتغم اُمرأ  ذه

 وإن أدريمتٝمـ ىمد: وم٘م٤مل عمج٤مهد ذًمؽ ومذيمرت: ُمٜمّمقر ىم٤مل ،شسمف قمذسم٧م إٓ شمٔمٝمره
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ا ًمٙمٛمٝم٤م ًمتتخذ إطمداهـ  .ظم٤ممتٝم٤م شمقاري زرًّ

 ذًمؽ: ذم سحًي٤م يم٤من وإن اعمرومقع سم٤محلدي٨م اًمرواي٦م هذه ذم اؾمتِمٝم٤مدي وًمٞمس

 ٟمص ومٝمقش ظم٤ممتٝم٤م شمقاري: »جم٤مهد سم٘مقل هق وإٟمام -شمًؿ مل اًمتل اعمرأة إؾمٜم٤مده ذم ٕن

 صحٞمح آظمر سمًٜمد جم٤مهد ىمقل رأج٧م صمؿ. شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد ذيمرت ومٞمام سيح

  ش.6989ش »يٕمغم أيب ُمًٜمد» ذم قمٜمف

 ([89) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 احلجاب بندكاء إمر مـ احلؽؿة

 َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ : ﴿سم٘مقًمف اجلٚم٤ٌمب سم٢مدٟم٤مء إُمر طمٙمٛم٦م قمـ شمٕم٤ممم اهلل أب٤من وىمد هذا

ـَ  ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم ة أن يٕمٜمل[ 59: إطمزاب﴾ ]ُي١ْمَذْي  قمروم٧م سم٤مجلٚم٤ٌمب اًمتحٗم٧م إذا اعمرأ

 اًمٙمالم ُمـ يٚمٞمؼ ٓ سمام اًمٗم٤ًمق ي١مذُّيـ ومال اًمٓمٞم٤ٌمت اعمحّمٜم٤مت اًمٕمٗم٤مئػ ُمـ سم٠مهن٤م

 واًمتحرش ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمق يٓمٛمع مم٤م هذا وم٢من ُمًتؽمة همػم ُمتٌذًم٦م ظمرضم٧م ًمق ُم٤م سمخالف

 سم٤محلج٤مب مجٞمًٕم٤م اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء شمٕم٤ممم اهلل وم٠مُمر. وُمٍم قمٍم يمؾ ذم ُمِم٤مهد هق يمام ِب٤م،

ا  .ًمٚمذريٕم٦م ؾمدًّ

 ؾمؼمة أيب اسمـ قمـ قمٛمر سمـ حمٛمد أظمؼمٟم٤مش: 176/ 8» ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م

 ًمٜم٤ًمء يتٕمرض اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ رضمؾ يم٤من: »ىم٤مل اًم٘مرفمل يمٕم٥م اسمـ قمـ صخر أيب قمـ

 زي خي٤مًمٗمـ أن اهلل وم٠مُمرهـ أُم٦م أطمًٌٝم٤م يمٜم٧م: ىم٤مل ًمف؟ ىمٞمؾ وم٢مذا ي١مذُّيـ اعم١مُمٜملم

 ش.ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝمـ ويدٟملم اإلُم٤مء

ا وٕمٞمػ هق سمؾ يّمح ومال  :ُٕمقر ضمدًّ

 ومٝمق اًمٜمٌقة قمٍم يدرك مل شم٤مسمٕمل -حمٛمد واؾمٛمف- اًم٘مرفمل يمٕم٥م اسمـ أن :إول

 .ُمرؾمؾ

 وٕمٞمػ ؾمؼمة أيب سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمـ سمٙمر أبق وهق ؾمؼمة أيب اسمـ أن :افثاين
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ا  ش.سم٤مًمقوع رُمقهش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ضمدًّ

 اعمحدصملم قمٜمد سمذًمؽ ُمِمٝمقر وهق اًمقاىمدي وهق قمٛمر سمـ حمٛمد وٕمػ :وافثافث

 .ُمتٝمؿ هق سمؾ

ش اعمٜمثقر اًمدر» ذم اًمًٞمقـمل أورده٤م أظمرى رواي٤مت اًمرواي٦م هذه ُمٕمٜمك وذم

 ُم٤مًمؽ أيب إمم ُمٜمتٝم٤مه٤م ٕن شمّمح: ٓ ُمرؾمٚم٦م ويمٚمٝم٤م وهمػمه ضمرير اسمـ قمٜمد وسمٕمْمٝم٤م

 ومال ُمًٜمًدا ُمٜمٝم٤م رء ي٠مت ومل اًمٌٍمي واحلًـ ىمرة سمـ وُمٕم٤موي٦م واًمٙمٚمٌل ص٤مًمح وأيب

 ٕهن٤م اًمٜمػمة: اًمٕم٘مقل وٓ اعمٓمٝمرة اًمنميٕم٦م شم٘مٌٚمف ٓ مم٤م فم٤مهره٤م أن ؾمٞمام وٓ ِب٤م حيت٩م

 شمرك ُمـ طم٤مهلـ قمغم -ىمٓمًٕم٤م ُمًٚمامت وومٞمٝمـ- اعمًٚمٛملم إُم٤مء أىمر شمٕم٤ممم اهلل أن شمقهؿ

 .هلـ اعمٜم٤موم٘ملم إيذاء سمف ًمٞمدومٕمـ سم٤مجلٚم٤ٌمب ي٠مُمرهـ ومل اًمتًؽم

 سمًٌٌٝم٤م ومٞمذهٌقا  اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٤مت ِبذه اعمٗمنيـ سمٕمض يٖمؽم أن اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ

 : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف شم٘مٞمٞمد إمم
ِ
٤مء ًَ
ئر[ 59: إطمزاب﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ  وسمٜمقا  اإلُم٤مء دون سم٤محلرا

 سم٤مًمغ سمؾ واًمِمٕمر اًمرأس ؾمؽم ُمـ احلرة  قمغم جي٥م ُم٤م إُم٦م قمغم جي٥م ٓ أنف ذًمؽ قمغم

: وىم٤مًمقا  اًمريم٦ٌم إمم اًمنة ُمـ: اًمرضمؾ قمقرة ُمثؾ قمقرِت٤م أن ومذيمر اعمذاه٥م سمٕمض

 .(1)شوصمدُّي٤م وصدره٤م وؾم٤مىمٝم٤م وذراقمٝم٤م إُم٦م ؿمٕمر إمم اًمٜمٔمر ًمألضمٜمٌل ومٞمجقز»

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم خم٤مًمػ -ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ أنف ُمع- وهذا

﴿ 
ِ
٤مء ًَ
٤َم َي٤م: ﴿شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٕمٛمقم طمٞم٨م ُمـ وم٢مٟمف[ 59: إطمزاب﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ  َأُّيه

ـَ  ِذي اَلةَ  شَمْ٘مَرسُمقا  َٓ  َآَُمٜمُقا  اًم  َٓ  شَمُ٘مقًُمقنَ  َُم٤م شَمْٕمَٚمُٛمقا  طَمت ك ؾُمَٙم٤مَرى َوَأنْتُؿْ  اًمّم  ٤ًٌم َو ٓ   ضُمٜمُ  إِ

ُٚمقا  طَمت ك ؾَمٌِٞمؾٍ  قَم٤مسمِِري ًِ ـَ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َأطَمدٌ  ضَم٤مءَ  َأوْ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمْرَى  يُمٜمُْتؿْ  َوإِنْ  شَمْٖمَت  ُِم

تُؿُ  َأوْ  اًْمَٖم٤مئِطِ  ًْ َُم ٤مءَ  َٓ ًَ ُٛمقا  َُم٤مءً  دَمُِدوا وَمَٚمؿْ  اًمٜمِّ  ىم٤مل وهلذا[ 43: اًمٜم٤ًمء] أي٦م﴾ ...وَمَتٞمَٛم 

: ىمقًمف أن واًمٔم٤مهرش: »252/ 7ش »اعمحٞمط اًمٌحر: »شمٗمًػمه ذم إندًمز طمٞم٤من أبق

﴿ 
ِ
٤مء ًَ
ئر يِمٛمؾ﴾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ  شمٍمومٝمـ، ًمٙمثرة أيمثر: سم٤مإلُم٤مء واًمٗمتٜم٦م واإلُم٤مء، احلرا

ئر: سمخالف  ش.واوح دًمٞمؾ إمم اًمٜم٤ًمء قمٛمقم ُمـ إظمراضمٝمـ ومٞمحت٤مج احلرا

                                                           

 [ُمٜمف. ]"392/ 3" "اًم٘مرآن أطمٙم٤مم" ذم اجلّم٤مص سمٙمر أبق  (1)
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 وُم٤م. وهمػمهش 2/ 24 قش »اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم» ذم اًم٘مٓم٤من اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف

 احلرة سملم اًمٗمرق وأُم٤مش: »219 – 218/ 3ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ىم٤مل ُم٤م أطمًـ

ئر ذم ذًمؽ يمؾ واطمدة واًمٓمٌٞمٕم٦م واخلٚم٘م٦م واطمد اهلل ومديـ وإُم٦م  ؾمقاء واإلُم٤مء احلرا

 ش. قمٜمده ومٞمقىمػ رء ذم  سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق ذم ٟمص ي٠ميت طمتك

ـ   ُيْدٟملِمَ : ﴿شمٕم٤ممم اهلل ىمقل ذم وهؾ ُمـ سمٕمض ذه٥م وىمد: »ىم٤مل ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

ـ   ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وماَل ُيْٕمَروْم  ٕن سمذًمؽ: شمٕم٤ممم اهلل أُمر إٟمام أنف إمم :﴾ ُي١ْمَذْي

ئر وم٠مُمر ًمٚمٗمًؼ، ًمٚمٜم٤ًمء يتٕمروقن يم٤مٟمقا  اًمٗم٤ًمق  ًمٞمٕمرف اجلالسمٞم٥م يٚمًٌـ سم٠من احلرا

ئر أهنـ اًمٗم٤ًمق  ش.يتٕمروقهـ ومال طمرا

 قم٤مىمؾ وم٤موؾ وهٚم٦م أو قم٤ممل زًم٦م إُم٤م هق اًمذي اًمٗم٤مؾمد اًمتٗمًػم هذا ُمـ ٟمؼمأ  وٟمحـ

 إُم٤مء أقمراض قمغم اًمٗم٤ًمق أـمٚمؼ شمٕم٤ممم اهلل أن ومٞمف ٕن وم٤مؾمؼ: يم٤مذب اومؽماء أو

 اًمزٟم٤م حتريؿ أن ذم اإلؾمالم أهؾ ُمـ اصمٜم٤من اظمتٚمػ وُم٤م إبد، ُمّمٞم٦ٌم وهذه اعمًٚمٛملم

 وٓ سم٤مُٕم٦م، اًمزاين قمغم يم٤محلد سم٤محلرة اًمزاين قمغم احلد وأن سم٤مُٕم٦م، يمتحريٛمف سم٤محلرة

 أن وضم٥م وؿمٌٝمف وهلذا ومرق وٓ إُم٦م يمتٕمرض  اًمتحريؿ، ذم احلرة شمٕمرض وأن ومرق

 ش.اًمًالم قمٚمٞمف إًمٞمف يًٜمده سم٠من إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕمد أطمد ىمقل ي٘مٌؾ ٓ

 ؾمٌل ُمـ ًمٜمٗمًف اصٓمٗمك ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »أنس طمدي٨م شم٘مدم ُم٤م يٕم٤مرض وٓ

: وم٘م٤مًمقا  وًمد؟ أم اختذه٤م أم أتزوضمٝم٤م ٟمدري ُم٤م: اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل طمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م ظمٞمؼم

 طمتك طمجٌٝم٤م يريم٥م أن أراد ومٚمام. وًمد أم ومٝمل حيجٌٝم٤م مل وإن اُمرأتف ومٝمل حيجٌٝم٤م إن

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وؾمؽمه٤م: رواي٦م وذمش »شمزوضمٝم٤م أنف ومٕمرومقا  اًمٌٕمػم قمجز قمغم ىمٕمدت

 ِب٤م وحتٛمؾ رضمٚمٝم٤م حت٧م ُمـ ؿمده صمؿ ووضمٝمٝم٤م فمٝمره٤م قمغم رداءه وضمٕمؾ وراءه ومحٚمٝم٤م

 ش.ٟم٤ًمئف سمٛمٜمزًم٦م وضمٕمٚمٝم٤م

 ًمٞمس ٕنف أي٦م: شمٗمًػم ُمـ اظمؽمٟم٤مه ُم٤م وسملم احلدي٨م هذا سملم خم٤مًمٗم٦م ٓ :كؼقل 

 إٓ ُمٓمٚمً٘م٤م اجلٚم٤ٌمب ٟمٗمل ُمٜمف يٚمزم وٓش احلج٤مب» ٟمٗمل ومٞمف وإٟمام اجلٚم٤ٌمب ٟمٗمل ومٞمف

 ًٓ  هق يمام أجًْم٤م، اًمقضمف طمج٥م يتْمٛمـ اًمذي اجلٚم٤ٌمب اعمٜمٗمل يٙمقن أن وحيتٛمؾ اطمتام
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 هذا وي٘مقي ،شووضمٝمٝم٤م فمٝمره٤م قمغم رداءه وضمٕمؾ: »ٟمٗمًف احلدي٨م ذم ىمقًمف سيح

 اًمّمح٤مسم٦م يٕمرف ِب٤م يم٤من اًمتل هل اخلّمقصٞم٦م ومٝمذه سمٞم٤مٟمف، ؾمٞم٠ميت ُم٤م أجًْم٤م آطمتامل

ئره ٤ًٌم اعمت٘مدم ىمقهلؿ ُمـ اعمراد وهل إُم٤مئف، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف طمرا  إن: »وإجي٤مسًم٤م ؾمٚم

 ش.وًمد أم ومٝمل حيجٌٝم٤م مل وإن اُمرأتف ومٝمل حيجٌٝم٤م

 يٜمٗمل ومال وضمٝمٝم٤م ذم: أيش حيجٌٝم٤م مل وإن: »ىمقهلؿ ُمٕمٜمك أن هذا ُمـ ومٞمتْمح

 احلدي٨م وم٤مشمٗمؼ واًمٕمٜمؼ اًمّمدر قمـ ومْماًل  اًمرأس وومٞمف إُم٦م ُمـ اًمٌدن ؾم٤مئر طمج٥م

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد أي٦م ُمع

 سمٞمقِتـ ُمـ ظمرضمـ إذا يتًؽمن أن مجٞمًٕم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم جي٥م أنف: واخلالصة 

ئر سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ سم٤مجلالسمٞم٥م  اًمقضمف قمـ اًمٙمِمػ هلـ وجيقز واإلُم٤مء احلرا

 .ذًمؽ قمغم إي٤مهـ إىمراره ُمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ جلري٤من وم٘مط واًمٙمٗملم

 ([92) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 بعد فؾـساء وافقديـ افقجف ـشػ جريان ظذ تدل افتل أثار

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبل

 اًمتل اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمٌٕم٤مت ذم وم٤مشمٜم٤م ُم٤م ٟمًتدرك أن هٜم٤م اعمٗمٞمد وُمـ

 :وم٠مىمقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد أجًْم٤م سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ ضمري٤من قمغم شمٜمص

 -قمٜمف اهلل ريض- سمٙمر أيب قمغم وأيب أن٤م دظمٚم٧م: »ىم٤مل طم٤مزم أيب سمـ ىمٞمس قمـ -1

 اُمرأة] وهل قمٜمف شمذب قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء قمٜمده اجلًؿ ظمٗمٞمػ أبٞمض رضمؾ هق وإذا

 قمٚمٞمف ومٕمرض اًمؼمسمر وؿمؿ ٟمحق اجل٤مهٚمٞم٦م ذم وؿمٛمقه٤م يم٤مٟمقا  اًمٞمديـ ُمقؿمقُم٦م[ سمٞمْم٤مء

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مدهش. ]أظمر قمغم أيب ومحؾ أطمدمه٤م قمغم ومحٛمٚمٜمل ومروٞمٝمام ومرؾم٤من

ٌَت٤م وقمٚمٞمٝم٤م ذر أيب اسمٜم٦م ضم٤مءت: ىم٤مل اًمًٚمٞمؾ أيب قمـ -2  ٜمَ  اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء صقف جِمْ

 احلراصمقن زقمؿ! أبت٤مه ي٤م: وم٘م٤مًم٧م أصح٤مسمف وقمٜمده يديف سملم ومٛمثٚم٧م هل٤م، ىمٗم٦م وُمٕمٝم٤م

ؽ أن واًمزراقمقن ًَ  ُم٤م اهلل سمحٛمد أصٌح أب٤مك وم٢من وٕمٞمٝم٤م سمٜمٞم٦م ي٤م: وم٘م٤مل ِبرضم٦م هذه أومُٚم
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 [.اًمِمقاهد ذم ضمٞمد إؾمٜم٤مده. ]هذه أومٚمًف إٓ سمٞمْم٤مء وٓ صٗمراء ُمـ يٛمٚمؽ

 أىمٌٚم٧م إذ ىم٤مقمًدا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل طمّملم سمـ قمٛمران قمـ - 3

 وضمٝمٝم٤م ُمـ اًمدم ذه٥م وىمد إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمرت يديف سملم ومقىمٗم٧م -اهلل رمحٝم٤م- وم٤مـمٛم٦م

 صدره٤م قمغم ومقوٕمٝم٤م يده ومرومع يديف سملم ىم٤مُم٧م طمتك ومدٟم٧م وم٤مـمٛم٦م ي٤م ادين: وم٘م٤مل

 ٓ اًمقوٞمٕم٦م وراومع اجل٤مقم٦م ُمِمٌع مهللا: »ىم٤مل صمؿ أص٤مسمٕمف سملم وومرج اًم٘مالدة ُمقوع

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م دمع

 يمام اًمّمٗمرة وذه٧ٌم وضمٝمٝم٤م قمغم اًمدم همٚم٥م وىمد إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمرت: قمٛمران ىم٤مل

 [.اًمِمقاهد ذم سمف سم٠مس ٓ إؾمٜم٤مده. ]اًمدم قمغم همٚم٧ٌم ىمد اًمّمٗمرة يم٤مٟم٧م

 !قمٛمران ي٤م سمٕمد ضمٕم٧م ُم٤م: وم٘م٤مًم٧م وم٠ًمختٝم٤م؟ سمٕمد ومٚم٘مٞمتٝم٤م: قمٛمران ىم٤مل 

 ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة ذم اعمرأة ٟمِم٤مرك يمٜم٤م: »ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ - 4

 ضمٌٞمٜمٝم٤م ومرأى ٟمٗمر صمالث ذم[ سمٞمتف ذم] ُمًٕمقد اسمـ إمم أؾمد سمٜمل ُمـ قمجقز ُمع وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م

 وم٤مدظمكم: ىم٤مل اُمرأتؽ ضمٌٞمٜمٝم٤م حتٚمؼ اًمتل: وىم٤مًم٧م ومٖمْم٧ٌم أتحٚم٘مٞمٜمف؟: وم٘م٤مل يؼمق

 رأجتٝم٤م ُم٤م واهلل ٓ: وم٘م٤مًم٧م ضم٤مءت صمؿ وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمريئ٦م ُمٜمل ومٝمل شمٗمٕمٚمف يم٤مٟم٧م وم٢من قمٚمٞمٝم٤م

 اًمقاؿمامت اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل شمٗمٕمٚمف

 [.طمًـ ؾمٜمده. ]إًم ....ش واعمًتقؿمامت

 وهق[ قمٜمف اهلل ريض اًمٖمٗم٤مري] ذر أيب قمغم دظمؾ أنف اًمرطمٌل أؾمامء أيب قمـ - 5

 سمف شم٠مُمرين ُم٤م إمم شمٜمٔمرون أٓ: »وم٘م٤مل: ىم٤مل. .. ُُمًِٖم٦ٌم ؾمقداء ًمف اُمرأة وقمٜمده سم٤مًمرسمذة

 [.صحٞمح ؾمٜمده. ..ش. ]اًمًقيداء هذه

 أُمف أن اًمزسمػم اسمـ صٚم٥م ىمّم٦م وذمش 2/ 73/ 19ش »قم٤ًميمر اسمـ شم٤مري » وذم - 6

 .ُمتًٌٛم٦م اًمقضمف ُمًٗمرة ضم٤مءتش سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء»

 ًمٌٕمض يٕمرومٝم٤م يم٤من ىمد أُم٦م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم دظمَٚم٧ْم : ىم٤مل أنس قمـ - 7 

 ومام: ىم٤مل. ٓ: ىم٤مًم٧م قمت٘م٧م؟: وم٠ًمخٝم٤م سمف ُمت٘مٜمٕم٦م ضمٚم٤ٌمب وقمٚمٞمٝم٤م إنّم٤مر أو اعمٝم٤مضمريـ
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 ومتٚمٙم٠مت اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء ُمـ احلرائر قمغم اجلٚم٤ٌمب إٟمام رأؾمؽ قمـ وٕمٞمف اجلٚم٤ٌمب؟ سم٤مل

 .رأؾمٝم٤م قمـ أخ٘متف طمتك رأؾمٝم٤م وميب سم٤مًمدرة إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مم

 أهن٤م ُمع إُم٦م هذه قمرف -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر أن إثر ِبذا آؾمتدٓل ووضمف

 يم٤من وضمٝمٝم٤م أن ووقح سمٙمؾ يٕمٜمل وذًمؽ سمف، ُمتٖمٓمٞم٦م: أي سم٤مجلٚم٤ٌمب: ُمت٘مٜمٕم٦م يم٤مٟم٧م

،  .يٕمرومٝم٤م مل وإٓ فم٤مهًرا

ئر قمغم اجلٚم٤ٌمب إٟمام: »قمٜمف اهلل ريض- وم٘مقًمف يمذًمؽ: إُمر وإذ  دًمٞمؾ :شاحلرا

ا واوح - اًمٜم٤ًمء أن ومٚمق اًمقضمف، يٕمٓمل أن قمٛمر قمٜمد ذـمف ُمـ ًمٞمس اجلٚم٤ٌمب أن ضمدًّ

 ريض- قمٛمر ىم٤مل ُم٤م سم٤مجلالسمٞم٥م وضمقهٝمـ يًؽمن إول اًمٕمٝمد ذم يمـ -اًمٜم٤ًمء يمؾ

 .ىم٤مل ُم٤م -قمٜمف اهلل

- وقم٤مئِم٦م قم٤ٌمس واسمـ اهلل قمٌد اسمٜمف قمـ اعمت٘مدُم٦م أصم٤مر إمم إثر هذا إذن ومٚمٞمْمؿ

   .سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن -قمٜمٝمؿ اهلل ريض

 أن: ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ زيد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمدصمف أب٤مه أن حمٛمد سمـ قمٛمر قمـ -8

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وم٢مين وأب٤مه٤م دقمقه٤م: وم٘م٤مل داره سمٕمض ذم ظم٤مصٛمتف أروى

ىمف طم٘مف سمٖمػم إرض ُمـ ؿمؼًما  أظمذ ُمـ: »ي٘مقل  ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أرولم ؾمٌع ذم ـُمقِّ

 .داره٤م ذم ىمؼمه٤م واضمٕمؾ سمٍمه٤م وم٠مقمؿِ  يم٤مذسم٦م يم٤مٟم٧م إن مهللا  

 هل ومٌٞمٜمام. زيد سمـ ؾمٕمٞمد دقمقة أص٤مسمتٜمل: شم٘مقل اجلدر شمٚمتٛمس قمٛمٞم٤مء ومرأجتٝم٤م: ىم٤مل

 .ىمؼمه٤م ومٙم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ومقىمٕم٧م اًمدار ذم سمئر قمغم ُمرت اًمدار ذم متٌم

 رء يمِمػ جيقز وٓ قمقرة، اعمرأة وضمف سم٠من اًم٘م٤مئٚملم قمغم يرد إثر هذا :ؿؾت

 ذه٥م وم٘مد قمٛمٞم٧م: ىمد أهن٤م دام وُم٤م قمٞمٜم٤مه٤م، اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ إن: ىم٤مًمقا  أن إٓ! ُمٜمٝم٤م

 !ِب٤م اًمرضم٤مل ٓومتت٤من جم٤مل يٌَؼ  مل وسم٤مًمت٤مزم مج٤مهل٤م،

-ش أنتام؟ أومٕمٛمٞم٤موان: »سمحدي٨م اؾمتدٓهلؿ ـمريؼ خي٤مًمػ يمقٟمف ُمع وهذا :ؿؾـا

 وهق سم٤مًمٜم٘م٤مب وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اًمٕمٛمٞم٤من ًمٖمػم أبحتؿ إذن ومٚمامذا -قمٜمدٟم٤م وٕمٞمػ وهق

   !.ومٞمٝم٤م؟ ُم٤م أمجؾ قمـ يٙمِمػ
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 اًم٘مالئد شمٗمتؾ -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م رأج٧م: ىم٤مل رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ -9

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مده. ]هدي٤م ُمٕمٝم٤م شم٤ًمق ًمٚمٖمٜمؿ

سَمٞمِّع إمم احلًلم سمـ قمكم أرؾمٚمٜمل: ىم٤مل قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد قمـ -12  اًمره

 وم٠مظمرضم٧م وم٠متٞمتٝم٤م قمٜمده٤م يتقو٠م ويم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ووقء قمـ أؾم٠مخٝم٤م ُمٕمقذ سمٜم٧م

ا يٙمقن إٟم٤مء إزَم   . .. ًمٚمقوقء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل أظمرج يمٜم٧م ِبذا: وم٘م٤مًم٧م. .. ُمدًّ

 [.صحٞمح. ]احلدي٨م

: ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمغم دظمؾ أنف: ىمِمػم سـم اهلل قمٌد سمـ قمروة قمـ -11 

. إًم . .. ظم٤ممت٤ًم يده٤م ذم ورأج٧م: ىم٤مل. اصمٜملم اصمٜملم يد يمؾ ذم همالفم٤ًم ُمًًٙم٤م يدُّي٤م ذم ومرأج٧م

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مده]

ك وقمـ -12  أبٞمٝم٤م قمغم يثٜمل رضمؾ ومج٤مء قمكم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمٜمد يمٜم٧م: ىم٤مل قمثامن سمـ قمًٞم

 [.ضمٞمد إؾمٜم٤مده. ]وضمٝمف ذم ومًٗم٧م رُم٤مًدا وم٠مظمذت قمٜمده٤م

 اًمٜمٌل أدريم٧م ىمد ويم٤مٟم٧م هنٞمؽ سمٜم٧م ؾمٛمراء رأج٧م: ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ أيب سـم حيٞمك وقمـ -13

 قمـ وشمٜمٝمك سم٤معمٕمروف وشم٠مُمر اًمٜم٤مس شم١مدب ؾمقط سمٞمده٤م همٚمٞمظ ومخ٤مر همٚمٞمظ درع قمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 [.ضمٞمد ؾمٜمده. ]اعمٜمٙمر

 سمخامر خمتٛمرة ومرأجتٝم٤م اًمدرداء أم قمغم دظمٚم٧م: ىم٤مل -ُمٝمران اسمـ هق- ُمٞمٛمقن قمـ -14

ػم ومقصٚمتف ىمٍم ومٞمف ويم٤من: ىم٤مل. طم٤مضمٌٝم٤م قمغم رضسم٧م ىمد صٗمٞمؼ  ذم دظمٚم٧م وُم٤م: ىم٤مل. سًم

 [.صحٞمح إؾمٜم٤مده. ]ُمّمٚمٞم٦م وضمدِت٤م إٓ صالة ؾم٤مقم٦م

 ومرأج٧م -قمٜمف اهلل ريض-سمٙمر أيب قمغم أيب ُمع دظمٚم٧م: قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤موي٦م قمـ -15

 ذم ضمٞمد ؾمٜمده. ]ٟمحٞمًٗم٤م أبٞمض -قمٜمف اهلل ريض-سمٙمر أب٤م ورأج٧م سمٞمْم٤مء رأؾمف قمغم ىم٤مئٛم٦م أؾمامء

 [.اًمِمقاهد

 ومذيمرت ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة إمم اُمرأة ضم٤مءت: »ىم٤مل أبٞمف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ -16

 -قمٜمف اهلل ريض- ُمٕم٤موي٦م إمم ومٞمف ويمت٥م ذًمؽ وم٠منٙمر اًمرضمؾ وم٠ًمل إًمٞمٝم٤م يّمؾ ٓ زوضمٝم٤م أن

: ىم٤مل. .. ومٗمٕمؾ: ىم٤مل. .. وديـ مج٤مل ُمـ طمظ هل٤م اح٤مل سمٞم٧م ُمـ اُمرأة زوضمف أن: ومٙمت٥م: ىم٤مل
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 . ..ش.ُمت٘مٜمٕم٦م اعمرأة وضم٤مءت

ٕثر هذا إيراد ذم ومه٧م ىمد يمٜم٧م  ُمـ اًمقضمف ؾمؽم قمغم اًمٕمٛمؾ ضمري٤من قمغم يدل ُم٤م مجٚم٦م ذم ا

ول، اًمٕمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ُمر أن زم شمٌلم صمؿ ٕا  اعمرأة ؾمؽم هق اًمت٘مٜمع ٕن ذًمؽ: ُمـ اًمٕمٙمس قمغم ٕا

دًم٦م ُمـ ومٝمق اًمٓمٌٕم٦م: هذه ُم٘مدُم٦م ذم ذطمتف يمام وضمٝمٝم٤م: دون ًمرأؾمٝم٤م  شمريض ٓ اًمتل اًمٙمثػمة ٕا

ٚمقيمٝمؿ أقمٚمؿ واهلل أىمقاهلؿ، ذم واعمتِمدديـ عمذاهٌٝمؿ اعمتٕمّمٌلم ٤مئٝمؿ، ُمع سًم  ٟم٘مٚم٧م وًمذًمؽ ًٟم

ٕثر هذا  .هٜم٤م إمم ا

 ([96) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 افقجف شس مؼوظقة

 هل٤م جيقز ٓ قمقرة اعمرأة وضمف أن إمم يذهٌقن اًمٞمقم اعمِم٤مي  ُمـ يمثػًما  إن صمؿ هذا

 ـم٤مئٗم٦م ه١مٓء وي٘م٤مسمؾ قمٚمٞمٝمؿ، اًمرد ذم يمٗم٤مي٦م اًمٌح٨م هذا ذم شم٘مدم وومٞمام حيرم سمؾ يمِمٗمف

 سمام يتٛمًؽ ُمـ سمٕمض قمـ سمٚمٖمٜم٤م ىمد يمام اًمديـ، ذم وشمٜمٓمع سمدقم٦م ؾمؽمه أن يرون أظمرى

 اًمٙمٚمٛم٦م ٟمًقق وهمػمهؿ اإلظمقان ه١مٓء وم٢ممم اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، اًمٌالد سمٕمض ذم اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم

 :اًمت٤مًمٞم٦م

 زُمٜمف ذم ُمٕمٝمقًدا ذًمؽ يم٤من وىمد اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف واًمٙمٗملم اًمقضمف ؾمؽم أن ًمٞمٕمٚمؿ

ة شمٜمت٘م٥م ٓ: »سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف يِمػم يمام ملسو هيلع هللا ىلص  ش.اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م، اعمرأ

 ،ش47-46/ 5» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش12و 9/ 2» واًمٜم٤ًمئل ،ش42/ 4» اًمٌخ٤مري رواه

 .ُمرومققًم٤م قمٛمرو اسمـ قمـش 6223 رىمؿ» وأمحد

ة شمٚمًٌف ُم٤مش اًم٘مٗم٤مز»و  ُمـ أطمٞم٤مًٟم٤م واًم٤ًمقمد ويمٗمٞمٝم٤م أص٤مسمٕمٝم٤م ومٞمٖمٓمل يده٤م ذم اعمرأ

 .ًمٚمرضمؾ اجلقرب أو يم٤مخلػ ًمٚمٞمد وهق وٟمحقه، يمٖمزل اًمٌمء ُمٕم٤مٟم٤مة قمٜمد أو اًمؼمد،

 .اعمح٤مضمر حت٧م أو إنػ قمغم يِمد اًمذي اخلامرش اًمٜم٘م٤مب»و

 يدل مم٤م وهذاش: »56 صش »اًمٜمقر ؾمقرة شمٗمًػم» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  ىم٤مل

 ؾمؽم ي٘متيض وذًمؽ حيرُمـ مل اًماليت اًمٜم٤ًمء ذم ُمٕمرووملم يم٤مٟم٤م واًم٘مٗم٤مزيـ اًمٜم٘م٤مب أن قمغم
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 ش.وأجدُّيـ وضمقهٝمـ

 وضمقهٝمـ ذم طمتك حيتجٌـ يمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء أن قمـ ُمتْم٤مومرة واًمٜمّمقص 

 :ٟم٘مقل ُم٤م شم١ميد اًمتل وأصم٤مر إطم٤مدي٨م سمٕمض وإًمٞمؽ

 ويم٤مٟم٧م حل٤مضمتٝم٤م، احلج٤مب رضب سمٕمدُم٤م ؾمقدة ظمرضم٧م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ -1

ة  أُم٤م! ؾمقدة ي٤م: وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ومرآه٤م يٕمرومٝم٤م ُمـ قمغم ختٗمك ٓ ضمًٞمٛم٦م اُمرأ

 اهلل ورؾمقل راضمٕم٦م وم٤مٟمٙمٗم٠مت: ىم٤مًم٧م خترضملم يمٞمػ وم٤مٟمٔمري قمٚمٞمٜم٤م ختٗملم ُم٤م واهلل

 -اًمٚمحؿ ُمٕمٔمؿ ُمٜمف أظمذ إذا اًمٕمٔمؿ هق- قمرق يده وذم ًمٞمتٕمِمك وإٟمف سمٞمتل ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 يمذا: قمٛمر زم وم٘م٤مل طم٤مضمتل، ًمٌٕمض ظمرضم٧م إين اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م قمٚمٞمف ومدظمٚم٧م

 أذن إٟمف: »وم٘م٤مل ووٕمف ُم٤م يده ذم اًمٕمرق وإن قمٜمف رومع صمؿ إًمٞمف اهلل وم٠موطمك: ىم٤مًم٧م ويمذا

ـ    ش.حل٤مضمتٙمـ خترضمـ أن ًَمُٙم

/ 8» ؾمٕمد واسمـ ،ش7-6/ 7» وُمًٚمؿ ،ش431-432/ 8» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ش.56/ 6» وأمحد ،ش88/ 7» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش25/ 22» ضمرير واسمـ ،ش125-126

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟم٤ًمئف أؿمخ٤مص طمج٤مب شمٕمٜملش: احلج٤مب رضب: »ىمقًمف

ـ   َوإَِذا﴿ ـ   َُمت٤َمقًم٤م ؾَم٠َمْختُُٛمقُه ـْ  وَم٤مؾْم٠َمُخقُه   ُِم
ِ
 ًمُِ٘مُٚمقسمُِٙمؿْ  َأـْمَٝمرُ  َذًمُِٙمؿْ  طِمَج٤مٍب  َوَراء

ـ    روى يمام -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر ىمقل شمٜمزيٚمٝم٤م واومؼ مم٤م أي٦م وهذه ،﴾َوىُمُٚمقِِبِ

 ي٤م: ىمٚم٧م: قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل أنس قمـ وهمػمهش 428/ 8» اًمٌخ٤مري

 سم٤محلج٤مب، اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت أُمرت ومٚمق واًمٗم٤مضمر، اًمؼم قمٚمٞمؽ يدظمؾ! اهلل رؾمقل

 .احلج٤مب آي٦م اهلل وم٠منزل

 ضمًٛمٝم٤م، ُمـ ؾمقدة قمرف إٟمام -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر أن قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م ذيمرت وىمد اًمقضمف، ُمًتقرة يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم ومدل

 ؿمخّمٝم٤م، ُمـ شمٕمرف ٓ أن -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر رهم٥م ومٚمذًمؽ سمج٤ًمُمتٝم٤م، شمٕمرف

 ذًمؽ ذم ح٤م اعمرة هذه يقاوم٘مف مل احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع وًمٙمـ سمٞمتٝم٤م، ُمـ خترج ٓ سم٠من وذًمؽ

 .احلرج ُمـ
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 اهلل ريض- قمٛمر إن: »اعمذيمقر ًمٚمحدي٨م ذطمف ذم -اهلل رمحف- احل٤مومظ ىم٤مل

 ًمف سم٘مقًمف سح طمتك اًمٜمٌقي احلريؿ قمغم إضم٤مٟم٥م اـمالع ُمـ ٟمٗمرة ىمٚمٌف ذم وىمع -قمٜمف

 صمؿ احلج٤مب، آي٦م ٟمزًم٧م أن إمم ذًمؽ وأيمد ،شٟم٤ًمءك اطمج٥م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ذًمؽ، ذم وم٤ٌمًمغ ُمًتؽمات، يمـ وًمق أصاًل  أؿمخ٤مصٝمـ يٌديـ ٓ أن ذًمؽ سمٕمد ىمّمد

 ش.ًمٚمحرج ورومًٕم٤م ًمٚمٛمِم٘م٦م دومًٕم٤م جل٤مضمتٝمـ: اخلروج ذم هلـ وأذن ُمٜمف، ومٛمٜمع

 أُمٝم٤مت: أي» سمف اظمتّمّمـ مم٤م احلج٤مب ومرض: »قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وىم٤مل

 يمِمػ هلـ جيقز ومال واًمٙمٗملم، اًمقضمف ذم ظمالف سمال قمٚمٞمٝمـ ومرض ومٝمق ،شاعم١مُمٜملم

 دقم٧م ُم٤م إٓ ُمًتؽمات: يمـ وإن ؿمخقصٝمـ، إفمٝم٤مر وٓ همػمه٤م، وٓ ؿمٝم٤مدة ذم ذًمؽ

 ش.سمراز ُمـ رضورة إًمٞمف

 قمٛمر شمقذم ح٤م طمٗمّم٦م أنش اعمقـم٠م» ذم سمام اؾمتدل صمؿش: »532/ 8» احل٤مومظ ىم٤مل

 ومقق اًم٘م٦ٌم هل٤م ضمٕمٚم٧م ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م وأن ؿمخّمٝم٤م، يرى أن قمـ اًمٜم٤ًمء ؾمؽمه٤م

 .اٟمتٝمك ؿمخّمٝم٤م، ًمٞمًؽم ٟمٕمِمٝم٤م

 اًمٜمٌل سمٕمد يمـ وىمد قمٚمٞمٝمـ، ذًمؽ ومرض ُمـ ادقم٤مه ُم٤م قمغم دًمٞمؾ ذيمره ومٞمام وًمٞمس

 وهـ احلدي٨م ُمٜمٝمـ يًٛمٕمقن سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من ويٓمٗمـ، حيججـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ح٤م ًمٕمٓم٤مء ضمري٩م اسمـ ىمقلش احل٩م» ذم شم٘مدم وىمد إؿمخ٤مص، ٓ إبدان ُمًتؽمات

 سمٕمد ذًمؽ أدريم٧م ىمد: ىم٤ملش سمٕمده؟ أو احلج٤مب أىمٌؾ: »قم٤مئِم٦م ـمقاف ًمف ذيمر

 ش.احلج٤مب

 همٚمٌتٜمل ُمٜمززم ذم ضم٤مًم٦ًم أن٤م ومٌٞمٜم٤م: »ىم٤مًم٧م اإلومؽ ىمّم٦م طمدي٨م ذم أجًْم٤م وقمٜمٝم٤م -2 

 وم٠مدًم٩م، اجلٞمش وراء ُمـ اًمذيمقاين صمؿ اًمًٚمٛمل اعمٕمٓمؾ اسمـ صٗمقان ويم٤من ومٜمٛم٧م قمٞمٜمل

د ومرأى ُمٜمززم قمٜمد وم٠مصٌح  ىمٌؾ يراين ويم٤من رآين، طملم ومٕمرومٜمل وم٠مت٤مين ٟم٤مئؿ إٟم٤ًمن ؾمقا

 -ومًؽمُت : رواي٦م وذم- ومخٛمرُت  قمرومٜمل طملم سم٤مؾمؽمضم٤مقمف وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م احلج٤مب،

 [.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. ]احلدي٨م ،شسمجٚم٤ٌميب قمٜمف وضمٝمل

 ومخرج: »ىم٤مل ًمٜمٗمًف صٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص واصٓمٗم٤مئف ظمٞمؼم همزوة ىمّم٦م ذم أنس قمـ -3
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س ومل ظمٞمؼم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل  ووع ًمٞمخرج اهلل ًمرؾمقل اًمٌٕمػم ىمرب ومٚمام ِب٤م، ُيَٕمرِّ

 قمغم ريمٌتٝم٤م وووٕم٧م وم٠مب٧م، ومخذه قمغم ىمدُمٝم٤م ًمتْمع ًمّمٗمٞم٦م رضمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 صمؿ ووضمٝمٝم٤م فمٝمره٤م قمغم رداءه وضمٕمؾ وراءه، ومحٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وؾمؽمه٤م ومخذه

 [.صحٞمحش. ]ٟم٤ًمئف سمٛمٜمزًم٦م وضمٕمٚمٝم٤م ِب٤م وحتٛمؾ رضمٚمٝم٤م، حت٧م ُمـ ؿمده

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع وٟمحـ سمٜم٤م يٛمرون اًمريم٤ٌمن يم٤من» :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ -4

 ضم٤موزوٟم٤م وم٢مذا وضمٝمٝم٤م قمغم رأؾمٝم٤م ُمـ ضمٚم٤ٌمِب٤م إطمداٟم٤م أؾمدًم٧م سمٜم٤م طم٤مذوا وم٢مذا حمرُم٤مت

 [.اًمِمقاهد ذم طمًـش. ]يمِمٗمٜم٤مه

 ٟمٛمتِمط ويمٜم٤م اًمرضم٤مل ُمـ وضمقهٜم٤م ٟمٖمٓمل يمٜم٤م: »ىم٤مًم٧م سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء قمـ -5

 ش.اإلطمرام ذم ذًمؽ ىمٌؾ

 .ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم يمام ٟمًدل:: أي :شٟمٖمٓمل»سمـ واعمراد 

ش. ُمٜمت٘م٦ٌم وهل سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤موم٧م قم٤مئِم٦م رأج٧م: »ىم٤مًم٧م ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م صٗمٞم٦م قمـ -6

 [.قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس وهق ضمري٩م اسمـ ومٞمف أن همػم صم٘م٤مت رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد]

 ُمٜمت٘م٦ٌم قم٤مئِم٦م رأى صٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اضمتغم ح٤م» :ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ -7

 [.سمِمقاهده ضمٞمدش. ]ومٕمرومٝم٤م اًمٜم٤مس وؾمط

 ٕزواج أذن اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن: »قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ -8

 اًمرمحـ وقمٌد قمٗم٤من سمـ قمثامن ُمٕمٝمـ وسمٕم٨م طمجٝم٤م طمج٦م آظمر ذم احل٩م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وهـ أطمد إًمٞمٝمـ يٜمٔمر وٓ أطمد إًمٞمٝمـ يدٟمق ٓ أٓ: يٜم٤مدي قمثامن يم٤من: ىم٤مل قمقف سمـ

 اًمرمحـ وقمٌد قمثامن ويم٤من اًمِمٕم٥م سمّمدر أنزهلـ ٟمزًمـ وم٢مذا اإلسمؾ قمغم اهلقادج ذم

 ش.أطمد إًمٞمٝمـ يّمٕمد ومٚمؿ اًمِمٕم٥م سمذٟم٥م

 ذم ُمٕمرووًم٤م يم٤من ىمد اًمقضمف طمج٤مب أن قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه ومٗمل

 سمٕمدهـ اًمٜم٤ًمء ومْمٚمٞم٤مت ِبـ اؾمتـ وىمد ذًمؽ يٗمٕمٚمـ يمـ ٟم٤ًمءه وأن ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمده

 :ذًمؽ قمغم ُمث٤مًملم وإًمٞمؽ
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 ضمٕمٚم٧م وىمد ؾمػميـ سمٜم٧م طمٗمّم٦م قمغم ٟمدظمؾ يمٜم٤م: »ىم٤مل إطمقل قم٤مصؿ قمـ -1

ـَ  َواًْمَ٘مَقاقِمدُ : ﴿شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اهلل رمحؽ: هل٤م ومٜم٘مقل سمف وشمٜم٘م٧ٌم: هٙمذا اجلٚم٤ٌمب  ُِم

 
ِ
٤مء ًَ ـ   وَمَٚمٞمَْس  ٟمَِٙم٤مطًم٤م َيْرضُمقنَ  ٓ اًماليِت  اًمٜمِّ ـَ  َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   َيَْمْٕم ضَم٤مٍت  هَمػْمَ  صمِٞم٤َمَِبُ  ُُمتؼََمِّ

ـَ  َوَأنْ ﴿: ومٜم٘مقل ذًمؽ؟ سمٕمد رء أي: ًمٜم٤م ومت٘مقل: ىم٤مل -اجلٚم٤ٌمب هق-﴾سمِِزيٜم٦َمٍ  تَْٕمِٗمْٗم ًْ  َي

ـ   ظَمػْمٌ  ُ  ش.احلج٤مب إصم٤ٌمت هق: ومت٘مقل﴾ هَل

ـ  : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف . اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمـ اعمراد ذم اعمٗمنيـ أىمقال اظمتٚمٗم٧م﴾: صمِٞم٤َمَِبُ

ش 114/ 18» ضمرير اسمـ ورواه. هذه طمٗمّم٦م ىم٤مًم٧م يمام :شاجلٚم٤ٌمب» أنف قمغم وم٤مٕيمثرون

 .اًم٘مرـمٌل وصححف اًمت٤مسمٕملم، ُمـ واطمد وهمػم قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد اسمـ قمـ

 ضمرير، اسمـ رواهش. اخلامر» إٟمفش: ـه93 ؾمٜم٦م ُم٤مت صم٘م٦م وهق» زيد سمـ ضم٤مسمر وىم٤مل

: شم٘مقل واًمٕمربش: »اًم٘مرـمٌل» ذم ُم٤م ُمًتٜمده وًمٕمؾ ،ش411/ 3» اجلّم٤مص سمٙمر وأبق

ةاُم  ش.مخ٤مره٤م ومقوٕم٧م يمؼمت، ًمٚمتل واوع: رأ

 سم٤مخلٛمر اًمٜم٤ًمء أُمر آي٦م سمٕمد اًمٜمقر ؾمقرة ذم اهلل ذيمره٤م أي٦م هذه أن وي١ميده

. ذاِت٤م اًمًقرة ذم هذه وم٠مورد شم٘مٞمٞمده٤م، أراد شمٕم٤ممم اهلل ومٙم٠من ُمٓمٚم٘م٦م، وهل اعمت٘مدُم٦م،

 .أقمٚمؿ واهلل

 آي٦م وأن اعمٕمٜمك، ِبذا سح ىمد -قمٜمٝمام اهلل ريض- قم٤ٌمس اسمـ رأج٧م صمؿ

 ش.اخلٛمر» آي٦م ُمـ ُمًتثٜم٤مةش اًم٘مقاقمد»

 .قمٜمف طمًـ سمًٜمدش 93/ 7» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش4111» داود أبق رواه

 ُمـ -اهلل رمحف- وم٢مٟمف قم٤ٌمس: اسمـ قمـ ذًمؽ شمٚم٘مك زيد سمـ ضم٤مسمر أن وم٤مًمٔم٤مهر

 اًمِمٞم  رأج٧م وىمد مجع، وم٢مٟمف :شصمٞم٤مِبـ: »سمٚمٗمظ إًمٞمؼ هق هذا وًمٕمؾ قمٜمف، اعمٙمثريـ

/ 5ش »شمٗمًػمه» ذم وم٘م٤مل هلذا، شمٜمٌف ىمد -اهلل رمحف- اًمًٕمدي ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمٌد

: ًمٚمٜم٤ًمء ومٞمف اهلل ىم٤مل اًمذي وٟمحقه يم٤مخلامر اًمٔم٤مهرة اًمثٞم٤مب أي: »وم٘م٤مل ،ش445

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  ش.﴾ضُمٞمُقِِبِ

 ش.اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم إمم اًمٜمٔمر» ذم اًم٘مٓم٤من سمـ احلًـ أبق احل٤مومظ هذا إمم وؾمٌ٘مف
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 جمٚمس طميت: ىم٤مل اًم٘م٤ميض ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أيب قمـ -2 

 وم٤مدقمك اُمرأة وشم٘مدُم٧م وُم٤مئتلم، وصمامٟملم ؾم٧م ؾمٜم٦م سم٤مًمري، اًم٘م٤ميض إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك

 . ؿمٝمقدك: اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل وم٠منٙمر ُمٝمًرا  ديٜم٤مر مخًامئ٦م زوضمٝم٤م قمغم وًمٞمٝم٤م

 ذم إًمٞمٝم٤م ًمٞمِمػم اعمرأة إمم يٜمٔمر أن اًمِمٝمقد سمٕمض وم٤مؾمتدقمك. أطميِتؿ ىمد: ىم٤مل

ة وىم٤مل اًمِم٤مهد وم٘م٤مم ؿمٝم٤مدشمف،  . ىمقُمل: ًمٚمٛمرأ

  ُم٤مذا؟ شمٗمٕمٚمقن : اًمزوج وم٘م٤مل

 :اًمزوج وم٘م٤مل. ُمٕمرومتٝم٤م قمٜمدهؿ ًمتّمح ُمًٗمرة وهل اُمرأتؽ إمم يٜمٔمرون: اًمقيمٞمؾ ىم٤مل

. وضمٝمٝم٤م قمـ شمًٗمر وٓ شمدقمٞمف اًمذي اعمٝمر هذا قمكم   هل٤م أن اًم٘م٤ميض أؿمٝمد وإين

ة ومردت   -زوضمٝم٤م ُمـ يم٤من سمام وأظمؼمت- اعمرأ

ظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٜمف وأبرأتف اعمٝمر هذا ًمف وه٧ٌم ىمد أن: اًم٘م٤ميض أؿمٝمد وم٢مين: وم٘م٤مًم٧م  .ؤا

 .إظمالق ُمٙم٤مرم ذم هذا يٙمت٥م: اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل

 قمٜمد اًمٞمقم ُمٕمروف هق مم٤م ٟمحقه أو سمؼمىمع ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن ذيمرٟم٤م مم٤م ومٞمًتٗم٤مد

 وم٘مد ومٕمؾ ُمـ سمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ جي٥م ٓ يم٤من وإن حمٛمقد ُمنموع أُمر اعمحّمٜم٤مت اًمٜم٤ًمء

 .طمرج ومال ٓ وُمـ أطمًـ

 وهق أٓ ظمرضم٧م إذا اعمرأة ًم٤ٌمس ذم إول اًمنمط صمٌقت يتْمح سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ومم٤م

 .ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ سمدهن٤م مجٞمع يًؽم أن

 ([124) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 افبققت دم افؽاؾرات اخلادمات جؾب خطقرة

 اؾمتخداُمٝمؿ ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء ُمـ يمثػم سمف اسمتكم ُم٤م سمٛمٙم٤من اخلٓمقرة ُمـ 

 ذم أطمدمه٤م أو اًمزوضم٤من ي٘مع أن ُمـ إُمر خيٚمق ٓ ٕنف سمٞمقِتؿ: ذم اًمٙم٤مومرات اًمٜم٤ًمء
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 !ًمٚمنميٕم٦م واعمخ٤مًمٗم٦م اًمٗمتٜم٦م

 سمحٙمؿ قمٜمدهـ قمٗم٦م ٓ أنف وسمخ٤مص٦م ِب٤م يزين أن خيِمك ٕنف ومقاوح: اًمزوج أُم٤م

 أهؾ سمحؼ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمذًمؽ سح يمام حيٚمٚمـ وٓ حيرُمـ ٓ يم٤مومرات يمقهنـ

 !هلـ؟ يمت٤مب ٓ اًماليتش يم٤مًمًػميالٟمٙمٞم٤مت» اًمقصمٜمٞم٤مت طم٤مل يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٙمت٤مب،

ا اًمّمٕم٥م ومٛمـ ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم وأُم٤م  زوضم٤مت اًمزُم٤من، هذا ُمًٚمامت أيمثر قمغم ضمدًّ

 قمّمؿ ُمـ إٓ اًمرضم٤مل ُمـ حتتج٥م يمام اخل٤مدُم٤مت شمٚمؽ ُمـ حيتجٌـ أن سم٤مًمٖم٤مت وسمٜم٤مت

 .هـ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل

 اًمت٠مثر ُمـ أوٓدمه٤م يًٚمؿ ومٚمـ اًمٗمتٜم٦م ُمـ اًمزوضملم ؾمالُم٦م ومروٜم٤م أنٜم٤م وًمق

 وشمِمٙمٞمٙمٝمؿ شمرسمٞمتٝمؿ إوم٤ًمد ي٘مّمدن مل إذا هذا ًمنميٕمتٜم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م وقم٤مداِتـ سم٠مظمالىمٝمـ

   .سمٕمْمٝمـ قمـ سمذًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام ديٜمٝمؿ ذم

 قمـ ؾمئؾ أنف -اًمراوي قمغم واًمٕمٝمدة- اعمٗمتلم أطمد قمـ سمٚمٖمٜمل وًم٘مد هذا 

 اؾمتحٚم٧م اًماليت واجلقاري اًم٤ًٌمي٤م سمٛمٜمزًم٦م قمٜمده ٕهنـ سم٤مجلقاز: وم٠مضم٤مب اؾمتخداُمٝمـ،

 يًتحؾ أن اعمٗمتل هذا سمٛمثؾ إُمر يّمؾ أن أظمِم٤مه ُم٤م وم٠مظمِمك اًمٞمٛملم، سمٛمٚمؽ ذقًم٤م

 زٟمك قمٛمـ احلد أؾم٘مط ُمـ هٜم٤مك أن وسمخ٤مص٦م اًمٞمٛملم ُمٚمؽ قمغم ىمٞم٤مؾًم٤م وـم٠مهـ أجًْم٤م

 أرائٞملم سمٕمض ذًمؽ ىم٤مل!! إي٤مه٤م اؾمتئج٤مره سمِمٌٝم٦م -ُمًٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م وًمق- سمخ٤مدُمتف

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ اعمًتٕم٤من وم٤مهلل اًم٘مداُمك،

 يٙمقن ىمد ُمـ ِب٤م يٜمٗمع اهلل ًمٕمؾ اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل ًمٚمٜم٤مس سمٞم٤مٟمف أردت ُم٤م هذا

 واهل٤مدي اًمتقومٞمؼ وزم ؾمٌح٤مٟمف وهق ِب٤م اًمٕمٛمؾ قمـ ُمٕمرًو٤م يم٤من ُمـ ويٜمٗمع قمٜمٝم٤م هم٤موماًل 

   .ـمريؼ أىمقم إمم

 ([116) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 (كػسف دم زيـة يؽقن ٓ أن): اجلؾباب رشوط مـ افثاين افؼط

ٔي٦م ذم شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ـَ  َوٓ: ﴿اًمٜمقر ؾمقرة ُمـ اعمت٘مدُم٦م ا ـ   يٌُِْدي  وم٢مٟمف[ 31: اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتَُٝم
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 ىمقًمف ًمذًمؽ ويِمٝمد إًمٞمٝم٤م، اًمرضم٤مل أنٔم٤مر شمٚمٗم٧م ُمزيٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمٔم٤مهرة اًمثٞم٤مب يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف

طمزاب] ذم شمٕم٤ممم ـ   ذِم  َوىمَْرنَ [: ﴿33: ٕا ـَ  َوٓ سمُٞمُقشمُِٙم ضْم َج  شمؼََم  ُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شمؼََمه  ﴾. ٕا

 وُم٤مت إُم٤مُمف وقمَم اجلامقم٦م وم٤مرق رضمؾ: قمٜمٝمؿ شم٠ًمل ٓ صمالصم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف

ة ومامت، أبؼ قمٌد أو وأُم٦م قم٤مصًٞم٤م،  اًمدٟمٞم٤م ُم١موٟم٦م يمٗم٤مه٤م ىمد زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م هم٤مب واُمرأ

 ش.قمٜمٝمؿ شم٠ًمل ومال سمٕمده ومتؼمضم٧م

 .اهل٤مًمٙملم ُمـ ٕهنؿ يٕمٜملش قمٜمٝمؿ شم٠ًمل ٓ: »ىمقًمف

ة شمٌدي أن: اًمتؼمج»و  شمًتدقمل مم٤م ؾمؽمه قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وُم٤م وحم٤مؾمٜمٝم٤م زيٜمتٝم٤م ُمـ اعمرأ

 ش.اًمرضمؾ ؿمٝمقة سمف

ة، زيٜم٦م ؾمؽم هق إٟمام سم٤مجلٚم٤ٌمب إُمر ُمـ واعم٘مّمقد  يٙمقن أن طمٞمٜمئذ يٕم٘مؾ ومال اعمرأ

 يمت٤مب» ذم اًمذهٌل اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ خيٗمك ٓ سملم شمرى يمام وهذا زيٜم٦م ٟمٗمًف اجلٚم٤ٌمب

ة قمٚمٞمٝم٤م شُمْٚمَٕمـ اًمتل إومٕم٤مل وُمـش: »131 صش »اًمٙم٤ٌمئر  واًمذه٥م اًمزيٜم٦م، إفمٝم٤مر اعمرأ

 وًمًٌٝم٤م ظمرضم٧م، إذا واًمٓمٞم٥م واًمٕمٜمؼم سم٤معمًؽ وشمٓمٞمٌٝم٤م اًمٜم٘م٤مب حت٧م واًمٚم١مًم١م

 إيمامم وشمقؾمٕم٦م اًمثقب شمٓمقيؾ ُمع اًم٘مّم٤مر وإىمٌٞم٦م احلريري٦م وإزر اًمّم٤ٌمهم٤مت

 اًمدٟمٞم٤م ذم وم٤مقمٚمف ويٛم٘م٧م قمٚمٞمف، اهلل يٛم٘م٧م اًمذي اًمتؼمج ُمـ ذًمؽ ويمؾ وشمٓمقيٚمٝم٤م

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمٝمـ ىم٤مل اًمٜم٤ًمء أيمثر قمغم همٚم٧ٌم ىمد اًمتل إومٕم٤مل وهلذه وأظمرة

 ش.اًمٜم٤ًمء أهٚمٝم٤م أيمثر ومرأج٧م اًمٜم٤مر قمغم اـمٚمٕم٧م»

 سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م وهق :ؿؾت

 ش.وإهمٜمٞم٤مء: »ُمرومققًم٤م قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُمـ وهمػمه أمحد وزاد وهمػمه طمّملم

ش 2822» سمرىمؿ شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام ُمٜمٙمرة اًمزي٤مدة وهذه

 .ـم٤ٌمقمتف اهلل ين اًم٤ًمدس اعمجٚمد ُمـ

 سم٤مًمنمك ىمرٟمف أنف درضم٦م إمم اًمتؼمج ُمـ اًمتحذير ذم اإلؾمالم سم٤مًمغ وًم٘مد :ؿؾت

 أن قمغم اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٤ميع طملم وذًمؽ اعمحرُم٤مت، ُمـ وهمػمه٤م واًمنىم٦م واًمزٟمك



   يمت٤مب ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 إمم ُرىَمٞم٘م٦م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م ضم٤مءت: »قمٜمف اهلل ريض قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل ذًمؽ، يٗمٕمٚمـ ٓ

 ؿمٞمًئ٤م، سم٤مهلل شمنميمل ٓ أن قمغم أب٤ميٕمؽ: »وم٘م٤مل اإلؾمالم قمغم شم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ورضمٚمٞمؽ، يديؽ سملم شمٗمؽميٜمف سمٌٝمت٤من شم٠ميت وٓ وًمدك، شم٘متكم وٓ شمزين، وٓ شمنىمل، وٓ

 [.طمًـ ؾمٜمدهش. ]إومم اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج شمتؼمضمل وٓ شمٜمقطمل، وٓ

 ([119) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 وافسقاد افبقاض بغر وفق مؾقًكا اجلؾباب ـقن جقاز

ة صمقب يٙمقن أن رء ذم اًمزيٜم٦م ُمـ ًمٞمس أنف واقمٚمؿ  ُمٚمقًٟم٤م سمف شمٚمتحػ اًمذي اعمرأ

د أو اًمٌٞم٤مض همػم سمٚمقن  :ُٕمريـ وذًمؽ اعمٚمتزُم٤مت اًمٜم٤ًمء سمٕمض يتقهؿ يمام اًمًقا

 ش.رحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م: »ملسو هيلع هللا ىلص  ىمقًمف: إول

 ش.188ش »اًمِمامئؾ خمتٍم» ذم خمرج وهق

 أصم٤مر سمٕمض هٜم٤م وأؾمقق ذًمؽ، قمغم اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤ًمء ُمـ اًمٕمٛمؾ ضمري٤من: وأظمر

 ش:372 – 371/ 8ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ احل٤مومظ رواه مم٤م ذًمؽ ذم اًمث٤مسمت٦م

 أزواج قمغم وإؾمقد قمٚم٘مٛم٦م ُمع يدظمؾ يم٤من أنف: وهقاًمٜمخٕمل- إسمراهٞمؿ قمـ -1

 .احلٛمر اًمٚمحػ ذم ومػماهـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمّمٌٖمتلم وُمٚمحٗم٦م درقًم٤م ؾمٚمٛم٦م أم قمغم رأج٧م: ىم٤مل ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ -2

 .سم٤مًمٕمّمٗمر

 شمٚمٌس يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن اًمّمديؼ، سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اسمـ وهق- اًم٘م٤مؾمؿ قمـ -3 

 .حمرُم٦م وهل اعمٕمّمٗمرة اًمثٞم٤مب

 وهل سم٤مًمٕمّمٗمر اعمقردة اًمثٞم٤مب شمٚمٌس يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن: اًم٘م٤مؾمؿ قمـ رواي٦م وذم

ِرَُم٦م  .حُمْ

 وهل اعمٕمّمٗمر شمٚمٌس يم٤مٟم٧م أؾمامء أن اعمٜمذر، سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ هِم٤مم قمـ -4
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 .حمرُم٦م

 وقمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج سمٕمض رأى أنف ضمٌػم، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ -5

   .ُمٕمّمٗمرة صمٞم٤مب

 ([122) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 (يشػ ٓ صػقًؼا يؽقن أن)اجلؾباب رشوط مـ افثافث افؼط

 وأُم٤م سمف إٓ يتح٘مؼ ٓ اًمًؽم ٕنش يِمػ ٓ صٗمٞمً٘م٤م يٙمقن أن: »اًمث٤مًم٨م اًمنمط 

ة يزيد وم٢مٟمف اًمِمٗم٤مف  ٟم٤ًمء أُمتل آظمر ذم ؾمٞمٙمقن: »ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مقل ذًمؽ وذم وزيٜم٦م ومتٜم٦م اعمرأ

 ش.ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ اًمٌخ٧م، يم٠مؾمٜمٛم٦م رؤوؾمٝمـ قمغم قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت

 ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن رحيٝم٤م جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ: »آظمر طمدي٨م ذم زاد

 ش.ويمذا يمذا ُمًػمة

 اخلٗمٞمػ اًمٌمء اًمثٞم٤مب ُمـ يٚمًٌـ اًمٚمقايت اًمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص أراد: »اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

 ش.احل٘مٞم٘م٦م ذم قم٤مري٤مت سم٤مٓؾمؿ يم٤مؾمٞم٤مت ومٝمـ يًؽم وٓ يّمػ  اًمذي

 سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمٜم٧م طمٗمّم٦م رأج٧م: »ىم٤مًم٧م قمٚم٘مٛم٦م أيب سمـ قمٚم٘مٛم٦م أم وقمـ

: وىم٤مًم٧م قمٚمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م ومِم٘متف ضمٌٞمٜمٝم٤م قمـ يِمػ رىمٞمؼ مخ٤مر وقمٚمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م قمغم دظمٚم٧م

 ذم ضمٞمدش. ]ومٙمًتٝم٤م سمخامر دقم٧م صمؿ اًمٜمقر؟ ؾمقرة ذم اهلل أنزل ُم٤م شمٕمٚمٛملم أُم٤م

 [.اًمِمقاهد

 أؾمامء إمم وم٠مرؾمؾ اًمٕمراق ُمـ ىمدم اًمزسمػم سمـ اعمٜمذر أن: »قمروة سمـ هِم٤مم وقمـ 

: ىم٤مل سمٍمه٤م، يمػ سمٕمدُم٤م قمت٤مق رىم٤مق وىمقهٞم٦م ُمروي٦م صمٞم٤مب ُمـ سمٙمًقة سمٙمر أيب سمٜم٧م

 أُمف ي٤م: وىم٤مل قمٚمٞمف ذًمؽ ومِمؼ: ىم٤مل يمًقشمف قمٚمٞمف ردوا أف: ىم٤مًم٧م صمؿ سمٞمده٤م ومٚمٛمًتٝم٤م

 ش.شمّمػ وم٢مهن٤م شمِمػ مل إن إهن٤م ىم٤مًم٧م. يِمػ ٓ إٟمف

 ُمـ: وىمقهٞم٦م. سم٤مًمٙمقوم٦م ىمري٦مش ُمرو» إمم ُمٜمًقسم٦م سم٤مًمٕمراق، ُمِمٝمقرة صمٞم٤مب: ُمروي٦م
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 .ًمٚمًٛمٕم٤مينش إن٤ًمب» ذم يمام سمخراؾم٤من ٟم٤مطمٞم٦مش ىمقهًت٤من» ٟمًٞم٩م

 اًمٜم٤مس يم٤ًم -قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن: »ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ اهلل قمٌد وقمـ

ِرقمٝم٤م ٓ :ىم٤مل صمؿ اًم٘م٤ٌمـمل،  اُمرأيت أخًٌتٝم٤م ىمد اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: رضمؾ وم٘م٤مل ٟم٤ًمؤيمؿ شَمد 

 ش.يّمػ وم٢مٟمف يِمػ يٙمـ مل إن: قمٛمر وم٘م٤مل. يِمػ أره ومٚمؿ وأدسمرت اًمٌٞم٧م ذم وم٠مىمٌٚم٧م

 رىمٞم٘م٦م ُمٍم صمٞم٤مب ُمـ اًمثقب هلش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل ،شاًم٘مٌٓمٞم٦م» مجعش اًم٘م٤ٌمـمل»

 اًمٜم٥ًم، شمٖمٞمػم ُمـ اًم٘م٤مف ووؿ ُمٍم، أهؾ وهؿ اًم٘مٌط، إمم ُمٜمًقب ويم٠منف سمٞمْم٤مء،

   ش.سم٤مًمٙمن وم٘مٌٓمل اًمٜم٤مس ذم وم٠مُم٤م اًمثٞم٤مب، ذم وهذا

 ُمـ يم٤من يّمػ أو يِمػ اًمثقب يمقن أن إمم إؿم٤مرة ىمٌٚمف واًمذي إثر هذا وذم

 قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ يّمػ اًمذي ُمـ ذ يِمػ اًمذي وأن جيقز ٓ أنف قمٜمدهؿ اعم٘مرر

 ش.واًمِمٕمر اًمٌنمة وارى ُم٤م اخلامر إٟمام: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 اًمًٞمد هذه ُمـ صمٞم٤مب وقمٚمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م قمغم دظمٚم٧م: »ؿمٛمٞم٦ًم وىم٤مًم٧مش صحٞمح»

 ش.قمّمٗمر ُمـ سمٌمء ًمقٟم٧م ىمد وٟم٘م٦ٌم ومخ٤مر ودرع اًمّمٗم٤مق

. .. اًمٌنمة ًمقن يّمػ ٓ سمام اًمٕمقرة ؾمؽم وجي٥م: اًمٕمٚمامء ىم٤مل يمٚمف ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 مل رىمٞمؼ صمقب ُمـ اًمٌنمة ًمقن ومٞمف ئمٝمر سمام ؾمؽم وم٢من رق، أو ضمٚمد أو صٗمٞمؼ صمقب ُمـ

 .سمذًمؽ حيّمؾ ٓ اًمًؽم ٕن جيز:

٤م سم٤مسًم٤مش 127/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ قم٘مد وىمد ة ًمٌس ذم ظم٤مصًّ  اعمرأ

 صمؿش 125 ص» اعمت٘مدم احلدي٨م ومٞمف ؾم٤مق صمؿ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ وأنف سمنمِت٤م يّمػ رىمٞمً٘م٤م صمقسًم٤م

. سمذًمؽ سح ُمـ أر ومل اًمِمديد اًمققمٞمد ُمـ ومٞمف ح٤م فم٤مهر اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هذا وذيمر: »ىم٤مل

 ش.سم٤مًمرضم٤مل شمِمٌٝمٝمـ ذم ُمر مم٤م سم٤مٕومم ُمٕمٚمقم أنف إٓ

طم٤مدي٨م وشم٠ميت :ؿؾت  .اًم٤ًمدس اًمنمط قمغم اًمٙمالم قمٜمد سم٤مًمرضم٤مل اعمتِمٌٝم٤مت ًمٕمـ ذم ٕا

 ([125) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]
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 ؽر ؾضػاًضا يؽقن أن): اجلؾباب رشوط مـ افرابع افؼط

 (جسؿفا مـ صقئًا ؾقصػ ضقؼ

 ٕنش ضمًٛمٝم٤م ُمـ ؿمٞمًئ٤م ومٞمّمػ وٞمؼ همػم ومْمٗم٤مًو٤م يٙمقن أن: »اًمراسمع اًمنمط

 وأُم٤م اًمقاؾمع سم٤مًمٗمْمٗم٤مض إٓ ذًمؽ حيّمؾ وٓ اًمٗمتٜم٦م رومع هق إٟمام اًمثقب ُمـ اًمٖمرض

 ذم ويّمقره سمٕمْمف أو ضمًٛمٝم٤م طمجؿ يّمػ وم٢مٟمف اًمٌنمة ًمقن ؾمؽم وإن وم٢مٟمف اًمْمٞمؼ

 واؾمًٕم٤م يٙمقن أن ومقضم٥م خيٗمك ٓ ُم٤م إًمٞمف واًمدقمقة اًمٗم٤ًمد ُمـ ذًمؽ وذم اًمرضم٤مل أقملم

 دطمٞم٦م ًمف أهداه٤م مم٤م يمثٞمٗم٦م ىمٌٓمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤ًمين: »زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ىم٤مل وىمد

: وم٘م٤مل اُمرأيت يمًقِت٤م: ىمٚم٧م اًم٘مٌٓمٞم٦م؟ شمٚمٌس مل ًمؽ ُم٤م: وم٘م٤مل اُمرأيت ومٙمًقِت٤م اًمٙمٚمٌل

 ش.قمٔم٤مُمٝم٤م طمجؿ شمّمػ أن أظم٤مف وم٢مين همالًم٦م، حتتٝم٤م ومٚمتجٕمؾ ُمره٤م»

 حت٧م يٚمٌس ؿمٕم٤مر وهل- همالًم٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م حت٧م اعمرأة دمٕمؾ سم٠من ملسو هيلع هللا ىلص أُمر وم٘مد

 وًمذًمؽ إصقل ذم شم٘مرر يمام اًمقضمقب يٗمٞمد وإُمر سمدهن٤م وصػ ِب٤م ًمٞمٛمٜمع -اًمثقب

 جي٥م أنف قمغم يدل واحلدي٨م: »ٟمّمف ُم٤مش 97/ 2» احلدي٨م هذا ذح ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 سم٤مًمثقب أُمر وإٟمام اًمٕمقرة ؾم٤مشمر ذط وهذا يّمٗمف ٓ سمثقب سمدهن٤م شمًؽم أن اعمرأة قمغم

 ش.شمّمٗمٝم٤م سمؾ اًمٜم٤مفمر رؤي٦م قمـ اًمٌنمة شمًؽم ٓ رىم٤مق صمٞم٤مب اًم٘م٤ٌمـمل ٕن حتتف:

 ًمقن شمًؽم ٓ اًمتل اًمِمٗم٤موم٦م اًمرىمٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب قمغم احلدي٨م محؾ ىمد شمرى يمام وهق

 ُمتجف همػم احلٛمؾ هذا وًمٙمـ اًم٤ًمسمؼ اًمنمط ذم يقرد أن يّمٚمح هذا قمغم ومٝمق اًمٌنمة

 وًمق ًمٞمقٟمتٝم٤م ُمـ اجلًؿ طمجؿ شمّمػ اًمتل اًمٙمثٞمٗم٦م اًمثٞم٤مب قمغم وارد هق سمؾ قمٜمدي

 :ُٕمريـ احلدي٨م ُمـ واوح وذًمؽ وؿمٗم٤موم٦م رىمٞم٘م٦م همػم يم٤مٟم٧م

 يمٞمػ ومٛمثٚمف همٚمٞمٔم٦م صمخٞمٜم٦م: أي يمثٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م اًم٘مٌٓمٞم٦م سم٠من ومٞمف سح ىمد أنف :إول

 هذا قمـ ذهؾ اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين وًمٕمؾ اًمٜم٤مفمر؟ رؤي٦م قمـ يًؽمه٤م وٓ اًمٌنمة يّمػ

 .ومٞمٝم٤م إصؾ هق سمام اًم٘مٌٓمٞم٦م ومٗمن احلدي٨م ذمش يمثٞمٗم٦م» اًم٘مٞمد

: وم٘م٤مل اًم٘مٌٓمٞم٦م هذه ُمـ ظمِمٞمف اًمذي سم٤معمحذور ومٞمف سح ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن :افثاين
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 ش.قمٔم٤مُمٝم٤م طمجؿ شمّمػ أن أظم٤مف إين»

 .اًمٚمقن ٓ احلجؿ وصػ هق إٟمام اعمحذور أن ذم ٟمص ومٝمذا

 اًمٖمالًم٦م؟ وم٤مئدة ومام صمخٞمٜم٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ويم٤مٟم٧م ذيمرت يمام إُمر يم٤من وم٢مذا :ؿؾت ؾنن

 صمخٞمٜم٤ًم يم٤من  وًمق اجلًؿ يّمػ ىمد اًمثقب ٕن اعمحذور: ذًمؽ دومع وم٤مئدِت٤م :ؿؾت

 واجلقخ احلريري٦م اًمثٞم٤مب يمٌٕمض اجلًد قمغم وآٟمثٜم٤مء اًمٚمٞمقٟم٦م ـمٌٞمٕمتف ُمـ يم٤من إذا

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. ذًمؽ أضمؾ ُمـ سم٤مًمِمٕم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مُمر اًمٕمٍم هذا ذم اعمٕمرووم٦م

 ومال إقمْم٤مء طمجؿ ووصػ اًمٚمقن ؾمؽم ًمق أُم٤م: »وم٘م٤مًمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م أهمرب وىمد

ًٓ  ًمٌس ًمق يمام سم٠مس  ش.وٞمً٘م٤م هوا

 يمثٞمًٗم٤م ضمٚم٤ٌمسًم٤م وشمتخذ ومخ٤مر ؾم٤مسمغ ىمٛمٞمص ذم اعمرأة شمّمكم أن ويًتح٥م: »ىم٤مًمقا 

 .1شأقمْم٤مئٝم٤م طمجؿ يتٌلم وٓ قمٜمٝم٤م ًمٞمتج٤مرم صمٞم٤مِب٤م ومقق

 وقم٤ٌمرة شم٘مدم يمام ًمٚمقضمقب وم٢مٟمف إُمر فم٤مهر يٜم٤مذم وم٘مط سم٤مٓؾمتح٤ٌمب واًم٘مقل 

ش: 78/ 1: »ىم٤مل وم٘مد ذهٌٜم٤م مم٤م ىمري٥مش إم» ذم -قمٜمف اهلل ريض- اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 يّمٗمف واطمد ىمٛمٞمص ذم صغم وم٢من. .. اًمّمالة دمزه مل قمٜمف يِمػ ىمٛمٞمص ذم صغم وإن»

ة. .. اًمّمالة إقم٤مدة قمٚمٞمف أن يتٌلم وٓ ًمف يمره٧م يِمػ ومل ًٓ  أؿمد ذًمؽ ذم واعمرأ  طم٤م

 ذم إٓ شمّمكم ٓ أن إزم وأطم٥م اًمدرع يّمٗمٝم٤م ومخ٤مر درع ذم صٚم٧م إذا اًمرضمؾ ُمـ

 ش.اًمدرع يّمٗمٝم٤م ًمئال قمٜمٝم٤م ودم٤مومٞمف ذًمؽ ومقق ضمٚم٤ٌمب

ة سمد ٓ: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وىمد : ومٞمٝمـ شمّمكم أثقاب صمالصم٦م ُمـ ًمٚمٛمرأ

 صحٞمح إؾمٜم٤مده. ]1شسمف ومتجٚم٥ٌم إزاره٤م حتؾ قم٤مئِم٦م ويم٤مٟم٧م  ومخ٤مر، وضمٚم٤ٌمب درع

 [.ُمًٚمؿ ذط قمغم

 قمغم دًمٞمؾش سمد ٓ: »وىمقهل٤م صمٞم٤مِب٤م ُمـ رء يّمٗمٝم٤م ًمئال ذًمؽ شمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م وإٟمام

 ذم ومٚمتّمؾ اعمرأة صٚم٧م إذا: »قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ ىمقل ُمٕمٜم٤مه وذم ذًمؽ وضمقب

 [.صحٞمح ؾمٜمدهش. ]واعمٚمحٗم٦م واخلامر اًمدرع: يمٚمٝم٤م صمٞم٤مِب٤م
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 قمغم واجلٚم٤ٌمب اخلامر سملم اجلٛمع وضمقب ُمـ إًمٞمف ذهٌٜم٤م أن ؾمٌؼ ُم٤م ي١ميد وهذا

 ش.85 – 84 ص اٟمٔمر. »ظمرضم٧م إذا اعمرأة

 أن ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمٜم٧م ضمٕمٗمر أم قمـ روي ُم٤م اؾمتئٜم٤مؾًم٤م هٜم٤م إيراده حيًـ ومم٤م

 أن سم٤مًمٜم٤ًمء يّمٜمع ُم٤م اؾمت٘مٌح٧م ىمد إين! أؾمامء ي٤م: »ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

 ؿمٞمئ٤ًم أريؽ أٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اسمٜم٦م ي٤م: أؾمامء وم٘م٤مًم٧م ومٞمّمٗمٝم٤م اًمثقب اعمرأة قمغم يٓمرح

 ُم٤م: وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مًم٧م صمقسًم٤م قمٚمٞمٝم٤م ـمرطم٧م صمؿ ومحٜمتٝم٤م رـم٦ٌم سمجرائد ومدقم٧م سم٤محلٌِم٦م؟ رأجتف

 وٓ وقمكم أن٧م وم٤مهمًٚمٞمٜمل أن٤م ُم٧م وم٢مذا. اًمرضمؾ ُمـ اعمرأة سمف شمٕمرف وأمجٚمف هذا أطمًـ

 [.ؿمقاهد ًمفش. ]قمٜمٝمام اهلل ريض وأؾمامء قمكم همًٚمٝم٤م شمقومٞم٧م ومٚمام أطمد قمكم يدظمؾ

ة اًمثقب يّمػ أن اؾمت٘مٌح٧م يمٞمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمْمٕم٦م وم٤مـمٛم٦م إمم وم٤مٟمٔمر   اعمرأ

 ُمًٚمامت هذا ذم ومٚمٞمت٠مُمؾ وأىمٌح أىمٌح طمٞم٦م وهل إي٤مه٤م وصٗمف أن ؿمؽ ومال ُمٞمت٦م وهل

 وظمّمقرهـ هنقدهـ شمّمػ اًمتل اًمْمٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب هذه ُمـ يٚمًٌـ اًماليت اًمٕمٍم هذا

 إًمٞمف وًمٞمتٌـ شمٕم٤ممم اهلل ًمٞمًتٖمٗمرن صمؿ أقمْم٤مئٝمـ ُمـ ذًمؽ وهمػم وؾمقىمٝمـ وأخٞم٤مِتـ

 ش.أظمر رومع أطمدمه٤م رومع وم٢مذا مجٞمًٕم٤م ىمرٟم٤م واإليامن احلٞم٤مء: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وًمٞمذيمرن

 ([131) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 دون افبدن ظذأ بسس آظتـاء مـ افػتقات بعض تػعؾف ما خطل

 أشػؾف

 اًمٌدن أقمغم ؾمؽم ذم ي٤ٌمًمٖمـ اعم١مُمٜم٤مت اًمٗمتٞم٤مت ُمـ يمثػًما  إن: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وِبذه 

 إًم٦ًٌم ومٞمٚمًٌـ ذًمؽ دون سمام ي٤ٌمًملم ٓ صمؿ واًمٜمحر، اًمِمٕمر ومٞمًؽمن -اًمرأس أقمٜمل-

 سم٤مجلقارب أظمر اًمٜمّمػ يًؽمن أو! اًم٤ًمق ٟمّمػ شمتج٤موز ٓ اًمتل واًم٘مّمػمة اًمْمٞم٘م٦م

، شمزيده اًمتل اًمٚمحٛمٞم٦م ًٓ  وجي٥م جيقز، ٓ ومٝمذا اهلٞمئ٦م، ِبذه سمٕمْمٝمـ شمّمكم وىمد مج٤م

 إول، اعمٝم٤مضمريـ سمٜم٤ًمء أؾمقة شمٕم٤ممم، اهلل أُمر يمام اًمًؽم إمت٤مم إمم ي٤ٌمدرن أن قمٚمٞمٝمـ

 ٟمٓم٤مًمٌٝمـ ٓ وًمٙمٜمٜم٤م ِب٤م، وم٤مظمتٛمرن ُمروـمٝمـ ؿم٘م٘مـ اخلٛمر: سميب إُمر ٟمزل طملم
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 أُمرهـ ُم٤م جلٛمٞمع ؾم٤مئًرا  صمقسًم٤م يٙمقن طمتك وشمقؾمٞمٕمف سم٢مـم٤مًمتف وإٟمام! صمٞم٤مِبـ ُمـ رء سمِمؼ

 .سمًؽمه اهلل

! اًمداقمٞم٤مت ُمـ أهنـ يزقمٛمـ ُمـ سمٌٕمض اعمٖمرورات اًمٗمتٞم٤مت ُمـ يمثػًما  رأجٜم٤م وًم٘مد

 حتجؿ اًمتل اجلقارب ًمٌس ُمع اًم٤ًمق، ٟمّمػ إمم صمٞم٤مِبـ شم٘مّمػم هلـ ؿمٕم٤مًرا ضمٕمٚمـ ىمد

 اخلامر قمغم اجلٚم٤ٌمب دون رءوؾمٝمـ: قمغم وم٘مطش اإليِم٤مرب» اخلامر ووع ُمع اًمًٞم٘م٤من،

 حينمن أهنـ يِمٕمرن ٓ سمذًمؽ وهـ سمٞم٤مٟمف، شم٘مدم ُم٤م قمغم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص هق يمام

ٌُقنَ  َوُهؿْ : ﴿ومٞمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ُمـ زُمرة ذم أنٗمًٝمـ ًَ ُؿْ  حَيْ ٜمُقنَ  َأهن  ًِ  وم٢ممم  ،﴾ُصٜمًْٕم٤م حُيْ

 شم٘مٚمٞمد واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب اشم٤ٌمع قمغم ي١مصمرن ٓ أن هذه ٟمّمٞمحتل أوضمف ُمٜمٝمـ اعمخٚمّم٤مت

ٌُِٕمقا : ﴿ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل! ؿمٞمخ٦م سَمْٚمفَ  ؿمٞم ، أو طمزب ـْ  إًَِمٞمُْٙمؿْ  ُأنِْزَل  َُم٤م اشم   َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

 َٓ ـْ  شَمت ٌُِٕمقا  َو ُرونَ  َُم٤م ىَمٚمِٞماًل  َأْوًمِٞم٤َمءَ  ُدوٟمِفِ  ُِم  [. 3: إقمراف﴾ ]شَمَذيم 

 [.احل٤مؿمٞم٦م ذم 133ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب] 

 مبخًرا يؽقن ٓ أن): اجلؾباب رشوط مـ اخلامس افؼط

 (مطقًبا

٤ًٌم ُمٌخًرا  يٙمقن ٓ أن»: اخل٤مُمس اًمنمط   قمـ اًمٜم٤ًمء شمٜمٝمك يمثػمة ٕطم٤مدي٨م شُمٓمٞم

 :ُمٜمٝم٤م ؾمٜمده صح ُم٤م يديؽ سملم أن ٟمًقق وٟمحـ سمٞمقِتـ ُمـ ظمرضمـ إذا ٥ماًمتٓمٞم

ة أجام: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري ُمقؾمك أيب قمـ -1  اؾمتٕمٓمرت اُمرأ

 ش.زاٟمٞم٦م ومٝمل رحيٝم٤م ُمـ ًمٞمجدوا ىمقم قمغم ومٛمرت

 ومال اعمًجد إمم إطمدايمـ ظمرضم٧م إذا» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمث٘مٗمٞم٦م زيٜم٥م قمـ -2

٤ًٌم شم٘مرسمـ  ش.ـمٞم

 ومال سمخقًرا أص٤مسم٧م اُمرأة أجام: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ -3

 ش.أظمرة اًمٕمِم٤مء ُمٕمٜم٤م شمِمٝمد
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ة أن: »هريرة أيب قمـ ي٤ًمر سمـ ُمقؾمك قمـ -4 : وم٘م٤مل رحيٝم٤م شمٕمّمػ سمف ُمرت اُمرأ

: ىم٤مل ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م شمٓمٞم٧ٌِم؟ وًمف: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مًم٧م شمريديـ؟ اعمًجد اجل٤ٌمر أُم٦م ي٤م

ة ُمـ ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وم٢مين وم٤مهمتًكم وم٤مرضمٕمل  إمم خترج اُمرأ

 ش.ومتٖمتًؾ سمٞمتٝم٤م إمم شمرضمع طمتك صالة ُمٜمٝم٤م اهلل ومٞم٘مٌؾ رحيٝم٤م شمٕمّمػ اعمًجد

 وم٢من. ومٞمٝم٤م اًمذي اًمٕمٛمقم ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم إطم٤مدي٨م ِبذه آؾمتدٓل ووضمف 

 وذم ؾمٞمام ٓ أجًْم٤م اًمثقب ذم يًتٕمٛمؾ اًمٌدن ذم يًتٕمٛمؾ يمام واًمتٓمٞم٥م آؾمتٕمٓم٤مر

ًٓ  أيمثر سم٤مًمثٞم٤مب وم٢مٟمف اًمٌخقر ذيمر اًمث٤مًم٨م احلدي٨م  .وأظمص اؾمتٕمام

 سمف أخحؼ وىمد اًمِمٝمقة داقمٞم٦م حتريؽ ُمـ ومٞمف ُم٤م وهق واوح ُمٜمف اعمٜمع وؾم٥ٌم

 ويمذا اًمٗم٤مظمرة واًمزيٜم٦م ئمٝمر اًمذي واحلكم اعمٚمٌس يمحًـ ُمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م اًمٕمٚمامء

 .سم٤مًمرضم٤مل آظمتالط

 ح٤م اعمًجد إمم اخلروج ُمريدة قمغم اًمتٓمٞم٥م طمرُم٦م وومٞمف: »اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 ش.اًمرضم٤مل ؿمٝمقة داقمٞم٦م حتريؽ ُمـ ومٞمف

ًُم٤م ذًمؽ يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م  ُمريدة قمغم احلٙمؿ يٙمقن ومامذا اعمًجد ُمريدة قمغم طمرا

 ذم اهلٞمتٛمل ذيمر وىمد إصِْماًم  وأيمؼم طمرُم٦م أؿمد أنف ؿمؽ ٓ واًمِمقارع؟ وإزىم٦م اًمًقق

 أذن وًمق اًمٙم٤ٌمئر ُمـ ُمتزيٜم٦م ُمتٕمٓمرة سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة ظمروج أنش 37/ 2ش »اًمزواضمر»

 .زوضمٝم٤م هل٤م

 اًمٕمِم٤مء سم٤مًمذيمر ظمص وإٟمام إوىم٤مت مجٞمع شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م هذه إن صمؿ

 همػم ذم ظمروضمٝم٤م أن ُمٜمف يتقمهـ ومال أؿمد وىمتٝم٤م اًمٗمتٜم٦م ٕن اًمث٤مًم٨م: احلدي٨م ذم أظمرة

 . ضم٤مئز اًمقىم٧م هذا

 وظمٚمق اًمٔمٚمٛم٦م وىم٧م ٕهن٤م سم٤مًمٜمٝمل: ظمّم٧م أهن٤م وإفمٝمر» :اعمٚمؽ اسمـ وىم٤مل

 سمخالف اًمٗمتٜم٦م يمامل ُمـ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اعمرأة شم٠مُمـ ومال اًمِمٝمقة، ُّيٞم٩م واًمٕمٓمر اًمٓمريؼ

ة يٛمٜمع اًمٓمٞم٥م ُمس أن شم٘مدم وىمد وم٤موح٤من وىمت٤من وم٢مهنام واعمٖمرب اًمّمٌح  ُمـ اعمرأ
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 ش.ُمٓمٚمً٘م٤م اعمًجد طمْمقر

 ([1/137) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 : اجلؾباب رشوط مـ افسادس افؼط

 (افرجؾ فباس يشبف ٓ أن)

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ورد ح٤مش اًمرضمؾ ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن: »اًم٤ًمدس اًمنمط 

ة ًمٕمـ ذم  :ُمٜمٝم٤م ٟمٕمٚمٛمف ُم٤م وإًمٞمؽ. همػمه أو اًمٚم٤ٌمس ذم سم٤مًمرضمؾ شمتِمٌف اًمتل اعمرأ

ة ًم٦ًٌم يٚمٌس اًمرضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »ىم٤مل هريرة أيب قمـ -1  واعمرأة اعمرأ

 ش.اًمرضمؾ ًم٦ًٌم شمٚمٌس

 ُمـ ُمٜم٤م ًمٞمس: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ -2 

 ش.اًمرضم٤مل ُمـ سم٤مًمٜم٤ًمء شمِمٌف ُمـ وٓ اًمٜم٤ًمء ُمـ سم٤مًمرضم٤مل شمِمٌف

 ُمـ واعمؽمضمالت اًمرضم٤مل ُمـ اعمخٜمثلم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٕمـ: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ -3 

 قمٛمر وأظمرج ومالًٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مظمرج: ىم٤ملش. سمٞمقشمٙمؿ ُمـ أظمرضمقهؿ: »وىم٤مل اًمٜم٤ًمء

 ش.ومالًٟم٤م

 ُمـ واعمتِمٌٝم٤مت سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اعمتِمٌٝملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »ًمٗمظ وذم

 ش.سم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء

 اجلٜم٦م يدظمٚمقن ٓ صمالث» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ - 4

ة واًمديف، اًمٕم٤مق: اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمٝمؿ اهلل يٜمٔمر وٓ  سم٤مًمرضم٤مل، اعمتِمٌٝم٦م اعمؽمضمٚم٦م واعمرأ

 ش.واًمديقث

 ريض ًمٕم٤مئِم٦م ىمٞمؾ: ىم٤مل -اهلل قمٌٞمد سمـ اهلل قمٌد واؾمٛمف- ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ - 5

ة إن: قمٜمٝم٤م اهلل  ش.اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمرضمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »وم٘م٤مًم٧م اًمٜمٕمؾ؟ شمٚمٌس اعمرأ

 وقمغم سم٤مًمرضم٤مل، اًمٜم٤ًمء شمِمٌف حتريؿ قمغم واوح٦م دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم
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 اًمٚم٤ٌمس ذم ٟمص ومٝمق إول احلدي٨م إٓ وهمػمه اًمٚم٤ٌمس شمِمٛمؾ قم٤مُم٦م وهل اًمٕمٙمس

 ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »261 صش »أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ» ذم داود أبق ىم٤مل وىمد وطمده

 يِمٌٝمٝم٤م ٓ اًمرضم٤مل زي ُمـ يٚمًٌٝم٤م ٓ: ىم٤مل اًم٘مرـمؼ؟ ضم٤مريتف ُيٚمٌس اًمرضمؾ قمـ

 ش.سم٤مًمرضم٤مل

رة؟ اًمٜمٕمؾ يٚمًٌٝم٤م: ٕمحد ىمٚم٧م: »داود أبق ىم٤مل  ًمًٌٝم٤م يٙمقن أن إٓ ٓ: ىم٤مل اًمٍما

 ش.ٓ: ىم٤مل ؿمٕمره٤م؟ ومٞمجز: ىمٚم٧م. ٓ: ىم٤مل ًمٚمجامل؟: ىمٚم٧م. ًمٚمقوقء

ة شمِمٌف اًمذهٌل أورد وىمد  ش اًمٙم٤ٌمئر» ذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل وشمِمٌف سم٤مًمرضم٤مل، اعمرأ

ة ًم٧ًٌم وم٢مذا: »ىم٤مل صمؿ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض وأوردش 129 ص»  اًمرضم٤مل زي اعمرأ

 ًمٕمٜم٦م ىمتٚمح٘مٝم٤م ًمًٌٝمؿ ذم اًمرضم٤مل ؿم٤مِب٧م وم٘مد اًمْمٞم٘م٦م وإيمامم واًمٗمرج اعم٘م٤مًم٥م ُمـ

 ُم٠مُمقر ٕنف يٜمٝمٝم٤م: ومل سمف ريض أو ذًمؽ ُمـ أُمٙمٜمٝم٤م إذا وًمزوضمٝم٤م ورؾمقًمف اهلل

ُٙمؿْ  ىُمقا : ﴿شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقل اعمٕمّمٞم٦م قمـ وهنٞمٝم٤م اهلل ـم٤مقم٦م قمغم سمت٘مقيٛمٝم٤م ًَ  َوَأْهٚمِٞمُٙمؿْ  َأنُْٗم

َج٤مَرةُ  اًمٜم ٤مُس  َوىُمقُدَه٤م َٟم٤مًرا  ش.﴾َواحْلِ

 أهٚمف ذم راع اًمرضمؾ رقمٞمتف، قمـ ُمًئقل ويمٚمٙمؿ راعٍ  يمٚمٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وًم٘مقل

 ش.269ش »اعمرام هم٤مي٦م» ذم خمرج وهق قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٜمٝمؿ وُمًئقل

 اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هذا قمد: »ىم٤مل صمؿش 126/ 1ش »اًمزواضمر» ذم اهلٞمتٛمل ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف

 واًمذي اًمِمديد اًمققمٞمد ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه ُمـ قمروم٧م ح٤م واوح

 :ىمقٓن ومٞمف اًمتِمٌف ذًمؽ أن ٕئٛمتٜم٤م رأجتف

 وصححف ُمٙمروه، أنف وصم٤مٟمٞمٝمام صقسمف، سمؾ اًمٜمقوي وصححف طمرام، أنف: أطمدمه٤م 

 ىمدُمتف ُم٤م سمؾ احلرُم٦م، ُمـ اًمٜمقوي ىم٤مًمف ُم٤م اًمّمقاب سمؾ واًمّمحٞمح ُمقوع، ذم اًمراومٕمل

 ش.فم٤مهر وهق ُمٜمٝم٤م قمده اًمٙم٤ٌمئر قمغم اعمتٙمٚمٛملم سمٕمض رأج٧م صمؿ يمٌػمة، ذًمؽ أن ُمـ

 اعمت٘مدم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذح قمٜمدش 274 – 273/ 12ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 ُمـ واعمتِمٌٝم٤مت سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اعمتِمٌٝملم اهلل رؾمقل ًمٕمـ: »اًمث٤مين سم٤مًمٚمٗمظش 3» سمرىمؿ

 واًمزيٜم٦م اًمٚم٤ٌمس ذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمتِمٌف ًمٚمرضم٤مل جيقز ٓ: اًمٓمؼمي ىم٤مل:  »خمتٍمه ُم٤مش سم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء
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 قمـ اًمزضمر اًمٚمٗمظ فم٤مهر: مجرة أيب سمـ حمٛمد أبق اًمِمٞم  وىم٤مل اًمٕمٙمس وٓ سم٤مًمٜم٤ًمء ختتص اًمتل

دًم٦م ُمـ قمرف ًمٙمـ رء، يمؾ ذم اًمتِمٌف ظمرى ٕا  اًمّمٗم٤مت وسمٕمض اًمزي ذم اًمتِمٌف اعمراد أن ٕا

 اًمٌمء إظمراضمف شمِمٌف ُمـ ًمٕمـ ذم واحلٙمٛم٦م: ىم٤مل. اخلػم أُمقر ذم اًمتِمٌف ٓ وٟمحقه٤م واحلريم٤مت

: سم٘مقًمف اًمقاصالت ًمٕمـ ذم ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد احلٙمامء، أطمٙمؿ قمٚمٞمف ووٕمٝم٤م اًمتل اًمّمٗم٦م قمـ

 ش.اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات»

 هل٤م حيؾ ومال اًمرضمؾ ًمزي ُمِم٤مِِب٤ًم زُّي٤م يٙمقن أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ أنف شم٘مدم مم٤م ومث٧ٌم

 ُمـ اًمٕمٍم هذا ذم اعمًٚمٛملم سمٜم٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف يمام ذًمؽ وٟمحق وإزاره رداءه شمٚمٌس أن

 ُمـ هلـ أؾمؽم اًمقاىمع ذم هذا يم٤من وإنش اًمٌٜمٓمٚمقن»وش اجل٤ميمٞم٧م»سمـ يٕمرف ُم٤م ًمًٌٝمـ

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م وم٤مقمتؼموا. إضمٜمٌٞم٦م إظمرى صمٞم٤مِبـ

 ُمـ رأج٧م ضمٞمًدا ومّماًل  -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞم  وضمدت صمؿ

 واًمتح٘مٞمؼ اًمٖمزيرة اًمٗمقائد ُمـ ومٞمف وح٤م سمف صٚمتف ًمقصمٞمؼ اعمٙم٤من هذا ذم إيراده اعمٜم٤مؾم٥م

ش اًمٙمقايم٥م» ذم ضم٤مء يمام اجلقاب ُمع ٟمّمف وهذا إًمٞمف وضمف ؾم١مال ضمقاب وهق اًمٕمٚمٛمل

 سمدُمِمؼ اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم اعمحٗمقظش 134-132/ 93 ج» احلٜمٌكم قمروة ٓسمـ

 يم٤مٟم٧م إذا طمٙمٛمٝم٤م ُم٤م ًمٚمٜم٤ًمء اًمٙمقومٞم٦م ًمٌس ذم ُم٠ًمخ٦مش: »شمٗمًػم– 579» رىمؿ حت٧م

 هؾ اعمٚمٌقس؟ ذم سم٤مًمرضم٤مل اًمتِمٌف ذم اًمْم٤مسمط ومام اًمٗمراضمل ًمًٌٝمـ وذم واًمٗمرق سم٤مًمداير

 ش.سمحًٌف؟ زُم٤من يمؾ أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم يم٤من ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هق

 اًمِمٕمر شمًؽم أن همػم ُمـ واًمداير سم٤مًمٗمرق اًمتل اًمٙمقومٞم٦م. هلل احلٛمد :اجلقاب

 ىمد اًمٜمقع وهذا. ِبؿ ُمتِمٌٝم٦م ًمذًمؽ اًمالسم٦ًم واعمرأة اًمّمٌٞم٤من ًم٤ٌمس ُمـ هل اعمًدول

 شمْمٗمر أن اًمٌٖم٤مي٤م سمٕمض ي٘مّمد يمام سم٤معمردان اًمتِمٌف ىمّمدن اًمٜم٤ًمء ىمٌؾ ُمـ أوًمف يٙمقن

ًٓ  واطمًدا وٗمػًما  ؿمٕمره٤م  ًمتِمٌف شمٕمتؿ وأن اًمًقاًمػ هل٤م شمرظمل وأن اًمٙمتٗملم سملم ُمًدو

 ًمٙمـ هذا شم٘مّمد ٓ ذًمؽ سمٕمض احلرة شمٗمٕمؾ ىمد صمؿ واًمِمٕمر واًمٕمذار اًمٕمامُم٦م ذم اعمردان

   .سم٤مًمرضم٤مل ُمتِمٌٝم٦م ذًمؽ ذم هل

ل قمـ اًمًٜـم اؾمتٗم٤مو٧م وىمد   اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمتِمٌٝم٤مت سمٚمٕمـ وهمػمه٤م اًمّمح٤مح ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 واعمؽمضمالت اًمرضم٤مل ُمـ اعمخٜمثلم ًمٕمـ أنف: رواي٦م وذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ واعمتِمٌٝملم سم٤مًمرضم٤مل
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 ضم٤مءت: وىم٤مًمقا  وهمػممه٤م وأمحد اًمِم٤مومٕمل ٟمٗمٞمٝمؿ قمغم ٟمص وىمد اعمخٜمثلم سمٜمٗمل وأُمر اًمٜم٤ًمء ُمـ

 .اعمخٜمثلم وسمٜمٗمل اًمزٟم٤م طمد ذم سم٤مًمٜمٗمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م

: سمٕمد أرمه٤م مل أُمتل ُمـ اًمٜم٤مر أهؾ ُمـ صٜمٗم٤من: »ىم٤مل أنف قمٜمفش ُمًٚمؿ صحٞمح» وذم

 اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ اًمٌخ٧م أؾمٜمٛم٦م ُمثؾ رءوؾمٝمـ قمغم ممٞمالت ُم٤مئالت قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت

 ش.اهلل قم٤ٌمد ِب٤م ييسمقن اًمٌ٘مر أذٟم٤مب ُمثؾ ؾمٞم٤مط ُمٕمٝمؿ ورضم٤مل رحيٝم٤م، جيدن وٓ

 وهك يم٤مؾمٞم٦م ومٝمل يًؽمه٤م ٓ ُم٤م شمٙمتز سم٠منش قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت: »ىمقًمف ومن وىمد

 اًمْمٞمؼ اًمثقب أو سمنمِت٤م يّمػ اًمذي اًمرىمٞمؼ اًمثقب شمٙمتز ُمـ ُمثؾ قم٤مري٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم

 ُم٤م اعمرأة يمًقة وإٟمام ذًمؽ، وٟمحق وؾم٤مقمده٤م قمجٞمزِت٤م: ُمثؾ ظمٚم٘مٝم٤م شم٘م٤مـمٞمع يٌدي اًمذي

 .واؾمًٕم٤م يمثٞمًٗم٤م ًمٙمقٟمف أقمْم٤مئٝم٤م: طمجؿ وٓ ضمًٛمٝم٤م شمٌدي ومال شمًؽمه٤م،

 اًمٜم٤ًمء شمِمٌف وقمـ سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل شمِمٌف قمـ ملسو هيلع هللا ىلص هنٞمف ذم اًمْم٤مسمط ئمٝمر هٜم٤م وُمـ

 واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ختت٤مره ُم٤م جمرد إمم راضمًٕم٤م هق ًمٞمس ذًمؽ ذم إصؾ وأن سم٤مًمرضم٤مل

 يٚمٌس أن قمغم  ىمقم اصٓمٚمح إذا ًمٙم٤من يمذًمؽ يم٤من ًمق وم٢مٟمف ويٕمت٤مدوٟمف ويِمتٝمقٟمف

 ومقق ُمـ شمًدل اًمتل واجلالسمٞم٥م واًمٕمٜمؼ واًمقضمف اًمرأس شمٖمٓمل اًمتل اخلٛمر اًمرضم٤مل

 وإىمٌٞم٦م اًمٕمامئؿ اًمٜم٤ًمء شمٚمٌس وأن! اًمٕمٞمٜم٤من إٓ ٓسمًٝم٤م ُمـ ئمٝمر ٓ طمتك اًمرءوس

 اهلل وم٢من واإلمج٤مع اًمٜمص ظمالف وهذا! ؾم٤مئًٖم٤م هذا يٙمقن أن ذًمؽ وٟمحق اعمختٍمة

ـَ : ﴿ًمٚمٜم٤ًمء ىم٤مل شمٕم٤ممم سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ـَ  َوٓ ضُمٞمُقِِبِ ٌِْدي ـ   ُي  إِٓ   ِزيٜمَتَُٝم

ـ   ٌُُٕمقًَمتِِٝم
  َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ : ﴿وىم٤مل أي٦م،﴾ ًمِ

ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

ـ   ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم ـَ  َوٓ: ﴿وىم٤مل أي٦م﴾ ُي١ْمَذْي ضْم َج  شَمؼَم   اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمه

 اًمٜم٤ًمء يٕمت٤مده ُم٤م جمرد ُمًتٜمده واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اًمٗم٤مرق ٤مساًمٚمٌ يم٤من ومٚمق ،﴾إُومَم 

 ييسمـ أن وٓ اجلالسمٞم٥م قمٚمٞمٝمـ يدٟملم أن جي٥م مل وؿمٝمقِتؿ سم٤مظمتٞم٤مرهؿ اًمرضم٤مل أو

 يم٤من ذًمؽ ٕن إومم: اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج اًمتؼمج، قمٚمٞمٝمـ حيرم ومل اجلٞمقب قمغم سم٤مخلٛمر

 ُمـ أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟمص ضمٝم٦م ُمـ ُمٕمٞمٜم٤ًم ًم٤ٌمؾًم٤م ذًمؽ ذم اًمْم٤مسمط وًمٞمس ٕوئلؽ قم٤مدة

 حيرم وهمػمه اًمقاضم٥م هق ذًمؽ إن: ي٘م٤مل سمحٞم٨م قمٝمده قمغم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل قم٤مدة ضمٝم٦م
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 إذا اعمرأة ظمٚمػ يٜمجره  سمحٞم٨م اًمذيؾ، ـمقيالت صمٞم٤مسًم٤م يٚمًٌـ يمـ قمٝمده قمغم اًمٜم٤ًمء وم٢من

 ملسو هيلع هللا ىلص هنك ح٤م وهلذا اًمٙمٕمٌلم، يٌٚمغ ٓ طمتك ذيٚمف يِمٛمر سم٠من ُم٠مُمقر واًمرضمؾ ظمرضم٧م،

 إذن: ًمف ىمٞمؾ ،شؿمؼًما  يرظملم: »ىم٤مل وم٤مًمٜم٤ًمء؟: ًمف وىمٞمؾ اإلزار إؾم٤ٌمل قمـ اًمرضم٤مل

 طمتكش صحٞمح طمدي٨م: »اًمؽمُمذي ىم٤مل ،شقمٚمٞمف يزدن ٓ ذراقم٤م: »ىم٤مل ؾمقىمٝمـ شمٜمٙمِمػ

 سمف ُمرت صمؿ ىمذر ُمٙم٤من قمغم ذيٚمٝم٤م ضمرت إذا ًمٚمٛمرأة رظمص أنف روي ذًمؽ ٕضمؾ إٟمف

 أمحد ُمذه٥م ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ىمقل وذًمؽ ،(1)سمذًمؽ يٓمٝمر أنف ـمٞم٥م ُمٙم٤من قمغم

 يمام سم٤مجل٤مُمد ومٞمٓمٝمر اًمٜمج٤مؾم٦م، ُمالىم٤مشمف يٙمثر اًمذي اًمٜمٕمؾ سمٛمٜمزًم٦م اعمجرور ضمٕمال وهمػمه

 ًمٚمًؽم، ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمٞمس هذا إن صمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م، ُمالىم٤مِتام شمٙمرر ح٤م سم٤مجل٤مُمد: اًمًٌٞمالن يٓمٝمر

ة ًم٧ًٌم ومٚمق ويؾ اعمرأ ٤م أو ها ٤ًٌم واؾمًٕم٤م ظمٗمًّ  سمحٞم٨م اجلٚم٤ٌمب ومقىمف وشمدزم يم٤معمٕمرق صٚم

 يٌدي اًمذي اًمٚملم اخلػ سمخالف ًمٚمٛم٘مّمقد حمّماًل  ًمٙم٤من اًم٘مدم: طمجؿ ئمٝمر ٓ

 وومروة ضم٦ٌم ًم٧ًٌم ًمق اعمرأة ويمذًمؽ اًمرضم٤مل، ًم٤ٌمس ُمـ هذا وم٢من اًم٘مدم، طمجؿ

 يٚمًٌـ اًمٜم٤ًمء يٙمـ مل: ىم٤مئؾ ىم٤مل ومٚمق ذًمؽ، قمـ شمٜمف مل اًمؼمد ًمدومع ذًمؽ إمم حل٤مضمتٝم٤م

 ويمقهن٤م اًمٙمًقة همٚمظ إمم حتت٤مج اًم٤ٌمردة وم٤مًمٌالد سم٤محل٤مضم٦م، يتٕمٚمؼ ذًمؽ وم٢من: ىمٚمٜم٤م اًمٗمراء؟

 .احل٤مرة اًمٌالد ذم ذًمؽ إمم حيت٩م مل وإن ُمدومئ٦م

 ُم٤م وهق ًمٚمٜم٤ًمء يّمٚمح وُم٤م ًمٚمرضم٤مل يّمٚمح ُم٤م إمم يٕمقد واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ًم٤ٌمس سملم وم٤مًمٗم٤مرىم٦م

ؾمتت٤مر ُم٠مُمقرات وم٤مًمٜم٤ًمء اًمٜم٤ًمء، سمف ي١مُمر وُم٤م اًمرضم٤مل سمف ي١مُمر ُم٤م ٟم٤مؾم٥م طمتج٤مب سم٤ٓم  دون وٓا

ذان ذم اًمّمقت رومع هل٤م ينمع مل وهلذا واًمٔمٝمقر: اًمتؼمج : وًمٕمٚمف يمذا» اًمّمٕمقد وٓ واًمتٚمٌٞم٦م ٕا

 أن ُم٠مُمقر اًمرضمؾ وم٢من اًمرضمؾ يتجرد يمام اإلطمرام ذم اًمتجرد وٓ واعمروة اًمّمٗم٤م إممش اًمّمٕمقد ذم

 يٚمٌس ومال أقمْم٤مئف، ىمدر قمغم شمّمٜمع اًمتل وهل اعمٕمت٤مدة اًمثٞم٤مب يٚمٌس ٓ وأن رأؾمف يٙمِمػ

 اًمٕمقرة يًؽم ُم٤م إمم حمت٤مضًم٤م يم٤من ح٤م ًمٙمـ اخلػ، وٓ اًمؼمٟمس وٓ اًمناويؾ وٓ اًم٘مٛمٞمص

ُمر آظمر ذم ًمف رظمص ومٞمف، ويٛمٌم  أن ٟمٕمٚملم جيد مل وإذا هاويؾ، يٚمٌس أن إزاًرا جيد مل إذا ٕا

ًٓ  ذًمؽ وضمٕمؾ ظمٗملم، يٚمٌس  أو عمرض ظم٤مص٦م طم٤مضم٦م إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م سمخالف اًمٕم٤مُم٦م، ًمٚمح٤مضم٦م سمد

يمثرون وظم٤مًمٗمف اًم٘مٞم٤مس، هذا طمٜمٞمٗم٦م أبق ـمرد وهلذا ًمًٌف إذا اًمٗمدي٦م قمٚمٞمف وم٢من  سمرد،  ًمٚمحدي٨م ٕا

                                                           

 اعمِمٕمر" روي: "سمٚمٗمظ ومتّمديره  ،"81 ص" ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرشمف ؿم٤مهًدا ًمف ٕن صحٞمح: احلدي٨م: ىمٚم٧م  (1)

 [.ُمٜمف. ]يٜمٌٖمل يمام ًمٞمس  سمْمٕمٗمف، اصٓمالطًم٤م
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 ٕهن٤م اًمٚم٤ٌمس: ُمـ رء قمـ شمٜمف مل وم٢مهن٤م اعمرأة وأُم٤م وهذا، هذا سملم اًمٗمرق وٕضمؾ ،1اًمّمحٞمح

طمتج٤مب، سم٤مٓؾمتت٤مر ُم٠مُمقرة  شمٚمٌس وأن شمٜمت٘م٥م أن ُمٜمٕم٧م ًمٙمـ ذًمؽ، ود هل٤م ينمع ومال وٓا

 .إًمٞمف ِب٤م طم٤مضم٦م وٓ اًمٕمْمق ىمدر قمغم ُمّمٜمقع ًم٤ٌمس ذًمؽ ٕن اًم٘مٗم٤مزيـ:

 أمحد ُمذه٥م ذم ىمقًملم قمغم يمٌدٟمف؟ أو اًمرضمؾ يمرأس وضمٝمٝم٤م هؾ اًمٗم٘مٝم٤مء شمٜم٤مزع وىمد

 قمـ دم٤مومٞمف أن رأؾمٝم٤م ومقق ُمـ اًمثقب ؾمدًم٧م إذا أُمره٤م يمرأؾمف، وضمٝمٝم٤م ضمٕمؾ ومٛمـ وهمػمه

 قمـ شمٜمف مل: ىم٤مل -اًمّمحٞمح وهق- يم٤مًمٞمديـ ضمٕمٚمف وُمـ سمف، ئمٚمؾ ُم٤م اًمرأس قمـ جي٤مذم يمام اًمقضمف

ٟمت٘م٤مب قمـ هنٞم٧م وإٟمام اًمقضمف، ؾمؽم  قمـ اًمرضمؾ هنل يمام وذًمؽ اًم٘مٗم٤مزيـ، قمـ هنٞم٧م يمام ا

 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وم٠مُم٤م اًمقضمف، ًمًؽم صٜمع وُم٤م اًمؼمىمع ُمٕمٜم٤مه ومٗمل ذًمؽ، وٟمحق واًمناويؾ، اًم٘مٛمٞمص

 اًمٞمديـ شمٖمٓمٞم٦م وُمثؾ وٟمحقه٤م، سم٤معمٚمحٗم٦م اًمٜمقم قمٜمد شمٖمٓمٞمتف ُمثؾ ومٝمق اًمرأس ومقق ُمـ يًدل سمام

 .ذًمؽ قمـ شمٜمف مل وهل سم٤مًمٙمٛملم

، يٜمت٘مٌقا  أن اًمرضم٤مل أراد ومٚمق  عمٜمٕمقا  اًمقضمقه، سم٤مدي٤مت اًمٜم٤ًمء ويدقمقا  ويتؼمىمٕمقا

 ،(1)أقمْم٤مئٝم٤م سملم دم٤مذم وٓ اًمّمالة، ذم دمتٛمع أن أُمرت اعمرأة ويمذًمؽ ذًمؽ، ُمـ

 ضمقف ذم يم٤مٟم٧م وًمق سمخامر، إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ومال رأؾمٝم٤م، شمٖمٓمل أن وأُمرت

 ٓ سمًؽم اًمنمع ضمٝم٦م ُمـ ُم٠مُمقرة أهن٤م قمغم ذًمؽ ومدل إضم٤مٟم٥م، ُمـ أطمد يراه٤م ٓ سمٞم٧م

٤م اًمرضمؾ سمف ي١مُمر ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد سمنم يره٤م مل وإن قمٚمٞمٝم٤م هلل طم٘مًّ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم

ـَ  ضْم َج  شَمؼَم   ﴾.إُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمه

 ش. هلـ ظمػم وسمٞمقِتـ اهلل ُم٤ًمضمد اهلل إُم٤مء متٜمٕمقا  ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وىم٤مل

 وصالِت٤م طمجرِت٤م ذم صالِت٤م ُمـ أومْمؾ خمدقمٝم٤م ذم إطمدايمـ صالة: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل

 ذم صالِت٤م ُمـ أومْمؾ داره٤م ذم وصالِت٤م داره٤م ذم صالِت٤م ُمـ أومْمؾ طمجرِت٤م ذم

 ذم ح٤م يمٚمف وهذاش. ُمٕمل صالِت٤م ُمـ أومْمؾ ىمقُمٝم٤م ُمًجد ذم وصالِت٤م ىمقُمٝم٤م ُمًجد

 .وآطمتج٤مب آؾمتت٤مر ُمـ ذًمؽ

                                                           

  يرده،" أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : "وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم- ىمقًمف وقمٛمقم  هلذا، يِمٝمد ُم٤م اًمًٜم٦م ذم أقمٚمؿ ٓ  (1)

 [.ُمٜمف. ]"وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم- اًمٜمٌل صالة صٗم٦م" آظمر ذم اًمتل اخل٤ممت٦م وراضمع
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 ودومع ًمٚمقىم٤مي٦م إصؾ ذم ضمٕمؾ يمالمه٤م اعمالسمس، ضمٜمس ُمـ اعم٤ًميمـ أن وُمٕمٚمقم

 احلر سمف اإلٟم٤ًمن يت٘مل وم٤مًمٚم٤ٌمس اعمٜمٗمٕم٦م، جلٚم٥م واًمنمب إيمؾ ضمٕمؾ يمام اًمير،

 ِب٤م ويت٘مل واًمؼمد احلر ِب٤م يت٘مل اعم٤ًميمـ ويمذًمؽ اًمٕمدو، ؾمالح سمف ويت٘مل واًمؼمد

ُ : ﴿شمٕم٤ممم وىم٤مل اًمٕمدو، ـْ  ًَمُٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َواّلل  ُ ﴿: وىم٤مل ﴾ؾَمَٙمٜم٤ًم سُمٞمُقشمُِٙمؿْ  ُِم  ًَمُٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َواّلل 

ًٓ  ظَمَٚمَؼ  مِم ٤م ـَ  ًَمُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  فماَِل ٤ٌَملِ  ُِم سمِٞمَؾ  ًَمُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  َأيْمٜم٤َمًٟم٤م اجْلِ ا سمِٞمَؾ  احْلَر   شَمِ٘مٞمُٙمؿُ  َهَ ا  َوَهَ

ٚمُِٛمقنَ  ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ٟمِْٕمَٛمَتفُ  ُيتِؿه  يَمَذًمَِؽ  سَم٠ْمؾَمُٙمؿْ  شَمِ٘مٞمُٙمؿْ  ًْ  ُم٤م اعمقوع هذا ذم ومذيمر  ،﴾شُم

 ُم٤م ًمدومع إًمٞمف يْمٓمرون ُم٤م اًمًقرة أول ذم وذيمر ي١مذُّيؿ ىمد ُم٤م ًمدومع إًمٞمف حيت٤مضمقن

َنَْٕم٤ممَ : ﴿شمٕم٤ممم وم٘م٤مل  ييهؿ، ْٕ  ،﴾شَم٠ْميُمُٚمقنَ  َوُِمٜمَْٝم٤م َوَُمٜم٤َمومِعُ  دِْفءٌ  ومِٞمَٝم٤م ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَ٘مَٝم٤م َوا

 ىم٤مل وهلذا ي١مذُّيؿ: واحلر ُّيٚمٙمٝمؿ، اًمؼمد ٕن اًمؼمد: سمف ويدومٕمقن سمف يًتدومئقن ُم٤م ومذيمر

 وىم٤مي٦م إظمرى أي٦م ذم يذيمر مل اًم٥ًٌم وهلذا أذى: واحلر سم١مس اًمؼمد: اًمٕمرب سمٕمض

 وذيمر اًمٜمٕمٛم٦م، سمف أتؿ ُم٤م ذيمر اًمًقرة أثٜم٤مء ذم وهق اًمًقرة أول ذم شم٘مدم ذًمؽ وم٢من اًمؼمد

 ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ٟمِْٕمَٛمَتفُ  ُيتِؿه  يَمَذًمَِؽ : ﴿ىم٤مل وهلذا اًمٜمٕمؿ أصقل اًمًقرة أول ذم

ٚمُِٛمقنَ  ًْ  ﴾. شُم

 ذم ُم٠مُمقرات واًمٜم٤ًمء اعم٤ًميمـ ُم٘مّمقد يِمٌف اًمثٞم٤مب ُم٘مّمقد أن هٜم٤م واعم٘مّمقد

 إمم أىمرب يم٤من مم٤م واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ًم٤ٌمس اظمتٚمػ وم٢مذا وحيجٌٝمـ يًؽمهـ سمام هذا

 .ًمٚمرضم٤مل وده ويم٤من ًمٚمٜم٤ًمء يم٤من وآطمتج٤مب آؾمتت٤مر ُم٘مّمقد

 اًمرضم٤مل سملم اًمٗمرق: أطمدمه٤م: ُم٘مّمقدان ًمف اًمِم٤مرع أن شمٕمٚمؿ أن هذا وأصؾ

 سم٠مي ذًمؽ حلّمؾ اًمٗمرق، جمرد ُم٘مّمقده يم٤من ومٚمق اًمٜم٤ًمء اطمتج٤مب: واًمث٤مين واًمٜم٤ًمء،

 سمٚم٤ٌمس اعم٘مّمقد أن ذًمؽ ُمـ أبٚمغ سمؾ ذًمؽ وم٤ًمد شم٘مدم وىمد آظمتالف سمف طمّمؾ وضمف

 إطمٙم٤مم ُمـ ُمٜمٝمام يمؾ قمغم ًمٞمؽمشم٥م واًمذُمل، اعمًٚمؿ سملم اًمٗمرق إفمٝم٤مر اًمذُم٦م أهؾ

 قمغم اًمٓم٤مئٗمت٤من اصٓمٚمح٧م ًم٤ٌمس سم٠مي حيّمؾ هذا أن وُمٕمٚمقم يٜم٤مؾمٌف، ُم٤م اًمٔم٤مهرة

 إبٞمض ًم٤ٌمس وم٢من اًمٗمرق ُمـ أظمص هق ُم٤م ذًمؽ ذم روقمل وم٘مد هذا وُمع سمف، اًمتٛمٞمٞمز

 ومٞمف ويمٗمٜمقا  أطمٞم٤مؤيمؿ ومٚمٞمٚمًٌف سم٤مًمٌٞم٤مض قمٚمٞمٙمؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام همػمه ُمـ أومْمؾ يم٤من ح٤م

 اإلؾمالم أهؾ وًم٤ٌمس إبٞمض اًمذُم٦م أهؾ ًم٤ٌمس جيٕمؾ أن اًمًٜم٦م ُمـ يٙمـ مل ،شُمقشم٤ميمؿ
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 اًمِمٕمقر ذم ويمذًمؽ سم٤مًمٕمٙمس إُمر سمؾ ذًمؽ وٟمحق وإديمـ يم٤مًمٕمًكم  اعمّمٌقغ،

 ٓ سمؾ اًمٗمرق، جمرد سمف اعم٘مّمقد ًمٞمس واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ًم٤ٌمس ذم إُمر ومٙمذًمؽ وهمػمه٤م

 .وآؾمتت٤مر آطمتج٤مب ضم٤مٟم٥م رقم٤مي٦م ُمـ سمد

 سمٞمٜمٝمـ اًمٗمرق دون وؾمؽمهـ اًمٜم٤ًمء طمج٥م جمرد اعم٘مّمقد ًمٞمس أجًْم٤م ويمذًمؽ

 يًؽم ومٞمام اؿمؽميمقا  اًمّمٜمٗملم أن ىمدر ًمق طمتك ُم٘مّمقد أجًْم٤م اًمٗمرق سمؾ اًمرضم٤مل: وسملم

 هذا سملم ىمد شمٕم٤ممم واهلل ذًمؽ، قمـ ًمٜمٝمقا  اًمّمٜمٗملم ًم٤ٌمس يِمتٌف سمحٞم٨م وحيج٥م

٤َم َي٤م: ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف أجًْم٤م اعم٘مّمقد ِله  َأُّيه   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
 اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ

ـ   ُيْدٟملِمَ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم  يٕمرومـ يمقهنـ ومجٕمؾ ،﴾ُي١ْمَذْي

: ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف اًمتِمٌف سمٚمٗمظ اًمٜمٝمل صٞمٖم٦م ضم٤مءت وهلذا ُم٘مّمقًدا أُمًرا  اًمٗم٤مرق سم٤مًمٚم٤ٌمس

 ومٕمٚمؼ ،شسم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ واعمتِمٌٝملم سم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمتِمٌٝم٤مت اهلل ًمٕمـ»

 .أظمر سمّمٗم٦م يتّمػ صٜمػ يمؾ وسمٙمقن اًمتِمٌف سم٤مؾمؿ احلٙمؿ

ط اىمتْم٤مء» ذم اًم٘م٤مقمدة هذه سمًٓمٜم٤م وىمد ش اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

٤ًٌم شمقرث اًمٔم٤مهرة إُمقر ذم اعمِم٤مِب٦م أن وسمٞمٜم٤م  وإقمامل إظمالق ذم وشمِم٤مُِب٤ًم شمٜم٤مؾم

 ُمـ يمؾ وهنل إقمراب، وُمِم٤مِب٦م إقم٤مضمؿ وُمِم٤مِب٦م اًمٙمٗم٤مر ُمِم٤مِب٦م قمـ هنٞمٜم٤م وهلذا

 .أظمر اًمّمٜمػ ُمِم٤مِب٦م قمـ واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل

 سمف يٗميض طمتك شمِمٌٝمف سمح٥ًم أظمالىمٝمـ ُمـ يٙمت٥ًم سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتِمٌف واًمرضمؾ

ة، يم٠منف ٟمٗمًف ُمـ واًمتٛمٙملم اعمحض اًمتخٜم٨م إمم إُمر  ُم٘مدُم٦م اًمٖمٜم٤مء يم٤من وح٤م اُمرأ

   ش.خم٤مٟمٞم٨م»اعمٖمٜملم اًمرضم٤مل يًٛمقن يم٤مٟمقا  اًمٜم٤ًمء، قمٛمؾ ُمـ ويم٤من ذًمؽ

ة  اًمتؼمج ُمـ ومٞمٝم٤م يّمػم طمتك أظمالىمٝمؿ ُمـ شمٙمت٥ًم سم٤مًمرضم٤مل اعمتِمٌٝم٦م واعمرأ

 اًمرضمؾ، ئمٝمره يمام سمدهن٤م شمٔمٝمر أن إمم سمٌٕمْمٝمـ يٗميض ىمد ُم٤م اًمرضم٤مل وُمِم٤مِب٦م واًمؼموز

 ُم٤م إومٕم٤مل ُمـ وشمٗمٕمؾ اًمٜم٤ًمء، قمغم اًمرضم٤مل يٕمٚمق يمام اًمرضم٤مل قمغم شمٕمٚمق أن وشمٓمٚم٥م

 .اعمِم٤مِب٦م سمٛمجرد حيّمؾ ىمد اًم٘مدر وهذا ًمٚمٜم٤ًمء، اعمنموع واخلٗمر احلٞم٤مء يٜم٤مذم
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 اًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم يٛمٞمز ومرق واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ًم٤ٌمس سملم يٙمقن أن ُمـ سمد ٓ أنف شمٌلم وإذا

ؾمتت٤مر ُمـ ومٞمف اًمٜم٤ًمء ًم٤ٌمس يٙمقن وأن  أصؾ فمٝمر ذًمؽ، ُم٘مّمقد حيّمؾ ُم٤م وآطمتج٤مب ٓا

 ؾم٤مشمًرا  يم٤من وإن اعمرأة، قمٜمف هنٞم٧م اًمرضم٤مل ًمٌس هم٤مًمٌف يم٤من إذا اًمٚم٤ٌمس أن وشمٌلم اًم٤ٌمب هذا

 هذا ُمثؾ قمـ واًمٜمٝمل اًمٜم٤ًمء دون اًمرضم٤مل يٚمًٌٝم٤م أن اًمٌالد سمٕمض قم٤مدة ضمرت اًمتل يم٤مًمٗمراضمل

 يم٤من سمام اًمٜم٤ًمء ومٞمف ي١مُمر ومٝمذا اًمًؽم ٟمٗمس إمم قم٤مئًدا اًمٗمرق يم٤من ُم٤م وأُم٤م اًمٕم٤مدات[ سمتٖمػم] يتٖمػم

 واعمِم٤مِب٦م، اًمًؽم ىمٚم٦م اًمٚم٤ٌمس ذم اضمتٛمع وم٢مذا ذًمؽ سمدون حيّمؾ اًمٗمرق أن ىمدر وًمق. .. أؾمؽم

   ش.أقمٚمؿ واهلل. اًمقضمٝملم ُمـ قمٜمف هنل

 ([141) ص اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب]

 :اجلؾباب رشوط مـ افسابع افؼط

 (افؽاؾرات فباس يشبف ٓ أن) 

 شواًمؼماء اًمقٓء ىمًؿ» اعمٜمٝم٩م ضم٤مُمع ُمـ اًم٤ًمسمع اعمجٚمد :اًمنمط هذا ذم يراضمع] 

 شمِمٌف طمرُم٦م ذًمؽ ذم سمام قمٚمٞمف ُمزيد ٓ سمام اًمتِمٌف طمٙمؿ ذم هٜم٤مك اًمِمٞم  يمالم ٟم٘مٚمٜم٤م وم٘مد

  [.ًم٤ٌمؾمٝمـ ذم سم٤مًمٙم٤مومرات اعمًٚمامت

 افصحابقات هدي مـ ـان افقجف وشس افـؼاب

 ،اإلؾمالم ُمـ اإلؾمٗم٤مر وم٢من أؾمٗمري:! اهلل أُم٦م ي٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمٜمٙمرش. اًمٗمجقر ُمـ اًمٜم٘م٤مب وإن

 اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٔم٤مهر خم٤مًمػ ٕنف ُمٜمٙمر: ومٝمق ُمتٜمف: وأُم٤م [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 همػم اعمرأة شمٜم٘م٥م إىمرار قمغم يدل وم٢مٟمف وهمػمه: اًمٌخ٤مري رواه. شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ ،اعمحرُم٦م

 ويًؽمن ،يٜمت٘مٌـ يمـ وم٢مهنـ اًمٗم٤موالت: اًمّمح٤مسمٞم٤مت ُمـ يمثػم قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م وهذا ،اعمحرُم٦م

 ذم قم٘مدشمف يمٜم٧م ظم٤مص ومّمؾ ذم ىمديامً  ذًمؽ ذطم٧م يمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم وضمقهٝمـ

 ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف :شاًمقضمف ؾمؽم ُمنموقمٞم٦م» :قمٜمقان حت٧مش اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»يمت٤ميب

ـمالع صم٤مر قمغم ٓا  ش.51-47 ص» ذًمؽ ذم اًمقاردة ا

 .(475/ 11/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



 أى على األدلة مو

 بعوزة ليس الوجٌ
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 بعقرة فقس افقجف أن ظذ إدفة مـ

  .شاًمٜم٤ًمء يٕمٜمل» شاحلالل إشمٞم٤من أقمامًمٙمؿ أُم٤مصمؾ ُمـ» [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمـ اًمٓمؼماين ـمريؼ ُمـ ش22/  2» شاحلٚمٞم٦م» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ش231/  4» أمحد أظمرضمف

 :ىم٤مل إنامري يمٌِم٦م أب٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل احلرازي ؾمٕمٞمد سمـ أزهر قمـ ص٤مًمح سمـ ُمٕم٤موي٦م

 ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م اهمتًؾ وىمد ظمرج صمؿ ،ومدظمؾ أصح٤مسمف ذم ضم٤مًم٤ًم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»

 اًمٜم٤ًمء ؿمٝمقة ىمٚمٌل ذم ومقىمع ومالٟم٦م يب ُمرت ،أضمؾ: ىم٤مل رء؟ يم٤من ىمد اهلل رؾمقل

 .ش... أُم٤مصمؾ ُمـ وم٢مٟمف وم٤مومٕمٚمقا  ومٙمذًمؽ ،وم٠مصٌتٝم٤م أزواضمل سمٕمض وم٠متٞم٧م

 ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م اعمرأة أن ،أضمؾ: وىمقًمف اًم٘مّم٦م ُمـ واًمٔم٤مهر [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يمت٤ميب ذم طم٘م٘متف يمٜم٧م ُم٤م وهذا ،سمٕمقرة ًمٞمس أنف قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ ومٝمق ،اًمقضمف

 .ُمرات ـمٌع وىمد شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»

 .(303/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بعقرة فقس افقجف أن ظذ إدفة مـ

 اًمٗمجر صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٟمّمكم رأجتٜم٤م ًم٘مد» :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 .شسمٕمض وضمقه سمٕمْمٜم٤م يٕمرف وُم٤م وٟمٜمٍمف ،ُمروـمٜم٤م ذم

 قمغم وإدًم٦م. سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم فم٤مهر دًمٞمؾ وهق [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وإورع ،وم٤مٕومْمؾ وإٓ ،يمِمٗمف جيقز أنف ،سمٕمقرة ًمٞمس يمقٟمف وُمٕمٜمك .ُمتٙم٤مصمرة ذًمؽ

 ؿم٤مء وُمـ ،واطمدا ىمقٓ ؾمؽمه ومٞمج٥م. ُمزيٜم٤م يم٤من إذا وأُم٤م. مجٞمال يم٤من إذا ٓؾمٞمام ،ؾمؽمه

  .وم٠موقمك مجع وم٢مٟمف شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» سمٙمت٤مسمٜم٤م ومٕمٚمٞمف ،اإلمج٤مل هذا شمٗمّمٞمؾ

 .(151/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افـؼاب حؽؿ دم وافتػريط اإلؾراط

ص٤مهمر قمٜمد اًمٕمٚمؿ يٚمتٛمس أن اًم٤ًمقم٦م أذاط ُمـ إن[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  .شٕا

ٞمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  ذم وم٘مف سمٖمػم يتٙمٚمٛمقن اًمذيـ اجلٝمٚم٦م: هٜم٤م سم٤مٕص٤مهمر اعمراد أن زم يٌدو: شمٌٜم

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمثٚم٦م وُمـ ،شاًمٕمٚمؿ اٟمتزاع» طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ،ويْمٚمقن ومٞمْمٚمقن ،واًًم  ذاك ٕا

 شمذيمػم» ؾمامه ومٞمام آظمر ومٕم٤مروف! شاًمٜم٘م٤مب ومروٞم٦م ذم اًمٚم٤ٌمب» أؾمامه٤م رؾم٤مًم٦م يمت٥م اًمذي اعمٍمي

صح٤مب ؾمتح٤ٌمب وهق سمٞمٜمٝمام واحلؼ! شاًمٜم٘م٤مب سمتحريؿ ٕا  .ٓا

 .(310/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افسؾػ ظـد افقجف ـشػ ظذ افعؿؾ جريان ظذ إدفة مـ

ٞمّم٦م قمـ قرة ذم اعمرأة ٟمِم٤مرك يمٜم٤م»: ىم٤مل شخميم صم٘م٦م وهق» ضم٤مسمر سمـ ىم  اًم٘مرآن ُمـ اًًم

 ضمٌٞمٜمٝم٤م ومرأى ،ٟمٗمر صمالث ذم سمٞمتف ذم ُمًٕمقد اسمـ إمم أؾمد سمٜمل ُمـ قمجقز ُمع وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م  ،ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م

ٞمٜمٝم٤م حتٚمؼ اًمتل: وىم٤مًم٧م ،ومٖمْم٧ٌم أتحٚم٘مٞمٜمف؟: وم٘م٤مل! يؼمق  وم٢من ،قمٚمٞمٝم٤م وم٤مدظمكم :ىم٤مل. اُمرأتؽ ضم

 قمٌد وم٘م٤مل ،شمٗمٕمٚمف رأجتٝم٤م ُم٤م واهلل ٓ: وم٘م٤مًم٧م ضم٤مءت صمؿ ،وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ،سمريئ٦م ُمٜمل ومٝمل شمٗمٕمٚمف يم٤مٟم٧م

 واعمًتقؿمامت اًمقاؿمامت اهلل ًمٕمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ُمًٕمقد سمـ اهلل

 .شاهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات ،ًمٚمحًـ واعمتٗمٚمج٤مت واعمتٜمٛمّم٤مت واًمٜم٤مُمّم٤مت[ واًمقاصالت]

 اعمرأة وضمف» أن قمغم دًمٞمؾ يؼمق اًمٕمجقز ضمٌلم ُمًٕمقد اسمـ رؤي٦م وذم هذا [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

صم٤مر ،شسمٕمقرة ًمٞمس  اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» ذم سمٕمْمٝم٤م ؾم٘م٧م وىمد ،وومٕمال ىمقٓ يمثػمة ذًمؽ ذم وا

 ُمـ اًمٕمجقز ٕن ،ذًمؽ قمغم اًمرواي٦م هذه ذم دًمٞمؾ ٓ سم٠منف اًمٌٕمض زقمٛمف ُم٤م وأُم٤م. شاعمًٚمٛم٦م

 وإٟمام ،خيٗمك ٓ يمام ىم٤مقمدة شمٙمقن أن قمجقزا يمقهن٤م ُمـ يٚمزم ومال ،قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م ومٝمق! اًم٘مقاقمد

دًم٦م ُمـ هٜم٤مك ذيمر وومٞمام ،اؾمتِمٝم٤مدا ذًمؽ ذيمرٟم٤م  .يمٗم٤مي٦م ٕا

 .(6/1/694) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 وأخقفا أبقفا ظذ حتك فؾؿرأة افقجف ـشػ حرم مـ ظذ افرد

 وقمغم: ىم٤مل ،هل٤م وهٌف ىمد يم٤من سمٕمٌد وم٤مـمٛم٦م أتك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: أنس قمـ صم٤مسم٧م قمـ

 سمف همٓم٧م وإذا ،رضمٚمٞمٝم٤م يٌٚمغ مل رأؾمٝم٤م سمف ىمٜمٕم٧م إذا صمقب قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م

 إٟمام سم٠مس قمٚمٞمؽ ًمٞمس إٟمف» :ىم٤مل ،شمٚم٘مك ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى ومٚمام ،رأؾمٝم٤م يٌٚمغ مل رضمٚمٞمٝم٤م

 .شوهمالُمؽ أبقك هق

 رأؾمٝم٤م قمـ اًمٌٜم٧م يمِمػ ضمقاز قمغم واوح دًمٞمؾ احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 إقمغم أيب إؾمت٤مذ قمغم سيح رد ومٗمٞمف ،أجْم٤م وهمالُمٝم٤م سمؾ ،أبٞمٝم٤م أُم٤مم ورضمٚمٞمٝم٤م

 - 292 - 289 ص» شاحلج٤مب» يمت٤مسمف ذم سح طمٞم٨م - اهلل رمحف - اعمقدودي

 طمتك - واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ - قمقرِت٤م يمِمػ ًمٚمٛمرأة حيؾ ٓ أنف شاًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم

 ُمٙم٤من ذم ذًمؽ وأيمد! ش ُمثٚمٝم٤م ًمٚمٛمرأة وطمتك»: ىم٤مل! اسمٜمٝم٤م أو أظمٞمٝم٤م أو قمٛمٝم٤م أو ٕبٞمٝم٤م

 ذم ٟمنم شمٕم٘مٞم٥م ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٚمٞمف رددت يمٜم٧م وىمد!  ش273 - 272 ص» آظمر

 ٕنٜمل ،قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مئٛملم ُمـ - وإحل٤مح سمؾ - سمٓمٚم٥م إومم اًمٓمٌٕم٦م ُمـ يمت٤مسمف آظمر

 ٓ: وؾمٞمٓمٝمؿ وم٘م٤مل ،اًمتٕم٘مٞم٥م قمغم يٓمٚمع أن دون ذًمؽ قمغم اعم١مًمػ ُمقاوم٘م٦م اؾمتٌٕمدت

 ُمـ ًمٜم٤م يٌدو ىمد ُم٤م قمغم ُمقاوم٘متف قمغم اعمقدودي إؾمت٤مذ ُمع ُمتٗم٘مقن ٟمحـ ،قمٚمٞمؽ

 ٓ سم٠من إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ؾم٤مرع طمتك اعم١مًمػ إمم يّمؾ اًمٙمت٤مب يم٤مد ُم٤م وًمٙمـ. شمٕمٚمٞمؼ

. صٖمػمة رؾم٤مًم٦م ذم رده ومٓمٌٕمقا  ،شاًمتٕم٘مٞم٥م» قمغم سمرده ي٠متٞمٝمؿ طمتك اًمٙمت٤مب يٜمنموا

 شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ذم سمٕمْمٝم٤م سمٞمٜم٧م ،وطمديثٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ضمديدة أظمٓم٤مء وومٞمٝم٤م

 وضمف ذم اعمذيمقر يمت٤مسمف ذم اًمتٜم٤مىمض يمثػم وهق  ،شاجلديدة اًمٓمٌٕم٦م - 52 - 42 ص»

 عمـ ضمدا واوح وهذا ،ومٞمف ظم٤مص ًمرأي ُمٓمٛمئـ همػم يم٤من أنف قمغم يدل شمٜم٤مىمْم٤م اعمرأة

 .ًمٌٞم٤مٟمف أن جم٤مل وٓ ،ومٞمف يمالُمف شمتٌع

 .(872-869/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 حمارمفا ظذ حتك ظقرة ادرأة بلن افؼقل ظذ افرد

ل َأْدقُمق يُمٜم٧ُْم : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َوقَمـ ؾْماَلمِ  إمَِم  ُأُمِّ يَم٦ٌم، َوِهَل  اإْلِ  َيْقًُم٤م وَمَدقَمْقُِت٤َم ُُمنْمِ

  َرؾُمقلِ  ذِم  وَم٠َمؾْمَٛمَٕمْتٜمِل
ِ
ُ  َصغم   اّلل    َرؾُمقُل  وَم٠َمتَْٞم٧ُم  أيمره، َُم٤م َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل 

ِ
ُ  َصغم   اّلل   اّلل 

  َرؾُمقَل  َي٤م ىُمْٚم٧ُم  َأبِْٙمل َوَأن٤َم َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ 
ِ
َ  اْدعُ : اّلل  : وَمَ٘م٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ُأم   َُّيِْدَي  َأنْ  اّلل 

ا  وَمَخَرضْم٧ُم ش.  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ُأم   اْهدِ  اًمٚم ُٝمؿ  » ٌْنِمً َت ًْ ِلِّ  سمَِدقْمَقةِ  ُُم ُ  َصغم   اًمٜمٌ   وَمَٚمام   َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل 

ُت  ٤ٌَمِب  إمَِم  ِسْ ِٛمَٕم٧ْم  جُم٤َمٍف، ُهقَ  وَم٢ِمَذا اًْم ًَ ل وَم  َأب٤َم َي٤م َُمَٙم٤مَٟمَؽ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ىَمَدَُمل   ظَمِْمَػ  ُأُمِّ

َٚم٧ْم  :َىَم٤مل اَح٤مء، ظمْمخْم٦م َوؾمٛمٕم٧م ُهَرْيَرة، ًَ ٧ْم  وَم٤مهْمَت ًَ ـْ  َوقَمِجَٚم٧ْم  ِدْرقَمَٝم٤م وَمَٚمٌِ  قَم

٤ٌَمَب  وَمَٗمَتَح٧ِم  مِخ٤َمِرَه٤م، ٓ   إَِلَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَٝمدُ  ُهَرْيَرةَ  أب٤م َي٤م ىَم٤مًَم٧ْم  صُمؿ   اًْم ُ  إِ ًدا َأن   َوَأؿْمَٝمدُ  اّلل  ٛم   حُمَ

ٌُْدهُ    َرؾُمقلِ  إمَِم  ضَمْٕم٧ُم وَمرَ  َوَرؾُمقًُمُف، قَم
ِ
ُ  َصغم   اّلل  ـَ  َأبِْٙمل َوَأن٤َم َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل   اًْمَٗمرح ُِم

 .ُُمًٚمؿ َرَواهُ . ظمػما  َوىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  َوأثْٜمك اهلل وَمَحٛمدَ 

 ُمـ مخ٤مره٤م شمريم٧م أي [:مخارها ظـ وظجؾت: ظبارة ظذ تعؾقؼا اإلمام ؿال]

 وأن ،مخ٤مر دون اسمٜمٝم٤م أُم٤مم إم فمٝمقر ضمقاز قمغم واوح دًمٞمؾ وومٞمف: ىمٚم٧م. اًمٕمجٚم٦م

 ذم اعمقدودي اًمٕمالُم٦م إؾمت٤مذ إًمٞمف ذه٥م ح٤م ظمالوم٤مً  ،إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم قمقرة ًمٞمس رأؾمٝم٤م

 اًمذي قمٚمٞمف شمٕم٘مٌل ذم أوردِت٤م يمٜم٧م يمثػمة أدًم٦م ُمـ دًمٞمؾ وهق شاحلج٤مب» اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف

 يم٤من قمام ومٞمف شمراضمع اًمتٕم٘مٞم٥م قمغم يمراس ذم رد إؾمت٤مذ ٟمنم صمؿ. يمت٤مسمف آظمر ذم ٟمنم يم٤من

 فمؾ وًمٙمٜمف. وومْمٚمف إٟمّم٤مومف ُمـ وهذا ،اجلقاز ُمـ احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م إمم إًمٞمف ذه٥م

ة أن وهق أظمر سمرأجف ُمتٛمًًٙم٤م  شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز ٓ يمٚمٝمؿ اعمح٤مرم قمغم قمقرة اعمرأ

 ،اًمزًمؾ وجيٜمٌٜم٤م ظمٓم٤مٟم٤م يًدد أن شمٕم٤ممم اهلل ٟم٠ًمل! إضم٤مٟم٥م أُم٤مم شمٔمٝمر يمام إٓ أُم٤مُمٝمؿ

 .اًمٗمْمؾ ُمـ وإي٤مه ويزيدٟم٤م

 أم ومٝمذه ،وإدب احلِمٛم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم إؿم٤مرة احلدي٨م وذم هذا

 طم٤مل ُمـ هذا وم٠مجـ ،اًمٕمجٚم٦م ًمقٓ ُمتخٛمرة إٓ اسمٜمٝم٤م أُم٤مم شمٔمٝمر أٓ ودت هريرة ايب

 هلـ حمرُم٤م ًمٞمًقا  اًمذيـ اًمرضم٤مل ُمـ أىم٤مرِبـ أُم٤مم ئمٝمرن اًماليت اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء إيمثر

 إًمٞمف وصؾ مم٤م اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم ،واًمّمدور وإومخ٤مذ ،واًمٜمحقر اًمِمٕمقر سم٤مدي٤مت
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 . اًمرضم٤مل ُمـ واًمٖمػمة اًمٜم٤ًمء ذم احلٞم٤مء ىمٚم٦م ُمـ احل٤مل

 (8 طم٤مؿمٞم٦م (1654-1653/ 3) اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 إبراز ظؾقفـ حيرم ـان ادممـغ أمفات أن زظؿ مـ ظذ افرد

  متؾػعات متـؼبات ــ وفق أصخاصفـ

ـ   ُأِذن ىمد إٟم ف» [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل] ـَ  أن ًَمُٙم ، خَتْرضْم ـ  : رواي٦م وذم حل٤مضمتٙم

ـ    واسمـ  ،ش7/6» وُمًٚمؿ  ،ش5237 و 4795و 147» اًمٌخ٤مري أظمرضمف ش. حلقائجُٙم

 ـمريؼ ُمـش 6/56» وأمحد  ،ش7/88» واًمٌٞمٝم٘مل  ،ش28/39ش »اًمتٗمًػم» ذم ضمرير

 ُم٤م سمٕمد ؾمقدة ظمرضم٧م :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم

َب  ة ويم٤مٟم٧م -حل٤مضمتٝم٤م احلج٤مب رُضِ  ومرآه٤م ،-يٕمرومٝم٤م ُمـ قمغم ختٗمك ٓ ضمًٞمٛم٦م اُمرأ

! خترضملم؟ يمٞمػ وم٤مٟمٔمري قمٚمٞمٜم٤م، ختٗملم ُم٤م! واهلل أُم٤م! ؾمقدة ي٤م: وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ومدظمٚم٧م قَمَرق، يده وذم ًمٞمتٕمِمك وإٟمف سمٞمتل، ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل راضمٕم٦م، وم٤مٟمٙمٗم٠مت

: ىم٤مًم٧م ويمذا، يمذا قمٛمر زم وم٘م٤مل طم٤مضمتل، ًمٌٕمض ظمرضم٧م إين! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م

 ومذيمره:. .. وم٘م٤مل ،-ووٕمف ُم٤م يده ذم اًمٕمَرَق  وإن -قمٜمف ُرومع صمؿ إًمٞمف، اهلل وم٠موطمك

 رواي٦م هذه .ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وهل ًمٚمٌٞمٝم٘مل، إظمرى واًمرواي٦م ًمٚمٌخ٤مري، واًمًٞم٤مق

: ىمقًمف ذم -اهلل رمحف -اًمزهري ؿمٝم٤مب اسمـ ظم٤مًمٗمف وىمد ،-اهلل رمحف -قمروة سمـ هِم٤مم

 اًمٜمٌل أزواج أن :قم٤مئِم٦م قمـ قمروة قمـ: اًمزهري وم٘م٤مل ،شاحلج٤مب رضب سمٕمدُم٤م».. 

زن إذا سم٤مًمٚمٞمؾ خيرضمـ يمـ ملسو هيلع هللا ىلص  ي٘مقل قمٛمر ومٙم٤من -أومٞمح صٕمٞمد وهق -اعمٜم٤مصع إمم شمؼم 

 سمٜم٧م ؾمقدة ومخرضم٧م يٗمٕمؾ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يٙمـ ومٚمؿ. ٟم٤ًمءك اطمُج٥ْم : ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل

ة ويم٤مٟم٧م -قِمِم٤مءً  اًمٚمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج زُمٕم٦م : قمٛمر ومٜم٤مداه٤م ،-ـمقيٚم٦م اُمرأ

 ي٤م] » احلج٤مب آي٦م اهلل وم٠منزل احلج٤مب، يٜمزل أن قمغم طمرص٤مً ! ؾمقدة ي٤م قمرومٜم٤مك ىمد أٓ

 أظمرضمف [.53/إطمزاب[ ]أي٦م....ش اًمٜمٌل سمٞمقت شمدظمٚمقا  ٓ آُمٜمقا  اًمذيـ أُّي٤م

 واسمـ ،ش2/392ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي أجْم٤ًم، وُمًٚمؿ ،ش146» اًمٌخ٤مري
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 وؾمٜمده٤م ضمرير، ٓسمـ واًمزي٤مدة ،ش6/223» وأمحد أجْم٤ًم، واًمٌٞمٝم٘مل ،ش28/29» ضمرير

ٟم٦م ٕيبش 1/249» احل٤مومظ وقمزاه٤م ضمٞمد،  طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وهل٤م ش.صحٞمحف» ذم قمقا

 وؾمٞم٠ميت وهمػممه٤م،ش اًمّمحٞمحلم» ذم اعمٕمرووم٦م زيٜم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمزوج ىمّم٦م ذم أنس

ً، اًمروايتلم سملم آظمتالف اًم٘م٤مرئ ويرى .هٜم٤م شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً   ومٗمل فم٤مهرا

 ٟمزًم٧م أهن٤م اًمزهري رواي٦م وذم احلج٤مب، آي٦م ٟمزول سمٕمد وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م أن هِم٤مم رواي٦م

 ش.إول واعمِمٝمقرش: »3/525ش »شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل ىمٌٚمٝم٤م،

 سمْمٕمػ ومٍمح  ،ش1575 -1574/ 3ش »اًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم اًمٕمريب اسمـ وسم٤مًمغ

 أن قمغم ؿمٝم٤مب اسمـ رواي٦م محؾ سم٠من اًمروايتلم، سملم ومجٛمع احل٤مومظ وأُم٤م اًمزهري رواي٦م

 حيج٥م أن أطم٥م أراد: ُم٤م سمقومؼ إُمر وىمع ومٚمام وضمقهٝمـ، سمًؽم إُمر أوًٓ  أراد قمٛمر

 هِم٤مم: رواي٦م ذم يمام يٕمٜمل اًميورة، ٕضمؾ جي٥م ومٚمؿ اًمتًؽم: ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م أؿمخ٤مصٝمـ

: أوهل٤م :طم٤مٓت احل٤مضم٤مت ىمْم٤مء قمٜمد اًمتًؽم ذم هلـ يم٤من وم٘مد هذا: وقمغم» :ىم٤مل صمؿ

: اًمزهري طمدي٨م ذم قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م يمام اًمٜمٝم٤مر، دون سم٤مًمٚمٞمؾ خيرضمـ يمـ ٕهنـ سم٤مًمٔمٚمٛم٦م:

 ُمٕمل ومخرضم٧مش: »اإلومؽ ىمّم٦م» ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم وؾمٞم٠ميت ،شسم٤مًمٚمٞمؾ خيرضمـ يمـ»

ُزٟم٤م، وهق اعمٜم٤مصع ىِمٌؾ ُمًٓمح أم  ٟمزل صمؿ ش.ًمٞمؾ إمم ًمٞمالً  إٓ ٟمخرج ٓ ويمٜم٤م ُُمَتؼَم 

 ًمًقدة قمٛمر ىم٤مل وهلذا شمتٛمٞمز، رسمام أؿمخ٤مصٝمـ يم٤مٟم٧م ًمٙمـ سم٤مًمثٞم٤مب، ومتًؽمن احلج٤مب

 اًمُٙمٜمُػ اختذت صمؿ ش.قمٚمٞمٜم٤م ختٗملم ُم٤م واهلل أُم٤مش: »احلج٤مب» ٟمزول سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة ذم

: ومٞمٝم٤م وم٢من أجْم٤ًم:ش اإلومؽ ىمّم٦م» ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يمام ِب٤م ومتًؽمن اًمٌٞمقت ذم

: ىمٚم٧م ش.احلج٤مب آي٦م ٟمزول سمٕمدش اإلومؽ ىمّم٦م» ويم٤من ،شاًمُٙمٜمُػ شمتخذ أن ىمٌؾ وذًمؽ»

 ىمديامً  يزقمؿ ُمـ قمغم ردش اًميورة ٕضمؾ جي٥م: ومٚمؿ: »قمٛمر قمـ احل٤مومظ ىمقل وذم

ُرمُ  يم٤من اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت أن وطمديث٤مً   ُمٜمت٘م٤ٌمت يمـ وًمق أؿمخ٤مصٝمـ، إسمراز قمٚمٞمٝمـ حَيْ

 صمؿش: »531 -8/532» وىم٤مل قمٞم٤مض، ًمٚم٘م٤ميض اًمزقمؿ هذا احل٤مومظ وقمزا  ُمتٚمٗمٕم٤مت،

 ؿمخّمٝم٤م، يرى أن قمـ اًمٜم٤ًمء ؾمؽمه٤م قمٛمر شمقذم ح٤م طمٗمّم٦م أنش: اعمقـم٠م» ذم سمام اؾمتدل

 ش.ؿمخّمٝم٤م ًمٞمًؽم ٟمٕمِمٝم٤م ومقق اًم٘م٦ٌم هل٤م ضمٕمٚم٧م ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م وأن

 وىمد قمٚمٞمٝمـ، ذًمؽ ومرض ُمـ ادقم٤مه ُم٤م قمغم دًمٞمؾ ذيمره ومٞمام وًمٞمس» :احل٤مومظ ىم٤مل
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 ُمٜمٝمـ يًٛمٕمقن سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من ويٓمٗمـ، حيججـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد يمـ

اُت  وهـ احلدي٨م ؽمِّ ًَ  اسمـ ىمقلش احل٩م» ذم شم٘مدم وىمد إؿمخ٤مص، ٓ إبدان ُُمَت

 أدريم٧م ىمد: ىم٤مل سمٕمده؟ أو احلج٤مب أىمٌؾ: قم٤مئِم٦م ـمقاف ًمف ذيمر ح٤م ًمٕمٓم٤مء ضمري٩م

 سم٤مظمتّم٤مر اعمذيمقر اًمزقمؿ ذيمر أن سمٕمد آظمر ُمٙم٤من ذم وىم٤مل ش.احلج٤مب سمٕمد ذًمؽ

 ويٓمٗمـ، حيججـ يمـ أهنـ اًمقاردة إظم٤ٌمر يمثرة ىمقًمف: رد ذم واحل٤مصؾش: »9/337»

  ش.وسمٕمده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اعم٤ًمضمد إمم وخيرضمـ

 قمغم يدل ٓ ومٕمؾ جمرد أنف: إًم . ..ش دًمٞمؾ ذيمره ومٞمام وًمٞمس: »احل٤مومظ ىمقل ووضمف :ؿؾت

ش اعمقـم٠م» ذم ذًمؽ أَرَ  مل وم٢مين :شاعمقـم٠م»ًمـ اًم٘م٤ميض قمزاه ُم٤م صح إن وهذا اعمزقمقُم٦م، اًمٗمروٞم٦م

دًم٦م ُمـ وًمٕمؾ .أقمٚمؿ واهلل قمٜمف: اًمٌح٨م ُمزيد سمٕمد اًمٚمٞمثل حيٞمك رواي٦م ُمـ اًمٞمقم اعمٕمروف  اًمتل ٕا

 احلج٤مب آي٦م ٟمزول ؾم٥ٌم ذم -قمٜمف اهلل ريض -أنس طمدي٨م: -اهلل رمحف -احل٤مومظ ىم٤مًمف ُم٤م شم١ميد

 ُمـ أطمده٤م أذيمر وُمٓمقًٓ، خمتٍماً  سم٠مخٗم٤مظ قمٜمف ـمرق ُمـ ضم٤مء وىمد إًمٞمف، اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م اًمذي

 اهلل ريض -وم٘م٤مل اعم٘م٤مم، شمٜم٤مؾم٥م همػمه ُمـ ه٤مُم٦م زي٤مدات ُمع  ،ش4792ش »اًمٌخ٤مري صحٞمح»

ٔي٦م ِبذه اًمٜم٤مس أقمٚمؿ أن٤م :-قمٜمف  يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم زيٜم٥م أهدي٧م ح٤م: - احلج٤مب آي٦م ـ ا

ٞم٧م، ذم ُمٕمف  ضم٤مًمس، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل] يتحدصمقن، وم٘مٕمدوا اًم٘مقم، ودقم٤م ـمٕم٤مُم٤مً  صٜمع اًٌم

ً  أقُمٓمٞم٧م ىمد ويم٤مٟم٧م]  ،[احل٤مئط إمم وضمٝمٝم٤م ُُمَقًمِّٞم٦َمٌ  وزوضمتف  صمؿ خيرج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومجٕمؾ  ،[مج٤ٓم

٤َم ي٤َم: ﴿شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزل يتحدصمقن، ىمٕمقد وهؿ يرضمع، ـَ  أَُّيه ِلِّ  سمُٞمُقَت  شمَْدظُمٚمُقا  َٓ  آَُمٜمُقا  اًم ِذي  إِٓ   اًمٜمٌ 

ـَ  هَمػْمَ  ـمََٕم٤ممٍ  إمَِم  ًمَُٙمؿْ  ي١ُْمَذنَ  أَن  احلج٤مب، ومُيب ،﴾طِمَج٤مٍب  َوَراء ُِمـ: ﴿ىمقًمف إمم﴾ إِٟم٤َمهُ  ٟم٤َمفمِِري

 -ش 3217» اًمؽمُمذي ويمذا ُمٓمقًٓ،ش 151 -4/152» ُمًٚمؿ وأظمرضمف .اًم٘مقم وىم٤مم

ومم واًمزي٤مدة ،- وصححف ظمرى واًمزي٤مدة هلام، ٕا   ،ش22/26ش »اًمتٗمًػم» ذم ًمٚمٓمؼمي ٕا

 -قمٜمٝم٤م اهلل ريض -زيٜم٥م أن قمغم ىمقي٦م طمج٦م اًمزي٤مدشملم ه٤مشملم وذم: ىمٚم٧م .صحٞمح وؾمٜمده٤م

 سم٠مهن٤م إي٤مه٤م ووصٗمف احل٤مئط، إمم وضمٝمٝم٤م شمقًمٞم٦م أنس ًمذيمر يٙمـ مل وإٓ اًمقضمف، ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م

 ًمقش: »3/68ش »اًمرؾم٤مًم٦م قمٍم ذم اعمرأة حترير» ُم١مًمػ ىمقل وأُم٤م .شمذيمر وم٤مئدة مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م

ؽمه، اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ُٕمره٤م اًمقضمف ؾم٤مومرة يم٤مٟم٧م  ُمـ أنس وُمٜمع احلج٤مب إلًم٘م٤مء طم٤مضم٦م وٓ سًم

  :ذًمؽ قمغم وضمقايب ش!!اًمدظمقل
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 ُمـ اًمقضمف ؾمؽم ٕن قمٚمٞمٝم٤م: دًمٞمؾ ٓ دقمقى جمردش سمًؽمه ُٕمره٤م: »ىمقًمف :أوًٓ 

 سملّم  وهذا سمًؽمه، ي٠مُمره٤م طمتك واضم٤ًٌم، يٙمـ مل هذه احلج٤مب آي٦م ٟمزول ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص ٟم٤ًمئف

 ُمٖم٤مًمٓم٦م ومٞمف..ش احلج٤مب إلًم٘م٤مء طم٤مضم٦م وٓ: »ىمقًمف: صم٤مٟمٞم٤مً  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن خيٗمك ٓ

 أؿمخ٤مص طمج٥م وهق وطمرارة، شمٙمٚمػ سمٙمؾ قمٜمف يداومع اًمذي رأجف قمغم فم٤مهرة،

 اًمتٙمٚمهؿ قمٜمد! َيَريٜمَٝمؿ هـ وٓ أؿمخ٤مصٝمـ، اًمرضم٤مل يرى ٓ ؾمؽم ظمٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص زوضم٤مشمف

 اًمِمخص: ٓ اًمٌدن طمج٥م اعم٘مّمقد أن ُمـ احل٤مومظ رضمحف ُم٤م قمغم وأُم٤م .ُمٕمٝمـ

 قمٚمٞمٝمـ يمثػماً  اًمرضم٤مل يؽمدد يمقهنـ سمحٙمؿ ٕهنـ أجْم٤ًم: ىم٤مئٛم٦م ًمٚمحج٤مب وم٤محل٤مضم٦م

 يمٚمام وضمقهٝمـ يًؽمن أن قمٚمٞمٝمـ ًمقضم٥م احلج٤مب ومٚمقٓ ديٜمٝمؿ، أُمقر قمـ ًم١ًماهلـ

 سم٤محلج٤مب قمٜمٝمـ ذًمؽ ومرومع وطمرج، فم٤مهرة ُمِم٘م٦م ذًمؽ وذم قمٚمٞمٝمـ، دظمٚمقا  ًمق ؾمئٚمـ

 ذم يمام وضمقهٝمـ: ؾمؽمن ُم٤م: حل٤مضم٦م سمٞمقِتـ ُمـ ظمرضمـ إذا أُم٤م سمٞمقِتـ، ذم يمـ إذا

 اًمًٜم٦م ذم وهٜم٤مك هذا، ش.اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ذم ُمذيمقرة قمدة رواي٤مت

 يًؽمن ٓ يمـ -ملسو هيلع هللا ىلص زوضم٤مشمف سمٕمض وُمٜمٝمـ -اًمٜم٤ًمء أن قمغم شمدل يمثػمة أطم٤مدي٨م

 أنس ىم٤مل: إول :صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م أن زم يتٞمن هذه، احلج٤مب آي٦م ٟمزول ىمٌؾ وضمقهٝمـ

 ،شقمكمّ  وم٤مذيمره٤م: »ًمزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل زيٜم٥م: قمدة اٟم٘مْم٧م ح٤م :قمٜمف اهلل ريض

ر وهل أت٤مه٤م، طمتك زيد وم٤مٟمٓمٚمؼ: ىم٤مل  ذم قمٔمٛم٧م رأجتٝم٤م ومٚمام: ىم٤مل قمجٞمٜمٝم٤م، ختٛمِّ

 فمٝمري ومقًمٞمتٝم٤م ذيمره٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن إًمٞمٝم٤م: أنٔمر أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م طمتك صدري

 أظمرضمف .احلج٤مب آي٦م ٟمزول وومٞمف شم٘مدم، ُم٤م ٟمحق احلدي٨م. .. قم٘مٌل قمغم وٟمٙمّم٧م

 ش.78 -6/77» يٕمغم وأبق  ،ش195/ 3» وأمحد  ،ش4/148» ُمًٚمؿ

َٚمٛمل اعمٕمٓمِّؾ سمـ صٗمقان ذمش اإلومؽ ىمّم٦م» ذم وىمقهل٤م قم٤مئِم٦م، طمدي٨م :افثاين ًه  :اًم

د ومرأى»...   احلج٤مب، ىمٌؾ رآين ىمد ويم٤من رآين، طملم وم٠مت٤مين ٟم٤مئؿ: إٟم٤ًمن ؾمقا

رت قمرومٜمل، طملم سم٤مؾمؽمضم٤مقمف وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م  سمٓمقًمف، احلدي٨م...ش  سمجٚم٤ٌميب وضمٝمل ومخٛم 

 ذم طَمْٞم٤ًمً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع آيمؾ يمٜم٧م :ىم٤مًم٧م أجْم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مًم٨م .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق

: وم٘م٤مل إصٌٕمل، إصٌٕمف وم٠مص٤مب وم٠ميمؾ، ومدقم٤مه، -قمٜمف اهلل ريض -قمٛمر ومٛمر ىَمْٕم٥ٍم،

،  اًمٌخ٤مري أظمرضمف .احلج٤مب آي٦م ومٜمزًم٧م قملم، رأتٙمـ ُم٤م ومٞمٙمـ أـم٤مع ًمق! أّوه أّوه طَمسِّ

  ،ش6/435ش »اًمتٗمًػم/ اًمٙمؼمى» ذم واًمٜم٤ًمئل  ،ش1253ش »اعمٗمرد إدب» ذم
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ش اًمٜمْمػم اًمروض - 821» رىمؿ هٜمدي٦م، -45 صش »اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماين

 أظم٤ٌمر» ذم ٟمٕمٞمؿ أبق وقمٜمف  ،شسمؽمىمٞمٛمل 3122/ 1/166/2» أجْم٤مً ش ؾمطإو»و

 وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م .قمٜمٝم٤م جم٤مهد قمـ يمثػم أيب سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـش 188/ 1ش »أصٌٝم٤من

 أجْم٤مً  طم٤مشمؿ أيب ٓسمـ وقمزاه -ش 5/213ش »اعمٜمثقر اًمدر» ذم اًمًٞمقـمل وىم٤مل ضمٞمد،

ش: 7/93ش »اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وىم٤مل ش.صحٞمح ؾمٜمده» :-ُمردويف واسمـ واًمٓمؼماين

 يمثػم، أيب سمـ ُمقؾمك همػم :شاًمّمحٞمح» رضم٤مل ورضم٤مًمف ،شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه»

  ش.صم٘م٦م وهق

 رُمل صدوق،» ش:اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل ،شاًمٙم٤مؿمػ» ذم اًمذهٌل وصم٘مف ويمذا

َٗمف ُمـ يّم٥م مل سم٤مإلرضم٤مء،   ش.َوٕم 

 ذم إؾمٜم٤مده قمـ احل٤مومظ وؾمٙم٧م أجْم٤مً،ش اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» ذم أنف اهلٞمثٛمل ووم٤مت: ؿؾت

٤مب طمدي٨م سمٕمد وذيمره وم٘مط، ًمٚمٜم٤ًمئل قمزاه سمٕمدُم٤م شم٘مقيتف إمم ُمِمػماً ش 531/ 8ش »اًمٗمتح»  اًم

 أـمٚم٘م٧م ُمٜمٝم٤م: ومٚمُِ٘مْرسمِفِ  زيٜم٥م، ىمّم٦م ىمٌؾ وىمع ذًمؽ سم٠من اجلٛمع ويٛمٙمـ» :وىم٤مل زيٜم٥م، وىمّم٦م

٤مب شمٕمدد ُمـ ُم٤مٟمع وٓ اًم٥ًٌم، ِبذا احلج٤مب ٟمزولش قم٤مئِم٦م» ؾم   ش.ٕا

 زيٜم٥م سم٠من اعمت٘مدُم٦مش اًمتحرير» ُم١مًمػ دقمقى شمٌٓمؾ إطم٤مدي٨م هذه أن اعم٘مّمقد

 سمٕمد ٟمزًم٧مش اجلٚم٤ٌمب» آي٦م أن ذًمؽ وي١ميمد سمًؽمه، ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمره٤م اًمقضمف ؾم٤مومرة يم٤مٟم٧م ًمق

٤َم َي٤م﴿ش: احلج٤مب» آي٦م ِله  َأُّيه   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

ـ   ـَ  َأنْ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ  ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـَ  وَمال ُيْٕمَروْم  ُمـ يٙمـ ومٚمؿ  ،[59/إطمزاب﴾ ]ُي١ْمَذْي

 رأى وًمذًمؽ وضمقهٝمـ، يًؽمن أن قمـ ومْمالً  يتجٚمٌٌـ أن ٟمزوهل٤م ىمٌؾ قمٚمٞمٝمـ اًمقاضم٥م

 . وهمػمه ُمًٚمؿ طمدي٨م ذم شم٘مدم يمام رأى ُم٤مش احلج٤مب» آي٦م ٟمزول ىمٌؾ زيٜم٥م ُمـ زيد

 .(422-415/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظقرة ادراة ؿدما

ة ذيؾ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل] : ىم٤مل ىمدُم٤مه٤م؟ خترج إذن: ىمٚم٧م. ؿمؼم اعمرأ
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 .شقمٚمٞمف يزدن ٓ ،ومذراع

 .قمقرة ةأ اعمر ىمدُم٤م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 .(478/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  ظقرة وافؽػغ افقجف أن ظذ ،ظقرة ادرأة حديث يدل هؾ

 ،اًمِمٞمٓم٤من اؾمتنمومٝم٤م ظمرضم٧م إذا وإهن٤م قمقرة اعمرأة[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شسمٞمتٝم٤م ىمٕمر ذم ُمٜمٝم٤م اهلل إمم أىمرب شمٙمقن ٓ وإهن٤م

 ِبذا يًتدًمقا  أن اعمرأة قمغم اعمتِمدديـ ًمٌٕمض يٓمٞم٥مش: وم٤مئدة» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يمام اعمٕمٜمك ٕن  ،اًمٌت٦م ومٞمف دًمٞمؾ وٓ ،إضم٤مٟم٥م قمغم قمقرة اعمرأة وضمف أن قمغم احلدي٨م

 يمام ُمٜمٝم٤م يًتحٞم٤م فمٝمرت إذا ٕهن٤م ،قمقرة ٟمٗمًٝم٤م ضمٕمٚمٝم٤م» :شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل

 ظمرضم٧م وإذا»: احلدي٨م مت٤مم اعمٕمٜمك هذا وي١ميمد. شفمٝمرت إذا اًمٕمقرة ُمـ يًتحٞم٤م

 . شاًمِمٞمٓم٤من اؾمتنمومٝم٤م

. اًمرضم٤مل ٟمٔمر ذم زيٜمٝم٤م أيش: »411/  3» شاعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞم  ىم٤مل

 .شِب٤م ويٖمقي ،ًمٞمٖمقُّي٤م إًمٞمٝم٤م ٟمٔمر أي وىمٞمؾ

 ُمـ يًتٔمؾ يم٤مًمذي ،وشمٜمٔمر طم٤مضمٌؽ قمغم يدك شمْمع أن شآؾمتنماف» وأصؾ 

 ُمقوع ُمـ إًمٞمف يٜمٔمر يم٠منف ،اًمٕمٚمق: اًمنمف ُمـ وأصٚمف اًمٌمء يًتٌلم طمتك اًمِمٛمس

 .شهن٤مي٦م». إلدرايمف أيمثر ومٞمٙمقن ُمرشمٗمع

ة يِمٛمؾ اعمذيمقر آؾمتنماف أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن   ؾم٤مشمرة يم٤مٟم٧م وًمق اعمرأ

 وضمف سمٙمقن ًمٚمحدي٨م قمالىم٦م ومال ،ظمروضمٝم٤م قمٜمد طم٤مل يمؾ قمغم قمقرة ومٝمل ،ًمقضمٝمٝم٤م

 ،سمٕمقرة ًمٞمس أنف قمغم اًمٕمٚمامء ومجٝمقر. ُمٜمّمٗم٤م ومت٠مُمؾ ،اًمٗم٘مٝمل سم٤معمٕمٜمك قمقرة اعمرأة

. ضمٚم٤ٌمب» آؾمؿ ِبذا طمديث٤م ـمٌع وىمد ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ذم ذًمؽ وسمٞم٤من

 قمغم ومٞمف رددت وىمد. اعم٘مدُم٦م ذم ذيمرِت٤م ًمٜمٙمت٦م ؾم٤مسم٘م٤مش ... طمج٤مب» سمديؾ ش..

 اًمرد ذم اعمٗمرد يمت٤ميب قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ؿم٤مء ُمـ وأطمٚم٧م  ،اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمف سمام اعمتِمدديـ
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 ،ودراي٦م رواي٦م واهٞم٦م أدًم٦م قمغم ىم٤مئٛم٦م وأهن٤م ،ؿمٌٝم٤مِتؿ ومٞمف شمتٌٕم٧م ،وشمٗمّمٞمؾ سم٢مؾمٝم٤مب

 اًمٕمٚمامء ظم٤مًمػ ُمـ قمغم اعمٗمحؿ اًمرد»: ُمْمٛمقٟمف ًمؽ يٚمخص اؾمام وؾمٛمٞمتف ،واضمتامقمٞم٤م

ة وأخزم وشمٕمّم٥م وشمِمدد  إٟمف سم٘مقهلؿ ي٘مٜمع ومل وأوضم٥م ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اعمرأ

 .ويمرُمف سمٗمْمٚمف وٟمنمه شمٌٞمْمف زم اهلل ين. شوُمًتح٥م ؾمٜم٦م

 .(425-424/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افرأس ؽطاء ؾفق أضؾؼ إذا اخلامر

 طم٤مهة، طم٤مومٞم٦م اًمٙمٕم٦ٌم إمم متٌم أن أظمتل ٟمذرت: ىم٤مل اجلٝمٜمل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ

 اًمٙمٕم٦ٌم إمم متٌم أن ٟمذرت: ىم٤مًمقا ش. هذه؟ سم٤مل ُم٤م» :وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م وم٠متك

 [ش.هدي٤م وًمتٝمد]  ،[وًمتح٩م] وًمتختٛمر ومٚمؽميم٥م ُمروه٤م: »وم٘م٤مل! طم٤مهة طم٤مومٞم٦م

 همٓم٤مء ومٝمق أـمٚمؼ، إذا «اخلامر» أن :ُمٜمٝم٤م ه٤مُم٦م ومقائد احلدي٨م ذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٙمت٤مب ُمـ يمثػمة ذًمؽ قمغم وإدًم٦م اًمقضمف، شمٖمٓمٞم٦م ُمًامه ذم يدظمؾ ٓ وأنف اًمرأس

 ـمٌع وىمد ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ذم سمٞمٜمتف يمٜم٧م يمام اًمًٚمػ وآصم٤مر واًمًٜم٦م

 اخلامر أن ادقمقا  اًمذيـ اًمٜمجديلم اًمٕمٚمامء سمٕمض قمغم ردي ذم سمٞم٤مٟم٤م ذًمؽ وزدت ُمرات،

 ٟمنم اعمذيمقر، يمت٤ميب ُمـ اجلديدة ًمٚمٓمٌٕم٦م اًمْم٤مومٞم٦م ُم٘مدُمتل ذم أجْم٤م اًمقضمف همٓم٤مء

  .قمامن/  اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم

 .(1239/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بعقرة فقس ادرأة وجف أن ظذ إدفة مـ

 وذيمرهـ، ومققمٔمٝمـ إنّم٤مر، ُمـ ٟمًقة وومٞمف اعمًجد، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دظمؾ

٧ِم  هؾ أٓ:   »ىم٤مل صمؿ طمٚمٞمٝمـ، ُمـ وًمق يتّمدىمـ أن وأُمرهـ ًَ ةٌ  قَم  اًم٘مقم خُتؼمَ  أن اُمرأ

 إذا ُمٜمفُ  يٙمقنُ  سمام اًم٘مقم خيؼمَ  أن رضمٌؾ  قمًك هؾ أٓ! ِب٤م؟ ظمال إذا زوضمٝم٤م ُمـ يٙمقنُ  سمام

ـ   وم٘م٤مُم٧م!  سم٠مهٚمف؟ ظمال ةٌ  ُمٜمٝم يـ ؾمٗمٕم٤مءُ  اُمرأ  : وم٘م٤مًم٧م اخلد 
ِ
ُؿ! واهلل ـ   ًمٞمٗمٕمٚمقن، إهن   وإهن
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ـَ   ؿمٞمٓم٤مٟم٦مً  أتك ؿمٞمٓم٤منٍ  َُمَثُؾ !  ذًمَؽ؟ َُمَثُؾ  ُم٤م أنٌُئٙمؿ أومال ذًمَؽ، شمٗمٕمٚمقا  ومال: ىم٤مل! ًَمٞمٗمٕمْٚم

 !ش. يٜمٔمرون واًمٜم٤مس ِب٤م ومقىمعَ  سم٤مًمٓمريؼ:

 ُمـ ومٝمق وؾمقاد: شمٖمػم ومٞمٝمام: ُمٕمٜم٤مه :شاخلديـ ؾمٗمٕم٤مء: »ومٞمف وىمقًمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يزقمؿ يمام ُمٖمٓمك يم٤من ًمق ٕنف سمٕمقرة: ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م

ُّي٤م، يّمػ أن ؾمٕمٞمد أبق اؾمتٓم٤مع ح٤م اعمتِمددون:  اهلل ريض ضم٤مسمر وصٗمٝم٤م ويمذًمؽ ظَمد 

 وؾمٛمٞمتف ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» ذم خمرج وهق وهمػمه،ش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قمٜمف

 ش. اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» سمـ أظمػماً 

 .(437/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾؿرأة وافقديـ افقجف ـشػ حؽؿ

 ؟[اإلدٟم٤مء آي٦م شمٗمًػم طمقل] :ُمداظمٚم٦م

 يتٓمٚم٥م إُمر أن ويٌدو ومٞمف اًمٌح٨م ضمرى اًم٘مري٥م إُمس ذم هذا :اًمِمٞم 

 أضمريٜم٤م وىمد ،واوح ظمٓم٠م وهذا ،يٖمٓملم: يدٟملم شمٗمًػم سمالديمؿ ذم اعمِمٝمقر ،اًمتٙمرار

 اًمتل ُمثالً  اًمٕم٤ٌمءة ضمٚم٤ٌمب هق وهذا ىمؿ: ًمف وم٘مٚمٜم٤م احل٤مرضيـ سمٕمض ُمع سم٤مُٕمس اًمتجرسم٦م

 ،وضمٝمؽ همط ـمٞم٥م ،رأؾمف قمغم اًمٕم٤ٌمءة وأخ٘مك ىم٤مم رأؾمؽ قمغم اًم٘مٞمف ،سمف شمتٕم٠ٌم أن٧م

 قمغم شمٗمروقا  يمٞمػ إذاً : ىمٚم٧م ،أؾمتٓمٞمع ٓ: ىم٤مل ،اُمش: ًمف ىمٚم٧م ،سم٤مًمٕم٤ٌمءة وضمٝمف همٓمك

 .يٖمٓملم: سمٛمٕمٜمك يدٟملم شمٗمٝمٛمقن ومٙمٞمػ ،اًمرضم٤مل وأنتؿ شمًتٓمٞمٕمقٟمف ٓ أنتؿ ؿمٞمئ٤مً  اًمٜم٤ًمء

 ذم اًمٕمرب قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمٕمروم٦م ُمـ ضمداً  واوح وهق اًمت٘مري٥م هق اإلدٟم٤مء

ىمٞم٤مت سمٕمض شمٗمٕمؾ يمام ووٕمـ ظمرضمـ إذا يمـ ٟم٤ًمؤهـ سم٤مٕطمرى أو ،اجل٤مهٚمٞم٦م  اًمٕمرا

 اهلل ىم٤مل ،اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يمـ يمذًمؽ ،ُمٌلم اًمّمدر.. هٙمذا اجلٚم٤ٌمب شمْمع ،رأجتٛمقهـ إذا

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: وضمؾ قمز ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  يٖمٓملم: يدٟملم ومٝمٛمـ إذا[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 اإلدٟم٤مء هذا ،هٙمذا يٙمقن اإلدٟم٤مء ،يدٟملم إٓ رسمٜم٤م ىم٤مل ُم٤م ًمٙمـ ،إـمالىم٤مً  ًمٚمتٖمٓمٞم٦م جم٤مل ٓ

 .ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚمؼ
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 :اصمٜمتلم روايتلم اًمتٗمًػم يمت٥م ذم ٟم٘مرأ  وٟمحـ اًمًٜم٦م ذم اًمٌٞم٤من ي٠ميت وهٜم٤م

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: ىم٤مل ،أي٦م هذه ذيمر صمؿ قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م وهل وٕمٞمٗم٦م إطمدامه٤م  قَمَٚمٞمِْٝم

ـْ  ـ   ُِم  ،واطمدة قمٞمٜم٤مً  همٓمك: أي ،هٙمذا سم٤مًمٕم٤ٌمءة وومٕمؾ[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 اإلدٟم٤مء شمٗمًػم يٜم٤مذم: أووح سمٕم٤ٌمرة أو ،اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م يٜم٤مذم وهق ضمداً  ـمٌٞمٕمل أُمر وهذا

 أن يٜمٌٖمل ٓ ومٚمًٗم٦م أقمتؼمه٤م أن٤م اًمٙمٚمامت سمٕمض هٜم٤م شمذيمر طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م ،سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م

 :وهل أظمرى سمٗمٚمًٗم٦م ؾمت٘م٤مسمؾ ٕهن٤م اًمنمقمٞم٦م: إطمٙم٤مم ذم شمذيمر

 هذه ٟمدظمؾ ح٤مذا ًمٙمـ فم٤مهر وهذا ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٕن: ي٘مقًمقن

 هٜم٤مك يم٤من إن ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ إلدظم٤مل جم٤مل ٓ حمْم٦م ذقمٞم٦م شمٕمٌدي٦م ُم٠ًمخ٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م

ة ي٠مُمر ٟمص  ؾمت٘م٤مسمؾ اًمٗمٚمًٗم٦م هذه ٕن ٟمتٗمٚمًػ: ٓ وإٓ اشمٌٕمٜم٤مه وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سم٠من اعمرأ

 ذم فاًمقضم ذم ُم٤م أمجؾ ومام وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ يم٤من إذا: ومٕمالً  ىمٚم٧م وىمد ،سمٛمثٚمٝم٤م

 قمغم جي٥م أنف شمٕمٜمل إومم اًمٗمٚمًٗم٦م يم٤مٟم٧م إذا: وم٢مذاً  ،قمٞمٜم٤مه٤م: اجلقاب ؾمٞمٙمقن اعمرأة؟

 أجْم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: وم٢مذاً  اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ هق اًمقضمف هذا ٕن وضمٝمٝم٤م: شمٖمٓمل أن اعمرأة

 .إـمالىم٤مً  سمف ىم٤مئؾ ٓ وهذا اًمقضمف ذم ُم٤م أمجؾ اًمٕمٜملم ٕن اًمقضمف: ُمع قمٞمٜمٞمٝم٤م شمٖمٓمل أن

 ًمٚمخالص يٚمج٠م اخلّمقص هذا ذم اًمقاردة إدًم٦م يٕمرومقن ٓ ممـ اًمٜم٤مس سمٕمض

 ُمثالً  شمْمع أن وهق اًمزُم٤من ذًمؽ ذم ُمٕمٝمقداً  يٙمـ مل ؿمٞمئ٤مً  يٗمرض سم٠من اإليراد هذا ُمـ

 هق سمام ُمٜمديالً  شمْمع أو ،ـمري٘مٝم٤م شمرى ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم قمٞمٜم٤مه٤م يٌدوا ومال ُمٕمتٛم٦م ٟمٔم٤مرة

 اًمٌمء سمٕمض ؿمٗم٤موم٤مً  يٙمقن يمثٞمٗم٤مً  يٙمقن وًمٞمس وضمٝمٝم٤م قمغم شمًتدًمف اًمٞمقم ُمٕمروف

 ،أجْم٤مً  اًمزُمـ ذًمؽ ذم يٙمـ مل اعمٜمديؾ هذا ،وضمٝمٝم٤م يرى وٓ اًمٓمريؼ شمرى أهن٤م سمحٞم٨م

 اًمرؾمقل ذيمره وىمد ،اًمٞمقم طمتك ُمٕمروف اًمٜم٘م٤مب يزال وٓ اًمٜم٘م٤مب هق إٟمام يم٤من ُم٤م يمؾ

ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ىم٤مل طملم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف  شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

 أن يٕمٜمل وهذا ،اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس ،شمٜمت٘م٥م اعمحرُم٦م همػم سم٠من: احلدي٨م ومٛمٗمٝمقمشاًم٘مٗم٤مزيـ

 سمتٖمٓمٞم٦م يدٟملم شمٗمًػم وًمٙمـ ،ُمٕمروف وهذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمقضمقداً  يم٤من هذا

 .ىمقًمف ُمـ يٚمزم ح٤م يتٜمٌف إٟم٤ًمن سمف ي٘مقل أن يٛمٙمـ ٓ هذا اًمٕمٞمٜم٤من وومٞمٝمام اًمقضمف
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 قمـ شمٙمِمػ سم٠مهن٤م وٕمػ: وهق قم٤ٌمس اسمـ قمـ أطمدمه٤م أثران روي: ىمٚم٧م هلذا

 .واطمدة قملم

 قمٛمٚمٞم٦م ومقصػ أي٦م هذه شمال شم٤مسمٕمل وهق اًمًٚمامين قمٌٞمدة قمـ صم٤مين أثر يقضمد

 يٌؼ مل أي٦م؟ شمٗمن ِب٤م اًمتل اًمتٖمٓمٞم٦م أجـ: وم٢مذاً  ،يمٚمٞمٝمام قمٞمٜمٞمف قمـ ومٙمِمػ احلج٤مب

 قمٜمد وىمٗمٜم٤م إذا اًمقضمٝملم قمدى ُم٤م شمٖمٓمٞم٦م: أي ،ٟم٤مىمّم٦م شمٖمٓمٞم٦م وإٟمام يم٤مُمٚم٦م شمٖمٓمٞم٦م هٜم٤مك

 شمرمج٤من ٕنف طمج٦م: ًمٙم٤من صح وًمق قم٤ٌمس اسمـ قمـ إول إثر: إثريـ ه٤مذيـ

 وٕمٞمػ إًمٞمف اًمًٜمد ًمٙمـ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد سمذًمؽ ًمف ؿمٝمد يمام اًم٘مرآن

 .وٕمػ وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف

 .ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل ًمف ؿمٝمد يمام :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا؟ يمام ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .قم٤ٌمس ٓسمـ :ُمداظمٚم٦م

 سمامذا؟ :اًمِمٞم 

 .اًم٘مرآن شمرمج٤من سم٠منف :ُمداظمٚم٦م

 اًمدقم٤مء اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء اًمذي ،اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء ُم٤م اًم٘مرآن شمرمج٤من ،ٓ :اًمِمٞم 

 قمـ ًمٞمس ومٝمذا اًم٘مرآن شمرمج٤من سم٠منف ًمف ؿمٝمد أُم٤م ،اًمت٠مويؾ ويٕمٚمٛمف اًمديـ ذم يٗم٘مٝمف سم٠من ًمف

 .ُمًٕمقد اسمـ هق إٟمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .قم٤ٌمس اسمـ قمـ إثر هذا يّمح ومٚمؿ

 اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  يم٤من ًمق وًمٙمـ هذا قمٌٞمدة قمـ صحٞمح ومٝمق: اًمث٤مين إُمر أُم٤م

 ُم٘مٓمقع هق: أي ،قمٚمٞمف ُمقىمقف وهق ومٙمٞمػ ُمرؾمالً  يٙمقن ٕنف طمج٦م: ومٞمف يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص

 .احلدي٨م قمٚمامء سم٤مصٓمالح

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: اًمٙمريٛم٦م ًممي٦م شمٗمًػم ي٠مت مل أنف :ادفؿ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 آٟمٗم٤ًم: وصٗمٜم٤م يمام هذا يٛمٙمـ وٓ اًمقضمف ؾمؽم سمقضمقب اًمًٚمػ قمـ[ 59:إطمزاب]
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 شمريد اًمًقق إمم ظمرضم٧م ُم٤م إذا ًمٚمٛمرأة ذًمؽ يٛمٙمـ وٓ أجْم٤مً  اًمٕمٞمٜملم ؾمؽم يًتٚمزم ٕن

 .ذًمؽ وٟمحق سمْم٤مقم٦م شمِمؽمي.. طم٤مضم٦م شم٘ميض أن

: شمٕم٤ممم ىمقًمف أن اًمًٚمػ ُمـ وهمػممه٤م قمٛمر اسمـ وقمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ صم٧ٌم ىمد سمؾ

ـَ  َوٓ﴿ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  ومرضمع ،واًمٙمٗم٤من اًمقضمف هق: ىم٤مل[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 قمقرة اًمقضمف أن اجلٚم٤ٌمب آي٦م أي٦م ُمـ يٗمٝمؿ وٓ يرى ٓ اًم٘مرآن شمرمج٤من أن إمم إُمر

 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٕمٚمامء أيمثر هذا وقمغم اعمرأة قمقرة ُمـ ُمًتثٜمك ذًمؽ أن يرى سمؾ

 .اعمِمٝمقريـ اعمٕمرووملم

 إذف هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن: وطمديث٤مً  ىمديامً  ىمررشمف اًمذي اًم٘مقل ظمالص٦م

 حيرم ٟم٘مقل أن أُم٤م ،أن اًمقاىمع هق يمام وم٤مؾمداً  اًمزُمـ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م هل٤م وإومْمؾ

 ُمـ ،اًمتحريؿ إـمالق قمـ اًمتقرع جي٥م وطمٞمٜمذاك اًمنمع ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ ومٝمذا قمٚمٞمٝم٤م

 أن ؿم٤مءت وُمـ ،هل٤م إومْمؾ هق ومذًمؽ ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن اًمٜم٤ًمء ُمـ ؿم٤مءت

 .اصٓمٜم٤مقمٞم٦م سمزيٜم٦م وضمٝمٝم٤م دمٛمؾ ٓ أن سمنمط ذًمؽ ومٚمٝم٤م وضمٝمٝم٤م قمـ وشمٙمِمػ شمؽمظمص

 (22: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 وافؽػغ افقجف ـشػ حؽؿ دم كؼاش

  اًمٜمقر رطمٚم٦م ذم يراضمع

 (. 22:25:43/ب38: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادرأة وجف تغطقة حؽؿ حقل كؼاش

 اًمٕمٚمؿ ـمالب سمدأ وم٘مد] ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ طمقل ؾم١مال ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؟[اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ اًمقضمف أن ُمع سمٕمقرة ًمٞم٤ًم واًمٞمد اًمقضمف أن قمغم يتحدصمقن

 .صحٞمح :اًمِمٞم 
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 ُمـ صحتف إؿمٞم٤مء ِبذه هلؿ ؾمٛمح اًمذي احلدي٨م وهذا..ِبذا رأجؽ ومام :ُمداظمٚم٦م

 ..وٕمٗمف ُمـ ىمقشمف

 .اًمنمع ُمع رأي ًمٜم٤م ًمٞمس :اًمِمٞم 

 .اًمٕمٚمؿ ُمع اًمرأي ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمع ِبدي وًمٞمس سم٤مًمٕمقاـمػ إُمقر ي٠مظمذون اًمٕمٚمامء ُمـ ويمثػم :اًمِمٞم 

 ذم ُم٤م وأمجؾ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ أن همػمك ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام ىمٚم٧م وم٠من٧م ،اعمٚمزم

 هق؟ ُم٤م اًمقضمف

 .وآسمت٤ًمُم٦م اًمٕمٞمٜملم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٓمريؼ؟ ًمؽمى قمٞمٜمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ٓ: إذاً  :اًمِمٞم 

 وطمتك..شمٗمرق طمتك قمٞمٜمٝم٤م قمغم[ ومتح٦م وشمؽمك ؾمؽمة] شمْمع أن جيقز واهلل :ُمداظمٚم٦م

 ... اًمٓمريؼ شمرى

 ُم٤مذا؟ شمْمع ُم٤مذا :اًمِمٞم 

 .شمٜمٔمر طمتك صٖمػمة[ ومتح٦م] وشمؽمك ؾمؽمة شمٕمٛمؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مرآن؟ ذم ضم٤مء هذا وهؾ :اًمِمٞم 

 .ضم٤مء ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 سمف؟ ضمئتؿ أجـ ُمـ وم٢مذاً  :اًمِمٞم 

 .سم٤مًمٕمٞمٜملم شمٙمقن ٓ واحلريم٤مت ،اًمٗمتٜم٦م قمغم شمدقمق :ُمداظمٚم٦م

 أظمرى؟ سمٙمٜمٞم٦م أو مج٤مل سم٠ميب شمٙمٜمك أن٧م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ مج٤مل أبق ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م وذم شمًتٕمجؾ ٓ: أي يمالُمؽ ذم شمتئد أن وم٠مرضمقك ،مج٤مل أبق :اًمِمٞم 

 .شاًمرمحـ ُمـ واًمت٠مين اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمجٚم٦م»: ي٘مقل
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 .ظمػم اهلل ضمزاك: ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذم ُم٤م أمجؾ أن إوم٤موؾ سمٕمض ىمقل قمغم سمٜم٤مءً  آٟمٗم٤مً  اًم١ًمال ومج٤مء! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 ٕن ذقم٤ًم: ًمٞم٧ًم ومٚمًٗم٦م هذه ًمٙمـ ،أطمد ومٞمف يٙم٤مسمر أن يٛمٙمـ ٓ وهذا وضمٝمٝم٤م اعمرأة

 هق؟ ُم٤م اًمقضمف ذم ُم٤م أمجؾ آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م وىمد وهل أظمرى سمٗمٚمًٗم٦م شم٘م٤مسمؾ اًمٗمٚمًٗم٦م هذه

 !ـمٞم٥م ،قمٞمٜم٤مه٤م

 .آسمت٤ًمُم٦م :ُمداظمٚم٦م

 أمجؾ ًمٙمـ ،ذًمؽ سمجقاز ي٘مقل أطمد ٓ هذا ٕن ًمالسمت٤ًمُم٦م: داقمل ٓ ،ٓ :اًمِمٞم 

 أُم٤م ،اهلل ظمٚمؼ ُمـ ومٞمف واًمٕمٞمٜم٤من اهلل ظمٚمؼ ُمـ اًمقضمف: يٕمٜمل ،قمٞمٜم٤مه٤م اعمرأة ذم ُم٤م

 يدك ذم مج٤مًمؽ أُم٤م ،يدك ذم ومٝمذا شمٌتًؿ ٓ أو شمٌتًؿ وم٘مد إٟم٤ًمن.... . ومٝمل آسمت٤ًمُم٦م

  ظَمْٚمُؼ  َهَذا﴿: اهلل ظمٚمؼ ُمـ هق وإٟمام يمًٌؽ ُمـ ومٚمٞمس قمٞمٜمٞمؽ وذم
ِ
 َُم٤مَذا وَم٠َمُرويِن  اّلل 

ـَ  ظَمَٚمَؼ  ِذي ـْ  اًم   ذم اًمدظمقل يٜمٌٖمل ٓ: أىمقل ًمذًمؽ! رء ٓ[ 11:ًم٘مامن﴾ ]ُدوٟمِفِ  ُِم

 أن أُم٤مُمؽ واًمتجرسم٦م هل٤م هن٤مي٦م ٓ اًمٗمٚمًٗم٦م ٕن اًمٗمٚمًٗم٦م: يِمٌف سمام اعم٠ًمخ٦م هذه ُمٕم٤مجل٦م

 يم٤من وم٢مذا قمٞمٜم٤مه٤م وضمٝمٝم٤م ذم ُم٤م أمجؾ: ىمٞمؾ صمؿ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ: ىمٞمؾ طمٞم٨م

 ،قمٞمٜمٞمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م إظمرى اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ أجْم٤مً  ًمزم وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م إومم اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ يٚمزم

 شمٕمٜمل ًمٕمٚمؽ ؿمٞمئ٤مً  شمْمع قمٜمدك ُمـ.. قمٜمدك ُمـ أن٧م ىمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م؟ جي٥م مم٤م ذًمؽ ومٝمؾ

 سم٤مب ُمـ: ىمٚم٧م اإلو٤موم٦م؟ ِبذه ضمئ٧م أجـ ُمـ: وم٘مٚمٜم٤م ؿم٤مِبٝم٤م ُم٤م أو اًمًقداء..اًمٜمٔم٤مرة

 يًد أخؿ اًم٘مرآن ذم ًمف ذيمراً  احلج٤مب أنزل اًمذي احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ًمٙمـ ،اًمذريٕم٦م ؾمد

 ؾمد إٓ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اًمذريٕم٦م؟ ؾمد ُم٤م أنف: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هؾ اًمذريٕم٦م؟

 شم٤ٌمرك اهلل سمحٙمؿ ؾمدت ىمد ٕهن٤م اًمذريٕم٦م: شمًد أن أن٧م ًمؽ ًمٞمس: إذاً  ،اًمذريٕم٦م

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،وضمؾ قمز شمٕم٤ممم اهلل طمٙمؿ إمم ٟمٕمقد طمٞمٜمئذٍ  ،وشمٕم٤ممم ِله  َأُّيه  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 

َْزَواضِمَؽ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  ومام[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 يدٟملم؟ ُمٕمٜمك

 رأؾمؽ قمغم اًمٕم٤ٌمءة أن أن٧م شمْمع قمٛمكم درس ٟمٕمٛمؾ رأجؽ ُم٤م! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 
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 ذًمؽ؟ أترى

 اًمٕم٤ٌمءة؟ أن٤م شمٕمٓمٞمٜمل أو ذًمؽ شمرى ،سم٠مس ٓ :اًمِمٞم 

 ..إصؾ اًمٕم٤ٌمءة هذه اهلل سمًؿ ،ٓ ٓ :ُمداظمٚم٦م

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿! ـمٞم٥م :اًمِمٞم  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  [..59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 يم٤معمٜم٤مديؾ ؿمٗم٤موم٦م ًمٞم٧ًم يمثٞمٗم٦م شمٙمقن أهن٤م اعمٝمؿ ،ىمٓمٕمتلم أو ىمٓمٕم٦م ُمٝمؿ ًمٞمس ،ٓ

 سمف واؾمؽم رأؾمؽ قمغم وٕمف اجلٚم٤ٌمب.. شم٘مٕمد ٓ ٓ ،اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمِمده٤م اًمتل

 .واُمش ،ٟمٕمؿ..وضمٝمؽ

 .أرى ٓ :ُمداظمٚم٦م

 !رسمؽ؟ أُمرك اًمذي هذا! شمرى ٓ :اًمِمٞم 

 ..وضمؾ قمز اهلل ُمع يٜمٗمٕمٜم٤م اًمذي اًمٌمء ٟمريد :ُمداظمٚم٦م

ـْ  َيْٕمَٚمؿُ  َأٓ﴿: ظمٚمؼ سمام أقمٚمؿ رسمؽ ،أطمًٜم٧م ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم   َوُهقَ  ظَمَٚمَؼ  َُم

 [.14:اعمٚمؽ﴾ ]اخْلٌَػِمُ  اًمٚم ٓمِٞمُػ 

 ُيْدٟملِمَ ﴿: ىم٤مل وإٟمام وضمقهٝمـ يٖمٓملم: شم٘مؾ مل ًممي٦م ٟمٜمٔمر أن جي٥م رء أول

ـ   ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  آٟمٗم٤مً  ومٕمٚم٧م يمام وم٠من٧م ،اًمت٘مري٥م هق: اإلدٟم٤مء[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 .هٙمذا اًمٕم٤ٌمءة

 ومؽمى هٙمذا شمدٟمك وىمد ،اًمٓمريؼ شمرى ومال هٙمذا شمدٟمك وىمد ،هٙمذا شمدٟمك ،ٟمٕمؿ

 شمدين وىمد ،يمٚمتٞمٝمام سم٤مًمٕمٞمٜملم اًمٓمريؼ ومؽمى هٙمذا شمدٟمك وىمد ،ٟمٕمؿ ،واطمدة سمٕملم اًمٓمريؼ

 ٟم٘مّمد ومٜمحـ دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ اًمتٕمديد هذا ،آظمره إمم يمِمٗم٤مً  ىمٚمٞمالً  أيمثر هٙمذا

 اإلدٟم٤مء ُمٕمٜمك أن إمم يذهٌقن اًمذيـ أن قمٛمٚمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ًمٚمٜم٤مس ٟمٌلم أن إومم سم٤مًمتجرسم٦م

 ـمٌ٘مٜم٤م ًمق أنٜم٤م جيٝمٚمقن أو يتج٤مهٚمقن أهنؿ إُم٤م ٕهنؿ وم٤مطمِم٤ًم: ظمٓمئ٤مً  خيٓمئقن اًمتٖمٓمٞم٦م هق

 ظمٓمقة يٛمِملم أن يًتٓمٕمـ ومل اًمٜم٤ًمء قمغم اًمٓمريؼ قمٛمٞمٜم٤م اًمتٖمٓمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اجلٚم٤ٌمب

 يمذًمؽ؟ أخٞمس يمثٞمٗم٤مً  يٙمقن وأن ؿمٗم٤موم٤مً  يٙمقن ٓ أن اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ ٕن واطمدة:
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ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ ومحٞمٜمئذٍ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  أن أبداً  سم٤معمًتٓم٤مع ًمٞمس[ 59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 .سمره٤من أيمؼم واًمتجرسم٦م اًمتٖمٓمٞم٦م سمٛمٕمٜمك أي٦م شمٗمٝمؿ

 إذاً  ٟمٗمٝمؿ ،يٖمٓملم اًمٚمٗمٔم٦م هذه قمـ اٟمتٗمك يدٟملم ُمٕمٜمك اٟمتٗمك دام ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل: إذاً 

 ومتٌٞمٜمف اًم٘مرآن شمٗمن طمٞمٜمام وأبداً  دائامً  ؿم٠مهن٤م هل يمام اًمًٜم٦م دظمٚم٧م هٜم٤م طمد أي إمم يدٟملم

 .وشمقوحف

 ىمقًمف اًم٘مرآن شمقوح اًمًٜم٦م أن طمٞم٨م ُمـ مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس ًمدى ومٝمٛمف ُمٞمن ُمث٤مل أيمثر

َُم٧ْم ﴿: شمٕم٤ممم مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ  اًمٚمٗمٔم٦م هذه حت٧م يدظمؾ اعمٞمت٦م[ 3:اح٤مئدة﴾ ]َواًمد 

 أخٞمس اًمًٛمؽ أنٗمًٜم٤م قمغم حلرُمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٜمص هذا قمٜمد وىمٗمٜم٤م ومٚمق ،اًمٌحر ُمٞمت٦م

 يمذًمؽ؟

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمقاؾمع اعمٕمٜمك هذا ذم داظمٚم٦م ًمٞم٧ًم اًمًٛمؽ ُمٞمت٦م أن سملم اًمرؾمقل ًمٙمـ :اًمِمٞم 

: ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمٚم٧م»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص طمرُم٧م اًمتل اعمٞمت٦م

 طمرام اًمًٛمؽ ًمٗمٝمٛمٜم٤م سم٤محلدي٨م ٟم٠مظمذ مل ًمق شواًمٓمح٤مل واًمٙمٌد ،واجلراد احلقت

 يمذًمؽ؟ أخٞمس أي٦م ًمٕمٛمقم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ة أن ًمٗمٝمٛمٜم٤م اعمرأة وضمف ُمقوقع ذم اًمًٜم٦م إمم ٟمٚمتٗم٧م مل ًمق :اًمِمٞم   أن جي٥م اعمرأ

 أثٌتٜم٤م يمام وهق ،يٖمٓملم: أي ،يدٟملم ُمٜمٝمؿ اعمت٠مظمرون ومنوا يمام ٕهن٤م وضمٝمٝم٤م: شمٖمٓمل

ه وسمٕمْمٝمؿ ،واطمدة قملم قمـ شمٙمِمػ: ي٘مقل[ اًمٌٕمض] ،سم٤مـمؾ شمٗمًػم قمٛمٚمٞم٤مً   اهلل ضمزا

 أُم٤م ،سم٤مٓضمتٝم٤مد يمٚمف هذا ًمٙمـ ،اًمٕمٞمٜملم قمـ شمٙمِمػ: وم٘م٤مل اًمرظمّم٦م ذم أومًح ظمػم

ة إن»: ـمرق ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء ىمد اًمٜمص  أن يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م إذا اعمرأ

 شمٜمت٘م٥م ٓ»: ًمٚمٛمحرُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مل ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل شويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م يرى

ة  أهنـ اًمٜم٤ًمء قم٤مدة..يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدة هٜم٤مك أن إمم يِمػم شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

ة شمٜمت٘م٥م أن ومخِمٞم٦م ،يٜمت٘مٌـ  أن قم٤مدِتـ ُمـ أجْم٤مً  ويم٤من ،شمٜمت٘م٥م ٓ: ىم٤مل اعمحرُم٦م اعمرأ



   إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة ُمـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وأن شمٜمت٘م٥م أن اعمحرُم٦م اعمرأة قمغم ومحرم ،اًم٘مٗم٤مزيـ يٚمًٌـ

 حتريؿ؟ :ُمداظمٚم٦م

ة وًمذًمؽ حتريؿ: :اًمِمٞم   همػم أُم٤م ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن جي٥م اعمحرُم٦م وم٤معمرأ

 ،سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦م وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن هل٤م يًتح٥م سمؾ ،ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومال اعمحرُم٦م

ة شمرى طمٞم٨م اًمِمٗم٤موم٦م اعمٜم٤مديؾ هذه يقضمد: يٕمٜمل  شُمَرى وٓ وراءه ُمـ اًمٓمريؼ اعمرأ

 ..ٓ: اجلقاب وضمٝمٝم٤م؟ ىمرص قمـ شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م محير هؾ: اًمٌح٨م ًمٙمـ..هل

 .رضوري اإلطمرام ذم :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ومٙمثػم ،يمٗمٞمٝم٤م وقمـ وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن واضم٥م سمؾ ،ٟمٕمؿ رضوري :اًمِمٞم 

 هل٤م جيقز ٓ ومٝمذه واعمٕمتٛمرة احل٤مضم٦م شم٘مٜمٕم٧م إذا ومٝمؾ ،ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م يقضمٌقن اًمٕمٚمؿ أهؾ

 أو سم٤محل٩م حمرُم٦م داُم٧م ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م طمرام ومٝمق سم٤معمٜمديؾ شمتٛمٜمدل أن وٓ اًمٜم٘م٤مب شمٜمت٘م٥م أن

 .اًمٕمٛمرة

 .مت٤مُم٤مً  شمٙمِمػ :ُمداظمٚم٦م

 .حمرُم٦م طم٤مضم٦م شمٙمِمػ :اًمِمٞم 

 اًمٌمء؟ هذا ذم رء قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .واضم٥م هق سمؾ رء قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م وم٘مط ًمٞمس! ؿمٞم  ي٤م واضم٥م :اًمِمٞم 

 .. :ُمداظمٚم٦م

 يدك ؿمد ،يرظمل اًمِمد يمثرة: ي٘مقل ُمثؾ اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م.. أنف أقمرف أن٤م :اًمِمٞم 

 ًمٙمؾ إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمًٜم٦م ُمـ أىمقل ٓ ُمٕمٜمك هذا ،ومؽ ذًمؽ وسمٕمد

 ومؽمشمف يم٤مٟم٧م وُمـ ،اهتدى وم٘مد ؾمٜمتل إمم ومؽمشمف يم٤من ومٛمـ ،ومؽمة ذة وًمٙمؾ ذة قمٛمؾ

 سم٤مًمِمدة أظمذت اعمرأة وضمف ُم٠ًمخ٦م أن أقمت٘مد وم٠من٤م ،ذة قمٛمؾ ومٚمٙمؾ شوؾ وم٘مد سمدقم٦م إمم

 اًم٘مرآن شمٗمًػم قمغم إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء سمٕمض محٚم٧م اًمِمدة وهذه ،اًمنميٕم٦م ضم٤موزت اًمتل

: يدٟملم يمذًمؽ؟ أخٞمس ،يٜمًك ٓ ُمثؾ هذا ،أُم٤مُمؽ وىمع واعمثؾ شمٗمًػمه يّمح ٓ سمام



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 سم٠مهن٤م واًم٘مقل ،قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ شمٕمٛمٞم٦م يٕمٜمل ذًمؽ ٕن ُمًتحٞمؾ: هذا سمجالسمٞمٌٝمـ يٖمٓملم

 اًمِمٗم٤مف هذا اعمٜمديؾ يٙمـ ومل ،اًمٕمّمقر شمٚمؽ ذم شمٙمـ مل اًمٜمٔم٤مرة هذا ُمثالً  ٟمٔم٤مرة شمْمع

 إٓ إول اإلؾمالم  ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب قمٜمد ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل وًمذًمؽ ُمٕمرووم٤ًم: أجْم٤مً َ

 ًمؽمى وضمٝمٝم٤م ذم ُم٤م أمجؾ قمـ شمٙمِمػ أن اًمدٟمٞم٤م ذم اُمرأة ٕمجؾ سمد ٓ: أي ،آٟمت٘م٤مب

 .قمٞمٜم٤مه٤م وهل أٓ ـمري٘مٝم٤م

 ..شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: احلدي٨م هذا قمروم٧م وم٢مذا

 شمرسمك ومحٞمٜمام رأج٧م؟ ،أومْمؾ واًمًؽم ،شمًؽم مل شمِم٠م مل وإن ،ؾمؽمت ؿم٤مءت إن رظمّم٦م

 ىمٞمؾ وم٢مذا اًمٕمٛمرة أو احل٩م وىم٧م ضم٤مء شمٗمريط وٓ إومراط ٓ اعمٕمتدل اًمٗم٘مف ِبذا اًمٜم٤ًمء

 شمٙمِمػ رسمام ىمٌؾ ُمـ صم٘مٗم٧م ٕهن٤م.. ُمٕمت٤مدة ٕهن٤م شمًتقطمش: ُم٤م وضمٝمؽ شمًؽمي ٓ: هل٤م

 قمـ ايمِمٗمل: هل٤م ي٘م٤مل ومحٞمٜمام ،ُمٕمتٛمرة هل وٓ طم٤مضم٦م همػم وهل أطمٞم٤مٟم٤مً  وضمٝمٝم٤م قمـ

 وقمـ وضمٝمؽ شمٙمِمٗمل أن حمرُم٦م دُم٧م ُم٤م قمٚمٞمؽ ومرض ي٘مقل اًمنمع ٕن وضمٝمؽ

 واعمثؾ شذة قمٛمؾ ًمٙمؾ إن»: احلٙمٛم٦م هذه اًمٞمد عمس عم٧ًم أن٤م وًمذًمؽ يمٗمٞمؽ:

 ٟمرى ومٙمٜم٤م زوضمتل ُمٕمل ويم٤مٟم٧م أؾم٤مسمٞمع ُمٜمذ اقمتٛمرت أن٤م.. يرظمل اًمِمد يمثرة: اًمٕم٤مُمل

 وىمع ظمٚمٗمف وأن٤م واعمروة اًمّمٗم٤م سملم يًٕمك ؿم٤مسم٤مً  رأج٧م سمٜمٗمز وأن٤م ،ُمتٜم٘م٤ٌمت اعمحرُم٤مت

 قمـ يمِمػ وىمد زوضمٝم٤م ُمـ وم٤مىمؽمسم٧م ُمتٛمٜمدًم٦م وهل زوضمف وسمج٤مٟمٌف قمٚمٞمف سمٍمي

 :ُمٜمٙمٌف

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم[: ؿؾت]

 .اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ[: ؿال]

 اًمٕمٛمرة؟ شم١مدي أنؽ يٌدو اهلل ؿم٤مء إن :ؿؾت

 .ٟمٕمؿ :ؿال

ن اعمٜمٙم٥م يمِمٗمؽ :ؿؾت ٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا ٔا  احلج٤مج ذم شمراه٤م أجْم٤مً  وهذه ،اًًم

 اًمٓمقاوم٤مت أُم٤م ،وم٘مط اًم٘مدوم ـمقاف ذم هق إٟمام اعمٜمٙم٥م يمِمػ سمٞمٜمام وأبداً  دائامً  واعمٕمتٛمريـ

ظمرى  ،احلٙمؿ هذا ًم٘مٜمتف واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل قمـ ومْمالً  اعمٜمٙم٥م يمِمػ ومٞمٝم٤م ينمع ٓ ٕا



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .سمٕمد ومٞمام اؾمتج٤مب ٕنف يًتج٥م: مل: أىمقل أن أريد وٓ ومّمٛم٧م

 :زوضمتف قمـ اًمٙمالم دور ضم٤مء :ادفؿ

 اهلل؟ ؿم٤مء إن ُمٕمؽ حمرُم٦م زوضمتؽ :ؿؾت

 .ٟمٕمؿ :ؿال

 شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ي٘مقل اًمرؾمقل! أظمل ي٤م :ؿؾت

 هذا اهلل ؿم٤مء ُم٤م..أجْم٤مً  ويمٗمٞمٝم٤م سمؾ وضمٝمٝم٤م وم٘مط ؾمؽمت ىمد ًمٞم٧ًم ،شمِمٛمٚمٝم٤م ُمـ وهل

 اعم٤ًمئؾ شم١مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ: أىمقل ًمذًمؽ سم٤مإلؾمالم: ضمٝمؾ هذا ًمٙمـ ـمٞم٥م رء

 .اًمنمقمل سم٤محلٙمؿ وإٟمام سم٤مًمٕمقاـمػ

 .ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م :ؿال

 سمّمقرة وإٟمام ًمٚمٛمحرُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أن ٟمتٙمٚمؿ ومٞمام ًمٞمس اخلالف ،اهلل ؾم٤محمؽ :ؿؾت

 اًمٌح٨م ًمٙمـ ،صحٞمح ظمالف ومٞمف هذا سمٕمقرة؟ ًمٞمس أو قمقرة اعمرأة وضمف هؾ: قم٤مُم٦م

 إمم وصٚمٜم٤م طمتك وضمٝمٝم٤م؟ شمًؽم أن قمٛمرة أو سمح٩م اعمحرُم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: أن

 هق وإذا ًمٚمٜمزول ُمٚم٧م ومٚمام ،ىمٌكم اعمروة إمم ومٜمزل ُمٜمل أؿمد احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هق ،اعمروة

 هذا؟ ؾم٥ٌم ُم٤م ،هل يمام شمزال ٓ زوضمتف ًمٙمـ يمتٗمف همٓمك ىمد هلل واحلٛمد ومرأجتف..أُم٤مُمل

 واإلٟمّم٤مف اًمٕمدل ٟم٘مٞمؿ أُم٤م ،وضمٝمٝم٤م شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ أنف اًمٕمٚمامء شمِمدد ؾمٌٌف

 أُم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  وًمق وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ٓ وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اعمرأة قمغم إومْمؾ

 ..وإٓ يمٗمٞمٝم٤م وقمـ وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م حمرُم٦م وهل

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ًمٙمـ ٟمص ذًمؽ قمغم ُم٤م ٕنف دم قمٚمٞمٝم٤م جي٥م سم٠من أىمقل ٓ أن٤م

 احل٩م ذم اعمحرُم٤مت ُمـ يمؿ أن ومتّمقر اًمذسمح قمٚمٞمٝمؿ يقضمٌقن ؾمٛمٕمٜم٤مهؿ إوم٤موؾ

 َأْهَؾ  َي٤م﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م ،اًمديـ ذم[ همٚمقهؿ] سم٥ًٌم اًمذسمح يٚمزُمٝمؿ واًمٕمٛمرة

  قَمغَم  شَمُ٘مقًُمقا  َوٓ ِديٜمُِٙمؿْ  ذِم  شَمْٖمُٚمقا  ٓ اًْمِٙمَت٤مِب 
ِ
ٓ   اّلل   ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل[ 171:اًمٜم٤ًمء﴾ ]احْلَؼ   إِ

 ذم واًمٖمٚمق إي٤ميمؿ»: هلؿ ىم٤مل أن ُمٜمٝم٤م يمثػمة ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم اًمٜم٤مس وقمظ اًمقداع طمج٦م ذم

 ُمثؾ: وم٘م٤مل طمّم٤مة اًمت٘مط صمؿ ،ديٜمٝمؿ ذم همٚمقهؿ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ اًمذيـ أهٚمؽ وم٢مٟمام اًمديـ
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 سم٤مًمٜمٕم٤مل؟ اجلٛمرات شمرُمك يمٞمػ اجلٛمرات؟ ذم شمرى ُم٤مذا وأن شاحل٩م طمَم

 .ص٤مًمح همػم قمٛمؾ هذا ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٤مص٥م اًمِمٞمٓم٤من أن[ ئمٜمقن] وهؿ ،همٚمق ٕنف ح٤مذا؟ ص٤مًمح همػم ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م وصٗمف يمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهلذا ضمٝمٚمٝمؿ: ُمـ هذا هٜم٤مك ٟمٗمًف

 واًمٖمٚمق إي٤ميمؿ»: ؾمٚمٗم٤مً  وم٘م٤مل[ 128:اًمتقسم٦م﴾ ]َرطِمٞمؿٌ  َرُءوٌف  سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ ﴿: سمحؼ اًم٘مرآن

 اًمديـ ذم واًمٖمٚمق إي٤ميمؿ»: وم٘م٤مل ،اعمًٚمٛملم ُمـ ؾمٞم٘مع قمام ًمف يمِمػ ومٙم٠منام شاًمديـ ذم

 .شديٜمٝمؿ ذم همٚمقهؿ ىمٌٚمٙمؿ اًمذيـ أهٚمؽ وم٢مٟمام

 ُمـ إؾمقد يم٤مًمٖمراب ظمرضمقا  أهنؿ احلج٤مب آي٦م ٟمزًم٧م قمٜمدُم٤م أن ؾمٛمٕمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ دًمٞمؾ هذا هؾ ،رضمٚمٞمٝم٤م إمم رأؾمٝم٤م

 .ومٝمامً  وأؾم٠مت ظمػماً  ؾمٛمٕم٧م :اًمِمٞم 

 .ظمػم اهلل ضمزاك! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

ؾمقد يم٤مًمٖمراب :اًمِمٞم  ؾمقد اًمثقب هذا أن ومٞمف ًمٞمس ًمٙمـ..ٕا  .وضمقهٝمـ سمف همٓملم ٕا

 ؟[ومتٜم٦م ومٞمف يٙمقن وضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ اًمزطم٤مم ُمع احلرم ذم ًمٙمـ] :ُمداظمٚم٦م

ن إذاً  :اًمِمٞم   قمـ شمٜم٘مٚمٜم٤م ٓ شاعمحرُم٦م اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ي٘مقل احلدي٨م[ ود أن٧م] ٔا

 يِمٌف هذا ،يمٌػم ظمٓمر ومٞمف هذا اًمرؾمقل قمغم شمرد ٕنؽ ظمٓمقرة: ومٞمف اًمٙمالم هذا أرضمقك اعم٠ًمخ٦م

٤مء إمم ضم٤مءوا اًمذيـ اًمرهط مت٤مُم٤مً  ٤مدة قمـ وؾم٠مخقهـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم  وقمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم

 ويتزوج ،ويٗمٓمر ويّمقم ويٜم٤مم يّمكم أنف اًمرؾمقل واىمع وم٘مٚمـ ،ًمٜم٤ًمئف وإشمٞم٤مٟمف وصٞم٤مُمف ىمٞم٤مُمف

 شم٘م٤مًمقه٤م؟ ح٤مذا شمدري ،ومت٘م٤مًمقه٤م اًمٜم٤ًمء

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

٤مدة وضمدوه٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞم   طمتك ىم٤مم اًمذي.. اًمٕم٤ٌمد ؾمٞمد.. اًمرؾمقل قم٤ٌمدة ،ىمٚمٞمٚم٦م قم

 ! ىمٚمٞمٚم٦م قم٤ٌمدة هذه: ىم٤مًمقا  ،ىمدُم٤مه شمٗمٓمرت

٤مدة هذه ىمٚم٦م يٕمٚمٚمقن رضمٕمقا  صمؿ  ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هذا: ىم٤مًمقا  اًمٕم



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ؼ مل أنف: ي٘مقًمقن يم٠مهنؿ ،شم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌف  . يمثػم يتٕمٌد أن اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل داومع هٜم٤مك ٌي

 رؾمقل هذا»: ىم٤مًمقا  طمٞم٨م ،اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمٕم٤ٌمدة هلذه شمٕمٚمٞمٚمٞمٝمؿ وهق..آظمر سمٌمء ضم٤مؤوا

 ح٤مذا ؟...ٟمٗمًف يتٕم٥م ح٤مذا: يٕمٜمل ششم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .. يمٚمف؟ اًمدهر ويّمقم يمٚمف اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ٟمٗمًف يتٕم٥م

 أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ًمذًمؽ اهلل: ُمـ اعمٖمٗمرة طمّمٚمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ: ىم٤مًمقا  أنٗمًٝمؿ إمم ومٕم٤مدوا

 وىم٤مل ،أن٤مم وٓ يمٚمف اًمٚمٞمؾ وم٠مىمقم أن٤م أُم٤م»: أطمدهؿ وم٘م٤مل ،ًمٜم٤م يٖمٗمر رسمٜم٤م طمتك ٟمجتٝمد

 ضم٤مء صمؿ ،اًمٜم٤ًمء أتزوج ومال أن٤م أُم٤م: اًمث٤مًم٨م وىم٤مل ،أومٓمر وٓ اًمدهر أصقم أن٤م: اًمث٤مين

 ُم٤م: ىم٤مل ،اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ومخٓم٥م.. . اخلؼم وأظمؼم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وأت٘م٤ميمؿ هلل أظمِم٤ميمؿ إين أُم٤م ،ىم٤مًمقا  ُم٤م طمٙمك ويمذا ويمذا يمذا ي٘مقًمقن أىمقام سم٤مل

 ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ اًمٜم٤ًمء وأتزوج ،وأن٤مم اًمٚمٞمؾ وأىمقم ،وأومٓمر أصقم إين أُم٤م..هلل

 ش. ُمٜمل ومٚمٞمس

 ورؾمقًمف سم٤مهلل طم٘م٤مً  ي١مُمـ ُمًٚمؿ يمؾ ىمٚم٥م ذم راؾمخ٦م قم٘مٞمدة يٙمقن أن جي٥م ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل

 ذم ُمٕمرووم٤مً  يم٤من ومٞمام اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ وًمق ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمف يًتدرك أن ٕطمد شمرك ُم٤م أنف يٕمت٘مد أن

 ..ضمداً  رضوري ىمٞمد زُم٤مٟمف ذم ُمٕمرووم٤مً  يم٤من ومٞمام: اًمٙمٚمٛم٦م وهذه ،زُم٤مٟمف

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٕمثف ٟمٌل ُمـ ُم٤م»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد

 أن اعمًٚمؿ قم٘مٞمدة..ؿمؽ ٓ شهلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف يدل أن قمٚمٞمف طم٘م٤مً  يم٤من إٓ

 اًْمٞمَْقمَ ﴿: اًم٘مرآن ذم ٟم٘مرأ  وٟمحـ يمٞمػ ًمٖمػمه اًمٌٞم٤من أُمر ويمؾ وٓ ؿمٞمئ٤مً  يمتؿ ُم٤م اًمرؾمقل

 شمريم٧م ُم٤م»: اًمت٤مزم احلدي٨م..وٟم٘مرأ  ،أي٦م آظمر إمم[ 3:اح٤مئدة﴾ ]ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم 

 إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م ،سمف وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً 

 ذًمؽ قمـ يتٖم٤مومؾ ٓ أن ومٞمج٥م ُمًٚمؿ يمؾ قم٘مٞمدة هذا يم٤من إذا شقمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر

 اًمرؾمقل ومٞم٠ميت اًمرهط ُمقىمػ ُمقىمٗمف يٙمقن وٓ ،رؾمقًمف وطمٙمؿ اهلل طمٙمؿ ي٠متٞمف طمٞمٜمام

 ش.ُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ»: سم٘مقًمف قمٚمٞمف ويرد

 ٓ اعمحرُم٦م اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: اعمحرُم٦م اعمرأة طمؼ ذم ىم٤مل ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا 

 واًمٜم٤ًمء اًمرضمؾ يمٞمػ ومتٜم٦م قمٚمٞمف يّمػم هذا: ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٚمٞمس شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 اهلل ُمـ وطمل ٕنف اًمرؾمقل: قمغم ًمالؾمتدراك جم٤مل ٓ: ٟم٘مقل اًمًٕمل؟ وذم اًمٓمقاف ذم

ٓ   ُهقَ  إِنْ ﴿: اهلقى قمـ يٜمٓمؼ وُم٤م  . [4:اًمٜمجؿ﴾ ]ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

 اعمًٚمٛم٦م أو اعمًٚمؿ ي٘مع ٓ طمتك سمتامُمف اًمنمقمل احلٙمؿ سمٞم٤من جي٥م ذًمؽ أضمؾ ُمـ

ة سمقضمف يتٕمٚمؼ ومام ،شمٗمريط أو إومراط ذم  سم٠منف ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ: ىمقًملم ذيمروا اًمٕمٚمامء اعمرأ

 ُم٤م اًم٘مرآن ذم وًمٞمس ،اًمّمحٞمح هق وهذا سمٕمقرة ًمٞمس سم٠منف: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ قمقرة

 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م شمٕمٜمل ٓ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ٕن قمٜمؽ: سمٕمٞمدة ًمٞم٧ًم واًمتجرسم٦م أبداً  هذا يٜم٤مذم

 سمٚمٖم٧م إذا»: اًمًٜم٦م ذم سمٞم٤مٟمف ضم٤مء اًمت٘مري٥م هذا ،اًمقضمف إمم[ اجلٚم٤ٌمب] شم٘مري٥م شمٕمٜمل وإٟمام

ة  .شويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض اعمرأ

 ،وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن هل٤م إومْمؾ: ي٘مقًمقن سمٕمقرة ًمٞمس سم٠منف ي٘مقًمقن وم٤مًمذيـ ذًمؽ ُمع

 وهل وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: ي٘مقًمقن قمقرة اًمقضمف سم٠من ي٘مقًمقن وم٤مًمذيـ

 ًمٚمٜم٤مس سمٌٞم٤مٟمف قمقرة اعمرأة وضمف سم٠من اًم٘م٤مئٚمقن اًمٕمٚمامء ي٘مقل ٓ اًمث٤مين اجل٤مٟم٥م هذا ،حمرُم٦م

 ٓ وًمٙمـ وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م: ي٘مقًمقن اإلجي٤ميب سم٤مجل٤مٟم٥م يٗمٕمٚمقن يمام

 .اإلطمرام ذم يمقهن٤م طم٤مًم٦م ذم وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م حمرم وهل ذًمؽ يٜم٤مذم ُم٤م ي٘مقًمقن

 أخزُمقا  ظمػم اهلل ضمزاهؿ اًمٕمٚمامء سمٕمض  ،اعمقوقع ذم ؾم١مال ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

ـَ ﴿] أي٦م يٗمن اًمقضمف اًمٖمٓم٤مء سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  شمٖمٓمٞم٦م سمقضمقب ﴾ضُمٞمُقِِبِ

 ؾمٞمٖمٓمل يمٞمػ وإٓ ،اًمّمدر قمغم صمؿ اًمقضمف قمغم ُمـ يٜمزل اجلٚم٤ٌمب ٕن ،اًمقضمف

 ؟[اجل٤مٟم٥م ُمـ أو اًمقراء ُمـ سمف ي١مشمك ،اًمّمدر

 اًمّمدر؟ قمغم ي٠ميت اًمذي هق ُم٤م.. أص٤مسمقا  أو وا٠مأظمٓم ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ :اًمِمٞم 

 .اجلٚم٤ٌمب :ُمداظمٚم٦م

٤َم َي٤م﴿: وهق أي٦م ٟمص آٟمٗم٤مً  ُم٤ًمُمٕمؽ قمغم شمٚمقٟم٤م ىمد اجلٚم٤ٌمب ،ٓ :اًمِمٞم  ِله  َأُّيه  اًمٜمٌ 

َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اخلامر هق إٟمام[..59:إطمزاب] سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

 ـمٞم٥م؟[ 31:اًمٜمقر]
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 ... هق هذا ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًم٤ٌمس هق أم اًمرضم٤مل دون سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص هق هؾ اخلامر أن! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

  واًمرضم٤مل؟ اًمٜم٤ًمء سملم ُمِمؽمك

 .أقمٚمؿ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اًمٖمؽمة هذه ،ًمٖمتٝمؿ يٕمرومقن يٕمقدوا مل اًمٕمرب أن يمٌػمة ُمِمٙمٚم٦م هذه :اًمِمٞم 

 ،اخلامر دام ُم٤م ًمٙمـ اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ُمٕمروف همػم همؽمة ،همؽمة اًمٕمرسمٞم٦م؟ اًمٚمٖم٦م ذم اؾمٛمٝم٤م

 اًمرأس همٓم٤مء هق: اخلامر ،اخلٗملم قمغم ويٛمًح اخلامر قمغم يٛمًح اًمرؾمقل يم٤من وم٘مد

 اإلقمراض ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس ضم٤مٟم٤ٌمً  اًمٚمٖم٦م شمريمٜم٤م إذا ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ ،اًمقضمف همٓم٤مء وًمٞمس

 ،اعمٞمت٦م حتريؿ آي٦م ذم ىمٚمٜم٤م يمام أظمذٟم٤م ًمٙمـ ،ُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن ٟمزل اًم٘مرآن ٕن قمٜمٝم٤م:

 إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: ىم٤مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ طمدي٨م ضم٤مء يمذًمؽ

 يٖمٓمل اًمذي اخلامر أن ومٝمٛمقك اًمذيـ اعمِم٤مي  أو أن٧م شمٗمٝمؿ يمٞمػ.. ٟمرى ه٤مت شسمخامر

 .اجلٞم٥م هق هذا.. مت٤مُم٤مً  ىمٚم٧م يمام اجلٞم٥م اًمّمدر

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..وصدرك وضمٝمؽ شمٖمٓمل يمٞمػ وأرين رأؾمؽ قمغم اخلامر هذا أن :اًمِمٞم 

 ُمع دقمٜم٤م ًمٙمـ واطمدة هذه صمؿ ،اًمقضمف يٖمٓمل اخلامر أن واعمِم٤مي  أن٧م شم٘مقل يمٞمػ

 اعمرأة قمغم جي٥م هؾ: ؾم٠مختؽ أن٤م آٟمٗم٤مً  شسمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: احلدي٨م

 جي٥م هؾ: أؾم٠مخؽ أن ًمٙمـ ،احلؼ وىمقًمؽ ،ٓ: ىمٚم٧م وضمٝمٝم٤م؟ شمٖمٓمل أن شمّمكم طملم

 اًمّمالة؟ ذم رأؾمٝم٤م شمٖمٓمل أن اعمرأة قمغم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مٟمف شسمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: اًمرؾمقل ىم٤مل قمٜمدُم٤م إذاً  :اًمِمٞم 

 قمٜمف يٖمٗمؾ مم٤م اًمٙمثػم طم٘م٤مئؼ احل٘مٞم٘م٦م هذه ،اًمقضمف وًمٞمس اًمرأس يٖمٓمل اخلامر أن يٕمٜمل

 اجل٤محم٦م[ واًمٕمقاـمػ] سم٤محلامس.. سم٤محلرارة اًم٘مْمٞم٦م أظمذوا أهنؿ سم٥ًٌم اًمٜم٤مس سمٕمض

ـَ ﴿: وًمألطم٤مدي٨م ًممي٦م اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك وم٠من٤ًمهؿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ
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 [..31:اًمٜمقر]

: يٕمٜمل اًمرضم٤مل يم٤من إذا ،احلدي٨م خي٤مًمٗمـ اًمٌالد هذه ٟم٤ًمء..اًمٜم٤ًمء ٟمرى ُم٤م وُٕمر

 اعمرأة يمِمػ سمقضمقب سمؾ سمجقاز ُم٘متٜمٕملم ًمٞمًقا  اًمٜم٤ًمء قمغم ىمقاُمقن وهؿ إزواج

[ رد] وم٤مًمقاضم٥م ،زوضمٝم٤م أواُمر ُمع دم٤موسم٤مً  وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل هل وم٢مذا ًمقضمٝمٝم٤م اعمحرُم٦م

 .سم٤مًمٕمقاـمػ اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ذم آٟمخراط هذا

 ذم والًم٦م ويمؾ ،والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء يمٚمٛم٦م أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ

 ،إول اًمٕمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل اًمتل إُمقر سمٕمض يًتحًٜمقن اًمذيـ قمغم رداً  اًمٜم٤مر

 اًمًٚمػ ًمًٌ٘مٜم٤م اًمتِمدد هذا يم٤من ًمق ،إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػماً  يم٤من ًمق: طمؼ يمٚمٛم٦م ي٘مقًمقن

 يًؽمن ُمـ ُمٜمٝمؿ ٟم٤ًمؤهـ قم٤مُم٦م سمّمقرة ىمٚمٜم٤م يمام يم٤مٟمقا  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ًمٙمـ ،اًمّم٤مًمح

 .اًمقضمف يمِمػ ُمـ سمد ومال احل٩م ذم أُم٤م ،ضم٤مئز وهذا اًمٗمتٜم٦م[ ًمدرء] وهذا وضمقهٝمـ

 (22:12:19/ب21: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادممـغ أمفات خصائص مـ افقجف تغطقة وجقب

 ،اعمرأة وضمف ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن: ىمٚمٜم٤م اًم٘مري٥م إُمس وذم ،ٟم٘مقل ٟمحـ :اًمِمٞم 

 ًمٞمس ي٘مقل ُمـ أن: ذًمؽ وُمٕمٜمك ،سمٕمقرة ًمٞمس أنف: ىم٤مئؾ وُمـ ،قمقرة أنف: ىم٤مئؾ ومٛمـ

 شمًؽم أن إومْمؾ ًمٙمـ وم٘مط وضمٝمٝم٤م ىمرص قمـ شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م حيرم ٓ: أي سمٕمقرة

 ،صحٞمح همػم ومٝمذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٜم٤ًمء ظم٤مص هذا أن: ٟم٘مقل أن أُم٤م ،وضمٝمٝم٤م

 اعمرأة ؾمؽم ُمنموقمٞم٦م اخل٤مص اًمٜمقع ومٞمف ومًتجد احلج٤مب يمت٤مب ىمرأت يمٜم٧م وإن

 رددٟمٜم٤م ومٜمحـ ،سمدقم٦م ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن ذه٥م ُمـ سمٕمض قمغم رد وومٞمف ًمقضمٝمٝم٤م

.. إومْمؾ هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن وٟمٓمٌؼ ٟمرى وٟمحـ ،هٜم٤مك ذيمرٟم٤مه٤م سمآث٤مر قمٚمٞمٝمؿ

 اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ٟم٤ًمئٜم٤م ذم هذا وٟمٓمٌؼ إومْمؾ هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن ٟمرى ٟمحـ

 .وإومْمؾ آؾمتح٤ٌمب سم٤مب ُمـ وإٟمام اًمقضمقب سم٤مب ُمـ ًمٞمس ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم

 ُمٕمٜمك أن وًمٞمس اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمقضمقب ىم٤مل ُمـ يٛمٙمـ
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 قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػمات أن ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ ،اًمرؾمقل سمٜم٤ًمء ظم٤مص هق اًمقضمف ؾمؽم

 هق هذا أن: ٟم٘مقل وًمذًمؽ وضمقهٝمـ: يًؽمن يمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٟم٤ًمء همػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 قمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ أجْم٤مً  يٙمِمػ يم٤من ُمـ هٜم٤مك سم٠من ًمٖمػمٟم٤م ظمالوم٤مً  ٟمٕمٚمؿ أنٜم٤م يمام إومْمؾ

ه اًمذي هق ومٝمذا ،إومْمؾ قمغم ذاك ودل اجلقاز هذا قمغم ومدل وضمقهٝمـ  وٟمديـ ٟمرا

 .سمف اهلل

 ..هلـ ظمّمقصٞم٦م هق هؾ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقضمقب هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ِبـ ظم٤مص هق اًمقضمف ؾمؽم سم٠من اًم٘مقل همػم سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل.. ىمٚمتف اًمذي هذا :اًمِمٞم 

 اًمتخّمٞمص؟ هذا قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت وُم٤م ،احلج٤مب همػم وذم احلج٤مب ذم ذيمرٟم٤مه ُم٤م هق :اًمِمٞم 

 ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص ذقمل سمدًمٞمؾ ًمٞمس هق إٟمام اًمٜم٤ًمء قمغم اًمقضمقب دًمٞمؾ: أوًٓ 

 وقمدم ذًمؽ قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟم٤ًمء قمٛمؾ ضمري٤من هق وإٟمام ،اًمًٜم٦م وذم اًمٙمت٤مب

 أن اًمٕمٚمامء ىم٤مل جمٛمققم٦مً  إُمقر هذه ُمـ ،طمٞم٤مِتـ ذم ُمرة وًمق سمقضمقهٝمـ فمٝمقرهـ

 .اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت اًمرؾمقل ٟم٤ًمء.. اًمٜم٤ًمء ظمّم٤مئص ُمـ هذا

 يؼمزن أن هلـ جيقز ٓ سم٠منف ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ شم٘مدم ومٞمٛمـ هٜم٤مك وضمد ًمق

 هذا رد وم٘مد رء ُمٜمٝم٤م ئمٝمر ٓ يم٤من وًمق اًمرؾمقل زوضم٦م هذه: ي٘م٤مل وأن سم٠مؿمخ٤مصٝمـ

 أُمٝم٤مت سمٕمض واىمع ٕن: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس أوًٓ  هذا ٕن اًمٕمٚمامء: ُمـ يمثػم ُمـ

 وشمٕمٔمٝمؿ اًمرضم٤مل ذم وختٓم٥م خترج يم٤مٟم٧م وم٘مد قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وسمخ٤مص٦م اعم١مُمٜملم

 ضمري٤من هق وإٟمام واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ٟميص دًمٞمؾ هٜم٤مك ومٚمٞمس ،ذًمؽ وٟمحق وشمذيمرهؿ

 ومٞمٝمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٛمؾ وضمري٤من اعمٓمٚمؼ احلج٥م قمغم اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت قمٛمؾ

 .ذًمؽ قمغم

 ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٜم٤ًمء اخل٤مص اًمقضمقب يًتٜمٌط هٜم٤م ومٛمـ

 ضمري٤من ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م ُمع ،اًمقضمقب قمغم إـمالىم٤مً  دًمٞمؾ هٜم٤مك ومٚمٞمس سمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم

 قمـ يمِمٗمٝمـ قمغم سمٕمد وومٞمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اعمًٚمامت سمٕمض قمٛمؾ
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ه اًمذي هذا ،وضمقهٝمـ  .ٟمرا

 اًمٕم٤مدة؟ ضمري٤من وهق سم٤مخلّمقصٞم٦م ًمالؾمتدٓل اًمٓمريؼ هذا هؾ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمدًمٞمؾ إصم٤ٌمت قمٚمٞمف اًمقضمقب يدقمل ُمـ أن رء يمؾ ىمٌؾ اًمٓمريؼ هق ٓ :اًمِمٞم 

 وم٢مذا ،اًمٓمريؼ يٌدأ هٜم٤م ُمـ ٓ؟ أم يمٚمٝمـ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء يٕمؿ اًمدًمٞمؾ هذا أن ًمٜمٜمٔمر

 .. ذًمؽ إصم٤ٌمت قمـ قمجز

 أُمٝم٤مت اعم١مُمٜم٤مت اًمٜم٤ًمء أن إلصم٤ٌمت إول ُمـ أظمص وهذا اًمٓمريؼ هق ُم٤م صمؿ

 صم٧ٌم وإن ،إول يِمٛمؾ مل هذا صم٧ٌم إن ،وضمٝمٝمـ ؾمؽم قمٚمٞمٝمـ جي٥م يم٤من اعم١مُمٜملم

 ي٠ميت أن قمٚمٞمف اًمٕمٛمقم يدقمل ُمـ وًمذًمؽ وظمّمقص: قمٛمقم ومٝمٜم٤م أظمر ؿمٛمؾ إول

 ٟم٤ًمء واىمع هق وم٤مخلّمقص اخلّمقص يدقمل وُمـ ،ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مهض سم٤مًمدًمٞمؾ

 إومْمؾ أن: ٟم٘مقل ومٜمحـ سمف ىمقًمٜم٤م ُمع وهذا ،وضمقهٝمـ ذم وطمج٤مِبـ اًمرؾمقل

 وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ ٟمص سمدون قمقرة اعمرأة وضمف أن: ٟم٘مقل أن ًمٙمـ ،ِبـ آىمتداء

 ..قمٚمٞمف ٟمص يقضمد ٓ رء حتريؿ ومٞمف ٕن ضمدًا: ظمٓمػم أُمر هذا اهلل رؾمقل طمدي٨م

 (22:22:22/ب24: اًمٜمقر رطمٚم٦م) (22:39:28/أ24: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادرأة ظقرة حدود

 ًمٚمٛمرأة؟ اعمرأة قمقرة هل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

ـَ  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ضم٤مء ُم٤م :اًمِمٞم  ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم ﴾ آسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل أن إمم [31:اًمٜمقر] ٤مئِِٝم ًَ
ة ومٞمجقز [31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ  شمٌدي أن ًمٚمٛمرأ

 اًمٙمريٛم٦م أي٦م ٟمزًم٧م طمٞمٜمام اًمزيٜم٦م وُمقاوع ُمٜمٝم٤م، اًمزيٜم٦م ُمقاوع وم٘مط اعمًٚمٛم٦م ٕظمتٝم٤م

 ومقق اًمًقار هق اًمذي اًمدوًم٩م ُمقوع إمم واًمذراقم٤من، طمقى، وُم٤م اًمرأس هل إٟمام

 أن ًمٚمٛمرأة جيقز مم٤م وم٘مط اعمقاـمـ هذه اخلالظمٞمؾ، وُمقوع اًم٘مدُملم وإمم اعمروم٘ملم،

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙم٤مومرة ومٝمذه اعمًٚمٛم٦م همػم أُم٤م اعمًٚمٛم٦م، ٕظمتٝم٤م شمٔمٝمره٤م  هل اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأ
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 اًمرضمؾ، أُم٤مم شمٔمٝمر يمام إٓ اًمٙم٤مومرة أُم٤مم شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ومال يم٤مًمرضمؾ،

 اًمرضمؾ أُم٤مم شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: شمٕمٚمٛمقن يمام خمتٚمٗمقن واًمٕمٚمامء

 اًم٘مقل هذا قمغم جيقز، ٓ: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ جيقز،: ي٘مقل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ويمٗمٞمٝم٤م؟ سمقضمٝمٝم٤م

ة ًمٔمٝمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب يتٗمرع  ومال قمقرة اًمقضمف سم٠من ي٘مقل ومٛمـ اًمٙم٤مومرة، أُم٤مم اعمرأ

 ٟمحـ يمام سم٤مجلقاز ىم٤مل وُمـ يمٗمٞمٝم٤م، وٓ وضمٝمٝم٤م ًمٚمٙم٤مومرة شمري أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز

 .ومٞمجقز ٟمٕمت٘مد

 (22:33:15/ (6) راسمغ ومت٤موى)

ادرأة وجف تغطقة حؽؿ  

 ٓ؟ أم واضم٥م هق هؾ اعمرأة وضمف همٓم٤مء :اًم١ًمال

 ُمًتح٥م أُمر هق وإٟمام ،سمقاضم٥م ًمٞمس :اجلقاب

 . (22: 27: 22/ 687/ واًمٜمقر اهلدى)

 أشامء حديث حقل

 اًمقضمف يمِمػ ذم أؾمامء طمدي٨م قمغم سم٤مٓوٓمراب طمٙمؿ سمٕمْمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ؟... اجلقاب ومام ،اعمتـ طمٞم٨م ُمـ واًمٞمديـ

 ... ويـ اعمتـ طمٞم٨م ُمـ يمٞمػ :اًمِمٞم 

 ... ضم٤مءت رواي٤مت ذم ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 إذا فأن ،سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤مً  شمٚمؽ؟ صمٌقت صم٤مسمت٦م رواي٦م هذه قمٚمٞمش؟ ُم٤م :اًمِمٞم 

 ،صم٤مسمت٦م همػم ورواي٦م ،صم٤مسمت٦م رواي٦م يم٤من إذا أُم٤م ،اًمتقومٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م طم٤مول اًمرواي٤مت اؾمتقت

 ُمْمٓمرب؟ طمدي٨م أنف هذا ذم ي٘م٤مل ومٝمؾ

 .وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م هل يم٤من إذا
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 ؾم٥ٌم هق آوٓمراب ٕنف ،إُمر واٟمتٝمك آوٓمراب إصم٤ٌمت ُمـ يًؽميح :وم٢مذاً  

 وسمخ٤مص٦م ،طم٤مضم٦م هٜم٤مك يٌؼ ومٚمؿ ،سمٖمػمه صم٧ٌم اًمْمٕمػ يم٤من إذا ًمٙمـ ،اًمْمٕمػ إلصم٤ٌمت

 ُمـ جي٤مدل أن يريد طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م ،آوٓمراب ىمْمٞم٦م ذم ًمٚمتِم٨ٌم طم٤مضم٦م هٜم٤مك يٌؼ مل

  اًمٙمالم؟ واوح ،احلدي٨م وٕمػ يرى ٓ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ،اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمتٌقا  اًمذيـ أنف إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أريد أن٤م ًمٙمٜمل! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 طمج٤مب يمت٤مب هق هلؿ اعمحرك يم٤من ،ومٞمٝم٤م يمتٌقا  ُمـ يمؾ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م هذه أن ؿمؽ وٓ

 هذا سمتْمٕمٞمػ طمقا س   طمٞمٜمام ،احلديثل اًمٕمٚمٛمل اًمٓمريؼ ؾمٚمٙمقا  ُم٤م هؿ ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأة

 طمدي٨م قمغم ضمقا رِّ ٕمَ يُ  ومل ،داود أيب طمدي٨م قمٜمد وىمٗمقا  مجٝمقرهؿ أوًٓ  ،احلدي٨م

 واًمٌٞمٝم٘مل ،قم٤مئِم٦م قمـ يرويف داود أيب وطمدي٨م ،هلٞمٕم٦م اسمـ ومٞمف إؾمٜم٤مده اًمذي اًمٌٞمٝم٘مل

 ح٤مسمٞم٦ماًمّم ُمـ آظمتالف يمؾ خمتٚمٗم٤من ي٘م٤منوم٤مًمٓمر ،سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء قمـ يرويف

 وهمػمه يم٤مهلٞمثٛمل احلدي٨م طمٗم٤مظ سمٕمض وطمده اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مد أن قمٚمؿ قمغم ،ٟم٤مزل وأن٧م

 ُمـ ؿم٤ميمر أمحد»و ،هلٞمٕم٦م اسمـ طمدي٨م ذم اظمتالف ُمـ ُمٕمٚمقم هق ح٤م :ًمذاشمف سمٞمحًٜمقه

داً  طمديثف ححّ َّم يُ  شاحل٤مرض اًمٕمٍم ذم احلدي٨م قمٚمامء يم٤ٌمر  ٓ ـمٌٕم٤مً  ٟمحـ ،اوٓمرا

 أن ٟمريد ًمٙمٜمٜم٤م ،إـمالىم٤مً  هلٞمٕم٦م اسمـ طمدي٨م حيًـ اًمذي ٟمقاومؼ ٓ سمؾ ،هذا ذم ٟمقاوم٘مف

 يم٤من وم٢مذا ،احلدي٨م ِبذا آؾمتِمٝم٤مد إىمؾ قمغم ي٘مٌٚمقن ٓ اًمذيـ ه١مٓء ٟمٔمر ٟمٚمٗم٧م

 يًتحيوا أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ ،يمذًمؽ وهق طمًٜم٤مً  وًمٞمس ،يمذًمؽ وهق صحٞمح٤مً  ًمٞمس

 يٕمتؼم أن ُمـ أىمؾ ومال ،ًمقطمده هلٞمٕم٦م اسمـ طمدي٨م ـًِّ حُيَ  ُمـ هٜم٤مك أن ،احل٘م٤مئؼ هذه

 ُمـ سمحًـ ًمٞمس وهذا ،إـمالىم٤مً  قمٚمٞمف يٕمرضمقا  مل مم٤م هذا ،داود أيب حلدي٨م ؿم٤مهداً 

 .إظمالىمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم ،يمٝم٤مرِّ حُيَ  ومرأجتف طمدي٨م ذم اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م يِمٌف إُمر وهذا: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ؾمٚمٗم٤مً  هلؿ جيدون وٓ ،احلدي٨م شمْمٕمٞمػ ذم يًت٘مٚمقن وهؿ ،احلدي٨م هذا سمت٘مقي٦م سح

 اًمٕمٚمؿ هذا ذم راؾمخ٦م ىمدم هلؿ ًمٞم٧ًم احلدي٨م شمْمٕمٞمػ ذم يٌحثقن اًمذيـ صمؿ ،ذًمؽ ذم
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 ،ووم٘مٝمٞم٦م طمديثٞم٦م اخلالومٞم٦م اجلديدة اعم٤ًمئؾ هذه اٟمتِم٤مر: يٕمٜمل ىمٌؾ ،ىمٌؾ ُمٜمذ ُمٕمٚمقُم٦م

 ،إًم٤ٌمين اًمقاضمٝم٦م ذم سمٞمحٓمقه رأؾم٤مً  وإٟمام ،اًمٌٞمٝم٘مل قمغم ًمٚمرد أطمدهؿ يٕمرج ٓ ومٚمامذا

 ومٞمف ُمٖمٛمقز إًم٤ٌمين اًمرضمؾ هذا أن ،ومقصٗمقك اؾمتْمٕمٗمقك اعمٕمرووم٦م ًمٚم٘م٤مقمدة ذًمؽ

 دٟمدنيُ  أنف أطمد يتجرأ  ومام اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم أُم٤م.. . اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمـ ومٞمف وُمٓمٕمقن

 قمغم ُمـ؟ قمغم هجامِتؿ يمؾ ومٌٞمّمٌقا  ،احلدي٨م شم٘مقي٦م ذم أظمٓم٠م: ًمف وي٘مقل ،طمقًمف

ة سمقضمف اعمتٕمٚمؼ احلٙمؿ ٟمٗمس ذم ومٕمٚمقا  ويمذًمؽ ،إًم٤ٌمين  قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م أىم٤مُمقا  ،اعمرأ

 ،اًمٕمٚمامء مجٝمقر قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مٞمٛمقا  ـمٞم٥م ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف: ىم٤مل ٕنف :إًم٤ٌمين

 اإلُم٤مم ٟم٘مٚمف اًمكم اجلٛمٝمقر ُمـ أدري وُم٤م ،واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق اإلُم٤مم ُمـ ُمٜمٕمقا  اًمذي

 طم٤مـملم ًمٞمش ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أنف قمغم ،اًمٕمٚمامء مجٝمقر اعمجٛمقع ذم اًمٜمقوي

 اجلقاب ،ُمٜمٝمؿ ؾم٤ممل واجلٛمٝمقر ،ؾمٝم٤مُمٝمؿ يمؾ إًمٞمف وسمٞمقضمٝمقا  هذه اًمقاضمٝم٦م ذم إًم٤ٌمين

 .سم٤محل٘م٤مئؼ اًمٕم٤مروملم قمٜمد

 .ؿمٞم  ي٤م يٕمزك اهلل :ُمداظمٚم٦م

 ىمد إؾمٜم٤مد ًمف شاعمحٞمض اعمرأة سمٚمٖم٧م إذا» :طمدي٨م احلدي٨م ومٝمذا ،اعم٘مّمقد :اًمِمٞم 

 هؿ ًمٙمـ شاٟم٘مٓم٤مع» ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م ينٕ :ًمذيمره يتٕمروقا  مل أهنؿ ذم قمذر ًمٌٕمْمٝمؿ يٙمقن

 أىمقل ٓ ،شمٓمٌع مل اًمتل سم٤مًمٙمت٥م اشمّم٤مهلؿ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ،ُمٜمل أىمقى ُمقىمٗمٝمؿ أن

 اعمٙمت٦ٌم قمـ سمٕمٞمد أن٤م ٕين :أن ُمٜمل أىمقى هؿ ،راتق  َّم اعمُ  أقمٜمل وإٟمام ،سم٤معمخٓمقـم٤مت

 يمثػماً  ُمٜمٝم٤م اؾمتٗمدت ؿمؽ سمال أن٤م ،خمٓمقـم٤مت ومٞمٝم٤م اًمٔم٤مهري٦م واعمٙمت٦ٌم ،اًمٔم٤مهري٦م

 أو ،ُمٜمٝم٤م ىمري٥م أو وُمثٚمٝم٤م اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم اعمخٓمقـم٤مت أن ًمٙمـ ،وأومدت

 وضمدشمف أن٤م اًمكم   اًمٌمء هذا ومٌتّمقر ،ُمّمقرات اًمًٕمقدي٦م ظمزائـ ذم ص٤مرت أوٕم٤مومٝم٤م

 ُمـ ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م طمّمٚمقا  ىمد يم٤مٟمقا  اًمكم ،داود أيب ُمراؾمٞمؾ ٟمًخ٦م قمغم طمّمٚم٧م طمٞمٜمام

 هذه إمم ٟمٔمرهؿ ؾم٠مخٗم٧م وًمٙمـ ،قمٚمٞمٝم٤م وىمٗمقا  ُم٤م.. . ًمٕمٚمٝمؿ أىمقل وًمذًمؽ ،زُم٤من

 ،ُمرؾمالً  ىمت٤مدة قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد داود أيب ُمراؾمٞمؾ ذم احلدي٨م أن: وهل ،اًمرواي٦م

 .أبداً  اًمًٜمـ ذم ُمقضمقد اًمكم سمِمػم سمـ ؾمٕمٞمد ومٞمف ُم٤م ،ظم٤مًمد ومٞمف ُم٤م

 .... :ُمداظمٚم٦م
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 ىم٤مل ىمت٤مدة قمـ اعمراؾمٞمؾ يمت٤مب ذم اًمّمحٞمح سم٤مإلؾمٜم٤مد رواه داود أبق ،ٓ :اًمِمٞم 

 .ٕؾمامء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل

 هٜم٤م: وهل ،هل٤م خيْمٕمقا  أن إٓ اعمٜمّمٗمقن يًتٓمٞمع ٓ طم٘مٞم٘م٦م أُم٤مم ٟمّمٌح هٜم٤م: إذاً  

 قمٜمد طمج٦م اإلؾمٜم٤مد صحٞمح اعمرؾمؾ واحلدي٨م اإلؾمٜم٤مد، صحٞمح ُمرؾمؾ طمدي٨م

 .رواي٦م ذم وأمحد ،ذط سمدون وُم٤مًمؽ ،ؾم٠مذيمره سمنمط واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أيب ،اًمٗم٘مٝم٤مء

 هذه ،وٕمٞمػ سمًٜمد وًمق ،أظمرى ـمريؼ ُمـ ُمقصقًٓ  ضم٤مء إذا ومٝمق: اًمنمط أُم٤م

 .سمٕمْمٝمؿ حيًٜمف ىمٚمٜم٤م يمام سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد ُمـ؟ قمٜمد إظمرى اًمٓمريؼ

 احلدي٨م سم٠من إًمٞمف شمِمػم ُمـ ي٘مقل اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم صمؿ ،احلدي٨م هذا شمرد ح٤مذا: إذاً  

 ًمٜم٤م ويم٤من ،ياعمقدود قمغم أنٙمرٟم٤مه٤م ٟمحـ اًمتل ي٦ماًمروا ذم آوٓمراب ،ُمْمٓمرب

 رواي٦م قمغم سمٜم٤مء ،ياعمقدود أن إمم اًم٘مراء ٟمٔمر ًمٗمتٜم٤م طمٞم٨م إول اهلل ؿم٤مء إن... إضمر

 ومٝمذه ،اًمذراع ٟمّمػ إمم اًمٙمػ سمدل اًمرؾمقل أؿم٤مر سم٠منف ضمري٩م اسمـ رواه٤م ُمٕمْمٚم٦م

 ،اًمثالصم٦م إؾم٤مٟمٞمد ِبذه ىم٤مسمٚمٜم٤مه٤م إذا وسمخ٤مص٦م ،هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ ُمرُمٞم٦م رطم٦مٓم  ُمُ  ي٦مااًمرو

 وهق ىمت٤مدة قمـ اإلؾمٜم٤مد ،ومٞمف ُم٤م قمغم أؾمامء قمـ اإلؾمٜم٤مد ،ومٞمف ُم٤م قمغم قم٤مئِم٦م قمـ اإلؾمٜم٤مد

 ًم٘مقًمف ظم٤مص سمٗمٝمؿ ردت؟ سمامذا إدًم٦م ُمـ اعمجٛمققم٦م هذه ،ُمرؾمالً  ىمٚمٜم٤م يمام صحٞمح

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: شمٕم٤ممم ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  [.59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس اسمـ ،ضمداً  قمجٞم٦ٌم ىمْمٞم٦م ذم ٟم٘مع هٜم٤م: أجْم٤مً 

ٓ  ﴿ أي٦م يٗمنون  ٓ وهؿ ،واًمٙمٗملم اًمقضمف سم٠منف[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 ،شمٖمٓمٞمتف جي٥م اعمرأة وضمف أن ،رأُّيؿ سمف يدقمٛمقن صحٞمح٤مً  اًمّمح٤مسم٦م قمـ أثراً  جيٞمدون

 سم٠منف قمقنيد   ُم٤م سمؾ يًتدًمقن ُم٤م هؿ ،ومٞمف واًمت٠مُمؾ.. . أُم٤مُمف اًمقىمقف جي٥م رء هٜم٤م صمؿ

 قمٚمٞمٝمؿ ٟمرد أن أُمٙمٜمٜم٤م ح٤م هذا ادقمقا  ًمق ٕهنؿ اجلٚم٤ٌمب: همػم سمٌمء اًمقضمف ؾمؽم جي٥م

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ سم٤مٔي٦م يًتدًمقن هؿ ،سمرده هلؿ ىمٌؾ ٓ ،يمٌػماً  إؿمٙم٤مًٓ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 أن يمٚمٝمـ اعم١مُمٜملم ٟم٤ًمء أُمر اهلل أن قمغم شمدل أي٦م هذه ومٞم٘مقًمقن ،[59:إطمزاب]

 ،سم٤مجلٚم٤ٌمب هذا ي٘مع مج٤مقم٦م ي٤م شمتّمقروا يمٞمػ ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ وضمقهٝمـ قمغم يدٟملم
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 ذم يِمؽمط أنف إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ذم إول إضمر ًمٜم٤م يم٤من أجْم٤مً  يمام ،اجلٚم٤ٌمب ذم ويِمؽمط

 ٓ ومْمٗم٤مو٤مً  يٙمقن وأن ،يِمػ ٓ صٗمٞم٘م٤مً  يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م: ذوط صمامٟمٞم٦م اجلٚم٤ٌمب

 . يّمػ

 اًمتل اعمرأة هذه متٌم يمٞمػ اإلدٟم٤مء؟ يٙمقن يمٞمػ ،ذقمٞم٤مً  هٙمذا يم٤من إذا وم٤مجلٚم٤ٌمب

 اعمرأة هذه متٌم يمٞمػ ،اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م ٧ممت   ُم٤م ًمًف ٓ ،وضمٝمٝم٤م قمغم اجلٚم٤ٌمب شمدين سم٠من ُمرتأُ 

 أؿمٕمر أن٤م ،وضمٝمٝم٤م ٖمٓملشمُ : سمٛمٕمٜمك ضمٚم٤ٌمِب٤م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م شمدين سم٠من ُمرتأُ  إذا ،اعمًٙمٞمٜم٦م

 هلؿ ووضمدوا ،ُمتٜمٗم٤ًمً  ٕنٗمًٝمؿ واوم٠موضمد ،ُمٕم٘مقل همػم إُمر هذا وضمدوا سم٠مهنؿ

 قمٌٞمدة ُمًٕمقد اسمـ شمالُمذة ُمـ واهلل ٟمًٞم٧م اؾمٛمف هق ُم٤م اًمت٤مسمٕملم أطمد قمـ وهل ،رواي٦م

 .آؾمؿ هذا ٟمحق أو

 متٌم ضمٚم٤ٌمب؟ هذا إذاً  ،واطمدة قمٞمٜم٤مً  شمٌدي: ىم٤مل ،اًمتٗمًػم يمت٥م ذم ذيمريُ : اًمِم٤مهد

 إُم٤م ح٤مذا؟ أي٦م ظم٤مًمٗمقا  أن هؿ ًمٙمـ ،واطمدة قمٞمٜم٤مً  ٌديشمُ  متٌم هٙمذا شمِمقومٜمل؟ هٙمذا

 أجْم٤مً  وضمدوا ٓ؟ قملم قمـ أجش يمِمٗم٧م ٧مهمٓمّ  ُم٤م ومٝمذه ،سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م اإلدٟم٤مء يٗمنوا أن

 هذه قا ٓمشمٖم ًمٞمش ،قمٞمٜملم هل٤م ظمٚمؼ يمٚمٝم٤م واهلل ،واطمدة سمٕملم قمٛمٚمٞم٦م هل ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م إٟمف

 .هٙمذا ،قمٞمٜمٞمٝم٤م ٌديشمُ  سمٕمد ومٞمام أظمرى أىمقال ومج٤مءت ،ٓ إظمرى؟

 ًمٖم٦مً  واإلدٟم٤مء ،إًمٞمف أصؾ أن ريدأُ  اًمذي هذا وم٠من٤م ،اًمتٖمٓمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس اإلدٟم٤مء: إذاً  

 طم٥ًم إًمٞمف اىمؽمب أو ،ُمٜمف اىمؽمب وإٟمام ،همٓم٤مه اًمٌمء أدٟمك اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ومٞمف ُم٤م

 هٜم٤م ،وضمقهٝمـ إمم: أي إًمٞمٝمـ ي٘مرسمـ: أي. ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝمـ يدٟملم: وم٢مذاً  ،اًمٕم٤ٌمرة

 سمٕمض اًمٞمقم ٟمرى يمام اجل٤مهٚمٞم٦م سمٜمٕمرف.. شمرى ي٤م ٟمٕمرف ُم٤م ،قم٤مم اًمٜمص هذا ي٘م٤مل سم٘مل

 ،لمِّ سمَ  صدره٤م ذم هٜم٤م رء ويمؾ ،اًمٕم٤ٌمءة رأؾمٝم٤م قمغم وأخ٘م٧م ،اًمقاطمدة متٌم اًمٕمراىمٞم٤مت

 ُمـ قمٚمٞمٝمـ يدٟملم اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء وضمؾ قمز اهلل وم٠مُمر ،اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا  هٙمذا

 يمام :أوًٓ  ،جيقز ٓ اجلقاب هٜم٤م ،اًمًٜم٦م ذم سمٞم٤مٟمف ُمٓمٚمؼ اإلدٟم٤مء هذا: أي ،ضمالسمٞمٌٝمـ

 ؾمٛمح اًمكم ؾمقاء ،ِبذا ي٘مقل أطمد ٓ ٕنف ،اًمتٖمٓمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اإلدٟم٤مء شمٗمًػم آٟمٗم٤مً  ذطمٜم٤م

 .سمٕمد يمٚمتٞمٝمام سم٤مًمٕمٞمٜمتلم أو اًمقاطمدة سم٤مًمٕملم

 هذا هق اًمقضمف ،اًمقضمف إمم اجلٚم٤ٌمب سمت٘مري٥م ،اًمت٘مري٥م هق اإلدٟم٤مء: أي٦م ُمٕمٜمك
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 ،طمددت اًم٘مقًمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ،ٕؿمٞم٤مءا سمف اإلٟم٤ًمن يقاضمف اًمذي اًم٘مرص

 ومٞمف إدٟم٤مء ومٞمف وٓ ،شمٕمٛمٞم٦م وومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف إدٟم٤مء يٙمقن ُم٤م ،اإلدٟم٤مء هلذا طمدوداً  ووٕم٧م

 إذا»: أؾمامء طمدي٨م ذم ىم٤مل يمام ذًمؽ وإٟمام ،ذقم٤مً  جيقز ٓ رء يٜمٔمر سمحٞم٨م شم٤ًمهؾ

ة سمٚمٖم٧م  سم٠من ؿمٕمرٟم٤م ؽوًمذًم  شويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض اعمرأ

 ؾمٌٞمؾ وهق ،ُمٕمٝمؿ وٟمحـ سمف يٕمؽمومقن ٓ هؿ ؾمٌٞمؾ إمم واجل١م هٜم٤مك اعمِم٤مئ  سمٕمض

 يٙمقن أنف جيقز ُم٤م ٟمفإ ي٘مقًمقن أظمذوا ٕهنؿ :واًمٗمٚمًٗم٦م اًمرأي وحتٙمٞمؿ ،اًمٕم٘مؾ حتٙمٞمؿ

 سمتث٧ٌم هٙمذا ـمٞم٥م ،وضمٝمٝم٤م هق اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٕنف ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف

 خي٤مًمٗمقن اًمذيـ أظمريـ قمغم ٟمٜمت٘مده٤م ٟمحـ اًمتل ،أراء ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 :سمِمٞمئلم روٜم٤مهؿ٤مقم ٟمحـ وًمذًمؽ ،اًمرأي سمٛمجرد اًمٜمّمقص

 اًمرضمؾ ذم ُم٤م أمجؾ هق ومام ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ يم٤من إذا: إول اًمٌمء

 ووضمف ،ومٞمٝم٤م ُم٤م أمجؾ ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأة وضمف ،مت٤مُم٤مً  ُمت٘م٤مسمٚم٦م اًم٘مْمٞم٦م ،إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ  .ومٞمف ُم٤م أمجؾ ًمٚمٛمرأ

 ٕنف إـمالىم٤ًم: اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ يِمقومقا  ُم٤م أنف ،اجلٜمًلم قمغم يٜمٌٖمل سم٠منف ىمقًمقا : إذاً  

 شمٕمٚمٛمٜم٤م ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٛمٜم٤مٚم  ؾَم : آظمر ؿمٞمئ٤مً  وىمٚمٜم٤م ،اًمقضمف اًمرضمؾ ذم ُم٤م أمجؾ

 ..قمٞمٜم٤مه٤م عمرأة؟ا وضمف ذم ُم٤م أمجؾ هق ُم٤م ،ُم٤ٌمذة همػم ـمٌٕم٤مً  سمٓمري٘م٦م اًمث٤مين اًم١ًمال ُمٜمٝمؿ

 : سمٞم٘مقل ُم٤م اًمِم٤مقمر ؾمٛمٕم٧م ُم٤م

 ىمقي٤مً  ٚم٤ٌمنيٖم ومْمٕمٞمٗم٤من   وم١مادي سمٜم٤مفمريؽ حت٤مرب ٓ

 شمرضمع إذاً  قمٛمقه٤م ،قه٤مٛمّ قمَ : إذاً  ،قمٞمٜم٤مه٤م إذًا؟ هق ُم٤م اعمرأة وضمف ذم ُم٤م وم٠ممجؾ

 قم٘مد ؿم١مم وُمـ ،اًمٗمٚمًٗم٦م ؿم١مم ُمـ هذا ،إـمالىم٤مً  إٟم٤ًمن ي٘مقهل٤م ٓ اًمتل اًمتٖمٓمٞم٦م

 يٜمٝمك يم٤من ،ُم٤مًمؽ أفمٜمف اًمًٚمػ قمٚمامء سمٕمض يرطمؿ واهلل ،سم٤مًمرأي اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 رأي ذم اإلٟم٤ًمن يّمٌح ،سمرأي ًمٜم٤م سمٞمجقا  يقم يمؾ ٕنف ًمٞمش؟ هذه اًمرأي ـمري٘م٦م قمـ

 أُم٤مُمٜم٤م هق ومٞمام ُمؽممج٦م وهذه ،إـمالىم٤مً  اًم٘مْم٤مي٤م هذه سمتٜمتٝمل ُم٤م ٕنف آظمر: سمرأي ويٛمز

 ؿمق هق؟ ُم٤م اًمرضمؾ ذم ُم٤م أمجؾ: ٟم٘م٤مسمٚمٝمؿ ٟمحـ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ: ي٘مقًمقن هؿ
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 .ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ حتريؿ اًمًٜم٦م ،هذا اعمٜمٓمؼ هذا ُمـ اؾمتٗمدٟم٤م

ة أُم٤مم وضمٝمف قمـ يٙمِمػ أن اًمرضمؾ قمغم حترُمقا  أن يٚمزُمٙمؿ: إذاً    واؾمتٗمدٟم٤م ،اعمرأ

 ظمٚمؼ يمام سمّمػمة ظمٚم٘مٝم٤م ورسمٜم٤م ،أجْم٤مً  قمٛمقه٤م: وم٢مذاً  ،قمٞمٜم٤مه٤م اًمقضمف ذم ُم٤م أمجؾ أنف ُمٜمٝمؿ

 : ٟم٘مقل ومٚمذًمؽ. وهٙمذا اًمرضم٤مل

 ظمٚمػ ُم٤م اسمتداع ذم ذ ويمؾ      ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

٤من أن: واحل٘مٞم٘م٦م  وأن٤م ،شم٠مويؾ سمدون شمؽمك طمٞمٜمام ،اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٜمّمقص سم٤مًمراطم٦م يِمٕمر اإلًٟم

 ،اًمّمٗم٤مت ٔي٤مت شم٠مويٚمٝمؿ اًمٙمالم قمٚمامء قمغم يٜمٙمرون أهنؿ ،احلدي٨م أهؾ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ أقمج٥م

 .شمٕمٓمٞمالً  شم٠مويٚمٝمؿ ويًٛمقن ،ُمٕمٝمؿ وٟمحـ سمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمرون

 شم٠مويؾ وهق ،اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـ آظمر ٟمققم٤مً  هٜم٤مك سم٠من ُمٕمٜم٤م يتذيمروا أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ 

: ُمًٚمؿ صحٞمح ذم طمدي٨م ي٠ميت ومحٞمٜمام ،ذقمٞم٦م أدًم٦م سمدون اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص

ة وم٘م٤مُم٧م»  ،ؾوًمٕم ًمٕمؾ احلدي٨م ٟمزول ىمٌؾ يم٤من احلدي٨م هذا ًمٕمٚمف شاخلديـ ؾمٗمٕم٤مء اُمرأ

 اًم٘مْمٞم٦م شم٠مظمذوا ،ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إدًم٦م ُمع احلدي٨م هذا طمٓمقا  اًمتٙمٚمػ؟ هذا ح٤مذا

 قم٤مئِم٦م: وطمدي٨م أؾمامء طمدي٨م ،ىمقي احلدي٨م هذا إٟمف: اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم ىم٤مل يمام ىمقي

 اعمرأة ؾمؽم ذقمٞم٦م ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ إٟمف وسمخ٤مص٦م ،هذا قمغم يم٤من اًمّمح٤مسمٞم٤مت قمٛمؾ ٕنف

 ُمـ يم٤من وهلذا ،إول اًمٕمٝمد ذم ذًمؽ وىمع ٕنف ٟم٘ماًل: وإٟمام قم٘مالً  أجْم٤مً  ٓ ،ًمقضمٝمٝم٤م

 سمٕمض قمغم رداً  أومْمؾ ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن ،ظم٤مص٤مً  ومّمالً  قم٘مدٟم٤م أنٜم٤م قمغم اًمٌقاقم٨م

ٟمٜم٤م  ،حمدودة اًمًٚمٗمٞم٦م آصم٤مر وذم اًمًٜم٦م ذم ُمٕمٚمقُم٤مِتؿ: يٕمٜمل ًمٌٜم٤من ذم اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ إظمقا

 وٟمٜمّمح إومْمؾ ٟم٘مقل ،هذا ٟم٘مقل ُم٤م ومٜمحـ ،سمدقم٦م ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم إٟمف: ىم٤مًمقا 

 قمٜمدك؟ ُم٤م.. ـمٞم٥م ،اًمتحريؿ قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف طمرام:: ٟم٘مقل.. . ُم٤م ًمٙمـ ،سمذًمؽ

 ؟[هق ُم٤م اخلثٕمٛمٞم٦م وطمدي٨م] :ُمداظمٚم٦م

 رُمل سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء اخلثٕمٛمٞم٦م هذه إٟمف :اًمِمٞم 

ة أُم٤مُمف وىمٗم٧م ،اجلامر  قمٚمٞمف ٟم٤مىمتف قمغم قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ ظمٚمٗمف ويم٤من ،مجٞمٚم٦م اُمرأ

 قمٜمف؟ طم٩م٠مأوم اًمرطمؾ قمغم ٧مٌُ ثْ يَ  ٓ يمٌػم ؿمٞم  أيب إن! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘م٤مًم٧م ،اًمًالم
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 ويم٤من ،إًمٞمف شمٜمٔمر وهل ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر واًمٗمْمؾ ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر واًمٗمْمؾ ،قمٜمف طمجل: ىم٤مل

 إمم اًمٗمْمؾ وضمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٚمٗم٧م ،مجٞمٚم٦م هل ويم٤مٟم٧م ،ووٞمئ٤مً  اًمٗمْمؾ

 .إظمرى اجلٝم٦م

 طمٞم٤مة آظمر ذم وىمٕم٧م ٕنف اعمخ٤مًمٗملم: قرٝمًمْم ىم٤مصٛم٦م طمج٦م احلدي٨م هذا ذم سمٜمتٗمؼ ومٜمحـ 

 هق ُم٤م اعمرأة وضمف صحٞمح: سمٞم٘مقًمقا  اًمكم قمغم رد هذه احلج٦م وأجْم٤مً  ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ،وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ومٞمٜمٌٖمل ،آظمره إمم.. و.. و وم٤مؾمد اًمزُمـ ويم٤من مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا وًمٙمـ ،قمقرة

 ،اًمٗمْمؾ وسملم اخلثٕمٛمٞم٦م اعمرأة سملم اًمِمٞمٓم٤من دظمؾ هٞمؽ؟ ُمـ أيمثر ومتٜم٦م ُمـ شمريدون ُم٤مذا: ٟم٘مقل

 إٟمف إيف؟ قمغم يزيد ٓ واًمرؾمقل ،ومٞمٝم٤م اًمٜمٔمر يمد١مسمٞم وهق ،اًمرؾمقل وراء رايم٥م اًمٗمْمؾ إٟمف ًمدرضم٦م

ظمر ًمٚمِمؼ وضمٝمف يٍمف الم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من: أن٤م سم٘مقل ،ٔا  ه١مٓء رأي يرى يم٤من ًمق ،اًًم

 حمؾ ذم أن٧م: يٕمٜمل مت٤مُم٤مً  ُمٕمؽ وىمٕم٧م اًم٘مّم٦م هذه ومرض: ٕطمدهؿ ىمٚم٧م طمتك ،اعمِم٤مئ 

 ُم٤مذا شم٠ًمخؽ ،مجٞمٚم٦م اُمرأة وأُم٤مُمؽ رديٗمؽ قمٛمؽ اسـم أو صدي٘مؽ أو وص٤مطمٌؽ اًمرؾمقل

 ٕنف جي٤موب: أن اؾمتٓم٤مع ُم٤م ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام شمٗمٕمؾ أو ،وضمٝمؽ سمتًؽم شمًقي؟

 ُم٤م أن٤م: ىم٤مل وإن ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظم٤مًمػ اؾمؽم سم٘مقل أن٤م: ىم٤مل إن ٕنف ُمقىمٗمف: حمرج طم٘مٞم٘م٦م

 واًمٗمتٜم٦م ،اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٧م إذا وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن جي٥م: سمت٘مقل وأن٧م شم٠مُمره٤م؟ ح٤مذا: إذاً  ،سم٠مُمره٤م

ن قمٝمد سمٕمٞمد أن٤م قمٛمٝم٤م أو أبقه٤م يم٤من اعمرأة هذه إٟمف رواي٦م ذم اًم٘مّم٦م هذه ،ُمقضمقدة  دومٕمٝم٤م هق ٔا

 .ِب٤م يتزوج ًمٕمٚمف يِمقومٝم٤م اًمرؾمقل ؿم٠من ُمـ

 ... :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .صحٞمح ُمق اعم٘مٓمع هذا :ُمداظمٚم٦م

 ومٙمرهؿ اًمرواي٦م؟ ِبذه سمٞم٠متقا  ًمٞمش هذه ٕنف صحٞمح، ُمق اعم٘مٓمع هذا :اًمِمٞم 

 وص٤مر اعمٓمر حت٧م يم٤من اًمكم ُمثؾ إٟمف قمرف ُم٤م ،شمٌٕمل آقمؽماض ُمـ سمٞمخٚمّمقا  يٕمٜمل

 اًمكم هق اًمراوي ًمٙمـ ،اًمٙمالم هذا ي٘م٤مل ممٙمـ ؿم٤مومٝم٤م وم٘مط اًمرؾمقل ًمق ،اعمزراب حت٧م

 ... ومجٞمٚم٦م وٞمئ٦مو ٤مأهن يروي
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 ..... :ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕنف ضمقاب: ًمف هذا يمامن إيف :اًمِمٞم 

ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ساطم٦م  اًمثقب ؿمد هق وم٤مٟٓمت٘م٤مب  شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمُْحِرُم٦م اعمرأ

 قمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ ،اًمًدل وهق ،ذقم٤مً  ضم٤مئز هذا ًمٙمـ ،هٙمذا

 ِبـ ُمر وم٢مذا ،اجلامل قمغم وهـ ،وضمقهٝمـ يم٤مؿمٗم٤مت يم٤مٟمقا  إٟمف أؾمامء قمـ أو قم٤مئِم٦م

 .اعمٛمٜمقع ومٝمق آٟمت٘م٤مب أُم٤م ،ضم٤مئز هذا وم٤مًمًدل ،وضمقهٜم٤م قمغم أؾمدًمٜم٤م ريم٥م

 قمغم ؾمدزما اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من حمرُم٦م يم٤مٟم٧م اخلثٕمٛمٞم٦م هذه أنف ومروٜم٤م ومٚمق 

 أهن٤م دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ًمٞمس ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟم٤ًمء ومٕمٚمـ يمام وضمٝمؽ

 ُم٤م ومٞمف ُم٤م ،حمرُم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م أم ،ُم٦مرِ حُمْ  أهن٤م دًمٞمؾ ومٞمف ُم٤م: سمٜم٘مقل وٟمحـ ،حمرُم٦م يم٤مٟم٧م

 وهل شمٜمت٘م٥م أن قمٚمٞمٝم٤م واضم٥م: ٟم٘مقل ُم٤م وٟمحـ ،اًمًؽم ُمٜمف يٚمزم اًمذي اًمًدل ُمـ يٛمٜمع

 ،هذا ذم ُمٕمٜم٤م يتٗم٘مقن وهؿ ،حمرُم٦م وهل وضمٝمٝم٤م قمغم شمًدل أن هل٤م ينمع ًمٙمـ ،ُم٦مرِ حُمْ 

 اًمرؾمقل ومٚمامذا ،وضمقسم٤مً  ي٘مقًمقن هؿ ،اؾمتح٤ٌمسم٤مً  اًمًدل ينمع: ٟم٘مقل ٟمحـ اًمٗمرق ًمٙمـ

 .حمرُم٦م يم٤مٟم٧م: سمٞم٘مقًمقا  هؿ سم٤مًمًدل، ره٤مي٠مُم مل

  ..اًمًدل ُمـ ٓ ،آٟمت٘م٤مب ُمـ متٜمع اعمحرُم٦م :اجلقاب 

 إمم يٜمٔمر يم٤من إٟمف: ىم٤مل احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اعمِم٤مئ  سمٕمض قمـ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أقمج٥م

 ٟمٜم٤مىمش ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م ٟمحـ إٟمف اًم٥ًٌم اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م ،يّمدر ُم٤م قمج٥م هذا ،ًم٤ٌمؾمٝم٤م

 ،اًمٗم٤ًمد ٟمحـ ؿم٤ميٗملم ،قمقاـمػ ُمٜم٤مىمِم٦م سمٜمٜم٤مىمِمٝم٤م ،ُمٜمٓم٘مٞم٦م ذقمٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م إُمقر

 ذم سم٤مًمتِمدد اعمقوقع ٟمٕم٤مًم٩م.. .  ،آظمره إمم اًمِم٤مسم٤مت قمغم اًمِم٤ٌمب شمًٚمط ؿم٤ميٗملم

 واىمع ُمع ٟمّمٓمدم هٜم٤م سمس ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن اعمرأة قمغم طمرام وهق ،اعمقوقع

 قمٚمٞمٝم٤م وٟمدور قمٚمٞمٝم٤م ٟمٚمػ سمٜمح٤مول ،إطم٤مدي٨م هذه دمٞمٜم٤م إول اًمٕمٝمد إول اًمٕمٝمد

 .مت٤مُم٤مً  اًمّمٗم٤مت وأطم٤مدي٨م آي٤مت ذم اًمٙمالم قمٚمامء يٗمٕمؾ يمام أوهل٤م ُمـ

  (22: 22: 42/ 135/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اإليشارب فبس حؽؿ

 أؾمت٤مذٟم٤م؟ اإليِم٤مرب ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال

 اًمرأس مجٞمع يًؽم سمحٞم٨م ،مخ٤مراً  يٙمقن أن جي٥م ،يٙمٗمل ٓ اإليِم٤مرب :اجلقاب

 .يم٤مومٞم٦م ؾمؽمشمف وًمٞمس ،ؾم٤مسمٖم٤مً  ًمٞمس اإليِم٤مرب ،واًمٜمحر

 يمذًمؽ؟ اًمٙمٗملم يًؽم اًمذي اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 ويًؽم اًمرأس يًؽم وواؾمع ومْمٗم٤مض أنف ،اخلامر هق هذا ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 أُم٤م ،واؾمع ٕنف :اعمٜمٙمٌلم يًؽم اًمٜمحر يًؽم ُم٤م ومٝمٜم٤م ،اًمٜمحر يًؽم: ٟم٘مقل طمٞمٜمام ،اعمٜمٙمٌلم

 اخلامر سمٞمٜمام باإليِم٤مر سم٥ًٌم ،اًمٕمٜمؼ ُمـ رء يٌدو اًمٜم٤ًمء ٟمرى ُم٤م ومٙمثػماً  يِم٤مرباإل

 .ُمٕم٤مً  واعمٜمٙمٌلم اًمٕمٜمؼ يًؽم

ـَ ﴿: وم٘م٤مل ،سمذًمؽ أُمر واهلل سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  أُم٤م ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

 .طمٚمقل أنّم٤مف اإلؾمالم ذم وًمٞمس ،طمٚمقل أنّم٤مف: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام سم٤مب ُمـ هذا اإليِم٤مرب

 هق اخلامر أن يٕمت٘مدون.. . واعمٚمتزُم٤مت اعمٚمتزُملم سمٕمض أن أؾمت٤مذي :اًم١ًمال

 .اًمقضمف همٓم٤مء

 قمغم اخلامر يْمع أي خيتٛمر اًمرضمؾ وًمذًمؽ ،اًمرأس همٓم٤مء  هق اخلامر. .:اجلقاب

ة ،رأؾمف ـَ ﴿: ىم٤مل ومٚمذًمؽ ،يمذًمؽ واعمرأ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

 .[31:اًمٜمقر]

  (.:. 25: 36/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 اإليشارب حؽؿ

 .[اإليِم٤مرب طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 ،ُمٜمديؾ آه سم٤مإليِم٤مرب اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م شمْمع إٟمام ،إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م اًمتل :اًمِمٞم 
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 وُمٜمٙمٌٞمٝم٤م ؿمٕمره٤م ِب٤م اعمرأة شمٖمٓمل سمحٞم٨م واؾمٕم٤مً  يٙمقن وٓ ،ومْمٗم٤مو٤مً  يٙمقن ٓ هذا

 ُمـ اعمرأة قمٜمؼ شمٔمٝمر ُم٤م يمثػماً  ،سم٠ممخرة ًمٞم٧ًم هل اًمتل إمخرة هذه ُمـ يمثػم ،وقمٜم٘مٝم٤م

 ،ؿمٕمره٤م ُمـ رء رأؾمٝم٤م وُم٘مدم ٟم٤مصٞمتٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٔمٝمر أو احل٦ٌم، هذه ىمدر وًمق ٤مهٜم

 .أجْم٤مً  مخ٤مراً  ًمٞمس هذا

 أن ٥مجي ،اخلامر سم٠من ٟم١ميمد ٟمحـ وًمذًمؽ ،دمٚم٧ٌٌم وٓ ختٛمرت ٓ ومٝمذه وًمذًمؽ 

ة يٖمٓمل اًمذي اجلٚم٤ٌمب هق ،اجلٚم٤ٌمب ومقىمف وُمـ اًمّمالة، مخ٤مر يٙمقن  إمم رأؾمٝم٤م اعمرأ

 .ىمدُمٞمٝم٤م

 ًمٗمٔم٤مً  سم٤مًمٌدقم٦م هٜم٤م وأقمٜمل ،احل٤مرض اًمٕمٍم سمدقم٦م هذه اًمٓمقيٚم٦م اًم٤ٌمًمٓمقه٤مت أُم٤م

 .ضمديد أُمر يٕمٜمل قمرسمٞم٤مً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ويٙمقن ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر طمتك ٖمٓملويُ  ،اًمٓمقيؾ اًم٤ٌمًمٓمق ًم٧ًٌم إذا ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 ُمٗمّمؾ ذًمؽ ومقق ي٠ميت صمؿ ،ُمٜمٙمٌٞمٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ؿجِّ حُيَ  وٓ أخٞمتٞمٝم٤م ؿجِّ حُيَ  ٓ ومْمٗم٤مو٤مً 

 ًمٞمس اجلٚم٤ٌمب ٕن :ُم٤مٟمع قمٜمدي ذم ُم٤م اخلامر ومقق اعمالي٦م وهذه يٕمٜمل ،اعمالي٦م اجلٚم٤ٌمب

 اجلٚم٤ٌمب ومروٜم٤م وم٢مذا ،اًمٌدن ؾمؽم سمف اعم٘مّمقد ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل أُمر هق وإٟمام ،دي٤مً ٌه ٕمَ شمَ  أُمراً 

ة واؾمتٕمٛمٚمتٝمام ،مت٤مُم٤مً  اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمٕمٜمك حت٘م٘م٤من اًم٘مٓمٕمت٤من وه٤مشم٤من ىمٓمٕمتلم  ،اعمرأ

 سملم مجٕم٧م ىمد كاذطمٞمٜم شمٙمقن ٤َم،ضمٚم٤ٌمسم اخلامر قمغم وشمٚم٘مل شمتخٛمر أن ٟمًٞم٧م ُم٤م وًمٙمـ

 واوح؟. اًم٘مرآٟمٞملم إُمريـ شمٜمٗمٞمذ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (22: 36: 12/ 235/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإليشارب حؽؿ

 جيزئ؟ اًمّمدر قمغم يٙمقن ُم٤م سمدون اًمِمٙمؾ ِبذا اإليِم٤مرب هذا هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر يًؽمه ُم٤م ؾمؽم رء أي أم ،ًمذاشمف ُم٘مّمقد اخلامر هؾ اًمٌح٨م يٕمقد :اًمِمٞم 
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 ي١مدي يم٤من إذا وم٤مإليِم٤مرب ،اخلامر ذم ي٘م٤مل ُم٤م ومٞمف ي٘م٤مل اجلٚم٤ٌمب ويمذًمؽ ،جيزئ

 ُم٤م اإليِم٤مرب إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم: يٕمٜمل ،يمذًمؽ ًمٞمس اقمت٘م٤مدي ذم وأن٤م ،اخلامر وفمٞمٗم٦م

 وقمغم اًمٕمٜمؼ قمغم يٚمػ اًمذي  اخلامر سمٞمٜمام ،ويتزطمزح يتحرك ،اًمرأس قمغم قم٤مض هق

 ذم اخلامر وفمٞمٗم٦م اإليِم٤مرب ي١مدي ومال ،ًمٚمرأس سم٤مًمٜم٦ًٌم واطمدة ىمٓمٕم٦م يّمٌح ،اًمرأس

 ي١مدي ٓ أجْم٤مً  ،اًمٓمقيؾ اًم٤ٌمًمٓمق وهق سم٤مجلٚم٤ٌمب اًمٞمقم يًٛمقٟمف ُم٤م أنف ُمع ،اًمٞمقم واىمع

 ،وهٙمذا ،حيجؿ ٕنف وإُم٤م ،وٞمؼ ٕنف وإُم٤م ىمّمػم ٕنف إُم٤م ،اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب وفمٞمٗم٦م

ة شمًؽم اًمذي اًمثقب يٙمقن أن ُمـ سمد ومال  يمام ،يِمػ ٓ ٞم٘م٤مً ٗمِ وَص  واؾمٕم٤مً  سمدهن٤م سمف اعمرأ

 .اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب ذم ُمذيمقر هق

 .اخلامر وفمٞمٗم٦م ي١مدي ٓ اإليِم٤مرب: اًم٘مقل ظمالص٦م

 (.:. 52: 25/ 23/ واًمٜمقر اهلدى)

 اخلثعؿقة حديث حقل

 اًمرؾمقل رأت قمٜمدُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٠مخ٧م ح٤م ،اخلثٕمٛمٞم٦م حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 صحٞمح٦م أظمرى رواي٦م هٜم٤مك ومٞمف أخٞمس ،قمٜمف اهلل ريض اًمٗمْمؾ سمقضمف وأؿم٤مح ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يتزوضمٝم٤م أن يرضمق واًمده٤م ويم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمرؾمقل شمٕمرو٧م سم٠مهن٤م: شم٘مقل

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمغم شمٕمرض أن

 .ٟمٕمؿ.. رواي٦م هذه ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .أفمـ ُم٤م قمغم اًم٤ٌمري ومتح ذم :اًم٤ًمئؾ

 يمثػمة سمٕمٚمؾ ٚم٦مٕمٚمّ ُمُ  وم٢مهن٤م ،اًمٗمتح ص٤مطم٥م أوه٤مم ُمـ رواي٦م هذه ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 اًمتدًمٞمس: قمٚمت٤من وومٞمف ،اًمًٌٞمٕمل إؾمح٤مق أب٤م ومٞمٝم٤م أن شمٕمٚمؿ أن وطمًٌؽ ،ضمداً 

 طم٤مًم٦م ذم ُمٜمف ؾمٛمع اًمذي اسمٜمف قمٜمف ورواه ،سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م احلدي٨م روى ومٝمق ،وآظمتالط

 همػم ىمّم٦م ومٝمذه صح ًمق صمؿ ،اًمتٗمّمٞمؾ هذا سمدون آظمرون قمٜمف رواه صمؿ ،آظمتالط
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 ذم اًمّمحٞمح ذم اعمروي٦م اخلثٕمٛمٞم٦م ىمّم٦م أن ٟمتّمقر أن اًميوري ُمـ ًمٞمس ،رديٗم٦م

 اخلثٕمٛمٞم٦م ،مت٤مُم٤مً  واًم٤ًٌمق اًمًٞم٤مق ٓظمتالف :اًم٘مّم٦م هذه ٟمٗمس هل اًمٌخ٤مري صحٞمح

 طمجل: ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م ،اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞم  أيب إن: اًمرؾمقل ؾم٠مخ٧م

 .قمٜمف

 شمٚمؽ أجـ؟ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم سمٜمتف قمرض إب ومٝمق اًمقازم طمديثؽ أُم٤م

 .ُمٕمٝم٤م أبقه٤م وهٜم٤م ،قم٤مضمز أبقه٤م

 .احلج٦م هذه رد أو ،اًمِمٌٝم٦م هذه رد :اًم٤ًمئؾ

 .وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م ٕنف ،ؾمٚمٗم٤مً  ُمردود اًمرد :اًمِمٞم 

 وٕمٞمػ؟ احلدي٨م هذا: إذاً  :اًم٤ًمئؾ

 .ؿمؽ سمال وٕمٞمػ :اًمِمٞم 

  (22: 34: 21/ 491/واًمٜمقر اهلدى)

 افقجف تغطقة حؽؿ

 اًم١ًمال؟ هذا ،وضمٝمٝم٤م شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة حيؾ هؾ ،أضم٤مٟم٥م هٜم٤مك يم٤من إذا :اعمٚم٘مل

 ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .اً ظمػم اهلل وضمزايمؿ وم٘مط :اعمٚم٘مل

ة ُمـ اصمٜملم ًمٕمْمقيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ،اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ظمالف هٜم٤مك ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم   وهق ،اعمرأ

  ٓ؟ أم قمٜمٝمام شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ ،وم٘مط واًمٙمٗملم اًمقضمف

 أنف وُمٕمٜمك ،قمقرة ًمٞمس ذًمؽ أن واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء مج٤مهػم ُمذه٥م

 أن طمرام ،يمٗمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن طمرام قمقرة قني٘مقًم اًمذيـ ،قمقرة هق أو قمقرة ًمٞمس

ُم٤مً  ًمٞمس ،يٕمٜمل سمٕمقرة ًمٞمس ي٘مقل اًمذي ،وضمٝمٝم٤م ىمرص قمـ شمٙمِمػ  هق يٕمٜمل طمرا

 .ضم٤مئز
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 اًمٕمقرة ُمـ ٤مًمٞمً واًمٙمٗملم اًمقضمف يمقن أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًمذي ًمٙمـ 

 ٓ»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل وًمذًمؽ ،ؾمؽممه٤م إومْمؾ وًمٙمـ ،صحٞمح هذا

ة شمٜمت٘م٥م  شمٚمٌس اعمحرُم٦م اعمرأة همػم أن هذا ُمٕمٜمك ،شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

ة شمٖمٓمٞم٦م ذقمٞم٦م قمغم يدل ومٝمذا ،وشمٜمت٘م٥م اًم٘مٗم٤مزيـ  ًمٞمس وًمٙمـ ،ويمٗمٞمٝم٤م ٤مًمقضمٝمٝم اعمرأ

 شمٙمِمػ أن قمٚمٞمٝم٤م حيرم إٟمف: ي٘م٤مل سمحٞم٨م ،قمٚمٞمٝم٤م اًمقاضم٥م ُمـ ذًمؽ أن قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك

 حيرم يمام ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٜمٙمِمػ أن حيرم وأنف ،ذراقمٝم٤م شمٙمِمػ أن حيرم يمام ،يمٗمٞمٝم٤م قمـ

 ومال ،اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم إـمالىم٤مً  اًمدًمٞمؾ هذا ُمثؾ يقضمد ٓ ،قمٜم٘مٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن

سم٦م وٓ ضمرم  ،اعمجتٝمديـ وإئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء مج٤مهػم يٙمقن أن همرا

 . ضمٝم٦م ُمـ هذا ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من ىم٤مًمقا 

 اهلل ريض- اًمّمح٤مسم٦م أزواج اًمّمح٤مسمٞم٤مت شم٤مري  درؾمٜم٤م إذا أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 ،اًمٖمزوات ذم أزواضمٝمـ ُمع واٟمٓمالىمٝمـ سمٞمقِتـ ُمـ ظمروضمٝمـ ذم ،-قمٜمٝمؿ

 اًمتل اعمّم٤مًمح ُمـ ذًمؽ وٟمحق ،اًمٕمٓمِمك وإؾم٘م٤مء اجلرطمك ُمداواة ذم واؿمؽمايمٝمـ

 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م سمتحريؿ اًم٘مقل ُمع ُمٓمٚم٘م٤مً  يتج٤موب ٓ ومذًمؽ ،احلرب واىمع يتٓمٚمٌٝم٤م

 .ُمٕمروف يمت٤مب أن٤م وزم ،اًم٘مٗم٤مزيـ ٌسوًمُ 

 ،قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م هل٤م وُم٤م اًمٗمري٘ملم أدًم٦م وُمٕمروم٦م واًمتٗمّمٞمؾ اًمًٌط أراد وُمـ 

 ُمـ أو اهلل يمت٤مب ُمـ طمج٦م.. طمج٦م قمٜمدك يم٤من وإذا ،إًمٞمٝم٤م يٕمقد أن وم٤ٌمؾمتٓم٤مقمتف

 ُمـ واجلٛمٝمقر اعمذاه٥م قمٚمامء قمٚمٞمف اًمذي اًمٙمالم هذا شمٌٓمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م

 . ٟمًٛمٕمف أن ٟمح٥م ومٜمحـ ،اًمًٚمػ

 قمغم واًمٕمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م اجلٛمٝمقر أنف ذيمرت أن٧م ،ًمٚم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٞمدي :اعمٚم٘مل

 أنف ،اعم٠ًمخ٦م قمغم واـمالقمل قمٚمٛمل طمدود يٕمٜمل ُمع ،سمقاضم٦ٌم ًمٞمس اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م أن

د سم٠من وىم٤مل ،واضم٦ٌم اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م أن قمغم قم٤ٌمس اسمـ قمدا ُم٤م اًمًٚمػ مجٝمقر  سم٤مًمزيٜم٦م اعمرا

د اًمٜمقر قرةؾم ذم اًمكم آؾمتثٜم٤مء  ..يٕمٜمل إٓ ،واًمٙمٗم٤من اًمقضمف سمف اعمرا

 اًمٜمقر؟ ؾمقرة سم٤مل ُم٤م ،اًمٜمقر ؾمقرة أجش :اًمِمٞم 



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ٓ  ﴿ :اعمٚم٘مل  اًمقضمف سمف اعمراد هٜم٤م آؾمتثٜم٤مء: ىم٤مل[ 31:اًمٜمقر] ﴾ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 قمغم ،قمٛمر واسمـ -قمٜمف اهلل ريض- وقمٛمر اًمّمح٤مسم٦م ومجٝمقر ُمًٕمقد اسمـ أُم٤م ،واًمٙمٗملم

د أن ٓ  ﴿ ِب٤م اعمرا  اعمرأة إذا ،اخل٤مرضم٦م اًمثٞم٤مب زيٜم٦م أي[ 31:اًمٜمقر] ﴾ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 ضمًؿ ُمـ اًمٔم٤مهر اًمٌمء هل ٕهن٤م فمٝمقره٤م: ُمـ سمد ٓ ىمد وصمٞم٤مِب٤م ،ًميورة ظمرضم٧م

 أبق اإلُم٤مم قمدا ُم٤م مجٞمٕم٤مً  وإئٛم٦م ،ذًمؽ ظمالف اعم٠ًمخ٦م أن قمٚمٛمل وطمدود ،اعمرأة

 ُمع يمت٤مسمؽ ىمرأت أن٤م اعم٠ًمخ٦م وأفمـ ،اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب سمٕمدم ،سمقضمقب ىم٤مل طمٜمٞمٗم٦م

 .رأد وقمغم ؿمٞمخٜم٤م وأن٧م ،ًمٗمْمٞمٚمتؽ اطمؽماُمل

 .قمٗمقاً  :اًمِمٞم 

 شمقوٞمح طم٤مسملم يٕمٜمل اطمٜم٤م سمس ،يمت٤مسمؽ قمغم اًمرد ذم اًمٙمت٤مب وىمرأت :اعمٚم٘مل

 ..يٕمٜمل إدًم٦م أردٟم٤م وإذا. هٞمؽ ُمـ أيمثر اعم٠ًمخ٦م

 ٟم٤ًمء ،اخلالف ي٘مٓمع اًمذي سم٤مًمدًمٞمؾ ضمئتؽ أن٤م اً،ظمػم اهلل ضمزاك :اًمِمٞم 

 .اًمّمح٤مسم٦م

 ؾمئؾ شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م شمٜمت٘م٥م ٓ»: دًمٞمؾ ،زم اؾمٛمح ؾمٞمدي :اعمٚم٘مل

م أن وُمٕمروف واىمٕم٦م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ة إطمرا  .وضمٝمٝم٤م ذم اعمرأ

 اًمقاىمٕم٦م؟ ويـ اًمقاىمٕم٦م؟ ويـ :اًمِمٞم 

 .اإلطمرام واىمٕم٦م :اعمٚم٘مل

 هذا أُم٤م ،ُمٕمٞمٜم٦م طم٤مدصم٦م ذم ي٘م٤مل واىمٕم٦م ،واىمٕم٦م ي٘م٤مل ٓ هذا ،ُّيديؽ اهلل :اًمِمٞم 

 .ذقمل طمٙمؿ

 .ُم٦مرِ حْ اعمُ  ًمٚمٛمرأة ذقمل ٙمؿطُم  :اعمٚم٘مل

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- واىمٕم٦م سمت٘مقل اٟمتف سمس ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 . ؾم٤محمٜمل. يٕمٜمل اًمٚمٗمظ يٙمقن ممٙمـ قم٤مح٤مً  ًم٧ًم أن٤م ،ؾمٞمدي ي٤م :اعمٚم٘مل

 .اًمٙمالم ُمـ وم٤مًمِم٤مهد
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 ي٘مقًمقن اجلٛمٝمقر: أن سمت٘مقل أن٧م ،ه٤معمٜم٤مىمِم٦م ُمـ اًمٗم٤مئدة ُم٤م ـمٞم٥م ،هف :اًمِمٞم 

 ...اًمـ هذا ُمثؾ ُمـ أن اًمٗم٤مئدة ُم٤م ،أن٤م مجٝمقري سمخالف

 .أصؾ أن أطم٥م أن٤م ؾمٞمدي :اعمٚم٘مل

 سملم ًمٞمس واًمٙمت٤مب ،اعمٜم٤مىمِم٦م هذه ُمـ اًمٗم٤مئدة ُم٤م ،سم٤مًمؽ لقِّ ـمَ  ،سم٤مًمؽ لقِّ ـمَ  :اًمِمٞم 

 ،اًمٜمقوي اإلُم٤مم قمـ واًمّمٗمح٦م سم٤مجلزء هٜم٤مك ٟم٘مٚم٧م أن٤م ،يديؽ سملم ًمٞمس ويمت٤ميب ،يديؽ

 .سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء مجٝمقر أن ،إندًمز رؿمد اسمـ وقمـ

 ذًمؽ سم٠من ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء مجٝمقر ٟمفإ: ومت٘مقل شمٕمٙمس طمٞمٜمام ُمّمدرك هق ُم٤م وم٠من٧م 

ٟمٜم٤م قمغم اًمقىم٧م ٟمْمٞمع أن ٟمريد ومام قمقرة؟  .ُمٗمٞمدة قمٚمٛمٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م دون إظمقا

 ...صم٤مٟمٞم٦م ُمرة وإي٤مك طمٜم٤مإ جيٛمٕمٜم٤م اهلل :اعمٚم٘مل

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ًمٙمـ ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 .ؾمٞمدي ي٤م ُمت٠مؾمػ ظمالص :اعمٚم٘مل

ة يٛمٙمـ ٓ: أن ًمؽ أىمقل أن٤م ،قمٛمكم سمٌمء أتٞم٧م أن٤م :اًمِمٞم   أن أبداً  ُمًٚمٛم٦م ُٓمرأ

 .ُمت٘مٗمزة وهل اًمنمع طمدود ذم ،اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اضمتامقمٞم٦م يٕمٜمل قم٤مُمٚم٦م شمٙمقن

 .هذا هذا :اعمٚم٘مل

 .زم اؾمٛمح :اًمِمٞم 

 .اًمٕم٘مؾ ُمـ هذا :اعمٚم٘مل

 .أظمل ي٤م زم اؾمٛمح :اًمِمٞم 

 .ؿمٞم  ي٤م سم٤مًمٕم٘مؾ ًمٞمس اًمديـ :اعمٚم٘مل

ة أظمل ي٤م ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- زم اؾمٛمح :اًمِمٞم   شمريد ،ؿمٞمئ٤مً  شمتٕم٤مـمك أن شمريد اُمرأ

 ُمت٘مٗمزة؟ وهل شمِمؽمي يمٞمػ ،اًمًقق ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمِمؽمي أن



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ُمقر وضمٝمٝم٤م وُمٖمٓمٞم٦م ،ُمت٘مٗمزة وهل طمقائجٝم٤م وشم٘ميض متٌم ،ُمت٘مٗمزة :اعمٚم٘مل  .ـمٌٞمٕمٞم٦م وٕا

ة يٛمٙمـ يمٞمػ قمٛمٚمٞم٤مً  ،يٛمٙمـ زم ىمٚم٧م ،أضمٌتٜمل ُم٤م ،ُم٤م :اًمِمٞم   هذا شمرى أن ًمٚمٛمرأ

 .ظمٞم٤مل ذم شمٕمٞمِمقن أنتؿ ،آظمره إمم يمذا هق رىمٞمؼ هق صٗمٞمؼ هق ُمثالً  ،اًمثقب

 .ظمٞم٤مل ذم ٟمٕمٞمش ُم٤م ،ٓ :اعمٚم٘مل

 اًمرواي٤مت إًمٞمٜم٤م وٟم٘مٚم٧م ،قم٤مؿمقا  ح٤م اًمّمح٤مسم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕنف ظمٞم٤مل: هذا :اًمِمٞم 

 اًمرضم٤مل ُم٤ٌميٕم٦م ىمّم٦م ذم شم٘مرأ  أخؿ ،يداه٤م ٞم٧مئر ُمـ ُمٜمٝمـ ،وضمٝمٝم٤م ج٧مأر ُمٜمٝمـ ُمـ

 يمام ص٤مومحٜم٤م ،سم٤ميٕمٜم٤م ،اهلل رؾمقل ي٤م: إطمداهـ ىم٤مًم٧م ،-اًمًالم قمٚمٞمف- ًمٚمرؾمقل

 ُم٤مذا ،شاًمٜم٤ًمء أص٤مومح ٓ إين»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٘م٤مل ،اًمرضم٤مل ص٤مومح٧م

 اعمرأة؟ هذه ىم٤مًم٧م طمٞمٜمام أن٧م شمتّمقر

 ... هذه :اعمٚم٘مل

 مت٤مم شمًٛمع أن ىمٌؾ ًمٚمرد شمتٝمٞم٠م أراك أن٤م ،أرضمقك  أرضمقك أرضمقك أرضمقك :اًمِمٞم 

 .اً ظمػم اهلل ومجزاك ،قمٚمٞمؽ اًمرد

 شمّم٤مومح يمام ص٤مومحٜم٤م: ًمٚمرؾمقل اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ اُمرأة شم٘مقل طمٞمٜمام شمتّمقر ُم٤مذا: ًمؽ أىمقل أن٤م 

: ىمٚم٧م إن زة؟ٗم  ٘مَ ُمُ  أهن٤م أن٧م شمٔمـ ،شاًمٜم٤ًمء أص٤مومحؽ ٓ إين»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ومٞم٘مقل ،اًمرضم٤مل

 أىمٞمٛم٧م ،ٓ: ىمٚم٧م وإن ،[111:اًمٌ٘مرة] ﴾َص٤مدىِملِمَ  يُمٜمتُؿْ  إِنْ  سمُْرَه٤مٟمَُٙمؿْ  َه٤مشمُقا ﴿: أىمقل ،ٟمٕمؿ

 ٕنف ذًمؽ أبداً: ُمت٘مٗمزات يمـ ُم٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ي٤ٌميٕمـ يمـ اًماليت اًمٜم٤ًمء أي ،احلج٦م

ضمتامقمٞم٦م احلٞم٤مة  .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أظمل ي٤م أرضمقك ،اًمرؾمقل أصح٤مب قم٤مؿمٝم٤م اًمتل ٓا

 .ؿمٞم  ي٤م حيٞمٞمؽ اهلل :اعمٚم٘مل

 .ؾمٛمٕمتف ًمٌمء ُمتٕمّم٤ٌمً  شمٙمـ ٓ :اًمِمٞم 

 .ٓ ٓ :اعمٚم٘مل

ًٌؽ: زم وشم٘مقل شمّمدين يم٠منؽ ،ؾمٚمٗم٤مً  راؾمؽ حترك قمؿ أن٧م ٓ ،وإٟمام :اًمِمٞم   ُم٤م ٓ ،طم

 يمام يّم٤مومحٝمـ أن اًمرؾمقل ُمـ ـمٚمٌقا  ح٤م اًمٜم٤ًمء ٟمفإ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ىمٚم٧م وم٠من٤م ،هٙمذا يٜمٌٖمل



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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ٞمٕم٦م ذم اًمرضم٤مل ص٤مومح  . أرضمقك ،أيمٗمٗمٝمـ قمـ يم٤مؿمٗم٤مت يمـ اًمٜم٤ًمء أن :ُمٕمٜم٤مه ،اًٌم

 دون: ؾمٚمٗم٤مً  ًمؽ أىمقل وأن٤م ،ُمت٘مٗمزات يمـ أهنـ ،سم٤مًمدًمٞمؾ شم٠ميت أن إُم٤م: ًمؽ وىمٚم٧م

 .ي٘م٤مل يمام اًم٘مت٤مد، ظمرط ذًمؽ

 ًمٞمس ،إجدي سمٛمد اًمٜم٤ًمء ُمـ يم٤مٟم٧م اًمٌٞمٕم٦م أن ،صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك: صم٤مٟمٞم٤مً  

ة يده يٛمد اًمرؾمقل ،سم٤معمّم٤مومح٦م  وٓ ُمّم٤مومح٦م ًمٞم٧ًم هل ٓ طم٤مًم٦م هذه ،يده٤م متد واعمرأ

 اهلل رؾمقل شم٤ٌميع أن شمريد يده٤م اُمرأة ومٛمدت ،أظمرى رواي٦م ذم ضم٤مء ،ُمّم٤مومح٦م هل

 أجش ،شاظمتْمٌل اُمرأة؟ أم رضمؾ يد هذه»: شمت٠مُمؾ أن وأرضمقا  ُمًتٜمٙمراً  وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 أن ذم أخٗمقا  اًمذيـ أن أدري أن٤م أدري أن٤م ،ٓ ُمت٘مٗمزة؟ هذه يم٤مٟم٧م هؾ هذا؟ ذم شم٘مقل

 : ُمرشملم أظمٓم١موا ه١مٓء  ،قمقرة ويمٗمٞمٝم٤م قمقرة اعمرأة وضمف

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ ،إـمالىم٤مً  ٟم٘مكم دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ًمٞمس :أوًٓ 

 اعمقوقع هذا ذم يمت٥م ُمـ وأؿمٝمر ،ٓم٤ممظِم  وٓ هل٤م ؾمٜم٤مم ٓ سمرواي٤مت أتقا : صم٤مٟمٞم٤مً  

 ومٝمق :اًمِم٤مهد ،ؾمامه أجش وٓ اعمًٚمقل ،هذا اًمّم٤مرم يمت٤مسمف وًمف ،اًمتقجيري اًمِمٞم  هق

 ًمٙمـ ،اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم اخلقض أن أريد ٓ ،إـمالىم٤مً  شمّمح ٓ اًمتل سم٤مًمرواي٤مت ُمكمء

: وي٘مقًمقن يتٕمّمٌقن اًمذيـ قمغم احلج٦م شم٘مقم ،اًمًػمة ذم ُمقضمقدة رواي٤مت هٜم٤مك قمٜمدٟم٤م

 .طمرام طمرام ىمقًمٙمؿ: أىمقل أن٤م ،طمرام ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ

 .آراء هل إٟمام ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م وسمدون اهلل يمت٤مب سمدون ىمقل ٕنف ذًمؽ 

  (22: 27: 55/   641/  واًمٜمقر اهلدى)

 افقجف تغطقة حقل

 سمدًمٞمؾ ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هق ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قمقرة اعمرأة وضمف يمقن :اًمِمٞم 

 ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك ،اًمّمقر سمٕمض ذم اًمقضمف رؤي٦م أو اًمقضمف يمِمػ اًمِم٤مرع أب٤مح أنف

 ،وضمؾ قمز سم٤مهلل طمٚمػ اًمذي ٤مزمٖمَ اعمُ  ًمذاك سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك ،قمقرة اعمرأة وضمف سم٠من ي٘مقًمقن



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .اًمقضمف يمِمػ يٌٞمح أن ًمٚمنمع يٛمٙمـ ٓ أنف

 هذا ىم٤مل ح٤م اًمرضمؾ هذا أن ،ُمٕمؽمو٦م يمجٛمٚم٦م ىمّمػمة وىمٗم٦م ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م 

 وضمف سم٠من ي٘مقًمقن اًمذيـ سمٞمٜمام ،أـمٚمؼ وإٟمام ىمٞمد ُم٤م ومٝمق ،سم٘مٞمد أم ُمٓمٚم٘م٤مً  يٕمٜمل هؾ ،اًمٙمالم

 إًمٞمٝم٤م اذه٥م» ،ًمٚمخ٤مـم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأة وضمف إمم اًمٜمٔمر جيقز ي٘مقًمقن ،قمقرة اعمرأة

 .احلدي٨م ذم ضم٤مء يمامشؿمٞمئ٤مً  إنّم٤مر أقملم ذم وم٢من وم٤مٟمٔمر:

 ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قمقرة اعمرأة وضمف سم٠من ي٘مقل ُمـ قمٜمد احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع :إذاً  وم٤مٔن

 ٓ؟ أم قمقرة أهق ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ وضمف طمٙمؿ ُم٤م شمرى ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هق

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ وضمف سمٕمقرة ي٘مقل أطمد ٓ ـمٌٕم٤مً   .ًمٚمٛمرأ

 سملم اًمٗمرق ُم٤م ،ٞمقنئأرا ه١مٓء يٗمٕمؾ يمام اًمرأي طمٞم٨م ُمـ ذًمؽ سملم اًمٗمرق ومام

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ وضمف وإسم٤مطم٦م ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأة وضمف حتريؿ  اًمٕمٚم٦م أن ُمع ًمٚمٛمرأ

 اعمرأة وضمف أن قمغم اعمٍميـ اًمٖمالة قمغم رددٟم٤م وٟمحـ ،ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  وهل ،واطمدة

 يٙمقن أن يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ: سم٘مقهلؿ رأُّيؿ ًٗمقنٚمْ ٗمَ يُ  أهنؿ ،قمقرة

 سمالديمؿ ذم اًم٤ًمسم٘م٦م ضمقًمتٜم٤م ذم هلؿ ىمٚمٜم٤م وىمد ،إًمٞمف يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ وجيقز ،قمقرة ًمٞمس

 ،ـمري٘مٝم٤م ًمؽمى قمٞمٜمٝم٤م شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ومٝمؾ ،قمٞمٜم٤مه٤م اعمرأة ضمفو ذم ُم٤م وأمجؾ ،هذه

 ُمتحٛم٤ًمً  زم ىم٤مل ،واىمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ًمٙمٜمٝم٤م ،متثٞمٚمٞم٦م يم٠مهن٤م واحل٘مٞم٘م٦م سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ،وُمٌِٝمتقا 

 ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من شم٘مقل أن٧م ىم٤مل ،صٖمػم اعمجٚمس أن ُمع ىم٤مئامً  وم٘م٤مم جمٚمس ذم يمٜم٤م

٤َم َي٤م﴿: ي٘مقل واهلل ،سمٕمقرة ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
 ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ

ـ   ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: ُمٕمٜمك ومام: ًمف ىمٚم٧م ،[59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

ـ    .يٖمٓملم يٕمٜمل: ىم٤مل ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 أن قمٚمٞمؽ أن ه٥م: ًمف ىمٚم٧م ،سم٤مجلٚم٤ٌمب: ىم٤مل سمامذا؟ وضمقهٝمـ يٖمٓملم :ؿؾت

 وضمٝمؽ همٓمل ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  هٌٝم٤م شمرى يمام ىمّمػمة اًمٖمؽمة ،اًمٖمؽمة هذه وهل ضمٚم٤ٌمسم٤مً 

 ،وضمٝمف همٓمك سمف وإذا ،اًمٕمٛمٞم٤مء قم٤مـمٗمتف سم٥ًٌم شمنقمف وُمـ ُمٜمف ومٕمج٧ٌم ،سم٤مجلٚم٤ٌمب

ة شمًتٓمٞمع يمٞمػ أؾمتٓمٞمع؟ ٓ: ىم٤مل ،إزم شم٘مدم  ُمتجٚم٦ٌٌم داره٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا إذاً  اعمرأ

 اعمٕمٜمك ُمثٚم٧م أن أن٧م ،يٖمٓملم سمٛمٕمٜمك يدٟملم شمٗمًػم ُمـ اعمٕمٜمك هذا قمغم ،سمجٚم٤ٌمِب٤م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ف ًمٞمس سمٕمقرةُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضم 
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 .صم٘م٤ٌمً  ٟمٗمتح: ىم٤مل ،إزم ظمٓمقات متٌم أن شمًتٓمع ومل ،أي٦م ُمـ شمٗمٝمٛمف اًمذي

 .يٖمٓملم ،شمزقمؿ يمام يدٟملم ُمٕمٜمك وم٤مٔي٦م اًمث٘م٥م؟ ِبذا ضمئ٧م أجـ وُمـ :ؿؾت

 .اًمٓمريؼ ًمؽمى: ىم٤مل

 حتٙمٛمقن وأنتؿ ،سم٤مًمرأي شم٘مقل ،اًمٓمريؼ ًمؽمى شم٘مقل طمٞمٜمام أن أن٧م! طمًٜم٤مً  :ؿؾت

 ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٕنف قمقرة: همػم اعمرأة وضمف يٙمقن أن ُمًتحٞمؾ أنف سم٤مًمرأي

ة أبح٧م ىمد أن٧م ومٝم٤م  ًمٕمٚمؽ ًمٙمـ ،قمٞمٜمٝم٤م وهق وضمٝمٝم٤م ذم ُم٤م أمجؾ قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

ة ومتٌٞمح ىمٚمٞمالً  شمتقؾمع  ىم٤مًمقا  اًمذيـ اجلامقم٦م ُمـ أن٧م أو ،قمٞمٜمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

 قمٌٞمدة ،اًمًٚمػ سمٕمض قمـ اًمتٗم٤مؾمػم سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ،واطمدة قمٞمٜم٤مً  شمٌدي يٕمٜمل ،هٙمذا

 قمٞمٜم٤مً  شمٙمِمػ أي ،قمٜمف صحٞمح همػم وهق قم٤ٌمس اسمـ وقمـ قمٜمف صحٞمح وهذا اًمًٚمامين

 أبح٧م ىمد وطمٞمٜمئذٍ : ىمٚم٧م ،ـمري٘مٝم٤م ًمؽمى قمٞمٜملم: قمـ شمٙمِمػ أن سم٠مس ٓ: ىم٤مل ،واطمدة

ة ة شمٖمٓمٞم٦م إجي٤مب ذم إًمٞمف شمًتٜمد أن٧م اًمذي اًمٜمص ٕن سم٤مًمٜمص: وًمٞمس سمرأجؽ ًمٚمٛمرأ  اعمرأ

 قمـ سم٤مًمٙمِمػ ضمئ٧م أجـ ومٛمـ ،يٖمٓملم أي يدٟملم ،ُمٓمٚمؼ ٟمص هق إٟمام ،ًمقضمٝمٝم٤م

ٌُٝم٧م. اعمرأة وضمف ذم ُم٤م أمجؾ ومه٤م اًمٕمٞمٜمتلم  .وَم

 .ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم أم إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ شمرى :ؾؼؾت ظدت

 .ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ: ىم٤مل

ة قمٜمد رء أمجؾ هق ومام :ؿؾت : وم٢مذاً  أجْم٤ًم؟ وضمٝمف هق أخٞمس ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأ

 ذم اًمرأي حتٙمٞمؿ ؿُم١مم ُمـ وهذا ،اًمٜم٤ًمء ُمع أجْم٤مً  اًمرضم٤مل قمغم احلج٤مب أوضمٌقا 

 .اعمًتٕم٤من واهلل ،اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص

ة شمٖمٓمٞم٦م ًمزوم يرون ،وهمػمه٤م اًمٌالد هذه ذم :ُمداظمٚم٦م  ٟمٜم٤مىمش ح٤م ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأ

 ُم٤م ذًمؽ أضمؾ ومٛمـ ،ُمٜمٝم٤م اًمتحرر يًتٓمٞمع ُم٤م ومٞمٝم٤م يؽمسمك اًمتل اًمت٘م٤مًمٞمد ،اعم٠ًمخ٦م هذه

 .هٜم٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ...  ،اشم٤ٌمقمٝم٤م اًمقاضم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد قمغم سمٜم٤مء يتجرد أن يًتٓمٞمع

 .ُمقضمقد هذا :اًمِمٞم 
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 ُم٤ًمئؾ ذم وٓ شمٜمٙمرون ٓ ي٘مقل ،اخلالف ُم٤ًمئؾ ذم طمتك سمٕمْمٝمؿ ٕن :ُمداظمٚم٦م

 إمم أطمٞم٤مٟم٤مً  يّمؾ طمتك ،آظمتالف ذم اًمًٕم٦م دائرة ويقؾمع ،ؾمٕم٦م ومٞمف اعم٤ًمئؾ ظمالف

 هذه ،ٓ: ي٘مقل ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ ىمْمٞم٦م هٙمذا ٟم٘مقل ومٕمٜمدُم٤م ،اًمتْم٤مد اظمتالف

  أظمرى؟ ُم٠ًمخ٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 ،آظمره إمم.. اًمٗمتـ اٟمتِم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ويؽمشم٥م ،ُمٗمًدة قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .سمف ُمٕمتد همػم هٜم٤م اخلالف وأن

 ،اًمرأي أهؾ ُمـ وًمٞمًقا  ؾمٚمٗمٞملم ٟمٕمرومٝمؿ اًمٌالد ُمِم٤مي  ،ومٞمف أقمج٥م هذا :اًمِمٞم 

 .اًمرأي أهؾ ُمـ ومٝمؿ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أُم٤م

 اًمرأي شمريمقا  ،صقاب قمغم يم٤مٟمقا  يٕمٜمل ،قم٤ميمًقهؿ اًمرأي أهؾ أن واًمٕمجٞم٥م 

 .يٕمتؼم عمـ قمؼمة ذًمؽ وذم ،ًمٚمٜمص

 اعمحج٤ٌمت اعم١مُمٜم٤مت اًمٗمتٞم٤مت سمٕمض أن ،اًمٕمجٞم٦ٌم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ أظمػماً  سمٚمٖمٜمل أن٤م

 ذم ُمٕمٝمـ ؿمؽ ٓ وٟمحـ ،وضمقهٝمـ ؾمؽم قمغم حيرصـ اًماليت وُمـ ،اًمنمقمل احلج٤مب

 إجي٤مب جيقز ٓ ٕنف اًمٗمٙمري٦م: اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُمٕمٝمـ ًمًٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ذًمؽ

 اًمًٜم٦م أو آؾمتح٤ٌمب وضمف قمغم ورؾمقًمف اهلل ذقمف ُم٤م ًمٙمـ ،ورؾمقًمف اهلل ضمٌفقي مل ُم٤م

ه اًمذي وهذا ،ـمٞم٥م رء ومٝمق ة ًمقضمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمرا  اًمٗمتٞم٤مت سمٕمض قمـ ومٌٚمٖمٜمل ،اعمرأ

ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمغم شم٠ميمٞمدي ؾمٛمٕمـ ح٤م ىمٚمـ أهنـ  وٓ ُم٦مرِ حْ اعمُ  اعمرأ

 ذم رُمْم٤من ىمٌؾ اقمتٛمرت ح٤م ُمرة وآظمر ،وطمديث٤مً  ىمديامً  ؿم٤مهدت وأن٤م شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس

 ،واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًم٤ًمقمٞم٤مت قمغم ومًٚمٓمتٝم٤م ،زوضمتل ُمٕمل يم٤مٟم٧م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًٗمرة

 اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ي٘مقل واًمرؾمقل ،حمرُم٤مت أنتـ جيقز ُم٤م هذا أن ،ُمتٜم٘م٤ٌمت وهـ

 وسمج٤مٟمٌف ،ؾمقداء حلٞم٦م ًمف مجٞمالً  وؾمٞمامً  ؿم٤مسم٤مً  رأج٧م سمؾ شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ ُم٦مرِ حْ اعمُ 

م ًم٤ٌمس ذم هق ،ُمتٜم٘م٦ٌم وهل زوضمتف يٌدو يم٤من  وهق ،حمرم سم٠منف أؿمٕمرين مم٤م اإلطمرا

: ىمٚم٧م ،اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ: ىم٤مل ،قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ىمٚم٧م إًمٞمف ومت٘مدُم٧م ،زوضمتف ُمع يًٕمك
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 . ٟمٕمؿ: ىم٤مل حمرم أنؽ زم يٌدو

 أرى :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،وىمتف ُم٣م هذا أن إجٛمـ ًمٚمٛمٜمٙم٥م اًمٙمِمػ هذا :أوًٓ : ىمٚم٧م

 وذيمرت ،اإلطمرام وىم٧م ذم جيقز ٓ هذا أن: ًمف ىمٚم٧م ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل ،زوضمتؽ أفمٜمٝم٤م هذه

 ،اعمروة إمم ص٤مقمديـ يمٜم٤م. وومم وُمِمك ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ،ٓ: ىم٤مل ،احلدي٨م ًمف

 إمم رضمع سم٠منف ُمٜمف ومالطمٔم٧م أراىمٌف وأن٤م ،اًمًٜم٦م طم٥ًم ٟم٤مويمؼّم  ودقمقٟم٤م هٜم٤مك ووىمٗمٜم٤م

 أصؾ ومل ،همالسم٦م اًمٕم٤مدة ٕن وضمٝمٝم٤م: قمـ شمٙمِمػ يدقمٝم٤م ومٚمؿ زوضمتف أُم٤م ،ُمٜمٙمٌف شمٖمٓمٞم٦م

ة شمٜمت٘م٥م ٓ صحٞمح ىمٚمـ أهنـ ومٌٚمٖمٜمل ،اعمتجٚم٤ٌٌمت اًمٗمتٞم٤مت إمم سمٕمد  ًمٙمـ ،اعمحرُم٦م اعمرأ

 .سم٤مًمدم ومٜمٗمدي ،اًمقضمف قمـ ٟمٙمِمػ أن قمٚمٞمٜم٤م يّمٕم٥م

 .اهلل ؾمٌح٤من :ُمداظمٚم٦م

 ومٝم١مٓء. شاىمتٚمف ديتف شمٕمرف اًمذي»: ؾمقري٤م ذم قم٤مُمل سمٛمثؾ هذا رينذيم   :اًمِمٞم 

 هق هذا هؾ ،اًمت٘مقى هق هذا هؾ ًمٙمـ ،دم ظمٓمٞمئتٝم٤م ،اخلٓمٞمئ٦م هذه هل ُم٤م قمرومقا 

ة ي٘مقل اًمرؾمقل ،اًمت٘مقى ُم٘مت٣م  هـ ،اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌز وٓ شمٜمت٘مٌل ٓ اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأ

 .اًمتحريؿ ؿمديد مر  حُمَ  أُمر هذا سم٠من قم٘مقهلـ ٞم٧مِِم طُم  ٕهنـ ٟمًتٓمٞمع: ُم٤م ٟمحـ ،ٓ ي٘مٚمـ

  (22: 32: 33/ 427/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 41: 22/ 427/ واًمٜمقر اهلدى)

ـ   ُيْدكِغن : ﴿آية دم اإلدكاء معـك ْقِف ؾن ـْ  ظن ـ   ِم البِقبِِف  ﴾جن

 هل٤م يتٕمرض ٓ اًمتل وهل ،ًمٖمقي٦م قمٚمٛمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أريد :اًمِمٞم 

ٟمٜم٤م ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞمٜمام ،اًمًٕمقديلم ُمِم٤مئ  إظمقا ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 ظمٓم٠م اًمتٗمًػم وهذا ،سمٞمٖمٓملم ﴾ُيْدٟملِمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يٗمنون ومٝمؿ ،[59:إطمزاب]

 ُمِم٤مئ  ومٞمٝمؿ سمام ،مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ُمـ ظمٓم٠م اًمتٗمًػم هذا ،مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ُمـ

 قمـ إىمؾ قمغم شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة يٌٞمحقن ،هلل واحلٛمد يٌٞمحقن ٕهنؿ اًمًٕمقديلم:

 ،قمٞمٜملم قمـ سم٤مًمٙمِمػ هل٤م ؾمٛمحقا  ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ سمٕمْمٝمؿ وشم٤ًمُمح ،واطمدة قملم
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 اًمقضمف؟ ُمـ اًمٕمٞمٜم٤من أخٞمس

 .سمغم :ُمداظمٚم٦م

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ ٗمنونيُ  إذاً  يمٞمػ ،آه :اًمِمٞم  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  يٖمٓملم: أي ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 وًم٘مد ،ومٞمف ُمـ خيرج ومٞمام يٗمٙمر إٟم٤ًمن ي٘مقًمف أن يٛمٙمـ ٓ هٙمذا ،سمجالسمٞمٌٝمـ وضمقهٝمـ

 ٌٞم٤مً يدمر شمٗمًػماً  ،آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل ؾمٗمريت ذم هٜم٤مك اعمِم٤مئ  سمٕمض ُمع أضمري٧م

 اًمٕمامُم٦م هذه أن وم٤مومؽمض ،رأؾمؽ قمغم اًمٕمامُم٦م شمْمع ن٧مأ ٤مه: ٕطمدهؿ ىمٚم٧م ،قمٛمٚمٞم٤مً 

: ًمف ىمٚم٧م ،ومٗمٕمؾ ،اجلٚم٤ٌمب ِبذا وضمٝمؽ همطِّ  وم٤مٔن أي٦م، ذم اعمذيمقر ٚم٤ٌمباجل هل

 ،شمًتٓمٞمٕمقن ٓ ُم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم شمٗمروقن يمٞمػ إذاً : ىمٚم٧م ،أؾمتٓمٞمع ٓ: ىم٤مل ،إزم اُمش

 ٟمٗمتح: ىم٤مل ،إومٙم٤مر قمج٤مئ٥م ُمـ هذه ،صم٘م٤ٌمً  ٟمٗمتح: ىم٤مل ،اًمٓمرىم٤مت ذم يٛمِمقن يمٞمػ

 دمدون ٓ طمٞمٜمام ،اخل٤مص٦م سمٗمٚمًٗمتٙمؿ شم٘مقًمقن أنتؿ: ًمف ىمٚم٧م ،واطمدة سمٕملم ًمؽمى صم٘م٤ٌمً 

 ،خم٤مًمٗمٙمؿ قمغم ِب٤م احلج٦م وشم٘مٞمٛمقن ،ٟمٔمريمؿ وضمٝم٦م سمف شم١ميدون ُم٤م اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م ُمـ

 ،اًمٕم٘مٞمدة ذم وم٘مط سمٛمح٤مرسمتف ختّمّمتؿ اًمذي اًمٙمالم قمٚمؿ وإمم ،اًمٗمٚمًٗم٦م إمم شمذهٌقن

: شم٘مقًمقن ؿتأن ًمذًمؽ ،اًمٙمالم سمٕمٚمؿ شمٚمًٌتؿ وم٘مد ،اًمٗمروع وذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم أُم٤م

 ،ومٚمًٗم٦م هذه ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م وأمجؾ ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف يٙمقن أن يٕم٘مؾ يمٞمػ

 ذم ُم٤م أمجؾ هق ومام ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ يم٤من إذا: ًمٙمؿ أىمقل ومٚمًٗمتٙمؿ قمغم وسمٜم٤مءً 

 قمٞمٜم٤مه٤م؟ أخٞمس وضمٝمٝم٤م

 .سمغم :ُمداظمٚم٦م

 وهق ،ومٞمٝم٤م ُم٤م أمجؾ قمـ شمٙمِمػ سم٠من أبح٧م ومٙمٞمػ: ىمٚم٧م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل :اًمِمٞم 

 أن أرضمق ٟم٘مٓم٦م وهذه ،اًمرضمؾ ٝم٧مومٌ ،سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م ومنمتقه اًمذي اإلدٟم٤مء وظمالف ،قمٞمٜمٝم٤م

 ٟمح٤مرب شمٕمٚمؿ يمام ومٜمحـ ،ُم٘مٚمداً  ُمٕمل شمٙمقن أن أريد ٓ ،ومٞمٝم٤م ُمٗمٙمراً  ُمٕمل شمٙمقن

 سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م هٜم٤مك يم٤من ﴾ُيْدٟملِمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ومحٞمٜمام ،اًمتٌّمػم إمم وٟمدقمق ،اًمت٘مٚمٞمد

 ذم شمٗمًػمه ضم٤مء ُم٤م وهذا ،طمدود ًمف اإلدٟم٤مء ٕن ،يٖمٓملم ىمقًمف قمـ رسمٜم٤م قمدل طمٞمٜمام ،ضمداً 

 ذم ىمرأت يمٜم٧م أنؽ سمد ٓ يمام ،يمثػمة ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م ،ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 اًمًٕمقديقن يدٟمدن اًمذي أؾمامء طمدي٨م وسمخ٤مص٦م ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤مب
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 ،وٕمٞمػ طمدي٨م أنف إمم يذهٌقن إهنؿ ،ىمٚمدهؿ وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ وُمـ هؿ ،شمْمٕمٞمٗمٝمؿ قمغم

 .ومٕمالً  وٕمٞمػ ومٞمف داود أبق إؾمٜم٤مد سم٠من ىمٚم٧م وأن٤م

 ... يت٘مقى ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 سم٠مىمقال :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،شاًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم أظمرى سمٓمريؼ :أوًٓ  ،يت٘مقى ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 ىمقًمف وهق أٓ ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م :وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً  ،سمٕمْمٝم٤م آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت اًمتل اًمّمح٤مسم٦م

« رى منها إال وجهها وكػوهامل يصلح أن ي  ، إذا بلغت املرأة املحوض»: اًمًالم قمٚمٞمف

 وهق ،اإلدٟم٤مء ُم٤ًمطم٦م حيدد احلدي٨م هذا ﴾ُيْدٟملِمَ ﴿ :اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف يٌلم ومٝمذا

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ اًمٌدن مجٞمع

 .أؾمت٤مذ ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مرك وومٞمٙمؿ :اًمِمٞم 

 صمؿ ،احلج٤مب يمت٤مب ذم أؾمامء طمدي٨م قمـ ٤مً ُمقؾمٕم ٤مً حت٘مٞم٘م ذيمرت... . :ُمداظمٚم٦م

 قمغم زايد ،ضمديد رء هٜم٤مك هؾ ،داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح ذم صحٞمح أنف ذيمرت

 اعمًٚمٛم٦م؟ اعمرأة طمج٤مب ذم اعمقضمقد اًمتح٘مٞمؼ

 .ىمري٤ٌمً  ذًمؽ يٙمقن أن وقمًك ،اهلل ؿم٤مء إن اجلديدة ـمٌٕمتٜم٤م ذم ذًمؽ ؾمؽمى :اًمِمٞم 

 .احلج٤مب ًمٙمت٤مب اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .أجقه :اًمِمٞم 

 هٜم٤مك؟ اًمقارد قمـ اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ُمزيد ومٞمف يٙمقن ؾمقف :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مديؿ؟ قمغم مجقد ُمٜم٤م شمٕمرف وهؾ :اًمِمٞم 

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ضمديد رء ـمٌٕم٦مٍ  يمؾ ذم أىمقل ٓ. ٓ :اًمِمٞم 

 أؾمامء؟ طمدي٨م حت٘مٞمؼ احلدي٨م هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمّمدي أن٤م :ُمداظمٚم٦م
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 .ضمديد ومٞمف ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 احلج٤مب؟ ُمـ إومم اًمٓمٌٕم٦م شمٕمرف أن٧م :اًمِمٞم 

 .آه :ُمداظمٚم٦م

 ومرىم٤مً  دمد أٓ ،ُمٍم ذم سمٓمٌٕمٝم٤م أنتؿ ىمٛمتؿ اًمتل اًمٓمٌٕم٦م وهل ،ومرىم٤مً  دمد أٓ :اًمِمٞم 

 اإلؾمالُمل؟ اعمٙمت٥م سمٓمٌٕمٝم٤م ىم٤مم اًمتل اًمٓمٌٕم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م ؿم٤مؾمٕم٤مً  وسمقٟم٤مً 

 .أؾمت٤مذ يمٌػم ومرق ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ؿم٤مء إن اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م ذم أيمؼم أو اًمٗمرق هذا ُمثؾ ومًتجدون :اًمِمٞم 

 .شم٘مري٤ٌمً  ُمتك شمتقىمٕمٝم٤م اجلديدة اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 .ـمقىمل ذم وٓ ُمٚمٙمل ذم ومٚمٞمس هذا ،ُمتك أُم٤م :اًمِمٞم 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .واًمٜم٤مذ سم٤مًمٓم٤مسمع يتٕمٚمؼ هذا ٕن :اًمِمٞم 

 اًمث٤مًم٨م؟ اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞم 

 أنف ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب قمـ ،يمالُمٙمؿ ظمالل ذم أنتؿ ذيمرشمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمزيٜم٦م؟ ُمـ رء ومٞمٝمام يٙمقن أٓ سمنمط ،وضمٝمٝم٤م يمِمػ جيقز: يٕمٜمل اخلالص٦م

 .آصٓمٜم٤مقمٞم٦م اًمزيٜم٦م :اًمِمٞم 

 .قمٗمقاً  ،أؾمت٤مذ هذا قمغم شمٜمص مل قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٗمْمؾ وًمؽ أن وم٠منص ،ٟمّمّم٧م يمٜم٧م ُم٤م إذا :اًمِمٞم 

 واخلْم٤مب ًمٚمٕمٞمٜملم اًمٙمحؾ أطم٤مدي٨م ذيمرت.. . أؾمت٤مذ ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م
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 مت٤مُم٤ًم؟ ىم٤مـمٕم٦م اًمزيٜم٦م ُمـ رء ومٞمٝمام يٙمقن أٓ سمنمط سمٕمده٤م ىمٚم٧م صمؿ ،اًمٞمديـ ذم

 ُم٤م سمٕمد ،ذهٜمؽ إمم يت٤ٌمدر اًمذي ُم٤م ،اًمزيٜم٦م ُمـ رء قمٚمٞمٝمام يٙمقن ٓ ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 أنف ،اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمـ اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر أخٞمس ،واحلٜم٤مء اًمٙمحؾ سم٤مًمذيمر ظمّمّمٜم٤م

ة ُمـ اعمّمٓمٜمٕم٦م اًمزيٜم٦م اعم٘مّمقد  ُم٤م وم٠ًمزيؾ ذًمؽ وُمع ،إًمٞمف رُمٞم٧م أن٤م اًمذي هذا ،اعمرأ

 .ُم٤م همٛمقض اًمٕم٤ٌمرة ذم يم٤من إذا

  (22: 17: 22/ 324/واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 31: 28/ 324/واًمٜمقر اهلدى)

 افـؼاب حؽؿ

 . [اًمٜم٘م٤مب طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 ،خمٓمئ ومٝمق ومرض سم٠منف ي٘مقل واًمذي ،خمٓمئ ومٝمق سمدقم٦م ي٘مقل اًمذي: ىمٚمٜم٤م :اًمِمٞم 

 ،أومْمؾ واًمًؽم اًمٙمِمػ جيقز ،ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمًتح٥م وأُمر ،أومْمؾ أنف واًمّمقاب

 . اًمقؾمط هذا

 (22: 21: 45/   224/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼظل اجلؾباب مقاصػات

 أن إمم ذه٧ٌم ٕنؽ اجلٚم٤ٌمب: عمٕمٜمك شمٗمّمٞمالً  ٟمريد: سمٕمده اًمذي اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 اًمٚمٖم٦م يمت٥م سمٕمض ذم وضمدٟم٤م وىمد ،اًم٘مدُملم إمم اًمرأس ُمـ ٓملٖميُ  ُم٤م اجلٚم٤ٌمب

 هق: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ.. اًم٤ًمسمغ رعاًمدّ  هق: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،هذا ذم اًمقاؾمع آظمتالف

 ووضمف ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ اًمتٗمّمٞمؾ ومٜمريد ،ؿمٞمخٜم٤م ذيمرت يمام: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ.. اخلامر

 ؟اًمؽمضمٞمح

 ،اخلامر هق اجلٚم٤ٌمب سم٠من: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ سم٠من: ىمقًمؽ قمكم أؿمٙمؾ ،قمٗمقاً  :اًمِمٞم 
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 أن اعمٕمروف ٕن اجلٚم٤ٌمب: هق إٟمف: ىم٤مًمقا  هنؿإ: ىمقًمؽ ذم أن٧م شمٕمٜمٞمف اًمذي اخلامر هق ُم٤م

ة سمدن يٖمٓمل اًمذي اًم٤ًمسمغ اًمثقب هق وًمٞمس ،اًمرأس همٓم٤مء هق اجلٚم٤ٌمب  ُمـ اعمرأ

 ،ذيمرت طمًٌام شمٕمٚمؿ؟ ومٞمام اخلامر هق اجلٚم٤ٌمب إن: ي٘مقل اًمذي ومٛمـ ،ىمدُمٝم٤م إمم رأؾمٝم٤م

 ذًمؽ؟ ىم٤مل ومٛمـ ،ضمداً  ُمًتٖمرب أُمر هذا

 .. هٙمذا ىمٞمؾ: ي٘مقل ،هذا يذيمر اًمٕمرب ًم٤ًمن ذم :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر؟ هق اجلٚم٤ٌمب أن يذيمر :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٤ًمء شم٠مُمر آي٦م: آيتلم اًم٘مرآن ذم أن شمٕمٚمؿ ٕنؽ ي٘م٤مل: أن يٛمٙمـ ٓ هذا :اًمِمٞم 

راً  تلميأ ذم إن: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ وٓ ،اخلامر سمقوع شم٠مُمر وآي٦م ،اجلٚم٤ٌمب سمقوع  شمٙمرا

 اًمٚمٗمٔملم ُمـ ًمٙمؾ وإٟمام ،اجلٚم٤ٌمب هق واخلامر ،اخلامر هق اجلٚم٤ٌمب: ومٞم٘م٤مل ،واطمد عمٕمٜمك

 .أظمر دون سمف خيتص ُمٕمٜمك واخلامر اجلٚم٤ٌمب

ة شمٕمٚمؿ أن٧م  ،قمٚمٞمٝم٤م اعمٗمروو٦م اًمّمالة ًمتّمكم شم٘مقم طمٞمٜمام ،سمٞمتٝم٤م ذم ُمثالً  اعمرأ

 قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام ،اخلامر رأؾمٝم٤م قمغم ومتٚم٘مل ،اًمرأس طم٤مهة داره٤م ذم وهل قم٤مدة وشمٙمقن

 ،اجلٚم٤ٌمب إـمالىم٤مً  هٜم٤م اعم٘مّمقد وًمٞمس شسمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»: اًمًالم

 .اًمرأس همٓم٤مء هق اعم٘مّمقد وإٟمام

 وقمغم اخلامر قمغم أو اًمٕمامُم٦م قمغم سم٤معمًح أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ

 .اخلٗملم

 اًمرضم٤مل شمٕم٤مـمٞمف ذم يِمؽمك ًم٤ٌمس أنف قمغم يدل أنف ،احلدي٨م ِبذا أىمّمد واخلامر 

 أن ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م يٗم٘مف عمـ واعمت٤ٌمدر اعمٗمٝمقم ُمـ ومٚمٞمس.. واإلٟم٤مث اًمذيمقر.. واًمٜم٤ًمء

 قمغم يقوع وم٤مًمذي ،اخلامر رأؾمف قمغم يٚم٘مل ًمٙمٜمف ،اجلٚم٤ٌمب ٟمٗمًف قمغم يٚم٘مل اًمرضمؾ

ةا يم٤من أو رضمالً  يم٤من ؾمقاء قمٚمٞمف يٛمًح أن ًمف جيقز ،اخلامر رأؾمف  .ُمرأ

 إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜم٘مؾ ُمـ أوًٓ  اًمتث٧ٌم هق ،اًمٙمالم ِبذا أردت اًمذي 

 هق إٟمف: وىمٞمؾ اجلٚم٤ٌمب شمٗمًػم ذم ي٘مقل اًمٕمرب ًم٤ًمن ذم سم٠من اًم٘مقل إمم أظمػماً  اٟمتٝمٞم٧م
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 .وىمٞمؾ ىم٤مل ٕنف اعمٜم٘مقل: هلذا شمْمٕمٞمٗم٤مً  ٟم٘مٚم٧م مم٤م ومحًٌؽ ،اخلامر

 ي٘مٞمٜم٤مً  ٟم٘مٓمع ،ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م وىمد ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص درؾمٜم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م 

 ُمـ ؾمؽماً  أىمٍم اخلامر وسم٢مجي٤مز ،اخلامر همػم واجلٚم٤ٌمب ،اجلٚم٤ٌمب همػم اخلامر أن

 وهـ سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص واجلٚم٤ٌمب ،اًمًؽم حت٘مٞمؼ ذم دائرة أوؾمع واجلٚم٤ٌمب ،اجلٚم٤ٌمب

 سمذًمؽ ُم٠مُمقراً  ًمٞمس يم٤من وإن ،ُمِمؽمك وم٠مُمر اخلامر أُم٤م ،اًمرضم٤مل دون سمف ُمرنأُ  يتاًمال

 ،اًم٘مٛمٞمص يٚمٌس اًمرضمؾ أن يمام ،مت٤مُم٤مً  يم٤مًم٘مٛمٞمص واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم ُمِمؽمك أُمر ًمٙمٜمف

ة ،اعمرأة قمقرة دون وهل قمقرشمف يًؽم ًمٙمٜمف  سمذًمؽ شمًؽم ًمٙمـ ،اًم٘مٛمٞمص شمٚمٌس واعمرأ

 .اًمرضمؾ قمقرة ُمـ أوؾمع وقمقرِت٤م قمقرِت٤م

ة سم٠من: شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»: يمت٤مب ذم ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ  ظمرضم٧م إذا اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 ُمـ شمٚم٘مل صمؿ ،رأؾمٝم٤م قمغم اخلامر شميب أن: اصمٜم٤من أُمران قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ،داره٤م ُمـ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم يٖمٜمل ومال ،سم٤مجلٚم٤ٌمب وُمتجٚم٦ٌٌم سم٤مخلامر خمتٛمرة خترج ومٝمل ،اجلٚم٤ٌمب ومقىمف

ة  وسملم اخلامر سملم اجلٛمع ُمـ سمد ٓ ،أظمر قمـ أطمدمه٤م اًمدار ُمـ ظمرضم٧م اًمتل ًمٚمٛمرأ

ـَ ﴿: ي٘مقل إذ سم٤مخلامر ُمتٕمٚمؼ اًم٘مرآين اًمٜمص شمٕمرف وأن٧م ،اجلٚم٤ٌمب سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  سمُِخُٛمِرِه

ـ   قَمغَم   قمغم اًميب ،سم٤مجلٚم٤ٌمب يٛمٙمـ ٓ اجلٞمقب قمغم اًميب[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

 قمغم يٚمػ ٓ أنف شمٕمٚمؿ وم٠من٧م اجلٚم٤ٌمب أُم٤م ،ًمٗمف يٛمٙمـ ٕنف سم٤مخلامر: يٙمقن اجلٞمقب

 يرسمٓمقٟمف ويمٞمػ ،سم٤مخلامر يٚمتحٗمقن يمٞمػ هٜم٤م اًمرضم٤مل شمرى وم٠من٧م ،اًمٕمٜمؼ وقمغم اًمّمدر

ة يم٤مٟم٧م ،اجلٚم٤ٌمب دون اخلامر سمف اظمتص اًمذي هذا أضمؾ ومٛمـ ،أقمٜم٤مىمٝمؿ قمغم  إذا اعمرأ

 وقمغم رىمٌتٝم٤م قمغم شمٚمٗمف وأن ،اخلامر رأؾمٝم٤م قمغم شمٚم٘مل سم٠من ُم٠مُمقرة سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م

 ،وـمقيؾ ؾم٤مسمغ ٕنف اًمًؽمة: هذه ًمتح٘مٞمؼ :ُمٕمٝم٤م يتج٤موب ٓ اجلٚم٤ٌمب ٕن صدره٤م:

ة سمف أُمرت ُم٤م حت٘مٞمؼ ذم أثره ُمٜمٝمام ومٚمٙمؾ ،وىمّمػم ؾم٤مسمغ اجلٚم٤ٌمب سمٞمٜمام  .اًمًؽم ُمـ اعمرأ

 قمٚمٞمف ي٠مت مل رء سم٘مل يم٤من وم٢من ،قمٜمف ؾم٠مخ٧م اًمذي هذا قمغم ضمقايب هق هذا

 .سمف رينتذيمِّ ومُ  يمالُمل

 ،اًمٞمقم يٚمًٌقٟمف اًمذي اًم٤ًمسمغ اًمدرع هق ًمٞمس اجلٚم٤ٌمب أن ومٝمٛم٧م: إذاً  :ُمداظمٚم٦م
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 .اًم٘مدُملم إمم اًمٕمٜمؼ ُمـ هـ ُمثالً 

 ومٞمام أن اًم٘مقل ٟمقؾمع أن إمم حيٛمٚمٜم٤م هذا وًمٙمـ ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  هذا ًمٞمس.. . :اًمِمٞم 

 اًمذي هذا ًمٞمس ،ىمٚمٜم٤م يمام هق اًمٚمٖم٦م ذم اجلٚم٤ٌمب: ومٜم٘مقل أظمرى سمٓمري٘م٦م سم٤مجلٚم٤ٌمب يتٕمٚمؼ

 إمم اعمقضمف إُمر أن: هق أن سمٞم٤مٟمف يٜمٌٖمل اًمذي اًمٌمء ًمٙمـ ،سم٤مًم٤ٌمًمٓمق هٜم٤م يًٛمك

 هق سمؾ اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم دي٤مً ٕمٌّ شمَ  أُمراً  ًمٞمس هق ،اجلٚم٤ٌمب سمٚمٌس ظم٤مص٦م اًمٜم٤ًمء

 اًمذي ،اًمًؽم حت٘مٞمؼ هل إًمٞمٝم٤م ٟمِمػم اًمتل واعمٕم٘مقًمٞم٦م ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ذًمؽ ُمـ سم٤مًمٕمٙمس

ة سمف شم٘مقم أن جي٥م  ىمٓمٕم٦م ،ىمٓمٕمتلم اجلٚم٤ٌمب ضمٕمٚم٧م أو صمقسملم ُمثالً  ًم٧ًٌم وم٢مذا ،اعمرأ

 ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اجلٚم٤ٌمب حي٘مؼ ُم٤م حي٘مؼ اًم٘مٓمٕمتلم ُمـ ويمؾ ،ؾمٗمغم دٟمٞم٤م وىمٓمٕم٦م قمٚمٞم٤م

 .قم٤مدة اًم٘مرآن

 آؾمتٕمامل طمٞم٨م ُمـ ضمٚم٤ٌمسم٤مً  اًم٘مٓمٕمتلم ه٤مشملم ٟمًٛمل ٓ يمٜم٤م وإن ٟمحـ طمٞمٜمئذٍ  

د اعم٘مّمقد حي٘مؼ ًمٙمٜمف ،اًمٚمٖمقي  .اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ سم٤مجلٚم٤ٌمب إُمر ُمـ اعمرا

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض ذم يقضمد يزال وٓ ،ىمري٥م قمٝمد إمم اًمِم٤مم سمالد ذم يقضمد يم٤من

م سمٛمالءة: شمًٛمك ُمالءة سم٤مًمنمع واعمٚمتزُم٤مت اعمتٛمًٙم٤مت  هذا ُمـ سمٌمء ؾمٛمٕم٧م ،اًمز 

 زُم٤مٟمؽ؟ ذم

 .اعمالءة قمٜمدٟم٤م ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمزم؟ ُمالءة: أىمقل ،ٓ :اًمِمٞم 

 .. اعمالءة: ٟم٘مقل آؾمؿ هذا ًمٞمس ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 هذه أن: واًمِم٤مهد ،قمريب ًمٗمظ هذا.. . هذا ٕن ٟمٕمؿ: ي٘مقًمقن اعمالءة :اًمِمٞم 

 ..اخلراـم٦م يًٛمقٟمف هل: إومم اًم٘مٓمٕم٦م: ىمٓمٕمت٤من ،اًمِم٤مم سمالد ذم قمٜمدٟم٤م اعمالءة

 ... شمٜمقرة ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمٜمقرة؟ اًمٚمٗمظ هذا شمٕمرف ،شمٜمقرة :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ومْمٗم٤مو٤مً  ـمٌٕم٤مً  يٙمقن وهذا ،ُمٓم٤مط سمزُم٤مم اخلٍم قمغم هٜم٤م يِمد: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 ـمٞم٥م؟ ،ووؾمٞمٕم٤مً 

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

دٟمك اًم٘مًؿ يمؾ ومتًؽم هٜم٤م إمم اعمرأة شمٚمًٌف ومٝمذا :اًمِمٞم  دن ُمـ ٕا  هذه ومقق ُمـ ي٠ميت صمؿ ،اًٌم

قمغم اًم٘مًؿ ،ظمراـم٦م: اًمِم٤مم ذم يًٛمقهن٤م أو قرةاًمتٜمّ   اعمرأة سمف وشمٖمٓمل اًمرأس قمغم يٚم٘مك ومٝمق ٕا

ٞمٝم٤م ،وُمٜمٙمٌٞمٝم٤م ،رأؾمٝم٤م  ِبذه وؾمٓمٝم٤م قمغم اعمِمدود هذا اًمزُم٤مم وطمتك ،وظم٤مسشمٞمٝم٤م ،وضم٤مٌٟم

 اًمّمقرة؟ هذه ووح٧م ،ذًمؽ دون يٙمقن ٕنف ؿمٞمئ٤مً: ُمٜمف ئمٝمر ٓ ،اخلراص٦م ِبذه أو اًمتٜمقرة

 ِبذا.. سم٤معمٓم٤مط هٙمذا ُمزُمقُم٦م شمٙمقن اخلراـم٦م هذه ٕن ،َزمّ  ُمالي٦م: قمٜمدٟم٤م يًٛمقه٤م هذه ،ٟمٕمؿ

 اًمّمقرة؟ هذه ُمٕمٜم٤م اؾمتققم٧ٌم ومٝمؾ. يٕمٜمل اًمًٚمؽ

 سمقاضم٥م شم٘مقم ًمٙمٜمٝم٤م ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ًمٞم٧ًم اعمالءة هذه أن: أىمقًمف أن أريد وم٤مًمذي

 هذا؟ ًمؽ ووح ،وضمف سم٠ميمٛمؾ اًمًؽم وهق أٓ اجلٚم٤ٌمب

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ُمر يم٤من إذا ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم   ًمٗمظ سمحرومٞم٦م ٟمتٛمًؽ أن جي٥م ٓ ٟمحـ وم٠مجْم٤مً  ،اًمقوقح ِبذا ٕا

 .وصمٛمرشمف وُمرُم٤مه سمٛمٖمزاه وإٟمام ،اجلٚم٤ٌمب

ن  وهل٤م ،اًمٞمقم اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء شمٚمًٌف اًمذي ،إًمٞمف أذت اًمذي اعمٜمٓمؼ هذا إمم أقمقد ٔا

ُمر ذم ُم٤م يمؾ ،مت٤مُم٤مً  اًمرضم٤مل يٗمٕمؾ يمام أيمامم ٦ًٌم ـمقيالً  يٙمقن ىمد أنف ،ٕا ٤مء ًمٌٕمض سم٤مًمٜم  اًمٜم

 اًمرأس يٖمٓمل ٓ هذا ٕن م:اًمز   يمٛمالءة ًمٞمس ًمٙمٜمف ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ًمٞمس هذا ،اًمٙمٕمٌلم إمم اعمحتِمامت

 ُمٕمروف سم٤مإليِم٤مرب يًٛمك ُم٤م رأؾمٝم٤م قمغم شمِمد ،اًمٞمقم شمٗمٕمؾ ُم٤مذا اعمرأة ًمٙمـ ،طمقى وُم٤م ُمثالً 

 قمٜمديمؿ؟ اًمٚمٗمظ هذا

 ..... :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ اًمٜم٤مصٞم٦م ُمـ رء يٌدو وىمد ،اًمرأس قمغم يِمد اًمذي ،اًمّمٖمػم اخلامر :اًمِمٞم 

 ٓ ـمٌٕم٤مً  وهذا ،احلجؿ صٖمػم ٕنف اًمٕمٜمؼ: ُمـ رء أجْم٤مً  يٌدو وىمد ،اًمرأس ُم٘مدُم٦م

 ،-ماًمز   ُمالءة قمـ حتدصمٜم٤م يمام- اجلٚم٤ٌمب وهم٤مي٦م اجلٚم٤ٌمب ُمٕمٜمك يمام اجلٚم٤ٌمب حي٘مؼ
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 أنتؿ؟ شمًٛمقٟمف ُم٤مذا أو ،ٟمًٛمٞمف اًم٤ٌمًمٓمق هلذا اًمالسم٦ًم اعمرأة هذه أن ومروٜم٤م وم٢مذا واوح؟

 .احلج٤مب ٟمًٛمٞمف ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمرأس؟ يٖمٓمل ٓ اًمذي هذا :اًمِمٞم 

 .طمج٤مب ٟمًٛمٞمف ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ظمٓم٠م هذا ،ٓ :اًمِمٞم 

 ومٝمذا اخلامر رأؾمٝم٤م قمغم أخ٘م٧م صمؿ ،احلج٤مب ُمـ اًمٜمقع هذا ًم٧ًٌم إذا: اعمٝمؿ 

 .آيت٤من هٜم٤مك نإ: وىمٚمٜم٤م طمج٤مب قمٚمٞمف ُيٚم٘مك أن جي٥م ،اخلامر

 . ضمٚم٤ٌمب يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام ٟمّمٗمٞم٤مً  يٙمقن أن يٙمٗمل ،اجلٚم٤ٌمب هذا ،اجلٚم٤ٌمب ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . ...  ،اًمزم عمالءة

ة :إذاً   وأخ٘م٧م ،ٟمٕمؿ..  ،أيمامم وًمف اجلٚم٤ٌمب شمًٛمقٟمف اًمذي هذا ًم٧ًٌم اًمتل اعمرأ

 هذا ومقق أخ٘م٧م صمؿ ،اإليِم٤مرب يًٛمك اًمذي هذا وًمٞمس ،اًمنمقمل اخلامر رأؾمٝم٤م قمغم

 ،يدُّي٤م أجْم٤مً  وشمٖمٓمل ،ُمٜم٤ميمٌٝم٤م شمٖمٓمل سمحٞم٨م ،سمدهن٤م ٟمّمػ يٖمٓمل ٟمّمٗمٞم٤مً  صمقسم٤مً  اخلامر

 واوح؟. ًمٚمنمع سم٤مًمٜم٦ًٌم وُم٘مٌقًٓ  ُمًٚمقيم٤مً  إُمر يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ 

 (22: 12: 42/ 232/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿرأة افقجف تغطقة حؽؿ

 وضمٝمٝم٤م؟ شمٖمٓمل أن اعمرأة قمغم جي٥م هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .جي٥م وٓ يًتح٥م :اًمِمٞم 

  (22: 39: 52/   174/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افقجف تغطقة حؽؿ حقل 

 أن اعمقضمٌلم ىمقلو ،اًمقضمقب ذم اًمٌح٨م، إومْمؾ ذم ًمٞمس اًمٌح٨م :اًمِمٞم 

 ي٘مقل طمٞمٜمام ،اًمٗمٚمًٗم٦م مت٤مم وُمـ ،اإلؾمالم ذم دظمٞمٚم٦م ومٚمًٗم٦م هذه ،اًمقضمف ذم اًمٗمتٜم٦م

 ومٚمق ،اًمرضمؾ إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م يٕمٜمل إٟمام ،اًمٗمتٜم٦م أصؾ هق اعمرأة وضمف اًمرضمؾ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم وأجْم٤مً  ،ومٕمٚم٧م وىمد ُمثكم ُمٕم٤مرض قم٤مروٝمؿ  ٤مهل ومتٜم٦م اًمرضمؾ وضمف ،ًمٚمٛمرأ

 ومٞمجقز ،...وٞم٘م٦م ضمداً  حمّمقرة اًمرضمؾ قمقرة أن خيٗم٤مك ٓ ٕنف ،ذًمؽ ُمـ وأيمثر

 اُمرأة رأت إذا شمرى ومٞم٤م ،فمٝمره وقمـ ذراقمٞمف وقمـ صدره قمـ يٙمِمػ أنف ُمثالً  ًمٚمرضمؾ

  ومتٜم٦م؟ شمّمػم ًمـ ،آظمره إمم... و اًمٌٞم٤مض وهذا اًمٕمْمالت هذه ُم٤م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذه ،ومتٜم٦م ذم ٕنف قمقرة: يمٚمف اًمرضمؾ سمدن أن.. واًمٕمقرة ،اًمٕمقرة:.... إذاً  :اًمِمٞم 

 احلدي٨م أهؾ ،اًمًٚمٗمٞملم اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م وًمذًمؽ ،اإلؾمالم ذم دظمٞمٚم٦م ومٚمًٗم٦م

 يٗمتح هذا ٕن :...قمٜمٝم٤م اًمٗمٚمًٗم٦م يٌٕمدوا وأن ،اًمٜمّمقص قمٜمد ي٘مٗمقا  أن ،اًمًٜم٦م أنّم٤مر

 .هًدِّ سمِ  ًمٜم٤م ؾٌَ ىمِ  ٓ سم٤مسم٤مً  قمٚمٞمٜم٤م

٦ٌم ٟمٕمؿ: أىمقل أن٤م ،ومتٜم٦م اعمرأة وضمف  ٦ًٌم ومتٜم٦م اًمرضمؾ وضمف يمذًمؽ ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمًٜم  .ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم

 ٟمٛمٌم ًمٙمـ ،إـمالىم٤مً  ي٘مقًمف أطمد ٓ ُمٜمٓمؼ هذا ،قمقرة اًمرضمؾ وضمف سم٠من ىمقًمقا : إذاً 

 ٟم٘مقل أن أُم٤م ،وـم٤مقم٦م ؾمٛمٕم٤مً  آؾمتح٤ٌمب ،وـم٤مقم٦م ؾمٛمٕم٤مً  اًمقضمقب ،اًمٜمّمقص ُمع

 .وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أومتـ واهلل

 .ذايمره وأفمٜمؽ ،اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ىمضشمٜم٤م اًمٗمٚمًٗم٦م هذه صمؿ

 ومتٜم٦م هٜم٤مك أي ،وىمع اًمذي وٟمدع ،اخلٞم٤مل ذم ٟمٌح٨م أن ٟمحـ ،وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م هذه

ة سملم شم٘مع أن يم٤مدت ة اًمرؾمقل ىم٤مل ومام ،واًمرضمؾ اعمرأ  قمغم ؾمدزما ،قمٜمف كَذّ  لٗمِّ يمُ  ًمٚمٛمرأ

 ُمـ قمٛمكم شمٓمٌٞمؼ ومٝمذا ،إظمرى اجلٝم٦م إمم وسومف ،اًمٗمْمؾ سمرأس أظمذ وإٟمام ،وضمٝمؽ

 :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،قمقرة اعمرأة وضمف أن :أوًٓ  ،دقمقى يٌٓمؾ ،طمٞم٤مشمف آظمر ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل
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 وُمع ،شم٘مع أن يم٤مدت هٜم٤م اًمٗمتٜم٦م هذه ،اًمٗمتٜم٦م ُمث٤مر ٕنف هق قمقرة اعمرأة وضمف يمقن شمٕمٚمٞمؾ

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ ،آٟمٞم٤مً  ذًمؽ قم٤مًم٩م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ ـْ  َيُٖمْمه  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 [.32:اًمٜمقر﴾ ]وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا 

 أهؾ طمتك ٛمكٕمْ شمُ  ،اًمٌٚمدي٦م اًمت٘م٤مًمٞمد أو اعمذهٌٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م أن ،اًمٕمجٞم٥م اًمٌمء صمؿ

 .شم٠مويؾ أبٕمد شم٠مويٚمٝم٤م قمغم وحتٛمٚمٝمؿ ،اًم٘مرآن ٟمّمقص قمـ اًمٕمٚمؿ

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ ـْ  َيُٖمْمه  مل إذا ،ُم٤مذا قمـ يٖمْمقا  ،[32:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 ُم٤مذا؟ قمـ سمٍمه اًمرضمؾ يٖمض ،ُمٙمِمقف رء هٜم٤مك يٙمـ

 َوىُمْؾ ﴿: ىم٤مل سمؾ ،اعم١مُمٜملم قمغم ظمٓم٤مسمف اىمتٍم ُم٤م وضمؾ قمز اهلل أن واًمٕمج٥م

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم  [.31:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِه

 وًمقٓ ،ُمٙمِمقوم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  واعمرأة اًمرضمؾ ُمـ يمؾ ذم أن ،يٕمٓمٞمٜم٤م اًمٜمّملم ُمـ يمؾ: إذاً 

 ...ُمٕمٜمك اإلهلل ًمٚمخٓم٤مب يٙمـ مل ذًمؽ

 ُمـ[ ٟم٤ًمء] أؿمقف يمٜم٧م ،ًمٚمري٤مض وذه٧ٌم ،إومم ًمٚمحج٦م ذه٧ٌم ُم٤م أول أن٤م

 وشمثػم إرض قمغم دمره٤م ُماليتٝم٤م ٕن ِب٤م: يٚمحؼ ًمف ظمالق ٓ واطمد أن ضمداً  اًمّمٕم٥م

 !!ه٤م؟ءورا ؾمٞمٛمٌم ومٛمـ ،اًمٖم٤ٌمر

 .وشمتٖمػم شمتٖمػم اًمٔمروف سمدأت

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿: اهلل ىم٤مل وم٢مذا ـْ  َيُٖمْمه  أن ُمٕمٜم٤مه هذا ،[32:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 َوىُمْؾ ﴿: شمٕم٤ممم ي٘مقل ،يمذًمؽ اًمرضم٤مل وذم ،قمٜمف اًمٌٍم يٖمض أن يٜمٌٖمل رء هٜم٤مك

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه ـ   َوحَيَْٗمْٔم  [.31:اًمٜمقر﴾ ]وُمُروضَمُٝم

 !اًمت٘م٤مًمٞمد؟ ؾمقى اًمٜمّمقص هذه قمـ اًمٕمٚمامء سف اًمذي ُم٤م

 قمغم ًمٚمرد ص٤مدرة يمٚمٝم٤م رؾم٤مئؾ قمنم ٟمحق قمٜمدي ذم ،اًمٕمج٤مب اًمٕمج٥م ُمـ صمؿ

َٛمَقاُت  شَمَٙم٤مدُ ﴿ ،اً إدّ  أُمراً  ضم٤مء إًم٤ٌمين ويم٠من ،إًم٤ٌمين  ً  إَْرُض  َوشَمٜمَِمؼه  ُِمٜمْفُ  َيَتَٗمٓم ْرنَ  اًم

ره 
٤ٌَمُل  َوخَتِ ا اجْلِ  ،اجلٛمٝمقر سمرأي سمؾ ،ضمديد سمٌمء ي٠مِت  مل وإًم٤ٌمين ،[92:ُمريؿ﴾ ]َهدًّ
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 ُمثؾ صم٤مروا ه١مٓء يمؾ ،وإئٛم٦م اًمًٚمػ وأىمقال ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ سم٤مٕدًم٦م ٛمفقمّ ودَ 

 .إًم٤ٌمين قمغم اًمدسم٤مسمػم قمش

ة ًمٕمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم أبداً  إًمٞمف يًٌؼ مل سمٌمء ضم٤مء ،اعمقدودي إقمغم أبق  قمغم سمٜم٤مء ،اعمرأ

 سمٚمٖم٧م إذا» ،ٗمقهٕمِّ َْم يُ  وهؿ يف٘مقِّ ٟمُ  ٟمحـ اًمذي احلدي٨م شمٕمرومقا  أنف ،ؾَْم ٕمْ ُمُ  طمدي٨م

ة  .شويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل ،اعمحٞمض اعمرأ

 وضمٝمٝم٤م إٓ»: قمٚمٞمٝم٤م اعمردودي إقمغم أبق اقمتٛمد ،ضمرير اسمـ شمٗمًػم ذم رواي٦م هٜم٤مك

 هق ًمٞمس ٕنف ح٤مذا؟ اإلٟم٤ًمن هذا قمغم سم٤مًمرد يتٕمرض أطمد ٓ شذراقمٞمٝم٤م وٟمّمػ

 !!اًمٜمجدي٤مت اًمٜم٤ًمء قمغم ظمٓمر اًمٙمت٤مب ِبذا ص٤مر إًم٤ٌمين ٕنف ،إًم٤ٌمين

 !اًمٗمرق؟ هق ُم٤م واعمقدودي ،ـمٞم٥م

 ٓ ،وٕمٞمػ سمحدي٨م ضم٤مء هق ،اجلٛمٝمقر رأي ومٞمٝم٤م أؤيد سم٠مدًم٦م أتٞم٧م أنٜمل اًمٗمرق

 صحٞمح ،يٕم٤مجلقه٤م ٓ ُمِم٤ميمؾ اًمٜمجدي٤مت أن ٟمحـ وٟمرى ،أبداً  ىمٌٚمف ُمـ قم٤ممل سمف ي٘مقل

 هذا يمؾ ،سم٤مئـ ذراقمٝم٤م ًمٙمـ ،ُمتحج٦ٌم صحٞمح ،ٜم٦مُمٌٞمّ  ِت٤مرَ خْ ٟمُ  هٜم٤م ًمٙمـ ،سمرىمع ووٕمقا 

ه ٟمحـ  اًمرد إٓ ،اًم٘مْمٞم٦م وهذه اعمِمٙمٚم٦م هذه يٕم٤مجلقا  مل ح٤مذا ،اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد ذم ٟمرا

 ؾمؽم أنف ظم٤مص٤مً  ومّمالً  قم٘مد أنف ُمع ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف نإ ىم٤مل ٕنف :إًم٤ٌمين قمغم

 .هل٤م وإذف إومْمؾ هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة

 .اًمِمخّمٞم٦م وسم٤معمٕم٤مدات ،سم٤مًمٕمقاـمػ أطمٞم٤مٟم٤مً  ٘م٤مدونيُ  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم! اهلل ؾمٌح٤من

 ،إج٤مم ُمـ يقم ومٞمف اًمت٘مٞم٧م ،اًمًٕمقدي٦م ؿم٤ٌمب ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م واطمد :ُمداظمٚم٦م

 أن قمغم دٟم٤مقِّ ٕمَ يُ  ٓ اًمِمٞم  ٟمحـ واهلل: ىمٚمٜم٤م اً،يمثػم ًمٚمِمٞم  شمتٕمّمٌقا  أنتؿ: ي٘مقل وص٤مر

 ُمـ أيمثر تر  ُمَ  ُم٤م سمٕمد ،ًمٚمِمٞم  ٟمتٕمّم٥م أنٜم٤م أنٗمًٜم٤م ذم هذا ٟمجد ٓ وٟمحـ ،ٟمتٕمّم٥م

 اًمٕمّمٌٞم٦م أجـ: وىمٚم٧م ،يتٕمّم٥م هق سمدأ ،سم٤مز اسمـ ؿمٞمخٜم٤م نإ ي٘مقل ـمٌٕم٤مً  ،ؾم٤مقم٦م ٟمص

ٟمٜم٤م أطمد أن ذيمرت ومٙمٜم٧م! قمٜمديمؿ؟ ٓإو قمٜمدٟم٤م أن  ،حلدي٨م ـمرق صمالصم٦م وضمد إظمقا

 .٤مً ـمري٘م ؾمٌٕملم وضمد وًمق: وم٘م٤مل أؾمامء
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 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞم 

 .٤مً ـمري٘م ؾمٌٕملم وضمد وًمق ،قمٚمٞمف ٟمرد ًمـ ،اٟمٔمر :ُمداظمٚم٦م

 ..أصٌح ُم٤م هذا: إذاً 

 .سمٕمٞمٜمف اًمتٕمّم٥م هق هذا :اًمِمٞم 

 يم٤من وإٟمام ،وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م أهن٤م قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس ،اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم

 .أيمؼم اهلل. سمدهن٤م ؾمقاد إمم يٜمٔمر

 .ؿمٞم  ي٤م هذا ي٘مقل ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 ذم ؾمٛمٕمتٝم٤م هٙمذا ُمـ أقمج٥م ًمٙمـ ،رؾم٤مئٚمف سمٕمض ذم سم٤مز اسمـ اًمِمٞم  :اًمِمٞم 

 أننمه٤م أن أريد ٕين ،قمٜمدي وؾمجٚمتٝم٤م ،وٟمّمػ ؿمٝمر ُمدة ُمـ اًمًٕمقدي٦م اإلذاقم٦م

 سمٓمٌٞمٕم٦م، اًمري٤مض ُمـ اعمذيٕملم ه١مٓء ُمـ واطمد– اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م: ىم٤مل ،قمٚمٞمٝم٤م وأرد

 ،ًمقضمٝمٝم٤م يم٤مؿمٗم٦م يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م شمٍميح احلدي٨م ذم ًمٞمس: ي٘مقل -اؾمٛمف ٔم٧مطمٗم ُم٤م احل٤مل

 .قمقرة اعمرأة وضمف أن شمٕمرف ٓ أهن٤م ومٞمجقز ،وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م ومروٜم٤م وإذا

 ٛمٝم٤مٚمِّ ٕمَ يُ  أخـ شمٕمرف مل وم٢مذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أُم٤مم طمّمٚم٧م اًم٘مّم٦م! أيمؼم اهلل

م إىمرار سمؾ ،اخلٓم٠م إىمرار إمم اًمرؾمقل ٟمًٌقا  ُمٕمٜم٤مه هذا ،اًمرؾمقل  أُم٤مُمف يرشمٙم٥م ،احلرا

 .ًمٚمٜم٤مس ٌٞمٜمفيُ  وٓ

 .يًٛمٕمف يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ،اإلذاقم٦م ذم هذا

 ،اًمقضمف ًمًؽم اًمقضمقب يٕمت٘مدن اًماليت اًمٜم٤ًمء ه١مٓء ُمِمٙمٚم٦م ،ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 آصمٛم٦م؟ هل هؾ ،واضم٥م هذا أن اقمت٘مدت إذا ومٝمؾ ،يمذا وهل٤م أؾمالف هل٤م سمٞمتٝم٤م ذم ـمٌٕم٤مً 

 .ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 آصمٛم٦م؟ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمٚمقم :اًمِمٞم 
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 وضمٝمٝم٤م؟ يمِمٗمٝم٤م ذم ٓإو ،واضم٥م أنف اقمت٘م٤مده٤م ذم آصمٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .وضمٝمٝم٤م قمـ يمِمٗم٧م إذا آصمٛم٦م شمٙمقن :اًمِمٞم 

 ،اًمٙمالم هذا ُمـ أؾمتدل أن أؾمتٓمٞمع هذا ـمٌٕم٤مً  ،ًممي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 طمقل يٚمػ ٓ ،واًمريم٦ٌم اًمنة سملم ُم٤م قمقرشمف اًمرضمؾ أن ،سم٤مزم ذم ضم٤مء هؾ أدري وٓ

 أن سمد ٓ اخلامر ويمذًمؽ ،اًمٕمقرة ُمـ ي٘مقل هق ،اجلٜم٥م ُمـ أو اًمٔمٝمر ُمـ اًمٌمء هذا

 .احل٤مل ِبذا يٙمقن

 احل٤مل؟ ِبذا يٕمٜمل يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .واًمٔمٝمر واًمٙمتٗملم اًمّمدر يًؽم أن اخلامر يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرأس همٓم٤مء اخلامر :اًمِمٞم 

 .اًمرأس همٓم٤مء :ُمداظمٚم٦م

 .اخلامر هق هذا ،اًمّمدر قمغم اًمٕمٜمؼ قمغم ٚمػويُ  ،قمرسمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م هذا :اًمِمٞم 

 ٓ هٜم٤مك ُمِم٤مخيٜم٤م ،ٟم٘مٓم٦م هذه وأجْم٤مً  ،احلج٤مب هق قمٜمف حتٙمل اًمذي أن أن٧م

ة أن سمٛمجرد يتقمهقا  يٕمٜمل ،طمقهل٤م دٟمدٟمقنيُ   ىم٤مُم٧م وم٘مد ،ضمٚم٤ٌمِب٤م رأؾمٝم٤م قمغم شمٚم٘مل اعمرأ

 إٓ يِمٛمؾ ٓ اخلامر وهذا ،اخلامر هق: إول اًمقاضم٥م: واضم٤ٌمت هٜم٤مك سمٞمٜمام ،سمقاضمٌٝم٤م

ـَ ﴿ ،يٕمٜمل اًمّمدر ،اًم٘مٛمٞمص وومتح٦م اًمرأس سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه ﴾ ضُمٞمُقِِبِ

 .إول اًمقاضم٥م هذا. اجلٞم٥م هق هذا ،[31:اًمٜمقر]

 ،وضمقسم٤مً  اًمقضمف يًؽم اجلٚم٤ٌمب ومال ،اخلامر هذا قمغم اجلٚم٤ٌمب إًم٘م٤مء: اًمث٤مين اًمقاضم٥م

 .اًمقضمف يًؽم اخلامر وٓ

 ؾمؽم ُم٤م اخلامر: ي٘مقًمقا  أهنؿ ،اًمردود هذه سمٕمض ذم ه٤مؤأىمر اًمتل آٟمحراوم٤مت وُمـ

 يٕمرف: أوًٓ  ،ؿمٞمئلم يٕمرف ُمـ قمٜمد ُمٌتدع ؿمؽ سمال شمٗمًػم وهذا ،واًمقضمف اًمرأس

 .اخلامر ذيمر ُمـ ومٞمٝم٤م ضم٤مء وُم٤م ،اًمًٜم٦م يٕمرف: أظمر واًمٌمء ،ومٞمٝم٤م اخلامر وشمٗمًػم اًمٚمٖم٦م
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 ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مًمٕمٚمؿ شم٘مري٤ٌمً  اعمِمتٖمٚملم يمؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م إطم٤مدي٨م ومٛمـ

 ذم اًمقضمف يًؽم اخلامر هذا نإ ي٘مقل أطمد وٓ شسمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ

 ،اًمقضمف ؾمؽم اعمرأة قمغم يقضمٌقن اًمذيـ طمتك ،ي٘مقًمقن هؿ اًمٕمٙمس قمغم سمؾ ،اًمّمالة

 ومخقر أن٤م احل٘مٞم٘م٦م ،احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ،شمٙمِمػ اًمّمالة ذم ي٘مقًمقن

 ذًمؽ وًمقٓ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م شمٕمٚمٛم٧م أنٜمل ،ضمداً 

 .إُمقر واٟمتٝم٧م ،اجلٛمٝمقر سمٕمّم٤م ؾم٤مقأُ  ،إقمراب ه١مٓء ُمـ يمقاطمد ًمٙمٜم٧م

  (22: 22: 38/   179/  واًمٜمقر اهلدى)

 افقجف؟ تغطقة حؽؿ دم رأيف ظـ افشقخ تراجع هؾ

 أنف ،اعمرأة طمج٤مب ذم أىمقاًمٙمؿ آظمر أنف ،اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕم٧م :ُمداظمٚم٦م

 . واًمٙمٗملم اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب

 ًمٙمـ ،اًم٘مديؿ سمرأجل إيامٟم٤مً  ازددت سمؾ ،اعم٠ًمخ٦م ذم رأي قمٜمدي شمٖمػم ُم٤م :اًمِمٞم 

 .اإلؾم٤مءة يتٕمٛمدون وسمٕمْمٝمؿ ،اًمٜم٘مؾ يًٞمئقن وسم٤مًمت٤مزم ،اًمٗمٝمؿ يًٞمئقن اًمٜم٤مس سمٕمض

 قمـ شمٙمِمػ أن أرادت ًمق وًمٙمـ ،إومْمؾ هق ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم: أىمقل وم٠من٤م 

 .وُمٌقدرة وُمٖمٜمدرة حمٛمرة شمٙمقن ُم٤م سمدون ضم٤مئز ومٝمق وضمٝمٝم٤م

 اعمرأة طمج٤مب ـمٌع إقم٤مدة صدد ذم أن وأن٤م ،اًمرأي هذا قمٜمد أزال ٓ وم٠من٤م 

 اًمذيـ قمغم ُمٚمخص رد ومٞمٝم٤م ،صٗمح٦م مخًلم أرسمٕملم ٟمحق إو٤مومٞم٦م ُم٘مدُم٦م ُمع ،اعمًٚمٛم٦م

 يمام إُمر أن إصم٤ٌمت ومٞمٝم٤م ،ٟمٕمؿ ؿمخص قمنميـ ُمـ أيمثر اهلل ؿم٤مء ُم٤م وهؿ ،قمٚمٞمٜم٤م ردوا

 . ؾمؽممه٤م إومْمؾ ًمٙمـ سمٕمقرة ًمٞمس ويمٗمٞمٝم٤م اعمرأة وضمف أن: ىمديامً  ٟم٘مقل يمٜم٤م

 اًمقضمف؟ شمٙمِمػ دمقز ُمٙمحٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز :اًمِمٞم 

 . ُمٙمحٚم٦م :ُمداظمٚم٦م
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 ! ص٤مطمٌٜم٤م ي٘متٜمع مل ،اًمٕمٞمٜملم ُمٙمحٚم٦م :اًمِمٞم 

 . احلجر هذا ُمـ ـمٌٞمٕمل هق ُم٤م ُمٜمف أنقاع ذم اًمٙمحؾ ؿمٞم  ي٤م ذم! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٓمٌٞمٕمل قمغم ظمٚمٞمؽ :اًمِمٞم 

 ... . هق اًمذي هذا اًمث٤مين اًمٜمقع ذم ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُمٕمٜمٞم٤مً  يم٤من اًمذي هق اًمٓمٌٞمٕمل هذا ٕن اًمٓمٌٞمٕمل: قمغم ظمٚمٞمؽ :اًمِمٞم 

ـَ  َوٓ﴿ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  [. 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

  (22: 42: 23/   517/  واًمٜمقر اهلدى) 

 دون افقجف تغطقة باشتحباب افؼقل كؼ ادصؾحة مـ هؾ

 افسعقدية؟ دم وجقبف

 واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ سملم اإلؾمالم ذم احلج٤مب ُم٠ًمخ٦م أن اعمٕمروف ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 هذه شمٜمنم أن اعمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ُمـ هؾ وًمٙمـ ،اًمّمحٞمح اًمرأي قمغم واضم٦ٌم [ًمٞم٧ًم]

 شمٖمٓمٞم٦م قمغم اًمٜم٤ًمء ضمٕمٚم٧م طمٞم٨م ،اخلٚمٞم٩م ودول اًمًٕمقدي٦م ذم قمٜمدٟم٤م ظمّمقص٤مً  اعم٠ًمخ٦م

 اًمٌٜم٤مت سمٕمض ُمـ يمثػم وٕن ،اإلؾمالُمل اعمجتٛمع وسمحٙمؿ اًمٕم٤مدة طمٙمؿ وضمقهٝمـ

 اإلؾمالم ذم احلج٤مب أن ًمٜم٤م شمٌلم ،أن ٤مً صحٞمح ىمقًٓ  وي٘مٚمـ وضمقهٝمـ يٙمِمٗمـ سمدأن

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م قمدم هق اعمٗمروض

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 وشم٠مخٞمػ ،اًمٗمؽمة هذه ذم اعم٠ًمخ٦م إصم٤مرة اعمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ُمـ ومٝمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ،سمٕمقرة ًمٞم٤ًم واًمقضمف اًمٙمٗملم سم٠من اًمّمحٞمح اًمراضمح اًم٘مقل أن أقمت٘مد أن٤م ومٞمٝم٤م، اًمٙمت٥م

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم؟ ويمؾ جمٚمس يمؾ ذم اعم٠ًمخ٦م إصم٤مرة ٚمٛمًٚمٛملمًم اعمّمٚمح٦م ُمـ هؾ وًمٙمـ

 ُٕمرٍ  وٟمحـ ،اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ ٟمنم هق اعمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 
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136 

 ،اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمٗمٝمؿ إٟمٜم٤م: أي ،ؾمٚمٗمٞمقن سم٠منٜم٤م ٟمدقمل ُم٤م

 .اؾمتٓم٤مقمتف سمح٥ًم يمٌؾ  إول اًمًٚمٗمل اعمجتٛمع ٟمٕمٞمد أن يمذًمؽ وٟمح٤مول

: يمت٤ميب ُم٘مدُم٦م ذم اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ اجلقاب يِمٌف ُم٤م إمم أذت يمٜم٧م وأن٤م

 هذه ٟمنم اعمّمٚمح٦م ُمـ هؾ: ُمت٤ًمئؾ يت٤ًمءل أو ي٘م٤مل طملم. شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»

 يمتامن اعمّمٚمح٦م ُمـ هؾ: مت٤مُم٤مً  ُمثٚمف سم١ًمال ي٘م٤مسمؾ اًم١ًمال هذا احل٘مٞم٘م٦م ذم اعم٠ًمخ٦م؟

 ٓ ؾمقف ،اًمقاوح٦م اًمّمقرة ِبذه اًم١ًمال يقضمف طمٞمٜمام فمٜمل ذم اًمنمقمل؟ اًمٕمٚمؿ

 يمتامن جيقز ،ٟمٕمؿ: ي٘مقل أن ومٞمف اٟمحط أو اًمٕمٚمؿ ذم أو اًمٕمٚمؿ ُمـ ؾمام ُمٝمام أطمد يًتٓمٞمع

 .اًمٕمٚمؿ

 اًمؽمسمٞم٦م وسملم اًمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ ٟمنم سملم اًمتٗمريؼ يمؾ ٟمٗمرق أن ومٞمج٥م :وًمذًمؽ

 ُمٗمْمقًٓ  اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ هذا ويم٤من ،صحٞمح٤مً  قمٚمامً  اًمٜم٤مس سملم ٟمٜمنم ومحٞمٜمام ،اًمقاضم٦ٌم

 . ٟمٕمؿ. وم٤موالً  وهمػمه

 ي٘مقل أن أطمد يًتٓمٞمع ٓ أنف إمم ،آٟمٗم٤مً  احلدي٨م سمٜم٤م وصؾ: إخ طمية ي٤م وم٠مىمقل

: ُمثالً  ي٘م٤مل أن اًمّمحٞمحلم وضمٝمٞمف قمغم اًمٕمٚمؿ ٟمنم يٜمٌٖمل أنف ومٙمام ،اًمٕمٚمؿ يمتامن سمجقاز

 ُمـ يمثػم ذم ضم٤مء يمام ،قمٚمٞمٝم٤م احلض يٜمٌٖمل وًمٙمـ ،ومرو٤مً  ًمٞمس اًمًٜمـ قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 ُم٤م أول سم٠من ي٘مقل اًمذي يم٤محلدي٨م ،ُمٜمٝم٤م رء قمٚمٞمؽ خيٗمك ٓ وأفمـ ،إطم٤مدي٨م

 ىم٤مل ٟم٘مّم٧م وإن ،وأنجح أومٚمح وم٘مد مت٧م وم٢من ،اًمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد قمٚمٞمف حي٤مؾم٥م

 .ومريْمتف سمف ًمف ومتتؿ شمٓمقع ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا: عمالئٙمتف اهلل

 قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ىم٤مل اًمذي ،إقمرايب ذاك ُمذه٥م قمغم اًمٜم٤مس وضمدٟم٤م إذا جيقز ومال

 أن إٓ ،ٓ: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكم هؾ»: اًمٜمٌل ؾم٠مل طمٞمٜمام اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم يمام اًمًالم

 .شصدق إن اجلٜم٦م دظمؾ ،صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل. شمٓمقع

 ٟم٤ٌمًمغ أن ٟمحـ يٜمٌٖمل ومال ،ُمقضمقد وهذا سم٤مًمًٜمـ يتٝم٤موٟمقن اًمٜم٤مس سمٕمض رأجٜم٤م وم٢مذا

 صم٧ٌم اًمذي طمٙمٛمٝم٤م ٟمٌلم أن قمٚمٞمٜم٤م سمؾ ،اًمٗمرائض ُمّم٤مف إمم وٟمرومٕمٝم٤م ،اًمًٜمـ هذه ذم

 ومْم٤مئؾ ومٞمٝم٤م وٕن ،ؾمٜم٦م أوًٓ  ٕهن٤م :اًمًٜم٦م ِبذه آهتامم قمغم اًمٜم٤مس ٟمحض وأن ،ذقم٤مً 
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 ذم ي٘مع ىمد اًمذي اًمٜم٘مص ِب٤م يتٛمؿ وضمؾ قمز اهلل أن آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م ُم٤م ُمٜمٝم٤م أظمرى

 ... .اًمٗمريْم٦م

 قمز اهلل طمٙمؿ ًمٚمٜم٤مس ٟمٌلم أن جي٥م ،همػمه٤م وذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أرى أن٤م يمذًمؽ

 وُمٕمنم اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمٕمنم ٟمحـ ٟمدٟمدن يمام اًمنمع ٕن ،ويمٗمٞمٝم٤م اعمرأة وضمف ذم وضمؾ

 قمغم خيٗمك وٓ ،ُمٙم٤من وًمٙمؾ زُم٤من ًمٙمؾ ص٤مًمح اإلؾمالم سم٠من ٟم٘مقل ٟمحـ دائامً  ،اًمٕمٚمامء

 اإليامن ذم واطمد ُمًتقى قمغم ًمٞمًقا  ،ُمٙم٤من يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم اًمٜم٤مس سم٠من إٟم٤ًمن أي

 ٟمٕمرف أن ٟمحـ ومٞمج٥م وًمذًمؽ ،اخلّم٤مل ُمـ ذًمؽ وٟمحق اًمت٘مقى ذم ،اإلؾمالم وذم

 إذا ،سم٤مإلؾمالم اعمتٕم٤موٟملم اًمٜم٤مس سمٕمض وضمد ُمثالً  إذا طمتك ،اعمٕمروم٦م طمؼ ديٜمٝمؿ اًمٜم٤مس

 ٟمٌذوه ومرسمام ،اًمديـ قمٚمٞمٝمؿ صم٘مؾ ،ومرض وهذا ومرض وهذا ومرض هذا أن قمرومقا 

 .فمٝمري٤مً  وراءهؿ

 ،ومٚمٞمتٓمقع ؿم٤مء وُمـ ،صٚمقات مخس ُمثالً  يقم يمؾ ذم قمٚمٞمٙمؿ: هلؿ ىمٞمؾ إذا أُم٤م

 .اعمٗمًدة دومع وسملم اعمّمٚمح٦م سملم مجٕم٤مً  ،طمٞمٜمذاك يٙمقن ظمػم ومذًمؽ

 ُمـ هؾ: وهمػمك أن٧م شمت٤ًمءل اًمذي ،اعم٠ًمخ٦م هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم مت٤مُم٤مً  إُمر يمذًمؽ

 شم٘مػ مل زُمـ ذم ٟمٕمٞمش ٕنٜم٤م :اعم٠ًمخ٦م هذه ٟمنم جي٥م ،ٟمٕمؿ: أىمقل ٟمنمه٤م؟ اعمّمٚمح٦م

 ي٘مٗمـ أن ٟمجؼمهـ أن أو ٟمقىمٗمٝمـ أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ومال ،قمٚمٞمٝمـ اهلل ومرض ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤ًمء

ة أن ،شم٤مم سمقوقح هلؿ ٟمٌلم أن قمٚمٞمٜم٤م سمؾ ،اعمًتح٦ٌم إُمقر قمٜمد أجْم٤مً   إذا اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 اجلٚم٤ٌمب هذا ذم يتح٘مؼ أن جي٥م وأنف ،ضمٚم٤ٌمِب٤م شمتجٚم٥ٌم أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ،سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م

 .ذوط صمامٟمٞم٦م

 وًمق ،ِب٤م ضم٤مء اًمنمع ٕن :ُمتِمدديـ ٟمٙمـ مل ،اًمنموط هذه ووٕمٜم٤م طمٞمٜمام وٟمحـ

 ومٞمام ٟمراقمل دائامً  وًمٙمٜمٜم٤م ،إًمٞمٝم٤م ًمْمٛمٛمٜم٤م واًمٙمٗملم اًمقضمف ؾمؽم اًمنموط هذه ُمـ يم٤من

 ٓ يٞمن مل وومٞمام: ٟم٘مقل وإٟمام ؿمدد ومٞمام: أىمقل وٓ ،ّن ٞمَ يُ  مل وومٞمام ن  ٞمَ ٟمُ  أن اًمِم٤مرع ن  يَ 

 .ٟمٕمؿ. ٟمٞمن

 ٓ مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم سملم قمٚمٞمف اشمٗمؼ يمام ،ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اعمًٚمٛملم ومٜمحـ



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يمام هؿ وإٟمام ،اًمتٞمًػم وقمدم اًمتٞمًػم ذًمؽ وُمـ ،اًمتنميع أنٗمًٝمؿ قمٜمد ُمـ يٛمٚمٙمقن

ٚمُِّٛمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  ٓ يٞمن مل وومٞمام ،ٟمٞمن اهلل ين ومٗمٞمام[ 65:اًمٜم٤ًمء﴾ ]شَم

 .ٟمٞمن

ة إومْمؾ أن ،ذقم٤مً  صم٧ٌم ىمد يم٤من وم٢مذا  ئمٝمر وٓ ،ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ًمٚمٛمرأ

 ًمٞمس اًمًؽم هذا أن ،اًمنمع ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ يم٤من وإذا ،ًمٚمٜم٤مس هذا ٌلمٜمُ ومَ  ،رء ُمٜمٝم٤م

 .ٟمٕمؿ. ًمٚمٜم٤مس أجْم٤مً  ٟمٌٞمٜمف أن ،ُمًتح٥م هق وإٟمام واضم٤ٌمً 

 . اهلل ؿم٤مء إن اجلقاب يٙمٗمل آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م أين أفمـ

 (22: 21: 34/ 324/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلر بسبب مالبس اجلؾباب حتت ادرأة تؾبس مل إذا احلؽؿ

 شمٚمٌس أن دون..  ضمٚم٤ٌمب.. . ظمرضم٧م  إذا شمٚمٌس أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هل٤م جيقز ومٝمؾ ،ظمٗمٞمٗم٦م ُمالسمس إمم اعمرأة وحتت٤مج ،طمر اًمدٟمٞم٤م اًمٌٚمد: يٕمٜمل ،ُمثالً .. . حتتف

 ؟... اجلٚم٤ٌمب وومقىمٝم٤م اًمٕم٤مدي٦م صمٞم٤مِب٤م شمٚمٌس أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م أم ،وم٘مط سم٤مجلٚم٤ٌمب خترج أن

ة سمد ٓ :اًمِمٞم   قمغم اخلامر ووع سملم دمٛمع أن ،سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا ًمٚمٛمرأ

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمتح٘مٞمؼ :اجلٚم٤ٌمب اخلامر قمغم صمؿ ،رأؾمٝم٤م سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه

ـ   ـَ  َوٓ ضُمٞمُقِِبِ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ  يمثػم قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ ٟم٘مٓم٦م وهذه ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

 ،اًمنمقمل سم٤مًمٕمٚمؿ ًمٞمس اًم٘مْمٞم٦م ي٠مظمذن ٕهنـ آٟمٗم٤ًم: ىمٚمٜم٤م يمام اعمٚمتزُم٤مت اعمًٚمامت ُمـ

ة شمًؽم أن ؟احلج٤مب ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ،اًمٕم٘مؾ تحٙمٞمؿسم إٟمامو  أن !وضمٝمٝم٤م؟ اعمرأ

ة شمًؽم  .يمٚمف سمدهن٤م اعمرأ

 يٙمقن ٓ أن: وهق ُمالطمٔمتف جي٥م آظمر رء هٜم٤مك ًمٙمـ ،اًمٌدن يًؽم اجلٚم٤ٌمب ومٝمذا

 اجلٚم٤ٌمب اعمرأة شمْمع ومحٞمٜمام ،سمدهن٤م أقمْم٤مء ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ؿجِّ حُيَ  ،اعمرأة شمٚمًٌف اًمذي اًمثقب أو اجلٚم٤ٌمب

 رنٙمقّ يُ  قمٜمدُم٤م ،اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمـ ٟمالطمظ يمام ؾمٞمام ٓ ،امً جّ حُمَ  اًمرأس ؾمٞمٔمٝمر رأؾمٝم٤م قمغم وم٘مط

 ،اخلامر ي٠ميت ومحٞمٜمام ،اخلٚمػ ُمـ سم٤مرز هذا اًمرأس ومتجدن ،رؤوؾمٝمـ ىمٗم٤مء ذم ؿمٕمقرهـ ندَ ٘مِ ٕمْ ويً 
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ًتحين أفمٜمٙمـ ،واخلامر  سمف شمّمكم ُم٤م وإٟمام ،اإليِم٤مرب اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م سمف اعمراد ًمٞمس أنف شم

 يٜمزل صمؿ ،اًمرأس ؿمٕمر يٖمٓمل: أوًٓ  ،احلج٤مب هذا أن طمٞم٨م اًمّمالة ذم شمدظمؾ طمٞمٜمام اعمرأة

ُمرـي ِبذيـ اٟمتٝمك اجلٚم٤ٌمب اخلامر ومقق ضم٤مء وم٢مذا ،اًمٙمتٗملم ؿجِّ حُيَ  ومال ،اًمٙمتٗملم قمغم ُمًدوًٓ   ٕا

ٜم٦م ذم ضم٤مء وىمد ،اعمرأة رأس حتجٞمؿ ل أن اًًم  وم٠مهدى ،يقُم٤مً  ُمٍم ُمـ رىمٞم٘م٦م صمٞم٤مب ضم٤مءشمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

ٞمتف أرىمؿ سمـ زيد أو صم٤مسم٧م سـم زيد ًمٕمٚمف ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  أصح٤مسمف أطمد إمم  ،زوضمتؽ أخًٌٝم٤م: ًمف ىم٤مل ،ًٟم

 .سمدهن٤م: أي قمٔم٤مُمٝم٤م ؿجّ حُتَ  ٓ ًمٙمل :اًمٖمٚمٞمٔم٦م ثٞم٤مباًم ُمـ اًمثقب هذا حت٧م وًمتْمع

 اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ سم٠من اعمًٚمٛم٦م: اعمرأة طمج٤مب ذم اعمذيمقر اًمنمط ظمذأُ  هٜم٤م ُمـ

 ًمقن قمـ يٙمِمػ أن: واًمِمٗم٤مومٞم٦م ،اًمتحجٞمؿ هق اًمقصػ ،ػِِم يَ  وٓ ػِّم يَ  ٓ أن

 .اًمٌنمة

 .اعمرأة قمقرة أو اًمرضمؾ قمقرة يم٤مٟم٧م ؾمقاء ،قمقرة يمؾ ذم يِمؽمـم٤من ،اًمّمٗمت٤من ه٤مشم٤من

 ؿجّ حُيَ  ٕنف سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن: اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م يٚمًٌقا  أن ًمٚمرضم٤مل جيقز ٓ وًمذًمؽ 

 ،اعمرأة قمـ ومْمالً  ًمٚمرضمؾ جيقز ومال ،ضمداً  ىمٌٞمح٤مً  حتجٞمامَ  سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م ؿجّ حُيَ  ىمد ،اًمٗمخذيـ

 ـمٞم٤ٌمً  رضمالً  اًمزوج يٙمقن أنف ،اًمٞمقم ٟمحـ ٟمالطمٔمٝم٤م اًمتل اعمٗم٤مرىم٤مت قمج٤مئ٥م وُمـ

 .اًمٌمء سمٕمض ُمٚمتزم ،آظمره إمم ويّمقم يّمكم

 ،اًمتٕمّم٥م يمؾ ُمتٕمّم٥م ًمٙمٜمف ،اًمٌٜمٓمٚمقن ٓسمس ُمتٌٜمٓمؾ اًمتٕمٌػم صح إن هق ًمٙمٜمف 

 ،قمقرِت٤م ؿجّ حُيَ  ٕنف ح٤مذا؟ وٞم٘م٤ًم: صمقسم٤مً  شمٚمٌس أن يريد ٓ ومٝمق ،ًمزوضمتف سم٤مًمٜم٦ًٌم وسمحؼ

 اًمزوضملم قمغم ومٞمج٥م ،اًمٕمقرة ؿجّ حُيَ  اًمذي اًمٌٜمٓمٚمقن يٚمٌس أنف ٟمٗمًف ٟمز ،ٟمٗمًف ومٜمز

 .رء يمؾ ذم اإلؾمالم أطمٙم٤مم يٚمتزُم٤م أن يمٚمٞمٝمام

 يمٚمٝم٤م اعمرأة ،سمحًٌف يمٌؾ  اًمٕمقرة ؿجّ حُيَ  صمقٍب  أي ًم٤ٌمس قمـ يٌتٕمدا أن: ذًمؽ وُمـ 

 .اًمريم٦ٌم حت٧م إمم اًمنة ومٛمـ اًمرضمؾ أُم٤م ،واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ قمقرة

 هلل احلٛمد: ؾم١ماهل٤م وٛمـ ويدظمؾ ،إظم٧م ًم١ًمال شم٤مسمع ؾم١مال أوًٓ  :ُمداظمٚم٦م

 يمام اجلٚم٤ٌمب ٟمٚمٌس: يٕمٜمل ًمٜمحـ سم٤مًمٜم٦ًٌم: آخف وقمغم اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة

 ُمـ هذا يٕمد  هؾ: يٕمٜمل ،ومقىمف اًمٓمقيؾ اخلامر وٟمٚمٌس ،صمقب قمـ قم٤ٌمرة وهق ،شمرى
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 .سم٤مًمٕم٤ٌمءة ٟمٖمػمه إومْمؾ أم ،اعمٓمٚمقب احلج٤مب أو اًمنمقمل احلج٤مب

 ؟ُمًتٛمٕم٦م ظمٚمٞمؽ أن٧م وم٤مؾمٛمٕمل ،اعمٜمٙمٌلم قمغم أم اًمرأس قمغم شمقوع اًمٕم٤ٌمءة :اًمِمٞم 

 .اًمرأس قمغم :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٕم٤ٌمءة :اًمِمٞم 

 .يم٤مًمثقب اًمٙمتٗملم ُمقوقع: يٕمٜمل رأس همػم ُمـ هذا :ُمداظمٚم٦م

: أؾم٠مخؽ ،قمٜمٝم٤م شم٠ًمخلم اًمتل اًمٕم٤ٌمءة سمس ،هذا ؿم٤ميػ أن٤م ،وم٤مهؿ ،وم٤مهؿ :اًمِمٞم 

 اعمٜمٙمٌلم؟ قمغم شمقوع أم اًمرأس قمغم شمقوع

 .شمقوع اًمرأس قمغم :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .اًمرأس ومقق :ُمداظمٚم٦م

٤مب هق اًمٕم٤ٌمءة ،يم٤مٔيت اجلقاب ي٠ميت هٜم٤م ،اًمرأس ومقق :اًمِمٞم   .اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اجلٚم

 دمٛمع أن اعمرأة وضمؾ قمز اهلل أُمر ذًمؽ َأضْمؾِ  ُمـ أو ،وضمؾ قمز اهلل أُمر وًمذًمؽ 

 ٟمحـ ،أواًمٕم٤ٌمءة سم٤مقمت٤ٌمره اجلٚم٤ٌمب ٕن ح٤مذا؟ اجلٚم٤ٌمب اخلامر وقمغم ،اخلامر ووع سملم

 ُمـ ُمٗمتقطم٦م أهن٤م ُمٕمٚمقم اًمٕم٤ٌمءة ،واطمد وم٤معمٕمٜمك ضمٚم٤ٌمب ىمٚمٜم٤م أو قم٤ٌمءة ىمٚمٜم٤م إن أن

٤َم َي٤م﴿: اجلٚم٤ٌمب ذيمر طمٞمٜمام شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ ،إُم٤مم ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ

 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ  ،﴾ُيْدٟملِمَ ﴿: ىم٤مل ،شيٖمٓملم»: ىم٤مل ُم٤م[ 59:إطمزاب﴾ ]قَمَٚمٞمِْٝم

 ؿمٕمٌل: يٕمٜمل ًم٤ٌمس اجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٦ٌٌم ظمرضم٧م إذا يم٤مٟم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اعمرأة ٕن ذًمؽ

 ،رأؾمٝم٤م قمغم اجلٚم٤ٌمب ٚم٘ملشمُ  يم٤مٟم٧م ،هل٤م ديـ ٓ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤من ح٤م ًمٙمٜمٝم٤م ،ىمديؿ قمريب

 شمٗمٕمؾ ويمام ،ًمإليِم٤مرب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمٗمٕمؾ يمام ،اعمٙمِمقف هق رأؾمٝم٤م ٟمّمػ

ىمٞم٤مت سمٕمض  ورىمٌتٝم٤م وصدره٤م ،اًمرأس ٟمّمػ قمغم اجلٚم٤ٌمب شمٚم٘مل ،اعمًتٝمؽمات اًمٕمرا

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿: سم٘مقًمف اعمًٚمامت بأدّ  وضمؾ قمز وم٤مهلل ،لّم ٌَ ُمُ  يمٚمف ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 ،اًمت٘مري٥م وهق اإلدٟم٤مء هذا يٜمٌٖمل اجلٚم٤ٌمب هذا يْمٕمـ طمٞمٜمام: أي[ 59:إطمزاب]



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 .اًمقاضم٥م اًمرأي ذم هذا ،اًمقضمف ؾمقى ُم٤م يٖمٓمل طمٞم٨م إمم شم٘مري٥م

 واطمدة قملم إٓ يمٚمف اًمقضمف شمٖمٓمل أهن٤م: اعمٗمنيـ ًمٌٕمض آظمر ىمقل هٜم٤مك وومٞمف

 .اًمٕمٞمٜملم ذيمر وسمٕمْمٝمؿ ،اًمقصػ ضم٤مء هٙمذا

ة يم٤مٟم٧م ح٤م وًمٙمـ ،اجلٚم٤ٌمب هق اًمٕم٤ٌمءة :ؾافشاهد   قمـ شمٖمٗمؾ أن اعمٛمٙمـ ُمـ اعمرأ

 رأؾمٝم٤م قمغم شميسمف وم٤مخلامر ،اخلامر اجلٚم٤ٌمب حت٧م شمْمع أن احلٙمٞمؿ اًمنمع وم٠مُمر ،قم٤ٌمءِت٤م

 .اطمتٞم٤مط ومٞمف هٜم٤مك ومٞمٙمقن ىمّمده٤م سمدون رء اًمٕم٤ٌمءة اٟمٙمِمٗم٧م ومٚمق ،قمٜم٘مٝم٤م وقمغم

 وحتتف ،اًمرأس ُم٘مدُم٦م ُمـ اًمرأس قمغم وووٕم٧م ،اًمٕم٤ٌمءة  اؾمتٕمٛمٚم٧م إذا طمٞمٜمئذٍ  

 .اخلامر وآي٦م اجلٚم٤ٌمب آي٦م ،اًمت٤مُمتلم أيتلم شمٜمٗمٞمذ ومٞمف هذا يٙمقن ،اخلامر

 ىمٌؾ ُم٤م ُمٕمٝمقداً  يم٤من اًمذي سم٤مجلٚم٤ٌمب إُمر هؾ وهق: رء سمٞم٤من ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ 

 أن وأفمـ اعمٕمٜمك؟ ُمٕم٘مقل هق أم ديٌه ٕمَ شمَ  هق هؾ ،اإلؾمالم ذم أجْم٤مً  ومٕمؾ صمؿ ،اإلؾمالم

 .اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل أو شمٕمٌٞمد يمٚمٛمتل ُمـ اعم٘مّمقد أن يٗمٝمؿ اجلٛمٞمع

 !ؿمٞم  ي٤م يمذًمؽ اذطمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمتٜمٗمٞمذ اهلل ٟمتٕمٌد ٟمحـ: أي ديٌه ٕمَ شمَ  سمٙمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعم٘مّمقد ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 أن: أي اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل يم٤من إذا اخلالف ،اًمن وُم٤م احلٙمٛم٦م ُم٤م ٟمٕمرف وٓ ،احلٙمؿ هذا

 شمٕمٌدي ًمتقوٞمح ُمثالً  ٟميب اًمٌمء؟ سمذاك أُمر وضمؾ قمز رسمٜم٤م ح٤مذا يدرك اًمٕم٘مؾ

 .اعمٕمٜمك اعمٕم٘مقل وشمقوٞمح

 وم٤موت ،وًمٞمٚم٦م يقمٍ  يمؾ ذم صٚمقات مخس مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٛمًٚمٛملم ذع وضمؾ قمز رسمٜم٤م

 رء ،اًم٘مرآن سم٘مراءة يتٕمٚمؼ ومٞمام ،اًمريمٕم٤مت هذه سملم وم٤موت ،اًمريمٕم٤مت قمدد ذم سمٞمٜمٝم٤م

: أن ؾم١مال ي٠ميت! شمرى ،وهٙمذا اجلٝمر وٟمّمٗمف ه ٟمّمػ رء ،ضمٝمر ورء ،اًمن

 أرسمع اًمّمٚمقات وسم٘مٞم٦م ،صمالث واعمٖمرب ،ريمٕمت٤من اًمٗمجر ح٤مذا اًمتٗم٤موت؟ هذا ح٤مذا

 .اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم هذا. ٟمدري ٓ أرسمع؟

 ديٌه ٕمَ شمَ  هذا ،اًمٖمرر سمٞمع قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: اعمٕمٜمك عمٕم٘مقًمٞم٦م آظمر ُمث٤مل ي٠ميت
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 ُمـ اعمخ٤مصٛم٦م يقضمده اًمٖمرر سمٞمع ٕن ًمٞمف؟ اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك؟ ُمٕم٘مقل أم

 هذا ُمـ شمٙمقن اعمٕم٤مُمالت وأيمثر ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ومٝمذا ،قمٜمف هنك وًمذًمؽ ،اعمًٚمٛملم

 حلؿ حتريؿ ُمثالً  ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م همػم اًمٕم٤ٌمدات وأيمثر ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م شمٙمقن اًم٘مٌٞمؾ

مَ ﴿ اخلٜمزير مَ  اعْمَٞمَْت٦مَ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طَمر  ٜمِزيرِ  َوحَلْؿَ  َواًمد   ىمري٥م قمٝمد إمم  [173:اًمٌ٘مرة﴾ ]اخْلِ

 ،أن طمرام ًمٞمش ٟمٕمرف ُم٤م ،اًمتًٚمٞمؿ  قمغم سم٤مًمتحريؿ احلٙمؿ هذا يتٚم٘مقن اعمًٚمٛمقن يم٤من

ر شمٕمٛمؾ وأهن٤م ،اًمقطمٞمدة اًمدودة ومٞمف أنف فمٝمر أنف ؾمٛمٕمتؿ أو ىمرأتؿ يٛمٙمـ  ذم اً أرضا

 اًمٚمحؿ هذا ـمٌخقا  ُم٤م وإذا ،ضمداً  ؿمديدة سمحرارة إٓ متقت ٓ أهن٤م وظم٤مص٦م ،اًمٌدن

 .اًمٙمٗم٤مر أوئلؽ رأي قمغم ـمٕمٛمف يذه٥م اًمِمديدة سم٤محلرارة اخلٌٞم٨م

 ٓ ٤مأن   سمحٞم٨م ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل هق هؾ ًمٙمـ ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ص٤مر أن هذا: إذاً 

 يضىمُ  ُم٤م إذا: سمٛمٕمٜمك اًمقطمٞمدة اًمدودة هذه هق اًمتحريؿ طمٙمٛم٦م نإ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع

 اخلٜمزير حلؿ حتريؿ ؾم٥ٌم سم٠من ىم٤مـمع ٟمص قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٕنف :ٓ :اجلقاب هذا؟ طمؾ قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمقطمٞمدة اًمدودة هق

 قمغم ومرض وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م أن ٟمٕمقد ،اعمٕمٜمك واعمٕم٘مقل ديٌه ٕمَ اًمتَ  شم٘مري٤ٌمً  قمرومٜم٤م إذا 

 ،اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م ُمٗمٝمقم أم ،اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م ٟمٕمرف مل ،ديٌه ٕمَ شمَ  هذا رىشمُ  ي٤م ،اجلٚم٤ٌمب اًمٜم٤ًمء

 حت٧م ِب٤م ُمتزيٜم٦م اعمرأة شمٙمقن ىمد اًمتل ،اًمزيٜم٦م وشمٖمٓمٞم٦م اًمتًؽم وهق ،اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م ُمٗمٝمقم

 .ضمٚم٤ٌمِب٤م

 ٓ آظمر ىمقم اجلٚم٤ٌمب ُم٘م٤مم ىم٤مم ومٚمق ،اًمٗمتٜم٦م ًمدومع اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل إُمر هذا: وم٢مذاً 

 .أجْم٤مً  إردن وذم ُمثالً  يمًقري٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم: ُمثالً  ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ًمٖم٦مً  يًٛمك

 .... :ُمداظمٚم٦م

 ىمٓمٕم٦م: يٕمٜمل.. . ىمٓمٕمتلم قمـ قم٤ٌمرة اًمنمقمل هٜم٤مك اًمٖمٓم٤مء نإ: أىمقل :اًمِمٞم 

 أهن٤م طمٞم٨م ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م ،قم٤ٌمءةً  ًٛمكشمُ  وٓ ،ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ًٛمكشمُ  ٓ هذه ،حتت٤مٟمٞم٦م وىمٓمٕم٦م ومقىم٤مٟمٞم٦م

د اًمًؽم ٘مؼحُت   .مت٤مُم٤مً  ُمتح٘مؼ هذا اجلٚم٤ٌمب ُمـ اعمرا

 أطمًـ أو يم٤مًمٕم٤ٌمءة ،سمدهن٤م يًؽم اًمذي اًمٚم٤ٌمس شمٚمٌس أن اعمرأة قمغم اًمقاضم٥م: وم٢مذاً 
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 يم٤من ًم٤ٌمسٍ  أي حت٧م مخ٤مر ووع واضم٥م ُمـ اًمٜم٤ًمء ٕمٗمليُ  ٓ يمٚمف هذا ًمٙمـ ،وضمد إن

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام اعمرأة رأس حتجٞمؿ دومع ٦مٕمٚمّ ًمِ  ذًمؽ: ٟمحق أو..ضمٚم٤ٌمب

 ؟..اًمٕم٤ٌمءة ًمًٌٜم٤م ذم يٕمٜمل ٌدٕمَ شمَ : يٕمٜمل ومٞمف ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذا ،اًمرضم٤مل أقملم قمـ اعمرأة طمج٥م اعم٘مّمقد ،سمذاشمف ُم٘مّمقداً  ًمٞمس أجقه :اًمِمٞم 

 وًمٞمس ،ُم٤مر ومٝمق اخلامر قمغم ٦ماعمح٤مومٔم ُمع ،اًمٖمرض ٟمٗمس أدى آظمر صمقب هٜم٤مك وضمد

 همػمه؟ رء ذًمؽ ذم اعمرأة قمغم

  (22: 15: 19/ 121/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلؿقؾة ادرأة ظذ واجب افقجف تغطقة هؾ

 وم٘مط؟ اجلٛمٞمٚم٦م أم اعمرأة قمغم واضم٥م اخلامر :اًم١ًمال

 هق؟ أجش :اًمِمٞم 

 .اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر؟ :اًمِمٞم 

 .اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٗم٤مهٞمؿ قمدة ًمف ص٤مر أن اخلامر ُمٗمٝمقم ٕن شمٕمٜمل: ُم٤مذا زم أووح :اًمِمٞم 

 .اًمقضمف قمغم اخلامر :ُمداظمٚم٦م

 ذاك ،أن أن٧م شمْمٕمف اًمذي هق اخلامر ،مخ٤مراً  ًمٞمس هذا ،شمٕمٜمل ُم٤مذا :اًمِمٞم 

 .اًمرأس همٓم٤مء ومٝمق اخلامر أُم٤م ،ُمٜمديؾ ذاك ،اًمؼمىمع ذاك ،ٟم٘م٤مب

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقضم٦م شمٖمٓمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م  .ًمٚمٛمرأ

ـَ ﴿: ىم٤مل ح٤م اًمرب ٕن ،مخ٤مر يمٚمٛم٦م ُمـ دقمؽ أن :اًمِمٞم  سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ  قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه

ـ    ؿم٤ميػ ،ؿم٤ميػ ،اجلٞم٥م هذا قمغم وإٟمام ،وضمقهٝمـ قمغم: ىم٤مل ُم٤م[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ
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 ًم٤ٌمس يم٤مًم٘مٛمٞمص هق وم٤مخلامر  ،...  ،أؾمدًمف لٝموضم قمغم ُمش اخلامر أخػ أن٤م ح٤م ،حلٛمل

 .اًمقضمف ًم٤ٌمس ُمـ وًمٞمس اًمرأس ًم٤ٌمس ُمـ ومٝمق ،ُمٕم٤مً  واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل

 .واخلامر ودقمؽ اًمقضمف همٓم٤مء قمـ وم٤مؾم٠مل ،اًمقضمف همٓم٤مء قمـ شم٠ًمل أن ؿمئ٧م إذا: وم٢مذاً 

 همػم اعمرأة همػم اجلٛمٞمٚم٦م اعمرأة قمغم ُمٚمزم سم٠منف: ي٘م٤مل اًمقضمف ًمٖمٓم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ ،اجلٛمٞمٚم٦م

 اعمرأة طمج٤مب»: يمت٤مب ذم ؿم٤مومٞم٤مً  سمٞم٤مٟم٤مً  سمٞمٜم٤مه ٟمحـ وهذا ،سمّمحٞمح ًمٞمس :اًمِمٞم 

 اخلثٕمٛمٞم٦م؟ ىمّم٦م سمٚمٖمؽ ومام ،شواًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اعمًٚمٛم٦م

 ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب ،احلج٤مب يمت٤مب ىمرأت ُم٤م أن٧م: إذاً  ذًمؽ؟ يمٞمػ :اًمِمٞم 

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٤مم َوىَمَٗم٧م ،وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام اخلثٕمٛمٞم٦م

ة أُم٤مُمف وىمٗم٧م ،قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ ورديٗمف ،ٟم٤مىمتف قمغم وهق اًمقداع طمج٦م  ،ظمثٕمٛمٞم٦م اُمرأ

 ومريْم٦م أدريمتف وىمد ،اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ ،يمٌػم ؿمٞم  أيب إن! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م

 ،إًمٞمف شمٜمٔمر وهل إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر واًمٗمْمؾ ،قمٜمف طمجل: ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م ،احل٩م اهلل

 وضمف سف أن إٓ اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف يم٤من ومام ،اًمٗمْمؾ يمذًمؽ ،وووٞمئ٦م مجٞمٚم٦م ويم٤مٟم٧م

 .أظمر اًمِمؼ إمم اًمٗمْمؾ

 اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمـ ،قمٜمف شم٠ًمل أن٧م اًمذي اعمقوقع ذم ٟمص احلدي٨م ومٝمذا 

 ضمٝم٦م ُمـ قمٚمٞمف واًمٕمقاـمػ اًمٕم٤مدات وهمٚم٦ٌم ،ضمٝم٦م ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم اًمت٘مٚمٞمد همٚم٦ٌم

 ٟم٤مس ،إٟم٤ًمن سم٤مل قمغم ختٓمر ُم٤م ويؾآسمت احلدي٨م هذا يت٠موًمقا  أن قمغم حتٛمٚمٝمؿ ،أظمرى

سم٤مً  ي٘مقًمقن ُمٜمٝمؿ  ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن اعمرأة هذه ي٠مُمر مل اًمرؾمقل ح٤مذا: ىمقًمٜم٤م قمغم ضمقا

 وأووح أضمغم ومتٜم٦م سمدك ؿمق قم٤ٌمس؟ سمـ اًمٗمْمؾ وسملم سمٞمٜمٝم٤م دظمؾ اًمِمٞمٓم٤من هق وه٤م

 احل٤مدصم٦م؟ هذه ُمـ وأوىمع

 هل شمٙمقن أن ظمِمٞم٦م ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا اعمرأة ٓزم: ٟم٘مقل ٟمحـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٚمامذا ،ووىمٕم٧م ٘م٧م٘م  حَتَ  هٜم٤م اخلِمٞم٦م هذه ًمٙمـ ،ؿمخص ويِمقومٝم٤م مجٞمٚم٦م
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 ذًمؽ؟ يٕمٚمٛمقن وهؿ ،وضمٝمٝم٤م ٖمٓملشمُ  سم٠من ي٠مُمره٤م مل اًمًالم

 ،واًمت٘مقى اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ ٟمٕمت٘مد ُمـ ي٘مقًمف اجلقاب هذا ٕن ،آؾمٗم٤مً  هذا أىمقل

ة ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م ٕهن٤م :وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ي٠مُمره٤م مل إٟمف: ي٘مقًمقن  جيقز ٓ ُم٦مرِ حْ اعمُ  واعمرأ

ة ،قمٚمٛمٞم٤مً  ظمٓم٠م يمالم هذا ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن هل٤م  ،آٟمت٘م٤مب هل٤م جيقز ٓ ُم٦مرِ حْ اعمُ  اعمرأ

 ،وظمّمقص قمٛمقم ومٞمف: اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام هٜم٤م ٕنف ،اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م هل٤م جيقز ٓ ًمٞمس

 أؾمامء طمدي٨م ذم وىمع وهذا ُمثالً  ،اًمٜم٘م٤مب إٓ رء سم٠مي وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ًمٚمٛمرأة جيقز

 ذم حمرُم٤مت وهـ اإلسمؾ قمغم ـ  يمُ  أهنـ :قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم أجْم٤مً  وقم٤مئِم٦م ،سمٙمر أيب سمٜم٧م

 ،ضمٚم٤ٌمب هذه اًمٗمقـم٦م: يٕمٜمل ،وضمقهٜم٤م قمغم أؾمدًمٜم٤م: ىم٤مل ريم٥م ِبـ ُمر وم٢مذا ،احل٩م

 ًمق ًمٙمـ ،اعمحرُم٦م ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مئز وهذا ،ؾمدل هذا وضمٝمٝم٤م قمغم هٙمذا شمِمده

 اًم٘مٚمٜمًقة ووع إذا اًمرضمؾ ُمثؾ ،هل٤م جيقز ٓ طمرام هذا اخلامر ٧مٗمّ وًمَ  هٙمذا قمٛمٚم٧م

 .جيقز ٓ هذا ،رأؾمف قمغم

 ىمٞمؾ وم٢مذا ،يمٞمػ قمروم٧م ،اخلٞمٛم٦م أو ،رأؾمف قمغم اًمِمٛمًٞم٦م يْمع أن ًمف جيقز ًمٙمـ 

 شمٖمٓمل؟ أن اعمرأة هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٠مُمر مل ح٤مذا: اًمتقوٞمح هذا سمٕمد هلؿ

 أن هل٤م جيقز أنف ،شمٕمٚمٛمقن أنتؿ مج٤مقم٦م ي٤م ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: ي٘مقًمقن

 .اًمٜم٘م٤مب سمٖمػم وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل

 اًمٕمرب ٟم٤ًمء ًم٤ٌمس شمٕمرف وأن٧م ،ًم٤ٌمؾمٝم٤م إمم يٜمٔمر اًمٗمْمؾ يم٤من: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ

 احلج٤مز إمم ؾم٤مومرِت٤م ؾمٗمرة أول ،أنًك ومٚمـ أنًك إن: ي٘م٤مل يمام أن٤م ،يٜمٗمر رء يقُمئذٍ 

 ُمـ شم٘مؽمب أن شمًتٓمٞمع ٓ اًمٜمجدي٤مت اًمٜم٤ًمء شمرى يمٜم٧م ،اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد وإمم

 ،ُمٕمٌدة همػم اًمٓمرق ٕن ح٤مذا؟ ،إطمداهـ ذم هقى ًمؽ يم٤من وًمق ،أنٗمؽ رهمؿ إطمداهـ

سمٞم٦م يمٚمٝم٤م  طم٤مًمف ًم٤ًمن ومٙم٠منف ،ظمٚمٗمٝم٤م واًمٖم٤ٌمر اًم٘مت٤مر ويثػم إرض جير وذيٚمٝم٤م ،رُمٚمٞم٦م شمرا

 شمٚمؽ يقضمف أن محٚمف اًمذي ُم٤م ،اًمٗمْمؾ يٜمٔمر ومامذا. قمٜمل ٥مٜم  ضَم  قمٜمل ٥مٜم  ضَم : ي٘مقل

 هذا ىمدُمٞمٝم٤م؟ أمخص إمم ووضمٝم٤م رأؾمٝم٤م ُمٖمٓمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا ،اعمرأة هذه إمم اًمٜمٔمرات

 .قمجٞم٥م شمٙمٚمػ



   غم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرةُمـ إدًم٦م قم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ة اًمرؾمقل ي٘مقل ٓ ح٤مذا: صمؿ  ٕن ًمٚمٗمْمؾ؟ ي٘مقل ُم٤م سمدل ،وضمٝمؽ اسذم: ًمٚمٛمرأ

 ومٝمق ،يمذًمؽ ًمٞمس اًمٗمْمؾ ،اًمديـ ذم شمتٗم٘مف أن شمريد ،اًمرؾمقل شم٠ًمل ،ؾم٤مئٚم٦م أوًٓ  اعمرأة

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف خم٤مًمػ ومٝمق ،ُمٕمتدي إذاً  ومٝمق ،ًمٚمٜمٔمر ُمتقضمف ـْ  َيُٖمْمه  ُِم

 آظمر ذم وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م ومٝمذه ،قمٜمٝم٤م سمٍمه سف وًمذًمؽ[ 32:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ 

 اعمرأة ؾمؽم سم٠منف اًمٙمت٤مب ذاك ذم ىمررٟم٤م ومٜمحـ وًمذًمؽ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٞم٤مة

 ،اًمٜم٤ًمء قمغم ذًمؽ يقضمٌقن اًمذيـ ًمٙمـ ،اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ ومْمٞمٚم٦م هق ؾم٤مشمر سم٠مي ًمقضمٝمٝم٤م

 [.ذًمؽ] إصم٤ٌمت ذم شمٜمٝمض ٓ أؿمٞم٤مء قىؾم دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ًمٞمس هؿ ،اجلٛمٞمالت طمتك

 قمغم ردودهؿ ذم ُمٜمف يٗمرون ُم٤م إمم ون١ميٚمج اًمدًمٞمؾ يٕمقزهؿ طمٞمٜمام سمٕمْمٝمؿ

 يٙمقن ُمٕم٘مقل ُمش أظمل ي٤م: ًمؽ ي٘مقل ،اًمٕم٘مؾ وإمم اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م إمم ،خم٤مًمٗمٞمٝمؿ

 قمٚمامء ي٘مقهل٤م هذه ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ ٕنف :شمٔمٝمره أن هل٤م جيقز اعمرأة وضمف

 .وٟمحؽمُمٝمؿ ٟمجٚمٝمؿ

: ي٘م٤مل أن عمجرد ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم إُمقر حترم أِبذا! اهلل ؾمٌح٤من ي٤م: أىمقل

 واًمرضمؾ: هلؿ وىمٚم٧م قم٤مروتٝمؿ وأن٤م ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ سم٠منف حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ نإ

 ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ: ي٘مقًمقن طمٞمٜمام ٕهنؿ ،يمذًمؽ

 اًمدًمٞمؾ إؾم٘م٤مط ذم اعمٕم٤مرو٦م سم٤مب ُمـ ويمذًمؽ ،إًمٞمٝم٤م جيذسمف اًمذي هق وضمٝمٝم٤م: يٕمٜمل

 .وضمٝمف هق اًمرضمؾ ذم ُم٤م أمجؾ: أجْم٤مً 

 قمغم اًمّمقرة مجٞمكم أجْم٤مً  اًمرضم٤مل ُمروا ،سم٤معمرد ومٕمٚمقا  يمام أجْم٤مً  اًمرضم٤مل ُمروا: وم٢مذاً  

 .وضمقهٝمؿ يًؽموا أهنؿ ،إىمؾ

 وضمف ذم ُم٤م أمجؾ هق ُم٤م: قمٗمقاً  ،اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ هق ُم٤م: ُمٜمف يتٗمرع اعمٜمٓمؼ هذا صمؿ

 ،ومٞمف متٌم اًمذي اًمٓمريؼ شمٕمرف ٓ قه٤مقمُ ودَ  ،أجْم٤مً  قمٞمٜمٝم٤م قا ٛمه قمَ : إذاً  ،قمٞمٜم٤مه٤م اعمرأة؟

 أظمذت ًمٕمٚمؽ! اهلل ومًٌح٤من ،إىمؾ قمغم سم٤مًمٜم٘م٤مب قمٞمٜمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن شمريد ٕهن٤م

 .اًم١ًمال ضمقاب

  (.:. 28: 47/ 27/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افطبقة؟ افعؿؾقة فرضورة صعرها ـشػ فؾؿرأة يباح هؾ

ة هٜم٤مك  :اًم١ًمال  أن يِمؽمـمقن وًمٙمـ ،ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٕمٛمؾ أن شمريد اُمرأ

 هذه أن اًمٕمٚمؿ ُمع ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه شمٕمٛمؾ سم٠من ُمْمٓمرة هل ومٝمؾ ،ؿمٕمره٤م قمـ شمٙمِمػ

 رضوري٦م؟ اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 سمدهن٤م؟ ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م وأجـ  :اًمِمٞم 

 .قمٜم٘مٝم٤م ذم  :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مذا؟ ؿمٕمره٤م قمـ واًمٙمِمػ  :اًمِمٞم 

 .رضوري إٟمف ي٘م٤مل ،أدري ٓ  :ُمداظمٚم٦م

 أجْم٤مً  اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويم٤مٟم٧م رضوري٤مً  يم٤من وم٢من ،شمدري أن جي٥م ٓ  :اًمِمٞم 

 .جيز مل اًمنمـملم أطمد اظمتؾ إذا ،ومال وإٓ ضم٤مز رضوري٦م

 ،قمٜم٘مٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن جيز مل ،رضوري٦م همػم اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا :سمٛمٕمٜمك 

 أن يٙمٗمل ويم٤من ،رضوري٦م اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ،وؿمٕمره٤م قمٜم٘مٝم٤م قمـ ومْمالً 

 شمٌٞمح اًميورات ٕن ؿمٕمره٤م: قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ومال ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م حمؾ قمـ شمٙمِمػ

 إذا إهن٤م ىمٚم٧م اجلراطمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ،سم٘مدره٤م أجْم٤مً  شم٘مدر وًمٙمٜمٝم٤م ،صحٞمح اعمحٔمقرات

 ي٘مقًمقن يمام دمٛمٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م ُمثالً  شمٙمقن ىمد ،رضوري٦م همػم شمٙمقن وم٘مد ،رضوري٦م يم٤مٟم٧م

 .إـمالىم٤مً  هذا جيقز ومال ،اًمٞمقم

 اًمٙمِمػ يم٤من إذا قمام شمتٕمرف أن وقمٚمٞمؽ ،ًمديؽ واوح وم٤مجلقاب طم٤مل يمؾ قمغم 

 .رضوري٦م اجلراطمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م رضوري اًمِمٕمر قمـ

 (22: 26: 23/ 437/واًمٜمقر اهلدى) 
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 فف أصؾ ٓ افـؼاب بلن افؼائؾغ ؿقل  حؽؿ

 ؟دده َِم وشمَ  ًمف أصؾ ٓ اًمٜم٘م٤مب سم٠من اًم٘م٤مئٚملم لىمق طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .سم٤مًمًٜم٦م ضمٝمٌؾ  :اًمِمٞم 

 [.ذًمؽ] قمغم دًمٞمؾ ٓ سم٤مًمًٜم٦م، ضمٝمٌؾ  :اًم٤ًمئؾ

 .أبداً  :اًمِمٞم 

 (22:41:27/ 431 واًمٜمقر اهلدى)

 افـؼاب ببدظقة يؼقل مـ ظذ افرد

 ،اجلرائد ذم اًمنمقمل اعمرأة ًم٤ٌمس قمـ اًمٙمالم يمثر إظمػمة إج٤مم ذم :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مئز؟ همٓم٤مء سمدون أم صحٞمح هق هؾ اًمقضمف همٓم٤مء قمـ اخلالف وٟم٘مٓم٦م

 ىمرأِت٤م اًمتل اخلالص٦م هق ومام ،اجلرائد قمغم آـمالع زم يت٤مح ىمٚم ام أن٤م ،قمٗمقاً  :اًمِمٞم 

 ؟اجلرائد ذم

 اًمقضمف ويمِمػ ،اجلٚم٤ٌمب ُمع اًمرأس همٓم٤مء أن اًمٜمٔمر وضمٝم٦م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 شمٖمٓمل ٓزم أهن٤م: ي٘مقل أظمر واًمٓمرف ،سم٤مٕطم٤مدي٨م ذًمؽ إصم٤ٌمت ُمع ،ضم٤مئز واًمٞمديـ

 . وضمٝمٝم٤م

 .صم٤مين رء هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ضمديد رء ذم أنف فمٜمٜم٧م ،ىمديؿ رء هذا :اًمِمٞم 

  [.اًم٘مْمٞم٦م]  أث٤مر اًمذي هذا يٕمٜمل ،سمدقم٦م اًمٜم٘م٤مب أن ُم٘م٤مًٓ  يم٤مشم٥م واطمد :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م :اًمِمٞم 

 ُم٤م أبٓمؾ ُمـ ومٝمذا ،إظمػم اًمرأي ذيمر هذا أُم٤م ،ذيمرِتام ٚمذيـًما ًمٚمرأجلم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أىمؾ ضم٤مهالً  يٙمقن أو ٤مً ُمٜم٤موم٘م يٙمقن أن إُم٤م ،هذا ي٘مقل اًمذي ،ُمًٚمؿ سمف ي٘مقل وٓ ي٘م٤مل
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 اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب سمؾ سمنمقمٞم٦م ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،اعمذيمقريـ اًم٘مقًملم أُم٤م ،ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٙمٗملم  ُمـ ُمٜمٝمؿ أي ،سمقاضم٥م ًمٞمس ذًمؽ سم٠من ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ًمٚمٛمرأ

 .سمٕمقرة ًمٞمس ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،قمقرة سم٠مهنام ي٘مقل

 ،سمٕمقرة ًمٞمًقا  ويمٗمٞمٝم٤م اعمرأة وضمف أن اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمٚمٞمف شم٘مقم اًمذي أن ؿمؽ ٓ 

 .ري٥م وٓ ومٞمف ؿمؽ ٓ هذا

 اًمٙمت٤مب ذم اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤مب ذم ،ضمٞمداً  شمٗمّمٞمالً  ذًمؽ ٚمٜم٤مّم  ومَ  وٟمحـ 

 جيقز واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ إن ٟم٘مقل طملم يٕمٜمل ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وًمٙمـ ،شواًمًٜم٦م

ة ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إومْمؾ هق سمؾ ،سم٤مٕومْمؾ ًمٞمس ومٕمٚمف أن ذًمؽ يٕمٜمل ٓ ،ًمٚمٛمرأة  أن اُمرأ

 .قمٚمٞمٝم٤م إصمؿ ومال شمٗمٕمؾ مل وإن ،وأثٞم٧ٌم أضمرت ومٕمٚم٧م وم٢من ،ُمٕم٤مً  ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمًؽم

 وم٤مخلالف ،اًمًؽم سمقضمقب ي٘مقل ،اح٤ميض اًمزُمـ ذم وىمٚمٞمؾ اًمٞمقم آظمر ـمرف ذم 

 ي٘مقل اًمذي هذا ًمٙمـ ،جي٥م ٓ أنف واًمّمحٞمح ،جي٥م ٓ أم جي٥م هؾ اًمٗمري٘ملم سملم إذاً 

 .إومْمؾ هق سمؾ عنْم يُ  ي٘مقل ،عنْم يُ  ٓ ي٘مقل ٓ جي٥م ٓ

 أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: ي٘مقل أنف اإلظمقان ٟم٘مٚمف اًمذي هذا اجلديد اًمٜم٤مؿمئ هذا أُم٤م

 ٕن :ُمٖمرض اهلقى ص٤مطم٥م أو ضم٤مهؾ إُم٤م رضمؾ ؿمؽ سمال ومٝمذا ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل

 خيرج أن ىمٌؾ اعمديٜم٦م ذم وهق ،احل٩م عمٜم٤مؾمؽ شمٕمٚمٞمٛمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ذيمر ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 يٚمٌس ٓ اعمحرم»: ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م ذم هلؿ وم٘م٤مل ،ظمٓمٞم٤ٌمً  ومٞمٝمؿ ىم٤مم ،اًمقداع طمج٦م ذم

 اخلٗملم أؾمٗمؾ ومٚمٞم٘مٓمع اًمٜمٕمٚملم جيد مل وم٢من ،اخلٗملم وٓ اًمٕمامُم٦م وٓ ٦مٌ  اجلُ  وٓ اًم٘مٛمٞمص

ة شمٜمت٘م٥م وٓ ،يم٤مًمٜمٕمٚملم يّمػما  طمتك  وم٤مًمرؾمقل ،شاًمٗم٘م٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م اعمرأ

 إُمر ،ذقم٤مً  ويٜمٗمٞمف ،ُمٕمرووم٤مً  قمٜمدهؿ يم٤من أُمر إمم يِمػم احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف

ة أن إًمٞمف يِمػم اًمذي  شمٜمت٘م٥م أن ومخِمٞم٦م ،اًمٗم٘م٤مزيـ شمٚمٌس ويم٤مٟم٧م شمٜمت٘م٥م يم٤مٟم٧م اعمرأ

ة  اعمرأة شمٚمٌس ٓ»: ظمٓمٌتف ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ،اًمٗمٗم٤مزيـ وشمٚمٌس ُم٦مرِ حْ اعمُ  اعمرأ

 ومٕمؾ ،هٙمذا قمٞمٜمٞمٝم٤م حت٧م اعمٜمديؾ شمِمد أن هق واًمٜم٘م٤مب ششمٜمت٘م٥م وٓ اًم٘مٗم٤مزيـ ُم٦مرِ حْ اعمُ 

 ...ذًمؽ ُمع ،شمٕمٚمٞمامً  اخلٓم٦ٌم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ
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 قمٛمؾ؟ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 اعمرأة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ىم٤مل ،وم٘مط ظمٓم٥م اًمرؾمقل ،اًمٜم٘م٤مب وأبلمِّ  أىمقل أن٤م :اًمِمٞم 

 حت٧م إنػ قمغم هٙمذا اعمٜمديؾ ؿمد هق اًمٜم٘م٤مب ،شاًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ اعمحرُم٦م

 خم٤مًمٗم٦م ذم ُم٦مرِ حْ اعمُ  اعمرأة شم٘مع ٓ وًمٙمل ،شمٕمٚمٞمامً  اخلٓم٦ٌم هذه اًمرؾمقل ظمٓم٥م ،اًمٕمٞمٜملم

 احل٤مضم٤مت ٟمرى ومٙمٜم٤م ،أيمثر واقمتٛمرٟم٤م يمثػماً  هلل واحلٛمد طمججٜم٤م ٟمحـ ،ذقمٞم٦م

 ظمالف هذا ،ُمتٜم٘م٤ٌمت وهـ ويٕمتٛمرن حيججـ واًمٜمجدي٤مت احلج٤مزي٤مت اًمٕمرسمٞم٤مت

 أُم٤م ،احلدي٨م ذم اًمٍميح اًمٌمء هذا ،سمقاضمٌٝمؿ ي٘مقُمقن ٓ اًمٕمٚمامء ٕن احلدي٨م:

 شمٚمًٌـ وأن شمٜمت٘مٌـ أن قم٤مدشمٙمـ ُمـ اًمٜمًقة أُّي٤م أنتؿ أنف ،واوح٦م ومٝمل اإلؿم٤مرة

 .اًمٕمٛمرة ذم أو احل٩م ذم ذًمؽ شمٗمٕمٚمـ أن إي٤ميمـ ،اًم٘مٗم٤مزيـ

 إدًم٦م همػم ،اًمٙمٗملم شمٖمٓمٞم٦م وأىمر اًمٜم٘م٤مب أىمر احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل: إذاً 

 اًمٜم٤ًمء يم٤مٟم٧م اًمتل آضمتامقمٞم٦م احلٞم٤مة قمـ إظم٤ٌمر ومٞمٝم٤م اًمتل ،ضمداً  واًمٙمثػمة اًمٙمثػمة

 .ؿمؽ سمال اًمٜم٤ًمء يٜمت٘مٌـ يمـ: أي يقُمئذ حيٞملم اعمًٚمامت

 اًمٜم٤مس سمٕمض يتجرأ  ُم٤م أظمٓمر ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا ،جيقز ٓ اًمٜم٘م٤مب أن وم٤مدقم٤مء 

 شمٖمٓمٞم٦م أن قمغم جمٛمٕمقن واعمًٚمٛمقن ،اعمًٚمٛملم إمج٤مع قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف ،ي٘مقًمف أن اًمٞمقم

ة  ذم هق أم ،واضم٥م طمٙمٛمف إومْمؾ هذا هؾ ،اظمتٚمٗمقا  ًمٙمٜمٝمؿ ،أومْمؾ ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأ

 .اًمقضمقب يرون اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ وىمٚمٞمؾ ،آؾمتح٤ٌمب ٟمرى ٟمحـ ،اعمًتح٥م طمدود

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا

 قمغم اعمٍمي٦م اًمٜمقر ضمريدة ذم يٜمنم يمت٤مب ُم١مًمػ ُمٍمي ديمتقر ذم :ُمداظمٚم٦م

.. ويمذا صمٜم٤مء ًمف وقم٤مُمٚملم ،يٜمنم ،شاًمٜم٘م٤مب حتريؿ ذم إصح٤مب شمذيمػم» اؾمٛمف طمٚم٘م٤مت

 .ضمداً  قمجٞم٥م رء

 .سم٤مهلل أقمقذ :اًمِمٞم 

 واٟمت٘م٥م ىمتٞمالً  ىمتؾ جمرُم٤مً  أن ًمق أنف ،يٕمٜمل أدًمتف ُمـ ،ضمٝم٤مٓت يٕمٜمل ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ...اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمٌح٤من ،تحريؿاًم قمغم يدل ومٝمذا ،يٛمًؽ يمٞمػ ،ويمذا
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 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

  (22: 34: 21/ 251/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 23: 59/ 251/ واًمٜمقر اهلدى)

 بغره افقجف تغطقة ووجقب افـؼاب بحرمة افؼقل حقل

 يمٞمػ؟ ٓإو ،ٟم٤مدرة ٓإو ،ُمتٕمددة يمثػمة صٚم٦م قمغم[ أن٧م] :اًمِمٞم 

 يٕمٜمل؟ سمٛمـ :اعمٚم٘مل

 .قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد سم٤مًمِمٞم  :اًمِمٞم 

 .طم٤مئؾ ذم ٟمزًم٧م أن ُمٜمذ يٕمٜمل ُمٜمذ ًمٙمٜمل ،سمٞمف صٚم٦م قمغم واهلل :اعمٚم٘مل

ه يٕمٜمل :اًمِمٞم   ىمٚمٞماًل؟ أم يمثػماً  شمرا

 .يمثػماً  أراه ٓ ،ىمٚمٞمالً  ٓ ٓ :اعمٚم٘مل

 .ىمٚمٞمالً  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ُمذهٌٜم٤م قمغم طمتك ،ضمداً  اؾمتٜمٙمرشمف يٕمٜمل ،ُمٜمف ٟمت٠ميمد أن ٟمريد سمٚمٖمٜم٤م ظمؼم ُم٤م :اًمِمٞم 

 ؾمؽمه هق إومْمؾ يم٤من وإن ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن ُمـ ،إًمٞمف ٟمذه٥م اًمذي ٟمحـ

 أنف اعمًٚمٛمقن ضمريدة ذم ذًمؽ ىمرأ  أنف زقمؿ ؿمخص ُمـ قمٜمف سمٚمٖمٜم٤م وم٤مًمذي ،قمٜم٤م شمٕمٚمؿ يمام

 ،قمجٞم٤ٌمً  إٟمٙم٤مراً  ضمقازه وم٠منٙمر ،احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اًمٜم٘م٤مب قمـ ؾمئؾ قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞم 

 اخلؼم؟ هذا ُمثؾ ؾمٛمٕمٙمؿ ـمرق ومٝمذا

 !ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمٞم٘ملم اخلؼم ضمٝمٞمٜم٦م وقمٜمد ،آه :اًمِمٞم 
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 ًمقاىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٙمٚمؿ اًمِمٞم  ًمٙمـ ،ؿمٞمخٜم٤م قمٜمٝم٤م أدري ٓ ،اإلٟمٙم٤مر ؿمدة :اعمٚم٘مل

: ي٘مقل وضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ إمم ذريٕم٦م يّمػم ٓ طمتك يٕمٜمل ،ومٞمف ٕمٞمششم اًمذي اعمًٚمٛم٦م

 .اًمٕمٞمٜملم ئمٝمر ؿمٞم  ي٤م شمٕمرف يمام واًمٜم٘م٤مب ،اًمٜم٘م٤مب شمْمع ٓ ٓ ٓ

 شمٗمٕمؾ؟ ومامذا :اًمِمٞم 

 .يم٤مُمالً  وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل :اعمٚم٘مل

 .آه :اًمِمٞم 

ة ذريٕم٦م هذا ويٙمقن :اعمٚم٘مل  .وضمٜمتٞمٝم٤م شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأ

 .!اخلؼم أؾمتٖمرب ضمٕمٚمٜمل اًمذي هذا ،هق يٕمٚمؿ أخٞمس ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 أدًم٦م ُمـ وأن ،اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقداً  يم٤من اًمٜم٘م٤مب أن يٕمٚمؿ أخٞمس :اًمِمٞم 

 اًمقضمف يمِمػ ضمقاز قمدم أدًم٦م ُمـ أنف ،مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمٜمد أىمقل وٓ قمٜمديمؿ اجلٛمٝمقر

ة ُمـ ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: طمدي٨م هق ،اعمرأ  ش.اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس وٓ ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 اًمٞمقم؟ شمٚمٌس ٓ: ي٘م٤مل ومٙمٞمػ ،شمٚمٌس اعمحرُم٦م همػم وم٢مذاً  

  يٕمٜمل؟ ٟمٗمًف ًمٚمِمٞم  يقضمف ًمٕمٚمف اًم١ًمال هذا :اعمٚم٘مل

 اًم١ًمال؟ هذا ؾم٠مخف أطمد أنف اشمٗمؼ وٓ صدف ُم٤م يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .أصالً  طمرُمتف يرى ٓ أنف ،اًمِمٞم  ُمـ أقمرومف اًمذي أن٤م :اعمٚم٘مل

 .يرى ٓ :اًمِمٞم 

 .اًمٌمء هذا حيرم ،اًمِمٞم  أن يرى ٓ إيف :اعمٚم٘مل

 .هذا قم٤مرف أن٤م :اًمِمٞم 

 آه :اعمٚم٘مل
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 !سم٤محلدي٨م حيت٩م وهق يرى يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمٜم٘م٤مب؟ جيقز ٓ: ي٘مقل أن يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .ؿمٞم  ي٤م اًم٤ٌمب هذا ُمـ ،ًمؽ ذيمرت يمام :اعمٚم٘مل

 احلدي٨م؟ ُمع يٗمٕمؾ ُم٤مذا ًمٙمـ ،إي :اًمِمٞم 

 .أقمٚمؿ اهلل :اعمٚم٘مل

 أجـ؟ ُمـ هذا قمٚمٛم٧م أن٧م ،ـمٞم٥م ،أقمٚمؿ اهلل :اًمِمٞم 

 .هذا ُمًتٗمٞمض ،اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ :اعمٚم٘مل

 .ُمًتٗمٞمض آه :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ىمديؿ؟ ُمـ وٓ ،ضمديد ُمـ ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ضمديد ًمٞمس ىمديؿ ُمـ ،ٓ :اعمٚم٘مل

 ىمديؿ؟ ُمـ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 وصٚمٙمؿ؟ ُم٤م اجلريدة وظمؼم ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .سمف قمٚمٛم٧م ُم٤م ُم٤م ُم٤م :اعمٚم٘مل

 .رء ظمؼم قمٜمده ُم٤م ٟم٤مس وأبق ،آمهٛمؿ :اًمِمٞم 

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض أنف ،سمٛم٘مّمد يتٙمٚمؿ يم٤من اًمِمٞم  أن أقمٚمٛمف أن٤م اًمكمِّ  أن٤م ٓ :اعمٚم٘مل

 يمالم ،اًمٗمتٜم٦م سم٤مب ُمـ شمٙمٚمؿ ومٝمق ،اًمقضمٜمتلم ُمـ ويٓمٚمع ،اًمؼمىمع أظمذوا هٜم٤مك قمٜمدٟم٤م

 .قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد اًمِمٞم 
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 .اهلل قمٌد اًمِمٞم  يمالم ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 .شمرى أٓ. ٟمٗمًف هق: ي٘مقل اًمرمحـ قمٌد أبق أفمـ وُم٤م ،ٟمٗمًف ًمٞمس ٓ :اًمِمٞم 

 ..أىمقل ٓ اًمٕمٚم٦م أُم٤م :اعمٚم٘مل

 اعم٤ًمطم٦م ذم اًمٌح٨م ،اًمٕمٚم٦م ذم أن ًمًٜم٤م ٓ ٓ :اًمِمٞم 

 !إيف :اعمٚم٘مل

 اًم٘مقل؟ هذا ينمع هؾ ًمٚمذريٕم٦م؟ ؾمداً  ي٘م٤مل هٜم٤م هؾ رأجؽ ؿمق ،ـمٞم٥م ،ٓ ،آهؿ :اًمِمٞم 

 اًمِمٞم ؟ أنف صم٧ٌم :ُمداظمٚم٦م

 .اظمتالف ٟمقع سمٞمٜمٝمام ًمٙمـ ُمقصمقىملم، ُمّمدريـ تقه٤م،ٌ  صمَ  ،تقه٤مٌ  صمَ  :اًمِمٞم 

 وهق؟ :ُمداظمٚم٦م

ة أنف وهق ،اًمرأي ىمٌقل ٘مربيُ  ُم٤م قمٜمف يٜم٘مؾ ،ٟم٤مس أبق :اًمِمٞم   شمٜمزل اعمتٜم٘م٦ٌم اعمرأ

 هذه ذيمر ُم٤م اًمٕمٌد أبق هٜم٤م إؾمت٤مذ ،اًمٕملم وم٘مط ًمٞمس اخلد: يِمٛمؾ ُم٤م إمم اًمٜم٘م٤مب

 .اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ سم٠منف ،اخلؼم هذا شمٕمٚمٞمؾ ذم ىمٞمؾ ،طم٤مل يمؾ قمغم ،اًمقاؾمٕم٦م اعم٤ًمطم٦م

 سمٛمٜمع اًم٘مقل جيقز هؾ اًمتٕمٚمٞمؾ؟ هذا ذم احل٤مرضيـ ُمٕمنم رأجٙمؿ ُم٤م: ؾم١مازم ومٙم٤من 

 حتريؿ ،قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد اًمِمٞم  شمٕمٌػم يم٤من ُم٤مذا أدري ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م ٕنف :حتريؿ أىمقل ٓ

 قمٚمٞمف قمٝمده ذم ُمقضمقداً  يم٤من ،اعم٤ٌمح اًمٌمء هذا أنف قمٚمامً  اًمذريٕم٦م، ؾمد سمٕمٚم٦م ُم٤ٌمح رء

 .ىم٤مئٛم٦م واًمٕمٚم٦م اًمًالم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمرمحـ؟ قمٌد أب٤م ي٤م يمذًمؽ أخٞمس :اًمِمٞم 

 .ؿمٞم  ي٤م شم٘مقل يمام إُمر :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٘م٤مب سمقضمقب ي٘مقل ٓ أنف ومٝمٛمتف اًمكم   أن٤م ،ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م
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 .اًمٜم٘م٤مب أن جيقز ٓ ي٘مقل ،ٓ :اًمِمٞم 

  .جيقز ٓ ،قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 .آه :اًمِمٞم 

 ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .يمٚمف اًمٜم٘م٤مب يً٘مط أنف ُمٕمٜم٤مه٤م ،اًمٜم٘م٤مب جيقز ٓ ىم٤مل إذا ًمٙمـ ،اًمٜم٘م٤مب جيقز ٓ :اعمٚم٘مل

 ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل اعمٜمديؾ هذا :أىمقل ،سم٤معمٜمديؾ اًمٌديؾ ي٘مقل ٓ ًمٙمـ ،إيف :اًمِمٞم 

 .اعمدٟمٞم٦م آصم٤مر ُمـ ـمٌٕم٤مً  هذا ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 اًمٜم٤ًمء أن وهل ،اًمٕمٚم٦م هذه وضمدت إذا يٕمٜمل :أىمقل ،اهلل طمٗمٔمؽ ،ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

  ،ؾم٤مسم٘م٤مً  ًمؽ ذيمرت ويمام ،ذيمر يمام يٚم٘ملم

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ،اعمرأة حتت٤مضمف ُم٤م ُم٘مدار سمٗمتح اًمٜم٤ًمء ي١مُمر سم٠من ،هذا يٕم٤مًم٩م أن ومٌٔمٜمل :اعمٚم٘مل

 .ُمٜمف ًمٚمنمع اعمخ٤مًمػ سمتحريؿ ي٘م٤مل وإٟمام ،سمتحريٛمف ُمثالً  ي٘م٤مل ٓ يٕمٜمل

 ٟمٌ٘مٞمف أن جي٥م ،اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ ذم اًمتٙمٚمػ أن ،أقمٚمؿ واهلل أراه اًمذي ٤مأن :اًمِمٞم 

 ،إقم٤مضمؿ ُمـ أدرى اًمٕمرب ُمٕمنم أنتؿ ،شاًمتٙمٚمػ قمـ هنٞمٜم٤م» ،اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة قمغم

 ،ُمثالً  اعمٜمديؾ هق اًمٜم٘م٤مب هؾ ومؽمى اًمٚمٖمقي٦م، إًمٗم٤مظ ُمٕم٤مين سمدىم٤مئؼ لمرسمٕمِّ تَ ُمُ  يم٤مٟمقا  وًمق

 حت٧م يِمد اًمذي هق اًمٜم٘م٤مب أم اًمٜم٘م٤مب؟ هذا هق ًمٚمٕمٞمٜملم؟ ٟم٤مومذشم٤من ُمٜمف يٗمتح اًمذي

 اًمٕمٞمٜملم؟

 .إول ًمٞمس يم٠منف :اعمٚم٘مل

 أصٞمٚملم واجلامقم٦م ،اًمٕمجٛم٦م شمدظمٚمٜم٤م إقم٤مضمؿ ُمـ ىمرسمٜم٤م يمٚمام أؾمت٤مذ ي٤م ٟمحـ :اًمِمٞم 

 .اًمٕمروسم٦م ذم
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 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ،اًمٚمٖم٦م سمٗم٘مف يًٛمك سمام ّس طَم وأَ  ّس ُمَ أَ  وم٢مهنؿ ه١مٓء: رأي ٟمًٛمع ٟم٤مدّ سمِ  ًمذًمؽ :اًمِمٞم 

 هق؟ ُم٤م اًمٜم٘م٤مب ومؽمى قاىمع،اًم وم٘مف ـمرىمقا  طمٞمٜمام أصح٤مسمٙمؿ يٓمرىمف مل ُم٤م وهذا

 ُمتٕمددة؟ هٞمئ٤مت ًمف أو ،اًم٤ًمسمؼ ذم واطمدة هٞمئ٦م ًمٚمٜم٘م٤مب هؾ ًمٙمـ :اعمٚم٘مل

 .اجلقاب ُمـ اجلقاب أن٧م شم٠مظمذ ،اًم١ًمال ذاك قمـ سم٤مجلقاب ٟمحٔمك ح٤م هق :اًمِمٞم 

 .ؿمٞم  ي٤م هذا أقمٚمؿ ٓ أن٤م :اعمٚم٘مل

ح٨م ذم شمقؾمٕم٤مً  اً،ظمػم اهلل ضمزاك ،ه٤مه :اًمِمٞم   ًمٙمـ ،واطمدة صقرة ًمٚمٜم٘م٤مب ًمٞمس: ٟم٘مقل اًٌم

ٞمٜم٤م ٓ أن يٜمٌٖمل ،ًمٚمٜم٘م٤مب اًمّمقر هذه شمٕمدد أن اًمٜمٔمر ًٕمٗم٧م : اًم١ًمال أو اًمٜم٘م٤مب هذا ُمـ أن يًٜم

 اًمّمقر، ُمـ صقرة هذا ٟمٕمؿ،: اجلقاب يم٤من وم٢من يمذًمؽ؟ ًمٞمس أم هذا، هق اًمٜم٘م٤مب هذا ُمـ هؾ

 .طمديثؽ ُمـ ًمٜمًتٗمٞمد إٓ ؾم٠مختؽ، ُم٤م يٛمٜمع؟ ح٤مذا: إذاً 

 ُمـ هٜم٤مك أن اًمِمٞم  ومْمٞمٚم٦م ي٤م شمرى أٓ يٕمٜمل ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .وإطمقال اًمزُم٤من ووم٤ًمد اًمزُم٤من سمتٖمػم يتٖمػم ُم٤م إطمٙم٤مم

 .صحٞمح ،إـمالىمف قمغم ظمٓم٠م اًمٙمالم هذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 إطمٙم٤مم هؾ: ؾم١مال يرد هٜم٤م ًمٙمـ ،واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم إطمٙم٤مم :اًمِمٞم 

  اًمٕمٚمامء؟ ًمٌٕمض اضمتٝم٤مدات قمغم سمٜمٞم٧م اًمتل أم قمٚمٞمٝم٤م؟ اعمٜمّمقص

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمث٤مل هذا زم شمقضمف أن أريد :اعمٚم٘مل

 ..اًمثالث اًمثالث وأوىمع صمامٟملم، إمم اخلٛمر طمد زاد اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن ح٤م: ُمثالً  

 ذقمل؟ أصؾ ًمف هذا هؾ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- هذا ًمٙمـ ،اًم٘مدوة وهؿ ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ صدر أنف يٙمٗمل :اًمِمٞم 

 .ضمداً  اهل٤مُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه يٜمًٞمٜم٤م ٓ أن يٜمٌٖمل
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 .هذا ذم أؿمؽ ٓ :اعمٚم٘مل

 أومًحٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ،وؿمٛمقهل٤م وقمٛمقُمٝم٤م إـمالىمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ أظمذٟم٤م إذا أنٜم٤م :اًمِمٞم 

 .ذًمؽ وٟمحق اًمرسم٤م ُمـ اهلل طمرم ُم٤م إلسم٤مطم٦م اًمٜم٤مس ُمـ اًمٞمقم يمثػم يتٍمف يمل جم٤مًٓ 

 .صحٞمح هذا :اعمٚم٘مل

 . ذًمؽ دائرة شمْمٞمٞمؼ ُمـ سمد ٓ إذاً  :اًمِمٞم 

ط اىمتْم٤مء» يمت٤مسمف ذم ضمداً  ه٤مم سمح٨م ًمف اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ  خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 ىم٤مل يمام ،قم٤مُم٦م قمٜمف شمٕمٚمٛمقن يمام وهل ،اًمٌدقم٦م سملم اًمتٗمريؼ طمقل شاجلحٞمؿ أصح٤مب

 طمٞم٨م ُمـ مت٤مُم٤مً  شمِمٌف هذه ،اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م وسملم شوالًم٦م سمدقم٦م يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف

 هذا ٕنف ي٘مقل: ُم٤م مجٚم٦م ذم ي٘مقل ،ضمداً  دىمٞمؼ واومؽماق ،إُمريـ سملم اشمّم٤مل ذم أنف

 قمٚمٞمف قمٝمده ذم ىم٤مئامً  ًمقضمقده اعم٘متيض يٙمقن أن إُم٤م احل٤مدث إُمر: يٓمقل اًمٌح٨م

 يًـ مل سمؾ ،ينمع مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ،ىم٤مئامً  اعم٘متيض يم٤من وم٢مذا ،ىم٤مئؿ همػم أو اًمًالم

د اًمذي ،ذًمؽ  . اًمْمالًم٦م سم٤مًمٌدقم٦م شمٚمحؼ ومٝمذه ،اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م سمدقمقى إطمداصمف يرا

 إن :رٔمَ ٜمْ يُ : ىم٤مل وضمد: صمؿ اًمًالم قمٚمٞمف قمٝمده ذم ىم٤مئامً  يٙمـ مل اعم٘متيض يم٤من إذا أُم٤م

 ،اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم شمٓمٌٞمؼ ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق ،اعم٘متيض ِبذا ًمألظمذ اًمداومع يم٤من

 ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم ي٠مظمذوا أن ي١مُمرون احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف سمف: إظمذ جيقز ٓ يمذًمؽ

 سمدقمقى وًمق ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل رء إطمداث قمـ يٖمٜمٞمٝمؿ وذًمؽ

 ،اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم هق سمف إظمذ إمم اًمداومع ًمٞمس اعم٘متيض يم٤من إذا أُم٤م ،ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ

 اعمّم٤مًمح ُمقوقع هٜم٤م ومٝمق ،ذقمٞم٦م ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ إمم ي١مدي يم٤من إن يٜمٔمر ومحٞمٜمئذٍ ٍ

 .ومال وإٓ اعمرؾمٚم٦م

 ُمـ ٤مٜمه سمد ٓ ،واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم إطمٙم٤مم إٟمف :ٟم٘مقل ٟمحـ ومٙمذًمؽ 

 .اعمجتٝمديـ إئٛم٦م سمٕمض ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمض ُمـ اضمتٝم٤مد قمـ صدر سمام شم٘مٞمٞمده

 ٟم٘مقل ،وضمف سم٠مي ،ظمٚمٗمف وُمـ يديف سملم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ي٠متٞمف ٓ ٟمص هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م 
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 ومتح ومٞمف هذا ،واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم إطمٙم٤مم سم٘م٤مقمدة أن ٟمٖمػمه هذا ٟمحـ :ٟمحـ

 اًمٞمٝمقد ُمـ إوًملم أص٤مب ُم٤م اعمًٚمٛملم وًمٞمّمٞم٥م سم٤مًمنميٕم٦م ًمٚمٕم٥م ضمداً  ظمٓمػم سم٤مب

 .سمدًمقا  و همػموا طمٞمٜمام واًمٜمّم٤مرى

 قمٝمد ذم ُمقضمقداً  يم٤من هذا صقره ُمـ ؾمٚمٛمٜم٤م اًمذي اًمٜم٘م٤مب أن قمٜمدٟم٤م هٜم٤م وم٤مٔن 

 وم٤مًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ،آظمره إمم وو اًمِمٝمقة هل واًمِمٝمقة اًمٌنم هق واًمٌنم ،اًمرؾمقل

 وُم٤م قمٞمٜمٞمٝم٤م قمـ أن ًمٜم٘مؾ ،قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة أذن إٟمف :ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ ،اًمًالم قمٚمٞمف

 أؾمت٤مذ؟ ي٤م هذا ٟمًٛمٞمٝم٤م ؿمق أي ،سمٞمٜمٝمام

 .اًمٕمرٟملم :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .اًمٕمرٟملم :ُمداظمٚم٦م

 قمرٟملم؟ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 يذيمرين وهذا ،صٖمػمة ـم٤مىم٦م إٓ جيقز ُم٤م هل٤م ٟم٘مقل أن ومٚمامذا ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 .إظمػمة شمٙمقن ٓ وًمٕمٚمٝم٤م ،إومم اجلقًم٦م زم أتٞمح٧م طمٞمٜمام

 .اهلل ؿم٤مء إن ،اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 ه٤مديؽ اً طم٤مرض يمٜم٧م أن٧م أدري ُم٤م ،اًمنمىمٞم٦م عمٜمٓم٘م٦ما وصٚمٜم٤م ،سمالديمؿ ـمٗمٜم٤م طمٞمٜمام :اًمِمٞم 

 ُم٤م ىمٚمٞمالً  قمٜمل سمٕمٞمداً  وم٘م٤مم ،يًٛمقه٤م اًمكم   يمٜم٤ٌمت يمراد ومٞمٝم٤م ،هذه ُمـ أصٖمر همروم٦م ذم اجلٚم٦ًم

ٕئٛم٦م أطمد يم٤من ًمٕمٚمف ،أدري  سمت٘مقل أن٧م أنؽ ،ُمقوقع وم٠مث٤مر ،قمٛمالق ـمقيؾ رضمؾ اعم٤ًمضمد ا

ٔي٦م قمكم حيت٩م وأظمذ ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف ـ   يُْدٟملِمَ ﴿: اعمٕمرووم٦م سم٤م ـْ  قَمٚمَٞمِْٝم ـ   ُِم ِِٝم ﴾ ضَمالسمٌِٞم

طمزاب] ٔي٦م هذه ذم رسمٜم٤م يٕمٜمل هؾ: ًمف وم٘مٚم٧م ،[59:ٕا  ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل وضمٝمٝم٤م؟ شمٖمٓمل يٕمٜمل ،ا

ن ىمٚم٧م ،يًتدًمقن هؿ وهٙمذا ن ـمٌؼ: ٔا  وهمٓمك ىم٤مم ومرأجتف ،وضمٝمؽ طِّ همَ  ،طِّ همَ  أن٧م ،ٔا

 .أؾمتٓمٞمع ُم٤م: ىم٤مل .إزم شمٕم٤مل: ًمف ىمٚم٧م ،هٙمذا قمٛمؾ ،ومٕمالً  وضمٝمف
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 سمجٚم٤ٌمِب٤م وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سم٠من شم٠مُمره٤م اًمتل وم٤معمرأة ،ظمٓمقات متٌم أن شمًتٓمٞمع ُم٤م أن٧م :ؿؾت 

 وم٘مط؟ واطمد صم٘م٥م: ىمٚم٧م ،هٜم٤م ٤مً صم٘مٌ ٟمٗمتح: ىم٤مل ،اًمِم٤مهد هٜم٤م: ىم٤مل ُمّم٤محلٝم٤م؟ ًم٘مْم٤مء متٌم يمٞمػ

 قمٝمد ذم اًمتٙمٚمػ هذا يٙمـ مل ،ـمٞم٥م ،واطمد صم٘م٥م ،قم٤ٌمس اسـم قمـ ضم٤مء هٙمذا ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل

ٜم٦م أنف أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٙم٤مم ًمٌٞم٤من :ضمداً  ضمداً  ُمٝمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم  ٕا

 .اًمنمقمٞم٦م

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ًمتقوٞمح: أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو   هذه أمهٚمٜم٤م ٟمحـ وإذا ،واًًم

ٜمـ صٓمالح ُمٕمٜمك ذم شمدظمؾ واًمتل ،اًمقاىمٕم٦م اًًم ٜم٦م: اًمٕمٚمٛمل ٓا  ،وومٕمٚمف ،اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًًم

 . وشم٘مريره

ة شمٜمت٘م٥م ٓ»: ٟمّم٤مً  وىم٤مل ،اًمٜم٘م٤مب هذا قمغم اًمٜم٤ًمء أىمر هق :وم٢مذاً   وٓ ،اعمحرُم٦م اعمرأ

 ش.اًم٘مٗم٤مزيـ شمٚمٌس

 اعم٘متيض يم٤من اًمًد هذا ٕنف هٜم٤م: ي٘م٤مل أن يّمح ٓ ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ وم٤مٔن 

 :ضمديدة وؾمٞمٚم٦م ٟمحدث أن ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ومام ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئامً  إلجي٤مده

 .احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع إًمٞمف يرم مل ُم٤م ًمتح٘مٞمؼ

 ،ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم سمقضمقب ىمٚمتؿ إذا: سمٕمْمٝمؿ أخزُم٧م أن٤م وهلذا 

 إيف ،اًمٜم٤ًمء دم٤مه أجْم٤مً  وضمقهٝمؿ يًؽموا أن اًمرضم٤مل قمغم جي٥م: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ ومٞمٛمٙمـ

 واًمٕمٚم٦م ،هذا وسملم ذاك سملم اًمٗم٤مرق ُم٤م ،ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  ًمٙمـ إيف ،قمجٞم٥م أُمر هذا

 ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم إُمر يم٤من هٙمذا: ٟم٘مقل أن إٓ وم٤مرق ٓ ،واطمدة

  .اعمٖم٤مرسم٦م ُمـ يم٤معمٚمثٛملم ُمٚمثٛملم ومٞمٝمؿ ًمٞمس يمٚمٝمؿ اًمرضم٤مل

 .اًمٓمقارق.. اًمٓمقارق :ُمداظمٚم٦م

 أو اعمٕم٤مرك أو احلروب  ذم ـمٌٕم٤مً  ،ٟم٤مدرة طم٤مًم٦م ذم إٓ ،ٟمٕمؿ أي اًمٓمقارق :اًمِمٞم 

 وُمٜمٝمـ ،يٜمت٘مٌـ ُمـ ُمٜمٝمـ ،اعمٕمرووملم اًم٘مًٛملم قمغم واًمٜم٤ًمء ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمٖم٤ٌمر

 ُمـ ومٞمف سمام ،ودمديده إلطمٞم٤مئف ٟمًٕمك أن جي٥م اًمقاىمع ومٝمذا ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ ُمـ

 حمٛمد اًمِمٞم  ُمع اشمّم٤مًمٙمؿ طم٤ملٍ  يمؾ وقمغم ،وُمًتح٤ٌمت آداب ُمـ ومٞمف وُم٤م رظمص
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 .اهلل ؿم٤مء إن ُمٜمف آؾمتٞمْم٤مح ُمـ يٛمٙمٜمٙمؿ

 .اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

ُمر هق وهؾ ،هذه ٟمٔمره وضمٝم٦م قمـ :اًمِمٞم   ُمـ سمٌمء ٟم٘مٚم٧م يمام أو ،ٟم٤مس أبق ىم٤مل يمام ٕا

 قمـ أجْم٤مً  اًمٕمٞمٜملم يًؽم اًمذي اعمٜمديؾ إٓ يٜمٌٖمل ُم٤م ،يم٤مًمٜم٘م٤مب اًمٜم٘م٤مب أنف ،اعمقوقع ذم اًمدىم٦م

 .اًمٜم٤مس رؤي٦م

٤موي ظم٤مًمد اًمِمٞم  قمٚمٞمف قمٚمؼ سم٤مًمِم٤مم اعمِم٤مي  أطمد ،أؾمت٤مذ ذم يم٤من :اعمٚم٘مل  اًمِم

 ظم٤مًمد؟ :اًمِمٞم 

 .اًمِم٤ٌموي ظم٤مًمد :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٖمراء سم٤مجلٛمٞمٚم٦م ىمرسم٤مًمدِّ  يم٤من اًمكمِّ  هذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ.. أجقه :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ظمٞمػ إذا وضمقهٝمؿ يٖمٓمقا  أن يٕمٜمل ،قمٚمٞمٝمؿ  يٜمٌٖمل اندَ رْ اعمُ  طمتك: ي٘مقل يم٤من :اعمٚم٘مل

 .اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ

 .اًمٕمٚمامء سمٕمض ي٘مقًمف هذا إي ،ٟمٕمؿ إي :اًمِمٞم 

 ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 أؾمامء طمدي٨م ٕضمؾ :واخلامر اًمٜم٘م٤مب سملم ومرق هٜم٤مك هؾ أدري ُم٤م ،اهلل ٛمؽٚم  ؾَم  :اعمٚم٘مل

 .شوضمٝمٝم٤م قمغم مخ٤مره٤م إطمداٟم٤م أرؾمٚم٧م اًمريم٤ٌمن سمٜم٤م ُمر وم٢مذا» :وقم٤مئِم٦م

 احلدي٨م إمم ُمِمػميـ» ىمٚمٜم٤م ٟمحـ وهلذا ،أقمٚمؿ واهلل اًمٔم٤مهر ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 وم٤مًمٕمرق شمٕمرب ُمٝمام ،ُمثكم إقمجٛمل أنف إمم أذٟم٤م ٟمحـ شدؾم٤مس اًمٕمرق»: اًمْمٕمٞمػ

 .ٟمًتٗمٞمد أن يمٜم٤م ٟمريد وًمذًمؽ ،دؾم٤مس
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سم٤مً    أن سمحٞم٨م ُمتخذ يم٠منف اًمٜم٘م٤مب ًمٙمـ ،ٟم٘م٤مسم٤مً  يتحقل اخلامر أن ؾم١ماًمؽ قمغم ومجقا

 ،وظمّمقص قمٛمقم ـمٌٕم٤مً  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٚمٗمٔملم ومٌلم ،مخ٤مراً  اخت٤مذه يٛمٙمـ ٓ

 ـمٌٕم٤مً  ومٚمًٗم٦م هذا ،سمف خيتٛمر أن يٛمٙمـ ٟم٘م٤مب يمؾ وًمٞمس ،سمف يتٜم٘م٥م أن يٛمٙمـ مخ٤مر ومٙمؾ

 .صحٞمح٦م شمٙمقن ىمد ًمٙمـ ،إصؾ أقمجٛمٞم٦م

 .ومٞمؽ وسم٤مرك ،ؿمٞم  ي٤م قمٜمؽ اهلل قمٗم٤م :اعمٚم٘مل

ة شمٚمٌس أن قمـ اًمٜمٝمل :اعمٚم٘مل  .واًم٘مٗم٤مزيـ اًمٜم٘م٤مب اعمرأ

 اًمًدل؟ قمـ اًمٜمٝمل :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٘م٤مب ًمٌس ،اإلطمرام طم٤مل ًمًٌف قمـ اًمٜمٝمل ،ٓ :اعمٚم٘مل

 .اًمٜم٘م٤مب قمـ :اًمِمٞم 

 .اإلطمرام طم٤مل :اعمٚم٘مل

 ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

ة :ي٘مقل شاًمًٜمـ ِتذي٥م» ذم اهلل رمح٦م قمٚمٞمف اًم٘مٞمؿ اسمـ رأج٧م :اعمٚم٘مل  ًمٞم٧ًم اعمرأ

 . اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م قمـ ٓ اًمٜم٘م٤مب ًمٌس قمـ ُمٜمٝمٞم٦م هل وإٟمام ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م قمـ ُمٜمٝمٞم٦م

 .ومٞمف قمٜمدٟم٤م إؿمٙم٤مل ٓ هذا ،يمذًمؽ هق :اًمِمٞم 

ة يمٞمػ أنف عمِمٙمٚم٦م يمحؾ ٟم٘مقل ٟمحـ :وًمذًمؽ   وهل وضمٝمٝم٤م قمـ حتن يٕمٜمل اعمرأ

 يمِمػ ٟمحرم ٓ أنٜم٤م ُمع ،اًميوري ُمـ هذا ًمٞمس: ٟم٘مقل ،قمٛمرة أو سمح٩م حمرُم٦م

 أن يًٕمٝم٤م وٓ شمًدل أن يًٕمٝم٤م ٕنف اًميوري: ُمـ هذا ًمٞمس: ٟم٘مقل ٤مًمٙمٜمٜم ،اًمقضمف

 وذم ىمديامً  احلج٤مب ذم. احلج٤مب ذم هذا ذيمرٟم٤مه وٟمحـ ،اًمرأي هذا ُمع ٟمحـ ،شمٜمت٘م٥م

 .طمديث٤مً  اجلٚم٤ٌمب

 اًمٕمٞمٜملم، قمغم اًمقاىمل ُمثؾ سمٞمْمٕمقا  هذا سمٞمْمٕمقا  ويمذا ،اإلُم٤مرات أهؾ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٖمٓم٤مء يْمٕمقا  صمؿ
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 .اًمتٙمٚمػ ُمـ أجْم٤مً  هق ،أن إؾمت٤مذ إًمٞمف يِمػم اًمذي هذا :اًمِمٞم 

 .ـمٌٕم٤مً  إيف :ُمداظمٚم٦م

 ويِمٌع يٛمًف ٞمفٚمِّ ظَم  ،إنػ ُمس اخلامر هذا يم٤من إذا ٕنف داقمل: ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

 .وٟمتٙمٚمػ ُمٔمٚم٦م ٟمٕمٛمؾ إٓ ،ييٟم٤م ؿمق سمٞميٟم٤م ؿمق ُمٜمف،

 .اعمذاه٥م وم٘مف أن ؿمٞمخٜم٤م ٟمتٞمج٦م ٓ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ ،قم٤مرف أن٤م قم٤مرف أن٤م :اًمِمٞم 

 .يٕمٜمل اًمقضمف يالُمس ٓزم ُمش :ُمداظمٚم٦م

 أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٕمقرة أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ. اًمقضمف قمغم يِمد اًمٜم٘م٤مب دام ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؟قمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم أجْم٤مً  دًمٞمؾ هذا ذم أخٞمس ،ؿًّ دُمَ 

 .همػمٟم٤م إمم يقضمف هذا :اًمِمٞم 

 .سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف سم٠من ،ِبذا ي٘مقل عمـ ًمٞمس ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يمام ٟم٘مقل أن طمٞمٜمذاك ٟمحـ ومٜمْمٓمر ،هذا اًمتزُمٜم٤م إذا :أىمقل أن٤م سمس ،ٓ :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٘م٤مب سمتحريؿ أظمػماً  ىمٞمؾ

  (22: 22: 57/ 753/واًمٜمقر اهلدى)

 (22: 21: 42/ 753/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾبقت خادمة اشتؼدام

 ،هل٤م حمرم ًمٚمًٕمقدي٦م اخل٤مرج سمالد ُمـ أظمتف ُمع ي٠ميت يمل... حمرم ٘مدمتُ اؾم :اًم١ًمال

 اًمتل اًم٘مري٦م قمـ سمٕمٞمداً  اً،ؾمٗمر يًٛمك سمام اًم٘مري٦م قمـ سمٕمٞمداً  يٙمقن أن إٓ  قمٛمالً  جيد ومل

 اًميورة؟ سمدقمقى ذًمؽ دمقيز يٛمٙمـ ومٝمؾ ؾمٗمر، وم٦مُم٤ًم أظمتف ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ

 ؟... وإٓ وطمده٤م شمٌ٘مك أن إمم إؿم٤مرة اؾمؿ ذًمؽ دمقيز :اًمِمٞم 
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 .وطمده٤م شمٌ٘مك :ُمداظمٚم٦م

 .وطمده٤م شمٌ٘مك :اًمِمٞم 

 .ي٤ًمومر وهق :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ اعمخدوم قمٜمد :اًمِمٞم 

 .اعمخدوم قمٜمد :ُمداظمٚم٦م

 أنف ،وم٘مط اًمّمقرة ِبذه قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس اعم٠ًمخ٦م: يٕمٜمل يم٤من إذا ،ٟمٕمؿ إي :اجلقاب

 ًمٞمس وطمده٤م وسم٘مٞم٧م ،ؾمٞمده٤م قمٜمد شمريمٝم٤م صمؿ ،ُمنموقم٤مً  ؾمٗمره٤م يٙمقن ًمٙمل :ُمٕمٝم٤م ؾم٤مومر

ة شمٙمقن ىمد ٕنف سم٤مًمًٗمر: قمالىم٦م هل٤م  أو وأظمٞمٝم٤م وأُمٝم٤م أبٞمٝم٤م أهؾ ذوُّي٤م ُمع ُم٘مٞمٛم٦م اُمرأ

 ذم ومام هٜم٤مك: هل اعم٠ًمخ٦م هذ ٟمٗمس ،اًمٌٚمد ٟمٗمس ذم أظمرى دار ذم ختدم صمؿ ،إظمقِت٤م

 طمٙمؿ ُم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ ومحٞمٜمئذٍ  ،حمرم هل٤م يٙمقن أن أضمؾ ُمـ :ُمٕمٝم٤م ؾم٤مومر أنف داقمل

 مجٞمٚم٦م شمٙمقن وىمد ،وراؿمدة سم٤مًمٖم٦م شمٙمقن وىمد ،اُمرأة وهل دار إمم ظم٤مدُم٤مً  اؾمتجالب

 هذه ذم ؾمقاء قاباجل هذا ،ومال وإٓ ضم٤مز اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م إذا: ٟم٘مقل آظمره؟ إمم...و..و

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمدار هذه ،دار ذم اؾمتخداُمٝم٤م اعمٝمؿ ،اعم٘مدُم٦م شمٚمؽ[ وسمالش] اًمّمقرة

 .ومال وإٓ ضم٤مز اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م وم٢مذا ،حمرم

 إٓ جيل ُم٤م اًمزوج: ُمثالً  ُمقاقمٞمده٤م ذم اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م يم٤من إذا يٕمٜمل.. . :ُمداظمٚم٦م

 .اخل٤مدُم٦م وهذه ؾم٤مقمتلم

 اًمّمقرة شمٜم٘مض أظمرى سمّمقرة إٟم٤ًمن ي٠ميت ىمد ٕنف ومٞمؽ: اهلل سم٤مرك.. . :اًمِمٞم 

 .شمتٙمرر وم٤مًمّمقر إومم

 وم٤مًمزوج ،سمّمقرة شم٠ميت أن أن٧م ،وٟمٓمٌ٘مٝم٤م واًمْم٤مسمٓم٦م اًم٘م٤مقمدة ٟم٠مظمذ أنف :اعمٝمؿ 

 ىمد ًمٙمـ ،ضم٤مئز هذا ٟمٕمؿ: ًمؽ ؾمٜم٘مقل ،ُمقضمقداً  ًمٞمس سمقضمقده اًمٗمتٜم٦م شم٘مع أن يٛمٙمـ هؾ

 ٕي يٛمٙمـ وٓ ،آظمتالف سمٕمض إومم  اًمّمقرة قمـ ختتٚمػ أظمرى صقرة ررشمتٙم

 أُمقر هذه ٕن اجل٤مئزة: همػم اًمّمقر أو اجل٤مئزة اًمّمقر حيٍم أن ُمٗم٧ٍم  أي أو قم٤ممل
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 .صقرة أىمؾ ذم ختتٚمػ اضمتامقمٞم٦م

 ؿمٞم ؟ ي٤م اًمٗمتٜم٦م قمـ هل شم١مُمـ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 يٕمٜمل؟ شم١مُمـ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمرووم٦م أُمقر هذه شم١مُمـ يمٞمػ ،يرّ ٕمَ شمَ  ذم ػمِّم يَ  ُم٤م ،ُمثالً  ظمٚمقة يّمػم ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ُمٕمرووم٦م أُمقر هذه ،ؾمٞمده٤م ُمع ختتكم ٓ أن ،طمج٤مِب٤م ذم ؾٔمشم أن طمج٤مِب٤م ذم شمٙمقن أن

 ؟.. اإلىم٤مُم٦م ذم ٓ اًمًٗمر ذم اعمحرم وضمقب قمغم دًم٧م إدًم٦م.. . :ُمداظمٚم٦م

 طم٤مًم٦م ذم شمتح٘مؼ اًم١ًمال ُمـ اخل٤ممت٦م ٕنف وهذا: هذا سملم ومّمٚم٧م ح٤مذا أن٤م :اًمِمٞم 

 .. . اإلىم٤مُم٦م

 .. . :ُمداظمٚم٦م

  (22: 35: 52/ 756/واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ (فقكف وطفر رحيف خػل ما افـساء ضقب) حديث يدل أٓ

 وجففا ظذ ادرأة تضعفا افتل إصباغ طفقر جقاز

 أٓ ،شًمقٟمف وفمٝمر رحيف ظمٗمل ُم٤م اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م»: اًمًالم قمٚمٞمف طمديثف ذم :اًم١ًمال

 ،شمزيلم ُمـ اعمرأة وضمف ذم إص٤ٌمغ شمٗمٕمٚمف ُم٤م أخقان شمٗمٕمٚمف ُم٤م ،اًمٚمقن فمٝمقر ضمقاز: يٕمٜمل

 شمٌ٘مل ٓ أؿمٙم٤مل قمغم شمٖمٞمػمه٤م أو ،اًمٙم٤مومرات ـمٌٞمٕم٦م ُمـ هل اًمزيٜم٦م هٞمئ٦م شمٌ٘مل ٓ سمحٞم٨م

 ـمٌٞمٕم٦م أنف اًمٕمٚمؿ ُمع ،ًمف و٤مسمط ٓ شمٜمقع سمؾ ،اًمٙم٤مومر ىمٚم٥م قمغم يدل اً واطمد طم٤مًٓ 

ة شمزيلم ذم اعمٛمٜمقع هؾ: ىمقًمٜم٤م اًم١ًمال اهذ ُمـ ويتٗمرع ،طمالل إص٤ٌمغ  ،وضمٝمٝم٤م اعمرأ

 أمحر شمْمع ٓ وأن ،واحل٤مضم٥م اًمٕمٞمٜملم سملم إزرق أو إظمي اًمٚمقن شمْمع ٓ أهن٤م

 شمًتٕمٛمؾ ٓ أن أو ،دُم٤مهمٝم٤م ومقق جمٛمققم٤مً  ؿمٕمره٤م شمرومع ٓ وأن ،ؿمٗمتٞمٝم٤م قمغم اًمِمٗم٤مه

ٟمٞم٦م ودهقن ُمريم٤ٌمت ومٞمٝم٤م اًمتل إص٤ٌمغ  هل؟ ُم٤م ٟمدري ٓ طمٞمقا
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 وظمٗمل رحيف فمٝمر ُم٤م اًمرضم٤مل ـمٞم٥م» :اًم١ًمال سمف اسمتدأ اًمذي احلدي٨م :اجلقاب

 احلدي٨م ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر هذا ،شرحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء وـمٞم٥م ،ًمقٟمف

 صمؿ ،أوًٓ  سمجقازه اًمٜمص ضم٤مء اًمذي احلٜم٤مء ي٘مّمد ُم٤م أول سمف ي٘مّمد ،سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتٕمٚمؼ

 ُمـ ذًمؽ وضمٕمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وردت اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم صم٤مٟمٞم٤مً  سمف سم٤مُٕمر

ة سم٠مهن٤م يمٗمٞمٝم٤م ُمـ شمٕمرف اًمتل اًمٔم٤مهرة اعمرأة ظمّم٤مئص  فم٤مهرة همػم يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام ،اُمرأ

 أيب ؾمٜمـ» ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ىمد ،آظمر ًمقن احلٜم٤مء إمم يْمؿ ىمد صمؿ ،اًمقضمف

 .سم٤مًمقرس وضمٝمٝمـ يٓمٚملم يمـ اًمٜمٗم٤ًمء أن شداود

 قمٜمديمؿ؟ ُمٕمرووم٤مً  يزال ٓ.. . اًمٜم٤ٌمت ُمـ اًمٜمقع هذا هؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وِبذه

 .. . ُمٕمرووم٦م ٙمٚمٛم٦ماًم :ُمداظمٚم٦م

 .يمٜم٤ٌمت أؾم٠مل أن٤م ٓ ،أن ُمٕمرووم٦م :اًمِمٞم 

 .أقمرف ٓ :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمديمؿ؟ ُمٕمروف ُمش ،ُمٕمرووم٦م ُمش :اًمِمٞم 

 .ِبذه وضمٝمٝم٤م اًمٜمٗم٤ًمء شمٓمكم يم٤مٟم٧م ،اًمّمٗمرة ٟمحق يٛمٞمؾ صٌٖم٤مً  يّمٌغ :اعمٝمؿ

ة شمتِمٌف ٓ: ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد طمدود ذم يٕمٛمؾ وم٤محلدي٨م   ٓ ،سم٤مًمرضم٤مل اعمرأ

 .اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو سم٤مًمٙم٤مومرات شمتِمٌف

 ،اًم٘م٤مقمدشملم ِب٤مشملم وٌٓمف يٛمٙمـ هذا اًمٓمقيؾ اًم١ًمال شمْم٤مقمٞمػ ذم ضم٤مء وُم٤م 

 وقمدم ،سم٤مًمرضم٤مل اًمتِمٌف قمدم سمنمط ،فم٤مهر نًمق ًمف اًمذي ،اًمٓمٞم٥م اعمرأة شمًتٕمٛمؾ

 .اًمٓمقيؾ اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ذم إصؾ هق هذا ،واًمٗم٤مؾم٘م٤مت سم٤مًمٙم٤مومرات اًمتِمٌف

  (22: 42: 52/ 756/واًمٜمقر اهلدى) 
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 دم رأيف حقل فـؼاصف افعثقؿغ افشقخ فؼاء إفباين افشقخ متـل

 افـؼاب

 . اًمٜم٘م٤مب ُمٜمع أنف قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞم  سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم :اًمِمٞم 

 [:اًمِمٞم  ىم٤مل أن إمم احلْمقر ُمع ـمقيؾ ٟم٘م٤مش دار]

 اعمِمٙمٚم٦م عمٕم٤مجل٦م أوٓ ،قمٜمديمؿ اعمِم٤مي  ُمع أخت٘مل أن أمتٜمك يمٜم٧م أن٤م ،طم٤مل يمؾ قمغم

 سمٕمض ذم اًمٌح٨م ًمٜمتداول :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،اًمًٚمٗمٞملم ُمـ خمتٚمٗملم صٗملم سملم أن اًم٘م٤مئٛم٦م

 :مت٤مُم٤مً  ًمٗمف٤مأظم وأن٤م ،ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م ي١مضمؾ أنف (1)ص٤مًمح اًمِمٞم  ُمثؾ يريد اًمتل اعم٤ًمئؾ

 ُم٠ًمخ٦م ذم اعمٜم٤مىمِم٦م أن شمتّمقر أنؽ هق إٟمام ،دومٕم٤مً  إًمٞمف يدومع اًمذي هق اًمت٠مضمٞمؾ هذا ٕن

 أول ذم قمٜمٝم٤م حتدصمٜم٤م اًمتل هل هذه ٟمٗمقس أي ،اًمٜمٗمقس وشمثػم اًمّمدور شمقهمر ظمالومٞم٦م

 .اجلٚم٦ًم

 اعمٜم٤مىمِم٦م ِبذه هؿ ،واًمّمالح واًمت٘مقى اًمٗمْمؾ وأهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ٟمٗمقس أُم٤م 

 .سمٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ يت٘مرب

 ذم سمقوقح ٟمٔمره وضمٝم٦م ُمٜمف وأومٝمؿ ،قمثٞمٛملم اسمـ ُمع أخت٘مل أن أمتٜمك يمٜم٧م وم٠من٤م 

 ومٝمق ،قمٚمٞمف ُمزور هذا أنف أفمـ وُم٤م ،سمتقىمٞمٕمف وُمقىمع ُمٓمٌققم٦م ىمرأِت٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه

 سمٚمٖمتل أومٝمؿ وأن٤م ،اًمٜم٘م٤مب ذًمؽ ىمٌؾ ويٜمٙمر اًمؼمىمع يٜمٙمر ي٘مقل اًمٞمقم اًمؼمىمع يٜمٙمر :أوًٓ 

 .اًمقضمف يٖمٓمل اًمذي هق اًمؼمىمع أن :إقمجٛمٞم٦م

 يًٛمقه اًمذي ،ؾمقري٤م وهمػم ؾمقري٤م ذم وسمٜم٤مشمٜم٤م ٟم٤ًمئٜم٤م ُمع ضمريٜم٤م ٟمحـ هذا وقمغم 

 .اإلٟمٙم٤مر ذم اًمٜم٘م٤مب ُمع اًمؼمىمع ي٘مرن هق وم٢مذا ،سمرىمع اؾمٛمف هذا شمٕمرومقٟمف اعمٜمديؾ

 وضمف سم٠من ًم٘مقًمف، حتٛمًف ذم جيرياًمتق اًمِمٞم  ُمع أقمرومف أن٤م ،يريد ُم٤مذا هق :اً إذ 

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٧م يمام واطمداً  قمٞمٜم٤م شمٌدي أن سم٤مًمٙم٤مد إٓ ًمف جيقز ٓ وأنف ،قمقرة اعمرأة

                                                           

 .احلْمقر أطمد هق  (1)
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 ،واًمؼمىمع سمؾ اًمٜم٘م٤مب وم٘مط يٜمٙمر ًمٞمس ومٝمق ،اًمقوع اٟم٘مٚم٥م أن ،يمٞمػ ،ـمٞم٥م 

 ُم٤مذا ي٘مقًمقا  ًمتح٧م اًمٕمٞمٜملم يًؽم وهق ،اًمٜم٘م٤مب ُمـ ظمػم هق اًمؼمىمع أن أقمرف وأن٤م

 حم٤مرسم٦م ومٕمالً  حت٤مرب اًمٕمٞمقن إن :ي٘مقًمقن ،ٟمًٞمتٝم٤م هٙمذا قم٤ٌمرة ذم ،ُم٤مذا حت٧م اخلٜم٤مضمر

 :اًم٘مديؿ اًمٕمريب اًمِم٤مقمر ذًمؽ ىم٤مل يمام ُمٕمٜمقي٦م

 ىمقي٤م يٖمٚم٤ٌمن ومْمٕمٞمٗم٤من      وم١مادي سمٜم٤مفمريؽ حت٤مرب ٓ

 ُمع هذا ىمرن ومٚمامذا ،اًمٕمٞمٜملم يٖمٓمل اًمؼمىمع أُم٤م ،اًمٕمٞمٜملم قمـ يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب ًمٙمـ 

 .اجلقاب أول ذم ىمٚمتف اًمذي ،أن٧م شم٠مويٚمؽ ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ويمٞمػ ؟هذا

 .احلرُملم ذم اعمِم٤مهد اًمٜم٘م٤مب قمٗمقاً  ،احلرُملم ذم اعمِم٤مهد اًمؼمىمع يٕمٜمل ٟمفإ :ؿؾت 

 أن أمتٜمك يمٜم٧م ًمٙمـ ًا،ضمديد ؿمٞمئ٤مً  أن أومٝمؿ..أن أومٝمؿ أن٤م إذاً  واًمؼمىمع ،ـمٞم٥م 

 أن٤م وي٘مقل ،اًمؼمىمع ويمٚمٛم٦م...اًمٜم٘م٤مب يمٚمٛم٦م ُمـ اعم٘مّمقد يقوح قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞم 

 اًمذي سم٤مًمؼمىمع أقمٜمل وٓ ،وم٘مط اًمٕمٞمٜملم قمـ يٙمِمػ اًمذي اًمٜم٘م٤مب ًمٞمس سم٤مًمٜم٘م٤مب أقمٜمل

 .ىمّمده ظمالف قمٚمٞمف يٗمٝمٛمقا  ُم٤م اًمٜم٤مس طمتك يمٚمف اًمقضمف يًؽم

 ذم اًم١ًمال وضم٤مء ،ُمٜمف ٟمًتقوح طمتك ،اًمٚم٘م٤مء هذا ُمٕمف خت٘ملأ أنف أمتٜمك يمٜم٧م 

 وآظمر ضم٤مئز اًمتٛمثٞمؾ ي٘مقل ٤مً ومالٟم أن اًمتٛمثٞمؾ جيقز إٟمف ىم٤مل ح٤م ،هٜم٤مك إول اعمجٚمس

 . اًمتٛمثٞمؾ سمجقاز ي٘مقل قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞم  نإ إخ ىم٤مل وأفمـ ،سمدقم٦م اًمتٛمثٞمؾ ٓ ي٘مقل

 . سمنموط :اًم٤ًمئؾ

 أن٤م يمٜم٧م ،ٟمٔمري ٓإو قمٛمكم سم٤مًمنموط اجلقاز هذا ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ سمنموط :اًمِمٞم 

 .اًم١ًمال هذا ُمثؾ أوضمف أريد

  (22: 27: 27/ 779/واًمٜمقر اهلدى) 

 فشعرها؟ ـاصػة امرأة ؾقف بقًتا تدخؾ ٓ ادالئؽة أن صح هؾ

 أن قمٜمف أؾم٠مل أن أردت سمحدي٨م وحتت٩م ،اًمٌٞم٧م داظمؾ ذم احلج٤مب شمٚمٌس :اعمٚم٘مل
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 همػم أم صم٤مسم٧م هذا هؾ ،يم٤مؿمٗم٦م ومٞمف ٤مً سمٞمت شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن احلدي٨م ُمٕمٜمك ،اعمالئٙم٦م

 صم٤مسم٧م؟

 .سمٞمتٝم٤م ذم وهل اخلامر شمْمع سم٠مهن٤م شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞم 

 .ٟم٘م٤مب ُمش سمس يٕمٜمل ،طمج٤مب ،آه :اعمٚم٘مل

 ًمٖم٦م رأؾمٝم٤م اعمرأة ٖمٓملشمُ  اًمذي اًم٘مامش يٕمٜمل ،اخلامر اؾمٛمف هذا: أىمقل ،إيف :اًمِمٞم 

 .اخلامر اؾمٛمف

 سم٠مهن٤م شم٘مقل وم٠من٧م ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اعمٜمديؾ اؾمٛمف أو ،اًمٜم٘م٤مب وم٤مؾمٛمف هذا أُم٤م 

 .احلدي٨م هذا قمغم سمٜم٤مءً  وؿمٕمره٤م رأؾمٝم٤م ٖمٓملشمُ  أي رختتٛم

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ًمف ًمٞمس ٕنف احلديثٞم٦م: اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ صحٞمح٤مً  ًمٞمس أوًٓ  احلدي٨م هذا ،آه :اًمِمٞم 

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمـ صحٞمح وسم٢مؾمٜم٤مد سمًٜمد يٕمٜمل ُمًٜمدة شمٕمرف ،ُمًٜمدة رواي٦م

 سمـ عمحٛمد أصٚمٝم٤م اًمتل ،شاًمًػمة يمت٤مب» ذم يذيمر هذا إٟمام ،هلذا وضمقد ٓ ،-اًمًالم

 سملم واعمتداول ،اًمٞمقم اعمٓمٌقع هق وهذا ،هِم٤مم اسمـ اظمتٍمه٤م صمؿ ،ي٤ًمر سمـ إؾمح٤مق

 اًمٜمٌل إمم اًمًٜمد ُمتّمٚم٦م همػم ُم٘مٓمققم٦م اًم٘مّم٦م هذه روى إؾمح٤مق وم٤مسمـ ،شاًمٜم٤مس أجدي

- ظمدجي٦م اًمًٞمدة وهل ،إومم اعم١مُمٜملم سم٠مم قمالىم٦م اًم٘مّم٦م هلذه أن وسمخ٤مص٦م ،ملسو هيلع هللا ىلص

 اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم هق يمام شمزوضمٝم٤م ىمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض

 هق يمام اًمٖم٤مر ذم وهق ضمؼميؾ اًمقطمل هضم٤مء ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمقطمل ٟمزول ىمٌؾ

 ٜمتفٛم  ٓمَ ومَ  ظمدجي٦م إمم اخلقف ُمـ يرضمػ ورضمع ،يتحٜم٨م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُمذيمقر

 ،ٟمقومؾ سمـ ًمقرىم٦م وإظم٤ٌمره٤م ،اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُمٕمرووم٦م واًم٘مّم٦م ،ظمدجي٦م اًمًٞمدة

 سمد؟ وٓ هذا يمرُ ذْ شمَ  ،اًمٜم٤مُمقس هق هذا: هل٤م ىم٤مل أظمؼمشمف وح٤م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمًٞمدة أن قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن شهِم٤مم اسمـ ؾمػمة» اًمًػمة ومٗمل ،ىمرأتف :اًمِمٞم 

 اًمذي هذا أن برِّ دُم  أن شمريد أهن٤م اًم٘مّم٦م؟ يمٞمػ ىم٤مل -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- ظمدجي٦م
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 قمٜمٝم٤م اخلامر ووٕم٧م إذا ومٙم٤مٟم٧م ،ؿمٞمٓم٤من أو قمٗمري٧م هق أم ضمؼميؾ هق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠ميت

 اًمرواي٦م هل ًمٙمٜمٝم٤م ،اًمرواي٦م هٙمذا ،ضمؼميؾ دظمؾ قمٚمٞمف ووٕمتف وإذا ،ضمؼميؾ ي٠مت مل

 إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًم٘مّم٦م هذه وًمٙمـ ،ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب طمٞم٨م ُمـ هذا ،شمّمح ٓ اًمتل

 ي٘مقل يمام اًمدراي٦م طمٞم٨م ُمـ شمّمح ٓ -أجْم٤مً - ومٝمل ،اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ شمّمح ٓ أهن٤م

 -وضمؾ قمز- اهلل ٕن ح٤مذا؟ ٘مٝم٤ًم:ومِ  شمّمح وٓ ،ؾمٜمداً  شمّمح ٓ هل: أي ،احلدي٨م قمٚمامء

ة أن ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ذيمر : إومم ذم وم٘م٤مل ،سم٤مـمٜم٦م وزيٜم٦م ،فم٤مهرة زيٜم٦م: زيٜمتلم ًمٚمٛمرأ

ـَ  َوٓ﴿ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  .[31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 ،إومم أي٦م هذه ذم اًمٔم٤مهرة اًمزيٜم٦م حتدي٨م ذم اًم٘مديؿ ُمٜمذ اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ 

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف: اعم٘مّمقد أن واًمراضمح

 وضمٝمٝم٤م إٓ زيٜمتٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز ومال ،سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة ظمرضم٧م إذا أي 

 قملم وًمٞمس ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع هٜم٤م اًمزيٜم٦م ُمـ اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك أن سمٞم٤من ُمـ سمد وٓ ،ويمٗمٞمٝم٤م

 إُمريـ؟ سملم ُمٕمل شمٗمرق ًمٕمٚمؽ ،اًمزيٜم٦م

 إُمريـ؟ سملم اًمتٛمٞمٞمز ؿمق :اعمٚم٘مل

 يٌديـ وٓ ،حمذوف ُمْم٤مف شم٘مدير سم٤مب ُمـ اًمٕمريب اًمتٕمٌػم ذم هذا ،ه٤مه :اًمِمٞم 

ة ُمثالً  ،ذًمؽ ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع أي زيٜمتٝمـ  ومٚمق ،قمٜم٘مٝم٤م وذم أذٟمٞمٝم٤م قمغم اًمزيٜم٦م شمْمع اعمرأ

 ٓ ومٝمذا ،اًمزيٜم٦م وم٠مفمٝمرت ،ُمثالً  اًمّم٤مئغ قمٜمد أظمرى سمزيٜم٦م زيٜمتٝم٤م ًمتًتٌدل ذه٧ٌم أهن٤م

 ُمقاوع اعم٘مّمقد وًمٙمـ ،أضمٜمٌل ًمرضمؾ زيٜمتؽ رئمٝمِ شمُ  أن قمٚمٞمؽ حيرم ٟمفإ ي٘مقل أطمد

 .اًمزيٜم٦م ُمقاوع هذه ،اًمزيٜم٦م

 .ُم٘مدر ُمْم٤مف هق :اعمٚم٘مل

 .[82:يقؾمػ﴾ ]اًْمَ٘مْرَي٦مَ  َواؾْم٠َملِ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وزان قمغم ،أجقه :اًمِمٞم 

 يٌديـ وٓ: ذيمره٤م ؾمٞم٠ميت اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م يمذًمؽ ُمٕمٜم٤مه٤م أي٦م ومٝمذه ومٚمذًمؽ 

 ،اًمٙمحؾ هق ،ُمٜمٝم٤م اًمزيٜم٦م ُمقوع هق ُم٤م ،اًمقضمف: ُمثالً  ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع أي ،زيٜمتٝمـ
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 اًمٙمحؾ؟ شمٕمرف

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ؟-أجْم٤مً - شمٕمرومف ،سم٤محلٜم٤مء اخلْم٤مب اًمٙمٗملم ذم اًمزيٜم٦م ُمقاوع ،آه :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ءً  ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم   أو ُمٙمتحٚم٦م شمٙمـ مل أو ،وخمتْم٦ٌم أو ُمٙمتحٚم٦م اعمرأة يم٤مٟم٧م ومًقا

ـَ  َوٓ﴿:  شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمت٤مًمٞم٦م أي٦م ذم ،ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمٔمٝمر أن هل٤م ومٞمجقز ،خمتْم٦ٌم ٌِْدي  ُي

ـ   ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل طمتك ،أي٦م آظمر إمم[ 31:اًمٜمقر﴾ ]آسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: آظمره٤م ٤مئِِٝم ًَ
 .اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمئٝمـ أي ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

ـ   َأوْ ﴿ أجـ؟ اًمِم٤مهد وم٤مٔن   احلدي٨م ذًمؽ يٙمقن أن ُمٕم٘مقل ومٖمػم ﴾آسَم٤مئِِٝم

 يدظمؾ ٓ ومٚمامذا ،ظمدجي٦م زوضمف وإٓ اًمرؾمقل إٓ اعمجٚمس ذم يٙمـ مل إذا ٕنف صحٞمح٤ًم:

 ،ُمثالً  رأؾمٝم٤م اًم٤ٌمـمٜم٦م زيٜمتٝم٤م ٔمٝمرشمُ  أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة -وضمؾ قمز- اهلل أب٤مح وىمد ؽٚمَ اعمَ 

 وُمـ ،أخ هٜم٤مك يٙمـ ومل أب يٙمـ مل هٜم٤مك ،أبٞمٝم٤م سمقضمقد ،أبٞمٝم٤م سمقضمقد ،وذراقمٞمٝم٤م

 .ه٤مه ،أي٦م ؾمٞم٤مق ذم اعمقضمقديـ اعمح٤مرم ؾم٤مئر

. ٤مً ُمتٜم ُمقوقع ،ؾمٜمداً  وٕمٞمػ: صملمحدّ اعمُ  ًمٖم٦م ذم قمٜمف ي٘م٤مل احلدي٨م هذا :وم٢مذاً  

 .-اهلل ؿم٤مء إن- اجلقاب ًمؽ ووح

  (22: 23: 48/ 515/واًمٜمقر اهلدى)

 ادرأة مـ ـشػف جيقز ما 

 وم٘مط؟ هق ُم٤م يمِمٗمٝم٤م اجل٤مئز اعمرأة قمقرة قمـ ؾم٠مل ،ألخًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٞمديؾم :اعمٚم٘مل

ة ًمٕمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم إزمّ  وصٚم٧م ُم٤م أو ُمٜمؽ؟ اإلضم٤مسم٦م ومٝمٛم٧م ُم٤م سمس  ويمذا اعمرأة؟ إمم اعمرأ

 ..ذيمر

ة ىمٚمٜم٤م ح٤م طم٤مرضاً  يمٜم٧م ُم٤م ،أظمل ي٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞم   ُمقاوع إٓ ،قمقرة يمٚمٝم٤م اعمرأ
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 ُم٤م اًمزيٜم٦م ُمقوع: ىمٚمٜم٤م اخلالص٦م هذه ىمٌؾ وذطمٜم٤م ،ؾجّ ًَ ُمُ  يمالم هذا ،ُمٜمٝم٤م اًمقوقء

 هؾ ،ٓ :اجلقاب زيٜم٦م؟ هٜم٤م هؾ: شم٤ًمءًمٜم٤م صمؿ ،اإلجي٤مسمٞم٦م اًمزيٜم٦م ُمقاوع قمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م هل

 .ٓ :اجلقاب زيٜم٦م؟ اًمٔمٝمر ذم هؾ ،ٓ :اجلقاب زيٜم٦م؟ اًمٌٓمـ ومقق

 إفمٝم٤مره٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م أب٤مطم٧م اًمتل اًمزيٜم٦م ُمقاوع ُمـ ًمٞم٧ًم هذه :إذاً  

 . اًمٜم٤ًمء: أي٦م آظمر ذم ذيمر أن  إمم ٟم٤مزل وأن٧م ،ًمألب ًمٚمٛمح٤مرم

 ُمقاوع يمٚمف هذا ُمٕمٜمك: وىمٚم٧م وخلّم٧م ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- هذا ووح٧م وم٠من٤م

ة ،اًمقوقء  قمغم اًمتل اًمزيٜم٦م ومٝمذه ،رأؾمٝم٤م متًح سمده٤م ،وضمٝمٝم٤م سمتٖمًؾ ه٤مدّ سمِ  ُمثالً  وم٤معمرأ

 ىمًؿ ويمذًمؽ ،اًمذراع يمذًمؽ ،إفمٝم٤مره جيقز مم٤م هذا ،قمٜم٘مٝم٤م ذم اًمذي واًمٓمقق أذٟمٞمٝم٤م

 أجش؟ ،سم٠مجش يًٛمك ُم٤م طمٞم٨م ،اًمذراع ُمـ أقمغم

 .اًمٕمْمد اًمٕمْمد :ُمداظمٚم٦م

 .اًمدُمٚم٩م ًمٙمـ ،اًمٕمْمد هذا ٓ :اًمِمٞم 

 .اًمدُمٚم٩م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 قرةؾم ذم اًمكم أي٦م ذم اعمذيمقريـ ٤مرماعمح إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ،ؿمٞمخٜم٤م ُم٤مر :اعمٚم٘مل

 .إضم٤مٟم٥م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ ،اًمٜمقر

 .إضمٜمٌٞم٦م اعمرأة :ُمداظمٚم٦م

 أن؟ هل٤م حيؾ هؾ :اعمٚم٘مل

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ًمألضم٤مٟم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال يم٤من ُم٤م :اًمِمٞم 

 .قمٗمقاً  اًم١ًمال قمغم شمٗمريع ،أن٤م :اعمٚم٘مل
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 .ه٤مه :اًمِمٞم 

  (22: 12: 29/   641/  واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 26: 12/   641/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼرآن ؿراءة ظـد ادرأة صعر تغطقة حؽؿ

 اًم٘مرآن؟ ىمراءة قمٜمد اعمرأة ؿمٕمر شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم سمؾ شمٖمٓمل، أن قمٚمٞمٝم٤م يقضم٥م رء أجًْم٤م هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞم 

ـَ : ﴿اًم٘مرآن ِذي َ  َيْذيُمُرونَ  اًم   يٗمٞمد [191:قمٛمران آل﴾ ]ضُمٜمُقِِبِؿْ  َوقَمغَم  َوىُمُٕمقًدا ىمِٞم٤َمًُم٤م اّلل 

 ومٛمثاًل  قمٜمف، اخل٤مص اًمٜمٝمل ضم٤مء ومٞمام إٓ يم٤من، طم٤مًم٦م أي ذم واعمًٚمٛم٦م اعمًٚمؿ ذيمر ضمقاز

 يمقٟمف أُم٤م احل٤مضم٦م، ىمْم٤مء ذم.. اخلالء ذم وهق اعمًٚمؿ وضمؾ قمز اهلل يذيمر أن جيقز ٓ

ة  .ذقًم٤م يٛمٜمع ُم٤م ومٞمف ًمٞمس هذا رأؾمٝم٤م أو وضمٝمٝم٤م ُمٖمٓمٞم٦م ًمٞمس اعمرأ

 (22:32:49/ (6) راسمغ ومت٤موى)

 تؽشػف؟ أن فؾؿرأة ؾقجقز افقجف مـ افذؿـ هؾ

 جي٥م وأنف ،اًمقضمف ُمـ ًمٞمس اعمرأة طمٜمؽ احلٜمؽ إن صحٞمح هؾ ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمِمٞمٕم٦م؟ يٗمٕمؾ يمام اًمٗمؿ أؾمٗمؾ إمم شمٖمٓمٞمتف قمٚمٞمٝم٤م

 أن٧م؟ شمٕمٜمٞمف وهؾ ،اًمقضمف ُمـ هق أومٝمؿ ومٞمام احلٜمؽ :اًمِمٞم 

 .خيّمقٟمف اًمِمٞمٕم٦م اًمٗمؿ حت٧م اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 .ؿمٞمخٜم٤م اًمدىمـ اًمدىمـ :ُمداظمٚم٦م

 أص٤مسمع؟ سم٠مرسمٕم٦م أص٤مسمع سمثالصم٦م سمحقازم اًمِمٗم٤مة حت٧م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 إيف؟ وٓ اًمذىمـ شم٘مّمد :اًمِمٞم 
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 اًمًٗمغم؟ اًمِمٗم٦م حت٧م اًمكم هذا اؾمٛمف ادري ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ومٝمق أُم٤مُمف ُم٤م أُم٤م ،اًمقضمف ُمـ ومٚمٞمس اًمذىمـ وراء ُم٤م ،اًمذىمـ هق ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .اًمقضمف

 يٕمٜمل؟ يٖمٓمك ُم٤م هذا اًمذىمـ حت٧م ذم احلج٤مب شمٖمٓمل اعمرأة :ُمداظمٚم٦م

٤من يقاضمف مم٤م أُم٤مُمف ُم٤م ،يٖمٓمك اًمذىمـ وراء ُم٤م :اًمِمٞم   .ؿم٤مءت إن إٓ يٖمٓمك ٓ اإلًٟم

 (22: 43: 21/ 323/واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؾباب ضقل

 أن يٙمٗمل أو ،اًم٘مدُملم إمم اًمرأس ُمـ يمٚمف يٙمقن أن سمد ٓ اجلٚم٤ٌمب ـمقل :اًم٤ًمئؾ

 وم٘مط؟ يٜمزل

 إيش؟ يٙمٗمل :اًمِمٞم 

 اخلامر؟ ومقق اجلًؿ ٟمّمػ إمم يٜمزل أنف إمم :اًم٤ًمئؾ

 شمٕمٌدي٤مً  وًمٞمس ،اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ًمٙمٜمف ،ذقمٞم٤مً  اً أُمر اجلٚم٤ٌمب أومٝمٛمف ومٞمام هق :اًمِمٞم 

 اًمقاطمد اًمثقب هق ،اًمٕمرب ًمٖم٦م ذم اجلٚم٤ٌمب نإ: أىمقل أن اًمٙمالم ِبذا وأريد ٤ًم،حمْم

 سمٕمض ذم ُمقضمقد هق يمام ىمٓمٕمتلم اجلٚم٤ٌمب هذا ٕمؾضُم  وم٢مذا ،يمٚمف اًمٌدن يًؽم اًمذي

 هق ،اجلٚم٤ٌمب ُمـ اًمٖم٤مي٦م ٕن هذا: يي ُم٤م ،ىمٓمٕمتلم ،دينأ وىمًؿ أقمغم، ىمًؿ اًمٌالد،

 سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م ومال ،صمٞم٤مِب٤م ُمـ سمٌم ؿجِّ حُيَ  أو ،قمقرِت٤م ُمـ رء رىيُ  أن ُمـ اعمرأة سمدن ؾمؽم

 .ىمٓمٕمتلم أو واطمدة ىمٓمٕم٦م اجلٚم٤ٌمب هذا يٙمقن أن ذًمؽ

ً  شمٚمٌس اُمرأة أن ومروٜم٤م وم٢مذا   أخ٘م٧م صمؿ ،رأؾمٝم٤م قمغم اخلامر وووٕم٧م ،ومْمٗم٤مو٤مً  هوٓا

 .اًمًؽمة سمقاضم٥م ىم٤مُم٧م وم٘مد ،ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر يٖمٓمل واًمنوال وظمرضم٧م ،قمٚمٞمف اجلٚم٤ٌمب

  (22: 14: 58/   422/  واًمٜمقر اهلدى)



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ظقرة ادرأة ؿدما

 ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م ،ىم٤مل ُم٤م اًمذيؾ ضمر ذم ىم٤مل ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن :ؾمٚمٛم٦م أم قمـ

 ،اًم٘مدُم٤من شمٜمٙمِمػ إذا شؾمٚمٛم٦م أم» وم٘م٤مًم٧م ،ؿمؼما  ضمريف»: وم٘م٤مل سمٜم٤م؟ ومٙمٞمػ اهلل رؾمقل

 .شذراقم٤م ومجريف: ىم٤مل

ة ىمدُمل أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  أُمرا  يم٤من ذًمؽ وأن ،قمقرة اعمرأ

: ؾمٚمٛم٦م أم ىم٤مًم٧م ،شؿمؼما  ضمريف»: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل ح٤م وم٢مٟمف ،اًمٜمٌقة قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمٕمرووم٤م

 ،يمِمٗمٝمام جيقز ٓ قمقرة اًم٘مدُملم أن شمٕمٚمؿ يم٤مٟم٧م سم٠مهن٤م يِمٕمر مم٤م شاًم٘مدُم٤من شمٜمٙمِمػ إذن»

 وذًمؽ ،احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم إؿم٤مرة اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم .ذراقم٤م دمره أن ملسو هيلع هللا ىلص أُمره٤م وًمذًمؽ

ـَ  َوٓ﴿ : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  هلذا وراضمع﴾.  ِزيٜمَتِِٝم

 ش.  اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع - 37 - 36 ص» ،شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤مسمٜم٤م

 .(323/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 كصػ أن افؽعبغ مـ يبدأ هؾ ذراع إػ ثقهبا ادرأة إضافة

 افساق؟

 ُمـ هؾ شذراع إمم زدن»: ؾمٚمٛم٦م ٕم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل اإلؾم٤ٌمل طمدي٨م ذم :ُمداظمٚم٦م

  اًم٤ًمق؟ ٟمّمػ ُمـ أم اًمٙمٕمٌلم

 ًمدومع اًمث٤مين واًمِمؼم ،اًمٕمقرة ًمًؽم اًمِمؼم ،اًمِمؼميـ جمٛمقع: اًمذراع :اًمِمٞم 

 . ريح سم٥ًٌم يٜمت٩م ىمد اًمذي قراعمحٔم

 . اًم٤ًمق ٟمّمػ ُمـ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 . اًم٤ًمق ٟمّمػ ُمـ :ُمداظمٚم٦م
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 ىمٚم٧م؟ يمٞمػ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . اًم٤ًمق ٟمّمػ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

  اًم٤ًمق؟ ٟمّمػ ُمـ اًمذي هق ُم٤م :اًمِمٞم 

 . اًمذراع :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ اًمذراع :اًمِمٞم 

  (.:. .4: 24/  13/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼدمغ؟ شس دم اجلقربغ يؽػل هؾ

 اًم٘مدُملم؟ ؾمؽم ذم اجلقرسملم يٙمٗمل هؾ :ُمداظمٚم٦م

ؿجُيَ  ٕنف يٙمٗمل: ُم٤م ،ٓ :اًمِمٞم  ًّ. 

 (22: 44: 14/ 621/ واًمٜمقر اهلدى)

 رضوري؟ اخلروج ظـد فؾؿرأة افؼدمغ تغطقة هؾ

ة اًمرضمٚملم همٓم٤مء ًم٤ٌمس :اعمٚم٘مل  اخلروج؟ قمٜمد رضوري هذا هؾ ،ًمٚمٛمرأ

 أجش؟ ًم٤ٌمس :اًمِمٞم 

 .اًم٘مدُملم  ًم٤ٌمس :اعمٚم٘مل

 اًم٘مدُملم؟ ؾمؽم شم٘مّمد ه٤مه :اًمِمٞم 

 .اًم٘مدُملم ؾمؽم ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

- اهلل ٕن ُمٜمف: سمد ٓ اًم٘مرآن ذم ُمذيمقر -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- هذا ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

ـَ  َوٓ﴿: -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- سم٘مقًمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر -وضمؾ قمز سْم ـ   َيْيِ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم
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ـْ  خُيِْٗملمَ  ـ   ُِم  اًمتل ،سم٤مٕؾم٤مور حمّمقرة شمٙمـ مل يقُمئذٍ  اًمزيٜم٦م ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتِِٝم

 ،اًمٙمٕمٌلم قمغم ،اًمٕم٘مٌلم قمغم شمقوع هٜم٤مك اًمزيٜم٦م يم٤مٟم٧م وإٟمام ٗملم،اًمٙم ومقق شمقوع

 يم٤مٟم٧م.. اًمّمٖمػمة إضمراس سمٕمض هل٤م يقوع يم٤من وهذه ،سم٤مخلالظمٞمؾ شمًٛمك وهذه

ة  ومٝمل ،إرض ومتيب اًمٓمريؼ ذم متٌم ،اًمرضم٤مل أنٔم٤مر شمٚمٗم٧م أن أرادت إذا اعمرأ

 .اًم٘مدُملم ُمًتقرة يم٤مٟم٧م ٕهن٤م هٙمذا؟ شمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م ح٤مذا

 سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ لماًمّمحٞمح ذم ضم٤مء يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ 

 ظمٞمالء إزاره رّ ضَم  ُمـ»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن -قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 اًمٚمٖم٦م وشمٗمٝمؿ قمرسمٞم٦م وهل– اُمرأة ىم٤مًم٧م ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل يٜمٔمر مل

 ٟمتٕمٚمؿ أن ،وإُمريٙم٤من إًم٤ٌمن إقم٤مضمؿ قمٚمٞمٜم٤م وجي٥م، سم٤مًمًٚمٞم٘م٦م، سم٤مًمٗمٓمرة اًمٕمرسمٞم٦م

 إطمدى ؾمٛمٕم٧م ح٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م وُمـ ،اهلل يمت٤مب ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

 شُمـ» احلرف هذا أن ومٝمٛم٧م شظمٞمالء إزاره رّ ضَم  ُمـ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف اًمٜمًقة

 ،ىمدُمٜم٤م شمٜمٙمِمػ إذاً  ،اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ ،اًمرضم٤مل ُمع اًمٜم٤ًمء اجلٜمًلم يِمٛمؾ

: -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٘م٤مل ،ضمداً  فم٤مهر وهذا ،اعمٌم أثٜم٤مء ذم أي -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٘م٤مل

ة زادت وم٢مذا ،شؿمؼماً  يزدن إذاً »  اًمزائد اًمِمؼم ؾمؽم ،اًمٙمٕمٌلم ومقق ُم٤م قمغم ؿمؼماً  اعمرأ

 يزدن»: ىم٤مل ،ومتٙمِمػ ريح شم٠ميت إذاً  :اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م صم٤منٍ  ؾم١مال ومج٤مء ،اًم٘مدُملم

 ش.ؿمٞمئ٤مً  ذًمؽ قمغم يزدن وٓ ،آظمر ؿمؼماً 

ة أن ومٝمٛمٜم٤م احلدي٨م هذا ُمـ   هٜم٤مك يٙمقن ىمد ،ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اعمرأ

 ذم اًمرضم٤مل اًمذي ٕن ذًمؽ ،اًمزُم٤من ذًمؽ ذم واًمٜم٤ًمء ،اعمًٚمامت اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء سملم ومرق

 اًمزُم٤من: هذا ذم ؿمٞمققمف ؿم٤مئٕم٤مً  اجلقارب ًم٤ٌمس يٙمـ مل ،اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمزُم٤من ذًمؽ

 أرظمص ُمـ اجلقرب ومّم٤مر ،اًمٜمقاطمل هذه ذم سم٤مًمٜم٤مس ارشم٘م٧م اح٤مدي٦م هذه اعمدٟمٞم٦م ٕن

 .هذا اًمتٕمٌػم صح إذا يتجقرب اًمّمٕمٚمقك اًمٗم٘مػم دمد طمتك ،إثامن

 شمٙمقن ىمد صمؿ ،اجلقارب يٚمٌس ُمـ ضمداً  ُمٜمٝمؿ وىمٚمٞمؾ ،وم٘مراء ومٙم٤مٟمقا  يقُمئذٍ  أُم٤م 

 .ىم٦مرّ خُمَ 

 ىمديامً  اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ظمالف هٜم٤م: إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م ٟمحـ وم٘مٝمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م إمم ٟم٤مرّ جَيُ  وهذا 
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 قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ضم٤مئز اخلٗملم قمغم اعمًح شمٕمرف أن٧م ،اجلقرسملم قمغم اعمًح ذم وطمديث٤مً 

 قمغم اعمًح ذم اظمتٚمٗمقا  ًمٙمٜمٝمؿ ،اخلٗملم قمغم اعمًح ،واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ اعمًٚمٛملم

 .جيقز ٓ أم أججقز ،اجلقرسملم

 ،اجلقاز ذط ذم اظمتٚمٗمقا  وًمٙمٜمٝمؿ ،اجلقاز هق احلؼ أن ذم ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ 

 سم٘مدر وإٟمام ،أن ومٞمٝم٤م اخلقض أريد وٓ ،يمثػمة أىمقال ومٝمٜم٤مك ،ٗملماخلُ  قمغم اعمًح ضمقاز

 أي ،خمروىملم ٤ميٙمقٟم ٓ أن اجلقرسملم ذم طِمؽمّ يُ  سم٠منف ىمٞمؾ: وهق اعمٜم٤مؾم٦ٌم ِبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م

ٌٍَْمي احلًـ أن اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ذم ومج٤مء ،ُمِم٘مقىملم  قمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٕمرف وًمٕمٚمؽ ،اًم

 شمرمجتف؟

 .ؾمٛمٕم٧م ٟمٕمؿ ،ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمّمٗمت٤من وه٤مشم٤من ،وزه٤مدهؿ ؿمجٕم٤مهنؿ وُمـ ،اًمت٤مسمٕملم قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ أنف :اًمِمٞم 

 وهؾ: ىم٤مل ق؟خرّ اعمُ  اجلقرب قمغم يٛمًح هؾ: ؾمئؾ ،وزاهد ؿمج٤مع ،دمتٛمٕم٤من ىمٚمام

 اًمِم٤مهد؟ ؿمق قمروم٧م خمرىم٦م: إٓ إنّم٤مر ضمقارب يم٤مٟم٧م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 آظمر سمجقرب اجلقرب يٖمػموا يقم يمؾ قمٜمدهؿ ُم٤م ٕنف ىم٦م:رّ خُمَ  يم٤مٟم٧م ح٤مذا :اًمِمٞم 

 .ُمثالً  اًمٞمقم اًمقاىمع هق يمام

 قمـ ومْمالً  ،قمزيزاً  يقُمئذٍ  ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقرب ًم٤ٌمس ومٙم٤من :وم٤مًمِم٤مهد 

 يم٤مٟمقا  ،اإلؾمالم أول وذم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم إول اًمٕمرب قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء ومٙم٤مٟم٧م ،اًمٜم٤ًمء

 ذاك ضم٤مء وًمذًمؽ ،ؾم٤مىمٝم٤م قمـ يمِمٗم٧م ريح ضم٤مءت وم٢مذا ،اًمٓمقيؾ اًمثقب سمٚمٌس نقيٙمتٗم

 شمتٕمرض ُم٤م طمتك اًمِمؼميـ يزدن أن وهق ،اًمٕم٤مضمؾ اًمٜمٌقي اًمٕمالج ذاك وضم٤مء ،اًم١ًمال

ة  يتقهؿ وم٘مد ،اجلقارب اًمٜم٤ًمء شمٚمٌس اًمٞمقم ،ؾم٤مىمٝم٤م قمـ ومْمالً  ىمدُمٝم٤م ٟٓمٙمِم٤مف اعمرأ

 يمام اًم٤ًمق ٟمّمػ إمم رسمام أو ،اًمٙمٕمٌلم إمم اًمثقب يٚمًٌـ أن يٙمٗمٞمٝمـ أنف سمٕمْمٝمـ

 ،يًؽم اجلقرب سم٠من يزقمٛمـ ،ُمٕملم طمزب إمم اعمٜمت٤ًٌمت اًمٜمًقة سمٕمض قمٚمٞمف شمٕم٤مرف

ة وًمٞم٧ًم  .ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم سمحٞم٨م صمقِب٤م شمٓمٞمؾ أن سمح٤مضم٦م اعمرأ
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ة أن ؿمؽ ٓ :جلقاباؾ   يًؽم ٓ صمقِب٤م ويٙمقن ،اجلقرسملم شمٚمٌس اًمتل اعمرأ

 ٓ صمقِب٤م ويٙمقن ،اجلقرسملم شمٚمٌس ٓ اًمتل شمٚمؽ ُمـ ظمػم هذه أن ؿمؽ ٓ ،اًم٘مدُملم

 .اًم٘مدُملم يًؽم

 ،اجلقرسملم سمٚمٌس أظمر قمـ يٛمت٤مز صٜمػ: اًمٜم٤ًمء ُمـ صٜمٗم٤من قمٜمدٟم٤م أن :إذاً  

 ،احل٤مومٞم٦م ُمـ ظمػم رسم٦مقْ جَ تَ وم٤معمُ  ،اًم٘مّمػم اًمثقب ذم يِمؽميم٤من لماًمّمٜمٗم ُمـ يمؾ وًمٙمـ

 ٓسم٦ًم وهل ،اًم٘مدُملم يًؽم ،ـمقيؾ صمقِب٤م ،اًمٙمامل هق وهذا ،صم٤مًم٨م صٜمػ هٜم٤مك وًمٙمـ

 .ًمٚمجقرسملم

 ؾم٤مسم٘م٤مً  إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر ًممي٦م :جيقز ٓ طم٤مومٞم٦م ىمدُمٞمٝم٤م قمـ اعمرأة يمِمػ سم٠من :وم٤مًمِم٤مهد 

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمذيمقر وًمٚمحدي٨م ،آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أو

 صالِت٤م؟ ذم اًمًؽم سمنمط خمؾ هق هؾ :اعمٚم٘مل

 ُمثالً  اًمًجقد أثٜم٤مء ذم ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ سمدا إذا وًمٙمـ ،إرضمح هق هذا ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . سم٠مس ٓ ومٝمذا

 .ُمًتقريـ ىمدُم٤مه٤م يٙمقن أن إدًم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م :سمد ومال واىمٗم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 ؟شمٕمٛمد همػم قمـ يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م سمدا إذا :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 .إرادِت٤م همػم قمـ سمدا إذا :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٘مدم سم٤مـمـ ئمٝمر ُم٤م سمد ٓ ،اًم٤ًمضمد يًجد ح٤م يًجد ح٤م ٕنف ـمٌٕم٤ًم: :اًمِمٞم 
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 دون ىمدُمٝم٤م فمٝمر ُمـ رء فمٝمر ًمق طمتك ،ًم٘مدُمٞمٝم٤م ؾم٤مشمراً  صمقِب٤م يٙمقن أن اعمٝمؿ 

 .ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ ئمٝمر أن أومم سم٤مب ومٛمـ قمٗمٌق، ومٝمذا ،ُمٜمٝم٤م ىمّمد

  (22: 13: 45/ 515/واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾؼدمغ رشظقان شاتران افـعالن يعتز هؾ

 إـم٤مًم٦م ُمـ سمد ٓ أنف أم ،ًمٚم٘مدُملم ذقمٞملم ؾم٤مشمريـ انيٕمتؼم اًمٜمٕمٚملم هؾ :اًم٤ًمئؾ

 احلذاء؟ أو اًم٘مدم إمم اًمثقب

ة صمقب شمّمقرت إذا ٕنؽ ،قمٛمكم همػم ٟمٔمري اًم١ًمال هذا :اًمِمٞم   يًؽم اعمرأ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إٓ ،حت٘مٞم٘مف يٛمٙمـ ٓ أُمر هق ،ومقىمٝم٤م مم٤م ىمٚمٞمالً  ،إص٤مسمع دون اًم٘مدم فم٤مهر

ة  اًم٘مدم وسم٘مٞم٦م ،هٜم٤م إمم ٟمٗمؽمض وصمقِب٤م ُم٤مؿمٞم٦م وهل أُم٤م ،ُمٙم٤مٟمؽ ىمٗمل ٤مهل ي٘م٤مل ًمٚمٛمرأ

 ،ئمٝمر أن إٓ يٛمٙمـ ٓ ،احلذاء ُمـ اعمًتقر ومقق ُم٤م ئمٝمر راح ُم٤م متٌم ه٤مد  سمِ  أجْم٤مً 

 .قمٛمكم همػم اًم١ًمال ًمذًمؽ

  (.:. 28: 45/  6/ واًمٜمقر اهلدى)

 إظؿك مـ آحتجاب

 ؟إقمٛمك ُمـ حتتج٥م أن اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمغم جي٥م هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمجقز إقمٛمك طمدي٨م قمغم سمٜم٤مًءا أُم٤م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومال ،اًمّمحٞمح احلدي٨م قمغم أُم٤م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قم٤مدي٤مً  سمٍماً  ًمٙمـ ،إقمٛمك قمـ ومْمالً  ،اعمٌٍم شمرى أن هل٤م جيقز ٕهن٤م :اًمِمٞم 
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ة إمم يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ جيقز يمام ،سم٤مًمِمٝمقة ُم٘مروٟم٤مً  ًمٞمس  .سمريئ٦م قم٤مدي٦م ٟمٔمرة اعمرأ

 .دء سم٘مّمد ٝم٤مً ضّم قَ ُمُ  اًمٌٍم يم٤من إذا ومٝمق اًمٌٍم سمٖمض إُمر أُم٤م 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف يًتٜمد اًمذي وهق ،يّمح ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م إقمٛمك وطمدي٨م :اًمِمٞم 

 .اًمًٕمقدي٦م ذم ُمِم٤مئخٜم٤م ُمـ اعمتِمددون

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ؟شأنتام أومٕمٛمٞم٤موان» طمدي٨م ـمٌٕم٤مً  شمٕمٜمل أن٧م يّمح: ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م هذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق :اًمِمٞم 

 (22: 23: 29/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 18: 24/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

 ظـد افبقت دم خؾعف هلا هؾ افـؼاب وجقب ترى افتل ادرأة

 إؿارب؟ مالؿاة

 اعمرأة هلذه حيؼ ومٝمؾ ،أهٚمف أخًٌف وم٢مذا ،واضم٥م اًمٜم٘م٤مب أن يرى عمـ :ُمداظمٚم٦م

ٟمف أهٚمف سملم اعمٜمت٘م٦ٌم  حمرم هق ُمـ يمؾ قمغم سمقضمقسمف رأت إذا أم ،اًمٜم٘م٤مب هذا ظمٚمع وإظمقا

 قمٚمٞمٝم٤م؟

 ؟رأُّي٤م أو اًمزوج رأي قمـ شمتٙمٚمؿ أن٧م ،ؾم١ماًمؽ واوح ُمش :اًمِمٞم 

 إمم ظمرضم٧م وم٢مذا ،ومٚمًٌتف اًمٜم٘م٤مب سمقضمقب يرون واًمزوضم٦م اًمزوج :ُمداظمٚم٦م

 أظمق أو مح٤مه٤م أتك ُم٤م إذا اًمٜم٘م٤مب ظمٚمع هل٤م جيقز ومٝمؾ ،سمٞمتٝم٤م ذم يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ،اًمِم٤مرع

 زوضمٝم٤م؟
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 ذم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م طمٙمؿ ومحٙمٛمف ،هل٤م حمرُم٤مً  ًمٞمس ُمـ ضم٤مءه٤م إذا يٕمٜمل ،ٓ :اًمِمٞم 

 .جيقز ومال ،اًمٓمريؼ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

  (22: 39: 35/ 622/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ضاظتف؟ جتب هؾ افـؼاب بارتداء زوجتف افرجؾ أمر إذا

 ُمـ مخ٤مر ٚمًٌٝم٤مي يريد وزوضمٝم٤م ،ذقمل ًمٌس ٓسم٦ًم ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 شمٓمٞمٕمف؟ أن قمٚمٞمٝم٤م هؾ..اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 سم٤معمٕمّمٞم٦م؟ أم اهلل سمٓم٤مقم٦م سمٓم٤مقم٦م ي٠مُمره٤م :اجلقاب

 .اهلل سمٓم٤مقم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اهلل؟ ـم٤مقم٦م يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .اهلل ـم٤مقم٦م ُمـ اخلامر ًمٌس :ُمداظمٚم٦م

 .اخلامر همػم سم٤مإليِم٤مرب شم٘مّمد أن٧م :اًمِمٞم 

 .اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م هق اخلامر ،اًمٙم٤مُمؾ اًمٚم٤ٌمس طم٤مًمٞم٤مً  شمٚمًٌف اًمذي اإليِم٤مرب :ُمداظمٚم٦م

 هذا نإ: شم٘مقل أن٧م ،ؾم١ماًمؽ شمقوح أن جي٥م ،طم٤مل يمؾ قمغم ،أظمل ي٤م ٓ :اًمِمٞم 

ة  شمٚمٌس هل ب،اإليِم٤مر وسملم اخلامر سملم قمٜمدك اًمٗمرق هق ُم٤م ،إيِم٤مرِب٤م شمٚمٌس اعمرأ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ،اخلامر شمٚمٌس أن زوضمٝم٤م ُمـ وشم٠مبك باإليِم٤مر

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 واخلامر؟ باإليِم٤مر ذم قمٜمدك اًمٗمرق هق ُم٤م :اًمِمٞم 

 اًمقؿمك سمٞمٙمقن واخلامر ،سم٤ميـ وضمٝمٝم٤م أُم٤م ،ؿمٕمره٤م قمغم ُمًؽم باإليِم٤مر :ُمداظمٚم٦م

 .ـمٌٕم٤مً  ُمتداري
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: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم يمام اخلامر ،اًمقضمف ؾمؽم يٕمٜمل ٓ اخلامر ،خمٓمئ أن٧م :اًمِمٞم 

ـَ ﴿ سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  ،ضمٞمقِبـ قمغم وضمقهٝمـ قمغم ُمش[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

 اًمتل احلٓم٤مت ُمثؾ ،رأؾمٝم٤م قمغم اخلامر شمٚمػ ومٝمل ،اًم٘مٛمٞمص ومتح٦م هذا هق واجلٞمقب

 ٓ اخلامر ،صدره٤م ُمـ رء ئمٝمر ٓ طمتك ،صدره٤م قمغم وشمرُمٞمٝم٤م ،ٟمحـ ٟمًتٕمٛمٚمٝم٤م

ة، أم رضمالً  يم٤من ؾمقاء اإلٟم٤ًمن أراد إذا إٓ ،اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م يٕمٜمل  سمٕمض ٟمرى ومٜمحـ اُمرأ

 .اًمِمٛمس طمرارة قمٜمف يٍمف طمتك يتٚمثؿ اًمِمديد احلر أج٤مم ذم إقمراب

 .اًمرأس همٓم٤مء هق ًمٖم٦م وم٤مخلامر

 اًمقضمف لٖمٓمّ يُ  سم٠منف ،ظمٓم٠م شمٗمًػماً  ًمٚمخامر شمٗمًػمك ُمـ أومٝمؿ أن أؾمتٓمٞمع أن٤م :وم٢مذاً  

 .وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل سم٠من زوضمتف ي٠مُمر اًمزوج هذا سم٠من ؾم١ماًمؽ ُمـ إذاً  أومٝمؿ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمريد؟ هٙمذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٤من وإن ،سم٤مًمٓم٤مقم٦م وإٟمام سم٤معمٕمّمٞم٦م ًمٞمس اًمزوج ُمـ أُمر هذا أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞم 

 أُمر اًمزوج ًمق ًمٙمـ ،ُمًتح٥م ومٞمف ُمرهمقب هق وإٟمام ،ومرو٤مً  ًمٞمس ًمٚمقضمف اًمًؽم هذا

 ،وضمؾ قمز اهلل سمٓم٤مقم٦م ي٠مُمره٤م وهق ومٙمٞمػ ،قم٤مصٞم٦م ومٝمل شمٓمٕمف ومٚمؿ ،ُم٤ٌمح سم٠مُمر زوضمتف

 شمٓمٞمٕمف أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ،اًمقضمف ؾمؽم وهق أٓ ،مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚمامء قمٜمد إومْمؾ هق وسمام

 .ظمػم يمؾ اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤ميمؿ :اًمِمٞم 

 (.:. 48: 25/ 23/ واًمٜمقر اهلدى)

  اخلامر فبس إهؾ رؾض إذا

 وإذا ،احل٤مزم اًمقىم٧م ذم واًمٙمٗملم اًمقضمف همٓم٤مء اخلامر ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال
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ًمدة وظمّمقص٤مً  رومْمقا  إهؾ وًمٙمـ ،شمٚمٌس أن وم٤مظمت٤مرت سم٤مًمٗمتٜم٦م اًمٗمت٤مة ؿمٕمرت  ،اًمقا

 شمٗمٕمؾ؟ ومامذا

 .ذًمؽ ذم اًمقاًمديـ ـم٤مقم٦م ومٞمج٥م ،واًمٙمٗملم اًمقضمف قمغم ىم٤مساً  اًمرومض يم٤من إذا :اجلقاب

 ،اخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ومال ،ذًمؽ ُمـ أيمثر يِمٛمؾ اًمرومض يم٤من إذا أُم٤م

 ،واضم٥م همػم هٜم٤م اًمًؽم ،واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ ،سمدهن٤م مجٞمع شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م: أي

ًمدان يرض مل وم٢مذا ،ُمًتح٥م ًمٙمٜمف  ُمـ ُم٤مٟمع ومال ،ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ٓسمٜمتٝمام اًمقا

 همػم قمـ شمٙمِمػ أن ُمٜمٝم٤م رهمٌقا  إذا ُم٤م سمخالف ،ذًمؽ ذم ُمٕمّمٞم٦م وٓ ،هلام ـم٤مقمتٝم٤م

 .ُمٕمّمٞم٦م ذًمؽ ٕن :قمٚمٞمٝم٤م هلام ـم٤مقم٦م ٓ ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م ،واًمٙمٗملم اًمقضمف

  (.:. 24: 17/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 افعؿؾ دم ويدها صعرها بعض يظفر خادمة

 سمٕمض قمٜمد ظم٤مدُم٦م.. سمٕمض قمٜمد شمٕمٛمؾ ؾمٜم٦م قمنم أرسمٕم٦م قمٛمره٤م ومت٤مة هٜم٤مك :اًم١ًمال

. اًمٞمد وسمٕمض ؿمٕمره٤م سمٕمض ئمٝمر ،اًمٌٞم٧م ذم قمٛمٚمٝم٤م سمحٙمؿ ٟمفإ: ي٘مقل ومٝمق ،اإلظمقان

 ؟..اعم٤ٌمح ُمـ هذا هؾ.. 

 .جيقز ٓ :اًمِمٞم 

 .. شمًتٓمٞمع ٓ هل اًمٕمٛمؾ ُمع ؿمٞم  ي٤م ،ٓزم :اًم١ًمال

 ..هٜم٤مك شمٕمٛمؾ أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ :اًمِمٞم 

 .اصمٜمتلم ُمتزوج.. زوضمتٞمف وضمقد ُمع طمتك.. جيقز ٓ :اًم١ًمال

 ومٝمذا ،ضمًده٤م ُمـ رء ُمٜمٝم٤م يٌدوا أنف إمم ومٞمف شمتٕمرض قمٛمؾ شمٕمٛمؾ.. . :اًمِمٞم 

 اشم٘مك ومٛمـ ،ُمِمتٌٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام سملم احلرام وإن سملم احلالل إن»: ُمٕمٜمك هق

 اًمذي اًمٕمٛمؾ هذا قمـ شمٌتٕمد أن هل٤م سمد ومال شوقمروف ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت
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 .اعمٕمّمٞم٦م هلذه يٕمروٝم٤م

 (.:. 33: 12/   43/   واًمٜمقر اهلدى)

 افصغار؟ فؾػتقات افؼصر فبس حؽؿ

 اًمّمٖم٤مر؟ ًمٚمٗمتٞم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مّمػم ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ذيٓم٦م[ ذًمؽ] ذم اًمت٤ًمهؾ جيقز أنف اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ شمٌٚمغ مل اًمٌٜم٧م يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞم 

 اًمٙم٤مومريـ أزي٤مء إدظم٤مل ٕن واًمٙم٤مومرات: اًمٙمٗم٤مر أخ٦ًٌم ُمـ اًمٚم٤ٌمس هذا يٙمقن أٓ

 متٞمؾ أن قمغم[ إـمٗم٤مل] ه١مٓء وشمٕمٚمٞمؿ شمٓمٌٞمع ومٞمف اعمًٚمٛملم سمٞمقت ذم واًمٙم٤مومرات

 اًمٗمت٤مة يم٤مٟم٧م وم٢مذا..ويٕمت٤مدوهن٤م إُمقر هذه يًتحًٜمقا  أن قمغم[ اًمٙمٗم٤مر] ُمع قمقاـمٗمٝمؿ

 ؾمـ سمٚمٖم٧م إذا أُم٤م اًمنمط، ِبذا اًم٘مّمػم ًم٤ٌمس ذم سم٠مس ومال اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًـ شمٌٚمغ مل

 ي٠مُمروه٤م أن وزوضم٦م زوضم٦م واُمرأة رضمالً  وًمٞمٝم٤م قمغم جي٥م اًمتل اًمًـ هذه اًم٤ًمسمٕم٦م

 ُمـ اًمّمالة ًمقازم سمٙمؾ أُمره٤م يًتٚمزم سمّمالِت٤م إُمر أن طمٞمٜمذاك ؿمؽ ومال سم٤مًمّمالة

 أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُمروا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن وأريم٤من: ذوط

 اًمرؾمقل يٕمٜمل ٓش اعمْم٤مضمع ذم سمٞمٜمٝمؿ وومرىمقا  قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م وارضسمقهؿ ؾمٌع

 سم٤مًمّمالة ي١مُمرون أهنؿش ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة ُمروهؿ: »احلدي٨م ِبذا اًمًالم قمٚمٞمف

ة يم٤مٟمقا  ًمق ٕنف هلؿ: اشمٗمؼ يمٞمٗمام  اًمٜمٌل أُمر طمٞمٜمام ُمٙمٚمٗملم، همػم صٖم٤مر أهنؿ سمحٙمؿ قمرا

 إٟمام سم٤مًمّمالة ي٠مُمره سم٠من أنثك أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء اًمقًمد وزم احلدي٨م هذا سمٛمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمٝمٞم٠م يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ وسمٚمغ وشمرقمرع ٟمِم٠م إذا طمتك اًمّمالة هذه قمغم ًمتٕمقيده ذًمؽ

 ضمزًءا ص٤مرت ٕهن٤م ٟمٗمًف: ُمـ اؾمتج٤مسم٦م وإٟمام أُمر ودون وٖمط دون ًمٚمّمالة أمت٤مشمٞمٙمٞم٤مً 

 سمٚمٖم٧م اًمتل أن ومت٤مشمف ي٠مُمر سم٠من وإم إب أُمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا طمٞم٤مشمف، ُمـ

 شمًؽم أن وي٠مُمره٤م اًمقوقء شمتٕمٚمؿ أن ي٠مُمره٤م أنف ذًمؽ ومٛمٕمٜمك شمّمكم سم٠من اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ

 شمٙمقن طمتك اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًـ ُمٜمذ احلج٤مب وُمـ اًمٓمقيؾ اًمٚم٤ٌمس ُمـ هل٤م سمد ومال قمقرِت٤م

 هذا ٕن قم٤مري٦م: وهل سم٤مًمّمالة شم٠مُمر: ي٘مقل أن يٛمٙمـ أطمد وٓ هذا ذقمٞم٦م، صالة

 إٓ اًمنمقمٞم٦م اًمّمالة وًمٞم٧ًم اًمنمقمٞم٦م، سم٤مًمّمالة ي٠مُمره٤م أن أُمره٤م وزم يمٚمػ ىمد ُمٙمٚمٗم٦م
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 . ..وًم٤ٌمؾمٝم٤م وأريم٤مهن٤م ذوـمٝم٤م ُمٕمٝم٤م شمقومر إذا

 (22:18:17/أ22: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 !باحلجارة افشارع دم ادتزجات رمل حؽؿ

ة ومٞمف: ؾم١مال  .واًمٓمقٍب  سم٤مًمزًمط اًمِم٤مرع ذم اعمتؼمضم٤مت شمرُمل ُمٜم٘م٦ٌم اُمرأ

 !سم٤مًمزًمط؟ :اًمِمٞم 

 احل٘م٤مئ٥م ومٞمحٛمٚمـ ،اًمٗمٕمؾ ٟمٗمس يٗمٕمٚمـ سم٠من سمٜم٤مِت٤م اًمٌٜم٤مت وشم٠مُمر ،طمج٤مرة :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤محلج٤مرة ُممٟم٦م

 رواي٦م؟ أم ظمٞم٤مل هذا ؿمق :اًمِمٞم 

 .قمٜمدٟم٤م ُمقضمقد هذا واهلل ،ٓ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕم٤مصٛم٦م؟ ذم أم ،اًم٘مري٦م ذم هذا وأجـ :اًمِمٞم 

 وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل وشمت٠مول ،حم٤مومٔمتٜم٤م ذم حم٤مومٔم٦م ذم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٘م٤مب ويِمدوا يٛمًٙمقه٤م ممٙمـ ُمتؼمضم٦م واطمدة شميب ح٤م ومٓمٌٕم٤مً  ،شُمٕمٚمقٟم٤مت

 اًمٗمٕمؾ هذا هؾ ،زوضمٝم٤م وي٠ميت يقُملم يقم حتجز اًمنمـم٦م ىمًؿ إمم وشم١مظمذ ،وييسمقه٤م

 ضم٤مئز؟

 ،ذيمرشمف اًمذي ًمٚمحدي٨م :ودم٤موزاً  شمٕمدي٤مً  ومٞمف ٕن :جيقز ٓ أوًٓ  هذا ـمٌٕم٤مً  :اجلقاب

 وم٢مهنـ ارمجقهـ يٕمٜمل ٓ شُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وم٢من

 .أوًٓ  هذا ،ُمرضمقُم٤مت

 قمٝمد طمديثقا  ىمقُمؽ أن ًمقٓ»: ًمٕم٤مئِم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اٟمٓمالىم٤مً : وصم٤مٟمٞم٤مً  

 .احلدي٨م آظمر إمم ..شاًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم تٝم٤مٞموسمٜم اًمٙمٕم٦ٌم هلدُم٧م سمنمك

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٞم٤مؾم٦م يتٌٜمك أن يٜمٌٖمل اعمًٚمؿ أن قمغم يدل احلدي٨م ومٝمذا 
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 .اعمٜمٙمرات ُمٕم٤مجل٦م ذم هذه

 ِب٤م وإذا ،ظمٞم٤مًٓ  فمٜمٜمتٝم٤م قمٜمٝم٤م ؾم٠مختٜمل ح٤م اًمتل احل٤مدصم٦م هذه وم٘مط أُمٜمع ًم٧ًم وم٠من٤م 

 .ذقم٤مً  جيقز ٓ أنف وم٘مط هذا أنٙمر ًم٧ًم ،طم٘مٞم٘م٦م

 أن ،اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م شمٓمٌٞمؼ ذم اًمٞمقم اعمتحٛمس ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: أىمقل أن٤م سمؾ 

 أنف ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمٚمٕمٜم٦م هذه ٕن :قمٚمٞمٙمـ اهلل ًمٕمٜم٦م: اعمتؼمضم٤مت ًمٚم٤ًمومرات ي٘مقل

 ُمٗمًدة اعمتؼمضم٤مت ه١مٓء إمم وشمقضمٞمٝمٝم٤م ِب٤م اًم٘مٞم٤مم وراء ُمـ ؾمٞمؽمشم٥م احلدي٨م فم٤مهر

 ُمـ اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم اؾمتٕمامل ٟمرى ومحٞمٜمئذٍ  ،ُمٜمٝم٤م رء ممإ آٟمٗم٤مً  أن٧م أذت ىمد ،يمؼمى

 ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مءت اًمتل اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمراشم٥م

 يًتٓمع مل وم٢من ،ومٌٚم٤ًمٟمف يًتٓمع مل وم٢من ،سمٞمده ومٚمٞمٖمػمه اً ُمٜمٙمر ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ»: ُمًٚمؿ

 .شاإليامن أوٕمػ وذًمؽ ،فٌومٌ٘مٚم

 أن٤م ًمٙمـ ،زُم٤من إمم زُم٤من وُمـ ،سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه أن وٓؿمؽ

 اًمٚمٕمٜم٦م هذه شمقضمٞمف اخلٓم٠م ُمـ ،أظمرى سمالد رسمام ،وإردن ؾمقري٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم أن أىمقل

طم٦م  واًمرضم٤مل ،اًمٞمقم هلـ واًمّمقًم٦م اًمدوًم٦م ،اًمٞمقم هلـ اًمدوًم٦م ٕن :اعمتؼمضم٤مت إمم سا

 سمٕمده٤م ُم٤م ومتٜم٦م ومًٞمؽمشم٥م وًمذًمؽ ،ذًمؽ ذم ُمٕمٝمـ هؿ اًمٜم٤ًمء هذه أزواج هؿ اًمذيـ

 ،جيقز ومال ،اًمرضمؿ إمم دم٤موزٟم٤مه إذا سمٜم٤م ومٙمٞمػ ،اًمٜمٌقي اًمٜمص ـمٌ٘مٜم٤م إذا ٟمحـ ومٞمام ،ومتٜم٦م

 .اهلل ؿم٤مء إن واوح أُمر وهذا

 ؟ضم٤مئز هذا هؾ ٟمٗمز ذم أىمقل: يٕمٜمل ،هاً  اًمٚمٕمٜم٦م جيقز هؾ هذا قمغم ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 وأدُمٞملم اًمدواب ًمٕمـ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هنل ُمع يتٕم٤مرض ٓ هذا ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 اعمٕملم؟ ًمٕمـ

 .اًمني٦م ىمٞمد ووٕم٧م ٕنؽ ،ظمٓم٠م ؾم١ماًمؽ :اًمِمٞم 

 .ٟمٗمز وسملم سمٞمٜمل قمٚمٞمؽ اهلل ًمٕمٜم٦م: ٟمٗمز ذم أىمقل أن٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 ًمٗمٔمؽ؟ وذم ٟمٗمًؽ ذم سملم ومرق ومٞمف: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ًمٗمٔمل ذم ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 :ذاك يٜم٤مذم ٓ هذا احلدي٨م ضم٤مء دام ُم٤م ،اًمٜمٗمس ذم ًمٞمس اعمٝمؿ هق اًمٚمٗمظ :اًمِمٞم 

 ديدٟمف ذًمؽ جيٕمؾ ٓ: أي ًمٕم٤مٟم٤مً  يٙمقن ٓ اعم١مُمـ أن إطم٤مدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد ٕن

 .وهجػماه

 أيب ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء وًمذًمؽ ،ذقم٤مً  اًمٚمٕمـ يًتحؼ ُمـ يٚمٕمـ أن يٜم٤مذم ٓ هذا أُم٤م 

 رضمالً  نأ وهمػمه هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م شًمٚمٌخ٤مري اعمٗمرد إدب»و شداود

 قمغم ُمت٤مقمؽ اضمٕمؾ: ىم٤مل ،فمٚمٛمٜمل ضم٤مري! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء

 ضم٤مري ،فمٚمٛمٜمل ضم٤مري! ومالن ي٤م ًمؽ ُم٤م سمف يٛمرون اًمٜم٤مس وم٠مظمذ ،اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م

 ُمـ طمٙمٞمٛم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م وهذه ،يًٛمع واجل٤مر ،اهلل ًمٕمٜمف اهلل ىم٤مشمٚمف ،اهلل ًمٕمٜمف ىم٤مشمٚمف ،فمٚمٛمٜمل

 ي٤م: ًمٞم٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم يريمض جل٤مره اًمٔم٤ممل ضم٤مء ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف احلٙمامء ؾمٞمد

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،اًمٜم٤مس ًمٕمٜمٜمل وم٘مد ،داره إمم ُمت٤مقمف ومٚمٞمٕمد ضم٤مري ُمر! اهلل رؾمقل

 ش.إرض ذم ُمـ يٚمٕمٜمؽ أن ىمٌؾ اًمًامء ذم ُمـ ًمٕمٜمؽ ًم٘مد»: واًمًالم

 ًمٞمس هذا ،سمٕمٞمٜمف ُمًٚمؿ ًمٕمـ جيقز ٓ أنف ،اًمٕمٚمامء مج٤مهػم قمٜمد اًم٤ًمئد اًمرأي: وم٢مذاً  

 ذم سم٠منف شمٍمح اًمتل ،إطم٤مدي٨م هذه ُمثؾ سمقضمقد ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ وهذا ،إـمالىمف قمغم

 ،ذاك ُمـ ومٝمذا ،ؿمخّمف عمّمٚمح٦م ًمٜمٗمًف: فم٤ممل ُمنف ُمًٚمؿ ًمٕمـ جيقز إطمٞم٤من سمٕمض

 وٓ سمٚمٕم٤من ًمٞمس اعم١مُمـ يمقن ُمـ ومٞمًتثٜمك ،اًمِم٤مرع سمف ؾمٛمح مم٤م يم٤من إن اًمٚمٕمـ وًمذًمؽ

 .يبضمقا  هذا ،ـمٕم٤من

 اًمرمح٦م؟ ُمـ اًمٓمرد هق احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٚمٕمـ ُمٕمٜمك :ُمداظمٚم٦م

 يمام ،يًتج٤مب ٓ وىمد اًمدقم٤مء يًتج٤مب وىمد ،دقم٤مء هق! هذا همػم ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

 ؟وُرومعَ  ىُمٌَِؾ  اًمدقم٤مء هذا شُمرى ،دقم٤مء هق ظمؼم؟ هذا هؾ ،ومالن اهلل رطمؿ: ٟمحـ ٟم٘مقل

 .أقمٚمؿ اهلل



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًم٘مرآن شمالوة ضمقاز إمم يذه٥م ُمـ سمٕمض ي٘مقل ؿمجقن ذو ي٘م٤مل يمام واًمٙمالم هٜم٤م وُمـ 

 .ذًمؽ وٟمحق ُمثالً  احل٩م وقمغم اًمّمدىم٦م ُمثالً  قمغم ي٘مٞمًقا  حي٤موًمقا  ،ُٕمقاتا روح قمغم

 هذه صمقاب يقصؾ اهلل أنف ،وضمؾ قمز اهلل يدقمق وسمٕمده ،ي٘مرأ  أنف اح٤مٟمع ؿمق: سمٞم٘مقًمقا  أظمػماً  

ُمقات إمم أو اعمٞم٧م هذا إمم اًمتالوة  أـج ُمـ ،وصمقاب أضمر ًمف حيّمؾ ،وم٤مئدة ًمف ومٞمحّمؾ ،دول ٕا

 هذا ،وىمٌؾ دقم٤مؤه وصؾ ،شمراٟمزي٧م ظمالص داعٍ  دقم٤م يمٚمام أهنؿ يٗمؽموقن هؿ ذًمؽ؟ هلؿ

 .إـمالىم٤مً  سمف اجلزم إمم ًمٜم٤م ؾمٌٞمؾ ٓ ومٝمذا سمف ي٘مٓمع أن أُم٤م ،يرضمك

  (.:. 34: 14/ 36/ واًمٜمقر اهلدى)

 تظفر؟ ٓ أن جيب فؾؿرأة طاهرة زيـة افذهب يعد هؾ

 شمٔمٝمر؟ ٓ أن جي٥م ًمٚمٛمرأة فم٤مهرة زيٜم٦م اًمذه٥م يٕمد هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٜمٝم٤م ىمّمد سمدون فمٝمر ُم٤م إٓ ،شمٔمٝمر ٓ أن جي٥م ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

  (.:. 48: 32/   67/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افقجف ـشػ جقاز ظذ ودٓفتف اخلثعؿقة حديث

 . اًمٜمقر رطمٚم٦م ؾمٚمًٚم٦م ذم طمقًمف ُمٓمقٓ ٟم٘م٤مؿم٤مً  راضمع

  (22:23:51/أ22: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 واحلرة إمة ظقرة بغ افتػريؼ ظدم

 وُيَرشم ٥م! اًمرضمؾ قمقرة قمقرِت٤م إُم٦م أن[ ٥ماعمذاه سمٕمض شمٌٜم٧م] [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ًمألضمٜمٌل ومٞمجقز»: وم٘م٤مًمقا  ،سمٕمْمٝمؿ سمف سح ُم٤م هذا سمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ضمقاز ذًمؽ قمغم

 أطمٙم٤مم»ذم اجلّم٤مص ذيمره! شوصمدُّي٤م وصدره٤م وؾم٤مىمٝم٤م وذراقمٝم٤م إُم٦م ؿمٕمر إمم اًمٜمٔمر

 خم٤مًمٗم٦م ُمع ،اًمٗم٤ًمد سم٤مب ومتح ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م خيٗمك وٓ  ،ش392/  3ش»اًم٘مرآن



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   غم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرةُمـ إدًم٦م قم 
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 همض اًمرضم٤مل وقمغم ،اًمتًؽم إـمالىم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم شمقضم٥م اًمتل اًمٜمّمقص قمٛمقُم٤مت

 ش.25 - 22ش»اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»يمت٤مسمٜم٤م اٟمٔمر اًمٌٍم

 .(374/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إمة وظقرة احلرة ظقرة بغ افتػريؼ افسـة دم يثبت مل

 ،إُم٦م وقمقرة ،احلرة قمقرة سملم اًمتٗمريؼ اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل أنف اقمٚمؿ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤ميب ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء ُمع ذًمؽ ذيمرت وىمد

 .(614/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إمة ظقرة

 اعمرأة طمج٤مب شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  رؾم٤مًم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ُم٘مدُم٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:اًمٙمت٤مب حم٤مؾمـ ذيمر ذم اًمّمالة ذم وًم٤ٌمؾمٝم٤م

ئر خمتص احلج٤مب أن شم٘مريره ُمع أنف ذًمؽ وُمـ  إُم٦م وأن اإلُم٤مء دون سم٤محلرا

 سمٕمض وقء قمغم اعم٠ًمخ٦م ًمٞمٜم٤مىمش يٕمقد وم٢مٟمفش 26 ص» وؿمٕمره٤م رأؾمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ئمٝمر

 يدع ومالش اعمّم٤مًمح ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗم٤مؾمد درء» ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاقمد

 سمٕمد ومٞم٘مقل سمِمٕمره٤م أجْم٤م احلًٜم٤مء إُم٦م سمروز ضمقاز اعمًتٚمزم إـمالىمٝم٤م قمغم اعم٠ًمخ٦م

 : ُمٗمٞمدة شمقـمئ٦م

 ش.  27 ص. »حتتج٥م أن قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمٗمتٜم٦م ُمٜمٝم٤م خي٤مف يم٤من إذا إُم٦م ويمذًمؽ

 يٛمِملم احل٤ًمن اًمؽميمٞم٤مت اإلُم٤مء يؽمك أن اًمرضمؾ أراد ومٚمق: ومٞم٘مقل ذًمؽ ي١ميمد صمؿ

 ُمـ هذا يم٤من يٛمِملم اإلُم٤مء أوئلؽ يم٤من يمام وإوىم٤مت اًمٌالد هذه ُمثؾ ذم اًمٜم٤مس سملم

 . اًمٗم٤ًمد سم٤مب

 اخلامر يقضمٌقن ٓ اًمذيـ اجلٛمٝمقر سملم وؾمط شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومٛمذه٥م هذا وقمغم :أؿقل



   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وُمـ ُمٓمٚم٘م٤م.  قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ يقضمٌقن اًمذيـ همػم طمزم اسمـ وسملم ُمٓمٚم٘م٤م إُم٦م قمغم

 عمذه٥م شمدل اًمتل أصم٤مر سمٕمض سملم شمقومٞم٘م٤م ذًمؽ إمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذه٥م إٟمام أنف اًمقاوح

 وإن اعمذه٥م وهذا.  آٟمٗم٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًم٘م٤مقمدة وسملمش 33  ،26 ص اٟمٔمر» اجلٛمٝمقر

 يمت٤مب ذم رده قمغم اؾمتدًمٚمٜم٤م يمٜم٤م اًمذي اجلٛمٝمقر ُمذه٥م ُمـ اًمّمقاب إمم أىمرب يم٤من

 شم٘مدير ٕن رء ُمٜمف اًمٜمٗمس ذم يزال ومالش.  46 - 42 صش »اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»

 مجٞمٚم٦م شمٙمقن ؾمقداء أُم٦م ُمـ ويمؿ ٟمًٌل أُمر اًمٗم٤ًمد ظمقف قمٚمٞمف اعمؽمشم٥م اجلامل

 ه١مٓء قمٜمد يمذًمؽ شمٙمقن ٓ ىمد إهن٤م صمؿ اًمٌٞمض ِب٤م يٗمتتـ سمحٞم٨م واًمتٙمقيـ إقمْم٤مء

 . أقمٚمؿ واهلل.  ُمٜمْمٌط همػم وم٤مُٕمر.  اًمًقد ُمـ ضمٜمًٝم٤م سملم قمٜمد مجٞمٚم٦م وًمٙمٜمٝم٤م

 [9-8 ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب ُم٘مدُم٦م]

 فؾتػتقش وادسؾؿة ادسؾؿ ظقرة رؤية وافؽاؾرة فؾؽاؾر جيقز هؾ

ٟمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال  اًمٖمرسمٞم٦م؟ اًمْمٗم٦م ذم إلظمقا

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 طمتك ُمالسمًٝمؿ خيٚمٕمقا  أن اًمرضم٤مل ي٠مُمروا اًمٞمٝمقد هٜم٤مك اجلن قمٜمد :اًم١ًمال

 يٗمتِمقهؿ؟

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 يٗمتِمقهـ؟ طمتك ُمالسمًٝمـ خيٚمٕمـ أن اًمٜم٤ًمء ي٠مُمرن واًمٞمٝمقدي٤مت :اًم١ًمال

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 اعمًٚمٛملم؟ قمقرة يروا أن واًمٙم٤مومرات ًمٚمٙمٗم٤مر جيقز هؾ :اًم١ًمال

 .جيقز ُم٤م ٓ :اجلقاب

ٟمٜم٤م وسم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال  ذًمؽ؟ هلؿ جيقز هؾ ُمْمٓمريـ: ي٘مقًمقن ؾمٞمدي ي٤م إلظمقا

 .اوٓمرار ذم ُم٤م ٓ :اجلقاب



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمقضمف ًمٞمس سمٕمقرة 
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اوٓمرار ذم ُم٤م :اجلقاب

 ذم؟ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ :اًمِمٞم 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 ( 22: 49: 15/ 222/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افبقت خارج تؾبسفا أن فؾؿرأة جيقز افتل إفقان ضابط

 [.اًمٌٞم٧م ظم٤مرج شمٚمًٌٝم٤م أن ًمٚمٛمرأة جيقز اًمتل إًمقان و٤مسمط] :افسائؾ

 ُمالسمس إمم اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ويٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه يًؽمقمل رء يمؾ اًم٘م٤مقمدة :افشقخ

 .قمٜمٝم٤م اًمٌٕمد ومٞمٜمٌٖمل اًمٜم٤ًمء

  (21 :16 :57/ 663/واًمٜمقر اهلدى) 





 الهساء أمام املسأة عوزة





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٤مم اًمٜم٤ًمءقمقرة اعمرأة أُم 
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ـ   إذا افـساء أمام افـساء رؿص حؽؿ  افعقرة حيجؿ ما يؾبسـ ـُ

 أن: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل اًمٜم٤ًمء، رىمص ُم٠ًمخ٦م قمغم ؿمٞم  ي٤م اؾمتدراك هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ اًمِم٤مُمل، اًمرىمص أوم٘مف ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم وأن٤م اًمِم٤مُمل، اًمرىمص هق سم٤مًمرىمص اعم٘مّمقد

 قمقرِت٤م، أقمْم٤مء سمٕمض ومتتحجؿ ضمًٛمٝم٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ سمٕمض شمرسمط اًمٜم٤ًمء سمٕمض إن: ىم٤مل

 سمٕمْمٝمـ؟ أُم٤مم اًمٜم٤ًمء رىمص جيقز هؾ إؾم٤مس هذا ومٕمغم

 قمغم وسمٜم٤مءً  اًم٤ًمئؾ، ُمـ سم٠مقمٚمؿ قمٜمٝم٤م اعم١ًمول ُم٤م ًمٙمـ ـمًٌٕم٤م ؿم٤مُمل وأن٤م :اًمِمٞم 

 .جيقز ٓ سم٠منف أرى اعمذيمقر اًمقصػ

 (22:29:26/ب32: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

ِ  ماذا  ادرأة أمام وجسدها زيـتفا مـ ظفرتُ  أن ادسؾؿة فؾؿرأة ؾحين

 افؽتابقة؟ أو ةادسؾؿ

ة ؾحَيِ  ُم٤مذا :اعمٚم٘مل  اعمرأة أُم٤مم وضمًده٤م زيٜمتٝم٤م ُمـ ٔمٝمرشمُ  أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأ

 اًمٙمت٤مسمٞم٦م؟ أو ٦ماعمًٚمٛم

 ذم وأزواضمٝمـ اعمًٚمٛملم ٟم٤ًمء ٦مقم٤مُمّ  ٕن :ضمداً  ُمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال هذا :اًمِمٞم 

 سمٕمض ومٞمف وىمع ،وم٘مٝمل اٟمحراف إمم يٕمقد واًم٥ًٌم ،احل٘مٞم٘م٦م هذه قمـ ضمداً  ظمٓمػمة همٗمٚم٦م

 وٓ ،اعمذه٥م ذًمؽ إمم اعمٜمتٛملم ُمـ سم٤مًم٘مٌقل ل٘مّ ٚمُ وشمُ  آٟمحراف هذا وؾمٓمر ،اًمٗم٘مٝم٤مء

 اًمذي اًمٌٚمد ؾمٙم٤من أو اًمٌٚمد قمغم ُمٕمٜمقي٦م ؾمٚمٓم٦م ،ؾمٚمٓم٦م اعمذه٥م ًمذًمؽ يم٤من إذا ؾمٞمام

 .ومٞمف يٕمٞمِمقن

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمرأة قمقرة: ي٘م٤مل ي٘مٞمٜم٤مً  سم٤مـمؾ وهذا ي٘م٤مل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ُمـ يمثػم ومٗمل 

ة  ٓ ىمقل أوًٓ  هذا ،اًمريم٦ٌم إمم اًمنة سملم ُم٤م: أي ،ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ يمٕمقرة ًمٚمٛمرأ

 سمؾ ،اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٜم٦م وٓ ،اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ٓ ،اًمًٜم٦م ذم وٓ اًمٙمت٤مب ذم ٓ ،ًمف دًمٞمؾ



   قمقرة اعمرأة أُم٤مم اًمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

196 

 .رأي هق إٟمام ،اعمقوققم٦م وٓ

 إؾمػ ُمع ًمٙمـ ،ٟم٘مرأ  ويمٚمٜم٤م ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن خي٤مًمػ ٕنف :سم٤مـمؾ اًمرأي هذا صمؿ 

 َأمْ  اًْمُ٘مْرآنَ  َيَتَدسم ُرونَ  َأوَمال﴿: اًم٘م٤مئؾ سم٠مُمره وٟم٠ممتر -وضمؾ قمز- اهلل سمتقضمٞمف ٟمتقضمف ىمٚمام

 َوٓ﴿: -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- ىمقًمف ذم ُمثالً  ٟم٘مرأ  ومٜمحـ ،[24:حمٛمد] ﴾َأىْمَٗم٤مهُل٤َم ىُمُٚمقٍب  قَمغَم 

ـَ  ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  ُمقوع ،اًمِم٤مهد ُمقوع ًمٞمس هذا ،[31:اًمٜمقر] ﴾ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

ـَ  َوٓ﴿: ىمقًمف ذم اًمِم٤مهد ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  ي٘مقل أن إمم أو أو ﴾آسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: أي٦م آظمر ذم -وضمؾ قمز- رسمٜم٤م ٤مئِِٝم ًَ
 ،أي٦م هذه دًٓم٦م ًمٗمٝمؿ[ 31:اًمٜمقر] ﴾ٟمِ

ة ُمع اعمرأة قمقرة حتدد أهن٤م  قمٚمٞمف- ىمقًمف وهل أٓ ذقمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ٟمتذيمر أن سمد ٓ ،اعمرأ

 يمٚمٝم٤م اعمرأة: اإلـمالق هذا ُمٕمٜمك شقمقرة اعمرأة» ،شقمقرة اعمرأة»: -واًمًالم اًمّمالة

 ُمـ سمٜمص إٓ ،أنٗمًٜم٤م قمٜمد ُمـ ىمٞمداً  قمٚمٞمف ؾظِم دْ ٟمُ  أن اإلـمالق هذا ُمع جيقز ومال ،قمقرة

 إمم اًمنة ُمـ اعمرأة ُمع اعمرأة قمقرة أن ذم ٟمص هٜم٤مك ومٝمؾ ،ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م أو رسمٜم٤م يمت٤مب

 .ُمقوقع طمدي٨م ذم وٓ طمتك ،اًمريم٦ٌم

 أي٦م ًمٙمـ ،شقمقرة اعمرأة»: ىم٤مل -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل يم٤من إذا ،آي٦م هٜم٤م وًمٙمـ 

ـَ  َوٓ﴿: [شمٕم٤ممم اهلل] ىم٤مل ،ووح٧م ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  هق ومام ،﴾آسَم٤مئِِٝم

  اًمريم٦ٌم؟ إمم اًمنة ُمـ هق هؾ ،أبٞمٝم٤م ُمع اًمٌٜم٧م قمقرة

 وهذا ،سمٙمثػم ذًمؽ ُمـ أوؾمع قمقرِت٤م أن شم١ميمد أي٦م ًمٙمـ ،هلذا أصؾ ٓ :اجلقاب

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك قمرومٜم٤م إذا ومٞمام يتٌلم ٌِْدي ـ   ُي : سم٘مقًمف اعم٘مّمقد هق ُم٤م ﴾ِزيٜمَتَُٝم

ـ  ﴿ ـَ  َوٓ﴿ ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع: أي ﴾ِزيٜمََتُٝم ٌِْدي ـ   ُي  ،اًمزيٜم٦م قملم اعم٘مّمقد ًمٞمس ،﴾ِزيٜمَتَُٝم

 .اًمزيٜم٦م ُمقاوع وإٟمام

 هق ُم٤م ،هٙمذا أفمٝمرِت٤م ًمق ،اًمٜم٤ًمء قمٜمد إذن ذم هٜم٤م ؼٚمّ ٕمَ يُ  اًمذي اًم٘مرط هذا: ُمثالً  

 .اعم٘مّمقد هق هذا

ـَ  َوٓ﴿ ،حمذوف ُمْم٤مف سمت٘مدير اًمٚمٖم٦م قمٚمامء ي٘مقل يمام اعم٘مّمقد ًمٙمـ  ٌِْدي  ُي

ـ    زيٜم٦م ُمقوع هؾ اًمنة ومقق ُم٤م اًمزيٜم٦م؟ ُمقاوع هل ومام ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع أي ﴾ِزيٜمَتَُٝم
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 زيٜم٦م؟ ُمقوع هق هؾ اإلسمٓملم حت٧م ُم٤م ،ٓ: اجلقاب ،اجل٤مهٚمٞم٦م ذم وًمق ُم٤م؟ يقُم٤مً 

 سمٜمص قمقرة هذا ،ٓ زيٜم٦م؟ ُمقوع هق هؾ اًمٔمٝمر زيٜم٦م؟ ُمقوع هق هؾ اخل٤مسشملم

 ش.قمقرة اعمرأة»: اًم٤ًمسم٘م٦م احلدي٨م

 ُمقاوع إٓ سمدهن٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: شم٘مقل أي٦م :إذاً  

 ذم اًمًقار ،اًمٕمٜمؼ ذم اًمٓمقق ،إىمراط ،طمقى وُم٤م اًمرأس: أن اًمزيٜم٦م ُمقاوع ،زيٜمتٝم٤م

 ُمقاوع ،اًمقوقء ُمقاوع أي ،اًم٘مدُملم ذم اخلٚمخ٤مل ،اًمٕمْمد ذم واًمدُمٚم٩م ،اعمٕمّمؿ

 أظمتٝم٤م أُم٤مم ِب٤م شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز اًمتل اًمزيٜم٦م ُمقاوع هذه ،اًمقوقء

 إٓ اًمٙم٤مومرة أُم٤مم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ يم٤مًمرضمؾ هل وم٤مًمٙم٤مومرة اًمٙم٤مومرة أُم٤م ،اعمًٚمٛم٦م

 اًمٍماطم٦م ِبذه أي٦م هذه ظمقًمٗم٧م يمٞمػ أدري ُم٤م ،اًمٙمٗملم وإٓ ،وم٘مط اًمقضمف ىمرص

 ،وٕمٞمػ وًمق طمدي٨م هٜم٤مك يم٤من وًمٞم٧م ،ُمٕم٤ميمًتٝم٤م وذم ،أي٦م ُمِم٤مىم٘م٦م ذم اعمتٜم٤مهٞم٦م

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل طمدي٨م ٟمحـ ىمٞمدٟم٤م يمام ،أي٦م سمف وم٘مٞمد  ،صحٞمح٤مً  فمٜمف: ٟم٘مقل طمتك

 . اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب هذا ،اًم٘مرآن ُمـ أي٦م ِبذه -واًمًالم اًمّمالة

 افـساء أمام ادرأة ظقرة حدود

ة أُم٤مم اعمرأة ًم٤ٌمس ذوط وٛمـ ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م  وٓ ػِِم يَ  ٓ أنف... اعمرأ

 ؟ؿًّ جُمَ  وهمػم ػِّم يَ 

ة ُمع اعمرأة قمقرة تحديدسم٤مًم ًمديٜم٤م ًمٞمس: أوًٓ  :اًمِمٞم   .أي٦م هذه ؾمقى اعمرأ

 .أي٦م :ُمداظمٚم٦م

 يمؾ ؿم٠من هق يمام هلل واحلٛمد ،واًمؼميم٦م اخلػم ومٞمٝم٤م أي٦م هذه ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ إيف :اًمِمٞم 

 أُمر ومٞمٝم٤م اًمتل أي٤مت سمٕمض أذه٤مٟمٜم٤م ذم اؾمتحيٟم٤م إذا ٕنٜم٤م :احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ أي٤مت

ة ٤َم َي٤م﴿ ٤مً ضمٚم٤ٌمسم قمٚمٞمٝم٤م شمْمع سم٠من اعمرأ ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
 اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ

ـ   ُيْدٟملِمَ  ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  [.59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم
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ة سمدن مجٞمع يًؽم اجلٚم٤ٌمب أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد وُمٕمٚمقم  ،ىمدُمٝم٤م إمم رأؾمٝم٤م ُمـ اعمرأ

 أي٦م يمذًمؽ ،واًمٙمٗملم اًمقضمف ىمرص وهق أٓ ئفاؾمتثٜم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م طم٤مؿم٤م

ـَ ﴿: إظمرى سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  واضمٌل ُمـ أرى وأن٤م ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

ة ُمع اعمرأة قمقرة حتديد أو اًم١ًمال يم٤من وإن ،اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ،ريمِّ ذّ أُ  أن  .اعمرأ

 ....صم٤مين ؾم١مال ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 يٕمؼم واًماليت ،اًمّم٤محل٤مت اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػماً  سم٠من أذيمر أن أريد أن٤م :اًمِمٞم 

 آظمر ؿمٞمئ٤مً  اجلٚم٤ٌمب ُمع قمٚمٞمٝمـ ومرض وضمؾ قمز اهلل أن يٜمًلم ،اعمٚمتزُم٤مت اًمٞمقم قمٜمٝمـ

ة ومقاضم٥م ،اخلامر اؾمٛمف  قمغم ،ُمتجٚم٦ٌٌم خمتٛمرة خترج أن سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا أهن٤م اعمرأ

 .اجلٚم٤ٌمب اخلامر وقمغم ،اخلامر رأؾمٝم٤م

 أي٦م إمم ٟم٠ميت ومحٞمٜمام ،واًمّمدر واًمٕمٜمؼ اًمرأس أجْم٤مً  يًؽم اجلٚم٤ٌمب أن قمرومٜم٤م وإذا 

ـَ  َوٓ﴿: قمٜمٝم٤م اعمًئقل ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمََتُٝم ـ   إِ  [.31:اًمٜمقر﴾ ]ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

ة أن ذهٜمٜم٤م ذم ىم٤مم ىمد يٙمقن ،أيتلم ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ذهٜمٜم٤م ذم اؾمتحيٟم٤م وم٢مذا   اعمرأ

 ،سمف ًٛمحيُ  مل ُم٤م يٌ٘مك ،ِبذا يًٛمح ومحٞمٜمام ،ذيمرٟم٤م ُم٤م إٓ يمٚمٝم٤م ُمًتقرة شمٙمقن أن جي٥م

 .ؾمؽمه جي٥م أنف وقمغم قمقرة أهن٤م قمغم يٌ٘مك

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٢مذا ـ   ُيٌِْدي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم   َأوْ  آسَم٤مئِِٝم
ِ
ـ   آسَم٤مء ﴾ سُمُٕمقًَمتِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: ي٘مقل أن إمم[ 31:اًمٜمقر] ٤مئِِٝم ًَ
 .[31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

 مرَ حَمْ  ٕي جيقز ٓ ويمام ،أي٦م أول ذم يم٤معمح٤مرم أي٦م ظم٤ممت٦م ذم اًمٜم٤ًمء ضمٕمؾ: إذاً  

ة شمٔمٝمر أن اعمح٤مرم هذه ُمـ  .اًمزيٜم٦م ُمقاوع إٓ ضمًده٤م يمؾ ؾم٤مشمرة إٓ أُم٤مُمف اعمرأ

 ُمـ اعم٘مّمقد ُم٤م: وهق ،أظمر اًمٌمء ٟمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمٜم٤م سم٘مل احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا 

 اًمزيٜم٦م؟ ُمـ اعم٘مّمقد ُم٤م! قمٗمقاً  اًمزيٜم٦م؟ ُمقاوع

 : ىمقٓن أي٦م هذه ذم اًمتٗمًػم قمٚمامء ًمٚمٕمٚمامء

ـَ  َوٓ﴿ ،أي٦م فم٤مهر اعم٘مّمقد أن: أطمدمه٤م ٌِْدي ـ   ُي  [.31:اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتَُٝم
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 .اًمزيٜم٦م ُمقاوع يٌديـ وٓ: اًمث٤مين اًم٘مقل

 اعمٕمٜمل يم٤من إذا ٕنف إول: اًم٘مقل ُمـ وأؿمٛمؾ أقمؿ اًمث٤مين اًم٘مقل هذا أن أرى وأن٤م

 ،اعمقاوع ذم اًمزيٜم٦م دظمٚم٧م ُمزيٜم٦م اعمقاوع هذه ويم٤مٟم٧م ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع أي٦م ُمـ

ة وم٢مذا ،ٟمٗمًٝم٤م اًمزيٜم٦م: ي٘مقل اًمكم اًم٘مقل اظمؽمٟم٤م إذا: سمٛمٕمٜمك ،مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس وًمٞمس  اعمرأ

 ..ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ قمٜم٘مٝم٤م ذم اًمٕم٘مد وٕم٧مو ىمد شمٙمـ مل ُمثالً 

  ؟...ُمداظمٚم٦م

ـَ  َوٓ﴿ إٟمف: اًمث٤مين اًم٘مقل.ٓ:اًمِمٞم  ـ   ُيٌِْدي  اًم٘مقل هذا قمغم ٟمٗمًٝم٤م اًمزيٜم٦م ﴾ِزيٜمَتَُٝم

 ،اًمزيٜم٦م ُمقوع شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جي٥م مل وم٢مذا ،اظمؽمٟم٤مه اًمذي اًم٘مقل: اعمٕمٜمك..ُمٕمٜم٤مه٤م

 .اعمقوع قمغم هل اًمتل اًمزيٜم٦م ٔمٝمرشمُ  أن جيقز ٓ أن أومم سم٤مب ومٛمـ

 ،ًمٚمٜم٤ًمء وإٓ ،اعمح٤مرم هل١مٓء إٓ اًمزيٜم٦م ُمقاوع شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 يمٚمٝمؿ ،اًمًٚمػ قمٚمامء ضمرى اًمتٗمًػم هذا قمغم ،اعمًٚمامت هـ ِب٤م اعم٘مّمقد  ٟم٤ًمئٝمـ

 ذم اًمتٗمًػم قمٚمامء سملم ظمالف ٓ ،ُمًٚمامت: أي ٟم٤ًمئٝمـ طمقل اعم٘مّمقد أن قمغم ضمروا

 َأوْ ﴿: ىم٤مل طمٞم٨م ضمديد سمرأي ضم٤مء اهلل رمحف اعمقدودي إؾمت٤مذ ضم٤مء طمتك ،أبداً  هذا

ـ   ٤مئِِٝم ًَ
 وقمغم ،ُمنميم٤مت يم٤مومرات يمـ وًمق ،اإلؾمالم سم٠مظمالق اعمتخٚم٘م٤مت: يٕمٜمل ﴾ٟمِ

 سم٠مظمالق ُمتخٚم٘م٤مت همػم ًمٙمٜمٝمـ ،ُمًٚمامت ٟم٤ًمء يمـ إذا: ي٘مقل ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس

 اعمًٚمامت، ٤مءاًمٜمً ُمـ اجلٜمس هذا أُم٤مم ٔمٝمرشمَ  أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،اإلؾمالم

 :اصمٜملم ُٕمريـ ح٤مذا؟ ُمرضمقح اًمرأي هذا ًمٙمـ

ـ   َأوْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف:..إول إُمر ٤مئِِٝم ًَ
 ٟم٤ًمء إمم اًمٜم٤ًمء أو٤مف[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

ـَ  َوٓ﴿: سم٘مقًمف ظم٤مـمٌٝمـ اًماليت اعمًٚمامت ٌِْدي  اًماليت اًمٜم٤ًمء هـ؟ ُمـ[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُي

٤َم َي٤م﴿: ىمٌؾ ُمـ ذيمرن ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
﴾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ

 [.59:إطمزاب]

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ح٤م إذاً  ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  ،أي٦م آظمر إمم ﴾آسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: ظم٤ممتتٝم٤م ذم ىم٤مل صمؿ ٤مئِِٝم ًَ
 .إول اًمقضمف هذا ،اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء: ومٞمٕمٜمل ﴾ٟمِ



   ة أُم٤مم اًمٜم٤ًمءقمقرة اعمرأ    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وهق ،سمٞمٜمٝمؿ اظمتالف دون اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمغم ًػمٗماًمت قمٚمامء اشمٗم٤مق: اًمث٤مين واًمقضمف

 ٕهنؿ اًمًٚمػ: قمٚمامء قمٚمٞمف اشمٗمؼ قمام اخلروج جيقز ٓ أنف: اًمتٗمًػم أصقل ىمقاقمد ُمـ

 .آظمره إمم.. و.. و وأديـ وأوم٘مف أقمٚمؿ ؿمؽ سمال

ُمر يم٤من إذا  ،اعمح٤مرم أُم٤مم شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،يمذًمؽ وهق يمذًمؽ ٕا

  اًمزيٜم٦م؟ ُمقاوع هل ومام ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع وم٘مط ٢مفمٝم٤مرسم إٓ اعمًٚمٛم٦م اعمرأة وُمثٚمٝمؿ

 ُمقوع واًمٕمٜمؼ ،إىمراط ُمقوع ُمثالً  اًمرأس وم٢من ،طمقى وُم٤م اًمرأس: ذًمؽ أول

 ُمـ صمؿ ،ُمٕمٚمقم هق يمام أظمرى زيٜم٦م أو ،اعمِمط قمٚمٞمف يقوع ىمد اًمرأس صمؿ ،اًمٓمقق

 .اعمٕمّمؿ طمٞم٨م ،إؾم٤مور اًمزيٜم٦م ُمقاوع

 هل وهذه ،اًمزيٜم٦م ُمقاوع هل وهذه ،اخلٚمخ٤مل ُمقوع: اًمزيٜم٦م ُمقاوع ُمـ و

 أُم٤مم ًمٚمّمالة شمتٝمٞم٠م أن شمريد طمٞمٜمام ،قمٜمٝم٤م شمٙمِمػ أن اعمرأة شمْمٓمر اًمتل اعمقاوع

 ،آٟمٗم٤مً  ذطمٜم٤م يمام اًمٕمقرة قمغم سَمِ٘مَل  ذًمؽ ؾمقى ُم٤م ،ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت أُم٤مم يمذًمؽ ،حم٤مرُمٝم٤م

ة ُمع اعمرأة قمقرة سم٠من: ي٘مقل وُمـ  ،اًمريم٦ٌم إمم اًمنة ُمـ اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ يمٕمقرة اعمرأ

 ذم وٓ طمتك ،اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم وٓ اهلل يمت٤مب ذم ٓ ،ًمف أصؾ ٓ ىمقل ومٝمذا

 ُمـ اًم٘مقل هذا ي٘مقل ُمـ قمٜمد ذًمؽ ُمع ،وآؾمتٜم٤ٌمط اًمرأي هق إٟمام ،وٕمٞمػ طمدي٨م

 سم٠من اًمتٍميح ،اعمٍمي جٞمؿٟمُ  ٓسمـ شاًمرائؼ اًمٌحر» يمت٤مب ُمثؾ ذم ٟمجد اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض

 اًمزيٜم٦م إفمٝم٤مر أب٤مطم٧م اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م يم٠مُمثٚم٦م: يٕمٜمل قمقرة وهق ،قمقرة اعمرأة صدر

ة  ًمٞمس فمٝمره٤م ذم ،زيٜمف اعمرأة صدر ذم هٜم٤مك ًمٞمس فأن وُمٕمٚمقم ،اعمح٤مرم أُم٤مم ًمٚمٛمرأ

 قمـ يٜمحرومـ: يٕمٜمل اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػماً  أن ئمٝمر وًمذًمؽ ،ُمثالً  إسمٓمٝم٤م ذم ،زيٜم٦م هٜم٤مك

 قمـ ومْمالً  أظمتٝم٤م أو أُمٝم٤م أُم٤مم اًمِمٞم٤مل اًم٘مٛمٞمص ذم وطمدهـ دمٚمس إٟمام ،أي٦م هذه

 ...أظمٞمٝم٤م

 سيح ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ احل٘مٞم٘م٦م نإ: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٤م: اًمث٤مين اًمٌمء ،رء هذا

 ،ذيمره أي٦م ذم ضم٤مء مم٤م رء ُمٜمف يٗمٝمؿ طمدي٨م هٜم٤مك يقضمد ًمٙمـ ،أي٦م هذه ُمـ أيمثر

 همالم وُمٕمف قم٤مئِم٦م سمٞم٧م إمم يقُم٤مً  ضم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمًٜمـ ذم داود أبق يرويف طمدي٨م

 حترضم٧م ومٙم٠مهن٤م ،ُمْمٓمجٕم٦م وهل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمغم اًمدظمقل ذم اؾمت٠مذن ،هل٤م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   قمقرة اعمرأة أُم٤مم اًمٜم٤ًمء 

 

221 

 قمـ يم٤مؿمٗم٦م ،اًمرأس يم٤مؿمٗم٦م ُمْمجٕم٦م يم٤مٟم٧م ،همالُمٝم٤م وُمٕمف قمٚمٞمٝم٤م أبٞمٝم٤م دظمقل ُمـ

  شوهمالُمؽ أبقك هق إٟمام ،قمٚمٞمؽ سم٠مس ٓ سُمٜمٞم٦م ي٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،وؾم٤مىمٞمٝم٤م ىمدُمٞمٝم٤م

 احلدي٨م هذا ،ؾم٤مىمٞمٝم٤م شمرى أن هل٤م جيز مل آظمر ؿمخص هٜم٤مك يم٤من ًمق إٟمف: ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا

 قمٜمدي ُم٤م هذا ،اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمًػم ي١ميد ضمزئل شمٗمًػم ٟمٕمتؼمه أن يٛمٙمـ

سمف  .اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمـ ضمقا

  (22: 22: 38/ 121/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادرأة مع وظقرهتا حمارمفا مع ادرأة ظقرة

ن٤م :ُمداظمٚم٦م ة ُمع اعمرأة قمقرة ذم يمثػماً  ظمالوم٤مً  ،اعمذاه٥م وم٘مف يمت٥م ذم ىمرأ  ،اعمرأ

 .اً؟ظمػم اهلل ضمزايمؿ ،هذا شمقوٞمح ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ ومٜمرضمق ،حم٤مرُمٝم٤م ُمع اعمرأة وقمقرة

 أي٦م ؾمقى ،اًم١ًمال هذا قمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم ي٤ًمقمدٟم٤م ُم٤م قمٜمدٟم٤م ًمٞمس :اًمِمٞم 

ـَ  َوٓ﴿: اًمٙمريٛم٦م ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  َأوْ ﴿: ىم٤مل طمتك[ 31:اًمٜمقر] ﴾آسَم٤مئِِٝم

ـ   ٤مئِِٝم ًَ
 [.31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

ة أن شمٌلم ومٝمل ،اًم١ًمال ل٘مّ ؿِم  قمـ اجلقاب دمٛمع وم٤مٔي٦م  شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز إٟمام اعمرأ

 ،ذًمؽ ُمـ أيمثر رء وٓ ،وم٘مط اًمزيٜم٦م ُمقاوع اعمًٚمامت ٟم٤ًمئٝم٤م وأُم٤مم حم٤مرُمٝم٤م أُم٤مم

 ُمثالً  وٟميب ،ُمٕمرووم٦م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ٟمزًم٧م يقم إول اًمٕمٝمد ذم اًمزيٜم٦م وُمقاوع

 .جمًداً 

 مل ،هلل واحلٛمد اًمزُم٤من هذا ذم وٓ اًمزُم٤من ذاك ذم ٓ اًمزيٜم٦م ُمقاوع ُمـ يٙمـ مل

ة شمٔمٝمر أن اًمزُم٤من وم٤ًمد يّمؾ  .ًمثديٞمٝم٤م سمتزيٞمٜمٝم٤م اًمرضم٤مل أُم٤مم اعمرأ

ـَ  َوٓ﴿: ىمقًمف ذم يدظمؾ ٓ: إذاً  ٌِْدي ـ   ُي  مل اًمّمدر ٕن صدره٤م:: يٕمٜمل ﴾ِزيٜمَتَُٝم

 .ًمٚمزيٜم٦م ُمقوٕم٤مً  أي٦م ٟمزًم٧م يقم يٙمـ

 ُمـ ٟمًٛمٕمف واًمذي اًمِم٤مئع اًم٘مقل أن ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ومٞمف ظمٗم٤مء ٓ سمقوقح ٟمٗمٝمؿ هٜم٤م وُمـ 
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ة ُمع اعمرأة قمقرة أن ،اإلذاقم٤مت سمٕمض وُمـ اعمِم٤مي  سمٕمض  ُمع اًمرضمؾ يمٕمقرة اعمرأ

 أي٦م ٕن اًمٙمريٛم٦م: أي٦م هلذه خم٤مًمػ سم٤مـمؾ ىمقل ،اًمريم٦ٌم إمم اًمنة ُمـ: أي اًمرضمؾ

ة أن ًمٜم٤م شمقوح اًمتل ،آي٤مت ُمـ ؾم٤مسم٘م٤مت ـمٌٕم٤مً  ُمع شمٕمٜمل  وضمٝمٝم٤م ذم طمتك ،قمقرة اعمرأ

 .اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمد ويمٗمٞمٝم٤م

ـَ  َوٓ﴿: صدده٤م ذم يمٜم٤م اًمتل أي٦م ىم٤مًم٧م صمؿ ،قمقرة هل يم٤مٟم٧م إذا: إذاً  ٌِْدي  ُي

ـ    أن هل٤م جيقز سم٠منف ضمئتؿ أجـ ُمـ: وم٢مذاً  ،إظمػم ذم وٟم٤ًمئٝمـ ٔسم٤مئٝمـ إٓ ﴾ِزيٜمَتَُٝم

 ذم طمتك ،ُم٤م يقُم٤مً  ًمٚمزيٜم٦م ُمقـمٜم٤مً  يٙمـ مل ذًمؽ ويمؾ ،فمٝمره٤م وقمـ صدره٤م قمـ شمٙمِمػ

 .اًمٗم٤مؾمد اًمزُم٤من هذا

 ىمقل يمؾ ٕن احل٤مئط: قمرض سمف ييب أن جي٥م اقمت٘م٤مدي ذم ىمقل هذا: إذاً 

 يٕمرج أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ مم٤م ومذًمؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م أو اهلل يمت٤مب ظم٤مًمػ

 :اهلل رمحف اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمام ،إًمٞمف ي٠موي أن أو قمٚمٞمف

 سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس    ٤مسم٦مـــــــــــاًمّمح ٤ملـــىم     قًمفـــــــرؾم       ٤ملـــىم     اهلل  ىم٤مل  اًمٕمٚمؿ

 وم٘مٞمف رأي       وسملم قلـــــــاًمرؾم سملم     ؾمٗم٤مه٦م     ًمٚمخالوم٦م ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

 واًمتِمٌٞمف     اًمتٕمٓمٞمؾ     ُمـ طمذراً     ٤مـــــــوٟمٗمٞمٝم     اًمّمٗم٤مت ضمحد وٓ يمال

 وىم٤مل.. اًمٕم٤ممل ىم٤مل.. اًمِمٞم  ىم٤مل: شم٘مقل أن٧م ،ويمذا يمذا اهلل ىم٤مل: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .طم٘م٤مً  ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ ُمًٚمؿ ُمـ يّمدر أن يٜمٌٖمل ٓ هذا ،اعمذه٥م

ة ُمع اعمرأة وقمقرة ،اعمح٤مرم ُمع اعمرأة ُمقوع أؾم٤مس هل أي٦م هذه: وم٢مذاً   ،اعمرأ

: هق ُم٤م. يقُمئذ اًمزيٜم٦م ُمقوع يم٤من ُم٤م إٓ اجلٜمًلم هذيـ أُم٤مم شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز ومال

 اًمتل واخلالظمٞمؾ ،واًمدُمٚم٩م أؾم٤مور واًمذراقم٤مت ،اًمٕمٜمؼ وُمٜمف ،طمقى وُم٤م اًمرأس

 جيقز هذا ،هذه اخلالظمٞمؾ ُمقوع اًم٤ًمق ُمـ ؿمقي ُمع إىمدام ،اًمرضمٚملم قمغم شمقوع

 اًم٘مٛمٞمص شمٚمٌس ذًمؽ ؾمقى ُم٤م ،اعمًٚمٛم٦م أظمتٝم٤م وأُم٤مم حم٤مرُمٝم٤م أُم٤مم شمٌديف أن ًمٚمٛمرأة

 حت٧م ُم٤م ُمٜمٝم٤م وئمٝمر ،قمْمده٤م ُمٜمٝم٤م ومٞمٔمٝمر ،أيمامم ًمف ًمٞمس اًمذي ،ي٘مقل قمٜمدٟم٤م اًمِمٞم٤مل

 ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل حلرُم٤مت اٟمتٝم٤مك يمٚمف ومٝمذا ،وفمٝمره٤م ،صدره٤م ُمٜمٝم٤م وئمٝمر ،إسمٓمٝم٤م
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 .جيقز ٓ مم٤م وهذا

 سملم شمٙمقن أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: ؾمٌؼ اًمذي اًم١ًمال ذم ًمٚمتقوٞمح زي٤مدة :ُمداظمٚم٦م

 ٟمّمػ إمم ـمقًمف وهق ،يمؿ ٟمّمػ وسم٤مًمثقب اًمرأس طم٤مهة حم٤مرُمٝم٤م وسملم ٟم٤ًمئٝم٤م

 ُمثاًل؟ اًم٤ًمق

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٔمٝمر ٓ أهن٤م دام ُم٤م جيقز وسم٤مظمتّم٤مر ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام هق اجلقاب :اًمِمٞم 

 . اًمزيٜم٦م أُم٤ميمـ همػم

 ،جيقز يمذًمؽ واًمرأس ،يمذًمؽ جيقز اخلالظمٞمؾ وُمٙم٤من ،إسمدائٝمام جيقز وم٤مًمذراقم٤من

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ،هل٤م اهلل ّن يَ  وىمد ٟمٗمًٝم٤م قمغم ددّ َِم شمُ  أن اعمرأة قمغم جي٥م وٓ

 وُمٕمف ،ومراؿمٝم٤م قمغم ُمْمٓمجٕم٦م وهل وم٤مـمٛم٦م قمغم يقُم٤مً  دظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح

 أبقك هق إٟمام ،قمٚمٞمؽ سم٠مس ٓ اسمٜمتل ي٤م: وم٘م٤مل ،ًمتتًؽم وم٤ًمرقم٧م ،هل٤م قمٌد اًمًالم قمٚمٞمف

 .وهمالُمؽ

 شمٌدي أن هل٤م جيقز ،اعمًٚمٛم٦م أظمتٝم٤م أُم٤مم سمدهن٤م يمؾ شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م ٓ: وم٢مذاً 

: ي٘مقًمقن يمام إُمر ٕن ٟمٗمًٝم٤م: قمغم شمِمدد أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ جي٥م وٓ ،هل٤م اهلل أضم٤مز ُم٤م

 .لرظمِّ يُ  اًمِمد يمثر

 (22: 26: 41/ 247/واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 18: 22/ 247/واًمٜمقر اهلدى) 

 افـساء أمام افؼصر افثقب فبس

 وُم٤م ،ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً  أو اًم٤ًمق يٙمِمػ اًمذي اًم٘مّمػم ًمٚمثقب اعمرأة ًمٌس :اًم١ًمال

 هق هؾ ،إزي٤مء جمالت ذم اعمقضمقدة اًمٖمرسمٞم٦م اعمقديالت ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤ًمء شم٠مظمذه

 حم٤مرُمٝم٤م؟ همػم أُم٤مم سمزيٜم٦م ُمتؼمضم٦م همػم يم٤مٟم٧م إذا اًمتِمٌف سم٤مب ُمـ

 ًم٤ًمىمٝم٤م ؾم٤مشمرة همػم وهل ُمتؼمضم٦م همػم يمٞمػ ،شمٜم٤مىمض ومٞمف يم٠منف أدري ُم٤م :اًمِمٞم 
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 .سم٤مجلٚم٤ٌمب

 .يٕمٜمل اًمٜم٤ًمء سملم :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٜم٤ًمء سملم يم٤من اًم١ًمال هق ،اًمٜم٤ًمء سملم :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤ًمء سملم اعم٘مّمقد هق :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٜم٤ًمء سملم اعم٘مّمقد :اًمِمٞم 

 ٟم٤ًمئل اضمتامع أو ُمثالً  ٟم٤ًمئٞم٦م طمٗمٚم٦م ذم وشمتزيـ شمتجٛمؾ اًمٜم٤ًمء سمٕمض ٕن :اًم٤ًمئؾ

 .اًم٘مّمػم ومتٚمٌس

 .قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م :اًمِمٞم 

ة اهلل أب٤مح سمام اًمتٛمًؽ هل اًمتزُم٧م إذا أنف :أن اجلقاب   أُم٤مم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأ

 .ذًمؽ هل٤م ضم٤مز ،وم٘مط ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت

 ومٞمجقز ،اًمٜم٤ًمء سملم قمقرة ًمٞمس ،أىمؾ أو اًم٤ًمق ٟمّمػ اًم٤ًمق أن ُمثالً  يرى ومٛمـ 

 .اعمحرُم٦م اًمٕمقرة شمٔمٝمر مل ٕهن٤م :ضمقارب سمدون وًمق اًم٘مّمػم سم٤مجلٚم٤ٌمب شمٔمٝمر أن هل٤م

 يمٚمف ذراقمٝم٤م ًمٙمـ ،ًمٚم٘مدُملم ؾم٤مسمغ ـمقيؾ ىمٛمٞمص سمٗمًت٤من فمٝمرت إذا ُمثالً  ًمٙمٜمٝم٤م 

ة أبٞمح مم٤م ًمٞمس هذا ٕن :شمؼمج وهذا ،طمرام هذا ،ُمٙمِمقف  سمٜم٤مت أُم٤مم شمٔمٝمره أن ًمٚمٛمرأ

 .اًم١ًمال ضمقاب هق هذا ،وٟم٤ًمئٝم٤م ضمٜمًٝم٤م

 (22: 22: 31/ 321/ واًمٜمقر اهلدى)



 البيت خازج الثياب خلع
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 هق إكام بقتفا ؽر دم  ثقاهبا وضع مـ ادرأة ترهقب مـ ادؼصقد

 ؾجائز وكحقه اخلامر وضع أما افتعري

ـِ  َُم٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]  زوضِمٝم٤م سَمْٞم٧ِم  هَمػْمِ  ذِم  مِخ٤مَره٤م شَمٜمِْزعُ  اُْمَرأَةٍ  ُِم

ؽْمَ  يَمِمٗم٧م إِٓ ًِ ٤م َوسَملْمَ  سَمْٞمٜمََٝم٤م ومٞماَم  اًم  .ُمٜمٙمرش. رِبِّ

ُ  َريِضَ  قم٤مئِم٦م قمـ اعمٚمٞمح أيب ـمريؼ ُمـ احلدي٨م صح وىمد [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  قَمٜمَْٝم٤م اّلل 

 اًمدرداء أم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف .شمخ٤مره٤م» :ُمٙم٤من... شصمٞم٤مِب٤م» :سمٚمٗمظ ٟمحقه ُمرومققم٤مً 

 صش»اًمزوم٤مف آداب» يمت٤ميب ذم خمرضم٤من ومه٤م ،صحٞمح ُمٜمٝمام يمؾ وإؾمٜم٤مد .سمف.. .ُمرومققم٤مً 

 ذم خمرج وهق ،ؾمٚمٛم٦م أم قمـ آظمر سم٢مؾمٜم٤مد ورويش. اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م - 141 - 142

ُ  َريِضَ  اًمدرداء أم قمـ طمًـ وسمًٜمدٍ   ،ش136/195 صش »اعمرام هم٤مي٦م»  قَمٜمَْٝم٤م: اّلل 

 :سمٚمٗمظ ُمٜمٙمر ،شصمٞم٤مِب٤م» :سمٚمٗمظ حمٗمقظ وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م: .ؿمئ٧م إن هٜم٤مك ومراضمٕمف

 ُمـ يٛمتٜمٕمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ اعمتٜمٓمٕم٤مت سمٕمض أن سمٚمٖمٜمل وم٘مد ظمرضمتف: وًمذًمؽ .شمخ٤مره٤م»

 هلـ اهلل رظمّمف خل٤مًمٗمتف ذًمؽ: أنٙمر ومٙمٜم٧م ،سمٞمتٝم٤م همػم ذم اعمًٚمامت أُم٤مم اخلامر ووع

َٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ـَ  َو ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  أن إمم ،أي٦م ﴾...َآسَم٤مئِِٝم

ـ   َأوْ ﴿ :ىم٤مل ٤مئِِٝم ًَ
 هذا وضمدت طمتك! اًمتِمدد؟ ذاك ؾم٥ٌم قمـ أت٤ًمءل ومٙمٜم٧م  ،﴾ٟمِ

 سمٙمقر رهمداء»: شم٠مخٞمػ... شاعمًٚمٛم٦م أظمتل طمج٤مسمؽ» رؾم٤مًم٦م ذم ورأجتف ،اعمٜمٙمر احلدي٨م

 وأهن٤م ،اعمرأة وضمف ُمقوقع ذم وُمتِمددة ُمتحٛم٦ًم أهن٤م رؾم٤مًمتٝم٤م ُمـ زم ويٌدو  ،شاًمٞم٤مىمتل

 ُمـ وهمػمه اًمتقجيري اًمِمٞم  وراء شمريمض وأهن٤م ،ووم٘مٝمٝم٤م سم٤مًمًٜم٦م قمٜمده٤م قمٚمؿ ٓ

 ش29 - 28 ص» ٟم٘مٚم٧م ىمد ورأجتٝم٤م ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ سمتحريؿ اًم٘م٤مئٚملم اعمتِمدديـ

 !هلٞمٕم٦م سم٤مسمـ إي٤مه إقمالًمف شمذيمر أن دون ًمٚمٛمٜمذري:شاًمؽمهمٞم٥م» يمت٤مب ُمـ اًمؽممج٦م طمدي٨م

 ضمٝمدي أىمَم ومٞمف قمٜمٞم٧م وًم٘مد» :يُمَتْٞمٌٝم٤م ُم٘مدُم٦م ذم ًم٘مقهل٤م يِمٝمد اًمٗمٕمؾ هذا ومٝمؾ

 طم٤مدي٨م وإ ،اًمٙمريٛم٦م سم٤مٔي٤مت ذًمؽ قمغم ُمًتدًم٦م اًمث٤مسم٧م: اًمّمحٞمح هق ُم٤م ٕىمدم

 احلدي٨م شمٕمرف ُم٤م واعم١مًمٗم٤مت اعم١مًمٗملم ُمـ يمٖمػمه٤م هل أم !؟شاًمّمحٞمح٦م اًمٜمٌقي٦م
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 اعمرأة شمرهٞم٥م ُمـ اعم٘مّمقد أن واقمٚمؿ .اعمًتٕم٤من واهلل! اهلقى؟ واومؼ سمام إٓ اًمّمحٞمح

 جيقزهل٤م ٓ مم٤م سمٕمْمٝم٤م: أو يمٚمٝم٤م صمٞم٤مِب٤م ُمـ اًمتٕمري هق إٟمام سمٞمتٝم٤م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م شمْمع أن

 دظمقل ُمـ هنٞمٝمـ قمـ يمٜم٤مي٦م وهق ،همػمهـ قمـ ومْمالً  اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء أُم٤مم ٟمزقمف

 وم٘م٤مل ،احلدي٨م ومٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م ذيمرت اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ذًمؽ قمغم يدل يمام اًمًقق: مح٤مُم٤مت

ُ  َريِضَ  قم٤مئِم٦م قمغم اًمِم٤مم أهؾ ُمـ ٟمًقة دظمؾ :اعمٚمٞمح أبق  أنتـ؟ ممـ: وم٘م٤مًم٧م قَمٜمَْٝم٤م اّلل 

 :ىمٚمـ احلامم؟ ٟم٤ًمؤه٤م شمدظمؾ اًمتل اًمٙمقرة ُمـ ًمٕمٚمٙمـ: ىم٤مًم٧م. اًمِم٤مم أهؾ ُمـ: ىمٚمـ

ُ  َصغم   اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين أُم٤م: ىم٤مًم٧م. ٟمٕمؿ  اُمرأة ُمـ ُم٤م» :ي٘مقل َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل 

  .ششمٕم٤ممم اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م[ ؾمؽم] هتٙم٧م إٓ سمٞمتٝم٤م: همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ختٚمع

 .(472-472/ 13/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ظفد دم ادديـة دم احلاممات وجقد

٤َم[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]  َوؾَمَتِجُدونَ  ،اًْمَٕمَجؿِ  َأْرُض  ًَمُٙمؿْ  ؾَمُتْٗمَتُح  إهِن 

َُم٤مُت : هَل٤َم ُيَ٘م٤مُل  سُمُٞمقشًم٤م وِمٞمَٝم٤م ضَم٤مُل  َيْدظُمَٚمٜم َٝم٤م وَماَل  ،احْلَام  ٓ   اًمرِّ ُُزرِ  إِ ْٕ ٤مءَ  َواُْمٜمَُٕمقَه٤م ،سم٤ِم ًَ ٓ   ،اًمٜمِّ  إِ

٤مءَ  وْ أَ  َُمِريَْم٦مً  ًَ  .وٕمٞمػش. ُٟمَٗم

 اسمـ ُمـ قمج٧ٌم وًم٘مد ،ضمداً  وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ومٝمذا ،وسم٤مجلٛمٚم٦م [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وىمد ،قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ووم٤مشمف ،قمدي اسمـ همػم يروه ومل ،قمٚمٞمف اىمتٍم يمٞمػ اجلقزي

 ِبذا وهمػمه اخلٓمٞم٥م اطمتج٤مج ُمٜمف وأقمج٥م !احلٗم٤مظ؟ ُمـ اًمٖمٗمػم اجلٛمع ذًمؽ رواه

 ذًمؽ ذم خم٤مًمٗملم :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم سم٤معمديٜم٦م يٙمـ مل احلامم أن قمغم اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م

 وم٘م٤مل ،احلامم ُمـ ضم٤مءت وىمد ًم٘مٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اًمٍميح اًمٙمؼمى اًمدرداء أم طمدي٨م

ة ُمـ ُم٤م» :ملسو هيلع هللا ىلص هل٤م  ُمـ اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م هتٙم٧م إٓ سمٞمتٝم٤م: همػم ذم صمٞم٤مِب٤م شمٜمرع اُمرأ

 - إىمؾ قمغم طمًـ أطمده٤م ـمرق: صمالصم٦م ُمـ قمٜمٝم٤م ضم٤مء صحٞمح طمدي٨م وهقش.  ؾمؽم

ه يمام   .ش3442ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم ُمًٌٓم٤مً  حم٘م٘م٤مً  شمرا

 قمـ ؾمٕمد سمـ راؿمد قمـ اًمزسمٞمدي صمٜم٤م: قمكم سمـ ُمًٚمٛم٦م أجْم٤مً  يرويف واحلدي٨م

/ 284/ 22ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف .ُمرومققم٤مً  يمرب ُمٕمدي سمـ اعم٘مدام
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 وهق ،- اخلِمٜمل: وهق - قمكم سمـ ُمًٚمٛم٦م آومتف ضمدًا: وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذاش. 671

 وىمد... ش: »278/ 1» اهلٞمثٛمل وىم٤مل. - واًمٕمً٘مالين اًمذهٌل ىم٤مل يمام - ُمؽموك

 .ششمريمف قمغم أمجٕمقا 

 .(732/ 14/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾؼد زوجفا بقت ؽر دم ثقاهبا خؾعت امرأة أيام»: حديث ؾؼف

 «اهلل شس هتؽت

ة إيام»: ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل :ُمداظمٚم٦م  همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ظمٚمٕم٧م اُمرأ

 اعمرأة قمقرة طمدود هل وُم٤م ،احلدي٨م ذح رضم٤مء شاهلل ؾمؽم هتٙم٧م وم٘مد زوضمٝم٤م سمٞم٧م

 واًمٙم٤مومرات؟ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء أُم٤مم

ًٓ  :اًمِمٞم  د إٟمام احلدي٨م: أو  شمتٕمرى أن.. احلامم شمدظمؾ أن: أي ،صمٞم٤مِب٤م سمقوع يرا

 أو ضمػماهن٤م سمٕمض دار ذم وإٟمام احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م داره٤م ذم ًمٞمس واحلامم ،احلامم ًمتدظمؾ

ة ومٝمذه ،اعمح٤مرم همػم ُمـ أىم٤مرِب٤م  شمْمع أن أُم٤م ،اًمققمٞمد هذا[ ومٞمٝم٤م] ضم٤مء اًمتل هل اعمرأ

 هٜم٤م اًمثٞم٤مب ومقوع ،احلدي٨م ِبذا اعم٘مّمقد هق ومٚمٞمس اعمًٚمامت أظمقاِت٤م سملم مخ٤مره٤م

ة شمٕمري قمـ يمٜم٤مي٦م وهق ،اًمثٞم٤مب يمؾ: أي ،ُمٓمٚمؼ  .احلامم ًمدظمقل اعمرأ

 اًمًٞمدة هل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ احلدي٨م روى اًمذي أن: اعمٕمٜمك هذا قمغم يدل ومم٤م

 هـ؟ اًمٌالد أي ُمـ: وم٠ًمخٝمـ ،اًمٜمًقة سمٕمض زاره٤م طمٞمٜمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 هذا ذيمرت صمؿ احلامم ٟم٤ًمؤه٤م يدظمؾ اًمتل هذه اًمٌٚمدة.. وم٘م٤مًم٧م ،محص ُمـ: وم٘مٚمـ

ةاعم أن»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ احلدي٨م  أهٚمٝم٤م أو زوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م إذا رأ

 ش. رِب٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اًمًؽم هتٙم٧م وم٘مد

 اًمرأس قمدا ُم٤م قمقرة يمٚمٝم٤م ومٝمل: اعمًٚمٛم٦م ٝم٤مأظمت ُمع اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمقرة أُم٤م

 ذًمؽ ؾمقى وُم٤م ،اخلٚمخ٤مل ُمقوع مه٤م طمٞم٨م ،اًمٙمٕمٌلم ومقق وُم٤م واًم٘مدُملم واًمذراقملم
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 ُمـ أو ،ؾم٤مىمٝم٤م ُمـ ذًمؽ يم٤من وًمق ،سمدهن٤م ُمـ رء قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول قمٝمد ذم شمٙمـ مل اًمتل اعمقاـمـ ُمـ ذًمؽ ؾمقى قمام ومْماًل  قمْمده٤م

ـَ  َوٓ﴿ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ  ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل طمتك ،سمٓمقهل٤م أي٦م[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

ـ   َأوْ ﴿: آظمره٤م ٤مئِِٝم ًَ
 أي٦م هذه ٟمزول قمٝمد ذم شمٙمـ مل اًمتل وم٤معمقاوع[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ٟمِ

 قمـ ومْماًل  ،شمٔمٝمره٤م أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ اًمتل اًمٕمقرة ُمـ ومٝمل ًمٚمزيٜم٦م ُمقاوع

ة أُم٤مم شمٔمٝمر أن جيقز ٓ أنف  .إضمٜمٌل اًمرضمؾ أُم٤مم شمٔمٝمر يمام إٓ اًمٙم٤مومرة اعمرأ

ة ُمع اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمقرة طمدود هق هذا  اًمٗم٤ًمد شمٕمٚمٛمقن هٜم٤م وُمـ ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 قمـ يٙمِمٗمـ طمٞم٨م اعمٚمتزُم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم سملم طمتك اًمزُم٤من هذا ذم اعمٜمتنم

 اًم٘مّمػمة اًم٘مٛمّم٤من أو ،اًمٕمْمد شمًؽم ٓ اًمتل اًم٘مٛمّم٤من ًمًٌـ ىمد يٙمـ وىمد ،ـٝمأذرقم

 .اًم٘مرآن سم٠مطمٙم٤مم آهتامم وقمدم آؾمتٝمت٤مر ُمـ يمٚمف هذا ،اًم٤ًمىملم شمًؽم ٓ اًمتل

 (21:24:19/ (ب26) ضمدة ومت٤موى)

 .«زوجفا بقت ؽر دم ثقاهبا كزظت امرأة أيام» :حديث ؾؼف

ة أجام»: طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م  .شزوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ٟمزقم٧م اُمرأ

 ومال ،آؾمتحامم هق اًمتٕمري هذا وصمٛمرة ،اًمتٕمري هٜم٤م اعم٘مّمقد اًمثٞم٤مب ٟمزع :اًمِمٞم 

 يم٤مًمٌالد اًمٌالد سمٕمض هق يمام وسمخ٤مص٦م حم٤مرُمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم شمًتحؿ أن ًمٚمٛمرأة جيقز

 ومٙمٜم٤م ،إج٤مم سمٕمض ذم ًمٚمٜم٤ًمء أطمٞم٤مًٟم٤م شمٗمرغ مح٤مُم٤مت هٜم٤مك ومٙم٤من ىمدياًم  وسمخ٤مص٦م اًمِم٤مُمٞم٦م

 ُمثؾ شمدظمؾ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،احلامُم٤مت هذه إمم يدظمٚمـ أو خيرضمـ اًمٜم٤ًمء ٟمجد

ة شمدظمؾ أن جيقز ٓ أنف يمام ،اًمٌٞمقت ظم٤مرج هل اًمتل احلامُم٤مت هذه  سمٞم٧م ذم مح٤مًُم٤م اعمرأ

 حم٤مرُمٝم٤م ُمـ حمرم ُمثاًل  يم٤من إذا ،ومتٜمتٝم٤م شم٠مُمـ وامٟم٤مت هٜم٤مك يم٤مٟم٧م إذا إٓ ضم٤مرِت٤م

 ُمٓمٚمً٘م٤م رضم٤مل هٜم٤مك يٙمـ مل أو ضم٤مز قمروٝم٤م ًمًالُم٦م ٟم٦مامْميم اًم٤ٌمب ٟمٗمس ذم ُمقضمقد

 .اًمٖمرسم٤مء ُمـ

 ٕن شمتٕمرى: أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،اًمذرائع ؾمد سم٤مب ُمـ احلدي٨م أن: وم٤معم٘مّمقد
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 .احلدي٨م ُم٘مّمقد هق هذا ،اًمٗمتٜم٦م سم٤مب إًمٞمٝم٤م ينع ىمد اًمتٕمري هذا

 (22:48:52/ (6) ضمدة ومت٤موى)

 ادالبس حمالت دم مالبسفا ادرأة خؾع حؽؿ

ء اًمٌٞمع حمؾ ذم ُمالسمًٝم٤م اعمرأة خلٚمع سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ هؾ ،واًمنما

ة اّم أجُ »: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م  احلدي٨م؟شصمٞم٤مِب٤م ٟمزقم٧م اُمرأ

 .شمتٕمرى أن يٕمٜمل ،يمٚمٞم٤مً  اًمثٞم٤مب سمخٚمع ،احلدي٨م هذا ُمـ أومٝمؿ أن٤م :أوًٓ  :اًمِمٞم 

 .اعمحؾ ذم حيّمؾ ٓ وهذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .سم٤محلامم ظم٤مص وم٢مذاً  :ُمداظمٚم٦م

 وىمد صم٤مٟمٞم٤مً  شمٕمٜمل أوًٓ  شمٕمرف ،أوًٓ  ىمٚم٧م أن٤م ،اجلقاب ًمًف اٟمتٝمك ُم٤م سمس ٓ :اًمِمٞم 

 .أقمٚمؿ واهلل صم٤مًمث٤مً  شمٕمٜمل

 سمف اؾمتدل وًمذًمؽ ،يمٚمٞم٤مً  صمٞم٤مِب٤م قمـ شمتجرد اًمتل اعمرأة قمغم ٥ّم َّم ٜمْ يَ  احلدي٨م :وم٠موًٓ  

 .داره٤م ظم٤مرج احلامم اعمرأة دظمقل حتريؿ قمغم

 وذوُّي٤م أهٚمٝم٤م دار همػم دار ذم شمًتحؿ سم٠من اعمرأة اوٓمرت إذا :أىمقل أن٤م ذًمؽ ُمع 

 دي٤مً ٌه ٕمَ شمُ  ًمٞمس احلٙمؿ هذا ٕن :اًمذريٕم٦م ؾمد شم٠مُملم ذم اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل طمٞمٜمذاك ،وحم٤مرُمٝم٤م

ة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل ذم اًمٕمٚم٦م أو احلٙمٛم٦م يٕمرف ٓ حمْم٤مً   سمؾ ،شمتٕمرى أن اعمرأ

 .روٝم٤مقمِ  ذم تـٗمْ شمُ  ٕن يٕمروٝم٤م ىمد ذًمؽ ٕن اعمٕمٜمك: ُمٕم٘مقل هذا

 .اعمٜمع يزول ومحٞمٜمئذ ،قمٚمٞمٝم٤م ٕمتدىيُ  أن ُأريد إذا ومٞمام يّمقهن٤م حمرم هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا 

 هل دار ذم ُمثالً  شمٙمقن يم٠من ،مرَ حْ اعمَ  همػم سمٓمريؼ وًمق اح٤مٟمع هذا ُمثؾ وضمد وم٢مذا 

 ذم احلٞمٓم٦م أجْم٤مً  شم٠مظمذ أن سمٕمد ،شمًتحؿ أن هل٤م ومٞمجقز ،رضم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٞمس أنف ي٘ملم قمغم
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 .قمقرِت٤م قمغم يّٓمٚمع اًمٜم٤ًمء ُمـ طمتك أطمد أٓ

 اًم١ًمال قمـ اإلضم٤مسم٦م إمم صؾٟمتق أن يٛمٙمٜمٜم٤م أن ،ووم٘مٝمف اًمٜمص قمرومٜم٤م :إذاً  

 أوًٓ  يم٤مٟم٧م إذا ،سم٤مًٕم٦ًٌم اًمتج٤مرة أُم٤ميمـ ذم شمتخذ اًمتل اًمٖمرف هذه: وم٠مىمقل: ُم٤ٌمذة

 ٟمًٛمع وم٢مٟمٜم٤م ،اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٖمروم٦م هذه ذم يدظمؾ ُمـ راىم٥موشمُ  شمتجًس قمٞمقن ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 إلىم٤مُم٦م :اًمْمخٛم٦م اًمٙمٌػمة اًمٗمٜم٤مدق سمٕمض ذم شمتخذ اًمتل اًمّم٤مٓت سمٕمض هٜم٤مك أن

 سمٕمض ذم شمقوع سم٤مًمٙم٤مُمػمات يًٛمقٟمف ُم٤م هٜم٤مك أن ،هٜم٤مك واًمٌٜم٤مء اًمزواج طمٗمالت

 ذم يم٤من وُمـ ،رقّ َّم شمُ  هل ًمٙمٜمٝم٤م اًمّم٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اجل٤مًمًقن هل٤م يٜمتٌف ٓ سمحٞم٨م ،اًمزواي٤م

 ٓ وقمٞمقن آطم٤مد هٜم٤مك ًمٙمـ ،أطمد يقضمد ٓ ،أطمد يقضمد ٓ: وي٘مقل يِمٕمر ٓ اًمّم٤مًم٦م

 .شمرى وًمٙمٜمٝم٤م شُمرى

ىم٦ٌم اًمٕمٞمقن هذه ُمثؾ ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ أنف ُم١مُّمٜم٦م اًمٖمرف هذه أوًٓ  يم٤مٟم٧م :وم٢مذاً    .اعمرا

 ،صدي٘م٤مِت٤م ُمـ أو حم٤مرُمٝم٤م ُمـ اًمٖمروم٦م ظم٤مرج وًمق اعمرأة هذه ُمع يٙمقن :وصم٤مٟمٞم٤مً  

 أن ممٙمـ ،اًمتحٗمٔم٤مت ِبذه ،اًمٓم٤مرئ قمٚمٞمٝم٤م يٓمرأ  أن ُمـ ٟمٗمًٝم٤م قمغم شم٠مُمـ أن سمحٞم٨م

 .شمِمؽميف أن شمريد اًمذي اًمثقب وىمٞم٤مس ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأة دظمقل سمجقاز ي٘م٤مل

 ٓ أنف سمحٞم٨م ،ًم٤ٌمؾمٝم٤م سمٜمققمٞم٦م ِتتؿ أن ،اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة أرى ٓ :أىمقل أن٤م ًمٙمٜمل

 ،يمٚمف هذا ُمـ اعم٘مّمقد أن أومٝمؿ ٕنٜمل :يمتجرسم٦م شمٚمًٌف أن سمٕمد إٓ سمف شمرى أن يٛمٙمـ

 ،اًمنمع حلٙمؿ ُمٕم٤ميم٦ًم وهذا ،ومْمٗم٤مو٦م شمٙمقن وأٓ ،قمٚمٞمٝم٤م وّٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب شمٙمقن أن

ٛم٦م شمٙمقن أن وٓ ،ؿمٗم٤موم٦م شمٙمقن أٓ صمٞم٤مِب٤م ذم يِمؽمط طمٞم٨م ًّ  .أجْم٤مً  جم

 اًمتل اًمتحٗمٔم٤مت يمؾ ُمع ،اًمٖمروم٦م هذه ُمثؾ ذم اًمدظمقل جمرد أتّمقر وم٠من٤م وًمذًمؽ 

 .اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ ختٚمق ٓ اؿمؽمـمٜم٤مه٤م

 رضمؾ قماّمن ذم اإلظمقة ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ىمٚمتف ح٤م ُمّمداىم٤مً  ،ؿمٞمخٜم٤م ي٤م قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 ،يم٤مُمالً  شمّمقيراً  ظمٚم٦ماًمده  ًمٞمٚم٦م ومّمّقرت ،اًمٗمٜمدق هذا ذم ِب٤م يٌٜمل ًمٙمل سم٠مهٚمف أتك

 .احل٤مدصم٦م هذه صمرإ قمغم اًمٗمٜمدق هذا إهمالق وشمؿ إُمر واومتْمح

 هٙمذا؟ :اًمِمٞم 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ظمٚمع اًمثٞم٤مب ظم٤مرج اًمٌٞم٧م 

 

213 

 .اًمدٟم٤مٟمػم سمٛمئ٤مت اًمنميط هذا يقزع ومٙم٤من ،ٟمٕمؿ يأ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مهلل أقمقذ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ يأ :ُمداظمٚم٦م

 .واًمٓمٖمٞم٤من اًمٙمٗمر سمالد ذم سم٤مًمؽ ومام ،اإلؾمالم سمالد ذم هذا :اًمِمٞم 

 .واًمث٤ٌمت اًمٕم٤مومٞم٦م اهلل ٟم٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 (22: 32: 15/ 621/ واًمٜمقر اهلدى)

  ادحؾ دم فؾثقاب ادرأة ؿقاس حؽؿ

 ذم ًمٚمٜم٤ًمء اعمالسمس ىمٞم٤مس طمٙمؿ هق ُم٤م: قمٜمدٟم٤م ؾم١مال آظمر اًمِمٞم  ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

ة سملم اًمذي ًمٚمًؽم هتؽ ذًمؽ ذم وهؾ ،اعمالسمس ًمٌٞمع اخل٤مص٦م اعمحالت  اهلل وسملم اعمرأ

 ؟ُمٜمزهل٤م ظم٤مرج صمٞم٤مِب٤م ختٚمع ٓ أن جي٥م أنف يتٙمٚمؿ طمدي٨م ذم

 .. سمٜمٗمًٝم٤م اًمثقب شم٘مٞمس هل: يٕمٜمل ىمٞم٤مس شم٘مّمد أن٧م: أوًٓ  ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

ؤه ىمٌؾ سمٜمٗمًٝم٤م :ُمداظمٚم٦م  .ًمٚمٌس ضمٞمد أنف شمت٠ميمد طمتك ،ذا

 ،شمراىم٥م قمٞمقن قمٚمٞمف ًمٞمس أُمٞمٜم٤مً  ُمٙم٤مٟم٤مً  ودظمٚم٧م ،حمرم ُمٕمٝم٤م يم٤من إذا ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 !اًمًٝمؾ سم٤مُٕمر ًمٞمس حت٘مٞم٘مٝم٤م يم٤من وإن جيقز اًم٘مٞمقد ومٌٝمذه

  (22: 33: 53/ 339/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دم ثقاهبا مـ صقئا تضع أن فؾؿرأة جيقز ٓ أكف بعضفؿ ؿقل حقل

 واجلؾباب اخلامر ذفؽ دم بام صديؼاهتا بققت

ة أن طمدي٨م ي٘مقل اإلظمقة سمٕمض] :ُمداظمٚم٦م  همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ووع قمـ ُمٜمٝمٞم٦م اعمرأ

 [.واخلامر اجلٚم٤ٌمب يِمٛمؾ زوضمٝم٤م سمٞم٧م
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 هل٤م ٟمْمع وأن ،هل٤م هنتؿ أن جي٥م اًمتل إُمقر مجٚم٦م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هذه :اًمِمٞم 

 ُم٘مدُمتٝمؿ وذم ،اعم٘مٚمديـ سمٕمض ُمع ٟمتج٤مدل ،ؾمٜمقات قمنم ىمٌؾ يمٜم٤م ٕنف طمدودًا:

ٟمٜم٤م ُمـ أومراد يتٝمؿ يم٤من ومٝمق ،اًمٌقـمل اًمديمتقر  ٓ ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد سم٠من اًمًٚمٗمٞملم: إظمقا

 ٟمداومع يقُمئذٍ  ٟمحـ ومٙمٜم٤م ،يمٞمٗمف قمغم وحيٚمؾ حيرم هق وٟمٜمٔمر اًمٕمٚمقم ُم٤ٌمدئ: يٕمٜمل يٕمرف

 اًمٞمقم أصٌح٧م اًمتٝمٛم٦م هذه سم٠منف: أىمقل اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمـ ،اِت٤مم هذا: ٟم٘مقل

 .واىمٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م

ٟمٜم٤م ُمـ إٟم٤ًمن يمؾ أصٌح  ويٕمرف ،ىمٚمٞمالً  ذهٜمف شمٗمتح هذا أن يِمٕمر ،اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 يريد ومٝمق ،آظمره وإمم اضمتٝم٤مد وذم اشم٤ٌمع وذم وشم٘مٚمٞمد مجقد وذم ،ؾمٜم٦م وذم ىمرآن ذم أنف

 ومت٤موى وسمٜمًٛمع ،قم٘مٚمف وُمـ ضمٝمٚمف ُمـ ويٗمتل ،رأؾمف يريم٥م ومٞمٕمقد ،اًمت٘مٚمٞمد ُمـ خيٚمص

ٟم٤مً  أؿمٙم٤مًٓ  يقم يمؾ  .وأخقا

 شم٤ًمقمد اًمتل اًمٕمٚمقم ُمـ سمٕمديد قمٚمؿ إمم ،انرَ ُمِ  إمم حتت٤مج ،اًمٗمت٤موى هذه أظمل ي٤م

 وهذا ،صم٤مٟمٞم٤مً  ـمقيٚم٦م ؾمٜملم ذًمؽ قمغم يتٛمرن صمؿ ،أوًٓ  اًمنمقمل احلٙمؿ ومٝمؿ قمغم اإلٟم٤ًمن

 .اهلل قمٌد أبق إخ ـمرطمف اًمذي اًمٞمقم أجديٜم٤م سملم اعمث٤مل هق

ة امأجه »: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  .شزوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م اُمرأ

 سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اًمًؽم هتٙم٧م إٓ» ،اعمح٤مرم: واعم٘مّمقد شأبٞمٝم٤م»: اًمرواي٤مت سمٕمض ذم

 .شرِب٤م وسملم

ة أن: ومًٛمٕمٜم٤م  ،سم٤مًمِم٤مرع شمٓمٚمع ُمثٚمام شمزوره٤م أن شمريد ٤مٝمصدي٘مت قمٜمد شمروح ح٤م اعمرأ

 .احلدي٨م هلذا ح٤مذا؟ سمجٚم٤ٌمِب٤م صدي٘متٝم٤م دار ذم شمٌ٘مك ه٤مدّ سمِ 

 هذا ،صمٞم٤مِب٤م ُمـ ووٕم٧م هق ُم٤م شصمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م صمٞم٤مِب٤م»: ي٘مقل احلدي٨م أظمل ي٤م

 .اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م قمٚمؿ إمم حيت٤مج

ٟمٜم٤م هذون ،ـمٞم٥م  وًمذًمؽ ،إـمالىم٤مً  اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م قمٚمؿ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ،اعمًتٕمجٚملم إظمقا

ٟمٜم٤م قمغم أريمز أطمٞم٤مٟم٤مً  ،اًمٍمف ّح اًم٘مُ  إقمجٛمل وأن٤م أصٌحٜم٤م  أقمٚمٛمٙمؿ أن٤م ،اًمٕمرب إظمقا

 ُمـ ٟمٕمرومف وهذا ،صمٞم٤مِب٤م شُمـ» ووٕم٧م وسملم ،صمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م سملم ومرق ذم هذه؟ اًمٚمٖم٦م
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 أنٜم٤م هق ُم٤م اًمٚمٖم٦م شمٕمٚمٛمٜم٤م ذم اًمٗمْمؾ يٕمٜمل احل٘مٞم٘م٦م وٟمحـ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص

 ُمثٚمٙمؿ يمٜم٤م وإٓ ،ضمقيمؿ همػم ضمق ذم قمِمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م ،ٓ هٜم٤مك وإٓ هٜم٤م سمٞمٜمٙمؿ قمِمٜم٤م

 ُمـ ص٤مدرة أومٝم٤مم هل ُم٤م ،أُمٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م أومٝم٤مم هل اًمذي ،أومٝم٤مُمٙمؿ ذم وؿم٤مريمٜم٤ميمؿ

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٜم٤مسمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

: ىم٤مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ اًم٘مقاقمد ذيمر ح٤م وضمؾ قمز رسمٜم٤م: أن واٟمٔمروا

 أي٦م؟ شمٚمؽ هل ُم٤م صمٞم٤مِبـ ُمـ يْمٕمـ أن أي٦م هل ُم٤م

ـ   وَمَٚمٞمَْس ﴿ :ُمداظمٚم٦م ـَ  َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   َيَْمْٕم  [.62:اًمٜمقر﴾ ]صمِٞم٤َمَِبُ

ـ   وَمَٚمٞمَْس ﴿ :اًمِمٞم  ـَ  َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   َيَْمْٕم  أن: ىم٤مل ُم٤م[ 62:اًمٜمقر] (1)﴾صمِٞم٤َمَِبُ

 يْمٕمـ أن: ىم٤مل ًمٙمـ ،ظمٚم٘متٜمل يمام ريب شمٓمٚمع: ُمٕمٜم٤مه٤م ذًمؽ ىم٤مل ًمق ٕنف صمٞم٤مِبـ: يْمٕمـ

 هق ُم٤م اًمثقب هذا ُمٕمٜمك: أي ،صمٞم٤مِبـ ُمـ ُمٕمٜمك ُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ صمؿ ،صمٞم٤مِبـ ُمـ

 وهـ اًمٜم٤ًمء ُمـ اجلٜمس هلذا وضمؾ قمز اهلل ّص ظَم رَ  اًمذي اًمثقب هذا ُمٕمٜمك ،اًمثٞم٤مب

 .شمْمع أن اًم٘مقاقمد

 هذه يمام ،صمٞم٤مِبـ يْمٕمـ أن ِمٞمٚمفشمِ : يٕمٜمل اًمؼمىمع ُم٤مذا؟ شمْمع أن إىمقال أوٞمؼ

 ،رأؾمف قمغم اًم٘مٚمٜمًقة ووع: ُمٕمٜمٞملم ٕمٓمليُ  اًمقوع ٕن ُم٘مٚمقسم٦م: ٗمٝمؿشمُ  يٛمٙمـ اًمٕم٤ٌمرة

 احلج٤مج ،احلج٤مج هذا ُم٤مذا قمـ يروى امُمثٚم أطمٞم٤مٟم٤مً  ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم يتي٠م ًمٙمـ

 : ىم٤مل ُم٤مذا ،واًمٞم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ وزم ح٤م اًمٕمراق أهؾ قمغم ظمٓمٞم٤ٌمً  صٕمد أنف اًمٔم٤ممل

 شمٕمرومقين اًمٕمامُم٦م أوع ُمتك  اًمثٜم٤مي٤م عوـمال   ضمال اسمـ أن٤م

 أن قمٚمٞمٝمـ ضمٜم٤مح ومال: هٜم٤م يمذًمؽ ،أووٕمٝم٤م ٌٝم٤مريمّ أُ  ُمش أزيٚمٝم٤م: يٕمٜمل أوع ُمتك

 ٛمحؾُم  اًمذي اًمثقب هق ومام ،خيٚمٕمـ وأن يرومٕمـ وأن يزطمـ أن: أي صمٞم٤مِبـ ُمـ يْمٕمـ

: ي٘مقًمقن اًمذيـ هؿ ه١مٓء اًمؼمىمع: إىمقال أوٞمؼ سمقوٕمف؟ اًمٜم٤ًمء ُمـ اجلٜمس هلذا

 شمْمع؟ ُم٤مذا اًم٘مقاقمد ُمـ هل اًمتل هذه: وم٢مذاً  ،وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م سم٠منف

                                                           

 شضم٤مُمٕمف. »صمٞم٤مِبـ[ ُمـ: ]ؾمٝمقا  أي٦م اًمِمٞم  ىمرأ   (1)
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 .اعمٜمديؾ وم٘مط

 طمج٤مب» ذم ذيمرٟم٤م ويمام ،سمدهن٤م يمؾ يٖمٓمل اًمذي اجلٚم٤ٌمب ،اجلٚم٤ٌمب شمْمع: صم٤مين

ة أن: اعمج٤مًمس ُمـ يمثػم ذم وذيمرٟم٤م شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة  احل٘مٞم٘م٦م ذم وهذه ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

ة اًمًٚمٗمٞم٤مت سمٕمض طمتك ،اًمٜم٤ًمء مج٤مهػم ومٞمٝم٤م ي٘مع ٞم٦مظمٓم  ُمـ ظمرضم٧م إذا ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 اًمذي اخلامر واوٕم٦م: يٕمٜمل ُمتجٚم٦ٌٌم خمتٛمرة ،ُمتجٚم٦ٌٌم خمتٛمرة خترج أن جي٥م ،داره٤م

 وُمٝمام ،إيِم٤مرب اًمٞمقم يًٛمقه اًمذي يْمٕمـ هق ُم٤م ،ضمٚم٤ٌمب ُمٜمف وومقق ،ومٞمف شمّمكم

 ومٝمذه ،رء ويمؾ وقمٜم٘مٝم٤م ؿمٕمره٤م وهمٓم٧م اًمت٘مٞم٦م اًمقرقم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اعمرأة هذه اقمٜم٧م

: شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞم٨م آظمر ٟمّم٤مً  وأمهٚم٧م ٟمّم٤مً  ـمٌ٘م٧م ،اجلٚم٤ٌمب وشمريم٧م سم٤مخلامر ضم٤مءت

٤َم َي٤م﴿ ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 [.59:إطمزاب]

َـ ﴿: ي٘مقل إظمرى أي٦م ذم سْم ـ   َوًْمٞمَْيِ ـ   قَمغَم  سمُِخُٛمِرِه  [.31:اًمٜمقر﴾ ]ضُمٞمُقِِبِ

: ي٘مقل اًمذي إىمقال أوٞمؼ: وم٘مٚمٜم٤م ،مخ٤مر اجلٚم٤ٌمب هذا وحت٧م ضمٚم٤ٌمب هٜم٤مك: إذاً 

 .اًم٘م٤مقمدة هذه اًمٗمتٜم٦م ومٞمٝم٤م ِمكخُي  د٤مقم ُم٤م ٕنف وضمٝمٝم٤م: قمـ شمٙمِمػ هن٤مإ

 شمزال ٓ ومٝمل ،سمخامره٤م يمٞمػ؟ وشمٌ٘مك ،وم٘مط اجلٚم٤ٌمب وم٘مط شمْمع ،اًم٘مقل هذا يكم

 سملم اجلٛمع ُمـ يٜمت٩م اًمذي آطمتٞم٤مط ًمٙمـ ،رء يمؾ ذم قمٜم٘مٝم٤م وذم ؿمٕمره٤م ذم ُمتًؽمة

 ٌ٘مكوشمُ  اجلٚم٤ٌمب: إذاً  ومتْمع ،حتت٤مـمف سم٠مٓ هل٤م ؾمٛمح آطمتٞم٤مط هذا ،اجلٚم٤ٌمب وسملم اخلامر

 شمْمع قمٚمٞمؽ ُم٤م أهن٤م ،أي٦م شمٗمًػم ذم ىمٞمؾ ُم٤م أوؾمع أظمػماً  ،إىمقال أوؾمع ،اخلامر قمغم

 قمٚمٞمف ِمكخُي  ٓ ٕنف وقمٜم٘مٝم٤م: وضمٝمٝم٤م وقمـ رأؾمٝم٤م ؿمٕمر قمـ شمٙمِمػ: يٕمٜمل مخ٤مره٤م

 يًٛمٞمٝم٤م اًمذي هذه ،صمٞم٤مِبـ ُمـ يْمٕمـ أن: ىمقًمف ُمـ ضم٤مء أجـ ُمـ يمٚمف ومٝمذا ،اًمٗمتٜم٦م

 .شمٌٕمٞمْمٞم٦م ش ُمـ» : اًمٚمٖم٦م قمٚمامء

 اًمذيـ ُمـ ،اًمٕمٚمامء سمٕمض وقمغم سمؾ ،اًمزه٤مد سمٕمض قمغم ٟمحت٩م ٟمحـ: ُمثالً  يمذًمؽ 

 ىمقًمف ُمـ ذًمؽ وم٤ممهلم ،حلٞمتف ويٕمٗمل ،ؿم٤مرسمف اإلٟم٤ًمن حيٚمؼ أن اًمًٜم٦م أن إمم يذهٌقن

 .يمٚمف ًمٚمِم٤مرب احلٚمؼ ومٝمٛمقا  شاًمٚمحك وأقمٗمقا  اًمِم٤مرب طمٗمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف
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 ،اًمقاطمدة اعم٠ًمخ٦م ذم اًمقاردة اًمٜمّمقص ٟمجٛمع أن جي٥م: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ 

: وم٠موًٓ  ،اًمٜمّمقص هذه قمٚمٞمف شمدل اًمذي ،احلؼ اًمٜمّمقص هذه جمٛمقع ُمـ وٟمًتٚمخص

 .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م يٗمن اًمرؾمقل أىمقال

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ شاًمِمقارب طمٗمقا »: ىم٤مل ومحٞمٜمام ،ىمقًمف يٗمن اًمرؾمقل ٕمؾومِ : صم٤مٟمٞم٤مً 

 ُمِم٤مي  سمٕمض ٟمرى يمام ،مت٤مُم٤مً  اطمٚم٘مقه اؾمت٠مصٚمقه: يٕمٜمل يٗمٝمؿ أن يٛمٙمـ ومٕمالً  اًمٕمرسمٞم٦م

 ىم٤مل هٙمذا ح٤مذا؟ رء أي ذم ُم٤م ُمرة ُمـ شضمٚمط» وؿم٤مرب ضمٚمٞمٚم٦م يم٤مُمٚم٦م حلٞم٦م اًمّمقومٞم٦م

 ي٠مظمذ مل ُمـ»: اًمِم٤مهد وهٜم٤م أظمر حلديثف رضمٕمٜم٤م ح٤م ًمٙمـ شاًمِمقارب طمٗمقا : »اًمرؾمقل

 يٕمٛمٚمقا  ُمثٚمام ،ؿم٤مرسمف ي٠مظمذ مل ُمـ: ىم٤مل ُم٤م ؿم٤مرسمف ُمـ ي٠مظمذ مل ُمـ شُمٜم٤م ومٚمٞمس ،ؿم٤مرسمف ُمـ

 .وأُمث٤مهلؿ اًمّمقومٞم٦م ه١مٓء

 .ُمٜم٤م ومٚمٞمس ؿم٤مرسمف سمٕمض ي٠مظمذ مل ُمـ: أي شؿم٤مرسمف ُمـ ي٠مظمذ مل ُمـ»: ىم٤مل

 إمم أوًمف ُمـ ؿم٤مرسمف ؿم٠موم٦م اإلٟم٤ًمن يًت٠مصؾ أن ،اًم٘مقًمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس: إذاً 

 يمام اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر وومٕمؾ ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م شم٠ميت صمؿ ،سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م شمٗمن اًمًٜم٦م ٕن آظمره:

 اإلُم٤مم ُمًٜمد»و شداود أيب ؾمٜمـ» ومٗمل ،احلروف قمغم اًمٜم٘م٤مط شمْمع هل ،اًمٞمقم ي٘مقًمقن

 وىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء رضمالً  أن ،اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ وهمػممه٤م شأمحد

 ومقوع ،وسم٘مراب اًمًقاك ذم ًمف ١مشمكيُ  سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مُمر ،ـم٤مل: أي ؿم٤مرسمف ووّمر

 اًمذي اًمِم٤مرب ومقق اعم٘مراب اعمقس وووع ،اًمِم٤مرب ُمـ ـم٤مل ُم٤م حت٧م اًمًقاك

 .اعمقس وسملم اًمًقاك سملم اٟمحٍم

 آؾمتئّم٤مل هق اعم٘مّمقد وًمٞمس ٦م،اًمِمٗم قمغم ـم٤مل ُم٤م: هق سم٤مإلطمٗم٤مء اعم٘مّمقد: إذاً  

 .سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 يم٤من طمتك فؾم٤ٌمًمت ويٓمٞمؾ ؿم٤مرسمف، رومّ قَ يُ  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يم٤من ح٤مذا ٟمٗمٝمؿ هذا ومٕمغم

 .ؿم٤مرسمف ؾتَ وومَ  ٟمٗم  همْم٥م إذا

 سم٠من يمٚمٝم٤م اًمِمٕمر ُمـ ٓؾمؽماح ،اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اعمنَمب صقذم هق يم٤من ًمق: إذاً  

 .أصٚمٝم٤م ُمـ أزاطمٝم٤م
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 واًمٜمحق اًمٍمف قمٚمؿ ي٘مرأ  مل عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك ،اًمتٌٕمٞمض شمٗمٞمد شُمـ» يمٚمٛم٦م: إذاً 

 سمدراؾم٦م يٕمٜمقن اًمذيـ أبّم٤مر شمٜمػم واًمٙمت٤مب ٜمّمقصاًم ٕنف ذًمؽ: وٟمحق واًمٚمٖم٦م

 ذًمؽ ذم أنف ومقق اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م ُمـ وًمذًمؽ ،وشمٗمٝمؿ ف٘مه ٗمَ شمَ  دراؾم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

ة ٟم٘مقل ٤مأن   ،طمرج سمٕمده ُم٤م طمرج  سمٞم٧م دظمٚم٧ِم  إذا أنف: اعمتحج٦ٌم اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأ

 أبدًا: اخلامر شمْمٕمل وٓ اجلٚم٤ٌمب شمْمٕمل ٓ ،دظمٚم٧م ُمثٚمام ومٞمٝم٤م شمٌ٘مل ٓزم ص٤مطمٌتِؽ 

: ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل واومؽماء يمذب هذا إومؽ هذا ،يمذًمؽ ىم٤مل اًمرؾمقل ٕنف

 .اًمثٞم٤مب يمؾ: أي شصمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م»

 شمْمع: أي أظمػماً  ًمٜم١ميده اعمٕمٜمك هق ُم٤م: إذاً  ًمٜم٘مؾ أو: أظمػماً  اعمٕمٜمك هذا وي١ميد 

 سمٞم٧م ذم احلامم وشمدظمؾ شمتٕمرى: أي حمرُمٝم٤م سمٞم٧م همػم سمٞم٧م ذم شمًتحؿ: أي يمٚمٝم٤م صمٞم٤مِب٤م

 ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن: واًمدًمٞمؾ احلدي٨م هذا ذم قمٜمف اعمٜمٝمل هق هذا ،أهٚمٝم٤م سمٞم٧م همػم

 ؾم٠مختٝمـ اًمٜمًقة سمٕمض زارِت٤م ،اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ًمٜم٤م روت اًمتل وهل ،قمٜمٝم٤م اهلل

 أو احلامم ٟم٤ًمؤه٤م ومٞمٝم٤م يدظمؾ اًمتل هذه: ىم٤مًم٧م محص يمقرة ُمـ: ىمٚمـ أنتـ؟ أجـ ُمـ

ة امأجه »: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ،احلامُم٤مت  سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ووٕم٧م اُمرأ

 .شرِب٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اًمًؽم هتٙم٧م وم٘مد ،أهٚمٝم٤م أو زوضمٝم٤م

 اإلومراط ىمْمٞم٦م: اٟمٔمر ،اًمٞمقم ي٘مع مم٤م اًمتحذير: احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد: إذاً 

 إـمالىم٤مً  صمٞم٤مِب٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ختٚمع ُم٤م ص٤مطمٌتٝم٤م سمٞم٧م شمدظمؾ ،وشمٗمريط إومراط ،واًمتٗمريط

 ذم وشمًتحؿ شيمٚمٝم٤م صمٞم٤مِب٤م ختٚمع ٓ»: ىم٤مل اًمرؾمقل ويمذا يمذا: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟

 يٙمقن ىمد اجل٤مر وهذا ،ضم٤مر هٜم٤م ذم شمٙمقن ضم٤مرِت٤م ًمٙمـ ،ضم٤مرشمٜم٤م أنف سمحج٦م ضم٤مرِت٤م سمٞم٧م

 جيقز ٓ أنف ،اًمِمديد اًمتحذير هذا ضم٤مء ًمذًمؽ ،آظمره إمم وو ويٗمتؽ ،وئمٚمؿ قرجَيُ 

 أطمد أراد ًمق قمٜمٝم٤م ويداومع ،يّمقهن٤م مرَ حَمْ  ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٞم٧م ذم شمًتحؿ أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة

 .قمٚمٞمٝم٤م يٕمتدي أن

 يمام اًمْمحؽ وذ ومٜمْمحؽ ،شمٌٚمٖمٜم٤م اًمتل إُمثٚم٦م ُمئ٤مت ُمـ: احل٘مٞم٘م٦م اعمث٤مل ومٝمذا 

 .ٌٙمليُ  ُم٤م: ي٘م٤مل

  (22: 29: 12/ 197/واًمٜمقر اهلدى) 



 واالختالط اخللوة
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 ادحارم ؽر افرجال جماكبة وجقب دفةأ مـ

ـ   ٓ أٓ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل] ةٍ  قمٜمد رضمُؾ  َيٌِٞمت  ٟم٤ميمح٤مً  يٙمقن أنْ  إٓ صمٞم٥ٍم: اُمرأ

َرُم٤مً  أو  ش. حَمْ

ش اًمثٞم٥م» ظمص إٟمام: اًمٕمٚمامء ىم٤مل» ش:ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

٦ٌَمٌ  اًمٕم٤مدة: ذم ُمتّمقٟم٦م ومٛمّمقٟم٦م اًمٌٙمر وأُم٤م هم٤مًم٤ًٌم، إًمٞمٝم٤م يدظمؾ اًمتل ًمٙمقهن٤م سم٤مًمذيمر،
 جم٤مٟمِ

٦ٌٍَم، أؿمد ًمٚمرضم٤مل  قمـ هنك إذا ٕنف اًمتٜمٌٞمف: سم٤مب ُمـ وٕنف. ذيمره٤م إمم حُيت٩م ومٚمؿ جم٤مَٟم

  ش.أومم وم٤مًمٌٙمر اًمٕم٤مدة: ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمدظمقل ذم اًمٜم٤مس يت٤ًمهؾ اًمتل اًمثٞم٥م

وًمقي: اًم٘مٞم٤مس سم٤مب أنف يٕمٜمل: ىمٚم٧م  وماَلَ : ﴿واًمديف ُمع اًمقًمد شم٠مدي٥م ذم شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ٕا

َُٛمآ شمَُ٘مؾ   !سمٙمػ ييِبام أن ًمف جيقز ٓ أنف أومم سم٤مب ومٛمـ :[ 23:اإلهاء﴾ ]أُف   هل 

 .(227/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطعام دم زوجفا ضققف مشارـة فؾؿرأة جيقز هؾ

 ُمِم٤مريمتٝمؿ إمم زوضمٝم٤م وٞمقف ظمدُم٦م شمتج٤موز أن ًمٚمٛمرأة يًٛمح هؾ :ُمداظمٚم٦م

 إدب؟ اًمتزام ُمع اًمزوج سمحْمقر اًمٓمٕم٤مم

 .اعمخ٤مًمٓم٦م: ي٘مقل يم٠منف ،يٕمٜمل :اًمِمٞم 

سم٤مً  ٟم٘مقل ٟمحـ  إدب اًمتزام يٛمٙمـ ٓ ،أظمرى ٟم٘مقل ضمٝم٦م وُمـ ،ٓ: هذا قمغم ضمقا

 .وؾمٛمقا  قمٚمقا  ُمٝمام اجلٜمًلم سملم

 ذم ُمٕمٝمقداً  يٙمـ مل ،آظمتالط هذه ُمثؾ ٕن :ٓ ٟم٘مقل سم٠منٜم٤م اجلزُمل اجلقاب أُم٤م

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٝمد

 ختدم ىم٤مُم٧م اًمتل ،اًمٕمروس اعمرأة ىمّم٦م شاًمزوم٤مف آداب» ذم ذيمرٟم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤مً 

 يمؾ ًمٞمس هق ،اخلدُم٦م ُمـ اًمٜمقع هذا ،اًم١ًمال ضم٤مء مم٤م دائرة أوٞمؼ هذا ًمٙمـ ،اًمْمٞمقف
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 .سم١ًماًمف اًم٤ًمئؾ إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي

 أن إًمٞمف أذت اًمذي ،أؾمت٤مذي احلدي٨م ًمتقضمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 اجلقاب ُمـ ذيمرت ح٤م ـمٌ٘م٤مً  ،احلدي٨م هذا يقضمف يمٞمػ ،اًمزوم٤مف آداب ذم اعمذيمقر

 اخلدُم٦م؟ هذه شمٓمٌٞمؼ إُمٙم٤مٟمٞم٦م هق وُم٤م ،اًمٕم٤مم

.. ُم٤مء دمٞم٥م.. ـمٕم٤مم دمٞم٥م شمدظمؾ شم٘مقم أهن٤م ،يمالُمل آظمر ذم ىمٚم٧م أن٤م :اًمِمٞم 

 ،اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمام واًمنماب اًمٓمٕم٤مم ُمٕمٝمؿ وشم٠ميمؾ ،اًمرضم٤مل دم٤مًمس ُم٤م ًمٙمـ ،اًم 

 .اًم١ًمال ذم ورد اًمذي اعمٕمٜمك ُمـ سمٙمثػم أوٞمؼ اًم٘مّم٦م قمٚمٞمف شمدل اًمذي وم٤معمٕمٜمك

 قمدم سم٥ًٌم يم٤من هذا نإ ،ًمٚم٘مّم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ أٓ ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ُمـ رء أو ًمٚميورة ومٙم٤من ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ي٤ًمقمدهؿ ُمـ وضمقد

 رء يمؾ ،ِب٤م شمًؽمحيقا  ىم٤مقمدة ظمذوه٤م وهذه ،ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ رء يمؾ :اًمِمٞم 

 ي٘م٤مل أن أجْم٤مً  يٛمٙمـ أنف شمٜمًقا  ٓ ًمٙمـ ،آطمتامٓت ومرض ُمـ ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 .اًمٕمٙمس

 يم٤من إذا إٓ ،اًمقاوح٦م اًمٜمّمقص قمغم آطمتامل ُٟمَٓمّرُق  ٓ ،ٟمتٙمٚمػ ٓ ٟمحـ: وم٢مذاً  

 يمٞمػ؟ قمروم٧م. ُمٕمٞمٜم٦م طم٤مدصم٦م خي٤مًمػ واوح ٟمص هٜم٤مك

 .واوح ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .هق هذا :اًمِمٞم 

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞم 

 .دمٚمس وٓ وخترج ًمٓمٕم٤مما[ ًمت٘مديؿ] شم٠ميت :ُمداظمٚم٦م

 ..ؿخت٤مًمٓمٝم ٓ ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 .يمذا أو اًمٙم٤مؾم٤مت شمرشم٥م..ضمٚم٧ًم إذا :ُمداظمٚم٦م
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 وخترج شمدظمؾ أهن٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام إٟمام ،طمْمقرهؿ ىمٌؾ يٙمقن ىمد هذا ،ٓ :اًمِمٞم 

 .ومال ،شمِم٤مرِبؿ وأن شم١مايمٚمٝمؿ أن أُم٤م ،اًمْمٞمقف خلدُم٦م

  (.:. 14: 22/   67/   واًمٜمقر اهلدى)

 واحد جمؾس دم زوجاهتؿ مع افرجال جؾقس حؽؿ

  اهلل رؾمقل يم٤من طمٞمٜمام ،اًمدرداء وأبق ؾمٚمامن ُمـ ومٝمٛمٜم٤م ي٘مقل أخ ي٠ًمل :اًم٤ًمئؾ

 وُم٤م ذًمؽ ومٙمٞمػ ،أظمر زوضم٦م أطمدمه٤م وحتدث ضمٚمقس ضمقاز ،سمٞمٜمٝمام آظمك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص

 وُم٤م حيؼ ٓ وُم٤م حيؼ وُم٤م ،واًمنموط اجلقاٟم٥م يم٤موم٦م ٟمٕمرف أن ًمٜم٤م ومٝمؾ ،ذًمؽ ؿم٤مسمف

 أهن٤م أم ،واًمٔمروف اًمٕمّمقر يمؾ ذم وممٙمٜم٦م ةضم٤مئز اعم١ماظم٤مة وهؾ ،اعم١ماظم٤مة قمغم يؽمشم٥م

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٠مج٤مم ظم٤مص٦م يم٤مٟم٧م

 أيب طمدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اعم١ماظم٤مة أن ،اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد ؿمؽ ٓ :اجلقاب

 .اًمزُم٤من آظمر إمم يٕمقد وٓ ،واٟم٘م٣م ُم٣م طمٙمؿ ،وؾمٚمامن اًمدرداء

 .واٟمتٝم٧م زاًم٧م أجْم٤مً  ىمد ،اعم١ماظم٤مة هذه ُمثؾ قمغم ُمؽمشم٦ٌم يم٤مٟم٧م اًمتل وم٤مٕطمٙم٤مم ومٚمذًمؽ 

 ٓ دام ُم٤م ،اهلل ذم اعمًٚمؿ أظمٞمف دار يدظمؾ أن اًمٞمقم ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال وًمذًمؽ 

 ٓ ٤مً حمرُم ًمٚمزوضم٦م يٕمتؼم ُمـ ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ إىمؾ قمغم أو ،اًمدار ذم اعمرأة زوج يٙمقن

 ُم٤م» :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خي٤مًمٓمٝم٤م أن أو ،ذًمؽ يدظمؾ أن جيقز

 ش.صم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ سم٤مُمرأة رضمؾ اظمتغم

 ؟احلٛمق أرأج٧م ،اهلل رؾمقل ي٤م :ىم٤مًمقا  زي٤مدة اعمٕمٜمك ه٤م سمٜمحق آظمر طمدي٨م ذم وضم٤مء 

 ذم اظمتٚمػ ءر يمؾ ىمٌؾ واحلٛمق أي ،اعمقت ؾم٥ٌم هق أي شاعمقت احلٛمق» :ىم٤مل

 ،ذًمؽ وٟمحق واًمٕمؿ واخل٤مل يم٤مٕخ اًمزوج أىم٤مرب سمف اعم٘مّمقد أن واًمّمقاب ،شمٗمًػمه

 ،اًمزوج أبق هق أنف ٕم٦مياًمنم ذم ًمٚمٜمّمقص ُم٤ٌميـ ضمداً  همري٥م ىمقل شمٗمًػمه ذم ىمٞمؾ وىمد

 .ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمح٤مرم أوائؾ ُمـ سمؾ ،حمرم هق شمٕمٚمٛمقن يمام اًمزوج وأبق
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 ـمم اًمزوج أىم٤مرب هؿ وإٟمام ،اًمزوج سم٠مب احلدي٨م ذم احلٛمق شمٗمًػم جيقز ومال 

 اًمديـ ذم أظمٞمف سمزوضم٦م خيٚمقا  أن ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٞمقم جيقز ومال ،ًمٚمزوضم٦م حم٤مرم ًمٞمًقا 

 إذا إٓ ،هذه اخلٚمقة قمـ يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل ذم ،اإلؾمالمو

 قمدداً  وًمٞمس ،ص٤محللم رضم٤مل سم٤مُمرأة اظمتٚمقا  اًمذيـ يم٤من إذا وإٓ ،حمرم هٜم٤مك يم٤من

ة ُمـ اخلٚمقة هذه ُمثؾ ُمـ أجْم٤م ُم٤مٟمع ومال وأيمثر صمالصم٦م سمؾ واطمداً   سم٠من ٔمـاًم. .ًمٌٕمد ُمرأ

 .ِب٤م اظمتالئٝمؿ سم٥ًٌم اعمٗمًدة ُمـ ؿمئ ي٘مع

 (.:. 18: 55/  18/  واًمٜمقر اهلدى)

 زوجفا إخقان مع افزوجة جؾقس حؽؿ

 ومام يم٤من وإن ،إظمقشمف ُمع وزوضمٝم٤م هل دمٚمس أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ ي٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 ذًمؽ؟ ذم شم٤ٌمقمٝم٤ما اًمقاضم٥م اًمنموط هل

ة يم٤مٟم٧م إذا :اجلقاب  أجْم٤م ضمٚمقؾمٝم٤م ويٙمقن ،اًمنمقمل سم٤محلج٤مب اعمحتج٦ٌم اعمرأ

 أُم٤مم شمتٚمقى وٓ شمْمحؽ ٓ ُمثال يم٠من ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مٔداب ومٞمف هل ُمٚمتزُم٦م أو ُمالزُم٤م

 أن ،اًمزُم٤من هذا ذم ظم٤مص٦م أقمت٘مد يمٜم٧م وإن ،هذا ومٞمجقز ،زوضمٝم٤م وإظمقان أؾمالومٝم٤م

 قمغم أوم٤مق اًمذي ،جمتٛمٕمٜم٤م ذم اإلؾمالُمٞم٦م أداب هذه ُمثؾ حت٘مٞمؼ سمٛمٙم٤من اًمّمٕمقسم٦م ُمـ

 أٓ اخلػم يمؾ وم٤مخلػم ًمذًمؽ ،قمٜمٝم٤م يٌتٕمد أن سمٕمد يًتٓمع وح ٤م ،اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت

 .آضمتامع هذا ُمثؾ اًمزوج دار ذم يّمػم

  (.:. 16: 52/ 18/ واًمٜمقر اهلدى)

 زوجتف برؾؼة ٕصدؿائف افزوج جمافسة حؽؿ

 ؟ٟمراقمٞمٝم٤م ُمٕمٞمٜم٦م ذوط هٜم٤مك هؾ  ،زوضم٤مِتؿ ُمع إصدىم٤مء ضمٚمقس :اًم٤ًمئؾ

 . آظمتالط ُمـ ٟمقع هذا ٕنف  ،اإلؾمالم ٘مرهيُ  ٓ اجلٚمقس هذا ُمثؾ: أوًٓ  :اًمِمٞم 

  صٕم٥م، اًمتزاُمٝم٤م ٙمـًم  ،ُمٕمرووم٦م – ـمٌٕم٤مً  – وم٤مًمنموط سمد وٓ يم٤من إنْ : صم٤مٟمٞم٤مً 
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 : – آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م – اًمنموط ومٛمـ

 ٓسمس شمٙمقن ٓ أنف: سمٛمٕمٜمك  ،اًمنمقمل احلج٤مب حمتج٦ٌم واطمدة يمؾ يٙمقن أنف 

 هذه شمٙمقن أٓ   صمؿ  ،سمٞمقِتـ ذم اًمٜم٤ًمء ؿم٠من هق يمام  ،اًمٜمٔمر ٚمٗم٧مشمُ  مجٞمٚم٦م زاهٞم٦م أخ٦ًٌم

 ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمٗمخذيـ أو ًمٚم٤ًمىملم حتجٞمؿ ومٞمٝم٤م  ،ُمثالً  شم٘مّمػم ومٞمٝم٤م  ،وٞمؼ ومٞمٝم٤م اًمثٞم٤مب

 .ذًمؽ

 يمت٤ميب ُم٘مدُم٦م ذم ذيمرِت٤م يمٜم٧م اًمتل ،احلج٤مب ذوط أخًٌتٝمؿ ذم شمتقومر أن: اعمٝمؿ 

 ش. اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب»

 وإدب احلِمٛم٦م يمؾ ومٞمف يٙمقن أن جي٥م ،اعمجٚمس ذاك ذم احلدي٨م أن: ذًمؽ قمغم زد

 اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل ُمـ اجل٤مًمًلم أطمد احلدي٨م ؾٛمِ حَيْ  ُم٤م أنف سمحٞم٨م ،واًمقىم٤مر

 . اًم٘مٝم٘مٝم٦م قمـ ومْمالً  اًمْمحؽ وقمغم اًمتًٌؿ قمغم

 دضمِ وُ  إذا اجلٚم٦ًم ومحٞمٜمئذٍ  ،اًمنموط ِبذه أو اًمنمط ِبذا احلدي٨م يم٤من وم٢مذا

 . ضم٤مئزة ومٝمل هل٤م اعم٘متيض

 :ُمًتحٞمؾ ؿمٌف – هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم وسمخ٤مص٦م – اًمنموط هذه حت٘مٞمؼ سم٤مقمت٘م٤مدي ًمٙمـ 

 ُم٤م» اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م اًمِمديد إؾمػ ُمع ٕنف

 ُمٜمٝمؿ وم٘مٚمٞمؾ ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم قمٚمؿ قمغم ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ صمؿ  ،شجيقز ٓ ُم٤م» و شجيقز

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم هلذه ؼٌِّ ٓمَ واعمُ  اعمٚمتزم ضمداً 

  ،يمٚمٝم٤م اًمنموط هذه ومٞمف وشمتقومر ،إىم٤مرب سملم ي٘م٤مم ٤مً جمٚمً أتّمقر ٓ وم٠من٤م وًمذاك 

 أُمقر وسمٞمٜمٝمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام وم٤مُٕمر وًمذًمؽ،  حمض ظمٞم٤مزم رء هذا

 ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ  ،اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت

 طمقل طم٤مم وُمـ أٓ  ،حم٤مرُمف اهلل محك وإن أٓ،  محك ُمٚمؽ ًمٙمؾ وإن أٓ  ،وقمروف

 ُمثالً  وضمرى ىمديامً  اًمٜم٤مس سمٕمض أظمذ: احلدي٨م هذا وُمـ  ،شومٞمف ي٘مع أنْ  يقؿمؽ احلٛمك

 سمده ُم٤م كمًمّ ا: »اًمث٤مين واعمثؾ  ،قم٤مُمٞم٦م طمٙمٛم٦م هذه  ،شًمف وهمٜمل اًمنم قمـ اسمٕمد: »قم٤مُمٞم٤مً 
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 . هٙمذا شاًم٘مٌقر سملم يٜم٤مم ٓ سم٦مٙمرُمُ  ُمٜم٤مُم٤مت يِمقف

  (22:27:29 /  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 واحد مؽان دم زوجاهتؿ مع رجال اجتامع

 ذم وجيتٛمٕمقن ُمتزوج، ُمٜمٝمؿ واطمد ويمؾ سمٞم٧م ذم جمتٛمٕملم إظمقة يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمًقاًمٞمػ سمٕمض سمٕمْمٝمؿ ُمـ حيّمؾ ىمد وًمٙمـ ُمتحج٤ٌمت، واًمٜم٤ًمء واطمد، جمٚمس

 .اًمٜم٤ًمء ومٞمتْم٤مطمؽ ويمذا

 .جيقز ُم٤م :اًمِمٞم 

 .جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 شمٙمن ومٞمف اًمذي آضمتامع هذا ُمثؾ أن: أىمقل أن أريد يمٜم٧م ُم٤م وهذا :اًمِمٞم 

 سم٤مًمْمحؽ أصقاِتـ ومػمومٕمـ ٟمٙمت٦م ُمٜمٝمؿ واطمد يرُمل ىمد ٕنف :[ جيقز ُم٤م] وحت٥ٌم

 .جيقز ومال اًمٗمتٜم٦م وحيّمؾ

 (22:22:45/أ45: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 إشتاذ أمام بافتجقيد افػتاة ؿراءة حؽؿ

 يًٛمقهن٤م: يٕمٜمل اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م: يٕمٜمل اعمٜم٤مه٩م شمدريس اًمٙمٚمٞم٤مت ذم :ُمداظمٚم٦م

 إؾمت٤مذ؟ أُم٤مم اًم٘مرآن دقِّ دُمَ  أو شمتٚمق أهن٤م ًمٚمٌٜم٧م جيقز ومٝمؾ ،اًمتالوة أو اًمتجقيد سم٤مؾمؿ

 . ٓ :اًمِمٞم 

ؾمت٤مذ أن وًمق :ُمداظمٚم٦م  .ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚم٥م [أنف سمحج٦م] هذا ٞمجٞمزوم ًمألؾمت٤مذ ٟمحٙمل ،ـمٚم٥م ٕا

 ُم٤م ٟمحـ هذا ،اًمنميٕم٦م قمـ ُمٜمحرف.. إؾمت٤مذة وـمٚم٥م إؾمت٤مذ ـمٚم٥م :اًمِمٞم 

ة ًمٙمـ ،ومٞمف ٟمتدظمؾ  ًمٞمس أضمٜمٌل قمٜمٝم٤م همري٥م رضمؾ أُم٤مم ،سم٤مًمتجقيد اًم٘مرآن شم٘مرأ  اُمرأ

 .جيقز ٓ ومٝمذا ،سمٛمحرم
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 ؟ش..يٕمٜمل درضم٤مت» قمٚمٞمٝم٤م يم٤من وإن! ٞم٥مـم :ُمداظمٚم٦م

 شم٠ًمخٞمٜمل أقمرف أن٤م ،ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمٜم٤مه٩م ،اُمتح٤من ُم٤م اُمتح٤من أتدظمؾ ُم٤م أن٤م.. . :اًمِمٞم 

 هلـ جيقز ٓ طم٤مًم٦م ذم يٙمقٟمقا  اًمٌٜم٤مت سمٕمض ومٞمف إٟمف ظم٤مص٦م.. . رأؾمٝم٤م سمتدسمر سمٜم٧م أُم٤م ،وأضم٤موسمؽ

ؾم٤مشمذة سمٕمض قمٜمد  قمٜمدي ُم٤م أن٤م أين: يٕمٜمل شمٚمٛمٞمح شمٚمٛمح يٛمٙمـ: يٕمٜمل ،سم٤مًمتالوة اًم٘مراءة ٕا

ؾم٤مشمذة أيمثر ًمٙمـ ،اًم٘مراءة ُمثالً  احل٤مئض قمغم حيرم سم٠منف ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  ،أىمرأ  أين اؾمتٕمداد  ٕا

ل اًمرضمؾ أُم٤مم شم٘مرأ  أن ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م.. . اوٓمرت ومٚمق ،ذًمؽ حتريؿ يٕمرومقن اًمٞمقم اًمديم٤مشمرة ضمٌٜم  ٕا

قمذار ي٘مٌؾ أن ومٞمٛمٙمـ ،أؾمت٤مذه٤م هق اًمذي  احلٙمؿ شمٕمرف أهن٤م اعمٝمؿ ،اعمِمٙمٚم٦م ُمـ وختٚمص ٕا

 يٜم٤مؾم٥م سمام شمٕمتذر وسمٕمديـ اًمنمقمل

 (.:. 55: .4/   29/   واًمٜمقر اهلدى)

 بقاشطة معؾؿفا ظذ افؼرآن ادرأة ؿراءة حؽؿ

 ي٘مرأن هـ صمؿ اهل٤مشمػ، سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٤ًمء يٕمٚمؿ يم٤من إذا اعم٘مرئ أن اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال.. 

 يرى وٓ اًمًت٤مرة وراء ُمـ صقِتـ ؾمٛمع ًمق يمام وم٤محلٙمؿ ًمٚمٛم٘مري صقِتـ ويًٛمٕمـ

 دون واهلقاء إثػم سمقاؾمٓم٦م صقِتـ ؾمٛمع: اًمقضمٝملم قمغم طم٤مصٚم٦م وم٤مًمٗمتٜم٦م أضم٤ًمُمٝمـ،

 قمٞمٜمف، اعمرأة صقت هق وم٤مًمّمقت إؾمالك سمقاؾمٓم٦م أو هذه، إؾمالك وؾمٞمٚم٦م

 ذًمؽ ذم يِمؽمط وًمٙمـ اًمٜم٤مس، قمٜمد اعمِمٝمقر هق ُم٤م ظمالف سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وصقت

 واإلفمٝم٤مر واإلىمالب سم٤مًمٖمٜم٦م شم٘مرأ  وهل أُم٤م اًمٓمٌٞمٕمل، اًمّمقت ذًمؽ صقِت٤م يٙمقن أن

 ىمقًمف وي٠ميت اًمتجقيد، هق وهذا واعمٜمٗمّمؾ، واعمتّمؾ اًمٓمٌٞمٕمل واعمد آظمره، إمم وو

 ومال سم٤مًم٘مرآن، شمتٖمٜمك أن يٜمٌٖمل هل: إًذاش  ُمٜم٤م ومٚمٞمس سم٤مًم٘مرآن يتٖمـ مل ُمـ:  »اًمًالم قمٚمٞمف

 سمقاؾمٓم٦م أو اإلذاقم٦م سمقاؾمٓم٦م يم٤من ؾمقاء إـمالىًم٤م رضم٤مل أُم٤مم هذا يٙمقن أن يٜمٌٖمل

 .اًمتٚمٗمقن

 (22:21:54/ 2 – ضمدة ومت٤موى)
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 ـاهلاتػ واشطة ظز ادؼرئ ظذ افؼرآن ادرأة ؿراءة حؽؿ

ـّ  صمؿ اهل٤مشمػ سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٤ًمء ُيَٕمٚمِّؿ يم٤من إذا اعم٘مرئ أن اًم١ًمال :اًمِمٞم   َيْ٘مَرأْنَ  ه

ـَ  ِٛمْٕم ًْ ـّ  ؾمٛمع ًمق يمام وم٤محلٙمؿ ًمٚمٛم٘مري صقِتـ وُي  يرى وٓ ؾمت٤مرة وراء ُمـ صقِت

ـّ   دون واهلقاء إثػم سمقاؾمٓم٦م صقِتـ ؾمٛمع اًمقضمٝملم قمغم طم٤مصٚم٦م وم٤مًمٗمتٜم٦م أضم٤ًمُمٝم

 .قمٞمٜمف اعمرأة صقت هق وم٤مًمّمقت إؾمالك سمقاؾمٓم٦م أو هذه إؾمالك وؾمٞمٚم٦م

 أن ذًمؽ ذم يِمؽمط وًمٙمـ اًمٜم٤مس قمٜمد ُمِمٝمقر هق ُم٤م ظمالف سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وصقت

 آظمره إمم و و واإلفمٝم٤مر واإلىمالب سم٤مًمٖمٜم٦م شم٘مرأ  وهل أُم٤م اًمٓمٌٞمٕمل اًمّمقت ذًمؽ صقِت٤م يٙمقن

 يتٖمـ مل ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وي٠ميت اًمتجقيد هق وهذا واعمٜمٗمّمؾ واعمتّمؾ اًمٓمٌٞمٕمل واعمد

ٖمل هل إذاً  ،شُمٜم٤م ومٚمٞمس سم٤مًم٘مرآن  اًمرضم٤مل أُم٤مم هذا يٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال سم٤مًم٘مرآن شمتٖمٜمك أن يٌٜم

 .اًمتٚمٗمقن سمقاؾمٓم٦م أو اإلذاقم٦م سمقاؾمٓم٦م يم٤من ؾمقاء إـمالىم٤مً 

 (22 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 امرأة مـ ادباح فؾغـاء افرجؾ اشتامع حؽؿ

ة ُمـ اعم٤ٌمح ًمٚمٖمٜم٤مء اًمرضمؾ اؾمتامع طمٙمؿ] :اًم٤ًمئؾ  ؟[اُمرأ

ة ومٚمّمقت ،اُمرأة هل اًمِمٕمر شمٜمِمد اًمتل أن دام ُم٤م :اًمِمٞم     ذم ظم٤مص٦م اعمرأ

 .هل٤م آؾمتامع جيقز ومال ،ِب٤م اًمرضم٤مل يٗمتتـ ىمد ،ظم٤مص٦م ٟمٖمٛم٦م ًمٚمِمٕمر إٟمِم٤مده٤م

 (.:. 18: 12/ 18/ واًمٜمقر اهلدى)

 افػتـة أمـ بؼط افـساء ظذ افرجال شالم جقاز

 [:اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف ذيمر طمجر اسمـ احل٤مومظ أن ذيمر أن سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜمٌل ؾمالم ًمثٌقت اًمراضمح: وهق ،اًمٗمتٜم٦م أُمٜم٧م إذا اجلقاز إمم ذًمؽ ُمـ واٟمتٝمك

 إًمٞمٝمؿ شم٘مدم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمجقز قمغم اًمّمح٤مسم٦م ؾمالم صح ويمذًمؽ .اًمٜم٤ًمء قمغم ملسو هيلع هللا ىلص
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 ذم اًمٌخ٤مري رواه .اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد اًمٓمحلم ُمع ُمٓمٌقظم٤مً  اًمًٚمؼ أصقل

 ش. 6248ش»صحٞمحف»

 شاًمٌٍمي وهق» احلًـ قمـ طمًـ سمًٜمد ش1246ش »اعمٗمرد إدب» ذم وروى

 .اًمرضم٤مل قمغم يًٚمٛمـ اًمٜم٤ًمء يمـ :ىم٤مل

 .(734-733/ 11/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وافـساء؟ افرجال بغ ـذفؽ يؽقن هؾ افسالم بنؾشاء إمر

 أم ،وم٘مط سم٤مًمرضم٤مل ُم٘مٞمد اًمًالم إومِم٤مء هؾ ،اًمًالم إومِم٤مء قمـ ؾم١مال :اًم١ًمال

 سمٕمٛمقُمف؟ اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل

 .اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل يًٚمؿ أن سم١ًماًمؽ شمٕمٜمل أنؽ أفمـ :اًمِمٞم 

 .واًمٕمٙمس ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرضم٤مل قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤ًمء يًٚمؿ وأن :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمـ اًمٜم٤ًمء يًٚمؿ أن سم٤مًمٓمٌع ؾم١ماًمؽ ذم شمٕمٜمل وٓ :اًمِمٞم 

 ..ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ي٘مقل ُمًٚمٛم٦م سمِم٤مسم٦م ُمر إذا ،اعمًٚمؿ اًمِم٤مب أن: شمٕمٜمل ُم٤م مجٚم٦م ذم ومتٕمٜمل :اًمِمٞم 

 قمٚمٞمٙمؿ؟ اًمًالم: هل٤م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمًالم أظمر يٌدأ اًمذي آصمٜملم ُمـ ظمػممه٤م ويٙمقن :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 هذا ،ُم٤ًمسم٘م٦م ذم يّمػم ،اًمِم٤مب ىمٌؾ سم٤مًمًالم ومت٤ٌمدره ؿم٤مسم٤مً  ًم٘مٞم٧م هل وم٢مذا :اًمِمٞم 

 .سم٤مًمٓمٌع اًم١ًمال ُمْمٛمقن ُمـ

 ًمٞمتٛمٙمـ ضمدًا: ه٤مُم٦م سم٘م٤مقمدة أذيمر أن ،جيقز ٓ أو جيقز أىمقل أن ىمٌؾ سمد ٓ: وم٠مىمقل

 .اًمديـ ذم اًمتٗم٘مف ُمـ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ِب٤م

 شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ومٞمٜمٌٖمل ،اًمًٜم٦م ذم ضم٤مءت اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أن: هل اًم٘م٤مقمدة هذه 

 أن يٜمٌٖمل وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم احلدي٨م ذًمؽ ـمٌؼ أو ،سمف ـمٌ٘م٧م اًمذي اًمٜمحق قمغم

 .إول اًمًٚمػ قمٛمؾ قمٚمٞمف جير مل ،ضمديداً  ُمٕمٜمًك  احلدي٨م ُمـ ٟم٠مظمذ

 يمؾ: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم إظمقاين ًمٌٕمض أذيمره أن قم٤مديت ُمـ ،ُمثالً  ًمٙمؿ أرضب أن٤م

 ي٠متقن طمٞمٜمام ،اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد ذم ومرائْمٝمؿ ي١مدوا سم٠من ،قمٚمٞمٝمؿ اهلل أنٕمؿ اًمذيـ اعمّمٚملم

ٜم٦م ويّمكم ،ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يدظمؾ اعمًجد ٚمٞم٦م اًم  ُمـ اًمٕمنمات ومٞمف اعمًجد ودمد ،وطمده اًم٘م

 يّمٚمقن أقمٜمل ،اًم .. يٜمٝمض هذا ،يريمع هذا ،هٜم٤م وواطمد ،هٜم٤م وواطمد ،هٜم٤م واطمد ،اعمًٚمٛملم

 ،مج٤مقم٦م ٟمّمكم شمٕم٤مًمقا  مج٤مقم٦م ي٤م: ًمٚمجامقم٦م ىم٤مل ه١مٓء ُمـ واطمداً  أن ومٚمق ،مج٤مقم٦م يّمٚمقن ٓ ،ومرادى

 شاجلامقم٦م قمغم اهلل يد»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ،مج٤مقم٦م ٟمّمكم شمٕم٤مًمقا  ،ُمتٗمرىملم ٟمّمكم ُم٤م أطمًـ

 صالة»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق ،اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ ذًمؽ ُمـ أسح هق ُم٤م ىم٤مل سمؾ ،صحٞمح طمدي٨م

 ش..اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالث وصالة ،وطمده صالشمف ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ

ضمر يمثرة اًمٕمدد يمثر يمٚمام ،وهٙمذا  .ٕا

 ؟[أص٤مب ومٝمؾ ِبذا،] أراده ُم٤م قمغم اؾمتدل ىم٤مئالً  أن ومٚمق

 أضمزاء يتْمٛمـ ٟمص يمؾ: وهل ،اعم٤ًمئؾ ُمئ٤مت حتتٝم٤م يدظمؾ اًم٘م٤مقمدة ومٝمذه .ٓ :اجلقاب

ضمزاء هذه سمٕمض ،يمثػمة  جيقز ومال ،قمٚمٞمف اًمًٚمػ قمٛمؾ جير مل ،اًمٜمص قمٛمقم ُمـ شم١مظمذ اًمتل ٕا

سمتداع ُمـ وهق ،سمف اًمٕمٛمؾ ٥ٌم ،اًمديـ ذم ا  قمـ ،اعمت٠مظمرة اًم٘مرون ذم اعمًٚمٛملم مج٤مهػم همٗمٚم٦م وسًم

ٜمـ: ُمـ يمثػماً  ِب٤م أو٤مقمقا  ُم٤م اًمٌدع ُمـ اًمديـ ذم أطمدصمقا  ،اهل٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه  ًم٘مقل ُمّمداىم٤مً  اًم

 .ؾمٜم٦م وأُمٞمت٧م ٓإ سمدقم٦م أطمدصم٧م ُم٤م: اًمًٚمػ سمٕمض

 سمدقم٦م يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمٛمقم ُم٘متٜمٕم٤مً  يم٤من ؾمقاء ،ُمٜمٙمؿ ؿمخص أي

 ...شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ ،والًم٦م
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 شصقيت اكؼطاع هـا حصؾ»

 ي٘مقل احل٤مرضيـ ُمـ أن واطمد أي يم٤من ؾمقاء ،مخ٦ًم أىم٤ًمم إمم شمٜم٘مًؿ اًمٌدقم٦م

 هق يراه٤م سمدقم٦م سم٠مي ومٚمٞم٠مت ،اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ أو ،قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م سم٠من

 .قم٤مم دًمٞمؾ ُمـ سمحج٦م آشمٞمف وأن٤م ،سمدقم٦م

 ٕن اًمٌدع؟ هذه ٟمٜمٙمر ومٚمامذا ،قم٤مم دًمٞمؾ هل٤م ٟمدر ُم٤م إٓ اًمٞمقم ُمقضمقدة سمدقم٦م يمؾ

 .اًمٌدع سمتٚمؽ يٕمٛمٚمقا  مل اًمًٚمػ

 ذم شمدظمؾ أهن٤م ٟمٗمٝمؿ اًمتل ،اجلزئٞم٤مت هذه أن يٗمٝمٛمقا  مل اًمًٚمػ أن: ذًمؽ وُمٕمٜمك 

 ،اجلزء ِبذا يٕمٛمٚمقا  مل ًمذًمؽ ،اًمٕم٤مم اًمٜمص ذم شمدظمؾ أهن٤م اًمًٚمػ ومٝمؿ ُم٤م ،اًمٕم٤مم اًمٜمص

 .اًمِم٤مسم٤مت قمغم اًمِم٤ٌمب ؾمالم: ُمث٤مًمف.. اجلامقم٦م ُمع اًمًٜمـ صالة: ُمث٤مًمف

 جيقز ٓ: اًمٕمٚمامء ىم٤مل ًمذًمؽ ،سمف ٟمحـ ٟمٕمٛمؾ أن جيقز ومال ،سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ جير مل أنف دام ومام

ٜم٦م اُمرأة يم٤مٟم٧م إذا وإٟمام ،اًمِم٤مسم٦م اعمرأة قمغم اًمًالم  ،ؿمٛمٓم٤مء قمجقز شمٙمقن أن أطمرى ،قمجقز ُم

 ،اًمِم٤مسم٤مت وومٞمٝمـ قمٛمقُم٤مً  اًمٜم٤ًمء قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء قمـ اًمًٚمػ اُمتٜم٤مع ٕن قمٚمٞمٝم٤م: يًٚمؿ ومحٞمٜمئذ

 : ىمديامً  ُمٍم ؿم٤مقمر ىم٤مل ُم٤م اموُمثٚم ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هق

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد ومٙمالم ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

٤مب اومتت٤من داسمر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ىمٓمع ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ومٛمـ  اًمِم٤مسم٤مت أو سم٤مًمِم٤مسم٤مت اًمِم

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اًمِم٤مسم٦م قمغم اًمِم٤مب ُمـ اًمًالم سم٢مًم٘م٤مء ؾمٛمح ومام ،سم٤مًمِم٤ٌمب

 .ؾم١ماًمؽ قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم

 يٓمرق اعمًٚمٛملم ُمـ أظمٞمف سمٞم٧م إمم رضمؾ ي٠ميت أن هل[ صقرة هٜم٤مك] :ُمداظمٚم٦م

 قمـ أؾم٠مل ومالن أن٤م ،قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: هل٤م ومٞم٘مقل سم٤مًم٤ٌمب؟ ُمـ: اًمزوضم٦م ومت٠ًمل ،اًم٤ٌمب

 ؟ُمنموع هذا هؾ ،ومالن

 .ومتٜم٦م ذم ُم٤م هٜم٤م ٕنف ُمنموع: هذا :اًمِمٞم 

 (.:. 44: .9/  22/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (. .:...:. .. / 22/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرجؾ ظذ افسالم ادرأة إفؼاء حؽؿ

ة شمٚم٘مل هؾ :ُمداظمٚم٦م  ُمٕمف اًمًٞم٤مرة ريم٧ٌم وإذا سم٤مهل٤مشمػ، اًمًالم اًمرضمؾ قمغم اعمرأ

 ُمٕمف؟ ُمثاًل  زوضمتف ويم٤مٟم٧م

: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن سمد: ومال إومم احل٤مًم٦م ذم أُم٤م :اًمِمٞم 

 سمد وٓ يم٤مٟم٧م إذا واعمرأةش دمٞمٌقه ومال اًمًالم ىمٌؾ يمٚمٛمٙمؿ وُمـ اًمٙمالم، ىمٌؾ اًمًالم»

٤ًٌم رضماًل  شمٙمٚمؿ أن  اًمٙمالم هذا يم٤من وم٢من اًمٙمالم، ُمـ أومم قمٚمٞمف شمًٚمؿ وم٠من قمٜمٝم٤م همري

 .سم٤معمٜمع أومم وم٤مًمًالم ممٜمققًم٤م يم٤من وإن سم٤مجلقاز، أومم وم٤مًمًالم ضم٤مئًزا 

 .يمالُمٝم٤م قمـ زوضمٝم٤م ؾمالم ومٞمٖمٜمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م ُمع هل ريم٧ٌم إذا اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم أُم٤م

 (22:28:19/ب32: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادصاؾحة؟ دون افرجال ظذ افسالم إفؼاء فؾؿرأة جيقز هؾ

 اعمّم٤مومح٦م؟ دون اًمرضم٤مل قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 جيقز ٓ أنف أقمٚمؿ واهلل واًمراضمح اًمٗم٘مٝم٤مء، قمٜمد[ ومٞمٝم٤م خمتٚمػ] اعم٠ًمخ٦م :اًمِمٞم 

ة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م اًمرضم٤مل، أو اًمِم٤مب اًمرضمؾ قمغم اًمًالم شمٚم٘مل أن اًمِم٤مسم٦م ًمٚمٛمرأة  اعمرأ

 إًم٘م٤مئٝم٤م وراء ُمـ يؽمشم٥م أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م ٓ طمٞم٨م اًمًالم وم٠مخ٘م٧م قمجقًزا ُمًٜم٦م

[ ومٞمجقز] أجًْم٤م، يمذًمؽ اًمٕمٙمس أن يمام اًمًالم إًم٘م٤مئٝم٤م ُمـ سم٠مس ومال اًمٗمتٜم٦م ُمـ رء

 اًمنمط هذا سمٖمػم أُم٤م شمِمتٝمك، ٓ اًمتل اًمٕمجقز اعمرأة قمغم اًمًالم يٚم٘مل أن اًمرضمؾ قمغم

 هٙمذا قمٚمٞمٝمـ يًٚمٛمقن سم٤مًمٜم٤ًمء ُمروا إذا يم٤مٟمقا  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن اًمًٜم٦م ذم ٟمٕمٚمؿ ومال

 .آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه مم٤م شمٗمريؼ أي سمدون

 ؾمد سم٤مب ُمـ هق اًمِم٤مب اًمرضمؾ وُمـ اًمِم٤مسم٦م اعمرأة قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء[ ُمٜمع] و

 قمـ اإلضم٤مسم٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م وآقمتامد آهتامم جي٥م اًمنميٕم٦م ذم ه٤مُم٦م ىم٤مقمدة وهل اًمذريٕم٦م،

 اًمنميٕم٦م ٟمّمقص ُمـ يمثػم قمٚمٞمٝم٤م دل اًم٘م٤مقمدة وهذه اعم٠ًمخ٦م، يمٝمذه اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم
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 آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وأووحٝم٤م أبٞمٜمٝم٤م وُمـ وؾمٜم٦ًم يمت٤مسًم٤م

 وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن اًمٜمٔمر، وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف

 ذم رواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم، ذم احلدي٨م ٟمص هذاش اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع،

 هلٞمٕم٦م سمـ اهلل قمٌد ؾمٜمده٤م ذم اًمرواي٦م هذه أن إٓش اًمٚمٛمس وزٟم٤مه٤م: »أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد

 ذم طمٗمظ ؾمقء قمٚمٞمف ـمرأ  وم٘مد سم٤مًمنمع حيٙمؿ وم٤مواًل  رضماًل  يم٤من أنف ومٛمع اًم٘م٤ميض

 حيتجقن ٓ أهنؿ ومْماًل  احلدي٨م ُمـ سمف شمٗمرد سمام اعمحدصمقن حيت٩م ومال وًمذًمؽ احلدي٨م،

 ٕن سم٤معمٕمٜمك: رواي٦م يم٠مهن٤م هذه روايتف أن[ وم٤مًمٔم٤مهر] احلٗم٤مظ ُمـ اًمث٘م٤مت سمف ظم٤مًمػ سمام

[ احلدي٨م] ِبذا ُم٘مّمقد أنف ئمٝمر ومال[ اًميب] هق اًمٞمقم قمٜمدٟم٤م يت٤ٌمدر اًمذي اًمٌٓمش

 سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ذم ضم٤مء يمام اًمٚمٛمس اعم٘مّمقد وإٟمامش اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد»

 ذم – واًمٗمؿ اعمٌم، وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ هلٞمٕم٦م،

 اًم٘مٌؾ، وزٟم٤مه يزين واًمٗمؿ – صحٞمح سمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم صحٞمحلم اًمٗمرج: رواي٦م

 :اًمتحريؿ ُمـ ٟمققملم سمٞم٤من ومٞمف احلدي٨م ومٝمذاش يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج

 ىمٌؾ وُم٤م اًمزٟم٤م، وهق ًمذاشمف طمرم ُم٤م: اًمث٤مين واًمٜمقع ًمٖمػمه، طمرم ُم٤م: إول اًمٜمقع

 إمم شم١مدي ىمد اًمتل اًمقؾم٤مئؾ اخت٤مذ قمـ واًمٜمٝمل اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ: ىمٚمٜم٤م يمام هق ذًمؽ

 احلدي٨م هذا ُمثؾ وُمـ ضمًدا، يمثػمة أدًم٦م أذت يمام ًمف اًمٌح٨م وهذا ًمذاشمف، اعمحرم

 :احلٙمٞمؿ ىمقًمف ُمٍم ؿم٤مقمر ؿمقىمل أظمذ وأُمث٤مًمف

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد [ومٙمالم]        ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

 .ومًالم :هٜم٤م اًمِم٤مهد

 شم١مدي ىمد اًمتل اًمقؾم٤مئؾ قمـ آسمتٕم٤مد يٜمٌٖمل ًمذًمؽ يٜمٝمٛمر، صمؿ ىمٓمر اًمٖمٞم٨م وأول

 .اعمحرُم٤مت إمم

 (22:34:45/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 اهلاتػ دم افـساء ظذ افسالم إفؼاء حؽؿ

 ومؽمومع اهل٤مشمػ، ذم سمّمديؼ. .. أتّمؾ أن أريد: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمًالم، وقمٚمٞمٙمؿ: شم٘مقل هل قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: أىمقل أن ومٞمجقز زوضمتف أو ُمثاًل  أظمتف

 .سمؽ اشمّمؾ ومالن أن أظمؼميف ضم٤مء إذا ُمقضمقد، ًمٞمس ٓ ُمقضمقد؟ ومالن

 ٕن ذًمؽ اًمًالم: ُمـ سمد ٓ أومم سم٤مب ومٛمـ اًمٙمالم ُمـ سمد ٓ دام ُم٤م هٜم٤م :اًمِمٞم 

ة يٙمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمرضمؾ أن إصؾ  ؾمد سم٤مب ُمـ ذيمرٟم٤مه ُمـ سم٤مب ُمـ ظمِمٞم٦م اعمرأ

 اًمًالم، سمٕمد إٓ اإلؾمالم ذم اًمٙمالم جيقز ومال اًمٙمالم، ُمـ سمد ٓ يم٤من وإذا اًمذريٕم٦م،

ة ُمع اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ أن خيِمك يم٤من وإذا  يؽمشم٥م أن ُمٜمف خيِمك ٓ قم٤مدًي٤م ٟمٔمٞمًٗم٤م يمالًُم٤م اعمرأ

ة اعمتٙمٚمؿ اًمرضمؾ سملم اًمِم٤مؾمع اًمٌقن ًمقضمقد  ُمـ خيِمك ٓ يم٤من إذا ُمٕمٝم٤م، اعمتٙمٚمؿ واعمرأ

 أن أقمتؼم وم٠من٤م وًمذًمؽ اًمًالم، إًم٘م٤مء ُمـ خيِمك ٓ أنف أومم سم٤مب ومٛمـ اًمٙمالم هذا

ة إذا: أي أجًْم٤م، اًمٕمٙمس  وم٠مضم٤مِب٤م اهل٤مشمػ سمٓمريؼ هل٤م صدي٘م٦م أو هل٤م أظمًت٤م ـمٚم٧ٌم اعمرأ

 اًمٙمالم ُمـ هل٤م سمد ٓ يم٤من وم٢مذا آظمره، إمم أو أظمتٝم٤م أو ص٤مطمٌتٝم٤م قمـ شم٠ًمل ومٝمل رضمؾ،

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ىمد ٕنف اًمًالم: اًمٙمالم ذاك يدي سملم شم٘مدم أن رضمؾ ُمع

 ؿمؽ سمال احلٙمؿ هق هذاش دمٞمٌقه ومال اًمًالم ىمٌؾ سم٤مًمٙمالم سمدأيمؿ ُمـ: »اًمّمحٞمح٦م

 أن خيِمك ٓ طمٞم٨م اهل٤مشمٗمٞم٦م اعمٙم٤معم٦م ذم اعمقوقع دام ُم٤م ًمٙمـ اًمرضمؾ، إمم أص٤مًم٦م ُمقضمف

 شمتٙمٚمؿ ُم٤م أول ومٚمٞمٙمـ يتٙمٚمؿ أو شمتٙمٚمؿ أن ُمـ سمد ٓ هل أو وهق ذقمٞم٦م ُمٗمًدة يؽمشم٥م

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: سمف يتٙمٚمؿ أو سمف

 (22:39:27/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ادقت احلؿق تػسر

 اهلل رؾمقل ىمقل شمٗمًػم إمم شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م :اًم١ًمال

 ذًمؽ ذم شمرون ومامذا ،اًمزوج أبق سم٠منف شاعمقت احلٛمق» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ
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 .اًمزوج أبق سم٠منف :اًمِمٞم 

 .اًمزخمنمي ىمقل :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤ًمء قمغم واًمدظمقل إي٤ميمؿ طمدي٨م ذم :اجلقاب

 .شاعمقت احلٛمق: ىم٤مل احلٛمق؟ سم٤مل ومام: ىمٚم٧م ،اًمٜم٤ًمء قمغم واًمدظمقل إي٤ميمؿ» :ُمداظمٚم٦م

 ٓمٚمؼيُ  أنف ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ضم٤مز إذا اًمتٗمًػم هذا أن اقمت٘م٤مدي ذم :اًمِمٞم 

د ،احلٛمق  .اعمٕمٜمك ِبذا احلدي٨م هذا ذم احلٛمق شمٗمًػم يّمح ٓ ،اًمزوج أبق ُمثالً  ويرا

ٟمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ُمـ سمؾ ،اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ٕن وذًمؽ   ىم٤مـمٕم٦م اًم٘مرآ

 همػم يم٤مٟم٧م وًمق طمتك ،اعمرأة قمغم اًمزوج أبق هق اًمذي احلٛمق دظمقل ضمقاز ذم ،اًمدًٓم٦م

 .ُمتحج٦ٌم

 دظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اهلل رمحف داود أيب طمدي٨م ٟمذيمر مم٤م ٟمذيمر أو ُمثالً  ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ 

 ُمْمٓمجٕم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م وم٤مـمٛم٦م اًمًٞمدة وم٤ًمرقم٧م ،هل٤م قمٌد وُمٕمف وم٤مـمٛم٦م اسمٜمتف قمغم يقُم٤مً 

 أن ًمٚمٛمرأة جيقز اًمٖمالم ،شوهمالُمؽ أبقك هق إٟمام ،قمٚمٞمؽ سم٠مس ٓ»: هل٤م وم٘م٤مل ،ًمتتًؽم

ه وأن قمٚمٞمٝم٤م يدظمؾ  قمٚمٞمف اعمٜمّمقص شمٕم٤ممم ىمقًمف طمدود ذم ،اًمٌٞمتٞم٦م سمٌدًمتٝم٤م يراه٤م أن شمرا

ـَ  َوٓ﴿:   اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم [ 31:اًمٜمقر﴾ ]... آسَم٤مئِِٝم

ة رٝمِ ٔمْ شمُ  ٓ: يٕمٜمل ،أي٦م إًم   .اًمزيٜم٦م ُمقاـمـ ُمـ أيمثر اعمحرم أُم٤مم اعمرأ

 ومتٗمًػم وًمذًمؽ ،قمٚمٞمف حترم ُمـ ُمع اعمحرم اظمتالط ضمقاز ذم سحي٦م وم٤مٕطم٤مدي٨م 

 ُمـ ًمزم وإٓ ،هٜم٤م يًت٘مٞمؿ وٓ يّمح ٓ اًمزوج أبق وهق ،اعمح٤مرم سم٠مطمرم هٜم٤م احلٛمق

 .اعمًٚمٛملم قمٚمامء سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ وأطمٙم٤مم ،يمثػمة أطم٤مدي٨م رد ذًمؽ

 وؾم٤مءت اًمزُم٤من ومًد إذا ،اخل٤مص٦م اًمٔمروف سمٕمض ذم هذا ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ إٟمام

 ،ًمٗمتٜم٦م ٕمروٝم٤ميُ  ىمد اعمرأة قمغم اًمزوج أبق دظمقل أن اًمٔمـ قمغم وهمٚم٥م ،اًمرضم٤مل أظمالق

 .هذا ٟم٘مقل ممٙمـ ،ُمْمٓمرداً  وًمٞمس قم٤مرو٤مً  ًمٙمـ ،كتٌٜم  يُ  أن ممٙمـ طمٙمؿ ومٝمذا
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 اإلٟم٤ًمن أن اًمّمٕم٥م ُمـ يٕمٜمل ،طمقادث اجلرائد سمٕمض ذم وىمرأتؿ ؾمٛمٕمتؿ وم٘مد 

 .ذًمؽ وٟمحق سم٠مظمتف ومٕمؾ واًمذي ،سم٤مسمٜمتف ومٕمؾ اًمذي ،وىمٕم٧م وًمٙمٜمٝم٤م يتخٞمٚمٝم٤م

 اًمزوضم٦م ُمثالً  ٕىم٤مرب فمٝمر إذا أنف إٓ ،ٓمردةُم أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌٜمل ٓ أُمقر هذه 

 طمٙمامً  ٕمؾجُيْ  أن جيقز ٓ ًمٙمـ ،مت٤مُم٤مً  وارد ومٝمذا ،ُمٜمٕمقه٤م اعمح٤مرم سمٕمض ُمـ دء ٚمؼظُم 

 .إدًم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م ٤مًمػخُي  ٕنف  ًؾم٤مري٤ًم: ردآم  ُمُ 

  (.:. 47: 52/  8/ واًمٜمقر اهلدى)

 افزوج أبق ؾقف يدخؾ وهؾ باحلؿق ادراد

! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  ،اًمٜم٤ًمء قمغم واًمدظمقل إي٤ميمؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ش.اعمقت احلٛمق: ىم٤مل احلٛمق؟ أومرأج٧م

  احلدي٨م؟ هذا وٛمـ اًمزوج أب إب يدظمؾ هؾ :اًم١ًمال

 . يدظمؾ ٓ :اًمِمٞم 

  سمٕمض؟ ُمع سمٕمْمٝمؿ سم٤معمح٤مرم اخلٚمقة طمدود وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 أىم٤مرب: هٜم٤م سم٤محلٛمق اعم٘مّمقد وإٟمام ،احلدي٨م هذا ذم اعمح٤مرم شمدظمؾ ٓ :اًمِمٞم 

ة ُم٤مً رَ حَمْ  ًمٞمًقا  اًمذيـ اًمزوج  .ًمٚمٛمرأ

 أُم٤مم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز سم٠منف ،واوح٦م اًمنمقمٞم٦م وم٤مٕطمٙم٤مم ،اعمح٤مرم أُم٤م 

ـَ  َوٓ﴿: اعمٕمرووم٦م أي٦م ذم يمام ،إضمٜمٌل أُم٤مم شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز ٓ سمّمقرة اعمحرم ٌِْدي  ُي

ـ   ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم  وًمٙمـ ،اًم٘م٤مقمدة هل هذه ،آظمره إمم[ 31:اًمٜمقر﴾ ]آسَم٤مئِِٝم

 .اجلٌلم هل٤م يٜمدى طمقادث اًمزُم٤من هذا ذم ٟمًٛمع ٕنٜم٤م ؿمقاذ: ىم٤مقمدة ًمٙمؾ

 طمٞمٜمئذٍ  ،اخلٚمؼ ذم اٟمحراف اعمح٤مرم أطمد قمـ رفقمُ  إذا ًمٙمـ ،هٙمذا وم٤مًم٘م٤مقمدة 

 .اًم٘م٤مقمدة طم٥ًم قمغم ٕم٤مُمؾيُ  وٓ ،احلٞمٓم٦م شم١مظمذ

 ،اعمحرم هذا سمحْمقر وصالطمف شم٘مقاه ُمٕمروف آظمر حمرم حيي أن ُمثالً  وم٢مُم٤م 
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 هل٤م ًمٙمـ ٟم٤مدرة ـمٌٕم٤مً  صقرة هذه ،اعمحرم ُمع اظمتالئف وسملم سمٞمٜمف حي٤مل أن وإُم٤م

 .ٟمٕمؿ ،ىمٞمٛمتٝم٤م

  (.:. .1: .3/  13/  واًمٜمقر اهلدى)

 اختالط ؾقف مؽان دم افعؿؾ حؽؿ

ًمد ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م  ذيم٦م ذم ٟمٕمٛمؾ اًمِم٤ٌمب ُمـ جمٛمققم٦م ٟمحـ! اهلل طمٗمٔمؽ اًمقا

 وه١مٓء اًمٕمٛمؾ، جم٤مل وذم اًمدراؾمٞم٦م اًمٗمّمقل ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اظمتالط ومٞمٝم٤م

 اًمٗمّمقل وطمْمقر ُمٕمٝمـ اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ هق ومام ؾم٤مومرات، ُمتؼمضم٤مت اًمٕم٤مُمالت اًمٜم٤ًمء

 يٙمقن أن اعمٛمٙمـ ُمـ وهؾ ذًمؽ، يتٓمٚم٥م اًمنميم٦م ٟمٔم٤مم يم٤من إذا ُمٕمٝمـ، اًمدراؾمٞم٦م

 قمغم اًمقاىمٕمٞم٦م إُمثٚم٦م سمٕمض رضب ُمع اًمٗمٕمؾ، هذا شمٌٞمح راضمح٦م ُمّمٚمح٦م هٜم٤مك

 .ظمػًما  اهلل وضمزاك اًمراضمح٦م اعمّم٤مًمح

ـْ . .. ﴿:اًمِمٞم  َ  َيت ِؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلل  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 ُمـ اًمرضم٤مل قمغم أرض ومتٜم٦م سمٕمدي شمريم٧م ُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل [3 - 2:اًمٓمالق]

 سمٜمل ذم يم٤مٟم٧م ومتٜم٦م أول وم٢من اًمٜم٤ًمء، ومتٜم٦م يت٘مل أن اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م وًمذًمؽش اًمٜم٤ًمء

ئٞمؾ ئٞمؾ سمٜمل ُمـ ُم٣م ومٞمام يم٤من وًم٘مد اًمٜم٤ًمء، هل إها ة أن إها  خت٤مًمط يم٤مٟم٧م اعمرأ

ًٓ  شمتخذ إطمداهـ ومٙم٤مٟم٧م قمِمٞم٘مٝم٤م شمرى أن شمريد اًمقاطمدة ويم٤مٟم٧م اًمرضم٤مل،  قم٤مًمٞم٦م ٟمٕم٤م

 اًمٕمًؾ، ؿمٝمر ي٘مْمٞم٤من اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام ويذه٤ٌمن ومٞمٚمت٘مٞم٤من قمِمٞم٘مٝم٤م ومػماه٤م ًمتيب

 ومتٜم٦مً  أىمؾ هق ُم٤م أنٙمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من إوًملم، ؾمٜمـ يتٌٕمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز ومال

 واىمد أيب طمدي٨م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام سم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء اظمتالط وهل اًمٗمتٜم٦م، هذه ُمـ

 ؾمدر قمغم ؿمجرة قمغم سم٠مصح٤مسمف ُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهمػمه اًمؽمُمذي رواه اًمذي اًمٚمٞمثل

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل أنقاط، ذات هلؿ يمام أنقاط ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل قمٔمٞمٛم٦م ؿمجرة

: عمقؾمك ُمقؾمك ىمقم ىم٤مل يمام ىمٚمتؿ ًم٘مد اًمًٜمـ، هذه! أيمؼم اهلل: »واًمًالم اًمّمالة

ً  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمؾ﴿  اًمٞمٝمقد ُمقىمػ سملم اًمٗمرق اٟمٔمروا .[138:إقمراف﴾ ]آخَِٝم٦مٌ  هَلُؿْ  يَماَم  لِِإَ



   اخلٚمقة وآظمتالط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ً  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمؾ: ﴿ًمف ىم٤مًمقا  طمٞم٨م ُمقؾمك اهلل يمٚمٞمؿ ُمع  يم٤مًمٕمجؾ [138:إقمراف﴾ ]لِِإَ

 ؿمجر أنقاط، ذات ًمٜم٤م اضمٕمؾ: اًمّمح٤ميب ذًمؽ ىمقل وسملم شمٕم٤ممم اهلل دون ُمـ ٟمٕمٌده

 ىم٤مل يمام ىمٚمتؿ ًم٘مد: »وىم٤مل إُمر قمٚمٞمف قمٔمؿ!ش أيمؼم اهلل: »ىم٤مل أؾمٚمحتٜم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ٟمٕمٚمؼ

ً  ًَمٜم٤َم اضْمَٕمؾ: ﴿عمقؾمك ُمقؾمك ىمقم  .آظمره إممش [138:إقمراف﴾ ]آخَِٝم٦مٌ  هَلُؿْ  يَماَم  لِِإَ

 اًمٙمٚمٛم٦م هذه ىم٤مل ُمـ سملم اًمِمٌف سمٕمد ُمع هذا سم٤مًم٘مقل يمذب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا

 أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يرى ومٙمٞمػ اًمٞمٝمقد، ىم٤مهل٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م شمٚمؽ وسملم

 يمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمٝم٤م ومتٜم٦م أيمؼم وهل اًمٜم٤ًمء خم٤مًمٓم٦م ومٞمف قمٛماًل  يٕمٛمٚمقا 

 سمًٌٌٝم٤م يٖمتٗمر ُمّمٚمح٦م ذًمؽ ذم يٙمقن أن يٛمٙمـ يمٞمػ صمؿ اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتؿ

: ىم٤مل أنف قمٜمف صح ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وإذا سم٤مًمنم، إٓ شم٠ميت ٓ اًمتل اعمخ٤مًمٓم٦م شمٚمؽ زقمؿ

 اًمٜمٔمر، وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م»

 واًمرضمؾ – اعمّم٤مومح٦م: أي - اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع، وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن

 إن: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذاش يٙمذسمف أو ذًمؽ يمؾ يّمدق واًمٗمرج اعمٌم، زٟم٤مه٤م شمزين

ة  ذم حيٞمك أن اعمًٚمؿ يتّمقر ومٙمٞمػش زاٟمٞم٦م ومٝمل ُمتٕمٓمرة سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا اعمرأ

 وهل شمٚمؽ أو هذا ٟمٗمًف يْمٛمـ يمٞمػ واًمٜم٤ًمء؟ اًمرضم٤مل ُمـ ظمٚمٞمط ُمـ ُم١مًمػ جمتٛمع

 أن أذٟمف ُمـ.. شمزين أن قمٞمٜمف ُمـ ٟمٗمًف حيٗمظ يمٞمػ اًم١ًمال؟ ذم ضم٤مء يمام شمؼمضم٧م ىمد

 رضمؾ اعمختٚمٓم٤مت اعمجتٛمٕم٤مت هذه ذم اًمٞمقم دمدون وهؾ! شمزين؟ أن يده ُمـ.. شمزين

 اًمتٞم٤مر ي٠مظمذه! ذًمؽ؟ وسمٕمد صمالصم٦م ؿمٝمريـ ؿمٝمر اعمّم٤مومح٦م قمدم قمغم يث٧ٌم ُمًٚمؿ

 هذه ُمثؾ شم٘متيض اًمدقمقة عمّمٚمح٦م: هذه خلٓمٞمئتف ُمؼمًرا ي٘مقل يٕمقد صمؿ وجيرومف

 حي٤مًمقن صمؿ اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت يرشمٙمٌقن مت٤مًُم٤م، اًمٞمٝمقد قمٛمؾ ُمثؾ هق هذا اعمخ٤مًمٗم٤مت،

 طمٙمؿ إىم٤مُم٦م هق اعمّمٚمح٦م شم٘متيض، هٙمذا اعمّمٚمح٦م احلٞمؾ، سمِمتك ومتريره٤م شمًقيٖمٝم٤م

 .اؾمتٓم٤مقمتف سمح٥ًم إٟم٤ًمن يمؾ إرض، ذم اهلل

 اجلٜمًلم سملم اظمتالط ومٞمٝم٤م ٟمحقه٤م أو ذيم٤مت ذم سم٤مًمٕمٛمؾ اسمتٚمقا  اًمذيـ وه١مٓء

 :ُمرشملم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يت٘مقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ

 [.اًمنمع] هذا خي٤مًمٗمقا  أٓ: إومم اعمرة
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 هؿ اًمذي اًمًٞمئ اًمقاىمع هذا ًمتؼمير ومت٤موى إجي٤مد حي٤موًمقا  أٓ: اًمث٤مٟمٞم٦م واعمرة

 .ٟمٕمؿ ومٞمف، واىمٕمقن

 (22:27:59/أ29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 بدظقى ادختؾطة فؾؿدارس افـساء دخقل بجقاز افؼقل حؽؿ

 فؾشققظقغ شقؿؽـقا ذفؽ يػعؾـ مل إن أهنـ

 دظمقل اًمدقمقة ُمّمٚمح٦م ُمـ: ي٘مقل ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد أطمد ذم قمٜمدٟم٤م  :اًم٤ًمئؾ

 سمٜم٤مت وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إمم ًمتدقمق وذًمؽ خمتٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٦م أن ُمع اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمٌٜم٧م

 .وهمػمهؿ ًمٚمِمٞمققمٞملم ؾمٜمٛمٙمـ سمذًمؽ ٟم٘مقم مل إذا أنٜم٤م ُمع ؿمٞم  ي٤م رأجؽ ومام ضمٜمًٝم٤م

 أجش؟ ُمع إظمػمة اًمٕم٤ٌمرة يمٞمػ[: اًمِمٞم ]

 .ًمٚمِمٞمققمٞملم ٟمٛمٙمـ سمذًمؽ ٟم٘مقم مل إذا أنٜم٤م ُمع[: اًم٤ًمئؾ]

 ُمٕم٤مجل٦م سم٤مب ُمـ هق اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت اًمٌٜم٤مت ًمدظمقل اًمتًقيغ هذا[: اًمِمٞم ]

 .شاًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين»: ٟمقاس أيب ُمذه٥م قمغم ومٝمل اًمقسمٞمؾ سم٤مًمداء إُمر

ٟمٜم٤م سمٕمض يتّمقر يمٞمػ أدري ُم٤م  حت٘مٞمؼ إمم اًمقصقل يٛمٙمـ أنف اعمًٚمٛملم إظمقا

 ،اًمنميٕم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٦م يم٤مًمٌٕمثٞملم وهمػمهؿ اًمِمٞمققمٞملم حم٤مرسم٦م ويٛمٙمـ اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

ز أنٜم٤م اًمتّمقر هذا ُمثؾ ُمـ واهلل أقمج٥م أن٤م  ٟمدري ٓ اًمتل اعمٕمّمٞم٦م ارشمٙم٤مب ٟمجقِّ

 ُمـ زقمٛمقا  اإلؾمالم إمم داقمٞم٦م سمٕمد ومٞمام ًمتّمٌح اعمًٚمٛم٦م اًمٗمت٤مة هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم أُمره٤م قم٤مىم٦ٌم

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ ٓ احلٛمك طمقل طم٤مم ُمـ أن ًمٜم٤م يْمٛمـ اًمذي

 ه١مٓء إن ،شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ»: ي٘مقل اًمّمحٞمح احلدي٨م

 يٗم٘مٝمقا  مل هؿ ديٜمٞم٦م ُمّم٤مًمح حت٘مٞم٘م٤مت سمزقمؿ ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ارشمٙم٤مب يًقهمقن اًمذيـ

 وًمق أهن٤م ذيمرٟم٤م وىمد سمذاِت٤م حمرُم٦م هل ًمٞم٧ًم اًمتل سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م إظمذ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م

قمٝم٤م مل اًمنمع أن ُم٤مدام ًمٙمـ ًمذاِت٤م حمرُم٦م همػم وؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م  هل٤م اعم٘متيض وضمقد ُمع ينمِّ
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 وؾمٞمٚم٦م شمٌٜمل جيقز ٟم٘مقل ومٙمٞمػ ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ ٕهن٤م ٟمتٌٜم ٤مه٤م أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ىمٚمٜم٤م

 أيب ُمذه٥م وهق اًمنمقمٞم٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ ىمٚم٥م هذا ُمنموقم٦م هم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمٕمّمٞم٦م هل

 .شاًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين» مت٤مُم٤مً  ٟمقاس

 اجل٤مُمٕم٦م يدظمٚمٝم٤م أن سم٤مسمٜمتف أو سم٠مظمتف أو سمزوضمتف خي٤مـمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ أبداً  جيقز ٓ

 قمالىم٦م ًمف ًمٞمس شمتٕمٚمٛمف ُم٤م أيمثر وشمٚمؽ؟ اجل٤مُمٕم٦م هذه ذم شمتٕمٚمؿ ُم٤مذا ،ًمتتٕمٚمؿ اعمختٚمٓم٦م

 ُم٤مهل اًمِم٤ٌمب ًمٚمذيمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم يٛمٙمـ قمٚمقُم٤مً  شمتٕمٚمؿ ٕهن٤م يزقمٛمقهن٤م اًمتل سم٤مًمدقمقة

 .ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٜم٤م ومام إؾمالُمٞم٤مً  داقمٞم٦م إلظمراضمف اًمقاضم٦ٌم سم٤مُٕمقر

 اإلؾمالُمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت يمؾ ذم سمح٤مضم٦م ٟمحـ طم٤ًمؾم٤مً  ُمثالً  ًمٙمؿ أرضب وأن٤م أىمقل

 سمال هذه اًمرضم٤مل ُمـ ًمٚمٗمحص ٟم٤ًمءٟم٤م ٟمٕمرض ٓ أن أضمؾ ُمـ ُمًٚمامت ـمٌٞم٤ٌمت إمم

 إؿمد ًمالظمتالط سمٜم٤مشمٜم٤م سمتٕمريض إٓ ذًمؽ حتّمٞمؾ يٛمٙمـ ويمٞمػ ُمٚمح٦م رضورة ؿمؽ

 أؾمت٤مذه٤م رأس ُمع اًمٗمت٤مة رأس يٚمت٘مل ىمد ـمٌٞم٦م مت٤مريـ هٜم٤مك ومٞمف ٕنف ًمٚمٓم٥م دراؾمتٝم٤م ذم

 اًمٓمٌٞم٤ٌمت هذه ٟمقضمد أن ٟمًتٓمٞمع يمٞمػ ظمده ُمع ظمده٤م ٟم٘مؾ مل إن ٟمٗمًف ُمع ٟمٗمًٝم٤م

 اًمٗمداء؟ يمٌش يٙمقن ُمـ اًمٗمداء يمٌش ُمـ سمد ٓ اًمٗمداء يمٌش ُمـ هٜم٤م سمد ٓ اعمًٚمامت

 .اًمٗمت٤موى ِبذه يٗمتقن اًمذيـ أوئلؽ

 ضمدًٓ  ي٘مٌؾ ُم٤م وهذا ـمٌٞم٤ٌمت هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م أنف صحٞمح ٟم٘مقل ومٜمحـ

 اًمرضم٤مل خت٤مًمط أن اسمٜمتل أو أظمتل أو ًمزوضمتل أؾمٛمح أن ُمـ أرومع أن٤م وًمٙمـ إـمالىم٤مً 

 ذم شمٚمؽ أو هذه شم٘مع أن أظمِمك ُم٤م أظمِمك أن٤م ـمٌٞم٦ٌم خترج ًمٙمل اخلٓمػمة اعمخ٤مًمٓم٦م شمٚمؽ

 .ـمٌٞم٦ٌم خترج أن وهل أٓ أصٚمٝم٤م ُمـ اًمٗمٙمرة ومتذه٥م ضمٜمًٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م

 ُمـ ؿم٤مذاً  يم٤من ُمٝمام رأي ًمٙمؾ ٓىمٓم٦م احلل ذم ؾم٤مىمٓم٦م ًمٙمؾ أن أتّمقر وم٠من٤م وًمذًمؽ

ٌَٜم ٤مه  ٟم٤ًمئٝمؿ أؿمخ٤مص ذم هؿ ومٚمٞمٙمقٟمقا  آظمتالط هذا ضمقاز يرون ٟم٤مس وضمد وم٢مذا َيَت

ـ   ممـ ومٞمتٕمٚمٛمـ ٟمحـ ٟم٤ًمئٜم٤م دور ي٠ميت صمؿ اًمٗمداء يمٌش وسمٜم٤مِتؿ وأظمقاِتؿ  اًمٗمداء يمٌش يُم

ز ومال وًمذًمؽ  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٛمٕمتؿ ٕنٙمؿ ،سمٕمروف خي٤مـمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ أبداً  ُٟمَجقِّ

 أو احلدي٨م ِبذا ي١مُمـ ٓ وُمـ شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ»: آٟمٗم٤مً 

ٌَٜم ك أن هق ومٕمٚمٞمف احلٞمؾ سمِمتك ُمٕمٜم٤مه ُيَٕمٓمِّؾ أي ويت٠موًمف سمف ي١مُمـ  هذه خم٤مـمرشمف ٟمت٤مئ٩م َيَت
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 احآزق هذه سمٜم٤ًمئٜم٤م أو سم٠منٗمًٜم٤م ٟمٚم٩م أن قمـ يٌٕمدٟم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل ٟمحـ أُم٤م

 .اًمْمٞم٘م٦م

 .همػمه

 اجل٤مُمٕم٤مت إمم اًمِم٤ٌمب دظمقل قمـ ُم٤مذا ،ظمػم اهلل ضمزاك ي٤مؿمٞم  ـمٞم٥م: [اًم٤ًمئؾ]

 اعمختٚمٓم٦م؟

 .ٟمٗمًف اًمٙمالم هذا هق [:اًمِمٞم ]

 (22 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افـظامقة اددارس دم افبـات تعؾقؿ حؽؿ

 إٓ سمٞمتٝم٤م ُمـ خترج ٓ اعمرأة أن إصؾ: ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ؾم١مال قمٜمدي :ُمداظمٚم٦م

 آسمتدائل اعمدارس ذم اًمٌٜم٤مت سمتٕمٚمٞمؿ هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم اعمًٚمٛمقن اسمتكم وأن ،ًميورة

 إُمر؟ هذا ذم اًمنمقمل احلٙمؿ هق ُم٤م ،واًمث٤مٟمقي واإلقمدادي

 هؾ ،اعمدارس يدظمٚمـ اًماليت اًمٌٜم٤مت أن ٟمت٤مسمع ًمٙمـ ،هٜم٤م ٟم٘مػ ُم٤م ٟمحـ ،ٓ :اًمِمٞم 

 ُمديريـ ذم وآ ٟم٤ًمء وم٘مط يٕمٚمٛمقهـ اًمذي هؾ ،وهٙمذا هٙمذا ىمؾ ،ُمتحج٤ٌمت هـ

 ذيمقر؟

 .ُمديريـ ذم :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م ،اًمنمقمٞم٦م احلدود قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمٌٜم٤مت ُمدارس أن ،ومروٜم٤م ومٚمق :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤ًمء دون سم٤مًمرضم٤مل خمّمّم٤مً  ًمٞمس اًمٕمٚمؿ ٕن أبدًا: ُم٤مٟمع

 .أنقصمتٝمـ يٜم٤مؾم٥م ُم٤م يتٕمٚمٛمـ أن جي٥م اًمٜم٤ًمء ًمٙمـ 

 ذم ي٘مررن أن أُمرن أهنـ ،اعمٜمٓمٚمؼ هذا ُمـ اعمقوقع ٟمٛمًؽ ٓ ٟمحـ وًمذًمؽ 

 إمم خيرضمـ اًمٜم٤ًمء يم٤مٟم٧م أنف ،اًمرؾمقل ؾمٜم٦م ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ًمٙمـ ،صحٞمح هذا سمٞمقِتـ
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 يمـ ذًمؽ ُمع شهلـ ظمػم سمٞمقِتـ ذم وصالِتـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أنف ُمع اعمًجد

 .مت٤مُم٤مً  يم٤مًمرضم٤مل ًمٚمٕمٚمؿ ح٤مذا؟ ،اعمًجد ذم ويّمٚملم سمٞمقِتـ ُمـ خيرضمـ

 أن يمام ،اًمٜم٤ًمء ومٙمذًمؽ ،ُمٜمٔمٛم٦م ُمدارس هلؿ يٙمـ مل يقُمئذ اًمرضم٤مل أن يمام 

 ُمـ ًمٙمؾٍ  يالطمظ أن جي٥م ًمٙمـ ،اًمٜم٤ًمء يمذًمؽ ُمٜمٔمٛم٦م ُمدارس هلؿ اًمٞمقم اًمرضم٤مل

 .اًمنمع ُمع يتٜم٤مؾم٥م ُم٤م واًمؼماُم٩م اعمٜم٤مه٩م ُمـ اجلٜمًلم

- يمثػم ،احل٘مقق يدرؾمـ اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٗمتٞم٤مت ُمـ يمثػم ذم أنف شمًٛمع أن٧م وم٤مٔن 

 .اهلٜمدؾم٦م يدرؾمـ -ؾمٛمٕم٧م

 ..وآىمتّم٤مد :ُمداظمٚم٦م

 ُمِم٤ميمؾ ُمـ هق! اًمدراؾم٦م؟ هذه ُمـ اًمٜم٤ًمء يردن ُم٤مذا ،آظمره إمم.. و.. و اهلٜمدؾم٦م :اًمِمٞم 

ورسمٞم٦م: اًمٓمري٘م٦م قمغم احل٘مقق ُمـ اًمٜم٤ًمء إقمٓم٤مء ذم اًمتقؾمع احل٤مرض اًمٕمٍم  ،ه١مٓء ـمري٘م٦م قمغم ٕا

 .ورؾمقًمف اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن ٓ سم٠مهنؿ اهلل وصٗمٝمؿ اًمذيـ

 ٟمٗمًف قمغم ويٚمًٌف اًمٙم٤مومر يٚمًٌف اًمذي اًمثقب هذا أن ،اًمٞمقم اعمًٚمٛملم والل ُمـ ًمذًمؽ 

٤مئٜم٤م وقمغم قمٚمٞمٜم٤م يٚمًٌف أن يريد ،اُمرأتف وقمغم  همٗمٚمتٜم٤م ُمـ إٟمٜم٤م ٟمحـ: يٜم٤مؾمٌٜم٤م ٓ هذا أظمل ي٤م ،ًٟم

 .حيٚمٚمقن وٓ حيرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمف سمام ٟمرى رسمٜم٤م ُمـ ظمقومٜم٤م وقمدم وسمالهتٜم٤م

 أقمٜمل وٓ ،ذقمٞم٦م ُمدارس ًمٚمٜم٤ًمء ٟمقضمد أن أبداً  ذقم٤مً  ُم٤مٟمع ذم ُم٤م: أىمقل أن٤م ًمذًمؽ 

 ُم٤مٟمع ذم ُم٤م ،ُمثالً  احل٤ًمب يتٕمٚمٛمـ أن ُم٤مٟمع ٓ ،اًمنمع قمٚمؿ وم٘مط يدرؾمـ ذقمٞم٦م ُمدارس

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ومٝمؿ قمغم ي٤ًمقمد مم٤م ،ذًمؽ وٟمحق واًمٍمف اًمٜمحق اًمٚمٖم٦م يتٕمٚمٛمـ  .واًم

 ٝمؿٛمشمٕمٚمٞم هؾ ،ذقمل ًم٤ٌمؾمٝمؿ هؾ ،ُمثالً  رضسم٧م ُمثٚمام اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م أىمّمد إٟمام 

٤مء؟ ُمٕمٚمامت ظم٤مص  ،ٟمٍماٟمٞم٦م أهن٤م ٓإ شم٘مقل ٓ إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت إذا ُمتؼمضم٦م اعمٕمٚمٛم٦م اعمرأة شمٚم٘مك ًٟم

 إمم داظمالت ومتٚم٘م٤مهـ ،اًمداظمٚمٞم٦م سم٤مًمؽمسمٞم٦م ُمت٠مثرات هلل واحلٛمد ُمٜمٝمـ يمٌػم ىمًؿ واًمٗمتٞم٤مت

 شمٙمقن أن اعمٗمروض ُمـ هل اًمتل اعمٕمٚمٛم٦م ،سمف سم٠مس ٓ احلج٤مب أو اجلٚم٤ٌمب ُمـ سمٜمقع اعمدارس

سمد ،اًمٌٜم٤مت وشمٕمٚمؿ شمؼمج أؾمقأ  ُمتؼمضم٦م ،ىمدوة  أو اًم٘مري٥م اًمزُمـ ُمع إًمٞمٝمـ قمدواه٤م يني ُم٤م و

 .اًمٌٕمٞمد
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 ٟمٌدأ أنٜم٤م ًمٞمس ،إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر وٟمٚمٗم٧م طمقهل٤م ٟمدٟمدن أن جي٥م ٟمحـ إؿمٞم٤مء هذه 

 نإ: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ ،سمٞمقِتـ ذم ي٘مررن أن اًمٜم٤ًمء ذم إصؾ أن اعمقوقع

 قمٚمٞمف وىم٤مل ،سمٞمقِتـ ذم صالِتـ إومْمؾ أن ُمع ،اعم٤ًمضمد إمم خيرضمـ يمـ اًمٜم٤ًمء

 ش.حل٤مضمتٙمـ خترضمـ أن ًمٙمـ اهلل أذن ىمد»: اًمًالم

 .اًمِم٤مسم٤مت حيٙمؿ أن قمـ ومْمالً  ،اًمِم٤ٌمب حيٙمؿ اًمذي ،اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم أجـ ًمٙمـ 

 اًمٜم٤ًمء شمرك إومْمؾ ُمـ أخٞمس :احل٤مزم اًمقوع هذا ذم ،ؿمٞمخٜم٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 اعمدارس؟ هذه ذم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ

 ،وم٘مط ًمٚمتقضمٞمف سم٤مًمٙمثػم وم٘مط ومٞمٕمٚمٛمٝم٤م أظم٧م أو سمٜم٧م ًمف يم٤من ُمـ: أىمقل أن٤م ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 .ُمٗمًدة وأي هلـ ُمٗمًدة ذًمؽ وراء ُم٤م ،واًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مراءة ُم٤ٌمدئ شمتٕمٚمؿ أنف سمحٞم٨م

 ُمـ أقمغم هق ُم٤م قمـ ومْمالً  ،صم٤مٟمقي٦م اعمتخرضم٦م أن هل ،اعمٗم٤مؾمد مجٚم٦م ُمـ أرى وأن٤م 

ة أن ،ذًمؽ  وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمزوضمٞم٦م اًمٕمالىم٦م ذم ومًدت شمزوضم٧م إذا وأهن٤م ،شمؽمضمؾ اعمرأ

 اعمجتٛمع أىم٤مم وضمؾ قمز واهلل ر ،آم قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس طمرة قم٤مؿم٧م ٕهن٤م ح٤مذا؟ ،زوضمٝم٤م

ضَم٤ملِ ﴿: أؾم٤مس قمغم اإلؾمالُمل ـ   َوًمِٚمرِّ ضَم٤مُل ﴿ ،[228:اًمٌ٘مرة﴾ ]َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم  اًمرِّ

اُُمقنَ    قَمغَم  ىَمق 
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْم  ضَم٤ملِ ﴿ ،[34:اًمٜم٤ًمء﴾ ]سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّلل   َوًمِٚمرِّ

ـ    [.228:اًمٌ٘مرة﴾ ]َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم

 اًمٜمٔم٤مم هذا ُمع متٌم ٓ اًمؽمسمٞم٦م ح٤م ،هذا قمغم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع أىم٤مم وم٤مهلل

 .سمٕمد ومٞمام أصم٤مر ؾمتٜمٕمٙمس

 ًمٞم٧ًم ،ًمٚمزوج عمـ؟ ىمرن اًمزوضم٦م ٕن ح٤مذا؟ ،ُمقوم٘م٦م هل ُم٤م اًمزجي٤مت أيمثر ٓ وًمذًمؽ 

ُمر ،ُم٠مُمقرة أنؽ ٟمٗمًؽ شمالطمٔمل أنؽ جي٥م أن٧م سم٠منؽ ُمِمٌٕم٦م  طمدود ذم ًمٙمـ ،اًمزوج هق ؤا

 وٓ قمٚمٞمٝم٤م يًتٕمكم سم٠ٓم اًمزوج ي٠مُمر اًمنمع يمذًمؽ ،اًمزوج ُٕمر ختْمع أن اعمرأة ي٠مُمر يمام اًمنمع

 .ذقم٤مً  طمدوده ًمف واطمد ومٙمؾ ،آظمره إمم.. و.. و ئمٚمٛمٝم٤م وٓ قمٚمٞمٝم٤م يًتٙمؼم
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 .ُمٗمًدة هذا اًمٞمقم اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمؿ ذم اًمتقؾمع: اعم٘مّمقد

 (22: 22: 57/ 826/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حجاب بدون افـساء افرجؾ تدريس جقاز ضقابط

 اًمٕمٚمقم شمدريس رضمؾ ُي٤ٌمذ أن أضمزت أنؽ قمٜمؽ حُيٙمك ،أؾمت٤مذٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؾم٤مشمراً  طمج٤مسم٤مً  يٙمقن أن دون شم٘مٞم٤مً  ُمتزوضم٤مً  يٙمقن أن سمنمط ،ًمٚمٌٜم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمنمقمٞم٦م

 أطمد ومٕمٚمف وهؾ ،ذًمؽ سمٛمقضم٥م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ قمغم اًمتدًمٞمؾ ومٜمرضمق ،سمٞمٜمٝمام

 قمٜمٝمؿ؟ اهلل ريض ؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ

 أُمر يٕمٚمٛمٝمؿ ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص٤مً  يقُم٤مً  ضمٕمؾ طمٞم٨م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هق ؾمٚمٗمٜم٤م :اًمِمٞم 

 .ذًمؽ ُمـ أيمثر آظمر دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م وًمٞمس ،ديٜمٝمؿ

 أدري وُم٤م ،ورقم٤مً  وشم٘مٞم٤مً  وُمتديٜم٤مً  ُمتزوضم٤مً  اعمدرس هذا يٙمقن أن اؿمؽمـمٜم٤م وهلذا 

 يٙمقن أن ،ٓ أم اًم١ًمال ذم ُذيمر أدري ُم٤م ،آظمر ذـم٤مً  أؿمؽمط أنٜمل سمٚمٖمٙمؿ يم٤من إذا

 أن ُمٜمل وطمًٌؽ ،ؿمٞمخ٤مً  يٙمقن أن وإٟمام ،ُمتزوضم٤مً  يم٤من وًمق ؿم٤مسم٤مً  يٙمقن ُم٤م يٕمٜمل أجْم٤مً 

 ُمـ واًمٖمرض ،ُمًٜم٤مً  يٕمٜمل ؿمٞمخ٤مً  يٙمقن أن طمًٌف ،صم٤مٟمٞم٤مً  ذـًم٤م ؿمٞم  يمٚمٛم٦م ُمع شمًٛمع ٓ

 ُيٌتغم اًمذي اعمدرس هذا سملم واًمذرائع اًمًدود ووع وهق ،ضمداً  واوح هذا

 قمٜمدٟم٤م وًمٞمس ،هق هذا سمٖمػمه هق يٗمتتـ أو سمف ُيٗمتتـ أن وسملم ،اًمٜم٤ًمء قمغم سم٤مًمتدريس

 .هذا ُمـ أيمثر

 .آظمر ؾم١مآً  اًم١ًمال هذا قمـ يتٗمرع اًمِمٞم  ومْمٞمٚم٦م ي٤م ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞم 

ئر ذم اعمدارس وضمؾ أهمٚم٥م ،اًمتدريس جم٤مل خيص ُم٤م :اًم١ًمال  خمتٚمٓم٦م اجلزا

 ..أهمٚم٥م أو اعمًٚمٛملم ؿم٤ٌمب ُمـ واًمٙمثػم

  .ـمٌٕم٤مً  جيقز ٓ هذا :اًمِمٞم 
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245 

 .اًمتدريس جم٤مل ذم يٕمٛمٚمقن. .:ُمداظمٚم٦م

ظمتالط ٟمريد ٓ ٟمحـ :اًمِمٞم   .اًمتدريس ذاكطمٞمٜم جيقز وٓ ،اًمقضمقه ُمـ وضمف أي ذم ٓا

 وأُمرّ  أؿمد وم٤مُٕمر طمٙمقُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ذم قمٛمٚمقا  إذا ٕهنؿ اًمٕمٛمؾ؟ وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ذم ،اإلظمقان ُمـ ـمٞم٦ٌم صمٛمرة هٜم٤مك يم٤مٟم٧م سم٠من قمٚمامً  وأجْم٤مً  ،اعمدارس ُمـ أيمثر اظمتالط

 .اعمدارس ذم اًمِم٤ٌمب ه١مٓء دقمقة ٟمٗمس

 ُمـ؟ قمٛمؾ اًمٕمٛمؾ؟ ُم٤م شم٘مقل شم٠ًمل هٜم٤م أن٧م :اًمِمٞم 

 ٟمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ٟمحـ قمٛمٚمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 !اعمٚمتزُملم اًمِم٤ٌمب سمٕمض هٜم٤مك أن شمٕمٜمل يم٠منؽ ،ُمثالً  يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتدريس ِبذا تٚمقنٌْ ُمُ  وأهنؿ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمقؾمٞمٚم٦م؟ شمؼمر اًمٖم٤مي٦م اؾمٛمف رء اإلؾمالم ذم هؾ ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .اؾمٛمف رء ومٞمف ُم٤م ،ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .هذا ُمـ رء ذم اًمًٞم٤مد اًمٕمٛمؾ ذم يٕمٛمٚمقن اًمذيـ قمٜمد يٛمٙمـ سمس ،رء ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ُمٜمٝمؿ ًم٧ًم أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمتدريس يدرس ُمـ يقضمد ٓ دام ُم٤م ٟمفإ ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ وطمٞمٜمئذٍ  ،أيمٞمد :اًمِمٞم 

 ُم٠ًمخ٦م قمٜمد شم٘مػ ٓ ُمّمٞم٦ٌم وهذه ،ٟمت٤ًمُمح سمد ٓ ومٜمحـ ،مت٤مُم٤مً  اًمنمع وضمف قمغم

 ذم ـم٤مًم٤ٌمت هٜم٤مك أن ٟمًٛمع يمام شمًٛمٕمقن ورسمام ،هذا اعمختٚمط اعمجتٛمع ذم اًمتدريس

 اًمذي اًمتٕمٚمؿ هذا ُمـ أظمٓمر اًمتٕمٚمؿ هذا أن اًمٕمٚمؿ وُمع ،اًمٓم٥م يتٕمٚمٛمـ ،اًمٓم٥م يمٚمٞم٤مت

 سمٕمض ذم ٟمِم٤مهد يمام أطمٞم٤مٟم٤مً  إُمر يّمؾ وىمد ،أيمثر اظمتالط ومٞمف ٕنف :ومٞمف اًم١ًمال ضم٤مء

 ُمريض ومحص ذم ُمٕم٤مً  اًمرأؾم٤من يٚمت٘مل وأن ،اًمٗمتك ضمٜم٥م اًمٗمت٤مة شم٘مػ أن ،اعمًتِمٗمٞم٤مت
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 مل ي٘مقل أن ،سمٕمٞمد ُمـ أو ىمري٥م ُمـ اًمٜم٤مفمر يٙم٤مد ٓ طمتك ،آظمره إمم أو ُم٤م ضمرصمقُم٦م أو ُم٤م

 .اًمتامس إٓ يٌؼ

 .ممٙمـ وهق :ُمداظمٚم٦م

 شمٓمٚم٥م أن جيٞمز ُمـ ،إؾمالُمٞملم اًمدقم٤مة سمٕمض ذم يقضمد ذًمؽ ُمع ،ه٤مه :اًمِمٞم 

 وارد ؾم١مال هذا ٟم٤ًمئٜم٤م؟ يٕم٤مًم٩م ُمـ ؾمٞم٘مقل ٕنف :اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ اعمًٚمٛم٦م اًمٗمت٤مة

 .اًمرضم٤مل ٟم٤ًمئٜم٤م ٦مُمٕم٤مجل يتقمم ُم٤م أطمًـ: ي٘مقل ومٝمق ،احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 .ذًمؽ وٟمحق اًمٓم٤ٌمسم٦م سمٜم٤مشمٜم٤م ومٚمٜمٕمٚمؿ إذاً  

 سم٠منف ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ: اًمًٞم٤مد سم٤مًمٕمٛمؾ يتٕمٚمؼ ومٞمام ،اًمٌمء سمٕمض ىمٚمٜم٤م يمام ٟم٘مقل هٜم٤م 

 يٕمٜمل ،ُمٜمف سمد ٓ هذا ،إًمٞمف سمح٤مضم٦م هـ قمٚمؿ يمؾ ،ُمتٕمٚمامت ٟم٤ًمء هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م

 .يمٗم٤مي٦م ومرض هذا

 ي٤ٌمح ،يمٗم٤مئٞم٤مً  اعمٗمروو٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمتٕمٚمؿ ُمـ واًمقاضم٥م إُمر هذا هؾ اًمٌح٨م ًمٙمـ 

وم٘م٤مً  اًمًٌٞمؾ هذا يم٤من ؾمقاء أي ،يم٤من ؾمٌٞمؾ ٕي ذقم٤مً   .. خم٤مًمٗم٤ًم؟ أو ًمٚمنمع ُمقا

 وٟمٕمٚمؿ يمثػمون ي٘مقل ىمد ،آظمتالط هذا هق ،ًمٚمنميٕم٦م ٦ماعمخ٤مًمٗم مجٚم٦م ُمـ :ُمثالً 

 أن يقضم٥م أنف ،اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ضم٤مءت مم٤م وهذا ،ٟمٕمؿ واىمٕمٞم٤مً  هذا

 ي٘متْمٞمف اًمذي ُمـ اًمٖم٤مي٦م يتح٘مؼ طمتك :اعمحرُم٤مت سمٕمض ارشمٙم٤مب قمـ اًمٜمٔمر ٟمٖمض

 إجي٤مد إمم أن ؾمٌٞمؾ وٓ ،ـمٌٞم٤ٌمت يريد اإلؾمالُمل وم٤معمجتٛمع.. اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

 .ُمثالً  آظمتالط وهق ،اعمنموع همػم اًمٓمريؼ ِبذا إٓ ـمٌٞم٤ٌمت

 واىمع ٟمٕمرف ٟمحـ هذا ٟم٘مقل اًمذي اًمقىم٧م ذم ًمٙمٜمٜم٤م ،هذا جيقز ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ 

 واعمًٚمامت اعمًٚمٛملم أن ،إنقر إـمٝمر اًمزُمـ ذم طمتك ،زُمـ يمؾ ذم اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م

 ذم وسمخ٤مص٦م ،ُمقضمقد اًمتٗم٤موت هذا ،وضمؾ قمز اهلل شم٘مقى ذم ؾمقاء مجٞمٕم٤مً  يم٤مٟمقا  ُم٤م

 ٕي وٟمحقه اًمٕمٚمؿ هذا شمٕمٚمؿ جي٥م ي٘مقًمقن طمٞمٜمام اًمٜم٤مس ه١مٓء ٕن احل٤مزم: اًمزُم٤من

 ىم٤مل طمتك ،اًمٙمٗم٤مر سمٞمد إُمر ؾمٞمٌ٘مك إذاً  :ي٘مقًمقن ٟمٕم٤مروٝمؿ ويًٛمٕمقٟمٜم٤م ،يم٤من ؾمٌٞمؾ

 ،ُمٙمِمقف رسمقي شمٕم٤مُمؾ قمغم ىم٤مئؿ هذا ،اًمذه٥م وسمٞمع سم٤مًمّمٞم٤مهم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام سمٕمْمٝمؿ
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 يمثػم ذم ُمتقارث هق يمام ،اًمٜمّم٤مرى يد ذم إُمر ؾمٞمٌ٘مك أجْم٤مً  ٕنف :ُمٜمف سمد ٓ هذا ىم٤مًمقا 

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ

 اًمذيـ هؿ حيٚمٚمقن وٓ حيرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر أن اًمقاىمع هق يمام: ٟم٘مقل ٟمحـ

 ،اًمّمٞم٤مهم٦م ُمث٤مًمف احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هذا ،قمٜمدٟم٤م حمرُم٦م هل اًمتل إقمامل سمٌٕمض ي٘مقُمقن

 .سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٓم٤ٌمسم٦م ُمث٤مل ًمٞمس ًمٙمـ

 ًمٚمٗمت٤مة جيقز: ُمت٤ٌميٜملم ىمقًملم ؾمٞمًٛمٕمـ اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء: آظمر ؿمٞمئ٤مً  أىمقل ًمٙمٜمل 

 ح٤م جيقز ٓ: اًمث٤مين اًم٘مقل ،اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت هذه ذم اًمٓم٥م قمٚمؿ شمٓمٚم٥م أن اعمًٚمٛم٦م

 ُمـ يمؾ.. ًمٚمٗم٤ًمد اعمختٚمط ًمٚمِمخص شمٕمريض وومٞمف ،طمرام وهذا ،آظمتالط ُمـ ومٞمف

 وسم٤مًمقاىمع سم٤مًمتجرسم٦م ٟمحـ ٟمٕمرف طمٞمٜمئذٍ  ،ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ أت٤ٌمع ًمف ؾمٞمقضمد اًم٘مقًملم

 ُمـ ـم٤مئٗم٦م ؾمٞمتٌٜم٤مه ،ًمٚمنميٕم٦م سمٛمخ٤مًمٗمتف ٟم٘مٓمع ٟمحـ اًمذي إول اًم٘مقل أن ،اعمٚمٛمقس

 هذا طمّمؾ وم٢مذا ،حيّرُمٜمف ٓ اًماليت اًمٙم٤مومرات شمتٕمٚمؿ يمام اًمٓم٥م قمٚمؿ ويتٕمٚمٛمـ اًمٜم٤ًمء

 ومٌديؾ ،اعمٚمتزُم٤مت اعمًٚمامت اًمٗمتٞم٤مت دور ؾمٞم٠ميت طمٞمٜمئذ ،واىمع هق يمام ،طم٤مصؾ وهق

 اًمٜمًقة ه١مٓء أجدي قمغم يتٕمٚمٛمـ يٍمن ،ورضم٤مل ؿم٤ٌمب أجدي حت٧م يتٕمٚمٛمـ أن

 .اعمًٚمامت

 ٟمحـ اًمٓمري٘م٦م وِبذه ،طم٘مٞم٘م٦م وًمٞمس َوْهؿ هق يتقمهقٟمف اًمذي اعمحٔمقر :وم٢مذاً  

 اًمذي اًمقاضم٥م سمذاك همػمٟم٤م وي٘مقم ،أنٗمًٜم٤م ذوات ذم اعمٗمًدة قمـ آسمتٕم٤مد سملم ٟمجٛمع

 ذم أنٗمًٜم٤م ُٟمدظمؾ أن ًمٜم٤م سم٤مًمت٤مزم ،جيقز وٓ يمٗم٤مئل ومرض ٕنف :أص٤مًم٦م قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ٓ

 .إومم اعم٠ًمخ٦م ُمـ اعمتٗمرقم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رأجل هق هذا ،اًمتٝمٛم٦م أو اًمٗمتٜم٦م ُمقاوع

 يؽمك أن اًمٞمقم اعمًٚمؿ ؿم٤ٌمب واضم٥م ُمـ أنف ،هذا ُمـ يٗمٝمؿ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمتدريس؟

 .اعمختٚمط اًمتدريس ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٞمس اًمتدريس يؽمك ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

ئر ذم اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمّمحقة يٛمٙمـ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م [ ٟمِم٤مـمٝم٤م ٕن شمًتٛمر أن] اجلزا

 .اعمدرؾم٦م ذم يدرؾمقن اًمذيـ ،إظمقة ه١مٓء قمغم ىم٤مئؿ
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 .هذا أنٙمر ٓ أن٤م ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 قمغم اهلل ويٗمتح ،يدرؾمقا .. يٕمٜمل زم إظمقة أقمرف وأن٤م ،يدرؾمقا  مل وم٢مذا :ُمداظمٚم٦م

ُم٤مً  اإلؾمالم يدظمؾ سم٠من أجدُّيؿ  اإلظمقة ه١مٓء شمرك وم٢مذا ،واًمٓم٤مًم٤ٌمت اًمٓمالب ُمـ اًمتزا

 ُمٙم٤مهنؿ؟ سم٤مًمتدريس ؾمٞم٘مقم ُمـ ،احلرج اًمقىم٧م هذا ذم أن اًمتدريس

 .. أظمل ي٤م أجْم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي وهذا :اًمِمٞم 

 اجلقاسم٤مت سمٕمض ذم ىمٚم٧م أن٤م ،احلؼ ذم إٓ اًمٗمداء يمٌش يٙمقن أن جي٥م ٓ اعمًٚمؿ

 ٕنف :اًمٗمداء يمٌش أضمٕمٚمٝم٤م ُم٤م ،أظم٧م قمٜمدي ،سمٜم٧م قمٜمدي أن٤م ،اًمٓمٌٞم٤ٌمت ُم٠ًمخ٦م طمقل

 وإٓ صح ُمٜمٝم٤م سمد ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه ،ـمٌٞم٤ٌمت ومٞمف يٙمقن أنف ،اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع سمد ٓ

 اًمٗمرض ذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ أي ،اًمٗمداء يمٌش اسمٜمتل وٓ أظمتل أضمٕمؾ ٓ أن٤م ًمٙمـ ٓ؟

 ذم ديٜمٝم٤م ذم شُمٗمتتـ ىمد اًمتل اعمقاوع [ذم] سم٠مظمتل أو سم٤مسمٜمتل أوم٤مدي ٓ أن٤م ،اًمٙمٗم٤مئل

 وهمػم ،أظمتل وهمػم اسمٜمتل همػم سمف ي٘مقم أن هق إُمر ومٛمج٤مل ،آظمره إمم ذم ذم قمروٝم٤م

 ًمٚمّم٤محللم اعمج٤مل ُٟمٗمًح ٟمحـ ومٚمامذا ،ضمداً  واؾمع واؾمع أظمتؽ وهمػم سمٜمتؽ

 حي٘مؼ ُمـ وضمقد ُمع ،همػمهؿ ُمّمٚمح٦م أضمؾ ُمـ أنٗمًٝمؿ يٕمروقا  أن ،واًمّم٤محل٤مت

 سم٤محلرام يٜم٤مدون ٓ اًمذيـ إٓ اًمٜم٤مس أوئلؽ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذطم٧م يمام ،اعمّمٚمح٦م هذه

 أي قمغم سمٜم٤مء يٜمٓمٚم٘مقن أو ٗم٤ًم،آٟم أذٟم٤م يمام ُمٜمحروم٦م ومت٤موى ي٠مظمذون اًمذيـ أو ،واحلالل

 هذا شمًٛمٕمقن! اًمِمٞم  سم٢مرادة ٟمحٓمٝم٤م ٟمحـ :اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اًمٕم٤مُم٦م ي٘مقل يمام ومت٤موى

 .اًمٕم٤مُم٦م يمٝم١مٓء ٟمٙمقن أن جي٥م ٓ ٟمحـ وًمٙمـ! اًمِمٞم  سم٢مرادة ٟمحٓمٝم٤م اًمٙمالم؟

 .هذا ذم اهلل اشم٘مٞمٜم٤م ُم٤م وم٢مذا :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .إُمر هذا ذم اهلل اشم٘مٞمٜم٤م ُم٤م وم٢مذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .اهلل شم٘مقى قمغم يٕمٛمؾ أن ول٤مطم ،خمتٚمط ُمٙم٤من ذم يدرس اعمدرس :ُمداظمٚم٦م
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 هق أنف ،اعمقًم٩م هذا يٚم٩م قمٜمدُم٤م ٟمٗمًف و٤مُمـ هق هؾ أنف أؾمت٤مذ ي٤م اعمِمٚمٙم٦م :اًمِمٞم 

 ديٜمف؟ ذم ُيٗمتتـ ٓ

 .ؿمٞم  ي٤م ىم٤مئٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ذم وأن٧م ىمٞم٤مُمٝم٤م همػم اًمتدريس ظم٤مرج وأن٧م ،ىم٤مئٛم٦م.. ىم٤مئٛم٦م ًمٙمٜمٝم٤م إيف :اًمِمٞم 

ٟمٜم٤م أىمقل أن٤م ومروٜم٤م أنف ًمق ،اعمِمٙمٚم٦م هذه ،اًمتدريس  واهلل ،ُمٕمٝمؿ ٟمجٚمس اًمذيـ إلظمقا

 سم٤مل ومام ،اًمٜم٤ًمء ومتٜم٦م ُمـ ٟمٗمز قمغم أظمِمك اًمٕمٛمر ُمـ واًمًٌٕملم اًمراسمٕم٦م أن وسمٚمٖم٧م أن٤م

 ! اًمِم٤ٌمب ُمـ أن٤م همػمي

 .ٟمًٙم٧م ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .خم٤مـمرة ومٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م  :اًمِمٞم 

 (22: 27: 25/ 211/ واًمٜمقر اهلدى)

 (22: 82: 52/ 211/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حجاب دون ودظقهتـ افـساء تعؾقؿ حؽؿ

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمدي٤مٟم٦م قمـ طمّمص سمٕمٛمؾ ٟم٘مقم أؾمٌققمٞم٤مً  هٜم٤مك ٟمحـ :اًم١ًمال

 قمدد وومٞمف ،قمٜمٝم٤م وأقمٚمٜم٤م احلّمص حيي ي٠ميت حي٥م اًمذي وًمٚمٛمجر ،اعمجر ًمٚمٛمًٚمٛملم

 ،اعمًٚمامت اًمٌٜم٤مت ُمـ احل٤مرضات اًمٌٜم٤مت يٙمقن اعمرات ُمٕمٔمؿ دائامً  ،ومٞمف سم٠مس ٓ

 إمم أترضمؿ وأن٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يٚم٘مٜمل هق اًمديـ ؿمٝم٤مب يًٛمك ؿمخص هٜم٤مك دائامً  ويٙمقن

 ٟمٕمٚمٛمٝمؿ وٟمحـ أُم٤مُمٜم٤م ىم٤مقمديـ يٙمقٟمقا  هؿ يم٤من احلّمص قمٛمؾ أن طمد إمم ،اعمجري٦م

 اًمٗمّمؾ؟ جي٥م أم هذا جيقز ومٝمؾ ،اًمديـ ذم

 .اًمقضمقه ؾم٤مومرات واوح٤مت أهنـ يمالُمؽ ُمـ أومٝمؿ :اًمِمٞم 

 .ٟم٘م٤مب سمدون حمج٤ٌمت ًمٙمـ حمج٤ٌمت ،ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ اًمقضمقه ؾم٤مومرات :اًم٤ًمئؾ
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 أن٤م ،وسمس اًمقضمقه ؾم٤مومرات: ًمؽ ىمٚم٧م ىمد ،اًمتٗمّمٞمؾ قمـ أهمٜمٞمتؽ ىمد :اًمِمٞم 

راً  اًم١ًمال هذا قمـ ؾمئٚم٧م ىمٚم٧م راً  ُمرا  سرّ دَ يُ  أن اًمِم٤مب ًمٚمٛمدرس جيقز ٓ أنف ،وشمٙمرا

 طم٤مًم٦م هل واطمدة طم٤مًم٦م ذم جيقز وإٟمام ،طمج٤مب سمٞمٜمٝمـ و سمٞمٜمف يٙمقن أن دون اًمٜم٤ًمء قمغم

 إذا يٛمٙمـ اًمتل وهل إظمرى واحل٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد شمتٙمرر ًمـ اًمتل اًمٕمّمٛم٦م حت٘مؼ

 اًمٜم٤مس سملم وُمٕمرووم٤مً ... و ضمٚمٞمالً  ؿمٞمخ٤مً  يم٤من إذا اعمٕمٚمؿ أو اعمذيمر أو اعمدرس يم٤من

ه سمّمالطمف  ذات ذم يٗمتتـ أن هق يٛمٙمـ ٓ أوًٓ  أنف اًمٜم٤مس قمغم يٖمٚم٥م سمحٞم٨م ،وشم٘مقا

 طم٤مضم٦م ٓ يمٌػم ؿمٞم  ٕنف ،سمف شمٗمتتـ أن احل٤مرضات ُمـ ًمقاطمدة يٛمٙمـ ٓ: صم٤مٟمٞم٤مً  ،ٟمٗمًف

 .اًمدٟمٞم٤م ذم ًمف

 أن ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ومٛمـ وإٓ ،ضم٤مز اًمنمط هذا أو اًمقصػ هذا حت٘مؼ وم٢مذا

 وسمخ٤مص٦م ،احلج٤مب هذا يم٤من ٟمقع أي ُمـ ،طمج٤مب ووراء ؾمت٤مرة وراء اعمدرس يٙمقن

 ذم هـ وًمٞمٙمـ همروم٦م ذم هق يٙمقن ىمد ،اًمّمقت شمٌٚمٞمغ وؾم٤مئؾ ضمقد و اعمٞمن ُمـ أنف

 .ؿم٤مسم٤مً  اعمٕمٚمؿ يم٤من إذا ومٞمام اًمقاضم٥م هق ومٝمذا ،أظمرى همروم٦م

 ٓ اًمديمتقر أو اعمٕمٚمؿ سم٠من ،سمٚمٖمٜم٤م يمام اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد ذم اًمتدريس حم٤مؾمـ وُمـ

 سمحٞم٨م ،اخل٤مص اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م يمالُمف ويذيع يتٙمٚمؿ هق وإٟمام ،ُمقاضمٝم٦م اًمٌٜم٤مت ٕمٚمؿيُ 

 أو ،اًم٤ًمسمؼ اًمنمط وٛمٜمتف ووم٘مٝم٤مً  قمؼمة أن٤م أظمذت وم٘مد ذًمؽ وُمع ،يرى وٓ ىرَ يُ  أنف

 أن خيِمك ٓ يمٌػماً  ؿمٞمخ٤مً  اعمدرس يم٤من إذا: ىمٚم٧م طمٞمٜمام ،اًم٤ًمسمؼ اًمنمط ذم وٛمٜمتف

 أىمقل أن يٙمٗمٞمٜمل يم٤من ،سمف شمٗمتتـ إطمداهـ أو ،سم٢مطمداهـ سمٗمتٜم٦م ٟمٗمًف ذات ذم هق يّم٤مب

 :اًمت٤مًمٞم٦م اًم٘مّم٦م ُمـ أظمذِت٤م اًمٗم٤مئدة وهذه ،ضمداً  ُمٝمٛم٦م إظمرى ًمٙمـ ،إومم

ِتؿ يٚم٘مقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمديم٤مشمرة أطمد سم٠من قمٚمٛمٜم٤م وم٘مد  اًمٓم٤مًم٤ٌمت قمغم حم٤مرضا

 واًمٔم٤مهر ،وأطمٌتف سمف قمِم٘م٧م وم٢مطمداهـ ،يروٟمف وهـ يراهـ ٓ ومٝمق ،اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م

 ُمـ أيمثر واؾمٕم٦م وصقًمتٝمؿ دوًمتٝمؿ إُمػمات شمٕمرومقن وأنتؿ ،إُمػمات ُمـ أهن٤م

 يٗمن أنف ظمِمٞم٦م ،اًمٕمِمٞمؼ أىمقل وٓ اعمٕمِمقق اًمزوج سملم شمقىمع أن ومٙم٤مدت ،همػمهـ

 وسملم إُمػمة ُمـ اعمٕمِمقق اًمزوج سملم شمقىمع أن ومٙم٤مدت ،ُمٕمِمقق هق وإٟمام ،سم٤مًمٗم٤مقمؾ

 إًمٞمف اعمِم٤مر اًمديمتقر  طمٗمظ وضمؾ قمز رسمٜم٤م صمؿ ،ًمٜمًٗمٝم٤م صٗمحتٝم٤م شمٗمرغ ًمٙمل ،زوضمتف
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 .سمٚمده إمم وقم٤مد سمٜمٗمًف وٟمج٤م

 سمٚمٖم٦م أن ٟمتٙمٚمؿ ،اًمٕمّمٛم٦م: ٟم٘مقل ُم٤م اعمدرس ذم اومؽموٜم٤م إذا يّمح ٓ: وم٢مذاً  

 وًمٞمس حمٗمقظ اًمقزم: ي٘مقًمقا  ،واحلٗمظ اًمٕمّمٛم٦م سملم يٗمرىمقن اًمذيـ ،اًمّمقومٞم٦م

 اًمٕمٙمس وًمٙمـ ،ُمٕمّمقم همػم حمٗمقفم٤مً  اًمديمتقر هذا يٙمقن وم٘مد: ومٜم٘مقل ،سمٛمٕمّمقم

ه يم٤مٟم٧م ًمٙمٜمٝم٤م ،يراه٤م ٓ يم٤من هق طمٞم٨م ،اًمٓم٤مًم٦ٌم إمم اعمّمٞم٦ٌم اٟمت٘مٚم٧م  ومٚمٛمٜمع وًمذًمؽ ،شمرا

 ُمـ يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ،اًمٜم٤ًمء قمٚمٞمٝمـ واعمدرس اًمذيمر اعمدرس اجلٜمًلم سملم اعمٗمًدة

 .طمج٤مب وراء

 سم٤مب ُمـ أقمرف أن أريد آظمر ؾم١مال إمم شمٜمت٘مؾ أن وىمٌؾ ،اجلقاب أقمٓمٞمتؽ ًمٕمكم 

 ُمـ هؿ أم إتراك زُمـ ُمـ وراصم٦م ُمًٚمامت هـ هؾ اعمًٚمامت ه٤مشمف واًمت٤مري  اعمٕمروم٦م

 ضمديد؟ ُمـ اعمًٚمامت

 .ضمديد ُمـ ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 إول؟ اًمٜمقع ُمـ ُمًٚمامت ومٞمف ُم٤م ،ضمديد ُمـ :اًمِمٞم 

 اعمقضمقديـ واعمًٚمٛملم اعمًٚمامت يمؾ ،اعمقضمقديـ اعمًٚمٛملم يمؾ ،ومٞمف ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ أيمثر اًمثٚمثلم وُمـ ،ٟم٤ًمء شم٘مري٤ٌمً  اًمثٚمثلم ،ومخًلم اعمٞمتلم ي٘م٤مرب ُم٤م اعمجر  ذم

 .وٟمّمػ ؾمٜم٦م ُمـ أىمؾ ذم هذا ويمؾ ،ُمتزوضم٤مت همػم اًمٜمّمػ

 .هذا قمجٞم٥م رء :اًمِمٞم 

 ؾمٜمتلم ُمًٚمٛم٦م هل٤م ص٤مر واطمدة أيمثر ،قمنم اإلطمدى قمٜمدٟم٤م اطمٜم٤م ه١مٓء :اًم٤ًمئؾ

 .وٟمّمػ

 ُم٤مذا؟ قمنم إطمدى قمٗمقاً  :اًمِمٞم 

 ذم يدرس ـمٚمع ُمٜمٝمؿ واطمد رضمٚملم ؿمخّملم وومٞمف ،ُمًٚمٛم٦م قمنم إطمدى :اًم٤ًمئؾ

 .سمٕمث٦م أظمذ واًمث٤مين ،أخامٟمٞم٤م
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 إؾمالُمٝمؿ؟ ؾم٥ٌم ُمـ ٓطمٔمتقا  ُم٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

ين يم٤من ُمـ ويم٤من ،ُمٚمحد يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ رء أول :اًم٤ًمئؾ  ُمٜمٝمؿ ومٞمف ،ٟمٍما

ين ين دقمقة ومٙم٤مٟم٧م ،ُمٚمحد وُمٜمٝمؿ... . ٟمٍما  ٕنف ،اعمٚمحد دقمقة ُمـ أؾمٝمؾ اًمٜمٍما

 وديمتقر ديدات أمحد ُمٜم٤مىمِم٦م قمٚمٞمٝمؿ قمروٜم٤م ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمقضمقد أصالً  ي١مُمـ

 ،ُمٜمٝمؿ صمٜمتلم إؾمالم ذم ؾم٥ٌم يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ،إي٤مه هلؿ وومنٟم٤م إي٤مه هلؿ وذطمٜم٤م ،ذش

 اعمِمٙمٚم٦م يم٤مٟم٧م اعمٚمحديـ ُمـ وُمٜمٝمؿ ،اًمدي٤مٟم٦م هلؿ وذطمٜم٤م احلّم٦م قمغم ي٠ميت ُمـ وُمٜمٝمؿ

 واىمتٜمٕم٧م اإلصم٤ٌمت قمٛمٚمٞم٦م ص٤مرت وح٤م ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل وضمقد إصم٤ٌمت ذم شمقضمد

 ،هلل احلٛمد أؾمٚمٛم٧م ؿمٝمر ُمـ أيمثر ظمالل ذم يٕمٜمل ،شم٘متٜمع ىمٚمٞمالً  ىمٚمٞمالً  وص٤مرت

 .اًمٙمؾ حتج٥م صمؿ ،سم٠مؾمٌقع اًمث٤مٟمٞم٦م وراءه٤م حتج٧ٌم ،ُمًٚمٛم٦م أول حتج٧ٌم وسمٕمديـ

ٟمٞم٦م ذم إُم٤م يزاًمقن ٓ اًمذيـ أىمقاُمٝمؿ ُمقىمػ ُم٤م :اًمِمٞم   اإلحل٤مد؟ ذم أو اًمٜمٍما

 أيمقن أن٤م أو يِمقومقهؿ ح٤م ،ومٞمٝمؿ آـمالع قمدم ًمدرضم٦م ؿمٞم  ي٤م أىمقاُمٝمؿ :اًم٤ًمئؾ

 يم٠منف يِمقف ومٞمحٙمق ،جمري ٟمحٙمل ٟمٕمرف ٓ أنٜم٤م يٗمٙمرون ،ُمتحج٦ٌم زوضمتل ُمع ُم٤مر

 أصالً  يٕمرومقا  ُم٤م ٦م،راهٌ هذه ي٘مقًمقا  حيٙمقا  أو ،رأؾمٝم٤م قمغم ٓسم٦ًم ،صٚمٕم٦م ؿمٕمر هل٤م ُم٤م

 .اإلؾمالم ؿمٖمٚم٦م

 .أوؾ هؿ سمؾ يم٤مٕنٕم٤مم :اًمِمٞم 

: ؾم٠مخقه٤م اًمِم٤مرع ذم اعمتحج٤ٌمت ُمـ واطمدة وىمٗمقا  وُمرشمف اإلظمقة أطمد :اًم٤ًمئؾ

 ـمٞم٥م هل٤م طمٙمقا  ،اإلؾمالم اًمديـ؟ ُم٤م ،ديـ ،ٓ: هلؿ ومحٙم٧م.. أم ىمقُمل ًم٤ٌمس هذا هؾ

 أن إصؾ اًمٞمٝمقدي ُمثؾ ُمٕمٞمٜملم؟ ٕؿمخ٤مص وم٘مط اإلؾمالم أم ،ٟمًٚمؿ ٟمحـ ٟمٙمقن

 وزاروٟم٤م وم٠متقا  ،ًمٚمٙمؾ هق ـمٌٕم٤مً  ًمف طمٙم٧م ُم٤م سمٕمد وسمٕمديـ رضمؾ ٕنف ،ُّيقدي يٙمقن

 .أذـم٦م وقمٜمده يمت٥م وقمٜمده ضمداً  ُمٓمٚمع يم٤من وم٤مًمرضمؾ ،سمٞمتف قمغم ٟمحـ وأتٞمٜم٤م ٟمحـ

 .ُمٓمٚمع :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف ُم٤م ٕنف ،اإلؾمالم هلؿ شمقصؾ ُم٤م اًمتل اًمقطمٞمدة اًمِمٖمٚم٦م هق ،ٓ ،ُمٓمٚمع :اًم٤ًمئؾ

 .ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُم٤م ،ىمرآن
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 .يٕمٜمل ُمّم٤مدر قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

٤مئؾ  .يًٚمؿ أنف وضمف قمغم أنف وأظمؼمين ،وضمف قمغم هلل احلٛمد وهل ،ُمّم٤مدر قمٜمدهؿ ُم٤م :اًًم

 اًمٌٜم٤مت سمٕمض يروا ح٤م قمداء ومٞمف: يٕمٜمل ،اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم١ًمال ىمّمدت أن٤م :اًمِمٞم 

 يزقمٛمقن؟ يمام طمري٦م ومٞمف أم ،قم٤مداِتؿ و شم٘م٤مًمٞمدهؿ خي٤مًمٗمقا  أؾمٚمٛمقا  اًمذيـ اًمٜم٤ًمء سمٕمض

٤مئؾ ٜم٤مت ه١مٓء أنف ،إُمٙم٤مٟمٞم٤مشمٜم٤م قمٜمدٟم٤م اطمٜم٤م ٕنف :ؿمٞم  ي٤م طمري٦م ومٞمف ُم٤م :اًًم  سمدون ٟمجٚمًٝمؿ اًٌم

 .اًمٕمٛمؾ ذم شمٙمقن يمٚمٝم٤م ُمِم٤ميمٚمٝمؿ أصالً   هٜم٤مك ٕن ،أومْمؾ يٙمقن قمٛمؾ

 .آظمتالط ُمـ :اًمِمٞم 

 ٕن ،هٜم٤مك اًمٕم٤مُمالت اًمٜم٤ًمء ُمـ ،اًمرضم٤مل ُمـ ًمٞمس اعمِم٤ميمؾ ُمٕمٔمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ذم واًمًٌٕملم اخلٛم٦ًم اًمًٌٕملم ي٘م٤مرب ُم٤م ،اًمرضم٤مل ُمـ ٟم٦ًٌم أيمثر اًمٕم٤مُمالت اًمٜم٤ًمء

 .سم٤مًمذات هؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٛمْم٤مي٘م٤مت ،اح٤مئ٦م

 طمري٦م؟ ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ومٞمف ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أهٚمٝم٤م؟ سمٞم٧م ذم شمٕمٞمش يمٞمػ شمًٚمؿ اًمتل ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 احلٛمد أن طمد وإمم صٕمقسم٦م ومٞمف يم٤من إذا ،أهٚمٝم٤م ،أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم شمٕمٞمش :اًم٤ًمئؾ

 ذم هلل احلٛمد وهٜم٤مك ،اًمٕم٤مصٛم٦م ذم رؾم٧م٤مسمقظم ذم واطمدة طم٤مًم٦م إٕ واضمٝمتٜم٤م ُم٤م هلل

 .وؾمٙمٜم٧م أهٚمٝم٤م قمٜمد ُمـ ـمٚمٕمٝم٤م ،ىمٍم ُم٤م زوضمتف ُمع ُمًٚمؿ ؿم٤مب

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 هؿ أه٤مًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إهؾ ،ُمِم٤ميمؾ  ومٞمف ُم٤م هلل احلٛمد أن طمد إمم أُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .طم٤مدة ُمٜم٤مىمِم٤مت ومٞمف ُم٤م أن طمد إمم

 .هلل احلٛمد :اًمِمٞم 

  (22: 31: 11/   494/  واًمٜمقر اهلدى)
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 حجاب بال افـساء دظقة حؽؿ

 ٤ًم،يقُم أرسمٕملم اًم٤ٌميمًت٤من ذم ضمٚم٧ًم ٤م،طمديث اًم٤ٌميمًت٤من ُمـ راضمع يمٜم٧م :اًم١ًمال

 دائامً  ومٙمٜم٧م ،اًمدقمقة ذم ىمقي ويمٜم٧م ،وطمرىم٦م اًمديـ قمغم وهمػمة مح٤مؾم٦م قمٜمدي وص٤مر

 وأظمذ وومؼ وضمؾ قمز اهلل هلل واحلٛمد ،واإلٟم٤مث اًمذيمقر اجلٜمًلم أدقمق ،ومٞمٝم٤م ُمتحرك

 يمثرة ُمع ًمٙمـ ،اًمِم٤ٌمب ُمـ ويمذًمؽ ،احلج٤مب وًمًٌـ اطمتِمٛمـ اًمٌٜم٤مت ُمـ يمثػم سم٤مًمٞمد

 أضمد وسمدأت ،ؿمقي ؿمقي ػخَتِ  سمدأت اًمٕم٤مـمٗم٦م أن يٌدو ،اإلطم٤ًمس شم٘مؾ اإلُم٤ًمس

 ٓ ٟمفإ: ي٘مقًمقا  ،زم اًمٕمٚمامء سمٕمض ظمالف ُمـ يمثػم ُمع ظم٤مص٦م ،ُمٕمٝمؿ اًمٙمالم ذم صٕمقسم٦م

 همروم٦م ذم سمٕمض ُمع ُمقفمٗملم وٟمحـ ،طمج٤مب سمدون اًمٜم٤ًمء أو اًمٌٜم٤مت وقمظ جيقز

 جيقز سمٞمٜمام ،اًمققمظ ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م جيقز ٓ ومٝمؾ ،طمج٤مب سمدون اًمٕمٛمؾ سمٓمٌٞمٕم٦م..واطمدة

 يمثػماً؟ أتحرج اًمديـ ذم أتحدث أن أريد قمٜمدُم٤م سمس ،ٟم٘مٓم٦م هذه اًمٕمٛمؾ؟ ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م

 قمٚمامء؟ ًمؽ ىم٤مًمقا  اًمذيـ وه١مٓء :اًمِمٞم 

 .قمٚمامء أنٗمًٝمؿ يًٛمقا  إىمؾ قمغم :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ :اًمِمٞم 

 .سمرأجؽ أؾمؽمؿمد طمٌٞم٧م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٞم٘مقًمقن ،ٟمّمٞمحتؽ أرادوا ًمق هؿ ،ُمٜمٝمؿ شمًٛمٕمف ًمـ ؿمٞمئ٤مً  ًمؽ ؾم٠مىمقل :اًمِمٞم 

 .سم٤مًمثالصم٦م وفمٞمٗمتؽ ـمٚمؼ: أي ،اعمجٚمس هذا شم٘مٕمد ٓ: ًمؽ

 أُم٤م ،آٟمٗم٤مً  زم ٟم٘مٚمتف أن٧م اًمذي يمالُمٝمؿ ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد ،هٙمذا ًمؽ ىم٤مًمقا  إذا ومٝمؿ 

 واىمع وهذا ،زم ىمٚمتٝم٤م اًمذي اًمٙمٚمٛم٦م هلؿ شم٘مقل وأن٧م ،ًمؽ ي٘مقًمقه٤م ٓ إومم اًمٙمٚمٛم٦م

 جيقز؟ ٓ ومٚمامذا ؿ،ُمٕمٝم قم٤ميش أن٧م أنؽ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس شمقوٞمح إمم حيت٤مج إُمر يٛمٙمـ

 .ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م
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 أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف إٟم٤ًمن سملم ومرق وهٜم٤مك ،ممٜمقع اًمنمع ذم آظمتالط يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .آظمتالط قمٚمٞمف يٗمرض آظمر وإٟم٤ًمن ،خيتٚمط ٓ

 اًمٓمريؼ ذم دمد ،ُمزدطمؿ اًمًقق يم٤من إذا وظم٤مص٦م ،اًمًقق يٜمزل ُمٜم٤م اًمقاطمد: ُمثالً 

 ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ،آظمره وإمم.. هٞمؽ ور هٞمؽ ر ،ٟم٤ًمء

قا  ـْ  َيُٖمْمه  .[32:اًمٜمقر﴾ ]وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 ومٞمٝم٤م واًمتدريس ،ُم٤م ضم٤مُمٕم٦م إمم ،ُم٤م قمٚمؿ ًمدراؾم٦م يٜمتٛمل أن يريد إٟم٤ًمن ًمٙمـ 

 يرُمل أن يٙمٚمٗمف مل اهلل ٕن ،اعمختَٚمط ِبذا اًمٕمٚمؿ هذا يٓمٚم٥م أن ًمف جيقز ٓ هٜم٤م ،خمتٚمط

 طمقل طم٤مم وُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام ،يٜمجق ٓ وىمد ،يٜمجق ىمد اًمهٚمج٦م ذم ٟمٗمًف

 .شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك

 ٓ ٕنف ،وإُم٤م إُم٤م أىمقل أن٤م ،ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ اًمذي اًمقفمٞمٗم٦م هذه همػمك أو أن٧م وم٤مٔن

 ،ومٞمجقز اًمٕمٛمؾ هذا ذم ُمْمٓمر أن٧م شمٙمقن أن إُم٤م ،همػمي قمغم رأجل أومرض أن أريد

 .جيقز ومال ُمْمٓمر همػم وإٓ

 أريد ٓ ًمٙمـ ،أن٤مىمِمؽ أن اؾمتٕمداد قمٜمدي وم٠من٤م ،ُمْمٓمر أن٤م زم وىمٚم٧م ،ومروٜم٤م ًمق

 ُمـ هذه وفمٞمٗمتؽ يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،اعمقًم٩م هذا أخ٩م أن أريد وٓ ،اعمدظمؾ هذا أدظمؾ أن

 .حمٚمف ذم ًمٚمٛمِم٤مي  ضمقاسمؽ ي٠ميت طمٞمٜمئذٍ  ،ُمْمٓمر يٕمٜمل ،إول اًم٘مًؿ

 إُمر قمٚمٞمٝمؿ شمٕمٙمس ٓزم أن٧م ،طمج٤مب وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمؽ يٙمقن ٓزم: وىمقهلؿ

 .ٟمحـ وًمٞمس ،طمج٤مب وسمٞمٜمٝمـ سمٞمٜم٤م يْمٕمقا  ٓزم أنف ًمٚمٗمتٞم٤مت ىمقًمقا : وشم٘مقل

 .يًتجٞمٌقا  راح ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي ه١مٓء ُمع اًمٙمالم ،اًمٗمتٞم٤مت ُمع اًمٙمالم ًمٞمس أن اًم٘مْمٞم٦م ،ٓ :اًمِمٞم 

 وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمؽ إٓ شمتٙمٚمؿ أن جيقز ٓ أن٧م: ًمؽ ي٘مقًمقا  ُم٤م سمدل أنف ،قمٚمامء ؾمٛمٞمتٝمؿ

 .يتحجٌقا  أن اًمٗمتٞم٤مت هل١مٓء ىمقًمقا : هلؿ ٟم٘مقل ،طمج٤مب

 ًمريثام ،ُمْمٓمر همػم أو ُمْمٓمر أن٧م ،سمتٗم٤مصٞمؾ أدظمؾ ُم٤م سمدون أىمقل أن٤م وأظمػماً  
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256 

 ،آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام هذا قمٛمٚمؽ طمٙمؿ وذم ،ومٞمف أن٧م اًمذي ُمـ أيمثر ذقمل قمٛمؾ ًمؽ يتًٜمك

 أرى ٓ ،آظمره إمم.. ومتٞم٤مت ذم ؿم٤ٌمن ذم ؿم٤مسم٤مت ذم ؿم٤ٌمب ومٞمف اجلٛمع ُمع جمتٛمع وم٠من٧م

 .اًمٌٍم همض ُمع اعمٜمٙمر قمـ وشمٜمٝمك سم٤معمٕمروف شم٠مُمر أنؽ أبداً  ُم٤مٟمٕم٤مً 

 واعمقاقمظ واًمٜمّم٤مئح ،ؾمٜمقات صمالث ُمٕمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م ُم٣م ُمـ ُمٜمٝمؿ.. :ُمداظمٚم٦م

 .اؾمتج٤مسم٦م هٜم٤مك ًمٞمس وًمٙمـ ،ُمتت٤مًمٞم٦م

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞم 

 ،ُمٙمتٌل وقمٛمؾ ُمٞمداين قمٛمؾ اعمٝمٜم٦م ٟمٗمس ذم ُمٕمف أقمٛمؾ وسمٕمْمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم اًمٚمٞمؾ يقُمٞم٤مً  قمنم إطمدى أو قمنم اًم٤ًمقم٦م اًمٜمٝم٤مر ذم اعمٞمداين اًمٕمٛمؾ وظمالل

 إيمؾ جيقز هؾ ،آؾمتج٤مسم٦م وراومض اعمٕمّمٞم٦م قمغم ُمٙم٥م وهق هذا ومٛمثؾ ،...اعمٓمٕمؿ

 وُمِم٤مرسمتف؟ ُم١مايمٚمتف ،ُمٕمف

 شمريمتف؟ أو ٟمّمٞمحتف ذم ُمًتٛمر أن٧م :اًمِمٞم 

 .ُمًتٛمر :ُمداظمٚم٦م

 واوح؟. وشمٜم٤مصحف وشمِم٤مرسمف ١مايمٚمفشمُ  أن اؾمتٛمراريتؽ مجٚم٦م ُمـ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذا ،ُمٜمف إيدك ٟمٗمْم٧م ،ُمٜمف يئ٧ًم أنؽ -اهلل ؾمٛمح ٓ- ومروٜم٤م ًمق ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 .سم٤معمرة خت٤مًمٓمف ٓ

 .هلذا وصٚمٜم٤م ُم٤م هلل احلٛمد ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .مت٤مُم٤مً  ضم٤مئز ُمٕمف وذسمؽ وم٠ميمٚمؽ وًمذًمؽ ،ٟمٌٖمل ُم٤م وذًمؽ ،هلل احلٛمد :اًمِمٞم 

 قمغم اًمٗمٙم٤مه٦م شمٙمقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  واعمرح اًمٗمٙم٤مه٦م ـمٌٕمف ُمـ اًمزُمالء سمٕمض ذم :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمديـ وؾمخري٦م اؾمتٝمزاء ؿمٙمؾ

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞم 
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 ،قم٤مم سمِمٙمؾ ـتديِّ سم٤معمُ  آؾمتٝمزاء ،سم٤مًمثقب سم٤مًمٚمحٞم٦م آؾمتٝمزاء ومٛمثالً  :ُمداظمٚم٦م

 .وُمقو٦م ىمديؿ ُمقديؾ أنف أؾم٤مس قمغم سم٤مًمديـ آؾمتٝمزاء

 وٟمِمد قمٚمٞمف ٟمْمٖمط أو ،اًمٚمٓمٞمػ سم٤مًمٙمالم ٟمداريف نوأ ٟم٤ًميره أن: أومْمؾ وم٠مُّيام 

 قمٚمٞمف؟ ٟمِمدد ،سم٤مًمٙمالم قمٚمٞمف

 .سمف سم٤مٓشمّم٤مل قمٝمد طمدي٨م يمٜم٧م إذا خيتٚمػ ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هذا :اًمِمٞم 

 .ىمديؿ ٓ :ُمداظمٚم٦م

شمّم٤مل ىمديؿ يمٜم٧م إذا :اًمِمٞم   .اًمٜمّمٞمح٦م ُمـ قمٚمٞمؽ ًمف جي٥م ُم٤م أؾمٛمٕمتف أنؽ سمد ومال ،سمف ا

 ...إُمثؾ إؾمٚمقب أريد ًمٙمـ ،ُمٕمف ىمٍمت ُم٤م هلل احلٛمد :ُمداظمٚم٦م

 واعمققمٔم٦م اًمٜمّمٞمح٦م ُمـ جي٥م ُم٤م أؾمٛمٕمتف أنؽ سمد ٓ :أىمقل وم٠من٤م ،سم٤مًمٙمالم آشمٞمؽ أن٤م :اًمِمٞم 

٦ًٌم ًمؽ ىمٚمتف اًمذي اًمٙمالم ومٜمٗمس ،احلًٜم٦م  ىمٚم٧م ،سمٕمٛمٚمؽ وإي٤مه أن٧م سمتٕمٞمش اًمذي ًمٚمِمخص سم٤مًمٜم

٦ٌم ًمؽ ي٘م٤مل اًمٙمالم ٟمٗمس وم٠مجْم٤مً  ،وإٓ ُمٜمف يئ٧ًم إذا ٟمفإ: ًمؽ  وم٠من٧م ،اًمث٤مين اًمٜمقع هلذا سم٤مًمًٜم

 ًمف اقمٛمؾ ،ُمٜمف يدك وشمٜمٗمض ُمٜمف اًمٞم٠مس إمم وصٚم٧م وم٢مذا ،يمرة سمٕمد ويمرة ُمرة سمٕمد ُمرة ٟمّمحتف

 :ىمٞمؾ يمام ٕنف :....جيرح اًمذي اًمٙمالم ُمـ اًمالزم

 اإلؿم٤مرة شمٙمٗمٞمف واحلر سم٤مًمٕمّم٤م ٘مرعيُ  اًمٕمٌد

 واوح؟

 .واوح :ُمداظمٚم٦م

 أن٧م ًمٙمـ ،متزح أنؽ صحٞمح أظمل ي٤م أنف ومٝمٛمتف ُم٤م مجٚم٦م ُمـ ،ومٝمٛمتف أنؽ سمد وٓ :اًمِمٞم 

 هذا أن شمٕمرف أٓ ،اًمديـ وأهؾ اًمديـ ُمـ شمًخر وم٠من٧م ،ُمًٚمؿ رضمؾ أنؽ أن٧م قمٚمٛمؽ ذم

 أو شمٙمٗمر ،طمالل طمرام ُّيٛمؽ ٓ هذا أن أو ،اًمٕمجلم ُمـ اًمِمٕمرة خترج يمام اًمديـ ُمـ خيرضمؽ

 ،آظمره إمم.. يمذا أريد ٓ أن٤م سم٤مهلل أقمقذ: ًمؽ ىم٤مل إذا ،شمًٛمٕمف يًٛمٕمؽ ُم٤م وقء قمغم ،شمٙمٗمر ٓ

 .قمٚمٞمف ومت٘مًق ُم٤ٌمٓة ٓ ُمٜمف رأج٧م وإذا ،ُمٕمف اًمٚملم شمًتٕمٛمؾ

 وقمٗمق اهلل سمرمح٦م دائامً  ُمؾ٠مُمت ًمٙمـ ،ذيمرشمف اًمذي إول اجلزء ُمـ هق ،ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 .رطمٞمؿ همٗمقر اهلل إن وي٘مقل ،اهلل

 .اًمٕم٘م٤مب ؿمديد أنف اهلل صٗم٦م مت٤مم ُمـ أنف أجْم٤مً  شمًٛمٕمف أن٧م ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 .إومم قمغم ُمٍم ًمٙمٜمف ،ؾمٛمٕمٜم٤مه :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

ـْ  اًْمِٙمَت٤مِب  َأْهؾِ  َأَُم٤ميِنِّ  َوٓ سم٠َِمَُم٤مٟمِٞمُِّٙمؿْ  ًَمٞمَْس ﴿: شم٘مقل وأي٦م ﴾ سمِفِ  جُيْزَ  ؾُمقًءا َيْٕمَٛمْؾ  َُم

 سمٚمٗمظ اعمٕمٜمك هذا طمقل ٟمدندَ يُ  طمدي٨م وهٜم٤مك ،أي٦م ِبذه ؾمٛمٕمف اىمرع ،[123:اًمٜم٤ًمء]

 ًمٜمرُمل أذيمره وم٠من٤م ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٤مسم٧م هق ُم٤م ًمٙمـ ،صحٞمح ُمٕمٜم٤مه ،آظمر

 .واطمد سمحجر قمّمٗمقريـ

 .اً يمثػم اخلٓم٤ٌمء ُمـ ؾمٛمٕمتٛمقه سمد ٓ ٕنٙمؿ ،وٕمٞمػ احلدي٨م هذا سم٠من أذيمريمؿ: أوًٓ 

 .مجٞمؾ ُمٕمٜم٤مه: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ذم ًمف ٟم٘مقل ،أن قمٜمف حتدصم٧م اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمثؾ ،اًمٜم٤مس ٟمٕمظ أن أردٟم٤م وم٢مذا

 ٟمٗمًف أتٌع ُمـ واًمٕم٤مضمز ،اعمقت سمٕمد ح٤م وقمٛمؾ ،ٟمٗمًف دان ُمـ اًمٙمٞمس»: ؿٙمَ احلِ 

 .شإُم٤مين اهلل قمغم ومتٜمك ،هقاه٤م

 .اقمتؼم -وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من وًمق- سم٤محلدي٨م وٓ ،سم٤مٔي٦م يٕمٛمؾ مل اًمٌنم ُمـ اًمٜمقع ومٝمذا

  (22: 43: 24/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 52:  11/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 51: 38/ 252/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾـساء افرجؾ تدريس جقاز ضقابط

 اإلظمقة ُمـ رأج٧م ُم٤م قمغم ـمٌٕم٤مً  هق وظم٤مص٦م اًمتٕمٚمٞمؿ، جم٤مل قمـ اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 ُمقضمز سمِمٙمؾ قمٜمدهؿ وم٤مإلظمقة ـمراسمٚمس، ذم اإلؾمالُمٞم٦م ًمإلطم٤ًمن اهلداي٦م مجٕمٞم٦م ذم

 يٙمقن اًمٕمدد نأ ُمتقىمٕملم اعمٕمٝمد هذا واؤسمد ،اًمث٤مٟمقي إمم قؾمطاعمت ُمـ يدرس ُمٕمٝمد
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سم٦م  اعمٕمٝمد هلذا دقم٤مي٦م راتاعمٜمِمق يٕمٜمل سمٕمض ،إؾم٤مس هذا قمغم واومٌدؤ إرسمٕملم ىمرا

 .اعمٕمٝمد هذا ذم سمٜم٤مشمف أو أبٜم٤مءه سرِّ دَ يُ  أن أراد عمـ

 ًمإلظمقة ىم٤مًمقا  ،هم٤مًم٤ٌمً  إطم٤ٌمش أو اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمٓمقائػ سمٕمض أن طمدث وم٤مًمذي 

 وم٢مذا ،اًمٜم٤مس أُم٤مم شمقوع صمؿ ،إُمر هذا يرون وم٤مًمٜم٤مس ،ومقراً  اعمٜمِمقرات يْمٕمقا  أن

 اهلداي٦م مجٕمٞم٦م يٕمٜمل يرون اًمٜم٤مس أن أثر ومٞمٌ٘مك ،سم٤مًمده٤من شمدهـ اًمّمٛمغ ضمػ

 ؾمٌح٤مٟمف واهلل ؿمٞمئ٤مً  أرادوا ه١مٓء ،اهلل ؾمٌح٤من يٕمٜمل اًمٜم٤مس وم٤مٔن... . واإلطم٤ًمن

 ُمـ ورء واعمذي٤مع سم٤مًمًٞم٤مرة آظمر أؾمٚمقب إمم اإلظمقة وم٤موٓمروا ،ِبؿ ُمٙمر وشمٕم٤ممم

 أو مخًلم يٙمقن اًمٕمدد سمدأ أنف إذ ،وم٤مضم٠مهؿ إُمر هذا ،وسم٤مإلذاقم٦م سمؾ ،اًمٌالد أنح٤مء

 يٕمٜمل درس وسمٕمْمٝمؿ ،اإلظمقة ُمقضمقديـ اًمذيـ ،مخًامئ٦م وصؾ سم٤معمئ٤مت ضم٤مء ،أرسمٕملم

 ُمٕم٤مهد ذم يدرس أن يٕمٜمل سمٕمْمٝمؿ وقم٤مد ،اعمديٜم٦م ذم اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم

 وٟمّمٗمف أوٓد ٟمّمٗمف ُمٜمف ىمدم اًمذي اًمٕمدد اً ذيمقر أىمّمد يٕمٜمل ،اًمرضم٤مل ُمقضمقديـ

 .اعمراطمؾ هذه سملم ُم٤م شمٗم٤موت ذم سمٜم٤مشمف

 ذم إوٓد ُمـ يدرس ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمثٖمرة ؾمد ـمٌٕم٤مً  ،اًمتٕمٚمٞمؿ عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ُم٤م واًمٌٕمض ،سم٤مًمتدريس شم٘مقم أن اؾمتٓم٤مقم٧م إظمقات سمٕمض ،ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم ،اجل٤مُمع

 يمٚمف اعمٕمٝمد ظم٤مص٦م ،اًمديٜمٞم٦م اعمقاد سمٕمض ظم٤مص٦م شمدرس اًمٜم٤ًمء أن اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م هذه ذم

د يٕمٜمل إؾمالُمل  ،ُم١مىمت٤مً  اًمٗمتٞم٤مت سرِّ دَ يُ  ُم١مىمت٤مً  اإلظمقة سمٕمض أنف وم٤موٓمروا ،ديٜمٞم٦م وُمقا

 وشمٕم٤ممم اهلل ؾمٌح٤مٟمف اهلل ًمديـ طم٤مضم٦م وٓ يّمح وُم٤م يٜمٌٖمل ُم٤م هذا أن إظمقات ويٜمٌف

راً  ،وم٘مط رضورة ذم أن ٟمحـ ،ِبذا  طم٤مًم٦م ذم ،وم٘مط اخلٛمر أو اخلٜمزير ًمٚمحؿ اوٓمرا

 .سرِّ دَ شمُ  ٕن أهالً  شمٙمقن سمٕمْمٙمـ أو إطمدايمـ أن طملم إمم ٦مُم١مىمت

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أتٙمٚمؿ أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م يٕمٜمل ىمٚم٧م ،يمذًمؽ اًمقوع أن٤م رأج٧م ومٚمام

 .ًمٚمِمٞم  صقره أقمٓمل طمتك

 إُمر هذا يم٤من إن ،اًمير سم٠مىمؾ شم٠مظمذوا إىمؾ قمغم يٕمٜمل أنتؿ أنف: أظمر اًمٌمء

 أومم سم٤مب ُمـ ـمٌٕم٤مً  يٙمقن صمؿ ،ُمتزوج شمٞمن إذا اعمدرس يٙمقن أن وم٤مٕصؾ ،ُمْمٓمريـ
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 .رء هذا ،وظمٚمؼ ديـ ص٤مطم٥م يٕمٜمل

 اًمٌح٧م اًمٜمٔمر سمٖمض إصؾ: يٕمٜمل ،متٙمٜمتؿ إن طمج٤مب وراء ُمـ: أظمر اًمٌمء

 طمتك اًمٌٍم: سمٖمض وٟم٤ًمء رضم٤مًٓ  قمٛمقُم٤مً  ،اًمقضمف همٓم٤مء احلج٤مب قمقرة همػم أو قمقرة

 وًمق اًمٌٍم هم٤مض يٙمقن أن يًتٓمٞمع ٓ إىمؾ قمغم ،اًمدرس إًم٘م٤مء ُمـ اعمدرس يتٛمٙمـ

 إًمٞمف ي١مذ اًمذي اًمٚمقح رؤي٦م ُمـ اًمٓم٤مًم٤ٌمت يٛمٜمع اًمًت٤مرة وم٘م٤مًمقا  ،ؾمت٤مرة ًمف ووٕم٧م

 إىمؾ قمغم إظمقة ي٤م: ىمٚم٧م ،آظمره إمم.. واًمري٤موٞم٤مت يم٤محل٤ًمب اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقاد سمٕمض

 ذطمقه٤م ُم٤مدة ذم ،اعمدرس... . يرى وٓ اعمدرس ُمع ـمٌٕم٤مً  اًمٚمقح اًمٓم٤مًم٤ٌمت يروا أن

ة سمٓمري٘م٦م  إمم متٞمؾ.. . وسمٕمض زضم٤مج ووع إذا ،اعمٚمقن سم٤مًمزضم٤مج وإُم٤م قم٤ميم٦ًم ُمرآ

 وم٠من٤م ،إىمؾ قمغم ويروٟمف اًمٚمقح إمم يرون وهؿ... ٟمٗمًف يرى ٓ هق يّمٌح اًمٞم٤ًمر

 ؾمٚمٞمؿ؟ يٕمتؼم ًممن اًمقوع هؾ اًم٤ٌمب هذا ُمـ يٕمٜمل ؾم١مازم

 ٕنف يتخذوه: أن اًمقاضم٥م هق ذيمرشمف اًمذي هذا ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أىمقل أن٤م :اًمِمٞم 

 ،إـمالىمٝم٤م قمغم ًمٞم٧ًم اًم٘م٤مقمدة هذه ًمٙمـ ،اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات أن صحٞمح

 أو أن٧م اًمتل وم٤مًمٜمامذج ش.سم٘مدره٤م رد  ٘مَ شمُ  اًميورة» وهق أٓ سم٘مٞمد ُم٘مٞمدة هل وإٟمام

 اًمقؾم٤مئؾ هذه يمٛمثؾ ،واضم٥م أُمر هذا ،يتخذوه٤م أن قمٚمٞمٝمؿ اىمؽمطمتٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ

 ومٙمؾ ،حمّمٜم٤مً  ُمتزوضم٤مً  يٙمقن أن ويمذًمؽ ،ًمٚمٗمتٞم٤مت رؤيتف وسملم اعمٕمٚمؿ سملم حتقل اًمتل

 شمٌٞمح اًميورات: »اعمذيمقرشملم اًم٘م٤مقمدشملم ذم مت٤مُم٤مً  داظمؾ هق ذيمرشمف اًمذي هذا

 .شسم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة»و ،شاعمحٔمقرات

 وم٠ميمؼم ،يمٌػم قم٤مُمؾ وهق دظمؾ ًمف أنف ؿمؽ سمال ،ًمٚمٗمتٞم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م اًمًـ ًمٙمـ

 يمؿ؟ ُمثالً  يٙمقن أن يٛمٙمـ ؾمـ

 ،صٖمػمات يٕمٜمل ومٌٕمْمٝمـ ،اًمث٤مٟمقي إمم اعمتقؾمط ُمـ ٕنف يتٗم٤موشمـ: هـ :ُمداظمٚم٦م

 ..أو شم٘مري٤ٌمً  قمنميـ يٕمٜمل وسمٕمْمٝمـ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرِت٤م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ُمـ سمد ٓ :إذاً  :اًمِمٞم 

  (22: 35: 48/   736/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادرأة تعؾُّؿ جقاز ضقابط

 ،واىمٕم٤مً  يٙمـ مل وإن وهذا ،اًمٜم٤ًمء ُمـ يمٗم٤مئٞم٤مً  اًمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ يتٕمٚمؿ أن :اًمِمٞم 

 يتٕمٚمؿ أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ أنف ومٙمام ،اًمقاىمع ًمٚمتٛمثٞمؾ اًمقاىمع همػم سم٤مًمتٛمثٞمؾ أىمرب ًمٙمٜمل

: أي ،جيقز ٓ يمذًمؽ وم٤مًمٕمٙمس ،اًمٜم٤ًمء ُمع ًمالظمتالط أي ،اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٙمٗم٤مئل اًمٕمٚمؿ

 ،ُمثالً  اًمٓم٥م سمٕمٚمؿ أن٧م ُمثٚم٧م يمام ،قمٚمٞمٝمـ اًمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ يتٕمٚمٛمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ٓ

 شمْمٓمر ورسمام ،ٟمٗمًٝم٤م ضرّ ٕمَ شمُ  أن ًمٚمٛمرأة ومخػم ،ـمٌٞم٤ٌمت إمم سمح٤مضم٦م اًمٜم٤ًمء أن ؿمؽ ومال

 ٟمٗمًٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م ومخػم ،قمقرِت٤م ُمـ رء قمـ شمٙمِمػ أن فمروومٝم٤م سمٕمض ذم

 .اًمرضم٤مل أُم٤مم ذًمؽ شمٙمِمػ أن ُمـ ،ضمٜمًٝم٤م ًمٌٜم٤مت

 ،اعمنموقم٦م اًمٓمري٘م٦م قمغم وًمٙمـ ،سمف يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمٓم٥م شمتٕمٚمؿ أن ًمٚمٛمرأة سمد ٓ: وم٢مذاً 

 .آظمتالط سمٓمري٘م٦م ٤ملضمِّ اًمرَ  ُمـ اًمٕمٚمؿ ذاك شمتٚم٘مك أٓ وهل

 ُمـ اًمٜم٤ًمء يٕمٚمؿ أن اًمرضم٤مل سم٢مُمٙم٤من أن ،يمثػماً  قمٜمٝم٤م ٟمًٛمع وؾم٤مئؾ وًمدت اًمٞمقم

 ُمـ ـمريؼ ومٝمذا ،يريٜمف ٓ وهـ يراهـ ٓ هق ومحٞمٜمئذٍ  ،اًمتٚمٗم٤مز وسمقاؾمٓم٦م ،طمج٤مب وراء

 ؾمٌٞمؾ ًمديٜم٤م ًمٞمس أنف يتٕمٚمٚمقا  ٓ طمتك ،صم٤مٟمٞم٤مً  قم٤ٌمده قمغم اهلل طمج٩م وُمـ ،أوًٓ  اهلل آي٤مت

 هذا اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م يم٤من وم٢مذا ،آظمتالط سمٓمريؼ إٓ اًمٜم٤ًمء قمغم اًمقاضم٥م اًمٕمٚمؿ ٚمؿٕمَ تَ يُ  أن

 .شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: ىمٚمٜم٤م يمام وهق ،ومٞمٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م ٓ سمٓمري٘م٦م ،ذاك أو

 اًمٜم٤ًمء شمتٕمٚمٛمٝم٤م قمٚمقم هٜم٤مك ،اًمٜم٤ًمء قمغم جي٥م اًمذي اًمٕمٚمؿ: ٟم٘مقل ٟمحـ وًمٙمـ

ة ،اعمح٤مُم٤مة قمٚمؿ ،اًمقاوح سم٤معمث٤مل ٟمٌدأ ،قمٚمٞمٝمـ سم٤مًمقاضم٥م ًمٞمس  قمـ ٤مُملحُت  اعمرأ

 هذا.. اًمرضم٤مل قمـ اعمح٤مُملم وىمٚم٦م ،اًمرضم٤مل قمـ ٤مُملحَ ًمتُ  ْم٤مةاًم٘مُ  أُم٤مم وشم٘مػ ،اًمرضم٤مل

 .اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ شمتٕمٚمؿ أن هل٤م جيقز ٓ

 قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل ،ذًمؽ وٟمحق ،ُمثالً  اًمٗمٚمؽ وقمٚمؿ ،سم٤مٓىمتّم٤مد قنٛمّ ًَ يُ  ُم٤م قمٚمؿ يمذًمؽ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٚمؿ يمؾ ٕن اًمرضم٤مل: قمغم جي٥م ُم٤م وًمٞمس ،اًمٜم٤ًمء قمغم جي٥م ُم٤م شمتٕمٚمؿ أن

 سمٛمجٛمقع ،إُم٦م جمٛمقع سم٢مطم٤مـم٦م إٓ شمتح٘مؼ ٓ إُم٦م ُمّم٤مًمح ٕن ومرض: هق ًمٚمرضم٤مل
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 ،اًمٜم٤ًمء شمٖمٜمل مم٤م ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م سمام ظم٤مص ومٝمق اًمٜم٤ًمء أُم٤م ،إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م هل اًمتل اًمٕمٚمقم

 .اًمرضم٤مل أُم٤مم أنٗمًٝمـ قمـ يٙمِمٗمـ أن قمـ

  (22: 22: 35/   175/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادختؾطة اجلامعات دم افدراشة حؽؿ

 جيقز هق آظمتالط، ُمـ ٟمقع ومٞمٝم٤م ٤مرجاخل ذم اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمض هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

  اجل٤مُمٕم٤مت؟ ِبذه يٕمٛمؾ أو ومٞمٝم٤م يدرس أن ًمٚمِمخص

 .سرِّ دَ يُ  أن وٓ سرُ دْ يَ  أن ٓ جيقز ٓ ،ذًمؽ أرى ٓ :اًمِمٞم 

 ؿمٞم ؟ ي٤م شمٗمّمٞمؾ حيت٤مج ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 !ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .... سمف اهلل يٜمٗمع اهلل ؿم٤مء إن ؿمخص يم٤من إذا: ُمثالً  ،شمٗمّمٞمؾ حيت٤مج ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمًف قمـ ُمٙمٚمػ اعمًٚمؿ ٕن..شمٗمّمٞمؾ إمم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك إُمر حيت٤مج ُم٤م :اًمِمٞم 

 ،سمف اهلل يٜمٗمع اًمذي اعمدرس هذا سم٠من ،وامٟم٤مً  يٕمٓمٞمٜم٤م أن ُم٤م أطمد اؾمتٓم٤مع إذا ،همػمه ىمٌؾ

: اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمام ،اخلٚمٞمط اعمجتٛمع ذًمؽ ذم ًمٜمٗمًف سمحنمه هق يتير ٓ

 .ضمٞمد شم٘مقل يمام ومٝمق يت٠مثر ٓ ،ُمٚمٞمط ظمٚمٞمط

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م ًمٙمـ 

 رضمالً  أنّمح ُم٤م وًمذًمؽ شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ»: اًمّمحٞمح

٤َم َي٤م﴿! سمٜمٗمًؽ اٟم٩م ،اعمداظمؾ هذه يدظمؾ وأن ،ٟمٗمًف يقرط أن اهلل خيِمك ـَ  َأُّيه ِذي  اًم 

ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  آَُمٜمُقا  ًَ يُمؿْ  ٓ َأنُٗم ـْ  َيُيه  [.125:اح٤مئدة﴾ ]اْهَتَدْيتُؿْ  إَِذا َوؾ   َُم

 ُمـ هذا وأقمتؼم ،اإلؾمالُمٞملم اًمدقم٤مة ُمـ ًمٙمثػميـ ،اًمرأي هذا أقمرف أن٤م واحل٘مٞم٘م٦م

 .وومتٜمتف اًمٞمقم احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اجلق وٖمط

  (.:. 13: .6/   79/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادختؾطة اجلامعات دم افدراشة حؽؿ 

 ُمٚمتزم؟ ؾمٚمٗمل ؿم٤مب وأن٤م اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم دراؾمتل طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمدومقع اإلٟم٤ًمن ٕن..آظمتالط ُمع آًمتزام جيتٛمع ُم٤م، ُمثالً  جيتٛمٕم٤من ٓ :اًمِمٞم 

ئز قمغم ٟمٞم٦م اًمٖمرا  ،اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،اًمِمٝمقا

 واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين اًمٕملم ،حم٤مًم٦م ٓ ذًمؽ أدرك

 . شيٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ واًمٗمرج ،وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين

 هنك مم٤م هل ،اًمٙمؼمى ًمٚمٗم٤مطمِم٦م اعم٘مدُم٤مت وهذه ،اًمقؾم٤مئؾ هذه أن ؿمؽ وٓ

ٟمٞم٦م أي٤مت ُمـ يم٤من ذًمؽ أضمؾ ُمـ ،ًمٚمذريٕم٦م ؾمداً  قمٜمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  أن اًم٘مرآ

َٟمك شَمْ٘مَرسُمقا  َوٓ﴿: ىم٤مل وضمؾ قمز اهلل ء﴾ ]ؾَمٌِٞماًل  َوؾَم٤مءَ  وَم٤مطِمَِم٦مً  يَم٤منَ  إِٟم فُ  اًمزِّ  ،[32:اإلها

 هل وهذه ،ُم٘مدُم٤مِت٤م ُمتٕم٤مـمل هق اًمزٟم٤م وىمرسم٤من ،شم٘مرسمقا  ٓ: ىم٤مل وإٟمام شمزٟمقا  وٓ ىم٤مل ُم٤م

 .ذًمؽ وٟمحق واعمّم٤مومح٦م واًمًٛمع اًمٜمٔمر ،اعم٘مدُم٤مت

 يمام ُمٜمٝم٤م خيرج ٓ ومًقف ،اجل٤مُمٕم٦م ذم يدظمؾ طمٞمٜمام ،اعمٚمتزم اعمًٚمؿ واًمِم٤مب

 أنف سمد ٓ ،اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ي٘مع مل إن [اخل٨ٌم] ُمـ سمٌمء يّم٤مب أن سمد ٓ ،دظمٚمٝم٤م

 . شمنمع ٓ اًمتل اعمخ٤مًمٓم٦م ُمـ سمٌمء فظمٚم٘م شمٚمقث

 .يمذًمؽ صحٞمح اًمٕمٙمس ؿمٞم  ي٤م ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 ؟يمذًمؽ اًمِم٤مسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام يمذًمؽ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

   (.:. .4: 21/    82/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 اددرشة دم فؾبـات إظؿك افرجؾ تدريس حؽؿ

 اعمدرؾم٦م؟ ذم اًمٌٜم٤مت يدرس أن إقمٛمك ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ :اًم١ًمال

 .ُمٕمّمقم هق ومٝمؾ ،جيقز ُمٕمّمقُم٤مً  يم٤من إذا :اجلقاب

 .ٓ:ُمداظمٚم٦م

 وٓ ،ُمثكم وم٤مٟمٞم٤مً  يمٌػماً  وؿمٞمخ٤مً  وُمتزوضم٤مً  حمّمٜم٤مً  يم٤من إذا ًمٙمـ جيقز، ومال :اجلقاب

 ،أجْم٤مً  جيقز: ومٜم٘مقل اًم٤ًمسمؼ اًم٘مقل قمـ ٟمتٜم٤مزل أجْم٤مً  ومحٞمٜمئذٍ  ،سم٤مًمٌٜم٤مت يٗمتتـ أن خيِمك

 .ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ ،ظمٓمر ومٞمف إُمر أقمٜمل

 (.:. .6: .9/   93/   واًمٜمقر اهلدى)

 افبـات تدريس حؽؿ

 .اًمٌٜم٤مت سمتدريس يتٕمٚمؼ ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 .طمدد :اًمِمٞم 

 .يمثػمة ومتـ قمٚمٞمف يؽمشم٥م اًمزُم٤من هذا ذم اًمٌٜم٧م شمدريس :ُمداظمٚم٦م

 .اجلقاب زم ُمٝمدت ُمٕمٜم٤مه ،ظمالص :اًمِمٞم 

 اعمًتقى ُمـ أيمثر اًمٌٜم٧م ٟمدرس ٓ أنف ٟمرى وٟمحـ اً،ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ ،احلد هذا شمتج٤موز أٓ اإلقمدادي٦م سم٤معمرطمٚم٦م يًٛمك سمام اًمتٕمٌػم ضم٤مز إذا ،اعمتقؾمط

 قمنم سمٕمد ،قمٚمٞمف شمًػم اًمذي  ٟمٔم٤مُمؽ قمغم ُمِمٞمٜم٤م إذا: ي٘مقًمقن ًمٜم٤م إظمقان قمٚمٞمٜم٤م يرد

 ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ اًمٜمٗمر أوئلؽ ُمـ ٙمـٞمَ ؾَم  ،ًمٌٜم٤مشمٜم٤م اعمدرؾم٤مت مجٞمع أن ؾمٜمرى ؾمٜمقات

 .هذا قمغم اًمٙمريؿ أؾمت٤مذٟم٤م ومتٕمٚمٞمؼ ،اًمٜمّم٤مرى ُمـ أو أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل

 .وُمٝم٤مشمٗم٦م ُمقاضمٝم٦م يمثػماً  اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمغم شمٙمرر شمٕمٚمٞم٘مل :اًمِمٞم 

 ٓ هؿ ،إـمالىمف قمغم اًمٙمالم هذا ي٘مقًمقن اًمذيـ ه١مٓء أن اقمت٘م٤مدي ذم
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 أن ومٞمٜمٙمرون يٙم٤مسمرون إىمؾ قمغم أو ،قمٚمٞمٝم٤م اعمتٗمؼ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يًتحيون

 هٜم٤م؟ إمم اجلقاب واوح ،اًمٗمتـ ُمـ ذيمرشمف ُم٤م ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م

 .اهلل ؿم٤مء إن واوح هٜم٤م إمم :ُمداظمٚم٦م

 .هف :اًمِمٞم 

 .ضمداً  واوح :ُمداظمٚم٦م

 أظمرى وسمٕم٤ٌمرة ،اًمٗمتـ قمـ آسمتٕم٤مد أن: ومٝمق إول اعم٘مّمد أُم٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 سم٤مح٤مئ٦م قمٚمٞمف ُمقاومؼ وأن٤م ،يمالُمؽ ُمـ ئمٝمر أن٧م يمام - سم٤مًمٗمتـ ُمًٚمِّٛملم يم٤مٟمقا  إن: أىمقل

 أٓ حيٛمٚمٜم٤م ِبؿ اًمٔمـ طمًـ ؿمؽ سمال وهؿ ،اًمٗمتـ هذه ُمثؾ ذم ُمٕمٜم٤م يم٤مٟمقا  إن - ُم٤مئ٦م

 .اًمٗمتـ هذه ُمـ رء ًمقىمقع وُمٜمٙمريـ ُمٙم٤مسمريـ يٙمقٟمقا 

 وٓ قمٜمٝمؿ طمٙمٞم٧م سمام واًم٘مقل ،اًمٗمتـ هذه دم٤مهؾ اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م ومٛمـ: أىمقل ذًمؽ وقمغم

سمتٕم٤مد ٕن :ذًمؽ ،إقم٤مدشمف إمم سمٜم٤م طم٤مضم٦م  .واضم٥م أُمر هق اًمٗمتـ وُمقاىمع اًمٗمـت قمـ ا

 احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمف: خي٤مًمٗمقٟمٜم٤م ٓ أُمر أنف ومٞمٝمؿ أقمت٘مد: وأجْم٤مً  

 .شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ»: اًمٜمٝم٤مر أول ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي

 آسمتٕم٤مد وهق أٓ ،واضم٥م أُمر هذا: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  ،سمقضمقسمف ُمًٚم امً  هذا يم٤من وإذا

 .ـمٞم٥م ،اًمٗمتـ أو اًمٗمتٜم٦م قمـ

 هق وٓ اًمقاضم٥م سم٤مُٕمر هق ٓ ،ًمٚمٗمتـ شمٕمروٝم٤م اًمتل اًمّمقرة ِبذه اًمٌٜم٧م شمٕمٚمٞمؿ

 ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م: ومٞم٘مقل ي٤ٌمًمغ سمٕمْمٝمؿ ًمٕمؾ سمؾ جيقز سم٠منف ي٘م٤مل ومٙمٞمػ ،اعمًتح٥م سم٤مُٕمر

 ،يم٤مومرات أو وم٤مؾم٘م٤مت أجدي ذم اًمٕمٚمؿ يٙمقن أن ُمٜمف يٚمزم ٕنف ،اًمتٕمٚمٞمؿ هذا سمٜم٤مشمٜم٤م

 ؿمٌٝمتٝمؿ؟ هذه أخٞم٧ًم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ أقمدائٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم اٟمتّم٤مر يٙمقن ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 طم٘مٞم٘م٦م أجْم٤مً  وهذه. ديٜمٝمؿ ٕطمٙم٤مم وشمٓمٌٞم٘مٝمؿ سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ يٙمقن وإٟمام ،هلؿ ٕطمٙم٤مُمف
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 ذم إُمر أن ومٝم٥م: ٟم٘مقل وطمٞمٜمئذٍ  ،ومٞمٝم٤م يٜم٤مىمِمقا  أو ومٞمٝم٤م يٙم٤مسمروا أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ أظمرى

 .اًمٙم٤مومرات وذم اًمٗم٤مؾم٘م٤مت ذم اًمٕمٚمؿ اٟمحٍم اعمٓم٤مف هن٤مي٦م

 أن يٕمٜمل وٓ ،إُمر يم٤من إن ،أىمقل ُم٤م وأقمٜمل – يمذًمؽ إُمر يم٤من إن: ٟم٘مقل 

 اعمٜمٓمؼ هذا ُمٕمٜمك ومٝمؾ ،يمذًمؽ إُمر ٤منيم إن – سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت ح٤م ي٘مٞمٜم٤مً  يمذًمؽ إُمر

 ٟمٗمًح ٓ ًمٙمل اًمنميٕم٦م ٟمخ٤مًمػ أن ،ِب٤م ُمًٚم ؿ ذقمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ىمقاقمد ًمٕمدة اعمخ٤مًمػ

 هذا ،ٟمحـ سمٜم٤مشمٜم٤م ُمـ أقمٚمؿ ُم٤مذا؟ ُمـ أقمٚمٛمـ يٙمـ أن وًمٚمٙم٤مومرات ،ًمٚمٗم٤مؾم٘م٤مت اعمج٤مل

 .ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ وهذا ،اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م ىم٤مقمدة ذم دظمٚمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه

 ،قمٜمٝمؿ ٟم٘مٚمتٝم٤م واًمتل ،ه١مٓء يزقمٛمٝم٤م اًمتل اًمٜمتٞمج٦م هذه نإ: أىمقل وم٠من٤م ذًمؽ ُمع

 طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقن: أىمقل أن٤م اًمٜمتٞمج٦م هذه ح٤مذا؟ ،واىمٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقن أن سم٤مًمالزم ًمٞمس

 :اصمٜملم سمنمـملم واىمٕم٦م

 اًم٘مقل ِبذا يٗمتقن آظمرون ٟم٤مس هٜم٤مك يٙمـ مل إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،إُمر أول ذم: أوًٓ 

 .قمٜمٝمؿ ٟم٘مٚمتف أن٧م اًمذي

 هؾ ،اًمقاىمع ٟمٕم٤مًم٩م أن جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  ،وسمٕمٚمٛمٝمؿ سمٕم٘مٞمدِتؿ ٟمٕمت٘مد ممـ شاٟم٘مٓم٤مع»

 اًمٜمًقة هذه قمغم إوًمٞم٤مء أو اًمقٓة يمؾ: أظمرى وسمٕم٤ٌمرة اًمٗمتٞم٤مت يمؾ ؾمٞمٙمقن اًمقاىمع

 هٜم٤مك ـمٌٕم٤مً  اًمرأي؟ هذا ذم طمقًمف دٟمدن وُمـ ،ُمثالً  إًم٤ٌمين ًمرأي ُمتٌٜملم ؾمٞمٙمقٟمقن

 .ًمف خم٤مًمٗم٦م يمثػمة آراء

 .وم٤مؾم٘م٤مت وًمًـ يم٤مومرات ًمًـ ىمًؿ اعمتٕمٚمامت اًمٌٜم٤مت هذه ذم ؾمٞمٙمقن: وم٢مذاً  

 قم٘مٞمدشمٜم٤م ُمـ ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ ،اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم رأجٜم٤م ظم٤مًمٗمقا  طمٞم٨م رأجٜم٤م ذم طمتك :اًمِمٞم 

 ي٘مقل اهلل أن دام ُم٤م ،اًمٜم٤مس قمغم ذقمٞم٦م ؾمٚمٓم٦م ٕنٗمًٜم٤م ٟمرى ٓ ،اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمٗمٞم٦م

٧َم ﴿: ًمرؾمقًمف ًْ  . [22:اًمٖم٤مؿمٞم٦م﴾ ]سمُِٛمَّمٞمْٓمِرٍ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ًَم

 سمٕمض قمـ شمٜم٘مؾ اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م ٟم٘مقل وًمٙمـ ،اًمٜم٤مس قمغم ُمًٞمٓمريـ ًمًٜم٤م ومٜمحـ

 ،رأجؽ قمغم اًمٜم٤مس حتٛمؾ سم٤مًمًٞمػ ؾمٚمٓم٤من أن٧م ُم٤مًمؽ ،واُمش يمٚمٛمتؽ ًمؼا: اًمدقم٤مة

 ذم اًمِم٠من هق يمام وي٘مٞمٜم٤مً  يمٚمٛمتٜم٤م ٟمٌلم ومٜمحـ ،ٚم٩مجل واًم٤ٌمـمؾ أبٚم٩م احلؼ: ىم٤مقمدة قمغم وإٟمام
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 ،ٓ مجٞمٕم٤ًم؟ يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس شمٌٜم٤مه٤م هؾ ،اهلل إٓ إل ٓ وهل إرض وضمف قمغم يمٚمٛم٦م أطمؼ

 .ًمذاك أو اًمٕم٤ممل هلذا رأي مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس يتٌٜمك أٓ أومم سم٤مب ومٛمـ

 وإن ،واىمع همػم ؾمٞمٙمقن ىمٚمتف اًمث٤مين اجلقاب وهذا ،اعمحٔمقر ومٝمذا وًمذًمؽ 

 ُم٤مذا ًمٙمـ ،يمذًمؽ يٙمقن إُمر أن ه٥م ،واىمٕم٤مً  ؾمٞمٙمقن هذا إٟمف وأظمػماً  أظمػماً  ومروٜم٤م

 طمتك ،اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل يم٤من طمٞم٨م ،ُمْم٧م اًمتل اًمٓمقيٚم٦م اًمًٜملم هذه ذم ي٘مقًمقن

 هل اًمتل ،اًمذاشمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ سمٙمثػم قمٛمٞمؼ ضمٝمؾ ذم يٕمٞمِمقن ُمٜمٝمؿ اًمِم٤ٌمب

 اًمٗمرض ـمري٘م٦م قمغم قمٚمٞمٝمؿ دم٥م اًمتل اًمٕمٚمقم قمـ ومْمالً  ،قمٞمٜمٞم٤مً  ومرو٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمروو٦م

 .اًمٙمٗم٤مئل

 قمٚمؿ: اًمٕمٚمٛملم ُمـ يمؾ ذم ،اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب قمٜمد ي٘مٔم٦م ذم ـمٌٕم٤مً  ٟمِم٤مهد ٟمحـ اًمٞمقم 

 .آظمره إمم اًمّمٜم٤مقمل اًمدٟمٞمقي ٟمًٛمٞمف ُم٤مذا أظمر واًمٕمٚمؿ ،اًمنميٕم٦م

٤مه ذم وم٤مٔن   اعمًٚمٛملم قمغم ُم٣م إذا: إذاً  ،ىمٌؾ ُمـ ُمٜمتٌٝملم يٙمقٟمقا  مل ،اعمقوقع هلذا اٟمت

 ،يٕمٜمل هؿ يمام فمٚمهقا  ذًمؽ ُمع ،سمف ي٘مقُمقا  أن اًمقاضم٥م سمؾ اجل٤مئز وُمـ ،اًمٕمٚمؿ ذم ومٞمف شم٠مظمروا دورٌ 

 ُم٤م ،اًمِم٤ٌمب ُمت٘ملم يم٤مٟمقا  ُم٤م هٜم٤مك ،هلل اشم٘م٤مءً  سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم قمـ اًمٜمًقة شم٠مظمرت إذا ٟم٘مقل ومامذا

 إذا ومٞمام ؾمٞمؽمشم٥م اًمذي ،اًمٙمٌػم اعمحٔمقر هق ومام ،اهلل ذيٕم٦م قمـ هم٤مومٚملم يم٤مٟمقا  ،هلل ُمت٘ملم يم٤مٟمقا 

ٛمٞمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمامً  يتٕمٚمٛمـ أن قمـ اًمٜم٤ًمء أظمرٟم٤م  ُمـ ىمرن رسمع سمٕمْمٙمؿ ىم٤مل يمام ،دٟمٞمقي٦م ًٟم

 ُُمٓمَٕم ؿ اًمٜم٤ًمء ُمـ ضمٞمؾ قمٜمف أقمؼم أن أؾمتٓمٞمع ،ضمٞمؾ هٜم٤مك ؾمٞمٙمقن أنف أقمت٘مد وأن٤م ،اًمزُم٤من

 ىمٚمٜم٤م ٚمذيـًما يم٤مجلٜمًلم ،ُم٤مئ٦م سم٤مح٤مئ٦م أجْم٤مً  ُمٜمحرف هق وٓ ،ُم٤مئ٦م سم٤مح٤مئ٦م ُمٚمتزم هق ٓ: سمٛمٕمٜمك

 هذا دور ؾمٞم٠ميت ،ؾمٞمئ٤مً  وآظمر ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ظمٚمٓمقا  وإٟمام ،اًمٙم٤مومرات أو اًمٗم٤مؾم٘م٤مت إُم٤م قمٜمٝمؿ

ٜمك ،اًمقؾمط اجلٜمس  هذه ذم ي٘مع أن قمٚمٞمف ،ٟمحـ سمف ٟمٔمـ اًمذي اعمٚمتزم اجلٜمس شمٕمٚمٞمؿ هق يت

 .واوح وًمٕمٚمف ضمقايب هذا ،ًمٚمٗمتٜم٦م اًمٗمتٞم٤مت سمٕمض أو اًمٗمتٞم٤مت ضٕمرِّ يُ  مم٤م اًمتجرسم٦م

 ،زوضم٦م قمٜمده اًمٖمٞمقريـ إظمقاين سمٌٕمض أو ،ًمٜمٗمز ُمثالً  أرضب أن أن أريد وأن٤م

 قمٚمؿ اًمٕمٚمؿ هذا ًمٞمتٕمٚمؿ :ـمٌٞم٦م يمٚمٞم٦م ذم أو ُمدرؾم٦م ذم سم٢مدظم٤مهل٤م جيقد ٓ هق ،سمٜم٧م قمٜمده أو

 قمغم أهم٤مر أن٤م ًمٙمـ ،أطمد يٜمٙمره ٓ هذا ،ُمًٚمامت ـمٌٞم٤ٌمت إمم سمح٤مضم٦م وٟمحـ ،اًمٓم٥م

 ،اًمٗمتٜم٦م شمٚمؽ ِب٤م وحيٞمط ِب٤م ُيٚمؿّ  أن ظمِمٞم٦م ،اسمٜمتل قمغم أهم٤مر ،أظمتل قمغم أهم٤مر زوضمتل
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 .ومٞمف اًمٜم٤ًمء سمٕمض شم٘مع أن ٟمخِمك ،اًمٙمالم هذا ُمٓمٚمع ذم ىمٚمٜم٤م اًمتل

 يٙمقن أن يٜمٌٖمل إُمر أن وأفمـ ،ىمري٤ٌميت هـ اًمذيـ ه١مٓء قمغم أظمِمك وم٠من٤م 

 قمٚمؿ أن اًمٜمتٞمج٦م ؾمٞمٙمقن اعمحٔمقر؟ هق ُم٤م أهٚمف قمغم همٞمقر ُمًٚمؿ يمؾ قمغم يمذًمؽ

 ُمـ زيد ي٤م أن٧م شمريد ُم٤مذا ،ـمٞم٥م ،اًمٙم٤مومرات أو اًمٗم٤مؾم٘م٤مت ُمـ؟ سمٞمد ؾمٞمٙمقن اًمٓم٥م

 .اًمٕمٚمؿ هذا يتٕمٚمٛمـ ومتٞم٤مت ُمٜم٤م يٙمقن أنف أريد اًمٜم٤مس؟

 هذا ،اًمٗمداء يمٌش سمٜمتؽ أو أظمتؽ أو زوضمتؽ شمٙمقن ظمٚمٞمٝم٤م أن٧م: إذاً  ـمٞم٥م 

 أـمراومف مجٞمع ُمـ اعمقوقع يٕم٤مًم٩م إٟم٤ًمٟم٤مً  أقمت٘مد ُم٤م أن٤م ُمًٚمؿ؟ ِبذا ي٘مقل ومٝمؾ ،ُمٕمٜم٤مه

 ُم٤م ،أهٚمف قمغم اًمٕم٤مـمٗمل وسم٤معمٜمٓمؼ ،قمديدة ىمقاقمد -آٟمٗم٤مً  ىمدُمٜم٤م يمام- اًمنمقمل سم٤معمٜمٓمؼ

قمٞمف قمغم اًم٤ٌمب يٗمتح أنف أفمـ  يتٕمٚمٛمـ أن اعمًٚمامت اًمٗمتٞم٤مت قمغم جي٥م: ي٘مقل ُمٍما

 .اًمتٕمٚمؿ هذا أثٜم٤مء ذم ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ومٞمف اًمذي اًمٕمٚمؿ هذا

 وهل اًمٌٜم٧م شمٙمقن ُمثالً  أن ،ًمٜم٤م شمروى سم٠مظم٤ٌمر أو ٟمراه٤م سمّمقر أن ٟمٕمرف ٟمحـ

 يٚمت٘مل فًُ ٗمَ ٟمَ : يٕمٜمل اًمٓمٌٞم٥م رأس ضمٜم٥م رأؾمٝم٤م يٙمقن ،اًمٓمٌل اًمٗمحص قمغم شمتٛمرن

 ُمـ يٕمٜمل ،اعمتالىمٞملم اًمٜمٗمًلم هذيـ سملم ي٘مع سمام أدرى وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل ،ٝم٤مًِ ٗمَ ٜمَ سمِ 

 اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن٤م! اًمٗمداء؟ يمٌش يٙمقن أن سم٠مهٚمف يرى اًمذي ومٛمـ ،خم٤مـمر وُمـ ُمٗم٤مؾمد

 .ؿمٝمٞمد وهق اًمًٛمع أخ٘مك أو ىمٚم٥م ًمف يم٤من عمـ ذيمرى ذًمؽ ذم وًمٕمؾ ،احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم

 .ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اً ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

  (22: 39: 15/   216/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادختؾطة اددارس دم وافتعؾؿ افتعؾقؿ حؽؿ باب

 ومام ،حيرم يم٤من وم٢مذا اعمختٚمٓم٦م؟ اعمدارس ذم ًمتٕمٚمؿوا اًمتٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 همػم ُمدارس وضمقد قمدم وهؾ ؟اعمدارس هذه ذم اًمتٕمٚمٞمؿ أضمرة ُمـ ُم٤مًمف ُمـ طمٙمؿ

 ؟ًمدظمقهل٤م ذقمٞم٤مً  قمذراً  يٕمد خمتٚمٓم٦م

 وم٘مد شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل إن» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اجلقاب  :اًمِمٞم 
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 إذا اهلل إن»  اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ،واوح٦م اًمٕمالىم٦م ،سم٤مًم١ًمال احلدي٨م قمالىم٦م ُم٤م يت٤ًمءل

 ح٤م اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ومٛمـ ،أيمٚمف إمم ي١مدي سمٞمٕمف ٕن ذًمؽ شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم

م  . سمٞمٕمف طمرم أيمٚمف طَمر 

 ذم اهلل ًمٕمـ» :ِمٝمقراعم احلدي٨م  ،احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك قمغم إُمثٚم٦م ُمـ وًمذًمؽ

 صمؿ ،قم٤مسه٤م صمؿ ،ُمًت٘مٞمٝم٤م صمؿ ،ؾم٤مىمٞمٝم٤م صمؿ  ،ؿم٤مرِب٤م أوهلؿ: قمنمة اخلٛمر

ـَ  ح٤مذا . اًم ش...ُمٕمتٍمه٤م  .اًمِم٤مرب وهق إول يٙمقن ٓ ًمٙمل :اًمتًٕم٦م ًُمِٕم

 اجلٜمًلم سملم آظمتالط يم٤من وم٢مذا ،اًمقؾمٞمٚم٦م وسملم اًمٖم٤مي٦م سملم ارشم٤ٌمط هٜم٤مك :وم٢مذاً  

 اًمٌمء هذا يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ،حمرم ومٝمق قمٚمٞمف يؽمشم٥م رء وم٠مي ،يمذًمؽ وهق حمرُم٤مً 

 ومرض هق وإٟمام ،قملم ومرض ٟمٗمًف ذم ًمٞمس هق  ،اعمحرم آظمتالط هذا قمغم اعمؽمشم٥م

 .يمٗم٤مي٦م

 ومتِمٞم٦م شمًٚمٞمؽ يريدون اًمذيـ ُمـ ،اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض شم٤ًمهؾ اًمٕمجٞم٥م وُمـ 

 قمٚمؿ: قمٚمامن اًمٕمٚمؿ ٟم٘مقل ،اًمٕمٚمؿ سم٤مؾمؿ ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٤مً  يم٤من وًمق ،اعمًٚمٛملم سملم اًمقاىمع

 ذم يٙمقن أن إٓ ،ٟم٤مومٕم٤مً  يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ أن ؿمؽ وٓ ،و٤مر وقمٚمؿ ٟم٤مومع

 إذا إٓ ،اًمنمع ذم ُم٘مٌقًٓ  وٓ ُمرهمقسم٤مً  يٙمقن ٓ وم٤مًمٕمٚمؿ – ًمٚمنميٕم٦م ُمٓم٤مسم٘م٤مً  ذاشمف طمد

 وُمـ ،قِمٚمؿٌ  هق طمٞم٨م ُمـ شمٙمقن أن جي٥م واعمقاوم٘م٦م ،ًمف خم٤مًمٗم٤مً  وًمٞمس اًمنمع وومؼ يم٤من

 همػم يم٤من اًمنمـملم أطمد اظمتؾ وم٢مذا ،اًمٕمٚمؿ ذًمؽ إمم سمف يقصؾ اًمذي إؾمٚمقب طمٞم٨م

 .ُمنموع

 آظمتالط إسم٤مطم٦م ذم وخيٓمئقن يت٤ًمهٚمقن أن٤مس ُمـ أتٕمج٥م أن٤م :ٟمٗم٤مً آ ىمٚم٧م: وم٢مذاً  

 ،قملم ومرض ًمٞمس أوًٓ  اًمٕمٚمؿ هذا :أىمقل وأن٤م ،اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ؾمٌٞمؾ ذم اجل٤مُمٕم٤مت ذم

 اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمض ذم ُمثالً  ًمٜمٗمؽمض ذقمٞم٤مً  قمٚمامً  يم٤من إذا :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،ذقمل قمٚمؿ هق ًمٞمس

 ذم ٟمدظمؾ أن جي٥م سمؾ ،واًمالومت٤مت سم٤مٕؾمامء ٟمٖمؽم أن ٟمريد ٓ ًمٙمـ ،اًمنميٕم٦م يمٙمٚمٞم٦م

 .احل٘م٦م اًمنميٕم٦م ٕمٚمؿشم أهن٤م اعمٗمروض ،شمٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م، اًمٕمٜمقان هذا ُمْمٛمقن

 .أنٗم٤مً  ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌؼ يمام اًمٕمٛمؾ هق اًمٕمٚمؿ هذا ُمـ واعم٘مّمقد 
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ظمتالط سمٓمري٘م٦م يٕمٚمؿ ،ٟمٗمًف اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ يم٤من :وم٢مذاً    ويمٚمٜم٤م ،ذقمٞم٤مً  قمٚمامً  ًمٞمس ومٝمذا ،ٓا

ل أن يٕمٚمؿ ٚمٛملم طمض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم  وٓ ،اعم٤ًمضمد ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ي١مدوا أن قمغم ،سمٕم٤مُمف اعم

 صالة» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،اجلامقم٦م صالة أي ،اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ذم يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء أن ؿمؽ

ٌع -أظمرى رواي٦م وذم- سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلامقم٦م   يدظمؾ ومٝمؾ شدرضم٦م وقمنميـ سًم

 أذه٤من إمم يت٤ٌمدر اًمذي اًمٜم٤ًمء احلدي٨م هذا ذم يدظمؾ ومٝمؾ ،أقمت٘مد ومٞمام شمًٛمٕمف ُمرة ٕول هذا

 اعم٤ًمضمد ذم صٚملم إذا  اًمٜم٤ًمء أن شهلـ ظمػمٌ  وسمٞمقِتـ»  :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

ول احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أـمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمٗمْمٞمٚم٦م شمٚمؽ هلـ ًمٞمس  اجلامقم٦م صالة» :ٕا

ٌع اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ  ًمٚمرضم٤مل ٟمٕمؿ أىمقل ،واًمٜم٤ًمء ًمٚمرضم٤مل أم ًمٚمرضم٤مل شدرضم٦م وقمنميـ سًم

 شم٠ميت هٜم٤م ـمٌٕم٤مً  اعمًجد ذم اعمرأة صٚم٧م وم٢مذا ،هلـ ظمػمٌ  سمٞمقِتـ ذًمؽ ُمع وًمٙمـ ،واًمٜم٤ًمء

ٌٌف شمٙمقن أن وهل ،اًمنموط   . اًم .. وٓ ُمتٓمٞم٦ٌم وٓ ُمتٕمٓمرة همػم اًمنمقمل سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم

 أيمثر أضمراً  أرادت إن وًمٙمٜمٝم٤م ،اًمرضم٤مل ضمرأ ُمثؾ ومٚمٝم٤م اعمًجد ذم صٚم٧م ًمق ومٝمل

 ،شمتٕمٚمؼ ُمِمٙمٚم٦م سمٞمحؾ هذا شهلـ ظمػمٌ  وسمٞمقِتـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف :سمٞمتٝم٤م ذم ومٚمتّمكم

 ذم اًمرضم٤مل ومٞمزامحـ يٕمتٛمرن أو حيججـ طمٞمٜمام اًمٜم٤ًمء ،ُمرة ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤مه٤م وشمٚمؽ

 ؟ذًمؽ قمغم حيٛمٚمٝمؿ اًمذي ُم٤م ،اعمديٜم٦م وذم ُمٙم٦م ذم اًمنميٗملم احلرُملم ذم اعمًجديـ

 اًمٜمٌقي اعمًجد وذم ،احلرام اعمًجد ذم صالِتؿ أن فمٜمٝمؿ ،اًم٤ًمسمؼ سم٤معمٕمٜمك ضمٝمٚمٝمؿ

 إذا، يمذًمؽ ًمٞمس إُمر، ومٞمٝم٤م ٟمزًمـ اًمتل وسمٞمقِتـ ،ُمٜم٤مزهلـ ذم اًمّمالة ُمـ هلـ ظمػم

 ومّمالِت٤م سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا وم٤معمرأة ،صالة أخػ سمامئ٦م احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة يم٤مٟم٧م

 ومّمالِت٤م اًمٜمٌقي اعمًجد ذم اعمرأة صٚم٧م إذا يمذًمؽ ،أيمثر أو واطمد زائد أخػ سمامئ٦م

 وأيمثر واطمد زائد سم٠مخػ سمٞمتٝم٤م ذم ومّمالِت٤م، ومريْم٦م: سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا ًمٙمـ ،سم٠مخػ

 .اهلل يِم٤مءه ُم٤م قمغم

 ؾئؾم ح٤م ،اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ٟمٕمٚمؿ يمام وهل ،اعم٤ًمضمد ذم هذا يم٤من إذا 

 وذ ،اعم٤ًمضمد اًمٌ٘م٤مع ظمػم» :أضم٤مب ُم٤مذا ،اًمٌ٘م٤مع وذ اًمٌ٘م٤مع ظمػم قمـ اًمًالم قمٚمٞمف

 :سم٘مقًمف اًمٌٞمقت ذم اًمّمالة قمغم ًمٜم٤ًمءا حي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من إذا شإؾمقاق اًمٌ٘م٤مع

 ذيٗم٦م يم٤مٟم٧م ُمٝمام إرض سم٘م٤مع ُمـ سم٘مع أي وم٢من :ذًمؽ وسمٕمد شهلـ ظمػم وسمٞمقِتـ»

 سمحرم اجل٤مُمٕم٦م يًٛمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اجلٝمٚم٦م سمٕمض ؾمامه٤م وإن ،وٟمٔمٞمٗم٦م
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 ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م ًمٞمتٝم٤م ،اجل٤مُمٕم٤مت هذه يِمٌٝمقن ٕهنؿ :ظم٤مـمئ٦م ـمٌٕم٤مً  اًمتًٛمٞم٦م هذه ،اجل٤مُمٕم٦م

 واحلرم  اعمٙمل سم٤محلرم ًمٚمج٤مُمٕم٦م شمِمٌٞمٝم٤مً  سم٤محلرم أجش يًٛمقهن٤م ،اًمنمع أطمٙم٤مم قمغم

 .اعمدين

 اًمرضم٤مل وسملم سمٞمٜمٝمـ واًمٌٕمد وؾمؽمهـ اًمٜم٤ًمء حلِمٛم٦م حيت٤مط ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا 

 اًمٌ٘م٤مع ذ شمٙمـ مل نإ وهل ،ًمٚمج٤مُمٕم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم نف٠مؿم يٙمقن ومامذا ،اًمٌ٘م٤مع ظمػم ذم

 وًمٞمس، اًمٌ٘م٤مع ظمػم ُمـ ًمٞم٧ًم إىمؾ قمغم ومٝمل، اظمتالط ُمـ ومٞمٝم٤م ي٘مع ح٤م يم٤مٕؾمقاق

 ظمػم ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اًمٗمّمؾ ؾمٌٞمؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظَمٓم ف مم٤م وم٘مط هذا

 ي٠مذنَ  أٓ قمٚمٞمف وشمقضم٥م ،اًمٗم٘مٞمف اًم٤ٌمطم٨م اٟمت٤ٌمه شمًتدقمل أظمرى أؿمٞم٤مء هٜم٤مك سمؾ ،اًمٌ٘م٤مع

 احلدي٨م ُمثالً  ذًمؽ ُمـ ،ظمرآ ُمٙم٤من أي ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم ٓظمتالطٍ  أبداً 

ضم٤مل صٗمقِف  ظمػم» :اعمٕمروف  اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم ،ظمره٤مآ وذه٤م ،أوهل٤م اًمر 

 واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم أوًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومّمؾ اًمٌ٘م٤مع ظمػم ذم طمتك شأوهل٤م وذه٤م ،ظمره٤مآ

 اًمٕمٙمس جيقز ٓ يمام ،صٗمقومٝمؿ ذم اًمرضم٤مل خي٤مًمٓمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز ومال ،طم٤مؾمامً  ومّمالً 

 ذم شم٤مُم٤مً  ومّمالً  اًمًالم قمٚمٞمف ومّمؾ وم٘مد ،اًمٜم٤ًمء صٗمقف خي٤مًمٓمقا  أن جيقز ٓ ًمٚمرضم٤مل

 ،وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل يدي سملم واىمٗمقن وهؿ يّمٚمقن وهؿ ،اًمرضم٤مل سملم اًمٌ٘م٤مع ظمػم

 صٗمقف ذ» :ىم٤مل سمؾ ،ِبذا يٙمتِػ  ومل ،اخلٚمػ ذم واًمٜم٤ًمء إُم٤مم ذم اًمرضم٤مل ومجٕمؾ

 اًمّمػ ُمـ ىمري٤ٌمً  ويٙمقن ،داٟمٞم٤مً  يٙمقن إظمػم اًمّمػ هذا ٕن :ح٤مذا شظمره٤مآ اًمرضم٤مل

 صٗمقف ذ ضمٕمؾ يمام ،اًمّمٗمقف ذ اًمرضم٤مل صػ آظمر ومجٕمؾ ،اًمٜم٤ًمء ُمـ إول

 اًمذي اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب إن  ، اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هذا يُمؾه ، إول اًمّمػ هق اًمٜم٤ًمء

 وذم شم٠مؾمٞمًف ذم اًمٗمْمؾ ًمٙمـ  ،اح٤مدي٦م طمٞم٤مِتؿ ذم اًمٖمرسمٞمقن اؾمتٗم٤مده ،اإلؾمالم سمف ضم٤مء

 اًمٜم٤ًمء صٗمقف ظمػم» :ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ه٤مهق ديٜمٜم٤م إمم يٕمقد ،شم٘مٕمٞمده

 ِبذه طمتك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٙمتِػ  مل شظمره٤مآ اًمرضم٤مل صٗمقف وَذه  ،ظمره٤مآ

 اًمّمالة ُمـ ٟمتٝمكا إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء سمؾ ،اًمتٗم٤مصٞمؾ

 .ُهٜمَٞم ٦مً  ُمٙم٤مٟمف ذم ُمٙم٨م

 هق اًم٘مقل هذا نإ ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،اظمتٚمٗمقا  احلدي٨م وقمٚمامء :اًمرواة أطمد ي٘مقل 
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 رواة ٕطمد اًم٘مقل هذا نإ ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ  ،ؾمٚمٛم٦م أم وهل احلدي٨م هذا ًمراوي٦م

 اًمِم٤مرع ُمـ احلذر مت٤مم إمم شمٜمٌٞمف ومٞمف ومٝمق ،يم٤من ُم٤م وأج٤مًّ  ،اًمزهري اإلُم٤مم وهق احلدي٨م

 .هٜمٞم٦م ُمٙم٤مٟمف ذم ُمٙم٨م اًمّمالة ُمـ ؾمٚمؿ إذا يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ،احلٙمٞمؿ

 ،اًمرضم٤مل ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء يٜمٍمف يمل ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من إٟمام أنف ىرٟم يمٜم٤م :اًمراوي ىم٤مل 

 .اًمرضم٤مل ي٘مقم ذًمؽ سمٕمد ،اٟمٍمومقا  اًمٜم٤ًمء يمؾ ،اًمٓمريؼ ذم خيتٚمٓمقن ومال

 ،ؾمامه قم٤مزم ُمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سم٠مُمر ذع ىمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من إذا 

 ٟمحـ ٟم٘مقل ومامذا ،اًمٌٕمض سمٕمْمٝمام قمـ اجلٜمًلم إسمٕم٤مد ؾمٌٞمؾ ذم ،اًمدىمٞمؼ اًمتنميع هذا

 ومٝمذه ،إؾمالُمٞم٦م شمرسمٞم٦م شمقضمد ٓ طمٞم٨م قمنم اخل٤مُمس اًم٘مرن وذم ،هذه اجل٤مُمٕم٤مت ذم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م مم٤م سم٠ميمٛمؾ شُمَتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ ؿمؽ سمال اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م

 .واطمدة ُمٗمًدة ي٘مع ٓ ًمٙمل :يمٚمٝم٤م اًمذرائع هذه اختذ هق ذًمؽ ُمع ،اًمًالم

 َوًَمَ٘مدْ  ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول ؾم٥ٌم ذم ،وهمػمه أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م اًمٖمرائ٥م وُمـ 

تَْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم ًْ ُ ـَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  ُمـ رضمؾ ذم أي٦م هذه ٟمزًم٧م ﴾ اعْم

ة يرى يم٤من ٕنف :إظمػم اًمّمػ ذم اًمّمالة يت٘مّمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م  ذم شمّمكم مجٞمٚم٦م اُمرأ

 سمٓمفإ حت٧م ،هٙمذا ٟمٔمر ؾمجد ُم٤م إذا ،ٟمٔمرة خيتٚمس أن حي٤مول يم٤من ومٝمق ،إول اًمّمػ

ة شمٚمؽ ؤي٦مر ُمـ يتٛمٙمـ ًمٕمٚمف  أي٦م هذه وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل ،اجلٛمٞمٚم٦م احلًٜم٤مء اعمرأ

 :وضمؾ قمز وم٘م٤مل ،اًمًامء ذم وٓ إرض ذم ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف ختٗمك ٓ وأنف ،وشمذيمػماً  شمرسمٞم٦م

َتْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ ﴿ ًْ ُ ـَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  ﴾اعْم

 ىمد ومٞمام اًمٞمقم ٟم٘مقل ومامذا ،إـمٝمر اعمٙم٤من وذم إنقار اًمٕمٝمد ذم وىمع هذا يم٤من إذا 

 قمغم ؾمس١مشم مل اًمتل هذه ،اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٞمقم ٟم٘مقل ُم٤مذا ،وىمع ىمد ومٞمام ٟم٘مؾ مل نإ ي٘مع

 .طمرج وٓ طمدث وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ شم٘مقى

 ،اًمٕمٚمؿ ذًمؽ ـمٚم٥م ذم اجلٜمًلم ُمـ ًمٙمالً  اًمدظمقل جيقز ٓ :ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ 

ًمف أطمًـ هق اًمذي  ُمـ أطمداً  ٟمٜمّمح ٓ ،قملم ومرض وًمٞمس يمٗم٤مي٦م ومرض يٙمقن أن أطمقا

 جيقز ٓ ،اجلٜمًلم سملم آظمتالط شم٘مر ضم٤مُمٕم٦م ذم اًمٕمٚمؿ هذا ُمثؾ يٓمٚم٥م أن اجلٜمًلم
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 شمتٌٜم ك ضم٤مُمٕم٦م شمقضمد مل وًمق طمتك إًمٞمٝم٤م آٟمتامء ًمٚمِم٤مسم٤مت وٓ قمٚمٞمٝم٤م اًمدظمقل ًمٚمِم٤ٌمب

 وًمٚمرضم٤مل ضم٤مُمٕم٦م ومٚمٚمٜم٤ًمء ،واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء سملم اًمتٗمريؼ ذم وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ

 ٟمًٛمع يمام اًمقطمٞمدة هل ًمٕمؾ سمؾ ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم إٓ يقضمد ٓ هذا ،ضم٤مُمٕم٦م

 مت٤مُم٤مً  ُمٜمٗمّمٚم٦م ًمٚمٗمتٞم٤مت ظم٤مص٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم يقضمد ؾمٛمٕم٤مً  إٓ ذًمؽ قمٚمٛم٧م وُم٤م

 مم٤م احلؼ وهذا ،اعمج٤مل هذا ذم اًمًٕمقدي٦م اًمدوًم٦م ٦مطمٞمٓم مت٤مم وُمـ اًمِم٤ٌمن – أجش– قمـ

 يمـ وإن ًمقضمف، وضمٝم٤مً  اًمٗمتٞم٤مت ي٤ٌمذ ٓ دةًمٚمام اعمدرس إؾمت٤مذ أن قمٚمٞمف شمِمٙمر

 واعمٚم٘مل اعمدرس إؾمت٤مذ ذًمؽ ُمع وضمقهٝمـ قمغم يًدًمـ هٜم٤مك اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٗمتٞم٤مت

 أي ،يراهـ ٓ هق طمٞم٨م ُمـ يروٟمف اًمٗمتٞم٤مت وإٟمام اًمٗمتٞم٤مت أُم٤مم ي٘مػ ٓ هق ،ح٤مدشمف

 ،وأبداً  دائامً  ٟمِم٤مهد يمام ،اعمح٤مرضة هذه وشمٕمرض ،اعمح٤مرضة يٚم٘مل أو ،اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م

ه ،اًمًٕمقدي٦م ذم ُمٍم ذم اًم٘م٤مهرة ذم ُمثالً  يتٙمٚمؿ رضمؾ  يمذًمؽ ،هٜم٤م ُم٘مٞمٛمقن وٟمحـ ومٜمرا

 وإٟمام ،اًمٜم٤ًمء ومٞمف اًمذي اعمٙم٤من ٟمٗمس ذم اًمدرس إًم٘م٤مء اعمدرس ي٤ٌمذ ٓ هٜم٤مك اًمٗمتٞم٤مت

 .اعمح٤مرض اًمرضمؾ يريـ اًمٜم٤ًمء ًمٙمـ ،ضُمُدر وراء ُمـ

ـْ  شم٠مثػم ًمف يٕمٜمل ؿمؽ سمال وهذا   وىمقع ُمع إؾمت٤مذ ومؿ ُمـ اًمٙمالم اهمؽماف طمٞم٨م ُِم

 صدد ذم أن٤م وهذا ،سمٚمٖمٜم٤م ىمد يمام أطمٞم٤مٟم٤مً  ورائف ُمـ يؽمشم٥م ىمد هذا يم٤من وإن ،قمٚمٞمف اًمٌٍم

 أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ :قمؼمة ومٞمٝم٤م ىمّم٦م شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» ُم٘مدُم٦م ذم إيداقمف

ة سمقضمف يتٕمٚمؼ ومٞمام يتِمددون اًمًٕمقديلم م ومٞم٘مقًمقن ،اعمرأ  قمـ شمًٗمر نأ قمٚمٞمٝم٤م طمرا

مٌ  ٟم٘مقل ٤مُم٘م٤مًمٜم ًم٤ًمن يٙمقن نأ وٟمخِمك طم٤مًمٜم٤م ًم٤ًمن ٟمحـ ،وضمٝمٝم٤م  أن قمٚمٞمٙمؿ طمرا

 ذيمرٟم٤مه يمام ،إذع وهق إومْمؾ سم٠منف شم٘مقًمقا  أن ومحًٌٙمؿ ،اهلل طمرُمف ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  حترُمقا 

 ٓ سم٠من يِمٕمرين وهذا ،رأُّيؿ ٗمٚمًٗمقنيُ  ي٘مقًمقن ومٝمؿ ،اعمًٚمٛم٦م ةأ اعمر طمج٤مب يمت٤ميب ذم

 داره٤م ُمـ ظمرضم٧م اإذ ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة يمِمػ سمتحريؿ ىمقهلؿ ذم ذقمٞم٦م ،قمٜمدهؿ طمج٦م

م اًم٘مرص هذا ،اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٦ٌٌم يم٤مٟم٧م وًمق ة شمٔمٝمره نأ قمٜمدهؿ طمرا  .اعمرأ

 ومٞمٝم٤م أو هل٤م ًمٞمس ،ٟم٤مهْم٦م همػم أدًمف سم٠مهن٤م يِمٕمرون أهنؿ ،أدًمتٝمؿ يدرس عمـ يٌدوا 

 نإ ُمٕم٘مقل ُمش :ي٘مقًمقن ،اًمٗمٚمًٗم٦م يِمٌف ُم٤م وإمم  اًمرأي إمم يٚمج٠مون وًمذًمؽ :طمج٦م

 ومٜمحـ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م وأمجؾ ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأة شمٌٞمح أن اًمنميٕم٦م
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 ح٤م :ًمٚمقشمد احل٤مئط ىم٤مل سم٤مب ُمـ ،ُمْمٓمريـ إٓ إًمٞمف ٟمٚمج٠م وٓ اعمٜمٓمؼ ِبذا ٟمج٤مِبٝمؿ

 .دىمٜمليُ  ُمـ ْؾ ؾم ىم٤مل ،شمِم٘مٜمل

ئع سم٤مٓؾمتدل قمجزوا ح٤م ،رأُّيؿ شمًٚمٞمؽ ذم يتٗمٚمًٗمقن ومٝمؿ   يٕم٘مؾ ٓ ا ىم٤مًمق ،سم٤مًمنما

 وم٘مٚمٜم٤م ،وضمٝمٝم٤م هق اعمرأة ذم ُم٤م وأمجؾ وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ نأ ًمٚمٛمرأة يٌٞمح اًمنمع أن

 وىمد ،سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م اًمٓمريؼ شمرى أن هل٤م دمٞمزوا وٓ قه٤م ًقمٛمّ  وم٢مذا ،قمٞمٜم٤مه٤م اعمرأة ذم ُم٤م وأمجؾ

٤َم َي٤م﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف اوومنو ىم٤مًمقا  طمٞمٜمام هٙمذا أفمـ يمٜم٧م، ذًمؽ يٗمٕمٚمقا  أن يم٤مدوا  َأُّيه

ِله    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  َْٕزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  قمـ ىم٤مًمقا ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 واطمدة قملم ،قمٞمٜمتلم ُمش واطمدة قملم ،ضمالسمٞمٌٝمـ ُمـ قمٚمٞمٝمـ يدٟملم زقمٛمقا  قم٤ٌمس سمـا

 يًٛمحقن يمٞمػ أؾمتٖمرب يمٜم٧م ،اًمقاطمدة سم٤مًمٕملم هل٤م ؾمٛمحقا  سم٤مًمٕمٞمٜمتلم هل٤م ؾمٛمحقا  ُم٤م

 إمم أظمػماً  َأِصُؾ  يب وإذا ،اًمقضمف ذم ُم٤م أمجؾ وهق اًمقضمف ُمـ واًمٕملم ،اًمقاطمدة سم٤مًمٕملم

 .اًمقاطمدة اًمٕملم طمتك قمقرة يمٚمف اًمقضمف ىمقهلؿ وهق اًمٕمج٥م أقمج٥م

 سمٕمٞمٜمٝم٤م وًمق ،اًمٓمريؼ شمرى أن اعمرأة قمغم وطمرُمقا  اُمٜمٕمقا  إذاً  :هلؿ ىمٚمٜم٤م :اًمِم٤مهد 

 جيقز ومال اًمٓمريؼ شمرى أن إمم سمح٤مضم٦م هل ُم٤م يم٤من إذا ي٘مقًمقن وضمدٟم٤مهؿ طمتك اًمقاطمدة

 .واطمدة قملم وًمق شمٙمِمػ أن هل٤م

 أُم٤مم وضمقهٝمؿ يٙمِمٗمقا  أن ،اًمرضم٤مل متٜمٕمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ إذاً  :ىمٚمٜم٤م إظمػمة اخلٓمقة 

 اًمرضم٤مل ذم ُم٤م وم٠ممجؾ ،اًمقضمف اًمٜم٤ًمء ذم ُم٤م أمجؾ أنف يمام ٕنف :اًمٗمٚمًٗم٦م سمٜمٗمس اًمٜم٤ًمء

 وضمف إمم يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ يمام :ي٘مقًمقن ُم٤م وطمؼ شم٘مقًمقن واٟمتؿ ،اًمقضمف أجْم٤مً 

 وضمف أن يٕمٚمٛمقن أهنؿ ُمع ،اًمرضمؾ وضمف إمم شمٜمٔمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ومٙمذًمؽ ،اعمرأة

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرضمؾ  يٙمقن أن ،اًمٌمء إمم اًمٜمٔمر حتريؿ ُمـ[ يٚمزم ومال] قمقرة ًمٞمس ًمٚمٛمرأ

 هلؿ وم٘مٚمٜم٤م ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ ٕنف :ح٤مذا قمقرة اعمرأة وضمف سم٠من وم٘م٤مًمقا  قمقرة

ة ُمـ اًمٜمٔمر قمٜمديمؿ جيقز ٓ ٕنف -أجْم٤مً – قمقرة اًمرضمؾ وضمف سم٠من ىمقًمقا  إذاً   إمم اعمرأ

 اُمرأة أن وهل ،اًمت٤مًمٞم٦م اًم٘مّم٦م سمٚمٖمتٜم٤م طمتك سمٕمد ضم٤مء ُم٤م اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م صمؿ ،اًمرضمؾ وضمف

 شمره مل هل ،اًمتٚمٗمزيقن وراء ُمـ ُم٤مدشمف ذم اعمدرس إؾمت٤مذ قمِم٘م٧م اًمٓم٤مًم٤ٌمت ُمـ

 أن جي٥م اختذمتقه٤م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه طمتك اًمتٚمٗم٤مز وراء ُمـ رأتف وإٟمام  ،وضم٤مه٦م
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  ،اًمٗمتٜم٦م ذم ومقىمٕم٧م ،اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٦م ظمٚمػ ُمـ اًمرضمؾ إمم ٟمٔمرت اعمرأة ٕن متٜمٕمقه٤م

 ُمتزوج واعمحٌقب ،سمٞمٜمٝمام احل٥م – إيش – ووىمع ،اهل٤مشمػ سمقاؾمٓم٦م وراؾمٚمتف قمِم٘متف

 اًمتل شمٚمؽ ًممن ،ضمداً  ؿمديدة ٟمٗمًٞم٦م طم٤مًم٦م ذم شمٕمٞمش زوضمتف أن وهق ،أوٓد وًمف

 أن يًتدقمل ٓ ومذًمؽ ،هذا ُمثؾ وىمع إذا ٟم٘مقل ومٜمحـ ،وشمراؾمٚمف إًمٞمف ِتتػ دائامً  أطمٌتف

 ذًمؽ أضمؾ ُمـ ،ُمًتحٞمؾ أُمر هذا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًم٤ٌمب هذا ؾمد ٕن :اهلل أب٤مطمف ُم٤م ٟمحرم

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ـْ  َيُٖمْمه  َوىُمْؾ ﴿ :وىم٤مل ﴾وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه ـ   َوحَيَْٗمْٔم  ﴾.وُمُروضَمُٝم

 .سمٍمه يٖمض أن اجلٜمًلم ُمـ يمالً  أُمر ُمٙمِمقف رء ذم :ًوم٢مذا

 وؾمٞمٚم٦م نفأ ُمـ ذيمرٟم٤مه ح٤م :جيقز ٓ اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت دظمقل أن :ـؾف هذا مـ افشاهد 

١مال ذم يم٤من إذا أدري ُم٤م  ،اإلٟم٤مث وسملم اًمذيمقر سملم اًمٗمتٜم٦م ًمقىمقع   .صم٤مين رء اًًم

 . ؟اجل٤مُمٕم٦م ذم يدرس اًمذي اعمدرس راشم٥م :اًم٤ًمئؾ

س أن جيقز ٓ ٟمٗمًف اعمدرس :اًمِمٞم   . ؾم٤مسم٘م٤مً  احلدي٨م ضمٌٜم٤م ٕن٤م :ُيَدرِّ

 ... طمرم إذا اهلل إن ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمدراؾم٦م هذه دام ُم٤م ،صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا . ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 حت٘مؼ إذا إٓ ،ومٞمٝم٤م وُيَٕمٚمِّؿ اجل٤مُمٕم٦م هذه ُمثؾ يدظمؾ أن عمدرس جيقز ومال ،اهلل ُمٕمّمٞم٦م

 ...اًمٗمّمؾ

  (22: 34: 16/   272/  واًمٜمقر اهلدى)

 وإكاثاً  ذـقراً  ادختؾطة ادمشسات دم افدراشة حؽؿ باب

 ذيمقراً  اعمختٚمٓم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمدراؾم٦م طمٙمؿ ذم ومتٞم٤ميمؿ سمٚمٖمتٜم٤م ،ؿمٞم  :اعمٚم٘مل

ٟمٜم٤م وسمٕمض ،وإٟم٤مصم٤مً   هذه ُمـ خيرج اًمذي إن: ًمٚمِمٞم  ىمٞمؾ ًمق أتّمقر أن٤م: ىم٤مل إظمقا

 مجٞمع يٕمٜمل ،ؿمٖمؾ أي ؿمٖمؾ ذم يٕمٛمؾ ،خمتٚمٓم٦م أظمرى إٓ يدظمؾ ًمـ اعم١مؾم٦ًم
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 ٟمٗمًف اًم٘م٤مٟمقن ًمذا ،ضمداً  ضمداً  صٕم٦ٌم احلرة وإؿمٖم٤مل ،خمتٚمٓم٦م يمٚمٝم٤م قمٜمدٟم٤م اعم١مؾم٤ًمت

 ومتٞم٤مه ؾمٞم٘مٞمد اًمِمٞم  أن أتّمقر: هق ومٞم٘مقل ،ضمداً  ؿمديد ورد أظمذ سمٕمد إٓ ِب٤م يًٛمح ٓ

 ومٞمٝم٤م يم٤من ٞم٨مطم ،اًمٙمٕم٦ٌم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة قمغم ىم٤مس صمؿ ،أوًٓ  هذا قمٚمؿ إذا

 .-ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- شمٗمْمٚمقا . أقمٚمؿ واهلل ،ًمٞمٖمػمه٤م ؾمٌٞمالً  ًمف جيد وٓ إصٜم٤مم،

 .إًمٞمف اعمِم٤مر ذاك ٟمٔمر ذم أىمٞمده٤م أن يٜمٌٖمل اًمتل اًمٗمتقى هل ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞم 

 .ي٘مقل هق :اعمٚم٘مل

 ومتقاي؟ هل ُم٤م :اًمِمٞم 

 .خمتٚمٓم٦م ُم١مؾم٦ًم ذم اًمتٚمٛمٞمذ دراؾم٦م ضمقاز قمدم ،اجلقاز سمٕمدم أومتٞمتؿ :اعمٚم٘مل

 .جيقز: أىمقل أن هق؟ ُم٤م وم٤مًم٘مٞمد. صحٞمح هذا ،صحٞمح هذا :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

 .ىمٞمداً  ًمٞمس هذا :اًمِمٞم 

 .شمٖمٞمػم هذا :اعمٚم٘مل

 .اإلًمٖم٤مء يٕمٜمل هق ومٝمؾ ،إًمٖم٤مءٌ  هذا :اًمِمٞم 

 .هق سمف يٗمتل ٕنف هذا: يٕمٜمل ممٙمـ :اعمٚم٘مل

 يٙمقن أن إُم٤م ،إًمٞمف شمِمػم اًمذي ٕن اًم٤ًمسم٘م٦م: يم٤معم٠ًمخ٦م مت٤مُم٤مً  هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞم 

 وم٤محلدي٨م إظمرى يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ،قمٚمٞمٜم٤م يٙمقن أن وإُم٤م ،مر  حُم  آظمتالط أن ذم ُمٕمٜم٤م

 ُمـ يٌدو ومٞمام يمذًمؽ إُمر وًمٕمؾ ومم،إ يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ،آظمر ـمقراً  ي٠مظمذ طمٞمٜمذاك

 .يمالُمؽ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 طمرم ُم٤م ٓؾمت٤ٌمطم٦م ِب٤م يتِم٨ٌم اًمتل اًميورة هل ُم٤م: ًمف ؾمٜم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  :اًمِمٞم 

 هٜم٤مك هؾ ،اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت هذه ُمـ خترج إذا إٓ يقفمػ ٓ أنف :اجلقاب اهلل؟
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 آظمر؟ قمذر

 .ذا هق :اعمٚم٘مل

 ًمٌٕمض أرضب أن٤م ،ذٟم٥م ُمـ أىمٌح قمذر: ؾمٜم٘مقل -أجْم٤مً - ،ذا هق :اًمِمٞم 

 ،صٖمػمة قمرسم٦م يًقق دمده ،اًمًٞم٤مرات ُمقىمػ ُمـ ىمري٥م هٜم٤م رضمؾ: هٜم٤م اإلظمقان

 ومٞمٝم٤م يقوع اًمتل هذه ّمٖمػمةاًم اًمٕمرسم٦م وسمٞمًقق..اًمّمٖمػم اًمٓمٗمؾ ًمقوع أصٚمٝم٤م  يٛمٙمـ

 سمٞمًٛمقه ؿمق ُم٤مذا؟ يٌٞمع ومٝمق ؾمٓمح٤مً  هل٤م ومجٕمؾ ،أرسمع قمجالت هل٤م ،ره٤مـمقّ  ومٝمق اًمٓمٗمؾ

 .اعمر هذا

 شمرُمس :ُمداظمٚم٦م

 اًمؽمُمس؟ سمـ يًٛمك ُم٤م شمٕمرف ،شمرُمس :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

 !شمٕمرومف؟ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 رضمؾ وهق ،رزىمف هق هذا ،رزىمف هق هذا ،شمرُمس يٌٞمع هذا ،ضمداً  مجٞمؾ :اًمِمٞم 

 . اًمٕمٛمر ُمـ اخلٛمًلم ٟمحق يٛمٙمـ يمٌػم

 هذه ُمـ أيمؼم قمرسم٤مي٦م اًمِمت٤مء سم٠مج٤مم هٜم٤م اًمٌٜم٤مت ُمدرؾم٦م سمج٤مٟم٥م آظمر وأقمرف

 .اًمؼمد قمز ذم ه٤مه اًمٗمالومؾ؟ شمٕمرف ،اًمٗمالومؾ ومٞمٝم٤م ي٘مكم ،اًمٕمرسم٦م

 .ـمٕمٛمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ه٤مه :اًمِمٞم 

 .ـمٕمٛمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ،ضمداً  ويمثػمة يمثػمة واًمٕمٞمش اًمرزق ٕؾم٤ٌمب ٟمفإ مج٤مقم٦م ي٤م أىمقل ،ـمٕمٛمٞم٦م :اًمِمٞم 

 أن -أجْم٤مً - اقمت٤مدوا ٟمدر ُم٤م إٓ اإلؾمالم سمالد يمؾ ذم اًمٞمقم ؿم٤ٌمب» -أجْم٤مً - ًمٙمـ
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 أن ،اًمتقفمػ وراء ُمـ شمٜمت٩م اًمتل اًمٜمت٤مئ٩م قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض هذا ،ًمٚمحٙم٤مم قمٌٞمداً  يٕمٞمِمقا 

 إٓ  يٙمـ مل ومٚمق ،ًمٚمدوًم٦م قمٌداً  يّمػم أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ،اًمدوًم٦م ذم ُمقفمٗم٤مً  اعمًٚمؿ يّمٌح

 ٟمٜمّمح أن ًمٙمٗمك ،قمٚمٞمف اشمٗم٘مٜم٤م اًمذي ،اعمحٔمقر ارشمٙم٤مب ُمٕمف يٙمـ ومل ،وم٘مط هذا

 :مرّ حُم  أصٚمف ؾمٌٞمالً  اختذٟم٤م إذا سم٤مًمؽ ومام ،اًمدوًم٦م وفم٤مئػ قمـ يٌتٕمد أن ،اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب

 .شاجلقاب هذا ،ًمٚمحٙم٤مم قمٌٞمداً  ُمقفمٗملم ًمٜمّمػم

 أيمؾ ُم٤م هلل احلٛمد أنف ًمِمٞمخٜم٤م سمف ٟمٗمخر ُم٤م مجٚم٦م ُمـ يٕمٜمل ٟمحـ ،ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٓمقاهمٞم٧م ُمقائد ُمـ

 . هلل احلٛمد :اًمِمٞم 

 .قمٚمٞمٝمؿ أثٜمك وٓ ُمدطمٝمؿ وٓ ضم٤مُمٚمٝمؿ وٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس وقمغم ،قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ ذًمؽ :اًمِمٞم 

 .قمٜمٝمؿ اهلل أهمٜم٤مه ،اهلل ومْمؾ ُمـ إًمٞمٝمؿ ػًمّ زَ شمَ  يٕمٜمل وٓ وٓ وٓ وٓ :ُمداظمٚم٦م

 .هلل احلٛمد :اًمِمٞم 

 .واهلل أي :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ ذًمؽ :اًمِمٞم 

 . اعمقىمػ ِبذا ؿمٞمخٜم٤م سمؽ ٟمٗم٤مظمر ومٜمحـ ،سمٛمِم٤مخيٝمؿ وم٤مظمروٟم٤م يٕمٜمل إن :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمؽ ي٤ٌمرك اهلل :اًمِمٞم 

 ..اًمـ اعمقاىمػ قمـ ومْمالً  ُمقىمػ :ُمداظمٚم٦م

 .أظمرة وذم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم اًمث٤مسم٧م سم٘مقًمف ثٌتٜم٤ميُ  أن اهلل ٟم٠ًمل :اًمِمٞم 

 هٞمؽ طم٤ًمؾمٞم٦م ؿمقي٦م ًمف ،اعمديٜم٦م ضم٤مُمٕم٦م ذم ديمتقر ؿمٞمخٜم٤م ُمرة هذا ،آُملم :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م يٕمٜمل ،هلل إٓ..ٕطمد قمٌد ُم٤م أنف اًمِمٞم  ُمـ أقمج٥م ٤مُم أن٤م: ىم٤مل ،ٟم٤مطمٞمتٙمؿ ُمـ

 .يريدون يمام سمف يتحٙمٛمقا  ويم٤من اًمقفم٤مئػ هذه ذم شمقفمػ
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 .اًمث٤ٌمت اهلل ٟم٠ًمل :اًمِمٞم 

 (22: 19: 55/ 513/واًمٜمقر اهلدى)

 رؾض مع رضوري ظؾؿ فطؾب بقتفا مـ ادرأة خروج حؽؿ

 أهؾفا

ًمديـ ـم٤مقم٦م حلٙمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ  أن اًمٌٜم٤مت ُمٜمع هل إومم ُم٠ًمختلم ذم اًمقا

 واًمده٤م اًمٌٜم٧م ومٕمّم٧م ،يتٕمٚمٛمقه أن اًمنمع أخزم ،رضوري قمٚمؿ ًمٓمٚم٥م خيرضمقا 

 ؟اًمٌٜم٧م هذه طمٙمؿ ومام ،وظمرضم٧م

 . قم٤مصٞم٦م :اًمِمٞم 

 . اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٥م ظمرضم٧م أهن٤م ٗمٝم٤مخيٗمّ  أو اعمٕمّمٞم٦م ؼمجَي  ُم٤م يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 اًم١ًمال قمـ طم٤مد أن ؾم١ماًمؽ اصؼم ،اًمتخٗمٞمػ قمـ ؾم١ماًمؽ ًمٞمس :اًمِمٞم 

 قم٤مصٞم٦م ؿمؽ سمال ومٝمل ،واًمده٤م ًمرأي [خم٤مًمٗمتٝم٤م] إول ؾم١ماًمؽ اٟمتٝمك وم٢مذا ،إول

 ُمـ أن٧م شمتٙمٚمؿ ،قمٚمٞمٝم٤م قملم ومرض ًمٞمس ًمٓمٚمٌف ظمرضم٧م اًمذي اًمٕمٚمؿ هذا ٕن ٤م:ًمقاًمده

  ؟سم٘مٚمٌؽ ٓإو ًم٤ًمٟمؽ

 .ؿمٞم  ي٤م رضوري ىمٚم٧م أن٤م: اعمدظمٚم٦م

 أجـ ،رضوري قمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٥م ظمرضم٧م ،اٟمتٌٝم٧م ُم٤م جيقز أن٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 ؟ًمٚمٌٜم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًميوري اًمٕمٚمؿ هذا

 . ؿمٞم  ي٤م اعمًجد ذم :اًم٤ًمئؾ

 ؟اعمًجد ذم سرِّ دَ يُ  اًمذي ُمـ اعمًجد ذم :اًمِمٞم 

 . واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب قمٚمؿ قمٜمده قمٚمؿ ـم٤مًم٥م :اًم٤ًمئؾ

 خيتٚمػ اًمٕملم ومرض آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ !قملم؟ ومرض سم٤مًمذات هق اًمٕمٚمؿ هذا :اًمِمٞم 
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 هق ،اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م وؾم٤مئؾ ُمـ أن ُمقوقع ذم ذيمرٟم٤م ًمذًمؽ :آظمر إمم ؿمخص ُمـ

 وسمدأ ،اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ ٤مً يمت٤مسم ُم٤مؾمؽ إٟم٤ًمن أن ومروٜم٤م ًمق اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م هؾ يٕمٜمل ،اًم١ًمال

 حيي أن قمٚمٞمف ومرو٤مً  ًمٞمس ،ومٞمف احل٤مرضيـ إومراد ُمـ ومرد يمؾ يٙمقن ىمد ،ُمٜمف يدرس

 أظمر ومٝمذا إًمٞمف سمح٤مضم٦م وآظمر ،إًمٞمف سمح٤مضم٦م ًمٞمس هق يٙمقن ىمد ٕنف :اًمدرس هذا

 أن وم٠من٧م ،أظمر سمخالف ،اًمٕمٚمؿ هذا يٓمٚم٥م أن قمٚمٞمف ومرض هق إًمٞمف سمح٤مضم٦م اًمذي

 إذا ،ضمقاب ؾم١مال ًمٙمؾ ًمٙمـ ،أتّمقره٤م أؾمتٓمٞمع ُم٤م أن٤م ،ضمداً  وٞم٘م٦م صقرة زم شمّمقر

 قملم ومرض قمٚمؿ ًمٓمٚم٥م زوضمٝم٤م إذن سمدون خترج ومت٤مة وشم٘مقل ؾم١ماًمؽ أن حتدد أن٧م

 شم٘مدر واًميورة ،رضوري زم شم٘مقل أُم٤م ،قم٤مصٞم٦م هل ًمٞمس طمٞمٜمئذٍ  ًمٜم٘مقل ،قمٚمٞمٝم٤م

 هن٤مإ ىمٚم٧م إذا ًمٙمـ ،قمٚمٞمف اجلقاب صٕم٥م هذا ،يمثػم ًمٙمالم شم٠مويؾ ومٞمٝم٤م ويّمػم ،سم٘مدره٤م

 ًمٞمس هذا ومٜم٘مقل ،قمٚمٞمٝم٤م قملم ومرض هق ذقمل قمٚمؿ ًمٓمٚم٥م أبٞمٝم٤م إذن سمدون ظمرضم٧م

 . قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٞمٜمل اًمٕمٚمؿ هذا حتّمٞمؾ شمرك ذم واًمده٤م ٓمٞمعشمُ  أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ ،إصمؿ

 (22: 31: 29/ 542/واًمٜمقر اهلدى)

 خمتؾطة جامعة دم ادرأة دراشة حؽؿ

 ضم٤مُمٕم٦م ذم شمدرس أن ُمٚمتزُم٦م ًمٗمت٤مة جيقز هؾ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمٗمرد يمرد أو ُم٘مٕمد ذم دمٚمس أهن٤م ُمع اًمنمقمل، سم٤محلج٤مب ُمٚمتزُم٦م أهن٤م سمحج٦م خمتٚمٓم٦م

 وآًمتزام اهلل إمم ًمٚمدقمقة ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت شمدقمق أهن٤م وسمحج٦م اًمذيمقر، اًمِم٤ٌمب قمـ سمٕمٞمد

 يمٚمٞم٦م ُمثؾ ومٞمٝم٤م اًمدراؾم٦م ُمـ شمًتٗمٞمد ٓ اًمٙمٚمٞم٤مت هم٤مًم٥م سم٠من أذيمريمؿ أن سم٠مس وٓ ِب٤م،

 .ظمػم اهلل ضمزايمؿ اهلٜمدؾم٦م اًمزراقم٦م اًم٘م٤مٟمقن

 ذم شمدظمؾ اًمتل إؾمئٚم٦م ُمـ يمٖمػمه هق اًم١ًمال هذا! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 

ة هذا اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م اإلؾمالُمٞم٦م همػم اًم٘م٤مقمدة  اجل٤مُمٕم٦م ذم شمدرس أن شمريد اُمرأ

.. اإلؾمالم إمم شمدقمق أن أضمؾ ُمـ ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ سم٤مًمِم٤مسم٤مت، اًمِم٤ٌمب ومٞمٝم٤م خيتٚمط اًمتل

 شمٗمٞمد أن أضمؾ ُمـ ٟمٗمًٝم٤م حترق هل اًم٤ًمسمؼ، اًمٙمالم ومٞمٕمقد اإلؾمالم إمم وشمدقمق شمتٕمٚمؿ

 ـمٚمٌٝم٤م ٕهن٤م اعمخ٤مًمٗم٤مت: هذه ٓرشمٙم٤مب هل٤م ُمؼمر ٓ ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت شمرشمٙم٥م همػمه٤م،
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 قمـ اًمٜمٔمر شمٖمض طمتك قمٚمٞمٝم٤م، قملم ومرض هق ُم٤م إصؾ اًمٞمقم اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمؿ

 يٙمقن أن يٛمٙمـ هذا أنف: ي٘م٤مل ُم٤م ويمؾ قملم، ومرض سمٛمث٤مسم٦م ًمٞم٧ًم اًمتل إُمقر سمٕمض

 أن أفمـ أن٤م ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًم٤ٌمىملم، قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئل، ومرض

 ومٙمٞمػ ٟمٗمٕمف، ُمـ أيمثر رضره ُم٤م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمقم ُمـ يدرؾمقن اًمٞمقم اًمٓم٤مًم٤ٌمت

 !اإلؾمالم؟ إمم ًمٚمدقمقة وؾمٞمٚم٦م هذا يتخذ

 (22:42:19/ 4 – ضمدة ومت٤موى)

 فسامع أخقاتف حضقر دم خاهلا ابـ مع اخلافة ابـة جؾقس حؽؿ

 افدرس

 أظمقايت ُمع ومتجٚمس ،يٕمٚمٛمٝم٤م ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس ظم٤مًم٦م اسمٜم٦م زم: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أم جيقز هذا ومٝمؾ ،اًمدرس ُمٜمل شمًتٛمع ًمٙمل ومتجٚمس.. اًمٜم٤ًمء

 .ذًمؽ ٟمحق أو أب أو يم٠مخ أُمره٤م وزم هٜم٤مك يم٤من إذا جيقز :اًمِمٞم 

 (22:52:54/ (ب26) ضمدة ومت٤موى)

 ادختؾطة افدراشة افطافب ظذ ؾقف حيرم افذي افعؿر ضابط 

 ؾمـ طمتك ىمٚمٜم٤م ًمق. ًمألـمٗم٤مل اًمٕمٛمر حتدد هؾ ،اعمختٚمٓم٦م ًمٚمدراؾم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اعمٚم٘مل

 .خمتٚمط قمنمة احل٤مدي٦م

 ُمـ ومتٜم٦م هٜم٤مك يٙمقن أن ـاًمٔم قمغم يٖمٚم٥م ٓ طمٞم٨م ،اًمٕمٛمر أطمدد :اًمِمٞم 

 .آظمتالط

  (22: 26: 41/ 513/واًمٜمقر اهلدى)
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 أهؾف ـلحد افػتـة يؿـع مـ وجقد مع ادرأة تدريس حؽؿ

 ًمٙمـ ،قمٚمٞمف حمرُم٦م ًمٞم٧ًم ـمٌٕم٤مً  ،ًمف ىمري٦ٌم اُمرأة يدرس إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم  :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ جيقز هؾ ،أهٚمف ُمـ أطمد أو واًمدشمف ُمثؾ اًمٗمتٜم٦م يٛمٜمع ُمـ وضمقد

 ذم شمٙمقن أن جي٥م :وصم٤مٟمٞم٤مً  ،أوًٓ  جيقز ٓ رمحَمْ  رضمؾ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا  :اًمِمٞم 

 هذا سمٛمثؾ ٟمٜمّمح ُم٤م ًمذًمؽ ،ضمداً  قمزيزاً  يٙمقن يٙم٤مد هذا واًمٞمقم ،يم٤مُمؾ ذقمل طمج٤مب

 .اًمتدريس

  (22: 15: 49/   594/  واًمٜمقر اهلدى)

 بؾباس فؾتدريس خترج أن فزوجف يسؿح أن فؾرجؾ جيقز هؾ

 رشظل؟

 سمٚم٤ٌمس ًمٚمتدريس خترج أن ًمزوضمتف يًٛمح هؾ ،اًمرضمؾ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

   ذقمل؟

 وهؾ اًمتدريس؟ ُمٙم٤من أجـ ،يٜم٘مّمف ًمٙمـ سم٠مس ٓ يم٤مُمؾ هٜم٤م إذا اًم١ًمال :اًمِمٞم 

  ٓ؟ أم اًمرضم٤مل خت٤مًمط

 . اًمرضم٤مل خت٤مًمط ٓ :ُمداظمٚم٦م

  خت٤مًمط؟ ٓ :اًمِمٞم 

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  سمٜم٤مت؟ ؾم٦مرِّ دَ ُمُ  هل: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 . سمٜم٤مت ؾم٦مرِّ دَ ُمُ  ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  اًمرضم٤مل؟ ي٠متٞمٝمـ وٓ :اًمِمٞم 
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 . اًمرضم٤مل ي٠متٞمٝمـ وٓ :ُمداظمٚم٦م

  هق؟ يمٞمػ اعمٕم٤مش وًمٙمـ ،ومٞمجقز اًم٘مٞمقد ِبذه يم٤من إذا :اًمِمٞم 

 ٟمٕمؿ؟ :ُمداظمٚم٦م

  راشمٌٝم٤م؟ ُمٕم٤مؿمٝم٤م :اًمِمٞم 

 . اًمقزارة ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 راشمٌٝم٤م؟ :اًمِمٞم 

 . اًمقزارة ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 . اًم١ًمال هذا ًمٞمس ٓ :اًمِمٞم 

  ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  هق؟ أو أن٧م أم هل ،سمف يتٛمتع ُمـ ،راشمٌٝم٤م :اًمِمٞم 

 . وزوضمٝم٤م هل :ُمداظمٚم٦م

 .وزوضمٝم٤م هل :اًمِمٞم 

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  راوٞم٦م؟ وهل :اًمِمٞم 

 . راوٞم٦م وهل :ُمداظمٚم٦م

  أوٓد؟ هل٤م ًمٙمـ ،اًمنموط ِبذه سمذًمؽ سم٠مس ٓ! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 . أوٓد هل٤م :ُمداظمٚم٦م

  ؿم١موهنؿ؟ قمغم ي٘مقم ُمـ :اًمِمٞم 

ًمد :ُمداظمٚم٦م  . ـمٌٕم٤مً  اًمقا
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 . أي٦م اٟمٕمٙم٧ًم هٜم٤م :اًمِمٞم 

  ح٤مذا؟ :ُمداظمٚم٦م

 . اإلهلل اًمٜمٔم٤مم قمٙمًتؿ وم٤مٔن ،داظمٚمٞم٦م وزيرة واًمزوضم٦م ،ظم٤مرضمٞم٦م وزير اًمقاًمد :اًمِمٞم 

 !اهلل ؾمٌح٤من :ُمداظمٚم٦م

 ،اًمزوج هق اًمذي ،اخل٤مرضمٞم٦م وزير يّمٌح يقم ي٠ميت ظم٤مئػ أن٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 . اخل٤مرضمٞم٦م وزيرة هل شمّمٌح ،ؿٚمِّ ٕمَ وشمُ  خترج اًمتل وهل ،ويٙمٜمس يٓمٌ 

 . اًمداظمٚمٞم٦م وزير يٌ٘مك وهق :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز ٓ ،اإلهلل ًمٚمٜمٔم٤مم ىمٚم٥م هذا ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . ٙمؿوطمِ  ؿم١مون ظمٚم٘مف ذم وهلل ،سم٤مًمٕم٘مؿ اسمتكم ىمد يم٤من أو ،اًمزواج أول ذم يم٤من ًمق أُم٤م :اًمِمٞم 

 !اهلل ؾمٌح٤من :ُمداظمٚم٦م

 أُم٤م ،اًمٌٜم٤مت ِب٤م اهلل ومٞمٜمٗمع اًمرضم٤مل خت٤مًمط وٓ ،ُمٚمتزُم٦م ُمتحج٦ٌم وهل :اًمِمٞم 

 ٘مؼحُي  أن اًمرضمؾ قمغم وجي٥م ،أوٓده٤م شمرسمٞم٦م قمغم شم٘مقم أن ومٞمج٥م ،أوٓد هل٤م وهٜم٤مك

 رب ىم٤مل وًمذًمؽ ،ًمٚمرضم٤مل وًمٞمس ًمٚمٜم٤ًمء اًمدار ،اًمدار ظم٤مرج سمٕمٛمؾ ي٘مقم سم٠من ،وزارشمف

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم

ـ   ذِم  َوىَمْرنَ ﴿  ـَ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم ضْم َج  شَمؼَم   وأي٦م[ 33:إطمزاب﴾ ]إُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمه

 ،إومم اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج وشمتؼمج خترج ٓ وم٘مد ،يٜمٗمٙم٤من وىمد يتالزُم٤من ىمد ٙمامنطُم  ومٞمٝم٤م

 سمٕمض ي٘مقل يمام اعمرأة ذم وم٤مٕصؾ ،٦مٚمحّ ُمُ  طم٤مضم٦م سمدون أو رضورة سمدون خترج وًمٙمٜمٝم٤م

 وأن ،اًمؼموز اًمرضم٤مل وذم اجلٚمقس اًمٜم٤ًمء ذم إصؾ: ح٘م٘ملماعمُ  اًم٤ًمًمٗملم اًمٕمٚمامء

 واىمع قمـ ومْمالً  ،اًمٓمٞم٦ٌم اعمقاصٗم٤مت سمٕمض ومٞمف اًمذي ،اًم١ًمال هذا ذم أي٦م شمٜمٕمٙمس

 يمٚمف وهذا ،واعمّم٤مٟمع اعمٕم٤مُمؾ وذم اًمدوائر ذم يٕمٛمٚمـ طمٞم٨م ،اًمٞمقم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم

 .اًمنمع ظمالف
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 قمـ شتِّ ومَ  وأن٧م ،دارك شمٚمزم أن ومٛمره٤م ،وزوضمؽ ٟمٗمًؽ قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م إن: إذاً 

 ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م غٌٚمشمُ  سم٠من أيمٚمٗمؽ وأن٤م ،ومٌٚمٖمف ًمؽ ص٤مطم٥م قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م وإن ،ًمؽ قمٛمؾ

 .اًمٌالغ إٓ قمٚمٞمٜم٤م وُم٤م

 (22: 18: 32/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 أهؾفا؟ إخبار بدون وافدظقة اخلر ظؿؾ فؾؿرأة جيقز هؾ

ة أؾمت٤مذٟم٤م يم٤من ًمق :ُمداظمٚم٦م  اًمدقمقة أو ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًمقمدة اخلػم قمٛمؾ وشمريد ،اُمرأ

 أهٚمٝم٤م؟ إظم٤ٌمر دون هل٤م جيقز هؾ ،يمذًمؽ

ة :اًمِمٞم   ُمتزوضم٦م؟ شم٘مّمد اُمرأ

 .آصمٜمتلم سملم ٟمجٛمع: يٕمٜمل ،ـمٌٕم٤مً  ُمتزوضم٦م همػم أو ُمتزوضم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ،ُمتزوضم٦م همػم أو ُمتزوضم٦م ،ضمقاسمف ًمف ؾم١مال يمؾ! أظمل ي٤م ؾم١مال وذاك ؾم١مال هذا :اًمِمٞم 

 .زوضمٝم٤م سم٢مذن إٓ ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،ُمتزوضم٦م يم٤مٟم٧م إذا ؾمٜم٘مقل

 ؾمٌؼ وم٘مد أب هل٤م يم٤من وم٢من ٓ؟ أم أب هل٤م: وم٠ًمىمقل ُمتزوضم٦م همػم يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م 

 .هل٤م ومٞمجقز أب هل٤م ًمٞمس يم٤من وإن ،اجلقاب

 أؾمت٤مذٟم٤م؟ سم٤مًمدقمقة :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمدقمقة؟ يمٞمػ :اًمِمٞم 

 طمتك ،ِبـ ودمتٛمع سمٞمقِتـ إمم اًمٜم٤ًمء إمم شمذه٥م: يٕمٜمل قملدّ شمَ : يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٛمٞم٦م ظمٚمٗمٞم٦م ُمثالً  هل٤م اًمٜم٤ًمء ه١مٓء ُمـ شمٙمقن ممٙمـ قملدّ شمَ 
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 ومال ،سمٕمٚمؿ وشمتٙمٚمؿ ،وُمتجٚم٦ٌٌم ُمتًؽمة خترج يم٤مٟم٧م إن ،يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء :اًمِمٞم 

 أن دون ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم وشمدقمقهؿ ،ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت سمٞمقت إمم شمذه٥م أن ُمـ سم٠مس

 .اًمتٌٚمٞمغ مج٤مقم٦م يمٛمالسم٤ًمت ُمالسم٤ًمت هٜم٤مك يٙمقن

  (.:. 48: 46/   81/   واًمٜمقر اهلدى)

  خؾقة؟ يؽقن هؾ امرأة مـ بلـثر افرجؾ اجتامع

ة ُمـ سم٠ميمثر سم٤مضمتامقمف اًمرضمؾ هؾ :اًم٤ًمئؾ  اضمتٛمع إذا ،ظمٚمقة شمٙمقن ٓ اُمرأ

 ؟ظمٚمقة شمٙمقن ٓ صمالث أو سم٤مُمرأتلم

ة آظمتالء سم٠من  اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م ُمـ قمٚمٛمٜم٤م إذا :اًمِمٞم   ؾمد سم٤مب ُمـ يم٤من سم٤معمرأ

 اًمٌٞم٤من وقء قمغم اجلقاب ي٠ميت ومحٞمٜمئذٍ  ،اًمٗمتٜم٦م سم٤مب ،اًمٗمتٜم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ أي ،اًمذريٕم٦م

 ،اًمٗمتٜم٦م حتّمؾ ٓ أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م أنف سمحٞم٨م اًمٙمثرة ُمـ اًمٜمًقة يم٤مٟم٧م إذا ،اًم٤ًمسمؼ

 ومٞمام وهذا ،اًمنمقمل سم٤مجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٤ٌٌمت اًمٜمًقة شمٙمقن أن سمنمط وًمٙمـ جيقز طمٞمٜمئذٍ 

ةا يمؾ ُمـ حت٘مٞم٘مف ممٙمـ همػم أفمٜمف  .اعمجٚمس ذًمؽ ذم شمٙمقن ُمرأ

  (22: 28: 23/   563/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾرضورة خادمة اشتؼدام

 ي٘مقم أطمد وٓ ُمرض ،ضمداً  صٕم٦ٌم طم٤مًم٦م ذم زوضمتل[ ٕن سمخ٤مدُم٦م أتٞم٧م]: اعمتّمؾ

 .سم٠موٓدي

 .اهلل قم٤موم٤مه٤م :اًمِمٞم 

 أن٤م ،اًمٌٞم٧م ذم قمٜمدٟم٤م شم٤ٌمت أب٘مٞمٝم٤م أن زم جيقز هؾ ٤مًم١ًمال،وم ،آُملم مهللا: اعمتّمؾ

 سم٤مًمٚمٞمؾ وشمذه٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر شم٠ميت شمٙمقن إٟم٤ًمٟم٦م وضمدت ُم٤م ٕين ،اعم٠ًمخ٦م هذه ُمـ ُمتحرج

 . يٕمٜمل
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 سمٚمدك؟ ُمـ وهل :اًمِمٞم 

 .اًمٓم٤مئػ ُمـ ،ٟمٕمؿ اًمٌٚمد ُمـ: اعمتّمؾ

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .إوم٤مرىم٦م ُمـ: اعمتّمؾ

 .ُمتحج٦ٌم وهل :اًمِمٞم 

 .أراه٤م ُم٤م ،إـمالىم٤م قمٚمٞمٝم٤م أيمِمػ ُم٤م ٓ ،ٓ: اعمتّمؾ

 .شمراه٤م ُم٤م يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .قمٚمٞمٝم٤م أيمِمػ ُم٤م أن٤م أره٤م ُم٤م أن٤م: اعمتّمؾ

 دارك؟ ذم ختدم ًمٞم٧ًم هل ،أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 .سمغم ٟمٕمؿ: اعمتّمؾ

 .شمراه٤م أن إٓ يٛمٙمـ وٓ ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .يٛمٙمـ ٓ ،ٓ: اعمتّمؾ

 .يٛمٙمـ ٓ :اًمِمٞم 

 .أره٤م أن يٛمٙمـ ٓ: اعمتّمؾ

 أن٧م ًمٙمـ ،قمٜمدك شم٤ٌمت أن جيقز سم٠منف وم٤مجلقاب ،ضمدًٓ  شم٘مقل سمام ؾمٚمٛم٧م إذا واهلل :اًمِمٞم 

 ،ومٞمٝم٤م أتٞمتؽ اًمتل دارك أو ،أن٤م داري ُمثؾ داراً  أتّمقر ٓ وأن٤م ،اًمٜمص ىمدر قمغم اًمٗمتقى سم٠من شمٕمٚمؿ

ت٦م يراه٤م أن يٛمٙمـ وٓ ختدم ظم٤مدم وومٞمٝم٤م رضمؾ ومٞمٝم٤م  شم٘مقل ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  ًمٙمـ ،ُمًتحٞمؾ ؿمٌف هذا اًٌم

 ٠منّمحؽوم أن٤م أُم٤م ،ُمًئقًمٞمتؽ قمغم وهذا شمراه٤م ٓ أنؽ دام ُم٤م ،قمٜمدك شم٤ٌمت أن جيقز ًمؽ: أىمقل

 خم٤مًمٗم٦م ذم شم٘مع أن شمتح٤مؿمك وسمذاًمؽ ،أظمرى زوضمف ،شمتزوج نسم٠م وأنّمحؽ ِب٤م، شم٠ميت ٓ سم٠من

 شمٕمرومف أن٧م اًمٌمء وهذا اًمًالم قمٚمٞمف هديف ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤مه ُم٤م ُمـ سمٌمء سمذيمرك وسمٕمديـ ،ًمٚمنموع

ؿمٞم٤مء سمٕمض طمرم ،احلٙمٞمؿ اًمنمع أن ،اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى اًمذيمرى هل وإٟمام  ٕهن٤م ًمٞمس ٕا
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 ،اخل٤مدم هذه شمرى ٓ اٟمؽ شمرى ىمد وم٠من٧م ،سمٕمد ومٞمام رضر إمم شم١مدي ٕهن٤م وإٟمام،  سمذاِت٤م ُميه

 ًمٙمـ ،ؿمٝمريـ ؿمٝمر ،مجٕمتلم مجٕم٦م يقُملم يقم ُمٕمؽ يٛمٌم ىمد هذا وًمٙمـ ،قمٜمدك وضمقده٤م ـمٞمٚم٦م

 اًمنم ٕنف ،آظمره وإمم وُمٕمؽ سمج٤مٟمٌؽ دمٚمس أن ورسمام شمراك وأن شمراه٤م أن ؾمتْمٓمر ،ذًمؽ سمٕمد

 وهٙمذا ،يٜمٝمٛمر صمؿ ىمٓمرة اًمٖمٞم٨م وم٠مول ،اًمنمر ُمًتّمٖمر ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م، ىمديامً  ىمٞمؾ يمام

 ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ فطمٔم آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »وىم٤مل تٕمٛمدةاعم اًمٜمٔمرة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمرم

 شم٠ميت نسم٠م أنّمحؽ ُم٤م وًمذاًمؽ احلدي٨م، آظمر إمم.. شاًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف

 أنؽ وسمخ٤مص٦م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أُم٦م ؾمقاد ُمـ شمٙمثر وأن شمتزوج سم٠من أنّمحؽ وإٟمام، هذه ٦مسم٤مخل٤مدُم

 ُمثؾ ذم يم٤من ـسمٛم ٓإ اًمزواج، ذم اًمتثٜمٞم٦م ذقمٞم٦م يرون ٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض ٕنف ،ُمٕمذور

٥ٌم يٕمٜمل ،أن٧م اوٓمرارك ُمر ًمٙمـ ،زوضمتؽ ُمرض سًم  هدي وُمـ ،ذًمؽ ُمـ أوؾمع ٕا

 يتزوضمقا  أن اًمٜم٤مس ٙمؾًم ُمِمجٕم٤مً  ًم٧ًم أن٤م يمٜم٧م وإن واطمدة، ُمـ سم٠ميمثر يتزوضمقا  أن اًمًٚمػ

٤مد ،واًمث٤مًمث٦م سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م ومم هٙمذا ووٕمؽ أن وًمٙمـ ،ظمرهآ إمم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل وم٤ًمد اًمزُم٤من ًمٗم  ٕا

 .وإي٤مك ُّيديٜم٤م واهلل إًمٞمؽ ٟمّمٞمحتل هذه أظمرى اُمرأة شمتزوج وأن سم٤مخل٤مدم شم٠ميت ٓ أن سمؽ

 .عم٠ًمختل واإليْم٤مطم٤مت اًمتقوٞمح٤مت قمغم أضمٞم٥م أن زم: اعمتّمؾ

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞم 

 هل إٟمام سم٤مؾمتٛمراري٦م ُمريْم٦م هل ًمٞم٧ًم ُمريْمف زوضمتل ىمٚم٧م قمٜمدُم٤م: اعمتّمؾ

 .وٓدة ووع سمح٤مًم٦م

 ؟سم٤مخل٤مدم شم٠ميت ٓ أن قمٚمٞمؽ أوضم٥م هذا إذا :اًمِمٞم 

 واطمدة، هذه زواجًمٚم وٟم٦ماعم١م قمٜمدي ًمٞمس أن٤م: أوًٓ ...  ّمدك،ىم ومٝمٛم٧م: اعمتّمؾ

 .ُم١مىم٧م ُمرأ هذا أن: صم٤مٟمٞم٤مً 

 . اهلل يرمحؽ :اًمِمٞم 

 أنؽ يٛمٙمـ ٓ اٟمف: شم٘مقل أن٧م ،أره٤م ٓ أين اًمث٘م٦م مت٤مم واصمؼ إُمر هذا ذم: اعمتّمؾ

 اًمًٗمرة وُمد اًمٓمٕم٤مم يم٢مطمْم٤مر ،اًمٕم٤مُم٦م هل اخلدُم٦م ًمٞم٧ًم وًمٙمـ ختدم وأن شمره٤م ُم٤م

 سم٘مٞم٦م أُم٤م ،اًمٜم٤ًمء وسمِم١مون سم٤مًمٌٞم٧م ظم٤مص٦م أُمقر هل إٟمام ،ٓ ،ويمذا إواين وؿمٞمؾ
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289 

 .وىمدرِت٤م ـم٤مىمتٝم٤م وطم٥ًم زوضمتل ُمـ حيي ومٝمق وهذا اًمٓمٕم٤مم

 .زوضمتؽ ُمع شمٕمٞمش سمده٤م ُم٤م هل :اًمِمٞم 

 .ُمٕمٝم٤م شمٕمٞمش ٟمٕمؿ هل: اعمتّمؾ

 شمًت٠مذن؟ سمدك زوضمتؽ قمغم شمدظمؾ ًمؽ ي٘مقل ح٤م ،أن٧م ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ: اعمتّمؾ

  أجف؟ وإٓ هل خترج آؾمتئذان وطملم :اًمِمٞم 

 .اًمٌٞم٧م ُمـ ُمٜمٕمزًم٦م ضمٝم٦م ذم وأيمقن ُمٜمٕمزًم٦م همروم٦م ذم شمٙمقن: اعمتّمؾ

 ذم هذا، ُمٕمؽ احلدي٨م أـمٞمؾ ُم٤م ،طم٤مل يمؾ قمغم ،آٟمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م يمام هذا :اًمِمٞم 

 أُمر وهذا ،وُمٕمت٤مدة ؾمٝمٚمف يٕمٜمل إُمقر سمتّمػم اًمزُمـ ُمع ًمٙمـ ،يّمػم هٙمذا إُمر أول

 ُم٤م أن٤م ًمٙمـ سمٛمّمٚمحتؽ أدرى طم٤مل يمؾ قمغم وم٠من٧م ،اًمٜم٤مس ـم٤ٌميع ُمـ ُمٕمروف

 .أنّمحؽ

 (22: 12: 25/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلادمات اشتؼدام حؽؿ

 . حمرم دون سمخ٤مدُم٦م ي٠متقن ،ؿمٞم  ي٤م ًمألؾمػ اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم :ُمداظمٚم٦م

 ..شمًجٞمالت قمٜمدٟم٤م ومٞمف هذه :اًمِمٞم 

 . سمحج٩م حيتجقن ٓ ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

: ي٘مقًمقن وًمٙمـ ،ؾم٤مىمط رء هذا ـمٌٕم٤مً  ،رضورة ؿمٞم  ي٤م: ومٞم٘مقًمقن :ُمداظمٚم٦م

 شمٌٕم٨م قمٜمدُم٤م ،اًمراشم٥م يٕمٓمٞمٝم٤م اًمتل اخل٤مدُم٦م هذه أن ،قمٚمٞمٝم٤م شمٜمٌٜمل ُمّمٚمح٦م هٜم٤مك

  احلج٦م؟ ِبذه رأجؽ ومام ،اًمٗم٘مر ي٘متٚمٝمؿ ىمد أن٤مس أطمٞمل وم٠من٤م ،يم٤معمٚمقك يٕمٞمِمقن ٕهٚمٝم٤م
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 يقضمد أٓ ،ُمٕمٜمقي٦م ُمٞمت٦مً  ٟم٤مؾم٤مً  ًمٞمٛمٞم٧م ،اًمٗم٘مر ي٘متٚمٝمؿ ىمد ٟم٤مؾم٤مً  حيل وهؾ :اًمِمٞم 

ر   اًمٜم٤ًمء؟ هذه اؾمتخدام ُمـ أرضا

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ،اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة دومع :وم٢مذاً  ،ذًمؽ يٜمٙمروا أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ :اًمِمٞم 

 خم٤مًمٗم٤مً  طمٙمامً  يًٚمؽ أن يريد ،اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من وؾم٤موس ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا

 وراء ُمـ يؽمشم٥م ُم٤م قمٛمداً  يتٜم٤مؾمك هق صمؿ ،ُمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م أن يتّمقر ُٕمقر ًمٚمنميٕم٦م

 وًمذًمؽ ،اًمٌٞم٧م هذا قمـ اًمٌٕمٞمديـ قمـ ومْمالً  ،ُم٤ٌمذة اًمٌٞم٧م أهؾ ذم اعمٗم٤مؾمد ُمـ ذًمؽ

 اعمٗمًدة دومع أن ،اجلقهري٦م اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ ووٕم٧م أن اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف مت٤مم ُمـ ومٙم٤من

 .اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ

 اًمٕمقرات قمغم ـمالعا ُمثؾ ُمـ ،اًمنميٕم٦م خت٤مًمػ أُمقر هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق هذا 

 .اًمِمديد إؾمػ ُمع واىمٕم٦م يمٚمٝم٤م أُمقر وهذه ،ًمٚمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مس سمٕمض وشمٕمرض ،اعمحرُم٦م

 ،شمٜمتٝمل شمٙم٤مد ٓ أجْم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م واجلقاب ،شمٜمتٝمل ٓ ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك وم٤مًمِمٌف :وًمذًمؽ 

 اًمتل اًمٜم٤مس سمٕمض وؾم٤موس ييٟم٤م وٓ ،اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٟمٚمتزم أن ٟمحـ ومٕمٚمٞمٜم٤م

 . اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد ،ومٞمف جيقز ٓ أنف ذقم٤مً  ُمٕمٚمقم هق ُم٤م دم٤مه يٚم٘مقهن٤م

  (22: 36: 22/ 337/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افبققت دم وافرجال افـساء مـ اخلدم وجقد حؽؿ

 ُمـ اخلدم وضمقد وهل ِب٤م، سمٚمٞمٜم٤م اًمتل اًمٌٚمٞم٦م ذم ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ أومتقٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًميورة سمحج٦م[ يًت٘مدُمقهنؿ] طمٞم٨م سمٞمقشمٜم٤م، ذم اًمٙمٗم٤مر وُمٜمٝمؿ اًمٜم٤ًمء وُمـ اًمرضم٤مل

 أُمث٤مل وسمخ٤مص٦م اًمٌالد سمٕمض ِب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل اعمّم٤مئ٥م ُمـ ُمّمٞم٦ٌم هذه :اًمِمٞم 

 أُم٦م ًمٙمؾ إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اح٤مل، سمٙمثرة ومٞمٝم٤م اسمتٚمٞمتؿ اًمتل سمالديمؿ

 هذه اهلل ٟمٕمٛم٦م ي٘م٤مسمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ اهلل أنٕمؿ ُمـ قمغم جي٥مش اح٤مل أُمتل ومٗمتٜم٦م ومتٜم٦م،

 .وزضمر هنك قمٜمف قمام وآٟمتٝم٤مء أُمر ومٞمام وضمؾ قمز اهلل ـم٤مقم٦م هق واًمِمٙمر سم٤مًمِمٙمر
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 ًٓ ة سمٞمتف يدظمؾ أن اعمًٚمؿ ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ: أو  هذه ٕن ذًمؽ ظم٤مدُم٦م، يم٤مومرة اُمرأ

 اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمقرة أن شمٕمٚمٛمقا  أن وجي٥م اعمًٚمٛم٦م، اعمرأة قمقرة قمغم ؾمتتٓمٚمع اًمٙم٤مومرة

 اعمرأة أُم٤مم شمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ومال اًمرضمؾ، يمٛمٜمزًم٦م هل اًمٙم٤مومرة اعمرأة دم٤مه

 أن يًتٓمٞمع اًمذي ذا ومٛمـ وم٘مط، واًمٙمٗملم اًمقضمف ىمرص إٓ ظم٤مدًُم٤م يم٤مٟم٧م وًمق اًمٙم٤مومرة

 إن أقمت٘مد ومٞمام ضمًدا صٕم٥م هذا اعمخدوُم٦م، اًمًٞمدة اًمدار رسم٦م قمغم اًمقاضم٥م هذا يٗمرض

 ذًمؽ قمرومتؿ وإذا اًمٙم٤مومرة، اعمرأة اؾمت٘مدام جيقز ٓ ًمذًمؽ واىمٕمًٞم٤م ُمًتحٞمؾ إٟمف أىمؾ مل

 قمغم ٕنف أومم: سم٤مب ُمـ جيقز ٓ اًمٙم٤مومر اًمرضمؾ.. جيقز ٓ اًمرضمؾ اؾمتخدام أن قمرومتؿ

٤م َوٓ ُأف   هَلاَُم  شَمُ٘مْؾ  وَمال: ﴿سم٘مقًمف ًمألوٓد شم٠مديٌف ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل ُمٞمزان  شَمٜمَْٝمْرمُهَ

ًٓ  هَلاَُم  َوىُمْؾ  ء﴾ ]يَمِرياًم  ىَمْق  ومٜمٝم٤مه اًمقًمد أدب ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يم٤من وم٢مذا [23:اإلها

 ييِب٤م أو ييسمف أن قمـ يٜمٝم٤مه أنف أومم ومٛمـ أف،: سمٙمٚمٛم٦م واًمدشمف أو واًمده ي٘م٤مسمؾ أن

 .اًمٕمٚمامء قمٜمد قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق إوًمقي سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمٕمٚمامء قمٜمد يًٛمك هذا سمٙمػ،

ة اؾمت٘مدام جيقز ٓ يم٤من وم٢مذا  اعمرأة قمقرة ُمـ رء قمغم ؾمتٓمٚمع ٕهن٤م اًمٙم٤مومرة: اعمرأ

 اؾمتخدام أجًْم٤م ذًمؽ وٟمحق اًمٙم٤مومر، اًمرضمؾ اؾمت٘مدام جيقز ٓ أومم سم٤مب ومٛمـ اعمًٚمٛم٦م

ة أن سم٤مًمتجرسم٦م أجًْم٤م ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اعمًٚمؿ: اًمرضمؾ  ُمع وشمت٤ًمُمح شمت٤ًمهؾ اًمًٞمدة اعمرأ

 أطمد ذم ُم٤م: وهمػمه٤م اًمًقري٦م سمالدٟم٤م ذم ي٘م٤مل ويمام ُمًٚمؿ، رضمؾ هق اًمذي اخل٤مدم

 ِب٤م ومٞم٘مقد ًمٚمًٞم٤مرة ؾم٤مئً٘م٤م اخل٤مدم هذا يٙمقن ىمد صمؿ وومٞمٜم٤م، ُمٜم٤م وهذا ظم٤مدُمٜم٤م هذا! همري٥م

 ذم حتّمؾ اًمتل اًمٗمتـ حتّمؾ صمؿ سمٞمٜمٝمام اًمِمٞمٓم٤من جيري ورسمام ومٞمٝم٤م، ِب٤م وخيٚمق اًمًٞم٤مرة

 أن ًمٚمزوضملم سمد وٓ يم٤من إذا إؾمالُمًٞم٤م، جيقز ٓ يمٚمف هذا ًمذًمؽ اًمٌالد، سمٕمض

 اعمرأة ومتٜم٦م ُمـ أىمؾ ِب٤م اًمٗمتٜم٦م ٕن ُمًٚمٛم٦م: شمٙمقن أن ُمـ سمد ومال اُمرأة يًتخدُمقا 

 .اًمٙم٤مومرة

 (22:41:55/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 ادشغؾ دم افبـات ظؿؾ حؽؿ

 ُم٤م ،اًمٌٜم٤مت ًمقضمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم...اعمِمٖمؾ ذم اًمٌٜم٤مت ًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: أؾم٠مل أن أريد

م أو احلالل أو اجل٤مئز همػم أو اجل٤مئز أو اًمٌديؾ أو اًمٓمري٘م٦م هل  قمغم ٓزم اًمذي احلرا

 ؟يتٌٕمف أن اإلٟم٤ًمن

 قمٜمدك؟ يٕمٛمٚمقن ُم٤مذا ،اًمٌٜم٤مت ه١مٓء :اًمِمٞم 

 .قمٛمالً  ي١مدون اًمٌٜم٤مت هذول :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٛمؾ؟ ٟمققمٞم٦م هل ُم٤م :اًمِمٞم 

 .شمٓمريز،شمٗمّمٞمؾ،ظمٞم٤مـم٦م :ُمداظمٚم٦م

 :زاويتلم ُمـ ؾم١ماًمؽ إمم ٟمٜمٔمر ٟمحـ: أوًٓ  :اًمِمٞم 

 .اًمٌٜم٤مت هذه سمف شم٘مقم اًمذي اًمٕمٛمؾ ٟمققمٞم٦م: إومم اًمزاوي٦م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ظم٤ٌمي٤م اًمزواي٤م وذم ،اًمزاوي٦م ذم هٜم٤مك اًم٤ًمئؾ ؾم١مال آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م أن٧م

 أؿمٞم٤مء ذم ،سمٞمٕمٝم٤م ُم٤ٌمح أؿمٞم٤مء ذم ،إؿمٞم٤مء هذه يٌٞمٕمقن اًمذيـ ه١مٓء أن ،ًمٚمٌقشمٞمؽ

 .حمرُم٦م

 .صٜمٕمف حمرم وسم٤مًمت٤مزم ،سمٞمٕمف حمرم اعمحرم وم٤مًمٌمء 

 ومٕمٛمٚمٝمـ ،ذقم٤مً  ضم٤مئزة أؿمٞم٤مء يٗمّمٚمقا  أن٧م سمتقضمٞمٝمؽ اًمٌٜم٤مت هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا 

 ،حمرم قمٛمٚمٝمـ يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  ،ذقم٤مً  ضم٤مئزة ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء يٗمّمٚمقن يم٤مٟمقا  وإن ،ضم٤مئز

ومؽ قمٛمٚمٝمؿ ٕن ُم١ماظمذ: أن٧م وسم٤مًمت٤مزم  ،راقمٞمٝمـ وم٠من٧م ،قمٜمٝمؿ اعم١ًمول أن٧م سم٢مذا

 .إول اجل٤مٟم٥م هذا. شرقمٞمتف قمـ ُمًئقل ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ»: ي٘مقل واًمرؾمقل

 اًمرضم٤مل اظمتالط ومٞمف ًمٞمس اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من يم٤من وم٢مذا ،اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من إمم ٟمٜمٔمر: اًمث٤مين اجل٤مٟم٥م

ُمر ومٞمٙمقن ،سم٤مًمٌٜم٤مت ٜم٤مت شمٔمؾ أن أومم هق ُم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ ،ضم٤مئزاً  ٕا  ٟمٗمس ويٕمٛمٚمـ ،سمٞمقِتـ ذم اًٌم

ضم٤مٟم٥م ًمدظمقل ٤مً ـمري٘م يٙمقن أنف يٌٕمد ٓ اًمذي ،اعمٙم٤من ذاك ذم يٕمٛمٚمقه اًمذي اًمٕمٛمؾ  إًمٞمٝمـ: ٕا
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ضم٤مٟم٥م دظمقل ذم ٕن  .صٖمػم أو يمٌػم ذ سم٤مب ومتح إًمٞمٝمـ ٕا

 ُمقاومؼ يٙمقن أن جي٥م قمٛمٚمٝمـ: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ وظمالصتف ،ؾم١ماًمؽ قمـ ضمقايب ومٝمذا

 .اًمنميٕم٦م خت٤مًمػ أؿمٞم٤مء يٗمّمٚمقا  ٓ ،ًمٚمنمع

 وأطمًـ ،اًمّمحل يم٤محلجر ٤مً حمٗمقفم ٤مً ُمٙم٤مٟم قمٛمٚمٝمؿ ُمٙم٤من يٙمقن أن جي٥م: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .سمٞمقِتؿ هق صحل طمجر

سم قمٜمدي ُم٤م هذا  .ؾم١ماًمؽ قمغم ٤مً ضمقا

 .يقضمد ٓ ُم٤ٌمذ اظمتالط أنف سم٤مقمت٘مد ،اعمٙم٤من ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم... ُمٕمٚمٞمش :ُمداظمٚم٦م

 هذا ومام ،ُم٤ٌمذ همػم اظمتالط هٜم٤مك ،ُم١ماظمذة وٓ ُمٗمٝمقُمف ًمف هذا ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 .ٟمٗمٝمٛمف مل اعم٤ٌمذ همػم آظمتالط

 ًمٙمـ ،يقضمد ٓ سمٜم٤مت أو سمٜم٧م ُمع ٤مبؿمٌ يمالم ُم٤م يمالم ُمثالً  ،ىمْمٞم٦م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .ّمصخُم  ُمٙم٤من هل٤م سمٜم٧م

 .يمالُمؽ ُمٜمؽ أومٝمؿ أن أريد ًمٙمـ ،ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞم 

 ،اعم٤ٌمذ آظمتالط أومٝمؿ أن٤م ،ُم٤ٌمذ همػم واظمتالط ُم٤ٌمذ اظمتالط: اظمتالـملم ذم

 .قمٜمدك ُمقضمقد اًمذي اعم٤ٌمذ همػم آظمتالط هق ُم٤م أومٝمؿ مل ًمٙمـ

 ،ؿمٖمٚمف ذم ،طم٤مًمف ذم واطمد يمؾ ،وؿم٤مب سمٜم٧م سملم اطمتٙم٤مك قمٜمدي ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمدي ممٜمقع هذا

 .واطمد اظمتالط همػم يقضمد ٓ: إذاً  :اًمِمٞم 

 أن يٗمٝمؿ اًمث٤مين ،ُم٤ٌمذ اظمتالط هٜم٤مك ًمٞمس: ي٘مقل واطمد قمٜمدُم٤م ،أظمل ؿمقف

 ُم٤ٌمذ همػم اظمتالط هٜم٤مك ومٝمؾ ،ُم٤ٌمذ همػم آظمتالط هذا ًمٙمـ ،آظمر اظمتالط هٜم٤مك

 .أبداً  اظمتالط هٜم٤مك يقضمد ٓ أم

 ،مت٤مُم٤مً  ُمٕمزوًم٦م همػم أهن٤م يٕمٜمل ،شمتحرك إهن٤م شمْمٓمر اًمٌٜم٧م أطمٞم٤مٟم٤مً  ،قمٗمقاً  ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 .طمجر شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمام أنف أؾم٤مس قمغم

 ،اظمتالط ومٞمف...  ،اظمتالط إذاً  ومٗمل ،اًمّمقرة زم وشمقوح دم٤موسمٜمل أن٧م:اًمِمٞم 

 .ُم٤ٌمذ همػم آظمتالط هذا ًٛملشمُ  أن٧م ًمٙمـ

 ٓ قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم يقضمد ٓ اخلػم ص٤ٌمح يمٚمٛم٦م طمتك ،قمٗمقاً  ومٞمف ُم٤م يمالم :ُمداظمٚم٦م

 ُمالزم وأن٤م ،هن٤مئل ،ساطم٦م ،وسمٜم٧م ؿم٤مب سملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ،قمٜمدي ممٜمققم٦م هن٤مئل يقضمد

 واطمد أنف طمتك جم٤مل يقضمد ٓ أنف أؾم٤مس قمغم ،يٕمٜمل ـمقل قمغم سم٤مؾمتٛمرار مت٤مُم٤مً  قمٛمكم

 .مت٤مُم٤مً  قمٜمدي ممٜمقع هذا ،واطمد ُمع حتٙمل واطمدة أو واطمدة ُمع حيٙمل

 ٥ميمِّ رَ شمُ  أهن٤م سمحٞم٨م ُمقضمقدة شمٙمقن سمٜم٧م ُمثالً  أنف ،سمٍماطم٦م شمٗمرض اًمٕمٛمؾ ومٓمٌٞمٕم٦م

 أو ُمثالً  إؾمالُمٞم٦م سمٛمالسمس ُمثالً  رء شمٕمٛمؾ وهل ،شمِمٓمٞم٥م ؿمٖمالت شمٕمٛمؾ ،ُمثالً  زر

 هل٤م ٞمنُمُ  همػم أنف أقمت٘مد أن٤م ،سم٤مًمٌٞم٧م شمٕمٛمؾ وأن اًمٌٞم٧م شمالزم أن ويمقهن٤م ،ذقمل ًم٤ٌمس

 ذم قمٛمؾ أقمٓمٞمٝم٤م أنف آُمـ ٓ قمٛمؾ يمّم٤مطم٥م أن٤م أو ،شمًتٓمٞمع ٓ أهن٤م أو ،اًمٌمء هذا

 إٟمف سمحٞم٨م ،اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م ُمـ ُم٤ٌمذ إلذاف اًمٕمٛمؾ هذا خيْمع أن سمد ٓ ،اًمٌٞم٧م

 ،اعمحؾ ذم ُمقضمقدة شمٙمقن اًمٌٜم٧م أن شمْمٓمر اًمٌمء هذا...  ،ُمْمٌقـم٤مً  يٙمقن اًمٕمٛمؾ

 ...عم٤ٌمذة قمٛمٚمٝم٤م أو إٟمت٤مضمٝم٤م خيْمع أن جي٥م

 ؿم٤ٌمب؟ قمٜمدك هؾ ،يمقيس :اًمِمٞم 

 .يمثػم :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 .ـمٌٕم٤مً  ٓ ،واطمدة همروم٦م واطمد ُمٙم٤من ذم أُم٤م ،سمٛمٙم٤من واًمٌٜم٤مت سمٛمٙم٤من سمس :ُمداظمٚم٦م

 .واًمِم٤ٌمب اًمِم٤مسم٤مت سملم اظمتالط ذم وُم٤م :اًمِمٞم 

 ؾم٤مٟمتل 162 وقمروٝم٤م ُمؽم 9 ـمقهل٤م يمامن ـم٤موًم٦م سمٞمٜمٝمؿ ذم ،ذم ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 سمٜم٧م أطمٞم٤مٟم٤مً  يٛمٜمع ُم٤م ىمٚمٜم٤م ُمثٚمام أنف إٓ ،اًمٖمرب ذم وهذول ،اًمنمق ذم همرومتٝمؿ هذول

 ...قمغم ُمثالً  شمروح ،شمتحرك إهن٤م
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 سمٞمٜمٝمؿ؟ وم٤مصؾ ذم ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 يمٞمػ؟ :ُمداظمٚم٦م

 .طمج٤مب يٕمٜمل وم٤مصؾ :اًمِمٞم 

 .ومٞمف ُم٤م طمج٤مب ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .واطمدة ُمع حيٙمل واطمد ممٙمـ يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .سمًٛم٦م ذم يٙمقن اًمٙمالم ُمع وممٙمـ :اًمِمٞم 

 .ممٙمـ واهلل :ُمداظمٚم٦م

 .همٛمزة اًمًٌٛم٦م ُمع أو :اًمِمٞم 

 .ممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنم ي٠ميت هٜم٤م :اًمِمٞم 

 .ُمْمٌقط ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمْمٌقط اًمٙمالم هذا سم٠من شمِمٝمد أن٧م ،ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ًمذًمؽ :اًمِمٞم 

 .اًمقاىمع هذا ،سمِمٝمد ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرف أن٧م ٕنف واًمٖمٛمزة: اًمًٌٛم٦م متٜمع اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م اخت٤مذ جي٥م ،ًمذًمؽ :اًمِمٞم 

 ُمدريمف ومٝمق ،اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم ت٥ميمُ »: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل أقمت٘مد ومٞمام

 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم ،حم٤مًم٦م ٓ

 شيٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ قّمدِّ يُ  واًمٗمرج ،اعمٌم وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،شاًمٚمٛمس» اًمٌٓمش

 :وم٘م٤مل ،ؿمقىمل زُم٤مٟمف ذم ُمٍم ؿم٤مقمر أظمذ احلدي٨م هذا ُمـ

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد ومٙمالم  ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة
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 ،همٛمزة أو سمًٛم٦م حمٚمؽ ذم ًمٞم٘مع ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن أّٓ  جي٥م ُمًئقًٓ  سم٤مقمت٤ٌمرك أن٧م ًمذًمؽ

 .راع أن٧م ٕنؽ ِب٤م: ىمٛم٧م أنؽ ًمق يمام وسمتٙمقن ،قمٜمٝم٤م ُم١ًمول أن٧م ؾمتٙمقن وإٓ

 ،ص٤مدق وأن٧م شم٘مقل يمام اظمتالط يقضمد ٓ دام ُم٤م ،اقمت٘م٤مدي ذم إُمر وهذا

 أن شمًتٓمٞمع ،آظمتالط هذا يقضمد ٓ دام ُم٤م ،واًمِم٤مسم٤مت اًمِم٤ٌمب سملم ضمًدي اظمتالط

 ؿم٤مقمر واىمتًٌٝم٤م ،احلدي٨م ذم اًمرؾمقل إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اعم٘مدُم٤مت طمٞمٜمئذٍ  اً،طم٤مضمز شمْمع

 همػم أنٜم٤م يمام ،قمٜمف ُم١ًموًٓ  ًم٧ًم حمٚمؽ ظم٤مرج ي٘مع اًمذي ذًمؽ وسمٕمد ،شمٜم٘مٓمع ُمٍم

 . شم٘مع لتاًم اعمٗم٤مؾمد يمؾ قمـ ُم١ًموًملم

 اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ ،رء ومٞمف ي٘مع أن قمـ شمٜمزهف أن سمد ٓ ُمٙم٤مٟمؽ ذم أن٧م ًمٙمـ

 .اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م إمم شم١مدي

 ؿمؽ ٓ ،اًمدوائر سمٕمض ذم واعمقفمٗم٤مت اعمقفمٗملم ه١مٓء أن ُمٕمٜم٤م شمٕمت٘مد أنؽ أفمـ

 يمام هلل احلٛمد أن٧م آظمتالط هذا ،آظمتالط سم٥ًٌم ُمِم٤ميمؾ: ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م أنف

 يمام ُمقضمقد ذًمؽ وٟمحق اًمٖمٛمز ُمـ آظمتالط ُم٘مدُم٤مت ًمٙمـ ،قمٜمدك واىمٕم٤مً  ًمٞمس ،ىمٚم٧م

 .ذيمرت أن٧م

 .حمكم ذم أؿم٤مهده٤م مل أن٤م يٛمٙمـ هذه أن أقمت٘مد... و اًمٖمٛمز ىمْمٞم٦م قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤معمقاوم٘م٦م ضم٤موسمتٜمل أن٧م :اًمِمٞم 

 .اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م قمغم با قضم يٕمٜمل، وىمققمٝم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 [.هذا ُمثؾ حيدث وٓ اعمقفمٗملم وم٠مراىم٥م] ،اًمٕمٛمؾ قمغم ُمالزم أن٤م سمام ،قمٗمقاً  :ُمداظمٚم٦م

 إيش؟ أبق ًمؽ سمٞم٘مقًمقا  أن٧م ،ممٙمـ همػم هذا :اًمِمٞم 

 .رائد أبق :ُمداظمٚم٦م

 .ممٙمـ همػم هذا ،وُمرطم٤ٌمً  أهالً  :اًمِمٞم 

 .اعمًتٓم٤مع سم٘مدر :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدك؟ ؿم٤مب يمؿ أن٧م :اًمِمٞم 
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 .صمالصم٦م :ُمداظمٚم٦م

 سمٜم٧م؟ ويمؿ :اًمِمٞم 

 .أرسمٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

 شمراىم٥م أن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ ومٚمٞمس ،واطمد وقم٘مؾ قمٞمٜملم إٓ ًمؽ ًمٞمس وم٠من٧م :اًمِمٞم 

 .إرسمٕم٦م واًمٌٜم٤مت اًمثالصم٦م اًمِم٤ٌمب

 .صحٞمح :ُمداظمٚم٦م

 .قمٛمكم همػم إُمر هذا وسمذًمؽ :اًمِمٞم 

 .ُمْمٌقط :ُمداظمٚم٦م

 ...حت٤مول ٓ    .ُمٕمل إومم ُمقاوم٘متؽ قمغم أن٧م ظمٚمٞمؽ ًمذًمؽ :اًمِمٞم 

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ،هٜم٤م شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ شمٕمرف أن٧م ،واعمقفمٗم٤مت اعمقفمٗملم إمم ٟمٕمقد :اًمِمٞم 

 ،اًمٌدين آظمتالط ِب٤م يقضمد ٓ ٕنف ،قمٜمدك شم٘مع ٓ هٜم٤مك شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ صحٞمح

 .قمٜمدك ي٘مع هٜم٤مك قم٤مدة ي٘مع مم٤م رء ًمٙمـ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمـ وؾم٠مختٜمل ،ه٤مشمٗمٞم٤مً  ُمٕمل ُمقفمٗم٦م اشمّمٚم٧م ،دُمِمؼ ذم يمٜم٧م قمٜمدُم٤م أن٤م :اًمِمٞم 

 .ومٞمٝم٤م هل وىمٕم٧م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م هذه

ٞم٧م واهلل ،ُمقفمٗم٦م أن٤م: ىم٤مل اعمِمٙمٚم٦م؟ هل ُم٤م  أن أؾمتٜمٙمر وأن٤م ،زُمٞمؾ وهل٤م ،اًمدائرة هل ُم٤م ًٟم

 يقضمد ٓ ،ؿم٘مٞم٘مل أو أظمل ىم٤مًم٧م إذا ُمثؾ اًمٌمء هذا اًمٞمقم أنف ُمع ،زُمٞمؾ هل٤م نإ شم٘مقل اعمرأة

ٛمع ٟمٕمد مل اًمذي ،خدرةاعمُ  اعمحؽمُم٦م اعمّمقٟم٦م اعمرأة هذه أن ،ؿمٕمقر  سمٙمؾ شم٘مقل ،إـمالىم٤مً  قمٜمٝم٤م ًٟم

٤مٓة ٓ ٕج٤مم ُمـ يقم ،زُمٞمؾ زم: ُم  شمزوضمٞمٜمل ،احلدي٨م ذم واؾمؽمؾمٚمٜم٤م ،سمٕمْمٜم٤م ُمع ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م ا

 .ُمزح قمـ زواج ومٕمٛمٚمٜم٤م ،آظمره إمم... يمذا ٟمٗمًؽ
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 .شواًمٕمت٤مق واًمٓمالق اًمٜمٙم٤مح: ضمد وهزهلـ ضمد ضمدهـ صمالصم٦م»: ي٘مقل احلدي٨م: هل٤م ىمٚم٧م

ٜم٧م هذه ٟمّمح٧م وم٠من٤م :اًمِم٤مهد ٓئؾ وُمـ ،ظمٓم٠م اعمٙم٤من هذا ذم وضمقدك أوًٓ  أنف ،اًم  هذا د

 قمٚمٞمؽ ؾمٞمٗمرض يم٤من ،اًم١ًمال هذا همػمي ؾم٠مخ٧م ًمق أن٧ِم  ،ومٞمٝم٤م وىمٕم٧ِم  اًمتل اًم٘مّم٦م هذه اخلٓم٠م

 .احلدي٨م هلذا ،أنٗمؽ رهمؿ اعمزقمقم اًمزُمٞمؾ هذا زوضم٦م تِس  أنؽ

 إذن وهق ،ذوط ًمف ِمؽمطيُ  ،هزًٓ  ًمٞمس اًمذي اجلدي اًمٜمٙم٤مح أن ٟمرى ٟمحـ ًمٙمـ

 شمزوج ومٝمل ،اًمرؿمد ؾمـ سم٤مًمٖم٦م اًمٗمت٤مة يم٤مٟم٧م إذا: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض ًمٙمـ ،اًمقزم

 .سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م

 يمٜم٧م ،وهزل متثٞمٚمٞم٦م ويمٚمٝم٤م اعمجٚمس ٟمٗمس ذم اًمقزم وضمد ًمق: ًمؽ ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ

 اًم٘مْمٞم٦م ص٤مرت ،هلل واحلٛمد اًمقزم يقضمد مل قمٜمدُم٤م ًمٙمـ ،أنٗمؽ رهمؿ زوضم٦م ؾمتّمٌحلم

 .ًمٖمق ىمْمٞم٦م

 .اعمٙم٤من ذًمؽ ذم ُمقفمٗم٦م شمٙمقين أن جيقز ٓ أن٧ِم : اًمٙمالم ظمالص٦م

 زواج ًمدرضم٦م طمتك ،ُمٕمؽ يتحدصمقا  أنف ًمٚمِم٤ٌمب جم٤مًٓ  شمٗمتحل أن جيقز ٓ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .هززم صقري

 اًمذريٕم٦م: ؾمد سم٤مب ُمـ هق وآضمتامع اًمٜمٔمرة طمٙمؿ ح٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع :وم٘مّمدي

 :مت٤مُم٤مً  ؿمقىمل ًمؽ وصػ ُمثٚمام وإٟمام ،ىمٗمزة ي٠ميت ٓ اًمنم ٕن

 .آظمره إمم... ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

 ٓ أهنؿ ،اًمٌٜم٤مت إرسمع ُمع ،اًمثالصم٦م اًمِم٤ٌمب ه١مٓء أن أتخٞمؾ أن أؾمتٓمٞمع ٓ وأن٤م

 ُمـ أطمغم هذه يٕمرومقن ٓ وأهنؿ ،اًمٌٜم٤مت ه١مٓء ُمـ سمٜم٧م وضمف إمم ٟمٔمرهؿ يقضمٝمقن

 قمٚمٞمٝم٤م ُمٓمٌقع اًمٜمٗمقس ـم٤ٌمئع ذم ٕن ُمًتحٞمؾ: أُمر هذا ،هذه ُمـ أىمٌح وهذه ،شمٚمؽ

 ؾمدود يتخذ اجلٝم٤مد مجٚم٦م وُمـ ،ٟمٗمًف جي٤مهد أن اإلٟم٤ًمن قمغم سمد ٓ وًمذًمؽ ،اإلٟم٤ًمن

 مل إذا أنؽ ٟمٜمّمح ٟمحـ آقمت٤ٌمر هذا ذم ،ومٞمف اإلٟم٤ًمن ي٘مع أن وسملم ،اًمنم سملم وطمدود

 يٙمقٟمقا  أن سمد ٓ ٕهنؿ سمٞمقِتـ: ذم ٓمقنٞمّ خُي  اًمٌٜم٤مت ه١مٓء أن ،آٟمٗم٤مً  أذت يمام شمًتٓمع

ومؽ حت٧م  وسملم اًمِم٤مسم٤مت سملم اًمًدّ  ووع ُمـ أىمؾ ومال ،آظمره إمم.. وشمقضمٞمٝمؽ إذا
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 .اًمِم٤ٌمب

 .اًمٕم٤مومٞم٦م يٕمٓمٞمؽ :ُمداظمٚم٦م

 .ؿمقي سم٤مًمؽ لقِّ ـمَ  :اًمِمٞم 

 .راسمع ؿم٤مب أن ُمِمٙمٚمتل أن٤م ،اًمثالصم٦م اًمِم٤ٌمب ُمع ًمٞم٧ًم أن٤م ُمِمٙمٚمتل أن ًمٙمـ

 هق؟ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ؟ أظمق هق اًمذي :اًمِمٞم 

 أوئلؽ ُمثؾ طم٤مًمؽ ـيّ زَ ُمُ  ذًمؽ وسمٕمد ،اًمِم٤ٌمب قمز ذم اهلل ؿم٤مء ُم٤م أن٧م هذا

 .ُمٜمٝمـ قمٚمٞمؽ أظم٤مف أن أن٤م ،اًمِم٤ٌمب

 .ُمٜمؽ هذا وأؾمتحؼ ،ٟمٗمز أقمٗمل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 شصقيت اٟم٘مٓم٤مع هٜم٤م طمّمؾ»

 اًمٚمحك أصح٤مب حيٌقا  ٓ قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمٌٜم٤مت ٕن اعمِمٙمٚم٦م: طم٤مًمؽ :اًمِمٞم 

 سمٜم٤مت ظم٤مص٦م اًمٌٜم٤مت ،مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس اًمٕمٙمس ًمٙمـ ،ُمٜمٝمؿ ُّيرسمقن ٕهنؿ ٟمحـ: أُمث٤مًمٜم٤م

 ،سم٤مًمٜم٤ًمء يتِمٌف واطمد أنف ذًمؽ وُمـ ،هذا اًمٕمٍمي اعمتٛمدن اًمِم٤مب حيٌقا  ،اًمزُم٤من آظمر

 أن٧م قمٚمٞمؽ ٟمخ٤مف ومٜمحـ ،واًمٌٜم٤مت اًمٜم٤ًمء وضمف ُمثؾ وضمٝمف يّمٌح طمتك وضمٝمف ؿٕمّ ٜمَ ويُ 

 .اًمٌٜم٤مت ُمـ

 ًمذًمؽ ،سم٠مرسمٕم٦م أرسمٕم٦م قمٜمدٟم٤م أصٌح أن ،اًمثالصم٦م اًمِم٤ٌمب ُمِمٙمٚمتٜم٤م يم٤مٟم٧م ٟمحـ

 صح إن هذا ،سمٜم٤مشمؽ سمٛمقوقع ِتتؿ مم٤م أيمثر ،ٟمٗمًؽ سمٛمقوقع ِتتؿ أنؽ ًمؽ ٟمّمٞمحتٜم٤م

 اًمذي هذا ُمـ ،وضمؾ قمز اهلل إمم شمتقب أن اًم٤ًمقم٦م هذه ُمٜمذ شمٜمقي ٓزم وأن٧م ،اًمتٕمٌػم

 ضمٝم٦م ُمـ سم٤مًمٌٜم٤مت ويتِمٌٝمقن ،ضمٝم٦م ُمـ سم٤مًمٙمٗم٤مر يتِمٌٝمقن أهنؿ ،اًمرضم٤مل سمف اسمتكم

 اًمِم٤مرب طمٗمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ُم٤م يقُم٤مً  ؾمٛمٕمؽ ـمرق ويٛمٙمـ ،أظمرى

 هذا ،اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام واشمريمقه٤م ،واًم٘مص احلٚمؼ ُمـ أقمٗمقه٤م: يٕمٜمل شاًمٚمحك وأقمٗمقا 
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 ُمـ يمنمع وشمتٌٜم٤مه ،ىمٚمٌؽ ؾمقيداء إمم ،ىمٚمٌؽ ؿمٖم٤مف إمم وصؾ يٙمقن ٓزم احلدي٨م

 وأقمٗمقا  اًمِم٤مرب طمٗمقا » ،سمف اًمٕمٛمؾ وراء وشمٜمدومع ،سمف شم١مُمـ أن٧م اًمذي ،اًمنمع هذا

 اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام اشمريمٝم٤م اًمٚمحٞم٦م ًمٙمـ اًمِمٗم٤مه، شمٔمٝمر طمتك هٜم٤م ُمـ اًمِم٤مرب ىمص ،شاًمٚمحك

 ُمـ شمٜمجق وسمذًمؽ ،ُمٕملم سمحد شمزيٞمٜمٝم٤م ُمـ رء آٟمٗم٤مً  شمٙمٚمٛمٜم٤م يمام ممٙمـ ،وضمؾ قمز

 شم٠ًمل اًمذي اًمٌٜم٤مت ِبذول شمتِمٌف أنؽ وهق ،حمٚمؽ ذم أن ىم٤مئٛم٦م ُمِمٙمٚم٦م: ُمِمٙمٚمتلم

 .قمٜمدك وضمقدهؿ قمـ

 ًمٜم٤م أتقا  اًمذيـ ه١مٓء ،ُمٕمرووملم اًمٙمٗم٤مر ،واًمٗم٤ًمق سم٤مًمٙمٗم٤مر شمتِمٌف: صم٤مٟمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م

 ،واًمِم٤مرب اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ اًمًقري٦م اًمٌالد ُمثؾ اًمٌالد سمٕمض وذم ،اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ سمٛمّمٞم٦ٌم

 ظمالف ،هٙمذا حيٚم٘مقن يم٤مٟمقا  ،اًمًقري٦م ًمٚمٌالد حمتٚملم يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٗمرٟمًٞملم ٕن

 اًمٌٜم٤مت ُمثؾ مت٤مُم٤مً ... يمٚمف اًمٗمرٟمًٞملم ،ؿمقارِبؿ رسمقا ويُ  حل٤مهؿ حيٚم٘مقا  اًمذيـ اإلٟمجٚمٞمز

 .اًمٜم٤ًمء وُمثؾ

 إذا ،واطمدة صقرة ذم إٓ ،اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ شمٕمرف ىمٌؾ ُمـ شمٙمـ مل ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد

 اظمتٚمػ يمٞمػ اٟمٔمروا ،حلٞمتف ًمف حيٚم٘مقا  ،ومٞمف ٚمقا ثّ ٛمَ ويُ  ٤مً إٟم٤ًمٟم يٌٝمذًمقن أهنؿ أرادوا

 اًمزُم٤من؟

 وم٠من٧م ،ومٞمؽ اهلل وم٤ٌمرك ،ٜم٤مً يه زَ شمَ  اًمٞمقم أصٌح ،إول اًمزُمـ ذم متثٞمالً  دّ ٕمَ يُ  اًمذي هذا

 يقم يمؾ ،ًمٜمٗمًؽ إشمٕم٤مسمؽ وُمـ ،اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ طم٤مًمؽ صٚمِّ خُتَ  أنؽ شمٜمقي أن ُمٜمذ

ة أُم٤مم وشم٘مػ ،حتٚمؼ ويقُملم  .-ههمػم ص٤مطمٌٜم٤م ًمٞمس ًمٙمـ– احلالق إمم شمذه٥م أو ،اعمرآ

 شمِمؽ ٓ أنؽ رائد أب٤م ي٤م ؿمؽ ٓ ،ضمداً  ىمديؿ ُمٕمٜمك ًمف اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ أن شمٕمرف هؾ

٤منَ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ًَمَ٘مدْ ﴿: ىم٤مل يمام اهلل أن ُمثٚمٜم٤م ًَ ـِ  ذِم  اإِلٟم ًَ  [.4:اًمتلم﴾ ]شَمْ٘مِقيؿٍ  َأطْم

يَمرَ  ظَمَٚمَؼ ﴿: اًم٘مرآن ذم ىم٤مل يمام واإلٟم٤ًمن  سملم ووم٤موت ،[3:اًمٚمٞمؾ﴾ ]َوإُنْثَك اًمذ 

 .إنثك وسملم اًمذيمر

ة سمٚمحٞم٦م اًمرضمؾ أن :اًمٔم٤مهرة اعمٗم٤موشم٤مت مجٚم٦م ُمـ  اعمًٚمؿ ومٚمام ،حلٞم٦م سمٖمػم واعمرأ

: ي٘مقل يم٤من أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اح٠مثقرة إدقمٞم٦م وُمـ ةآ اعمر أُم٤مم ي٘مػ
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 .شظمٚم٘مل ـًِّ حَ ومَ  ،ظمٚم٘مل ٜم٧مً  طَم  يمام مهللا»

ة أُم٤مم ي٘مػ ح٤م اًمٚمحٞم٦م أبق اًمرضمؾ  قمغم ًٚمطيُ  اًم٘مٌٞمح اًمّمقت ذاك ويًٛمع ،اعمرآ

 طم٤مًمف ًم٤ًمن. ظمٚم٘مل ومحًـ ،ظمٚم٘مل طمًٜم٧م يمام رب ي٤م: ي٘مقل ٓ طم٤مًمف ًم٤ًمن ،ظمديف

 وضمٕمٚمتٜمل ،حلٞمتل أن٧ٌم ح٤م ظمٚم٘مل طمًٜم٧م رب ي٤م أنؽ ًمق ،ظمٚم٘مل طمًٜم٧م ُم٤م: ي٘مقل

 .احل٤مل ًم٤ًمن هق هٙمذا ،حلٞم٦م سمدون يم٤مًمٌٜم٤مت

 .اعم٘م٤مل ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمؿ وأهؾ

 أطمد ٓ ،حلٞم٦م زم أن٧ٌم أن٤م طمٞم٨م أظمٓم٠م ريب: وي٘مقل رضمؾ ي٠ميت رضوري٤مً  وًمٞمس 

 ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن يم٤من إذا ًمٙمـ ،سحي٦م يمٗمري٦م يمٚمٛم٦م هذه ،هٙمذا ي٘مقل

: ي٘مقل ُم٤م سمدل أنف ،اًم٘مٌٞمح٦م اًمٌٚمٞم٦م هذه ُمـ اعمًٚمؿ يتخٚمص أن جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  ،اعم٘م٤مل

 وؾم٠مرُمٞمٝم٤م سمٚمحٞم٦م ظمٚم٘متٜمل أن٧م ،ٓ: ي٘مقل ،ٚم٘ملظُم  ومحًـ ،٘ملٚمْ ظَم  ٜم٧مًِّ طَم  يمام ريب

 .سمرضمكم وأدوؾمٝم٤م أرو٤مً 

 .اعمًٚمٛمقن ِب٤م اسمتكم اًمتل إؿمٞم٤مء أىمٌح ُمـ هذا

 .رء هٜم٤مك أؾمت٤مذٟم٤م اعم٠ًمخ٦م ٟمٗمس ذم :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞم 

 سمٕمض ي٠ميت أن جيقز ،رائد أبق اًمٙمريؿ ٤مأظمقٟم قمٛمؾ ٟمٗمس ُمثالً  ،أؾمت٤مذٟم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ،قمٚمٞمف رضسم٧م اعم٠ًمخ٦م أن ٟمٗمؽمض ٟمحـ ًمٙمـ ،أظمرى سمّمقرة ُمثالً  أو يمذا أو اًمٜم٤ًمء

 ُم٤م اًمٚمقن؟ هق ُم٤م ،طمقار حيدث أن سمد ومال ،ًمٙمذا.. ًمٞمٗمّمٚمقا  ،ًمٞمِمؽموا ٤مً أطمٞم٤مٟم ٟم٤ًمء ي٠متٞمف

 اًمنمع ي٠مُمرٟم٤م اًمتل ،اًمْمقاسمط هل ُم٤م أو ٘م٤مديراعم هل ومام اًمٓمقل؟ هق ُم٤م اًمٕمرض؟ هق

 قرة؟اًمّم ِبذه اًمٜم٤ًمء ُمع اًمٙمالم ضمقاز ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ،ِب٤م

 .واًميورة أوًٓ  احل٤مضم٦م طمدود ذم يٙمقن أن سمد ٓ اًمٙمالم ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 شمًٌؿ وٓ ،اًمٙمالم ذم ٨مٜمُ خَ واًمتَ  ٞمقٟم٦ماًمٚمِّ  ُمـ رء اًمٙمالم ذم يٙمقن ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 يٙمقن وٓ ،آٟمٗم٤مً  أذٟم٤م وٟمحـ ،هل يم٤مٟم٧م إن أو هق يم٤من إن. ضمدي يٕمٜمل ،...وٓ
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 يم٤من وم٢مذا ،اًمنمع ًمف جيٞمز ٓ ُم٤م هل٤م ًمٞمٗمّمؾ ،هذه اًمزسمقٟم٦م ُمع رائد أبق ُمـ دم٤موب هٜم٤مك

ة هٜم٤مك ً،ٍّم خُمَ  ٤مً ضمٚم٤ٌمسم أو اً،ىمّمػم ٤مً ضمٚم٤ٌمسم شمريد اُمرأ  هذا ،سمٜمٓمٚمقن أو ،وٞمؼ ومًت٤من أو ا

 .احلرام قمـ يٖمٜمل ُم٤م احلالل وذم ،اإلؾمالم ذم جيقز ٓ يمٚمف

 (. 22: 22: 39/   163/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افزحام فشدة احلرم دم افصالة أثـاء ادرأة مالصؼة

 ،اًمٙمٕم٦ٌم ىمرب وأن٤م اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م احلرام اعمًجد ذم اًمزطم٤مم اؿمتد إذا :اًم١ًمال

 إذا ذًمؽ طمٙمؿ وُم٤م ،سم٤مًمرأس سم٤مإليامء أصكم ومٝمؾ ،فمٝمري أطمٜمل أن أؾمتٓمٞمع ٓ

 اًمّمالة؟ أثٜم٤مء حم٤مرُمل ُمـ ًمٞم٧ًم اُمرأة ٓص٘م٧م

 اعمرأة ومٛمالص٘م٦م ،اًمٙمٕم٦ٌم وُمالص٘م٦م ُمرأة ُمالص٘م٦م ،ؿمٞمئلم ومٞمف هٜم٤م :اًمِمٞم 

 .يًجد طمتك يت٠مظمر أن يًتٓمٞمع ُم٤م ًمٙمـ ،واوح

 وٖمط ُمـ ،فمٝمره حيٜمل أنف يًتٓمٞمع ُم٤م ،اًمقاطمد احل٩م ذم أنف شمٕمرف ،ٓ :اًم٤ًمئؾ

 .ذًمؽ خيٗم٤مك ٓ ،سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس

 .اًمِمديد اًمزطم٤مم حمؾ إمم أهجؿ ُم٤م ٕين ،احلرج هذا ذم وىمٕم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞم 

 .هذا ذم ي٘مٕمقن ٟم٤مس ومٞمف ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 مل إذا يًجد أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ يروي ،سم٤مجلقاب أومٙمر ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .وارد همػم أم هٜم٤م وارد هذه ص٤مطمٌف، فمٝمر قمغم يًجد ،إرض قمغم اًمًجقد يًتٓمع

 .ص٤مطمٌف فمٝمر قمغم وصدره سمف ُمٚمّم٘مف يٙمقن هق واهلل :اًم٤ًمئؾ

 .واومٞملم واطمدة يمتٚم٦م يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس أصٌح اًمّم٤مطم٥م وهذا :اًمِمٞم 

 .ضمداً  ؿمديدة ؿمٞم  ي٤م زمح٦م ،إيف :اًم٤ًمئؾ

 يريمع؟ ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م ،يًجد ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م ،قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞم 
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323 

 اًمٜم٤مس وٖمط اإلوم٤مو٦م ـمقاف ذم أنف شمٕمرف ٕنف ،ذًمؽ يًتٓمٞمٕمقن ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ضمداً  ؿمديد

 .اخلٞم٤مًمٞم٦م سم٘مّمص أؿمٌف صقرة أتخٞمؾ أن٤م ،يمٞمػ اًمّمالة ًمٙمـ ،قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞم 

 .واىمٕمٞم٦م ،ٓ :اًم٤ًمئؾ

 شمّمقره؟ هٙمذا ،اجلدار وأُم٤مُمف رضمؾ أول هذا :اًمِمٞم 

 .هق اًمٜم٤مس سملم :اًم٤ًمئؾ

 يريمع؟ ُم٤م هذا ،هذا أُم٤مم هذا ؿمخّملم ه١مٓء ،اًمٜم٤مس سملم :اًمِمٞم 

 .رضمؾ وهق ـم٤مح٤م يتٛمٙمـ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 هق هذا ًمؽ اومؽمو٧م أن٤م ،أن٤م صقرشمف اًمذي هذا ،ٟمٛمٌم سمٕمديـ أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 ،رضمؾ أُم٤مُمف اًمرضمؾ وهذا ،رضمؾ أُم٤مُمف اًمرضمؾ وهذا ،رضمؾ أُم٤مُمف: ىمٚم٧م أن٧م ،إول

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك صقرة ٟمتّمقر ٟمريد ،اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار إمم وصؾ احل٘مٞم٘مل إُم٤مم ويـ

 إظمػم هق ٟم٘مقل: يٕمٜمل ،ؿمخص ُمٜمف ىمٌؾ ومٞمف شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع ُم٤م اًمذي إول 

 أُم٤مُمف؟ ُم٤م ،ًمألُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار إٓ أُم٤مُمف ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ٓ؟ أم يريمع أن يًتٓمٞمع ومٝمؾ :اًمِمٞم 

 .ًمف يٗمًح ٓ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وٖمط نإ ي٘م٤مل ىمد :اًم٤ًمئؾ

 هذه رأج٧م وُم٤م ،طمج٦م صمالصملم ُمـ أيمثر ج٧مجوطم ،أن٤م أتّمقره اًمذي هذا :اًمِمٞم 

 ؿم٤مريمتٜمل يم٠منؽ وأن٧م ،اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م ُمٕمٜم٤م ؾمٞمٓمٚمع ٕنف ،اعمحْم٦م اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة

  يمٞمػ؟ ،ُمٗمر وٓ ُمٜمف ِترب أن طم٤موًم٧م ًمٙمـ ،اًمِمٕمقر ِبذا

 أن أردت صمؿ  ،يريمع أن هذا يًتٓمٞمع أٓ ،آظمر وراءه ٤مً إٟم٤ًمٟم ًمؽ صقرت أن٤م

 ٟمٗمًف اًمريمقع ٕنؽ شمّمقري: قمكم ظمرسم٧م أن٧م ًمٙمـ ،يًجد أن يًتٓمٞمع أٓ: أىمقل
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 زدت أن٧م ،ؿمخّملم أتّمقر أن٤م ،ؿمخص أُم٤مُمف ٕنف مل؟ ،يًتٓمٞمع ٓ سم٠منف أضمٌتٜمل

 ٓ وسملم سمٞمٜمف اًمذي هذا ،اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار إمم ووصٚمٜم٤م ،إًم .. واًمراسمع واًمث٤مًم٨م ،صم٤مًم٨م

 أم يريمع أن يًتٓمٞمع هذا: ًمؽ أىمقل ،اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار وسملم سمٞمٜمف اًمٗم٤مصؾ اهلقاء إٓ أطمد

 ،اًمثٜمتلم ُمـ واطمدة: ىمؾ أن٧م ،يًتٓمٞمع وٓ يًتٓمٞمع: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م أتّمقر أن٤م ٓ؟

 شم٘مقل؟ ُم٤مذا ،قمٚمٞمف ؾم١ماًمؽ شمٌٜمل وم٠من٧م

 ..اًمٜم٤مس أن شمٕمرف :اًم٤ًمئؾ

 ... اًمّمقرشملم ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م وم٤مظمؽم ظمػمشمؽ أن٤م :اًمِمٞم 

 .إًمٞمؽ اهلل أطمًـ يًتٓمٞمع ٓ ىمد أو يًتٓمٞمع ىمد :اًم٤ًمئؾ

 .صقرشملم أقمٓم٤مك هق :ُمداظمٚم٦م

 ُمع يتٜم٤مؾم٥م مم٤م أطمًٜمٝمام اظمؽم ،أؾمقأمه٤م اظمؽم ،صقرشملم أقمٓمٞمتؽ أن٤م :اًمِمٞم 

 .ذهٜمؽ ذم اًمذي اًم١ًمال

 .يًتٓمٞمع ٓ :اًم٤ًمئؾ

 هٙمذا ٟم٤مس: ُمٕمل شمّمقروا ،أن شمّمقرت أن٤م ومٝمقن ،اجلقاب هذا :اًمِمٞم 

 اًمذي سم٤مًمت٤مزم ،يريمع يًتٓمٞمع ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم أُم٤مم اًمذي ،سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ ُمرصقصلم

 أضم٤ًمد قمـ قم٤ٌمرة: إذاً  ،يًتٓمٞمع ُم٤م وم٤مًمت٤مزم ،يّمػم اًمذي هذا ِبذه آُمٜم٧م وأن٧م ،وراءه

 أن يًتٓمٞمع ٓ واًمٕمنميـ وم٤مًمٕم٤مذ ،يريمع أن يًتٓمٞمع ٓ إول دام ومام ،ُمتالص٘م٦م

 أن؟ اًم١ًمال ُم٤م ،يريمع

 سمرأؾمف؟ ُمئقي هؾ :اًم٤ًمئؾ

 .قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م أىمؾ وهذا ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 اعمرأة؟ ُمالص٘م٦م ذم اًمث٤مين اًم١ًمال ي٠ميت :اًم٤ًمئؾ

راً  اًمرضم٤مل ُمع وخمتٚمٓم٤مت ُمّمٚمٞم٤مت ٟم٤ًمء رأج٧م أن٤م :اًمِمٞم  راً  ُمرا  أُم٤م ،وشمٙمرا

 .ؿمٗم٧م ُم٤م هٙمذا
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 ... آزدطم٤مم ُمقضمقد هذا ؿمٞمخٜم٤م سمس :ُمداظمٚم٦م

 .. :إذاً  :اًمِمٞم 

طم٦م :اًم٤ًمئؾ ة آًمتّم٤مق ىمْمٞم٦م ،أتٙمٚمؿ أن٤م سمٍما  .اًمّمالة أثٜم٤مء سم٤معمرأ

ة وي٤ًمره اُمرأة يٛمٞمٜمف قمـ يّمكم واطمد جيقز! أظمل ي٤م :اًمِمٞم   ُم٤م أن٤م هٙمذا أُم٤م ،اُمرأ

 ٓ: أي ،إُم٤ميمـ شمٚمؽ ذم اًمّمالة جيقز ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  رأجتٝم٤م أن٧م إذا ًمٙمـ ،ؿمٗمتٝم٤م

 اًمريمقع سم٤مٕريم٤من شمٞم٤مناإل ُمـ اًمتٛمٙمـ وسملم سمٞمٜمف حيقل اًمذي اًم٥ًٌم يتٕم٤مـمك أن جيقز

 وأن ،اُمرأة ظمٚمػ يّمكم أن يْمٓمر ىمد اًمذي اعمٙم٤من ي٠ميت أن ًمف جيقز ٓ ،واًمًجقد

 .اًمّمالة هذه جيقز ُم٤م ،إًم .. أو أو ،سمدسمره٤م قمْمقه يٚمتّمؼ

  (22: 27: 11/ 321/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افزوجة أم تؼبقؾ حؽؿ

 اسمٜمتٝم٤م؟ زوج ؾٌَ ىمِ  ُمـ اًمزوضم٦م أم شم٘مٌٞمؾ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 مح٤مة شمٙمقن أهن٤م ظم٤مص٦م وؿمٗم٘م٦م، رمح٦م شم٘مٌٞمؾ ؾمٞمٙمقن اًمت٘مٌٞمؾ اهذ ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 .سمِمٝمقة هق ُم٤م وقمجقز

  (22: 36: 28/   316/  واًمٜمقر اهلدى)

 افرجال مـ إجاكب أمام افطائرة دم ادرأة صالة

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  ُمـ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم اًمٓم٤مئرة ذم شمّمكم أهن٤م هل٤م جيقز هؾ ،ًمٚمٛمرأ

 اًمرضم٤مل؟ وهمػم اًمرضم٤مل

 ُمتحج٦ٌم؟ ًمٞم٧ًم هل ح٤مذا :اًمِمٞم 

 وىمٕم٧م وًمٙمـ ،ُم٤ًمومريـ وزوضمٝم٤م هل ًمٙمـ ،رء ويمؾ ُمتحج٦ٌم ،ٓ :ُمداظمٚم٦م
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 ..أنف يًتٓمٞمع اًمرضمؾ اًمّمالة

ة اًمرضمؾ سملم ومرق ذم ُم٤م :اًمِمٞم   اًمزوج ُمـ واطمد يمؾ ،هذه واحل٤مًم٦م واعمرأ

 .اًمٓم٤مئرة ذم وًمق وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة ي١مدي أن قمٚمٞمف واًمزوضم٦م

  (22: 26: 29/ 339/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسؾؿغ ؽر فدظقة ادسمِجة بلختف إخ اشتعاكة

 .ؾمقيدي ؾم٤مئح ومقضمد سمٞمتٝمؿ قمغم وم٤مت: ىم٤مئؾ ي٘مقل :اعمٚم٘مل

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

خ :اعمٚم٘مل  ٤مً،ؾمقيدي ٤مً ؾم٤مئح ومقضمد ،اعمٖمرب صالة سمٕمد اًمٌٞم٧م قمغم ذه٥م اهلل ذم أظمقٟم٤م ،ٕا

تٓمٞمٕمقا  ُم٤م وأظمقه وهق ،وأظمقه هق ضم٤مًمس هق ويم٤من  ،اإلٟمجٚمٞمزي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م إٓ يتٙمٚمٛمقا  سمًٞم

 صغم مهللا إٟمف ،اهلل إمم اًمدقمقة سم٤مب ُمـ أجش طمتك ،اًمٖمروم٦م ذم ُمٕمٝمؿ وضمٚم٧ًم أظمتف وم٠مطمي

ل قمغم وؾمٚمؿ  أجش طمتك ٦م،اجلٚمً هذه ذم أظمتف وم٠مضمٚمس ،اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: اًمٌٜم

  هذا؟ جيقز ومٝمؾ اهلل: إمم اًمدقمقة سم٤مب ُمـ ي٘مقًمف ُم٤م ؽمضمؿشمُ  يٕمٜمل

 إضم٤مٟم٥م، اإلظمقة سمٕمض سمٜمدقمق طمٞمٜمام سمتٕمرف ُمثالً  ،اهلل ذم إظمقة أطمد: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ٟمدقمٞمٝمؿ ٟمجل.... دٟم٤مسم طمٞمٜمام ومٌتٕمرف ،إضم٤مٟم٥م ُمـ سمٕمْم٤مً  ٟمدقمق ،قمٗمقاً  ظمقةاإل ُمش

 ؟ُمٕمٝمؿ ٟمتحدث أن ًمٜم٤م جيقز ومٝمؾ ،ٟم٤ًمءو رضم٤مل يٙمقٟمقا 

َ  ،ؾم١ماًمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞم   ؟ؿمقي ؿمقي ٝمؾمَت

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ومٞمف؟ ُملم اعمجٚمس ذم :اًمِمٞم 

 .لم٘مّ ؿِم  إمم يٜم٘مًؿ اًم١ًمال هق :اعمٚم٘مل

 ومٞمف؟ ُمـ اعمجٚمس ذم :اًمِمٞم 

 .وأظمقه ؿم٤مب :اعمٚم٘مل
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 .وأظمقه اًمِم٤مب :اًمِمٞم 

 .آه :اعمٚم٘مل

 ُملم؟ واًمث٤مًم٨م :اًمِمٞم 

 .اًمًقيدي اًمِم٤مب :اعمٚم٘مل

 .ؾمقيدي :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .أضمٜمٌل يم٤مومر يٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ آه :اعمٚم٘مل

 .ؿم٤ٌمب صمالصم٦م ص٤مروا ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .سمٕمديـ ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 طمتك :ُمت٘مٜم٦م إٟمجٚمٞمزي٦م ًمٖم٦م يتٙمٚمٛمقا  آصمٜملم سمٞمًتٓمٞمٕمقا  ُم٤م ،أظمتف ضم٤مب :اعمٚم٘مل

 .اهلل إمم يدقمقه

 .آه :اًمِمٞم 

 .اًمٙمالم شمؽمضمؿ طمتك اًمٖمروم٦م ذم أضمٚمًٝم٤م ،أظمتف ضم٤مب ،اهلل ذم هذا وم٠مظمقٟم٤م :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

  هذا؟ جيقز ومٝمؾ :اعمٚم٘مل

 .ُمتحج٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞم 

 .ُمتحج٦ٌم ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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 يم٤من إن- اًمٕم٤ممل أظمٞمٝم٤م يمالم شمؽمضمؿ أن هل٤م ومٞمجقز ،ُمتحج٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞم 

 .اًمًقيدي ًمذاك اًمديـ اعمؽممج٦م هذه لمِّ ٌَ وشمُ  ،-يمذًمؽ إُمر

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمنمقمل احلج٤مب ُمتحج٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا جيقز. ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

  (22: 33: 22/ 678/واًمٜمقر اهلدى) 

 إظامل بعض دم افسؽرترة اشتخدام 

 إقمامل سمٕمض ذم اًمًٙمرشمػمة اؾمتخدام جيقز هؾ ،شمٙمرُم٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :اًم١ًمال

 ..وم٤ٌمٕدًم٦م إقمامل، سمٕمض ذم ذًمؽ، همػم أو ذيم٦م ص٤مطم٥م أو واعمٝمٜمدس يم٤مًمٓمٌٞم٥م

 أو ُمٝمٜمدؾم٤مً  أو ـمٌٞم٤ٌمً  يم٤من إذا ،إوىم٤مت سمٕمض ذم سم٠منف قمٚمامً  جيقز؟ ٓ أو ذًمؽ جيقز هؾ

 ؟اًمٕمٛمؾ وص٤مطم٥م اًمًٙمرشمػمة سملم ظمٚمقة هٜم٤مك شمٙمقن إوىم٤مت سمٕمض ،شم٤مضمراً 

سم٤مً : أىمقل ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم   أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ راضمٞم٤مً  ،اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 اٟمتنم ُم٤م :اًمٜم٤مس ومٞمف اظمتٚمػ مم٤م أىمقل وٓ ،اًمٜم٤مس ومٞمف خيتٚمػ ىمد مم٤م ،ًمٚمّمقاب يقوم٘مٜمل

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػم قمٜمد اًمٞمقم  احل٤مرض اًمٕمٍم ًمٖم٦م ذم يًٛمك ُم٤م اخت٤مذ ُمـ ،اعمًٚمٛملم إظمقا

 اعمتخذ هذا يٙمقن أن ُّيٛمٜمل وٓ ،ذخِ ت  اعمُ  ًمذًمؽ ُم٤مً رَ حَمْ  ًمٞم٧ًم سم٤مُمرأة: أي سم٤مًمًٙمرشمػمة

 اًمتل ،اًمدوًم٦م وفم٤مئػ ُمـ يمٙمثػم ِب٤م ي٘مقم هق ،أظمرى وفمٞمٗم٦م أي أو شم٤مضمراً  أو ـمٌٞم٤ٌمً 

 ،سم٤مًمًٙمرشمػمة طمددت يم٤مٟم٧م وإن وم٤معم٠ًمخ٦م ،اعمقفمٗم٤مت ُمع اعمقفمٗمقن ومٞمٝم٤م جيتٛمع

 .احل٤مرضيـ مجٞمع قمغم خيٗمك ٓ يمام احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م أوؾمع اًمٞمقم واىمع طمٞم٨م ُمـ وم٤معم٠ًمخ٦م

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ ىمٚمٞمالً  وًمق قمٜمده يم٤من ُمـ قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ: وم٠مىمقل

 :اصمٜملم ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ وضمؾ قمز اهلل طمرم ُم٤م أن ،اًمّمحٞمح٦م

ول اًم٘مًؿ   .مر  حَ اعمُ  ذًمؽ ٟمٗمس ذم اًمٙم٤مُمـ اًمير ُمـ ومٞمف ح٤م ًمذاشمف مر  حُمَ  هق ُم٤م: ٕا

 ٕنف وإٟمام ًمذاشمف ًمٞمس مرِّ طُم  ُم٤م: اًمث٤مين اًم٘مًؿ ،ًمٖمػمه مر  حُمَ  ومٝمق: أظمر اًم٘مًؿ أُم٤م

 .ًمذاشمف مرّ حَ اعمُ  ذاك إمم ي١مدي
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 ذم ضمدال وٓ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص ذم أو أدًم٦م ذم صم٤مسم٧م أُمر اًمت٘مًٞمؿ هذا 

 .ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء سملم ذًمؽ

 أنف دام وُم٤م وًمٙمـ ،اًم١ًمال ذاك ضمقاب يتٌلم ذاكطمٞمٜم ،احل٘مٞم٘م٦م هذه قمروم٧م وإذا 

 آخت٤مذ هذا ضمقاز قمدم سمٌٞم٤من شم٘مقم اًمتل ،إدًم٦م سمٕمض ٟمذيمر أن اًم١ًمال ذم يم٤من

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت مم٤م يٛمثٚمف وُم٤م اعمًئقل

 ،اعمنميملم ؾم٥م قمـ هنك وضمؾ قمز اهلل أن شمتْمٛمـ آي٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ومٝمٜم٤مك

 أي٦م ُمٕمٜمك ،قمٚمؿ سمٖمػم قمدواً  اعمًٚمٛملم رب ومٞمًٌقن اعمنميمقن ه١مٓء يٕمقد أن ظمِمٞم٦م

 .هٙمذا

ٌهقا  َوٓ﴿: ُمداظمٚم٦م ًُ ـَ  شَم ِذي ـْ  َيْدقُمقنَ  اًم    ُدونِ  ُِم
ِ
ٌهقا  اّلل  ًُ َ  وَمٞمَ ﴾ قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  قَمْدًوا اّلل 

 [.128:إنٕم٤مم]

 ،ومٞمف ظمٗم٤مء ٓ سمقوقح شمٌٞمٜم٧م ،قمٜمده٤م وىمٗمٜم٤م إذا أي٦م هذه ،صدىم٧م ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 اعمًٚمؿ ؾم٥م ٕن ذًمؽ ،ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ مر  حَ اعمُ  أن وهل ،ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة

 هذا ؾم٥م ُمًٚمامً  أن ومٚمق ،ذيٙم٤مً  وضمؾ قمز هلل ادقمقا  ؿٕهن ومٞمف: رء ٓ ًمٚمٛمنمك

ٟمف وسملم سمٞمٜمف اعمنمك  ؾم٥م ًمق ُمٜمف اًمٕمٙمس قمغم ،ذًمؽ ذم رء ومال اعمًٚمٛملم إظمقا

 وىمت٤مًمف ،ومًقق اعمًٚمؿ ؾم٤ٌمب» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام ومٝمذا ،اعمًٚمؿ أظم٤مه اعمًٚمؿ

 .ذًمؽ ذم رء ومال عمنمك ًمٚمٙم٤مومر اعمًٚمؿ ؾم٤ٌمب أُم٤م ،شيمٗمر

 ه١مٓء يٕمقد أن ظمِمٞم٦م ،اعمنميملم يًٌقا  أن اعمًٚمٛملم هنك وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م هذا ُمع 

 جيقز ٓ ح٤م ،[هلل] اعمنمك [ؾم٥م] ًم٤ٌمب ؾمداً  ،قمٚمؿ سمٖمػم قمدواً  اهلل قا ومٞمًٌ نقاعمنميم

ٌهقا  َوٓ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل سم٤مسمف يٗمتح أن ًمٚمٛمًٚمؿ ًُ  .[128:إنٕم٤مم﴾ ]شَم

: أي اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ أنف ،اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد يٕمرف أي٦م هذه ُمثؾ ذم اًمٜمٝمل ومٝمذا 

 أن قمٚمٞمف يؽمشم٥م ومل ،اعمنمك ؾم٥م اعمًٚمؿ أن ومٚمق ،اًمٕم٤معملم ًمرب اعمنمك ؾم٥م سم٤مب ؾمد

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم هذا ،أبداً  ذًمؽ ذم رء ومال اعمًٚمؿ ي٥ًم سم٠من اعمنمك يٕمقد
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُم٤ٌمذة اًم١ًمال يٛمس مم٤م ،ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء اًمًٜم٦م ذم 

 شمزين وم٤مًمٕملم ،ًمف حم٤م ٓ ُمدريمف ومٝمق ،اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م»: واًمًالم

 هل هذه شاًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م

 .اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م

 ًمٙمٜمٝم٤م ،وٕمػ ؾمٜمده٤م ذم رواي٦ماًم طمٞم٨م ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م ،ةنِّ ٗمَ ُمُ  أظمرى رواي٦م وهٜم٤مك

 اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمٚمٛمس هق اًمٌٓمش سمدل ،صحٞمح٦م ومٝمل اًمدراي٦م طمٞم٨م ُمـ

 شيٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج» اعمٌم وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٚمٛمس: أي

 شمْمٛمـ ،صحٞمحٞمٝمام ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف مم٤م وهق ،اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا 

م شمْمٛمـ ،اجلقاب هذا أول ذم ذيمرِتام اًمٚمذيـ اًمتحريؿ ُمـ اًمٜمققملم  وهق ًمذاشمف اعمحر 

 ،ًمٖمػمه اعمحرم ـٛم  َْم وشمَ  ،احلدي٨م آظمر ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذيمره اًمذي ،اًمزٟم٤م

 شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،اعم٘مدُم٤مت هذه وهل

 ش.اعمٌم وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م

 هذه ُمـ واًمٖم٤مي٦م اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ ،اعم٘مدُم٤مت هذه يمؾ ذم اعمحٔمقر طمّمؾ ُم٤م 

 سمٕمْمٝم٤م ُمـ رء أو اعم٘مدُم٤مت هذه يمؾ سمت٘مدم إٓ شم٘مع أن قم٤مدة يٛمٙمـ ٓ اعم٘مدُم٤مت

 حت٘مؼ ذم واًمت٤ٌمـم١م اًمنقم٦م طمٞم٨م ُمـ آظمر إمم ؿمخص ُمـ خيتٚمػ ىمد ذًمؽ يم٤من وإن

 هذا ذم ذيمرت اًمتل اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م اًمزٟم٤م ًمٙمـ ،اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمـ وؾمٞمٚم٦م أي

 هذه ُمثؾ ذم يمٕم٤مديت» أجْم٤مً  وأنٌف- طمدي٨م ذم ضم٤مء ويمام ،سم٤مًمٜمٔمرة شمٌدأ أن ٓسمد احلدي٨م

 اًمذي احلدي٨م هذا أن وم٠منٌف ،-شواطمد سمحجر قمّمٗمقريـ: ي٘م٤مل يمام أرُمل أن اعم٠ًمخ٦م

 ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل شم٘مقًمقا  ٓ طمتك ،إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ إي٤مه ؾم٠مؾمٛمٕمٙمؿ

 .شإسمٚمٞمس ؾمٝم٤مم ُمـ ؾمٝمؿ اًمٜمٔمرة» :وهق ُم٘مٌقًٓ 

 اًمزٟم٤م إمم سمف شُمقد مل ٕهن٤م ًمذاِت٤م: ٓ ُم٦مرّ حُمَ  ومٝمل ،ُم٦مرّ حُمَ  ٟمٔمرة يٜمٔمر طمٞمٜمام اعمًٚمؿ ومٝمذا

 شمِمٕمر مل هل رسمام سمؾ ،اًمٜمٔمرة ِبذه شمت٠مثر مل إًمٞمٝم٤م اعمٜمٔمقر أن يمام ،اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م وإمم

 ذيمره ُم٤م إمم اًمٜمٔمرة هذه شم١مدي ىمد ًمٙمـ ،رضر وأي أخؿ أي ومٞمٝم٤م طمّمؾ ومام ،إـمالىم٤مً  ِب٤م

 قمز اهلل طمرم ُم٤م اًمقىمقف ،آظمره٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ سمٕمده٤م ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف
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 أول ذم ًمٙمؿ أيمدت يمام احل٘مٞم٘م٦م وهذه ،احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م وم٢مذا ،اًمزٟم٤م ُمـ وضمؾ

 اعم٤ًمئؾ ُمـ هٜم٤مك يقضمد ٕنف هذا: أىمقل ،اًمٕمٚمامء قمٜمد ومٞمٝم٤م ري٥م وٓ ٓؿمؽ ،اجلقاب

 ُمـ أيمثر إمم أطمٞم٤مٟم٤مً  ورسمام ،ىمقًملم إمم وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

: أي ًمٖمػمه٤م وحمرُم٤مت ،ًمذاِت٤م حمرُم٤مت: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اعمحرُم٤مت أن أُم٤م ،ذًمؽ

 ويمٞمػ ،ىم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم قمٚمامء سملم ظمالف ٓ ومٝمذا ،ًمذاِت٤م اعمحرم إمم شم١مدي ٕهن٤م

 احلدي٨م هذا وؾمٛمٕمتؿ ؾم٤مسم٘م٤مً  أي٦م ؾمٛمٕمتؿ وىمد ،ظمالف هذا ُمثؾ ذم ي٘مع أن يتّمقر

 .ٓطم٘م٤مً 

 : أن وم٠مىمقل ،سم٤مًم١ًمال ضمداً  ىمقي٦م قمالىم٦م ًمف احلدي٨م هذا نإ: ىمٚم٧م

 ذ هق ؿمؽ سمال هذا ،سم٤مظمتٞم٤مره اًمًٙمرشمػمة شمٚمؽ اختذ اًمذي اعمًٚمؿ اًمرضمؾ

 أو سمج٤مٟمٌف يٙمقن أن قمٚمٞمف ومرض ،ُم٤م دائرة ذم اعمقفمػ ذاك ُمـ أيمثر ،ًمٚمٗمتٜم٦م وُمٕمرض

 هٜم٤مك يٙمقن أن قمٚمٞمف ومرض ،وفمٞمٗمتف سمحٙمؿ هل٤م ُمالزم هق اًمذي همرومتف ذم إىمؾ قمغم

 اعمحرم ٓرشمٙم٤مسمف اعمخ٤مًمٗم٦م: هذه ذم واىمع هق اعمذيمقريـ اًمِمخّملم ُمـ يمٌؾ  ،ُمقفمٗم٦م

 .ًمٖمػمه

 ُمقفمٗم٦م ومٞمٝم٤م هق طمٞم٨م وفمٞمٗمتف ذم يٙمقن سم٠من ي٘مٌؾ أو ،ؾمٙمرشمػمة يتخذ اًمذي وم٤مٔن

 رؾمقل ذيمره٤م اًمذي اعمحرُم٤مت هذه ُمـ رء ذم ي٘مع أن ٓسمد ،ري٥م وٓ ؿمؽ سمال هذا

 وُم٤م إسمٚمٞمس ؾمٝم٤مم ُمـ ؾمٝمؿ هل لاًمت اًمٜمٔمرة: أوهل٤م ،اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ذًمؽ ،ُم٦مرّ حَ اعمُ  اًمٜمٔمرة هذه يٜمٔمر ٓ أنف ًمٜمٗمًف ويدقمل ،ٟمٗمًف يؼمئ قم٤مىمالً  ُمًٚمامً  أفمـ

 قمغم يمت٥م» :أنف احلدي٨م هذا ذم ؾمٛمٕمتؿ سمؾ ،ُمٕمّمقُم٤مً  يٙمت٥م مل إٟم٤ًمن اإلٟم٤ًمن ٕن

 ش.حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق ،اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ

 وًمق يدرك أن ٓسمد اعم٘مدُم٤مت هذه [ي٘مقل] واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل: يٕمٜمل 

 اهلل قمّمٛمف ُمـ وم٤معمٕمّمقم ،اعم٘مدُم٤مت هذه ُمـ واًمٜمتٞمج٦م واًمثٛمرة اًمٖم٤مي٦م أُم٤م ،ُمٜمٝم٤م رء

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

ٟمٜم٤م ُمـ ضمداً  ويمثػمون يمثػمون يدقمل وم٘مد  قمّمٛمف وضمؾ قمز اهلل أن ،اًمٓمٞمٌلم إظمقا
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 اهلل رؾمقل سمٕمد ُمـ إـمالىم٤مً  سمنم يًتٓمٞمع ًمـ ًمٙمـ ،يمثػم هلل واحلٛمد وهذا اًمزٟم٤م ُمـ

 ومْمالً  ،اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٚمٖم٧م ُمٜمذ حمرُم٦م ٟمٔمرة ٟمٔمرت ُم٤م أن٤م: ي٘مقل وأن يزقمؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلٟم٤ًمن ومٝمذا ،ٟمٗمز زم يم٧مرّ طَم  اُمرأة ُمـ مجٞمٚم٦م يمٚمٛم٦م إمم اؾمتٛمٕم٧م ُم٤م: ي٘مقل أن قمـ

 ٟمص ذم اعمحرُم٦م اعم٘مدُم٤مت هذه ُمثؾ ذم ي٘مع أن ٓؿمؽ ،ؾمٙمرشمػمة قمٜمده ووع اًمذي

 يتٕمرض ىمد أنف ،اًم١ًمال ذم ـمرح قمام اًمٜمٔمر سمٖمض هذا أىمقل وأن٤م ،اًمّمحٞمح احلدي٨م

 خيٚمق أن ًمٚمًٙمرشمػمة اعمًت٠مضمر ذًمؽ أو اعمقفمػ ذًمؽ يتٕمرض ىمد - ي٘مع ومٕمالً  وهذا -

 سم٤مِب٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمد اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أظمرى وؾمٞمٚم٦م ذم وىمع ىمد يٙمقن وطمٞمٜمئذ ،ِب٤م

 شاعمًتدرك» ذم يمؿ٤ماحل اهلل قمٌد أبق رواه اًمذي ،اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف

 ش.صم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ ،سم٤مُمرأة رضمؾ اظمتغم ُم٤م»: ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وهمػمه

 يم٤من إٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمديٙمؿ ُمٕمروف وهذا

 ذم يٚم٘مل طمتك ،وسمقؾمقؾمتف سم٘مقشمف طم٤مرضاً  اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ: أي ،شصم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من

ة اًمرضمؾ اعمختٚمٞملم ُمـ يمؾ ىمٚم٥م  ٓ هلذا ،اعمٕمّمٞم٦م قمغم ًمٞمجٛمٕمٝمام سمٞمٜمٝمام ي١مًمػ ،واعمرأ

 يٙمقن سم٠من يرى أن أو ،ؾمٙمرشمػمة يتخذ أن أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من عمـ جيقز

 .اُمرأة وفمٞمٗمتف ذم ُمٕمف

 يًت٠مضمر هق اًمذي ،احلر ُمثالً  اًمٓمٌٞم٥م سملم ومرىم٧م ،وأظمر إول سملم ىم٧مر  ومَ  أن٤م 

 .اعمقفمٗم٦م قمٚمٞمف َض رِ ومُ  اًمذي اعمقفمػ وسملم ،اًمًٙمرشمػمة هذه

 ،سمٞمده ٟمٗمًف إمم اًمنم ضمٚم٥م :إول ،إُمريـ سملم ومرق صمٛم٦م أنف ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ

 هن٤مٟم٤م وضمؾ قمز اهلل ٕن ٓ: :اجلقاب قمذر؟ ًمف يٌ٘مك هذا ومٝمؾ ،قمٚمٞمف ذًمؽ يمؾ: أظمر

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،حمرُم٦م ـمرق ُمـ رزىمٜم٤م ٟمتٓمٚم٥م أن قمـ

 وم٠ممجٚمقا  ،وأضمٚمٝم٤م رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  إن! اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م»: اًمّمحٞمح

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من ،اًمٓمٚم٥م ذم  ش.سم٤محلرا

م   قمٚمٞمؽ ما طمر ،اًمت٤مضمر أُّي٤م أو اًمٓمٌٞم٥م أُّي٤م قمـ ومْمالً  اعمقفمػ أُّي٤م قمٚمٞمؽ ومحرا

ة سمج٤مٟمٌؽ يٙمقن أن  ُمـ يمثػم ذم آي٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وىم٤مل ،حمرُم٤مً  ًمؽ ًمٞم٧ًم اُمرأ

ـْ ﴿: اجلدر ِب٤م شمزيـ اعمج٤مًمس َ  َيت ِؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلل   ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم
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٥ُم  ًِ َت  [.3، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيْ

 اًم٘مرآن ضمٕمٚمقا  ،قمْملم اًم٘مرآن ضمٕمٚمقا  اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أيمثر اًمِمديد إؾمػ ُمع

 ضمدرهؿ ومٞمزيٜمقن ،اعمنموقم٦م اًمٖمػم إُمقر ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ،ًمٚمؼميم٦م أو ًمٚمزيٜم٦م

 اًمتل أي٤مت سمتٚمؽ شمت٠مثر ًمـ ،قمروؿمٝم٤م قمغم ظم٤موي٦م هل ىمٚمقِبؿ صمؿ ،اًمٙمريٛم٦م سم٤مٔي٤مت

ـْ ﴿: أي٦م ومٝمذه ،ضمدرهؿ ِب٤م زيٜمقا  َ  َيت ِؼ  َوَُم  ُمع آظمره٤م إمم ،[2:اًمٓمالق﴾ ]اّلل 

 هذه ومٝمل ،ُمنموقم٦م همػم سمٓمرق اًمرزق يٓمٚمٌقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم أيمثر ،اًمِمديد إؾمػ

 .ضمدرهؿ ذم أو أخًٜمتٝمؿ ذم إُم٤م هل وإٟمام ،ىمٚمقِبؿ ذم ُمًت٘مرة أو ُم٘مررة ًمٞم٧ًم

 .حتريامً  أؿمد ومٝمق اخلٚمقة يم٤من وإذا ،حمرم ومٝمق ظمٚمقة هٜم٤مك ي٘مع مل إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ هلذا

 وه٤مذيـ اًمٙمريٛم٦م أي٦م ًمٙمؿ ىمدُم٧م أن سمٕمد ،اًمٙمالم هذا ظمت٤مم ذم أىمقل أن أردت 

 أن أو ،ؾمٙمرشمػمة يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ سم٠منف: اًمٍمحيلم اًمّمحٞمحلم احلديثلم

 خلص ُمٍم ؿم٤مقمر ؿمقىمل: أىمقل أن أردت ،ُمقفمٗم٦م وفمٞمٗمتف ذم قمٜمده يٙمقن أن يرى

 :وم٘م٤مل ،ضمداً  مجٞمؾ سمِمٕمر اعمقوقع هذا

 ومٚم٘م٤مءُ  ومٛمققمد ومٙمالم           ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

 ،إـمالىم٤مً  يٜمٙمره أن إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ وهذا ،احلدي٨م ذاك ُمـ أظمذه اًمِم٤مقمر هذا

 ُمـ ،ٟمٗمز أطمٗمظ أن٤م: ي٘مقل أن إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام يًتٓمٞمع ٓ أنف يمام

 .اًمِمٞمٓم٤من شمٚمٌٞمس ُمـ ذًمؽ ويٙمقن ،ُمٖمروراً  يٙمقن ذًمؽ دقمكا

 اًمِمٞمٓم٤من ًمتٚمٌٞمس خيْمع ىمد ،ومٙمراً  اًمِمٞمٓم٤من ًمتٚمٌٞمس خيْمع أن يٛمٙمـ ٓ واعمًٚمؿ 

 سم٠منف يدقمل أن أُم٤م ،وضمؾ قمز اهلل إمم ويتقب ،راضمٕمقن إًمٞمف ٤موإٟم هلل ٤مإٟم: ومٞم٘مقل قمٛمالً 

ة ومٞمف شم١مصمر أن ُمـ ُمٕمّمقم هق  .ٟمٖمٛمتٝم٤م أو صقِت٤م أو سمًٛمتٝم٤م أو سمٜمٔمرِت٤م أضمٜمٌٞم٦م اُمرأ

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا ،اجل٤مهٚملم ُمـ ٟمٙمقن أن سم٤مهلل ٟمٕمقذ: ٟم٘مقل ومٜمحـ  ذاك قمـ ضمقا

 ..اًم١ًمال

ة شم٠ميت.. هذا اًمٓمٌٞم٥م: ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م  ،ُمريْم٦م يٕمٜمل اًمٓمٌٞم٥م هذا شمراضمع اُمرأ
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 .ظمٚمقة ذم ومٞمٙمقن هٜم٤مك يٙمقن أنف سمد ومال

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ..اخلٚمقة يٜمٗمل طمتك ،ُمقضمقدة شمٙمقن ٤مًمًٙمرشمػمةوم :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اًمتل ذاه٥ماعم ُمـ ُمذه٥م قمغم ُمٕم٤مجل٦م هذه سم٠منف يذيمرين سم٘مك هذا ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين.. ٟمقاس أيب ُمذه٥م وهق ،إرسمٕملم ذم وٓ إرسمٕم٦م ذم ٓ شمدظمؾ

 اًمداء هل

 ي٤م قمٓمِم٤مٟملم أنٙمؿ يـ٤مسم مج٤مقم٦م ي٤م سم٤مًمٙمؿ ـمقًمقا  ،اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين

 .مج٤مقم٦م

 ..اؾمٛمع.. اؾمٛمع :ُمداظمٚم٦م

 اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٙمٚمٛم٦م يًٛمع ُمًٚمؿ ـمٌٞم٥م أي ،اٟمتٝمٞمٜم٤م ُم٤م زًمٜم٤م ُم٤م! أظمل ي٤م اؾمٛمع :اًمِمٞم 

 رء واإليامن رء اعمٕمروم٦م ،يٕمرومٝم٤م أن يٙمٗمل ٓ ٕنف ِب٤م: ي١مُمـ: أىمقل ِب٤م وي١مُمـ

 .آظمر

 اعمٕمروم٦م ،سمٞمٜمٝمام يٗمرق أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقاضم٥م ُمـ أنف قمت٘مدأ ُم٠ًمخت٤من ه٤مشم٤من 

 ومٝمق اإليامن أُم٤م ،يمٗمره ٤موخي٤مًمٓمٝم ٤موجي٤مُمٕمٝم ٤ميِم٤مريمٝم ىمد اعمٕمروم٦م ،رء واإليامن رء

 .اًمٙمٗمر ي٤ٌميـ اًمذي

 ،سمف ي١مُمـ أن جي٥م ًمٙمـ ،صحٞمح اًمٙمالم هذا واهلل يٕمرف أن اعمًٚمؿ يٙمٗمل ومال وًمذًمؽ 

 .سمف آُمـ وسمام قمٚمؿ سمام اًمٕمٛمؾ قمغم ًمف ووازقم٤مً  داومٕم٤مً  إيامٟمف يٙمقن طمتك يٙمقٟمقا  طمتك

ٟمٜم٤م ٟمٜمّمح دائامً  ٟمحـ ،اًمٜم٤ًمء يٕم٤مًم٩م أن اعمًٚمؿ ًمٚمٓمٌٞم٥م جيقز ومال  ،إـم٤ٌمء إظمقا

 قمـ ؾمٌٞمالً  ذًمٙمؿ إمم اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م آسمتٕم٤مد يت٘مّمدوا وأن ،يتحروا أن قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ

 قمٚمؿ ـم٤مًم٥م قمغم هذا خيٗمك ُم٤م ،اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: ٟم٘مقل ،اًمٜم٤ًمء ُمٕم٤مجل٦م

 ٓ ديمتقر هذا أنف ،ٟمٔم٤مُم٤مً  يّمػم أن: يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ ،اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات

ة يٕم٤مًم٩م أن أو رضمالً  يٕم٤مًم٩م أن سملم يٗمرق  إٓ ًمٚمٜم٤ًمء ُمٕم٤مجلتف سم٤مب يًد أن جي٥م ،اُمرأ
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 سم٤مب يٗمتحقن طمٞمٜمام ،اعمًٚمٛملم إـم٤ٌمء ه١مٓء أن سم٤مًمتجرسم٦م أقمٚمؿ وأن٤م ،اًميورة ذم

 ُمٕم٤مجلتف أو ًمرضمؾٍ  ُمٕم٤مجلتف سملم ومرق ٓ ُمًتٛمرة اعمٕم٤مجل٦م ؾمتّمٌح ،اًمٜم٤ًمء ُمٕم٤مجل٦م

ة  ،اًمٜم٤ًمء أُمراض ُمٕم٤مجل٦م ذم خمتّم٤مً  اًمٓمٌٞم٥م ويّمٌح ،مت٤مُم٤مً  إُمر يٜم٘مٚم٥م ىمد سمؾ ،ُٓمرأ

 .اًمٗمتٜم٦م شمٙمٛمـ وهٜم٤م

 ٕنف ُم١ماظمذة: وٓ ي٘م٤مل يمام أنف طم٘مٞم٘م٦م واجلقاب ،اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ي٠ميت وهٜم٤م 

 اعمرأة ُمع اظمتكم ُم٤م طمتك أن٤م ٟمفإ: ي٘م٤مل أن ذٟم٥م ُمـ أىمٌح قمذر هذا ،اًمٜمّمٞمح٦م اًمديـ

 ،ُمريْم٦م هٜم٤مك يٙمـ مل وًمق ،ِب٤م ظمتكمأ ؾمٙمرشمػمة أوضمد أنف ُمْمٓمر وم٠من٤م ،اعمريْم٦م

 :ٟمقاس أيب ُمذه٥م هذا ٟمفإ إذاً : ىم٤مل ُمـ صدق !اهلل ؾمٌح٤من

 اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين

 .وٟم٘مٓم٦م دائرة وم٤مٔن

 ؾمٙمرشمػمة قمٜمده ٟمفإ: ي٘مقل آظمر اً،ظمػم جيزاك اهلل أمحد أبق ي٤م يمٛمؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ؿم٘مٞم٘متف

 . اعمحرم سمِم٠من ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞم 

: ىمٚم٧م اعمنموقم٦م اعمٕم٤مجل٦م ُمـ ٟمقع وهذه ،اعمنموقم٦م اعمٕم٤مجل٦م ُمـ ٟمقع هق وهذا

 ٟمقع ومٝمذا أظمتؽ ومٝمذه ،ًمف حمرم همػم هل ؾمٙمرشمػمة يتخذ أن جيقز ٓ أنف اجلقاب ؾمٌؼ

 .اعمٕم٤مجل٦م ُمـ

 .ـمٞم٥م ىمٚمٌف وأن اًمٜمٞم٦م طمًـ أنف ،هذا سمٕمٛمٚمف أنف يدقمل اًمٌٕمض :ُمداظمٚم٦م

 .اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞم 

  (22: 22: 35/ 687/ واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 13: 52/ 687/ واًمٜمقر اهلدى)

 (22: 19: 26/ 687/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ادربقات مع أوٓدها ترك مع افبقت خارج ادرأة ظؿؾ حؽؿ

 سمٞمتٝم٤م ظم٤مرج ُم٤ٌمطًم٤م قمٛماًل  اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمٛمؾ ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .إول اًم١ًمال هذا اعمًٚمامت، اخل٤مدُم٤مت أو اعمرسمٞم٤مت قمٜمد أـمٗم٤مهل٤م شمرك ُمع

 ؿمخص ذم إُم٦م ًمٜم٤ًمء ظمٓم٤مسًم٤م وضمؾ قمز اهلل ىمقل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إصؾ :اًمِمٞم 

ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿وضمؾ قمز سم٘مقًمف ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء ـَ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم ضْم َج  شَمؼَم   اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمه

: اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  ي٘مقل يمام: ذًمؽ وُمٕمٜمك [33:إطمزاب﴾ ]إُومَم 

 وقمدم اًمٌٞمقت ًمزوم اعمرأة ذم وإصؾ واخلروج، اًمؼموز اًمرضمؾ ذم إصؾ أن

 شم٤ٌمرك اهلل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م وهذا ُمٜمٝم٤م، هل٤م سمد ٓ حل٤مضم٦م إٓ اخلروج

 ًمٙمـ اهلل أذن ىمد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٜم٤ًمء قمغم احلج٤مب ومرض ح٤م وشمٕم٤ممم

 ُمتٓمٞم٦ٌم همػم سمجٚم٤ٌمِب٤م ُمتًؽمة سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة ظمرضم٧م وم٢مذاش حلقائجٙمـ خترضمـ أن

 ومخروضمٝم٤م هل٤م حل٤مضم٦م اعمًٚمٛم٦م، اعمرأة طمج٤مب: يمت٤مب ذم قمٜمدٟم٤م ُمنموح هق يمام سمٓمٞمٌٝم٤م

 .ضم٤مئز هذا

 اإلظمالل أو آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذٟم٤م مم٤م رء ارشمٙم٤مب ظمروضمٝم٤م وراء ُمـ شمرشم٥م إذا أُم٤م

ة يمٚمٗم٧م اًمتل اًمٌٞمتٞم٦م اًمقاضم٤ٌمت سمٌٕمض  اًم٘مرآين اًمٜمص ي٠ميت ومحٞمٜمذاك ِب٤م شم٘مقم أن اعمرأ

ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿اًم٤ًمسمؼ  شمؽمك وأن خترج أن هل٤م جيقز ومال [33:إطمزاب﴾ ]سُمٞمُقشمُِٙم

 سمٛمٓم٤مًم٥م أقمرف هل إم ٕن ُمًٚمامت: ظم٤مدُم٤مت يمـ وًمق ًمٚمخ٤مدُم٤مت إوٓد

 .واإلصالح واًمتٕمٚمٞمؿ اًمتقضمٞمف ُمـ هلؿ يّمٚمح وسمام أوٓده٤م

سًم٤م قمٜمدي ُم٤م هذا  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًميورات ُمـ اعمٛمرو٦م أو اعمدرؾم٦م أو اًمٓمٌٞم٦ٌم قمغم هؾ :ُمداظمٚم٦م 

 اخل٤مدُم٤مت؟ ه١مٓء قمٜمد أـمٗم٤مهل٤م شمرك هل٤م شمٌٞمح

ًٓ  :اًمِمٞم   اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمٞمؿ سمقاضم٥م ي٘مقم ُمـ هٜم٤مك يقضمد ٓ يم٤من إذا: أو

 خترج أن اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م هلذا ومٞمجقز إًمٞمٝم٤م أخٛمحٜم٤م اًمتل اًمنموط طمدود وذم اًمالزم

 ٟمٚمٛمح أن يٜمٌٖمل ورسمام آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل سم٤مًمنموط ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت ًمتٕمٚمؿ سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة
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 هٜم٤مك يٙمقن أٓ ُمثاًل  ذًمؽ ُمـ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م سم٥ًٌم ُمؽمشم٦ٌم شمٙمقن أٓ: أظمرى أُمقر إمم

 هذه ُمثؾ ُمـ إُمر ظمغم وم٢مذا اًمرضم٤مل، ُمـ اعمقفمٗملم وسملم اًمٜم٤ًمء سملم اظمتالط

 قمٜمٝم٤م اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل اًمّمقرة ذم اعمرأة ظمروج ُمـ ُم٤مٟمًٕم٤م ٟمرى ٓ ومحٞمٜمئذ اعمخ٤مًمٗم٤مت

 .اًمقاضم٥م ِبذا ُمٙم٤مهن٤م ي٘مقم ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا

 اهلل قمٜمد وأومْمؾ ُم٘مدم أـمٗم٤مهل٤م ًمؽمسمٞم٦م سمٞمتٝم٤م ذم وضمقده٤م وهؾ: وي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 قمٞمٜمٞم٦م ومروض ُمـ أـمٗم٤مهل٤م شمرسمٞم٦م وهؾ اًمقفمٞمٗم٦م، ٕداء سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمروضمٝم٤م ُمـ شمٕم٤ممم

 يمٗم٤مئٞم٦م؟ ومروض قمغم وُم٘مدم

 أُم٤م أوٓده٤م، سمؽمسمٞم٦م شم٘مقم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م إوٓد أم اعمرأة يمذًمؽ، هق :اًمِمٞم 

سًم٤م ىمٚم٧م وًمذًمؽ اًمٙمٗم٤مئل، اًمٗمرض سم٤مب ُمـ ومٝمق أوٓده٤م ًمٖمػم شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م  قمـ ضمقا

 اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمٞمؿ: أي اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض ِبذا ي٘مقم ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال

 هذا ذم ىمٚمٜم٤م اًمٌٞم٧م ذم أوٓدهـ يؽميمـ أن هلـ رضورة ٓ اًماليت إظمري٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ

 .جيقز احل٤مًم٦م

ة أن: ي٘مقًمقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم سمٕمض قمغم ومْمٞمٚمتٙمؿ رد وُم٤م :ُمداظمٚم٦م  اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 سم٠مهنـ قمٚماًم  قمٜمٝمـ؟ سمدياًل  ي٘مقم ومٛمـ واًمتٛمريض واًمتدريس اًمٓم٥م جم٤مل ذم شمٕمٛمؾ مل إن

 اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات سم٠من ويًتدًمقن اًمنمقمٞم٦م، اعمخ٤مًمٗم٤مت سمٕمض ذم ي٘مٕمـ

 .مجٞمًٕم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ظمدُم٦م اعمٝمـ هذه أداء ُمـ ذقمٞم٦م رضورة وهٜم٤م

سًم٤م: أراه ٓ اعم٠ًمخ٦م ِبذه اًم٘م٤مقمدة ِبذه آؾمتدٓل :اًمِمٞم   ٕن ذًمؽ صقا

 اًم٘م٤مقمدة هذه أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ سم٤مٕومراد، يتٕمٚمؼ ومٞمام هق اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات

َُم٧ْم : ﴿آي٦م ُمـ أظمذت مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ ٜمِزيرِ  َوحَلْؿُ  َواًمد   شم٤مسمع صمؿ [3:اح٤مئدة﴾ ]اخْلِ

ٓ  : ﴿وم٘م٤مل أي٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  وىمع وم٢مذا [119:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 سم٤مًمٌمء اعمٙمٚمػ اإلٟم٤ًمن وىمع إذا: إول: اصمٜملم ؿمٞمئلم هٜم٤م ٟمالطمظ أن جي٥م.. اإلٟم٤ًمن

 .اعمحْمقرات شمٌٞمح اًميورات ومٝمٜم٤م احلرام، ومٞمف إصؾ ُم٤م يقاىمع أن إمم وم٤موٓمر

 وإٟمام سمٕمد ي٘مع مل رء ذم اعمحْمقرات شمٌٞمح اًميورات: ي٘م٤مل ٓ: اًمث٤مين اًمٌمء
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 ٓ ُمقوع ذم ًمٚمٝمالك أنٗمًٜم٤م ٟمٕمرض أن ُمثاًل  ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ٓ ومٜمحـ اعمًت٘مٌؾ، ذم ي٘مع ىمد

 قمغم اًمٓم٤مرئ هذا ـمرأ  إذا: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم اهلالك، ُمـ اخلالص ومٞمف ٟمجد

 يت٘مّمد أن أُم٤م ضم٤مز، اهلل طمرم ُم٤م ي٠ميمؾ أن اوٓمر إذا احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اعمٙمٚمػ اإلٟم٤ًمن

 سم٘م٤مقمدة اًمدظمقل هذا ومٞمؼمر اهلل طمرم ومٞمام ومٞمف ي٘مع سم٠منف يٕمٚمؿ جمتٛمًٕم٤م يدظمؾ أن اإلٟم٤ًمن

 وىمع إذا ومٞمام حمٚمٝم٤م وإٟمام ه٤مهٜم٤م حمٚمٝم٤م ًمٞمس اًم٘م٤مقمدة هذه اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات

 شمٌٞمح اًميورات حمؾ ومٝمٜم٤مك رضورة ذم ُمٜمف ؾمٕمل وٓ ُمٜمف يم٥ًم سمٖمػم اإلٟم٤ًمن

 سم٘م٤مقمدة ؾم٤مسم٘م٦م ضمٚم٦ًم ذم ذيمرت يمام اًم٘م٤مقمدة هذه ىمٞمدوا اًمٕمٚمامء أن قمغم اعمحْمقرات

 وم٤مإلٟم٤ًمن سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة: وم٘م٤مًمقا  ومقى شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يّمٌح ٓ طمتك أظمرى

، ـم٤مزضًم٤م حلاًم  ي٠ميمؾ يم٠منف ُمٜمٝم٤م وي٠ميمؾ جيٚمس ومال اعمٞمت٦م ٕيمؾ اوٓمر ًٓ  ي٠ميمؾ وإٟمام طمال

 .اهلالك ظمٓمر قمٜمف يدومع ُم٤م سمٛم٘مدار

 قمغم وهذا ُمًٚمامت، ـمٌٞم٤ٌمت هٜم٤مك يٙمقن أن جي٥م سم٠منف ٟم٘مقل ٟمحـ: صم٤مٟمًٞم٤م

 يمٗم٤مئل واضم٥م حت٘مٞمؼ يم٤من إذا وًمٙمـ اًمٕمٞمٜمل، اًمقضمقب قمغم وًمٞمس اًمٙمٗم٤مئل اًمقضمقب

 أنف يٕمٚمؿ يم٤من إذا.. اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض هذا ًمتح٘مٞمؼ اًمٓم٤مًم٥م هذا ي٘مع أن ُمٜمف يؽمشم٥م

 يمٗم٤مئل، ومرض هق اًمذي اًمٗمرض هذا ي٠ميت أن ًمف جيقز ومال ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ذم ؾمٞم٘مع

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروع سمٕمض ذم اًمٗم٘مٝم٤مء يذيمره٤م أظمرى أطمٙم٤مم ُمـ احلٙمؿ هذا ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

 ًمٙمـ اًم٤ٌمىملم، قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئل ومرض هق اجلٜم٤مئز شمِمٞمٞمع: ُمثاًل 

 خت٤مًمػ وسمدع ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ُمٕمف اىمؽمن إذا اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض هذا أن يذيمرون اًمٗم٘مٝم٤مء

 سمقاضم٥م ًمٞمس ٕنف اًمتِمٞمٞمع: ذًمؽ حيي أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال احلديثٞم٦م اًمٜمّمقص

 اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء ذيمرشمف يمٜم٧م ُم٤م وهذا يٍمطمقن، ٟمجدهؿ سمؾ طمْمقره، قمٚمٞمف قمٞمٜمل

 ومٕمٚمٞمف وًمٞمٛم٦م إمم اعمًٚمؿ دقمل وإذا: ي٘مقًمقن اعمٓمٝمرة، اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: يمت٤ميب ذم

 قمٜمف يً٘مط ومحٞمٜمذاك شمٖمٞمػمه يًتٓمٞمع ٓ ُمٜمٙمًرا  صمٛم٦م أن يٕمٚمؿ يم٤من إذا إٓ اإلضم٤مسم٦م

 .اإلضم٤مسم٦م وضمقب

 ٟم٘مقل أن إًذا جيقز ومال اًمٗم٘مٝم٤مء، أىمقال وُمـ اًمًٜم٦م ُمـ ُمٕمرووم٦م أُمقر يمٚمٝم٤م ومٝمذه

ه ىمد ح٤م وومتٞم٤مشمٜم٤م ٟم٤ًمئٜم٤م ٟمٕمرض أن ًمٜم٤م جيقز سم٠منف: ٟمحـ  اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٗم٤ًمد ُمـ ٟمرا
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 اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض هذا يمٗم٤مئًٞم٤م، ومرًو٤م وسمٜم٤مشمٜم٤م ٟم٤ًمءٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أن ٟمريد أنٜم٤م سمدقمقى وهمػمه٤م

 اًمّم٤محل٤مت اعم١مُمٜم٤مت يٚمتزُمف ُم٤م يٚمتزُمـ ٓ اًماليت اًمٜمًقة سمٕمض ُمـ ؾمٞمحّمؾ: أىمقل أن٤م

 اًمنمقمل احلٙمؿ اًمتزام ُمـ اإلؾمالُمل اعمجتٛمع قمغم ظمقف ومال وًمذًمؽ اًم٘م٤مٟمت٤مت،

 هذا ًمتحّمٞمؾ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء شمت٘مدم مل إذا أنف سمدقمقى سمٞم٤مٟمف صدد ذم ٟمحـ اًمذي

 هذا ومٞمف حيّمٚمقن اًمذي اعمٙم٤من ذاك ذم شم٘مع ُمٗم٤مؾمد هٜم٤مك ٕن. .. اًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرض

 يمام ٕنف حيّمٚمف: ُمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ يقضمد ٓ ؾمقف اًمٕمٚمؿ هذا أن ُمـ ظمقف ٓ اًمٕمٚمؿ،

 .ٓىمٓم٦م احلل ذم ؾم٤مىمٓم٦م ًمٙمؾ: ي٘م٤مل

 اعمدارس إمم يٜمتٛمل اًمذي اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب يمؾ ًمٞمس أن سم٤معمِم٤مهدة ٟمرى وٟمحـ

 إمم أجًْم٤م يٜمتٛملم اًماليت اعمًٚمامت اًمٗمتٞم٤مت يمؾ ًمٞمس ويمذًمؽ ُمٚمتزم، هق واجل٤مُمٕم٤مت

 هؿ ومٝم١مٓء شم٤ًمهؾ قمٜمدهـ وم٤مًماليت ُمٚمتزُم٤مت، يمٚمٝمـ ًمًـ أجًْم٤م واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس

 مل إذا اعمٚمتزُم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ وإظمري٤مت اًمٙمٗم٤مئل، اًمقاضم٥م هذا سمتحّمٞمؾ ؾمٞم٘مقُمقن

 أو اعمًٚمٛملم ُمـ اًمقاضم٥م سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئل ومرض[ هق] إصؾ ومٗمل سمف ي٘مٛمـ

 .واخلٓمر اًمزًمؾ ُمقاىمع قمـ اسمتٕمدن ىمد: وصم٤مٟمٞم٤ًم قمٜمٝمـ، ؾم٘مط اعمًٚمامت

 .اًم١ًمال هذا قمـ وضمقايب شمقضمٞمٝمل هذا

 (22:21:26/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افسائؼ مع افسقارة ادرأة رـقب حؽؿ

 إمم اًمٜم٤ًمء ي٠مظمذ أن ُمـ ُم٤مٟمع ٓ اًم٤ًمئؼ أن ،هٜم٤م ضمٚم٤ًمشمؽ أطمد ذم ذيمرت :ُمداظمٚم٦م

 ُّيقدي٦م جمقس ومٝمٜم٤مك ،اعمِمٙمٚم٦م هذه ُمـ ٟمٕم٤مين ومٜمحـ ،اًمًٗمر ظمالف اًمٌٚمد داظمؾ ذم اعمحالت

 خيٚمق ٓ: »اًمرؾمقل ذيمره اًمذي دي٨ماحل سملم ٟمقومؼ ومٙمٞمػ ،اإلؾمالم إمم يٜمتٛمقن ٓ وٟمّم٤مرى

 قم٤مم؟ أم ظم٤مص احلدي٨م وهؾ شصم٤مًمثٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ سم٤مُمرأة رضمؾ

 ٓ: »طمدي٨م ذيمرت صمؿ ًمٜمّم٤مرى،ا يمالُمؽ ذم ذيمرت ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أن٧م :اًمِمٞم 

 ظمال اًمذي يم٤من ؾمقاء حمرُم٦م هل وم٤مخلٚمقة شصم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من يم٤من إٓ سم٤مُمرأة رضمؾ خيٚمق
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ين ذيمرت ومٚمامذا ،يم٤مومًرا  يم٤من أو ُمًٚماًم  سم٤معمرأة  إن ٕنف اعمًٚمؿ؟ ذيمر قمـ وقمدًم٧م اًمٜمٍما

 سملم ظمٚمقة يٙمـ مل وإن ،واعمًٚمٛم٦م اًمٙم٤مومر سملم ظمٚمقة ومٝمق وُمًٚمٛم٦م ُمًٚمؿ سملم ظمٚمقة يم٤من

 ذم اعمرأة ريمقب: يٕمٜمل ،واًمٙم٤مومر اعمًٚمٛم٦م سملم أجًْم٤م ظمٚمقة ومٚمٞمس واعمًٚمٛم٦م اعمًٚمؿ

 ،ظمٚمقة ًمٞم٧ًم هذه ،سم٤مًمٜم٤مس قم٤مُمرة اًمٓمرىم٤مت ذم ومتٌم ُمٙمِمقوم٦م واًمًٞم٤مرة اًمًٞم٤مرة

 ،ذقًم٤م ظمٚمقة ًمٞم٧ًم هذه ،ُمٗمتقح واًم٤ٌمب أضمٜمٌٞم٦م واُمرأة رضمؾ هٜم٤م ُمثاًل  اًمٖمروم٦م هذا

 واًمٙمالم واًمٚمٛمز اًمٖمٛمز ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد اًمتل إؿمٞم٤مء سمٕمض جيري أن يٛمٙمـ يم٤من وإن

 ٤مناعمٙم يم٤من إذا إٓ ذقًم٤م شمتح٘مؼ ٓ وم٤مخلٚمقة ،ةظمٚمق ًمٞمس هذا وًمٙمـ آظمره، وإمم ٗملاخل

 قمرف ذم اخلٚمقة هل هذه أن قمرومٜم٤م وم٢مذا ،ومٞمف ي٘مع ٤مُم ظم٤مرضمف يم٤من ُمـ يرى ٓ ُمًتقًرا

ة ريم٧ٌم إذا ومحٞمٜمذاك اًمنمع  وًمٞم٧ًم ُمٙمِمقوم٦م واًمًٞم٤مرة اًمٌٚمد داظمؾ ذم ؾمٞم٤مرة اُمرأ

 .ظمٚمقة ًمٞم٧ًم هذه ذومحٞمٜمئ سم٤مًمزضم٤مج وًمٞمس سم٤محلديد ٤مـم٦محم اًمتل اًمًٞم٤مرات يمٌٕمض

 سمٕمض ذم يم٤من وم٢مذا ،آظمر إمم سمٚمد ُمـ ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م أن: ٟم٘مقل ٟمحـ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ

 يم٤من وًمق ؾم٤مئؼ ُمع وطمده٤م اعمرأة ريمقب ُمـ اعمٗم٤مؾمد سمٕمض ي٘مع أن يٛمٙمـ اًمٌالد

 ،ُمٕمٜم٤مه٤م قمرومتؿ اخلٚمقة ،ظمٚمقة ًمٙمقهن٤م وًمٞمس اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ يٛمٜمع ومٝمذا ُمًٚماًم 

ٟمًٞم٤م يم٤من إذا اًم٤ًمئؼ سم٠من اًم٘مقل ي٠ميت وطمٞمٜمٍئذ  ذم اعمٗم٤مؾمد ُمـ رء ي٘مع أن وخيِمك ٟمٍما

 ًمٚمذريٕم٦م ؾمًدا يٜمٝمك أومم سم٤مب ُمـ ومحٞمٜمٍئذ اًمرضمؾ هذا ُمع اًمًٞم٤مرة ذم اعمرأة ريمقب

 ذم آظمتالء يٙمقن سم٠من إٓ شمتح٘مؼ ٓ ؾم٤مسمً٘م٤م قمرومٜم٤مه٤م يمام وم٤مخلٚمقة ،ظمٚمقة ٕهن٤م وًمٞمس

 .ومٞمف ي٘مع ُم٤م يرى وٓ قمٚمٞمف ينمف أطمد وٓ قمٚمٞمف يٓمؾ أطمد ٓ ُمٙم٤من

 (22:31:35/ (24) ضمدة ومت٤موى)

 خارجف أو افبؾد داخؾ افسائؼ مع افرـقب حؽؿ

 اًمٌٚمد؟ ظم٤مرج ذم أو اًمٌٚمد داظمؾ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمئؼ ُمع اًمريمقب طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

ة شمريم٥م أن يٛمٙمـ اًمذي اًمٌٚمد يم٤من وم٢مذا وآظمر، سمٚمد سملم إُمر خيتٚمػ :اًمِمٞم   اعمرأ

 ؾمد سم٤مب ُمـ ومٝمٜم٤م اًمٌٚمدان سمٕمض ذم ي٘مع يمام ِب٤م يٗمر أن خيِمك ًمقطمده٤م اًم٤ًمئؼ ُمع

 جيقز ٓ أنف وسم٤مٕومم اًم٤ًمئؼ، ُمع ًمقطمده٤م هذه واحل٤مًم٦م شمريم٥م أن هل٤م جيقز ٓ اًمذريٕم٦م
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 .ًمٚمٗمتٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م شمٕمريض ُمـ وأىمقى وأومم، أومم ومٝمذا اًمٌٚمد، ظم٤مرج شمريم٥م أن

 .ؿمٞم  ي٤م أظمر اًمقضمف :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 قمغم ظمٓمر هٜم٤مك يٙمـ مل إذا اعمرأة، قمغم ظمٓمر وضمقد ُمٔمٜم٦م أن ذيمرشمؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمريم٥م أن ُمثاًل  هل٤م جيقز ومٝمؾ هٜم٤م، اًمٌالد ُمثؾ إُمـ ُمـ رء ومٞمف سمٚمد ذم ُمثاًل، اعمرأة

 اًمرضمؾ ُمع ريمقِب٤م ذم ظمٓمر هٜم٤مك يٙمـ مل إذا يٕمٜمل اعمرأة: أىمقل...ُمٕمف ًمقطمده٤م

 .اًمًقق ويمذًمؽ اعمدرؾم٦م شمذه٥م ًمقطمده٤م،

 ..ومال وإٓ ضم٤مز ظمٓمر يٙمـ مل إذا :اًمِمٞم 

 اًم٤ًمئؼ؟ ُمع ًمقطمده٤م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

. ًمقطمده٤م اًم١ًمال! ًمقطمده٤م؟ يم٤من ًمق طمتك: ي٘مقل ًمقطمده٤م، اًم١ًمال هق :اًمِمٞم 

 .هق هذا

 (22:24:44/ب32: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اخلؾقة؟ مـ شائؼ مع افسقارة ادرأة رـقب هؾ

 خيرضمـ سمدأن اًمٜم٤ًمء سمٕمض وم٢من سم٤مخلٚمقة، اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٗمتقى طمقل! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ي٤م صحٞمح ذًمؽ ومٝمؾ ذًمؽ، ذم سمٗمتقايمؿ ُمتٕمٚم٘ملم حمرم دون اًمًقاق ُمع أو اًمًقق إمم

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ شمٕمٜمقن سمام اًمٗمتقى شمقوٞمح ٟمرضمق ؿمٞم ؟

ة اًمرضمؾ اظمتالء هل اًمٕمٚمامء قمٜمد اخلٚمقة :اًمِمٞم   ُمقصد ُمٙم٤من ذم ًمف حتؾ ٓ سم٤مُمرأ

 ديم٤مٟم٤مً  اُمرأة دظمٚم٧م ًمق أُم٤م هٜم٤مك، جيري ُم٤م يٕمٚمؿ ٓ أطمداً  أن سمحٞم٨م إبقاب، ُمٖمٚمؼ

ء  يريد قمٛمـ ومْمالً  اًمِم٤مرع ذم يٛمر ُمـ يمؾ إبقاب، ُمٗمتح اًمديم٤من وهذا طم٤مضم٦م ًمنما

 سم٤مشمٗم٤مق ظمٚمقة ًمٞمس ومٝمذا هٜم٤مك، يٙمقن ىمد ُم٤م يرى أن ومٞمٛمٙمٜمف اًمديم٤من هذا إمم يدظمؾ أن

 هذه ؾم٤مئ٘مٝم٤م ُمع اظمتٚم٧م سم٠مهن٤م اًمًٞم٤مرة اعمرأة هذه ريمقب ومتًٛمٞم٦م وًمذًمؽ اًمٕمٚمامء،
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 اعمٜم٤مؾم٦ٌم ِبذه ىمٚمتف ىمد وهذا ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمغم ختٗمك ٓ ُمٖم٤مًمٓم٦م

ة شمريم٥م أن ُمـ ُم٤مٟمع ومال ُمرة، ُمـ أيمثر  اًمٌٚمد هذا يم٤من إذا اًمٌٚمد وؾمط ذم ؾمٞم٤مرة ذم اعمرأ

 يم٤من وم٢مذا اًمًٞم٤مرات، ريمقِبـ سمٓمريؼ اًمٜم٤ًمء خيٓمٗمقا  أن اًم٤ًمئ٘ملم سمٕمض قم٤مدة ُمـ ًمٞمس

 هذا ُمـ ُم٤مٟمع ومال أجْم٤مً  ظمِمٞم٦م وٓ ه٤مهٜم٤م، يمذًمؽ ظمٚمقة ٓ وم٠موًٓ  ُمتح٘م٘م٤مً  اًمنمط هذا

 .اًمٌٚمد هذا ُمثؾ وذم اًمًٞم٤مرة هذه ُمثؾ ذم اًمريمقب

 أن جيقز ٓ ذًمؽ ومحلم اًمٜم٤ًمء أقمراض قمغم ؾمٓمق وسمٚمد ومتٜم٦م سمٚمد اًمٌٚمد يم٤من إذا أُم٤م

 ذًمؽ أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م ٟم٤ًمء ُمـ[ أظمقاِت٤م] ُمع شمريم٥م أن أو اعمحرم ُمع إٓ شمريم٥م

 .ذقم٤مً  جيقز ٓ ُم٤م يٕمٛمؾ أن أو قمٚمٞمٝمـ يًٓمق أن يٛمٙمـ ٓ اًم٤ًمئؼ

 ..سمف اهلل وٟمديـ ٟم٘مقًمف اًمذي هذا

 (22:21:22/أ28: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ؿط امرأة صاؾح ملسو هيلع هللا ىلص افـبل أن دم يشء يصح مل

ة ح٤مئ٦م ىمقزم إٟمام اًمٜم٤ًمء أص٤مومح ٓ إين[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  ُٓمرأة يم٘مقزم اُمرأ

 .شواطمدة

 أظمرضمف. خمتٍما  ُمثٚمف يزيد سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ش128/  2» شاًمٙمٜمك» ذم واًمدوٓيب ش459 ،454/  6» وأمحد ش368» احلٛمٞمدي

/  1» شأصٌٝم٤من أظم٤ٌمر» ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ش1/  24/  3» شاًمتٛمٝمٞمد» ذم اًمؼم قمٌد واسمـ

 حتن أٓ: أؾمامء ًمف وم٘م٤مًم٧م»: أمحد قمٜمد وومٞمف. قمٜمٝم٤م طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ـمريؼ ُمـ ش293

 ُمـ وٕمٞمػ وؿمٝمر. شاًمٜم٤ًمء أص٤مومح ًم٧ًم إين هل٤م وم٘م٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م يدك قمـ ًمٜم٤م

 ومقق ُمـ اعم٤ٌميٕم٦م قمٜمد ملسو هيلع هللا ىلص سمٞمده ي٠مظمذن يمـ اًمٜم٤ًمء سم٠من شمِمٕمر اًمزي٤مدة وهذه طمٗمٔمف ىمٌؾ

 ذيمره٤م يمٚمٝم٤م ُمراؾمٞمؾ وًمٙمٜمٝم٤م إظمرى اًمرواي٤مت سمٕمض ذًمؽ ذم روي وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص صمقسمف

 هق ُم٤م ظم٤مًمٗم٧م وىمد ٓؾمٞمام ُمٜمٝم٤م سمٌمء حيت٩م ومال  ،ش488/  8» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

: ىم٤مًم٧م ًمٚمٜم٤ًمء ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤ٌميٕمتف ذم قم٤مئِم٦م ويمحدي٨م سمٕمده وأيت احلدي٨م يمذا ُمٜمٝم٤م أصح
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ة يد ملسو هيلع هللا ىلص يده ُم٧ًم ُم٤م واهلل وٓ»  سم٤ميٕمتؽ ىمد: سم٘مقًمف إٓ سم٤ميٕمٝمـ ُم٤م اعم٤ٌميٕم٦م ذم ىمط اُمرأ

 . اًمٌخ٤مري أظمرضمف ش. ذًمؽ قمغم

 ٓ أن قمٚمٞمٜم٤م وم٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سم٤ميٕمٜم٤م» :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قمٓمٞم٦م أم ىمقل وأُم٤م

ة وم٘مٌْم٧م ،اًمين٤مطم٦م قمـ وهن٤مٟم٤م ؿمٞمئ٤م سم٤مهلل ينميمـ  أؾمٕمدشمٜمل: وم٘م٤مًم٧م ،يده٤م اُمرأ

 ملسو هيلع هللا ىلص يّم٤مومحٜمف يمـ اًمٜم٤ًمء أن ذم سحي٤م ومٚمٞمس اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م. ش....ومالٟم٦م

 سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م روشمف اًمذي أجْم٤م وومٕمٚمف هذا ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ اًمٍميح اًمٜمص سمٛمثٚمف يرد ومال

 اًمرد إمم سمذًمؽ أؿم٤مرت قم٤مئِم٦م ويم٠من»: احل٤مومظ ىم٤مل. ي٠ميت يمام قمٛمر واسمـ وقم٤مئِم٦م رىمٞم٘م٦م

 واسمـ واًمٓمؼمي واًمٌزار طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ومٕمٜمد ،قمٓمٞم٦م أم قمـ ضم٤مء ُم٤م قمغم

: ىم٤مل ،اعم٤ٌميٕم٦م ىمّم٦م ذم قمٓمٞم٦م أم ضمدشمف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ ُمردويف

. أؿمٝمد مهللا: ىم٤مل صمؿ ،اًمٌٞم٧م داظمؾ ُمـ أجديٜم٤م وُمددٟم٤م اًمٌٞم٧م ظم٤مرج ُمـ يده ومٛمد

ة ُمٜم٤م ىمٌْم٧م» :ومٞمف ىم٤مًم٧م طمٞم٨م سمٕمده اًمذي احلدي٨م ويمذا  سم٠مهنـ يِمٕمر وم٢مٟمف ،يده٤م اُمرأ

 احلج٤مب وراء ُمـ إجدي ُمد سم٠من إول قمـ اجلقاب ويٛمٙمـ. سم٠مجدُّيـ ي٤ٌميٕمٜمف يمـ

د سم٠من اًمث٤مين وقمـ. ُمّم٤مومح٦م شم٘مع مل وإن اعم٤ٌميٕم٦م وىمقع إمم إؿم٤مرة  اًمٞمد سم٘مٌض اعمرا

 شاعمراؾمٞمؾ» ذم داود أبق روى وم٘مد ،سمح٤مئؾ شم٘مع اعم٤ٌميٕم٦م يم٤مٟم٧م أو ،اًم٘مٌقل قمـ اًمت٠مظمر

: وىم٤مل يده قمغم ومقوٕمف ىمٓمري سمؼمد أتك اًمٜم٤ًمء سم٤ميع طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمِمٕمٌل قمـ

 احلج٦م شم٘مقم ٓ ُمراؾمٞمؾ ويمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مه إطم٤مدي٨م سم٘مٞم٦م ذيمر صمؿ. ش....اًمٜم٤ًمء أص٤مومح ٓ

 ـمريؼ ُمـ طمديثٝم٤م أن قمغم اًمٕمٛمدة هق قمٓمٞم٦م أم طمديثل قمـ اجلقاب ُمـ ذيمره وُم٤م. ِب٤م

 وإٟمام سم٤معمِمٝمقر ًمٞمس هذا إؾمامقمٞمؾ ٕن سم٤مًم٘مقي ًمٞمس اًمرمحـ قمٌد سمـ إؾمامقمٞمؾ

 ش. اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م ـمٌع 26 ص» شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» ذم سمٞمٜمتف يمام سمف يًتِمٝمد

 قمـ ومْمال اعم٤ٌميٕم٦م ذم وٓ طمتك ىمط اُمرأة ص٤مومح أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م

 ُمع ذيمرشمف اًمذي قمٓمٞم٦م أم سمحدي٨م جلقازه٤م اًمٌٕمض وم٤مطمتج٤مج ،اعمالىم٤مة قمٜمد اعمّم٤مومح٦م

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص شمٜمزهف ذم اًمٍمحي٦م إطم٤مدي٨م قمـ وإقمراوف ومٞمف شمذيمر مل اعمّم٤مومح٦م أن

 ومٞمٛمـ اًمِمديد اًمققمٞمد وهٜم٤مك ٓؾمٞمام ،خمٚمص ُم١مُمـ ُمـ يّمدر ٓ ُٕمر اعمّم٤مومح٦م

ة يٛمس  رىمٞم٘م٦م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م حلدي٨م ويِمٝمدش.  229» احلدي٨م ذم شم٘مدم يمام ًمف حتؾ ٓ اُمرأ
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 ذم ىم٤مل اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق رأج٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م وسمٕمد. أيت احلدي٨م

 اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م شمٙمرهش: ٕمحد يٕمٜمل» ىمٚم٧مش: »1/  211» شوإؾمح٤مق أمحد ُم٤ًمئؾ»

 اًمٜمٌل سم٤ميٕمٝمـ إٟمام قمجقز همػم أو يم٤مٟم٧م قمجقز ،ىم٤مل يمام: إؾمح٤مق ىم٤مل. أيمرهف: ىم٤مل

  .شاًمثقب يده قمغم ملسو هيلع هللا ىلص

 طمدصمٜمل أويس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ ش486/  2» شاعمًتدرك» ذم رأج٧م صمؿ

 سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمت٦ٌم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمجالن اسمـ قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أظمل

 اهلل رؾمقل قمت٦ٌم سمٜم٧م وِبٜمد ِب٤م أتك قمٜمف اهلل ريض قمت٦ٌم سمـ طمذيٗم٦م أب٤م أن» .ؿمٛمس قمٌد

 قمٚمٛم٧م هؾ قمؿ اسمـ ي٤م: ًمف ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م ،قمٚمٞمٜم٤م ومنمط ،قمٚمٞمٜم٤م أظمذ: وم٘م٤مًم٧م ،شم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص

 ِبذا وم٢من ،وم٤ٌميٕمٜمف إُّي٤م: طمذيٗم٦م أبق ىم٤مل ؿمٞمئ٤م؟ اهلٜم٤مت أو اًمٕم٤مه٤مت هذه ُمـ ىمقُمؽ ذم

 ُم٤مل ُمـ أهق إين اًمنىم٦م قمغم أب٤ميٕمؽ ٓ: هٜمد: وم٘م٤مًم٧م. يِمؽمط وهٙمذا ،ي٤ٌميع

 ،ُمٜمف هل٤م ومتحٚمؾ ،ؾمٗمٞم٤من أيب إمم أرؾمؾ طمتك يده٤م ويمٗم٧م يده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٙمػ زوضمل

 صمؿ وم٤ٌميٕمٜم٤مه: ىم٤مًم٧م! ٟمٕمٛم٦م وٓ ومال اًمٞم٤مسمس وأُم٤م ومٜمٕمؿ اًمرـم٥م أُم٤م: ؾمٗمٞم٤من أبق وم٘م٤مل

 وو ومٞمٝم٤م وُم٤م اهلل يٌٞمحٝم٤م أن أطم٥م وٓ ىمٌتؽ ُمـ إزم أبٖمض ىم٦ٌم يم٤مٟم٧م ُم٤م: وم٤مـمٛم٦م ىم٤مًم٧م

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ،ىمٌتؽ ُمـ وومٞمٝم٤م ي٤ٌمرك اهلل يٕمٛمره٤م أن إزم أطم٥م ىم٦ٌم ُمـ ُم٤م اهلل

  .شوواًمده وًمده ُمـ إًمٞمف أطم٥م أيمقن طمتك أطمديمؿ ي١مُمـ ٓ واهلل وأجْم٤م. ملسو هيلع هللا ىلص

  .اًمذهٌل وواوم٘مف. شاإلؾمٜم٤مد صحٞمح»: احل٤ميمؿ ىم٤مل

 ٓ يمالم أويس أيب سمـ وإؾمامقمٞمؾ قمجالن سمـ حمٛمد وذم طمًـ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يي

 يمام إجدي سمٛمد اًمٜم٤ًمء وسملم ملسو هيلع هللا ىلص سمٞمٜمف شم٘مع يم٤مٟم٧م اعم٤ٌميٕم٦م أن ي١ميد احلدي٨م وهذا

 ومال. فم٤مهر هق يمام اًمراوي ًمذيمره٤م وىمٕم٧م ًمق إذ ،سم٤معمّم٤مومح٦م ٓ احل٤مومظ قمـ شم٘مدم

 ذم اًمٜم٤ًمء يّم٤مومح ٓ يم٤من»:  أيت واحلدي٨م اًم٤ٌمب طمدي٨م وسملم أجْم٤م سمٞمٜمف اظمتالف

  .شاًمٌٞمٕم٦م

 ش.67-2/64»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افـساء مصاؾحة حتريؿ

 زٟم٤مه٤م وم٤مًمٕملم ،حم٤مًم٦م ٓ اًمزٟم٤م ُمـ أص٤مب آدم اسمـ يمؾ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٗمرج يٙمذسمف أو ذًمؽ ويّمدق ،وحتدث ِتقى واًمٜمٗمس ،اًمٚمٛمس زٟم٤مه٤م واًمٞمد ،اًمٜمٔمر

 .اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م حتريؿ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 إضمٜمٌٞم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م حتريؿ قمغم واوح دًمٞمؾ احلدي٨م وذم[: ىم٤مل صمؿ]

 اإلؾمالُمٞم٦م إطمزاب سمٕمض قمغم رد ومٗمٞمف ،اًمزٟم٤م ُمـ ٟمقع ذًمؽ وأن إًمٞمٝمـ يم٤مًمٜمٔمر وأهن٤م

 ِبذا قم٤مسمئلم همػم اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م ومٞمٝم٤م هلؿ يٌٞمحقن ٟمنمة اًمٜم٤مس قمغم وزقمقا  اًمذيـ

 سمرىمؿ سمٕمْمٝم٤م ؾمٌؼ وىمد. اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمـ همػمه قمـ ومْمال احلدي٨م

 هذا وُمٜمٝم٤م ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمٞمٝم٤م دل اًمتل شاًمذرائع ؾمد»  سم٘م٤مقمدة وٓ  ،ش226»

 .اعمًتٕم٤من واهلل. اًمّمحٞمح احلدي٨م

 .(722/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فف حتؾ ٓ امرأة مس دـ افقظقد

 ُمـ ظمػم طمديد ُمـ سمٛمخٞمط رضمؾ رأس ذم يٓمٕمـ ٕن[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ة يٛمس أن  .شًمف حتؾ ٓ اُمرأ

 .وٟمحقمه٤م واعمًٚم٦م يم٤مإلسمرة سمف خي٤مط ُم٤م هق: اًمٞم٤مء وومتح اعمٞمؿ سمٙمن شاعمخٞمط» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ٕن اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م حتريؿ قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف ،ًمف حتؾ ٓ اُمرأة ُمس عمـ ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م وذم

 سمٕمض وومٞمٝمؿ اًمٕمٍم هذا ذم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم ِب٤م سمكم وىمد ،ؿمؽ دون اعمس يِمٛمٚمف مم٤م ذًمؽ

 يًتحٚمقن وًمٙمٜمٝمؿ ،اًمٌمء سمٕمض اخلٓم٥م هل٤من ،سم٘مٚمقِبؿ ذًمؽ اؾمتٜمٙمروا أهنؿ وًمق ،اًمٕمٚمؿ أهؾ

زهر ذم ضمدا يمٌػمة ؿمخّمٞم٦م أن سمٚمٖمٜم٤م وىمد ،واًمت٠مويالت اًمٓمرق سمِمتك ،ذًمؽ  سمٕمْمٝمؿ رآه ىمد ٕا

 .اإلؾمالم همرسم٦م ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم ،اًمٜم٤ًمء يّم٤مومح

طمزاب سمٕمض إن سمؾ  ،اعمذيمقرة اعمّم٤مومح٦م سمجقاز اًم٘مقل إمم ذه٧ٌم ىمد ،اإلؾمالُمٞم٦م ٕا
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ٜمٞمف طمزيب يمؾ قمغم وومرو٧م قمت٤ٌمر قمـ ُمٕمرو٦م ،يّمٚمح ٓ سمام ًمذًمؽ واطمتج٧م ،شم  ِبذا ٓا

طم٤مدي٨م ،احلدي٨م ظمرى وٕا  .اعمّم٤مومح٦م ُمنموقمٞم٦م قمدم ذم اًمٍمحي٦م ٕا

 .(449-447/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إجـبقة مصاؾحة

٤مئؾ ٤مب أطمد ُمع اًمٞمقم ٟم٘م٤مش طمدث :اًًم ٞم٦م، ُمّم٤مومح٦م طمٙمؿ قمـ ؾم٠مخٜمل اًمِم ضمٜم  وم٘مٚم٧م ٕا

 سمٛمخٞمط أطمديمؿ رأس ذم ُيٓمٕمـ ٕن» :طمدي٨م ًمف ذيمرت اًمدًمٞمؾ ُمٜمل ومٓمٚم٥م ـمٌٕم٤مً، جيقز ٓ: ًمف

ظمر ذم طمديثل هؾ: زم وم٘م٤مل  شًمف حتؾ ٓ اُمرأة يٛمس أن ُمـ ًمف ظمػم ،طمديد ُمـ  ًمف حتؾ ٓ ٔا

م وُمثؾ اًمزوضم٦م ُمثؾ: يٕمٜمل: ُمٕمٜم٤مه  ،اًمّمحٞمح اًمتٗمًػم هق ومام ،هذا اًمتٗمًػم قمغم واوم٘متف ومام ،ٕا

 إؾمامقمٞمؾ سـم أمحد سمـ حمٛمد اؾمٛمف إظمقاٟمٜم٤م أطمد ُمـ يمت٤مب ُمـ هذا اًمتٗمًػم أظمذ سم٠منف قمٚمامً 

ًم٤ٌمين ىم٤مل ،ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن٧م يمالُمؽ ُمـ يمالم ٟم٘مؾ ٟمٗمًف وهق ،ُمٍمي  وذم: اهلل طمٗمٔمف ا

 اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذح وهق ،آظمره إمم دًمٞمؾ ومٗمٞمف ،ًمف حتؾ ٓ اُمرأة ُمس عمـ ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م

 أؾمت٤مذٟم٤م هق أجش ،ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمف حيؾ ٓ: أي. ًمف حتؾ ٓ اُمرأة يٛمس أن ُمـ ًمف ظمػم: وىمقًمف: ىم٤مل

 اًمّمحٞمح؟ اجلقاب

 اعمرأة ُمس أن وٟم١ميده ،ؾمٓمرٟم٤مه واًمذي ،ومٝمٛمتف أن٧م اًمذي هق اًمّمحٞمح :اًمِمٞم 

 قمغم يُمت٥َِم »: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ،زٟم٤م اعمرأة ُمّم٤مومح٦م ،زٟم٤م يٛمًٝم٤م أن ًمف حتؾ ٓ اًمتل

 شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ

 ُمس حتريؿ ي١ميدان يمالمه٤م ،يمذاك ومٝمذا  شاًمٚمٛمس وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م

ة: سمٛمٕمٜمك هق ًمف حتؾ ٓ: وم٘مقًمف ،إضمٜمٌٞم٦م اعمرأة  أظمتف أو أُمف ص٤مومح ومٚمق ،إضمٜمٌٞم٦م اعمرأ

 .ُمّم٤مومحتٝم٤م ًمف حيؾ ٕنف ضم٤مز: حم٤مرُمف ُمـ حمرُم٤مً  أو

 .ظمٓم٠م ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمف حيؾٓ : أي اًمٙمت٤مب ذم ىمرأ  اًمذي أظمقٟم٤م اًمتٗمًػم ؾمت٤مذٟم٤مأ: إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 .أيمٞمد رء :اًمِمٞم 

  (22: 52: 59/ 132/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 إجـبقة مصاؾحة حؽؿ

ٞم٦م اُمرأة -يٕمٜمل- ُمس طمٙمؿ هق ُم٤م صم٤مين ؾم١مال: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م  طمتك أو ،قم٤مم سمِمٙمؾ أضمٌٜم

ٞم٦م؟ اعمرأة قمغم اًمًالم طمٙمؿ هق ُم٤م: صم٤مٟمٞم٦م سمّمقرة ضمٜم  ٕا

 اعمّم٤مومح٦م؟ يٕمٜمل ،طميشمؽ سم٤مًمًالم شمٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .اعمّم٤مومح٦م أجقه :ُمداظمٚم٦م

ُحقه٤م ٓزم اًمٚمٖم٦م ومٝمذه ،ؾمالُم٤مً  ًمٞمس أظمل اعمّم٤مومح٦م :اًمِمٞم   ىمقًمؽ هق اًمًالم ،شُمَّمحِّ

٠مل ُم٤م يمثػماً  ٕنف قمٚمٞمٙمؿ: اًمًالم  .اعمرأة قمغم اًمًالم سمٞمجقز ُٟم

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ،قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم:ىمقل ٟمٕمؿ جيقز هق :ُمداظمٚم٦م

ٞم٦م ًمٚمٛمرأة اًمرضمؾ ُمّم٤مومح٦م! ـمٞم٥م :اًمِمٞم  ضمٌٜم  ..اًمرضمؾ ُمّم٤مومح٦م ،جيقز ٓ طمرام ٕا

 اًمدًمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .اهلل سمٛمِمٞمئ٦م ًمف أووحف طمتك اًمدًمٞمؾ  :ُمداظمٚم٦م

الم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ أطمدمه٤م طمديث٤من اًمدًمٞمؾ :اًمِمٞم  ظمر ،اًًم ول احلدي٨م ،ىمقًمف ُمـ ؤا : ٕا

ظمر واحلدي٨م ش َيد اُمرأٍة ىمط ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م ُم٧ًم يُد اًمٜمٌل »: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م  ٔا

ي٤م رؾمقل »: وم٘م٤مًم٧م -اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ يم٤مٟم٧م- ُرىَمٞمْ٘م٦م سمٜم٧م أَُُمٞمَْٛم٦م طمدي٨م ُمـ

ٞمٕم٦م ومّم٤مومح اًمٜم٤ًمء ٓ »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: ، اهلل يمام ص٤مومح٧م اًمرضم٤مل ذم اًٌم إين 

 .شاًمٜم٤ًمءأص٤مومح 

 (22: 32: 59/ 328/واًمٜمقر اهلدى)
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 افرضاع؟ مـ ادحارم مصاؾحة جتقز هؾ

٤مئؾ ٠مخؽ سمدٟم٤م :اًًم  اًمرو٤مع؟ ُمـ اعمح٤مرم ُمّم٤مومح٦م  دمقز هؾ ،ًمٚمٛمّم٤مومح٦م ًٟم

  .دمقز ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

  ؟ٟمٕمرف ممٙمـ  ًمٞمش ،ـم٥م :اًم٤ًمئؾ

  ؟اعمحرم ؿَمْٕمر شمِمقف سمٞمجقز ،اًم١ًمال هذا ُمٕمٜمك أجش :اًمِمٞم 

  .جيقز ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  ؟ًمٞمش :اًمِمٞم 

  .قمٚمٞمؽ ُم٦مرّ حُمَ  ٕهن٤م :اًم٤ًمئؾ

  .ُّيديؽ اهلل هٞمؽ واعمّم٤مومح٦م :اًمِمٞم 

 طمد إمم قمٜمؽ سمٕمٞمد يٕمٜمل ،اًمرو٤مقم٦م ُمـ إظم٧م شمٙمقن ىمد اعمّم٤مومح٦م سمس :اًم٤ًمئؾ

  .همري٥م هل٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومتٙمقن ُم٤م

  .ؿمٕمره٤م شمرى أن جيقز ،قمٜمؽ ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  اًمٌٕمٞمدة وهؾ :اًمِمٞم 

 .ـمٌٕم٤مً  طم٤مٓت ذم جيقز :اًم٤ًمئؾ

 سمتّمقره٤م قمؿ اًمتل ه٤محل٤مًم٦م ،ُّيديؽ اهلل احل٤مًم٦م، قمغم ًمؽ أطمٙمل أؿمػم أن٤م :اًمِمٞم 

  .ؿمٕمره٤م شمرى أن جيقز

  .جيقز :اًم٤ًمئؾ

  ؟ًمٞمش :اًمِمٞم 

  .قمٚمٞمؽ حمرُم٦م ٕهن٤م ؽًم لقأىم أن٤م :اًم٤ًمئؾ

  .ًمؽ قلىمأ هٞمؽ ن٤موأ :اًمِمٞم 

  (22: 39: 24/   564/  واًمٜمقر اهلدى)
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 إجـبقة مصاؾحة حؽؿ

: صم٤مٟمٞم٦م سمّمقرة طمتك أو ،قم٤مم سمِمٙمؾ أضمٜمٌٞم٦م اُمرأة يٕمٜمل ُمس طمٙمؿ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 إضمٜمٌٞم٦م؟ اعمرأة قمغم اًمًالم طمٙمؿ هق ُم٤م

 اعمّم٤مومح٦م؟ يٕمٜمل طميشمؽ سم٤مًمًالم شمٕمٜمل :اًمِمٞم 

 .اعمّم٤مومح٦م أجقه :ُمداظمٚم٦م

 هق اًمًالم ،شمّمححقه٤م ٓزم اًمٚمٖم٦م ومٝمذه ،ؾمالُم٤مً  ًمٞمس أظمل اعمّم٤مومح٦م :اًمِمٞم 

 .اعمرأة قمغم اًمًالم سمٞمجقز ل٠مٟمً ُم٤م يمثػماً  ٕنف قمٚمٞمٙمؿ: اًمًالم ىمقًمؽ

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك ،قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ىمقل ٟمٕمؿ ،جيقز هق :ُمداظمٚم٦م

ة اًمرضمؾ ُمّم٤مومح٦م! ـمٞم٥م :اًمِمٞم   ُمّم٤مومح٦م ،جيقز ٓ طمرام إضمٜمٌٞم٦م ًمٚمٛمرأ

 ..اًمرضمؾ

 اًمدًمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞم 

 .اهلل سمٛمِمٞمئ٦م ًمف أووحف طمتك اًمدًمٞمؾ  :ُمداظمٚم٦م

 :ىمقًمف ُمـ وأظمر ،اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ أطمدمه٤م :طمديث٤من اًمدًمٞمؾ :اًمِمٞم 

يد  ملسو هيلع هللا ىلصما مست يد النبي »: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م :إول احلدي٨م 

 . «امرأة قط

 ًمٚمرؾمقل اعم٤ٌميٕم٤مت ُمـ يم٤مٟم٧م ،رىمٞم٘م٦م سمٜم٧م أُمٞمٛم٦م طمدي٨م ُمـ :أظمر واحلدي٨م

، النساءرجال يف البوعة فصافح اليا رسول اهلل كام صافحت »: وم٘م٤مًم٧م ،اًمًالم قمٚمٞمف

 «. إين ال أصافح النساء»فؼال علوه الصالة والسالم: 

 (22: 32: 59/ 328/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ظؾقفا افدخقل فف وجيقز ادرأة حمارم مـ افزوج أبق

  قمغم شَمْدظُمُٚمقا  ٓ[:  »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]
ِ
٤مء ًَ ـ   وإنْ  اًمٜمِّ ـَ  يُم  ي٤م: ىمٚمٜم٤م. يَمٜم٤َمئ

ي٧َم ! اهلل رؾمقَل  ـ  : ىم٤مل احلْٛمُق؟ أومرا  أظمرضمف .اًمٚمٗمظ ِبذا ُمٜمٙمرش. اعمقُت  مَحُْقُه

: اجل٤ٌمر قمٌد سمـ اًمٜمي ـمريؼ ُمـ ش736/  255/  1» شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين

 قم٘م٦ٌم قمـ اًمٞمزين اهلل قمٌد سمـ ُمرصمد اخلػم أيب قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ صمٜم٤م

 وىمع يمٞمػ أدري وٓ ! شأنس ُمًٜمد» ذم ومذيمره .:.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قم٤مُمر سمـ

 وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م !وهمػمه شأمحد ُمًٜمد» ذم اطمٞم٤مٟم٤مً  ُمثٚمف ي٘مع يم٤من وإن ،ذًمؽ

 يزيد قمـ ومرووه اًمث٘م٤مت: ُمـ مج٤مقم٦م ظم٤مًمٗمف وم٘مد .هلٞمٕم٦م اسمـ أوه٤مم ُمـ وهق ،ُمٜمٙمر وُمتـ

 وهق ،وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف هٙمذاش. اًمٙمٜم٤مئـ» ذيمر دون ٟمحقه: سمف طمٌٞم٥م أيب سمـ

 واًمٓمؼماين  ،ش153 ،149/  4» أمحد رواه ويمذًمؽ ش.181» شاعمرام هم٤مي٦م» ذم خمرج

 سمـ سمٙمر طمدصمٜم٤مش: 764» ًمف رواي٦م وذمش. 765 - 762/  277/  17» شاعمٕمجؿ» ذم

 :سمٚمٗمظ سم٢مؾمٜم٤مده طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ صمٜم٤م: يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد صمٜم٤م: ؾمٝمؾ

 ُمـ يٙمـ مل وم٢من ،اًمث٘م٤مت حلدي٨م خم٤مًمػ أجْم٤ًم: ُمٜمٙمر وهذاش. اًمٜم٤ًمء قمٜمد شمتحدصمقا  ٓ»

 .اًمٜم٤ًمئل وٕمٗمف وم٘مد ؾمٝمؾ: سمـ سمٙمر ُمـ ومٝمق هلٞمٕم٦م: اسمـ

 وذًمؽ: ،اعمٕمٜمك ذم وضمف هل٤م ًمٙم٤من : شيمٜم٤مئـ يمـ وإن»: زي٤مدة صح٧م وًمق: ىمٚم٧م

 ذم يمام إخ: أو آسمـ اُمرأة وهل: - اًمٙم٤مف سمٗمتح - شيَمٜم٦م» مجع شاًمٙمٜم٤مئـ» أن

 حمرم آسمـ واًمد أن رضورة آخ: اُمرأة قمغم مُحَِؾ  صح٧م: ومٚمق ،وهمػمه شاًم٘م٤مُمقس»

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ةٍ  رضمٌؾ  خيُٚمَقن   ٓ» :ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح   وىمد ،اسمٜمف ُٓمرأ  ُمع إٓ سم٤مُمرأ

َرمٍ  ذي   ،ش182: سمرىمؿ» شاًمٖم٤مي٦م» ذم خمرج وهق ،وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش. حَمْ

 ش. 332 - 331/  9» شاًم٤ٌمري ومتح»: واٟمٔمر

 أىمقال قمغم اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم شاحلٛمق» سمـ اعمراد ذم اظمتٚمٗمقا  ًم٘مدش: شمٜمٌٞمف»

 احل٤مومظ ويم٠من. اًمزوج أبق أنف: ُمٜمٝم٤م : ش332 - 331/  9» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره٤م

 يٌٓمؾ مم٤م وإن ،ًمٚمخالف راومٕم٤مً  طمج٦م ًمٙم٤من اًمؽممج٦م: طمدي٨م صح وًمق ،إًمٞمف ُم٤مل
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 اإلُم٤مم وهق - طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ رواشمف أطمد أن: آول :أُمريـ اًمؽممج٦م طمدي٨م

 ُمـ أؿمٌٝمف وُم٤م اًمزوج أظمق شاحلٛمق» :عمًٚمؿ رواي٦م ذم يمام - ىم٤مل - ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م

  ،شمحص - 152/  4» اًمؽمُمذي ٟمحقه وذيمرش. وٟمحقه اًمٕمؿ اسمـ: اًمزوج أىم٤مرب

 أبق احلٛمق سم٠من اًمّمٗمح٦م ٟمٗمس ذم إًمٞمف ومٕمزا  ذهؾ صمؿ ،اًمّمقاب قمغم احل٤مومظ قمٜمف وٟم٘مٚمف

 اعمرأة زوج أىم٤مرب شإمح٤مء» أن قمغم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ إشمٗمؼ» :اًمٜمقوي وىم٤مل! اًمزوج

 ش. وٟمحقه قمٛمف واسمـ أظمٞمف واسمـ وأظمٞمف وقمٛمف يم٠مبٞمف

 :اًمٙمريٛم٦م أي٦م سمٍميح اعمح٤مرم: ُمـ اًمزوج أب٤م أن: وأظمر

﴿ .. َٓ ـَ  َو ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ ـ   َأوْ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم ـ   آسَم٤مء َأوْ  آسَم٤مئِِٝم  ضمداً  ومٞمٌٕمد  ،﴾..سُمُٕمقًَمتِِٝم

ًمد زيٜمتٝم٤م شمٌدي أن آسمـ ًمزوضم٦م جيقز أن  يمام قمٚمٞمٝم٤م يدظمؾ أن ًمف جيقز وٓ ،زوضمٝم٤م ًمقا

  .أقمٚمؿ واهلل. ُمٜمٙمر أنف قمغم ذًمؽ ومدل ،اًمؽممج٦م طمدي٨م ذم

 .(458-456/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فزيـتفا ادرأة إبداء جيقز افذيـ ادحارم مـ واخلال افعؿ هؾ

 أمامفؿ؟

ـَ  َوٓ﴿: سمٞم٘مقل أي٦م ذم :اعمٚم٘مل ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم  هذا[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

ـَ  َوٓ﴿: ي٘مقل أي٦م صمؿ ،سمداي٦م ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ  اًمزي٤مدة هؾ ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

ٓ  ﴿ إومم هذه  اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اًمزي٤مدة ٟمٗمس ﴾ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 .يمذًمؽ هق :اًمِمٞم 

 .هلؿ ي٤ٌمح يٕمٜمل اًمذيـ سمٕمض دوقمدّ  ذيمر ،أجْم٤مً  أي٦م هذه ٟمٗمس وذم :اعمٚم٘مل

 .اعمح٤مرم :اًمِمٞم 

 . واخل٤مل اًمٕمؿ إٓ ،اعمح٤مرم ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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 ذم يذيمر مل يمام ومٝمذا ،أي٦م هذه ذم أظمل ا يذيمر مل واخل٤مل اًمٕمؿ يمقن ،إيف :اًمِمٞم 

 حيرم»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ضم٤مء ُم٤م ،[24:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َذًمُِٙمؿْ  َوَراءَ  َُم٤م ًَمُٙمؿْ  َوُأطِمؾ  ﴿: آي٦م

 .أي٦م ذم يذيمر مل احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي اًمٕمٛمقم هذا ،شاًمٜم٥ًم ُمـ حيرم ُم٤م اًمرو٤مع ُمـ

 إمم شمْمؿ وم٤مًمًٜم٦م ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب جمٛمقع ُمـ شم١مظمذ أن جي٥م: ٟم٘مقل ٟمحـ وًمذًمؽ 

 .أظمر دون أطمدمه٤م ُمـ وًمٞمس ،ُمٕم٤مً  ُمٜمٝمام احلٙمؿ ومٞم١مظمذ ،اًمٙمت٤مب

 مل أو أي٦م، هذه ذم يمرواذ إٟمف سمٞمٝمٛمؽ ُم٤م ،حمرم واخل٤مل اًمٕمؿ سم٠من قمروم٧م وم٢مذا 

 ...يذيمروا

 ُمـ وٟم٠مظمذ ،واًمًٜم٦م اًم٘مرآن سملم ٟمجٛمع أنٜم٤م ،ؾمٛمٕم٧م ُم٤م هق اجلقاب وًمذًمؽ

 .احلٙمؿ جمٛمققمٝمام

 اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اعمِمٝمقر احلدي٨م سمٌٓمالن اًم٘مقل إمم ٟمخٚمص يٕمٜمل هٜم٤م وُمـ 

 اًم٘مٞم٤مس إلصم٤ٌمت سمٞمقردوا ه٤مًمكم ،ظم٤مصتٝمؿ إصقل يمت٥م ذم وسمخ٤مص٦م ،اعمت٠مظمريـ

: ىم٤مل شحتٙمؿ؟ سمؿ»: ًمف ىم٤مل اًمٞمٛمـ إمم أرؾمٚمف ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمٕم٤مذ طمدي٨م ،وذقمٞمتف

: ىم٤مل ،شدمد؟ مل وم٢من»: ىم٤مل ،اهلل رؾمقل سمًٜم٦م: ىم٤مل ،شدمد؟ مل وم٢من»: ىم٤مل ،اهلل سمٙمت٤مب

 رؾمقل حي٥م ح٤م اهلل رؾمقل رؾمقل وومؼ اًمذي هلل احلٛمد»: ىم٤مل ،آخق وٓ رأجل أضمتٝمد

 أوًٓ  سم٤مـمؾ ،سمف واطمتج٤مضمٝمؿ ًمف إصقل قمٚمامء شمداول ُمع ،سم٤مـمؾ طمدي٨م هذا ،شاهلل

ن٤م ،اعم٘مّمقد هق وهذا ،ُمٕمٜم٤مه طمٞم٨م ُمـ  ومٞمف إؾمٜم٤مده أن اإلسمٓم٤مل هذا ُمثؾ قمغم وضمرأ

 رضمالً  ومٞمف أن اًمًٜمد طمٞم٨م ُمـ اًمْمٕمػ أُم٤م ،سم٤مـمؾ ُمتٜم٤مً  ،وٕمٞمػ ؾمٜمداً  ومٝمق ،ضمٝم٤مًم٦م

 ؟جشأ ٓإو احل٤مرث اؾمٛمف جمٝمقًٓ 

 .قمٛمرو سمـ احل٤مرث :ُمداظمٚم٦م

 وم٠ُمقِمؾ   ،ُمٕم٤مذ قمـ عمٕم٤مذ أصح٤مٍب  قمـ يرويف وهق ،قمٛمرو سمـ احل٤مرث :اًمِمٞم 

 وهل ٦مٚمِّ ٕمِ اعمُ  إومم اًمٕمٚم٦م ،يمذًمؽ ًمٞم٧ًم: إظمرى ،ىم٤مـمٕم٦م: إطمدامه٤م: اصمٜمتلم سمٕمٚمتلم

 ،ُمٕم٤مذ أصح٤مب قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚم٦م ،هذا قمٛمرو سمـ احل٤مرث جلٝم٤مًم٦م هل ،احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚم٦م

 يمالم وهذا ،احلٗمظ ؾمقء قمٜمٝمؿ ويٌٕمد ،اًمٙمذب قمٜمٝمؿ يٌٕمد مج٤مقم٦م: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل
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 وم٤مًمًٜمد وًمذًمؽ ،هذا قمٛمرو سمـ احل٤مرث وهق ،دوهن٤م اًمٕمٚم٦م ًمٙمـ ،ُم٘مٌقل ُمٜمٓم٘مل

 .احلدي٨م قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق وٕمٞمػ

 احلدي٨م هذا إٟمٙم٤مر قمغم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم أُمػم طمٙمؿ وًمذًمؽ 

 . اإلؾمٜم٤مد ِبذا

 ضمٕمؾ ،ىم٦ماًمدِّ  هٜم٤م ،اًمًٜم٦م ُمرشم٦ٌم ضمٕمؾ أنف ومٝمق ،ُمتٜمف طمٞم٨م ُمـ سم٤مـمؾ يمقٟمف أُم٤م

 ٓ طملم اإلٟم٤ًمن؟ ي٘مٞمس ُمتك ،اًم٘مٞم٤مس ُمع اًمًٜم٦م يمٛمرشم٦ٌم ًمٚم٘مرآن سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜم٦م ُمرشم٦ٌم

 سملم اجلٛمع جي٥م ظمٓم٠م هذا ،اًم٘مرآن ذم جيد ٓ طمٞمٜمام ،اًمًٜم٦م إمم يٚمج٠م ُمتك ،اًمًٜم٦م ذم جيد

 شمٜمتٝم٩م ،اجلقاب وضمدت ُم٤م واهلل ،اًم٘مرآن ذم شمٜمٔمر أن وًمٞمس ،ُمٕم٤مً  واًمًٜم٦م اًم٘مرآن

 اًمًٜم٦م ُمٜمزًم٦م هٙمذا ًمٞمس ،رأجؽ دمتٝمد ه٤مه ،اجلقاب وضمدت ُم٤م اًمًٜم٦م ٟمزًم٧م ،اًمًٜم٦م

 قمٚمٞمف ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام ،شمقأُم٤من مه٤م وإٟمام ،اًمًٜم٦م ُمـ اًم٘مٞم٤مس يمٛمٜمزًم٦م اًم٘مرآن ُمـ

 اهلل يمت٤مب ،ِبام متًٙمتؿ إن ُم٤م شمْمٚمقا  ًمـ أُمريـ ومٞمٙمؿ شمريم٧م»: سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة

 اًمًٚمٗمل اًمٗم٘مف أصقل ومٛمـ وًمذًمؽ ،شاحلقض قمكم يردا طمتك يتٗمرىم٤م وًمـ ،وؾمٜمتل

 إمم اًمث٘مٚملم إمم يٜمٔمر أن ،ُم٤م ُم٠ًمخ٦م ذم طمٙمامً  يٕمٓمل أن اإلٟم٤ًمن يريد إٟمام: هق اًمّمحٞمح

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إؾم٤مؾمٞملم اعمّمدريـ

 هق ومٝمذا سمٞمٜمٝمام اًمٗمّمؾ أُم٤م ،رأجف جيتٝمد: ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ذًمؽ سمٕمد ٜمزلٟم..

 .اًمْمالل ُمٜمِم٠م

 وؿمٞمٕم٤مً  رىم٤مً ومِ  اعمًٚمٛملم ضمٕمٚم٧م اًمتل اًمٗمرىم٦م أؾم٤ٌمب أيمؼم ُمـ أنف اقمت٘م٤مدي ذم وأن٤م 

سم٤مً   وهق ،اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م هذا شمٓمٌٞمؼ ذم واطمدة سمٜم٦ًٌم جيروا مل أهنؿ هق ،وأطمزا

 .رأج٤مً  ومٞمٝم٤م أصدروا ُم٠ًمخ٦م يمؾ ذم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سملم دائامً  اجلٛمع

 اًم٘مرآن سملم اًمتٗمريؼ جيقز ٓ ومٚمٝمذا ،سم٤مًمٕم٘مٞمدة قمالىم٦م هل٤م ُم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م 

 ُمـ مه٤م واخل٤مل اًمٕمؿ أن ًمديؽ ُمٕمٚمقُم٤مً  ويم٤من ،احل٘مٞم٘م٦م هذه قمروم٧م وم٢مذا ،اًمًٜم٦م وسملم

ـَ  َوٓ﴿: آي٦م ذم يذيمرا  مل أهنام ذًمؽ سمٕمد ُّيٛمٜمؽ ومال ،اعمح٤مرم ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيٜمَتَُٝم ـ   إِ  ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم

ـ   َأوْ   ويمثػمة يمثػمة أُمثٚم٦م وًمف ،اًمرو٤مع ُمث٤مل ُمث٤مًمف وهذا ،آظمره إمم[ 31:اًمٜمقر﴾ ]آسَم٤مئِِٝم
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َُم٧ْم ﴿: اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م قمغم ومٝمامً  وأؾمٝمٚمٝم٤م أؿمٝمره٤م ُمـ ،ضمداً  ﴾ اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

د ،ُمٞمت٦م اًمًٛمؽ اعمٞمت٦م اًم٘مرآين وم٤ٌمًمٜمص ،[3:اح٤مئدة]  اًم٘مرآن سمٜمص ومه٤م ،ُمٞمت٦م اجلرا

م  ،اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م إًمٞمف شمْمؿ طمتك ،اًمٜمص هذا قمغم سمٜم٤مءً  اإلومت٤مء جيقز ٓ ًمٙمـ ،طمرا

 وضم٤مء ،شواًمٓمح٤مل واًمٙمٌد ،واجلراد احلقت ،ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمٚم٧م»: اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء

 قمٚمٞمف أرؾمٚمف ح٤م ،اجلراح سمـ قمٌٞمدة أبق ىمّم٦م احلدي٨م هذا ُمـ أصح هل اًمتل اًمًٜم٦م ذم

 قمٌٞمدة أبق اوٓمر طمتك ومج٤مءه ،إمحر اًمٌحر إمم  اًمٞمٛمـ إمم هي٦م ذم واًمًالم اًمّمالة

د ٟمٗمد طمتك ،مترشملم أو مترة ومرد ًمٙمؾ ويٕمٓمل ،اًمني٦م مجٞمع ُمـ اًمتٛمر جيٛمع أن  ،يمٚمف اًمزا

 طمقت هق وإذا ،إًمٞمف ومذهٌقا  ،سمٕمٞمد ُمـ رأوه ،ضمداً  وخامً  طمقشم٤مً  ،إًمٞمٝمؿ اهلل وم٠مرؾمؾ

 يٛمر ومٙم٤من ،أوالقمف ُمـ ٤مً وٚمٕم ٟمّمٌقا  أهنؿ سمحٞم٨م اًمْمخ٤مُم٦م ُمـ ويم٤من ،اًمٌحر أخ٘م٤مه

 ،ُمٜمف وشمزودوا ،ُمٜمف أيمٚمقا  وم٠مظمذوا ،ٟمٗمؼ يٕمٜمل ،ٟمٗمؼ يٕمٜمل ،حتتف ُمـ اًمٜم٤مىم٦م قمغم اًمرايم٥م

 ،ُمٞمت٦م ومٝمذه ،ُمٜمف يٓمٕمٛمقه أن ُمٜمٝمؿ ـمٚم٥م: ىم٤مل ،ظمؼمه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أبٚمٖمقه وح٤م

م ىمٚمٜم٤م اًم٘مرآن أظمذٟم٤م وم٢مذا  هٜم٤م أي٦م  إذاً : ىمٚمٜم٤م اًمٜمص هذا إمم وٛمٛمٜم٤م إذا ًمٙمـ ،طمرا

 قم٤مُم٦م ،سم٤مًمًٜم٦م ُم٘مٞمدة ُمٓمٚم٘م٦م اًمٙمت٤مب ذم ٟمّمقص ُمـ ويمؿ ويمؿ ،اًمًٜم٦م ىمٞمدِت٤م ُمٓمٚم٘م٦م

 . سم٤مًمًٜم٦م خمّمّم٦م

  (22: 28: 15/ 531/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 32: 15/ 531/ واًمٜمقر اهلدى)

 ابـتفا زوج ؿِبؾ مـ افزوجة أم تؼبقؾ جيقز هؾ

 ؟اسمٜمتٝم٤م زوج ىِمٌؾ ُمـ اًمزوضم٦م أم شم٘مٌٞمؾ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 مح٤مة شمٙمقن أهن٤م ظم٤مص٦م وؿمٗم٘مف رمح٦م شم٘مٌٞمؾ ؾمٞمٙمقن اًمت٘مٌٞمؾ هذا ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 .سمِمٝمقة هق ُم٤م وقمجقز

 ( 22: 36: 28/   316/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افػاشديـ مـ بإذى ـساءؾف يتعرض مـ تلديب وجقب

 ،إًمٞمٝم٤م سمٍمه ويرومع ،يٜمتّم٥م أى: شاًمِمٞمٓم٤من ومٞمًتنمومٝم٤م»: ىمقًمف ]ىم٤مل اإلُم٤مم[:

 .سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمروضمٝم٤م وهق ،قمٚمٞمٝم٤م شمًٚمٓمف أؾم٤ٌمب ُمـ ؾم٤ٌٌمً  شمٕم٤مـم٧م ىمد ٕهن٤م ِب٤م وُّيؿّ 

 ؿمٞم٤مـملم ؾمٞمام ٓ ،اإلٟمس ؿمٞمٓم٤من ذم سم٤مًمؽ ومام ،اجلـ ؿمٞمٓم٤من ذم هذا: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 أهمٚم٥م ٓن ؿمٞمٓم٤من: أخػ ُمـ اعمرأة قمغم أرض وم٢مٟمف ،ومٞمف ٟمحـ اًمذي اًمٕمٍم هذا إٟمس

 يتٕمروقن ،إٟم٤ًمٟمٞم٦م وٓ ،ذف وٓ ديـ وٓ ،قمٜمدهؿ ُمروءة ٓ اًمزُم٤من هذا ؿم٤ٌمن

– إُمر وٓة ومٕمغم ،واٟمحٓم٤مط ودٟم٤مءة ظم٤ًمؾم٦م قمغم شمدل وهٞمئ٦م ،ُمٗمجع سمِمٙمؾ ًمٚمٜم٤ًمء

 .اًمْم٤مري٦م واًمقطمقش ،اًمنمرة اًمٗمً٘م٦م ه١مٓء ي١مدسمقا  أن -ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا  إن

 (1/186واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)





 البيت مو املسأة خسوج
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 زيارهتا هلا جيقز هؾ اهلل دم ٕختفا افبـت زيارة إهؾ رؾض إذا

 إذهنؿ؟ دون

 ودائامً  ،هل٤م وُمِمت٤مىم٦م اهلل ذم هل٤م أظمت٤مً  اسمٜمتٝمؿ شمزور أن إهؾ رومض إذا :اًم١ًمال

 ،سمذًمؽ إظم٤ٌمرهؿ دون ،ًمزي٤مرِت٤م خترج سم٠من اإلؾمالم هل٤م أجًٛمح ،اًمزي٤مرة هذه يرومْمقن

 طم٘مٞم٘مٞم٤ًم؟ همػم ؿمٞمئ٤مً  هلؿ شم٘مقل أم

 ،قمٚمٞمٝمام شمٙمذب أن هل٤م جيقز ٓ يمام ،أبقُّي٤م ذنإ سمدون شمزوره٤م أن جيقز ٓ :اجلقاب

 اىمتٜمٕمقا   وم٢مذا ،ِب٤م أُمر احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اًمزي٤مرة هذه سم٠من إبقيـ  ٘مٜمعشمُ  أن قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام

 ُمٚمتزُم٦م أهن٤م قملد  شمَ  يم٤مٟم٧م إذا ؾمٞمام وٓ ،ًمٚمٌٜم٧م جيقز ومال اىمتٜمٕمقا  ُم٤م[ وإذا] ،ومٌٝم٤م

 .اًمزي٤مرة هذه عمثؾ أبقُّي٤م ـم٤مقم٦م قمـ خترج أن سم٤مًمنميٕم٦م

 ؟..ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٓمٌؼ اًمدروس يمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 .اإلذن ُمـ ٓسمد ،اًمٌمء ٟمٗمس :اجلقاب

  (.:. 24: 11/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

  (.:. 23: .1/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 افزوج ؽقاب دم فؾزيارات ادرأة خروج حؽؿ 

: يٕمٜمل  ،هم٤مئ٥م وزوضمٝم٤م ًمٚمزي٤مرات خترج أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: إول اًم١ًمال

 ؟سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمروضمٝم٤م طمدود هل وُم٤م  ،ُم٤ًمومر

 ،زوضمٝم٤م وختدم ،سمٞمتٝم٤م ًمتٚمزم ظُمٚم٘م٧م أهن٤م اعمرأة شمٕمرف أن: هذا ذم إصؾ :اًمِمٞم 

ٌُٝم٤م وًمد هل٤م يٙمـ مل وإنْ   ،أوٓد هل٤م يم٤من إنْ  أوٓده٤م ريبوشمُ  ًْ  سمٌٞمتٝم٤م شُمْٕمٜمك أن وَمَح

 أو اًمزوج يًتٓمٞمع ٓ اًمتل ،اعمّم٤مًمح سمٕمض ًم٘مْم٤مء خترج أن هل٤م جيقز صمؿ  ،وزوضمٝم٤م

 ٓ صمؿ  ،سمذًمؽ هل٤م ي٘مقم أن ًمٖمػمه٤م يتٞمن ٓ أو ،سمذًمؽ ي٘مقم أن حم٤مرُمٝم٤م ُمـ أىم٤مرِب٤م أطمد
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 اًمِم٠من هق يمام يمثػمة ًمٞم٧ًم  ،طمدود ذم أىم٤مرِب٤م أو صقاطمٌٝم٤م ًمزي٤مرة ظمروضمٝم٤م ُمـ سم٠مس

 شم٤ٌمرك ىمقًمف ذم ،اًمٜم٤ًمء ظُمقـم٧ٌم ُم٤م سمٛمثؾ خُي٤مـمٌقا  مل اًمرضم٤مل ٕن  ،ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم

 . إومم اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج شمؼمضمـ وٓ سمٞمقشمٙمـ ذم َوىَمْرنَ   :وشمٕم٤ممم

 ظمروضمٝم٤م يٙمقن ٓ أن: أي  ،قمٞمٜمٝم٤م ٥َم ّْم ٟمُ  ذًمؽ شمْمع أن اعمرأة قمغم يٜمٌٖمل هذا 

 .ذًمؽ ذم زوضمٝم٤م يامٟمع مل وًمق طمتك  ،طمدود ودون طم٤ًمب دون اًمرضمؾ يمخروج

 ُم٤ًمومراً  اًمزوج يم٤من إذا  ،اًم١ًمال قمـ اإلضم٤مسم٦م صٛمٞمؿ ذم دظمٚمٜم٤م هذا قُمرف إذا 

 ،ذًمؽ ذم يامٟمٕمٝم٤م ٓ اًمزوج ويم٤من – ذيمرٟم٤م يمام يمثػماً  ًمٞمس: أي – ُم٘مٜمٜم٤مً  ظمروضمٝم٤م ويم٤من

 . ومال وإٓ اخلروج هل٤م ضم٤مز

 إصؾ – اُمرأة سمّمٗمتٝم٤م إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم دائرشمف ٘مٜم٤مٞم  َو  اًمذي – ظمروضمٝم٤م: سم٤مظمتّم٤مر 

ة ًمٙمـ  ،ضم٤مئز أنف: ومٞمف  وًمق ضم٤مئز أُمر سمٙمؾ شم٠ميت سم٠من عٛمته اًمتَ  صالطمٞم٦م هل٤م ًمٞمس اعمرأ

 إصؾ – ُمثالً  – صدي٘م٤مِت٤م سمٕمض ًمزي٤مرة سمٞمتٝم٤م ُمـ ومخروضمٝم٤م  ،ذًمؽ ذم اًمزوج ظم٤مًمػ

  ،قمٜمٝم٤م همٞمٌتف ذم داره٤م قم٘مر شمٚمزم أن ُمٜمٝم٤م يريد اًمزوج يم٤من إذا ًمٙمـ  ،ضم٤مئز أنف: ومٞمف

 . اًم١ًمال ضمقاب هق هذا ،اخلروج هل٤م جيقز وٓ ،خترج ٓ أن ومٞمج٥م

  (22:39:28/  3/  واًمٜمقر اهلدى)



 املسأة سفس
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 حمرم ذي مع إٓ افزيد مساؾة ادرأة تساؾر ٓ حديث

ة شم٤ًمومر ٓ» هريرة أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم رأجٙمؿ اؾمت٘مر ُم٤مذا قمغم :اًم٤ًمئؾ  ُم٤ًموم٦م اعمرأ

 اهلل؟ أث٤مسمٙمؿ أومٞمدوٟم٤م وٕمٞمػ أم صحٞمح أهق شحمرم ذي ُمع إٓ اًمؼميد

 يم٤من شاجل٤مُمع صحٞمح» يمت٤ميب ذم ذيمرت اًمتل واًمّمح٦م ،سمّمحٞمح ًمٞمس: اًمِمٞم  

 ذط وقمغم صحٞمح داود أيب ؾمٜمـ ذم احلدي٨م هذا إؾمٜم٤مد وومٕمالً  ،إؾمٜم٤مده إمم سم٤مًمٜمٔمر

 أطمد أن زم شمٌلم ،ـمرىمف مجع زم وشمٞمن ،احلدي٨م هذا ذم اًمٜمٔمر أقمدت ح٤م وًمٙمـ ،ُمًٚمؿ

 سمذيمر شمٗمرد ؾمٝمٞمؾ قمـ ًمف شاًمراوي احلٛمٞمد قمٌد سمـ ضمرير» وهق اًمؼميد طمدي٨م رواة

 رواه يمٚمٝمؿ ،اعمذيمقر ؿمٞمخف قمـ روايتف ذم ؿم٤مريمقه اًمذيـ اًمرواة يمؾ دون شسمريد» ًمٗمٔم٦م

 يمِمػ ،وروايتف وأخٗم٤مفمف احلدي٨م ًمٓمرق اًمتتٌع ُمـ اًمٜمقع ومٝمذا ،وًمٞمٚم٦م يقم سمٚمٗمظ

 وًمٞمٚم٦م يقُم٤مً  اُمرأة شم٤ًمومر ٓ: أي وًمٞمٚم٦م يقم اعمحٗمقظ وأن ،سمريد ًمٗمٔم٦م ؿمذوذ قمـ اًم٘مٜم٤مع

 اًمدىمٞمؼ احلديثل سم٤مًمتٕمٌػم هٜم٤م سمريد ًمٗمٔم٦م ومذيمر ،واًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو حمرم ُمع إٓ

 .زم شمٌلم ُم٤م هذا ،وٕمٞمػ اًمٚمٗمظ ِبذا احلدي٨م أن يٕمٜمل وذًمؽ ،ؿم٤مذ

 (.:. 52: 59/  16/   واًمٜمقر اهلدى)

 افققم مساؾة حتديد يتؿ ـقػ وفقؾة يقم ادرأة تساؾر ٓ حديث 

 وافؾقؾة

ة شم٤ًمومر ٓ طمدي٨م قمـ ي٠ًمل أخ :اًم٤ًمئؾ ة شم٤ًمومر ٓ» ي٘مقل اعمرأ  شوًمٞمٚم٦م يقم اعمرأ

 أنٜم٤م طمٞم٨م ،احلدي٨م سم٤معمًػم أم اًم٘مديؿ سم٤معمًػم هؾ ،وًمٞمٚم٦م يقم زُمـ حتديد يتؿ يمٞمػ

 وٓ ،يقم ُمـ أىمؾ ذم سم٤مًمٓم٤مئرة دوًم٦م أبٕمد إمم يّمؾ أن يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن ٟمٕمٚمؿ

 ىمدياًم؟ وًمٞمٚم٦م يقم ذم اًمٕم٘م٦ٌم إمم يّمؾ أن يًتٓمٞمع

 ُم٘مّمقداً  ًمٞمس ،احلدي٨م هذا ذم اعمذيمقر اًم٘مٞمد أن اجلقاب ،صحٞمح :اًمِمٞم 

 .وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م وًمٞمٚم٦م يقم سمدل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وم٘مد ،ًمذاشمف
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 ُمـ رواي٦م شمٌٜمل إمم إُمر يٜمتٝمل ،إطم٤مدي٨م هذه ذم اًمٗم٘مٝمل اًمٌح٨م هن٤مي٦م وذم 

 ضم٤مءت اًمتل اًمرواي٤مت يمؾ ُمـ وأقمؿ أؿمٛمؾ هل واًمتل ،اعمٓمٚم٘م٦م احلدي٨م رواي٤مت

ة شم٤ًمومر ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ ،أج٤مم صمالصم٦م أو وًمٞمٚم٦م يقم سمٚمٗمظ  إٓ ؾمٗمراً  اعمرأ

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  ؾمٗمراً  شحمرم وُمٕمٝم٤م

 ًمٙمؾ اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا اؾمتحيٟم٤م إذا ٕنٜم٤م :اًمنميٕم٦م دىم٦م ُمـ أجْم٤مً  وهذا 

 اًمذي اإلؿمٙم٤مل يزول ،وىمٍماً  ـمقًٓ  ُم٤ًموم٤مِت٤م يم٤مٟم٧م ُمٝمام ،إؾمٗم٤مر أنقاع ُمـ ٟمقع

 هؾ ،زُم٤من ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمـ سم٠مىمؾ احلديث٦م اًمقؾم٤مئؾ سم٥ًٌم شم٘مٓمع اًمتل اعم٤ًموم٦م ذم ورد

 ُم٤ًمومراً  يزال ٓ يم٤من وم٢من ؟ٓ أم ُم٤ًمومراً  يمقٟمف قمـ اعم٤ًموم٦م هذه ىمٓمع اًمذي سمذًمؽ خيرج

 أو وؾمٞمٚم٦م وسم٠مي ىمٓمٕمٝم٤م اًمتل ًمٚمٛم٤ًموم٦م طمٞمٜمذاك ىمٞمٛم٦م وٓ ،اعم٤ًمومر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف ومتجري

 .اًم١ًمال هذا ضمقاب هق هذا ،اضمت٤مزه٤م آخ٦م

 (.:. 48: 49/  16/  واًمٜمقر اهلدى)

 بافطائرة حمرم بدون ادرأة شػر حؽؿ

 جيقز؟ سم٤مًمٓم٤مئرة حمرم سمدون اعمرأة ؾمٗمر :ُمداظمٚم٦م

 اًمًٞم٤مرة أو سم٤مًمٓم٤مئرة اًمًٗمر سملم ومرق وٓ ،جيقز ومال ؾمٗمراً  دام ُم٤م ،جيقز ٓ :اًمِمٞم 

 .ذقم٤مً  اًمًٗمر ُمًٛمك ذم شمدظمؾ ًػماتاعمُ  هذه يمؾ أن دام ُم٤م ،اًمداسم٦م أو

 .وًمٞمٚم٦م يقم ُمًػمة ٙمٛمؾيُ  مل :ُمداظمٚم٦م

 أو ،ىمديامً  يم٤مٟمقا  يمام سم٤معمراطمؾ حمددة ُمدة اًمنمع ذم ًمٚمًٗمر ًمٞمس :اًمِمٞم 

 .ؾمٗمر وإٟمام ،طمديث٤مً  ي٘مقًمقن يمام سم٤مًمٙمٞمٚمقُمؽمات

 (.:. 36: .. /  93/   واًمٜمقر اهلدى)
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 رؾؼة مع ـاكت إذا حمرم بدون ادرأة شػر بجقاز افؼقل حقل

 آمـة؟

 اإلُم٤مم رأي طمقل اًمتقوٞمح ُمـ اعمزيد ٟمرضمق: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 وُم٤م اًمٜم٤ًمء، ُمـ أُمٜم٦م اًمروم٘م٦م ُمع حمرم سمدون اعمرأة ؾمٗمر ضمقاز ذم اهلل رمحف ُم٤مًمؽ

 ُمـ شمًػم اًمٔمٕمٞمٜم٦م إن: »طمدي٨م ُمـ اجلقاز هذا قمغم يًتدل اًمٕمٚمامء وسمٕمض دًمٞمٚمف؟

 .اًمتقوٞمح ُمـ اعمزيد ٟمرضمقش اًمٖمٜمؿ قمغم واًمذئ٥م اهلل إٓ ختِمك ٓ اًمٕمراق إمم اًمٞمٛمـ

 هٜم٤مك أن واًمدقمقى اعمرأة، هل اًمٔمٕمٞمٜم٦م ٕن دًمٞمؾ: ومٞمف ومٚمٞمس احلدي٨م أُم٤م :اًمِمٞم 

ة أن ومٞمف احلدي٨م سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝمؿ ي٤ًمومرن ٟم٤ًمء  أن اًمرضمؾ أراد ومٚمق شم٤ًمومر، اعمرأ

 هق هذا احلدي٨م ٕن شم٤ًمومر: أن اًمقطمٞمدة ًمٚمٛمرأة جيقز أنف ٓدقمك سم٤محلدي٨م يًتدل

 مل احلدي٨م ٕن ًمقطمده٤م: اعمرأة ؾمٗمر ضمقاز قمغم يدل ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس وًمٙمـ دًٓمتف،

 يم٤من ؾمقاء ي٘مع قمام[ خُتؼِم ] إٟمام اًمٖمٞمٌٞم٦م وإظم٤ٌمر همٞمًٌٞم٤م، ظمؼًما  ضم٤مء وإٟمام شمنميًٕم٤م ي٠مت

 يتٓم٤مول طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ: »ُمثاًل  اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف ُمذُمقًُم٤م، أو ممدوطًم٤م اًمقاىمع

 هذا وإٟمام اإلؾمالم، ذم ُمنموع أُمر سم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمتٓم٤مول أن يٕمٜمل ٓ هذاش سم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمٜم٤مس

 صدق قمغم أدًم٦م سمٕمد دًمٞماًل  اًمٜم٤مس إمم ًمٞم٘مدم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٜمف يتحدث همٞمٌل ظمؼم

 .اعمٖمٞم٤ٌمت قمـ يتحدصمقا  أن قم٤مدة اًمٜم٤مس ـم٤مىم٦م ُمـ ًمٞمس ٕنف اًمًالم: قمٚمٞمف ٟمٌقشمف

 اًمٓمرىم٤مت ذم اًمٜم٤مس يت٤ًمومد طمتك شم٘مقم ٓ اًم٤ًمقم٦م أن إظم٤ٌمر ُمـ ُمثاًل  يمذًمؽ

 وهٙمذا سمف، اعمخؼم هذا ذقمٞم٦م سمٞم٤من ومٞمف وًمٞمس ؾمٞم٘مع قمام ظمؼم ومٝمذا احلٛمػم، شم٤ًمومد

 أظم٤ٌمر ُمـ ظمؼم هق وإٟمام ذقمٞم٤ًم طمٙماًم  يتْمٛمـ ٓ اًمٔمٕمٞمٜم٦م قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ظم٤مص٦م ضم٤مءت ٕطم٤مدي٨م شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف احلدي٨م ِبذا وآؾمتدٓل ؾمٞمام ٓ اًمٖمٞم٥م،

 شم٤ًمومر ٓ: »قمديدة سم٠مخٗم٤مظ وردت اًمتل إطم٤مدي٨م وهل اًمٜم٤مس، سملم طمٙمؿ سمتنميع

ة  ٓ: »وأؿمٛمؾ أقمؿ وهل اًمرواي٤مت سمٕمض ذمش حمرم وُمٕمٝم٤م إٓ أج٤مم صمالصم٦م ؾمٗمًرا  اعمرأ

ة شم٤ًمومر  ًمٚمتنميع ضم٤مءت إطم٤مدي٨م هذهش حمرم وُمٕمٝم٤م إٓ – ُمٓمٚمً٘م٤م: أي – ؾمٗمًرا  اُمرأ
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 أظم٤ٌمر ُمـ يمخؼم ضم٤مء وإٟمام ًمٚمتنميع ضم٤مء ُم٤م ٕنف اًمٔمٕمٞمٜم٦م: سمحدي٨م ٟمٕم٤مروٝم٤م ومال

 .اًمٖمٞم٥م

 أنف إئٛم٦م ُمـ وهمػمه ُم٤مًمؽ ىمقل قمغم اًمٔمٕمٞمٜم٦م سمحدي٨م وم٤مٓؾمتدٓل ذًمؽ قمغم

 آؾمتدٓل يّمح ٓ حمرم سمٖمػم ي٤ًمومرن أن وديٜمٝمـ سم٠مظمالىمٝمـ اعمقصمقق ًمٚمٜم٤ًمء جيقز

 .ذيمرٟم٤ممه٤م اًمذيـ ًمٚمًٌٌلم اًمٔمٕمٞمٜم٦م سمحدي٨م

 أظمص واًمدقمقى اًمقاطمدة، اعمرأة قمـ يتحدث اًمٔمٕمٞمٜم٦م طمدي٨م أن: ذًمؽ ظمالص٦م

 ٓ همٞمًٌٞم٤م ظمؼًما  اًمٔمٕمٞمٜم٦م طمدي٨م ٕن: وصم٤مٟمًٞم٤م إصقل، قمٚمامء ي٘مقل يمام اًمدًمٞمؾ ُمـ

 وهق ُم٤ٌمذة اًمتنميع ذم ضم٤مءت اًمتل ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ ومٝمق ذقمًٞم٤م طمٙماًم  يتْمٛمـ

ة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل  .حمرم ُمع إٓ شم٤ًمومر أن اعمرأ

 اسمتكم سمٕمْمٙمؿ وًمٕمؾ اًمقاىمع، طمٞم٨م ُمـ إًمٞمف آـمٛمئٜم٤من يٛمٙمـ ٓ اًم٘مقل هذا إن صمؿ

 هذا أن سمٌٞم٤من يٕمتؼم عمـ قمؼمة هٜم٤مك ؾمٞمجد وم٢مٟمف طمزم ٓسمـش احلامُم٦م ـمقق: »سم٘مراءة ُمثكم

 طمزم اسمـ ذيمره٤م اًمتل اًم٘مّم٦م ي٘مرأ  ومٛمـ ي٤ًمومرن، أن هلـ جيقز ُمقصمقىم٤مت ٟم٤ًمء اًم٘مقل

 اُمرأة شم٤ًمومر ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٕمٛمقم خم٤مًمٗمتف ُمع اًم٘مقل هذا أن إمم مت٤مًُم٤م يٓمٛمئـ

 وىمْملم طم٤مضم٤مت اعمٖمرب ُمـ ظمرضمـ ٟمًقة أن شم١ميمد اًم٘مّم٦م ومتٚمؽش حمرم ُمع إٓ ؾمٗمًرا 

 أطمد أو ؾمٗمٞمٜم٦م ىمٌٓم٤من إُم٤م ُمـ اًمٗم٤مطمِم٦م ذم وىمٕمـ راضمٕم٤مت وهـ ؾمٙمٞمٜم٦م، ذم احل٩م

ة اًم٘مٞمٛم٦م ىمٞمٛم٦م ومام ومٞمٝم٤م، اًمٕم٤مُمٚملم  وٕمٞمٗم٤مت، وم٤مًمٜم٤ًمء صم٘م٤مت، ٟم٤ًمء ُمع شم٤ًمومر صم٘م٦م اعمرأ

 .أقمراوٝمـ قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ضم٤مء وًمذًمؽ

 وسمخ٤مص٦م اًمٌنم سمٓم٤ٌمئع اًمٕمٚمٞمؿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم ِبذه ٟمذيمر أن وجي٥م

 إُمد إمم وًمق اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ي٘مٕمـ أن وسملم سمٞمٜمٝمـ واًمًدود اعمقاٟمع يْمع اًمٜم٤ًمء ُمٜمٝمـ

 ًمذاشمف حمرم سمٕمْمٝم٤م: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اعمحرُم٤مت أن شمذيمرون وًمٕمٚمٙمؿ اًمٌٕمٞمد،

 إمم يقصؾ ومألنف ًمٖمػمه اعمحرم أُم٤م اًمٌت٦م، حيرم ًمذاشمف وم٤معمحرم ًمٖمػمه، حمرم وسمٕمْمٝم٤م

 اعمحرم إمم اعمًٚمؿ يّمؾ ٓ ًمٙمل اًمٓمريؼ يًد ٟمتّمقره ىمد ًمٖمػمه اعمحرم ًمذاشمف، اعمحرم

 ٟمحـ واطمدة، ُمرة وًمق ي٘مع ًمٙمٜمف ُمثٚمف ذم ي٘مع أن ضمًدا يًتٌٕمد اًمٕم٘مؾ يم٤من وًمق[ ًمذاشمف]

 ـمٚمقع قمٜمد اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ُمثاًل  ٟمٕمٚمؿ
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 وطملم اًمِمٛمس همروب طملم سم٘مرٟمٞمف خيرج اًمِمٞمٓم٤من وأن همروِب٤م، وقمٜمد اًمِمٛمس

 ًمٚمذريٕم٦م ؾمًدا ح٤مذا؟ اًمقىم٧م، ذًمؽ ذم اًمّمالة يت٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال ـمٚمققمٝم٤م

 يًجد وأن يّمكم أن أبًدا سم٤مًمف ذم خيٓمر ُم٤م اًمقىمتلم هذيـ ذم صغم ًمق أطمدٟم٤م أن ُمع

 ُمثاًل  هنك يمام اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ هنك وإٟمام اًمٖمروب وقمٜمد اًمنموق قمٜمد ًمٚمِمٞمٓم٤من

ة إمم اًمٜمٔمر قمـ  ُمٕمرووم٦م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام إًمٞمٝم٤م آؾمتامع وقمـ اعمرأ

 .ًمديٙمؿ

 قمٚمٞمٝم٤م طمتاًم  أن حمرم سمٖمػم شم٤ًمومر اُمرأة يمؾ أن ٟمتّمقر أن اًميوري ُمـ ًمٞمس: وم٢مًذا

 ُمـ ًمٞمس حمرم، سمٖمػم ؾمٗمًرا  ي٤ًمومرن اًمٜم٤ًمء ُمـ مج٤مقم٦م أو اًمٗم٤مطمِم٦م، ذم شم٘مع أن

 اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ي٘مٕمـ ٓ ًمٙمل وًمٙمـ اًمٗم٤مطمِم٦م، ذم ي٘مٕمـ أهنـ ٟمتّمقر أن اًميوري

 ٟمًٛمع يمام اإلٟم٤ًمن ي٘مؾ ومال احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام اعمحرم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يِمؽمط

 ُم٤م قمامن إمم ُمثاًل  أو ؾم٤مقمتلم فمرف ذم دُمِمؼ إمم هٜم٤م ُمـ سم٤مًمٓم٤مئرة اًمًٗمر أن ُمثاًل  اًمٞمقم

ة شم٤ًمومر أن ُم٤مٟمع ذم  ًمٙمـ هٜم٤مك، آظمر حمرم ويًتٛمٚمٝم٤م هٜم٤م اعمحرم يقدقمٝم٤م ٕنف مل؟ اعمرأ

 طم٤مل اًمتل اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ًمٚمقىمقع اعمرأة شمتٕمرض أن ممٙمـ هل٤م حمرم ٓ طمٞم٨م اًمًٗمرة هذه

 .وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمٝم٤م اعمحرم ذـمٞم٦م ُمـ احلٙمؿ ُمـ ضم٤مء ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 دُمِمؼ ذم أصح٤مسمٜم٤م أطمد طمدصمٜم٤م ًم٘مد قمؼمة، ومٞمٝم٤م احلقادث سمٕمض وىمٕم٧م ويمذًمؽ

 ُمديٜم٦م] إمم دُمِمؼ ُمـ وم٘مط ؾم٤مومرت ٕهن٤م اُمرأتف قمرض ذم أصٞم٥م زوج ًم٤ًمن ُمـ

 زوضمتف، قمرض ذم اًمرضمؾ هذا أصٞم٥م ذًمؽ ُمع وم٘مط، ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سم٤مًمٓم٤مئرة[ أظمرى

ة ريم٧ٌم ذًمؽ؟ وىمع يمٞمػ  سم٠من ه٤مشمٗمًٞم٤م زوضمٝم٤م أظمؼمت أن سمٕمد ـم٤مئرة دُمِمؼ ذم اعمرأ

 شم٠مت ومٚمؿ ٓؾمت٘م٤ٌمهل٤م اًمرضمؾ ومخرج اعمٓم٤مر ذم ؾمتٙمقن ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ سمٕمد اًمٓم٤مئرة

 اعمرأة هذه قمغم سم٤معمْمٞمٗم٦م اًمٞمقم يًٛمقهن٤م ُم٤م قملم وىمع ًم٘مد وىمع؟ اًمذي ومام اًمٓم٤مئرة،

 ٟمٗمًٝم٤م قمـ يراوداه٤م أن قمغم وم٤مشمٗم٘م٤م اًمٓم٤مئرة، ىمٌٓم٤من إمم ظمؼمه٤م ومٜم٘مٚم٧م مج٤مهل٤م وأقمجٌٝم٤م

 ُمْمٓمرة ومٝمل قمٓمؾ أص٤مِب٤م اًمٓم٤مئرة سم٠من اًمريم٤مب قمغم اًم٘مٌٓم٤من وم٠مقمٚمـ سمذًمؽ وم٤مىمتٜمٕم٧م

 ذم صمؿ...اعمرأة هذه ُمع اًم٘مٌٓم٤من طمي اًمالذىمٞم٦م وهٜم٤مك اًمالذىمٞم٦م، ذم شمٜمزل أن إمم

 .اًمالذىمٞم٦م ُمـ اًمٓم٤مئرة اٟمٓمٚم٘م٧م اًمّم٤ٌمح
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 اقمؽموم٧م طمتك وي٤ٌمطمثٝم٤م يٜم٤مىمِمٝم٤م يزل ومٚمؿ سم٠مُمره٤م،[ ؿمٕمر] زوضمٝم٤م ُمع اًمت٘م٧م ومٚمام

 سمد ومال أبًدا اًمنمقمل احلٙمؿ يٕمٓمؾ ٓ هذا ىمّمػمة اعم٤ًموم٦م سم٠من وم٤مٓطمتج٤مج سم٤مًمقاىمع،

ة ، أو سمحًرا  أو ضمًقا  ؾم٤مومرت ؾمقاء حمرم، ُمٕمٝم٤م يٙمقن أن ًمٚمٛمرأ  جي٥م اًمنمط هذا سمًرا

 .ُمْمٛمقٟم٦م اًمًالُم٦م وأن ىمري٥م إُمر سم٠من آهمؽمار جيقز وٓ قمٚمٞمف اعمح٤مومٔم٦م

ٟمٜم٤م أطمد طمدصمٜم٤م يمذًمؽ  ومه٤م اُمرأتف قمرض ذم أصٞم٥م رضماًل  سم٠من ضمده ذم إظمقا

 ذم يمذا رطمٚم٦م ذم قمٜمديمؿ ؾمتٙمقن زوضمتل سم٠من اًمري٤مض إمم سمرىمٞم٦م أرؾمؾ ُمٍمي٤من،

 هذه جملء وقمرومقا  اًمؼمق دائرة ذم اعمقفمٗملم سمٕمض اًمؼمىمٞم٦م قمغم اـمٚمع.. يمذا ـم٤مئرة

 ٓؾمت٘م٤ٌمهل٤م اخلروج قمغم ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م أو اصمٜم٤من وم٤مشمٗم٘م٤م اًمري٤مض، إمم ُمٍم ُمـ اعمرأة

 وأدظمٚمقه٤م اعمٓم٤مر ذم ومٕماًل  وم٤مؾمت٘مٌٚمقه٤م زوضمٝم٤م، ُمـ سمذًمؽ ُم٠مُمقرون سم٠مهنؿ ُمتٔم٤مهريـ

 أهن٤م وم٤مئدة ُم٤م ُمٜمٝم٤م، وـمرهؿ وىمْمقا  ِب٤م ومخرضمقا  اًمٙم٤مذسم٦م، اًمدقمقى ِبذه ؾمٞم٤مرِتؿ ذم

 .ٟمٗمًٝم٤م[ ذم اعمّمٞم٦ٌم] ذم وىمٕم٧م وم٘مد حمرم سمدون اًمري٤مض إمم ُمٍم ُمـ ؾم٤مومرت

 إُمر ٕن مت٤مًُم٤م: سمحرومٞمتٝم٤م اًمٜمّمقص قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمحرص أن جي٥م ًمذًمؽ

 هذا قم٤مئِم٦م ي٤م» :هل٤م ىم٤مل طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م يمام

ش ٟمرى ٓ ُم٤م شمرى اًمًالم وقمٚمٞمف! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م اًمًالم، ي٘مرئؽ ضمؼميؾ

ه ٓ ُم٤م اًمتنميع طمٙمؿ ُمـ يرى اًمًامء ُمـ إًمٞمف اعمقطمك اهلل ومرؾمقل  اًمٜم٤مس، يمؾ يرا

ة شم٤ًمومر ٓ: »ىم٤مل ومحٞمٜمام  إذا هٜم٤مك إمم هٜم٤م ُمـ اًمٓم٤مئرة ومًٗمرش حمرم وُمٕمٝم٤م إٓ ؾمٗمًرا  اُمرأ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ووٕمف اًمذي اًمنمط هذا خم٤مًمٗم٦م جيقز ومال ؾمٗمًرا  يم٤من

 (22:26:54/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افـاس؟ مـ مأل دم حمرم دون تساؾر أن فؾؿرأة هؾ

 اًمٜم٤مس؟ ُمـ ُمأل ذم حمرم دون شم٤ًمومر أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 وضمف ُم٤م ذًمؽ، هنك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن شمٕمرف وأن٧م حمرم دون شم٠ًمل دام ُم٤م :اًمِمٞم 

٤مومرٓ : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شمٕمٚمؿ وأن٧م حمرم ذم ُم٤م دام ُم٤م اًم١ًمال؟  ش.حمرم دون ؾمٗمًرا  اُمرأة شم
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 إمم ذه٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوضم٤مت أطمد أن اًمٌخ٤مري ذم أفمـ طمدي٨م ذم :ُمداظمٚم٦م

 . .حمرم دون ىم٤مومٚم٦م ُمع احل٩م

 هل؟ ُمـ :اًمِمٞم 

 ..اًمٖمزو يمت٤مب ذم ورد أفمـ.. أتذيمر ُم٤م أو.. قم٤مئِم٦م أفمـ :ُمداظمٚم٦م

 أُمٝم٤مت اًمرؾمقل ٟم٤ًمء ٕن اًمٜم٤ًمء: ؾم٤مئر سمف يٚمحؼ ٓ هذا ًمٙمـ! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

ًٓ  هذا اًمٜم٤ًمء، ؾم٤مئر قمٚمٞمٝمـ ي٘م٤مس ومال اعم١مُمٜملم،  .أو

 خترج أن ُمٜمٝم٤م ورهمٌـ ؾمٚمٛم٦م أم ظم٤مًمٗمتٝم٤م ىمد اخلروج هذا ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة: صم٤مٟمًٞم٤م

 اًمقداع طمج٦م ِبـ طم٩م ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صحٞمح، سمحدي٨م واطمتج٧م وم٠مب٧م ُمٕمٝمـ

 خترضمـ ٓ ذًمؽ سمٕمد أُم٤م ُمٕمل، ًمٙمـ احلج٦م هذه: أيش احلٍُُم  فمٝمقر صمؿ هذه: »ىم٤مل

 يمٞمػ ٟمدري ُم٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٙمـ اًمٌٞمقت،: يٕمٜمل احلٍم، واًمزُمـ

 .احلدي٨م ِبذا واطمتج٧م ؾمٚمٛم٦م، أم ذًمؽ وأب٧م ظمرضم٧م

 أُمٝم٤مت ُمـ أهن٤م وهق آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ إًذا وم٤مجلقاب

 .اعم١مُمٜم٤مت ؾم٤مئر ِبـ يٚمحؼ ومال اعم١مُمٜملم

 احلج٦م، هذه سمٕمد خيرضمـ أٓ ٟم٤ًمءه أُمر يم٤من ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًمث٤مين واجلقاب

 .ٟمٕمؿ سمف، ي٘متدى ٓ مم٤م ذًمؽ ومٞمٙمقن

 (22:45:55/ 6 – ضمدة ومت٤موى)

 حمرم بدون ادسـة ادرأة شػر حؽؿ

 طمٙمؿ ومام أوٓده٤م، ًمزي٤مرة سمٛمٗمرده٤م وشم٤ًمومر اًمًتلم، ومقق اُمرأة واًمديت :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٗمره٤م؟

 حمرم؟ همػم ُمـ ؾمٗمًرا  شم٤ًمومر :اًمِمٞم 
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ة شم٤ًمومر ٓ» جيقز، ٓ :اًمِمٞم   طمقل ي٘م٤مل وُم٤مش حمرم وُمٕمٝم٤م إٓ ؾمٗمًرا  اُمرأ

 .شمذيمر طمج٦م سمدون احلدي٨م ًمٜمص إسمٓم٤مل ومٝمق شم٘مٞمٞمده أو احلدي٨م هذا ختّمٞمص

 (22:32:45/ (6) راسمغ ومت٤موى)

 فؾرضورة حمرم بدون ادرأة هجرة حؽؿ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞم  ي٤م :اًم٤ًمئؾ  سمدون يمٝمجرة ،ُمثالً  شم٤ًمومر أن شمريد  يم٤مٟم٧م إذا ،ًمٚمٛمرأ

 ؟هل٤م  جيقز  ،ًمٚميورة حمرم

 أن٧م يمام وٟمّمؽ ،اًمٜمص ىمدر قمغم اًمٗمتقى ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء يم٤مٟمقا  إذا :اًمِمٞم 

 رسمام ،ُمًئقًمٞمؽ قمغم ًمٙمـ اعمحٔمقرات، ٌٞمحشمُ  وم٤مًميورة  ،ًميورة  ىمٚم٧م أي صّّم ٟمَ 

 . رضورة هٜم٤مك  يٙمقن ُم٤م

  (22: 17: 24/ 582/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افشعر صاحبة تػعؾ ؾامذا صعرها تؽقير فؾؿرأة جيقز ٓ ـان إذا

 اخلامر؟ مـ أضقل ـان إذا افطقيؾ

 اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا وًمٙمـ [ؿمٕمره٤م شمٙمقر أن ًمٚمٛمراة يّمح ٓ أنف ىمٚمتؿ]  :ُمداظمٚم٦م

 ؟احل٤مًم٦م هذه ذم شمٗمٕمؾ ومامذا ،احلج٤مب طمتك يتٕمدى سمحٞم٨م ـمقيؾ ؿمٕمره٤م

 .؟أن٧م شمٕمٜمٞمف اًمذي احلج٤مب هق ُم٤م يمٞمػ؟ احلج٤مب يتٕمدى يمٞمػ  :اًمِمٞم 

 .أيمثر أو اًمٔمٝمر ٟمّمػ إمم يّمؾ ىمد  :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ زم صقرت يمٞمػ ،اًم٘مدُملم أؾمٗمؾ إمم اًمٙمٕمٌلم إمم يّمؾ واحلج٤مب  :اًمِمٞم 

 ٟمّمػ إمم يّمؾ ىمد ،احلج٤مب شمٚمٌس اعمرأة قمٜمد احلج٤مب أىمّمد أن٤م  :ُمداظمٚم٦م

 .ُمثالً  اًمٔمٝمر
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 وهؾ ،سم٤محلج٤مب أن٧م شمٕمٜمل ُم٤مذا ،ُّيديؽ اهلل يمالُمؽ شمٕمٞمد ٓ أظمل ي٤م  :اًمِمٞم 

 اًمدار؟ ذم أو اًمدار ظم٤مرج شمّمكم هل شمٕمٜمل

 .اًمدار ذم  :ُمداظمٚم٦م

 .إذاً  اخلامر شمٕمٜمل أن٧م ،طمج٤مسم٤مً  ًمٞمس هذا ُّيديؽ اهلل إذاً   :اًمِمٞم 

 .ُمٕمذرة اخلامر  :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر؟ شمٕمٜمل أن٧م :وم٢مذاً  ،ُمٕمذرة  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 اخلامر؟ حت٧م وُم٤مذا ،ـمٞم٥م  :اًمِمٞم 

 .احلج٤مب  :ُمداظمٚم٦م

  شمٚمٌس؟ ُم٤مذا اخلٍم ُمـ اخلامر أؾمٗمؾ يٕمٜمل  :اًمِمٞم 

 اًمرأس ىمٛم٦م ُمـ ـمقًمف اخلامر أن ٟمٗمؽمض ،اخلامر شمٕمٜمل أن ومٝمٛمٜم٤م أن٧م ه٤م يٕمٜمل

 ،ؾمٜمتٞمٛمؽم وقمنمة ُمؽم وؿمٕمره٤م ،ُمثالً  ُمؽم أو ؾمٜمتٞمٛمؽم صمامٟملم ُمثالً  ،اًمٔمٝمر ؾمٚمًٚم٦م إمم

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ،اخلامر حت٧م ؾمٜمتٞمٛمؽم قمنمة ؿمٕمره٤م ُمـ ؾمٞمٔمٝمر أن٧م وم٘مقًمؽ

 .ٟمٕمؿ هق هذا  :ُمداظمٚم٦م

 روب أو ومًت٤من ٓسم٦ًم ؾمت٘مقل شمٚمٌس؟ ُم٤مذا اخلامر هذا حت٧م ،ـمٞم٥م  :اًمِمٞم 

 .اًمٗمرٟمًٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 مت٤مم يٙمقن ٓ ىمد ،اًمٌٞم٧م رسم٦م ًمًٌتف اًمتل اًمٗمًت٤من هذا نإ ٟم٘مقل ٟمحـ  :اًمِمٞم 

 .اًمٕمقرة ؿجِّ حُيَ  ٓ أن جي٥م ٕنف اًمنمقمل: احلج٤مب

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م
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ة شمًتٕمٛمؾ سم٠من ٟمٜمّمح ٟمحـ ذًمؽًمو  :اًمِمٞم   قم٘مر وذم سمخامره٤م شمتخٛمر اًمتل اعمرأ

 اخلراـم٦م؟ شمٕمرف ،سم٤مخلراـم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ًٛمكيُ  ُم٤م شمًتٕمٛمؾ أن ،داره٤م

 .أقمرف ٓ  :ُمداظمٚم٦م

 .قرةٜمه شمَ  يٕمٜمل  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 ؟اعم٘مّمقد ومٝمٛم٧م هؾ ،قرةٜمه شمَ  ىمٚمٜم٤م إزار ىمٚمٜم٤م ظمراـم٦م ىمٚمٜم٤م ٟمحـ  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 ذم واًم٤ٌمىمل ،ؿمٕمره٤م ُمـ ـم٤مل ُم٤م ِب٤م ٥مجُ حَتْ  اخلراـم٦م أو اًمتٜمقرة هذه  :اًمِمٞم 

 .اعمِمٙمٚم٦م حتؾ وسمذًمؽ ،سمخامره٤م شمًؽمه إقمغم

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمِمٕمر ُمٕم٘مقص٦م شمّمكم سم٠من قمذر ذاكطمٞمٜم هٜم٤مك وًمٞمس  :اًمِمٞم 

 .يٕمٜمل ؿمٕمره٤م رٗمِّ ٔمَ شمُ  أن يمذًمؽ هل٤م جيقز ٓ وًمٙمـ ،ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .شمًدًمف ًمٙمـ رهٗمّ ٔمَ شمُ   :اًمِمٞم 

 .شمًدًمف وًمٙمـ ،اًمِمٕمر شمٔمٗمر أهن٤م ضم٤مئز يٕمٜمل  :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ  :اًمِمٞم 

 .اًمِمٕمر شمٓمقي أهن٤م سم٤مًمٕم٘مص اعم٘مّمقد :إذاً  ،ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤ًمء سمٕمض يٗمٕمؾ يمام يمقم اًمرأس قمغم هٙمذا شمٕمٛمؾ ،ٟمٕمؿ  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ومٚمٞمس ،وُمًدوًم٦م فمٗم٤مئر ومٞمف يم٤من إذا أُم٤م  :اًمِمٞم 

 ُم٤مٟمع؟ يقضمد ٓ  :ُمداظمٚم٦م
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 .أبداً   :اًمِمٞم 

 أن ش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤مسمٙمؿ ذم ذيمرشمؿ أنتؿ ،آظمر رء وًمٙمـ  :ُمداظمٚم٦م

 اعمٔمٗمقر؟ قص٘مُ ٕمْ سم٤معمَ  اعم٘مّمقد

 .ومقق عٛمّ وجُمَ  ُمٔمٗمقر  :اًمِمٞم 

 .ومقق عٛمّ وجُمَ  ُمٔمٗمقر  :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي  :اًمِمٞم 

 .اهلل ؿم٤مء إن اً ظمػم  :ُمداظمٚم٦م

 .شمرى ظمػماً   :اًمِمٞم 

 .اً ظمػم اهلل ضمزايمؿ  :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ؿم٤مء إن وإي٤مك  :اًمِمٞم 

  (22: 12: 33/   594/  واًمٜمقر اهلدى) 





 أدوات استخدام

 التحميل
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 افتجؿقؾ أدوات اشتعامل حؽؿ

ة اؾمتٕمامل: ؾم١مال  خلٚمؼ ًمٚمحًـ اًمتٖمٞمػم ذم يدظمؾ هؾ اًمتجٛمٞمؾ ٕدوات اعمرأ

 اهلل؟

 قم٤مدة أنف ؿمؽ ٓ اعمٙمٞم٤مج هذا اعمٙمٞم٤مج يًٛمك اًمذي اًمتجٛمٞمؾ أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞم 

 قمٚمٞمف ىم٤مل ،سم٤مًمٙمٗم٤مر يتِمٌٝمقا  ٓ أن ٟمٌقي٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم هنقا  ىمد واعمًٚمٛمقن ،أضمٜمٌٞم٦م

 وضمٕمؾ ،ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل يٕمٌد طمتك سم٤مًمًٞمػ اًم٤ًمقم٦م يدي سملم سمٕمث٧م»: اًمًالم

 سم٘مقم شمِمٌف وُمـ ،أُمري ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر اًمذل وضمٕمؾ ،رحمل فمؾ حت٧م رزىمل

 اؾمٛمف رء يٕمرومـ ٓ ىمٌٚمٝمـ وُمـ وضمداشمٜم٤م أُمٝم٤مشمٜم٤م أن ؿمؽ ٓ اعمٙمٞم٤مج ومٝمذا شُمٜمٝمؿ ومٝمق

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،ودمٛمؾ شمزيـ سم٠منف اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمٕمروف رء ومٞمف ًمٙمـ ،ُمٙمٞم٤مج  أن شمريد ُمرأ

 شمِمٌٝم٤مً  ومٞمف ٕن اعمٙمٞم٤مج إٓ زيٜم٦م سمٙمؾ شمتزيـ أن ومٚمٝم٤م داره٤م قم٘مر وذم ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜمٗم٤ًمء أن: أفمـ ؾمٚمٛم٦م أم قمـ طمديث٤مً  داود أيب ؾمٜمـ ذم أن أذيمر

 وًمٕمؾ ،وم٤مشمح أصٗمر صٌغ يّمٌغ ٟم٧ٌم واًمقْرس ،سم٤مًمقْرس وضمقهٝمـ يٓمٚملم يمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 وـمٞم٥م ،ًمقٟمف وظمٗمل رحيف فمٝمر ُم٤م اًمرضم٤مل ـمٞم٥م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يِمٛمٚمف مم٤م هذا

 شمِمٌف ٕنف إورويب اعمٙمٞم٤مج سمٖمػم اعمرأة شمتزيـ: وم٢مذاً  شرحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء

 ُمالطم٘م٦م ذم اًمٜم٤ًمء طمرص ُمـ إؾمػ ُمع شمِم٤مهدون يمام وسمخ٤مص٦م ،سم٤مٕوروسمٞم٤مت

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمثالً  أدريم٧م قمتٞم٤مً  اًمٙمؼم ُمـ شمرون يمام سمٚمٖم٧م وىمد أن٤م ،اجلديدة اعمقو٤مت

 سمٓمٚم٧م زُمٜم٤مً  وأدريم٧م ،إظمػم إمم أول ُمـ سمٓمقهل٤م اًمِمٗمتلم يّمٌٖمقا  أنف اعمقو٦م يم٤مٟم٧م

 ..أنف أظمػماً  هلؿ صم٧ٌم ٕنف اعمقو٦م هذه

 [ُمداظمالت]

 اًمرضمؾ ظمٚمؼ حم٤مؾمـ ُمـ أنف يذيمر ،آظمر ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن أردت أن٤م ،واهلل ٓ :اًمِمٞم 

 شم٤ًمقمد ؿاًمٗم والقم٦م ٕن ح٤مذا؟ اًمٗمؿ، وٚمٞمع اًمًالم فقمٚمٞم ؿمامئٚمف ذم صم٧ٌم يمام يٙمقن أن



   ٞمؾاؾمتخدام أدوات اًمتجٛم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اعمرأة ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس سمٞمٜمام ،ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م واًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من اًمٙمالم قمغم اًمرضمؾ

 هذا اًمٗمؿ يْمخؿ إمحر اًمّمٌغ هذا أن ٍٕي  سمٕمد وم٤مٟمتٌٝمقا  ،فمريٗم٤مً  ًمٓمٞمٗم٤مً  ومٛمٝم٤م يٙمقن أن

 .يّمٖمر طمتك قمالُم٦م هٙمذا ٟمحط اًمٖمش ذم زي٤مدة ٟمحـ: إذاً  ،ىم٤ٌمطم٦م

 احلٛمرة يم٤من ،ضمديدة ُمقو٦م فمٝمرت سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ ،وشمٚمؽ أدريمتٝم٤م هذه: اًمِم٤مهد

 ص٤مرت زُم٤من ُم٣م هذا أقمجٌٝمؿ ُم٤م أجْم٤مً  ،إول ذم محراء ىم٤مٟمٞم٦م محرة شمٙمقن ٓزم

 يقم يمؾ وهٙمذا ،يٕمٜمل أمجؾ هذ سم٤مهت٦م، احلُٛمرة شمٙمقن اجلديدة اعمقو٦م ،سم٤مخي٦م ُمقو٦م

 ،سمٞمقم يقم يمؾ عمقو٦ما يالطم٘مقا  اًمٖم٤مًم٥م، ذم اًمٕم٘مقل ٗم٤متظمٗمٞم واًمٜم٤ًمء ،ضمديدة ُمقو٦م

 ًمؽ ُم٤م: ًمف ىم٤مل ،ُمنع وص٤مطمٌف سمّم٤مطمٌف ُمر رضمؾ: ُمرة ىمرأِت٤م يمٜم٧م ًمٓمٞمٗم٦م يذيمرين مم٤م

 ،يدي ذم هق وه٤م ،اًمًقق ذم ومًت٤مٟم٤مً  هل٤م أؿمؽمي أن ُمٜمل رهم٧ٌم زوضمتل: ىم٤مل ُمنع؟

 .هذا وشمٌٓمؾ ضمديدة ُمقو٦م شمٓمٚمع ُم٤م ىمٌؾ اًمدار ذم أدريمٝم٤م أن أريد وأن٤م

 ٕن ،اعمٙمٞم٤مج وؾم٤مئؾ ُمـ سمٛمدده يٛمده٤م زوضمتف يزيـ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ومٚمذًمؽ

 ُم٤مذا همػمه ،اإلؾمالم ذم سمف آهتامم جيقز ٓ سمام واهتامم سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌف احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا

 .سم٘مل

 شم٘مٚمٞمد أجْم٤مً  هذا إضمٗم٤من ختْمػم ًمٙمـ ،ُمنموع اًمٙمحؾ ،اًمٕملم شمٙمحٞمؾ جيل

 ذم ـمٞم٦ٌم آصم٤مر ًمف ًمٕمؾ سمؾ ،ضم٤مئز وم٤مًمٙمحؾ ،اًمٙمحؾ همػم هذا إضمٗم٤من ختْمػم ،ًمٚمٙمٗم٤مر

 ،يٙمتحؾ يم٤من ىم٤مـم٦ٌم اًمٌنم ؾمٞمد وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ،ذًمؽ وٟمحق اًمٕملم شمٕم٘مٞمؿ

 اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اإلصمٛمد ِبذا يٙمتحؾ يم٤من اًمرؾمقل شاإلصمٛمد أيمح٤مًمٙمؿ ظمػم»: وىم٤مل

 سمٖمػم اًمٓمريؼ ذم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز أنف اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر شمقاشمرت وىمد

 إذا ًمٚمٛمرأة جيقز ُمًتثٜمك هذا ،اًمٞمد وظمْم٥م اًمٕملم يمحؾ ،اًمزيٜم٦م ُمـ ٟمققملم إٓ زيٜم٦م

 وىمد ايمتحٚم٧م ىمد يم٤مٟم٧م وًمق ،وم٘مط وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م خترج أن داره٤م ُمـ ظمرضم٧م

 محٚمٝم٤م ووٕم٧م ومٚمام ،طمٌغم وهل قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ُم٤مت اُمرأة أن اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم

 أبق سمٙمٜمٞمتف ُمٕمروف اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ومرآه٤م ،ًمٚمخٓم٤مب ودمٛمٚم٧م شمٙمحٚم٧م

 أرسمٕم٦م اًمقوم٤مة قمدة شم٘ميض أن سمٕمد إٓ شمتزوضمل أن ًمؽ حيؾ ٓ: ىم٤مل ،سمٕمٙمؽ سمـ اًمًٜم٤مسمؾ

 ىمد أن٤م سم٠مين: ًمف ىم٤مًم٧م ،شم٠ًمخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم واٟمٓمٚم٘م٧م ذًمؽ ومٝمٛمٝم٤م ،وقمنم أؿمٝمر
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 أبق يمذب أو سمٕمٙمؽ اسمـ يمذب: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ،ويمذا يمذا ومالن زم وىم٤مل ووٕم٧م

 ذم داظمؾ وهق ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع ومٝمذا ،ؿمئ٧م ُمـ اٟمٙمحل ،اًمًٜم٤مسمؾ

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ اعمٗمنيـ سمٕمض رأي ٌِْدي ـ   ُي  ِزيٜمَتَُٝم

  ٓ  ،واخلْم٤مب اًمٙمحؾ ،واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م[ 31:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

ة سم٠مس ومال وًمذًمؽ ُمًتثٜمك، ذاه  قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم اًمٙمحؾ زيٜمتٝم٤م ذم شمًتٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمرأ

 ُّيٛمٝمـ ٓ اًمتل اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو ،اًمٙمٗم٤مر قم٤مدات ُمـ قم٤مدة ومٝمذه ،ضمٗمٜمٞمٝم٤م ختْمػم سمخالف

 .اعمًٚمٛملم قم٤مدات اًمتزام

 (22: 16: 22/ 289/واًمٜمقر اهلدى)

 ادؽقاج اشتخدام حؽؿ

 اًمٙم٤مومر اعمٙمٞم٤مج شمًتٕمٛمؾ أن اعمتحج٦ٌم قمـ ومْمالً  اعمتحج٦ٌم همػم ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ

 ُمـ سمف اهلل أنزل ُم٤م سم٤مؾمؿ يًٛمك اًمٜم٤ًمء زيٜم٦م ُمـ رء قمرومتؿ ُمتك ،اًمٗم٤مؾمؼ اعمٙمٞم٤مج

 ًمٗمٔم٦م هق وإٟمام ،ىمٌؾ ُمـ يمؿؤآسم٤م وٓ ٟمحـ ٓ ٟمٕمرومٝم٤م ُم٤م ًمٖم٦م هذه اعمٙمٞم٤مج؟ ؾمٚمٓم٤من

 إؾمػ ُمع ٟم٤ًمءٟم٤م ومتِمٌٝم٧م ،أوروسم٤م ٟم٤ًمء وم٤مؾم٘م٤مت ٟم٤ًمء ًمٗم٤ًمق زيٜم٦م قمـ شمٕمؼم أضمٜمٌٞم٦م

 وهق أٓ ِب٤م اإلؾمالُمل اعمجتٛمع شم٠مثر اًمتل اًمزيٜم٦م ِبذه سم٤مًمتزيـ ُمٜمٝمـ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ

 ٟمرى اًمٓمريؼ ذم.. اًمٕمجٞم٦ٌم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وهذا ًمٚمٛمرأة جيقز ومال ،اعمٙمٞم٤مج

ة  يًٛمك ُم٤م هذا ؿم٤مدة اًمنمقمل احلج٤مب أىمقل ٓ ،سمف سم٠مس ٓ طمج٤مسم٤مً  ُمتحج٦ٌم اُمرأ

 وإمم قمٜم٘مٝم٤م وُمٖمٓمٞم٦م ؿمٕمره٤م ُمٖمٓمٞم٦م اًمٕمريب اًمٚمٗمظ هق وهذا اخلامر أو سم٤مإليِم٤مرب

 هق ُم٤م ،جيتٛمٕم٤من ٓ ُمتٜم٤مومران ٟم٘مٞمْم٤من أُمران.. رةٛم  حَ ـوُمُ  ةرَ ُمٌقدَ  ًمٙمـ ،..آظمره

 اشم٤ٌمع ُمـ هق وإُم٤م ،اًمنمقمل احلٙمؿ قمـ واًمٖمٗمٚم٦م اجلٝمؾ إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق اًم٥ًٌم؟

 ،اعمٙمٞم٤مج ِبذا اسمتٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء أوًٓ  ٟمذيمر ٟمحـ ًمذًمؽ ،اًمِمٞمٓم٤من ًمقؾم٤موس اًمٜم٤ًمء

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م أخ أو زوج أو أب ُمـ اًمٜم٤ًمء أوًمٞم٤مء ٟمذيمر صم٤مٟمٞم٤مً  صمؿ

 إمم.. رقمٞمتف قمـ ول١مُمً وهق راع وم٤مًمرضمؾ ،رقمٞمتف قمـ ول١مُمً ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ

 وم٠من٧م ،اًمٗم٤مرس ُمـ اًمٗمرس: ي٘مقل اًمٕم٤مُمل أو اًمٕمريب وم٤معمثؾ وًمذًمؽ ،احلدي٨م آظمر



   اؾمتخدام أدوات اًمتجٛمٞمؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومْمالً  اًمٙمٝمقل شمٗمتـ اًمتل اًمّمقرة ِبذه خترج أن هل٤م شمًٛمح أن ًمؽ جيقز ٓ اعمرأة زوج

 ،همٞمقراً  شمٙمقن أن إخ أُّي٤م إب أُّي٤م اًمرضمؾ أُّي٤م اعمٗمروض وأن٧م ،اًمِم٤ٌمب قمـ

 هق اًمديقث هق ُمـ ح٤مذا؟ ،ديقث اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ: ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ح٤مذا؟

 ٟم٤ًمء قمـ خمؼماً  اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ،ديقث اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ ،أهٚمف قمغم يٖم٤مر ٓ اًمذي

 سمف يٜمٗمع أن وضمؾ قمز اهلل أرضمق اًمذي اًمٙمالم هذا أظمتؿ احلدي٨م وِبذا ،اًمزُم٤من آظمر

 سم٠مجدُّيؿ رضم٤مل سمٕمد أرمه٤م مل اًمٜم٤مس ُمـ صٜمٗم٤من»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،ؾم٤مُمٕمٞمف

 ،ممٞمالت ُم٤مئالت قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت وٟم٤ًمء ،اًمٜم٤مس ِب٤م ييسمقن اًمٌ٘مر يم٠مذٟم٤مب ؾمٞم٤مط

 جيدن وٓ ،اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ ،ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ ،اًمٌخ٧م يم٠مؾمٜمٛم٦م رؤوؾمٝمـ

 ش.ويمذا يمذا ُمًػمة ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن ،رحيٝم٤م

 مل يمٜمٝمف ذم ُمٕم٤مهداً  ىمتؾ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل آظمر طمدي٨م ذم احلدي٨م هٙمذا 

 ُمًػمة ُمـ شمقضمد اجلٜم٦م ريح شقم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن اجلٜم٦م رائح٦م يرح

: ومٞمٝمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ي٘مقل اًمٕم٤مري٤مت اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اعمتؼمضم٤مت اًمٜمًقة ومٝمذه ،قم٤مم ُم٤مئ٦م

 ُمـ ًمٞمقضمد رحيٝم٤م وإن ،رحيٝم٤م جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ»

 .اًمث٤مين احلدي٨م ذم شقم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد ،يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وِبذا 

  (22: 18: 17/   697/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾـساء افرجؾغ أو افقديـ أو افقجف صعر صبغ  

 ًمٚمٜم٤ًمء؟ اًمرضمٚملم أو اًمٞمديـ أو اًمقضمف ؿمٕمر صٌغ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمٜم٤مه صحٞمح٤مً  اًم١ًمال يم٤من إذا ٕنف ص٤محلٝمؿ: ُمـ هذا أن أفمـ ُم٤م :اًمِمٞم 

 صحٞمح؟ ،ُمٜمٝمـ اًمِمٞم٥م اعم٘مّمقد أفمـ وُم٤م ،ؿم٤ميٌلم يٙمقٟمقا 

 اًمّمٌغ أُم٤م ،أنثك أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء ،ؿم٤مب عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إٓ جيقز ٓ اًمّمٌغ ،اعمٝمؿ

 ..اًمِمٕمر ًمقن ًمتٖمٞمػم
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 ... زيٜم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ ،اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم سم٤مب ُمـ ـمٌٕم٤مً  هذا :اًمِمٞم 

 (22: 26: 15/ 814/ واًمٜمقر اهلدى)

 مـ عتزتُ  ،احلديثة افزيـة بلدوات فزوجفا ادسؾؿة ادرأة ـيّ زن تن  هؾ

 بافؽاؾرات؟ افتشبف

ة ـيّ زَ شمَ  هؾ :ُمداظمٚم٦م  ُمـ ٕمتؼمشمُ  ،احلديث٦م اًمزيٜم٦م سم٠مدوات ًمزوضمٝم٤م اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 سم٤مًمٙم٤مومرات؟ اًمتِمٌف

ة أتّمقر ٓ أن٤م ٕين ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم   وم٘مط ًمٚمرضمؾ اًمٞمقم احلديث٦م سم٤مًمزيٜم٦م شمتزيـ اُمرأ

 ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ أن شمٕمت٤مد اًمتل هذه ٕن ظمٞم٤مًٓ: إٓ يٛمٙمـ ٓ هذا ،أرسمٕم٦م ضمدران سملم

 ظمٞم٤مًمٞم٦م وم٤مًمٗمٙمرة وأظمقاِت٤م؟ إظمقِت٤م أُم٤مم أوٓده٤م؟ أُم٤مم سمزيٜمتٝم٤م شمٔمٝمر أٓ شمرى ،وم٘مط

 .حمْم٦م

 .شمٔمٝمر ٓ ىمد :ُمداظمٚم٦م

 .إومم ُمـ أىمقى سم٘مد ٘م٤مسمؾشمُ  ىمد هذه :اًمِمٞم 

 .زوضمٝم٤م أُم٤مم إٓ فمٝمرت ُم٤م طم٤مل ذم :ُمداظمٚم٦م

 اُمرأة أبداً  أنّمح ٓ ًمٙمٜمل ،ومٞمجقز اخلٞم٤مل ذم ٟمتٙمٚمؿ أن ٟمريد يمٜم٤م إذا :أىمقل :اًمِمٞم 

 اًمٙمٗمر سمالد ُمـ ضم٤مءت اًمتل اًمزيٜم٦م هذه يتٕم٤مـمٞم٤م أن ،ُمثٚمٝم٤م ُمًٚمؿ وزوضمٝم٤مً  ُمًٚمٛم٦م

 قمٚمٞمف ىم٤مل ،اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ اًمنمع ًمٖم٦م ذم يًٛمك ؿمٞمئ٤مً  هٜم٤مك ٕن واًمْمالل:

 وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم ،حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ فٔمه طَم  آدم اسمـ قمغم ت٥ميمُ »: اًمًالم

 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ ،اًمٌٓمش وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد ،اًمًٛمع وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن ،اًمٜمٔمر

 ؾمقاء طمرام مخر ويمؾ ،مخر ُمًٙمر يمؾ شفٙمذسمي أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق جرْ واًمٗمَ  ،اعمٌم

م وم٘مٚمٞمٚمف ُمٜمف اًمٗمرق ُمؾء أؾمٙمر ُم٤م»: ىم٤مل يمام ،يمثػمه أو ىمٚمٞمٚمف  اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ومٚمق شطمرا
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 ووىمػ هٜم٤م ومٕمؾ وًمق ،جيقز ٓ جيقز؟ هؾ ،ي١مصمر ٓ ي١مصمر؟ هؾ هٙمذا اخلٛمر يم٠مس ذم

 : ىم٤مل ُم٤م أمجؾ وُم٤م ؿمقىمل ىم٤مل يمام ظمٞم٤مل هذا ،هٜم٤م قمٜمده

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد ومٙمالم       ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة

 .ًمف لٜمِّ وهمَ  اًمنم قمـ داسمٕم :اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  ًمذًمؽ 

  (22: 39: 42/ 621/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادقش حؽؿ

 هذا؟ اًمنميٕم٦م ذم طمٙمٛمف ُم٤م..صٌٖم٤مت اًمٌٜم٤مت يْمع (1)ًمٚمٛمٞمش سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم هذا ،جيقز ٓ :اًمِمٞم 

  (22: 28: 16/ 339/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾـساء افشعر صبغ حؽؿ

 . ؿمٕمره٤م وحتٜمل أجدُّي٤م حتٜمل[ اعمرأة] :اًم٤ًمئؾ

 . ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞم 

 ٟمٗمًٝم٤م  اًم٤ٌمسم٦م ُمـ وًمٙمـ ،احلٜم٤مء قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  ٟم٘مقل ٓ ُمثالً  يٕمٜمل  ،اًمّم٤ٌمغ :اًم٤ًمئؾ

 .  ً ُمثال  ص٤مرظم٤مً  شمٖمػماً  يتٖمػم ٓأ سمنمط

 عمـ؟ أوًٓ  اًمّم٤ٌمغ شم٘مقل قمٜمدُم٤م ٞمحشمقو أريد :اًمِمٞم 

 . ًمٚمزوج اًمٙمالم ـمٌٕم٤مً  ،ًمزوضمٝم٤م :اًم٤ًمئؾ

ة وإٓ ًمٚمرضمؾ عمـ اًمّم٤ٌمغ ذم ٓ ٓ :اًمِمٞم   ؟ًمٚمٛمرأ

 . أٔن اعمرأة قمـ اًمٌح٨م ،ًمٚمٛمرأة ٓ :اًم٤ًمئؾ

                                                           

 شضم٤مُمٕمف. »اًمِمٕمر قمغم ظمٓمقط ؿمٙمؾ قمغم اًمّمٌٖم٦م ووع أو ًمقن ُمـ سم٠ميمثر اًمِمٕمر صٌغ هق اعمٞمش (1)
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ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤موسمٜم٤م وإطمٜم٤م :اًمِمٞم   . ًمٚمٛمرأ

 . احلٜم٤مء ُمثؾ رء.. . ؿمٞم  ي٤م احلٜم٤مء همػم :اًم٤ًمئؾ

 . ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞم 

 . ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

  (22: 22: 37/   271/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وافبقدرة فؾؿؽقاج افـساء اشتعامل حؽؿ

  ؟واًمٌقدرة اعمٙمٞم٤مج يًتٕمٛمٚمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمتِمٌف ُمـ وم٢مٟمف ،اًمٙمٗم٤مر شم٘م٤مًمٞمد ُمـ ذًمؽ أن دام ُم٤م ،جيقز ٓ :اًمِمٞم 

 .واطمد طمدي٨م ُم٤م همػم

  (.:. 43: 44/ 79/ واًمٜمقر اهلدى)

 افبقت خارج فؾؽحؾ ادرأة اشتخدام

 أن هل٤م جيقز خترج أن شمريد قمٜمدُم٤م أن ،ًمزوضمٝم٤م شمٙمتحؾ اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٙمحؾ ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم سم٘مل سمام خترج أم ،ضمديد ُمـ شمٙمتحؾ

 ...ومٝمٛم٧م ضمٜمًٝم٤م ًمٌٜم٤مت شمٙمتحؾ ىمّمده٤م يم٤من إذا هل٤م جيقز :اًمِمٞم 

 ًمٚمٜمٞم٦م؟ راضمٕمف اعم٠ًمخ٦م يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 إذا إٓ شمتزيـ ٓ واًمتل ،ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ اًمتل سملم ومرىمٜم٤م ًمذًمؽ ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 .ظمرضم٧م

   (.:. 55: 52/  6/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 وبقعفا افتجؿقؾ أدوات اشتعامل حؽؿ 

 أن جيقز هؾ: صم٤مٟمٞم٤مً . سمٞمٕمٝم٤م جيقز هؾ: أوًٓ  اًمتجٛمٞمؾ ٕدوات سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ًمزوضمٝم٤م؟ اًمتجٛمٞمؾ أدوات اًمزوضم٦م شمًتٕمٛمؾ

ء اًمٌٞمع ٕنف أومم: يم٤من اًمؽمشمٞم٥م ذم قمٙم٧ًم ًمق :اًمِمٞم   ضمقاز قمغم ُمٌٜمل واًمنما

ء اًمٌٞمع ضم٤مز آؾمتٕمامل ضم٤مز وم٢من ،آؾمتٕمامل  .جيقز هق جيقز وم٤مًمذي ،واًمنما

 قم٤مدات ُمـ ذًمؽ ٕن جيقز: ٓ اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م اًمتجٛمٞمؾ أدوات سمٞمع أنف أرى وأن٤م 

 .اعمًٚمامت ُمـ اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو اًمٙم٤مومرات

 وُم٤م سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف قمـ اًمٜمٝمل ُمـ شمٕمرومٝم٤م اًمتل اًمٜمّمقص وقمغم ،هذا قمغم ومٌٜم٤مءً 

 ضمقاز أرى ٓ وم٠من٤م ،وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م أجْم٤مً  ومٞمف

ء اًمٌٞمع ضمقاز أرى ٓ سم٤مًمت٤مزم آؾمتٕمامل  .واًمنما

 سملم وإنس اعمقدة قمغم ويٌٕم٨م اًمزوج، يٓمٚمٌف يٕمٜمل مم٤م هذا يم٤من ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 .اًمزوضملم

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ويمذا يمذا شمٗمٕمكم أن أطم٥م أن٤م: هل٤م ىم٤مل هق: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنمع جيٞمزه ُم٤م يٓمٚم٥م أن ُمٜمٝم٤م ًمف ،ومال ٓ وُم٤م ،اًمنمع جيٞمزه ُم٤م ُمٜمٝم٤م يٓمٚم٥م أن ًمف :اًمِمٞم 

 وٟمحق ؿم٘م٤مق ص٤مر شمٗمٕمؾ مل إن: يٕمٜمل أُمره٤م قمغم ُمٖمٚمقسم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من :ُمداظمٚم٦م

 طمٞم٤مِت٤م؟ شمدُمر أن ظمِمٞم٦م :شمٗمٕمٚمف أن حمرم أنف قمٚمٛمٝم٤م ُمع هل٤م هؾ ،ذًمؽ

 عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ» ،شمًجٚمف أن شمريد ًمٙمـ ،ًمديؽ ُمٕمروف اجلقاب ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 .شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم

 هذا؟ اًم١ًمال ٟمٗمس قمغم ؾم١مال آظمر هذا ؿمٞم  ي٤م ،ؾم١مال سم٘مل ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

٦ٌم ؾمت٤مذ يم٠من ،أخقان ومٞمٝم٤م ُم٤م صم٤مٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء ذم ،اًمتجٛمٞمؾ ٕدوات سم٤مًمًٜم  هذا؟ ذم سمحثٜم٤م ٕا
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 .ُم٤مٟمع ذم ُم٤م إورسمٞم٦م اًمِمٙمؾ شمٔمٝمر ُم٤م يم٤من إذا ،ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :اًمِمٞم 

  (.1: .2: 56/   42/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾزيـة افعايل افؽعب وفبس فؾعروس وافغـدرة ادؽقاج حؽؿ  

 رؿص بدفة أو بـطؾقن فزوجفا ادرأة فبس وحؽؿ ،ؾؼط

 وم٘مط؟ ًمٚمزيٜم٦م اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م وًمٌس ًمٚمٕمروس واًمٖمٜمدرة اعمٙمٞم٤مج جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 أُم٤م ،واؿم٤مؤ ُم٤م ومٚمٞمٗمٕمٚمقا  اًمزوضملم سملم يم٤من إذا: أقمٚمؿ واهلل أىمقل أن٤م :اًمِمٞم 

 .جيقز ُم٤م يٜمٔمرون وإوٓد

 احلٗمؾ؟ أُم٤مم اًم١ًمال هذا ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ :اًمِمٞم 

 .ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .رحيتٝم٤م ـم٤مًمٕم٦م هل ُمٌٞمٜم٦م هذه :اًمِمٞم 

 ِبذا ُمٜمٝم٤م آؾمت٘مرار ذم ُم٤م اًمزوج أُم٤مم وًمق اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م ًمٌس ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 اإلؾمالم؟ ىمٞمقد قمـ اخل٤مرج اًمزي

 .إىمرار اؾمت٘مرار ًمٞمس إىمرار يٕمٜمل شم٘مّمد :اًمِمٞم 

 .. اًمزي ِبذا شم٘مر يم٠مهن٤م. .:ُمداظمٚم٦م

 ضمدران سملم يم٤من وم٢مذا ،اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة اًمتِمٌف فم٤مهرة ،أظمل ي٤م ٓ ،إيف :اًمِمٞم 

 ..اًمزوضملم وسملم أرسمٕم٦م

 اًمرمحـ قمٌد أبق يذيمرٟم٤م اهلل ؿم٤مء إن اًمذي اًمٌٜمٓم٤مل هذا: ُمث٤مًٓ  ِبذا أرضب أن٤م

 طمتك ًمف شمتٌٜمٓمؾ زوضمتف ظمكم: أىمقل أن٤م ،اًمٞمقم ُمٜمذ اهلل ؿم٤مء إن ُمٜمف طمرُمٜم٤مه اًمذي ،سمخػم
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 أظمل ي٤م ،اُمرأتف وهل يِمقف ٟمٗمًف ذم يِمقومف ُم٤م سمدل ،أج٤مم سمٕمد ًمف حيـ وًمٕمٚمف ،يِمٗمع

 ُمٌٜمٓمٚم٦م؟ وإٓ أهقن اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام يِمقومٝم٤م ظمٚمٞمف

 ..ـمٌٕم٤مً  ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام :ُمداظمٚم٦م

 دام ُم٤م ،اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة اًمتِمٌف نإ: أىمقل أن أريد ،ه٤مه ،اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام :اًمِمٞم 

 .اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام ضم٤مًمس دام ُم٤م ٓ؟ أو جيقز شم٤ٌمن ًم٧ًٌم ًمق يٕمٜمل اًمزوضملم سملم

 .سم٤مل ًم٦مقْ ـمَ  ىمٚمٞمالً  ،اعم٠ًمخ٦م ِبذه أؿمٕمر أن٤م: إذاً 

 .قمٜمدي إؿمٙم٤مل ذم :ُمداظمٚم٦م

 .اشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً  اإلؿمٙم٤مل يٓمػم ؾمقف وإٓ ،قمٚمٞمش ُم٤م :اًمِمٞم 

 .اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 أن جيقز ،ـمٞم٥م ،هٞمؽ ُمق ،اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمام يراه٤م أن جيقز أنف لُمٕم أن٧م :اًمِمٞم 

 ن؟٤مسم٤مًمتٌ يراه٤م

 .جيقز :ُمداظمٚم٦م

 ًمف شم٤ٌمن ،ـمٞم٥م ،اًمٙمؼمى اًمٕمقرة يًؽم هذا شمٕمرف أن٧م ٤ٌمنواًمت ـمٞم٥م، :اًمِمٞم 

 جيقز؟ ىمّمػميـ يمٛملم ًمف ؾم٤مىملم

 .جيقز :ُمداظمٚم٦م

 جيقز؟ أـمقل هق :اًمِمٞم 

 .جيقز :ُمداظمٚم٦م

 .سمٜمٓم٤مل ص٤مر سم٘مك ص٤مر ُم٤مذا ،أـمقل هق :اًمِمٞم 

 .سمٜمٓم٤مل :ُمداظمٚم٦م
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 جيقز؟ :اًمِمٞم 

 .جيقز :ُمداظمٚم٦م

 اًمتِمٌف؟ ص٤مر أجـ ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .ؾم١مازم قمـ ضمقايب أن :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 قمـ هن٤مٟم٤م واإلؾمالم ،ُمتؼمضم٤مت سم٤مًمٗم٤مضمرات خمتّم٦م إزي٤مء سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

ـَ  َأن٤َم َوَُم٤م﴿: اًمتٙمٚمػ  [.86:ص﴾ ]اعْمُتََٙمٚمِِّٗملمَ  ُِم

 .ُّيديؽ اهلل :اًمِمٞم 

 .أيمٛمؾ ظمٚمٞمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .صم٤مين ُمقوقع أتٞم٧م أن٧م هال ،اًمتِمٌف قمـ ٟمٌح٨م ٟمحـ :اًمِمٞم 

 .أيمٛمؾ ظمٚمٞمٜمل سمس :ُمداظمٚم٦م

 اًمتِمٌف؟ ُمقوقع ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م ،يٗمٝمؿ يريد ،ُمٕمل ختٚمٞمؽ ُم٤م ،قمٚمٞمش ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ضم٤مئز ذيمرشمف أن٧م اًمذي اًمٜمحق قمغم :ُمداظمٚم٦م

 طمٞم٨م ُمـ أنف ًمؽ فمٝمر أن٧م سمس ،أن٤م ذيمرشمف اًمذي اًمٜمحق قمغم قمٚمٞمش ُم٤م :اًمِمٞم 

 رء؟ ومٞمٝم٤م ُم٤م واًمزوضملم إرسمٕم٦م ًمٚمجدران سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتِمٌف

 ..إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م أن٤م ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتِمٌف طمقل شمٙمٚمؿ ،اًم١ًمال... . :اًمِمٞم 

ة :ُمداظمٚم٦م  خمتص هق ُم٤م اًمزوضمٞم٦م احلٞم٤مة ضمدران ذم شمرشمدي أن شمرشميض اًمتل اعمرأ

 ..اًمٕم٤مهرات سم٤مًم٤ًمومرات

 .سمجقازه ِبذا ؾمٚمٛم٧م أن٧م :اًمِمٞم 
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 ... أيمٛمؾ ظمٚمٞمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ًمؽ ىمٚم٧م ح٤م ،أن اًم٘مٝم٘مرى شمرضمع أن٧م ُمٕمٜم٤مه ،أظمل ي٤م سمجقازه ؾمٚمٛم٧م :اًمِمٞم 

 ُمـ؟ ًم٤ٌمس اًمت٤ٌمن ،اًمت٤ٌمن

 .اًمت٤ٌمن اًمٜم٤ًمء سملم ؿم٤مئع هذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمح٤مسمٞم٤مت؟ اًمٜم٤ًمء سملم ؿم٤مئع :اًمِمٞم 

 .اعمًٚمٛملم جمتٛمع يٕمٜمل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .وؾمتل ؾمتؽ :اًمِمٞم 

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .هذا اًمٙمٗم٤مر ًم٤ٌمس هق ،هذا اًمٞمقم ؿم٤مئع :اً إذ :اًمِمٞم 

 .اًمت٤ٌمن قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمئؾ أنف ٟمص ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ؾم٤موى؟ ؿمق :اًمِمٞم 

 اًمت٤ٌمن؟ سمٚمٌس رظمص ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ٟمص ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 عمـ؟ :اًمِمٞم 

 ًمٚمرضم٤مل؟ :ُمداظمٚم٦م

 .واًمٗمخذ واًمٕمقرة! أيمؼم اهلل :اًمِمٞم 

 .اًمٚم٤ٌمس حت٧م ُمـ اعم٘مّمقد ،اًمٚم٤ٌمس حت٧م ُمـ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ،اًمٜم٤ًمء قمـ ٟمحٙمل ٟمحـ ،أن ٟمحـ سمٛمقوققمٜم٤م قمالىمتف هق ُم٤م :إذاً  :اًمِمٞم 

 همٚمامن هل٤م يم٤من قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ،اًمٕمامل سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص هق حتٙمل أن٧م اًمذي اًمت٤ٌمن

 ومٞمف يًؽموا يم٤مٟمقا  اًمذي اإلزار ُمع ٕنف اًمت٤ٌمن: يٚمًٌقا  ومٙم٤مٟمقا  هقدضمٝم٤م خيدُمـ

 .اًمت٤ٌمن يًتٕمٛمٚمقن ومٙم٤مٟمقا  ،اًمٙمؼمى اًمٕمقرة شمٜمٙمِمػ واًمٜمزول ًمٚمّمٕمقد رسمام ،اًمٗمخذيـ
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 .اًمزُم٤من هذا ذم اًمٜم٤ًمء ًمٕم٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم أن ٟمحٙمل ٟمحـ ًمٙمـ

 ـمقًم٧م صمؿ ،اًمٙمٌػمة اًمٕمقرة يًؽم اًمذي اًمت٤ٌمن ُمـ ،ُمٕمؽ شمًٚمًٚم٧م وأن٤م اًمت٤ٌمن

 إذاً  ،اًم٘مٝم٘مرى شمرضمع أن٧م وم٤مٔن ،هذا سمجقاز ؾمٚمٛم٧م وأن٧م ،صمؿ صمؿ ،ٟمٕمؿ وم٘مٚم٧م ًمؽ

 .اعمقوقع ٕول ٟمرضمع

 اإليامين؟ وسمٜم٤مئٝم٤م ؾمٚمقيمٝم٤م ذم ي١مصمر أٓ اًمت٤ٌمن ًمٚمت٤ٌمن، ٟمرضمع ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .زوضمٝم٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م آين ًم٤ٌمس هذا ٕن أظمل: ي٤م ٓ :اًمِمٞم 

 احلٞم٤مة ظم٤مرج ذم قمٚمٞمٝم٤م ي١مصمر ٓ ،اًمزوضمٞم٦م احلٞم٤مة داظمؾ ذم ارشمْم٤مءه٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمزوضمٞم٦م؟

 سملم أُم٤م ،اًمٜم٤مس سملم ذًمؽ وإقمالن ،قم٤مدة إُمر اخت٤مذ هق ي١مصمر اًمذي :اًمِمٞم 

 وهذا ،قم٤مري٦م زوضمٝم٤م أُم٤مم شم٘مػ هل أهن٤م ،مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس يٕمٜمل ىمٚم٧ُم  ُمثٚمام اًمزوضملم

 ح٤م ًمٙمـ ،اًمٙمؼمى قمقرِت٤م شمًؽم أهن٤م ىمْمٞم٦م ُمـ ًمٜم٘مقل اخلٚم٘مٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أؿمد اًمتٕمري

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمداقم٦ٌم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هل وإٟمام ،قم٤مدة هل ُم٤م وهذا هذا يم٤من

 إُمر هذا ُمثؾ ارشمٙم٤مب ُمـ يٜمِم٠م ُم٤م ومٞمف شمتٗمٙمر أن٧م اًمذي وم٤معمحٔمقر وًمذًمؽ 

 ًمف اًمٚم٤ٌمس أن ىمٚمٜم٤م يمام اعمقوقع ويرضمع ،قم٤مدة ذًمؽ اخت٤مذ ُمـ يٜمِم٠م إٟمام ،ُم٤م عمٜم٤مؾم٦ٌم

 ُمثالً  اًمقاىمع هق يمام قم٤مدة يتخذ اًمذي هق شم٠مثػمه؟ ًمف اًمٚم٤ٌمس يٙمقن ُمتك ًمٙمـ ،شم٠مثػمه

 .اعمًٚمؿ ًمٚمِم٤ٌمب سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ومٞمٝم٤م ييب ٓ ،إُمثٚم٦م ِب٤م ٟميب ٟمحـ اًمتل هذه اًمْمٞم٘م٦م اًمّمقر هذه ذم أُم٤م 

 .إـمالىم٤مً  إًمٞمف شمِمػم أن٧م اًمذي إثر

ة ارشمداء ،ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م  هذا ،اعم٤ًمرح ذم اًمكم اًمراىمّم٤مت ًم٤ٌمس زوضمٝم٤م أُم٤مم اعمرأ

 يٗمٕمٚمـ؟ ح٤م واإلىمرار اعمح٦ٌم ُمـ ٟمقع ومٞمف ُم٤م

 احلد هذا قمٜمد ي٘مػ ٤مً قمٛمٚمٞم اًمٌمء هذا أن زم شمّمقر سمس أن٧م أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 أن٤م ،واىمٕمٞم٤مً  هٙمذا ذم ،وسمس اًمراىمّم٤مت ًم٤ٌمس زوضمٝم٤م أُم٤مم :شم٘مقل قمؿ أن٧م اًمذي
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 ،يٛمٙمـ ٓ ،حمض ظمٞم٤مل هذا أىمقل وأن٤م ،واىمٕمٞم٤مً  رء هٞمؽ ذم إذا ؾمٚمٗم٤مً  أضم٤موسمؽ ؾمقف

 ،اًمٚم٤ٌمس هذا ذم ضمٜمًٝم٤م سمٜم٤مت أُم٤مم شمٔمٝمر أن إٓ ،يٛمٙمـ ٓ إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م اًمتل هذه

 .أجْم٤مً  زوضمٝم٤م أُم٤مم ومٞمف ًمتٔمٝمر

 قمغم :اًمزي هذا سم٤مرشمداء زوضمٝم٤م ُمع ايمتٗم٧م هل أنف طمّمؾ ومٕمالً  ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ،اًمٗم٤مضمرات قمغم ُمـ اًمٚم٤ٌمس هذا اؾمتحًٜم٧م ًمٙمـ ،٤مومٔم٦محمو ُمتديٜم٦م هل أؾم٤مس

 ُمـ يٗمٕمٚمـ ومٞمام هلـ حم٦ٌم ومٞمف أخٞم٧ًم ،احلدود هذه ذم سمف ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ أن وأرادت

 اًمٗمًؼ؟

 .سمٞمٜمٝمام ُم٤م ؿمت٤من ،زوضمٝم٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٗمٕمؾ هذه ،قمٚمٜم٤مً  شمٗمٕمٚمـ شمٚمؽ :اًمِمٞم 

 اًمرو٤م؟ اعمح٦ٌم ُمـ ٟمقع ذم ُم٤م اًمٚم٤ٌمس هذا ذم زوضمٝم٤م قمٜمد :ُمداظمٚم٦م

 .اًمْمٞمؼ هذا اًمٔمرف ذم :اًمِمٞم 

 هل٤م؟ ضم٤مئز :ُمداظمٚم٦م

 .... ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م اجلٜمز آشمّم٤مل ُمثؾ :اًمِمٞم 

 اًمٓمقيؾ؟ اًمٗم٤ًمد إمم يتٕمدى ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمؾ٤مقم اًمتل اًمّمقرة هذه أن أتخٞمؾ ُم٤م :أن٤م ًمؽ ىمٚم٧م ًمذًمؽ ،ُمٕمؽ أن٤م :اًمِمٞم 

 اخل٤مرج إمم خترج ،اًمزوضملم قمٜمد هذه شم٘مػ ٓ ،اًمزوضملم سملم شم٘مػ أن أن٧م شمّمقره٤م

 .سمٜم٤مِت٤م أُم٤مم أوٓده٤م أُم٤مم

 ًمؽ رضسم٧م أن٤م ُمثالً  يٕمٜمل ،قمٛمكم هق ُم٤م ٟمٔمري اًمٖم٤مًم٥م ذم ُمقوققمٜم٤م واحل٘مٞم٘م٦م 

ة أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م هؾ ،اًمٌٜمٓم٤مل ًمٌس آٟمٗم٤مً   دون اًمٌٜمٓم٤مل سمٚمٌس ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ اعمرأ

 سم٤مب ُمـ وًمذًمؽ حت٘مٞم٘مف: صٕم٥م ذم قمٛمٚمٞم٤مً  اًمّمٖمػم؟ اسمٜمٝم٤م أو اًمّمٖمػمة سمٜمتٝم٤م شمراه٤م أن

 اًم٘مقل إٓ يًٕمٜم٤م ُم٤م اًمٌمء هذا وىمع قمٛمٚمٞم٤مً  ومروٜم٤م إذا ًمٙمـ ،ٓ ٟم٘مقل اًمذرائع ؾمد

 ُمثٚمام ،اضمتامقمٞم٦م آوم٦م اًمتِمٌف أن ٟمحـ ٟمحٙمل قمؿ أن٤م اضمتامقمل، حمٔمقر ذم ُم٤م نفٕ سمجقازه:

 .قمٚمٞمف ؿٚمِّ ًَ يُ  ُم٤م اًمٙم٤مومر سمزي ُمتزيـ اعمًٚمؿ شمٚم٘مك سم٠منف آٟمٗم٤مً  ُمثالً  رضسمٜم٤م
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 وشم٘مرف ،شمًتٜمٙمر واعمًٚمٛم٦م يًتٜمٙمر اعمًٚمؿ أنف ،سمذهٜمل ىم٤مئؿ اًمذي هذا :ُمداظمٚم٦م

 اؾمتٜمٙم٤مراً  وىمرف اؾمتٜمٙم٤مر ،اًمزوضمٞم٦م همرومتٝم٤م داظمؾ وًمق اًمٗم٤مضمرات أزي٤مء شمرشمدي أن ُمـ

 ..اًمذي طم٤مهلـ ُمـ

ة شمٙمقن أن ذم خي٤مًمٗمؽ يٕمٜمل أطمد ُم٤م يمذًمؽ يٙمقن اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞم   ،هٙمذا اعمرأ

 إذا ًمٙمـ ،هٙمذا اعمًٚمامت يٙمقن أن ٟمتٛمٜمك ٟمحـ ،وىمع إذا طمٙمؿ قمـ ٟمحٙمل ٟمحـ ًمٙمـ

ة أنف وىمع  احلٙمؿ؟ هق ومام ،وم٘مط زوضمٝم٤م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٚم٤ٌمس هذا ًم٧ًٌم ُمثالً  اُمرأ

 ..اإليامن سمٙمامل ي٘مدح ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٕن شمِمٌٝم٤مً: ًمٞمس هذا أن أىمقل أن٤م ،شمِمٌف هذا سم٠من ٟم٤مً ٤مفم يمٜم٧م أن٧م ،سم٤مًمؽ ـمقل :اًمِمٞم 

 .مت٤مُم٤مً  وسمٞمٜمؽ سمٞمٜمل ظمالف ومٞمف ئمٝمر ومٝمٜم٤م ،شمِمٌف سمت٘مقل وم٢مذا ،ه٤مه ،اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة اًمتِمٌف

 حت٘م٘م٧م إن طمقهل٤م شمدٟمدن اًمتل إظمرى إؿمٞم٤مء هذه ،أظمرى أؿمٞم٤مء ذم يدظمؾ أُم٤م 

 .شمِمٌٝم٤مً  هذا ًمٞمس شمِمٌف أنف أُم٤م ،جيقز ومال

 جيقز؟ يمقٟمف قمـ ظمرج ُم٤م هق ،اًمٜم٤ًمء ًم٤ٌمس ذم ظم٤مص٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف أخٞمس :ُمداظمٚم٦م

 .سمغم :اًمِمٞم 

 .شمِمٌٝم٤مً  يٙمقن ٓ ضم٤مئز هق ُم٤م أُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 هق ُم٤م: ٟم٘مقل أن ٟمحـ ًمٙمـ ،ـمٞم٥م ،جيقز يمقٟمف قمـ ظمرج ٟمٕمؿ ،سمغم سمغم :اًمِمٞم 

 ُم٤مذا؟ اًمتِمٌف شمٕمريػ ذم أن سمحثٜم٤م ٟمحـ اًمتِمٌف؟

 اهلل؟ ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمثالً .. . :ُمداظمٚم٦م

 فم٤مهرة هل هؾ أنف طمٞم٨م ُمـ ،احلٞمثٞم٦م ُمـ هق ُم٤م ،هذه احلٞمثٞم٦م ُمـ هق ُم٤م :اًمِمٞم 

 ومردي٦م؟ أم اضمتامقمٞم٦م

 .ٟمٗمًف وسملم سمٞمٜمف رضمؾ هال: يٕمٜمل

 .اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة يم٤مٟم٧م ًمق.. . اًمتِمٌف :ُمداظمٚم٦م
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 ُم٤م ،أرسمٕم٦م ضمدران سملم ىمٚمٜم٤م يمام ،سمحثٜم٤م ذم اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة ذم ُم٤م هٜم٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .صحٞمح هق يمالُمؽ وٓ ،اًم٥ًٌم هق هذا ،اضمتامقمٞم٦م فم٤مهرة ذم

 (22: 15: 21/ 814/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 19: 25/ 814/ واًمٜمقر اهلدى)



 الشعس وإشالة الهمص
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 ادرأة وجف مـ افشعر إزافة حقل

[ واًمقاصالت] واعمًتقؿمامت اًمقاؿمامت اهلل ًمٕمـ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات ،ًمٚمحًـ واعمتٗمٚمج٤مت واعمتٜمٛمّم٤مت واًمٜم٤مُمّم٤مت

: ىمقًمفش: »373 - 372/  12» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤ملش: وم٤مئدة» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومٚمق ،احلًـ ٕضمؾ ذًمؽ ومٕمٚم٧م ُمـ اعمذُمقُم٦م أن ُمٜمف يٗمٝمؿ شًمٚمحًـ واعمتٗمٚمج٤مت»

 عمـ ٓزُم٦م صٗم٦م هل شاهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات: »ىمقًمف. ضم٤مز ُمثال عمداواة ذًمؽ إمم اطمت٤مضم٧م

 .شاًمرواي٤مت إطمدى قمغم اًمقصؾ ويمذا ،واًمٗمٚم٩م واًمٜمٛمص اًمقؿمؿ يّمٜمع

 اهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات ش:ىمقًمفش: »63/  22» شاًم٘م٤مرىء قمٛمدة» ذم اًمٕمٞمٜمل وىم٤مل

 . شاًمٚمٕمـ ًمقضمقب يم٤مًمتٕمٚمٞمؾ» شمٕم٤ممم

 شمٜمقير» رؾم٤مًمتف ذم اًمٖمامري اًمِمٞم  ىمقل ؾم٘مقط ًمؽ يتٌلم ؾمٌؼ ُم٤م قمروم٧م وم٢مذا

 يٌ٘مك ومٞمام يٙمقن اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم: ىمٚم٧مش: »32 ص» شاًمٙمٌػمة قمالُم٤مت سمٌٞم٤من اًمٌّمػمة

 شمٖمٞمػما  يٙمقن ومال اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ أُم٤م ،يم٤مًمتٜمٛمٞمص سمٌطء يزول أو ،واًمٗمٚم٩م يم٤مًمقؿمؿ أثره

 .ش..طمٚم٘مف ُمـ يقم صم٤مين يٌدو اًمِمٕمر ٕن اهلل خلٚمؼ

 ُمـ قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ دقمقى جمرد أنف :إول: وضمقه ُمـ سم٤مـمؾ يمالم ومٝمذا: أىمقل 

 أبٜم٤مؤه٤م سمٞمٜم٤مت قمٚمٞمٝم٤م شم٘مٞمٛمقا  مل ُم٤م واًمدقم٤موي :ىم٤مًمقا  وىمديام ،أثر أو ؾمٜم٦م أو يمت٤مب

 ًمٞمس ،اًمقصؾ وم٢من ،شاًمقاصالت» زي٤مدة قمٚمٞمف يدل ُم٤م ظمالف أنف: اًمث٤مين. أدقمٞم٤مء

 يٕمرف اًمذي اًمٜمقع ُمـ يم٤من إذا وٓؾمٞمام سمٌطء يزول أو ،يزول ٓ مم٤م وهمػمه يم٤مًمقؿمؿ

 .يم٤مًم٘مٚمٜمًقة سمنقم٦م إزاًمتٝم٤م يٛمٙمـ وم٢مٟمف شاًم٤ٌمرويم٦م» سمـ اًمٞمقم

 يمام سم٤محلدي٨م واطمت٩م اجلٌلم طمٚمؼ أنٙمر قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أن: اًمث٤مًم٨م

 ُمٜمٝمام يمال أن طمٞم٨م ُمـ واًمٜمتػ احلٚمؼ سملم ومرق ٓ أنف قمغم ومدل ،اهلٞمثؿ رواي٦م ذم شم٘مدم

 زقمؿ يمام سم٤محل٤مضم٥م ظم٤مص٤م ًمٞمس اًمٜمتػ أن قمغم أجْم٤م دًمٞمؾ وومٞمف. اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم

 ىمقل سمؽ ُمر وىمد ،اعمت٘مدُمقن اًمٕمٚمامء ومٝمٛمف ح٤م خم٤مًمػ أنف: اًمراسمع. ومت٠مُمؾ. سمٕمْمٝمؿ
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 ٟم٘مٚمف ُم٤م ،وأومٞمد ذًمؽ ُمـ وأسح. وهمػمه سم٤مًمقؿمؿ اًمقصؾ إحل٤مق ذم اًمٍميح احل٤مومظ

 اًمتل ظمٚم٘متٝم٤م ُمـ رء شمٖمٞمػم ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ»: ىم٤مل اًمٓمؼمي اإلُم٤مم قمـ ش377/  12»

 شمٙمقن عمـ ،ًمٖمػمه وٓ ًمٚمزوج ٓ ،احلًـ اًمتامس ٟم٘مص أو سمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م اهلل ظمٚم٘مٝم٤م

 زائدة ؾمـ هل٤م شمٙمقن وُمـ ،قمٙمًف أو ،اًمٌٚم٩م شمقهؿ سمٞمٜمٝمام ُم٤م ومتزيؾ احل٤مضمٌلم ُم٘مروٟم٦م

 وُمـ ،سم٤مًمٜمتػ ومتزيٚمٝم٤م قمٜمٗم٘م٦م أو ؿم٤مرب أو حلٞم٦م أو ،ُمٜمٝم٤م ومت٘مٓمع ـمقيٚم٦م أو ،ومت٘مٚمٕمٝم٤م

 ذم داظمؾ ذًمؽ ومٙمؾ ،همػمه٤م سمِمٕمر شمٖمزره أو ،ومتٓمقًمف طم٘مػما  أو ىمّمػما  ؿمٕمره٤م يٙمقن

 اًمير سمف حيّمؾ ُم٤م ذًمؽ ُمـ ويًتثٜمك: ىم٤مل. شمٕم٤ممم اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ وهق ،اًمٜمٝمل

 ومت٠مُمؾ: ىمٚم٧م. إًم  ش..إيمؾ ذم شمٕمٞم٘مٝم٤م ـمقيٚم٦م أو ،زائدة ؾمـ هل٤م يٙمقن يمٛمـ وإذي٦م

 وهق ،اًمٜمٝمل ذم داظمؾ ذًمؽ ومٙمؾ»: وىمقًمف ،ش..حلٞم٦م أو» و ،شقمٙمًف أو»: اإلُم٤مم ىمقل

 .شاهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ

 .اهل٤مدي هق شمٕم٤ممم واهلل ،اعمذيمقر اًمٖمامري ىمقل سمٓمالن ُمـ ؾمتت٠ميمد وم٢مٟمؽ 

 (694-693/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افـؿص معـك دم يدخؾ افقجف صعر إزافة

 ؿم٤مسم٦م ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م، قمغم دظمٚم٧م أهن٤م إؾمح٤مق أيب اُمرأة قمـ اًمٓمؼمي وأظمرج

ة: وم٘م٤مًم٧م اجلامل، يٕمجٌٝم٤م  ُم٤م إذى قمٜمؽ أُمٞمٓمل: وم٘م٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م؟ ضمٌٞمٜمٝم٤م حتػ اعمرأ

 يمت٤مب» ُمـش اعمتٜمٛمّم٤مت سم٤مب» ذم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذحش اًم٤ٌمري ومتح. »اؾمتٓمٕم٧م

 ش.اًمٚم٤ٌمس

ة وم٢من وٕمٞمػ،  .أقمرومٝم٤م مل إؾمح٤مق أيب اُمرأ

 هل اًمٜم٤مُمّم٦م أنش اًمًٜمـ» ذم داود أيب ًم٘مقل اهلل طمٗمٔمف اعمّمٜمػ اؾمتدل :«تـبقف»

 .شمرىمف طمتك احل٤مضم٥م شمٜم٘مش اًمتل

 .ؿمٕمر ُمـ ومٞمف ُم٤م وإزاًم٦م اًمقضمف طمػ ومٞمف يدظمؾ ومٚمؿ :ادصـػ ؿال

 :ُمالطمٔم٤مت هذا قمغم وزم :ؿؾت
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 اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م وُمٜمٝم٤م سم٢مـمالىمٝم٤م، إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل ُم٤م ظمالف أنف :إوػ

 وىمع ُمٙم٤من أي ذم اًمٜمٛمص يِمٛمؾ سم٢مـمالىمف وم٢مٟمفش واعمتٜمٛمّم٦م اًمٜم٤مُمّم٦م: ».. آٟمٗم٤مً  أوردشمف

 .صمٌقشمف ًمٕمدم جيقز ٓ قمٜمٝم٤م إثر هذا سمٛمثؾ وشم٘مٞمٞمده ضمًده٤م، ُمـ

 ٟمتػ: اًمٜمٛمص: »اًم٘م٤مُمقس ومٗمل اًمٚمٖم٦م، ظمالف اعمذيمقر اًمتٗمًػم أن :افثاكقة

 اًمزيٜم٦م وهلش اعمتٜمٛمّم٦م»و سم٤مًمٜمٛمص، اًمٜم٤ًمء ُمزيٜم٦م وهلش اًمٜم٤مُمّم٦م» وًمٕمٜم٧م اًمِمٕمر،

 ش.سمف

 طمٍم سمف يرد ومل اًمٖم٤مًم٥م، خمرج ظمرج إٟمام اعمذيمقر داود أيب ىمقل أن :افثافثة

 ُم٤م قم٘م٥م ىم٤مل وم٢مٟمف ذًمؽ، قمغم يدلش اًمًٜمـ» ذم يمالُمف ومت٤مم وم٘مط، سم٤محل٤مضم٥م اًمٜمٛمص

 ش.دواء أو سمٙمحؾ وضمٝمٝم٤م ذم (1)اخلٞمالن دمٕمؾ اًمتل: واًمقاؿمٛم٦م: »قمٜمف اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمف

 وإٟمام يمال، واؿمٛم٦م؟ شمٙمقن ٓ ُمثالً  يده٤م ذم ذًمؽ ٟمحق ضمٕمٚم٧م إذا يٕمٜمل: اومؽماه

 ىم٤مل وم٢من اًمٗمتح، ذم احل٤مومظ سمف سح ُم٤م وهق ذيمرٟم٤م، يمام اًمٖم٤مًم٥م قمغم ُمٜمف ذًمؽ

 يٙمقن ُم٤م وأيمثر ًمٚمٖم٤مًم٥م، اًمقضمف وذيمر: »هذا داود أيب ىمقل ذيمر أن سمٕمدش 12/313»

 اًمقضمف ومذيمر اًمٚمث٦م، ذم يٙمقن أنف يٚمٞمف اًمذي اًم٤ٌمب آظمر ذم ٟم٤مومع قمـ وؾمٞم٠ميت اًمِمٗم٦م، ذم

 ش.اجلًد ُمـ وهمػمه٤م اًمٞمد ذم يٙمقن وىمد ىمٞمدًا، ًمٞمس

 ىمقل وسملمش اًمٜم٤مُمّم٦م» ذم اعمت٘مدم داود أيب ىمقل سملم اظمتالف ومال هذا، شمٌلم وإذا

 قمغم ًمٞمس ٕنفش وضمٝمٝم٤م ُمـ اًمِمٕمر شمٜمتػ اًمتل: واًمٜم٤مُمّم٦مش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ

 ٟم٤مُمّم٦م، ومٝمل اًمٜمٛمص، هق واًمقضمف احل٤مضم٥م، ٟمتػ ُمـ يمؾ سمؾ واًمت٘مٞمٞمد، احلٍم ؾمٌٞمؾ

 وم٘م٤مل سم٤محل٤مضم٥م، اًمٜمٛمص شم٘مٞمٞمد شمْمٕمٞمػ إمم اًمٗمتح ذم أجْم٤مً  احل٤مومظ أؿم٤مر وًمذًمؽ

 :اًمٜمٝم٤مي٦م قمـ ٟم٘مٚمتف ُم٤م ُمٕمٜمك ذيمر أن سمٕمدش 12/317»

 ش.شمًقيتٝمام أو ًمؽمومٞمٕمٝمام احل٤مضمٌلم ؿمٕمر سم٢مزاًم٦م خيتص اًمٜمامص أن وي٘م٤مل»

 ...ش.اًمٜم٤مُمّم٦م: »اًمًٜمـ ذم داود أبق ىم٤مل

                                                           

 .[ُمٜمف].اًمٌدن ذم ؿم٤مُم٦م وهق شظم٤مل» مجع  (1)
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 ذم ذًمؽ ىم٤مل يمام ىمٞمدًا، ًمٞمس احل٤مضم٥م ومذيمر: هذا داود أيب ىمقل ذم ىم٤مل أنف وًمق

 ُمـ ظمػم اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك قمغم اًمٕمٚمامء يمالم محؾ ٓن أطمًـ: ًمٙم٤من ؾمٌؼ يمام اًمقضمف

 .ختٓمئتف إمم طمٞمٜمئذ اًم٤ٌمطم٨م يْمٓمر مم٤م همػمه، قمغم محٚمف

 ظمالوم٤مً  احلػ ضمقاز قمدم قمـ اًمٜمقوي قمـ اعمّمٜمػ طمٙم٤مه ُم٤م إن :افؼقل ومجؾة

 .اعمقومؼ واهلل. اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ ي٘متْمٞمف اًمذي هق احلٜم٤مسمٚم٦م، ًمٌٕمض

 (67-66 ص( )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 فؾتجؿؾ احلاجبغ كتػ حؽؿ

 ًمٚمتجٛمؾ؟ احل٤مضمٌلم ٟمتػ طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال

 ش.طمًـ اهلل ظمٚمؼ يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ ،جيقز ٓ هذا :اجلقاب

 يٜمٌٖمل ٓ هذا ،أظمر ُمع ُم٘مرون طم٤مضمٌٝم٤م أو طم٤مضمٌف واطمدة أو واطمد: وم٢مذاً 

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىم٤مل يمام ،اهلل ظمٚمؼ قمـ ٟمرى أن ومٞمج٥م ،اهلل ظمٚمؼ هذا ،ًمإلٟم٤ًمن

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوخَيْت٤َمرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيُْٚمُؼ  َوَرسمهَؽ ﴿ ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل  ﴾ ُينْمِ

 [. 68:اًم٘مّمص]

  (.:. 42: 37/  1/  واًمٜمقر اهلدى)

 حاجبقفا صعر ادرأة كؿص حؽؿ 

 ُمع ،اعمرأة طم٤مضمٌل يّمؾ اًمذي اًمِمٕمر ىمص – ٟمٕمٚمؿ يمام – جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

  اً؟ضم٤مئز يم٤من إذا اًمدًمٞمؾ

 ؟اًمِمٕمر ؿمق :اًمِمٞم 

 . اعمرأة طم٤مضمٌل يٗمّمؾ اًمذي :اًم٤ًمئؾ

 قمز ومرسمٜم٤م  دوٟمف ُمـ اًمذيـ ظمٚمؼ ُم٤مذا وم٠مروين اهلل ظمٚمؼ هذا   ،جيقز ٓ :اًمِمٞم 
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 قمام وشمٕم٤ممم اهلل ؾمٌح٤من اخلػمة هلؿ يم٤من ُم٤م وخيت٤مر يِم٤مء ُم٤م خيٚمؼ ورسمؽ : ىم٤مل يمام وضمؾ

 طمٙمٛم٦م فومٞم ذًمؽ ويمؾ  ،يِم٤مء يمام أنثك أو ذيمر ُمـ ؿمخص أي خيٚمؼ ومرسمٜم٤م  ينميمقن

 . اهلل ظمٚمؼ ُمـ شمٖمػم أن هل٤م جيقز ومال  ،احل٤مضمٌلم ىمرٟم٤مء اُمرأة ظمٚمؼ: ومٛمثالً   ،سم٤مًمٖم٦م

 .ُمتّمالت :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص٦م  ،همٚمٞمٔملم: وًمٜم٘مؾ يمثٞمٗملم طم٤مضمٌلم هل٤م ظمٚمؼ وأظمرى  ،آه :اًمِمٞم 

 يّمػم طمتك  ،شمٜمتٗمف  ،حتٚم٘مف  ،احل٤مضم٥م ؼىمِّ دَ وشمُ  هل دمل  ،اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمٜم٤ًمء قم٘مقل ًمٌٕمض

 ُمـ هق سمؾ  ،طمرام هق سمؾ  ،جيقز ٓ وهذا  ،اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم يمٚمف هذا ،اهلالل يمخط

 ،واعمًتقؿمامت واًمقاؿمامت ،واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف  ،اًمٙم٤ٌمئر

 شمٗمٕمؾ احل٤مضمٌلم سملم ُم٤م سمٜمتػ شمٗمّمؾ وم٤مًمتل شًمٚمحًـ  اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت

 . ُمٚمٕمقٟم٦م ومٝمل – سمزقمٛمٝم٤م – ًمٚمحًـ ذًمؽ

 ؿمٕمر ٟمتػ هق: اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜمٛمص نإ: ي٘مقل اًمٌٕمض ،ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ؟احل٤مضمٌلم

 . يمذب هذا  ،صحٞمح همػم :اًمِمٞم 

 ؟يمذب أو اًمٚمٖم٦م قمغم يمذب :اًم٤ًمئؾ

 شاًمٜمتػ»  ،وُمٕمٜمًك  وزٟم٤مً  شاًمٜمٛمص»  ،اًمٚمٖم٦م قمغم يمذب: اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞم 

  ،شص٤مد  ،ُمٞمؿ  ،ٟمقن»  هذاك  ،أطمرف 3 شٟمتػ»  ،أطمرف 3 شٟمٛمص»  ،وُمٕمٜمًك  وزٟم٤مً 

  . واطمد  ،وُمٕمٜمًك  وزٟم٤مً  ومٝمام  ،شوم٤مء  ،شم٤مء  ،ٟمقن» هذا

 ؟اعمٕمٜمك ٟمٗمس ؟ُمؽمادوم٤مت: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 . ُمؽمادوم٤مت  ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ؟هذا ذم يدظمؾ رء يمؾ: آظمر ؾم٤مئؾ

 مخس: »ىم٤مل يمٞمػ  ،ظم٤مص٤مً  هذا يم٤من ًمق سمف اهلل ي٠مذن مل يدظمؾ رء يمؾ :اًمِمٞم 
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 ٓ اًمٜمتػ أن: ٟمٌقي سمؾ قمريب اؾمتٕمامل ومٝمذا  ،اإلسمط ٟمتػ: ُمٜمٝمـ وذيمر شاًمٗمٓمرة ُمـ

 . سم٤محلقاضم٥م خيتص

 . واإلسمط اًمٕم٤مٟم٦م اؾمتثٜمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل :اًم٤ًمئؾ

 وطمٚمؼ: »ىم٤مل ،اًمٕم٤مٟم٦م ٟمتػ: ىم٤مل ُم٤م اًمٕم٤مٟم٦م ٕن  ،اإلسمط اؾمتثٜمك  ،ٓ :اًمِمٞم 

 ٟمتػ: ُي٘م٤مل ومٙمٞمػ  ،اإلسمط ٟمتػ: ُمٜمٝم٤م ذيمر شاًمٗمٓمرة ُمـ مخس: »اًمِم٤مهد ًمٙمـ  ،شاًمٕم٤مٟم٦م

 !؟سم٤محلقاضم٥م ظم٤مص

  ( 22:42:51/  3/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادحرم؟ افـؿص دم يدخؾ هؾ بادقس حاجبفا ادرأة أخذ

 شم٠مظمذ أن ًمٚمٛمرأة أضم٤مز أنف ش أمحد ًمألُم٤مم اًمٜم٤ًمء أطمٙم٤مم» يمت٤مب ذم ىمرأت :اًم٤ًمئؾ

 هق اًمٜمٛمص نٕ :صاًمٜمٛم قمٛمقم ذم داظمؾ همػم اًمذي هذا وىم٤مل ،سم٤معمقس طم٤مضمٌٝم٤م ُمـ

 أهنؿ ،اإلذاقم٦م ظمالل ُمـ اًمًٕمقدي٦م ذم أومتقا  أنف وؾمٛمٕم٧م ،اجلٚمد ُمـ اًمِمٕمر ىمٚمع

 ؟صحٞمح هذا ومٝمؾ..سم٤معمقس ليم٤مهلال طم٤مضمٌٝم٤م دمٕمؾ أن ًمٚمٛمرأة جيٞمزون

  اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ :ضمٚمٞمالً  ىم٤مئٚمف يم٤من ُمٝمام ٤م،صحٞمحً  اًمرأي هذا أقمتؼم ٓ أن٤م :اًمِمٞم 

 واًمقاؿمامت ،واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ي٘مقل  ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت ،واعمًتقؿمامت

 اًمقاصالت وهل راسمٕم٦م ذيمر يٕمٜمل شواًمقاصالت» :ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم 

 قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف آظمره ذم ٕمٚمالُم ي٠مت مل احلدي٨م يم٤من ًمق ،ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات

 ذًمؽ  ُمثؾ اًمٙمريؿ اًم٘مران ذم هٜم٤مك يٙمـ ومل شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» :اًمًالم

ُؿْ ﴿ :ىم٤مل أنف ،اًمرضمٞمؿ إسمٚمٞمس قمـ اًمٕم٤معملم رب طمٙم٤مه اًمذي اًم٘مقل ـ   َؤُُمَرهن  ٌَتُِّٙم  وَمَٚمٞمُ

ُؿْ  إَنَْٕم٤ممِ  آَذانَ  ن   َؤُُمَرهن  ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػمِّ
ِ
 وذاك ،ينآ اًم٘مر اًمٜمص هذا يٙمـ مل ًمق﴾ اهلل

 ٕنف :٘مقًمفي ُم٤م ٟم٘مقل ىمد ًمٙمٜم٤م آٟمٗم٤م ذيمر سمام ىم٤مئؾ وىم٤مل ،احلدي٨م آظمر ذم اًمٜمٌقي اًمتٕمٚمٞمؾ

 ُم٤م وًمٙمـ ،احلٚمؼ ُمـ ذ اًمٜمٛمّم٦م أن ؿمؽ وٓ ،احلٚم٘م٦م يذيمر ومل اًمٜمتٗم٦م أي اًمٜمٛمّم٦م ذيمر
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 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع رشم٥م اًمتل اخلّم٤مل هذه هن٤مي٦م ذم وذيمرت ،ذقمٞم٦م قمٚم٦م هٜم٤مك أن دام

  ًم٘مقًمف ًمف ذًمؽ قُمٚمؾ ،اهلل رمح٦م ُمـ ُمٓمرودا يٙمقن أن ،ِب٤م حت٘مؼ أو ،ومٞمف حت٘م٘م٧م ُمـ قمغم

 ش.ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» :اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمٜمتػ يم٤من وإن ،اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم واحلٚمؼ اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم اًمٜمٛمص :ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ 

 وم٤ٌمًمٜمٔمر ًمذًمؽ ،احلٚمؼ ُمـ أيمثر شمٖمٞمػم ُمدى ويٛمد اًمتٖمٞمػم ذم ي١مصمر ٕنف :احلٚمؼ ُمـ ذ

 أو ظمده أو طم٤مضمٌف حيٚمؼ أن ،اًمرضمؾ قمـ ومْمالً  ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ،اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م هذه إمم

  ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ ٕنف :احلٙمٞمؿ اًمنمع ُمـ سمذًمؽ ًمف ي١مذن مل ،سمدٟمف ُمـ ُمٙم٤من أي

  ش.ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» :اًمًالم قمٚمٞمف

 شم٠مظمذ أن ًمٚمٛمرأة ضمقز ،ىمٚم٧م ُمثٚمام ذيمر سمٕمدُم٤م اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

  ؟ٓإو ضم٤مئز هذا احل٤مضم٤ٌمن ُمع شمقاصؾ إذا ،ُم٤ٌمذة إنػ ومقق اًمذي اًمِمٕمر

 ومٝمق ،اًمنمع ذم سمف ي١مذن مل اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم يمؾ ،ؾمٌؼ مم٤م اجلقاب يٗمٝمؿ :اًمِمٞم 

  .اًمٚمٕمـ ذم سمؾ اًمٜمٝمل ذم داظمؾ

  ؟يٕمٜمل ضمدا ُمًتٌِمع ُمٜمٔمره٤م يم٤من وإن :اًم٤ًمئؾ

 هٜم٤مك ،ضمداً  مجٞمؾ سمحدي٨م يذيمرين هذا ـمٌٕم٤مً  ،ٌِمعتَ ًْ ُمُ  ٟم٘مقل قمٜمدُم٤م :اًمِمٞم 

 وم٘م٤مل ،إزاره أـم٤مل وىمد ،أن ؾمٛمفا ٟمًٞم٧م أصح٤مسمف أطمد رأى  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن طمدي٨م

 ومٝمق هٞمؽ ؾم٤مىمٞمف ذم اٟمحراف ومٞمف وسمٞمٙمقن ،ريمٌتف شمّمٓمؽ ياًمذ وهق أطمٜمػ سم٠منف رضمؾ

 ظمٚمؼ يمؾ ومالن ي٤م :ىم٤مل ،ٟمٌٞمف ًمف ىم٤مل ومامذا ،يتقمهف اًمذي اًمٕمٞم٥م هذا ًمٞمًؽم :إزاره أـم٤مل

 .قمٌث٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م اهلل ٕن اهلل رؾمقل صدقو ،طمًـ اهلل

 شمٙمقن دائام اهلل ُمِمٞمئ٦م سم٠من ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمِمٞمئ٦م سم٠من ٟم١مُمـ أن جي٥م هٜم٤م وُمـ 

 وٓ قمٞم٥م ومٝمذا ،ضمٝمٚمٝم٤م ُمـ وضمٝمٚمٝم٤م ،قمرومٝم٤م ُمـ قَمَروَمَٝم٤م ،واحلٙمٛم٦م سم٤مًمٕمدل ُم٘مروٟم٦م

د اًمٜم٤مس ًمٕمرف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمؽ وٓ قمٞم٥م هذا ،اًمرضمؾ ؾمامه٤م اًمذي احلٜمػ ؿمؽ  اًمًقا

ه ٟمحـ اًمذي اًمٗم٤مطمؿ  ظمٚمؼ هذا ًمٙمـ ،قمٞم٥م اًمًقد قمٜمد اًمٜم٤مصع اًمٌٞم٤مض قمٞم٥م هذا ،ٟمرا

  ٟمٕمؿ ،دوٟمف ُمـ اًمذيـ ظمٚمؼ ُم٤مذا وم٠مروين اهلل ظمٚمؼ وهذا ،اهلل
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  .شم٘مقيؿ أطمًـ ذم :اًم٤ًمئؾ

 ُمثالً  ،ىمرٟم٤مء يم٤مٟم٧م إذا اعمرأة سم٠من وم٤مًم٘مقل ًمذًمؽ ،شم٘مقيؿ أطمًـ ذم :اًمِمٞم 

 شمٖمٓمل شمٙم٤مد ،دائرِت٤م ًمِمٕم٨م وحلٞمتف ،٦ميمث   حلٞم٦م ًمف يم٤من  إذا اًمرضمؾ أو ُمتّمؾ احل٤مضمٌلم

 سمخٚمؼ ٟمرى أن ومٞمج٥م اهلل ظمٚمؼ هذا ،ضمٗمٜمٞمف إمم يّمؾ ىمد صمؿ ،وضمٜمتٞمف شمٖمٓمل طم٤مضمٌٞمف

 . وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل

  (.:. .:. 56/ 36/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حتؾؼفا؟ ؾفؾ رجؾ بؾحقة امرأة 

ة سمالدٟم٤م ذم :اًم٤ًمئؾ  هذه يٕمٜمل ،رأجٜم٤مه٤م وٟمحـ ،مت٤مُم٤مً  اًمرضمؾ يمٚمحٞم٦م حلٞم٦م هل٤م اُمرأ

 ؟ٟمٗمًٝم٤م شمؽمك ٓإو أو اًمٚمحٞم٦م حتٚمؼ أن هل٤م جيقز اعمرأة

 . جيقز ٓ: :اًمِمٞم 

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمٔمر هذا يٕمٜمل ،جيقز ٓ :اًم٤ًمئؾ   !؟ًمٚمٛمرأ

ة شمقضمد فٟمإ سم٘مقل أن٤م ،صحٞمح واهلل :اًم٤ًمئؾ  قمٜمدي ومرق ٓ ،يم٤مًمرضمؾ حلٞم٦م هل٤م اُمرأ

 . ًمف حلٞم٦م ٓ يم٤معمرأة رضمؾ يقضمد أن سملم أبداً 

           (.1: .4: 29/ 33/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مشعرة افزوجة ـاكت إذا

٤ٌَمِذ  طمٞمٜمام اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م: اًمِمٞم  ىم٤مل - ؾمقيدائف ذم وحتؾ اًم٘مٚم٥م، ؿمٖم٤مف شُم

ه ُم٤م ومٙمؾ: -طمٞمٜمذاك ي٘م٤مل يمام  اعمث٘مػ يٜمحرف ُم٤م وسم٘مدر مجٞمؾ، ومٝمق اهلل ذع ذم شمرا

 وأىمؾ اًمنميٕم٦م، أطمٙم٤مم ُمـ يمثػماً  يًتث٘مؾ ُم٤م سم٘مدر احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمـ أنثك أو يم٤من ذيمراً 

 اًمٌمء هذا إن: ومٜم٘مقل ىمٚمقسمٜم٤م، إمم شمّمؾ مل إن أخًٜمتٜم٤م إمم اًمٕمدوى شمّمؾ أن: ي٘م٤مل ُم٤م

 ومٙمٞمػ... إرادة ومٞمف اعمخٚمقق اإلٟم٤ًمن ًمٞمد ًمٞمس وأنف اهلل، ظمٚمؼ أنف ٟمٕمٚمؿ ىمٌٞمح،
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 اًمرضمؾ يًت٘مٌح اًمٙمٗم٤مر قمٜمد واىمع أُمر وهذا إبٞمض، اًمرضمؾ هذا قمغم ٟمًت٘مٌحف

 أىمقل يٛمٙمـ، ذًمؽ اًمٕمٙمس وقمغم ذًمؽ، وٟمحق وؿمٗمتٞمف وأنٗمف وىم٤مُمتف، ُمٜمٔمره إؾمقد

 أبرص، رضمؾ سم٠منف قمٜمف ُيَٕمؼمِّ  ويٛمٙمـ إبٞمض، اًمرضمؾ يًت٘مٌح إؾمقد اًمرضمؾ يٛمٙمـ

ء اًمٌٞم٤مض، ؿمديد ًمٙمـ سم٠مبرص، ًمٞمس وهق  ُمـ إبٞمض اًمرضمؾ ؾمخر أو وحؽ ؾمقا

 .إبٞمض اًمرضمؾ ُمـ إؾمقد اًمرضمؾ أو إؾمقد، اًمرضمؾ

 هذا وإمم صقرشمف، يًت٘مٌح ُمـ ظم٤مًمؼ إمم أطمدمه٤م ُمـ شمٜمت٘مؾ اًمًخري٦م أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م 

ٌهقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اإلؿم٤مرة  ٟم٥ًم ٓ ح٤مذاش اًمدهر هق اهلل وم٢من اًمدهر شمً

٧ٌٌَم إذا وم٠من٧م سم٤مًمدهر، اعمتٍمف هق اهلل ٕن اًمدهر؟  اًمدهر، هذا هق ُم٤م اًمدهر، ؾَم

 اعمريد، وهق اعمراد هق اعم١مُمـ قمٜمد ٟمٕمؿ ُمريد؟ همػم ُمراد هق أم يريد؟ ح٤م ومٕم٤مل هق هؾ

د  إمم اًم٦ًٌم هذه ومتٕمقد اًمدهر، شم٥ًم ومحٞمٜمام يريد، ح٤م اًمٗمٕم٤مل اعمريد، ًمٚمخ٤مًمؼ عمـ؟ ُمرا

 هق اهلل وم٢من اًمدهر شمًٌقا  ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ذًمؽ أضمؾ ُمـ اًمدهر: ظم٤مًمؼ

 أيمؼم ُمـ إن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام مت٤مُم٤مً  هذا اًمدهر، ظم٤مًمؼ: أيش اًمدهر

٥م أن اًمٙم٤ٌمئر ًُ  ش.أب٤مه اًمرضمؾ َي

 .واًمديف :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟ :افشقخ

 .واًمديف :مداخؾة

 اًمرضمؾ ي٥ًم: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م يمٞمػ: ىم٤مًمقا » سمٕمد ومٞمام ٕنف ُمٝمؿ: ُمش :افشقخ

 ش.واًمده ومٞم٥ًم اًمرضمؾ واًمد

٥م أن ذم اعمًٚمؿ اًمرضمؾ يت٥ًٌم أن اًمٙم٤ٌمئر أيمؼم ُمـ: يٕمٜمل ًَ  أيمؼم ُمـ أبقه، ُي

٥م   أن ذم اعمًٚمؿ يت٥ًٌم أن اًمٙم٤ٌمئر ًَ  يت٥ًٌم أن اًمٙم٤ٌمئر أيمؼم ُمـ أخٞمس شُمرى أبقه، ُي

 .أومم ذًمؽ اهلل؟ ؾم٥م ذم اعمًٚمؿ

 سم٢مرادة ظمٚم٘مف ٕنف وضمؾ: قمز اهلل ظَمْٚمؼ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ٟمًت٘مٌح أن ًمٜم٤م جيقز ٓ: وم٢مذاً  
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 هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوخَيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيُْٚمُؼ  َوَرسمهَؽ : ﴿اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىم٤مل يمام وسم٤مظمتٞم٤مر،

ةُ  ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل   [.68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

ٟمٞم٦م، وهل سمزوضمتؽ اسمُتٚمٞم٧م إذا زوضمتؽ، يم٤مٟم٧م وم٢مذا  ظمٚم٘مؽ ومٝمذا ُمِمٕمرا

ة شمًت٘مٌح ٓ شمًت٘مٌحٝم٤م، ٓ: إذاً  وؿم٠منف، رسمؽ إرادة قمـ وإرادشمؽ  ذات رأجتٝم٤م إن اُمرأ

 اهلل، ظَمْٚمؼ وهذا اهلل، ظَمْٚمؼ هذه ٕن ًمف: حلٞم٦م ٓ يمقؾمج٤مً  رضمالً  شمًت٘مٌح ٓ يمام حلٞم٦م،

 ذًمؽ يم٤من إذا شمًت٘مٌحف ًمف، قمٚمٞمف حلٞم٦م ٓ وضمٝمف شمرى ممـ ؿمٞمئ٤مً  ُمًت٘مٌح٤مً  يمٜم٧م إن ًمٙمـ

 هق ومٕمٚمف ُمـ هذا ٕن وم٤مؾمت٘مٌحف: حلٞمتف، حيٚمؼ هق يم٤من إذا: يٕمٜمل ويمًٌف، ومٕمٚمف ُمـ

 أضمرد يم٤من ًمق أُم٤م حلٞم٦م، سمال ظمٚم٘مف طمٞم٨م وصٜمٕمف اهلل ومٕمؾ ُمـ ظمالوم٤مً  ُصٜمْٕمف، وُمـ

ه: ومال ًمف حلٞم٦م ٓ يمقؾمج٤مً   ٓ حلٞم٦م، هل٤م رأجتٝم٤م إذا اعمرأة يمذًمؽ اهلل، ظمٚمؼ هذا ٕن شُمَٕمػمِّ

ه٤م  .اهلل ظمٚمؼ هذا شُمَٕمػمِّ

ة قم٤ٌمده ُيِري أن وضمؾ قمز اهلل طمٙمٛم٦م مت٤مم ُمـ إن: أىمقل أن٤م سمؾ   حلٞم٦م، هل٤م اُمرأ

 وًمتذيمػم ضمٝم٦م، ُمـ اعمُٚمحد اًمّدهري قمغم احلج٦م إلىم٤مُم٦م وذًمؽ: ًمف، حلٞم٦م ٓ ورضمالً 

 يمام جمٝمقًٓ  وًمٞمس وخيت٤مر، خيٚمؼ وضمؾ قمز اهلل أن: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اعم١مُمـ اعمًٚمؿ

 وإٟمام ـمٌٞمٕم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس أن يرُّيؿ وم٤مهلل اًمٓمٌٞمٕم٦م، شمٚمؽ سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مئٚمقن قمٜمف ُيَٕمؼمِّ 

 صمؿ حلٞم٦م، سمدون واًمٜم٤ًمء سمٚمحٞم٦م، قم٤مم يمٜمٔم٤مم رضم٤مًٓ  ومخٚمؼ يريد، ح٤م ومٕم٤مل ظم٤مًمؼ هٜم٤مك

: سمدًمٞمؾ اهلل، سم٢مرادة يم٤من هذا ـمٗمرة، يم٤من هذا أن شمٔمٜمقا  ٓ! اٟمتٌٝمقا : ًمٚمراومْملم ي٘مقل

 هذا ظمٚمؼ سمٚمحٞم٦م، هذا ظمٚمؼ وم٤مًمذي حلٞم٦م، سمدون اًمرضمؾ وهذا سمٚمحٞم٦م، اُمرأة هذه اٟمٔمروا

 . سمٚمحٞم٦م هذه ظمٚمؼ حلٞم٦م سمدون شمٚمؽ ظمٚمؼ واًمذي حلٞم٦م، سمدون

 .اهلل ُمـ... ومٞمف ضم٤مء سمام إٓ اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم جيقز ٓ: إذاً 

 :..:..( 31/   24/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 حتؾؼفا؟ هؾ حلقة هلا كبتت امرأة

 . ؿمٕمر وضمٝمٝم٤م ذم ٟم٧ٌم أو حلٞم٦م هل٤م ظمرج اعمرأة :ُمداظمٚم٦م

 .وقم٤مومٞم٦م صح٦م :اًمِمٞم 

 . شمزيٚمف ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . وقم٤مومٞم٦م صح٦م :اًمِمٞم 

   (22: 22: 35/   162/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼدمغ صعر إزافة حؽؿ

 اؾمتخدام جيقز هؾ اًمٞمديـ، ؿمٕمر أو اًمرضمٚملم ؿمٕمر ًمتٜمٔمٞمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 احلٚمؼ؟ ٓإو اًمدهقٟم٤مت

 مل ُم٤م شمٖمٞمػم ُمـ اًمتحذير أؿمد طمذر اًمنمع ٕن ،اًمٜمتػ وٓ احلٚمؼ ٓ ،ٓ: اًمِمٞم 

 احلدي٨م ذم شاًمٗمٓمرة ُمـ مخس»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ومٝمق ،سمتٖمٞمػمه اهلل ي٠مذن

 وٟمتػ اًمٚمحٞم٦م وإقمٗم٤مء اًمِم٤مرب ىمص»: ُمثالً  ومذيمر ،شاًمٗمٓمرة ُمـ قمنم»: أظمر

 سم٤مًمتٍمف وأذن اهلل ظمٚم٘مٝم٤م أؿمٞم٤مء ومٝمذه ،اًمٕم٤مٟم٦م طمٚمؼ، ،سمف ُم٠مذون ٟمتػ هذا ،شاإلسمط

 .ُمٕمٞمٜم٦م طمدود ذم ومٞمٝم٤م

 سمحٚم٘مف وًمٞمس ،اًمِمٗم٦م ـمرف وُمـ اًمِم٤مرب سم٘مص أذن ًمٙمـ ،اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ ي٠مذن مل: ُمثالً  

٤من يمؾ ُمثالً  يمذًمؽ ،اًمّمقومٞم٦م سمٕمض يٗمٕمؾ يمام  ذم وهٜم٤مك ،اإلسمٓملم حت٧م ؿمٕمر قم٤مدة ًمف يٜم٧ٌم إًٟم

 ،اًمٕم٤مٟم٦م وطمٚمؼ اإلسمط ٟمتػ ،اًمٗمٓمرة ُمـ اًمتٖمٞمػم هذا وضمٕمؾ سمؾ ،اًمٌمء هذا سمتٖمٞمػم أذن اًمٕمقرة

فم٤مومر ىمص ؿمٞم٤مء هذه طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ ،يمذًمؽ ٕا  ُمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اقمتؼمه٤م اًمتل ٕا

ومْمؾ ًمٙمـ ،شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمٚمٞمف جي٥م وٓ ،ومٞمٝم٤م خمػم اعمًٚمؿ أم واضم٦ٌم أُمقر سم٠مهن٤م يٕمٜمل هؾ ،اًمٗمٓمرة  ٕا

 هق وهذا ،سم٤مًمقضمقب ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ: ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ،آصمامً  ومٚمٞمس يٗمٕمؾ مل وم٢من ،يٓمٌ٘مٝم٤م أن

ٚمامً  أتّمقر ٓ وأن٤م ،ؾمٜم٦م سم٠منف ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ظمٗم٤مء سمف ُم٤م اًمذي احلؼ  ي٘مقل ومٞمام يٗمٙمر ُم
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 يمثػمة وقمالُم٤مت سم٠مُم٤مرات ئمٝمر وذًمؽ ،اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٚمغ أن يقم ُمـ يٕمٞمش ُمًٚمامً  ومٞمتّمقر

٦ٌم ـ سم٤مًمًٜم  يّمػم اًمٖمالم صقت: ُمثالً  اًمٔم٤مهر  ،ظمٗمل وسمٕمْمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  فم٤مهر سمٕمْمٝم٤م ،اًمٌٚمقغ ًًم

 هق ،اًمٌٚمقغ قمغم اًمدًٓم٦م ذم أووح وهذا اخلٗمل اًمٌمء أُم٤م ،اًمرضم٤مل ؾمـ يٌٚمغ طمٞمٜمام ضمٝمقري

 .اًمٕم٤مٟم٦م ؿمٕمر ٟم٤ٌمت

ٜم٦م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ   اهلل وٟمٍمه ،٦مىمرئم سمٜمل ُّيقد طم٤مرب ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م اًًم

ٕنّم٤مري ُمٕم٤مذ سـم ؾمٕمد طمٙمؿ قمغم ومٜمزًمقا  ،قمٚمٞمٝمؿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  ومج٤مء ،هلؿ طمٚمٞمٗم٤مً  يم٤من ٕنف ،ا

ل إمم ؾمٕمد  ًمٞمحٙمؿ ضم٤مء ،قمْمده ذم أيمحٚمف ذم أصٞم٥م ىمد يم٤من ،داسمتف قمغم ضمريح وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

ًٌك ،رضم٤مهلؿ ي٘متؾ سم٠من طمٙمؿ ،طمٙمامً  روقه طمٞم٨م ،واًمٞمٝمقد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سملم ٤مؤهؿ وشم  ٟم

 ُم٤م ،اًم٘متؾ ُمـ ٟمجل اًمذي اًمّمٌل ىمرئم٦م سمٜمل ُمـ اًمذي اؾمٛمف ُم٤م حلٔم٦م ،أطمدهؿ ىم٤مل ،وأـمٗم٤مهلؿ

٤ٌمي٤م سم٤مًمٜم٤ًمء يٚمحؼ أم ،رأؾمف ومٞم٘مٓمع سم٤مًمرضم٤مل يٚمحؼ طمتك اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سم٤مًمغ هق هؾ قمرومقا   :اًًم

٧م وضمدوه ومام ،قمقرشمف قمـ ومٙمِمٗمقا  ،اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ يٌٚمغ مل ٕنف  ُمًٚمامً  وص٤مر ،اًم٘متؾ ُمـ ومٜمج٤م أٌن

ن احلدي٨م ويروى ٞم٧م ،قمٜمف ٔا  .اًم٘مرفمل ومالن اًم٘مرفمل ،اؾمٛمف ٟم

 .اًم٘مرفمل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد :ُمداظمٚم٦م

 .هق يٙمقن يٛمٙمـ :اًمِمٞم 

تف اًمذي اًمِمٕمر ومٝمذا: اًمِم٤مهد  ؿمٞمئ٤مً  آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ حلٙمٛم٦م :اعمٙم٤من ذًمؽ ذم وضمؾ قمز اهلل أٌن

٤مٟم أتّمقر ٓ وم٠من٤م ،طمٚم٘مٝم٤م اًمٗمٓمرة ُمـ ضمٕمؾ ،ُمٜمٝم٤م  احلٚمؼ هذا أن ي٘مقل ُمـ ىمقل قم٤مىم٦ٌم ذم يٗمٙمر ٤مً إًٟم

 سمٚمغ يقم ُمـ وًمد ٟمتّمقر يمٞمػ ،ي٠مثؿ مل شمرك وإن أثٞم٥م ومٕمؾ إن ؾمٜم٦م هق ،هٜم٤م اًمٜمتػ وذاك هٜم٤مك

تلم ؾمـ يٛمقت طمتك ،يمذًمؽ قم٤مٟمتف وؿمٕمر ،ويٓمقل يٜم٧ٌم إسمٓمٞمف ؿمٕمر وسمدأ اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ  أو اًًم

ٌٕملم  شمٙمقن ُم٤م أـمؾ وحلٞم٦م ،اإلسمٓملم حت٧م حلٞمتلم واطمدة حلٞم٦م سمدل حلك ًمف ص٤مر يٙمقن اًًم

فم٤مومر ىمص اًمٗمٓمرة ُمـ: أظمرى صقرة ذًمؽ إمم إو٤موم٦م ،اًمٙمالم هذا ُمٕم٘مقل ُمش ،هٜم٤مك  ومٚمق ،ٕا

٤من ًمٞمس وطمش ص٤مر هذا ،احلٞم٤مة أبد ىمّمٝم٤م وُمع أفم٤مومره ومؽمك ،ؾمٜم٦م هذا نإ ىمٞمؾ  ومٞمٙمٗمل ،إًٟم

 .سم٤مـمؾ سم٠منف ٟمحٙمؿ أن اًم٘مقل هذا شمّمقر

 قمٞمًك سم٠من اإلٟمجٞمؾ ذم يذيمرون ،إٟمجٞمٚمٞم٦م طمٙمٛم٦م هٜم٤مك: ُمرة ُمـ أيمثر ىمٚم٧م أن٤م وًمذًمؽ 

 ؾمٞم٠ميت أنف هلؿ ذيمر ُم٤م مجٚم٦م ُمـ ومٙم٤من ،يقم ذات طمقاريف ويذيمر يٕمظ يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف
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ل ٞمٜم٤م: يٕمٜمل أمحد اًمّم٤مدق اًمٌٜم ٞم٤مء وي٠ميت ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟم  ٟمٕمرف يمٞمػ! اهلل روح ي٤م: ىم٤مًمقا  ،يمذسم٦م أٌن

 سمٕمض ذم ُمٜمٝم٤م اؾمتٗمدت احلٙمٛم٦م هذه وم٠من٤م ،شمٕمرومقهنؿ صمامرهؿ ُمـ: ىم٤مل اًمٙم٤مذب؟ ُمـ اًمّم٤مدق

 قمغم اًم٘مقًملم ُمـ ًمٚمراضمح ممٞمزاً  دًمٞمالً  ،ذ ُمـ أو ظمػم ُمـ اًم٘مقل صمٛمرة أقمتؼم ،اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 .اعمرضمقح

: ىم٤مل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،اظمتٚمٗمقا  اًمٗمٓمرة ُمـ قمنم أو اًمٗمٓمرة ُمـ مخس: ىمقًملم ذم ُمثالً  ومٝمٜم٤م 

 يٕم٘مؾ ذا يمٞمػ ،قمٚمٞمؽ رء ومال شمريم٧م وإن أث٧ٌم ومٕمٚم٧م إن ؾمٜم٦م ،ٓ: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،واضم٥م

قمرايب اًمرضمؾ يمذاك يٗمٕمؾ مل ًمق ومٞمام ،وطمِم٤مً  ؾمٞمّمٌح وهذا  ح٤م ،ىمّمتف يمٚمٙمؿ شمٕمرومقن اًمذيـ ٕا

 اًمّمٞم٤مم وؿمٝمر صٚمقات مخس ًمف ومذيمر ،قمٚمٞمف اهلل ومرض قمام وؾم٠مخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء

 ،شمٓمقع أن إٓ ،ٓ: ىم٤مل همػمهـ؟ قمكم هؾ! اهلل رؾمقل ي٤م: ي٘مقل واطمد يمؾ وذم ،إًم .. رُمْم٤من

 اجلٜم٦م دظمؾ صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح: ىم٤مل ،أن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ! اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل

 ش.صدق إن

٤مٟم٤مً  أن ومروٜم٤م ًمق: وم٢مذاً    اهلل ضمزاه: ٟم٘مقل ،سم٤مًمقاضم٤ٌمت ٓإ ي٘مقم ٓ اإلؾمالم ذم قم٤مش إًٟم

 اعمحرُم٤مت يمؾ قمـ ويٜمتٝمل ،ِب٤م أُمر اًمتل اًمقاضم٤ٌمت سمٙمؾ ي٘مقم أن يًتٓمٞمع اهلل ؿم٤مء وإن اً،ظمػم

٤من هذا ُمثؾ يٕم٘مؾ ومٝمؾ ،قمٜمٝم٤م هنل اًمتل  أن ،اًمٗمرائض قمغم يزيد أٓ ٟمٗمًف قمغم آخك اًمذي اإلًٟم

 أفم٤مومػم احلٞمقاٟم٤مت ُمـ طمٞمقان يم٠منف ش٤مومٕم ،اًمٗم٘مٝم٤مء يًٛمٞمٝم٤م اًمتل اًمٗمٓمرة اًمًٜمـ هذه يؽمك

٤من سمف ي٘مقل أن يٛمٙمـ هذا أتّمقر ُم٤م ،اعمٜم٤مفمر أىمٌح ُمـ ؿمٕمر وهٜم٤مك ،يم٤مًم٘مط  .إًٟم

 أن ،اًمٗمٓمرة سمًٜمـ اًم٘مٞم٤مم سمقضمقب اًم٘مقل صمٛمرة ،شمٕمرومقهنؿ صمامرهؿ ُمـ هذا: إذاً 

 ،اخلٓم٦ٌم ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام وضمؾ قمز اهلل اصٓمٗم٤مه إٟم٤ًمٟم٤مً  ،مجٞمالً  ٟمٔمٞمٗم٤مً  اإلٟم٤ًمن يٌ٘مك

 يٙمقن أن إذاً  يٕم٘مؾ ومال ،شمٗمْمٞمالً  ظمٚم٘مف ُمـ يمثػم قمغم وومْمٚمف ،ظمٚمؼ ُم٤م قمغم اصٓمٗم٤مه

سم٤مً  ؾمٜم٦م سم٠منف أظمر اًم٘مقل  .ظمٓم٠م هق سمؾ ،صقا

 سمٕمض شمٖمٞمػم اًمٗمٓمرة ؾمٜمـ ُمـ سم٠من: ًمٜم٘مقل ،صدده ذم يمٜم٤م قمام ىمٚمٞمالً  اسمتٕمدٟم٤م ًم٘مد

 مم٤م ذًمؽ وٟمحق ،اإلسمٓملم ذم اًمٜم٤مسم٧م اًمِمٕمر يمٝمذا ،وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء

 ،اًمٗمٓمرة ُمـ ًمٞمس ومٝمذا ،ِب٤م اهلل ي٠مذن مل أظمرى أؿمٞم٤مء شمٖمٞمػم ًمٙمـ ،قمٜمف احلدي٨م ؾمٌؼ

 .أوًٓ  هذا ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ ذيمر يم٤من اًمٗمٓمرة ُمـ يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م
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 .ُمٜمف إذن دون وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ اًمتحذير أؿمد أُمتف طمذر ىمد: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 ذًمؽ وُمع ،اهلل ظمٚمؼ هذا: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م :اًمٗمٓمرة قمـ سم٤محلدي٨م سم٤مًم٘مقل سمدأن٤م ٟمحـ 

 اًمٕمٙمس قمغم وًمٙمٜمف/  ،آٟمٗم٤مً  ذيمر مم٤م ذًمؽ همػم إمم ،شمٖمٞمػم إفم٤مومر ىمص ،سمتٖمٞمػمه اهلل أُمر

 ،واعمًتقؿمامت واًمقاؿمامت ،واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ»: ىم٤مل ،ذًمؽ ُمـ

: -اًمِمديد احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمالً  ىم٤مل- واًمٗم٤مجل٤مت ،واعمًتقصالت واًمقاصالت

 ش.ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات

 ًمٚمٛمرأة رظمّم٦م هٜم٤مك هؾ: ؾم١ماًمؽ إمم رضمٕمٜم٤م ،احلدي٨م هذا قمرومٜم٤م إذا 

 
ِ
ٟمٞم٦مِْم اعم  شمٜمتػ سم٠من هل٤م يرظمص هؾ ،ذراقمٝم٤م قمغم أو ،ؾم٤مىمٝم٤م قمغم يمثٞمػ ؿمٕمر يٜم٧ٌم ،ٕمرا

  اًمِمٕمر؟ هذا وشمٜمٛمص

 شواعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ»: احلدي٨م هذا حت٧م شمدظمؾ ٕهن٤م :ٓ: ٟم٘مقل

 شمٜمتػ ح٤مذا شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م مل: ي٘مقل ؾم٤مئالً  يم٠من

 وٓ ،اعمتٗم٘مٝم٦م سمٕمض ي٘مقل هٜم٤م ٜم٤ًم،ًه وحَتَ  ،الً ٛمه دَمَ  ؾم٤مىمٝم٤م؟ ؿمٕمر شمٜمتػ ح٤مذا ،ذراقمٝم٤م ؿمٕمر

 ُمـ.. ؾم٤مىمٝم٤م ُمـ.. ذراقمٝم٤م ُمـ ؿمٕمره٤م شمٜمتػ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٟمفإ: اًمٗم٘مٝم٤مء أىمقل

 سمجقاز ويٍمح سمؾ ،ُمٜمٝم٤م ذًمؽ يريد زوضمٝم٤م يم٤من إذا ،سمدهن٤م ُمـ ُمٙم٤من أي ُمـ.. ظمده٤م

ة شمتخذ أن  .ُمٜمٝم٤م ذًمؽ يريد زوضمٝم٤م يم٤من إذا اًم٤ٌمرويم٦م اعمرأ

 ساطم٦م ُمع ،اًمرب ـم٤مقم٦م قمغم اًمٕمٌد ـم٤مقم٦م ي٘مدم ،اًمٙمالم هذا ي٘مقل اًمذي هذا

 اهلل ًمٕمـ» وهٜم٤م ،قم٤مم ُمٌدأ هذا. شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ»: اًمٕم٤مم احلدي٨م

 .شاهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات ،واعمًتقصالت واًمقاصالت ،واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت

 ومٞمف ،اًمٌٕمد يمؾ ومٞمف هذا ،ذًمؽسم سم٠مس ٓ هذا يرى اًمزوج إذا: لي٘مق ذًمؽ ُمع

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًمّمحٞمح اًمٍميح احلدي٨م خم٤مًمٗم٦م

 قمز- اهلل سمف ي٠مذن ُم٤ممل سمٜمتػ يتقرـمـ ٓ سم٠من ،اعمًٚمامت ه٤مشمف ٟمّمح جي٥م :وم٢مذاً  

 اًمٜمٛمص ُمٗمٕمقل ىمقة طمٞم٨م ُمـ إٓ ،احلٚمؼ وسملم اًمٜمٛمص سملم ومرق ٓ ،سمحٚم٘مف أو -وضمؾ

 وٓ ؾم٤مىمٝم٤م ؿمٕمر حتٚمؼ اًمتل أن سمدًمٞمؾ ،قم٤مًمٓم٤مطمقن اًمدروب يمؾ وإٓ ،احلٚمؼ ُمـ أيمثر
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  اهلل؟ ظمٚمؼ شمٖمػم أخؿ ،شمٜمتٗمف

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ومرق هذا ،احلٚمؼ ُمـ أيمثر ضمديد ُمـ اًمِمٕمر ٟم٤ٌمت يٌٓمئ رسمام اًمٜمتػ ًمٙمـ :اًمِمٞم 

 اهلل ظمٚمؼ ػمٞمشمٖم ومٞمف يتح٘مؼ ،واًمٜمتػ احلٚمؼ ُمـ يمؾ ٕن أؾم٤مد: همػم ،ضمقهري همػم

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا. ًمٚمحًـ

 ؿمقارب هل٤م يٜم٧ٌم أُمريٙم٤م ذم اًمٜم٤ًمء رأجٜم٤م ،اعمقوقع ذم..... ؿمٞمخٜم٤م :اعمٚم٘مل

 اًمِمٕمر؟ هذا شمزيؾ أن -أجْم٤مً - جيقز ٓ ،وحلك

 حلٚمٗم٧م سم٤مًمٓمالق احلٚمػ سمٞمجقز يم٤من وًمق ،جيقز ٓ رأجل ذم واهلل :اًمِمٞم 

 .سم٤مًمٓمالق

  (22: 46: 46/   494/  واًمٜمقر اهلدى)

  (22: 22: 38/   495/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 25: 22/   495/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿرأة بافـسبة وافساؿغ فؾقديـ افشعر كتػ حؽؿ

 ًمٚمٛمرأة؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٤ًمىملم ًمٚمٞمديـ اًمِمٕمر ٟمتػ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 وطمدي٨م آي٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إصؾ! احل٤مرض اًمٕمٍم ُمِمٙمٚم٦م هذه :اًمِمٞم 

 رمحتف ُمـ إي٤مه اهلل وـمرد إسمٚمٞمس ىمّم٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م طمٙم٤مه ومام أي٦م أُم٤م صحٞمح،

 اٟمت٘م٤مُم٤مً  ىم٤مل أنف إسمٚمٞمس قمـ طمٙم٤م اًمًالم قمٚمٞمف آدم ٕبٞمٜم٤م وؾمقؾمتف سم٥ًٌم اًمديـ يقم إمم

ُؿْ : ﴿وذريتف آدم ُمـ ُُمَرهن  َٔ ـ   َو ٌَتُِّٙم ُؿْ  إَنَْٕم٤ممِ  آَذانَ  وَمَٚمٞمُ ُُمَرهن  َٔ ن   َو ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػمِّ
ِ
﴾ اّلل 

 يقطمل أن اًمرضمٞمؿ إسمٚمٞمس أقمامل ُمـ أن شمٍميح اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه ذم [119:اًمٜم٤ًمء]

 ًمٚمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م هق إٟمام اهلل ظمٚمؼ ومتٖمٞمػم اهلل، ظمٚمؼ يٖمػم أن اإلٟم٤ًمن قمدوه إمم

 .اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم سيح ٟمص أي٦م هذه ًمٚمرمحـ، وُمٕمّمٞم٦م
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 يمؾ: إذه٤من ذم واوح٦م اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن أو اعمقوقع يٙمقن طمتك ٟم٘مقل وًمذًمؽ

 وُمٕمّمٞم٦م وقمٞمده وشمٜمٗمٞمذ ًمٚمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م ومٝمق اًمنمع ُمـ إذن سمٖمػم اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم

 ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء ُم٤م وهق أٓ إًمٞمف أذت اًمذي احلدي٨م ذم هذا وشم٠ميمد ًمٚمرمحـ،

 اهلل ًمٕمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت

 واًمقاصالت: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهل أظمرى رواي٦م ذمش ًمٚمحًـ

 واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت: يٕمٜملش واعمًتقصالت

 .واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقصالت، واًمقاصالت

 يم٠مهن٤م ضمداً  ه٤مُم٦م مجٚم٦م آظمره ذم إنقاع، هذه قمغم احلدي٨م هذا ذم اٟمّم٥م اًمٚمٕمـ

 وهذا اًمتِمديد هذا ح٤مذا: اًمٌٕمض ومٞم٘مقل إذه٤من، سمٕمض ذم يرد ىمد سم١ًمال ضمقاب

 مل اًمٌدن ُمـ ُمٙم٤من أي ذم أو اًمقضمف ذم اًمِمٕمر ًمٌٕمض يم٤مٕظمذ ؾمٝمؾ أُمر ذم اًمققمٞمد

 اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »احلدي٨م آظمر ذم اجلقاب ضم٤مء وشمٕم٤ممم؟ شم٤ٌمرك اهلل سمف ي٠مذن

 أن ِب٤م ظمرج اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م سم٤مجلٛمٚم٦م ٟمًٛمٞمٝم٤م أن يٛمٙمـ اًمتل اجلٛمٚم٦م ِبذه ومخرجش ًمٚمحًـ

 وًمٞمس ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م هق سمدٟمف ذم اعمًٚمٛم٦م أو اعمًٚمؿ ُمـ وىمع ًمق اًمتٖمٞمػم هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 اًمتٖمٞمػم هذا يرشمٙم٥م ومل يٗمٕمؾ مل ٕنف ذًمؽ: ذم قمٚمٞمٝمؿ سم٠مس ومال واحلًـ ًمٚمتجٛمؾ

 .وًمٚمٛمٕم٤مجل٦م ًمٚمتداوي هق وإٟمام احلدي٨م آظمر ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ًمٚمحًـ

 :اجلٛمؾ هذه ُمٗمردات إمم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ إمم قمدٟم٤م اجلٛمٚم٦م هذه قمرومٜم٤م إذا

 يم٤مًم٘م٤مُمقس اًمٚمٖم٦م يمت٥م ُمـ قمٚمٛم٧م ومٞمام اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜمٛمص اًمٜم٤مُمّم٤مت،: أوهل٤م

 اًمٜمٛمص وُمٕمٜم٤ًم، وزٟم٤مً  اًمٜمتػ وزن قمغم اًمٜمٛمص هق وهمػمه آسم٤مدي ًمٚمٗمػموز اعمحٞمط

 ًمٖم٦م اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك هذا إمم ووٛمٛمٜم٤م يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا واطمد، سمٛمٕمٜمًك  هٜم٤م اًمٜمتػ

 أن ٟمٕمٚمؿ ومحٞمٜمئذٍ ش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »احلدي٨م آظمر ذم اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ

 يٜم٤مذم يمام اًمٜمٛمص ُمٕمٜمك قمٛمقم أوًٓ  يٜم٤مذم ومٝمق وم٘مط احل٤مضمٌلم ذم اًمٜمتػ ُمٕمٜمك طمٍم

 اعمرأة وم٢مذاش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »احلدي٨م آظمر ذم اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م اجلٛمٚم٦م قمٛمقم

ٟمٌٝمام سمٕمض ٟمتػ أو ٟمتٗمٝمام إمم حتت٩م ومٚمؿ همٚمظ طم٤مضمٌٞمٝم٤م ذم يٙمـ مل ُمثالً   رأت وإٟمام ضمقا
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 ذم داظمؾ هق صمؿ ٟمتٗم٤ًم،: أي أوًٓ، ٟمٛمّم٤مً  يًٛمك ومٝمذا ومٜمتٗمتف اًمِمٕمر سمٕمض ظمدُّي٤م قمغم أن

 ٟمتػ سملم ومرق ومال ذًمؽ ومٕمغمش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم

 اًمرضم٤مل، قمـ ومْمالً  ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اخلديـ قمغم اًمِمٕمر ُمـ يٜم٧ٌم ُم٤م وٟمتػ احل٤مضمٌلم

 .اًمقىم٧م ؾم٤مقمدٟم٤م إن إًمٞمٝم٤م اًمٕمقد ُمـ سمد ٓ ٟم٘مٓم٦م وهذه

 ذم داظمؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً  ٟمتػ،: أوًٓ  هق واًمتجٛمؾ اًمتزيـ أضمؾ ُمـ اخلديـ قمغم ُم٤م ومٜمتػ

ُؿْ : ﴿أي٦م ذيمرٟم٤مه اًمذي اًم٘مّمد ؾمقء ُُمَرهن  َٔ ن   َو ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػمِّ
ِ
 [119:اًمٜم٤ًمء﴾ ]اّلل 

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ صمؿ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم ومٝمذا

 .احلدي٨م مت٤مم ذم ٟمٛمٌم هذا سمٕمدش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات»

 ِب٤م اعمٗمٕمقل هل واعمتٜمٛمّم٦م اعمزيٜم٦م، هل اًمٜم٤مُمّم٦م: واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت

: حت٘مٞمؼ سم٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم ذم قم٤مدشمف هل يمام ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل اًمٜمٛمص،

ة ًمٕمـ [2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿  يمام أظمتٝم٤م شمٜمتػ اًمتل اعمرأ

 .وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم وهق أٓ اعمٙمر قمغم يتٕم٤موٟم٤من ٕهنام اعمٜمتقوم٦م: إظم٧م ًمٕمـ

 اقمت٘م٤مدي ذم: اًمقؿمؿش واعمًتقؿمامت واًمقاؿمامت: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ

 شمالقم٥م يٌدو ومٝمٜم٤م اًمٌنمة ُمـ ُمٙم٤من ذم إزرق احلؼم همرز وهق قمٜمديمؿ ُمٕمروف أنف

 ؾم٤مذضم٦م سمٞمْم٤مء سمنمة ذم اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ اًمتٖمٞمػم، هذا يمؾ ذم اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من

 .اًمٌنمة ذم واحلؼم اإلسمرة سمٖمرز اهلل ظمٚمؼ ُم٤م شمِمقيف ومٞمتًٜمك يٕمجٌف ومال مجٞمٚم٦م

 همػم. .. يمٚمٝم٤م اًمٌنمة دمد ُمٜمٝمؿ. .. ظم٤مص٦م ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م اًمٌالد ُمـ يمثػم وذم

 طم٤مُمالً  أؾمداً  ومٞمّمقرون سمٕمْمٝمؿ ويتٗمٜمـ إزرق أو هذا إظمي ًمٚمحؼم اًمٌٞم٤مض

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل أن ضمرم ومال سمٕمض ومقق سمٕمْمٝم٤م وفمٚمامت ضمٝم٤مٓت اًمًٞمػ

ش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »أظمػمة مجٚم٦م شم٠ميت ح٤مذا؟ش واعمًتقؿمامت واًمقاؿمامت»

 يمام هل اًمقاصٚم٦مش واعمًتقصالت واًمقاصالت: »إظمرى اًمزي٤مدة شمٚمؽ ذم ىم٤مل صمؿ

 يٗمٕمؾ أن شمٓمٚم٥م اًمتل هل واعمًتقصٚم٦م همػمه٤م، ؿمٕمر ُمع أظمتٝم٤م ؿمٕمر شمّمؾ اًمتل: ىمٚمٜم٤م

 اإلصمؿ: ذم سم٤معمًتقصٚم٦م اًمقاصٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذك أجْم٤مً  اًمقؿمؿ، هذا ِب٤م
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392 

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم قمغم شمٕم٤موٟم٤م ٕهنام

 اعمرأة ؿمٕمر سمًط ًمٙم٤من ومٕمٚمف جيقز إؿمٞم٤مء هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يم٤من ًمق اقمت٘م٤مدي وذم

 شمٕمٚمٞمٚمف وضم٤مء احلدي٨م هذا ضم٤مء ح٤م وًمٙمـ اعمٜمع، إمم ُمٜمف اجلقاز إمم أىمرب شم٤ًمىمط اًمذي

 سمِمٕمر ؿمٕمره٤م شمّمؾ أن ًمٚمٛمرأة جيز ملش ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: »احلدي٨م سمآظمر

ة وشمزيـ مج٤مًمف ذم ُمثؾ ُميب يم٤من أن سمٕمد ؿمٕمره٤م شم٤ًمىمط يم٤من ًمق طمتك همػمه٤م  سمف، اعمرأ

ة أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم وىمع وىمد  إمم أُمٝم٤م ومج٤مءت رأؾمٝم٤م ؿمٕمر ومت٤ًمىمط شمزوضم٧م اُمرأ

 اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اسمٜمتٝم٤م، ؿمٕمر شمّمؾ أن ذم شمًت٠مذٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ش.واعمًتقصٚم٦م اًمقاصٚم٦م

 ُمـ يمثػم ذم قمٛم٧م اًمتل اًمٌدقم٦م هذه أومم سم٤مب ُمـ جيقز ٓ أنف ًمٜم٤م يٌدو هٜم٤م وُمـ

 اًمِمٕمر ىمٚمٜمًقة يًتٕمٛمٚمقن أظمذوا طمٞم٨م اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل اإلؾمالم سمالد

 خلٚمؼ شمٖمٞمػم ٕنف أومم: سم٤مب ُمـ حمرم آؾمتٕمامل هذا أن ؿمؽ ٓ سم٤مًم٤ٌمرويم٦م، اعمًٛمك

 اعمرأة شمْمٞمٗمٝم٤م ؿمٕمر ُمـ ظمّمالت أنٙمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل

 اعمرأة شمْمخٞمؿ ضمٕمؾ سمؾ اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػماً  ذًمؽ ضمٕمؾ اعمتٝم٤موم٧م ؿمٕمره٤م إمم اعمًٚمٛم٦م

 يمثٞمٗم٤مً  ئمٝمر طمتك اًمِمٕمر ذًمؽ ذم اخلرق سمٕمض ًمػ أو سمدك ًمْمٗم٤مئره٤م أو ًمِمٕمره٤م

 اهلل ريض ُمٕم٤مذ أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وىمد سم٤مًمزور،: ؾمامه سمؾ ذًمؽ[ أنٙمر] ويمثػماً 

 قمٚمامء ُمٕمنم أنتؿ أجـ: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس ومخٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمٜمؼم وصٕمد اعمديٜم٦م ضم٤مء ح٤م قمٜمف

 وم٘مد ؿمٕمره٤م قمغم وشمٚمٗمف يقُمئذٍ  اًمٜم٤ًمء شمْمٕمف ىمامش ُمـ يم٦ٌم يده وذم اعمديٜم٦م أهؾ

 .سم٤مًمزور هذا يًٛمل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 أنٙمره٤م ظمرق ُمـ.. ذًمؽ شمتخذ اًمتل اعمرأة ٕن ُمًٛمك: قمغم اؾمؿ إٟمف: وطم٘مٞم٘م٦مً 

 أومالش واعمًتقصالت اًمقاصالت اهلل ًمٕمـ: »وم٘م٤مل اإلٟمٙم٤مر أؿمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 شمٗمٜمٜم٧م أن سمٕمد وسمخ٤مص٦م أومم، سم٤مب ُمـ ُمٚمٕمقٟم٦م ص٤مطمٌتٝم٤م هذه اًم٤ٌمرويم٦م اخت٤مذ أن ي٘م٤مل

ء اًمٜم٤ًمء  سم٤مًمِمٕمر شم٤مرةً  ضمديد، رأؾمٝم٤م ذم سمٛمٔمٝمر شمٔمٝمر يقم يمؾ ومٗمل سم٤مرويم٤مت قمدة سمنما

 طمٞم٨م اهلل ظمٚمؼ ذم ًمف أصؾ ٓ اًمذي سم٤مًمِمٕمر وشم٤مرةً  اعمذه٥م، سم٤مًمِمٕمر وشم٤مرةً  إؾمقد،

 ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم وذاك هذا يمؾ آظمره، إمم ؿمتك أخقان ُمـ ُمريم٤ٌمً  يٙمقن
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 صمؿش واعمًتقصالت اًمقاصالت اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمٚمحًـ،

 هذه أطمٞمٞم٧م أنف أقمٚمؿ وٓ ىمديامً  يم٤من أنف ئمٝمر اًمتٖمٞمػم ُمـ اًمٜمقع هذا.. واًمٗم٤مجل٤مت: ىم٤مل

ة شمٙمقن ضمديد، ُمـ اعمٕمّمٞم٦م  شمٙمقن.. اإلٟم٤ًمن سمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُمـ وهذا اعمرأ

ة  ظمٚمؼ ٕنف ُمٜمف: أمجؾ ُم٤م اعمرصقص يم٤مًمٚم١مًم١م سم٠مؾمٜم٤من وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚم٘مٝم٤م ىمد اعمرأ

ـَ  ظَمَٚمَؼ  َُم٤مَذا وَم٠َمُرويِن ﴿ اهلل ِذي ـْ  اًم   يم٤مٟم٧م.. اهلل ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م ومال [11:ًم٘مامن﴾ ]ُدوٟمِفِ  ُِم

 ٟم٤مب ويم٠منف هٙمذا اًمًـ يّمٌح طمتك واًمًـ اًمًـ سملم ُم٤م ومتقؾمع اعمؼمد شم٠مظمذ ىمديامً 

 ًمٕمٜم٦م إنقاع هذه وم٤مؾمتح٘م٧م يٕمجٌٝم٤م، ومال اهلل ظمٚمؼ أُم٤م يٕمجٌٝم٤م، اًمذي هق ومٝمذا يمٚم٥م

ء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات وسمٕمٚم٦م ِب٤م، ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ أو ِب٤م ومٕمؾ ُمـ ؾمقا

 .ًمٚمحًـ

 اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم يمؾ يِمٛمؾ احلدي٨م هذا أول ذم اعمذيمقر اًمٜمٛمص أن: أىمقل ًمذًمؽ

 ذراقم٤مً  ًمٚمٛمرأة ظمٚمؼ اهلل يم٤من وم٢مذا. .. ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم وذًمؽ اًمِم٤مرع، ُمـ إذن سمدون

 وضمؾ قمز اهلل ٕن ذًمؽ: شمٖمػم أن جيقز ومال ُمِمٕمراٟمٞم٦م ومٞمف هل ؾم٤مىم٤مً  أو ؿمٕمراً  ممتٚمئ يمٚمف

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿ قمٌث٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م مْحَ ـْ  اًمر   . [3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 اًمٜمٌل أن اعم٤ًمٟمٞمد أو اًمًٜمـ أصح٤مب سمٕمض رواه طمدي٨م ُمٕمل شمذيمرون وًمٕمٚمٙمؿ

 ي٤م: وم٘م٤مل وأن٘مك، أت٘مك وم٢مٟمف إزارك ارومع: »وم٘م٤مل ومٜم٤مداه إزاره أـم٤مل ىمد رضمالً  رأى ملسو هيلع هللا ىلص

 قمز رسمٜم٤م قم٤مدةً ! هذا شمٕمرومقن اًم٤ًمىملم اعمٕمقج هق وإطمٜمػش أطمٜمػ إين! اهلل رؾمقل

 إـم٤مًمتف سم٥ًٌم وم٤مقمتذر اًمرضمؾ ذاك أُم٤م ُمًت٘مٞمٛمتلم، سم٤ًمىملم إٟم٤ًمن يمؾ ظمٚمؼ وضمؾ

 ومٚمام يمذًمؽ ظمٚم٘مف اهلل ٕن يٛمٚمٙمف: ٓ اًمذي آقمقضم٤مج هذا يًؽم أن يريد أنف إلزاره

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ؾم٤مىمٞمف، ٓقمقضم٤مج ؾمؽماً  إزاره إلـم٤مًمتف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اقمتذر

 قم٤مُم٦م قمٜمٝم٤م همٗمؾ طم٘مٞم٘م٦م وهذهش طمًـ اهلل ظمٚمؼ يمؾ! ومالن ي٤م: »اًمِم٤مهد ُمقوع وهٜم٤م

 إبٞمض اًمٌنم ذم ٟمرى ٟمحـ اًمٕمٚمؿ، أهؾ سمٕمض طمتك اًمٙمثػم إؾمػ ُمع اًمٜم٤مس

 وم٢مذا طم٤مؿم٤مه، قمٌث٤ًم؟ اهلل ظمٚمؼ هذا هؾ آظمره، وإمم وإصٗمر وإؾمٛمر وإؾمقد

ٟمٞم٤مً  رضمالً  وضمدٟم٤م ة أو ُمِمٕمرا ٟمٞم٦م اُمرأ  حلٞم٦م هل٤م اُمرأة وضمدٟم٤م إذا.. اهلل ظمٚمؼ ومٝمذا ُمِمٕمرا

سم٦م ُم٤م حلٞم٦م، هل٤م اُمرأة.. قمالوي٦م: اًمِم٤مم ذم ي٘مقًمقن يمام وٟميِب٤م  قمز رسمٜم٤م ذًمؽ؟ ذم اًمٖمرا



   اًمٜمٛمص وإزاًم٦م اًمِمٕمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيُْٚمُؼ  َوَرسمهَؽ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل يمام أنف اًمٖم٤مومٚملم يذيمر أن يريد وضمؾ

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوخَيَْت٤مرُ  ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل   ومخٚمؼ [68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

ٟم٤مً  أؿمٙم٤مًٓ  اًمّمقر هذه  خيٚمؼ ًمٙمـ سم٤مًمٚمحك، اًمٜم٤ًمء قمغم وُمٞمزهؿ اًمرضم٤مل ظمٚمؼ.. وأخقا

 ـمٌٞمٕمٞم٦م ومٚمت٦م: اًمدهريقن أو اًمٓم٤ٌمئٕمٞمقن ي٘مقل يمام هذه يم٤مٟم٧م هؾ! شمرى حلٞم٦م دون رضمالً 

 إُمر اعمًٚمٛملم؟ ُمٕمنم ٟمحـ ٟمٕمت٘مد يمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ُم٘مّمقداً  أُمراً  يم٤من أم

 وقمـ طمٙمٛمتف قمـ همٗمٚمقا  رء قمـ اقمت٤مدوا إذا قم٤مدةً  اًمٜم٤مس ٕن ؿمؽ: سمال يمذًمؽ

 هلؿ خيٚمؼ سم٠من قم٤ٌمده يذيمر أن يريد وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م اًمٌمء هذا قمغم ظمٚم٘متف اًمتل اًم٘مدرة

! شمرى حلٞم٦م، هل٤م اُمرأة وخيٚمؼ ًمف، حلٞم٦م ٓ يمقؾم٩م رضمالً  ومٞمخٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اقمت٤مدوا ُم٤م أؿمٞم٤مء

 اًمؼميٓم٤مٟمٞملم اإلٟمجٚمٞمز ـمري٘م٦م قمغم ُمًتٕم٤مرة حلٞم٦م يتخذ أن اًمٙمقؾم٩م ًمٚمرضمؾ أججقز

 صمؿ ِب٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل زيٜمٝمؿ اًمتل حل٤مهؿ حيٚم٘مقن أهنؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م شم٘م٤مًمٞمدهؿ ُمـ طمٞم٨م

 هذا سمرح٤مهنؿ، ِب٤م ودظمٚمقا  ُمًتٕم٤مرة حلك اختذوا طمٍماً  اًمؼمح٤من اٟمٕم٘م٤مد وىم٧م ضم٤مء إذا

سم٦م ومال واجلٝمؾ، احلامىم٦م ُمٜمتٝمك  .ذٟم٥م اًمٙمٗمر سمٕمد ُم٤م: ي٘م٤مل يمام ٕنف ذًمؽ: ذم همرا

 أن ًمف جيقز هؾ حلٞم٦م ذىمٜمف ذم ًمٞمس يم٤معمرأة يمقؾم٩م اهلل ظمٚم٘مف رضمالً  أن ًمق ًمٙمـ

 يٖمػم ٕنف ح٤مذا؟ ،ٓ: اجلقاب اًمرضم٤مل؟ أُم٤مم اًمرضمؾ صقرة ويٕمٞمد ُمًتٕم٤مرة حلٞم٦م يتخذ

 ظمٚمؼ اًمٚمحك وهق اًمرضم٤مل سملم اعمٕمت٤مد شمٖمٞمػم وضمؾ قمز اهلل أراٟم٤م إذ ومٙمذًمؽ ،اهلل ظمٚمؼ

 سم٘مدرشمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمذًمؽ آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمام يمقؾمج٤مً  حلٞم٦م دون أيمثر أو رضمالً 

 ؾمٌح٤من سمٚمحٞم٦م، اُمرأة ظمٚمؼ هق ومٝم٤م يريد ح٤م ومٕم٤مل أنف ًمٚمٜم٤ًمء ئمٝمر أن يريد وطمٙمٛمتف

 أن ُمًٚمؿ يمؾ جي٥م: إذاً  رسمٙمؿ؟ ظمٚمؼ أم ظمٚم٘مٙمؿ هذا هؾ يم٤من، ٟمٕمؿ! أجٙمقن؟ اهلل،

 أن ًمق شم٘مقًمقن ُم٤مذا رسمف، سم٢مذن إٓ ظمٚم٘مف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٖمػم وٓ قمٚمٞمف اهلل ظمٚم٘مف سمام يرى

ة أو اُمرأة، يمٜم٧م ًمٞمتٜمل: ىم٤مل رضمالً   أن يريد هذا أخٞمس رضماًل؟ يمٜم٧م ًمٞمتٜمل: ىم٤مًم٧م اُمرأ

ـْ : ﴿اًم٘م٤مئؾ وهق ظمٚم٘مف ذم وضمؾ قمز اهلل ؾمٜم٦م يٖمػم ٜم ٦مِ  دَمِدَ  وَمَٚم ًُ
  ًمِ

ِ
ـْ  شَمٌِْدياًل  اّلل   دَمِدَ  َوًَم

ٜم ٦مِ  ًُ
  ًمِ

ِ
 .[43:وم٤مـمر﴾ ]حَتِْقياًل  اّلل 

 .صالشمٙمؿ إمم وىمقُمقا  وُمٕمذرةً . .. يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وِبذا

 (22:32:12/أ21: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 العالي الكعب لبس
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 افعايل افؽعب حؽؿ

ئٞمؾ سمٜمل ذم يم٤من[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  ُمـ رضمٚملم ومّمٜمٕم٧م ،ىمّمػمة اُمرأة إها

 حت٧م وطمِم٧م ذه٥م ُمـ ظم٤ممت٤م واختذت ىمّمػمشملم اُمرأتلم سملم شمًػم ومٙم٤مٟم٧م ،ظمِم٥م

 وذم» رحيف ومٜمٗمٜم  طمريمتف سم٤معمجٚمس ُمرت إذا ومٙم٤مٟم٧م اعمًؽ: اًمٓمٞم٥م أـمٞم٥م ومّمف

 .شرحيف ومٗم٤مح ،ومٗمتحتف سمف ىم٤مًم٧م سم٤معمجٚمس أو سم٤معمأل ُمرت وم٢مذا همٚم٘م٤م ًمف وضمٕمٚم٧مش: رواي٦م

ٞمف احلدي٨م هذا ذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  يٚمٗم٧م ُم٤م ًمٌس اًمٗم٤مؾم٘م٤مت اًمٜم٤ًمء قم٤مدة أن إمم فم٤مهر شمٌٜم

ٕنٔم٤مر  اًمتل ُمٜمٝم٤م وسمخ٤مص٦م ،اًمٙمٕم٤مب اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمٕم٤مل اٟمتٕم٤مل ُمـ سمٞمٜمٝمـ ؿم٤مع ُم٤م ذًمؽ وُمـ ،إًمٞمٝمـ ا

 اظمؽماع ُمـ ذًمؽ أصؾ وًمٕمؾ ،اعمٌم قمٜمد صقِت٤م فمٝمقر ًمٞمِمتد ،سم٤محلديد أؾمٗمٚمٝم٤م ُمـ شمٜمٕمؾ

 .اعمًتٕم٤من واهلل ،ذًمؽ ذم اهلل يت٘ملم أن اعمًٚمامت ومٕمغم ،احلدي٨م هذا يِمػم يمام ،اًمٞمٝمقد

 .(373/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعايل افؽعب فبس حؽؿ

ة ًم٧ًٌم ُم٤م إذا :اًم١ًمال  احلٙمؿ؟ وُم٤م ،ذًمؽ هل٤م جيقز ،احلذاء ذم قم٤مًمٞم٤مً  يمٕم٤ٌمً  اعمرأ

ـّ  ،اًمٞمٝمقدي٤مت ُمـ هذا وأصؾ ،اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو سم٤مًمٙم٤مومرات اًمتِمٌف جيقز ٓ :اجلقاب  ىمديامً  يم

 ومٚمٙمل ،قمِمٞم٘مٝم٤م ومٞمف يٙمقن اًمذي اعمجتٛمع حتي أن ُمٜمٝمـ اًمقاطمدة أرادت إذا ،اإلؾمالم ىمٌؾ

 اًمٜمٕمؾ إمم هذا حتقل اًمزُمـ ُمع صمؿ ،ىؽُمَ ومَ  ـمقيٚم٦م ومتّمٌح ،اًمٕم٤مزم اًم٘مٌ٘م٤مب ُمـ ٤مً ٟمققم شمٚمٌس يراه٤م

 .اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م ومٞمف

 اظمؽمع ذًمؽ أضمؾ وُمـ ،وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  متٞمؾ ُمِمٞمتٝم٤م شمتٖمػم اعمرأة دمٕمؾ اًمٜمٕمؾ أن: ىمٚمٜم٤م

 ذو ٟمٕمالً  شمٚمٌس أن اعمٚمتزُم٦م اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة يٜمٌٖمل ٓ ،اًمٜمٕم٤مل ُمـ اًمٜمقع هذا واًمٙمٗم٤مر ٤مقً  اًمٗمُ 

طمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ؾمٞمام ٓ ،قم٤مزم يمٕم٥م  ُم٤م إذا رأؾمٝم٤م أم قمغم ووىمققمٝم٤م إليذائٝم٤م ٤مً ؾمٌٌ يٙمقن ٕا

 .ؾم٥ٌم ٕدٟمك اًمٓمريؼ ذم شمٕمثرت

  (.:. 28: 28/  1/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ادق؟ ظـد صقتاً  خيرج افذي احلذاء بؾباس ادرأة تلثؿ هؾ

١مال  اعمٌم؟ دقمٜم صقشم٤مً  خيرج اًمذي ،احلذاء سمٚم٤ٌمس اعمرأة شم٠مثؿ هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :اًًم

 يِمٌٝمف ُم٤م أو ،سم٤محلديد اعمحددة ٤مبٕمَ اًمٙمِ  ذات إطمذي٦م إن ،ٓ ويمٞمػ :اجلقاب

 سم٠مؾمٚمقب ىمرآين ًمٜمص حت٘مٞمؼ أو شمٓمٌٞمؼ هذا ،اعمٌم أثٜم٤مء ذم صدا هل٤م اًمتل اعمٕم٤مدن ُمـ

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،آظمر سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  [.31:اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتِِٝم

: وهل اعمخٗمٞم٦م اخلالظمؾ سمٓمري٘م٦م ًمٞمس ٤مًمػخُي  اًم٘مرآين اًمٜمص هذا اًمٞمقم أصٌح

 ،اخلالظمؾ ـمري٘م٦م ذم ًمٞمس اًمٞمقم ٓمٌؼشمُ  أي٦م هذه ،اًم٤ًمىملم أؾم٤مور شمٕمرومقهن٤م ظمالظمؾ

 إرضمؾ رضب وإٟمام ،اخلالظمؾ صقت ًمتًٛمٞمع :اًمٜم٤ًمء ُمـ سم٤مٕرضمؾ واًميب

 يمام واعمحددة ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٓم٤مسمٕم٦م اًمٙمٕم٤مب ذات اًمٜمٕم٤مل وهذه ،اًمٜمٕم٤مل رضب سمتًٛمٞمع

 اعمدٟمٞم٦م ٧مىمّ رَ وشمَ  إُمر شمٓمقر ًمٙمـ ،احلٞمقاٟم٤مت ًمٌٕمض احلديد أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ،ىمٚمٜم٤م

 يٙمقن واحلديد ،اًمٚمٓمٞمػ سم٤مجلٜمس يًٛمقٟمف عمـ احلديد ومقوٕمقا  ،اًمٗم٤مضمرة إورسمٞم٦م

 .ٟمٕمؿ أي إث٘م٤مل حتٛمؾ اًمتل ًمٚمدواب

 ُمِمٞم٦م ُمِمٞمتٝم٤م شمٙمقن وأن ،ٟمٔمره٤م ختٗمض أن اعمرأة قمغم ،جيقز ٓ: اخلالص٦م ومٝمذا

 أداب قمـ ضمداً  ضمداً  ٕمدٟم٤مسمَ : يٕمٜمل اهلل وؾمٌح٤من ،وإن٤مة ،واخلٗم٧م اخلٗمض ومٞمٝم٤م

 طم٘م٘مٜم٤م ُم٤م إذا مج٤مقم٦م ي٤م ،اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ٟمح٘مؼ وأن ٟمزقمؿ ٟمريد وٟمحـ ،اإلؾمالُمٞم٦م

ٟم٤م ذم طم٤مراشمٜم٤م ذم سمٞمقشمٜم٤م ذم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع  وذم ،ُمدٟمٜم٤م ذم ٟمح٘م٘مف أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م ،ىمرا

 .دوًمٜم٤م وذم قمقاصٛمٜم٤م

 أقمٜمل ٟمحـ ٟم٤ًمءٟم٤م وٟمحـ ،اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ،ريمِّ ذَ أُ  اعمٜم٤مؾم٦ٌم ِبذه اًمًٜم٦م

 قمـ يمٌػم طمد إمم سمٕمٞمدات اًمٞمقم ٟم٤ًمءٟم٤م ،واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب ٟمتٛمًؽ أنٜم٤م ٟمزقمؿ اًمذيـ

 .اًمٜمٌقي اعمٜمٝم٩م: أي اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ

 هذا دةٌِّ ٕمَ ُمُ  شمٙمـ مل يقُمئذٍ  اًمٓمرق سم٠من قمٚمامً  ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اعمرأة ذًمؽ ُمـ

٤مِب٤م صمقِب٤م ًمٞمٙم٤مد طمتك ،اجلدار ُمع هل ومتٌم ،ًمٚمرضم٤مل اًمٓمريؼ صدر شمدع يم٤مٟم٧م ،اًمتٕمٌٞمد  وضمٚم

 ـملم قمـ قم٤ٌمرة وإٟمام ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٞمقم يمجدرٟم٤م ُم٤مًم٦ًم ًمٞم٧ًم يقُمئذ اجلدر ٕن سم٤مجلدار: يتٕمٚمؼ
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 .اًمٓمريؼ ضم٤مٟم٥م اًمٓمريؼ طم٤موم٦م شم٠مظمذ ومٝمل ،ذًمؽ وٟمحق وظمِم٥م

ة اًمٞمقم  أىمؾ: أىمقل أؿمجع أىمقل أن جيقز ُم٤م ،أؿمجع: أىمقل ُم٤مذا اهلل ؿم٤مء ُم٤م اعمرأ

 وٓ واًمرضم٤مل اًمِم٤ٌمب سملم وشمدظمؾ ،اًمٓمريؼ صدر شمًتٚمؿ وم٢مهن٤م ،اًمرضم٤مل ُمـ طمٞم٤مءً 

 ذات اعمرأة هذه ،وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  اًمٓمريؼ ضم٤مٟم٥م شم٠مظمذ أن جي٥م ،جيقز ُم٤م هذا ،شم٤ٌمزم

 احلٞم٤مء»: احلٛمٞمدة اخلّمٚم٦م ِبذه إنّم٤مر ووصٗم٧م ،قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ذيمرِت٤م اًمتل احلٞم٤مء

 .شاإليامن ُمـ احلٞم٤مء» .شيمٚمف ظمػم

 يمـ شاًمديـ ذم يتٗم٘مٝمـ أن طمٞم٤مءهـ يٛمٜمٕمٝمـ مل ،إنّم٤مر ٟم٤ًمء اهلل رطمؿ»: ىم٤مًم٧م

 ؼٚمِّ ـمُ  اًمٞمقم ،طمٞم٤مء قمٜمدهـ يم٤من ُم٤م اًمديـ ذم ذًمؽ ُمع ،ووىم٤مر طمٞم٤مء وذات طمِمٛم٦م ذات

 وأن ،يّمٚمحٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل ،ُمٜمٝمـ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ اًمٜم٤ًمء صدور ُمـ احلٞم٤مء

 .رؿمدٟم٤م ويٚمٝمٛمٜم٤م وأوٓدٟم٤م ٟم٤ًمءٟم٤م يّمٚمح

  (21: 19: 13/   192/  واًمٜمقر اهلدى)

 ؿديامً  اخلؾخال مؼام يؼقم صقتاً  يصدر افذي احلذاء فبس حؽؿ

 .ىمديامً  اخلٚمخ٤مل ُم٘م٤مم ي٘مقم صقشم٤مً  يّمدر اًمذي احلذاء ًمٌس :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ ،ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

  (22: 42: 28/ 247/واًمٜمقر اهلدى)





 احمللل الريب حكم

 للهساء
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 وجقاهبا ادحؾؼ افذهب حتريؿ حقل صبفات

 ىم٤مُم٧م ًمِمٌٝم٤مت إطم٤مدي٨م ِبذه اًمٕمٛمؾ قمـ أقمروقا  قمٚمامء ُمـ يمثػما  أن واقمٚمؿ

 هلؿ شمًقغ طمج٩م أهن٤م قمغم ِب٤م يتٛمًٙمقن ُمٜمٝمؿ يمثػمون يزال وٓ أدًم٦م فمٜمقه٤م ًمدُّيؿ

 قمٚمٞمٝم٤م واًمرد اًمِمٌٝم٤مت شمٚمؽ طمٙم٤مي٦م ُمـ سمد ٓ أنف رأج٧م وًمذًمؽ إطم٤مدي٨م هذه شمرك

 خم٤مًمٗم٦م ذم ومٞم٘مع إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع سمٓمرق قمٜمده قمٚمؿ ٓ ُمـ ِب٤م يٖمؽم ٓ يمل

 :وم٠مىمقل سمٞمٜم٦م أو طمج٦م سمدون اعمحٙمٛم٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 ورده٤م ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م اًمذه٥م إسم٤مطم٦م قمغم اإلمج٤مع دقمقى

 :وضمقه ُمـ ُمردود وهذا ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م اًمذه٥م إسم٤مطم٦م قمغم اإلمج٤مع سمٕمْمٝمؿ ادقمك -1

 :اًمّمحٞمح اإلمج٤مع

 ذم اًمٌٞمٝم٘مل ٟم٘مٚمف وإن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اإلمج٤مع صح٦م إصم٤ٌمت يٛمٙمـ ٓ أنف :إول

 أؿم٤مر يم٠منف هذا وًمٙمـش اًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ُمثؾ وهمػمه 124/  4ش ؾمٜمٜمف»

 قمغم اإلمج٤مع ٟم٘مؾ وم٘مد: »اًمذه٥م ظم٤مشمؿ سمح٨م ذم 262/  12: ىم٤مل طملم صمٌقشمف ًمٕمدم

 يدقمل أن أطمد يًتٓمٞمع ٓ ٕنف وذًمؽ اإلمج٤مع هذا يٌٓمؾ ُم٤م ىمري٤ٌم وي٠ميتش ًمٚمٜم٤ًمء إسم٤مطمتف

 ومْمال شمّمقره يٛمٙمـ ٓ مم٤م اإلمج٤مع هذا وهمػم سم٤مًميورة اًمديـ ُمـ ُمٕمٚمقم إمج٤مع أنف

 وُم٤م] يم٤مذب ومٝمق اإلمج٤مع ادقمك ُمـ: »قمٜمف اهلل ريض أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وهلذا وىمققمف قمـ

 ش.اظمتٚمٗمقا  اًمٜم٤مس ًمٕمؾ[ يدريف؟

 .392 صش ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف رواه

 ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمع ُمقوٕمف هذا ًمٞمس اخلٓمػم اعمقوقع هذا ذم اًم٘مقل وشمٗمّمٞمؾ

: ُمثؾ! ىمٌٚمٝمؿ ُمـ ُم١مًمٗمقه٤م ي٘مٚمد ٓ اًمتل اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ يمت٥م سمٕمض اًمتح٘مٞمؼ

 ًمٚمِمقيم٤مينش اًمٗمحقل إرؿم٤مد» و 144 - 128/  4 طمزم ٓسمـش إطمٙم٤مم أصقل»

 .وٟمحقمه٤م
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 صحٞمح ٟم٤مؾم  وضمقد دون صحٞمح طمدي٨م ظمالف قمغم صحٞمح إمج٤مع وضمقد اؾمتح٤مًم٦م

٤مت يٛمٙمـ يم٤من ًمق :افثاين  همػم اعم٠ًمخ٦م هذه ظمّمقص ذم ادقم٤مؤه ًمٙم٤من اجلٛمٚم٦م ذم اإلمج٤مع إصم

ٜم٦م ُمٜم٤مىمض ٕنف صحٞمح  اضمتامع ُمٜمف يٚمزم ٕنف أجْم٤م شمّمقره يٛمٙمـ ٓ مم٤م وهذا اًمّمحٞمح٦م ًمٚم

ُم٦م  اإلمج٤مع هذا وُمثؾش والًم٦م قمغم أُمتل دمتٛمع ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ُمًتحٞمؾ وهذا والل قمغم ٕا

 رمحف طمزم سمـ حمٛمد أبق ىم٤مل واًمقاىمع اًمقضمقد ذم ًمف أصؾ وٓ واخلٞم٤مل اًمذهـ ذم ٓإ ًمف وضمقدٓ 

طمٙم٤مم أصقل» ذم شمٕم٤ممم اهلل  طمدي٨م يرد أن أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض أضم٤مز وىمد» :72 - 71/  2ش ٕا

ل قمـ صحٞمح  وهذا. ُمٜمًقخ أنف قمغم دًمٞمؾ وذًمؽ: ىم٤مل ظمالومف قمغم اإلمج٤مع ويٙمقن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

 :رضوريلم سمره٤مٟمٞملم ًمقضمٝملم ُمتٞم٘مـ وم٤مطمش ظمٓم٠م قمٜمدٟم٤م

 ىمط يٙمـ مل ُمٕمدوم ظمالومف قمغم اإلمج٤مع يٙمقن صحٞمح طمدي٨م ورود أن :أحدمها

 إمم - واهلل - ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ ًمٜم٤م ومٚمٞمذيمره ُمقضمقد أنف ادقمك ومٛمـ اًمٕم٤ممل ذم هق وٓ

 .أبدا وضمقده

ـُ  إِٟم ٤م: ﴿ىم٤مل ىمد شمٕم٤ممم اهلل أن :وافثاين ًْمٜم٤َم َٟمْح يْمرَ  َٟمز  ﴾ حَل٤َمومُِٔمقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم ٤م اًمذِّ

 سمحٗمٔمف وضمؾ قمز اهلل شمٙمٗمؾ ُم٤م أن أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ ُمـ يمؾ قمٜمد ومٛمْمٛمقن

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف وطمل يمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويمالم ُمًٚمؿ ذًمؽ ذم يِمؽ ٓ أبدا و٤مئع همػم ومٝمق

ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م﴿ ٓ   ُهقَ  إِنْ  * اهْلََقى قَم  يمٚمٝم٤م إُم٦م سم٢ممج٤مع ذيمر واًمقطمل﴾ ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

 وضمؾ قمز شمٕم٤ممم اهلل سمحٗمظ حمٗمقظ اًمًالم قمٚمٞمف ومٙمالُمف سم٤مًمٜمص حمٗمقظ واًمذيمر

 اًم٘م٤مئؾ هذا ادقمك اًمذي احلدي٨م هذا يم٤من ومٚمق ذًمؽ ُمـ سمد ٓ إًمٞمٜم٤م يمٚمف ُمٜم٘مقل رضورة

 ومل و٤مع ىمد قمٚمٞمف اشمٗم٘مقا  اًمذي ٟم٤مؾمخف ًمٙم٤من ذيمر يمام ُمٜمًقخ وأنف شمريمف قمغم جمٛمع أنف

 يمثػم ًمً٘مط ذًمؽ يم٤من وًمق يمٚمف ًمٚمذيمر طم٤مومظ أنف ذم وضمؾ قمز هلل شمٙمذي٥م وهذا حيٗمظ

 طمج٦م ذم ىمقًمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذًمؽ أبٓمؾ وىمد رسمف قمـ اًمًالم قمٚمٞمف سمٚمغ مم٤م

 ش سمٚمٖم٧م؟ هؾ مهللا: »اًمقداع

 إُم٤م ُمٜمًقظملم اًمتالوة صحٞمح٦م وآي٦م صحٞمح طمدي٨م يٙمقن أن ٟمٜمٙمر وًمًٜم٤م: »ىم٤مل

 سمؾ صم٧ٌم ىمد اعمذيمقر اًمٜمً  قمغم آشمٗم٤مق ويٙمقن ُمتٚمقة سمآج٦م وإُم٤م صحٞمح آظمر سمحدي٨م

 قمٜمدٟم٤م أجْم٤م ُمقضمقدا هلام اًمٜم٤مؾم  يٙمقن أن سمد ٓ: ٟم٘مقل أنٜم٤م إٓ قمٜمدٟم٤م ُمقضمقد هق
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 وإٟمام ذًمؽ ُمـ سمد ٓ ًمديٜم٤م اًمٜمص ىم٤مئؿ سمٚمٗمٔمف ٟمحقٟم٤م ُمٌٚمٖم٤م قمٜمدٟم٤م حمٗمقفم٤م إًمٞمٜم٤م ُمٜم٘مقٓ

 ًمف اًمٜم٤مؾم  ويٙمقن إًمٞمٜم٤م ُمٌٚمٖم٤م ُمٜم٘مقٓ حمٗمقفم٤م اعمٜمًقخ يٙمقن أن ومٝمق ُمٜمف ُمٜمٕمٜم٤م اًمذي

 إبد أبد اًمٕم٤ممل ذم وضمقده إمم ؾمٌٞمؾ ٓ قمٜمدٟم٤م سم٤مـمؾ ومٝمذا ًمٗمٔمف إًمٞمٜم٤م يٜم٘مؾ ومل ؾم٘مط ىمد

 وسم٤مهلل قمٜمدٟم٤م واعمٛمتٜمع اعمح٤مل سم٤مب ذم - يم٤مئـ همػم سم٠منف - دظمؾ ىمد اًمٌت٦م ُمٕمدوم ٕنف

 ش.اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم

 ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمٕمف ًمٞمس اًمذي اإلمج٤مع قمغم اًمًٜم٦م شم٘مديؿ

 اإلؾمالم أئٛم٦م يزل ومل: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

. اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم ذم اإلمج٤مع وضمٕمؾ اإلمج٤مع قمغم واًمًٜم٦م اًمًٜم٦م قمغم اًمٙمت٤مب شم٘مديؿ قمغم

 .إئٛم٦م واشمٗم٤مق رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ج٦ماحل: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب إومم: ـمٌ٘م٤مت واًمٕمٚمؿش: »ُم٤مًمؽ ُمع اظمتالومف يمت٤مب] ذم وىم٤مل 

 ..ش..ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مسم٤م ًمٞمس ومٞمام اإلمج٤مع صمؿ اًمث٤مسمت٦م

 يٕمٜمل يٙمـ ومل: »أمحد اإلُم٤مم ومت٤موى أصقل سمٞم٤من صدد ذم أجْم٤م اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 ص٤مطم٥م ىمقل وٓ ىمٞم٤مؾم٤م وٓ رأج٤م وٓ قمٛمال اًمّمحٞمح احلدي٨م قمغم ي٘مدم أمحد اإلُم٤مم

 احلدي٨م قمغم وي٘مدُمقٟمف إمج٤مقم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يًٛمٞمف اًمذي سم٤معمخ٤مًمػ قمٚمٛمف قمدم وٓ

 احلدي٨م قمغم شم٘مديٛمف يًغ ومل اإلمج٤مع هذا ادقمك ُمـ أمحد يمذب وىمد! اًمّمحٞمح

 وؾم٤مئر أمحد اإلُم٤مم قمٜمد أضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وٟمّمقص. .. اًمِم٤مومٕمل ويمذًمؽ اًمث٤مسم٧م

 وًمق سم٤معمخ٤مًمػ اًمٕمٚمؿ قمدم ُمْمٛمقٟمف إمج٤مع شمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م ي٘مدُمقا  أن ُمـ احلدي٨م أئٛم٦م

 ضمٝمٚمف ي٘مدم أن ُم٠ًمخ٦م طمٙمؿ ذم خم٤مًمٗم٤م يٕمٚمؿ مل ُمـ ًمٙمؾ وؾم٤مغ اًمٜمّمقص ًمتٕمٓمٚم٧م ؾم٤مغ

 .(1) شاًمٜمّمقص قمغم سم٤معمخ٤مًمػ

 اًمٜمّمقص قمغم إمج٤مقم٤م زقمٛمقه ُم٤م وم٘مدُمقا  هٜم٤م اًمٌٕمض ومٕمٚمف ُم٤م وهذا :ؿؾت

 :اًمت٤مزم اًمقضمف ذم وسمٞم٤مٟمف ذًمؽ ذم إمج٤مع ٓ أنف ُمع اعمت٘مدُم٦م

                                                           

 .33 - 32/  1: إقمالم (1)
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 ذم اًمرزاق قمٌد روى ُم٤م وهق اعمزقمقم سم٤مإلمج٤مع يٜم٘مض ُم٤م صم٧ٌم ىمد أنف :افثافث

 سمخط وهق - 1/  35ش طمديثف» ذم ص٤مقمد واسمـ 19935/  72/  11ش اعمّمٜمػ»

 ؾمٛمع أنف ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ صحٞمح سمًٜمد 82/  12 طمزم واسمـ قم٤ًميمر اسمـ احل٤مومظ

 .شاًمٚمٝم٥م قمٚمٞمؽ أظمِمك إين اًمذه٥م شمٚمٌز ٓ» :ٓسمٜمتف ي٘مقل هريرة أب٤م

 ىم٤مًم٧م هريرة ٕيب اسمٜم٦م أن آظمريـ ـمري٘ملم ُمـ 2/  124/  19 قم٤ًميمر اسمـ وروى

 :وم٘م٤مل! اًمذه٥م حيٚمٞمؽ ٓ أب٤مك إن: ي٘مٚمـ يٕمػمين اجلقاري إن: ًمف

 .اًمٚمٝم٥م ُمـ قمكم خيِمك اًمذه٥م حيٚمٞمٜمل ٓ أيب إين: هلـ ىمقزم

/  212/  3 اًمًٜم٦م ذح ذم اًمٌٖمقي وقمٚم٘مف ٟمحقه 19938 اًمرزاق قمٌد ورواه

 ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م ظم٤مشمؿ إسم٤مطم٦م ذيمر أن سمٕمد وم٢مٟمف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف وطمٙمك 82

 .شىمقم ذًمؽ ويمره» :ىم٤مل إيمثريـ قمٜمد سمف وحتٚمٞمٝمـ

 ذم ومت٤مُمف 236 ص اعمتـ ذم سمٕمْمف اعمت٘مدم يزيد سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

 .237 اًمتٕمٚمٞمؼ

 ُمـ إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر اًمذيـ أوئلؽ قمـ اًمٙمراه٦م ُمـ اهلل رمحف اًمٌٖمقي طمٙم٤مه وُم٤م

 ًمألؾمٚمقب شمٌٕم٤م اًمًٚمػ اصٓمالح ذم اعمٕمروف ٕنف اًمتحريٛمٞم٦م اًمٙمراه٦م ومٝمل اًمٕمٚمامء

هَ ﴿ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٙمريٛم٦م، أي٤مت ُمـ قمديد ذم اًم٘مرآين قَق  اًْمُٙمْٗمرَ  إًَِمٞمُْٙمؿُ  َويَمر  ًُ  َواًْمُٗم

 ﴾. َواًْمِٕمّْمٞم٤َمنَ 

 :يمت٤ميب ذم اهل٤مُم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ذطم٧م يمٜم٧م وىمد

 سمٕمض هٜم٤مك وذيمرت 55 - 48 صش ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير»

 .ومٚمؽماضمع إُمثٚم٦م

 اإلُم٤مم أن اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ سمح٨م ذم شم٘مدم ُم٤م وهق اعمٜم٤مل ىمري٥م آظمر ُمث٤مل أجديٜم٤م وسملم

 ًمٚمتحريؿ اًمٙمراه٦م ومٝمذه ًمٚمرضم٤مل اًمذه٥م ظم٤مشمؿ يمره٤م راهقيف سمـ إؾمح٤مق واإلُم٤مم أمحد

 قمغم اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ ذم إُمر ويمذًمؽ سمف هٜم٤مك اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ًمتٍميح أجْم٤م

 اًمنمقمٞم٦م اًمٙمراه٦م يٕمٜمل وم٢مٟمام قمٚمٞمٝمـ يمراهتف أـمٚمؼ ومٛمـ أجْم٤م سحي٦م إدًم٦م ٕن اًمٜم٤ًمء



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء 
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 .ُمٜمّمٗم٤م ومت٠مُمؾ اًمتحريؿ وهل

 سمٕمث٧م قمٛمر اسمٜم٦م أن 163 ص اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ؾمػمة ذم احلٙمؿ قمٌد اسمـ وذيمر

 وم٠مرؾمؾ أذين ذم أضمٕمٚمٝم٤م طمتك هل٤م سم٠مظم٧م زم شمٌٕم٨م أن رأج٧م إن: ًمف وىم٤مًم٧م سمٚم١مًم١مة إًمٞمف

 ًمؽ سمٕمث٧م أذٟمٞمؽ ذم اجلٛمرشملم ه٤مشملم دمٕمكم أن اؾمتٓمٕم٧م إن: هل٤م ىم٤مل صمؿ إًمٞمٝم٤م

 !هل٤م سم٠مظم٧م

 قم٤مدة حتغم وٓ سمٜمٗمًٝم٤م شم٘مقم ٓ ٕهن٤م سم٤مًمذه٥م حمالة يم٤مٟم٧م اًمٚم١مًم١مة أن اًمٔم٤مهر وُمـ

 اًمتحريؿ أطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ ُمًتقطم٤مة وم٢مهن٤مش اجلٛمرشملم: »ًمٗمٔم٦م ذًمؽ وي١ميد ِب٤م إٓ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اإلمج٤مع دقمقى سمٓمالن ومث٧ٌم هٌػمة سمٜم٧م يمحدي٨م اعمت٘مدُم٦م

 وإسمٓم٤مهل٤م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ٟمً  دقمقى

 أطمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٛمثؾ اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م هذه ٟمً  آظمرون وادقمك -2

 ذيمره٤م وىمد ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح طمدي٨م وهق. ..ش أُمتل إلٟم٤مث واحلرير اًمذه٥م

 واحلرام احلالل يمت٤مب ختري٩م ذم طم٘م٘متف صمؿ 225 - 222/  4 اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم اًمزيٕمكم

 قمٜمد ُمٕمرووم٦م يمثػمة ذوـم٤م ًمٚمٜمً  ٕن سم٤مـمؾ ادقم٤مء وهق 78 رىمؿ اًم٘مرو٤موي ًمألؾمت٤مذ

 يٛمٙمـ ٓ أن وُمٜمٝم٤م اعمٜمًقخ قمـ ُمؽماظمٞم٤م اًمٜم٤مؾم  اخلٓم٤مب يٙمقن أن ُمٜمٝم٤م(1) اًمٕمٚمامء

 احلدي٨م هذا شم٠مظمر يٕمٚمؿ ٓ ومألنف إول أُم٤م هٜم٤م ُمٜمٗمٞم٤من اًمنمـم٤من وهذان سمٞمٜمٝمام اجلٛمع

 .اًمتحريؿ أطم٤مدي٨م قمـ اعمٌٞمح

 وسملم ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اعمذيمقر احلدي٨م سملم سمًٝمقًم٦م ممٙمـ اجلٛمع ومألن: اًمث٤مين وأُم٤م

 ـمقق هق اًمذي سم٤مًمذه٥م ُم٘مٞمدة وشمٚمؽ ُمٓمٚمؼ احلدي٨م ٕن ذًمؽ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م

 ومٝمق اعم٘مٓمع اًمذه٥م ُمـ ذًمؽ ؾمقى وُم٤م قمٚمٞمٝمـ اعمحرم هق ومٝمذا طمٚم٘م٦م أو ؾمقار أو

 اعمِم٤مر سم٤مٕطم٤مدي٨م ُم٘مٞمد ُمٓمٚمؼ ومٝمق هلـ اًمذه٥م طمؾ سمحدي٨م اعمراد وهق هلـ اعم٤ٌمح

 .ٟمً  ومال وسم٤مًمت٤مزم شمٕم٤مرض ومال إًمٞمٝم٤م

                                                           

 .آقمت٤ٌمر ُم٘مدُم٦م اٟمٔمر (1)
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 ومٞمام اعمذيمقرة إطم٤مدي٨م أورد واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾم  ذم أخػ ممـ أطمدا ٟمر مل وًمذًمؽ

 اًمٗم٘مف ذم اًمرؾمقخ أهؾ إظم٤ٌمر رؾم٤مًم٦م ذم اجلقزي اسمـ اًمٗمرج أيب يم٤محل٤مومظ ُمٜمًقخ هق

 آقمت٤ٌمر يمت٤مسمف ذم احل٤مزُمل سمٙمر أيب واحل٤مومظ احلدي٨م ذم اعمٜمًقخ سمٛم٘مدار واًمتحدي٨م

 ُم٘مدُم٦م ذم اهلل رمحف اجلقزي اسمـ أؿم٤مر ىمد سمؾ وهمػممه٤م أصم٤مر ُمـ واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾم  ذم

 هذا ذم أومردت: »وم٘م٤مل إطم٤مدي٨م هذه ٟمً  دقمقى رد إمم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مرة رؾم٤مًمتف

 اطمتامل وٓ ًمٜمًخف وضمف ٓ قمام وأقمرو٧م اطمتٛمؾ أو ٟمًخف صح ُم٤م ىمدر اًمٙمت٤مب

 شمٚمؽ وه٤مء ومٚمٞمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب هذا ذم وًمٞمس اًمٜمً  قمٚمٞمف يدقمك سمخؼم ؾمٛمع ومٛمـ

 ش.طمديث٤م وقمنمون أطمد ومٞمف وم٢مذا شمدسمرشمف وىمد اًمدقمقى

 إطم٤مدي٨م ذم اًمقاىمع اًمٜمً  إن: 458/ 3 إقمالم ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ىم٤مل سمؾ

 ش!ؿمٓمره٤م وٓ اًمٌت٦م أطم٤مدي٨م قمنمة يٌٚمغ ٓ إُم٦م قمٚمٞمف أمجٕم٧م اًمذي

 وٕمػ ومث٧ٌم اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م هذه ُمـ رء ومٞمٝم٤م وًمٞمس ؾم٤مىمٝم٤م صمؿ: ىمٚم٧م

  سمٜمًخٝم٤م؟ اجلزم ومٙمٞمػ ٟمًخٝم٤م اطمتامل ادقم٤مء

 طمدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م سم٘مقًمف اًمٜمٝم٤مي٦م ذم إثػم اسمـ اًمٜمً  دقمقى ًمْمٕمػ أؿم٤مر وىمد

 ش.ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م إسم٤مطم٦م صم٧ٌم ىمد وم٢مٟمف اًمٜمً  ىمٌؾ هذا يم٤من: ىمٞمؾ:»آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر أؾمامء

 .ُمٕمروف هق يمام ًمٚمتٛمريضش ىمٞمؾ: »ًمٗمٔم٦م وم٢من

 اجلقزي اسمـ يمالم طمٙمك أن سمٕمد احلٜمٗمل قمالء سمـ قمكم اًمديـ صدر اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

 ادقمك وىمد اهلقى ُمـ ؾمٚمؿ إذا سمّمدىمف اًمٕم٘مؾ يِمٝمد اًمذي هق وهذا: »اًمذيمر أٟمػ

 سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع قمـ ًمٕمجزه إُم٤م وذًمؽ ُمٜمًقظم٦م أهن٤م اًمًٜم٦م ُمـ يمثػم ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم

 ًمتّمحٞمح وإُم٤م اعمٕم٤مرض ذًمؽ سمٌٓمالن قمٚمٛمف ًمٕمدم وإُم٤م يٕم٤مروٝم٤م أنف ئمـ ُم٤م وسملم

 ذًمؽ ذم اًمّمقاب سملم ىمد همػمه ٟمجد وًمٙمـ خم٤مًمٗم٦م ضمٝم٦م ُمـ قمٚمٞمف يرد ُم٤م ودومع ُمذهٌف

 .(1) شوالًم٦م قمغم إُم٦م هذه دمتٛمع وٓ حمٗمقظ اًمديـ هذا ٕن

 ٓ اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م هذه أن شمرى وم٠من٧م ذيمره ُم٤م يمؾ ذم اهلل رمحف صدق وًم٘مد

                                                           

 .1/  123 طمٜمٞمٗم٦م أيب عمذه٥م اٟمتّم٤مره ذم اًمديـ أيمٛمؾ اًمِمٞم  رؾم٤مًم٦م قمغم رده ذم يمذا (1)
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 واخل٤مص ظم٤مص٦م وشمٚمؽ قم٤مم ٕنف ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م طمؾ طمدي٨م ُمع ُمٓمٚم٘م٤م شمتٕم٤مرض

 اًمٜمقوي اإلُم٤مم رضمح اًم٘م٤مقمدة وهلذه إصقل قمٚمؿ ذم ُم٘مرر هق يمام اًمٕم٤مم قمغم ُم٘مدم

 أنف ُمع اإلسمؾ حلؿ أيمؾ ُمـ اًمقوقء وضمقب واعمجٛمقع ُمًٚمؿ ذح ذم قمٜمف اهلل ريض

 ٓ أنف اًمٕمٍم هذا ذم اعمتٕم٤معملم سمٕمض فمـ طمتك اجلٛمٝمقر وُمذه٥م سمؾ عمذهٌف خم٤مًمػ

 اًمدُمِم٘مٞم٦م اجلرائد سمٕمض ذم ذًمؽ ٟمنم يمام! اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ قم٤ممل ُمٜمف سم٤مًمقوقء ي٘مقل

 .شم٘مري٤ٌم ـه 1386 ؾمٜم٦م

 ذيمر أن سمٕمد 192/  2 اًم٤ٌمًمٖم٦م اهلل طمج٦م ذم اًمدهٚمقي اهلل وزم ىم٤مل ذيمرٟم٤م وح٤م

 هذه ُمٗمٝمقم يقضمٌف ُم٤م وهذا اجلٛمٚم٦م ذم احلؾ ُمٕمٜم٤مه: »احلؾ وطمدي٨م اًمتحريؿ أطم٤مدي٨م

 ش.ُمٕم٤مرو٤م هل٤م أضمد ومل إطم٤مدي٨م

 .218 – 217/  2 اًمٜمدي٦م اًمروو٦م ذم ظم٤من طمًـ صديؼ وأىمره

 - احلٜمٗمٞم٦م ُمتٕمّم٦ٌم سمٕمض أن هذه اًمٜمً  دقمقى وٕمػ قمغم يدًمؽ ومم٤م: ىمٚم٧م

 اجلٛمٝمقر قمـ طمٙم٤مه٤م أنف ُمع اًمرو٤م سمٕملم إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر مل - إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م وىمد

 اًمٜمً  إن: »- ومٞمف وومؼ وىمد - سم٘مقًمف ذًمؽ قمغم واطمت٩م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ي٘مٚمدهؿ اًمذيـ

 ُمـ رء يرد ٓ سمحٞم٨م ممٙمٜم٤م إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ دام ُم٤م سمف اًم٘مقل إمم يٚمج٠م ٓ

 .إصقل قمٚمؿ ذم اعم٘مرر ُمـ وهق ومٞمف ري٥م ٓ طمؼ وهذاش إدًم٦م

 ُمٕم٤مرو٤م اًمٜمً  ادقم٤مء إمم رضمع سمؾ اًمديمتقر قمٚمٞمف يًت٘مر مل إؾمػ ُمع وًمٙمٜمف

 اطمتجٜم٤م اًمٜمً  دقمقى دم٤مذسم٤م ح٤م اًمٗمري٘ملم إن: »وم٘م٤مل اًمتحريؿ سم٠مطم٤مدي٨م إظمذ سمذًمؽ

 ي١ميد واًمت٤مري  واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾم  وشمٕمٞملم اعمذهٌلم سملم ًمٚمؽمضمٞمح اًمت٤مري  ذم اًمٜمٔمر إمم

 ش!. اجلٛمٝمقر ٟمٔمر

. .. ًمٚمامل احل٤مضم٦م أُمس ذم يم٤مٟمقا  اإلؾمالم اسمتداء ذم اًمّمح٤مسم٦م أن ذم ؿمؽ ٓ وم٢مٟمف

 ذم سم٤مًمذه٥م اًمتختؿ ومٙم٤من اعمٝم٤مضمريـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ ُمٜم٤مصٗم٦م أُمقاهلؿ إنّم٤مر ىمًؿ وًم٘مد»

 اًمٗمتقطم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم وومتح٧م إج٤مم ُمْم٧م ومٚمام وشمروم٤م سمٓمرا  اًمٗمؽمة شمٚمؽ

 ش!اح٤مٟمع ًمزوال اًمذه٥م ًمٌس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مب٤مح اًمٕمٞمش رظم٤مء ذم اًمٜم٤مس ص٤مر
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 :وضمقه ُمـ قمٚمٞمف وضمقايب: ىمٚم٧م

 ٟمٔمر سمف يرضمح احل٤مفمر قمـ اعمٌٞمح شم٠مظمر ي١ميد شم٤مرخيٞم٤م ٟمّم٤م يذيمر مل أنف :إول

 اًمدًمٞمؾ وم٠مجـ اًمٕمٞمش رظم٤مء سمٕمد يم٤مٟم٧م اإلسم٤مطم٦م أن اًمدقمقى جمرد هق وإٟمام اجلٛمٝمقر

 !.قمٚمٞمٝم٤م؟

 ىمد اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م حتريؿ يٙمقن أن ُمٜمٝم٤م ًمزم صح٧م ًمق اًمدقمقى هذه :افثاين

 ُمـ يٗمٝمؿ قم٤مىمؾ ويمؾ قمٚمٞمف شم٘مدم يٙمـ مل إن اًمٜم٤ًمء قمغم طمرم اًمذي اًمقىم٧م ذم ذع

 يم٤من وإذا شم٘مدير أبٕمد قمغم اهلجرة أول ذم أو ُمٙم٦م ذم يٕمٜمل أنف اإلؾمالم اسمتداء ذم: ىمقًمف

 ذم يم٤من إٟمام اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م حتريؿ ٕن اًمدقمقى هذه سمٌٓمالن ٟم٘مٓمع ومٜمحـ يمذًمؽ

 ومم٤م 231/  3 اعمًتدرك شمٚمخٞمص ذم اًمذهٌل احل٤مومظ ذًمؽ قمغم ٟمص يمام إُمر أواظمر

 سمـ اعمًقر قمـ 328/  4 اعمًٜمد ذم وأمحد اًمٚم٤ٌمس ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف ُم٤م ًمف يِمٝمد

 :خمرُم٦م

 ومٝمق أىمٌٞم٦م قمٚمٞمف ىمدُم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سمٚمٖمٜمل إٟمف! سمٜمل ي٤م: ًمف ىم٤مل خمرُم٦م أب٤مه أن»

 سم٤مًمذه٥م ُمزرر اًمدي٤ٌمج ُمـ ىم٤ٌمء وقمٚمٞمف ومخرج. .. إًمٞمف ومذهٌٜم٤م إًمٞمف سمٜم٤م وم٤مذه٥م ي٘مًٛمٝم٤م

 .إي٤مه وم٠مقمٓم٤مهش ًمؽ ظم٠ٌمتف هذا خمرُم٦م ي٤م: »وم٘م٤مل

 ٟمص ومٝمذا اهلجرة ُمـ وٟمّمػ ؾمٜملم صمامن سمٕمد وذًمؽ اًمٗمتح قم٤مم خمرُم٦م أؾمٚمؿ وإٟمام

 مل ذًمؽ وًمقٓ شم٘مري٤ٌم وٟمّمػ سمًٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف ىمٌؾ ُم٤م إمم ُم٤ٌمطم٤م يم٤من اًمذه٥م أن قمغم

 .فم٤مهر هق يمام أصح٤مسمف قمغم وزقمف وٓ سم٤مًمذه٥م اعمزرر اًم٘م٤ٌمء ملسو هيلع هللا ىلص يٚمٌس

 ُمٜمف ًمزمش اح٤مٟمع ًمزوال اًمذه٥م ًمٌس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مب٤مح: »ىمقًمف صح ًمق أنف: اًمث٤مًم٨م

 ُمٜمف ًمزم وُم٤م قم٤ممل ي٘مقًمف ٓ سم٤مـمؾ وهذا أجْم٤م اح٤مٟمع ًمزوال أجْم٤م ًمٚمرضم٤مل اًمذه٥م إسم٤مطم٦م

 .سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ

 .اًمٜم٤ًمء قمغم حتريٛمف قمٚم٦م همػم اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م حتريؿ قمٚم٦م ٕن ٓزم همػم هذا: ىم٤مل وم٢من

 ِب٤م أث٧ٌم اًمتل اًمدقمقى هذه سمٛمثؾ إٓ أبدا إصم٤ٌمِت٤م إمم ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ هٞمف؟ ُم٤م: ىمٚمٜم٤م

 !اًمزُم٤من آظمر ذم اًمديمتقر سمف شمٗمرد رأي جمرد إٓ هل وًمٞم٧ًم! أظمتٝم٤م
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 ُمـ اًمتخٚمص حم٤موًمتٝمؿ إٓ وأراء اعمْم٤ميؼ هذه ُمثؾ إمم اًمٜم٤مس سمٕمض يٚمجئ وُم٤م

 هق ومٞمام ومٞم٘مٕمقن وقم٤مداِتؿ وشم٘مٚمٞمدهؿ عمذهٌٝمؿ عمخ٤مًمٗمتف اًمنمقمل اًمٜمص ُمٕم٤مرو٦م

 - اعمًٚمؿ ذم اعمٗمروض هق يمام - ورؾمقًمف اهلل حلٙمؿ اؾمتًٚمٛمقا  أهنؿ وًمق! ُمٜمف أقمٔمؿ

 .ذًمؽ ُمثؾ ذم ي٘مٕمقا  ومل هلؿ ظمػما  ًمٙم٤من

 ٓ مم٤م اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٚمذه٥م اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م سمٜمً  اًم٘مقل أن: اًمٌح٨م وظمالص٦م

 إطم٤مدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع واًمقاضم٥م إصقل ًمٕمٚمؿ خم٤مًمػ هق سمؾ قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 يمام اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم أو اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ سمحٛمؾ وذًمؽ قمٚمٞمٝمـ ًمٚمذه٥م اعمٌٞمح٦م

 قمٚمٞمٝمـ حيرم يمام ُمٜمف اعمحٚمؼ إٓ اًمٜم٤ًمء قمغم طمالل يمٚمف اًمذه٥م أن ُمٜمف ويٜمت٩م ذطمٜم٤م

 وأدار اًمديمتقر ومٝمٛمف ح٤م ظمالوم٤م قمٜمدٟم٤م ٟمً  ومال اشمٗم٤مىم٤م واًمٗمْم٦م اًمذه٥م أواين اؾمتٕمامل

 واهلل. اعمزقمقُم٦م اعمٕم٤مرو٦م ذم اًم٤ًمسمؼ يمالُمف سمف يٜمٌئؽ يمام قمٚمٞمف يمت٤مسمف ذم سمحثف يمؾ

 .ؾمقاه رب ٓ اهل٤مدي

 .قمٜمٝم٤م واجلقاب ُمٌٞمح٦م سم٠مطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م رد

 ُمـ اعمحٚمؼ إسم٤مطم٦م ومٞمٝم٤م أظمرى سم٠مطم٤مدي٨م إطم٤مدي٨م هذه سمٕمْمٝمؿ يرد وىمد -3

 :وسمٞم٤مٟمف طمتام اًمتحريؿ ىمٌؾ يم٤من هذا أن واجلقاب اًمٜم٤ًمء قمغم اًمذه٥م

 يٙمقن ٓ واًمتحريؿ اًمتحٚمٞمؾ حيتٛمؾ مم٤م اًمٌمء قمـ اًمٜمٝمل أن سمداه٦م اعمٕمٚمقم ُمـ أن

 عمٜمٓمقق سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ومٞمف طمٞمٜمئذ ِب٤م وم٤مًمتٛمًؽ سم٤مإلسم٤مطم٦م ُمًٌقىم٤م يٙمقن أن سمٕمد إٓ

 أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اعمٜمّمٗملم إمم هذا ي٘مرب ومم٤م اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م

 اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ِب٤م ي٠مظمذ ومٚمؿ ذًمؽ وُمع أجْم٤م اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م إسم٤مطم٦م ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد

 ىمٌؾ يم٤مٟم٧م أهن٤م إمم ذهٌقا  سمؾ سمٕمْمٝم٤م ذيمر ؾمٌؼ وىمد اعمحرُم٦م اًمٜمّمقص عمجلء

 ومرق وٓ ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ ًمٚمذه٥م اعمٌٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ٟمحـ ٟم٘مقل ويمذًمؽ 1اًمتحريؿ

 !ُمتالقم٥م أو ُمتٜم٤مىمض ومٝمق وشمٚمؽ هذه سملم ومرق وُمـ اًمتحريؿ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م أهن٤م

 ورده اًمزيم٤مة ي١مد مل سمٛمـ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م شم٘مٞمٞمد

 ُمـ طمؼ ذم هق إٟمام اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذم اًمقارد اًمققمٞمد سم٠من سمٕمْمٝمؿ وأضم٤مب -4



   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 سمـ قمٛمرو سمحدي٨م قمٚمٞمف واؾمتدل أداه٤م ُمـ دون احلكم شمٚمؽ زيم٤مة ي١مدي ٓ

 يد وذم هل٤م اسمٜم٦م وُمٕمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أت٧م اُمرأة أن ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م

: ىم٤مًم٧مش هذا؟ زيم٤مة أتٕمٓملم: »هل٤م وم٘م٤مل ذه٥م ُمـ همٚمٞمٔمت٤من ؾمقاران أي ُمًٙمت٤من اسمٜمتٝم٤م

 ومخٚمٕمتٝمام: ىم٤مل!ش ٟم٤مر؟ ُمـ ؾمقاريـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ِبام اهلل يًقرك أن أجنك: »ىم٤مل ٓ

 .وًمرؾمقًمف قمز هلل مه٤م: وىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم وم٠مخ٘متٝمام

 رىمؿ إُمقال ذم قمٌٞمد وأبق 343/  1 واًمٜم٤ًمئل 244/  1 داود أبق أظمرضمف

 ذم ًمف اجلقزي اسمـ وشمْمٕمٞمػ 1/  65 اعمٚم٘مـ اسمـ وصححف طمًـ وإؾمٜم٤مده 1262

 .قمٚمٞمف ُمردود 1/  197/  6 اًمتح٘مٞمؼ

 صمؿ ُمقصقٓ سمف ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو قمـ 1/  5 ق اًمٙمؼمى اًمًٜمـ ذم اًمٜم٤ًمئل ورواه

 ش.سم٤مًمّمقاب أومم اعمقصقل:  »وىم٤مل ُمرؾمال قمٜمف رواه

 هذه ذم يٜمٙمر مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن ضمدا وٕمٞمػ اؾمتدٓل هذا إن :اجلقابو

 اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م سمخالف زيم٤مِتام إظمراج قمدم أنٙمر وإٟمام اًمًقاريـ ًمٌس اًم٘مّم٦م

 ذم يم٤مٟم٧م اًم٘مّم٦م هذه أن واًمٔم٤مهر قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة إلجي٤مب يتٕمرض ومل اًمٚمٌس أنٙمر وم٢مٟمف

 يمام طمرُمٝم٤م صمؿ أوٓ قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة وم٠موضم٥م ًمتحريٛمٝم٤م شمدرج ملسو هيلع هللا ىلص ومٙم٠منف اإلسم٤مطم٦م وىم٧م

: ُمرومققم٤م هريرة أيب رواي٦م ُمـ إول احلدي٨م ؾمٞمام وٓ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م سيح هق

 ٓ وم٢مٟمف إًم . ..ش ذه٥م ُمـ طمٚم٘م٦م ومٚمٞمحٚم٘مف ٟم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م طمٌٞمٌف حيٚمؼ أن أطم٥م ُمـ»

 .زيم٤مِت٤م إظمراج ًمٕمدم ٓ ُمٕمف ىمرن وُم٤م اًمتحٚمٞمؼ ًمٜمٗمس اًمتحريؿ أن ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م يدل

 أشمٞم٦م قم٤مئِم٦م ىمّم٦م وُمثٚمٝم٤م احلكم قمغم اًمزيم٤مة وضمقب أوم٤مدت اًم٘مّم٦م هذه أن واحلؼ

شمٞمؿ زيم٤مة ذم  وضمقب قمغم سمؾ آؾمتٕمامل حتريؿ قمغم شمدل ٓ وشمٚمؽ ومٝمذه اًمٗمْم٦م ظمقا

 اًمذه٥م حتريؿ وم٠مظمذٟم٤م أظمرى أدًم٦م ُمـ ي١مظمذ وقمٙمًف وم٤مًمتحريؿ اعمًتٕمٛمؾ زيم٤مة

 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٗمْم٦م إسم٤مطم٦م وأظمذٟم٤م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝمـ اعمحٚمؼ

 .وهمػمه٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر قم٤مئِم٦م طمدي٨م وُمـ اعمت٘مدم

 ومٞمف يٜمص مل ٕنف اعمٜمذري ذيمره ُم٤م قمغم ومٞمف طمج٦م ٓ احلدي٨م هذا أن اًم٘مقل ومجٚم٦م
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 وشمٚمؽ ُمٗمّمؾ إٟمف: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ طمتك زيم٤مشمف ي١مد مل ٕنف يم٤من إٟمام اًمًقار حتريؿ قمغم

 وضمقب أوم٤مدت قملم واىمٕم٦م هل وإٟمام اعمٗمّمؾ قمغم اعمجٛمؾ ومٞمحٛمؾ جمٛمٚم٦م إطم٤مدي٨م

 .اًمتحريؿ ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م أوم٤مدشمف ُم٤م يٕم٤مرض ومال احلكم زيم٤مة

 قمٜمف واجلقاب ًمألطم٤مدي٨م آظمر شم٘مٞمٞمد

 ذم هق إٟمام اعمذيمقر اًمققمٞمد إن: وم٘م٤مل آظمر سمجقاب أجْم٤م اًمٌٕمض هذا وأضم٤مب -5

 طمراش سمـ رسمٕمل قمـ داود وأبق اًمٜم٤ًمئل رواه سمام واؾمتدل وأفمٝمرشمف سمف شمزيٜم٧م ُمـ طمؼ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن حلذيٗم٦م أظم٧م قمـ اُمرأتف قمـ

ة ُمٜمٙمـ ًمٞمس إٟمف أُم٤م سمف؟ حتٚملم ُم٤م اًمٗمْم٦م ذم ًمٙمـ أُم٤م! اًمٜم٤ًمء ُمٕمنم ي٤م: »ىم٤مل  اُمرأ

 ش.سمف قمذسم٧م إٓ شمٔمٝمره ذه٤ٌم شمتحغم

 :وضمٝملم ُمـ واجلقاب

 جمٝمقًم٦م وهل رسمٕمل اُمرأة ؾمٜمده ذم وم٢من صمٌقشمف ًمٕمدم أصٚمف ُمـ احلدي٨م رد :إول

 .4423 اعمِمٙم٤مة ذم وٕمٗمتف وًمذًمؽ 83/  12 طمزم اسمـ ىم٤مل يمام

 واًمٗمْم٦م اًمذه٥م سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ ًمٙم٤من اإلفمٝم٤مر هل اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م ًمق :ثاكقا

 ظم٤مشمؿ سمحرُم٦م ىم٤مئؾ وٓ سمٞمٜمٝمام اًمتٗمريؼ ذم سيح احلدي٨م أن ُمع اًمٕمٚم٦م ذم ٓؿمؽمايمٝمام

 أبق ىم٤مل وهلذا. اإلفمٝم٤مر سمٕمٚم٦م اًمتٛمًؽ سمٓمالن ومث٧ٌم فمٝمقره ُمع اعمرأة قمغم اًمٗمْم٦م

 :اًمًٜمدي احلًـ

 ُمثؾ اًمٗمْم٦م ًمٙمـ سمف واومتخرت فمٝمرت إذا اًمٙمراه٦م شمٙمقن أن حيتٛمؾ شمٔمٝمره»

 طمرُم٦م إلوم٤مدة واًمٙمالم واًمتقسمٞم  اًمت٘مٌٞمح ًمزي٤مدة هذا أن وم٤مًمٔم٤مهر ذًمؽ ذم اًمذه٥م

 ش.وآومتخ٤مر اإلفمٝم٤مر قمـ اًمٜمٔمر ىمٓمع ُمع اًمٜم٤ًمء قمغم اعمحٚمؼ: يٕمٜمل اًمذه٥م

 ومً٘مط وٕمٗمف قمروم٧م وم٘مد وإٓ احلدي٨م صح٦م اومؽماض قمغم ي٘م٤مل يمٚمف وهذا

 .أصال سمف آؾمتدٓل



   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 قمٜمف واجلقاب قم٤مئِم٦م سمٗمٕمؾ إطم٤مدي٨م رد

 ُمتٕمّم٦ٌم سمٕمض ىمقل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه سمف ردت ُم٤م أقمج٥م وُمـ -6

شمٞمؿ شمٚمٌس يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م إن: »احلٜمٗمٞم٦م  اسمـ رآه٤م يمام اًمذه٥م ُمـ اخلقا

 ذم اًمٌخ٤مري رواه قم٤مئِم٦م قمـ اخلؼم وهذا سمذًمؽ وطمدث حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أظمتٝم٤م

 ش.صحٞمحف

 أن اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف ٕن ٟمٔمر ومٞمف ًمٚمٌخ٤مري إثر هذا قمزو إـمالق: وأىمقل

 إثر هذا أُمر يمذًمؽ وًمٞمس ُمًٜمد صحٞمحف ذم أنف ُمٕمٜم٤مه ُمٓمٚم٘م٤م اًمٌخ٤مري إمم اًمٕمزو

 اسمـ وصٚمف أنف 271/  12 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ وذيمر إؾمٜم٤مد سمدون ُمٕمٚم٘م٤م ذيمره إٟمام وم٢مٟمف

: 48/  8 ؾمٕمد اسمـ وم٘م٤مل طمًـ قمٜمدي وهق ؾمٜمده قمـ وؾمٙم٧م. اًمٓمٌ٘م٤مت ذم ؾمٕمد

 أيب سمـ قمٛمرو قمـ حمٛمد سمـ اًمٕمزيز قمٌد طمدصمٜم٤م: ىمٕمٜم٥م سمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد أظمؼمٟم٤م

 هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن يزقمٛمقن ٟم٤مؾم٤م إن: ىمٚم٧م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل قمٛمرو

 شمٚمٌس قم٤مئِم٦م رأج٧م ًم٘مد واهلل يمذسمقا : وم٘م٤مل واًمذه٥م اعمٕمّمٗمر: إمحريـ قمـ

 .اًمذه٥م ظمقاشمؿ وشمٚمٌس اعمٕمّمٗمرات

 اعمذه٥م: إمحريـ شمٚمٌس يم٤مٟم٧م: »سمٚمٗمظ اًمٕمزيز قمٌد همػم رواه ًمٙمـ

 أويس أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ سمٙمر أبق وأظمؼمٟم٤م: أجْم٤م ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف. ش(1)واعمٕمّمٗمر

 ُمـ أطمٗمظ هذا ؾمٚمٞمامن ٕن أصح اإلؾمٜم٤مد وهذا سمف قمٛمرو قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٛمٞم٤من قمـ

 ومال وإٓ ؾمٞم٠ميت ُم٤م وم٤مجلقاب قم٤مئِم٦م قمـ إثر هذا ذم اخل٤مشمؿ ذيمر صم٧ٌم وم٢من. اًمٕمزيز قمٌد

 قمغم ومٝمق ومٞمٝم٤م ًمٚمخ٤مشمؿ ذيمر ٓ - إصح وهل - إظمرى اًمرواي٦م ٕن ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمف طمج٦م

 أظمتٝم٤م سمٜم٤مت حتكم يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن أجْم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ـمريؼ ُمـ أظمر طمديثٝم٤م ُمثؾ هذا

 ومٝمذا صحٞمح وؾمٜمده 145 ص اهلل قمٌد ُم٤ًمئؾ ذم أمحد رواه. شمزيمٞمف ٓ صمؿ اًمذه٥م

 .اشمٗم٤مىم٤م هلـ ضم٤مئز وهق اعم٘مٓمع اًمذه٥م قمغم حمٛمقل

 اعمٚمحؼ اًمذه٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م شمٚمٌس أن يتّمقر ٓ: »اعمذيمقر ذاك ىم٤مل صمؿ

                                                           

 .سم٤مًمٕمّمٗمر اعمّمٌقغ اًمثقب هق" اعمٕمّمٗمر" و سمف اعمٓمكم سمٛمٕمٜمك سم٤مًمذه٥م اعمٛمقه: أي (1)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء 
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 ش.قمٜمف يٜمٝم٤مه٤م ٓ صمؿ سمٞمتٝم٤م وذم ُمٕمٝم٤م يقم يمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل

 أن اعمت٘مدم إثر ذم ًمٞمس إذ - ُم٘مّمقدة همػم وًمٕمٚمٝم٤م - فم٤مهرة ُمٖم٤مًمٓم٦م هذه: ىمٚم٧م

 ذًمؽ ومٛمٕمٜمك شمٚمًٌف رآه٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أن ومٞمف سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف قمٚمؿ قمغم ًمًٌتف قم٤مئِم٦م

 .ملسو هيلع هللا ىلص يدريمف مل اًم٘م٤مؾمؿ ٕن ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد يم٤من إٟمام إي٤مه ًمًٌٝم٤م أن

 ومٝمذا يٌٚمٖمٝم٤م؟ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمف يٜمٝمك أو: »ؾمٌؼ ُم٤م قمغم قمٓمٗم٤م ىم٤مل صمؿ

 ش.ىمٓمٕم٤م ُمًتحٞمؾ

 ُمـ ومٙمؿ ظمالومف اًمقاىمع ٕن ُّيٛمٜم٤م ًمٞمس وهذا ٟمٔمرا  إٓ ذًمؽ ذم اؾمتح٤مًم٦م ٓ: ىمٚم٧م

 صح٦م وًمقٓ قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر قمغم ظمٗمٞم٧م ٟمٌقي٦م وأىمقال ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜمـ

 ُمـ اإليمث٤مر اًمتٕمٚمٞمؼ هذا يتحٛمؾ وٓ ه٤مهٜم٤م إًمٞمف اعمقُم٠م ىم٤مل يمام ًم٘مٚمٜم٤م قمٜمٝمؿ سمذًمؽ اًمًٜمد

 :ُمٜمٝم٤م ُمث٤مًملم قمغم ومٚمٜم٘متٍم ذًمؽ أُمثٚم٦م

 185 اعم٤ًمئؾ ذم أمحد ىم٤مل يمام إـمٝم٤مر هل إٟمام إىمراء أن شمرى قم٤مئِم٦م أن -1

 ُم٤م شمدرون: »ىم٤مًم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م ضمدا صحٞمح سمًٜمد 96/  2 اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ وروى

 ش.إـمٝم٤مر إىمراء إٟمام إىمراء؟

 .231 ص اهلل قمٌد ٓسمٜمف أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ ذم وٟمحقه

 ُمٜمٝمؿ واًمرضمؾ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل وسمف احلٞمض هق إٟمام اًم٘مرء أن اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم وىمد: أىمقل

 أم هذا؟ قم٤مئِم٦م ىمقل أضمؾ ُمـ ًمٚمًٜم٦م ُمقاومؼ أنف ؾمٞمام وٓ ُمذهٌف طميشمف يرد ومٝمؾ

 !هذه؟ ُم٠ًمختٜم٤م ذم ومٕمؾ يمام ذًمؽ ٟمً  قمغم دًمٞمال ىمقهل٤م جيٕمؾ

 ومتخ٤مت يدي ذم ومرأى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دظمؾ: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م -2

: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ًمؽ أتزيـ صٜمٕمتٝمـ: وم٘مٚم٧مش قم٤مئِم٦م؟ ي٤م هذا ُم٤م: »وم٘م٤مل ورق ُمـ

 ش.اًمٜم٤مر ُمـ طمًٌؽ هق: »ىم٤مل اهلل ؿم٤مء ُم٤م أو ٓ: ىمٚم٧مش زيم٤مِتـ؟ أت١مديـ»

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام اًمّمحٞمح ذط قمغم وإؾمٜم٤مده وهمػمه 244/  1 داود أبق أظمرضمف

 سمف حمت٩م صم٘م٦م قمٓم٤مء سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد هق إؾمٜم٤مده ذم اًمذي قمٓم٤مء سمـ وحمٛمد 19/  6 اًمتخٚمٞمص



   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 آظمر رضمال 1/  198/  1 اًمتح٘مٞمؼ ذم اجلقزي اسمـ وفمٜمف اًمؽمهمٞم٥م ذم يمام اًمّمحٞمحلم ذم

 .إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال ذًمؽ أضمؾ ُمـ احلدي٨م ووٕمػ ومجٝمٚمف

 إمم ذهٌقا  اًمذيـ طمج٦م وهق احلكم قمغم اًمزيم٤مة إجي٤مب ذم سيح احلدي٨م ومٝمذا

 .احلٜمٗمٞم٦م وُمٜمٝمؿ إجي٤مسمف

 ُم٤مًمؽ أظمرضمف ُم٤م وهق احلدي٨م هذا يٕم٤مرض ُم٤م ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م قمـ ورد ىمد إٟمف صمؿ

 سمٜم٤مت شمؾ يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن!ش اخل٤مشمؿ طمدي٨م راوي» حمٛمد اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ 245/  1

 ضمدا صحٞمح ؾمٜمده. اًمزيم٤مة طمٚمٞمٝمـ ُمـ خترج ومال احلكم هلـ طمجره٤م ذم يت٤مُمك أظمٞمٝم٤م

 .أمحد رواي٦م ُمـ ٟمحقه وشم٘مدم

 طم٘مٝم٤م ذم ضم٤مز وم٢مذا (1)حلديثٝم٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ومٝمذه

 ُم٠مضمقرة طم٤مل يمؾ قمغم وهل هل شمروه مل همػمه٤م طمدي٨م خت٤مًمػ أن وم٤ٌمٕطمرى ذًمؽ

 يتٛمًؽ أم ًم٘مقهل٤م واعمذه٥م احلدي٨م أجدع اعمخ٤مًمٗم٦م؟ هذه ذم إًمٞمف اعمِم٤مر ي٘مقل ومامذا

 اًمقاضم٥م؟ هق يمام ُم٘مٌقل قمذر سم٠مي قمٜمٝم٤م ُمٕمتذرا ىمقهل٤م ويدع سم٤محلدي٨م

 أنف أو يتّمقر ٓ مم٤م ئمٜمف يم٤من ُم٤م أن ىمٚم٥م ًمف ُمـ ًمٙمؾ فمٝمر وم٘مد طم٤مل يمؾ وقمغم

 إمم اعمًٚمؿ يتٚمٗم٧م ٓ أن ذًمؽ وٓزم اًمّمحٞمح٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد أثٌتٜم٤مه ىمد ىمٓمٕم٤م ُمًتحٞمؾ

 ٟٓمتٗم٤مء وصالطم٤م وقمٚمام ومْمال ىم٤مئٚمف ؿم٠من يم٤من ُمٝمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م خي٤مًمػ ىمقل أي

 اًمتٛمًؽ ُمـ ظمٓمتٜم٤م ذم آؾمتٛمرار قمغم شمِمجٕمٜم٤م اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ وهذا اًمٕمّمٛم٦م

 ؾمقامه٤م سمام آقمتداد وقمدم واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب

 ِب٤م ًمٚمٕمٛمؾ اعمًٚمٛملم يقومؼ أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم صٜمٕمٜم٤م يمام

 .ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم ُم٤م وسمٙمؾ

                                                           

 اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ" و" إُمقال" و" اعمقـم٠م" اٟمٔمر إجت٤مم ُم٤مل قمـ اًمزيم٤مة إظمراج ُمذهٌٝم٤م ُمـ أن إمم اًمٜمٔمر وأخٗم٧م (1)

 شمزيمٞمف ومٙم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م قمٜمد ُم٤مًمٜم٤م يم٤من: ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ قمـ" اعمّمٜمػ" ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى. اهلل قمٌد ٓسمٜمف" أمحد

 .أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده احلكم إٓ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ءطمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًم 
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سمف ِب٤م قمٛمؾ سمٛمـ ِب٤م اًمٕمٚمؿ ًمٕمدم إطم٤مدي٨م شمرك  وضمقا

 ِبذه اًمٕمٛمؾ قمـ يتقىمػ ُمـ إًمٞمٝم٤م ويدقمق ِب٤م ويٕمٛمؾ اًمًٜم٦م يٜمٍم ومٞمٛمـ وًمٕمؾ هذا

 هذا أن إطم٦ٌم ه١مٓء ومٚمٞمٕمٚمؿ ِب٤م ىم٤مل اًمًٚمػ ُمـ أطمدا يٕمٚمؿ ٓ أنف سمٕمذر إطم٤مدي٨م

 هق إٟمام شم٘مريره٤م ـمريؼ يٙمقن اًمتل اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم ُم٘مٌقٓ يٙمقن ىمد اًمٕمذر

 يٙمقن أن ظمِمٞم٦م هل٤م شمٓمٛمئـ ٓ طمٞمٜمئذ اًمٜمٗمس ٕن ومح٥ًم وآضمتٝم٤مد آؾمتٜم٤ٌمط

 أُمقرا ي٘مررون اًمذيـ اعمت٠مظمريـ ه١مٓء ُمـ اعمًتٜمٌط يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ ظمٓم٠م آؾمتٜم٤ٌمط

 إمم يٜمٔمروا أن دون شمنميٕمٝم٤م شم٘متيض اعمّمٚمح٦م أن سمدقمقى اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد ِب٤م ي٘مؾ مل

 اًمرسم٤م ب ؾمامه اًمذي ًمٚمرسم٤م سمٕمْمٝمؿ إسم٤مطم٦م ُمثؾ أوٓ اًمنمع ًمٜمّمقص ُمقاوم٘متٝم٤م

 هذا ُمـ ًمٞم٧ًم وُم٠ًمختٜم٤م أُم٤م! وٟمحقمه٤م – زقمٛمقا  - اخلػمي واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م آؾمتٝماليمل

 ومال - سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام - يٜمًخٝم٤م ُم٤م ي٠مت مل حمٙمٛم٦م سحي٦م ٟمّمقص٤م ومٞمٝم٤م وم٢من اًم٘مٌٞمؾ

 هريرة أيب ؾُمث ِب٤م ىم٤مل ُمـ ذيمرٟم٤م ىمد أنٜم٤م ؾمٞمام وٓ اعمذيمقر ًمٚمٕمذر ِب٤م اًمٕمٛمؾ شمرك جيقز

 همػم هٜم٤مك يٙمقن أن سمد وٓ شم٘مدم يمام وهمػممه٤م اًمدهٚمقي اهلل ووزم قمٜمف اهلل ريض

 أؾمامء سمحٗمظ ًمٜم٤م يتٕمٝمد مل شمٕم٤ممم اهلل ٕن ٟمٕمرومٝمؿ مل إطم٤مدي٨م ِبذه قمٛمؾ ممـ ه١مٓء

ـُ  إِٟم ٤م: ﴿ىم٤مل يمام وم٘مط سمحٗمٔمٝمام شمٕمٝمد وإٟمام ؾمٜم٦م أو يمت٤مب ُمـ ُم٤م سمٜمص قمٛمؾ ُمـ يمؾ  َٟمْح

ًْمٜم٤َم يْمرَ  َٟمز   مل أو سمف ىم٤مل ُمـ قمٚمٛمٜم٤م ؾمقءا سم٤مًمٜمص اًمٕمٛمؾ ومقضم٥م﴾ حَل٤َمومُِٔمقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم ٤م اًمذِّ

 .هذه ُم٠ًمختٜم٤م ذم اًمِم٠من هق يمام ٟمًخف يث٧ٌم مل دام ُم٤م ٟمٕمٚمؿ

 هل٤م شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ًمٚمٕمالُم٦م ـمٞم٦ٌم سمٙمٚمٛم٦م اًمٌح٨م هذا وأظمتؿ

 :465 – 464/  3 اعمقىمٕملم إقمالم ذم: ىم٤مل ومٞمف ٟمحـ سمام يمٌػم ُم٤ًمس

 طمدي٨م قم٤مرض ُمـ قمغم وهمْمٌٝمؿ ٟمٙمػمهؿ يِمتد اًمٓمٞم٥م اًمًٚمػ يم٤من وىمد»

 يم٤من ُمـ يم٤مئٜم٤م اًمٜم٤مس ُمـ أطمد ىمقل أو اؾمتح٤ًمن أو ىمٞم٤مس أو سمرأي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 همػم يًقهمقن وٓ إُمث٤مل ًمف ييب ُمـ قمغم ويٜمٙمرون ذًمؽ وم٤مقمؾ وُّيجرون

 ذم اًمتقىمػ سم٘مٚمقِبؿ خيٓمر وٓ واًمٓم٤مقم٦م سم٤مًمًٛمع واًمتٚم٘مل واًمتًٚمٞمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ًمف آٟم٘مٞم٤مد

 قم٤مُمٚملم يم٤مٟمقا  سمؾ وومالن ومالن ىمقل يقاومؼ أو ىمٞم٤مس أو قمٛمؾ ًمف يِمٝمد طمتك ىمٌقًمف
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ـٍ  يَم٤منَ  َوَُم٤م: ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ١ُْمُِم
ِ
ُ  ىَم٣َم  إَِذا ُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ  َوٓ عم  هَلُؿُ  َيُٙمقنَ  َأنْ  َأُْمراً  َوَرؾُمقًُمفُ  اّلل 

ةُ  ػَمَ
ـْ  اخْلِ ُٛمقكَ  طَمت ك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال: ﴿شمٕم٤ممم وسم٘مقًمف﴾ َأُْمِرِهؿْ  ُِم  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿ   سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ًِ ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم ٤م طَمَرضم٤مً  َأنُْٗم ًَ ٚمِٞمامً  َوُي ًْ : شمٕم٤ممم وسم٘مقًمف﴾ شَم

ـْ  إًَِمٞمُْٙمؿْ  ُأنِْزَل  َُم٤م اشم ٌُِٕمقا ﴿ ـْ  شَمت ٌُِٕمقا  َوٓ َرسمُِّٙمؿْ  ُِم ُرونَ  َُم٤م ىَمٚمِٞمالً  َأْوًمِٞم٤َمءَ  ُدوٟمِفِ  ُِم ﴾ شَمَذيم 

 ويمذا يمذا ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم: ٕطمدهؿ ىمٞمؾ إذا زُم٤من إمم ومدومٕمٜم٤م وأُمث٤مهل٤م

 خم٤مًمٗمتف ذم ًمف طمج٦م سم٤مًم٘م٤مئؾ ضمٝمٚمف وجيٕمؾ احلدي٨م صدر ذم دومٕم٤م هذا؟ ىم٤مل ُمـ: ي٘مقل

 ًمف حيؾ ٓ وأنف اًم٤ٌمـمؾ أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمالم هذا أن ًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف ٟمّمح وًمق سمف اًمٕمٛمؾ وشمرك

 يٕمت٘مد إذ ضمٝمٚمف ذم قمذره ذًمؽ ُمـ وأىمٌح اجلٝمؾ هذا سمٛمثؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜمـ دومع

 يٜمًٌٝمؿ إذ اعمًٚمٛملم سمجامقم٦م فمـ ؾمقء وهذا اًمًٜم٦م شمٚمؽ خم٤مًمٗم٦م قمغم ُمٜمٕم٘مد اإلمج٤مع أن

 هذا دقمقى ذم قمذره ذًمؽ ُمـ وأىمٌح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م خم٤مًمٗم٦م قمغم اشمٗم٤مىمٝمؿ إمم

 قمغم ضمٝمٚمف شم٘مديؿ إمم إُمر ومٕم٤مد سم٤محلدي٨م ىم٤مل سمٛمـ قمٚمٛمف وقمدم ضمٝمٚمف وهق اإلمج٤مع

 ش.اعمًتٕم٤من واهلل. اًمًٜم٦م

 [237 ص اًمزوم٤مف آداب]

 فؾـساء ادحؾؼ افذهب حرمة

 .شذيمقره٤م قمغم طمرام ،أُمتل إلٟم٤مث طمالل واحلرير اًمذه٥م[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ًمتف طمٞم٨م ُمـ وهق [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  سمٕمض ذم اًمتخّمٞمص دظمٚمف ىمد سمؾ قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس د

٦ًٌم وم٤مًمذه٥م ،أضمزائف  ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ ومٝمـ ،يم٤مًمٗمْم٦م اًمذه٥م أواين ٓإ طمالل ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم

 ،اعمحرُم٦م اخل٤مص٦م سم٤مٕدًم٦م قمٛمال ،قمٜمدٟم٤م اًمراضمح قمغم اعمحٚمؼ اًمذه٥م ويمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤م اًمتحريؿ

ٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب» يمت٤ميب ذم ُمٌلم هق يمام دًمٞمؾ قمٚمٞمف يٜمٝمض ٓ مم٤م ُمٜمًقظم٦م أهن٤م ودقمقى  اًًم

 ،اًمرضم٤مل قمغم حمرم واحلرير اًمذه٥م ويمذًمؽ. اومؽمى وم٘مد هذا ظمالف قمٜمل ٟم٘مؾ وُمـ شاعمٓمٝمرة

 قمٌد وطمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠مُمر ذه٥م ُمـ أنٗم٤م اختذ اًمذي ؾمٕمد سمـ قمرومج٦م حلدي٨م حل٤مضم٦م إٓ

  .سمذًمؽ ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمؽمظمٞمص طمرير ُمـ ىمٛمٞمّم٤م اختذ اًمذي قمقف سـم اًمرمحـ

 .(481/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء 
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 فؾـساء ادحؾؼ افذهب فبس حؽؿ

 ًمٚمٜم٤ًمء؟ ًمًٌف طمٙمؿ وُم٤م ؟اعمحٚمؼ اًمذه٥م هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

سمف ُمٕمروف اًم١ًمال هذا: إًم٤ٌمين اًمِمٞم   ُم٤مىمد سمدراؾم٦م قمٜم٤مي٦م هلؿ ُمـ قمٜمد ضمقا

 اجلقاب ضم٤مء وىمد وًمٙمـ ،شاعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: »يمت٤ميب وسمخ٤مص٦م ،أخٗم٧م

 ضمًدا ويٓمقل يٓمقل وم٤مًمٌح٨م وإٓ ،سم٢مجي٤مز وًمق اجلقاب ُمـ ومالسمد اًم١ًمال ضم٤مء وىمد

  ،شاعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: »اًمٙمت٤مب هذا قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ؿم٤مء ُمـ وم٠مطمٞمُؾ 

 ومٞمام يتٕمّم٥م ُمـ قمغم رد ومٞمٝم٤م ،وسمٞم٤مٟم٤مت ،زي٤مدات ومٞمٝم٤م وم٢من ،اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م وسمخ٤مص٦م

 هٜم٤مك ضم٤مءت ًم٘مد: وم٠مىمقل ،وإضمداد إب٤مء قمٚمٞمف وضمد أو ،اعمذه٥م قمٚمٞمف وضمد

 أظمرى أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وًمٙمـ  ،ُمٓمٚمً٘م٤م اًمذه٥م ًمٚمٜم٤ًمء شمٌٞمح وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م

 وذم  ،اًمٜم٤ًمء قمغم أجًْم٤م حمرًُم٤م اًمذه٥م ُمـ ٟمققًم٤م أن شمٌلم  ،إومم إطم٤مدي٨م هذه شم٘م٤مسمؾ

 قمغم قمتامدآ ٓيٜمٌٖمل أنف قمغم شمدًمٜم٤م صقل،وإ احلدي٨م قمٚمؿ ىمقاقمد احل٤مًم٦م هذه

 ُمثالً  ،اعمٓمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ،اعم٘مٞمدة إطم٤مدي٨م قمـ واإلقمراض ،اعمٓمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م

 أن ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٌلم ،اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يٌح٨م ُمـ يمؾ سمف يٜمٝم٩م واًمذي اعمِمٝمقر احلدي٨م

 ظمرج يقم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هق احلدي٨م ذًمؽ  ،ًمٚمٜم٤ًمء طمالل اًمذه٥م يمؾ  ،اًمذه٥م

 اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل ،طمرير إظمرى وذم ذه٥م يديف إطمدى وذم  ،أصح٤مسمف قمغم

 ومٝمق  ،شمرون يمام احلدي٨م ومٝمذا شإلٟم٤مصمٝم٤م طمٌؾ  ،أُمتل ذيمقر قمغم طمرام هذان: »واًمًالم

 اًمذه٥م يٌٞمح أظمرى ضمٝم٦م وُمـ  ،ُمٓمٚم٘م٤م حترياًم  اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م حيرم ضمٝم٦م ُمـ

 يم٤من إذا  ،اعمٓمٚم٘ملم إُمريـ هذيـ قمٜمد ٟم٘مػ أن اًمٕمٚمؿ ُمـ ومٝمؾ  ،ُمٓمٚم٘م٦م إسم٤مطم٦م ًمٚمٜم٤ًمء

 ُمتٛمًٙملم اعم٘مٞمد اًمٜمص قمـ ٟمٕمرض أن ،رء ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ ًمٞمس ؟ي٘مٞمدمه٤م ُم٤م هٜم٤مك

 هؾ شأُمتل ذيمقر قمغم طمرام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ًمٜمٜمٔمر وأن ،اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٜمص

 أن أضمد  ،اًمًٜم٦م ُمـ أضمده ومٞمام ؟احلرير ويمذًمؽ  ،إُم٦م ذيمقر قمغم ُمٓمٚمً٘م٤م حيرم اًمذه٥م

 ؿمٙمٞم٤م  ،وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد أفمٜمف  ،آظمر وصح٤ميب قمٜمف اهلل ريض قمقف سمـ قمٌداًمرمحـ

 أنف يمام ،طمرير ُمـ ىمٛمٞمًّم٤م يتخذا أن هلام ومرظمص  ،ضمًٛمٝمام ذم طمٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم
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 اًمِمٓمر هذا ذم حتريٛمف اعمذيمقر اًمث٤مين اًمٌمء ذم أظمر شمرظمٞمًّم٤م ،اًمؽمظمٞمص هذا ي٘م٤مسمؾ

 ىمد ويم٤من  ،قمٜمف اهلل ريض ؾمٕمد سمـ قمرومج٦م طمدي٨م وهق أٓ  ،احلدي٨م ُمـ إول

 إمم ومج٤مء  ،يُمالب سمقىمٕم٦م شمٕمرف ،اجل٤مهٚمٞم٦م ذم وىمٕم٦م ذم أنٗمف أرٟم٦ٌم ذه٧ٌم ،أنٗمف أصٞم٥م

 إمم أُمره ومِمٙم٤م قمٚمٞمف وم٠منتـ  ،ومْم٦م ُمـ أي وِرق ُمـ أنًٗم٤م أتخذ يم٤من وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُم٘مٓمقع إنػ يمقن أن يٕمٚمؿ ويمٚمٜم٤م ،ذه٥م ُمـ أنًٗم٤م يتخذ سم٠من وم٠مُمره ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 يمؾ ،احلٞم٤مة رضورات رء أي وٓذم ،يمالُمف ذم وٓ صحتف ذم ٓيي ذًمؽ ،إرٟم٦ٌم

 أطمًـ ذم اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ  ىم٤مل يمام وضمؾ قمز اهلل نٕ اعمٜمٔمر، ىمٌٞمح أنف إُمر ُم٤مذم

 وُمع ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٤ًمن قمغم  ،اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م طمرم اًمذي وضمؾ قمز وم٤ماهلل ،شم٘مقيؿ

 ُمـ أنًٗم٤م يتخذ أن  ،هذا قمرومج٦م سمـ ًمًٕمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف رظمص وم٘مد ذًمؽ

م أنف ومٞمف وإصؾ ذه٥م ُمـ إنػ سملم اًمٗمرق قمـ اًمٌٕمض يت٤ًمءل وىمد  ،ذه٥م  ،طمرا

 ًمف ورظمص  ،اًمٗمْم٦م ُمـ أنٗمف ؿمٙم٤م ومٚمامذا  ،ُم٤ٌمح ومٞمف وإصؾ ومْم٦م ُمـ إنػ وسملم

  ،اعمٕمدٟملم هذيـ ـمٌٞمٕم٦م إمم يٕمقد ،ذًمؽ ذم اًمن ؟ذه٥م ُمـ أنًٗم٤م يتخذ أن اًمًالم قمٚمٞمف

  ،صدأ ذًمؽ سمٕمد وضِمد  ،إنػ ُمـ خيرج اًمذي اًم٤ًمئؾ ٓىمك إذا  ،اًمٗمْم٦م ومٛمٕمدن

 هذا ص٤مطم٥م ومٞمتير  ،ُيٜمتـ اًمزُمـ ُمع اًمّمدأ ومٝمذا  ،اًمٜمح٤مس ويمّمدأ احلديد يمّمدأ

 ،ٓيّمدأ أنف ،اًمذه٥م ـمٌٞمٕم٦م وم٢من  ،اًمذه٥م سمخالف  ،اًمٗمْم٦م ُمـ أي اًمقرق ُمـ إنػ

 اًمًـ سمؽميمٞم٥م دائام ُّيتٛمقن إؾمٜم٤من أـم٤ٌمء ،إـم٤ٌمء أن اًمٞمقم دمدون وًمذًمؽ ،وُٓيٜمتـ

 أي ُمٜمف حيّمؾ أن دون ،اًمٓمقيؾ اًمزُمـ ُمع ًمٚمٌ٘م٤مء ىم٤مسمؾ أنف ذم ،اًمذه٥م ُمـ اًمّمٜم٤مقمل

 اعمذيمقر اًمتحريؿ أن أذن ومٜمجد ،اعمًتٕم٤مر اًمًـ ذًمؽ سمقاوع يي صدأ أو ،ٟمتـ

 سم٤مًمٜمص ٟمتٛمًؽ أن ومٞمج٥م ،اًم٘مٞمقد سمٕمض ًمف وإٟمام ،إـمالىمف قمغم ًمٞمس ًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمِمٓمر هذا ي٘م٤مسمؾ ،إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مءت اًمتل اًم٘مٞمقد ِبذه صمؿ ،اعمحرم إول

 هذه ُم٤مي٘مٞمد هٜم٤مك ومٝمؾ  ،ًمٚمٜم٤ًمء واًمذه٥م احلرير ملسو هيلع هللا ىلص إسم٤مطمتف وهق احلدي٨م ُمـ اًمث٤مين

  ،اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمًرا  ٟمجدُ  ُم٤م أول ٟمجد ؟اًمذه٥م ظمّمقص ذم وًمق اإلسم٤مطم٦م

 ًمذه٥م اعمٌٞمح سم٤مإلـمالق وحيت٩م اعمقوقع هذا ذم يٌح٨م ُمـ يمؾ ومٜمجد ذًمؽ وُمع

 ُمـ ٟمقع حتريؿ ُمـ اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف اشمٗمؼ اًمذي هذا قمـ أدري ُم٤م ،يتٖم٤مومؾ أو يٖمٗمؾ ،ًمٚمٜم٤ًمء

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ،اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد ،اًمذه٥م أواين وهق أٓ ،اًمٜم٤ًمء قمغم اًمذه٥م
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  ،ومْم٦م أو ذه٥م آٟمٞم٦م ُمـ ذب أو أيمؾ ُمـ: »ىم٤مل أنف وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف صغم اًمٜمٌل قمـ

 . روايت٤من شضمٝمٜمؿ ٟم٤مرُ  أو ضمٝمٜمؿ ٟم٤مرَ  سمٓمٜمف ذم جيرضمر ومٙم٠منام

  ،اًمرضم٤مل قمغم حمرُم٦م هل يمام حمرُم٦م أو حمرم ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمذه٥م أواين وم٢مذن

 يمام سمٕم٤مُم٦م حمرم اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م سمٞمٜمام  ،اًمرضم٤مل ُمع احلٙمؿ هذا ذم اًمٜم٤ًمء وم٤مؿمؽميم٧م

 اًم٘مٞمد هذا ضم٤مء صمؿ ًمٚمٜم٤ًمء ُم٤ٌمح  ،ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم  ،اعم٘مٞمدات سمٕمض إٓ ؾمٛمٕمتؿ

 قمغم ذًمؽ طمرم إٟم٤مء صقرة ذم يم٤من إذا ًمٚمٜم٤ًمء اعم٤ٌمح اًمذه٥م هذا أن قمغم اًمٕمٚمامء وم٤مشمٗمؼ

 قمغم ُم١مًمٗمف حيت٩م يمت٤مب ذم ٟم٘مرأه أو احلدي٨م هذا ٟمًٛمع ومحٞمٜمام وًمذًمؽ  ،جًْم٤مأ اًمٜم٤ًمء

 يم٤من إذا سمام  ،اإلسم٤مطم٦م هذه ي٘مٞمد احلدي٨م هذا أن ٟمتذيمر أن جي٥م  ،ُمٓمٚمً٘م٤م اًمذه٥م إسم٤مطم٦م

: ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد ،إٟم٤مء صقرة ،صقرشمف ،ؿمٙمٚمف ًمٚمٜم٤ًمء اعم٤ٌمح اًمذه٥م

 ٟمٕمقد طمٞمٜمئذ. ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر سمٓمٜمف ذم جيرضمر ومٙم٠منام ومْم٦م أو ذه٥م إٟم٤مء ذم ذب أو أيمؾ ُمـ

 ُم٤ماًمذي اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ إلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ: ومٜم٘مقل ،اعم٘مٞمد وسملم اعمٓمٚمؼ سملم اجلٛمع ىم٤مقمدة إمم

 ٟمٗمٝمؿ أن سمدأ سم٤مدي ٓيٜمٌٖمل إذن ،ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمذه٥م أواين شمٗم٤مقسم٤مٓ ًٓ أو أؾمتثٜمل؟

 هذا ،اًمذه٥م أواين ومٞمف واًمداظمؾ اًمِم٤مُمؾ اإلـمالق هذا قمغم شإلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ: »طمدي٨م

 شإلٟم٤مصمٝم٤م  طمؾ: »سمحدي٨م يًتدًمقن وم٤مًمذيـ ذًمؽ وُمع ،قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق ،ىمٞمد أول

 اعمت٘ملم اعمٜمّمٗملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس وهذا  ،إـمالىًم٤م اًم٘مٞمد هذا قمغم ٓيٕمرضمقن

 ومٕمؾ يمام  ،سمف يتٛمًؽ أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م آظمر ىمٞمد هٜم٤مك هؾ ٟم٘مقل صمؿ . اًمٕم٤معملم ًمرب

 آظمرى صقرة ،اًمٜم٤ًمء قمغم حترم أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وم٘مد ،ٟمٕمؿ :اجلقاب إول؟ سم٤مًم٘مٞمد

 يٓمقق أن أطم٥م ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق أٓ ،اًمذه٥م ُمـ آظمر ؿمٙماًل  أو  ،اًمذه٥م ُمـ

 يًقر أن أطم٥م وُمـ ،ذه٥م ُمـ سمٓمقق ومٚمٞمٓمقىمف– سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ – ٟم٤مر ُمـ سمٓمقق طمٌٞمٌف

 ُمـ سمحٚم٘م٦م طمٌٞمٌف حيّٚمؼ أن أطم٥م وُمـ ،ذه٥م ُمـ سمًقار ومٚمٞمًقره ٟم٤مر ُمـ سمًقار طمٌٞمٞمف

 .شِب٤م وم٤مًمٕمٌقا   ،ِب٤م ٕمٌقا وم٤مًم، ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م ،ذه٥م ُمـ سمحٚم٘م٦م ومٚمٞمحٚم٘مف ٟم٤مر

 أن ويزقمٛمقن ،شم٠مويٚمف سمٖمػم احلدي٨م هذا يت٠موًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

 وزن قمغم يم٤من ُم٤م أن ،ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم يٕمٚمٛمقن وهؿ ،اًمذيمر اًمقًمد يٕمٜمل ،طمٌٞمٌف ُمٕمٜمك

 ي٘م٤مل أجًْم٤م ،ىمتٞمؾ رضماًل : ُمثال ي٘م٤مل ومٙمام ،وإنثك اًمذيمر يِمٛمؾ ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ومٕمٞمؾ
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ة أجًْم٤م ي٘م٤مل ،ضمريح رضمؾ ي٘م٤مل ويمام  ،ىمتٞمؾ إُمرأة  يِمٛمؾ  ،طمٌٞم٥م يمذًمؽ ،ضمريح إُمرأ

 . احلدي٨م هذا ذم طمٌٞمٌف ًمٗمظ ومٝمؿ ذم ؾمٌٞمٚملم أطمد هذه احل٤مًم٦م ومٞمج٥م ،وإنثك اًمذيمر

ًٓ  قمٚمٞمف يدل سمام ٟمٗمنه أن وإُم٤م ،وإنثك ًمٚمذيمر ؿم٤مُمؾ ٟمجٕمٚمف أن إُم٤م  ،احلدي٨م مت٤مم أو

 . إظمرى إطم٤مدي٨م ؾم٤مئر قمٚمٞمف شمدل سمام صمؿ

 اًمذيـ شِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م: »هن٤ميتف ذم احلدي٨م هذا

 إمم أجًْم٤م يذهٌقن ،اعمحٚمؼ اًمذه٥م وُمٜمف ،ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚمً٘م٤م اًمذه٥م إسم٤مطم٦م إمم يذهٌقن

 ُمع اًمٗمٝمؿ هذا طمٞمٜمذاك يٚمتئؿ ومٙمٞمػ ،أجًْم٤م اًمرضم٤مل قمغم يمثػمة يم٤مٟم٧م إذا اًمٗمْم٦م حتريؿ

 ٟمٗمس ُمـ اًمدًمٞمؾ هذا شِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م: »احلدي٨م هن٤مي٦م

 إٓ ُمٜمٝم٤م ٓي٤ٌمح اًمٗمْم٦م ي٘مقًمقن ٕهنؿ ،قمٜمدهؿ ًمٚمذيمقر ًمٞمس اخلٓم٤مب أن ،احلدي٨م

 خت٤مذسم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمف ي٠مُمر ٨مسمحدي  ،ذًمؽ قمغم ويًتدًمقن اًم٘مٚمٞمؾ اًمٌمء

  ،إؾمٜم٤مده ٓيّمح قمٜمدي احلدي٨م هذا شُمث٘م٤مٓ وٓشمتٛمف: »ىم٤مل أنف إٓ ،وِرق ُمـ ظم٤مشمؿ

  ،ٓجيقز ُمث٘م٤مل ُمـ أيمثر وزٟمف زاد إذا اخل٤مشمؿ أن قمغم سمف يًتدًمقن هؿ ذًمؽ ُمع وًمٙمـ

: احلدي٨م آظمر ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أـمٚمؼ طمٞمٜمام وم٢مذن ،اًمٗمْم٦م ُمـ يم٤من وًمق طمتك

 ًمٚمٜم٤ًمء ي٘مّمد إٟمام اخلٓم٤مب أن ،احلدي٨م ٟمٗمس ُمـ ىمريٜم٦م ومٝمذه ،شِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م أُم٤م»

 أن أطم٥م ُمـ: »اًمٜم٤ًمء ٕوًمٞم٤مء هٜم٤م اخلٓم٤مب أن ٓؿمؽ ،اًمذيمقر وٓي٘مّمد واإلٟم٤مث

 وآخف قمٚمٞمف صغم اًمٜمٌل ومحذر ،اًمٌٜم٧م وإُم٤م ،اًمزوضم٦م إُم٤م هٜم٤م احلٌٞم٥م شطمٌٞمٌف يٓمقق

 إمم وٟمٔمرٟم٤م ضم٤مٟم٤ٌم، حلدي٨ما هذا شمريمت٤م وإذا ،اعمحٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمٜم٤ًمء حتٚمٞم٦م ُمـ وؾمٚمؿ

 ؾمؿآ ِبذا اعم٘مّمقد أن ي١ميمد ُم٤م ظمػًما أ وضمدٟم٤م اًم٤ٌمب، ذم وردت أظمرى أطم٤مدي٨م

 اسمٜم٦م سمحدي٨م أذيّمر أن أن وطمًٌل ،يمثػمة ذًمؽ ذم وإطم٤مدي٨م ،اًمٜم٤ًمء هق طمٌٞم٥م

 ومتًخ٤م إصٌٕمٝم٤م ذم أو يده٤م ذم ومقضمد قمٚمٞمٝم٤م  وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف صغم اًمٜمٌل دظمؾ ،هٌػمة

 قمغم وميِب٤م قمّم٤مة ،صٖمػمة قمّمٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يديف ذم ويم٤من ،ذه٥م ُمـ

 اًمٜمٌل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م إمم هٌػمة سمٜم٧م ومخرضم٧م ،اعمحٚمؼ اًمذه٥م هلذا إٟمٙم٤مًرا ،إصٌٕمٝم٤م

 هٌػمة سمٜم٧م طمدي٨م إمم ىمرٟم٤مه إذا ،آظمر سمحدي٨م يمرأذ احلدي٨م، أمتؿ أن وىمٌؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمذه٥م حتريؿ ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ اًمٜم٤ًمء أن وهل ،ضمًدا قمٔمٞمٛم٦م وم٤مئدة أظمذٟم٤م ،هذا

 أصح٤مسمف ُمـ رضمؾ إصٌع ذم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد  ،اعمحٚمؼ
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 ٟمحق أو شٟم٤مر ُمـ مجرة: »ًمف وىم٤مل يديف ذم يم٤مٟم٧م قمّم٤مة ذم وميسمف ،ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٜمٝمٞمف  ُم٤ٌمذة ؾمتج٤مبا أن إٓ اًمّمح٤ميب هذا ُمـ يم٤من ومام ،ذًمؽ

 .شسمف اهلل ُم٤مومٕمؾ ٓأدري ومقاهلل: »ىم٤مل أرًو٤م سمف ورُمك اخل٤مشمؿ وم٠مظمذ

 ظم٤مشمؿ قمٚمٞمٝم٤م أنٙمر ،اًمرضمؾ قم٤مُمؾ يمام هٌػمة سمٜم٧م قم٤مُمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن هٜم٤م ومٜمجد

 اًمٜم٤ًمء أن قمغم ضمًدا واوح دًمٞمؾ ومٝمذا .اًمذه٥م ظم٤مشمؿ اًمرضمؾ  قمغم أنٙمر يمام ،اًمذه٥م

 ًمٚمحدي٨م ضمًدا ىمقي ؿم٤مهد ومٝمذا ،اعمحٚمؼ اًمذه٥م حتريؿ ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ

 سمٜم٧م طمدي٨م رواي٦م ٟمت٤مسمع ،اعمحٚمؼ اًمذه٥م ؾمقى سمام اإلسم٤مطم٦م شم٘مٞمد ومٞمف اًمذي  ،اًم٤ًمسمؼ

 اًمٜمٌل جمل ذم ومقضمئ٧م إذ ،قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م قمغم شمدظمؾ ُم٤ميم٤مدت وم٢مهن٤م هٌػمة

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل  ،ذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م وم٤مـمٛم٦م يدي ذم يرى سمف وإذا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م ذم حمٛمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م: ومٞم٘مقًمقا  اًمٜم٤مس يتحدث أن جنكأ وم٤مـمٛم٦م ي٤م»

 ذم ُمٕمرووم٦م ىمّم٦م ذم ىم٤مل وىمد اسمٜمتف وهل وسمخٝم٤م أي ،ؿمديًدا قمزًُم٤م وقمزُمٝم٤م شٟم٤مر

 وم٘مد ذًمؽ وُمع شُم٤مي١مذُّي٤م وي١مذيٜمل  ،ُم٤ميريٌٝم٤م يريٌٜمل  ،ُمٜمل سمْمٕم٦م وم٤مـمٛم٦م: »اًمّمحٞمح

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام ،قمٜمده٤م ُمـ ظمرج صمؿ  ،ؿمديًدا قمزًُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف قمزُمٝم٤م

 سمٚمغ وح٤م ،وأقمت٘متف قمًٌدا سم٘مٞمٛمتٝم٤م أو ِب٤م أؿمؽمت صمؿ  ،اًمًٚمًٚم٦م هذه وسم٤مقم٦م ذه٧ٌم أن إٓ

 ُمـ وم٤مـمٛم٦م ٟمج٤م اًمذي هلل احلٛمد: »وىم٤مل ضمًدا سمذًمؽ ُهَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ذًمؽ ظمؼم

 .شاًمٜم٤مر

 صغم اًمٜمٌل وم٢منش يٓمقق أن أطم٥م ُمـ: »طمدي٨م ي١ميمد صم٤مين سمِمٓمري احلدي٨م ومٝمذا

 ح٤م صمؿ ،قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمٙم٤مر ذم وسم٤مًمغ ،اًمذهٌٞم٦م اًمًٚمًٚم٦م وم٤مـمٛم٦م قمغم أنٙمر وؾمٚمؿ آخفو اهلل

 اًمذي احلٛمدًمٚمف: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،اًمٕمٌد وم٠مقمت٘م٧م سمثٛمٜمٝم٤م وشمّمدىم٧م ُمٜمٝم٤م ختٚمّم٧م

 .شاًمٜم٤مر ُمـ وم٤مـمٛم٦م ٟمّج٤م

 ُمـ ٟمقع ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ اًمٜم٤ًمء أن قمغم يدل وهذا هذاو هذا يمؾ وم٢مذن

 وهق اعمحٚمؼ اًمذه٥م: ذًمؽ صم٤مين  ،اًمذه٥م أواين اًمذه٥م صح٤مئػ: ذًمؽ أول اًمذه٥م

  ،اًم٤ًمقم٦م هذه ذم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م هذا ،اخل٤مشمؿ ،اًمًقار ،اًمٓمقق: أنقاع صمالصم٦م
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 ش.اًمزوم٤مف آداب: »أنٗم٤م اعمذيمقر يمت٤ميب ذم واًمتٗمّمٞمؾ

 (34 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 واؿع أمر وهق افـساء ظذ ادحؾؼ افذهب كحرم ـقػ

 ؟[واىمع أُمر وهق اًمٜم٤ًمء قمغم اعمحٚمؼ اًمذه٥م ٟمحرم يمٞمػ] :ُمداظمٚم٦م

 هذه ًمٙمـ ىم٤مئٛم٦م، ومٙمرة قمغم سمٜم٤ًمء وأصح٤مسمف أهٚمف ـمًٌٕم٤م يٜمدومع اًمقاىمع هذا :اًمِمٞم 

 سمٕمض ذم: سمٛمٕمٜمك ٓ؟ أو صح اٟمدوم٤مقمٝمؿ، يٜمٕمٙمس ُمٕمٝمؿ اٟمٕمٙم٧ًم ًمق اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٗمٙمرة

 سم٤مًمذه٥م، اًمتختؿ ًمٚمرضم٤مل يٌٞمحقن احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اًمٕمٚمؿ يدقمقن ممـ اعمٍميلم

ـْ  ىُمْؾ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٕمٛمقم ويًتدًمقن مَ  َُم   ِزيٜم٦َمَ  طَمر 
ِ
٤ٌَمِدهِ  َأظْمَرَج  اًم تِل اّلل  ٤ٌَمِت  ًمِِٕم  َواًمٓم ٞمِّ

ـَ  ْزِق  ُِم ـَ  ِهَل  ىُمْؾ  اًمرِّ ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ذِم  آَُمٜمُقا  ًمِٚم ِذي  هذا أي٦م، آظمر إمم [32:إقمراف﴾ ]اًمده

 وظم٤مشمؿ قم٤مُم٦م سمّمقرة ًمٚمذه٥م اعمحرُم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م شم٠ميت إٟمام حيرُمقهن٤م سمٙمٚمٛم٦م ي٠ميت

 اًمٌح٨م قمٜمدي ُّيؿ ٓ: يٕمٜمل شمّمح، ٓ إُم٤م هذه: ًمؽ ي٘مقًمقا  ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمذه٥م

 سمف، اعم٘مّمقد اًم٘مرآين اًمٜمص ِب٤م ٟمٕم٤مرض أن جيقز ٓ آطم٤مد أطم٤مدي٨م هذه وإٟمام اًمٕمٚمٛمل،

 هذا؟ شمًتحٚمقن ح٤مذا: هلؿ ىمٚم٧م إذا ه١مٓء قمٜم٤م، اًمٖمري٦ٌم اًمٗمٚمًٗم٦م هذه ُمـ آظمره إمم

 .اجلقاب ِبذا أضم٤مسمقك

ن شم٠مُمؾ  اًمرضم٤مل قمغم طمرام اًمذه٥م ظم٤مشمؿ سم٠من اىمتٜمع أطمدهؿ أن ًمق: اعمث٤مل ُمـ اًمِم٤مهد ٔا

 ٓ أن٧م: وم٢مًذا واوح؟ ومْم٦م، ُمـ ظم٤مشمؿ ؾمٞمتخذ ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ يتخذ ُم٤م وسمدل ؾمٞمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا

 اًمقاىمع هذا اٟمٔمر أن٧م آٟمًٗم٤م، شمّمقرت أن٧م يمام همػمه يقضمد وٓ اًمقاىمع هذا أن ًمٚمقاىمع، شمٜمٔمر

 ُمٓم٤مسمؼ همػم يم٤من وإن يمالم، ذم وُم٤م ُم٤ٌمح ومٝمق ًمٚمنمع ُمٓم٤مسمً٘م٤م يم٤من وم٢من ٓ؟ أم ًمٚمنمع ُمٓم٤مسمؼ

 ٕن همػمه: جيد ُم٤م قمٛمره: اًمًقري اًمتٕمٌػم ذم همػمه، يقضمد ٓ هذا أن: ىمقًمؽ يٗمٞمد ومامذا ًمٚمنمع

 خم٤مًمػ اًمقاىمع هذا سم٠من اىمتٜمٕم٧م وم٢من اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ اعم٠ًمخ٦م اسمح٨م أن٧م ًمٙمـ حمرم، هذا

 ُمٜمتٝمقن؟ أنتؿ هؾ اخلٛمر، قمٚمٞمٝمؿ طمرم طمٞمٜمام اًمًٚمػ ومٕمؾ يمام قمٜمف، اإلقمراض ومٞمج٥م ًمٚمنمع

 ًمٚمٜم٤ًمء شمريم٧م ُم٤مذا: ُمراًرا هذا ًمٜم٤م ىم٤مًمقا  ُم٤مذا؟ عمجرد اًمٜمّمقص شمرد أن أُم٤م..رب ي٤م اٟمتٝمٞمٜم٤م: ىم٤مًمقا 

 اًمزيٜم٦م ٓ، اًمزيٜم٦م، ُمـ رء شمريمٜم٤م ُم٤م أنف: آٟمًٗم٤م ُمٜمؽ سمف ؿمٕمرت ُم٤م وهذا فمٜمٝمؿ ذم اًمزيٜم٦م؟ ُمـ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء 
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٤مؤٟم٤م اعمحٚمؼ، همػم ًمٙمـ اًمذه٥م ُمـ ًمٚمٜم٤ًمء ٤مئٜم٤م أن وم٤مًمٗمرق هٙمذا، وًٟم  اًمٜمقع هذا سم٠من اىمتٜمٕمـ ًٟم

ظمرون ومؽميمقه طمرام اًمذه٥م ُمـ  ًمٚمقاىمع: ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل ُم٤م وهٙمذا، سمف ومتٛمًٙمقا  اىمتٜمٕمقا  ُم٤م ؤا

 .خم٤مًمػ هق ُم٤م وُمٜمف ًمٚمنمع ُمٓم٤مسمؼ هق ُم٤م ُمٜمف اًمقاىمع ٕن

 (22:55:23( /6) ـه1428 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 فؾـساء ادحؾؼ افذهب حؽؿ

 ومٞمف؟ إىمقال أصح هل ُم٤م اعمحٚمؼ ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 .ىمرأتف ًمٕمٚمؽ اًمزوم٤مف آداب ذم ضم٤مء ُم٤م :اًمِمٞم 

ىمقال أصح ٞمٌف يٓمقق أن أطم٥م ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٕا  ٟم٤مر ُمـ سمٓمقق طم

قار طمٌٞمٌف يًقر أن أطم٥م وُمـ ذه٥م، ُمـ سمٓمقق ومٚمٞمٓمقىمف قار ومٚمٞمًقره ٟم٤مر ُمـ سًم  ُمـ سًم

ٞمٌف حيٚمؼ أن أطم٥م وُمـ ذه٥م،  اًمٗمْم٦م وهذه ذه٥م، ُمـ سمحٚم٘م٦م ومٚمٞمحٚم٘مف ٟم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م طم

ىمقال أصح هذاش ِب٤م اًمٕمٌقا  ِب٤م اًمٕمٌقا  ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا   أن جيقز ٓ اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمقل هق ٕا

 .خي٤مًمػ

 (22:27:55/ (4) راسمغ ومت٤موى)

 فؾـساء ادحؾؼ افذهب فبس حؽؿ

 ؟ُمٜمع ومٞمف هؾ ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م ًمٌس :اًم٤ًمئؾ

 قمٚمٞمف  ىمقًمف وهق ،واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ٟمٌل ُمـ وإٟمام ،ُمٜمل وًمٞمس اعمٜمع يمؾ ،ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 وُمـ ،ذه٥م ُمـ سمٓمقق ومٚمٞمٓمقىمف ،ٟم٤مر ُمـ سمٓمقق طمٌٞمٌف يٓمقق أن أطم٥م ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة

ٞمٌف يًقر أن أطم٥م قار طم قره ،ٟم٤مر ُمـ سًم قار ومٚمًٞم  طمٌٞمٌف حيٚمؼ أن أطم٥م وُمـ ،ذه٥م ُمـ سًم

 ش. ِب٤م اًمٕمٌقا  ،ِب٤م اًمٕمٌقا  ،ِب٤م وم٤مًمٕمٌقا  اًمٗمْم٦م وأُم٤م ،ذه٥م ُمـ سمحٚم٘م٦م ٞمحٚم٘مفومٚمٟم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م

 يمٚمٝم٤م إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ،اًمٞمقم اعمتٌٕم٦م اعمذاه٥م ذم ٘مررُمُ  هق ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  :اًم٤ًمئؾ
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 أهنؿ طمٞم٨م ،ُمٓمٚم٘م٤مً  يمذًمؽ ًمٞمس وًمٙمـ ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمٜم٤ًمء ُم٤ٌمح اًمذه٥م أن قمغم ُمتٗم٘م٦م

 ،مجٞمٕم٤مً  سمٙمٚمٝمؿ اًمٔمـ ٟمحًـ ٟمًتٓمٞمع ومال ،وسمٖمػمه سم٤مًمِمٞم  اًمٔمـ أطمًٜم٤م وإذا ،يتٖم٤مومٚمقن

 اؾمتثٜمقا  ،ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م سم٢مسم٤مطم٦م شم٘مقل اًمتل اعمذاه٥م ٕن :ذًمؽ ي٘مٞمٜم٤مً  يتٖم٤مومؾ سمٕمْمٝمؿ

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ضمٕمؾ اًمت٠مخٞمػ أؾمٚمقب طمٞم٨م ُمـ ًمٙمٜمٝمؿ ،اًمذه٥م أواين ذًمؽ ُمـ

 ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمذه٥م ًمٚمٛمرأة جيقز أنف ،اًمٚم٤ٌمس سم٤مب ذم اًم٘مقل يٓمٚم٘مقن طمٞمٜمام يتقرـمقن

 إيمؾ سم٤مب ذم اعمذاه٥م يمت٥م ٟمٗمس ذم ذيمر ُم٤م ومٜمًقا  ،اإلـمالق ِبذا شمقرـمقا 

 .ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر سمٓمٜمف ذم جيرضمر ومٙم٠منام ،ومْم٦م أو ذه٥م ٟمٞم٦مآ ُمـ أيمؾ ُمـ أنف ،واًمنمب

 جيقز ٓ أنف ذم سيح اًمّمحٞمح ٜمصاًم..أن ذم صحٞمح اًمٍميح اًمٜمص هذا :إذاً  

 .اًمٗمْم٦م أواين ذم سمؾ ،اًمذه٥م أواين ذم ي٠ميمٚمـ أن ًمٚمٜم٤ًمء

 ،أجْم٤مً  إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمذاه٥م يٜم٤مذم ،ًمٚمٜم٤ًمء طمالل ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمذه٥م سم٠من وم٤مًم٘مقل 

 . اعمالطمٔم٦م هذه واوح

 إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن وأريد ،إوم٤موؾ اعمِم٤مي  سمٕمض ذيمرت أن٧م هذا ىمٌؾ :اًمِمٞم 

 سم٠من ُمٕمٜم٤م ي٘مقًمقن ٕهنؿ :ُمٓمٚم٘م٤مً  ًمٚمٜم٤ًمء طمالل اًمذه٥م سم٠من اًم٘مقل ،اخلٓم٠م يٙمٛمـ أجـ

 سمف حيتجقن اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف  سم٘مقًمف يٗمٕمٚمقن ومامذا ،اًمٜم٤ًمء قمغم حمرُم٦م اًمذه٥م أواين

 . احلدي٨م ِبذا حيتجقن شإلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ ،أُمتل ذيمقر قمغم طمرام هذان» :قمٚمٞمٜم٤م

 ي٘مقًمقن ٕهنؿ :ُمٓمٚم٘م٤مً  ي٠مظمذوٟمف ٓ هؿ ًمٙمـ ،ُمٓمٚم٘م٤مً  أي شإلٟم٤مصمٝم٤م ؾ  طمِ » :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٜم٤ًمء قمغم طمتك حمرُم٦م اًمذه٥م أواين

 ٟمحـ ،اًم٘مْمٞم٦م هذه طمقل يدٟمدٟمقن ٓ ،احلدي٨م ِبذا يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا :إذاً  :اًمِمٞم 

 اًمذه٥م أواين ،ذه٥م يمؾ يِمٛمؾ ،قم٤مم ٟمص ،قم٤مم ٟمص احلدي٨م هذا :ومٜم٘مقل ٟمدٟمدن

 هذا  ذم داظمٚم٦م يمٚمٝم٤م ،اًمذه٥م أـمقاق اًمذه٥م ـمقق اًمذه٥م  ظمقاشمؿ اًمذه٥م أؾم٤موير

 برُض  ،ظم٤مص وٟمص ،قم٤مم ٟمص ضم٤مء إذا هؾ ،وم٘مٝمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ وًمٙمـ ،اًمٕم٤مم اًمٜمص

 اًمٜمص قمـ وأقمرض قمٛمقُمف قمغم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص قمٛمؾ أي ،اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص اخل٤مص اًمٜمص

 وًمٙمـ قم٤مم اًمٜمص هذا ي٘م٤مل ،اًمّمقاب هق اًمٕمٙمس ،اًمّمقاب هق اًمٕمٙمس أم ،اخل٤مص



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمءطمٙمؿ اًمذه٥م اعمح 
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 .سمٙمذا ص  ظُم 

 سمحؾ اًم٘مقل قمدم ذم ُمٕمٜم٤م اؿمؽميمتؿ أنتؿ هلؿ ٟم٘مقل ،ه١مٓء ٟمج٤مدل طمٞمٜمام نٔا ومٜمحـ 

 ؾ  طمِ » ومٕمٚمتؿ ُم٤مذا :إذاً  ،اًمٜم٤ًمء قمغم طمرام اًمذه٥م أواين ىمٚمتؿ طمٞمٜمام ،ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمذه٥م

 اًمذه٥م وإٓ قمٚمٞمٙمؿ وضمدٟم٤م ومٜمحـ ،اًمذه٥م أواين إٓ شإلٟم٤مصمٝم٤م ؾ  طمِ » ىمٚمتؿ اًمٜمص هذا شإلٟم٤مصمٝم٤م

 اًمذه٥م ُمـ يم٤من ُم٤م أن يمثػمة سم٠مدًم٦م وأتٞمٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م ىمد وٟمحـ ،سم٤مًمدًمٞمؾ شمٓم٤مًمٌقٟم٤م أن ًمٙمؿ ،ؼٚمّ حَ اعمُ 

ؿمٞم٤مء هذه وهل ،ؼٚمّ حَ اعمُ   اًمرؾمقل ،اًمذه٥م ـمقق اًمذه٥م ؾمقار اًمذه٥م ظم٤مشمؿ اًمثالصم٦م ٕا

٤مء ؾمٞمدة اسمٜمتف قمغم همْم٥م سمؾ ،طمرُمٝم٤م  ذم رأى طمٞمٜمام وم٤مـمٛم٦م وهل ،اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ ،اًمٕم٤معملم ًٟم

 سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ومٞم٘مقًمقا  ،اًمٜم٤مس يتحدث أن أجنك وم٤مـمٛم٦م ي٤م» :هل٤م وم٘م٤مل ،ذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م يده٤م

 ٓإ ُمٜمٝم٤م يم٤من ومام ،قمٜمده٤م ُمـ وظمرج ،ؿمديداً  قمذُم٤مً  ُمٝم٤مذَ وقمَ  شذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م ذم حمٛمد

 اهلل احلٛمد» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ظمؼمه٤م سمٚمغ ومٚمام ،وأقمت٘متف قمٌد سمثٛمٜمٝم٤م واؿمؽمت ،اًمًٚمًٚم٦م سم٤مقم٧م أن

ٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م شمٓمقق أن يم٤مدت وم٤مـمٛم٦م ومٕمٚم٧م ُم٤مذا ٤محَّ  شاًمٜم٤مر ُمـ وم٤مـمٛم٦م ٟمج٤م اًمذي  ٕن :ٟم٤مر ُمـ سًم

ول احلدي٨م ذم ىم٤مل اًمرؾمقل ٚمًٚم٦م طمٌٞمٌف ققّ ٓمَ يُ  أن أطم٥م ُمـ» :ٕا ٚمًٚم٦م ومٚمٞمًقره ،ٟم٤مر ُمـ سم  سًم

 سمٌٜم٧م ُمٕمرووم٦م اُمرأة قمغم دظمؾ يم٤من ،وم٤مـمٛم٦م سمٜمتف اًمًالم قمٚمٞمف  ُمٜمف اًم٘مقل هذا وىمٌؾ شذه٥م ُمـ

 ،يده ذم قمّمٞم٦م ذم وميِب٤م ،اًمذه٥م ظم٤مشمؿ أي ،ذه٥م ُمـ ومتؼ صٌٕمٝم٤ما ذم ومقضمد هٌػمة سمٜم٦ما أو

 هٜم٤مك يًٛمٕمٝم٤م ُم٤ممل هٌػمة سمٜم٧م ومٞمًٛمع وم٤مـمٛم٦م قمغم يدظمؾ اًمرؾمقل وإذا وم٤مـمٛم٦م إمم ومذه٧ٌم

 وم٤مـمٛم٦م سم٠من اًمٜم٤مس يتحدث أن أجنكِ » :اًمٙمالم ُمـ آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م ،اًمًالم قمٚمٞمف  اسمٜمتف ًمِمخص

 .ؿمديداً  قمذُم٤مً  قمذُمٝم٤م شٟم٤مر ُمـ ىم٤مل أو ذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م ذم

ٞمدة  ٞمٕمٝم٤م ،اًمًٚمًٚم٦م هذه ذائٝم٤م قمـ رتٗمّ يمَ  قمٜمٝم٤م اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م وم٤مًًم  قمٌد وذاء سٌم

 ٟمج٤م اًمذي اهلل احلٛمد» :وىم٤مل ،همْم٥م يم٤من أن سمٕمد  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ،هلل قمت٘متفأو رىمٞمؼ

 ش.اًمٜم٤مر ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 ـم٤مقم٦م ذم ُم٤م وم٢مذا ،ؼٚمّ حَ اعمُ  اًمذه٥م وإٓ ،اًمذه٥م أواين إٓ شإلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ» :ٟم٘مقل ٟمحـ :إذاً  

َُم٧ْم ﴿ :يمٛمثؾ ،اخل٤مص٦م واًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٜمّمقص ًمف َٝم٤مشمُُٙمؿْ  قَمٚمَٞمُْٙمؿْ  طُمرِّ  ﴾...َوسمَٜم٤َمشمُُٙمؿْ  أُُم 

٤م ًمَُٙمؿ َوأطُِمؾ  ﴿و ،اظمره وإمم  ضم٤مء ضمداً  ويمثػمة يمثػمة حمرُم٦م أؿمٞم٤مء هٜم٤مك سمٞمٜمام ﴾َذًمُِٙمؿْ  َوَراء ُم 

طم٤مدي٨م ومٝمذه ،أطم٤مدي٨م ذم اًمتحريؿ َُم٧ْم ﴿ :يمذًمؽ ٞمالِت٤مثُم وأ ي٦مٔا شمٚمؽ ختّمص ٕا  طُمرِّ
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مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمٚمَٞمُْٙمؿُ   صّّم وظُم  ،واجلراد اًمًٛمؽ ؾمقى سمام اعمٞمت٦م ّم٧مّّم خُ ومَ  ﴾اخْلِٜمِْزيرِ  َوحَلْؿُ  َواًمْد 

 .واًمٓمح٤مل اًمٙمٌد ؾمقى سمام اًمدم

 ،اخل٤مص سم٤مًمٜمص اًمٕم٤مم اًمٜمص ختّمٞمص ،مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٦م ىم٤مقمدة هذه 

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا  . اًم١ًمال هذا قمغم ضمقا

 ُمث٤مل سمدٟم٤م ـمٞم٥م ،وإواين ؼٚمّ حَ اعمُ  قمـ إُمثٚم٦م ُمـ جمٛمققم٦م يٕمٜمل أظمذٟم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ؟طمرام هذا أنف دام ُم٤م جيقز اًمذي ُم٤م

 ذه٥م ُمـ ُمِمط ،ذهٌٞم٦م ؿمٙمٚمف ،ذهٌٞم٦م أزرار ،إزرار جيقز اهلل، ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤مس أن اعمِمٙمٚم٦م ًمٙمـ ،اظمره إمم

 صم٘م٥م وهذا ،سم٤مًمٕمْمق حيٞمط اًمذي هق ؼٚمّ حَ اعمُ  ،٘م٤مً ٚمّ حُمَ  ًمٞمس هذا واحلٚمؼ؟ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف يٕمٚمؼ

 اًمٕمْمق طمقل طمٚم٘م٦م يّمٌح حيٞمط اًمذي سم٤معمحٚمؼ اعم٘مّمقد ،ًمؽ ىمٚم٧م ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ومٙمٞمػ ،اًمزيٜم٦م ُمـ ٟمٛمط قمغم اقمت٤مدوا اًمٜم٤مس ًمٙمـ ،يمثػمة اًمقؾم٤مئؾ وم٤مًمقؾم٤مئؾ  ،ٟمٕمؿ أي

ة شمتحغم أن شمريد  . سمٙمثػم أيمثر واعم٤ٌمح ،ُمٕملم ٟمقع ُمـ ُمٜمٕم٧م ٕنف :اًمدٟمٞم٤م ظمرسم٧م! اعمرأ

 (22: 52: 36/   536/  واًمٜمقر اهلدى)

  (21: 22: 27/   536/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾـساء ادحؾؼ افذهب حؽؿ

 اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ: ًمؽ شاًمزوم٤مف آداب»: يمت٤مب ذم يقضمد! ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٜم٤ًمء قمغم وٟمحقه

 . واهلل ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 وم٘مط؟ اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ حتريؿ: يٕمٜمل صحٞمح ،صحٞمح احلدي٨م هذا ؿمٞم  ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ـمقل قمغم ،ٓ :اًمِمٞم 
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ة يد ذم ظم٤مشمؿ أي أو :ُمداظمٚم٦م  . اعمرأ

 . ٜم٘مٝم٤مقمُ  ذم ذه٥م ـمقق أي ،ذه٥م ؾمقار أي ،ذه٥م ظم٤مشمؿ أي :اًمِمٞم 

 . اعمرأة قمغم حتريؿ يمٚمف اًمذه٥م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 . يمٚمف ًمٞمس :اًمِمٞم 

  ؿمٞم ؟ ي٤م هل٤م حيؼ اًمذي هق ُم٤م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 . مر  حَ اعمُ  هذا ـمقق أو ،ؾمقار أو ،ظم٤مشمؿ: هق اًمذي ؼٚمّ حَ اعمُ  اًمذه٥م :اًمِمٞم 

 . اعمحرم هذا :ُمداظمٚم٦م

 . طمالل يمٚمف آظمره إمم ُم٤م ُمِمط ،ؿمٖمالت ،ذهٌٞم٦م زرار ذًمؽ ؾمقى ُم٤م :اًمِمٞم 

  ؟ؾٚمّ حُمَ  :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

م اًمًقار أجْم٤مً  :ُمداظمٚم٦م  . ؿمٞم  ي٤م طمرا

م :اًمِمٞم   . ٟمٕمؿ طمرا

 . واخل٤مشمؿ ،واًمٓمقق ،اًمًقار :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 (22: 39: 22/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادؼطع دون فؾـساء ادحؾؼ افذهب حرمة

 ًمٌس قمـ هنك»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ،قمٜمٝمام اهلل ريَض  قمٛمر سمـ قمٌداًمٚمف قمـ

 .شُم٘مٓمٕم٤مً  إٓ اًمذه٥م

 سملم اًمتٗمريؼ ذم ىمقي دًمٞمؾ هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م أن واحلؼ[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]
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 ،هلـ إسم٤مطمتف قمغم سمٛمٜمٓمقىمف يدل وم٢مٟمف ،ًمٚمٜم٤ًمء اعم٘مٓمع واًمذه٥م اعمحٚمؼ اًمذه٥م

 أطم٤مدي٨م سمف سطم٧م ُم٤م وهق ،قمٚمٞمٝمـ اًمذه٥م ُمـ اعم٘مٓمع همػم حتريؿ قمغم وسمٛمٗمٝمقُمف

. اًمّمقاب ُمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد اعم٘مٓمع: اًمذه٥م هلؿ اسم٤مح وأنف اًمرضم٤مل قمغم ومحٚمف ،اًم٤ٌمب

 .ومراضمٕمف شاًمزوم٤مف آداب» يمت٤ميب ذم اعم٤ًمئؾ هذه ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ودمد

 (1/348واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 ادحؾؼ؟ بافذهب تؾحؼ افذهب أؿراط هؾ

 اًمٜم٤ًمء: قمغم اًمذه٥م أىمراط حتريؿ ذم صحٞمح٤مً  ٟمّم٤مً  ٟمجد مل أن إمم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

ُ  َصغم   ىمقًمف سمٕمٛمقم اعم١ميد إصؾ قمغم ومٞمٌ٘مك  أُم٤م .شإلٟم٤مصمٝم٤م طمؾ... » :َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اّلل 

 اؾمتثٜمل يمام احلؾ: ُمـ وُمًتثٜم٤مة ،قمٚمٞمٝمـ حمرُم٦م ومٝمل: اًمذه٥م ُمـ واًمٓمقق اًمًقاران

 .اًمذه٥م سمآنٞم٦م وذِبـ أيمٚمٝمـ ُمٜمف

 .(386/ 13/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادحؾؼ؟ افذهب دم يدخالن هؾ ذهباف وحزام اخلؾخال

 اعمحٚمؼ؟ اًمذه٥م ذم يدظمالن هؾ ،ذه٥ماًم وطمزام اخلٚمخ٤مل  :اًم١ًمال

 ٓ يم٤مٟم٧م اًمتل إُمقر ُمـ هذا ٕن ذًمؽ: قمغم يٜمص ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس ٟمّم٤مً   :اًمِمٞم 

 سم٤مب ُمـ ٟم٘مقل وٟمٔمراً  اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ًمٙمـ ،اًمٗم٘مر ًمِمدة :إول اًمٕمٝمد ذم وىمققمٝم٤م يتّمقر

 .اجلقاب هق هذا ،أومم

  (22: 12: 39/ 623/ واًمٜمقر اهلدى)
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 هؾ وباظف حؽؿف ظرف ما بعد زوجتف مـ ادحؾؼ افذهب أخذ

 إثؿ؟ ظؾقف

 وم٠مظمذت اًمزوضم٦م ُمع ومتخ٤مٟم٘م٧م ،اًمذه٥م قمـ إظمقة سمٕمض ؾم٠مخقك :اًم٤ًمئؾ

  ؟اًمّمحٞمح٦م اًمٓمري٘م٦م اشمٌٕم٧م أن٤م وأ ؿمٞمئ٤مً  أو طم٘مٝم٤م أظمذت هذا يٕمتؼم هؾ ،وسمٕمتف ذهٌٝم٤م

  .اًمّمحٞمح٦م اًمٓمري٘م٦م اهلل ؿم٤مء إن اشمٌٕم٧م :اًمِمٞم 

  ؟قمكم صمؿإ ذم ُم٤م ،اًمّمحٞمح٦م اًمٓمري٘م٦م :اًم٤ًمئؾ

 . ٓ :اًمِمٞم 

  (22: 41: 22/   564/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادحؾؼ؟ افذهب دم رأيف ظـ افشقخ تراجع هؾ

 اًمٙمت٥م؟ ذم يمتٌتف رء أي قمـ شمراضمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هؾ :ُمداظمٚم٦م

 أتراضمع؟ ٓ طمتك ُمٕمّمقم أن٤م وهؾ :اًمِمٞم 

 .يمذا قمـ شمراضمع يمذا قمـ شمراضمع اًمِمٞم : ي٘مقل اإلظمقة ُمـ اً يمثػم ؾمٛمٕمٜم٤م ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

١مال هذا :اًمِمٞم  ول اًًم  أقمٓمٞمتؽ وىمد ؾم٠مخ٧م ًمق ًمٙمـ ،ًمف ُم٤مٟمع ٓ: يٕمٜمل ؾم١مال ٕا

 .حمدود ؾم١مال قمـ ؾم٠مختف ًمق ًمٙمـ ،ُمتٕمّم٥م: ُمٕمٜم٤مه يؽماضمع ٓ اًمذي ،اجلقاب

 .ُمٕمٞمٜم٦م ُم٠ًمخ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ شمراضمع ًم٘مد شمراضمٕم٧م؟ هؾ أُم٤م ،ٓ أو شمراضمٕم٧م ًمؽ أىمقل أن ممٙمـ :اًمِمٞم 

 وٟمحـ ،ومْم٤مئٚمٝمؿ ُمـ ذًمؽ ٟمٕمد ،آظمره إمم ...وو ُمٜمل أىمدم ُمٜمل وأؾمٌؼ ُمٜمل أقمٚمؿ هق

 :ىمٞمؾ يمام ِبؿ ٟمتِمٌف

م اًمتِمٌف إن  ُمثٚمٝمؿ شمٙمقٟمقا  مل إن ومتِمٌٝمقا   ومالح سم٤مًمٙمرا
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 .ًمف ُم٤مٟمع ومال اإلـمالق ِبذا أُم٤م ،حمدوداً  ؾم١ماًمؽ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ًمذًمؽ

 ؼ؟ٚمِّ حَ اعمُ  اًمذه٥م زيم٤مة قمـ :ُمداظمٚم٦م

 .إيامٟم٤مً  ازددت سمؾ ،شمراضمٕم٧م ُم٤م يمذب :اًمِمٞم 

   (22: 25: 21/  192/  واًمٜمقر اهلدى) 

 حؾؼة صبف يشـؽؾ وافذي فؾـسـاء افذهب اشتخدام جيقز هؾ

 آخر بؿعدن كاؿص جـزء إتـامم مع

 إشمـامم ُمع طمٚم٘م٦م ؿمٌف يِمـٙمؾ واًمذي ًمٚمٜمًـ٤مء اًمذه٥م اؾمتخدام جيقز هؾ  :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ ومرارا وذًمؽ ُمـتّمال ًمٞمٌ٘مك وهمػمه واًمٜمح٤مس يم٤مًمٗمْم٦م آظمر سمٛمٕمدن ٟم٤مىمص ضمـزء

 ؟اعمحٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمتـحكم

را ُمرارا اًمٌالد هذه ذم ؾمٛمٕمٜم٤مه اًمًـ١مال هذا : اًمِمٞم   ٟمٕمٚمؿ أن ومٞمج٥م وشمـٙمرا

 ُمٜمف اًمٔم٤مهر سم٤مًمٖم٤مًم٥م وم٤مًمٕمؼمة أظمرى ذات ظم٤مًمٓمٝم٤م ذات ًمف رء يمؾ أن ًمٖمقي٦م طم٘مٞم٘م٦م

 ومٞمٝم٤م اًمقارد ظمتالفآ قمغم اعمذاه٥م ذم شمٗمّمـٞمٚمٞم٤م واعمٌحقث اعمٕمروف احلٙمؿ ومٛمـثال

 قمـ اح٤مء هذا ظمـرج هؾ ُمرئٞم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م هذه يمـ٤مٟم٧م وًمق ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف ؾم٘مٓم٧م إذا اعمـ٤مء

 إٟمام ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي اًمّمحٞمح اًم٘مقل أن وم٤معمٕمروف ؟ٓ أم ُمٓمٝمرا  ـم٤مهرا  ُم٤مء يمقٟمف

 ش. رء يٜمجًف ٓ ـمـٝمقر اعمـ٤مء»: ىمقًمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صمـ٧ٌم ُم٤م ـهق

 قمٚمٞمف اًمٖمـ٤مًم٥م إمم ومٞمـٜمٔمر احلديد ومٞمف خمـٚمقط ومْم٦م ُمـ ُمٕمدن هٜم٤مك يمـ٤من إذا يمذًمؽ

 قمٚمٞمف اًمٖمـ٤مًم٥م يمـ٤من وإن اإلسم٤مطمـ٦م ومحٙمٛمف احلديد قمٚمٞمف اًمٖمـ٤مًم٥م يم٤من إن سمحٙمٛمف ومٞمٚمحؼ

ه اًمذي وـهق سم٤مًمٗمـْم٦م اًمتـحكم يٌٞمح يمـ٤من ومٛمـ ومٞمف اظمـتٚمٗمقا  ومحٙمٛمف اًمٗمـْم٦م  ومٝمـق ٟمـرا

م ومٝمـق سم٤مًمذـه٥م سم٤مًمٗمـْم٦م اًمتحكم يٚمحؼ يم٤من وُمـ طمـالل  اًمٖمـ٤مًم٥م أن اومؽموٜم٤م ٕنٜم٤م طمرا

 .اًمٗمـْم٦م ـهق إٟمـام اخلٚمٞمط هذا قمغم

 ُم٤ٌمح آظمـر ُمٕمدن ظمـ٤مًمٓمف ذـه٥م هٜم٤مك يم٤من إذا اًمًـ١مال ُمـقوع إمم أن ٟمٜمت٘مؾ
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 يمـ٤من وم٢من اعمٕمدن ُمـ همـػمه٤م ُمع اًمٗمـْم٦م ذم ذيمرٟم٤م يمام اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ئمٝمر سمام وم٤مًمٕمؼمة

 قمٚمٞمف يٖمٚم٥م يمـ٤من وإذا اًمتـحريؿ ومحٙمٛمف ذـه٥م هذا أن وًمٚمٕمـلم ًمٚمٜمـ٤مس يٌدو ومٞمام يٖمـٚم٥م

 ومٚمٕمٚمٙمؿ ؾم١مال أُم٤م واخلـٚمط اعمزج طمٞم٨م ُمـ هذا ُم٤ٌمح ومٝمـق اعم٤ٌمح أظمر اعمٕمدن

را يمـ٤مٟم٧م أو طمـٚم٘م٦م يمـ٤من ؾمقاء ذه٥م ُمـ طمٚم٘م٦م قمـ قم٤ٌمرة أنف قمرومتٛمقه  يمـ٤من أو ؾمقا

 اًمذه٥م ُمـ ًمٞمـ٧ًم وصـٚم٦م ومٞمف اًمثـالث احلـٚم٘م٤مت هذه ُمـ طمـٚم٘م٦م أي ذم وم٤مًمًـ١مال ـمقىم٤م

 ىمد أنف يمـام أطمـد يٗمٝمـٛمـ ومال اعمحٚمؼ اًمذه٥م أي اًمرضم٤مل قمغم ومْمـال اًمٜمًـ٤مء قمغم اعمحـرم

 اًمزُمـ ُمع صمؿ ُمٓمٚم٘م٤م اًمٜم٤ًمء قمغم اًمذه٥م حيرم إًم٤ٌمين أن ؾمٜملم سمْمٕم٦م ىمٌؾ أؿمٞمع

 ضمـ٤مء اًمذي اًمذه٥م حيرم أن ًمف يم٤من ُم٤م إًم٤ٌمين أن قمرومقا  اًمٜم٤مس وشمٌٍم واًمرد وإظمذ

 قمغم اًمذه٥م هذا ُمـ ؿمٞمئ٤م طمرم أنف إُمر ذم ُم٤م يمـؾ سم٢مسم٤مطمـتف إطمـ٤مدي٨م ذم اًمتٍميح

 شمـحريؿ قمغم يمٚمٝمـ٤م دُمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صمٌت٧م يمثػمة ٕطمـ٤مدي٨م ُمٜمف اشم٤ٌمقم٤م اًمٜمًـ٤مء

 ُمـ رء ذم يم٤من وم٢مذا واًمٓمـقق واًمًقار اخلـ٤مشمؿ إٓ هق وًمٞمـس ًمٚمٜمـ٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م

 ُمـ وأ ومْم٦م ُمـ هلـ٤م ىمٓمٕم٦م اًمقصٚم٦م هذه ٚم٦موصـ وصال اًمذه٥م ُمـ اعمحٚم٘م٦م إنقاع هذه

 هذا أن ومـروٜم٤م إذا اًمًـ٤مسم٘م٦م اًم٘مـ٤مقمدة قمغم اًمٖمـ٤مًم٥م ـهق ُم٤م يٜمٔمر طمٞمٜمئذ حيٚمف ممـ٤م آظمر رء

 ي٘م٤مل ومامذا آظمر ُمٕمدٟم٤م أو ومْمـ٦م أظمر واًمرسمع ذـه٤ٌم أرسم٤مقمف صمـالصم٦م يم٤من اعمحٚمؼ اإلـم٤مر

 قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ُمـحْم٦م ًمٖمـقي٦م اًم٘مـْمٞم٦م ذـه٥م طمٚم٘م٦م أم ومْم٦م طمٚم٘م٦م أي احلٚم٘م٦م هذه قمـ

 ٟم٦ًٌم ُم٤مداُم٧م ىمـٚمٜم٤م وشمـٗمّمـٞمؾ سمٞم٤من ُمـ آٟمـٗم٤م ىمدُمٜم٤مه ُم٤م إمم رضمـٕمٜم٤م إذا،  آظمر سمٌمء

 اًمذـه٥م وـهق أٓ سم٤مًمٖمـ٤مًم٥م احلٙمؿ اًمذـه٥م ُمـ أىمؾ احلٚم٘م٦م شمٚمؽ ذم ُمقضمـقدة اًمقصؾ

 طمٚم٘م٦م يمـقٟمـٝم٤م قمـ ومخرضم٧م اًمذه٥م ُمـ أيمثر اًمذـه٥م همػم ُمـ اًمقصـؾ أن ومروٜم٤م وإن

 هذه اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًم١ًمال هذا ُمثؾ ُمٕم٤مجل٦م إمم ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل هٙمذا،  ذه٥م ُمـ

 ُمـ طمٚم٘م٦م،  جيـقز ٓ إذن ذه٥م ُمـ طمٚمـ٘م٦م واهلل ٓ ؟ومْمـ٦م ُمـ طمٚم٘م٦م أو ذه٥م ُمـ طمٚم٘م٦م

 ُمـ وهٜم٤مك هٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه ـم٤مح٤م آظمر سم١ًمال يذيمرٟم٤م أن إمم يقصـٚمٜم٤م وهذا جيقز إذن ومـْم٦م

 ُمـقصقًم٦م همػم اًمٗمـتح٦م هذه ومتـح٦م ومٞمف يم٤مُمٚم٦م همػم احلٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م إذا وهل أظمرى سمالد

 حيـٞمط ٓ سمًـقار شمـّمقره يٛمٙمـ وهذا ُمٗمتـقطم٦م وم٤محلـٚم٘م٦م ذيمره آٟمٗم٤م شم٘مدم يمٛمـ٤م آظمر سمٛمٕمدن

 هق هؾ ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤مذا أن اٟمٔمروا ؟ذه٥م ُمـ ؾمقار هذا ومٝمؾ ضمـ٤مٟم٥م يمؾ ُمـ سم٤معمـٕمّمؿ
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 يٙمـ مل وًمق ؾمقار ومٝمـق اعمٕمـّمؿ سمٖم٤مًم٥م أطم٤مط ٕنف ـمٌٕم٤م سمًقار ًمٞمس أم أوٓ ؾمقار

 يـً٘مط ٓ طمـتك ُمٕمّمؿ سم٠ميمـثر ُمـحٞمٓم٤م يٙمقن أن هذه واحلـ٤مًم٦م سمد ومال ًمًـ٘مط يمذًمؽ

 هذه قمغم يٖمـٚم٥م ُم٤م قمغم إذن وم٤مًمٕمـؼمة اًمذـه٥م ـمقق وذم اًمذه٥م ظمـ٤مشمؿ ذم ٟم٘مقل يمذًمؽ

 أو ذه٥م ُمـ طمٚم٘م٦م أنف قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن يّمح ُم٤م صمؿ ًمٚمٖمـ٤مًم٥م وم٤محلـٙمؿ اعمٕمدٟملم ُمـ احلٚم٘م٦م

را  . ىمٚمٞمـال ؿمٞمئ٤م ُمٗمتقطمـ٤م يمـ٤من وًمق ذه٥م ُمـ ـمقىم٤م أو ذه٥م ُمـ ؾمقا

 ؟[أبٞمض ومٞمّمػم يمٞماموي٤م يٕم٤مًم٩م اًمذي اًمذه٥م طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 يمـٞمٛمٞم٤موي٤م ُصٜمع اًمذي اخلـ٤مشمؿ هذا ؾمٌؼ ممــ٤م يٗمٝمـؿ اًمًـ١مال هذا طمـٙمؿ :اًمِمٞم 

 سم٤مًمذه٥م اًمٞمقم ويًٛمـقٟمف أبٞمـض ًمقن إمم اًمذـه٥م ًمقن اًمٓمٌٞمٕمل ًمقٟمف قمـ ومخـرج

 هذا حيـٛمؾ يـزال ٓ ـهق أم ٤ٌمذـه يمقٟمف قمـ اًمٙمـٞمٛمٞم٤موي٦م اعمٕمـ٤مجلـ٦م ِبذه ظمـرج هؾ إبٞمـض

 ًمٕمـؾ سمؾ جيـقز ومال يمـٞمٛمٞم٤موي٤م ًمقن وإن ذـه٥م ظمـ٤مشمؿ ـهق ٟمٕمؿ :اجلقاب ؟طم٘مٞم٘م٦م ؾمؿآ

 شمـحريؿ قمغم طمـتٞم٤ملآ ُمـ ومٞمف ح٤م ًمقٟمـف اًمقاوح ًمٕملما اًمذه٥م ُمـ حتريام أؿمـد هذا

 احلـٙمؿ ذم يٕم٤مًم٩م مل اًمذي اًمٓمٌٞمٕمل واًمذه٥م إٟمـف ي٘م٤مل ُم٤م وم٠مىمؾ اخل٤مشمؿ هذا عمثؾ اًمنمع

 . احلـٙمٞمؿ اًمنمع قمٜمـف ٟمـٝمك ُم٤م إسم٤مطمـ٦م ومٞمف ٕن اًمٓمٌٞمٕمل اًمذه٥م ُمـ أؾمـقأ  وًمٙمـٜمف ؾمقاء

 (17 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 وييئاتٌ الشعس قصات
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 !!صعقرهـ دم (افعايل افسد) ومقضة افـساء

ـْ    َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم
ِ
ـْ  ِصٜمَْٗم٤منِ : »َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغم   اهلل  َأْهؾِ  ُِم

٤م، مَلْ  اًمٜم ٤مرِ  ٌََ٘مرِ  يَم٠َمْذَٟم٤مِب  ؾِمٞم٤َمطٌ  َُمَٕمُٝمؿْ  ىَمْقمٌ  َأَرمُهَ سُمقنَ  اًْم ٤مءٌ  اًمٜم ٤مَس، ِِب٤َم َيْيِ ًَ
 يَم٤مؾِمَٞم٤مٌت  َوٟمِ

ـ   َُم٤مِئاَلٌت  ،مُمِٞماَلٌت  قَم٤مِرَي٤مٌت  ٌُ  يَم٠َمؾْمٜمَِٛم٦مِ  ُرُءوؾُمُٝم ٤مِئَٚم٦ِم، ْخ٧ِم اًْم ـَ  َٓ  اْحَ َٓ  اجْلَٜم ٦مَ  َيْدظُمْٚم  َو

ـْ  ًَمُٞمقضَمدُ  ِرحَيَٝم٤م َوإِن   ِرحَيَٝم٤م، جَيِْدنَ  ػَمةِ  ُِم ًِ  .شَويَمَذا يَمَذا َُم
 يٙمؼمن أهنـ قمـ يمٜم٤مي٦م وهق إقمٜم٤مق، ـمقال مج٤مل هل: اًمٌخ٧م  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

ح ويم٤من. يٕمٔمٛمٜمٝم٤م رؤوؾمٝمـ  أو قمّم٤مسم٦م أو قمامُم٦م سمٚمػ: سم٘مقهلؿ ذًمؽ يٗمنون اًمنما

 قمغم ؿمٕمقرهـ مجٕمٝمـ سمٛمقو٦م احلدي٨م يٗمن وم٘مد اًمٞمقم أُم٤م اًمرأس، قمغم ٟمحقه٤م

 اًمًد ُمقو٦م» اًمٌٕمض ويًٛمٞمف أيمثر، أو ؿمؼم ٟمّمػ ٟمحق قمٚمٞمف ًمؽمشمٗمع طمتك رؤوؾمٝمـ

شمف ُمـ يمٚمف وذًمؽش! اًمٕم٤مزم  .ِب٤م يٕمتؼم ٓ عمـ ومتٕم٤ًمً  اًمٙمثػمة ملسو هيلع هللا ىلص ُمٕمجزا

 [363 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 فؾؽقاؾره افذهاب حؽؿ

ة قمٜمد اًمتّمٗمٞمػ هذا يم٤من إذا أوًٓ  :اًمِمٞم   ُم٤م.. يًٛمقه٤م اًمتل سمذًمؽ اعمختّم٦م اعمرأ

 يًٛمقه٤م؟

 . يمقاومػمه :ُمداظمٚم٦م

 أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ُم٤م قمغم ُم٤ًمقمدة ومٞمف ٕنف جيقز: ٓ ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا . يمقاومػمه :اًمِمٞم 

 خت٤مًمػ ضمٚمٝم٤م وإٟمام ،يمٚمٝم٤م ٟم٘مقل ٓ ُمٜمٝم٤م يمثػم سمتزيٜم٤مت قمٜمده٤م اًمٜم٤ًمء شمتزيـ ُمٙم٤مٟم٤مً  شمتخذ

 أن ممٙمـ ومٝمذا.. أظمتٝم٤م أو أُمٝم٤م ُمثالً  أو يده٤م ّمٜمعسم و سمٞمتٝم٤م ذم ذًمؽ وُمِٕمَؾ  وم٢مذا ٕم٦م،اًمنمي

 اًمِمٕمر قمغم يقوع أن ُمثالً  ،اًمنمع يٛمٜمٕمف رء أجْم٤مً  هٜم٤مك يٙمـ مل إذا ،سم٤مجلقاز ٟم٘مقل

 اعمّمٚمٞم٤مت ُمـ يم٤مٟم٧م إذا أهن٤م سمحٞم٨م ،وواىمٗم٤مً  ُمتامؾمٙم٤مً  اًمِمٕمر دمٕمؾ اًمتل اعمقاد سمٕمض

 .ؿمٕمره٤م سم٧مر  ظَم  رأؾمٝم٤م ُمًح٧م إذا أهن٤م فمٜمل وذم ،رأؾمٝم٤م وُمًح٧م
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 اعمًتٝمؽمات ُمـ يٙمـ أن إُم٤م ،اًمٜم٤ًمء ُمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ أن أقمت٘مد وهلذا 

 .ذقم٤مً  اعمٓمٚمقب اًمقضمف قمغم اًمّمالة سمّمح٦م ي٤ٌمًملم ٓ ممـ أو ،سم٤مًمّمالة

 اًمِمٕمر ىمٚمٜم٤م يمام جيٕمؾ ،ظم٤مص ُم٤مء أو صٌٖم٦م أو اًمزيقت ُمـ رء هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا 

 وسملم اح٤مء سملم حيقل ٕنف اًمِمٕمر: يٛمس مل وىمع إذا اعمًح أن سمحٞم٨م ،ضم٤مُمداً  واىمٗم٤مً 

 سمٕمض وسمٛمثؾ سم٤مًمتنيح اًمتّمٗمٞمػ يم٤من ومٚمق ،اًمِمٕمر مجد اًمذي اًمٌمء ذًمؽ ،اًمِمٕمر

 . ٟمٕمؿ. أؾمٛمٞمٝم٤م ُم٤م أدري ُم٤م هذه قاًم٥ماًمٚمّ 

 .اًمِمٕمر ٤موم٤متٗم  ًمَ  :ُمداظمٚم٦م

 ٓ ،آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اح٤مدة ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يتٓمٚم٥م ٓ هذا ،اًمِمٕمر ٤موم٤متٗمّ ًمَ  :اًمِمٞم 

 .اهلل ؿم٤مء إن ُم٤مٟمٕم٤مً  ذًمؽ ذم أقمت٘مد

 (.1: 17: 47/   75/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فشعرها ادرأة ؿص

: أقمٚمؿ واهلل اًمًت٦م اًمٙمت٥م أطمد ذم ىمرأت ومٙم٠مين ،ورد هؾ أو جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

  إثر؟ هذا صح أو هذا صح هؾ ،ؿمٕمقرهـ ُمـ ي٠مظمذن يمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء أطمد أن

 . هذا صح :اًمِمٞم 

 . ؿمٕمره٤م ُمـ شم٘مص أو.. . :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . اًمٜمًؽ همػم ذم :ُمداظمٚم٦م

 ُمًٚمؿ؟ صحٞمح ذم ىمرأتف أن٧م ،ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ىمرأتف :اًمِمٞم 

 .ُمٜمل أقمٚمؿ وم٠من٧م أضمزم ٓ أتذيمر.. :ُمداظمٚم٦م

 شيم٤مًمقومرة شمٙمقن طمتك ،ؿمٕمقرهـ ُمـ ي٠مظمذن يمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء أن» :اًمِمٞم 
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 . ُمًٚمؿ صحٞمح ذم احلدي٨م ٟمص هٙمذا

 . سمجقازه ٟم٘مقل: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

ة شم٘مّمد ٓ أن: واطمد سمنمط :اًمِمٞم   سم٤مًمٙم٤مومرات شمتِمٌف أن ؿمٕمره٤م شم٘مص اًمتل اعمرأ

  ومٝمٛمتٜمل؟ ،اعم١مُمٜم٤مت أىمقل وٓ ،اعمًٚمامت ُمـ اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو

 قمٜمدي ٕين أُمري: ُمـ طمػمة ذم ،هذا ُمـ شمقىمػ ذم يمٜم٧م أن٤م ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أىمػ  طمتك وأقم٤مروٝمـ ،دائامً  أتقىمػ ويمٜم٧م ،ِبذا اًمٕمٛمؾ ويردن ،وأظمقايت زوضمتل

 . احلدي٨م هذا ؾمٜمد قمغم

 سم٤مًم٘مٞمد وإٟمام ،ُمٓمٚم٘م٤مً  ؾمامطم٤مً  هلـ شمًٛمح أٓ إي٤مك :أنّمحؽ وًمٙمٜمل ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرشمف اًمذي واًمنمط

   (22: 57: 11/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادحرمة؟ افصقرة دم ادرأة صعر هقئة دم افصقرة هذه تدخؾ هؾ

 يٕمٓمل سمحٞم٨م ،رىمٌتٝم٤م وظمٚمػ رىمٌتٝم٤م ومقق ًمِمٕمره٤م اعمرأة مجع طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال

ة سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع ،قراً ٙم  ُمُ  ؿمٙمالً   ظمٚمػ ُمـ اًمِمٕمر ؿمٙمؾ ئمٝمر شمتحج٥م طملم اعمرأ

 احلج٤مب؟

 ؿمٕمقرهـ جيٛمٕمـ طمٞم٨م ،اعمتحج٤ٌمت ُمـ يمثػم ومٞمٝم٤م ي٘مع ظمٓمٞمئ٦م هذه :اًمِمٞم 

 هذا وم٢من ،ذًمؽ ومقق ُمـ احلج٤مب ووٕمـ وًمق ،ظمٚمٗمٝمـ ُمـ ومٞمٜمت١م ،ؾمٝمـؤور ظمٚمػ

 اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» يمت٤ميب ذم مجٕمتٝم٤م يمٜم٧م اًمتل احلج٤مب ذوط ُمـ ذـم٤مً  خي٤مًمػ

 سمدن ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أو قمْمقاً  اًمثقب ؿجِّ حُيَ  ٓ أن اًمنموط هذه وُمـ ،شواًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم

ة  .اعمرأ

 ؿمٕمر رأؾمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم أو ،رأؾمٝم٤م ظمٚمػ شمٙمقر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومال وًمذًمؽ 

 أهن٤م أو ُمِمٕمراٟمٞم٦م أهن٤م ىمّمد سمدون وًمق ًمٚمرائل ومٞمٔمٝمر ،هٙمذا يٜمت١م أنف سمحٞم٨م ،اًمرأس
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 .ُمفقِّ ٘مَ شمُ  وٓ شمًدًمف أن جي٥م ،اًمِمٕمر ظمٗمٞمٗم٦م

 (22: 21: 35/ 386/ واًمٜمقر اهلدى)

 افباروـة حؽؿ

ة أجام[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  وم٢مٟمام همػمه٤م ؿمٕمر ُمـ ؿمٕمره٤م ذم أدظمٚم٧م اُمرأ

 .شزورا شمدظمٚمف

 ؿمقاهد وًمف قمٜمف اًم٤ًمسمؼ سم٢مؾمٜم٤مده ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ُمـ أمحد أظمرضمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ؿمٕمره٤م ذم شمدظمؾ اًمتل اعمرأة طمٙمؿ هذا يم٤من وإذا. وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم» ذم يمثػمة

 وهل ُمًتٕم٤مر ؿمٕمر ُمـ ىمٚمٜمًقة رأؾمٝم٤م قمغم شمْمع اًمتل اعمرأة طمٙمؿ ومام ،همػمه٤م ؿمٕمر ُمـ

 أو ُمٓمٚم٘م٤م هل٤م ذًمؽ سم٢مسم٤مطم٦م يٗمتل ُمـ طمٙمؿ ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم شاًم٤ٌمرويم٦م» سمـ اًمٞمقم شمٕمرف اًمتل

 هداه وىمد ،اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٛمخ٤مًمٗم٦م ُم٤ٌمل همػم اعمذاه٥م ًمٌٕمض شم٘مٚمٞمدا ُم٘مٞمدا

. إظمرى اعمذاه٥م سمؾ عمذهٌف خم٤مًمٗم٦م يم٤مٟم٧م وًمق ِب٤م إظمذ سمقضمقب اًم٘مقل إمم اهلل

 .واًمت٘مقى اًمٕمٚمؿ ويرزىمٜم٤م هدى قمغم هدى يزيدٟم٤م أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل

 .(7/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظـ افـفل دم داخؾ وكحقها خرؿة مـ افشعر بغر افشعر وصؾ

 افقصؾ

 ومخٓمٌٜم٤م، ىمدُمٝم٤م ىمدُم٦م آظمر اعمديٜم٦م ُمٕم٤موي٦م ىمدم: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ»

 ؾمامه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن اًمٞمٝمقد، همػم هذا يٗمٕمؾ أرى يمٜم٧م ُم٤م: ىم٤مل ؿمٕمر، ُمـ يم٦ٌم وم٠مظمرج

 .اًمِمٕمر ذم اًمقاصٚم٦م يٕمٜمل اًمزور،

  يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م قمٚمامؤيمؿ؟ أجـ: اعمديٜم٦م ٕهؾ ىم٤مل أنف رواي٦م وذم

ئٞمؾ سمٜمق هٚمٙم٧م إٟمام: »وي٘مقل هذا، ُمثؾ قمـ  ش.ٟم٤ًمؤهؿ هذه اختذ طملم إها



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ىمّم٤مت اًمِمٕمر وهٞمئ٤مشمف 

 

441 

 سم٤مب: صحٞمحف ُمـش اًمٚم٤ٌمس» يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مري يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م هذه روى

 ش.اعمقصقًم٦م سم٤مب– اًمِمٕمر وصؾ

 واًمٜم٤ًمئلش 6/168» ُمًٚمؿ ويمذاش 4/122» اًمٌخ٤مري أظمرضمف: صحٞمح

 .سمف اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـش 4/121» وأمحدش 2/293»

 اًمرمحـ قمٌد سمـ محٞمد طمدي٨م ُمـ وإٟمام ؾمٕمٞمد، رواي٦م ُمـ ًمٞم٧ًم إظمرى واًمرواي٦م

 ي٘مقل، وهق اعمٜمؼم، قمغم وهق طم٩م قم٤مم ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م ؾمٛمع أنف قمقف سمـ

 اًمٌخ٤مري أظمرضمف.....ش قمٚمامؤيمؿ؟ أجـ: »طمرد سمٞمدي يم٤مٟم٧م ؿمٕمر ُمـ ىمّم٦م وشمٜم٤مول

 ُمـش 4/93» ًمف رواي٦م وذمش 98 ،97 ،4/59» وأمحد واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿش 4/121»

 زي أطمدصمتؿ ىمد إٟمٙمؿ: يقم ذات ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م أن اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ

 ظمرىم٦م، رأؾمٝم٤م قمغم سمٕمّم٤م رضمؾ وضم٤مء: ىم٤مل اًمزور قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل وإن ؾمقء،

 .اًمزور وهذا أٓ: ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل

 .اخلرق ُمـ أؿمٕم٤مرهـ اًمٜم٤ًمء سمف يٙمثر ُم٤م يٕمٜمل: ىمت٤مدة ىم٤مل

 .ًمف واًمًٞم٤مق ُمًٚمؿ، وأظمرضمف

 وٟمحقه٤م ظمرىم٦م ُمـ اًمِمٕمر سمٖمػم اًمِمٕمر وصؾ أن قمغم سحي٦م اًمرواي٦م ومٝمذه :ؿؾت

 وىمد قمٚمٞمٝم٤م، ي٘مػ مل ومٚمٕمٚمف اهلل، طمٗمٔمف اعمّمٜمػ إًمٞمف ذه٥م ح٤م ظمالوم٤مً  اًمٜمٝمل ذم داظمؾ

 .طمديثلم سمٕمد ؾم٠مذيمره يمام ي١ميده ُم٤م اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ضم٤مء

 (68ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 





 املسأة تعطس
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 هبذه خترج ثؿ ،معطر بصابقن يدهيا أو ادرأة مالبس ؽسؾ

 إجاكب أمام بقتفا مـ افرائحة

 ِبذه خترج صمؿ ،ُمٕمٓمر سمّم٤مسمقن يدُّي٤م أو اعمرأة ُمالسمس همًؾ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 إضم٤مٟم٥م؟ أُم٤مم سمٞمتٝم٤م ُمـ اًمرائح٦م

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ُم٤م وم٤مئح٦م اًمرائح٦م يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞم 

 اًمٕمٓمر؟ طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .آه :اًمِمٞم 

  (22: 29: 56/ 814/ واًمٜمقر اهلدى)

 وخرجت جسدها ظذ مـ افعطر إزافة ظـ تؽاشؾت امرأة

ة نإ: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م  ًمٚمخروج اوٓمرت صمؿ سمٞمتٝم٤م ذم شمٕمٓمرت سم٤مًمٖم٦م ومت٤مة أو ُمرأ

 ُمـ ظمقومٝم٤م ُمع شمٙم٤مؾمٚم٧م وًمٙمـ ،اًمنمقمل احلٙمؿ شمٕمرف وهل ،اًمٕمٓمر ذًمؽ إزاًم٦م دون

 زاٟمٞم٦م؟ ومٝمل اًمٜمٌقي احلدي٨م ـم٤مئٚم٦م حت٧م شم٘مع ومٝمؾ اًمرضم٤مل يِمٛمٝم٤م أن

 .ذًمؽ ذم شمدظمؾ ٓ أن قمٜمٝم٤م شمٜم٘مؾ ومٞمام ص٤مدىم٦م يم٤مٟم٧م إذا ٟمرضمق :اًمِمٞم 

 .ذًمؽ اهلل ٟمرضمق :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

  (22: 49: 52/ 132/  واًمٜمقر اهلدى) 





 واألعساس الهساء





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜم٤ًمء وإقمراس 

 

449 

 حتتقي افتل ،إظراس حػالت دم ادشارـة فؾؿرأة جيقز هؾ

  ؟صابف وما وافرؿص وافتصػقؼ افغـاء ظذ

 اًمتل ،إقمراس طمٗمالت ذم اعمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: اًم٤ًمئؾ قلي٘م :اًم١ًمال

 ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م واًمرىمص واًمتّمٗمٞمؼ اًمٖمٜم٤مء قمغم حتتقي

يْمَرى سَمْٕمدَ  شَمْ٘مُٕمدْ  وَمال﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل :اًمِمٞم  لمَ  اًْمَ٘مْقمِ  َُمعَ  اًمذِّ
ِ ِ
 [.68:إنٕم٤مم﴾ ]اًمٔم ٤معم

 ٓ ومٝم١مٓء ،اًمٜم٤ًمء أو اًمرضم٤مل ُمـ يم٤مٟمقا  ؾمقاءً  ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م اطمتٗم٤مٓت حيتٗمٚمقن اًمذيـ

تٝمؿ جيقز ٔي٦م هلذه طمٗمالِتؿ: ؿمٝمقد وٓ جم٤مًًم  ُمـ ،وجم٤مًمًتٝمؿ ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم وح٤م اًمٙمريٛم٦م ا

 .اعمج٤مًمس هذه ذم دمٚمس أن ًمٚمٛمًٚمٛم٦م وٓ ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال ،وإىمراره٤م اعمٜمٙمرات هذه شم٠مجٞمد

  (21: 16: 38/   192/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾرجال إظراس دم افـساء ؽـاء وصقل حؽؿ

 ذريٕم٦م ومذًمؽ ،سم٤مًمدف وييسمـ يٖمٜملم أن اًمٕمرس ذم ًمٚمٜم٤ًمء ؾمٛمحٜم٤م إذا :ُمداظمٚم٦م

 رظمّم٦م؟ ذًمؽ أم ،ذًمؽ ُمـ ٟمٛمٜمٕمٝمـ هؾ ،اًمرضم٤مل إمم اًمّمقت هذا يّمؾ أن إمم

 ٕن :اإلُمٙم٤من ىمدر ذًمؽ ذم ي٤ٌمًمٖمقا  ٓ سم٠مهنـ ،ٟمقصٞمٝمؿ ًمٙمـ ،ٟمٛمٜمٕمٝمـ ٓ :اًمِمٞم 

 .قم٤مدة طمرام هق مم٤م ُمًتثٜمك أُمر هذا

 اًمٖمٜم٤مء ويمذًمؽ ،اًمٜمٙم٤مح سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أبٞمح ًمٙمـ طمرام: اًمدف قمغم اًميب سم٠من شمٕمرف أن٧م

ًتٓمٞمع ومام ،اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ُم٤ٌمح هق اًمٜم٤ًمء ُمـ اعم٤ٌمح  أو اهلل أب٤مطمف رء قمـ اًمٜم٤ًمء ٟمٜمٝمك أن ٟم

ؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر اعمقوقع ٟمٚمٓمػ أن ٟمح٤مول وإٟمام ،هلـ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمف  سملم ٟمجٛمع سمحٞم٨م ،ٓا

 .ٟمٕمؿ. إًمٞمٝم٤م سمٙمالُمؽ شمٚمٛمح أن٧م اًمتل ،اعمٗمًدة ودومع اعمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ

  (22: 46: 42/ 249/ واًمٜمقر اهلدى)





 الهساء زقص





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   رىمص اًمٜم٤ًمء 
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 افـساء أمام افـساء رؿص حؽؿ

 اًمٜم٤ًمء؟ أُم٤مم اًمٜم٤ًمء رىمص طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرضم٤مل أُم٤مم اًمرضم٤مل يمرىمص :اًمِمٞم 

 (22:34:12/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 بقـفـ ؾقام افـساء رؿص دم افؼع حؽؿ

 ؟سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص ذم اًمنمع طمٙمؿ هق ُم٤م: ؿمٞم  ي٤م آظمر ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 أجش؟ طمٙمؿ ذم :اًمِمٞم 

 سمٞمٜمٝمؿ؟ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص :ُمداظمٚم٦م

 وٓ ،اًمرضم٤مل ُمع اًمرضم٤مل ٓ ،اًمٜم٤ًمء سملم وٓ اًمرضم٤مل سملم ٓ رىمص ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞم 

 قمٜمف يؽمومع اًمذي ،اًمٕم٨ٌم ُمـ يمثػم يّمحٌف اًمرىمص هذا ٕنف :اًمٜم٤ًمء ُمع اًمٜم٤ًمء

 ٓ وهذا ،اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ أُم٤مم ُمٗم٤مشمٜمٝمؿ سمٞمٔمٝمروا: يٕمٜمل ،واًمٜم٤ًمء وظم٤مص٦م ،اعمًٚمؿ

 .إؾمالُمٞم٤مً  جيقز

 ،ٟمزُّي٤مً  يٙمقن ظم٤مص٦م اًمٕمرس ذم سمٖمٜم٤مء يٖمٜملم أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ 

 اًمٗم٤ًمق ِب٤م يتٖمٜمك اًمتل إهم٤مين وُمـ ،اًمٌذيئ٦م إًمٗم٤مظ ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس ،ذيٗم٤مً  يٙمقن

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ،ومجٞمؾ ًمٓمٞمػ اعمٕمٜمك يٙمقن وإٟمام ،اعمٖمٜملم ُمـ واح٤مضمٜمقن

 قمرس ُمـ: ىم٤مًم٧م ٘مٌٚم٦م؟ُمُ  أن٧م أجـ ُمـ: اًمرؾمقل ؾم٠مخٝم٤م طمٞمٜمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م. اًمٖمٜم٤مء حيٌقن إنّم٤مر وم٢من هلـ همٜمٞمتـ هؾ: ىم٤مل. ًمألنّم٤مر

 : شم٘مقًمقن: ىم٤مل اهلل؟

 ٟمحٞمٞمٙمؿ ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ

 :رء ومٞمف ُم٤م ،اًمٙمالم هذا رء ومٞمف



   رىمص اًمٜم٤ًمء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ٟمحٞمٞمٙمؿ        ومحٞمقٟم٤م           أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ

 قمذارايمؿ ؾمٛمٜم٧م ُم٤م اًمًٛمراء احلٜمٓم٦م وًمقٓ

 .سمف سم٠مس ومال ،اًمٜمقع هذا ُمـ اًمٖمٜم٤مء يم٤من إذا ،ٟمٔمٞمػ ؾمٚمٞمؿ يمالم 

 ُمـ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًم١ًمال نإ ىمٚمتؿ ىمد...ؾمٞمدي :ُمداظمٚم٦م

 إذن؟ سمدون سمٞمتٝم٤م ُمـ ظمرضم٧م أهن٤م يٕمٜمل هذا هؾ ىم٤مدُم٦م؟ أن٧م أجـ

 اٟمت٘مٚم٧م ومٝمل ،قم٤مُم٤مً  اإلذن يم٤من رسمام ًمٙمـ ،سم٢مذٟمف ظمرضم٧م هل ُم٤م ،سمس. ٓ :اًمِمٞم 

 .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٗمٕمؾ أن طم٤مؿم٤م ،وهٙمذا ،أظمرى دار إمم دار ُمـ

 (22: 32: 26/ 132/  واًمٜمقر اهلدى) 



 للسيازة املسأة قيادة





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ىمٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مرة 
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 فؾسقارة ادرأة ؿقادة

 اًمًٞم٤مرة؟ شم٘مقد أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ وهؾ ،اًمًٞم٤مرة شمًقق أن هل٤م ومٞمجقز ،احلامرة شم٘مقد أن هل٤م جيقز يم٤من إن :اًمِمٞم 

 ًمٙمـ ،ِبذا أطمد ىم٤مل ُم٤م ٓ احلامرة؟ شمًقق أن هل٤م جيقز ٓ ىم٤مئؾ ُمـ هؾ جيقز؟ ٓ ىم٤مئؾ

 .سم٤مًمٕمٙمس ىمٞمؾ

 (22: 44: 22/ 621/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾسقارة ادرأة ؿقادة حؽؿ حقل كؼاش

 وٓ شمريمٌقهن٤م وم٠منتؿ ٤م،ُمٓمٚم٘مً  اًمًٞم٤مرة شمريم٥م أن ًمٚمٛمرأة [حترُمقن ٓ أنتؿ] :اًمِمٞم 

 وؾمٞم٤مرِت٤م اخل٤مص٦م ؾمٞم٤مرِت٤م سملم اًمٗمرق اموم..اخل٤مص٦م ؾمٞم٤مرِت٤م ذم ريمقِب٤م اًمٌح٨م ًمٙمـ ،سمد

 . اًمٕمٛمقُمٞم٦م ٟم٘مقل وٓ اخل٤مص٦م همػم

 قمغم يٙمقن وُمـ يقضمٝمٝم٤م وُمـ ،حيٛمٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٝم٤م ًمٞمس اخل٤مص٦م ؾمٞم٤مرِت٤م :ُمداظمٚم٦م

 . وٓيتٝم٤م

 شمًٛمحقن ٓ أنٙمؿ: ذًمؽ ُمٕمٜمك اجلقاب هذا قمٚمٞمف واًمذي اًم١ًمال هذا :اًمِمٞم 

ة  :إظمرىو ،واطمدة هذه حيٛمٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٝم٤م ويٙمقن إٓ ٤مُمٓمٚم٘مً  سمٞمتٝم٤م ُمـ خترج أن ًمٚمٛمرأ

ة شمًٛمحقن أنٙمؿ   أيمذًمؽ؟ ،حيٛمٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٝم٤م يم٤من إذا سمٜمٗمًٝم٤م اًمًٞم٤مرة شم٘مقد أن ًمٚمٛمرأ

 . هؿ أُم٤م أراه أن٤م اًمذي إصؾ هذا :ُمداظمٚم٦م

  أيمذًمؽ؟: ًمؽ ٠مىمقلوم ُمٕمؽ أبح٨م أن٤م ،هؿو دقمؽ دمٌٜمل مل :اًمِمٞم 

 . ٟمٕمؿ هذا يٚمزم :ُمداظمٚم٦م

 هذا يمالُمؽ ُمٕمٜمك :ًمؽ ىمٚم٧م طمٞمٜمام آٟمًٗم٤م أن٧م ذيمرِت٤م اًمتل اًمٕمٚم٦م! ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 ُمـ ُمٕمٝم٤م ويٙمقن إٓ رضمٚمٞمٝم٤م قمغم ُم٤مؿمٞم٦م داره٤م ُمـ خترج أن ًمٚمٛمرأة شمًٛمحقن ٓ أنٙمؿ



   ىمٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ًٓ  ُمٜمٙمؿ اأطمدً  أن أفمـ ٤مُمو ،وحيرؾمٝم٤م حيٛمٞمٝم٤م  ُمٜمٙمؿ أطمد أن أفمـ إٟمام ذًمؽ يٗمٕمؾ أو

 رضمٚمٝم٤م قمغم ُم٤مؿمٞم٦م داره٤م ُمـ خترج أن جيقز ٓ ،ٟمٕمؿ سم٠منف: ي٘مقل ُمـ ه١مٓء ُمـ وأن٧م

 قمغم ظمروضمٝم٤م وسملم ىمدُمٞمٝم٤م قمغم ظمروضمٝم٤م سملم ومرىمتؿ يمٞمػ :اوم٢مذً  ،حيٛمٞمٝم٤م ُمـ وُمٕمٝم٤م إٓ

 قمغم: أي أيمذًمؽ؟ ىم٤مسة قمٚم٦م إهن٤م: ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أطمًـ ذيمرِت٤م اًمتل وم٤مًمٕمٚم٦م ؾمٞم٤مرِت٤م،

 .ص٤محل٦م همػم

 دون ؿمٓمر ذم شمتح٘مؼ ىمد اعمّمٚمح٦م أن: اًم١ًمال أول ذم ورد يمام أنف أو :ُمداظمٚم٦م

 . احلٙمؿ ُمـ ؿمٓمر

 وًمٞم٧ًم ىم٤مسة قمٚم٦م أهن٤م قمغم ُمقاومؼ أنؽ ضمقاسمؽ قمـ أومٝمؿ يم٠مين :اإذً  :اًمِمٞم 

 إٟمام ،ٓ: شم٘مقل ىمد أو سمغم،: شم٘مقل أن قم٤مدشمؽ هل يمام زم شم٘مؾ مل أيمذًمؽ؟ ؾم٠مختؽ ،شم٤مُم٦م

 ،شم٤مُم٦م قمٚم٦م ًمٞم٧ًم أهن٤م :ىمقزم قمغم شمقاومؼ أنؽ اًمّمقاب أن ُمٜمٝم٤م أومٝمؿ سمٕم٤ٌمرة ضمئ٧م

 . سمغم شم٘مقل سم٠من أيمذًمؽ؟ ُمٜمؽ، أن أتث٧ٌم أن وم٠موٓمر

 . يمذًمؽ ،ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . اإذً  ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 

 ٛمٙمـي اًمتل اًم٘م٤مسة اعمّمٚمح٦م أو ُمٜمٝم٤م أؾمتٗمن أن أريد ٘م٤مسةاًم واًمٕمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

  اًمتٕمٌػم؟ ِبذا قمٜمٝم٤م ٟمٕمؼم

 ُمنموقم٦م هل هؾ ،اًم٘م٤مسة سم٤معمّمٚمح٦م شمٚمؽ شمٕمٜمل ُم٤مذا..احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞم 

 إذا أُم٤م ،اعمقوقع ذم اعمِمٙمٚم٦م اًمٜم٘مٓم٦م هذه ُمنموقم٦م؟ همػم أم اًم٘م٤مسة ٤معمّمٚمح٦مسم

 أن: اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ىم٤مسة ٦مقمٚم هذه أن قمغم ُمٕمل وواوم٘م٧م ُمٜمل ومٝمٛم٧م

 ومٕمغم ،سم٢مسمٕم٤مده٤م احلٙمؿ ذًمؽ ٗملٟم أو ًمقضمقده٤م طمٙمؿ سم٢مصم٤ٌمت شمٜمٝمض ٓ اًم٘م٤مسة اًمٕمٚم٦م

 سملم اًمٗمرق ُم٤م ،شم٤مُم٦م قمٚم٦م أو ىم٤مسة قمٚم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م يِمٌف اًمذي اًمٙمالم هذا ٟمدع :طم٤مل يمؾ

 اًمٕمٙمس أرى أن٤م ٕين :سم٤مًمًٞم٤مرة وظمروضمٝم٤م ىمٚمٜم٤م يمام ىمدُمٞمٝم٤م قمغم ًمقطمده٤م ظمروضمٝم٤م

ة يم٤مٟم٧م إذا ٤م،مت٤مُمً   هل٤م أطمٗمظ ؾمٞم٤مرِت٤م ذم ظمرضم٧م إذا أهن٤م حمّمٜم٦م ُمّمقٟم٦م ذيٗم٦م اُمرأ

 . ىمدُمٞمٝم٤م قمغم ظمروضمٝم٤م ُمـ هل٤م وأومْمؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ةىمٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مر 
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 ُم٤م إمم شمذه٥م أن إمم شمٓمٛمع اًمًٞم٤مرة شم٘مقد قمٜمدُم٤م ؿمٞم  ي٤م ًمٙمـ يمذًمؽ هق :ُمداظمٚم٦م

 . ىمدُمٞمٝم٤م قمغم شمذه٥م يم٤مٟم٧م إذا مم٤م ،أيمثر شمريد

 ،ذيمرِت٤م أن٤م اًمتل ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم يّمح ٓ اجلقاب هذا !ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞم 

ة  يمذًمؽ ًمٞمس اًمذي اًمٜمقع ُمـ شمٙمقن أو ،وصٗمتٝم٤م يمام شمٙمقن أن إُم٤م ذيمرِت٤م اًمتل اعمرأ

 إذا أقمرف وم٠من٤م أظمتل أو زوضمتل أو اسمٜمتل هل اعمرأة هذه أن ه٥م ،إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م ممـ

 ٤مُمٓمٚم٘مً  سم٤مخلروج هل٤م أؾمٛمح ٓ طمٞمٜمذاك وم٠من٤م ،ٓ أو ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م ذم سمٍمه٤م ذم ؿم٤مردة يم٤مٟم٧م

 .حمرم ُمٕمٝم٤م يٙمقن وأن إٓ

 (22:22:22/ب46: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 الهظس أحكام





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر 
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 افـساء ظقرات إػ افـظر أباح مـ ظذ افرد

 اعمرأة طمج٤مب شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  رؾم٤مًم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ُم٘مدُم٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م رضمح أنف ذًمؽ وُمـ [:اًمٙمت٤مب حم٤مؾمـ ذيمر ذم اًمّمالة ذم وًم٤ٌمؾمٝم٤م

 ُمٜمتٗمٞم٦م اًمِمٝمقة يم٤مٟم٧م وإن جيقز ٓ طم٤مضم٦م همػم ُمـ إضمٜمٌٞم٦م وضمف إمم اًمٜمٔمر أن وأمحد

 .صمقراهن٤م خي٤مف ٕنف

 ُم٤م أن وإصؾ اًمٗمتٜم٦م ُمٔمٜم٦م ٕهن٤م سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م اخلٚمقة طمرم وهلذاش:  34 ص» وىم٤مل

 يٕم٤مروٝم٤م مل إذا ؾمده٤م جي٥م اًمٗم٤ًمد إمم اًمذريٕم٦م وم٢من جيقز ٓ وم٢مٟمف ًمٚمٗمتٜم٦م ؾم٤ٌٌم يم٤من

  حمرُم٤م اًمٗمتٜم٦م إمم يٗميض ىمد اًمذي اًمٜمٔمر يم٤من وهلذا راضمح٦م ُمّمٚمح٦م

 ُم٤م: »ذيمره اًمذي إصؾ هذا راقمقا  طمديث٤م واًمٙمت٤مب ىمديام اًمٕمٚمامء أن وًمق: أىمقل

 شمقرـمقا  ح٤م اعمذيمقر اًمٜمٔمر ًمتحريؿ ُمرضمح دًمٞمال وضمٕمٚمفش جيقز ٓ وم٢مٟمف ًمٚمٗمتٜم٦م ؾم٤ٌٌم يم٤من

 شم١مدي أهن٤م وومروقمٝم٤م اًمنميٕم٦م أصقل ذم اعمتٗم٘مف يِمؽ ٓ اًمتل اًمٗمت٤موى سمٕمض إصدار ذم

 وذراقمٝم٤م إُم٦م ؿمٕمر إمم اًمٜمٔمر ًمألضمٜمٌل جيقز:  احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض يم٘مقل فم٤مهرة ُمٗم٤مؾمد إمم

 . (1)وصمديٞمٝم٤م وصدره٤م وؾم٤مىمٝم٤م

ة إمم اًمٜمٔمر جيقز:  »اعمذاه٥م سمٕمض وىمقل ة ُمـ وقمقرِت٤م إضمٜمٌٞم٦م اعمرأ  ش اعمرآ

 - إؾمػ ُمع - اًمٞمقم ذًمؽ وشمٌٜمك ظمٞم٤مل إمم يٜمٔمر إٟمام سم٠منف سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ وقمٚمؾ

 ومل سمزقمٛمف اعمّمٚمح٦م يٜم٤مؾم٥م ُم٤م ُمذه٥م يمؾ ُمـ ي٠مظمذ اًمذي اإلؾمالُمٞم٦م إطمزاب أطمد

 إوم٤ًمدا أؿمد هق ُم٤م قمٚمٞمف ومرشم٥م اعمٕمّمقم يم٤مًمٜمص ضمٕمٚمف إٟمف سمؾ ومح٥ًم هذا قمٜمد ي٘مػ

 اًمّمقر إمم اًمٜمٔمر ضمقاز وهق وواىمٕمٝمؿ اًمٞمقم ؿم٤ٌمسمٜم٤م سمحٞم٤مة أُمس ٕنف إول ُمـ

 ظمٞم٤مل إمم يٜمٔمر إٟمام أنف شم٘مدم سمام ذًمؽ ُمٕمٚمال واعمجالت واًمًٞمٜمام اًمتٚمٗمزيقن ذم اخلالقمٞم٦م

 أؿمد ُمـ اًمّمقر هذه أن ي٘مٞمٜم٤م يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ همػم يم٤من وًمق طمتك وًم٥م قم٘مؾ ذي ويمؾ
                                                           

 ومٞمف وم٢منش 44 ص" »اعمرأة طمج٤مب" ويمت٤ميبش 392/  3» احلٜمٗمل اجلّم٤مص سمٙمر ٕيب" اًم٘مرآن أطمٙم٤مم: "اٟمٔمر (1)

 اعمرأة وضمف إمم اًمٜمٔمر أبٞمح سم٠مين أنٗمًٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض يتٝمٛمٜم٤م أن ُمـ ٟمٜم٩م مل ذًمؽ وُمع اعمذيمقر اًم٘مقل قمغم ردا

 [ ُمٜمف. ]واٟمًٚم٧م سمدائٝم٤م رُمتٜمل:  اعمثؾ ىمقل قمغم ذًمؽ يٙمقن أي أظمِم٤مه ُم٤م وأظمِمك
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 إمم ؾمٌٞمال ذًمؽ سمٕمد جيدون ٓ أهنؿ سمحٞم٨م وهمرائزهؿ اًمِم٤ٌمب ًمِمٝمقة اعمثػمة إنقاع

 يم٤مًمٜمٔمر اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ حتريٛمف يم٤من وًمق ٟمّم٤م اعمحرم سم٤مرشمٙم٤مب إٓ إـمٗم٤مئٝم٤م

 وزٟم٤م اًمٜمٔمر اًمٕمٞمٜملم وزٟم٤م: »...ىمقًمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذيمره مم٤م وٟمحقمه٤م واًمًٛمع

 أظمرضمفش يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج وشمِمتٝمل متٜمك واًمٜمٗمس اًمٜمٓمؼ اًمٚم٤ًمن

 . (1)وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من

 اًمتٍميح إمم ومٞمٝم٤م ذه٥م سمٕمٞمد همػم قمٝمد ُمٜمذ ٟمنمة أصدر وم٘مد وم٘مط هذا وًمٞمس

ة شم٘مٌٞمؾ سمجقاز  وىم٤مل ىمٚمٜم٤م وىمد ؿمٝمقة سمدون وًمٙمـ  قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٜمد إضمٜمٌٞم٦م اعمرأ

 . ومقضمؿ وزوضمتؽ؟ سم٠مظمتؽ ذًمؽ يٗمٕمؾ أن اومؽمض: احلزسمٞملم أوئلؽ ًمٌٕمض همػمٟم٤م

 اًمٌمء اًمًٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ سمؾ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمـ اًمٌٕمٞمدة اعم٤ًمئؾ هذه ُمثؾ ُمـ وهلؿ

 واٟمحراومٝمؿ ؿمقاذهؿ ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم اؾمتٓمردٟم٤م وإٟمام ومٞمف ًمٚمتقؾمع أن جم٤مل ٓ اًمٙمثػم

 قمغم يٙمقٟمقا  أن ُّيٛمٝمؿ ممـ وهمػمهؿ ه١مٓء قمغم جي٥م:  ًمٜم٘مقل اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ قمـ

 اًمٕمٚمؿ قمغم ىم٤مئام اؾمتٜم٤ٌمـم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اعمًتٜمٌط اًمّمحٞمح سم٤مًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م

 دراؾم٦م سمٕمد - ديٜمٝمؿ جيٕمٚمقا  أن اًمٗمروع قمغم هل٤م شمٓمٌٞمؼ وطمًـ إصقًمٞم٦م سم٤مًم٘مقاقمد

 اعم٤ٌمريم٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه وُمٜمٝم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞم  يمت٥م ُمٓم٤مًمٕم٦م - واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 اإلشمٞم٤من ُمـ ويٜمجقن اًمرضمٞمح واًمتٗمريح اًمّمحٞمح آؾمتٜم٤ٌمط قمغم يتٛمرٟمقن وسمذًمؽ -

 ُمـ ىمٚمٛمف سمف جيري أو ًم٤ًمٟمف سمف يٜمٓمؼ ُم٤م يٕم٘مؾ ممـ أطمد ِب٤م ي٘مقل ٓ وآراء سم٤مضمتٝم٤مدات

 .سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ُم٤م ُمثؾ

 [12-12ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب ُم٘مدُم٦م]

 ظقرهتا يؽشػ أن افطبقب ويريد ادستشػك أختف مع ذهب إذا

 اًمديمتقر قمٜمد ممرو٦م هٜم٤مك ويم٤من ،اعمًتِمٗمك أظمتل ُمع ذه٧ٌم إذا :ُمداظمٚم٦م

 ًمقضمقد أظمرج أم[ أضمٚمس] هؾ ،قمقرِت٤م قمغم يٙمِمػ أن ويريد ،اًمديمتقر وٟمٗمس

                                                           

 [ُمٜمف. ]ش1787" » وقي٤من اسمـ ًمٚمِمٞم  اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اًمٖمٚمٞمؾ إرواء"  ذم ظمرضمتف وىمد  (1)
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  اعمرأة؟

ة أخ شمٙمقن أن٧م :اًمِمٞم   ًمٙمـ ،هٜم٤مك شمٌ٘مك أن جيقز ُم٤م ؿم٘مٞم٘مٝم٤م؟: يٕمٜمل ،ًمٚمٛمرأ

ة يم٤مٟم٧م إذا ًمٚمٓمٌٞم٥م جيقز ٓ يمذًمؽ  ـمٌٞم٦ٌم اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا ،قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمِمػ شم٘مقم اعمرأ

 ُمـ خيِمك يم٤من إذا أُم٤م ،واًمٓمٌٞم٥م أن٧م ومتخرج ُمثاًل  أظمتؽ قمـ شمٙمِمػ أن وشمًتٓمٞمع

 .اًمٕمقرة إمم شمٜمٔمر ٓ ًمٙمـ شمٌ٘مك ومحٞمٜمئٍذ سمد وٓ اًمٓمٌٞم٥م وضمقد

 .ًمزوضمتل ويمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 .أومم سم٤مب ُمـ :اًمِمٞم 

 (22:52:26/ (24) ضمدة ومت٤موى)

 اجلؿقؾ فألمرد افـظر حؽؿ

 يم٤من إذا ُمًٚمؿ صحٞمح ذح ذم -اهلل رمحف-اًمٜمقوي ىم٤مل ؿمٞم  ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 ؾمقاء سمدٟمف ؾم٤مئر إمم و وضمٝمف إمم اًمٜمٔمر جيقز ومال اًمّمقرة طمًـ أُمرًدا إًمٞمف اعمٜمٔمقر

ء أو يمتٕمٚمٞمؿ حل٤مضم٦م إٓ ؿمٝمقة سمٖمػم أو سمِمٝمقة  ؟.ؿمٞم  ي٤م شم٘مقل ُم٤مذا همػمه أو ذا

 ومٝمق ومتٜم٦م ُمٜمف خيِمك يم٤من إذا اًمٜمٔمر أن ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أىمقل :-اهلل رمحف- اًمِمٞم 

ة يم٤مٟم٧م أو طمًٜم٤ًم أُمرد ؿم٤مسًم٤م إًمٞمف اعمٜمٔمقر يم٤من ؾمقاء ،اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل يمام  مجٞمٚم٦م اُمرأ

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٍميح همْمف يٜمٌٖمل هٜم٤م وم٤مًمٜمٔمر

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 فؾرضورة؟ فؾعقرات افـظر جقاز ظذ احلديث هبذا يستدل هؾ

 قمقرات يٚمٛمس اًمذي اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م قمـ أُمس أول أؾم٠مل أن٤مو :ُمداظمٚم٦م

 ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف أجقب طمدي٨م ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ أن ذيمرت أن٤م يمٜم٧م... اًمٜم٤ًمء

 .اعمس ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف: ىم٤مل أنف قمٜمف أن٤م وٟم٘مٚم٧م ٤م،قمري٤مٟم اهمتًؾ
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 اؾمتدل احل٤مومظ أن: واًمّمقاب أظمٓم٠مت أين ووضمدت اًمٗمتح راضمٕم٧م أن٤م طم٘مٞم٘م٦م

ئٞمؾ سمٜمل أن: احلدي٨م وذم ٤م،قمري٤مٟم يٖمتًؾ يم٤من ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك سمحدي٨م  إها

 .قمقرشمف إمم ٟمٔمروا

 هؾ ،ًمٚميورة اًمٕمقرات إمم اًمٜمٔمر ضمقاز قمغم آؾمتدٓل يتؿ وسمف: احل٤مومظ ىم٤مل

 ..ُمـ فم٤مهر هذا

 ومٞمف ًمٞمس اجلقاب ٟمٗمس ،قمٜمف اعمج٤مب اظمتٚمػ يم٤من وإن ،اجلقاب ٟمٗمس :اًمِمٞم 

 اًمٞمٝمقد ِتٛم٦م ًمٞمدومع ،اًمًالم قمٚمٞمف عمقؾمك وضمؾ قمز اهلل أضمراه٤م ىمْمٞم٦م هذه ٕن دًمٞمؾ:

 ُمـ هذا أجـ ًمٙمـ ،اًم٘مّم٦م هذه ىمدر وضمؾ قمز وم٤مهلل ،آدر سم٠منف قمٜمف ىم٤مًمقا  اًمٞمٝمقد ٕن قمٜمف:

 ،اًمنمع سم٠مطمٙم٤مم ُمٚمتزُمقن وإهنؿ ،ُمتديٜمقن إهنؿ ىمٚمٜم٤م إن أوًٓ  ٟمٔمروا هؿ ،اًمٜمٔمر ضمقاز

 صمقيب... طمجر صمقيب: يّمٞمح وهق ،احلجر وراء يريمض وهق ُمقؾمك إمم ٟمٔمرِتؿ يم٤مٟم٧م

 ،اعمتٕمٛمدة اعم٘مّمقدة اًمٜمٔمرة ذم واًمٌح٨م ،ُمتٕمٛمدة ٟمٔمرة ،ٟمٔمرِتؿ يم٤مٟم٧م ومام ،طمجر

 اهلل يمٚمٞمؿ يتٝمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء شمرى ًمٙمـ ،اًمتديـ ومٞمٝمؿ اومؽموٜم٤م يم٤من إذا يمٚمف وهذا

ه أن يٛمٙمـ ٓ سمٌمء  أهنؿ ومٞمٝمؿ يٗمؽمض ٓ ومٝم١مٓء ،ًمف زوضم٤مً  يم٤من إن إٓ إٟم٤ًمن يرا

 .دًمٞمؾ ذًمؽ ذم ًمٞمس وًمذًمؽ ،اًمرضمؾ قمقرة إمم يٜمٔمروا أٓ اًمت٘مقى ُمـ قمٜمدهؿ

 .يٕمٜمل سمٕمٞمد :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 (.:. 13: 28/   31/   واًمٜمقر اهلدى)

 فؾتعرف فؾؿرأة افـظر حؽؿ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم إخ يٓمرطمف ُم٤م إمم ٟمٕمقد ؿمٞم  ي٤م :اًم١ًمال  اًمٜمٔمر جيقز.. جيقز هؾ ،ًمٚمٛمرأ

 إٓ اًمنمقمل اًمزي يرشمديـ يمـ إذا ،اعمٕمروم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم اعمح٤مرم همػم اًمٜم٤ًمء سمٕمض إمم

 .سمذًمؽ ىم٤مل ُمـ ىمقل قمغم واًمٙمٗملم اًمقضمف

 يٕمٜمل؟ ُم٤مذا اعمٕمروم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم :ىمقًمؽ ُمـ اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م :اجلقاب
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 ُمرشمدي٦م يم٤مٟم٧م إذا ،قمٛمل سمٜم٧م أو ظم٤مًمتل سمٜم٧م هذه: ُمثالً  اعمرأة ُمٕمروم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمنمقمل اًمزي

 .سم٤مٕىم٤مرب ظم٤مص وإٟمام سمدأ يمام ،قم٤مُم٤مً  ًمٞمس ؾم١ماًمؽ أن٧م.. أن٧م إذاً  :اًمِمٞم 

 ..وهمػمهـ :ُمداظمٚم٦م

 يٕمقد إذاً .. إذاً ! أظمل ي٤م قم٤مُم٦م ٞمٝم٤مٚمِّ ظَم  ،ُّيديؽ اهلل ظمّمّم٧م ح٤مذا :إذاً  :اًمِمٞم 

 .شمٌٕمل اًم١ًمال

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٧مقمٚمٚم   أن٧م اًمتل اعمٕمروم٦م ُمـ أو ،اًمٜمٔمر ُمـ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٖم٤مي٦م هق ُم٤م :اًمِمٞم 

  اًمٖم٤مي٦م؟ هل ُم٤م ِب٤م اًمٜمٔمر

 هذه هق ُمـ هذه أقمرف أن سمٛمجرد: يٕمٜمل وم٘مط اؾمتٗمن إٟمام ؾٚمِّ طَم أُ  ٓ :اًم٤ًمئؾ

 .آظمره إمم أو.. أو ًمٚمتٕم٤مُمؾ.. ُمـ

 .واوح هق ُم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٙمـ ،واوح اًم١ًمال :اًمِمٞم 

 ..واوح هق ُم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمٛمٕمروم٦م شمٕمٚمٞمٚمؽ :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمًخ٧م صمؿ ظمّمّمتف ،إول ذم اًمٕم٤مم ظمّمّم٧م أن سمٕمد وظم٤مص٦م :اًمِمٞم 

 ُمـ ٟمريد ٟمحـ..اعمٕمروم٦م؟ هذه ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ،اًمٕم٤مم إمم ورضمٕم٧م اًمتخّمٞمص

ٟمٜم٤م  ٟمٔمرة اعمرأة إمم اًمٜمٔمر ،اًم١ًمال طمًـ اًمٕمٚمؿ ٟمّمػ شمٕمٚمٛمقن يمام يٕمٚمٛمقا  أن إظمقا

 شم٠ًمل أن٧م يمٜم٧م وم٢مذا ،رء يمؾ ُمٜمٝم٤م ِمكخُي  اعمتٙمررة اًمٜمٔمرة ًمٙمـ ،رء ومٞمٝم٤م ُم٤م قم٤مدي٦م

 رء يمؾ ٕنف اعمٕمروم٦م؟ هذه هل ُم٤م أت٤ًمءل وم٠من٤م ،ًمٚمٛمٕمروم٦م وشمٕمٚمٚمٝم٤م إومم اًمٜمٔمرة قمـ

 وم٤محلٙمؿ ،ًمٚمٛمٕمروم٦م ذيمرشمف اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ شمريم٧م إذا اًمٖم٤مي٦م؟ هل ُم٤م هم٤مي٦م هل٤م اًمٕمٚم٦م ،ؾٚم  ٕمَ يُ 
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 ذم اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ ضمرير طمدي٨م :طمديث٤من قمٜمدٟم٤م ،اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ُمٕمروف

 ٟمٔمرة شسمٍمك اسف»: وم٘م٤مل اًمٗمج٠مة ٟمٔمرة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل أنف ُمًٚمؿ صحٞمح

 .سمٍمك اسف اًمٗمج٠مة

 إومم اًمٜمٔمرة» :اًمًٜمـ سمٕمض ذم قمٜمف اهلل ريض قمكم طمدي٨م: اًمث٤مين احلدي٨م ذم 

 ش.قمٚمٞمؽ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمؽ

 شمٕمٜمل ُم٤م أن٧م قمٜمدي يزال ٓ ،هم٤مُمض وهق ؾم١ماًمؽ ومٝمؿ أطمًٜم٧م إن فمٜمل ذم أن٤م 

 ٟمٔمرة ذم سيح احلدي٨م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمٔمرة ـمٞم٥م ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمٔمرة شمٕمٜمل أن٧م ،إومم اًمٜمٔمرة

 هؾ قمٜمٝم٤م شم٠ًمل أن٧م اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٜمٔمرة سم٤مًمؽ ومام ،سمٍمك اسف: ي٘مقل ،اًمٗمج٠مة

 هق ُم٤م ،اعم٘مّمقد هق ُم٤م ٟمٕمرف طمتك..جيقز ٓ أنف إٓ أىمقل أن يًٕمٜمل ٓ أن٤م دمقز؟

 إمم اًمٜمٔمر إقم٤مدة جيقز هؾ: يم٤مًمت٤مزم يتحرر أن وم١ًماًمؽ ًمٚمٛمٕمروم٦م؟ ىمقًمؽ ُمـ اعم٘مّمقد

ة  إول واحلدي٨م ،ٓ :وم٤مجلقاب هٜم٤م وىمٗم٧م إذا ،سمٕمده٤م ُم٤م ورسمام اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اعمرة اعمرأ

 اًمذي اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال يٕمقد ًمٚمٛمٕمروم٦م أؾم٠مل أن٤م: ىمٚم٧م وإن ،ذًمؽ ذم سيح واًمث٤مين

 يتزوضمٝم٤م أن ظم٤مـمره ذم سم٤مًمف ذم يٚم٘مك ىمد ٕنف سم٤معمٕمروم٦م: أومٝمؿ أن٤م ،قمٜمف دمٞم٥م ٓ أن٧م

  هل؟ ُم٤م إذاً  اًمٖم٤مي٦م؟ وهذه سم٤معمٕمروم٦م شمٕمٜمل أن٧م هؾ ًمٙمـ ،جيقز: ومٜم٘مقل

 ..أىم٤مرب ًمف يم٤من إن :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمٔمر: ُمثالً  إمم ومٞمْمٓمر يًٛمقٟمف يمام أو ،ُمثالً  ٕم٤مئكماًم اعمجتٛمع ذم جيتٛمع أن ُمـ ًمف ٓسمد

 . حم٤مرُمف همػم ٕنف ظم٤مًمتف سمٜم٧م قمٛمف سمٜم٧م إمم

 إمم يْمٓمر: شم٘مقل ،ُّيديؽ اهلل ُمقزون همػم ؿمٞم  ي٤م ؾم١ماًمؽ ُّيديؽ، اهلل :اًمِمٞم 

 ...هذه ُمِمٙمٚم٦م أن٧م يْمٓمر يمٚمٛم٦م شمًح٥م أن أن٧م ًمٙمـ ،جيقز: ًمؽ سم٠مىمقل ،اًمٜمٔمر

 (22: 23: 14/ 687/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾقٓدة؟ فؾطبقبة افعقرة ـشػ يؼع هؾ

 اًمقًمد ـمٚم٥م أضمؾ ُمـ أضمٚمف ُمـ ،رضورة أو ُمدقم٤مة هق هؾ اًمقًمد ـمٚم٥م :ُمداظمٚم٦م
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ة عنْمَ يُ   ؟اًمٓمٌٞم٥م أو ًمٚمٓمٌٞم٦ٌم قمقرِت٤م قمـ شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

 أخٞمس ،جي٥م ٓ أنف ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م ًمٙمـ ،ذًمؽ ذم ؿمؽ ومال ،عنْمَ يُ  أنف أُم٤م :اًمِمٞم 

 يمذًمؽ؟

 .سمغم :ُمداظمٚم٦م

 شمٕم٤مـمل ؾٕضم اًمٕمقرة ػيمِم جيقز ٓ :وم٢مذاً  .يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا :اًمِمٞم 

م اًمٕمقرة يمِمػ خيٗمك ومال ،إؾم٤ٌمب  .طمرا

 .احلرام هذا ٓرشمٙم٤مب :اًميورة ُمـ ليًقّ  ُم٤م هٜم٤مك يٙمقن أن ومٞمج٥م 

 ُم٤م هذا ومٕمغم ،وُمنموع ضم٤مئز ًمٙمٜمف ،سميورة ًمٞمس ٟمفإ ىمٚمٜم٤م اًمقًمد ـمٚم٥م وهٜم٤م 

 ؾم٥ٌم عمٕمروم٦م :زوضم٤مِتؿ قمـ أو أنٗمًٝمؿ قمـ اًمٙمِمػ ُمـ ،اًمرضم٤مل ُمـ يمثػم يتٕم٤مـم٤مه

 .اعمنموع همػم اًمتقؾمع ُمـ هذا ٛمٝمؿ،قم٘م

  (22: 46: 41/ 653/واًمٜمقر اهلدى) 

 وادجالت افتؾػزيقن دم فؾـساء افـظر حؽؿ

 اعمجالت أو اًمتٚمٗم٤مز ذم اعمرأة صقر إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر إسم٤مطم٦م يدقمل اًمٌٕمض :ُمداظمٚم٦م

 يٚمٕمٌقن، وهؿ احلٌِم٦م رضم٤مل إمم شمٜمٔمر يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل روقان قم٤مئِم٦م أن سمحج٦م

قا : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف أن وسمحج٦م ـْ  َيُٖمْمه [ قمـ اًمٜمٝمل] يٕمٜمل ٓ [32:اًمٜمقر﴾ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 .قم٤مئِم٦م ٟمٔمرة ُمثؾ ـمٞم٦ٌم اًمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمٜمٔمر وم٤ٌمإلُمٙم٤من رء، يمؾ إمم اًمٜمٔمر

 ُمع اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ صدر سم٤مٟمحراف يذيمرين اًمِمٌٝم٦م هذه قمـ اجلقاب :اًمِمٞم 

 اعمرأة إمم اًمرضمؾ يٜمٔمر أن: اصمٜمتلم ىمْمٞمتلم ذم احلٙمؿ اظمتالف وهق اًمِمديد، إؾمػ

 ؿمؽ ٓ طمرام هذا قمقرِت٤م ُمـ رء قمـ يم٤مؿمٗم٦م أو طمرام، ومٝمذا قم٤مري٦م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك

ة إمم اًمٜمٔمر وسملم هذا سملم اًمتٗمريؼ مجٞمًٕم٤م، اعمًٚمٛملم قمٜمد ومٞمف  أو جمٚم٦م ذم اعمّمقرة اعمرأ

 جيقز اًمّمقرة هذه ظمٚم٘متٜمل، يمام ريب ي٘م٤مل يمام يم٤مٟم٧م وًمق ظم٤مص٦م صقرة أو ضمريدة
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ة إمم اًمٜمٔمر أُم٤م إًمٞمٝم٤م، اًمٜمٔمر  طمرام، هذا ؿمؽ ٓ ؿمؽ، ٓ طمرام ومٝمذا ظمٚم٘متٝم٤م قمغم اعمرأ

 إٟمام اًمّمقرة إمم اًمٜمٔمر: ىم٤مًمقا  ومٚمًٗم٦م، هٜم٤م اعمرأة؟ صقرة إمم اًمٜمٔمر أطمؾ اًمذي ُم٤م وًمٙمـ

 وذاك طمرام هذا طم٘مٞم٘م٦م، إمم ومٜمٔمر اعمرأة ؿمخّمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر أُم٤م ظمٞم٤مل، إمم ٟمٔمر هق

 .ُم٠ًمخ٦م هذه طمالل،

 ُمـ يؽمشم٥م ح٤م جيقز ٓ وهمٜم٤مه٤م اعمرأة ًمّمقت وآؾمتامع اإلصٖم٤مء: أظمتٝم٤م شم٠ميت

 إمم اًمٜمٔمر طمٞم٨م ُمـ إول يم٤محلٙمؿ صحٞمح طمٙمؿ هذا اًمٗمتٜم٦م، ُمـ ذًمؽ ُمـ وراء

ة همٜم٤مء اًمرضمؾ ؾمٛمع إذا ًمٙمـ وقمقرِت٤م، اعمرأة ؿمخّمٞم٦م  ومٝمذا اعمذي٤مع وراء ُمـ اعمرأ

 اًمّمقت صدى يًٛمع وإٟمام سمٕمْمٝمؿ، زقمؿ هٙمذا صقِت٤م يًٛمع ٓ ٕنف ح٤مذا؟ ضم٤مئز،

 ؾمٜم٦م، قمنميـ ٟمحق ُمٜمذ إؾمػ ُمع دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م وىمع أُمر وهذا اًمّمقت، وًمٞمس

 ُمـ ُمقفمًٗم٤م ُمٕمف وم٠مصحٌقا  واًمتٚمٗمزيقن اإلذاقم٦م طمٞم٨م ىم٤مؾمٞمقن ضمٌؾ إمم اعمٗمتل صٕمد

ٟمٜم٤م  أن يريد سم٠منف يتٔم٤مهر أن وم٠مطم٥م رؿمًدا ص٤مطمٌٜم٤م ُمـ آٟمس وم٤معمٗمتل..ُمٚمتح هٜم٤مك إظمقا

 أن أريد: ًمف ىم٤مل ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمل، ومرضمؾ هذا أُم٤م ُمٗمتل ٕنف يٕمرومف ٓ هق قمٚماًم، ُمٜمف يًتٗمٞمد

 ٟمٗمًف، اًمّمقت هق هؾ ومٞمًٛمع هذه اًمٌالد قمغم شمذيٕمقٟمف اًمذي اًمّمقت هذا أؾم٠مخؽ،

 ذم ُمتخّمص ـمًٌٕم٤م اًمرضمؾ هذا ٟمٗمًف، اًمّمقت هق ٓ،: ىم٤مل اًمّمقت؟ صدى هق أم

 .اعمج٤مل هذا

 ًمٞمس اًمّمقت هذا أن ويرى اجلقاب، هذا ذم يِمؽ اًمِمٞم  سم٠من ص٤مطمٌٜم٤م ٓطمظ

 ي٤م: ًمٞم٠ًمل وم٤مٟمدومع شمٜمٌف ص٤مطمٌٜم٤م ذًمؽ، طمقل ص٤مطمٌٜم٤م وضم٤مدل صداه، وًمٙمٜمف ٟمٗمًف هق

 صداه؟ هق أو قمٞمٜمف اًمّمقت هق هذا يٙمقن أن سملم ومرق ُمـ هٜم٤مك هؾ! اًمِمٞم  ومْمٞمٚم٦م

 أن اًمرضم٤مل ٟمحـ ًمٜم٤م ضم٤مز اًمّمقت صدى هق يم٤من إذا ٕنف يمٌػم: ومرق هٜم٤مك ـمًٌٕم٤م: ىم٤مل

 يم٤من إذا أُم٤م صداه، ٟمًٛمع وإٟمام صقِت٤م ٟمًٛمع ٓ ٕنٜم٤م ُمثاًل  يمٚمثقم أم همٜم٤مء ٟمًٛمع

ن٤مه يمٜم٤م وم٘مٝمًٞم٤م طمٙماًم  ًمف وذيمر إًمٞمف، ٟمًتٛمع أن قمٚمٞمٜم٤م ومحرام. .. صقت هق اًمّمقت  ىمرأ

 وضمقب إمم يذهٌقن وهؿ اًمتالوة، ؾمجقد سم٤مب ذم ذيمروا احلٜمٗمٞم٦م، قمٚمامء يمت٥م ذم

 آي٦م ىمرأ  رضمؾ صقت صدى ومًٛمع وادي ذم رضمؾ يم٤من ًمق: ىم٤مل اًمتالوة، ؾمجدة

 ؾمٛمع وإٟمام اًمّمقت يًٛمع مل ٕنف مل؟ ٓ،: ىم٤مًمقا  اًمًجقد؟ قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ ؾمجدة
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 احلٙمؿ ذاك قمغم سمٜم٤مء أن يًتخرج أن يريد إًمٞمف اعمِم٤مر هٜم٤م وم٤مًمٗم٘مٞمف اًمّمقت، صدى

 صقت وهق اًمزُم٤من هذا ذم احل٤مدث إُمر هذا يٜم٤مؾم٥م طمٙماًم  اًمزُم٤من ىمديؿ ُمـ اعمًٓمر

 أم ذًمؽ أججقز واًمٓمرب اعمقؾمٞم٘مك وآٓت اًمٜم٤ًمء أهم٤مين ُمٜمف ؾمٛمٕمٜم٤م إذا! شمرى اعمذي٤مع،

 ٟمٗمًف اًمّمقت يم٤من وإذا ضم٤مز، اًمّمقت صدى هق ذاك يم٤من إذا: ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ٓ؟

 .جيز مل

 اًمّمقت هق يٙمقن أن سملم اًمٗمرق ُم٤م اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب قمـ همٗمٚم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا

 ظمِمٞم٦م: ىم٤مًمقا  اعمرأة؟ صقت ؾمامع سمتحريؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مل ح٤مذا اًمّمقت؟ صدى أو سمٕمٞمٜمف

 أو اًمّمقت هلذا ؾمامقمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م سمٞم٤من ذم شمٗمٚمًٗمٜم٤م ؾمقاء ىم٤مئٛم٦م اخلِمٞم٦م هذه اًمٗمتٜم٦م،

 .ىم٤مئٛم٦م وم٤مًمٗمتٜم٦م اًمّمقت صدى هق أو ٟمٗمًف اًمّمقت

 إذا ًمٙمـ ومتٜم٦م، ومٞمف ٕن اعمرأة ؿمخص إمم اًمٜمٔمر جيقز ٓ: إومم اعم٠ًمخ٦م إمم ٟمٕمقد

 أنف قمٚماًم  طم٘مٞم٘م٦م، إمم وًمٞمس ظمٞم٤مل إمم شمٜمٔمر ٕنؽ جيقز: هذا اًمّمقرة ذم إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت

ء قمغم يتٝم٤مومتقن اًمذيـ اًمِم٤ٌمب سملم ُمِم٤مهد وهذا اًمٜمٔمر، ُمـ أجًْم٤م يؽمشم٥م  ذا

 سم٤مٓـمالع ؿمٖمٗمٝمؿ هنٛم٦م يِمٌٕمقن ٕهنؿ ح٤مذا؟ اًمٕم٤مري٤مت، اًمٜم٤ًمء ومٞمٝم٤م اًمتل اعمجالت

 اًمذي آؾمتٛمٜم٤مء اٟمتِم٤مر أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ أن ؿمؽ وٓ اًمٕم٤مري٦م، اًمّمقر هذه قمغم

 ُمـ اًمٌٕمض وصؾ طمتك ذقًم٤م، اعمحرم آؾمتٛمٜم٤مء ًمقىمع شمٚمٓمٞمًٗم٤م اًمني٦م سم٤مًمٕم٤مدة يًٛمقٟمف

 صقرة رأى إذا اًمرضمؾ أن: ي٘مقل أن إمم اًمنميٕم٦م ىمقاقمد قمـ اعمٜمحروم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م هذه

 صقرة أن اًمقاىمع ُمـ وُمٕمٚمقم ظمٞم٤مل، إمم يٜمٔمر ٕنف ضم٤مئز: ومٝمذا أُم٤مُمف اعمرآة ذم اُمرأة

 ُمْمحٙم٦م ٟمٙمت٦م ومتٜمت٩م ظمٚم٘مف، شمٙمقن هل اعمرآة ذم اًمرائل اًمرضمؾ أُم٤مم شمٔمٝمر اًمتل اعمرأة

 اًمتٗم٧م وم٢مذا ضم٤مز، اعمرآة ذم أُم٤مُمف اعمتٗمٚمًػ هذا ٟمٔمر إذا أنف هل شمٚمؽ أو ذًمؽ ُمٌٙمٞم٦م:

 اًمٗم٘مف وصؾ هٙمذا ظمٞم٤مل، إمم يٜمٔمر وهٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م إمم يٜمٔمر هٜم٤م ٕنف مل؟ طمرم، هٙمذا

 .اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘مقاقمد اًمتٛمًؽ قمدم هق واًم٥ًٌم اعمٝمزًم٦م هذه ُمثؾ إمم اإلؾمالُمل

 .اًمٌٞم٤من ُمـ ؾمٌؼ ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أردت ُم٤م هذا

 . ..احلٌِم٦م احلدي٨م ُمـ ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م
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 اًمٜمٔمر ُمـ اٟمت٘مؾ اًم١ًمال: سمٌمء ذيمرشمٜمل أن٧م احلٌِم٦م، طمدي٨م أطمًٜم٧م، :اًمِمٞم 

 قمالىم٦م ومام أؿمخ٤مص، إمم ٟمٔمر احلٌِم٦م إمم اًمٜمٔمر سم٤محلٌِم٦م، آؾمتدٓل إمم اًمّمقرة إمم

 وإٟمام سم٤مًمّمقرة ُمتٕمٚمً٘م٤م ًمٞمس اًم١ًمال أو اًمٌح٨م ٟمٗمس اًمّمقرة اًمّمقرة؟ ذم اًمٜمٔمر

 هذا احلٌِم٦م ٓقمٌل إمم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ومٜمٔمرة أؿمخ٤مص، ومٝمؿ سم٤معمّمقر

 إمم وًمٞمس اًمٚمٕم٥م إمم اًمٜمٔمر إمم ُمٜمٍموم٦م ٕهن٤م وًمٖمػمه٤م: هل٤م سمف ُمًٛمقح أُمر

ة ٟمٔمرت إذا ُمثؾ اًمٚمٕم٥م إؿمخ٤مص،  اعمرأة سم٤مل ذم خيٓمر ٓ ىمت٤مل، ُمٕمريم٦م إمم اعمرأ

 ُمـ شمن ىمد اًمذي اًمِمخص إمم سمٌٍمه٤م حتٚمؼ أن إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من يقؾمقس ىمد ُم٤م يقُمٍئذ

 ُمتقضمف اًمٜمٔمر أن طمٞم٨م ُمـ ُم٠مُمقٟم٦م اًمٗمتٜم٦م ٕن سمف ؾمٛمح اًمٜمٔمر ومٝمٜم٤م ؿمٙمٚمف، وُمـ مج٤مًمف

 .سم٤محلراب ًمٕمٌٝمؿ إمم وإٟمام إؿمخ٤مص أو اًمِمخص إمم ًمٞمس

 اًمقؾم٤مئؾ اخت٤مذ سم٤مب ُمـ هق اعمًجد ذم يم٤من وىمد اًمٚمٕم٥م هذا أن ذًمؽ إمم يْم٤مف

 سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام اعمًجد ذم ًمٕم٥م يمؾ جيقز ومال وإٓ إقمداء، عمالىم٤مة ًمالؾمتٕمداد

 ومٞمف يمٌػم اعمًجد أُمٞم٦م، سمٜمل سمٛمًجد يٕمرف ُمًجد دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقل اعمتٕم٤معملم

 أو اًم٘مدم يمرة ُمالقم٥م اعمالقم٥م ؾمٕم٦م ذم قم٤مدة شمٙمقن ُمٙمِمقوم٦م، ـمًٌٕم٤م ضمًدا يمٌػمة ؾم٤مطم٦م

 اًم٤ًمطم٦م هذه جلٕمؾ رء إُمر ُمـ سمٞمده يم٤من ًمق: أجًْم٤م اعمتٗمٚمًػ هذا ي٘مقل أوؾمع،

٤ًٌم اعمًجد ُمـ  ًمٙمـ ُمالقم٥م اعم٤ًمضمد اخت٤مذ جيقز ٓ اًم٘مدم، ًمٙمرة ُمٚمٕم٥م.. سمٚمدًي٤م ُمٚمٕم

 سم٤مب ُمـ ٕنف سم٤محلراب: اعمًجد ذم يٚمٕمٌقا  أن ًمٚمحٌِم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أضم٤مز

وا: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ـْ  اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م هَلُؿْ  َوَأقِمده ةٍ  ُِم  آظمر إمم [62:إنٗم٤مل﴾ ]ىُمق 

 إمم احلدي٨م ٟمٗمس ذم قم٤مئِم٦م وٟمٔمر قم٤مئِم٦م، ٟمٔمر ُم٠ًمخ٦م قمـ اجلقاب هق هذا أي٦م،

 اًمرضمؾ، إمم اعمرأة ٟمٔمر همػم ُمنموع ًمٕم٥م وهق احلٌِم٦م ًمٕم٥م إمم وم٤مًمٜمٔمر احلٌِم٦م، ًمٕم٥م

ة إمم اًمرضمؾ وٟمٔمر  .ؿمخّمًٞم٤م اعمرأ

 اًم٘مرآين اًمٜمص ُمع يّمٓمدم ٓ وطمٞمٜمئذ اًمٚمٕم٥م، طمدي٨م ٟمخرج أن يٛمٙمـ هذا قمغم

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىُمْؾ ﴿ :اًم١ًمال ذم ضم٤مء اًمذي ـْ  َيُٖمْمه ﴾ وُمُروضَمُٝمؿْ  َوحَيَْٗمُٔمقا  َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

ـَ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت  َوىُمْؾ : ﴿ويمذًمؽ [32:اًمٜمقر] ـْ  َيْٖمُْمْْم ـ   ُِم ـَ  َأبَّْم٤مِرِه  َوحَيَْٗمْٔم

ـ    أؿم٤مر اًمذي اعمٕمٜمك إمم أي٦م شم٠مويؾ ذم أبًدا جم٤مل هٜم٤مك ومٚمٞمس [31:اًمٜمقر﴾ ]وُمُروضَمُٝم
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 سم٤مٔي٦م، اعم٘مّمقد ومٝمق دء سم٘مّمد اًمٜمٔمر يم٤من وم٢مذا اًم٘مّمد، إمم هٜم٤م يٜمٔمر أنف إًمٞمف اًم٤ًمئؾ

 سم٤مب ُمـ هق هذا أيتلم، ذم اًمٜمٝمل ذم يدظمؾ ومٚمٞمس طمًـ ًم٘مّمد اًمٜمٔمر يم٤من إذا أُم٤م

 هق اًمًٚمػ ـمري٘م٦م ٕن اًمًٚمػ: ـمري٘م٦م ظمالف قمغم اخلٚمػ ذم دظمؾ اًمذي اًمت٠مويؾ

 اًمٜمٔمرة أن ًمٜم٤م شمٌلم يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤م سم٤محلدي٨م، أي٦م شمٗمًػم وإٓ سم٤مٔي٦م أي٦م شمٗمًػم

 وم٢من اًمٜمٔمرة، اًمٜمٔمرة شمتٌع ٓ! قمكم ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل قمٚمٞمؽ، واًمث٤مٟمٞم٦م ًمؽ إومم

 وأُمًؽ أطمّمـ إٟمف: ي٘مقل أن يًتٓمٞمع اًمذي ذا ُمـش قمٚمٞمؽ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمؽ إومم اًمٜمٔمرة

 ٟمٔمرة أنٔمر أن٤م: ًمٞم٘مقل أُمث٤مزم اعمت٠مظمريـ ه١مٓء ُمـ قمكم، ُمـ وًمٜمٗمًف هلقاه وأوٌط

طًم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ىمد اًمٜمٗمس اًمزيمل اًمٓم٤مهر اًمرضمؾ وهذا ـم٤مهرة، ٟمٔمٞمٗم٦م : سا

 اًمٜمٔمر أقم٤مد ُمـ إن: أيش قمٚمٞمؽ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمؽ إومم اًمٜمٔمرة وم٢من اًمٜمٔمرة اًمٜمٔمرة شمتٌع ٓ»

 .اًمِمٞمٓم٤من ومتٜم٦م ُمـ ومذًمؽ ًمذاِت٤م اعمرأة ؿمخص إمم

 اًمٜمٌل ًمت٠ًمل وىمٗم٧م ح٤م اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 اًمرطمؾ، قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞم  وهق احل٩م اهلل ومريْم٦م أدريمتف وىمد أبٞمٝم٤م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 قم٤ٌمس، سمـ اًمٗمْمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ورديػش قمٜمف طمجل: هل٤م ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م: »ىم٤مًم٧م

 ومٙم٤من مجٞمٚم٦م، هل ويم٤من ووٞمًئ٤م، هق ويم٤من ؿم٤مسم٤من، ومه٤م إًمٞمف وشمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومٙم٤من

 سمٞمٜمٝمام اًمِمٞمٓم٤من يدظمؾ ٓ يمل أظمر اجل٤مٟم٥م إمم اًمٗمْمؾ سمٍم يٍمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ يٛمٚمؽ مل ُم٤م ٟمٗمز ُمـ أُمٚمؽ إين: ي٘مقل أن يًتٓمٞمع اًمذي ذا ومٛمـ

 .سمٞمده اخلثٕمٛمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر شمٙمرار قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صده طمتك ٟمٗمًف ُمـ

 ؾمئؾ ح٤م أظمر احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق أبّم٤مريمؿ، ُمـ همْمقا : إًذا

 شمٙمرر أن أُم٤م إومم، اًمٜمٔمرة هل اًمٗمج٠مة ٟمٔمرةش سمٍمك اسف: »ىم٤مل اًمٗمج٠مة ٟمٔمرة قمـ

 صحٞمح ذم احلدي٨مش سمٍمك اسف» ٟمٍمومف أن سمف أُمرٟم٤م ىمد ومٝمذا واعمرة اعمرة اًمٜمٔمر

 أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ أنف يمام اًمرضمؾ إمم اًمٜمٔمر شمٙمرر أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ًمذًمؽ ُمًٚمؿ،

ة إمم اًمٜمٔمر يٙمرر  أطمديمؿ ٟمٗمس ذم وىمع إذا» اخلٓم٦ٌم طم٤مًم٦م وهل واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ اعمرأ

 ش.سمٞمٜمٝمام ي١مدم أن أطمرى وم٢مٟمف إًمٞمٝم٤م ومٚمٞمٜمٔمر اُمرأة خيٓم٥م أن
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 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر وِبذا

 (22:56:22/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ادحارم أمام افطػؾ إلرضاع افثدي إطفار حؽؿ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم إول: اعمتّمؾ  وًمده٤م و٤مقم٦مر أثٜم٤مء ُمثالً  شمٔمٝمر أن هل٤م جيقز هؾ، ًمٚمٛمرأ

  أظمقه٤م؟ أو أبقه٤م ُمثؾ حم٤مرُمٝم٤م أُم٤مم اًمثديلم ىمّمدأ شمٔمٝمر أو اًمٕمقرة شمٔمٝمر

 .جيقز ُم٤م ،ٓ :اًمِمٞم 

  (22: 22: 35/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 



 أبواب يف الهساء مسائل

 متهوعة فكًية
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 حتقة؟ تصع هؾ ادسجد دخؾت إذا احلائض ادرأة

ة: ىمٚم٧م :ُمداظمٚم٦م  . شمًٛمٕمٜمل احل٤مئض اعمرأ

ة :اًمِمٞم    سم٤مهل٤م؟ ُم٤م احل٤مئض اعمرأ

 . سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف ٓ أن همػم ،اعمًجد شمدظمؾ أن هل٤م أضم٤مز ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 اعمًجد؟ ذم دمٚمس أو شمّمكم هؾ اعمًجد حتٞم٦م ُمٕمروف هق يمام شمّمكم :ُمداظمٚم٦م

 . شمّمكم أن دون اعمًجد ذم دمٚمس ،شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ ،صالة سمدون دمٚمس :اًمِمٞم 

  ؿمٞم ؟ ي٤م ِبذا دًمٞمؾ ًمٞمس وًمٙمـ ،شمّمكم أن دون :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اصٜمٕمل»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وهق احلدي٨م ُمـ ذيمرشمف ُم٤م اًمدًمٞمؾ :اًمِمٞم 

 ويّمكم اعمًجد يدظمؾ احل٤مج؟ يّمٜمع ومامذا ششمّمكم وٓ شمٓمقذم أٓ همػم ،احل٤مج يّمٜمع

 وًمٙمٜمف ،هل٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمف مم٤م ذًمؽ يمؾ ،اًم٘مرآن وي٘مرأ  وجيٚمس ويٓمقف

 . سم٤مًمٌٞم٧م واًمٓمقاف اًمّمالة: اإلسم٤مطم٦م ُمـ اؾمتثٜمك

 . شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ ،اًمنميػ اًمٜمٌقي احلدي٨م هذا... . :ُمداظمٚم٦م

 وًمٙمٜمٝم٤م ،شمّمقم وٓ شمّمكم ٓ اعمرأة أن ذم أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 . اًمّمالة شم٘ميض وٓ اًمّمقم شم٘ميض

 (22: 26: 15/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افـقم؟ ؿبؾ افقضقء فؾحائض يؼع هؾ

  همػمه٤م؟ ُمثؾ ًمٚمٜمقم شمتقو٠م ًمٚمح٤مئض جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 . يٚمزُمٝم٤م ٟمّم٤مً  ذًمؽ ذم ٟمٕمٚمؿ ُم٤م :اجلقاب



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 . هل٤م ينمع ًمٙمـ :اًم١ًمال

 أن٧م يمٜم٧م وم٢من ،يٚمزُمٝم٤م ٟمّم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ًمؽ ىمٚم٧م ُم٤م ،هل٤م ينمع يم٤من ًمق :اجلقاب

 . سمف وم٠منٌئٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  شمٕمٚمؿ

 . إًمٞمؽ اهلل وأطمًـ اً ظمػم اهلل ضمزاك ىمّمدي أن٤م :اًم١ًمال

 . وإًمٞمؽ :اجلقاب

 ،اًمٜمقم ىمٌؾ اًمقوقء سمٛمنموقمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمـ اًمٜمص ضم٤مء أنف أىمّمد :اًم١ًمال

٠َمَخ٧م ،ـمٝم٤مرة قمغم اإلٟم٤ًمن يٌٞم٧م وأن ًَ  ومٝمؾ ،طم٤مئض إين: ىم٤مًم٧م اًمٜم٤ًمء إطمدى وَم

 ٓ ووقئل أن أم ،احلدي٨م ذم اًمٜم٤مس ًمٌ٘مٞم٦م ُمنموع هق يمام ،زم ُمنموع ًمٚمٜمقم ووقئل

 . طم٤مئض ٕين :ي١مظمر وٓ ي٘مدم وٓ ي١مصمر

  قمٜمف؟ أضمٌتؽ سمامذا ُمٜمل؟ ؾمٛمٕمتف اًمذي ُم٤م :اجلقاب

 . ٟمص يرد مل يٛمٜمع رء يقضمد ٓ أنف: ىمٚم٧م :اًم١ًمال

 .سمذًمؽ يٚمزُمٝم٤م رء يقضمد ٓ: ىمٚم٧م ،يٚمزم: ىمٚم٧م ،يٛمٜمع ىمٚم٧م ُم٤م ٓ :اجلقاب

   (22: 12: 39/  226/  واًمٜمقر اهلدى)

 كػاس دم مـفا يسقؾ افذي افدم يعد هؾ أشؼطت إذا ادرأة

 ٟمٗم٤مس دم ُمٜمٝم٤م يًٞمؾ اًمذي اًمدم ٕمديُ  ومٝمؾ ،أؾم٘مٓم٧م إذا ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

  ٓ؟ أم

 . اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم٦م شمرى طمتك ،شمٓمٝمر وٓ ٟمٗم٤مس دم هق ،ٟمٗم٤مس دم هق ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞم 

 . ٟمٗم٤مس دم يٕمتؼم :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

   (22: 29: 13/   162/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افشػاؾة اجلقارب ظذ افـساء مسح حؽؿ

 رىمٞم٘م٦م ضمقارب شمٕمٚمؿ يمام يٚمًٌـ اًمٜم٤ًمء ،اجلقرب قمغم ًمٚمٛمًح سم٤مًمٜم٦ًٌم :اعمٚم٘مل

 اًمرىمٞمؼ اجلقرب هذا قمغم يٛمًحـ أن ذم اًمرظمّم٦م ٟمٕمٓمٞمٝمـ أجْم٤مً  ومٝمؾ ،ؿمٗم٤موم٦م ضمداً 

م ًمًٌف اًمذي ،اًمِمٗم٤مف  ؟اح٤مء ُمٜمف ويتنب ؿمٗم٤مف وهق ذًمؽ جيقز هؾ ،ـمٌٕم٤مً  طمرا

م ًمًٌٝم٤م أن ٧مأـمٚم٘م أن٧م ،أـمٚم٘متف يمام اًم٘مقل ـمٚمؼأُ  ُم٤م أن٤م :اًمِمٞم   .طمرا

 واًم٤ًمق؟ اًمرضمؾ قمـ يِمػ ؿمٗم٤مف :اعمٚم٘مل

 ...يقاش يقاش: اًمؽميمل ىمقًم٦م قمغم :اًمِمٞم 

 ،ٗم٤موم٦ماًمِم   اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب شمٚمٌس أن حيرم سم٠منف ،اًم٘مقل ؼٓمٚمِ يُ  أن جيقز ٓ ومٙمذًمؽ

ة شمٙمقن وم٘مد  وٓسم٦ًم ،وزوضمٝم٤م ظم٤مًمٞم٦م هل أو ،حم٤مرُمٝم٤م ذوي وسملم ،داره٤م ذم اُمرأ

 هل٤م؟ ذًمؽ جيقز ،اًمٞمٝمقد ديـ ُمـ أرق هل اًمتل اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب

 .جيقز :اعمٚم٘مل

 اعمًح؟ هل٤م جيقز هؾ جيقز: :اًمِمٞم 

 ....ىمٚم٧م اًم٘مٞمد ُمع أن٤م :اعمٚم٘مل

 اعمًح؟ هل٤م جيقز هؾ ،ُّيديؽ اهلل ؿمٞم  ي٤م اؾمٛمع :اًمِمٞم 

 .هذا أؾم٠مل ،اًم١ًمال أن٤م :اعمٚم٘مل

 قمغم ؾم١ماًمؽ سمٜمٞم٧م أن٧م ،اًم١ًمال هذا يم٤من ُم٤م. اًم١ًمال هذا يم٤من ُم٤م :اًمِمٞم 

 .ًمًٌٝم٤م مرّ حَ اعمُ  اجلقارب

 .اًم٤ًمىملم سم٤مدي٦م سمف خترج أنف وهق ،ىمٞمداً  ووٕم٧م أن٤م :اعمٚم٘مل

 ىمٚم٧م وًمذًمؽ ،إـمالىم٤مً  ورد ومام ًمٗمٔمؽ ذم أُم٤م ،ذهٜمؽ ذم اًم٘مٞمد هذا ،ٓ.. ٓ :اًمِمٞم 

 .إـمالىمؽ أـمٚمؼ ُم٤م أن٤م ،مت٤مُم٤مً  ًمٙمالُمؽ ُمٜمتٌف وأن٤م ًمؽ
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482 

 .ٟمٕمؿ.. ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ىم٦مرّ سمِ  يم٤مٟمقا  وًمق ىمٚمٜم٤م يمام اًمرىمٞم٘ملم اجلقرسملم قمغم اعمًح ،ٟم٠ًمل أن جي٥م إذاً  :اًمِمٞم 

 اجلقارب هذه أنف اًم٘مقل ومّمؾ ُمع ،جيقز ٓ أو قمٚمٞمٝمام اعمًح جيقز هؾ ،اًمٞمٝمقد ديـ

 ُمـ سمد ٓ آه ،ىمٚم٧م يمام ضم٤مئزة همػم سمٓمري٘م٦م أو ،ىمٚم٧م يمام ضم٤مئزة سمٓمري٘م٦م اعمرأة ًمًٌتٝم٤م

 . اًمتٗمّمٞمؾ

ة أُم٤م: ومٜم٘مقل  ذم ؿمؽ وٓ ،ذقم٤مً  ضم٤مئزاً  ًم٤ٌمؾم٤مً  اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب ًم٧ًٌم اًمتل اعمرأ

 هٜم٤م؟ إمم ُم٤مر ،قمٚمٞمٝم٤م اعمًح ضمقاز

 .هٜم٤م اعمًح وم٤مئدة ومام ،ضمؾاًمرِّ  إمم يّمؾ هق يمٚمف اح٤مء :اعمٚم٘مل

 .ٓ: زم ىمؾ ،هٜم٤م إمم صح ؟اً ُمقضمز ؾم١مآً  ؾم٠مخ٧م أن٤م :اًمِمٞم 

 .٤مً صحٞمح يّمػم سم٠منف أؤُمـ أن٤م ،ٓ :اعمٚم٘مل

 !صحٞمح يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .واوح٤مً  احلٙمؿ يٗمٝمٛمقا  طمتك ،ؾم٤مسم٘م٤مً  إخ ؾم١مال قمغم شمٕم٘مٞم٤ٌمً  أريد :اعمٚم٘مل

 هق وإٟمام ،سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمام شمٕمٚمٞمؾ سمدون شم٘مقل ٓزم ذًمؽ؟ يمٞمػ :اًمِمٞم 

 .رأجؽ ؿمق ،أن٧م ؿٝمَ تّ شمُ  ُم٤م طمتك ،يمذا ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ: سمت٘مقل ،شمذيمػم

سم٤مً  أىمقل أن٤م ،يمثػماً  ٟمًٛمٕمف اًم٘مقل هذا  ًمٕمٙم٧ًم سم٤مًمرأي اًمديـ يم٤من ًمق: قمٚمٞمف ضمقا

 أومم قمٚمٞمف اعمًح اًمٌنمة إمم اح٤مء يقصؾ اًمذي اجلقرب إن: وًم٘مٚم٧م ،مت٤مُم٤مً  اعمقوقع

 ،رأجؽ ؿمق ،اًمٌنمة إمم اح٤مء وصقل يٛمٜمع اًمذي ،اًمث٘مٞمؾ اجلقرب قمغم اعمًح ُمـ

 . أظمرى ٘م٤مسمؾشمُ  ومٚمًٗم٦م

 يم٤من ًمؽُم٤م اإلُم٤مم يرطمؿ اهلل ،اإلؾمالم ذم اًمدظمٞمٚم٦م وأراء اًمٗمٚمًٗم٤مت ؿم٠من هذا

 ُم٤م هذي اهلٞمِم٦م ،أظمر رأي إمم اًمرأي شمريمتؿ آظمر ُمـ أضمدل رضمؾ ضم٤مءيمؿ يمٚمام: ي٘مقل

 .وم٘مٞمف يمالم ،سمتٜمتٝمل

 ذم ذط ووع ذم ،اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ذم ىمٚم٧م يمام ٟمص قمٜمدٟم٤م ًمٞمس :وم٤معم٘مّمقد 
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 .آظمره إمم.. . ُمـ ُمـ ًمقن ُمـ ؿمٙمؾ ُمـ ُمت٤مٟم٦م ُمـ خ٤مٟم٦مصم ُمـ اجلقرسملم قمغم اعمًح

 ومٝمق اهلل يمت٤مب ذم ًمٞمس ذط يمؾ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمام 

 يمت٥م ذم ه٤معمذيمقرة اًمنموط ُمـ ذـم٤مً  ادقمك عمـ ومٜم٘مقل ،شذط ُم٤مئ٦م يم٤من وًمق ،سم٤مـمؾ

 إِنْ  سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ  َه٤مشُمقا ﴿: هلؿ ٟم٘مقل  ،ه٤مشمقا  ،ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م يمام سمٞمٜمٝم٤م اًمذي اخلالف قمغم اًمٗم٘مف

 .[111:اًمٌ٘مرة﴾ ]َص٤مِدىملِمَ  يُمٜمُتؿْ 

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هق هذا :وم٢مذاً    قمغم ٗم٤موم٦ماًمِّم  اًمرىمٞم٘م٦م اجلقارب ًم٧ًٌم اًمتل ًمٚمٛمرأ

 . حم٤مرُمٝم٤م ُمع زوضمٝم٤م ُمع يٕمٜمل ،اًمنمع وومؼ

 ،ِب٤م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ُم٠ًمخ٦م شم٠ميت هٜم٤مك ،ًمرِب٤م قم٤مصٞم٦م ًمًٌتٝم٤م إذا قمام   اجلقاب يٌ٘مك

 ًمف هؾ ،ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وهل ،ِب٤م إحل٤مىمٝم٤م يٛمٙمـ وًمٙمـ

 شمٚمؽ قمغم ًمٞم٧ًم ًمٙمـ: ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ٓ؟ أم ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٕمرووم٦م اًمرظمّم٦م

ٓ  ﴿: ُم٠ًمخ٦م ٟمًٞم٧م يمام ،شمٜم٤ًمه٤م أن ًمؽ آن ُم٤م أفمـ اًمتل اًم٘مّم٦م ﴾ َٟمِذيرٌ  ومِٞمَٝم٤م ظمال إِ

 اًم٘مّم٦م؟ ذايمره٤م ،ه٤مه ،[24:وم٤مـمر]

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ٟمّ  يًٛمٕمقه٤م كّم ظَم  :اًمِمٞم   شمذيمره٤م؟ ،ه٤مقؾمٛمٕم ُم٤م أفمـ ه١مٓء، ٤مإظمقا

 سم٠من أب٤مه وم٠مُمر ،اإلومت٤مء ُمٙم٤من ومًٞمخٚمق ،ؾمٗمر ًمف قمرض اعمٗمتلم أطمد سم٠من زقمٛمقا 

 قمٚمؿ ٓ وأن٤م هذا يمٞمػ اسمٜمل ي٤م: ًمف ىم٤مل ،أُمل ضم٤مهؾ رضمؾ وأبقه ،ُمٙم٤مٟمف ذم خيٚمٗمف

 ؾم٤مئؾ ضم٤مءك يمٚمام ،إًمٞمؽ أقمقد ريثام ِب٤م شمًتٕملم ـمري٘م٦م أقمٚمٛمؽ أن٤م: ىم٤مل ،قمٜمدي

 :ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: ًمف ىمؾ ؾم١مآً  ي٠ًمخؽ

 ،زوضمتل قمغم رتوصمِ  همْمٌل يٕمٜمل ـمٚمع أن٤م ،اًمِمٞم  ؾمٞمدي ي٤م: ىم٤مل رضمؾ ضم٤مء 

 اعم٠ًمخ٦م اسمٜمل ي٤م: فًم ل٤مىم ٓ؟ أو قمكم طمرُم٧م هذه ومٝمؾ. سم٤مًمثالصم٦م ـم٤مًمؼ أن٧ِم : هل٤م وىمٚم٧م

 . ـم٤مًم٘م٦م همػم هل ٓ: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ـم٤مًم٘م٦م هل: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ،ىمقٓن ومٞمٝم٤م

ّ  ؿمؽميأ قمؿ ويمٜم٧م ،اجلٛمٕم٦م أذان ؾمٛمٕم٧م ُمثالً  أن٤م اًمِمٞم  ؾمٞمدي ي٤م  واصؾ ٞم٧مومَت
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 ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: سمت٘مقل ،صحٞمح هق ٤مُم ٓإو صحٞمح اًمٌٞمع هذا هؾ ،ٓؿمؽمي٧م

 . وهٙمذا

 وُم٣م ،إًمٞمف ىمدُمٝم٤م اًمتل ي٘مقًمقن يمام اًمنمقمٞم٦م ٚم٦مٞماحل وهل٤م ٓسمٜمف إب اـمٛم٠من

 ،إًمٞمف يتقاومدون يم٤مًمٕم٤مدة اًمٜم٤مس وسمدأ ،اسمٜمف جمٚمس ذم جيٚمس إب وسمدأ ،ؾمٌٞمٚمف ذم اعمٗمتل

 ضم٤مز ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم اسمٜمل ي٤م: ًمف سمٞم٘مقل ؾم١مال سمٞم٠ًمل واطمد يمؾ

 اجلٛمٕم٦م همًؾ ُمثؾ ،ؾمٜم٦م سمٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ومرض سمٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ،ضم٤مز ُم٤م وسمٕمْمٝمؿ

 .آظمره إمم وو اعمًجد وحتٞم٦م

 قمٜمده ذم ُم٤م اًمِمٞم  أنف ،اإلومت٤مء جمٚمس حييون يم٤مٟمقا  اًمذيـ إذيمٞم٤مء أطمد ومتٜمٌف 

 ،يمذا اًمّمحٞمح ًمٙمـ ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: سمٞم٘مقل قمٚمؿ قمٜمده سمٞمٙمقن سمٞم٘مقل يم٤من ًمق ،قمٚمؿ

 .ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم إٓ ،ُمرة وٓ ُمٜمف ـمٚمع ُم٤م هق ًمٙمـ

: ًمف ىمؾ ،اًمِمٞم  زم اؾم٠مل دظمٚمؽ: فًم ىم٤مل ،ًمف ضم٤مر أذن ذم أخ٘مك دس اًمذيمل ومٝمذا 

  َأذِم ﴿ ؾمٞمدي ي٤م
ِ
  َأذِم ﴿ اًمِمٞم  ؾمٞمدي ي٤م: ًمف ىم٤مل ؟[12:إسمراهٞمؿ﴾ ]ؿَمؽ   اّلل 

ِ
 اّلل 

 .ؿم٤مُمٞم٦م ٟمٙمت٦م هذه ،ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: ًمف ىم٤مل ؟[12:إسمراهٞمؿ﴾ ]ؿَمؽ  

 ٟم٤مس دمد أن ،أن سمٕمض قمغم شمٜمٓمٌؼ ًمٙمٜمٝم٤م ،صحٞمح٦م إهن٤م سمٞمٝمٛمٜم٤م ُم٤م ،ـمٌٕم٤مً  

 ،ؾمٌٞمٚمٝمؿ هذا ،قم٤مُم٦م ضم٤مُمٕم٦م وحم٤مومؾ جم٤مًمس وذم ،إُم٦م ىمٞم٤مدة يتقًمقن أهنؿ يزقمٛمقن

 واعمذه٥م ،هٞمؽ احلٜمٗمل اعمذه٥م: إًمٞمٝمؿ شمقضمف أو هلؿ شمٕمرض ُم٠ًمخ٦م ذم سمٞمحٙمقا 

 :اًمّمقاب ويـ ؾمٞمدي وي٤م ،هٞمؽ اًمِم٤مومٕمل

 !ُمٚمتٛمس اهلل رؾمقل ُمـ ويمٚمٝمؿ

 .ؾم٤مح٤مً  اهلل ًم٘مل قم٤مح٤مً  ىمٚمد ُمـ

 ًمف هؾ ُم٤مً رّ حُمَ  ؾمٗمراً  ؾمٗمره يم٤من إذا ،اعم٤ًمومر ُم٠ًمخ٦م ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ: وم٤مًمِم٤مهد

 .ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم ،اًمرظمص هذه

 ًمٙمـ ،ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر ؾمٗمره هق اعم٤ًمومر هذا دام ُم٤م ،ومرق ٓ ٟمفإ ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمٜمٜم٤م

 ،يمٚمٝم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م يِمٛمؾ ـمقيؾ وؾمٗمر ،ىمّمػم ؾمٗمر ًمٜم٤م ،اهلل ؾمٌح٤من ،ؾمٗمران قمٜمدٟم٤م ٟمحـ
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 ٟم٦ًٌم ذم اًمتٗم٤موت ًمٙمـ ،قم٤ميص ُمٜم٤م واطمد يمؾ ،اًمٓمقيؾ اًمًٗمر هذا ذم يقضمد ومٙمام

 شمٚمؽ ًمف شمنمع ٓ ،اًمٓمقيؾ ؾمٗمره ذم وضمؾ قمز اهلل يٕميص اًمذي هذا ومٝمؾ ،اعمٕمّمٞم٦م

 . !هذا ي٘مقل ُمـ ،اًم٘مّمػم اًمًٗمر ذم ضم٤مءت اًمتل إطمٙم٤مم

 صالشمف ذم ومٝمق يّمكم أن يريد دام ُم٤م ،ىم٤مساً  ؾمٗمراً  ي٤ًمومر أن يريد اًمذي هذا :وم٢مذاً 

 قمغم وًمإلـمالع ،رضم٦مًمٚمٗمُ  أورسم٤م إمم سمٚمده ُمـ ظمرج واهلل هق ًمٙمـ ،قم٤مصٞم٤مً  ًمٞمس

 .واًمًٞمٜم٤مُم٤مي٤مت اًم٤ٌمرات ودظمقل ،اجلٛمٞمالت اًمٖم٤مٟمٞم٤مت

 ،يّمقم وهق يّمكم ومٝمق ،اهلل يٓمٞمع ذًمؽ ُمع هق ًمٙمـ ،ُمٕمّمٞم٦م هذه أن ؿمؽ ٓ 

 ي٘مقل ،ُم٤ًمومر وهق جيٛمع أن ًمف هؾ ،ُم٤ًمومر وهق ريمٕمتلم يّمكم أن صغم إذا ًمف ومٝمؾ

 .وآضمتٝم٤مد اًمرأي ؾمقى هٜم٤مك دًمٞمؾ ٓ ،اًمدًمٞمؾ ُم٤م ،ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر هذه ٓ ،اًم٘مقل ذًمؽ

 اًمِم٤مرع أراده اًمتٗمّمٞمؾ هذا يم٤من ًمق ،إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م ظمػماً  يم٤من ًمق: ٟم٘مقل ٟمحـ 

سْمتُؿْ  َوإَِذا﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُمثالً  ىم٤مل اًمذي ،احلٙمٞمؿ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  وَمَٚمٞمَْس  إَْرضِ  ذِم  رَضَ

وا َأنْ  ضُمٜم٤َمٌح  ـَ  شَمْ٘مٍُمُ الةِ  ُِم ـَ  َيْٗمتِٜمَُٙمؿُ  َأنْ  ظِمْٗمتُؿْ  إِنْ  اًمّم  ِذي  صمؿ ،[121:اًمٜم٤ًمء﴾ ]يَمَٗمُروا اًم 

 صدىم٦م»: ىم٤مل ،٤مٜمّ أُمِ  وىمد ٟم٘مٍم سم٤مًمٜم٤م ُم٤م ،اهلل رؾمقل ي٤م: إصح٤مب أطمد ُمـ ؾم١مال ضم٤مء

 ش.صدىمتف وم٤مىمٌٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ ِب٤م اهلل شمّمدق

 ٓ ومٚمامذا ،صالشمف ذم هلل ـم٤مقم٦م دظمؾ ًمٙمٜمف ،ؾمٗمره ذم هلل قم٤مصٞم٤مً  ظمرج ومالن :إذاً  

 .رسمف رظمّم٦م ي٘مٌؾ

 اًمتٛمتع ضمقاز ذم ،ُمٕمّمٞم٦م ؾمٗمر وسملم ـم٤مقم٦م ؾمٗمر سملم ومرق ٓ أنف اًمّمقاب :إذاً  

 .ًمٚمًٗمر ضمٕمٚم٧م اًمتل سم٤مًمرظمص

 قمغم واعمًح ،اخلٗملم قمغم اعمًح ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رظمص: ٟم٘مقل يمذًمؽ

 .اًمٜمٕمٚملم قمغم واعمًح ،اجلقرسملم

ءً   ُم٤مً  أم ًمًٌف، طمالًٓ  قمٚمٞمف اعمٛمًقح يم٤من ومًقا  قمغم يمالُمٜم٤م ،آظمر رء ومٝمذا ،طمرا

 .ضم٤مئز ومٝمق ،اعمًح
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 :قم٤مصٞم٦م هل ؿمؽ سمال ًمٙمـ ،وقم٤مصٞم٦م ـم٤مئٕم٦م سملم اعمًح طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ :إذاً  

 ذم ي٘مقل ورسمٜم٤م ،سمنمِت٤م أبدت وم٘مد ،ضمقرسم٤مً  شمٚمٌس مل ،طم٤مومٞم٦م ظمرضم٧م ًمق يمام خترج ٕهن٤م

ـَ  َوٓ﴿: يمت٤مسمف سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  واًمٖم٤مًم٥م ،[31:اًمٜمقر﴾ ]ِزيٜمَتِِٝم

 ذم أىمداُمٝمـ شمٌدوا يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ ،اجلقارب يٚمًٌـ يمـ ُم٤م اًمٜم٤ًمء أن إج٤مم شمٚمؽ ذم

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو قم٤مصػ ريح أو طمريم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 وهذا ،ؿمؼميـ أو ؿمؼماً  اعمرأة ُمـ اًمذيؾ سم٢مـم٤مًم٦م شمٕمٚمٛمقن يمام اًمنمع ضم٤مء ًمذًمؽ 

 وم٢مذا ،اجلقارب ًمٌس قم٤مدِتؿ ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل ٕنف ،ىمدُمٝم٤م شمٜمٙمِمػ ُم٤م طمتك ،طمد أيمثر

ةا ظمرضم٧م  ومٝمل اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمتجٚم٦ٌٌم هل ُم٤م ًمٙمـ ،ضمقارِب٤م ٓسم٦ًم هل ُم٤م ُمرأ

 ٟم٘مقل يمذًمؽ ،ـم٤مئٕم٦م ومٝمل رضمٚمٞمٝم٤م وهمًٚم٧م شمقو٠مت إذا ًمٙمٜمٝم٤م ،قم٤مصٞم٦م هل ،قم٤مصٞم٦م

 .ُمٓمٞمٕم٦م ومٝمل وُمًح٧م صٚم٧م إذا ًمٙمٜمٝم٤م ،قم٤مصٞم٦م ومٝمل ؿمٗم٤موملم سمجقرسملم ظمرضم٧م إذا

  (22: 12: 24/ 531/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 18: 21/ 531/ واًمٜمقر اهلدى)

 افغسؾ؟ يقجب متك فؾؿرأة آحتالم

 يٕمٜمل أؿمٞم٤مء ذم ،آطمتالم ذم شمرى اًم١ًمال ؾم٠مخٜم٤مك قمٜمدُم٤م ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 حتس أو يٕمٜمل شمرى هل زم ىمٚم٧م أنف يّمػم اًمذي وـمٌٕم٤مً  ،ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو جم٤مُمٕم٦م أو

 .شمتٜمٌف ٓ ًمٙمـ اًمٌمء ِبذا

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 .. شمِمٕمر ُم٤م يٕمٜمل شمتٜمٌف؟ ُم٤م أجش: لأؾم٠م سمس :ُمداظمٚم٦م

 .ٓ أو ُم٤مء ُمٜمٝم٤م ظمرج أنف يٕمٜمل شمٜمتٌف ُم٤م :اًمِمٞم 

 .اعم٘مّمقد هذا :ُمداظمٚم٦م

 .إيف :اًمِمٞم 
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 ..ضم٤مُمٕم٧م ُملم أهن٤م اٟمت٤ٌمه ُمش :ُمداظمٚم٦م

 . ٓ :اًمِمٞم 

 .اًمرضمؾ يِمٕمر يمام شمِمٕمر هل أُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اح٤مء شمرى أن اعمٝمؿ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞم 

 شمٖمتًؾ؟ ـمٌٕم٤مً  وضمدشمف إذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ ،ظمالص :اًمِمٞم 

 وضمدشمف؟ ُم٤م وإذا :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٖمًؾ وضم٥م ُم٤م :اًمِمٞم 

 اح٤مء ممٙمـ فمٝمره٤م قمغم ٛم٦مئٟم٤م يم٤مٟم٧م إذا ،اعمقوقع ٟمٗمس ذم ٟم٘مٓم٦م ذم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌمء؟ هذا ،اًمٖمًؾ يقضم٥م هؾ يرضمع ويرد يٓمٚمع

 وُم٤مذا؟ اح٤مء يٓمٚمع ممٙمـ :اًمِمٞم 

 ..اًمٔمٝمر قمغم ُمًتٚم٘مٞم٦م يمقهن٤م صم٤مٟمٞم٦م ةُمر ويرضمع :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٛمٜم٤م امومٞم اًمٓمٌل اًمٕمٚمؿ ذم وٓ ،اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ذم ٓ رء ومٞمف ُم٤م ٓ ،ٓ :اًمِمٞم 

 .يٕمٜمل اح٤مء وضمدت إذا اعمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .هٞمؽ سمس ،إيف :اًمِمٞم 

 .اً ظمػم اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞم 

  (22: 52: 31/ 327/ واًمٜمقر اهلدى) 



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 مـ اشتقؼظت إذا افثالث افعؼد مـ تتخؾص ـقػ احلائض

 افـقم

 قم٘مد أطمديمؿ سم٤مت إذا ،أطمديمؿ أصٌح إذا اًمقوقء شمٌع سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 هلذا احل٤مئض ومْمؾ ُم٤م هذا وم٠مىمقل ،هن٤ميتف إمم قم٘مد سمثالث ومٞمتف٤مىم قمغم اًمِمٞمٓم٤من

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ،قم٘مدة اٟمحٚم٧م اهلل وذيمرت ىم٤مُم٧م إذا هل٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤محل٤مئض ،احلدي٨م

 واًمّمالة؟ ًمٚمقوقء

 أن احل٤مئض قمغم حيرُمقن اًمذـي قمغم طمججٜم٤م ُمـ هذه أوًٓ  ،أظمل إؿمٙم٤مل ُمق هذا :اًمِمٞم 

 جي٥م ،ًمٚمٜمقم ضمٜمٌٝم٤م شمْمع طمٞمٜمام اعمرأة أن ي١ميمد مم٤م إًمٞمف أخٛمح٧م أن٧م اًمذي هذا سمؾ ،اًم٘مرآن شمتٚمق

ٔي٤مت ُمـ سمٌمء وحتٞمٓمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمٕمقذ أن ٜم٦م ذم ُمٜمٝم٤م صم٤مسمت٤مً  يم٤من ُم٤م وسمخ٤مص٦م ،اًمٙمريٛم٦م ا  وم٘مراءة ،اًم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن صم٧ٌم مم٤م ذًمؽ وٟمحق ،اعمزُمؾ وؾمقرة شم٤ٌمرك ؾمقرة وىمراءة ،اًمٙمرد آي٦م ُمثالً 

 هذه أهؿ وُمـ ،يْمٓمجع أن سمٕمد أو ،يْمٓمجع أن ىمٌؾ ؾمقاء ،يٜم٤مم أن ىمٌؾ ي٘مرؤه٤م يم٤من اًمًالم

وراد هذه ٛمثؾسم أت٧م إذا ،احل٤مئض اعمرأة هذه أن اقمت٘م٤مدي ذم وم٠من٤م ،اعمٕمقذشم٤من اًمًقر  يم٤من ،ٕا

 يَُٙمٚمُِّػ ٓ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك فىمقًم قمٛمقم ذم داظمٚم٦م ٕهن٤م أذهن٤م: ذم اًمِمٞمٓم٤من يٌقل أٓ هل٤م ُمٕمٞمٜم٤مً  ذًمؽ

 ُ ٤م اّلل  ًً ٓ   ٟمَْٗم تٓمٞمع ٓ أهن٤م داُم٧م ومام ،[286:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ  ،سم٤مًمّمالة شمتٚمٌس أن ذقم٤مً  شًم

ٔي٤مت أو اًمًقر ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ٤مح :اًم٘مراءة ُمـ هل٤م جيقز سمام شمتٚمٌس أن ومٕمٚمٞمٝم٤م  .ا

  (22: 37: 32/ 324/واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿرأة ـشػف ادباح افقجف حدود

 اهلل ؿم٤مء وإن ،اًمقضمف يمِمػ ضمقاز ُمـ ذيمرمتقه وُم٤م ًمٚمحج٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ شمٖمٓمك اًمكم احلدود أو اًمٙمٞمٗمٞم٦م وهل ،ًمٜم٘مٓم٦م أؿم٤مر أمحد أؾمت٤مذ ،ومٞمف ٟمٕمت٘مد اًمذي هذا

 هذا؟ ذم رأي ًمٙمؿ ومٞمف شُمرى ومٞم٤م ،اًمقضمف هذا

 وهق ،اإلٟم٤ًمن سمف يقاضَمف ُم٤م :وذقم٤مً  ًمٖم٦م اًمقضمف ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هق :اًمِمٞم 
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 .ذًمؽ ُمـ أيمثر ًمٞمس ،اًمقوقء ذم همًٚمف جي٥م اًمذي اًمقضمف ىمرص

 ،أمحد إؾمت٤مذ ومٕمؾ رأج٧م يم٠مين ،ُمرادك ومٝمٛم٧م أن٤م ،ٟمٕمؿ أؾمت٤مذي يم٠مين :ُمداظمٚم٦م

 ذم ةإؿم٤مر وشمْمع ٖمٓملشمُ  ومٙم٤مٟم٧م ،اًمِم٤مم ذم يًتخدُمقه يم٤مٟمقا  اًمكمِّ  اًمٖمٓم٤مء هق: ي٘مقل

 اؾمتدارة ٕنف اًمقضمٜم٤مت: ُمـ ضمزء أو اًمقضمٜم٤مت شمٙمِمػ ُم٤م طمتك اًمٚمحٞم٦م ومتٖمٓمل ،ومٛمٝم٤م

 ممٙمـ؟ يمٞمٗمٞم٦م ومٝمل ،اًمٗمتٜم٦م ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد هذه إٟمف إؾمت٤مذ ي٘مقل اًمقضمف

 ًمٖمقي ُمقوقع اعمقوقع ٕن ،أن ضم٤مٟم٤ٌمً  سمٞمٜمزقمٝم٤م اًمٗمتٜم٦م ىمْمٞم٦م أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 .وشمٕمرومقٟمف ذيمرٟم٤م اًمذي هذا هق ًمٖم٦م اًمقضمف ٓ؟ أم صح ،وذقمل

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م: وهق أجْم٤مً  اًمٚمٖم٦م ذم يٕمرف رء هٜم٤مك ًمٙمـ 

 وم٤مًمٜم٘م٤مب «ال تنتؼب املرأة املحرمة وال تلبس الؼػازين» ،اًمٜم٘م٤مب اعمِمٝمقر احلدي٨م

ة شمٖمٓمل  .قمٞمٜمٞمٝم٤م قمدا ُم٤م وضمٝمٝم٤م يمؾ اعمرأ

 طمٞم٨م ُمـ ٟم٘م٤مسم٤مً  يٙمقن ٓ أو ،اًمٜم٘م٤مب ُمـ ضمزءاً  يٙمقن أن إُم٤م هق اًم٘مًؿ هذا :وم٢مذاً  

 ٟمحـ وهذا ،اًمٕمٞمٜملم وحت٧م إنػ قمغم ِمده يُ  اًمذي هق اًمٜم٘م٤مب ،يٕمٜمل اًمٕمريب اًمتٕمٌػم

 إومْمؾ هق هذا اعمٜمديؾ وضمد أن سمٕمد وإومْمؾ ،إومْمؾ سم٠منف احلج٤مب ذم طمٜم٤مس  

 قمغم حيرم هؾ اًمٌح٨م ،هذا ذم ًمٞمس اًمٌح٨م ًمٙمـ ،ٟمٗمًف اًمٜم٘م٤مب ُمـ أومْمؾ ،يٕمٜمل

 وم٤مٔن ،اًمًؽم هل٤م إومْمؾ أن سمٞم٤من ُمع ،ذًمؽ هل٤م جيقز أم ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن اعمرأة

ة ة ،إومْمؾ هق هذا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وضمٝمٝم٤م شمًؽم اُمرأ  إٓ وضمٝمٝم٤م شمًؽم صم٤مٟمٞم٦م ُمرشم٦ٌم ذم اُمرأ

 اًمٗمٚمًٗم٦م قمغم ٕنف ومٛمٝم٤م: أنٗمٝم٤م دون ُم٤م شمًؽم أن٧م ذيمرِت٤م اًمتل اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم ،قمٞمٜمٞمٝم٤م

 ،ومٛمٝم٤م صمؿ ،قمٞمٜم٤مه٤م ومٞمٝم٤م ُم٤م وأمجؾ ،وضمٝمٝم٤م اعمرأة ذم ُم٤م أمجؾ أنف ،اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًٕمقدي٦م

 .هذه اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ.. و..و

 ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمٝم٤م يرى ٓ هٜم٤م ُمـ ومٝمق ،إومْمٚمٞم٦م ُمراشم٥م ٟمِمقف سمدٟم٤م ٟمحـ إذا: وم٢مذاً  

 .هٙمذا صمؿ ،هٙمذا صمؿ ،هٙمذا صمؿ ،إـمالىم٤مً 

 قمرف ومٞمف يم٤من: يٕمٜمل اًمٕمرومٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أؾمت٤مذي ًمٙمـ ،ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 قمـ ذيمرشمف اًمذي اًمقصػ هذا قمرف ذم يم٤من ،واًمًٚمػ اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم ىمديامً 
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 ُمقضمقد؟ يم٤من أمحد إؾمت٤مذ

 شمدين أن ُمٜمت٘م٦ٌم شمٙمـ مل إذا وإٓ ،اًمٜم٘م٤مب إٓ يقضمد ٓ أن٧م ذيمرشمف اًمذي :اًمِمٞم 

 مل اًمٞمقم اعمٕمروف اعمٜمديؾ ،اعمقضمقد هق هذا ،وضمٝمٝم٤م إمم شمًتٓمٞمع ُم٤م سم٘مدر اجلٚم٤ٌمب

 .ُمٕم٤مٟمٞمف سم٠موؾمع اًمًؽم حي٘مؼ ٕنف إًمٞمٜم٤م: أطم٥م اؾمتٕمامًمف هذا ًمٙمـ ،ُمقضمقداً  يٙمـ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 اًمتل ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ،طم٘م٤مً  ىمٞمؾ وىمد ي٘م٤مل ىمد ،ًمٚمٌح٨م تٛمٞمامً شم! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف يتقؾمط ُمذه٥م هذا أن: يٕمٜمل ،اًمٗمتٜم٦م ىمْمٞم٦م وهل ،إؿم٤مرة أن إًمٞمٝم٤م أذت

 ،ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٙمِمػ هل٤م ٟمجٞمز ٓ ويمذًمؽ ،اًمًؽم قمٚمٞمٝم٤م ٟمقضم٥م ٓ ٟمحـ: ومٞم٘مقًمقن اًمٌٕمض

 قمغم اًمْمقء شمٚم٘مقن ًمق ؿمٞمخٜم٤م ي٤م طمٌذا ومٞم٤م ،اًمًؽم قمٚمٞمٝم٤م ٟمقضم٥م اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٦م قمٜمد وًمٙمـ

 ؟اعم٠ًمخ٦م هذه

 دمري أن جيقز ٓ ،كَِم خُتْ  اًمتل اًمٗمتٜم٦م هذه ،اًمنمع ُمـ أومٝمؿ ُم٤م طم٥ًم أن٤م :اًمِمٞم 

 .اًمٜم٤ًمء مجٞمع يِمٛمؾ ،قم٤مُم٤مً  ُمذه٤ٌمً 

ة أي: أىمقل ًمٙمٜمل   ُم٤م إذا ،وضمٝمٝم٤م قمـ اًمٙمِمػ ُمـ هل٤م اهلل أب٤مح سمام شمتٛمتع اُمرأ

 إن ـمريؼ وسم٠مي ،وؾمٞمٚم٦م سم٠مي قمٜمٝم٤م شمٌتٕمد أن جي٥م ومٝمٜم٤م ،اًمٗمتٜم٦م ذم ؾمت٘مع أهن٤م ؿمٕمرت

 أن سملم ضمداً  يمٌػم ومٗمرق ،اهلرب وم٤مهلرب وإٓ ،ومٌٝم٤م واًمتٖمٓمٞم٦م اًمًدل يٙمٗمل يم٤من

 .. وسملم ،اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٦م وضمقهٝمـ يًؽمن أن يمٚمٝمـ اًمٜم٤ًمء قمغم ٟمٗمرض

 أصح سمٕم٤ٌمرة ُمٜمف يٚمزم أو ُمٜمف يًتٚمزم وهذا ،اًمٜم٤ًمء يمؾ قمغم قم٤مُم٤مً  ُمذه٤ٌمً  اًمٗمتٜم٦م ومجٕمؾ

 وأن ،ُمٙم٤من وًمٙمؾ زُم٤من ًمٙمؾ ص٤مًمح اإلؾمالم أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اهلل: ذيٕم٦م ٟمٖمػم أن

 .قمٚمٞمٝم٤م وُمـ إرض اهلل يرث أن إمم يمذًمؽ ومٝمق ،إول اًمزُمـ ذم يم٤من طمٙمؿ أي

 قمـ شمٌٕمده٤م وؾمٞمٚم٦م يمؾ شمتٕم٤مـمك أن قمٚمٞمٝم٤م ومحٞمٜمئذٍ  ،ًمٚمٗمتٜم٦م ُم٤م اُمرأةٌ  شمٕمرو٧م إذا ًمٙمـ 

 وهذا ،وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ ذم ُمقضمقدة اخلِمٞم٦م هذه ،اًمٗمتٜم٦م ذم شم٘مع أن ظمِمٞم٦م أُم٤م ،اًمٗمتٜم٦م ذم اًمقىمقع

 جيقز ٓ شأهن٤م» اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّم٤مًمح يتٕمٚمؼ ومٞمام ،ُمراراً  ُمٕمٙمؿ ذيمرٟم٤مه يمٜم٤م سمح٨م ذم اًمقاىمع ذم يدظمؾ

ظمذ  ُم٤م اًمرؾمقل ذًمؽ وُمع ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئامً  ِب٤م ًمألظمذ اعم٘متيض يم٤من إذا ِب٤م ٕا
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 سمال- يم٤من إن اًمرؾمقل وزُمـ ،اًمرؾمقل زُمـ ذم ُمقضمقدة اعمٗمًدة أن ؿمؽ ومال ،سمذًمؽ أظمذ

تٓمٞمع ُم٤م ًمٙمـ ،ىمٌؾ ذي ُمـ أيمثر واعمٗم٤مؾمد اًمٗمتـ اًمٞمقم أىمقل أن ممٙمـ -ؿمؽ  مل اًمٗمتٜم٦م ٟم٘مقل أن ًٟم

ٛمع وٟمحـ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقدة شمٙمـ  يمتٚمؽ ،احلقادث سمٕمض احل٘مٞم٘م٦م ًٟم

طم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل احل٤مدصم٦م  اعمًجد إمم ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  ظمرج رضمالً  أن ،اًمّمحٞمح٦م ٕا

 ومٕمٚمف إٓ زوضمف ُمع اًمرضمؾ يٗمٕمٚمف ؿمٞمئ٤مً  يدع ومٚمؿ: ىم٤مل ديم٤مهن٤م ذم حمٚمٝم٤م ذم وهل اُمرأة قمغم ومدظمؾ

. اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وؾم٠مل اًمرؾمقل ُمع وصغم اعمًجد إمم واٟمٓمٚمؼ ،جي٤مُمٕمٝم٤م مل أنف إٓ ُمٕمٝم٤م

ٜم٤َمِت  إِن  ﴿: ىمقًمف وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل ُمٕمٜم٤م؟ أصٚمٞم٧م: ًمف ىم٤مل ًَ ـَ  احْلَ ٞمِّئ٤َمِت  يُْذِهٌْ  ً ﴾ اًم

 .[114:هقد]

 قمغم حيرم مل ومٚمامذا ،إٟمٙم٤مره٤م يٛمٙمـ ٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقدة ومتٜم٦م ومٝمذه 

 أُمراً  وضمقهٝمـ قمغم يًدًمـ أن اًمٜم٤ًمء ي٠مُمر مل وح٤مذا ،وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٦م اًمٜم٤ًمء

٤مً   .واضم

 شمٚمؽ ذم ىمرهن٤م ذرت اًمٗمتٜم٦م أن طمٞم٨م ،وأبداً  دائامً  ٟمذيمر يمام اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م ي٠ميت أظمػماً  صمؿ

 اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ أتٕمج٥م أن٤م وهٜم٤م ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن أُمره٤م ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ،احل٤مدصم٦م

 اًمت٠مويؾ ـمرق دم٤مهف يًٚمٙمقن ،اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م أُم٤مم ي٘مٗمقن اًمٜمجديلم إظمقاٟمٜم٤م وسمخ٤مص٦م

 طمدي٨م ،اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمغم اعمتِمدد ُمذهٌٝمؿ ُمع يتٗمؼ طمتك ،يتحٛمؾ ٓ ُم٤م ًمٚمحدي٨م وحتٛمٞمؾ

: ىم٤مًم٧م ،شم٠ًمخف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ـمريؼ ذم وىمٗم٧م وأهن٤م ،احل٩م ذم وىمع أنف صحٞمح اخلثٕمٛمٞم٦م

. قمٜمف لجِّ طُم : ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م احل٩م ومريْم٦م أدريمتف وىمد ،اًمرطمؾ قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞم  أيب إن

 ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومٙم٤من مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م وهل ووٞمئ٤مً  ويم٤من ،اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ اًمًالم قمٚمٞمف وظمٚمٗمف

ظمرى اجلٝم٦م إمم اًمٗمْمؾ وضمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٍمف ،إًمٞمف وشمٜمٔمر ظمر اًمِمؼ ٕا  ضم٤مء ،ٔا

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو  ،«غػر اهلل له، فوه سمعه وبرصهإىه يوم من حػظ »: ىم٤مل أنف اًمّمحٞمح ظم٤مرج ذم

 اعمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أىمر ح٤م وإٓ ،سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من ضمداً  سيح احلدي٨م هذا ،اًمًالم

 .حمرُم٦م يم٤مٟم٧م ي٘مقًمقن جيٞمٌقن؟ ُم٤مذا ،اًمٙمِمػ قمغم اًمٗمتٜم٦م سمقادر ىم٤مُم٧م وىمد ،هذه

وم٤موؾ اعمِم٤مئ  هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقًمف أن أريد أن٤م اًمذي هذا   وُم٤مذا! ـمٞم٥م ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م ،ٕا

 وم٘مف ٓ اًم٘مراء قم٤مُم٦م هؿ وه١مٓء ،قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ممـ يمالُمٝمؿ ي٘مرأ  اًمذي ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م إذا
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 وًمٞمس ،اًمتٖمٓمٞم٦م صقر ُمـ صقرة سم٠مي وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ُم٦مرِ حْ ًمٚمٛمُ  جيقز ٓ أنف يٗمٝمؿ ،قمٜمدهؿ

ُمر ًتدًمقا  أن يريدون طمٞمٜمام أنٗمًٝمؿ هؿ ،يمذًمؽ ٕا  ُمع ،سمحدي٨م ي٠متقن ،قمقرة اًمقضمف أن قمغم ي

 ُم٤م هقم٤من ًمٙمـ ،وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل أن ًمٚمٛمرأة أنف قمغم يدل وإٟمام ،إًمٞمف يذهٌقن ُم٤م قمغم يدل ٓ أنف

قن طمٞمٜمام ،احلدي٨م هذا يٜمًقن  يمٜم٤م إذا: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م: أقمٜمل ،ٕمٛمٞم٦مثاخل طمدي٨م قمـ جيٌٞم

ً  : إذاً . وضمقهٜم٤م قمغم أؾمدًمٜم٤م ريم٥م سمٜم٤م وُمر ،حمرُم٤مت  ًمٙمـ ،حمرُم٦م يم٤مٟم٧م وًمق ضم٤مئز لدْ اًم

ٟمت٘م٤مب  .جيقز ٓ اًمذي هق ا

 ُم٤م وٟمحـ ومٕمؾ أنف ُمع ،سمف ي٠متقن قمقرة اعمرأة وضمف ُمقوقع ذم يٌحثقن طمٞمٜمام ،احلدي٨م هذا

ًتحيوٟمف ٓ ح٤مذا ًمٙمـ ،ٟمٜمٙمره ُم٤م ومٜمحـ وأظمقاِت٤م قم٤مئِم٦م ُمـ ومٕمؾ ،ٟمٜمٙمره  طمدي٨م ذم ي

 ٕنؽ وضمٝمؽ: لهمٓمِّ : هل٤م ي٘مقل أن ًمٚمرؾمقل جيقز وٓ ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م أهن٤م ويٕمتذرون ،اخلثٕمٛمٞم٦م

 ومٕمٚم٧م يمام وضمٝمٝم٤م قمغم شمًدل أن هل٤م جيقز: ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل ،ضمداً  قمجٞم٦ٌم ُمٖم٤مًمٓم٦م هذه ،حمرُم٦م

ٞمدة ل ًمٙمـ ،قم٤مئِم٦م اًًم  ذًمؽ جي٥م ٓ أنف ًمٌٞم٤من ،سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م ي٠مُمره٤م مل واوح٦م حلٙمٛم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

قا  ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ  ىمُْؾ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف وًمتح٘مٞمؼ ،قمٚمٞمٝم٤م ـْ  يَُٖمْمه  َوحَيَْٗمٔمُقا  أَبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 .[32:اًمٜمقر﴾ ]ومُُروضَمُٝمؿْ 

 أُمر ًمٙمـ ،اًمقضمف سمتٖمٓمٞم٦م أُمر ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ،شمٔمٝمر اًمٗمتٜم٦م سمدأت ح٤م هٜم٤م: وم٢مذاً  

ظمر اًمِمؼ إمم وضمٝمف يٍمف أن رديٗمف يم٤من اًمذي اًمرضمؾ  .ٔا

 مجٞمع قمغم شمٗمرض قم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م وضمٕمؾ ،اًمٗمتٜم٦م دقمقى اهت٤ٌمل أن: اًم٘مقل وظمالص٦م 

ٞمح٤مت اجلٛمٞمالت أوًٓ  اًمٜم٤ًمء  يم٤مٟم٧م إذا ظم٤مص٦م ،ًمٗمتٜم٦م شمتٕمرض ُم٤م اًمكم اجلٛمٞمالت: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،واًم٘م

٦م ،حمتِمٛم٦م سًٓم : سمٞم٘مقل طم٤مًمف ًم٤ًمن ٟمٗمًف احلج٤مب هذا إٟمف سمحٞم٨م ،اًمٙم٤مُمؾ اًمنمقمل احلج٤مب و

 .قمٞمٜمؽ ومتح ُمٜمٝمؿ ُمش أن٤م

 يٕمٜمل؟ طم٘م٤مً  ُم٦مرِ حُمْ  هل هؾ تٛمٞمؿتًمٚم! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 يمام وٟمحـ ،اًمرُمل سمٕمد يم٤من ذًمؽ أن ًمديٜم٤م حشمرضم   ٟمحـ ،هذه سمحثٜم٤م ٟمحـ ُمـ؟ :اًمِمٞم 

 احلؾ حتٚمؾ اًمٙمؼمى اجلٛمرة رُمك إذا اعمٕمتٛمر أو احل٤مج أن شواًمٕمٛمرة اعمٜم٤مؾمؽ رؾم٤مًم٦م» ذم ىمررٟم٤م

صٖمر  .حتٚمٚم٧م ىمد وم٢مذاً  ،اجلٛمرة رُمل سمٕمد يم٤من ذًمؽ يم٤من وم٢مذا ،ٕا

 أن ،أظمريـ إىمٜم٤مع أؾمٚمقب ُمـ ًمٞمس أنف ،دائامً  ٟمالطمظ ٟمحـ ؿمؽ سمال ًمٙمـ 
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 وُمٕمٜمك ،اًمرُمل سمٕمده٤م يم٤مٟم٧م أهن٤م ،رأجٜم٤م هذا سمٜم٘مقل ومٜمحـ ٟم٤م،همػم قمغم آراءٟم٤م ٟمٗمرض

 ،سمذًمؽ ي٘متٜمٕمقن ٓ ىمد هؿ ًمٙمـ دل،اًمً قمـ ومْمالً  شمتٜم٘م٥م أن هل٤م ومٞمجقز ،حتٚمٚم٧م أهن٤م

 حيرم ومٝمؾ ،حمرُم٦م يم٤مٟم٧م ـمٞم٥م ،ُم٦مرِ حُمْ  يم٤مٟم٧م ،ٓ: أسوا هٙمذا ُمٜمٝمؿ يمثػم وومٕمالً 

  وأظمقِت٤م؟ قم٤مئِم٦م اعمحرُم٤مت ومٕمٚم٧م يمام لدِ ًْ شمُ  أن قمٚمٞمٝم٤م

 . ٓ :اجلقاب

 ،واىمع أُمر أُم٤مم ه١مٓء أضمٕمؾ أن٤م ي٠مُمره٤م؟ مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ح٤مذا شمًدل؟ مل ح٤مذا: إذاً 

 رأج٧م ،اعمقىمػ هذا ُمثؾ ذم يمٜم٧م أنؽ ه٥م: ٕطمدهؿ أىمقل ،ضمداً  طمرج ُمقىمٗمٝمؿ أنف واحل٘مٞم٘م٦م

 ٓأ ،إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومرأجتف ،وضمٝمٝم٤م قمـ طم٤مهة وهل مجٞمؾ وؾمٞمؿ ؿم٤مب ورضمؾ ،احل٩م ذم اُمرأة

 قمٚمٞمٝم٤م سمقاضم٥م ًمٞمس أهن٤م صم٧ٌم اًم٘مْمٞم٦م اٟمتٝم٧م. ٓ: ىم٤مل إن وضمٝمٝم٤م؟ قمغم ًدلشمُ  سم٠من شم٠مُمره٤م

 ،ُمٜمف وأت٘مك ُمٜمف أورع أن٧م ومٝمؾ. اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظم٤مًمٗم٧م: ىمٚمٜم٤م. ٟمٕمؿ: ىم٤مل وإن ،اًمًؽم

٤من احل٘مٞم٘م٦م: يٕمٜمل  ُمًقغ وٓ ،حمٛمقد همػم شمِمدد ومٞمف هٜم٤مك أن جيد ،اعم٠ًمخ٦م هذه يدرس ح٤م اإلًٟم

 ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة شمٖمٓمٞم٦م سم٠منف سطمقا  طمٞم٨م ،قمٚمٞمٝمؿ رددٟم٤م اًمذيـ اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم يمٌٕمض يمٜم٤م ًمق ٕنٜم٤م ًمف:

 ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم أن وأث٧ٌم ،ه١مٓء قمغم اًمرد ذم ظم٤مص٤مً  ومّمالً  قم٘مدت وأن٤م ،اإلؾمالم ذم سمدقم٦م

ؽم اهلل إمم ًمٚمت٘مرب جم٤مل ذم إذاً  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ،أومْمؾ  هذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ ،ًمقضمٝمٝم٤م اعمرأة سًم

ومْمؾ اًمٙمِمػ جيقز ،اهلل طمٙمؿ  هذا قمغم ؿم٤مف وُمـ ،هذا قمغم ؿم٤مف ومٛمـ ،اًمًؽم وٕا

 .طمرج ومال

  (22: 22: 42/ 325/ واًمٜمقر اهلدى)

 (22: 41: 22/ 324/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 45: 11/ 324/واًمٜمقر دىاهل)

  (22: 49: 34/ 324/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؟صحقحة صالهتا هؾ افذراع بادية تصع امرأة

 صحٞمح٦م؟ صالِت٤م ،اًمذراع سم٤مدي٦م شمّمكم واطمدة هذه :اًمِمٞم 
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 .صحٞمح٦م هل ُم٤م ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 (22: 26: 32/   168/  واًمٜمقر اهلدى) 

 شس ُيشسط وهؾ بقتفا، دم ادرأة فصالة اجلؾباب مـ ٓبد هؾ

 ؿدمقفا؟

 سمد ٓ أم ،سمٞمتٝم٤م داظمؾ ؾم٤مشمرة صمٞم٤مب ُمـ شمٚمًٌف سمام اعمًٚمٛم٦م اعمرأة شمّمكم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة؟ ذم ىمدُمٞمٝم٤م ؽُم ًْ شمَ  أن هل٤م ِمؽمطيُ  وهؾ ومقىمٝم٤م؟ ضمٚم٤ٌمب ُمـ

 قمقرة ُمـ اًم٘مدُملم ٕن ُمٜمف: سمد ٓ ومٝمذا اًمّمالة ذم اًم٘مدُملم ؾمؽم أُم٤م :اًمِمٞم 

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذًمؽ قمغم دل يمام ،اعمرأة

 صمٞم٤مب ُمـ ًمٞمس أنف يٌدو وم٤مجلقاب سمٞمتٝم٤م؟ سمثٞم٤مب شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ أُم٤م 

 .ًم٘مدُمٞمٝم٤م ؾم٤مشمرة شمٙمقن أن سمٞمتٝم٤م

 أن ،اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء وهلذا ،جيقز ٓ أنف وهق واوح اجلقاب :وم٢مذاً  

ة  .ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر يًؽم ؾم٤مسمغ ىمٛمٞمص قمٚمٞمٝم٤م يٙمقن أن ومٞمج٥م ،شمّمكم ىم٤مُم٧م إذا اعمرأ

ة اومؽموٜم٤م إذا إٓ   ُمتجٚم٦ٌٌم ُمتحج٦ٌم داره٤م قم٘مر ذم شمٕمٞمش اخلٞم٤مل ذم هذا أجْم٤مً  اُمرأ

ة هٜم٤مك يٙمقن ىمد ،إضم٤مٟم٥م سملم شمٕمٞمش يم٤مٟم٧م ًمق يمام ،سمجٚم٤ٌمِب٤م  سمٞمتٝم٤م ذم ًم٤ٌمؾمٝم٤م ذم اُمرأ

 أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م ،ًمٕمقرِت٤م ؾم٤مشمرة ومٕمالً  ومٝمل صٚم٧م وم٢مذا ،اًمتحجٞمؿ ُمـ رء ومٞمٝم٤م

ة سمد ومال وًمذًمؽ ،رِب٤م ًمنميٕم٦م خم٤مًمػ وهذا ،ًمٕمقرِت٤م ٛم٦مجِّ حُمَ   أو إزاراً  شمتخذ أن ًمٚمٛمرأ

 ِبذا ىمدُمٞمٝم٤م فمٝمقر شمًؽم أن ومٞمٙمٗمٞمٝم٤م اًم٘مدُملم طم٤مومٞم٦م يم٤مٟم٧م وًمق ،شمٚمًٌف ـمقيالً  ىمٛمٞمّم٤مً 

 .اًم٘مدُملم سمٔم٤مهر اًم٤ًمسمغ اًمثقب

  (22: 42: 18/ 621/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افصالة دم ظقرة ادرأة ؿدمل أن ظذ افدفقؾ

 ؟اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم قضمقبسم اًم٘مقل :اًم٤ًمئؾ

  أجقه :اًمِمٞم  

 ؟اًم٘مدُملم ؾمؽم وضمقب قمغم سمٞمدل كماًم احلدي٨م ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

  ؟آي٦م سمتٙمٗمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞم 

  ؟احلج٤مب آي٦م يٕمٜمل آي٦م :اًم٤ًمئؾ

ـَ  َوٓ﴿ :اًمِمٞم  سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم  شمدل أٓ أي٦م ومٝمذه ﴾ِزيٜمَتِِٝم

ة ىمدُمل أنف قمغم  . قمقرة اعمرأ

 .. سملم قر  ومَ  شمٞمٛمٞم٦م اسمـ :اًم٤ًمئؾ

  ومٞمف سمالكِ  اهلل ًمكما إًم٤ٌمين ُمع ظمٚمٞمؽ ،هالّ  شمٞمٛمٞمف اسمـ زم اشمريمل ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞم 

 . اخلػم جيزيؽ اهلل ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 . أي٦م سم٘مقل أن٤م حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞم 

ة ًمٕمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمالم هذا :اًم٤ًمئؾ  ،اًمّمالة ظم٤مرج قمقرة اعمرأة ىمدم يمقن ،اعمرأ

 ؟اًمّمالة داظمؾ قمقرة شمٙمقن أن جي٥م

 يٙمقن ُم٤مٓ قمقرة اًمّمالة ذم جيٕمؾ اًمنمع ،سمٛمٙم٤من اًمٕمج٥م ُمـ  هذا، ّٓ إو :اًمِمٞم 

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد ،اًمٕمٙمس وًمٞمس قمقرة ظم٤مرضمٝم٤م

 ش.رء صمقسمف ُمـ شم٘مف٤مقم

 ٓ» :ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمٜمف ،سمٕمقرة ًمٞمس هشمف ومقق ُم٤م سمؾ اًمرضمؾ ومٛمٜمٙمٌل 

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم

 ومٚمؿ ،ُمٕمف شم٤ًمُمح فم٤مهره حلٙمٛمف وضمؾ قمز رسمٜم٤م كمًما ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا يم٤من وم٢مذا 
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ة ذًمؽ ضمٕمؾ يمام ،اًمدائرة  واؾمٕم٦م قمقرة ًمف جيٕمؾ  .ًمٚمٛمرأ

ـَ  َوٓ﴿ :اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م رضمٕمٜم٤م وم٢مذا  سْم ـ   َيْيِ  حي٦مس وم٤مٔي٦م ،ظمرهآ إمم﴾ ..سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم

 ْمؿٟما إذا وسمخ٤مص٦م ،شمًؽمه٤م أن اعمرأة قمغم وجي٥م قمقرة، اًم٘مدُملم فمٝمري أن ذم ضمداً 

ة نإ سمت٘مقل كماًم وهمػمه٤م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ أصم٤مر سمٕمض ذًمؽ إمم  شمريد ىم٤مُم٧م إذا اعمرأ

 . ىمدُمٞمٝم٤م ًمٔمٝمقر ٤ًمسمغاًم اًم٘مٛمٞمص شمٚمٌس أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ،اًمّمالة

 طمدأ يم٤من  إن ىمٞمؾ وىمد اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وىمد ،اًمٙمت٤مب أطمد ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٜمل شاًمؽمُمذي ؾمٜمـ صحٞمح» ٟمٗمس ذم ،اًمِم٤مومٕمل قمـ ُمٜم٘مقل هذا. .ُمٙمِمقوم٦م  ىمدُمٞمٝم٤م

 ؟فمٝمقر ضمقاز ذم أنف دًمٞمٚمف ُم٤م اًمِم٤مومٕمل ىمقل

 إدًم٦م شمٕم٤مريض ىمٕمديت ،ُمذهٌل هق كماًم ُمذهٌؽ قمـ ظمرضم٧ِم  هالّ  أن٧ِم  :اًمِمٞم 

 . إئٛم٦م سمٕمض سم٠مىمقال اًمنمقمٞم٦م

  ؟دًمٞمٚمٝمؿ ؿمق سمس ؾم٠ملأ :اًم٤ًمئؾ

 رضوري ُمش، ومٕملاًمِم٤م سم٤مإلُم٤مم صمٜمٞمتل وسمٕمديـ ،شمٞمٛمٞم٦م سم٤مسمـ سم٤مٕول سمدأيت :اًمِمٞم 

  .اعمّمٞم٥م دًمٞمؾ ٟمٕمرف أنف اًمقاضم٥م ،اعمخٓمئ دًمٞمؾ ؿمق ٟمٕمرف ٟمحـ احلالل سمٜم٧م ي٤م

 ظم٤مرج ذم هق ؾٔمسمٞم ٕنف :دًمٞمؾ سمٕمتؼمه ُم٤م أي٦م دًمٞمؾ أن٤م طمتك ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 . اًمّمالة ظم٤مرج اعمرأة وطمج٤مب اًمّمالة ذم اعمرأة طمج٤مب سملم ومرق ومٞمف ؾسمٞمٔم ،اًمّمالة

  ؟ُمش هقن سمتٜم٤مىمٌم سمتٕمتؼمي ُم٤م يمٜم٧م إذا أن٧م :اًمِمٞم 

٤مئؾ ٠م أن٤م ،اًمٗمٝمؿ هذا سمٞمجقز :اًًم  . اًم٥ًٌم هلذا سم٠مقمرومف ُم٤م أن٤م ،دًمٞمؾ قمٜمدك ًمٕمٚمؽ لسًم

 سمده اإلٟم٤ًمن إذا ٕنف :أبداً  سمتتٜم٤مىمض ُم٤م وإدًم٦م، اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ُمثٚمؽ أن٤م واهلل

 سمٕمد هدّ وسمِ  ،واطمدة ُم٠ًمخ٦م وذم اعمتٜم٤مىمْم٦م إىمقال يمؾ يِمقف هدّ وسمِ  ،اهلل ديـ ذم يتٗم٘مف

 ،هذه اًمّمقرة ذم اعمخٓمئ دًمٞمؾ يٕمرف هدّ سمِ  ومٞمٝم٤م واًمّمقاب اعم٠ًمخ٦م دًمٞمؾ قمرف ُم٤م

 قمرف إذا ،ؾمدًى  وىمتف سمٞمْمٞمع اعمًٚمؿ أن ُمٕمٜم٤مه٤م ،دًمٞمٚمٝم٤م ؿمق أظمرى صم٤مٟمٞم٦م وصقرة

 .ظمٓم٠م ومٝمق اًمّمقاب ضم٤مٟم٥م ُم٤م يمؾ ،اخلٓم٠م هق ُم٤م وٛمٜم٤مً  ومٕمرف اًمّمقاب اإلٟم٤ًمن
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  قمٚمٞمؽ؟ ومٝمٛم٧م ُم٤م ُم٘متٜمٕم٦م أو أن ٜمٕم٦مُم٘مت ُمق أن٧ِم  ًمٞمش :وم٤معمٝمؿ 

 ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ سم٠منف ،ُم٘متٜمٕم٦م ُم٤مٟمؽ أن٧م ًمٞمش سمٞمٝمديِؽ، اهلل ،سم٠ًمخؽ أن٤م اؾمٛمٕمل

  اًمّمالة ذم قمقرِت٤م شمٙمِمػ أن

ة أنف ـمالعا قمٜمدي سمٕمرف ُم٤م أن٤م يٕمٜمل اعمرأة ٕنف ،اظمتالف :اًم٤ًمئؾ  ومرق ذم اعمرأ

 . اًمّمالة ذم اًمٖمٓم٤مء وسملم اًمِم٤مرع إمم ومٞمف خترج اًمذي اخل٤مرج ذم همٓم٤مه٤م سملم

  !قمٚمٞمؽ سمػمد اًمٙمالم هذا ُّيديؽ، اهلل قمٚمٞمؽ سمػمد اًمٙمالم هذا :اًمِمٞم 

  ذيمرت طميشمؽ :اًم٤ًمئؾ

 ومٝمامٟمف أقمرف حلتك ،ٓ ىمقزم يفإ ىمقزم ،قمٚمٞمؽ سمػمد اًمٙمالم :ىمٚمؽ٠مسم أن٤م :اًمِمٞم 

 .ٓ ٓإو ،قمكم

 يٙمقن ٓ ُم٤م سمت٘مقزم قمؿ أن٧م ،قمٚمٞمؽ طمج٦م: سمتحٙمل كماًم اًمٙمالم هذا :اًم٤ًمئؾ 

 إذا سمت٘مقزم يمٞمػ ،اًمٕمٙمس سم٠مىمٚمؽ قمؿ أن٤م ،اًمّمالة ذم قمقرة سمٞمٙمقن اًمّمالة ظم٤مرج قمقرة

 هذه ،ُمٙمِمقوم٦م شمٙمقن هل٤م جيقز شم٘مقزم يمٞمػ ،اًمّمالة ظم٤مرج ًمٚمٛمرأة قمقرة هٜم٤مك يم٤من

 سمٍميح اعمذيمقريـ ًمٚم٘مدُملم سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٠من٧م ،هذا قمغم سمتج٤موسمٞمٜمل ُم٤م اًمّمالة ذم اًمٕمقرة

ة ىمدُمل أن: اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م طم٥ًم ُمٕمٜم٤م شمٕمت٘مدي أن إُم٤م ،أي٦م  هالّ  ُمش قمقرة اعمرأ

 . ـمقيؾ يٙمقن ٓزم صمقِب٤م أو ضمٚم٤ٌمِب٤م يٕمٜمل ،اًمّمالة ظم٤مرج اًمّمالة قمـ ٟمحٙمل ٟمحـ

  ىمدُمٞمٝم٤م سمٞمٖمٓمل :اًم٤ًمئؾ

 نؽأ ُمٜمؽ أن٤م ومٝمٛمتف واًمذي ،ٓ أو اًمٜم٘مٓم٦م هذه ذم ُمٕمٜم٤م أن٧م إُم٤م ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

  .ُمٕمٜم٤م

  .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  .يمقيس :اًمِمٞم 

  .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ
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 شمٙمِمػ وهل ،اعمرأة صالة سمّمح٦م شم٘مقًملم يمٞمػ :قمٚمٞمؽ يرد أن ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 ،سم٤مًمٕمٙمس ،اًم٤ًمقم٦م هذيؽ ًمؽ ىمٚم٧م هذا شم٘مقًملم يمٞمػ -ىمدُمٞمٝم٤م أي- قمقرِت٤م قمـ

 ذم قمقرة ومٝمل اًمّمالة سمخ٤مرج سمٕمقرة ًمٞمس ُم٤م ٟمفإ اًمّمالة آداب ُمـ اًمنمع ذم يقضمد

 .اًمّمالة

 سم٤مًمٜم٦ًٌم وهذا ،اًمّمالة داظمؾ يمِمٗمف جيقز ٓ ،اًمّمالة ظم٤مرج يمِمٗمف جيقز ُم٤م :أي

 سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمؽ ومام ،اًمٖمٚمٞمظ اجلٜمس اجلٜمس همػميمؿ وإٓ اٟمتقا  سمتًٛمقه كماًم ًمٚمجٜمس

 سمٞمجقز ُم٤م ،اًمّمالة ذم قمقرِت٤م ُمـ رء قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز هؾ اًمٚمٓمٞمػ ًمٚمجٜمس

 . اظمتل ي٤م هذا

ة أن طمدي٨م ومٞمف :اًم٤ًمئؾ  ؟قم٤مئِم٦م ىمقل أم طمدي٨م ،ومخ٤مر درع ذم ّمكمشمُ  اعمرأ

 احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمتل ؿمق سمس ،أن ُمًتحي ين ُم٤م ؿمئ٧م ُم٤م ـومٚمٞمٙم :اًمِمٞم 

 ؟هق ؿمق اًمدرع

  ؟ىمقل ٓإو هق طمدي٨م :اًم٤ًمئؾ

 ُمًتحي ُمق أن٤م ٕن :اًمٌح٨م هذا هق ُم٤م ،ىمقزم كدّ سمِ  ُم٤م ُمثؾ سم٠ًمخؽ قمؿ :اًمِمٞم 

 ؟هق ؿمق اًمدرع سمس أن

  .اجلالسمٞم٦م ُمثؾ اًمدؿمداش ُمثؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؟ـمقًمف أجش سم٘مد اًمدؿمداؿمف ،يمقيس :اًمِمٞم 

  .ذط اًمدؿمداؿمف اًم٘مدُملم ُمٖمٓمٞم٦م شمٙمقن أنف ذط أنف ،ومٙمرى يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 :سم٠مىمٚمؽ قمؿ ،اًمٞمقم همػم اًمًٚمٗمٞملم قمغم شمٕمرومتل ُم٤م يم٠منؽ ُّيديؽ، اهلل :اًمِمٞم 

 ،ًمف ئلشمٚمج فُمٚم٤مقم أن٧م كمًما اًمٜمص هذا هؾ ،ـمقًمف أجش ىمد ،ـمٞم٥م ،اًم٘مٛمٞمص هق اًمدرع

 وأن٤م ،صحٞمح أثر هق هؾ صحٞمح طمدي٨م هق هؾ ،أثر هق هؾ طمدي٨م هق هؾ شم٠ًمخل

 هذا ٓ ُمًتحي ين ُم٤م ٕين :أن أن٤م سمٞمٝمٛمٜمل ُم٤م :ىمٚمؽ٠مسم قمؿ ،ًمؽ سم٤مدم٤موز قمؿ

 .هذا وٓ
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 ،صحٞمح ومروٞمفا ،أثر ومروٞمفا ،طمدي٨م ومروٞمفا سمٞمٜم٤مؾمٌؽ كماًم ؿمق ومريضا ،ًمٙمـ 

 .اًم٘مٛمٞمص ُمٕمٜمك ؿمق

 اًم٘مٛمٞمص سمٞم٘مٚمؽ ُم٤م إثر هذا أو هذا احلدي٨م هذا :اًمٙمالم ظمالص٦م هذا احلدي٨م 

 ،رء سمٞمٗمٞمدك ُم٤م ،قمٚمٞمف وشمًؽموطملم إًمٞمف شمًتٜمديـ أن٧م طمتك  ،اًم٘مدُملم سمٞمًؽم ُم٤م اًمذي

 ومريضا ،أثر وٓ طمدي٨م ؿمئ٧م ُم٤م اومريض ،ـمٞم٥م ،أثر ٓإو طمدي٨م قمٜمف وم١ًماًمؽ

 أثر ذم أنف أنٗم٤مً  أن٤م ًمؽ ىمٚم٧م ىمٛمٞمص ٕنف :اعمقوقع ذم رء سمٞمٗمٞمدك ُم٤م ًمٙمـ ،صحٞمح

 ؾم٤مسمغ ،ًمٚم٘مدُملم ؾم٤مسمغ ىمٛمٞمص وذم :سم٤مجلٛمٚم٦م ويمذا يمذا ذم شمّمكم ٓزم أنف ،ؾمٚمٛمف أم قمـ

 هل سم٠مؿمٞم٤مء وٟمتٛمًؽ ،اًمٌٞمٜم٦م ،اًمٔم٤مهرة ،اعمحٙمٛم٦م إؿمٞم٤مء ٟمؽمك ٟمحـ ومٚمٞمش ،ًمٚم٘مدُملم

 .اعمتِم٤مِب٤مت ُمـ ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ

 قمٜمدك صحٞمح احلدي٨م هذا أىمٚمؽ سمدي أن٤م ،اعمٜم٤مىمِم٦م ذم أدظمؾ ضمٞم٧م أن٤م  سمٕمديـ 

 . أن أن٤م ومٞمف حتتجل كدّ سمِ  ،قمٜمدك صحٞمح إثر هذا ،سمٞمف حتتجل ن٧مأ

 . ىمرأتف أن٤م :اًم٤ًمئؾ

 ُمقوققمف أطم٤مدي٨م واؤسمٞم٘مر ٟم٤مس ويمؿ يمؿ ىمرأتٞمف ويـ ،سمٞمٝمٛمٜمل ُم٤م :اًمِمٞم 

 .أظمره وإمم وسم٤مـمٚمف

 زم ٓ يمٞمػ ،وقمل قمٜمدك يٙمقن شمٙمقين أن٧م ،ىمّمدي هذا ذم أن٤م ُم٤م :اًم٤ًمئؾ 

 اعمرأة مدىم فمٝمر أنف ًمؽ سملم ُم٤م ًمٙمـ ،صحٞمح اًمٌمء هذا ومريضا ،إطمٙم٤مم شمًتٜمٌٓمل

 . إثر هذا سمٛمثؾ اًمٍمحي٦م أي٦م ٟميب يمٞمػ صمؿ إذا اًمٗم٤مئدة ؿمق ،سمٕمقرة ًمٞمس

 قمقرة هق ومٞمام ًم٤ٌمؾمٝم٤م سملم اًمتٗمريؼ سملم ،ٟم٤مطمٞم٦م ذم إثر ُمـ اؾمتٗمٞمد سمدي :اًم٤ًمئؾ

 قمقره يم٤من إذا أن٧م ىمٚمتف كمًمإ أن٧م ذيمرت سم٤مًمذات اًمٕمقرة ُمقوقع ،اًمّمالة ظم٤مرج

 . اًمٕمٙمس وٓ أؿمد ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق اًمّمالة ظم٤مرج

 .قمٚمٞمؽ طمجف هذا سم٠مىمٚمؽ :اًمِمٞم 

  اجلٚم٤ٌمب هق وًمٞمس ،اًمرأس همٓم٤مء اخلامر أن سم٠مقمرومف كمًما ٕنف :اًم٤ًمئؾ
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498 

 وُم٤م اًم٘مٛمٞمص قمـ حتٙمل يمٜمتل هال ،هال ٟمٓمٞمتل أؿمٚمقن نأ ؿمٗمتل :اًمِمٞم 

 اهلل اخلامر إمم ويـ إمم همّمتل قمٚمٞمؽ طمج٦م اًمٙمالم هذا ىمٚمتٚمؽ ُم٤م ،ُمٜمف ظمٚمّمتل

  .ي٤ًمحمؽ

 درع ًم٧ًٌم إذا اعمرأة ؿمٙمؾ أنف ُم٘مّمدي ًمٙمـ ،اًمتٕمٌػم ذم أظمٓم٠مت.. .:اًم٤ًمئؾ

 أرادت إذا ومٞمف خترج كمًما ،اًمٙم٤مُمؾ اًمٚم٤ٌمس هق ُم٤م رأؾمٝم٤م يٖمٓمل ومخ٤مر دؿمداؿمف ًم٧ًٌم

 شمّمكم أن هل٤م أومْمؾ ي٘مقًمقن يمام زارإ سمٜم٘مقل ،أيمت٤مومٝم٤م قمغم اًم٤ًمسمغ اجلٚم٤ٌمب دون اخلروج

 . زم شمّمحح وم٠من٧م ومٝمامٟمف أن٤م هٞمؽ يٕمٜمل..وإزار ومخ٤مر درع ذم

 أن٧م؟ ومٝمامٟمف ؿمق ومٝمامن ُمق أن٤م :اًم٤ًمئؾ

 . .ًم٤ٌمس قمـ ختٗمٞمػ ذم يم٠من ،ومخ٤مر درع ذم صالِت٤م  اعمرأة أن ،ومٝمٛمتف اًمذي أن٤م :اًمِمٞم 

 ذم سمتّمكم سمحثٜم٤م ُمق سمحثٜم٤م ،ُّيديؽ اهلل اعمجٛمٚم٦م إًمٗم٤مظ شمريملا شمريملا :اًمِمٞم 

 سمتّمكم سمحثٜم٤م ُمق ،اخلامر ؿمق ُمٕمؽ سمٜمٌح٨م وسمٕمديـ ،اًمدرع هق ؿمق سمحثٜم٤م ،ومخ٤مر درع

 اًم٘مٛمٞمص هذا ذم سمحثٜم٤م ،اًم٘مٛمٞمص ىمٚم٧م ؟اًمدرع هق ؿمق سمحثٜم٤م ،ٓ ٓإو ومخ٤مر درع ذم

  .ُمٕمؽ ٟمتٞمج٦م إمم وصٚمٜم٤م ُم٤م ٓ إٓو ًمٚم٘مدُملم ؾم٤مسمغ ـمقًمف ؿمق

  .ًمٚم٘مدُملم ؾم٤مسمغ يٙمقن أن سمٞمٙمٗمل ،ظمالص ٚمٛم٦مؾم أم طمدي٨م قمغم يم٤من إذا :اًم٤ًمئؾ

 .ضمداً  واوح٦م اعم٠ًمخ٦م أن ُمع ،سم٤مًمٌح٨م شمتٕمٌل هٞمؽ ؽقمٝمدشم ُم٤م ،ُّيديؽ اهلل يفإ :اًمِمٞم 

 أنف اىمتٜمٕمتل دام ُم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م يضقمُ  ،قمٚمٞمٝم٤م يدِّ ؿُم  اًم٘مرآن ذم آي٦م قمٜمدك 

 .اًمّمالة ظم٤مرج وهق اعمٙمٚمػ اًمِمخص ،هٞمؽ ُمـ أطمًـ هٞمئ٦م هل٤م اًمّمالة

ة :وسمت٘مقزم ،اعمقوقع سمتٕمٙمز أن٧م وم٤مٔن   فم٤مهرة وهل شمّمكم أن سمٞمجقز اعمرأ

 مت٤مم هذا ،اًمٕمقرة ُمـ اًم٘مدُملم ٕن :اًم٘مدُملم شمًؽم ٓزم سمت٘مقل أي٦م ٟمفإ ُمع ،اًم٘مدُملم

 ًمٙمـ قمقره اعمرأة وضمف أنف ،اًمٞمقم قمٚمٞمٝمؿ اًمرد صدد ذم وأن٤م ،اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمام

 ذم وضمٝمٝم٤م قمـ يمِمٗمٝم٤م ضمقاز أيمؼم اهلل اًمّمالة ذم وضمٝمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن جيقز

 ُم٤م :أنٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه كماًم اًمّمحٞمح ًمٚمٛمٜمٓمؼ اًمّمالة ظم٤مرج قمقرة هق ُم٤م فأن دًمٞمؾ ،اًمّمالة

 قمقرة ًمٞمس يم٤من ُم٤م أُم٤م ،اًمّمالة ذم قمقرة يٙمقن أن ممٙمـ ،اًمّمالة ذم سمٕمقرة ًمٞمس يم٤من
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 ي٘مػ هده سمِ  ُمٕمٜم٤مه اًمّمالة ٕن :اًمّمالة ظم٤مرج قمقرة يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمّمالة ذم

 ىم٤مل يمام ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ زيٜم٦م سم٠ميمٛمؾ هٞمئ٦م سم٠ميمٛمؾ أنثك مأ يم٤من ذيمراً  اإلٟم٤ًمن

 أطمؼ اهلل نوم٢م ،وًمػمشمدي ومٚمٞمتزر ورداء إزار ًمف يم٤من ُمـ» :ًمٚمرضم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف

 ش.ًمف يتزيـ أن

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا   قمقرة قمـ يم٤مؿمٗمف وهل شمّمكم دمقز :ومٞم٘م٤مل ،اًم٘مدُم٤من قمقرِت٤م ُمـ اعمرأ

 ،قمقرة اعمرأة وضمف سمٞم٘مقًمقا  كماًم يمذًمؽ ،اًمٙمالم هذا ي٘م٤مل ُم٤م أؾمخػ ُمـ هذا ،اًم٘مدُملم

 ُمـ رء قمـ يم٤مؿمٗمف شمّمكم أن جيقز يٕمٜمل ،وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗمف شمّمكم أن جيقز ًمٙمـ

 .قمجٞم٥م رء ،قمقرِت٤م

 سمٞم٘مقل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ أنف وهق ،ومٞمف سم٤مًمٙمالم يتأاسمتد اًمذي اعمقوقع ًمؽ ووح :اعمٝمؿ 

ة سمٞمجقز ٟمفإ  هال   اخلالص٦م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يم٤من إن ،اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م وهل شمّمكم أن ًمٚمٛمرأ

 ذم يمٜم٧م يقم ُمـ  طمٗمٔمل ذم أن٤م كماًم ًمٙمـ ،ساطم٦م أي٦م ذم اًمرد ،اًمٙمالم هذا ىم٤مل سم٘مقل

ة ىمدم سم٤مـمـ فمٝمر إذا هق :سمٞم٘مقل ،ضمديد ُمـ ىمرأتف وُم٤م ،دُمِمؼ  :صحٞمح٦م ومّمالِت٤م اعمرأ

 ُم٤م سم٤مًم٘مٛمٞمص ا سمٞمٛمِمق يم٤مٟمقا  طمٗم٤مة، سمٞمٛمِمق يم٤مٟمقا  ٕهنؿ : سمٕمقرة ًمٞمس اًم٘مدم سم٤مـمـ ٕن

 مل ،ظمٞمالء إزاره ضمر ُمـ» :طمدي٨م شمٕمروملم ويمام ،ـمقيؾ اًم٘مٛمٞمص هذا ًمٙمـ ،ًم٤ٌمس ومٞمف

 شىمدُم٤مه٤م شمٜمٙمِمػ :إذاً  ،إول اًم١ًمال ومج٤مء شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يٜمٔمر

 أجْم٤مً  ومٚمتٓمؾ ،ؾم٤مىمٝم٤م قمـ ومتٙمِمػ ريح شم٠ميت :إذاً  ،اًمث٤مين اًم١ًمال ضم٤مء ؿمؼماً  يفإ ومٚمتٔمٝمر

 ش.قمٚمٞمف شمزدن وٓ ظمرآ ؿمؼماً 

ة ًمٙمـ ،واضم٥م هذا اًم٘مدُملم فم٤مهر ؾمؽم :وم٢مذاً    ذم ُم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٞمقم ئذ،يقُم اعمرأ

ٌَْٞمّمٞم٤مت مج٤مقم٦م ظم٤مص٦م ،ضمقارب سمدون سمتٛمٌم اُمرأة  ،سمتٕمرومٞمٝمؿ كمًما وأُمث٤مهل٤م هذول ىُم

 ًمٙمـ ،اًم٘مدم سم٤مـمـ يفإ ئمٝمر راح ومام ،ضمقارب ومالسمًلم اًم٤ًمق ٟمّمػ إمم ضمالسمٞمٌٝمؿ

 .ؿً  جُمَ  يمٚمف اًم٘مدم ئمٝمر راح

 يم٧مر  قَ وشمَ  ضمٚم٧ًم ُمثالً  وم٢مذا ،طم٤مومٞم٤مت وهـ اًمٜم٤ًمء يّمٚمقا  يم٤مٟمقا  ىمديامً : اًمِم٤مهد 

 سم٠مىمقل وأن٤م ،صحٞمح٦م ٤مصالِت صحٞمح هذا شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٞم٘مقل ،ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ واٟمٙمِمػ
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 ىمّمػمة ضمالسمٞم٥م ٓسم٤ًمت كماًم اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمّمكم يمام شمّمكم شمتٕمٛمد أُم٤م ،هذا ُمٕمف

 اًمًؽم هق ًمٞمس ٕنف :سمٞمجقز ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هذا ،ًمألىمدام حمجٛمف ضمقارب وٓسم٤ًمت

 .اًمٙم٤مُمؾ

 ٟمفإ ي٘مقل أنف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ أطمٗمٔمٝم٤م ُم٤م أن٤م ،شمٞمٛمٞم٦م أبـ قمـ أطمٗمٔمف أن٤م اًمذي هذا 

ة سمٞمجقز   ...ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر يًؽم ٓ اًم٘مٛمٞمص يٙمقن أن ًمٚمٛمرأ

 :اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أُم٤م ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ اخلالص٦م وأقمٓمٞمٜمل اًمٌح٨م راضمٕمل

 واعمٜمٓمؼ ،اًمّمالة وظم٤مرج اًمّمالة داظمؾ ىمدُمٞمٝم٤م فم٤مهر شمًؽم أن اعمرأة قمغم ومٞمج٥م

 شمًؽمه أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م سمام شمت٤ًمهؾ ٓ أن اعمرأة قمغم جي٥م أنف ،اًمّمحٞمح اإلؾمالُمل

 سمدٟم٤م ًمق ،إومْمؾ هق هذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٕمٙمس ىمٞمؾ ًمق سمؾ ،اًمّمالة داظمؾ ذم اًمّمالة ظم٤مرج

 .سم٤مًمٜمّمقص ُمٜمف أراطمٜم٤م اهلل دام ُم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس سمٜمِمتٖمؾ ُم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ،سم٤مًم٘مٞم٤مس ٟمِمتٖمؾ

  (22: 34: 22/   269/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 39: 19/   269/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصالة وتؼقؿ نذ  من تُ  ادرأة وهؾ بآمغ؟ صقهتا ادرأة ترؾع هؾ

 خترج هؾ ادرأة؟ افصالة دم ؿدمقفا تغطل وهؾ ـافرجؾ؟

حمجبة؟ ـاكت وفق بادؽقاج  

 وهؾ يم٤مًمرضمؾ؟ اًمّمالة وشم٘مٞمؿ نذِّ ١مَ شمُ  اعمرأة وهؾ سمآُملم؟ صقِت٤م اعمرأة شمرومع هؾ :ُمداظمٚم٦م

 حمج٦ٌم؟ يم٤مٟم٧م وًمق سم٤معمٙمٞم٤مج خترج هؾ اعمرأة؟ اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م شمٖمٓمل

 أن سمِمٞمخقظمتل وًمٕمكم ،أؾمئٚم٦م أرسمٕم٦م يتْمٛمـ ضمداً  ًمٓمٞمػ اًم١ًمال هذا :اًمِمٞم 

 .. صم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اإلضم٤مسم٦م ُمـ ٕمتٙمـ أوًٓ  شمذيمره٤م ،أقمٞمد

 ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا: شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م سمآُملم؟ صقِت٤م شمرومع اعمرأة هؾ أُم٤م

 اعمرأة صقت ٕن ومال: أضم٤مٟم٥م واًمرضم٤مل اًمرضم٤مل ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ،ومٜمٕمؿ اًمٜم٤ًمء
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 اًمّمح٤مسم٦م وأزواج اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت ٕن اًمٙمثػمون: ي٘مقل يمام قمقرة إٟمف أىمقل ٓ

 شم٠ميت يم٤مٟم٧م ُم٤م ويمثػماً  ،اًمرضم٤مل ُمع ويتٗم٤ممهقن ،اًمرضم٤مل ُمع يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ،إوًملم

ة  ،ؾم١ماهل٤م قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمجٞمٌٝم٤م اًمرضم٤مل أُم٤مم وشم٠ًمخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اعمرأ

ة أدب ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ  جيقز هؾ ُٟم٠ًمل ُم٤م يمثػماً  ،اًم٘مرآن سم٘مراءة صقِت٤م شمرومع أن اعمرأ

 يّمحح هق ًمٙمل :اًم٘مراءة قمٚمٞمف شمٕمٞمد أن ٘مرياعم اًمِمٞم  ُمـ اًم٘مراءة شمتٕمٚمؿ طمٞمٜمام ًمٚمٛمرأة

  هل٤م؟

 ٟم٤ًمء شمٕمٚمٛم٧م يمام ،وم٘مط سم٤مًمًامع حمّمقر ومتٕمٚمٛمٝم٤م شمتٕمٚمؿ أهن٤م ُمع ،ٓ اجلقاب

 .اًمّمالة ظم٤مرج أو اًمّمالة ذم ًمتالوشمف سم٤مًمًامع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م

ة   ُمـ واًمٜم٤ًمء صقِت٤م شمرومع هل ،إُم٤مُم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا وم٤معمرأ

 ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ ،صقِت٤م شمرومع أجْم٤مً  ظمٚمٗمٝم٤م

 هذا ذم أجْم٤مً  يدظمٚمـ وم٤مًمٜم٤ًمء ،اًمرضم٤مل ومٞمف خم٤مـم٤ٌمً  ضم٤مء طمٙمؿ يمؾ أي ،شاًمرضم٤مل

ة ،لٜمِ ثْ اؾمتُ  ُم٤م إٓ اخلٓم٤مب  وأرضمقا  اًمؽماويح صالة همػم ذم هل٤م إومْمؾ ُمثالً  اعمرأ

 ومرض اًمرضمؾ سمٞمٜمام ،سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم أن اًمؽماويح صالة همػم ذم هل٤م إومْمؾ.. آٟمت٤ٌمه

ة ومٝمٜم٤م ،اجلامقم٦م ُمع اعمًجد ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات يّمكم أن قمٚمٞمف  ًمٙمـ ،اًمرضمؾ همػم اعمرأ

 ش.اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إصؾ

 صقِت٤م هل شمرومع ،مت٤مُم٤مً  اإلُم٤مم يم٤مًمرضمؾ شمٗمٕمؾ إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤ًمء اعمرأة صٚم٧م وم٢مذا 

 .واطمدة هذه ،سمآُملم أصقاِتـ ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ أجْم٤مً  وشمرومع ،سمآُملم صقِت٤م وشمرومع سم٤مًم٘مراءة

 وشم١مذن سمؾ وشم٘مٞمؿ وشم١مذن سمؾ ،وم٘مط هذا وًمٞمس سم٤مًمٜم٤ًمء إُم٤مُم٦م اعمرأة شمّمكم :واًمث٤مٟمٞم٦م

 ش.اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م مل؟ ،وشم٘مٞمؿ

ٞمدة يم٤مٟم٧م هذا ُمـ أيمثر   وقمٚمامً  وم٘مٝم٤مً  اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت وؾمٞمدة ،اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م اًم

 .إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤ًمء شمّمكم طمٞمٜمام وشم٘مٞمؿ شم١مذن يم٤مٟم٧م وم٘مد ،أبٞمٝم٤م وذم ومٞمٝم٤م اهلل وسم٤مرك ،ودقمقة

 ٓ ومٝمل ،اًمرضمؾ قمـ أجْم٤مً  ختتٚمػ هٜم٤م اعمرأة.. طمقًمف اًم١ًمال يرد مل ٟمٔمر ًمٗمت٦م وهٜم٤م 

 ،شمت٘مدُمٝمـ ٓ ،اًمّمػ ُمـ واطمدة يم٠مهن٤م اعمٜمتّمػ ذم شم٘مػ وإٟمام ،اًمٜم٤ًمء صػ شمت٘مدم
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 .ومٞمف اًمٜمص ضم٤مء ىمد أجْم٤مً  هذا

ة احل٤مًم٦م هذه ومٗمل وًمذًمؽ   اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم شمدظمؾ ٓ اعمرأ

 .هذا شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ

 ُمٙمِمقوم٦م أو اًم٘مدُملم طم٤مهة شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ وهق أٓ :صم٤مًم٨م ورء 

 .سم٤مًمرأس يتٕمٚمؼ شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم احلن ٕن اًم٘مدُملم:

 أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ ،اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ :ومٜم٘مقل اًم٘مدُم٤من أُم٤م 

 سمٜمص اعمرأة قمقرة ُمـ اًم٘مدُملم ٕن ذًمؽ اًم٘مدُملم: ُمٙمِمقوم٦م وهل اًمٓمرىم٤مت ذم متٌم

ـَ  َوٓ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىمقل سْم ـ   َيْيِ ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـ   ُِم ﴾ ِزيٜمَتِِٝم

 .[31:اًمٜمقر]

ة يم٤مٟم٧م ىمد   قمـ قم٤ٌمرة ،سم٤مخلٚمخ٤مل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ُيٕمرف ُم٤م شمْمع اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اعمرأ

ة ومٙم٤مٟم٧م ،صٖمػمة أضمراس ًمف ؾمقار  واًمِم٤ٌمب اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ًمتٚمٗم٧م ُمِم٧م إذا اعمرأ

 وهذا ،ذًمؽ اًمرضم٤مل ومٞمًٛمع اخلٚمخ٤مل تقِّ َّم ٞمُ ومَ  إرض قمغم ٝم٤مٚمسم٠مرضم شميب ،إًمٞمٝم٤م

 .إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من وؾمقاس ُمـ

 اًمذي ٤مباجلٚمٌ سم٥ًٌم ُم٤مذا؟ سم٥ًٌم ُمًتقريـ يم٤مٟم٤م اًم٘مدُملم أن ُمٕمٜم٤مه وهذا 

٤َم َي٤م﴿: وضمؾ قمز اهلل سم٘مقل قمٛمالً  ،رؤوؾمٝمـ قمغم يٚم٘مٞمٜمف سم٠من اًمٜم٤ًمء ُأُمرت ِله  َأُّيه  ىُمْؾ  اًمٜمٌ 

َْزَواضِمَؽ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
ـ   ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم ـ   ُِم  .[59:إطمزاب﴾ ]ضَمالسمِٞمٌِِٝم

: أجْم٤مً  ٟم٤ًمء ومٞمف جمٚمس ذم يقُم٤مً  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد 

 ي٤م: اًمٜم٤ًمء إطمدى ىم٤مًم٧م ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل يٜمٔمر مل ،ظمٞمالء إزاره ضمر ُمـ»

 ريح شم٠ميت إذاً : ىم٤مًم٧م شؿمؼماً  ٚمـٓمِ يُ »: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ،أىمداُمٜم٤م شمٜمٙمِمػ إذاً  ،اهلل رؾمقل

 ش.قمٚمٞمف يزدن وٓ» ذراع أي شآظمر ؿمؼماً  يزدن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،ومتٙمِمػ

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ :آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ٟمزول زُمـ ذم اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب هٙمذا   قَمَٚمٞمِْٝم

ـْ  ـ   ُِم  أن ةاعمٜمتنم اجلقارب شمٙمـ مل طمٞم٨م ،اًم٘مدُملم يٖمٓمل اجلٚم٤ٌمب يم٤من ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

ة يم٤مٟم٧م ،اًمزُم٤من ذًمؽ ذم ُمٜمتنمة شمٙمـ مل ،ُمٕم٤مً  واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء سملم  ؾم٤مىمٞمٝم٤م شمٖمٓمل اعمرأ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 أن هل٤م جيقز ٓ اعمًٚمٛم٦م وم٤معمرأة ًمذًمؽ ،اًمٕم٤ٌمءة يِمٌف اًمذي اًمٓمقيؾ سم٤مجلٚم٤ٌمب وىمدُمٞمٝم٤م

 وىمدُم٤مه٤م شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ أنف أومم سم٤مب ُمـ ،اًمٓمريؼ ذم وهل ىمدُمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ

 .ُمٙمِمقومت٤من

 اعمتحج٦ٌم همػم ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ: إظمػم اًم١ًمال ضمقاب هق هذا وأفمـ ،أظمػماً 

 ؿمٞمئ٤مً  قمرومتؿ ُمتك ،اًمٗم٤مؾمؼ اعمٙمٞم٤مج اًمٙم٤مومر اعمٙمٞم٤مج شمًتٕمٛمؾ أن ،اعمتحج٦ٌم قمـ ومْمالً 

 ٟمٕمرومٝم٤م ُم٤م ًمٖم٦م هذه اعمٙمٞم٤مج؟ ،ؾمٚمٓم٤من ُمـ سمف اهلل أنزل ُم٤م سم٤مؾمؿ يًٛمك اًمٜم٤ًمء زيٜم٦م ُمـ

 ٟم٤ًمء ًمٗم٤ًمقا زيٜم٦م قمـ شمٕمؼم ،أضمٜمٌٞم٦م ًمٗمٔم٦م هل وإٟمام ىمٌؾ، ُمـ آسم٤مئٙمؿ وٓ ٟمحـ ٓ

 سم٤مًمتزيـ ،ُمٜمٝمـ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ إؾمػ ُمع ٟم٤مؤٟم٤ًم ومتِمٌٝم٧م ،أوروسم٤م ٟم٤ًمء وم٤مؾم٘م٤مت

 .اعمٙمٞم٤مج وهق أٓ ِب٤م اإلؾمالُمل اعمجتٛمع شم٠مثر اًمتل اًمزيٜم٦م ِبذه

 ٟمرى اًمٓمريؼ ذم.. اًمٕمجٞم٦ٌم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ -احل٘مٞم٘م٦م وهذا- ًمٚمٛمرأة جيقز ومال 

ة  يًٛمك ُم٤م هذا ؿم٤مدة ،اًمنمقمل احلج٤مب أىمقل ٓ ،سمف سم٠مس ٓ طمج٤مسم٤مً  ُمتحج٦ٌم اُمرأ

 وإمم قمٜم٘مٝم٤م وُمٖمٓمٞم٦م ؿمٕمره٤م ُمٖمٓمٞم٦م ،اًمٕمريب اًمٚمٗمظ هق وهذا ،اخلامر أو سم٤مإليِم٤مرب

 ،جيتٛمٕم٤من ٓ ُمتٜم٤مومران ٟم٘مٞمْم٤من أُمران.. هذا ود هذا ،وحمٛمرة ُمٌقدرة ًمٙمـ ،..آظمره

 ُمـ هق وإُم٤م ،اًمنمقمل احلٙمؿ قمـ واًمٖمٗمٚم٦م اجلٝمؾ إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م

 .اًمِمٞمٓم٤من ًمقؾم٤موس اًمٜم٤ًمء اشم٤ٌمع

 أوًمٞم٤مء ٟمذيمر :صم٤مٟمٞم٤مً  صمؿ ،اعمٙمٞم٤مج ِبذا اسمتٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء أوًٓ  ٟمذيمر ٟمحـ :ًمذًمؽ 

 ويمٚمٙمؿ ،راعٍ  يمٚمٙمؿ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م أخ أو زوج أو أب ُمـ اًمٜم٤ًمء

 .احلدي٨م آظمر إمم ش..رقمٞمتف قمـ ُمًئقل وهق راع وم٤مًمرضمؾ ،رقمٞمتف قمـ ُمًئقل

 اعمرأة زوج وم٠من٧م ،اًمٗم٤مرس ُمـ اًمٗمرس: ي٘مقل اًمٕم٤مُمل أو اًمٕمريب وم٤معمثؾ :وًمذًمؽ 

 قمـ ومْمالً  اًمٙمٝمقل شمٗمتـ اًمتل ،اًمّمقرة ِبذه خترج أن هل٤م شمًٛمح أن ًمؽ جيقز ٓ

 ح٤مذا؟ ،همٞمقراً  شمٙمقن أن إخ أُّي٤م إب أُّي٤م اًمرضمؾ أُّي٤م اعمٗمروض وأن٧م ،اًمِم٤ٌمب

 هق اًمديقث هق ُمـ ح٤مذا؟ ،شقثيه دَ  اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ»: ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 ٟم٤ًمء قمـ خمؼماً  اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ،ديقث اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ ،أهٚمف قمغم يٖم٤مر ٓ اًمذي



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 سمف يٜمٗمع أن وضمؾ قمز اهلل أرضمق اًمذي ،اًمٙمالم هذا أظمتؿ احلدي٨م وِبذا ،اًمزُم٤من آظمر

 سم٠مجدُّيؿ رضم٤مل ،سمٕمد أرمه٤م مل اًمٜم٤مس ُمـ صٜمٗم٤من»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،ؾم٤مُمٕمٞمف

 ،ممٞمالت ُم٤مئالت قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت وٟم٤ًمء ،اًمٜم٤مس ِب٤م ييسمقن اًمٌ٘مر يم٠مذٟم٤مب ؾمٞم٤مط

 جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ ،ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ ،٧مخْ اًمٌُ  يم٠مؾمٜمٛم٦م رؤوؾمٝمـ

 ىم٤مل آظمر طمدي٨م ذم احلدي٨م هٙمذا ،شويمذا يمذا ُمًػمة ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن ،رحيٝم٤م

 ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن ،اجلٜم٦م رائح٦م يرح مل ،يمٜمٝمف ذم ُمٕم٤مهداً  ىمتؾ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف

 اعمتؼمضم٤مت اًمٜمًقة ومٝمذه ،قم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة ُمـ شمقضمد اجلٜم٦م ريح ،شقم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة

 ٓ ،ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ»: ومٞمٝمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ي٘مقل ،اًمٕم٤مري٤مت اًمٙم٤مؾمٞم٤مت

 احلدي٨م ذم شقم٤مم ُم٤مئ٦م ُمًػمة ُمـ ًمٞمقضمد رحيٝم٤م وإن ،رحيٝم٤م جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ

 ..اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، راًم٘مد وِبذا ،اًمث٤مين

  (22: 11: 42/   697/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 18: 17/   697/  واًمٜمقر اهلدى)

 افرجال مصذ ظـ مػصقل فؾـساء خاص مصذ اختاذ حؽؿ

 ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف ي٘مقم شمٜمٔمٞمؿ أي: وهق اًمٌمء يالطمظ أن يٜمٌٖمل وهٜم٤م :اًمِمٞم 

 هق ٕنف اًمًالم: قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمٜمحك ومٞمف يٜمحك أن يٜمٌٖمل ،اعمًٚمٛملم

 اعمقصٚم٦م واًمقؾم٤مئؾ اًمًٌؾ ذم وأجْم٤مً  سمؾ ،واعم٘م٤مصد اًمٖم٤مي٤مت ذم وم٘مط ًمٞمس ،اًم٘مدوة

 طمض اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ُمٕمٜم٤م مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ ،واعم٘م٤مصد اًمٖم٤مي٤مت ًمتٚمؽ

 ىمقًمف وُمٜمٝم٤م ،يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم سمٞمقِتـ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ي٘مٛمـ أن قمغم اًمٜم٤ًمء

 ش.هلـ ظمػم وسمٞمقِتـ»: ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٝمد ذم اًمٜمًقة يم٤مٟم٧م ىمد سمؾ ،اعم٤ًمضمد حيين أن ُمـ يٛمٜمٕمٝمـ مل وم٢مٟمف ذًمؽ وُمع 

 ،صم٘م٤مومٞم٦م ىمٞمٛم٦م ُمـ يقُمئذٍ  ًمٚمٛمًجد يم٤من ح٤م اعمًجد: ذم احلْمقر قمغم حيرصـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 إومْمؾ ٕن ًمٞمس ،اعم٤ًمضمد حيين اًمٜم٤ًمء ومٙم٤مٟم٧م ،حمْم٦م دي٦مٌه ٕمَ شمَ  ىمٞمٛم٦م قمـ ومْمالً 

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م هلـ ذيمر ىمد وم٤مًمرؾمقل وإٓ ،اعمًجد ذم يّمٚملم أن هلـ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 ـمٚم٥م قمغم طمرص٤مً  اعمًجد ذم اًمّمالة ي١مصمرن يمـ وإٟمام ،شهلـ ظمػم وسمٞمقِتـ»: اًمًالم

 يمقن ُمع ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٌنم ؾمٞمد هق يم٤من هٜم٤مك اعمٕمٚمؿ أن وسمخ٤مص٦م ،اًمٕمٚمؿ

 ذًمؽ ُمع ،ُمٗمْمقًم٦م أو ُمٗمْمقل اعمًجد ذم وصالِتـ أومْمؾ اًمٌٞمقت ذم اًمٜم٤ًمء صالة

 وإٟمام ،اًمٜم٤ًمء وسملم اًمرضم٤مل سملم ؾمت٤مرة أو ضمدار ُمـ ووم٤مصالً  طم٤مضمزاً  ووع ىمد يم٤من ُم٤م

 ،اًمٜم٤ًمء ًمّمٗمقف شمٜمٔمٞمٛمف ظمالف شمٜمٔمٞمامً  اًمرضم٤مل صٗمقف وٟمٔمؿ ،اًمرضم٤مل صالة ٟمٔمؿ

 وذه٤م أوهل٤م اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ًمديٙمؿ ُمٕمٚمقم هق يمام

 ش.أوهل٤م وذه٤م آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم ،آظمره٤م

 اًمٙمثػم يتقهؿ طمٞم٨م ُمـ ،اًمًٜم٦م ظمالف هذا سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص ُمّمغم وم٤مخت٤مذ وًمذًمؽ 

 ظمػم: ٟم٘مقل ٟمحـ ،اًمرضم٤مل وسملم سمٞمٜمٝمـ واحلٞمٚمقًم٦م ًمٚمٜم٤ًمء اًمّمٞم٤مٟم٦م ُمـ ٟمقع هذا ذم أنف

 ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم يٗمّمؾ أن ًمف اعمٞمًقر ُمـ يم٤من وًم٘مد ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى

 ُم٤م ًمٙمٜمف ،اًمٜمخٞمؾ ؿمجر ُمـ اخلقص ُمـ ُمتقاوع سمجدار وًمق ضمدار أي سمٛمثؾ اعمًجد

 .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ

 احل٤مرض اًمٕمٍم ذم شمٌٜمك اًمتل ،اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم يٗمٕمؾ ُم٤م أن أدري وأن٤م 

 اًمتل اعم٤ًمضمد أُم٤م ،ُمتقاوٕم٦م سمٓمري٘م٦م شمٌٜمك اًمتل اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ؾمت٤مرة ووع ُمـ

 ،صم٘مقب هل٤م سمٓمري٘م٦م ُمٌٜمٞم٤مً  يٙمقن ىمد ضمدار هٜم٤مك ومٞمٌٜمك ،اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمؼ

 ،إـمالىم٤مً  اًمتٙمٚمػ هذا عمثؾ داقمل ذم ُم٤م ،اًمرضم٤مل يراهـ وٓ اًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء شمرى طمٞم٨م

 اًمٜم٤ًمء قم٤مُم٦م أىمؾ مل إن ،يمثػم قمٚمٞمف ومٞمام اًمرو٤م: ُمٕمٜم٤مه ٚمػاًمتٙم هذا ًم٤ًمن أن وسمخ٤مص٦م

 اًمٜم٤ًمء يرون طمٞمٜمام اًمرضم٤مل ومٙم٠من ،اًمنمقمل ًمٚمجٚم٤ٌمب اًمتزاُمٝمـ قمدم ُمـ ،اعمًٚمامت

 ذم سمديالً  ضمٕمٚمقا  ومٝمؿ ،اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم قمـ ويتٙم٤مؾمٚمـ يت٘م٤مقمًـ

 :ي٘م٤مل وٓ ،واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل سملم اح٤مدي اًمًت٤مر هذا ووع اعمًجد

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م         ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 اًمًٞمئ اًمقاىمع هذا ُمٕم٤مجل٦م حم٤موًم٦م صمؿ ،اًمًٞمئ سم٤مًمقاىمع سم٤مًمرو٤م اعمٕم٤مجل٦م يٙمقن ٓ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤مًم٩م ومٙمٞمػ ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤مجلٝم٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م همػم سمٓمري٘م٦م



   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وهل أٓ إُم٤ميمـ ظمػم وذم إُم٤ميمـ أىمدس ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضمؾ سملم اًمٗمّمؾ اًمًالم

 اعم٤ًمضمد؟

 اًمًت٤مر هذا يْمع مل ،آظمره إمم ش..آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ظمػم»: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام

 ُمـ ظمرضمـ ُم٤م إذا اًمٜم٤ًمء قمغم ُم٤مدي٤مً  ؾمت٤مراً  ووع وًمٙمـ ،واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء سملم اح٤مدي

 .اعم٤ًمضمد دظمقل إمم إُمر ِبـ وصؾ صمؿ ،ـمرىمٝمـ ذم واٟمٓمٚم٘مـ سمٞمقِتـ

 اعمّمغم هذا قمـ وم٤مًمٌديؾ وًمذًمؽ اًمرضم٤مل: دون حيجٌٝم٤م اًمذي هق وم٤مجلٚم٤ٌمب 

 واًمذيمرى ذيمرى وهذه ،اجلٚم٤ٌمب ُمـ سم٤مًمقاضم٥م اًمٜم٤ًمء شمذيمػم هق ،سم٤مًمٜم٤ًمء اخل٤مص

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع

  (22: 22: 39/   698/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (22: 23: 25/   698/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصؾقات؟ بغ اجلؿع فؾحامؾ جيقز هؾ

 ُمثاًل؟ ًمٕمذر اًمّمٚمقات سملم دمٛمع أن هل٤م جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

سمف هذا :اًمِمٞم   ٓ يقضمد مل ،اجلٛمع وضمد احلرج وضمد إذا وهقا  ،اًمٕم٤مم سم٤معمٌدأ ضمقا

 .يقضمد

 (22: 22: 36/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 افـبقية؟ ادديـة دم أؾضؾ بقتفا دم ادرأة صالة هؾ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ذه٧ٌم إذا اًمٜمٌقي٦م اعمديٜم٦م ذم ؿمٞم  ي٤م اعمرأة ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .هذا ُمًجدي ذم صالِت٤م ُمـ هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم ًمّمالِت٤م

 .يمذًمؽ :اًمِمٞم 

 واًمثقاب؟ إضمر وزي٤مدة اًمٜمٌقي اعمًجد ذم يمام صالة أخػ هل٤م هؾ :اًم٤ًمئؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 .يمذًمؽ هق ،يمذًمؽ وهق :اًمِمٞم 

  (22: 33: 27/ 491/واًمٜمقر اهلدى)

 دم صالهتـ يشؿؾ «أوهلا افـساء صػقف رش» حديث هؾ

 افرجال خؾػ مغؾؼة حجرة

 اًمٜمٌل ي٘مقل ،ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمذي احلدي٨م! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٖمرف ذم وم٤مٔن ،شآظمره٤م وظمػمه٤م أوهل٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ نإ» :ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

: يٕمٜمل احلدي٨م؟ فم٤مهر قمٚمٞمف دل يمام يمذًمؽ هق احلٙمؿ هؾ ،ًمذًمؽ اعمٕمدة اعمٖمٚم٘م٦م

 شمٙمٚمٛمقا  قمٜمدُم٤م أن وُمٕمٚمقم ،اًمرضم٤مل قمـ ُمٕمزل ذم اًمٜم٤ًمء أن ،اعمٖمٚم٘م٦م هذه إُم٤ميمـ

 إمم أىمرب ٕهنؿ أوهل٤م: اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ يمقن ذم اًمٕمٚم٦م أن ذيمروا احلدي٨م ذح ذم

 ذم يمذًمؽ هق احلدي٨م فم٤مهر هؾ أقمٚمؿ ومام ،يمذا أو اًمٜمقوي أذيمر ومٞمام ذيمر يمام ،اًمرضم٤مل

 أن؟ اعمٖمٚم٘م٦م إُم٤ميمـ هذه

 اًم٤ًمئؾ أن أفمـ ٕنٜمل اًم١ًمال: قمغم أضمٞم٥م أن أؾمتٓمٞمع ٓ اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م :اًمِمٞم 

 اًمٜم٤ًمء همٚمؼ.. سمدقم٦م هذه ٕن ذًمؽ: أرى ٓ وأن٤م ،اإلهمالق هذا سمنمقمٞم٦م يٕمؽمف

 همروم٦م ذم طمًٌٝمـ ،اعمجتٛمع وم٤ًمد سم٥ًٌم :اًمقؾمٞمٕم٦م ظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد ذم وطمًٌٝمـ

 إطمٞم٤من سمٕمض ذم يتٕمروـ أهنـ وسمحٞم٨م ،اإلُم٤مم طمريم٤مت قمٚمٞمٝمـ ختٗمك سمحٞم٨م

 ظم٤مص٦م طمجرات ذم اًمٜم٤ًمء همٚمؼ اقمت٘م٤مدي وذم ،اًمٌٓمالن درضم٦م إمم سم٤مًمّمالة ًمإلظمالل

 وجي٥م طم٤مدث أُمر ذًمؽ يمؾ ،اًمٓمقيؾ سم٤معمٜمؼم اًمّمػ يم٘مٓمع مت٤مُم٤مً  هق ،اعم٤ًمضمد ذم ِبـ

 ..ُمٕمل أُمس سمح٨م اًمٌح٨م هذا ،إول اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم ٟمرضمع أن

 أنف اًم٘مٞمؾ هذا وُمٖمزى ،ُمِم٤مهد هذا وـمٌٕم٤مً  ،أُمس ٟم٤ًمء همػم اًمٞمقم ٟم٤ًمء نإ: ىمٞمؾ

 ،قمقراِتـ ُمـ رء قمغم اًمرضم٤مل يٓمٚمع ُم٤م طمتك اًمٖمرف هذه ذم اًمٜم٤ًمء ٟمحٌس أن يٜمٌٖمل

 ًمٞمس ٟمفإ: ـمقيؾ سمح٨م ذم وم٘مٚم٧م ،وٞمؼ واًمقىم٧م اًمٌمء سمٕمض ُمٓمقًٓ  ضمقايب ومٙم٤من

 ؾم٥ٌم ٕن اًمٖمرف: هذه ذم اًمٜم٤ًمء حتٌس أن ،اعمنموقم٦م اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمـ هذا



   وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦مُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومٚمق ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمقاضم٤ٌمت سم٤مًم٘مٞم٤مم ،اًمٜم٤ًمء وومٞمف اإلؾمالُمل اعمجتٛمع إظمالل هق احلٌس

 اًمذيـ ذهـ ذم يٚمؼ مل اًمنمقمل سم٤مجلٚم٤ٌمب تجٚم٤ٌٌمتُمُ  اعم٤ًمضمد إمم يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء أن

 .ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ًمء حيًٌقا  أن اًمٖمرف هذه يٌٜمقن

 شمٚمٌس تلاًم.. يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء سمٕمض أن إؾمػ ُمع سم٤معمِم٤مهدة يرون قمٜمدُم٤م ًمٙمـ 

 ورسمام ،اًم٤ًمىملم ٟمّمػ إمم سم٤مجلٚم٤ٌمب وًمٞمس ٤مً ضمٚم٤ٌمسم اًمٞمقم ي٘مقًمقن أو سم٤مًمٓمق أو اجل٤ميمٞم٧م

 هذه رؤي٦م ذم ي٘مع أن اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ومٚمحج٥م ،آظمره وإمم ؿمٗم٤موم٦م حلٛمٞم٦م ضمقارب ٓسم٦ًم

 .اًمرضم٤مل قمـ اعمًجد ذم اًمٜم٤ًمء ٟمحج٥م ٟمحـ :إذاً  ،اًمٕمقرات

 سم٤معمجتٛمع وٟمٕمقد ،اإلؾمالم شمٓمٌٞمؼ إمم ٟمٕمقد أن ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م ،ٓ: ًمف ٟم٘مقل

 ٟمح٤مرب ٟمحـ.. إول اًمٕمٝمد ذم إُمر قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم يتجزأ  ٓ يمالً  اإلؾمالُمل

 قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم وقم٤مُمتٝمؿ وـمالِبؿ سمٕمٚمامئٝمؿ اعمًٚمٛمقن يٕمقد أن ٟمريد ،اًمٞمقم اعمجتٛمع

 يم٤من يمام آظمتالف ُمـ ُم٤مٟمع ٓ ،اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ًمٙمـ ،ُمذهٌٞم٦م ٓ اًمًٚمػ

 واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م سم٤معمجتٛمٕم٤مت ٟمٕمقد أن أجْم٤مً  ٟمريد ،اًمْمٞم٘م٦م اعمذهٌٞم٦م إمم ٓ إول إُمر

 اعمٜم٤مسمر ومٞمٝم٤م ٟمريد ٓ.. اًمٓمقيٚم٦م اعمٜم٤مسمر ومٞمٝم٤م ٟمريد ٓ.. يم٤معم٤ًمضمد اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم

 ذم سمٜم٤م ومٓمٚمٕمقا  ،اًمّمٗمقف شم٘مٓمع اًم٘مديٛم٦م اعمٜم٤مسمر أن اٟمتٌٝمقا .. اًمنمقمٞم٦م احلٞمؾ متثؾ اًمتل

 اًمدورة هذه ح٤مذا ،وم٦مُذ  ذم ومقق ُمـ اًمٜم٤مس قمغم ويّمٕمد ،اعمحراب ُمـ يدظمؾ ُمٜم٤مسمر

 هدى اهلدى ظمػم.. اًم٘مت٤مل اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك درضم٤مت صمالث يمٚمٝم٤م؟ هذه واًمٚمٗم٦م

 هذه قمغم اخلٓمٞم٥م هذا يّمٕمد طمتك ،واًمدٟم٤مٟمػم اًمدراهؿ ُمـ يٙمٚمػ يمؿ.. حمٛمد

 يٛمٙمـ ًمٙمـ ،واضم٥م هذا.. اًمزقمؿ هذا طمًـ اًمّمػ ٟم٘مٓمع ٟمريد ُم٤م سمزقمؿ ،وم٦ماًمنُم 

 ٟمريد ٓ يمذًمؽ ،اعم٠ًمخ٦م واٟمتٝم٧م درضم٤مت صمالث ُمـ ُمٜمؼماً  ٟمتخذ أن اًمٙمٚمٗم٦م هذه سمدون

 اًمذيـ اًمرضم٤مل ُمثؾ اًمٜم٤ًمء ٟمريد.. ًمٚمٜم٤ًمء اًمٖمرف هذه ٟمريد ٓ أظمػماً  ،اًمزظم٤مرف هذه

 يرد وطمٞمٜمئذٍ  ،اًمّمٗمقف يت٘مدُمقن واًمرضم٤مل ،حمتج٤ٌمت يدظمٚمـ اًمٜم٤ًمء.. ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا 

 دًٓم٦م ٟمٕمٙمس أن ٟمريد ٓ شأوهل٤م وذه٤م آظمره٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ظمػم»: اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م

 .اعم٤ًمضمد ذم اًمٖمرف هذه سمٜمٞم٤من ذم آٟمحراف ُمـ ـمرأ  ُم٤م سم٥ًٌم احلدي٨م

 (22: 44: 16/ 351/ واًمٜمقر اهلدى)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 ادسجد باؿل ظـ حمجقبا ـان إذا افـساء مصذ حؽؿ

 ؟[اعمًجد سم٤مىمل قمـ حمجقب اعمًجد ذم اًمذي اًمٜم٤ًمء ُمّمغم يم٤من إذا] :اًم٤ًمئؾ

 ؟[اعمًجد سم٤مىمل قمـ حمجقب اعمًجد ذم اًمذي اًمٜم٤ًمء ُمّمغم يم٤من إذا] :اًم٤ًمئؾ

سم٤م ذًمؽ أول،  اهلل ؿم٤مء إن اًم١ًمال هذا قمـ أضمٞمٌؽ أن٤م :اًمِمٞم   ؾم١ماًمؽ قمـ ضمقا

 دورهؿ ذم صٚمقا  إذا ُم٤م سمخالف اعمًجد ذم يّمٚمقن ٕهنؿ صحٞمح٦م اًمّمالة أن

 صالِتؿ وًمٙمـ سمٞمقِتـ ذم ومرادى يّمٚمقا  أن هذه احل٤مًم٦م ذم ومٕمٚمٞمٝمـ ًمٚمٛمًجد اعمج٤مور

 هؿ احلجز هذا ُمع ومٝمؿ ذيمرت يمام اًمرضم٤مل ُمـ اعمحجقسم٦م اًمٖمروم٦م هذه ذم اعمًجد ذم

 .شمردد وٓ ظمالف سمال اعمًجد ذم يّمٚمقن

 ٕنف اعمًجد قمـ اجلدار ِبذا اًمٜم٤ًمء ًمٗمّمؾ داقمل ٓ أىمقًمف أن أريد اًمذي وًمٙمـ

 إلجي٤مد يتٕمروقن يِم٤مهدوٟمف ٓ اًمذيـ ظمٓم٠م اإلُم٤مم خُيٓمئ ىمد إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم

 ومج٤مقم٦م اإلُم٤مم ٙمقني أن ومٞمج٥م،اًمّمالة سمٓمالن إمم ِبؿ أدى ومرسمام.ظمٓم٠م قمغم اخلٓم٠م

 ىمري٤ٌم سمف ؾم٠مطمدصمٙمؿ اًمذي هذا ُمثؾ ي٘مع أن ظمِمٞم٦م اًمٜم٤ًمء سمٍم شُمكُمر» حت٧م اًمرضم٤مل

 .أوٓ هذا اهلل ؿم٤مء إن

 اًمًٜم٦م قمغم شم٘مؿ مل اًمتل ضمتٝم٤مداتآ سمٕمض ُمـ ضم٤مء ح٤م اًمٗمّمؾ هذا ٕن :وصم٤مٟمٞم٤م

 ظمرضمـ إذا ًم٤ٌمؾمٝمـ وذم ضمالسمٞمٌٝمـ ذم شم٤ًمهٚمـ ىمد اًمٜم٤ًمء أن ؿم٤مهدوا أهنؿ،اًمّمحٞمح٦م

 سمدا ؾمجدت أو ريمٕم٧م إذا ومرسمام ىمّمػم ضمٚم٤ٌمِبـ يٙمقن ُمٜمٝمـ اًمٙمثػمات سمٞمقِتـ ُمـ

 هذا ٓطمٔمقا  ح٤م ومٝمؿ، اًمّمالة قمـ ومْمال اًمٓمريؼ ذم ُمٜمٝم٤م ُيرى أن جيقز ٓ ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 اًمرضم٤مل قمـ اًمٜم٤ًمء ٟمحج٥م ٟمحـ ىم٤مًمقا  اًمٙمثػمات اًمٜم٤ًمء ومٞمف اًمذي اًمزء اًمقوع

 ذم يمـ أو اًمٓمريؼ ذم يمـ ؾمقاء ُُمٓمٚم٘م٤م ُمٜمٝمـ يرى أن يٜمٌٖمل ٓ ُم٤م ُمٜمٝمـ ُيرى ٓ ًمٙمل

 آظمر سمخٓم٠م يٕم٤مجلف صمؿ اخلٓم٠م ي٘مر ٕنف ُمنموقم٤م ًمٞمس قمالج هق اقمت٘م٤مدي ذم هذا اعمًجد

 دائام ومٜمحـ ..اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل داوين :ىم٤مل اًمذي ٟمقاس أيب ُمذه٥م قمغم يٕمٜمل

ٟمٜم٤م ًٛمعٟمُ   شملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى وظمػم: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ًمٚمدروس اعمًتٛمٕملم إظمقا
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 ؾمت٤مر أو صمقب ُمـ وم٤مصؾ وٓ طمتك سمؾ ضمدار ُمـ وم٤مصؾ يقُمئذ اعمًجد ذم يٙمـ ومٚمؿ

 مل اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٜم٤ًمء شمِمؽمك طمٞمٜمام رُمْم٤من ذم ظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم وىمع يمام

 يم٤من اًمٞمقم ًمٚمٛم٤ًمضمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜمٌقي اعمًجد أن ؾمٞمام وٓ إـمالىم٤م ذًمؽ ُمـ رء يٙمـ

 ُمع اًمّمػ أول ذم واًمرضم٤مل اًمّمػ آظمر ذم يّمٚملم اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم زال ومام ا،صٖمػم

 .سم٤معمّمٚملم رؤيتٝمـ وسملم سمٞمٜمٝمـ حي٤مل ذًمؽ

 ش..» :اًم٤ًمئؾ

 وسمخ٤مص٦م قمٜمدك ُم٤م شمٜمًك ٓ أن وأرضمق اصمٜم٤من ؿمٞمئ٤من ذهٜمل ذم ؾمٛمح٧م ًمق :اًمِمٞم 

 . ىمٚمٞمال قمكم شمّمؼم أن وم٠مرضمق ،يمالُمؽ ٟمًٛمع أن ؿمقق ذم أنٜم٤م

 أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم ضم٤مء ومام احلدي٨م ٤مأُم ،زم وىمٕم٧م وىمّم٦م ٟمٌقي طمدي٨م قمٜمدي

َتْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ ﴿ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف شمٗمًػم ذم وهمػمه ًْ ُ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم

ـَ  َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  ُمـ إظمػم اًمّمػ ذم اًمّمالة يت٘مّمد يم٤من رضمؾ ذم أي٦م هذه ٟمزًم٧م ﴾اعْم

 اًمٜم٤ًمء ُمـ إول اًمّمػ ذم شمّمكم مجٞمٚم٦م اُمرأة هٜم٤مك يرى يم٤من ٕنف اًمرضم٤مل قفصٗم

ة إمم هٙمذا وٟمٔمر إسمٓمٞمف سملم ضم٤مرم اًمًٜم٦م هق ويمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ؾمجد إذا ومٙم٤من  اعمرأ

َتْ٘مِدُِملمَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٜمزًم٧م إول اًمّمػ ذم شمّمكم اًمتل ًْ ُ  ﴾ُِمٜمُْٙمؿْ  اعْم

ـَ  قَمٚمِْٛمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ ﴿ :إول اًمّمٗمقف ذم اًمرضم٤مل ُمٕمنم ت٠َمظِْمِري ًْ ُ  إظمػم اًمّمػ ذم ﴾اعْم

ة شمٚمؽ إمم ٟمٔمرة ًمف ًمتًٛمح اًمٗمرص٦م يًتٖمٚمٝم٤م طمٞم٨م  ُمـ يتٛمٙمـ ٓ أنف يٌدو ٕنف اعمرأ

 ،إًمٞمٝم٤م ًمٚمٜمٔمر ًمف ومرص٦م ومٝمذه اًمّمالة ذم وٓؾمٞمام وضمٝمٝم٤م شمٖمٓمل ٓ يم٤مٟم٧م ٕهن٤م رؤيتٝم٤م

 اًمٜم٤ًمء سملم ؾمت٤مر وٓ ضمدار أو طم٤مضمز هٜم٤مك يٙمـ مل أنف إلصم٤ٌمت..احلدي٨م هذا أوردٟم٤م

 .احلدي٨م هذا واًمرضم٤مل

 ضم٤مء ؾمٜم٦م، مخًلم أو أرسمٕملم ٟمحق ُمٜمذ دُمِمؼ ُمـ ٟمزًم٧م :وقمؼمة ةشمذيمر اًم٘مّم٦م أُم٤م

 حيي مل اإلُم٤مم أن ومحّمؾ، اجلٛمٕم٦م يقم، اعمًجد سم٤مب ُمـ ومٜمٔمرت اجلٛمٕم٦م يقم

 سمدأت حلٞمتف ؿم٤مسم٤م ومقضمدوا ومٜمٔمروا ويمذا اًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمؿ أهؾ ٟمًقا  اًم٘مرى أهؾ وشمٕمرومقن

 ذًمؽ همػم أو ؿمٞم  ي٤م شمٗمْمؾ: زم ىم٤مًمقا ،فمٜم٤م سمف وأطمًٜمقا  رؾمال سمف ومآنًقا  ضمٌٞمٜمف ذم شمٜم٧ٌم

 ٓ ًمٙمٜمل،اًمًجدة ؾمقرة ي٘مرأ  أن اًمًٜم٦م أن شمٕمٚمٛمقن يمام أقمٚمؿ وأن٤م ومت٘مدُم٧م اًمٙمالم ُمـ
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 سم٘مقًمف وم٤مومتتح٧م اًمًقر سمٕمض ُمـ يقُمئذ أُمٙمـ ُم٤م ىمراءة إمم جل٠مت ومٚمذًمؽ، ٝم٤مأطمًٜم

 ُّيقون يمٚمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مس وإذا ريمٕم٧م صمؿ، صٗمحتلم ىمرأت آظمره إمم﴾يمٝمٞمٕمص﴿ شمٕم٤ممم

 سم٤مًمًجقد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتٙمٌػمة سمٕمد إومم اًمتٙمٌػمة أن ٕم٤مديـُم ح٤مذا؟ ظمٚمٗمل ُمـ ؾم٤مضمديـ

 وم٘م٤مُمقا  ؾم٤مضمدا ًمٞمس اإلُم٤مم أن ومٝمٛمقا  ظمٚمٗمل ُمـ اًمذيـ هٜم٤م وم٤مًمِم٤مهد ؾم٤مضمديـ ومٝمقوا

 ومٔمٚمقا  اًمِم٤مهد وهٜم٤م اعمٜمؼم ظمٚمػ ُمـ يم٤مٟمقا  اًمذيـ أُم٤م اًمريمقع ذم ُمٕمف وأيمٛمٚمقا 

 هٜم٤مك سمٞمٜمٝمؿ جم٤مدًم٦م[ ضمرت] شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع» :ىمقزم ؾمٛمٕمقا  طمتك ىمٚمٞمال ؾم٤مضمديـ

 ُمـ ؾمٚمٛمٜم٤م ح٤م إظمػم ذم وًمٙمـ هق ُم٤م أدري ٓ يمالم،يٕمرف ُم٤م اًمٌمء هذا يمٞمػ

 سملم ومرىمتؿ ُم٤م قمجؿ وٓ قمرب أنتؿ ي٤ممج٤مقم٦م هلؿ ىمٚم٧م وذيمرِتؿ وقمٔمتٝمؿ اًمّمالة

 شمٗمرىمقن وٓ هل٤م شمٜمتٌٝمقن ُم٤م اعمدود هذه يمؾ ،يمٝمٞمٕمص وسملم  ،اًمًجدة [ؾمقرة اومتت٤مح]

 .آظمره إمم وُمزارقمٙمؿ أراوٞمٙمؿ ذم هل امإٟم قم٘مقًمٙمؿ أنٙمؿ يٌدو ًمٙمـ..ٜمٝم٤مسمٞم

[ اًمّمٗمقف ٕن طمدث ح٤م] ؾم٤ٌٌم يم٤من اعمٜمؼم هذا أن ٦م؟اًم٘مّم هذه ُمـ اًمِم٤مهد ُم٤م

 ُمـ يم٤مٟمقا  اًمذيـ دم٤موز يمام ظمٓم٠مهؿ ًمتج٤موزوا اعمٜمؼم هذا  يٙمـ مل وًمق اإلُم٤مم قمـ حمج٦ٌم

 وهلذا إؾمت٤مر ِبذه أو اجلدر ِبذه  اعمحجقسم٤مت ًمٚمٜم٤ًمء ي٘مع أن يٛمٙمـ هذا، ظمٚمٗمل

 . ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى ظمػم ٟم٘مقل ٟمحـ

 .قمٜمدك سمام واومدٟم٤م شمٗمْمؾ أن

 ؟[اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمـ اًمٜم٤ًمء ومّمؾ أن ي٘م٤مل أٓ]: اًم٤ًمئؾ

 والًم٦م سم٠مهن٤م اًمنمع ذم اعمٜمّمقص٦م اًمٌدقم٦م سملم يمٌػم ومرق هٜم٤مك: اهلل رمحف اًمِمٞم 

 وم٤معمّم٤مًمح ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م يم٤من ُم٤م وسملم اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ وهل

 وسملم اًمْمالًم٦م اًمٌدقم٦م سملم اًمْم٤مسمط و شوالًم٦م سمدقم٦م يمؾ» :ىم٤مقمدة ذم حت٥ًم ٓ اعمرؾمٚم٦م

د اًمٌدقم٦م أن اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م  ُم٤م سمٕمض يٜم٤مذم وهذا شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب زي٤مدة ِب٤م يرا

 اًمٕم٤ٌمدة هذِب ُمٜم٤م أقمرف واًمرؾمقل ومّمؾ اًمنمع أُم٤م ،اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم درؾمٜم٤م ذم ذيمرٟم٤مه

  . وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمت٘مرب ُمـ ِب٤م ؾمتزادةًمال سمدقم٦م ومال ومٚمذًمؽ

 ُمّمٚمح٦م حت٘مؼ هل وإٟمام سمًٌٞمؾ اًم٤ٌمب هذا ُمـ ًمٞم٧ًم ومٝمل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح أُم٤م
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 اًمزُم٤من أن سم٠من اًمٗم٤موؾ اًمِمٞم  يِمػم هذا وإمم اعمٙم٤مٟمٞم٦م أو اًمزُم٤مٟمٞم٦م اًمٔمروف اىمتْمتٝم٤م

 ي١ميد ممـ أن آٟمٗم٤م ذيمرُت  وم٠من٤م، ذًمؽ ُمـ رء ٓ وأن وشم٘مقى ورع هٜم٤مك يم٤من شمٖمػم

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م ذًمؽ أضمؾ ُمـ اًمنمقمل احلج٤مب يرشمديـ يٕمدن مل اًمٜم٤ًمء أن ىمقًمف

 ًمٙمٜمل، شاعم٤ًمضمد عمٜمٕمٝمـ سمٕمده اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمؿ ًمق» قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 هٜم٤مك ٓسمد وإٟمام سم٢مـمالق ِب٤م إظمذ جيقز ٓ اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م إن:اًمِم٤مهد وهٜم٤م أىمقل

 يمت٤مسمف ُمـ وسمخ٤مص٦م اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمـ اؾمتٗمدشمف ٤ممم اًمتٗمّمٞمؾ وهذا،اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ

 صدد ذم وهق هٜم٤مك ذيمر وم٘مد شاجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء»

 ذم شمًٚمًؾ صمؿ شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ» اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمٛمقم  شم٠ميمٞمد

: وهل ضمدا ه٤مُم٦م وم٤مئدة ومذيمر اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ُمقوقع إمم وصؾ طمتك أيمثر اًمٌح٨م

 :اًمت٤مزم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ إًمٞمٝم٤م ُيٜمٔمر أن جي٥م اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م أن

 ُم٤م ينمع هق صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم ىم٤مئام يم٤من ِب٤م إظمذ ُمـ اعم٘متيض يم٤من إذا

 ومٝمذه اًمًالم قمٚمٞمف زُمٜمف ذم هل٤م اعم٘متيض وضمد وىمد اعمّمٚمح٦م شمٚمؽ شم٘متْمٞمف

 إذان ًمٚمٕمٞمديـ إذان ُمثال ذًمؽ قمغم وٟميب ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م وًمٞم٧ًم،سمدقم٦م

 هل٤م اعم٘متيض يم٤من اعمّمٚمح٦م هذه ًمٙمـ ُمّمٚمح٦م هذا اًمٌٕمض ي٘مقل ىمد ًمإلقمالم ًمٚمٕمٞمديـ

 يٙمـ مل أنف صحٞمح٦م اًمرواي٤مت ُمـ ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ ىم٤مئام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم

 اعمّمٚمح٦م أن ادقم٤مء وم٢مذن،اًمٕمٞمديـ هلذيـ أذان اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم هٜم٤مك

 ذم اإلطمداث سم٤مب ذم يدظمؾ اعمذيمقرشملم اًمّمالشملم ُمـ ًمٙمؾ أذان إجي٤مد شم٘متيض

 هذه يٚمزم ُم٤م يّمٚمٜم٤م مل صمؿ اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئام اعم٘متيض يم٤من إذا هذا،اًمديـ

 قمٝمد ذم ىم٤مئام يٙمـ مل اعمّمٚمح٦م سمتٚمؽ إظمذ ُمـ اعم٘متيض يم٤من وم٢مذا:أىمقل صمؿ،اعم٘متيض

 ٓ ومذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٕمد اعم٘متيض هذا طمدث وإٟمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اعم٘متيض وضمقد ُمـ اًمالزُم٦م اًمٖم٤مي٦م حت٘مؼ اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م شمٚمؽ إجي٤مد ذقمٞم٦م أجْم٤م يًتٚمزم

 سم٤مًمٜم٦ًٌم وهذا إـمالىمف قمغم هذا ًمٞمس ي٘مقل،اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقدا يٙمـ مل اًمذي

 اعمًٚمٛملم شم٠مظمر سم٥ًٌم ٟم٤مؿمئ اعم٘متيض هذا هؾ ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل وم٠مىمقل،ضمدا ضمدا ُمٝمؿ

 يٛمٚمٙمقن ٓ سمٔمروف قمٚمٞمٝمؿ ومرض ذًمؽ أم ديٜمٝمؿ سم٠مطمٙم٤مم سم٤مًم٘مٞم٤مم اعمًٚمٛملم شمٙم٤مؾمؾ

 ٤مٕطمٙم٤ممسم ىمٞم٤مُمٝمؿ قمدم هق اعمّمٚمح٦م سمتٚمؽ سم٤مٕظمذ ٘متيضاعم يم٤من وم٢مذا ،ومٞمٝم٤م اًمتٍمف
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 شمٓمٌٞمؼ ذم شم٘مّمػمهؿ سم٥ًٌم ٟم٤مؿمئ٤م ًمٞمس اعم٘متيض يم٤من وإن ِب٤م إظمذ جيقز ومال اًمنمقمٞم٦م

 اعم٘متيض يم٤من ُم٤م آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م ومٜمحـ. ذًمؽ شم٘متيض اعمّمٚمح٦م ي٘م٤مل ذًمؽ طملم،اًمنميٕم٦م

 .ينمع ٓ ىمٚمٜم٤م أذاٟملم ُمثؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئام

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ُوضمد اًمذي سم٤معم٘متيض يتٕمٚمؼ يمالمه٤م أطمدمه٤م ُمثٚملم ًمٜميب أن 

 سمٌٕمض ٤مًم٘مٞم٤ممسم [ومرـمقا ] أنٗمًٝمؿ اعمًٚمٛملم أن ؾمٌٌف اًمذي اًمٜمقع ُمـ أطمدمه٤م ًمٙمـ

 وًمٞمًقا  قمٚمٞمٝمؿ ومرض أنف وهق أظمر سم٤مًم٘مًؿ يتٕمٚمؼ أظمر واعمث٤مل ،اًمديـ أطمٙم٤مم

ئ٥م ومرض ُمثال ٟمذيمر،قمٜمف ُم١ًموًملم ئ٥م ومرض ٟم٘مقد وهل اًميا  ُمٙمقس هل اًميا

 وهق أٓ ًمف ُمثٞمؾ ٓ اًمذي ت٤مباًمٙم ُم١مًمػ اًمِم٤مـمٌل إؾمح٤مق أبق..اًمنمع ذم حمرُم٦م

 هذه إٟمٙم٤مر ؾمٌٞمؾ ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمحثف ُم٤م سمٜمحق هٜم٤مك ُمٗمٞمدا سمحث٤م سمح٨م شقمتّم٤ممآ»

ئ٥م  يمام،اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م وإصؾ سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ذم شمدظمؾ سم٠مهن٤م اًميا

م اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ يمؾ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل  ش.وقمروف وُم٤مًمف دُمف طمرا

 ومٝمذه ،شٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل حيؾ ٓ» :آظمر طمدي٨م ذم وىم٤مل

ئ٥م  اسمـ يمالمه٤م ي٘مقٓن ًمٙمٜمٝمام،ُينمع ٓ اًمذي اًم٤ٌمب هذا ُمـ هل شميب اًمتل اًميا

 اًمدوًم٦م ظمزيٜم٦م ٧مويم٤مٟم اًمٙمٗم٤مر سمٕمض ُمـ همزو اعمًٚمٛملم قمغم ـمرأ  إذا واًمِم٤مـمٌل شمٞمٛمٞم٦م

 ومحٞمٜمئذ اًمٕمدو ًمدومع اعمًٚمؿ اجلٞمش ًمتٝمٞمئ٦م شمٜمٝمض وٓ شمٙمٗمل ٓ اعمنموقم٦م إُمقال ُمـ

ئ٥م[ ي٠مظمذوا] أن اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ جيقز  هذه زولشم طمتك..ختتٚمػ سمٜم٥ًم اًميا

 هؿ ًمٞمًقا  اعم٘متيض ُوضمد ي٘م٤مل هٜم٤م ،اعمًٚمٛملم سمالد قمـ اًمٕمدو ذ ويدومع اعمٕم٤مرك

 أن ًمٚمحٙم٤مم ضمقز أو ًمٚمٜم٤مس ينمع اًمذي ُم٤م ًمٙمـ ،اًمٙمٗم٤مر قمغم همزو ٕنف قمٜمف ُم١ًموًملم

ئ٥م يٗمروقا   إُمقال مجع قمٓمٚمقا  ىمد:وصم٤مٟمٞم٤م،أوٓ رضورة هٜم٤مك ًمٞم٧ًمو ًمٚمٜم٤مس رضا

 ّمدىم٤متًم اًمٞمقم يٕمقدوا مل ٕهنؿ إُمقال ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م ومخال نموقم٦ماعم

 ومٝمؿ إُمقال ُمـ اخلزائـ ومخٚم٧م ،اًمرؾمقل قمٝمد ذم إول اًمٕمٝمد ذم يم٤من يمام إُمقال

 ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر ىمٚمدوا أو اؾمتدقمقه٤م هؿ اًمتل سمامذا؟سم٤مًمقؾم٤مئؾ شيٛمٚم١موه٤م» أن يريدون

 دائام إُمقال ظمزائـ ًمتٙمقن ؾوضم قمز اهلل ذقمٝم٤م اًمتل اعمنموقم٦م اًمقؾم٤مئؾ وقم٤مروقا 

 اعمًٚمٛملم شمٙم٤مؾمؾ ؾمٌٌف يم٤من اعم٘متيض ٕن جيقز ٓ اًمٜمقع هذا..وُمًتٕمدة ُممٟم٦م
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ومٝمؿ  ٚم٥مص إمم ٟمٕمقد أن ٟمحـ وم٢مذن،ؾمالُمٞم٦ماإل اًمنميٕم٦م أواُمر حت٘مٞمؼ قمـ واٟمٍما

 شم٘مّمػم هذا، اًمّم٤مًمح يمًٚمٗمٜم٤م وورقملم يم٤مٟمقا  يمام أت٘مٞم٤مء اعمًٚمٛمقن يٕمد مل اعمقوقع

 سمدرء اعمنموقم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م إؾم٤ٌمب ظمالف أؾم٤ٌمسم٤م يتخذوا أن ُمٜمٝمؿ يًقغ ٓ ُمٜمٝمؿ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ،اًمديـ ذم واًمقرع ًمٚمت٘مقى شمريمٝمؿ ُمـ ؟إيش ُمـ ٜمت٩مشم ُم٤م ُمٗمًدة

 سم٤مًمذي هذا وٓ هذا ومال سم٠مخًٌتٝمـ يت٤ًمهٚمـ ىمد اًماليت ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌمو ،ًمٚمرضم٤مل

 .ضمديدة وؾم٤مئؾ يٌتدقمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ُيًقغ

 اخلٓمقط ُمد وهق أٓ يم٤موم٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد سمف اسمتٚمٞم٧م ُم٤م أظمػما  ُمث٤مل وآظمذ

 أن اعمحتٛمؾ ُمـ ًمٙمٜمٜم٤م ُمقرإ حمدصم٤مت ُمـ ؿمؽ سمال اخلٓمقط هذه اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م

 اًمثالصم٦م إىم٤ًمم هذه  ُمـ ىمًؿ أي ذم ٟمٜمٔمر ًمٙمٜم٤م اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟمٜمٔمر

 ذم إدراضمف احل٤مدث؟ٓيٛمٙمـ إُمر هذا إدراج يٛمٙمـ شمٗمّمٞمال ومٞمٝم٤م آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل

 حيض دائام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من وم٘مد يٙمـ مل أن سمٕمد اعم٘متيض وضمد أنف ىم٤مقمدة

 ًمتًقنّ » شمٕمٚمٛمقن يمام ذًمؽش..»سمٕم٤مىم٦ٌم ويٜمذرهؿ اًمّمٗمقف شمًقي٦م قمغم أصح٤مسمف

 أئٛم٦م أىمقل وسمداي٦م إُمقر وٓة أقمرضش وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ

 هل سمٙمٚمٛم٦م إٓ اًمّمٗمقف سمتًقي٦م وِت٤موٟمقا  اًمًٜم٦م هذه قمـ أقمروقا  أيمثرهؿ اعم٤ًمضمد

 .اًمّمٗمقف سمتًقي٦م إُمر ىمٚم٦م ،٤موشمٗمريٓمً  شمٙم٤مؾمال هذا إمم ي١مدي ومٝمذا...اؾمتقوا

ؾ ىمد يم٤من قمٗم٤من سمـ قمثامن زُمـ ذم ختتٚمػ إُمثٚم٦م أن اٟمٔمروا  ي٠مُمره رضمال ويم 

 يم٤من ُمٝمام ًمإلُم٤مم يٕمد ومل سم٤معمّمٚملم و٤مق اعمًجد ٕن ؟ح٤مذا اًمّمٗمقف سمتًقي٦م

 ؿمخّم٤م قمٜمف أن٤مب ًمذًمؽ اًمّمٗمقف هذه  يمؾ شمًقي٦م ُمـ يتٛمٙمـ أن اًمًٜم٦م قمغم طمريّم٤م

 اعمّم٤مًمح ُمـ هذا شأيمؼم اهلل: »ي٘مقل هق مت٧م اًمّمٗمقف أن اًمِمخص هذا أظمؼمه وم٢مذا

 هن٤مٕ احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمزُمـ هذا ذم قضمقدةاعم اعمٗم٤مؾمد ُمـ ومٝمل اخلٓمقط ُمد أُم٤م ،اعمرؾمٚم٦م

 إيش؟هذه سم٥ًٌم اًمٌدقم٦م قمغم شمٙم٤ملوآ اًمًٜم٦م قمـ اإلقمراض قمغم اًمٜم٤مس حتٛمؾ

 وقمٞمد اًمٗمٓمر قمٞمد ذم يتي٠م أنف اعمرؾمٚم٦م اعمّمٚمح٦م هذه قمقاىم٥م وُمـ ُمرؾمٚم٦م ُمّمٚمح٦م

 ٕهنؿ اعمّمٚملم دمد وهلذا اعمّمٚمٞم٤مت ههذ ذم ظمٓمقط شمقضمد ومال اعمّمغم إمم إوحك

 ٛمرٟمقنتي اجلٜمد أن يقضمد اًمٕمًٙمري٦م ذم أن ٟمٕمٚمؿ ،صٚمقات مخس ذم يقم يمؾ مترٟمقا  ُم٤م
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 ٓ اعمًٚمٛمقن يم٤من إذا اإلؾمالم ذم اًمٜمٔم٤مم هذا وم٤مئدة اموم..يقم يمؾ اًمّمػ شمًقي٦م قمغم

 رب ىمقل ومٞمٜم٤م صدق اإذً  ،اًمٜمٔم٤مم هذا وم٤مئدة ُم٤م ىمٚمٜم٤م قمٛمال ًمٞمس وومٙمرا  ذهٜم٤م إٓ يتٌٜمقٟمف

ٌِْدًُمقنَ : ﴿إن٤مم َت ًْ  وًمذًمؽ التٌدؾمآ هق هذا﴾ ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًم ِذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًم ِذي َأتَ

 ومٝمٜم٤مك قمٛمال ٟمٓمٌ٘مٝم٤م وأن قمٚمام اًمًٜم٦م ٟمٕمرف أن اعمح٤مرضة ذم ىمٚمٜم٤م يمام وأبدا دائام ومٕمٚمٞمٜم٤م

 . اًمًٕمداء ه١مٓء ُمـ جيٕمٚمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل وأظمرة اًمدٟمٞم٤م اًمًٕم٤مدة شمٙمقن

 (15 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 فؾـساء اجلؿعة صالة حؽؿ

 ُمِم٤مي  سمٕمض ىمقل ي١ميمد ُم٤م ،واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هذا هؾ ،فمٝمراً  شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م وجي٥م ،دمقز ٓ: ي٘مقًمقن ،اجلٛمٕم٦م يقم اعمرأة صالة أن ،اًمٕمٍم

ٜم٦م؟ ُمـ رء ومٞمف  اًًم

 وًمٙمـ ،اجلٛمٕم٦م صالة قمٚمٞمف جي٥م ٓ ،يمالمه٤م يم٤معم٤ًمومر اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اعمرأة ،أبداً  :اًمِمٞم 

 اجلقاب؟ واوح ،قمٜمف اًمقىم٧م ومرض ؾم٘مط صاله٤م إن

 صغم إذا ًمٙمـ ،اًمٔمٝمر يّمكم أن قمٚمٞمف ،اجلٛمٕم٦م صالة يّمكم قمٚمٞمف جي٥م ٓ اعم٤ًمومر أي

 .اًمٔمٝمر ومرض قمٜمف ؾم٘مط اجلٛمٕم٦م

 ،اًمٔمٝمر قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وإٟمام ،اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م صالة شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ يمذًمؽ واعمرأة

 .اًمٔمٝمر ومرض قمٜمٝم٤م ؾم٘مط اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م صٚم٧م وم٢مذا

٤مومر أن ذًمؽ ،اعم٤ًمومر وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومرىم٤مً  هٜم٤مك أن ُمالطمٔم٦م ُمع   ،ريمٕمت٤من قمٚمٞمف جي٥م إٟمام اعم

٦ًٌم وم٤مًمٙمٚمٗم٦م ٦ٌم وم٤مًمٙمٚمٗم٦م ،ُمٜمل حتٗمظ هٜم٤مك ٕن أىمقل: اًمٔم٤مهر ذم ًمف سم٤مًمٜم ٤مومر سم٤مًمًٜم  صغم إن ،ًمٚمٛم

٦ٌم ًمٙمـ ،ريمٕمتلم يمٚمٝم٤م اجلٛمٕم٦م صغم أو اًمٔمٝمر  ومتّمكم اجلٛمٕم٦م صٚم٧م إن ،ومرق هٜم٤مك ًمٚمٛمرأة سم٤مًمًٜم

 .ريمٕمتلم ومرتوَ  هل احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ،أرسمٕم٤مً  صٚم٧م اًمٔمٝمر صٚم٧م وإن ،ريمٕمتلم

 :اًمت٤مزم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمد ٓ هٜم٤م ًمٙمـ

 قمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗم٘م٤مً  ًمٞمس اًمقاضم٥م هذا ًمٙمـ ،ريمٕمت٤من قمٚمٞمف اًمقاضم٥م اعم٤ًمومر صحٞمح
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ومْمؾ هق اإلمت٤مم سمح٘مف ًمٙمـ ،اًم٘مٍم ًمف جيقز سم٠منف ي٘مقل ُمثالً  اًمِم٤مومٕمل وم٤معمذه٥م ،اعمًٚمٛملم  .ٕا

٦ٌم  .اعمرأة ُمع اعم٤ًمومر طمٞمٜمئذٍ  يِمؽمك ،اعمذه٥م هلذا وم٤ٌمًمًٜم

 سمٕمض ًم٘مقل ،قمٚمٞمٝمام يزيد وٓ ريمٕمتلم يّمكم أن قمٚمٞمف جي٥م اعم٤ًمومر أن اًمّمحٞمح ًمٙمـ

صح٤مب ن جم٤مل ٓ اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ وٕدًم٦م ،ٕا : قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل ،ًمذيمره٤م ٔا

 اعمُ »
 .شاحلي ذم ي٘مٍم يم٤مًمذي اًمًٗمر ذم ؿتِ

 اًمٔمٝمر يّمكم اعم٤ًمومر ُمثؾ ُمثٚمف ،ريمٕمتلم اًمٔمٝمر يّمكم احلي ذم ي٘مٍم اًمذي

 اًمِمديد؟ احلٙمؿ هذا ح٤مذا. أرسمٕم٤مً 

ٞمدة ىم٤مًم٧م يمام ،ريمٕمتلم اعم٤ًمومر قمغم ومرض اهلل ٕن  ريمٕمتلم اًمّمالة و٧مرِ ومُ »: قم٤مئِم٦م اًًم

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلٙمؿ هٙمذاش. احلي ذم وزيدت ،اًمًٗمر ذم وم٠مىمرت ،ريمٕمتلم

  (22: 21: 58/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 اجلؿعة ادرأة صفقد حؽؿ

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم اعمًجد ذم اعمرأة صالة وضمقب قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ :اًمِمٞم 

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞم 

 (22: 57: 23/ 132/  واًمٜمقر اهلدى)

 دؾـفا ظـد ادرأة شس حؽؿ

ة أدظمٚمقا  إذا يٕمٜمل ،دومٜمٝم٤م قمٜمد اعمرأة ؾمؽم طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  سمٕمض ،اًم٘مؼم اعمرأ

 ،اًم٘مؼم ذم يًقوهن٤م اًم٘مؼم ذم أدظمٚمقه٤م اًمذيـ يٙمقن قمٜمدُم٤م ،إزاراً  ومقىمٝم٤م جيٕمٚمقن اًمٜم٤مس

  اًمٕمٛمؾ؟ هذا طمٙمؿ ومام



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 

 

517 

 وإٓ اًمؽماب ذم يدومـ يٕمٜمل اإلزار هذا ،أظمل ي٤م اًمّمقرة ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞم 

  يمٞمػ؟

  .ٓ :ُمداظمٚم٦م

  سمف؟ اعم٘مّمقد ُم٤م إذاً  :اًمِمٞم 

 إمم ُمٕمٝم٤م يدظمالن ؿمخّم٤من ُمثالً  هٜم٤مك ،اًم٘مؼم ذم اعمرأة أدظمٚمقا  إذا يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 . ًمقوٕمٝم٤م اًم٘مؼم

  .ىعم :اًمِمٞم 

ٌَؾ ُمـ أطمدمه٤م ،اًم٘مؼم طم٤موم٦م قمغم ي٘مٗم٤من ؿمخّم٤من وهٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م  اًمرأس ىِم

ٌَؾ ُمـ وأظمر
  .اًمرضمٚملم ىمِ

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

ة اًم٘مؼم طم٤موم٦م قمغم اًمقاىمٗمقن يرى ٓ طمتك ،سم٤مإلزار يٛمًٙم٤من :ُمداظمٚم٦م  . اعمرأ

 ُمـ قمْمق طمجؿ يرى ٓ أن اعم٘مّمقد هذا يٕمٜمل ،اًم١ًمال ووح أن: اًمِمٞم 

ة أقمْم٤مء  . سم٤مًمٙمٗمـ اعمٙمٗمٜم٦م اعمرأ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ي٘مّمد وإٓ قمٜمديمؿ اعمٗمٝمقم هق هذا وهؾ ،يٌدو اًمذي هق هذا أخٞمس: اًمِمٞم 

  آظمر؟ رء

 . ؿمٞم  ي٤م هذا هق :ُمداظمٚم٦م

 . سم٠مؾم٤مً  ذًمؽ ذم ٟمرى ومال هذا هق يم٤من وم٢مذا: اًمِمٞم 

 (22: 39: 32/ 437/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادرأة حع زـاة

 شم٘مًٞمط جيقز وهؾ ،اعمرأة كمطُم  زيم٤مة ًمٜم٤م شمقوحقا  أن اًمرضم٤مء: ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 احلكم؟ هذه ذم اًمزيم٤مة يٙمٗمل اعمٌٚمغ يقضمد ٓ يم٤من إن ،ومٞمف اًمزيم٤مة

 :مت٤مُم٤مً  اًمٜم٘مديـ يمزيم٤مة واضم٦ٌم أهن٤م ،اًمٕمٚمامء ىمقزم ُمـ اًمراضمح ذم احلكم زيم٤مة :اًمِمٞم 

 خترج أن اًمذه٥م سمحكم شمتحغم ُمـ شم٠مُمر ،وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ٕن ذًمؽ

 . اًم١ًمال ُمـ إول اًمِمؼ قمـ اجلقاب هذا ،اًمزيم٤مة

 دمد ٓ احلكم ص٤مطم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا اًمت٘مًٞمط؟ جيقز هؾ: وهق: ُمٜمف اًمث٤مين اًمِمؼ أُم٤م

سم٤من اًم١ًمال ُمـ اًمِمؼ هذا قمغم قمٜمدي: طمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة شم١مدي ُم٤م قمٜمده٤م : أطمدمه٤م: ضمقا

ءً  ،اًمذُم٦م شمؼمئ٦م اعم٘مّمقد ٕن ذًمؽ: ؿمؽ ٓ جيقز  . آضمالً  أو قم٤مضمالً  يم٤من ؾمقا

 سم٤مجلقاب يتٕمٚمؼ وأطمدمه٤م ،اجلقاب هذا سمتامم يتٕمٚم٘م٤من ؿمٞمئ٤من أو أُمران هٜم٤م وًمٙمـ

 ٓ ،اًمت٘مًٞمط شمريد اًمتل اعمرأة هذه أن: إول: وم٠مىمقل ،آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي اًمث٤مين

 سم٠من قمٚمٞمٝم٤م ٟمٚمح وًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م: جي٥م ُم٤م آظمر إمم  ُم٤مهل٤م زيم٤مة ًمت١مدي شمٕمٞمش أن شمْمٛمـ

 ُمـ وهذا ،آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ح٤م واطمدة: ودومٕم٦م واطمدة وظمٓمقة ،يمٚمٝم٤م اًمزيم٤مة سم٢مظمراج شم٤ٌمدر

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕم٤مين َٛمَقاُت  قَمْرُوَٝم٤م َوضَمٜم ٦مٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم  ً  اًم

 إمم ؾم٤مرقمقا  أي: رسمٙمؿ ُمـ ُمٖمٗمرة إمم وؾم٤مرقمقا [. 133:قمٛمران آل﴾ ]َوإَْرُض 

 حت٘مٞمؼ واعمًٚمامت اعمًٚمٛملم ُمـ أراد ومٛمـ ٦م،ّم٤محلًما سم٤مٕقمامل رسمٙمؿ ُمٖمٗمرة حتّمٞمؾ

 اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف ،سم٤مًمٕمٛمرة اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف ،ظمػم سمٙمؾ اًمتٕمجٞمؾ ومٕمٚمٞمف ،اًم٘مرآين اًمٜمص هذا

 .ذُمتف سمرأت وم٘مد وورم أظمر إن ًمٙمٜمف اًمزيم٤مة، جسم٢مظمرا  اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف ،سم٤محل٩م

 إذا  أنف ،اًمذه٥م سمحكم يتحٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء أنّمح أن٤م اًمذي أظمر اجلقاب أُم٤م

 وذًمؽ ،طمٚمٞمٝم٤م شمٍمف أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ،طمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ُمٜمف خترج ُم٤م قمٜمده٤م يقضمد ٓ يم٤من

 .اًمٜم٤ًمء سمف اسمتكم اًمذي احلكم هذا ُمـ ًمٚمخالص يمخٓمقة

 طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ضم٤مء اًمذي ؼٚم  حَ اعمُ  اًمذه٥م هق ُمٜمف اًمٖم٤مًم٥م أن وسمخ٤مص٦م 

 .ٟم٤مر ُمـ ؾمقار أو ٟم٤مر ُمـ ـمقق أو ٟم٤مر ُمـ طمٚم٘م٦م هق اعمحٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمتحٚمؼ أن واطمد
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 يمتٚم٦مً  اًمزيم٤مة إظمراج قمـ اًمٕمجز ُمـ اعمث٤مسم٦م ِبذه يم٤مٟم٧م ُمـ ؾٕمجِّ شمُ  أن أرى ًمذًمؽ 

 وًمٕمؾ ،ؼٚم  حَ اعمُ  اًمذه٥م ذ ُمـ وشمًؽميح اًمزيم٤مة وخترج احلكم هذا شمٌٞمع أن ،واطمدة

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر ِبذا

  (22: 36: 38/   499/  واًمٜمقر اهلدى)

 وجقب ظذ دفقؾ شدفـا، افرـبان مر   ؾنذا: ظائشة ؿقل هؾ

 فؾؿحرمة؟ افقجف تغطقة

 اًمقضمف ؾمؽم أن قمغم يدل هذا ومٝمؾ ؾمدًمٜم٤م، اًمريم٤ٌمن ُمر إذا: شم٘مقل قم٤مئِم٦م :ُمداظمٚم٦م

  واضم٥م؟

 جيقز ؾمؽم يمؾ وًمٞمس أقمؿ اًمًؽم ٕن اًمًدل:: شم٘مقل أن إصح هق ٓ :اًمِمٞم 

 اًمرؾمقل ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم هق اًمًدل ومٝمذا اًمًدل، وإٟمام سمف، وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ًمٚمٛمحرُم٦م

 .اجلقاب ًمؽ ووح ُمًتح٥م، اعمًٚمٛملم اًمٜم٤ًمء ًمٕم٤مُم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم ومرض اًمًالم قمٚمٞمف

  يمٞمػ؟ :ُمداظمٚم٦م

 اجلقاب؟ ًمؽ ووح: ًمؽ أىمقل أن٧م يمٞمػ، ذم ُم٤م :اًمِمٞم 

 اًمرؾمقل؟ ًمٜم٤ًمء جيقز أنف ٟمخّمص يمٞمػ ًمٙمـ واوح اجلقاب :ُمداظمٚم٦م

 اعمرأة طمج٤مب ذم ومٞمٝم٤م ٟمٜم٤مىمش ٟمزال وٓ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل سم٤مٕدًم٦م ٟمخّمص :اًمِمٞم 

 وضمٝمٝم٤م وأن وضمٝمٝم٤م، شمًؽم أن اعمًٚمٛم٦م اعمرأة قمغم يٗمرض دًمٞمؾ ي٘مؿ مل ٕنف اعمًٚمٛم٦م:

 وجيقز آٟمت٘م٤مب قمٚمٞمٝم٤م حيرم اعمحرُم٦م وإٟمام إـمالىًم٤م، هذا قمغم دًمٞمؾ ي٘مؿ مل قمقرِت٤م، ُمـ

 ذم ُمٜم٤مىمِم٤مت وضمرى اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م هٜم٤مك ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إدًم٦م وُمـ اًمًدل، هل٤م

 يم٤مٟم٧م أهن٤م اخلثٕمٛمٞم٦م ومحدي٨م اخلثٕمٛمٞم٦م، طمدي٨م طمقل اًمٌالد هذه ذم اعمقاـمـ ُمـ يمثػم

 يمام وضمٝمٝم٤م قمغم شمًدل سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٠مُمره٤م ومل اًمٗمْمؾ إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمر حمرُم٦م

، وًمق وضمٝمٝم٤م، شمًؽم أن اعمرأة قمغم جي٥م ٓ أنف دًمٞمؾ ومٝمذا قم٤مئِم٦م، اًمًٞمدة ومٕمٚم٧م ًٓ  ؾمد
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 إمم اًمٗمْمؾ وضمف سف سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف ايمتٗمك وإٟمام هل٤م، جيقز ٓ مم٤م ومٝمق آٟمت٘م٤مب أُم٤م

 .ًمديؽ واوح هذا أظمر، اًمِمؼ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (22:39:53/ (1) ـه1428 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 وافعؿرة احلج دم اإلشدال حؽؿ

 ...واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اإلؾمدال :ُمداظمٚم٦م

 إذا ًمٙمـ ،شمٜمت٘م٥م أن هل٤م جيقز ٓ احل٩م ذم اعمرأةو ٓ يمٞمػ ،ضم٤مئز ؾمدالاإل :اًمِمٞم 

 أو اخلامر شمًدل أن ومٚمٝم٤م ،وضمٝمٝم٤م اًمرضم٤مل يرى أن قمٚمٞمٝم٤م ويٕمز ٟمٗمًٝم٤م قمغم همٞمقرة يم٤مٟم٧م

 ُمـ ؾمٌؼ ح٤م اعمٜمديؾ شمِمد أن هل٤م جيقز وًمٞمس ،ُمثالً  هٙمذا شمٕمٛمؾ ،وضمٝمٝم٤م قمغم اجلٚم٤ٌمب

 .احلدي٨م

 طمجقا  إذا يم٤مٟمقا  إٟمف: شم٘مقل قمٜمٝم٤م اهلل ريض سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ 

 وم٤مًمًدل ،ؾمدل وضمقهٜم٤م قمغم ٤مأؾمدًمٜم ،اًمرضم٤مل ُمـ ريم٥م ِبـ ومٛمر ،اجلامل قمغم وهـ

 اإلؾمدال سمٓمري٘م٦م ،وضمٝمٝم٤م شمًؽم أن ٦مٞمٞمّ احلَ  اعمحِمقُم٦م ًمٚمٛمرأة خمرج وهذا ،اًمٜم٘م٤مب همػم

 .اًمِمد وًمٞمس وضمٝمٝم٤م قمغم سمثقِب٤م

 (22: 34: 29/ 251/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلج مقشؿ دم بافؽالم افـساء اصتغال

 ،إؾمٓمر ىمٚمٞمٚم٦م إثر قمٔمٞمٛم٦م ،اعمٕمٜمك قمٛمٞم٘م٦م يمٚمٛم٦م إًم٘م٤مء ُمٜمٙمؿ ٟمرضمق :اًم١ًمال

ة اؾمتٖمالل طمقل  اًمٜم٤ًمء ٕن سم٤مخلػم: قمٚمٞمٝم٤م يٕمقد ومٞمام ،اعم٤ٌمريم٦م احل٩م ٕوىم٤مت اعمرأ

 يٜمٗمع؟ ٓ اًمذي سم٤مًمٙمالم اؿمتٖمٚمـ قمٜمدٟم٤م

 ،سمٌمء اًمرضم٤مل قمـ اًم١ًمال هذا ذم ـمٚمٌـ ومٞمام يتٛمٞمزن اًمٜم٤ًمء أن أضمد ٓ :اجلقاب
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 ،وضمؾ قمز اهلل ذيمر ُمـ يٙمثروا أن ،احل٩م ذم ُم٠مُمقرون وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  اعمًٚمٛملم ومٙمؾ

 ٕمٚم٧مضُم  وم٢مٟمام ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمٕم٤ٌمدة إًمٞمف شمقضمٝمقا  اًمذي اًمٗمراغ هذا يْمٞمٕمقا  ٓ وأن

 ىمد واًمتل ،اًمٕم٤مدي٦م سمحٞم٤مشمف شمٕمٚم٘مف ُمـ ٟمٗمًف ٗمرغويُ  اعمًٚمؿ ًمٞمتٗمرغ :هق اعمٜم٤مؾمؽ هذه

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل واًمذيمر اًمٕم٤ٌمدة ُمـ يمثػم قمـ شمٍمومف

 ىم٤مل ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وسمخ٤مص٦م ،ومرق وٓ ،اًمرضم٤مل سمف ٟم٠مُمر سمام اًمٜم٤ًمء ٟم٠مُمر ومٜمحـ

 أن ،مجٞمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ يمام ومٕمٚمٞمٝمـ شاًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم

 ُم٤م سم٠منٜمل يذيمرين وهذا ،اًمتٝمٚمٞمؾ وُمـ اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ يٙمثروا وأن ،اًمٗمرص٦م هذه ُّيتٌٚمقا 

 ومٞمف وومٙمرت زم سمدا ومٞمام اًمتٚمٌٞم٦م ويم٠من ،ه٤مهٜم٤م ٟمزًمٜم٤م ُمٜمذ اًمتٝمٚمٞمؾ وٓ اًمتٚمٌٞم٦م ؾمٛمٕم٧م

 ئمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل حمرُم٤مً  اعمًٚمؿ دام ُم٤م ،يمٚمٝم٤م إج٤مم هذه أريم٤من ُمـ ذًمؽ سمٞمٜمام ،ًمٚم٤ًمهريـ

 .اًمٙمؼمى اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل ُمع إٓ ذًمؽ يٜم٘مٓمع وٓ ،وُمٝمٚمالً  ُمٚمٌٞم٤مً 

 وأن ،اًمًٜم٦م ذم اعمٕمرووم٦م اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ يٙمثرن سم٠من ،واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ٟم٠مُمر ٟمحـ: وم٢مذاً 

 ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اًمتٚمٌٞم٦م: ُمع اًمتٝمٚمٞمؾ خيٚمٓمقن أو خي٤مًمٗمقن ،اًمتٝمٚمٞمؾ ُمـ أجْم٤مً  يٙمثرن

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٜمف [ذًمؽ] صم٧ٌم

 اهلل ذيمر قمـ ٟمتٖم٤مومؾ ٓ أن قمٚمٞمٜم٤م ،وٟم٤ًمءً  رضم٤مًٓ  مجٞمٕم٤مً  ٟمحـ أنٜم٤م: اًمٙمالم ومخالص٦م

 .احل٤مرضيـ سمٕمض يًتٜمٙمره رسمام سمٌمء أذيمر أن أريد اعمٜم٤مؾم٦ٌم وِبذه ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 اًمِمديد إؾمػ ُمع وًمٙمـ ،وشمٕمٚمٞمؿ قمٚمؿ أج٤مم وًمٞمس ،ذيمر أج٤مم هل هذه أج٤مُمٜم٤م إن

 ُمتقضمٝم٤مً  ُمٜم٤م ومرد يمؾ يٙمقن وأن ،شمٕم٘مد ٓ أن اعمٗمروض يم٤من ،اجلٚم٦ًم هذه ُمثؾ: أقمٜمل

 ٕن إذيم٤مر: ُمـ ذًمؽ وٟمحق ،واًمتٙمٌػم واًمتٚمٌٞم٦م ،سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ،سم٤مًمذيمر وضمؾ قمز اهلل إمم

 ذم ي٘مع يمام يٜمٌٖمل ُم٤م ،رُمْم٤من صٞم٤مم يمٛمثؾ ،اًمِمخّمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة أج٤مم هل إج٤مم هذه

 ،اًمدرس إلًم٘م٤مء أو اعمققمٔم٦م إلًم٘م٤مء :اًمريمٕم٤مت سمٕمض سملم اجلٚم٦ًم ٖمؾتَ ًْ شمُ  ،اًمٌالد سمٕمض

 ًمٚمٕم٤ٌمدة اًمتٗمرغ هق ومٞمف اًمًٜم٦م ،اًمقىم٧م يمٝمذا اًمقىم٧م ذًمؽ ٕن اًمًٜم٦م: ُمـ ًمٞمس يمٚمف هذا

 .سمالدٟم٤م ذم وحمٚمف ،آظمر جم٤مل ًمٚمٕمٚمؿ ،ًمٚمٕمٚمؿ وًمٞمس

 ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ وشم٘مّمػم ،ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌٝمؿ ذم اعمًٚمٛملم شم٘مّمػم سم٥ًٌم وًمٙمـ 
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522 

 ًمٙمل ومٞمٝمتٌٚمقهن٤م ،هلؿ ؾم٤مٟمح٦م ومرص٦م اًمٜم٤مس جيد ،أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ شمٌٚمٞمٖمٝمؿ

 أن وم٤مٕصؾ وإٓ ،إوىم٤مت هذه ُمثؾ ذم قمٚمٛمف إمم سمح٤مضمتٝمؿ يِمٕمرون ىمد ُم٤م يتٕمٚمٛمقا 

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٕمٚمؿ أن صحٞمح ،وقم٤ٌمدشمف وضمؾ قمز اهلل ًمذيمر اًمقىم٧م هذا يٙمقن

 وظمػم ،اًمٕم٤ٌمدة ومْمؾ ُمـ ظمػم اًمٕمٚمؿ ومْمؾ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة

 حمؾ حيؾ أن جيقز ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ومٛمج٤مل  ،ُم٘م٤مل ُم٘م٤مم ًمٙمؾ وًمٙمـ شاًمقرع ديٜمٙمؿ

 .اًمذيمر حمٚمف حيؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م حمؾ ،سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ،اًمذيمر

 إج٤مم هذه ذم اًمقىم٧م ٟمْمٞمع ٓ وأن ٟمٚمتٝمل ٓ أن أظمػماً  أىمّمده وم٤مًمذي

 ...اعم٤ٌمريم٤مت

  (22: 53: 45/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿحرمة افؽحؾ حؽؿ 

 .اًمٙمحؾ شمْمع أن ًمٚمٛمحرُم٦م جيقز هؾ :اًم١ًمال

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز :اًمِمٞم 

٤مئؾ   رائحتف؟ شمٔمٝمر وٓ ئمٝمر ًمقٟمف أن ُمع ،ًمٚمٜم٤ًمء ـمٞم٥م أنف ُم٠ًمخ٦م ذم يدظمؾ أٓ :اًًم

 .شمٙمحٚم٧م وإٟمام ،سم٤مًمٙمحؾ اعمرأة شمٓمٞم٧ٌم ي٘م٤مل ٓ ،يمحؾ هق إٟمام ـمٞم٤ٌمً: ًمٞمس ،ٓ :اًمِمٞم 

ة قمٜمف اعمٜمٝمل اًمٓمٞم٥م هق ُم٤م ،ـمٞم٥م :اًم١ًمال  ووٕم٧م ًمق ،احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم ًمٚمٛمرأ

 احلرُم٦م؟ ذم يدظمؾ ؿمٞمئ٤ًم، أو ظمدُّي٤م قمغم ص٤ٌمهم٤مً 

 أُم٤م ،يمجامل ،يمزيٜم٦م رحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م هق اًمّم٤ٌمغ هذا ٕن ـمٌٕم٤ًم: :اًمِمٞم 

 .زيٜم٦م هق مم٤م أيمثر يمدواء ومٝمق ،اًمرضم٤مل ومٞمف يِمؽمك سمؾ ،سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص٤مً  ومٚمٞمس اًمٙمحؾ

 ،٤مبٓم  ًمٚمخُ  وشمزيٜم٧م ومتٙمحٚم٧م ،زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ُم٤مت اًمذي طمدي٨م ذم وًمذًمؽ 

 ومذه٧ٌم ،اًمقوم٤مة قمدة ،اًمٕمدة شم٘ميض أن سمٕمد إٓ حتٚملم ٓ: هل٤م وىم٤مل سمٕمٙمؽ اسمـ ومج٤مءه٤م

 .ووٕم٧م أنؽ دام ُم٤م ،طمٚمٚم٧م ىمد: وم٘م٤مل ،ذًمؽ ًمف وذيمرت ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم
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 ..٤مبٓم  ًمٚمخُ  ٜم٧مي  زَ وشمَ  ٚم٧مح  ٙمَ شمَ  :اًمِم٤مهد

 .واًمتجٛمؾ اجلامل ُمـ رء أنف إمم إؿم٤مرة.. ًمٙمـ ،ٓ :ُمداظمٚم٦م

 إذا هؾ أن وأن٧م ،طمقًمف ندِ ٟمْ دَ شمُ  اًمذي اًمٓمٞم٥م ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ ،مج٤مل هق :اًمِمٞم 

 ٚم٧م؟ٛم  دَمَ  أنؽ ُمٕمٜم٤مه هؾ ايمتحٚم٧م

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  :اًمِمٞم 

  .سم٠مؾم٤مً  ذًمؽ ذم ٟمرى ٓ اعمٝمؿ

 .مج٤مل ومٞمف اعمّمٓمٜمع اًمٙمحؾ يم٤من وإذا :اًم٤ًمئؾ

 ًمٞمش؟ :اًمِمٞم 

 [.ُمٚمقن] ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٜمل اخلية :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م هذا :اًمِمٞم 

  (22: 39: 42/ 422/ واًمٜمقر اهلدى)

 زوجتف حتج أن افزوج رؾض

ة :اًم١ًمال  رومْمف قمغم ويؽمشم٥م. رومض زوضمٝم٤م وًمٙمـ ،احل٩م ذم شمرهم٥م اُمرأ

 اًمٓمالق؟

 هق ُم٤م ،ًمزوضمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م سمٛمحرم حت٩م أو ،حمرم سمدون حت٩م واًم١ًمال ،ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 اًم١ًمال؟
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 .إُمريـ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ًمٙمـ ،حمرم سمدون حت٩م أن هل٤م جيقز ٓ: ٟم٘مقل ،ـمٞم٥م ،إُمريـ :اًمِمٞم 

 ـم٤مقم٦م ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ،سم٤محل٩م هل٤م زوضمٝم٤م يًٛمح مل وًمق ،سمٛمحرم حت٩م أن

 شم٤ًمومر ٓ»: اعمٕمروف احلدي٨م خي٤مًمػ حمرم سمدون ومحجٝم٤م ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق

ة  ش.حمرم ذي ُمع إٓ أو ،حمرم همػم ُمع ؾمٗمراً  اُمرأ

 ،رِب٤م سمٞم٧م إمم احل٩م شمرك ذم زوضمٝم٤م أـم٤مقم٧م صمؿ ،اعمحرم هذا هل٤م شمٞمن وإذا 

 هق هذا ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ»: احلدي٨م ظم٤مًمٗم٧م ىمد أجْم٤مً  ومتٙمقن

 .اًمقضمٝملم قمغم اجلقاب

 (22: 32: 42/ 623/واًمٜمقر اهلدى)

 ادقافقد بغ ادباظدة فغرض احلؿؾ مـع حبقب اشتعامل

 اًمقٓدة؟ إلسمٕم٤مد احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب اؾمتٕمامل جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

ة واحل٤مُمؾ اًمداومع ٟمٕمرف أن جي٥م :اًمِمٞم   يم٤من إن ،احلٌقب هذه شمٕم٤مـمل قمغم ًمٚمٛمرأ

 هٜم٤مك يم٤من إن أُم٤م ،ضم٤مز احلٌقب شمٕم٤مـمل اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م يّمػ اعمرض وهذا ،عمرض

 .جيقز ٓ ومٝمذا اًمٗم٘مر ظمِمٞم٦م

 هذا؟ ُمـ رء أو إوٓد ًمؽمسمٞم٦م. .:ُمداظمٚم٦م

 قمـ احلٛمؾ ظمػ صمؿ ،أوًٓ  إضمر يمثر إوٓد يمثر يمٚمام ،جيقز ٓ هذا ،ٓ :اًمِمٞم 

 .أظمر يريب أطمدهؿ ٕن صم٤مٟمٞم٤ًم: إم

  (22: 15: 48/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 مستحبة؟ أم واجبة افبقت دم فزوجفا ادرأة خدمة

 ؟ُمًتح٦ٌم ٓإو واضم٦ٌم اًمدار ذم ًمٚمرضمؾ اعمرأة خلدُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ 
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ضَم٤مُل ﴿ :اًمِمٞم  اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمق 
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْم   ﴾سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّلل 

ضَم٤ملِ ﴿ ـ   َوًمِٚمرِّ  هق ىمٞم٤مُمف ُم٘م٤مسمؾ زوضمٝم٤م ختدم أن اعمرأة قمغم ومٞمج٥م ﴾َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم

 .ذًمؽ وٟمحق اًمًٙمـ وُمـ اإلٟمٗم٤مق ُمـ ،قمٚمٞمف وضمؾ قمز اهلل ومروٝم٤م اًمتل ،سم٤مًمقاضم٤ٌمت

 ُمِمؽمك أُمر هذا ٕن :ِب٤م آؾمتٛمت٤مع ُمٜمٝم٤م وم٘مط اًمرضمؾ طمؼ إن ي٘م٤مل أن جيقز ومال 

 سمرأس رأس آصمٜملم ص٤مروا ومٝمٜم٤م ،سمف شمًتٛمتع ومٝمل ِب٤م يًتٛمتع هق ومٙمام ،اًمزوضملم سملم

 وٓ ،سمخدُمتف شم٘مقم أن اعمرأة قمغم جي٥م ،اًمرضمؾ ِب٤م ي٘مقم اًمتل اًمٜمٗم٘م٦م ومٛم٘م٤مسمؾ ،اؾمتقي٤م

 إٓ ٟمٗم٤ًم اهلل يٙمٚمػ وٓ ،وآؾمتٓم٤مقم٦م اًمٓم٤مىم٦م طمدود ذم هل اخلدُم٦م هذه أن ؿمؽ

 .وؾمٕمٝم٤م

 أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ أنف ،إؾمػ ُمع ومٕمالً  ىمٞمؾ وىمد ،ي٘م٤مل أن إمم إُمر يّمؾ أن أُم٤م 

 ؾمٌح٤من اًمٗمراش ؾمٞمٝمٞمئ ُمـ ،أدري وُم٤م ومراش ًمف ِتٞمئ أن وٓ ،ُم٤مء يم٠مس ًمف شم٘مدم

 ،آؾمتٛمت٤مع طمؼ همػم اعمرأة قمغم طمؼ ًمف اًمرضمؾ ٕن ،ضمداً  واوح٦م أي٦م هذه !اهلل

 خيدُمـ يمـ أهنـ ،رضم٤مهلـ ُمع اًمٜم٤ًمء ؾمػمة ،اًمٜم٤ًمء ُمع اًمّمح٤مسم٦م ؾمػمة ٟمجد وًمذًمؽ

 صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد وم٘مط هذا وًمٞمس ،رؤوؾمٝمـ قمغم اًمٜمقى سمحٛمؾ طمتك ،أزواضمٝمـ

 ذم أن إًمٞمف شمِمٙمقا  أبٞمٝم٤م إمم ضم٤مءت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمًٞمدة أن اًمٌخ٤مري

 اًمّمالة قمٚمٞمف  ظم٤مدُم٤مً  ُمٜمف شمٓمٚم٥م ومٝمل ،اًمدار ذم شمٓمحـ وهل ،طمكاًمر   ُمـ أثراً  يدُّي٤م

 ..شاًمٜمقم قمٜمد اهلل شمًٌحلم ،ظم٤مدم ُمـ ًمؽ ظمػم هق ُم٤م أدًمؽ أٓ» :هل٤م وم٘م٤مل  ،واًمًالم

 قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ يم٤من ًمق ،اًمٌنم ؾمٞمد سمٜم٧م وهل قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ يم٤من ًمق احلدي٨م آظمر إمم

 ٓ طمًٌؽ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ًمٞم٘مقل زوضمٝم٤م إمم ًمرضمع ،زوضمٝم٤م ختدم أن

 هق ٕنف :ذًمؽ حتٛمؾ وًمٙمٜمف ،يدُّي٤م ذم اخلدُم٦م آصم٤مر وهذه شختدُمؽ أن زوضمؽ شمٙمٚمػ

ضَم٤ملِ ﴿ :اًمٙمريٛم٦م أي٦م شمٚمؽ قمٚمٞمف أنزل اًمذي ـ   َوًمِٚمرِّ  اًمًٜم٦م ُمع وم٤مٔي٦م ﴾َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم

 ذًمؽ يمؾ ٟمٕمؿ أي ،أزواضمٝمـ ُمع وهـ أزواضمٝمؿ ُمع اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ًمتلا اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 .آؾمتٓم٤مقم٦م ُمـ ىمٚمٜم٤م ُم٤م طمدود وذم ،زوضمٝم٤م ختدم أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اعمرأة أن قمغم يدل

 يٙمٗمل هؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ؾمٙمقت إن ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ
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  ؟ؾمٙم٧م أنف يٕمٜمل اًمقضمقب دقمقى ذم

 ًممي٦م شمٗمًػم هل اًمٕمٛمٚمٞم٦م احلٞم٤مة ٟم٘مقل ٟمحـ هذا ،وم٘مط احلج٦م ىمٚمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ :اًمِمٞم 

 ،اًمقضمقب قمغم احل٤مل ًم٘مْمٞم٦م دًمٞمالً  يٙمقن ٓ ،وطمده يٙمقن ٓ وطمده اًمٕمٛمؾ ،اًم٤ًمسم٘م٦م

  .اًمقضمقب قمغم يدل ذاكومحٞمٜم ،اًمًٜم٦م ذم أو اًم٘مرآن ًمٜمص شمٗمًػماً  ضم٤مء إذا ًمٙمٜمف

ة يم٤مٟم٧م ًمق ي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض ،ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ  ،سمخ٤مدم أبٞمٝم٤م سمٞم٧م ذم خُتدم اعمرأ

  صحٞمح؟ هذا هؾ ،سمخ٤مدُم٦م هل٤م ي٠ميت أن ،وم٘مػماً  يم٤من إن طمتك زوضمٝم٤م قمغم ومٞمج٥م

 ٕنف :سمّمحٞمح ًمٞمس ـمٌٕم٤م هذا ،ص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا  ٟم٘مقل :اًمِمٞم 

 ذم ومٝمق ،اهلل رؾمقل طمدي٨م وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ دًمٞمؾ قمٚمٞمف وًمٞمس قمكد  يُ  ىمقل يمؾ

 قمغم جي٥م ٓ أنف ،يٙمٗمل اًمٌٞم٤من ُمـ ؾمٌؼ وُم٤م ومٙمٞمػ ،اقمت٤ٌمر سمال ؾم٤مىمط احل٤مل ىمْمٞم٦م

 دار إمم اخل٤مدم إدظم٤مل ٟم٘مقل ومٜمحـ ذًمؽ وُمع ،زوضمتف إمم سم٤مخل٤مدم ي٠ميت أن اًمرضمؾ

 ٕن :ًمٚمٗمتٜم٦م اًمزوضملم ٕطمد شمٕمريض ذًمؽ ومٗمل ،أنثل أو اً ذيمر يم٤من ؾمقاء ،اًمزوضم٦م

ة يم٤من إن اخل٤مدم ة شم٘مع ىمد وم٤مًمٗمتٜم٦م رضمال يم٤من وإن ،ًمٚمرضمؾ شم٘مع ىمد وم٤مًمٗمتٜم٦م اُمرأ  .ًمٚمٛمرأ

 اجلٝم٤مد شمريمف سم٥ًٌم اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل هل٤م يتٕمرض اًمتل اعمخ٤مه ومٛمـ وًمذًمؽ 

 ،صم٤مٟمٞم٤مً  اًمرىمٞمؼ حتريؿ شمٌٜمل إمم  اإلؾمالُمٞملم ٤مبت  اًمٙمُ  ُمـ يمثػم اٟمجراف سم٥ًٌم صمؿ ،أوًٓ 

 اًمزوج طمٞمٜمام ومٝمق ،خيدُمٝم٤م ُمـ إمم حتت٤مج ىمد اًمتل اًمزوضم٦م  عمِمٙمٚم٦م طمال ظمنوا ومٝمؿ

 وٟم٘مؾ ،اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد راي٦م ومٞمف وشمرومع ،طم٘م٤مً  إؾمالُمل جمتٛمع ذم يٙمقن طمٞمٜمام

 اًمرضم٤مل ُمـ أهى ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٞم٘مع هٜم٤مك ،اًمٙمٗمر دار إمم اإلؾمالم دار ُمـ اًمدقمقة

 اًمرضمؾ يًتٓمٞمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ،ًمٚمٛمًٚمٛملم أرىم٤مء ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ويّمٌح ،اًمٜم٤ًمء وُمـ

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ زوضمف وختدم ضمٝم٦م ُمـ ًمف حتؾ ،هي٦م داره إمم يدظمؾ أن

 (.:. 33: 49/ 33/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بـطآً؟ فزوجفا بقتفا دم تؾبس أن فؾؿرأة جيقز هؾ

 ُمثاًل؟ سمٜمٓم٤مًٓ  ًمزوضمٝم٤م سمٞمتٝم٤م ذم شمٚمٌس أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :اًم١ًمال



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ اًمٜم٤ًمء ذم أبقاب وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م 
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 ذقم٤مً  ُم٘مٌقل ًمٕمٚمف هق ،واًمزوضم٦م اًمزوج سملم اًمٌٜمٓم٤مل ًمٌس أن ٓؿمؽ :اجلقاب

ة شمٕمري طمٙمؿ ُم٤م وًمٙمـ ،اًمتٕمري ُمـ أيمثر وذوىم٤مً   جيقز ،ـمٌٕم٤مً  ٓ؟ أم جيقز ًمزوضمٝم٤م اعمرأ

راً  ووضمف يقضمف طمٞمٜمام اًم١ًمال هذا هؾ ًمٙمـ ،أومم سم٤مب ُمـ راً  ُمرا  يٕمٜمل هق هؾ ،وشمٙمرا

 جيقز هؾ ،اًمزوضم٦م أن يٕمٜمل اًم١ًمال هذا هؾ: سمٛمٕمٜمك ،ظمٞم٤مًمٞم٦م أم واىمٕمٞم٦م صقرة يٛمثؾ

  همػممه٤م؟ اًمدار ذم هٜم٤مك وًمٞمس ،ًمزوضمٝم٤م اًمٌٜمٓم٤مل شمٚمٌس أن هل٤م

 يٙمقن ىمد ،أوٓد هٜم٤مك يٙمقن ىمد واىمع؟ هذا هؾ ًمٙمـ ،جيقز أنف قمرومٜم٤مه :اجلقاب

 إن اًمزوضملم ؾمقى أطمد ٓ طمدود ذم اجلقاب وًمذًمؽ ،آظمره إمم ىمد ىمد حم٤مرم هٜم٤مك

 .ظمٚم٘متٜمل يمام وريب ،اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ُمع يٕمٞمِمقا  اهلل ؿم٤مء

 هل ُم٤م طمٞم٤مة ؾمٞمٕمت٤مدون ٕهنؿ جيقز: ومام اًمذري٦م ُمـ وًمق ،هٜم٤مك ٟم٤مس وضمد إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ ،إؾمالُمٞم٦م طمٞم٤مة

 ورسمام ،اًمٌٜمٓمٚمقن ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ ،ضمزء هٜم٤م نإ: ؿمٞمخٜم٤م ي٘م٤مل أٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمِمقارع ذم اًمٗمتٞم٤مت يرون ٕهنؿ اًمٚم٤ٌمس: ُمـ اًمٜمقع هذا ذم اًمٜم٤مس سمٕمض يرهم٥م يٕمٜمل

 يريد ومٝمق ،ٟمٗمًف ذم تا قمثر يٕمٜمل ومٚمف ،سم٤مًمٙم٤مومرات أو سم٤مًمرضم٤مل إُم٤م يتِمٌٝمـ: يٕمٜمل ُمثالً 

 اًمًٛم٦م هذه اٟمٓمٌ٘م٧م إذا يٕمٜمل أو اًمٌٜمٓمٚمقٟم٤مت أنقاع مجٞمع يٕمٜمل ومٝمؾ ،اًمٚم٤ٌمس هذا أن

 ذًمؽ؟ ذم ضم٤مئز: يٕمٜمل

 ح٤مذا ٕنف وارد: همػم وم٤مًم١ًمال اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ اؾمتحيت إذا ،ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 اًمٕمقرة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،اًمٕمقرة حتجٞمؿ ذم ٕنف هذا؟ اًمٌٜمٓمٚمقن اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يٕمج٥م

 يمٞمػ؟ قمروم٧م ،هذا ييه ومام ،قمقرة ًمٞم٧ًم ٛم٦مج  حَ اعمُ 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك. ـمٞم٥م :اًمِمٞم 

 شمِمٌف؟ ىمٞمؾ إذا :ُمداظمٚم٦م

 !ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 
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 .شمِمٌف :ُمداظمٚم٦م

 واوح؟ ،وم٘مط زوضملم سملم ومروٜم٤م وٟمحـ ،اًمٜم٤مس أُم٤مم إٓ وارد ُمش :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (22: 33: 12/ 342/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افدبر مـ ادرأة إتقان حؽؿ

 واًمتقسم٦م؟ آؾمتٖمٗم٤مر يٚمزُمف هؾ!دسمره٤م ُمـ اُمرأتف ي٠ميت اًمذي: أؾمت٤مذي

 يٕمٜمل؟ رسمف وسملم سمٞمٜمف إذا :اًمِمٞم 

  رسمف؟ وسملم سمٞمٜمف :اًم٤ًمئؾ

 .رء يٚمزُمف ُم٤م  :اًمِمٞم 

 ُمثاًل؟ اًمٜم٤مس وسملم وسمٞمٜمف :اًم٤ًمئؾ

 احل٤ميمؿ؟ قمٚمؿ إذا  :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 أنٗمٝم٤م: رهمؿ وي٠متٞمٝم٤م ،همٛم٦مرْ ُمُ  يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م شمقاـم١م، يم٤من إذا سمٞمٜمٝمام قرِّ ٗمَ يُ  :اًمِمٞم 

 .ي٘متؾ.. ًمقـمل يٕمتؼم ومٝمق

  (.:. .3: 51/  6/ واًمٜمقر اهلدى)

  (.:. 19: .2/  6/ واًمٜمقر اهلدى) 



 املسأة تصسف حكم

  شوجًا إذى دوى مباهلا





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شمٍمف اعمرأة سمامهل٤م دون إذن زوضمٝم٤م 
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ة اًمرضمؾ ُمٚمؽ إذا»: [ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  .شسم٢مذٟمف إٓ قمٓمٞمتٝم٤م دمز مل اعمرأ

 طمٙم٤مه يمام اًمًٚمػ ُمـ ىمقم سمف قمٛمؾ ىمد احلدي٨م هذا أن واقمٚمؿ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 - 312/  8» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ ورواه ش423/  2» شاعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي

 ىمقل وهق»: ىم٤مل ،وجم٤مهد واحلًـ وـم٤مووس هريرة وأيب ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ ش311

 سم٢مذن إٓ همػمه وٓ ،صداىمٝم٤م ذم طمٙمام وٓ ،قمت٘م٤م اًمزوج ًمذات جيز ومٚمؿ ،ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م

 قمز اهلل إمم سمف يت٘مرب ُم٤م أو ،رطمؿ صٚم٦م ذم ُمٜمف هل٤م ٓسمد اًمذي اًمٞمًػم اًمٌمء إٓ ،زوضمٝم٤م

 .شوضمؾ

 شمٍمف ضمقاز هق واظمت٤مر ،أدًمتٝمؿ ُمٜم٤مىمِم٦م ُمع أظمريـ اًمٕمٚمامء أىمقال ذيمر صمؿ 

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذًمؽ شم٠مجٞمد ذم وؾم٤مق. زوضمٝم٤م إذن دون ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة

 ،سم٤مًمّمدىم٦م اًمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم ذم اًمٜم٤ًمء أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ يمحدي٨م

 ٕهن٤م ،ذًمؽ ُمـ رء ذم طمج٦م وٓ. واًمٌمء واخلرص اخل٤مشمؿ شمٚم٘مل اعمرأة ومجٕمٚم٧م

 قمٜمد ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ،اًمؽممج٦م طمدي٨م ُمع يتٕم٤مرض ٓ وضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م يمؾ حيتٛمؾ أقمٞم٤من وىم٤مئع

 سم٠من اًمتٍميح ومٞمف وم٢من ،ُمثال هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م إمم ُمٕمل ومت٠مُمؾ ،اًمٜمٔمر إُمٕم٤من

 سم٤مًمتّمدق هلـ ُم٠مذوٟم٤م يٙمـ مل أهنـ ومرض ومٚمق ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُٕمر شمٜمٗمٞمذا يم٤من شمّمدىمٝمـ

 ُمـ ومٝمؾ ،ِب٤م ملسو هيلع هللا ىلص أُمرهؿ صمؿ ،اًمّمدىم٦م قمـ إي٤مهـ هنٞمٝمؿ ومرض سمؾ  ،أزواضمٝمـ ُمـ

 اًمٜمٌل أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ ،ُمٜمٝمؿ هنل ٓ أنف ُمع ،ملسو هيلع هللا ىلص أُمره قمغم ُم٘مدم هنٞمٝمؿ سم٠من ىم٤مئؾ

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم سم٤مًمتّمدق أُمرهـ وم٢مذا ،أزواضمٝمـ إذن سمٖمػم يتّمدىمـ أن اًمٜم٤ًمء هنك ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم شم٘مدُمف ومرض ًمق هذا ،ًمٜمٝمٞمٝمؿ خمّمّم٤م يٙمقن إُمر هذا أن طمٞمٜمئذ ؿمؽ ومال ،ُم٤م

 هق ٕنف إًمٞمف ذه٥م ومٞمام ُمٕمذور طمزم اسمـ أن واحل٘مٞم٘م٦م. ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ وٓ إُمر

 ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمؽممج٦م طمدي٨م أن وًمق ،ذيمره٤م اًمتل اًمٜمّمقص قمٚمٞمف شمدل اًمذي إصؾ

. إًمٞمف اعمِم٤مر إصؾ قمغم طمٙمؿ زي٤مدة شمْمٛمٜم٧م ٕهن٤م ِب٤م اًمٕمٛمؾ إمم ًم٤ٌمدر قمٜمده صح

 مج٤مهػم قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف وهذا .ُمٜم٘مٓمٕم٦م صحٞمٗم٦م سم٠منف احلدي٨م أقمؾ اهلل رمحف وًمٙمٜمف

 ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو سمّمحٞمٗم٦م آطمتج٤مج ُمـ أمحد اإلُم٤مم ُم٘مدُمتٝمؿ وذم ،احلدي٨م قمٚمامء

سمف وأُم٤م ،ُمقصقل وأنف ،ضمده قمـ أبٞمف قمـ  قمروم٧م وم٘مد ُمٜمًقخ صح ًمق سم٠منف قمٜمف ضمقا
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 احلدي٨م هذا إن صمؿ! اًمٕم٤مم؟ اخل٤مص أي ،اًمٙمؾ اجلزء يٜمً  يمٞمػ صمؿ ،قمٜمف اجلقاب

 ًمٞمس ،اإلؾمالم ذم اعمرأة طم٘مقق قمـ يتحدصمقن اًمذيـ اًمٞمقم اًمدقم٤مة ضمؾ ودم٤مهٚمف ضمٝمٚمف

 ،اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمف ُم٤م يقاومؼ اعمذه٥م هذا ٕن سمؾ ،ًمف اعمخ٤مًمٗملم ُمذه٥م ًمدُّيؿ شمرضمح ٕنف

 وهؿ ،ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة شمٍمف ذم يقاوم٘مٝمؿ سمام ضم٤مء سم٠منف إًمٞمٝمؿ اإلؾمالم شم٘مري٥م ومػميدون

 ،ُم٤مهل٤م همػم ذم أجْم٤م شمتٍمف أن هل٤م يًٛمحقن ٕهنؿ ،ومتٞمال يٜمٗمٕمٝمؿ ٓ ذًمؽ أن يٕمٚمٛمقن

: ي٘مقل إذ اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وصدق !!هل٤م أظمداٟم٤م شمتخذ وأن سمؾ ،سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمزوج ومٝمل

 [. 122: اًمٌ٘مرة﴾ ]ُِمٚم تَُٝمؿْ  شَمت ٌِعَ  طَمت ك اًمٜم َّم٤مَرى َوَٓ  اًْمٞمَُٝمقدُ  قَمٜمَؽ  شَمْرَى  َوًَمـ﴿

 .(147-146/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 زوجفا إذن بدون ماهلا دم ادرأة تكف حؽؿ

 زوضمٝم٤م؟ إذن سمٖمػم شمتٍمف أن هل٤م حيؼ هؾ ُم٤مهل٤م، ذم اعمرأة شمٍمف ُم٠ًمخ٦م :اًم٤ًمئؾ

 ىمقًمف وهق صحٞمح، ذًمؽ ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م :اًمِمٞم 

 ُمـ قمٚمٞمف يٕمتٛمد ىمد وُم٤مش زوضمٝم٤م سم٢مذن إٓ ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ُٓمرأة جيقز ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 يٕمٜمل ٓ ذًمؽ إزواج قمٚمؿ دون ُمثالً  ًمٚمّمدىم٤مت اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمٍمف ُمـ أطم٤مدي٨م

 أُمر يمؾ ذم ومٝمذا يمذًمؽ يم٤من ذًمؽ أن صم٧ٌم وإن أوًٓ، إزواج إذن دون يم٤من ذًمؽ أن

 ذم يٜمٌٖمل وٓ إصؾ، ذًمؽ ومرومع ضمديد طمٙمؿ ضم٤مء صمؿ اإلسم٤مطم٦م وهل إصؾ قمغم يم٤من

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمٕم٧م قمٞمٜمٞم٦م ًمقىم٤مئع احلدي٨م هذا سمٛمثؾ[ ٟمٕمٛمؾ أٓ] اقمت٘م٤مدي

 ٟمًختف: ٟم٘مقل ُم٤م.. ُمثالً  أو ومٜمًختف احلدي٨م هذا سمٕمد ضم٤مءت أهن٤م أوًٓ  ٟمدر مل اًمًالم

 هذا ذم اًمٗمّمؾ أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م وًمٙمـ[ سمحدود اًمتٍمف] أن سمٞمٜم٧م وًمٙمـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 اًمًالم قمٚمٞمف قمٝمده ذم اُمرأة شمٍمف صم٧ٌم وم٢مذا فم٤مهره، قمغم حيٛمؾ أن يمٖمػمه احلدي٨م

ة أذن ىمد يٙمقن أن وإُم٤م اًمتنميع هذا ىمٌؾ هذا يٙمقن أن وم٢مُم٤م  أن اًمزوج ُمـ ًمٚمٛمرأ

 .قمٚمٞمٝم٤م اشمٗم٘م٤م ىمد اًمزوضم٤من يٙمقن رسمام سمحدود ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف

 ..صحٞمح ي٘مقل ومْمٞمٚمتٙمؿ احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞم 

 ًمذاشمف؟ صحٞمح أو إؾم٤مٟمٞمد سمتٕمدد صحٞمح هق مم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٖمػمه صحٞمح طمًـ أطمٗمظ ومٞمام هق :اًمِمٞم 

ة شمٕمٓمل اًمتل..اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص ُمع يتٕم٤مرض أنف شمرى أٓ! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م  اعمرأ

 .واًمتٍمف اًمتٛمٚمؽ طمري٦م

 اح٤مذا؟ :اًمِمٞم 

ة شمٕمٓمل] اًمتل اًمٜمّمقص :ُمداظمٚم٦م  أُمقاهل٤م ذم وشمٍمومٝم٤م متٚمٙمٝم٤م[ طمري٦م اعمرأ

 اًم٘مرآن؟ سمٜمّمقص متٚمؽ ٓ ُم٤م أو أمتٚمؽ قمٛمقُم٤ًم،

 يتٍمف أن ًمٖمػمه٤م جيقز وٓ ُم٤مهل٤م ُمـ سمد ٓ ومٝمل متٚمؽ أهن٤م ٟمٗمٞمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ :اًمِمٞم 

 ومٚمٞمس اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم أظمذٟم٤م وإذا صدىم٦م، أو ُمٜمح٦م أو سمٕمٓمٞم٦م سم٢مذهن٤م إٓ ُم٤مهل٤م ذم

ة ٟمٛمٚمؽ مل أنٜم٤م ذًمؽ ُمٕمٜمك  يٜمٌٖمل ومال اًمزوج هذا ُمع طمٞم٤مة يمنميٙم٦م وإٟمام ٓ ُم٤مهل٤م، اعمرأ

 هل ٕهن٤م.. ورصمٝم٤م ُم٤مشم٧م إذا ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمذي اح٤مل هذا ذم سمتٍمومٝم٤م شمًت٘مؾ أن

ة ومٙمقن ًمف، ُم٤مًمٙم٦م  .زوضمٝم٤م إذن دون شمتٍمف أن يًتٚمزم ٓ ًمٚمامل ُم٤مًمٙم٦م.. اعمرأ

 وًمٞمٝم٤م، سم٢مذن وإٟمام سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمزوج أن ًمٚمٗمت٤مة جيقز ٓ أنف يمام مت٤مُم٤مً  هذا ذم إُمر

 يتدظمؾ وطمٞمٜمئذٍ  ،[ومٞميِب٤م] إؾمػ ُمع[ سمٕمْمٝمؿ] يٗمٕمؾ يمام أُمره٤م وزم أن ومٚمق

 يمٗمئ٤ًم، يٙمقن أن سمنمط هل٤م زوضم٤مً  شمرو٤مه ُمـ ويزوضمٝم٤م أُمره٤م ومٞمتقمم اًمنمقمل اًم٘م٤ميض

ة اومؽموٜم٤م إذا ومٙمذًمؽ  قمٚمٞمٝم٤م ُمتجؼم ُمتًٚمط زوضمٝم٤م أن وشمّمقرٟم٤م ُم٤مل قمٜمده٤م اُمرأ

 اًم٘م٤ميض إمم أُمره٤م شمرومع ومحٞمٜمئذٍ  اعمنموقم٦م سم٤مًمٓمرق ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن يٛمٜمٕمٝم٤م

 أراء وسمٕمض واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات ًمقٓ اًمقاىمع ذم واًم٘مْمٞم٦م اعمِمٙمٚم٦م، ومتحؾ اًمنمقمل

ة أن قمغم ـمٌٕم٤مً  اعمٕمرووم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  شمٌٜمل ًمٙم٤من ُم٤مهل٤م ذم اًمتٍمف ذم احلري٦م ُمٓمٚمؼ ًمٚمٛمرأ

 إذا وسمخ٤مص٦م إـمالىم٤مً  إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م اًمزوضمٞم٦م، احلٞم٤مة شمٗمْمٞمؾ مجٚم٦م ُمـ هق احلدي٨م هذا

 ٟم٤ًمء ذم اًمٞمقم ٟمٔمرٟم٤م ٟمٍمٟم٤م إذا أظمص وسمّمقرة قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمٜم٤ًمء ضمٜمس إمم ٟمٔمرٟم٤م
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 اًمتٌذير وذم اإلهاف ذم وىمٕمـ اح٤مل ذم اًمتٍمف[ هل٤م شمريم٧م] أن٧م وم٢مذا اًمزُم٤من آظمر

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ سمقطمل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل أن اح٤مٟمع ومام اح٤مل، ٦موإو٤مقم

 اعمٗمروض هق يمام ُمتٗم٤ممهلم اًمزوضم٤من يم٤من وم٢مذا اًمنموط، هذه ومقوع سمٕمٞمداً  ٟمٔمر

 ..سمٞمٜمٝمام اإلؿمٙم٤مل. .. هذا يٙمقن ٓ ومًقف

 (22:26:24/أ12: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 زوجفا إذن بغر ماهلا دم تتكف أن فؾؿرأة جيقز هؾ

 ُمٜمف، شمتّمدق يم٠من زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمّمدىم٦م، يم٤من وإن ُم٤مهل٤م ذم سم٤مًمتٍمف يقاومؼ ٓ زوضمٝم٤م أن ُمًًٌ٘م٤م اعمرأة قمٚمٛم٧م وإذا

 احلٙمؿ؟ ومام إذٟمف سمٖمػم ُم٤مهل٤م ُمـ اؿمؽمشمف اًمذي سمحٚمٞمٝم٤م شمٍموم٧م إذا ويمذا

 جيقز ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق إُمر، هذا ذم واوح احلٙمؿ :اًمِمٞم 

 ذم هذه ؾمٗمريت ذم اعمقوقع هذا أثػم وىمدش زوضمٝم٤م سم٢مذن إٓ ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ُٓمرأة

ٟمٜم٤م أطمد جمٚمس  وضمف طمٞم٨م إوم٤موؾ اعمِم٤مي  سمٕمض أث٤مره واًمذي اًمري٤مض، ذم إظمقا

 سمٓمرىمف، وصحٞمح ًمذاشمف، طمًـ صحٞمح طمدي٨م سم٠منف وم٠مضمٌتف احلدي٨م هذا طمقل ؾم١مال

 خم٤مًمػ أنف وادقم٤مء قمٚمٞمف آقمتامد يّمح ومٚمٞمس احلدي٨م هذا خي٤مًمػ أنف ئمـ ُم٤م يمؾ وأن

 ذًمؽ وٟمحق إظمراص وسمٕمض سم٤مخلقاشمؿ اًمٜم٤ًمء شمّمدق طمدي٨م إمم وأذٟم٤م ًمٚمحدي٨م،

 :ُمٜمٝم٤م يمثػمة وضمقه ُمـ قمٜمف جي٤مب هذا وم٢من اًمّمحٞمح، ذم يمام

 ويٛمٙمـ اًمٜم٤ًمء، أزواج ُمـ اًمزوج، ُمـ سم٢مذن اًمتّمدق ذًمؽ يٙمقن أن يٛمٙمـ أنف

 وًمذًمؽ إول، احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمذي احلٙمؿ هذا يًت٘مر أن سمٕمد ذًمؽ يٙمقن أن

 سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أٓ واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب سم٤مًمٕمٛمؾ ُمٚمتزُم٦م ُمًٚمٛم٦م اُمرأة يمؾ ٟمٜمّمح

٤ًٌم ُمدقم٤مة يٙمقن ذًمؽ ٕن زوضمٝم٤م: إذن  وىمد اًمزوضملم، سملم اخلالوم٤مت إلصم٤مرة وؾمٌ

 .ضمًدا ؾمٞمئ٦م ذًمؽ قم٤مىم٦ٌم يٙمقن

 ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ: اعمجٚمس ٟمٗمس ذم اًمٙمالم هذا ىمٚم٧م وىمد زوج، هٜم٤مك يم٤من وإذا



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ شمٍمف اعمرأة سمامهل٤م دون إذن زوضمٝم٤م 

 

535 

 اًمنمقمل، اًم٘مْم٤مء إمم أُمره٤م شمرومع أن شمًتٓمٞمع ومٝمل ًمزوضمتف، فم٤مًح٤م قم٤مشمًٞم٤م ضم٤ٌمًرا زوضًم٤م

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أظمص وسمّمقرة ًمٚمٜم٤ًمء[ يٜمح٤مز] اًمٞمقم اًمنمقمل اًم٘مْم٤مء أن وسمخ٤مص٦م

ة سم٠من يٗمتقن ومٙمٚمٝمؿ  إمم إُمر رومٕم٧م وم٢مذا زوضمٝم٤م، إذن سمدون ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأ

 أن هل٤م وُمٜمع اًمزوضم٦م قمغم اًمزوج ُمـ اقمتداء هذا أن ذم اًم٘م٤ميض وطمٙمؿ اًم٘مْم٤مء

 ؾمٞمٛمٜمٕمٝم٤م، وم٤مًم٘م٤ميض وطمٞمٜمئذ ُمنوم٦م، أهن٤م يرى اًمزوج يم٤من إذا إٓ ُم٤مهل٤م، ذم شمتٍمف

 ٓ ؾمقف ًمٙمـ اًمتٍمف، وضمقاز احلؾ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إصؾ أن يتٌٜمك يم٤من وًمق

 .اح٤مل وشمٌذير اإلهاف ذم يقىمٕمٝم٤م شمٍموًم٤م شمتٍمف أن هل٤م يًٛمح

ـَ  وَم٢ِمنْ : ﴿اًمٜم٤ًمء آي٦م ؿمٞم : ُمداظمٚم٦م ٌْ
ـْ  ًَمُٙمؿْ  ـمِ   قَم

ٍ
ء ٤م ُِمٜمْفُ  َرْ ًً  َهٜمِٞمئ٤ًم وَمُٙمُٚمقهُ  َٟمْٗم

ة وهل اًمزوضم٦م ُمٚمؽ اح٤مل أن يٕمٜمل هذا [4:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َُمِريئ٤ًم  . .طُمر 

 ُمٚمؽ اح٤مل هذا أن اًمٌح٨م ًمٞمس! واطمدة ُمدرؾم٦م ُمـ ُمتخرضمقن يم٠منٙمؿ :اًمِمٞم 

ة  هل٤م اعمٛمٚمقك هذا ًمٙمـ هٜم٤م، اًمٌح٨م ًمٞمس ًمٚمقرصم٦م، ورصمتٝم٤م ُم٤مشم٧م وإذا ُمٚمٙمٝم٤م، هق! اعمرأ

 ؟[إذٟمف سمٖمػم ومٞمف شمتٍمف أن] هل٤م جيقز هؾ

 (22:41:34/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 تعزيتفا أو مريضة فزيارة فؾقؾاة ادعتدة خروج حؽؿ

 ًمزي٤مرة اًمٕمدة ذم قمدِت٤م ذم خترج أن ،زوضمٝم٤م ُمتقذم ُٓمرأة جيقز هؾ :اعمٚم٘مل

 ؟ًمتٕمزي٦م أو ُمريْم٦م

 ُمـ ومٚمٞم٧ًم إؿمٞم٤مء هذه أُم٤م ،ىم٤مهرة ًميورة إٓ اخلروج هل٤م جيقز ٓ ،ٓ :اًمِمٞم 

 . اًميورات

 (22: 43: 32/ 674/ واًمٜمقر اهلدى)
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  تذبح أن فؾؿرأة هؾ

  ؟شمذسمح أن ًمٚمٛمرأة حيؼ هؾ ؾمٞمدي ي٤م :اًم٤ًمئؾ

، هٞمؽ سمس ُمقش، اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام» :اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل، ٓ ومِلَ  :اًمِمٞم  

 . طم٤مئض وهل ظم٤مـمرك ؿم٤من ُمـ شمذسمح أن هل٤م حيؼ

  (22: 58: 15/   131/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ذات ؽر وهل ،حامؾ ادراجعة ادرأة أن افطبقبة اـتشػت إذا

  ؟ادسئقفغ ختز أم ،أهؾفا ختز أم ظؾقفا تسس ؾفؾ ،زوج

ة أن اًمٓمٌٞم٦ٌم ايمتِمٗم٧م إذا :اًم١ًمال  ذات همػم وهل ،طم٤مُمؾ أهن٤م اعمراضمٕم٦م اعمرأ

 اعمًئقًملم؟ ختؼم أم ،أهٚمٝم٤م ختؼم أم قمٚمٞمٝم٤م شمًؽم ومٝمؾ ،زوج

 .ٓمٝم٤م٘مشمً ٓ ،ْمٝم٤مٝمِ دُمْ  ٓ ًمٙمـ ،قمٚمٞمٝم٤م شمًؽم :اًمِمٞم 

  (22: 19: 29/ 321/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾزيـة افػتاة أذن ثؼب حؽؿ

ة ؼٚم  حَ اعمُ  اًمذه٥م ذم أضم٤مدل ٓ أن٤م: أوًٓ  :ُمداظمٚم٦م  وم٘مط ؾم١مآً  أؾم٠مل وًمٙمـ ،ًمٚمٛمرأ

ة اًمٓمقق قمغم ذم ُم٤م... . احلد هذا اًمٓمقق هق  ،اًمٗمت٤مة أذن ذم صم٘م٤ٌمً  ٟمث٘م٥م سمد ٓ ،ًمٚمٛمرأ

 ..إول هذا.. اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم حت٧م داظمؾ هق أم ضم٤مئز هق هؾ اًمث٘م٥م

 .سم٤مًمث٘م٥م اًمٓمقق قمالىم٦م ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م ،قمٗمقاً  :اًمِمٞم 

 ..ومْم٦م ُمـ ـمقق ممٙمـ.. سمد ٓ اًمث٘م٥م ٕن :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞم 

 .. ومْم٦م وُمـ ققـم :ُمداظمٚم٦م
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 ومْم٦م؟ ُمـ ـمقق :اًمِمٞم 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمث٘م٥م؟ اًمٓمقق قمالىم٦م ُم٤م :اًمِمٞم 

 اهلل؟ ظمٚمؼ شمٖمٞمػم حت٧م داظمؾ أم ضم٤مئز أهق ،اًمث٘م٥م قمـ أبح٨م.. اًمث٘م٥م وم٘مط :ُمداظمٚم٦م

 شمٖمٞمػم حت٧م داظمؾ هق هؾ ،اًمث٘م٥م طمٙمؿ ُم٤م: ىمٚم٧م ًمق ومٝمٛم٧م أن٤م! أظمل ي٤م :اًمِمٞم 

 سم٤مًمث٘م٥م؟ اًمٓمقق قمالىم٦م ُم٤م وًمٙمـ ،ؾم١ماًمؽ ومٝمٛم٧م ،ٓ أم اهلل ظمٚمؼ

 اهلل؟ ظمٚمؼ شمٖمٞمػم حت٧م داظمؾ أم ضم٤مئز اًمث٘م٥م :اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

  .سمف اعمًٛمقح اًمتٖمٞمػم ُمـ هذا :اًمِمٞم 

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞم 

  (22: 13: 45/ 339/ واًمٜمقر ىاهلد)





 احملتويات فًسس
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 5 ----------------------------------------- اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب يمت٤مب

 7 ---------------------------------- ًمٚمٛمرأة اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ذوط إمج٤مل

 8 ------------------- اًمٚم٤ٌمس أطمٙم٤مم ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل شمِمٛمؾ اعمت٘مدُم٦م اًمنموط سمٕمض

 أدًم٦م وهد واًمٙمٗملم اًمقضمف قمدا اًمٌدن مجٞمع اؾمتٞمٕم٤مب :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ إول اًمنمط قمغم اًمٙمالم

 8 ---------------------------------------------------- ذًمؽ

 25 ------------------- اجلٚم٤ٌمب ومروٞم٦م ىمٌؾ يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م أن دقمقى إسمٓم٤مل

 34 -------- اًمزيٜم٦م ُمـ ؿمئ واًمٙمٗملم اًمقضمف قمغم يٙمـ مل إذا ومٞمام واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ ضمقاز شم٘مٞمٞمد

 35 ------------------------------------ احلج٤مب سم٢مدٟم٤مء إُمر ُمـ احلٙمٛم٦م

 38 -------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ًمٚمٜم٤ًمء واًمٞمديـ اًمقضمف يمِمػ ضمري٤من قمغم شمدل اًمتل أصم٤مر

 42 ------------------------------------------- اًمقضمف ؾمؽم ُمنموقمٞم٦م

 47 ----------------------------- اًمٌٞمقت ذم اًمٙم٤مومرات اخل٤مدُم٤مت ضمٚم٥م ظمٓمقرة

 48 -------------------- (ٟمٗمًف ذم زيٜم٦م يٙمقن ٓ أن) :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًمث٤مين اًمنمط

 52 -------------------------- واًمًقاد اًمٌٞم٤مض سمٖمػم وًمق ُمٚمقًٟم٤م اجلٚم٤ٌمب يمقن ضمقاز

 51 -------------------- (يِمػ ٓ صٗمٞمً٘م٤م يٙمقن أن)اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمنمط

 53 ---- (ضمًٛمٝم٤م ُمـ ؿمٞمًئ٤م ومٞمّمػ وٞمؼ همػم ومْمٗم٤مًو٤م يٙمقن أن) :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًمراسمع اًمنمط

 55 ---------------- أؾمٗمٚمف دون اًمٌدن أقمغم سمًؽم آقمتٜم٤مء ُمـ اًمٗمتٞم٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م

٤ًٌم ُمٌخًرا  يٙمقن ٓ أن) :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اخل٤مُمس اًمنمط  56 ------------------- (ُمٓمٞم

 58 ------------------ (اًمرضمؾ ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن)  :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًم٤ًمدس اًمنمط

 66 ------------------ (اًمٙم٤مومرات ًم٤ٌمس يِمٌف ٓ أن)  :اجلٚم٤ٌمب ذوط ُمـ اًم٤ًمسمع اًمنمط

 66 ---------------------------- اًمّمح٤مسمٞم٤مت هدي ُمـ يم٤من اًمقضمف وؾمؽم اًمٜم٘م٤مب

 67 ----------------------------------- سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 69 ---------------------------------- سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 69 ---------------------------------- سمٕمقرة ًمٞمس اًمقضمف أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 72 ----------------------------------- اًمٜم٘م٤مب طمٙمؿ ذم واًمتٗمريط اإلومراط

 72 ---------------------- اًمًٚمػ قمٜمد اًمقضمف يمِمػ قمغم اًمٕمٛمؾ ضمري٤من قمغم إدًم٦م ُمـ

 71 --------------------- وأظمٞمٝم٤م أبٞمٝم٤م قمغم طمتك ًمٚمٛمرأة اًمقضمف يمِمػ طمرم ُمـ قمغم اًمرد

 72 --------------------------- حم٤مرُمٝم٤م قمغم طمتك قمقرة اعمرأة سم٠من اًم٘مقل قمغم اًمرد

 73 ُمتٚمٗمٕم٤مت ُمتٜم٘م٤ٌمت يمـ وًمق أؿمخ٤مصٝمـ إسمراز قمٚمٞمٝمـ حيرم يم٤من اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت أن زقمؿ ُمـ قمغم اًمرد

ة ىمدُم٤م  77 --------------------------------------------- قمقرة اعمرا

 78 ---------------------- قمقرة واًمٙمٗملم اًمقضمف أن قمغم قمقرة، اعمرأة طمدي٨م يدل هؾ
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 79 -------------------------------------اًمرأس همٓم٤مء ومٝمق أـمٚمؼ إذا اخلامر

 79 -------------------------------- سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم إدًم٦م ُمـ

 82 ----------------------------------- ًمٚمٛمرأة واًمٞمديـ اًمقضمف يمِمػ طمٙمؿ

 83 ---------------------------------- واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ طمٙمؿ ذم ٟم٘م٤مش

 83 ----------------------------------- اعمرأة وضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ طمقل ٟم٘م٤مش

 95 -------------------------- اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت ظمّم٤مئص ُمـ اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب

 97 --------------------------------------------- اعمرأة قمقرة طمدود

 98 ------------------------------------------ اعمرأة وضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 98 -------------------------------------------- أؾمامء ي٨مطمد طمقل

 127 ----------------------------------------- اإليِم٤مرب ًمٌس طمٙمؿ

 127 -------------------------------------------- اإليِم٤مرب طمٙمؿ

 128 -------------------------------------------- اإليِم٤مرب طمٙمؿ

 129 ----------------------------------------- اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م طمقل

 112 ------------------------------------------- اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 115 ------------------------------------------- اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م طمقل

ـ   ُيْدٟملِمَ ﴿ :آي٦م ذم اإلدٟم٤مء ُمٕمٜمك ـْ  قَمَٚمْٞمِٝم ـ   ُِم  119 ------------------------ ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 123 ---------------------------------------------- اًمٜم٘م٤مب طمٙمؿ

 123 -------------------------------------- اًمنمقمل اجلٚم٤ٌمب ُمقاصٗم٤مت

 128 --------------------------------------- ًمٚمٛمرأة اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 129 ---------------------------------------- اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ طمقل

 134 -------------------------- اًمقضمف؟ شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ ذم رأجف قمـ اًمِمٞم  شمراضمع هؾ

 135 --------- اًمًٕمقدي٦م؟ ذم وضمقسمف دون اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م سم٤مؾمتح٤ٌمب اًم٘مقل ٟمنم اعمّمٚمح٦م ُمـ هؾ

 138 ---------------------- احلر سم٥ًٌم ُمالسمس اجلٚم٤ٌمب حت٧م اعمرأة شمٚمٌس مل إذا احلٙمؿ

 143 ------------------------------ اجلٛمٞمٚم٦م اعمرأة قمغم واضم٥م اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م هؾ

 147 ----------------------- اًمٓمٌٞم٦م؟ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًميورة ؿمٕمره٤م يمِمػ ًمٚمٛمرأة ي٤ٌمح هؾ

 148 ------------------------------ ًمف أصؾ ٓ اًمٜم٘م٤مب سم٠من اًم٘م٤مئٚملم ىمقل  طمٙمؿ

 148 ----------------------------------- اًمٜم٘م٤مب سمٌدقمٞم٦م ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد

 151 ----------------------- سمٖمػمه اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م ووضمقب اًمٜم٘م٤مب سمحرُم٦م اًم٘مقل طمقل

 162 ----------------------------------------- ًمٚمٌٞم٧م ظم٤مدُم٦م اؾمت٘مدام
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 اعمرأة شمْمٕمٝم٤م اًمتل إص٤ٌمغ فمٝمقر ضمقاز قمغم (ًمقٟمف وفمٝمر رحيف ظمٗمل ُم٤م اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م) طمدي٨م يدل أٓ

 164 ----------------------------------------------- وضمٝمٝم٤م قمغم

 166 --------------- اًمٜم٘م٤مب ذم رأجف طمقل ًمٜم٘م٤مؿمف اًمٕمثٞمٛملم اًمِمٞم  ًم٘م٤مء إًم٤ٌمين اًمِمٞم  متٜمل

 167 -------------------- ًمِمٕمره٤م؟ يم٤مؿمٗم٦م اُمرأة ومٞمف سمٞمًت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن صح هؾ

 172 ---------------------------------------- اعمرأة ُمـ يمِمٗمف جيقز ُم٤م

 172 ------------------------------- اًم٘مرآن ىمراءة قمٜمد اعمرأة ؿمٕمر شمٖمٓمٞم٦م طمٙمؿ

 172 --------------------------- شمٙمِمٗمف؟ أن ًمٚمٛمرأة ومٞمجقز اًمقضمف ُمـ اًمذىمـ هؾ

 173 --------------------------------------------- اجلٚم٤ٌمب ـمقل

 174 -------------------------------------------- قمقرة اعمرأة ىمدُم٤م

 174 ----------------- اًم٤ًمق؟ ٟمّمػ أن اًمٙمٕمٌلم ُمـ يٌدأ هؾ ذراع إمم صمقِب٤م اعمرأة إـم٤مًم٦م

 175 --------------------------------- اًم٘مدُملم؟ ؾمؽم ذم اجلقرسملم يٙمٗمل هؾ

 175 -------------------------- رضوري؟ اخلروج قمٜمد ًمٚمٛمرأة اًم٘مدُملم شمٖمٓمٞم٦م هؾ

 179 ----------------------------- ًمٚم٘مدُملم ذقمٞم٤من ؾم٤مشمران اًمٜمٕمالن يٕمتؼم هؾ

 179 ---------------------------------------- إقمٛمك ُمـ آطمتج٤مب

 182 ----------- إىم٤مرب؟ ُمالىم٤مة قمٜمد اًمٌٞم٧م ذم ظمٚمٕمف هل٤م هؾ اًمٜم٘م٤مب وضمقب شمرى اًمتل اعمرأة

 181 ----------------------- ـم٤مقمتف؟ دم٥م هؾ اًمٜم٘م٤مب سم٤مرشمداء زوضمتف اًمرضمؾ أُمر إذا

 182 -------------------------------------- اخلامر ًمٌس إهؾ رومض إذا

 183 ----------------------------- اًمٕمٛمؾ ذم ويده٤م ؿمٕمره٤م سمٕمض ئمٝمر ظم٤مدُم٦م

 184 --------------------------------- اًمّمٖم٤مر؟ ًمٚمٗمتٞم٤مت اًم٘مّمػم ًمٌس طمٙمؿ

 185 ----------------------------- !سم٤محلج٤مرة اًمِم٤مرع ذم اعمتؼمضم٤مت رُمل طمٙمؿ

 188 ------------------------ شمٔمٝمر؟ ٓ أن جي٥م ًمٚمٛمرأة فم٤مهرة زيٜم٦م اًمذه٥م يٕمد هؾ

 188 -------------------------- اًمقضمف يمِمػ ضمقاز قمغم ودًٓمتف اخلثٕمٛمٞم٦م طمدي٨م

 188 ---------------------------------- واحلرة إُم٦م قمقرة سملم اًمتٗمريؼ قمدم

 189 ------------------------ إُم٦م وقمقرة احلرة قمقرة سملم اًمتٗمريؼ اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل

 189 ----------------------------------------------- إُم٦م قمقرة

 192 ------------------ ًمٚمتٗمتٞمش واعمًٚمٛم٦م اعمًٚمؿ قمقرة رؤي٦م واًمٙم٤مومرة ًمٚمٙم٤مومر جيقز هؾ

 191 -----------------------اًمٌٞم٧م ظم٤مرج شمٚمًٌٝم٤م أن ًمٚمٛمرأة جيقز اًمتل إًمقان و٤مسمط

 193 ----------------------------------------- اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اعمرأة قمقرة

ـ   إذا اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اًمٜم٤ًمء رىمص طمٙمؿ  195 ------------------- اًمٕمقرة حيجؿ ُم٤م يٚمًٌـ يُم

 195 ------- اًمٙمت٤مسمٞم٦م؟ أو اعمًٚمٛم٦م اعمرأة أُم٤مم وضمًده٤م زيٜمتٝم٤م ُمـ شُمٔمٝمر أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة حَيِؾ ُم٤مذا
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 197 ------------------------------------- اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اعمرأة قمقرة طمدود

 221 ------------------------------- اعمرأة ُمع وقمقرِت٤م حم٤مرُمٝم٤م ُمع اعمرأة قمقرة

 223 ------------------------------------ اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اًم٘مّمػم اًمثقب ًمٌس

 225 ---------------------------------------- اًمٌٞم٧م ظم٤مرج اًمثٞم٤مب ظمٚمع

ومج٤مئز وٟمحقه اخلامر ووع أُم٤م اًمتٕمري هق إٟمام سمٞمتٝم٤م همػم ذم  صمٞم٤مِب٤م ووع ُمـ اعمرأة شمرهٞم٥م ُمـ اعم٘مّمقد

 ------------------------------------------------------ 227 

 228 ----------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اعمديٜم٦م ذم احلامُم٤مت وضمقد

 229 ----------- شاهلل ؾمؽم هتٙم٧م وم٘مد زوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ظمٚمٕم٧م اُمرأة أجام» :طمدي٨م وم٘مف

 212 ---------------------- ش.زوضمٝم٤م سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مِب٤م ٟمزقم٧م اُمرأة أجام» :طمدي٨م وم٘مف

 211 ----------------------------- اعمالسمس حمالت ذم ُمالسمًٝم٤م اعمرأة ظمٚمع طمٙمؿ

 213 ---------------------------------- اعمحؾ ذم ًمٚمثٞم٤مب اعمرأة ىمٞم٤مس طمٙمؿ

 اخلامر ذًمؽ ذم سمام صدي٘م٤مِت٤م سمٞمقت ذم صمٞم٤مِب٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م شمْمع أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ أنف سمٕمْمٝمؿ ىمقل طمقل

 213 ------------------------------------------------ واجلٚم٤ٌمب

 219 -------------------------------------------- وآظمتالط اخلٚمقة

 221 ------------------------------ اعمح٤مرم همػم اًمرضم٤مل جم٤مٟم٦ٌم وضمقب أدًم٦م ُمـ

 221 -------------------------- اًمٓمٕم٤مم ذم زوضمٝم٤م وٞمقف ُمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 223 ------------------------- واطمد جمٚمس ذم زوضم٤مِتؿ ُمع اًمرضم٤مل ضمٚمقس طمٙمؿ

 224 ------------------------------- زوضمٝم٤م إظمقان ُمع اًمزوضم٦م ضمٚمقس طمٙمؿ

 224 ----------------------------- زوضمتف سمروم٘م٦م ٕصدىم٤مئف اًمزوج جم٤مًم٦ًم طمٙمؿ

 226 ------------------------------ واطمد ُمٙم٤من ذم زوضم٤مِتؿ ُمع رضم٤مل اضمتامع

 226 ------------------------------- إؾمت٤مذ أُم٤مم سم٤مًمتجقيد اًمٗمت٤مة ىمراءة طمٙمؿ

 227 ----------------------------- سمقاؾمٓم٦م ُمٕمٚمٛمٝم٤م قمغم اًم٘مرآن اعمرأة ىمراءة طمٙمؿ

 228 ---------------------- يم٤مهل٤مشمػ واؾمٓم٦م قمؼم اعم٘مرئ قمغم اًم٘مرآن اعمرأة ىمراءة طمٙمؿ

 228 ------------------------------ اُمرأة ُمـ اعم٤ٌمح ًمٚمٖمٜم٤مء اًمرضمؾ اؾمتامع طمٙمؿ

 228 --------------------------- اًمٗمتٜم٦م أُمـ سمنمط اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل ؾمالم ضمقاز

 229 --------------------- واًمٜم٤ًمء؟ اًمرضم٤مل سملم يمذًمؽ يٙمقن هؾ اًمًالم سم٢مومِم٤مء إُمر

 232 ---------------------------------- اًمرضمؾ قمغم اًمًالم اعمرأة إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 232 --------------------- اعمّم٤مومح٦م؟ دون اًمرضم٤مل قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 234 -------------------------------- اهل٤مشمػ ذم اًمٜم٤ًمء قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 234 ------------------------------------------- اعمقت احلٛمق شمٗمًػم
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 236 --------------------------------اًمزوج أبق ومٞمف يدظمؾ وهؾ سم٤محلٛمق اعمراد

 237 ----------------------------------- اظمتالط ومٞمف ُمٙم٤من ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

 ؾمٞمٛمٙمٜمقا  ذًمؽ يٗمٕمٚمـ مل إن أهنـ سمدقمقى اعمختٚمٓم٦م ًمٚمٛمدارس اًمٜم٤ًمء دظمقل سمجقاز اًم٘مقل طمٙمؿ

 239 ----------------------------------------------- ًمٚمِمٞمققمٞملم

 241 ------------------------------- اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمدارس ذم اًمٌٜم٤مت شمٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ

 244 ------------------------- طمج٤مب سمدون اًمٜم٤ًمء اًمرضمؾ شمدريس ضمقاز وقاسمط

 249 ------------------------------ طمج٤مب دون ودقمقِتـ اًمٜم٤ًمء شمٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ

 254 ------------------------------------ طمج٤مب سمال اًمٜم٤ًمء دقمقة طمٙمؿ

 258 --------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًمرضمؾ شمدريس ضمقاز وقاسمط

 261 --------------------------------------- اعمرأة شمٕمٚمهؿ ضمقاز وقاسمط

 262 --------------------------------- اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمدراؾم٦م طمٙمؿ

 263 --------------------------------- اعمختٚمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمدراؾم٦م طمٙمؿ

 264 -------------------------- اعمدرؾم٦م ذم ًمٚمٌٜم٤مت إقمٛمك اًمرضمؾ شمدريس طمٙمؿ

 264 ------------------------------------------اًمٌٜم٤مت شمدريس طمٙمؿ

 268 ---------------------------اعمختٚمٓم٦م اعمدارس ذم واًمتٕمٚمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ سم٤مب

 275 ---------------------- وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  اعمختٚمٓم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمدراؾم٦م طمٙمؿ سم٤مب

 279 ----------------- أهٚمٝم٤م رومض ُمع رضوري قمٚمؿ ًمٓمٚم٥م سمٞمتٝم٤م ُمـ اعمرأة ظمروج طمٙمؿ

 282 ---------------------------------- خمتٚمٓم٦م ضم٤مُمٕم٦م ذم اعمرأة دراؾم٦م طمٙمؿ

 281 -------------- اًمدرس ًمًامع أظمقاشمف طمْمقر ذم ظم٤مهل٤م اسمـ ُمع اخل٤مًم٦م اسمٜم٦م ضمٚمقس طمٙمؿ

 281 --------------------- اعمختٚمٓم٦م اًمدراؾم٦م اًمٓم٤مًم٥م قمغم ومٞمف حيرم اًمذي اًمٕمٛمر و٤مسمط

 282 ---------------------- أهٚمف يم٠مطمد اًمٗمتٜم٦م يٛمٜمع ُمـ وضمقد ُمع اعمرأة شمدريس طمٙمؿ

 282 --------------- ذقمل؟ سمٚم٤ٌمس ًمٚمتدريس خترج أن ًمزوضمف يًٛمح أن ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ

 285 ---------------------- أهٚمٝم٤م؟ إظم٤ٌمر سمدون واًمدقمقة اخلػم قمٛمؾ ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 286 --------------------------- ظمٚمقة؟ يٙمقن هؾ اُمرأة ُمـ سم٠ميمثر اًمرضمؾ اضمتامع

 286 --------------------------------------- ًمٚميورة ظم٤مدُم٦م اؾمت٘مدام

 289 --------------------------------------- اخل٤مدُم٤مت اؾمت٘مدام طمٙمؿ

 292 -------------------------- اًمٌٞمقت ذم واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمـ اخلدم وضمقد طمٙمؿ

 292 ------------------------------------- اعمِمٖمؾ ذم اًمٌٜم٤مت قمٛمؾ طمٙمؿ

 322 -------------------------- اًمزطم٤مم ًمِمدة احلرم ذم اًمّمالة أثٜم٤مء اعمرأة ُمالص٘م٦م

 325 ----------------------------------------- اًمزوضم٦م أم شم٘مٌٞمؾ طمٙمؿ
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 325 --------------------------- اًمرضم٤مل ُمـ إضم٤مٟم٥م أُم٤مم اًمٓم٤مئرة ذم اعمرأة صالة

 326 --------------------------- اعمًٚمٛملم همػم ًمدقمقة اعمؽممِج٦م سم٠مظمتف إخ اؾمتٕم٤مٟم٦م

 328 --------------------------------- إقمامل سمٕمض ذم اًمًٙمرشمػمة اؾمتخدام

 316 --------------------- اعمرسمٞم٤مت ُمع أوٓده٤م شمرك ُمع اًمٌٞم٧م ظم٤مرج اعمرأة قمٛمؾ طمٙمؿ

 319 --------------------------------- اًم٤ًمئؼ ُمع اًمًٞم٤مرة اعمرأة ريمقب طمٙمؿ

 322 --------------------------- ظم٤مرضمف أو اًمٌٚمد داظمؾ اًم٤ًمئؼ ُمع اًمريمقب طمٙمؿ

 321 ---------------------------- اخلٚمقة؟ ُمـ ؾم٤مئؼ ُمع اًمًٞم٤مرة اعمرأة ريمقب هؾ

 322 ---------------------------- ىمط اُمرأة ص٤مومح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم رء يّمح مل

 325 ----------------------------------------- اًمٜم٤ًمء ُمّم٤مومح٦م حتريؿ

 325 ------------------------------------ ًمف حتؾ ٓ اُمرأة ُمس عمـ اًمققمٞمد

 326 -------------------------------------------- إضمٜمٌٞم٦م ُمّم٤مومح٦م

 327 ---------------------------------------- إضمٜمٌٞم٦م ُمّم٤مومح٦م طمٙمؿ

 328 ------------------------------- اًمرو٤مع؟ ُمـ اعمح٤مرم ُمّم٤مومح٦م دمقز هؾ

 329 ---------------------------------------- إضمٜمٌٞم٦م ُمّم٤مومح٦م طمٙمؿ

 332 -------------------------- قمٚمٞمٝم٤م اًمدظمقل ًمف وجيقز اعمرأة حم٤مرم ُمـ اًمزوج أبق

 331 ---------------- أُم٤مُمٝمؿ؟ ًمزيٜمتٝم٤م اعمرأة إسمداء جيقز اًمذيـ اعمح٤مرم ُمـ واخل٤مل اًمٕمؿ هؾ

 334 ----------------------------- اسمٜمتٝم٤م زوج ىِمٌؾ ُمـ اًمزوضم٦م أم شم٘مٌٞمؾ جيقز هؾ

 335 ---------------------- اًمٗم٤مؾمديـ ُمـ سم٤مٕذى ًمٚمٜم٤ًمء يتٕمرض ُمـ شم٠مدي٥م وضمقب

 337 ------------------------------------------ اًمٌٞم٧م ُمـ اعمرأة ظمروج

 339 ------------ إذهنؿ؟ دون زي٤مرِت٤م هل٤م جيقز هؾ اهلل ذم ٕظمتٝم٤م اًمٌٜم٧م زي٤مرة إهؾ رومض إذا

 339 ----------------------------- اًمزوج همٞم٤مب ذم ًمٚمزي٤مرات اعمرأة ظمروج طمٙمؿ

 341 ------------------------------------------------ اعمرأة ؾمٗمر

 343 ------------------------- حمرم ذي ُمع إٓ اًمؼميد ُم٤ًموم٦م اعمرأة شم٤ًمومر ٓ طمدي٨م

 343 ---------------- واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ُم٤ًموم٦م حتديد يتؿ يمٞمػ وًمٞمٚم٦م يقم اعمرأة شم٤ًمومر ٓ طمدي٨م

 344 --------------------------------- سم٤مًمٓم٤مئرة حمرم سمدون اعمرأة ؾمٗمر طمٙمؿ

 345 ----------------- آُمٜم٦م؟ روم٘م٦م ُمع يم٤مٟم٧م إذا حمرم سمدون اعمرأة ؾمٗمر سمجقاز اًم٘مقل طمقل

 348 -------------------------- اًمٜم٤مس؟ ُمـ ُمأل ذم حمرم دون شم٤ًمومر أن ًمٚمٛمرأة هؾ

 349 ----------------------------------- حمرم سمدون اعمًٜم٦م اعمرأة ؾمٗمر طمٙمؿ

 352 -------------------------------- ًمٚميورة حمرم سمدون اعمرأة هجرة طمٙمؿ

 352 - اخلامر؟ ُمـ أـمقل يم٤من إذا اًمٓمقيؾ اًمِمٕمر ص٤مطم٦ٌم شمٗمٕمؾ ومامذا ؿمٕمره٤م شمٙمقير ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ يم٤من إذا
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 355 ---------------------------------------- اًمتجٛمٞمؾ أدوات اؾمتخدام

 357 ------------------------------------ اًمتجٛمٞمؾ أدوات اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 359 ---------------------------------------- اعمٙمٞم٤مج اؾمتخدام طمٙمؿ

 362 ---------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًمرضمٚملم أو اًمٞمديـ أو اًمقضمف ؿمٕمر صٌغ

 361 ------- سم٤مًمٙم٤مومرات؟ اًمتِمٌف ُمـ شُمٕمتؼم احلديث٦م، اًمزيٜم٦م سم٠مدوات ًمزوضمٝم٤م اعمًٚمٛم٦م اعمرأة شَمَزّيـ هؾ

 362 ---------------------------------------------- اعمٞمش طمٙمؿ

 362 --------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اًمِمٕمر صٌغ طمٙمؿ

 363 ------------------------------- واًمٌقدرة ًمٚمٛمٙمٞم٤مج اًمٜم٤ًمء اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 363 --------------------------------- اًمٌٞم٧م ظم٤مرج ًمٚمٙمحؾ اعمرأة اؾمتخدام

 364 -------------------------------- وسمٞمٕمٝم٤م اًمتجٛمٞمؾ أدوات اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 سمٜمٓمٚمقن ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ًمٌس وطمٙمؿ وم٘مط، ًمٚمزيٜم٦م اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م وًمٌس ًمٚمٕمروس واًمٖمٜمدرة اعمٙمٞم٤مج طمٙمؿ

 365 ---------------------------------------------- رىمص سمدًم٦م أو

 373 ------------------------------------------ اًمِمٕمر وإزاًم٦م اًمٜمٛمص

ة وضمف ُمـ اًمِمٕمر إزاًم٦م طمقل  375 ----------------------------------- اعمرأ

 376 ------------------------------- اًمٜمٛمص ُمٕمٜمك ذم يدظمؾ اًمقضمف ؿمٕمر إزاًم٦م

 378 ------------------------------------- ًمٚمتجٛمؾ احل٤مضمٌلم ٟمتػ طمٙمؿ

 378 ----------------------------------- طم٤مضمٌٞمٝم٤م ؿمٕمر اعمرأة ٟمٛمص طمٙمؿ

 382 --------------------- اعمحرم؟ اًمٜمٛمص ذم يدظمؾ هؾ سم٤معمقس طم٤مضمٌٝم٤م اعمرأة أظمذ

 382 ------------------------------------ حتٚم٘مٝم٤م؟ ومٝمؾ رضمؾ سمٚمحٞم٦م اُمرأة

 382 ----------------------------------------ُمِمٕمرة اًمزوضم٦م يم٤مٟم٧م إذا

 385 ------------------------------------ حتٚم٘مٝم٤م؟ هؾ حلٞم٦م هل٤م ٟمٌت٧م اُمرأة

 385 --------------------------------------- اًم٘مدُملم ؿمٕمر إزاًم٦م طمٙمؿ

 389 -------------------------- ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٤ًمىملم ًمٚمٞمديـ اًمِمٕمر ٟمتػ طمٙمؿ

 395 ------------------------------------------- اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م ًمٌس

 397 ------------------------------------------ اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م طمٙمؿ

 397 --------------------------------------- اًمٕم٤مزم اًمٙمٕم٥م ًمٌس طمٙمؿ

 398 --------------------- اعمٌم؟ قمٜمد صقشم٤مً  خيرج اًمذي احلذاء سمٚم٤ٌمس اعمرأة شم٠مثؿ هؾ

 399 ------------------- ىمديامً  اخلٚمخ٤مل ُم٘م٤مم ي٘مقم صقشم٤مً  يّمدر اًمذي احلذاء ًمٌس طمٙمؿ

 421 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمٙمؿ

 423 ---------------------------- وضمقاِب٤م اعمحٚمؼ اًمذه٥م حتريؿ طمقل ؿمٌٝم٤مت
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 418 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمرُم٦م

 419 ----------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م ًمٌس طمٙمؿ

 424 ------------------------ واىمع أُمر وهق اًمٜم٤ًمء قمغم اعمحٚمؼ اًمذه٥م ٟمحرم يمٞمػ

 425 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمٙمؿ

 425 ----------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م ًمٌس طمٙمؿ

 428 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمٙمؿ

 429 ------------------------------- اعم٘مٓمع دون ًمٚمٜم٤ًمء اعمحٚمؼ اًمذه٥م طمرُم٦م

 432 ------------------------------ اعمحٚمؼ؟ سم٤مًمذه٥م شمٚمحؼ اًمذه٥م أىمراط هؾ

 432 ---------------------- اعمحٚمؼ؟ اًمذه٥م ذم يدظمالن هؾ اًمذه٥م وطمزام اخلٚمخ٤مل

 431 -------------- إصمؿ؟ قمٚمٞمف هؾ وسم٤مقمف طمٙمٛمف قمرف ُم٤م سمٕمد زوضمتف ُمـ اعمحٚمؼ اًمذه٥م أظمذ

 431 ---------------------------- اعمحٚمؼ؟ اًمذه٥م ذم رأجف قمـ اًمِمٞم  شمراضمع هؾ

 432 --- آظمر سمٛمٕمدن ٟم٤مىمص ضمـزء إشمـامم ُمع طمٚم٘م٦م ؿمٌف يِمـٙمؾ واًمذي ًمٚمٜمًـ٤مء اًمذه٥م اؾمتخدام جيقز هؾ

 435 ------------------------------------------ وهٞمئ٤مشمف اًمِمٕمر ىمّم٤مت

 437 ----------------------------- !!ؿمٕمقرهـ ذم (اًمٕم٤مزم اًمًد) وُمقو٦م اًمٜم٤ًمء

 437 ---------------------------------------- ًمٚمٙمقاومػمه اًمذه٤مب طمٙمؿ

 438 ------------------------------------------- ًمِمٕمره٤م اعمرأة ىمص

 439 ------------------ اعمحرُم٦م؟ اًمّمقرة ذم اعمرأة ؿمٕمر هٞمئ٦م ذم اًمّمقرة هذه شمدظمؾ هؾ

 442 --------------------------------------------- اًم٤ٌمرويم٦م طمٙمؿ

 442 -------------- اًمقصؾ قمـ اًمٜمٝمل ذم داظمؾ وٟمحقه٤م ظمرىم٦م ُمـ اًمِمٕمر سمٖمػم اًمِمٕمر وصؾ

 443 ------------------------------------------------ اعمرأة شمٕمٓمر

 445 ---- إضم٤مٟم٥م أُم٤مم سمٞمتٝم٤م ُمـ اًمرائح٦م ِبذه خترج صمؿ ُمٕمٓمر، سمّم٤مسمقن يدُّي٤م أو اعمرأة ُمالسمس همًؾ

 445 ---------------------- وظمرضم٧م ضمًده٤م قمغم ُمـ اًمٕمٓمر إزاًم٦م قمـ شمٙم٤مؾمٚم٧م اُمرأة

 447 -------------------------------------------- وإقمراس اًمٜم٤ًمء

ؿم٤مسمف؟ وُم٤م واًمرىمص واًمتّمٗمٞمؼ اًمٖمٜم٤مء قمغم حتتقي اًمتل إقمراس، طمٗمالت ذم اعمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 ------------------------------------------------------ 449 

 449 ---------------------------- ًمٚمرضم٤مل إقمراس ذم اًمٜم٤ًمء همٜم٤مء وصقل طمٙمؿ

 451 ----------------------------------------------- اًمٜم٤ًمء رىمص

 453 ------------------------------------- اًمٜم٤ًمء أُم٤مم اًمٜم٤ًمء رىمص طمٙمؿ

 453 -------------------------------- سمٞمٜمٝمـ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص ذم اًمنمع طمٙمؿ

 455 -------------------------------------------- ًمٚمًٞم٤مرة اعمرأة ىمٞم٤مدة
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 457 ------------------------------------------- ًمٚمًٞم٤مرة اعمرأة ىمٞم٤مدة

 457 -------------------------------- ًمٚمًٞم٤مرة اعمرأة ىمٞم٤مدة طمٙمؿ طمقل ٟم٘م٤مش

 461 ----------------------------------------------- اًمٜمٔمر أطمٙم٤مم

 463 ------------------------------ اًمٜم٤ًمء قمقرات إمم اًمٜمٔمر أب٤مح ُمـ قمغم اًمرد

 464 ------------------- قمقرِت٤م يٙمِمػ أن اًمٓمٌٞم٥م ويريد اعمًتِمٗمك أظمتف ُمع ذه٥م إذا

 465 -------------------------------------- اجلٛمٞمؾ ًمألُمرد اًمٜمٔمر طمٙمؿ

 465 ------------------- ًمٚميورة؟ ًمٚمٕمقرات اًمٜمٔمر ضمقاز قمغم احلدي٨م ِبذا يًتدل هؾ

 466 -------------------------------------- ًمٚمتٕمرف ًمٚمٛمرأة اًمٜمٔمر طمٙمؿ

 468 ------------------------------ ًمٚمقٓدة؟ ًمٚمٓمٌٞم٦ٌم اًمٕمقرة يمِمػ ينمع هؾ

 469 ----------------------------- واعمجالت اًمتٚمٗمزيقن ذم ًمٚمٜم٤ًمء اًمٜمٔمر طمٙمؿ

 474 --------------------------- اعمح٤مرم أُم٤مم اًمٓمٗمؾ إلرو٤مع اًمثدي إفمٝم٤مر طمٙمؿ

 475 ---------------------------------- ُمتٜمققم٦م وم٘مٝمٞم٦م أبقاب ذم اًمٜم٤ًمء ُم٤ًمئؾ

 477 -------------------------- حتٞم٦م؟ شمّمكم هؾ اعمًجد دظمٚم٧م إذا احل٤مئض اعمرأة

 477 ------------------------------- اًمٜمقم؟ ىمٌؾ اًمقوقء ًمٚمح٤مئض ينمع هؾ

 478 ---------------------- ٟمٗم٤مس دم ُمٜمٝم٤م يًٞمؾ اًمذي اًمدم يٕمد هؾ أؾم٘مٓم٧م إذا اعمرأة

 479 ------------------------------- اًمِمٗم٤موم٦م اجلقارب قمغم اًمٜم٤ًمء ُمًح طمٙمؿ

 484 -------------------------------- اًمٖمًؾ؟ يقضم٥م ُمتك ًمٚمٛمرأة آطمتالم

 486 ------------------ اًمٜمقم ُمـ اؾمتٞم٘مٔم٧م إذا اًمثالث اًمٕم٘مد ُمـ شمتخٚمص يمٞمػ احل٤مئض

 486 ----------------------------------- ًمٚمٛمرأة يمِمٗمف اعم٤ٌمح اًمقضمف طمدود

 491 --------------------------- صحٞمح٦م؟ صالِت٤م هؾ اًمذراع سم٤مدي٦م شمّمكم اُمرأة

 492 --------------- ىمدُمٞمٝم٤م؟ ؾمؽم ُيِمؽمط وهؾ سمٞمتٝم٤م، ذم اعمرأة ًمّمالة اجلٚم٤ٌمب ُمـ ٓسمد هؾ

 493 ------------------------------ اًمّمالة ذم قمقرة اعمرأة ىمدُمل أن قمغم اًمدًمٞمؾ

 اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م شمٖمٓمل وهؾ يم٤مًمرضمؾ؟ اًمّمالة وشم٘مٞمؿ شُم١َمذِّن اعمرأة وهؾ سمآُملم؟ صقِت٤م اعمرأة شمرومع هؾ

 522 -----------------------------حمج٦ٌم؟ يم٤مٟم٧م وًمق سم٤معمٙمٞم٤مج خترج هؾ اعمرأة؟

 524 -------------------- اًمرضم٤مل ُمّمغم قمـ ُمٗمّمقل ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص ُمّمغم اخت٤مذ طمٙمؿ

 526 ------------------------------- اًمّمٚمقات؟ سملم اجلٛمع ًمٚمح٤مُمؾ جيقز هؾ

 526 -------------------------- اًمٜمٌقي٦م؟ اعمديٜم٦م ذم أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة هؾ

 527 ------ اًمرضم٤مل ظمٚمػ ُمٖمٚم٘م٦م طمجرة ذم صالِتـ يِمٛمؾ شأوهل٤م اًمٜم٤ًمء صٗمقف ذ» طمدي٨م هؾ

 529 ------------------------ اعمًجد سم٤مىمل قمـ حمجقسم٤م يم٤من إذا اًمٜم٤ًمء ُمّمغم طمٙمؿ

 515 -------------------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء اجلٛمٕم٦م صالة طمٙمؿ
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 516 --------------------------------------- اجلٛمٕم٦م اعمرأة ؿمٝمقد طمٙمؿ

 516 --------------------------------------- دومٜمٝم٤م قمٜمد اعمرأة ؾمؽم طمٙمؿ

 518 --------------------------------------------- ةاعمرأ  طمكم زيم٤مة

 519 -------- ًمٚمٛمحرُم٦م؟ اًمقضمف شمٖمٓمٞم٦م وضمقب قمغم دًمٞمؾ ؾمدًمٜم٤م، اًمريم٤ٌمن ُمر   وم٢مذا :قم٤مئِم٦م ىمقل هؾ

 522 ------------------------------------ واًمٕمٛمرة احل٩م ذم اإلؾمدال طمٙمؿ

 522 --------------------------------- احل٩م ُمقؾمؿ ذم سم٤مًمٙمالم اًمٜم٤ًمء اؿمتٖم٤مل

 522 ----------------------------------------- ًمٚمٛمحرُم٦م اًمٙمحؾ طمٙمؿ

 523 -------------------------------------- زوضمتف حت٩م أن اًمزوج رومض

 524 ----------------------- اعمقاًمٞمد سملم اعم٤ٌمقمدة ًمٖمرض احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب اؾمتٕمامل

 524 -------------------------- ُمًتح٦ٌم؟ أم واضم٦ٌم اًمٌٞم٧م ذم ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م

 526 -------------------------- سمٜمٓم٤مًٓ؟ ًمزوضمٝم٤م سمٞمتٝم٤م ذم شمٚمٌس أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 528 --------------------------------------- اًمدسمر ُمـ اعمرأة إشمٞم٤من طمٙمؿ

 529 -------------------------------- زوضمٝم٤م إذن دون سمامهل٤م اعمرأة شمٍمف طمٙمؿ

 532 ----------------------------- زوضمٝم٤م إذن سمدون ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة شمٍمف طمٙمؿ

 534 ------------------------- زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 535 ------------------------- شمٕمزيتٝم٤م أو ُمريْم٦م ًمزي٤مرة ًمٚمقوم٤مة اعمٕمتدة ظمروج طمٙمؿ

 536 ------------------------------------------- شمذسمح أن ًمٚمٛمرأة هؾ

 أم أهٚمٝم٤م، ختؼم أم قمٚمٞمٝم٤م شمًؽم ومٝمؾ زوج، ذات همػم وهل طم٤مُمؾ، اعمراضمٕم٦م اعمرأة أن اًمٓمٌٞم٦ٌم ايمتِمٗم٧م إذا

 536 --------------------------------------------- اعمًئقًملم؟ ختؼم

 536 -------------------------------------- ًمٚمزيٜم٦م اًمٗمت٤مة أذن صم٘م٥م طمٙمؿ

 539 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس

 



 
 
 
 
 

جامع تزاث العالمة األلباىي 

 يف الفكى

 

 َصَيَعُى

عمان
 
ادي ب ن محمد ب ن شالم آل ن  د.ش 

 

 الضادظ عغز اجمللد

 [1 باقي أبواب الفقه]

ي  )
 
 (3موسوعة العالمة األلب ان

 









 احلدود ابكت
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 (احلدود إال ظثراهتؿ اهلقئات ذوي أؿقؾقا): حديث معـك

 .شاحلدود إٓ قمثراهتؿ اهلٞمئ٤مت ذوي أىمٞمٚمقا [ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 وذوو» :ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى شوم٤مئدة» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

  .شاًمزًم٦م أطمدهؿ ومٞمزل سم٤مًمنم، يٕمرومقن ًمٞمًقا  اًمذيـ: قمثراهتؿ ي٘م٤مًمقن اًمذيـ اهلٞمئ٤مت

 رواي٦م ُمـ احلدي٨م ذيمر أن سمٕمد:  ش88/ 21» اًمٗمتح ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

 :شم٘مقيتف إمم سمذًمؽ ُمِمػًما  قمٚمٞمف ؾم٤ميمًت٤م قم٤مئِم٦م قمـ داود أيب

 ومٞمف وهمػمه اًمؼم قمٌد اسمـ ٟم٘مؾ وىمد اًمتٕمزير، ي٘متيض ومٞمام اًمِمٗم٤مقم٦م ضمقاز ُمٜمف ويًتٗم٤مد

 وهل اعمًٚمؿ، قمغم اًمًؽم ٟمدب ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م ؾم٤مئر ومٞمف ويدظمؾ آشمٗم٤مق،

 .اإلُم٤مم يٌٚمغ مل ُم٤م قمغم حمٛمقًم٦م

 .(239/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افـدم صدق مـف ُظؾؿ إذا حد دم وؿع مـ ظذ افسس

شَمف ًمق[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]  ش.هلّزال ىم٤مًمف. ًمَؽ  ظمػماً  يم٤من سمثقسمَِؽ: ؾمؽَمْ

 ًمق» :هلزال سم٘مقًمف اعمراد وُم٤م احلدي٨م، سمٗم٘مف يتٕمٚمؼ رء وسم٘مل [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

ش اعمٜمت٘مك» ذم اًم٤ٌمضمل ومنه وًمذًمؽ! إـمالىمف؟ قمغم ُمراد همػم فم٤مهره وم٢من ،...شؾمؽمشمف

 وأيب - ط - اًمٜمٌل وإظم٤ٌمر أُمره، إفمٝم٤مر ُمـ أفمٝمرشمف ٤ممم يريد» :سم٘مقًمفش 7/235»

 قمغم اًمرداء ومٞمف ذيمر وإٟمام ظمٓمٞمئتف، ويمتامن سم٤مًمتقسم٦م، ي٠مُمره سم٠من ؾمؽمه ومٙم٤من سمف، وقمٛمر سمٙمر

 يِمٝمد ممـ سمردائؽ شمًؽمه سم٠من إٓ ؾمؽمه إمم اًمًٌٞمؾ دمد مل ًمق أنف: سمٛمٕمٜمك اعم٤ٌمًمٖم٦م، وضمف

 وٟم٘مٚمف ش.وأطمٙمؿ أقمٚمؿ واهلل. قمٚمٞمف احلد إىم٤مُم٦م إمم وشم٥ًٌم أت٤مه، مم٤م أومْمؾ ًمٙم٤من قمٚمٞمف:

 ُمـ قمغم حمٛمقل احلدي٨م أن واخلالص٦م: .وأىمره قمٜمف،ش 21/215ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 وقمدم قمٜمف، اًمًؽم ومٞمٜمٌٖمل اًمزٟمك، قم٤مدشمف ُمـ وًمٞمس ومٕمؾ ُم٤م قمغم اًمٜمدم ذم ُم٤مقمز ُمثؾ يم٤من

 ٓ اًمذي هق ومٝمذا واًمتٝمتُّؽ، إؿم٤مقمتف إمم أُمره ووصؾ ٓ: ُمـ سمخالف سمف: اًمتِمٝمػم
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 واٟمٔمر. ومٞمف احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمٙمؿ ًمٞم٘مٞمؿ احل٤ميمؿ إمم أُمره رومع ويٜمٌٖمل قمٚمٞمف، اًمًؽم جيقز

 ش. 4/76ش »اعمرىم٤مة» هلذا

 .(2362/ 7/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 صحقحة تقبة تاب ظؿـ يسؼط احلد

ة أن. أبٞمف قمـ اًمٙمٜمدي وائؾ سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ  اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ظمرضم٧م اُمرأ

 وم٤مٟمٓمٚمؼ، ومّم٤مطم٧م، ُمٜمٝم٤م، طم٤مضمتف وم٘م٣م ومتجٚمٚمٝم٤م، رضمؾ، ومتٚم٘م٤مه٤م اًمّمالة، شمريد ط

 اًمرضمؾ وم٠مظمذوا وم٤مٟمٓمٚم٘مقا  ويمذا، يمذا يب ومٕمؾ اًمرضمؾ ذاك إن: وم٘م٤مًم٧م رضمؾ قمٚمٞمٝم٤م وُمر

 ،ط اهلل رؾمقل سمف وم٠متقا  هذا، هق ٟمٕمؿ: وم٘م٤مًم٧م وأتقه٤م، قمٚمٞمٝم٤م وىمع أنف فمٜم٧م اًمذي

 ص٤مطمٌٝم٤م، أن٤م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل قمٚمٞمٝم٤م، وىمع اًمذي ص٤مطمٌٝم٤م ىم٤مم ًمػمضمؿ، سمف أُمر ومٚمام

 وىمع اًمذي ًمٚمرضمؾ وىم٤مل طمًٜم٤م، ىمقٓ ًمٚمرضمؾ وىم٤مل ًمؽ، اهلل همٗمر وم٘مد اذهٌل: هل٤م وم٘م٤مل

  .شُمٜمٝمؿ ًم٘مٌؾ اعمديٜم٦م أهؾ شم٤مهب٤م ًمق شمقسم٦م شم٤مب ًم٘مد» :وىم٤مل ارمجقه،: قمٚمٞمٝم٤م

 شم٤مب قمٛمـ يً٘مط احلد أن وهل ه٤مُم٦م، وم٤مئدة احلدي٨م هذا وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 - 27/  33» ومراضمٕمف شاإلقمالم» ذم ًمف سمح٨م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذه٥م وإًمٞمف صحٞمح٦م شمقسم٦م

 .شاًمًٕم٤مدة ُمٓمٌٕم٦م 13

 .(567/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بافـار اجلاين حرق حتريؿ

 سمٕمثف ط اهلل رؾمقل أن» :ط اًمٜمٌل ص٤مطم٥م إؾمٚمٛمل قمٛمرو سمـ محزة قمـ

 ،شسم٤مًمٜم٤مر وم٠مطمرىمقه ومالٟم٤م قمغم ىمدرشمؿ إن» :وم٘م٤مل قمذرة، ُمـ رضمؾ إمم ُمٕمف ورهٓم٤م

 أنتؿ إن» :ىم٤مل صمؿ ومردهؿ أثرهؿ، ذم أرؾمؾ أو ٟم٤مدهؿ ُمٜمف شمقاروا إذا طمتك وم٤مٟمٓمٚم٘مقا 

 ًمف شمرضمؿ] .شاًمٜم٤مر رب سم٤مًمٜم٤مر يٕمذب وم٢مٟمام سم٤مًمٜم٤مر، حترىمقه وٓ وم٤مىمتٚمقه قمٚمٞمف ىمدرشمؿ

 .سم٤مًمٜم٤مر اجل٤مين طمرق حتريؿ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم

 .(99/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ؟«افسػر دم األيدي تؼطع ال» :حديث معـك

  ؟شاًمًٗمر ذم إجدي شم٘مٓمع ٓ: »طمدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 . اًمٖمزو سم٤مًمًٗمر اعم٘مّمقد :اًمِمٞمخ

  (:.. 55:  22/   51/   واًمٜمقر اهلدى)

 امرئ دم حيؾ ال»: وافسالم افصالة ظؾقف ؿقفف بغ جيؿع ـقػ

 دم افدم تبقح افتل األخرى افـصقص وبغ ،«ثالث دم إال مسؾؿ

 افثالث؟ هذه ؽر

 ُمًٚمؿ اُمرئ دم حيؾ ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سملم جيٛمع يمٞمػ :اًم١ًمال

 اًمثالث؟ هذه همػم ذم اًمدم شمٌٞمح اًمتل إظمرى اًمٜمّمقص وسملم ،شصمالث ذم إٓ

 ُمثؾ؟ :اًمِمٞمخ

 .هبٞمٛم٦م قمغم وىمع وُمـ اًمراسمٕم٦م، ذم اخلٛمر ذب ُمـ :اًم٤ًمئؾ

 .إًمٞمف أوٞمػ ضمديد ذع زاد وم٢مذا ذقم٤ًم، يم٤من هذا :اًمِمٞمخ

  (33: 17: 44/ 485/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يؼقؿ ال بؾد دم يتطفر أن ويريد احلد يقجب ؾعال ارتؽب مـ

 احلدود

 أي أو اًمنىم٦م أو اًمزٟم٤م ضمريٛم٦م ارشمٙم٥م اًمٜم٤مس أطمد: هٜم٤م اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ وضمقد ًمٕمدم واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمل احلٙمؿ قمٚمٞمف يٓمٌؼ ومل أظمرى، ضمريٛم٦م

 قمٚمامً  إج٤مم، هذه ذم قمٚمٞمف اًمنمقمل احلٙمؿ هق ومام إج٤مم، هذه ذم إطمٙم٤مم هذه يٓمٌؼ
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 ذٟمٌف؟ قمـ شم٤مب اصمٜملم طم٤مًمف، قمغم يزال وٓ ذٟمٌف قمـ شم٤مئ٥م همػم أوًٓ  سم٠منف

 هذا ٕن اًم١ًمال: هذا ُمثؾ ي٠ًمل ٓ ذٟمٌف قمـ يرشمدع ومل يت٥م مل اًمذي :اًمِمٞمخ

 هذا ُمثؾ يّمدر أن يّمح إٟمام اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ يٓمٝمره أن قمغم حيرص ٓ فذٟمٌ قمغم اعمٍم

 هذا احلد، يًتحؼ ذٟم٥م ُمـ أو طمد ُمـ ُمٜمف صدر ُم٤م قمغم ٟمدم ؿمخص ُمـ اًم١ًمال

 حمرُم٤مً  واىمع ُمـ ومٕمالً  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا اًم١ًمال، هذا ُمثؾ ي٠ًمل أن ُمٜمف ّمقرتي أن ممٙمـ

 ُمـ ـم٤مهر وهق وضمؾ قمز اهلل يٚم٘مك أن وأراد اًمزُم٤من، هذا ذم اعمٌتغم اًمِم٤مب هذا ُمـ

 ي٘مٞمؿ ُمـ اًمٞمقم إؾمػ ُمع يقضمد ٓ يم٤من وًمق ضمداً  ضمداً  ؾمٝمؾ إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مُٕمر ذٟمٌف

 اهلل ُمـ رمح٦م هل اًمنمقمٞم٦م احلدود إىم٤مُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدول هذه ذم اًمنمقمٞم٦م احلدود

 ُأْوزِم  َي٤م طَمٞم٤َمةٌ  اًْمِ٘مَّم٤مصِ  ذِم  َوًَمُٙمؿْ ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ وضمؾ قمز

٤ٌَمِب   ًمف ـمٝمرة ذًمؽ يم٤من اعمحدود قمغم ُأىمٞمؿ ُم٤م إذا احلد ٕن ذًمؽ[ 279:اًمٌ٘مرة﴾ ]إًَْم

 ُمٜمف ووىمع ومٞمف شمقرط اًمذي ًمٚمٛمجتٛمع وسم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ًمف، وشمقسم٦م ًمف وشمزيمٞم٦م

: ىم٤مل وهلذا ذٟمٌف، سمٛمثؾ يّم٤مب ىمد ممـ ًمٖمػمه قمؼمة يٙمقن أضمٚمف ُمـ د  وطُم  اًمذٟم٥م ذًمؽ

 ُم٤مت أنف وًمق ًمٚمِمٕم٥م، وطمٞم٤مة ًمألُم٦م طمٞم٤مة أي[ 279:اًمٌ٘مرة﴾ ]طَمٞم٤َمةٌ  اًْمِ٘مَّم٤مصِ  ذِم ﴿

 يقضمد وٓ أُم٤م قمٚمٞمف، احلد سم٢مىم٤مُم٦م ذٟمٌف ُمـ ـُمّٝمر أنف دام ُم٤م ًمف ظمػم أظمرة ذم طمٞم٤مشمف ًمٙمـ

 ؾمٛمح٤مً  ؾمٝمالً  ـمري٘م٤مً  اإلٟم٤ًمن هذا عمثؾ وضمؾ قمز اهلل ضمٕمؾ وم٘مد احلد ي٘مٞمؿ ُمـ اًمٞمقم

 سمٛمثؾ يّم٤مب ممـ يرهم٥م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع إن سمؾ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم يتقب أن وذًمؽ

 ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ هٜم٤مك يم٤من ًمق: أي قمٚمٞمف، احلد ي٘مٞمؿ عمـ ٟمٗمًف يٕمرض ٓ أن اعمٕمّمٞم٦م هذه

 طمد ذم اًمِمٕم٥م أومراد أطمد وىمع صمؿ يًتح٘مٝم٤م، ُمـ قمغم اهلل وطمدود اهلل ذيٕم٦م ي٘مٞمؿ

 ًمذاك ذٟمٌف قمـ يٙمِمػ وأٓ ٟمٗمًف، قمغم يًؽم سم٠من ي٠مُمره وم٤مإلؾمالم اهلل طمدود ُمـ

 اعمرأة سمتٚمؽ زٟم٤م اًمذي ُم٤مقمز ىمّم٦م شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ ُمٜمف، يٓمٝمره أن يريد اًمذي احل٤ميمؿ

 احلد إىم٤مُم٦م ُمٜمف يٓمٚم٥م وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف، اهلل صغم اًمٜمٌل إمم ضم٤مء طمٞم٨م اًمٖم٤مُمدي٦م،

 إمم اًمًالم قمٚمٞمف قمٜمف وم٤مٟمحرف اًمٞمٛمٜمك اجلٝم٦م ُمـ ضم٤مءه ـمٝمرين، اهلل رؾمقل ي٤م: سم٘مقًمف

 شمًٛمٕمٜمل وٓ قمٜمل وضمٝمؽ همّٞم٥م احل٤مل سمٚم٤ًمن ي٘مقل يم٠منف ضمداً  واوح اًمٞمنى، اجلٝم٦م

 اهلل رؾمقل ي٤م: إظمرى اجلٝم٦م إمم ومج٤مءه يّٓمٝمر، أن يريد اًمرضمؾ ًمٙمـ هذه، يمٚمٛمتؽ

 ي٤م: إومم اجلٝم٦م إمم ومج٤مءه.. ُمرات صمالث هٙمذا قمٜمف وضمٝمف سف أجْم٤مً  ـمّٝمرين،
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 احلد إىم٤مُم٦م ُمـ يٓمٚمٌف ُم٤م ذم ضم٤مد هذا ُم٤مقمزاً  سم٠من ط اًمٜمٌل قمرف ـمٝمرين، اهلل رؾمقل

 اًمٚمٗمظ، هذا ُمٕمٜمك ُم٤م اؾمتٜمٙمٝمقه،.. اؾمتٜمٙمٝمقه: وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف، اهلل صغم وم٘م٤مل قمٚمٞمف،

 ٓ سمام هيذي ومٝمق وؾمٙمران، ذسم٤من رضمؾ ًمٕمٚمف ومٛمف رائح٦م رائحتف، ؿمٛمقا  يٕمٜمل

 وم٠مُمر وم٠مظمؼموه اخلٛمر، ُمـ ٟمٔمٞمػ ومؿ رائح٦م ومٛمف رائح٦م اؾمتٜمَٙمٝمقه اؾمتٜمِٙمٝمقه،.. يدري

 رمجقه اًمذيـ سمٕمض ومتٙمٚمؿ ُم٤مت، طمتك ومرمجقه سم٤محلج٤مرة، فسمرمج واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 شمقسم٦م شم٤مب ًم٘مد: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمزٟم٤م ذم وىمع ٕنف ُم٤مقمز ذم وـمٕمـ همٛمز ومٞمٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م

ٛم٧م ًمق ًّ  .ًمقؾمٕمتٝمؿ اعمديٜم٦م أهؾ قمغم ىُم

 أول ذم أراد ط اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم وهل اًم٘مّم٦م هذه ذم ٟمرى ومٜمحـ 

 قمٚمٞمف، احلد إىم٤مُم٦م سمٓمٚم٥م وًمق اًمٜم٤مس أُم٤مم ٟمٗمًف يٗمْمح أٓ اًمرضمؾ يٍمف أن إُمر

 هذه ُمـ سمٌمء اسمتكم ُمـ: ُمٕمٜم٤مه ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ اًمٜمتٞمج٦م، وقمرومتؿ

 .اًمًؽم حي٥م ؾمتػم وضمؾ قمز وم٤مهلل ؽم،ومٚمٞمًت اًم٘م٤مذورات

 ي٘مؾ وٓ ٟمٗمًف يٗمْمح ٓ ومٚمٞمًتؽم اًم٘م٤مذورات هذه ُمـ سمٌمء اسمتكم ُمـ: اًمِم٤مهد 

 ومٕمٚم٧م أن٤م اإلظمقان أو إصدىم٤مء أو اعمِم٤مئخ ٕطمد ي٘مؾ ٓ.. اًمزُم٤من هذا ذم ظم٤مص٦م

 وضمؾ قمز اهلل إمم شم٥م ضمداً  ؾمٝمؾ اجلقاب ٓ.. قمكمّ  احلد ي٘مٞمؿ ُمـ دأري وأن٤م ويمذا، يمذا

 شمٕمزم وأن وم٤مشمؽ، ُم٤م قمغم شمٜمدم أن :أوًٓ  ؟اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م ذوط هل ُم٤م ّمقطم٤ًم،ٟم شمقسم٦م

 يٗمْمح أن سم٤معمًٚمؿ طم٤مضم٦م ٓ إذاً  اًمّم٤محل٦م، إقمامل ُمـ شُمٙمثر أن :وصم٤مًمث٤مً  شمٕمقد، أٓ قمغم

 اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م.. احلقسم٦م متحق اًمتقسم٦م ٓ،..! احلد سم٢مىم٤مُم٦م ُيٓمّٝمر أن يريد أنف سمزقمؿ ٟمٗمًف

 إن ُمٜمف طمّمؾ ُم٤م قمغم يٜمدم أن: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت يمام ذوـمٝم٤م ًمٙمـ احلد، ُم٘م٤مم شم٘مقم

 رء أي.. ٟمٛمٞمٛم٦م يم٤من إن همٞم٦ٌم، يم٤من إن مخر، ذب يم٤من إن هىم٦م، يم٤من إن زٟم٤م، يم٤من

 ىمقًمف ذًمؽ اًمّم٤محل٦م، إقمامل ُمـ ويٙمثر يٕمقد أٓ قمغم ويٕمزم وم٤مت ُم٤م قمغم يٜمدم يم٤من

: أوص٤مومٝمؿ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمرمحـ قم٤ٌمد ذيمر طمٞمٜمام اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٍميح شمٕم٤ممم

ـَ ﴿   َُمعَ  َيْدقُمقنَ  ٓ َواًم ِذي
ِ
ً  اّلل  تِل اًمٜم ْٗمَس  َيْ٘مُتُٚمقنَ  َوٓ آظَمرَ  لِِإَ مَ  اًم  ُ  طَمر  ٓ   اّلل   َوٓ سم٤ِمحْلَؼ   إِ

ـْ  َيْزُٟمقنَ  * ُُمَٝم٤مًٟم٤م ومِٞمفِ  َوََيُْٚمدْ  اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  اًْمَٕمَذاُب  ًَمفُ  ُيَْم٤مقَمْػ * َأث٤َمًُم٤م َيْٚمَؼ  َذًمَِؽ  َيْٗمَٕمْؾ  َوَُم

  ٓ ـْ  إِ ـَ  شَم٤مَب  َُم ُل  وَم٠ُمْوََلَِؽ  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  َوقَمِٛمَؾ  َوآَُم ُ  ُيٌَد  ٜم٤َمٍت  ؾَمٞم ئ٤َمهِتِؿْ  اّلل  ًَ ُ  َويَم٤منَ  طَم  اّلل 
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ـْ  *َرطِمٞماًم  هَمُٗمقًرا   إمَِم  َيُتقُب  وَم٢ِمٟم فُ  َص٤محِل٤ًم َوقَمِٛمَؾ  شَم٤مَب  َوَُم
ِ
 -68:اًمٗمرىم٤من﴾ ]َُمَت٤مسًم٤م اّلل 

 إؾمػ ُمع اًمٞمقم طمدود وٓ طمدًا، ذقم٤مً  قمٚمٞمف يًتحؼ ذٟم٤ٌمً  ارشمٙم٥م ُمـ يمؾ إذاً [ 72

 ُمـ ُمٙمثراً  يٕمقد أٓ قمغم قم٤مزُم٤مً  ومٕمؾ، ُم٤م قمغم ٟم٤مدُم٤مً  اهلل إمم يٕمقد أن همػم قمٚمٞمف ومام

ٓ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك هذا اًمّم٤محل٦م إقمامل ـْ  إِ ـَ  شَم٤مَب  َُم  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  َوقَمِٛمَؾ  َوآَُم

ُل  وَم٠ُمْوََلَِؽ  ُ  ُيٌَد  ٜم٤َمٍت  ؾَمٞم ئ٤َمهِتِؿْ  اّلل  ًَ  [.73:اًمٗمرىم٤من﴾ ]طَم

 (33:  33:  23/ 726/واًمٜمقر اهلدى)



 اخلنز عزب حد
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 افرابعة ادرة دم تعزيًرا افؼتؾ اخلؿر صارب حد

 ذسمقا  إن صمؿ وم٤مضمٚمدوهؿ، اخلٛمر ذسمقا  إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شوم٤مىمتٚمقهؿ شاًمراسمٕم٦م» ذسمقا  إن صمؿ وم٤مضمٚمدوهؿ، ذسمقا  إن صمؿ وم٤مضمٚمدوهؿ،

 [.شمٕمزيًرا  اًم٘متؾ اًمراسمٕم٦م اعمرة ذم اخلٛمر ؿم٤مرب طمد:  سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(347/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 باب مـ وفؽـف مـسقخ ؽر حمؽؿ افرابعة دم اخلؿر صارب ؿتؾ

 افتعزير

 .اًمراسمٕم٦م ذم اًم٘متؾ أن قمغم إطم٤مدي٨م أيمثر  [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ذم يقضمد ٓ سمام ؿم٤ميمر أمحد اعمح٘مؼ: ـمرىمٝم٤م وظمرج قمٚمٞمٝم٤م، اًمٙمالم اؾمت٘مَم وىمد

 ش.91 - 49/  9» ومراضمٕمف همػمه،

 وهق ُمٜمًقخ، همػم حمٙمؿ اًمراسمٕم٦م ذم اًم٘متؾ أن ومٞمف طم٘مؼ قمٔمٞمؿ سمح٨م وهق

 ي٘متؾ: مل يره مل وإن ىمتؾ، اإلُم٤مم رآه إذا اًمتٕمزير: سم٤مب ُمـ أنف ٟمرى وًمٙمٜمٜم٤م اًمّمقاب:

 مل وإن اًم٘مٞمؿ: اسمـ قمـ ٟمٗمًف هق طمٙم٤مه يمام ُمٜمف، سمد ٓ اًمذي احلد ومٝمق اجلٚمد: سمخالف

 !يرشمْمف

 (3/315) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 تعزير أم ثابت حد هق هؾ افرابعة دم اخلؿر صارب ؿتؾ

 وم٤مضمٚمدوه اًمث٤مين ؾمٙمر إذا صمؿ وم٤مضمٚمدوه هطمدوا أؾمٙمر إذا طمدي٨م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 إذا يٕمٜمل احلدي٨م يمٞمػ وم٤مىمتٚمقه اًمراسمع ؾمٙمر وإذا وم٤مضمٚمدوه اًمث٤مًم٨م ؾمٙمر إذا صمؿ

 .ؾمٞم٘متؾ اًمراسمٕم٦م ؾمٙمرت
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 سمام حيٙمٛمقن اًمذيـ سم٤محلٙم٤مم شمتٕمٚمؼ اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ احلدي٨م :اًمِمٞمخ

 ذب سم٠من اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ رأى وم٢مذا اهلل، أنزل سمام حيٙمٛمقن ٓ اًمذيـ وًمٞمس اهلل، أنزل

 سم٠منف اعمًٚمٛملم قمغم يٕمٚمـ ومٝمق اًمٕم٘مقسم٦م، شمٖمٚمٞمظ ومرأى إُم٦م ذم واٟمتنم اؾمتنمى اخلٛمر

 أن ومٚمف ىمتؾ، اًمراسمٕم٦م ذب وإذا ضمٚمد، اًمث٤مًمث٦م ضمٚمد اًمث٤مٟمٞم٦م ضمٚمد ُمرة أول ذب ُمـ

 واوح اعمًتٛمر احلد سم٤مب ُمـ وًمٞمس اًمتٕمزير سم٤مب ُمـ اًمراسمٕم٦م ذم ي٘متؾ ذًمؽ ي٘متؾ

 .اجلقاب

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

  (33:  15: 15/   689/  واًمٜمقر اهلدى) 



  الكتل حد
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 هدر ؾدمف وضعف ثؿ شقػف صفر مـ

 .شهدر ومدُمف ووٕمف، صمؿ ؾمٞمٗمف ؿمٝمر ُمـ[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

: أي - يِمدد وىمد سم٤مًمتخٗمٞمػ - شؿمٝمر ُمـ» أن احلدي٨م ُمٕمٜمك [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 وٓ دي٦م ٓ: أي شهدرا ومدُمف» سمف، ييهبؿ اًمٜم٤مس ذم: أي شووٕمف صمؿ ؾمٞمٗمف،» ؾمؾ،

 ووٕمف صمؿ ؾمٞمٗمف ؿمٝمر ُمـ» :سم٘مقًمف اًمٜم٤ًمئل اإلُم٤مم سمذًمؽ ًمف شمرضمؿ وىمد. سم٘متٚمف ىمّم٤مص

  .شاًمٜم٤مس ذم

 .(456/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼاتؾ تقبة

! اًمٕم٤ٌمس أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل ؾم٤مئؾ ؾم٠مخف أنف: قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع قمـ

 وم٠مقم٤مد! شم٘مقل؟ ُم٤مذا: - ؿم٠منف ُمـ يم٤معمتٕمج٥م - قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل شمقسم٦م؟ ُمـ ًمٚم٘م٤مشمؾ هؾ

 ًمف أنك: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل صمؿ. صمالصم٤م أو ُمرشملم! شم٘مقل؟ ُم٤مذا: ًمف وم٘م٤مل ُم٠ًمختف، قمٚمٞمف

 ُمتٚم٤ٌٌم يديف سم٢مطمدى رأؾمف ُمتٕمٚم٘م٤م اعم٘متقل ي٠ميت» :ي٘مقل ط ٟمٌٞمٙمؿ ؾمٛمٕم٧م! اًمتقسم٦م؟

 ًمرب اعم٘متقل ومٞم٘مقل اًمٕمرش، سمف ي٠ميت طمتك دُم٤م، أوداضمف شمِمخ٥م إظمرى، سمٞمده ىم٤مشمٚمف

 .شاًمٜم٤مر إمم سمف ويذه٥م شمٕم٧ًم،: ًمٚم٘م٤مشمؾ اهلل ومٞم٘مقل. ىمتٚمٜمل هذا: اًمٕم٤معملم

 قمغم واجلٛمٝمقر ـمرق، ُمـ قمٜمف ُمِمٝمقر شاًمتقسم٦م ًمف وأنك» :قم٤ٌمس اسمـ وىمقل

 وىمد اجلٛمٝمقر، ىمقل إمم قمٜمف شمراضمٕمف قمغم يدل ُم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ صح وىمد ظمالومف،

 ش. 722» ص ش1799» سمرىمؿ أيت احلدي٨م حت٧م ذًمؽ ذطم٧م

 .(445-444/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افؼاتؾ تقبة

 اعم١مُمـ ًم٘م٤مشمؾ جيٕمؾ أن اهلل أبك: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 اهلل أن ُمـ اعمٕمٚمقم ُمع يتٕم٤مرض ٓ سمام احلدي٨م هلذا اعمٛمٙمـ اًمتٗمًػم هق ُم٤مش شمقسم٦م

 اًمٙمٗمر؟ ُمـ أؿمٜمع اعم١مُمـ ىمتؾ ومٝمؾ أؾمٚمؿ، إذا اًمٙم٤مومر قمغم يتقب

 .أدري ٓ اًمٕمٚمؿ ٟمّمػ :اجلقاب :اًمِمٞمخ

 (33:33:35/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 فؼاتؾ تقبة ال بلكف: ؿقفف ظـ ظباس ابـ رجقع

 ،قمٛمدا ًمٚم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م ٓ: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٌخ٤مري رواي٦م ذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 قمغم واجلٛمٝمقر طمجر، واسمـ يمثػم اسمـ ىم٤مل يمام يمثػمة ـمرق ًمف قمٜمف، ُمِمٝمقر وهذا

 وٓ ذًمؽ، ذم سحي٦م شاًمٗمرىم٤من» وآي٦م ومٞمف، ري٥م ٓ اًمذي اًمّمقاب وهق ظمالومف،

 ضمدا، فم٤مهر وهذا شمقسمتف، ذم وًمٞم٧ًم اًم٘م٤مشمؾ قم٘مقسم٦م ذم هذه ٕن شاًمٜم٤ًمء» آي٦م خت٤مًمٗمٝم٤م

 ُمـ ٓسمد أنف رأج٧م قمٜمف، اًمرواي٤مت سمٕمض ذم قمٚمٞمف وىمٗم٧م يمام إًمٞمف رضمع ًمذًمؽ ويم٠منف

 أت٤مه أنف :قمٜمف ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء رواه ُم٤م: إومم: هل٤م احل٤مومٔملم وإهمٗم٤مل ًمٕمزهت٤م، ذيمره٤م

 شمٜمٙمحف، أن وم٠مطم٧ٌم همػمي وظمٓمٌٝم٤م شمٜمٙمحٜمل، أن وم٠مب٧م اُمرأة ظمٓم٧ٌم إين: وم٘م٤مل رضمؾ،

 اهلل إمم شم٥م» : ىم٤مل. ٓ: ىم٤مل طمٞم٦م؟ أُمؽ: ىم٤مل شمقسم٦م؟ ُمـ زم ومٝمؾ وم٘متٚمتٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ومٖمرت

 طمٞم٤مة قمـ ؾم٠مختف مل: قم٤ٌمس اسمـ وم٠ًمخ٧م ومذه٧ٌم. شاؾمتٓمٕم٧م ُم٤م إًمٞمف وشم٘مرب وضمؾ، قمز

 أظمرضمف. شاًمقاًمدة سمر ُمـ وضمؾ قمز اهلل إمم أىمرب قمٛمال أقمٚمؿ ٓ إين» :وم٘م٤مل أُمف؟

 .شاًمّمحٞمحلم» ذط قمغم صحٞمح سمًٜمد ش4 رىمؿش »اعمٗمرد إدب» ذم اًمٌخ٤مري
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: ىم٤مل ، شُمتٕمٛمدا ُم١مُمٜم٤م ي٘متؾ وُمـ»: ىمقًمف ذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م

 ضمٞمد، سمًٜمد ش238 / 5» ضمرير اسمـ أظمرضمف. اهلل يًتٖمٗمر أن إٓ شمقسم٦م، ًم٘م٤مشمؾ ًمٞمس

 أن إٓ» :وم٘م٤مل ٟمٗمًف قمغم اؾمتدرك صمؿ إول، ىمقًمف قمغم ًمف، يٖمٗمر ٓ أنف يٕمٜمل وًمٕمٚمف

 .أقمٚمؿ واهلل. شاهلل يًتٖمٗمر

 .(722/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتعذيب مـ خقًؾا االكتحار جيقز هؾ

 اجلامقم٦م ُمـ ومتقى هٜم٤مك ومٞمٙمؿ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 يٕمؽمف طمتك ًمٚمتٕمذي٥م وشمٕمرض اجلامقم٦م أومراد أطمد قمغم ىمٌض إذا: ُمٍم ذم اإلؾمالُمٞم٦م

 .آٟمتح٤مر ًمف أضم٤مزوا مج٤مقمتف أومراد قمغم

 إذا واهلرؾمؽ اًمٌقؾمٜم٦م ذم: ي٘مقل: ومٞمف ُمرشمٌط ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمٕمده اًمذي اًم١ًمال يمذًمؽ

ة شمٕمرو٧م  قمروٝم٤م؟ قمـ أو ٟمٗمًٝم٤م قمـ دوم٤مقم٤مً  آٟمتح٤مر هل٤م جيقز هؾ ًمالهمتّم٤مب، اعمرأ

 يّمٞمٌٝم٤م أو يّمٞمٌف ىمد ُم٤م ٕن ٟمٗمًٝم٤م: شمٜمحر أن اعمًٚمٛم٦م أو ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 اٟمتح٤مره أُم٤م قمٛمٚمٝم٤م، ُمـ ًمٞم٧ًم ٕهن٤م سمف: ُمٙمٚمٗم٦م ًمٞم٧ًم ومٝمذا ًمٕمرض، هتؽ أو ىمتؾ ُمـ

 ذم دًمٞمؾ آٟمتح٤مر هذا ٕن يٜمتحر: أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ قمٛمٚمٝم٤م، ُمـ ومٝمق اٟمتح٤مره٤م أو

 يتح٘مؼ أن إٓ اعمًٚمؿ قمغم ومام وًمذًمؽ وىمدره: اهلل ىمْم٤مء قمغم آقمؽماض قمغم اًمٖم٤مًم٥م

ٌُْٚمَقٟم ُٙمؿْ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام سم٤مًمّمؼم يتدرع وأن   َوًَمٜمَ
ٍ
ء ـَ  سمٌَِمْ  َواجْلُقعِ  اخْلَْقِف  ُِم

ـَ  َوَٟمْ٘مصٍ  ِ  َواًمث َٛمَراِت  َوإَنُٗمسِ  إَُْمَقالِ  ُِم ـَ  َوسَمنم  ٤مسمِِري ـَ  *اًمّم  ِذي ٦ٌَمٌ  َأَص٤مسَمتُْٝمؿْ  إَِذا اًم   ُُمِّمٞم

  إِٟم ٤م ىَم٤مًُمقا 
ِ
 
ِ
ـْ  َصَٚمَقاٌت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُأْوََلَِؽ * َراضِمُٕمقنَ  إًَِمٞمْفِ  َوإِٟم ٤م ّلل ِؿْ  ُِم  ُهؿُ  َوُأْوََلَِؽ  َوَرمْح٦َمٌ  َرهب 

 [.257 -255:اًمٌ٘مرة﴾ ]اعْمُْٝمَتُدونَ 

: وم٠مىمقل آٟمتٝم٤مء، ىم٤مرسم٧م اًم٤ًمقم٦م ٕن اجلٚم٦ًم هذه ظمت٤مم وهل يمٚمٛم٦م ُمـ زم سمد وٓ

، اإلؾمالُمٞم٦م اجلامقم٦م ُمـ ظم٤مص٦م يم٤محلٙمؿ هذا  أنٗمًٝمؿ أومتقا  أو سمٕمض أومتقا  أهنؿ زقمٛمقا

 .يٜمتحر أن ًمف جيقز أنف اًمٔم٤ممل احل٤ميمؿ يد ذم أؾمػماً  وىمع إذا أنف: وأومرادهؿ
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 ه١مٓء يّم٤مب ُم٤م سمٛمثؾ إوًمقن اعمًٚمٛمقن يّم٥م أخؿ! احلٙمؿ؟ هذا ضم٤مء أجـ ُمـ

 !اًمٗمتقى؟ هذه سمٛمثؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أومت٤مهؿ ومٝمؾ اعمت٠مظمرون،

 هق ُم٤م سم٢مىم٤مُم٦م آؾمتٕمج٤مل: وصم٤مٟمٞم٤مً  واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب أوًٓ  اجلٝمؾ سم٥ًٌم ي٠ميت هذا

 سم٤مًمٙمت٤مب احلٙمؿ ي٘مٞمؿ ومٙمٞمػ واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب سم٤مإلؾمالم احلٙمؿ إىم٤مُم٦م وهق واضم٥م

 !واًمًٜم٦م؟ اًمٙمت٤مب سمخالف قم٤مضمالً  يٗمتل ُمـ واًمًٜم٦م

 .سمحرُم٤مٟمف اسمتكم أواٟمف ىمٌؾ اًمٌمء اؾمتٕمجؾ ُمـ: ىمٞمؾ ًمذًمؽ

 حيٞمٞمٜم٤م وأن اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ؾمٌٞمؾ ٟمًٚمؽ أن يٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد. ـمٞم٦ٌم طمٞم٤مة وإي٤ميمؿ

  (33: 16: 46/ 718/ واًمٜمقر اهلدى)

  االكتحار حتريؿ

 ُمٜمف، ومجزع ضمراطم٤م، ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ومٞمٛمـ رضمؾ ضمرح[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمٌدي: وضمؾ قمز اهلل وم٘م٤مل ُم٤مت، طمتك قمٜمف اًمدم رىمك ومام يده، هب٤م ومخز ؾمٙمٞمٜم٤م وم٠مظمذ

 .شاجلٜم٦م قمٚمٞمف طمرُم٧م ٟمٗمًف سم٤مدرين

 [.آٟمتح٤مر حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(839/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ـديتف وديتف بف ؾقؼتؾ ـافذمل ادسؾؿ دم جعؾ مـ ؿقل رد

 أهؾ يٕمٜمل. قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ًمٜم٤م، ُم٤م هلؿ[ : »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ًمف أصؾ ٓ سم٤مـمؾ .شاًمذُم٦م

 اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم أخًٜم٦م قمغم اعمت٠مظمرة، إزُمٜم٦م هذه ذم اؿمتٝمر وىمد [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اعمذه٥م ذمش اهلداي٦م» ُمثؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٙمت٥م سمٌٕمض ُمٖمؽميـ واعمرؿمديـ، واًمدقم٤مة
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 ًم٘مقًمف يم٤معمًٚمٛملم، اعم٤ٌميٕم٤مت ذم اًمذُم٦م وأهؾ» :شاًمٌٞمقع» آظمر ذم ومٞمف، ضم٤مء وم٘مد احلٜمٗمل،

 .شقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ُم٤م هلؿ أن وم٠مقمٚمٛمٝمؿ احلدي٨م، ذًمؽ ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 احلدي٨م أقمرف مل» : ش4/55ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م: شخترجيف» ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ وم٘م٤مل

 يمت٤مب» ذم وهق ُمٕم٤مذ، طمدي٨م إٓ اعمٕمٜمك هذا ذم يت٘مدم ومل اعمّمٜمػ، إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي

 احل٤مومظ وواوم٘مف .شذًمؽ ومٞمٝمام وًمٞمس ،شاًمًػم يمت٤مب» ذم وهق سمريدة وطمدي٨م ،شاًمزيم٤مة

 ش. 189 صش »اًمدراي٦م» ذم

 وأن ،ط اهلل رؾمقل قمـ ًمف أصؾ ٓ احلدي٨م أن إمم احل٤مومٔم٤من أؿم٤مر وم٘مد: ىمٚم٧م

 أقمٚمؿ واهلل - يٕمٜمل وهق. احلدي٨م ذم ذًمؽ ورود زقمٛمف ذم وهؿ ىمدش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م

 اًمٞمٛمـ إمم ُمٕم٤مذا سمٕم٨م ط اًمٜمٌل أن» :اًمزيٚمٕمل إًمٞمف اًمذي وهق قم٤ٌمس: اسمـ طمدي٨م -

 رؾمقل وأين اهلل، إٓ إهل ٓ أن ؿمٝم٤مدة إمم وم٤مدقمٝمؿ يمت٤مب، أهؾ ىمقُم٤م شم٠ميت إٟمؽ: وم٘م٤مل

ش ..أُمقاهلؿ ذم صدىم٦م قمٚمٞمٝمؿ اومؽمض اهلل أن وم٠مقمٚمٛمٝمؿ أـم٤مقمقك، هؿ وم٢من اهلل،

ه ُم٤م - همػمه ذم وٓ - ومٞمف ومٚمٞمس. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق. احلدي٨م  ص٤مطم٥م إًمٞمف قمزا

 :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط ىمقًمف وهق ذًمؽ، سمٓمالن قمغم يدل ُم٤م ضم٤مء ىمد سمؾ .شاهلداي٦م»

 طمرُم٧م وم٘مد ذًمؽ ومٕمٚمقا  وم٢مذا.. اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدوا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن أُمرت»

 .شاعمًٚمٛملم قمغم ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ُم٤م هلؿ سمح٘مٝم٤م، إٓ وأُمقاهلؿ دُم٤مؤهؿ قمٚمٞمٜم٤م

ش. 199ش »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م» ذم سمٞمٜمتف يمام اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 ًمٜم٤م، ُم٤م هلؿ» :اجلٛمٚم٦م هذه ط اًمرؾمقل ومٞمٝمؿ ىم٤مل اًمذيـ أن قمغم سيح ٟمص ومٝمذا

 أؾمٚمٛمقا  اًمذيـ هؿ وإٟمام ديٜمٝمؿ، قمغم اًم٤ٌمىملم اًمذُم٦م أهؾ هؿ ًمٞمس .شقمٚمٞمٜم٤م ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ

 أبق طمدث وم٘مد اًمًٚمػ، قمٜمد اعمٕمروف هق وهذا !اعمنميملم ُمـ همػمهؿ وُمـ ُمٜمٝمؿ،

 - اًمٗم٤مرد ؾمٚمامن أُمػمهؿ يم٤من - اعمًٚمٛملم ضمٞمقش ُمـ ضمٞمِم٤م أن» :اًمٌخؽمي

 دقمقين: ىم٤مل إًمٞمٝمؿ؟ شمٜمٝمد أٓ اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: وم٘م٤مًمقا  وم٤مرس، ىمّمقر ُمـ ىمٍما  طم٤مسوا

 رضمؾ أن٤م إٟمام: هلؿ وم٘م٤مل ؾمٚمامن، وم٠مت٤مهؿ يدقمق، ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م يمام أدقمٝمؿ

 وقمٚمٞمٙمؿ ًمٜم٤م، اًمذي ُمثؾ ومٚمٙمؿ أؾمٚمٛمتؿ وم٢من يٓمٞمٕمقٟمٜمل، اًمٕمرب شمرون وم٤مرد، ُمٜمٙمؿ

 وأنتؿ يد، قمـ اجلزي٦م وأقمٓمقٟم٤م قمٚمٞمف، شمريمٜم٤ميمؿ ديٜمٙمؿ، إٓ أبٞمتؿ وإن قمٚمٞمٜم٤م، اًمذي ُمثؾ
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 442و 5/443» وأمحدش طمًـ طمدي٨م» :وىم٤مل اًمؽمُمذي أظمرضمف .ش..ص٤مهمرون

 ُمـ وٟمحقه احلدي٨م هذا يم٤من وًم٘مد .قمٜمف اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء قمـ ـمرق ُمـ ش444و

 واطمد وهمػم اعمت٘مدُملم، ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ًمتٌٜمل ؾم٤ٌٌم واًمقاهٞم٦م اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م

 ُمثال احلٜمٗمل وم٤معمذه٥م اًمّمحٞمح٦م، ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمٗم٦م أطمٙم٤مُم٤م اعمٕم٤مسيـ، اًمٕمٚمامء ُمـ

 صمٌقت ُمع يمديتف وديتف سم٤مًمذُمل، اعمًٚمؿ ومٞم٘متؾ اًمذُمٞملم، يمدم اعمًٚمٛملم دم أن يرى

 ُمـ هٜم٤مك وذيمرت ،ش458» سمرىمؿ ؾمٌؼ طمدي٨م ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ٟم٘مٞمض

 اًمٞمقم قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي احلدي٨م وهذا !اعمٕم٤مسيـ اًمٕمٚمامء ُمـ شمٌٜم٤مه

 سمف، يتٌجحقن ظمٓمٌٝمؿ، ذم يرددوٟمف واعمرؿمديـ اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤مه ـم٤مح٤م

 أنف يٕمٚمٛمقن ٓ وهؿ احل٘مقق، ذم واعمًٚمٛملم اًمذُمٞملم سملم ؾمقى اإلؾمالم أن ويزقمٛمقن

 يٜم٥ًم ٓ طمتك ذًمؽ، سمٞم٤من وم٠مطم٧ٌٌم! ط اهلل رؾمقل قمـ ًمف أصؾ ٓ سم٤مـمؾ طمدي٨م

 :قمٜمف اهلل ريض قمكم ىم٤مل: ىم٤مل اجلٜمقب أبق روى ُم٤م وٟمحقه !ي٘مؾ مل ُم٤م ط اًمٜمٌل إمم

 ش2419» اًمِم٤مومٕمل أظمرضمف .شيمديتٜم٤م وديتف يمدُمٜم٤م، ومدُمف ذُمتٜم٤م، ًمف يم٤مٟم٧م ُمـ»

ش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م وأورده .شوٕمٞمػ اجلٜمقب وأبق» :وىم٤مل ش353» واًمدارىمٓمٜمل

ًمٜم٤م وأُمقاهلؿ يمدُم٤مئٜم٤م، دُم٤مؤهؿ ًمتٙمقن اجلزي٦م، سمذًمقا  إٟمام» :سمٚمٗمظ  .شيم٠مُمقا

 ش2152ش »اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ذيمرشمف يمام ًمف، أصؾ ٓ مم٤م وهق

 .(114-111/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افشـؼ بطريؼة افؼتؾ حؽؿ

 وظمالف اإلؾمالم، ذم أبداً  ُمنموقم٦م همػم وؾمٞمٚم٦م هذه اًمِمٜمؼ سمٓمري٘م٦م اًم٘متؾ :اًمِمٞمخ

 هل هذه سم٤مًمًٞمػ إٓ ىمّم٤مص ٓ: يٕمٜمل شسم٤مًمًٞمػ إٓ ىمقد ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ي٘متؾ ومٝمق ُمثالً  ظم٤مص٦م سمٓمري٘م٦م سمريئ٤مً  ؾتَ ىمَ  اًمٗمجرة اًم٘متٚم٦م أطمد يم٤من إذا ًمٙمـ اًم٘م٤مقمدة،

 .سمٛمثٚمٝم٤م

 اًمرأس روخ سمٓمري٘م٦م ؿمخّم٤مً  ي٘متؾ آظمر ومٞمخٜمؼ، ظمٜم٘م٤مً  آظمر ي٘متؾ رضمؾ

 طمٞم٨م اجل٤مري٦م شمٚمؽ ُمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم اًمٞمٝمقدي ومٕمؾ يمام سم٤محلج٤مرة،
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 وم٠ًمخقه٤م، احلٞم٤مة ُمـ رُمؼ وومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض وم٠مدريمٝم٤م ومم، صمؿ سم٤محلج٤مرة روخ٤مً  ىمتٚمٝم٤م

 ...اًمٞمٝمقدي ومالن: ىم٤مًم٧م

  (33:  58: 13/   271/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلسد ظـ افرأس ؾصؾ ضريؼ ظـ اإلظدام

 قمٜمدهؿ اإلقمداُم٤مت سمٕمض يّمػم ح٤م أنف اًمًٕمقدي٦م ذم ُمرة ُمـ أيمثر ؾمٛمٕمٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ؾمٞمدي ي٤م اًمٙمالم هبذا اًمنمع رأي ُم٤م اجلًؿ قمـ اًمرأس يٗمّمٚمقا 

 اًمنمع هذا وًمٞم٧م اًمنمع هٙمذا سم٤مًمًٞمػ إٓ ىَمَقد ٓ ٕنف اًمنمع هذا هق :اًمِمٞمخ

 طمرم ُم٤م حيرم ٓ يم٤مومر همريب شم٘مٚمٞمد هذا سم٤مًمرص٤مص اًم٘متؾ ٕن اإلؾمالم سمالد يمؾ ذم يٜمٗمذ

 اهلل أن وٟمرضمق قمٚمٞمف حيٛمدون مم٤م يٕمٜمل أُمر وهذا احلؼ ديـ يديٜمقن وٓ ورؾمقًمف اهلل

 ...يمٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم شمٜمٗمٞمذ ذم قمٚمٞمف يثٌتٝمؿ وضمؾ قمز

  (33:  45:  33/ 783/واًمٜمقر اهلدى) 

 بافذمل؟ ادسؾؿ يؼتؾ هؾ

 سم٘متؾ أُمر طملم ط ىم٤مًمفشسمذُمتف ورم ُمـ أومم أن٤م[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمٜمٙمر .اًمذُم٦م أهؾ ُمـ رضمال ىمتؾ يم٤من ُمًٚمؿ

 احل٘مقق» ذم اعمقدودي ًمألؾمت٤مذ ومّمؾ قمغم ذًمؽ سمٕمد وىمٗم٧م صمؿ [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :ُم٠ًمخت٤من ومٞمف اٟمت٤ٌمهل ًمٗم٧م ،شوهديف اإلؾمالم ٟمٔمري٦م» يمت٤مسمف ذمش اًمذُم٦م ٕهؾ اًمٕم٤مُم٦م

 قمغم اًمٙمالم قمٜمد ومٞمف ُم٤م سمٞم٤من ؾمٌؼ وىمد اعمًٚمؿ، دي٦م اًمذُمك دي٦م إن: ىمقًمف: إومم

 ىمتؾ وم٢من اعمًٚمؿ، يمدم اًمذُمل دم : ش342 ص» ىمقًمف وإظمرى:  ش458» احلدي٨م

 ُمـ احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ ُمًٚمام، ىمتؾ ًمق يمام ًمف ُمٜمف اىمتص اًمذُم٦م أهؾ ُمـ أطمدا ُمًٚمؿ

 اهلل رمحف اًمدارىمٓمٜمل أن ًمٚمحدي٨م خترجيٜم٤م ُمـ قمروم٧م وىمد سمف، حمتج٤م اًمدارىمٓمٜمل رواي٦م
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 وإٟمام اًمتْمٕمٞمػ، هذا قمغم ي٘مػ مل إؾمت٤مذ أن وم٤مًمٔم٤مهر وٕمٗمف، سمٌٞم٤من قم٘مٌف ظمرضمف ح٤م

 إمم احلدي٨م هذا قمزى سم٤مًمتخري٩م قمٜمدهؿ ُمٕمروم٦م ٓ اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء سمٕمض رأى

 وًمقٓ قمٜمف، ؾمٙم٧م اًمدارىمٓمٜمل أن إؾمت٤مذ ومٔمـ شمْمٕمٞمٗمف، ُمٕمف يذيمر ومل اًمدارىمٓمٜمل

 صمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إُم٤مٟم٦م شم٘متْمٞمف يمام اًمتْمٕمٞمػ سمٜم٘مؾ وٕتٌٕمف إؾمت٤مذ قمٜمف ؾمٙم٧م ح٤م ذًمؽ

 ريض وقمغم وقمثامن قمٛمر: اًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء قمـ أصم٤مر سمٌٕمض احلدي٨م أتٌع إؾمت٤مذ إن

 قمٚمؿ ي٘متْمٞمف سمام قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم ومرأج٧م اعمذيمقر، ىمقًمف قمغم أجْم٤م هب٤م اؾمتدل قمٜمٝمؿ، اهلل

 ُمـ رضمال أن ومخالصتف قمٛمر أثر أُم٤م إُمر، ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اعمًٚمؿ يٙمقن طمتك احلدي٨م

 أوًمٞم٤مء إمم اًم٘م٤مشمؾ سمتًٚمٞمؿ قمٛمر وم٠مُمر اًمذُم٦م، أهؾ ُمـ رضمال ىمتؾ وائؾ سمـ سمٙمر سمٜمل

  .وم٘متٚمقه إًمٞمٝمؿ ومًٚمؿ اعم٘متقل،

.. رضمال أن اًمٜمخٕمل وهق إسمراهٞمؿ رواي٦م ُمـ ٕنف إؾمٜم٤مده يّمح ٓ ومٝمذا: ىمٚم٧م

 ورواه خمتٍما  ش28525/  232/  23ش »ُمّمٜمٗمف» ذم اًمرزاق قمٌد رواه هٙمذا

 مل وإسمراهٞمؿ ،ش337/  4» ًمٚمزيٚمٕملش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام سمتامُمفش اعمٕمروم٦م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل

 طمدي٨م، ىمٌؾ ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م قمروم٧م وىمد طمٜمٞمٗم٦م أبق اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مد وذم قمٛمر زُم٤من يدرك

 سمف آؾمتدٓل شمٗمًد آظمره ذم زي٤مدة ومٞمٝم٤م أظمرى ـمريؼ ُمـ ُمقصقٓ ضم٤مء ىمد أنف قمغم

 قمـ ش221/  1» اًمٓمح٤موى رواه .ي٘متؾ وٓ يقدى أن: قمٛمر ومٙمت٥م: وهل ًمقصح،

 قمثامن أثر أُم٤م .ش...اًمٙمٗم٤مر ُمـ رضمال اعمًٚمٛملم ُمـ رضمؾ ىمتؾ: ىم٤مل ؾمؼمة سمـ اًمٜمزال

 ذه٥م قمٜمف، اهلل ريض قمٛمر ىمتؾ ح٤م اهلل ًمٕمٜمف ًم١مًم١مة أب٤م أن ظمالصتٝم٤م ـمقيٚم٦م، ىمّم٦م ومٗمٞمف

 اهلرُمزان ُمٕمٝم٤م وىمتؾ وم٘متٚمٝم٤م اإلؾمالم، شمدقمل صٖمػمة ًم١مًم١مة ٕيب اسمٜم٦م إمم اهلل قمٌٞمد اسمٜمف

ٟمٞم٤م، ويم٤من وضمٗمٞمٜم٦م  اؾمتخٚمػ ومٚمام أبٞمف، ىمتؾ قمغم مت٤مًم١موا أهنؿ ًمٔمٜمف ذًمؽ ومٕمؾ ٟمٍما

 صمؿ سمذًمؽ، قمٚمٞمف أؿم٤مروا ومٙمٚمٝمؿ ىمتٚمف، قمغم اعمٝم٤مضمريـ اؾمتِم٤مر قمٜمف اهلل ريض قمثامن

 جلٗمٞمٜم٦م ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ضمؾ ُمـ وآظمتالف اًمٚمٖمط يمثر أن ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف طم٤مل

 سمـ قمٛمرو ىم٤مل صمؿ! اسمٜمف قمٛمر شمتٌٕمقا  أن شمريدون ًمٕمٚمٙمؿ اهلل، أبٕمدمه٤م: واهلرُمزان

 اًمٜم٤مس قمغم ًمؽ يٙمقن أن ىمٌؾ يم٤من ىمد إُمر هذا إن اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمٕمثامن اًمٕم٤مص

 اًمرضمالن وودى قمثامن، إًمٞمف واٟمتٝمك قمٛمرو، ظمٓم٦ٌم قمـ اًمٜم٤مس ومتٗمرق ؾمٚمٓم٤من،

 اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ش222/  1ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف .واجل٤مري٦م
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/  3ش »اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ رواه ًمٙمـ وٕمػ، وومٞمف ص٤مًمح سمـ اهلل قمٌد ؾمٜمده وذم

 اإلرؾم٤مل وفم٤مهره ؾمٕمٞمد، قمـ صحٞمح سمًٜمد أظمرى ـمريؼ ُمـ ش158 - 156/  2

 ُمثؾ ذم يم٤من عمـ ويٌٕمد اًمت٤مؾمٕم٦م، دون يقُمئذ قمٛمره يم٤من قمٛمر، ىمتؾ ح٤م صٖمػما  يم٤من ٕنف

 قمٛمر، سمـ اهلل قمٌٞمد وهق ُم٤ٌمذة اًم٘مّم٦م ص٤مطم٥م قمـ اخلؼم هذا يتٚم٘مك أن اًمًـ هذه

 اًمث٘م٤مت ُمـ اًم٘مّم٦م أدرك ممـ همػمه ُمـ أو ُمٜمف ؾمٛمٕمف يم٤من وم٢من قمٜمف، يًٜمده ٓ صمؿ

 ُمراؾمٞمؾ سم٠من ي٘مقل ُمـ قمٜمد إٓ مهللا اًمقاؾمٓم٦م، جلٝم٤مًم٦م ومال، وإٓ صحٞمح، وم٤مًمًٜمد

 ٕن سم٤مًمذُمل ي٘متؾ اعمًٚمؿ أن قمغم ٟمص اًم٘مّم٦م ذم ومٚمٞمس طم٤مل يمؾ وقمغم .طمج٦م ؾمٕمٞمد

ين، ضمٗمٞمٜم٦م ًم٘متٚمف ذًمؽ سم٠من يٍمطمقا  مل ىمتٚمف أرادوا اًمذيـ واعمٝم٤مضمريـ قمثامن  اًمٜمٍما

 رواه يمام ُمًٚمام يم٤من وم٢مٟمف واهلرُمزان ًم١مًم١مة، أيب اسمٜم٦م: ُمٕمف ُمًٚمٛملم ىمتؾ ىمد وهق يمٞمػ

ين أضمؾ ُمـ ٓ إي٤ممه٤م، ًم٘متٚمف اًم٘متؾ يًتحؼ ومٝمق اًمٌٞمٝم٘مل،  أثر وأُم٤م .أقمٚمؿ واهلل اًمٜمٍما

 قمٗمقت، ىمد: وم٘م٤مل شاًم٘متٞمؾ أي» أظمقه ومج٤مء» :ومٞمف أن إٓ قمٛمر، ٟمحقأثر ومٝمق قمكم،

 .ش...ٓ :ىم٤مل هددوك؟ أو ومزقمقك ًمٕمٚمٝمؿ: وم٘م٤مل

 ومٞمف سم٠من وأقمٚمقه وهمػمه، ش337/  4» اًمزيٚمٕمل وٕمٗمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده ومٝمذا

 ذم اًمٌخ٤مري وذيمره احلدي٨م، ذم سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل ُمٞمٛمقن، سمـ طمًلم

 وٕمػ إمم سم٤مإلو٤موم٦م أنف قمغم .وٕمٞمػ وهق اًمرسمٞمع سمـ ىمٞمس أجْم٤م وومٞمف ،شاًمْمٕمٗم٤مء»

 ىم٤مل :اًمزيٚمٕمل ىم٤مل وهلذاش سمٙم٤مومر ُمًٚمؿ ي٘متؾ ٓ» اعمت٘مدم حلديثف خم٤مًمػ وم٢مٟمف إؾمٜم٤مده،

 ومتٌلم .شسمخالومف ي٘مقل ؿمٞمئ٤م ط اًمٜمٌل قمـ يروي ٓ قمٚمٞم٤م أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف: اًمِم٤مومٕمل

 طمديث٤م شمٕم٤مرض مل ًمق هذا هب٤م، آؾمتدٓل جيقز ومال ُمٜمٝم٤م، رء يث٧ٌم ٓ أصم٤مر هذه أن

 أثر سمقوقح ًمؽ يٌلم ومٝمذا!  اعمذيمقر؟ قمكم حلدي٨م ُمٕم٤مرو٦م وهل ومٙمٞمػ ُمرومققم٤م؟

 إطم٤مدي٨م هب٤م وقمقرو٧م !اعمًٚمٛملم دُم٤مء هب٤م اؾمتٌٞمح أنف سمحٞم٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م

 .ط اعمرؾمٚملم ؾمٞمد قمـ اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م

 .(674-669/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 بقفده وافد ُيؼتؾ ال

 سمخالومف، اًم٘مْم٤مءَ  وأومتك احلدي٨م، هذا وٕمػ ُمـ قمغم إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م أنٙمر] 

ًمد ُمـ آىمتّم٤مص وهق  [:ىم٤مل صمؿ سمتقؾمع احلدي٨م ـمرق ومخّرج اًمقًمد، ًم٘متؾ اًمقا

 احلدي٨م صح٦م[ اًمٓمرق جمٛمقع أي] ذًمؽ إوم٤مدة ذم ؿمؽ ٓ :افؼقل وخالصة

 ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مهػم سمف قمٛمؾ أن ضمرم ومال ري٥م، وٓ ؿمؽ يداظمٚمٝم٤م ٓ صح٦م

 يمام اجل٤مرود اسمـ وصححف وهمػمه اًمًالم، ؾمٌؾ ذم يمام وهمػمهؿ، واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

 شمٕم٤ممم، اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ سمف اًمٕمٛمؾ وأضم٤مز اعمرام، سمٚمقغ ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 قمغم َيٗمك ٓ يمام اًمتح٘مٞمؼ، ذم وهق ًمٚمحدي٨م، شمّمحٞمحف إمم ُمٜمف إؿم٤مرة ذًمؽ وذم

 ذًمؽ سمٕمد وىم٤مل ظم٤من، صديؼ اًمٕمالُم٦م اعمت٠مظمريـ حم٘م٘مل ُمـ ىمقاه ويمذًمؽ سمف، اًمٕم٤مروملم

 ش:1/331» اًمٜمدي٦م اًمروو٦م ذم

 ش.ُم٤مًمؽ قمـ ورواي٦م اًمٌٜمل، إٓ ومٞمف َي٤مًمػ مل ذًمؽ، قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ أمجع وىمد»

 حمٛمقد إؾمت٤مذ متًؽ أن طمٞمٜمئذ ًمؽ يتٌلم صحٞمح احلدي٨م أن قمٚمٛم٧م ىمد وإذا

 طمج٦م ٓ وٕمٞمػ أي٤مت سمٕمٛمقم سم٤مًمقًمد اًمقاًمد ىمتؾ ُمـش ؿمخّمٞم٤مً » رضمحف ومٞمام ؿمٚمتقت

 ىمقًمف اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ إصقل، ذم شم٘مرر يمام اًمٕم٤مم قمغم ي٘ميض اخل٤مص اًمٜمص ٕن ومٞمف:

 ش.سمٙم٤مومر ُمًٚمؿ ي٘متؾ ٓ: »ط

 ًمتٚمؽ اعمخّمّم٤مت ُمـ قمٚمٞمف اًمٙمالم سمّمدد ٟمحـ اًمذي واحلدي٨م احلدي٨م، ومٝمذا

 .اًمٕمٛمقُم٤مت

 شؿمٝمٞمد وهق اًمًٛمع أخ٘مك أو ىمٚم٥م ًمف يم٤من عمـ ًمذيمرى ذًمؽ قمـ»و

 (234-233ص إًم٤ٌمين ُم٘م٤مٓت)

 افطبل افتخدير ضريؼ ظـ اخلطل افؼتؾ

 أو ظمٓمرة، ُمٝمٜم٦م اًمتخدير ُمٝمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام اًمٞمقم أمحد أبق إخ ؾم٠مخٜمل :اًم١ًمال
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 أيمثر وُمِم٤ميمؾ ُمّم٤مقم٥م اًمٓمٌٞم٥م ومٞمٝم٤م يرى اًمتل اًمٓمٌٞم٦م اعمٝمـ ُمـ يٕمٜمل اًمتخدير ُمٝمٜم٦م

 ُمٝمٜمل خلٓم٠م ؿمخص ًم٘متكم ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صٞم٤مم أهنٞم٧م ىمري٥م ُمـ وأن٤م همػمه٤م، ُمـ

 يم٤من إذا ومٞمام اًمرمحـ قمٌد أبق ؿمٞمخٜم٤م ؾم٠مخ٧م ًمٞمتؽ أمحد أبق وم٘م٤مل ـمٌٕم٤ًم، قمٛمد دون ـمٌل

 قمٌد اًمرمحـ قمٌد أظم٤مٟم٤م ؾم٠مخ٧م ًم٘مد: ًمف وم٘مٚم٧م ف،حمٚم   ذم قمكم يم٤من اًمذي هذا اًمّمٞم٤مم

 ؿمٝمريـ أصقم أن ُمٜمل وـمٚم٥م طمدصم٧م، يمام اًم٘مّم٦م ًمف وهدت اًمٙمقي٧م ذم اخل٤مًمؼ

 ذم اًمٗمدي٦م قمـ أؾم٠مخؽ أن ُمٜمل يٓمٚم٥م أمحد أبق إخ وم٤مٔن إُمر، واٟمتٝمك ُمتت٤مسمٕملم

 . احلٙمؿ ُمـ ٟمت٠ميمد طمتك ُمٕمل، طمدث ُم٤م سمٕمض ًمؽ أهد وأن اًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمس

  رء؟ اًمِمٝمريـ ُمع رء ومٞمف ـمٞم٥م :اجلقاب

 . ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ إٓ رء يقضمد ٓ :اًم١ًمال

  دي٦م؟ ومٞمف ُم٤م :اجلقاب

 . دي٦م ومٞمف ُم٤م :اًم١ًمال

 . ظمٓم٠م ٕنف ح٤مذا؟ :اجلقاب

 .أطمد يٓم٤مًم٥م مل ٕنف :اًم١ًمال

 . قمرومقا  ُم٤م ٕهنؿ أو ظمٓم٠م ىمتٚمتف أنؽ اقمؽموم٧م ُم٤م ٕنؽ ـم٤مًم٥م أطمد ُم٤م :اجلقاب

 . ظمٓم٠مً  ىمتٚمتف أين فمٜمٝمؿ قمغم همٚم٥م ُم٤م هؿ قمرومقا  ُم٤م هؿ :اًم١ًمال

  ظمٓم٠ًم؟ ىمتٚمتف أنؽ فمٜمؽ قمغم همٚم٥م أن٧م اعمٝمؿ :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 ىمتٚم٧م ُم٤م ٕنؽ شمّمقم ُم٤م إُم٤م ي٤م إُمريـ، سملم اًمٗمّمؾ جيقز ٓ طمٞمٜمئذ :اجلقاب

 يقضمد ٓ إُمر شمٜمّمٞمػ هٙمذا أُم٤م ظمٓم٠ًم، ىمتٚم٧م ٕنؽ اًمدي٦م وشم٘مدم شمّمقم إٟمؽ ي٤م ظمٓم٠مً 

 . ٟمٗمالً  صٞم٤مُمؽ يم٤من يٕمٜمل ًمٕمٚمؽ اًم٘مّم٦م ٟمٗمٝمؿ طم٤مل يمؾ قمغم اًمنمع، ذم ًمديٜم٤م

 . ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م
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 ص٤مطم٥م ًمٞمس اًم٤ًمئؼ ـمٌٕم٤مً  ُم٤م، إٟم٤ًمن شمدهس ؾمٞم٤مرة ُمثالً  اًمٌمء ٟمٗمس :اًم١ًمال

 ظمؼمة ص٤مطم٥م أنف طمٙمٛمل ذم طمٙمٛمف أم يدومع يمذًمؽ اعمريم٦ٌم، ىمٞم٤مدة ذم اظمتّم٤مص

 .. وص٤مطم٥م

 ..اًمٜم٤مس ذم يٕم٤مًم٩م هٜم٤م ُمٝمٜم٦م ًمف ًمٞمس هذا :اجلقاب

  ...وًمٞمس ظم٤مص احلدي٨م يٕمٜمل اًمٓمٌٞم٥م قمغم ظمٚمٞمف :ُمداظمٚم٦م

 . شو٤مُمـ ومٝمق سمٓمٌٞم٥م وًمٞمس شمٓم٥ٌم ُمـ» ُمٕمٚمقم، :اجلقاب

  ؿمٞمخل؟ اًمتٓمٌٞم٥م ىمْمٞم٦م إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف سم٤مًمٜمص، وًمٞمس سم٤مًمٗم٘مف قمالىم٦م هل٤م هذه أظمرى، ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤مك ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 أثٜم٤مء ؿمٞمئ٤مً  أهٚمؽ اًمّم٤مٟمع اظمتٚمٗمقا  اًمّمٜم٤مع، شمْمٛملم قمٜمقان حت٧م اًمٗم٘مٝم٤مء يذيمره ُمقوقع

 ًمٚمخٞم٤مط ىمدُمتف صمقب ُمثالً  يمثػمة، أُمثٚم٦م ذًمؽ قمغم وييسمقن ٓ؟ أم يْمٛمـ ومٝمؾ إي٤مه، صٜمٕمف

 ُمـ ًمٚمّم٤ٌمغ ىمدُمتف أبٞمض صمقب أظمٓم٠م، قمٚمٞمف، أن٧م مم٤م أىمٍم ىمّمف ـمقًمؽ قمغم ي٘مّمف قمٜمدُم٤م

 . وم٘مس ذًمؽ وقمغم ًمؽ، طمرىمف يّمٌٖمف قمٜمدُم٤م ُم٤م، سمٚمقن ًمؽ يّمٌٖمف أضمؾ

 اعمًح أثٜم٤مء ذم ًمؽ، يٛمًحٝم٤م أضمؾ ُمـ اًم٤ًمقم٦م ًمف ىمدُم٧م طمٙم٤ميتل ُمثؾ قم٤ميت٤مؾم

 اًمّم٤مٟمع هذا يْمٛمـ هؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو ؾمـ أو دوٓب ويمن يده ُمـ اعمٗمؽ ومٚم٧م

 يٛمٙمـ ٓ ًمٚمّم٤مٟمع سم٤مًمٜم٦ًٌم إُمر هذا أن هق آظمتالف ؾم٥ٌم اظمتٚمٗمقا  يْمٛمـ؟ ٓ أم

ر ومٞمف ومتْمٛمٞمٜمف ُمٜمف، اخلالص  هق ُم٤م اًمّم٤مٟمع أن ىمٚمٜم٤م إذا: ي٘مقل اًمث٤مين اًمٗمريؼ سمف، إضا

ر ذم شمقؾمع هٜم٤مك وؾمٞمٙمقن إمه٤مل هٜم٤مك ؾمٞمٙمقن..و٤مُمـ  اًمٌْم٤مقم٦م سم٠مصح٤مب اإلضا

 أو اًمّمحٞمح سم٠من: ه١مٓء ىم٤مل اًم٤ٌمب هلذا ؾمداً  ًمذًمؽ آظمره، إمم إًمٞمف ىمدُم٧م اًمتل

 ًمالضمتٝم٤مد جم٤مل ٓ واوح، طمدي٨م وومٞمف ومٞمف، يمٜم٤م ُمثٚمام ًمٙمـ اًمّمٜم٤مع، يْمٛمـ إصح

 سمٓمؾ إثر ورد إذا: ىمديامً  وىم٤مًمقا  اًمٜمص، ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد ٓ: ىمٞمؾ يمام وآظمتالف

 . هٙمذا ُمٕم٘مؾ، هنر سمٓمؾ اهلل هنر ورد وإذا اًمٜمٔمر،

 (33:  38: 15/   135/  واًمٜمقر اهلدى)  

 (33:  33: 13/   135/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 بف ؿتؾ ما بؿثؾ افؼاتؾ يعامؾ بلن افؼايض أو احلاـؿ يؾتزم هؾ

 اًم٘م٤ميض أو احل٤ميمؿ يٚمتزم هؾ اًمنمقمٞم٦م احلدود إلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم يٚمتزم هؾ :ؾم١مال

 إن سم٤مًمرص٤مص، ي٘متؾ سم٤مًمرص٤مص ُمثالً  ىمتؾ إن سمف، ىمتؾ ُم٤م سمٛمثؾ اًم٘م٤مشمؾ هذا يٕم٤مُمؾ سم٠من

 ضوري؟ ًمٞمس أم يٚمزم هؾ وهٙمذا، سم٤مًمًٞمػ ي٘متؾ سم٤مًمًٞمػ ىمتؾ

 .ضوري ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .ؿمٜم٘م٤مً  وىمتٚمٜم٤مه سم٤مًمرص٤مص ىمتؾ أنف ًمق: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .سمف يٛمثؾ أن ومٞمٛمٙمـ ٞمعٔموم ىمتؾ يم٤من إذا أُم٤م اإلؾمالم، ذم ُمقضمقد ًمٞمس اًمِمٜمؼ :اًمِمٞمخ

 .سم٤معمثؾ ُمٕم٤مُمٚمتف جيقز يٛمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤محلج٤مرة، رأؾمٝم٤م روخ: احلدي٨م اجل٤مري٦م، ىمتؾ اًمذي اًمرضمؾ حلدي٨م :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمقل وم٠مُمر هيقدي، رضمؾ إمم وأؿم٤مرت وم٠ًمخ٧م طمٞم٤مهت٤م ُمـ رُمؼ آظمر ذم وم٠مدريم٧م

 .ىم٤مقمدة ًمٞمس هذا ًمٙمـ اًمّمقرة، سمٜمٗمس سم٘متٚمف اًمًالم قمٚمٞمف

 .ًمٚمح٤ميمؿ راضمع هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 احلؼ، ص٤مطم٥م اًمقزم ص٤مطم٥م هق ؾتُ ٘مْ يَ  اًمذي أن إصؾ ًمٚم٘م٤مشمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 .ضوري ًمٞمس أم

 اًم٘متؾ؟ يٜمٗمذ ي٘متؾ اًمذي شم٘مّمد يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ اًم٘متؾ يٜمٗمذ اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 .ًمف ي٠مذن أن ممٙمـ ًمف، ي٠مذن وم٤محل٤ميمؿ ،احل٤ميمؿ اًم٘متؾ يٜمٗمذ اًمذي ٓ، :اًمِمٞمخ

 هبذا شم٘مقم اًمتل هل اًمدوًم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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 ..ُمٕمٞمٜم٦م ٓقمت٤ٌمرات يِم٤مرك أن ًمف احل٤ميمؿ أذن :ُمداظمٚم٦م

ْف  وَمال ؾُمْٚمَٓم٤مًٟم٤م ًمَِقًمِٞم فِ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم وَمَ٘مدْ ﴿: أي٦م :ُمداظمٚم٦م ء﴾ ]اًْمَ٘مْتؾِ  ذِم  ُيْنِ [ 33:اإلها

 .سحي٦م

ـْ ﴿ :اًمِمٞمخ ء﴾ ]ًمَِقًمِٞم فِ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم وَمَ٘مدْ  َُمْٔمُٚمقًُم٤م ىُمتَِؾ  َوَُم  [.33:اإلها

 اًمقزم؟ هق اًمتٜمٗمٞمذ يتقمم اًمذي أن ذم سحي٦م أي٦م هذه :ُمداظمٚم٦م

 .يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ طمر أنف ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمدوًم٦م ُمـ سم٢مذن أنف ومٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ظمالص :اًمِمٞمخ

ومم احلٙمؿ شمٜمٗمٞمذ سمٕمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم اًمذي ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م  ..يٕمٜمل أراد هق إذا إٓ اًمقزم ٕا

 .احل٤ميمؿ سم٢مذن :اًمِمٞمخ

 (33:  49: 11/ 157/  واًمٜمقر اهلدى) 

  اخلطل ؿتؾ حافة دم افدية تتؽرر هؾ

٤من ًمق يٕمٜمل اخلٓم٠م، اًم٘متؾ طم٤مل ذم اًمدي٦م شمتٙمرر هؾ :ُمداظمٚم٦م  أو اصمٜملم ىمتؾ ذم شم٥ًٌم إًٟم

 واطمد؟ ًمٙمؾ ٟم٤مىم٦م ُم٤مئ٦م هل اًمتل اًمدي٦م يدومع هؾ ظمٓم٠م، ىمتؾ صمالصم٦م

 .واهلل يأ :اًمِمٞمخ

 شمتٙمرر؟ :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٕمزيرات؟ سم٤مب ُمـ أم ذقم٤مً، طمد أنف ومٞمف ي٘م٤مل هؾ اخلٛمر ؿم٤مرب قم٘مقسم٦م .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

١مال  اًمتٕمزيرات؟ سم٤مب ُمـ أم ذقم٤مً، طمد أنف ومٞمف ي٘م٤مل هؾ اخلٛمر ؿم٤مرب قم٘مقسم٦م :اًًم

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٖمػم ٓ أن جي٥م آصٓمالطمٞم٦م إُمقر أن أراه أن٤م اًمذي احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞمخ

 شمٕمزيراً؟ أو طمداً  يٙمقن أن سملم ومرق صمٛم٦م هؾ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم
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 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 شمٕمزير، سم٠منف ىمٚمٜم٤م طمداً  وًمٞمس شمٕمزير أنف قمغم اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ دل إن: ؾمٚمٗم٤مً  أىمقل وم٠من٤م :اًمِمٞمخ

ُمر وًمٕمؾ  وم٤مضمٚمدوه، اخلٛمر ذب ُمـ: »ومٞمف اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م شمذيمرٟم٤م ُم٤م إذا يمذًمؽ ٕا

 أن ٟمحـ ٟمرى وًمذًمؽ اًمراسمٕم٦م، ذم ىمتؾ ُم٤م ط اًمٜمٌل أن صمٌقت ُمعش وم٤مىمتٚمقه اًمراسمٕم٦م ذم ذهب٤م وم٢مذا

ُمر  اعمرة ذم اًمِم٤مرب ىمتؾ اًمديٜمٞم٦م اعمّمٚمح٦م ُمـ رأى وم٢من واضمتٝم٤مده، اًم٘م٤ميض طمٙمٛم٦م إمم يرضمع ٕا

 .شمٕمزيراً  أو طمداً  ؾمٛمٞمٜم٤مه ومًقاء اعمٕمروف احلد قمٚمٞمف أىم٤مم ذًمؽ ير مل وإن ىمتٚمف، اًمراسمٕم٦م

  (33:  44: 43/ 199/ واًمٜمقر اهلدى) 

 صئ؟ افسائؼ ظذ هؾ وؿتؾف افؼطار ظؾقف ؾؿر افؼطار خط دم كام رجؾ

ئر ذم ًمٚم٘مٓم٤مر ؾم٤مئؼ يٕمٛمؾ رضمؾ :اًم١ًمال  إمم أتقا  اًمٜم٤مس ُمـ صمالصم٦م أن وي٘مقل اجلزا

 .احلديدي٦م اًمًٙم٦م ذم وٟم٤مم إول ضم٤مء احلديدي٦م، اًمًٙم٦م

 يٕمٜمل؟ ٟم٤مم يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ أو ضمٜمقن سمف يم٠من يٕمٜمل ٟم٤مم :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 صم٤مٟمٞم٤مً  أظمرى وُمرة قمٛمد، وسمدون ىمّمد سمدون وىمتٚمف سم٤مًم٘مٓم٤مر قمٚمٞمف ومٛمر :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٓمريؼ هذا ذم أجْم٤مً  واًمث٤مًم٨م أجْم٤مً 

 .قمجٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ُمع دي٦م، ُمـ قمكم هؾ صٞم٤مم، ُمـ قمكم هؾ اًمٕمٛمؾ، يمٞمػ ي٘مقل ي٠ًمل ومٝمق :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ اًمدي٦م، سم٢مقمٓم٤مء شمتٙمٚمػ احلٙمقُم٦م أن

 ومٚمٞمس وًمذًمؽ ظمٓم٠م، ىمتؾ ًمٞمس اًم٘متؾ هذا أن أقمٚمؿ واهلل زم يٌدو اًمذي :اًمِمٞمخ

 ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ومح٥ًم اًمٜمص، ىمدر قمغم اًمٗمتقى: اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٘مقل ويمام رء، أي قمٚمٞمف



   طمد اًم٘متؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ٟمٕمٚمٛمٝم٤م ٓ ومٜمحـ أظمرى أؿمٞم٤مء هٜم٤مك إن أُم٤م ضمقاسمؽ، هق ومٝمذا ُمٜمؽ،

 .اًمث٤مين واًم١ًمال إول، اًم١ًمال هذا

 صٞم٤مم؟ قمٚمٞمف أخٞمس :ُمداظمٚم٦م

 .رء أي قمٚمٞمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .رء وٓ دي٦م قمٚمٞمف وٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (33:  41: 22/ 416/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼاتؾ؟ بف ؿتؾ ما بؿثؾ ذظاً  افؼتؾ حد يؼام هؾ

 اًم٘م٤مشمؾ؟ سمف ىمتؾ ُم٤م سمٛمثؾ ذقم٤مً  اًم٘متؾ طمد ي٘م٤مم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هذا ًمٞمس ٓ، ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو رص٤مص أو ظمٜمجر ـمٕمـ ُمثالً : يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمًٞمػ وإٟمام ذـم٤ًم،

  (33: 31: 13/ 731/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾام ومات افسقارة ؾتؼؾبت ـبرة برسظة شقارتف يؼقد رجؾ

 مقتتف؟ حؽؿ

 273 أو 283 سمنقم٦م آوشمًؽماد ظمط قمغم يًقق ؾمٞم٤مرة ؾم٤مئؼ واطمد :ُمداظمٚم٦م

 ؿمق ومامت، اشمدهقر اًمنقم٦م ؿمدة ومٛمـ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنقم٦م ُمتج٤موز يٕمٜمل ،253 أو

 ه٤مي؟ احل٤مًم٦م ذم اعمٞمت٦م طمٙمؿ

 ًمٚم٘م٤مٟمقن؟ طمٙمٛمؽ سم٤مًم٘م٤مٟمقن، رأجؽ ؿمق اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنقم٦م: أوًٓ  :اًمِمٞمخ
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 ..ذيمرت اًم٘م٤مٟمقن وٓ حل٤مهل٤م، اًمنقم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .اًم٘م٤مٟمقن ظمالف ىمٚم٧م أن٧م اًم٘م٤مٟمقن، :اًمِمٞمخ

 .اًم٘م٤مٟمقن قمـ اًمٜمٔمر سمٕمض اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنقم٦م هق :ُمداظمٚم٦م

 ...ؿمق اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنقم٦م ه٤مي هق :اًمِمٞمخ

 .هؿ صمامٟملم سمٞمحٓمقا  ُمٞم٦م سمٞمتحٛمؾ اًمِم٤مرع هذا أنف قم٤مروملم.. :ُمداظمٚم٦م

 ؾمامء؟ وطمل هق ،أن٧م اًم٘م٤مٟمقن هبذا رأجؽ ؿمق ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 .ؾمامء وطمل ُمش ٓ :ُمداظمٚم٦م

 طمٙمٛمف؟ سمٞمٙمقن ؿمق اًمًامء، وطمل ظم٤مًمػ ُم٤م واطمد وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 .إر وٓ :ُمداظمٚم٦م

 .واطمدة هذه. إر وٓ: إذاً  إر، وٓ :اًمِمٞمخ

 هذا اًم٘م٤مٟمقن، ظمالف إٟمف ذيمرك ر أي وٓ ٟمٜمّمٗمؽ، ؿم٤من ُمـ إىمؾ قمغم يٕمٜمل

 .ىمٞمٛم٦م ًمف ُم٤م رء أي وٓ

 .أظمرى إمم ؾمٞم٤مرة ُمـ ختتٚمػ آظمر، إمم ؾم٤مئؼ ُمـ ختتٚمػ أظمل، اًمنقم٦م: رء صم٤مين

 .آظمر إمم ـمريؼ وُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .يمقاؿمٞمؽ إمم يمقاؿمٞمؽ ُمـ ختتٚمػ آظمره، إمم :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يمقاؿمٞمؽ إيف يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .قمجالت :ُمداظمٚم٦م

 ... اًمٙمٗمرات أو اًمٕمجالت سمٞمًٛمقه اًمكم هذا :اًمِمٞمخ

 .اًمٕمجٚم٦م... :ُمداظمٚم٦م
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 هذه سمتتحٛمؾ ُم٤م ؿمؽ سمال ُمٝمؽمي٦م، ُمٝمري٦م، يمقاؿمٞمٙمٝم٤م ًمٙمـ ضمديدة ؾمٞم٤مرة اومؽمض :اًمِمٞمخ

 واًمٓمريؼ يتحٛمؾ، هذا ضمديدة، ممت٤مزة ًمقيمس ويمقاؿمٞمؽ ضمديدة ؾمٞم٤مرة اومؽمض ًمٙمـ اًمنقم٦م،

 احل٤مدث هذا ُمثؾ ذم ىم٤مـمع طم٤مؾمؿ ضمقاب ووع يٛمٙمـ ٓ: وم٢مذاً  ُمٕمٌد، يٕمٜمل... هٜم٤م، شمرى يمام

ك ؾمٞمدٟم٤م شمٙمقن شمرضمع سمدك اًمٜمٝم٤مي٦م ذم صمؿ ضمداً، ودىمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م دراؾم٦م سمٕمد إٓ  حتٞمٞمٚمٜم٤م اًمث٤مين، قمًٞم

 قمغم اًمٞمقم طمٙمٛم٧م ُمثالً  أن٤م اعمقوقع، ذم رأجف يم٤من ؿمق رأجف، ومت٠مظمذ هتقر، اًمذي اًم٤ًمئؼ هذا

٤من هذاك أدان، وم٠من٤م إظمقاين، فمٚمٛم٧م سم٠مين ٟمٗمز  اؾمتحيوا أو ؾمئؾ، أطمٞمل إذا سمٞمجقز اإلًٟم

 سم٠من ٟمحـ واقمؽمومٜم٤م خمٓمئ٤مً، يم٤من سم٠منف واقمؽمف احل٤مدث، قمـ وؾم٠مخقه زقمٛمقا، يمام روطمف

رواح اؾمتحْم٤مر  إٟمف: وٟم٘مقل اًمرضمؾ، هذا يدان طمٞمٜمئذ قمٚمٞمٝم٤م، أطمٙم٤مم سمٜم٤مء ممٙمـ طم٘مٞم٘م٦م  ٕا

 .اهلل يٕمٗمق أن إٓ اهلل قمٜمد ُم١ماظمذ

 .ضمقاب قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م اجلقاب، هن٤مي٦م: إذاً 

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اعمٜمتحر طمٙمؿ ي٠مظمذ ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .اعمٜمتحر طمٙمؿ ي٠مظمذ ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

  (..: 45:  41/   31/   واًمٜمقر اهلدى) 

 دية؟ افسائؼ ظذ ؾفؾ افراـب ومات افسقارة اكؼؾبت إذا

 دي٦م؟ قمٚمٞمف هؾ ومامت رضمالً  اًم٤ًمئؼ صدم وإذا

 ؾمٞم٤مرة ذم اصمٜم٤من إذا اخلٓم٠م، ًمٚم٘متؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  

 اًمٓمريؼ قمغم آظمر رضمؾ ىمدم وإذا اًم٤ًمئؼ، ًمٞمس: أي أظمر، وشمقذم اًمًٞم٤مرة وشمدهقرت

 واًمٙمٗم٤مرة؟ اًمدي٦م ومٞمف دم٥م وأهيام ظمٓم٠م، ىمتؾ أهيام اًمرضمؾ، وُم٤مت قمٛمد همػم وقمـ

 اصمٜم٤من؟ أو واطمد هٜم٤م اًم٘متٞمؾ :اًمِمٞمخ

 .اعم٠ًمختلم هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .إومم اعم٠ًمخ٦م ذم دقمٜم٤م! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ
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 .ُم٤مت اًم٤ًمئؼ ُمع اًمذي اًمًٞم٤مرة، وشمدهقرت اًمًٞم٤مرة ذم اصمٜملم: ي٘مقل! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 اًمًٞم٤مرة، اٟم٘مالب ؾم٥ٌم دراؾم٦م يٜمٌٖمل اًمدىم٦م، ُمـ رء ومٞمٝم٤م أرى ومٞمام اعم٠ًمخ٦م هذه :اًمِمٞمخ

ُمر يم٤من وم٢من قق جلٝمٚمف ؾم٤مئ٘مٝم٤م إمم يٕمقد ٕا ٞم٤مرة ذم يم٤من ظمٚمؾ إمم يٕمقد أو سم٤مًًم  يٙمقن يم٠من اًًم

 ذًمؽ وٟمحق ًم٘مدُمٝم٤م ُمٕمتدًم٦م سمنقم٦م وًمق قمٚمٞمٝم٤م اًمًػم شمتحٛمؾ ٓ سمحٞم٨م ىمديٛم٦م يم٤مٟم٧م قمجالهت٤م

٤ًٌم اًمًٞم٤مرة سمٛمٙم٤مٟمٞمؽ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد قم٤مدة شمٙمقن اًمتل اًمٕمٚمؾ ُمـ  رء وضمد وم٢من ٟم٘مالهب٤م، ؾمٌ

ؿمٞم٤مء هذه ُمـ  مل إذا أُم٤م دي٦م، ومٕمٚمٞمف ظمٓم٠م ىمتؾ يٙمقن ومحٞمٜمئذ اًم٤ًمئؼ ضمٝم٤مًم٦م ُمـ ذيمرشمف ُم٤م أو ٕا

ؾم٤ٌمب هذه ُمـ رء يقضمد ٞم٤مرشمف أو ُمٜمف سم٤مًم٘مٞم٤مدة ضمٝماًل  سم٤مًم٤ًمئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م ٕا  هل٤م هتٞمئتف وقمدم سًم

ٟم٘مالب، ذًمؽ سمٛمثؾ ومم احل٤مًم٦م قمـ ختتٚمػ احل٤مًم٦م ومٝمذه ا  قم٤مروم٤ًم هق يٙمقن طمٞمٜمام دي٦م ومال ٕا

ٞم٤مرة، سمتٝمٞمئ٦م وىم٤مئاًم  ومم اعم٠ًمخ٦م ذم رأجل هذا مت٤مًُم٤م سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اًًم  .ٕا

 قمٛمد؟ همػم وقمـ اًمٓمريؼ قمغم آظمر رضماًل  رضمؾ صدم وإذا: يٕمٜمل: اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمق ظمٓم٠م ىمتؾ هذا أن وم٤معمٝمؿ قمٛمد، همػم ىمتؾ هق اخلٓم٠م اًم٘متؾ أن َيٗمك ٓ هق :اًمِمٞمخ

٥ٌم ُم٤مت وًمق اًمدي٦م وقمٚمٞمف ظمٓم٠م ىمتؾ ومٝمق شمريمتف، ُمـ اًمدي٦م خترج اعمتقرم  .سم٤مخلٓم٠م اعمًت

 (33:26:32/ 23 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 خطلً  جـقـفا أشؼطت مـ ظذ ـػارة هـاك هؾ

ة شمٕم٤مـم٧م   ومً٘مط ،محالً  هب٤م أن شمٕمٚمؿ ٓ وهل ،احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب طم٤مُمؾ اُمرأ

  ؟يمٗم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ ،اجلٜملم

 ذم أهن٤م شمٕمٚمؿ ٓ وهل ،احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب وشمٕم٤مـم٧م ،طم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م اُمرأة :اًم٤ًمئؾ

 يمٗم٤مرة؟ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ .اجلٜملم إؾم٘م٤مط ذم احلٌقب هذه شم٧ًٌٌم ُمدة وسمٕمد ،محؾ طم٤مًم٦م

 – يٕمٜمل – ؾم٘مط اجلٜملم ًمٙمـ ،يمٗم٤مرة ٓ هٜم٤م أنف ؿمؽ ٓ :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 ؟يمؿ وقمٛمره

 ؟ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٠مثػم ًمٚمٕمٛمر وهؾ ،ٟمدري ٓ :اًم٤ًمئؾ
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 ًمٜم٤م يٜمػم ؿمئ هٜم٤مك يٙمقن ىمد ًمٙمـ ،ًمٚمت٠مثػم ًمٞمس ،ٓ :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 .اجلقاب شمٓمقير ذم اًمًٌٞمؾ

 .يمذا أو إرسمٕملم سمٕمد يٙمقن رسمام ًمٙمـ ،ٟمدري ٓ :اًم٤ًمئؾ

 ؟يقُم٤مً  أرسمٕملم :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 .ٟمدري وٓ ،يمذًمؽ يٙمقن رسمام :اًم٤ًمئؾ

 احلٌقب هذه أن شمدري ٓ يم٤مٟم٧م إذا:  طم٤مل يمؾ قمغم :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمٝم٤م إصمؿ ومال اجلٜملم شمً٘مط

 ؟اخلٓم٠م ًمٚم٘متؾ ًمٚمٙمٗم٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .يمٗم٤مرة ومٞمف ُم٤م ،ٓ :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 إطمقال هذه ُمثؾ ذم ومٞمٝم٤م اجلٜملم ؾم٘مط إذا ُمٕمٞمٜم٦م ؿمٝمقر ُمدة هٜم٤مك هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؟يمٗم٤مرة سم٘متٚمف شم٥ًٌم ُمـ قمغم يٙمقن

 .اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

  ؟قمنما  و أؿمٝمر 4 سمٕمد:  يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 أن٧م ،اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمالف حمؾ اعم٠ًمخ٦م هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم طمدي٨م ومٞمٝم٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

ه اًمذي  ؟وقمنما  أؿمٝمر أرسمٕم٦م سمٕمد اًمروح ومٞمف يٜمٗمخ أنف شمرا

 أُم٤م ،إـم٤ٌمء سملم ظمالف هذا ،اًمًٜم٦م ذم ظمالف ومٞمف ُم٤م :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ ذم سحي٦م اًمًٜم٦م

 ؟ذًمؽ ذم سحي٦م اًمًٜم٦م :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي :اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًم٤ًمئؾ

  ( 33:54:52/  3/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ظؾقف ؾفؾ ومات افسائؼ ؾصدمف شقارة أمام ؾجلة ؽالم طفر إذا

 صئ؟

 صداُمف يتالرم أن اًم٤ًمئؼ يًتٓمع مل سمنقم٦م ؾمٞم٤مرشملم سملم ُمـ ظمرج همالم :اًم١ًمال

 .. شمرى ي٤م ومٝمؾ سمٓمٞمئ٦م، هقمتف يم٤مٟم٧م ُمٝمام

 . يمٞمًف قمغم يذه٥م :اجلقاب

 . ويّمقم يمٞمًف قمغم يذه٥م :اًم١ًمال

  واوح؟ اًم٤ًمئؼ، وًمٞمس هق اجل٤مين ٕن اًمٖمالم، يمٞمس قمغم يذه٥م :اجلقاب

 . صٖمػماً  يم٤من وإن احلٚمؿ دون يم٤من وإن إذاً  واوح، ٟمٕمؿ، :اًم١ًمال

 أن يّمح ٓ اًم٘م٤مشمؾ أن اعمٝمؿ ومرق، يقضمد ٓ يمٌػماً  أو صٖمػماً  يم٤من وإن :اجلقاب

 . ظمٓم٠مً  ىمتؾ ي٘م٤مل

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 وسمخ٤مص٦م ُمًٚمقيم٦م ـمريؼ وذم ضمٜمقٟمٞم٦م هقم٦م ُمنقم٤مً  يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف :اجلقاب

 مل ذًمؽ ومٛمع قمٜمده٤م، ي٘مػ أن جي٥م اًم٤ًمئؼ أن طمدود ومٞمٝم٤م يقوع اًمتل اعمٛمرات ذم

 قمغم ومٚمٞمس صقرهت٤م أن٧م اًمتل اًمّمقرة طمدود ذم أُم٤م ُمًئقًٓ، هق يٙمقن ومٝمٜم٤مك ي٘مػ

 .اخلٓم٠م ىمتؾ ضمٜم٤مي٦م يتحٛمؾ أن اًم٤ًمئؼ

 يًٞمٓمر أن يًتٓمع ومل اًمداسم٦م ُمٜمف اٟمٗمٚمت٧م ومرس رايم٥م يم٤من إذا. ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

 . ومامت سمّمٖمػم وم٤مصتدُم٧م قمٚمٞمٝم٤م،

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمًئقًٓ  ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م رايم٥م هق دام ُم٤م يم٤مٕول، هذا :اجلقاب



   طمد اًم٘متؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 واعمٕمدن ضم٤ٌمر اًمٌئر» احلدي٨م؟ أجْم٤مً  وُم٤مذا ش..ضم٤ٌمر واعمٕمدن ضم٤ٌمر اًمٌئر» :واًمًالم

 اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف طم٤مل يمؾ قمغم ىمٌٚمٝم٤م، أؿمٞم٤مء ومٞمف ،شاخلٛمس اًمريم٤مز وذم» ،ش..ضم٤ٌمر

 إومم احل٤مًم٦م ومٗمل ؿم٤مردة يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م طمٙمؿ هل٤م ُمريمقسم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمداسم٦م أو اًمٗمرس أن

 و٤مُمـ هق ص٤مطمٌٝم٤م ومٚمتٝم٤م يٙمقن طمٞمٜمام إظمرى احل٤مًم٦م ذم أُم٤م ضم٤ٌمر، وهل يْمٛمـ ٓ

 ٟمٕمؿ

 (33:  37: 25/ 139/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  38: 42/ 139/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾقف؟ جيب ماذا افسقارات حقادث دم اخلطل افؼتؾ

ٟمٜم٤م أطمد: اخلٓم٠م اًم٘متؾ ذم ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م  ويم٤مٟم٧م ؿم٤مطمٜم٦م ؾم٤مئؼ يم٤من إظمقا

 أن إٓ سمداً  جيد مل أُم٤مُمف اًمتل اًمِم٤مطمٜم٦م ص٤مطم٥م ومرُمؾ ومٚمام يمٌػمة ىأظمر ؿم٤مطمٜم٦م أُم٤مم

 ومحّمؾ ُمذهٚم٦م سمنقم٦م ىم٤مدُم٦م ؾمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م اًمٞم٤ًمر ٟم٤مطمٞم٦م ادمف ومٚمام اًمٞم٤ًمر، ٟم٤مطمٞم٦م يتجف

 اًمذي ومام اخل٤مُمس، وٟمج٤م أرسمٕم٦م شمقذم أؿمخ٤مص مخ٦ًم ومٞمٝم٤م اًمًٞم٤مرة يم٤مٟم٧م طم٤مدث،

 اًمدي٦م؟ أو اًمٙمٗم٤مرة هذه؟ اًمِم٤مطمٜم٦م ًم٤ًمئؼ يٜمٌٖمل

 .يمالمه٤م :اًمِمٞمخ

 يّمقم أن يٜمٌٖمل سم٠منف أومت٤مه قمٜمدٟم٤م اعمٗمتل ٕن.. أم واطمدة يمٗم٤مرة اًمٙمٗم٤مرة :ُمداظمٚم٦م

 .أؿمٝمر صمامٟمٞم٦م اعمجٛمقع يّمػم: وم٢مذاً  ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ واطمد يمؾ قمغم

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 صحٞمح؟ هذا :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ًمٚمدي٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ :اًمِمٞمخ
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 .شم٘مدر يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 شم٘مدر؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اعمِمٙمؾ هذا: أن شم٘مدر، يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 .ي٘مدر يمٞمػ اًمنمع: اعمٝمؿ أن ىمْمٞم٦م ًمٞم٧ًم ٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمل اإلسمؾ ُمـ رأس وُم٤مئ٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ رأس أخػ اًمنمع ذم اًمدي٦م ُمٕمروف :اًمِمٞمخ

 .هذا قمغم متٌم ٓ اًم٘مقاٟملم أن ًمٙمـ ذقم٤مً  ُم٘مدرة

 قمـ وي٠ًمل اًمًقق إمم يذه٥م احلٙمؿ هذا يٓمٌؼ أن أراد إذا هق: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ..و اًمٖمٜمؿ ؾمٕمر

 اًمٖمٜمؿ رؤوس أو اًم٘مٞمٛم٦م أن: آظمر ُمقوقع ذم ؾمٜمدظمؾ هٜم٤م أن هق ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

 اًمٌدو ذم يٕمٞمش اًمرضمؾ يم٤من إذا: اًمٗمٓمر صدىم٦م ُمقوقع مت٤مُم٤مً  شمِمٌف أظمرى ُم٠ًمخ٦م هذه

 أخػ ُمـ قمٚمٞمف اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م يدومع أن سمد ٓ ومٝمق واًمٖمٜمؿ واإلسمؾ اًمٌ٘مر أصح٤مب ُمثالً 

 اًمٌالد قمقاصؿ ذم اًمِم٠من هق يمام يم٤من إذا أُم٤م اإلسمؾ، ُمـ رأس وُم٤مئ٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ رأس

 .اًم٘مٞمٛم٦م إمم ٟمرضمع ومحٞمٜمئذ اعمقار سمؽمسمٞم٦م يٕمٜمقن ٓ طمٞم٨م اًمٞمقم

 .ذيمرت يمام اًم٘مٞمٛم٦م وشم٘مدر :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .اًمٕم٤مىمٚم٦م قمغم ًمٚمدي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: أجْم٤مً  ٟم٘مٓم٦م هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اًمٕم٤مىمٚم٦م؟ هؿ ُمـ :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض ًمٕمٚمف مت٤مُم٤مً  ذهٜمل ُمـ وشمٌخر ىمديامً  ىمرأتف سمح٨م هذا واهلل» :اًمِمٞمخ  إظمقا

 .شُمدديمؿ ُمدوٟم٤م رء قمٜمديمؿ رء؟ قمٜمدك ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يذيمرون
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 :هذا ذم ًمٚمٕمٚمامء أىمقل صمالصم٦م هٜم٤مك! اًمٕمٔمٞمؿ اهلل اؾمتٖمٗمر :ُمداظمٚم٦م

 .يرصمقٟمف اًمذيـ: ي٘مقًمقن أوٕمٗمٝم٤م

 .وأىمرسم٤مؤه أرطم٤مُمف هؿ: ي٘مقًمقن: اًمث٤مين اًم٘مقل

 .قمِمػمشمف هؿ: اهلل رمحف طمزم اسمـ رضمحف اًمذي اًمث٤مًم٨م واًم٘مقل

 .أوؾمع اًم٘مقل هذا: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ذم ويٕمٛمؾ يمذًمؽ اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم وأفمـ أنف، سمحٞم٨م قمِمػمشمف: ي٘مقل ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

٤من ويٚمحؼ قمِمػمة، ًمف ُمـ قمٜمد اًمًٕمقدي٦م سمالد  .وم٘مط ديٜم٤مريـ ديٜم٤مر أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلًٟم

 .آضمتٝم٤مدي٦م أراء هل وإٟمام ذًمؽ ذم ذقمٞم٦م طمج٦م ذيمروا هؾ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .اًمٚمٖمقي٦م واًمٜمقاطمل آضمتٝم٤مدي٦م أراء ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 أىمقال؟ صمالصم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م طمتك اًمٚمٖم٦م ذم ظمالف هٜم٤مك هؾ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 يٕم٘مؾ ُمـ: ىم٤مًمقا  وسمٕمْمٝمؿ، اًمٕمِمػمة وهل اًمٚمٖم٦م إمم ُم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٕمِمػمة وهؿ يدقمٛمف ُمـ.. وراءه يٙمقن ُمـ.. يقضمٝمف ُمـ.. اًمرضمؾ

 ؾم١ماًمؽ؟ اٟمتٝمك! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 اًمٕم٤مىمٚم٦م هٜم٤مك شمٌؼ مل أنف سمالدٟم٤م ذم ظم٤مص٦م اًمقاىمع! ؿمٞمخٜم٤م ُمالطمٔم٦م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 دومع وم٠مظمقه اعمحٙمٛم٦م إمم ذهٌقا  ـمٌٕم٤مً  هذا أظمقٟم٤م ُمثالً : يٕمٜمل اًم٘مديؿ، اعمٕمروف سم٤معمٕمٜمك

 ومٚمؿ ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م، ُمٜمف ـمٚم٥م اًمٌٞم٧م إمم رضمع أن سمٕمد صمؿ اًمٜم٤مس أُم٤مم وم٘مط ُمٕمٞمٜم٦م ُم٤مًمٞم٦م ىمٞمٛم٦م

 .ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م يمام اًمٕم٤مئٚمٞم٦م اًمرواسمط هٜم٤مك شمٕمد

 .ُمتٗمٙمٙمقن اعمًٚمٛمقن ٕن أن: هٙمذا اًمٌالد يمؾ :اًمِمٞمخ

 ..يًتٓمٞمع ٓ قمٜمده ُمـ اًمٕم٤مىمٚم٦م دومع وم٢مذا :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمّمقرة هذه ذم ظم٤مص٦م يًتٓمٞمع ٓ ُمٗمٝمقم :اًمِمٞمخ

 احل٤مًم٦م؟ هذه ذم يٗمٕمؾ ومٙمٞمػ :ُمداظمٚم٦م
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ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٓ﴿: هٜم٤م اجلقاب :اًمِمٞمخ ٤م اّلل  ًً ٓ   َٟمْٗم  هؾ[ 186:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 .ٟمٕمؿ يًتٓمٞمع، ُم٤م! اظمٚمؼ: ًمف ي٘م٤مل

 ذًمؽ؟ يٚمزُمف هؾ ُمٕمف يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 ..ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من إذا: أي.. يدومع أن يٚمزُمف هؾ :اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمف ًمٞم٧ًم هل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٔمٚمؿ أن جيقز ُم٤م ٕنف قمِمػمشمف: أو هق ي٘مقم أن اًمقاضم٥م هق ٕنف يٚمزُمف: :اًمِمٞمخ

 ي٘مقم أن يًتٓمٞمع احل٤مدث أطمدث اًمذي وهذا سمقاضمٌٝم٤م شم٘مقم ٓ اًمٕم٤مىمٚم٦م ٕن اًمقرصم٦م:

 .سمذًمؽ

 ...ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من إذا

 .ديٜم٤مر أخػ أرسمٕملم رء أىمؾ :ُمداظمٚم٦م

 أو قمٜمف قمجز ُم٤م اًمقرصم٦م ه١مٓء يٕمقض أن قمٚمٞمف جي٥م: ٟم٘مقل ٓ وح٤مذا :اًمِمٞمخ

 قمغم اًمدي٦م ومرض طمٞمٜمام احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع: يٕمٜمل ُمًتٓمٞمع وهق اًمٕم٤مىمٚم٦م قمٜمف قمجزت

 مت٤مُم٤مً  ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م أن احل٤مدث، أطمدث ُمـ قمـ ختٗمٞمػ ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ اًمٕم٤مىمٚم٦م

 اًمقاضم٥م هبذا ي٘مقُمقن أظمرون ًمٙمـ ًمتخٗمٞمػ سمح٤مضم٦م ًمٞمس احل٤مدث أطمدث اًمذي

 ٟمجٕمؾ ُم٤م: يٕمٜمل ُمًتٓمٞمع، أنف دام ُم٤م احل٤مدث أطمدث اًمذي إمم احلٙمؿ يٕمقد وم٢مذاً 

 هق ًمٚمح٤مدث واعمحدث سم٤مًمقاضم٥م ىم٤مُمقا  ُم٤م اًمٕم٤مىمٚم٦م ـمرف أطمد ٕنف ُمٔمٚمقُملم اًمقرصم٦م

 .هق هذا سم٤مًمقاضم٥م، ي٘مقم أن يًتٓمٞمع

  (32:  23: 17/   798/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الشىا دح 
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 ادحصـ فؾزاين افرجؿ حد

 يٓمقل أن ظمِمٞم٧م ىمد: قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اًمزهري قمـ

 ومريْم٦م سمؽمك ومٞمْمٚمقا  اهلل يمت٤مب ذم اًمرضمؿ ٟمجد ُم٤م: اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل طمتك زُم٤من سم٤مًمٜم٤مس

. اقمؽماف أو محؾ، يم٤من أو اًمٌٞمٜم٦م، ىم٤مُم٧م أو أطمّمـ، إذا طمؼ اًمرضمؿ وإن أٓ اهلل، أنزهل٤م

 .شاًمٌت٦م وم٤مرمجقمه٤م زٟمٞم٤م إذا واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ» :ىمرأهت٤م وىمد

 ح٤م قم٤ٌمس اسمـ ىمقل إطم٤مدي٨م شمٚمؽ يٜم٤مذم وٓ[: ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده اإلُم٤مم ذيمر]

 اًمٌخ٤مري رواه. شاًمدومتلم سملم ُم٤م إٓ شمرك ُم٤م» :وم٘م٤مل رء؟ ُمـ ط اًمٜمٌل أترك: ؾمئؾ

 ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ ،شاًمٗمتح» ذم يمام يتغم، اًمذي اًم٘مرآن ُمـ أراد إٟمام وم٢مٟمف ش.5329»

 اعمت٘مدم احلدي٨م ذم ىمقًمف قمٚمٞمف يدل يمام ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م روى ُمـ مجٚم٦م ُمـ قم٤ٌمس اسمـ أن

 آظمر ذم ش65/  9» احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ. ش..يم٤من ًمق: ورؾمقًمف اهلل صدق» : ش1939»

 :قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م ذطمف

 اًم٘مرآن ُمـ ٟمزًم٧م أؿمٞم٤مء ذيمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ صم٧ٌم ُم٤م ذًمؽ وي١ميد» 

 واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ» :قمٛمر طمدي٨م ُمثؾ يٌؼ مل أو طمٙمٛمٝم٤م أُمر وسم٘مل شمالوهت٤م، ومٜمًخ٧م

 ىم٤مل ُمٕمقٟم٦م، سمئر ذم ىمتٚمقا  اًمذيـ اًم٘مراء ىمّم٦م ذم أنس وطمدي٨م. شاًمٌت٦م وم٤مرمجقمه٤م زٟمٞم٤م إذا

ٟم٤م ومٞمٝمؿ اهلل وم٠منزل:   :يمٕم٥م سمـ أيب وطمدي٨م ،شرسمٜم٤م ًم٘مٞمٜم٤م ًم٘مد أن٤م ىمقُمٜم٤م قمٜم٤م سمٚمٖمقا » :ىمرآ

. شسمراءة يٕمٜمل .رسمٕمٝم٤م ي٘مرؤون ُم٤م» :طمذيٗم٦م وطمدي٨م. شاًمٌ٘مرة ىمدر إطمزاب يم٤مٟم٧م»

 يم٤من» أنف قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمييس اسمـ أظمرج وىمد. صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ويمٚمٝم٤م

ٟم٤م ُمٜمف إن: وي٘مقل يمٚمف، اًم٘مرآن ىمرأت: اًمرضمؾ ي٘مقل أن يٙمره  ذم وًمٞمس رومع، ىمد ىمرآ

 طمٞم٤مة ذم شمالوشمف ٟمًخ٧م مم٤م ذًمؽ مجٞمع ٕن اًم٤ٌمب طمدي٨م يٕم٤مرض ُم٤م ذًمؽ ُمـ رء

 .شط اًمٜمٌل

 .(978-977/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 افرجؿ حلد افضافة افػرق إكؽار

ٌَْٞمدُ  قمـ   قُم
ِ
ـُ  اهلل ٌْدِ  سْم   قَم

ِ
ـِ  اهلل ٦ٌََم، سْم ٌْدَ  ؾَمِٛمعَ  َأن فُ  قُمْت   قَم

ِ
ـَ  اهلل ٌ ٤مٍس، سْم  قُمَٛمُر  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  قَم

ـُ    َرؾُمقلِ  ُِمٜمؼَْمِ  قَمغَم  ضَم٤مًمٌِس  َوُهقَ  اخْلَٓم ٤مِب  سْم
ِ
ًدا سَمَٕم٨َم  ىَمدْ  اهللَ  إِن  : »ط اهلل ٛم   ط حُمَ

، ضْمِؿ، آَي٦مُ  قَمَٚمْٞمفِ  ُأنِْزَل  مِم ٤م وَمَٙم٤منَ  اًْمِٙمَت٤مَب، قَمَٚمْٞمفِ  َوَأنَْزَل  سم٤ِمحْلَؼ  ن٤َمَه٤م اًمر   َوَوقَمْٞمٜم٤َمَه٤م ىَمَرأْ

  َرؾُمقُل  وَمَرضَمؿَ  َوقَمَ٘مْٚمٜم٤َمَه٤م،
ِ
 َأنْ  َزَُم٤منٌ  سم٤ِمًمٜم ٤مسِ  ـَم٤مَل  إِنْ  وَم٠َمظْمَِمك سَمْٕمَدُه، َوَرمَجْٜم٤َم ،ط اهلل

ضْمؿَ  َٟمِجدُ  َُم٤م: ىَم٤مِئٌؾ  َيُ٘مقَل    يمَِت٤مِب  ذِم  اًمر 
ِ
كِ  وَمٞمَِْمٚمُّقا  اهلل ضْمؿَ  َوإِن   اهلُل، َأنَْزهَل٤َم وَمِريَْم٦مٍ  سمؽَِمْ  اًمر 

  يمَِت٤مِب  ذِم 
ِ
ـْ  قَمغَم  طَمؼ   اهلل ـَ  ـَ َأطْمَّم  إَِذا َزَٟمك َُم ضَم٤ملِ  ُِم ، اًمر 

ِ
٤مء ًَ ٌَٞم ٜم٦َُم، ىَم٤مَُم٧ِم  إَِذا َواًمٜم   َأوْ  اًْم

ٌَُؾ، يَم٤منَ  اُف  َأوِ  احْلَ قْمؽِمَ
ِٓ  ش.ا

 واوم٘مٝمؿ وُمـ اخلقارج ُمـ وىمع ىمد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ظمِمٞمف ُم٤م [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٞمقم اعمٕم٤مسيـ سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م وشمٌٕمٝمؿ اًمرضمؿ، ُمنموقمٞم٦م صمٌقت أنٙمروا اعمٕمتزًم٦م ُمـ

 .اإلصالح يزقمٛمقن ممـ

 [172 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 ادحصـ افزاين ظذ افرجؿ حد أكؽر مـ ظذ افرد

 اًمٙمت٤مب، ُمٜمًقخ ذم اًمّمقاب اًمرأي: اؾمٛمف طمديث٤مً  صدر يمت٤مب ذم ؾمٞمدي :اعمٚم٘مل

ٌَف، مم٤م اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ محٚم٦م ُمـ ًمٞمس يم٤مشمٌف ـمٌٕم٤مً   ًمٚمزاين اًمرضمؿ ىمْمٞم٦م اًمٙمت٤مب هذا ذم يَمَت

 هق اًمكم ُمًٚمؿ، اإلُم٤مم قمٜمد ٤مطمديثً  ورد احلٙمؿ، هذا يٜمًخ أن ضم٤مهداً  طم٤مول اعمحّمـ

 -أجْم٤مً - ويمذًمؽ اًمٜم٤ًمء، آي٦م قمـ شؾمٌٞمالً  هلـ اهلل ضمٕمؾ ىمد قمٜمل ظمذوا» :طمدي٨م

 يٕمٜمل طمتك ًمٚمٝمجرة اًمت٤مؾمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم ٟمزًم٧م اًمٜمقر ؾمقرة أن يث٧ٌم أن ضم٤مهداً  طم٤مول

 ط اًمٜمٌل أج٤مم طمّمٚم٧م اًمتل اًمرضمؿ طم٤مدصم٦م سمٕمد أتك ىمد اًمًقرة ٟمزول سمذًمؽ يٙمقن

 ذم شمث٧ٌم ٓ هن٤ميتٝم٤م ذم يٕمٜمل ًمٙمٜمٝم٤م أي٤مت، هذه ذم أىمقال هلؿ يٕمٜمل اعمٗمنون طم٘مٞم٘م٦م

 ... إمم سمح٤مضم٦م ٟمحـ أن. اًمرضمؿ قمٚمٛمل طمدود

ً، :اًمِمٞمخ  ُم٤مذا؟ رد اًمرد: شمث٧ٌم ٓ قمٗمقا
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 .اًمرضمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمرضمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمرضمؿ :اًمِمٞمخ

 .اًمرضمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .سم٤محلدي٨م ذم إٟمف ىمٚم٧م ُم٤م أن٧م اًمرضمؿ، شمث٧ٌم ٓ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .آه سم٤محلدي٨م :اعمٚم٘مل

 .آه :اًمِمٞمخ

 ٟمحـ اًمٙم٤مشم٥م، هذا قمغم اًمرضمؾ هذا قمغم ًمٚمرد سم٤مًمٜم٦ًٌم أن٤م ىمّمدي يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 صدر يمت٤مب ذم ـمٌٕم٤مً  اًمٜمقر، ؾمقرة سمٕمد اعمروي٤مت سمٕمض أو وىم٤مئع إصم٤ٌمت إمم سمح٤مضم٦م

 ُمروي٤مت هل اًمكم اًمًٕمقدي٦م ذم قمٚمٛمل طمدود ذم اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم ضم٤مُمٕمٞم٦م رؾم٤مًم٦م

 اًمًٜم٦م ذم ٟمزًم٧م أهن٤م اًمٜمقر ؾمقرة ذم اًمراضمح أن ومٞمف ويث٧ٌم اعمّمٓمٚمؼ، لسمٜم همزوة

 ٟمحـ وُم٤مقمز، اًمٖم٤مُمدي٦م رضمؿ..سمٕمده٤م طمدث اًمرضمؿ يٙمقن ًمت٤مزموسم٤م ًمٚمٝمجرة، اخل٤مُم٦ًم

 سمٕمد اًمرضمؿ وىم٤مئؼ اًمقىم٤مئع، سمٕمض شمث٧ٌم اًمتل اعمروي٤مت ًمٌٕمض أو إلصم٤ٌمت سمح٤مضم٦م

 .شمٗمٞمدوٟم٤م قمٚمٛمؽ ذم يم٤من وم٢من ،ط اًمٜمٌل ُمقت

 .طمًـ :اًمِمٞمخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :اعمٚم٘مل

 سم٠منف وصٗمتف ٟمٗمًؽ وأن٧م اًمرضمؾ هبذا اهتٛمٛم٧م ح٤مذا أضمٞمٌؽ أن ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 سمف؟ اهتٛمٛم٧م ح٤مذا اًمٕمٚمؿ؟ أهؾ ُمـ ًمٞمس

 .ضمقاب شمريد :اعمٚم٘مل
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 شم٠ًمل؟ ح٤مذا أن٧م أؾم٠مل، ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 ...سم٤مًمت٠ميمٞمد :اعمٚم٘مل

 شم٠ًمل؟ ح٤مذا :اًمِمٞمخ

 .ضمقاب قمغم أطمّمؾ طمتك :اعمٚم٘مل

 .ُمثٚمؽ يمذًمؽ وأن٤م ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 سمٕمض ذم ٟمنمت اًمردود سمٕمض وذم طمقًمف دار ُم٤م ًمٙمثرة طم٘مٞم٘م٦م. ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 شمٜم٤موًمقا  يٕمٜمل ٕم٦ماًمنمي يمٚمٞم٦م ذم قمٜمدٟم٤م اجل٤مُمٕم٦م ذم وأجْم٤مً  اًمٚمقاء، صحٞمٗم٦م ُمٜمٝم٤م اًمّمحػ

 .اًمدراؾم٦م ُم٤مدة ذم اعمقوقع هذا

 ًمٜمٌٓمٚمٝم٤م، اًمرضمؿ يٜمٙمر ُمـ طمج٦م شمذيمر أن يٜمٌٖمل -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- أن٧م :اًمِمٞمخ

 ُمٜمل؟ شمريد ُم٤مذا إذاً  اًمّمحٞمح: احلدي٨م ذم اًمرضمؿ يث٧ٌم ُمـ سمٚم٤ًمٟمؽ ذيمرت وأن٧م أُم٤م

 .ًمٚمرضمؿ طمقادث قمـ اعمروي٤مت سمٕمض وم٘مط أريد أن٤م :اعمٚم٘مل

 ُم٤مذا؟ قمـ ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 ٓ اًمٙمت٤مب ذم اعمزاقمؿ سمٕمض هق يٕمٜمل قمٚمٞمف، اًمٕمٚمٛمل ًمٚمرد وم٘مط طم٘مٞم٘م٦م :اعمٚم٘مل

 .دًمٞمؾ قمغم شم٘مقم

 يمؾ قمغم سم٤مًمرد هتتٛمقا  ٓ أن وهمػمك أن٧م أنّمحؽ وم٠من٤م» أظمل، ي٤م هق هذا :اًمِمٞمخ

 حيًـ سم٠منف ؿمٕمر ُمـ يمؾ ومقى، اًمٕمٚمؿ أصٌح اًمٞمقم ًمف، هن٤مي٦م ٓ واؾمع سم٤مب هذا ٟم٤مقمؼ،

 ي٤ٌمزم: وٓ يٙمت٥م ومٝمق شمٙمًػماً  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُمٙمنة يم٤مٟم٧م وًمق قم٤ٌمرة يٙمت٥م أن

 اًمٜم٤مس أنف رء ذم احلٙمٛم٦م ُمـ وٓ اًمٕمٚمؿ ُمـ ومٚمٞمس وًمذًمؽ قمتٞمد: وٓ رىمٞم٥م ٓ ٕنف

 اًمٕمٚمؿ ذم ىمدم ًمف ًمٞمس راؾمخ٦م أىمقل ٓ ىمدم ًمف ًمٞمس وهق يم٤مشم٥م، أي سمٙمت٤مسم٦م هيتٛمقا 

 وم٠من٤م: ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب أُم٤م ،شاًمٕمٚمؿ ذم راؾمخ٦م ىمدم ًمف ًمٞمس أىمقل أن قمـ ومْمالً 

 سملم زاٟمٞم٦م اُمرأة قمغم مجع أنف -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- قمكم قمـ اًمّمحٞمح ذم يقضمد أىمقل

 اعمٌٓمؾ ص٤مطمٌؽ حي٤مرب احلدي٨م وهذا احلدي٨م، ومٞمٝم٤م مجع رمجٝم٤م، وسملم ضمٚمده٤م
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 احلديـ، سملم اجلٛمع أومم سم٤مب ُمـ وؾمٞمٜمٙمر اًمرضمؿ، أصؾ يٜمٙمر هق ٕنف سمًٞمٗملم:

 اهلل، سمٙمت٤مب ضمٚمدهت٤م: وىم٤مل ضمٚمده٤م أن سمٕمد اُمرأة رضمؿ -قمٜمف اهلل ريض- قمكم ومًٞمدٟم٤م

 .سمزُم٤من اًمرؾمقل ووم٤مة سمٕمد هذا ،ط اهلل رؾمقل سمًٜم٦م ورمجتٝم٤م

 .ط :اعمٚم٘مل

 -قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ صح أنف اًمث٤مين اًمٌمء رء، هذا :اًمِمٞمخ

ن٤مه وًم٘مد اًمرضمؿ، ىمقم يٜمٙمر زُم٤من ؾمٞم٠ميت أنف  قمٜمد يًٛمك مم٤م وهق اهلل، يمت٤مب ذم ىمرأ

ن٤م اًمتالوة، سمٛمٜمًقخ اًمٕمٚمامء  ،شاهلل ُمـ ٟمٙم٤مًٓ  وم٤مرمجقمه٤م زٟمٞم٤م إذا واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ» :ىمرأ

 هٜم٤مك وًمٙمـ اهلل، إٓ اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ وٓ اًمٖمٞم٥م، يٕمٚمؿ ويم٠منف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر هذا

 ٓ ٕنف اعمرومقع، طمٙمؿ ذم ُمقىمقف طمدي٨م هذا: احلدي٨م قمٚمامء ومٞمٝم٤م ي٘مقل أطم٤مدي٨م

 ُمـ أن قمرومتؿ اًمذيـ آقمتزال اٟمتنم أن سمٕمد ٟم٤مس وضمد وطم٘مٞم٘م٦م اًمرأي، ىمٌؾ ُمـ ي٘م٤مل

 هذا وأتٌٕمقا  سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، اًمرضمؿ أنٙمروا اًمٕم٘مٚمٞملم، واًمت٘مٌٞمح سم٤مًمتحًلم ىمقهلؿ والهلؿ

 ُمش يٜمٙمرون؟ ح٤مذا ح٤مذا؟ اًمتالوة، ُمٜمًقظم٦م آي٤مت يقضمد ٓ أنف آظمر، سم٢مٟمٙم٤مر اإلٟمٙم٤مر

 طمٙمامً  ضمٕمٚمقه اًمذي قم٘مٚمٝمؿ يِم٤مء، سمام قم٤ٌمده يٌتكم -وضمؾ قمز- اهلل أن قم٘مٚمٝمؿ ذم داظمؾ

 ومٝمق اًمٕم٘مؾ اؾمت٘مٌحف وُم٤م اهلل، قمٜمد احلًـ ومٝمق اًمٕم٘مؾ طمًٜمف ُم٤م: ومٞم٘مقًمقن اهلل، قمغم

 سمٕم٘مقهلؿ اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمّمقص هذه ُمثؾ يٜمٙمرون ه١مٓء اهلل، قمٜمد اًم٘مٌٞمح

 اهلل يمت٤مب ذم ىمرأن٤مه٤م يمٜم٤م وىمد أي٦م هذه يٜمٙمرون ىمقم ؾمٞم٠ميت: ىم٤مل طمٞمٜمام ومٕمٛمر اعم٘مٞمت٦م،

 ٟمص -أجْم٤مً - ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م همػم أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ويقضمد اًمتالوة، ُمٜمًقخ ُمـ ومٝمل

ً، يم٤من اعمحرم اًمرو٤مع أن ذًمؽ ُمـ يتغم، مم٤م يم٤مٟم٧م أهن٤م  ٟمًخ صمؿ يتغم مم٤م ويم٤من قمنما

 سمٕمض ُمـ أن حييين مم٤م ومٝمذا اعمحرُم٤مت، هـ روٕم٤مت اخلٛمس أن احلٙمؿ وضمٕمؾ

سم٤مً  حت٘مٞم٘م٤مً  اًمٜمّمقص  . ًمٓمٚمٌؽ وضمقا

 ي٘مٚمٌقن اًمٞمقم اًمٙم٤مشمٌلم ُمـ يمثػماً  سم٠من اًمٜمٔمر أخٗم٧م اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب أهنل أن ىمٌؾ صمؿ

ؾم٤مٟمٞمد شمروى اًمتل وم٤مٕطم٤مدي٨م اًمنمقمٞم٦م، احل٘م٤مئؼ  اًمتل واًمتقاريخ يرومْمقهن٤م، اًمّمحٞمح٦م سم٤ٕم

ؾم٤مٟمٞمد شمروى ٧م أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق أصالً، جيٕمٚمقهن٤م اعمٜم٘مٓمٕم٦م سم٤ٕم  همػمه٤م أو اًمقىمٕم٦م هذه شم٤مريخ يٌث

 ؾمٞمجد اًمًػمة ذم دراؾم٦م ًمف يم٤من وُمـ.... اًمٙمذا ذم وىمٕم٧م اعم١مرظملم ُمـ ومالن: ي٘م٤مل أن إٓ
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 جيدون اًمٖمزوات، ُمـ وسمخ٤مص٦م احلقادث وُمـ اًمقىم٤مئع ُمـ يمثػم حتديد ذم ضمداً  يمثػماً  اظمتالوم٤مً 

 حيدد شم٤مريخ هٜم٤مك يم٤من إذا اًمدىمٞم٘م٦م، هلذه يتٜمٌف أن جي٥م اًمٕمٚمؿ ومٓم٤مًم٥م وًمذًمؽ يمثػماً، اظمتالوم٤مً 

 ٕنف ًمٚمت٤مريخ وزٟم٤مً  شم٘مؿ ومال احل٤مدصم٦م شم٤مريخ ُمع يتخ٤مًمػ أنف احلدي٨م فم٤مهر طمدي٨م وهٜم٤مك طم٤مدصم٦م،

ٜمد، يرو مل ٜمد روي اًمذي ًمٚمحدي٨م وزٟم٤مً  ىمؿأ وإٟمام سم٤مًم  .سم٤مًًم

ن وأن٤م  خ٤مري صحٞمح ذم طمدي٨م هٜم٤مك هذا، ذم ُمث٤مل حييين ٔا - هريرة أيب قمـ اًٌم

 ط اهلل سمرؾمقل إذ اًمٕمٍم صالة ط اهلل رؾمقل وراء ٟمّمكم ٟمحـ سمٞمٜمام: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض

 طمتك اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك صمؿ ريمٕمتلم، صاله٤م أرسمٕم٤مً  اًمٕمٍم ريمٕمتلم، رأس قمغم يًٚمؿ

ظمرى قمغم رضمٚملم إطمدى ووع -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن اًمراوي يّمػ  وم٘م٤مل يًؽميح ٕا

ٞم٧َم؟ أم اًمّمالة أىمٍمت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًمٞمديـ، ذي سـم يٕمرف رضمؾ  قمٚمٞمف- ىم٤مل ًٟم

 سمٙمر أبق وومٞمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ذم ومٜمٔمر يم٤من، ىمد اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مل شيٙمـ مل ذًمؽ يمؾ» :-اًمًالم

 يٙمـ مل ٕنف حمراسمف: إمم أىمقل وٓ ُمّماله، إمم ومرضمع ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  شاًمٞمديـ؟ ذو أصدق» :وقمٛمر

 وؾمجد وؾمٚمؿ سم٤مًمريمٕمتلم وضم٤مء ُمّماله إمم قم٤مد اح٤مر، قمغم وم٤مئدة وهذه حمراب، ُمًجده ذم

 . اًم٘مّم٦م اٟمتٝم٧م وؾمٚمؿ، ؾمجدشملم

 اًمرؾمقل، ُمع حتدث اًمٞمديـ ذو وطمديث٤مً، ىمديامً  اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ظمالف اًم٘مّم٦م هذه ذم

 احلدي٨م هذا ُمع يمٞمػ ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  شاًمٞمديـ؟ ذو أصدق» :اًمّمح٤مسم٦م ُمع حتدث واًمرؾمقل

جديت اًمّمالة واٟمتٝم٧م قمٚمٞمٙمؿ، واًمًالم أظمريلم، ريمٕمتلم اًمرؾمقل ُمع سمٞمّمٚمقا  سمػمضمٕمقا   سًم

 اًمّمالة أن مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ ٓ اًمّمالة، يٌٓمؾ ٓ اًمٙمالم أنف ُمٜمف ي١مظمذ احلدي٨م هذا إذاً  اًمًٝمق،

 اعمتٙمٚمؿ شمٙمٚمؿ إذا واظمتٚمٗمقا  يٌٓمٚمٝم٤م، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  اًمّمالة ذم اًمٙمالم أن شمٌٓمٚمٝم٤م، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً 

 ًمٚمّمالة، ُمّمٚمح٤مً  أو ضم٤مهالً  أو ٟم٤مؾمٞم٤مً  اًمّمالة ذم اعمتٙمٚمؿ شمٙمٚمؿ إذا ومٞمام واظمتٚمٗمقا  ضم٤مهالً 

ٓمؾ ٓ: ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل وم٤معمذه٥م  هٜم٤م ُم٤مذا شمٌٓمؾ،: ي٘مقًمقن احلٜمٗمٞم٦م اًمٙمالم، هذا سمٛمثؾ اًمّمالة شٌم

خ ىمٌؾ هذا يم٤من: ي٘مقًمقن هذا، هريرة أيب طمدي٨م ذم احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل ُم٤مذا اًمِم٤مهد،  ذم اًمٙمالم ًٟم

خ ىمٌؾ اًمقاىمٕم٦م هذه يم٤من: ي٘مقًمقن اًمّمالة،  ذو هذا أنف واًمدًمٞمؾ اًمّمالة، ذم اًمٙمالم ضمقاز ًٟم

 هذه إذاً  ظمٞمؼم ومقىمٕم٦م ظمٞمؼم، وىمٕم٦م ذم أؾمٚمؿ هريرة وأبق اًمِم٤مهد، هٜم٤م سمدر، وىمٕم٦م ذم ُم٤مت اًمٞمديـ

 اعم١مرظملم ًمتجد هٜم٤م شم٤مريخ، قمغم سمدر: وىمٕم٦م ذم ُم٤مت اًمٞمديـ ذو أنف اؾمتٜمدوا ُم٤م قمغم قمٜمف، ُمت٠مظمرة

 ذم ُم٤مت اًمٞمدـي ذو أنف ىمقل: أي ُمٕمْمالً، ُمرؾمالً  هٙمذا اًمزهري رواه اًم٘مقل هذا ٓ: ي٘مقل
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 اًمرؾمقل، وراء أصكم أن٤م سمٞمٜمام: ساطم٦م ي٘مقل هريرة وأبق ؾمٜمد، سمدون اًمزهري رواه سمدر وىمٕم٦م

 وم٢مذاً  اًمٙمالم، قمـ اًمٜمٝمل قمـ ُمت٠مظمرة احل٤مدصم٦م هذه إذاً  ظمٞمؼم، طم٤مدصم٦م ذم أو سمٕمد أؾمٚمؿ هريرة وأبق

ٞم٤من قمذر أو ضمٝمؾ قمذر ًمٞمس اًمٙمالم سمف اعم٘مّمقد اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل  اًمّمالة، إصالح قمذر أو ًٟم

٥ٌم اًمٙمالم يم٤من وم٢مذا ؾم٤ٌمب هذه ُمـ سًم  وظمذ اًمٙمالم ه٤مت اًمٙمالم أُم٤م يٌٓمٚمٝم٤م، ومال اًمثالصم٦م ٕا

 اًمرواي٦م ٓظمتالف ُمث٤مل هذا اًمّمالة، يٌٓمؾ اًمذي هق هذا شمّمكم وأن٧م آظمره، وإمم اًمٖمرض

 أن جي٥م سمح٨م هٞمؽ شم٘مرأ  ح٤م ًمذًمؽ واوح اعمٕمْمؾ، اعمرؾمؾ اًمت٤مريخ قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد

 هٜم٤مك يم٤من إن عمثٚمف ٟمٕمقد ومال اًمّمحٞمح٦م، سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد يروى ٓ أظمل ي٤م اًمت٤مريخ هذا أنف شمٜمتٌف

 أوًٓ  صم٤مسم٧م اًمرضمؿ: اًم٘مقل ظمالص٦م صحٞمح، سم٢مؾمٜم٤مد هق طمدي٨م وسملم اًمت٤مريخ سملم شمٕم٤مرض

خ٧م اًمذي سم٤مًم٘مرآن ٜم٦م وصم٤مسم٧م طمٙمٛمف، وسم٘مل شمالوشمف ًٟم  سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ٟمٗمذه٤م اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًم

الم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ووم٤مة  ي٘مٞمٛمقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم ُمـ ذًمؽ قمغم -أجْم٤مً - اًمٕمٛمؾ وضمرى ،-اًًم

طمٙم٤مم ـْ ﴿ :ي٘مقل -وضمؾ قمز- واهلل اًمٞمقم، هذا طمتك اًمنمقمٞم٦م ٕا ؾُمقَل  يَُِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمر   سمَْٕمدِ  ُِم

َ  َُم٤م ِعْ  اهْلَُدى ًمَفُ  شمٌَلَم  ٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َويَتٌ  ﴾ َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜم ؿَ  َوٟمُّْمٚمِفِ  شمََقمم   َُم٤م ٟمَُقًم فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَم

 يمت٤مسم٤مً: هلؿ ي٘مرأ  أن أبداً  ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ ه١مٓء وأُمث٤مًمف اًمٙم٤مشم٥م هذا ًمذًمؽ[. 225:اًمٜم٤ًمء]

هقاء أهؾ ُمـ هؿ وإٟمام سمٕمٚمامء، ًمٞمًقا  ٕهنؿ تحًٜمقن ٕا  حت٧م ي٘مع ُم٤م يمؾ حيقؿمقن صمؿ اًمٌمء ًي

 واًمْمٕمٞمػ سم٤مًمّمحٞمح قمٚمؿ قمغم يٙمقٟمقا  أن دون أهقاءهؿ سمف يدقمٛمقن أهنؿ ئمٜمقن مم٤م أجدهيؿ

 .اًمرواي٤مت ُمـ

  (33: 49: 33/ 676/ واًمٜمقر اهلدى)

 بؿسؾؿة زكك إذا افـكاين

ين :اًم٤ًمئؾ  هؾ ومّمٚمٌف، قمٛمر قمٝمد ذم اًمزٟم٤م قمغم اعمًٚمٛم٦م اؾمتٙمره اًمذي اًمٜمٍما

 اعمًٚمؿ؟ سمٕمٙمس صمٞم٤ٌمً  أم سمٙمراً  يم٤من ؾمقاء اًمّمٚم٥م اًمٜمٍماين طمٙمؿ أن ذًمؽ ُمـ ٟمٗمٝمؿ

 ؟قمٛمر قمـ صحٞمح هق هؾ إثر هذا: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اإلرواء ذم صححتف صحٞمح، :اًم٤ًمئؾ
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 ٟمّمف؟ ُم٤م :اًمِمٞمخ

ة اؾمتٙمره اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمٝمد ذم رضمؾ أن: ىم٤مل :اًم٤ًمئؾ .. اًمزٟم٤م قمغم اُمرأ

 .ومّمٚمٌف قم٤مهدٟم٤ميمؿ هذا قمغم ُم٤م: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ًمف وم٘م٤مل ُمًٚمٛم٦م،

 اًم١ًمال؟ ُم٤م ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

٤مئؾ ١مال :اًًم  صمٞم٤ٌمً؟ أم سمٙمراً  يم٤من ؾمقاء ي٘متؾ سمٛمًٚمٛم٦م زٟمك إذا اًمٜمٍماين طمٙمؿ يٕمٜمل هؾ اًًم

 .ٟمٕمؿ أي وسمٞمٜمف، سمٞمٜمٜم٤م اًمذي اًمٕمٝمد ظم٤مًمػ ٕنف ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

  (33:  57:  47/ 492/واًمٜمقر اهلدى)

 افزكا حد دم ادحصـ ـافشاب ادحصـ افشقخ هؾ

 طمتك اًمرضمؿ طمد قمٚمٞمف ي٘م٤مم زٟمك اعمحّمـ يم٤مًمِم٤مب حمّمٜم٤مً  يم٤من إن اًمِمٞمخ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اعمقت؟

 يرضمؿ اعمحّمـ: يٕمٜمل احلٙمؿ ذم واًمِم٤مب اًمِمٞمخ سملم ومرق ٓ إصؾ :اًمِمٞمخ

 ذم واًمِمٞمخ٦م اًمِمٞمخ وذيمر ؿم٤مسم٤ًم، أو يم٤من ؿمٞمخ٤مً  ضمٚمد حيّمـ مل وُمـ ؿم٤مسم٤ًم، أو يم٤من ؿمٞمخ٤مً 

 يمقٟمف ُمع ٕنف ومٕمٚمف: ًمت٘مٌٞمح هق احلٙمؿ واعمثٌت٦م اًمتالوة، اعمٜمًقظم٦م أي٦م ذم أو احلدي٨م،

: ُمٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمٝمؿ اهلل يٜمٔمر ٓ صمالصم٦م أنف إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام زٟم٤م، ؿمٞمخ

 .زاين ؿمٞمخ

     (/.. :.. :..  14/   واًمٜمقر اهلدى)

 مرات أو مرة احلد ظؾقف يؼام هؾ مرة مـ أـثر افرجؾ زكا إذا

 حي٤مؾم٥م ومٝمؾ إظمػمة، اعمرة ذم قمٚمٞمف وقمثر ُمرة ُمـ أيمثر اًمرضمؾ زٟم٤م إذا :اًم١ًمال

  اًمٕمذاب؟ ًمف ومٞمْم٤مقمػ ذًمؽ، ىمٌؾ ومٞمف شم٥ًٌم ُم٤م قمغم

ُمر َيتٚمػ هٜم٤م يٕمٜمل :اجلقاب   حمّمـ؟ همػم أم حمّمـ هق هؾ: أوًٓ  ضمٝم٤مت، قمدة ُمـ ٕا
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 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 .. قمٚمٞمف ُمدقمك وإٓ ُمٕمؽمف هق هؾ صم٤مٟمٞم٤مً  :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 . ؿمٝمقد سم٠مرسمٕم٦م ُمرة سمٙمؾ اإلشمٞم٤من اًمًٝمؾ ُمـ ومٚمٞمس قمٚمٞمف ُمدقمك يم٤من وم٢من :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 ًمٞمس وًمٙمـ ٟمٕمؿ، أي ُمرة يمؾ قمـ احلد قمٚمٞمف ي٘م٤مم ومٜمٕمؿ اقمؽمف يم٤من وإذا :اجلقاب

 همػم يم٤من إذا ومٞمام واطمدة ُمرة قمٚمٞمف احلدود دمٛمع أن اجل٤مئز ُمـ ًمٞمس سمؾ اًميوري

  واوح؟ هيٚمؽ، أن ظمِمٞم٦م حمّمـ

 . ؿمٞمخ ي٤م واوح ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

  احل٤مًم٦م؟ هذه ذم حمّمـ يم٤من وإذا ٟمٕمؿ، :اًم١ًمال

 . .يرضمؿ :اجلقاب

 . ؾمٞمٜمتٝمل :اًم١ًمال

 . ٟمٕمؿ :اجلقاب

 (33:  11: 39/ 139/ واًمٜمقر اهلدى) 

 األمة ظذ وال يتزوج حتك ادؿؾقك ظذ حد ال بلكف افؼقل رد

 تتزوج حتك

 يتزوج: طمتك ممٚمقك قمغم طمد ٓ أنف إمم قم٤ٌمس اسمـ وذه٥م[: ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

ـ   وَم٢ِمَذا﴿: - شمٕم٤ممم - سم٘مقًمف متًٙم٤م  .أي٦م ﴾ُأطْمِّم

د سم٠من وأضمٞم٥م  .اإلؾمالم: هٜم٤م سم٤مإلطمّم٤من اعمرا
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 اإلؾمالم قمغم واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ذم وي٘مع اعمٜمع،: اًمٕمرب يمالم ذم اإلطمّم٤من: ىمٚم٧م

 احلري٦م ويمذًمؽ ًمف، ي٤ٌمح ٓ قمام يٛمٜمٕمف اإلؾمالم ٕن واًمتزوج: واًمٕمٗم٤مف واحلري٦م

 .واًمتزوج واًمٕمٗم٤مف

ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت ﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف ٤مء ُِم ًَ  .اعمزوضم٤مت: أراد  :﴾اًمٜم 

٤م وَمِٛمـ اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت  اعْمُْحَّمٜم٤َمِت  َيٜمِٙمَح  َأن﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف   :﴾َأجاَْمُٟمُٙمؿ َُمَٚمَٙم٧ْم  ُم 

ئر: سمف أراد  .احلرا

ـَ ﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف  .اًمٕمٗم٤مف: أراد  :﴾اعْمُْحَّمٜم٤َمِت  َيْرُُمقنَ  َواًم ِذي

ِّْمٜملِمَ ﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف ٤مومِِحلمَ  هَمػْمَ  حمُّ ًَ  .اعمتزوضملم: أراد  :﴾ُُم

ـ   وَم٢ِمَذا﴿: - شمٕم٤ممم - وىمقًمف  .شمزوضمـ: أي  :﴾ُأطْمِّم

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ هذا وقمغم

 ىمقًمف وم٢من :- اهلل رمحف - اًمِم٤مرح ُمـ ظمٓم٠م هذا[: سم٘مقًمف يمالُمف قمغم إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

ـ   وَم٢ِمَذا﴿: - شمٕم٤ممم -  ىم٤مل يمام اًمٕمٚمؿ: أهؾ مجٝمقر قمٜمد أؾمٚمٛمـ:: ُمٕمٜم٤مه  :﴾ُأطْمِّم

 .شمٌٕمف وُمـ قم٤ٌمس ٓسمـ ظمالوم٤م  :ش232/  7» اًمِمقيم٤مين

 وأىم٤مويؾ اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ُمـ ُم٣م سمام ىمقًمف شمريمٜم٤م وإٟمام» :اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وىمد

 ش.143/  8» اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره :شإئٛم٦م

 !اًمِم٤مرح أومهف ُم٤م ظمالف اجلٛمٝمقر قمٚمٞمف ُم٤م أن ًمٌٞم٤من هذا: أىمقل

ْ  َوَُمـ﴿: ٟمّمٝم٤م وم٢من قم٤ٌمس: اسمـ ىمقل ي١ميد أي٦م ومٔم٤مهر وإٓ:
َتٓمِعْ  مل  ًْ  ُِمٜمُٙمؿْ  َي

٤م وَمِٛمـ اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت  اعْمُْحَّمٜم٤َمِت  َيٜمِٙمَح  َأن ـَمْقًٓ  ـ َأجاَْمُٟمُٙمؿ َُمَٚمَٙم٧ْم  ُم   اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت  وَمَتٞم٤َمشمُِٙمؿُ  ُم 

ـفُ  ـ سَمْٕمُْمُٙمؿ سم٢ِِمياَمٟمُِٙمؿْ  َأقْمَٚمؿُ  َواًمٚم  ـ   سَمْٕمضٍ  ُم  ـ   سم٢ِِمْذنِ  وَم٤مٟمِٙمُحقُه ـ   َأْهٚمِِٝم ـ   َوآشُمقُه  ُأضُمقَرُه

٤مومَِح٤مٍت  هَمػْمَ  حُمَّْمٜم٤َمٍت  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  ًَ ـ   وَم٢ِمَذا َأظْمَدانٍ  ُُمت ِخَذاِت  َوَٓ  ُُم  َأتلَْمَ  وَم٢ِمنْ  ُأطْمِّم

 .أي٦م ﴾سمَِٗم٤مطِمَِم٦مٍ 

 ومل زٟم٧م إذا إُم٦م قمـ ؾمئؾ ط اهلل رؾمقل أن: شاًمّمحٞمحلم» ذم صم٧ٌم وىمد
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 .احلدي٨م ش...وم٤مضمٚمدوه٤م زٟم٧م: إن» :ىم٤مل حتّمـ؟

 .ُمٓمٚمً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م احلد إىم٤مُم٦م ي٘متيض واحلدي٨م أي٦م سملم واجلٛمع

 .أقمٚمؿ واهلل ًمف: ُمٗمٝمقم ٓ أي٦م ذم اعمذيمقر وم٤مًمنمط وقمٚمٞمف:

 (289/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افـعجة هذه ذبح جيقز هؾ – باهلل وافعقاذ – كعجة وضل رجؾ

 وأـؾفا؟

سمتف ُمعو همري٤ًٌم، ؾم١مآً  اًم٤ًمئٚملم اإلظمقة أطمد ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  يٙمقن ىمد همرا

 وأيمٚمٝم٤م؟ اًمٜمٕمج٦م هذه ذسمح جيقز هؾ – سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ – ٟمٕمج٦م وـم٠م رضمؾ: ي٘مقل واىمٕمٞم٤ًم،

 . سمف واعمٗمٕمقل اًمٗم٤مقمؾ اىمتٚمقا  :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . ٓ سمداه٦م أيمٚمٝم٤م؟ جيقز ومٝمؾ. اجلقاب هق هذا :اًمِمٞمخ

  (33:  54: 36/   323/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 بؼطع ذفؽ وظالؿة وافسارق وادـتفب ادختؾس بغ افػرق

 افقد؟

  واًم٤ًمرق؟ ٥مواعمٜمتٝم اعمختٚمس سملم اًمٗمرق :اًم١ًمال

  ًمٖمقي؟ أم ذقمل ؾم١ماًمؽ :اجلقاب

  ؿمٞمخ؟ ي٤م سم٤مًم٘مٓمع وقمالىمتف ذقمل :اًم١ًمال

 . ىمٓمع ٓ واعمختٚمس اعمٜمتٝم٥م ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 ًمٙمـ وهمػمه، ديٜم٤مر رسمع ُمـ أيمثر اح٤مل يٙمقن وم٘مد. صحٞمح هذا ٟمٕمؿ، :اًم١ًمال

  احل٤مًم٦م؟ هذه ذم ُمٜمتٝم٥م أنف قمغم يٓمٚمؼ

 . اجلقاب أظمذت ُم٤م :اجلقاب

 اًمذي اعمختٚمس أن ٟمتّمقر أن ٟمًتٓمٞمع هؾ شمرى ي٤م ومٝمؾ ؿمٞمخ، ي٤م ٟمٕمؿ أي :اًم١ًمال

 ىمٓمع ُمـ ىمري٥م دمٕمٚمف ذقمٞم٦م واوح٦م صقرة هٜم٤مك ًمٞمس سم٤مخلٗم٤مء ُمثالً  ويٌتز ُم٤مًٓ  ي٠مظمذ

 . يمذا أو اًمٞمد

 . ٓ :اجلقاب

 إذا ومٝمذا اًمٜم٤مس، قمـ همٗمٚم٦م ذم واًمٌٞمقت اعمحالت قمغم يًٓمق اًمذي هق اًمنىم٦م

 ص٤مطم٥م جيٕمؾ اًمذي وهق اعمٜمتٝم٥م أُم٤م يده، ىمٓمٕم٧م ديٜم٤مر رسمع ُمـ أيمثر ىمٞمٛمتف ُم٤م هق

 . إدسم٤مر ويقزم سمٞمده رء أي وَيٓمػ يريمض ُمٗمتقح سم٤مسمف اًمدار أو اعمٙم٤من

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

 اًمدوًم٦م ُمقفمٗمل اعمقفمٗملم، ُمثؾ اعمختٚمس ُمٜمتٝم٥م، ومٝمق هن٥م، اؾمٛمف هذا :اجلقاب

 حيٛمؾ أُملم همػم ًمٙمٜمف أُملم صٜمدوق إج٤مم، هذه ذم اهلل ؿم٤مء ُم٤م يمثػم يّمػم وهذا

 طم٤ًمسم٤مت ي٘مدم أظمرى سمّمقرة ممٙمـ خمتٚمس، هذا إدسم٤مر، ويقزم ومٞمف وُم٤م اًمّمٜمدوق
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 اؾمٛمف ومٝمذا وهٙمذا، رء يًجؾ وٓ رء يًجؾ أو يًجٚمف وٓ رء ي٠مظمذ ُمزورة

 يٙمقن يٕمٜمل أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ًمٞمس ًمٙمـ اًمنىم٦م طمد قمٚمٞمف ي٘م٤مم ٓ وذاك ومٝمذا خمتٚمس،

 طمد إٟمام آظمره، إمم حيًٌف ىمد شم٠مدي٥م ضمٚمد جيٚمده ىمد ٓ، اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ أُم٤مم اًمذُم٦م سمريء

 . قمٚمٞمف ي٘م٤مم ٓ اًمنىم٦م

  هذا؟ اًمتٗمّمٞمؾ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أجـ ُمـ اؾمتٗمدٟم٤مه٤م هذه :اًم١ًمال

 . ًمٖمقي وإٓ ذقمل ؾم١ماًمؽ ؾم٠مختف أن٤م وًمذًمؽ واحلدي٨م اًمٚمٖم٦م ُمـ ٓ :اجلقاب

 (33:  36: 14/ 139/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افبقضة يرسق افسارق اهلل ـفع» :حديث بغ اجلؿع ـقػ

 ربع رسق مـ ظذ إال يؼام ال افرسؿة حد أن وبغ «هيد ؾتؼطع

  ؾصاظدا ديـار

 ُمٕمٜمك ذًمؽ، همػم إمم شيده ومت٘مٓمع اًمٌٞمْم٦م ينق اًم٤ًمرق اهلل ًمٕمـ: »طمدي٨م ذم

  ديٜم٤مر؟ رسمع دون ًمق طمتك ُمٚمٕمقٟم٤مً  يزال ٓ أنف هذا

 . ٓ :اجلقاب

 . ٟمٕمؿ :اًم١ًمال

سمف احلدي٨م :اجلقاب  سمٕمض ذم ُمذيمقرة ُمٜمٝمام ٟم٤مطمٞم٦م ،ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ قمٜمدي ضمقا

 ٟمققمٝم٤م اظمتٚمػ ُمٝمام اًمتل اًمدضم٤مضم٦م سمٞمْم٦م سم٤مًمٌٞمْم٦م اعم٘مّمقد ًمٞمس أنف وهل اًمٙمت٥م

 ومٚمٞمس ومّم٤مقمدة، ديٜم٤مر رسمع شمٙمقن أن ؿم٠مهن٤م يٌٚمغ ومال ومٞمف هىم٧م اًمذي اًمزُمـ واظمتٚمػ

 سمٞمْم٦م اعم٘مّمقد أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر وٓ اًمدضم٤مضم٦م، سمٞمض هل هٜم٤م سم٤مًمٌٞمْم٦م اعم٘مّمقد

 سمٞمْم٦م اعم٘مّمقد وإٟمام اًمٙمالم، ٟمٗمس قمٚمٞمف يرد أجْم٤مً  ٕنف ىمٚمٞماًل: أيمؼم شمٙمقن هذه إوز

 اًمقضمف هذا يمٚمٗم٦م، ًمف ىمٞمٛم٦م وًمف يقُمئذ ُمٕمرووم٤مً  يم٤من اًمًالح ُمـ ٟمقع وهذا ٟمٕمؿ، اًمرأس،

 اعم٘مّمقد يٙمقن أن يٛمٙمـ اطمتامل وهق اًمث٤مين اًمقضمف اًمٗم٘مٝم٤مء، ذيمره اًمذي وهذا إول،
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: وإظمػم اجلديد اًمتنميع ىمٌؾ هذا يم٤من ًمٙمـ سم٤مًمذات اًمدضم٤مضم٦م سمٞمْم٦م هل اًمٌٞمْم٦م ذم

 . احلدي٨م حيٛمؾ هذا ومٕمغم إىمؾ يٜمًخ ومٝمذا ومّم٤مقمدًا، ديٜم٤مر رسمع ذم إٓ ىمٓمع ٓ

 (33:  43: 55/ 139/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أخرى؟ مرة ويضعفا يلخذها أن فف هؾ افسارق يد ؿطعت إذا

 ىُمٓمٕم٧م؟ إذا واًمرضمؾ سم٤مًمٞمد آٟمتٗم٤مع ـمٌٞم٤مً  اعمٛمٙمـ ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمٝم٤م إـم٤ٌمء ُي٠ًمل هذا :اًمِمٞمخ

 إذا ُم٠ًمخ٦م اعمجالت سمٕمض ـمرطم٧م ومٞمف ؿمٞمخٜم٤م هذا وقء قمغم ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 أظمرى؟ ُمرة ًمٞمْمٕمٝم٤م ي٠مظمذه٤م أن ًمف هؾ اًم٤ًمرق يد ىُمٓمٕم٧م

سمف هذا ،ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ  مل احلٙمٞمؿ اًمنمع سمحٙمؿ اًم٤ًمرق يد ىمٓمع ٕن قمٜمدٟم٤م: ضمقا

 إًمٞمف ُيِم٤مر جيٚمس جمٚمس أي ذم اإلٟم٤ًمن هذا أن وهل سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م وإٟمام قمٌث٤ًم، يٙمـ

 ُمرة يت٘مدم أن يردقمف ىمٚمٌف ذم سمٚمقم يِمٕمر أو ؾم٤مرق، هذا أن اًمٕملم سمذٟم٥م أو سم٤مًمٌٜم٤من

 حتّمؾ مل ينق مل يم٤مًمذي وص٤مر إًمٞمف اعم٘مٓمققم٦م يده أقمٞمدت ُم٤م وم٢مذا ومٕمٚمتف إمم أظمرى

 اعمٜمٓمؼ هذا احل٘مٞم٘م٦م ًمذًمؽ اًمنمقمل، احلد هذا وُمـ اًمنمقمل اًمتٜمٗمٞمذ هذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م

 ُمنموقم٦م وًمٖم٤مي٦م قمٜمدٟم٤م واحلدود أُم٤م قمٜمدهؿ، طمدود ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ٓءه١م ُمـ يّمدر

 .سمٌٙمر زيداً  ٟمِمٌف أن يٜمٌٖمل ُم٤م

  (33:  51: 53/   125/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ابـف؟ ؿذف إذا افقافد ظذ افؼذف حد يؼام هؾ

ًمد قمغم اًم٘مذف طمد ي٘م٤مم هؾ :ُمداظمٚم٦م  اسمٜمف؟ ىمذف إذا اًمقا

 طمديث٤مً  هٜم٤مك ٕن اًمٗمٙمر، واؾمتٕمامل اًمٜمٔمر إُمٕم٤من إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م ٕن أقمٚمؿ، ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمٕم٤مم احلٙمؿ ٕن ظم٤مص، طمٙمؿ ومٝمذا شسمقًمده اًمقاًمد ي٘متؾ ٓ» :ي٘مقل ط اًمٜمٌل قمـ صحٞمح٤مً 

 يم٥ًم ُمـ اًمقًمد هذا ٕن ذًمؽ ي٘متؾ، ٓ وًمده ىمتؾ إذا سم٤مًمقاًمد ظم٤مص هذا ًمٙمـ ي٘متؾ، ىم٤مشمؾ يمؾ

تٕمٛمؾ أن أردٟم٤م إذا اًم٘متؾ؟ يمحٙمؿ هق اًم٘مذف طمٙمؿ احلٙمؿ هذا! شمرى ي٤م أبٞمف،  اًمنيع اًمٜمٔمر ًٟم

 .اًم٘مذف ُمـ أظمٓمر اًم٘متؾ: ٟم٘مقل اًمٕم٤مضمؾ

 متٜمٕمٜم٤م أُمقر هٜم٤مك يٙمقن ىمد ًمٙمـ احلٙمؿ، ومٞمف يٜمٗمذ ٓ أنف احلٙمؿ يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل

 ظم٤مص٦م دراؾم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ٟمدرس مل ٕنٜم٤م أن، ٟمجٞم٥م ومال اًم٘مٞم٤مس هذا اؾمتٕمامل ُمـ

 .اًمٚمحٔم٦م هذه ذم سم٤مشم٤مً  طمٙمامً  ٟمٕمٓمل أن ًمٜم٤م شمًقغ

 (33:  33: 34/ 118/ واًمٜمقر اهلدى)

 وادـؼؾة واجلائػة ادلمقمة دية افديات ـتاب

 ُمٜمٙمرش. اعمٜم٘مٚم٦م وٓ اجل٤مئٗم٦م، وٓ اح٠مُمقُم٦م، ذم ىمقد ٓ» 

 واجل٤مئٗم٦م اح٠مُمقُم٦م ذم أن :ُمرومققم٤مً  صم٧ٌم وم٘مد ُمٜمٙمر: احلدي٨م إن صمؿ [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ش1187،1193،1194ش »اإلرواء» ذم خمرج وهق .اًمدي٦م صمٚم٨م

  .طمًـ وؾمٜمده .شاإلسمؾ ُمـ قمنمة مخس واعمٜم٘مٚم٦م» :وومٞمف. وهمػمه قمٛمرو سمـ

 .(399/ 23/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتلمغ ذـات مـ افدية أخذ حؽؿ

 ٟمٔم٤مم طم٥ًم ـمٌٕم٤مً  هٜم٤م اعمتقرم، اعمًٚمؿ اًم٤ًمئؼ قمـ دومٕمٝم٤م طم٤مًم٦م ذم اًمدي٦م :ُمداظمٚم٦م
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 مخ٦ًم اًمت٠مُملم ذيم٦م شمدومع اًمٜم٤مس، ُمـ ومالٟم٤مً  ىمتؾ ومالن إذا أنف اًمٖمػم ود اًمدارج اًمت٠مُملم

 اح٤مل هذا أظمذ جيقز ومٝمؾ ًمٚمٗم٤مقمؾ، وًمٞمس اعمتقرم ٕهؾ يدومع اعمٌٚمغ هذا ديٜم٤مر، آٓف

 اًمت٠مُملم؟ ذيم٦م شمدومٕمف اًمذي

 يدومع ح٤مذا شًمٚمٗم٤مقمؾ يدومع ٓ» ُمٜمف؟ اعم٘مّمقد هق ُم٤م اًمٜمٗمل اجلقاب ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 ًمٚمٗم٤مقمؾ؟

 شمدومع اًم٘متؾ طم٤مًم٦م ذم اًمت٠مُملم هذا اًمٖمػم، ود شم٠مُملم قمٜمده ظمٓم٠م اًم٘م٤مشمؾ :ُمداظمٚم٦م

 .اعمتقرم ٕهؾ ديٜم٤مر آٓف مخ٦ًم

 ٕىمػ أيمـ مل هٜم٤م وىمٗم٧م أنؽ ًمق اًمٙمالم، ومٝمٛم٧م أن٤م اًمٙمالم، أقمدت أن٧م :اًمِمٞمخ

 اًم٘م٤مشمؾ ًمٞمدومع ًمٚم٘م٤مشمؾ يدومع ٓ شمٕمٜمل هؾ ومٚمامذا؟ ًمٚم٘م٤مشمؾ، يدومع وًمٞمس: ىمقًمؽ قمٜمد

 شمٕمٜمل؟ ُم٤مذا أو اًمدي٦م،

 .اًمدي٦م اًم٘م٤مشمؾ ًمٞمدومع ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمٛمقوقع قمالىم٦م ًمف اًمدي٦م، سمٛمقوقع قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اًم١ًمال أن أقمت٘مد أن٤م :اًمِمٞمخ

 ٕنف جيقز: ٓ أنف اجلقاب شمٕمرف أن٧م ـمٌٕم٤مً  جيقز، ٓ أم اًمت٠مُملم جيقز هؾ اًمت٠مُملم،

 ُم٤م يقُم٤مً  شمقرط إٟم٤ًمن إذا أنف اًمنميٕم٦م ذم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛم٤ٌمدئ ُمراقم٤مة أىمقل أن٤م ًمٙمـ ىمامر،

 إي٤مه٤م، وشمٕمقوف اًمنميم٦م شم٠ميت ؾمٞم٤مرشمف، حتٓمٛم٧م وًمٙمـ ي٘متؾ ومل طم٤مدث وقمٛمؾ وأُمـ

 .احل٤مدث ص٤مطم٥م يًتٗمٞمد ومٝمٜم٤م

 هذه ؾمٞم٤مرشمف ُم٘م٤مسمؾ ضمديدة ؾمٞم٤مرة ي٘مٌؾ أن احل٤مدث ًمّم٤مطم٥م جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

 حتٓمٛم٧م؟ اًمتل

 ٟمدرهت٤م وقمغم وًمٜمدرهت٤م ضمدًا، ٟم٤مدرة وهذه واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ جيقز ٓ :اجلقاب

 ذم شم٠مُملم ذيم٦م رأج٧م ُم٤م اًمقىمقع يمثػمة يم٤مٟم٧م ًمق وإٓ اًمت٠مُملم، ذيم٤مت ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم

 ذًمؽ؟ يمٞمػ إـمالىم٤ًم، اًمدٟمٞم٤م

 هذه وزسم٤مئٜمٝم٤م، قمٛمالئٝم٤م ُمـ اًمت٠مُملم ذيم٦م دمٛمٕمف ُم٤م عمجٛمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  ٟم٤مدر

 صقرة، أؾمقأ  وذم شم٘مع ىمد اًمتل احلقادث يمؾ سمتٕمقيض شمٗمل هل اًمْمخٛم٦م اًمٙمٛمٞم٦م
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 ذيم٤مت ىمٞم٤مُم٦م ىم٤مُم٧م ُم٤م دىمٞم٘م٦م احل٤ًمسم٤مت هذه ًمقٓ رسمح، ذًمؽ وراء ُمـ هلؿ ويزيد

 هٜم٤م؟ إمم واوح اًمت٠مُملم،

٤من اًمّمقرة، إمم ٟمٕمقد  قمٛمؾ ُمئ٤مت، ُمثالً  دومع ؾمٜمتلم ؾمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م أُمـ ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى إًٟم

 ُم٘م٤مُمرة، يمٚمٝم٤م، اًمًٞم٤مرة هذه إيش ُم٘م٤مسمؾ هذا سمديٚمٝم٤م، ؾمٞم٤مرة أقمٓمقه ؾمٞم٤مرة احتّمٛم٧م طم٤مدث

٤من أن ًمق مت٤مُم٤مً  ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم  ؿمٝمر يمؾ يدومع طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ؾمٞم٤مرشمف قمغم ُم١مُمـ يم٤من ًمق إًٟم

 ؾمٜم٦م أرسمٕملم زم هلل، واحلٛمد أن٤م طمٙم٤ميتل ُمثؾ طم٤مدث أي يٕمٛمؾ مل ًمٙمـ ُمًٛمك، ُمٌٚمغ ؾمٜم٦م يمؾ أو

 اؾمتٗمدت ُم٤مذا اًمنميم٦م، هلذه ؾمٜم٦م يمؾ أدومع يمٝم١مٓء اهلل ؾمٛمح ٓ يمٜم٧م ومٚمق طم٤مدث، أي أقمٛمؾ مل

ٜمل ًمٕمٚمف وم٘مط، شمقهؿ اًمدومع؟ هذا ُمـ أن٤م  وم٤مًمنميم٦م أقمقض، أن أؾمتٓمٞمع وٓ رء يّمٞم

 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ شمٕمقوٜمل شمٕمقوٜمل،

 اًمٜم٤مس ُمـ ومزيد ىمامر، هذا ؾمٞم٤مرة، قمقوقين ؾمٜم٦م قمنميـ سمٕمد ؾمٜمتلم، أو ؾمٜم٦م شم٠مُملم دومٕم٧م

ٞم٤مرة، ًمف قمقوقا  ضم٤مءوا أيمثر، ٓ ديٜم٤مر أخػ ُمثالً  دومع وىمد ؾمٞم٤مرشمف قمغم ُم١مُمـ  ًمف ووٕمقا  اًًم

 ي٠مظمذ؟ أن جيقز هؾ ديٜم٤مر، آٓف مخ٦ًم ُمثالً 

 .جيقز ٓ :اجلقاب

 مخ٦ًم اًم٘متٞمؾ ًمقرصم٦م يٕمٓمقن أهنؿ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٧م ؿمٙمٚمٞم٦م، اًم٘مْمٞم٦م ٕن جيقز: ٓ هٜم٤مك: إذاً 

 وم٤مئدة ُمـ ي٘م٤مل طمتك ومٞمٝم٤م، ُمّمٚمح٦م ًمف وًمٗمت٦م دورة احل٤مدث،هل ًمّم٤مطم٥م يٕمٓمقا  ٓ آٓف،

 .اًمدي٦م ُمقوقع ذم شمِم٤مرك أنف اًمت٠مُملم ذيم٤مت

 أن٧م أنف اًمًٞم٤مرة ص٤مطم٥م احل٤مدصم٦م ًمّم٤مطم٥م يٕمٓمقا  أن ُمـ سمدًٓ  أهنؿ واحل٘مٞم٘م٦م

 ويٕمٓمقا  قمٜمدهؿ ُمـ يٚمٗمقا  هؿ أقمٓمٞمٝمؿ، أن٧م يمذا، ًمؽ ـمٚمع ُمٕمٜم٤م، ُمِمؽمك ُمثالً  دومٕم٧م

 .اًم٘متٞمؾ ًمقرصم٦م رأؾم٤مً 

 سمّم٤مطم٥م ُم٤مدي٦م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس أظمرى ذيم٦م اًمت٠مُملم، ذيم٦م همػم أطمداً  أن ًمق

 ٟمٕمؿ يٙمقن اًمدي٦م، ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م و در،وىم ىمْم٤مء هيٛمؽ ٓ: وىم٤مًم٧م شمٓمققم٧م اًمًٞم٤مرة

 وهؿ اعم٘م٤مُمرة، قمغم ىم٤مئؿ ٟمٔم٤مم قمغم سمٜم٤مء إٓ يدومٕمقن ٓ اًمنميم٤مت هذه ًمٙمـ هق، اًمٕمٛمؾ

 سملم ُم٤م وهمػمه٤م ًمٜمدن ذم اعم٘م٤مُمريـ شمًٛمع يم٤معم٘م٤مُمريـ، وًمٞمس اخلط ـمقل قمغم راسمحلم
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 اًم٘مامر، أنٙمر ُمـ شم٠مُملم ذيم٤مت هذه ُماليلم، يرسمح أو ُماليلم َين ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م

 .ؿمئ٧م ُم٤م وؾمٛمٞمف.. و اخلػمي، واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م

 أهؾ قمـ ىمٚمٜم٤م يمام اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م: سم٤مب ذم يدظمؾ ُم٤م وهذا ُم٘م٤مُمرة هذه يمؾ

 يًٛمقٟمف اًم٘مامر ويمذًمؽ ،شوم٤مئدة» يًٛمقهن٤م واًمرسم٤مش ُمقاـمٜملم» ؿيًٛمقهن أهنؿ اًمذُم٦م

 ..وهٙمذا شم٠مُملم، يًٛمقٟمف ي٤مٟمّمٞم٥م،

 قمٜمقان حت٧م ويْمٕمقه٤م رء، ومٞمٝم٤م ًمٞمس هذه ًمؽ ي٘مقًمقن اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ يمثػم دمد ذًمؽ ُمع

ضمتامقمل، اًمتٙم٤مومؾ ضمتامقمل اًمتٙم٤مومؾ ٓا  سم٤مب ُمـ قمٓم٤مءً  ُمٜمؽ يًتحؼ ٓ ُمـ شمٕمٓمل أن يٙمقن ٓا

 .ىمقناًمذ قمغم وحؽ هذا شمٕمٓمٞمف مم٤م أيمثر كأقمٓم٤م يٙمقن هق أُم٤م ًمف، إقم٤مٟمتؽ

 ٓ اًمدي٦م، دومع يتقمم أن جي٥م اًمذي هق ظمٓمئ٤مً  اًم٘م٤مشمؾ هذا جيقز، ٓ أنف اجلقاب: إذاً 

 أضمٌتؽ؟ ًمٕمكم هبذا، ي٘مقُمقن هؿ أىم٤مرسمف، قمّمٌتف، قم٘مٞمٚمتف، يًتٓمٞمع

 .ظمػم اهلل وضمزاك ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

 واطمد يمؾ ىمٚمٜم٤م اعمجٚمس هبذا أرسمٕم٦م ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م اًمت٠مُملم، وًمٗمٔم٦م اًمت٠مُملم قمغم :ُمداظمٚم٦م

 ....هذا ُمـ ٟمّمٚمح رء، أو طم٤مدث ُمٕمف حيدث طم٤مدث وأي سم٤مًمِمٝمر، دٟم٤مٟمػم قمنم يدومع

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 (33:  45: 31/ 629/ واًمٜمقر اهلدى) 



 اخلصومات كتاب
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 أحدمها ظذ أصقاء خيػل متخاصَؿغ بغ ادصؾح ـان إذا

 َيٗمل ومّم٤مر اصمٜملم، سملم يّمٚمح واطمد ومح٤مول اصمٜملم سملم ظمالف هٜم٤مك إذا :ُمداظمٚم٦م

 رء؟ اعمّمٚمح قمغم هؾ اًمث٤مين، دم٤مه أظمر ي٘مقل ُم٤م

 أن أفمـ وٓ أفمـ وأن٤م اإلصالح، ـمريؼ هق هذا احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م سمؽميد إذا:اًمِمٞمخ

 ًمق زاد ًمق رء فقمٚمٞم ُم٤م ذقم٤مً  رء، قمٚمٞمف ومام هل، يمام اًمٜمٗمقس سمٞمؽمك ٕنف يٙمٗمل هذا

 ..اًمقاىمع ظمالف حيٙمك

 .اًمٜمٔمر وضمٝم٤مت ي٘مرب ؾمٌٞمؾ ذم اًمقاىمع ظمالف حيٙمل :ُمداظمٚم٦م

 وهق اخلّمؿ إمم اخلّمؿ قمـ يمالُم٤مً  ٟم٘مؾ ًمق زاد ًمق رء قمٚمٞمف ُم٤م: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 أن اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م ضم٤مئز، ومٝمق اإلصالح ؾمٌٞمؾ ذم وواىمٕمل سمّمحٞمح ًمٞمس يمالم

 سملم اإلصالح ذم: صمالصم٦م ذم إٓ اًمٙمذب ذم يرظمص مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ُمـ ضم٤مئز ومٝمذا طمٙم٤مه مم٤م ؿمٞمئ٤مً  يمتؿ إذا سم٤مًمؽ ومام واحلرب، زوضمتف ُمع واًمرضمؾ اصمٜملم

 ..اًمٓمري٘م٦م هبذه اًمزُم٤من هذا ذم ٗمقساًمٜم شمتّمٗمك هؾ شمرى ًمٙمـ أومم، سم٤مب

  (..: 56:  31/ 15/ واًمٜمقر اهلدى)

 افغقبة دم افصقرة هذه تدخؾ هؾ

ظم٧م إمم ذه٧ٌم أن٤م ويمذا، يمذا ىم٤مًم٧م ومالٟم٦م إن: زم ىم٤مًم٧م ضم٤مءت واطمدة :ُمداظمٚم٦م  اًمث٤مٟمٞم٦م ٕا

 ُمثالً؟ وم٤ًمد أو ومتٜم٦م، هذه شمٕمتؼم ومٝمؾ احل٘مٞم٘م٦م أتٌلم أن أردت.. هل٤م وم٘مٚم٧م

 ووؿم٧م قمٜمدي زيٜم٥م ضم٤مءت: ُمثالً  ًمق: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، سم٤مًمٜمٞم٦م شمتٕمٚمؼ أوًٓ  واهلل :اًمِمٞمخ

: هل٤م وم٘مٚم٧م وم٤مـمٛم٦م قمٜمد إمم ومرطم٧م احل٘مٞم٘م٦م قمغم أتٕمرف إٟمف أردت وأن٤م وم٤مـمٛم٦م قمغم

 ىمٚم٧م إذا ًمٙمـ وم٘مط، همٞم٦ٌم وًمٞم٧ًم ٟمٛمٞمٛم٦م هذه ؿمؽ ٓ ويمذا، يمذا قمٜمؽ سمت٘مقل زيٜم٥م

 سمٚمٖمٜمل: هل٤م ىمٚم٧م إذا زيٜم٥م، ُمث٤مزم ذم وهل  غاعمٌٚم   أؾمٛمل ُم٤م سمدون قمٜمؽ سمٚمٖمٜمل :هل٤م

 ُمـ صحٞمح ُمق. ٓ: ىم٤مًم٧م ٓ؟ وٓ اًمٙمالم هذا صحٞمح ويمذا يمذا ىمٚمتل إٟمؽ قمٜمؽ
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 هذا قمرومتل وم٤ًمد، يّمػم راح يٌ٘مك هقن ٕنف ُمـ: سمحٙمل ُم٤م ـمٌٕم٤مً  أن٤م ًمؽ؟ ىم٤مل

 اعمث٤مل؟

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مٞمز ذًمؽ وقمغم :اًمِمٞمخ

  (33:  16:  38/ 316/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ظدمف مـ بافؽذب فف تعؾؼ ال ؾقام افؽاذب صفادة تؼبؾ هؾ

 ومً٘مف؟ سمذات شمتٕمٚمؼ ٓ اًمِمٝم٤مدة يم٤مٟم٧م إذا اًمٗم٤مؾمؼ ؿمٝم٤مدة طمٙمؿ :اًم١ًمال

 ومًؼ؟ سمذات :اًمِمٞمخ

 .ومً٘مف سمذات :اًم٤ًمئؾ

 ومً٘مف؟ سمذات :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ شمٙمقن أن جي٥م اًمِمٝم٤مدة أن ٟمٕمرف ٟمحـ هذه، اًم٘مْمٞم٦م ٟمّمقر يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 هق؟ ومً٘مف سمذات يتٕمٚمؼ ٓ اًمٗمرق ومامذا قمدل،

 ضم٤مءٟم٤م وم٢مذا ؿمٞمخ، ي٤م يمذًمؽ أخٞمس وم٤مؾم٘م٤مً  يٙمقن ُمثاًل، سم٤مًمٙمذب اعمٕمروف :اًم٤ًمئؾ

 ًمٙمـ يمذسمف، قمغم سمٜم٤مء ؿمٝم٤مدشمف وٟمرد ظمؼمه ٟمرد وم٢مٟمٜم٤م ُم٤م سم٠مُمر رضمؾ قمغم أو ًمرضمؾ يِمٝمد

 .اًمٙمذب ُمـ سمف اهتؿ سمام شمتٕمٚمؼ ٓ ؿمٝم٤مدشمف يم٤مٟم٧م إذا

 أؾمت٤مذ؟ ي٤م اًمٗمٚمًٗم٦م هذه ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اًمتٕمٌػم ذم أظمٓم٠مت ًمٕمكم :اًم٤ًمئؾ

 ذم اًمٗم٤مؾمؼ هذا ُمثؾ ؿمٝم٤مدة ي٘مٌؾ هؾ ضمدًا، ُمٗمٝمقم اعم٘مّمقد هق ٓ، :اًمِمٞمخ

 اًمٜمٙم٤مح؟

 .يمذب أو سمّمدق يتٕمٚمؼ ٓ أنف اًمٔم٤مهر واهلل :اًم٤ًمئؾ

 شم٘مٌؾ؟: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 ؿمٝم٤مدشمف؟ شم٘مٌؾ :اًم٤ًمئؾ

 .قمدًٓ  ًمٞمس ٕنف شم٘مٌؾ: ٓ ًمٙمـ إيف، :اًمِمٞمخ

  (33:  37: 31/ 332/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مْم٤مء 

 

82 

 خمافػتف فف طفر إذا اخلؾقػة رأي يتبـك أن افؼايض ظذ جيب ال

 فؾسـة

 طمْمػم سمـ أؾمٞمد أن ظم٤مًمد سمـ قمٙمرُم٦م أظمؼمين وًم٘مد: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ

 ُمروان وأن اًمٞمامُم٦م، قمغم قم٤مُمال يم٤من أنف» :أظمؼمه - طم٤مرصم٦م سمٜمل أطمد صمؿ - إنّم٤مري

 صمؿ وضمده٤م، طمٞم٨م هب٤م أطمؼ ومٝمق ُمٜمف هق رضمؾ أجام أن إًمٞمف يمت٥م ُمٕم٤موي٦م أن إًمٞمف يمت٥م

 اًمذي يم٤من إذا شسم٠منف ىم٣م ط اًمٜمٌل أن ُمروان إمم ويمت٧ٌم إزم ُمروان سمذًمؽ يمت٥م

 اًمذي أظمذ ؿم٤مء وم٢من ؾمٞمده٤م، َيػم ُمتٝمؿ همػم هىمٝم٤م اًمذي ُمـ شاًمنىم٦م يٕمٜمل» اسمت٤مقمٝم٤م

 ومٌٕم٨م. وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أبق سمذًمؽ ىم٣م صمؿ. شؾم٤مرىمف اشمٌع ؿم٤مء وإن سمثٛمٜمٝم٤م ُمٜمف هق

 أؾمٞمد وٓ أن٧م ًم٧ًم إٟمؽ: ُمروان إمم ُمٕم٤موي٦م ويمت٥م ُمٕم٤موي٦م إمم سمٙمت٤ميب ُمروان

 ُمروان ومٌٕم٨م سمف، أُمرشمؽ ح٤م وم٤مٟمٗمذ قمٚمٞمٙمام، وًمٞم٧م ومٞمام أىميض وًمٙمٜمل قمكم، شم٘مْمٞم٤من

 .شُمٕم٤موي٦م ىم٤مل سمام وًمٞم٧م ُم٤م سمف أىميض ٓ: وم٘مٚم٧م ُمٕم٤موي٦م، سمٙمت٤مب

 يتٌٜمك أن اًم٘مْم٤مء ذم قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًم٘م٤ميض أن[: احلدي٨م ومقائد ُمـ  اإلُم٤مم ذيمر]

 قمـ اُمتٜمع يمٞمػ فمٝمػم سمـ أؾمٞمد إمم شمرى أٓ ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمػ أنف ًمف فمٝمر إذا اخلٚمٞمٗم٦م رأى

 سيح رد ومٗمٞمف .شُمٕم٤موي٦م ىم٤مل سمام وًمٞم٧م ُم٤م أىميض ٓ» :وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمف أُمر سمام احلٙمؿ

 ومٞمام اًمّم٤مًمح اخلٚمٞمٗم٦م ـم٤مقم٦م وضمقب إمم اإلؾمالُمٞم٦م إطمزاب ُمـ اًمٞمقم يذه٥م ُمـ قمغم

 ضمرى اًمٕمٛمؾ أن وزقمٛمٝمؿ اح٠مُمقر ٟمٔمر وضمٝم٦م ذم اًمٜمص ظم٤مًمػ وًمق أطمٙم٤مم ُمـ شمٌٜم٤مه

 إصم٤ٌمشمف، إمم هلؿ ؾمٌٞمؾ ٓ سم٤مـمؾ زقمؿ وهق إوًملم اعمًٚمٛملم ُمـ ذًمؽ قمغم

 ريض قمكم خم٤مًمٗم٦م وُمٜمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، واطمد هذا اًمٜمّمقص سمٕمنمات ُمٜم٘مقض وهق يمٞمػ

 سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ظم٤مًمٗمف سمؾ يٓمٕمف، ومٚمؿ ظمالومتف، ذم قمٗم٤من سمـ ًمٕمثامن احل٩م ُمتٕم٦م ذم قمٜمف اهلل

 وقمثامن قمكم اضمتٛمع» :ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ش46/  4ش »ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم يمام

 شمريد ُم٤م: قمكم وم٘م٤مل اًمٕمٛمرة، أو اعمتٕم٦م قمـ يٜمٝمك قمثامن ومٙم٤من سمٕمًٗم٤من، قمٜمٝمام اهلل ريض

 ٓ إين: وم٘م٤مل!  ُمٜمؽ دقمٜم٤م: قمثامن وم٘م٤مل!  قمٜمف؟ شمٜمٝمك ط اهلل رؾمقل ومٕمٚمف أُمر إمم
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 .شمجٞمٕم٤م هبام أهؾ ذًمؽ قمكم رأى أن ومٚمام. أدقمؽ أن أؾمتٓمٞمع

 .(165/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼضاء؟ جمؾس دم وافؽاؾر ادسؾؿ بغ افؼايض يسقي هؾ

 أيب قمٜمد قمكم طمدي٨م ُمثؾ اًمتًقي٦م قمدم ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م إًم٤ٌمين وٕمػ]

: وم٘م٤مل هيقدي، ُمع ًمف ظمّمقُم٦م ذم ذيح سمجٜم٥م ضمٚمس أنف: شاًمٙمٜمك» ذم احل٤ميمؿ أمحد

 :ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ًمٙمٜمل يديؽ: سملم ُمٕمف ضمٚم٧ًم ُمًٚمام ظمّمٛمل يم٤من ًمق

 ش.اعمج٤مًمس ذم شم٤ًمووهؿ ٓ»

 - طمٞمٜمئذ - وم٤مًمقاضم٥م طمدي٨م: اًم٤ٌمب هذا ذم يث٧ٌم مل وم٢مذا [:إًم٤ٌمين ىم٤مل صمؿ

 سَملْمَ  طَمَٙمْٛمُتؿ َوإَِذا﴿: - شمٕم٤ممم - ىمقًمف ًمٕمٛمقم اعمذيمقر: آؾمتثٜم٤مء سمدون ُمٓمٚم٘م٤م، اًمتًقي٦م

 ﴾.سم٤ِمًْمَٕمْدلِ  حَتُْٙمُٛمقاْ  َأن اًمٜم ٤مسِ 

 (234/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 املواريث كتاب

 والعطايا صاياووال





 املواريث
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 افسـة زـاة

 .اعمزيم٤مة ًمٚمؽميم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٕجش؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًمِمٞمخ

 .اًمؽميم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمؽميم٦م :اًمِمٞمخ

ًمد :ُمداظمٚم٦م  قمغم اًمؽميم٦م وزقمٜم٤م يزيمٞمٝم٤م، يم٤من أُمقال قمٜمده ومٞمف ويم٤من شمقذم اًمقا

 قم٤مم؟ قمٚمٞمٝم٤م يٛميض أن ىمٌؾ أظمذه٤م إذا ًمٚمؽميم٦م يزيمل أن ًمٚمقارث حيؼ اًمقرصم٦م

 .أظمذه٤م اًمكم طمّمتف يزيمل: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .أظمذه٤م اًمكم :ُمداظمٚم٦م

 .جي٥م هؾ سمتٕمٜمل أفمـ حيؼ، سمت٘مقل ح٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ جي٥م هؾ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ول اًمنمط اصمٜملم، سمنمـملم إٓ ُم٤مل أي قمغم دم٥م ٓ اًمزيم٤مة :اًمِمٞمخ  اًمٜمّم٤مب، يٌٚمغ أن: ٕا

 دٟم٤مٟمػم قمنم اًمٞمقم شم٤ًموي ذه٥م ديٜم٤مر اًمٕمنميـ ىمديامً، ذه٥م ديٜم٤مر قمنميـ ذقم٤مً  واًمٜمّم٤مب

ٞم٦م ٤موي اإلٟمجٚمٞمزي٦م اًمٕمنمة اًمدٟم٤مٟمػم هذه ُمثالً، إٟمجٚمٞمزي٦م ذه  أردين، ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م ىمراسم٦م اًمٞمقم شم

ول، اًمنمط هذا ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م ورث اًمقارث هذا يم٤من وم٢مذا  اًمنمط وهق احلقل قمٚمٞمف وطم٤مل ٕا

 متًٙمٜم٤م ًمق: وهق رء هٜم٤م ًمٙمـ اًمزيم٤مة، جي٥م مل اًمنمـملم أطمد اظمتؾ وم٢مذا اًمزيم٤مة، وضم٥م اًمث٤مين

 وًمذًمؽ اًم٤ًمئؾ، ُمـ اعم٘مّمقد هذا ًمٞمس ًمٙمـ. ًمف حيؼ سمج٤موب أن٤م ًمف؟ حيؼ هؾ :اًم١ًمال سمٚمٗمظ

 أنف وهق صم٤مين، طمٙمؿ ًمٗمٔمف قمغم وسمٜمٞمٜم٤م رضمٕمٜم٤م صمؿ ىمّمده، يٕمٓمل ٓ واًمٚمٗمظ ىمّمده ًمٗمٔمف ُمـ ومٝمٛمٜم٤م

 .وٟمّمػ اصمٜملم اعمٞم٦م ذم ويٓمٚمع سم٤مخلػم يٕمجؾ أن ٟمّم٤مسم٤مً  سمٚمغ ُم٤مًٓ  ورث عمـ حيؼ

 .سمٕمٞمٜمف اًم١ًمال هق وهذا :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م إذاً . ٟمٕمؿ: ىم٤مل جي٥م شمٕمٜمل أن٧م ًمٕمٚمؽ: ًمف ىمٚم٧م حتٗمٔم٧م أن٤م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ
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 .حيؼ وسملم جي٥م سملم سمٜمٗمرق

 ًمف ـمٚمع اًمكم اعمٌٚمغ ُمٌٚمغ، اًمؽميم٦م ُمـ ًمف ـمٚمع إصٖمر ٕظمقي سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 يزيمٞمف؟ أن جي٥م هؾ.. هؾ ُمٜمف، أظمذشمف ُمثالً  أن٤م ُمٕمف، ُمش

 هذه؟ ص٤مرت يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 ًمف وصؾ ُم٤م إصٖمر إٓ ٟمّم٤مسمف، ًمف وصؾ واطمد يمؾ اًمؽميم٦م يمؾ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمدي يمديـ أن٤م، ُمٕمل ظمٚمٞمتف ٟمّمٞمٌف ٟمّمٞمٌف

 .سمرو٤مه أم قمٜمف همّم٤ٌمً  ُمٕمؽ طم٘مف طم٤موي أن٧م هذا أظمقك ٟمّمٞم٥م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .سم٤مرادشمف ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٢مرادشمف :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمج٥م ٤مت،ُم ُم٤م قمٜمدك ٕظمٞمؽ اًمكم اح٤مل هذا يم٤من إذا: ؾم١ماًمؽ ضمقاب :اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م يمؾ هذا اح٤مل زيم٤مة شمٓمٚمع سمدك ؾمٜم٦م يمؾ ؾمٜم٦م، يمؾ زيم٤مشمف يٓمٚمع قمٚمٞمف

 .سمٕمض ُمع ؾمٜملم صمالث سمٕمد وزيمٞمتٝمؿ مجٕمتٝمؿ ًمق ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .اهلل ؾم٤محمؽ ؾمٜملم صمالث سمٕمد شمٕمٞمش أنؽ و٤مُمـ وأن٧م :اًمِمٞمخ

 .أقمٚمؿ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمف اًمزيم٤مة إظمراج وجي٥م قمٜمدي، اًمكم ُم٤مزم اح٤مل سملم ومرق ومٞمف ُم٤م أنف ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م :اًمِمٞمخ

 جي٥م أنف طمٞم٨م ُمـ همػمي، قمٜمد يم٤من ًمق ومٞمام اح٤مل هذا وسملم قمٜمدي، ُم٤مل هق اًمكم اح٤مل ؾمٜم٦م، يمؾ

ٜمتٝم٤م، ؾمٜم٦م يمؾ ذم اًمزيم٤مة اح٤مل هذا قمـ أظمرج أن  يم٤من أو قمٜمدي اح٤مل يم٤من ؾمقاء ومرق، ومٞمف ُم٤م سًم

ـْ  َُمْٖمٗمَِرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن جيقز؟ ٓ ح٤مذا همػمي، قمٜمد ديـ ُم٤مزم  َرسم ُٙمؿْ  ُِم

َٛمَقاُت  قَمْرُوَٝم٤م َوضَمٜم ٦مٍ   ً َْرُض  اًم ْت  َوٕا  ُمٖمٗمرة إمم ؾم٤مرقمق[ 233:قمٛمران لآ﴾ ]ًمِٚمُْٛمت ٘ملِمَ  أقُِمد 

 .رسمٙمؿ ُمـ

٤من ٕن  ُم٤مت وم٢مذا اعمقت،: أي اًمٞم٘ملم، ي٠متٞمف ُمتك يدري ٓ ٟمراه٤م يقم يمؾ واًمِمقاهد اإلًٟم
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٤من هذا رسمٕمامئ٦م ؾمٜمقات، أرسمع زيم٤مة قمٚمٞمف ويم٤من ديٜم٤مر أرسمٕمامئ٦م: ُمثالً  ظمٚمػ اًمذي اإلًٟم  ديٜم٤مر ٕا

 قمز اهلل أـم٤مع ُم٤م ٕنف وم٤مؾم٘م٤مً: ُم٤مت قم٤مصٞم٤مً، ُم٤مت: إذاً  اًمقرصم٦م، إمم واٟمت٘مٚم٧م ُم٤مًمف ُمـ ظمرضم٧م

ـَ ﴿: ىمقًمف ذم وضمؾ ٤مئِؾِ * َُمْٕمٚمُقمٌ  طَمؼ   أَُْمَقاهِلِؿْ  ذِم  َواًم ِذي  ً  [.15، 14:اعمٕم٤مرج﴾ ]َواعْمَْحُرومِ  ًمِٚم

 يم٤من وم٢من ُمْم٤مرسم٦م؟ أم ىمرض أظمقك قمٜمد ُم٤مًمؽ: قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف ُمـ سمد ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م ًمٙمـ

 آظمر رء ذم أو دم٤مرة ذم ُمِم٤مريم٦م: يٕمٜمل ُمْم٤مرسم٦م يم٤من وإن قمرومتٛمقه، اًم٤ًمسمؼ وم٤مًمٙمالم ىمرو٤مً 

 .آظمر طمٙمؿ ًمف ومٝمذا

 ؾمٞمدي؟ ي٤م ىمرض ىمرض ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م اجلقاب ىمرو٤مً  يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

  (33:  58: 43/ 243/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  33: 41/   242/  واًمٜمقر اهلدى) 

 َواْفَقَتاَمك اْفُؼْرَبك ُأْوُفقا اْفِؼْسَؿةَ  َحَضَ  َوإَِذا﴿: تعاػ ؿقفف

 ﴾َؾاْرُزُؿقُهؿْ  َوادََْساـِغُ 

َٛم٦مَ  طَمَيَ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م ًْ  َواًْمٞمََت٤مَُمك اًْمُ٘مْرسَمك ُأْوًُمقا  اًْمِ٘م

٤ميملِمُ  ًَ  وإذا ًمٚمٜمدب؟ أم ًمٚمقضمقب إُمر هذا هؾ. أي٦م[ 8:اًمٜم٤ًمء﴾ ]وَم٤مْرُزىُمقُهؿْ  َواعْمَ

 اًمّم٤مرف؟ ومام ًمٚمٜمدب يم٤من

 أطمٙم٤مم ذم هذا ذيمرت أين وأفمـ. ًمٚمقضمقب هق سمؾ ص٤مروم٤ًم، ٟمٕمٚمؿ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اجلٜم٤مئز

  (33:  33: 38/   126/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ؟افقرثة ظدم إذا األرحام ذوي تقريث حؽؿ ما

 هلؿ اًمٗم٘مٝم٤مء وشمٜمزيؾ اًمقرصم٦م، قمدم إذا إرطم٤مم ذوي شمقري٨م طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال
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 يرد أو سمٞمٜمٝمؿ، واًمتٕمّمٞم٥م احلج٥م وإضمراء اعمٗم٘مقديـ، اًمقرصم٦م ُمـ سمف أدًمق ُمـ ُمٜمزًم٦م

 اعمًٚمٛملم؟ ُم٤مل سمٞم٧م إمم اًمقرصم٦م قمدم إذا اح٤مل

 .زم قمٚمؿ ٓ زم، قمٚمؿ ٓ :اًمِمٞمخ

  (33:  36: 32/ 332/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾألول افػرائض ابؼت ؾام ألهؾفا افػرائض أحلؼقا»: حديث

 «ذـر رجؾ

 ىم٤مل: ي٘مقل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ طمدي٨م ومٞمف ظمػم، اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م شذيمر رضمؾ ومألول اًمٗمرائض اسم٘م٧م ومام ٕهٚمٝم٤م اًمٗمرائض احل٘مقا » : ط اهلل رؾمقل

 ؟ُمٕمٜم٤مه

 .أن اجلقاب حييين ٓ :اًمِمٞمخ

 (33:  35:  58/ 311/واًمٜمقر اهلدى)

 يرثقه؟ ؾفؾ افرصد شـ يبؾغقا مل وأبـاؤه افؽاؾر األب مات

 اإلؾمالم إمم سمٜمٞمف رضمع ُمقشمف وسمٕمد اإلؾمالم قمـ ارشمد رضمؾ اًمٙم٤مومر إرث :ُمداظمٚم٦م

 .فسم٢مرصم يٜمتٗمٕمقن ومٝمؾ أبٞمٝمؿ، اًمٙمٗمر ذم ورصمقا 

 .مجٞمٕم٤مً  ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا  وإوٓد إب: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إب؟ يمٗمر صمؿ :اًمِمٞمخ

 .إب ارشمد صمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٤مومراً؟ وُم٤مت إب يمٗمر صمؿ :اًمِمٞمخ
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 .سمٕمد اًمرؿمد يٌٚمٖمقا  مل يم٤مٟمقا  طمْم٤مٟمتف، ذم يم٤مٟمقا  وإوٓد ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

ًمد ُم٤مت ح٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  اًمرؿمد؟ ؾمـ سم٤مًمٖملم همػم يم٤مٟمقا  اًمٙمٗمر ذم اًمقا

 ٓ؟ أم إب شمريمف سمام أجٜمتٗمٕمقن اإلؾمالم، إمم رضمٕمقا  صمؿ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

: ىمقًمؽ ُمٕمٜمك ٕن شم٘مقل: ُم٤م شمٕمٜمل هؾ اإلؾمالم إمم رضمٕمقا : شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 .يمٗم٤مراً  يم٤مٟمقا  أهنؿ: اإلؾمالم إمم رضمٕمقا 

 ..يمٗم٤مراً  يم٤مٟمقا  ٕهنؿ..:ُمداظمٚم٦م

 ؾمـ سمٚمٖمقا  يم٤مٟمقا  ُم٤م أهنؿ: اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم وٟم٘مقل يمٗم٤مراً  يم٤مٟمقا : ٟم٘مقل يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 يم٤مٟمقا  إذا: وم٠مىمقل.. آطمتامًملم ُمـ يمؾ قمغم أضمٞم٥م وأن٤م شمٜم٤مىمض اًمٙمالم ومٗمل اًمرؿمد،

 وٓ اًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ يرث ومال أبقهؿ ُم٤مت طمٞمٜمام ُمًٚمٛمقن وهؿ اًمرؿمد ؾمـ سمٚمٖمقا 

 ُمع ومٝمؿ اًمرؿمد ؾمـ سم٤مًمٖملم همػم وهؿ أبقهؿ ُم٤مت إن أُم٤م شمٕمٚمؿ، يمام اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر

 ومٝمٛمتٜمل؟.. ومٞمتقارصمقن آسم٤مئٝمؿ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  (33:  24: 54/ 339/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ال ادسؾؿ أباه أن ومعؾقم ومات، ـاؾر صققظل االبـ ـان إذا

 مافف؟ يذهب ؾليـ يرثف

 يرصمف ٓ اعمًٚمؿ أب٤مه أن وُمٕمٚمقم وُم٤مت، يم٤مومر ؿمٞمققمل آسمـ يم٤من إذا] :اًم٤ًمئؾ

 ؟[ُم٤مًمف يذه٥م وم٠مجـ

 أقمروم٧م؟ يم٤مومر ؿمٞمققمل يمؾ أنف ٟمٗمًٜم٤م ذم ٟمحي ُم٤م أنف جي٥م رء يمؾ ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 يٙمقن ممٙمـ ٓ يم٤مومر، ؿمٞمققمل يمؾ أن أنٗمًٜم٤م ذم ٟمحي ٓ جي٥م آٟمٓمالق ٟم٘مٓم٦م هذه

 ُم٤م يم٤مومر همػم وم٤مؾمؼ يم٤من إذا اًمٜمتٞمج٦م ختتٚمػ وطمٞمٜمئذ يم٤مومر، همػم وم٤مؾمؼ يٙمقن ممٙمـ يم٤مومر
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 ُمـ اعمًٚمؿ يرث ٓ» ُمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف ،ش..يم٤مومر ُمـ اعمًٚمؿ يقرث ٓ» طمدي٨م يرد

  أقمروم٧م؟ وم٤مؾمؼ، ُمـ اعمًٚمؿ يرث ٓ شيم٤مومر

 ؾمػمصمف اًمذي هؾ طمقًمف، اًمٌح٨م ومٞمج٥م سمٕمٞمٜمف ؿمخص قمـ اًم١ًمال يم٤من إذا إذاً 

 أنقاع واإلحل٤مد إحل٤مد آظمر ؾم٥ٌم أو ؿمٞمققمٞمتف سم٥ًٌم ديٜمف قمـ ارشمد أنف ي٘مٞمٜم٤مً  ُمٜمف يٕمرف

 اًمٌالد طمٙمٛمقا  اًمذيـ يم٤مٕومٖم٤من اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اًمِمٞمققمل ُمثؾ ٕنف وسمالي٤م،

 وم٤مًمٌٕمثل اًمًقري٦م، اًمٌالد ُمٜمٝم٤م اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٌٕمثٞملم ُمثؾ اًمًقومٞمٞم٧م ودقمٛمٝمؿ

 سمٙم٤مومر، ًمٞمس أنف أو يم٤مومر أنف ه١مٓء أومراد ُمـ ومرد يمؾ قمغم يٓمٚمؼ أن جيقز ٓ واًمِمٞمققمل

 ؿمخص يمؾ يدرس وإٟمام سم٤مًمتٗمًٞمؼ، وإُم٤م سم٤مًمتٙمٗمػم إُم٤م قم٤مم طمٙمؿ زم جيقز ٓ يٕمٜمل

 : ُمث٤مل ًمؽ ؾم٠مضب أن أن٤م ُمثالً  دراؾم٦م،

 اًمذي هذا أن شمٜمٌٞمف، شم٠مظمذ أن جي٥م أن هٜم٤م جيتٛمٕم٤من؟ يمٞمػ يّمكم ًمٙمـ ؿمٞمققمل

 ًمٞمس أىمقل ٓ أن٤م يم٤مومراً، ؿمٞمققمٞم٤مً  ًمٞمس هذا طمٞمٜمئذ قم٘مٞمدة قمـ يّمكم أنف إُم٤م يّمكم

 ُم٤م أىمقل أىمدر ٓ اًمْم٤مل، اًمٙم٤مومر هذا اًمًقومٞمٞم٧م ٟمٔم٤مم يتٌٜمك ؿمٞمققمل يم٤من إذا ؿمٞمققمٞم٤مً 

 سمٕمثل يم٤مومر ؿمٞمققمل: ىمًٛملم يٜم٘مًؿ اًمٌٕمثل ُمثؾ قمٜمدي اًمِمٞمققمل ًمٙمـ ؿمٞمققمل هق

 أن ُم٘متٜمٕم٤مً  ويمٜم٧م يّمكم ؿمٞمققمٞم٤مً  رأج٧م وم٢مذا يم٤مومر، همػم سمٕمثل يم٤مومر همػم ؿمٞمققمل يم٤مومر

 عمٕم٤مجل٦م ٟمٔم٤مُم٤مً  يتٌٜمك ٕنف شمْمٚمٚمف، أن طمًٌؽ شمٙمٗمػمه، جيقز ٓ هذا ٟمٗم٤مىم٤مً  ًمٞم٧ًم صالشمف

 أيمثر واًمٖم٤مًم٥م رضمٚملم أطمد ومٝمذا اإلؾمالم، ٟمٔم٤مم همػم هٜم٤م اًمدٟمٞمقي٦م احلٞم٤مة ذم آىمتّم٤مد

 اًمتل اًمّمالة هذه إٓ ىمٚمٞماًل، ؿمٞمئ٤مً  إٓ اإلؾمالم ُمـ قمرومقا  ُم٤م ضمٝمٚم٦م مج٤مقم٦م هؿ ه١مٓء

 سمٙمؾ ضم٤مء اإلؾمالم أن جيٝمٚمقن ه١مٓء أقمٚمؿ، اهلل يّمقم ُم٤م أو يّمقم ورسمام يّمٚمٞمٝم٤م

 اعم٤ٌمدئ وأصح٥م اًمٙمٗم٤مر قمٜمد هل٤م ُمثٞمؾ شمقضمد وٓ هب٤م إٓ احلٞم٤مة شمّمٚمح ٓ اًمتل اًمٜمٔمؿ

 ُم٤م يّمٞمٌٝمؿ اًمِم٤ٌمب ه١مٓء صمؿ احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمرومقن ٓ جيٝمٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ إظمرى،

 : ىم٤مل اعمج٤مل هذا همػم ذم وًمق اًمِم٤مقمر إًمٞمف أؿم٤مر

 ٤مومتٛمٙمٜم ظم٤موي٤مً  ىمٚم٤ٌمً  ومّم٤مدف   اهلقى أقمرف أن ىمٌؾ هقاه٤م أت٤مين

 .. وم٤ميض :ُمداظمٚم٦م
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  ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .وم٤ميض :ُمداظمٚم٦م

ىمتّم٤مد ذم اإلؾمالم ٟمٔم٤مم يدرؾمقا  مل وم٤مولم اًمِم٤ٌمب ه١مٓء وم٤ميض، :اًمِمٞمخ ضمتامع ذم ٓا  ٓا

ٜمقه، سمف أقمجٌقا  وم٤ميض ذهٜمٝمؿ رء ؾمٛمٕمقا  آظمره، إمم اًمًٞم٤مؾم٦م ذم  هذا أن يٕمٚمٛمقن ٓ ًمٙمٜمٝمؿ شٌم

ٜمقه اًمذي  يٕمرومف اًمذي سم٤مإلؾمالم يٕمٛمؾ يزال ٓ أنف سمدًمٞمؾ ًمإلؾمالم وُمٕم٤مرض ًمإلؾمالم ُمٜم٤مذم شٌم

 ٕظمقه ٕبقه ٟمٗم٤مىم٤مً  يّمكم ٓ أنف ُمٕمت٘مد وأن٧م يّمكم اًمذي اًمِمٞمققمل هذا إذاً  يّمكم ؿمٞمققمل

 ُمٜمف ؾمٛمٕمٜم٤م إذا أُم٤م ُمًٚمؿ، هذا يم٤مومر هق ُم٤م هذا إذاً  قم٘مٞمدة، قمـ وإٟمام ومٞمف، يٕمٞمش اًمذي عمجتٛمٕمف

دو اجلامقم٦م هل١مٓء أرؾمؾ اإلؾمالم اًمزُم٤من هلذا يّمٚمح ٓ اإلؾمالم: ي٘مقل يمالم  اًمذـي اًمٕمرب اًٌم

ن آظمره إمم واًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة هلؿ أنزل رسمٜم٤م ًمذًمؽ آظمره إمم يتٜمٔمٗمقا  يٕمرومقا  ٓ يم٤مٟمقا   يقضمد ٓ ٔا

 . اًمٕمجلم ُمـ اًمِمٕمرة خترج يمام اًمدـي ُمـ ظمرج هذا أؿمٞم٤مء هذه يمؾ.. طم٤مضم٦م

ول اًم٘مًؿ ُمـ إًمٞمف شمِمػم أن٧م اًمذي اًمقًمد يم٤من إذا وم٢مذاً   يمؾ وُمـ أبٞمف ُمـ يقرث ومٝمق ٕا

 ٕن ًمف حيدث ُم٤مذا اح٤مل هذا هيٛمؽ وٓ ُمًٚمؿ يرصمف ومال اًمث٤مين اًم٘مًؿ ُمـ يم٤من وإن ًمف، وارث

ُمر واٟمتٝمك قمٚمٞمؽ طمرام أنف اًمٕم٤معملم رب ًمؽ طمٙمؿ اح٤مل هذا  . ٕا

  (33:  37: 28/ 134/ واًمٜمقر اهلدى) 

 هبذا افقارث يطافب ؾفؾ ديـًا، افقرثة أحد ادقت أؿرض فق

 مـ افديـ هذا خيصؿ ؾفؾ ديـاً  ادقت افقارث أؿرض وفق ـافدي

 اإلرث؟

 وًمق ـاًمدي هبذا اًمقارث يٓم٤مًم٥م ومٝمؾ ديٜم٤ًم، اًمقرصم٦م أطمد اعمٞم٧م أىمرض ًمق :ُمداظمٚم٦م

 اإلرث؟ ُمـ اًمديـ هذا َيّمؿ ومٝمؾ ديٜم٤م اعمٞم٧م اًمقارث أىمرض

٤مدروا أن اًمقرصم٦م قمـ ومٞمج٥م ديـ وقمٚمٞمف ُم٤مت اعمٞم٧م أن أي واضم٥م يمالمه٤م :اًمِمٞمخ  ..ي

 .ًمٚمقارث اًمديـ.. ًمٚمقارث اًمديـ :ُمداظمٚم٦م
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 .اًمقرصم٦م ٕطمد :ُمداظمٚم٦م

 .هيديؽ اهلل صقرشملم ذيمرت أن٧م :اًمِمٞمخ

 ومٝمؾ ديٜم٤ًم، ورصمتف أطمد أىمرض اعمٞم٧م ًمق: أظمرى ُمرة اًم١ًمال أقمٞمد :ُمداظمٚم٦م

 اًمديـ؟ هبذا اًمقرصم٦م سم٘مٞم٦م يٓم٤مًم٥م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اإلرث؟ ُمـ َيّمؿ ومٝمؾ ديـ، اعمٞم٧م ُم٘مرض يم٤من اًمقارث ًمق: اًمث٤مين :ُمداظمٚم٦م

 .سمد وٓ اًمديـ َُيّمؿ اإلرث شم٘مًٞمؿ ىمٌؾ َيّمؿ، :اًمِمٞمخ

 (33:  52:  41/ 413/واًمٜمقر اهلدى)

 جيقز؟ ؾفؾ ؾؼط أوالده مـ فقاحد ثفمرا يؽتب أن رجؾ أراد

 .جيقز ومٝمؾ وم٘مط أوٓده ُمـ ًمقاطمد ُمػماصمف يٙمت٥م أن رضمؾ أراد :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ هذا :اًمِمٞمخ

  (33:  51: 53/ 416/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلرث دم افزوجة بحؼ ادطافبة حؽؿ

 هل٤م يٓمٚمع وراح شمقومٞم٧م هذه زوضمتف ووم٤مة سمٕمد سمح٘مفِ  يٓم٤مًم٥م اًمزوج هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؟سمح٘مٝم٤م أظمقاهت٤م[ وأضمحػ] وأظمقاهت٤م واًمده٤م ُمـ رثإ

 .اإلرث سمحؼ يٓم٤مًم٥م :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل جيقز آه، :اًم٤ًمئؾ

 .طم٘مف ٓ، يمٞمػ :اًمِمٞمخ
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 .ظمػما  اهلل يمؿوضمزا  ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 (33:56:13/ 432 واًمٜمقر اهلدى) 

 احلصة افبـات ُيعط مل وفؽـف األبـاء ظذ افسـة األب وزع

 األوالد؟ ظذ جيب ؾامذا مات ثؿ افؼظقة

 أقمٓم٤مهؿ اإلٟم٤مث أُم٤م سم٤مًمت٤ًموي، اًمذيمقر قمغم اًمؽميم٦م وزع أب٤مه أن ي٘مقل :اعمٚم٘مل

 وأن٤م هذا طمّمؾ: ي٘مقل هلؿ، اًمّمحٞمح٦م احلّم٦م ي٠مظمذوا أن دون سم٤مًمؽمايض ُم٤ٌمًمغ

 .ي٘مقل ؿمٞمخ؟ ي٤م قمكم ومامذا واًمدي، صٜمع سمام وقمٚمٛم٧م يمؼمت أن٤م وأن صٖمػم،

  يمٚمٝمؿ أطمٞم٤مء اًمذيمقر :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخل ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .يمٚمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 .أطمٞم٤مء يمٚمٝمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمٌٜم٤مت ويمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .اًمٌٜم٤مت ويمذًمؽ :اعمٚم٘مل

 . وي٤مهؿ هق يتّم٤مرم :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف جي٥م هؾ :اعمٚم٘مل

 .ُم٤مت أبقهؿ ُم٤مت، أبقهؿ :اًمِمٞمخ

 .ُم٤مت ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .هذا إٓ ؾمٌٞمؾ ذم ُم٤م ُمٕمٝمؿ، يتّم٤مرم :اًمِمٞمخ

 .ضمديد ُمـ طم٘مٝمؿ اإلٟم٤مث ويٕمٓمقا  جيٚمًقا  أن اجلٛمٞمع قمغم جي٥م يٕمٜمل :اعمٚم٘مل
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 .أبقه ُم٤مت ُم٤م سمٕمد شمٌٕمف احلّم٦م ي٠مظمذ واطمد ويمؾ إيف :اًمِمٞمخ

 (33:  31:  38/ 678/واًمٜمقر اهلدى)

 أبقفؿ مع افعؿؾ دم فتعبفؿ األوالد فبعض أـثر مال ختصقص

 يمثػميـ، أظمقة ًمٜم٤م أظمقة أرسمع أقمٞمش سمٞمتٜم٤م ذم طم٤مًمٜم٤م سمٓمٌٞمٕم٦م ٟمحـ أؾمت٤مذي،: اعمتّمؾ

 مل ؾمٜمقات قمنم ُمـ اًمقاًمد واًمدٟم٤م، قمٜمد اًمٌٞم٧م هذا ذم ٟمٕمٞمش أظمقة إرسمع إطمٜم٤م ًمٙمـ

 هذا ذم ٟمحـ قمٛمٚمٜم٤م قمٜمدٟم٤م، اعمقضمقدة اًمتج٤مرة أنقاع وذم اعمٚمحٛم٦م ذم ُمثالً  هق يٕمٛمؾ

 أظمقاين أن يمثػماً، ُم٤مًٓ  ورزىمٜم٤م اًمرزق ذم ًمٜم٤م وضمؾ قمز اهلل سم٤مرك قمٛمٚمٜم٤م ومٚمام، اعمج٤مل

 أريد، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ شمٕمٛمٚمقن أنتؿ: وم٘م٤مل طم٤مهلؿ قمغم واًمدي... قمٛمٚمقا  اًمذيـ اًمذيمقر

، مل اًمذيـ اًمّمٖم٤مر إظمقاٟمٙمؿ قمـ ظم٤مص٤مً  ُم٤مًٓ  ًمٙمؿ أضمٕمؾ أن  ومٝمؾ واإلٟم٤مث هؿ يٕمٛمٚمقا

 .ًمؽذ ًمف

 .ذًمؽ ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 .ؿمٝمري٦م أضمرة ٟم٠مظمذ أنٜم٤م أطمٞمٓمؽ سمح٥م سمٕمديـ أؾمت٤مذي سمٕمديـ ذًمؽ، ًمف ًمٞمس: اعمتّمؾ

 .يمامن :اًمِمٞمخ

 .هب٤م وٟمنمب ٟم٠ميمؾ طمتك ؿمٝمري٦م أضمرة سمٞمٕمٓمٞمٜم٤م واًمدي يٕمٜمل يمامن،: اعمتّمؾ

 .ُمتزوضمقن أنتؿ :اًمِمٞمخ

 .زوضمٜم٤م هق ٟمٕمؿ: اعمتّمؾ

 داريـ؟ وٓ واطمدة دار ذم وقم٤ميِملم :اًمِمٞمخ

 .ًمقاًمدي ؿم٘مؼ ذم ٟمٕمٞمش ٟمحـ ٓ،: اعمتّمؾ

 ؟سمٞمتف ذم واطمد يمؾ وإيمؾ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕمؽ يتٙمٚمؿ أن يريد اًمقؾمٞمط.. .:اعمتّمؾ
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 .اًمٙمٗم٤مي٦م سمامومٞمف زيد إخ ووحٝم٤م اًمّمقرة أىمقل قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: اعمتّمؾ أظمق

 .اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 .واجلقاب: اعمتّمؾ أظمق

 .سمٞمجقز ُم٤م ،اجلقاب :اًمِمٞمخ

 اؿمقي؟ أووح سمّمقرة اًمقوع ًمؽ أذح ؿمٞمخٜم٤م ممٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 .اهلل إٟمِم٤مء ظمػم :اًمِمٞمخ

 قمٜمدهؿ ؿمٖمٚمقا  اًمذيـ وهؿ ،اًمِم٤ٌمب ُمـ أرسمٕمف ومٞمف اًمٌٞم٧م ذاه أىمقل :اًم٤ًمئؾ

 .اًمًقق ذم ُمٚمحٛم٦م

 .اًمرضمؾ طمٙم٤مه اًمذي اًمٙمالم شمٕمٞمد قمؿ أن٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٟمٗمًف هق اًمٙمالم، هذا إُم٤م ٟمًٛمٕمف ذيمره قمام إو٤مذم رء قمٜمدك يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .طمٙم٤مه

 اًمؽميال هذا شمريال قمغم يِمتٖمؾ ُمٜمٝمؿ واطمد ذم ؿمٞمخٜم٤م ٟم٠ًمخؽ سمدٟم٤م يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 أردين؟ ديٜم٤مر أخػ صمالصملم سمج٤مٟمٌف أن يٛمٙمـ يم٤من صم٤مين واطمد قمٜمد يِمتٖمؾ يم٤من ًمق

، ُم٤م وإٓ أبقهؿ قمـ اؾمت٘مٚمقا  إوٓد ه١مٓء أن اعمٝمؿ أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ  اؾمت٘مٚمقا

، ُم٤م أهنؿ اًمرضمؾ ُمـ ومٝمٛمٜم٤مه اًمذي هذا  ُمٙمًٌف واطمد يمؾ طمٞمٜمئذ اؾمت٘مٚمقا  وم٢مذا اؾمت٘مٚمقا

 ذم ُم٤مؿمٞملم وهؿ اًمّمٖم٤مر إوٓد دون سمٌمء ه١مٓء َيص أن يريد أن ومٚمامذا جلٞمٌف،

 اًمٓمريؼ؟

 .يمٌػماً  ضمٝمداً  اضمتٝمدوا، اًمذيـ هؿ اًمٙم٤ٌمر ٕن :اًم٤ًمئؾ

 جيقز ُم٤م هذا ٕبٞمٝمؿ، وأُمقاهلؿ وهؿ أبٞمٝمؿ، يمٜمػ حت٧م قم٤مؿمقا  ًمٙمـ أجف :اًمِمٞمخ

 ُمٙمًٌف واطمد يمؾ وطمٞمٜمئذ، اًمٕمٛمؾ ذم واؾمت٘مٚمقا  اٟمٗمّمٚمقا  إذا أُم٤م حي٤مسمٞمٝمؿ، إب أن
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 هق، ُم٤مًمف ُمـ يٕمٓمٞمٝمؿ قمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م يٕمٓمٞمٝمؿ ُمٕمٜمك ؿمقا  يٕمٓمٞمٝمؿ، جيقز إب أُم٤م، جلٞمٌف

 أؿمٝمد ٓ إين» شمٕمرومف ًمٕمٚمؽ اًمذي سمِمػم سمـا اًمٜمٕمامن وطمدي٨م اًمٕمدل حت٘مٞمؼ جي٥م وهٜم٤م

 .شضمقر قمغم

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػم اهلل يمؿضمزا  :اًم٤ًمئؾ

  (33: 11: 45/ 441/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افصقرة؟ هذه دم اجلد ترـف ؾقام حؼ االبـ ألبـاء هؾ

 ومٝمؾ إب، شمقذم صمؿ أبٞمف، ووم٤مة ىمٌؾ آسمـ شمقذم سمٜم٤مت، وقمدة واطمد اسمـ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٘مداره؟ ويمؿ ضمدهؿ شمريمف ومٞمام طمؼ اعمتقرم آسمـ ٕبٜم٤مء

 طمً٘م٤م ًمف ٟمجد وٓ طمً٘م٤م وأقمٓمقه اًمٞمقم اعمٕم٤مسون ومٞمٝم٤م سمح٨م ُم٠ًمخ٦م هذه :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ اًمٗمرائض، قمٚمؿ ُمـ ٟمٕمٚمؿ ومٞمام

 (33:39:53/ 21 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 فؾقارثغ افقصقة

: اًمقصٞم٦م ذم ؾم١مال ومٞمٙمؿ، اهلل وسم٤مرك اهلل طمٗمٔمٙمؿ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: إول اًم١ًمال

 طمدي٨م ًمف ىمٚمٜم٤م وقمٜمدُم٤م ٕوٓده واًم٤ٌمىمل ًمزوضمتف اعمػماث سمثٚم٨م طمٞم٤مشمف ذم أوص رضمؾ

 اًمثٚم٨م قمغم ُمقاوم٘ملم أوٓده إن: ىم٤ملش ًمقارث وصٞم٦م ٓ: »ىم٤مل أنف ط اًمرؾمقل

 أظمذوا إظمقاهنؿ وسم٤مىمل ومٞمٝم٤م، يتزوضمقن ؿم٘مؼ هلؿ ًمٞمس إوٓد ُمـ يقضمد ٕنف ُٕمٝمؿ:

 أم اًمّمٖم٤مر ٕوٓده شم٠مُملم ذًمؽ جيقز هؾ سم٤مًمثٚم٨م، اًمقصٞم٦م ىمرر وًمذا اعمٜمزل، ذم ؿم٘م٘م٤مً 

 ظمػماً؟ اهلل وضمزايمؿ ٓ

 اًمٜمٔمر، سمٓمؾ إثر ضم٤مء إذا: إمج٤مقم٤مً  اًمٕمٚمؿ أهؾ ًم٘مقل سمداه٦مً  ذًمؽ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمٜمٌل طمدي٨م يم٤من وم٢مذا ُمٕم٘مؾ، هنر سمٓمؾ اهلل هنر ضم٤مء وإذا: اًم٘مديؿ اًمٕمريب اعمثؾ وذم

 ط اًمٜمٌل وصٞم٦م سمخالف ُمقص ُمـ يّمدر شمٕمٚمٞمؾ ومٙمؾش ًمقارث وصٞم٦م ٓ: »ط



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمقاري٨م 

 

99 

 طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل أن: يٕمٜمل اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ إن: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، سم٤مـمٚم٦م وصٞم٦م ومٝمل

 طمؼ ذي يمؾ وأقمٓمك واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اعمقاري٨م وىمًؿ اًمٗمرائض ذع

 طمؼ اعمقيص سمزقمؿ أطمٞم٤مٟم٤مً  وًمق يراقمل مل وضمؾ قمز اهلل أن اًمقصٞم٦م هذه ُمٕمٜمك طم٘مف،

 .ُمٕمّمٞم٦م قمغم ُمٕمّمٞم٦م...هذا واعم٤ًميملم، اًمٞمت٤مُمك

 وصٞم٦م ٓ: »فم٤مهرة ُمٕمّمٞم٦م هذه ًمٚمقرصم٦م، سم٤مًمثٚم٨م اًمقصٞم٦م: إومم اعمٕمّمٞم٦م

 ش.ًمقارث

 ضم٤مء اًمتل سم٤مًمدقمقى وشمًٚمٞمٙمٝم٤م وشمؼميره٤م اعمٕمّمٞم٦م هذه شمًقيغ: أظمر اإلصمؿ

 ٕطمٙم٤مم أنٗمًٜم٤م ٟمًٚمؿ ٕن هيٞمئٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل اعمذيمقر، اًم١ًمال ذم ذيمره٤م

 .ٟمٕمؿ اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م أو اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م سملم ٟمٗمرق ٓ ذيٕمتٜم٤م

 (33:13:45/أ38: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 الوصايا
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 افدراشة إلـامل افقرثة فبعض افقصقة حؽؿ

 اًمقرصم٦م ًمٌٕمض وًمق يقيص أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز أنف اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض قمٜمد اؿمتٝمر :اًم٤ًمئؾ

 قمالج إمم سمح٤مضم٦م ُمريض أو دراؾم٦م ُمقاصٚم٦م إمم سمح٤مضم٦م ـم٤مًم٥م اًمقارث هذا يم٤من إذا

 هذه ذم اًمنمع طمٙمؿ سمتقوٞمح اًمتٙمرم ٟمرضمق اًميوري٤مت ُمـ ذًمؽ ُمثؾ أو دائؿ

 ؟اعم٠ًمخ٦م

 ُم٤م أن أقمت٘مد ومال ووم٤مشمف سمٕمد سمٌمء سم٤معمقيص شمتٕمٚمؼ اًمقصٞم٦م أن َيٗمك ٓ :اًمِمٞمخ

 أو اًمٕمٚمؾ ُمـ ذيمرت ُم٤م ُمثؾ ذم يم٤من عمـ اعمقيص ذقم٤م يًقغ إؾم٤ٌمب ُمـ ذيمرت

 ومٕمال يتٓمٚم٥م وأن ؿمٗم٤مئف ُمـ ُمٞمئقس اعمرض يم٤من إذا واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا اعمرض

 ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م سمٛمثٚمف يقص أن يرى ٓ احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ومٗمل عمٕم٤مجلتف اعمريض هذا ُمت٤مسمٕم٦م

 احلدي٨م ذم  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام اًمًٚمٞمؿ ويٛمرض اعمريض يِمٗمك وم٘مد إٓو

 ومال اًمْم٤مًم٦م وشمْمؾ اعمريض يٛمرض وم٘مد ومٚمٞمٕمجؾ احل٩م أطمديمؿ أراد إذا اًمّمحٞمح

 ُمروف يم٤من إذا أُم٤م يِمٗمك ىمد اعمريض هذا ٕن آطمتٞم٤مط سم٤مب ُمـ اًمتقصٞم٦م إذن جيقز

 اًمذي اإلرث ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس هؿمٗم٤مؤ يرضمك ٓ ُمرض وهق آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذي اًمٜمقع ُمـ

 واًمنمـملم اًم٘مٞمديـ ه٤مذيـ ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا عمٕم٤مجلتف يٙمٗمٞمف ُم٤م اعمقرث سمقوم٤مة هق ؾمٞمًتح٘مف

 .سم٤مـمٚم٦م ضم٤مئرة وصٞم٦م يم٤مٟم٧م وإٓ اًمقصٞم٦م ضم٤مزت

 .ظمػم اهلل ضمزاك

 (33:  38:  58/ 783/واًمٜمقر اهلدى) 

 األهؾ ألحد ادال بعض ظـ احلقاة حال دم افتـازل

 قمٜمدي أن٤م ٓسمٜمف، أو ًمزوضمتف ُمثالً  طمٞم٤مشمف ذم يتٜم٤مزل ًمقاطمد حيؼ هؾ :اًم١ًمال

 ..واطمد

 .ٓ جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ
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 ُمـ ُمزرقم٦م أهدهي٤م أطم٥م وأن٤م احلٞم٤مة، ذم ُمٕمل شم٤ًمقمدت هذه زوضمتل :ُمداظمٚم٦م

 زوضمتف؟ اؾمؿ قمغم واطمدة ؾمجؾ... ُمزرقمتلم قمٜمده ٕوٓدي، وُمزرقم٦م قمٜمدي،

 ُمـ سمقًمد شمتٕمٚمؼ صقرة سم٤مًمزوضم٦م، شمتٕمٚمؼ صقرة: صقرشملم قمٜمدك هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 دون َيّمف أن جيقز ٓ أنف اجلقاب ؾمٌؼ إوٓد ُمـ سمقًمد يتٕمٚمؼ ُم٤م إوٓد،

 ي٘مّمد ٓ أن سمنمط يِم٤مء ُم٤م يٛمٜمحٝم٤م يِم٤مء ُم٤م هيٌٝم٤م أن ًمف سم٤مًمزوضم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م أظمريـ،

ر  واوح؟ سم٤مًمقرصم٦م، اإلضا

 وأظمالىمٝم٤م إًمخ، طمٞم٤ميت ُمِم٤ميمؾ قمغم وأقم٤مٟمتٜمل ظمدُمتٜمل زوضمتل أن٤م: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ُمٚمٞمقن أقمٓمٞمٝم٤م همٜمل، رضمؾ أن٤م ديٜم٤مر، ُمٚمٞمقن أقمٓمٞمٝم٤م أيمرُمٝم٤م سمدي وم٠من٤م أخخ، ُمٕمل طمًٜم٦م

 ذيٕمتل، أظم٤مًمػ مل إذا ُم٤مزم ذم اًمتٍمف طمر أن٤م ٕين ،قمكم اقمؽماض ًمف أطمد ُم٤م ديٜم٤مر

 اعمخ٤مًمٗم٦م؟ أن دمل وأجـ

 دمًٞمد أضمؾ ُمـ اًمٕم٤مزم اًمرىمؿ ضسم٧م أن٤م اًمقرصم٦م، وأطمرم ُمٚمٞمقن أقمٓمٞمٝم٤م :اًمِمٞمخ

 ُمع ضم٤مًم٦ًم واًمزوضم٦م ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ ي١مهيؿ، ُمٜمزل قمٜمدهؿ ُم٤م أوٓدي اعمقوقع،

 قمٚمٞمف، ُمقؾمع اهلل يم٤من إذا ًمٙمـ أظمريـ، وحيرم دار هل٤م يٙمت٥م ي٠ميت ُمٜمزهل٤م ذم زوضمٝم٤م

 ُم٤م آظمر قمغم وًمد ُمٞمز ًمٙمـ جيقز، هذا قمٓمٞم٦م أو ه٦ٌم أو. .زوضمتف يٕمٓمل ي٠ميت ؾم٤مقمتف وُمـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم رضمؾ أتك شأوٓديمؿ سملم اقمدًمقا » :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٕنف جيقز،

 أُمف ٟمٕمامن، اؾمٛمف يَمٞم ٌس  صٖمػم وًمد ًمف إنّم٤مري، سمِمػم اؾمٛمف ُمٙم٦م، ومتح ذم اًمًالم

 سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن َيص أن محٚمتف طمتك أُمف يب زاًم٧م ُم٤م: سمِمػم هذا ي٘مقل يمثػم، حتٌف

 هذا آسمـ وه٥م ُمٕمٝم٤م، واومؼ ومٝمق سم٤مًمٙمثرة، اًمٕمٌٞمد يم٤من يقُمئذ شمٕمرف قمٌد، سمٖمالم

 أظمذ اهلل، رؾمقل شمِمٝمد طمتك أىمٌؾ ٓ: ىم٤مًم٧م ،ذيم٤مئٝم٤م ُمـ هل همالُم٤ًم،  وهٌف اًمٜمٕمامن

 وهٌتف هذا اسمٜمل! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم واٟمٓمٚمؼ اًمقًمد سمٞمد

 ٓ،: ىم٤مل همالُم٤ًم؟ ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ أوه٧ٌم: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل أوٓد؟ أخؽ» :ىم٤مل همالُم٤ًم،

 ذم ُمٕمٙمؿ يٕمدًمقا  أن حتٌقن يمام ،شأوٓديمؿ سملم اقمدًمقا  ضمقر، قمغم أؿمٝمد ٓ وم٢مين: ىم٤مل

 أؿمٝمد، وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يِمٝمد ريض وُم٤م اًمٕمٓم٤مء، ذم ُمٕمٝمؿ اقمدًمقا  وم٠منتقا  اًمؼم

 هذا ٕنف احلٙمٛم٦م، ُمٜمتٝمك ذم اًمقاىمع ذم وهذا أظمريـ، دون وًمد ختّمٞمص ومٞمف ٕنف
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 إذا أنف ئمٜمقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم وومٞمف اإلظمقة، سملم واًمٌٖمْم٤مء اًمٕمداوة يقضمد اًمتخّمٞمص

 هق أظمّمف، أريد أن٤م هذا: ًمؽ ي٘مقل أؿم٘مٞم٤مء وأظمرون ص٤مًمح أوٓده ُمـ اًمقًمد يم٤من

 ٓ ٟمًٕمدهؿ أن ٟمريد إؿم٘مٞم٤مء ه١مٓء مت٤مُم٤ًم، اًمٕمٙمس أرى أن٤م اًمتخّمٞمص ضم٤مز ًمق

 أول هٜم٤م ٕن هذا، أظمقهؿ ود شمٖمكم صدورهؿ وٟمجٕمؾ ؿم٘م٤موة، قمغم ؿم٘م٤موة ٟمزيدهؿ

 وشم٘مل ؾمٕمٞمد وهذا أؿم٘مٞم٤مء، شمٕم٤ًمء سم٠مهنؿ سم٤مًمٗمرق يِمٕمروا ٕنف شمٖمكم صدورهؿ رء

 اًمّم٤مًمح اًمقًمد هذا َيص إمحؼ اًمقاًمد هذا ي٠ميت ومٚمام هذه، اًمدٟمٞم٤م ُمـ رء مهف وًمٞمس

 .اًمٌٜمزيـ سملم اًمٗمتٞمؾ يِمٕمؾ اًمذي ُمثؾ ُمٕمٜم٤مه أظمريـ دون

 (... :9:  53/ 58/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ظذ يـػؼ أن ذيطة افقرثة باؿل دون البـف بؿحؾ أوىص رجؾ

 دراشتفؿ

 ذم دم٤مري حمؾ وقمٜمده سم٤مًمًـ، يمٌػم رضمؾ أوٓد، صمالصم٦م ًمف رضمؾ ومٞمف :اًم١ًمال

 ؿ،اًمٕمٚم ُمـ رء وقمٜمده دم٤مري، خمف اًمِم٤ٌمب ُمـ واطمد اًمًقق، ذم اؾمؽماشمٞمجل ُمٙم٤من

 أن٧م اًمٓم٥م إظمقاٟمؽ وقمٚمٛم٧م اعمحؾ ذم ضمٚم٧ًم أن٧م إذا واًمده وم٠مؿم٤مر اًمدٟمٞمقي، اًمٕمٚمؿ

 إذا أُم٤م ؿمٝم٤مداهتؿ، هلؿ وهؿ ًمؽ اعمحؾ ومٝمذا اًمٓم٥م ُمـ يٜمتٝمقا  طمتك قمٚمٞمٝمؿ وسوم٧م

 سمالد إمم ذهٌقا  إوٓد وم٤ٌمًمٗمٕمؾ ُمثٚمٝمؿ، ُمثٚمؽ إٓ رء ًمؽ ومام هذا، قمـ اظمتٚمػ

، إهنؿ طمتك اًمٖمرب  سم٤معمحؾ شمٜم٤مزل أبقه ؾمٜمقات سمخٛمس واًمده يتقرم ُم٤م وىمٌؾ يتٕمٚمٛمقا

 ُم٤م سمٕمد واًمده شمقرم قمٚمٞمٝمؿ، ويٍمف أوٓده قمٚمؿ أنف أؾم٤مس قمغم وطمده، اًمِم٤مب هلذا

 اًمٓم٥م ؿمٝم٤مدات أظمذوا سمًٞمٓم٦م، ؾمٜمقات ُمٜمذ إوٓد خترج ؾمٜمقات، سمخٛمس يمت٥م

،  وُمٜمٝمؿ سمٜم٤مت ُمٜمٝمؿ وومٞمف اعمحؾ، ذم ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ سمحّم٦م ـم٤مًمٌقه قم٤مدوا واٟمتٝمقا

 ؟طمّم٦م هلؿ إذا احلّم٦م هذه ُمـ ي٠مظمذوا أهنؿ رء هلؿ يٓمٚمع ويمذا، أوٓد

 ووصٞمتف إنثٞملم، طمظ ُمثؾ ًمٚمذيمر ي٠مظمذ، ُمٜمٝمؿ يمؾ ذيم٤مء ٕهنؿ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .ًمقارث وصٞم٦م ٓ ٕنف شمٜمٗمذ، ٓ سم٤مـمٚم٦م اًمقصٞم٦م هق
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 يٛمقت ُم٤م ىمٌؾ ًمف ًمٚمٛمحؾ شمٜم٤مزل سمٞمع، سم٤مع هق أظمٓم٠مت، أن٤م يقص، مل هق :ُمداظمٚم٦م

 .اًمقًمد سم٤مؾمؿ شمًجؾ ؾمٜمقات، سمخٛمس

 ؾمجؾ؟ أم سم٤مع :اًمِمٞمخ

 .ؾمجؾ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمف ُم٤م اًمٌٞمع أن اًمرأي، هذا قمغم ُمًت٘مر أن٧م ومٞمف، ُم٤م اًمٌٞمع سم٤مع، ُم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 .اًمقًمد شمٕم٥م ُم٘م٤مسمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف؟ ُم٤م سمٞمع :اًمِمٞمخ

 .ذم ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 هذا أن وصٞم٦م يمت٥م اًمرضمؾ هذا أن ه٥م ًمقارث، وصٞم٦م ٓ: ىمٚم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمقرصم٦م، جلٛمٞمع إرث اعمحؾ هذا ٕن شمٜمٗمذ، ٓ اًمقصٞم٦م هذه ومالن، ٓسمٜمل اعمحؾ

 سملم ومرق ومٞمف ُم٤م ،ًمٗمالن اعمحؾ هذا ُم٧م إذا أن٤م أنف وصٞم٦م يمت٥م ُم٤م هق أن اًمّمقرة

 أوٓده أطمد َيص أن ًمف ينمع ٓ يمالُمؽ ُمـ يؽمؿمح ىمد يمام ينمع ٓ صمؿ إُمريـ،

 ينمع ٓ إظمقشمف، دم٤مه أبٞمف قمـ ٟمٞم٤مسم٦م سمقاضمٌف ىم٤مم اًمقًمد هذا يمقن أظمريـ دون سمٌمء

 يمالُمل؟ واوح ذًمؽ، ًمف يؼمر ٓ ًمف،

 ُم٤مًٓ، ايمت٥ًم اخل٤مص سمجٝمده اًمقًمد هذا يٙمقن أن وم٘مط واطمدة صقرة ذم ممٙمـ

 يٛمٞمٜمف سمٙمد مجٕمف اًمذي اح٤مل هذا ًمٜمٗمًف، يٕمٛمؾ أنف سمذًمؽ ًمف أذن وأبقه همٜمٞم٤ًم، وص٤مر

 ًمؽ وشمرسمٞمٝمؿ وشمٕمٚمٛمٝمؿ ه١مٓء أوٓدي قمغم شمٜمٗمؼ أن٧م إذا: أبقه ًمف ىم٤مل ضمٌٞمٜمف وقمرق

 واوح؟ اخل٤مص، ضمٞمٌف ُمـ أنٗمؼ ُم٤م سمٛم٘مدار إٓ شمٜمٗمذ ٓ اًمقصٞم٦م هذه اًمديم٤من، هذا

 داومع هق ًمٙمـ أبقه سم٤مؾمؿ ُمًجؾ اعمحؾ ٕن أن، ذيمرت يمام ذيمر هق :ُمداظمٚم٦م

 .هذه ظمرشم١م وٓ شم٘مدم ومال واًمده، سم٤مؾمؿ عمحؾا ًمٙمـ اح٤مل، رأس ُمـ صمٚم٨م شم٘مري٤ٌمً 

 .اًمثٚم٨م داومع :اًمِمٞمخ

 .اعمحؾ ُم٤مل رأس ُمـ اًمثٚم٨م داومع :ُمداظمٚم٦م
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 ضمٞمٌف؟ ُمـ طمط يٕمٜمل اعمحؾ، ُم٤مل رأس ُمـ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .اعمحؾ سمداي٦م ذم رء طمط ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .أيمثر ٓ يًؽمضمٕمف أن ًمف ضمٞمٌف ُمـ طمٓمف اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 ه١مٓء قمغم يٜمٗمؼ يًتٓمٞمع ُم٤م اعمحؾ ومٙم٤من ُمدرؾم٦م هل زوضمتف ويمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 .هلؿ يرؾمؾ طمتك ومٚمقس زوضمتف ُمـ ي٠مظمذ يم٤من إوٓد،

 أنٗمؼ ُم٤م جمٛمقع أنٗم٘مف اًمذي هذا ُم٤مًمف، ُمثؾ اًمزوضم٦م ُم٤مل أظمل، ُمٝمامً  ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 زوضمتف، ُم٤مل وسمٕمْمف ُم٤مًمف سمٕمْمف أو هق، ُم٤مًمف أو زوضمتف ُم٤مل اعمجٛمقع هذا يم٤من ؾمقاء

 .ٓ ذًمؽ ُمـ أيمثر ي٠مظمذ أُم٤م ي٠مظمذه، أن طمؼ ًمف أنٗم٘مف اًمذي اح٤مل هذا

 أخػ قمنميـ ُمثالً  اًمٓم٥م درس اًمذي اًمٓم٤مًم٥م هذا ؿمٝم٤مدة يمٚمٗم٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م

 ُيَ٘مٞمؿ   يمذًمؽ هق يم٤من إن قمنميـ أظمذ وهذا قمنميـ أظمذ هذا يم٤من إذا سم٢مُمٙم٤مٟمف ديٜم٤مر،

 وًمد يمؾ قمغم سف ُمثالً  يم٤من ًمق اًمٕمنميـ قمٚمٞمف وَيّمؿ ُمٕملم، ُمٌٚمغ ُمث٤مل قمغم اعمحؾ

 ُمـ أنف ُمثالً  ًمف يّمح اًمٓم٥م، ؿمٝم٤مدة قمغم طمّمؾ طمتك ديٜم٤مر أخػ قمنميـ يٕم٤مدل ُم٤م

 يٙمقن طمتك: يٕمٜمل ُمٜمٝمؿ، وًمد قمغم اًمقًمديـ قمغم سف ُم٤م ي٠مظمذ أنف اعمحؾ هذا

 ُمت٤ًمويلم؟ اًمثالصم٦م

 .إصؾ ذم ُمت٤ًمويلم هؿ :اًمِمٞمخ

 وهق قمٚمٞمٝمؿ سف اًمذي هق إصؾ، ذم ُمت٤ًمويلم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 سمِمٝم٤مداهتؿ؟ هلؿ أتك اًمذي

  .ظمذواأ ُم٤م ُمثؾ ي٠مظمذ: شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 ُمثالً  طم٤ًمب، قم٤مُمؾ يٙمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمٗمٝمقم أن هق ُمثالً  أجٜمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 ديٜم٤مر، أخػ قمنميـ وًمد يمؾ قمغم سف ُمثالً  سم٘مدر احل٤ًمسم٤مت، هذه ُمثؾ قمٛمؾ هق

 ًمٚمجٛمٞمع اعمحؾ يٙمقن ٓزم أن ٕن ُمثالً  ًمف يّمح هق قمنميـ، وهذا قمنميـ هذا

 وصٞم٦م، هل ووم٤مشمف سمٕمد أم آضمالً  ًمف يمت٥م وصٞم٦م شمٕمتؼم هذه ٕن أن، ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م يمام
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ٟمف، قمغم وسف أبقه قمٚمٞمف واقمتٛمد ُمثٚمٝمؿ، يدرس يذه٥م مل ٟمٗمًف دُمر هق ًمٙمـ  إظمقا

 ُمت٤ًمويلم، يٙمقٟمقا  طمتك أوَلؽ أظمذوا ُم٤م ُمثؾ ي٠مظمذ أن يًتٓمٞمع احل٤مل هذا ذم

 صمالصملم واًم٤ٌمىمل قمنميـ ُمٜمف ي٠مظمذ أخػ، مخًلم جيٞم٥م اعمحؾ ُمثالً  اعمحؾ، ي٘مًٛمقا 

 اًمثالصم٦م؟ قمغم ي٘مًٛمقه

 ُم٤مًمف ُمـ أنٗم٘مف اًمذي: ًمؽ ىمٚم٧م ضمديد، رء يمالُمؽ ذم هؾ شمرى ي٤م :اًمِمٞمخ

 يمام يرث أن ذم ُمٕمٝمؿ ذيؽ هق ًمٙمـ ًمف، يدومع ُم٤م أيمثر ًمف، يدومع اًمذي هذا اخل٤مص

 .يرصمقن

 اح٤مل أن ومٝمٛمتف، ُم٤م اًمث٤مين اًم٘مًؿ أُم٤م ىمًؿ، شمٕمٚمٞمؼ قمٜمدي ؿمٞمخ ي٤م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 قمغم سومف اًمذي أبقه ُم٤مل ًمٙمـ أبقه، ُم٤مل ذم أن اطمٜم٤م أبقه، وُم٤مل ُم٤مًمف سملم خمتٚمط

ٟمف  .إظمقا

 .يرصمقن يمام ُمٕمٝمؿ يرث أظمريـ، طمٙمؿ طمٙمٛمف يٛمٌم :اًمِمٞمخ

 ومٞمف؟ حي٤مؾمٌٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ سومف اًمذي: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ُمثٚمٝمؿ ُمثٚمف هق ًمٙمـ زي٤مدة، ي٠مظمذ ُم٤م يًؽمضمٕمف أنٗم٘مف اًمذي ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ي٠مظمذ قمٚمٞمٝمؿ أنٗمؼ يمقٟمف يًتٖمؾ ُم٤م أنف شمٜمٌٞمٝمل يمؾ أن٤م ًمٙمـ يرصمقن، يمام يرث أنف طمٞم٨م

 .أنٗمؼ مم٤م أيمثر

  (... :.. :./58/ واًمٜمقر اهلدى)

  مـف تؼتصقا ؾال ؾالن ؿتؾف إذا بلكف وؾاتف ؿبؾ افؼتقؾ أوىص إذا

 سم٤مًمِمخص قم٤مرف يم٤من أنف إُمر ذم اًمٖمري٥م سمس ُم٘متقل، ُم٤مت إٟم٤ًمن ذم :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ُم٘متقل شمقومٞم٧م إذا أنف وصٞمتف ذم ويمت٥م اًمٜم٤مس، ُمـ ؾملم ي٘متٚمف،أنف أن يريد اًمذي

 .سم٤مًم٘مّم٤مص شمٓم٤مًمٌقه ومال ومالن، ـمرف

 اًم١ًمال؟ ؿمق ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ
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 ُمـ ىمتالً  شمقومٞم٧م إذا سم٤مًم٘مّم٤مص شمٓم٤مًمٌقا  ٓ: وصٞمتف شمٜمٗمٞمذ هذا، جيقز ومٝمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ومالن؟ ـمرف

، أن اًم٘متٞمؾ ٕوٓد جيقز يمام :اًمِمٞمخ  .سم٤مًمّمٗمح أوٓده ي٠مُمر أن هق جيقز يّمٗمحقا

 جيقز؟ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (..: 22:  51/   96/   واًمٜمقر اهلدى)

 بعض دون ادراث مـ األوالد بعض يعطل بلن افقصقة

 إٓ يٕمٜمل، شمٕمٓمٞمٝمؿ أوٓده٤م قمغم شمٜمٗمؼ طمٞم٤مهت٤م ذم ويم٤مٟم٧م شمقوم٧م قمجقز :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمٓمل أُمقت سمٕمدُم٤م: وىم٤مًم٧م أُم٤مٟم٦م أقمٓمتف هذا ًمٚمقًمد وىم٤مًم٧م وسمٜم٤مهت٤م، أوٓده٤م ُمـ وًمد

 .اًم١ًمال ُمـ إول اًمِمؼ هذا أظمذوا، ٕهنؿ ٓ: إظمقشمؽ أُم٤م أظمقاشمؽ

 قمغم يمّمدىم٦م يٜمٗمؼ ودظمٚمف اًمٌٞم٧م ي١مضمر: ىم٤مًم٧م واًمٌٞم٧م سمٞم٧م شمريم٧م: اًمث٤مين اًمِمؼ

 .روطمٝم٤م

 اًمٌٞم٧م؟ همػم ظمّٚمٗم٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمذه٥م ُمـ وىمٚمٞمؾ اًمٌٞم٧م :ُمداظمٚم٦م

 واًمٔم٤مهر اًمقرصم٦م، إمم يٕمقد اًمثٚم٨م قمـ زاد ومام اًمثٚم٨م ضم٤موزت إذا اًمقصٞم٦م :اًمِمٞمخ

 همػم سم٤مـمٚم٦م وصٞمتٝم٤م ومٞمٙمقن شمريمتف، اًمذي يمٚمف اح٤مل هق يٙمقن أن يٛمٙمـ اًمدار هذه أن

 أظمريـ إوٓد أن سمحج٦م اًمٕمٓمٞم٦م سمتٚمؽ اًمقًمديـ ظمّمّم٧م قمٜمدُم٤م يمذًمؽ ٟم٤مومذة،

 طمؼ ومٝمق طمقزهت٤م ذم واح٤مل ُم٤مشم٧م وم٢مذا سم٤مـمٚم٦م، وصٞم٦م وهل شمٜمٗمذ ٓ أجْم٤مً  ومٝمذه أظمذوا،

 .مجٞمٕم٤مً  اًمقرصم٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م
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 أوٓده٤م؟ أطمد قم٤مصٞم٤مً  يم٤من ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 مجٞمع يِمٛمؾ طمؼ هق وإٟمام اًمّم٤مًمح دون سم٤مًمّم٤مًمح َيتص ٓ اإلرث :اًمِمٞمخ

 .اًمقرصم٦م

 (33:  33:  44/ 413/واًمٜمقر اهلدى)

 فقفده افدار تعطك أن وصقة وأوىص وفدان، وفف مات رجؾ

 افبقت فف بـك افذي هق افقفد هذا أن بحجة

 أن سمحج٦م ًمقًمده اًمدار شمٕمٓمك أن وصٞم٦م وأوص وًمدان، وًمف ُم٤مت رضمؾ :اًم١ًمال

 ي٤ًمقمد مل اًمقًمد وذًمؽ ضمٞمٌف، ُمـ أنٗمؼ أنف يٕمٜمل اًمٌٞم٧م، ًمف سمٜمك اًمذي هق اًمقًمد هذا

 هبذا؟ رأجٙمؿ ومام سم٘مرش، وٓ

 سم٠من اًمدوًم٦م ُمـ ؾمٜمد هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ ُم٘مٌقًم٦م همػم داطمْم٦م احلج٦م هذه :اًمِمٞمخ

ًمد ُمـ طمٞمٚم٦م هٜم٤مك يٙمـ مل اًمقًمد سم٤مؾمؿ يم٤من وًمق اًمقًمد، سم٤مؾمؿ ومٕمالً  هل اًمدار ذهه  اًمقا

 أن: إذاً  وم٤مجلقاب يٜمٗمؼ، مل وأظمر أنٗمؼ اًمقًمد أن سمحج٦م ًمٚمقًمد اًمدار ًمف ؾمجؾ طمتك

 يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن يٜمٗمؼ: مل وأظمر أنٗمؼ أطمدمه٤م يم٤من وًمق يمٚمٞمٝمام ًمٚمقًمديـ اًمدار

 .شيمًٌٙمؿ ُمـ أوٓيمؿ وإن يده قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م» :ي٘مقل

 ُم٤ًمقمدة اًمقًمد يٜمٗم٘مف ومام شٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م» :اعمِمٝمقر أظمر احلدي٨م ذم وىم٤مل

 يمٚمٝمؿ اًمقرصم٦م طمؼ سمٕمده ُمـ شمريمف ُم٤م ص٤مر أبقه ُم٤مت وم٢مذا ٕبٞمف، هذا.. ٕبٞمف ُمٜمف

 .أمجٕملم

  (33:  13:  35/ 413/واًمٜمقر اهلدى)

 ادقت وصقة افقرثة يـػذ مل إذا

 ..ومٝمؾ اًمقصٞم٦م، اًمقرصم٦م يٜمٗمذ ومل اًمثٚم٨م ُمـ سم٠مىمؾ اعمٞم٧م أوص ًمق ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م
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 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمثٚم٨م ُمـ سم٠مىمؾ اعمٞم٧م أوص ًمق :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ إي :اًمِمٞمخ

 احلرام؟ ذم ي٘مع ومٝمؾ اًمقصٞم٦م، اًمقرصم٦م يٜمٗمذ ومل :ُمداظمٚم٦م

ـْ ﴿ إُمر خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ ـٍ  َأوْ  هِب٤َم ُيقيِص  َوِصٞم ٦مٍ  سَمْٕمدِ  ُِم ﴾ َدْي

 جيقز ٓ يمذًمؽ ديقٟمف أو اعمٞم٧م ديـ يقومقا  أٓ ًمٚمقرصم٦م جيقز ٓ ومٙمام [22:اًمٜم٤ًمء]

 ومال ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ذقمٞم٦م، وصٞمتف داُم٧م ُم٤م وصٞمتف يٜمٗمذوا أٓ ًمٚمقرصم٦م

 .شًمقارث وصٞم٦م ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام جيقز

 (33:  52:  41/ 413/واًمٜمقر اهلدى) 

 افقصايا ـتابة دم افسؽقب

 ؟سمتٕمتف اًمقصٞم٦م يم٤مشم٥م يٙمقن اًمقاطمد ٓزم أنف ؾمٛمٕم٧م :اًم١ًمال

 َيتٚمػ إُمر وًمٙمـ صحٞمح، ذًمؽ ذم اًمقارد واحلدي٨م يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 ُمـ ٕطمد وٓ اًمٜم٤مس، قمٜمد طم٘مقق ًمف ًمٞمس ؿمخص ُمثالً  يٕمٜمل إؿمخ٤مص، سم٤مظمتالف

 إذا وهل واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ قمٚمٞمف، سسم٠م ومال وصٞم٦م يٙمت٥م مل إن ومٝمذا طمؼ، قمٚمٞمف اًمٜم٤مس

 اعمقيص، هذا إمم إضمؾ ي٠ميت طمٞمٜمام اًمنمع َي٤مًمٗمقن ىمد ممـ إىم٤مرب سمٕمض طمقًمف يم٤من

 ووم٤مشمف، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم َي٤مًمٗمقه وٓ وضمؾ قمز اهلل يٓمٞمٕمقا  سم٠من أهٚمف يقيص أن قمٚمٞمف طمٞمٜمذاك

 .سم٤مًمقصٞم٦م اعم٘مّمقد هق وهذا

 .أيمتٌٝم٤م اًميوري ُمـ ًمٞمس أن٤م إذا أنف ُمثالً  يٕمٜمل  :ُمداظمٚم٦م

 وهذا ٞمٜملسمتٕمروم ُم٤م وم٤مٟم٤م وم٠من٤م، شم٘مقزم قمٜمدُم٤م جمٝمقل، قمغم شمٕمرومٞمٜمل أنتل ًمٙمـ  :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٙمت٤مب ُمٚمتزم ُمًٚمؿ سمٞم٧م ذم شمٕمٞمِملم همٜمٞم٦م، أو وم٘مػمة أن٧ِم  أقمرف ُم٤م ـمٌٞمٕمل، أُمر

 قمغم اجلقاب شمٗمّمٚملم وم٠من٧م اجلقاب، قمروم٧م أن٧م اعمٝمؿ يمذًمؽ ًمٞمس أو واًمًٜم٦م،
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 شمٙمتٌل أن سمد ٓ اًمقرصم٦م حيرُمٝم٤م ُم٤م طمتك اًمٜم٤مس قمٜمد ديقن وًمؽ همٜمٞم٦م يمٜم٧م إن ٟمٗمًؽ،

 يم٤من وإن وهٙمذا،.. اًمديقن ُمـ قمٚمٞمؽ ُم٤م شمٌٞمٜمل أن سمد ٓ ديقن قمٚمٞمؽ أو وصٞمتؽ،

 وم٠من٤م وهٙمذا،.. ًمؽ وارصم٤مً  ًمٞمس ُمـ إمم شمقيص أن ًمؽ سمد ومال همٜمٞم٦م، ويمٜم٧م أىم٤مرب ًمؽ

 .اًمٌٞم٤من ُمـ أؾمس ُمع سم٤معمجٛمؾ اجلقاب أقمٓمٞمتؽ

 ًمٚمٜم٤مس ديقن قمٚمٞمف ًمٞمس أو ُمًٚمٛم٦م أهة ذم يٕمٞمش اًمقاطمد أن طم٤مًم٦م ذم ُمثالً   :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمنمع ؾمٞم٘متًٛمقهن٤م ٕهنؿ قم٤مدي: يٙمتٌٝم٤م ٓ أنف ـمٌٞمٕمل ومٌمء ديقن، ًمف وًمٞمس

 .ٟمٕمؿ أي  :اًمِمٞمخ

 .يٙمتٌٝم٤م اًمقاطمد سم٠من واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم يٕمٜمل  :ُمداظمٚم٦م

 .هٙمذا هق  :اًمِمٞمخ

 (33:  36:  43/ 437/واًمٜمقر اهلدى)

 ،ؾقف ؿقفؽ ادراث مـ افبـات أخقاتف حيرم افذي دم ؿقفؽ

 ؾقف؟ افؼع وحؽؿ

 ومٞمف ىمقًمؽ اعمػماث ُمـ اًمٌٜم٤مت أظمقاشمف حيرم اًمذي ذم ىمقًمؽ: إول اًم١ًمال

 ومٞمف؟ اًمنمع وطمٙمؿ

 جيقز ٓ أنف ُمٕمٚمقم هق ح٤م هذا جيقز وٓ اًمنمع قمغم وُمٕمتدي ُمٌػم، فم٤ممل :اجلقاب

 اًمٔمٚمؿ وم٢من اًمٔمٚمؿ اشم٘مقا » :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٔمٚمؿ

 اًم٘مقي ٕن اًم٘مقي: فمٚمؿ ُمـ إصمامً  أؿمد اًمْمٕمٞمػ فمٚمؿ: وسمخ٤مص٦م شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم فمٚمامت

 قمٜمف يمٜمك اًمذي اًمرىمٞمؼ اجلٜمس وهق اًمْمٕمٞمػ أُم٤م ٟمٗمًف، قمـ يداومع أنف رسمام ممٙمـ

 آصمؿ ومٔمٚمٛمٝمؿ وًمذًمؽ صقًٓ، وٓ طمقًٓ  يٛمٚمٙمقن ٓ ومٝم١مٓء سم٤مًم٘مقارير ط اًمرؾمقل

 .اًمرضم٤مل فمٚمؿ ُمـ وضمؾ قمز اهلل قمٜمد

  (33:  13:  19/ 738/واًمٜمقر اهلدى) 
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 وـان مقتف، ؿبؾ يقيص أن يريد وبـات وأبـاء زوجتان فف رجؾ

 األكثقغ، حظ مثؾ فؾذـر وأظطك أرض ؿطعة بقـفؿ ؿسؿ ؿد

 األبـاء بـك أن هذا ظذ وترتب ؾعؾ ما خطل يعؾؿ ال وهق

 يػعؾ؟ ؾامذا مساضقن وهؿ بققتاً  وظؿروا

 ُمقشمف، ىمٌؾ يقيص أن يريد وسمٜم٤مت وأبٜم٤مء زوضمت٤من ًمف رضمؾ: اًم٤ًمئؾ إخ قلي٘م :ُمداظمٚم٦م

ٕنثٞملم، طمظ ُمثؾ ًمٚمذيمر وأقمٓمك أرض ىمٓمٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ ىمًؿ ىمد ويم٤من  ُم٤م ظمٓم٠م يٕمٚمؿ ٓ وهق ا

بٜم٤مء سمٜمك أن هذا قمغم وشمرشم٥م ومٕمؾ  يٗمٕمؾ؟ ومامذا ُمؽماوقن وهؿ سمٞمقشم٤مً  وقمٛمروا ٕا

 رب هلل وم٤محلٛمد ُمؽماوقن وهؿ أُم٤م ُمؽماولم، همػم وهؿ اًم١ًمال أن ًمق اعمِمٙمٚم٦م :اًمِمٞمخ

 هق اًمؽمايض هذا هؾ: قمٜمده اًمقىمقف يٜمٌٖمل اًمذي ًمٙمـ ٓ، هذا، ذم إؿمٙم٤مل هٜم٤م ًمٞمس اًمٕم٤معملم

 صمؿ اعمٞم٧م يٛمقت.. اإلرث شم٘مًٞمؿ ُمـ يمثػم ذم ٟمرى يمام ومرو٤مً، قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمروض هق أم طم٘مٞم٘مل

 راولم أم ىمٚمٌٞم٤مً  رولم هؾ! راوٞم٤مت اًمٌٜم٤مت ي٘مقًمقن؟ ُم٤مذا اًمٌٜم٤مت، ومٞمحرم اًمؽميم٦م شم٘مًؿ

ٜم٧م واهلل قمٞم٥م أنف اضمتامقمٞم٤مً   ُمع اًمقاىمع هذا ذم اًمٜمٔمر شمدىمٞمؼ ُمـ سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ  سمح٘مٝم٤م شمٓم٤مًم٥م اًٌم

 شٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل حيؾ ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل اؾمتحْم٤مر

ٜم٧م هذه أن ُمـ اًمتح٘مؼ ذم اعمحز أن أرى وأن٤م  شم٠مظمذ ٓ سم٠من ىمٚمٌٝم٤م وريض ٟمٗمًٝم٤م ـم٤مسم٧م ومٕمالً  اًٌم

ُمتح٤من؟ هق ُم٤م ؿمٞمئ٤مً؟ أبٞمٝم٤م إرث ُمـ  ُمٜمل هذا: إلظمقاهت٤م ىم٤مًم٧م وم٢مذا طمّمتٝم٤م هل٤م يٕمٓمك أن ٓا

 اًمٌالد أو اًم٘م٤ٌمئؾ سمٕمض ذم اًمٕمرف أو اًمٕم٤مدة سمحٙمؿ هل٤م اسمتداءً  يٕمٓمك ٓ أن أُم٤م ضمٞمداً، يٙمقن ًمٙمؿ

 ؿم٤مء إن يِم٤مء، ُم٤م يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٕمد صمؿ طم٘مف احلؼ ص٤مطم٥م يٕمٓمك أن ُمـ سمد ٓ جيقز، ٓ ومٝمذا

٦م، اُمرأة أو همري٥م ًمرضمؾ أو ٕظمٞمف، ٕظمتف طمّمتف وه٥م  ذم يالطمظ أن يٜمٌٖمل هٙمذا همرٌي

 أن٤م ًمٙمٜمل ذًمؽ ذم إؿمٙم٤مل ومال واىمٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال ذم ضم٤مء اًمذي اًمؽمايض يم٤من وم٢مذا اًم٘مًٛم٦م

 .يمذًمؽ يٙمقن ٓ أن أظمِمك

  (33: 37: 57/   797/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (33:  47: 27/   797/  واًمٜمقر اهلدى)
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 يؽؾػقا مل ألهنؿ ادتعؾؿغ ؽر فألوالد أـثر بامل افقصقة حؽؿ

 ادتعؾؿغ بخالف دراشة مصاريػ حقاتف دم األب

ٕبٜم٤مء ُمـ قمٜمده يٙمقن أبٜم٤مء قمٜمده اًمرضمؾ يٙمقن قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م  ُمتٕمٚمٛملم وهمػم ُمتٕمٚمٛملم ا

 اًمٖمػم اعم٘م٤مسمؾ ذم اًمدراؾم٦م ذم يمثػمة ُمّم٤مريػ ي٠مظمذون.. يٍمومقا  أهنؿ ُمثالً  حيٙمل وم٤معمتٕمٚمٛملم

رض ذم يٕمٛمؾ ُمتٕمٚمؿ : ي٘مقل اًمرضمؾ يٛمقت أن وم٘مٌؾ رء أي يٍمف ومال اًمٗمالطم٦م وذم ٕا

 ..ُمّم٤مريػ أي يٙمٚمٗمٜمل ومل يٍمف مل ٕنف ُمتٕمٚمؿ: اًمٖمػم هلذا سمٌمء أويص

 .جيقز ٓ هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ :ُمداظمٚم٦م

ظمر وطمرم ًمف وًمداً  قمٚمؿ أنف ومروٜم٤م إذا :اًمِمٞمخ  أن سم٤مًمتجرسم٦م ٟمِم٤مهد ٟمحـ ًمٙمـ فمٚمؿ، ومٝمذا ٔا

وٓد ـم٤ٌمئع ٦ًٌم ًمٞمًقا  ٕا  وإٟمام اًمٕمٚمؿ يتٕمٚمؿ ٓ أن يريد وآظمر يتٕمٚمؿ أن يريد واطمد.. واطمدة سمٜم

 مل اًمذي ذاك ُمـ ظمػم اًمزاوي٦م هذه ُمـ ًمّمٜمٕم٦م شمٕمٚمٛمف ذم هذا يٙمقن وم٘مد صٜمٕم٦م، أو ُمٝمٜم٦م يتٕمٚمؿ

ُمر يم٤من وم٢مذا اًمٜمٔمري٦م، اًمٕمٚمقم هذه ُمـ قمٚمامً  وشمٕمٚمؿ اعمٝمٜم٦م يتٕمٚمؿ  هذه ُمثؾ جيقز ومال هٙمذا ٕا

 .ي٘مع أن جيقز ٓ وفمٚمؿ ضمقر ومٝمذا ًممظمريـ ىمدُمف سمٞمٜمام اًمٕمٚمؿ طمرُمف يم٤من إن أُم٤م اًمقصٞم٦م،

  (33: 43: 25/   797/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افعطايا دم راجلق

 ُمٜمذ ًمٕمٚمف سمؾ اًمزُم٤من، هذا ذم اًمٌٚمقى هب٤م شمٕمؿ اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ ذم ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ وارد وطمدي٨م اًمٕمٓمٞم٦م، ذم اجلقر أزُم٤من

 شضمقر قمغم أؿمٝمد ٓ إين» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وىم٤مل اسمٜمف ٟمحؾ أنف ومٞمف اًمذي

 ؿمٞمخٜم٤م أفمـ وهذا اًم٤ٌمىملم، دون سمٕمٓمٞم٦م إبٜم٤مء أطمد إومراد أصؾ حتريؿ ذم ُمٕمروف

 أهؾ سمٕمض يٕمٜمل رأج٧م هذا ذم ُمرشمٌٓمت٤من: ُم٠ًمخت٤من هٜم٤م ًمٙمـ اًمٕمٚمامء، سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

 :ومٞمٝمام اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم َيٓمئ اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ ومه٤م إًمٞمٝمام يِمػمون اًمٕمٚمؿ

 اًمٕمٓمٞم٦م، ذم ؾمٞمٕمدًمقن أهنؿ اًمٜم٤مس سمٕمض فمـ قمٜمد ومٝمل إومم اعم٠ًمخ٦م أُم٤م

 هذا ومٝمؾ اعمػماث، قمغم ذًمؽ ي٘مٞمًقن إنثك، قمٓمٞم٦م وٕمػ اًمذيمر قمٓمٞم٦م ومٞمجٕمٚمقن

 هذا اعمػماث، قمـ ختتٚمػ وهل اًمت٤ًموي ومٞمٝم٤م إصؾ اًمٕمٓمٞم٦م أن أم صحٞمح اًم٘مٞم٤مس

 إول؟ اًم١ًمال

 ٕن ضم٤مئز: همػم ىمٞم٤مس اعمػماث قمغم واًمٕمٓمٞم٦م اهل٦ٌم ىمٞم٤مس أن ٓؿمؽ :اجلقاب

 .أوًٓ  هذا واًمٕمٓمٞم٦م، اهل٦ٌم قمٚمٞمف ي٘م٤مس ٓ ظم٤مص طمٙمؿ اعمػماث

 اإلرث ذم اعمٗم٤موٚم٦م ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع شمٗمريؼ ذم ضمداً  واوح٦م ؿٙمَ طمِ  هٜم٤مك: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ذم إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم يتح٘مؼ ٓ هذا وُمثؾ إنثٞملم، طمظ ُمثؾ ًمٚمذيمر ىم٤مل طملم

 .اًمٕمٓمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م

 حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم إنثك قمغم اًمذيمر شمٗمْمٞمؾ ي٘متيض ُم٤م قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ: وصم٤مًمث٤م

 احلدي٨م رواي٤مت سمٕمض ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٕمٛمقم سمؾ سمِمػم، سمـ اًمٜمٕمامن

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو شسمريمؿ ذم ُمٕمٙمؿ يٕمدًمقا  أن حتٌقن أٓ أوٓديمؿ سملم اقمدًمقا » :وـمرىمف

 .واًمًالم اًمّمالة

 اًمذيمر سملم ذقمٞم٦م ُمٗم٤موٚم٦م ٓ ٕنف اعمٗم٤موٚم٦م: دون اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمتًقي٦م ي١ميمد ومٝمذا

 قمغم وجي٥م إنثك، قمغم جي٥م ُمثٚمام اًمذيمر قمغم جي٥م أنف ومٙمام ًمألبقيـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم وإنثك
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ًمديـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم إيمٛمؾ اًمؼم ُمـ اًمذيمر قمغم جي٥م ُم٤م ُمثؾ إنثك  اًمٕمٓمٞم٦م ومٙمذًمؽ ًمٚمقا

 .شمٗمْمؾ يم٤مُمٚم٦م، شمٙمقن أن دم٥م

 هق؟ هق احلٙمؿ هؾ اعمقت، سمٕمد أو اعمقت. .ذم اًمٕمٓمٞم٦م يم٤مٟم٧م وإن :ُمداظمٚم٦م

 ًمف شمٜمٗمذ ٓ يمذًمؽ وصٞم٦م ًمف شمٜمٗمذ ٓ يمام اعمقت ُمرض ذم يٕمٜمل يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .قمٓمٞم٦م

 يٕمٜمل ٟم٤مزًم٦م، اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، سمٓمري٘م٦م َُمٚم ؽ اعمقت عمرض َُمٚم ؽ هق :اًم١ًمال

 ومٞم٠ًمل ُمٚمتزم، صٖمػم وًمد وًمف اًمديـ، قمـ وسمٕمدهؿ أوٓده فمٚمؿ يٕمرف أج٤مم ُمـ طمٓم٧م

 ودوره، أروف ذم ُمت٤ًموي٤مً  ٟمّمٞم٤ٌمً  اًمٌٜم٤مت، إظمقات وُمٚمؽ إوٓد ُمٚمٙمٜم٤م: ومٞم٘مقل

 يم٠منف ُمرض ُمٕمف يٕمٜمل ُمقشمف، خم٤ميؾ قمغم يٕمٜمل أنف ويٕمٚمؿ سم٘مٚمٞمؾ، ووم٤مشمف ىمٌؾ وذًمؽ

 إؾم٤ٌمب فم٤مهر ذم طمٞم٤مشمف يٕمٜمل أنف إـم٤ٌمء ُمـ ظمؼم وقمٜمده اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ أو ظمٌٞم٨م

 يٕمٜمل هق ُمٚمٙمقه اًمذي هذا هؾ أظمقاشمف، ُمػماث قمـ ي٠ًمل طمٙمؿ قمـ ومٞم٠ًمل ىمّمػمة

 هذا؟ قمـ ي٠ًمل يٕمٜمل وإٓ ومٞمف، ٟمّمٞم٥م هلؿ ُم٤م وإٓ ٟمّمٞمٌٝمؿ ٟمص وإٓ ٟمّمٞمٌٝمؿ

 اعمقت: ُمرض إٟمف ىمٚمٜم٤مه، ُم٤م همػم أظمرى سم٤مب ُمـ اًم٘مْمٞم٦م إمم يٜمٔمر هٜم٤م :اجلقاب

 .ُمًت٘مٞمامً  طمٙمٛمف يٙمقن ٓ قم٘مٚمف أن يٕمٜمقن إٟمام اعمقت ُمرض اًمٗم٘مٝم٤مء يذيمر طمٞمٜمام ٕنف

 .يتٔم٤مهر قم٘مٚمف ذم هق :ُمداظمٚم٦م

 .إًمٞمف أصؾ أن أريد اًمذي هذا زم، اؾمٛمح :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف وحمٙمقم ُمريض هق ُمقضمقد اًمٓمٌٞم٥م وهذا ُمٕملم إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل وم٘مد

 اعمقت، ُمرض ُمريْم٤مً  يم٤من وًمق اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ يم٤من وم٢مذا ؾمٚمٞمؿ، قم٘مٚمف ًمٙمـ سم٤معمقت،

 ًمٙمـ ٟم٤مومذة، وصٞمتف وشمٙمقن قمٓمٞمتف شمٙمقن يٙمقن ُمريْم٤ًم، يٙمـ مل ًمق يمام ومحٞمٜمئذ

 وهق اًمنمقمل، احلٙمؿ قمغم اطمتٞم٤مل أنف يٌدو آٟمٗم٤مً  أن٧م ذيمرت ُم٤م طم٥ًم اعمقوقع

 ُم٤م طمتك أو َيتٚمػ، ُم٤م طمتك أنف أظمرى أو سمٕمٚم٦م طمٞم٤مشمف ىمٞمد ذم إرصمف ىمًؿ ومٝمق اإلرث،

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ يٌٖمل

 ذم اإلرث ٟمٗمذ هق ٕنف اًمٕمٓمٞم٦م: هذه شمٜمٗمذ ٓ أو يٜمٗمذ ومال اطمتٞم٤مل، إُمر يم٤من وم٢مذا



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمٓم٤مي٤م 

 

229 

 واوح؟ طمٞم٤مشمف، ىمٞمد

 .واوح :ُمداظمٚم٦م

 .هذا هق :اًمِمٞمخ

 اًمنمقمل سم٤مًمقضمف ىمًٛمتف يم٤من ًمق: اًم٤ٌمب هذا ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :اًم١ًمال

 ُم٠ًمخ٦م ٕهن٤م شمٜمٗمذ: ومٓمٌٕم٤مً  صحٞمح، ي٘مًٛمقن ُم٤م إوٓد أنف ُمـ وظم٤مئػ اًمّمحٞمح،

 .اإلرث

 إنثٞملم؟ طمظ ُمثؾ ًمٚمذيمر أقمٓمك يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمقاىمع سمٞم٤من اًمنمقمل اًم٘مْم٤مء إمم ي٘مدم أن جي٥م: يمذًمؽ ي٘م٤مل طمتك ومٝمذا :اًمِمٞمخ

وم٘م٤مً  اًم٘مْم٤مء أو اًمٗمتقى، ضم٤مءت وم٢مذا اعمتقرم، هذا  .ىمٚم٧م يمام ومٝمق ًمت٘مديٛمف ُمقا

 اًم٘مْم٤مء؟ يٜمٔمروا أنف يٕمٜمل سم٤مًم٘مْم٤مء خمّمقص إظمػم هذا :ُمداظمٚم٦م

 ..ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 أسم٤مء سمٕمض أن ًمق: ُمثالً  واىمٕمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمخ٦م وهل صم٤مٟمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 أسم٤مء ه١مٓء ُم٤مت صمؿ أظمريـ، إظمقاهنؿ دون وه٤ٌمت سمٕمٓم٤مي٤م أبٜم٤مئٝمؿ سمٕمض اظمتّمقا 

 وؿمٞمخ أبٞمٜم٤م، قمغم اإلصمؿ وم٢من إصمؿ، وٓ ػمو قمٚمٞمٜم٤م ًمٞمس: ي٘مقًمقن إبٜم٤مء ه١مٓء ومؽمى

 ضمقر يرد أن آسمـ هذا قمغم جي٥م سم٠منف: اًمٗمت٤موى ذم ي٘مقل اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

ٟمف سم٘مٞم٦م قمغم أوىمٕمف اًمذي اًمٔمٚمؿ يرد وأن أبٞمف،  احلؼ يرد سم٠من اجل٤مئر، إب هذا ُمـ إظمقا

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمٙمالم هذا صح٦م ومٛمدى ٟمّم٤مسمف، إمم

 .اًمٙمالم هق هذا :اجلقاب
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 .ؾمالم ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٕبٞمف، واعمٖمٗمرة ٕبٞمف اًمرمح٦م وؾم٤مئؾ يتٕم٤مـمك أن: ومٞمف اعمٗمروض آسمـ ٕن :اًمِمٞمخ

 ُم٤م أرطمؿ يٙمقن أن وم٤ٌمٕومم أبٞمف، سمٖمػم ذًمؽ ُمـ أرطمؿ يٙمقن أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م سمؾ

 دظمٚمٜمل ُم٤م أن٤م: ومٞم٘مقل اح٤مدي٦م، اًمِمٝمقة قمٚمٞمف شمتٖمٚم٥م أن جيقز ومال وًمذًمؽ سم٠مبٞمف، يٙمقن

 ذًمؽ ذم ًمٕمؾ طمٞم٤مشمف، ىمٞمد ذم طم٘م٘مف اًمذي اجلقر ُمـ أب٤مك ختٚمص ٓزم دظمٚمؽ، ُم٤م يمٞمػ

 .فمٚمٛمف ُمـ ووم٤مشمف سمٕمد ًمف ٟمج٤مة

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ وًمٞمس هلل، واحلٛمد اًمّمقاب قملم هق شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ ٟم٘مٚمتف اًمذي :اًمِمٞمخ

 .صم٘م٦م ومٝمق اإلؾمالم، ؿمٞمخ ُمـ همري٤ٌمً 

 اًمٌح٨م ذم يٕمٜمل يم٤مومٞمتلم اعم٠ًمخت٤من يٕمٜمل يم٤مٟم٧م وإن صم٤مًمث٦م ُم٠ًمخ٦م ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

ومف ُمـ سم٤معمقوقع ٟمٚمؿ طمتك يٕمٜمل أجْم٤ًم، ًمٙمـ  .أـمرا

 ٤مً ومالٟم أقمٓمل سمدي: ومٞم٘مقل اًمٕمٓمٞم٦م ُمقوع ذم سمٜم٤مشمف إمم ي٠ميت: أجْم٤مً  أسم٤مء ُمـ يمثػم

 يٕمد أجْم٤مً  ومٝمذا اًم٘مْمٞم٦م، متيض وهٙمذا ُمثاًل، ُمقاوم٘م٦م أيب ي٤م ٟمٕمؿ: شم٘مقل ُمقاوم٘م٦م؟ أن٧م

 .وفمٚمامً  ضمقراً  ٟمٗمًف اًم٤ٌمب ُمـ

 ُم٤م يٜم٘مده٤م قم٤مدة، هتْمؿ اًمتل اًمٌٜم٧م يٕمٓمل أن جي٥م اًمٕمٙمس قمغم. ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜم٤مت ُمٜمع قمغم شم٘م٤مم اًمتل اجل٤مهٚمٞم٦م ىمًؿ قمغم شمقاومؼ أن إمم ضمراً  جيره٤م أن ٓ شمًتح٘مف

 .طم٘مقىمٝمـ ُمـ

 سم٠موٓد رزق إن إب أنف: ٟم٘مقل يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م. ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ًمف؟ وُمٖمٗمقر اهلل قمٜمد ُمٕم٤مرم ومٝمق أهٚمٝم٤م إمم اعمٔم٤ممل وردوا ص٤محللم

 .واًمرضم٤مء إُمؾ هق ذًمؽ :اًمِمٞمخ

 أبٞمف؟ يم٥ًم ُمـ اًمقًمد أن سم٤مب ُمـ ي٠مظمذه٤م أن يٛمٙمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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 .يّمؾ اًمٕمٛمؾ اهلل ؾمٌح٤من :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

  (33: 33: 42/ 616/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33: 34: 28/ 616/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33: 37: 38/ 616/ واًمٜمقر اهلدى)

 افعطقة شبقؾ ظذ مقتف ؿبؾ أوالده بغ مافف ؿسؿ رجؾ 

ًمد :ُمداظمٚم٦م  ومٞمف يتقرم أن ىمٌؾ اهلل، ؿم٤مء إن اعمًٚمٛملم وأُمقات اهلل رمحف اًمقا

وم٘م٤مً  ويمٜم٧م اعمًتِمٗمك ذم أؿمٝمر شمًٕم٦م أظمذ اًمنـم٤من ُمرض  سملم ُم٤مًمف وىمًؿ] ُمٕمف ُمرا

 ؟[ذًمؽ طمٙمؿ ومام أوٓده

 . ُم٤مًٓ  َيٚمػ مل يم٤من ُم٤مت ح٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 . طمل وهق ىمًٛمف :ُمداظمٚم٦م

  همػمه؟ ُم٤مًٓ  ظمٚمػ ُم٤م اًمت٘مًٞمؿ هذا سمٕمد ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ... قمغم ص٤مر ظمالص سم٤معمرة :ُمداظمٚم٦م

  ٟمّمٞمٌف؟ أظمذ ويمؾ :اًمِمٞمخ

 . رء سم٘مك سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٜمل يٚمح٘مٜمل هؾ أدري ُم٤م ٟمّمٞمٌف، أظمذ يمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ شم٘مقل، يمام ظمٚمٗمف ىمد ُم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف رء يٚمح٘مؽ ُم٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

  ٓ؟ أم ُمنموع هق هؾ ومٕمٚمف، ُم٤م وهق آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ ٟمٔمرة هل٤م اًم٘مْمٞم٦م

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٘م٤مقمدة يٕمٜمل اإلرث ٦مـمري٘م قمغم يم٤من هؾ طمٞم٤مشمف ىمٞمد ذم ًمٚمامل ىمًٛمتف :اًمِمٞمخ

  يمٚمٝمؿ؟ إوٓد سملم اًمت٤ًموي قمغم يم٤من أم إنثٞملم طمظ ُمثؾ اًمذيمر
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ة ُمـ أوٓد مخ٦ًم ًمف هق :ُمداظمٚم٦م  . رضم٤مل مخ٦ًم واطمدة، اُمرأ

 . ًمف أوٓد يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 اعمٌٚمغ وم٘مًؿ صم٤مٟمٞم٦م، اُمرأة قمغم وسمٜمتلم أوٓد وصمالصم٦م ٟمٕمؿ، أوٓد مخ٦ًم :ُمداظمٚم٦م

 رضم٤مل مخ٦ًم ه١مٓء اًمٕمٞم٤مل، هل١مٓء وٟمّمػ هل١مٓء ٟمّمػ ومٞمٝم٤م هق اًمذي اعمٜمٓم٘م٦م ىمًؿ

 . شمقرم طمتك قمٜمدٟم٤م وأُمٝمؿ وسمٜمتلم أوٓد صمالصم٦م يٕمٜمل وه١مٓء ُمٓمٚم٘م٦م وأُمٝمؿ

  أظمرى؟ زوضم٦م ُمـ ومخ٦ًم زوضم٦م ُمـ مخ٦ًم اعمجٛمقع :اًمِمٞمخ

 . سمٜمتلم ه١مٓء ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 . وم٤مهؿ قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .. مخ٦ًم وه١مٓء ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

  يٛمٚمؽ؟ ُم٤م ٟمّمػ أظمر واخلٛم٦ًم يٛمٚمؽ ُم٤م ٟمّمػ اخلٛم٦ًم وأقمٓمك :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

  ذيمقر؟ يمٚمٝمؿ مخ٦ًم :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

  سمٜم٤مت؟ واصمٜملم ذيمقر صمالصم٦م ومٞمٝمؿ ومخ٦ًم ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٕمٓمٞم٦م ذم وؾم٤موى :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 ٓ اًمٕمٓم٤مء ذم اًمٕمدل وهق اًمنمع هق ومٝمذا اًمٕمٓمٞم٦م سم٤مؾمؿ يم٤من إذا هذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ىمًٛم٦م أن أوًٓ  ُمرشملم ظمٓم٠م ومٝمق ُمػماث ىمًٛم٦م يم٤من إذا أُم٤م وإنثك اًمذيمر سملم شمٗمريؼ

ٟمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمقوم٤مة وهق ؾمٌٌف حت٘مؼ سمٕمد إٓ جيقز ٓ اعمػماث يَمرِ ﴿ اًم٘مرآ  ُِمثُْؾ  ًمِٚمذ 

 . اعمػماث ىمّمد أم اًمٕمٓمٞم٦م ىمّمد هؾ ىمّمد؟ ُم٤مذا هق أدري ُم٤م وم٠من٤م ﴾إُنَثٞملَْمِ  طَمظ  
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 . قمٓمٞم٦م اًمٔم٤مهر ىمّمده ٓ :ُمداظمٚم٦م

 . ضم٤مئز ومٝمق قمٓمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 . ضم٤مئز :ُمداظمٚم٦م

 . قمٛمؾ ًمف يٌ٘مك مل ًمذًمؽ هذا :اًمِمٞمخ

 (32:  23:  34/ 436/واًمٜمقر اهلدى)

 افعطقة دم واألكثك افذـر بغ افتسقية

 أُمقر ذم يم٤مٕثٜمك ًمٞمس اًمذيمر أن إوٓد، سملم ًمٚمٕمدل سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م  :ُمداظمٚم٦م

 إصؾ وإنثك ُمًتٚمزُم٤مت، وًمف اًمٌٞم٧م ُمـ اخلروج حي٥م اًمذيمر  أن وُمٜمٝم٤م يمثػمة،

 ذًمؽ، همػم ومٞمٝم٤م إصؾ واًمٌٜم٧م اخلروج، حي٥م وم٤مًمقًمد يمٌػمة، أو صٖمػمة اًمٌٞم٧م ومٞمٝم٤م

 .هذا ُمثؾ ذم واإلٟم٤مث اًمذيمقر سملم ي٤ًموي اًمقاضم٦ٌم سم٤مًمؽمسمٞم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م هذا ذم ومٝمؾ

 آظمر رء هٜم٤مك أن وأفمـ اًمؽمسمٞم٦م، ذم اعم٤ًمواة يمالُمؽ ُمـ ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م  :اًمِمٞمخ

 .ذيمرشمف ُم٤م

 اإليمرام، أو اًمٕمٓمٞم٦م ُمثؾ وُمٜمٝم٤م ـمٌٕم٤ًم، سم٤مًمؽمسمٞم٦م سم٤مخلروج يتٕمٚمؼ ومٞمام  :ُمداظمٚم٦م

 .اًمقًمد إظمراج

 .اًمؽمسمٞم٦م ىمْمٞم٦م ُمش أن٤م، ظم٤ميٗمف  أن٤م اًمكم هذا  :اًمِمٞمخ

 .اخلروج ىمْمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ذقمل هذا اًمٗمرق سمداه٦م  :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ إصؾ هذا  :ُمداظمٚم٦م

 .وراءه٤م ُم٤م إيمٛم٦م وراء أن أفمـ أن٤م ًمٙمـ  :اًمِمٞمخ

 .رء أو سم٤مًمٜمٗم٘م٦م.. . :ُمداظمٚم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 أيمثر؟ اًمٍمف حيت٤مج ُم٤م َيرج اًمذي هذا ٕن

 .أيمثر حيت٤مج ـمٌٕم٤مً   :ُمداظمٚم٦م

 ًمف هذا اخلروج اخلروج، ُمقوقع قمٜمد وىمقومف اؾمتٖمرسم٧م وم٠من٤م وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ًمقازُمف

 .طم٤مضم٦م ًمف يِمؽمي ادرأ قم٤مـمش وهق ُم٤مر يم٤من رسمام :ُمداظمٚم٦م

 ؟أن٧م وٓ أؾم٠مل سمدي اًمذي أن٤م :اًمِمٞمخ

 .أؿمٞم٤مء يتٌٕمٝم٤م..اًم١ًمال وهذا :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمروف واعمٝمؿ اعمٝمؿ، قمغم دٟمدٟم٧م إهؿ، قمغم دٟمدٟم٧م ُم٤م أن٧م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

سمف،  اًمذي هذا اخلروج هذا وراء ُمـ يؽمشم٥م ُم٤م ًمٙمـ شيم٤مٕنثك اًمذيمر وًمٞمس» :أنف ضمقا

 .قمٜمف اًم١ًمال يٜمٌٖمل

 ُمثؾ اًمٜم٤مس سمٕمض قمٜمد أو أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟم٤مدرة طم٤مٓت شمٙمقن ىمد ًمٙمـ صحٞمح، :ُمداظمٚم٦م

 .ظمروج جمرد أنف ومروٜم٤م ًمق ًمٙمـ أظمرى، أُمقر ىمْمٞم٦م

 .ُمٕمروف اجلقاب ظمروج جمرد :اًمِمٞمخ

 ومٞمج٥م ظمرج، أنف سمٙمقٟمف أو ذيمراً  سمٙمقٟمف ُمتٕمٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم اًمٜمٗم٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 أضمرة يتٓمٚم٥م ٓ رسمام ظمروضمف ًمٙمـ ريمقب، أضمرة يتٓمٚم٥م رسمام ظمروضمف ُمثالً  اًمتًقي٦م،

ء يتٓمٚم٥م ريمقب،  هٜم٤م آظمره، إمم سم٤مًمًٙمر أو سم٤مًمٗمقايمف أو سم٤مًمت٤ًمزم يًٛمك ُم٤م سمٕمض ذا

 .شمراقمك أن جي٥م اعم٠ًمخ٦م اًمتًقي٦م، جي٥م ٓ وهٜم٤مك اًمتًقي٦م جي٥م

 (..:18:  32/ 668/ واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾحاجة وإظطائفؿ هبة األوالد إظطاء بغ افتػريؼ

 ؟[اًمٕمٓمٞم٦م ذم إوٓد سملم اًمتًقي٦م جي٥م هؾ] :اًم٤ًمئؾ

 اًمتًقي٦م ومٞمج٥م واهل٦ٌم، اإليمرام سم٤مب ُمـ شمٜمٓمٚمؼ يمٜم٧م وم٢مذا ،[شمٗمرق] طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مًم٦م :اًمِمٞمخ

قي٦م قمدم ٕن سمٞمٜمٝمؿ: ظمرـي صدور ذم اًمقهمر ؾمٞمثػم اًمًت  أقمٓمٞم٧م إذا أُم٤م هلؿ، شمقه٥م مل اًمذـي ٔا

٥ٌم سمٕمض، دون سمٕمْمٝمؿ  .وضوري ـمٌٞمٕمل أُمر ومٝمذا اًمٌٕمض، دون اًمٌٕمض طم٤مضم٦م سًم

ضم٧م ؿم٤مء ُم٤م: شم٘مقل أن٧م: ُمثالً  يٕمٜمل  ضم٧م قمٜمدُم٤م اًمًت٦م، َزو   دومٕم٧م واطمد أول زو 

 اًمزواج حمت٤مج ذًمؽ ٕن صح؟ ؿمٞمًئ٤م؟ شُمٕمٓمٝمؿ مل اًمٌ٘م٤مي٤م اًمزُم٤من، ذاك ذم ًمػمة أخػ يمذا

ج شم٠ميت قمٜمدُم٤م زوضمتف،  .آظمره إمم.. زوضمتف اًمث٤مًم٨م.. زوضمتف اًمث٤مين شُمَزو 

 إومم طم٤مل ُمثؾ سمٞمٜمٝمؿ، اًمتًقي٦م جي٥م هلؿ، وشمقه٥م شمٙمرُمٝمؿ شمريد قمٜمدُم٤م ًمٙمـ 

 زوضمتٝمؿ سمٕمدُم٤م ٟمّمقره٤م أن احل٤مًم٦م هذه ممٙمـ أجْم٤مً  زوضمتف، ُم٤م واًمث٤مين زوضمتف اًمذي

 اًمِمخيص إيمؼم ُمقرد مخ٦ًم، ًمف أصٖمرهؿ وًمديـ، ًمف أيمؼمهؿ ٟمٗمؽمض ُمثالً  مجٞمٕم٤ًم،

 شمٕمٓمل وم٠من٧م رأج٧م؟ اخلٛم٦ًم أبق ُمقرد ُمـ أيمثر ضمٌٞمٜمف، وقمرق يٛمٞمٜمف سمٙمد يٙمًٌف اًمذي

 هذا آصمٜملم، أبق ُمقرد ُمـ أىمؾ وُمقرده مخ٦ًم قمٜمده سمح٤مضم٦م ٕنف ذاك: شمٕمٓمل ٓ ُم٤م هذا

 .اعم٠ًمخ٦م وهذه اعم٠ًمخ٦م هذه سملم اًمٗمرق ًمؽ فمٝمر أفمـ... اًمٗمرق هق

ٟمف ُمـ أيمثر وأؾم٤مقمده ًمٚمٛم٤ًمقمدة، سمح٤مضم٦م ي٠ميت واطمد :ُمداظمٚم٦م  راوٞملم وهؿ إظمقا

 ...قمٜمل يمٚمٝمؿ هلل احلٛمد

 وسملم ًمألوٓد، اهل٦ٌم شم٘مديؿ سملم اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ ٓطمؼ، شمٗمّمٞمؾ ُمع :اًمِمٞمخ

  أن٧م؟ قمرومتف اًمٗمرق هذا وًمد، ًمٙمؾ احل٤مضم٦م شم٘مديؿ

ن  ُمـ شمٕمٚمؿ يمام وم٤مإلرث اإلرث، قمـ اهل٦ٌم ختتٚمػ هٜم٤م: واهل٦ٌم اإليمرام ُمقوقع ي٠ميت ٔا

يَمرِ : ﴿وضمؾ قمز اهلل ىمقل ُٕنثَٞملَْمِ  طَمظ   ُِمثُْؾ  ومَٚمِٚمذ   ُمـ رء ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ اهل٦ٌم[ 276:اًمٜم٤ًمء﴾ ]ا

ٕنثك، اًمذيمر سملم اعمٗم٤موٚم٦م  أن٧م إذا: اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ ًمٜمٗمس ومٜمرضمع اًمتًقي٦م، جي٥م سمؾ وا

ـ   ه٦ٌم: سمٛمٕمٜمك إيمراُمٞم٦م سمٜم٤مشمؽ أقمٓمٞم٧م  اًمتًقي٦م، ومٞمج٥م ُمتزوضمقن، واًمذيمقر ُمتزوضم٤مت، وُه
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 وًمد، يمؾ حيت٤مضمٝم٤م اًمتل احل٤مضم٦م وشم٘مديؿ ًمألوٓد اهل٦ٌم شم٘مديؿ سملم اخلٚمط جيقز ٓ: أَُؤيم د: يٕمٜمل

 قمروم٧م؟

ت ضمديًدا، ُمث٤مًٓ  أتٞم٧م أن٧م وم٤مٔن ! اًمٌٜم٤مت ؾم٠ميمرم أن٤م: سم٘مقل اعمث٤مل قمـ وقَمؼم 

 ٓ اهل٦ٌم، شمٕمٜمل يمٜم٧م وم٢من احل٤مضم٦م؟ أو ه٦ٌم؟ اًمٌٜم٤مت إيمرام: سم٘مقًمؽ شمٕمٜمل هؾ! ـمٞم٥م

 .اإلٟم٤مث دون اًمذيمقر ختّمٞمص جيقز ٓ أنف يمام اًمذيمر، دون ختّمٞمّمٝمـ جيقز

 احل٤مل، وم٘مػم سمٜم٤مشمؽ ُمـ ًمٌٜم٧ٍم  زوضًم٤م أن: ُمثالً  سمح٤مضم٦م أهن٤م ٓ،: شمٕمٜمل يمٜم٧م وإن 

 اعمتزوضم٦م اًمٌٜم٧م هذه شمٙمرم أو شُمْٙمِرُمٝمؿ، وم٠من٧م اًميوري، اًمٌمء يٌذل أنف سم٤مًمٙم٤مد

 وهذه احل٤مضم٦م، طمدود ذم يٙمقن هذا اًمزوج، ذم اًم٘م٤مئؿ اًمٕمجز يًؽم مم٤م وم٘مػم، سمزوج

 .ه٦ٌم ًمٞم٧ًم هذه ٕن سم٤مًمتًقي٦م: شُمٓم٤مًم٥م ٓ احل٤مًم٦م

 أو يمٌػًما  أقمٓمٞم٧م يمٚمام ومالزم هدي٦م،: يٕمٜمل اإليمرام يمٚمٛم٦م فم٤مهر هق يمام: شمٕمٜمل يمٜم٧م أُم٤م

 شمٙم٥ًم طمتك أوٓدك، شمٕم٤مُمؾ ٓزم هٙمذا واهل٦ٌم، اهلدي٦م سم٤مب ُمـ ؿمٞمئ٤ًم أنثك أو ذيمًرا .. صٖمػًما 

٤موي، قمغم ُمٜمٝمؿ سمرك ٜم٤مت ُيْٙمِرم أبقٟم٤م ح٤مذا طمرج، صدورهؿ وذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم يّمػم وٓ اًمت  اًٌم

 .اًمٙمٌػم ُيٙمرم وٓ اًمّمٖمػم ُيٙمرم ح٤مذا اًمذيمقر، ُيْٙمِرم وٓ

 َوَوح سمِمٕم٤مهب٤م، أدرى ُمٙم٦م وأهؾ ومٞمٝم٤م، سمام أدرى اًمدار ص٤مطم٥م: ي٘م٤مل يمام أن٧م يمٜم٧م وم٢من

 .اجلٛمٞمع وأيُمرم اجلٛمٞمع أوه٥م أنف قمٚمٞمف واضم٥م وم٠من٤م اهل٦ٌم سم٤مب ُمـ يم٤من إذا أنف احلٙمؿ، هذا ًمٜم٤م

 .ٟمٕمٓمٞمف ٓ احل٤مضم٦م قمـ اهلل أهمٜم٤مه واًمذي ٟمُٕمٓمٞمف، حيت٤مج وم٤مًمذي احل٤مضم٦م سم٤مب ُمـ يم٤من إن

 (33:  41: 31/   274/  واًمٜمقر اهلدى)

  افعطقة دم افتسقية

 واًمٜم٤مس ووًمده واًمده ُمـ سمامًمف أطمؼ أطمد يمؾ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شأمجٕملم

 اًمتًقي٦م وضمقب قمدم قمغم احلدي٨م هبذا اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ أن اًمٖمرائ٥م وُمـ [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

وٓد سملم  - اًمٜمٕمامن واًمد ًمٌنم ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م ظمالوم٤م اًمٕمٓمٞم٦م، ذم ٕا



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٕمٓم٤مي٤م 
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 اهلل وم٤مشم٘مقا » :ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل هذا؟ ُمثؾ وًمدك ؾم٤مئر أقمٓمٞم٧م» :- همالُم٤م أوٓده أطمد أقمٓمك ويم٤من

 سـم اًمٜمٕمامن طمدي٨م ُمـش صحٞمحٞمٝمام» ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمفش أوٓديمؿ سملم واقمدًمقا 

 :رواي٦م وذمش طمؼ قمغم إٓ أؿمٝمد ٓ وإين هذا، يّمٚمح ومٚمٞمس» :وهمػمه عمًٚمؿ رواي٦م وذم سمِمػم،

 ش.343» اعمت٘مدم احلدي٨م واٟمٔمر. شضمقر قمغم أؿمٝمد ٓ وم٢مين»

طمتج٤مج جيقز ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م هذا أن وُمع  سـم اًمٜمٕمامن طمدي٨م َي٤مًمػ ٓ وم٢مٟمف سمف، ٓا

 ُم٘مدم وهق ظم٤مص اًمٜمٕمامن وطمدي٨م قم٤مم، هذا: ي٘م٤مل أن وذًمؽ ممٙمـ، سمٞمٜمٝمام واًمتقومٞمؼ سمِمػم،

 مل سمِمػم واسـم ذقم٤م، ُم٤مًمف أنف صح إذا سمامًمف أطمؼ أطمد يمؾ: ًمقصح احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٞمٙمقن قمٚمٞمف،

 اًمروو٦م» اًمٌح٨م هلذا وراضمع شمٕم٤مرض، ومال اًمٜمٕمامن، طمدي٨م أوم٤مده يمام ذقم٤م اًمٖمالم يتٛمٚمؽ

 ش.266 - 264/  1ش »اًمٌٝمٞم٦م اًمدرر ذح ذم اًمٜمدي٦م

 .(536-535/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افعطقة دم افرجقع حتريؿ

 ؿمٌع إذا طمتك أيمؾ اًمٙمٚم٥م يمٛمثؾ قمٓمٞمتف ذم يٕمقد اًمذي ُمثؾ إن[ :  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمرضمقع حتريؿ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ] .شوم٠ميمٚمف ىمٞمئف ذم قم٤مد صمؿ ىم٤مء،

 .(4/175) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م





 التصاويز كتاب

 وأحكاموا





 التصاويز أحكاو





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اًمتّم٤موير 
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 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 ُمتٗمؼش شمّم٤موير أو مت٤مصمٞمؾ ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل»

 ش.عمًٚمؿ واًمٚمٗمظ» قمٚمٞمف

ش 6/261» قمٜمده ُم٤م وأىمرب همػمه، وٓ ُمًٚمؿ قمٜمد اًمٚمٗمظ هبذا أره ومل. صحٞمح

 أو مت٤مصمٞمؾ ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أبق طمدي٨م

 ش.شمّم٤موير

: ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راومع ـمريؼ ُمـش 1/231» اًمؽمُمذي قمٜمد ُم٤م ُمٜمف وأىمرب

: ؾمٕمٞمد أبق وم٘م٤مل ٟمٕمقده، اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمغم ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل وقمٌد أن٤م دظمٚم٧م

 ؿمؽ. صقرة أو: ».... ىم٤مل أنف إٓ اًمٙمت٤مب، ًمٗمظ ُمثؾ ومذيمره: ط اهلل رؾمقل أظمؼمٟم٤م

 ش.ىم٤مل أهيام يدري ٓ إؾمح٤مق

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »اًمؽمُمذي وىم٤مل

 قمكم طمدي٨م ُمـش 3653» ُم٤مضمف اسمـ وأظمرضمفش 2486» طم٤ٌمن اسمـ وصححف

 ش.صقرة وٓ  يمٚم٥م ومٞمف: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً 

: ىم٤ملش قمٛمر اسمـ» أيب قمـ ؾم٤ممل طمدي٨م ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مه، أطم٤مدي٨م ومٕمٜمده اًمٌخ٤مري وأُم٤م

 ذم أظمرضمفش. يمٚم٥م وٓ صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م: »وم٘م٤مل ضمؼميؾ ط اًمٜمٌل وقمد

 ش.1/322ش »صحٞمحف»

 شمدظمؾ ٓ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل قمـ ـمٚمح٦م أيب قمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 ش.صقرة وٓ يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م

 يريد: »اًمث٤مين اعمقوع ذم اًمٌخ٤مري وزاد ُم٤مضمف، واسمـش 3/65 ،1/319» أظمرضمف

 ش.إرواح ومٞمٝم٤م اًمتل اًمتامصمٞمؾ صقرة

 .ـمٚمح٦م أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ وأظمرضمف



   أطمٙم٤مم اًمتّم٤موير   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمٙمت٤مب ذم ؾمٞم٠ميت مم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م إطم٤مدي٨م هذه :«تـبقف»

 يمام اعمجًٛم٦م، همػم اًمّمقر ذم هق إٟمام وروده٤م ؾم٥ٌم ( ألن) اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م

 قمٚمٞمف اًمذي اًم٘مرام وومٞمف اًمٌٞم٧م دظمقل ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ اُمتٜم٤مع قمٚمٞمف يدل

 .اًمّمقرة

 . إظمرى إطم٤مدي٨م شمدل ذًمؽ وقمغم

 (77-76 ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 يؼدس ال وما يؼدس ما وتشؿؾ ،ادجسؿة

 هذه يّمقرون اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد ُمـ إن: » اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ش.اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ: »رواي٦م وذمش. اًمّمقر

ش 259-6/258» واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿش 238 -4/237» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 اًمزهري قمـ ـمرق ُمـش299 ،86 ،85 ،6/36» أجْم٤مً  وأمحدش 1/332» واًمٜم٤ًمئل

 دظمؾ: » ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ

م اًمٌٞم٧م وذم ط اًمٜمٌل قمكم  ومٝمتٙمف، اًمًؽم شمٜم٤مول صمؿ وضمٝمف، ومتٚمقن صقر، ومٞمف ىمرا

 ُمًٚمؿ وًمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري، وهق إول، سم٤مًمٚمٗمظ ومذيمره: »....ش ط اًمٜمٌل ىم٤مل:  وىم٤مًم٧م

 ش.اهلل سمخٚمؼ يِمٌٝمقن اًمذيـ: » وأمحد

 ،ط اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ: »وًمٗمٔمف سمف أبٞمف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد وشم٤مسمٕمف

 ي٤م: »وىم٤مل وضمٝمف، وشمٚمقن هتٙمف، رآه ومٚمام مت٤مصمٞمؾ، ومٞمٝم٤م سم٘مرام زم ؾمٝمقة ؾمؽمت وىمد

 ىم٤مًم٧مش اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد قم٤مئِم٦م،

 ش.وؾم٤مدة ُمٜمف ومجٕمٚمٜم٤م وم٘مٓمٕمٜم٤مه: قم٤مئِم٦م

 ويمذا ًمف، واًمًٞم٤مقش 6/259» وُمًٚمؿش 235-4/234» أجْم٤مً  اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .خمتٍماً ش 129 ،6/83» وأمحدش 1/233» اًمٜم٤ًمئل



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمتّم٤مويرأطمٙم٤مم ا 
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 أظمرضمفش ظمٚم٘مف ذم: »آظمره ذم وزاد سمف، حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ؾمامك أجْم٤مً  وشم٤مسمٕمف

 .اًمٜم٤ًمئل

 همػم هل إٟمام ومٞمف ذيمرت اًمتل اًمّمقر أن احلدي٨م ورود ؾم٥ٌم ُمـ ويٕمٚمؿ :«تـبقف»

 ومحٛمٚمفش. اًمّمقر هذه: »....ُمٜمف إومم اًمرواي٦م ذم سم٘مقًمف ط أؿم٤مر وإًمٞمٝم٤م اعمجًٛم٦م،

 .اعمًتٕم٤من واهلل. اًمّمقاب قمـ ضمداً   سمٕمٞمداً  اعمجًٛم٦م اًمّمقر قمغم

 قمـ قمروة سمـ هِم٤مم رواي٦م ذم اًم٘مرام قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمتامصمٞمؾ ٟمقع سمٞم٤من ضم٤مء وىمد

  درٟمقيم٤مً  سم٤ميب قمغم ؾمؽمت وىمد ؾمٗمر ُمـ ط اهلل رؾمقل ىمدم: »ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف

 ش.ومٝمتٙمتف: ىم٤مًم٧م: »رواي٦م وذمش. ومٜمزقمتف وم٠مُمرين إضمٜمح٦م ذوات اخلٞمؾ ومٞمف

ش 182 ،6/138» وأمحدش 1/332» واًمٜم٤ًمئلش 6/285» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ًمف إظمرى واًمرواي٦م

 وشمٕمٔمؿ، شم٘مدس اًمتل سم٤مًمّمقر ظم٤مص٤مً  ًمٞمس اًمتحريؿ أن قمغم شمدل اًمرواي٦م وهذه

 اًمًٞمدة أىمر ط اًمٜمٌل أن شمرى أٓ ي٘مدس، مم٤م ًمٞم٧ًم إضمٜمح٦م ذوات اخلٞمؾ وم٢من

 .اعمذيمقرة اخلٞمؾ سمتامصمٞمؾ ًمٕمٌٝم٤م قمغم قم٤مئِم٦م

 (78-77 ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 اًمروح، ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يمٚمػ  صقرة صقر ُمـ: »أن اًمًالم قمٚمٞمف وأظمؼم»

 .صحٞمحش. وهمػمه اًمٌخ٤مريش. أبداً  ومٞمٝم٤م سمٜم٤مومخ وًمٞمس

 وأمحدش 1/332» واًمٜم٤ًمئلش 6/261» أجْم٤مً  وُمًٚمؿش 4/236» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 قم٤ٌمس اسمـ قمٜمد ضم٤مًم٤ًمً  يمٜم٧م: »ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمـ اًمٜمي ـمريؼ ُمـش 353 ،2/142»

 هذه أصقر رضمؾ إين: وم٘م٤مل رضمؾ ؾم٠مخف طمتك ،ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل وٓ يٗمتل، ومجٕمؾ

 ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل اًمرضمؾ، ومدٟم٤م ادٟمف،: قم٤ٌمس اسمـ ًمف وم٘م٤مل اًمّمقر،
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 ـمريؼ ُمـش 1/42» اًمٌخ٤مري قمٜمد هل وإٟمامش أبداً  ومٞمٝم٤م» قمٜمدهؿ وًمٞمس ،ومذيمره...ش ي٘مقل

 إٟمام قم٤ٌمس، أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل رضمؾ أت٤مه إذ قم٤ٌمس اسمـ قمٜمد يمٜم٧م: ىم٤مل احلًـ أيب سـم ؾمٕمٞمد قمـ أظمرى

 ُم٤م إٓ أطمدصمؽ ٓ: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل اًمتّم٤موير، هذه أصٜمع وإين يدي، صٜمٕم٦م ُمـ ُمٕمٞمِمتل

 يٜمٗمف طمتك ُمٕمذسمف اهلل وم٢من صقرة صقر ُمـ: »ي٘مقل ؾمٛمٕمتف ي٘مقل، ط اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م

 إن وحيؽ: وم٘م٤مل وضمٝمف، واصٗمر ؿمديدة، رسمقة اًمرضمؾ ومرسم٤مش أبداً  ومٞمٝم٤م سمٜم٤مومخ وًمٞمس اًمروح، ومٞمٝم٤م

 .وؾمٞم٠ميت روح، ومٞمف ًمٞمس رء ويمؾ اًمِمجر هبذا ومٕمٚمٞمؽ شمّمٜمع أن ٓإ أبٞم٧م

 ُمٓمٚمؼ، ٕنف وذًمؽ اًمّمقر، ُمـ اعمجًؿ همػم ؿمٛمقًمف قمغم أجْم٤مً  يدل احلدي٨م وهذا :ؿؾت

 اًم٤ًمئؾ قمغم يْمٞمؼ مل ُمٜمٝم٤م سم٤معمجًٛم٦م ظم٤مص٤مً  يم٤من وًمق ذًمؽ، ُمٜمف يٗمٝمٛمف مل قم٤ٌمس اسمـ راويف وٕن

رواح ذوات ُمـ اعمجًٛم٦م همػم اًمّمقر ًمف يٌٞمح يم٤من سمؾ اًمتْمٞمٞمؼ، ذًمؽ  فم٤مهر، هق يمام أجْم٤مً  ٕا

صقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد وأجدشمف احلدي٨م، راوي يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ طمج٦م، اًمّمح٤ميب وومٝمؿ  هق يمام ٕا

ظمرى، سم٤مًمٜمّمقص ُمدقمامً  ويم٤من هٜم٤م، اًمِم٠من  سمٌٓمالن اًمٜمقوي اإلُم٤مم ضمزم وًمذًمؽ شم٘مدم، يمام ٕا

 احلدي٨م حت٧م يمالُمف وؾم٠مذيمر -اعمجًٛم٦م همػم يٕمٜمل– هل٤م فمؾ ٓ اًمتل اًمّمقر جيٞمز ُمـ ُمذه٥م

 ش.234»

 (79-78ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم يٕمذسمقن اًمّمقر هذه يّمٜمٕمقن اًمذيـ إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل»

 .صحٞمح. قمٚمٞمف ُمتٗمؼش ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا  هلؿ ي٘م٤مل

 قمـ ٟم٤مومع قمـش: 1/966/8ش »اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل آظمر، إؾمٜم٤مد ومٞمف وًمٜم٤مومع

 ومٚمام شمّم٤موير، ومٞمٝم٤م ٟمٛمرىم٦م اؿمؽمت أهن٤م ط اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م قمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 اًمٙمراهٞم٦م، وضمٝمف ذم ومٕمروم٧م يدظمؾ، ومٚمؿ اًم٤ٌمب قمغم ىم٤مل ط اهلل رؾمقل رآه٤م

 هذه سم٤مل ومام: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أذٟم٧ٌم؟ ومام ورؾمقًمف، اهلل إمم أتقب: وىم٤مًم٧م

  ؟شاخلرىم٦م

 إن: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وشمقؾمده٤م، قمٚمٞمٝم٤م شم٘مٕمد ًمؽ اؿمؽميتٝم٤م: ىم٤مًم٧م
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 إن: »ىم٤مل صمؿش. ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب

 ش.اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ اًمّمقر ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م

 يم٠مهن٤م مت٤مصمٞمؾ ومٞمٝم٤م ط ًمٚمٜمٌل وؾم٤مدة طمِمقت: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

 ُم٤م: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ًمٜم٤م ُم٤م: وم٘مٚم٧م وضمٝمف، يتٖمػم وضمٕمؾ اًم٤ٌمسملم، سملم وم٘م٤مم ٟمٛمرىم٦م،

 أُم٤م: »ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، ًمتْمٓمجع ًمؽ ضمٕمٚمتٝم٤م وؾم٤مدة: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م ؟شاًمقؾم٤مدة هذه سم٤مل

 .أظمرضمتٝم٤م طمتك دظمؾ ومام: ىم٤مًم٧م: اًمِم٤مومٕمل زاد....ش اعمالئٙم٦م أن قمٚمٛم٧م

 ُمـ ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م ُمثؾ قمغم أجْم٤مً  يدل احلدي٨م وهذا :ؿؾت

 ُمـ اعمالئٙم٦م عمٜمع ؾم٤ٌٌمً  يمقهن٤م وهل أظمرى وم٤مئدة وومٞمف اعمجًٛم٦م، همػم اًمّمقر حتريؿ

 .ممتٝمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمٌٞم٧م دظمقل

 (83-79ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 ومٚمٞمخٚم٘مقا  يمخٚم٘مل؟ َيٚمؼ ذه٥م ممـ أفمٚمؿ وُمـ: »شمٕم٤ممم اهلل قمـ احلدي٨م وذم» 

 .صحٞمح .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش ؿمٕمػمة ومٚمٞمخٚم٘مقا  ذرة

 اعمجًؿ، همػم اًمتّمقير حتريؿ قمغم اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م ذم يمام دًمٞمؾ احلدي٨م وذم

 أن هريرة أبق ومٝمؿ: »سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل هريرة، أبق راويف ومٝمٛمف اًمذي وهق اًمٕمٛمقم، سمدًٓم٦م

 ش.احلٞمٓم٤من ذم يٜم٘مش ُم٤م أنٙمر ومٚمٝمذا فمؾ، ًمف ًمٞمس وُم٤م فمؾ، ًمف ُم٤م يتٜم٤مول اًمتّمقير

 ش.23/314»ش اًم٤ٌمري ومتح» ُمـ ٟم٘مٚمتف

 (83 ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تعؾقؼ حتريؿ

 ؾمٛمٕم٧م:  ىم٤مل إنّم٤مري ـمٚمح٦م أيب قمـ اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ ُمًٚمؿ روى»
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 وم٠متٞم٧م: ىم٤مل مت٤مصمٞمؾ، وٓ يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: » ي٘مقل ط اهلل رؾمقل

 يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤م اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ:  »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن َيؼمين هذا إن: وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م،

 وًمٙمـ...  ٓ: وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ؟ ذيمر ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ومٝمؾش مت٤مصمٞمؾ وٓ

 ومٚمام اًم٤ٌمب، قمغم ومًؽمشمف ٟمٛمٓم٤مً  وم٠مظمذت همزاشمف، ذم ظمرج رأجتف: ومٕمؾ رأجتف ُم٤م ؾم٠مطمدصمٙمؿ

 ىمٓمٕمف، أو هتٙمف طمتك  اًمٜمٛمط»  ومجذسمف وضمٝمف، ذم اًمٙمراهٞم٦م قمروم٧م اًمٜمٛمط ومرأى ىمدم

 ش.واًمٓملم احلج٤مرة ٟمٙمًق أن ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل إن: »وىم٤مل

 ش.قمكم ذًمؽ يٕم٥م ومٚمؿ ًمٞمٗم٤ًم، وطمِمقهتام ؾم٤مدشملم و ُمٜمف وم٘مٓمٕمٜم٤م:  ىم٤مًم٧م 

 ُمًٚمؿ أظمرضمف وم٘مد ، ُمٜمٙمر أو ؿم٤مذ وم٢مٟمفش  ٓ»  قم٤مئِم٦م ىمقل دون. صحٞمح 

ٟم٦م أبق ويمذاش 6/257-258» ش 159/2-1-8/151» ُمًتخرضمف ذم: قمقا

 ُمـش 214/1ق» ُمًٜمده ذم يمٚمٞم٥م سمـ واهلٞمثؿش 282/2ق» ُمًٜمده ذم واًمروي٤مين

 قمـ اًمٜمج٤مر، سمٜمل ُمقمم احل٤ٌمب، أيب ي٤ًمر سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ـمريؼ

 .سمف اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد

: اًمت٘مري٥م ذم احل٤مومظ ىم٤مل ص٤مًمح، أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ًمٙمـ ضمٞمد، إؾمٜم٤مد وهذا :ؿؾت

 ش.وشمٕمٚمٞم٘م٤مً  ُم٘مروٟم٤مً  اًمٌخ٤مري ًمف روى سمآظمره، طمٗمٔمف شمٖمػم صدوق»

 ش.سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: ُمٕملم اسمـ ىم٤مل. صم٘م٦م: »وىم٤مل اًمْمٕمٗم٤مء، ذم اًمذهٌل وأورده

 ذيمر ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ومٝمؾ: »ىمقًمف هذا طمديثف ُمـ اؾمتٜمٙمرت وىمد: ىمٚم٧م

 رؾمقل ُمـ ذًمؽ ؾمٛمٕم٧م ىمد قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وم٢منش ٓ: وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ؟

 اعمت٘مدم اًمٜمٛمرىم٦م طمدي٨م ذم وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من قمٜمٝم٤م ذًمؽ أظمرج ي٘مٞمٜم٤ًم، ط اهلل

 ٓ اًمّمقر ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م إن: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل صمؿ: آظمره ذم ىم٤مًم٧مش 211»

 ش.اعمالئٙم٦م شمدظمٚمف

 سمتامُمف ـمٚمح٦م أيب قمـ هل٤م ذيمر اًمذي ًمٚمٜمص ؾمامقمٝم٤م أنٙمرت قم٤مئِم٦م ًمٕمؾ :ؿقؾ ؾنن

 ؟شيمٚم٥م» سمزي٤مدة أي

 ُمًٚمؿ أظمرج وم٘مد أجْم٤ًم، اًمزي٤مدة هبذه ط ُمٜمف ؾمٛمٕمتف ىمد أهن٤م :واجلقاب



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اًمتّم٤موير 

 

239 

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ ط اهلل رؾمقل واقمد: ىم٤مل أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـش 6/255-256»

 يده، ُمـ وم٠مخ٘م٤مه٤م قمّم٤م، يده وذم ي٠متف، ومل اًم٤ًمقم٦م، شمٚمؽ ومج٤مءت ومٞمٝم٤م، ي٠متٞمف ؾم٤مقم٦م

: وم٘م٤مل هيرة، حت٧م يمٚم٥م ضمرو وم٢مذا اًمتٗم٧م صمؿش رؾمٚمف وٓ وقمده اهلل َيٚمػ ُم٤م: »وىم٤مل

 وم٠مظمرج، سمف وم٠مُمر دري٧م، ُم٤م واهلل: وم٘م٤مًم٧مش هد؟ اًمٙمٚم٥م هذا دظمؾ ُمتك قم٤مئِم٦م ي٤م»

: وم٘م٤ملش شم٠مت ومٚمؿ ًمؽ ومجٚم٧ًم واقمدشمٜمل: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ضمؼميؾ، ومج٤مء

 ش.يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م سمٞمتؽ، ذم اًمذي اًمٙمٚم٥م ُمٜمٕمٜمل»

ٟم٦م أبق وأظمرضمف  ُمِمٙمؾ ذم واًمٓمح٤مويش 154/2-8/153/1» أجْم٤مً  قمقا

 ش.243-6/241» وأمحدش 2/377»أصم٤مر

 أهن٤م ىم٤مل أهن٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م إمم ٟم٥ًم ُمـ وهؿ ذم ؿمؽ ومال هذا، شمٌلم إذا

 اًمقهؿ سمٜم٦ًٌم أطمرى هق ُمـ إؾمٜم٤مده ذم وًمٞمس ،ط اهلل رؾمقل ُمـ احلدي٨م شمًٛمع مل

 .ومٞمف اًمٙمالم ُمـ قمروم٧م ح٤م ص٤مًمح أيب سمـ ؾمٝمٞمؾ ُمـ إًمٞمف،

 :أُمريـ قمغم اعمّمٜمػ ذيمره اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م دل :«تـبقف»

 إشمالف اهلتؽ أن وُمٕمٚمقم ًمٚمٜمٛمط، ط هلتٙمف وذًمؽ اًمّمقر، شمٕمٚمٞمؼ حتريؿ: إول

 .وشمرهٞم٤ٌمً  زضمراً  اعمحرم ذم إٓ جيقز ٓ وهق اح٤مل،

 إن: »ط ًم٘مقًمف ُمّمقرة، همػم يم٤مٟم٧م وًمق، سم٤مًمًت٤مئر اجلدر ؾمؽم يمراه٦م: وأظمر

 ش.واًمٓملم احلج٤مرة ٟمٙمًق سم٤من ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل

 ىمٌؾ ُمـ اًمٕمٚمامء ومٝمٛمف اًمذي وهق. شم٠مُمؾ سم٠مدٟمك احلدي٨م ُمـ يت٤ٌمدر اًمذي هق وهذا

 ش.229ص»صش اًمزوم٤مف آداب» ذم ذطمتف يمام

 ومحؾ واطمدًا، ؿمٞمئ٤مً  ومجٕمٚمٝمام قمٚمٞمف، إُمران اظمتٚمط وم٘مد اهلل، طمٗمٔمف اعم١مًمػ وأُم٤م

 يمراه٦م قمغم سمف اؾمتدل قمٚمٞمف وسمٜم٤مء اًمّمقر، قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمًت٤مئر قمغم اعمذيمقر ط ىمقًمف

 إمم وٓ آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اهلتؽ دًٓم٦م إمم يٚمتٗم٧م ومل شمٜمزيف، يمراه٦م اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ

 ؾمؽم ذم ؿمٞمئ٤مً  يرى ٓ أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك اعمٓمٚمؼ،..ش ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل إن: »ط ىمقًمف دًٓم٦م
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 ظمالف هق سمؾ ي٘مٚمف مل ُم٤م إئٛم٦م سمٕمض إمم قمزا  أن ذًمؽ ُمـ ٟمت٩م صمؿ اًمّمقر، سمٖمػم اجلدر

 :احلدي٨م قم٘م٥م وم٘م٤مل ىمقًمف،

 وٟمحقه٤م احلٞمٓم٤من ًمٙمًقة اًمتٜمزهيٞم٦م اًمٙمراه٦م ُمـ أيمثر احلدي٨م ُمـ ي١مظمذ وٓ»

 .اًمتّم٤موير ذات سم٤مًمًت٤مئر

 مل اهلل أن: اًمٚمٗمظ طم٘مٞم٘م٦م ٕن اًمتحريؿ: ي٘متيض ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس: اًمٜمقوي ىم٤مل

 ش.اًمتحريؿ ي٘متيض وٓ ُمٜمدوب، وٓ سمقاضم٥م ًمٞمس أنف ي٘متيض وهذا سمذًمؽ، ي٠مُمرٟم٤م

 ذم ٓ سم٤مًمًت٤مئر، اجلدر ؾمؽم أقمٜمل أظمر إُمر قمـ ذًمؽ اًمٜمقوي ىم٤مل إٟمام :ؿؾت

 احلدي٨م قمٜمد ذًمؽ ذم يمالُمف ٟم٘مٚم٧م وىمد سم٤مًمتحريؿ، سيح ومٞمٝم٤م ىمقًمف وإن اًمّمقر،

 سمتحريؿ ُمٍمطم٤مً  إُمريـ، سملم ُمٗمرىم٤مً  احلدي٨م هلذا ذطمف ذم ذًمؽ وأيمدش 234»

 :وم٘م٤مل أظمر، ويمراه٦م إول،

 سطم٧م وىمد ومٞمف، اًمتل اًمّمقر وأتٚمػ ىمٓمٕمف سمٛمٕمٜمك هقش هتٙمف: »وىمقهل٤م»

 إضمٜمح٦م، ذوات اخلٞمؾ، صقر ومٞمف يم٤من اًمٜمٛمط هذا سم٠من هذه سمٕمد اعمذيمقرات اًمرواي٤مت

 اعمحرُم٦م، اًمّمقر وهتؽ سم٤مًمٞمد، اعمٜمٙمر ًمتٖمٞمػم سمف ومٞمًتدل صقرة، ومٞمف يم٤من وأنف

 .اعمٜمٙمر رؤي٦م قمٜمد واًمٖمْم٥م

 احلج٤مرة ٟمٙمًق سم٠من ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل إن: »وأزاًمف اًمٜمٛمط ضمذب طملم ىمقًمف وأُم٤م

 وهق سم٤مًمثٞم٤مب، اًمٌٞمقت وشمٜمجٞمد احلٞمٓم٤من، ؾمؽم ُمـ يٛمٜمع أنف قمغم سمف وم٤مؾمتدًمقا ش واًمٓملم

 .حتري ٓ شمٜمزيف يمراه٦م ُمٜمع

 .اًمّمحٞمح هق هذا

 هذا ذم وًمٞمس طمرام، هق: أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ،ادؼدد كك اؾتح أبق افشقخ وؿال

 ..ش.سمذًمؽ ي٠مُمرٟم٤م مل شمٕم٤ممم اهلل أن اًمٚمٗمظ طم٘مٞم٘م٦م ٕن حتريٛمف: ي٘متيض ُم٤م احلدي٨م

 (87-85ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)
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 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 يمخٚم٘مل َيٚمؼ ذه٥م ممـ أفمٚمؿ وُمـ: »شمٕم٤ممم اهلل قمـ احلدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م»

 .وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف: صحٞمح ش. ؿمٕمػمة ومٚمٞمخٚم٘مقا  ذرة، ومٚمٞمخٚم٘مقا 

 اًمتحريؿ طمٍم ُمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م سمف ًمٞم١ميد هٜم٤م، احلدي٨م هذا اعمّمٜمػ أقم٤مد :تـبقف

 سمؾ ؾمٓمح، قمغم رؾمامً  ًمٞمس -ُمِم٤مهد هق يمام– اهلل ظمٚمؼ وم٢من: »ىم٤مل اعمجًٛم٦م، سم٤مًمّمقر

ُريُمؿْ  اًم ِذي ُهقَ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ضمرم ذات جمًٛم٦م صقر ظمٚمؼ هق  إَْرطَم٤ممِ  ذِم  ُيَّمق 

 [.6: قمٛمران آل﴾ ]َيَِم٤مء يَمٞمَْػ 

 وسمٞم٤مٟمف أجْم٤ًم، اعمجًؿ اًمتّمقير إسم٤مطم٦م إمم ي١مدي -صح ًمق– اعمٜمٓمؼ هذا: وم٠مىمقل

 ومٞمف، روح ٓ ضم٤مُمدًا، ظمٚم٘م٤مً  ًمٞمس -أجْم٤مً  ُمِم٤مهد هق يمام– وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚمؼ أن

 .ُمٕمروف هق مم٤م ذًمؽ وهمػم وأقمْم٤مء، وؾمالُمك يٜمٌض، ىمٚم٥م ًمف ُمتحرك، طمل هق سمؾ

 ويمذًمؽ ضمٝم٤مشمف، مجٞمع ُمـ ًمٙمـ اخلٚمؼ، هذا فم٤مهر يّمقر إٟمام اًمٜمح٤مت واعمّمقر

 واطمدة، ضمٝم٦م ُمـ وًمٙمـ أجْم٤ًم، اخلٚمؼ ُمـ فم٤مهراً  يّمقر إٟمامش اعمًٓمح» قمغم اعمّمقر

 وهق– اًمٗمرق هذا يم٤من وم٢مذا اعمجًؿ، وهمػم اعمجًؿ اًمتّمقير سملم اًمٗمرق هق هذا

 ًمزُمف اعمجًؿ، همػم سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل اعمّمٜمػ رأي ذم اىمت٣م -شمرى يمام حمض ؿمٙمكم

 يمام اًمٔم٤مهر ذم إٓ اهلل ظمٚمؼ يْم٤مهل ٓ أنف ضورة أجْم٤مً  ُمٜمف اعمجًؿ سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل

 .سم٤مـمؾ ومٝمق ُمٜمف ًمزم وُم٤م سمٞمٜم٤م،

 أطمٞمقا : »ٕهٚمف ي٘م٤مل وًمذًمؽ اًمٔم٤مهرة، اعمْم٤مه٤مة هلذه اعمجًؿ طمرم إٟمام :ؿقؾ ؾنن

 ش.ظمٚم٘متؿ ُم٤م

 اًمٔم٤مهرة، اعمْم٤مه٤مة ًمتح٘مؼ أجْم٤مً  اعمجًؿ همػم حتريؿ ذم طمجتٜم٤م ُمـ ومٝمق :ؾـؼقل

 أظمر، سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل يًتٚمزم ٓ مم٤م وذًمؽ أتؿ، إول ذم اعمْم٤مه٤مة أن إُمر ذم ُم٤م هم٤مي٦م

 احلٙمؿ ذم اًمٗمرق يًتٚمزم مل اًمٜم٤مىمّم٦م، اًمٜمّمٗمٞم٦م واًمتامصمٞمؾ اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتامصمٞمؾ سملم يم٤مًمٗمرق

 سملم أجْم٤مً  يٗمرق ٓ أن ٟمح٥م ومٙمٜم٤مش 93ص» اعم١مًمػ طم٘م٘مف يمام سمٞمٜمٝمام سم٤مًمتحريؿ
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 ُمـ سم٤مجلامهػم أؾمقة سم٤مًمتحريؿ يٕمٛمٝمام سمؾ اًمّمقر، ُمـ اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م

 اًمذي وهق ؾمٞمام ٓ اًمٜمقوي، قمـ ٟم٘مٚمف شم٘مدم يمام ء،اًمٕمٚمام ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 .هٜم٤مك ذيمره شم٘مدم يمام احلدي٨م راوي هريرة أبق ومٝمٛمف

 (89ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 ادجسؿة وؽر ادجسؿة افصقر تشؿؾ افتصقير حتريؿ أحاديث

 ومٚمام شمّم٤موير، ومٞمٝم٤مش وؾم٤مدة» ٟمٛمرىم٦م اؿمؽمت أهن٤م– قم٤مئِم٦م قمـ اًمِمٞمخلم طمدي٨م»

: وم٘م٤مًم٧م اًمٙمراهٞم٦م، وضمٝمف ذم ومٕمروم٧م يدظمؾ، ومٚمؿ اًم٤ٌمب قمغم ىم٤مم ط اهلل رؾمقل رآه٤م

 .ورؾمقًمف اهلل إمم أتقب: اهلل رؾمقل ي٤م

 قمٚمٞمٝم٤م شم٘مٕمد ًمؽ اؿمؽميتٝم٤م: وم٘م٤مًم٧مش اًمٜمٛمرىم٦م؟ هذه سم٤مل ُم٤م: »وم٘م٤مل أذٟم٧ٌم؟ ُم٤مذا

: هلؿ وي٘م٤مل يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب إن: »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وشمتقؾمده٤م،

 ش.ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا 

 رواي٦م ذم ُمًٚمؿ وزادش اعمالئٙم٦م شمدظمٚمف ٓ اًمّمقر ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م إن: »ىم٤مل صمؿ

 أهن٤م شمٕمٜمل اًمٌٞم٧م، ذم هبام يرشمٗمؼ ومامن ُمروم٘متلم، ومجٕمٚمتف وم٠مظمذشمف: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ

 ش.ُمروم٘متلم ومجٕمٚمتٝم٤م اًمٜمٛمرىم٦م ؿم٘م٧م

 همػم اًمّمقر إسم٤مطم٦م هق اًمذي عمذهٌف اعمٕمٙمر احلدي٨م هذا اعمّمٜمػ أورد :تـبقف

 مجٚم٦م يٕم٤مروف إٟمف: ًمٞم٘مقل أورده سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام ًمف ُمٌٓمؾ احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق اعمجًٛم٦م،

 إُمر إٓ اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ُمـ وٕمٗمٝم٤م يتٌلم واهٞم٦م، يمٚمف أؿمٞم٤مء أرسمٕم٦م ومذيمر أُمقر،

 .ومٞمف ُم٤م وسمٞم٤من طمٙم٤ميتف ُمـ سمد ومال ُمٜمٝم٤م، إظمػم

 اًمرؾمقل وأُمر أجْم٤ًم، قم٤مئِم٦م سمٞم٧م ذم يم٤من اًمذي اًم٘مرام سمحدي٨م ُمٕم٤مرض أنف»

 .. قمٜمف سم٢مُم٤مـمتف

 ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م وسملم احلدي٨م هذا سملم اجلٛمع اؾمتِمٙمؾ وىمد: احل٤مومظ ىم٤مل

 ُم٤م أضمؾ ُمـ سمٜمزقمف أُمر أن إمم ُمٜمّمقب وهق وصغم أىمره أنف قمغم يدل ومٝمذا اًمٜمٛمرىم٦م،
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 ش.صقرة يمقهن٤م خلّمقص يتٕمرض ومل اًمّمالة، طم٤مًم٦م ًمّمقرشمف رؤيتف ُمـ ذيمره

 يم٤مٟم٧م وهذا إرواح، ذوات ُمـ شمّم٤مويره يم٤مٟم٧م إول سم٠من سمٞمٜمٝمام احل٤مومظ ومجع

 ومٞمف يم٤من اًمذي اًم٘مرام طمدي٨م اجلٛمع هذا قمغم يٕمٙمر وًمٙمـ احلٞمقان، همػم ُمـ شمّم٤مويره

 ش.اًمٓم٤مئر متث٤مل

 اًمذي اًم٘مرام طمدي٨م همػم وهقش 237» سمرىمؿ اعمت٘مدم هق اًم٘مرام طمدي٨م :ؿؾت

ش. اؾمت٘مٌٚمف دظمؾ إذا اًمداظمؾ ويم٤من: »ُمٜمٝم٤م إول ومٗمل ؾمٞم٤مىمٝمام، قمغم يدل يمام سمٕمده،

 ذم زم شمٕمرض شمّم٤مويره شمزال ٓ وم٢مٟمف: »وومٞمف ،شسمٞمتٝم٤م ضم٤مٟم٥م سمف ؾمؽمت: »أظمر وذم

 ش.صاليت

 ىمّمت٤من أهنام قمغم ومدل اًمداظمؾ، يًت٘مٌٚمٝم٤م سمحٞم٨م شمٙمـ مل أهن٤م قمغم يم٤مًمٜمص ومٝمذا

 أي ُمـ احل٤مومظ مجع ؾمٚمؿ وسمذًمؽ إظمرى، قمغم إطمدامه٤م محؾ يّمح ومال خمتٚمٗمت٤من،

 قمغم دًٓمتف وشمث٧ٌم ُمٕم٤مرض، أي ُمـ هذا  قم٤مئِم٦م طمدي٨م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف، يٕمٙمر رء

 .اعمقومؼ واهلل اعمجًٛم٦م، همػم اًمّمقر اىمتٜم٤مء حتريؿ

 (.93-89ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افتصقير حؽؿ

 ومٞمٙمؿ؟ اهلل سم٤مرك اًمدًمٞمؾ ُمع اًمتّمقير طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م :اعمٚم٘مل

ر طمٙمؿ: أظمر ؼاًمِم -أجْم٤مً - وي٘مقل ر؟ اعمّمق   واعمّمق 

 يمٞمػ؟ وٓ اًمٜمٛمط هذا قمغم اجلقاب سمدك خمتٍم، اًم١ًمال أنف صحٞمح :اًمِمٞمخ

ر، يتٕمٚمؼ ومٞمام أُم٤م :اًمِمٞمخ  اعمّمقريـ، اهلل ًمٕمـ» :اصمٜم٤من طمديث٤من ومحًٌف سم٤معمّمق 

 أن يمٚمػ صقرة صقر ُمـ» :وإظمػم اًمث٤مين احلدي٨م ،شظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل

 ش.سمٜم٤مومخ هق وُم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمروح ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ

تٕمٛمٚمقن اًمذيـ أُم٤م  ومم احل٤مًم٦م: طم٤مًمت٤من ومٚمٝمؿ اًمّمقر، ًي  أن هلؿ جيقز ٓ أنف اًمٕم٤مُم٦م وهل: ٕا
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رواح، ذوات ُمـ داُم٧م ُم٤م وأؿمٙم٤مهل٤م أنقاقمٝم٤م سمٙمؾ اًمّمقر يًتٕمٛمٚمقا   ذيمرهت٤م اًمتل اًمٙمٚمٞم٦م أُم٤م ٕا

 جيقز ٓ يمٚمٝم٤م اًمّمقر هذه سم٤مًمٗمٞمديق، يم٤مٟم٧م أو ومقشمٖمراومٞم٦م يم٤مٟم٧م أو يدوي٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاءً  ومٝمل

ومم اًمّمقرة هذه. يًتٕمٛمٚمٝم٤م أن ًمٚمٛمًٚمؿ ظمرى اًمّمقرة. واًمٕم٤مُم٦م ٕا  إًمٞمٝم٤م يْمٓمر اًمتل هل: ٕا

وٓمرار اعمًٚمؿ، ٦ٌم وأؿمٙم٤مل أنقاع ًمف وٓا  وٟمحق واجلقازات اهلقي٤مت صقر اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م وم٤مًمًٜم

٦ًٌم ذًمؽ،  ًمتِمخٞمص ؿمخص صقرة ًمتّمقير يْمٓمرون وم٘مد ُمثالً  يم٤مٕـم٤ٌمء اًمٜم٤مس خل٤مص٦م سم٤مًمٜم

ؿمخ٤مص ًمٌٕمض احلٙمقُمٞم٦م اهلٞمئ٤مت سمٕمض ويمتّمقير ُمثالً، روفُم  سم٤مإلضمرام اعمٕمرووملم ٕا

 طمقل دار ومام اجلريٛم٦م، قمغم ًمٚم٘مْم٤مء وؾمٞمٚم٦م ذًمؽ ٓخت٤مذ ذًمؽ سمٜمحق سم٤مًمًٚم٥م سم٤مًمٜمٝم٥م سم٤مًمنىم٦م

 دظمقل متٜمع ٕهن٤م حمرُم٦مً  اًمّمقرة ويم٤مٟم٧م جيز، مل وإٓ اؾمتٕمامهل٤م ضم٤مز اًمّمقر ُمـ اًمٜمقع هذا

 ،شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً   اعمالئٙم٦م شمدظمؾٓ » :اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اعمالئٙم٦م

 ُمـ شمٙمقن ٓ أن ومٞمٝم٤م ًمقطمظ اًمّمقر سمٕمض أُم٤مُمل أرى أنٜمل -وضمؾ قمز- اهلل ومْمؾ ُمـ وأن٤م

رواح، ذوات ُمـ صقر ومٞمٝم٤م ًمٞمس زم يٌدوا ومٞمام ٕهن٤م اعمحرم: اًمٜمقع  واًمٖم٤مسم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م متثؾ وإٟمام ٕا

 إمم ومٜمف ومٚمٞمٍمف اًمٗمـ، سـم اًمٞمقم يًٛمك وومٞمام اًمتّمقير ذم هقًى  ًمف اعمًٚمؿ يم٤من وإذا ذًمؽ، وٟمحق

رواح ذوات همػم اًمّمقر ُمـ ًمف اهلل أب٤مح ُم٤م  اظمتّم٤مر قمغم اًمقىم٧م ي٤ًمقمد اًمذي هذا. ٕا

 .ومٞمف اًمٙمالم

  (33: 19: 25/ 676/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقر؟ ظؾقفا افتل بادشسيات افعؿؾ ما

 .صقر ومٞمٝم٤م شمِمؽمهي٤م طم٤مضم٦م يمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم ٟمٕمقد يٛمٙمـ ٓ وُم٤م ومٕمؾ، وؿمٓمٌف فىمْمٌ أُمٙمـ ُم٤م :اًمِمٞمخ

ُ  ُيَٙمٚم ُػ  ٤م اّلل  ًً ٓ   َٟمْٗم  [.186:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَل٤َم ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

   (..: 29:  11/   95/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 حققاكات صقر ظؾقفا افتل افبطاكقات حؽؿ

 ُمرؾمقم أنف طمٞم٨م اًمٌٓم٤مٟمٞم٤مت سمٕمض اؾمتٕمامل ُمنموقمٞم٦م ُمدى ُم٤م: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ؟احلٞمقاٟم٤مت سمٕمض صقر قمٚمٞمٝم٤م

ء جيقز ٓ :اًمِمٞمخ  اؿمؽمي إن ًمٙمـ اعمًٚمٛملم، سمٞمقت إمم إدظم٤مهل٤م جيقز وٓ ه٤م،ذا

 ٓ صمؿ واًمّمقرة، يٌغم أن إمم اًمثقب اؾمتٕمٛمؾ ًمٚمثقب إشمالوم٤مً  شمٖمٞمػمه٤م ذم ويم٤من ُمٜمٝم٤م رء

 . أظمرى ُمرة يٕمٞمده٤م

  هدي٦م؟ يم٤من وإذا :ُمداظمٚم٦م

 . ـمٞم٥م يٙمقن اعمٝمدي ويٜمّمح اهلدي٦م يرد أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من إذا اًم٘مْمٞم٦م، ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

  (... :9:  45/   233/   واًمٜمقر اهلدى)

 تصاوير ظؾقفا افتل اجلقش مالبس دم افصالة

 اًمزي أرشمدي أن قمكم وجي٥م اجلٞمش، ذم أقمٛمؾ قمًٙمري ُمًٚمؿ أن٤م: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمجقم، سمٕمدة حم٤مط ـمػم قمـ قم٤ٌمرة اًمِمٕم٤مر وهذا ؿمٕم٤مر سمف يقضمد اًمذي اًمٕمًٙمري

  رزىمل؟ ُمّمدر هذا سم٠من قمٚمامً  اًمزي هبذا أصكم أن جيقز هؾ :اًم١ًمال

 اًمرزق، ٓيمت٤ًمب اًمٓمريؼ هذا أو اًمٕمٛمؾ، هذا إمم ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل: أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 ومٞمٝم٤م أن ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمتل إُمقر هذه وضمقد ُمع اًمٓمريؼ هذا أن ؿمؽ ٓ: أىمقل

 شم٤مج ضمٕمٚمٝم٤م إذا ؾمٞمام ٓ حمرُم٦م صقرة صمٞم٤مسمف ذم حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اعمًٚمؿ ٕن اًمٙمراه٦م:

 ُمنموقم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أو اًم٥ًٌم هذا هؾ: ٟمٗمٙمر أن يٜمٌٖمل رء يمؾ وم٘مٌؾ رأؾمف،

 أن يٜمٌٖمل ومال خمػماً  يم٤من إذا اعمًٚمؿ أن أراه اًمذي ٓ؟ أم اًمرزق ٓيمت٤ًمب ًمف وقمذر

 يٓمرق أن وسم٢مُمٙم٤مٟمف واؾمٕم٦م اهلل أرض ٕن رزىمف: ٓيمت٤ًمب ؾم٤ٌٌمً  اًمًٌٞمؾ هذا يتخذ

 ُمـ وضمؾ قمز اهلل وقمد وىمد ؾمٞمام ٓ اًمرزق قمغم احلّمقل ذم أظمرى ؾمٌٞمؾ يًٚمؽ وأن
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ـْ ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام قمٜمده ُمـ ظم٤مص سمٕمقن يٛمده أن يت٘مٞمف َ  َيت ِؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلل 

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  * خَمَْرضًم٤م ٥م ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ٟمٗمٙمر أن يٜمٌٖمل اًمذي هذا[ 3-1:اًمٓمالق] ﴾حَيَْت

 .رء يمؾ ىمٌؾ ومٞمف

 هذا يم٤من إذا: واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ سمف اهلل وأديـ أقمت٘مد ومٞمام اجلقاب هق وهذا

 يٗمٞمد أن اجلٞمش ذم ُمريمزه أو وفمٞمٗمتف ُمثؾ ذم يًتٓمٞمع أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م اًمرضمؾ

 ٓ أو سمف ي٘مقم أن آظمر ؿمخص أي يًتٓمٞمع ٓ شمرسمقي٦م قمٚمٛمٞم٦م وم٤مئدة هٜم٤مك اعمًٚمٛملم

 قمغم اًمراضمح٦م اعمّمٚمح٦م شمٖمٚمٞم٥م سم٤مب ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م هذه ذم سم٘م٤مئف سمجقاز ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 إمم ي٘مقم طمٞمٜمام ؾم٥ٌم يمؾ يتخذ أن يٜمٌٖمل احل٤مًم٦م هذه ذم ًمٙمـ دوهن٤م، هل اًمتل اعمٗمًدة

 وُمٕمف يّمكم ٓ طمتك سمدٟمف قمغم اًمتل اًمثٞم٤مب هذه ُمـ سمٌمء يّمكم أٓ ويٜمٝمض اًمّمالة

 اًمرأس طم٤مه إُم٤م يّمكم وأن ضم٤مٟم٤ٌمً  يٚم٘مٞمٝم٤م أن ممٙمـ هذه اًم٘مٓمٕم٦م إىمؾ قمغم اًمّمقرة،

 .اجلقاب هذا ًمف، شمٞمن رء سم٠مي رأؾمف يًؽم أن أو وخم٤مًمٗم٦مً  ضراً  أظمػ وذًمؽ

 (.2:  52:  53/   233/   واًمٜمقر اهلدى)

 افبققت دم ادساجد بعض صقر تعؾقؼ حؽؿ

 اًمّمخرة ىم٦ٌم ُمثؾ إىمَم اعمًجد ُمثؾ اًمّمقر سمٕمض ًمتٕمٚمٞمؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ؾم١مال

  ؟اًمٌٞمقت ذم يٕمٜمل

 أرواح هل٤م اًمتل اًمّمقر طمٙمؿ هل٤م أن اًم١ًمال ُمـ اعم٘مّمقد يم٤من إذا ـمٌٕم٤مً : اجلقاب

 ،يٙمره مم٤م هذا أن ومٜم٘مقل قم٤مُم٦م صقرة اعم٘مّمقد يم٤من إذا وًمٙمـ يمذًمؽ ًمٞم٧ًم اجلقاب

 إُمقر هذه اؾمتٕمامل قمغم اإلؾمالم حي٨م ٓ اًمتل واًمزظم٤مرف اًمزيٜم٦م سمٕمض ُمـ ٕنف

 ٟم٘مٓم٦م قمٜمدك ومٝمٜم٤م ،اًمنمع ي٘مره ٓ ؿمٞمئ٤م شمْمٛمـ- اعمٕمٚمؼ اًمٌمء- اعمٕمٚمؼ يم٤من إذا سمخ٤مص٦م

 ُمٕمٞمٜم٦م ىمداؾم٦م ومٞمٝم٤م يٕمت٘مد أن اخلٓم٠م ُمـ صخرة ومٞمف اًمّمخرة ُمًجد سمٛمٕمٜمك ضمدا ُمٝمٛم٦م

 ذم اًمّمخرة صقرة شمقوع ومحٞمٜمام اإلؾمالم ي٘مره ٓ ظمٓم٠م هذا سم٤مًمٕمٙمس ُمٕملم ومْمؾ أو
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 ووع اًمذي هذا ىمداؾم٦م ي١ميد اًمقاوع هذا سم٠من ويقطمل يِمٕمر ُمٙم٤من ذم اًمٌٞم٧م

 .ظمٓم٠م ذم ظمٓم٠م هذا أن ؿم٤ميػ أن٤م.. .صقرشمف

  (..: 46:  53/   1/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ثقب دم رؿام ـان ما إال: حديث معـك

 يٕمقده، إنّم٤مري ـمٚمح٦م أيب قمغم دظمؾ أنف قمت٦ٌم قمـ سمًٜمده اًمؽمُمذي وروى»

 ٟمٛمٓم٤مً  يٜمزع إٟم٤ًمٟم٤مً  ـمٚمح٦م أبق ومدقم٤م: ىم٤ملش آظمر صح٤مسمٞم٤مً » طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ قمٜمده ومقضمد

 ىمد ُم٤م ط اًمٜمٌل ومٞمف وىم٤مل شمّم٤موير، ومٞمف ٕنف: ىم٤مل يٜمزقمف؟ مل: ؾمٝمؾ ًمف وم٘م٤مل حتتف،

 سمغم،: ـمٚمح٦م أبق وم٘م٤ملش صمقب؟ ذم رىمامً  يم٤من ُم٤م إٓ: »ي٘مؾ مل أو: ؾمٝمؾ ىم٤مل قمٚمٛم٧م،

 .ًمٜمٗمز أـمٞم٥م وًمٙمٜمف

  .صحٞمح ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي ىم٤مل

 اًمّمقر ذم احلٙمؿ سمٞم٤من صدد ذم ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا اعمّمٜمػ ؾم٤مق :تـبقف

 سم٘مقًمف ذًمؽ ظمتؿ صمؿ...ش. واًمًتقر واًمثٞم٤مب  يم٤مًمقرق اعمًٓمح٤مت قمغم شمرؾمؿ اًمتل

 :شم٘مريري٤مً  اؾمتٗمٝم٤مُم٤مً  ُمًتٗمٝمامً 

 ٟمٓمٚمؼ اًمتل اعمجًٛم٦م هل إٟمام اعمحرُم٦م اًمّمقر أن قمغم احلديث٤من هذان يدل أٓ»

 ش.اًمتامصمٞمؾ؟ قمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ سمد ٓ ذًمؽ وًمنمح أصاًل، ذًمؽ قمغم يدٓن ٓ يمال: ًمٚمح٘مٞم٘م٦م سمٞم٤مٟم٤مً  وم٠مىمقل

 اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة وإطم٤مدي٨م اًمّمقر، واىمتٜم٤مء اًمتّمقير،: ُم٠ًمختلم ًمديٜم٤م سم٠من اًمتذيمػم

 يمثػماً  رأج٧م وىمد سم٤مٕظمرى، وىمًؿ إومم، سم٤معم٠ًمخ٦م يتٕمٚمؼ ىمًؿ: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ

 ُمـ يم٤من ومام واطمدًا، ىمًامً  ومجٕمٚمقمه٤م اًم٘مًامن قمٚمٞمف اظمتٚمط ىمد اًمتّمقير ذم يمتٌقا  ممـ

 سمٜمققمٞمف اًمتّمقير حتريؿ قمغم ُمتٗم٘م٦م يمٚمٝم٤م ومٝمل إومم، سم٤معم٠ًمخ٦م ُمتٕمٚم٘م٤مً  إطم٤مدي٨م

 ُمـ: »سمٚمٗمظش 212» اعمت٘مدم يم٤محلدي٨م اًمٕمٛمقم سمدًٓم٦م سمٕمْمٝم٤م اعمجًؿ، وهمػم اعمجًؿ
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 ش.أبداً َ سمٜم٤مومخ وًمٞمس اًمروح، ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن يمٚمػ صقرة صقر

 اًمٜم٤مس أؿمد ُمـ إن: »سمٚمٗمظ ىمٌٚمف اًمذي يم٤محلدي٨م اخلّمقص سمدًٓم٦م وسمٕمْمٝم٤م

 ش.اًمّمقر هذه يّمقرون اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم  قمذاسم٤مً 

 اًم٘مرام قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل آضمٜمح٦م ذوات اخلٞمؾ صقر إمم ط اهلل رؾمقل أؿم٤مر

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمزىمف اًمذي

 يمٝمذيـش اًمّمقر اىمتٜم٤مء» إظمرى سم٤معم٠ًمخ٦م ُمتٕمٚم٘م٤مً  إطم٤مدي٨م ُمـ يم٤من وُم٤م

 اًم٘مًؿ ُمـ إطم٤مدي٨م ًمدًٓم٦م اعمخ٤مًمػ اًمتّمقير ضمقاز قمغم يدٓن ٓ ومٝمام احلديثلم

 ًمف يتٕمرض مل ومٛمام اًمتّمقير ضمقاز وأُم٤م وم٘مط، آىمتٜم٤مء ضمقاز قمغم يدل وإٟمام إول،

 اعمخ٤مًمٗم٦م ُمع ذًمؽ قمغم هبام آؾمتدٓل جيقز ومٙمٞمػ أصاًل، إًمٞمٝمام اعمِم٤مر احلديث٤من

 قمغم يدلش 229» اعمت٘مدم قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن واحلؼ! إول؟ اًم٘مًؿ ٕطم٤مدي٨م

 ذم ظمالف قمغم اًمّمقر، ُمـ اعمٛمتٝمـ اىمتٜم٤مء وضمقاز اًمتّمقير، حتريؿ: اعم٠ًمختلم

 .وهمػمه اًمٗمتح ذم يراضمع اًمتٗمّمٞمؾ،

 ومه٤م إظمرى، اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمدًٓم٦م ذم ُمٕمف يٚمت٘مٞم٤من إًمٞمٝمام اعمِم٤مر واحلديث٤من

 ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م دًٓم٦م يدرس ُمـ يمؾ يٗمٝمٛمف اًمذي هق هذا إومم، قمـ ؾم٤ميمت٤من

 اإلُم٤مم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٙمالم خلص وىمد احلؼ، اسمتٖم٤مء ؾمقى سمٌمء ُمت٠مثر همػم اًم٤ٌمب

 :وم٘م٤مل وأمتف، شمٚمخٞمص أطمًـش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي

 ُمتققمد ٕنف اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ وهق اًمتحريؿ، ؿمديد طمرام احلٞمقان صقرة شمّمقير»

 سمٖمػمه، أو يٛمتٝمـ، سمام صٜمٕمف وؾمقاء إطم٤مدي٨م، ذم اعمذيمقر اًمِمديد اًمققمٞمد هبذا قمٚمٞمف

 صمقب ذم يم٤من ُم٤م وؾمقاء شمٕم٤ممم، اهلل خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ومٞمٝم٤م ٕن طم٤مل، سمٙمؾ طمرام ومّمٜمٕمتف

 .همػممه٤م أو طم٤مئط أو إٟم٤مء أو ومٚمس أو ديٜم٤مر، أو درهؿ أو سم٤ًمط أو

 طمٞمقان، صقرة ومٞمف ًمٞمس مم٤م ذًمؽ وهمػم اإلسمؾ ورطم٤مل اًمِمجر صقرة شمّمقير وأُم٤م

 ومٝمق ممتٝمٜم٤مً  يٕمد ٓ مم٤م ذًمؽ وٟمحق قمامُم٦م أو ُمٚمٌقؾم٤ًم، صمقسم٤مً  أو طم٤مئط قمغم ُمٕمٚم٘م٤مً  يم٤من وم٢من

 .سمحرام ومٚمٞمس يٛمتٝمـ مم٤م وٟمحقه٤م ووؾم٤مدة وخمدة يداس سم٤ًمط ذم يم٤من وإن طمرام،
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 .ًمف فمؾ ٓ وُم٤م فمؾ ًمف ُم٤م سملم يمٚمف هذا ذم ومرق وٓ

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء مج٤مهػم ىم٤مل وسمٛمٕمٜم٤مه اعم٠ًمخ٦م، ذم ُمذهٌٜم٤م شمٚمخٞمص هذا

 .وهمػمهؿ طمٜمٞمٗم٦م وأيب وُم٤مًمؽ اًمثقري ُمذه٥م وهق سمٕمدهؿ، وُمـ  واًمت٤مسمٕملم

 هل٤م ًمٞمس اًمتل سم٤مًمّمقر سم٠مس وٓ فمؾ، ًمف يم٤من قمام هنك إٟمام: اًمًٚمػ سمٕمض وىم٤مل

 أطمد يِمؽ ٓ ومٞمف اًمّمقرة ط اًمٜمٌل أنٙمر اًمذي اًمًؽم وم٢من سم٤مـمؾ، ُمذه٥م وهذا فمؾ،

 ....ش.صقرة يمؾ ذم اعمٓمٚم٘م٦م إطم٤مدي٨م سم٤مىمل ُمع فمؾ ًمّمقرشمف وًمٞمس ُمذُمقم أنف

 (85-83ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افتصاوير تعؾقؼ جقاز ظذ يدل( هذا حقيل: )حديث هؾ

 إذا اًمداظمؾ ويم٤من ـم٤مئر، متث٤مل ومٞمف ؾمؽم ًمٜم٤م يم٤من: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م، قمـ أجْم٤مً  ُمًٚمؿ»

 ذيمرت ومرأجتف دظمٚم٧م يمٚمام وم٢مين هذا، طمقزم: »ط اهلل رؾمقل زم وم٘م٤مل اؾمت٘مٌٚمف، دظمؾ

 ش..6/49» أمحد ويمذاش 6/258» ُمًٚمؿ أظمرضمف: صحٞمح ش.اًمدٟمٞم٤م

 وهبذا.. سم٘مٓمٕمف اًمًالم قمٚمٞمف ي٠مُمره٤م ومٚمؿ: »احلدي٨م هذا قم٘م٥م اعم١مًمػ ىم٤مل :تـبقف

 ومٞمف ىمرام ووضمقد ـم٤مئر، متث٤مل ومٞمف ؾمؽم وضمقد سمٞمتف ذم أىمر ط اهلل رؾمقل أن يتٌلم

 ش.شمّم٤موير

 .وهمػمه ىمٌٚمف احلدي٨م ذم شم٘مدم يمام وُمزىمف هتٙمف سمؾ ي٘مره ومٚمؿ اًم٘مرام أُم٤م :ؿؾت

 حتريؿ ىمٌؾ ذًمؽ، يم٤من ُمتك وًمٙمـ أىمره، أنف ومّمحٞمح اًمتٛمث٤مل، ومٞمف اًمًؽم وأُم٤م

 هق يمام وم٘مط اًمٙمراه٦م قمغم سمف آؾمتدٓل يّمح ومال إول يم٤من وم٢من سمٕمده، أم ذًمؽ

 قمغم سمف آؾمتدٓل صح سمٕمده يم٤من وإن اًمتحريؿ، ىمٌؾ يم٤من ٕنف اعم١مًمػ، ُمذه٥م

 إٓ هق وًمٞمس اجلٛمع، ُمـ طمٞمٜمئذ سمد ومال إصم٤ٌمشمف، يٛمٙمـ ٓ مم٤م ذًمؽ وًمٙمـ اًمٙمراه٦م،

 صٜمٕمف ُم٤م وهذا سم٤مًمت٤مريخ، واجلٝمؾ اًمتٕم٤مرض، قمٜمد اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر شم٘مديؿ ىم٤مقمدة

 :وم٘م٤مل اًمٜمقوي
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 ط اهلل رؾمقل يم٤من ومٚمٝمذا صقرة، ومٞمف ُم٤م اخت٤مذ حتريؿ ىمٌؾ أنف قمغم حمٛمقل هذا»

ه يدظمؾ  ش.إظمػمة اعمرة هذه ىمٌؾ يٜمٙمره وٓ ويرا

 :اًم٤ًمسمؼ يمالُمف قم٘م٥م اعم١مًمػ ذيمر :آخر تـبقف

 فمؾ ًمف يم٤من قمام يٜمٝمك إٟمام: اًمًٚمػ سمٕمض ىم٤مل وأُمث٤مًمف إطم٤مدي٨م هذه أضمؾ وُمـ»

 .فمؾ هل٤م ًمٞمس اًمتل سم٤مًمّمقر سم٠مس وٓش اعمجًؿ أي»

 هذا قمغم اًمٜمقوي أـمٚمؼ وىمد حمٛمد، سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إٓ هق ًمٞمس اًمٌٕمض هذا :ؿؾت

 قمـ هٜم٤م اعمّمٜمػ وٟم٘مٚمفش 235» احلدي٨م حت٧م ٟم٘مٚمف شم٘مدم، يمام سم٤مـمؾ أنف اعمذه٥م

 :اًمتٕمٚمٞمؼ ذم سم٘مقًمف قمٚمٞمف ًمٞمٕم٘م٥م اًمٜمقوي

 أطمد حمٛمد، سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ صحٞمح سمًٜمد ُمروي سم٠منف اًمٗمتح ذم احل٤مومظ وشمٕم٘مٌف»

 ش.زُم٤مٟمف أهؾ أومْمؾ ُمـ اعمديٜم٦م وم٘مٝم٤مء

 وم٢مٟمف يمالُمف، مجٚم٦م ذم اًمت٠مُمؾ قمٜمد صقري احل٤مومظ ُمـ اًمتٕم٘م٥م وهذا :ؿؾت

 ُمذه٥م أنف: ىمقال ًمق وأُم٤م سم٤مـماًل، ُمذه٤ٌمً  يمقٟمف إـمالق ذم اًمٜمقوي يٜمت٘مد سم٠منف يتٚمخص

 احل٤مومظ أن ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن يتٕم٘مٌف مل ُمرضمقح أو وٕمٞمػ

 :سم٘مقًمف شمٕم٘مٌف أهنك

 وأن ُمرضمقح، ُمذه٥م أنف قمغم يدل ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ًمٙمـ»

 .ُمٜمّمقسم٤مً  يم٤من ُم٤م ٓ يٛمتٝمـ ُم٤م ذًمؽ ُمـ ومٞمف رظمص اًمذي

 (88-87ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افتصاوير تعؾقؼ جقاز ظذ يدل( ظـل أمقطقف) حديث هؾ

 ضم٤مٟم٥م سمف ؾمؽمت ًمٕم٤مئِم٦مش ؾمؽم» ىمرام يم٤من: ىم٤مل أنس قمـ اًمٌخ٤مري روى وىمد» 

 ذم زم شمٕمرض شمّم٤مويره شمزال ٓ وم٢مٟمف قمٜمل، أُمٞمٓمٞمف: »ط اًمٜمٌل هل٤م وم٘م٤مل سمٞمتٝم٤م،

 ش. صاليت
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 ش.183 ،3/252» أمحد ويمذاش 4/235 ،2/237» اًمٌخ٤مري أظمرضمف: صحٞمح

 يّمح ومال إرواح، ذوات ُمـ يم٤مٟم٧م اًمتّم٤موير أن احلدي٨م هذا ذم ًمٞمس :تـبقف

 إصم٤ٌمت سمٕمد إٓ شمّم٤موير، ومٞمف ىمرام وضمقد سمٞمتف ذم أىمر ط أنف قمغم سمف اعمّمٜمػ اؾمتدٓل

 يم٤من ذًمؽ أنف قمٜمف وم٤مجلقاب ذًمؽ صم٧ٌم ًمق أنف قمغم وهٞمٝم٤مت إرواح، ذوات ُمـ يمقهن٤م

 .ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام اًمتحريؿ ىمٌؾ

 (89-88ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 افذي واحلديث افتصقير، ظـ هنت افتل األحاديث بغ اجلؿع

  (ثقب ؾقف رؿامً  إال): ؾقف

 هن٧م اًمتل إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع اًمتّمقير عم٠ًمخ٦م شمقوح ٟمريد ؿمٞمخٜم٤م :اًم١ًمال

 قمغم أؿمٙمٚم٧م أن سمٕمد ظم٤مص٦م شصمقب ومٞمف رىمامً  إٓ» :ومٞمف اًمذي واحلدي٨م اًمتّمقير، قمـ

ٟمٜم٤م سمٕمض  اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم ُمتقىمٗمقن ومجٕمٚمتٝمؿ إوم٤موؾ، إظمقا

 هذا يم٤من إن احلدي٨م ذم اعمذيمقر صمقب ذم اًمرىمؿ هذا شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :اًمِمٞمخ

 اعمٕم٤ممل، فم٤مهرة همػم ُم٘مٓمٕم٦م صقرة شمٙمقن أن وسملم ومرق ومٞمف فم٤مهرة جمًدة صقرة اًمرىمؿ

 اًمّمقرة قمغم اإلؿمٙم٤مل فمٜمل ذم يٌ٘مك وُم٤ٌمطم٦م، ضم٤مئزة ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م ذم ؿمؽ ٓ

 وضمٚمٞم٦م، واوح٦م اًمّمقرة اًمثقب هذا ُمثؾ ُمثالً  اًمّمقرة: أي إومم، احل٤مًم٦م إومم

 هق وإٟمام ُمٕمٔمؿ، وهمػم حمؽمم همػم اًمثقب هذا يم٤من إذا. صمقب ذم رىمامً  إٓ: طمٞمٜمذاك ٟم٘مقل

د سم٠منف: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ومٝمذا ذًمؽ وٟمحق اعمج٤مًمس صدور ذم ُمٕمٚمؼ وهمػم ُمٝملم  ذم اعمرا

 أن: وهل ضمدًا، ه٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م ىم٤مقمدة ٟمٜمًك ٓ أن جي٥م دائامً  ًمٙمـ احلدي٨م، هذا

: ىمٚمٜم٤م شصمقب ذم رىمامً  إٓ» هذا اًمٗمٕمٚمٞم٦م، سم٤مٕطم٤مدي٨م شمٗمًػمه٤م جي٥م اًم٘مقًمٞم٦م إطم٤مدي٨م

 .واوح٦م ُمٕم٤ممل هل٤م ًمٞمس شمٙمقن أو يمٝمذه، صقرة واوح رىمؿ يٙمقن أن حيتٛمؾ

 اًمٜمٛمرىم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وإٟمٙم٤مر قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م درؾمٜم٤م ُم٤م وم٢مذا
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 اًمرؾمقل وم٠منٙمر سم٘مدوُمف، ومرطم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اؿمؽمهت٤م اًمتل اعمخدة هل اًمتل

 احلدي٨م هذا: إذاً  صقرة، ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م سم٠من وأظمؼمه٤م قمٚمٞمٝم٤م، اًمًالم قمٚمٞمف

 هذه ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ومٕمٚم٧م ُم٤مذا طمٞمٜمئذٍ  قمٚمٞمف، يتٙم٠م مم٤م يم٤مٟم٧م وًمق اًمّمقرة هذه قمٜمل

 يمت٤ميب ذم ذًمؽ ذيمرت يمٜم٧م يمام يٗمن أن جي٥م ؿمؽ ٓ اًم٘مٓمع هذا ىمٓمٕمتٝم٤م، اًمٜمٛمرة؟

 أو خمدة يمقهن٤م ُمـ رء اؾمتٗمدٟم٤م ُم٤م وإٓ اًمّمقرة، قمغم وىمع اًم٘مٓمع أن اًمزوم٤مف آداب

 ذم رىمامً  إٓ» اًم٘مقزم احلدي٨م شمٗمًػم طمٞمٜمئذٍ  ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو سم٤ًمط أو سمٓم٤مٟمٞم٦م يمقهن٤م

 احلدي٨م، راوي ومنه يمام ًمٞمس ومٜمٗمنه ضمدًا، ضوري أُمر اًمٗمٕمكم سم٤محلدي٨م شصمقب

 ًمٙمـ اًمّمقرة، آصم٤مر سم٤مىمل صمقب ذم رىمامً  ٓ، وإٟمام فم٤مهرة، صقرة ذم صمقب ذم رىمامً  إٓ: أي

 ًمٚمرؾمقل اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ ىم٤مل يمام يم٠مهن٤م قم٤مدت وإٟمام يم٤مُمٚم٦م، اًمّمقرة هل ًمٞم٧ًم

 صمقب، ذم ورىمؿ صقرة ومٝمل اًمِمجرة، يمٝمٞمئ٦م شمّمػم طمتك شمٖمػم أن سم٤مًمّمقرة وُمر: ط

 .صمقب ذم رىمامً  إٓ يٗمن أن يٜمٌٖمل هذا قمغم ،ُمٕم٤معمٝم٤م شمٖمػمت ًمٙمـ

ٓ » :طمدي٨م ُمـ اؾمتثٜم٤مء يم٤من صمقب ذم رىمامً  إٓ: اًمٜمٔمر اًمٗم٧م أن أريد اجلقاب هذا سمٕمد

 هذا ومنٟم٤م أن وسمٕمد. صمقب ذم رىمامً  إٓ: سم٘مقًمف اًمراوي ذاك ومج٤مء ،شصقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ

ؾمتثٜم٤مء ٞمدة طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف شمقومٞم٘م٤مً  ٓا  جيقز أنف يٕمٜمل ٓ هذا أن اًمٜمٔمر ٟمٚمٗم٧م أن ٟمريد قم٤مئِم٦م اًًم

٤مـم٤مً  صقرة ومٞمف صمقسم٤مً  ٟمِمؽمي أن ًمٜم٤م  رء هذا صقر، يمٚمٝم٤م ًمألـمٗم٤مل اًمثٞم٤مب اًمٞمقم اسمتٚمٞمٜم٤م حل٤موم٤مً، سًم

 صمقب، ذم رىمؿ أهن٤م سمحج٦م ُمّمقرة، صمٞم٤مسم٤مً  ويِمؽمي اًمًقق إمم يٜمزل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال آظمر،

 إٟمام اعمٜمٙمر، قمغم إقم٤مٟم٦م ومٞمف اًمنماء هذا ٕن اًمنماء، عمقوقع يتٕمرض مل أوًٓ  احلدي٨م ٕن

 يم٤من إذا إٓ ٓ، :اجلقاب صقرة؟ ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ هؾ اعمالئٙم٦م، دظمقل عم٠ًمخ٦م شمٕمرض

 أن ًمٜم٤م جيقز أنف يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ اًم٤ًمسمؼ، اًمتٗمّمٞمؾ ُمع اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ومحٞمٜمئذٍ  صمقب، ذم رىمامً 

 .اعمٜمٙمر قمغم ٟمٕملم سمذًمؽ ٕنٜم٤م اعمحرُم٦م اًمّمقرة هذه ومٞمٝم٤م صقرت ىمد اًمتل اًمثٞم٤مب هذه ٟمِمؽمي

  (33:  18: 33/   242/  واًمٜمقر اهلدى)
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 دم رؿاًم  إال»: احلديث دم افقاردة افثقب دم افرؿؿ: ـؾؿة معـك ما

 .«بثق

 .شصمقب ذم رىماًم  إٓ» :احلدي٨م ذم اًمقاردة اًمثقب ذم اًمرىمؿ: يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 شمٙمقن ٓ اًمّمقرة أن واوح٦م رةسمٕم٤ٌم ذًمؽ وُمٕمٜمك صمقب، ذم ٟم٘مًِم٤م إٓ: أي :اًمِمٞمخ

 أن ممٜمقع طمٞمقان صقرة ًمف ًمٞمس يم٤مًمرؾمؿ: أي صمقب، ذم يم٤مًمرىمؿ شمٙمقن وإٟمام ٦م،يم٤مُمٚم

 .فم٤مهرة اًمّمقرة شمٙمقن

 أن سمٕمد إٓ رآه٤م ُم٤م اًمّمقر، ومٞمٝم٤م ووضمد ؾمج٤مد أو صمٞم٤مب اؿمؽمى :ُمداظمٚم٦م

 .اؿمؽماه٤م

 سم٘مٞمٛم٦م يذه٥م أو هيتؽ أن دون ُمٕم٤معمٝم٤م ُمـ ؿمٞمًئ٤م يٖمػم أن يًتٓمٞمع يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .يٌتكم طمتك اُمتٝمٜمف وإٓ ومٕمؾ اًم٤ًٌمط

 (33:32:54/ (ب16) ضمدة ومت٤موى)

 افققمقة؟ اجلرائد دم افصقر كؼ جيقز هؾ

  اًمٞمقُمٞم٦م؟ اجلرائد ذم اًمّمقر ٟمنم جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

  ُم٤مذا؟ جيقز هؾ :اًمِمٞمخ

 . اًمّمقر ٟمنم :ُمداظمٚم٦م

  اًمّمقر؟ ٟمنم :اًمِمٞمخ

 . اًمٞمقُمٞم٦م اجلرائد ذم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

ئد يٓمٌٕمقا  اًمذيـ وه١مٓء :اًمِمٞمخ  شم٠ًمل طمتك وحيرُمقا  حيٚمٚمقا  ومٙمرك: يٕمٜمل اجلرا

 . جيقز ٓ أو جيقز
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 . ٟمحـ أنٗمًٜم٤م قمـ ٟم٠ًمل ٟمحـ هبؿ، دقمقة ًمٜم٤م ًمٞمس ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

ء جيقز هؾ: شمٕمٜمل أن٧م إذاً  ٟمنم: شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ  . اجلرائد ذا

 . صقرة قمٜمدي أن٤م أىمّمد: يٕمٜمل ٓ، :ُمداظمٚم٦م

ء جيقز هؾ: شمٕمٜمل أن٧م :اًمِمٞمخ  . اجلريدة ذا

ء أقمٜمل ًم٧ًم ٓ، :ُمداظمٚم٦م   اجلريدة؟ ذا

 شمٕمٜمل؟ ُم٤مذا إذاً  :اًمِمٞمخ

 صقرة ُمٜمل ومٓمٚمٌقا  اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن طمٗمظ وًمتٙمـ ُمٕمٞمٜم٦م، ُم٤ًمسم٘م٦م ذم ٓ: أقمٜمل :ُمداظمٚم٦م

  اًمّمقرة؟ ٟمنم جيقز هؾ اعم٤ًمسم٘م٦م، هذه ذم سم٤مًمٜم٤مضمح يٕمرومقا  اًمرؾمٛمٞم٦م، اجلريدة ذم ًمٞمٜمنموه٤م

  ًمٞمٜمنموه٤م؟ ًمؽ صقرة شمٕمٓمٞمٝمؿ أن جيقز هؾ: شمٕمٜمل أن٧م إذاً  :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 !أُمرك؟ واىمع وأجـ ؾم١ماًمؽ أجـ :اًمِمٞمخ

 ..أىمرأ  ُمثالً  :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز ٓ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 . ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ جيقز، ٓ :ُمداظمٚم٦م

ظمرة؟ أم اًمدٟمٞم٤م اًمدار شم٘مّمد سم٤مًمٜمج٤مح؟ شم٘مّمد ُم٤مذا شمٜمجح طمٞمٜمام وأن٧م وإي٤مك، :اًمِمٞمخ   ٔا

 . ـمٌٕم٤مً  أظمرة :ُمداظمٚم٦م

 . اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 . اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 (33:  23: 52/   263/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادحؾ دم وتعؾقؼفا األؿارب بعض صقر وضع

 صقرة ُمثالً  اًمٌٞم٧م ذم أو دم٤مري٦م حمالت ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمّمقرة ووع :ُمداظمٚم٦م

 ؟واًمده واطمد

 اًمِمٞم٤مـملم، شمدظمٚمف اعمالئٙم٦م، شمدظمٚمف ٓ اًمذي واعمٙم٤من اعمالئٙم٦م، شمدظمٚمف ٓ :اًمِمٞمخ

 .احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

  (33:  52: 51/   265/  واًمٜمقر اهلدى) 

 أفبقمات دم هبا حُيتػظ افتل افتذـارية افصقر حؽؿ

 ًمٚمذيمرى؟ اعمحٗمقفم٦م أخٌقم ذم اعمحٗمقفم٦م اًمتذيم٤مري٦م اًمّمقر طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمحٗمقفم٦م؟ اًمتذيم٤مري٦م اًمّمقر :اًمِمٞمخ

 .أخٌقم ذم :ُمداظمٚم٦م

 .يمذا ذم صٜمدوق ذم يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أجقه :ُمداظمٚم٦م

 دام ُم٤م: أطمدمه٤م: طمٙمامن طمقهل٤م يدور اًمّمقرة هذه أن ؿمؽ ٓ. ٟمٕمؿ إيف :اًمِمٞمخ

 اًمّمقرة هذه - وًمٙمٜمٝم٤م اعمالئٙم٦م دظمقل متٜمع ٓ اقمت٘م٤مدي ذم ومٝمل فم٤مهرة ًمٞم٧ًم أهن٤م

 اًمّمقر هبذه حيتٗمٔمقن اًمذيـ ٕن اعمالئٙم٦م، دظمقل عمٜمع ؾم٤ٌٌمً  ؾمتّمٌح ُم٤م يقُم٤مً  - اًمث٤مٟمٞم٦م

 قمٜمد اًمتذيمر، قمٜمد إًمٞمٝم٤م ًمػمضمٕمقا  وإٟمام اجلدار هذا ُمـ ىمٓمٕم٦م ًمتّمٌح هب٤م حيتٗمٔمقن ُم٤م

 أظمرى، أطمٞم٤مٟم٤مً  دمقز وٓ أطمٞم٤مٟم٤مً  دمقز ىمد اًمتل اعمٕم٤مين ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م آؿمتٞم٤مق

 يم٤مٟم٧م إذا ؾمٞمام ٓ هب٤م آطمتٗم٤مظ جيقز ُم٤م إًمٞمف اًمّمقرة هذه ؾمت١مول ُم٤م وم٤ٌمقمت٤ٌمر وًمذًمؽ

 .آظمره إمم أو، أو صح٦ٌم أو ؾمٗمرة أو ًمرطمٚم٦م ذيمرى أهن٤م سمزقمؿ صقرت اًمتل اًمّمقر ُمـ

 ىمد اًمتل إُمقر ُمـ ذًمؽ يِمٌف ح٤م أو ؿمخّمٞم٦م هلقي٦م جلقاز، صقرة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م
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 قم٤مىم٦ٌم ٓ ٕن سمف سم٠مس ٓ ومٞمٝم٤م وم٤مٓطمتٗم٤مظ أظمرى ُمرة ذويف أو ٟمٗمًف يّمقر أن إمم حيت٤مج

 .اهلل ؿم٤مء إن ؾمٞمئ٦م هل٤م

 (33:  53: 36/ 118/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقر ؾقفا وثائؼ حيؿؾ وهق يصع مـ حؽؿ 

 وصم٤مئؼ ُمٕمف يٙمقن إٟم٤ًمن ُمثالً  طم٤مًم٦م ذم اًمّمالة أن اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقًمقن :ُمداظمٚم٦م

 .اعمّمكم حتػ ٓ واعمالئٙم٦م  دمقز، ٓ صقر حتٛمؾ قمٛمٚم٦م أو صقر حتٛمؾ

 اًمّمقر هذه ٕن اًمًٜم٦م: قمٚمٞمف شمدًمٜم٤م ٓ اًمتل اًمِمدة ُمـ رء ومٞمف اًم٘مقل هذا :اًمِمٞمخ

 .أوًٓ  فم٤مهرة همػم

 .ُمٕمٚم٘م٦م همػم :ُمداظمٚم٦م

 همػم يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م فم٤مهرة، همػم أهن٤م أقمٜمل ُمٕمٚم٘م٦م، همػم وم٘مط أقمٜمل ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

: ُمثالً  اًمدار، ذم شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م اعمًٚمؿ وًمٞمس فم٤مهرة وهل ُمٕمٚم٘م٦م

 وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  اًمدار ذم ُمٌثقصم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٦م، ًمٞم٧ًم ومٝمل واعمجالت، اجلرائد يمّمقر

 واوح؟ ،٤مقمٞم٤مٟمً  فم٤مهراً  هٙمذا شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ ومٝمذه

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وهمػم ظمٌلء ُمٙم٤من ذم ُمقوققم٦م اًمّمقرة هذه ًمٙمقن: هق اجلقاب ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .سمٕمْمٝمؿ قمـ ذيمرشمف اًمذي آقمؽماض أو اإلؿمٙم٤مل يرد ٓ هٜم٤م ومٛمـ فم٤مهر

 سم٤مًمٌٞم٧م؟ حمٗمقفم٦م أم حمٛمقًم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء :ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

  (33:  54: 56/ 155/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افصقر بعض حيؿؾ مـ صالة حؽؿ

 ًمف ؿمخص أو شمّم٤موير، ُمالسمًف وقمغم يّمكم اًمذي ًمإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 صالشمف؟ طمٙمؿ ُم٤م شمّم٤موير ومٞمٝم٤م حمٗمٔم٦م

 هذا اًمتّم٤موير، حيٛمؾ ومٚمامذا اًمتّم٤موير، حيٛمؾ أن جيقز هؾ ؾمت٠ًمل أنؽ فمٜمٜم٧م :اًمِمٞمخ

 ؾحيٛم ح٤مذا أنف اجلقاب، ٟمٗمس هق واجلقاب اًم١ًمال، ذاك أظمق اًم١ًمال ذاك أظمق ضمقاب

 اًمذي همػم هذا صقرة، وومٞمٝم٤م هقي٦م أو ؾمٗمر ضمقاز ُمٕمل أن٤م أن٧م أن: وشم٘مقل ؾمؽمضمع اًمتّم٤موير،

ٞمح اًميورات ىم٤مقمدة ذم ودظمؾ ضورة ومٞمف هٜم٤م: ًمؽ ؾمٜم٘مقل شمّم٤موير، ومٞمف أنف أن٧م ىمٚم٧م  شٌم

 شم٠مظمذه ٓ اجلقاب هذا ًمٙمـ ييه، ومال فم٤مهرة همػم اًمّمقرة ماد ُم٤م: ؾمٜم٘مقل صمؿ اعمحٔمقرات،

 .جيقز ٓ هذا ٓ، قمٜمٝم٤م، أن٧م ؾم٠مخ٧م اًمتل اًمّمقر محؾ سمتجقيز

  (33:  44: 36/   493/  واًمٜمقر اهلدى)

 افبققت دخقل مـ ادالئؽة متـع افتل افتصاوير ضابط

 أن هذا ُمٕمٜمك هؾ صقرة، أو يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن اًمقارد احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م

ٞمقت: ُمٕمٔمؿ شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م  ًمٚمٜم٘مقد طمٗم٤مئظ اًمِمخّمٞم٦م، اًمٌٓم٤مىم٤مت: اًمتل اًمّمقر ومٞمٝم٤م ٕن اًم

  ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف وُم٤م اًمًٗمر وضمقازات

 فم٤مهرة همػم يم٤مٟم٧م إن أُم٤م يمذًمؽ، ومٝمق فم٤مهرة ُمٕمروو٦م اًمّمقر يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 . يمذًمؽ ومٚمٞمس

  اًمٔم٤مهرة؟ اًمّمقرة ظمص احلدي٨م هؾ :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  فم٤مهرة؟ همػم ضمريدة ذم صقرة وضمدت إذا :ُمداظمٚم٦م

 . اجلقاب أظمذت :اًمِمٞمخ
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  اجلريدة؟ هلذه طم٤مضم٦م هٜم٤مك شمٙمـ مل وإن :ُمداظمٚم٦م

 . سمٞمتف يدظمٚمٝم٤م وأن هب٤م ي٠ميت أن جيقز ٓ ًمٚمجريدة طم٤مضم٦م شمٙمـ مل إذا :اًمِمٞمخ

 . ُمثالً  أؾمٌقع سمٕمد إٓ ي٘مرأه٤م وُم٤م اؿمؽماه٤م إذا: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 . طم٤مضم٦م شمقضمد ٓ أو إًمٞمٝم٤م طم٤مضم٦م شمقضمد اجلقاب أظمذت :اًمِمٞمخ

 . طم٤مضم٦م شمقضمد ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .طم٤مضم٦م ومٞمف ح٤م اومؽمو٧م ح٤مذا وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 (33:  33: 45/ 159/  واًمٜمقر اهلدى)

 بافتامثقؾ االجتار حؽؿ

دم٤مر طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م   سم٤مًمتامصمٞمؾ؟ ٓا

 . سم٤مهلل قمٞم٤مذاً  :اًمِمٞمخ

  ؟جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

  (33:  43: 35/ 337/ واًمٜمقر اهلدى)

 افصقر بتحريؿ يؼتـع ال افشباب بعض

 إذا اًمِمخّمٞم٦م اًمّمقر قمٛمٚمٞم٦م ذم اىمتٜمٕمقا   ُم٤م اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب ُمـ هٜم٤مك :اًم٤ًمئؾ

 صقرة يم٤مٟم٧م إذا أو طمرام، ًمٞمس هذا ّمػٟم يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ طمرام، وم٘مط يم٤مُمٚم٦م يم٤مٟم٧م

 اًمِمٞمخ؟ رأي ومام ُمِمٙمٚم٦م، ًمٞمس ظمط ومٞمف رىمٌتف قمغم متث٤مل أو ظمط ومٞمف رىمٌتٝم٤م وقمغم

تٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :اًمِمٞمخ تٖمٗمره، وًٟم  وُمـ أنٗمًٜم٤م، ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وًٟم

 اهلل ٓإ إهل ٓ أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده
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: أي سم٢مـمالىمٝم٤م، اًمّمقر سمتحريؿ اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب سمٕمض ي٘متٜمع ٓ أن همراسم٦م ٓ

 يمثػماً  ٕن اًمٗم٘مٝم٤مء: ي٘مقل يمام هل٤م، فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م جمًٛم٦م همػم أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء

 اًمّمقر سملم اًمتٗمريؼ طم٘مٞم٘م٦م يتٌٜمقن اًمزُم٤من هذا ذم اإلؾمالم إمم اًمدقمقة يدقمقن ممـ

 اًمّمقر إسم٤مطم٦م إمم اًمت٘مًٞمؿ هذا وراء ُمـ ويٜمٓمٚم٘مقن اعمجًٛم٦م، همػم واًمّمقر اعمجًٛم٦م

 يٜمٌٖمل ٓ اًمتل اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٤مت سمٌٕمض وي٠متقن اًمِمخّمٞم٦م، سم٤مًمّمقر يًٛمقهن٤م اًمتل

 ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م ٕن ذًمؽ ُمثٚمٝم٤م، وي٘مقل يتقرط أن ًمٚمٛمًٚمؿ

 جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء صقرة ًمٙمؾ ؿم٤مُمٚم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ٟمّمقصٝم٤م ُمٜمٝم٤م ىمًؿ ىمًٛملم، قمغم هل

 ُمّمقرة يم٤مٟم٧م أو ذًمؽ، ٟمحق أو اخلِم٥م أو احلجر ُمـ ُمٜمحقشم٦م يم٤مٟم٧م جمًٛم٦م همػم أو

 ُمّمقر يمؾ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ ذًمؽ، ٟمحق أو اًمثٞم٤مب أو اجلدار قمغم

 فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ؾمقاء صقر ُمـ قمغم يٓمٚمؼ اًمٚمٖم٦م ذم وم٤معمّمقر شاًمٜم٤مر ذم

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمثالً  ىمقًمف يمذًمؽ جمًٛم٦م، همػم أو جمًٛم٦م هل٤م،

 شاعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» ٟمص هذا شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾش »اعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» :أظمر

 طمدي٨م شاعمّمقريـ اهلل ًمٕمـش »اًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ» طمديث٤من، هذان آظمر، ٟمص هذا

 ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن يمٚمػ صقرة صقر ُمـ» :اعم٘مدار هبذا وٟمٙمتٗمل يمثػمة وإطم٤مدي٨م صم٤مًم٨م

 .اًم٘مًٛملم ُمـ إول اًم٘مًؿ هذا شسمٜم٤مومخ وًمٞمس اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمروح

 ٓ يم٤مٟم٧م وًمق جمًٛم٦م، همػم يم٤مٟم٧م وًمق اًمّمقرة ًمتحريؿ شمٍميح ومٞمف: اًمث٤مين اًم٘مًؿ

 قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة روشمف اًمتل اًمًت٤مرة اًم٘مرام أطم٤مدي٨م: ُمثؾ هل٤م، فمؾ

 ظم٤مرضم٤ًم، وىمػ سمٞمتف إمم اًمدظمقل وأراد رضمع وح٤م ؾمٗمر ذم ط اًمٜمٌل يم٤من طمٞم٨م

 ي٤م: ىم٤مًم٧م رء، يمراه٦م وضمٝمف ُمالُمح قمغم ورأت ٓؾمت٘م٤ٌمًمف قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ؾم٤مرقم٧م

 هذا ُم٤م: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، أؾمتٖمٗمر وم٢مين سمذٟم٥م أخٛمٛم٧م يمٜم٧م إن! اهلل رؾمقل

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ًمؽ اؿمؽميتف: ىم٤مًم٧م اًم٘مرام؟

 قمغم ُمّمقرة صقرة إمم أؿم٤مر ومٝمٜم٤م شظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل اعمّمقرون ه١مٓء

 وًمذًمؽ جمًٛم٦م، وًمٞم٧ًم فمؾ هل٤م ًمٞمس ومٝمذه اًمزهقر ُمـ اًمّمقرة يمٝمذه اًم٘مرام،

 اًمّمقرة سملم اًمتٗمريؼ ُمـ اإلؾمالُمٞملم اًمٙمت٤مب سمٕمض قمٜمد اًمٞمقم اًمِم٤مئع اًمتٗمّمٞمؾ
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 َي٤مًمػ شمٗمريؼ هذا ُم٤ٌمطم٦م، ومٝمل جمًٛم٦م همػم اًمّمقرة وسملم اعمحرُم٦م، ومٝمل اعمجًٛم٦م

 اًمث٤مين اًمٜمقع ؾمٛمٕمتؿ، يمام إطم٤مدي٨م إـمالق إول اًمٜمقع إطم٤مدي٨م، ُمـ اًمٜمققملم

 اًم٘مامش، قمغم ُمّمقرة يم٤مٟم٧م وًمق وشمّمقرهي٤م اًمّمقرة اىمتٜم٤مء حتريؿ ذم سيح طمدي٨م

 .اًمِم٤ٌمب أوَلؽ قمـ ٟم٘مٚمتف اًمذي اًم١ًمال ُمـ ؿمٓمر قمـ اجلقاب هذا

 ٓ ومٝمذا اًمّمقرة قمٜمؼ قمغم ظمط هٜم٤مك يم٤من إذا أنف: ىمقهلؿ اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر

 اعمذه٥م هذا يذهٌقن اًمذيـ ٕن ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م أو طمٞمٚم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه سمف، سم٠مس

 اًمّمقرة قمٜمؼ قمغم ييب اًمذي اخلط هذا سمٛمجرد يٜمتٗمل اًمتحريؿ سم٠من ويزقمٛمقن

 ذم اعمت٠مظمرون ه١مٓء شمقؾمع صمؿ ىمدياًم، اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ىم٤مًمف ىمد رء إمم يذهٌقن ه١مٓء

 يم٤مٟم٧م إذا: ىمٞمؾ ىمديامً  اًمٕم٤مىمؾ، اعمًٚمؿ قمغم ختٗمك ٓ طمٞمٚم٦م ص٤مر طمتك اًم٘مقل، هذا

 ومحٞمٜمام ُم٤ٌمطم٦م، طمٞمٜمذاك صقرة ومتٙمقن طمٞم٤مً  يم٤من ًمق ص٤مطمٌٝم٤م يٕمٞمش ٓ طم٤مًم٦م ذم اًمّمقرة

 ُمٗمّمقل اًمرأس هذا أن يٛمثؾ زقمٛمٝمؿ ذم هذا اخلط ذًمؽ اًمّمقرة هذه قمٜمؼ قمغم يٙمقن

 .هذا ضم٤مز: إذاً  هٙمذا، يٕمٞمش ومال طمٞم٤مً  يم٤من ًمق يٕمٞمش وٓ اًمٌدن، قمـ

 ًمٞمس وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م: اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد إطمٞم٤من سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمام أوًٓ 

 طم٤مل ذم يم٤مٟم٧م إذا اًمّمقرة وهقأن اخلط، هذا قمٚمٞمٝم٤م سمٜمقا  اًمتل اًم٘م٤مقمدة اًمنمع ذم هٜم٤مك

 ىمديامً  يم٤مٟمقا  ًمف، أصؾ ٓ هذا اؾمتٕمامهل٤م، ضم٤مز طمٞم٤مً  يم٤من ًمق ص٤مطمٌٝم٤م ومٞمٝم٤م يٕمٞمش ٓ

 سمٓمـ سمدون ُمّم٤مريـ سمدون إٟم٤ًمن شمٕمٞمش، ٓ ومٝمذه ٟمّمٗمٞم٦م اًمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا: ي٘مقًمقن

 ُمقوقع إمم واومٚمج١م اًمٙمٚمامت، هذه قمغم سمٜم٤مء ٠مظمروناعمت ومتقؾمع يٕمٞمش، ُم٤م يمذا سمدون

 يم٤مٟم٧م إذا اًمّمقرة أن اًم٘مقل ذًمؽ يٌٓمؾ وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م: وم٘مٚم٧م اخلط،

 :اصمٜم٤من أُمران ص٤مطمٌٝم٤م يٕمٞمش ٓ ووع قمغم

 ُمثؾ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م رواه صحٞمح٤مً  طمديث٤مً  هٜم٤مك أن: إول إُمر

 اًمًالم، قمٚمٞمف ضمؼميؾ ُمع ُمققمد قمغم يم٤من ط اًمٜمٌل أن وهمػممه٤م، هريرة وأيب ؾمٚمٛم٦م أم

 سمٕمض وم٠ًمختف وُمْمٓمرب، ُمٙمروب يم٠منف ط اهلل رؾمقل رئل اعمققمد طمؾ ومٚمام

 ظم٤مرج يٚمقح ضمؼميؾ وإذا ي٠متٞمٜمل، أن وقمدين اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ إن: وم٘م٤مل أزواضمف

 قم٤مئِم٦م، ىمرام ُمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام مت٤مُم٤مً  أجْم٤ًم، يدظمؾ ٓ: أي احلجرة،
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 ٟمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م ُمٕمنم إٟم٤م: اًمًالم قمٚمٞمف ؼميؾضم ًمف وم٘م٤مل ضمؼميؾ، إمم اًمرؾمقل وم٤ًمرع

 ضمرو اًمٌٞم٧م ذم وم٢من اٟمٔمر: اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ي٘مقل وم٤مٟمٔمر يمٚم٥م، أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً 

 ُمٙم٤مٟمف وًمٞمٜمْمح َيرج أن سم٤مًمٙمٚم٥م ومٛمر اًمرضم٤مل، صقر قمٚمٞمف ىمرام اًمٌٞم٧م وذم يمٚم٥م،

 ضم٤مء اًمذي اًمتٖمٞمػم هذا اًمِمجرة، يمٝمٞمئ٦م شمّمػم طمتك صقرشمف شمٖمػم أن سم٤مًم٘مرام وُمر سم٤مح٤مء،

 هذه إؿمج٤مر يمٝمذه ص٤مر ؿمخّمٞمتٝم٤م واٟمٛمح٧م ُمٕم٤معمٝم٤م شمٖمػمت إذا اًمّمقرة اًمنمع، ذم

 اًمِمخص متثؾ شمزال ٓ اًمّمقرة أُم٤م طمٞمٜمذاك، ومٞمٝم٤م سم٠مس ومال إهمّم٤من، هذه اًمٗمروع

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب هق هذا إدٟمك، ٟمّمٗمٝم٤م ُم٘مٓمققم٦م يم٤مٟم٧م وًمق صقرة شمزال ٓ ومٝمل

 .شاًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م شمّمػم طمتك اًمّمقرة ومٚمتٖمػم ومٛمر» إطم٤مدي٨م، ُمـ إول ًمٚمٜمقع

 أن سم٤مًمرهمؿ: وم٢مذاً  شاًمرأس اًمّمقرة إٟمام» :اجلقاب يٜمتٝمل وسمف آظمر طمدي٨م هٜم٤مك ومٞمف

 هٙمذا شمٕمٞمش ٓ هذه اًمّمقرة أن ًمٚمٜم٤مفمر يٌدو ٓ هذا،وأنف طاخل ىمْمٞم٦م طمٞمٚم٦م هذه

 دون وم٘مط رأس هٜم٤مك يم٤من ًمق: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل طمٞمٚم٦م، هذه أن ُمـ سم٤مًمرهمؿ

 يّمؾ أن ضمداً  آؾمػ وأن٤م يذيمرين وهذا اًمرأس، اًمّمقرة إٟمام هذا اخلط ودون صدر

 قمغم اطمتٞم٤مل إمم احل٤مض اًمٕمٍم ذم اعمتٗم٘مٝم٦م: أصح سمٛمٕمٜمك أو اًمٗم٘مٝم٤مء أو اًمٙمت٤مب سمٕمض

 ُمِمٞمخ٦م ُمـ شمّمدر يم٤مٟم٧م جمٚم٦م ومٞمف ىمٌؾ، ُمـ اًمٞمٝمقد ذم وىمع ُم٤م سمٛمثؾ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 شمٓمرق إزهر ُمِم٤ميخ ٕطمد ـمقيالً  ُم٘م٤مًٓ  اإلؾمالم، سمٜمقر شمًٛمك يم٤مٟم٧م إزهر

 ذيمره اًم٤ًمسمؼ اًمت٘مًٞمؿ ُمـ ىمديامً  اًمٗم٘مٝم٤مء سملم اعمٕمروف اخلالف وذيمر اًمّمقر، عمقوقع

 يمٚمٝم٤م، سمتحريٛمٝم٤م ىم٤مل اًمٗمالين واًمٕم٤ممل جمًٛم٦م، همػم وصقر جمًٛم٦م صقرة إمم آٟمٗم٤مً 

 سملم اخلالف قمرض ُمـ اٟمتٝمك أن سمٕمد إًمخ،.. ُمٜمٝم٤م اعمجًؿ سمتحريؿ ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ

 اًمٕمٚمامء ؿم٠من هق يمام اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ اًمراضمح يٌلم أن قمٚمٞمف اًمقاضم٥م ُمـ ويم٤من اًمٕمٚمامء

 اًمٜم٤مس إمم ي٘مدم أن هيٛمف يم٤من وُم٤م اًمقاد، هذا ذم يٙمـ مل اًمقاىمع ذم هق ًمٙمـ اعمح٘م٘ملم،

 سمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس قمغم يًٝمؾ أن هدومف يم٤من وإٟمام ـمرىمٝم٤م، اًمتل اعم٠ًمخ٦م ذم اًمّمحٞمح اًمٗم٘مف

 وٟمحق واًمٜمح٤مشملم اًمرؾم٤مُملم: أي ظم٤مص٦م سمّمقرة سم٤مًمٗمٜم٤مٟملم اًمٞمقم يًٛمقن ُمـ وقمغم

 ُم٣م ُم٤م قمغم: ىم٤مل اجلـ، ؿمٞم٤مـملم سمٕمض هب٤م ؾمٌؼ رسمام اًمتل احلٞمٚم٦م هبذه ومج٤مءهؿ ذًمؽ،

 اًمّمقر وطمرم جمًٛم٦م اًمٖمػم اًمّمقر أب٤مح سمٕمْمٝمؿ وأن اًمٕمٚمامء، سملم اخلالف ُمـ
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 ذيمرٟم٤مه ُم٤م اعمجًٛم٦م ًمٚمّمقرة اًمتحريؿ هذا ُمـ اخلالص ُمـ وم٤محلٞمٚم٦م اعمجًٛم٦م،

 .وؾمٞم٠ميت

 صٜماًم، يٜمح٧م أن يريد اًمٗمٜم٤من: يٕمٜمل اعمجًٛم٦م اًمّمقرة ُمـ اخلالص ذم احلٞمٚم٦م

 ُمٙم٤من إمم يّمؾ طمتك طمٗمػمة ومٞمف ومٞمحٗمر اًمّمٜمؿ دُم٤مغ إمم ي٠ميت أن ذًمؽ ذم احلٞمٚم٦م: ىم٤مل

 أن يٛمٙمـ ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف اإلٟم٤ًمن، رأس ذم يقضمد طم٘مٞم٘م٦م هق اًمذي اًمدُم٤مغ

 اخلراوم٦م قمغم سمٜم٤مء يٕمٞمش أن يٛمٙمـ ٓ وهذا يٕمٞمش، أن يٛمٙمـ ٓ طمٞم٤مً  يم٤من ًمق يٕمٞمش،

 ًمٙمـ: ًمٞم٘مقل قم٤مد صمؿ طمٞم٤ًم، يم٤من ًمق ومٞمٝم٤م يٕمٞمش ٓ طم٤مل ذم اًمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا اًم٤ًمسم٘م٦م،

 يًٛمك سمام ي٠ميت ومٝمق: إذاً  حمٗمقر، اًمّمٜمؿ رأس يٙمقن أن ىمٌٞمح، ًمٚمٗمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا

 طمٞمؾ ُمـ طمٞمٚم٦م هذه ومجٞماًل، يم٤مُمالً  اًمٗمـ ومٞمٔمٝمر اًمّمٜمؿ رأس قمغم ويْمٕمٝم٤م سم٤مًم٤ٌمرويم٦م

 .اًمٞمٝمقد

  (33:  33:  44/ 493/واًمٜمقر اهلدى) 

  (33:  26:  55/ 493/واًمٜمقر اهلدى)

 «سافرأ هل صقرةاف»: حديث

 اعمٕمٜمك؟ هبذا أو اًمرأس هل اًمّمقرة طمدي٨م ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 طمدي٨م؟ هذا هؾ :اعمٚم٘مل

 ،شاًمرأس اًمّمقرة» :اًمٚمٗمظ هبذا ضم٤مء أوًٓ  هذا هذا، صحٞمح طمدي٨م :اًمِمٞمخ

 ًمٞمس آظمره إمم واهلقي٤مت سم٤مجلقازات اًمٞمقم ُمٕمٚمقم هق يمام اًمِمخص يٛمثؾ اًمذي: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 أن: واًمٗم٘مٝمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمرأس، هق وإٟمام اًمرأس، دون ُم٤م هق

 ُم٤م ٟم٤مدر وهذا ،ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مجع رواه طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ط اًمرؾمقل

 اًمٜم٤مدر، هذا ُمـ احلدي٨م وهذا اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مجع يرويف أن واطمد طمدي٨م ذم يتقومر

 اًمٜمٌل أن اًمت٤مًمٞم٦م اًم٘مّم٦م رووا هريرة، أبق ورواه قم٤مئِم٦م، وروشمف ؾمٚمٛم٦م، أم روشمف طمٞم٨م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اًمتّم٤موير 
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 ذم وهق ُمٙمروب يم٠منف وهق ومرؤي -اًمًالم قمٚمٞمف- ضمؼميؾ ُمع ُمققمد قمغم يم٤من ط

 أن دينوقم ضمؼميؾ إن» :ىم٤مل وم٠ًمختف، سمذًمؽ، أهٚمف سمٕمض وأطم٧ًم اًمدار، ذم اًمٌٞم٧م

 ط ًمٜمٌلا إًمٞمف وم٤ًمر وئمٝمر، يٚمقح اًم٤ٌمب ظم٤مرج سمجؼميؾ وإذا ،شي٠متٜمل ومل ي٠متٞمٜمل،

 أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  ٟمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م ُمٕمنم إٟم٤م: »سم٘مقًمف -ًالماًم قمٚمٞمف- ضمؼميؾ وم٤ٌمذه

ُم٤مً  اًمٌٞم٧م ذم وم٢من واٟمٔمر يمٚم٥ٍم، ضمرو اًمٌٞم٧م ذم وم٢من وم٤مٟمٔمر يمٚم٥م:  ٤مومٞمٝم» ؾمت٤مرة شىمرا

 شمّمػم طمتك ومٚمتٖمػم سم٤مًمّمقرة وُمر سم٤مح٤مء، ُمٙم٤مٟمف وًمٞمٜمْمح َيرج أن سم٤مجلرو ومٛمر  :صقر

 .اًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م وشمّمػم شمتٖمػم أن اًمّمقرة يٛمٙمـ ٓ ،شاًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م

 .اًمرأس ي٘مٓمع أن إٓ :اعمٚم٘مل

 .سمتِمٕمٞمٌف أو ُمٓمٚم٘م٤مً  سم٢مزاًم٦م إُم٤م اًمرأس، يزول أن إٓ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 قمكم؟ شمٗمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 أو احلًـ سمف ضم٤مء يمٚم٥م ضمرو ط اًمٜمٌل هير حت٧م ومقضمد ومٜمٔمروا :اًمِمٞمخ

 وأزاًمقه اًم٘مرام أظمذوا صمؿ سم٤مح٤مء، ُمٙم٤مٟمف وٟمْمح وم٠مظمرج سمف، ًمٚمٕم٥م صٖمػم وًمد احلًلم،

 إٟمام» :وم٢مذاً  ،-اًمًالم قمٚمٞمف- ضمؼميؾ ومدظمؾ اًمِمجر، يمٝمٞمئ٦م ص٤مر طمتك ؿمٙمٚمف وهمػموا

 يم٤من اًمذي اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م قمٙمس ودراي٦م، رواي٦م، صحٞمح هذا ،شاًمرأس اًمّمقرة

 .دراي٦م وُمقوققم٤مً  رواي٦م، وٕمٞمٗم٤مً 

 ُمـ إًمٞمف أذت اًمذي اعمٕمٜمك قمغم شم٤ًمقمد شمتٛم٦م ًمف هذا احلدي٨م ؿمٞمخٜم٤م، :ُمداظمٚم٦م

 . اًمدراي٦م طمٞم٨م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 .شصقرة ومال اًمرأس ىمٓمع وم٢مذا» :ط ىمقًمف وهق :ُمداظمٚم٦م



   أطمٙم٤مم اًمتّم٤موير   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .أطمًٜم٧م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٗمًف احلدي٨م شمتٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ًمإلؿمٙم٤مل اًم٘م٤مـمع هق هذا ظمػم، اهلل ضمزاك ،فإي :اًمِمٞمخ

 (33:  13:  24/ 525/واًمٜمقر اهلدى)

 صقرة ـَال جيعؾفا افصقر رأس ؿطع

 .شصقرة ومال اًمرأس، ىمٓمع وم٢مذا اًمرأس، اًمّمقرة[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش...ضمؼميؾ أت٤مين» :هريرة أيب طمدي٨م ذم ط ىمقًمف ًمف يِمٝمد[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ،ش...اًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م ومٞمّمػم ي٘مٓمع اًمٌٞم٧م ذم اًمذي اًمتٛمث٤مل سمرأس ومٛمر» :وومٞمف احلدي٨م،

  .صقرة يمال جيٕمٚمف اعمجًؿ اًمتٛمث٤مل أي اًمّمقرة رأس ىمٓمع أن ذم سيح ومٝمذا

 اعمٓمرزة أو اًمقرق قمغم اعمٓمٌققم٦م اًمّمقرة ذم وأُم٤م ىمٚمٜم٤م يمام اعمجًؿ ذم وهذا :ىمٚم٧م

 ٓسمد سمؾ اجلًد قمـ ُم٘مٓمقع يم٠منف ًمٞمٔمٝمر اًمٕمٜمؼ قمغم ظمط رؾمؿ يٙمٗمل ومال اًم٘مامش، قمغم

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام وشمّمػم اًمّمقرة ُمٕم٤ممل شمتٖمػم وسمذًمؽ. سم٤مًمرأس اإلـم٤مطم٦م ُمـ

 وُمـ اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء سمام شمٖمؽم وٓ هذا وم٤مطمٗمظ. شاًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م» :واًمًالم

 اًمٓمٌٕم٦م - 234 - 233 صش »اًمزوم٤مف آداب» راضمع. اعمت٠مظمريـ ُمـ أصال أظمذه٤م

 .شاًمث٤مًمث٦م

 .(554/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مـف البد ما إال مطؾؼاً  افتصاوير حرمة

 احلٞمقاٟم٤مت شمّمقير ُمـ اًمؽمهٞم٥م: واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م ذم اعمٜمذري سمقب] 

 [:ىم٤مئالً  اًم٤ٌمب قمغم اإلُم٤مم ومٕمٚمؼ وهمػمه٤م، اًمٌٞمقت ذم واًمٓمٞمقر

 أو واًمريِم٦م، سم٤مًم٘مٚمؿ صقرت وؾمقاء جمًٛم٦م، همػم أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء :ىمٚم٧م
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 ذم سمٞمٜمتف يمٜم٧م ويمام وٟمحقه٤م، اًمٌٜم٤مت يمٚمٕم٥م ُمٜمف ٓسمد ُم٤م إٓ طمرام ذًمؽ يمؾ سم٤مًٔم٦م،

 سملم واًمتٗمريؼ ،شواحلرام احلالل أطم٤مدي٨م حت٘مٞمؼ ذم اعمرام هم٤مي٦م» ذم صمؿ شاًمزوم٤مف آداب»

 يدقمل ممـ يمثػم هب٤م اسمتكم قمٍمي٦م فم٤مهري٦م اًمٞمدوي٦م واًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقرة

 واًمتامصمٞمؾ إصٜم٤مم يٌٞمح ُمـ ُمثؾ إٓ ُمثٚمٝمؿ وُم٤م اعمحٛمدي٦م، سم٤مًمًٜم٦م يتٗم٘مٝمقا  ومل اًمٕمٚمؿ،

 اؿمتط ُمـ هٜم٤مك أن أقمٚمؿ هذا أىمقل طملم وأن٤م! سم٤مًمٞمد شُمٜمح٧م ومل سم٤مًٔم٦م، صٜمٕم٧م اًمتل

 وزن ٓ وه١مٓء زُمٜمٞم٤ًم، حتريام طُمرُم٧م أهن٤م سمزقمؿ واًمتامصمٞمؾ اًمّمقر وم٠مب٤مح اًمْمالل، ذم

 .اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م وظم٤مًمٗمقا  اًمًٚمػ إمج٤مع سمذًمؽ ظمرىمقا  ٕهنؿ هلؿ

 [2 طم٤مؿمٞم٦م 2224/ 3 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ]

 تصاوير ؾقف إشالمل معرض إؿامة حؽؿ

 :اًمت٤مًمٞم٦م إُمقر قمغم حيتقي إؾمالُمل ـم٤مسمع ذي ُمٕمرض إىم٤مُم٦م طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمّمقرة؟ ُمرومقىم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمقاوٞمع قمغم حتتقي ُمٕمٚم٘م٦م ٓومت٤مت

 يٕمٜمل؟ أؿمخ٤مص صقر يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 وهمػمه٤م حم٤مضات ُمـ ومٞمديق أذـم٦م قمرض...أرواح.. .أؿمخ٤مص :ُمداظمٚم٦م

 .إؾمالُمًٞم٤م يٓم٤مسم٘مٝم٤م ٓ آؾمؿ أن وًمق يًٛمقهن٤م ُم٤م ُمثؾ يم٠من٤مؿمٞمد،

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اجلقاب قمٜمدٟم٤م ٟمحـ.. ذًمؽ همػم إمم إؾمالُمٞم٦م ُمٕمٚمقم هق يمام ُمنطمٞم٤مت..:ُمداظمٚم٦م

: يٕمٜمل.. .يم٤معمقًمد، اعمٜم٤مؾم٦ٌم طم٥ًم: ي٘مقل وهذا ُمٜمؽ، اًمًامع ٟمريد ًمٙمـ ُمٕمروف،

 .اجلقاب ؾمامع يريدون ًمٙمـ ُمٕمروف هلل احلٛمد واجلقاب يمٚمٝم٤م، إؿمٞم٤مء هذه

ٟمٞم٦م هذه نإ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ  .ؾمٚمٗمٞم٦م همػم إظمقا

 .. رأجتؿ هؾ: أىمقل أن٤م

 (33:53:23/ (17) ضمدة ومت٤موى)





 الفوتوغزايف التصويز
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 افػقتقؽراؾقة افصقر حؽؿ

: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػميـ هلل واحلٛمد اًمٞمقم دمد هذا اًمّمقر، حتريؿ :اًمِمٞمخ

 هٜم٤م ًمٚمّمقر، اًمتحريؿ ٟمّمقص قمٓمٚمٜم٤م أجًْم٤م طمالل هذا ذم ىمٞمؾ إذا وإٓ طمرام، هذا

 اعمزقمقم ذًمؽ ئمؾ اًمذي اًمّمٜمؿ هذا مجٞمًٕم٤م، شمٕمٚمٛمقن يمام أن أن٤م: سمًٞمٓم٦م وىمٗم٦م ٟم٘مػ

ًٓ  سمٕمض وراء سمٕمْمٝم٤م هٜم٤مك أصٜم٤مم شمٓمٚمع زر يم٦ًٌم هن٤مًرا ًمٞماًل  ومٞمف يٜمح٧م ومٜم٤من سم٠منف  أؿمٙم٤م

ًٟم٤م،  هذه! شمرى آظمره، إمم سمالؾمتٞمؽ ُمـ ومٞمف.. رظم٤مم ُمـ ومٞمف.. اًمٜمح٤مس ُمـ ومٞمف وأخقا

 وإٟمام! أصٜم٤مًُم٤م؟ ًمٞم٧ًم هذه آٓت، وسمقاؾمٓم٦م زر يم٦ًٌم سمقاؾمٓم٦م شمّمدر اًمتل إصٜم٤مم

 سملم ومرق ٓ يم٤من إذا! مج٤مقم٦م؟ ي٤م وهذا هذه سملم اًمٗمرق ُم٤م أج٤مًُم٤م، هٙمذا شمٜمح٧م اًمتل هل

 سم٤مًمريِم٦م شمّمقر صقرة سملم أجًْم٤م ومرق ومال أًم٦م، سمٓمريؼ يّمدر صٜمؿ وسملم يٜمح٧م صٜمؿ

 ..ؿمٙمٚمٞم٤مت هذه يمؾ وسمٚمحٔم٦م، زر سمٙم٦ًٌم شمّمقر صقرة وسملم واًم٘مٚمؿ

 ...:ُمداظمٚم٦م

 اح٤مء قمغم شمٔمٝمر اًمتل اًمّمقرة وهذه! اهلل ؾمٌح٤من اإلٟم٤ًمن، صقرة :اًمِمٞمخ

 سمزوال زائٚم٦م أو صم٤مسمت٦م، صقرة هذه اعمرآة ذم يراه٤م اًمتل اًمّمقرة: ي٘مقل وهمػمك! صم٤مسمت٦م؟

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن شم٘مقل أن ًمزُمؽ وإٓ أظمل ي٤م هذا قمغم ي٘م٤مس ٓ هذا اًمِمخص؟

 يزيـ وأن اعمرآة ذم اإلٟم٤ًمن يٜمٔمر أن وأضم٤مز طمرم مل هق وم٢مًذا اًمتّمقير، طمرم اًمًالم

 وُم٤م اًمٙمالم هذا شم١ماظمذين، وٓ اًمقاىمع ذم هذا وًمذًمؽ ُمًٚمؿ، ي٘مقًمف ُم٤م هذا ٟمٗمًف؟

 احلٙمؿ اًمنمقمل، احلٙمؿ ومٝمؿ قمـ اًمٜم٤مس شمٍمف اًمتل إؾم٤ٌمب مجٚم٦م ُمـ هق يِمٌٝمف

 ٓ َوَرسم َؽ  وَمال: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ٟمًتحي أن يًتقضم٥م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمنمقمل

ُٛمقكَ  طَمت ك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿ   سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙم  ًِ  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم ٤م طَمَرضًم٤م َأنُٗم

ٚم ُٛمقا  ًَ ٚمِٞماًم  َوُي ًْ  اًمّمقرة اًمرؾمقل طمرم مل: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل هؾ وم٤مٔن [65:اًمٜم٤ًمء﴾ ]شَم

 اح٤مء، ذم صقرة أو٤مقم٧م أو اعمرآة، صقرة ا وأو٤مقمق.. .قم٤مئِم٦م؟ سمٞم٧م ذم يم٤مٟم٧م اًمتل

ُ  َوَأطَمؾ  ﴿: يمٝمذا ًمٞمس هذا ٌَٞمْعَ  اّلل  مَ  اًْم سَم٤م َوطَمر   اقمؽموقا  اعمنميمقن [175:اًمٌ٘مرة] ﴾اًمر 

 وسملم اهلل أطمؾ ُم٤م سملم ومرىًم٤م هٜم٤مك ٕن اًمرسم٤م؟ وحيرم اًمٌٞمع يٌٞمح اًمًالم قمٚمٞمف حمٛمد ح٤مذا
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273 

 ىمْم٤مء وومٞمف متتع ومٞمف اًمزواج ذًمؽ، وٟمحق اًمزٟم٤م وطمرم اًمزواج أب٤مح أنف يمام طمرم، ُم٤م

 طمٞم٨م ُمـ هذا ُمـ هذا أجـ ًمٙمـ اًمِمٝمقة، ىمْم٤مء وومٞمف متتع ومٞمف أجًْم٤م واًمزٟم٤م اًمِمٝمقة،

 قمـ زال رء، ٓ أُمره٤م؟ قم٤مىم٦ٌم ُم٤م اًمّمقرة هذه يمٞمػ اعمرآة، ذم اًمّمقرة!... اًمٕم٤مىم٦ٌم؟

 ذم وٟمْمٕمٝم٤م وٟمْمخٛمٝم٤م وٟمٙمؼمه٤م اًمٞمقم ٟمّمقره٤م اًمتل اًمّمقر أُم٤م اًمّمقرة، زاًم٧م اعمرآة

 .ُمثاًل  يًتقي٤من ٓ يمٝمذه؟ اًمّمقرة هذه: ي٘م٤مل هؾ اعمج٤مًمس صدور

 أن إمم... جيرٟم٤م وأٓ وم٘مٝمٜم٤م وذم ديٜمٜم٤م ذم وضمؾ قمز اهلل ٟمت٘مل أن جي٥م أنٜم٤م: اعمٝمؿ

 حتدث اًمذيـ اًمٞمٝمقد ومٞمف وىمع ومٞمام ومٜم٘مع احلٞمؾ سم٠مدٟمك وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل طمرم ُم٤م ٟمًتحؾ

 اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ىمقًمف ُمثؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمٝمؿ

 ًمٕمـش.. صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثامهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص هذا اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ـَ  ُِم ِذي  اًم 

ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمر   اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؿم٤مر [263:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم ٧ْم  ـَمٞم 

 ومٝمؾ اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرم رسمٜم٤م اًمٞمٝمقد ُمـ ومٌٔمٚمؿ أي٦م، هذه إمم اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم

 ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا قمٚمٞمف، اطمت٤مًمقا  وإٟمام يّمؼموا مل اًمٕم٤مدل؟ اإلهلل احلٙمؿ قمغم اًمٞمٝمقد صؼم

: مجٚمقه٤مش ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 هب٤م وإذا حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًمْمخٛم٦م اًم٘مدور ذم اًمِمحقم أخ٘مقا  ذوسمقه٤م،: أي

 هذا: هلؿ وىم٤مل اًمِمٞمٓم٤من هلؿ ومزيـ اًمٓمٌٞمٕمل، اًمِمٙمؾ همػم ؿمٙمؾ آظمر، ؿمٙماًل  شم٠مظمذ

 يزال ٓ اًمِمحؿ أُم٤م اًمِمٙمؾ سمتٖمػم هلؿ؟ زيـ سمام وضمؾ، قمز اهلل طمرُمف اًمذي هق ًمٞمس

 سم٥ًٌم اهلل ًمٕمٜم٦م وم٤مؾمتح٘مقا  اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل اًمؽميمٞم٥م طمٞم٨م ُمـ ؿمحاًم  هق

 قمغم اطمت٤مًمقا  ًمٙمـ اًم٧ًٌم يقم اصٓم٤مدوا ُم٤م أهنؿ ُمٜمٝم٤م اًمتل اهلل طمرُم٤مت قمغم اطمتٞم٤مهلؿ

 ًمق ًمٞمحّمٚمقه يم٤مٟمقا  أهنؿ يٛمٙمـ ُم٤م اًمّمٞمد ُمـ ومحّمٚمقا  إطمد ًمٞمقم ومحٍموه اًمًٛمؽ

 .اًم٧ًٌم يقم ومٕماًل  اصٓم٤مدوا

 ؾمٌؼ يمام إوًملم اًمٙم٤مومريـ اشم٤ٌمع قمـ اعمًٚمٛملم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك ًمذًمؽ

 يمام.. ؾم٥ٌم ُم٤م: ومٜم٘مقل اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم قمغم ٟمحت٤مل أٓ ذًمؽ وُمـ آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤م أن

 إٟمام هٜم٤مك، اعمقوققم٦م إظمرى اًمّمقرة قملم هل ُمقوققم٦م، هٜم٤م صقرة: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل
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 ؾمٌح٤من طمالل، ومٝمل ومقشمقهمراومٞم٦م صقرة وهذه طمرام، ومٝمل يدوي٦م صقرة هذه اًمٗمرق

 ح٤م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، اظمتالف ؾمقى اًمّمقرشملم سملم اًمٗمرق ُم٤م: أىمقل أن إٓ يٌؼ مل! اهلل

 وهل اعمّمقرة أًم٦م صقرت ح٤م هذه طمرام، هذا ذًمؽ وٟمحق واًمريِم٦م سم٤مًم٘مٚمؿ صقرت

 شمٚمؽ صقر اًمذي اعمزقمقم اًمٗمٜم٤من ُمـ اًمّمقرة أداء طمٞم٨م ُمـ سمٙمثػم أدق ؿمؽ سمال

 فم٤مهري٦م وأؾمٛمٞمٝم٤م احل٤مض اًمٕمٍم ُمّم٤مئ٥م ُمـ اًمقاىمع ذم هذه: أىمقل أن٤م سمٞمده، اًمّمقرة

 ًمٙمـ وٟمحؽمُمٝمؿ ٟمجٚمٝمؿ اًمذيـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم ومٞمٝم٤م وىمع قمٍمي٦م فم٤مهري٦م قمٍمي٦م،

 ؾمقى سمٞمٜمٝمام ومرق وٓ وهذه هذه سملم يٗمرىمقن ومٝمؿ ي٘م٤مل، يمام اًمٕم٤مملَ  زًم٦م اًمٕم٤مملِ  زًم٦م

 .اًمقؾمٞمٚم٦م

 ي٤ًمل اًمذي واًمِمحؿ طمرام، ومٝمذا اًمداسم٦م ُمـ ي١مظمذ اًمذي اًمِمحؿ سملم اًمٗمرق ُم٤م

 ٟم٘مػ أٓ يٜمٌٖمل ًمذًمؽ آطمتٞم٤مل، هذا ؾم٥ٌم ُمـ هلل طم٤مؿم٤م! طمالل؟ ومٝمذا اًمٜم٤مر سمقاؾمٓم٦م

 يًتٗمٞمدوا أن اًمٕمٍم سم٠مهؾ واعمٗمروض قمٍمي٦م، فم٤مهرة هذه: أىمقل اًمِمٙمٚمٞم٤مت، قمٜمد

 ط اهلل رؾمقل هنك: »ذم أطمدهؿ ىم٤مل اًمذيـ اًم٘مداُمك اًمٔم٤مهر أهؾ سمٕمض مجقد ُمـ

 ُمـ ىم٤مئٚمٝمؿ وم٘م٤مل ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ صحٞمح طمدي٨م هذاش اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ

 اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٗم٤مرغ اإلٟم٤مء ُمـ اًمٌقل هذا أراق صمؿ وم٤مرغ إٟم٤مء ذم سم٤مل وم٢مذا: اًمٔم٤مهري٦م

ش اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ اهلل رؾمقل هنك: »طمدي٨م ومٞمف صدق ُم٤م ٕنف مل؟ ضم٤مئز هذا

 ُم٤م! اهلل ؾمٌح٤من ي٤م ًمٙمـ اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء ذم سم٤مل اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل ُم٤م اًمرضمؾ طم٘مٞم٘م٦م

 ٟمٗمس هق اًمٗمرق قمكم؟ ومٝمٛم٧م اًمّمقرشملم، سملم يم٤مًمٗمرق اًمٗمرق اًمّمقرشملم؟ سملم اًمٗمرق

 ذم اًمٌقل قمـ هنك: »احلدي٨م هذا ذم اعمٗمًدة حتّمؾ أٓ اًمٖم٤مي٦م اًمّمقرشملم، سملم اًمٗمرق

 اعمح٤مومٔم٦م احلدي٨م هذا ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مّمد ُم٤م أىمؾ: يٕمٜملش اًمرايمد اح٤مء

 يمثػًما  اًمٌقل يٙمقن سم٠من َيتٚمػ وهذا ـمٝم٤مرشمف، قمغم اعمح٤مومٔم٦م يٙمـ مل إن اح٤مء ٟم٘م٤موة قمغم

 إؾمقأ  أو اح٤مء ٟم٘م٤موة قمغم طم٤مومظ ُم٤م أنف اًمٜمتٞمج٦م شمٙمقن أن وم٢مُم٤م اًمٕمٙمس أو ىمٚمٞماًل  واح٤مء

 .اح٤مء ـمٝم٤مرة قمغم طم٤مومظ ُم٤م

 اًمّمقرة وسملم ُم٤ٌمذة، احلدي٨م قم٤مجلٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه سملم ومرق هٜم٤مك ًمٞمس

 اًمٗم٤مرغ اإلٟم٤مء ذم ُم٤م أراق صمؿ وم٤مرغ إٟم٤مء ذم سم٤مل إذا: وم٘م٤مل اًمٔم٤مهري ختٞمٚمٝم٤م اًمتل إظمرى
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 سم٤مل ُم٤م ؾمٚمٞمؿ، يمالم: قمرسمٞم٦م أىمقل أن٤م اًمرايمد، اح٤مء ذم يٌؾ مل ٕنف ضم٤مز: اًمرايمد اح٤مء ذم

 سملم ومرق ٓ: أىمقل يمذًمؽ اًمّمقرشملم، سملم ومرق ٓ ووم٘مًٝم٤م ذقًم٤م ًمٙمـ اًمرايمد، اح٤مء ذم

 يٕمٞمد اًمت٤مريخ ًمٙمـ ُمْم٧م زُمٜمٞم٦م فم٤مهري٦م وشمٚمؽ قمٍمي٦م فم٤مهري٦م هذه اًمّمقرشملم، شمٚمؽ

 .ٟمٗمًف

 (33:36:18/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 وافػقتقؽرادم افقدوي افتصقير بغ يػرق مـ ظذ افرد

 سم٤معمزُمػم ٟمحتف اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا اًمٜمح٧م صقر: إول اًم١ًمال :اًم٤ًمئؾ

 صقر صمؿ واًمٗمرؿم٤مة، سم٤مًم٘مٚمؿ اإلٟم٤ًمن يرؾمٛمٝم٤م اًمتل اًمرؾمؿ صقر صمؿ واًمِم٤ميمقش،

 ذم ًمٚمّمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم إظمػم واًم١ًمال واطمدة، عمرة اإلٟم٤ًمن يّمقر اًمتل سم٤مًمٙم٤مُمرا 

 يمؾ ُم٤مشمٞمٙمل،قشمأو يِمٖمٚمٝم٤م وهق قمٜمٝم٤م مت٤مُم٤مً  ُمٕمزل ذم اإلٟم٤ًمن يٙمقن ىمد اًمتل اًمٗمٞمديق

 ُمـ ًمف اعمّمقر يٙمقن أن سملم شمّمقري ذم قمٜمدي ومرق هٜم٤مك أن ؿمؽ ٓ اًمّمقر هذه

 أي اًمّمقرة شمٙمقيـ ذم ًمف ًمٞمس أنف أظمر واًمٗمرق واعمْم٤مه٤مة، اًمٗمٜمل وؾمٕمتف وضمداٟمف

 اعمختٚمٗم٦م، إوقاء ظمالل وُمـ اًمٕمدؾم٤مت ظمالل ُمـ يتؿ اًمّمقرة شمٙمقيـ ٕن ؾم٥ٌم،

 اًمذي واإلٟم٤ًمن سم٤معمزُمػم يٜمح٧م أو سمٞمده يرؾمؿ اًمذي اعمّمقر سملم ومرق ؿمٞمخ ي٤م ومٝمٜم٤مك

 اًمتقوٞمح؟ ٟمرضمق اًمٗمٞمديق، اًمٙم٤مُمػما  أو اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م سم٤مًمٙم٤مُمػما  اًمّمقر يّمقر

 اًمّمٜمٕمل؟ اًمٗمرق قمـ أم اًمنمقمل، اًمٗمرق قمـ شمتٙمٚمؿ ومرق: شم٘مقل ح٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمّمٜمٕمل :اًم٤ًمئؾ

 أطمدهؿ يم٤من اًمٜمح٤مشملم أو زقمٛمقا  اًمٗمٜم٤مٟملم أن شمٕمرف ٧مأن أن هيٛمٜم٤م، وُم٤م :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمِم٤ميمقش شمٕمجٌف اًمتل اهلٞمئ٦م ذم اًمّمٜمؿ َيرج طمتك ـمقآً  وأج٤مُم٤مً  ًمٞم٤مزم يٛمٙم٨م

 مل ح٤م صمؿ ًمف صٜمامً  يٜمح٧م اؾمتٛمر اًمذي اًمٓمٚمٞم٤مين سمذاك شمذيمرين أن٧م ًمٕمٚمؽ واعمزُمػم،

 شمدري؟ هؾ اؾمٛمف، ُم٤م طمٓمٛمف، يٕمجٌف

 .أنجٚمق ُم٤ميٙمؾ :ُمداظمٚم٦م
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 اًمّمقرة شمٓمٚمع اهلدف إمم شمقضمٞمٝمٝم٤م ُمع زر يم٦ًٌم اًمٙم٤مُمػما  ُمثؾ اًمٞمقم اعمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 اًمٓمالب يم٤مٟمقا  ومٞمٝم٤م، يمٜم٧م أن٤م اًمتل آسمتدائٞم٦م اعمدرؾم٦م ذم اًمرؾمؿ ُمٕمٚمؿ أذيمر أن٤م سمٚمحٔم٦م،

 يٜم٤مدي ضم٤مٟم٥م ذم هق ي٘مٕمد إًمخ،. .يٚمٕمٌقا  ويٌتدئقا  اًمٗمرص٦م إمم اًمٗمًح٦م إمم َيرضمقا 

 اًمٓمٌِمقرة يٛمًؽ شمٕم٤مل،! ومالن ي٤م اًمٚمقطم٦م، سمجٜم٥م ضم٤مًمس وهق اًمٓمالب ُمـ ـم٤مًم٥م

 سمٙمثػم، أهع اًمٙم٤مُمػما  ًمٙمـ سمنقم٦م، مت٤مُم٤مً  هق يمام اًمقًمد صقرة ويٓمٚمع يٕمٛمؾ هذه

 ُمـ أصٜم٤مم شم٠ميت أوروسم٤م ذم أن٧م شمٕمرف أن ىمٌؾ، ذي قمـ مت٤مُم٤مً  اظمتٚمٗم٧م إذاً  وم٤مًمقؾم٤مئؾ

 اًمٌٓمر، طم٥ًم قمغم ذه٥م ُمـ يٙمقن وىمد ومْم٦م ُمـ يٙمقن وىمد اًمٜمح٤مس ُمـ أو رظم٤مم

 اًمٗمٜم٤مٟملم شمٕمج٥م اًمتل اًمّمقرة هبذه أظمرضمٝم٤م اًمذي اؾمتٛمر وٓ سم٤مإلزُمػم ٟمح٧م ُم٤م هذا

 هذا؟ قمروم٧م زر، سمٙم٦ًٌم إٓ طم٘مٞم٘م٦م

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 وُمًٜمٜم٤مت آٓت قمدة قمغم ريم٥م اًمذي اًمْمخؿ اجلٝم٤مز هذا ًمٙمـ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ُمـ ؾمقاء إصٜم٤مم قمنمات ًمؽ يٙمرر زر سمْمٖمٓم٦م سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء ووصؾ إًمخ،.. وو

 ختتٚمػ اًمّمقرة أن طمٞم٨م ُمـ ٟمحـ سمدٟم٤م ُم٤م إًمخ،. .أو اًمٗمْم٦م أو اًمٜمح٤مس أو احلديد

 صٜماًم؟ هذا أخٞمس واطمدة، اًمٜمتٞمج٦م أخٞم٧ًم اًمّمٜمع، طمٞم٨م ُمـ اًمّمقرة قمـ

 اعمْم٤مه٤مة؟ ٟمٞم٦م اًم٘مٚم٥م، ذم اًمٜمٞم٦م ًمٙمـ صح، :اًم٤ًمئؾ

 إٟم٤ًمن ومًقاء اًمّمٜمع، طمٞم٨م ُمـ ٟمحٙمل قمؿ أن ٟمحـ ؿمقي٦م، زم اؾمٛمح :اًمِمٞمخ

ء أو اًمّمٗمراء سم٤مًمريِم٦م أو احلؼم سم٘مٛمٚمف أو اًمرص٤مص سم٘مٚمٛمف صقر  أو ؿمٙمؾ أو اخليا

 هبذه أذيمر وأن٤م صقرة، وهذه صقرة هذه واطمدة، اًمٜمتٞمج٦م سم٤مًمٙم٤مُمػما، أظمػماً  إًمخ،. .أو

 .اًمٕمٍمي اًمٔم٤مهري اجلٛمقد إلسمٓم٤مل يِمػم هذا وًمٕمؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 وًم٘م٤مء اًمدقمقة ؾمٌٞمؾ ذم طمٚم٥م إمم اًمِمامل إمم دُمِمؼ ُمـ أذه٥م ؿمٝمري٤مً  [يمٜم٧م]

 ُمـ وسمٞمٜمف سمٞمٜمؽ ؿمٌف ومٞمف ؿم٤مب، ُمٕمل ومريم٥م اًمٕمجقز، سمًٞم٤مريت ومرضمٕم٧م هٜم٤مك، اإلظمقة

 وًمٞمس سمحدي٨م، ـمٌٕم٤مً  اًمٓمريؼ هذا ٟم٘مٓمع ومٜمريد وؾمقداء، يمث٦م حلٞمتف اهلل ؿم٤مء ُم٤م طمٞم٨م

 سم٤مًمذات، اعمقوقع هذا ُمقوقع ومتح ُمٗمٞمد، سمحدي٨م وإٟمام اًمٜم٤مس، ؾم٤مئر ي٘مٓمٕمف يمام
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 ومٝمل اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ومرق ومٞمف أنف شمًٛمٕمقن يمام ؾمامقم٤مً  ومٝمق اًمّمقر، ُمقوقع

 أين أخٝمٛمٜمل اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ ذم وضمؾ قمز اهلل ُم٤ٌمطم٦م، ومٝمل اًمِمٛمًٞم٦م واًمّمقر ،حمرُم٦م

 ذم ًمف شمٚمٛمٞمذاً  زار وم٤موالً  ؿمٞمخ٤مً  أن زقمٛمقا : ًمّم٤مطمٌل وم٘مٚم٧م أيت، سم٤محلدي٨م أتحدث

 وم٘م٤مل اعمٙم٤من، صدر ذم اًمِمٞمخ صقرة.. صقرشمف قمغم سمٍمه وىمع ضمٚمس ومٚمام سمٞمتف،

 دظمقل متٜمع وأهن٤م طمرام واىمتٜم٤مئٝم٤م اًمّمقر أن قمٚمٞمٙمؿ أدرس أخؿ اسمٜمل ي٤م أن٤م: ًمتٚمٛمٞمذه

 إًمخ؟. .أل أل اًمّم٤محللم إت٘مٞم٤مء شمالُمذيت ُمـ أقمرومؽ وأن٧م اعمالئٙم٦م،

 ُم٤م ٓ،: ًمف ىم٤مل ويمامًمؽ، أظمالىمؽ ٕتذيمر قمٚم٘متٝم٤م أن٤م! اًمِمٞمخ ؾمٞمدي ي٤م: ًمف ىم٤مل

 إمم اًمِمٞمخ ومٕم٤مد أج٤مم، وضم٤مءت أج٤مم وراطم٧م اًمّمقرة، وأنزل اًمتٚمٛمٞمذ وم٤ًمرع جيقز،

! اسمٜمل ي٤م هذا ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُمٙم٤مهن٤م، ذم اًمّمقرة يرى هق وإذا أظمرى، ُمرة شمٚمٛمٞمذه زي٤مرة

 أن٤م وًمٙمٜمل! ؾمٞمدي ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م؟ اًمزي٤مرة ذم هذا قمٚمٞمؽ أنٙمرت أن٤م أخٞمس

 صقرة يم٤مٟم٧م ومتٚمؽ اًمِمٛمًٞم٦م، واًمّمقرة اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة سملم اًمتٗمريؼ ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م

 .وم٘مٞمٝم٤مً  هت ىمد أن٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ًمف ىم٤مل ؿمٛمًٞم٦م، ومّمقرة هذه أُم٤م يدوي٦م

 فم٤مهري٦م شمِمٌف ٕهن٤م ُمثٚمٝم٤م، قمٜمد ي٘مػ أن عمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م هذه

 اجلٛمقد إؾمػ ُمع قمٚمٞمٝمؿ همٚم٥م ًمٙمـ إوم٤موؾ، اًمٕمٚمامء سمٕمض هب٤م ي٘مقم ىمديٛم٦م

 يٓمٚمع رأؾمف، ؿمٕمر حيٚمؼ جيقز ُم٤م اعمحرم: ُمثالً  إُمثٚم٦م، ُمـ قمديد ذًمؽ وذم اًمٗم٘مٝمل،

ـْ  وَمِٗمْدَي٦مٌ ﴿ ومدي٦م قمٚمٞمف ٍؽ  َأوْ  َصَدىَم٦مٍ  َأوْ  ِصٞم٤َممٍ  ُِم ًُ  أزال ًمق ًمٙمٜمف: ىم٤مل ،[296:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُٟم

 جيقز، هذا: وم٢مذاً  طمٚمؼ، ُم٤م هذا سمٞمده هٙمذا وقمٛمؾ هٙمذا دهـ سمدواء سمٕمالج اًمِمٕمر

: ىم٤مل صحٞمح، طمدي٨م ،شاًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :وأظمرى

 ًمٗمٔمف قمٚمٞمف صدق ُم٤م ٕنف ح٤مذا؟ ضم٤مز، اح٤مء ذم اإلٟم٤مء ذم ُم٤م أراق صمؿ إٟم٤مء ذم سم٤مل أنف ومٚمق

 ذم سم٤مل هذا اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل ُم٤م هذا اًمرايمد، اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك: احلدي٨م ًمٗمظ

 سم٤مل أنف يّمدق ٓ ٕنف ح٤مذا؟ ضم٤مز، هذا اًمرايمد، اح٤مء ذم ومرهمف صمؿ وُمأله اًمٗم٤مرغ، اإلٟم٤مء

 هنل ُمـ اعم٘مّمقد أن اإلٟم٤ًمن يٗمٝمؿ واًمتٗمٙمر اًمٗم٘مف ُمـ سم٘مٚمٞمؾ ًمٙمـ اًمرايمد، اح٤مء ذم

 يٙمقن ٕنف يتٜمجس ٓ وم٘مد اح٤مء، قمغم اعمح٤مومٔم٦م هق اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ اًمرؾمقل

 أراد ومٝمق ؾمٞمتٚمقث، إىمؾ قمغم ًمٙمـ ىمٚمٞمؾ، اًمٙمثػم ًمٚمامء سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٌقل ُمثاًل، يمثػم ُم٤مء



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم 

 

275 

 .اح٤مء ٟم٘م٤موة قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 هذه يت٘مّمد ي٠ميت ُم٤م هذا، اح٤مء ذم يٌقل يٌقل يريد ح٤م اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس وقم٤مدة

نف: وم٘م٤مل اًمٔم٤مهري هذا قمٜمٝم٤م حتدث اًمتل اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة  صمؿ وم٤مرغ إٟم٤مء ذم سم٤مل ومٚمقأ

 همػم ٕهن٤م اًمّمقرة هلذه شمٕمرض ُم٤م ضم٤مز، اًمرايمد اح٤مء ذم هذا اإلٟم٤مء ُمـ اًمٌقل هذا أراق

 اعمح٤مومٔم٦م هق احلدي٨م ذم اًمٍميح هنٞمف ُمـ اًمٖم٤مي٦م ًمٙمـ حمْم٦م، ظمٞم٤مًمٞم٦م هل وإٟمام قمٛمٚمٞم٦م،

 إظمرى؟ سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٖم٤مي٦م هذه طمّمٚم٧م ومٝمؾ ـمٝم٤مرة، أو ٟم٘م٤موة اح٤مء قمغم

 .ٓ :اجلقاب

 . آظمر ؾم١مال :اًم٤ًمئؾ

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 هذه: ُمث٤مل يّمقر، سم٤مًمذي سم٤مًمؽ ومام اًمتّمقير قمـ ُمٜمٝمل يّمقر اًمذي هذا :اًم٤ًمئؾ

ٟمٜم٤م أن٘مٚمٝم٤م أن أريد اجلٚم٦ًم  ٟمّمقره٤م؟ أن شمًٛمح هؾ أوروسم٤م ذم إلظمقا

 .اجل٤مهٚملم ُمـ أيمقن أن سم٤مهلل أقمقذ سم٤مهلل، أقمقذ :اًمِمٞمخ

 .ُمثالً  اًمٗمٞمديق ذم :اًم٤ًمئؾ

 يّمقر؟ ٓ أم يّمقر اًمٗمٞمديق :اًمِمٞمخ

 .ـمٌٕم٤مً  يّمقر :اًم٤ًمئؾ

 ُمّمقر؟ ًمٞمس أم ُمّمقر اؾمٛمف اًمٗمٞمديق يًتٕمٛمؾ واًمذي :اًمِمٞمخ

 .هذه اًم٘مّم٦م قمغم أن اشمٗم٘مٜم٤م ُمّمقر، :اًم٤ًمئؾ

 .ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ُمًٛمقطم٦م؟ هذه إـمٗم٤مل شمٌع واًمٌٜم٧م إـمٗم٤مل ًمّمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .سمٞمتٞم٤مً  يم٤من ُم٤م ُمٜمٝم٤م اعمًٛمقح ُمًٛمقطم٦م، هل ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ
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 اًمٌٞم٧م؟ ذم ُمّمٜمقع :اًم٤ًمئؾ

 وٟمحق اعمٜمزل وشمدسمػم سم٤مخلٞم٤مـم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م قمغم اًمٗمت٤مة متريـ ٕضمؾ ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 أثامهن٤م ٟمدومع أوًٓ  ضم٤مهزة لواًمْمال اًمٙمٗمر سمالد ُمـ هذه سم٤مًمدُمك ٟم٠ميت أن أُم٤م ذًمؽ،

 واًمٗمًؼ اًمٙمٗمر سمالد ُمـ اًمٙم٤مومرة واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات ٟمًتجٚم٥م: وصم٤مٟمٞم٤مً  ٦م،سم٤مهٔم

 أبدًا، جيقز ٓ سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م فمٚمامت ُمّم٤مئ٥م هذه اإلؾمالم، سمالد إمم واًمٗمجقر

 ُمألت ىمد اًمتامصمٞمؾ هذه ودمد إٓ سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ُم٤م وم٘مّؾ  اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن اسمتكم مم٤م وهذا

 .ُمًتثٜمك ًمٞمس هذا ٓ ُمًتثٜمك، هذا أن سم٤مؾمؿ اًمٌٞم٧م،

 هب٤م ُمٝمتٛملم يٙمقٟمقا  وأن هل٤م يتٜمٌٝمقا  أن اًمٕمٚمؿ ـمالب قمغم جي٥م ىم٤مقمدة وهٜم٤مك

 أسح شمٙمقن وىمد أظمرى سمٕم٤ٌمرة. ي٘م٤مس ٓ ومٕمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مس ظمالف قمغم يم٤من ُم٤م: وهل

 اجلزء هذا قمغم ي٘م٤مس ومال ضمزء ُمٜمف اؾمتثٜم٤مء ضم٤مء صمؿ حمرُم٤مً  أصٚمف يم٤من ُم٤م: وأووح

 اًمذي إٟمام اًمٕم٤مم، سم٤مًمٜمص ُمِمٖمقًم٦م شمزال ٓ إظمرى إضمزاء هذه ٕن أظمرى، أضمزاء

 أظمرى، أؿمٞم٤مء اعمًتثٜمك هبذا ٟمٚمحؼ أن أُم٤م سمف، وٟم١مُمـ ُمًتثٜمك هذا: ومٜم٘مقل اؾمتثٜمل

 أجـ ُمـ إـمٗم٤مل ومٚمٕم٥م اًمٕم٤مم، اًمٜمص ُمـ أظمرى أضمزاء قمٓمٚمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  سمف أخح٘مٜم٤م ومٙمٚمام

 ضمقازه٤م؟ دًمٞمؾ ٟمحـ أظمذٟم٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وشمًٚمٞمؿ سمٌٜم٤مهت٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م طمدي٨م: وم٘مط طمديث٤من قمٜمدٟم٤م

 ضمٜم٤مطم٤من ًمف ومرس وومٞمٝم٤م سمٞمتٞم٦م اًمٚمٕم٥م هذه ومٙم٤مٟم٧م ُمٕمٝم٤م، يٚمٕمٌـ هل٤م ضم٤مرات اًمًالم

! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م ضمٜم٤مطم٤من؟ هل٤م ومرس! قم٤مئِم٦م ي٤م: ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م، دظمؾ ح٤م واًمرؾمقل

 اًمًالم قمٚمٞمف ومْمحؽ أضمٜمح٦م؟ ذوات يم٤مٟم٧م اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ أن يٌٚمٖمؽ أخؿ

 .وؾمٙم٧م

 يقم أوٓدٟم٤م ٟمّمقر يمٜم٤م: ىم٤مًمقا  قمٜمٝمؿ اهلل ريض إنّم٤مر أن: اًمث٤مين احلدي٨م

 طمتك واًمنماب اًمٓمٕم٤مم قمـ هب٤م ٟمٚمٝمٞمٝمؿ اًمٕمٝمـ ُمـ اًمٚمٕم٥م هلؿ وٟمّمٜمع قم٤مؿمقراء

 ٟمٚمحؼ أن أُم٤م اًمٌٞمتٞم٦م، اعمٜمزًمٞم٦م اًمٚمٕم٥م هذه ضمقاز أظمذٟم٤م وذاك احلدي٨م هذا ُمـ. اعم٤ًمء

 .اجلقاز قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد ومٝمذا أوروسم٤م ُمـ شم٠ميت اًمتل اًمٚمٕم٥م هذه هب٤م
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 ٓ وهذا هٙمذا هذا أن وًمدي أقمٚمؿ طمتك أرؾمؿ أن٤م إذا: اًمرؾمؿ هٜم٤م سمس :اًم٤ًمئؾ

 جيقز؟

 شمٗمٝمٛمف أن شمريد ُم٤م ُمٜمؽ يٗمٝمؿ ٓ اًمٓمٗمؾ يم٤من إذا اإلـمالق، قمغم هذا ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 داظمؾ يمٚمف وهذا ومقراً  ومتحك رق  شمّم وًمٙمـ سم٠مس، ومال يٗمٝمٛمٝم٤م هق قرةسمّم إٓ إي٤مه

 . سم٘مدره٤م شم٘مدر واًميورة اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات: اًم٘م٤مقمدة حت٧م

 واخلٞمؾ ُمثالً  احلامر ومٞمف اًمٞمقم ٟمٕمٞمِمٝم٤م ٟمحـ اًمتل اًمٌالد: ُمث٤مل أضب ُمثالً : يٕمٜمل

 اًمٌالد، هذه ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ ًمدى ُمٕمرووم٦م أؿمٞم٤مء هذه يمؾ واًمدضم٤مج، واًمٖمٜمؿ اًمٗمرس

 هق هذا أن يٗمٝمٛمف أؾم٤مس قمغم هذا ًمٚمقًمد مح٤مر صقرة يرؾمؿ ي٠ميت ًمألؾمت٤مذ طم٤مضم٦م ومٞمف ومام

ه هق احلامر،  ويم٤من صقرة قمـ يٗمٝمؿ أن أريد إذا ًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ يرا

 ومٞمف ُم٤م أُم٤م ومٞمّمقر، وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مف اًمذي اخلٚمؼ هذا يٗمٝمؿ أن اًميوري ُمـ

 . طم٤مضم٦م ومال أجْم٤مً  ضورة

 ضمداً  حمدودة ؾمتٙمقن ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ دائرة اًمّمٖم٤مر إـمٗم٤مل: قمٛمكم ُمث٤مل أضب أن٤م

 سمٚمغ اًمذي وم٤مًمقًمد ُمٕمٚمقُم٤مشمف، دائرة اشمًٕم٧م يمٚمام ُمٜمٝم٤م اًمقاطمد يمؼم ويمٚمام ؾمٜمف، طمدود ذم

 ُمـ يمثػم سملم ُمـ هق احلٞمقاٟم٤مت سمٕمض ُمثالً  ي٠ميمؾ أن يتٕمرض وىمد اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ

 وهق ذًمؽ، ٟمحق أو اًمٜمن أو ُمثالً  يم٤مًمّم٘مر احلرام ُمـ احلالل يٛمٞمز ٓ وهق ،اًمِم٤ٌمب

 ٓ اًمٓم٤مئرة اجلقارح ُمـ اًمٜمقع هذا أن شمٗمٝمٛمف أن شمريد وم٠من٧م ُمّمقرًا، ُم٤م يقُم٤مً  رآه ُم٤م

 سمٍمه وىمع ىمد هق أجْم٤مً  يم٤من إذا أُم٤م قمٚمٞمف، اهلل طمرم ُم٤م يٗمٝمؿ طمتك ومتّمقره أيمٚمف، جيقز

 واًميورة اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: إذاً  ًمٚمتّمقير، أجْم٤مً  طم٤مضم٦م ومٞمف ُم٤م قمٚمٞمف

 ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتّمقير سم٤مؾمتٕمامل اًمٞمقم اسمتٚمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمذي اًمتقؾمع ومٝمذا سم٘مدره٤م، شم٘مدر

 ٟمحـ وم٠مصٌح حيٚمٚمقن، وٓ حيرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر قمدوى ُمـ قمدوى هذه إـمٗم٤مل

 وُم٤م أظمذٟم٤مه واوم٘مف ومام رسمٜم٤م، ذع قمغم ٟمٕمروف أن دون ًمٜم٤م ي٘مدُمقه هؿ رء يمؾ ٟم٠مظمذ

 .ٟمٗمٕمؾ أن جي٥م وهٙمذا هٙمذا ٟمٗمٕمؾ ُم٤م رومْمٜم٤مه، ظم٤مًمٗمف

 سمالد ُمـ ضم٤مءت ٕهن٤م اجلقاز قمدم حتريٛمٝم٤م اًمدُمك سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ
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 اًمٌٞم٧م؟ ذم ُمّمٜمققم٦م ٕهن٤م أم اًمٙمٗم٤مر،

 .اًمٓم٤مطمقن قمغم اًمدروب يمؾ هذا، هق :اًمِمٞمخ

 إُمر؟ َيتٚمػ ىمد أنف شمالطمظ ُم٤م سمس :اًم٤ًمئؾ

 إٟمام ًمٜم٤م يٌٞمح اًمذي واًمٜمص سمٞمتٞم٤ًم، صٜمٕم٤مً  ًمٞمس: أوًٓ : ؿمٞمئلم ذيمرٟم٤م ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 هذه اًمّمقر هذه أن هق ذيمرشمف اًمذي اًمث٤مين واًمٌمء اًمٌٞم٧م، ذم صٜمع ُم٤م ًمٜم٤م يٌٞمح

 ىمٚم٦م أذواىمٝمؿ، شم٘م٤مًمٞمدهؿ قم٤مداهتؿ ـمقاي٤مه٤م ذم حتٛمؾ اًمٖمرب سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل اًمتامصمٞمؾ

 ُم٤مذا ٟمِمٕمر وٓ سمٞمقشمٜم٤م إمم ٟمدظمٚمٝم٤م اًمتامصمٞمؾ هبذه ومٜمحـ إًمخ،. .أظمالىمٝمؿ ىمٚم٦م ذومٝمؿ،

 يمقي ُمٙمقي ذهٌل ؿمٕمر هل٤م صٖمػمة ومت٤مة متثؾ هذه اًمّمٖمػمة اًمدُمٞم٦م: ُمثالً  ٟمٗمٕمؾ،

 ومٛمٕمٜمك ٟمحـ سمٞمتٜم٤م إمم ٟمدظمٚمف ح٤م هذا إًمخ،. .ومخذهي٤م قمـ شمٙمِمػ شمٜمقرة هل٤م ظم٤مص،

 ومٛمـ إظمالق، هذه وقمغم اًمٕم٤مدات هذه قمغم اًمّمٖم٤مر أوٓدٟم٤م ٟمٓمٌع أن ٟمريد أنٜم٤م ذًمؽ

 ومامذا آٟمٗم٤مً  ىمٚمتف ُم٤م ومٝمذا اًمٌٞمتٞم٦م، اًمّمقر اؾمتٕمامل إٓ جيقز ٓ: ٟمحـ ىمٚمٜم٤م وذاك هذا أضمؾ

 قمٜمدك؟

 صٜمٕمف مم٤م أنت٘مل  أن وممٙمـ اًمٙمٗم٤مر، قمٜمد يّمٜمع يمام شمّمٜمع اًمٌٞم٧م ذم ممٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 .ظمػم ًمٙم٤من ُمًتقرداً  يم٤من ح٤م ذوط ووٕمٜم٤م ًمق وم٠مصٌح ذيٕمتٜم٤م، يٜم٤مؾم٥م ُم٤م اًمٙمٗم٤مر

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 ذم اعمًٚمٛمقن يٗمٕمٚمف ىمد اًمٙمٗم٤مر سمالد ُمـ ؾمٞم٠ميت اًمذي اعمحٔمقر هذا: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .سمٞمقهتؿ

 وسمٞمٜمف؟ سمٞمٜمٝمؿ ٟمحقل أم قمٚمٞمف ٟمِمجٕمٝمؿ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 ..ٕهن٤م وًمٞمس اًمدُمٞم٦م، هذه ذم ُمٕمٞمٜم٦م ُمقاصٗم٤مت ٕضمؾ اًمٜمٝمل ص٤مر: إذاً  :اًم٤ًمئؾ

 هلؿ؟ ٟمًٛمح أم سمٞمٜمٝمؿ ٟمحقل: أضمٌتٜمل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمحقل ـمٌٕم٤مً  :اًم٤ًمئؾ

 .ىمٚمٜم٤مه اًمذي وهذا :اًمِمٞمخ
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 ..ُمـ ضم٤مء يمٚمام ًمٞمس اًمٌمء هذا أنف يمذًمؽ أوٞمػ وأن٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .اخلٞم٤مل ذم شمٌح٨م أن أن٧م أن، اًمقاىمع ٟمٕم٤مًم٩م ٟمحـ! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 ..ظم٤مرج ُمـ ضم٤مء ُم٤م يمؾ ؿمٞمخ، ي٤م ظمٞم٤مل ُمش ٓ :اًم٤ًمئؾ

 ىمد أخٞم٧ًم إوروسمٞم٦م اًمدُمك اًمقاىمع، ٟمٕم٤مًم٩م ٟمحـ! أظمل ي٤م زم اؾمٛمح :اًمِمٞمخ

 أن يٛمٙمـ: سم٘مقًمؽ قمٜمٝم٤م شمتحدث أن أن٧م اًمتل اًمدُمك اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌٞمقت همزت

 ُمقضمقدة؟ سمٞمتٞم٤مً  ٟمّمٜمٕمٝم٤م

 .ضم٤مئزة أهن٤م ىمٚم٧م اًمذي أن٧م :اًم٤ًمئؾ

 ُمقضمقدة سم٤مجلدل، اًمقىم٧م قمٚمٞمٜم٤م شمْمٞمع ٓ قمٚمٞمؽ، يرى اهلل أؾم٠مخؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 .ٓ ىمؾ ُمقضمقدة ىمؾ

 .ُمقضمقدة ُمش :اًم٤ًمئؾ

ن، واىمٕمٜم٤م ٟمٕم٤مًم٩م ٟمحـ أىمقًمف، اًمذي هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ  أن٧م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م هذه شم٘مع يقم ٔا

 أن شمتخٞمؾ شم٠ميت طمتك ذهٜمؽ ذم ـمرأ  اًمذي اإلؿمٙم٤مل ُم٤م طمدي٨م، طم٤مدث ومٚمٙمؾ شمتّمقره٤م

 ًمٚمٓمٌٞم٥م جيقز ٓ أنف اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟم٘مقل ٟمحـ جيقز، ٓ: يقُمئذٍ  ومًٜم٘مقل ذًمؽ، يٗمٕمٚمقا  اعمًٚمٛملم

 اخلٛمر، صٜمع يتٓمٚم٥م هذا ٕن ح٤مذا؟ اًمٙمحقل، ُمريم٤ٌمشمف ُمـ ومٞمف يٙمقن دواء يّمٜمع أن اعمًٚمؿ

ٚمؿ سمٞم٧م ذم يٙمقن أن جيقز وٓ  ومٙمٞمػ هذا، جيقز ٓ مخر، ومٞمف يٙمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم وٓ ُم

 اعمًٚمٛمقن ومٕمٚمف إن اعمًٚمٛمقن، يٗمٕمٚمف وم٘مد ويمذا، ًمٙمذا جيقز ُم٤م: شم٘مقل أن٧م أنف أن٧م شمتّمقر ٓ

٦م أظمرى ُمِمٙمٚم٦م ذم وىمٕمقا  ٛمح ومال أظمرى، وُمّمٌٞم ٛمح ٓ دام ُم٤م سمذًمؽ، هلؿ ًٟم  سم٤مؾمتػماد هلؿ ًٟم

ٛمح أنٜم٤م شمٔمـ ومٝمؾ اإلؾمالم خت٤مًمػ وشم٘م٤مًمٞمد قم٤مدات ُمـ ومٞمٝم٤م ح٤م اًمتامصمٞمؾ هذه   سمٞمتٞم٤مً؟ سمّمٜمٕمٝم٤م ًٟم

 .هذا ذم إؿمٙم٤مل ومٞمف ُم٤م وًمذًمؽ أومم، سم٤مب ُمـ ٓ :اجلقاب

 ذم اعمّمٜمققم٦م اًمٚمٕم٦ٌم وضمدت ًمق أظمقٟم٤م، ؾم١مال قمغم شمٕم٘مٞم٥م ؾمٛمح٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م

 .ضمٚم٤ٌمب ُمثالً  ٓسم٦ًم وًمٙمـ اخل٤مرج،

 شم٠مظمذ ح٤مذا ًمِمٞمئلم، ىمٚمٜم٤م ٟمحـ: ؾم١مال هذا هق ُم٤م أظمل ي٤م جيقز، ُم٤م جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 هٜم٤م أنس أبق أظمقٟم٤م ذطمٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه سمٞمتل، هذا هؾ رء، كوشمؽم رء

 سمٞمتل؟ هذا هؾ ؾم١ماًمؽ أن٧م هذا وىمٚم٧م

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 هق اًمدُمك ُمـ اعمًتثٜم٤مة اًمّمقر أن إول اًم٥ًٌم: ًمًٌٌلم ىمٚمتٚمؽ أن٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 أجـ ظمٞم٤مًمٞم٤ًم، أُمراً  شمٕم٤مجلقن أجْم٤مً  وهق أن أن٧م صمؿ سمٞمتٞم٤ًم، ًمٞمس هذا سمٞمتٞم٤ًم، يم٤من ُم٤م

 ي٤م حمٚمٞم٤ًم، يّمٜمع أن يٛمٙمـ أنف: آٟمٗم٤مً  أن٧م ىمٚم٧م ُمثٚمام أن شمتّمقروه٤م أنتؿ اًمتل اًمّمقرة

 خم٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م ُم٤م اًمّمقرة هذه ُمثؾ صقرة شم٠ميت ويقم جيقز، ٓ: ٟم٘مقل يّمٜمع يقم أظمل

 أهن٤م وهل ىم٤مئٛم٦م، إومم اعمِمٙمٚم٦م شمٌ٘مك: ؾمٜم٘مقل حمض ظمٞم٤مل  ًوهذا ُمٓمٚم٘م٤م ًمٚمنميٕم٦م

 واوح؟ ًمِمٞمئلم، ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ سمٞمتٞم٦م، ًمٞم٧ًم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمألـمٗم٤مل؟ ؿم٤مءت ُم٤م شمّمٜمع إم أو ًمألب يٛمٙمـ اًمٌٞمتل اًمٌمء! ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 .قم٤مدي٦م يٕمٜمل أُمقر هذه اًمٕمٛم٦م اخل٤مًم٦م اًمٙمٌػمة إظم٧م إم! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 .ٕوٓده٤م مت٤مصمٞمؾ ُمـ شمِم٤مء ُم٤م شمّمٜمع يٛمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٝمـ ُمـ اًمدُمك ُمـ ؿم٤مء ُم٤م اًمّمٖمػم ٓسمٜمف يّمٜمع إب أو إم ممٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 واًم٘مامش؟

 .أنٙمر ُم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ سمٛمث٤مل ًمؽ وأتٞمٜم٤م ممٙمـ، ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

  (33:  27: 33/   493/  واًمٜمقر اهلدى) 

  (33:  17: 29/   493/  واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  17: 51/   493/  واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  34: 38/   493/  واًمٜمقر اهلدى)
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 وافػقتقؽراؾقة افقدوية افصقرة بغ يػرق مـ ظذ افرد

 اًمٞمقم اًمٕم٘مؾ أن احل٘مٞم٘م٦م اعمْم٤مه٤مة؟ أجـ: يت٤ًمءًمقن صمؿ! اهلل ؾمٌح٤من :اًمِمٞمخ

 ُمرشم٦ٌم قداجلح ُمـ ُمرشم٦ٌم إمم وصؾ قم٤ٌمده قمغم سمف طمج٦م وضمؾ قمز اهلل أىم٤مم اًمذي اًمٕم٘مؾ

 جيٚمس يم٤من اًمرؾمؿ ُمٕمٚمؿ دُمِمؼ ذم آسمتدائٞم٦م اعمدرؾم٦م ذم وأن٤م قمٜمدٟم٤م يم٤من ضمدًا، رهٞم٦ٌم

 ومٞمٜم٤مدي اًم٤ًمطم٦م ذم يٚمٕمٌقن واًمٓمالب سمٞمده، واًمٓمٌِمقر واًمٚمقح يمرد قمغم اًمٗمًح٦م ذم

 ذم سمٞمده اًمٓمٌِمقرة ي٠مظمذ ٟمٔمرة، هٙمذا إًمٞمف يٜمٔمر أُم٤مُمف ي٘مػ. ومالن شمٕم٤مل: أطمدهؿ

 .اًمٚمقح ذم واوح٦م اًمتٚمٛمٞمذ هذا أو اًمٓمٗمؾ هذا صقرة وجيد حلٔم٤مت

 إٓومم اهلل خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة أؿمد شمٙمقن أهيام اًمتٚمٛمٞمذ هذا صقرة أظمذ إذا آظمر إٟم٤ًمن

 إظمرى؟ أم

 ! ؿمٞمخ ي٤م إًمٞمؽ اهلل أطمًـ :ُمداظمٚم٦م

ومٞم٦م اًمّمقرة أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ  ُمـ وضمؾ قمز اهلل خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة أؿمد اًمٗمقشمٖمرا

 اإلٟم٤ًمن ضمقاٟم٥م يمؾ ُمـ هب٤م اًمرائل حيٞمط ٓ ىمد اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة ٕن اًمٞمدوي٦م: اًمّمقرة

 .اعمّمقر

ومٞم٦م اًمّمقرة أُم٤م  وم٤معمْم٤مه٤مة شمّمقيراً  -ظمػم اهلل ضمزاك– شمٙمقن ُم٤م أدق هل اًمٗمقشمٖمرا

 .اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة ُمـ وأفمٝمر سمٙمثػم أىمقى هٜم٤م

 اعمًٚمٛملم سملم الٟمتِم٤مرًم ضمداً  واوح٤مً  ؾم٤ٌٌمً  أصٌح هذا اًمٗمقشمٖمراذم اًمتّمقير أن صمؿ

 ُم٤م شمّمقير ذم إضمٝمزة هذه شمًتٕمٛمؾ صمؿ اًمتّمقير، أهؾ ُمـ سمٞم٧م َيٚمقا  يٙم٤مد ٓ سمّمقرة

 اًمدائرة هذه ًمٚمٛمّمقر يتٞمن ٓ اًمٞمدوي اًمتّمقير سمٞمٜمام اعمًٚمٛملم، سم٤مشمٗم٤مق جيقز ٓ

 ُم٤م يًٝمؾ اًمذي اًمٗمقشمٖمراذم اًمتّمقير أن ي٘م٤مل أن اجلٛمقد ُمٜمتٝمك ذم مجقد ومٝمذا اًمقاؾمٕم٦م،

 حمرُم٦م اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة هذه: ي٘م٤مل أن اًمٞمدوي٦م اًمّمقر ذم قم٤مدة، شمّمقيره يٛمٙمـ ٓ

ومٞم٦م واًمّمقرة  .أنًك ومٚمـ أنًك إن ي٘م٤مل يمام وأن٤م ُم٤ٌمطم٦م، اًمٗمقشمٖمرا

 ومّمحٌٜمل ُمٕمت٤مده٤م يمٜم٧م تلاًم اًمِمٝمري٦م ضمقًمتل سمٕمد طمٚم٥م ُمـ ىم٤مدُم٤مً  ُمرة يمٜم٧م
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 اًمٓمريؼ ذم اًمزُم٤من، ذاك ذم اًمٚمحك ىمٚم٦م قمغم ُمٚمتحل ُمًٚمؿ ؿم٤مب أنف زم ويٌدو ؿم٤مب

 وم٘مٚم٧م جيقز، اًمٗمتقهمراذم اًمتّمقير إن: ي٘مقًمقا  اًمٕمٚمامء سمٕمض ومٞمف أن اعم٠ًمخ٦م هذه أث٤مر

 اًمٔم٤مهر قمٚمامء سمٕمض مجقد يِمٌف مجقد: أي قمٍمي٦م فم٤مهري٦م قمٍمي٦م، فم٤مهري٦م هذه: ًمف

 ؿمٞمخ٤مً  سم٠من زقمٛمقا : ًمف وم٘مٚم٧م اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمّمقرة هذه ًمف وُمثٚم٧م اعم٤ًمئؾ، سمٕمض قمغم

 صدر ذم ُمٕمٚم٘م٦م اًمِمٞمخ صقرة أُم٤مُمف وإذا ضمٚمس ومٚمام داره ذم ًمف شمٚمٛمٞمذاً  زار وم٤موالً 

 اعمٙم٤من صدر ذم ؿمٞمخف ًمّمقرة شمٕمٚمٞم٘مف قمٚمٞمف ُمٜمٙمراً  شمٚمٛمٞمذه ُمع اًمِمٞمخ ومتٙمٚمؿ اعمٙم٤من

 اًمٓم٤مًم٥م ُمـ يم٤من ومام اًمٕمٚمؿ، قمغم وطمرصف وصالطمف ديٜمف طمٞم٨م ُمـ ظمػماً  قمٚمٞمف وأثٜمك

 .اًمّمقرة وأزال سم٤مدر أن إٓ هذا

 سم٠من اًمِمٞمخ يٗم٤مضم٠م سمف وإذا أظمرى ُمرة شمٚمٛمٞمذه زار صمؿ أج٤مم وضم٤مءت أج٤مم راطم٧م

 اًمتٚمٛمٞمذ وم٠مضم٤مب اًم٤ًمسم٘م٦م، اعمرة ذم قمٚمٞمف أنٙمر يمام قمٚمٞمف وم٠منٙمر ُمٙم٤مهن٤م ذم شمزال ٓ اًمّمقرة

 اًمّمقرة أُم٤م اًمٞمدوي٦م، اًمّمقرة هل اعمحرُم٦م اًمّمقرة أن ُمٜمؽ شمٕمٚمٛمٜم٤م ٟمحـ أؾمت٤مذ ي٤م

ومٞم٦م  هذه أُم٤م ُمٕمؽ، دم٤موسم٧م ًمذًمؽ يدوي٦م صقرة يم٤مٟم٧م ومتٚمؽ ضم٤مئزة، ومٝمل اًمٗمقشمٖمرا

ومٞم٦م، ومّمقرة  .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: وىم٤مل يمتٗمف قمغم ومرسم٧م ومقشمٖمرا

 سم٤مًم٘مٚمؿ صقرت إطمدامه٤م ًمٙمـ هل هل اًمّمقرة ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م أخٞم٧ًم ومٝمذه

 قمغم يم٥م اًمتل أًم٦م ومٗمل هذه أُم٤م صقرة، ظمرضم٧م طمتك ضمٝمٞمداً  ضمٝمداً  وأظمذت واًمٞمد

 وإذا اًمزر ُمـ اًمْمٖمٓم٦م هذه إمم وصٚمقا  طمتك اعمتخّمّملم اًمٕمٚمامء قمنمات إسمداقمٝم٤م

 هذه حمرُم٦م، ومٝمل إومم أُم٤م ضم٤مئزة، هذه يٙمقن أن يٛمٙمـ ُم٤م يم٠مبدع خترج اًمّمقرة

 وىمد ُمثٚمٝم٤م، ذم ي٘مع أن اًمٞمقم زُم٤مٟمف ذم يم٤من ًمق طمزم اسمـ يًتحل ُم٘مٞمت٦م قمٍمي٦م فم٤مهري٦م

 اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ومن ًم٘مد اًمثٙمغم، :ي٘م٤مل يمام يْمحؽ ُم٤م سمٕمض ذم هق وىمع

:  -هق– وم٘م٤مل شاًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» : اًمّمحٞمحلم ذم قمٜمف

 يّمدق ٓ ٕنف ح٤مذا؟ ضم٤مز: اًمرايمد اح٤مء ذم اإلٟم٤مء ذم ُم٤م أراق صمؿ إٟم٤مء ذم سم٤مل أنف قومٚم

 هذا ٕن إًمٗم٤مظ: ُمالطمٔم٦م طمٞم٨م ُمـ صحٞمح وهذا اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل أنف ًمٖم٦م قمٚمٞمف

 اإلٟم٤مء ذم سم٤مل سمٕمدُم٤م ًمٙمـ اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل ُم٤م اًمٗم٤مرغ اًمققم٤مء ذم سم٤مل اًمث٤مين اًمرضمؾ

 .واطمدة مج٤مقم٦م ي٤م اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ ضم٤مز، هذا اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل هذا أراق اًمٗم٤مرغ
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 .أظمس هذه ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .إومم ُمـ أظمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٤مطمٞم٦م؟ أي ُمـ أظمػ :اًمِمٞمخ

 .أظمس أظمس :ُمداظمٚم٦م

 .أظمس :اًمِمٞمخ

 شمتجدد اعمّمٞم٦ٌم هذه ٟمرى وم٤مًمٞمقم اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم قمغم يم٤مٓطمتٞم٤مل هذا: يٕمٜمل

 ومٝمق اًمٞمدوي اًمتّمقير أُم٤م ُم٤ٌمح اًمِمٛمز اًمتّمقير ىمْمٞم٦م ُمٜمٝم٤م أظمرى وصقر ُمٔم٤مهر ذم

 م؟ا طمر

 ؟[اًمتحريؿ قمٚم٦م هل وُم٤م] :اًم٤ًمئؾ

 هق إول اًمتٕمٚمٞمؾ اًمّمقر، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ًمتحريؿ شمٕمٚمٞمالن ًمٚمٕمٚمامء أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن: »احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص ٕنف اعمْم٤مه٤مة: ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي

 ذم ضم٤مء اًمتل ٤مةاعمْم٤مه هل وُم٤م شاهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 ٚمؽسمت ًمٞم٧ًم اًمّمقرة هذه أن مت٤مُم٤مً  يتّمقر يمٚمٜم٤م ؾمت٤مرة، قمغم قرةص ىمرام احلدي٨م هذا

 اًمذي قمغم أـمٚمؼ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ؿمؽ، سمال أدق اًم٘مٚمؿ صقرة اًمدىم٦م،

 سم٤مًمريِم٦م يّمقر سم٤مًمذي سم٤مًمؽ ومام اهلل، ظمٚمؼ يْم٤مهل سم٠منف اًمًت٤مرة: قمغم اًمّمقرة صقر

ومٞم٦م هذه ذم يّمقر سمٛمـ سم٤مًمؽ ومام أظمره، إمم.. و.. و.. و واًمده٤من واًم٘مٚمؿ  اًمٗمقشمٖمرا

 ومٞمف اًمتّمقير قمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنل أن وهل أظمرى، قمٚم٦م ذيمروا اًمٕمٚمامء ًمٙمـ هذه،

 وقم٤ٌمدة إصٜم٤مم قم٤ٌمدة إمم إومم اجل٤مهٚمٞم٦م شمٕمقد ٓ طمتك ًمذريٕم٦م ؾمداً  وهل أظمرى قمٚم٦م

 وإمم ًمٚمتقطمٞمد ٟمقح دقم٤مهؿ طمٞمٜمام ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ًم٘مقم وىمع يمام اًمتامصمٞمؾ

 : وىم٤مًمقا  زقمٛمقا  سمٞمٜمٝمؿ شمٜم٤مصحقا : ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل قم٤ٌمدة

 ﴾ ..آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ﴿ :ُمداظمٚم٦م
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ا  َويَُٕمقَق  يَُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقاقًم٤م َوٓ َودًّا شمََذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شمََذُرن  ٓ ﴿ :اًمِمٞمخ  .﴾َوٟمَْنً

 ه١مٓء وهمػممه٤م ضمرير اسمـ وشمٗمًػم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام قم٤ٌمس اسمـ ي٘مقل

 أُملم ٟم٤مصح سمّمقرة اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مءهؿ ُم٤مشمقا  ومٚمام ص٤محللم هلل قم٤ٌمداً  يم٤مٟمقا  اخلٛم٦ًم

 اًمّم٤محل٦م، أقمامهلؿ يتذيمروا ًمٙمل دورهؿ أومٜمٞم٦م ذم ىمٌقرهؿ جيٕمٚمقا  أن إًمٞمٝمؿ وم٠موطمك

 ذم أن شمٜمتنم وسمدأت اًمًٜملم قمنمات ُمٜمذ سمدأت اًمتل إصٜم٤مم ٟمٗمًف، يٕمٞمد اًمت٤مريخ

 إـمٗم٤مل هب١مٓء ذيمر ح٤مذا إصٜم٤مم هذه ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم

 يٙمقٟمقا  مل إن ووم٤ًمق ٕضم٤مٟم٥م قمٛمالء أو أيمثرهؿ وإٟمام أـمٗم٤مًٓ  يمذًمؽ يم٤مٟمقا  وًمٞمتٝمؿ

 اخلٛم٦ًم ه١مٓء ىمٌقر جيٕمٚمقا  أن اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح سم٘مقل ؾمـ وم٤مًمِمٞمٓم٤من يمٗم٤مرًا،

 ومٞمٝم٤م، هبؿ ومٞم٘متدون سم٠مقمامهلؿ يذيمرهؿ هذا أن سمحج٦م دورهؿ أومٜمٞم٦م ذم اًمّم٤محللم

 اًمّم٤محللم ه١مٓء ىمٌقر شمذه٥م ىمد: وىم٤مل إًمٞمٝمؿ قم٤مد صمؿ اًمزُم٤من ُمـ ضمٞمالً  وشمريمٝمؿ

 وًمذًمؽ ذًمؽ وٟمحق وإُمٓم٤مر واًمري٤مح يم٤مًمًٞمقل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمقاُمؾ أؾم٤ٌمب ُمـ سم٥ًٌم

 صمؿ اًمزُمـ، ُمـ سمره٦م أجْم٤مً  شمريمٝمؿ صمؿ وم٤مؾمتج٤مسمقا  أصٜم٤مُم٤مً  يتخذوا سم٠من ٟمّمحٝمؿ ومٝمق

 شمدقمق أن يٜمٌٖمل ومام ص٤محللم هلل قم٤ٌمداً  يم٤مٟمقا  ه١مٓء أن شمٕمٚمٛمقن أنٙمؿ: إًمٞمٝمؿ أوطمك

 ومٗمٕمٚمقا  ؽمُم٦م،حم رومٞمٕم٦م أُم٤ميمـ ذم شمْمٕمقه أن قمٚمٞمٙمؿ وإٟمام قم٤مدي ُمٙم٤من ذم أصٜم٤مُمٝمؿ

 .قم٤ٌمدهت٤م قمغم ومٕمٙمٗمقا  إظمػم اجلٞمؾ ضم٤مء صمؿ أجْم٤مً 

 وُمٕمٚمقم اًمنمر، ُمًتّمٖمر ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م: ىمٞمؾ يمام اًمنم يتًٚمًؾ وهٙمذا

 َيِمك وًمٙمـ ومٞمٝم٤م رء ٓ هل أؿمٞم٤مء حيرم أنف وضمؾ قمز اهلل طمٙمٛم٦م ُمـ أن اًمنمع ذم

 هم٤مي٤مت إمم شم١مدي اًمتل اًمقؾم٤مئؾ حتريؿ سم٤مب ُمـ وهذا ضر، يمؾ ومٞمف ُم٤م إمم شم١مدي أن

 .حمرُم٦م

 سملم شمٗمريؼ دون ؿم٠مومتف وىمٓمع اًمتّمقير اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمرم ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 سمٕمض إًمٞمٝم٤م جيٜمح إؾمػ ُمع ومٚمًٗمف وهذه اعمجًؿ، شمّمقيري اعمجًؿ، شمّمقير

 اًمتّمقير حتريؿ ذم ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ وحيٛمٚمقن اًمٞمقم اعمٕم٤مسيـ اًمٙمت٤مب

 .اعمجًٛم٦م اًمتامصمٞمؾ قمغم حيٛمٚمقهن٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ومٞمٝم٤م يرشمٗمؼ يم٤من اًمتل واعمروم٘م٦م قم٤مئِم٦م ُمع ىمرام يمٛمثؾ اًمٍمحي٦م إطم٤مدي٨م يٕمٓمٚمقن
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 طم٤مدي٨مإ محٚمقا  ذًمؽ ُمع جمًٛم٦م، ًمٞمس هذه صقرة وومٞمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ىمقهلؿ أجْم٤مً  وم٘مٞمدوا هذا قمٜمد وىمٗمقا  وًمٞمتٝمؿ اعمجًٛم٦م، اًمّمقر قمغم اًمتحريؿ ذم اعمٓمٚم٘م٦م

 .وم٘مط اعمحرم هق ومٝمذا اهلل دون ُمـ شمٕمٌد أن َيِمك.. ُمـ اًمتامصمٞمؾ هذه يم٤مٟم٧م إذا سم٠منف

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إٓ يقم يٛميض ُم٤م وهٙمذا سمذًمؽ، سم٠مس ومال ًمٙمذا اًمزيٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م

  ش.رسمٙمؿ شمٚم٘مقا  طمتك ُمٜمف ذ سمٕمده واًمذي» :اًمًالم

 . ٟمٕمؿ شرسمٙمؿ ا شمٚم٘مق طمتك ُمٜمف ذ سمٕمده واًمذي إٓ قم٤مم ُمـ ُم٤م» 

 سم٤مب ُمـ أجْم٤مً  هق سمؾ اعمْم٤مه٤مة وهل واطمدة إٓ قمٚم٦م ًمف ًمٞمس اًمّمقر حتريؿ وم٢مذاً 

 وص٤مرت اًمٗم٤ًمد قمؿ اًمتّمقير سم٤مب ومتحقا  ح٤م أنف اًمٞمقم ٟمِم٤مهد وٟمحـ ذريٕم٦م، ؾمد

 ىمد واًمتل احلٛمؾ اخلٗمٞمٗم٦م أًم٦م هذه سمقاؾمٓم٦م ضمٜمس، يمؾ ُمـ ًمقن، يمؾ ُمـ اًمّمقر

 .اجلٞم٥م ذم شمقوع

 وم٤مطمت٩م ؾمٜم٦م صمالصملم ُمٜمذ ىمديامً  اعمًٚمٛملم اإلظمقان سمٕمض ٟم٤مىمِم٧م أنٜمل ضمٞمداً  وأذيمر

 شمقؾمٞمع هق قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م ومحٛمؾ وًمذًمؽ ُمٕمرووم٦م: يقُمئذ شمٙمـ مل أًم٦م هذه سم٠من

 يمؾ» :ي٘مقل اًمذي سم٠من ذيمرشمف وح٤م زقمؿ، هٙمذا شمتحٛمؾ، مم٤م أيمثر إطم٤مي٨م هذه ُمٕمٜمك

 طمتك أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ قم٤مدي٤مً  رضمالً  ًمٞمس شاعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» :وي٘مقل شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر

 وضمؾ قمز اهلل وصٗمف اًمذي اهلل رؾمقل هذا سمؾ وم٘مط، اعمٕمرووم٦م اًمّمقر: يٕمٜمل هق ٟم٘مقل

ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م﴿: سم٘مقًمف ٓ   ُهقَ  إِنْ * اهْلََقى قَم : يٕمٜمل ومٝمق ،[4، 3:اًمٜمجؿ﴾ ]ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

ء اًمٜم٤مر، ذم ُمّمقر يمؾ: ي٘مقل ُم٤م  احلداد ريِم٦م سم٤مإلزُمٞمؾ يّمقر ُمّمقر هذا يم٤من ؾمقا

 ومجئتف سمذًمؽ اىمتٜمع ُم٤م ُمّمقر، ومٝمق أظمرى ـمري٘م٦م سم٠مي يّمقر أو ذًمؽ وٟمحق اًمٜمح٤مت

 سم٤مًٕمقف سمؾ سم٤محآت أن خترج اًمتل إصٜم٤مم هبذه رأجؽ ومام: ًمف ىمٚم٧م اًمت٤مزم، سم٤معمث٤مل

 سمّمقرة ُم٤مذا؟ ومٞمخرج ُمٙم٤من ذم اًمٜمح٤مس يّم٥م ضمداً  وخؿ ضمٝم٤مز زر يم٦ًٌم ذم اعم١مًمٗم٦م

ة أو يمٚم٥م أو ؾمٌع  قمغم ٟمح٧م ُم٤م هذا اًمٓم٤موٓت سمٕمض قمغم دمدون يمام راىمّم٦م اُمرأ

 زر يم٦ًٌم اعمّمقرة يم٤مًٔم٦م هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٓمري٘م٦م

 .رامطم هذا ٓ: ىم٤مل طمرام، هق أم جيقز هذا شمرى؟ ُم٤مذا هذا وم٘مط،
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 .إُمريـ سملم ومرق ومال يمٝمذا، هذا :ىمٚم٧م

 اًمتّمقير ذم اًمقاىمع ذم ُمتح٘مؼ اًمٕمٚمتلم ُمـ ويمؾ قمٚمت٤من ًمف اًمتحريؿ إذاً  وم٤مًمِم٤مهد

 ُم٤م أؿمد ذم واًمٗمتٜم٦م صقره٤م أيمٛمؾ ذم اعمْم٤مه٤مة اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمام اًمٗمٞمديق أو اًمٗمقشمٖمراذم

 اهلل رؾمقل قمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمذيـ اًمٖمرسم٤مء ُمـ مجٞمٕم٤مً  جيٕمٚمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل شمٙمقن،

 ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ ٟم٤مس سملم ص٤محلقن ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ» :رواي٦م ذم ط

 ُم٤م يّمٚمحقن اًمذيـ هؿ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل أظمرى رواي٦م وذم شيٓمٞمٕمٝمؿ

 .شسمٕمدي ُمـ ؾمٜمتل ُمـ اًمٜم٤مس أومًد

  (33: 34: 34/   363/  واًمٜمقر اهلدى)

 وافقدوي اآليل افتصقير بغ افتػريؼ

 ومجقزوا همػمهؿ قمـ ومْماًل  اعمًٚمٛملم قمٚمامء سمٕمض قمغم دظمٚم٧م هذه ومٚمًٗم٦م وم٠مي.. 

 ٕنف ح٤مذا؟ آظمر شمّمقيًرا  قمٚمٞمٝمؿ وطمرُمقا  آخل، شمّمقير ٕنف اًمتّمقير ُمٓمٚمً٘م٤م دمقيًزا  هلؿ

 يم٤من وىمد ذيمره، ؾمٌؼ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت ذم داظمؾ ويمؾ يدوي، شمّمقير

 فم٤مهرًي٤م يم٤من أنف طمديثف ُمـ ويٌدو اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل ُمٜم٤مىمِم٦م أطمدهؿ وسملم سمٞمٜمل ضمرى

 ىمقًمؽ ُم٤م: ؾم٠مختف أين قمٚمٞمف، رددت ُم٤م مجٚم٦م ُمـ ويم٤من ومٜم٤مىمِمتف اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم قمٍمًي٤م

ًٓ  أصٜم٤مًُم٤م شمقضمد اًمٙمٝمرسم٤مء[ سمقاؾمٓم٦م] اًمتل اًمْمخٛم٦م[ اعمٕم٤مُمؾ] شمٚمؽ ذم ًٟم٤م أؿمٙم٤م  وأخقا

 أؾمقاق اُمتألت اًمتل وهل ذًمؽ، ٟمحق أو اًمٌالؾمتٞمؽ ُم٤مدة ُمـ هل اًمتل إصٜم٤مم ُمٜمف

 آٓت سمقاؾمٓم٦م شمقضمد ُمٕم٤مُمؾ هٜم٤مك ذًمؽ ُمـ وأيمثر ًمألـمٗم٤مل، يمٚمٕم٥م هب٤م اعمًٚمٛملم

 ىمٚم٧م واًمٜمح٤مت، اعمٛمثؾ ٟمحقه٤م قمغم ي٘مقم اًمتل إصٜم٤مم ُمـ أمجؾ هل أصٜم٤مم وخٛم٦م

 أو اعم٘م٤مقمد سمٕمض قمغم ُمقوققم٦م ُمثاًل  ٟمراه٤م اًمتل إصٜم٤مم هذه ذم شم٘مقل ُم٤مذا: ًمف

 اًمٜمّم٤مرى اًمْم٤مًملم والل ُمـ ُمثاًل  ٟمرى ذًمؽ، ُمـ ُمث٤مل يذيمر يمٚمٙمؿ رسمام اًمٓم٤موٓت؟

 هذه ُم٤مدة ُم٤م يمٚم٥م، وورائٝم٤م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ُمتؼمضم٦م اُمرأة صقرة يّمٜمٕمقن أهنؿ

 قمغم ىم٤مم هؾ هذا؟ صٜمع يمٞمػ آظمر، ُمٕمدن ُمـ أو ٟمح٤مس ُمـ أو طمجر ُمـ اًمّمقرة؟

 ؿم٤مء ُم٤م اًمقاطمدة اًمدىمٞم٘م٦م ذم خترج وم٤مًٔم٦م زر سمٙم٦ًٌم وإٟمام ٓ، هن٤مًرا؟ ًمٞماًل  اًمٜمح٤مت صٜمٕمف
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 ومٙمر طمالل؟ أم أطمرام إصٜم٤مم، هذه ذم رأجؽ ُم٤م: ًمف ىمٚم٧م إصٜم٤مم، هذه ُمـ اهلل

 اظمتٚمٗم٧م يمام اظمتٚمٗم٧م، اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٙمـ: ىمٚمٜم٤م طمرام، هذا: ي٘مقل أن إٓ يًٕمف ومٚمؿ ىمٚمٞماًل 

 جيقز ٓ أنف اًمٞم٘ملم هق وهذا ي٘مقل، ُم٤م يدر ومل وَمَٕمَٞمك اًمٗمقشمقهمراذم، اًمتّمقير وؾمٞمٚم٦م

 ٟمحًت٤م، ٟمح٧م واإلزُمٞمؾ سم٤مًمِم٤ميمقش صٜمع أطمدمه٤م أن سمٕمٚم٦م وآظمر صٜمؿ سملم اًمتٗمريؼ

 .ُم٘مٞمت٦م قمٍمي٦م فم٤مهري٦م هذه سم٤مًٔم٦م، وإٟمام يمذًمؽ يٜمح٧م مل وأظمر

 ذم هب٤م اسمتٚمٞمٜم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ًمت٘مري٥م ظمٞم٤مًمٞم٦م ىمّم٦م روى ُمرة سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ

 وإذا ضمٚمس ومٚمام داره، ذم ًمف شمٚمٛمٞمًذا زار وم٤مواًل  قم٤مًح٤م أن زقمٛمقا : ىم٤مل احل٤مض، اًمٕمٍم

 وم٘م٤مل اجلدار، قمغم ُمٕمٚم٘م٦م صقرشمف اًمِمٞمخ يرى اجلدار، قمغم ُمٕمٚم٘م٦م أُم٤مُمف صقرشمف يرى سمف

 ذم صقريت ضمٕمٚم٧م سم٤مًمؽ ومام طمرام، اًمتّمقير سم٠من درؾمتٙمؿ أن٤م ُمرة يمؿ! سمٜمل ي٤م: ًمتٚمٛمٞمذه

٤ًٌم ذًمؽ ومٕمٚم٧م أن٤م اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ي٤م: ىم٤مل اعمٙم٤من؟ صدر  ًمٕمٚمٛمؽ وذيمرى ومٞمؽ طم

 ٓ واعمالئٙم٦م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك طمرام وهذا جيقز ٓ هذا ٓ،: ىم٤مل آظمره، وإمم وظمٚم٘مؽ

 صمؿ أج٤مم وضم٤مءت أج٤مم وراطم٧م اًمّمقرة، وأنزل اًم٤ٌمر اًمتٚمٛمٞمذ هذا وم٤ًمرع سمٞمتؽ، شمدظمؾ

 ًمؽ ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُمٙم٤مهن٤م، ذم اًمّمقرة يرى هق وإذا أظمرى، ُمرة شمٚمٛمٞمذه ومزار اًمِمٞمخ قم٤مد

 ي٤م: ىم٤مل اًمّمقرة؟ وأنزًم٧م اًمٜمّمٞمح٦م وىمٌٚم٧م وذيمرشمؽ ٟمّمحتؽ ىمد أخ٧ًم ومالن ي٤م

 شمٕمٚمٛمٜم٤م وٟمحـ يدوي٦م، صقرة يم٤مٟم٧م وشمٚمؽ ومقشمقهمراذم، صقرة اًمّمقرة هذه ؾمٞمدي

 ًمؽ اهلل سم٤مرك: ًمف وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه يمتػ قمغم اًمِمٞمخ ومرسم٧م اًمّمقرشملم، سملم اًمتٗمريؼ ُمٜمؽ

 إمم اًمٜمٔمر دون اًمٔمقاهر قمغم اجلٛمقد احل٤مض اًمٕمٍم وم٘مف هذا وم٘مٞمًٝم٤م، ست وم٘مد

 .اعم٘م٤مصد

 ومرق ٓ وسم٤مًمت٤مزم اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م واًمّمقر اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ومرق ٓ أنف قمٚمٛمٜم٤م إذا

ومٞم٦م اًمّمقر سملم  ذم يدظمؾ ذًمؽ يمؾ اًمتٕمٌػم صح إن اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م واًمّمقر اًمٗمقشمقهمرا

 إذا صقرة، ومٞمف سمٞمًت٤م اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ صقرة صقر ُمـش اًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ: »قمٛمقم

٤م اًمٕمٍم هلذا يقضمد أٓ: ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م ًً  اًمّمقر، سمٕمض إلسم٤مطم٦م ُمتٜمٗم

: أن٤م أىمقل شم٘متْمٞمٝم٤م، اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م أو شمقضمٌٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًميورة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م

 هب٤م شمٕمٚم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّمقر ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ قمغم ودًمٞمٚمٜم٤م ُمقضمقد هذا ٟمٕمؿ،
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 اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمـ طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ضم٤مء وم٘مد اًمٌٜم٤مت، ُمـ وضم٤مراهت٤م هل

 اًمٌٜم٤مت، سمٚمٕم٥م ُمٕمٝم٤م ًمٞمٚمٕمٌقا  إًمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م ضمػمان سمٜم٤مت ينب يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل ضمٜم٤مطم٤من، ًمف ومرس صقرة.. ومرؾًم٤م ًمٕمٌٝم٤م سملم ومقضمد قمٚمٞمٝم٤م ط دظمؾ وُمرة

 أن يٌٚمٖمؽ أخؿ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م! ضمٜم٤مطم٤من؟ ًمف ومرس قم٤مئِم٦م ي٤م: واًمًالم اًمّمالة

 هذا ُمـ أظمذٟم٤م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ومْمحؽ أضمٜمح٦م، هل٤م يم٤مٟم٧م ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ

 شمٚمؽ قمٛمقم ُمـ ُمًتثٜم٤مة اًمرظمّم٦م هذه وأهن٤م اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م ذم رظمّم٦م احلدي٨م

 صقرة ًمٙمؾ ؿم٤مُماًل  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م أو ُمّمقر، ًمٙمؾ ؿم٤مُماًل  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء إطم٤مدي٨م

 يمٜم٧م وىمد اًمّمحٞمحلم ذم وصم٤مسمًت٤م ُمٕمرووًم٤م هذا يم٤من وم٢مذا اعمالئٙم٦م، دظمقل ُمـ متٜمع

 اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: يمت٤ميب ذم اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمض اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م

 شمٕمرو٧م صمؿ احل٤مض، اًمٕمٍم ذم اًمزواج سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمّمقر اىمتٜم٤مء ُمـ حمذًرا اعمٓمٝمرة

 .اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م شمٚمؽ ُمـ ُمًتثٜم٤مة إهن٤م: وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٚمٕم٥م

 ذم آؾمتثٜم٤مء هذا ُمـ آؾمتٗم٤مدة ومٞمٛمٙمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم وارًدا هذا يم٤من إذا 

 اًمتقؾمع هذا أُم٤م ًمٕمروٝم٤م، ُمٚمح٦م طم٤مضم٦م هٜم٤مك وشمٙمقن ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمتل اًمّمقر ٟمنم

 صقر هٜم٤مك شمذيمر اعمحْم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمجالت طمتك اًمٌالد وـمؿ قمؿ اًمذي

 هذه ح٤مذا وأضم٤مب، ؾمئؾ ُمـ صقرة.. اعم٘م٤مل يم٤مشم٥م ُمثاًل  صقرة ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ٕدٟمك

ريـ أقمامل شمٌٓمؾ ىمد اًمّمقر هذه ُمثؾ سم٠من قمٚماًم  اًميورة هل ُم٤م اًمّمقرة؟  ومْماًل  اعمّمق 

ِريـ أقمامل قمـ  .اعمّمق 

 (33:36:42/ 2 – ضمدة ومت٤موى)

 وافقدوي افػقتقؽرادم افتصقير بغ افتػريؼ حؽؿ

 إن :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل احل٤مض، اًمٕمٍم هذا سمالء ُمـ أجًْم٤م هق احل٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال هذا.. 

 اًمتٜمّمٞمص ضم٤مءت اًمتل اًمٕمٚم٦م شمٚمؽ ومٞمف ًمٞم٧ًم اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير إن: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ

 ُمـ اجلٛمٚم٦م هبذه اهلل، خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة وهل أٓ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٚمٞمٝم٤م

 حتّمؾ إٟمام اعمْم٤مه٤مة إن: ومٞم٘مقًمقن اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا
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 يمؾ أتٕمج٥م وأن٤م ُمْم٤مه٤مة، ومال اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير ذم أُم٤م اًمٞمدوي، سم٤مًمتّمقير

 هؿ أم وامهقن هؿ هؾ! شمرى ي٤م: ٟمٗمز ذم وأت٤ًمءل اعمٖم٤مًمٓم٦م هذه ُمـ اًمٕمج٥م

 شم٤ٌمرك اهلل صٗم٤مت ُمـ ٕن ذًمؽ ئمٜمقن؟ ُم٤م ظمالف أنف ويٕمرومقن سم٤مًمقهؿ يتٔم٤مهرون

ـْ  ًَمفُ  َيُ٘مقَل  َأنْ  ؿَمٞمْئ٤ًم َأَرادَ  إَِذا َأُْمُرهُ  إِٟم اَم : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م ُم٤م همػم ذم ىم٤مًمف ُم٤م وشمٕم٤ممم  يُم

 اًمتل آخّمقرة اهلل، خلٚمؼ وُمْم٤مه٤مة ؿمًٌٝم٤م أىمرب اًمّمقرشملم وم٠مي [81:يس﴾ ]وَمٞمَُٙمقنُ 

 قمٚمٞمف يٛميض يٙم٤مد ٓ ه٤مهٜم٤م، ُمـ ومٞمّمحح ه٤مهٜم٤م ُمـ َيٓمئ هن٤مر ًمٞمؾ اعمّمقر قمٚمٞمٝم٤م ئمؾ

 ذم اًمّمقرة شمًت٘مٞمؿ طمتك وهٙمذا شمٕمدياًل  صححف ُم٤م قمغم ومٞمدظمؾ ؾم٤مقم٤مت أو حلٔم٤مت

 وإذا اًمزر قمغم وٖمٓم٦م أم ومٞمٙمقن، يمـ ًمٚمٌمء ىمقًمف ذم هلل ُمْم٤مه٤مة أؿمد هذا ٟمٔمره،

 ُمْم٤مه٤مة يٙمقن سم٠من أخٞمؼ هذا أن ؿمؽ ٓ شمّمقيًرا؟ شمٙمقن ُم٤م أطمًـ ذم فمٝمرت اًمّمقرة

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل خلٚمؼ

 ُم٤م اعمجًؿ ًمٚمتٛمث٤مل.. ًمٚمّمٜمؿ اعمّمقر طمتك اعمّمقر: أظمر واًمٌمء رء، هذا

 واًمٕمروق اًمدُم٤مغ: أي اًم٤ٌمـمـ أُم٤م اإلٟم٤ًمن، ُمـ اًمٔم٤مهر يّمقر هق يّمقر؟ اًمذي

 يمؾ آظمره، إمم اعمٕمدة.. اًم٘مٚم٥م.. اًمدىمٞمؼ اهلل ظمٚمؼ ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م آظمر وإمم واًمِمٕمػمات

 وم٤معمْم٤مه٤مة اًمٔم٤مهر هذا يّمقرون إًذا ومٝمؿ يّمقروه٤م أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ إؿمٞم٤مء هذه

 اًمٔم٤مهرة، اًمّمقرة هذه يٕمٜمل إٟمام احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذيمره٤م اًمتل

 إمم اٟمتٌٝمٜم٤م وم٢مذا إًمٞمٝم٤م، يّمٚمقا  أن ُمٓمٚمً٘م٤م اًمٌنم يًتٓمٞمع ومٚمـ احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمْم٤مه٤مة وًمٞم٧ًم

ومٞم٦م اًمّمقرة هبذه شمٙمقن اعمْم٤مه٤مة طمٞمٜمئذ اًمٜم٘مٓم٦م هذه  ُمـ سمٙمثػم أىمقى اًمٗمقشمقهمرا

 ُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا ذًمؽ، وٟمحق واًمِم٤ميمقش سم٤مإلزُمٞمؾ اًمٜمح٧م أو اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة

 .اعمْم٤مه٤مة قمٚم٦م وهل اًمٕمٚم٦م هذه قمٜمد وىمٗمقا  اًمذيـ ه١مٓء قمغم ظمٗمل: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م

 أن ىمٚمٜم٤م إذا ومٞمام أيمثر ُمدىم٘ملم ٟمٙمقن أن وٟمًتٓمٞمع أظمرى قمٚم٦م هٜم٤مك أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ

 يم٤مٟم٧م أهن٤م وهل أٓ واًمّمقر ًمٚمتّمقير احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع حتريؿ ذم أظمرى طمٙمٛم٦م هٜم٤مك

٤ًٌم  ىمقم ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف حت٧م اًمتٗمًػم يمت٥م ذم ضم٤مء يمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل همػم ًمٕم٤ٌمدة ؾمٌ

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا : ﴿اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح قًم٤م َوٓ َودًّ  َيُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقا

ا  َوَيُٕمقَق   أن ٓسمد] [14:ٟمقح﴾ ]يَمثػًِما  َأَوٚمُّقا  َوىَمدْ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل [13:ٟمقح﴾ ]َوَٟمْنً
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 ذيمراهؿ شمٌ٘مك ًمـ اعمقشمك مج٤مهػم ُمع[ سم٘مقا ] وم٢مذا اًمدهر أبد أذه٤مٟمٙمؿ[ ذم ذيمرايمؿ شمٌ٘مك

 صمؿ دورهؿ، أومٜمٞم٦م ذم ىمٌقرهؿ جيٕمٚمقا  سم٠من إسمٚمٞمس إًمٞمٝمؿ أوطمك وًمذًمؽ سم٤مًمٙمؿ، ذم

 اًمّم٤محللم هل١مٓء شمتخذوا سم٠من أنّمحٙمؿ: هلؿ وم٘م٤مل ضم٤مءهؿ صمؿ اًمزُم٤من ُمـ ضمٞماًل  شمريمٝمؿ

 شم٠متٞمٝم٤م ىمد اًم٘مٌقر هذه ٕن ظمقاـمريمؿ: ذم وصم٤مسمت٦م ُمؽميمزة ذيمراهؿ ًمتٔمؾ أصٜم٤مًُم٤م اخلٛم٦ًم

 وُم٤م ٟمّمٞمحتف، أجًْم٤م وم٘مٌٚمقا  أثر، أي هل٤م يٌ٘مك ٓ صمؿ ومتذه٥م ؾمٞمقل أو أُمٓم٤مر اًمًامء ُمـ

 صمؿ آظمر ضمٞماًل  وشمريمٝمؿ اخلٛم٦ًم، هل١مٓء أصٜم٤مًُم٤م وٟمحتقا  ومّمٜمٕمقا  أبًدا، اًمِمٞمٓم٤من ٟمّمح

ًٓ  ُمٙم٤مًٟم٤م إصٜم٤مم هلذه شمتخذوا أن جي٥م: هلؿ وم٘م٤مل ضم٤مءهؿ  ُمٜمزًمتٝمؿ ُمع يتٜم٤مؾم٥م ُمٜمز

 .رومٞمع ُمٙم٤من ذم وووٕمقه٤م ًمألصٜم٤مم سمٞمًت٤م وم٤مختذوا هبؿ، وصم٘متٙمؿ

 إصٜم٤مم هذه أن إًمٞمٝمؿ وأوطمك اجلديد اجلٞمؾ إمم ضم٤مء صمؿ واٟم٘م٣م ه١مٓء شمرك

 وم٠مظمذوا واًمٕم٤ٌمدة اًمٕمٔمٛم٦م شمًتحؼ ٕهن٤م ووٕم٧م: إٟمام اعمٙم٤من هذا ذم ووٕم٧م اًمتل

 قمٚمٞمف ٟمقطًم٤م وضمؾ قمز اهلل وم٠مرؾمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ ويٕمٌدوهن٤م هل٤م يًجدون

 يم٤من ومامذا اخلٛم٦ًم، ه١مٓء قم٤ٌمدة وذم اًمنمك ذم وىمع اًمذي اجلٞمؾ هذا إمم اًمًالم

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ: ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم ؾمٛمٕمتؿ يمام ُمقىمٗمٝمؿ؟ ﴾ َودًّ

٤ًٌم يم٤مٟم٧م واًمتامصمٞمؾ إصٜم٤مم: إًذا آظمره، إمم [13:ٟمقح]  ومٚمام اهلل، همػم اهلل قم٤ٌمدة ذم ؾمٌ

 سم٠مهن٤م حمّمقرة وم٘مط احلٙمٛم٦م شمٙمـ مل واًمتامصمٞمؾ اًمّمقر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمرم

٤ًٌم يم٤مٟم٧م أجًْم٤م وٕهن٤م سمؾ اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ك اهلل همػم ًمٕم٤ٌمدة ؾمٌ  شم٤ٌمرك سم٤مهلل واإلذا

ًٓ  ؾمٚمٛمٜم٤م ومٚمق وًمذًمؽ وشمٕم٤ممم،  سم٤مًمتّمقير اهلل خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ٓ أنف ه١مٓء سمزقمؿ ضمد

 .وُمًتٛمرة ىم٤مئٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚم٦م شمٌ٘مك اًمِمٛمز

 ومل وشمٞم٘مٔمقا  شمث٘مٗمقا  أن اًمٜم٤مس يٌؼ مل سم٠منف: اًمٌٕمض ي٘مقل أجًْم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه صمؿ

م ومٞمف وىمع اًمذي اًمنمك هذا ُمـ رء ذم ي٘مٕمقن يٕمقدوا  وهذه اًم٤ًمسم٘مقن، إىمقا

 طمٞم٨م ُمثاًل، روؾمٞم٤م ذم اعمنميملم سمٕمض أطمقال: أىمقل ٓ درس ومٛمـ أظمرى، ُمٙم٤مسمرة

 يٓمقف يمام طمقهلؿ اًمروؾمٞمقن يٓمقف ؾمت٤مًملم وىمؼم ًمٞمٜملم ىمؼم اًم٘مري٥م قمٝمد إمم يم٤من

 ٓ: أىمقل ًمٙمـ هذا، ُمـ أيمثر شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة وهؾ اعمنموم٦م، اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اعمًٚمٛمقن

 أطمد يٌؼ مل: وٟم٘مقل ٟمٙم٤مسمر سم٤مًمٜم٤م ُم٤م ًمٙمـ ذٟم٥م، اًمٙمٗمر سمٕمد ومٚمٞمس اًمٙمٗم٤مر قمـ ٟمتحدث
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 ذم.. ُمٍم ذم اعمًٚمٛملم سمالد ُمـ يمثػم ذم ٟمجد ٟمزال ٓ وٟمحـ وضمؾ قمز سم٤مهلل ينمك

 طمٞم٨م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل سمٞمقت ذم قمٛمٚمف يٕمٛمؾ اًمٙمٗمر يزال ٓ همػمه٤م، ذم.. ؾمقري٤م

 ًمٞمس اًمذي اعمًجد قمغم ومٞمف اًمّمالة يٗمْمؾ ومٞمف، ًمٚمّمالة ىمؼم ومٞمف اًمذي اعمًجد ي٘مّمد

 اهلل قم٤ٌمد ُمـ يم٤مٟمقا  ومٞمٝم٤م اعم٘مٌقريـ أو ىمٌقره٤م أن يزقمؿ اًمتل اعم٘م٤مسمر شم٘مّمد ىمؼم، ومٞمف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ هبؿ ويًتٖم٤مث هبؿ ومٞمًتٜمجد اًمّم٤محللم

 شم٤ٌمرك اهلل سمٗمْمؾ سمالديمؿ يم٤مٟم٧م وإن اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم وُمٕمروف واىمع يمٚمف هذا

، وشمٕم٤ممم ًٓ  أدران ُمـ ـمٝمرت ىمد صم٤مٟمًٞم٤م اًمقه٤مب قمٌد سمـ حمٛمد دقمقة سمٗمْمؾ صمؿ أو

 وذم إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ىمرٟمف ذاًرا يزال ٓ اًمنمك هذا ًمٙمـ اًمنمك،

 .أجًْم٤م همػمه٤م

 ىمؼم ومٞمٝم٤م يم٤من دُمِمؼ سمٕمد ًمًقري٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وهل طمٚم٥م ذم أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ

ر ُمـ ومٞمف جيري يم٤من ُم٤م قمغم شمتٕمرومقا [ طمتك] اؾمٛمف يٙمٗمٞمٙمؿ  اؾمٛمف وصمٜمٞم٦م، وُمـ إضا

 والل وُمـ قمج٥م وُمـ ًمف، سم٤مًمٜمذور ي٘مّمدوٟمف اًمٜم٤مس ويم٤من احل٤مضم٤مت، ىم٤ميض: اًم٘مؼم

ة أن اًمٜم٤ًمء سمٕمض  شمرزق ومل اًمزواج ُمـ زُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕم٘مٞمؿ اعمرأ

 اعمرأة ضم٤مءت إذا احل٤مضم٤مت ىم٤ميض اًم٘مؼم هذا إن: هلـ وم٘م٤مل هلـ اًمِمٞمٓم٤من زيـ وًمًدا

 هٙمذا واطمتٙم٧م اًم٘مؼم ريم٧ٌم هل وم٢مذا ُمٕمروف، اًم٘مؼم.. اًم٘مؼم ؾمٜم٤مم قمغم وضمٚم٧ًم

 يم٤من: إُمر اٟمٙمِمػ صمؿ اًمٌٕمٞمد، اًمْمالل هق ذًمؽ طمٌغم، شمذه٥م هل وإذا ىمٚمٞماًل 

ة يزيـ يم٤من ظمٌٞمًث٤م، اًم٘مؼم هذا قمٜمد اًم٤ًمدن  حيي طمتك قمٜمده اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ شم٤ٌمت أن ًمٚمٛمرأ

 طمٌغم، ُمٜمف ومتذه٥م حل٤مضمتف اًم٘م٤ميض[ يتخذه٤م] ومٝمق احل٤مضم٤مت، ىم٤ميض روح قمٚمٞمٝم٤م

 مل: وي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض يتٗمٚمًػ ذًمؽ وُمع ضمًدا، وقمجٞم٥م همري٥م أُمر يٕمٜمل وهٙمذا

 ؿم٤مء ُم٤م أن اعمًٚمٛملم ٕن اًمنمك: ُمـ سمٌمء اعمًٚمٛمقن يّم٤مب أن ظمقف هٜم٤مك يٌؼ

 ٓ: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء.. صح وىمد اؾمتٞم٘مٔمقا، اهلل

ش اخلٚمٞمّم٦م ذو: ًمف ي٘م٤مل هلؿ صٜمؿ طمقل دوس ٟم٤ًمء إًمٞم٤مت شمْمٓمرب طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم

 ُمٙمؼم جمًد ذك أُم٤مُمٝمؿ اعمًٚمٛملم أن هذا وُمٕمٜمك اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم احلدي٨م هذا

 ؾمد سم٤مب ُمـ اًمتّمقير ُمـ ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٙمؾ ٟمتٛمًؽ أن ومٕمٚمٞمٜم٤م وًمذًمؽ
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 سملم اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب وُمـ سمؾ اهلل، ظمٚمؼ ُمِم٤مهب٦م سم٤مب ُمـ وم٘مط ًمٞمس اًمذريٕم٦م

 .اًمٕم٤معملم رب شمٕمٔمٞمؿ إمم وصقهلؿ وسملم اعمًٚمٛملم

سًم٤م قمٜمدي ُم٤م هذا   .اًم١ًمال ذاك قمـ ضمقا

 (33:46:31/ 2 – ضمدة ومت٤موى)

 وافصغار افبـات وأفعاب افػقتقؽراؾقة افصقر حؽؿ

 طمٙمٛمٝم٤م؟ ُم٤م اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقر ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 إٓ اًمٞمدوي٦م واًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقر سملم ومرق ٓ اًمٞمدوي٦م يم٤مًمّمقر :اًمِمٞمخ

 سملم اًمتٗمريؼ وم٢من اًمٖم٤مسمر، اًمٕمٍم ًمٔم٤مهري٦م ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمداً  احل٤مض اًمٕمٍم فم٤مهري٦م قمٜمد

 ُم٘مٞمت٦م، فم٤مهري٦م هذه سم٤مًمٞمد صٜمٕم٧م اًمتل سم٤مًٔم٦م صٜمٕم٧م وصقرة سم٤مًمٞمد صٜمٕم٧م صقرة

 هق ضر ُمـ ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م ُم٤م اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة ٕن اًمٔم٤مهر: قمٜمد اجلٛمقد جيقز ومال

ومٞم٦م اًمّمقرة ُمـ يؽمشم٥م ٟمٗمًف  ُمـ احلٙمٛم٦م أن يذيمرون اًمٕمٚمامء: يٕمٜمل اًمقرىم٦م، اًمٗمقشمقهمرا

 :طمٙمٛمتلم هٜم٤مك أن فمٝمر اًمّمقر حتريؿ

 .اهلل خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة: إومم 

: اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ىمّم٦م ذم يمام اهلل، همػم ًمٕم٤ٌمدة ؾم٤ٌٌمً  يم٤مٟم٧م ُم٤م: وإظمرى

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا ﴿ قًم٤م َوٓ َودًّ ا  َوَيُٕمقَق  َيُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقا  َوىَمدْ *  َوَٟمْنً

 اًمّمقر ذم أجْم٤مً  شمتح٘م٘م٤من اعمٗمًدشم٤من ومٝم٤مشم٤من[ 14 - 13: ٟمقح﴾ ]يَمثػًِما  َأَوٚمُّقا 

 ومٜمحٍم اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ًمتٗمريؼا ىمٚمٜم٤م يمام اعم٘مٞم٧م اجلٛمقد ومٛمـ اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م،

ومٞم٦م واًمّمقر ومٞمٝم٤م، اًمتحريؿ  أثره٤م و يمتٚمؽ اًمّمقرة[ قمٚم٦م أن] ُمع ومٜمٌٞمحٝم٤م اًمٗمقشمقهمرا

 وٓ اًمتٗمريؼ هذا جيقز ٓ ًمذًمؽ واطمدًا: أجْم٤مً  وإظمالق واًمٕم٘مٞمدة اعمجتٛمع إلوم٤ًمد

 ُمـ احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٞمقم جيد ُم٤م شمًٚمٞمؽ حي٤مول ُمـ يمؾ إٓ اقمت٘م٤مدي ذم إًمٞمف يٚمج٠م

 ..اًمٞمٝمقد ومٕمؾ يمام احلٞمؾ سم٠مدٟمك أُمقر

 سمف وم٢مذا ضمٚمس وح٤م شمٚمٛمٞمذه اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ زار: ُمٜمٙمت٤مً  ٕطمدهؿ ُمرة ىمٚم٧م وأن٤م
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 أقمرومؽ أن٤م! ومالن ي٤م: ًمف وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه قمغم ومٕمت٥م اعمٙم٤من صدر ذم ٟمٗمًف صقرة يرى

 ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م أن قمٚمٞمؽ درؾم٧م أن٤م..اًمٕمٚمؿ ٕهؾ اًمٜم٤مس وأـمقع اًمتالُمذة أت٘مك ُمـ

 ٕتذيمر اًمّمقرة هذه ـمٌٕم٧م سمؽ طم٤ٌمً  أن٤م! ؾمٞمدي ي٤م: ىم٤مل اعمالئٙم٦م، شمدظمٚمف ٓ صقرة

 راطم٧م...جيقز ٓ هذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ًمف ىم٤مل آظمره، وإمم ويمامًمؽ وقمٚمٛمؽ أظمالىمؽ

 يرى سمف وإذا شمٚمٛمٞمذه اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمرة اًمِمٞمخ زار صمؿ..ي٘مقًمقن يمام أج٤مم وضم٤مءت أج٤مم

 أُمرت اًم٤ًمسم٘م٦م اعمرة ذم أين شمذيمر أٓ! ومالن ي٤م هذا ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُمٙم٤مهن٤م، ذم اًمّمقرة

 ومٜمحـ يدوي٦م صقرة وشمٚمؽ ومقشمقهمراومٞم٦م صقرة هذه! ؾمٞمدي ي٤م: ًمف ىم٤مل سم٢مظمراضمٝم٤م،

 ًمٙمـ صقرة ومٝمذه حمرُم٦م ومٝمل اًمٞمدوي٦م أُم٤م ضم٤مئزة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقرة أن ُمٜمؽ شمٕمٚمٛمٜم٤م

 .ومقشمقهمراومٞم٦م

 .ووم٘مٞمف وجمتٝمد جمد ـم٤مًم٥م أن٧م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ىم٤مل يمتٗمف، ذم اًمِمٞمخ ومرسم٧م

 واًمّمقرة اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة سملم  سم٤مًمتٗمريؼ ي٘مرون اًمذيـ ه١مٓء هبذا؟ ي٘مقل ومٛمـ

 .اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

 وم٘مط، اًمٔمؾ يمٌس رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس هذه: وي٘مقًمقن يٙم٤مسمرون أهنؿ اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ

 ذم اًمٜمٝم٤مي٦م هذه إمم وصٚم٧م ُم٤م أًم٦م هذه أن أقمٚمؿ واهلل يتج٤مهٚمقن.. يٗمٙمرون ُم٤م ًمٙمـ

 وقمامل أج٤مدي قمٚمٞمٝم٤م ُمر مت٤مُم٤ًم، اهلل ظمٚمؼ ح٤م ُمْم٤مه٤مة اًمّمقرة شمٓمٚمع اًمزر سمٙمٌس اًمدىم٦م

 يتج٤مهٚمقن صمؿ زر، يم٦ًٌم إٓ هل ُم٤م: وي٘مقًمقن يتج٤مهٚمقٟمف يمٚمف هذا آظمره إمم وصٜم٤مع

 أخٞمس يّمقهب٤م اًمذي ومٛمـ اهلدف ٟمحق أًم٦م يّمقب..ًمٚمْمقء يٙمٗمل ُم٤م اًمزر يمٌس أن

 ذم ُمآرهبؿ شمٜمٗمٞمذ أضمؾ ُمـ قمٜمدهؿ جمٝمقل يّمٌح هذا يمؾ سمٞمده؟ اإلٟم٤ًمن هذا

 ..احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل

 إـمٗم٤مل؟ أخٕم٤مب قمغم هذا يٜمٓمٌؼ :ُمداظمٚم٦م

 سمال أوروسم٤م ُمـ اًمٌٞمقت همزت اًمتل اًمٚمٕم٥م ُمـ يم٤مٟم٧م إذا إـمٗم٤مل ًمٕم٥م :اًمِمٞمخ

 صٜمع ُمـ ومٝمل ًمٕم٤مئِم٦م اًمرؾمقل أب٤مطمٝم٤م اًمتل إـمٗم٤مل ًمٕم٥م أُم٤م حمرُم٦م، هذه ؿمؽ

 قمغم صٖمره٤م ُمـ شمتٕمقد اًمٌٜم٧م ٕن سم٤مًمٖم٦م: طمٙمٛم٦م اًمٌٞمتٞم٦م اًمّمقر هذه إسم٤مطم٦م وذم اًمٌٞم٧م،
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 اجل٤مهزة اًمّمقر أُم٤م آظمره، وإمم واًمرىمع سم٤مخلٞم٤مـم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام قمٚمٞمف شمتٛمرن أن هل٤م يٜمٌٖمل ُم٤م

َُمك هذه أوروسم٤م ُمـ شم٠ميت واًمتل  أظمالىمٝمؿ متثؾ ومٝمل اًمٙمٗم٤مر صٜمع يمقهن٤م ُمع وهل اًمدُّ

 .وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وقم٤مداهتؿ

 ؿمٕمر هل٤م سمٜم٧م إًمٕم٤مب هذه سمٕمض شمرون أنٙمؿ ذًمؽ ذم اًمقاوح٦م إُمثٚم٦م وُمـ

 هذه سمقاؾمٓم٦م ٟمحـ يمٚمف هذا ومخذه٤م، ٟمّمػ يٌلم ىمّمػم ىمٛمٞمص شمٜمقرة وهل٤م..ذهٌل

 ٓ اعمجًٛم٦م، اًمّمقر هذه شم٘مٚمٞمد قمغم سمٜم٤مشمٜم٤م شمٜمِم٠م سمٞمقشمٜم٤م ذم اعمقو٤مت ٟمدظمؾ اًمّمقر

 .اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م ضمًؿ أبداً  إدظم٤مهل٤م جيقز

 (33:1:33/ب32: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 احلؽؿ دم واآليل افقدوي افتصقير بغ افتػريؼ

 همػمهؿ قمـ ومْمال اعمًٚمٛملم قمٚمامء سمٕمض قمغم دظمٚم٧م هذه ومٚمًٗم٦م وم٠مي..» :اًمِمٞمخ

 آظمر شمّمقير قمٚمٞمٝمؿ وطمرُمقا ، آخل شمّمقير ٕنف اًمتّمقير ُمٓمٚم٘م٤م دمقيزا  هلؿ ومجقزوا

 ؾمٌؼ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٕمٛمقُم٤مت ذم داظمؾ ويمؾ  ، يدوي شمـّمقير ٕنف؟ح٤مذا

 .ذيمره٤م

 طمديثف ُمـ ويٌدو اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل اعمٜم٤مىمِم٦م أطمدهؿ وسملم سمٞمٜمل ضمرى يم٤من وىمد 

 أين قمـٚمٞمف رددُت  ُم٤م ضمـٛمٚم٦م ُمـ ويم٤من ومٜم٤مىمِمتف، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٍمي٤م فم٤مهري٤م يم٤من أنـف

 أصٜم٤مُم٤م شمـقضمد يمٝمرسم٤مئل فمؾ سمٙم٦ًٌم اًمتل اًمْمخـٛم٦م اعمّم٤مٟمع شمٚمؽ ذم ىمقًمؽ ُم٤م: ؾم٠مختف

ٟم٤م أؿمٙم٤مٓ  اًمتل وهل، ذًمؽ ٟمحق أو اًمٌالؾمتٞمؽ ُم٤مدة ُمـ هل اًمتل صٜم٤ممإ ُمٜمٝم٤م وأخقا

 شمقضمد ُمٕم٤مُمؾ هٜم٤مك ذًمؽ ُمـ وأيمثر، ًمألـمٗم٤مل يمٚمٕم٥م هب٤م اعمًٚمٛملم أؾمقاق اُمتألت

 اعمُٛمثؾ ٟمحتٝم٤م قمغم  ي٘مقم اًمتل إصٜم٤مم ُمـ أضمقد هل أصٜم٤مم وخٛم٦م آٓت سمقاؾمٓم٦م

 سمٕمض قمغم ُمقوققم٦م ُمثال ٟمراه٤م اًمتل إصٜم٤مم هذه ذم شم٘مقل ُم٤مذا: ًمف ىمٚم٧ُم ، واًمٜمح٤مة

 اًمْم٤مًملم والل ُمـ ُمثال ٟمرى ذًمؽ ُمـ ُمث٤مل يذيمر يمٚمٙمؿ رسمام اًمٓم٤موٓت؟ أو اعم٘م٤مقمد

 ُم٤مدة ُم٤م، يمٚم٥م ووراءه٤م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ُمتؼمضم٦م اُمرأة صقرة يّمٜمٕمقن أهنؿ اًمٜمّم٤مرى

 ىم٤مم هؾ هذا؟  ُصٜمع يمٞمػ، آظمر ُمٕمدن ُمـ أو ٟمح٤مس ُمـ أو طمجر ُمـ اًمّمقرة هذه
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 ُم٤م اًمقاطمدة اًمدىمٞم٘م٦م ذم ختـرج أًم٦م اًمٔمؾ سمٙمٌس وإٟمٛمـ٤م ٓ؟هن٤مرا ًمٞمؾ اًمٜمح٤مة صٜمٕمف قمغم

 طمـالل؟ـمـٌٕم٤م أم أطمرام إصٜم٤مم هذه ذم رأجؽ ُمـ٤م ًمف ىمٚم٧ُم .إصٜم٤مم هذه ُمـ اهلل ؿم٤مء

  اظمـتٚمٗم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٙمـ: ىمٚمٜم٤م، طمرام هذا يـ٘مقل أن إٓ ي٘مقل أن يًٕمف ومٚمؿ ىمٚمٞمال ومٙمر

 ٓ أنف اًمٞم٘ملم هق وهذا ،ي٘مقل ُم٤م يدر ومل اًمٗمقشمقهمراذم؟ومَٕمَٞمك اًمتّمقير ذم ػاظمتٚم يمام

 وأظمر ٟمحت٤م ُٟمح٧مو سم٤مًمِم٤ميمقش صٜمع أطمدهؿ أن سمٕمٚم٦م وآظمر صٜمؿ سملم اًمتٗمريؼ جيقز

 .ُم٘مٞمت٦م قمٍمي٦م فم٤مهري٦م هذه، سم٤مًٔم٦م وإٟمام يمذًمؽ يٜمح٧م مل

 ذم هب٤م اسْمُتٚمِٞمٜم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه سمت٘مريظ ظمٞم٤مًمٞم٦م ىمّم٦م روى ُمرة سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ 

 وإذا ضمٚمس ومٚمام داره ذم ًمف شمٚمٛمٞمذا زار وم٤موال قم٤مح٤م أن زقمٛمقا » :ىم٤مل احل٤مض اًمٕمٍم

 وم٘م٤مل. اجلدار قمغم ُمٕمٚم٘م٦م صقرشمف اًمِمٞمـخ يـرى،اجلدار قمغم ُُمَٕمّٚم٘م٦م أُم٤مُمف ُصقرشمف َيرى سمف

 ضمٕمٚم٧م سم٤مًمؽ ومام طمرام اًمتّمقير  سم٠من قمٚمٞمٙمؿ درؾم٧م أن٤م ُمرة يمؿ  سمٜمل ي٤م: ًمتٚمٛمٞمذه

 وذيمرى ومٞمؽ طم٤ٌم ذًمؽ ومٕمٚم٧م إين اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: ىم٤مل؟اعمٙم٤من ذًمؽ ذم صقريت

 ٓ وم٤معمالئٙم٦م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك طمرام وهذا جيقز ٓ هذا ٓ: ىم٤مل.. وو وظمٚم٘مؽ ًمٕمٚمٛمؽ

 صمـؿ.. أج٤مم وضم٤مءت أج٤ّمم وراطم٧م.اًمّمقرة وأنزل اًم٤ٌمر اًمتٚمٛمٞمذ ومِم٤مهل٤م. سمٞمتؽ شمدظمؾ

 ُمـ٤مًمؽ: ًمف وم٘م٤مل. ُمٙم٤مهن٤م ذم اًمّمقرة يرى ـهق وإذا،أظمرى ُمرة شمٚمٛمٞمذه وزار اًمِمـٞمخ قم٤مد

 يـ٤م: ىم٤مل. اًمّمقرة وأنزًم٧م اًمٜمّمٞمح٦م وىمٌٚم٧م وشمـذيمرشمؽ ٟمّمحتؽ ىمد أخ٧ًُم  سمٜمل ي٤م

ومٞم٦م صقرة اًمّمقرة هذه ؾمٞمدي  ُمٜمؽ شمٕمٚمٛمٜم٤م وٟمحـ يدوي٦م صقرة يم٤مٟم٧م ومتٚمؽ ومقشمقهمرا

 وم٘مد ًمؽ اهلل سم٤مرك ًمف وم٘م٤مل شمٚمٛمٞمذه يمتػ قمغم اًمِمٞمخ ومرسم٧م. اًمّمـقرشملم سملم اًمتٗمريؼ

 .شوم٘مٞمٝم٤م يمٜم٧م

 أنف قمٚمٛمٜم٤م إذا اعم٘م٤مصد إمم ٟمٔمر عمـ اًمٔمقاهر قمغم اجلٛمقد، احل٤مض اًمٕمٍم وم٘مـف هذا

ومٞم٦م واًمّمقر اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ومرق ٓ  اًمّمقر سملم ومرق ٓ وسم٤مًمت٤مزم اًمٗمقشمقهمرا

 يمؾ» قمٛمقم ذم يدظمؾ ذًمؽ يمؾ اًمتٕمٌػم صح إذا اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م واًمّمقر ،اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

ر ُمـشاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر  .صقرة ومٞمف سمٞمت٤م اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ صقرة َصق 

٤م اًمٕمٍم هلذا يقضمد أٓ: ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا  ًً  سمٕمض سم٢مسم٤مطم٦م ُمتٜمٗم



   ر اًمٗمقشمقهمراذماًمتّمقي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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٦م احل٤مضم٦م أو شمقضمٌٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اًميورة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م اًمّمقر ح 
 شم٘متْمٞمٝم٤م؟ اعمُٚمِ

  اًمتل اًمّمقر ذم سمٜم٤مهت٤م ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ قمغم ودًمٞمٚمٜم٤م ُمقضمقد هذا ٟمٕمؿ: أن٤م أىمقل

 اًمًٞمدة أن طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ضمـ٤مء وم٘مد، سم٤مًمٌٜم٤مت ضم٤مراشمـٝم٤م و هل هب٤م شمٚمٕم٥م يم٤مٟم٧م

 ُمٕمٝم٤م ًمٞمٚمٕمٌقا  إًمٞمٝم٤م قم٤مئِم٦م ضمـػمان سمٜم٤مت يٛمرر يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمـٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 ًمف شومرس صقرة» ومرؾم٤م ًمٕمٌٝم٤م سملم ومقضمد قمٚمٞمٝم٤م ط دظمؾ وُمرة. اًمٌٜم٤مت سمٚمٕم٥م

 :ىم٤مًم٧م شضمٜم٤مطمـ٤من ًمف ومرس قم٤مئِم٦م ي٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،ضمٜم٤مطم٤من

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومْمحؽ ش أضمٜمح٦م هل٤م يم٤مٟم٧م ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ أن يٌٚمٖمؽ أخؿ اهلل ي٤مرؾمقل»

 ُمًتثٜم٤مة اًمرظمّم٦م هذه وأهن٤م اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م ذم رظمّم٦م احلدي٨م هذا ُمـ أظمذٟم٤م. واًمًالم

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م أو ُمـّمقر ًمٙمؾ ؿم٤مُمال ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء إطمـ٤مدي٨م شمٚمؽ قمٛمقم ُمـ

 ذم وصم٤مسمت٤م ُمٕمرووم٤م هذا يم٤من وم٢مذا، اعمالئٙم٦م دظمقل ُمـ متٜمع صقرة ًمٙمؾ ؿم٤مُمال

ٚم٧م يمٜم٧ُم  وىمد، اًمّمحٞمحلم  يمت٤ميب ذم اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمض اعمـ٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل وَمّم 

 اًمٕمٍم ذم اًمزواج سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمّمـقر اىمتٜم٤مء ُمـ حمذرا شاعمـٓمٝمـرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب»

 إدًم٦م شمٚمؽ ُمـ ُمًتثٜم٤مة إهن٤م وم٘مٚم٧ُم  قم٤مئِم٦م ًٞمدةاًم ًمٚمٕم٥م شمٕمرو٧م صمؿ احل٤مض

 ؾمتثٜم٤مءآ هذا ُمـ آؾمتٗم٤مدة ومٞمٛمٙمـ حـٞمح٦ماًمّم اًمًٜم٦م ذم واردا هذا يمـ٤من إذا.اًمٕم٤مُم٦م

٦م طم٤مضم٦م ـهٜم٤مك وشمـٙمقن ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمتـل اًمّمقر ٟمنم ذم ح 
 اًمتقؾمع هذا أُم٤م، ًمٕمروٝم٤م ُُمٚمِ

 ٕدٟمك صقر هٜم٤مك شمذيمر حْم٦ماعم اإلؾمالُمٞم٦م اعمـجالت طمتك اًمٌـالد وـمؿ   قمؿ   اًمذي

 اًمّمقرة؟ هذه ح٤مذا، وأضم٤مب ؾمئؾ ُمـ صقرة، اعم٘م٤مل يم٤مشم٥م -ُمثال- صقرة ُمٜم٤مؾم٦ٌم،

ِريـ أقمامل شُمٌٓمؾ ىمد اًمّمقر هذه ُمثؾ سم٠من قمٚمام اًميورة؟ هل ُم٤م  قمـ ومْمال اعمّمق 

ِريـ أقمامل ريـ أقمامل شُمٌٓمؾ ىمد أهن٤م أُم٤م،اعمّمق   سمام ومذًمؽ إؿمـخ٤مص ه١مٓء ُمـ اعمّمق 

 إسمـٓم٤مل ذم ٟمـٗمًف ُيٕمرض هذا أن، اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد اًمٚمٞمٚم٦م إًمٞمف وأذُت  ُمٕمٚمقم هق

 اًمٔمٝمقر ي٘مٓمع اًمٔمٝمقر وطم٥م اًمٔمٝمـقر ذم طم٤ٌم إٓ جيٞم٥م ٓ وأن يـٙمت٥م ٓ سم٠من قمٛمٚمف

 اإلضمتامقمل اًمقوع ٕن ومٛمٕمذرة ٞمٙمؿقمـٚم أـمٚم٧ُم  وًمٕمـكم اًم١ًمال هذا قمغم ضمـقايب هذا

قمٞم٦م واًمٗمت٤موى اإلؾمالُمٞم٦م اعمجالت أىمرأ  ٕين، اًمٙمالم هذا شمٗمّمٞمؾ ي٘متيض  ومَ٘مٚم ام اًمنم 

 ُمٜمف جيقز وُم٤م اًمتّمقير ذم إصـؾ ـهق ُم٤م أبلم أن قمكم ومقضم٥م اعمٓمٚم٘م٦م اإلسم٤مطم٦م إٓ أضمد

 .اًمٜم٤مس ومـٞمف اظمتٚمػ امومٞم اًمّمقاب عمٕمروم٦م ووم٘م٧م ىمد أيمـقن أن وأرضمـق



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم 
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 يْم٤مهقن: »ط اًمٜمٌل حلدي٨م ،ُمْم٤مه٤مة شمقضمد ٓ أنف ي٘مقًمقن سمٕمْمٝمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ش..اهلل سمـخٚمؼ

 احل٤مض اًمٕمٍم هذا سمالء ُمـ أجْم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال هذا :-اهلل رمحف- اًمِمٞمخ

 اًمتل  اًمٕمـٚم٦م شمٚمـؽ ومٞمـف ًمٞمس اًمٗمـقشمقهمراذم اًمتّمقير إن ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ إن اًم٤ًمئؾ ي٘مقل

 سمخٚمؼ اعمـْم٤مه٤مة وهل أٓ اًمّمحـٞمح٦م إطمـ٤مدي٨م سمٕمض ذم قمـٚمٞمٝم٤م اًمتـٜمّمٞمص ضمـ٤مءت

 وىمػ سمٞمتف دظمؾ ومٚمام ُم٤ًمومرا  أو هم٤مزي٤م يم٤من  ط اًمٜمٌل أن: اًمّمـحٞمح ذم ضمـ٤مء وم٘مد اهلل

 إن» :قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م، اًمدظمـقل ُمـ وم٤مُمـتٜمع صقر قمٚمٞمٝم٤م ؾمت٤مرة رأى ٕنف يدظمؾ ومل

 اًمتّمقير إسم٤مطم٦م إمم ذهٌقا  ممــش.اهلل أؾمتٖمٗمر وم٢مين اهلل رؾمقل ي٤م أذٟم٧ٌُم  يمـٜم٧ُم 

 إن ومٞم٘مقًمقن شاهلل سمـخٚمؼ يْم٤مهئقن» صحٞمح طمدي٨م ذم اجلٛمٚم٦م هبذه اًمٗمقشمقهمراذم

 ومال اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير ذم أُم٤م اًمٞمدوي اًمتـّمقير أي اًمّمقرة ذم حتّمؾ إٟمام اعمْم٤مه٤مة

 ـهؿ هؾ شمرى ي٤م: ٟمٗمز ذم [وأىمقل] هذا ُمـ اًمٕمـج٥م يمؾ أتٕمج٥م وأن٤م.ه٤مةُمْم٤م

 ُمـ ٕن ذًمؽ؟ي٘مقًمقن ُم٤م ظمـالف أنـف ويٕمرومقن سم٤مًمقـهؿ يـتٔم٤مـهرون هؿ أم وامهلم

 َأَرادَ  إَِذا َأُْمُرهُ  إِٟم اَم ﴿ :اًمٙمـريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م ُم٤م همػم ذم ىم٤مًمف ُم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل صٗم٤مت

ـْ  ًَمفُ  َيُ٘مقَل  َأنْ  ؿَمٞمْئ٤ًم ٌَٝم٤م أىمرب اًمّمـقرشملم وم٠مي﴾ وَمٞمَُٙمقنُ  يُم  ؟اهلل خلٚمؼ وُمْم٤مه٤مة ؿَم

 ٓ هٜم٤م ه٤م ُمـ ومٞمّمحح هٜم٤م ه٤م ُمـ َُيٓمئ هن٤مرا ًمٞمؾ اعمّمقر قمٚمٞمٝم٤م ئمؾ اًمتل آخّمقرة

 طمتك وهٙمذا شمٕمديال صححف ُمـ٤م قمغم ومٞمدظمؾ ؾم٤مقم٤مت أو حلٔم٤مت قمٚمٞمف يٛميض يٙم٤مد

 أم ومٞمٙمقن؟ يمــ ًمٚمٌمء ىمقًمف ذم اهلل ذم ُمْم٤مه٤مة أؿمد هذا، ٟمٔمره ذم اًمّمقرة شمًت٘مٞمؿ

 هذا أن ؿمؽ ٓ شمّمقيرا؟ شمٙمقن ُم٤م أطمـًـ ذم فمٝمرت اًمّمقرة وإذا اًمزر قمغم وٖمٔم٦م

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمخٚمؼ ُمْم٤مه٤مة يٙمقن سم٠من شأدق»

 اًمذي ُم٤م اعمجًؿ ًمٚمتٛمث٤مل،ًمٚمّمٜمؿ اعمّمقر طمتك اعمّمقر آظمر ورء رء هذا 

 إمم و و واًمِمٕمػمات اًمٕمـروق أي اًم٤ٌمـمـ أُم٤م اإلٟمـ٤ًمن ُمـ راًمٔم٤مه يّمقر يّمقر؟هق

 ٓ إؿمٞم٤مء هذه يمؾ..آظمـره إمم، اعمـٕمدة، اًم٘مٚم٥م، اًمدىمٞمؼ اهلل ظمٚمؼ ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م آظمر

 ذيمره٤م اًمتل وم٤معمْم٤مه٤مة اًمٔمـ٤مهر هذا يّمقرون إذن ومٝمـ١مٓء. يـّمقروه٤م أن يًتٓمٞمٕمقن

 اعمـْم٤مه٤مة ًمٞم٧ًم اًمٔم٤مهرة اًمّمـقرة هذه يٕمٜمل إٟمام احلـدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل
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 طمٞمٜمئذ اًمٜم٘مٓم٦م هلذه اٟمتٌٝمٜم٤م وم٢مذا.إًمٞمٝم٤م يّمٚمقا  أن ُمٓمٚم٘م٤م اًمٌنم يًتٓمٞمع ومٚمـ احل٘مٞم٘مٞم٦م

ومٞم٦م اًمّمقرة هبذه شمـٙمقن اعمْم٤مه٤مة  أو اًمٞمدوي٦م قرةاًمّمـ ُمـ سمٙمثػم أىمقى اًمٗمقشمـقهمرا

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا. ذًمؽ وٟمحق ٤مًمٙمـ٤ميمقشسم اًمٜمـح٧م

 اعمْم٤مه٤مة قمٚم٦م وهل اًمٕمٚم٦م هذه قمٜمد وىمٗمقا  اًمذيـ ـه١مٓء قمغم ظمٗمل: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م ُمــ

 هٜم٤مك أن ىمٚمٜم٤م إذا إٟم٤م أيمثر ُمدىم٘ملم ٟمـٙمقن أن وٟمـًتٓمٞمع أظمرى قمٚم٦م ـهٜم٤مك أن ٟمـٕمت٘مد ٟمحـ

 ؾم٤ٌٌم يمـ٤مٟم٧م أنـٝم٤م وهل أٓ واًمّمقر ًمٚمتّمقير احلـٙمٞمؿ اًمنمع حتريؿ ذم أظمـرى طمـٙمٛم٦م

 ٟمـقح ىمقم ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف حت٧م اًمتـٗمًػم يمـت٥م ذم ضم٤مء يمام -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك-اهلل همػم ًمٕم٤ٌمدة

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا ﴿ :وم٘م٤مل: قمـٜمٝمؿ طمٙمك اًمًـالم قمٚمـٞمف قًم٤م َوٓ َودًّ  ؾُمَقا

ا  َوَيُٕمقَق  َيُٖمقَث  َوٓ   ﴾يَمثػِمً  َأَوٚمُّقا  َوىَمدْ ﴿:شمٕم٤ممم ىم٤مل ﴾َوَٟمْنً

 :أي٦م هذه شمـٗمًػم ذم اًمًـٚمػ ُمـ وهمـػمه قمـ٤ٌمس اسمــ ي٘مقل

 وزيـ إًمٞمـٝمؿ اسمٚمٞمس ضم٤مء ُم٤مشمقا  ومٚمام اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد ُمـ ظمـٛم٦ًم يمـ٤مٟمقا  ـه١مٓء» 

 اًمٜم٤مس ومـٞمٝم٤م يدومـ اًمتل ٘مٌقراًم ذم يـدظمٚمقهؿ أن وٓ دورهؿ ذم ىمـٌقرهؿ ٕمٚمقا جي أن هلؿ

 ذم ذيمـراهؿ شمٌ٘مك أن ومٞمٜمٌٖمل صـ٤محللم قمـ٤ٌمدا يم٤مٟمقا  ـه١مٓء أن سمحج٦م ذًمؽ هلؿ زيـ قم٤مدة

 سم٤مًمٙمؿ ذم ذيمراهؿ شمٌ٘مك ًمـ اعمقشمك مج٤مهػم ُمع دومٜمتٛمقهؿ وم٢مذا اًمدـهر أبد أذـه٤مٟمٙمؿ

 .ومٗمٕمٚمقا  دورـهؿ ذم ىمـٌقرهؿ جيٕمٚمقا  نسم٠م إسمٚمٞمس إًمٞمٝمؿ أوطمك وًمذًمؽ

 ًمـٝم١مٓء شمتخذوا سم٠من أنـّمحٙمؿ» :هلؿ وىم٤مل ومج٤مءهؿ اًمزُم٤من ُمـ ىمٞمال شمريمٝمؿ صمؿ 

 اًم٘مٌقر هذه ٕن ظمقاـمريمؿ ذم وصم٤مسمت٦م ُمت٠ميمدة ذيمراهؿ ًمتٔمؾ أصٜم٤مُمـ٤م اخلـٛم٦ًم اًمّم٤محللم

 .أثـر أي هل٤م ٓيٌ٘مك صمؿ  ومتذه٥م ؾمٝمقل أو أُمـٓم٤مر أو اًمًامء ُمـ قمقاصػ شم٠متٞمٝم٤م ىمد

 أصٜمـ٤مُم٤م وٟمحتقا  ومـّمٜمٕمقا  أبدا إٟمـ٤ًمٟم٤م اًمِمٞمـٓم٤من ٟمـّمح وُم٤م ٟمـّمٞمحتف أجْم٤م وم٘مٌٚمقا  

 هلذه شمتخذوا أن جي٥م هلؿ ىم٤مل ضم٤مءهؿ ح٤م  آظمـر ضمٞمؾ وشمٚم٘م٤مـهؿ  اخلـٛم٦ًم هل١مٓء

 ًمألصٜم٤مم سمٞمت٤م وم٤مشمـخذوا، هبؿ وصم٘متٙمؿ ُمٜمزًمتـٝمؿ ُمـع يتـٜم٤مؾم٥م ُمـٜمزٓ،ُمٙم٤مٟم٤م إصـٜم٤مم

  إًمٞمٝمؿ وأوطمك ضمـديد ضمـٞمؾ ضم٤مء صمؿ واٟم٘م٣م ه١مٓء ومـؽمك رومٞمع ُمٙم٤من ذم وووـٕمقه٤م

 اًمٕمٔمٛم٦م شمًتحؼ ٕهن٤م ُووٕم٧م إٟمام اعمٙم٤من هذا ذم ُووٕم٧م اًمتل إصٜم٤مم هذه أن
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 قمز اهلل وم٠مرؾمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ ويٕمٌدوهن٤م هل٤م يًجدون وم٠مظمذوا واًمٕم٤ٌمدة

 ـه١مٓء قم٤ٌمدة وذم اًمِمـرك ذم وىمع اًمذي اجلٞمؾ هذا إمم  اًمًـالم قمٚمٞمف ٟمـقطم٤م وضمؾ

 .اخلٛم٦ًم

 ؟ُمـقىمٗمٝمؿ يم٤من ومامذا

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ﴿ :اًمًـ٤مسم٘م٦م أي٦م ذم ؾمـٛمٕمتؿ يمام   إذن  آظمره إمم ﴾َودًّ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمـّرم ومّٚمام اهلل همـػم قم٤ٌمدة ذم ؾم٤ٌٌم يم٤مٟم٧م واًمتامصمٞمؾ إصٜم٤مم

 وٕنـٝم٤م سمؾ اهلل ًمـخٚمؼ ُمْم٤مه٤مة سم٠منـٝم٤م حمّمقرة وم٘مط احلٙمٛم٦م شمـٙمـ ًمـؿ واًمتـامصمٞمؾ اًمّمقر

 ؾمّٚمٛمٜم٤م ومٚمق  وًمذًمؽ. وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل واإلظمالص اهلل همػم ًمِٕم٤ٌمدة ؾم٤ٌٌم يم٤مٟم٧م أجْم٤م

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚم٦م ٘مكشمٌ اًمِمٛمز سم٤مًمتّمقير اهلل خلٚمؼ هل٤م ُمْم٤مه٤مة ٓ أنف ـه١مٓء سمزقمؿ ضمدٓ

 .وُمًتٛمرة ىم٤مئٛم٦م

 ومل وشمٞم٘مٔمقا  شمث٘مٗمقا  أن اًمٜم٤مس يٌؼ مل سم٠منف اًمٌٕمض ي٘مقل أجْم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه صمؿ 

م ومٞمف وىمع ياًمذ اًمنمك هذا ُمـ رء ذم يـ٘مٕمقن يٕمقدوا  ظمٓم٠م] وهذا اًمًـ٤مسم٘مقن إىمقا

 قمٝمد إمم يم٤من طمٞم٨م ثالُم روؾمـٞم٤م ذم اعمـنميملم سمـٕمض أطمقال أىمقل ٓ درس ومٛمـ [آظمر

 طمـقل اعمًٚمٛمقن يٓمقف يمام طمقهلؿ اعمًٚمٛمقن يٓمقف شت٤مًملمؾم» وىمـؼم ًمٞمٜملم، ىمؼم ىمـري٥م

 .اعمـنموم٦م اًمٙمـٕم٦ٌم

 هذا؟ ُمـ أيمثـر شمـٙمقن اًمٕمـ٤ٌمدة وهؾ 

 ٟمِم٤مسمف سم٤مًمٜم٤م ُم٤م ًمٙمـ ذٟم٥م اًمٙمٗمر سمـٕمد ومٚمٞمس اًمٙمٗم٤مر قمـ ٟمتحدث ٓ أىمقل ًمٙمـ 

 سمالد ُمـ يمثػم ذم ٟمـجد ٟمـزال ٓ وٟمحـ، وضمؾ قمـز سم٤مهلل ينمك أطمد يٌؼ مل:وٟم٘مقل

 شم٤ٌمرك اهلل سمٞمقت ذم قمٛمٚمف يٕمٛمؾ اًمٙمٗمر يزال ٓ همػمه٤م ذم ؾمقري٤م ذم ُمٍم ذم اعمًٚمٛملم

 قمغم ومٞمف اًمّمالة يٗمْمؾ ومٞمف ًمٚمّمالة ىمـؼم ومٞمف اًمذي اعمـًجد يـ٘مّمد طمٞم٨م وشمٕم٤ممم

 ومـٞمٝم٤م اعم٘مٌقريـ أو ىمـٌقرـه٤م أن ُيزقمؿ اًمذي اعم٘م٤مسمر شُم٘مّمد ىمؼم ومٞمف ًمٞمس اًمذي اعمًجد

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ هبؿ ويًتٖم٤مث ومٞمًتٜمجد  اًمّمـ٤محللم اهلل قمـ٤ٌمد ُمـ يمـ٤مٟمقا 

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٗمْمؾ سمالديمؿ يمـ٤من وإن اًمٌـالد ُمـ يمـثػم ذم وُمـٕمروف واىمع يمٚمف هذا
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 ًمٙمـ اًمنمك إدظمـ٤مل ُمـ ـمُٝمرت ىمد صم٤مٟمٞم٤م اًمقـه٤مب قمـٌد سمـ حمٛمد دقمقة سمٗمْمؾ صمؿ أوٓ

 همـػمه٤م وذم إًمٞمٝم٤م أذُت  اًمتل اًمٌالد ُمـ يمـثػم ذم ُمفا ىمـق ٤مسمً و٤مر يـزال ٓ اًمنمك هذا

 ىمؼم ومٞمـٝم٤م يم٤من دُمِمؼ سمٕمد ًمًقري٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وهل طمٚم٥م ذم أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ. أجْم٤م

ر ُمـ ومٞمف جيري يمـ٤من ُم٤م قمغم شمتٕمرومقا  أن قمـ إؾمـٛمف يٙمٗمٞمٙمؿ  اؾمٛمف،وصمٜمٞم٦م وُمـ أضا

 سم٤مًمٜمذور ي٘مّمدوٟمـف ٜمـ٤مساًم ويمـ٤من احلـ٤مضم٤مت ىم٤ميض ؾمـٛمفا اًم٘مـؼم،  احل٤مضم٤مت ىمـ٤ميض اًم٘مـؼم

ة أن،اًمٜم٤ًمء سمـٕمض والل وُمـ قمج٥م وُمـ ًمف  قمـٚمٞمٝم٤م ُم٣م ىمد يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕم٘مٞمؿ اعمرأ

 ىم٤ميض اًم٘مؼم هذا إن هلـ وم٘م٤مل هلـ اًمِمـٞمٓم٤من زيـ وًمـدا شُمرزق ومل اًمزواج ُمـ زُمـ

 ريمـ٧ٌم هل وم٢مذا ُمٕمروف اًم٘مـؼم، اًم٘مؼم ؾمٜم٤مم قمغم وضمٚم٧ًم اعمـرأة ضم٤مءت إذا احل٤مضمـ٤مت

 صمؿ اًمٌٕمٞمد اًمْمالل هق ذًمؽ،طمٌغم شمذه٥م هل وإذا ىمٚمٞمـال هٙمذا واطمـتٙم٧م اًم٘مـؼم

 ..إُمر اٟمـٙمِمػ

ة يزيـ يم٤من ظمـٌٞمث٤م اًم٘مـؼم هذا قمـٜمد اًم٤ًمدن يم٤من ة شم٤ٌمت أن ًمٚمٛمرأ  اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ اعمرأ

 طمـٌغم ُمٜمف ومتذه٥م حل٤مضمـتف اًم٘م٤ميض يٙمقن هق أو احل٤مضم٦م ىم٤ميض هق حيي طمتك قمٜمده

 يـٌؼ مل وي٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض يتٗمٜمـ ذًمؽ وُمع. ضمدا وقمجٞم٥م همري٥م أُمر يٕمٜمل وهٙمذا

 اهلل ؿم٤مء ُم٤م أن اعمًٚمٛملم ٕن اًمنمك ُمـ سمٌمء اعمًٚمٛمقن يّم٤مب أن ظمقف هٜم٤مك

 .اؾمتٞم٘مٔمقا 

 اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ: »٤ملىم أنف ط اًمٜمٌل قمـ اًمٌـخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م صح وىمد

 احلـدي٨م هذاش اخلـٚمٞمّم٦م ذو ًمـف ي٘م٤مل هلؿ صٜمؿ طمقل دوس ٟم٤ًمء خٞم٤متآ شمْمٓمرب طمتك

 وًمذًمؽ ُمـٙمؼم ُمـجًد ذك أُمـ٤مُمٝمؿ اعمًٚمٛملم أن هذا وُمٕمٜمك، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم

 اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ اًمتّمقير ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٙمؾ ٟمتٛمًؽ أن ومٕمٚمٞمٜم٤م

 وسملم اعمًٚمٛملم سملم اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب وُمـ سمؾ اهلل ظمٚمؼ ُمِم٤مهب٦م سم٤مب ُمـ وم٘مط ًمٞمس

سم٤م قمٜمدي ُم٤م هذا اًمٕم٤معملم رب همػم شمٕمٔمٞمؿ إمم وصقهلؿ  .اًمًـ١مال هذا قمغم ضمقا

 ؟[احلٙمؿ هذا ُمـ شمًتثٜمك هؾ ًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم] :اًم٤ًمئؾ

 .ُمرة ُمـ أيمثر هذا ذيمرت أن٤م ؿمؽ ٓ :-اهلل رمحف- اًمِمٞمخ
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 إٟمام ذيمـره اًم٤ًمسمؼ قمـ٤مئِم٦م طمدي٨م ومٞمٝم٤م ُمًتٜمدٟم٤م هل لاًمت ًمٚمٌٜم٤مت اعم٤ٌمطم٦م اًمٚمٕم٥م 

 اًمٚمٕم٥م هذه وًمٞم٧ًم واًم٘مامش اخلرق ُمـ اًمٌٞم٧م ذم اعمّمٜمققم٦م أي اًمٌٞمتٞم٦م اًمٚمٕمـ٥م هل

ٟم٤م أؿمٙم٤مٓ اًمٖمرب سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل  وهذا إصٜم٤مم هل هذه..آٟمٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمام وأخقا

 قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمٝم٤م اًمتل اًمٚمٕم٥م هل هذه وًمٞم٧ًم ،جيقز ٓ

 قمغم اًمٌٜم٧م شمدري٥م اعمـٜمززم سمـ٤مًمتدسمػم اًمٞمقم يًٛمك مم٤م رء ًمٚمٌٜم٤مت ٥ماًمٚمٕم إسم٤مطم٦م ذم إن

 ذًمؽ وٟمحق ؽذًم وشمريمٞم٥م واخلٞم٤مـم٦م اعمالسمس سمتٗمّمٞمؾ يتٕمٚمؼ مم٤م رء قمغم شمتٛمرن أن

 ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل إصٜم٤مم هذه سمٛمثؾ ًمٌٜمتٜم٤م ٟمزيـ طمتك قم٨ٌم جمرد وًمٞمس اًمٖم٤مي٦م هق هذا

 .اًمٙمـٗمر سمالد

 هلذه شمّمٜمع إم أو اًمٌٜم٧م إظم٧م إم، اًمٌٜم٧م ُمـ ششمٜمٌع» اًمتل هل اًمٚمٕم٥م 

 آٟمـٗم٤م إًمٞمف أذٟم٤م مم٤م رء قمغم شمتٛمرن ًمٙمل اًمٚمٕم٥م هذه ُمـ رء اًمّمٖم٤مر اًمٌٜم٤مت

 وشم٘م٤مًمٞمدهؿ قم٤مداهتؿ اًمٚمٕم٥م هذه سمقاؾمٓم٦م إًمٞمٜم٤م  ُيّمدرون اًمٙمٗم٤مر أن هذا إمم سم٤مإلو٤موم٦م

 ؿمٕمر هل٤م سمٜم٧م اًمٚمٕم٦ٌم أو اًمدُمٞم٦م دمدون طمٞم٤منإ ُمـ يمثػم ذم ُمثال أو وأظمالىمٝمؿ

 هذه سمٛمثؾ اًمتِمٌف  ويردن صٖمرهـ قمغم اًمٌٜم٤مت ومتت٠مثر يم٤مًمٖمالم هٜم٤م إمم ُم٘مّمقص

 اًمٗمًت٤من ايمت٧ًم ىمد واًمٌٜم٧م أوروسم٤م ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم شم٠ميت،هب٤م اًمٚمٕم٥م قمغم شمرسم٧م اًمتل اًمٚمٕم٥م

 وهٙمذا اًم٤ًمىملم طمتك يًؽم اًمذي اًمٓمقيؾ اًمٗمًت٤من شمرى ٓ ومٝمل اًمٗمخذيـ ٟمّمػ إمم

 هذه سمٛمثؾ سم٢مدظم٤مهل٤م ٟم١ميده٤م صمؿ هن٤مرا ًمٞمال ٟمح٤مرهب٤م اًمتل اعم٘م٤مصد ذم إًمٕم٤مب هذه شم٠ميت

 هل هذه ًمٞم٧ًم ُمرظمّم٦م ًمٕم٥م هذه أن سمدقمـقى اعمـًٚمٛم٦م سمٞمقشمـٜم٤م إمم اًمٚمٕم٥م أو إًمٕم٤مب

 ..وسمٜم٤مشمٜم٤م وشم٘م٤مًمٞمدٟم٤م قم٤مداشمٜم٤م ُمـ شمٜمٌع اًمتل اًمٚمٕم٥م وإٟمام اعمرظمّم٦م اًمٚمٕم٥م

 (24 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)





 الغزعية املخالفات

  والتليفشيون لفيديول
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 افتؾػازي؟ وافتصقير افػقتقؽرادم افتصقير بغ افػرق ما

  اًمتٚمٗم٤مزي؟ واًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير سملم اًمٗمرق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ اًمٔم٤مهريلم، أذٟم٤مب قمٜمد إٓ ومرق ٓ :اًمِمٞمخ

  (... :5. : 1/  23/  واًمٜمقر اهلدى)

 افػقديق تصقير حؽؿ ما

 أن ٟمًتٓمٞمع طمتك خمتٍماً  قمٚمٞمف اإلضم٤مسم٦م ٟمرضمق اًمٗمٞمديق؟ شمّمقير طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .إؾمئٚم٦م سمٕمض ٟمٕمرض

 اًمتل اًمٌالد سمٕمض ذم اعمج٤مًمس سمٕمض ذم اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ أجْم٤مً  ؾمئٚم٧م :اًمِمٞمخ

 ذم طمرم اًمتّمقير ٕن اًمّمقر: أنقاع ذ هق اًمٗمٞمديق أن واخلالص٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم ُمررٟم٤م

 :اصمٜمتلم ًمٕمٚمتلم اًمنمع

 .اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام ًمٚمٛمْم٤مه٤مة :األوػ

 ًمٕم٤ٌمدة اإلؾمالُمٞم٦م إُم٦م ىمٌؾ ؾم٤ٌٌمً  يم٤مٟم٧م واًمتامصمٞمؾ اًمّمقر أن :افثاكقة وافعؾة

 شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىم٤مل طمٞم٨م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمقح ؾمقرة ذم ذًمؽ ُذيمر يمام إصٜم٤مم

ا شَمَذُرن   َوٓ آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن   ٓ َوىَم٤مًُمقا : ﴿وشمٕم٤ممم قًم٤م َوٓ َودًّ  َوَيُٕمقَق  َيُٖمقَث  َوٓ ؾُمَقا

ا   أن سم٤مح٠مثقر اًمتٗمًػم شمروي اًمتل اًمتٗم٤مؾمػم يمت٥م ذم ضم٤مء وىمد [13:ٟمقح﴾ ]َوَٟمْنً

 إًمٞمٝمؿ أوطمك: ٟم٘مقل ـمقيٚم٦م ىمّم٦م وذم ص٤محللم، هلل قم٤ٌمداً  يم٤مٟمقا  اخلٛم٦ًم ه١مٓء

 يمام اخلٛم٦ًم ه١مٓء سمٌٓمقًم٦م اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ أصٜم٤مُم٤مً  اخلٛم٦ًم هل١مٓء يٜمحتقا  أن اًمِمٞمٓم٤من

 سمٕمض مت٤مصمٞمؾ يٜمّمٌقن طمٞم٨م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم إؾمػ ُمع أن اًمِم٠من هق

 ومّم٤مروا إج٤مم ُمْم٧م صمؿ هلؿ، ذيمرى سمٚمدة يمؾ ذم اًم٤ًمطم٤مت سمٕمض ذم زقمٛمقا  اًمزقمامء

 وضمؾ قمز اهلل وم٠مرؾمؾ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ يٕمٌدوهن٤م اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سمقؾمقؾم٦م

 ٓ َوىَم٤مًُمقا : ﴿وىم٤مًمقا  سمٞمٜمٝمؿ وشمٜم٤مصحقا  ذًمؽ وم٠مبقا  اهلل قم٤ٌمدة إمم ومدقم٤مهؿ ٟمقطم٤مً  إًمٞمٝمؿ
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 .أي٦م آظمر إمم [13:ٟمقح﴾ ]آخَِٝمتَُٙمؿْ  شَمَذُرن  

 واًمٗمقشمقهمراذم اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم ومرق ٓ شمّمقير هق طمٞم٨م ُمـ وم٤مًمتّمقير

 اًمذي ُمثالً  اًمّمٜمؿ وم٢من اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة أؿمد ٕنف أظمٓمر: اًمٗمٞمديق سمؾ واًمٗمٞمديق،

 شمتحرك، ٓ اًمًت٤مرة قمغم أو اجلدار قمغم صقرة.. يتحرك ٓ ضم٤مُمد صٜمؿ يٜمحتقٟمف يم٤مٟمقا 

 قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ أنٙمر اًمّمقر وقمٚمٞمف اًم٘مرام ورأى قم٤مئِم٦م قمغم ط اًمٜمٌل دظمؾ ح٤م ذًمؽ ُمع

 سمخٚمؼ يْم٤مهقن اعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن: »ط وىم٤مل

 اعمتحريم٦م اًمّمقر ط اهلل رؾمقل رأى ًمق ومٙمٞمػ ىمٚمٜم٤م، يمام ضم٤مُمدة صقرة ومٝمذهش اهلل

 وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ظمٚم٘مف اًمذي اًمِمخص يمٝمذا طم٘مٞم٘م٦مً  ؿمخص سم٠منف إًمٞمف َيٞمؾ هذه

 اجلٝم٤مز، هلذا اظمؽماقمٝمؿ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّمقر يمؾ ُمـ حتريامً  أؿمد وم٤مًمٗمٞمديق وًمذًمؽ

ش اعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ: »ىم٤مل طمٞم٨م ُمّمقر يمؾ ًمٕمـ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل

 ش.يمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: »وىم٤ملش اًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ: »وىم٤مل

 (33:31:33/ب14: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اإلشالمقة افػقديق أذضة حؽؿ

 سمٞمع ذم سم٠مؾًم٤م شمرون هؾ اإلؾمالُمٞم٦م، إذـم٦م قمـ زم ؾمٌؼ ًم١ًمال إحل٤مىًم٤م :ُمداظمٚم٦م

 إؾمالُمٞم٦م؟ إهن٤م: ي٘م٤مل اًمتل اًمٗمٞمديق أذـم٦م

 ٕن جيقز: ومال ًمٕمروٝم٤م إًمٞمٝم٤م ضورة ٓ صقر ومٞمف ومٞمديق ذيط يمؾ :اًمِمٞمخ

 طمدود ذم إٓ هذه اًمٗمٞمديق إذـم٦م جيقز أنف أتّمقر ٓ وأن٤م ،اًمراىمع قمغم يتًع اخلرق

ومٞم٦م اًمّمقر ذم ٟم٘مقل يمام ضمًدا وٞم٘م٦م  ذم جيقز ٓ أجًْم٤م، أوٞمؼ سمّمقرة أو اًمٗمقشمقهمرا

 ُم٤م إٓ إذـم٦م هبذه شمًجٞمٚمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًمتٚمٗم٤مز، ذم هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ أؿمٞم٤مء قمرض اقمت٘م٤مدي

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ًمتٗمٝمٞمؿ ُمٜمف سمد ٓ

 وُم٤م جيقز ٓ ُم٤م سمؾ اًمتٚمٗم٤مز، ذم ُمٜمف وم٤مئدة ٓ ُم٤م يٕمرض ٟمرى إٟمٜم٤م إؾمػ وُمع

 اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٦م قمغم قمرض ًمق ُم٤م أطمًـ ُم٤م! يٕمرض ٓ قمروف جي٥م وُم٤م سمؾ جيقز،
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 اًمّمالة قمٚمٞمف ووقئف صٗم٦م.. ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م هلؿ يٌلم وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ

 قمٚمٞمٝمؿ يّمدق اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما  وم٢من آظمره، إمم قمٛمرشمف.. طمج٦م صٗم٦م.. واًمًالم

 ٟمحـ ًمٙمـ! صغم وُم٤م صغم: هل٤م ىمٞمٛم٦م وٓ اعمت٠مظمريـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض يذيمره٤م اًمتل اًمٜمٙمت٦م

 اعمزء طمدي٨م هق؟ ُم٤م صغم، وُم٤م صغم أنف اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمـ سمًٝمقًم٦م ٟمدري

 ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم» :وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء صمؿ ومّمغم اعمًجد دظمؾ طمٞم٨م صالشمف،

 وُم٤م صغم هذا: إًذا ش!شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾ ارضمع اًمًالم وقمٚمٞمؽ: ىم٤مل! اهلل رؾمقل

 .ُمرات صمالث شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾ ارضمع.. صغم

 ٓ واهلل! اهلل رؾمقل ي٤م» :وىم٤مل وم٤مقمؽمف اًمّمالة حيًـ ٓ أنف اًمرضمؾ اٟمتٌف: أظمػًما 

 ىمد اًمقىم٧م أن وسمخ٤مص٦م احلدي٨م إـم٤مًم٦م أن ٟمريد ٓ ومٕمٚمٛمف شومٕمٚمٛمٜمل همػمه٤م أطمًـ

 أىمٓم٤مر ؾم٤مئر ذم اعمًٚمؿ اجلٛمٝمقر قمغم قمرض اإلؾمالُمل اًمتٚمٗم٤مز أن ومٚمق آٟمتٝم٤مء، ىم٤مرب

 ُمًٚمؿ يمؾ فمٜمل ذم صالشمف، اعمزء هلذا ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٝم٤م اًمتل اًمّمالة إرض

 ي٤ٌمزم ٓ اًمذي أُم٤م يّمكم، يمٞمػ ؾمٞمٕمرف هب٤م اهلل أُمر اًمتل اًمّمالة قمغم طمريص

 يراؤون يم٤ًممم وهؿ ىم٤مُمقا  اًمّمالة إمم ىم٤مُمقا  إذا وًمٙمـ أجًْم٤م، يّمٚمقن وم٤معمٜم٤موم٘مقن

 اًمّمقرة؟ هذه شمٕمرض ٓ ح٤مذا اًمٜم٤مس،

 رضمؾ يٕمرض ٓ ح٤مذا ُمٝمجقر، أُمر هذا اًمتٚمٗم٤مز، ذم قمروف يٙمقن ُم٤م أوضم٥م وهذا

 شمٓمٌٞمً٘م٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٕمٛمرة اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٦م قمغم اإلؾمالم اًمٕم٤ممل هلذا يّمػ وم٤موؾ قم٤ممل

 وإمم ومٞمٝم٤م واًمٌٞم٤مت قمٜمده٤م، واًمقىمقف احلرام واعمِم٤مقمر احل٩م ذًمؽ سمٕمد صمؿ قمٛمٚمًٞم٤م،

 يًٛمع اًمذي ٕن إرض: وضمف قمغم وضمد درس أىمقى اًمدروس هذه ومتّمٌح آظمره،

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمف أطمًـ هذا سمؾ ؾمٛمع، يمٛمـ ءرا وُم٤م: ىمدياًم  ىمٞمؾ وىمد يرى، ًمذييم٤م ًمٞمس

 .يم٤مًم٤ًمُمع اعمٕم٤ميـ وًمٞمس شاًمٖم٤مئ٥م يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد» :واًمًالم اًمّمالة

 فمٝمر ُم٤م اقمت٘م٤مدي ذم سمٕمد احلٙمؿ وهذا احلٙمؿ، هذا هل٤م هذه اًمٗمٞمديق إذـم٦م: إًذا

 ذه٧ٌم أنٜمل اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م ذم زم وىمدر اًمِمٞمخ، صقرة ذم شمٔمٝمر اًمتٚمٗم٤مز، ؿم٤مؿم٤مت قمغم

 اعمٍميلم اًم٘مراء هٜم٤مك ُمرة ٕول أرى أن زم ىمدر سم٤مًمْمٌط، اًمِم٤مرىم٦م إمم.. اإلُم٤مرات إمم
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 هٙمذا يٕمٛمؾ صمؿ يده، ذم ـمقيٚم٦م ؾمٌح٦م يْمع أطمدهؿ أن ويمٞمػ اًم٘مرآن، يرشمٚمقن يمٞمػ

 صقشمف ويرومع رأؾمف وهيز ُمًٌح٦م، وص٤مطم٥م ودرويش ص٤مًمح رضمؾ أنف اًمٜم٤مس ومػمى

 ٓ ديٜمٝمؿ اًمٜم٤مس ًمتٕمٚمٞمؿ اًميوري٦م واًمّمقر اًمّمقرة؟ هذه وم٤مئدة ُم٤م آظمره، وإمم

 .قمٚمٞمٝم٤م يٕمرضمقن

 إمم سمح٤مضم٦م أنف اعمّمٚمحلم اًمدقم٦م ُمـ يمثػم أصقات سمح٧م اًمتٚمٗم٤مز ُمٜمٝم٤مج: إًذا

 دوًم٦م يمؾ ذم إُمر وٓة سمذًمؽ يٜمٝمض أن ومٜمرضمق ًمف، ضمديد ٟمٔم٤مم وووع شمٕمديؾ

 .وسمٕمٚمؿ سم٢مظمالص اإلؾمالم ختدم أن شمريد إؾمالُمٞم٦م

 (32:21:33/ (22) ضمدة ومت٤موى)

 دم افتؾػزيقن ظذ يعرض وما افػقديق بغ ؾرق هـاك هؾ

 احلؽؿ؟

 أهن٤م اًمٗمٞمديق صقرة قمـ يمالم اًمتّمقير قمـ يمالُمؽ أثٜم٤مء ؿمٞمخ ي٤م ذيمرت :ُمداظمٚم٦م

 إذا ذًمؽ قمغم شمٕمٚمٞمؼ وقمٜمدي اًمتٚمٗمزيقن، أجًْم٤م ذًمؽ ذم يدظمؾ وهؾ طمرُم٦م، أؿمد

 .أُمٙمـ

 اًمٗمٞمديق؟ هق أخٞمس واًمتٚمٗمزيقن اًمٗمٞمديق، هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 أنف اًمٗمٞمديق ًمٚمتّمقير سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمف ٟمٕمٚمؿ ُم٤م طمتك: يٕمٜمل.. إذا ؿمٞمخ هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 قمغم اًمِم٤مؿم٦م قمغم شمٔمٝمر اًمتل واًمّمقر يمٝمروُمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م أُمقاج أو ذسمذسم٤مت شمّمقير

 ..طمًٞم٦م صقرة

 يٕمرف أن اعمًٚمؿ ُمٙمٚمػ! شمرى ي٤م اعمًٚمٛملم، أوٚم٧م اًمتل اًمٗمٚمًٗم٦م هذه :اًمِمٞمخ

 سمّمقرة؟ ًمٞم٧ًم أو صقرة هذه وم٘مط يٜمٔمر أم اًمٗمٚمًٗم٦م؟ هذه

 ُم٤م أؿمٌف هل وإٟمام ُم٤مدي٦م صقرة قمغم وًمٞم٧ًم رؾمؿ قمغم ًمٞم٧ًم ًمٙمٜمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مٕؿم٤ٌمح شمٙمقن
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ن أن٧م :اًمِمٞمخ  هل وإًذا ُم٤مدي٦م، ًمٞم٧ًم: شم٘مقل اح٤مدة، خت٤مًمػ يمالًُم٤م حتٙمل ُم١ماظمذة وٓ ٔا

 ُم٤مدة؟ ًمٞم٧ًم هذه أضمٝمزة، وقمٜمدك أذـم٦م قمٜمدك أو! اهلقاء؟ ذم ُم٤مذا؟ ذم ُمّمقرة

 .ؿمٞمخ ي٤م ُم٤مدة ًمٞمس اًمّمقرة :ُمداظمٚم٦م

 وإًذا؟! قمجٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .ـم٤مىم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مدة؟ ًمٞم٧ًم واًمٓم٤مىم٦م :اًمِمٞمخ

 أن ًمٚمٓم٤مىم٦م ومٞمٛمٙمـ ُمتٖم٤ميران ؿمٞمئ٤من اًمٓم٤مىم٦م أن شمٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م طم٥ًم واهلل :ُمداظمٚم٦م

 ..اح٤مدة شمدظمؾ

 يمت٥م ذم أو اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم أو اهلل يمت٤مب ذم اًمٙمالم هذا ىمرأت أجـ :اًمِمٞمخ

 اًمٜمّم٤مرى؟

 ..قمغم أدري ُم٤م ذًمؽ يث٧ٌم اًمٕمٚمؿ هذا هق :ُمداظمٚم٦م

 ..صم٤مٟمٞم٦م ٟمٔمرة ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مدة؟ ًمٞمس إٟمف: وي٘مقل ذًمؽ يث٧ٌم اًمٕمٚمؿ :اًمِمٞمخ

 ..رء اًمٓم٤مىم٦م أن: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مدة؟ ًمٞمس اًمٓم٤مىم٦م أن: اًمٕمٚمؿ ي٘مقل: أضمٌٜمل ٓ، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وراء ٕنف اهلل: وضمقد أنٙمروا وًمذًمؽ ُم٤مدة، رء يمؾ: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ :اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ ُم٤مدي، هق رء يمؾ ُم٤مدة؟ هل ُم٤م اًمٓم٤مىم٦م: اًمٕمٚمؿ ي٘مقل أن٧م شم٘مقل يمٞمػ اح٤مدة،

 شم٘مقل أن أظمِم٤مه ُم٤م أظمِمك أن٤م: يٕمٜمل إظمرى، قمـ إطمدامه٤م ختتٚمػ اعمقاد هذه ـمًٌٕم٤م

 .خمٚمقىم٦م ًمٞم٧ًم اًمٓم٤مىم٦م
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 .هذا قمغم ُمتٗم٘ملم ٟمحـ خمٚمقىم٦م هل ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .أظمل ي٤م ُم٤مدي خمٚمقق ومٙمؾ :اًمِمٞمخ

 اح٤مدة وأن واطمد، رء واًمٓم٤مىم٦م اح٤مدة أن أظمػًما  ايمتِمٗمقا ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٓم٤مىم٦م إمم شمتحقل

ًُمقنَ  َوٓ﴿ :اًمِمٞمخ ٓ   * خُمَْتٚمِِٗملمَ  َيَزا ـْ  إِ  .[229 - 228:هقد﴾ ]َرسمَُّؽ  َرطِمؿَ  َُم

 (33:35:22/ب19: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افصقرة حقث مـ وافتؾػزيقن افػقديق حؽؿ

 صمؿ ؟اًمّمقرة طمٞم٨م ُمـ واًمتٚمٗمزيقن اًمٗمٞمديق ىمْمٞم٦م ذم اًم٘مقل هق ُم٤م ٟم٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 ؟ًمؼاخل٤م قمٌد اًمرمحـ قمٌد اًمِمٞمخ أظمػماً  أصدره٤م اًمتل اًمتّمقير رؾم٤مًم٦م ذم رأجٙمؿ

 قمغم ىم٤مئٛم٦م ٕهن٤م اًمّمقر ذم رأجل قمـ َيتٚمػ ُم٤م ًمٚمٗمٞمديق سم٤مًمٜم٦ًٌم رأجل أن٤م:  اًمِمٞمخ

 اؾمتٕمامهل٤م ٓ جيقز ٓ أنف ومٞمديق يمؾ ذم إصؾ ًمٜم٘مؾ اًمّمقر يمؾ ذم وم٤مٕصؾ اًمتّمقير

 ُمـ ٟمقع أي ُمـ ُمٜمٝم٤م ضر ٓ أوًٓ  صقر ذم إٓ ٟمنمه٤م وٓ صٜمٕمٝم٤م وٓ اسمتٙم٤مره٤م وٓ

 ُمّمٚمح٦م ومٞمف وم٤مئدة ومٞمف  وصم٤مٟمٞم٤مً  أىمقل أوًٓ  ذًمؽ وٟمحق اقمت٘م٤مدي٤مً  ظمٚم٘مٞم٤مً  اًمير أنقاع

ومٞم٦م يدوي٦م صقرة سملم ومرق ومال ،اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع  ؿم٤مسمف ُم٤م أو ومٞمديق أو وومقشمقهمرا

 صحٞمح صقرة أهن٤م اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م وإصؾ صقرة أهن٤م ؿمٞمئلم إمم اًمٜمٔمر اعمٝمؿ ،ذًمؽ

 ؾمقاء قمروٝم٤م وجيقز شمّمقيره٤م جيقز ذٜمئطمٞم ُمّمٚمح٦م ورائٝم٤م ُمـ سمؾ ُمٜمٝم٤م ضر ٓ ًمٙمـ

 اًمتٚمٗمزيقن – أجش – سمٓمري٘م٦م أو إومم اًمٌدائٞم٦م اًمٓمرق قمغم اًمّمقرة قمرض سمٓمري٘م٦م

 .واًمٗمٞمديق

 قمٚمٞمٝم٤م وىمٗم٧م ُم٤م يمرؾم٤مًم٦م احل٘مٞم٘م٦م أن٤م اخل٤مًمؼ قمٌد اًمرمحـ قمٌد إخ رؾم٤مًم٦م أُم٤م 

 اًمتل اًمٗمرىم٤من جمٚم٦م ذم هيٕم٦م ىمراءة ُم٘م٤مل ُمـ ضمزء أو ُم٘م٤مًٓ  ًمف ىمرأت يمٜم٧م وًمٙمـ

 يٕمٜمل أتّمقر أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م  ضمداً  هيٕم٦م ىمراءة ىمرأهت٤م ؿمٝمقر قمدة ُمـ يّمدروهن٤م

 وإن سمذًمؽ أضمزم أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م اًمِمٛمًٞم٦م اًمّمقر إسم٤مطم٦م إمم سمف ذه٥م اًمذي إؾمٚمقب



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 

 

122 

 طمٌس هق وإٟمام شمّمقير هٜم٤مك ًمٞمس أنف اًمٕمٍمي٦م سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م يتٛمًؽ أنف ذهٜمل ذم يم٤من

 ىمرأ  ُمـ ُمٜمٙمؿ يم٤من إن احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اعمجٚم٦م ذم ىمرأتف أنف إزم َيٞمؾ هذا ذًمؽ وٟمحق اًمٔمؾ

 .أظمر سمٌمء ضم٤مء أو ومٕمؾ هق هٙمذا زم ومٞمذيمر

 ىم٤مل اًمرمحـ قمٌد اًمِمٞمخ ُمقوقع ذم ؿمٞمخٜم٤م ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ شمٕمٌػم قمؼم أظمقٟم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .واحلرام احلالل ذم اًم٘مرو٤موي طمج٩م يٙمرر هق إٟمام

 ُم٤م أىمقل وأن٤م ُمٕمروف ذًمؽ ذم رأجل وم٠من٤م ضمديد رء ومٞمف ًمٞمس هق هذا آه:  اًمِمٞمخ

 واًمّمقر اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم اًمتٗمريؼ أىمقل أن٤م ،ٓ أو ذيط ذم هذا ؾمٛمع إخ أدري

 اًمٞمدوي٦م اًمّمقر وهذه هذه سملم اًمتٗمريؼ شمّمقيره٤م وـمري٘م٦م اًمٗمٞمديق وُمٜمٝم٤م اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

م  فم٤مهري٦م إهن٤م أىمقل وم٠من٤م ،طمالل أقمؿ ًمتٙمقن أًمٞم٦م ًمٜم٘مؾ اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م واًمّمقر طمرا

 ُمـ رء ومٞمف يٕمٜمل قمٍمي٦م صقومٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ مج٤مقم٦م قمـ أىمقل يمام قمٍمي٦م فم٤مهري٦م قمٍمي٦م

 اًمّمقر سملم ًمٚمتٗمريؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ ،اًم٘مديٛم٦م اًمّمقومٞم٦م هل أنف احل٘مٞم٘م٦م ذم ًمٙمـ اًمتٓمقر

ومٞم٦م اًمّمقر وسملم طمرام ومٝمذه اًمٞمدوي٦م  فم٤مهري٦م ومٝمذه طمالل ومٝمل أًمٞم٦م أو اًمٗمقشمقهمرا

 ذم اًمٖمٚمق: ٟم٘مقل اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٤ٌمرة سمؾ سم٤مًمٔم٤مهر اًمتٛمًؽ أن ٟمٕمت٘مد يمٜم٤م ٕنٜم٤م قمٍمي٦م

 قمٍمي٦م سمٔم٤مهري٦م ومقضمئٜم٤م أن إمم واٟم٘م٣م ُم٣م أُمر اٟمف ٟمٕمت٘مد يمٜم٤م سم٤مًمٔم٤مهر اًمتٛمًؽ

م اًمّمقرة هذه يدوي٦م عمِم٤ميخا ُمـ ًمِمٞمخ صقرة اعم٤ًمًم٦م هذه يمٛمثؾ  هذا ًمٙمـ طمرا

 شمٕمددت أظمل ي٤م اًمقؾمٞمٚم٦م اظمتٚمٗم٧م ًمٞمف؟ طمالل هذه سم٤مًٔمف صقرشمف أظمذت اًمِمٞمخ

 وهل اجلدار ذم قمٚم٘مٜم٤مه٤م إن هذه اًمّمقرة ،واطمدة اعمّمٞم٦ٌم ،واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب

ومٞم٦م اًمّمقرة  مت٤مُم٤مً  ُمثٚمٝم٤م يدوي٦م  هذه ٓ واطمدة وم٤معمّمٞم٦ٌم اجلدار ذم قمٚم٘مٜم٤مه٤م اًمٗمقشمقهمرا

 ٓ ؟اًمرضمؾ أم اًمٞمد صٜمٕمٝم٤م ُمـ أًمف أىمقل أن٤م سم٤مًٔمف صقرت وهذه سم٤مًمٞمد صقرت

 إلجي٤مد ـمقيالً  ُمديداً  طمٞم٤مهت٤م يمرؾم٧م ،أج٤مدي صٜمٕمتٝم٤م سمؾ اًمٞمد صٜمٕمٝم٤م ـمٌٕم٤مً  رضمؾ أىمقل

 اهلل ظمٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ذم سمٙمثػم أقمٔمؿ هذا اًمّمقرة – أجش – شمٓمٚمع يم٦ًٌم جمرد اجلٝم٤مز هذا

ومٞم٦م – اإليش – اًمّمقر ذم اعمْم٤مه٤مة هذه يٜمٗمقن وهؿ  واًمٌمء ي٘م٤مل يمام وأن٤م ،اًمٗمقشمقهمرا

 طمًـ طمقاري ُمـ يم٤من سمف شمًٛمٕمقن رُمْم٤من ؾمٕمٞمد أنًك ومٚمـ أنًك إن يذيمر سم٤مًمٌمء

 ذم ُمٕمف إًمت٘مٞم٧م اعمًٚمٛملم إظمقان ُمريمز ذم وٟمزل دُمِمؼ إمم ضم٤مء ح٤م اهلل رمحف اًمٌٜم٤م
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 ومٝمق اًمّمقر قمـ احلدي٨م ضم٤مء... احلدي٨م ضم٤مء هب٤م يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمدقمقة ذم شمٜم٤مىمِمٜم٤م همروم٦م

ه ؾَمِٛمْٕم٧َم  اعمٍمي سمخٞم٧م   اًمِمٞمخ سمٗمتقى شم٠مثروا اًمذي اًمٜم٤مس ه١مٓء ُمـ  أول هق، ومتقا

 وم٠مب٤مح اًمٗمقشمقهمراذم واًمتّمقير اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم ومرق اًمًٞمئ٦م اًمًٜم٦م هذه ؾمـ ُمـ

 ُم٤م..اعمِم٤ميخ اطمد ُمـ اًمٗمتقى هبذه ٛمٕمقا ؾم صدىمقا  ُم٤م واًمٜم٤مس اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير

 اًمِمٞمخ ُمـ يًٛمٕمقا  صدىمقا  ُم٤م اًمزُم٤من ذاك ذم يمذًمؽ اًمٗمتقى هذه يًٛمٕمقا  صدىمقا 

 وهذه يدوي٦م هل وسمٞم٘مقًمقا  ويٗمٚمًٗمقه٤م ضم٤مئزة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقر هذه أن سمخٞم٧م

 أًم٦م هذه ذم وضمدت ُم٤م ًمٗمقشمقهمراومٞم٦ما اًمّمقر هذه أظمل ي٤م ٟم٘مقل ٟمحـ  ،ومقشمقهمراومٞم٦م

 اًمّمقرة اسمتٙمروا  أجش طمتك ُمٌتٙمريـ اًمرضم٤مٓت وُمـ وـمقيٚم٦م ُمديدة أتٕم٤مب سمٕمد إٓ

 ًمٙمـ شمّمقر راح ُم٤م يٌٕمثقن يقم إمم هذه أًمف طمط ي٘مقًمقا  يمٞمػ ذًمؽ ُمع يم٦ًٌم سمٛمجرد

 راح ُم٤م ضمٚمدك ٟمحق شمقضمٝمٝم٤م أن سمدون اًمٙم٦ًٌم أيمٌس ذًمؽ ُمع سمتّمقر يم٦ًٌم أيمٌس

 سمتِمتٖمؾ قمؿ أيمٞمد أجد  ،يدوي٦م همػم ُم٠مظمقذة صقرة هذه شم٘مقًمقا  يمٞمػ إذاً  ضمٚمدك شمّمقر

 هذا رُمْم٤من ؾمٕمٞمد ُمع ٟم٤مىمِم٧م اًمِم٤مهد ،ظمرهآ إمم اًم٤ًمسم٘م٦م إج٤مدي قمـ اًمٜمي ضسمٖم

 اًمٖمري٥م سم٤معمٜمٓمؼ حيت٩م يم٤من دُمِمؼ ذم اعمًٚمٛملم إظمقان ُمريمز ذم سمف اًمت٘مٞمٜم٤م ح٤م

 ضمداً  وخٛم٦م ُمّم٤مٟمع هٜم٤مك أن شمٕمٚمؿ أن٧م رأجؽ أجش ىمٚمتٚمف ـمٞم٥م ،آخف هذه أنف اًمٕمجٞم٥م

ت ُم٤م سمٕمد أوضمدوه٤م طمتك واًمدٟم٤مٟمػم اًمدراهؿ ُماليلم قمٚمٞمٝم٤م أنٗمؼ  اسمتٙمروه٤م قم٘مقل يَمد 

  ُمـ أصٜم٤مف ،اًمقاطمدة اًمدىمٞم٘م٦م ذم إصٜم٤مم قمنمات سمتٙمر هقن ُمـ زر يم٦ًٌم

 وإٓ طمرام هذه آظمرة إمم ُمٕمرووم٦م أظمرى ُمٕم٤مدن رسمام ،طمديد ،اًمٜمح٤مس ،سمالؾمتٞمؽ

م – ايش – ي٘مكم أن إمم اعمًٙملم يًع ُم٤م طمالل؟  اًمتل أجد سمس ُمق هذه ىمٚمتٚمف ،طمرا

 ههذ سم٠من اًمتٛمًؽ وم٤مًمِم٤مهد ،اًمرضمؾ ومٌٝم٧م طمالل شمٙمقن أن ٓسمد زر يم٦ًٌم هل قمٛمٚمتٝم٤م

 .قمٍمي٦م فم٤مهري٦م هذه يدوي٦م اًمّمقرة

 وافػقديق افسقـامئل افتصقير حؽؿ

 هق هؾ سم٤مًمٗمٞمديق، وُم٤ميًٛمك اًمًٞمٜمامئل اًمتّمقير ذم ىمقًمٙمؿ هق ُم٤م: ي٘مقل :اًم٤ًمئؾ

 شمدع وٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم اًمداظمؾ اعمحرم اًمتّمقير مجٚم٦م ُمـ
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 اًمدًمٞمؾ وُم٤م احلدي٨م، ش..صقرة صقر ُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمف ،شـمٛمًتٝم٤م إٓ صقرة

 ُمئ٤مت شمٌ٘مك واًمٗمٞمديق اًمًٞمٜمام أومالم أن قمٚمامً  سم٤مًمٗمرق، ىمقًمٙمؿ يم٤من إن اًمتٗمريؼ قمغم

 إًمخ؟. .وينمسمقن وي٠ميمٚمقن يتٙمٚمٛمقن وهؿ صقرهتؿ ُمـ سمّمقر حمتٗمٔم٦م اًمًٜملم

 وأضمٌٜم٤م ىمري٤ٌمً  إًمٞمٜم٤م وضمف اًم١ًمال هذا ٕن سم٤مجلٜم٥م ص٤مطمٌؽ جيٞمٌؽ هذا :اًمِمٞمخ

 هق؟ ُم٤م قمٜمف،

 ىمْمٞم٦م: إول اًم٤ٌمب سم٤مسملم، ُمـ اًمتّمقير ىمْمٞم٦م أج٤مم ىمٌؾ شمٙمٚمؿ اًمِمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 جمٚمس إؾمالُمٞم٦م هٞمئ٦م ذم يم٤مٟم٧م إذا ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد هذه ممٙمـ أنف ذاهت٤م سمحد اًمّمقرة

 ًمألُم٦م ٟمٗمٕمف يٕمقد سمام اًمًٞمٜمام أو اًمٗمٞمديق هق اًمذي اًمٜمٓم٤مق هذا يٜمٔمٛمقا  قمٚمامء ؿمقرى

 وم٤مإلصمؿ اًمّمقرة هذه قمغم أُم٤م اًمٜم٤مس، ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد اًمتل إؿمٞم٤مء إىم٤مُم٦م أو احل٩م يمتٕمٚمٞمؿ

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. سمًقاء ؾمقاء واحلرُم٦م

 ؾمقاء حمرُم٦م، اًمّمقر يمؾ: ٟم٘مقل ومٜمحـ آظمر، سم٠مؾمٚمقب ؾمٛمٕمتف اًمذي هذا أؤيمد أن٤م :اًمِمٞمخ

 وهذه هذه يمؾ ومٞمديق،: آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٞمتٝم٤م اًمتل اجلديدة اعمقو٦م هذه أو ومقشمقهمراومٞم٦م أو يدوي٦م يم٤مٟم٧م

 هذه ذم اؾمتثٜم٤مء وضمقد سمٕمدم ُمِم٤مَيٙمؿ سمٕمض سم٘مقل ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ ًمٙمـ حمرُم٦م، هل وهذه

 وًمٕمٌٝم٤م، قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن٧م وشمذيمر ،قم٤مئِم٦م سمحدي٨م ُمًتدًملم سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ٟم٘مقل يمٚمٝم٤م، اًمّمقر

ن  وم٠من٤م ٓ، أم يمٚمٝم٤م وحتٓمؿ شمٙمن هؾ شم٤ًمؤًمؽ ُمـ ؾم١ماًمؽ ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم سمٜم٤مء: ًمؽ أىمقل ٔا

 ؟قم٤مئِم٦م ًمٕم٥م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٓمؿ هؾ: أىمقل

 .قمٜمٝم٤م أقمرض :اًم٤ًمئؾ

: هل٤م ي٘مقل هل٤م، ُمداقم٦ٌم أظمذ وهق قمٜمٝم٤م أقمرض يمٞمػ اهلل، قمٌد ي٤م ظمقومتٜمل :اًمِمٞمخ

 .أضمٜمح٦م وهل٤م ظمٞمؾ هذه! قم٤مئِم٦م ي٤م

 .قمٜمٝم٤م أقمرض آظمر طمدي٨م ومٞمف ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف ووحؽ :اًم٤ًمئؾ

 اظمتٚمط قمٜمٝم٤م، أقمرض ومٞمف ُم٤م وًمٕمٌٝم٤م قم٤مئِم٦م ىمّم٦م ذم هيديؽ، اهلل.. .:اًمِمٞمخ

: إذاً  ٓ،: اجلقاب طمٓمٛمٝم٤م؟ ومٝمؾ اعمختٚمٓملم، زُمرة ذم حتنم أن أريد وٓ إُمر، قمٚمٞمؽ

 ُمًتثٜمك قمٜمدٟم٤م ومٞمف: أي ٟمحٓمٛمٝم٤م، ؾمقاه٤م ُم٤م ٟمحٓمٛمٝم٤م، ٓ اًمّمقر هذه ُمثؾ: ٟم٘مقل ٟمحـ



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمٗم٤مئدة ُمالطمٔم٦م قمـ وإٟمام يمٞمػ، قمـ وٓ هقى قمـ ُمش وآؾمتثٜم٤مء ُمٜمف، وُمًتثٜمك

 اإلذاقم٤مت سمٕمض ًمٞم٧م: ىمٚمٜم٤م ُمثاًل، ذًمؽ قمغم وضسمٜم٤م قمٜمل، قمكم إخ آٟمٗم٤مً  طمٙم٤مه٤م اًمتل

 ومٞمٕمٚمٛمقن اجلٝم٤مز هذا يًتٖمٚمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت أو

 اًمتل اعمًٜمقٟم٦م اًمّمالة وسمخ٤مص٦م ومْمالً  يًٞمئقهن٤م، مج٤مهػمهؿ اًمتل اًمّمالة اعمًٚمٛملم

 قم٤مُم٦م ُمـ يمتٌٝمؿ ذم سمام يٕمٛمٚمقن ٓ اًمذيـ قمـ ومْمالً  يمتٌٝمؿ ذم اعمذاه٥م أهؾ جيٝمٚمٝم٤م

 يٓمقف قم٤ممل جمًٛم٦م صقرة اعمًٚمٛملم قمغم شمٕمرض اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت هذه ًمٞم٧م اعمًٚمٛملم،

 َوَأِرَٟم٤م﴿: اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ًم٤ًمن قمغم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اعمٜم٤مؾمؽ  يرهيؿ اًمٙمٕم٦ٌم، طمقل

 سمٓمري٘م٦م اعمٜم٤مؾمؽ يريٜم٤م أنف وضمؾ قمز اهلل آي٤مت ُمـ وم٤مٔن[ 218:اًمٌ٘مرة﴾ ]َُمٜم٤َمؾِمَٙمٜم٤َم

 ومٕمالً  ُمِم٤ميخ متثٞمٚمٞم٦م يٕمٛمٚمقن يمٚمٝم٤م واعمِم٤مقمر واعمزدًمٗم٦م قمروم٤مت ذم ًمٞمتٜم٤م اًمتٚمٗمزيقن،

 يٛمٙمـ اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ٓ، ًمٙمـ هذا، اًمتٚمٗم٤مز سمٓمري٘م٦م يمٚمف اًمٕم٤ممل ذم اًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن

 ُمٗمًدة أداة إُم٤م ؿمؽ سمال أصٌح٧م اعمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح سمٕمض حي٘مؼ ُم٤م إمم حتقيٚمٝم٤م

 يمٞمػ؟ اًمٕمٚمؿ، أهؾ طمتك ومٞمٝم٤م ٟمدظمؾ أن ممٙمـ ُمٗمًدة أداة وإُم٤م ،أظمالىمٞم٦م

 أؿم٘مر أن٤م يٕمرومٜمل، يمٚمف اًمٕم٤ممل أضمؾ ُمـ اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م اًمِم٤مؿم٦م قمغم أفمٝمر أن أطم٥م أن٤م

 إُمس ذم يمٜم٤م أن٤م، ًمٜمٗمز إهالك ومٝمذا.. ٟم٤مس حمٛمد: ي٘م٤مل أن ومالن، أن٤م أبٞمض أن٤م

 سمٕمض ذم أنف ىمٚمٜم٤م، ُم٤م إٓ أن وهل٤م ًمٜم٤م ُم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وضم٤مءت جمتٛمٕملم، ٟمحـ اًم٘مري٥م

 اخلػم، ومٞمف وًمق أنف: وىمٚمٜم٤م سم٤مًمٌٜم٤من، إًمٞمف يِم٤مر ٓ ُمٖمٛمقر إٟم٤ًمن قمغم اًمثٜم٤مء إطم٤مدي٨م

 طمدي٨م احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام أنٗمف، قمغم وشمرُمٞمف شمرديف، اإلؿم٤مرة هذه أن َيِمك ٕنف

 اًمٔمٝمقر طم٥م ٕن ح٤مذا؟ رأؾمف، أم وقمغم ُمٜمخ٤مره قمغم شمرديف ُمٜم٤مظمرهؿ، قمغم: ُمٕم٤مذ

 اًمقاىمع، ذم قمٚمٞمٝمؿ َيِمك ًمإلذاقم٦م أنٗمًٝمؿ يٕمروقن اًمذيـ ومٝم١مٓء اًمٔمٝمقر، ي٘مٓمع

 اًمّمقر سمٕمض ًمٙمـ اًمّمقرة، ذم يم٤مٕصؾ ومٞمف إصؾ اًمتٚمٗم٤مز: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٚمذًمؽ

 وهل اعمٗمت٤مح هل قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م اًمِمخّمٞم٦م، اهلقي٤مت أن صقر: يٕمٜمل ضم٤مئزة،

 أو شمّمقير آخ٦م صقرة اًمّمقرة يم٤مٟم٧م إن طمٞمٜمذاك ومرق وٓ آؾمتثٜم٤مء، هلذا ًمٜم٤م اًمؼمه٤من

 .اًمنمع ذم اًمث٤مسم٧م آؾمتثٜم٤مء ذًمؽ ذم راقمك أين اعمٝمؿ ذًمؽ، ُم٤مؿم٤مسمف أو ومٞمديق آخ٦م

 .إيرادات هذا قمغم يرد :ًم٤ًمئؾا
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 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

: إيرادات صمالصم٦م قمٚمٞمف يرد ًمٙمـ مجٞمؾ، اهلل ؿم٤مء إن يمالُمؽ هذا قمغم يرد :اًم٤ًمئؾ

 ُمٜمًقخ، اًمّمقر ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ هٜم٤مك أن: إول اإليراد

 وومالن ومالن طمؼ أو أن٤م طم٘مل ُمـ ًمٞمس هذا ُمثؾ ذم اًمتقؾمع أن: صم٤مٟمٞم٤مً  ذًمؽ، سمٕمد ٟمًخ

 اًمِمٛمًٞم٦م اًمّمقر أن ٟم٘مقل: صم٤مًمث٤مً  إدًم٦م، سمف ورد ُم٤م قمغم ي٘متٍم هذا وإٟمام اًمٜم٤مس، ُمـ

 اًم٘مرآن ُمـ ي١مظمذ وإٟمام ،قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ي١مظمذ ًمٞمس اجلقازات أو اًمٌٓم٤مىم٤مت ُمثؾ

 .اعمحْمقرات شمٌٞمح اًميورات ُمـ واًمًٜم٦م

 اعمٜمًقخ ُمـ ويمذًمؽ ُمٜمًقخ، قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن يم٤من إول اجلقاب :اًمِمٞمخ

 قم٤مؿمقراء، يقم صٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمروو٤مً  يم٤من ح٤م إنّم٤مر طمدي٨م قمٜمدٟم٤م وًمٞمس قمٜمدهؿ

 ذم ُمٜمّمقص اًمٕمٝمـ ُمـ احلدي٨م؟ هذا شمذيمر اعم٤ًمء، طمتك سم٤مًمٚمٕم٥م أـمٗم٤مًمٜم٤م ٟمٚمٝمل ومٙمٜم٤م

 اًمتحريؿ أطم٤مدي٨م اًمتحريؿ، أطم٤مدي٨م اًمٜم٤مؾمخ؟ هق ُم٤م ُمٜمًقخ، هذا أجْم٤مً  احلدي٨م،

 اخل٤مص؟ اًمٜمص أم اًمٕم٤مم اًمٜمص دًٓم٦م سم٤مب ُمـ إطم٤مدي٨م هلذه ٟمًخٝم٤م

 .اًمٕم٤مم اًمٜمص :اًم٤ًمئؾ

 اخل٤مص؟ واًمٜمص اًمٕم٤مم اًمٜمص سملم اجلٛمع يٛمٙمـ أٓ أطمًٜم٧م، :اًمِمٞمخ

 .ممٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 ُمقضمقد؟ أم ُمٗم٘مقد اإلُمٙم٤من هٜم٤م وهذا :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ُمٗم٘مقد هٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ح٤مذا؟ :اًمِمٞمخ

 اهلل ظمٚم٘مف يمام وهٞمئتف سمّمقشمف إٟم٤ًمن َيرج أنف همػم ويمذا اًمٕمٝمـ صقر ٕن :اًم٤ًمئؾ

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 .ُمر أطمالمه٤م همٚمٓم٤من، وأن٧م ومٝمٛم٧م أو ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 ....سمٕمض ذم اًمتحريؿ ذم أدت اًمتل اًمٕمٚم٦م أن: ؿمٞمخ ي٤م أىمقل :اًم٤ًمئؾ

 .قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اعمقوقع، شمقؾمع ٓ :اًمِمٞمخ

 ئمٝمر يمام اهلل ظمٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ُمـ ومٞمٝم٤م ئمٝمر ٓ دُمٞم٦م جمرد قم٤مئِم٦م طمدي٨م :اًم٤ًمئؾ

 .هذا اًمتّمقير ذم

 ىمٌؾ؟ أم ٟمًخ اًمٞمقم اًمتّمقير، ىمٌؾ قم٤مئِم٦م طمدي٨م أظمل ي٤م أيمؼم، اهلل :اًمِمٞمخ

 .ىمٌؾ :اًم٤ًمئؾ

 .اجلديدة سم٤مًٔم٦م اًم٘مديؿ اعمقوقع أن٧م ختٚمط ح٤مذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 أن ظمّمقص، ًمف ًمٞمس هذا أن شمًتدل ؿمٞمخ، ي٤م شمًتدل... .شمريد أن٧م :اًم٤ًمئؾ

 .واخلّمقص٤مت اًمٕمٛمقُم٤مت سملم اجلٛمع ويٛمٙمـ قمٛمقُم٤مت هذه

 أن ٟمذيمره٤م ضوري واًمٙم٤مُمػما، اًمٗمٞمديق اًمٕمٛمقُم٤مت ذم اًمداظمؾ وُمـ :اًمِمٞمخ

 طمدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ أٓ قم٤مم، سمحدي٨م ُمٜمًقخ قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن: أؾم٠مخؽ وأن٤م

 اجلديدة؟ أٓت أن٧م شمذيمر سم٠من إٓ اًمٕم٤مُم٦م وإطم٤مدي٨م قم٤مئِم٦م

 .ؿمٞمخ ي٤م ٓ :اًم٤ًمئؾ

 سملم اجلٛمع يٛمٙمـ أٓ: أن ذيمرهت٤م، وىمد اجلديدة أٓت شمذيمر ٓ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ُمـ» :وطمدي٨م ،شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 طمدي٨م قمغم إطم٤مدي٨م هذه ٟمًٚمط سم٠من إٓ اجلٛمع يٛمٙمـ ٓ إًمخ، ش...صقرة صقر

 هٙمذا؟ إٓ يٛمٙمـ ٓ ُمٜمًقظم٦م، أهن٤م وٟم٘مقل وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م

 .يٛمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 سملم اجلٛمع إصؾ إصؾ، وهق اجلٛمع، هق اإلُمٙم٤من؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٗم٘مف، أصقل قمٚمامء قمـ ومْمالً  احلدي٨م أصقل قمٚمامء يذيمره مم٤م ٕنف إطم٤مدي٨م،

 ضم٤مء إذا اًمٜمخ٦ٌم، ذح ذم اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ وسمخ٤مص٦م يكم ُم٤م ي٘مقًمقن

 وضمقه ُمـ سمقضمف سمٞمٜمٝمام اًمتقومٞمؼ وضم٥م: ىم٤مل ُمتٕم٤مرولم، ُم٘مٌقل ىمًؿ ُمـ طمديث٤من



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 

 

127 

 أو اًمّمحٞمح ىمدم يٛمٙمـ مل وم٢من ُمٜمٝمام، اعمٜمًقخ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ اقمتؼم يٛمٙمـ مل وم٢من اًمتقومٞمؼ،

 إُمر ويمؾ يٛمٙمـ مل وم٢من وهٙمذا، ،احلًـ قمغم اًمّمحٞمح أو اًمّمحٞمح، قمغم إصح

 شمٕم٤مرو٤م: احلٜمٗمٞم٦م شم٘مقل يمام ٟم٘مقل وٓ ٟم٘مقل: يٕمٜمل أقمٚمؿ، اهلل: وىمٚمٜم٤م قم٤معمف، إمم

 ذم دظمؾ عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمثالً  ٟم٘مقل ٓ واجلٛمع، اًمتقومٞمؼ هق ُمرطمٚم٦م أول: وم٤مٔن ومت٤ًمىمٓم٤م،

 صمؿ ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا» :طمدي٨م سمدًمٞمؾ ريمٕمتلم ومٞمّمكم اعمًجد

 صالة ٓ اًمٕمٍم سمٕمد صالة ٓ: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ُمٜمًقخ هذا: ٟم٘مقل ُم٤مت شًمٞمجٚمس

 صالة ٓ: ومٞم٘م٤مل اًمٕم٤مم، قمغم اخل٤مص سمتًٚمٞمط وذًمؽ اًمتقومٞمؼ، يٛمٙمـ ٕنف شاًمٗمجر سمٕمد

 َيٗمك ٓ هق مم٤م إًمخ..اًمقوقء ؾمٜم٦م إٓ يمذا سمٕمد صالة ٓ اعمًجد، حتٞم٦م إٓ يمذا سمٕمد

 إٓ يمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: ٟم٘مقل يمذًمؽ اهلل، ؿم٤مء إن قمٚمٞمؽ

 ُمٜمًقخ، قم٤مئِم٦م طمدي٨م: ٟم٘مقل ومٚمامذا ،قم٤مئِم٦م طمدي٨م اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م ضم٤مئزة، صقرة

 اًمتقومٞمؼ؟ إُمٙم٤من ُمع ُمٜمًقخ اًمٕمٝمـ ًمٕم٥م ذم إنّم٤مر وطمدي٨م

 أُم٤م ،اًمٜمًخ ادقم٤مء إمم ٟمّمػم أن إٓ ًمٜم٤م ؾمٌٞمؾ ٓ طملم إٓ اًمٜمًخ ادقم٤مء قمدم إصؾ

 ظم٤مص سملم شمٕم٤مرض وٓ قم٤مم، وذاك ظم٤مص هذا: أىمقل أن٤م واًمتقومٞمؼ اجلٛمع وإُمٙم٤مٟمٞم٦م

 ىمٚم٧م؟ ُم٤مذا وصم٤مٟمٞم٤م أوًٓ  هذا وقم٤مم،

 آه :اًم٤ًمئؾ

 .وصم٤مًم٨م وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ  أن٧م ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 .ًمٚميورة أنف :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ وم٠من٤م شم٘مقًمف، ُم٤م حتٗمظ ُم٤م أن٧م إذا ؿمٓمٓم٤ًم، شمٙمٚمٗمٜمل ؿمٞمخ ي٤م أن٧م إذاً  :اًمِمٞمخ

 !شم٘مقًمف ُم٤م أؾمٛمع ُم٤م أطمٗمظ

 .ؿمٞمخ ي٤م ظمقاـمر شم٠ميت ٕهن٤م :اًم٤ًمئؾ

 .قمٚمؿ قمـ قمٚمؿ قمـ ٟم٤مسمٕم٦م ًمٙمـ ظمقاـمر :اًمِمٞمخ

 .ٟمز اًمٓمقيؾ اًمنمح ُمع :ُمداظمٚم٦م
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 إول؟ همػم أن رء سم٤ٌمًمؽ َيٓمر ُم٤م أن :اًم٤ًمئؾ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًميورة :اًم٤ًمئؾ

 ًمٚمٕم٥م، ضورة ُمـ سمٕم٤مئِم٦م ُم٤م ٕنف واحل٤مضم٦م،: قمٚمٞمٝم٤م أزيد أن٤م اًميورة :اًمِمٞمخ

 ىم٤مًمقا  اًمذيـ هؿ اًميورة إمم واجل١م اًمذيـ احل٘مٞم٘م٦م هق وطم٤مضم٦م، ّمٚمح٦مُم ًمٙمٜمٝم٤م

 .سم٤مًمٜمًخ

  (33:  22: 43/ 198/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (1)وافػقديق افتؾػزيقن حؽؿ

ء ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ  قمـ َيتٚمػ طمٙمٛمف أن ئمٝمر ـمٌٕم٤مً  اًمٗمٞمديق، وذا

 هذا اًمتًجٞمؾ يم٤من إن اًمٕمرض أو اًمنميط ٟمققمٞم٦م ذم أتحٙمؿ أنٜمل طمٞمثٞم٦م ُمـ اًمتٚمٗمزيقن

 ويِمؽمي؟ يٌٞمع اإلٟم٤ًمن أن جيقز احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ مت٤مم،

 !جيقز ٓ اًمٞمقم :اًمِمٞمخ

 وهمدًا؟ :اًم٤ًمئؾ

 ُمرسمقط أن اًمٗمٞمديق ٕن وح٤مذا أوؾمع هق ُم٤م اًمٚمٖم٦م ذم شمٕمٜمل اًمٞمقم ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ يتحٙمؿ ي٘مدر اًمٗمٞمديق أن ًمٓمٞمػ شمٚمٛمٞمح ذم ؾم١ماًمؽ ذم وم٠من٧م سم٤مًمتٚمٗمزيقن،

ء جيقز ىمٚمٜم٤م ومٚمق اًمٗم٤مؾمدة، اًمؼماُم٩م ًمٙمثرة ومٞمف، يتحٙمؿ سمٞم٘مدر ُم٤م اًمتٚمٗمزيقن  اًمٗمٞمديق، ذا

ء جيقز ٟم٘مقل أن ٓزُمف  .هذا يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ أفمـ وُم٤م اًمتٚمٗمزيقن ذا

 ٓ أين وهق اًمنمط هذا وحت٘مؼ اًمتٚمٗمزيقن اؿمؽمي٧م ُمثالً  أن٤م ًمق ـمٞم٥م  :اًم٤ًمئؾ

 اًمٗمٞمديق؟ ذم ُم٤م ٕقمرض إٓ شمٚمٗمزيقن أومتح

 اًمتحٙمؿ يًتٓمٞمع هؾ سمذًمؽ، شمِمٝمد وأن٧م يم٤مًمٗمٞمديق ًمٞم٧ًم هذه :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٗمٞمديق؟ اًمتحٙمؿ ذم يم٤مؾمتٓم٤مقمتف سم٤مًمتٚمٗمزيقن

                                                           

 .احلقيٜمل إؾمح٤مق أبق اعمحدث ؿمٞمخٜم٤م هق اعمجٚمس هذا ذم اعمٜم٤مىمش  (2)
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 .يًتٓمٞمع ٓ اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ :اًم٤ًمئؾ

 .هذا ُمٜمؽ يٙمٗمٞمٜمل هذا، :اًمِمٞمخ

 ..ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 يم٤مًمراديق اًمتٚمٗمزيقن يّمٌح يقم رء أىمٚمؽ حار ٤مأن ًمٚمٗمروٞم٤مت، طمٜمرضمع :اًمِمٞمخ

 إذاقم٦م إمم ُمثالً  همٜمٞم٦مإ ُمـ يٜمت٘مؾ سمٞم٘مدر واطمدة حلٔم٦م ا اًمراديق هلذا اعم٘متٜمل أنف سمحٞم٨م

 يٙمقن أن يًتٚمزم وهذا آظمره، إمم أوؾمٞم٤مؾمٞم٦م دٟمٞمقي٦م أظم٤ٌمر أو قمٚمٛمٞم٦م حم٤مضة أو ىمرآن

 إذاقم٦م شمٙمقن شمٚمٗمزيقن صٗمح٤مت قمغم اًمؼماُم٩م إذاقم٦م شمتقمم اًمتل اإلذاقم٤مت ذم هٜم٤مك

 يًتٗمٞمده٤م اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ وأؿمٙم٤مًٓ  أنقاقم٤مً  شمٕمرض أنف سمحٞم٨م ضمداً  واؾمٕم٦م قمٚمٛمٞم٦م

 ٤مً شم٘مريٌ يمٚمف اًمٕم٤ممل يِمٛمؾ اًمتٚمٗمزيقن ضمٝم٤مز يٙمقن أن وهق آظمر رء يٙمقن أو اًمِمٕم٥م

 .ًمٚمراديق سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمام

 ناًمتٚمٗمزيق اىمتٜم٤مء سمجقاز احل٤مًم٦م هذه ذم أىمقل وم٠من٤م اعمث٤مسم٦م هبذه اًمتٚمٗمزيقن يّمٌح يقم

 ذاك طملم ًمف، اًمنمع أب٤مطمف ُم٤م ذم إٓ اؾمتٕمامًمف ٟمقى عمـ اًمراديق اىمتٜم٤مء سمجقاز ٟم٘مقل يمام

ء ضمقاز ي٠ميت  .ومٞمديق ذا

 أن ٟمقى عمـ يِمؽميف أن جيقز أنف وهق ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٞمداً  ذيمرشمؿ هٜم٤م ـمٞم٥م

 أنٜمل سم٤مب ُمـ اًمتٚمٗمزيقن قمغم اًم٘مٞمد هذا ضمٕمٚمٜم٤م ومٚمق طمًٜم٤ًم، اؾمتخداُم٤مً  يًتخدُمف

 سمرٟم٤مُم٩م قمغم إٓ أُم٤مُمل اًمتٚمٗمزيقن هذا يٗمتح ًمـ أنٜمل وُمًئقل اًمت٤مُم٦م اًم٘مدرة وقمٜمدي

 صح إن اًم٘مٞمد هبذا هؾ ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمؼماُم٩م أو احلٞمقان قم٤ممل يًٛمقٟمف ُم٤م ُمثالً  قمغم أو ديٜمل

 شمٚمٗمزيقن؟ أؿمؽمي أن جيقز سم٤مح٤مئ٦م ُم٤مئ٦م

 شمٜمٗمٞمذه، اًمتجرسم٦م ًمدى قمٛمٚمٞم٤م يٛمٙمـ وٓ ومروٞم٦م صقرة اًمّمقرة هذه أن أقمت٘مد أن٤م

 .ومروٞم٦م اًمّمقرة هذه أن اجلقاب هذا سمٛمثؾ ي٘مٜمٕمقن ٓ اًمٜم٤مس أن أقمرف أن٤م وًمٙمـ

 ٟمدوة أظم٤ٌمر اًمتٚمٗمزيقن؟ ذم أُم٤مُمٜم٤م شمٔمٝمر ح٤م أن ؿمٞمخ ي٤م اًمّمقرة طمٙمؿ  :اًم٤ًمئؾ

 هذه؟ اًمّمقرة حتريؿ طمٙمؿ ومٞمٝم٤م يٙمقن رضمؾ صقرة اًمِم٤مؿم٦م هذه قمغم شمٔمٝمر صقرة أي
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 اجل٤مئزة اعمقاوٞمع ذم إٓ اًمتٚمٗم٤مز يًتٕمٛمؾ ٓ أنف اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞمد ٟم٘مقل طمٞمٜمام :اًمِمٞمخ

 ؾم٤مُمع يمؾ قمٜمد يتْمٛمـ اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم هذا -اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم يم٤من هٙمذا ُمش - ذقم٤مً 

 قمٚمٞمف اجلقاب  أظمذ ىمد إٓ يٕمٜمل هق ُم٤م ؾم١ماًمؽ وم٢مذاً  ؾمتٕمرض صقر هٜم٤مك ذم أن

 هذا أن اعمٙمِمقف، قمغم هٞمؽ يٕمٜمل يمٞمٗمؽ قمغم أن٧م شمريد ُم٤م طم٥ًم واجلقاب وٛمٜم٤ًم،

 .ُمٗمًدة ومٞمٝم٤م وًمٞمس ًمألُم٦م ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م ٕن قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م طمٙمؿ طمٙمٛمف

 اًمٜم٤مس أطمد يم٤من اًمٗمٞمديق، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمٗمٞمديق يًٛمك سمام قمٛمؾ إمم دقم٤م قمٜمدٟم٤م، اًمًٜم٦م ٕنّم٤مر يٜمتًٌقن ممـ يٕمٜمل إوم٤موؾ

 قمغم اًمٗمٙمرة قمرض يٕمٜمل وسم٤مًمٗمٕمؾ ذًمؽ، وٟمحق اإلؾمالُمل اعمنح أو اإلؾمالُمل

 يًتدقمل ومذًمؽ ُمًٚمًٚم٦م طمٚم٘م٤مت ذم يمٚمٝم٤م اًمٜمٌقي٦م اًمًػمة شمّمقير أؾم٤مس قمغم ممثٚملم

 أصاًل؟ إؾمالُمٞم٦م اًمٗمٙمرة هذه هؾ سم٤مًمتٛمثٞمؾ، أصالً  يٕمٛمٚمـ مل وإن ٟم٤ًمء وضمقد

 .سم٤مهلل أقمقذ :اًمِمٞمخ

 إظمقة ُمـ واًمٙمثػم ُم٘متٜمع همػم ٕنف قمٚمٞمف أقمروف أن أريد اجلقاب ومٝمذا :اًم٤ًمئؾ

: ي٘مقل اًمٗمٙمرة هذه يرى وهق.. .ُمٙم٤مٟم٦م حيتؾ وٓ يمٌػم رضمؾ وهق ٟم٤مىمِمقة اًمًٚمٗمٞملم

 اًمٜمٌقي٦م واًمًػمة ،اًمّمالة ًمتٕمٚمٞمؿ ومٞمديق ذيط ٟمٕمٛمؾ ممٙمـ ٟمحـ اًمٕمٍم سمتٖمػم ٟمحـ

 إؾمالُمل؟ ومٞمديق ٟمجٕمٚمف ومٜم٘مقل ٟمرهيؿ، أن ٟمريد وم٤مطمٜم٤م سمٞم٘مرأ  قمد طمد ُم٤مومٞمش

 ُمثالً  اًمتٚمٗمزيقن ذم قمرض ًمق سم٤مىمقل أن٤م إؾمالُمل، ومٞمديق ٟمجٕمٚمف ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 هذا أويد سم٤مىمقل أن٤م آظمره إمم اجلٛمرات يرُمل اًمٙمٕم٦ٌم طمقل يٓمقف ؿمٞمخ احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 إدظم٤مل وهق قم٤مُمؾ ذم هٜم٤م ًمٙمـ آٟمٗم٤ًم، أخٛمح٧م يمام قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م طمدي٨م قمغم سمٜم٤مء

 ًمق أُم٤م سم٤مهلل أقمقذ: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م ومٛمـ -ؾمٛمٞمتف أجش وٓ- اًمتٛمثٞمؾ ُمقوقع ذم اًمٜم٤ًمء

 ذم ُم٤م وم٠من٤م يريدوهن٤م، اًمتل اًم٘مّم٦م ًمتٙمٛمٚم٦م يمٕم٤مُمؾ اًمٜم٤ًمء إدظم٤مل قمـ اعمقوع شمٕمرى

 سمٙمر وأبق اًمّمح٤مسم٦م يٛمثٚمقا  أنف إمم دمر ىمد سم٤مًمٜم٦ًٌم أجْم٤مً  هذه رسمام يم٤من وإن ُم٤مٟمع، قمٜمدي

 صقرة إمم يٚمٛمحقا  ورسمام اًمٖم٤مر سمٞمٛمثٚمقا  اًمّمقر، سمٕمض ذم يٗمٕمٚمقن يمام ورسمام اًمّمديؼ

 زُمـ ي٠ميت وم٘مد ًمف، سمٞمتٕمروقا  ُم٤م واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة ُم٘م٤مم إمم ؿمقي وسمٞمٕمٔمٛمقا  سمٙمر أبق

ٌَؾ ُِمـ سمٞمجل ُم٤م هق ٕنف اًمِمٞمٓم٤من ُمٙم٤مئد أدق ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وهذا  يْمٚمٚمف اإلٟم٤ًمن ىِم
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 اًمٞمقم اعمًٚمٛملم واىمع ُمـ ُمثالً  ًمٙمؿ أضب أن٤م ضمدًا، ضمداً  ُم٤ميمرة سمٓمري٘م٦م وإٟمام رأؾم٤ًم،

 اًمكم هذه اًمتّمقير آٓت اؾمتٕمامل اٟمتنم طمٞمٜمام اإلؾمالُمٞملم واًمدقم٤مة سمؾ اعمٚمتزُملم،

 هب٤م، اًمتّمقير جيقز هؾ ومٞمٝم٤م، اًمنمع طمٙمؿ يٕمرومقا  أن اًمٜم٤مس اوٓمر اًمٙم٤مُمػما، سمٞمًٛمقه٤م

 .سمخٞمتٙمؿ هق سمٍماطمف رأجف أقمٚمـ قمرومٜم٤م ُمـ وم٠مول

 .اعمٓمٞمٕمل سمخٞم٧م: إؾمح٤مق أبق

 .زُم٤من ُمٍم ُمٗمتل يم٤من اًمذي اًمٌخٞم٧م ٓ :اًمِمٞمخ

 ٟمجٞم٥م؟ حمٛمد همػم اعمٓمٞمٕمل ٟمٕمؿ اًمٌخٞم٧م: إؾمح٤مق أبق

 ٟمجٞم٥م؟ حمٛمد همػم :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٜمقن وهذا سم٤مًم٤ٌمء هذا ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 سمٗمٚمًٗمف وضم٤مء اًمٗمتقهمراذم اًمتّمقير جيقز أنف ظمالصتٝم٤م ومتقى وم٠مصدر :اًمِمٞمخ

 مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس قمٜمد ىمٌقًٓ  اًمٗمتقى هذه ووضمدت ؾمٚمٓم٤من، ُمـ هب٤م اهلل أنز ُم٤م وشمٕمٚمٞمالت

 ظم٤مص٦م اإلؾمالُمٞملم، اًمدقم٤مة مج٤مهػم اًمرأي هذا وشمٌٜمك ٟمٗمقؾمٝمؿ، ذم هقًى  حت٘مؼ ٕهن٤م

 حيٓمقا  يم٤مٟمقا  اًمذي اًمقىم٧م ذم إٓ زُمـ ُم٣م ُم٤م -ي٘مقًمقن - إؾمالُمٞم٦م جمالت هلؿ اًمذيـ

ومٞم٦مقوم ومٕمالً  صقرة  ص٤مروا هبؿ وإذا اعمجٚم٦م ذم اعم٘م٤مٓت يٙمتٌقن اًمذيـ ٕطمد شمقهمرا

 ًمٚمٖمزازم صقر شمٜمنم إُم٦م، جمٚم٦م: إُمثٚم٦م ُمـ ُمثالً  وقمٜمديمؿ يدوي٦م، صقرة ًمف يٜمنمون

 ىمدُم٧م اًمتل اًمرظمّم٦م ُمـ أطم٤مهلؿ اًمذي ومام ومتقهمراذم، شمّمقير ُمش يدوي شمّمقير

ومٞم٦مقاًمٗم اًمّمقر أن يٍمطمقن ىمري٥م قمٝمد إمم يم٤مٟمقا  ُم٤م إمم إًمٞمٝمؿ  أُم٤م ُم٤ٌمطم٦م شمقهمرا

 شمٚمٌٞمس ُمـ هذا ًمدهيؿ، حمرم يم٤من ُم٤م ارشمٙم٤مب أجش: إمم ومٕم٤مدوا حمرُم٦م، اًمٞمدوي٦م اًمّمقر

 اًمٞمدوي٦م اًمّمقر سملم ومرق ذم ُم٤م مج٤مقم٦م ي٤م: سم٘مقل أن٤م أن: سمٞمّمػم ؿمق يٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من،

ومٞم٦م  .أن اًمقىم٧م ٟمْمٞمع ُم٤م هذا ذم ـمقيؾ يمالم زم وذم واًمٗمتقهمرا

ومٞم٦مقاًمٗم اًمّمقرة سملم ومرق ذم ٓ قمٚمٞمٝمؿ، هم٤مًم٥م اهلقى  سم٤مًٔم٦م صقرة هذه ٕن شمقهمرا

 أج٤مدي إظمراضمٝم٤م قمغم وىم٤مم سم٤مًمٞمد، صٜمٕم٧م صقرة أوًٓ  مج٤مقم٦م ي٤م أن أنف ويتج٤مهٚمقن



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 هذه يقضمف أن ُمـ ًمف سمد ٓ يّمقر أن يريد اًمذي  صمؿ اعمخؽمقملم، اعمٌتٙمريـ ُمـ يمثػمة

 ٓ يدوي٦م، صقرة هذه وم٢مذاً  اًمزر، قمغم وٖمط يمًٌف ُمـ سمد ٓ وشمّمقيره اهلدف إمم أًم٦م

ومٞم٦م صقرة هذه  ـمٞم٥م صم٤مين، سم٤مب ُمـ اًمِمٞمٓم٤من جيٞمٝمؿ زُمـ يٛميض طمٙمٛمٝم٤م، هل٤م ومتقهمرا

ومٞم٦م اًمّمقرة دام ُم٤م اًمٗمرق ؿمق  ُمثٚمٝم٤م، اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة شمٙمقن ُم٤م ًمٞمش ضم٤مئزة، اًمٗمتقهمرا

 .اًمِمٞمٓم٤من دؾم٤مئس ُمـ هذا ىمٌؾ، حيرُمقٟمف يم٤مٟمقا  ُم٤م إمم يرضمٕمقا  ضم٤مئزة؟ شمٙمقن ُم٤م

 حلتك يدرضمٝمؿ سمٞمدرضمٝمؿ ًمٙمـ ُم٤مر يٙمقن وم٠موًمف ًمٚمتٛمثٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل أن وم٠مريد

وا يٛمٙمـ صمؿ اًمًامء ُمـ ٟمزل ُمثالً  يم٤مًمٜمقر اًمقطمل ٟمزول ُم٠ًمخ٦م يّمقروا جيقا   ُمثؾ يًقُّ

 اًم٤ٌمب هذا ؾمد يٜمٌٖمل ًمذًمؽ آظمره، إمم ضمٜم٤مطم٤من ًمف يمٓم٤مئر ضمؼميؾ ويّمقرا اًمٜمّم٤مرى

 أن اًمنمع ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ أن ًمدهيؿ حمرم هق ُم٤م إمم جيرهؿ ٓ طمتك إـمالىم٤مً 

 ذم طمرام ٕنف ٓ اعمحرم وم٤مًمٌمء ًمٖمػمه حمرم ًمذاشمف، حمرم: ىمًٛملم قمغم اعمحرُم٤مت

 .ًمذاشمف اعمحرم إمم سمٕمد أم ىمرب ُم٤م زُمـ ذم ي١مدي ىمد ٕنف وإٟمام ٟمٗمًف،

 .أوروسمٞم٦م سمْم٤مقم٦م هذه ٕنف إًمٞمف سمح٤مضم٦م ًمٞمًقا  اعمًٚمٛمقن اًمتٛمثٞمؾ: أىمقل أن٤م صمؿ

 .يمذب ومٞمف اًمتٛمثٞمؾ أخٞمس  :اًم٤ًمئؾ

 ذم ؿمؽ سمال هؿ ٟم٘مٚمدهؿ، ٟمحـ أوروسمٞم٦م سمْم٤مقم٦م هذا اًمتٛمثٞمؾ: أىمقل :اًمِمٞمخ

 ُم٤م يدومٕمٝمؿ ُم٤م قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م ٕن اًمتٛمثٞمؾ، هذا ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م آضمتامقمٞم٦م طمٞم٤مهتؿ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ ٟمّمقص قمٜمدٟم٤م ٟمحـ سمٞمٜمام اخلٞم٤مل، إٓ اخلػم قمٛمؾ قمغم حيٗمزهؿ

 إظمالق قمغم ومحٚمٝم٤م اًمًٞمئ٦م إظمالق ُمـ وًمتّمٗمٞمتٝم٤م اًمٜمٗمقس ًمتٝمذي٥م شمٙمٗمل

 أنف: ٟم٘مقل وم٢مٟمٜم٤م إًمٞمٜم٤م ومٜمٜم٘مٚمف يٜم٤مؾمٌٝمؿ إورسمٞمقن، سمف ضم٤مء رء إمم ٟم٠ميت ومحٞمٜمام اًمّم٤محل٦م،

 ،اًمتٛمثٞمالت هبذه إٓ اعمجتٛمٕم٤مت سمف ي٘مقُمقن ُم٤م قمٜمدهؿ ًمٞمس ُمثٚمٝمؿ، قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ٟمحـ

 اجلٛمٞمع يٕمٚمؿ يمام يم٤من وإذا صٜمٕمٝمؿ ٟمّمٜمع أن ُمـ اقمت٘م٤مدي ذم حيقل مم٤م ٟمقع أجْم٤مً  ومٝمذا

 طمٞمٜمام اًمّمح٤مسم٦م ًمٌٕمض سم٤مٕصح أو ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل اقمت٘م٤مدي ذم

 رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م، زُمـ ذم أُمتٕمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م يٕمٚم٘مقن يم٤مٟمقا  اًمتل سم٤مًمِمجرة ُمروا

 هٙمذا ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ًمق - أيمؼم اهلل: ىم٤مل أنقاط؟ ذات هلؿ يمام أنقاط، ذات ًمٜم٤م إضمٕمؾ اهلل

 أطمد ي٘مقل ؾمٛمع ُم٤م جمرد هذا ي٘مقل اًمرؾمقل -ُمتِمدديـ ُمتزُمتلم قمٜم٤م ؾمٞم٘مقًمقن
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 قمٚمٞمٝم٤م ٟمٕمٚمؼ ؿمجرة يٕمٜمل أنقاط ذات هلؿ يمام أنقاط ذات ًمٜم٤م إضمٕمؾ: اًمّمح٤مسم٦م

 قمٚمٞمف ُمٜمف يم٤من ومام رء، وٓ ذك ومٞمٝم٤م وٓ اهلل ًمٖمػم قم٤ٌمدة ٓ ،ومٞمٝم٤م ُم٤م إؾمٚمح٦م

ـْ  هذه أيمؼم اهلل: ىم٤مل أن إٓ اًمًالم ٜمَ ًَ ـْ  أو اًم ٜمَ ًُ : قؾمكعم ُمقؾمك ىمقم ىم٤مل يمام ىمٚمتؿ اًم

 ًمٜم٤م إضمٕمؾ عمقؾمك ُمقؾمك ىمقم ىمقل سملم ومرق ذم ىمديش ،آخٝم٦م هلؿ يمام لِإً  ًمٜم٤م إضمٕمؾ

 ذم ُمِم٤مهب٦م ذم ًمٙمـ ؿمجرة، ًمٜم٤م إضمٕمؾ: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ أو اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء وسملم لًِإ،

 سم٘مقم شمِمٌف ُمـ» :وي٘مقل سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف حي٤مرب اإلؾمالم ًمذًمؽ اًم٘مّمد، سمٕمد ُمع اًمٚمٗمظ

 ٟمحت٤مط ٟمحـ اًمتٛمثٞمؾ يتٌٜمك أن قمـ يٕمدل أوًٓ  سم٠منف اًمرضمؾ هذا أنّمح وأن٤م شُمٜمٝمؿ ومٝمق

 ذم يِم٤مريمـ أن ُمـ اًمٜم٤ًمء ضمٜمس يٌٕمد أن وسمخ٤مص٦م آطمتٞم٤مط، يتؿ؟ ٓ وؾمقف ومٞمف،

 .اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هذه ُمثؾ

 (..: 11: 31/   42/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افتؾػزيقن حؽؿ

 . ؿمٞمخ ي٤م اًمتٚمٗمزيقن حتريؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٠من اًمِمخص هذا أضم٤مب طمرام، اًمتٚمٗمزيقن هذا أن: ًمٜم٤م ىم٤مل أطمدهؿ :ُمداظمٚم٦م

م اًمتٚمٗمزيقن  طمرام: ىم٤مًمقا  ،....ديٜمٞم٦م ٟمدوة يم٤مٟم٧م إذا طمالل يٙمقن: يٕمٜمل سمح٤مٓت طمرا

 اًمٌٞم٧م ُمـ خترج طمٞمٜمام أن٧م! ـمٞم٥م: ًمف ىمٚم٧م ؾمٛمٕمتف، وأن٧م وُمقؾمٞم٘مك همٜم٤مء يم٤من إذا

 يم٤مٟمقا  طمٞمٜمام! ـمٞم٥م: ًمف ىمٚم٧م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؾم١مال؟ ؾم٠مختؽ هذا، وضمدت أوٓدك إمم شم٠ميت

 ىمٚم٧م ُمٕمّمٞم٦م، ذم ٓ: ىم٤مل ـم٤مقم٦م؟ ذم أو ُمٕمّمٞم٦م ذم يم٤مٟمقا  إومالم قمغم أو اعمقؾمٞم٘مك قمغم

  ٓ؟ أم أص٧ٌم أن٤م ظمػم اهلل ضمزاك ومٝمذا طمرام، هذا: ًمف

 ذم اًمتٚمٗمزيقن إدظم٤مل طمٙمؿ ُم٤م: اجلقابو اًم١ًمال وصقاب أص٧ٌم، :اًمِمٞمخ

 ًمق ًمٙمـ أن٧م، ذيمرت ُم٤م ذم ٛمؾيًتٕم ٕنف ح٤مذا؟ جيقز، ٓ: اجلقاب ومٞم٠ميت اًمدار؟

 ذم إٓ يًتٕمٛمٚمف وٓ اًمٌٞم٧م ذم سمتٚمٗمزيقن ي٠ميت واطمد أن أن، ظمٞم٤مًمٞم٦م صقرة شمّمقرٟم٤م

 ذم ًمٙمـ هذا، ي٘م٤مل أن ممٙمـ ٟمدوات، أو ضمٚم٤ًمت ذم: يٕمٜمل ص٤مطمٌؽ ًمؽ ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ
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 اًمتٚمٗمزيقن أن سمحٞم٨م: يٕمٜمل يمثػمة شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ُمٜم٤مه٩م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ذم يم٤من ًمق اقمت٘م٤مدي

 يمٚمٝم٤م، اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت سمٛمرايمز يتّمؾ أن ممٙمـ اًمدار ذم قمٜمدك اعمقضمقد إردين

 يٛمٙمـ احل٤مل هذه ذم اًمْم٤مر، همػم اًمٜم٤مومع اًمٌمء ذم اًمراديق ُمثؾ وشمِمٖمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومتٓمقف

 يدظمؾ وٓ وأوٓده، وأهٚمف ًمٜمٗمًف حيت٤مط اعمًٚمؿ ًمذًمؽ.. أن أُم٤م سم٤مجلقاز، ي٘م٤مل أن

 . سمٞمتف ذم اًمتٚمٗمزيقن

 (..: 32:  32/  23/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يبقعف؟ هؾ مـف يتخؾص أن يريد ؾقديق ظـده

  يٌٞمٕمف؟ هؾ ُمٜمف يتخٚمص أن يريد ومٞمديق قمٜمده اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 . يم٤مٕصٜم٤مم حيٓمٛمف :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل حتٓمٞمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 . رء وٓ يٌٞمٕمف ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ي١مُمـ وٓ» ُمٜمف ٟمٗمًؽ ختٚمص أن شمريد ُم٤م قمغم همػمك شمٕملم ٕنؽ يٌٞمٕمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

  احلدي٨م؟ هذا شمٕمرف ،شًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف حي٥م طمتك أطمديمؿ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 . شمٌٞمٕمف أن جيقز ٓ أجْم٤مً  :اًمِمٞمخ

 . واعمٌٚمغ أيمنه يٕمٜمل ظمالص ومٞمف دومٕم٧م.. .:ُمداظمٚم٦م

  آٟمٗم٤ًم؟ اًمٞمت٤مُمك مخر طمدي٨م ؾمٛمٕم٧م ىمد أن٧م :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذم ًمّم٤محلٝمؿ يت٤مضمر ويم٤من أجت٤مم قمغم وًمٞم٤مً  يم٤من إنّم٤مري ـمٚمح٦م أبق :اًمِمٞمخ
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 :اهلل رؾمقل ي٤م وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء اخلٛمر حتريؿ ٟمزل ومٚمام اخلٛمر، سمٌٞمع اجل٤مهٚمٞم٦م

 قمغم يًٗمؽ أجت٤مم ُم٤مل ،شأرىمٝم٤م سمؾ ٓ،: ىم٤مل أوم٠مبٞمٕمٝم٤م؟ زم ٕجت٤مم اخلٛمر ُمـ زىم٤مق قمٜمدي»

 . يتٞمامً  ًم٧ًم هلل واحلٛمد وأن٧م إرض

 . هلل احلٛمد :ُمداظمٚم٦م

 ضمٝم٤مت ذم أو ُمٜم٤مومع ذم اًمٗمٞمديق اؾمتخدام ُمثالً  يٛمٙمـ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 . اعمًتِمٗمٞم٤مت اعمدارس ُمثؾ سمف شمٜمتٗمع

  سمف؟ يٜمتٗمع هق أجش :اًمِمٞمخ

 . اًمٗمٞمديق :ُمداظمٚم٦م

 . حم٤مضات :ُمداظمٚم٦م

 . اًمٗمٞمديق :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أن يًتٓمٞمع يم٤من إذا ُمٕمٞمٜم٦م، هلٞمئ٦م اًم٘مقل قمـ ومْمالً  ًمٚمٗمرد ٟم٘مقل ٟمحـ أن :اًمِمٞمخ

 ذم ي٘م٤مل ومام وهٞمئ٦م، ومرد سملم [ومرق ٓ] ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م ٓ ومٞمام واًمتٚمٗم٤مز ديقاًمٗمٞم يًتٕمٛمؾ

 اؾمتٕمامل ُمـ اًمتٛمٙمـ اعمٝمؿ اًمٗمرد، ذم ي٘م٤مل اهلٞمئ٦م ذم ي٘م٤مل وُم٤م اهلٞمئ٦م ذم ي٘م٤مل اًمٗمرد

 ىمد ُمثالً  اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن ضمدًا: وٞم٘م٦م دائرشمف وهذا وضمؾ قمز اهلل ذع ومٞمام ًمٗمٞمديقا

 أن ًمق أُم٤م ؟!هذا ذم اًميورة ُم٤م اًمٗمٞمديق ذم اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمخ صقرة سم٢مفمٝم٤مر يًؽمحيقن

 اًمرؾمقل صالة يمٞمٗمٞم٦م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م يمٞمٗمٞم٦م ًمٚمتٚمٗم٤مز اًمرائلم وؾمط وم٤موالً  ؿمٞمخ٤مً 

 ُم٤م ًمٙمـ جيقز، هذا ُمثؾ ٟم٘مقل اًمٕمٛمكم سم٤مًمتٓمٌٞمؼ إٓ ضمٞمداً  شمٗمٝمؿ ٓ اًمتل اًمًالم قمٚمٞمف

 ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م ُمـ هذا سمحر، ُمـ ىمٓمرة إهن٤م جيقز، ٓ ح٤م ٟم٦ًٌم ُمـ اجلقاز هذا ٟم٦ًٌم

 هذا واًمٕمٚمامء، اًمٕمٚمؿ ُمـ هٞمئ٦م إمم حيت٤مج جيقز ٓ مم٤م جيقز ُم٤م حيددون اًمذيـ ُمـ أظمرى

 سملم احلالل» اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام وًمذًمؽ اًمٞمقم ضمداً  قمزيز

 اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت أُمقر وسمٞمٜمٝمام سملم واحلرام
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 .اًمِمٌٝم٤مت اشم٘م٤مء سمف أديـ ُم٤م وهق ،شًمديٜمف اؾمتؼمئ وم٘مد

 احلدي٨م ُمـ ُم٠مظمقذ وهق ي٘مقل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ؿم٤مُمل ُمثؾ وهٜم٤مك

 اعمثؾ هق ُم٤م ،شيريٌؽ ٓ ُم٤م إٓ يريٌؽ ُم٤م دع» :اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف وٟمحقه اًم٤ًمسمؼ

  هٙمذا؟ أنتؿ شم٘مقًمقا  ًمف، وهمٜمل اًمنم قمـ اسمٕمد: ىم٤مل

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مٌقر، سملم يٜم٤مم ٓ ُمٙمرسم٦م ُمٜم٤مُم٤مت يرى أٓ يريد اًمذي صم٤مين ُمثؾ وومٞمف :اًمِمٞمخ

 . ًمف وهمٜمل اًمنم قمـ يٌٕمد يتقؾمقس، ىمؼمه ُمـ ُمٞم٧م ىم٤مم ًمف َيٞمؾ اًم٘مٌقر ذم يٜم٤مم اًمذي

 (33:  44:  35/ 436/واًمٜمقر اهلدى) 

 صقرة وال ـؾب ؾقف بقتاً  تدخؾ ال ادالئؽة إن» :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف هؾ

 األضػال وفعب أيضاً  افتؾػزيقن صقر يشؿؾ «متثال وال

 افصغار؟

 وٓ صقرة وٓ يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن» :ط ىمقًمف هؾ :اًم١ًمال

 اًمّمٖم٤مر؟ إـمٗم٤مل وًمٕم٥م أجْم٤مً  اًمتٚمٗمزيقن صقر يِمٛمؾ شمتث٤مل

ٌ تف، اًمتٚمٗم٤مز ًمٕم٥م يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ ذم ٟمِمؽ ٓ :اًمِمٞمخ  ُمثالً  ممٙمـ أن يٕمٜمل ُُمَث

 هذه شمّمقر أن ًمٙمـ ٟمراهؿ، اًمتٚمٗم٤مز ومٌقاؾمٓم٦م ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو طمِمد.. هٜم٤مك يٙمقن

ومٞم٦م واًمّمقر اًمّمقر هذه سملم ومرق ٓ شمٕمرض صمؿ ذيط ذم وحتٗمظ اعمٜم٤مفمر  اًمٗمقشمقهمرا

 سمٙمؾ اًمّمقر هذه شمدظمؾ وطمٞمٜمذاك صقرة، وقمروم٤مً  ًمٖم٦م يًٛمك ذًمؽ يمؾ ٕن وٟمحقه٤م:

 :سم٤معمّمقريـ يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم اعمحدصم٦م وؾم٤مئٚمٝم٤م أنقاع

 ٓ» :ذاهت٤م سم٤مًمّمقر يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وقمٛمقم شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ»

 يمؾ يِمٛمؾ أظمر واًمٕم٤مم إول اًمٕم٤مم ومٝمذا شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ

 ُمـ هذا صقرت، وؾمٞمٚم٦م سم٠مي اًمّمقر ويمؾ شمّمقرهيؿ، وؾم٤مئؾ يم٤مٟم٧م ُمٝمام اعمّمقريـ
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 إذا احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع سم٠من اهلل ؿم٤مء إن يٕمٚمؿ ومٙمٚمٙمؿ اًمٜمٔمر طمٞم٨م ُمـ أُم٤م اًمٜم٘مؾ، طمٞم٨م

 اًمٙمثػميـ، قمغم ختٗمك وىمد ًمٌٕمْمٝمؿ احلٙمٛم٦م هذه شمٔمٝمر ىمد سم٤مًمٖم٦م ومٚمحٙمٛم٦م ؿمٞمئ٤مً  طمرم

 أنف اًمّمقر واىمتٜم٤مء اًمتّمقير طمرم طمٞمٜمام وضمؾ قمز اهلل أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اعمٕمٚمقم وُمـ

 سملم اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب ُمـ إومم احلٙمٛم٦م فم٤مهرشملم، سم٤مًمٖمتلم حلٙمٛمتلم ذًمؽ طمرم

 ذيمرت اًمذيـ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ىمقم ذم وىمع يمام اًمنمك ذم ي٘مٕمقا  أن وسملم اًمٜم٤مس

 أُمر دم٤مه يم٤من ُمقىمٗمٝمؿ أن قمٜمٝمؿ وضمؾ قمز رسمٜم٤م وطمٙمك سم٤مؾمٛمف اعمًامة اًمّمقر ذم ىمّمتٝمؿ

 شمذرن ٓ وم٘م٤مًمقا  سمٞمٜمٝمؿ شمٜم٤مصحقا  طمٞم٨م وطمده اهلل يٕمٌدوا أن إي٤مهؿ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح

 .وٟمنا  ويٕمقق يٖمقث وٓ ؾمقاقم٤م، وٓ وداً  شمذرن وٓ آخٝمتٙمؿ

 يمثػم واسمـ ضمرير اسمـ شمٗمًػم وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم أي٦م شمٗمًػم ذم ضم٤مء وىمد

 ذم وىمققمٝمؿ ؾم٥ٌم يم٤من إٟمام اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ىمقم أن اًمًٚمٗمٞم٦م اعمّم٤مدر ُمـ وهمػمه٤م

 خم٤مًمٗم٤مً  شمٕمٔمٞمامً  ًمّم٤محلٞمٝمؿ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ سمدء هق إٟمام وضمؾ، قمز اهلل همػم وقم٤ٌمدة اًمنمك

 اًمذيـ اخلٛم٦ًم ه١مٓء سم٠من ُمّم٤مدره٤م سمٕمض آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م اًمتل اًمرواي٦م هذه شم٘مقل ًمٚمنمع،

 أن إًمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من أوطمك ُم٤مشمقا  ومٚمام ص٤محللم، هلل قم٤ٌمداً  يم٤مٟمقا  اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم ذيمروا

 ..دورهؿ أبٜمٞم٦م ذم ىمٌقرهؿ اضمٕمٚمقا 

 أن ىمقُمٝمؿ إمم اًمِمٞمٓم٤من وم٠موطمك اًمّم٤محللم، اهلل قم٤ٌمدة ُمـ مخ٦ًم يم٤مٟمقا  ومٝم١مٓء

 طمتك اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م يدومـ اًمتل اعم٘م٤مسمر ذم شمدومٜمقهؿ ٓ دورهؿ، أبٜمٞم٦م ذم ادومٜمقهؿ

 شمٜمتنم سمدأت اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٤ًمطم٤مت ذم اًمتامصمٞمؾ ٟمّم٥م ومٙمرة سمدأت هٜم٤م وُمـ شمتذيمروهؿ

 اًمِمٞمٓم٤من ًمقطمل وم٤مؾمتج٤مسمقا  اًمزُم٤من، هذا ذم اإلؾمالم سمالد سمٕمض ذم إؾمػ ُمع

 ومقضمد صم٤مين ضمٞمؾ ضم٤مء أن إمم اًمزُم٤من، ُمـ سمره٦م شمريمقهؿ دورهؿ أومٜمٞم٦م ذم ودومٜمقهؿ

 سمٕمض قمٜمد اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م أو اًمزي٤مرة سم٘مّمد اًم٘مٌقر هذه قمغم يؽمددون آسم٤مءهؿ

 ىمد اعمٙم٤من هذا ذم سم٘م٤مؤه٤م اًم٘مٌقر هذه أن إًمٞمٝمؿ وم٠موطمك سم٤مًمتؼمك، اعمًٚمٛملم اًمدراويش

 ومٞمج٥م شمٕمٚمٛمقن، يمام ص٤محلقن ٟم٤مس وه١مٓء آصم٤مره٤م وشمذه٥م ؾمٞمقل أو قمقاصػ شم٠ميت

 وم٤مؾمتج٤مسمقا  مت٤مصمٞمؾ هلؿ اٟمحتقا : ىم٤مل ٟمّمٜمع؟ ُم٤مذا: إذاً  اًمدهر، أبد آصم٤مرهؿ شمٌ٘مك أن

 وأوطمك صم٤مًم٨م ضمٞمؾ ضم٤مء صمؿ اعمٙم٤من، هذا قمغم يؽمدد اجلٞمؾ وأظمذ ُمٙم٤من، ذم وووٕمقه٤م
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 إمم... سمّمالطمٝمؿ شمٚمٞمؼ رومٞمٕم٦م أُم٤ميمـ ذم يقوٕمقا  أن إٓ هب١مٓء يٚمٞمؼ ٓ أنف أظمػماً  إًمٞمٝمؿ

 ُمـ ومٙم٤من اًمتامصمٞمؾ، ـمريؼ ُمـ وضمؾ قمز اهلل دون ُمـ إصٜم٤مم قم٤ٌمدة سمدأ وهٙمذا آظمره،

 ومٝمذه فمؾ، هل٤م ًمٞمس أو فمؾ هل٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًمتّم٤موير طمرم أن وضمؾ قمز اهلل طمٙمٛم٦م

 .اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح ُمع ٟمقح ىمقم ىمّم٦م :اًمٔم٤مهرة إومم احلٙمٛم٦م

 قمز اهلل خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة وهل أٓ اًمرواي٦م، طمٞم٨م ُمـ أىمقى وهل :اًمث٤مٟمٞم٦م احلٙمٛم٦م

 وأراد ؾمٗمر ُمـ رضمع ح٤م ط اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء طمٞم٨م وضمؾ،

 ظم٤مرج ووىمػ يدظمؾ ومٚمؿ مت٤مصمٞمؾ، وقمٚمٞمٝم٤م ؾمت٤مرة هٜم٤مك وضمد قم٤مئِم٦م قمغم اًمدظمقل

 وم٢مين أذٟم٧ٌم يمٜم٧م إن! اهلل رؾمقل ي٤م: وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إًمٞمف وم٤ًمرقم٧م اًمٖمروم٦م،

 ُمـ سمف أتزيـ: شمٕمٜمل. ًمؽ اؿمؽميتف ىمرام: ىم٤مًم٧م اًم٘مرام؟ هذه ُم٤م: هل٤م ىم٤مل اهلل، أؾمتٖمٗمر

 ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن» :اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. أضمٚمؽ

 .شاهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اعمّمقرون

 وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ يْم٤مهل اعمّمقر أن هق حتريٛمف أؾم٤ٌمب ُمـ اًمتّمقير: وم٢مذاً 

 وٓ اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ يمثػم زقمؿ وهل أٓ قمٍمي٦م، ؿمٌٝم٦م ًمرد يًػمة وىمٗم٦م ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م

ومٞم٦م سم٤مًٔم٦م يّمقر اًمذي أن اًمزُم٤من هذا ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أىمقل  هذا اًمٗمٞمديق، أو اًمٗمقشمقهمرا

 وذًمٚمٝم٤م اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمٙمقٟمٞم٦م إؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمك هق سمؾ اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مهٞم٤مً  ًمٞمس

 أن اًمٙمالم، ذم واإلسمٓم٤مل اخلٞم٤مل ذم سمٕمْمٝمؿ أهمرق طمتك اًمّمقرة، هذه ومتٙمقن ًمإلٟم٤ًمن

 طمٌس اًمذي اهلل هق اعمّمقر وإٟمام يّمقر ٓ هق سم٤مًمٙم٤مُمػما  يّمقر اًمذي هذا أن ىم٤مل

 ُم٠ًمخ٦م ٕن ذًمؽ سمّمػمة، ذي يمؾ قمغم ختٗمك ٓ ضمداً  قمجٞم٦ٌم ُمٙم٤مسمرة ومٝمذه اًمٔمؾ،

 ٓ أنف سمحٞم٨م اجلٝم٤مز هذا صٜمع ذم سمذًم٧م اًمتل اجلٝمقد قمـ اًمٜمٔمر همْمْمٜم٤م ًمق اًمتّمقير

 اًمتّمقير، أضمؾ ُمـ يتٕم٤مـمقٟمف ىمديامً  يم٤مٟمقا  مم٤م آظمره، إمم.. وضمٝم٤مز وريِم٦م ىمٚمؿ إمم حيت٤مج

 ضمدًا، قمجٞم٦ٌم ُمٙم٤مسمرة هذه! اهلل ؾمٌح٤من أن٤م وم٠مىمقل زر، قمغم ووٖمط يم٦ًٌم إمم وإٟمام

 أوًٓ  سمد ومال ؿمٞمئ٤مً  شمّمقر مل ؾمٜملم هٙمذا شمرك سم٤مًمٙم٤مُمػما  اعمًٛمك اجلٝم٤مز هذا أن ًمق وم٠مىمقل

 ومٙمٞمػ اًمزر، قمغم اًمْمٖمط ُمـ سمد ٓ صمؿ شمّمقيره اعم٘مّمقد اهلدف إمم ضمٝم٤مز شمقضمٞمف ُمـ

 ي٘مقًمقن أهنؿ اًمِم٤مهد ًمٙمـ ضمدًا، وقمجٞم٦ٌم قمجٞم٦ٌم ُمٙم٤مسمرة هذه يّمقر، مل هذا أن ي٘م٤مل
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 سم٤مًمتّمقير اهلل خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة أن واًمقاىمع ُمْم٤مه٤مة ومٞمٝم٤م ًمٞمس احلديث٦م اًمقؾم٤مئؾ هذه أن

 ُمـ يم٤من إذا سم٤مًمٜمح٧م، أو سم٤مًمريِم٦م ؾمقاء ىمديامً  يم٤من يمام اًمتّمقير ُمـ أدق إضمٝمزة هبذه

 ٓ حمرُم٦م هل إصٜم٤مم أي اعمجًٛم٦م اًمّمقر أن وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ

 اجلقاٟم٥م؟ يمؾ ُمـ اهلل ظمٚمؼ شمْم٤مهل هؾ وًمٙمٜمٝم٤م فمؾ، وهل٤م جمًٛم٦م ٕهن٤م إٓ ًمٌمء،

 يٛمثؾ اًمٔم٤مهر ذم ومٝمق طمجر، ىمٓمٕم٦م قمـ قم٤ٌمرة اًمّمٜمؿ هذا أن ذًمؽ ضمدًا، واوح إُمر

 اإلٟم٤ًمن سم٤مـمـ ذم يقضمد ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس اًم٤ٌمـمـ ذم ًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ ُمـ إٟم٤ًمٟم٤مً 

ه وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مف اًمذي  ُمـ ئمٝمر ومٞمام اعمْم٤مه٤مة هق اًمتِمٌٞمف: وم٢مذاً  وقمدًمف، وؾمقا

 وُمـ اًمقرق، قمغم أو اجلدار قمغم أو اًمًت٤مرة قمغم يم٤مٟم٧م أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمّمقرة

 ٟمٛمط قمغم احل٤مض اًمٕمٍم ذم أطمٙم٤مم ُمـ ٟمًٛمع ُم٤م سمٕمض ذم ٟمٕمٞمش أنٜم٤م ًمٜم٤م يٌدو هٜم٤م

 همٚمقه ذم اعمثؾ سمف ييب اًمذي اًمٔم٤مهري طمزم اسمـ ُمذه٥م اًمٔم٤مهري، اعمذه٥م

 اًمٕمٍم هذا ذم أن ٟمحـ اًمثٙمغم، ي٘م٤مل يمام يْمحؽ متًٙم٤مً  اًمٜمّمقص سمٔمقاهر ًمتٛمًٙمف

 اعمحرم هق اًمّمٜمؿ ٕن قمٍمي٦م: فم٤مهرة ٟمٕمٞمش ومٜمحـ اًم٘مديٛم٦م، اًمٔم٤مهري٦م ُمثؾ ذم ٟم٘مع

ه ومٞمديق ذيط يتحرك اًمذي اًمتّمقير أُم٤م وم٘مط،  ومٞمف ًمٞمس هذا طمل، إٟم٤ًمن يم٠منف وشمرا

 طمريم٦م ُمٜمف شمرى وٓ صقشم٤مً  ُمٜمف شمًٛمع ٓ إصؿ احلجر هذا أُم٤م اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة

 هذا ٟمح٧م أُم٤م اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ومٞمف ًمٞمس هذا اًمٕملم، رُمش وٓ ذًمؽ وٟمحق ؿمٗمقي٦م

 ُمـ سم٤مًمٔم٤مهري٦م سم٤مًمتٛمًؽ أهمرق فم٤مهري٦م هذه اهلل، خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ومٝمذا إصؿ اًمّمٜمؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم ي٘مقل أن إُمر سمف وصؾ اًمذي طمزم اسمـ فم٤مهري٦م

 اًمٕمريب اًمٚمٗمظ هذا فم٤مهر ،شاًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :اًمًالم

 أراق صمؿ وم٤مرغ، إٟم٤مء ذم سم٤مل إذا ًمٙمٜمف اًمرايمد، اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك طمزم، اسمـ ي٘مقل يمام

 جيقز، هذا: إذاً  اًمرايمد، اح٤مء ذم سم٤مل ُم٤م اًمرايمد اح٤مء ذم اإلٟم٤مء هذا ُمـ اًمٌقل هذا

 قمز اهلل أبك اهلل، ؾمٌح٤من ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م، وم٤موؾ رضمؾ وقمٚمٛمف ومْمٚمف ُمع اهلل ؾمٌح٤من

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمثالً  أظمرى، ٟمامذج هذه ُمـ وًمف ورؾمٚمف، ٕنٌٞم٤مئف إٓ اًمٕمّمٛم٦م وضمؾ

 شصامهت٤م وإذهن٤م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمزواج ذم اؾمت١مذٟم٧م ُم٤م إذا اًمٌٙمر ذم ي٘مقل اًمًالم

 أبٙم٤مر اح٤ميض اًمزُم٤من ذم يم٤من اخلدور سمٌٜم٤مت احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُمـ اًمٚمٓمػ ُمٜمتٝمك ذم هذا
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ًمد ومٞم٠ًمل اًمٞمقم أُم٤م آظمره، إمم.. طمٞم٤مء أصح٤مب خمدرات  ظمٓمٌؽ، ومالن سمٜمتف اًمقا

 ط ٟمٌٞمٜم٤م إمم أوطمك وضمؾ قمز ومرسمٜم٤م. سمٍماطم٦م آظمره إمم.. يمذا وأريد أريده، ٓ: ومت٘مقل

 طمزم اسمـ ومٗمٝمؿ شمّمٛم٧م، أن طمٞمٞم٦م ظمجقًم٦م ٕهن٤م اًمٌٙمر اؾمتئذان ذم آيمتٗم٤مء يٜمٌٖمل أنف

 شمّمٛم٧م، أن جي٥م! يٜمٕم٘مد ٓ روٞم٧م: ىم٤مًم٧م وم٢مذا شصامهت٤م إذهن٤م» :ىم٤مل احلدي٨م هذا ُمـ

 .اًمتِمٌٞمف وذاك اًمتنميع هذا ُمـ واهلدف اًمٖمرض يالطمظ ٓ

 ومام اًمرايمد، اح٤مء هذا قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م واوح اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل قمـ هنك

 هٜم٤مك شإًمٞمط» هنر يًٛمك هنر وقمٜمدٟم٤م سم٤مًمٙمٝم٤مري٩م، أو ُم٤ٌمذة اًمٌقل ص٥م ُمـ اًمٗم٤مئدة

 ُم٤مء سمحػمة إمم اًمٜمجس اح٤مء هذا وصؾ وم٢مذا إًمٞمف، شمٜمّم٥م يمٚمٝم٤م اًم٘م٤مذورات دُمِمؼ، ذم

 .اًمقاؾمٓم٦م هبذه أو ُم٤ٌمذة قمٚمٞمف ص٥م ؾمقاء اًمًامء، ُم٤مء ُمـ ص٤مذم

 ًمٞم٤مزم سم٤مإلزُمٞمؾ اًمّمٜمؿ ٟمح٧م اًمٕمٍمي٦م، اًمٔم٤مهري٦م هذه ٟمٕمٞمش أن ٟمحـ اخلالص٦م

 ُم٤م وؾمٞمٚم٦م ٕهن٤م ضم٤مئز، اًمٙم٤مُمػما  شمّمقير سم٠من واطمت٩م ٕطمدهؿ ىمٚم٧م طمرام، هذا وأج٤مم

 اعمٕم٤مُمؾ ذم شم٘مقل ُم٤مذا: ًمف ىمٚم٧م يم٤من، اًمذي اًم٤ًمسمؼ يم٤مًمتّمقير ًمٞمس هذا صمؿ يم٤مٟم٧م،

 ُمئ٤مت سمؾ قمنمة هٜم٤مك خترج ضمداً  دىمٞم٘م٦م آٓت شمِمتٖمؾ زر شمٙمٌس اًمتل اًمٞمقم اًمْمخٛم٦م

 هذه يمٝمذه، هذه ًمٙمـ: ًمف ىمٚم٧م جيقز، ُم٤م ٓ: ىم٤مل هذا، جيقز هؾ اجل٤مُمدة، إصٜم٤مم

 سمقؾمٞمٚم٦م، وضمدت اًمّمقرة هذه يمذًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م، هبذه وضمد واًمّمٜمؿ شمٙمقن مل وؾمٞمٚم٦م

 ُم٤م واضم٥م، ومٝمق سمف إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م سم٤مًمٖم٤مي٦م، اًمٕمؼمة اًمقؾمٞمٚم٦م، ًمٞم٧ًم وم٤مًمٕمؼمة

 .ىمقاقمد هذه طمرام، ومٝمق سمف احلرام ي٘مقم

 شمٚمؽ سمٚمحٔم٤مت خترج آخ٦م إسمداع إمم ؾمٕمٞم٤مً  أو سم٤مإلزُمٞمؾ ٟمحت٤مً  اًمّمٜمؿ وضمد: وم٢مذاً 

 سم٤مًمقاؾمٓم٦م أو ُم٤ٌمذة اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل ص٥م يمٜمتٞمج٦م واطمدة اًمٜمتٞمج٦م إصٜم٤مم،

 .إظمرى

 ومٝمل ىمدياًم، اعمٕمرووم٦م اًمقؾم٤مئؾ قمـ وؾم٤مئٚمٝم٤م اظمتٚمٗم٧م اًمتل اًمّمقر هذه يمؾ: إذاً 

 يّمٜمٕمقن واًمذيـ شصقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ» :طمدي٨م ويِمٛمٚمٝم٤م صقر اؾمٛمٝم٤م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٜم٤مر ذم ويمٚمٝمؿ ُمّمقرون هؿ إضمٝمزة هبذه اًمّمقرة هذه

 .شظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل اعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» ..شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ» :اًمًالم
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 ُمـ هل اًم٤ًمسمؼ اًمٌٞم٤من قمغم اًمٗمٞمديق صقر أن قمرومٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا

 اًم٘مرآن ذم ُمٕمروف وهذا ؿمقاذ، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام وًمٙمـ أجْم٤ًم، اعمحرُم٤مت

َُم٧ْم ﴿: اًمٙمريؿ مُ  اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمر  ٜمِزيرِ  َوحَلْؿُ  َواًمد   إـمالىم٤مً  ًمٞمس ،[3:اح٤مئدة﴾ ]اخْلِ

ٓ  ﴿: اؾمتثٜم٤مء هٜم٤مك وإٟمام  اًمٗم٘مٝم٤مء أظمذ هٜم٤م ُمـ ،[229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 وم٘مٝمٝمؿ دىم٦م ُمـ يم٤من وًمٙمٜمٝمؿ. اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: اعمٕمرووم٦م اًم٘م٤مقمدة

ٓ  ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م ُمالطمٔمتٝمؿ ذم وومٝمٛمٝمؿ  أن[ 229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

: وهل ضمداً  ُمٝمٛم٦م وٛمٞمٛم٦م اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة إمم أو٤مومقا 

 شمٌٞمح اًميورات إًمٞمف، واعمْم٤مف اعمْم٤مف سملم اجلٛمع جي٥م. سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة

ٓ  ﴿. سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة اعمحٔمقرات، [ 229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 ي٠مظمذ ومٝمؾ ُمٞمت٦م حلؿ ومقضمد اًمّمحراء، ذم ًمٚمٛمقت شمٕمرض رضمؾ ُمثالً  ًمق أن هذا ُمٕمٜمك

 ُم٤م إٟمام ٓ، ـم٤مزج؟ ذسمٞمح حلؿ ُمـ ي٠ميمؾ يم٤من ًمق يمام ُمٜمف وي٠ميمؾ ويِمقي اًمٚمحؿ هذا ُمـ

ٓ  ﴿: ُمٕمٜمك هذا ًمٚمٝمالك، شمٕمروف سمف يدومع ُم٤م: أي اًميورة، سمف يدومع  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 شمٌٞمح اًميورات ٟمٕمؿ اًمْمٛمٞمٛم٦م، شمٚمؽ وٛمقا  هٜم٤م ُمـ ،[229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ 

 أن٧م ومام سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة وإٟمام اإلـمالق، قمغم هٙمذا ًمٞم٧ًم وًمٙمـ اعمحٔمقرات

 .طمرام: أي أصٚمف قمغم ومٝمق ذًمؽ ؾمقى ُم٤م شم٠مظمذه، إًمٞمف ُمْمٓمر

 طمتك اًمّمقر، اؾمتٕمامل ذم ضمداً  ضمداً  اًمٜم٤مس شمقؾمع إؾمػ ُمع ٟمِم٤مهد يمام أن

 يمتٗمف قمغم اًمٙم٤مُمػما  واوع ؾمٜملم شمًع أو صمامن اسمـ ـمٗمؾ دمد اعمالهل مجٚم٦م ُمـ أصٌح

 ُم٤م وًمٙمـ اًمتحريؿ، ومٞمف إصؾ اًمتقؾمع هذا ًمف، سمدا ُم٤م ويّمقر وهٜم٤مك هٜم٤م يذه٥م وهق

 واًميورة اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات سم٤مب ُمـ اؾمتثٜم٤مؤه يٛمٙمـ اًمذي اًمٌمء هق

 سم٘مدره٤م؟ شم٘مدر

 يًٛمك ُم٤م آظمر إمم سمٚمد ُمـ واخلروج اًمدظمقل ًمتٜمٔمٞمؿ سمد ٓ أنف أن ٟمالطمظ

 ُمـ اًمٜمقع ومٝمذا اًمّمقر، ُمـ سمد ٓ ومٝمٜم٤م ذًمؽ، وٟمحق واجلقازات سم٤مهلقي٤مت ويٕمرف

 هذه ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  وم٘مط ٟم٠مظمذه ٓ وهذا اًميورات، ىم٤مقمدة ذم ٟمدظمٚمف ممٙمـ اًمّمقر

 سمٕمض ٓؾمتثٜم٤مء اًم٤ٌمب ًمٜم٤م ومتح٧م اًمتل هل اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم ٟمص وُمـ سمؾ اًم٘م٤مقمدة،
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 طمدي٨م إًمٞمف أذت ح٤م أقمٜمل اعمٕم٤مسة، طمٞم٤مشمٜم٤م ذم ُمٜمٝم٤م سمد ٓ أهن٤م ٟمراه٤م اًمتل اًمّمقر

 أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم وم٘مد سمٜم٤مهت٤م، ُمع ًمٕمٌٝم٤م ذم قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 شمٕمٚمٛمقن، يمام اًمًـ صٖمػمة وهل شمزوضمٝم٤م أن سمٕمد قم٤مئِم٦م إمم ينب يم٤من ط اًمٜمٌل

: أي اًمٌٜم٤مت سمٚمٕم٥م ُمٕمٝمـ ومتٚمٕم٥م اًمٌٜم٤مت ُمـ أُم٤مصمٚمٝم٤م ُمـ ضمقاره٤م إًمٞمٝم٤م ينب يم٤من

 هذه سم٠من اًم٘مقل إمم ٟمتقصؾ هٜم٤م وُمـ سمٞمتٞم٤ًم، صٜمٕم٤مً  يقُمئذ شمّمٜمع يم٤مٟم٧م اًمتل اًمتامصمٞمؾ

 ظمالف أهن٤م ُمع شمتٕم٤مـمٝم٤م أن ًمٕم٤مئِم٦م اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مح اًمتل اًمّمقر

 اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع ضورة أؿمد هق ُم٤م ٟمٌٞمح أن أومم سم٤مب ُمـ ٟم٘مقل ومٜمحـ اًم٘م٤مقمدة،

 .رء هذا سمٞمتٝم٤م، ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م ُمـ

 إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل سم٤مًمْمٛمٞمٛم٦م يتٕمٚمؼ ُم٤م احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أنٜم٤م اًمث٤مين اًمٌمء

 أن وهق وإُمٝم٤مت أسم٤مء ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ُم٤م جيقز هؾ أن سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة

 متثؾ سمٓمري٘م٦م ُمّمٜمققم٦م وهل اًمٙمٗمر سمالد ُمـ شم٠ميت اًمتل اًمٚمٕم٥م وأـمٗم٤مهلؿ ًمٌٜم٤مهتؿ يِمؽموا

 اًمت٤ٌمل، ٓسم٦ًم وهل ومت٤مة متث٤مل ُمثالً  ومتجد وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وأظمالىمٝمؿ قم٤مداهتؿ ومٞمٝم٤م

 خم٤مًمػ أن ُمع يمٚمف هذا إذٟملم، ُمـ ؿم٤مًمٞمش ُمثالً  وهل سم٤مدي٦م، وأومخ٤مذه٤م اًمِمقرت،

 يتْمٛمـ ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م ومٝمق سمٞمتٞم٤ًم، حمٚمٞم٤مً  صٜمع سم٠منف آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي ًمالؾمتثٜم٤مء

 يت٠مثرون ىمد هب٤م يٚمٕمٌقن اًمذيـ اًمّمٖم٤مر ه١مٓء أن سمحٞم٨م اًمٌالد، شمٚمؽ وشم٘م٤مًمٞمد قم٤مدات

 ٟمٕمقُم٦م ذم قم٤مؿمقه٤م اًمتل إزي٤مء سمتٚمؽ يتزيقا  أن يِمتٝمقن ذًمؽ قمغم ٟمِم١موا ُم٤م وإذا

 .أفمٗم٤مرهؿ

 اًمٞمقم شمًٛمك اًمتل وإًمٕم٤مب إـمٗم٤مل صقر اىمتٜم٤مء جيقز ٓ أجْم٤مً  اًم٤ٌمب هذا ومٛمـ

 .سم٤مًمدُمك

 ُمـ اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٕمرض ُم٤م ًمٙمـ ىمدُمتٛمقه، ُم٤م قمغم ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٜم٤م يّمح ومٝمؾ اعمًٚمٛملم أطمقال وؾمامع رؤيتٝم٤م، إمم ٟمْمٓمر إظم٤ٌمر ٟمنمة أطمٞم٤مٟم٤مً  صقر

 ٓ؟ أو ذًمؽ

ة يمٝمذه يم٤مؿمٗم٤مً  أوًٓ  هذا يم٤من إذا أنف أضم٧ٌم أن٤م :اًمِمٞمخ  أرى وم٠من٤م أن، شمراه٤م اعمرآ

 .اًمّمقرة هذه أطمٗمظ ٓ ًمٙمـ هٜم٤م، ُمـ شمٖمرب اًمِمٛمس اًمِمت٤مء أج٤مم سمٕمض ذم
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 صمؿ وحيتٗمظ يٚمت٘مط ُم٤م أُم٤م سم٤مٓؾمتٛمرار، اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٕمرض ُم٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .يٛمٜمع ومٝمذا يٕم٤مد

 .اًمٙمالم أول ذم إًمٞمف أذت اًمذي وهذا :اًمِمٞمخ

 ـهب شمٚمٕم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٌٜم٤مت قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمدُمك هذه اخت٤مذ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 صمؿ وشم٘م٤مًمٞمدهؿ، اًمٙمٗم٤مر قم٤مدات ومٞمٝم٤م شمتٛمثؾ اًمدُمك هذه جيقز، ُم٤م ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمٙمٗمر سمالد ذم صٜمٕم٧م وإٟمام اًمٌٞم٧م، أهؾ صٜمع ًمٞم٧ًم هل

 (33: 31: 47/ 612/ واًمٜمقر اهلدى)

  (32: 17: 45/ 613/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افتؾػزيقن حؽؿ

 اعمقاوٞمع ذم أم ذاشمف ذم طمرام هق هؾ اًمتٚمٗمزيقن هق اًمكم اعمرئل اجلٝم٤مز :اعمٚم٘مل

 اعمحرُم٦م اعمقاوع ذم أم يٕمٜمل ذاشمف ذم يمجٝم٤مز طمرام هق هؾ يٕمٜمل يٕمٜمل؟ شم٨ٌم اًمذي

 شم٨ٌم؟ اًمكم يٕمٜمل

 اًمّمقر طمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وإٟمام ٓ، أو ٟمٕمؿ: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ :اًمِمٞمخ

 قمغم ومٌٜم٤مءً  اًمتحريؿ، ومٞمٝم٤م إصؾ أم اإلسم٤مطم٦م ومٞمٝم٤م إصؾ هؾ اإلؾمالم، ذم واًمتّمقير

 .قمٜمف يتٗمرع ُم٤م سمٕمض قمـ اجلقاب ي٠ميت إصؾ

صؾ   رء شمّمقير جيقز ٓ جيقز ٓ أنف ذًمؽ يٕمٚمٛمقن اجلٛمٞمع أن أفمـ يمام اًمتّمقير، ذم ٕا

 ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاءٌ  احلٞمقاٟم٤مت، ذًمؽ ذم ويدظمؾ اًمروح هل٤م مم٤م -وضمؾ قمز- اهلل خمٚمقىم٤مت ُمـ

 اًمّمقر: ٟم٘مقل طمٞمٜمام ومٝمٜم٤م اًميورة، أو اعمٚمح٦م، احل٤مضم٦م اىمتْمتف ُم٤م إٓ ص٤مُمت٤مً  أو ٟم٤مـم٘م٤مً 

صؾ حمرُم٦م؟ أم ضم٤مئزة هل هؾ اًمٗمقشمٖمراومٞم٦م  يمذًمؽ ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ ُم٤م ٓإ حمرُم٦م إهن٤م ٟم٘مقل أن ٕا

 ُمـ هل واًمتّمقير سم٤مًمّمقر شمٕمٚم٘مٝم٤م طمٞم٨م ُمـ هل اًمتل اعمخؽمقم٤مت ُمـ احل٘مٞم٘م٦م واًمتٚمٗم٤مز اًمتٚمٗم٤مز،
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 إذا هل ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًمٙمٜمٝم٤م اعمتحريم٦م، همػم اجل٤مُمدة اًمّمقرة ُمـ حتريامً  وأؿمد أظمٓمر ضمٝم٦م

ًتثٜم٤مة يم٤مٟم٧م  يمحٙمؿ اًمتٚمٗم٤مز طمٙمؿ وم٢مذاً  اجل٤مُمدة، اًمّمقرة هذه ُمـ أنٗمع هل اًمتحريؿ ُمـ ُم

صؾ وهمػمه، اًمٗمقشمٖمراذم اًمتّمقير  اًمتّمقير ذم ؾمقاءً  ضم٤مز ًميورة جيقز يم٤من ومام طمرام، ومٞمف ٕا

ن اًمقاىمع أن احل٘مٞم٘م٦م اعمتحرك، اًمتّمقير هذا اًمتٚمٗم٤مز ذم يتٕمٚمؼ ُم٤م أو اًمٗمقشمٖمراذم  ذم واعمِم٤مهد ٔا

 ٟم٤مدر اًمخ، وو واضمتامقمٞم٤مً  وديٜمٞم٤مً  ظمٚم٘مٞم٤مً  ُمي ُمي، اًمتٚمٗم٤مز ذم يٕمرض ُم٤م أيمثر أن اًمدٟمٞم٤م سمالد يمؾ

ًتثٜمل اًمتل إًمٞمٝم٤م، أذٟم٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة ذم داظمؾ ويٙمقن يٕمرض أن يٛمٙمـ ُم٤م ضمداً  ضمداً   سمٕمض شم

ٞم٤من ضمداً  ُمٝمامً  ُمث٤مًٓ  هذا قمغم أضب وأن٤م اًمتحريؿ، ُمـ اًمّمقر  ُمـ يمثػماً  أنٗمع اًمتٚمٗم٤مز أن ًم

ٞم٧م ُمقني١م اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػماً  ؾمٜم٦م يمؾ ذم ُمثالً  ٟمرى ٟمحـ سم٢مسم٤مطمتف، اًم٘مقل جيقز ومٞمام اًمتّمقير  اًم

ؾمػ ُمع وًمٙمـ ُمٕمتٛمريـ، أو طمج٤مضم٤مً  احلرام  يمٞمػ وشم٠ًمل سم٠مطمدهؿ وشمتّمؾ يٕمقدون طمٞمٜمام ٕا

 ُمٜمتٝمك ذم يٕمٜمل دمدهؿ واعمزدًمٗم٦م؟ اًمخ سمٕمروم٤مت وىمػ يمٞمػ سم٤مت؟ يمٞمػ ؾمٕمك؟ يمٞمػ ـم٤مف؟

 اًمقؾم٤مئؾ سم٤مؾمتٕمامل شمٕمٜمك إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م ذم اًمتٚمٗم٤مز اؾمتٕمٛمؾ ًمق: أىمقل وم٠من٤م احل٩م، سمٛمٜم٤مؾمؽ اجلٝمؾ

 أن اهلل طمرم ومٞمام اًمٖم٤مًم٥م ذم واؾمتٕمٛمٚم٧م احل٤مض اًمٕمٍم ذم -وضمؾ قمز- اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل

 اًمٌالد حيٙمؿ اًمذي اًمًٕمقدي اًمتٚمٗم٤مز أن ًمق: ُمثالً  ذًمؽ قمغم وم٠مضب اهلل، ذع ومٞمام شمًتٕمٛمؾ

 يٕمٚمؿ وم٤موؾ قم٤ممل ورضمؾ اًمٙمٕم٦ٌم اهلل سمٞم٧م اًمتٚمٗم٤مز ذم قمرض ًمق وٟمحقه٤م، واعمديٜم٦م ُمٙم٦م اعم٘مدؾم٦م

 ُمـ وينمب زُمزم إمم يذه٥م وُمتك يٜمتٝمل وأجـ اًمٓمقاف يٌدأ أـج ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمالد يمؾ ذم اًمٜم٤مس

ت٘مٌؾ يٕمقد صمؿ هٜم٤مك، ؾمقد، احلجر ًمًٞم  هذه أن ؿمؽ ٓ اًمخ، وو اًمّمٗم٤م قمغم ًمٞم٘مػ يذه٥م صمؿ ٕا

ٞمدة ًمٕم٥م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمقاضم٦ٌم، سمؾ اجل٤مئزة اًمّمقر ُمـ: أىمقل أن٤م  -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- قم٤مئِم٦م اًم

 ُم٤م قمغم اًمٗمت٤مة هلذه شمدري٥م ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م شمتٕم٤مـم٤مه٤م: أن هل٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أب٤مح اًمتل

 هذا ُمـ أهؿ ؿمؽ سمال احلرام اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م شمٕمٚمٞمؿ هقن اعمٜمزل، سمتدسمػم اًمٞمقم يًٛمك سمام يتٕمٚمؼ

 مج٤مهػم قمغم إفمٝم٤مره جي٥م سم٠منف: ٟم٘مقل يٕمٜمل ؿمٞمئ٤مً  اًمتٚمٗم٤مز ذم ٟمجد ٓ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ سمٙمثػم،

 يم٤مًمّمقر اًمتٚمٗم٤مز: اًم٘مقل ظمالص٦م ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو قمؼماً  أو قمٚمامً  ُمٜمف ًمٞمًتٗمٞمدوا اعمًٚمٛملم

صؾ  .اًميورة أو اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م شم٘متيض ُم٤م ُمٜمٝمام جيقز ًمٙمـ طمرام، ُمٜمٝمام يمؾ ذم ٕا

  (33: 36: 15/ 512/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (33: 41: 33/ 512/ واًمٜمقر اهلدى)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقناعمخ٤مًمٗم٤م 
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 افتؾػزيقن دم وافـدوات افصقر حؽؿ

 اًمتٚمٗمزيقن؟ ذم واًمٜمدوات اًمّمقر :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمددت ُمٝمام اًمّمقر اؾمتٕمامل جيقز ومال هذا، طمقل يمثػمة أذـم٦م ذم يمذًمؽ :اًمِمٞمخ

ًم٦م أو سم٤مًمٞمد يم٤من ؾمقاء شمّمقيره٤م، أؾم٤مًمٞم٥م  ٓ ذًمؽ يمؾ آخ٦م، وهل سم٤مًمٗمٞمديق أو اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م، سم٤ٔم

 .ذًمؽ وٟمحق واجلقازات ُمثالً  اهلقي٤مت يمّمقر اًميورة طمدود ذم ٓإ جيقز

٤من أن احل٤مض، اًمٕمٍم ذم ٟمراه اًمذي هذا اًمتقؾمع أُم٤م  ذم ومٞمٔمٝمر حم٤مضة يٚم٘مل أن يريد إًٟم

 اًميورة؟ أجـ اًمتٚمٗم٤مز،

 اإذ سمٞمٜمام أن٤م، ه٤م اٟمٔمروين، ًمٚمٗمتٜم٦م، ٟمٗمًف يٕمرض ًمٚمتٚمٗم٤مز ٟمٗمًف اعمٕمرض سم٤مًمٕمٙمس

 يم٤مذم وهذا اعمتٙمٚمؿ، يمالم اًمٜم٤مس يًٛمع أن ٛمجردسم ومٞمحّمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ هق اعم٘مّمقد يم٤من

 .اًمنمقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ ذم

  (33:  55: 31/ 629/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلشالمقة األؾالم مشاهدة حؽؿ

 شمٌٕم٨م اًمتل وظمّمقًص٤م اإلؾمالُمٞم٦م إومالم ُمِم٤مهدة ذم ومْمٞمٚمتٙمؿ رأي ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٗمٞمٚمؿ هذا وأن اًمرؾم٤مًم٦م، ومٚمؿ ُمٜمٝم٤م وظمّمقًص٤م اعمًٚمٛملم، سمٕمض ًمدى اًمديٜمل احلامس

 سمٞم٤من أرضمق اجلقاز سمٕمدم ضمقاسمٙمؿ يم٤من وإن واًمدقمقة، اإلؾمالم اٟمتِم٤مر سمداي٦م أطمداث سمف

 .اًمٗمٕمؾ وردود اًم٥ًٌم

 ٓ: ٟم٘مقل ٟمٕمؿ،.. ضمقاسمٙمؿ يم٤من إذا: ىم٤مل طمٞمٜمام اهلدف اًم٤ًمئؾ أص٤مب ًم٘مد :اًمِمٞمخ

ًٓ  ُمٜمٝم٤م يمثػمة ٕؾم٤ٌمب اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، اإلؾمالم ذم ينمع ٓ.. جيقز  ـمري٘م٦م هذا أن: أو

 يِمٕمرون اًمٙمٗم٤مر ٕن ذًمؽ سم٤معمًٚمٛملم: شمٚمٞمؼ وٓ هبؿ، شمٚمٞمؼ اًمٙمٗم٤مر وـمري٘م٦م اًمٙمٗم٤مر،

ومز إمم سمح٤مضم٦م سم٠مهنؿ  ُم٤م ومٞمٝم٤م ذيٕم٦م قمٜمدهؿ جيدون ٓ اخلػم، إمم شمدومٕمٝمؿ ودواومع طمقا

 ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م ُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمام اخلػم ُمـ هلل واحلٛمد قمٜمدٟم٤م



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ويمثػمة قمديدة متثٞمٚمٞم٤مت قمـ شمٖمٜمل ؾمقرة قمـ ومْماًل  واطمدة آي٦مش اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ

 إمم سمح٤مضم٦م ًمٞمًقا  وم٤معمًٚمٛمقن هلؿ، وومنت اعمًٚمٛملم قمغم قمٛمٛم٧م إذا ضمًدا ويمثػمة

 وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًمذيـ اًمٙمٗمر سمالد ُمـ ٟمٌٕم٧م وىمد ؾمٞمام ٓ احلديث٦م اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمثؾ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿طم٘مٝمؿ ذم ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًم 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّلل  مَ  َُم٤م حُيَر  ُ  طَمر   اّلل 

ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  ـَ  احْلَؼ   ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمت ك اًْمِٙمت٤َمَب  ُأوشُمقا  اًم  ـْ  اجْلِ  َيدٍ  قَم

 ُمٜمٝم٤مضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٠مظمذ يمٞمػ حتٚمؾ وٓ حترم ٓ وم٠مُم٦م [19:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ 

 !أنٗمًٜم٤م؟ قمغم وٟمٓمٌ٘مٝم٤م ٟم٠ميت صمؿ وـمرىمٝم٤م، وصم٘م٤موم٤مهت٤م

 ًمٚمٖمرسمٞملم وشم٘مٚمٞمدهؿ اعمًٚمٛملم ُمثؾ: ي٘مقل حم٤مًضا  ؾمٛمٕم٧م أنٜمل ُمرة أقمجٌٜمل ًم٘مد

 هبذا يٙمتز أن ومػميد ٟمحٞمؾ، آظمر إٟم٤ًمن قمغم ومّمؾ صمقسًم٤م ي٠مظمذ سمديـ ؿمخص يمٛمثؾ

 اًمثقب: هذا يتٗمتؼ أن واًمٕم٤مىم٦ٌم سمف يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع ٓ أنف اًمٜمتٞمج٦م ؾمتٙمقن اًمثقب،

 ًمٜم٤م: شمّمٚمح وٓ هلؿ شمّمٚمح اًمقؾمٞمٚم٦م ومتٚمؽ سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس سمدٟمف، قمغم ومّمؾ ُم٤م ٕنف

 قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام ذًمؽ ُمـ ظمػم قمٜمدٟم٤م ٕن

 هذه: ىم٤مل هذه؟ ُم٤م ًمف وم٘م٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يد ذم صحٞمٗم٦م يقًُم٤م ط اًمٜمٌل رأى: ىم٤مل

 اًمٞمٝمقد هتقيم٧م أنتؿ أُمتٝمقيمقن: »وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد ُمـ رضمؾ زم يمتٌٝم٤م اًمتقراة ُمـ صحٞمٗم٦م

 ًمقش اشم٤ٌمقمل إٓ وؾمٕمف ح٤م طمًٞم٤م ُمقؾمك يم٤من ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي! واًمٜمّم٤مرى؟

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اشم٤ٌمع إٓ وؾمٕمف ح٤م طمًٞم٤م اهلل يمٚمٞمؿ وهق طمًٞم٤م ُمقؾمك يم٤من

 زظمرف ُمـ ي٠متٞمٜم٤م رء ًمٙمؾ أذٟم٤مسًم٤م ٟمٙمقن سمؾ أت٤ٌمقًم٤م ٟمٙمقن ٟمحـ اًمٞمقم سم٤مًمٙمؿ ومام

 أرى ٓ اًمذي اًم٥ًٌم هذا ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس أوَلؽ

 .هذه اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت ضمقاز

 هل٤م طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُمٙمذوسم٦م أُمقر اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هذه ذم ي٘مع أن سمد ٓ أنف هق: اًمث٤مين إُمر

 ٟم٘مٚمد أن ُمـ يٛمٜمع آظمر ؾم٥ٌم ومٝمذا وطمٞمٜمئذ إومم، اًمًػمة ذم أو اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ذم

 وُمع ُمٕمرووم٦م، ىم٤مقمدة قمغم يٕمٞمِمقن ٕهنؿ اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت: ُمـ قمٚمٞمف هؿ ومٞمام إوروسمٞملم

 اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م: هل ىم٤مقمدهتؿ أجًْم٤م، وراءه٤م يٜمٓمٚم٘مقن اعمًٚمٛملم سمٕمض إؾمػ

 هذا طمرام، أو طمالل هق ُمٝمؿ همػم اًمٓمريؼ أُم٤م اح٤مل، يٙمًٌقا  أن ُمثاًل  هق اًمقؾمٞمٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 
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 ودقمقا  طمؾ ُم٤م ظمذوا: »وىم٤مل واحلرام احلالل ـمريؼ ًمٜم٤م أووح اًمذي اإلؾمالم ظمالف

 قمغم أجًْم٤م ٟمحـ ومجريٜم٤م إـمالىًم٤م ًمف طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُم٤م يدظمٚمقن متثٞمٚمٞم٤مهتؿ ذم وم٠موَلؽش طمرم ُم٤م

 إممش سمِمؼم ؿمؼًما  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمّمداىًم٤م ظمٓم٤مهؿ

 .احلدي٨م آظمر

 اًمرضم٤مل شمِمٌف: وهل أظمرى خم٤مًمٗم٦م اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت ذم يدظمؾ ىمد: وأظمػًما  صم٤مًمًث٤م

 أطمالمه٤م ي٘م٤مل ويمام سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل اظمتالط أو سم٤مًمرضم٤مل، اًمٜم٤ًمء شمِمٌف أو سم٤مًمٜم٤ًمء،

 سمٞمٜم٦م ضمٞمدة واوح٦م صقرة: ُمثاًل  اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت، هذه عمثؾ ٟمحـ ٟمًتجٞم٥م ومٙمٞمػ ُمر،

 هق ًمٙمـ اهلل، ظمٚم٘مف يمام ُمٚمتحًٞم٤م اًمرضمؾ يٙمقن! اهلل ؾمٌح٤من.. اًمرضمؾ يٙمقن مت٤مًُم٤م،

 ُمـ رضمؾ ُمثاًل  ومٞمف يٛمثؾ يٛمثٚمف دور ذم ووع وم٢مذا حلٞمتف حيٚمؼ اًمٙمٗم٤مر ًمٕم٤مدات اشم٤ٌمقًم٤م

ًٓ  اًمٜم٤مس َي٤مدع ومٝمق ُمًتٕم٤مرة حلٞم٦م ووع اًمّمح٤مسم٦م  اهلل ومٞمٕميص حلٞم٦م ذو ظمٚم٘م٦مً  هق أو

 يمذسًم٤م؟ أخٞمس هذا حلٞمتف، يقومر سم٠منف اًمٜم٤مس أُم٤مم يتٔم٤مهر اًمتٛمثٞمؾ دور ضم٤مء وم٢مذا وحيٚم٘مٝم٤م،

 .وهٙمذا ُمًتٕم٤مرة حلٞم٦م ًمف ومتقوع ًمف حلٞم٦م ٓ ؿم٤مب هٜم٤مك يٙمقن أن وُمٜمف

 ديـ ذم شمنمع ٓ أهن٤م سمٜمتٞمج٦م ٟمخرج: يٕمٜمل اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هذه درؾم٧م إذا وًمذًمؽ

 ومٝمٜم٤مك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمرؾم٤مًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م اإلؾمالم،

 اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر أظم٧م متثؾ وهذه اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يٛمثؾ هذا اًمٙمذب، ؾمٞمٙمقن

 .وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل وُم٤م زور، ذم زور هذا يمؾ آظمره وإمم

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا

  (33:43:22/ 21 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 اجلفاد أرض دم ادصقرة األؾالم مشاهدة حؽؿ

 ُمٕمريم٦م قمـ ومٞمديق اًمٗمٚمؿ ُمِم٤مهدة جيقز هؾ اًمّمقرة، ُمقوقع ذم ٟمزال ٓ :اًم١ًمال

 اًمٙمٗم٤مر؟ ُمع اعمًٚمٛملم: أي أومٖم٤مٟمًت٤من ذم



   ق واًمتٚمٞمٗمزيقناعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمدي   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 شمٗمٕمؾ ٓ ٕهن٤م قه٤مت،ياًمٗمٞمد هذه قمغم ٟمحـ ٟمِمجع ٓ هذا هق إصؾ :اًمِمٞمخ

 شم٘مٚمٞمد اًمت٘مٚمٞمد ُمـ أجْم٤مً  وهذا أثر، أي هل٤م وًمٞمس شمٜمٓمٗمئ صمؿ اًمٕمقاـمػ إصم٤مرة ؾمقى ؿمٞمئ٤مً 

 ذم وًمٞمس سم٠مقمٞمٜمٝمؿ، اعمٕم٤مرك هذه اعمًٚمٛمقن يِم٤مهد أن جي٥م ًمٚمٙمٗم٤مر، اعمًٚمٛملم

 .صقرهؿ

  (33:  56: 13/   493/  واًمٜمقر اهلدى) 

 احلديث؟ هبذا افتؿثقؾ حتريؿ ظذ  االشتدالل يستؼقؿ هؾ

 همْم٥م اؿمتد اًمذيـ اًمثالصم٦م قمـ وهمػمه أمحد اإلُم٤مم رواه اًمذي ط ىمقًمف :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمض ذم... اعمٛمثٚملم، ُمـ وممثؾ احلدي٨م آظمر ٟمٌٞم٤ًم، ىمتؾ أو ٟمٌل ىمتٚمف رضمؾ قمٚمٞمٝمؿ، اهلل

 اح٤موٞم٦م، اًمٚمٞمٚم٦م ذم قمٜمف شمٙمٚمٛمٜم٤م اًمذي اعمٕمروف اًمتٛمثٞمؾ حتريؿ قمغم[ سمف اؾمتدل] اًمٓمٚم٦ٌم

 ومٝمؾ اعمنطمٞم٤مت، ذم اعمٕمروف اًمتٛمثٞمؾ حتريؿ أؾم٤ٌمب ومٞمف يذيمر مل واًمذي

 ؟..صحٞمح[ آؾمتدٓل]

 ذم اعمٕمروف اًمتٛمثٞمؾ ٕن اًمتامصمٞمؾ: يّمٜمع اًمذي هق هٜم٤م اعمٛمثؾ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اًمٜم٤مس سمٕمض ومٞمٝم٤م ي٘مع ىمد اًمتل إظمٓم٤مء وُمـ طم٤مدث، اصٓمالح هق احل٤مض اًمٕمٍم

 اًمتٗمًػم وهذا قمرومٞم٦م، أو وم٘مٝمٞم٦م سم٤مصٓمالطم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض يٗمنون أهنؿ

 يتٛمثؾ أن وهق اعمٕمروف اًمتٛمثٞمؾ: سمٛمٕمٜمك ممثؾ شمٗمًػم جيقز ومال اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ هق

 وىمد ـم٤محل٤ًم، واعمٛمثؾ ص٤محل٤مً  رضمالً  أظمر هذا يٙمقن ىمد آظمر ؿمخص سمّمقرة ؿمخص

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ًمف وضمقد ٓ اعمٕمٜمك ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق ؿم٤مب وهذا ؿمٞمخ٤مً  ذاك يٙمقن

 .قمرومٜم٤مه٤م اًمتل

 اًمٜمّمقص سمٕمض هلؿ قمرو٧م سمٖمٗمٚم٦م يٗمنون اًمٕمٚمامء سمٕمض سم٠من آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م وىمد

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم[ أن] اصٓمالطم٤مً  يم٤من ومٚمق احل٤مزم، آصٓمالح هذا ٟمحق قمغم اًمنمقمٞم٦م

 وًمٙمـ إومم هق ُم٤م ظم٤مًمػ ىمد اإلٟم٤ًمن ومٕمٚمف إذا اًمٌمء سمٛمٕمٜمك اًمٙمراه٦م يًتٕمٛمٚمقن

 ُم٤م رء سمٙمراه٦م اًمًٚمػ سمٕمض قمـ اًمٕم٤ٌمرات سمٕمض شم٠ميت صمؿ ومٞمف، قمٚمٞمف[ إصمؿ ٓ]

 شمٗمريؼ ٕن ظمٓم٠م: وهذا آصٓمالطمل، اعمٕمٜمك هذا سمٜمٗمس اًمٙمراه٦م هذه ومٞمٗمنون
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 .ًمٚمنميٕم٦م إوم٤ًمد ومٞمٝم٤م اًم٘مديٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ قمغم احل٤مدصم٦م آصٓمالطم٤مت

 يم٤مًمزٟم٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اعمٕم٤ميص سمٕمض ذيمر طمٞمٜمام شمٕم٤ممم ىمقًمف اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ

 َرسم َؽ  قِمٜمْدَ  ؾَمٞم ئُفُ  يَم٤منَ  َذًمَِؽ  يُمؾُّ : ﴿وضمؾ قمز سم٘مقًمف ذًمؽ شمٕم٘م٥م ذًمؽ، وٟمحق واًمنىم٦م

ء﴾ ]َُمْٙمُروًه٤م  اًمٗم٘مٝمل آصٓمالطمل اعمٕمٜمك شمٕمٜمل ٓ هٜم٤م ُمٙمروه: ومٙمٚمٛم٦م [38:اإلها

َٟمك شَمْ٘مَرسُمقا  َوٓ﴿ إومم، ظمالف هق[ اًمذي] ﴾ ؾَمٌِٞماًل  َوؾَم٤مءَ  وَم٤مطِمَِم٦مً  يَم٤منَ  إِٟم فُ  اًمز 

ء]  اًمنمقمٞم٦م: اًمٜمّمقص سمٕمض ذم اعمٙمروه هق ؾمٌٞمٚمف ؾم٤مء اًمذي اًمزٟم٤م ومٝمذا [31:اإلها

 ُم٤م: وهل ُمتٜم٤مهٞم٦م دىم٦م ومٞمٝم٤م وم٘مٝمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م ذم اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم قم٤ٌمرة ضم٤مءت ح٤م ًمذًمؽ

ة زٟم٤م رضمؾ إذا: اًمٗمروع ذم ـمرىمقه  اُمرأة وص٤مرت وشمرقمرقم٧م سم٤مسمٜمتف ضم٤مءت صمؿ سم٤مُمرأ

 ويذيمر:..ًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن يتزوضمٝم٤م؟ أن سم٤مًمزٟم٤م ًمألب جيقز ومٝمؾ ًمٚمزواج ص٤محل٦م

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمراه٦م ومٗمنوا ذًمؽ، يمره أنف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 .يٙمره ًمٙمٜمف جيقز: وم٘م٤مًمقا  احلدي٨م قمغم اًمٗم٘مٝمل سم٤مٓصٓمالح

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم رأي واشمٗمؼ اًم٘مرآين اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمالم ومنٟم٤م ومٚمق

 هذا أن قمغم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أجْم٤مً  ذًمؽ وقمغم وأت٤ٌمقمف، طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم ُمع

 ..صٚمٌف ُمـ وظمرضم٧م اسمٜمتف ٕهن٤م سم٤محلرام: اسمٜمتف يتزوج أن جيقز ٓ اإلٟم٤ًمن

 وهل: قم٘مؾ قمغم وٓ وم٘مف ٓ شمٕمتٛمد ٓ اًمتل اًمٗمٚمًٗم٦م يِمٌف يم٠منف أراه أن٤م رأي هٜم٤مك

م أن  اخلالوم٤مت دىم٤مئؼ ُمـ ٕهن٤م يمثػماً: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ومٙمرت وأن٤م ًمف، طمرُم٦م ٓ احلرا

 طمديث٤مً  روى وىمد حيرم، ٓ احلرام أن: سم٘مقهلؿ ومٙمرت وإئٛم٦م، إُم٦م ومٞمف وىمٕم٧م اًمتل

 ُمـ سمٜمت٤مً  وم٠مروٕم٧م ظم٤مًمٗمتف صمؿ[اٟم٘مٓم٤مع..]ذًمؽ يّمح وٓ ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً 

 وىمد اًمرو٤مقم٦م، ذم ًمزوضمٝم٤م سمٜمت٤مً  اًمٌٜم٧م هذه جيٕمؾ اإلرو٤مع هذا أن ؿمؽ ٓ طمٚمٞمٌٝم٤م،

 هذه سملم اًمٗمرقش اًمٜم٥ًم ُمـ حيرم ُم٤م اًمرو٤مع ُمـ حيرم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم إدظم٤مهل٤م ذم اًمٗم٘مٝم٤مء يؽمدد ٓ اًمتل إظمرى اًمّمقر وسملم اًمّمقرة

 يٙمقن قم٤مدةً  اإلرو٤مع أن اًمٗمرقش اًمٜم٥ًم ُمـ حيرم ُم٤م اًمرو٤مع ُمـ حيرم: »اًمًالم

 وم٢مذا طمّمقًمف، ؾم٥ٌم هق: أي ًمٚمزوج، هق ي٘م٤مل يمام واحلٚمٞم٥م اًمزوج، إلسم٤مطم٦م ُم٤ٌمطم٤مً 
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 ُمع صمؿ أطمداً  زوضمتف شمروع سم٠من اًمزوج ي٠مذن مل صقرٟم٤مه٤م اًمتل اًمٜم٤مدرة اًمّمقرة يم٤مٟم٧م

 ٕن ٓ:: ي٘مقل أطمداً  أقمت٘مد ٓ اًمتحريؿ؟ ذم ي١مصمر ٓ اإلرو٤مع هذا ومٝمؾ ومٕمٚم٧م، ذًمؽ

 ٟمِم٠متف ؾم٥ٌم اًمذي سم٤محلٚمٞم٥م ومتٖمذت اًمروٞمٕم٦م هذه ضمقف ذم دظمؾ احلٚمٞم٥م هذا

 اًمٌٜم٧م أن إمم ذه٥م ُمـ يمٗم٦م شمرضمح اًمّمقرة هذه أن ومرأج٧م اًمزوج، هق إٟمام ووضمقده

 اٟمت٘مؾ ىمد اًمرضمؾ هذا أن هل احلرُم٦م ٕن سم٠مُمٝم٤م: اًمزاين ُمـ ٟمٙم٤مطمٝم٤م جيقز ٓ اًمزٟم٤م ُمـ

 .ٟمٕمؿ زٟم٤م، اسمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق يتزوضمٝم٤م أن جيقز ومال اًمٌٜم٧م، شمٚمؽ إمم ُمٜمف رء

 ُمـ ًمٞم٧ًم: يٕمٜمل سم٠مُمف، يزين أن ىمٌؾ اًمٌٜم٧م يم٤مٟم٧م إذا: هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 .ذًمؽ سمٕمد وزٟمك اسمٜمتٝم٤م ُم٤مئف،

 .زواج يم٤من ًمق يمام يمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 (33:39:11/ب15: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افدخـ مـ واألكاصقد افتؿثقؾقات هؾ

 هبذا اهلل وم٠متك وذ، ضم٤مهٚمٞم٦م ذم يمٜم٤م: »اًمٞمامن سملم طمذيٗم٦م طمدي٨م! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ظمػم؟ ُمـ اًمنم هذا سمٕمد وهؾ: ىم٤مل صمؿ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ذ؟ ُمـ اخلػم هذا سمٕمد ومٝمؾ اخلػم،

 سمٖمػم ويًتٜمقن هديل سمٖمػم هيتدون ىمقم: ىم٤مل دظمٜمف؟ وُم٤م: ىم٤مل دظمـ، وومٞمف ٟمٕمؿ: ىم٤مل

 وشم٘مٚمٞمد وإن٤مؿمٞمد اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت سمدقم٤موى اًمدظمـ هبذا ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ُم٤م! ؿمٞمخ ي٤مش ؾمٜمتل

 .اًمٖمرب ًم٤ٌمس

 اًمٕمّمقر ذم اعمًٚمٛملم قمغم دظمؾ ٕنف ُمْم٤مقمػ: دظمـ هذا ؿمؽ سمال :اًمِمٞمخ

 إطمٙم٤مم شم٠مدي٦م ذم اًمت٘مّمػم هق هٜم٤م اًمدظمـ ُمـ أومٝمٛمف اًمذي.. هؿ صمؿ اعمت٠مظمرة،

 يمثػمة سمدقًم٤م أومًده إذا دظمٜم٤ًم يٙمقن أن وأومم أومم ًمٙمـ يٕمٜمل، سمٕمْمٝم٤م ذم اًمنمقمٞم٦م

 شمالوة ُم٘م٤مم شم٘مقم أن والًم٦مً  اًمٌدع هذه شمٙمقن ُم٤م وأذ وضمؾ قمز اهلل إمم هب٤م وشم٘مرسمقا 

 سم٠من٤مؿمٞمدهؿ يتٖمٜمقن يم٤مٟمقا  طمٞم٨م اًمّمقومٞم٦م سملم ىمدياًم  يم٤من يمام وهذا اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن

 وؾمٞمّمٌح ٟمٗمًف اًمت٤مريخ ؾمٞمٕمٞمد ومٝمذا سم٤مًم٘مرآن اًمتٖمٜمل قمـ هب٤م ويًتٖمٜمقن اًمّمقومٞم٦م
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 اًمتل سم٤مٕن٤مؿمٞمد اًمتٖمٜمل إمم سمف اًمتٖمٜمل وقمـ اًم٘مرآن، شمالوة قمـ يٜمٍمومقن اًمِم٤ٌمب

 .اإلؾمالُمٞم٦م أو اًمديٜمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقهن٤م

 (33:39:48/ب44: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افتؾػزيقن حؽؿ

 هذه رسمقا ٤محي اًمٜم٤مس سمٕمض أؿم٤مهد أن٤م اًمٌٞم٧م، ذم اًمتٚمٗمزيقن ُمقوقع :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح٦م، ديٜمٞم٦م أؾمس إمم اُمًتٜمدً  ًمٞمس حتريٛمٝم٤م أن إمم اٟمٔمر ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م اًمِمٖمٚم٦م،

 ُمًٚمؿ أن٤م إذا وهٙمذا، ضمٞمدة ًمٞم٧ًم سم٠مومالم ًمؽ ي٠متقا  صحٞمح اًمتٚمٗمزيقن إن: يٕمٜمل

 قمٚمٞمٝم٤م ٟمتٗمرج ديٜمٞم٦م سمراُم٩م ُمثالً  هب٤م ي٠متقا  ُمثالً  اًمِمٖمالت هذه قمغم ُم٤مسمتٗمرج صحٞمح

 أتٗمرج... .اًمّمالة همػم وىم٧م ذم ختٚمٞمٜمل إهن٤م ممٙمـ اًمِمٖمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ٟمتٗمرج صم٘م٤مومٞم٦م سمراُم٩م

 ومٞمٝم٤م؟ احلرام وضمف هق ومام قمٚمٞمٝم٤م،

 [اعمًٛمقع إصؾ ًمف يراضمع ٟم٘م٤مش هٜم٤م]

 ُمقوقع ذم ُمٕمل ضم٤موب ُم٤م ٕنف ؾم١مال أن اًمديمتقر أؾم٠مل سمدي أن٤م :اًمِمٞمخ

م إُم٤م رء يمؾ أن: اعمًٚمٛملم قمٚمامء قمٜمد ومٞمف ُم٘مٓمقع  إؿمٙم٤مل، هذا ذم ُم٤م طمالل، أو طمرا

 يٕمرض ُم٤م يمؾ هؾ ىمٚمٞماًل، ٟمت٘م٤مرب ممٙمـ أظمرى سمٓمري٘م٦م ًمٕمٚمف ًمٙمـ اجلدل، ي٘مٌؾ ُم٤م هذا

 يي؟ اًمتٚمٗمزيقن ذم

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 يٗمٞمد؟ اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض ُم٤م يمؾ هؾ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ٓ :ُمداظمٚم٦م

 يٗمٞمد؟ ُم٤م اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض ُم٤م سمٕمض ذم هؾ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ُمي؟ اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض ُم٤م سمٕمض ذم هؾ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ُمي ذم :ُمداظمٚم٦م

 أن أطمٗمظ ًمٙمـ اًم١ًمال، ضمقاب أقمٓم٤مين اًمديمتقر إن هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ

 ُمي؟ أنف اشمٗم٘مٜم٤م اًمتٚمٗمزيقن ذم يٕمرض رء ذم ضمقاسمؽ،

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 طمرام؟ أو طمالل اعمي هذا :اًمِمٞمخ

 .طمرام اعمي :ُمداظمٚم٦م

: زم شم٘مقل شمٙمٚمٛمٜمل ؾم٤مقم٦م ُمـ أن٧م، اشمٜم٤مىمْم٧م يمٞمػ طم٤مًمؽ ؿمٗم٧م إذاً  :اًمِمٞمخ

 وهذه مت٤مُم٤ًم، ُمٕمل قمروم٧م أن طمرام، أو طمالل سم٤مب ذم ٟمْمٕمف هذا ضوري ًمٞمس

 ي٤م طمرام اعمي هذا ُمية، اًمتٚمٗمزيقن ذم شمٕمرض أؿمٞم٤مء ذم أن اجلدل شم٘مٌؾ ٓ طم٘مٞم٘م٦م

 أبق ٕنف شم١ماظمذين وٓ أرضمقك وأن٤م أن أن٧م دام ُم٤م طمالل، ًمٞمس ُم٤ٌمح ًمٞمس أظمل

 .سيح رضمؾ أن٤م أنف يٕمرومٜمل أمحد

 .شمٗمْمؾ شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

 أن أن٧م يمٞمػ، قمروم٧م همػمي، وشمٗمٞمد شمٗمٞمدين اًمتل هل وساطمتل :اًمِمٞمخ

 سمٞمزٟمٓمل ضمدل ىمديامً  يًٛمقه ضمدل ذم ُم١ماظمذة وٓ دظمٚمتٜم٤م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 طمالل سم٤مب ذم ٟمْمٕمف أنٜم٤م ضوري هق ُم٤م أنف ؾم٤مقم٦م دم٤مدًمٜمل ىمٕمدت يمٞمػ، ؿم٤ميػ :اًمِمٞمخ

ن ًمٙمـ وطمرام،  رء ذم: ًمؽ ىمٚم٧م سمٍماطم٦م، أطمٙمل أن٤م ودورت، ًمٗمٞم٧م قمٚمٞمؽ، دورت ٔا

 ح٤مذا إذاً  طمرام، واهلل: ىمٚم٧م طمرام، أو طمالل اعمي هذا ـمٞم٥م ُمي، رء ذم ٟمٕمؿ إي ُمي،

 اًمنمع ذم يّمػم ُم٤م: أظمل ي٤م ًمؽ ىمٚمٜم٤م.. سم٤مب ذم ٟمْمٕمف ضوري ًمٞمس ؾم٤مقم٦م هٞمؽ دم٤مدًمٜمل ىم٤مقمد

 ٟمحـ يٙمٗمٞمٜم٤م ٕنف ومٞمٝم٤م: ًمٜم٤م ُم٤م صم٤مٟمٞم٦م أىم٤ًمم هل٤م طمالل، يم٤من إذا سمٕمديـ طمرام، أو طمالل يٙمقن إٓ

 .طمرام أو طمالل اًمٜم٘مٓم٦م هذه
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ن  هق ٕنف قمٚمٞمف: شمقاوم٘مٞمٜمل أنؽ متٜمٞم٧م رء يمالُمؽ سم٠مول ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م احل٘مٞم٘م٦م أن٤م ٔا

 اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٕمرض رء ذم أن ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م أظمػماً، ٓإ واوم٘م٧م ُم٤م أنؽ آؾمػ ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ،

 ظمٓمقة ُمٕمؽ أُمٌم أن وم٠مردت ؿم٤ميػ، ُمي، رء يٕمٜمل آٟمٗم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اشمٗم٘مٜم٤م وقم٤ٌمرة طمرام،

 اًمذـي اجلامقم٦م ُمع وٓ طمرام، اًمتٚمٗمزيقن إن: ي٘مقًمقن اًمذـي اجلامقم٦م ُمع ٟمٙمقن ُم٤م طمتك ًمٚمتالىمل،

٦مً  ضَمَٕمٚمْٜم٤َميُمؿْ  َويَمَذًمَِؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وإٟمام طمالل، اًمتٚمٗمزيقن إن: ي٘مقًمقن  ﴾َوؾَمٓم٤ًم أُُم 

 [.243:اًمٌ٘مرة]

ن  أو طمرام اًمٙمالم سمف أتٙمٚمؿ أن٤م اًمذي اًمٚم٤ًمن هذا: اجلدل ي٘مٌؾ ُم٤م رء أىمقل أن٤م ٔا

 طمالل؟

 اًمٙمالم؟ :ُمداظمٚم٦م

 .يمالم ي٤ًموي اًمٚم٤ًمن هلذا حتريٙمل. آه :اًمِمٞمخ

 .حتٙمٞمف ؾمقف اًمذي اًمٙمالم طم٥ًم :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٙمالم طم٥ًم ُمٜمؽ، أريده اًمذي هذا :اًمِمٞمخ

 ُمي يمالم اًمٗمؿ هذا ُمـ ظمرج وإن ظمػم، ومٝمق ُمٗمٞمد يمالم اًمٗمؿ ُمـ ظمرج إذا: إذاً 

 صحٞمح؟ ذ، ومٝمق

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وسم٤مىمل اًمراديق، هق اًمذي اجلٝم٤مز وذاك اعمًجٚم٦م اجلٝم٤مز هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اهلل ظمٚمؼ هذا اًمٗمرق سمس ًم٤ًمين صٜمع صٜمٕمٝمؿ اًمتٚمٗمزيقن، هق اًمذي اًمث٤مًم٨م اجلٝم٤مز

 ظمٚمؼ وهق اهلل ظمٚمؼ ُمـ هق اًمذي اًمٚم٤ًمن ومٝمذا يمٞمػ، وم٤مهؿ اًمٌنم، صٜمع وهذا

 يٜمٗمع ومٞمام اإلٟم٤ًمن اًمٜمٕمٛم٦م اؾمتٕمٛمؾ إذا صقرة، أطمًـ ذم شم٘مقيؿ، أطمًـ ذم اإلٟم٤ًمن

 أجْم٤مً  ًمف، َيٚمؼ مل ومٞمام اؾمتٕمٛمٚمف وم٘مد اًمنم ذم اؾمتٕمٛمٚمف وإذا ًمف، ظمٚمؼ ومٞمام اؾمتٕمٛمٚمف وم٘مد

 ي٘م٤مل اًمٕمٍم هذا ذم قم٤ٌمده قمغم هب٤م اُمتـ وضمؾ قمز رسمٜم٤م يٕمٜمل اًمتل يمٚمٝم٤م إضمٝمزة هذه

 إن هم٤مي٤مت، إمم شم١مدي وؾم٤مئؾ ويمٚمٝم٤م أضمٝمزة يمٚمٝم٤م: أي اًمٚم٤ًمن، هذا ذم ي٘م٤مل ُم٤م ومٞمٝم٤م
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 اًمًٞم٤مرة اًمٞمقم سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس ذيػ، وم٤مؾمتٕمامهل٤م ذيٗم٦م هذه اًمٖم٤مي٤مت يم٤مٟم٧م

 اعمًجد إمم هب٤م شمذه٥م أن أضمؾ ُمـ ًم٘مٓمتٝم٤م إن ًمٙمـ ؿمؽ، سمال اًمٜمٕمؿ؟ ُمـ ٟمٕمٛم٦م أخٞم٧ًم

 إن ًمٙمـ اخلػم، ذم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اؾمتٕمٛمٚم٧م وم٠من٧م حل٩م أو ًمٕمٛمرة ُمٙم٦م إمم هب٤م شمذه٥م أو

 وم٘مد آظمره إمم اًمًٞمٜمامت إمم اعمالهل إمم اًم٤ٌمرات إمم شمذه٥م أن أضمؾ ُمـ ًم٘مٓمتٝم٤م أن٧م

 أخٞمس ٟم٘م٤مش، إمم حتت٤مج أفمـ ٓ ىمْم٤مي٤م وهذه ًمف، ختٚمؼ مل ومٞمام اًمٜمٕمٛم٦م هذه اؾمتٕمٛمؾ

 يمذًمؽ؟

 أو قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت ٟم٤ًمء ومٞمف يٕمرض طمٞمٜمام اًمتٚمٗمزيقن اًمتٚمٗمزيقن، أن ٟمرضمع

 يٗمٞمد؟ أو يي هذا سم٤معمرة، قم٤مري٤مت

 .يي :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م ًمٙمـ قمكم، أؿمٙمٚم٧م هذه ظمٞم٤مل، إٟمف ىمٚم٧م ح٤م اًم٤ًمقم٦م هذيؽ سم٘مك أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اخلٞم٤مل يمٚمٛم٦م زم اؾمح٥م سم٘مك ظمالص ُمي أنف ُمٕمل اقمت٘مدت دام

 أن٤م ضر، ومٞمف هذا إن اًمٙمٚمٛم٦م قمغم يٛمًؽ اًمقاطمد يّمػم ُم٤م هق ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 أن٤م أنف ُمٕمٜم٤مه٤م ًمٞمس يمٞمػ، ومٝمٛم٧م صم٤مين، واطمد شمٗمٞمد ًمٙمـ شميين اًمِمٖمٚم٦م هذه ممٙمـ

  .ُمًٌقط يٙمقن اًمّمقرة هذه يِمقف وهمػمي..، ييين أؿمقومف اًمذي

 طمالل؟ ص٤مر يٕمٜمل ُمًٌقط يمقٟمف يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .طمالل أنف أن٤م ىمٚم٧م ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 طمالل؟ ص٤مر يٕمٜمل مت٤مُم٤مً  اٟمًٌط اًمٓمريؼ ذم مجٞمٚم٦م أٓىمل ح٤م أن٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

م اٟمف قمغم هلذا ٟمٔمرت أن٧م :ُمداظمٚم٦م  .طمرا

 .ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

٦ًٌم ٤مأن :ُمداظمٚم٦م  .وم٤مئدة يِمقومٝم٤م همػمي ضر أهن٤م إًمٞمٝم٤م أنٔمر شميين ؿمٖمٚم٦م ممٙمـ زم سم٤مًمٜم

ة إمم ٟمٔمرت أن٤م: سمٛمث٤مل أتٞمتؽ أن٤م طمٌٞمٌل ي٤م :اًمِمٞمخ  ويمٞمٗم٧م اًمٓمريؼ ذم مجٞمٚم٦م اُمرأ

 ُمٕمٚمٞمش؟ مت٤مُم٤ًم، واٟمني٧م
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 قمٚمٞمؽ؟ ضر ذم :ُمداظمٚم٦م

 .ديمتقر ظمٓمػمة يمٚمٛم٦م هذه يٕمٜمل، يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .قمكم   ضره٤م ؿمق يٕمٜمل ٦ماًمٓمٌٞم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أىمّمد أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمًٚمؿ؟ سمّمٗمتؽ مأ، ـمٌٞم٥م سمّمٗمتؽ سمتحٙمل أن أن٧م :اًمِمٞمخ

 اًمٓم٥م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ آظمذه٤م أن٤م يٜمٗمع، وهذا يي هذا: زم شم٘مقل شم٠متٞمٜمل ح٤م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .يٜمٗمع اًمذي هق وُم٤م يي اًمذي هق ُم٤م

 اًمٓم٥م؟ أضمزاء سمٙمؾ قمٚمٞمؿ أن٧م اًمٓمٌل سم٤معم٘مٞم٤مس أن٧م هال   جيقز، ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 .ـمٌٕم٤مً  ٓ :ُمداظمٚم٦م

 وهذا يي ـم٤ٌمً  هذا: شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع ُم٤م ـمٌٞم٥م يمقٟمؽ ُمع أن٧م وم٢مذن :اًمِمٞمخ

 اظمتّم٤مص ًمؽ وأن٧م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ومروع اظمتّم٤مص٤مشمف اًمٓم٥م ٕن ح٤مذا؟ يٜمٗمع،

 ُمع أن٧م إؿمٞم٤مء أيمثر ًمٙمـ يي، أو يٜمٗمع هذا: شم٘مقل شم٘مدر اًمٓم٥م، زواي٤م ُمـ زاوي٦م ذم

 .شمي أو شمٜمٗمع أهن٤م ومٞمٝم٤م حتٙمؿ شم٘مدر ُم٤م ـمٌٞم٥م يمقٟمؽ

 خمتص؟ ًمٓمٌٞم٥م ختْمع أخٞمس طمٞمٜمئذ، ُمقىمٗمؽ هق ُم٤م: وم٢مذاً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذم طمالل أو طمرام هل ُم٠ًمخ٦م ذم ختْمع ٓ أن أن٧م ومٚمامذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف ُم٤م اًمٙمالم ٟمّمػ زم، اؾمٛمح اًمْمٞمؼ، سمٛمٜمٔم٤مرك إًمٞمٝم٤م شمٜمٔمر أن وشمريد اًمنمع،

 اًمٓم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م ذم وخمتص ـمٌٞم٥م يمقٟمؽ سمّمٗمتؽ أو اًمْمٞمؼ سمٛمٜمٔم٤مرك ضمقاب،

 ظمٓم٠م؟ هذا..اًمْمٞم٘م٦م اًمٜمٔمرة هذه ٤مذاح هذا،

 شمي ُمٕمٜمك هق ُم٤م.. .شمٜمٗمع يمٚمٛم٦م أو شمي يمٚمٛم٦م أظمذٟم٤م ٟمحـ هٙمذا، ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 ؟شمٜمٗمع ُمٕمٜمك هق وُم٤م

 .ديمتقر ي٤م وإي٤مك يٕمٞمٜمٜمل اهلل :اًمِمٞمخ
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 ُمْمٌقط؟ همػم يمالُمل هؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمْمٌقط هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ..شمي ُمٕمٜمك هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .هذا اعم٘مٞم٤مس قمغم أن ؾم١مال أؾم٠مخؽ ؾمقف أن٤م ُمْمٌقط، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

ة إذا :اًمِمٞمخ  ظمٚم٘متٜمل، يمام ريب: ي٘م٤مل يمام وهل اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م إمم ظمرضم٧م اُمرأ

 جيقز؟ ٓ أو جيقز إًمٞمٝم٤م، أن٧م وٟمٔمرت

 إًمٞمٝم٤م؟ أنٔمر :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مذا؟ جيقز، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .هذا قمـ هن٤مين ريب ٓن :ُمداظمٚم٦م

 قمٌث٤ًم؟ هن٤مك :اًمِمٞمخ

 .قمٌث٤مً  ًمٞمس ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ضر؟ ذم :اًمِمٞمخ

 .ضر ذم :ُمداظمٚم٦م

 اًمير؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ..احلٞم٤مء ظمدش :ُمداظمٚم٦م

 رء؟ اًمٓم٥م ذم داظمؾ هذا وهؾ :اًمِمٞمخ

 اًمٓم٥م؟ ذم داظمؾ احلٞم٤مء ذم َيدش قمٜمف حتٙمل اًمذي هذا اًمير :اًمِمٞمخ

 ٟم٤مطمٞم٦م ذم ُمقوقع قمغم شمٕمرج أن٧م ح٤مذا حتٗمٔمٝم٤م، أن ُمٜمؽ أريد هذه ه٤مه، :اًمِمٞمخ
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 سم٤مًمٓم٥م؟ شمرسمٓمٝم٤م ُم٤م أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وذم سم٤مًمٓم٥م، ُمرشمٌٓم٦م

 يٓمٚمع إذا وأن٧م ُمقىمٗمؽ، أتخذ أن أريد أن أن٤م ُمقىمٗمؽ، أتخذ أن أريد أن أن٤م

 هذه إمم أن٤م ٟمٔمريت ذم ـمٌٞم٤مً  اًمير هق ُم٤م: أن ًمؽ أىمقل أن٤م ،ُمقىمٗمل سمتتخذ يدك ذم

 اًمٕم٤مري٦م؟ اعمرأة

 ....ضر هٜم٤مك ًمٞمس يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٔمرشمؽ أن٧م شمٙمقن ح٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك أن٧م ُمقىمٗمؽ هذا هق، هذا :اًمِمٞمخ

 ُم٤مدي، ضر إًمٞمٝم٤م شمٜمٔمر ح٤م ومٞمٝم٤م، اًمير هق ُم٤م اًمتٚمٗمزيقن ذم شمٕمرض اًمتل ًمٚمّمقرة

ة ُمث٤مل أقمٓمٞمتؽ ح٤م قمٚمٞمف، ُمتٛمرن أن٧م ـمٌل ضر: أي  أن إٓ وؾمٕمؽ ُم٤م اًمٕم٤مري٦م اعمرأ

 اًمير أن اعمقوقع خلّمٜم٤م اًمير؟ هق ُم٤م ضر، ومٞمف هذا: وشم٘مقل ومٓمرشمؽ إمم شمرضمع

 ٓ؟ أو صح قمٜمف، ٟم٘مقل هٙمذا ظمٚم٘مل ضر ـمٌل ضر ًمٞمس

 ذم اًمٓمٌل، سم٤معمٜمٔم٤مر إًمٞمٝم٤م وشمٜمٔمر سم٤معمٜمٔم٤مر يمٚمٝم٤م اعمقاوٞمع شمٕم٤مًم٩م ُم٤م أرضمقك: إذاً 

 سم٤مٓضمتامع، قمالىم٦م ًمف رء ذم سم٤مٓىمتّم٤مد، قمالىم٦م ًمف رء ذم سم٤مٕظمالق، قمالىم٦م ًمف رء

 ُم٤مدي٦م ُمٕم٤مجل٦م ٟمٕم٤مجلف أُمر يمؾ إُمقر، إمم ٟمٜمٔمر أن ًمٜم٤م جيقز ومام وم٠موقمك، مجع وم٤مإلؾمالم

 .ضره هق ُم٤م ـمٌٞم٦ٌم،

 اًمنميٕم٦م ذم اًمنميٕم٦م، أصقل ُمـ سم٠مصؾ قمالىم٦م ًمف ُمقوقع ًمٜم٤م يٗمتح احل٘مٞم٘م٦م هذا

 رء قمـ اإلٟم٤ًمن اسمتٕم٤مد هق: اًم٤ٌمب هبذا اعم٘مّمقد اًمذرائع، ؾمد: سم٤مب شمًٛمك ىم٤مقمدة

 أووح ضر، يّمػم اًمٌمء هذا ضم٤موز إذا أنف َيِمك ًمٙمـ ييه، ُم٤م ُمٜمف اىمؽمب ًمق

 ذم داظمٚم٦م يمٚمٝم٤م هذه اًمًػم، شمٜمٔمٞمؿ ذم شمقوع اًمتل واخلٓمقط اعمرور، إؿم٤مرات: ُمث٤مل

 اًمرؾمقل ي٘مقل: ذقمل ُمث٤مل أقمٓمٞمؽ أن٤م ُمثالً  اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب اًمنمع ذم اًم٤ٌمب هذا

م ىمٚمٞمٚمف يمثػمه أؾمٙمر ُم٤م» :اًمًالم قمٚمٞمف  ًمق ىمرأتف، أو سمٚمٖمؽ احلدي٨م هذا أن سمد ٓ ،شطمرا

 ُمـ ؾم٠مخٜم٤م ًمق أنف عُم أذسمف: أن أن٤م جيقز ُم٤م اخلٛمر ُمـ ىمٚمٞمؾ ومٞمف اًمٙم٠مس هذا ىمٕمر ذم

 ُم٤م اخلٛمر؟ ُمـ اًم٘مٓمرة هذه أو اًم٘مٚمٞمؾ، هذا ذم   ؾمٞمٗمٕمٚمف اًمذي هق ُم٤م: ٦ماًمٓمٌٞم اًمٜم٤مطمٞم٦م

 ومٜمج٤من يتٚمقه جيقز واًمٗمٜمج٤من صم٤مٟمٞم٦م، ىمٓمرة شمتٚمقه٤م جيقز اًم٘مٓمرة هذه ًمٙمـ رء، شمٕمٛمؾ
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148 

 :اًم٘مديؿ اًمٕمريب اًمِم٤مقمر ىم٤مل يمام آضمتامقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ شمٕمرف وأن٧م وهٙمذا، صم٤مين،

 اًمنمر ُمًتّمٖمر ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م

 يٜمتٌف ٓ ُمٙم٤من ذم يْمٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ؾمج٤مرة ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ اًمٜم٤مر شمٌدأ ُم٤م أول ه٤مه،

 .سمٙمٚمٝم٤م اًمٌٚمد هذه ذم اًمٌٞمقت وحيرق اًمٌٞم٧م حيرق يٚمتٝم٥م يٚمتٝم٥م يٌدأ ىمش ذم يٜم٤مم وٓ

 اًمنمر ُمًتّمٖمر ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م

 يّمؾ ُم٤م اإلٟم٤ًمن ٕن :شطمرام ومٙمثػمه ىمٚمٞمٚمف أؾمٙمر ُم٤م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمذًمؽ

 .اًمّمٖمػم سم٤مًمنم إٓ إيمؼم اًمنم إمم سمٓمٌٞمٕمتف

 سمٞمجٚمٌقه ح٤م ٟمٔمٞمػ، ـم٤مهر ًمًف اًمذي اإلٟم٤ًمن سمٞمجٚمٌقا  ح٤م اًمًقء روم٘م٤مء هذا: يٕمٜمل

 ؾمقف اًمذي ُم٤م  ؿمٗمٓم٦م، أظمل ي٤م ،ويمذا أضمٚمٜم٤م، ُمـ ينمب، ُم٤م ًمٙمقٟمف اخلٛمر عمج٤مًمس

 ُمّم٦م أول ومٞمنمب سمٞمقرـمقه ظم٤مـمرٟم٤م، أضمؾ ُمـ رء، ُمٕمؽ شمًقي ُم٤م ُمٕمؽ، شمٕمٛمؾ

 ديمتقر؟ ُمِم٤مهداً  هذا أخٞمس وومٞمٝمؿ، ُمٜمٝمؿ ص٤مر سمف وإذا صم٤مًمث٦م، صم٤مٟمٞم٦م ُمّم٦م صم٤مين

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمٖمػم اًمنم ُمـ يٛمٜمٕمؽ: ي٘مقل وم٤مًمنمع اًمذرائع، ؾمد: سم٤مب: اؾمٛمف هذا :اًمِمٞمخ

 .اًمٙمٌػم ًمٚمنم يقصٚمؽ ُم٤م طمتك

 أُمقر وسمٞمٜمٝمام سملم واحلرام سملم احلالل إن» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم

 وهٜم٤م- ًمديٜمف، اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت،

 طمقل طم٤مم وُمـ أٓ حم٤مرُمف، اهلل محك وإن أٓ محك، ُمٚمؽ ًمٙمؾ وإن أٓ -اًمِم٤مهد

 يمٚمف، اجلًد صٚمح صٚمح٧م إذا ُمْمٖم٦م اجلًد ذم وإن أٓ ومٞمف، ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك

 .شاًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف، اجلًد ومًد ومًدت وإذا

   (33: 23: 36/  137/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 كاؾع هق ؾقام واشتخدامف افتؾػاز اؿتـاء حؽؿ

 اًمِمديد احلرص ُمع اىمتٜم٤مءه جيقز هؾ وذ، ظمػم ؾمٞمدي اًمتٚمٗم٤مز ذم أن :اًم١ًمال

 ؟اًمٜم٤مومٕم٦م ٞمعاعمقاو ذم اؾمتٖمالًمف قمغم

 ٓ ظمٞم٤مزم أُمر دمرسمتل وذم فمٜمل ذم إًمٞمف أن٧م شمِمػم اًمذي احلرص هذا :اًمِمٞمخ

 شمّمقره وذًمؽ حت٘مٞم٘مف أُمٙمـ إذا: ومٜم٘مقل ضمقاب، ؾم١مال ًمٙمؾ وًمٙمـ حت٘مٞم٘مف، يٛمٙمـ

 يمٚم٤ًمن ويمالمه٤م يم٤مًمراديق، اًمتٚمٗم٤مز: طمٞمٜمذاك ٟم٘مقل آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت يمام صٕم٥م

 ظمػم، ومٝمق اخلػم ذم اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اعمًٚمؿ إذا اًمّمٖمػمة، اعمْمٖم٦م هذه اًمٚم٤ًمن، هذا اإلٟم٤ًمن،

 ىم٤مل وًمذًمؽ ُم٤ٌمح، ومٝمق اعم٤ٌمح ذم اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م وإذا ذ، ومٝمق اًمنم ذم اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م وإذا

 أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ» :احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم إؿم٤مرة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .شًمٞمّمٛم٧م أو ظمػماً  ومٚمٞم٘مؾ

 سمّمٜمدوق يًٛمك يم٤من وىمديامً  شمًجٞمؾ، آخ٦م ُمثالً  وهٜم٤م احلديث٦م، اًمقؾم٤مئؾ هذه: وم٢مذاً 

 اخلػم، ذم اؾمتٕمامهل٤م ممٙمـ إؿمٞم٤مء هذه آظمره، إمم.. اًمٚمقطم٦م قمغم يم٤من اًمذي اًمًٛمع

 -اًمٙمٗم٤مر أجدي قمغم وًمق– وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م آخ٦م ومٝمل اًمنم، ذم اؾمتٕمامهل٤م وممٙمـ

 هيتؿ ُمـ أجـ ذقمٞم٤ًم،وًمٙمـ اؾمتثامراً  يًتثٛمروه٤م وأن يًتٖمٚمقه٤م أن اعمًٚمٛملم سم٢مُمٙم٤من

 .إومراد ُمـ طمتك آؾمتثامر: هبذا

 سمجقاز اًم٘مقل وراءه ُمـ يؽمشم٥م واًمذي ووٕمتف اًمذي اًم٘مٞمد: أن أىمقل أن٤م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إٓ يٛمٙمـ هذا أن أتّمقر ٓ ٕين ظمٞم٤مزم: أُمر هذا: أىمقل اًمتٚمٗم٤مز، اؾمتٕمامل

 متر ىمد سمام يٗمتتـ وُم٤م يٜمجق وسم٤مًمٙم٤مد أن٤م، ُمثكم قمجقز يمٌػم وؿمٞمخ ُمٜمٗمرد أقمزب إلٟم٤ًمن

 .سم٤مًمٙم٤مد اًمّمقر، ُمـ صقرة سمنقم٦م سمف

 ذم اًمتٚمٗمزيقن يْمٌط أنف أبداً  ممٙمـ ًمٞمس أوٓد وقمٜمده زوضم٦م قمٜمده رضمؾ أُم٤م

 ًمٙمـ جيقز، ىمٚم٧م اًمنمط هذا قمغم وسمٜم٤مء ووٕمتف، أن٧م اًمذي سم٤مًمنمط أو احلدود

 ذم اًمتٚمٗم٤مز يدظمؾ أن ُمًٚمامً  أنّمح ٓ أن٤م ًمذًمؽ حت٘مٞم٘مف، ظمٞم٤مل هذا ىمٚم٧م حت٘مٞم٘مف ًمّمٕمقسم٦م
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: أي قمّم٤مُمٞم٤مً  ُمتديٜم٤مً  ويم٤من ُمًٜم٤م، يمٌػماً  رضمالً  يم٤من إن إٓ أبدًا، هبذا أنّمح ٓ داره،

 ممٙمـ اًمْمٞم٘م٦م احلدود هذه ومٗمل سم٤مًمًقء، إُم٤مرة ٟمٗمًف قمغم يٜمتٍم ىمقي٦م، إرادة ص٤مطم٥م

 .ومال وإٓ اًمدار، إمم اًمتٚمٗم٤مز إدظم٤مل جيقز: ي٘م٤مل أن

 أُمقر وسمٞمٜمٝمام سملم واحلرام سملم احلالل إن» :ط اًمرؾمقل ىم٤مل سمام ٟم٘مقل وهٜم٤م

 ًمديٜمف اؾمتؼمأ  وم٘مد اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك ومٛمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝمـ ٓ ُمِمتٌٝم٤مت

 احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ حم٤مرُمف، اهلل محك وإن أٓ محك، ُمٚمؽ ًمٙمؾ وإن أٓ وقمروف،

 .شومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ

 سملم أومرق وأن٤م أجْم٤ًم، اًمراديق وقمغم سمؾ اًمتٚمٗم٤مز، قمغم مت٤مُم٤مً  يٜمٓمٌؼ احلدي٨م هذا

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اًمراديق وسملم اًمتٚمٗم٤مز

 آظمر، ُمًٛمقع إمم اعمًٛمقع حتقيؾ سمًٞمٓم٦م سمحريم٦م ممٙمـ اًمراديق ُمـ يًٛمع ُمـ

 ُمـ احلقاس يمؾ جيتٛمع ىمقشمف ضمذاب ومٞمف يٕمرض ُم٤م اًمتٚمٗم٤مز ٕن اًمتٚمٗم٤مز: يمذًمؽ وًمٞمس

 ُم٤م اًمراديق ذم سمٞمٜمام ذًمؽ، وٟمحق واًمًٛمع اًمٌٍم اًمتٚمٗم٤مز، إمم اًمتقضمف ذم شمتقومر اإلٟم٤ًمن

 .سم٤مٕذن ؾمامع إٓ هق

 ذم اًمٞمقم هذا طمتك شمٕمرض اًمتل اًمؼماُم٩م أن: اعمقوقع ذم وأظمػم صم٤مًم٨م رء

 ُمـ يٜمت٘مؾ اإلٟم٤ًمن ممٙمـ أقمٜمل اًمتٚمٗم٤مز، ذم شمٕمرض اًمتل اًمؼماُم٩م ُمـ سمٙمثػم أيمثر اًمراديق

 ومت٤موى أو ديٜمل، درس ذم أو اًم٘مرآن، إذاقم٦م ُمثالً  جيد طمتك سم٤مًمراديق، آظمره إمم إذاقم٦م

 .ذًمؽ وٟمحق سم٤مًمًٕمقدي٦م شمًٛمٕمقن يمام

 أوٓدٟم٤م ٟمحي وأن ٟمراه٤م، أن جيقز أنف ٟم٘مقل اًمتل اًمؼماُم٩م اًمٞمقم إمم اًمتٚمٗم٤مز ذم أُم٤م

 .ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر ومٝمذا ُمٕمٜم٤م، يروه٤م أن

 .يقم إؾمٌقع ذم :ُمداظمٚم٦م

 .يقم إؾمٌقع ذم ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ اهلل هداهؿ إذا اًمٞمقم، ـمقال وًمٞمس :ُمداظمٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 

 

152 

 .ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ: ٟمحـ ٟم٘مقل ومٚمذًمؽ هق، هذا :اًمِمٞمخ

 اًمٌٞمقت هذه أيمثر أن طمٞم٨م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌٞمقت ُمـ يمثػم ذم ضمداً  واوح وإثر

 وىمتٝم٤م، ذم اًمٗمجر صالة اًمٌٞم٧م ذاك أهؾ يّمكم أن ضمداً  ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر اًمتٚمٗم٤مز ومٞمٝم٤م اًمتل

 .اًمتٚمٗم٤مز ُمٗم٤مؾمد ُمـ وهذا

 ُمـ أؿمخ٤مص هٜم٤مك يم٤من إذا: ذقم٤م وأىمقى أظمرى وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وسمّمقرة

 ضم٤مء اًمذي احلدي٨م ه١مٓء يذيمر أٓ ًمٙمـ ؿمخّمٞم٦م، قمٜمدهؿ إزواج، ُمـ.. اًمرضم٤مل

 احلدي٨م وقمـ اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ هنك ط اًمٜمٌل أن» :اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم

 .شسمٕمده٤م

 اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقًم٦م سم٠مهن٤م قمٜمٝم٤م اًمتٕمٌػم يٛمٙمـ اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ هذا

 ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ هنك ح٤مذا: ؾم١مال قمـ جيٞم٥م أن إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ أي شمٕمٌدي٦م، وًمٞم٧ًم

 .سمٕمده٤م اًمًٝمر: أي شاًمًٛمر» :رواي٦م وذم احلدي٨م، وقمـ اًمٕمِم٤مء، صالة

 شمتٕمٚمؼ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم قمـ اجلقاب يٛمٙمـ يمام اجلقاب، ممٙمـ، ٕ

. شاًمٖمرر سمٞمع قمـ هنكش »اًمٜمجش سمٞمع قمـ ط اهلل رؾمقل هنك» :ُمثالً  سم٤معمٕم٤مُمالت،

 ح٤مذا؟

 .واعمِمؽمي اًم٤ٌمئع سملم اًمّمدور إيٖم٤مر إمم ي١مدي ٕنف ُمٕمروف: قاباجل

 .اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل اًمٖمرر، سمٞمع وقمـ اًمٜمجش، سمٞمع قمـ هنك وذاك، احلدي٨م هذا: إذاً 

 (33:  38: 13/   275/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتؾػزيقكات بقع حؽؿ

 ... اجلٝم٤مزات سمٞمع :اًم١ًمال
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 . جيقز ٓ ناًمتٚمٗمزيق يمٌٞمع :اًمِمٞمخ

  (33:  16: 51/   275/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتؾػاز حؽؿ

راً  اإلقمالم أضمٝمزة أؿمد ُمـ أنف ُمٕمٚمقم اًمتٚمٗم٤مز، ذم ؾم١مال :ؾم١مال  سم٤مًمٕم٘مٞمدة إضا

 إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء وأومٕم٤مل ردود اظمتٚمٗم٧م وىمد اإلؾمالُمٞم٦م، واًمدقمقة وإظمالق

 يمجٝم٤مز أىمره ُمـ وُمٜمٝمؿ اعمحرم، اًمتّمقير ُمـ واقمتؼمه اسمتداء سمحرُمتف ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ

 ات،اعمٜمٙمر ُمـ قمٚمٞمف همٚم٥م ح٤م ُمٕمف اًمتٕم٤مُمؾ اقمتزل اٟمف همػم اؾمتٖمالًمف، أطمًـ ًمق ٟم٤مومع

 َيدم سمام ظمالًمف ُمـ اًمت٠مثػم وحم٤موًم٦م اجلٝم٤مز هذا اىمتح٤مم وضمقب يرى صم٤مًم٨م وومريؼ

ء قمغم يتجرأ  ص٤مر اعمٚمتزُملم سمٕمض وأن ظم٤مص٦م شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ومام اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدقمقة  ذا

 ظم٤مص٦م سمٜم٤مءة، وحت٘مٞم٘م٤مت ُمٗمٞمدة سمراُم٩م ُمـ ومٞمف أصٌح سمام اطمتج٤مضم٤مً  سمٞمتف وإدظم٤مًمف اًمتٚمٗم٤مز

 اخلٚمٞم٩م؟ دول سمٕمض ذم

راً  هذا وىمٚم٧م أراه اًمذي أن٤م :اًمِمٞمخ راً  ُمرا  يم٤معمًجٚم٦م، يم٤مًمراديق اًمتٚمٗم٤مز أن وشمٙمرا

 ًمٞمس واعمًجٚم٦م وم٤مًمراديق صقر، ومٞمٝم٤م أن وهل واطمدة ٟم٤مطمٞم٦م ذم قمٜمٝمام َيتٚمػ يم٤من وإن

 وؾمٞمٚم٦م واعمًجٚم٦م اًمراديق ُمـ اًمقؾمٞمٚمت٤من ه٤مشم٤من أو ومٝمذان اًمّمقت، اؾمتٕمامل إٓ ومٞمٝم٤م

 أن٤م جيقز، ٓ أو جيقز: ي٘م٤مل ومال اًمنم، ذم اؾمتٕمامهل٤م ويٛمٙمـ اخلػم، ذم اؾمتٕمامهل٤م يٛمٙمـ

 ٓ إـمالىم٤مً  أو جيقز إـمالىم٤مً  ُمٜمٝمام يمؾ ذم ي٘م٤مل ٓ اعمًجٚم٦م، وقمـ اًمراديق قمـ أن أتٙمٚمؿ

 وم٢مذا آؾمتٕمامل، سمٓمري٘م٦م ُمٜمٝمام يمؾ وُمرسمقط ُمٜمقط اجلقاز وقمدم اجلقاز وإٟمام جيقز،

 اًمنم ذم اؾمتٕمٛمؾ وإن ـمٞم٦ٌم، ووؾمٞمٚم٦م وُمًتح٥م ظمػم ومٝمق يٜمٗمع ومٞمام ُمٜمٝمام يمؾ اؾمتٕمٛمؾ

 اًمٚم٤ًمن، يمٝمذا مت٤مُم٤مً  طمٙمٛمٝمام ًمذًمؽ ُم٤ٌمح، ومٝمق اعم٤ٌمح ذم اؾمتٕمٛمؾ وإن ذ، ومٝمق

 يتٙمٚمؿ أن وممٙمـ ُم٤ٌمح، سمٙمالم يتٙمٚمؿ أن وممٙمـ اهلل يذيمر أن إٟم٤ًمن ممٙمـ اًمٚم٤ًمن

 إمم اًمٜمٕمٛم٦م هذه شمٜم٘مٚم٥م ىمد ًمٙمـ ٟمٕمٛم٦م، هق اهلل ظمٚمؼ ُمـ يمخٚمؼ وم٤مًمٚم٤ًمن طمرام، سمٙمالم

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرشم٤من أًمت٤من يمذًمؽ آؾمتٕمامل، ؾمقء سم٥ًٌم ٟم٘مٛم٦م

 طمٙمؿ طمٞم٨م ُمـ اًمتٚمٗم٤مز اًمتٚمٗم٤مز، إمم ٟمٕمقد اعم٘مدُم٦م وهذه اًمتقـمئ٦م هذه سمٕمد
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ً، اًم٤ًمسم٘ملم اجلٝم٤مزيـ اؾمتٕمامل يمحٙمؿ قمٜمدي آؾمتٕمامل  اًمٗمرق ُمالطمٔم٦م ُمع ذيمرا

 قمغم أـمٌ٘م٧م اًمتل اًمًٜم٦م ذم أضمد أن٤م ًمٙمٜمل صقرًا، ومٞمف أن وهق ذيمره أجْم٤مً  سم٤معمًٌقق

 ٓ اعمحرُم٦م اًمّمقر هذه وأن صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمّمقر اؾمتٕمامل وحتريؿ أوًٓ  اًمتّمقير ؿحتري

 جيقز اًمتٚمٗمزيقن أو اًمتٚمٗم٤مز سم٠من: أىمقل هذا ُمع صقرة، ومٞمٝم٤م داراً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ

 وٓ سم٤مٕومراد، وًمٞمس سم٤مًمدوًم٦م قمالىم٦م ًمف اًمتٚمٗم٤مز يم٤من وح٤م اؾمتٕمامًمف، وٌط ًمق اؾمتٕمامًمف

 إذا ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء: أىمقل هذا وىمٌؾ يريده٤م، هق اًمتل ٦ماًمقضمٝم يقضمٝمف أن يًتٓمٞمع

 يًتح٥م ُم٤م أو جي٥م ُم٤م ٟمنم جيٞمز ذقمل سمحٙمؿ ومٞمٝم٤م شمت٘مٞمد ٓ ُمٜم٤مهجٝم٤م اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م

 يٙمقن ٓ وذًمؽ اًمتحديد، هذا ُمثؾ اًمدوًم٦م ذم يقضمد ٓ يم٤من إذا ،اًمتٚمٗم٤مز ذم جيقز ُم٤م أو

 سمالد يمؾ ُمـ شم٠متٞمٝم٤م اًمتل اًمؼماُم٩م شمدرس جلٜم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق ومٞمام إٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 ـمقي يمذًمؽ يٙمـ مل وُم٤م ٟمنم، ص٤محل٤مً  يم٤من ومام اًمٓم٤مًمح، ُمـ ُمٜمٝم٤م اًمّم٤مًمح ومتٞمز اًمدٟمٞم٤م،

 .أرو٤مً  ورُمل

 اًمتٚمٗم٤مز هذا يدظمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف أرى وم٠من٤م يمذًمؽ ًمٞمس إُمر يم٤من ح٤م

 اًمٜم٤مؿمئلم وسمخ٤مص٦م إهؾ إوم٤ًمد قمٚمٞمف واًمٖم٤مًم٥م اًمنم، قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م ٕن داره:

 ُم٤م اًمّمقر هذه اخت٤مذ إمم اًمتٚمٗم٤مز ذم اًمقوع شمٓمقر وىمد ؾمٞمام ٓ اًمّمٖم٤مر، وإـمٗم٤مل

 .هذه اًمٙمرشمقٟمٞم٦م يًٛمقهن٤م ُم٤مذا أدري

 .اًمٙمرشمقن أومالم اعمتحريم٦م، اًمرؾمقم :ُمداظمٚم٦م

 أبح٨م أن هذا يْمٓمرين احل٘مٞم٘م٦م هذه وم٤مٕومالم ٟمٕمؿ، اًمٙمرشمقن أومالم :اًمِمٞمخ

 اًمدقم٤مة أو اإلؾمالُمٞملم سملم ضمداً  يمٌػم ظمالف ومٞمف احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمتّمقير ُم٠ًمخ٦م

 ذم أن٤م وهذا ضم٤مئز، اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير سم٠من ي٘مقل ُمٜمٝمؿ ومٙمثػم اًمٙمت٤مب، أو ُمٜمٝمؿ

راً  ىمٚم٧م يمام اقمت٘م٤مدي راً  ُمرا  اؾمت٤ٌمطم٦م وٓ هب٤م، اًمتٛمًؽ جيقز ٓ قمٍمي٦م فم٤مهري٦م وشمٙمرا

 اًمثٛمرة يم٤مٟم٧م إذا وأظمرى وؾمٞمٚم٦م سملم يٗمرق ٓ اإلؾمالم ٕن سمقؾم٤مئٚمٝم٤م، اًمتّمقير

ومٞم٦م صقرة وهذه سم٤مًمٞمد، ٕهن٤م طمرام هذه يدوي٦م اًمّمقرة ومٝمذه واطمدة،  طمالل ومقشمقهمرا

 .سم٤مًٔم٦م ٕهن٤م



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ومٞم٦م اًمّمقر: وىم٤مًمقا  شمقرـمقا  اًمٞمقم اًمٜم٤مس سمٕمض أن: اًمِم٤مهد  ضم٤مئزة، اًمٗمقشمقهمرا

 يٕمٜمل صقر هذه آٟمٗم٤ًم؟ سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل يمام اًمٙمرشمقٟمٞم٦م اًمّمقر هبذه أن يٗمٕمٚمقن ُم٤مذا ًمٙمـ

 أيمؼم ومٙملم ًمف إٟم٤ًمن يّمقرون اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء قمغم همٞمٔم٤مً  أتٗمجر أيم٤مد أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

 ٓ همري٦ٌم صقر أـمٗم٤مل إمم ي٘مدُمقن وًمذًمؽ اهلل، ظمٚمؼ يٕمجٌٝمؿ ٓ يم٠منف رأؾمف، ُمـ

 سم٢مسم٤مطم٦م ي٘مقًمقن اًمذيـ قمٜمد طمتك حمرم هذا حمْم٦م، ظمٞم٤مًمٞم٦م اهلل، ظمٚمؼ ذم هل٤م وضمقد

 أًم٦م هذه أن آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم إو٤موم٦م طمجتٝمؿ ُمـ ٕنف اًمٗمقشمقهمراذم، اًمتّمقير

 ؿمٞمئ٤مَ ً شمقضمد ُم٤م: يٕمٜمل اهلل، ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمّمقرة شم٘مدم أن إٓ دمٞمد ُم٤م هذه اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م

 اعم١مُمـ سمدن ُمٜمٝم٤م يت٘مزز اًمتل اًمٙمرشمقٟمٞم٦م اًمّمقر هبذه شمٗمٕمٚمقن ُم٤مذا وهذا ـمٞم٥م ضمديدًا،

 ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿: ومٞمف رسمٜم٤م ىم٤مل اًمذي اهلل سمخٚمؼ أوضمدوه هؿ اًمذي اخلٚمؼ هذا ي٘م٤مسمؾ طمٞمٜمام

ـِ  ظَمْٚمِؼ  مْحَ ـْ  اًمر   [.3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 هذا يٙمقن ُمتك أقمٚمؿ اهلل يقم إٓ اجلٝم٤مز هذا سمٞمتف يدظمؾ أن عمًٚمؿ أرى ٓ: إذاً 

 يٙمقن أن سم٠مس ٓ اح٤مئ٦م، ذم ُم٤مئ٦م إؾمالُمٞم٤مً  ٟمٔم٤مُم٤مً  شمتٌٜمك إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م هٜم٤مك يٙمقن اًمٞمقم

 يٙمقن أن اعمٝمؿ ًمٙمـ اًمٕمٚمامء، سمٕمض ُمـ وًمق أراء ختتٚمػ وىمد اضمتٝم٤مدي٦م آراء هٜم٤مك

 إظم٤ٌمر شمذاع اًمٚمجٜم٦م هذه ٟمّم٤مئح قمغم وسمٜم٤مء اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ جلٜم٦م ُمـ صدر اًمرأي

 ذم ًمٚمت٠مثػم اًمقؾم٤مئؾ أطمًـ ُمـ يٙمقن أنف ؿمؽ ٓ اًمتٚمٗم٤مز، ذم ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م واعمٜم٤مفمر

 .وًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ وًمتقضمٞمٝمٝمؿ، اًمٜم٤مس،

 إؾمالُمل شمٚمٗم٤مز هٜم٤مك ًمٞم٧م: أىمقل اًمٌٞم٤من، ُمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ يمثػماً  أىمقل وأن٤م

 ٓ وهؿ احل٩م إمم يذهٌقا  أن ىمٌؾ احلج٤مج يٕمٚمؿ اًمٙمٕم٦ٌم، طمقل يٓمقف ؿمٞمخ٤مً  يٕمرض

 وًمٙمـ طمجج٧م ُم٤م: وم٘مٞمٝمٝمؿ أو ىم٤مئدهؿ هلؿ ي٘مقل قم٤مدوا وإذا حيجقن، يمٞمػ يٕمرومقن

 ومٚمٞم٧م احل٩م، حيًٜمقن ٓ ٕهنؿ ح٤مذا؟ اًمًٞم٤مرات، طمج٧م اًمٞمقم: يٕمٜمل اإلسمؾ، طمج٧م

 اًمٓمقاف، يٌدأ يمٞمػ ًمٚمٜم٤مس يٌلم ويٕمٛمؾ، يتٙمٚمؿ قم٤مح٤مً  رضمالً  يريٜم٤م ومٕمالً  شمٚمٗم٤مز هٜم٤مك

 يٛمثٚمٝم٤م هق اًمٞمقم شم٘مع اًمتل إؿمٞم٤مء هذه يمؾ ي٘مٌؾ، ٓ ُمتك إؾمقد، احلجر ي٘مٌؾ يمٞمػ

 ىمد يٙمقن اإلٟم٤ًمن طمتك احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ مجٞمع ذًمؽ قمغم وىمس سمٞمٜم٦م، واوح٦م سمّمقرة

 ح٤مذا؟ إـمالىم٤ًم، هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ٟمجد ٓ قمٛمٚمٞم٤ًم، ذًمؽ يٓمٌؼ صمؿ ٟمٔمري٤مً  طم٩م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن 
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 صمؿ سم٤مإلؾمالم، أوًٓ  اعمٚمتزُملم ُمـ ًمٞمًقا  اًمٞمقم إضمٝمزة هذه قمغم اًم٘م٤مئٛملم ٕن 

 اعمقفمٗملم ه١مٓء يٙمٚمػ ٓ اًمدوًم٦م رئٞمس إؾمػ ُمع وأظمػماً  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ًمٞمًقا 

 يٕمٚمؿ ويمٚمٙمؿ يٜمنموٟمف، اًمذي هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ رأي ي٠مظمذوا سم٠من قمٜمده ُمقفمٗمقن وهؿ

 ومٞمٝم٤م يٜمنم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اإلذاقم٤مت سمٕمض قمغم شمقضمف اًمتل آٟمت٘م٤مدات

 :اًمِم٤مقمر ىم٤مل يمام وًمٙمـ إًمخ،.. اًمتؼمج ومٞمٝم٤م يٜمنم اخلالقم٦م

 شمٜم٤مدي ح٤م طمٞم٤مة ٓ وًمٙمـ    طمٞم٤مً  ٧مـــــــــــــأؾمٛمٕم ٟم٤مدي٧م وًمق

 رُم٤مد ذم شمٜمٗمخ أن٧م وًمٙمـ     أو٤مءت هب٤م ٟمٗمخ٧م ٟم٤مراً  وًمق

 .اًمتٚمٗم٤مز ذم رأجل هذا

 ًمٚمت٠مثػم اجلٝم٤مز هذا اىمتح٤مم يرى ُمـ ُمٜمٝمؿ واًمٕمٚمامء، اًمدقم٤مة ُمقىمػ ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 ذًمؽ؟ يرومض ُمـ وُمٜمٝمؿ ظمالًمف، ُمـ

 جيقز ٓ: ٟم٘مقل ح٤م اجلقاب ومٝمؿ ُمـ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك اجلقاب ومٝمؿ ُمـ :اًمِمٞمخ

 .ُمًٚمؿ سمٞم٧م إمم اجلٝم٤مز هذا إدظم٤مل

 ُمـ قمٜمد ظمالًمف ُمـ ٟم١مصمر ًمٙمل ٟمٖمزوه: ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمدقم٤مة أتٙمٚمؿ أن٤م :اًم٤ًمئؾ

: ي٘مقل ومٝمق اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم قمٜمد ؿمؽ سمال اًمٌٞمقت ذم ُمقضمقد اجلٝم٤مز اجلٝم٤مز، هذا ًمديف

 يمذا اخلػم ُمـ ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م أقمٛمؾ إؾمالُمٞم٦م، جمٚم٦م ُمثالً  أقمٛمؾ أدظمؾ أن٤م ذاً  يمٚمف دام ُم٤م

 ٓ طمتك ٓ،: ي٘مقل واًمٌٕمض اًمزء، اًمت٠مثػم سمجقار ٟم٤مومٕم٤مً  شم٠مثػماً  أؤصمر طمتك ويمذا،

 ٟم٤مومٕم٦م؟ أؿمٞم٤مء ومٝمل أن احلج٦م هبذه اًمّم٤محلقن اجلٝم٤مز هذا يِمؽمي

 يٕمرض هؾ وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ ُمثالً  أنف: شم٘مقل شمريد يم٠منؽ ُمٜمؽ، ومٝمٛم٧م :اًمِمٞمخ

 هؾ اًمٜم٤مس ُمـ ُمأل قمغم درؾمف اًمتٚمٗم٤مز ذم ويذاع ُمثالً  درؾم٤مً  يٚم٘مل أن ـمٚم٥م إذا أو ٟمٗمًف

 شم٘مري٤ًٌم؟ هٙمذا ٓ، أو ذًمؽ يٗمٕمؾ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 هذا قمغم أواومؼ يم٤من ظمػمه ُمـ أىمؾ اًمتٚمٗم٤مز ذ يم٤من ًمق: أىمقل أن٤م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومٞمف يٙمقن: يٕمٜمل هٜم٤م، اًمقارد هق طمٙمٞمتف اًمذي وم٤مًمرأي ظمػمه ُمـ أيمثر وذه أُم٤م اًمٗمٕمؾ،

 ح٤م شمٚمٗم٤مز، قمٜمده ُم٤م اًمٗمالين اًمٌٞم٧م أن ؾمٞمّمػم واًمذي اًمٌٞمقت، ذم اًمتٚمٗم٤مز إلدظم٤مل إذاقم٦م

 ذم ظم٤مص٦م ضمٚم٤ًمت ًمف هق أصٌح أنف يٌٚمٖمف اعمرؿمديـ أو اًمققم٤مظ أو اًمٕمٚمامء ُمـ ومالن

 أبدًا، داره اًمتٚمٗم٤مز دظمؾ وُم٤م اًمتٚمٗم٤مز ًمٞمِمؽمي يٜمِمط إًمخ،.. يقُملم أو يقم إؾمٌقع

 وطمٞمٜمئذٍ  اًمٗم٤ًمد، حيّمؾ وهٜم٤م ذًمؽ، ًمٖمػم اًمتٚمٗم٤مز هذا ؾمٞمًتٕمٛمؾ ؾمٞمّمػم اًمذي ًمٙمـ

 .اعمّمٚمح٦م ضمٚم٥م ىمٌؾ اعمٗمًدة دومع: اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شم٠ميت

 وم٠من٤م قمروتٝم٤م، أن٤م اًمتل اًمّمقرة أو آٟمٗم٤مً، طمٙمٞمتٝم٤م اًمتل اًمدقمقة هذه أو هذا أن أن٤م أرى صمؿ

ًئقًم٦م اًمٚمجٜم٦م ُمع دم٤مويب وم٤مئدة ُم٤م: أىمقل  ُم٤م اًمتٚمٗم٤مز، سمقاؾمٓم٦م ُمٜمٔمامً  درؾم٤مً  أخ٘مل أن اًمتٚمٗم٤مز ذم اعم

 ـمري٘م٦م سمدون صقيت يًٛمٕمقا  أن يٛمٙمٜمٝمؿ ًمٙمـ صقريت، يروا أن ؾمقى اًمٜم٤مس يًتٗمٞمده اًمذي

: وم٢مذاً  سمّمقيت، أن٤م سمروزي وإٟمام سمِمٙمكم، أن٤م سمروزي هق ًمٞم٧ًم واعم١مصمرة اعمرضمقة وم٤مًمٗم٤مئدة اًمتٚمٗم٤مز،

 ذًمؽ ومٚمٞمٙمـ آظمريـ، ٟم٤مس إوم٤مدة أضمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ هذا شمؼمير وراء ُمـ يمؼمى وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م ًمٞمس

 .اًمتٚمٗم٤مز ذم وًمٞمس سم٤مًمراديق اإلذاقم٦م سمٓمريؼ

 يِمٌف أنف: ؿمٌٝمٝمؿ أىمقى وُمـ ؿمٌٝم٤مهتؿ ُمـ ي٘مقًمقن ًمٚمتّمقير سم٤مًمٜم٦ًٌم :ؾم١مال

ة،  اًمِمٌٝم٦م؟ هذه قمغم اًمرد ومام شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :طمدي٨م وأجْم٤مً  اعمرآ

 هق: وم٢مذاً  يِمٌف،: قمٜمٝمؿ ىمقًمٙمؿ صحٞمح٤ًم، ٟم٘مالً  قمٜمٝمؿ شمٜم٘مؾ وأفمٜمؽ يٙمٗمل :اًمِمٞمخ

ة ًمٞمس  .ُمرآ

 .ىم٤مؾمقا  هؿ :اًم٤ًمئؾ

، إيف :اًمِمٞمخ  ًمٞمس ًمٙمـ إؾمد يِمٌف ومٝمق إؾمد ُمثؾ: ىمٞمؾ إذا ًمٙمـ يِمٌف، ىم٤مؾمقا

 اًمّمقرة سمٞمٜمام زائٚم٦م، ٕهن٤م صقرة، هذه: ي٘م٤مل ومال اعمرآة ذم ٟمٗمًف اًمٜم٤مفمر رأى وم٢مذا أؾمدًا،

 .اًمث٤مسمت٦م اًمّمقرة هل

 إٓ» ومٞمف، اًمٌح٨م ويٗمٞمد حيت٤مج مم٤م اًمقاىمع ذم ومٝمذا شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :طمدي٨م أُم٤م

 ُمـ اؾمتثٜم٤مء هق وإٟمام اعمحرُم٦م، اًمّمقر شمّمقير شمٕم٤مـمل ُمـ اؾمتثٜم٤مءً  ًمٞمس شصمقب ذم رىمامً 

 إُمريـ، سملم اًمٗمرق ًمؽ فمٝمر أفمـ ًمٙمـ حمرُم٦م، أن أىمقل وٓ اًمّمقرة اؾمتٕمامل



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقناعمخ٤مًمٗم٤م 
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 هذه اؾمتٕمامل: اًمث٤مين وإُمر ىمٌؾ، ُمـ شمٙمـ مل صقرة إجي٤مد اًمتّمقير شمٕم٤مـمل أن: سمٛمٕمٜمك

 وإٟمام إول ُمـ اؾمتثٜم٤مء ًمٞمس شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف اًمّمقرة،

 هٜم٤م؟ إمم واوح آؾمتٕمامل،

 .ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ

ؾمتثٜم٤مء هذا هؾ: صم٤مين رء :اًمِمٞمخ  ُمٕم٤معمٝم٤م، زاًم٧م اًمتل اًمّمقر أم اعمحرُم٦م ًمٚمّمقر هق ٓا

 اعمٝمؿ ًمٙمـ أذيمر، ومٞمام اًمزوم٤مف آداب ذم وذيمرشمف إًمٞمف، أُمٞمؾ أن٤م هذا آظمر؟ ؿمٞمئ٤مً  هٞمٙمٚمٝم٤م وص٤مر

ن  ي٘مقًمقن أنف يم٤من اًم١ًمال ٕن اًمتّمقير: ذم وإٟمام اًمّمقرة، اؾمتٕمامل ذم ًمٞمس يتٕمٚمؼ ؾم١ماًمؽ ٔا

ٞمحقن اًمذيـ ه١مٓء  هبذا حيتجقن اًمّمقرة، إجي٤مد وإٟمام اًمّمقرة شمٕم٤مـمل ًمٞمس اًمتّمقير ٌي

ؾمتثٜم٤مء يتقمهقن ومٝمؿ احلدي٨م،  اًمّمقرة، اؾمتٕمامل ُمـ وًمٞمس اًمّمقرة إجي٤مد شمٕم٤مـمل ُمـ هق ٓا

 شصمقب ذم رىمامً  إٓ» :ي٘مؾ مل شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ» :ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 .سم٢مجي٤مده٤م وًمٞمس اًمّمقرة سم٤مؾمتٕمامل قمالىم٦م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 (33:  32:  36/ 188/واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ ؾباظف ،افتؾػاز جفاز مـ يتخؾص أن ؾلراد اهلل هداه رجؾ

 ؟يلثؿ هؾ مسؾؿ رجؾ

 رضمؾ قمغم وم٤ٌمقمف ،اًمتٚمٗم٤مز ضمٝم٤مز ُمـ يتخٚمص أن وم٠مراد اهلل هداه رضمؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؟ي٠مثؿ هؾ ُمًٚمؿ

 إصؾ أو اًمِم٠من هق يمام حيٓمٛمف أن إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد إٓ وٓجيقز ،ي٠مثؿ :اًمِمٞمخ

 ..ًمٙم٤مومر يٌٞمٕمف أن وإُم٤م واعمالهل اًمٓمرب آٓت يمؾ ذم

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

  (شتاليت) ؾقف بقت دخقل حؽؿ

 ؾمتالي٧م؟ دش ومٞمف سمٞم٧م دظمقل جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م



   اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٗمٞمديق واًمتٚمٞمٗمزيقن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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سمف هذا. يٕمٜمل شمٚمٗم٤مز :اًمِمٞمخ  إذا يٕمٜمل ُمٜمٙمر ومٞمف ُمٙم٤من أي دظمقل ُمٕمروومف ضمقا

 رء؟ َيتٚمػ شمٚمٗم٤مز ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م دظمقل إمم وـمقرٟم٤مه هذا اًم١ًمال شمريمٜم٤م

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 أومٞمد: واًمتّمٖمػم صٖمرٟم٤مه، ىمٚمٞمالً  وخؿ يم٤من إذا إُمر ذم يمٜم٤م َيتٚمػ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .جمرُمٞمٝم٤م أيم٤مسمر سمٞمقت ذم إٓ يقضمد ٓ وًمٙمـ اًمقىمقع، طمٞم٨م ُمـ أقمؿ هذا ٕنف

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م وإيم٤مسمر إص٤مهمر أن :ُمداظمٚم٦م

 .ضمداً  رهٞم٥م سمِمٙمؾ :ُمداظمٚم٦م

 رظمص؟ ضم٤مئز رظمص :اًمِمٞمخ

 .يِم٤مءون يٕمٜمل ويمام ُمريح، سمت٘مًٞمط :ُمداظمٚم٦م

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٌٞمقت سم٤مح٤مئ٦م أرسمٕملم ٟمًٌتف ص٤مر ؾمقري٤م ذم :ُمداظمٚم٦م

 .أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 .ٟمجس رء يٕمٜمل سمٛمحٓم٤مت ي٠ميت :ُمداظمٚم٦م

 قمز وم٤مهلل وإٓ اًمٜمّمٞمح٦م، ُمع إٓ دظمقهل٤م جيقز ٓ سمٕم٤مُم٦م اعمٜمٙمر سمٞمقت اعمٝمؿ :اًمِمٞمخ

يْمَرى سَمْٕمدَ  شَمْ٘مُٕمدْ  وَمال﴿: ي٘مقل وضمؾ لمَ  اًْمَ٘مْقمِ  َُمعَ  اًمذ 
ِ ِ
 وسم٤مىمل[. 68:إنٕم٤مم﴾ ]اًمٔم ٤معم

 رء؟ قمٜمدك ًمًك

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمنيع قمغم إيف :ُمداظمٚم٦م

 .ي٤مهلل :اًمِمٞمخ

 (33: 34: 46/ 824/ واًمٜمقر اهلدى)



 اليحت





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمح٧م 
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 اجلدار دم افـحت ضريؼ ظـ افتصقير حؽؿ

 أو ورىم٦م ذم وظمرضم٧م ُمٙم٤مهن٤م، وومرهمٜم٤م صقرة صقرٟم٤م إذا اعمٗمرهم٦م اًمّمقر :ُمداظمٚم٦م

 ؟طم٤مئط أو ضمدار

 يمٚمػ صقرة صقر ُمـ» :إطم٤مدي٨م قمٛمقم ذم دظمؾ صقرة يم٤من ُم٤م يمؾ :اًمِمٞمخ

 إًمٞمٝم٤م ٟمٔمرت إذا أخ٧ًم ُمٗمرهم٦م، أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمروح ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن

 .صقرة ومٝمذه ومالٟم٤ًم، متثؾ وأهن٤م صقرة، هذه ىمٚم٧م

  (..: 16:  11/    92/  واًمٜمقر اهلدى) 





 املبتذلة الصور





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمقر اعمٌتذًم٦م 
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 ؿراءهتا؟ بعد تبتذل هؾ تصاوير ؾقفا افتل اجلرائد

 ومٝمق ظمٚمٞمٕم٦م، صقر وسمٕمْمٝم٤م صقر، وومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن حيت٤مضمٝم٤م اًمتل اجلريدة :اًم٤ًمئؾ

 .حيرىمٝم٤م أو ضم٤مٟم٤ٌمً  يٚم٘مٞمٝم٤م صمؿ يٗمٞمده، وُم٤م ذقم٤مً  جيقز ُم٤م ُمٜمٝم٤م ي٘مرأ 

 آي٤مت رسمام أجْم٤مً  ومٗمٞمٝم٤م إًمٞمٝم٤م، أذٟم٤م اًمتل احآد ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م يم٤من وًمق اجلرائد أُم٤م :اًمِمٞمخ

 يمامئدة حيٓمقه٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمؾ يمام واؾمتٕمامهل٤م اسمتذاهل٤م جيقز ومال اهلل، وأؾمامء وأطم٤مدي٨م

ٞم٤مرات زضم٤مج هب٤م يٛمًحقن ٟم٤مس ًمٚمًٗمرة، ٞمقت اًًم  هذا ٕنف هذا: يٜمٌٖمل ُم٤م ذًمؽ، وٟمحق واًٌم

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يٜم٤مذم   ؿَمَٕم٤مئِرَ  يَُٕمٔم ؿْ  َوَُم
ِ
٤َم اّلل  ـْ  وم٢َمهِن   [. 31:احل٩م﴾ ]اًمُْ٘مٚمُقِب  شمَْ٘مَقى ُِم

  (..: 13:  21/   95/   واًمٜمقر اهلدى)

 ؟ادؿتفـة وؽر ادؿتفـة افصقر بغ كػرق ـقػ

 ؟اعمٛمتٝمٜم٦م وهمػم اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقر سملم ٗمرقٟم يمٞمػ :اعمٚم٘مل

 ٓ ًمٙمـ اًمٕمٚمامء، سمٕمض إًمٞمف وص٤مر إًمٞمف، ادمف هذا اًمتٗمريؼ.. اًمتٗمريؼ هذا :اًمِمٞمخ

ه: ُمرضمقطم٤مً  سمؾ راضمح٤ًم، ٟمراه  دًمٞمؾ قمٚمٞمف ووىمٗمٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام يقضمد ٓ ٕنف ذًمؽ ٟمرا

 اًمٌمء: ذقم٤مً  اصمٜملم ؾمٌٌلم إمم يٕمقد وهذا اعمٛمتٝمٜم٦م، اًمّمقرة اىمتٜم٤مء جيقز أنف سيح

 إن: صم٤مٟمٞم٤مً . سمذًمؽ يِمٕمرٟم٤م ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ أنف: وهق آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت ُم٤م: إول

ئٝم٤م ضمقاز يٕمٜمل اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقرة اىمتٜم٤مء سمتجقيز اًم٘مقل - وصٜمٕمٝم٤م سمؾ وسمٞمٕمٝم٤م، ذا

 يمام إصقل هذه قمغم وشمٗمريٕمٝم٤م وأصقهل٤م اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ ،-أجْم٤مً 

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمت ْ٘مَقى اًْمؼِم   قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ضم٤مء

 .ُمٕمّمٞم٦م ومٝمق ُمٕمّمٞم٦م إمم ي١مدي ُم٤م يمؾ أن[ 1:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ 

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ» :-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل ذًمؽ أضمؾ ُمـ :اًمِمٞمخ

 .شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف،



   اًمّمقر اعمٌتذًم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ٓ أنف: وهق آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت ُم٤م: إول اًمٌمء: ذقم٤مً  اصمٜملم ؾمٌٌلم إمم يٕمقد وهذا

 يٕمٜمل اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقرة اىمتٜم٤مء سمتجقيز اًم٘مقل إن: صم٤مٟمٞم٤مً . سمذًمؽ يِمٕمرٟم٤م ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد

ئٝم٤م ضمقاز  اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ ،-أجْم٤مً - وصٜمٕمٝم٤م سمؾ وسمٞمٕمٝم٤م، ذا

 اًْمؼِم   قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ضم٤مء يمام إصقل هذه قمغم وشمٗمريٕمٝم٤م وأصقهل٤م

 ُمٕمّمٞم٦م إمم ي١مدي ُم٤م يمؾ أن[ 1:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمت ْ٘مَقى

 .ُمٕمّمٞم٦م ومٝمق

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ» :-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل ذًمؽ أضمؾ ُمـ آه، :اًمِمٞمخ

 ؿم٤مرهب٤م،: قمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ» :-أجْم٤مً - وىم٤مل ،شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف،

 جيقز: ًمٜم٘مقل هب٤م ٟم٠ميت أجـ ُمـ اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقرة هذه وم٢مذاً  آظمره، إمم شو وقم٤مسه٤م،

 سمٕمض إًمٞمٝم٤م يريمـ أن واطمدة صقرة ذم يٛمٙمـ اًم٘مقل هذا ممتٝمٜم٦م، أهن٤م داُم٧م ُم٤م اىمتٜم٤مؤه٤م

 أو سم٤ًمـم٤مً  اؿمؽمى طمٞمٜمام سمٖمٗمٚم٦م اسمتكم اإلٟم٤ًمن إذا هق اًمٜم٤مس، سمٕمض إًمٞمف يريمـ اًمٜم٤مس،

 أهن٤م دام ُم٤م سم٠مس ٓ: ومٜم٘مقل صقرة، ومٞمٝم٤م اًمًج٤مدة هذه أو اًم٤ًٌمط هبذا وإذا ؾمج٤مدًا،

ءه ويٕمٚمؾ يراه٤م، وهق اعمًٚمؿ يِمؽمهي٤م أن أُم٤م ممتٝمٜم٦م،  أبٕمد ومٝمذا تٝمٜم٦م،مم سم٠مهن٤م إي٤مه٤م ذا

 اإلصمؿ قمغم اًمتٕم٤مون قمـ اًمٜمٝمل وُمـ اًمنميٕم٦م، أصقل ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمـ يٙمقن ُم٤م

 اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقرة ضمقاز ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ومٞمام حيتجقن اًمٕمٚمامء سمٕمض أو يمثػم واًمٕمدوان،

- وم٠مُمره٤م ًمٚمرؾمقل، وؾم٤مدة اؿمؽمت يم٤مٟم٧م -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- أهن٤م قم٤مئِم٦م وؾم٤مدة سم٘مّم٦م

 ُم٤م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ًمٙمـ سم٤ًمـم٤ًم، ُمٜمٝم٤م وم٤مختذت سم٢مزاًمتٝم٤م، -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ذم اًمزوم٤مف آداب: قمٚمٞمف وىمٗم٧م ًمٕمٚمؽ اًمزوم٤مف، آداب: يمت٤ميب ذم أن٤م هذا ذيمرت يمام يدل

 .اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م

 ..اًمزوم٤مف آداب: اإلٟمجٚمٞمزي٦م إمم شُمرضمؿ :اعمٚم٘مل

 اًم٘مٓمع أن هٜم٤مك ذيمرت وم٤مًمِم٤مهد ٟمٕمؿ، أي صحٞمح، شمرضمؿ ٟمٕمؿ أي آه، :اًمِمٞمخ

 إـمالىم٤مً  طمج٦م صمٛم٦م يٌؼ ومٚمؿ ُمٕم٤معمٝم٤م ذه٧ٌم -أجْم٤مً - ومٛمٕمٜم٤مه٤م اًمّمقرة، قمغم واىمٕم٤مً  يم٤من

ؤه٤م يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ اعمٛمتٝمٜم٦م، اًمّمقرة اىمتٜم٤مء سمتجقيز ًمٚم٘مقل . ضمٚمٞم٦م فم٤مهرة وهل ذا



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمقر اعمٌتذًم٦م 
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: وآؾمتٜم٤ٌمط وآىمت٤ٌمس اًمٗم٘مف سم٤مب ُمـ وهق آظمر، رء ذيمرشمف اًمذي هذا إمم يْم٤مف

 شمٗمٝمؿ. ىمْمٌف سمًط ذم صٚمٞم٤ٌمً  رأى إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ًم٘مد

 هذا؟

 .ٓ ىمْم٥م :اعمٚم٘مل

 .يمِمٓمف يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 . ُمٕم٤معمف أزال يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 هذه اًمّمقر يمذًمؽ. ُمٜمف اهلل أنج٤مك اًمذي سم٤مًمتثٚمٞم٨م يذيمر يمام واًمّمٚمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 أرؾمؾ سم٠من اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمغم اُمتـ -وضمؾ قمز- اهلل يم٤من اًمتل إصٜم٤مم سمٕم٤ٌمدة شمذيمر

 أن يٜمٌٖمل اًمّمٚمٞم٥م ىمْم٥م وم٢مذاً  إصٜم٤مم، قم٤ٌمدة ُمـ وم٠منج٤مهؿ اًمٙمريؿ اًمرؾمقل إًمٞمٝمؿ

 يم٤من إذا آؾمتٜم٤ٌمط، سم٤مب ُمـ -أجْم٤مً - وهذا أىمقل أن٤م ًمٙمٜمل اًمّمقرة،  ىمْم٥م سمف ٟمٚمحؼ

 إوم٤ًمداً  ًمٚم٤ًٌمط أو ًمٚمثقب ًمٚمّمقغ إوم٤ًمد اًمّمٚمٞم٥م أو اًمّمقرة ىمْم٥م ُمـ يؽمشم٥م

 ذًمؽ أثر أو اًمّمقرة هذه أثر شمزول طمتك ي٘متٜمك ومحٞمٜمئذٍ  سم٤مح٤مل، سم٤مح٤مدة ُمياً 

 .قمٜمدي اًمرأي إًمٞمف يٜمتٝمل اًمذي هذا اًمّمٚمٞم٥م،

 (33:  18:  24/ 525/واًمٜمقر اهلدى) 





 بغزض التصويز

 لتعليها





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتّمقير سمٖمرض اًمتٕمٚمٞمؿ 
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 افتعؾقؿ جمال دم افصقر وتعؾقؼ رشؿ حؽؿ

  اًمتٕمٚمٞمؿ؟ جم٤مل ذم اًمّمقر وشمٕمٚمٞمؼ رؾمؿ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمؿ أطمت٤مج أن٤م.. اًمٕمٛمؾ قمغم وم٠مضمؼمت اًمروو٦م جم٤مل ذم درؾم٦مُمُ  أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .. .ا يمثػمً 

 ومٞمف اًمٌالء قمؿ زُمـ ذم ٕنؽ ومٞمف: أن٧م ومٞمام اهلل أقم٤مٟمؽ: ًمؽ أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 ٓ أصٌحٜم٤م اًمٙم٤مومريـ، ُمدارس ذم يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اعمًٚمٛملم ُمدارس ذم اًمتٕمٚمٞمؿ وص٤مر وـمؿ،

 .شمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ ذم اًمٙمٗم٤مر سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ُمت٠مثريـ اهلل ذيٕم٦م ٟمتٌع

 طمرم ط اًمٜمٌل ٕن واًمٌٞم٤من: اًمٙمالم ُمـ يمثػم إمم حيت٤مج إُمر أن أفمـ ُم٤م

 ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن يمٚمػ صقرةً  صقر ُمـ» :ي٘مقل ومٝمق اىمتٜم٤مًء، طمرُمف يمام قمٛمالً  اًمتّمقير

 شمدظمٚمقا  ٓ» :وىم٤مل ،شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ» :وىم٤مل شسمٜم٤مومخ وًمٞمس اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمروح

 ط اًمٜمٌل إمم يدظمؾ أن اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ واُمتٜمع شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م

 ضمؼميؾ ًمٞمتٚم٘مك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمرج طمٞمٜمام ُمٕمف ؾم٤مسمؼ ُمققمد قمغم يم٤من وىمد

 ذم وم٢من اٟمٔمر» :اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ىم٤مل اًمدظمقل ُمـ يٛمتٜمع وهق احلجرة ظم٤مرج

ُم٤مً  اًمٌٞم٧م ذم وم٢من واٟمٔمر يمٚم٥م، ضمرو اًمٌٞم٧م  ومٚمٞمخرج سم٤مًمٙمٚم٥م ومٛمر رضم٤مل، مت٤مصمٞمؾ ومٞمف ىمرا

 قمٚمٞمف ومٝمق شاًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م يّمػم طمتك ومٚمٞمٖمػم سم٤مًمتٛمث٤مل وُمر سم٤مح٤مء، ُمٙم٤مٟمف وًمٞمٜمْمح

 وأ احلًـ سمف ضم٤مء يمٚم٥م ضمرو ومقضمد ٌٞم٧ماًم ذم ٟمٔمر ضمؼميؾ أُمر شمٜمٗمٞمذ إمم سم٤مدر اًمًالم

 صقر: أي مت٤مصمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمت٤مر هٜم٤مك وضمد صمؿ سمامء، ُمٙم٤مٟمف وٟمْمح سم٢مظمراضمف وم٠مُمر ًلماحل

 ضمؼميؾ دظمؾ طمٞمٜمذاك ومروع، هل٤م ؿمجرة يم٠مهن٤م ص٤مرت طمتك سم٤مًمتخٓمٞمط ومٖمػم ًمرضم٤مل

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 شمّمقيراً  اًمّمقر حتريؿ ذم ط اًمٜمٌل قمـ صح٧م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض هذه

 اؾمتٕمٛمرٟم٤م أن سمٕمد اًمٗمٙمري اًمٖمريب سم٤مٓؾمتٕمامر اسمتٚمٞمٜم٤م قمٝمد إمم اًمزُمـ سمٜم٤م وصؾ واىمتٜم٤مًء،



   اًمتّمقير سمٖمرض اًمتٕمٚمٞمؿ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وشم٘م٤مًمٞمده اًمًٞمئ٦م آصم٤مره ومٞمٝم٤م ظمٚمٗمقا  وًمٙمٜمٝمؿ سمالدٟم٤م ُمـ اعمًتٕمٛمر ظمرج سمالدٟم٤م، ذم

 .إـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ ذم إؾم٤مًمٞم٥م هذه: ُمٜمٝم٤م ذًمؽ، وٟمحق وأظمالىمف وقم٤مداشمف

صؾ أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ  ط اًمٜمٌل أب٤مح ىمد ًمٙمـ اًمتحريؿ،: آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م اًمتّمقير ذم ٕا

 اًمٕمٚمامء قمٜمد هذه ومتٕمرف سمٞمتٝم٤م، ذم هب٤م شمٚمٕم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٚمٕم٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة

ٜم٤مت سمٚمٕم٥م  قم٤مئِم٦م زوضمتف إمم ينب يم٤من أنف ظمٚم٘مف وطمًـ اًمًالم قمٚمٞمف أدسمف ُمـ يم٤من طمتك اًٌم

غم ًمٙمل ضمػماهن٤م ُمـ اًمٌٜم٤مت  .ُمٕمٝمـ قم٤مئِم٦م شمًت

 هل٤م ظمٞمؾ صقرة اًمٚمٕم٥م هذه سمٕمض ذم ومرأى اًمٌٜم٤مت، ًمٕم٥م اًمٚمٕم٥م سمٞمتٝم٤م ذم ورأى

! أضمٜمح٦م؟ وًمف ومرس! قم٤مئِم٦م ي٤م» :هل٤م ىم٤مئالً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومداقمٌٝم٤م أضمٜمح٦م،

 أضمٜمح٦م، ذوات يم٤مٟم٧م اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٞمٚمامن ظمٞمؾ سم٠من اهلل رؾمقل ي٤م يٌٚمٖمؽ أخؿ: ىم٤مًم٧م

 ش.ذًمؽ قمغم وأىمره٤م ط ومْمحؽ

 اًمتحريؿ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م مم٤م اًمّمقر سمٕمض اؾمتثٜم٤مء ذم ُمٜمٝم٤م ٟمحـ ٟمًتٗمٞمد اًم٘مّم٦م هذه

 اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمٚمقم ُمـ ٕن ذًمؽ طمد: قمٜمد يقىمػ أن جي٥م إُمر ًمٙمـ وىمٜمٞم٦ًم، شمّمقيراً 

 اؾمتحالًمف جيقز ٓ اًمنمع ذم حمرُم٤مً  أصٚمف يم٤من ومام اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات أن

 .ُمٜم٤مؾم٦ٌم سم٠مدٟمك واؾمت٤ٌمطمتف

 هذا أصٌح سم٤مًمّمقر، إـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ: اًم١ًمال قمـ اجلقاب صٛمٞمؿ ذم ٟمدظمؾ أن

 أنٜم٤م اًميورة أجـ ًمٙمـ ًمٚمٕمٚمؿ، ُمٜمف سمد ٓ هذا صم٤مء شم٤مء سم٤مء أخػ ٟمٕمٚمٛمٝمؿ أنٜم٤م يمام اًمتٕمٚمٞمؿ

 ُمـ هذا: ىم٤مل ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو إؾمد أو اًمدب أو احلامر أو اًمٖمزال: ُمثالً  ًمف ٟمّمقر

 اًميوري ُمـ ومٚمٞمس ُمًت٘مٌاًل، احلٞم٤مة ذم ُمٕمف شم٠ميت اًمتٜمٛمٞم٦م هذه اًمقًمد، ومٙمر شمٜمٛمٞم٦م أضمؾ

 وًمٞمس مح٤مر هذا أن ًمٞمٗمٝمؿ اًمّمقر هذه هلؿ ٟمّمقر أن ُمٕمٚمامت أو ُمٕمٚمٛملم يمٜم٤م إن ٟمحـ

 . شمٞم٤ًمً 

  ؿمٞمخ؟ ي٤م يٕمرف ويمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 أضمؾ ُمـ: يٕمٜمل سمّمقرة؟ ًمف آيت أن اًمالزم ُمـ أخٞمس يٕمرف؟ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتّمقير سمٖمرض اًمتٕمٚمٞمؿ 

 

173 

 .إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أضمؾ ُمـ سمّمقرة ًمف آت ٓزم اًمٌمء ًمف أووح

 أجـ سميورة، إٓ حيؾ ٓ احلرام: أىمقل ح٤م اٟمتٌٝمل ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 أن٤م ومرو٤ًم، ًمٞمس اًمٕمٚمؿ ٟم٤مومٚم٦م ُمـ هذا واحلامر، اًمتٞمس سملم اًمٗمرق اًمقًمد ًمٜمٗمٝمؿ اًميورة

.. ًمّمقصٞمتٝمؿ قمغم اًم٘مْم٤مء ـمريؼ شمًٝمٞمؾ ؾمٌٞمؾ ذم اًمٚمّمقص شمّمقير ُمثالً  ًمؽ أىمقل

 أو اًمداء متٙمـ وإُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمٕمروم٦م قمغم ًمٚمٓمٌٞم٥م ُم٤ًمقمداً  يٙمقن ًمٙمل اجلًد شمّمقير

 .يٜم٤مؾمٌف سمام ي٘م٤مس رء ومٙمؾ ضوري، أُمر هذا اًمٌدن ُمٙم٤من ذم اعمرض

 سم٤مُٕمر ًمٞمس هذا اًمتٛمٞمٞمز هلذا ًمٚمقًمد اًمّمقرة هذه شمّمقير: ٟم٘مقل ٟمحـ أن

 يٌٚمغ طمٞمٜمام ـمٗمقًمتف ؾمـ ذم اًمقًمد يٕمرومف مل إذا اًمذي: يٕمٜمل سم٤مُٕمر وًمٞمس اًميوري

 هذه دون ٟمِم٠من٤م يمٚمٜم٤م أمحؼ، يٙمقن.. سمٚمٞمداً   يٙمقن اًمرضم٤مل ؾمـ: يٕمٜمل اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ

 .اًمقؾم٤مئؾ هبذه يٕمٞمِمقن ممـ يمٖمػمٟم٤م ٟمحـ وه٤م اًمقؾمٞمٚم٦م

 اؾمتحالًمف جيقز ومال ذقم٤مً  حمرُم٤مً  يم٤من ُم٤م أن أذه٤مٟمٜم٤م ذم يقؾمع أن جي٥م: اًمِم٤مهد

 يم٤من ُم٤م أن اًم٘م٤مقمدة هذه قمـ اًمٖمٗمٚم٦م سم٥ًٌم سمف اسمتٚمٞمٜم٤م مم٤م ُمثالً  اًمٞمقم إؾم٤ٌمب، سم٠مدٟمك

ُم٤مً   أن اًمٕمٍم ُمقو٦م سم٠من اسمتٚمٞمٜم٤م ُمثالً  اًمٞمقم إؾم٤ٌمب، سم٠متٗمف اؾمتحالًمف جيقز ٓ طمرا

ة ة ىمٌؾ ُمـ يم٤من اعمًتِمٗمك، ذم شمٚمد أن يٜمٌٖمل احل٤مُمؾ اعمرأ  شمٕمنت إذا سمٞمتٝم٤م، ذم شمٚمد اعمرأ

 احلٛمؾ يم٤من ؾمقاء أن ُمقضمقدة، يم٤مٟم٧م إن اًمٓمٌٞم٦ٌم أو إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٓمٌٞم٥م ضملء وٓدهت٤م

 يٓمٚمع طمٞم٨م هٜم٤مك وٟمقًمده٤م اعمًتِمٗمك إمم ٟم٠مظمذه٤م ٓزم ـمٌٞمٕمل همػم يم٤من أو ـمٌٞمٕمٞم٤مً 

 اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل ذم شمقؾمع هذا جيقز، ٓ وُمـ يٓمٚمع أن ًمف جيقز ُمـ قمقرهت٤م قمغم

 .ًمٚمٕمقرات يمِمػ ُمـ

 دون ًمقطمده٤م إطمدامه٤م شم١مظمذ أن جيقز ٓ ىم٤مقمدشم٤من: اًمٕمٚمامء ي٘مقل وًمذًمؽ

: اًمث٤مٟمٞم٦م واًم٘م٤مقمدة إومم، اًم٘م٤مقمدة هذه اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات: إظمرى

 أؿمد ُمـ وأنف طمرام، اًمتّمقير سم٠من طم٘م٤مً  ُم١مُمٜملم يمٜم٤م وم٢مذا سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة

 وضم٤مء ُم٤ًمومراً  يم٤من طمٞمٜمام ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اعمحرُم٤مت،

 ي٤م هذا ُم٤م: ىم٤مل اًمدظمقل ُمـ وم٤مُمتٜمع ؾمت٤مر سمٞمتٝم٤م ذم وضمد قم٤مئِم٦م قمغم يدظمؾ أن ويريد
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 يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد إن» :وىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ومٝمتٙمف ًمؽ، اؿمؽميتف: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م؟

 ٟمحـ هؾ! اعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مس أؿمد شاعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م

 يم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمٜمدٟم٤م اًمتّمقير أصٌح أم ط اهلل رؾمقل ُمـ اًمِمديد اًمققمٞمد هبذا شمِمٌٕمٜم٤م

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕم٤مدي٦م

 اعمرؾمٚملم، ؾمٞمد ذيٕم٦م أطمٙم٤مم قمـ هم٤مومٚملم ٟمٙمقن ٓ وأن ي٘مٔملم، ٟمٙمقن أن جي٥م

 ذم يمذًمؽ يم٤من ُم٤م شاعمّمقرون اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد» :اًمٙم٤ٌمئر ُمـ اًمتّمقير

 ُمـ ًمٞمس أُمراً  اًمقًمد ٟمٗمٝمؿ أنٜم٤م: هق ضمداً  سمًٞمط ًم٥ًٌم اؾمتحالًمف جيقز ومال اًمتحريؿ

 .شمٗمٝمٞمٛمف اًميوري

 ُم٤ٌمح أظمرى.. أيمٚمٝم٤م حمرُم٦م طمٞمقاٟم٤مت شمقضمد: سمّمقرة اعمث٤مل هذا ـّ ٙمُ ًمَ  أىمرب أن٤م

 هل١مٓء صقرٟم٤م وم٢مذ أيمٚمٝم٤م، اعمحرم احلٞمقاٟم٤مت سمٕمض يٕمرومقن ٓ رسمام اًمرضم٤مل أيمٚمٝم٤م،

م ًمٞمٕمرف اعمحرم احلٞمقان اًمرضم٤مل  ومٞمف ٕن سمجقازه: ٟم٘مقل أن جيقز مم٤م ُمث٤مل هذا احلرا

 إـمٗم٤مل واهلل أُم٤م حلرام،وا احلالل وهق ذقمل طمٙمؿ ُمٕمروم٦م قمغم ُم٤ًمقمدةً 

 .اًمّمقر هبذه أوم٘مٝمؿ وٟمقؾمع ٟمث٘مٗمٝمؿ..اًمّمٖم٤مر

ُمر أصٌح  سمٞم٧م وسملم سمٞمٜمف يٗمرق ٓ اًمداظمؾ يدظمٚمٝم٤م طمٞمٜمام اعمًٚمٛملم سمٞمقت أيمثر اًمٞمقم ٕا

 صٜمؿ وهٜم٤م صقرة هٜم٤م أضمد هذا صٝمري سمٞم٧م سمٜمتل سمٞم٧م ذم أدظمؾ ُمثالً  أن٤م أصٌح٧م اًمٙم٤مومر،

 اًمتّمقير إسم٤مطم٦م ذم شمقؾمٕمٜم٤م ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ اًمٙم٤مومريـ يمٌٞمقت اعمًٚمٛملم سمٞمقت أصٌح٧م صٜمؿ، وهٜم٤م

ؾم٤ٌمب، ٕتٗمف اًمتحريؿ أؿمد اعمحرم  اًميورات: اًم٘م٤مقمدشملم ه٤مشملم ٟمحٗمظ أن جي٥م وًمذًمؽ ٕا

 أودع أن ُمْمٓمر واهلل أن٤م: اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل ُمٓمٚم٘م٤مً، هٙمذا ًمٞمس ًمٙمـ اعمحْمقرات، شمٌٞمح

ٜمؽ، ذم ُم٤مزم ! اهلل ؾمٌح٤من ُم٤مزم، قمغم يًٓمقن اًمٚمّمقص أظمِمك واهلل اًميورة؟ أجـ اًم

ٞمح اًميورات ٤من وىمع: يٕمٜمل اعمحْمقرات شٌم  هؿ ُمٜمٝم٤م، اخلالص يريد ومٝمق اًميورة ذم اإلًٟم

تحٚمقن اًميورة ذم ي٘مٕمقا  أن ىمٌؾ  داري قمغم يًٓمقن اًمٚمّمقص أن أظمِمك أن٤م: ي٘مقل احلرام ًي

ؾم٤ٌمب اختذ أن٧م ٓ اح٤مل، هٜم٤م اًمٙمٜمز هٜم٤م اًمدار رأس قمغم راي٦م ويْمع اًمٜم٤مس يّمقر يم٠منف  اًمتل ٕا

رسم٤مب رب قمغم شمقيمؾ صمؿ ًمؽ اهلل أب٤مطمٝم٤م ـْ ﴿: ٕا َ  يَت ِؼ  َوَُم ـْ  َويَْرُزىمْفُ  * خَمَْرضًم٤م ًمَفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلل   ُِم

٥م ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  .[3 - 1: اًمٓمالق] ﴾حَيَْت
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 أهقائٝمؿ، يًتٕمٛمٚمقن وضمؾ، قمز اهلل سمنميٕم٦م يتٛمًٙمقن ٓ اعمًٚمٛملم أن هذا ُمـ همريض

ٞمح اًميورات  شمٙمقن وُمتك سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة ًمٙمـ صحٞمح، اعمحْمقرات شٌم

: ٟم٘مقل ٟمج٤ًمً  إٓ ينمب أن جيد ٓ اح٤مء يٜمٗمذ ُمثالً  اًمّمحراء ذم يم٤مًمرضمؾ: ٟم٘مع طمٞمٜمام اًميورة؟

 ذم اًميورة ذم أو اًمٕمٓمش ذم ي٘مع ٓ طمتك هٜم٤م ُمـ سم٤محلرام يتزود واطمد ًمٙمـ اًميورة، هٜم٤م

 .إؾمالُمٞم٤مً  جيقز ٓ هذا اًمّمحراء

 يٗمٝمؿ أن اعمٕمٚمٛم٦م أو اعمٕمٚمؿ يٕمقز طملم وم٘مف، إمم وحتت٤مج قمٚمؿ إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م

 ي٘م٣م صمؿ سمّمقرة ذًمؽ ًمف ي٘مرب أن سم٠مس ٓ طمٞمٜمذاك يمامًمٞم٤مً  ًمٞمس ضوري٤مً  ؿمٞمئ٤مً  اًمقًمد

 . أُم٤م إُمر، واٟمتٝمك قمٚمٞمٝم٤م

 . ممٙمـ ٟمِمؽمهي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 ُمرؾمقُم٦م هل اًمّمقرة: يٕمٜمل أؿمؽمهي٤م أؾمحٌٝم٤م، ذًمؽ سمٕمد ًمف أرهي٤م ممٙمـ اؿمؽمهي٤م :ُمداظمٚم٦م

 . ُمٜمف أؾمحٌٝم٤م ذًمؽ وسمٕمد ًمف أرهي٤م.. .ُمٙم٤من ذم

 صقره٤م؟ ُمـ ضم٤مءت؟ أجـ ُمـ اًمّمقرة هذه ًمٙمـ ًمف، شمرهي٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اعمٙمت٦ٌم ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .هذا جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

ؿمٞم٤مء ٟمٕمٚمٛمف يمٞمػ يرى،ٓ [ اًمذي ييراًم ـمٞم٥م] :ُمداظمٚم٦م  ؟[سم٤مًمتّمقير إٓ] ٕا

 اًم٘مراءة اًميير شمٕمٚمٛمل أن شمريد أن٧ِم  يمالُمؽ، ضمقاب هق اًم٤ًمسمؼ يمالُمل :اًمِمٞمخ

 [.احلامر] ُمثالً  وسملم اًمتٞمس سملم اًمٗمرق قه ُم٤م شمٕمٚمٛمٞمف ضوري ًمٞمس واًمٙمت٤مسم٦م

ًتحؾ ٓ احلرام: يٕمٜمل قمٚمٞمف، ومرو٤مً  ًمٞمس قمٚمٞمف؟ ومرض يٕمٜمل ضوري هذا هؾ  ٓإ ي

٤من أو اًمرضمؾ: يٕمٜمل ومرض سمٛم٘م٤مسمؾ  هق هذا ًمٚمٛمقت ويتٕمرض اًمّمحراء ذم يٙمقن طمٞمٜمام اإلًٟم

 هق وم٢مذاً  طمرام، هذا[ 295:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمت ْٝمٚمَُٙم٦مِ  إمَِم  سم٠ِمَجِْديُٙمؿْ  شمُٚمُْ٘مقا  َوٓ﴿: ي٘مقل واهلل اهلالك،

ن  َيٚمص أن ؾمٌٞمؾ ذم اح٤مء ُمـ ضمرقم٤مت ينمب أو ًم٘مٞمامت ي٠ميمؾ أن إُم٤م: ضورشملم سملم ٔا
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 ُمٞمت٦م أو ظمٜمزير حلؿ ومقضمد ضم٤مء إذا: اعم٤ًمئؾ دىم٤مئؼ ُمـ وهذا ُمثالً  جيقز ٓ ومٝمق اعمقت ُمـ ٟمٗمًف

 احلالل اًمْم٠من حلؿ ُمـ ي٠ميمؾ يم٤من ًمق يمام اًمٚمحؿ هذا ُمـ ويِمقي ومٞم٠ميمؾ جيٚمس أن ًمف جيقز ومال

 اًميورة: اًمٕمٚمامء ىمقل ُمٕمٜمك هذا اهلالك، ُمـ ٟمٗمًف يٜمجل ًم٘مٞمامت ي٠ميمؾ وإٟمام ٓ، يٛمتٚمئ طمتك

ٓ  ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل هذا؟ أظمذوا أجـ ُمـ سم٘مدره٤م، شم٘مدر ٕنٕم٤مم﴾ ]إًِمَٞمْفِ  اْوٓمُِرْرشمُؿْ  َُم٤م إِ : أي[ 229:ا

 .طمراُم٤مً  أصٚمف يم٤من وًمق أيمٚمف ومٞمجقز إًمٞمف شمْمٓمرون أنتؿ اًمذي اعم٘مدار إٓ

قمٛمك ُمث٤مل وم٤مٔن  يمام ٟمٗمٝمٛمف أن اًميوري ُمـ وًمٞمس واًمٙمت٤مسم٦م، اًم٘مراءة ٟمٕمٚمٛمف ٟمحـ: ٕا

 ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٞمس اًمٕمٚمؿ ٟم٤مومٚم٦م ُمـ أُمقر هذه ذًمؽ، وٟمحق اًمٖمزال وسملم اًمدب سملم اًمٗمرق ىمٚمٜم٤م

 . اخلالص٦م هذه سمقاضم٥م، ًمٞمس ُم٤م اعمحرُم٦م سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م اًمٜم٤مس

 احل٤مضم٦م، همػم اًميورة: يٕمٜمل اًميورة، طم٥ًم [ىمقًمؽ] ؾمٛمح٧م ًمق... .ٟمريد :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٛمٕمٜم٤م ٕنٜم٤م إًمٞمٝم٤م: ٟمحت٤مج اًمتل احل٤مضم٦م وًمٙمـ اعمقت، إمم شمٗميض اًمتل هل أهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًميورة

ٞم٤من ذًمؽ وهمػم اًمًٗمر ضمقازات ذم اًمّمقر جيقز أنف  وًمٞم٧ًم طم٤مضم٦م شمٕمتؼم هذه اًمِمخّمٞم٦م، ًٌم

 . ضورة

 .احلالل سمٜم٧م ي٤م ًمألـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ يمٛم٠ًمخ٦م ًمٞمس هذا ًمٙمـ جيقز، هذا: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 . ُمثكم قمـ أؾم٠مل أن٤م ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 حي٩م أن اإلٟم٤ًمن أن يًتٓمٞمع ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٞمٝم٤م، ٟم٘مقل ٟمحـ ُمثٚمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 . ضمقاز وُمٕمف هقي٦م وُمٕمف إٓ

 إمم أطمت٤مج أنٜمل ضورة، وًمٞم٧ًم طم٤مضم٦م هذه أن: أقمٜمل أن٤م وًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 إمم يٗميض مل ٕنف ضوري: ًمٞمس هذا وًمٙمـ ؾمٗمر، إمم أطمت٤مج أو اًمٙمٕم٦ٌم، إمم أطم٩م أن

 . اًمٗمٕمؾ هذا أومٕمؾ مل إذا اعمقت

  هٙمذا؟ هق صدده ذم يمٜم٤م ُم٤م ًمٙمـ هذا، صحٞمح :اًمِمٞمخ

 . احل٤مضم٦م قمـ وم٘مط أتحدث أن٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .  ضم٤مئز هذا أضمٌتؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

  (..: 37:  47/   99/   واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾتقضقح افعؾؿقة افؼقامقس دم ادقجقدة افتصاوير حؽؿ

 .ًمٚمتقوٞمح صقر حيتقي اًم٘م٤مُمقس أطمٞم٤مٟم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ يقضمد وإٟمام ُمٚمٝم٤مة أو يمٛمٜمٔمر اًمّمقر شمًتٕمٛمؾ مل إذا ضراً  ذًمؽ ذم أرى ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمٙمت٥م يم٤ًمئر يٓمقى صمؿ اًمٙمت٤مب إمم يرضمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة احل٤مضم٦م

 (..: 56:  27/  23/  واًمٜمقر اهلدى)

 صقر ظذ حتتقي افتل فألضػال افتعؾقؿقة األؾالم حؽؿ

 هؾ اًمٗمٞمديق، سمجٝم٤مز يٕمٜمل اًمتٚمٗم٤مز ؿم٤مؿم٦م قمغم شمٕمرض ًمألـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م أومالم :ُمداظمٚم٦م

ٞمقت إمم ٟمجٚمٌٝم٤م أن هذه جيقز  أو اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مب ُمـ ًمألـمٗم٤مل يٕمٜمل شمٙمقن أن يٕمٜمل أضمؾ ُمـ اًٌم

 همػمه؟ أو اًمتًٚمٞم٦م

ٞم٦مأ ٦مـمري٘م يٕمٜمل يم٤مًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هذه أن أره٤م مل وًمق ؾمٚمٗم٤مً  أقمت٘مد أن٤م :اًمِمٞمخ  وٓ حمْم٦م ضمٜم

 .هذا يٙمٗمل. إؾمالُمٞم٦م همػم وهل شمرسمقي٦م زقمٛمقه٤م أؾم٤مًمٞم٥م ُمـ أؾمٚمقب قمرض ومٞمٝم٤م أن ؿمؽ

 صقر؟ يمقهن٤م ضمٝم٦م ُمـ قرحمٔم ذم ُم٤م ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 . سم٤مًمّمقر إٓ شمتح٘مؼ ٓ اًمتل اعمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا حمٔمقر ذم ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

  (33:  16:  13/ 729/واًمٜمقر اهلدى) 

 احلققاكات صقر ظذ األضػال تعؾقؿ حؽؿ

 ظمالل ُمـ روح ًمف مم٤م وهمػمه٤م احلٞمقاٟم٤مت صقر قمغم اًمٓمٗمؾ شمٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

ـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ ويمت٥م اًم٘مّمص يمؾ أن ُمع اًم٘مّمص، رواح؟ ذات صقر ومٞمٝم٤م ٕا  ٕا

 .ُمنموع وهمػم حمٛمقد همػم شمقؾمع هذا، قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 (33: 37: 33/ 824/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افتصقير بطريؼة افتعؾقؿ

ة ًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال  أن أضمزٟم٤م وم٢مذا آظمتالط، قمدم طم٤مًم٦م ذم جيقز أنف اعمرأ

 .اًمتّمقير وهق آظمر حمٔمقر ذم وىمٕمٜم٤م ٟمٙمقن اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م شمتٕمٚمؿ

 .ـمٞم٥م ؾم١مال هذا :اًمِمٞمخ

راً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ  قمٚمٞمف دل ُم٤م ذًمؽ ُمـ يًتثٜمك ًمٙمـ حمرم: هق اًمتّمقير سم٠من وأخٗمٜم٤م ُمرا

 أن اعمٓمٝمرة، اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب يمت٤مب ذم وم٘مٚمٜم٤م سمٜم٤مهت٤م، وًمٕم٥م قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 هٜم٤مك ويم٤من صقر هل اًمتل اًمٚمٕم٥م يتٕم٤مـملم أن ًمٚمٌٜم٤مت أب٤مح طمٞمٜمام ط اًمرؾمقل

 رء قمغم أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم اًمٌٜم٧م شمتٛمرن أن وهل أٓ اإلسم٤مطم٦م، هذه ُمـ واوح٦م طمٙمٛم٦م

 سمٕمض ضمقاز احلدي٨م هذا ُمـ أظمذٟم٤م ومٜمحـ اعمٜمزل، سمتدسمػم اًمٞمقم يًٛمك سمام يتٕمٚمؼ مم٤م

 .ُمٗمًدة أج٦م ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م أن دون ًمألُم٦م ُمّم٤مًمح ُمٜمٝم٤م يؽمشم٥م اًمتل اًمّمقر

 اًمرسمٞمع طمدي٨م وهق آظمر، طمديث٤مً  هٜم٤مك أن إمم إؿم٤مرة احلدي٨م هذا ُمثؾ ُمـ ىمٚمٜم٤م

ة ُمٕمقذ، سمٜم٧م : ىم٤مًم٧م أنّم٤مري٦م، وهل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صح٤مسمٞم٤مت ُمـ وم٤موٚم٦م اُمرأ

 ُمـ اًمٚمٕم٥م اًمّمٖم٤مر ًمألـمٗم٤مل ٟمّمٜمع ويمٜم٤م قم٤مؿمقراء، يقم وأـمٗم٤مًمٜم٤م أوٓدٟم٤م ٟمّمقم يمٜم٤م

 .اإلومٓم٤مر زُمـ طمتك واًمنماب، اًمٓمٕم٤مم قمـ هب٤م ٟمِمٖمٚمٝمؿ اًمٕمٝمـ

 احلديثلم هذان ُمـ ومٜم٠مظمذ قم٤مئِم٦م، ًمٕم٥م سمحدي٨م وصمٞمؼ سم٥ًٌم ويتّمؾ يٜمٗمذ ومٝمذا

 سمٕمض ذم اؾمتٕمامهل٤م جيقز جمًٛم٦م صقراً : أي أصٜم٤مُم٤ًم، يم٤مٟم٧م ًمق طمتك اًمّمقرة أن

 .ُمٗمًدة ورائٝم٤م ُمـ وًمٞمس ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م اًمتل احل٤مٓت

راً  ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ذًمؽ قمغم ًر، ُمرا  ُمـ اؾمتٖمؾ هذا اًمتٚمٗم٤مز أن ًمق: ٟم٘مقل ٟمزال وٓ وشمٙمرا

 .ويمٌػمة مج٦م ُمّم٤مًمح آؾمتٖمالل هذا وراء ُمـ ًمؽمشم٥م اًمنميٕم٦م، سم٠مطمٙم٤مم هتتؿ إدارة

 اعمًٚمٛملم، ُمـ اعم١مًمٗم٦م إًمقف سمقاىمع صٚم٦م ًمف ضمداً  ه٤مُم٤مً  ُمثالً  ذًمؽ قمغم أضب أن٤م

 يٕمقدون صمؿ احلرام اهلل سمٞم٧م إمم حيجقن اًمٙم٤مومرة، اًمٙمٗم٦م هذه ُمٜمٝمؿ ٟمٕمرف ومٜمحـ

 وُم٤م: احل٩م ُمـ رضمع أن سمٕمد ًمّم٤مطمٌف ىم٤مل اًمذي إقمرايب ذًمؽ ىمقل قمٚمٞمٝمؿ ويٓمٌؼ
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 شمٞمتل شمٞمتل» :قم٤مُمٞم٦م يمٚمٛم٦م ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م وي٘مقًمقن. اإلسمؾ طمج٧م وًمٙمـ طمجج٧م

 .شإضمٞمتل رطمتل ُمثٚمام

 آؾمتٕمداد يًتٕمدون ٓ أوًٓ  ٕهنؿ حي٩م: مل سمس وُمت٤مقم٥م أُمقال أنٗمؼ هق: يٕمٜمل 

 أن ومٚمق ُمٕمٚمقم، هق يمام اإلؾمالم أريم٤من ُمـ ريمـ وهل اًمٗمريْم٦م هذه عمثؾ اعمٓمٚمقب

 أن يٛمٙمـ ٓ اًمتل اًمقاضم٤ٌمت سمٕمض اعمًٚمٛملم ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٚمٗم٤مز شمٌٜم٧م إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م

 أهنؿ ًمق أتّمقر وم٠من٤م اًمتٚمٗم٤مز، وهق أٓ سمف اسمتٚمقا  ُم٤م سمقاؾمٓم٦م إٓ اعمًٚمٛملم يمؾ يتٕمٚمٛمٝم٤م

 أو احل٩م ذم ؾمقاء احلرام اعمًجد إمم دظمؾ أنف ُمثالً  يّمػ ومٝمق قم٤مح٤ًم، رضمالً  اظمت٤مروا

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمٕمٛمرة، ذم

 احلٙمؿ ومٞمف يتٛمٞمز ٓ اًمذي اخلٚمٞمط هبذا وًمٞمس وطمده، إؾمقد سم٤محلجر يٌدأ

 ٟمحـ ضمٚمًٜم٤م ًمق أطمٙم٤مُم٤مً  اًمتٚمٗمزيقن قمغم واعمتٗمرضمقن اًمٜمٔم٤مرة يتٕمٚمؿ ومٝمٜم٤م اًمنمقمل،

 جيديف اًمذي اإلضمداء ذًمؽ جيدي ٓ ٟمٕمٚمٛمٝمؿ، ـمقيٚم٦م ؿمٝمقر أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٗم٘مف ٟمدرس اًمذيـ

 .يمٚمٝم٤م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ وم٘مس ذًمؽ وقمغم اًمتٚمٗم٤مز، ذم يروٟمف اًمذي اعمٜمٔمر هذا

 طمٞم٨م ُمٜمحرف، إطمراُمٝمؿ... إؾمػ ُمع احلج٤مج أيمثر احل٩م ذم ٟمراهؿ ُم٤م يمثػماً 

 ذم وم٘مط ينمع إٟمام اًمٕمٚمؿ وـمالب اًمٕمٚمامء يٕمٚمؿ يمام وهذا إجٛمـ، يمتٗمٝمؿ قمـ يٙمِمٗمقن

 ُمـ ظم٤مص٦م احلج٤مج سمٕمض طمتك احل٩م ـمٞمٚم٦م هؿ وم٘مط، اًم٘مدوم وـمقاف اًمٓمقاف أثٜم٤مء

 ..حيس وٓ يمتٗمف، حيؽمق اًمٌٞمض اًمِم٘مر ٟمحـ ضمٜمًٜم٤م

 َي٤مًمٓمف ٓ حمْم٤ًم، ظمػماً  ظمػمه٤م ًمٙم٤من اًمتٚمٗم٤مز ذم اًمدروس هذه أقمٓمٞم٧م ومٚمق :اًمِمٞمخ

 اًمًٞمدة ًمٕم٥م وم٤مئدة ُمـ سمٙمثػم أيمثر اًمّمقرة هذه ُمثؾ ُمـ اًمٗم٤مئدة وًمٙم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ذ

 .هب٤م إـمٗم٤مل يٚمٝملم يمـ اًمتل اًمٚمٕم٥م أو قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 آظمر رء سم٘مل أو اهلل، ؿم٤مء إن ؾم١ماًمؽ قمـ ضمقاسمؽ أقمٓمٞم٧م زقمٛمل ذم: وم٢مذاً 

 قمٜمدك؟

  (33:  35: 23/   275/  واًمٜمقر اهلدى) 





 األطفال ألعاب





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أخٕم٤مب إـمٗم٤مل 
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 ظائشة حديث دم تدخؾ هؾ األشقاق، دم تباع افتل هذه افؾعب

 ظـفا؟ اهلل ريض

 ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم شمدظمؾ هؾ إؾمقاق، ذم شم٤ٌمع اًمتل هذه اًمٚمٕم٥م :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمٝم٤م؟ اهلل

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 شمدظمؾ؟ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .حمرُم٦م أبدًا، :اًمِمٞمخ

 ..جمًٛم٦م :ُمداظمٚم٦م

ي٤مه٤م ذم وحتٛمؾ اًمٙمٗم٤مر، صٜمع وُمـ جمًٛم٦م :اًمِمٞمخ  جمقهنؿ، أظمالىمٝمؿ، ـمقا

 .ـمٌٕم٤مً  جيقز ٓ وهذا سمٞمقشمٜم٤م، إمم اًمٕمدوى سمٓمريؼ ذًمؽ ومٞمٜم٘مٚمقن.. شمؼمضمٝمؿ

 .سمٞمتل حمكم صٜمع ط اًمرؾمقل أضم٤مزه٤م اًمتل اًمٚمٕم٥م وسمٕمديـ أوًٓ، هذا

 .وـمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 سمٞمتل.. وـمٜمل ُمـ أوٞمؼ ٓ. وـمٜمل :اًمِمٞمخ

 ...و وإنػ ًمٚمٕمٞمقن اًمدىمٞم٘م٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه ومٞمٝم٤م وُم٤م. سمٞمتل :ُمداظمٚم٦م

 .إؿم٘مر واًمِمٕمر اًم٘مّمػم اًمٚم٤ٌمس وهذا :اًمِمٞمخ

  (33:  42: 51/ 431/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ظذ افبالشتقؽقة األفعاب فصـاظة ذـة دم افعؿؾ حؽؿ ما

 احلققاكات؟ أصؽال

 أؿمٙم٤مل وهل اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م إًمٕم٤مب ًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 احلٞمقاٟم٤مت؟

.. ُمتٙمررة أؾمئٚم٦م شمقضمٝمقا  ٓ.. ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك هذا قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 ُمع يٚمت٘مل يمٚمف سم٘مٚمٞمؾ ىمٌٚمف واًمذي ؾم١مال هذا يمؾ ُمتحدة، واعمٕم٤مين ُمتٖمػمة إًمٗم٤مظ

 [.1:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م خم٤مًمٗم٦م

 سمٞم٧م ذم إٓ.. سمٞمتٞم٤مً  إٓ صٜمٕمٝم٤م جيقز ٓ هذه إـمٗم٤مل وأخٕم٤مب هذه اًمدُمك هٜم٤م

 صٜمٕمٝم٤م أُم٤م قم٤مئِم٦م سمحدي٨م متًٙم٤مً  أو اٟمٓمالىم٤مً  ذًمؽ صٜمع ُمـ ُم٤مٟمع ومال اعمًٚمؿ

 ًمٚمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمد ومٞمف صٜمٕمٝم٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم سمٞمقت ذم وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م هب٤م واعمت٤مضمرة

 ومال اإلؾمالم ذم اعمحرُم٤مت أؿمد ُمـ ؿمؽ سمال ومٝمذا وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وقم٤مداهتؿ وٕذواىمٝمؿ

 .ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ ُم١مُمـ اًمنميم٦م ههذ ُمثؾ ذم يٕمٛمؾ أن جيقز

  (33: 48: 36/ 733/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتصاوير حؽؿ هلا هؾ األضػال فعب

 ؟[اًمتّم٤موير طمٙمؿ ذم شمدظمؾ هؾ إـمٗم٤مل ًمٕم٥م] :ُمداظمٚم٦م

 هل واًمتل ًمٚمٌٜم٤مت اعم٤ٌمطم٦م اًمٚمٕم٥م ُمرة، ُمـ أيمثر هذا ذيمرت أن٤م ؿمؽ، ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمٌٞم٧م ذم اعمّمٜمققم٦م أو اًمٌٞمتٞم٦م، اًمٚمٕم٥م هل إٟمام ذيمره اح٤مر قم٤مئِم٦م طمدي٨م ومٞمٝم٤م ُمًتٜمدٟم٤م

ًٓ  اًمٖمرب سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل اًمٚمٕم٥م هذه وًمٞم٧ًم واًم٘مامش اخلرق ُمـ ًٟم٤م أؿمٙم٤م  وأخقا

 ُمـ أـمقل ـمقًمف صٜماًم  حتٛمؾ اًمّمٖمػمة اًمٗمت٤مة أن أطمٞم٤مًٟم٤م رأج٧م وًم٘مد آٟمًٗم٤م، ؾمٛمٕمتؿ يمام

 هذه وًمٞم٧ًم جيقز، ٓ وهذا إصٜم٤مم هل وهذا ظمٗمٞمػ، اًمٌالؾمتٞمؽ ُمـ ٕنف اًمٌٜم٧م:

 ًمٚمٌٜم٤مت اًمٚمٕم٥م إسم٤مطم٦م ذم إن قم٤مئِم٦م، ًمٚمًٞمدة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مطمٝم٤م اًمتل اًمٚمٕم٥م
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185 

 يتٕمٚمؼ مم٤م رء قمغم شمتٛمرن أن قمغم اًمٌٜم٧م متريـ اعمٜمزل، سمتدسمػم اًمٞمقم يًٛمك مم٤م رء

 جمرد وًمٞمس اًمٖم٤مي٦م هق هذا ذًمؽ، وٟمحق زر وشمريمٞم٥م واخلٞم٤مـم٦م اعمالسمس سمتٗمّمٞمؾ

 هل اًمٚمٕم٥م اًمٙمٗمر، سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اًمتل إصٜم٤مم هذه سمٛمثؾ سمٞمقشمٜم٤م ٟمزيـ طمتك قم٨ٌم،

 رء اًمّمٖم٤مر اًمٌٜم٤مت هلذه شمّمٜمع إم أم اًم٧ًم.. إظم٧م.. إم اًمٌٞم٧م ُمـ شمٜمٌع اًمتل

 .آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذٟم٤م مم٤م رء قمغم شمتٛمرن ًمٙمل اًمٚمٕم٥م هذه ُمـ

 قم٤مداهتؿ اًمٚمٕم٥م هذه سمقاؾمٓم٦م إًمٞمٜم٤م يّمدرون اًمٙمٗم٤مر أن هذا إمم يْم٤مف

 هل٤م اًمٌٜم٧م اًمٚمٕم٦ٌم أو اًمدُمٞم٦م دمدون إطمٞم٤من يمثػم ذم ُمثاًل  ومٝمؿ وأظمالىمٝمؿ، وشم٘م٤مًمٞمدهؿ

 هذه سمٛمثؾ اًمتِمٌف ُمـ صٖمرهـ ُمٜمذ اًمٌٜم٤مت ومتت٠مثر يم٤مًمٖمالم، هٜم٤م إمم ُم٘مّمقص ؿمٕمر

 ٟمّمػ إمم ايمت٧ًم ىمد واًمٌٜم٧م أوروسم٤م ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم شم٠ميت ًمٕمٌٝم٤م، قمغم شمرسم٧م اًمتل اًمٚمٕم٥م

 شم٠ميت وهٙمذا اًم٤ًمىملم، طمتك يًؽم اًمذي اًمٓمقيؾ اًمٗمًت٤من[ شمٚمٌس] ٓ ومٝمل اًمٗمخذيـ

 إًمٕم٤مب هذه عمثؾ سم٢مدظم٤مًمٜم٤م ٟم١ميده٤م صمؿ هن٤مًرا ًمٞماًل  ٟمح٤مرهب٤م اًمتل سم٤معمٗم٤مؾمد إًمٕم٤مب هذه

 اًمٚمٕم٥م هل هذه ًمٞم٧ًم ُمرظمّم٦م، ًمٕم٥م هذه أن سمدقمقى اعمًٚمٛم٦م سمٞمقشمٜم٤م إمم اًمٚمٕم٥م أو

 .وسمٞمقشمٜم٤م وشم٘م٤مًمٞمدٟم٤م قم٤مداشمٜم٤م ُمـ شمٜمٌع اًمتل اًمٚمٕم٥م وإٟمام اعمرظمّم٦م

 (33:32:33/ 1 – ضمدة ومت٤موى)

 فألضػال مصقرة ـتب ضباظة حؽؿ

 ضمقاز قمغم ًمألـمٗم٤مل ُمّمقرة يمت٥م ـم٤ٌمقم٦م ضمقاز ىم٤مؾمقا  اًمٕمٚمامء سمٕمض] :اعمٚم٘مل

 [اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م

 اهلل ينمح وأن أوًٓ، اًمّمقاب هق يٙمقن أن أرضمق ؿمٞمئ٤مً  ًمؽ أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 .اًم٘مقل هلذا ظم٤مص٦م أن٧م وصدرك قم٤مُم٦م، اًم٤ًمُمٕملم صدر

 قمٝمد طمدي٨م أنؽ وسمخ٤مص٦م هب٤م، قمٚمؿ قمغم شمٙمقن أن جي٥م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك

 إيِن   ﴿ اعم١مُمـ فمـ فمٜمل يٙمقن أن وأرضمق فمٜمل ذم يدظمؾ مل يٕمٜمل شمزال وٓ سم٤مإلؾمالم،

٤مسمِٞمَفْ  ُُمالٍق  َأين   فَمٜمَٜم٧ُم  ًَ  وأرضمق وم٠مفمـ ،[12، 13:احل٤مىم٦م﴾ ]َراِوٞم٦َمٍ  قِمٞمَِم٦مٍ  ذِم  وَمُٝمقَ * طِم
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 دظمؾ مم٤م رء يداظمٚمف مل إؾمالُمؽ يٙمقن أن اعم١مُمـ فمـ فمٜمل يٙمقن سم٠من اًم٘مقل أقمٞمد

 وطمٞم٤مً  يم٤من اًمذي -اًمًالم قمٚمٞمف- قمٞمًك ديـ قمـ اًمٖمري٦ٌم إؿمٞم٤مء ُمـ اًم٘مديؿ ديٜمؽ

 اومؽمىم٧م» :ىمقًمف اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ذيمر ىمد ط اًمٜمٌل أن شمٕمٚمؿ ٕنؽ اًمًامء: ُمـ

 وؾمتٗمؽمق ومرىم٦م، وؾمٌٕملم اصمٜمتلم قمغم واًمٜمّم٤مرى ومرىم٦م، وؾمٌٕملم إطمدى  قمغم اًمٞمٝمقد

 رؾمقل ي٤م هل ُمـ: ىم٤مًمقا  ،شواطمدة إٓ اًمٜم٤مر ذم يمٚمٝم٤م ومرىم٦م: وؾمٌٕملم صمالث قمغم أُمتل

 اًمتل هل» :ىم٤مل: ُمٗمنة إظمرى ،شاجلامقم٦م» :جمٛمٚم٦م إطمدامه٤م: روايت٤من هٜم٤مك اهلل؟

 ٓ أن شمِمٝمد ويمٚمٝم٤م إؾمالُمٞم٦م، ويمٚمٝم٤م ومرق هٜم٤مك وم٢مذاً  ،شوأصح٤ميب قمٚمٞمف أن٤م ُم٤م قمغم شمٙمقن

 قمٚمٞمٝم٤م شمتٛمٞمز يمٚمٝم٤م اًمٗمرق هذه ُمـ واطمدة ومرىم٦م ًمٙمـ اهلل، رؾمقل حمٛمداً  وأن اهلل إٓ إهل

 هذا ؾمٛمٕمؽ ـمرق أو ىمرأت أنؽ سمد ٓ أنف أفمـ وم٠من٤م اًمٜم٤مضمٞم٦م، اًمٗمرىم٦م هل سم٠مهن٤م مجٞمٕمٝم٤م

 .احلدي٨م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 يمذًمؽ؟ أخٞمس :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ضمداً  طمريّم٤مً  شمٙمقن أن ومٞمج٥م اإلؾمالم ذم قمٝمد طمدي٨م أنؽ سم٤مقمت٤ٌمر وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 دم ُمـ اًمذئ٥م سمراءة سمريء ُمٜمف واإلؾمالم اإلؾمالم، سم٤مؾمؿ رء يداظمٚمؽ ٓ أن ضمداً 

 يمؾ قمغم جي٥م اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٘مقاقمد ومٛمـ ىمدياًم، ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  يمام يٕم٘مقب، اسمـ

 إذا أنف: اًمت٤مًمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م يتذيمر أن سم٤مإلؾمالم قمٝمد طمدي٨م يم٤من إذا ؾمٞمام ٓ قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م

 :-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يمٛمثؾ ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ضمزئٞم٤مت حترم قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك يم٤من

 ومٞمٝم٤م يٜمٗمخ أن يُمٚمػ صقرة صقر ُمـ» ،شاعمّمقريـ اهلل ًمٕمـ» ،شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ»

 حتريؿ قمغم اًمدًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م يمٚمٝم٤م اًمٜمّمقص هذه ،شسمٜم٤مومخ هق وُم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اًمروح

 اؾمتخراج جيقز وٓ قمٚمٞمٝم٤م، اعمح٤مومٔم٦م جي٥م اًمٙمٚمٞم٦م هذه ُمّمقر، يمؾ وًمٕمـ صقرة يمؾ

 اًمٜمص قمٜمد وٟم٘مػ ومٜمخّمص اًمٕم٤مم، اًمٜمص هذا َيّمص اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م أضمزاء

 اًمتل إـمٗم٤مل ومٚمٕم٥م اؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم، أو ىمٞم٤مؾم٤مً  قمٜمدٟم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمف ٟمزيد ٓ اعمخّمص،

 -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض- قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م هق إسم٤مطمتٝم٤م ذم دًمٞمٚمٜم٤م قمٜمٝم٤م، ؾم٠مخ٧م
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 ضمقاري، سمٜم٤مت إزم ينب ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمث٤مسم٧م

 سمٞمٜمٝم٤م ووضمد ًمٕمٌٝم٤م، سملم ومقضمده٤م ط اًمرؾمقل يقُم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م ودظمؾ سمٌٜم٤ميت، ُمٕمل ومٞمٚمٕمٌـ

 ي٤م: ىم٤مًم٧م ،ش!ضمٜم٤مطم٤مت؟ ًمف ومرس هذا؟ ُم٤م قم٤مئِم٦م، ي٤م» :ىم٤مل ضمٜم٤مطم٤مت، هل٤م ومرؾم٤مً 

 أضمٜمح٦م: ذوات يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- ؾمٚمٞمامن ظمٞمؾ أن يٌٚمٖمؽ أخؿ اهلل، رؾمقل

 اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص ُمع ًمٌ٘مٞمٜم٤م احلدي٨م هذا ًمقٓ هل٤م، إىمراراً  وحٙمف ويم٤من ومْمحؽ،

 اًمٌٜم٤مت، ًمٕم٥م ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٜمد ٟم٘مػ أن اًمٌٜم٤مت، ًمٕم٥م اؾمتثٜمٞمٜم٤م وُم٤م مت٤مُم٤ًم،

 وأن قمٜمٝم٤م، ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمٚمٕم٥م هذه وسملم اًمٚمٕم٥م، شمٚمؽ سملم ُمٗم٤مرىم٤مت ومٜمالطمظ

 طمزم، اسمـ ىمقًم٦م سمٌٕمض ٟم٘مقل ٟمحـ قم٤مئِم٦م، اًمًٞمدة ًمٕم٥م قمغم ي٘مٞمًقهن٤م اًمٜم٤مس سمٕمض

 يتٌٜمك يم٤من أنف شمٕمٚمؿ ًمٕمٚمؽ طمزم اسمـ ٕن طمزم: اسمـ ىمقًم٦م سمٌٕمض أىمقل، ح٤م واٟمتٌف

 اًمٔم٤مهري؟ اعمذه٥م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 قمٜمف؟ ؿمٞمئ٤مً  ىمرأت سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مٞم٤مس يٜمٙمر أنف فم٤مهريتف وُمـ آه، :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ومٝمق ًمذًمؽ، يتٜمٌف أن دون اًم٘مٞم٤مس ذم ي٘مع أن أطمٞم٤مٟم٤مً  يْمٓمر هق يم٤من وإن :اًمِمٞمخ

 ويمثػماً  يمثػماً  سمف وحيتجقٟمف ويًتٕمٛمٚمقٟمف اًم٘مٞم٤مس، ي٘مررون اًمذيـ ظمّمقُمف جي٤مدل طمٞمٜمام

 هذا: ي٘مقل يمٚمٞمِم٦م، خمتقُم٦م، قم٤ٌمرة يم٠مهن٤م قمٜمده ص٤مرت سمٕم٤ٌمرة جي٤مدهلؿ يم٤من ضمدًا،

 وم٠من٤م اًم٤ٌمـمؾ، قملم ُمٜمف هذا ًمٙم٤من طمؼ: ُمٜمف يم٤من وًمق سم٤مـمؾ، يمٚمف واًم٘مٞم٤مس ىمٞم٤مس،

 ُمع وًمٙمٜمٜم٤م اًم٘مٞم٤مس، ٟم٘مر ٟمحـ اًم٘مٞم٤مس، ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ إظمػمة، اجلٛمٚم٦م ُمٜمف يٕمجٌٜمل

 ذم اإلٟم٤ًمن يتقؾمع أن اًم٘مٞم٤مس وًمٞمس ضورة، اًم٘مٞم٤مس: ي٘مقل اًمذي اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 اًمٙمت٤مب ذم إطمٙم٤مم ُمـ اًمٌٞم٤من ُمـ ضم٤مءهؿ ومام اًمٜم٤مس قمغم واًمتٙمثػم إطمٙم٤مم شمًٌٞمط

 .أطمٙم٤مم هل٤م اًميورات ًمٙمـ يٙمٗمٞمٝمؿ، واًمًٜم٦م
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 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .آه :اًمِمٞمخ

 (33:  39:  23/ 525/واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ افبالشتقؽقة األفعاب فصـاظة ذـة دم افعؿؾ حؽؿ ما

 احلققاكات؟ أصؽال

 أؿمٙم٤مل وهل اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م إًمٕم٤مب ًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 احلٞمقاٟم٤مت؟

.. ُمتٙمررة أؾمئٚم٦م شمقضمٝمقا  ٓ.. ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك هذا قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 ُمع يٚمت٘مل يمٚمف سم٘مٚمٞمؾ ىمٌٚمف واًمذي ؾم١مال هذا يمؾ ُمتحدة، واعمٕم٤مين ُمتٖمػمة إًمٗم٤مظ

 [.1:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م خم٤مًمٗم٦م

 سمٞم٧م ذم إٓ.. سمٞمتٞم٤مً  إٓ صٜمٕمٝم٤م جيقز ٓ هذه إـمٗم٤مل وأخٕم٤مب هذه اًمدُمك هٜم٤م

 صٜمٕمٝم٤م أُم٤م قم٤مئِم٦م سمحدي٨م متًٙم٤مً  أو اٟمٓمالىم٤مً  ذًمؽ صٜمع ُمـ ُم٤مٟمع ومال اعمًٚمؿ

 ًمٚمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمد ومٞمف صٜمٕمٝم٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم سمٞمقت ذم وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م هب٤م واعمت٤مضمرة

 ومال اإلؾمالم ذم اعمحرُم٤مت أؿمد ُمـ ؿمؽ سمال ومٝمذا وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وقم٤مداهتؿ وٕذواىمٝمؿ

 .ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ ُم١مُمـ اًمنميم٦م ههذ ُمثؾ ذم يٕمٛمؾ أن جيقز

  (33: 48: 36/ 733/ واًمٜمقر اهلدى)



 التحييط
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 احلققاكات حتـقط حؽؿ

٤مئؾ ومٕمك احلٞمقاٟم٤مت حتٜمٞمط طمٙمؿ هق ُم٤م :اًًم   وهمػمه٤م؟ يم٤ٕم

 ومٗمٞمف طمل، وهق ًمٚمحٞمقان اًمتحٜمٞمط يم٤من إذا أنف :اجلقابو هذا قمـ اًم١ًمال يمثر :اًمِمٞمخ

  .أقمٚمؿ ومٞمام ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ومال اعمقت سمٕمد يم٤من وإن جيقز، ومال شمٕمذي٥م،

 (... :3:  22/  21/  واًمٜمقر اهلدى)

 ـقطافتح حؽؿ

 اًمتحٜمٞمط؟ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمتحٜمٞمط؟ :اًمِمٞمخ

 ..اًمٓمٞمقر حتٜمٞمط :ُمداظمٚم٦م

 أدري ٓ وأن٤م اًمتحٜمٞمط يم٤من إذا: وٟم٘مقل هذا، قمـ يمثػماً  ؾمئٚمٜم٤م ٟمحـ واهلل ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 ٓ ضم٤مئز أُمر ومٝمق احلٞمقان شمٕمذي٥م ورائف ُمـ يؽمشم٥م ٓ اًمتحٜمٞمط يم٤من إذا هل، يمٞمػ اًمّمٜم٤مقم٦م هذه

 ومٛمٕمروف ًمف، شمٕمذي٥م احلٞمقان حتٜمٞمط وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من إذا أُم٤م ُمٜمف، يٛمٜمع ُم٤م اًمنمع ذم يقضمد

 سمف وصؾ شمٕمٚمٛمقن يمام اًمٙم٤مُمؾ ذقمٜم٤م ومْم٤مئؾ ُمـ وهذا اًمنمع، ذم ُمٜمٝمل احلٞمقاٟم٤مت شمٕمذي٥م أن

ُمر  ومٝمذا ،شُمٞمتتلم؟ متٞمتٝم٤م أن أتريد» :سمٕمض أُم٤مم سمٕمْمٝم٤م شمذسمح أٓ اًمذسم٤مئح ذسمح ذم اًمٕمٜم٤مي٦م إمم ٕا

 ٟمّمقص ُمـ أقمٚمؿ ومٞمام أضمد ومال شمٕمذي٥م اًمتحٜمٞمط ذم يٙمـ مل إذا وًمٙمـ احلٞمقان، شمٕمذي٥م قمـ هنل

ٜم٦م  .ذًمؽ يٛمٜمع ُم٤م اًمٙمت٤مب قمـ ومْمالً  اًًم

: ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م.. أرضمح يم٠مين وأن٤م اعمقوقع هذا ٟمٗمس ذم صم٤مٟمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م ٟمْمٞمػ ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ..ط اًمٜمٌل أن

 .ُمِمٞمٝم٤م سمس أرضمح ىمقًمؽ قمغم شمٕمٚمٞمؼ قمٜمدي أن٤م :اًمِمٞمخ

 ..أن٤م.. ًم٤ًمين ؾمح٧ٌم أن٤م ٓ،.. ظمػم اهلل ضمزاك ُمٌم :ُمداظمٚم٦م



   اًمتحٜمٞمط   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ٓ هق اًمّمٞمد طمؼ أو صٞمداً  ص٤مد أنف أذيمر ُم٤م قمغم ُمٕمٜم٤مه ومٞمام ط اًمٜمٌل :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ُمـ رء أو سمح٘مف إٓ أطمديمؿ يّمد

 .صٞمده٤م اًمٕمّم٤مومػم طمدي٨م هذا آه :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ُمـ ويٙمقن طم٘مٝم٤م، سمدون واًمٓمػم احلٞمقاٟم٤مت ًم٘متٚم٧م اًمتحٜمٞمط اًم٤ٌمب ومتحٜم٤م وًمق :ُمداظمٚم٦م

 اعمحٔمقر؟ هذا يرشمٙمٌقا  ٓأ سم٤مب ُمـ هذا اًمتحٜمٞمط يٛمٜمع أو حتٜمط أٓ اًمذرائع ؾمد سم٤مب

 .ُمنموع همػم هذا أن أقمت٘مد وم٠من٤م ؾم٥ٌم سمدون احلٞمقان ىمتؾ هذا إيف، :اًمِمٞمخ

 .ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ٓ ومًقف أُمره اٟمتنم ُمٝمام اًمتحٜمٞمط هذا اًمٌمء، سمٕمض ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م وًمٙمـ :اًمِمٞمخ

ُمر يّمؾ  ُمع شمٗمٜمك ٓ اًمٚمحؿ اح٠ميمقًم٦م احلٞمقاٟم٤مت أن ُم٤مدام احلٞمقان ُمـ اًمٜمقع هذا يٗمٜمك أن سمف ٕا

 .ختٚمػ ٕهن٤م وإُم٤مشمتٝم٤م: ذسمحٝم٤م يمثرة

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٙمالم؟ واوح هٜم٤م إمم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سم٤محلالل، ًمأليمؾ يّم٤مد مم٤م ضمؾ، ُمـ ؾىمِ  حتٜمٞمط أضمؾ ُمـ يّم٤مد ُم٤م: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .قمٜمدي اجلقاب ذم اعمٓم٤مف هن٤مي٦م وهذا أن اعم٠ًمخ٦م وم٢مذا وارد، همػم ومٝمذا وًمذًمؽ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف يٚمزم ٕنف جيقز ٓ هذا: ٟم٘مقل أن أُم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً، جيقز ٓ ومذاك جيقز ٓ هذا ىمٚمٜم٤م إذا :اًمِمٞمخ

٤مد: ٓ اًمٚمحؿ اح٠ميمقل احلٞمقان ٕن وارد: همػم هذا احلٞمقان إسم٤مدة  اإلسم٤مدة ُم٘م٤مسمؾ ُمقضمقد ٕنف ي
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 .اًمتٜم٤مؾمؾ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

صؾ ُمٜمٕمف قمغم دًمٞمؾ ٓ هذا سم٠من: ىمٞمؾ إذا ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ  ذم وٕا

ؿمٞم٤مء  يٜم٤مذم أراه ُم٤م اًم٘مّمد هلذا اًم٘مٚمٞمؾ اًم٘متؾ ومٝمذا اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمام اإلسم٤مطم٦م ٕا

 .اًمنمع

 شمٗمٜمك ٓأ سم٤مب ُمـ سمف اعم٘مّمقد هق هؾ سمح٘مف، إٓ ضم٤مء اًمذي احلدي٨م هؾ ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 أظمرى؟ طمٙمٛم٦م سم٤مب ُمـ أو

٤مؤل ٟمٗمز ذم أن٤م: صم٤مٟمٞم٤مً  هب٤م، أقمٚمؿ واهلل طمٙمٛم٦م قمـ ؾم١مال أوًٓ  هذه :اًمِمٞمخ  طمدي٨م شم

 ..يٕمٜمل وٕمػ ومٞمف يم٠منف سمح٘مف إٓ اًم٘متؾ

 .ؾم٥ٌم همػم ُمـ شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمام ؿمٞمخٜم٤م ي٤م طمدي٨م ذم: احلٚمٌل قمكم

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ..هق يمام ُمٜمٝم٤م ؿمؽ ذم أن٤م هذه احلؼ ىمْمٞم٦م أُم٤م: احلٚمٌل قمكم

 ..هذا اًم٘مقل قمغم :اًمِمٞمخ

 اًم٘متؾ سمف اعم٘مّمقد وأن ؾم٥ٌم، ُمثالً  اعمت٤مضمرة أن ي٘م٤مل أٓ :ؾم١مال وهٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م: احلٚمٌل قمكم

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا ي٘م٤مل قمٜمف، اعمٜمٝمل هذا ورائف، ُمـ وم٤مئدة ٓ اًمذي ًمٚمٕم٨ٌم

 قم٨ٌم؟ هق هؾ هذا ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .قمٌث٤مً  ًمٞمس أنف: أىمقل ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 قمٌث٤مً  ىمتالً  ومٚمٞمس سمف، ًمٞمت٤مضمروا يّمٜمٕمقٟمف: يٕمٜمل ُمت٤مضمرة، هذا أن أىمقل أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .هٙمذا ويرُمك

ؾمتٜم٤ٌمط، سمٓمريؼ إٓ يٛمٜمع رء اًمٕمٛمؾ هذا ُمثؾ ذم ٟمرى ُم٤م ٟمحـ طم٤مل يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ  ٓا
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ؾمتٜم٤ٌمط وـمريؼ تٚمزم ٓ اإلح٤مح وهذا آٟمٗم٤مً، إًمٞمف أخٛمح٧م ُم٤م هق ٓا ؾ ىمٓمع ًي  احلٞمقاٟم٤مت هذه ًٟم

٥ٌم ُمٜمٝم٤م يّم٤مد ُم٤م ًم٘مٚم٦م  .اًمتحٜمٞمط هذا سًم

 .أقمٚمؿ واهلل: ٟم٘مقل وظمت٤مُم٤مً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 احلٞمقاٟم٤مت هذه رأج٧م أنؽ اًم١ًمال هذا قمغم محٚمؽ اًمذي أن ؿمؽ وٓ :اًمِمٞمخ

 .أُم٤مُمؽ اعمحٜمٓم٦م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ اًم١ًمال، ًمذًمؽ شم٤مسمٕم٤مً  أو ُمًت٘مالً  ؾم١مآً  يٙمقن أن إُم٤م أود ومٙمٜم٧م :اًمِمٞمخ

 .اًمدار ص٤مطم٥م حيي أن يٜمٌٖمل

 .أمحد أبق :ُمداظمٚم٦م

 .ًمٙم٤من :اًمِمٞمخ

 !أمحد أب٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 !أجقه :ُمداظمٚم٦م

 .شمٕم٤مل :ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم :ُمداظمٚم٦م

 .اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ىمؾ قمغم ُم٘مرون يٙمقن أن أود يمٜم٧م أين مج٤مل ٕظمٞمٜم٤م أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ  قمـ ؾم١ماًمف ُمع ٕا

 أن: احل٤مضيـ قمغم َيٗمك ٓ يمام أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك شمٚمٝمل، وم٢مهن٤م اعمّمٚملم أُم٤مم شمقوع ٓأ اًمتحٜمٞمط

ل  أُمٞمٓمل» :ي٘مقل ومت٤مرة يٚمٝمٞمف، ُم٤م اعمّمكم ومٞمف يّمكم اًمذي اًمٌٞم٧م ذم يقضمد أٓ هيتؿ يم٤من ط اًمٌٜم

 أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م وائتقين هذه سمخٛمٞمّمتل اذهٌقا » :ي٘مقل شم٤مرة ،شأخٝمتٜمل وم٢مهن٤م هذه شمّم٤مويرك قمٜم٤م
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 اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ ح٤م وشم٤مرة ،شصاليت قمـ شمٚمٝمٞمٜمل أن يم٤مدت -وراي٦م وذم- أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ

ٚم٦م ُمـ شمزحيٝم٤م أن سملم وم٠من٧م وشمٖمٓمٞمتٝمام، سمتخٛمػممه٤م وم٠مُمر اًمٙمٌش ىمرين ووضمد  ذم وٕمٝم٤م اًم٘م

 .اخلٚمػ

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ يٗمتح اهلل :ُمداظمٚم٦م

  (33: 53: 12/ 821/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (33: 55: 23/ 821/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33: 56: 33/ 821/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؟افبققت دم ؽرها أو ادحـطة افطققر وضع جيقز هؾ

 وإُم٤م ضمٝمالً  إُم٤م هذا ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ًمقىمقع وًمٙمـ يتٙمرر ىمد هذا: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

ٞمقت؟ ذم همػمه٤م أو اعمحٜمٓم٦م اًمٓمٞمقر ووع جيقز هؾ: شم٤ًمهالً   اًم

 سم٠مس ومال يٛمقت أن سمٕمد حيٜمط وإٟمام ًمٚمحٞمقان شمٕمذي٥م ومٞمف ًمٞمس اًمتحٜمٞمط يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 سمٌمء احلٞمقان هب٤م يتٕمرض ـمري٘م٦م هٜم٤مك شمٙمقن وم٘مد اًمتحٜمٞمط ـمري٘م٦م طم٘مٞم٘م٦م أدري ٓ وأن٤م سمذًمؽ،

 يمت٥م اهلل إن: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اعمٕمروف ًمٚمحدي٨م ذقم٤مً  جيقز ٓ وهذا اًمتٕمذي٥م ُمـ

ٜمقا  ذسمحتؿ وم٢مذا رء يمؾ ذم اإلطم٤ًمن  وًمٞمحد اًم٘متٚم٦م، وم٠مطمًٜمقا  ىمتٚمتؿ وإذا اًمذسمح٦م، وم٠مطم

 ًمٚمحٞمقان شمٕمذي٥م سمٕمْمٝم٤م ذم اًمتحٜمٞمط ُمـ أنقاقم٤مً  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذاش ذسمٞمحتف وًمػمح ؿمٗمرشمف أطمديمؿ

 وإٟمام اًمتّمقير سم٤مب ُمـ ًمٞمس هذا ٕن ُمٜمف: ُم٤مٟمع ومال ذًمؽ ذم شمٕمذي٥م ٓ يم٤من إذا أُم٤م جيقز، ومال

 ضم٤مئز ومٝمق ظمٚم٘مف، ذم صٜمع ومٞمام وضمؾ قمز اهلل إشم٘م٤من قمغم يذيمر وسمام اهلل ظمٚمؼ سمام اًمتٛمتع سم٤مب ُمـ

 .اًمنمط هبذا إذاً 

 (33:19:33/ب14: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 ملغاهدة الضياحة

 األثزية التناثيل
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 وحؽؿ باآلثار تسؿك افدول بعض دم متاثقؾ وجقد حؽؿ

 افتصاوير مسائؾ بعض ظذ وافؽالم زيارهتا

ه ُم٤م] طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  اهل٤مًمٙم٦م إُمؿ أومٙم٤مر ُمـ اعمًٚمٛملم سمالد سمٕمض ذم[ ٟمرا

ئٚم٦م وطمْم٤مرهتؿ  زي٤مرهت٤م طمٙمؿ وُم٤م اهلقل، وأيب اًمٗمراقمٜم٦م يم٠مصٜم٤مم..يم٤مٕصٜم٤مم اًمزا

 واًمٕمؼمة؟ آشمٕم٤مظ سم٘مّمد وُمِم٤مهدهت٤م

[ شمدظمؾ] وهل وطمديث٤مً  ىمديامً  اًمٙمٗم٤مر قم٤مدة هل إصٜم٤مم اخت٤مذ أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 ُم١ميمدة ضم٤مءت اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م شمٕمرومقن اًمتل اًمّمقر قمـ اًمٜمٝمل يِمٛمٚمٝم٤م ومٞمام

 إطم٤مدي٨م هذه ذم اظمتٚمٗمقا  ىمد واًمٕمٚمامء واؾمتٕمامهل٤م، ىمٜمٞمتٝم٤م وقمـ شمّمقيره٤م قمـ ًمٚمٜمٝمل

: أي اعمجًٛم٦م، اًمّمقر هب٤م اعم٘مّمقد هؾ اًمّمقر، اىمتٜم٤مء وقمـ اًمتّمقير قمـ شمٜمٝمك اًمتل

 سمٕمْمٝمؿ قمٜمٝم٤م يٕمؼم واًمتل جمًٛم٦مً  ًمٞم٧ًم اًمتل اًمّمقر أجْم٤مً  شمِمٛمؾ هل أم وم٘مط إصٜم٤مم

 اًمٙمت٥م ذم أو إوراق قمغم أو اجلدران قمغم شمّمقر اًمتل اًمّمقر وهل هل٤م فمؾ ٓ سم٠مهن٤م

 اًمٜمقوي اإلُم٤مم ذًمؽ ذيمر يمام ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي اًمّمقاب ًمٙمـ اظمتٚمٗمقا  ذًمؽ، ٟمحق أو

 اعمجًؿ ُمٕم٤مً  ٟمققملم شمِمٛمؾ ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م أن ُمًٚمؿ ًمّمحٞمح ذطمف ذم

 اًمذي قم٤مئِم٦م ىمرام طمدي٨م سمدًمٞمؾ ًمف، فمؾ ٓ واًمذي فمؾ ًمف اًمذي.. اعمجًؿ وهمػم

 ىمد وضمده٤م قم٤مئِم٦م سمٞم٧م يدظمؾ أن وأراد ًمف ؾمٗمر ُمـ رضمع ح٤م ط اًمٜمٌل أن يٜمص

ُم٤مً  ٟمّم٧ٌم : ىم٤مل ًمؽ، اؿمؽميتف ىمرام: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م؟ ي٤م هذا ُم٤م: »وىم٤مل يدظمؾ، ومل هل٤م ىمرا

 ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ ي٘م٤مل اعمّمقرون ه١مٓء اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤مً  اًمٜم٤مس أؿمد أن شمٕمٚمٛمل أخؿ

 وًمٞم٧ًم هل٤م فمؾ ٓ اًمتل اًمّمقر هذه صقروا اًمذيـ: أي اعمّمقرون ه١مٓءش ظمٚم٘متؿ

 اًمٜمٝمل أن ذم اًمدًٓم٦م سيح طمدي٨م هذا: وم٢مذاً  اًم٘مرام، وهق اًمًت٤مر قمغم ٕهن٤م جمًٛم٦م:

 .هل٤م فمؾ ٓ اًمتل اًمّمقر أجْم٤مً  يِمٛمؾ اًمتّمقير قمـ

 يِمٛمؾش يمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مًمت٤مزم

 يمؾ جمًٛم٦م، همػم أو يم٤مٟم٧م جمًٛم٦م.. هل٤م فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م يم٤مٟم٧م ؾمقاء صقرة يمؾ أجْم٤مً 
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 .اعمالئٙم٦م دظمقل متٜمع اًمّمقر هذه

 وهمػم اعمجًٛم٦م سمٜمققمٞمٝم٤م واًمتامصمٞمؾ إصٜم٤مم اؾمتٕمامل جيقز ومال ذًمؽ وقمغم

 احل٤مًم٦م هذه ذم ومٞمٝم٤م، ُمٗمًدة وٓ راضمح٦م ُمّمٚمح٦م ومٞمف وُم٤م ُمٜمف سمد ٓ ُم٤م إٓ اعمجًٛم٦م

 ذم أطم٤مدي٨م ُمـ أظمذٟم٤مه اًمذي اًم٘مٞمد هبذا سمٕمْمٝم٤م اعمحرُم٦م اًمّمقر ُمـ يًتثٜمك أن يٛمٙمـ

 اًمّمحٞمح، ذم صم٤مسم٧م سمٕمْمٝم٤م أطم٤مدي٨م وهل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًمٕم٥م

 .سمٚمٕمٌٝم٤م ُمٕمٝم٤م يٚمٕمٌـ ضمػماهن٤م ُمـ سمٜم٤مت قم٤مئِم٦م إمم ينب ط اًمٜمٌل يم٤من وىمد

 هل٤م اًمتل اًمّمقر سمٕمض اىمتٜم٤مء ضمقاز ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد أن يٜمٌٖمل اًمتل هل اًمٚمٕم٥م ومٝمذه

 ًمٕم٥م ىمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ومٗمل يذيمر، ضر هل٤م وًمٞمس شمذيمر وم٤مئدة

 سمالد ُمـ سم٤مؾمتػماده٤م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم اسمتكم اًمتل اًمٚمٕم٥م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 أهؾ صٜمع ُمـ ًمٞم٧ًم أوًٓ  ٕهن٤م سم٤مًمدُمك: أو إـمٗم٤مل سمٚمٕم٥م شمٕمرف اًمتل وهل اًمٖمرب

 وشم٘م٤مًمٞمده اعمًٚمؿ اًمٌٞم٧م قم٤مدات قمغم وشمؽمقمرع اًمٌٜم٧م شمٜمِم٠م ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م هذا اًمٌٞم٧م

 حتٛمؾ وومٞمٝم٤م وٟمحقه سم٤مًمٌالؾمتٞمؽ ُمّمٌقسم٦م جمًٛم٦مً  أوروسم٤م ُمـ شم٠ميت اًمٚمٕم٥م هذه هل وإٟمام

 وٓ أظمر سم٤مًمٞمقم وٓ سم٤مهلل ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ إوروسمٞملم قم٤مدات ُمـ يمٌػماً  ىمًامً 

 .ورؾمقًمف اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن

 ىم٤مُمتٝم٤م وهل خلٗمتٝم٤م اًمٌٜم٧م حتٛمٚمٝم٤م وشم٤مرة صٖمػمة شم٤مرة اًمّمقرة شم٠ميت ُمثالً  ذًمؽ ُمـ

 اًمٌالد سمٌٕمض يًٛمقهن٤م ظمراـم٦م هل٤م! ًمٞم٧م ي٤م.. ؿم٤مًمٞمش ؿمٕمر هل٤م هٙمذا جمًٛم٦م ُمٜمٝم٤م أـمقل

 سمٞمقت ذم ٟمدظمٚمٝم٤م واًمٙمٗمر اًمٖمرب قم٤مدات هذه إومخ٤مذ، أصٜم٤مف إمم شمّمؾ شمٜمقرة أو

 قم٤مئِم٦م سمحدي٨م اعم٘مّمقد هق ًمٞمس هذا إـمٗم٤مل، ًمٕم٥م اًمٚمٕم٥م هذه سمٓمريؼ اعمًٚمٛملم

 يد اًمدُمٞم٦م هلذه يريم٥م ظمٞمقط ُمـ.. ظمرق ُمـ سمٞمتٞم٤مً  شمّمٜمع اًمتل هل إٟمام قم٤مئِم٦م ًمٕم٥م أو

 اًمٞمقم يٕمرف ح٤م رء قمغم متٌم اًمٌٜم٧م هلذه ووم٤مئدة متريـ ذًمؽ وذم ذًمؽ وٟمحق ورضمؾ

 .إـمالىم٤مً  هذا ذم ضر ٓ اعمٜمزل، سمتدسمػم

 اًمٜمٌقة سمٞم٧م ذم اًمّمقر شمٚمؽ أب٤مح أو ذًمؽ أب٤مح وضمؾ قمز اهلل أن ضمرم ومال

 ط ٟمٌٞمٜم٤م قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمؼميؾ ومٞمف يٜمزل يم٤من اًمذي اًمٌٞم٧م ذم.. واًمرؾم٤مًم٦م

 وقمٚمٞمف: ىم٤مًم٧م اًمًالم، ي٘مرئؽ ضمؼميؾ هذا! قم٤مئِم٦م ي٤م: »ًمٕم٤مئِم٦م يقم ذات ىم٤مل طمتك
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 شمرى اهلل رؾمقل ي٤م اًمًالم وقمٚمٞمف قمٚمٞمؽ: »صحٞمح٦م رواي٦م وذمش اهلل رؾمقل ي٤م اًمًالم

 ش.ٟمرى ٓ ُم٤م

 اًمرؾمقل رأى ًمق أُم٤م هذه، سمٚمٕمٌٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أذن اًمٌٞم٧م هذا ذم

 ٓ ط اًمٜمٌل أن ضم٤مزُم٤مً  وم٤مقمت٘م٤مدي واًمٌٞمقت إؾمقاق ُمألت اًمتل اًمٚمٕم٥م هذه ط

ءً  هذه اًمّمقر أن قم٤مئِم٦م سمحدي٨م ُمًتِمٝمديـ ىمٚمٜم٤م ٕنٜم٤م سمذًمؽ: يرى  يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ُمـ يًتثٜمك وًمٙمـ اًمتحريؿ ذم ؾمقاء ومٝمل ومقشمقهمراومٞم٦م صقر يم٤مٟم٧م أو يدوي٦م صقر

 .ُمٗمًدة ذًمؽ ذم وًمٞمس راضمح٦م، ُمّمٚمح٦م ومٞمف مم٤م ُمٜمف سمد ٓ ُم٤م ذًمؽ

 جيقز ٓ وًمذًمؽ حتتٝم٤م: خمٗمٞم٦م وم٤معمٗم٤مؾمد آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل إًمٕم٤مب هذه أُم٤م

ؤه٤م وٓ سمٞمٕمٝم٤م  .سم٘مٞم٦م اًم١ًمال ذم أن وأفمـ...اعمًٚمٛملم سمٞمقت ذم إدظم٤مهل٤م وٓ ذا

 طمؾ اًمتل إُم٤ميمـ يزوروا أن وٓ إصٜم٤مم سمٞمقت يدظمٚمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز ٓ

 ىم٤مل ويمام ُمرورًا، ُمْمٓمريـ إٓ اإلؾمالم شم٘مدُمقا  اًمذيـ إىمقام سمٕمض ذم اًمٕمذاب هب٤م

، يٛمروا أن اوٓمروا إن أهنؿ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف  وم٢من ومٚمٞمٌٙمقا

: يٌٙمقا  مل  اًمٌالد سمٕمض ذم ىم٤مئٛم٦م آصم٤مره٤م شمزال ٓ ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م ُمّمٞم٦ٌم هذه ٕن ومٚمٞمت٤ٌميمقا

 .اًمٕمرسمٞم٦م

 ومٞمٛمر هٜم٤مك ُمـ ُمروره يم٤من ُمـ ًمٙمـ جيقز ٓ اًمٕمذاب أُم٤ميمـ اإلشمٞم٤من ومت٘مّمد

قم٤مً   . يٙمرهف ُم٤م يّمٞمٌف وأن ينه، ٓ ُم٤م يّمٌٞمف أن ظمِمٞم٦م ها

 (33:14:35/أ37: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 واملعاسف الغياء كتاب
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  افطرب وآالت افغـاء حتريؿ دم افصحقحة األحاديث

 قمدده٤م ضم٤موز وم٘مد ضمدا يمثػمة ذًمؽ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م أن اعمًٚمؿ أظمل اقمٚمؿ

 قمٚمٞمٝم٤م اًمقاىمػ يدل جمٛمققمٝم٤م أن اًمٙمثرة ُمـ ومٝمل اًم٘مٞمؿ، واسمـ طمزم اسمـ قمٜمد اًمٕمنمة

 طمتك ي٘مٞمٜم٤م، ط قمٜمف صم٤مسم٧م اًمتحريؿ وهق ُمتقهن٤م قمٚمٞمف اشمٗم٘م٧م اًمذي ُمْمٛمقهن٤م أن قمغم

 اًم٘م٤مقمدة سمحٙمؿ وذًمؽ طمزم اسمـ زقمؿ يمام ُمٕمٚمقل ُمٜمٝم٤م ومرد يمؾ إؾمٜم٤مد أن ومرض وًمق

 يمام اًمٓمرق سمٙمثرة يت٘مقى اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: واًمٕمٚمامء اعمحدصملم قمٜمد قمٚمٞمٝم٤م اعمتٗمؼ

 طمدي٨م وهمػمه طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمقى وهب٤م احلدي٨م، ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم ُمٗمّمؾ هق

 قمـ ومٞمف ؾم٤مىمف وىمد اًمّمالح، اسمـ قمغم اًمٜمٙم٧م اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذمش اًمرأس ُمـ إذٟم٤من»

 :سم٘مقًمف ظمتٛمٝم٤م صمؿ ،425 – 423/  2 قمٚمٚمٝم٤م وسملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م

 مم٤م ًمٞمس وإٟمف أصال ًمٚمحدي٨م أن قمٚمؿ اًمٓمرق هذه جمٛمقع إمم اعمٜمّمػ ٟمٔمر وإذا» 

 ش..أقمٚمؿ واهلل هذه دون هل٤م ـمرق سم٤مقمت٤ٌمر يمثػمة أطم٤مدي٨م طمًٜمقا  وىمد يٓمرح

 قمغم وأتٙمٚمؿ دىمٞم٘م٤م قمٚمٛمٞم٤م خترجي٤م وأظمرضمٝم٤م طمديث٤م طمديث٤م يمٚمٝم٤م أؾمقىمٝم٤م أن ىمررت يمٜم٧م وىمد

 اًمداًم٦م أخٗم٤مفمٝم٤م وأذيمر اًمنميػ اًمٕمٚمؿ هذا ىمقاقمد طم٥ًم يّمح مل مم٤م ُمٜمٝم٤م صح ُم٤م ممٞمزا  أؾم٤مٟمٞمده٤م

 قمـ وخترج سمذًمؽ ؾمتٙمؼم اًمرؾم٤مًم٦م وأن ضمدا سمذًمؽ ؾمٞمٓمقل اًمٙمالم أن زم سمدا صمؿ ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمغم

طم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ وم٤ميمتٗمٞم٧م هل٤م أردشمف اًمذي احلجؿ  اًم٘مقاقمد طم٥ًم ًمّمحتٝم٤م ُمٜمٝم٤م ؾمت٦م قمغم ٕا

طم٤مدي٨م واطمد، ـمريؼ ُمـ أيمثر ًمف وسمٕمْمٝم٤م ًمذاشمف صحٞمح أيمثره٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر ظمرى وٕا  ٕا

 ُمـ اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م: اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذم اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٜمد قمٚمٞمٝم٤م اإلـمالع ذم اًمراهم٥م جيده٤م

ول اعمجٚمد ُمـ اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمٗمح٤مت ذم اًمِمٞمٓم٤من ُمّم٤مئد  و 154 و 152 و 148 و 139 ٕا

  .165 – 162 و 156

 أُمتل ُمـ ًمٞمٙمقٟمـ» :ىم٤مل إؿمٕمري ُم٤مًمؽ أيب أو قم٤مُمر أيب قمـ: إول احلدي٨م  

م  .واعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر يًتحٚمقن أىمقا

٤مرطم٦م قمٚمٞمٝمؿ يروح قمٚمؿ ضمٜم٥م إمم أىمقام وًمٞمٜمزًمـ  ارضمع: ومٞم٘مقًمقن 2حل٤مضم٦م ي٠متٞمٝمؿ هلؿ سًم

ٞمتٝمؿ همدا إًمٞمٜم٤م  . شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم وظمٜم٤مزير ىمردة آظمريـ ويٛمًخ اًمٕمٚمؿ ويْمع اهلل ومٌٞم
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 :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ: اًمث٤مين احلدي٨م

 . شُمّمٞم٦ٌم قمٜمد ورٟم٦م ٟمٕمٛم٦م قمٜمد ُمزُم٤مر: وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٚمٕمقٟم٤من صقشم٤من» 

 إن»  :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمث٤مًم٨م احلدي٨م

 . شطمرام ُمًٙمر ويمؾ واًمٙمقسم٦م واعمٞمن اخلٛمر - طمرم أو - قمكم طمرم اهلل

 رؾمقل أن قمٜمٝمام اهلل ريض اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ: اًمراسمع احلدي٨م

 ُمًٙمر ويمؾ واًمٖمٌػماء واًمٙمقسم٦م واعمٞمن اخلٛمر طمرم وضمؾ قمز اهلل إن» :ىم٤مل ط اهلل

  شطمرام

 اًمٜمٌل راي٦م ص٤مطم٥م ويم٤من - قمٜمف اهلل ريض ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمـ: اخل٤مُمس احلدي٨م

 :ىم٤مل - اعمت٘مدم قمٛمرو اسمـ ُمقمم طمدي٨م يٕمٜمل - ذًمؽ ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن - ط

 . شطمرام ُمًٙمر ويمؾ واًمٖمٌػماء»

 ذم يٙمقن» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل طمّملم سمـ قمٛمران قمـ: اًم٤ًمدس احلدي٨م

 .شوظمًػ وُمًخ ىمذف أُمتل

 اًم٘مٞم٤من ويمثرت اعمٕم٤مزف فمٝمرت إذا»  :ىم٤مل ذاك؟ وُمتك اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ

 . شاخلٛمقر وذسم٧م

 اعمٖمٜمٞم٤مت سمٞمع حيؾ ٓ»  :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أُم٤مُم٦م أيب قمـ: اًم٤ًمسمع احلدي٨م

ؤهـ وٓ  ذم أي٦م هذه ٟمزًم٧م إٟمام -: وىم٤مل - طمرام وصمٛمٜمٝمـ ومٞمٝمـ دم٤مرة وٓ ذا

ـَ ﴿: شذًمؽ ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم ي َُم  :أتٌٕمٝم٤م صمؿ أي٦م ُمـ ومرغ طمتك ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  َيِْمؽَمِ

 ذًمؽ قمٜمد وضمؾ قمز اهلل سمٕم٨م إٓ سم٤مًمٖمٜم٤مء قم٘مػمشمف رضمؾ رومع ُم٤م سم٤محلؼ سمٕمثٜمل واًمذي

 إمم وأؿم٤مر - صدره قمغم سم٠مرضمٚمٝمام ييسم٤من يزآن ٓ صمؿ قم٤مشم٘مٞمف قمغم يرشم٘مٞم٤من ؿمٞمٓم٤مٟملم

 .شيًٙم٧م اًمذي هق يٙمقن طمتك - ٟمٗمًف صدر

 و 7815 و 7835 و 7749 رىمؿ/  8 اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 .قمٜمف اًمرمحـ قمٌد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ـمري٘ملم ُمـ ،7861 و 7862 و 7855
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 ذم أن زم شمٌلم صمؿ ،1911 سمرىمؿ اًمّمحٞمح٦م ذم أضمٚمٝمام ُمـ أوردشمف يمٜم٧م وىمد :ىمٚم٧م

 همػم قمـ ؿمقاهد هل٤م وم٢من أي٦م ٟمزول إٓ شم٘مقيتف قمـ ومٕمدًم٧م ؿمديدا وٕمٗم٤م أطمدمه٤م

  .اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد
 [(36) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

   (2)ادعازف ديثأحا ؽريب مػردات ذح

 ُمتٜمققم٦م أخٗم٤مظ وومٞمٝم٤م اًمٓمرب ٔٓت اعمحرُم٦م إطم٤مدي٨م ؾمقق ُمـ ومرهمٜم٤م أن سمٕمد

 ظم٤مص وسمٕمْمٝم٤م اعمٕم٤مزف،: ُمثؾ أٓت أضمٜم٤مس ًمٙمؾ ؿم٤مُمٚم٦م قم٤مُم٦م دًٓمتٝم٤م سمٕمْمٝم٤م

 .ُمثال اًمؼماسمط ُمثؾ أومراده٤م ُمـ ومرد وهق سمٌٕمْمٝم٤م

 أنف رأج٧م اًمٖمري٥م ُمـ أظمرى أخٗم٤مظ وإطم٤مدي٨م أي٤مت سمٕمض ذم وىمع أنف يمام

 أُم٤ميمٜمٝم٤م إمم اإلؿم٤مرة ُمع احلروف قمغم ورشمٌتٝم٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وسمٞم٤من ذطمٝم٤م اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ

 .اعمت٘مدُم٦م

 أو يم٤مًم٘م٦ٌم ؾم٤مشمر طمجٚم٦م ذم هير: يمًٗمٞمٜم٦م أريٙم٦م اًم٘م٤مُمقس ذمش : أريٙمتٝمؿ» – 2

 .ُمٜمجد هير أو وومراش وُمٜمّم٦م هير ُمـ قمٚمٞمف يتٙم٠م ُم٤م يمؾ

 إوشم٤مر: هٜم٤م وهل ُمٜمف وُمٕمٚم٘مٝم٤م اًم٘مقس ذقم٦م حمريم٦م - وشمر مجعش : ٕوشم٤مرا» – 1

 .واًم٘م٤مٟمقن يم٤مًمٕمقد اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت قمغم وشمِمد شمرسمط اًمتل

  سمرسم٧م: وأصٚمف ُمٕمرب وم٤مرد اًمٕمقد شمِمٌف ُمٚمٝم٤مة: سمرسمط مجعش : اًمؼماسمط» – 3
 .هن٤مي٦م. سمر: اًمّمدر واؾمؿ صدره قمغم يْمٕمف سمف اًمْم٤مرب ٕن

 .فمٝمقره سمٕمد وإٟمٙم٤مره رده هقش: احلؼ سمٓمر» – 4

 .هن٤مي٦م. أطمراح ومجٕمف اًمراء وؾمٙمقن احل٤مء سمٙمن طمرح وأصٚمف اًمٗمرج هقش: احلر» – 5

                                                           

 اًمتل اًمرئٞمًٞم٦م إطم٤مدي٨م ذم وًمٞم٧ًم اًمِمٞمخ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل اًمِمقاهد ذم وردت هٜم٤م اًمقاردة اعمٗمردات سمٕمض  (2)

 [ضم٤مُمٕمف ىمٞمده.]ًمذًمؽ ومٚمٞمتٜمٌف هٜم٤م، ذيمره٤م قمغم واىمتٍمٟم٤م أورده٤م
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 .احلرير وهق ظم٤مًمص إسمريًؿ ُمـ يٜم٩ًم ُم٤م هٜم٤م هقش: اخلز» – 6

 .اًمٜمٝم٤مي٦م. ىمقم دون ًم٘مقم ومٞمٙمقن اح٤مل ُمـ يتداول ُم٤م وهق سم٤مًمْمؿ دوًم٦م مجعش: دوٓ» – 7

 .احلزيـ اًمّمقت هٜم٤م هقش: اًمِمٞمٓم٤من رٟم٦م» – 8

 .ضمٌؾ: أيش: قمٚمؿ» – 9

 اًمذرة ُمـ يتخذ ُمًٙمر ذابش: اًمٖمٌػماء» – 23

 طمؼ سمٖمػم ومٞمٝمؿ واًمٓمٕمـ واطمت٘م٤مرهؿ هبؿ آؾمتٝم٤مٟم٦م هق: اًمٜم٤مسش همٛمط» – 22

 .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يمام اًمٖمٛمص وهق

 يمذا إقمرايب اسمـ ىم٤مًمف سمف اًميب واًمت٘مٜملم سم٤محلٌِم٦م اًمٓمٜمٌقر هقش: اًم٘مٜملم» – 21

 .اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م ذم

 .هب٤م يت٘م٤مُمر ًمٚمروم وًمٕم٦ٌم اًمٓمٜمٌقر: يمًٙملم اًمت٘مٜملم: اًم٘م٤مُمقس وذم

ول: ىمٚم٧م  .اعمٞمن وهق ٟمٗمًف احلدي٨م ذم ُمذيمقر اًم٘مامر ٕن ىمٓمٕم٤م هٜم٤م اعمراد هق وٕا

 ومٞمف سمٞمْمقي ٟمّمػ صٜمدوق ًمف اًمٕمٜمؼ ـمقيؾ اًمقشمري٦م اًمٓمرب آٓت ُمـ وهق

 .صمالصم٦م أو وشمران

 .ىمٞمٜم٤مت قمغم - أجْم٤م - ودمٛمع اإلُم٤مء ُمـ اعمٖمٜمٞم٦م وهق اًم٘مٞمٜم٦م مجعش: اًم٘مٞم٤من» – 23

  .ىمٌٚمف ُم٤م اٟمٔمرش: اًم٘مٞمٜم٤مت» – 24

 قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ُمٗمنا  ضم٤مء يمام اًمٓمٌؾ هلش: اًمٙمقسم٦م» – 25 

 3 اح٤مدة اٟمٔمر. اًمؼمسمط: وىمٞمؾ: ىم٤مل اإلهم٤مصم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ واقمتٛمده أمحد اإلُم٤مم سمف وضمزم

 اًمٜمرد هق: وي٘م٤مل اًمٓمٌؾ ب يٗمن واًمٙمقسم٦م: 168/  5 اعمٕم٤ممل ذم اخلٓم٤ميب وىم٤مل

 واًمٖمٜم٤مء اعمالهل ُمـ ذًمؽ وٟمحق وُمزهر وشمر يمؾ ُمٕمٜم٤مه ذم ويدظمؾ

 23 اعمًٜمد قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اهلل رمحف ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمٝم٤م أظمرى أىمقال وومٞمٝم٤م

 إذسم٦م يمت٤مب ذم أمحد ىمقل ؿمٛمقٓ وأطمًـ هذا يمؾ ُمـ وأضمقد: ىم٤مل صمؿ 76/ 
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 .قمٚمٞمف يٙم٥م رء يمؾ سم٤مًمٙمقسم٦م يٕمٜمل[ : 124[ 84]

 سمٌقق ىمّمٌتٝم٤م شمٜمتٝمل - ُمٕمدن أو - ىمّم٥م ُمـ آخ٦م: ُمزُم٤مر مجعش: اعمزاُمػم» – 26

 .اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ ذم يمذا صٖمػم

ٞمذ: اعمٞمؿ سمٙمنش: اعمزر» – 27  . هن٤مي٦م. احلٜمٓم٦م أو اًمِمٕمػم ُمـ: وىمٞمؾ اًمذرة ُمـ يتخذ ٟم

 .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يمام[ سمف] ييب مم٤م وهمػمه٤م اًمدومقف هلش: اعمٕم٤مزف» – 28

 يمٛمٜمؼم ُمٕمزف أو قمزف اًمقاطمد واًمٓمٜمٌقر يم٤مًمٕمقد اعمالهل هل :اًم٘م٤مُمقس وذم

 .واعمٖمٜمل هب٤م اًمالقم٥م: واًمٕم٤مزف وُمٙمٜم٦ًم

 أهؾ سملم ظمالف ٓ يمٚمٝم٤م اًمٚمٝمق آٓت وهل :اإلهم٤مصم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 .ذًمؽ ذم اًمٚمٖم٦م

 آٓت ًمٙمؾ اؾمؿ: اعمٕم٤مزف :258/  12 اًمًػم ذم اًمذهٌل ىمقل ُمٜمف وأووح

 .واًمّمٜمقج واًمِم٤ٌمسم٦م واًمٓمٜمٌقر يم٤معمزُم٤مر هب٤م يٕمزف اًمتل اعمالهل

  .ش2337/  1 احلٗم٤مظ يمرةذشم» يمت٤مسمف ذم وٟمحقه
 [(75) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

  ادتؼدمة األحاديث مـ صقئا أظؾ ممـ وؽره حزم ابـ ظذ افرد
 سم٢مذن وؾمٜمقرده ش92ص-83ص ُمـ اًمٓمرب آٓت حتريؿ» يمت٤مب هذا ذم يٜمٔمر] 

 .  [اعمقؾمققم٦م هذه ُمـ شاًمردود ضم٤مُمع» يمت٤مب ذم اهلل

 [ (93) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

  أصؽاهلا بجؿقع ادالهل حتريؿ ظذ ادتؼدمة األحاديث دالفة
 آٓت حتريؿ قمغم اًمدًٓم٦م سحي٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م أن اعمًٚمؿ أظمل اقمٚمؿ
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323 

 وإحل٤مىم٤م واًمؼمسمط واًمٓمٌؾ يم٤معمزُم٤مر سمٕمْمٝم٤م قمغم ٟمّم٤م وأنقاقمٝم٤م أؿمٙم٤مهل٤م سمجٛمٞمع اًمٓمرب

 :ُٕمريـ وذًمؽ هب٤م ًمٖمػمه٤م

 ويمام اًمث٤مين اًمٗمّمؾ ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام اًمٚمٖم٦م ذم هل٤م اعمٕم٤مزف ًمٗمظ ؿمٛمقل: إول

 .اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ أجْم٤م ؾمٞم٠ميت

 قمٌد ىمقل ذًمؽ وي١ميد واإلهل٤مء اًمتٓمري٥م طمٞم٨م ُمـ اعمٕمٜمك ذم ُمثٚمٝم٤م أهن٤م: وأظمر

م اًمدف  :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل  واعمزُم٤مر طمرام واًمٙمقسم٦م طمرام واعمٕم٤مزف طمرا

 .طمرام

 ه٤مؿمؿ أيب قمـ اجلزري اًمٙمريؿ قمٌد ـمريؼ ُمـ ،111/  23 اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .قمٜمف اًمٙمقذم

 اًمًٜمج٤مري ه٤مؿمؿ أبق هق اًمٙمقذم ه٤مؿمؿ أبق يم٤من إن صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا :ىمٚم٧م

 أنف ذيمر ُمـ أر مل ًمٙمـ قمٜمف روى أنف وذيمروا اًمٙمريؿ يمٕمٌد ضمزري وم٢مٟمف ؾمٕمدا اعمًٛمك

 .أقمٚمؿ واهلل دُمِمؼ ؾمٙمـ أنف ،196/  4 طم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت وذم يمقذم

     ..واعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر يًتحٚمقن إول احلدي٨م أن همػم

 :وم٠مىمقل اًمٌٞم٤من ُمـ رء إمم سمح٤مضم٦م 

 ًمٞم٧ًم إرسمٕم٦م اعمذيمقرات أن قمغم اًمدًٓم٦م واوح وم٢مٟمف يًتحٚمقن: ىمقًمف :أوال

 اؾمتحؾ :اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ وُمٜمٝم٤م اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذم ضم٤مء وىمد اعمٕم٤مزف وُمٜمٝم٤م ذقم٤م طمالٓ

 .طمالٓ قمده اًمٌمء

 يٕمدون: واعمٕمٜمك :236/  5 اعمرىم٤مة ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وًمذًمؽ

 يٕمٜمل قمٚمامئٜم٤م سمٕمض ذيمره ُم٤م ُمٜمٝم٤م واهٞم٤مت وأدًم٦م ؿمٌٝم٤مت سم٢ميراد طمالٓت إؿمٞم٤مء هذه

 اًمثٞم٤مب ومقق ُمـ ًمٌس إذا وأُم٤م سم٤مجلًد ُمٚمتّم٘م٤م يم٤من إذا حيرم إٟمام احلرير أن ُمـ احلٜمٗمٞم٦م

 :ط ىمقًمف وإلـمالق قم٘مكم وٓ ٟم٘مكم دًمٞمؾ همػم ُمـ شم٘مٞمٞمد ومٝمذا سمف سم٠مس ومال

 اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض ويمذًمؽ 2 شأظمرة ذم يٚمًٌف مل اًمدٟمٞم٤م ذم احلرير ًمٌس ُمـ» 
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ـَ ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُم١ميد احلدي٨م وهذا سمٞم٤مهن٤م يٓمقل اعمٕم٤مزف سمـ شمٕمٚم٘م٤مت ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم  َُم

ي ـْ  ًمِٞمُِْمؾ   احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  َيِْمؽَمِ   ؾَمٌِٞمؾِ  قَم
ِ
 ﴾.قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  اّلل 

 ومٞمحرم اًمٕمٜم٥م ُمـ اعمتخذ اخلٛمر سملم شمٗمري٘مٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م قمـ ذيمره ُم٤م ويِمٌف :ىمٚم٧م

 ومٝمذه اعمًٙمر اًمٙمثػم إٓ ُمٜمف حيرم ومال وهمػمه اًمتٛمر ُمـ اعمتخذ واخلٛمر ويمثػمه ىمٚمٞمٚمف ُمٜمف

 ُمـ وهمػمه٤م ومتحرم ًمٚمجٜمس اعمثػمة اعمقؾمٞم٘مك سملم اًمتٗمريؼ وُمثٚمف ُم٘مٞمت٦م فم٤مهري٦م

 زهرة أيب قمغم اًمرد ذم اعم٘مدُم٦م ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم يمام ومتحؾ اعمقؾمٞم٘مك

 ًمٚمٜمّمقص اًمتٕمٓمٞمؾو سم٤مًمرأي اًمت٘مٞمٞمد ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع وهذا ،8 – 6 ص ىمٚمده وُمـ

 رواه اًمذي اعمٕم٤مزف طمدي٨م قم٘م٥م اًمٖمزازم اًمِمٞمخ ىمقل ُمٜمف أؾمقأ  وم٢من اًمنمقمٞم٦م

 :73 - 69 اًمٌخ٤مري

 اخلٛمر يْمؿ اًمذي اعمحٗمؾ أقمٜمل يمٚمٝم٤م اًمّمقرة أضمزاء ي٘مّمد اًمٌخ٤مري وًمٕمؾ

 .واًمٗمًقق واًمٖمٜم٤مء

 رهمؿ أقمجٛمل واًمتٕمٌػم اًمتٕمٚمٞمؾ هذا وم٢من 2اًمٙمقيم٥م ذاك قمٜمد ًمٕمؾ اضمٕمؾ: ًمٚمِمٞمخ وم٠مىمقل

ل يمالم سملم َيٚمط وهق ٓ يمٞمػ يمٌػم ويم٤مشم٥م قمريب ىم٤مئٚمف أن ٥م اًمٌخ٤مري ويمالم ط اًمٌٜم  ومٞمًٜم

 أم ومٙمري ظمٓم٠م أهق أدري ومال فم٤مهر هق يمام اًمٕمج٥م هم٤مي٦م ذم وهذه اًمٌخ٤مري إمم ط يمالُمف

 .أوٓ هذا .ُمر وأطمالمه٤م ىمٚمٛمل؟ همٚمط

 إطم٤مدي٨م ُمـ اعمٕم٤مزف طمدي٨م سمٕمد ُم٤م شمٍميح اًمتٕمٚمٞمؾ ذاك يٌٓمؾ :وثاكقا

 اًمِمقاهد ُمـ حتتف وُم٤م اًم٤ًمدس احلدي٨م وذم اًمٓمرب آٓت ُمـ أنقاع سمتحريؿ

 وُمٜمٝم٤م واًم٘مٞمٜم٤مت أٓت اخت٤مذ واًم٘مذف واخلًػ اعمًخ أؾم٤ٌمب ُمـ سم٠من اًمتٍميح

 :اًم٥ًٌم قمـ ؾم١ماهلؿ وومٞمف اًمّمحٞمح اجلرر رسمٞمٕم٦م طمدي٨م

 .شاخلٛمر وذهبؿ اًم٘مٞمٜم٤مت سم٤مخت٤مذهؿ» :ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م سمؿ: ىم٤مًمقا 

 .شاخلٛمقر وذسم٧م اًم٘مٞمٜم٤مت ويمثرت اعمٕم٤مزف فمٝمرت إذا» :قمٛمران طمدي٨م وذم

/  2 خمتٍمه ُم٤م اعمٕم٤مزف طمدي٨م قم٘م٥م اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل :وثافثا
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163 - 162: 

 ذم اًمٚمٖم٦م أهؾ سملم ظمالف ٓ يمٚمٝم٤م اًمٚمٝمق آٓت هل اعمٕم٤مزف أن اًمدًٓم٦م ووضمف

 سم٤مؾمتحالل اؾمتحالهل٤م ىمرن وح٤م اؾمتحالهل٤م قمغم ذُمٝمؿ ح٤م طمالٓ يم٤مٟم٧م وًمق ذًمؽ

 إرض هبؿ اهلل َيًػ سم٠من ومٞمف اعمٕم٤مزف ُمًتحكم شمققمد وىمد.. واحلر اخلٛمر

 ىمًط واطمد ومٚمٙمؾ إومٕم٤مل هذه مجٞمع قمغم اًمققمٞمد يم٤من وإن وظمٜم٤مزير ىمردة ويٛمًخٝمؿ

 .واًمققمٞمد اًمذم ذم

 اًمٓمريؼ سمٜمٞم٤مت قمـ ومدقمٜمل        ظمٗم٤مء سمف ًمٞمس احلؼ ومٝمذا

 ًمٞمس اعمٕم٤مسيـ اًمٙمت٤مب أو اًمدقم٤مة ُمـ وأُمث٤مًمف اًمٖمزازم اًمِمٞمخ أن اعمرة واحل٘مٞم٘م٦م

 ُمـ ٓ واعم٤ًمئؾ إطمٙم٤مم ُمـ إًمٞمف يذهٌقن ومٞمام ُمٜمف يٜمٓمٚم٘مقن قمٚمٛمل ُمٜمٝم٩م ًمدهيؿ

 يمثػم ذم اعم٘مروٟم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء اًمٕمِمقائٞم٦م هل وإٟمام احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وٓ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

ء سم٤مشم٤ٌمع إطمٞم٤من ُمـ ه ومت٤مرة إهقا  اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام - اًمٕم٘مالٟمٞملم أو أرائٞملم ُمع شمرا

 ومخ٤مًمػ سم٠مؿمقاط ذًمؽ ذم شم٘مدُمٝمؿ إٟمف سمؾ اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمّمقص خم٤مًمٗم٦م ذم -

 شم٤مره وشم٤مرة إُمثٚم٦م سمٕمض اعم٘مدُم٦م ذم ذيمرت وىمد اؾمتثٜم٤مء سمدون مجٞمٕم٤م واًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م

 ظم٤مًمػ وًمق اعمتٜمٓمٕملم اًمٔم٤مهري٦م أئٛم٦م ًمٌٕمض ُم٘مٚمدا اجلٚمٛمقد يم٤مًمّمخر ضم٤مُمدا فم٤مهري٤م

 اعمٕم٤مزف ٕطم٤مدي٨م شمْمٕمٞمٗمف ذم طمزم اسمـ ىمٚمده يمام وم٢مٟمف مجٞمٕم٤م واًمٗم٘مف احلدي٨م أئٛم٦م

 طمزم اسمـ وًمٙمـ سم٤مـمال شم٠مويال اعمٕم٤مزف حلدي٨م شم٠مويٚمف ذم ىمٚمده يمذًمؽ وم٢مٟمف اًمّمحٞمح٦م

 طمدي٨م شم٠مويؾ قمغم يتجرأ  مل وم٢مٟمف شم٠موًمف اًمذي اًمٜمص اظمتٞم٤مر ذم ُمٜمف أقم٘مؾ يم٤من ذًمؽ ُمع

 سمـ ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م شم٠مول وإٟمام يًتحٚمقن: ومٞمف ًم٘مقًمف - اًمٖمزازم ومٕمؾ يمام - اًمٌخ٤مري

 ش..سم٤معمٕم٤مزف رؤوؾمٝمؿ قمغم وييب» :- 45 ص شم٘مدم يمام - وومٞمف ُمٜمف اخل٤مزم ص٤مًمح

 أنف يمام اعمٕم٤مزف قمغم هق إٟمام اعمذيمقر اًمققمٞمد أن ومٞمف وًمٞمس :57/  9 طمزم اسمـ وم٘م٤مل

 .اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم اخلٛمر اؾمتحالهلؿ قمغم أنف واًمٔم٤مهر اًم٘مٞمٜم٤مت اخت٤مذ قمغم ًمٞمس

طم٤مدي٨م ُمـ شم٘مدم ح٤م سم٤مـمؾ وشم٠مويؾ فم٤مهر شمٙمٚمػ اؾمتٔمٝمره اًمذي هذا أن وُمع  وشمٗمًػم ٕا

وـم٤مر ومٞمٜمٞمؾ وم٘م٤مل آظمر سمجقاب اًمِمقيم٤مين قمٜمف أضم٤مب وم٘مد اًم٘مٞمؿ اسمـ  طمٙمك أن سمٕمد ،85/  8 ٕا

 :أجْم٤م اًمٖمزازم قمغم فم٤مهر رد وومٞمف إًمٞمف يٕمزوه أن دون ُمٚمخّم٤م طمزم اسمـ شم٠مويؾ
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 اًمزٟم٤م أن ًمزم وإٓ وم٘مط اجلٛمع هق اعمحرم أن قمغم يدل ٓ آىمؽمان سم٠من وجي٤مب

 واؾمتٕمامل اخلٛمر ذب قمٜمد إٓ حيرم ٓ اًمٌخ٤مري طمدي٨م يٕمٜمل احلدي٨م ذم سمف اعمٍمح

 إِٟم فُ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم يٚمزم وأجْم٤م ُمثٚمف وم٤معمٚمزوم سم٤مإلمج٤مع سم٤مـمؾ واًمالزم اعمٕم٤مزف

ـُ  ٓ يَم٤منَ    ُي١ْمُِم
ِ
ِٙملمِ  ـَمَٕم٤ممِ  قَمغَم  حَيُضُّ  َوٓ *اًْمَٕمٔمِٞمؿِ  سم٤ِمّلل  ًْ

ِ
 اإليامن قمدم حيرم ٓ أنف ﴾اعْم

 إُمقر هذه ُمثؾ حتريؿ: ىمٞمؾ وم٢من اعمًٙملم ـمٕم٤مم قمغم احلض قمدم قمٜمد إٓ سم٤مهلل

 ُمـ قمٚمؿ ىمد اعمٕم٤مزف حتريؿ سم٠من ومٞمج٤مب آظمر دًمٞمؾ ُمـ قمٚمؿ ىمد اإلًمزام ذم اعمذيمقرة

 .إًمٞمف يّم٤مر طمتك ذًمؽ إمم ُمٚمجلء ٓ أنف قمغم ؾمٚمػ يمام أجْم٤م آظمر دًمٞمؾ

 ؿمٞمخ ىم٤مل وم٘مد: احلدي٨م ذم اًمقارد آؾمتحالل ُمٕمٜمك قمغم ُمٝمؿ شمٜمٌٞمف هٜم٤م وه٤م

 - 12 - 13 ص اًمتحٚمٞمؾ إسمٓم٤مل يمت٤مب ذم - شمٕمغم اهلل رمحف - شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 ًمق وم٢مهنؿ اًمٗم٤مؾمدة سم٤مًمت٠مويالت هق إٟمام احلدي٨م ذم اعمذيمقر آؾمتحالل ًمٕمؾ :اًمٙمردي

 يم٤مٟمقا  وًمق أُمتف ُمـ يٙمقٟمقا  ومل يمٗم٤مرا يم٤مٟمقا  طمرُمٝم٤م اًمرؾمقل أن اقمت٘م٤مدهؿ ُمع اؾمتحٚمقه٤م

 هذه يٗمٕمٚمقن يزاًمقا  مل اًمذيـ يم٤ًمئر سم٤معمًخ يٕم٤مىمٌقا  ٓ أن ٕوؿمؽ طمرام سم٠مهن٤م ُمٕمؽموملم

 طمٚمف ُمٕمت٘مدا ي٠مظمذه اًمذي هق ًمٚمٌمء اعمًتحؾ وم٢من يًتحٚمقن: ومٞمٝمؿ ىمٞمؾ وح٤م اعمٕم٤ميص

 احلدي٨م ذم يمام اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م أهنؿ يٕمٜمل اخلٛمر اؾمتحالهلؿ يٙمقن أن ومٞمِمٌف

 آٓت أن سم٤مقمت٘م٤مدهؿ اعمٕم٤مزف واؾمتحالهلؿ مخرا  يًٛمقهن٤م وٓ اعمحرُم٦م إذسم٦م ومٞمنمسمقن

 وؾم٤مئر احلرير واؾمتحالل اًمٓمٞمقر يم٠مخح٤من حيرم ٓ وهذا ًمذة ومٞمف صقت ؾمٛمع جمرد اًمٚمٝمق

 ُمـ يمثػم قمٜمد اًم٘مت٤مل قمٜمد ًمًٌف ي٤ٌمح أنف ؾمٛمٕمقا  وىمد ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م طمالل أنف سم٤مقمت٘م٤مدهؿ أنقاقمف

 اًمٓمقائػ ذم واىمٕم٦م اًمثالصم٦م اًمت٠مويالت وهذه شمٚمؽ قمغم أطمقاهلؿ ؾم٤مئر وم٘م٤مؾمقا  اًمٕمٚمامء

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعم٤ٌمرك اسمـ ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اًمثالصم٦م

 وره٤ٌمهن٤م ؾمقء وأطم٤ٌمر           اعمٚمقك إٓ اًمديـ أومًد وهؾ

 وسملم ط اًمرؾمقل سمٚمغ أن سمٕمد ؿمٞمئ٤م اهلل ُمـ أصح٤مهب٤م قمـ شمٖمٜمل ٓ أهن٤م وُمٕمٚمقم

  .ُمقاوٕمف ذم ُمٕمروف هق يمام ًمٚمٕمذر ىم٤مـمٕم٤م سمٞم٤مٟم٤م إؿمٞم٤مء هذه حتريؿ
 [(91) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]
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  افطرب آالت حتريؿ دم افعؾامء مذاهب
 قمغم دًٓمتٝم٤م وسمٞمٜم٤م أٓت حتريؿ ذم إطم٤مدي٨م صح٦م ؾمٚمػ ومٞمام أثٌتٜم٤م أن سمٕمد

 شمٌٜمٞمٝم٤م طمٞم٨م ُمـ واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء ُمقىمػ سمٌٞم٤من ذًمؽ ٟمتٌع أن سمٜم٤م حيًـ اًمتحريؿ

 قمٚمام سمذًمؽ ويزداد أجْم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُمٕمروم٦م قمغم اًمٓم٤مًم٥م ًمٞمٙمقن هب٤م واًمٕمٛمؾ

 ؾم٤مر وُمـ - احلدي٨م وأهؾ اًمٗم٘مف أهؾ سملم اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م شم٠مخٞمٗمف ذم اًمٖمزازم سم٤مٟمحراف

 - مجٞمٕم٤م وصٗمٝمؿ وم٘مد وقمٚمامئٝم٤م اًمًٜم٦م قمـ ُمٜمحرف هق يمام وقمٚمامئف اًمٗم٘مف قمـ - ؾمػمه

 .- اًمٖمٜم٤مء ًمتحريٛمٝمؿ ،74 ص سم٤مًمققم٤مظ سم٤مًمغ سمجٝمؾ

 ذم اظمتٚمػ وىمد :ُمٚمخّمف ُم٤م ،ش83/  8 إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ىم٤مل 

 سمام ُمًتدًملم اًمتحريؿ إمم اجلٛمٝمقر ومذه٥م وسمدوهن٤م اعمالهل آٓت ُمـ آخ٦م ُمع اًمٖمٜم٤مء

 اًمٔم٤مهر قمٚمامء ُمـ واوم٘مٝمؿ وُمـ اعمديٜم٦م أهؾ وذه٥م إطم٤مدي٨م ُمـ يٕمٜمل ؾمٚمػ

 .واًمػماع اًمٕمقد ُمع وًمق اًمًامع ذم اًمؽمظمٞمص إمم واًمّمقومٞم٦م

 ذم وشمقؾمع سم٤مإلسم٤مطم٦م اًمًٚمػ سمٕمض قمـ أىمقآ طمٙمك أنف سمٕمْمٝمؿ قمـ ٟم٘مؾ صمؿ

 ىمد وسمٕمْمٝم٤م ظمٓم٤مم وٓ هل٤م ؾمٜم٤مم ٓ ُمٕمٚم٘م٦م هم٤مًمٌٝم٤م أىمقال ٕهن٤م ُمٜمف وم٤مئدة ٓ شمقؾمٕم٤م ذًمؽ

 .حت٘مٞم٘مف  ي٠ميت يمام ًمٗمٔمف ذم ُمِمٙمقك وسمٕمْمٝم٤م ظمالومف سمٕمْمٝمؿ قمـ صح

 :أُمريـ قمغم أنٌف أن أريد ذًمؽ ىمٌؾ وًمٙمـ

 ومّمؾ يمام ًمٚمًٚمػ شمٌٕم٤م إرسمٕم٦م إئٛم٦م هؿ إٟمام هٜم٤م سم٤مجلٛمٝمقر اعم٘مّمقد أن: إول

 ،ش133 – 116/  2 اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ذًمؽ ذم اًم٘مقل

 ؿمٞمخ يمذسمف واًمٖمٜم٤مء اعمالهل إسم٤مطم٦م اًمًٜم٦م أهؾ إمم اًمِمٞمٕمل اعمٓمٝمر اسمـ ٟم٥ًم ح٤م وًمذًمؽ

 اًمٙمذب ُمـ هذا :ش439/  3 وم٘م٤مل اًمًٜم٦م جُمٜمٝم٤م» ذم قمٚمٞمف رده ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 يم٤مًمٕمقد اًمٚمٝمق آٓت هل اًمتل اعمٕم٤مزف حتريؿ قمغم ُمتٗم٘مقن وم٢مهنؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م قمغم

 .اخت٤مذه٤م قمٜمدهؿ حيرم سمؾ اًمت٤مًمػ صقرة يْمٛمـ مل قمٜمدهؿ ُمتٚمػ أتٚمٗمٝم٤م وًمق وٟمحقه

 ُمٜمٝمؿ أن سم٢مـمالىمف يقهؿ اعمديٜم٦م أهؾ إمم اًمؽمظمٞمص اًمِمقيم٤مين قمزو: أظمر وإُمر

 يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ شمرمج٦م ذم اًمذهٌل يم٘مقل إًمٞمف ُمًٌقىم٤م يم٤من وإن يمذًمؽ وًمٞمس ُم٤مًمٙم٤م
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 :اح٤مضمِمقن ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ

 .ومٞمف سم٤مًمتًٛمح ُمٕمروومقن وهؿ اًمٖمٜم٤مء ذم يؽمظمّمقن اعمديٜم٦م أهؾ: ىمٚم٧م

 .سم٤معمٕمزف ييسمـ سمٞمتف ذم ضمقاريف يم٤مٟم٧م أنف: ومٞمٝم٤م وذيمر

 قمٚمامء ُمـ وهمػمه هق قمٚمٞمٝمؿ أنٙمره ىمد سمؾ ي٘مٞمٜم٤م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمٜمٝمؿ ًمٞمس: وم٠مىمقل

 ذم اجلقزي واسمـ ،ش31 ص سم٤معمٕمروف إُمر» ذم اخلالل سمٙمر أبق ومروى اعمديٜم٦م

 صم٘م٦م - اًمٓم٤ٌمع قمٞمًك سمـ إؾمح٤مق قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد ،ش144 ص إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس»

 ُمـ اعمديٜم٦م أهؾ ومٞمف يؽمظمص قمام أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؾم٠مخ٧م  :ىم٤مل - ُمًٚمؿ رضم٤مل ُمـ

 .اًمٗم٤ًمق قمٜمدٟم٤م يٗمٕمٚمف إٟمام: وم٘م٤مل اًمٖمٜم٤مء؟

 ُمـ صم٘م٦م ُمدين - اعمٜمذر سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أجْم٤م اًمّمحٞمح سمًٜمده اخلالل روى صمؿ

 ُم٤م اهلل ُمٕم٤مذ: وم٘م٤مل اًمٖمٜم٤مء؟[ ذم] شمرظمّمقن أنتؿ: ًمف وم٘مٞمؾ وؾمئؾ - اًمٌخ٤مري ؿمٞمقخ

 .اًمٗم٤ًمق إٓ قمٜمدٟم٤م هذا يٗمٕمؾ

 قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمالم ووقمدٟم٤م إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م مم٤م اًمِمقيم٤مين ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل إىمقال وأُم٤م

 :وضمٝملم ُمـ وم٤مجلقاب

 طمج٦م ومال وهمػمهؿ واعمدين اًمٙمقذم وومٞمٝمؿ ىم٤مئٚمٝم٤م إمم ٟمًٌتٝم٤م صح٧م ًمق أنف :األول

 .اًمدًٓم٦م اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ شم٘مدم ح٤م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ومٞمٝم٤م

 اًمقاضم٥م هق سمؾ أومم هب٤م وم٤مٕظمذ ذًمؽ ظمالف سمٕمْمٝمؿ قمـ صح أنف :وافثاين

 :ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف اًمقىمقف زم شمٞمن ُم٤م ومألذيمر

 إمم ومخ٤مصٛمف رضمؾ ـمٜمٌقر يمن رضمال أن: طمّملم أبق ىم٤مل اًم٘م٤ميض ذيح :األول

 .ؿمٞمئ٤م ٜمفيْمٛمّ  ومٚمؿ ذيح

 صحٞمح وإؾمٜم٤مده ،ش3175/  321/  7 اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف

 اهلل قمٌد أب٤م ؾمٛمٕم٧م: طمٜمٌؾ ىم٤مل :قم٘مٌف ،وىم٤ملش16 اخلالل» و ،ش232/  6» واًمٌٞمٝم٘مل

 .سمٌمء ومٞمف ي٘مض مل ُمٜمٙمر هق: ي٘مقل



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .،179 ص ُم٤ًمئٚمف ذم داود أبق ٟمحقه قمٜمف وروى أمحد اإلُم٤مم هق اهلل قمٌد وأبق

 .اًمرضمز وأطم٥م اًمٖمٜم٤مء ٕبٖمض إين :ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد :افثاين

 .صحٞمح سمًٜمد ،ش29743/  6/  22 اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 أضمر يمره أنف ظم٤مًمد أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ قمٜمف روى ذاطمٞمؾ سمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل :افثافث

 .آيمٚمف أن أطم٥م ُم٤م :وىم٤مل اعمٖمٜمٞم٦م

 .صحٞمح سمًٜمد ،ش1133/  9/  7» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف

 .ش248 اًمث٤مُمـ اًمٗمّمؾ» ذم... اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق يٜم٧ٌم اًمٖمٜم٤مء: ىمقًمف وي٠ميت

 يٗمٕمٚمف إٟمام: اًمٖمٜم٤مء ذم ىم٤مل أنف اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد قمٜمف وىمدُمٜم٤م أنس سمـ ُم٤مًمؽ :افرابع

 اًمٖمٜم٤مء إسم٤مطم٦م ُم٤مًمؽ ُمذه٥م أن اًم٘مٗم٤مل قمـ اًمِمقيم٤مين ٟم٘مؾ ذًمؽ وُمع اًمٗم٤ًمق قمٜمدٟم٤م

 !.سم٤معمٕم٤مزف

 ذم وًمٙمـ إؾمٜم٤مده يّمح ىمد ُم٤م اًمِمقيم٤مين ذيمره٤م اًمتل إىمقال سمٕمض وذم هذا

 :ُمٜمٝم٤م اصمٜملم ؾمٜمد قمغم وىمٗم٧م وىمد ُمتٜمف طمٞم٨م ُمـ ٟمٔمر اإلسم٤مطم٦م قمغم دًٓمتف

ه ُم٤م: أطمدمه٤م   :ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ إمم سمًٜمده اًمًامع ذم رؾم٤مًمتف ذم طمزم ٓسمـ قمزا

 شميب ضم٤مري٦م وومٞمٝمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمغم ومٜمزل سمجقار اعمديٜم٦م ىمدم رضمال إن

 ُمـ سمٞمٕم٤م ًمؽ أُمثؾ هق رضمؾ إمم اٟمٓمٚمؼ: ىم٤مل ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمـ هيق ومٚمؿ وم٤ًموُمف رضمؾ ومج٤مء

: وم٘م٤مل ُمٜمٝمـ ضم٤مري٦م وم٠مُمر قمٚمٞمف ومٕمروٝمـ ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد: ىم٤مل هق؟ ُمـ: ىم٤مل هذا

 .اًم٘مّم٦م آظمر إمم.. .قمٛمر اسمـ إمم ضم٤مء صمؿ وم٤ٌميٕمف ومٖمٜم٧م وم٠مظمذشمف اًمٕمقد ظمذي

 :ُمالطمٔمت٤من هذا قمغم وزم

 اًمٕمقد ًمٗمٔم٦م ،ش233 ص» اعمٓمٌققم٦م طمزم اسمـ رؾم٤مًم٦م ذم ًمٞمس أنف :األوػ

 ًمٗمٔم٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمؽمدد أو ومٞمٝم٤م اًمِمؽ قمغم ًمٙمـ اعمحغم ذم وردت أهن٤م :واألخرى

 اًمًختٞم٤مين أجقب[ و] زيد سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ ،ش63 – 61/  9» ومٞمف أورده اًمدف

 قمـ يمٚمٝمؿ - سمٕمض ذم ٝمؿسمٕمْم طمدي٨م دظمؾ - يمٝمٞمؾ سمـ وؾمٚمٛم٦م طم٤ًمن سمـ وهِم٤مم
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 :وومٞمٝم٤م اًم٘مّم٦م.. رضمال أن ؾمػميـ سمـ حمٛمد

 ىمد أنف قمٛمر اسمـ فمـ طمتك - سم٤مًمٕمقد: هِم٤مم وىم٤مل سم٤مًمدف: أجقب ىم٤مل - وم٠مظمذت

 وم٤ًموُمف اًمِمٞمٓم٤من ُمزُمقر ُمـ اًمٞمقم ؾم٤مئر طمًٌؽ: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل ذًمؽ إمم ٟمٔمر

 اعمًٛملم إرسمٕم٦م إمم اًمًٜمد يم٤من إذا ىم٤مل يمام وهق إؾمٜم٤مده طمزم اسمـ وصحح احلدي٨م،

 .اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م يمام صحٞمح٤م

 قمٚمٞمٝم٤م ضسم٧م اًمتل أًم٦م شمٕمٞملم ذم وهِم٤مم أجقب اظمتٚمػ ىمد أنف واعم٘مّمقد

 إول ىمقل إمم وأن٤م اًمٕمقد: أظمر وىم٤مل اًمدف: إول وم٘م٤مل صم٘م٦م ُمٜمٝمام ويمؾ اجل٤مري٦م

  :ًمًٌٌلم أُمٞمؾ

 يمذًمؽ وًمٞمس ؿمٞمقظمف يمؾ قمـ ُمٜمف وأوصمؼ ؾمػميـ ٓسمـ صح٦ٌم أىمدم أنف :أحدمها

 ؾمػم ذم وسمخ٤مص٦م شمرمجتٞمٝمام ذم ًمٚم٤ٌمطم٨م ذًمؽ يتٌلم يمام وصم٘متف وقمٚمٛمف ومْمٚمف ُمع هِم٤مم

 :ش13/  6» أجقب ذم ىم٤مل اًم٤ًمدس اعمجٚمد اًمٜمٌالء أقمالم

 .اإلشم٘م٤من ذم اعمٜمتٝمك إًمٞمف :ىمٚم٧م

 طمٙمٛمف َيتٚمػ اًمدف وم٢من قمٜمٝمام اهلل ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل سمٕمٌد اًمالئؼ أنف :واآلخر

 شم٘مدم يمام اًمٕمرس ذم اًمٜم٤ًمء ُمـ قمٚمٞمف اًميب ي٤ٌمح إٟمف طمٞم٨م ُمـ اًمٓمرب آٓت يمؾ قمـ

 اخلالل ومروى إشمالومٝم٤م ضمٝم٦م ُمـ وسمٞمٜمف سمٞمٜمٝم٤م ومرىمقا  اًمٕمٚمامء وضمدٟم٤م وًمذًمؽ - وي٠ميت -

 :ىم٤مل - حمٛمد اسمـ هق - ضمٕمٗمر قمـ 18 ص

 وشم٘مدم - ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف ير ومٚمؿ واًمٓمٌؾ؟ واًمٕمقد اًمٓمٜمٌقر يمن قمـ اهلل قمٌد ؾم٠مخ٧م

 .وذيح أمحد قمـ ىمري٤ٌم ٟمحقه

 قمـ روي ىمد: وم٘م٤مل ًمف يٕمرض ٓ اًمدف أن ومرأى وم٤مًمدومقف؟: ًمف ىمٞمؾ: ضمٕمٗمر ىم٤مل

 .اًمٕمرس ذم ط اًمٜمٌل

 23 ص اعم٘مدُم٦م ذم ُم٣م وىمد ش..واحلرام احلالل سملم ُم٤م ومّمؾ» احلدي٨م إمم يِمػم

 أن إمم سمذًمؽ يٚمٛمح أمحد اإلُم٤مم ويم٠من طمقًمف زهرة أبق اًمِمٞمخ أظمٓم٤مء ُمع ،22 –
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 وهذا اًمٜمٙم٤مح ذم اؾمتٕمامًمف أبٞمح ٕنف سم٤مإلشمالف ًمٚمدف اًمتٕمرض قمدم يًتٚمزم احلدي٨م

 ُم٤م حيٛمؾ وقمٚمٞمف يٌح مل ومٞمام ُمٜمف يًتٕمٛمؾ ُم٤م سمخالف اهلل رمحف وومٝمٛمف وم٘مٝمف دىمٞمؼ ُمـ

 أُمر ُمـ اًمدومقف ًمٞمس» :ىم٤مل اًمٌٍمي: يٕمٜمل احلًـ قمـ ،17 ص اخلالل ذيمره

 .شيِم٘م٘مقهن٤م يم٤مٟمقا  ُمًٕمقد  اسمـ يٕمٜمل اهلل قمٌد وأصح٤مب رء ذم اعمًٚمٛملم

 اهلل قمٌد أب٤م أن سمخت٤من سمـ يٕم٘مقب قمـ ،18 ص اخلالل روى ُم٤م ذيمرت ُم٤م وي١ميد

 اًمدف قمـ وؾمئؾ ذًمؽ يٙمره ومٚمؿ همٜم٤مء؟ يٙمـ مل ُم٤م اًمزوم٤مف ذم اًمدف ضب قمـ ؾمئؾ

 ُمـ اًمدومقف ي٠مظمذون اهلل قمٌد أصح٤مب يم٤من: وىم٤مل سم٠مؾم٤م سمٙمنه ير ومٚمؿ اعمٞم٧م؟ قمٜمد

 .ومٞمخرىمقهن٤م إزىم٦م ذم اًمّمٌٞم٤من

 .صحٞمح سمًٜمد ،57/  9 أجْم٤م ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه٤م إصح٤مب ومجٚم٦م

 اؿمؽمى يٙمقن أن ُمـ قمٜمٝمام اهلل ريض ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد ٟمؼمئ أنٜم٤م واخلالص٦م

 اهلل يمت٤مب همػم ذم طمج٦م ومال وإٓ شمرضمٞمحف ؾمٌؼ ح٤م اًمٕمقد قمغم ضهب٤م أضمؾ ُمـ اجل٤مري٦م

 طمًٌؽ- وأقمٚمؿ ُمٜمف أوم٘مف وهق - قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل وىمد ؾمٞمام وٓ ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م

 .(2)اًمِمٞمٓم٤من ُمزُمقر ُمـ اًمٞمقم

ه ُم٤م ٟمٔمر ومٞمف اًمذي أظمر واًم٘مقل هذا  ذم ـمٜمٌقرا ؾمٛمع أنف ًمِمٕم٦ٌم اًمِمقيم٤مين قمزا

 .اعمِمٝمقر اعمحدث قمٛمرو سمـ اعمٜمٝم٤مل سمٞم٧م

 - وه٥م ـمريؼ ُمـ ،ش137/  4 اًمْمٕمٗم٤مء» ذم اًمٕم٘مٞمكم رواه ُم٤م هذا أصؾ: ىمٚم٧م

 صقت ُمٜمف ومًٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ اعمٜمٝم٤مل ُمٜمزل أتٞم٧م :ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم قمـ - ضمرير اسمـ وهق

 .يٕمٚمؿ ٓ يم٤من ومٕمًك ؾم٠مختف هال: ىمٚم٧م. أؾم٠مخف ومل ومرضمٕم٧م اًمٓمٜمٌقر

 اعمٜمٝم٤مل طمنم جيقز ٓ أنف يتٌلم وُمٜمف صحٞمح، ؿمٕم٦ٌم إمم وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 اؾمتٕمامهل٤م قمـ ومْمال اًمٓمرب ٔٓت آؾمتامع سمجقاز اًم٘م٤مئٚملم زُمرة ذم هذا

                                                           

 ضمٕمٗمر سمـ اهلل ومٕمٌد: هذا ضمٕمٗمر اسمـ أثر إمم أؿم٤مرة أن سمٕمد. ،181-2/182 آؾمت٘م٤مُم٦م ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل وىمد  (2)

 وضم٤مسمر قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ ًم٘مقل ومٕمٚمف قمـ ومْمال اًمديـ ذم ىمقًمف يٕم٤مرض أن يّمٚمح ممـ ًمٞمس

 [.ُمٜمف. ]وأُمث٤مهلؿ
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 اقمؽمض وًمذًمؽ ُمردود إي٤مه ؿمٕم٦ٌم ومؽمك رو٤مه أو قمٚمٛمف دون ذًمؽ وىمع أنف ٓطمتامل

 .ضمرير سمـ وه٥م قمٚمٞمف

 هذا وم٢من صحٞمح اقمؽماض وهذا :446 ص اعم٘مدُم٦م ُمـ شمرمجتف ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .اعمٜمٝم٤مل ذم ىمدطم٤م يقضم٥م ٓ

 .اًمِمٞمخ همٛمز يقضم٥م ٓ وهذا :شاعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل ىمٌٚمف وُمـ

 ومٝمق اًمٓمٜمٌقر صقت أنٙمر ؿمٕم٦ٌم ٕن اعمرظمّملم قمغم ىمٚمٌف يٛمٙمـ إثر هذا أن قمغم

 !.سمف اعمرظمّملم ُمـ يم٤من اعمٜمٝم٤مل أن فمٜمف ذم أظمٓم٠م يم٤من وإن ُمّمٞم٥م ذًمؽ ذم

 حتريؿ قمغم ُمتٗم٘مقن - إرسمٕم٦م إئٛم٦م وومٞمٝمؿ - واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء أن: واخلالص٦م

 ظمالومف سمٕمْمٝمؿ قمـ صح وإن اًمًٚمٗمٞم٦م وأصم٤مر اًمٜمٌقي٦م ًمألطم٤مدي٨م إشم٤ٌمقم٤م اًمٓمرب آٓت

ُٛمقكَ  طَمت ك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسم َؽ  وَمال﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل ذيمر سمام حمجقج ومٝمق  ومِٞماَم  حُيَٙم 

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿ   سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ًِ ٚم ُٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم ٤م طَمَرضم٤مً  َأنُْٗم ًَ ٚمِٞمامً  َوُي ًْ  ﴾.شَم

 [(98) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ] 

  وجقاهبا افطرب آلالت ادبقحغ صبفات
 اًمرضمٞمح٦م إئٛم٦م وُمذاه٥م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ىمدُمٜم٤م سمام أبٓمٚمٜم٤م أن سمٕمد

 ٟمص ي٠مت مل سم٠منف وزقمٛمف اإلسم٤مطم٦م هق اًمذي سم٤مٕصؾ ىمٚمده وُمـ طمزم اسمـ متًؽ

 أصٚمف سمف أجد ُم٤م ٟمذيمر أن واًمٗم٤مئدة اًمٌح٨م مت٤مم ُمـ وم٢من أٓت ُمـ رء سمتحريؿ

 98 رؾم٤مًمتف ذم طمزم اسمـ متًؽ ًم٘مد :وم٠مىمقل اًمٕمٚمامء سمف أضم٤مب سمام قمٚمٞمف اًمرد صمؿ اعمزقمقم

 :سمحديثلم ،61 – 62/  9 اعمحغم وذم ،99 –

 .قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ: وأظمر قم٤مئِم٦م قمـ: أطمدمه٤م

 اًمٌخ٤مري رواه وىمد وطمده ُمًٚمؿ رواي٦م ُمـ ؾم٤مىمف وم٘مد قم٤مئِم٦م طمدي٨م أُم٤م - 2

 صحٞمح خمتٍم يمت٤ميب ذم أوردشمف يمٜم٧م وىمد 399 اعمرام هم٤مي٦م ذم خمرج وهق وهمػمه أجْم٤م
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 واًمٗمقائد اًمزي٤مدات يمؾ إًمٞمف و٤مُم٤م اًمٕمٞمديـ يمت٤مب أول ذم سمًٞم٤مىمف ،538 سمرىمؿ اًمٌخ٤مري

 وًمذًمؽ ،طمديثٝم٤م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ُمـ وإبقاب اعمقاوٞمع خمتٚمػ ذم اعمٌثقصم٦م

 ريض ىم٤مًم٧م اًمزي٤مدات ُمـ واًمّمٗمح٤مت إضمزاء أرىم٤مم سمحذف ُمٜمف ؾمٞم٤مىمف ؾم٠من٘مؾ وم٢مين

 وذم[ إنّم٤مر ضمقار ُمـ] ضم٤مريت٤من وقمٜمدي ط اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ :قمٜمٝم٤م اهلل

 وذم شم٘م٤موًم٧م سمام: رواي٦م وذم سمٖمٜم٤مء شمٖمٜمٞم٤من[ وشميسم٤من شمدومٗم٤من ُمٜمك أج٤مم ذم] ىمٞمٜمت٤من: راي٦م

 اًمٗمراش قمغم وم٤موٓمجع[ سمٛمٖمٜمٞمتلم وًمٞمًت٤م] سمٕم٤مث يقم إنّم٤مر شم٘م٤مذوم٧م: أظمرى

: رواي٦م وذم وم٤مٟمتٝمرين[ سمثقسمف ُمتٖمش ط واًمٜمٌل] سمٙمر أبق ودظمؾ وضمٝمف وطمقل

 اًمِمٞمٓم٤من أُمزاُمػم: رواي٦م وذم قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من ُمزُم٤مر: رواي٦م وذم ُمزُم٤مرة: وىم٤مل وم٤مٟمتٝمرمه٤م

 .[ُمرشملم؟] ط اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم

 :وم٘م٤مل وضمٝمف قمـ ط اًمٜمٌل ومٙمِمػ: رواي٦م وذم ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمف وم٠مىمٌؾ

 همٛمزهتام همٗمؾ ومٚمام[ شقمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدا ىمقم ًمٙمؾ إن» [ف] سمٙمر أب٤م ي٤م] شدقمٝمام»

 .ومخرضمت٤م

: ىمقًمف قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م وم٘م٤مل ،سم٤مًمدف ًمٚمتٖمٜمل اإلسم٤مطم٦م قمغم طمزم اسمـ وم٤مطمت٩م :ىمٚم٧م

  :سمٛمٖمٜمٞمتلم وًمٞمًت٤م

 ًمٞمًت٤م: وىمقهل٤م صح ىمد ُمٜمٝمام وم٤مًمٖمٜم٤مء شمٖمٜمٞم٤من يم٤مٟمت٤م إهنام :ىم٤مًم٧م ىمد وًمٙمٜمٝم٤م ٟمٕمؿ: ىمٚمٜم٤م

 قمغم ط إٟمٙم٤مره ذم احلج٦م إٟمام ومٞمف طمج٦م ٓ يمٚمف وهذا سمٛمحًٜمتلم ًمٞمًت٤م: أي سمٛمٖمٜمٞمتلم

 ٓ ُمٓمٚمؼ ُم٤ٌمح أنف ومّمح ؟ط اهلل رؾمقل قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: ىمقًمف سمٙمر أيب

 .ؿمؽ سمال أظمٓم٠م وم٘مد أنٙمره ُمـ وأن ومٞمف يمراهٞم٦م

سم٤م  احلدي٨م هذا ذم ٟم٤مفمر ًمٙمؾ ضمدا اًمقاوح ُمـ :أؾمتٕملم وسم٤مهلل أىمقل قمٚمٞمف وضمقا

 - اًمّمٖم٤مر اجلقاري ُمع شمِمٛمؾ وهل يمٞمػ ادقم٤مه٤م اًمتل اعمٓمٚم٘م٦م اإلسم٤مطم٦م ومٞمف ًمٞمس أنف

 وهذا - اًمًٜم٦م أج٤مم ويمؾ اًمٓمرب آٓت يمؾ شمِمٛمؾ يمام أجْم٤م واًمرضم٤مل سمؾ اًمٙم٤ٌمر اًمٜم٤ًمء

 وىمع ُمٜمف أووح آظمر ظمٓم٠م وؾمٌٌف حيتٛمؾ ٓ ُم٤م ًمٚمحدي٨م حتٛمٞمؾ ومٞمف ضمدا واوح ظمٓم٠م
 قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: ىمقًمف سمٙمر أيب قمغم ط إٟمٙم٤مره ذم احلج٦م إٟمام :ىمقًمف وهق أٓ ومٞمف

 .ط اهلل رؾمقل
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 ومٞمف وإٟمام اإلؿم٤مرة سمٓمريؼ وًمق اإلٟمٙم٤مر هذا ُمـ رء احلدي٨م ذم ومٚمٞمس :ىمٚم٧م

 قمٞمدا ىمقم ًمٙمؾ وم٢من» :سم٘مقًمف ذًمؽ وقمٚمؾ اجل٤مريتلم قمغم سمٙمر أيب إٟمٙم٤مر ط إٟمٙم٤مره

 .شقمٞمدٟم٤م وهذا

 قمغم سمٙمر أيب إىمرار إمم سمف يِمػم ضمٝم٦م ُمـ ٕنف ط سمالهمتف ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ وهذا: ىمٚم٧م

 سم٤مًمدف همٜم٤مئٝمام قمغم اجل٤مريتلم سم٢مىمرار أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ويٍمح يم٠مصؾ ًمٚمٛمزاُمػم إٟمٙم٤مره

 متًٙمؽ ذم أص٧ٌم: سمٙمر ٕيب ي٘مقل ط يم٠منف إصؾ ُمـ ُمًتثٜمك أنف إمم سمذًمؽ ُمِمػما 

 .قمٞمد يقم وم٢مٟمف اجل٤مريتلم قمغم إٟمٙم٤مرك ذم وأظمٓم٠مت سم٤مٕصؾ

 أي٤مت: أًمقد ٟمٕمامن اًمِمٞمخ ًمٙمت٤مب ُم٘مدُمتل ذم هذا ٟمحق ذيمرت يمٜم٧م وىمد

 سمٙمر أبق ضم٤مء أجـ ُمـ: 47 - 46 ص ومٞمٝم٤م وشم٤ًمءًم٧م إُمقات ؾمامع قمدم ذم اًمٌٞمٜم٤مت

 :وم٘مٚم٧م إصؾ؟ هبذا قمٜمف اهلل ريض

ل شمٕم٤مًمٞمؿ ُمـ ضم٤مء :اجلقاب ت اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم يمثػمة وأطم٤مديثف ط اًمٌٜم  صمؿ اًمٓمرب وٓآ

ُمر ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم ويمقٟمف سمذًمؽ سمٙمر أيب قمٚمؿ ًمقٓ: ىمٚم٧م صمؿ اعمت٘مدُم٦م ُمّم٤مدره٤م سمٕمض ذيمرت  ٕا

ل يدي سملم يت٘مدم أن ًمف يم٤من ُم٤م  ظم٤مومٞم٤م يم٤من أنف همػم 2اًمِمديد اإلٟمٙم٤مر هذا سمٛمثؾ سمٞمتف وذم ط اًمٌٜم

ٞمٜمف قمٞمد يقم ذم جيقز أنٙمره اًمذي هذا أن قمٚمٞمف  ًمٙمؾ وم٢من سمٙمر أب٤م ي٤م دقمٝمام» :سم٘مقًمف ط اًمٜمٌل ًمف وم

 ُمٜمف اؾمتثٜمك وًمٙمٜمف إي٤مه ط إلىمراره سمف ُمًٚمام اًمٕم٤مم سمٙمر أيب إٟمٙم٤مر ومٌ٘مل ،شقمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدا ىمقم

 .احلدي٨م هذا ذم اًمقاردة سم٤معمقاصٗم٤مت ُم٤ٌمح ومٝمق اًمٕمٞمد ذم اًمٖمٜم٤مء

 إىمرار أمهٞم٦م قمغم شمدل أظمرى أُمثٚم٦م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعم٘مدُم٦م ذم هٜم٤مك ذيمرت يمٜم٧م وىمد

 اإلىمرار وىمع اًمذي اعمقوقع ًمٗمٝمؿ اًم٘مقي٦م إؾم٤ٌمب ُمـ يٙمقن وأنف ُم٤م ًم٘مقل ط اًمٜمٌل

 ي٤م» :ومٞمف اعمنميملم ًم٘متغم ط وُمٜم٤مداشمف سمدر ىمٚمٞم٥م طمدي٨م ذًمؽ ُمـ صحٞمح٤م ومٝمام ومٞمف

 ومٞمٝم٤م أرواح ٓ أضم٤ًمد ُمـ شمٙمٚمؿ ُم٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه قمٛمر وىمقل ش..ومالن اسمـ ومالن

 قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. شُمٜمٝمؿ أىمقل ح٤م سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م» :سم٘مقًمف أضم٤مهبؿ ًمٙمـ ذًمؽ قمغم وم٠مىمرهؿ

 هيٛمٜمل سم٠مُمريـ يًٛمٕمقن ٓ أهنؿ اعمقشمك ذم إصؾ أن قمغم اًم٘مّم٦م هبذه صمٛم٦م وم٤مؾمتدًمٚم٧م

 :41 - 39 ص: وم٘مٚم٧م سم٤مإلىمرار يتٕمٚمؼ ُم٤م ُمٜمٝمام أن
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311 

 ُمًت٘مرا  يم٤من ُم٤م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه قمٛمر أىمر ط اًمٜمٌل أن: أظمر وإُمر

 وسمٕمْمٝمؿ إيامء ذًمؽ إمم أوُم٠م سمٕمْمٝمؿ يًٛمٕمقن ٓ اعمقشمك أن واقمت٘م٤مدهؿ ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم

 ُم٤ٌمدرة ذم ومٝمق اإليامء أُم٤م :وم٠مىمقل شمقوٞمح إمم سمح٤مضم٦م إُمريـ ًمٙمـ ساطم٦م ذًمؽ ذيمر

 :سم٘مقهلؿ اًم٘مٚمٞم٥م عمقشمك ط ٟمداءه ؾمٛمٕمقا  ح٤م اًمّمح٤مسم٦م

 ىم٤مًمقا : سمٚمٗمظ ٟمحقه أنس قمـ أظمرى رواي٦م ذم وم٢من ومٞمٝم٤م أرواح ٓ أضم٤ًمدا شمٙمٚمؿ ُم٤م

 أن هلؿ يم٤من ُم٤م ط ُمٜمف شمٚم٘مقه ؾم٤مسمؼ سمذًمؽ قمٚمؿ قمغم يم٤مٟمقا  أهنؿ ومٚمقٓ قمٛمر ىم٤مل: سمدل

 طمٞمٜمئذ اًمتٌٚمٞمغ ومقاضم٥م ؾم٤مسمؼ قمٚمؿ سمٖمػم وأنٙمروا شمنقمقا  أهنؿ وه٥م سمذًمؽ ي٤ٌمدروه

 ٟمر ومل اًمنمع ذم ًمف أصؾ ٓ وأنف ظمٓم٠م هذا اقمت٘م٤مدهؿ أن هلؿ يٌلم أن ط اًمٜمٌل يٚمزم

 ح٤م سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م» :هلؿ ىم٤مل ُم٤م وهم٤مي٦م اًمٌٞم٤من هذا ُمثؾ احلدي٨م رواي٤مت ُمـ رء ذم

 مجٞمٕم٤م ًمٚمٛمقشمك سم٤مًمٜم٦ًٌم قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة شم٠مؾمٞمس ومٞمف ًمٞمس - شمرى يمام - وهذا. شُمٜمٝمؿ أىمقل

 ذًمؽ ًمٞمس أنف قمغم ظم٤مص٦م اًم٘مٚمٞم٥م أهؾ قمـ إظم٤ٌمر هق وإٟمام اًم٤ًمسمؼ اقمت٘م٤مدهؿ خت٤مًمػ

 اًمٜمٌل هلؿ ىم٤مل وسمام اًمقىم٧م سمذًمؽ ظم٤مص إذن ومًامقمٝمؿ ذطمف شم٘مدم يمام إـمالىمف قمغم

 ُم٤م ويمؾ أبدا دائام يًٛمٕمقن أهنؿ قمغم شمدل ومال هل٤م قمٛمقم ٓ قملم واىمٕم٦م ومٝمل وم٘مط ط

 .ُمٓمٚم٘م٤م اعمقشمك ُمـ همػمهؿ شمِمٛمؾ ٓ يمام هلؿ ي٘م٤مل

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ُمـ 187/  3 أمحد رواه ومٞمام ومٝمل اًمٍمحي٦م وأُم٤م

 وهؾ صمالث؟ سمٕمد أتٜم٤مدهيؿ اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل صقشمف قمٛمر ومًٛمع ،صحٞمح

ِٛمعُ  ٓ إِٟم َؽ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ي٘مقل يًٛمٕمقن؟ ًْ  سمٞمده ٟمٗمز واًمذي» :وم٘م٤مل ﴾اعْمَْقشَمك شُم

 .شجيٞمٌقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ وًمٙمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ[ أىمقل ح٤م] سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده

 اعم٤ٌمدرة شمٚمؽ ذم اًمٕمٛمدة هل اعمذيمقرة أي٦م أن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سح وم٘مد

 إُمر قمٚمٞمٝمؿ أؿمٙمؾ وًمذًمؽ ومٞمف اًم٘مٚمٞم٥م أهؾ دظمقل قمٛمقُمٝم٤م ُمـ ومٝمٛمقا  وأهنؿ

  .اعمت٘مدم سمٌٞم٤مٟمف ذًمؽ ويم٤من إؿمٙم٤مهلؿ ًمٞمزيؾ سمذًمؽ ط اًمٜمٌل ومّم٤مرطمقا 

 ومٝمٛمٝمؿ قمغم - قمٛمر ُم٘مدُمتٝمؿ وذم - اًمّمح٤مسم٦م أىمر ط اًمٜمٌل أن يتْمح وُمٜمف
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 وٓ قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمره مل ٕنف وهمػمهؿ اًم٘مٚمٞم٥م عمقشمك اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اًمقضمف ذًمؽ قمغم ًممي٦م

 وًمٙمـ ذًمؽ قمغم أىمرهؿ إٟمف سمؾ ُمٓمٚم٘م٤م اعمقشمك ؾمامع شمٜمٗمل ٓ وم٤مٔي٦م أظمٓم٠متؿ: هلؿ ىم٤مل

 أُمر ذًمؽ وأن طم٘م٤م يمالُمف ؾمٛمٕمقا  وأهنؿ اًم٘مٚمٞم٥م ؿم٠من ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ظم٤مومٞم٤م يم٤من ُم٤م هلؿ سملم

 .ؾمٌؼ يمام ط ًمف ُمٕمجزة أي٦م ُمـ ُمًتثٜمك ظم٤مص

 اًمٜمٌل أىمره ُم٤م سمتتٌع آقمتٜم٤مء اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مف ُمـ واقمٚمؿ هلذا ومتٜمٌف :هٜم٤مك ىمٚم٧م صمؿ

 يْمؾ ىمد ومٌدوٟمف وإٓ ُمٕمٚمقم هق يمام طمؼ إىمراره ٕن سمف وآطمتج٤مج إُمقر ُمـ ط

 سملم اًمِم٤مهد هق ومٝمذا سمٕمٞمدا سمؽ ٟمذه٥م وٓ اًمٜمّمقص ُمـ يمثػم ذم اًمّمقاب قمـ اًمٗمٝمؿ

 طمدي٨م - احلدي٨م هبذا يًتدًمقا  أن وهمػمهؿ اعم١مًمٗملم ُمـ يمثػم اقمت٤مد وم٘مد يديؽ

 ح٤م سم٠مؾمٛمع أنتؿ ُم٤م» :ط ىمقًمف سمٔم٤مهر ُمتٛمًٙملم يًٛمٕمقن اعمقشمك أن قمغم - اًم٘مٚمٞم٥م

 ٓ اعمقشمك سم٠من اقمت٘م٤مدهؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م ط إلىمراره ُمٜمتٌٝملم همػم شُمٜمٝمؿ أىمقل

 وأن يًٛمٕمقن ٓ اعمقشمك أن قمغم طمج٦م - ذيمرٟم٤م ح٤م سم٤مًمتٜمٌف - احلدي٨م ومٕم٤مد.. .يًٛمٕمقن

 واهلل قم٤مم ٟمص يمؾ ذم اًمِم٠من هق يمام سمٜمص إٓ قمٜمف اخلروج جيقز ومال إصؾ هق هذا

 .اًمتقومٞمؼ وزم

 ُم٤م هٜم٤م أذيمر أن اعمٗمٞمد ُمـ وًمٕمٚمف يمثػمة أُمثٚم٦م اًمٜمقع هذا ُمـ اًم٤ٌمطم٨م جيد وىمد

 ...ُمثالن ومه٤م ذًمؽ ُمـ أن حييين

  :46 ص قم٘مٌف وم٘مٚم٧م هذا قم٤مئِم٦م وأطمدمه٤م ذيمرهتام صمؿ

 ُمزُم٤مر: اًمّمديؼ سمٙمر أيب ىمقل يٜمٙمر مل ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم ومٜمجد :ىمٚم٧م

 ومٛمـ سمٛمٜمٙمر وًمٞمس ُمٕمروف ذًمؽ أن قمغم إي٤مه إىمراره ومدل ذًمؽ قمغم أىمره سمؾ اًمِمٞمٓم٤من

 صمؿ. 238 - 237 ص ٟم٘مٚمف شم٘مدم ُم٤م اًمخ.. .اجلقاب سمذًمؽ اًمّمديؼ سمٙمر أبق ضم٤مء أجـ

 أب٤م أىمر يمذًمؽ اعمقشمك ؾمامع اؾمتٜمٙم٤مره قمغم قمٛمر أىمر يمام ط أنف ومتٌلم :47 ص: ىمٚم٧م

 أدظمؾ يمذًمؽ ختّمٞمّم٤م إول قمغم أدظمؾ أنف ويمام اًمِمٞمٓم٤من ُمزُم٤مر اؾمتٜمٙم٤مره قمغم سمٙمر

 همٗمؾ وُمـ اًمٕمٞمد يقم ذم اعمذيمقر اًمٖمٜم٤مء إسم٤مطم٦م اىمت٣م ختّمٞمّم٤م هذا سمٙمر أيب ىمقل قمغم

 ذًمؽ حيٚمق يمام إج٤مم يمؾ ذم اإلسم٤مطم٦م احلدي٨م ُمـ أظمذ سمٞمٜم٤م اًمذي اإلىمرار ُمالطمٔم٦م قمـ
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 ...طمزم اسمـ ومٞمف وؾمٚمٗمٝمؿ اعمٕم٤مسيـ اًمٙمت٤مب ًمٌٕمض

 يم٤من وًمٙمـ ومحؼ - اجل٤مريتلم قمغم يٜمٙمر مل ط أنف وأُم٤م :49 - 48 ص ىمٚم٧م صمؿ

 .أوٓ هذا .همػمه يِمٛمؾ ومال قمٞمد يقم ذم ذًمؽ

 :سم٘مقًمف ذًمؽ أتٌع شدقمٝمام» :سم٘مقًمف قمٚمٞمٝمام يٜمٙمر ٓ سم٠من سمٙمر أب٤م ط أُمر ح٤م: وصم٤مٟمٞم٤م

 إذا - اًمٕمٞمدي٦م هل اإلسم٤مطم٦م قمٚم٦م أن قمغم شمدل شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م مجٚم٦م ومٝمذه ش...قمٞمدا ىمقم ًمٙمؾ وم٢من»

 هذه اٟمتٗم٧م وم٢مذا وقمدُم٤م وضمقدا اًمٕمٚم٦م ُمع يدور احلٙمؿ أن اعمٕمٚمقم وُمـ - اًمتٕمٌػم صح

 ي٘مقل ٓ ًمٕمٚمف طمزم اسمـ وًمٙمـ فم٤مهر هق يمام ومٞمف اًمٖمٜم٤مء يٌح مل قمٞمد يقم يٙمـ مل سم٠من اًمٕمٚم٦م

 ؾمٞمام وٓ اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف رد وىمد اخلٓم٤مب سمدًمٞمؾ ي٘مقل ٓ أنف قمٜمف قمرف يمام اًمٕمٚم٦م سمدًمٞمؾ

 ُمـ اًمث٤مين اعمجٚمد ومراضمع اًمٗمت٤موى جمٛمقع ُمـ ُمقوع همػم ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 .ومٝمرؾمف

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ُمـ سم٠مس وٓ اًمٖمٜم٤مء ؾمامع ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمغم اًمٙمالم ـم٤مل ًم٘مد

ل إىمرار اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمالطمٔم٦م أن وهق وُمٝمؿ واوح ُمٜمف اًمِم٤مهد وم٢من  يٗمتح ُم٤م ُٕمر ط اًمٌٜم

ُمر يم٤من وهٙمذا سمدوهن٤م إًمٞمف ًمٞمّمؾ يم٤من ُم٤م واًمٗمٝمؿ اًمٗم٘مف ُمـ سم٤مسم٤م قمٚمٞمف  .اًم٘مٚمٞم٥م طمدي٨م ذم ٕا

ل أن شمقمهف ُمـ ٟمِم٠م إٟمام طمزم اسمـ ظمٓم٠م أن: واخلالصة  قمغم سمٙمر أيب إٟمٙم٤مر أنٙمر ط اًمٌٜم

 ُم٘مٞمدة إسم٤مطم٦م قمغم يدل إٟمام هذا ٕنف وذًمؽ ًمٚمج٤مريتلم ط إىمراره ُمـ وًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤م اجل٤مريتلم

ت سمٙمؾ وًمٞمس وسم٤مًمدف شم٘مدم يمام قمٞمد سمٞمقم  سمف سح يمام اإلٟم٤مث ُمـ وسم٤مًمّمٖم٤مر اًمٓمرب ٓآ

ٞمس ذم اجلقزي اسمـ ىم٤مل اًمٕمٚمامء  اًمًـ صٖمر اجل٤مريتلم ه٤مشملم ُمـ واًمٔم٤مهر :139/  2 إسمٚمٞمس شمٚم

 .(2)ُمٕمٝم٤م ومٞمٚمٕمٌـ اجلقاري إًمٞمٝم٤م ينب ط اهلل رؾمقل ويم٤من صٖمػمة يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ٕن

 فمٜمل وي١ميد اًمقهؿ ذًمؽ ًمقٓ احلٙمؿ يٕمٛمؿ يم٤من طمزم اسمـ أن أفمـ ٓ وم٢مين وهلذا

/  23 اعمحغم ذم وم٘م٤مل يٕمٛمٛمف ومل اخل٤مص٦م دًٓمتف ذم شمٌٜم٤مه وم٘مد اعمذيمقر اًمتني٥م طمدي٨م

 ش...ًمٖمػمهـ حيؾ وٓ سم٤مًمّمقر اًمٚمٕم٥م ظم٤مص٦م ًمٚمّم٤ٌمي٤م وضم٤مئز»  :76 - 75

 هٜم٤م اخل٤مص ُمع يم٤مًمٕم٤مم اًمٜمّمقص سملم اجلٛمع ي٘متْمٞمف اًمذي اًمٗم٘مف هق وهذا :ىمٚم٧م

                                                           

 [ُمٜمف.]99/218 اعمرام هم٤مي٦م ذم خمرج وهق وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه  (2)
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 وم٤مؾمتثٜمل وُمٕمرووم٦م يمثػمة إرواح ذوات ُمـ اًمّمقر حتريؿ ذم اًمٍمحي٦م إطم٤مدي٨م وم٢من

 ذه٥م يمام إطم٤مدي٨م سمتٚمؽ هذا ييب ومٚمؿ اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م ُمـ طمزم اسمـ ذيمره ُم٤م ُمٜمٝم٤م

 ُمقىمػ يٙمقن أن يٜمٌٖمل يم٤من وهٙمذا اعمذيمقر اجلٛمع ظمالف ٕنف إوم٤موؾ سمٕمض إًمٞمف

 ُمٜمٝم٤م يًتثٜمل وأن اًمّمقر طمرم يمام سمتحريٛمٝم٤م ي٘مقل أن اًمٓمرب آٓت ُمـ طمزم اسمـ

 حتريؿ ذم اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م قمغم ي٘مػ ومٚمؿ اًمتقومٞمؼ يّمحٌف مل أنف إٓ اًمٕمٞمد ذم اًمدف

 قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: ط اًمٜمٌل سمحية سمٙمر أيب ىمقل ذًمؽ ذم يٙمٗمٞمف ويم٤من أٓت

 ىم٤مل يمام قمٚمٞمف طمج٦م احلدي٨م أن وسمٞمٜم٤م آٟمٗم٤م ذطمتف اًمذي ومهف ًمقٓ ؟ط اهلل رؾمقل

 .ذًمؽ ذم أىمقاهلؿ سمٕمض ذيمر ُمـ سم٠مس وٓ اًمٕمٚمامء

 ؾمٛمك سمٙمر أب٤م ٕن طمجتٜم٤م احلدي٨م هذا :453 ت اًمٓمؼمي اًمٓمٞم٥م أبق ىم٤مل - 2

 ذم اًمتٖمٚمٞمظ ُمـ ُمٜمٕمف وإٟمام ىمقًمف سمٙمر أيب قمغم ط اًمٜمٌل يٜمٙمر ومل اًمِمٞمٓم٤من ُمزُمقر ذًمؽ

 صٖمػمة قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م وىمد اًمٕمٞمد يقم ذم ؾمٞمام ٓ روم٘متف حلًـ اإلٟمٙم٤مر

 أظمٞمٝم٤م اسمـ يم٤من وىمد اًمٖمٜم٤مء ذم إٓ وحتّمٞمٚمٝم٤م سمٚمقهمٝم٤م سمٕمد قمٜمٝم٤م يٜم٘مؾ ومل اًمقىم٧م ذًمؽ ذم

 .قمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ أظمذ وىمد ؾمامقمف ُمـ ويٛمٜمع اًمٖمٜم٤مء يذم حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 .154 – 153/  2 اجلقزي اسمـ يمت٤مب ُمـ ٟم٘مٚمتف

 اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م - 185/  1 واًمرىمص اًمًامع رؾم٤مًم٦م ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل - 1

 وأصح٤مسمف ط اًمٜمٌل قم٤مدة ُمـ يٙمـ مل هذا أن سمٞم٤من احلدي٨م هذا ومٗمل :اًمٙمؼمى
 واًمٜمٌل اًمِمٞمٓم٤من ُمزُمقر قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أبق اًمّمديؼ ؾمامه وهلذا قمٚمٞمف آضمتامع

 ذم اًمٚمٕم٥م ذم هلؿ يرظمص واًمّمٖم٤مر قمٞمد يقم سم٠منف ذًمؽ ُمٕمٚمال قمٚمٞمف اجلقاري أىمر ط

 :احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام إقمٞم٤مد

 .(2) شومًح٦م ديٜمٜم٤م ذم أن اعمنميمقن ًمٞمٕمٚمؿ» 

                                                           

 أمحد أظمرضمف اًمٓمرف وهذا قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وأصٚمف سم٤محلراب اعمًجد ذم احلٌِم٦م ًمٕم٥م طمدي٨م ُمـ ـمرف هق  (2)

 وؾمٙم٧م. 175 -174ص اًمزوم٤مف وآداب. 2819 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق قمٜمٝم٤م ـمري٘ملم ُمـ واحلٛمٞمدي

ه. ،1/444 احل٤مومظ قمٜمف ج وقمزا  .[ُمٜمف.]ًمٚمنا
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 اًمٜمًقة صٖم٤مر ُمـ صقاطم٤ٌمهت٤م ودملء هبـ شمٚمٕم٥م ًمٕم٥م ًمٕم٤مئِم٦م يٙمقن يم٤من ويمام

 .(2)ُمٕمٝم٤م يٚمٕمٌـ

 سمٙمر أيب قمغم ط يٜمٙمر ومٚمؿ :157/  2 اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل - 3

 سمٖمٜم٤مء شمٖمٜمٞم٤من ُمٙمٚمٗمتلم همػم ضم٤مريت٤من ٕهنام وأىمرمه٤م اًمِمٞمٓم٤من ُمزُم٤مر اًمٖمٜم٤مء شمًٛمٞمتف

 قمٞمد يقم اًمٞمقم ويم٤من واحلرب اًمِمج٤مقم٦م ُمـ سمٕم٤مث طمرب يقم ذم ىمٞمؾ اًمذي إقمراب

 شمٕمٚمٞمؾ ومٞمف :ش...دقمٝمام» :ط ىمقًمف قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م 441/  1 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل - 4

 ومقضمده دظمؾ ًمٙمقٟمف ط قمٚمٛمف سمٖمػم ذًمؽ ومٕمٚمت٤م أهنام ُمـ اًمّمديؼ فمٜمف ُم٤م ظمالف وإيْم٤مح

وضمف هذه ُمـ اسمٜمتف قمغم اإلٟمٙم٤مر ًمف ومتقضمف ٟم٤مئام ومٔمٜمف سمثقسمف ُمٖمٓمك  ُمـ قمٜمده شم٘مرر ح٤م ُمًتّمح٤ٌم ٕا

ًتٜمدا سمذًمؽ ط اًمٜمٌل قمـ ىمٞم٤مُم٤م ذًمؽ إٟمٙم٤مر إمم وم٤ٌمدر واًمٚمٝمق اًمٖمٜم٤مء ُمٜمع  ًمف فمٝمر ُم٤م إمم ُم

 هور: أي قمٞمد يقم سم٠منف احلٙمٛم٦م سمٌٞم٤من ُم٘مروٟم٤م احلٙمؿ وقمرومف احل٤مل ط اًمٜمٌل ًمف وم٠مووح

قمراس ذم يٜمٙمر ٓ يمام هذا ُمثؾ ومٞمف يٜمٙمر ومال ذقمل  .ٕا

 ٟم٤مومع ومػمويف اإلسم٤مطم٦م قمغم طمزم اسمـ سمف اطمت٩م اًمذي قمٛمر اسمـ طمدي٨م وأُم٤م - 1

 وقمدل أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف ومقوع راع زُم٤مرة صقت ؾمٛمع قمٛمر اسمـ أن :قمٛمر اسمـ ُمقمم

 ٓ: ىمٚم٧م طمتك ومٞمٛميض ٟمٕمؿ: وم٠مىمقل أتًٛمع؟ ٟم٤مومع ي٤م: ي٘مقل وهق اًمٓمريؼ قمـ راطمٚمتف

 زُم٤مرة وؾمٛمع ط اهلل رؾمقل رأج٧م: وىم٤مل اًمٓمريؼ إمم راطمٚمتف وأقم٤مد يديف ومقوع

 .هذا ُمثؾ ومّمٜمع راع

 ،4916 - 4914 داود وأبق ،263/  4 ؾمٕمد واسمـ ،38 و 8/  1 أمحد أظمرضمف

 طم٤ٌمن واسمـ ،147 ص اجلقزي اسمـ ويمذا ،111/  23 اًمًٜمـ ذم اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ

 ،64 رىمؿ وأضمري ،2/  9 ق اًمدٟمٞم٤م أيب واسمـ ُمقارد - 1323 صحٞمحف ذم

/  4 أجْم٤م اإليامن ومٞمِمٕم٥م واًمٌٞمٝم٘مل هٜمدي٦م - 5 ص اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ ذم واًمٓمؼماين

 وشمٙمٚمٛم٧م ظمرضمتٝم٤م وىمد صحٞمح ـمرىمف وسمٕمض سمف ٟم٤مومع قمـ ـمرق ُمـ 5213/  183

 اعمِمٙم٤مة وذم 568 اًمٜمْمػم اًمروض ذم سمٜمحقه جم٤مهد ُمـ ًمٜم٤مومع ُمت٤مسمع ُمع ُمٗمّمال قمٚمٞمٝم٤م

 طمدي٨م: ٟم٤مس سمـ حمٛمد اًمٗمْمؾ أبق احل٤مومظ وىم٤مل اًمث٤مين اًمتح٘مٞمؼ/  4822 سم٤مظمتّم٤مر

                                                           

 [ُمٜمف.]221ص ىمري٤ٌم شم٘مدم يمام قمٚمٞمف ُمتٗمؼ  (2)
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 .اًمٙم٤ٌمئر ه٤مُمش - 239 ص اًمرقم٤مع ويمػ ،77/  22 أًمقد شمٗمًػم ذم يمام صحٞمح

 ٓسمـ ط اهلل رؾمقل أب٤مطمف ُم٤م طمراُم٤م يم٤من ومٚمق :احلدي٨م قم٘م٥م طمزم اسمـ وم٘م٤مل

 ُمـ ًمٞمس رء يمؾ يمره اًمًالم قمٚمٞمف وًمٙمٜمف ؾمامقمف ًمٜم٤مومع قمٛمر اسمـ أب٤مح وٓ ؾمامقمف قمٛمر

 قمٚمٞمف - اىمتٍم ح٤م طمراُم٤م ذًمؽ يم٤من ومٚمق.. .و.. و ُمتٙمئ٤م إيمؾ يمره يمام اهلل إمم اًمت٘مرب

 .قمٜمف ويٜمٝمك سمؽميمف ي٠مُمر أن دون قمٜمف أذٟمٞمف يًد أن - اًمًالم

 :قمٜمف ختٗمك أن سمٕمٚمٛمف يٚمٞمؼ ُم٤م أُمقر قمٚمٞمف ظمٗمٞم٧م وم٘مد طمزم اسمـ قمـ اهلل قمٗم٤م: وم٠مىمقل

 ظمٓم٠م وهق سم٤مًمث٤مين إول ومٗمن وآؾمتامع اًمًامع سملم اًمٗمرق قمٜمف هم٤مب :أوال

ٟم٤م ًمٖم٦م فم٤مهر  :آٟمٗم٤م اعمذيمقر قم٤مئِم٦م طمدي٨م قم٘م٥م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ وؾمٜم٦م وىمرآ

 إٟمام واًمٜمٝمك وإُمر ذًمؽ إمم اؾمتٛمع ط اًمٜمٌل أن اجل٤مريتلم طمدي٨م ذم وًمٞمس

 ُم٤م ٓ اًمرؤي٦م سم٘مّمد يتٕمٚمؼ إٟمام وم٤مٟمف اًمرؤي٦م ذم يمام اًمًامع سمٛمجرد ٓ سم٤مٓؾمتامع يتٕمٚمؼ

 اًمِمؿ ىمّمد قمـ اعمحرم يٜمٝمك إٟمام اًمٓمٞم٥م اؿمتامم ذم ويمذًمؽ آظمتٞم٤مر سمٖمػم ُمٜمٝم٤م حيّمؾ

 يم٤محلقاس اعمحرُم٤مت ُم٤ٌمذة ذم ويمذًمؽ قمٚمٞمف رء ٓ وم٢مٟمف ي٘مّمده مل ُم٤م ؿمؿ إذا وم٠مُم٤م

 ذًمؽ ذم واًمٜمٝمك إُمر يتٕمٚمؼ إٟمام واًمٚمٛمس واًمذوق واًمِمؿ واًمٌٍم اًمًٛمع ُمـ اخلٛمس

 .هنل وٓ ومٞمف أُمر ومال اظمتٞم٤مره سمٖمػم حيّمؾ ُم٤م وأُم٤م وقمٛمؾ ىمّمد ومٞمف ًمٚمٕمٌد سمام

 سمت٘مدير - ي٘مقل ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ وم٢من ومذيمره.. .قمٛمر اسمـ طمدي٨م سمف وضمف مم٤م وهذا

 يًتٛمع يٙمـ مل قمٛمر اسمـ سم٠من ومٞمج٤مب أذٟمٞمف سمًد قمٛمر اسمـ ي٠مُمر مل - (2)احلدي٨م صح٦م

 اضمت٤مز يمٛمـ وإومْمؾ ًمأليمٛمؾ ـمٚم٤ٌم قمدل اًمٜمٌل وإٟمام ومٞمف إصمؿ ٓ وهذا يًٛمع يم٤من وإٟمام

 مل وًمق أطمًـ ومٝمذا يًٛمٕمف يمٞمال أذٟمٞمف ومًد حمرم سمٙمالم يتٙمٚمٛمقن ىمقُم٤م ومًٛمع سمٓمري٘مف

 .سم٤مًمًد إٓ يٜمدومع ٓ ديٜمل ضر ؾمامقمف ذم يٙمقن أن إٓ مهللا سمذًمؽ ي٠مثؿ مل أذٟمٞمف يًد

 ويٜمٝم٤مه ًمٞم٠مُمره ط يديف سملم يم٤من اًمزاُمر اًمراقمل أن يتّمقر يم٠منف طمزم اسمـ أن :ثاكقا

 سمٕمٞمدا يم٤من أنف وهق سمخالومف يِمٕمر ىمد ُم٤م ومٞمف ًمٕمؾ سمؾ ذًمؽ ُمـ رء احلدي٨م ذم وًمٞمس

                                                           

 [ُمٜمف.]سمٞمٜم٧م يمام اًمّمحٞمح وهق: ىمٚم٧م  (2)
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 ذيمر أن سمٕمد اهل٤مدي قمٌد اسمـ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وًمذًمؽ صقشمف يًٛمع وإٟمام ؿمخّمف يرى ٓ

 :وظمالصتف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ٟمحق

 أو رؤي٦م سمال ؾمٛمٕمف ومٚمٕمٚمف قملم ىمْمٞم٦م ٕهن٤م إسم٤مطمتف قمغم يدل ٓ اًمراقمل وشم٘مرير

 يٙمـ مل اًمراقمل ًمٕمؾ أو إًمٞمف اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ ُمٙم٤من أو ضمٌؾ رأس قمغم ُمٜمف سمٕمٞمدا

 .(2)قمٚمٞمف اإلٟمٙم٤مر يتٕملم ومٚمؿ ُمٙمٚمٗم٤م

 أن يٕمٚمؿ وهق اخلٛمر ُمـ حتريام سم٠مؿمد ًمٞمس اًمٓمرب وآٓت اًمٖمٜم٤مء حتريؿ إن :ثافثا

 يّمح ومٝمؾ اًمتحريؿ ىمٌؾ يٕم٤مىمروهن٤م وهؿ أصح٤مسمف فمٝمراين سملم ؿم٤مء ُم٤م قم٤مش ط اًمٜمٌل

 دًٓم٦م اومؽماض قمغم - ٟم٘مقل ٟمحـ يمذًمؽ يٜمٝمٝمؿ؟ ومل أىمرهؿ ط إٟمف: ي٘م٤مل أن

 يً٘مط آطمتامل وُمع اًمتحريؿ ىمٌؾ يم٤من أنف حيتٛمؾ إٟمف: - اإلسم٤مطم٦م قمغم احلدي٨م

 .آؾمتدٓل

ومؽماض وقمغم :وأخرا رابعا  سمدائٞم٦م آخ٦م وهق اًمراقمل سمٛمزُم٤مر ظم٤مص٦م إسم٤مطم٦م ومٝمل اعمذيمقر ٓا

قمتدال طمد قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمٓم٤ٌمع وحتريؽ ًمٚمٜمٗمقس إصم٤مرهت٤م طمٞم٨م ُمـ ؾمخٞمٗم٦م ؾم٤مذضم٦م  وم٠مـج ٓا

ٓت ُمـ هل ظمرى ٔا ٓت ُمـ وهمػممه٤م واًم٘م٤مٟمقن يم٤مًمٕمقد ٕا  اًمزُمـ ُمرور ُمع شمٜمققم٧م اًمتل ٔا

ؾمتامع واجلٛمٝمقر سم٤مؾمتٕمامهل٤م اعمٖمٜملم سمٕمض واسمتكم احل٤مض اًمٕمٍم ذم وسمخ٤مص٦م  إًمٞمٝم٤م سم٤ٓم

ًمتٝم٤مء  .هب٤م؟ وا

 - اعمذيمقر آومؽماض وقمغم - احلدي٨م هذا ذم اًمدًمٞمؾ أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م إن

 ومٞمف أن سمؾ اًمٌت٦م ومٞمف دًمٞمؾ ٓ أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م وإٓ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام اًمدقمقى ُمـ أظمص

 ذقمٞم٦م يمراه٦م ري٥م سمال وهل اًمراقمل ُمزُم٤مر ًمّمقت ط اًمٜمٌل يمراه٦م قمغم دًمٞمال

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  ًَمَ٘مدْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم سمدظمؾ
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّلل  ًَ  وًمذًمؽ ﴾طَم

 اًم٘مّمد وضمقد قمدم ُمع أذٟمٞمف ذم إصٌٕمٞمف ومقوع قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد اشمٌٕمف

 رمحف اجلقزي اسمـ ىم٤مل وهلذا َيٗمك ٓ يمام يمراه٦م أؿمد اًم٘مّمد وضمقد ُمع ومٝمق ذطمٜم٤م يمام

 :147 ص اهلل

                                                           

 .[ُمٜمف.]ًمٚمًٞمقـمل اًمّمٕمقد ُمرىم٤مة قمـ وهق ،435/4 اعمٕمٌقد قمقن ُمـ ٟم٘مٚمتف  (2)
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 أهؾ سمٖمٜم٤مء ومٙمٞمػ آقمتدال قمـ َيرج ٓ صقت طمؼ ذم ومٕمٚمٝمؿ هذا يم٤من إذا

 !.وزُمقرهؿ؟ اًمزُم٤من

 .وُمقؾمٞم٘م٤مهؿ؟ زُم٤مٟمٜم٤م أهؾ ذم ي٘م٤مل ومامذا :ىمٚم٧م

 ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ

 ُمٗمٞمد قمزيز سم٠مثر اًم٘مراء أتحػ أن زم سمدا اًمٗمّمؾ هذا قمغم اًمٙمالم ظمت٤مم وىمٌؾ هذا،

 اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد قمـ وهق ًمذيمره شمٕمرض ىمد اعمالهل ذم يمت٥م ممـ أطمدا أر مل

 يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مزف أن ُمٜمف ؾمٞمت٠ميمد اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ وم٢من قمٜمف اهلل ريض اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر

 وم٘م٤مل واًمتِمٝمػم اًمتٕمزير يًتحؼ إؿمٝم٤مره٤م إمم اًم٤ًمقمل وأن اًمًٚمػ قمٜمد ُمًتٜمٙمرة

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف إوزاقمل اإلُم٤مم

 وإفمٝم٤مرك... »  :ومٞمف يمت٤مسم٤م اًمقًمٞمد سمـ قمٛمر إمم اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ُمع يمت٥م

 مج٦م مجتؽ جيز ُمـ إًمٞمؽ أبٕم٨م أن مهٛم٧م وًم٘مد اإلؾمالم ذم سمدقم٦م واعمزُم٤مر اعمٕم٤مزف

 .شؾمقء

 سمًٜمد ،173/  5 احلٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ،278/  1 ؾمٜمٜمف ذم اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 أبق ورواه ضمدا ُمٓمقٓ 257 - 254 قمٛمر ومٞمًػمة احلٙمؿ قمٌد اسمـ وذيمره صحٞمح

 .ضمدا خمتٍما  أظمرى ـمريؼ ُمـ ،339/  5 ٟمٕمٞمؿ

سم٦م ومال  سمٖمض قمغم يرسمٞمٝمؿ أن ي٠مُمره وًمده ُم١مدب إمم أجْم٤م يٙمت٥م أن إذن همرا

 :ىم٤مل (2)اهلل قمٌد سمـ قمٛمر إُمقي طمٗمص أبق وم٘م٤مل واعمٕم٤مزف اعمالهل

 ًمٞمٙمـ :اعمٕم٤مزف سمٖمض قمغم يرسمٞمٝمؿ أن ي٠مُمره وًمده ُم١مدب إمم اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر يمت٥م

 اًمرمحـ ؾمخط وقم٤مىمٌتٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سمدؤه٤م اًمتل اعمالهل سمٕمض أدسمؽ ُمـ يٕمت٘مدون ُم٤م أول

هم٤مين واؾمتامع اعمٕم٤مزف طمْمقر أن: اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمث٘م٤مت قمـ سمٚمٖمٜمل وم٢مٟمف  يٜم٧ٌم هب٤م واًمٚمٝم٩م ٕا

                                                           

 ٟمًٌف ُمـ أر مل وًمٙمٜمل طمٗمص سم٠ميب يٙمٜمك وم٢مٟمف اعمدين همٗمرة ُمقمم اهلل قمٌد سمـ قمٛمر أنف وحيتٛمؾ أقمرومف مل  (2)

 [ُمٜمف.]أُمقي٤م
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 أجن اعمقاـمـ شمٚمؽ طمْمقر سمؽمك ذًمؽ ًمتقىمل وًمٕمٛمري اح٤مء اًمٕمِم٥م يٜم٧ٌم يمام اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق

 .ىمٚمٌف ذم اًمٜمٗم٤مق قمغم اًمثٌقت ُمـ اًمذهـ ذي قمغم

 ص اجلقزي اسمـ اًمٗمرج أبق ـمري٘مف وُمـ ،2/  6 ق اعمالهل ذم ذم اًمدٟمٞم٤م أيب اسمـ أظمرضمف

 ُمرومققم٤م قمٜمف وروي٧م ُمقىمقوم٤م ُمًٕمقد اسمـ قمـ صح٧م ىمد اًمٜمٗم٤مق يٜم٧ٌم اًمٖمٜم٤مء أن: ومجٚم٦م. 153

 .245 ص اًمث٤مُمـ اًمٗمّمؾ ذم خترجيف وي٠ميت ،23 ص اعم٘مدُم٦م ذم ؾمٌؼ يمام

 :شمذيٞمؾ 

 اًمٕمٚمامء وأىمقال واًمٌحقث إطم٤مدي٨م ُمـ شم٘مدم مم٤م قمرومٜم٤م ىمد: ي٘مقل ؾم٤مئؾ ّب ورُ 

 هٜم٤مك ومٝمؾ واًمٕمٞمد اًمٕمرس ذم اًمدف ؾمقى اؾمتثٜم٤مء سمدون يمٚمٝم٤م اًمٓمرب آٓت حتريؿ

 أجْم٤م؟ اًمدف ومٞمٝم٤م حيؾ أظمرى ُمٜم٤مؾم٦ٌم

ومراح ذم اًمدف قمغم اًميب ضمقاز إمم ينم ُم٤م اًمٕمٚمامء سمٕمض يمالم ذم يرد: وم٠مىمقل  - ٕا

 سمف شم٘مقم مم٤م ذًمؽ قمغم يدل ُم٤م أضمد مل ؿمخّمٞم٤م وأن٤م اًمٖم٤مئ٥م وىمدوم اخلت٤من وذم - يٓمٚم٘مقن هٙمذا

امع ُم٠ًمخ٦م يمت٤مسمف ذم ذيمر اًم٘مٞمؿ اسمـ رأج٧م وىمد ُمقىمقوم٤م وًمق احلج٦م  رواي٦م ُمـ أثرا  ،233 ص اًًم

ٜمده احلراين ؿمٕمٞم٥م أيب  صقت ؾمٛمع إذا يم٤من اخلٓم٤مب سـم قمٛمر أن ؾمػمـي اسـم قمـ ظم٤مًمد قمـ سم

 .ؾمٙم٧م ظمت٤من أو قمرس: ىم٤مًمقا  وم٢من قمٜمف؟ ؾم٠مل اًمدف

 صم٘م٦م يم٤من وإن احلراين ؿمٕمٞم٥م ٕيب قمزوه ذم اًمٜمجٕم٦م أبٕمد وىمد ُمٜم٘مٓمع وًمٙمٜمف صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

/  4 ؿمٞم٦ٌم أيب يم٤مسمـ اعمّمٜمٗملم وُمـ وأوصمؼ ُمٜمف أؿمٝمر هق ُمـ رواه وىمد ُمٕمروف ُم١مًمػ ًمٞمس وم٢مٟمف

ٞمٝم٘مل وقمٜمف ،5/  22 اًمرزاق وقمٌد ؾمٙم٧م ُمٙم٤من أىمره: وىم٤مل ،291  ـمري٘ملم ُمـ ،193/  7 اًٌم

٦م أيب اسمـ وًمٗمظ. إًمخ.. .يم٤من قمٛمر أن: ؾمػميـ اسمـ قمـ أجقب قمـ : ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ :ؿمٌٞم

  ...قمٛمر أن ٟمٌئ٧م

ٟم٘مٓم٤مع ذم سيح وهذا  سمـ قمٛمر يدرك مل ؾمػميـ سمـ حمٛمد ٕن ذًمؽ ذم فم٤مهر ىمٌٚمف وُم٤م ا

 .ؾمٜملم قمنم سمٜمحق ووم٤مشمف سمٕمد وًمد اخلٓم٤مب

 أت٧م ؾمقداء أُم٦م أن :أبٞمف قمـ سمريدة سمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل وىمد

 ص٤محل٤م اهلل ردك إن ٟمذرت يمٜم٧م إين: وم٘م٤مًم٧م - ُمٖم٤مزيف سمٕمض ُمـ ورضمع - ط اهلل رؾمقل

 اًمرواي٦م وذم ومٕمٚم٧م يمٜم٧م إن»  :ىم٤مل ؟[وأتٖمٜمك] سم٤مًمدف قمٜمدك أضب أن ؾم٤مح٤م: رواي٦م وذم
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ظمرى  .ششمٗمٕمكم ومال شمٗمٕمكم مل يمٜم٧م وإن وم٤مومٕمكم ٟمذرت: ٕا

: ىم٤مل قمٛمر دظمؾ صمؿ شميب وهل همػمه ودظمؾ شميب وهل سمٙمر أبق ومدظمؾ وميسم٧م

ظمرى اًمرواي٦م وذم ظمٚمٗمٝم٤م دومٝم٤م ومجٕمٚم٧م  وم٘م٤مل ُم٘مٜمٕم٦م وهل قمٚمٞمف ىمٕمدت صمؿ إؾمتٝم٤م حت٧م: ٕا

 :ط اهلل رؾمقل

[ شميب وهل] هد ضم٤مًمس أن٤م قمٛمر ي٤م ُمٜمؽ ًمٞمخ٤مف: اًمرواي٦م وذم ًمٞمٗمرق اًمِمٞمٓم٤من إن

: اًمرواي٦م وذم» ومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م[ قمٛمر ي٤م أن٧م] دظمٚم٧م أن ومٚمام[ شميب وهل] ه١مٓء ودظمؾ

 .اًمدف أخ٘م٧م

ٞم٤مق أمحد أظمرضمف ظمرى واًمرواي٦م ًمف واًًم  واسـم هق وصححف ًمٚمؽمُمذي اًمزي٤مدات ُمع ٕا

 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ قمٜمف وؾمٙم٧م 1162 و 2639 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق اًم٘مٓم٤من واسـم طم٤ٌمن

22  /587 - 5882.  

 أظم٤ٌمر ُمـ اعمٜمت٘مك ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ضمد هذا سمريدة حلدي٨م شمرضمؿ وىمد

 .ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمٖم٤مئ٥م ًم٘مدوم سم٤مًمدف اًمٜم٤ًمء ضب سم٤مب :سم٘مقًمف اعمّمٓمٗمك

ؾمتدٓل وذم :ىمٚم٧م  ٓ قملم واىمٕم٦م ٕهن٤م قمٜمدي وىمٗم٦م ًمف شمرضمؿ ُم٤م قمغم احلدي٨م هبذا ٓا

 هق يمام اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس ط اًمٜمٌل قمغم ؿم٠منف يم٤من ُمٝمام هم٤مئ٥م سم٘مدوم اًمٗمرح وىمٞم٤مس هل٤م قمٛمقم

 :احلدي٨م قم٘م٥م ،241/  4 اًمّمحٞمح٦م ذم ىمٚم٧م يمٜم٧م وًمذًمؽ فم٤مهر

 اًمٜمٙم٤مح همػم ذم ُمٕمّمٞم٦م سم٤مًمدف اًميب ٕن اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم احلدي٨م هذا يِمٙمؾ وىمد

 .هب٤م اًمقوم٤مء وٓ ٟمذره٤م جيقز ٓ واعمٕمّمٞم٦م واًمٕمٞمد

 ُمٜمتٍما  ص٤محل٤م اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مدوُمف ُمٜمٝم٤م ومرطم٤م يم٤من ح٤م ٟمذره٤م أن ذًمؽ ذم زم يٌدو واًمذي

 ي١مظمذ ومال مجٞمٕم٤م اًمٜم٤مس دون ط ًمف ظمّمقصٞم٦م ومرطمٝم٤م إلفمٝم٤مر ٟمذرشمف اًمذي اًم٥ًٌم هل٤م اهمتٗمر

ومراح ذم اًمدف ضمقاز ُمٜمف  ذًمؽ وعمٜم٤موم٤مة ط سمف يم٤مًمٗمرح سمف يٗمرح ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف يمٚمٝم٤م ٕا

دًم٦م ًمٕمٛمقم  .آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام اؾمتثٜمل ُم٤م إٓ وهمػمه٤م واًمدومقف ًمٚمٛمٕم٤مزف اعمحرُم٦م ٕا

 .333 – 331 اًمّمحٞمح٦م ُمـ اخل٤مُمس اعمجٚمد ذم وٟمحقه

 :381/  4 اًمًٜـم ُمٕم٤ممل ذم وم٘م٤مل اهلل رمحف اخلٓم٤ميب اإلُم٤مم ذيمرشمف ياًمذ اًم٥ًٌم ذح وىمد
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331 

 ُمـ يٙمقن أن طم٤مًمف وأطمًـ اًمٜمذور هب٤م يٕمٚمؼ اًمتل اًمٓم٤مقم٤مت سم٤مب ذم يٕمد مم٤م ًمٞمس اًمدف ضب

الُم٦م اًمٗمرح سم٢مفمٝم٤مر اشمّمؾ ح٤م أنف همػم اعم٤ٌمح سم٤مب  ُمـ اعمديٜم٦م ىمدم طملم ط اهلل رؾمقل ُم٘مدم سًم

 ُمـ اًمتل اًم٘مرب يمٌٕمض ومٕمٚمف ص٤مر اعمٜم٤موم٘ملم وإرهم٤مم اًمٙمٗم٤مر ُم٤ًمءة ومٞمف ويم٤مٟم٧م همزواشمف سمٕمض

 .اًمدف ضب أبٞمح وهلذا اًمٓم٤مقم٤مت ٟمقاومؾ

 ٓ قملم طم٤مدصم٦م ومٝمل ط سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص٦م اًم٘مّم٦م أن إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة ومٗمٞمف :ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل ُمثٞمالهت٤م ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام هل٤م قمٛمقم

 ( [236) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

  آفة بدون افغـاء حؽؿ
 طمرام وأنف اًمٓمرب سمآٓت اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ قمرومٜم٤م ىمد أوٓء ٟمحـ ه٤م :ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد

 آخ٦م؟ سمدون اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ ومام واًمٕمٞمد اًمٕمرس ذم اًمدف إٓ

 ٓ يمام اإلـمالق هذا قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف سمتحريٛمف اًم٘مقل إـمالق يّمحٓ : أىمقل قمٚمٞمف وضمقاسم٤م

هقاء أهؾ ُمـ وهمػمهؿ اًمّمقومٞملم سمٕمض يٗمٕمؾ يمام سم٢مسم٤مطمتف اًم٘مقل إـمالق يّمح  ىمديام ٕا

ل يمٞمػ إـمالىم٤م سم٤معمحرم هق وًمٞمس سم٤مًمِمٕمر قم٤مدة يٙمقن اًمٖمٜم٤مء ٕن وطمديث٤م  إن» :ي٘مقل ط واًمٌٜم

خ٤مري رواه. شطمٙمٛم٦م اًمِمٕمر ُمـ  سمٌمء يتٛمثؾ يم٤من إٟمف سمؾ 1852 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق اًٌم

 :قمٜمف اهلل ريض رواطم٦م سمـ اهلل قمٌد ؿمٕمر يمٛمثؾ أطمٞم٤مٟم٤م ُمٜمف

 .ششمزود مل ُمـ سم٤مٕظم٤ٌمر وي٠متٞمؽ»

 صحٞمح: اجلديد يمت٤ميب ذم قمٚمٞمف اًمتٕمٚمٞمؼ واٟمٔمر ،1357 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق

 :اًمِمٕمر قمـ ؾمئؾ ح٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ ،311 ص اعمٗمرد أدب

 .ىمٌٞمح وىمٌٞمحف طمًـ ومحًٜمف يمالم هق صحٞمح

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م  اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م ويمذًمؽ ،447 أجْم٤م اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق

 أؿمٕم٤مرا ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م ؿمٕمر ُمـ روي٧م وًم٘مد اًم٘مٌٞمح ودع سم٤محلًـ ظمذ صحٞمح :قمٜمٝم٤م

 .أجْم٤م اًمّمحٞمح٦م. ذًمؽ ودون سمٞمت٤م أرسمٕمقن ومٞمٝم٤م اًم٘مّمٞمدة ُمٜمٝم٤م
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 وىم٤مًم٧م شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سمٕمْمٝم٤م وؾمٞم٠ميت يمثػمة ًمٚمِمٕمر اؾمتامقمف ذم وإطم٤مدي٨م

 وسمالل سمٙمر أبق وقمؽ اعمديٜم٦م ط اهلل رؾمقل ىمدم ح٤م صحٞمح :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 :ىم٤مل احلٛمك أظمذشمف إذا سمٙمر أبق ومٙم٤من

ك ُمـ أدٟمك واعمقت           فــــــــــــــأهٚم ذم حـــــــُمّمٌ رئــــاُم يمؾ  ٟمٕمٚمف ذا

  :وم٘م٤مل شمٖمٜمك قمٜمف أىمٚمع إذا سمالل ويم٤من

دـــسم           ًمٞمٚم٦م أبٞمتـ هؾ ؿمٕمري ًمٞم٧م أٓ  وضمٚمٞمؾ رــــــإذظم قزمــــوطم قا

 وـمٗمٞمؾ ؿم٤مُم٦م زم يٌدون وهؾ            جمٜم٦م ُمٞم٤مه ٤مـــــــــــــــــــــــقُمــــي أردن وهؾ

٦م اظمز مهللا  .ُمٙم٦م ُمـ أظمرضمقٟم٤م يمام ظمٚمػ سمـ وأُمٞم٦م رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌت

ٜمد ،83 – 81/  6 أمحد أظمرضمف : ىمقًمف دون وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم وهق صحٞمح سًم

 .1584 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق يتٖمٜمك

ًتٚمؼ وهق اًمؼماء أظمٞمف قمغم دظمؾ أنف ُم٤مًمؽ سمـ أنس وقمـ صحٞمح  رضمٚمٞمف إطمدى واوٕم٤م ُم

ظمرى قمغم  اًمٙمٗم٤مر ُمـ ُمئ٦م سم٘متؾ شمٗمردت وىمد ومرار قمغم أُمقت أن أتره٥م: وم٘م٤مل ومٜمٝم٤مه يتٖمٜمك ٕا

  اًمٜم٤مس؟ ومٞمف ذيمٜمل ُمـ ؾمقى

 ذم اًمٓمؼماين ـمري٘مف وُمـ ،29741/  6/  22 اًمرزاق وقمٌد 192/  3 احل٤ميمؿ أظمرضمف

 صحٞمح: احل٤ميمؿ وىم٤مل 353/  2احلٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ أبق وقمٜمف ،2278/  21/  1اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ

 .اًمرزاق قمٌد ـمريؼ همػم وـمري٘مف ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل وواوم٘مف اًمِمٞمخلم ذط قمغم

 قمٜمف اهلل ريض زيد سمـ أؾم٤مُم٦م رأج٧م :ىم٤مل ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد وقمـ صحٞمح

ظمرى قمغم رضمٚمٞمف إطمدى راومٕم٤م 2اعمجٚمس ذم ضم٤مًم٤ًم  يتٖمٜمك طمًٌتف: ىم٤مل قم٘مػمشمف راومٕم٤م ٕا

 .1اًمٜمّم٥م

ٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ 29739 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف  قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده ،114/  2 اًٌم

 .اًمِمٞمخلم ذط

 سمالل شمٖمٜمك: ُمتٙمئ٤م ويم٤من - اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل: ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ وه٥م وقمـ صحٞمح
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 يتٖمٜمك أؾمٛمٕمف مل اعمٝم٤مضمريـ ُمـ رضمؾ وأي :ىم٤مل صمؿ ضم٤مًم٤ًم وم٤مؾمتقى شمٖمٜمك؟: رضمؾ ًمف وم٘م٤مل: ىم٤مل

 اًمٜمّم٥م؟

ٞمٝم٘مل خمتٍما، 29742 اًمرزاق قمٌد رواه  صحٞمح وإؾمٜم٤مده ًمف واًمًٞم٤مق ،133/  23 واًٌم

 اًمِمٞمخلم ذط قمغم

 وٟمحـ احل٩م ـمريؼ ذم قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ُمع ٟمحـ سمٞمٜم٤م :يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م وىم٤مل

 همٜمٜم٤م: (2)اعمٖمؽمف سمـ ًمرسم٤مح ىم٤مل صمؿ اًمٓمريؼ قمٜمف اهلل ريض اًمرمحـ قمٌد اقمتزل ُمٙم٦م ٟم١مم

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أدريمٝمؿ يٖمٜمٞمف رسم٤مح ومٌٞمٜم٤م اًمٜمّم٥م حيًـ ويم٤من طم٤ًمن أب٤م ي٤م

 وم٘م٤مل قمٜم٤م وٟم٘مٍم ٟمٚمٝمق هبذا سم٠مس ُم٤م: اًمرمحـ قمٌد وم٘م٤مل هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل ظمالومتف ذم قمٜمف

ر سمِمٕمر ومٕمٚمٞمؽ آظمذا يمٜم٧م وم٢من: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ر اخلٓم٤مب، سمـ ضا  رضمؾ وضا

 .ومٝمر سمـ حم٤مرب سمٜمل ُمـ

ٞمٝم٘مل أظمرضمف قمراب أهم٤مين ُمـ ضب واًمٜمّم٥م :وىم٤مل ضمٞمد سم٢مؾمٜم٤مد ،114/  23 اًٌم  ٕا

 .اهلروي قمٌٞمد أبق ىم٤مًمف. احلداء يِمٌف وهق

 .احلداء ُمـ أرق ُمٖم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ ضب: اًمٕمرب ٟمّم٥م: اًم٘م٤مُمقس وذم

 ذم آخ٦م سمدون اًمٖمٜم٤مء ضمقاز قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م وأصم٤مر إطم٤مدي٨م هذه وذم: وم٠مىمقل

 قمـ ًمٚمؽمويح أو واًمقـمـ إهؾ إمم اًمِمقق أو سم٤معمقت يم٤مًمتذيمػم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض

 سمف َيرج وٓ ُمٝمٜم٦م يتخذ ٓ مم٤م ذًمؽ وٟمحق وُمِم٤مىمف اًمًٗمر وقمث٤مء قمـ وآًمتٝم٤مء اًمٜمٗمس

 َيؾ مم٤م سم٤مًمرضمؾ واًميب واًمتثٜمل آوٓمراب سمف ي٘مؽمن ومال آقمتدال طمد قمـ

 :قم٤مئِم٦م ُمقٓة قمٚم٘مٛم٦م أم طمدي٨م ذم يمام سم٤معمروءة

 أم ي٤م: ًمٕم٤مئِم٦م وم٘مٞمؾ ذًمؽ وم٠مخٛمـ ظمٗمْمـ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أظمل سمٜم٤مت أن

 اعمٖمٜمل ومالن إمم (1)وم٠مرؾمٚم٧م: ىم٤مًم٧م سمغم: ىم٤مًم٧م يٚمٝمٞمٝمـ؟ ُمـ هلـ ٟمدقمق أٓ اعم١مُمٜملم

 ـمرسم٤م رأؾمف وحيرك يتٖمٜمك ومرأتف اًمٌٞم٧م ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م هبؿ ومٛمرت وم٠مت٤مهؿ

                                                           

 [ُمٜمف.]ُم٤ميمقٓ ٓسمـ. 7/176 اإليمامل اٟمٔمر  (2)

 ًمٚمٌخــــــــــ٤مري اعمٗمــــــــــرد إدب ًمروايــــــــــ٦م هــــــــــذا وم٠مثٌــــــــــ٧م وم٠مرؾمــــــــــٚم٧م ُمــــــــــص اهلــــــــــ٤مُمش وقمــــــــــغم وم٠مرؾمــــــــــؾ إصــــــــــؾ    (1)

 .[ُمٜمف.]312/2147
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 أظمرضمقه، ؿمٞمٓم٤من،! أف»  :قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م يمثػم ؿمٕمر ذا ويم٤من

 .وم٠مظمرضمقه .شأظمرضمقه

ٞمٝم٘مل أظمرضمف دب ذم خمتٍما  واًمٌخ٤مري ،114 – 113/  23 اًٌم ٜمد 2147 اعمٗمرد ٕا  سم

دب صحٞمح ذم أوردشمف وىمد اًمتحًلم حيتٛمؾ أو طمًـ  وصححف حمًٜم٤م 945 رىمؿ اعمٗمرد ٕا

ؾمامع ٟمزه٦م ذم رضم٥م اسمـ احل٤مومظ ٦م – 55 ص ٕا  .ـمٌٞم

طم٤مدي٨م هلذه اًمٌٞمٝم٘مل شمرضمؿ وىمد صم٤مر ٕا  اًمٖمٜم٤مء إمم ٟمٗمًف يٜم٥ًم ٓ اًمرضمؾ سم٤مب :٘مقًمفسم وا

 .ومٞمٝم٤م ومٞمؽمٟمؿ احل٤مل ذم يٓمرب سم٠منف يٕمرف وإٟمام قمٚمٞمف ي٠ميت وٓ ًمذًمؽ ي١مشمك وٓ

 ذم إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس يمت٤مسمف ذم ؾم٤مىمف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ضمٞمد يمالم اجلقزي اسمـ اًمٗمرج أيب وًمٚمِمٞمخ

 شمٙمٚمؿ وىمد :142 - 137 ص ىم٤مل ًمٚم٘مراء أخخّمف أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ومٛمـ واطمد ومّمؾ ُمـ أيمثر

 ُمع يمرهف ُمـ وُمٜمٝمؿ يمراه٦م همػم ُمـ أب٤مطمف ُمـ وُمٜمٝمؿ طمرُمف ُمـ ومٛمٜمٝمؿ وم٠مـم٤مًمقا  اًمٖمٜم٤مء ذم اًمٜم٤مس

 .اإلسم٤مطم٦م

 أو اًمتحريؿ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ صمؿ اًمٌمء، ُم٤مهٞم٦م ذم يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل :ٟم٘مقل أن اخلٓم٤مب وومّمؾ

  .همػم أو اًمٙمراه٦م

 :أؿمٞم٤مء قمغم يٓمٚمؼ واًمٖمٜم٤مء ذًمؽ

ُم٤م وم٢من اًمٓمرىم٤مت ذم احلجٞم٩م همٜم٤مء: ُمٜمٝم٤م  ًمٚمح٩م ي٘مدُمقن إقم٤مضمؿ ُمـ أىمقا

 شمٚمؽ ومًامع.. واعم٘م٤مم وزُمزم اًمٙمٕم٦ٌم ومٞمٝم٤م يّمٗمقن أؿمٕم٤مرا اًمٓمرىم٤مت ذم ومٞمٜمِمدون

 .آقمتدال قمـ وَيرج يٓمرب مم٤م إي٤مه٤م إٟمِم٤مدهؿ وًمٞمس ُم٤ٌمح إؿمٕم٤مر

 اًمٖمزو قمغم هب٤م حيروقن أؿمٕم٤مرا يٜمِمدون وم٢مهنؿ اًمٖمزاة: ه١مٓء ُمٕمٜمك وذم

 .اًمٜمزال قمٜمد شمٗم٤مظمرا  ًمألؿمٕم٤مر ًمٚم٘مت٤مل اعم٤ٌمرزيـ إٟمِم٤مد هذا ُمٕمٜمك وذم

 :ىم٤مئٚمٝمؿ يم٘مقل ُمٙم٦م ـمريؼ ذم احلداة أؿمٕم٤مر ُمٕمٜم٤مه وذم

 واجل٤ٌمٓ اًمٓمٚمح شمريـ همدا            وىم٤مٓ دًمٞمٚمٝم٤م سمنمه٤م

دُمل اإلسمؾ حيرك وهذا  طمد قمـ اعمخرج اًمٓمرب يقضم٥م ٓ اًمتحريؽ ذًمؽ أن ٓإ ؤا
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قمتدال  وم٘م٤مل (2)اإلسمؾ ومتٕمٜمؼ أنجِم٦م: ًمف ي٘م٤مل طم٤مد ط اهلل ًمرؾمقل يم٤من وىمد ،صحٞمح ٓا

 :ط اهلل رؾمقل

 (1) شسم٤مًم٘مقارير ؾمقىم٤م رويدك أنجِم٦م ي٤م» 

يمقع سـم ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م وذم صحٞمح  ومنٟم٤م ظمٞمؼم إمم ط اهلل رؾمقل ُمع ظمرضمٜم٤م :ىم٤مل ٕا

يمقع سمـ ًمٕم٤مُمر اًم٘مقم ُمـ رضمؾ وم٘م٤مل ًمٞمال  ؿم٤مقمرا  رضمال قم٤مُمر ويم٤من هٜمٞم٤مشمؽ؟ ُمـ شمًٛمٕمٜم٤م أٓ: ٕا

 :ي٘مقل سم٤مًم٘مقم حيدو ومٜمزل

ـــــــــــقٓ مهللا  اهتـــــــــــديٜم٤م ُمـــــــــــ٤م أنـــــــــــ٧م ًم

 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚمٞمٜم٤م وٓ شمّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىمٜم٤م وٓ 

 قمٚمٞمٜمــــــــــــــــ٤م       ؾمــــــــــــــــٙمٞمٜم٦م       ومــــــــــــــــ٠مخ٘ملم 

 

ىمــــــــــــــــــــــــــدام وصمٌــــــــــــــــــــــــــ٧م   ٓىمٞمٜمــــــــــــــــــــــــــ٤م إذ ٕا

يمقع سمـ قم٤مُمر: ىم٤مًمقا  ؟شاًم٤ًمئؼ هذا ُمـ» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل   .(3)شاهلل يرمحف» :وم٘م٤مل ٕا

قمراب وٟمِمٞمد احلداء اؾمتامع أُم٤م: ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل قمـ رويٜم٤م وىمد . سمف سم٠مس ومال ٕا

 .ُمٚمخّم٤م اٟمتٝمك

قمتّم٤مم ذم اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم وىم٤مل  ذم وهق أنجِم٦م طمدي٨م إمم أؿم٤مر أن سمٕمد ،368/  2 ٓا

 ُم٤م اًمٜمٖمامت حتًلم ُمـ هل٤م يٙمـ مل اًمٕمرب ًمٙمـ طمًـ وهذا :اًمّمقومٞملم سمٕمض قمغم اًمرد صدد

 هذه يتٕمٚمٛمقا  أن همػم وُمـ ُمٓمٚم٘م٤م اًمِمٕمر يٜمِمدون يم٤مٟمقا  سمؾ اًمٞمقم قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ُم٤م جمرى جيري

 سم٠مُمٞم٦م يٚمٞمؼ وضمف قمغم ويٛمٓمٓمقٟمف اًمّمقت يروم٘مقن يم٤مٟمقا  سمؾ سمٕمدهؿ طمدصم٧م اًمتل اًمؽمضمٞمٕم٤مت

 هلؿ يم٤من وإٟمام يٚمٝمل إـمراب وٓ إًمذاذ ومٞمف يٙمـ ومٚمؿ اعمقؾمٞم٘مك صٜم٤مئع يٕمرومقا  مل اًمذيـ اًمٕمرب

ٕنّم٤مر يم٤من يمام ط اهلل رؾمقل يدي سملم حيدو رواطم٦م سـم اهلل قمٌد يم٤من يمام اًمٜمِم٤مط ُمـ رء  ا

 :اخلٜمدق طمٗمر قمٜمد ي٘مقًمقن

 حمٛمــــــــــــــدا سمــــــــــــــ٤ميٕمقا  اًمــــــــــــــذيـ ٟمحـــــــــــــــ

 

 أبـــــــــــــــدا طمٞمٞمٜمـــــــــــــــ٤م ُمـــــــــــــــ٤م اجلٝمـــــــــــــــ٤مد قمـــــــــــــــغم 

 :سم٘مقًمف ط ومٞمجٞمٌٝمؿ 

                                                           

 .[ُمٜمف] .شمنع أي   (2)

 .[ُمٜمف. ]6359 احلدي٨م حت٧م اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم خمرج وهق أنس طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف  (1)

 أن قمٜمف اهلل ريض قمٛمر طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف ،1189 داود اسمـ صحٞمح ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه   (3)

 .[ُمٜمف.]3183 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق" اًمريم٤مب ومحرك اٟمزل" رواطم٦م ٓسمـ ىم٤ملط  اًمٜمٌل



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف 
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ظمـــــــرة ظمــــــػم إٓ ظمــــــػم ٓ مهللا»  ٔا

 

 شواعمٝمــــــــــــــــــ٤مضمرة ًمألنّمــــــــــــــــــ٤مر ومــــــــــــــــــ٤مهمٗمر 

ُمر ذم وهذا - اخلالل رواي٦م ُمـ اجلقزي اسـم ذيمر صمؿ  ٜمده - 34 ص سم٤معمٕمروف ٕا  قمـ سم

ٕنّم٤مر ُمـ يتٞمٛم٦م ضم٤مري٦م قمٜمدٟم٤م يم٤من :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م  ُمـ رضمال ومزوضمٜم٤مه٤م ا

ٕنّم٤مر  :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل زوضمٝم٤م إمم أهداه٤م ومٞمٛمـ ومٙمٜم٧م ا

ٕنّم٤مر إن قم٤مئِم٦م ي٤م»   :ىمٚمتؿ أومال» :ىم٤مل سم٤مًمؼميم٦م دقمقٟم٤م: ىم٤مًم٧م ىمٚم٧م؟ ومام شهمزل ومٞمٝمؿ أن٤مس ا

 أتٞمٜمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ميمؿ أتٞمٜمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤ميمؿ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞمٙمؿ ومحٞمقٟم  ٟمحٞم

طمـــــــــــــــــــــــؿ اًمـــــــــــــــــــــــذه٥م وًمـــــــــــــــــــــــقٓ   ٕا

 

 سمــــــــــــــــــــــــــــــــقاديٙمؿ طمٚمـــــــــــــــــــــــــــــــ٧م ُمـــــــــــــــــــــــــــــــ٤م ر 

ـــــــــــــــــــــــــــ٦م وًمـــــــــــــــــــــــــــقٓ   اًمًـــــــــــــــــــــــــــٛمرا  احلٌ

 

 (2)شقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارايمؿ شمًــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛمـ مل ء 

 ذيمر إمم اًم٘مٚمقب شمزقم٩م وشمٚمحلم سمتٓمري٥م اعمتزهدون يٜمِمده٤م أؿمٕم٤مر ذًمؽ وُمـ 

 :سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل اًمزهدي٤مت ويًٛمقهن٤م أظمرة

 ورائحـــــــــــــ٤م اًمٖمٗمٚمـــــــــــــ٦م ذم هم٤مديـــــــــــــ٤م يـــــــــــــ٤م

 

 اًم٘مٌـــــــــــــــــــــ٤مئح شمًتحًــــــــــــــــــــــ ُمتـــــــــــــــــــــك إمم 

 ُمقىمٗمــــــــــ٤م ختــــــــــ٤مف ٓ يمــــــــــؿ إمم ويمــــــــــؿ 

 

ــــــــــــــــــــــــتٜمٓمؼ   اجلــــــــــــــــــــــــقارح سمــــــــــــــــــــــــف اهلل ًي

 رـُمٌّمـــــــــ وأنـــــــــ٧م ُمٜمـــــــــؽ قمجٌـــــــــ٤م يـــــــــ٤م 

 

 اًمقاوــــــــــح٤م اًمٓمريــــــــــؼ دمٜمٌــــــــــ٧م يمٞمـــــــــػ 

 اإلسم٤مطم٦م ذم أمحد أؿم٤مر ُمثٚمف وإمم أجْم٤م ُم٤ٌمح ومٝمذا 

 :ىم٤مل أنف اخلٚم٘م٤مين طم٤مُمد أيب قمـ سمًٜمده 143 ص اجلقزي اسمـ روى صمؿ

 أي واًمٜم٤مر اجلٜم٦م ذيمر ذم اًمتل اًمرىم٤مق اًم٘مّم٤مئد هذه اهلل قمٌد أب٤م ي٤م: طمٜمٌؾ سـم ٕمحد ىمٚم٧م

 :ي٘مقًمقن: ىمٚم٧م رء؟ أي ُمثؾ: وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م؟ شم٘مقل رء

 ريب         زم     ٤ملىمــــــــــــــــــــــــ     ُمــــــــــــــــــــــــ٤م  إذا

 

 شمٕمّمــــــــــــــــــــــٞمٜمل     اؾمــــــــــــــــــــــتحٞمٞم٧م أُمــــــــــــــــــــــ٤م 

 ظمٚم٘مـــــــــــــل ُمــــــــــــــ اًمـــــــــــــذٟم٥م وختٗمـــــــــــــل 

 

 (1)شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٠متٞمٜمل؟ وسم٤مًمٕمّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞم٤من 

                                                            

 .[ُمٜمف.]282ص اًمزوم٤مف وآداب ،2995 اًمرواء ذم خمرج طمًـ طمدي٨م  (2)

 يم٤من أؿمٌٝمف وُم٤م هذا. 2/373 ىم٤مل صمؿ اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ ؿمٕمر ومٞمٝم٤م أظمرى ىمّم٦م اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم وذيمر: ىمٚم٧م  (1)

 = أنٗمًٝمؿ وقمٔمقا  سمؾ اًمِمٕمر جمرد قمغم اًمققمظ وٓ ًمٚمٜمٗمقس اًمتٜمِمٞمط ذم ي٘متٍموا مل ذًمؽ ُمع وهؿ اًم٘مقم ومٕمؾ



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ُمـ ٟمحٞمٌف ومًٛمٕم٧م اًم٤ٌمب ورد سمٞمتف ودظمؾ وم٘م٤مم قمٚمٞمف وم٠مقمدت قمكم أقمد: وم٘م٤مل

 .اًمٌٞمتلم ومذيمر: ي٘مقل وهق اًمٌٞم٧م داظمؾ

 اعمًتحًٜم٤مت ومٞمٝم٤م يّمٗمقن ًمٚمٖمٜم٤مء اعمتٝمٞمئقن اعمٖمٜمقن يٜمِمده٤م اًمتل إؿمٕم٤مر وم٠مُم٤م

 طم٥م ُمـ يم٤مُمٜمٝم٤م ويثػم آقمتدال قمـ وَيرضمٝم٤م اًمٓم٤ٌمع حيرك مم٤م ذًمؽ وهمػم واخلٛمر

 :اًمِم٤مقمر ىمقل ُمثؾ اًمزُم٤من هذا ذم اعمٕمروف اًمٖمٜم٤مء وهق اًمٚمٝمق

 ُمــــــــــــــــ حتًـــــــــــــــ٥م اًمٚمـــــــــــــــقن ذهٌـــــــــــــــل

 

 شم٘متــــــــــــــــــــــــــــــــــدح اًمٜمــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤مر وضمٜمتــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 ومْمـــــــــــــــــــــــٞمحتف ُمــــــــــــــــــــــــ ظمقومـــــــــــــــــــــــقين 

 

 وأومتْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح وارم ًمٞمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 آقمتدال طمٞمز قمـ ؾم٤مُمٕمٝم٤م خترج يمٚمٝم٤م خمتٚمٗم٦م أخح٤مٟم٤م إهم٤مين هلذه أظمرضمقا  وىمد 

 ي٠متقن صمؿ ُمٝمؾ قمـ اًم٘مٚمقب يزقم٩م اًمًٌٞمط يًٛمقٟمف رء وهلؿ اًمٚمٝمق طم٥م وشمثػم

 سمف واإلي٘م٤مع اًم٘مْمٞم٥م ضب ذًمؽ إمم أو٤مومقا  وىمد اًم٘مٚمقب ومٞمٕمجٕم٩م سمٕمده سم٤مًمٜمِمٞمد

 .اًمزُمر قمـ اًمٜم٤مئ٦ٌم واًمِم٤ٌمسم٦م سم٤مجلالضمؾ واًمدف اإلٟمِم٤مد وومؼ قمغم

 99 ص ذًمؽ ذم ٟمّمف وشم٘مدم ُم٤مًمؽ قمـ اًمٖمٜم٤مء حتريؿ 144 اجلقزي اسمـ روى صمؿ

 :145 ص وىم٤مل أجْم٤م طمٜمٞمٗم٦م أيب وقمـ

ُمّم٤مر قمٚمامء أمجع وم٘مد: اًمٓمؼمي ىم٤مل  اجلامقم٦م وم٤مرق وإٟمام ُمٜمف واعمٜمع اًمٖمٜم٤مء يمراهٞم٦م قمغم ٕا

 .(2)شاجل٤مهٚمٞم٦م ُمٞمت٦م ُم٤مت اجلامقم٦م وم٤مرق ُمـ» :ط ىم٤مل وىمد اًمٕمٜمؼمي اهلل وقمٌٞمد ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ

 يٜمٙمرون قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب رؤؾم٤مء يم٤من وىمد: اجلقزي اسمـ ىم٤مل

 اإلٟمٙم٤مر ومٕمغم اعمت٠مظمريـ أيم٤مسمر وأُم٤م ظمالف سمٞمٜمٝمؿ يٕمرف ومال ىمدُم٤مؤهؿ وأُم٤م اًمًامع
                                                           

 ُمـ قمٜمدهؿ يم٤من وٓ ـمٚم٤ٌمهتؿ ُمـ ذًمؽ يٙمـ مل إذ اعمٖمٜمٞملم إؿمٕم٤مر ًمذيمر يًتحيون يم٤مٟمقا  وٓ ُمققمٔم٦م سمٙمؾ

 إمم اإلُم٤مم يِمػم. اعمًٚمٛملم اًمٕمجؿ ظم٤مًمط طملم سمٕمدهؿ اإلؾمالم ذم دظمؾ وإٟمام رء أزُم٤مٟمٜم٤م ذم اعمًتٕمٛمؾ اًمٖمٜم٤مء

 [ُمٜمف. ]اعمٛمٜمقع وهق اعمٝمٜمل اعمّمٓمٜمع واًمٖمٜم٤مء اجل٤مئز وهق اًمٗمٓمري اًمٖمٜم٤مء سملم اًمٗمرق

 ُمتٗمؼ.. اجلامقم٦م وم٤مرق ُمـ وم٢مٟمف ومٚمٞمّمؼم يٙمره ؿمٞمئ٤م أُمػمه ُمـ رأى ُمـ: سمٚمٗمظ قم٤ٌمس ٓسمـ طمدي٨م ُمـ ـمرف هق   (2)

 قمٚمٞمٙمؿ طمدي٨م وأُم٤م ومت٠مُمؾ ُمٜم٤مؾم٥م همػم هٜم٤م ذيمره أن َيٗمك ٓ وًمٙمـ ،1453 إرواء ذم خمرج وهق. قمٚمٞمف

 [ُمٜمف] .83رىمؿ اجلٜم٦م فمالل ذم يمام ومْمٕمٞمػ اًمٕمٔمؿ سم٤مًمًقاد

 ومٞمف وهق آٟمٗم٤م اعمذيمقر ىمقًمف اجلقزي اسمـ ٟم٘مؾ وُمٜمف اًمًامع حي٥م ُمـ قمغم اًمرد: سمٕمٜمقان ُمٓمٌقع هق: ىمٚم٧م

 [ُمٜمف] .ُمٚمخّم٤م ،32/31ص
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  .ُمّمٜمػ يمت٤مب ُمٜمف واعمٜمع اًمٖمٜم٤مء ذم ذم وًمف اًمٓمؼمي اًمٓمٞم٥م أبق ُمٜمٝمؿ

 ُمٜمٝمؿ اًمتديـ وأهؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء ىمقل ومٝمذا :ش145 ص» اجلقزي اسمـ ىم٤مل صمؿ 

ه وهمٚمٌف قمٚمٛمف ىمؾ ُمـ ُمت٠مظمرهيؿ ُمـ ذًمؽ ذم رظمص وإٟمام  ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وىم٤مل هقا

 .شاعمقومؼ واهلل واًمرىم٤مص اعمٖمٜمل ؿمٝم٤مدة شم٘مٌؾ ٓ»  [ :احلٜم٤مسمٚم٦م] أصح٤مسمٜم٤م

 ([216) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

  وافغـاء افطرب آالت حتريؿ حؽؿة
 هنل أو أُمر ُمـ ًمٕم٤ٌمده ذع ُم٤م يمؾ ذم اهلل أن شمٕمت٘مد أن اعمًٚمؿ أهي٤م قمٚمٞمؽ جي٥م

 ًمٌٕمْمٝمؿ شمٔمٝمر ضمٝمٚمٝم٤م ُمـ وضمٝمٚمٝم٤م قمٚمٛمٝم٤م ُمـ قمٚمٛمٝم٤م سم٤مًمٖم٦م طمٙمام سمؾ طمٙمٛم٦م - وإسم٤مطم٦م

 وٓ اهلل ـم٤مقم٦م إمم ي٤ٌمدر أن طم٘م٤م اعمًٚمؿ قمغم وم٤مًمقاضم٥م وًمذًمؽ آظمريـ قمغم وختٗمك

 اًمتًٚمٞمؿ هق اًمذي اإليامن يٜم٤مذم مم٤م ذًمؽ وم٢من احلٙمٛم٦م ًمف شمتٌلم طمتك ذًمؽ ذم يتٚمٙم٠م

 ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسم َؽ  وَمال﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز ىم٤مل وًمذا احلٙمٞمؿ ًمٚمِم٤مرع اعمٓمٚمؼ

ُٛمقكَ  طَمت ك ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿ   سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞماَم  حُيَٙم  ًِ ٚم ُٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم ٤م طَمَرضم٤مً  َأنُْٗم ًَ  َوُي

ٚمِٞمامً  ًْ  ﴾.شَم

 وٓ اًمٕم٤ٌمد وىمٚمقب اًمٌالد هلؿ وومتح اهلل وم٠مقمزهؿ اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قم٤مش هذا وقمغم

 قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر ٕيب يم٤من وًم٘مد أوهل٤م صٚمح سمام إٓ إُم٦م هذه آظمر يّمٚمح

 ىمّم٦م ذم اًمرائع ُمقىمٗمف ذًمؽ قمغم يدل يمام ًمٖمػمه ص٤محل٤م ُمث٤مٓ ويم٤من ومٞمف اًمًٌؼ ىمّم٥م

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ رواه ومٞمام احلديٌٞم٦م صٚمح

 وًمق احلديٌٞم٦م يقم ط اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م ًم٘مد أنٗمًٙمؿ اهتٛمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م صحٞمح

 اعمنميملم وسملم ط اهلل رؾمقل سملم يم٤من اًمذي اًمّمٚمح ذم وذًمؽ - ًم٘م٤مشمٚمٜم٤م ىمت٤مٓ ٟمرى

 احلؼ قمغم أخًٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل وم٠متك اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ومج٤مء -

 :ىم٤مل اًمٜم٤مر ذم وىمتالهؿ  اجلٜم٦م ذم ىمتالٟم٤م أخٞمس: ىم٤مل شسمغم» :ىم٤مل اًم٤ٌمـمؾ؟ قمغم وهؿ

 ي٤م» :وم٘م٤مل وسمٞمٜمٝمؿ؟ سمٞمٜمٜم٤م اهلل حيٙمؿ وح٤م وٟمرضمع ديٜمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٦م ٟمٕمٓمل ومٗمٞمؿ: ىم٤مل شسمغم»
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 .شأبدا اهلل يْمٞمٕمٜمل وًمـ اهلل رؾمقل إين اخلٓم٤مب اسمـ

 قمغم أخًٜم٤م سمٙمر أب٤م ي٤م: وم٘م٤مل سمٙمر أب٤م وم٠متك - ُمتٖمٞمٔم٤م يّمؼم ومٚمؿ - قمٛمر وم٤مٟمٓمٚمؼ: ىم٤مل

 سمغم: ىم٤مل اًمٜم٤مر؟ ذم وىمتالهؿ اجلٜم٦م ذم ىمتالٟم٤م أخٞمس: ىم٤مل سمغم: ىم٤مل سم٤مـمؾ؟ قمغم وهؿ طمؼ

 اسمـ ي٤م: وم٘م٤مل وسمٞمٜمٝمؿ؟ سمٞمٜمٜم٤م اهلل حيٙمؿ وح٤م وٟمرضمع ديٜمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٦م ٟمٕمٓمل ومٕمالم: ىم٤مل

 .أبدا اهلل يْمٞمٕمف وًمـ اهلل رؾمقل إٟمف اخلٓم٤مب

ه قمٛمر إمم وم٠مرؾمؾ شاًمٗمتح» سمـ ط اهلل رؾمقل قمغم اًم٘مرآن ومٜمزل: ىم٤مل  إي٤مه وم٠مىمرأ

 .ورضمع ٟمٗمًف ومٓم٤مسم٧م شٟمٕمؿ» :ىم٤مل هق؟ ومتح أو اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل

 وأمحد ًمف واًمًٞم٤مق 276 - 275/  5 وُمًٚمؿ شومتح – 3281» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .رأجٙمؿ اهتٛمقا  اًمٜم٤مس أهي٤م :قمٜمف هلام رواي٦م وذم 486/  3

 .199/  25 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ 374/  1/  3 ُمٜمّمقر سمـ ًمًٕمٞمد وهل

 ًمٜم٤م وىمع يمام اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ إذا اًمرأي اهتٛمقا : ىم٤مل يم٠منف :188/  23 احل٤مومظ ىم٤مل

 اًم٘مت٤مل وأردٟم٤م اإلطمرام قمغم آؾمتٛمرار وم٠مطمٌٌٜم٤م سم٤مًمتحٚمؾ ط اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م طمٞم٨م

 .قم٘م٤ٌمه طمدث مم٤م ط ًمٚمٜمٌل فمٝمر ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م وظمٗمل قمدوٟم٤م وٟم٘مٝمر ٟمًٙمٜم٤م ًمٜمٙمٛمؾ

 يم٤من وًمق ـم٤مقمتف إيث٤مرهؿ قمغم اًمداًم٦م ط أصح٤مسمف ؾمػمة ذم يب ُمر ُمث٤مل وأروع

 :ىم٤مل راومع سمـ فمٝمػم ىمقل اًمِمخّمٞم٦م وُمّمٚمحتٝمؿ هلقاهؿ خم٤مًمٗم٤م ذًمؽ

 أنٗمع ورؾمقًمف اهلل وـمقاقمٞم٦م ٟم٤مومٕم٤م ًمٜم٤م يم٤من أُمر قمـ ط اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م صحٞمح

 .اعمًٛمك واًمٓمٕم٤مم واًمرسمع اًمثٚم٨م قمغم ومٜمٙمرهي٤م سم٤مٕرض ٟمح٤مىمؾ أن هن٤مٟم٤م ًمٜم٤م

 .199/  5اإلرواء ذم خمرج وهق وهمػمه ُمًٚمؿ رواه

 طمٞمٜمام اجلـ ُم١مُمٜمق ُمٜمٝم٤م شمٕمج٥م اًمتل اعمٓم٤موقم٦م سمتٚمؽ اًمٓمقاقمٞم٦م هذه ذيمرشمٜمل ًم٘مد

: اجلـ ؾمقرة أول ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٗمجر صالة ذم ىمراءشمف إمم يًتٛمٕمقن ط اًمٜمٌل أتقا 

ـَ  َٟمَٗمرٌ  اؾْمتََٛمعَ  َأن فُ  إزَِم   ُأوطِمَل  ىُمْؾ ﴿ ـ   ُِم ٟم٤مً  ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم إِٟم ٤م وَمَ٘م٤مًُمقا  اجْلِ ؿْمدِ  إمَِم  هَيِْدي قَمَج٤ٌمً  ىُمْرآ  اًمرُّ

ـْ  سمِفِ  وَمآَُمٜم ٤م كَ  َوًَم  يريمٕمقن سمّمالشمف يّمٚمقن ط أصح٤مسمف وم٠مروا ﴾َأطَمداً  سمَِرسم ٜم٤َم ُٟمنْمِ
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 ـمقاقمٞم٦م ُمـ قمجٌقا  :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل سمًجقده يًجدون سمريمققمف

 .ًمف أصح٤مسمف

 .صحٞمح سمًٜمد وهمػمه 173/  2 أمحد رواه

 وسم٤مـمٜم٤م فم٤مهرا  ُمًٚمؿ يمؾ ذم ُمتح٘م٘م٦م شمٙمقن أن جي٥م اًمٓمقاقمٞم٦م هذه أن واعم٘مّمقد

 إُمث٤مل هلل ييب ٓ أن ذًمؽ ًمقازم وُمـ خم٤مًمٗم٦م أو هلقاه ُمقاوم٘م٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء

 اًمٕمٜمدًمٞم٥م صقت قمغم اإلٟم٤ًمن ُمـ اخل٤مرضم٦م إحل٤من صقت ي٘مٞمس ومال وٕطمٙم٤مُمف

 وم٢من إحل٤من ُمع إٟمِم٤مده ضم٤مز أخح٤من سمٖمػم اًمِمٕمر إٟمِم٤مد ضم٤مز إذا: ُمثال ومٞم٘مقل واًمٓمٞمقر

د  قمٜمف اهلل قمٗم٤م - اًمٖمزازم ىم٤مل يمام ُم٤ٌمطم٤م اعمجٛمقع ذًمؽ يم٤من اضمتٛمٕم٧م إذا اعم٤ٌمطم٤مت أومرا

 قمغم ىمٞم٤مؾم٤م (2)إىمؾ قمغم سمٕمْمٝم٤م أو اعمقؾمٞم٘مٞم٦م إحل٤من اؾمت٤ٌمطم٦م إمم ُمٜمف شمقصال -

 .اًمٜمص ُمقرد ذم ىمٞم٤مس ٓ أنف وومٞمٝم٤م اًمٗم٘مف أصقل ذم اعم١مًمػ وهق اًمٓمٞمقر أصقات

 - وهمػمهؿ اجلقزي٦م ىمٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اجلقزي يم٤مسمـ - اًمٕمٚمامء شمت٤مسمع وًمذًمؽ

 .اًمّمقومٞم٦م ُمـ أُمث٤مًمف وقمغم قمٚمٞمف اًمرد ذم

 اؾمتحالل إمم ص٤مطمٌف ُمٜمف شمقصؾ ُمٜمف أظم٨ٌم آظمر سم٘مٞم٤مس اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس ذيمرين وًم٘مد

 سم٤مٕحل٤من اًمًامع يًتحٚمقن اًمذيـ اًمّمقومٞم٦م قمغم رده صدد ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره اعمًٙمر اًمٜمٌٞمذ

 :172 - 173 اًمًامع ُم٠ًمخ٦م ذم اهلل رمحف وم٘م٤مل اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس سمٛمثؾ

 يٚمزم مل سمٛمٗمرده ُم٤ٌمطم٤م واًمتٚمحلم اًمِمٕمر ُمـ واطمد يمؾ يم٤من ًمق فأن: اًمث٤مين اًمقضمف

 وهذه هب٤م احلٙمؿ يتٖمػم ظم٤مصٞم٦م ًمف اًمؽميمٞم٥م وم٢من اضمتامقمٝمام قمٜمد إسم٤مطمتٝمام ذًمؽ ُمـ

 ُمع يٗمده مل اٟمٗمراده قمٜمد اًمٕمٚمؿ يٗمد مل إذا اًمقاطمد ظمؼم إن: ىم٤مل ُمـ طمج٦م سمٛمٜمزًم٦م احلج٦م

 .(1)همػمه إمم اٟمْمامُمف

 :ُمٕم٤موي٦م سمـ إي٤مس قمـ حيٙمك ُم٤م ٟمٔمػم وهل

                                                           

 [ُمٜمف. ]ًمٚمٖمزازم ،1/173 اًمديـ قمٚمقم إطمٞم٤مء   (2)

 يمام! ـمرىم٦م جمٛمققم٦م صمٌقشمف يٗمٞمد ومال سمٛمٗمرده اًمْمٕمٞمػ إؾمٜم٤مده احلدي٨م صمٌقت يٗمد مل إذا: ي٘مقل ُمـ وُمثٚمف: ىمٚم٧م  (1)

 [ُمٜمف!.]واجلٝمٚم٦م اهلداُملم سمٕمض قمٚمٞمف
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: ىم٤مل طمالل: ىم٤مل وم٤مًمتٛمر؟: ىم٤مل طمالل: ىم٤مل اح٤مء؟ ىمل شم٘مقل ُم٤م: ًمف ىم٤مل رضمال أن

 :إي٤مس ًمف وم٘م٤مل حترُمف؟ ومٙمٞمػ ومتر ُم٤مء وم٤مًمٜمٌٞمذ

 ضسمتؽ وم٢من: ىم٤مل ٓ: ىم٤مل أىمتٚمؽ؟ أيمٜم٧م شمراب ُمـ سمٙمػ ضسمتؽ ًمق أرأج٧م

 أيمٜم٧م ُم٤مء[ ُمـ يمػ] ب ضسمتؽ وم٢من: ىم٤مل ٓ: ىم٤مل أىمتٚمؽ؟ ايمٜم٧م شمٌـ ُمـ سمٙمػ

 طمتك وشمريمتف ـمٞمٜم٤م ومجٕمٚمتف واًمؽماب واًمتٌـ اح٤مء أظمذت وم٢من: ىم٤مل ٓ: ىم٤مل أىمتٚمؽ؟

 .(2)اًمٜمٌٞمذ يمذًمؽ: ىم٤مل ٟمٕمؿ: ىم٤مل أىمتٚمؽ؟ أيمٜم٧م سمف وضسمتؽ جيػ

 اًمذي ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ويمذًمؽ سم٤مًمؽميمٞم٥م احل٤مصٚم٦م[ هل] اعمًٙمرة اًم٘مقة أن يمالُمف وُمٕمٜمك

 واهلٞمئ٦م سم٤مًمؽميمٞم٥م حتّمؾ ىمقة اًمّمالة وقمـ اهلل ذيمر قمـ ويّمده٤م ويٚمٝمٞمٝم٤م اًمٜمٗمقس يًٙمر

ضمتامقمٞم٦م صقات وًمٞم٧ًم ٓا  اًمقاطمد اًمّمقت سمٛمٜمزًم٦م ًمٚمٜمٗمقس اؾمتٗمزازه٤م ذم اعمجتٛمٕم٦م ٕا

 ُمع ؾمٞمام ٓ ُمٕملم وضب ُمٕملم شمقىمٞمع قمغم اًمٖمٜم٤مء سمف يقىمع اًمذي اعمٚمحـ اًمّمقت ويمذًمؽ

 قمغم ٓإ اًمِمٌٝم٦م هذه شمروج وهؾ ذًمؽ قمـ دمرد إذا اًمِمٕمر إٟمِم٤مد سمٛمٜمزًم٦م ًمف اًمٚمٝمق آٓت ُم٤ًمقمدة

 .ضمدا؟ ُمٜمٝمام احلظ ٟم٤مىمص واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ وٕمٞمػ

 احلٙمٛم٦م قمروم٧م ؾمقاء اًمنمع ٕطمٙم٤مم اًمتًٚمٞمؿ وضمقب ُمـ ذيمرت ُم٤م إن: ىمٞمؾ وم٢من

 ذم َي٤مًمػ - إؾمػ ُمع - سمٕمْمٝمؿ يم٤من وإن ُمًٚمؿ ومٞمف يرشم٤مب ٓ واضم٥م أُمر هق ٓ أو

 يم٤من وإن وٟمحقه اًمرسم٤م ًمتحريؿ اًمتًٚمٞمؿ وضمقب ذم أطمد يِمؽ ٓ يمام قمٛمٚمٞم٤م ذًمؽ

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م قمغم وسمٜم٤مء اًمزُم٤من هذا ذم وسمخ٤مص٦م قمٛمٚمٞم٤م يًتحٚمقٟمف اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمثػم

 ًمف آؾمتامع وقمدم قمٛمٚمٞم٤م قمٜمف اإلقمراض جي٥م هٜم٤مك اعمٌلم اًمٖمٜم٤مء حتريؿ قمغم إدًم٦م

 ُم٤م اًمنمع ذم صم٧ٌم هؾ: هق - اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام - ٟمٗمًف يٓمرح اًمذي اًم١ًمال وًمٙمـ

 حتريٛمف؟ طمٙمٛم٦م يٌلم

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمًٚمػ قمـ يمثػمة آصم٤مر وردت ًم٘مد ٟمٕمؿ: - اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل - وم٠مىمقل

 واًم٘مٞم٤مم وـم٤مقمتف شمٕم٤ممم اهلل ذيمر قمـ شمٚمٝمل أهن٤م وهل اًمتحريؿ طمٙمٛم٦م قمغم شمدل وهمػمهؿ

 ذم ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿ ب إي٤مه شمٕم٤ممم اهلل شمًٛمٞم٦م ُمـ ذًمؽ ُم٘متًٌلم اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمقاضم٤ٌمت

ـَ ﴿: ىمقًمف ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم ي َُم ـْ  ًمِٞمُِْمؾ   احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  َيِْمؽَمِ   ؾَمٌِٞمؾِ  قَم
ِ
 َوَيت ِخَذَه٤م قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  اّلل 

                                                           

 [ُمٜمف.]اًمدٟمٞم٤م أيب اسمـ ـمريؼ ُمـ ،332 -3/333 قم٤ًميمر اسمـ رواه  (2)
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 صم٧ٌم ُم٤م ُمٜمٝم٤م وم٠مذيمر وٟمحقه اًمٖمٜم٤مء ذم ٟمزًم٧م وأهن٤م ﴾ُُمِٝملمٌ  قَمَذاٌب  هَلُؿْ  ُأوََلَِؽ  ُهُزواً 

 ٟمزًم٧م :ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد اًم٘مرآن شمرمج٤من: وم٠موهلؿ:إًمٞمٝمؿ إؾمٜم٤مده

 .وأؿم٤ٌمهف اًمٖمٜم٤مء ذم

 :وم٘م٤مل اعمذيمقرة؟ أي٦م هذه قمـ ؾمئؾ أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وصم٤مٟمٞمٝمؿ

 .ُمرات صمالث يردده٤م هق إٓ إهل ٓ واًمذي اًمٖمٜم٤مء هق

 ؟﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿ قمـ قمٙمرُم٦م ؾم٠مخ٧م: ي٤ًمر سمـ ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل قمٙمرُم٦م وصم٤مًمثٝمؿ

 .اًمٖمٜم٤مء هق: ىم٤مل

ـَ ﴿ أي٦م هذه ٟمزًم٧م: ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ قمـ اًم٤ٌمب وذم  ذم إًمخ ﴾..اًمٜم ٤مسِ  َوُِم

 .واعمزاُمػم اًمٖمٜم٤مء

ه  يمٖم٤مًم٥م قمٜمف وؾمٙم٧م[ طم٤مشمؿ أيب ٓسمـ] 259/  5 اعمٜمثقر اًمدر ذم اًمًٞمقـمل قمزا

 .ومٞمف ٕنٔمر إؾمٜم٤مده قمغم أىمػ ومل قم٤مدشمف

 اعمراد أن قمغم اعمٗمنيـ أيمثر :442/  3 اًمقؾمٞمط شمٗمًػمه ذم اًمقاطمدي ىم٤مل وهلذا

 .اًمٖمٜم٤مء ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿ ب

 واعمزاُمػم واًمٖمٜم٤مء اًمٚمٝمق اظمت٤مر ُمـ يمؾ هذا ذم ويدظمؾ :اعمٕم٤مين أهؾ ىم٤مل 

 ذم يذيمر اًمٚمٗمظ هذا ٕن آؿمؽماء ب ورد اًمٚمٗمظ يم٤من وإن اًم٘مرآن، قمغم واعمٕم٤مزف

 .يمثػما  وآظمتٞم٤مر آؾمتٌدال

 :ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ: أوٓ :اًمتحريؿ طمٙمٛم٦م قمغم اًمداًم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وُمـ

 .اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق يٜم٧ٌم اًمٖمٜم٤مء

 اًمزرع اح٤مء يٜم٧ٌم يمام اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق يٜم٧ٌم اًمٖمٜم٤مء إن :ىم٤مل اًمِمٕمٌل قمـ: صم٤مٟمٞم٤م

 .اًمزرع اح٤مء يٜم٧ٌم يمام اًم٘مٚم٥م ذم اإليامن يٜم٧ٌم اًمذيمر وإن

 ذم ظمرضمتف وًمذًمؽ يمذاب إؾمٜم٤مده ذم ًمٙمـ ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤م روي وىمد
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 .6525 رىمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م

 وم٢من :148/  2 اعمت٘مدم ُمًٕمقد اسمـ أثر قم٘م٥م اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل: وم٤مئدة

 اعمٕم٤ميص؟ ؾم٤مئر سملم ُمـ اًم٘مٚم٥م ذم ًمٚمٜمٗم٤مق إٟم٤ٌمشمف وضمف ومام: ىمٞمؾ

 وُمٕمرومتٝمؿ وأقمامهل٤م اًم٘مٚمقب أطمقال ذم اًمّمح٤مسم٦م وم٘مف قمغم رء أدل ُمـ هذا: ىمٞمؾ

 داووا اًمذيـ ـمري٘متٝمؿ قمـ اعمٜمحروملم دون اًم٘مٚمقب أـم٤ٌمء هؿ وأهنؿ وأدوائٝم٤م سم٠مدويتٝم٤م

 وهٙمذا اًم٘م٤مشمؾ ًؿسم٤مًم اًمً٘مؿ ُمـ يم٤معمداوي ومٙم٤مٟمقا  أدوائٝم٤م سم٠مقمٔمؿ اًم٘مٚمقب أُمراض

 ويمثرة إـم٤ٌمء ىمٚم٦م وم٤مشمٗمؼ سم٠ميمثره٤م أو ريمٌقه٤م اًمتل إدوي٦م ُمـ سمٙمثػم ومٕمٚمقا  واهلل

 اًمذي اًمٜم٤مومع اًمدواء قمـ واًمٕمدول اًمًٚمػ ذم شمٙمـ مل ُمزُمٜم٦م أُمراض وطمدوث اعمرى

 إُمر وشمٗم٤مىمؿ اًمٌالء وم٤مؿمتد اعمرض ُم٤مدة ي٘مقي ُم٤م إمم اعمريض وُمٞمؾ اًمِم٤مرع ريمٌف

 .اًمٜم٤مس يٓم٥ٌم ضمٝمقل يمؾ وىم٤مم اعمرى ُمـ وإؾمقاق واًمٓمرىم٤مت اًمدور واُمتألت

 .سم٤مح٤مء اًمزرع يمٜم٤ٌمت ومٞمف وٟم٤ٌمشمف سم٤مًمٜمٗم٤مق اًم٘مٚم٥م صٌغ ذم شم٠مثػم هل٤م ظمقاص ًمٚمٖمٜم٤مء أن وم٤مقمٚمؿ

 ومٞمف سمام واًمٕمٛمؾ وشمدسمره اًم٘مرآن ومٝمؿ قمـ ويّمده اًم٘مٚم٥م يٚمٝمل أنف: ظمقاصف ومٛمـ

 يٜمٝمك اًم٘مرآن وم٢من اًمتْم٤مد ُمـ سمٞمٜمٝمام ح٤م أبدا اًم٘مٚم٥م ذم جيتٛمٕم٤من ٓ واًمٖمٜم٤مء اًم٘مرآن وم٢من

 قمـ ويٜمٝمك اًمٖمل وأؾم٤ٌمب اًمٜمٗمقس ؿمٝمقات وجم٤مٟم٦ٌم سم٤مًمٕمٗم٦م وي٠مُمر اهلقى اشم٤ٌمع قمـ

 إمم اًمٜمٗمقس وهيٞم٩م وحيًٜمف يمٚمف، ذًمؽ سمْمد ي٠مُمر واًمٖمٜم٤مء اًمِمٞمٓم٤من ظمٓمقات اشم٤ٌمع

 وصؾ إمم ويًقىمٝم٤م ىمٌٞمح يمؾ إمم وحيريمٝم٤م ىم٤مـمٜمٝم٤م ويزقم٩م يم٤مُمٜمٝم٤م ومٞمثػم اًمٖمل ؿمٝمقات

 وم٢مٟمف ره٤من ومرؾم٤م اًم٘م٤ٌمئح قمغم هتٞمٞمجٝمام وذم ًم٤ٌمن روٞمٕم٤م واخلٛمر ومٝمق وُمٚمٞمح ُمٚمٞمح٦م يمؾ

 قم٘مد سمٞمٜمٝمام اًمِمٞمٓم٤من قم٘مد وصدي٘مف وظمديٜمف وطمٚمٞمٗمف وٟم٤مئٌف وروٞمٕمف اخلٛمر صٜمق

 ضم٤مؾمقس وهق شمٜمًخ ٓ اًمتل اًمقوم٤مء ذيٕم٦م سمٞمٜمٝمام وأطمٙمؿ يٗمًخ ٓ اًمذي اإلظم٤مء

ئر قمغم ويٓمٚمع قباًم٘مٚم ُمٙم٤مُمـ ذم يتٖمٚمٖمؾ اًمٕم٘مؾ وؾمقس اعمروءة وؾم٤مرق اًم٘مٚم٥م  ها

 واًمرىم٤مقم٦م واًمًخ٤موم٦م واًمِمٝمقة اهلقى ُمـ ومٞمف ُم٤م ومٞمثػم اًمتخٞمؾ حمؾ إمم ويدب إومئدة

 اإليامن وهبج٦م اًمٕم٘مؾ وهب٤مء اًمقىم٤مر ؾمٛم٦م وقمٚمٞمف اًمرضمؾ شمرى ومٌٞمٜم٤م واحلامىم٦م واًمرقمقٟم٦م

 طمٞم٤مؤه وىمؾ قم٘مٚمف ٟم٘مص إًمٞمف وُم٤مل اًمٖمٜم٤مء اؾمتٛمع وم٢مذا اًم٘مرآن وطمالوة اإلؾمالم ووىم٤مر

 شمٕم٤ممم اهلل إمم وؿمٙم٤م ؿمٞمٓم٤مٟمف سمف وومرح وىم٤مره قمٜمف وختغم هب٤مؤه ووم٤مرىمف ُمروءشمف وذه٧ٌم
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ٟمف قمٚمٞمف وصم٘مؾ إيامٟمف  واطمد صدر ذم قمدوك ىمرآن وسملم سمٞمٜمل دمٛمع ٓ رب ي٤م: وىم٤مل ىمرآ

 ُمـ واٟمت٘مؾ يٙمتٛمف يم٤من ُم٤م هه ُمـ وأبدى يًت٘مٌحف اًمًامع ىمٌؾ يم٤من ُم٤م وم٤مؾمتحًـ

 ومٞمٛمٞمؾ سم٤مٕص٤مسمع واًمٗمرىمٕم٦م واًمزهزه٦م واًمٙمذب اًمٙمالم يمثرة إمم واًمًٙمٞمٜم٦م اًمقىم٤مر

 وصم٤ٌمت ويث٥م سمٞمديف رأؾمف أم قمغم ويدق سمرضمٚمٞمف إرض وييب ُمٜمٙمٌٞمف وهيز سمرأؾمف

 وَيقر اًمٜمًقان شمّمٗمٞمؼ سمٞمديف ويّمٗمؼ اًمدوٓب طمقل احلامر دوران ويدور اًمدسم٤مب

 اعمج٤مٟملم زقم٘م٤مت يزقمؼ وشم٤مرة احلزيـ شم٠موه يت٠موه وشم٤مرة اًمثػمان يمخقار وٓ اًمقضمد ُمـ

 :ي٘مقل طمٞم٨م أهٚمف ُمـ سمف اخلٌػم صدق وًم٘مد

 اضمتٛمٕمٜمـــــــــــــــ٤م وىمـــــــــــــــد ًمٞمٚمـــــــــــــــ٦م أتـــــــــــــــذيمر

 

٤مح؟ إمم اًمًـــــــــامع ـمٞمـــــــــ٥م قمـــــــــغم   اًمّمــــــــٌـ

همـــــــــــــــ٤مين يمـــــــــــــــ٠مس سمٞمٜمٜمـــــــــــــــ٤م ودارت   ٕا

 

 راح سمٖمــــــــــــــــػم اًمٜمٗمــــــــــــــــقس وم٠مؾمــــــــــــــــٙمرت 

 ٟمِمـــــــــــــــ٤موى إٓ ومـــــــــــــــٞمٝمؿ شمـــــــــــــــر ومٚمـــــــــــــــؿ 

 

ـــــــــــ٤مك رورـواًمًـــــــــــ هورا   صـــــــــــ٤مطمل هٜم

 ومٞمـــــــــــــف اًمٚمـــــــــــــذات أظمـــــــــــــق ٟمـــــــــــــ٤مدى إذا 

 

 اًمًـــــــــامح قمـــــــــغم طمـــــــــل اًمٚمٝمـــــــــق أضمـــــــــ٤مب 

 ؿمـــــٞمئ٤م اعمٝمجـــــ٤مت ؾمـــــقى ٟمٛمٚمــــؽ ومل 

 

 اعمـــــــــــــــــــــــــــالح ٕحلـــــــــــــــــــــــــــ٤مظ أرىمٜم٤مهـــــــــــــــــــــــــــ٤م 

 ذم واًمٙمذب ىمقم ذم واًمٕمٜم٤مد ىمقم ذم اًمٜمٗم٤مق يقرث اًمًامع: اًمٕم٤مروملم سمٕمض وىم٤مل 

 .ىمقم ذم واًمرقمقٟم٦م ىمقم ذم واًمٗمجقر ىمقم

 .اًمٜمٗم٤مق ذم ه٤مج اًم٘مٚم٥م ومًد وإذا اًم٘مٚم٥م يٗمًد وم٤مًمٖمٜم٤مء :ىم٤مل أن إمم

 هلؿ شمٌلم واًم٘مرآن اًمذيمر أهؾ وطم٤مل اًمٖمٜم٤مء أهؾ طم٤مل اًمٌّمػم شم٠مُمؾ وم٢مذا وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل وأدويتٝم٤م اًم٘مٚمقب سم٠مدواء وُمٕمرومتٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م طمذق

ٞمٜم٧م أن وسمٕمد: ىمٚم٧م صم٤مر ُمـ اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم احلٙمٛم٦م شم  قمـ يٚمٝمل أنف وهل اعمت٘مدُم٦م ا

 ُمـ ٟمّمٞمٌف ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾ واؾمتامقم٤م إؾمامقم٤م سمف وم٤معمٚمتٝمقن وطمٞمٜمئذ ُمِم٤مهد وهذا وذيمره اهلل ـم٤مقم٦م

ٔي٦م ذم اعمذيمقر اًمذم ـَ ﴿: اًمٙمريٛم٦م ا ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم ـْ  ًمِٞمُِْمؾ   احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  يَِْمؽَمِي َُم ٌِٞمؾِ  قَم  ؾَم

 
ِ
ًمتٝم٤مء سمح٥ًم وذًمؽ ﴾...اّلل  ؿمؽماء أن قمروم٧م وىمد ويمثرة ىمٚم٦م ا ؾمتٌدال سمٛمٕمٜمك ٓا  ٓا

ظمتٞم٤مر  يمام اًمٕم٤مىم٦ٌم ٓم هق إٟمام ﴾ًمِٞمُِْمؾ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمالم أن وهل ه٤مُم٦م ُمالطمٔم٦م ُمع وٓا



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ومٚمٞمس 327/  6اًمزاد ذم اجلقزي اسـم ىم٤مل يمام اًمْمالل إمم أُمره ًمٞمّمػم: أي اًمقاطمدي شمٗمًػم ذم

٦ٌم وضمف وًمف سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل يمام ًمٚمتٕمٚمٞمؾ هق  وهلذا هزوا اهلل آي٤مت يتخذون اًمذـي ًمٚمٙمٗم٤مر سم٤مًمًٜم

  :143/  2 اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 اؿمتٖم٤مهلؿ سمح٥ًم اًمذم هذا ُمـ ٟمّمٞم٥م هلؿ وُمًتٛمٕمقه اًمٖمٜم٤مء وم٠مهؾ هذا قمرف إذا

 هلق اؾمتٌدل ُمـ ذم شمْمٛمٜم٧م أي٤مت وم٢من مجٞمٕمف يٜم٤مًمقا  مل وإن اًم٘مرآن قمـ سم٤مًمٖمٜم٤مء

 اًم٘مرآن قمٚمٞمف يتغم وإذا هزوا ويتخذه٤م قمٚمؿ سمٖمػم اهلل ؾمٌٞمؾ قمـ ًمٞمْمؾ سم٤مًم٘مرآن احلدي٨م

 ؿمٞمئ٤م ُمٜمف قمٚمؿ وإذا واًمّمٛمؿ اًمث٘مؾ وهق وىمرا  أذٟمٞمف ذم يم٠من يًٛمٕمف مل يم٠من ُمًتٙمؼما  ومم

 .سمف اؾمتٝمزأ 

 ًمٚمٛمٖمٜملم سمٕمْمف وىمع وإن يمٗمرا  اًمٜم٤مس أقمٔمؿ ُمـ إٓ ي٘مع ٓ هذا ومٛمجٛمقع

 .اًمذم هذا ُمـ وٟمّمٞم٥م طمّم٦م ومٚمٝمؿ وُمًتٛمٕمٞمٝمؿ

 ـمريؼ قمـ والل وومٞمف إٓ آٓشمف وؾمامع سم٤مًمٖمٜم٤مء قمٜمك أطمدا دمد ٓ أنؽ: يقوحف

 قمرض إذا سمحٞم٨م اًمٖمٜم٤مء اؾمتامع إمم اًم٘مرآن اؾمتامع قمـ رهم٦ٌم اوومٞمف وقمٛمؾ قمٚمام اهلدى

 ورسمام اًم٘مرآن ؾمامع قمٚمٞمف وصم٘مؾ ذاك إمم هذا قمـ قمدل اًم٘مرآن وؾمامع اًمٖمٜم٤مء ؾمامع ًمف

 ٟمقسمتف ويًت٘مٍم اعمٖمٜمل ويًتزيد ىمراءشمف ويًتٓمٞمؾ اًم٘م٤مرئ يًٙم٧م أن قمغم احل٤مل محٚمف

 .مجٞمٕمف سمف حيظ مل إن اًمذم هذا ُمـ واومر ٟمّمٞم٥م يٜم٤مًمف أن: هذا ذم ُم٤م وأىمؾ

 وقمٔمٛم٧م ىمٚمٌف ُم٤مت ُمـ وم٠مُم٤م هب٤م حيس طمٞم٤مة سمٕمض ىمٚمٌف ذم ُمـ ُمع هذا ذم واًمٙمالم

ـْ ﴿ اًمٜمّمٞمح٦م ـمريؼ ٟمٗمًف قمغم ؾمد وم٘مد ومتٜمتف ُ  ُيِردِ  َوَُم ـْ  ومِْتٜمََتفُ  اّلل  ـَ  ًَمفُ  مَتْٚمَِؽ  وَمَٚم   ُِم
ِ
 اّلل 

ـَ  ُأوََلَِؽ  ؿَمٞمْئ٤مً  ِذي ُ  ُيِردِ  مَلْ  اًم  رَ  َأنْ  اّلل  ْٟمٞم٤َم ذِم  هَلُؿْ  ىُمُٚمقهَبُؿْ  ُيَٓمٝم  ظِمَرةِ  ذِم  َوهَلُؿْ  ظِمْزٌي  اًمدُّ ْٔ  ا

 [42: اح٤مئدة] ﴾.قَمٔمِٞمؿٌ  قَمَذاٌب 

 اعمٗمٞمد اًمرائع سمٙمالُمف قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞمؿ اسمـ وشمٕم٘مٞم٥م اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر شمٚمؽ وُمـ: ىمٚم٧م

 :ًمقضمقه هذا ذم طمج٦م ٓ :أيمثره٤م ؾم٤مق أن سمٕمد ىمقًمف ذم طمزم اسمـ ظمٓم٠م ضمٚمٞم٤م ًمؽ يتٌلم

 .ط اهلل رؾمقل دون ٕطمد طمج٦م ٓ أنف :األول

 .واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمهؿ ظم٤مًمػ ىمد أنف :افثاين



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف 
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ـَ ﴿: ومٞمٝم٤م ٕن هب٤م اطمتج٤مضمٝمؿ يٌٓمؾ أي٦م ٟمص أن :وافثافث ـْ  اًمٜم ٤مسِ  َوُِم  َُم

ي ـْ  ًمِٞمُِْمؾ   احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ  َيِْمؽَمِ   ؾَمٌِٞمؾِ  قَم
ِ
 قَمَذاٌب  هَلُؿْ  ُأوََلَِؽ  ُهُزواً  َوَيت ِخَذَه٤م قِمْٚمؿٍ  سمَِٖمػْمِ  اّلل 

 .هزوا شمٕم٤ممم اهلل ؾمٌٞمؾ اختذ إذا ظمالف سمال يم٤مومرا  يم٤من ومٕمٚمٝم٤م ُمـ صٗم٦م وهذه ﴾ُُمِٝملمٌ 

 أن يقهؿ ٕنف سم٤مـمؾ هب٤م أريد طمؼ يمٚمٛم٦م ومٝمق: إول قمـ أُم٤م: قمٚمٞمف جمٞم٤ٌم وم٠مىمقل

 وإٟمام اًمٌت٦م ذًمؽ ُمـ ر وٓ أي٦م شمٗمًػم ذم ط اهلل رؾمقل قمـ ضم٤مء ح٤م خم٤مًمٗم٦م أصم٤مر

 أن ظمٓمئف قمغم سمره٤مٟم٤م اًمٚمٌٞم٥م اًم٘م٤مرئ ويٙمٗمل وطمده هق اجل٤مُمد ًمتٗمًػمه خم٤مًمٗم٦م هل

 !ضم٤مٟم٥م ذم طمزم واسمـ ضم٤مٟم٥م ذم اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر: احل٘مٞم٘م٦م هذه يتّمقر

 ذًمؽ ُمـ رء يم٤من وًمق هلؿ خم٤مًمػ ٓ إذ ومٞمٝم٤م ـمحـ ٓ ومجٕمجٕم٦م: اًمث٤مين قمـ وأُم٤م

 .خم٤مًمٗمٞمف قمغم رده ذم سم٠مؾمٚمقسمف اًمٕم٤مروملم قمٜمد قم٤مدشمف هل يمام ذيمره إمم ًم٤ٌمدر

 يٕمٜمل يم٤من - اهلل رمحف - ويم٠منف إظمػم اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ذم ومت٘مدم: اًمث٤مًم٨م قمـ وأُم٤م

 اعمًٚمٛملم سمٕمض أن شمرى أٓ ضمدا وواوح ىمقي وهق هذا طمزم اسمـ ىمقل قمغم اًمرد سمف

  اًمدٟمٞمقي سم٤مًمٙمالم وحم٤مومٚمٝمؿ جم٤مًمًٝمؿ ذم يٚمتٝمقن اًمٞمقم

 وهؿ وهمػمه٤م اعم٘م٤مهل ذم وسم٤مًم٘مامر سمؾ اًمٜمرد سم٤مًمٓم٤موًم٦م واًمٚمٕم٥م اًمدظم٤من وسمنمب

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمراديق ُمـ يًٛمٕمقن ـَ  َأهيُّ ِذي َنَّْم٤مُب  َواعْمَٞمِْنُ  اخْلَْٛمرُ  إِٟم اَم  آَُمٜمُقا  اًم  ْٕ  َوا

َْزٓمُ  ْٕ ـْ  ِرضْمٌس  َوا ٞمَْٓم٤منِ  قَمَٛمؾِ  ُِم ٌُقهُ  اًمِم 
 وأُمث٤مًمف هذا ؾمٛمٕمقن ﴾شُمْٗمٚمُِحقنَ  ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  وَم٤مضْمَتٜمِ

 أومٙمٗم٤مر وىمرا  آذاهنؿ ذم يم٠من ؾم٤مدرون وهلقهؿ طمديثٝمؿ ذم وهؿ شمتغم اهلل آي٤مت ُمـ

 وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ سم٘مقل ًمٞمذيمرين وهلقهؿ ه١مٓء ُمقىمػ إن سمؾ زم؟طم اسمـ ي٤م ه١مٓء

 ومٚمٝم١مٓء وًمذًمؽ اعمٚم٦م قمـ َيرج يمٗمر يمؾ ومٚمٞمس (2)يمٗمر دون يمٗمر: اًمًٚمػ ُمـ

 اعمٕمٜمك هذا إمم أؿم٤مر وىمد سم٘مدره يمؾ أي٦م ذم اعمذيمقر اًمذم ُمـ ٟمّمٞم٥م وأُمث٤مهلؿ

 - 29/  23اًمقضمٞمز اعمحرر شمٗمًػمه ذم إندًمز قمٓمٞم٦م اسمـ اًمِمٝمػم اعمٗمن اًمٕمالُم٦م

 :- أجْم٤م طمزم اسمـ قمغم يرد ويم٠منف

 وٓ سمٙمٗمر اهلل ؾمٌٞمؾ قمـ ًمٞمْمٚمقا  ًمٞمس وًمٙمـ حمٛمد أُم٦م ذم اعمٕمٜمك سم٤مىمٞم٦م وأي٦م
                                                           

 .[ُمٜمف.]1551 اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم خترجيف (2)
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 سمٛمٙمروه زُم٤مٟم٤م وي٘مٓمع قم٤ٌمدة ًمٞمٕمٓمؾ سمؾ اًمققمٞمد هذا قمٚمٞمٝمؿ وٓ هزوا أي٤مت يتخذوا

 .اًمٜم٤مىمّم٦م واًمٜمٗمقس اًمٕمّم٤مة مجٚم٦م ُمـ وًمٞمٙمقن

 ذم اعمذيمقر ىمقًمف وم٢من طمزم اسمـ ومٞمف وىمع شمٜم٤مىمض إمم آٟمت٤ٌمه أؾمؽمقمل أن وأريد

 واسمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ شم٘مدم سمام أي٦م شمٗمًػم سمثٌقت ُمًٚمؿ أنف يًتٚمزم إول اًمقضمف

 ..ٕطمد طمج٦م ٓ: ي٘مؾ ومل شمْمٕمٞمٗمف إمم ًم٤ٌمدر وإٓ وهمػممه٤م ُمًٕمقد

 اًم٘مقل - أوٓ - ي٘مؾ مل وم٢مٟمف اعمخ٤مًمٗم٦م مت٤مم ًمذًمؽ خم٤مًمػ اعمالهل ذم رؾم٤مًمتف ذم ومٝمق وًمذًمؽ

 :97 ص وم٘م٤مل سم٤مًمتْمٕمٞمػ سح: وصم٤مٟمٞم٤م اعمذيمقر

 شم٘مقم ٓ ممـ اعمٗمنيـ سمٕمض ىمقل هق وإٟمام ط أصح٤مسمف ُمـ أطمد قمـ صم٧ٌم ُم٤م

 .طمج٦م سم٘مقًمف

 ٓ يمٞمػ ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر ًمتًٚمٞمٛمف ُمٜم٤مىمض وهذا

 وىمٚم٦م اًمًٚمػ يمثرة ُمع ؾمٞمام وٓ اخلٚمػ أىمقال قمغم اشمٗم٤مىم٤م ُم٘مدُم٦م اًمًٚمػ وأىمقال

 اًمقاطمدي شمٗمًػم قمـ 244 ص ؾمٌؼ يمام هلؿ ُمقاومؼ اعمٗمنيـ وأيمثر ومٙمٞمػ اخلٚمػ

 :51/  24 اًم٘مرـمٌل ىم٤مل يمام وهق

 هق إٓ إهل ٓ اًمذي سم٤مهلل ُمًٕمقد اسمـ ذًمؽ قمغم وطمٚمػ أي٦م هذه ذم ىمٞمؾ ُم٤م أقمغم

 .اًمٖمٜم٤مء أنف ُمرات صمالث

 :اعمرومقع طمٙمؿ ذم أنف أًمقد قمـ وؾمٌؼ

 ظمٗمــــــــــــ٤مء سمــــــــــــف ًمــــــــــــٞمس احلــــــــــــؼ ومٝمــــــــــــذا

 

 اًمٓمريـــــــــــــــؼ سمٜمٞمـــــــــــــــ٤مت قمــــــــــــــــ ومـــــــــــــــدقمٜمل 

 اًمٖمٜم٤مء حتريؿ طمٙمٛم٦م قمغم يدل إىمؾ قمغم أو ي١ميمد مم٤م أن - اعمًٚمؿ أظمل - واقمٚمؿ 

 زهرة أيب حمٛمد اًمِمٞمخ قمغم اًمرد صدد ذم إًمٞمٝم٤م أذت يمٜم٧م اًمتل اًمذرائع ؾمد ىم٤مقمدة

 هٜم٤م هب٤م إظمذ وم٢من 8 صٗمح٦م اعم٘مدُم٦م ذم اًم٘مرو٤موي ويقؾمػ اًمٖمزازم حمٛمد وشمٚمٛمٞمذيف

 .إًمٞمف وآؾمتامع اًمٖمٜم٤مء سم٥ًٌم واعمخ٤مًمٗم٤مت اعمٗم٤مؾمد ُمـ - قم٤مدة - يؽمشم٥م ح٤م يٙمٗمل

 ذم ُمتٞمٜم٤م ضمٞمدا يمالُم٤م اًمًامع ُم٠ًمخ٦م يمت٤مسمف ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ ٓسمـ رأج٧م صمؿ

 ُمـ ومٞمف ح٤م سمف اًم٘مراء أُمتع أن إٓ أطم٧ٌٌم ومام هذه ُم٠ًمختٜم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه شمٓمٌٞمؼ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف 
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 :268 - 267 ص ظمػما  وأث٤مسمف اهلل رمحف ىم٤مل واًمٗم٤مئدة واحلج٦م اًمٌٞم٤من

 شم١مول وُم٤م ُم٘م٤مصده٤م وشم٠مُمؾ وٟمت٤مئجٝم٤م، هم٤مي٤مهت٤م إمم إؾم٤ٌمب ذم ٟمٔمر ُمـ واًمٕم٤مرف

م إمم اعمٗمْمٞم٦م اًمذرائع ؾمد ذم اًمنمع ُم٘م٤مصد قمرف وُمـ إًمٞمف  هذا سمتحريؿ ىمٓمع احلرا

 ويمذًمؽ ًمٚمذريٕم٦م ؾمدا طمرام طم٤مضم٦م صقهت٤م واؾمتامع إضمٜمٌٞم٦م إمم اًمٜمٔمر وم٢من اًمًامع

 .هب٤م اخلٚمقة

 :ىمًامن اًمنميٕم٦م وحمرُم٤مت

 .اعمٗمًدة ُمـ ومٞمف ح٤م طمرم ىمًؿ

 .اعمٗمًدة قمغم اؿمتٛمؾ ُم٤م إمم ذريٕم٦م ٕنف طمرم وىمًؿ

 وضمف اؾمتِمٙمؾ إًمٞمف وؾمٞمٚم٦م هق ُم٤م إمم يٜمٔمر ومل اعمحرم هذا صقرة إمم ٟمٔمر ومٛمـ

 داًم٦م آي٦م وضمٕمٚمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ظمٚم٘مٝم٤م مجٞمٚم٦م صقرة إمم اًمٜمٔمر ذم ُمٗمًدة أي: وىم٤مل حتريٛمف

 سمّمقت ُمقزون يمالم اؾمتامع أو شم١مديف سمآخ٦م ُمٓمرب صقت ذم ُمٗمًدة وأي قمٚمٞمف؟

 واعمٜم٤مفمر إزه٤مر ورؤي٦م اعمٓمرسم٦م اًمٓمٞمقر أصقات ؾمامع سمٛمٜمزًم٦م إٓ هذا وهؾ طمًـ؟

 وهمػمه٤م؟ وإهن٤مر وإؿمج٤مر اًمٌٜم٤مء اعمٕمج٦ٌم إُم٤ميمـ ُمـ اعمًتحًٜم٦م

 مت٤مم ُمـ اعمٓمرسم٦م أٓت وهذه اًمّمقر إمم اًمٜمٔمر هذا حتريؿ: اًم٘م٤مئؾ هلذا ومٞم٘م٤مل

 وُم٤م اعمٗم٤مؾمد قمغم اؿمتٛمؾ ُم٤م طمرم وم٢مٟمف ًمألُم٦م وٟمّمٞمحتف ذيٕمتف ويمامل اًمِم٤مرع طمٙمٛم٦م

 قمٜمف يٜمزه شمٜم٤مىمْم٤م ًمٙم٤من حتريٛمٝم٤م ُمع اعمٗم٤مؾمد وؾم٤مئؾ أب٤مح وًمق إًمٞمف وذريٕم٦م وؾمٞمٚم٦م هق

 اًمٜم٤مس ًمٕمده إًمٞمٝم٤م اعمٗمْمٞم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م وأب٤مح ُمٗمًدة طمرم اًمٕم٘مالء ُمـ قم٤مىمال أن وًمق

 ذم واًمٗم٘مف اًمنميٕم٦م رائح٦م ؿمؿ عمـ يٛمٙمـ وهؾ ُمتٜم٤مىمض إٟمف: وىم٤مًمقا  ُمتالقم٤ٌم ؾمٗمٞمٝم٤م

 سمٕمد هلل اًمّمالة ذم ُمٗمًدة أي: ي٘م٤مل أن سمٛمث٤مسم٦م إٓ هق وهؾ اًمٙمالم؟ هذا يرد أن اًمديـ

 وذم اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة حتريؿ ذم ُمٗمًدة وأي قمٜمٝم٤م؟ يٜمٝمك طمتك اًمٕمٍم وسمٕمد اًمّمٌح

 ؾم٥م وقمـ يقُملم؟ أو سمٞمقم رُمْم٤من شم٘مدم ذم ُمٗمًدة وأي ومٞمٝم٤م؟ اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل

 ؾمدا اًمِم٤مرع قمٜمف هنك مم٤م هذا أوٕم٤مف أوٕم٤مف إمم وضمقهٝمؿ؟ ذم اعمنميملم آخٝم٦م

 ورمحتف طمٙمٛمتف حمض إٓ هذا وهؾ ويٌٖمْمف يٙمرهف اًمذي اعمحرم إمم إومْم٤مئف ًمذريٕم٦م



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ووؾم٤مئٚمٝم٤م؟ وأؾم٤ٌمهب٤م اعمٗم٤مؾمد ُمـ هلؿ ومحٞمتف ًمٕم٤ٌمده وصٞم٤مٟمتف

 ورؾمقًمف اهلل طمرُمف ُم٤م إمم اًمًامع هذا إومْم٤مء أن يٕمٚمؿ سم٤مًمقاىمع اًمٕم٤مرف واًمٕم٤مىمؾ

 إومْم٤مء ومقق إومْم٤مؤه يٙمقن ُم٤م يمثػما  سمؾ سمدوٟمف ومٚمٞمس اًمٜمٔمر إومْم٤مء قمغم يزد مل إن

 ذم إٓ ص٤مطمٌف يًتٗمٞمؼ ٓ اًمًامع وؾمٙمر هيٕم٦م ص٤مطمٌف إوم٤مىم٦م اخلٛمر ؾمٙمر وم٢من اخلٛمر؟

 .اهل٤مًمٙملم قمًٙمر

 فم٤مهر سمف اعمٌتٚملم ذم اًمًامع أثر وم٢من اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ صدق وىمد: ىمٚم٧م

 ؿمٝمدشمف مم٤م واطمدا ُمث٤مٓ ًمؽ أذيمر أن وطمًٌل ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م يمام وُمِم٤مهد

 يمٜم٧م وم٘مد ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك إذه٤من ذم جيًد مم٤م سمٜمٗمز

 اًمٕمٛمر ُمـ اًمثالصملم ٟمحق ذم ؿم٤مب وسمج٤مٟمٌل اخلٓم٦ٌم إمم أؾمتٛمع اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد ذم

 ومٝمق أهمٜمٞم٦م يًٛمع يم٤من ًمق يمام إرض قمغم سم٠مص٤مسمٕمف يٓم٘مٓمؼ وهق ُمؽمسمٕم٤م ضمٚمس وىمد

 .اخلٓم٦ٌم إمم وآؾمتامع سم٤مُٓمتٜم٤مع إًمٞمف وأذت ُمٕمٝم٤م أص٤مسمٕمف يرىمص

 أهٚمف صد ىمد اًمًامع أن قمغم ىم٤مـمٕم٦م دًٓم٦م شمدل يمثػمة طمقادث ُمـ احل٤مدصم٦م ومٝمذه

 ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل إًمٞمف آؾمتامع وقمـ - يم٤مخلٛمر - اهلل ذيمر قمـ

 اجلٛمٕم٦م شمِمٛمؾ أي٦م أن اعمٕمٚمقم وُمـ ﴾شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  َوَأنِّْمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ 

 إًمٞمف وآؾمتامع اًمذيمر قمـ اًمٚمٝمق صدهؿ وم٘مد يمثػم اسمـ اظمتٞم٤مر وهق أصم٤مر سمٕمض ذم يمام

  .اعمًتٕم٤من واهلل
 [(237) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

 افطرب آالت حتريؿ

م أُمتل ُمـ ًمٞمٙمقٟمـ[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]   واحلرير احلر يًتحٚمقن أىمقا

 ي٠متٞمٝمؿ هلؿ، سم٤ًمرطم٦م قمٚمٞمٝمؿ يروح قمٚمؿ، ضمٜم٥م إمم أىمقام وًمٞمٜمزًمـ واعمٕم٤مزف، واخلٛمر

 ىمردة آظمريـ ويٛمًخ اًمٕمٚمؿ، ويْمع اهلل، ومٞمٌٞمتٝمؿ همدا، إًمٞمٜم٤م ارضمع: ومٞم٘مقًمقن حل٤مضم٦م،

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم وظمٜم٤مزير



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزفيمت٤م 
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 : احلدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :ىمقًمف - أ :وضمقه ُمـ ذًمؽ قمغم احلدي٨م ودًٓم٦م واًمٓمرب، اًمٕمزف آٓت حتريؿ

 حمرُم٦م، اًمنمع ذم هل اعمٕم٤مزف وُمٜمٝم٤م اعمذيمقرات سم٠من سيح وم٢مٟمف شيًتحٚمقن»

 واخلٛمر، اًمزٟم٤م: طمرُمتف اعم٘مٓمقع ُمع شاعمٕم٤مزف» ىمرن - ب .اًم٘مقم أوَلؽ ومٞمًتحٚمٝم٤م

 سمٕمْمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُمٕمٝم٤م ىمرهن٤م ُم٤م حمرُم٦م شمٙمـ مل وًمق

 واًم٘مٜملم يم٤مًمٓمٌؾ يقُمئذ، ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمزف آٓت ُمـ أنقاع حتريؿ ذم صحٞمح

 اًمٜمٙم٤مح ذم اًمدف إٓ مهللا َيّمف، أو ذًمؽ َي٤مًمػ ُم٤م ي٠مت ومل وهمػمه٤م، اًمٕمقد وهق

. طمزم اسمـ قمغم ردي ذم ذيمرشمف وىمد اًمٗم٘مف، ذم ُمذيمقر شمٗمّمٞمؾ قمغم ُم٤ٌمح وم٢مٟمف واًمٕمٞمد،

 - سمٕمْمٝمؿ واؾمتثٜمك يمٚمٝم٤م، اًمٓمرب آٓت حتريؿ قمغم إرسمٕم٦م اعمذاه٥م اشمٗم٘م٧م وًمذًمؽ

 اعمقؾمٞم٘مك اعمٕم٤مسيـ سمٕمض سمف وأخحؼ احلرب، ذم اًمٓمٌؾ - ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م

 اًمتحريؿ، ٕطم٤مدي٨م ختّمٞمص أنف: إول :ُٕمقر أخٌت٦م ًمذًمؽ وضمف وٓ اًمٕمًٙمري٦م،

 اعمٗمروض أن: اًمث٤مين .سم٤مـمؾ وهق وآؾمتح٤ًمن، اًمرأي جمرد ؾمقى خمّمص، سمدون

 ٟمٍمهؿ ُمٜمف يٓمٚمٌقا  وأن رهبؿ، قمغم سم٘مٚمقهبؿ ي٘مٌٚمقا  أن احلرب طم٤مًم٦م ذم اعمًٚمٛملم ذم

 مم٤م اعمقؾمٞم٘مك وم٤مؾمتٕمامل ًم٘مٚمقهبؿ وأرسمط ٟمٗمقؾمٝمؿ، ًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م أدقمك ومذًمؽ قمدوهؿ، قمغم

 ًم٘مٞمتؿ إذا آُمٜمقا  اًمذيـ أهي٤م ي٤م» :شمٕم٤ممم ىم٤مل رهبؿ، ذيمر قمـ ويٍمومٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، ذًمؽ يٗمًد

، ومئ٦م  قم٤مدة ُمـ اؾمتٕمامهل٤م أن: اًمث٤مًم٨مش. شمٗمٚمحقن ًمٕمٚمٙمؿ يمثػما  اهلل واذيمروا وم٤مصمٌتقا

 ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن وٓ أظمر، سم٤مًمٞمقم وٓ سم٤مهلل ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ» اًمٙمٗم٤مر

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل طمرُمف ومٞمام ؾمٞمام ٓ هبؿ، ٟمتِمٌف أن ًمٜم٤م جيقز ومال شاحلؼ ديـ يديٜمقن وٓ

 سمٕمض قمـ شمًٛمع ىمد سمام اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ أهي٤م شمٖمؽم وٓ .يم٤معمقؾمٞم٘مك قم٤مُم٤م حتريام قمٚمٞمٜم٤م

 - وم٢مهنؿ واعمقؾمٞم٘مك، اًمٓمرب آٓت سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل ُمـ اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ اًمٞمقم اعمِمٝمقريـ

 ي٘مٚمدون إٟمام ي٘مٚمدون؟ وُمـ يٜمٍمون، اًمٞمقم اًمٜم٤مس وهلقى يٗمتقن، شم٘مٚمٞمد قمـ - واهلل

 ُم٤مًمؽ أيب طمدي٨م ٕن واعمالهل، اًمٓمرب آٓت وم٠مب٤مح أظمٓم٠م اًمذي طمزم اسمـ

 ىمٍم ُمـ أيت طمزم اسمـ وأن ىمٓمٕم٤م، صحٞمح أنف قمروم٧م وىمد قمٜمده، يّمح مل إؿمٕمري

 هٜم٤م شم٘مٚمٞمده قمغم محٚمٝمؿ اًمذي ُم٤م ؿمٕمري وًمٞم٧م سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام احلدي٨م قمٚمؿ ذم سم٤مقمف



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يم٤من ًمق! طمج٦م؟ وأىمقى قمددا وأيمثر وأقمٚمؿ ُمٜمف أوم٘مف أهنؿ ُمع إرسمٕم٦م، إئٛم٦م دون

 وُمٕمٜمك ؾمٌٞمؾ، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ٕطمد ومٚمٞمس اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ هق إٟمام ذًمؽ قمغم هلؿ احل٤مُمؾ

 اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة يمٚمٝم٤م آطم٤مدي٨م يتتٌٕمقا  أن َيٗمك ٓ يمام اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ

 إذا صمؿ وٕمػ، أو صح٦م ُمـ شمًتحؼ سمام قمٚمٞمٝم٤م حيٙمٛمقا  صمؿ ورضم٤مهل٤م، ـمرىمٝم٤م ويدرؾمقا 

 وذًمؽ وظم٤مصٝم٤م، وقم٤مُمٝم٤م ووم٘مٝمٝم٤م دًٓمتٝم٤م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ درؾمقه٤م ُمٜمٝم٤م رء قمٜمدهؿ صح

 مل ذًمؽ ومٕمٚمقا  ًمق اًمٗم٘مف، وأصقل احلدي٨م أصقل قمٚمؿ ىمقاقمد شم٘متْمٞمف طمًٌام يمٚمف

 ُمـ ؿمٞمئ٤م يّمٜمٕمقن ٓ - واهلل - وًمٙمٜمٝمؿ ُم٠مضمقريـ، وًمٙم٤مٟمقا  اٟمت٘م٤مدهؿ أطمد يًتٓمع

 هق ُم٤م أظمذوا صمؿ ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚمامء أىمقال ذم ٟمٔمروا ُم٠ًمخ٦م هلؿ قمرو٧م إذا وًمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ،

 ًمٚمدًمٞمؾ ذًمؽ ُمقاوم٘م٦م يٜمٔمروا أن دون. زقمٛمقا  اعمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ إمم إىمرب أو إجن

 اًمنميٕم٦م سم٤مؾمؿ أُمقرا - اًمٓمري٘م٦م هبذه - ًمٚمٜم٤مس ذقمقا  ويمؿ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ

 شمٕمرف أن قمغم اعمًٚمؿ أهي٤م وم٤مطمرص .اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم. ُمٜمٝم٤م اإلؾمالم يؼمأ  اإلؾمالُمٞم٦م،

 يٕمرف ٓ احلؼ وم٢من ومالن، ىم٤مل :شم٘مؾ وٓ ٟمٌٞمؽ، وؾمٜم٦م رسمؽ، يمت٤مب ُمـ إؾمالُمؽ

 ىم٤مل اهلل ىم٤مل اًمٕمٚمؿ :ىم٤مل ُمـ قمغم اهلل ورمح٦م اًمرضم٤مل، شمٕمرف احلؼ اقمرف سمؾ سم٤مًمرضم٤مل،

 اًمرؾمقل سملم ؾمٗم٤مه٦م ًمٚمخالف ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل رؾمقًمف

 .واًمتِمٌٞمف اًمتٛمثٞمؾ ُمـ طمذرا وٟمٗمٞمٝم٤م اًمّمٗم٤مت ضمحد وٓ يمال وم٘مٞمف رأي وسملم

 .(293-292/ 2/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطرب آالت حتريؿ أدفة مـ

 وصقت ٟمٕمٛم٦م، قمٜمد ُمزُم٤مر صقت ُمٚمٕمقٟم٤من، صقشم٤من[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

  .شُمّمٞم٦ٌم قمٜمد ويؾ
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 يزُمر اًمتل أًم٦م هق اعمزُم٤مر ٕن اًمٓمرب آٓت حتريؿ احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 وىمد اًمٓمرب، ٔٓت إسم٤مطمتف طمزم اسمـ قمغم شمرد اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ُمـ وهق. هب٤م

 ين قمٚمٞمف اًمرد ذم رؾم٤مًم٦م وزم. ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومراضمٕمف ش93» سمرىمؿ ذًمؽ ذم آظمر طمدي٨م شم٘مدم

 .وٟمنمه٤م شمٌٞمْمٝم٤م زم اهلل

 .(792-793/ 2/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطرب آالت حتريؿ أدفة مـ

 وهلق، وذاب ـمٕم٤مم قمغم إُم٦م هذه ُمـ ىمقم ًمٞمٌٞمتـ[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شوظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  ىمد ومٞمّمٌحقا 

 .اًمٓمرب آٓت حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 .(235/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطرب آالت حتريؿ

 اجلٞمش ودع إذا يم٤من» :ُمرومققم٤م اخلٓمٛمل يزيد سمـ اهلل قمٌد قمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ

شمٞمؿ وأُم٤مٟمتٙمؿ ديٜمٙمؿ اهلل أؾمتقدع: ىم٤مل   .شأقمامًمٙمؿ وظمقا

 مم٤م ص٤مر ىمد اًمٙمريؿ، اًمٜمٌقي إدب هذا شمرى أن طم٘م٤م ًمف ي١مؾمػ مم٤م [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أٓت أنٖم٤مم قمغم اجلٞمقش يقدقمقن وم٢مهنؿ زُم٤مٟمٜم٤م، ضمٞمقش ىمقاد قمٜمد قملم وٓ ًمف أثر ٓ

 ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمدا ومٞمٝم٤م، رء ٓ أنف اًمٞمقم اإلؾمالُمٞملم اًمدقم٤مة سمٕمض يرى اًمتل اعمقؾمٞم٘مٞم٦م

: أىمقل وٓ - آراءهؿ خت٤مًمػ قمٜمدُم٤م ُمٜمٝم٤م يًخرون ىمد اًمتل طمزم اسمـ ًمٔم٤مهري٦م

 اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م اعمقاوم٘م٦م وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م أىمقال يتٌٕمقن وٓ أهقاءهؿ،

 همرسم٦م ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم! سمزقمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس قمغم شمٞمًػما  اعمٕم٤مزف، حتريؿ ذم واًمٍمحي٦م

 ذم اًمقاىمع سم٤مخلالف ومٞمٝم٤م ويِمٙمؽ اًمزُم٤من، هذا ذم سم٠مطمٙم٤مُمف يٕمٛمؾ ُمـ وىمٚم٦م اإلؾمالم،
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 ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمتُؿْ  وَم٢ِمن ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٞمف حيٙمؿ أن دون ،يِمتٝمل ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٞم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م، اًمٙمثػم

 
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ   اهلل  .﴾أظِمرِ  َواًْمٞمَْقمِ  سم٤ِمًمٚم ـفِ  شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن َواًمر 

 .اعمًتٕم٤من واهلل. قمٜمده ُمٜمًقظم٦م أي٦م هذه ومٙم٠من

 .(238-237/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادعازف جقاز ظذ اجلاريتغ بحديث االشتدالل ظذ افرد

 ُمٜمك أج٤مم ذم ضم٤مريت٤من وقمٜمده٤م قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أب٤م أن قم٤مئِم٦م قمـ»

 أبق وم٤مٟمتٝمرمه٤م سمثقسمف، ُمتٖمش ط واًمٜمٌل ،(2)وشميسم٤من شمٖمٜمٞم٤منش إوحك قمٞمد ذم»

 ُمتٗمؼش. قمٞمد أج٤مم وم٢مهن٤م سمٙمر، أب٤م ي٤م دقمٝمام: »وىم٤مل وضمٝمف، قمـ ط اًمٜمٌل ومٙمِمػ سمٙمر،

 .[174] 191ص. قمٚمٞمف

 واًمٜم٤ًمئلش 3/11» وُمًٚمؿش 152 ،2/141» اًمٌخ٤مري أظمرضمف. صحٞمح

 ش.243 ،217 ،99 ،84 ،6/33» وأمحدش 2/136»

 اًمٖمٜم٤مء أن ذم سيح ٟمص احلدي٨م أن اًمٖمزازم ُمـ اهلل طمٗمٔمف اعمّمٜمػ ٟم٘مؾ :تـبقف

 ُمـ يمثػم قمـ روي وىمدش: »193ص» سم٘مقًمف أيمده سمؾ ذًمؽ، قمغم وأىمره سمحرام، ًمٞمس

 .سم٠مؾم٤مً  سمًامقمف يروا ومل اًمٖمٜم٤مء، ؾمٛمٕمقا  أهنؿ قمٜمٝمؿ اهلل ريض واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

 ُمـ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م يًٚمؿ مل سم٤مجلراح ُمثخٜم٦م ومٙمٚمٝم٤م ٟمٌقي٦م أطم٤مدي٨م ُمـ ومٞمف ورد ُم٤م  أُم٤م

 .وقمٚمامئف احلدي٨م وم٘مٝم٤مء قمٜمد ـمٕمـ

 .رء اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم يّمح مل: اًمٕمريب سمـ سمٙمر أبق اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 ش.ُمقوقع سم٤مـمؾ ومٞمٝم٤م روي ُم٤م يمؾ: طمزم اسمـ وىم٤مل

 قمدة واعمٕم٤مزف اًمدف حتريؿ ومٗمل اًم٤ٌمـمؾ، هق هذا طمزم اسمـ يمالم سمؾ :ؿؾت

 .صم٤مسمت٦م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م

                                                           

 .ُمًٚمؿ رواي٦م إصؾ ذم وُم٤م ششمدوم٘م٤من»: ًمف واًمًٞم٤مق اًمٌخ٤مري، ذم واًمذي آصؾ، يمذا   (2)
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 احلدي٨م،...ش واعمٕم٤مزف.... يًتحٚمقن أىمقام أُمتل ُمـ ًمٞمٙمقٟمـ: »طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م

 أطم٥م يمٜم٧م وُم٤م إي٤مه، شمْمٕمٞمٗمف ذم طمزم اسمـ قمغم واًمرد طمديثلم، سمٕمد خترجيف وي٠ميت

 وم٘مٝم٤مء» قمغم سمٓمالٟمف َيٗمك ٓ اًمذي اًمٙمالم هذا قمغم طمزم اسمـ يت٤مسمع أن اعم١مًمػ ًمألؾمت٤مذ

 ؾمٞمام ٓ اًمٜم٘م٤مد، اعمح٘م٘ملم ُمـ وهمػممه٤م واًمٕمً٘مالين اًم٘مٞمؿ يم٤مسمـ طم٘م٤ًم،ش وقمٚمامئف احلدي٨م

 ُمع طمج٦م، سمدون احلدي٨م هلذا شمْمٕمٞمٗمف سم٥ًٌم طمزم اسمـ إمم اًمٜم٘مد ؾمٝم٤مم شمٙم٤مصمرت وىمد

 ُمـش اعمٕمٚمؼ احلدي٨م» سمح٨م ذم ُمًٌقـم٤مً  ذًمؽ دمد يمام اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم يمقٟمف

 هذا وشمّمحٞمح طمزم اسمـ ختٓمئ٦م قمغم ٟم٘مدوه اًمذيـ يمؾ أمجع وىمد احلدي٨م، قمٚمقم

 رىمؿش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم قمٚمٞمف اًمرد ذم ؿم٤مريم٧م يمٜم٧م وىمد احلدي٨م،

 وإؾمٜم٤مده٤م قمٚمٞمٝم٤م، طمزم اسمـ ي٘مػ مل أظمرى، ـمري٘م٤مً  ًمٚمحدي٨م هٜم٤مك وذيمرتش 92»

 قمغم اًمٙمالم ذم اًمقهؿ يمثػم وأنف طمزم اسمـ ذم احلدي٨م قمٚمامء سمٕمض ورأى صحٞمح،

 .ومراضمٕمف وشمْمٕمٞمٗمف احلدي٨م شمّمحٞمح

ًٓ  أطمًـ ومٚمٞمس وومْمٚمف قمٚمٛمف ُمع ومٝمذا اًمٕمريب، اسمـ قمـ اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م  طم٤م

 او أصٚمف أنٙمر طمدي٨م ُم٤م همػم ذم شمٕم٘مٌتف وىمد طمزم، اسمـ ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم يمالُمف ذم

: طمدي٨م اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم أن ُمٜمٝم٤م أذيمرش واًم٘مقاصؿ اًمٕمقاصؿ» يمت٤مسمف ذم صحتف

 سمرىمؿش اعمذيمقرة اًمًٚمًٚم٦م» ذم ومٞمف اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمدش طمقأب يمال شمٜمٌحٝم٤م أجتٙمـ»

 .ىمري٤ٌمً  اًمٜم٤مس قمغم يٜمنم ان وأرضمق 4699»

 مجٞمع ومٞمف شمتٌٕم٧م اعمالهل إسم٤مطم٦م ذم طمزم اسمـ رؾم٤مًم٦م قمغم ومٞمف رددت ضمزء وقمٜمدي

 ىمد طمزم اسمـ أن وسمٞمٜم٧م طمديثٞم٤ًم، قمٚمٛمٞم٤مً  وٟم٘مدهت٤م اعمٕم٤مزف، حتريؿ ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

 شمت٤مح أن وأرضمق قمٜمدي، حمٗمقظ واجلزء ُمٜمٝم٤م، يمٌػم ًم٘مًؿ شمْمٕمٞمٗمف ذم اًمّمقاب ضم٤مٟمٌف

 .ٟمنمه ًمٜم٤م يتًٜمك طمتك وأبٞمْمف ومٞمف اًمٜمٔمر ٕقمٞمد اًمٗمرص٦م زم

 احلدي٨م أن اًمٖمزازم وم٘مقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وأُم٤م احلديثٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا

 ظم٤مص احلدي٨م ٕن ذًمؽ اًمٗم٘مٞمف، قمغم سمٓمالٟمف َيٗمك ومال سمحرام، ًمٞمس اًمٖمٜم٤مء أن ذم ٟمص

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أىمره اًمذي ومٝمذا اًمٕمٞمد، يقم سمدف صٖمػمشملم ضم٤مريتلم ُمـ اًمٖمٜم٤مء ذم
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 وضمقاز إضمٜمٌٞم٤مت، اًم٤ٌمًمٖم٤مت اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٖمٜم٤مء ضمقاز ُمٜمف ي٠مظمذ وم٤مًمذي واًمًالم،

 ؿمؽ ومال اًمٕمٞمد، يقم همػم وذم وٟمحقه، يم٤مًمٕمقد اعمٕم٤مزف أنقاع ُمـ ٟمقع أي قمغم اًمٕمزف

 ٓ ُم٤م اعمٕمٜمك ُمـ احلدي٨م ومحؾ واإلٟمّم٤مف، اًمّمقاب ضم٤مدة قمـ طم٤مد ىمد يٙمقن أنف

: اًمدف ُمع ًمٚمٖمٜم٤مء ُمًتٜمٙمراً  سمٙمر أيب ىمقل وومٞمف ُمٜمف، ذًمؽ أظمذ يّمح ويمٞمػ يتحٛمؾ،

 إٟمٙم٤مراً  قمٚمٞمف ذًمؽ ط اًمٜمٌل يٜمٙمر وملش. ط اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر»

 اإلٟمٙم٤مر ُمـ اؾمتثٜم٤مه وم٘مد اًمٕمٞمد، يقم ذم اعمذيمقر اًمٖمٜم٤مء ذم إٓ قمٚمٞمف أىمره إٟمف سمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 إلسم٤مطم٦م شمٕمٚمٞمؾ ومٝمذاش قمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ وم٢من سمٙمر، أب٤م ي٤م دقمٝمام: »قمٞمد أنف سمٕمٚم٦م

 ُم٤م إٓ اًمٕمٞمد يقم همػم ذم جيقز ٓ ذًمؽ أن ُمٕمٜم٤مه وذًمؽ اًمٕم٤مم، سمٙمالُمف سمٙمر أبق أنٙمره ُم٤م

 أب٤مطمف، ط أنف قمٚمٛم٧م ُم٤م يمؾ وهذا اًمٕمرس، ذم اًمدف ُمثؾ آظمر سمٜمص اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه

 قمٚمٞمف دًم٧م اًمذي اعمٜمع ومٕمغم ذًمؽ ؾمقى وُم٤م واًمٕمرس، اًمٕمٞمد ذم وم٘مط اًمدف وهق

 .اعمٕم٤مزف حتريؿ ذم اًمث٤مسمت٦م، إطم٤مدي٨م

 اعمقوقع ويدرس اًمٕمريب، واسمـ طمزم اسمـ ٟم٘مٚمف ومٞمام اًمٜمٔمر يٕمٞمد اعمّمٜمػ ومٚمٕمؾ

 حتريٛمف قمغم إرسمٕم٦م اعمذاه٥م اشمٗم٘م٧م ُم٤م سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل وم٢من دىمٞم٘م٦م، قمٚمٛمٞم٦م دراؾم٦م

 .وم٤موؾ قم٤ممل ومٞمف ي٘مع أن يٜمٌٖمل ٓ مم٤م ًمف، ُم١ميدة اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م وضم٤مءت

 (282-283ص( )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

ـبل يدي بغ بافدف رضبت افتل ادرأة حديث ظـ اجلقاب  ملسو هيلع هللا ىلص اف

 ذم ط اهلل رؾمقل ظمرج: ي٘مقل سمريدة ؾمٛمٕم٧م:  ىم٤مل سمريدة سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ٟمذرت إين! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ؾمقداء، ضم٤مري٦م ضم٤مءت اٟمٍمف، ومٚمام ُمٖم٤مزيف، سمٕمض

 إن» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل. وأتٖمٜمك سم٤مًمدف يديؽ سملم أضب أن ؾم٤مح٤م اهلل ردك إن

 .شومال وإٓ وم٤مضيب، ٟمذرت يمٜم٧م

 ذم اعمحرُم٦م اعمٕم٤مزف ُمـ شاًمدف» أن اعمٕمٚمقم ُمـ:  شوم٤مئدة» [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 وضم٤مء وهمػمهؿ إرسمٕم٦م يم٤مًمٗم٘مٝم٤مء إقمالم، إئٛم٦م قمٜمد حتريٛمٝم٤م قمغم واعمتٗمؼ اإلؾمالم

 و 9» سمرىمؿ ُمٜمٝم٤م رء وشم٘مدم ُمٙم٤من، همػم ذم سمٕمْمٝم٤م ظمرضم٧م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م
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 يمذًمؽ، يم٤من وم٢مذا واًمٕمٞمديـ، اًمٕمرس ذم وطمده اًمدف إٓ ُمٜمٝم٤م حيؾ وٓ ،ش2836

 - واجلقاب. شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمّمٞم٦م ذم ٟمذر وٓ سمٜمذره٤م شمٗمل أن هل٤م ط اًمٜمٌل أضم٤مز ومٙمٞمػ

 أخح٘مف ؾم٤مح٤م، اًمٖمزو ُمـ ط سم٘مدوُمف سمٗمرطمٝم٤م ُم٘مروٟم٤م ٟمذره٤م يم٤من ح٤م - أقمٚمؿ واهلل

 ط سمًالُمتف اًمٗمرح أن ومٞمف، ؿمؽ ٓ وُم٤م واًمٕمٞمد اًمٕمرس ذم اًمدف قمغم سم٤مًميب ط

 ظم٤مص٤م احلٙمؿ هذا يٌ٘مك وًمذًمؽ واًمٕمٞمد، اًمٕمرس ذم اًمٗمرح ُمـ - ي٘م٤مس ٓ سمام - أقمٔمؿ

 ي٘مقل يمام اعمالئٙم٦م، قمغم احلداديـ ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ ٕنف همػمه، سمف ي٘م٤مس ٓ ،ط سمف

 واًمٕمالُم٦م ،شاًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب اإلُم٤مم اجلٛمع هذا ٟمحق ذيمر وىمد. سمٕمْمٝمؿ

 ش. 278 - 277/  1ش »اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ صديؼ

 .(333-331/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ط افـبل يدي بغ بافدف رضبت افتل ادرأة حديث تقجقف

ة أن: داود أبق أظمرج  ُمـ اٟمٍموم٧م إذا ٟمذرت إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م اُمرأ

 .شسمٜمذرك أوذم» :هل٤م وم٘م٤مل سم٤مًمدف، رأؾمؽ قمغم أضب أن ؾم٤مح٤م همزوشمؽ

 اًمٗمرح سم٢مفمٝم٤مر اىمؽمن ٕنف سمٜمذره٤م: شمٗمل أن أُمره٤م إٟمام ط اًمٜمٌل[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 أوم٤مده اًمٜمٙم٤مح: ذم اًمدف يميب اًم٘مرب: يمٌٕمض ومٕمٚمف ومّم٤مر ؾم٤مح٤م، ط سم٘مدوُمف

 . شاًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب

 (24/ 3) التعليقات الرضية

 يدي بغ بافدف رضبت افتل ادرأة بحديث االشتدالل ظذ افرد

  افطرب آالت جقاز ظذ ط اهلل رشقل

 ُمـ ورضمع ط اهلل رؾمقل أت٧م ؾمقداء أُم٦م أن» :أبٞمف قمـ سمريدة سمـ اهلل قمٌد قمـ

 قمٜمدك أضب أن ص٤محل٤م اهلل ردك إن: ٟمذرت يمٜم٧م إين: وم٘م٤مًم٧م ُمٖم٤مزيف، سمٕمض
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 وميسم٧م،. ششمٗمٕمكم ومال شمٗمٕمكم مل يمٜم٧م وإن وم٤مومٕمكم، ومٕمٚم٧م يمٜم٧م إن» :ىم٤مل! سم٤مًمدف

: ىم٤مل قمٛمر، دظمؾ صمؿ شميب، وهل همػمه ودظمؾ شميب وهل سمٙمر أبق ومدظمؾ

 ُمٜمؽ ًمٞمٗمرق اًمِمٞمٓم٤من إن» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُم٘مٜمٕم٦م، وهل ظمٚمٗمٝم٤م دومٝم٤م ومجٕمٚم٧م

 .شومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م دظمٚم٧م أن ومٚمام ه١مٓء، ودظمؾ هد، ضم٤مًمس أن٤م» :وزاد. ش!قمٛمر ي٤م

 سم٤مًمدف اًميب ٕن اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم احلدي٨م هذا يِمٙمؾ وىمد[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يٌدو واًمذي. هب٤م اًمقوم٤مء وٓ ٟمذره٤م جيقز ٓ واعمٕمّمٞم٦م واًمٕمٞمد، اًمٜمٙم٤مح همػم ذم ُمٕمّمٞم٦م

، ؾم٤مح٤م ص٤محل٤م ط سم٘مدوُمف ُمٜمٝم٤م ومرطم٤م يم٤من ح٤م ٟمذره٤م أن ذًمؽ ذم زم  هل٤م اهمتٗمر ُمٜمتٍما

 ي١مظمذ ومال مجٞمٕم٤م، اًمٜم٤مس دون ط ًمف ظمّمقصٞم٦م ومرطمٝم٤م، إلفمٝم٤مر ٟمذرشمف اًمذي اًم٥ًٌم

 وعمٜم٤موم٤مة ،ط سمف يم٤مًمٗمرح يٗمرح ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف. يمٚمٝم٤م إومراح ذم اًمدف ضمقاز ُمٜمف

 ذيمرٟم٤م يمام اؾمتثٜمك ُم٤م إٓ ،وهمػمه٤م واًمدومقف ًمٚمٛمٕم٤مزف اعمحرُم٦م إدًم٦م ًمٕمٛمقم ذًمؽ

 .آٟمٗم٤م

 .(241/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطرب آالت حتريؿ أدفة مـ

 واًمٙمقسم٦م واعمزر واعمٞمن اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمقشمر صالة وزادين واًم٘مٜملم

 .[واعمٕم٤مزف واًم٘مامر اخلٛمر حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(183/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطبؾ حتريؿ

م اًمٌٖمل وُمٝمر طمرام اخلٛمر صمٛمـ[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]  اًمٙمٚم٥م وصمٛمـ طمرا

م سم٤م، يديف وم٤مُمأل صمٛمٜمف، يٚمتٛمس اًمٙمٚم٥م ص٤مطم٥م أت٤مك وإن طمرام واًمٙمقسم٦م طمرا  شمرا

 .شطمرام ُمًٙمر ويمؾ واعمٞمن واخلٛمر
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ٕثػم اسمـ ىم٤مل ش.اًمٙمقسم٦م» [:اإلُم٤مم ىم٤مل]   وذم .شاًمؼمسمط: وىمٞمؾ. اًمٓمٌؾ وىمٞمؾ. اًمٜمرد هق» :ا

 .شاًمِمٓمرٟم٩م أو واًمٜمرد اًمٕمقد، شمِمٌف ُمقؾمٞم٘مٞم٦م آخ٦م وهق» :شاًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ»

 واًمراوي رواشمف أطمد وهق شم٘مدم يمام سمف سمذيٛم٦م سمـ قمكم جلزم اًمٓمٌؾ أنف: واًمراضمح: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى

 .(411/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افطبؾ حتريؿ

 اًمٜم٘مػم ذم وٓ اعمزوم٧م ذم وٓ اًمدسم٤مء ذم شمنمسمقا  ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمٚمٞمف ومّمٌقا : ىم٤مل إؾم٘مٞم٦م؟ ذم اؿمتد وم٢من! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  .إؾم٘مٞم٦م ذم واٟمتٌذوا

 اهلل إن: ىم٤مل صمؿ. أهري٘مقه: اًمراسمٕم٦م أو اًمث٤مًمث٦م ذم هلؿ وم٘م٤مل.. .اهلل رؾمقل ي٤م:  ىم٤مًمقا . اح٤مء

 .شطمرام ُمًٙمر ويمؾ: ىم٤مل واًمٙمقسم٦م، واعمٞمن اخلٛمر: طمرم أو قمكم، طمرم

 .واًمٓمٌؾ واعمٞمن اخلٛمر حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 .(553/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾؿحرمة افطرب آالت أما حمرًما ـؾف فقس افغـاء

 اخلدود وصػ ذم ُمٜمف يم٤من ُم٤م سمؾ طمراُم٤م يمٚمف ومٚمٞمس اًمٖمٜم٤مء وأُم٤م [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمٙمروه، ُمٜمف وم٤مإليمث٤مر ذًمؽ ُمـ ظمال وُم٤م ىمٓمٕم٤م، ومحرام وٟمحقذًمؽ واخلٛمقر واخلّمقر

م أُمتل ُمـ ًمٞمٙمقٟمـ» :ط ًم٘مقًمف حمرُم٦م ومٝمل اًمٓمرب آٓت وأُم٤م  احلر يًتحٚمقن أىمقا

 .احلدي٨م.. شواعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير

 .(146/  2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 احلرمة افدف دم األصؾ

 اعمالهل: آٓت ُمـ ٕنف جيقز: ٓ أنف سم٤مًمدف اًميب ذم إصؾ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .حمرُم٦م وهل

 (14/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افتؾػزيقن ومشاهدة فألؽاين االشتامع حؽؿ

هم٤مين :اًمِمٞمخ  يمٚمٝم٤م اعمقؾمٞم٘مك وآٓت ُمقؾمٞم٘مٞم٦م، آخ٦م ُمـ قم٤مًدة شمًٚمؿ ٓ هل اًمٕم٤مدي٦م ٕا

 – احلر يًتحٚمقن أىمقام أُمتل ذم يٙمقن» :ي٘مقل يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن طمرام:

ت هل: اعمٕم٤مزف - واعمٕم٤مزف واحلرير – اًمزٟم٤م: يٕمٜمل  وًمٕم٥م هلق ذم يٛمًقن - اًمٓمرب ٓآ

 سملم مجٕمقا  ٕهنؿ ضمًدا: يمٌػمة قم٘مقسم٦م قمٚمٞمف ومٝمذا شوظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن

: سمٞمٜمٝم٤م ُمـ طمنم حمرُم٤مت أؿمٞم٤مء هذه احلرير، وًمٌس واعمٕم٤مزف واخلٛمر اًمزٟم٤م: اعمقسم٘م٤مت

ت يمؾ وهل: اعمٕم٤مزف  ومٙمام ُمقؾمٞم٘مك ذًمؽ وُمع سمّمقشمف يٖمٜمل اعمٖمٜمل يم٤من وم٢مذا اًمٓمرب، ٓآ

 ومال سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م وُمٕم٤مص سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م فمٚمامت هذه :اجلقاب أول ذم ىمٚم٧م

ؾمتامع ٓ جيقز ظمر ي٤ًمقمد ُمٜمٝمام يمؾ ٕن اًمٖمٜم٤مء: وٓ ٓا  .اعمٜمٙمر قمغم ٔا

 ٓئ٘م٦م، همػم سم٠مخٗم٤مظ يٙمقن اًمٖمٜم٤مء هذا ُمقؾمٞم٘مك، سمدون ءهمٜم٤م هٜم٤مك أن روٜم٤موم وًمق

 إٓ اًمتٖمٜمل هلؿ حيٚمق ٓ مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م اخلٛمقر ووصػ اخلّمقر وصػ يٛمٙمـ ومٞمٝم٤م

 يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م جيقز، ٓ ٟمٗمًف ذم هق اًم٘مٌٞمح واًمٙمالم اًم٘مٌٞمح٦م، إًمٗم٤مظ هذه سمٛمثؾ

 .سمف يتٖمٜمك اعمتٖمٜمل

 آظمر؟ رء ُمـ هؾ! ـمٞم٥م اجلقاب؟ ًمؽ ووح ًمٕمٚمف

 [اًمتٚمٗمزيقن] :ُمداظمٚم٦م

 .اعمًٚمؿ سمٞم٧م ذم رضمٞمؿ ؿمٞمٓم٤من هذا اًمتٚمٗمزيقن :اًمِمٞمخ

 ؟[اًمرؾمقل زُمـ ذم ُمقضمقًدا يٙمـ مل ًمٙمـ] :ُمداظمٚم٦م
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 ُم٤م ـمٞم٥م اًمًالم؟ قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم يم٤من ُم٤م أنف ٟمدري ُم٤م ٟمحـ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمقل؟ زُمـ ذم ُمقضمقد يم٤من إومٞمقن هؾ: أؾم٠مخؽ أن٤م اًمٙمالم هذا شم٘مقًملم أن٧ِم  دام

 .[ٓ] :ُمداظمٚم٦م

 !طمالل؟ هق: وم٢مًذا :اًمِمٞمخ

 .[ٓ] :ُمداظمٚم٦م

 طمالل؟ ًمٞمس ُمثاًل  إومٞمقن أن قمروم٧م أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ؟[ُمٗمٞمدة أؿمٞم٤مء ومٞمف اًمتٚمٗمزيقن ًمٙمـ] :ُمداظمٚم٦م

 أن٧ِم  ًمٙمـ اعمرى، ُمٕم٤مجل٦م ؾمٌٞمؾ ذم يًتٕمٛمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م أجًْم٤م وإومٞمقن :اًمِمٞمخ

 زُمـ ذم يم٤من ُم٤م ٟمٕمؿ،: ًمؽ أىمقل وأن٤م اًمرؾمقل، زُمـ ذم يم٤من ُم٤م اًمتٚمٗمزيقن أن: شم٘مقًملم

 ومٞمٝم٤م َيتٚمط اًمتل هذه واًمًٞمٜمامئٞم٤مت ؾمقل،اًمر زُمـ ذم يم٤من ُم٤م أجًْم٤م وإومٞمقن اًمرؾمقل،

 ُمـ رء يمؾ أن: ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ اًمرؾمقل، زُمـ ذم يم٤من ُم٤م واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء

 مجع واؾمع ديـ اإلؾمالم! حتؾ؟ اًمٞمقم وضمدت اًمرؾمقل، زُمـ ذم يم٤مٟم٧م ُم٤م اعمٜمٙمرات

 وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م ُم٤م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٠موقمك،

 اًمٕم٤ممل واطمد طمدي٨م شقمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م

 .اعم٤ًمئؾ ُمئ٤مت سمؾ قمنمات ُمٜمف يًتٗمٞمد

ر وٓ ضر ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثاًل  احلدي٨م هذا  ؾمقاء يي رء ومٙمؾ شضا

 اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل وًمق ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًمًٚمقك، ذم أو اخلٚمؼ، ذم أو اًمّمح٦م، ذم

 .ٟمٗمٕمف ُمـ أيمثر ضره وم٤مًمتٚمٗمزيقن اؾمتٕمامًمف، جيقز ٓ يي ٕنف ومٝمق اًمًالم قمٚمٞمف

ئد يقضمد أنف: آٟمًٗم٤م وىمقًمؽ  إن ُمًٚمٛم٦م وأن٧ِم  يٜمٌٖمل هذا ًمٚمتٚمٗمزيقن، ًمٜم٦ًٌمسم٤م ومقا

 اعمحرم اخلٛمر قمـ طمٙمك اهلل ٕن اًمٙمالم: هذا ُمثؾ ذم أظمرى ُمرة شم٘مٕمل أٓ اهلل ؿم٤مء

٠َمُخقَٟمَؽ ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل اًم٘مرآن، ذم ًْ ـِ  َي  َوَُمٜم٤َمومِعُ  يَمٌػِمٌ  إصِْمؿٌ  ومِٞمِٝماَم  ىُمْؾ  َواعْمَٞمِْنِ  اخْلَْٛمرِ  قَم

ـْ  َأيْمؼَمُ  َوإصِْمُٛمُٝماَم  ًمِٚمٜم ٤مسِ   اًمٌمء إمم يٜمٔمر أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز ومال[ 129:اًمٌ٘مرة﴾ ]َٟمْٗمِٕمِٝماَم  ُِم
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 وومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف يم٤من وم٢مذا ٓ، أو ُمية ومٞمف أجًْم٤م يرى أن سمد ٓ ُمٜمٗمٕم٦م، ومٞمف أن زاوي٦م ُمـ

 ٟمٗمٕمف يم٤من وإذا طمرم، ٟمٗمٕمف ُمـ أيمثر ضره يم٤من وم٢مذا سمٞمٜمٝمام، ُمقازٟم٦م يٕمٛمؾ ٓزم ُمية

 أن يٜمٙمر أطمد ُم٤م وم٤مئدة، ومٞمف: شم٘مقًملم قمٜمدُم٤م وم٤مًمتٚمٗمزيقن وًمذًمؽ طمؾ، ضره ُمـ أيمثر

 .وم٤مئدشمف ُمـ أيمثر ذه اًمتٚمٗمزيقن أن ٟمٕمرف وًمٙمـ هذا، ٟمٕمرف وٟمحـ وم٤مئدة، ومٞمف

 صالة سمٕمد اًمٌٞم٧م هذا أهؾ يٜم٤مم شمٚمٗمزيقن، ومٞمف سمٞمًت٤م شمتّمقريـ هؾ: أؾم٠مخؽ أن أن٤م

 اًمٚمٞمؾ؟ ٟمّمػ إمم يًٝمرون أم اًمٕمِم٤مء،

 [يًٝمرون] :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمِم٤مء صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ هنك اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل! يمٞمػ أرأج٧ِم  :اًمِمٞمخ

 اًمذي اًمتٚمٗمزيقن يًتٕمٛمؾ اًمذي ظم٤مًمػ أنف يمٞمػ اًمٜمتٞمج٦م أرأج٧م سمٕمده٤م، اًمًٝمر وقمـ

 هٜم٤مك يم٤من ُم٤م: شم٘مقًملم وأن٧ِم  اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م َي٤مًمػ.. سمٞمتف إمم سمف أتك

 مل اًمذي هذا أن ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد ُمٕم٤ممل ٟمّمقص هٜم٤مك ًمٙمـ يٙمـ مل وإن اًمرؾمقل، زُمـ ذم

 طمرام، ومٝمق ذه ُمـ أيمثر ضره يم٤من وم٢مذا ذه، ُمـ أيمثر ضره هؾ يٜمٔمر يم٤من صمؿ يٙمـ

 سمتالوة هيتٛمقن ٓ وإٟم٤مصًم٤م ذيمقًرا إوٓد يٜمِم٠م اًمٞمقم اًمتٚمٗمزيقن ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م ًمذًمؽ

 ويْمٞمٕمقن يتًٚمقن ٕهنؿ اًمًالم: قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م سم٘مراءة هيتٛمقن وٓ ىمرآن،

 ٟمٗمًؽ ذم اهلل وم٤مشمِؼ  وًمذًمؽ ضمذاب، ٕنف.. ومتٜم٦م ٕنف اًمتٚمٗمزيقن: وراء يمٚمٝم٤م أوىم٤مهتؿ

  .شمٕمقًمٞمٜمف وومٞمٛمـ

 (33:39:53/ (1) ضمدة ومت٤موى)

 افغـاء حؽؿ

 اًمتقوٞمح؟ ُمع اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اعمٖمٜمل سمّمقت همٜم٤مء إُم٤م: طم٤مًمت٤من ًمف اًمٖمٜم٤مء وىمٚمٜم٤م يمثػماً  اًمٖمٜم٤مء قمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 ُمٕمف ًمٞمس اًمذي إول اًم٘مًؿ اًمٓمرب، أت ُمـ رء ُمع همٜم٤مء يٙمقن أن وإُم٤م وم٘مط،

 أن وأومم وم٠مومم سمف واًمتٚمٗمظ سمف، اًمٜمٓمؼ جيقز ٓ سمٙمالم شمٖمٜمٞم٤مً  يم٤من إن ومٞمف يٜمٔمر ـمرب، آخ٦م
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 اًمِمٕمر» اًمِمٕمر ذم سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يِمػم هذا وإمم سمف، اًمتٖمٜمل جيقز ٓ

 وىمٌٞمحف طمًـ ومحًٜمف ُمقزون، يمالم اًمِمٕمر شىمٌٞمح وىمٌٞمحف طمًـ طمًٜمف يم٤مًمٙمالم

 واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ» قم٤مُم٦م سمّمقرة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ىمٌٞمح،

 ُمـ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ُمـ واؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  شًمٞمّمٛم٧م أو ظمػماً  ومٚمٞم٘مؾ  أظمر

 أومم سم٤مب وُمـ ،ومٚمٞمّمٛم٧م وإٓ اًمِمٕمر ُمـ ظمػماً  ومٚمٞم٘مؾ أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من

 ظمػماً  ومٚمٞمتٖمٜمك اًمِمٕمر أوُمـ اًمٙمالم ُمـ سمٌمء يتٖمٜمك أن يريد يم٤من ُمـ ٟم٘مقل أن  طٍمٞمٜمذاك

 يٕمٚمق ٙمؿاحل هذا ًمٙمـ واطمداً  طمٙمامً  شم٠مظمذ يمٚمٝم٤م اعم٤ًمئؾ ُمـ قمديد هذه ومٚمٞمّمٛم٧م، وإٓ

 حيرك سمّمقرة ي٘م٤مل ًمٙمٜمف ظمٚمٞمٕم٤مً  اًمٙمالم يم٤من إذا ُمثالً  سمف، يٚمتّمؼ ُم٤م سم٤مظمتالف ىمًٛمف

 إصمامً  يزداد طمٞمٜمذاك ُٕمرا أن ؿمؽ ٓ سمف، شمٙمٚمؿ ًمق مم٤م أؿمد اًمٜم٤مس، سمٕمض قمقاـمػ

 .إصمؿ قمغم

 ويم٤من ـمرب سمآخ٦م ُم٘مؽمٟم٤مً  ًمٞمس ىمٚمٜم٤م يمام اعمتٖمٜمل سمف يتٖمٜمك اًمذي اًمٖمٜم٤مء يم٤من وم٢مذا 

 وُمٝمٜم٦م صٜمٕم٦م يٙمقن أن يٜمٌٖمل ًمٞمس وًمٙمـ ،ضم٤مئز سمف واًمتٖمٜمل سمف اًمتٚمٗمظ جيقز مم٤م اًمٙمالم

 اًمّمٕم٥م ُمـ أنف قمغم اعمٖمٜمل اؾمؿ ي٠مظمذ طمتك اًمٜم٤مس أُم٤مم سمف ويٙمت٥ًم سمذًمؽ يتٔم٤مهر

 ُمٝمٜم٦مً  ًمٚمٛمٖمٜمل  سم٤مًمٜم٦ًٌم هق يمالُمٜم٤م هذا اًمٖمٜم٤مء، ذم اًمنمع طمدود يٚمتزم ُمٖمٜمٞم٤مً  ٟمتّمقر أن

 يتًغم، ُمٙم٤مٟمف، ذم وًمق يتٖمٜمك أن يريد إٟم٤ًمن يمؾ يِمٛمؾ يمالُمٜم٤م ًمٙمـ قمٛمكم، همػم ٟمٔمري  

 فومٞم ًمٞمس اًمذي وسم٤مًمِمٕمر سم٤مًمٙمالم يتٖمٜمك أن سم٠مس ٓ آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر سم٤مًمنمط: ومٜم٘مقل

 .سمف اًمتًكم سم٤مب ُمـ ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م

 حمرم اًمٓمرب آٓت اؾمتٕمامل ٕن إـمالىم٤مً  جيقز ٓ ومٝمذا اًمٓمرب سمآٓت اًمٖمٜم٤مء أُم٤م 

 اؾمتٕمامل حتريؿ قمغم وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م اشمٗمؼ وًمذًمؽ يمثػمة سمٜمّمقص ذقم٤مً 

 ويقم اًمٕمرس يقم وهل وم٘مط ُمٕمدودات أج٤مم وذم وم٘مط ُمٜمٝم٤م اًمدف إٓ اًمٓمرب آٓت

 إج٤مم هذه ذم اًمٓمرب آٓت يمؾ سملم ُمـ اًمدف اؾمتٕمامل ومٞمجقز اًمٜمحر، ويقم اًمٗمٓمر

 جيقز ٓ اًمذي احلؼ هق و وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ذًمؽ قمغم اشمٗمؼ ىمٚمٜم٤م يمام هذا اًمثالصم٦م،

 .ؿمٕمره ىمٞمد قمٜمف حيٞمد أن عمًٚمؿ
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 ىمرهن٤م طمتك اًمٓمرب آٓت حتريؿ قمغم اًمتٜمّمٞمص ط  اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم وىمد

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف سمذًمؽ أقمٜمل واًمزٟم٤م، يم٤مخلٛمر ذقم٤مً  حتريٛمف سم٤معم٘مٓمقع

ُم٤مً  أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ»  -اًمٌٚمدي احلٞمقاين أي -واحلرير -اًمزٟم٤م أي -احلر يًتحٚمقن أىمقا

 اًمٓمرب آٓت ىمرن ط  اهلل رؾمقل ومٜمجد اًمٓمرب آٓت وهل شواعمٕم٤مزف واخلٛمر

: وم٠مىمقل أنٌف أؾمتدل، ٓ احلٞمقاين واحلرير واخلٛمر اًمزٟم٤م طمرُمتٝم٤م اعم٘مٓمقع اعمحرُم٤مت ُمع

 ُمـ سم٤ًمسم٘م٤مهت٤م سم٤معمٕم٤مزف ط  اًمرؾمقل ىمرن سمٛمجرد اعمذيمقر اًمتحريؿ قمغم أؾمتدل ٓ

 يًتحٚمقن أىمقُم٤م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمٜمـ» اًمًالم قمٚمٞمف  سم٘مقًمف أؾمتدل وإٟمام وم٘مط، اعمحرُم٤مت

: وم٘م٤مل أرسمٕم٦م أُمثٚم٦م ذًمؽ قمغم ضب صمؿ ذقم٤مً  حمرم يم٤من ُم٤م أي يًتحٚمقن وُمٕمٜمك -

 ىمردة ُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن وًمٕم٥م هلق ذم يٛمًقن واعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر

 آٓت حتريؿ قمغم احلدي٨م هبذا أظمذشمف اًمذي آؾمتدٓل، ٕن هذا أىمقل شوظمٜم٤مزير

 اضمتامع حتريؿ قمغم احلدي٨م يدل إٟمام وم٘م٤مًمقا  وطمديث٤مً  ىمديامً  سمٕمْمٝمؿ قمغم أؿمٙمؾ اًمٓمرب

 قمٚمٞمف  ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  أذت ُم٤م.. .:اجلقاب ويم٤من وًمٕم٥م، قهل ذم إرسمٕم٦م إُمقر هذه

 اعمذيمقرات هذه أن قمغم [شمدل] يًتحٚمقن ومٙمٚمٛم٦م شٚمقنيًتح»   واًمًالم اًمّمالة

 أهنؿ أُم٤م سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل يٙمٛمـ ومٝمٜم٤م ذقم٤مً  حمرُم٦م هل اًمتًٚمًؾ قمغم شم٤ٌمقم٤مً 

 هذه قمغم اضمتامقمٝمؿ سم٥ًٌم ومٕمالً  ومذًمؽ وظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  وىمد يّمٌحقن

 أن قمغم يدل شيًتحٚمقن» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ىمقل ًمٙمـ يمٚمٝم٤م، اعمٜمٙمرات

 قمغم ٟمص ىمد ط  اًمٜمٌل أن ذًمؽ، وي١ميمد ذقم٤مً  حمرُم٦م هل إرسمٕم٦م إؿمٞم٤مء هذه

 سمٕمْمٝم٤م ذيمر اًمتل اعمحرُم٤مت سمٕمض ُمع ُم٘مروٟم٤مً  سحي٤مً  ٟمّم٤مً  اًمٓمرب آٓت سمٕمض حتريؿ

 ذيمر وهق - اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل إن» ط ىمقًمف سمذًمؽ أقمٜمل اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم

 اًمٓمٌؾ وهق - واًمٙمقسم٦م -ًم٤ًمسمؼا احلدي٨م ذم يذيمر مل - واعمٞمن - اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم

 اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن ي١ميمد وهذا اعمٕم٤مزف مجٚم٦م ُمـ وهقش -

 أيمد حمرُم٦م إرسمٕم٦م إؿمٞم٤مء هذه أن يٕمٜمل شواعمٕم٤مزف واحلرير واخلٛمر احلر يًتحٚمقن»

 اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل إن» اًمث٤مين احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ

 سمتحريؿ شمٍمح أجْم٤مً  ضم٤مءت أظمرى وأطم٤مدي٨م اًمٓمٌؾ، هق واًمٙمقسمف شواًمٙمقسمف واعمٞمن

 ُمـ سمٗمرد ٟمًتدل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ وٕمػ أؾم٤مٟمٞمده٤م ذم يم٤من وإن اًمٓمرب وأت اعمٕم٤مزف
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 شاعمٕم٤مزف يًتحٚمقن» طمدي٨م شم٘مدُمٝم٤م وىمد ؾمٞمام ٓ سمٛمجٛمققمٝم٤م ٟمًتدل وإٟمام أومراده٤م،

 اًمٜمٓمؼ جيقز ٓ اًمتل سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمٖمٜم٤مء سم٘مًٛمٞمف اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم إدًم٦م ُمـ حييٟم٤م ُم٤م هذا

ءً  هب٤م، داً  وًمق اًمٓمرب آٓت واؾمتٕمامل ٓ، أم ـمرب آخ٦م هب٤م اىمؽمن ؾمقا  اًمٖمٜم٤مء قمـ اٟمٗمرا

 ُم٤م هذا سمٕمْمٝم٤م، ذيمرٟم٤م أن ؾمٌؼ اًمتل اًمنميٕم٦م سمٜمّمقص حمرُم٦م ٕهن٤م سم٤مًمّمقت

سمً  ًمدي  .٤مضمقا

 وم٘مط؟ ًمٚمٜم٤ًمء أم واًمرضم٤مل ًمٚمٜم٤ًمء ي٤ٌمح هؾ ًمٚمدف، أؾمت٤مذ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .وم٘مط ًمٚمٜم٤ًمء :اًمِمٞمخ

 (..: 11:  43/  26/  واًمٜمقر اهلدى)

 بافـذر؟ تقدم ؾفؾ ابـفا كجح إن بافدف تضب أن كذرت امرأة

 يمقن اًمدف، شميب سمده٤م سم٤مًمتقضمٞمٝمل اسمٜمٝم٤م ٟمجح ًمق أنف ٟمذرت اُمرأة ذم :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ أو سم٤مًمٜمذر شمقذم

 إٓ اًمدهر أبد طمرام اًمدف قمغم اًميب سم٠من آٟمٗم٤مً  أيمدٟم٤م ًم٘مد ُمٕمّمٞم٦م، ٟمذر هذا :اًمِمٞمخ

 ُمٕمّمٞم٦م، ٟمذر هذا ُم٤م، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمدف قمغم شميب أن ٟمذرت اًمتل ومٝمذه واًمٕمٞمد، اًمٕمرس سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

 ومال اهلل يٕميص أن ٟمذر وُمـ ومٚمٞمٓمٕمف، اهلل يٓمٞمع أن ٟمذر ُمـ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد

 .شيٕمّمف

 ذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف ووم٤مشمف سمٕمد أبداً  يتح٘مؼ ًـم أُمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم وىمع ٟمٕمؿ

 إين: ىم٤مًم٧م اعمٕم٤مرك، سمٕمض ذم فأقمدائ قمغم ُمٜمتٍماً  ضم٤مء أن سمٕمد ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مءت اُمرأة أن

 .شوم٤مومٕمكم» :ىم٤مل سم٤مًمدف، يديؽ سملم أضب أن ؾم٤مح٤مً  رضمٕم٧م إذا أنؽ ٟمذرت

 : اصمٜملم أُمريـ سمٛمالطمٔم٦م يٗمٝمؿ أن جي٥م ٟمص وهذا

 ُمع اعمٕم٤مرك ُمـ ُمٕمريم٦م ُمـ ؾم٤مح٤مً  رضمققمف وأن اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٔمٛم٦م :األول األمر

٦ًٌم يتح٘مؼ ٓ وهذا ًمٚمديـ، طمٗمظ ومٞمف هذا واًمٙمٗم٤مر، اعمنميملم  .أبداً  ًمٖمػمه سم٤مًمٜم
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 .أبداً  اًمٜم٤مس ُمـ أطمد ومٞمٝم٤م يِم٤مريمف ٓ ظمّمقصٞم٤مت ط ًمٚمٜمٌل أن :افثاين وافقء

 اًمدف قمغم اًميب يٜمذر أن إلٟم٤ًمن جيقز أنف ُمتقهؿ يتقهؿ أن يٜمٌٖمل ومال

ة ومٕمٚمتف ُم٤م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  ًمف ومرح سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم  ي٘مقل يمام ىمٞم٤مس هذا ٕنف ،ط اًمٜمٌل ُمع اعمرأ

 قمغم احلداديـ ىمٞم٤مس سم٤مب ُمـ: سمٕمْمٝمؿ ي٘م٤مل يمام أو اًمٗم٤مرق، ُمع ىمٞم٤مس: اًمٗم٘مٝم٤مء

 طمتك سمٕمده؟ ُمـ وأجـ ؾم٤مح٤ًم، قم٤مد إذا أنف ٟمذرت اًمذي ط اهلل رؾمقل وم٠مجـ اعمالئٙم٦م،

 صمؿ سم٤مُٓمتح٤من، ٟمجح واهلل إٟمام ؾم٤مح٤ًم، قم٤مد ومٞمف ُم٤م وهٜم٤م سم٤مًمؽ ومام ؾم٤مح٤ًم، قم٤مد إن ىمٞمؾ ًمق

 آُمتح٤مٟم٤مت سمٕمض ًمف، ظمػم ومٞمف اًمً٘مقط يٙمقن يٛمٙمـ آُمتح٤من؟ هذا ىمٞمٛم٦م ُم٤م

 .هٙمذا شمٙمقن

 .إـمالىم٤مً  اًمٜمذر هذا سمٛمثؾ اًمقوم٤مء زجيق ٓ: وم٢مذاً 

  (..: 57:  56/ 13/واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾرجال افدف مـع ظذ افدفقؾ

٤مئؾ  اًمدف؟ ُمـ اًمرضم٤مل ُمٜمع قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م :اًًم

 اًمٙمت٤مب ٟمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل: أىمقل أن قمغم ي٤ًمقمدين مم٤م أجْم٤مً  اعمث٤مل هذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

َت  يمام- سم٤مًمدف وم٤مًميب اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمغم واًمًٜم٦م  ذم سمف ُم٠مذون - َأَذْ

 ُمـ سمف ي٘مقم يم٤من اًمذي ُمـ اعمٕمروف اإلذن هذا شُمرى اًمٕمرس، يمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 أن دمد اعمقوقع وشمدرس شمرضمع طمٞمٜمام ،ُمٕم٤مً  اجلٜم٤ًمن أو اًمرضم٤مل أو اًمٜم٤ًمء اجلٜمًلم

 هق رء قمغم ٕمٛمؾاًم ومجري٤من ،اًمرضم٤مل قمٛمؾ ُمـ يٙمـ ومل اًمٜم٤ًمء قمٛمؾ ُمـ يم٤من ذًمؽ

 جيقز ٓ وٞم٘م٦م صقرة ذم اًمٕمٛمؾ ضم٤مء وم٢مذا إوؾمع، سمٛمٕمٜم٤مه يٗمٝمؿ ىمد اًمذي ًمٚمٜمص ىمٞمد

 أن ٟمحـ جيقز ومال واؾمٕم٦م سمّمقرة اًمٕمٛمؾ ضم٤مء إذا سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس ٟمقؾمٕمٝم٤م أن ًمٜم٤م

 حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م وم٢مذاً  ،آسمتداع ذم يمٚمف واًمنم آشم٤ٌمع، ذم يمٚمف اخلػم ٕن ح٤مذا؟ ٟمْمٞم٘مٝم٤م،

 اًمٜم٤ًمء؟ أم اًمدومقف قمغم  ييسمقن اًمرضم٤مل يم٤من هؾ اًمًٚمػ قمٛمؾ قاىمعًم ُمٕمروم٦م إمم

 (..: 23. : 8/   42/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 فزوجفا ادرأة ؽـاء حؽؿ

٤مئؾ  ذًمؽ؟ وٟمحق ًمزوضمٝم٤م شمٖمٜمل: يٕمٜمل ًمزوضمٝم٤م اعمرأة همٜم٤مء طمٙمؿ ُم٤م :اًًم

 سم٤مًمّمقت اًمتٓمري٥م هق سم٤مًمٖمٜم٤مء اعم٘مّمقد يم٤من إن سم٤مًمٖمٜم٤مء؟ اعم٘مّمقد هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ٓ سمنمط ؿم٤مءت ُم٤م ومٚمتٖمٜمل هب٤م، يٜمٓمؼ أن ُمًٚمؿ ًمٙمؾ جيقز اًمتل وسم٤مًٕمٗم٤مظ اجلٛمٞمؾ

 .ومرائْمٝم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمْمٞمع

 .يمذًمؽ هق ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذاك طملم ومرق ومال اًمنمع، ذم أصالً  هب٤م اًمٜمٓمؼ جيقز ٓ سم٠مخٗم٤مظ شمتٖمٜمك يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م :اًمِمٞمخ

ُمر ٕن ٕظمتٝم٤م: أو ٕظمٞمٝم٤م أو ًمزوضمٝم٤م شمٖمٜمل أن سملم  يمالم اًمِمٕمر» :ط ىمقًمف ُمـ شمٕمٚمؿ يمام ٕا

 .شىمٌٞمح وىمٌٞمحف طمًـ ومحًٜمف

 ازدادت سمف شمٖمٜمك وإذا قمٚمٞمف، ُم١ماظمذ ومٝمق ىمٌٞمح سمٙمالم اإلٟم٤ًمن شمٙمٚمؿ وم٢مذا

 سمٙمالم زوضمٝم٤م أُم٤مم اعمرأة همٜم٧م وم٢من وهمٜم٤مء، همٜم٤مء سملم ٟمٗمرق أن جي٥م نذوم٢م اعم١ماظمذة،

 اعم٘مّمقد يم٤من إذا أُم٤م همٜم٤مئٝم٤م، ُمـ ؿم٤مءت سمام وًمتٓمرسمف ومٚمتٖمٜمل ُم٤ٌمح إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤ٌمح

 واًمٗم٤مؾم٘م٤مت اًمٗم٤مؾم٘ملم ًمٌٕمض ُمٝمٜم٦م أصٌح٧م اًمتل اخلٚمٞمٕم٦م إهمٜمٞم٦م هذه: هق سم٤مًمٖمٜم٤مء

 .قمٜمٝم٤م ًمٚمٖمري٥م أو ًمزوضمٝم٤م، همٜم٤مئٝم٤م سملم ذاك طملم ومرق ومال

 ُم٤م: يٕمٜمل ؿم٤مءت سمام ًمزوضمٝم٤م شمتٖمٜمك أن ظمٓمقرة ُم٤م. ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م -إؾمح٤مق أبق

 عمثاًل؟ ومٕمؾ رد يٙمقن ُمثالً  زوضمٝم٤م ُمـ: يٕمٜمل ؾمٞم٘مع اًمذي اًمنمقمل اًمير

 سمف؟ اًمٜمٓمؼ جيقز ٓ سمٙمالم شمتٙمٚمؿ أن هل٤م جيقز هؾ ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 هذا؟ قمٛمقُم٤مً  ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ اًمٙمالم، يّمٚمح ُم٤م واخلّمقص، اًمٕمٛمقم سملم ومرق ٓ وظمّمقص٤ًم؟ :اًمِمٞمخ

 ... .ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٜمل سم٤مسمف ُمـ يمالم أي ُمثالً  :اًمِمٞمخ
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 وٟمحق واًمٕمِمؼ احل٥م ذم ُم١ماظمذة وٓ:ُمثالً  ًمف همٜم٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م -إؾمح٤مق أبق

 يمذًمؽ؟ أو اًمزوج ىمٚم٥م يٓمٞم٥م ىمد مم٤م ذًمؽ

 أظمقٟم٤م ؾم١مال هق يرد اًمذي ًمٙمـ هذا، ذم واوح ؾم٤مسمؼ اًمٙمالم ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 .اهلل قمٌد أبق

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمف شمتٖمٜمك أن اح٤مٟمع ُم٤م: ىمٚم٧م طملم سمٛمث٤مل شم٠ميت أن طم٤موًم٧م أن أن٧م :اًمِمٞمخ

 واًمٕمِمؼ؟ سم٤محل٥م

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعم٘مّمقد أـمٚمؼ إذا اًمٕمِمؼ اهلل، قمٌد أبق أظمقٟم٤م ضمقاب هق احل٘مٞم٘م٦م ومٝمذا :اًمِمٞمخ

 اًمذهـ؟ إمم ذًمؽ ظمالف ُمـ يت٤ٌمدر ُم٤م أم احل٥م، ُمـ حيؾ ُم٤م: سمف

 اًمث٤مين؟ :ُمداظمٚم٦م

 اًمث٤مين؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمِمؼ يمٚمٛم٦م ُمـ يت٤ٌمدر ٕنف اًمٕمِمؼ: قمـ وًمتٌتٕمد سم٤محل٥م، ومٚمتتٖمٜمك: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 .قم٤مدة سمٛمنموع ًمٞمس ُم٤م

 .ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ أن٧م، شمٓمٚمٌف سمٛمث٤مل اإلشمٞم٤من قمـ قم٤مضمز أيمقن يٛمٙمـ ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م.. .:اًمِمٞمخ

 ضم٤مهٚمٞمتف ذم إهم٤مين ُمـ رء حيٗمظ ًمٕمٚمف أمحد أبق ؾمٞمدٟم٤م ُمـ ُمدد ٟمٓمٚم٥م أن ٟمحـ

 هٞم٠م؟ سمٛمث٤مل اإلشمٞم٤من قمغم ومٞم٤ًمقمدٟم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م

 واًمٌٓمقن واخلٛمقر اخلّمقر اًمّمدد هذا ذم يذيمر قم٤مدة: يٕمٜمل ُمثالً  ومٗمٞمف :اًمِمٞمخ

 اًمٙمالم؟ هذا ُمٗمٝمقم ذًمؽ، وٟمحق وإرداف
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 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إؾمالُمٞم٤ًم: هذا جيقز ٓ اخلٛمر ذيمر ًمٙمـ اخلٍم، ذيمر ُمـ ُمثالً  دقمٜم٤م. ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 اعمزقمقم واحل٥م اًمٕمِمؼ وراء ُمـ اًمًٙم٤مرى ه١مٓء يٗمٕمٚمف ُم٤م سمجقاز آقمؽماف ومٞمف ٕن

 .ذًمؽ وٟمحق اعمحرم، اعمنموب وقمغم اًمرىمص قمغم جيتٛمٕمقن طمٞم٨م

 يمٜم٧م وإن ذيمره ؾمٌؼ اًمذي سم٤مًم٥ًٌم أو سمٛمث٤مل اإلشمٞم٤من قمـ قم٤مضمزاً  يمٜم٧م إذا: اعمٝمؿ

 طمًـ، ومحًٜمف يمالم اًمِمٕمر» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ضمداً  واوح وم٤مًمٙمالم ىم٤مرسمتف، ىمد

 .شىمٌٞمح وىمٌٞمحف

 ُمـ يمذا أو سمٕمٞمقهن٤م حيٚمػ ُمثالً  إهم٤مين شمٚمؽ ذم: يٕمٜمل يٙمقن يمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟

 .هذا مجٞمؾ ..:اًمِمٞمخ

 جيقز ٓ اًمتل إُمثٚم٦م مجٚم٦م ُمـ هذا سمٙمذا، وحيٚمػ سمحٞم٤مشمف حيٚمػ وهق :اًمِمٞمخ

 .هذه ومٗمل هب٤م، اًمٙمالم

 (..: 43:  38/   41/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ؟بقـفؿ ؾقام افـساء رؿص دم افؼع حؽؿ هق ما

 ؟سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص ذم اًمنمع طمٙمؿ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 أجش؟ طمٙمؿ ذم :اًمِمٞمخ

 سمٞمٜمٝمؿ؟ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص :ُمداظمٚم٦م

 وٓ اًمرضم٤مل، ُمع اًمرضم٤مل ٓ اًمٜم٤ًمء، سملم وٓ اًمرضم٤مل سملم ٓ رىمص ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اعمًٚمؿ، قمٜمف يؽمومع اًمذي اًمٕم٨ٌم ُمـ يمثػم يّمحٌف اًمرىمص هذا ٕنف اًمٜم٤ًمء، ُمع اًمٜم٤ًمء

 جيقز ٓ وهذا اًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ أُم٤مم ُمٗم٤مشمٜمٝمؿ سمٞمٔمٝمروا: يٕمٜمل واًمٜم٤ًمء وظم٤مص٦م



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يٙمقن ظم٤مص٦م اًمٕمرس ذم سمٖمٜم٤مء يٖمٜملم أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ إؾمالُمٞم٤ًم،

 هب٤م يتٖمٜمك اًمتل إهم٤مين وُمـ اًمٌذيئ٦م، إًمٗم٤مظ ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس ذيٗم٤ًم، يٙمقن ٟمزهي٤ًم،

 طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام ومجٞمؾ، ًمٓمٞمػ اعمٕمٜمك يٙمقن وإٟمام اعمٖمٜملم، ُمـ واح٤مضمٜمقن قاًمٗم٤ًم

 قمرس ُمـ: ىم٤مًم٧م ُم٘مٌٚم٦م؟ أن٧م أجـ ُمـ: اًمرؾمقل ؾم٠مخٝم٤م طمٞمٜمام قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م. اًمٖمٜم٤مء حيٌقن إنّم٤مر وم٢من هلـ همٜمٞمتـ هؾ: ىم٤مل. ًمألنّم٤مر

 ومٞمف ُم٤م اًمٙمالم، هذا رء ومٞمف ٟمحٞمٞمٙمؿ، ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ: شم٘مقًمقن: ىم٤مل اهلل؟

 ،قمذاريٙمؿ ؾمٛمٜم٧م ُم٤م اًمًٛمراء احلٜمٓم٦م وًمقٓ ٟمحٞمٞمٙمؿ، ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ رء،

 .سمف سم٠مس ومال اًمٜمقع، هذا ُمـ اًمٖمٜم٤مء يم٤من إذا ٟمٔمٞمػ، ؾمٚمٞمؿ يمالم

 (33:  33: 36/ 231/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادـاشبات دم افدف اشتخدام حؽؿ

ومراح: يٕمٜمل اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم اًمدف اؾمتخدام طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  وهمػم اًمزواج، همػم ٕا

  ذًمؽ؟ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمدرؾم٦م ذم دراد قم٤مم اٟمتٝم٤مء ُمٜم٤مؾم٦ٌم: ُمثالً  اًمًٗمر ىمدوم وهمػم اًمٕمٞمديـ،

 . وم٘مط واًمٕمٞمد اًمٕمرس ذم إٓ جيقز ٓ ؾمٗمر، ىمدوم ذم وٓ جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 . اًمدف قمغم شميب أن ٟمذرت اًمتل اعمرأة قمـ اًمقارد احلدي٨م: ؿمٞمخ ي٤م ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

  وم٘مط؟ اًمدف قمغم شميب :اًمِمٞمخ

 . أدري ٓ :ُمداظمٚم٦م

  ُم٤مذا؟ :اًمِمٞمخ

ة اًمقارد احلدي٨م :ُمداظمٚم٦م  . شميب أن ٟمذرت اًمتل اعمرأ

  احلدي٨م؟ ضم٤مء هٙمذا اًمدف قمغم شميب وم٘مط؟: ًمؽ أىمقل أقمد،: ًمؽ أىمقل ٓ أن٤م :اًمِمٞمخ

 . أذيمره ٓ :ُمداظمٚم٦م

  ُمـ؟ سمٛمجلء ومرطم٤مً  اًمدف قمغم شميب أن احلدي٨م ضم٤مء: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف 
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 . ط اًمرؾمقل أفمـ :ُمداظمٚم٦م

ن وم٤مًمزم، قمروم٧م اعم١مُمـ، فمـ فمٜمؽ :اًمِمٞمخ لٓ : ًمؽ ٟم٘مقل ؤا  . اهلل رؾمقل سمٕمد ٌٟم

 . ؿمٞمخ ي٤م اًمٕمٛمقم إصؾ :ُمداظمٚم٦م

  اجلقاب؟ ومٝمٛم٧م يٛمٜمع، قم٤مم ٟمص يٙمقن ٓ طمٞمٜمام اًمٕمٛمقم إصؾ :اًمِمٞمخ

  اًمٕم٤مم؟ اًمٜمص هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 . يمٚمٝم٤م واًمٓمرب اعمٕم٤مزف آٓت حتريؿ :اًمِمٞمخ

 (33:  31: 23/ 159/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افدف؟ باشتخدام افرجال أمام افرجال كشقد حؽؿ 

 اًمدف؟ سم٤مؾمتخدام اًمرضم٤مل أُم٤مم اًمرضم٤مل ٟمِمٞمد طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمذاه٥م سم٤مشمٗم٤مق ًمٚمنمع خم٤مًمػ طمٙمؿ ؿمؽ سمال ومٝمق اًمدف اؾمتٕمامل أُم٤م :اًمِمٞمخ

 احلدي٨م ضم٤مء اًمتل اعمٕم٤مزف وُمـ اًمٓمرب آٓت ُمـ اًمدف ٕن وهمػمهؿ: إرسمٕم٦م

 طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام يمٚمٝم٤م اعمٕم٤مزف آٓت قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمّمحٞمح

مأ أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ» :ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري، ُم٤مًمؽ أيب  يًتحٚمقن ىمقا

 – اًمٗمرج وهق واحلر اخلٛمر وىمٌٚمف احلرير يًتحٚمقن شواعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر

 ويّمٌحقن وًمٕم٥م هلق ذم يٛمًقن واعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احلر يًتحٚمقن» – اًمزٟم٤م

 اًمِم٤مرع يٌح ومل اعمحرُم٦م اعمٕم٤مزف مجٚم٦م ُمـ اًمدف: وم٢مذاً ً شوظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  وىمد

 اًمٕمرس: هلام صم٤مًم٨م ٓ وىمتلم وذم اًمدف إٓ مهللا اعمٕم٤مزف ُمـ رء اؾمتٕمامل احلٙمٞمؿ

 ذم اًمدف اؾمتٕمامل جيقز إوحك، وقمٞمد اًمٗمٓمر قمٞمد وإٟمام قمٞمد يمؾ وًمٞمس واًمٕمٞمد

 .اًمٕمٞمديـ وذم اًمٕمرس

 ُمِمتؼ وًمٕمٚمف اًمٚمٓمٞمػ اجلٜمس اًمٞمقم يًٛمك اًمذي ًمٚمجٜمس اًمدف: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا

 شسم٤مًم٘مقارير روم٘م٤مً  ٦مِمجأن ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق إًمٓمػ،: اًمرؾمقل شمًٛمٞم٦م ُمـ



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمٜم٤ًمء: أي اجلٜمس ومٝمذا ذًمؽ، وٟمحق واًمِمدة اًمْمٖمط شمتحٛمؾ ٓ اًم٘مقارير ٕن

 اًمزُمٜملم وذم اًمدف قمغم اًميب هلـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أضم٤مز اًمتل هـ اًم٘مقارير

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ

 إبٓم٤مل ُمـ يٙمقٟمقا  أن وهؿ آظمر قمٛمؾ هلؿ يٙمقن أن ومٞمج٥م اًمرضم٤مل أُم٤م

 يمام اًمٜم٤ًمء وم٢من هبـ يتِمٌٝمقا  ٓ وأن اًمٜم٤ًمء يت٘مدُمقا  وأن اهلل ؾمٌٞمؾ ذم واعمج٤مهديـ

 اجلٞمش آظمر ذم.. اًم٤ًمق ذم يمـ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد ظمرضمـ إذا مجٕمٞم٤مً  شمٕمٚمٛمقن

 اًمٜم٤ًمء ومٞمت٘مدُمقن اًمرضم٤مل أُم٤م ذًمؽ، وٟمحق اجلرطمك ويً٘ملم اعمرى يداويـ

 .اًمٙمٗم٤مر ُمـ إبٓم٤مل وي٘م٤مرقمقن

 آٟمٗم٤ًم، ُمذيمقريـ زُمٜملم وذم اًمٜم٤ًمء وهق واطمد جلٜمس جيقز سم٤مًمدف اًميب: وم٢مذاً 

 أذيمر وم٠من٤م اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد أو اًمديٜمٞم٦م، سم٤مٕن٤مؿمٞمد اًمٞمقم يًٛمك ومٞمام اًمدف يم٤من وم٢مذا

 أؾمامئٝم٤م سمٖمػم إؿمٞم٤مء ٟمًٛمل أنٜم٤م اًمٕمٍم هذا ُمّم٤مئ٥م ُمـ: اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 مم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف أظمؼم ومٞمام اًمِمديد إؾمػ ُمع إُمر ي٘مػ مل احل٘مٞم٘مٞم٦م،

 :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ يم٤مُمالً  احلدي٨م أذيمر مل ًمٙمٜمل آٟمٗم٤مً  إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م

م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ»  سمف أظمؼم قمٔمٞمؿ ٟم٠ٌم شاؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن أىمقا

 شمزيد اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ُمٕمجزاشمف ُمـ وهذا ي٘مع، أن ىمٌؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 إظم٤ٌمر هذه ٕن ورؾمقًمف: سم٤مهلل ي١مُمـ أن خمٚمّم٤مً  يم٤من إذا اًمٙم٤مومر ودمٕمؾ إيامٟم٤مً  اعم١مُمـ

 إمم إُمر ي٘مػ ومٚمؿ اًمًامء، وطمل سمٓمريؼ إٓ يٕمرومقه٤م أن ًمٚمٌنم يٛمٙمـ ٓ اًمٖمٞمٌٞم٦م

 يمثػماً  اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن شمقؾمع وإٟمام احل٘مٞم٘مٞم٦م اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم سمتًٛمٞمتٝم٤م اخلٛمر اؾمتحالل

 .احل٘مٞم٘مٞم٦م أؾمامئٝم٤م سمٖمػم إؿمٞم٤مء سمٕمض شمًٛمٞم٦م ذم ضمداً  ويمثػماً 

 هذا ؾمٛمٕمتؿ اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م: إؾمامء هذه ُمـ أن سم٤مزم ذم َيٓمر ُم٤م وم٠مول

 دوًم٦م سمزوال زاًم٧م أن اخلِمٞم٦م هذه وًمٕمؾ أظمِمك يمٜم٧م ًمٙمـ سمد، وٓ آؾمؿ

 هذا أظمِمك يمٜم٧م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمِمٞمققمٞم٦م: سمٕمٜمقان يمت٤مسم٤مً  ٟمرى أن أظمِمك يمٜم٧م اًمِمٞمققمٞم٦م،

 شمٕمقد أن حمتٛمؾ يم٤من وإن زاًم٧م، اخلِمٞم٦م ومٚمٕمؾ اًمِمٞمققمٞم٦م قمغم ىميض دام ُم٤م ًمٙمـ

 .سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦م اًمِمٞمققمٞم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزفيمت٤م 
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 طم٘مٞم٘م٦م ًمف آؾمؿ أن يمٞمػ واٟمٔمروا سم٤مهلل، قمٞم٤مذاً  اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م: اًمِم٤مهد

 همػم أطمٙم٤مُم٤مً  هٜم٤مك دمد اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مً  يمت٤مسم٤مً  شم٘مرأ  طمٞمٜمام ومٕمالً  شم٠مثػم وًمف

 ُم٤م طمدود ذم صمؿ اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م إومٙم٤مر سمٌٕمض ًمٚمٙمت٤مب اًمٙم٤مشم٥م شم٠مثر وإٟمام إؾمالُمٞم٦م

 .ضم٤مئز احلٙمؿ هذه أن: ىم٤مل شمٕمٌػماً  أصح هذا وًمٕمؾ يٕمٚمؿ ٓ ُم٤م أو اًمنمع ُمـ يٕمٚمؿ

  (33:  51: 18/ 333/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افسقارات بؿزامر افضب مـ (افزؾة) دم ُيػعؾ ما حؽؿ

ٕج٤مم ذم :ُمداظمٚم٦م قمراس ذم اًمٜم٤مس قم٤مدة هذه ا  ُم٤م ويزُمروا، سم٤مًمًٞم٤مرات يٓمٚمٕمقا  ٕا

 طمٙمٛمٝم٤م؟

  اًمِمٞمٓم٤من؟ ُمزُم٤مر هذا أن شمٕمرف ُم٤م :اًمِمٞمخ

  (32: 24: 53/ 347/ واًمٜمقر اهلدى)

 افضب حرمة مـ تقؿقة ابـ ـالم دم جاء ما ظذ افدفقؾ ما 

 وافؼضقب وافؽػ بافدف

 اًميب اًمرضمؾ قمغم حيرم: ىم٤مل أنف اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى ذم ضم٤مء :ُمداظمٚم٦م

 ..سم٤مًمٙمػ

 ُم٤مذا؟ اًمرضمؾ قمغم حيرم :اًمِمٞمخ

 سم٤مرك اعم٠ًمخ٦م هذه دًمٞمؾ أجـ ومٛمـ وسم٤مًم٘مْمٞم٥م، وسم٤مًمٙمػ سم٤مًمدف اًميب :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمؽ؟ اهلل

 أوهل٤م؟ صمالصم٦م أؿمٞم٤مء هل :اًمِمٞمخ

 .اًمدف اًميب :ُمداظمٚم٦م
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 دًمٞمؾ؟ إمم حيت٤مج وهذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .دًمٞمؾ إمم حيت٤مج ٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمث٤مين؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمٙمػ :ُمداظمٚم٦م

 َصالهُتُؿْ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿: اًم٘مرآن ُمـ دًمٞمٚمف هذا اًمتّمٗمٞمؼ، ومٞمف اعم٘مّمقد اًمٙمػ :اًمِمٞمخ

ٌَٞم٧ِْم  قِمٜمْدَ  ٓ   اًْم  .اًمتّمٗمٞمؼ هق: اًمتّمدي٦م[ 35:إنٗم٤مل﴾ ]َوشَمّْمِدَي٦مً  ُُمَٙم٤مءً  إِ

 اًمرضم٤مل، ُمـ إقمراس سمٕمض ذم يٙمقن اًمذي هذا اًمتّمٗمٞمؼ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

وم٘م٦م دون سم٠مجدهيؿ يّمٗم٘مقن  هذه ذم ًمٚمٜمٝمل شم٤مسمع يٙمقن طمٙمٛمف؟ ومام ُمقؾمٞم٘مك أو دف ُمرا

 اًمٙمٗم٤مر؟ ه١مٓء سمٕم٤ٌمدة شمِمٌف هؾ: يٕمٜمل أي٦م،

 أي٦م ذم هؾ دف، سمدون: ىمٚم٧م ح٤مذا أن٧م ًمٙمـ اجلقاب، ؾمٌؼ أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 دف؟ يقضمد

 أن شمٌٞم٤من، ُمزيد أىمّمد أن٤م ًمٙمـ اًمدف، ومٞمٝم٤م ضم٤مء أي٦م أن أىمّمد ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف؟ حمرم هذا ومٝمؾ اًمٕمرس ذم يّمٗمؼ اًمرضمؾ

 ..قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ هذا :اًمِمٞمخ

 .أي٦م هبذه :ُمداظمٚم٦م

 .اًمث٤مًم٨م سم٘مل ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .أقمرومف ٓ اًم٘مْمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يّمحٌف ورسمام إؿم٤مرة يٕمٓمل اًمذي اعمقؾمٞم٘م٤مر سم٘مْمٞم٥م أؿمٌف هق اًم٘مْمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .ُمتقازٟم٦م سمٓمرق اًمدف قمغم اًميب ُمـ رء

 .ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمٓمٌؾ :ُمداظمٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف 

 

375 

 .هذا ُمٗمٝمقم اًمٓمٌؾ ٓ، :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمٕميص ييسمقا  يقضمد :ُمداظمٚم٦م

 اًمٚمٝمق ُمـ هق سم٤مًم٘مْمٞم٥م، اًميب إول اًمزُمـ ذم يم٤من هذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 .اعمحرم

 (33: 12:  47/ 776/واًمٜمقر اهلدى)

   (33: 13:  13/ 776/واًمٜمقر اهلدى)

 افدظقية األذضة دم افصقتقة ادمثرات اشتخدام

 قمز اهلل إمم اًمدقمقة ُم٠ًمخ٦م ذم ويتٕمٚمؼ ضمديد ساطم٦م ؾم١مال ذم ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 اًمتًجٞمالت سمٕمض ُمرارة سمٙمؾ وأىمقهل٤م إؾمػ ُمع ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤مك ؿمٞمخ ي٤م وضمؾ

 أهن٤م سمحٞم٨م ًجٞمؾاًمت ذم ـمري٘م٦م شمتٌٜمك اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم قمٜمدٟم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 همػمه أو سم٤مهل٤مشمػ ُمثال شمتٙمٚمؿ ةاُمرأ  ُمثال قمـ أو اعمقت قمـ لوقمٔم ذيط ُمثال شمْمع

 أؾمٛمٕم٧م أين طمتك اًمْمج٦م أوسمٕمض اعمقؾمٞم٘مك سمٕمض إُم٤م ًمنميطا ذم ُم٘مدُم٦م ويْمٕمقن

 ومٕمال اًمّمقرة ًمٙمؿ يٜم٘مؾ قمكم اًمِمٞمخ شم٠ًمخقن ًمٕمٚمٙمؿ ومرسمام اًمٞمقم قمكم اًمِمٞمخ اًمنميط

ة سمّمقرة شمتٛمثؾ يٕمٜمل حمزن واهلل  سم٤مًمًٞم٤مرة يذه٥م واًمرضمؾ سم٤مهل٤مشمػ رضمؾ شمٙمٚمؿ اُمرأ

ة هق  ذه٥م يم٤مٟمف اًمٌحر وصقت اعمرأة اًمرضمؾ ويٜمزل شم٘مػ اًمًٞم٤مرة ذم واًمّمقت واعمرأ

 وىمع ويم٠منف اًمرضمؾ صقت شمًٛمع ذًمؽ سمٕمد صمؿ واًمٕم٤مومٞم٦م اًمًالُم٦م اهلل ٟم٠ًمل اًمٌحر ٤مهب

 أو ُمْمٛمقن ٕن اًمذئ٥م صقت ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد صمؿ اعمرأة شمٍمخ سمٕمد صمؿ زوضمتف ذم

 ُمقضمقد وهذا واًم٘مرآن إطم٤مدي٨م ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمٌنمي٦م اًمذئ٤مب اًمنميط قمٜمقان

 .وساطم٦م احلًـ قمغم اًمِمٞمخ قمٜمد

ٟمٞم٦م وأي٤مت أطم٤مدي٨م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  .ومٞمف اًم٘مرا

 .اعم٘مدُم٦م سمٕمد ًمٙمـ ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ
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 .طمػمان احلٚمٞمؿ جيٕمؾ ُم٤م اًمٗمتـ ذ أظمل ي٤م واهلل ،اًمٌمء هذا قمـ اًمٜمٝمل ذم يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ويٜم٘مؾ اًمٖمرسمٞم٦م إومالم ذم يًتٕمٛمؾ إؾمٚمقب هذا ؿمٞمخ ي٤م ؾمٛمح٧م ًمق :اًم٤ًمئؾ

 اًمٖمرب اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ـمري٘م٦م يمؾ وهل ُم٘مقًم٦م هذا ومٕمؾ اًمذي اًمتًجٞمالت ص٤مطم٥م قمـ

 .اؾمتٕمامهل٤م ومٚمٜم٤م  وٟمجح٧م

 اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ٕن جيقز وٓ هيقدي٦م ىم٤مقمدة هذه اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م يٕمٜمل-:اًمِمٞمخ

 اعم٘مدُم٦م هذه ىمدم أنف زقمؿ اًمتل ًمٚمٜمّمٞمح٦م يًتٛمٕمقن وٓ إهقاء أهؾ ي٠مظمذه٤م ىمد

 ي٤م ُمدٟم٤م واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٜمّم٤مئح شمٚمؽ ًمتقضمٞمف

 .أؾمٛمٕمٝم٤م ُمرة أول هذه واهلل هذه اعمّمٞم٦ٌم ذم قمٜمديمؿ ُم٤مذا سمٛمددك أؾمت٤مذ

 وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب سملم اعمقضمقد اًمتقضمف هٜم٤مك ذم شمٕمٚمٛمقن يمام :ؿم٘مرة

 اًمذي أىمقل وإٟمام مجٞمٕمٝمؿ أىمقل وٓ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م قمغم أهنؿ  ي٘مقًمقن اًمذيـ

 هل يم٤مٟم٧م وًمق أدت وًمق طمتك ـمالىمٝم٤مإ قمغم ًمٞم٧ًم اًمقؾمٞمٚم٦م سم٠من يرى ًمٓمريؼا قمـ ؿمذ

 هبذا ي٘مقًمقن ٓ أو ويٜمًقن يؽميمقه٤م أن ومٕمٚمٞمٝمؿ هب٤م أُمر صٚمح إذا وم٢مهن٤م وم٤مؾمدة ذاهت٤م ذم

 ومٝمؿ ٦ماًمقؾمٞمٚم شمؼمر اًمٖم٤مي٦م ُمٞمٙم٤مومٞمكم إمم ٥ًمشمٜم اًمتل اعم٘مقًم٦م هلذه اًمٗمٝمؿ هذا أو اًمٗمٝمؿ

 اًمتّمقير أو اًمتٛمثٞمؾ سم٢مسم٤مطم٦م ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم ويٜمٕمقن ُمثال اًمّمقر سمتحريؿ ي٘مقًمقن

 وؾمٞمٚم٦م هٜم٤مك وًمٙمـ دمقز ٓ اًمتل اعمحرُم٦م إُمقر ُمـ واًمتّمقير اًمتٛمثٞمؾ سم٠من ويرون

 أن ومٞمٙمٞمٗمل لاعمرئ واًمتّمقير اًمتٛمثٞمؾ قمـ ٟمًتٖمٜملو هذا ُمـ أظمذه٤م أو اسمتداقمٝم٤م يٛمٙمـ

شمٜم٤م سم٠مؾمامقمٜم٤م إؿمٞم٤مء اعمّمقر ٟمتٛمثؾ  واضمتٜمٌٜم٤م دمٜمٌٜم٤م ىمد ٟمٙمقن إذن وقمٜمد وسم٠مصقا

 ي٠مظمذوهن٤م اجلزئٞم٦م هذه صمؿ ،واًمتٛمثٞمؾ اًمتّمقير وهل أٓ طمرُمتٝم٤م قمغم اعمتٗمؼ اًمقؾمٞمٚم٦م

 أج٤مم ذم ٤مأنٜم ؿمٞمخٜم٤م شمٗمْمؾ يمام طم٘مٞم٘م٦م وأن٤م ،اًمًٞمئ اًمٗم٤مطمش إُمر هذا قمٚمٞمٝم٤م ويرشمٌقن

 اإلٟم٤ًمن يٕمجز ُم٤م اًمٗمتـ وذ ىمّمٕمتٝم٤م إمم إيمٚم٦م يمتداقمل ؿإُم شمتداقمك ومٞمٝم٤م اًمٗمتـ

 هذا سم٠من أىمقل ًمٙمـ ،صمالث أو ومتٜمتلم أو ومتٜم٦م ًمٞمدومع ومٞمف ىمقل قمـ ًمٞمس ؾمامقمف قمـ

 ومقاطمش أُمقر أجْم٤م كهٜم٤م ٕن طم٤موًمتؿ ُمٝمام أنتؿ أجديٙمؿ ذم وٓ أجديٜم٤م ذم ًمٞمس جقمال

 قمٜمد اًمٕمالج وم٠مىمقل ،قمٜمٝم٤م ويًٙم٧م هذا وُمـ وأصٕم٥م ومحِم٤م أؿمد شمٙمقن ورسمام يمثػمة

 هلؿ ٟم٘مد ذم ٟمٔمؾ أن يٖمٜمل ٓ هذا يّمٜمٕمقن اًمذي ُم٤ٌمذا  اشمّم٤مل ومٞمٝمؿ يتّمؾ أن ه١مٓء
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 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمنمقمل احلٙمؿ هلؿ وٟمٌلم إًمٞمٝمؿ ٟمذه٥م أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م وًمٙمـ سمٕمٞمد ُمـ

 وٓ حمرُم٦م أهن٤م ؿمؽ ٓ اًمقؾمٞمٚم٦م وهبذه اًمقاؾمٓم٦م هبذه اًمٖم٤مي٦م حتّمٞمؾ إمم اًمقصقل وأن

 ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمتًجٞمالت وؾمتّمٌح وأوؾمع  أيمؼم سم٤مسم٤م يٗمتح مم٤م هذا وإن ُمٓمٚم٘م٤م جيقز

 ورسمام وأيمؼم أيمؼم ذ هٜم٤مك ؾمٞمٙمقن وأضمزٟم٤مه٤م اًم٤ٌمب هذا ومتحٜم٤م أنٜم٤م دام ُم٤م اعمًت٘مٌؾ

 أُمرا  ُمٕم٤م واعمًٛمققم٦م ةاعمٜمٔمقر اًمٗم٤مطمِم٦م يٌٞمح اًمذي اًمٗمٞمديق ومٞمف ٟمرى اًمذي اًمٞمقم ي٠ميت

 همػم إمم أظمر وسم٤مًمٞمقم سم٤مهلل وَيقومقن ه١مٓء يٜمٌف أن يٕمٜمل أوٓ ومٝمذا ،قرحمٔم ومٞمف ًمٞمس

 جيقز ٓ وأنف حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦م هذه سم٠من اًمِم٤ٌمب شمققمٞم٦م قمغم يٕمٛمؾ أن ذًمؽ سمٕمد صمؿ ،ذًمؽ

ء  ٓ ُم٤م  سم٤مًمًٚمٓم٤من ًمٞمزغ اهلل إن أجْم٤م وهٜم٤مك قمٚمٞمف اًمتًجٞمؾ وٓ اًمنميط هذا ُمثؾ ذا

 .سم٤مًم٘مران يزغ

 .إصؾ هق هذا :اًم٤ًمئؾ

 شمٌٞمٜمقا  وأن اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف سم٤مُٔمريـ شمتّمٚمقا  أن سم٠مس ٓ :ُمداظمٚم٦م

 أن اًمتًجٞمؾ هذا ذم شمٙمقن اًمتل اًمتًجٞمالت هذه أو اًمدور هذه هلؿ حتّمقا  هلؿ

 .إذـم٦م هذه ُمثؾ شمّم٤مدر

 ٓ سم٤مًمًٚمٗمٞملم ُمقصقومقن اًمِم٤ٌمب سمٕمض ٕن اًم١ًمال هذا أن احل٘مٞم٘م٦م-:ُمداظمٚم٦م

 شمٙمقن طمتك ُم٤مًمؽ أبق اًمِمٞمخ وُمـ ُمٜمٙمؿ شمٙمقن اًمٜمّمٞمح٦م وم٠مردٟم٤م..ؿمٞمخ ي٤م ًمٜم٤م يًٛمع

 .هبؿ اًمتِمٝمػم ًم٘مّمد ٓ اًم١ًمال ُمـ اعمراد هذا يٕمٜمل ٚمٞمٝمؿقم أوىمع

 أُم٤م ،واًمٙمٗم٤مي٦م اًمٖمٜمٞم٦م ومٞمف ُم٤م ُم٤مًمؽ أبق اًمِمٞمخ يمٚمٛم٦م ذم ًمٕمٚمف طم٤مل يمؾ قمغم -:اًمِمٞمخ

 ،اعم٘م٤مصد قمـ ذقم٤م ختتٚمػ اًمقؾم٤مئؾ أن اًمزُم٤من هذا ذم يِم٤مع يمام إُمر ًمٞمس وم٠مىمقل أن٤م

 حت٘مٞمؼ إمم هب٤م يتقصؾ وؾمٞمٚم٦م أي يتخذ أن اعمًٚمؿ اًمداقمٞم٦م أو اعمًٚمٛملم ًمٚمدقم٤مة وأن

 ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مٞمؼ سمزقمؿ وؾمٞمٚم٦م يمؾ شمًقيغ ُمـ اعمٜمٓمٚمؼ هذا ٕن ذًمؽ ،ذقمٞم٦م هم٤مي٦م

 سمؽمسمٞم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمقؾم٤مئؾ أن أهؿ وهذا وصم٤مٟمٞم٤م ،ذقم٤م اعمٕمروف ُمـ ذًمؽ ًمٞمس أوٓ

 .ويم٤معم٘م٤مصد يم٤مًمٖم٤مي٤مت ُمٜم٘مقًم٦م أجْم٤م هل سم٤مرهي٤م ـم٤مقم٦م ُمـ وشم٘مريٌٝم٤م وهتذيٌٝم٤م اًمٜمٗمقس

 حت٘مؼ وشمّمٌح اًمزُمـ ُمع شمؽمىمك أهن٤م اح٤مدي٦م اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض أن ٟمٜمٙمر ٓ ٟمحـ 
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 هذه ُمثؾ وضمقد ٟمٜمٙمر ٓ اح٤ميض اًمزُمـ ذم سمٞمن حت٘مٞم٘مٝم٤م اعمٞمًقر ُمـ يٙمـ مل أُمقرا

 شمّمقير ُمـ آٟمٗم٤م ذيمرشمؿ مم٤م ذًمؽ وٟمحق صقت ُمٙمؼم ٟمًجؾ أن ٟمحـ يمام اًمقؾم٤مئؾ

 جيقز ٓ وًمٙمـ احل٤مض اًمٕمٍم ذم وضمدت وؾم٤مئؾ هذه ،شمرى أن دون احلقادث سمٕمض

 ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م ،ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مٞمؼ ٟم٘مّمد أنٜم٤م سمدقمقى اؾمتٕمامهل٤م سمجقاز اًمٙمالم ٟمٓمٚمؼ أن

 .ُمنموقم٦م وؾمٞمٚم٦م أجْم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م شمٙمقن أن جي٥م

 :قمٚمٛمٞملم سم٠مصٚملم قمالىم٦م هل٤م اعم٠ًمخ٦م هذا أن اًمقاىمع 

 وأظمر ،شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف :أطمدمه٤م 

 سم٤مًمٌدقم٦م اًمٜم٤مس سمٕمض قمٜمد ختتٚمط ُم٤م يمثػما  ،اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّم٤مًمح اًمٕمٚمامء سملم اعمٕمروف

 اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح وهل اًم٘م٤مقمدة هذه شمٌٜمل سمجقاز ي٘مؾ مل ُمـ وضمد وًمذًمؽ ،اًمْمالًم٦م

 هم٤مي٦م حت٘مؼ وؾمٞمٚم٦م أو ؾم٥ٌم وضمقد هق اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّمٚمح٦م اعم٘مّمقد أن ضمدا وواوح

 ُمٜمٝمؿ ؟ٓ أم ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مؼ أهن٤م داُم٧م ُم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اخت٤مذ جيقز هؾ ،ذقمٞم٦م

 أن اًمقاىمع ًمٙمـ ،ومال ٓ وُمـ ،ذًمؽ سمجقاز ىم٤مل اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّمٚمح٦م أظمذ ُمـ ،وُمٜمٝمؿ

 اًمتٗمّمٞمؾ ـُم سمد ٓ وإٟمام سمًٚمٞمؿ ًمٞمس ؾمٚم٤ٌم أو إجي٤مسم٤م اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ذم اًم٘مقل ـمالقإ

 يمالم ُمـ اؾمتٗمتدشمف يمٜم٧م صدري ًمف واٟمنمح ٟمٗمز إًمٞمف ن٧ماـمٛم٠م اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ وهذا

 أذيمر أن قمكم ًمزاُم٤م أرى اعم٠ًمخ٦م هذه أذيمر طمٞمٜمام وأن٤م اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 قمزو اًمٕمٚمؿ سمريم٦م ُمـ أن سم٤مب ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إًمٞمف اًمٗمْمؾ يٕمقد ٕنف اإلؾمالم ؿمٞمخ

 دمده أنف ذًمؽ إمم ويْم٤مف ،قمٔمٞمام وقمٚمٛمٞم٤م ه٤مُم٤م ىمقٓ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ىم٤مئٚمف إٓ اًم٘مقل

 .اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٗمٓم٤مطمؾ اًمٕمٚمامء يمت٥م سمٓمقن ذم دمده ٓ ٟم٤مدرا

 ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ  ُمٜمٝم٤م ويرضمك طمدصم٧م اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م :اًمت٤مزم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ي٠ميت هق 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م هل هذه اًمقؾمٞمٚم٦م هذه شمدرس أن جي٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم

 وؾمٞمٚم٦م وهل هب٤م ًمألظمذ ىم٤مئام اعم٘متيض يم٤من وم٢من ،يٙمـ مل أم هب٤م ًمألظمذ اعم٘متيض  اًمًالم

 ُمع اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سم٤مؾمؿ سمٕمد ومٞمام ومٞمف اعمتٛمًؽ إًمٞمٝم٤م يرُمل اًمتل اًمٖم٤مي٦م حت٘مؼ ومٕمال

 ًمٜم٤م جيقز ومال اًمٖم٤مي٦م شمٚمؽ حي٘مؼ مل وسم٤مًمت٤مزم اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ي٠مظمذ مل  ط  وم٤مًمرؾمقل ذًمؽ

 إي٤مه٤م أظمذٟم٤م ذم ٕن ؟ح٤مذا ،ذقمٞم٦م هم٤مي٦م حت٘مؼ يم٤مٟم٧م وًمق اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ٟم٠مظمذ أن
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 وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م ُم٤م: »اًم٘م٤مئؾ  ط  اًمرؾمقل قمغم ٤ماؾمتدرايمً 

 يم٤مٟم٧م ًمق وممٙمٜم٦م اًمًالم قمٚمٞمف قمٝمده ذم ُمتٞمنة وهل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ومٚمقيم٤مٟم٧م شسمف

 قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ًمٙم٤من اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه أظمػما  هب٤م ي٘مّمد اًمتل اًمٖم٤مي٦م إليّم٤مل ُم٘مّمقدة

 ش.إًمٞمف ًمًٌ٘مقا  ظمػما  يم٤من ًمق: »اًمًٚمػ قمٚمامء ي٘مقل هٜم٤م وُمـ ،هب٤م أظمذ ىمد  اًمًالم

 قمغم وإُمثٚم٦م ىم٤مئام اًمقؾمٞمٚم٦م سمتٚمؽ ًمألظمذ اعم٘متيض اًم٥ًٌم يم٤من إذا ومٞمام هذايمٚمف 

 اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م دون اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات إذان أؿمٝمره٤م وُمـ ُمٜمٝم٤م ًمديٙمؿ ٦مُمٕمرووم هذا

 صالة أو ُمثال اًمٕمٞمديـ صالة يمٛمثؾ اًمقىمقع اًمٜم٤مدرة اًمّمٚمقات ؾمٞمام وٓ إظمرى

 هلؿ واعمٜمٌف هلؿ اعمذيمر إذان إمم سمح٤مضم٦م اًمٜم٤مس أن طمٞم٨م اخلًقف أو اًمٙمًقف

  ط اًمرؾمقل ذًمؽ ُمع ،اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات سم٤مٕذان اعم٘مّمقد هق يمام اًمقىم٧م سمدظمقل

 سمف اعم٘مّمقد وهذا اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ٟم٠مظمذ أن ٟمحـ جيقز ٓ وم٢مذن اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ي٠مظمذ مل

 ُمـ والًم٦م شمٕمرومقن هٜم٤م وُمـ وؾم٤مئؾ ُمـ سمٕمد ومٞمام حيدث ىمد ح٤م أي واًمتِمٌٞمف اًمتٛمثٞمؾ

 ا ظمػمً  يم٤من ًمق :وسمتٚمخٞمص سمقوقح ؾمٌؼ مم٤م يٗمٝمؿ اجلقاب ٕن احلًٜم٦م دقم٦مٌسم٤مًم ي٘مقل

 هذه أو اًم٥ًٌم هذا أن اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل اعمقوقع ذم اًمدىم٦م ًمٙمـ ،إًمٞمف ًمًٌ٘مقٟم٤م

 ح٤مذا هب٤م أظمذ ُم٤م اًمرؾمقل أي اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤من ُم٤م شمٙمـ مل أن سمٕمد طمدث اًمقؾمٞمٚم٦م

 ..ومٞمٝم٤م ٟم٠مظمذ ٟمحـ

 (33:  37:  53/ 781/واًمٜمقر اهلدى)

    (33:  42:  13/ 781/واًمٜمقر اهلدى)

 افدف ظذ افضب فؾرجال جيقز هؾ

 اًمدف؟ قمغم اًميب ًمٚمرضم٤مل جيقز هؾ ؿمٞمخ، ي٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم :اًم١ًمال

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 ُمـ اًمدف قمغم ومٞمٝم٤م ييب اًمزواج همػم أظمرى ُمٜم٤مؾم٤ٌمت هٜم٤مك وهؾ :اًم١ًمال

 اًمٜم٤ًمء؟ ىمٌؾ



   يمت٤مب اًمٖمٜم٤مء واعمٕم٤مزف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أنٙمر وًمذًمؽ واًمٕمٞمد، اًمزواج إٓ هٜم٤مك ًمٞمس وم٘مط، اًمٕمٞمد :اًمِمٞمخ

 وهق قمٞمد، يقم ذم ط اًمٜمٌل قمغم سمٙمر أبق دظمؾ طمٞمٜمام اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمغم اًمًالم

 سمٙمر أبق دظمؾ سمدف، قمٚمٞمف شميسم٤من شمٖمٜمٞم٤من ضم٤مريت٤من وقمٜمده -ُمٖمٓمك: يٕمٜمل– ُمًجك

 سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: ىم٤مل اًمٜمٌقة، سمٞم٧م ذم اًمدف قمغم اًميب ؾمٛمع ومٚمام اًمّمديؼ،

: وىم٤مل رأؾمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومرومع اإلٟمٙم٤مري، سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم! ؟ط اهلل رؾمقل

 .قمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ وم٢من سمٙمر، أب٤م ي٤م دقمٝمام

 سملم ُم٤م ومّمؾ» :اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمزواج ذم اًمدف قمغم اًميب جيقز: اًمٕمٚمامء ىم٤مل ًمذًمؽ

 أيب حلدي٨م اًمٕمٞمد ذم ويمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو شاًمدف قمغم اًميب واًمًٗم٤مح اًمٜمٙم٤مح

 هق ٕنف سم٤مًمدف: ضهبام اجل٤مريتلم قمغم إٟمٙم٤مره ذم ُمٕمذوراً  يم٤من سمٙمر أب٤م ٕن ذًمؽ اًمّمديؼ: سمٙمر

صؾ،  شمٗمٞمد هٙمذا اًمدهر، أبد شمٕم٤مـمٞمٝم٤م حيرم اًمتل اعمالهل ُمـ هق اًمدف قمغم اًميب أن: أي ٕا

 ُمـ شمٕمٚمؿ قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق يم٤من وىمد اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنميٕم٦م ذم اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص

 وؾمٛمع ط اًمٜمٌل قمغم دظمؾ ح٤م وًمذًمؽ اعمالهل، حتريؿ شمٕمٚمؿ ُم٤م مجٚم٦م ذم اًمًالم فقمٚمٞم اًمرؾمقل

 اًمرؾمقل، طمرُمٝم٤م اًمتل اعمالهل ُمـ هذا أن اًم٤ًمسمؼ، اًمٕمٚمؿ اؾمتٕمٛمؾ سم٤مًمدف شميسم٤من اجل٤مريتلم

 أبد اعمحرُم٦م اعمالهل ُمـ اؾمتثٜمك احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن اًمّمديؼ سمٙمر أبق قمٚمؿ ُم٤م سمٕمد يم٤من ًمٙمٜمف

 ذًمؽ قمٚمؿ ىمد اًمّمديؼ سمٙمر أبق يٙمـ مل اًمٕمٞمد، يقم وذم سمؾ اًمٕمرس، ذم وم٘مط ًمٞمس اًمدف اًمدهر

 .. ىمٌؾ ُمـ

 (..: 53:  53/ 13/واًمٜمقر اهلدى)

 افبقت دم اجلرس وجقد حؽؿ

ٞم٧م ذم اجلرس وضمقد طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  ضمرس: يٕمٜمل همػمه، أو احلامم أم اًم٤ًمقم٦م ؾمقاء اًٌم

 اجلرس؟ وضمقد ُمٓمٚمؼ احلامم،

 هق اعمحرم اجلرس أن: أجـ أن أدري وٓ يمتٌٜم٤م سمٕمض ذم ذيمرٟم٤م ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 .اًمٜم٤مىمقس يِمٌف اًمذي
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 وؿمٙمٚمف؟ سمٓمٜمٞمٜمف :ُمداظمٚم٦م

 اًمرؾمقل قمٜمف هنك اًمذي هق ًمٞمس ومٝمذا اعمتت٤مسمع اًمرٟملم هذا أُم٤م ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .شضمرس ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ» :ومٞمف وىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف

 .ـمـ ـمـ هذاك :ُمداظمٚم٦م

 ومٝمق اجلامل، ُمـ واًمٗمحقل اًمٙم٤ٌمش رىم٤مب قمغم يقوع اًمذي هذا إٟمام :اًمِمٞمخ

 .اعمحرم هق هذا مت٤مُم٤ًم، اًمٜم٤مىمقس ـمٜملم أجش؟ يٕمٓمل رايح

  (33: 33: 29/ 824/ واًمٜمقر اهلدى) 

 





 األىاعيد حكه





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ إن٤مؿمٞمد 
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  اإلشالمقة واألكاصقد افصقدم افغـاء حؽؿ
 يمت٤مب قمغم ذًمؽ ذم ُمٕمتٛمديـ وسمدوهن٤م سم٤مًٔم٦م: سم٘مًٛمٞمف اعمحرم اًمٖمٜم٤مء سمٞمٜم٤م أن سمٕمد

 قمـ ٟمتحدث أن ًمٜم٤م آن وم٘مد إئٛم٦م وأىمقال اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وقمغم ط ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م اهلل

 وسم٤مهلل وم٠مىمقل اًمديٜمٞم٦م أو اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد ب اًمٞمقم يٕمرف وقمام اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء

  :أؾمتٕملم

 إهل ٓ أن ًمِمٝم٤مدة حت٘مٞم٘م٤م اهلل إٓ أطمدا ٟمٕمٌد ٓ أن جيقز ٓ يمام أنف ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م إن

 ط اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء سمام إٓ إًمٞمف ٟمت٘مرب أو اهلل ٟمٕمٌد أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ومٙمذًمؽ اهلل إٓ

 ًمرؾمقًمف ُمتٌٕم٤م هلل حم٤ٌم يم٤من سمذًمؽ اعم١مُمـ حت٘مؼ وم٢مذا اهلل رؾمقل حمٛمد ًمِمٝم٤مدة حت٘مٞم٘م٤م

 .ًمف وٟم٤مسا  ُمٕمف اهلل يم٤من اهلل أطمٌف وُمـ ط

 اهلل رمحف اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز رؾم٤مًم٦م قمغم شمٚمٕمٞم٘مل ُم٘مدُم٦م ذم ذيمرت يمٜم٧م وىمد

 وأن واًمرؾمقل اهلل طم٥م ذم ُمٕمرووملم طمديثلم سمٕمد اًمرؾمقل شمٗمْمٞمؾ ذم اًمًقل سمداي٦م

 :ٟمّمف ُم٤م اإليامن طمالوة وضمد ومٞمف ذًمؽ يم٤من ُمـ

 هلل احل٥م ُمـ اعمٜمزًم٦م هذه إمم يرىمك أن ٕطمد يٛمٙمـ ٓ أنف اعمًٚمؿ إخ أهي٤م واقمٚمؿ

ه دون قم٤ٌمدشمف ذم شمٕم٤ممم اهلل سمتقطمٞمد إٓ ورؾمقًمف  دون سم٤مٓشم٤ٌمع ط اًمٜمٌل وسم٢مومراد ؾمقا

 يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  ىُمْؾ ﴿: وىمقًمف اهلل أـم٤مع وم٘مد اًمرؾمقل يٓمع ُمـ: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اهلل قم٤ٌمد ُمـ همػمه

ٌُّقنَ 
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وَم٤مشم ٌُِٕمقيِن  اّلل   يم٤من ُمقؾمك أن ًمق سمٞمده ٟمٗمز واًمذي»  :ط وىمقًمف ﴾اّلل 

 .(2)شاشم٤ٌمقمل إٓ وؾمٕمف ُم٤م طمٞم٤م

 يًع ومٝمؾ ط اًمٜمٌل همػم يتٌع أن يًٕمف ٓ اهلل يمٚمٞمؿ ُمقؾمك ُمثؾ يم٤من وم٢مذا: ىمٚم٧م 

 ُمـ وهق آشم٤ٌمع ذم ط اًمٜمٌل إومراد وضمقب قمغم اًم٘م٤مـمٕم٦م إدًم٦م ُمـ ومٝمذا همػمه؟ ذًمؽ

 اعمت٘مدُم٦م أي٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ضمٕمؾ وًمذًمؽ اهلل رؾمقل حمٛمدا ؿمٝم٤مدةأن ًمقازم

ه دون - ط اشم٤ٌمقمف  اهلل أطمٌف ُمـ أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م إي٤مه اهلل طم٥م قمغم دًمٞمال - ؾمقا

                                                           

 .[ُمٜمف.]3137 واًمّمحٞمح٦م. 2589 إرواء ذم خمرج طمًـ طمدي٨م2  (2)
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 قمٌدي إزم شم٘مرب وُم٤م»  :اًمّمحٞمح اًم٘مدد احلدي٨م ذم يمام رء يمؾ ذم ُمٕمف اهلل يم٤من

 وم٢مذا أطمٌف طمتك سم٤مًمٜمقاومؾ إزم يت٘مرب قمٌدي يزال وُم٤م قمٚمٞمف اومؽمو٧م مم٤م إزم أطم٥م سمٌمء

 ورضمٚمف هب٤م يٌٓمش اًمتل ويده سمف يٌٍم اًمذي وسمٍمه سمف يًٛمع اًمذي ؾمٛمٕمف يمٜم٧م أطمٌٌتف

 .ش..ٕقمٞمذٟمف اؾمتٕم٤مذين وًمئـ ٕقمٓمٞمٜمف ؾم٠مخٜمل وإن هب٤م يٛمٌم اًمتل

 .2643 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج وهق. اًمٌخ٤مري رواه

 قمغم واضم٤ٌم يم٤من اهلل ُمـ اعمحٌقب سمٕمٌده هل إٟمام اإلهلٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هذه يم٤مٟم٧م وإذا

 ط اهلل رؾمقل اشم٤ٌمع وهق أٓ اهلل قمٜمد حمٌقسم٤م جيٕمٚمف اًمذي اًم٥ًٌم يتخذ أن ُمًٚمؿ يمؾ

ه دون وطمده  أخ٧ًم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ُمقٓه ُمـ اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م حئمك وم٘مط وسمذًمؽ ؾمقا

 .وطمده؟ ط سم٤مشم٤ٌمقمف إٓ اًمٜمقاومؾ ُمـ ومتٞمزه٤م اًمٗمرائض ُمٕمروم٦م إمم ؾمٌٞمؾ ٓ أنف شمرى

 (2) شاًمٜمّمٞمح٦م اًمديـ» :ط ىمقًمف ُمـ اٟمٓمالىم٤م قمكم ًمزاُم٤م أرى وم٢مين هذا قمرف إذا

ٟمٜم٤م ُمـ اسمتكم ُمـ أذيمر أن  سمام أو اًمّمقذم سم٤مًمٖمٜم٤مء يم٤مٟمقا  وطمٞمثام يم٤مٟمقا  ُمـ - اعمًٚمٛملم إظمقا

 :يكم سمام واؾمتامقم٤م اؾمامقم٤م اًمديٜمٞم٦م ٤مٕن٤مؿمٞمدسم يًٛمقٟمف

 اًمٙمت٤مب سمٗم٘مف طم٘م٤م اًمٕم٤مروملم اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ قم٤ممل ومٞمف يرشم٤مب ٓ مم٤م أن :أوال

 خم٤مًمٗم٦م قمـ وهنٞمٜم٤م سمٜمٝمجٝمؿ سم٤مًمتٛمًؽ أُمرٟم٤م اًمذيـ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وُمٜمٝم٩م واًمًٜم٦م

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ؾمٌٞمٚمٝمؿ ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمر  َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  َوَيت ٌِعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَم 

 قمغم َيٗمك ٓ: أىمقل ﴾َُمِّمػماً  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜم ؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقمم   َُم٤م ُٟمَقًم فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ 

 هل٤م اعمِمٝمقد اًم٘مرون ذم ُمٕمرووم٤م يٙمـ مل حمدث اعمذيمقر اًمٖمٜم٤مء أن اًمٕمٚمامء ه١مٓء ُمـ أطمد

 .سم٤مخلػمي٦م

 اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء سمام إٓ اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز ٓ أنف قمٜمدهؿ اعمًٚمؿ ُمـ أنف :ثاكقا

 اًمتل إُمثٚم٦م سمٕمض شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ًمذًمؽ ضب وىمد سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ح٤م ط

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف وم٘م٤مل ذيمرٟم٤م ُم٤م ُمٜمّمػ قمٚمؿ ذي ًمٙمؾ شم١ميمد

 طمرُمف ُم٤م إٓ طمرام وٓ اهلل ذع ُم٤م إٓ ديـ ومال أصالن ًمف اًمديـ أن اعمٕمٚمقم وُمـ

                                                           

 .[ُمٜمف. ]331 اعمرام وهم٤مي٦م 16 رىمؿ اإلرواء ذم خمرج وهق قمٜمف اهلل ريض اًمداري متٞمؿ قمـ ُمًٚمؿ رواه  (2)
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 ي٠مذن مل ديٜم٤م وذقمقا  اهلل حيرُمف مل ُم٤م طمرُمقا  أهنؿ اعمنميملم قمغم قم٤مب شمٕم٤ممم واهلل اهلل

 .اهلل سمف

: ىمٞمؾ وم٢مذا ٟمٕمؿ: ىم٤مل ذًمؽ؟ ًمف ي٤ٌمح هؾ اجلٌٚملم سملم يٕمدو قمٛمـ (2)اًمٕم٤ممل ؾمئؾ وًمق

 اًمقضمف هذا قمغم ومٕمٚمف إن: ىم٤مل واعمروة؟ اًمّمٗم٤م سملم يًٕمك يمام اًمٕم٤ٌمدة وضمف قمغم إٟمف

 .(1)ىمتؾ وإٓ شم٤مب وم٢من وم٤مقمٚمف يًتت٤مب ُمٜمٙمر طمرام[ ومٝمق]

 وم٢مذا ضم٤مئز هذا سم٠من أومتك واًمرداء؟ اإلزار وًمٌس اًمرأس يمِمػ قمـ ؾمئؾ وًمق

 .ُمٜمٙمر طمرام هذا إن: ىم٤مل احل٤مج؟ حيرم يمام اإلطمرام وضمف قمغم يٗمٕمٚمف إٟمف: ىمٞمؾ

 وضمف قمغم يٗمٕمٚمف إٟمف: ىمٞمؾ وم٢مذا ضم٤مئز هذا: ىم٤مل اًمِمٛمس؟ ذم ي٘مقم قمٛمـ ؾمئؾ وًمق

 :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٌخ٤مري روى يمام ُمٜمٙمر هذا: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمدة؟

 شهذا؟ ُمـ» :وم٘م٤مل اًمِمٛمس ذم ىم٤مئام رضمال رأى ط اهلل رؾمقل أن صحٞمح

ئٞمؾ أبق هذا: ىم٤مًمقا   يتٙمٚمؿ وٓ ويًتٔمؾ ي٘مٕمد وٓ اًمِمٛمس ذم ي٘مقم أن ٟمذر إها

 .(3)شصقُمف وًمٞمتؿ وًمٞمًتٔمؾ وًمٞمجٚمس ومٚمٞمتٙمٚمؿ ُمروه» :ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل

٤مدة وضمف قمغم ومٕمٚمف ح٤م ًمٙمـ قمٜمف يٜمف مل ُم٤ٌمح همرض أو ًمراطم٦م ومٕمٚمف ًمق ومٝمذا  .قمٜمف هنل اًمٕم

 إذا وًمٙمـ ذًمؽ قمٚمٞمف حيرم مل اًمٌٞم٧م ظمٚمػ ُمـ سمٞمتف إمم اًمرضمؾ دظمؾ ًمق ويمذًمؽ

 ُمذُمقُم٤م قم٤مصٞم٤م يم٤من.. اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  ًمق يمام قم٤ٌمدة أنف قمغم ذًمؽ ومٕمؾ

 ومٞمتقب قم٤مص أنف يٕمٚمؿ اعمٕم٤ميص ٕن (4)اعمٕمّمٞم٦م ُمـ إسمٚمٞمس إمم أطم٥م واًمٌدقم٦م ُمٌتدقم٤م

 هلق أو ًمٚمٕم٥م اًمًامع طمي ُمـ وهلذا يتقب ومال ـم٤مقم٦م يٗمٕمٚمف اًمذي أن حي٥ًم واعمٌتدع

 .اًمثقاب سمف يرضمق وٓ قمٛمٚمف ص٤مًمح ُمـ يٕمده ٓ

 يمٛمـ يم٤من قمٜمف هنل وإذا ديٜم٤م يتخذه وم٢مٟمف شمٕم٤ممم اهلل إمم ـمريؼ أنف قمغم ومٕمٚمف ُمـ وأُم٤م

                                                           

 [ُمٜمف]! اًمٖمزازم اخلٚمٗمل وًمٞمس اًمًٚمٗمل اًمٕم٤ممل ـمٌٕم٤م يٕمٜمل  (2)

 [ُمٜمف]! يم٤مًمٕمٜم٘م٤مء اًمٞمقم ص٤مر اًمذي اهلل طمدود قمغم اًم٘م٤مئؿ احل٤ميمؿ ىمٌؾ ُمـ يٕمٜمل: ىمٚم٧م  (1)

 [ُمٜمف. ]صحٞمح وهق اًمِمٛمس ذم: ىمقًمف اًمٌخ٤مري ذم ًمٞمس إٟمف سمٞم٤من وومٞمف ،1592 ،8/128 اإلرواء ذم خمرج  (3)

 [ُمٜمف. ]1/748/2885 ُمًٜمده ذم اجلٕمد اسمـ رواه اًمثقري ؾمٗمٞم٤من وهق اًمًٚمػ سمٕمض قمـ هذا روي  (4)



   طمٙمؿ إن٤مؿمٞمد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 !شمريمف إذا اهلل ُمـ ٟمّمٞمٌف وطمرم اهلل قمـ اٟم٘مٓمع ىمد أنف ورأى ديٜمف قمـ هنل

 :اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ أطمد ي٘مقل وٓ اعمًٚمٛملم قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق والل ومٝم١مٓء

 إمم وـمري٘م٤م ديٜم٤م هذا ضمٕمؾ ُمـ سمؾ ُم٤ٌمح أُمر شمٕم٤ممم اهلل إمم ـمري٘م٤م ديٜم٤م هذا اخت٤مذ إن

 .اعمًٚمٛملم إلمج٤مع خم٤مًمػ ُمْمؾ و٤مل ومٝمق شمٕم٤ممم اهلل

 يم٤من وٟمٞمتف اًمٕم٤مُمؾ ومٕمؾ إمم يٜمٔمر ومل قمٚمٞمف وشمٙمٚمؿ اًمٕمٛمؾ فم٤مهر إمم ٟمٔمر وُمـ

 .633 – 632/  22 اًمٗمت٤موى جمٛمقع. قمٚمؿ سمال اًمديـ ذم ُمتٙمٚمام ضم٤مهال

 وًمق اهلل ينمقمف مل سمام اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز ٓ أنف اًمٕمٚمامء قمٜمد اعم٘مرر ُمـ إن: صم٤مًمث٤م

 سمّمالة شمًٛمك اًمتل ويم٤مًمّمالة اًمٕمٞمديـ ًمّمالة ُمثال يم٤مٕذان ُمنموقم٤م أصٚمف يم٤من

 سمْم٤مقمتف قمروف قمٜمد اًم٤ٌمئع وُمـ اًمٕمٓم٤مس قمٜمد ط اًمٜمٌل قمغم ويم٤مًمّمالة اًمرهم٤مئ٥م

 اإلُم٤مم يًٛمٞمٝم٤م اًمتل إُمقر حمدصم٤مت ُمـ - ضمدا ويمثػم يمثػم ذًمؽ وٟمحق - زسمقنًمٚم

 دظمقهل٤م آقمتّم٤مم طم٘م٤م اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم وطم٘مؼ اإلو٤مومٞم٦م اًمٌدع ب اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل

 .(2)شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ» :ط ىمقًمف قمٛمقم ذم

 هق سمؾ أومم سم٤مب ُمـ حمرُم٤م يٙمقن طمرم سمام اهلل إمم وم٤مًمت٘مرب ذًمؽ قمرف وم٢مذا

 ومٕمؾ ُمـ اهلل شمققمد وىمد اهلل ًمنميٕم٦م واعمِم٤مىم٘م٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م اًمتحريؿ ؿمديد

ـْ ﴿: سم٘مقًمف ذًمؽ َ  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم َ  وَم٢مِن   َوَرؾُمقًَمفُ  اّلل   ﴾.اًْمِٕمَ٘م٤مِب  ؿَمِديدُ  اّلل 

 شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ممـ وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌٝم٤م ومٞمف أن ذًمؽ إمم يْم٤مف

 ىم٤مل اًمذيـ وسم٤معمنميملم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة وهمرهتؿ وًمٕم٤ٌم هلقا  ديٜمٝمؿ اختذوا اًمذيـ: ومٞمٝمؿ

ٌَٞم٧ِْم  قِمٜمْدَ  َصالهُتُؿْ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿: ومٞمٝمؿ ٓ   اًْم  ﴾.َوشَمّْمِدَي٦مً  ُُمَٙم٤مءً  إِ

 .(1)اًمتّمٗمٞمؼ: واًمتّمدي٦م اًمّمٗمػم: اعمٙم٤مء: اًمٕمٚمامء ىم٤مل 

 اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وم٘م٤مل وطمديث٤م ىمديام قمٚمٝمؿ اًمٕمٚمامء إٟمٙم٤مر اؿمتد وًمذًمؽ

                                                           

 رؾم٤مًمتل اٟمٔمر ُمقوع ُم٤م همػم ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وصححف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًمئل رواه (2)

 [ُمٜمف. ]37 ص احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم

 [ُمٜمف. ]145-2/144 اًمٚمٝمٗم٤من وإهم٤مصم٦م ،3/336 يمثػم اسمـ شمٗمًػم اٟمٔمر 2  (1)
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 قمـ اًمٜم٤مس يّمدون اًمزٟم٤مدىم٦م أطمدصمتف اًمتٖمٞمػم: ًمف ي٘م٤مل ؿمٞمئ٤م سم٤مًمٕمراق شمريم٧م :شمٕم٤ممم

 .(2)اًم٘مرآن

 إذا: ]وىم٤مل اؾمتامقمف قمـ وهنك ومٙمرهف: رواي٦م وذم سمدقم٦م: وم٘م٤مل أمحد؟ قمٜمف وؾمئؾ

 .(1)[أظمرى ـمريؼ ذم ومخذ ـمريؼ ذم ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمٟم٤م رأج٧م

 سم٘مْمٞم٥م احل٤مضيـ سمٕمض ومٞميب ُمٖمـ سمف يٖمٜمك اًمدٟمٞم٤م ذم يزهد ؿمٕمر: واًمتٖمٞمػم

 .وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمام همٜم٤مئف شمقىمٞمع قمغم خمدة أو ٟمٓمع قمغم

 ذيمره وُم٤م :573/  22 اعمجٛمقع ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 ظمٌػم إُم٤مم يمالم[ ومٝمق]- اًمزٟم٤مدىم٦م إطمداث ُمـ أنف ُمـ - قمٜمف اهلل ريض - اًمِم٤مومٕمل

 ُمتٝمؿ هق ُمـ إٓ إصؾ ذم إًمٞمف ويدقمق ومٞمف يرهم٥م مل اًمًامع هذا وم٢من اإلؾمالم سم٠مصقل

 ـاًمرمح قمٌد أبق ذيمر يمام وأُمث٤مهلؿ ؾمٞمٜم٤م واسمـ واًمٗم٤مرايب اًمراوٟمدي يم٤مسمـ سم٤مًمزٟمدىم٦م

  :ىم٤مل (3)اًمراوٟمدي اسمـ قمـ اًمًامع ُم٠ًمخ٦م ذم اًمًٚمٛمل

 سمف آُمر: ىم٤مل أو - أوضمٌف وم٠من٤م ىمقم ويمرهف ىمقم وم٠مب٤مطمف اًمًامع ذم اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ

 .سمف إُمر ذم اًمٕمٚمامء إمج٤مع ومخ٤مًمػ

 قمٜمد ـمري٘م٦م ومٞمف وًمف اعمقؾمٞم٘مك يًٛمقٟمف اًمذي اًمٖمٜم٤مء ذم سم٤مرقم٤م يم٤من (4)واًمٗم٤مرايب

 صمؿ وم٠مبٙم٤مهؿ ضب ح٤م ُمِمٝمقرة محدان اسمـ ُمع وطمٙم٤ميتف اًمٖمٜم٤مء صٜم٤مقم٦م أهؾ

 .ظمرج صمؿ ٟمقُمٝمؿ صمؿ أوحٙمٝمؿ

                                                           

 اسمـ ذيمره صحٞمح وإؾمٜم٤مده ،149 -144 ص اجلقزي اسمـ وقمٜمف ،9/246 احلٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ وأبق ،36 ص  (2)

شمر أنف ،2/119 اإلهم٤مئ٦م ذم اًم٘مٞمؿ  سم٤مُٕمر اخلالل رواه. أقماله ذيمرت سمام اًمتٖمٌػم ومن صمؿ اًمِم٤مومٕمل قمـ ُمتقا

 [ُمٜمف. ]سم٤معمٕمروف

 [ُمٜمف. ]214 ص اًمًامع ُم٠ًمخ٦م ُمـ واًمزي٤مدة قمٜمف ـمرق ُمـ اخلالل رواه   (1)

 ُمـ أول يم٤من: "اعمٞمزان ًم٤ًمن ذم احل٤مومظ ىم٤مل اًمِمٝمػم اًمزٟمديؼ اًمرواٟمدي إؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ أمحد اؾمٛمف   (3)

 اًمِمٞمخ أضم٤مد وىمد اإلؾمالم قمغم ومٞمٝم٤م يٓمٕمـ يمثػمة يمت٤ٌم صٜمػ وىمد سم٤مإلحل٤مد واؿمتٝمر شمزٟمدق صمؿ اعمٕمتزًم٦م ُمتٙمٚمٛمل

 [ُمٜمف".]وُم٤مئتلم وشمًٕملم صمامن ؾمٜم٦م شمقذم ًٕمٕمٜمف، أوردشمف وإٟمام اعمٞمزان يٕمٜمل اًمٙمت٤مب هذا ُمـ شمرمجتف طمذف ذم

 واحلٙم٤مي٦م ،354 -1/353 اًمذه٥م ؿمذرات ذم ُمًٌٓم٦م شمرمج٦م ًمف اًمؽميمل ـمرظم٤من سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اؾمٛمف  (4)

 [ُمٜمف. ]339 ؾمٜم٦م ُم٤مت وهمػمه اًمٖمزازم يمٗمره يم٤مٕؾمٓمقرة وهل ومٞمف ُمذيمقرة إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل
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 مل ط اًمٜمٌل أن اإلؾمالم ديـ ُمـ سم٤مٓوٓمراب قمرف وىمد :565 ص وىم٤مل

 ُمع اعمٚمحٜم٦م إبٞم٤مت اؾمتامع إمم جيتٛمٕمقا  أن وزه٤مدهؿ وقم٤ٌمدهؿ أُمتف ًمّم٤محلل ينمع

 ُمت٤مسمٕمتف قمـ َيرج أن ٕطمد يٌح مل يمام اًمدف أو سم٤مًم٘مْمٞم٥م ضب أو سم٤مًمٙمػ ضب

 وٓ ًمٕم٤مُمل وٓ فم٤مهره ذم وٓ إُمر سم٤مـمـ ذم ٓ واحلٙمٛم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ضم٤مء ُم٤م وإشم٤ٌمع

 .خل٤ميص

 اًم٘مٚمقب وأطمقال اًمديـ سمح٘م٤مئؼ ظمؼمة ًمف يم٤من وُمـ :576 - 573 اًمِمٞمخ ىم٤مل صمؿ

 ًمٚم٘مٚمقب جيٚم٥م ٓ واًمتّمدي٦م اعمٙم٤مء ؾمامع أن قمرف وُمقاضمٞمده٤م وأذواىمٝم٤م وُمٕم٤مرومٝم٤م

 ومٝمق ُمٜمف أقمٔمؿ هق ُم٤م واعمٗمًدة اًمير ُمـ ذًمؽ وٛمـ ورم إٓ ُمّمٚمح٦م وٓ ُمٜمٗمٕم٦م

 .اًمٙم١موس محٞم٤م ومٕمؾ اًمٜمٗمقس ذم يٗمٕمؾ ًمٚمجًد يم٤مخلٛمر ًمٚمروح

 جيد يمام متٞمٞمز سمال ًمذة ومٞمجدون اخلٛمر ؾمٙمر ُمـ أقمٔمؿ ؾمٙمرا  أصح٤مسمف يقرث وهلذا

 قمـ ذًمؽ ويّمدهؿ اخلٛمر ًمِم٤مرب حيّمؾ مم٤م وأيمؼم أيمثر هلؿ حيّمؾ سمؾ اخلٛمر ؿم٤مرب

 أقمٔمؿ واًمٌٖمْم٤مء اًمٕمداوة سمٞمٜمٝمؿ ويقىمع اخلٛمر يّمدهؿ مم٤م أقمٔمؿ اًمّمالة وقمـ اهلل ذيمر

 اًمِمٞم٤مـملم ُمـ هبؿ ي٘مؽمن سمام سمؾ سمٞمد ُمس همػم ُمـ سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ طمتك اخلٛمر ُمـ

 احل٤مل شمٚمؽ ذم اًمِمٞم٤مـملم قمٚمٞمٝمؿ شمتٜمزل سمحٞم٨م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م أطمقال هلؿ حيّمؾ وم٤مٟمف

 ضمٜمس ُمـ سمٙمالم إُم٤م: اعمٍموع ًم٤ًمن قمغم اجلٜمل يتٙمٚمؿ يمام أخًٜمتٝمؿ قمغم ويتٙمٚمٛمقن

 ويٙمقن همػمهؿ أو اًمٗمرس أو اًمؽمك يمٚم٤ًمن يمالُمٝمؿ يٗم٘مف ٓ اًمذيـ إقم٤مضمؿ يمالم

 ُمـ اًمٙمالم يٙمقن سمؾ سمذًمؽ يتٙمٚمؿ أن حيًـ ٓ همري٤ٌم اًمِمٞمٓم٤من ًمًٌف اًمذي اإلٟم٤ًمن

 ًمف يٗمٝمؿ وٓ يٕم٘مؾ ٓ سمٙمالم وإُم٤م إظمقاهنؿ ُمـ اًمِمٞم٤مـملم شمٚمؽ شمٙمقن ُمـ يمالم ضمٜمس

 .(2)وقمٞم٤مٟم٤م ؿمٝمقدا اعمٙم٤مؿمٗم٦م أهؾ يٕمرومف وهذا ُمٕمٜمك

                                                           

 اإلٟم٤ًمن سمدن ذم ودظمقًمف طم٘مٞم٘مٞم٤م ُم٤ًم ًمإلٟم٤ًمن اًمِمٞمٓم٤من ُمس قم٘مٞمدة اعمٕم٤مسيـ سمٕمض أنٙمر ًم٘مد: شمٜمٌٞمف   (2)

 ُمْمٕمػ يمؼمه وشمقمم اًمٜم٤مس قمغم قمغم ومٞمٝم٤م ُمقهقا  اًمت٠مخٞمٗم٤مت سمٕمض ذًمؽ ذم سمٕمْمٝمؿ وأخػ إي٤مه وسقمف

 إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ ذم ضم٤مء ُم٤م ووٕمػ إؾمٓمقرة ب اعمًٛمك يمت٤مسمف ذم ذيمره اح٤مر اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة هذه وم٤مؾمتٖمٚمقا  آظمرون واؿمتط اعمٕمتزًم٦م شم٠مويالت إمم وهمػمه هق وريمـ يمٕم٤مدشمف اًمّمحٞمح٦م

 طمقهلؿ اًمٜم٤مس جلٛمع وؾمٞمٚم٦م واختذوه٤م هل٤م اعمٜمٙمريـ سمذًمؽ وؾم٤مقمدوا طم٘مٞم٘متٝم٤م همػم مم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ُم٤م هب٤م وأخح٘مقا 

 = سمٕمْمٝمؿ ص٤مر طمتك سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال ٕيمؾ هلؿ ُمٝمٜم٦م وضمٕمٚمقه٤م سمزقمٛمٝمؿ صدورهؿ ُمـ اجل٤من ٓؾمتخراج
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 وم٤من اًمٜمٛمط هذا ُمـ هؿ اًمنميٕم٦م قمـ ظمروضمٝمؿ ُمع اًمٜم٤مر يدظمٚمقن اًمذيـ وه١مٓء

 ييب اعمٍموع أن طمتك سمدٟمف إطم٤ًمس يً٘مط سمحٞم٨م أطمدهؿ شمالسمس اًمِمٞم٤مـملم

 اًمِمٞم٤مـملم شمٚمًٌٝمؿ ه١مٓء ومٙمذًمؽ ضمٚمده ذم ي١مصمر وٓ سمذًمؽ حيس ٓ وهق قمٔمٞمام ضسم٤م

 قم٘مٚمف شمٖمٞم٥م ُمع اًمِمٞمٓم٤من أطمدهؿ يٚمٌس وإٟمام اهلقاء ذم هبؿ شمٓمػم وىمد اًمٜم٤مر هبؿ وشمدظمؾ

 .اعمٍموع اًمِمٞمٓم٤من يٚمٌس يمام

 اًمٜم٤مر يّمغم وم٢مٟمف اعمّمكم: ٕطمدهؿ ي٘م٤مل اًمزط ُمـ ضب واعمٖمرب اهلٜمد وسم٠مرض

 ويٗمٕمؾ (2)اًمزج رأس قمغم وي٘مػ اهلقاء ذم ويٓمػم ويدظمٚمٝم٤م وشمٚمًٌف ه١مٓء يّمغم يمام

 يمثػما  ختٓمػ واجلـ هلؿ ظمالق ٓ اًمذيـ اًمزط ُمـ وهؿ ه١مٓء يٗمٕمٚمف مم٤م أبٚمغ أؿمٞم٤مء

 إُمقر هذه ُمـ سم٤مذٟم٤م وىمد اهلقاء ذم هبؿ وشمٓمػم اًمٜم٤مس أبّم٤مر قمـ وشمٖمٞمٌف اإلٟمس ُمـ

 إذا اعمِم٤مئخ سمٕمض إمم واعمٜمتًٌقن اعمتقهلقن ه١مٓء هذا يٗمٕمؾ ويمذًمؽ وصٗمف يٓمقل ُم٤م

 وي٘مػ اهلقاء ذم يّمٕمد ُمـ ُمٜمٝمؿ واًمتّمدي٦م اعمٙم٤مء ؾمامع وقمٜمد ؾمامقمل وضمد ًمف طمّمؾ

 وأنقاع سمدٟمف قمغم يْمٕمف صمؿ سم٤مًمٜم٤مر اعمحٛمك احلديد وي٠مظمذ اًمٜم٤مر ويدظمؾ اًمرُمح زج قمغم

 ىمراءة قمٜمد وٓ اًمذيمر قمٜمد وٓ اًمّمالة قمٜمد احل٤مل هذه ًمف حتّمؾ وٓ اجلٜمس هذا ُمـ

 وشمٚمؽ اًمِمٞم٤مـملم شمٓمرد حمٛمدي٦م ٟمٌقي٦م إؾمالُمٞم٦م إيامٟمٞم٦م ذقمٞم٦م قم٤ٌمدات هذه ٕن اًم٘مرآن

 .اًمِمٞم٤مـملم دمٚم٥م ومٚمًٗمٞم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ذيمٞم٦م سمدقمٞم٦م قم٤ٌمدات

 اهلل سمٞمقت ُمـ سمٞم٧م ذم ىمقم اضمتٛمع ُم٤م» اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط اًمٜمٌل ىم٤مل

 اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ وٟمزًم٧م اًمرمح٦م همِمٞمتٝمؿ إٓ سمٞمٜمٝمؿ ويتدارؾمقٟمف اهلل يمت٤مب يتٚمقن

 أن: اًمّمحٞمح احلدي٨م رم صم٧ٌم وىمد (1)شقمٜمده ومٞمٛمـ اهلل وذيمرهؿ اعمالئٙم٦م وطمٗمتٝمؿ

 ومٞمٝم٤م يم٤مًمٔمٚم٦م ًمًامقمٝم٤م اعمالئٙم٦م شمٜمزًم٧م اًمٙمٝمػ ؾمقرة ىمرأ  ح٤م طمْمػم سمـ أؾمٞمد

                                                           

 اعمجٚمد ذم مجٞمٕم٤م قمٚمٞمٝمؿ رددت وىمد اعمٜمٙمريـ وأوَلؽ اعمٌٓمٚملم ه١مٓء سملم و٤مئع واحلؼ إهمٜمٞم٤مء يم٤ٌمر ُمـ

 [ُمٜمف. ]1928 سمرىمؿ احل٘مٞم٘مل اعمس شم١ميمد اًمتل اًمّمحٞمح٦م ُمـ اًم٤ًمدس

 [ُمٜمف. ]اًمرُمح قمغم اًمذي اًمٜمّمؾ هق  (2)

 [ُمٜمف. ]36 ص طمديثٞم٦م ٟمّمقص ٟم٘مد ذم قمٜمدي خمرج وهق ُمًٚمؿ صحٞمح ذم هق  (1)
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 .(2)اًمنج

 ذك طم٘مٞم٘م٦م قمـ ويّمد واًمٔمٚمؿ اًمٗمقاطمش إمم يدقمق واًمتّمدي٦م اعمٙم٤مء يم٤من وهلذا

 اًميب هق اًمتٖمٌػم ٕن شمٖمٌػما  يًٛمقٟمف واًمًٚمػ اخلٛمر يٗمٕمؾ يمام واًمّمالة شمٕم٤ممم اهلل

 يْمؿ وم٘مد اًمتٚمحلم قمغم  اإلٟم٤ًمن صقت يٖمؼم ُم٤م وهق اجلٚمقد ُمـ ضمٚمد قمغم سم٤مًم٘مْمٞم٥م

 سم٘مْمٞم٥م اًميب وإُم٤م إظمرى قمغم اًمٞمديـ سم٠مطمد اًمتّمٗمٞمؼ إُم٤م اإلٟم٤ًمن صقت إمم

 يمٜم٤مىمقس ـمٌؾ أو دف قمغم همػمه٤م أو أظمتٝم٤م قمغم سم٤مًمٞمد اًميب وإُم٤م وضمٚمد ومخذ قمغم

 اًمدي٤مٟم٦م وضمف قمغم اعمالهل هذه ومٕمؾ ومٛمـ اًمٞمٝمقد يمٌقق صٗم٤مرة ذم واًمٜمٗمخ اًمٜمّم٤مرى

 .وضمٝم٤مًمتف والًمتف ذم ري٥م ومال واًمت٘مرب

 اًمٓمٞم٥م أبق اًم٘م٤ميض اًمّمقومٞم٦م همٜم٤مء قمغم اإلٟمٙم٤مر ذم سم٤مًمٖمقا  اًمذيـ اًمٕمٚمامء وُمـ

 وـم٤مقم٦م ديٜم٤م اًمٖمٜم٤مء ضمٕمٚمقا  ٕهنؿ اعمًٚمٛملم جلامقم٦م خم٤مًمٗم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م هذه :وم٘م٤مل (1)اًمٓمؼمي

 .(3)اًمٙمريٛم٦م واعمِم٤مهد اًمنميٗم٦م اًمٌ٘م٤مع وؾم٤مئر واجلقاُمع اعم٤ًمضمد ذم إقمالٟمف ورأج٧م

 صمؿ اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤م ي٘مرؤون ُمٙم٤من ذم ىمقم قمـ ؾمئؾ (4)اًمٓمرـمقر اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 واًمِم٤ٌمسم٦م سم٤مًمدف وييسمقن ويٓمرسمقن ومػمىمّمقن اًمِمٕمر ُمـ ؿمٞمئ٤م ُمٜمِمد هلؿ يٜمِمدون

 ٓ؟ أو طمالل ُمٕمٝمؿ احلْمقر هؾ

 يمت٤مب إٓ اإلؾمالم وُم٤م ووالًم٦م وضمٝم٤مًم٦م سمٓم٤مًم٦م هذا اًمّمقومٞم٦م ُمذه٥م: وم٠مضم٤مب

 اًم٤ًمُمري أصح٤مب أطمدصمف ُمـ وم٠مول واًمتقاضمد اًمرىمص وأُم٤م ط رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل

 :أي - وهق ويتقاضمدون طمقًمف يرىمّمقن وم٠متقا  ظمقار ًمف ضمًدا قمجال هلؿ اختذ ح٤م

 قمغم يم٠منام وأصح٤مسمف ط اًمٜمٌل جمٚمس يم٤من وإٟمام اًمٕمجؾ وقم٤ٌمد اًمٙمٗم٤مر ديـ - اًمرىمص

                                                           

 ص٤مطم٥م إهب٤مم ومٞمف ًمٙمـ. 795 صحٞمحف ذم وُمًٚمؿ. 5322 صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري إُم٤مم احلدي٨م أصؾ روى  (2)

 يمثػم اسمـ سمذًمؽ وضمزم. طمْمػم سمـ أؾمٞمد هق: ىمٞمؾ: 9/57 اًمٗمتح ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل وًمٙمـ أؾمٞمد اًم٘مّم٦م

 قمغم ُمٌٜمل يمٚمف وهذا 4ص اعمٌٝمٛم٦م إؾمامء ذم اًمٌٖمدادي اخلٓمٞم٥م ذًمؽ ذم شمٌع وًمٕمٚمف ،3/225 شمٗمًػمه ذم

 [ُمٜمف. ]اًمتٕمٞملم هذا ذم سم٤مجلزم قمٚمٞمف اًمقاىمػ ي٘مٓمع ٟمص ُمـ وًمٞمس آطمتامل

 ُم٤مت اإلؾمالم، ؿمٞمخ اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم ب ،27/668 اًمًػم ذم اًمذهٌل وصٗمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ هق  (1)

 [ُمٜمف. ]اهلل رمحف وُمئ٦م ؾمٜمت٤من وًمف ـه453 ؾمٜم٦م اًمٗمٝمؿ صم٤مسم٧م اًمٕم٘مؾ صحٞمح

 [ُمٜمف. ]31ص اًمٓمؼمي رؾم٤مًم٦م ذم ُم٤م شمٚمخٞمص وهق ،161 ص اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اًمًامع ُم٠ًمخ٦م  (3)

 [ُمٜمف. ]513 ؾمٜم٦م ُم٤مت اًمزاهد اًم٘مدوة اإلُم٤مم: 29/493 اًمذهٌل ىم٤مل ىمرـم٦ٌم ذم اح٤مًمٙمٞم٦م ؿمٞمخ  (4)
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سمف ًمٚمًٚمٓم٤من ومٞمٜمٌٖمل اًمقىم٤مر ُمـ اًمٓمػم رءوؾمٝمؿ  ذم احلْمقر ُمـ يٛمٜمٕمٝمؿ أن وٟمقا

 يٕمٞمٜمٝمؿ وٓ ُمٕمٝمؿ حيي أن أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ ٕطمد حيؾ وٓ وهمػمه٤م اعم٤ًمضمد

 أئٛم٦م ُمـ وهمػمهؿ وأمحد واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م وأيب ُم٤مًمؽ ُمذه٥م هذا سم٤مـمؾ قمغم

 .(2)اعمًٚمٛملم

 ويٌٕم٨م اًم٤ًميمـ حيرك اًمذي اًمٖمٜم٤مء ذيمر أن سمٕمد ىم٤مل (1)اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 ذم َيتٚمػ وٓ اعمحرُم٦م إُمقر ُمـ وهمػممه٤م واخلٛمر اًمٜم٤ًمء وصػ وومٞمف اًمٙم٤مُمـ

 :حتريٛمف

 اًمٜمٗمقس ًمٙمـ ،حتريٛمف ذم َيتٚمػ ٓ ُم٤م ىمٌٞمؾ ومٛمـ ذًمؽ ذم اًمّمقومٞم٦م سمتدقمفا ُم٤م وأُم٤م

ٟمٞم٦م  ُمٜمٝمؿ يمثػم ذم فمٝمرت ًم٘مد طمتك اخلػم إمم يٜم٥ًم ممـ يمثػم قمغم همٚم٧ٌم اًمِمٝمقا

 ،ُمتالطم٘م٦م وشم٘مٓمٞمٕم٤مت ُمتٓم٤مسم٘م٦م سمحريم٤مت رىمّمقا  طمتك واًمّمٌٞم٤من اعمج٤مٟملم ومٕمالت

 ذًمؽ وأن إقمامل وص٤مًمح اًم٘مرب سم٤مب ُمـ ضمٕمٚمقه٤م أن إمم ُمٜمٝمؿ سم٘مقم اًمتقاىمع واٟمتٝمك

 واهلل اعمخرىم٦م أهؾ وىمقل اًمزٟمدىم٦م آصم٤مر ُمـ اًمتح٘مٞمؼ قمغم وهذا ،إطمقال ؾمٜمل يثٛمر

 .(3)اعمًتٕم٤من شمٕم٤ممم

سم٤م ُمًٝم٦ٌم ًمف ومتقى ذم (4)اًمّمالح اسمـ احل٤مومظ اإلُم٤مم هذا سمٜمحق أومتك وىمد  قمغم ضمقا

 واًمتّمٗمٞمؼ اًمرىمص ُمع واًمِم٤ٌمسم٦م سم٤مًمدف اًمٖمٜم٤مء يًتحٚمقن قمٛمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؾم١مال

 اًمٕم٤ٌمدات؟ أومْمؾ ُمـ وأنف وىمرسم٦م طمالل ذًمؽ أن ويٕمت٘مدون

 :ىم٤مل اعم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م مم٤م ظمالصتف سمام اهلل رمحف وم٠مضم٤مب

                                                           

 - 22/137 اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم اًمزواضمر ه٤مُمش/53ص اهلٞمتٛمل ًمٚمٗم٘مٞمف اًمًامع آٓت ؾمامع قمـ اًمرقم٤مع يمػ  (2)

 [ُمٜمف. ]138

 واًمًٓمر. 672 ؾمٜم٦م ُم٤مت اًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع ُم١مًمػ اعمِمٝمقر اًم٘مرـمٌل إنّم٤مري أمحد سمـ حمٛمد هق  (1)

 [ُمٜمف. ]24/54 سمٜمحقه اجل٤مُمع ذم هق ُمٜمف إول

 [ُمٜمف. ]22/73 أًمقد ًمٚمٕمالُم٦م اعمٕم٤مين روح  (3)

: اًمًػم ذم اًمذهٌل ىم٤مل اعمِمٝمقرة احلدي٨م قمٚمقم ُم٘مدُم٦م ُم١مًمػ اًمديـ شم٘مل اإلؾمالم ؿمٞمخ اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم هق  (4)

 [ُمٜمف. ]643 ؾمٜم٦م شمقذم. واًمٗم٘مف واحلدي٨م اًمتٗمًػم ذم قمٍمه ومْمالء أطمد يم٤من
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 اعمٚمحديـ سم٤مـمٜمٞم٦م هذا سم٘مقهلؿ وؿم٤ميٕمقا  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمغم يمذسمقا  ًم٘مد

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ُم٤م ومٕمٚمٞمف إمج٤مقمٝمؿ ظم٤مًمػ وُمـ اعمًٚمٛملم إمج٤مع وظم٤مًمٗمقا   ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم

ؾُمقَل  ـْ  اًمر  َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  ضَمَٝمٜم ؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقمم   َُم٤م ُٟمَقًم فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيت ٌِعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَم 

 .(2)﴾َُمِّمػماً  َوؾَم٤مَءْت 

 ىمقم قمـ إًمٞمف وضمف ؾم١مال قمـ إضم٤مسم٦م وم٘م٤مل (1)اهلل رمحف اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 يٖمٜمقن صمؿ واطمد سمّمقت ضمٝمرا  اهلل ومٞمذيمرون جيتٛمٕمقن اًمّمقومٞم٦م إمم يٜمتٛمقن

 :ويرىمّمقن؟

 وـمري٘م٦م ط اهلل رؾمقل ـمري٘م٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعمحدصم٤مت اًمٌدع ُمـ يمٚمف ذًمؽ إن

 .ظمٚم٘مف ُمـ ؿم٤مء ُمـ سمذًمؽ اهلل ومٜمٗمع سم٢مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕملم أصح٤مسمف

 سمتٚمؽ اًمٕم٤مُمٚملم قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مُم٧م اًمٌالد سمٕمض إمم وصؾ ح٤م اجلقاب أن ذيمر صمؿ

 ًمٌٕمض ومت٤موى إمم ومٚمج٠موا ُمٜمٝم٤م أيمٚمٝمؿ واٟم٘مٓم٤مع ـمري٘متٝمؿ اٟمدراس وظم٤مومقا  اًمٌدع

 طمج٦م أهن٤م وسملم قمٚمٞمٝمؿ اًمِم٤مـمٌل ومرد سمدقمتٝمؿ ًمّم٤مًمح يًتٖمٚمقهن٤م اًمقىم٧م ؿمٞمقخ

 .قمٚمٞمٝمؿ

 ؿم٤مء ومٛمـ 388 - 358 صٗمح٦م صمالصملم ٟمحق ذم ضمدا ذًمؽ ذم اًمٙمالم وسمًط

 .إًمٞمف رضمع اًمتقؾمع

 وسملم وإهقاء اًمٌدع أهؾ قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد وُمآظمذ أصقٓ ذيمر ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من

 ٕمهٞمتٝم٤م قمٜمٝم٤م ظمالص٦م اًم٘مراء إمم أىمدم أن ومرأج٧م ؿم٤مومٞم٤م سمٞم٤مٟم٤م ًمٚمنمع وخم٤مًمٗمتٝم٤م سمٓمالهن٤م

 197/  2 اهلل رمحف ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمام سمٞم٤مهن٤م ذم اًم٘مقل يًٌٓمقا  مل إصقل قمٚمامء وٕن

                                                           

 أوؾمع ُم٘مٓمٕم٤م. 2/118 اًمٚمٝم٤موم٤من إهم٤مئ٦م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ. 643 ؾمٜم٦م شمقذم -332 -333 اًمّمالح اسمـ ومت٤موى اٟمٔمر  (2)

 [ُمٜمف. ]سمٕمْمف وومٞمف هٜم٤م مم٤م

 اًمٜمٗمٞم٦ًم اجلٚمٞمٚم٦م اعم١مًمٗم٤مت ص٤مطم٥م اًمٖمرٟم٤مـمل إؾمح٤مق أبق اًمٚمخٛمل ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م هق  (1)

 [ُمٜمف. ]793 ؾمٜم٦م ُم٤مت
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 .(2)احل٤مؿمٞم٦م ُمـ وم٤مـمٚمٌٝم٤م

 ذم اًمٖم٤مي٦م سمٚمغ وىمد (1)اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ إري٥م إدي٥م اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م وُمٜمٝمؿ

 ُم٠ًمخ٦م ذم اًمٙمالم اًمٙمٌػم يمت٤مسمف ذم اًمّمقذم واًمٖمٜم٤مء واعمالهل اًمٖمٜم٤مء ًمتحريؿ آطمتج٤مج

 اًمًٚمٗمٞم٦م وأصم٤مر واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب ذًمؽ قمغم آؾمتدٓل ذم ضمدا شمقؾمع وىمد ،اًمًامع

 وُمـ ،اهلل طمرم ح٤م اعمًتحٚملم قمغم واًمرد سمٞمٜمٝم٤م واعمراضمح٦م اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م وسمٞم٤من

 رائٕم٦م ومّمقل ذم ىمرآن وص٤مطم٥م همٜم٤مء ص٤مطم٥م سملم ُمٜم٤مفمرة جمٚمس قم٘مد أنف ـمرائٗمف

ه واعمٌتدقم٦م اعمًتحٚملم قمغم ؾم٤مـمٕم٦م ومٞمٝم٤م احلج٦م ممتٕم٦م  رده ذم ىم٤مل وىمد ظمػما  اهلل ضمزا

 :238 - 236 ص خمتٍمه ُم٤م اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء قمغم اعمجٛمؾ

                                                           

 يٖمٚم٥م ٓ اًمْمٕمٞمٗم٦م وإطم٤مدي٨مط  اهلل رؾمقل قمغم ومٞمٝم٤م واعمٙمذوب اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م قمغم اقمتامدهؿ -2  (2)

! اًمٙمذب؟ اعمٕمرووم٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م فمٜمؽ ومام طمٙمؿ إًمٞمٝم٤م يًٜمد أن يٛمٙمـ ومال ىم٤مهل٤مط  اًمٜمٌل أن اًمٔمـ قمغم

 . 333 -199ص

وم٘م٦م همػم هل اًمتل اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م ردهؿ -1  يم٤معمٜمٙمريـ ًمٚمٛمٕم٘مقل خم٤مًمٗم٦م أهن٤م ويدقمقن ٕهمراوٝمؿ ُمقا

ط اًم٘مؼم ًمٕمذاب  . 339ص.. ذًمؽ وٟمحق أظمرة ذم اهلل ورؤي٦م واعمٞمزان واًمٍما

 ورؾمقًمف اهلل قمـ سمف يٗمٝمؿ اًمذي اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمٚمؿ اجلٝمؾ ُمع اًمٕمرسمٞملم واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ذم اًمٙمالم قمغم دمرؤهؿ -3

 [ُمٜمف. ]اًمٕمٚمؿ ذم اًمراؾمخلم وَي٤مًمٗمقن اًمنميٕم٦م قمغم ومٞمٗمتئقن

ومٝمؿ: 313ص -4  .ُمقاىمػ ومٞمٝم٤م ًمٚمٕم٘مقل اًمتل اعمتِم٤مهب٤مت اشم٤ٌمع إمم اًمقاوح٦م إصقل قمـ اٟمحرا

 ٓ أم خمّمّم٤مت هل٤م هؾ شم٠مُمؾ همػم ُمـ وسم٤مًمٕمٛمقُمٞم٤مت ُم٘مٞمداهت٤م ذم اًمٜمٔمر ىمٌؾ سم٤معمٓمٚم٘م٤مت إظمذ: 319 ص -5

ه دًمٞمال همػم ُمـ سم٤مًمرأي ومٞمٕمٛمؿ ظم٤مص٤م أو ومٞمٓمٚمؼ ُم٘مٞمدا اًمٜمص يٙمقن سم٠من اًمٕمٙمس ويمذًمؽ  .. ؾمقا

 اعمذيمقر اًمٕمٙمس اًم٘مٞمؿ اسمـ وضمٕمؾ اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إُمثٚم٦م سمٕمض ذًمؽ قمغم اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم ضب صمؿ: ىمٚم٧م

 أب٤مح اًمٖمٚمط هذا وسمٛمثؾ ،363ص أقماله اعمذيمقر يمت٤مسمف ذم ومراضمٝمف همٜم٤مئٝمؿ إسم٤مطم٦م ذم اًمّمقومٞم٦م همٚمط أصؾ

 .اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م/73ص اٟمٔمر اعمقؾمٞم٘مك اعمٕم٤مس اًمٖمزازم

 أن ُمقمه٤م آظمر ُمٜم٤مط قمغم ومٞمٍمف ُمٜم٤مط قمغم اًمدًمٞمؾ يرد سم٠من ُمقاوٕمٝم٤م قمـ إدًم٦م حتريػ: 334 ص -6

 أىمر ُمـ أن اًمٔمـ قمغم ويٖمٚم٥م سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ ُمقاوٕمف قمـ اًمٙمٚمؿ حتريػ ظمٗمٞم٤مت ُمـ وهق واطمد اعمٜم٤مـملم

طم٤م إًمٞمف يٚمج٠م ٓ ُمقاوٕمف قمـ اًمٙمٚمؿ حتريػ ويذم سم٤مٓؾمالم  قمـ يّمده ضمٝمؾ أو ًمف يٕمرض اؿمت٤ٌمه ُمع إٓ سا

 . ُمٌتدقم٤م اًم٥ًٌم سمذًمؽ ومٞمٙمقن ُم٠مظمذه اًمدًمٞمؾ أظمذ قمـ يٕمٛمٞمف هقى ُمع احلؼ

 وزم ٓ أنف يزقمؿ ُمٜمٝمؿ وم٤معم٘متّمد يًتح٘مقٟمف ٓ سمام أخح٘مقهؿ طمتك ؿمٞمقظمٝمؿ شمٕمٔمٞمؿ ذم اًمتٗم٤مين: 348 ص -7

: 349 ص حمض سم٤مـمؾ وهق اعمذيمقر هذا إٓ إُم٦م ؾم٤مئر دون اًمقٓي٦م سم٤مب أهمٚم٘مقا  ورسمام ومالن ُمـ أقمٔمؿ هلل

 ! اًمقطمل ي٤مشمٞمف ٓ أنف إٓط  ًمٚمٜمٌل ُم٤ًمو أنف يزقمؿ واعمتقؾمط

 [ُمٜمف. ]752 ؾمٜم٦م ُم٤مت أطمد قمغم َيٗمك أن ُمـ أؿمٝمر هق  (1)
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م اًمقضمف هذا قمغم اًمًامع هذا إن  وٓ اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد يٌٞمحف ٓ ىمٌٞمح طمرا

 وديٜمف ورؾمقًمف اهلل وضم٤مهر وضمٝمف قمـ واًمديـ احلٞم٤مء ضمٚم٤ٌمب ظمٚمع ُمـ إٓ يًتحًٜمف

 طمتك اًمٜم٤مس ومٓمر ذم ُمًت٘مر ىمٌحف إُمقر هذه ُمثؾ قمغم ُمِمتٛمؾ وؾمامع سم٤مًم٘مٌٞمح وقم٤ٌمده

 :وديٜمٝمؿ اعمًٚمٛملم سمف ًمٞمٕمػمون اًمٙمٗم٤مر إن

 سمف طمّمؾ يمؿ اًمذي اًمًامع هذا ُمـ سمراء اإلؾمالم وديـ اعمًٚمٛملم ظمقاص ٟمٕمؿ

 ؾمٜم٦م ُمـ وأُم٤مت ديـ ُمـ أومًد ومٙمؿ واًمّمٌٞم٤من واحلريؿ واًمديـ اًمٕم٘مؾ ذم ُمٗمًدة ُمـ

 !وسمدقم٦م ومجقر ُمـ وأطمٞم٤م

 إذا واؾمتٓم٤مًمتف أهٚمف ىمٚمقب قمغم اًم٘مرآن اؾمتامع صم٘مؾ إٓ اعمٗم٤مؾمد ُمـ ومٞمف يٙمـ مل وًمق

 وٓ ذوق ُمـ هلؿ حيّمؾ مل وقمٛمٞم٤م صام آي٤مشمف قمغم وُمرورهؿ ؾمامقمٝمؿ يدي سملم ىمرئ

 ُمٕم٤مٟمٞمف ي٘مقُمقن وٓ إًمٞمف ُمٜمٝمؿ يمثػم أو احل٤مضيـ أيمثر يّمٖمل وٓ سمؾ طمالوة وٓ وضمد

 :شمالوشمف قمٜمد أصقاهتؿ يٖمْمقن وٓ

 ظمٗمٞمــــــــ٦م ٓ ومــــــــ٠مـمرىمقا  اًمٙمتــــــــ٤مب شمــــــــكم

 

 ٓهـــــــــــــــــــل ؾمـــــــــــــــــــ٤مهٍ  إـمـــــــــــــــــــراق ًمٙمٜمـــــــــــــــــــف 

 شمراىمّمـــــــقا  ومٙم٤مًمـــــــذسم٤مب اًمٖمٜمـــــــ٤مء وإمم 

 

 اهلل ٕضمـــــــــــــــــــؾ رىمّمـــــــــــــــــــقا  ُمـــــــــــــــــــ٤م واهلل 

 (2)ؿمـــــــــــ٤مدن وٟمٖمٛمـــــــــــ٦م وُمزُمـــــــــــ٤مر دف 

 

 سمٛمالهــــــــــــــل قمٌــــــــــــــ٤مدة رأجــــــــــــــ٧م ومٛمتــــــــــــــك 

 رأوا حــــــــــ٤م قمٚمــــــــــٞمٝمؿ اًمٙمتــــــــــ٤مب صم٘مــــــــــؾ 

 

 وٟمــــــــــــــــــــــــــــقاهل سمــــــــــــــــــــــــــــ٠مواُمر شم٘مٞمٞمــــــــــــــــــــــــــــده 

 اًمٖمٜمــــ٤م سمٕمــــد قمٚمـــٞمٝمؿ ظمــــػ واًمـــرىمص 

 

٤مه ٓق ىمـــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــ٤مـمال يـــــــــــــــــ٤م   سم٤مٕؿمــــــــــــــــٌـ

 حمٛمــــــــــد ديـــــــــــ ظمــــــــــ٤من ُمــــــــــ٤م أُمــــــــــ٦م يــــــــــ٤م 

 

 (1)هـــــــــــــل إٓ وُمٚمـــــــــــــف قمٚمٞمـــــــــــــف وضمٜمـــــــــــــك 

 حيٞمط أن ُمـ أيمثر وإدي٤من واًمٜمٗمقس اًم٘مٚمقب ذم اًمًامع هذا ومٛمٗم٤مؾمد ،وسم٤مجلٛمٚم٦م 

 .اًمٕمد سمف

 آي٦م شمٗمًػم ذم ضمدا اًمٜمٗمس أـم٤مل أن سمٕمد وم٘م٤مل (3)أًمقد اعمح٘مؼ اعمٗمن وُمٜمٝمؿ

                                                           

 [ُمٜمف.]اعمٖمٜمل وهق إىمرب وًمٕمٚمف. 2/115 اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م ذم أثٌتف وُم٤م" ؿم٤مهد" إصؾ  (2)

 ذم ؾم٤مىمف وىمد فم٤مهر قمٚمٞمف وروطمف أؾمٚمقسمف وم٤من ٟمٗمًف اًم٘مٞمؿ اسمـ اٟمف أفمـ وأن٤م اًم٘م٤مئؾ أقمرف مل: قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ ىم٤مل  (1)

 [ُمٜمف. ]قمٚمٞمٝم٤م وزي٤مدة إبٞم٤مت سمٕمض ذم سم٤مظمتالف اإلهم٤مصم٦م

 أؿمٝمره٤م يمثػمة ُم١مًمٗم٤مت ًمف سمٖمداد ُمٗمتل آًمقد حمٛمقد اًمًٞمد اًمديـ ؿمٝم٤مب اًمٗمْمؾ أبق اًمٕمالُم٦م هق 1  (3)

 [ُمٜمف. ]2173 ؾمٜم٦م شمقذم اعمٕم٤مين روح هذا شمٗمًػمه واقمٔمٛمٝم٤م
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 اًمٖمٜم٤مء حتريؿ قمغم دًٓمتٝم٤م وذم ومٞمٝم٤م اعمٗمنيـ وأىمقال وأصم٤مر ﴾احْلَِدي٨ِم  هَلْقَ ﴿

 :73 - 71/  22 ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء وُمذه٥م

 وٓ واًمٌ٘م٤مع اًمٌالد ؾم٤مئر ذم واًمًامع سم٤مًمٖمٜم٤مء اًمٌٚمقى قمٛم٧م ىمد: أىمقل وأن٤م

 أوىم٤مت ذم اعمٜم٤مئر قمغم يٖمٜمقن ُمٖمٜمقن قملم ىمد سمؾ وهمػمه٤م اعم٤ًمضمد ذم ذًمؽ ُمـ يتح٤مؿمك

 ُمـ يٕمد ُم٤م وؾم٤مئر واحل٤مٟم٤مت اخلٛمر وصػ قمغم ُمِمتٛمٚم٦م سم٠مؿمٕم٤مر ذيٗم٦م خمّمقص٦م

 اعمٛمجديـ ويًٛمقهنؿ وفمػ ُم٤م اًمقىمػ همٚم٦م ُمـ هلؿ وفمػ ىمد ذًمؽ وُمع اعمحٔمقرات

 يٗمٕمٚمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ وأؿمٜمع سم٤مًمديـ آيمؽماث ىمٚم٦م ُمـ ذًمؽ ُمـ اجلقاُمع ظمٚمق ويٕمدون

 سمام قمٚمٞمٝمؿ اقمؽمض إذا - شمٕم٤ممم اهلل ىمٌحٝمؿ - أهنؿ صمؿ وُمردهتؿ اعمتّمقوم٦م أب٤مًم٦ًم

 أو اإلهلٞم٦م اعمح٦ٌم شاخلٛمر» سمـ ٟمٕمٜمل: ي٘مقًمقن اًم٤ٌمـمؾ ُمـ ٟمِمٞمدهؿ قمٚمٞمف اؿمتٛمؾ

 اهلل وهق إقمٔمؿ اعمحٌقب: ُمثال شؾمٕمدى» و شًمٞمغم» و شُمٞم٦م» سمـ أو همٚمٌتٝم٤م: شاًمًٙمر»سمـ

 ﴿ ومٞمف ُم٤م إدب ؾمقء ُمـ ذًمؽ وذم وضمؾ قمز
ِ
 
ِ
ؾَْماَمءُ  َوّلل ْٕ ٜمَك ا ًْ  َوَذُروا هِب٤َم وَم٤مْدقُمقهُ  احْلُ

ـَ  ِذي  ﴾.َأؾْماَمئِفِ  ذِم  ُيْٚمِحُدونَ  اًم 

 ُمتّمقوم٦م ؾمامع اعمحرم اًمًامع وُمـ :ىم٤مل أنف 75 ص إضمٚم٦م سمٕمض قمـ ٟم٘مؾ صمؿ

 ُمـ يٜمِمدون مم٤م ويمثػم حتَم أن ُمـ أيمثر ُمٗم٤مؾمده وم٢من رىمص قمـ ظمال وإن زُم٤مٟمٜم٤م

 ومٞمف رهم٦ٌم أيمثرهؿ أن ويزقمٛمقن ىمرسم٦م يٕمت٘مدوٟمف هذا وُمع يتغم ُم٤م أؿمٜمع ُمـ إؿمٕم٤مر

 .ي١مومٙمقن أنك شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مشمٚمٝمؿ ره٦ٌم أو رهم٦ٌم أؿمدهؿ

 ًمًامقمٝمؿ اًمِمديد اإلٟمٙم٤مر اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز قمـ 73 ص ٟم٘مؾ ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من

 ي١ماظمذون وهؾ ومٞمف اًمٕمٚمامء وأىمقال وضمدهؿ قمـ حتدث صمؿ وشمّمٗمٞم٘مٝمؿ ورىمّمٝمؿ

 ح٤م اًمتٕمرض إمم قم٤مد صمؿ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل ٕنف قمٚمٞمٝمؿ هق وأنٙمره قمٚمٞمف؟

 .وأنٙمره اعمٜم٤مئر قمغم شاًمتٛمجٞمد» سمـ يًٛمقٟمف

 طمٙمؿ ذيمر صمؿ اًمٌخ٤مري طمدي٨م وُمٜمٝم٤م اعمٕم٤مزف حتريؿ ذم إطم٤مدي٨م ذيمر صمؿ

 :79 ص ىم٤مل صمؿ.. ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء وأىمقال ُمٜمٝم٤م رء ومٞمف جمٚمس ذم اًم٘مٕمقد

 اؾمتامقمف أو ومٕمٚمف أن شمٕمت٘مد أن إي٤مك صمؿ وم٢مي٤مك ذًمؽ ُمـ سمٌمء اسمتٚمٞم٧م إذا إٟمؽ صمؿ
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 أمهؾ ح٤م زقمٛمقا  يمام إُمر يم٤من ومٚمق اعمتّمقوم٦م ُمـ ًمف ظمالق ٓ ُمـ ذًمؽ يٕمت٘مد يمام ىمرسم٦م

 قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ُمـ أطمد قمـ ذًمؽ يٜم٘مؾ ومل سمف أت٤ٌمقمٝمؿ وي٠مُمروا يٗمٕمٚمقه أن إنٌٞم٤مء

 اهلل ىم٤مل وىمد اًمًامء ُمـ اعمٜمزًم٦م اًمٙمت٥م ُمـ يمت٤مب إًمٞمف أؿم٤مر وٓ واًمًالم اًمّمالة

 أو اعمٓمرسم٤مت اعمالهل اؾمتٕمامل يم٤من وًمق ﴾ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿: شمٕم٤ممم

 يمامل وأووحف ط ًمٌٞمٜمف اًمٕم٤معملم رب طمية إمم ي٘مرب ومم٤م اًمديـ ُمـ اؾمتامقمٝم٤م

 ؿمٞمئ٤م شمريم٧م ُم٤م سمٞمده ٟمٗمز واًمذي» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ُٕمتف اإليْم٤مح

 اًمٜم٤مر ُمـ ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف أُمرشمٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر قمـ وي٤ٌمقمديمؿ اجلٜم٦م ُمـ ي٘مرسمٙمؿ

 .(2)شقمٜمف هنٞمتٙمؿ إٓ اجلٜم٦م قمـ وي٤ٌمقمديمؿ

 اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء إٟمٙم٤مر ذم اعمِمٝمقريـ اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ ذيمره زم شمٞمن ُم٤م ومٝمذا وسمٕمد

 أىمقال وشم٘مدُم٧م واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٖمٜم٤مء طمرُم٦م أثٌتٜم٤م أن سمٕمد والًم٦م سمدقم٦م أنف وسمٞم٤من

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمثؾ اعمت٘مدُم٦م اًمٗمّمقل سمٕمض ذم ٔظمريـ أظمرى

 اعم٘مٚمديـ اًمٓمٚم٦ٌم سمٕمض ُمع زم وىمع ُم٤م اًم٘مراء قمغم أىمص أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه زم سمد وٓ

 ديم٤مين ذم وأن٤م اًمزُم٤من ُمـ ىمرن ٟمّمػ ُمٜمذ وذًمؽ اًمٚمٕملم اًمٖمٜم٤مء هذا طمقل اعمٜم٤مىمِم٦م ُمـ

 اعمزريمِم٦م إهم٤ٌمٟمٞم٦م اًمٕمامُم٦م وقمٚمٞمف اًمٓمٚم٦ٌم ُمـ زسمقن ضم٤مءين اًم٤ًمقم٤مت أصٚمح دُمِمؼ ذم

 إؾمٓمقاٟم٤مت سمٕمض ومٞمف أن فمٜمٜم٧م يت٠مبٓمف يمٌػم فمرف ٟمٔمري ومٚمٗم٧م ؾمقري٤م ذم اعمٕمرووم٦م

 وم٘مٚم٧م فمٜمٜم٧م سمام أضم٤مب ؾم٠مختف ومٚمام اًمزُم٤من ذًمؽ ذم اعمٕمرووم٦م ومقٟمقهمراف ؾمٛمع صٜمدوق

 طمرام أنف شمٕمٚمؿ أُم٤م: ىمٚم٧م اًمٖمٜم٤مء أؾمٛمع وًمٙمٜمل ٓ: ىم٤مل ُمٖمٜمل؟ أأن٧م: ُمًتٜمٙمرا  ًمف

 إرسمٕم٦م؟ إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق

 اهلل أؾمٌح أضمٚمس إين: ىم٤مل ذًمؽ؟ يمٞمػ: ىمٚم٧م طمًٜم٦م سمٜمٞم٦م أومٕمؾ ًمٙمٜمل: ىم٤مل

 احلقر صقت اًمٕمذب سمّمقهت٤م وم٠متذيمر يمٚمثقم أم ًمٖمٜم٤مء وأؾمتٛمع سمٞمدي واًمًٌح٦م وأذيمره

 سمٕمده٤م ًمف ىمٚم٧م ُم٤م أن أذيمر وٓ اإلٟمٙم٤مر أؿمد قمٚمٞمف ذًمؽ وم٠منٙمرت اجلٜم٦م ذم اًمٕملم

 ُمٜمف أىمقى ـم٤مًم٥م ُمٕمف ضم٤مء شمّمٚمٞمحٝم٤م سمٕمد ؾم٤مقمتف ًمٞم٠مظمذ أؾمٌقع سمٕمد رضمع ح٤م وًمٙمٜمف

 قمٜمف ُمٕمتذرا ًمّم٤مطمٌف ُم١ميدا اعمقوقع ذم ومتٙمٚمؿ اًمٕمٚمامء راسمٓم٦م مجٕمٞم٦م ُمـ ُمٕمروف

                                                           

 [ُمٜمف. ]2833 اًمّمحٞمح٦م ذم خمرج هق: ىمٚم٧م 2  (2)
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 ىمرسم٦م جيٕمٚمف أن قمـ ومْمال طمالٓ اعمحرم جيٕمؾ ٓ اًمٜمٞم٦م طمًـ سم٠من وم٠مضمٌتف ٟمٞمتف سمحًـ

 وهٙمذا اجلٜم٦م؟ مخر شمذيمر سمدقمقى اخلٛمر ذب اؾمتحؾ ُمًٚمام أن ًمق أرأج٧م اهلل إمم

 سمؾ اهلل طمرُم٤مت اؾمتحالل سم٤مب اًمٜم٤مس قمغم شمٗمتح وٓ اهلل وم٤مشمؼ أجْم٤م اًمزٟم٤م ذم ي٘م٤مل

 .اًمرضمؾ وم٤مٟم٘مٓمع احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل إمم واًمت٘مرب

 .اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء شم٠مثػم ُمـ ُمث٤مل ومٝمذا

 اًمدقم٤مة ُمـ سم٠منف اؿمتٝمر اًمذي اًمٖمزازم اًمِمٞمخ ومٝمذا ،سمٕمٞمدا سم٤مًم٘مراء أذه٥م زم وُم٤م

 اًمٖمٜم٤مء يًتٌٞمح ـيمؼمي قم٤معمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ضم٤مئزة ذًمؽ أضمؾ ُمـ وأقمٓمل ،اإلؾمالُمٞملم

 أم ٕهمٜمٞم٦م اؾمتامقمف اًمٓمٚم٦ٌم أطمد قمٚمٞمف أنٙمر وطمٞمٜمام وومػموز يمٚمثقم أم ُمـ وًمق اعمذيمقر

 :أفمـ ومٞمام يمٚمثقم

 فمالُمــــــــــــــــــــ٤م يــــــــــــــــــــدقمك ُمــــــــــــــــــــ٤م أجـــــــــــــــــــــ

 

 أجٜمــــــــــــــــــــــــــ٤م؟ اًمٚمٞمــــــــــــــــــــــــــؾ رومٞمــــــــــــــــــــــــــؼ يــــــــــــــــــــــــــ٤م 

 !طمًٜم٦م ٟمٞمتف أن يٕمٜمل اًمًٜم٦م ش75 ص» آظمر ؿمٞمئ٤م أقمٜمل إٟمٜمل: سم٘مقًمف أضم٤مب 

 ُمقوٕمف  همػم ذم شسم٤مًمذ٤مت إقمامل إٟمام» طمدي٨م ووع 73 ص ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من

 اًمّم٤محل٦م إقمامل إٟمام: ُمٕمٜم٤مه ٕن اًمًٜم٦م سمٗم٘مف ضمٝمٚمف قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ وذًمؽ

 وًمٙمـ شم٠مُمؾ سم٠مدٟمك فم٤مهر وهق (2)احلدي٨م مت٤مم ذًمؽ قمغم يدل يمام اًمّم٤محل٦م سم٤مًمذ٤مت

ـْ ﴿ ْ  َوَُم ُ  جَيَْٕمؾِ  مَل ـْ  ًَمفُ  وَماَم  ُٟمقراً  ًَمفُ  اّلل   ﴾.ُٟمقرٍ  ُِم

 اًمٖمٜم٤مء ؾمامع :أطمدهؿ ىمقل إٓ اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء ؿم١مم ُمـ يٙمـ مل ًمق: أىمقل وظمت٤مُم٤م

 !ًمٙمٗمك ؾمٌٕم٦م أو أوضمف ؾمت٦م ُمـ اًم٘مرآن ؾمامع ُمـ ًمٚمٛمريد أنٗمع

 هذا أن أصدق أيمد مل 262/  2 اًم٘مٞمؿ ٓسمـ اًمًامع ُم٠ًمخ٦م ذم هذا ىمرأت وح٤م

 همػم ُمٓمٚم٘م٦م وسمٕم٤ٌمرة 198/  1 اإلطمٞم٤مء ذم اًمٖمزازم يمالم ذم رأجتف طمتك ُمًٚمؿ ي٘مقًمف

 اقمؽماو٤م أو ؾم١مآ ٟمٗمًف قمغم أورده سم٠من وأيمده اًمِمديد إؾمػ ُمع ٤معمريدسم ُم٘مٞمدة

 :ظمالصتف

                                                           

 [ُمٜمف. ]2/23 اًم٤ٌمري وومتح رضم٥م اسمـ ًمٚمح٤مومظ ،5ص واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع اٟمٔمر  (2)
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 ىم٤مرئ قمغم جيتٛمٕمقن ٓ سم٤مهلؿ ومام حم٤مًم٦م ٓ اًمٖمٜم٤مء ُمـ أومْمؾ شمٕم٤ممم اهلل يمالم يم٤من إذا

 ؾمٌٕم٦م ُمـ اًم٘مرآن ُمـ ًمٚمقضمد هتٞمٞمج٤م أؿمد اًمٖمٜم٤مء أن وم٤مقمٚمؿ :سم٘مقًمف وم٠مضم٤مب اًم٘مرآن؟

 .. !.أوضمف

 ذًمؽ يّمدر يمٞمػ اًم٤ٌمطم٨م ومٞمتٕمج٥م سمٞم٤مهن٤م ذم يمٌػمشملم صٗمحتلم ُمـ أيمثر ؾمقد صمؿ

 ذًمؽ وُمع اإلؾمالم طمج٦م: ٟمجٚمف ُمـ ومٞمف ىم٤مل سمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ وم٘مٞمف ُمـ

 :ىمقًمف ُمـ ذًمؽ يتٌلم وم٘مف وٓ قمٚمؿ ومٞمف ًمٞمس ضمدا هزيؾ ومٞمٝم٤م ومٙمالُمف

 ويٜمٝم٤مه ومٞمٙمرهف اًم٤ًمُمع طم٤مل يقاومؼ ٓ سمٌٞم٧م يٖمٜمل ىمد اعمٖمٜمل أن: اًم٤ًمدس اًمقضمف

وم٘م٤م يمالم يمؾ ومٚمٞمس همػمه ويًتدقمل قمٜمف  قمغم اًمدقمقات ذم اضمتٛمٕمقا  ومٚمق طم٤مل ًمٙمؾ ُمقا

 اظمتالف قمغم يمٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ؿمٗم٤مء اًم٘مرآن إذ طم٤مهلؿ يقاومؼ ٓ آي٦م ي٘مرأ  ومرسمام اًم٘م٤مرئ

 سمف ومٞمتٕمرض اًمٜمٗمس وشمٙمرهف احل٤مل اعم٘مروء يقاومؼ ٓ أن ي١مُمـ ٓ وم٢مذن.. .إطمقال

 اًمِم٤مقمر ىمقل وأُم٤م.. دومٕمف إمم ؾمٌٞمال جيد ٓ طمٞم٨م ُمـ شمٕم٤ممم اهلل يمالم يمراه٦م خلٓمر

 ُم٤م وهذا ذًمؽ قمـ وصٞم٤مٟمتف اهلل يمالم شمقىمػم ومٞمج٥م.. ُمراد همػم قمغم شمٜمزيٚمف ومٞمجقز

 .اًم٘مرآن ؾمامع قمـ اًمٖمٜم٤مء ؾمامع إمم اًمِمٞمقخ اٟمٍماف قمٚمؾ ذم يٜم٘مدح

 حمّمقرة يم٤مٟم٧م ًم٘مد اعمّمٞم٦ٌم شمْمخٛم٧م وم٘مد اًمزسمك اًمًٞمؾ سمٚمغ ًم٘مد أيمؼم اهلل: وم٠مىمقل

 أجْم٤م اًمِمٞمقخ ذم سم٠مهن٤م يٍمح سم٤مًمٖمزازم وإذا اعمت٘مدم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟم٘مؾ ذم اعمريديـ ذم

 .اعمًتٕم٤من واهلل رده قمـ طمٙم٤ميتف شمٖمٜمل اًمذي اًم٤ٌمرد اًمتٕمٚمٞمؾ سمذًمؽ يداومع وقمٜمٝمؿ

 اظمتالف قمغم يمٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ؿمٗم٤مء اًم٘مرآن سم٠من يٍمح هذا اًمٖمزازم يم٤من وإذا

 اًم٘مرآن ؾمامع قمـ اإلقمراض اًمّمقومٞم٦م ؾمقغ أضمٚمف ُمـ اًمذي وًمٚمقضمد ًمٜم٤م ومام إطمقال

ًمف أطمًـ اًمذي اًمقضمد  وأؾمقؤه ُمثال يم٤مًمٕمٓم٤مس قمٚمٞمف ُمٖمٚمقسم٤م ص٤مطمٌف يٙمقن أن أطمقا

ـَ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿: اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ هؿ وأجـ وٟمٗم٤مىم٤م ري٤مء يٙمقن أن  ُهدًى  آَُمٜمُقا  ًمِٚم ِذي

ـَ  َوؿِمَٗم٤مءٌ  ِذي  ؟﴾قَمٛمًك  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  َوُهقَ  َوىْمرٌ  آَذاهِنِؿْ  ذِم  ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َواًم 

ه اًم٘مٞمؿ اسمـ اهلل ورطمؿ ر قمرف وم٘مد ظمػما  وضمزا  وضمغم اًمِمٞمٓم٤مين اًمًامع هذا أضا

 ُمٗمٞمدة وم٘مٝمٞم٦م وسمحقث قمديدة قمٚمٛمٞم٦م ومّمقل ذم يمثػمة وضمقه ُمـ اًم٘مرآين ًمٚمًامع خم٤مًمٗمتف
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 ذم وٟمحقه اًمًامع ُم٠ًمخ٦م اًم٤ًمسمؼ يمت٤مسمف ذم سمٕمٞمدا والٓ سمف اعمتٛمًٙملم والل وسملم

 ُمٜمٝم٤م ص٤مدىم٤م دىمٞم٘م٤م وصٗم٤م ومٞمٝم٤م وصٗمٝمؿ اًمِمٕمر ُمـ ىمّم٤مئد ومٞمٝمؿ وأنِم٠م اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م

 :131/  2 ومٞمٝم٤م ضم٤مء اإلهم٤مصم٦م ذم سمٞم٧م وُم٤مئ٦م صمالصملم ذم ىمّمٞمدة

 واىمتـــدوا رائعـواًمِمـــ احل٘مـــ٤مئؼ شمريمـــقا 

 

 واًمْمـــــــــــــــــــــالل اجلٝمـــــــــــــــــــــ٤مل سمٔمـــــــــــــــــــــقاهر 

 اخلٜمــــــ٤م وأخٗمـــــ٤مظ ومتحـــــ٤م اعمـــــرا  ضمٕمٚمـــــقا  

 

 اإلدٓل صـــــــــــقًم٦م وصـــــــــــ٤مًمقا  ؿمـــــــــــٓمح٤م 

 فمٝمـــقرهؿ ظمٚمـــػ اهلل يمتـــ٤مب ٟمٌـــذوا 

 

يمـــــــــــــــــ٤مل ومْمـــــــــــــــــٚم٦م اعمًـــــــــــــــــ٤مومر ٟمٌـــــــــــــــــذ   ٕا

 هلــــــــــقاهؿ ُمٓمٞمــــــــــ٦م اًمًــــــــــامع ضمٕمٚمــــــــــقا  

 

 حمـــــــــــــ٤مل يمـــــــــــــؾ ومٞمـــــــــــــف وم٘مـــــــــــــ٤مًمقا  وهمٚمـــــــــــــقا  

 ؾمــــــــٜم٦م هــــــــق ىمرسمــــــــ٦م هــــــــق ـم٤مقمــــــــ٦م هــــــــق 

 

 اإلوــــالل ذي اًمِمــــٞمخ ًمــــذاك صــــدىمقا  

 سمتحٞمـــــــــــؾ صـــــــــــ٤مدهؿ ىمـــــــــــديؿ ؿمـــــــــــٞمخ 

 

 اعمحتـــــــــــــــ٤مل دقمـــــــــــــــقة أضمـــــــــــــــ٤مسمقا  طمتـــــــــــــــك 

ظمٌــــ٤مر اًم٘مــــرآن ًمــــف هجــــروا   وال وٕا

 

 سمْمــــــــــــــالل هلــــــــــــــؿ ؿمــــــــــــــٝمدت إذ آصمــــــــــــــ٤مر 

 ًمٚمٗمتـــــــك أنٗمـــــــع اًمِمـــــــٕمر ؾمـــــــامع ورأوا 

 

ع أوضمــــــــــــــف ُمـــــــــــــــ   سمٜمــــــــــــــقال هلــــــــــــــؿ ؾمـــــــــــــٌـ

 سمٛمثٚمٝمــــــــــ٤م اًمٕمــــــــــدو فمٗمــــــــــر ُمــــــــــ٤م شمــــــــــ٤مهلل 

 

ُمـــــــــــــــــ٤مل واظمٞمٌـــــــــــــــــ٦م ُمـــــــــــــــــثٚمٝمؿ ُمــــــــــــــــــ   ٔا

 ([258) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ] 

  اإلشالمقة األكاصقد دم ـؾؿة
 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمٜم٤مومٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه هب٤م أظمتؿ أظمػمة يمٚمٛم٦م قمٜمدي سم٘مل وىمد هذا

 اًمٗمّمؾ ُمـ شمٌلم ىمد :وم٠مىمقل اًمديٜمٞم٦م أو اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقٟمف ُم٤م طمقل وهل

 آٓت حتريؿ ىمٌٚمف مم٤م شمٌلم يمام ،جيقز ٓ وُم٤م اًمِمٕمر ُمـ سمف اًمتٖمٜمل جيقز ُم٤م اًم٤ًمسمع

 ٓ أنف إظمػم اًمٗمّمؾ هذا وُمـ ،ًمٚمٜم٤ًمء واًمٕمرس اًمٕمٞمد ذم اًمدف إٓ يمٚمٝم٤م اًمٓمرب

 ُمـ وأنف طمرم؟ سمام إًمٞمف اًمت٘مرب جيقز ومٙمٞمػ اهلل ذع سمام إٓ اهلل إمم اًمت٘مرب جيقز

 اؾمتحي وم٢مذا ،ُمًتحٚمٞمف قمغم إٟمٙم٤مرهؿ واؿمتد اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء اًمٕمٚمامء طمرم ذًمؽ أضمؾ

 احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ أنف ووقح سمٙمؾ ًمف شمٌلم اًم٘مقي٦م إصقل هذه سم٤مًمف ذم اًم٘م٤مرئ
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 .اًمديٜمٞم٦م وإن٤مؿمٞمد اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء سملم

 اح٤مضمٜم٦م إهم٤مين أخح٤من قمغم شمٚمحـ ىمد أهن٤م وهل أظمرى آوم٦م هذه ذم يٙمقن ىمد سمؾ

 وشمرىمّمٝمؿ اًم٤ًمُمٕملم شمٓمرب اًمتل اًمٖمرسمٞم٦م أو اًمنمىمٞم٦م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم قمغم وشمقىمع

 ،سم٤مًمذات اًمٜمِمٞمد وًمٞمس واًمٓمرب اًمٚمحـ هق اعم٘مّمقد ومٞمٙمقن ،ـمقرهؿ قمـ وخترضمٝمؿ

 .واعمج٤من سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف وهل ضمديدة خم٤مًمٗم٦م وهذه

 اًم٘مرآن قمـ إقمراوٝمؿ ذم هبؿ اًمتِمٌف وهل أظمرى خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ وراء ُمـ يٜمت٩م وىمد

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ىمقُمف ُمـ ط اًمٜمٌل ؿمٙمقى قمٛمقم ذم ومٞمدظمٚمقن إي٤مه وهجرهؿ

ؾُمقُل  َوىَم٤مَل ﴿ َُذوا ىَمْقُِمل إِن   َرب   َي٤م اًمر   ﴾َُمْٝمُجقراً  اًْمُ٘مْرآنَ  َهَذا اخت 

 - سمًٜمتلم قمامن هٜم٤م إمم هجريت ىمٌؾ - دُمِمؼ ذم يمٜم٧م ح٤م أنٜمل ضمٞمدا ٕذيمر وإين

 سمذًمؽ ىم٤مصدا اعمٕمٜمك اًمًٚمٞمٛم٦م إن٤مؿمٞمد سمٌٕمض يتٖمٜمك سمدأ اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب سمٕمض أن

 ومٚمؿ ،ذيط ذم ذًمؽ وؾمجؾ ،وهمػمه اًمٌقصػمي ىمّم٤مئد سمٛمثؾ اًمّمقومٞم٦م همٜم٤مء ُمٕم٤مرو٦م

 ذم إُمر أول ذم اؾمتٕمٛمٚمقه صمؿ ،اًمدف قمغم اًميب ُمٕمف ىمرن طمتك ىمٚمٞمال إٓ يٚم٨ٌم

 ُمٜمف واؾمتٜمًخ٧م اًمنميط ؿم٤مع صمؿ ومٞمٝم٤م ضم٤مئز اًمدف أن أؾم٤مس قمغم إقمراس طمٗمالت

 سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هن٤مرا ًمٞمال إًمٞمف يًتٛمٕمقن وأظمذوا اًمٌٞمقت ُمـ يمثػم ذم اؾمتٕمامًمف واٟمتنم ٟمًخ

 واجلٝمؾ اهلقى همٚم٦ٌم ُمـ إٓ ذًمؽ وُم٤م ،وهجػماهؿ ؾمٚمقاهؿ ذًمؽ وص٤مر ُمٜم٤مؾم٦ٌم وسمٖمػم

 وص٤مر دراؾمتف قمـ ومْمال ،وؾمامقمف سم٤مًم٘مرآن آهتامم قمـ ومٍمومٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من سمٛمٙم٤مئد

 :327/  3شمٗمًػمه٤م ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىمؾ اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم ضم٤مء يمام ُمٝمجقرا قمٜمدهؿ

َُذوا ىَمْقُِمل إِن   َرب   َي٤م﴿: ىم٤مل أنف ط حمٛمد وٟمٌٞمف رؾمقًمف قمـ خمؼما  شمٕم٤ممم ي٘مقل  اخت 

 يًتٛمٕمقٟمف وٓ اًم٘مرآن يًٛمٕمقن ٓ يم٤مٟمقا  اعمنميملم أن وذًمؽ ﴾َُمْٝمُجقراً  اًْمُ٘مْرآنَ  َهَذا

ـَ  َوىَم٤مَل ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ِذي َٛمُٕمقا  ٓ يَمَٗمُروا اًم  ًْ  ومٙم٤مٟمقا  أي٦م ﴾وِمٞمفِ  َواًْمَٖمْقا  اًْمُ٘مْرآنِ  هِلََذا شَم

 ُمـ ومٝمذا يًٛمٕمقه ٓ طمتك همػمه ذم واًمٙمالم اًمٚمٖمط أيمثروا اًم٘مرآن قمٚمٞمٝمؿ شمكم إذا

ٟمف ٟمف ُمـ شمّمدي٘مف وشمرك سمف اإليامن وشمرك هجرا  ُمـ وشمٗمٝمٛمف شمدسمره وشمرك ،هجرا

ٟمف ٟمف ُمـ زواضمره واضمتٜم٤مب أواُمره واُمتث٤مل سمف اًمٕمٛمؾ وشمرك ،هجرا  واًمٕمدول ،هجرا

 ُمـ همػمه ُمـ ُم٠مظمقذة ـمري٘م٦م أو يمالم أو هلق أو همٜم٤مء أو ىمقل أو ؿمٕمر ُمـ همػمه إمم قمٜمف
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ٟمف  يًخٓمف مم٤م َيٚمّمٜم٤م أن يِم٤مء ُم٤م قمغم اًم٘م٤مدر اعمٜم٤من اًمٙمريؿ اهلل ومٜم٠ًمل ،هجرا

 وأـمراف اًمٚمٞمؾ آٟم٤مء سمٛم٘متْم٤مه واًم٘مٞم٤مم وومٝمٛمف يمت٤مسمف طمٗمظ ُمـ يروٞمف ومٞمام ويًتٕمٛمٚمٜم٤م

   .وه٤مب يمريؿ إٟمف ويرو٤مه حيٌف اًمذي اًمقضمف قمغم اًمٜمٝم٤مر

 [(282) ص اًمٓمرب آٓت حتريؿ]

 اإلشالمقة باألكاصقد يسؿك ما حؽؿ

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وي٘مقل ؿمؽ، سمال ؿمٕمر اإلؾمالم ذم يقضمد.. :اًمِمٞمخ

 ديٜمٞم٦م وأن٤مؿمٞمد أن٤مؿمٞمد وٟمًٛمٞمٝم٤م سم٠مؿمٕم٤مر ٟمتٖمٜمك أن أُم٤مش حلٙمٛم٦م اًمِمٕمر ُمـ إن: »سمٕمْمف

 .إـمالىًم٤م اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م يٕمرومف ٓ رء ومٝمذا

٤ًٌم قمٜمف حتدصمٜم٤م يمٜم٤م سمٛمٌدأ قمالىم٦م ًمف اًمقاىمع ذم وهذا  وهق هٜم٤م، ضمٚم٤ًمشمٜم٤م سمٕمض ذم ىمري

 : اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم اًمٕمٚمامء طمقًمف يدٟمدن سمام سم٤مٓقمت٘م٤مد يتخٚمص

 ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ 

 هب٤م اىمؽمن إذا ؾمٞمام ٓ ديٜمٞم٦م، ويًٛمقه٤م أن٤مؿمٞمد يٜمِمدوا أن اًمًٚمػ قم٤مدة ُمـ يٙمـ مل 

 سمٕمض هب٤م ي٘مؽمن أذيم٤مًرا ٟمًٛمل أن ذًمؽ ُمـ وأنٙمر يم٤مًمدف، اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت سمٕمض

 رء، ذم اإلؾمالُمل اًمذيمر ُمـ هق وًمٞمس ذيمًرا  وٟمًٛمٞمٝم٤م أجًْم٤م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت

 أن جيقز ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم ًمٓمٞمٗم٦م أؿمٕم٤مر هٜم٤مك وإٟمام ديٜمٞم٦م أن٤مؿمٞمد: اًم٘مقل ظمالص٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس

ًدا إُم٤م هب٤م يتٖمٜمك  طمدي٨م ُمـ ضم٤مء ويمام يم٤مًمٕمرس، آضمتامقم٤مت سمٕمض ذم وإُم٤م اٟمٗمرا

 أجـ؟ ُمـ: اًمرؾمقل وم٠ًمخٝم٤م ًمألنّم٤مر قمرس ُمـ أىمٌٚم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

 وم٢من هلؿ همٜمٞمتؿ هؾ: »هل٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمألنّم٤مر، قمرس ُمـ: ىم٤مًم٧م

 أتٞمٜم٤ميمؿ: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م اًمٖمٜم٤مء، حيٌقن إنّم٤مر

 اًمٙمالم ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس اًمٜمزيف اًمٕمريب اًمِمٕمر اٟمٔمروا..ش ٟمحٞمٞمٙمؿ ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ

 شمًٛمـ مل اًمًٛمراء احلٜمٓم٦م وًمق  ٟمحٞمٞمٙمؿ ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤مك أتٞمٜم٤ميمؿ.. »يٚمٞمؼ ٓ اًمذي

 هذا ُم٤ٌمح، سمٙمالم اًمٜمٗمس قمـ شمرويح ؿمٕمر ديٜمل ؿمٕمر ًمٞمس ًمٙمـ ؿمٕمر هذاش قمذارايمؿ
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 .اًمٕمٝمد ذًمؽ ذم ُمٕمرووًم٤م يم٤من اًمذي هق

 (33:33:33/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 

 األكاصقد حؽؿ

 ؟[إن٤مؿمٞمد ذم] طمرج ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 هذه ُمثؾ يم٤مٟم٧م هؾش إُمقر وحمدصم٤مت وم٢مي٤ميمؿ: »اًم٘م٤مقمدة قمغم ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 أُمر يمؾ[ إًمّم٤مق] أن احل٤مض اًمٕمٍم ُمقو٦م ًمٙمـ إومم؟ اًم٘مرون ذم إن٤مؿمٞمد

 سمٜمقك هٜم٤مك ومٝمؾ سمٌٕمٞمد، قمٜمٙمؿ اخلؼم ًمٞمس اإلؾمالُمٞم٦م واًمٌٜمقك سم٤مإلؾمالم، طم٤مدث

 إن٤مؿمٞمد يم٤مٟم٧م إؾمالُمٞم٦م؟ أن٤مؿمٞمد هٜم٤مك هؾ.. إؾمالُمٞم٦م اؿمؽمايمٞم٦م هٜم٤مك هؾ.. إؾمالُمٞم٦م

 يتٖمٜمقن صقومٞم٦م أن٤مؿمٞمد يم٤مٟم٧م اًمٌالد شمٚمؽ وإردن اًمًقري٦م سمالدٟم٤م ذم ظم٤مص٦م ىمٌؾ ُمـ

 ومٝمق اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمّمحقة أن يًٛمك ُم٤م قمغم اًمِم٤ٌمب أوم٤مق ح٤م صمؿ أذيم٤مرهؿ، ذم هب٤م

 ـمري٘م٦م وقمغم سم٤مًمذيمر يًٛمقهن٤م يم٤مٟمقا  اًمتل إذيم٤مر شمٚمؽ أن ومٕمرومقا  احلؼ ُمـ رء قمغم

 ٓ سم٤مًمٌديؾ، هلؿ أوطمك وم٤مًمِمٞمٓم٤من اًمنمع، قمـ سمٕمٞمد هذا أن ومتٌلم آظمره، وإمم اًمّمقومٞم٦م

 يٙمٗمل ًمٙمـ اًم٘مديٛم٦م، إن٤مؿمٞمد أو اًمّمقومٞم٦م ُمـ ظمػم اقمت٘م٤مدي ذم اًمٌديؾ هذا أن ؿمؽ

 هق اًمٜمٖمؿ اح٤مضمٜم٦م، إهم٤مين وقمغم اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم قمغم شمٚمحـ أهن٤م إن٤مؿمٞمد هذه ذم

 ذم يقضمد أبدًا، اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ اإلؾمالم ذم رء يقضمد ومال ختتٚمػ، أخٗم٤مظ ًمٙمـ هق

 اًمٜمٗمقس، ذم اًمِمج٤مقم٦م ُمثالً  يثػم ىمقي إؾمالُمل وؿمٕمر ؿمؽ سمال ىمّم٤مئد اإلؾمالم

 ُمقؾمٞم٘م٤مه٤م..اح٤مضمٜم٦م إهم٤مين ُمٞمققم٦م[ أظمذوا] ه١مٓء ًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق... واًمٕمقاـمػ

 .وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م

 :ىمّمٞمدة إدب يمت٥م سمٕمض ذم ىمرأت يمٜم٧م صٖمري ذم أذيمر أن٤م

همــــــــــ٤مين ذيمــــــــــر اقمتــــــــــزل  واًمٖمــــــــــزل ٕا

 

 هــــــــزل ُمــــــــ وضم٤مٟمــــــــ٥م اًمٗمّمـــــــؾ وىمـــــــؾ 

ــــــــــــــذيمرى ودع  ــــــــــــــ٤مم اًم ك ٕج  اًمّمـــــــــــــٌـ

 

ك ومألجـــــــــــــــــــ٤مم   أومـــــــــــــــــــؾ ٟمجـــــــــــــــــــؿ اًمّمــــــــــــــــــٌـ
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 قمـ سمٕمٞمدة قمرسمٞم٦م وسمٚمٝمج٦م ومّمٞمح٦م قمرسمٞم٦م سمٚمٖم٦م اإلٟم٤ًمن أخ٘م٤مه٤م ًمق اًم٘مّمٞمدة هذه

 ديٜمٞم٦م أن٤مؿمٞمد اًمديـ ُمـ ٟمجٕمؾ أن ًمٙمـ ذًمؽ، يٛمٙمـ واح٤مئٕم٦م اح٤مضمٜم٦م هذه إهم٤مين

 ومٞمٝم٤م شمًجؾ اًمتل أن إذـم٦م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن حمؾ حتؾ أن ىمرهن٤م ذرت وىمد قم٘مدهت٤م

 يتٖمٜمقا  أن سمدل اًمِم٤ٌمب، هب٤م ًمٞمتًغم اًمديٜمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقهن٤م اًمتل إن٤مؿمٞمد هذه

 ش.ُمٜم٤م ومٚمٞمس سم٤مًم٘مرآن يتٖمـ مل ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام سم٤مًم٘مرآن

 ذم وم٤مًمٌدع ظمٚمػ، ُمـ اشم٤ٌمع ذم ذ ويمؾ ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم يمؾ...وًمذًمؽ

 ؿمؽ، سمال حمرُم٦م شمٙمقن اًمٌدع سمٕمض أن أتّمقر أن٤م اًمٜم٤مس، يمؾ أثره٤م يٕمرف ٓ اًمديـ

 وًمذًمؽ اًمنميٕم٦م، َي٤مًمػ رء وراءه٤م يؽمشم٥م اعمًت٘مٌؾ ذم ٕنف اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب وُمـ

 .إوًمقن أؾمالومٜم٤م قمٚمٞمف يم٤من مم٤م رء ٟمٖمػم أن ٟمحـ يٜمٌٖمل ُم٤م

 ؟[احلداء وسمٓمري٘م٦م وقمظ ومٞمٝم٤م قمرسمٞم٦م ىمّمٞمدة إنِمقدة يم٤مٟم٧م إذا] :اًم٤ًمئؾ

 ومٞمٝم٤م.. وقمظ ومٞمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ىمّمٞمدة يم٤مٟم٧م إذا.. أظمل ي٤م آٟمٗم٤مً  شمٙمٚمٛمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 ُمالىم٤مة قمٜمد واًمث٤ٌمت اًمِمج٤مقم٦م وقمغم اًمّمؼم قمغم طمض ومٞمٝم٤م.. اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م قمغم طمض

 سم٤مٕذواق ُمت٠مثرة همػم اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وسم٤مًمٚمٝمج٦م آظمره وإمم وإقمداء اًمٙمٗم٤مر

 هذا..احل٤مض اًمٕمٍم ًمٙمـ ُم٤مٟمع، ُمٜمٝم٤م قمٜمدي ُم٤م وم٠من٤م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م واًم٘مقاٟملم إقمجٛمٞم٦م

 هذه هل أن واعمرهمقب اعمرهمقب، سم٤مؾمؿ اعمٛمٜمقع ي٘مرب[ أن] اًم٘مديؿ، اًمٌمء

 ُمٜمٝمؿ يمثػم يٚمتزم اًم٘مرآن ي٘مرؤون اًمذيـ أصٌحقا  اًمٞمقم اًم٘مراء طمتك اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اعمقازيـ

.. ُمراقمٞم٤مً  ويٜمزل ومٞمٝم٤م وي٘مٚم٥م سم٤مٔي٦م يّمٕمد ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد[ دمد] اعمقؾمٞم٘مٞم٦م اًم٘مقاٟملم

 يم٤من وم٢مذا اعمقؾمٞم٘مٞم٦م، اعمقازيـ ُمع وإٟمام رهم٦ٌمً  ره٦ٌمً  أي٤مت ُمع اًمتج٤موب ُمراقمٞم٤مً  ًمٞمس

 ذم ُمٜمف وأيمثر ذًمؽ ُمثؾ يٗمٕمٚمقن ٓ ومٙمٞمػ اًم٘مقاٟملم هذه قمغم أنزًمقه اهلل يمالم

 إؿمٕم٤مر؟

 (33:31:39/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 املباح اللوو كتاب

 احملزو واللوو





 واليزد الغطزىخ حكه

 وغريها والغدة
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١مال  ط اًمرؾمقل أن اجل٤مُمع، وصحٞمح اعمِمٙم٤مة ذم وهق اعمرومقع طمٙمؿ ًمف طمدي٨م :اًًم

 إًمٞمٝم٤م رضمٕم٧م يمام واًمٙمقسم٦م واًمٖمٌػماء، اًمٙمقسم٦م قمـ هنك - وٌٓمٝم٤م أطمٗمظ هٙمذا– اًمٙمقسم٦م قمـ هنك

٦ًٌم ومْمٞمٚمتٙمؿ طمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ أو ومْمٞمٚمتٙمؿ أن وٟمٕمٚمؿ اًمِمٓمرٟم٩م، ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ  ومٜمرضمق ٟم٩م،رًمٚمِمٓم سم٤مًمٜم

ُمر؟ هذا شمقوٞمح  ٕا

 شمٕمٚمؿ؟ أن شمريد أم ٟمٕمٚمؿ: شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 احلدي٨م وهذا ُمٕمٞمٜم٦م، ذوط وٛمـ اًمِمٓمرٟم٩م يٌٞمح ؿمٞمخٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 اًمِمٓمرٟم٩م؟: أي اًمٙمقسم٦م قمـ هنك

 ىمٚم٧م: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ،  هذه اًمَٙمقسم٦م، وًمٞمس اًمُٙمقسم٦م اًمٚمٗمٔم٦م وٌط ًمٙمـ طمًـ، :اًمِمٞمخ

 سمدون أم ُمٜمؽ سم٘مّمد ُمٜمؽ صدر ومٝمذا اًمِمٓمرٟم٩م اًمٙمقسم٦م ُمٕم٤مين ُمـ أن يمالُمؽ أول ذم

 سملم ومرق ومٞمف اًمِمٓمرٟم٩م، اًمٙمقسم٦م ُمٕم٤مين ُمـ وًمٞمس اًمِمٓمرٟم٩م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٙمقسم٦م وأن ىمّمد

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمٕم٤ٌمرشملم،

 .سم٘مّمد ُمٜمل صدر :اًم٤ًمئؾ

 أهق اًمرؾمقل طمدي٨م ذم اًمٚمٗمٔم٦م هبذا اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك هق ُم٤م ومحٞمٜمئذٍ  :اًمِمٞمخ

 واطمد، ُمٕمٜمك ُمـ أيمثر هب٤م يٕمٜمك أـمٚم٘م٧م إذا اًمٙمقسم٦م دام ُم٤م اًمِمٓمرٟم٩م همػم أم اًمِمٓمرٟم٩م

 اعمٕمٜمك هذا يم٤من ُمٝمام صمؿ أظمر، اعمٕمٜمك هق ُم٤م اًمِمٓمرٟم٩م، ىمٚم٧م يمام اًمٙمقسم٦م ُمٕم٤مين ومٛمـ

 اًمراضمح؟ وم٠مهيام أظمر

 .اعمٕم٤مين هذه يمؾ اًمٚمٗمٔم٦م هذه شمْمؿ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م:اًم٤ًمئؾ

 .ٓ :اًمِمٞمخ

 .واًمِمٓمرٟم٩م اًمٜمرد أهن٤م ُمٜمٝم٤م ومٝمؿ اًمٙمقسم٦م يمٚمٛم٦م إذا: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 سمٕمْمٝمؿ ًمٙمـ واطمد، ُمٕمٜمك هق ُمتٕمددة، ُمٕم٤مين هل٤م ًمٞمس اًمٙمقسم٦م ٕن ٓ، :اًمِمٞمخ
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 ًمٗمظ أن شمرضمح أن أردت إذا ًمذًمؽ آظمر، سمٌمء يٗمنه وسمٕمْمٝمؿ سمٌمء يٗمنه٤م ىمد

 وأظمػماً  صم٤مٟمٞم٤مً  دقمقى، جمرد يٙمقن وإٓ ُمرضمح، ُمـ سمد ومال اًمِمٓمرٟم٩م يٕمٜمل اًمٙمقسم٦م

 ُمًٜمد ذم ضم٤مء هٙمذا اًمٓمٌؾ،: اًمٙمقسم٦م ومٞمف ُمٗمناً  ضم٤مء اًمراوي رواه ح٤م احلدي٨م: أىمقل

 اًمٓمٌؾ سمٛمٕمٜمك اًمٙمقسم٦م سم٤مًمؽ، شمٓمقل وأريدك إًمٞمف، شمٕمقد أن وسم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ ،أمحد اإلُم٤مم

 إطم٤مدي٨م يندون ومحٞمٜمام ،اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف هق ٟمٗمًف احلدي٨م رواي٦م ذم ضم٤مء يمام

 وطمٞمٜمام اًمٓمٌؾ، سمف اعم٘مّمقد أن قمغم احلدي٨م هبذا ي٠متقن اًمٓمرب أٓت ُمقوقع ذم

 اإلؾمالم، ذم طمٙمٛمف وقمـ اًمِمٓمرٟم٩م قمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وسمخ٤مص٦م يتحدصمقن

 حيت٩م همػمه وٓ هق ٓ ٟمجده ٓ اًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٦ٌم هذه حتريؿ إمم ويٛمٞمؾ ُمتحٛمس وهق

 إن» :أىمقل اًمٗم٤مئدة أضمؾ ُمـ أمحد ُمًٜمد ذم ًمٗمٔمف واحلدي٨م اًمٙمقسم٦م، قمـ اًمٜمٝمل سمحدي٨م

 أن اًمِم٤مهد شاًمٓمٌؾ اًمٙمقسم٦م: اًمراوي وىم٤مل واًمٙمقسم٦م، واعمٞمن اخلٛمر أُمتل قمغم طمرم اهلل

 ًمف اعمدُمٜملم ذم ؾمٞمئ٦م آصم٤مر ُمـ ًمف ح٤م اًمِمٓمرٟم٩م حتريؿ إمم واعمٜمدومع اعمتحٛمس شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اًمٙمقسم٦م ومن ُمـ هٜم٤مك يم٤من إن وًمذًمؽ همػمه، وٓ هق ٓ احلدي٨م، هذا سمٛمثؾ اطمت٩م ُم٤م

 ٟمٗمس ذم أوًٓ  واًمرد اًمراضمح اعمٕمٜمك وًمٞمس اعمرضمقح اعمٕمٜمك أظمذ ىمد ومٞمٙمقن سم٤مًمِمٓمرٟم٩م

 ومن اًمذي ُمـ أقمرف أن سمح٤مضم٦م أن ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمٙمقسم٦م، هب٤م ُمٗمناً  أي٦م

 هق؟ ُمـ شمذيمر إًمٞمف، أقمقد طمتك سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٙمقسم٦م

 .أذيمر ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ُمـ؟ :اًمِمٞمخ

 يمت٤مب قمـ هذا ويٜم٘مؾ اجل٤مُمع، صحٞمح ذم اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم وأطمد أن٤م ىمرأهت٤م :اًم٤ًمئؾ

 .ُمٜمٔمقر ٓسمـ اًمٕمرب ًم٤ًمن

 ُمـ أنف وضمدٟم٤م وم٢مذا اًمٕمرب، ًم٤ًمن إمم ؾم٠مقمقد أن٤م اًمٕمرب، ًم٤ًمن ذم إذاً  :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٓمٌؾ روايتف ومن اًمراوي أن اجلقاب أن٧م وم٤مطمٗمظ اًمِمٓمرٟم٩م هق اًمٙمقسم٦م ُمٕم٤مين

 .سم٤مًمِمٓمرٟم٩م وًمٞمس

 .ًمٖمقي شمٗمًػمه٤م هذا قمغم أـمٚمؼ، ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ىمٞمد هٜم٤م :اًم٤ًمئؾ
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 اًمراوي أن ىم٤مقمدة وهذه اًمراوي، ُمـ اًمت٘مٞمٞمد اًمت٘مٞمٞمد، قمٜمدٟم٤م ُمـ ًمٞمس :اًمِمٞمخ

سمٜم٤م ٟمحـ ومٝمذا همػمه، ُمـ سمٛمرويف أدرى  .ضمقا

 (33:  43:  22/ 189/واًمٜمقر اهلدى)

 افشطركج حؽؿ

 ذم اًمنمقمل احلٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م ًمٕم٦ٌم طمٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م، ًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟

 سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م أجْم٤مً  وىمٞمد ومٞمف، اًمتل إصٜم٤مم أزيٚم٧م إذا اًمِمٓمرٟم٩م :اًمِمٞمخ

 أو ديٜمٞم٦م واضم٤ٌمت يم٤مٟم٧م ؾمقاء سم٤مًمقاضم٤ٌمت، اًم٘مٞم٤مم قمـ شمٚمٝمل ٓ ومٝمل اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘مٞمقد

 اًمٜمرد ٕن اًمٜمرد: سمخالف ضم٤مئز، ومٝمق اضمتامقمٞم٦م، واضم٤ٌمت أو قم٤مئٚمٞم٦م، واضم٤ٌمت يم٤مٟم٧م

 دمد وًمذًمؽ احلظ: قمغم ىم٤مئؿ هق: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمتحريؿ، أؿمد حتريٛمف ذم ٟمص ومٞمف: أوًٓ 

 ي٤م دهر ي٤م: وي٘مقل يّمٞمح ُمٜمٝمؿ اًمالقم٥م دمد إًمٕم٤مب ُمـ يِمٌٝمف سمام أو سمف اًمالقمٌلم

 ُمـ ٟمقع ومٝمق اًمٗمٙمر إقمامل هق ومٞمف ُم٤م يمؾ ذًمؽ، ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس اًمِمٓمرٟم٩م طمظ،

 اًمتل وسم٤مًمنموط إطمٞم٤من سمٕمض ذم اًمري٤مو٦م هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمٗمٙمري٦م، اًمري٤مو٦م

 وهمػمه ُمثالً  شمٞمٛمٞم٦م يم٤مسمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع ُم٤مٟمٕم٤ًم، ُمٜمٝم٤م ٟمرى ومال آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م

: وأذهٌف ذه٥م ُم٤م سملم واًمٗمرق ُمٕم٘مقًم٦م، سمٕمٚم٦م اًمتحريؿ يٕمٚمؾ وهق حتريٛمٝم٤م، إمم يذه٥م

 ُم٤م ُمٜمف شمرشم٥م إذا إٓ ومٞمف ٟمص ٓ ًمٌمء اًمتحريؿ إـمالق اقمت٘م٤مدي ذم جيقز ٓ أنف هق

 سمٕمض شمذيمرٟم٤م إذا وهذا. اهلل ذيمر قمـ يّمد اًمِمٓمرٟم٩م سم٠من: ي٘مقل ومٝمق اًمٜمص، َي٤مًمػ

 واعمجالت جلرائدا صٗمح٤مت قمغم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م سمٕمض وشمذيمر اًمٞمقم دمري اًمتل اعم٤ٌمري٤مت

 ؾم٤مقم٤مت، ُمش اًمٚمٕم٦ٌم يٌ٘مك يٕمٜمل اخلٞم٤مل ُمثؾ رء ٕنف اهلل، ذيمر قمـ شمّمد أهن٤م ؿمؽ ٓ

 .ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ أىمران اعمتالقمٌلم ُم٤مذا؟ يم٤مٟمقا  إذا أج٤مم

 هذا ًمٙمـ يم٤مخلٛمر، ومٝمل اهلل ذيمر قمـ شمّمد أن إمم سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمالقم٥م وصؾ وم٢مذا

 وٟمْمع ومٞمٝم٤م إصؾ هق ُم٤م ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ ٓقم٥م، ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمالزم ًمٞمس
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 خم٤مًمٗم٦م ذم أو اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع أن قمـ هب٤م اًمالقم٥م شمٌٕمد اًمتل اًمنموط

 . اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ

  (33:  47: 51/ 336/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  33: 35/ 337/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افشطركج حؽؿ

 اًمِمٓمرٟم٩م؟ طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعمالهل ُمـ يمٙمثػم ؿم٠منف أن إٓ طمدي٨م، حتريٛمف ذم يّمح ٓ اًمِمٓمرٟم٩م :اًمِمٞمخ

 سم٤مب ُمـ أطمٞم٤مًٟم٤م هب٤م اًمٚمٕم٥م ومٞمجقز ًمٚمنمع سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م يٙمـ مل وم٢مذا احل٤مدصم٦م،

 إمم سمّم٤مطمٌٝم٤م ؾمٞم١مدي وم٢مٟمف هب٤م وآهتامم اقمتٞم٤مده٤م سم٤مب ُمـ وًمٞمس اًمٜمٗمس قمـ اًمؽمويح

 وًمٙمـ هل٤م، وُمراقمًٞم٤م هل٤م ُمٚمتزًُم٤م يٙمقن أن قمٚمٞمف دم٥م اًمتل اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ًمٙمثػم اإلمه٤مل

 يم٤مًمٗمٞمؾ إصٜم٤مم سمٕمض ومٗمٞمٝم٤م أطمج٤مره٤م، ُمالزُم٦م ؾمٞمئ٦م ومٞمف اًمٞمقم إمم اًمِمٓمرٟم٩م

 سم٤مًمنمط سمف يٚمٝمق أن وأراد ؿمٓمرٟم٩م سمٞمتف ذم يم٤من ومٛمـ وهلذا ذًمؽ، وٟمحق واًمٗمرس

 قمغم[ ٟميب] وأن اًمتامصمٞمؾ وهذه اًمّمقر هذه يٖمػم أن ومٞمج٥م أطمٞم٤مًٟم٤م: أي اًم٤ًمسمؼ،

 هب٤م اًمتالقم٥م يٛمٙمـ ومحٞمٜمئذ احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام اًمرأس اًمّمقرة ٕن رؤوؾمٝم٤م:

 .آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي سم٤مًمنمط

: يٕمٜمل أىمقل، ُم٤م أقمٜمل روي،: أىمقل طملم وأن٤م قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ روي وىمد

 اًمتامصمٞمؾ هذه ُم٤م: هلؿ وم٘م٤مل اًمِمٓمرٟم٩م، ًمٕم٥م قمغم ُمٜمٙمٌلم سمٜم٤مس ُمر أنف وٕمػ، ومٞمف سمًٜمد

 طمقهلؿ ُمـ واعمتٗمرضملم اًمالقمٌلم ه١مٓء ضمٚم٦ًم احل٘مٞم٘م٦م ٕن قم٤ميمٗمقن؟ هل٤م أنتؿ اًمتل

 هذه ُم٤م: ىم٤مل قمٚمٞمٝمؿ، إٟمٙم٤مًرا أي٦م هبذه قمكم ومٜمزع اًمٚمٕم٥م، قمغم ُمٜمٙمٌلم ُمٝمتٛملم شمراهؿ

 إذا ذًمؽ سمٕمد اًمتامصمٞمؾ، هذه شمٖمٞمػم جي٥م رء يمؾ وم٘مٌؾ قم٤ميمٗمقن؟ هل٤م أنتؿ اًمتل اًمتامصمٞمؾ

 ومل اعمًٚمٛملم، ُمع واًمّمالة اعمًجد طمْمقر قمـ شمٍمومف مل ىمٚمٜم٤م يمام أطمٞم٤مًٟم٤م هب٤م ًمٕم٥م

 .ذًمؽ وٟمحق واًمٌٞمتٞم٦م اًمديٜمٞم٦م سمقاضم٤ٌمشمف اًم٘مٞم٤مم قمـ شمِمٖمٚمف

 (33:35:42/ (2) راسمغ ومت٤موى)
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 وافشدة وافشطركج بافزهر افؾعب حؽؿ

 ؿم٤مسمف؟ وُم٤م واًمِمدة واًمِمٓمرٟم٩م ٤مًمزهرسم اًمٚمٕم٥م طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤مك ًمٚمٜمرد وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم ذًمؽ وٟمحق واًمٜمرد واًمِمدة سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م :اًمِمٞمخ

 إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك ًمٚمِمٓمرٟم٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٜمرد، اًمٚمٕم٥م حترم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م

 وإٟمام ُم٤ٌمطم٤مً  يٙمقن طمدي٨م ومٞمف ًمٞمس ًمٕم٥م يمؾ أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ شمّمح، ٓ ًمٙمٜمٝم٤م

: ُمثالً  واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم اًمٗم٘مٝم٤مء يٕمرومٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ طمٙمٛمف ي١مظمذ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل أضمٜمٌٞم٦م همرسمٞم٦م ًمٕم٦ٌم هذه اًمِمدة.. اًمِمدة

 ٟمٗمس هق: ٟم٘مقل سم٤مًمِمدة؟ اًمٚمٕم٥م طمٙمؿ ومام طمدي٨م، ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ أن ضمداً  ـمٌٞمٕمل وم٠مُمر

 :اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء ُمـ سمد ٓ وذًمؽ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اعمتٕمٚمؼ احلٙمؿ

صٜم٤مم وومٞمف سمف يٚمٕم٥م أن يٜمٌٖمل ٓ أوًٓ  سمف اًمٚمٕم٥م اًمِمٓمرٟم٩م  واًمٗمرس سم٤معمٚمؽ يًٛمك ُم٤م.. ٕا

 يّم٤مب أنف وسمحٞم٨م قم٤مدة يتخذ ٓ أن: اًمث٤مين واًمنمط وسمدًم٧م، همػمت إذا ومٝمذه.. وهمػمه

 أهن٤م طمٞم٨م ُمـ اخلٛمر طمٙمؿ طمٙمٛمف ؾمٞمٙمقن ؿمؽ سمال ومٝمذا سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م قمغم سم٤مإلدُم٤من

 وإٟمام ًمذاشمف ٓ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م جيقز ومال وًمذًمؽ اًمّمالة: قمـ وشمٚمٝمل اهلل ذيمر قمـ شمّمد

 جيٕمٚمٝم٤م ومل شم٤مرة هب٤م وًمٕم٥م أزيٚم٧م وم٢مذا شمزال أن جي٥م مت٤مصمٞمؾ ومٞمف.. آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ ًمألُمريـ

.. صقر ومٞمٝم٤م اًمِمٓمرٟم٩م مت٤مُم٤مً  شمِم٤مسمف ومٝمل اًمِمدة يمذًمؽ ومال، وإٓ جيقز ومحٞمٜمئذٍ  وديدٟمف [قم٤مدشمف]

 هذه ـمٛم٧ًم وم٢مذا اًمقًمد،.. آظمر رء هٜم٤مك يم٤من إذا أقمرف وٓ واخلقري اًمٌٜم٧م صقرة ومٞمٝم٤م

صٜم٤مم وىم٤مت سمٕمض ذم هب٤م وًمٕم٥م اًمتامصمٞمؾ وهذه ٕا  اًمقىم٧م ًمت٘مٓمٞمع ٓ ًمٙمـ اعمٚمؾ ًمدومع ٕا

 أوًٓ، هذا ىمٓمٕمؽ، شم٘مٓمٕمف مل إن يم٤مًمًٞمػ اًمقىم٧م: اًمقىم٧م ذم ىمٞمؾ يمام ٕنف اًمقىم٧م: وإو٤مقم٦م

 شمٚمحؼ ومحٞمٜمئذٍ  اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م ـمري٘م٦م قمغم.. اًمزهر ـمري٘م٦م قمغم سم٤مًمِمدة اًمٚمٕم٥م يٙمقن ٓ أن: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .حتريٛمف قمغم اعمٜمّمقص سم٤مًمٜمرد

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمِمدة هٙمذا :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمذايمرة قمغم ُمٌٜمٞم٦م ًمٕم٥م سمٕمض ٜم٤مكه.. ضوري ًمٞمس ٓ :اًمِمٞمخ
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٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  ..واًمِمٓمرٟم٩م اًمزهر هق: شمٕمريٗمف اعمحٞمط ىم٤مُمقس ذم ىمرأت أن٤م ًمٚمٜمردؿمػم سم٤مًمٜم

 ..آظمر رء واًمٜمرد رء اًمِمٓمرٟم٩م واهؿ، أن٧م ٓ ٓ، :اًمِمٞمخ

  (32: 37: 23/ 731/ واًمٜمقر اهلدى)

 بقـة واضحة افـرد حتريؿ ظذ األدفة

 ش87/ 24/2» اًمْمٕمٞمٗم٦م اٟمٔمر

 اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م اًمّمالة صٗم٦م

 اًمّمالة؟ ي٘مٓمع اًمٙم٤مومر ُمرور هؾ

 احلامر، إٓ رء اعمًٚمؿ صالة ي٘مٓمع ٓ[:  »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

ة واًمٙمٚم٥م واًمٙم٤مومر،  .شاًمٙم٤مومر» :سمذيمر ُمٜمٙمرش. واعمرأ

 ظمالف وهق ،شاًمٙم٤مومر» ذيمر ومٗمٞمف: وأجْم٤مً  [:اًمٜمٙم٤مرة وضمف ُمٌٞمٜم٤ًم اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 ُمـ وهل دوٟمف، اعمذيمقرة اًمثالصم٦م ذيمر قمغم اىمتٍمت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 ظمرضمتٝم٤م وىمد وهمػمهؿ، ؾمٕمٞمد، وأيب هريرة، وأيب ُمٖمٗمؾ، سمـ اهلل وقمٌد ذر أيب طمدي٨م

 ٟمٕمؿ،ش. 733 ،699ش »داود أيب صحٞمح» ذم وسمٕمْمٝم٤م ،ش956ش »اًمٜمْمػم اًمروض» ذم

 خمرج وهق إؾمٜم٤مده، يّمح ٓ قم٤ٌمس، ٓسمـ طمدي٨م ذم شواعمجقد اًمٞمٝمقدي» ذيمر ضم٤مء

 ُمرومققم٤مً  قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح ظمالف وهق ،ش223ش »داود أيب وٕمٞمػ» ذم

 ش. 733» ،شداود أيب صحٞمح» اٟمٔمر. وُمقىمقوم٤مً 

 (144-143/ 24/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افشدة حؽؿ

 شمٕمرومٝم٤م؟، اًمِمدة طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..واًمٌٜم٧م اًمقًمد صقرة ومٞمٝم٤م اًمذي :اًمِمٞمخ
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 طمٙمٛمٝم٤م؟ قمـ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 اًمتحريؿ؟ طمٙمٛمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمتحريؿ :اًمِمٞمخ

م اًمِمدة ًمٕم٥م  شمٕمٚمؿ وًمٕمٚمؽ اًمٜمّم٤مرى، سمدع ُمـ أهن٤م إول اًمقضمف وضمقه، ُمـ طمرا

 .شاعمنميملم هدي ظم٤مًمػ هديٜم٤م» :ؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل ىمقل

 .شُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم شمِمٌف ُمـ» :اًمث٤مين واحلدي٨م

 إذا واًمّمقر صقر، ومٞمٝم٤م أن هق: اًمتحريؿ ذم اًمث٤مين اًم٥ًٌم أو اًمث٤مين واًمقضمف

 شمدظمؾ ٓ» :ؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف اعمالئٙم٦م شمدظمٚمف ٓ ُمٙم٤من ذم يم٤مٟم٧م

 .شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م

ٟمٞم٦م، متثؾ ومٞمٝم٤م اًمّمقر سمٕمض أنف: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً   سم٤مخلقري يتٕمٚمؼ ُم٤م ومٗمل اًمٜمٍما

ك ويٛمثؾ، اخلقري صقرة ـَ  يَمَٗمرَ  ًَمَ٘مدْ ﴿: اًم٘مرآن ذم رسمٜم٤م ىم٤مل يمام سم٤مهلل اإلذا ِذي  ىَم٤مًُمقا  اًم 

َ  إِن    [.73:اح٤مئدة﴾ ]صَمالصَم٦مٍ  صَم٤مًم٨ُِم  اّلل 

 سمٜم٧م صقرة متثؾ ًمٙمـ يدوي٦م، صقرة هل يم٤مٟم٧م وإن اًمٌٜم٧م، صقرة ويمذًمؽ

 يٙمٗمل يم٤من آظمر ؾم٥ٌم هٜم٤مك يٙمـ ومل إؾم٤ٌمب، هذه ُمـ واطمداً  ؾم٤ٌٌمً  أن ومٚمق يم٤مومرة،

 إؾم٤ٌمب هذه هب٤م اًمٚمٕم٥م ذم اضمتٛمٕم٧م وىمد ومٙمٞمػ اًمقرق، هبذا اًمٚمٕم٥م ُمـ ًمٚمٛمٜمع

 .هب٤م اًمٚمٕم٥م ُمـ يٜمتٝمل أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ًمذًمؽ يمٚمٝم٤م،

 هبذه اًمٜم٤مس يتالقم٥م طمٞمٜمام ي٘مع، ىمد ًمٙمٜمف ي٘مع، أن ذـم٤مً  ًمٞمس هذا يم٤من وإن أظمػماً  ي٠ميت

وراق  سمٕم٘مٚمٝمؿ يدهك اًمِمٞمٓم٤من ىمد اًمزُمـ ُمع ًمٙمـ هذا، أىمقل أن٤م ىمامر، هٜم٤مك يٙمقن ٓ ٕا

وراق هبذه اًمٚمٕم٥م سمدء ومٞمٙمقن اًم٘مامر، يتٕم٤مـمقا  أن هلؿ ويقؾمقس  وؾم٥ٌم ذريٕم٦م ىمامر سمدون ٕا

 .ًمف وهمٜمل اًمنم قمـ اسمٕمد: سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن وًمذًمؽ ًمٚم٘مامر، هب٤م ًمٚمٕم٥م

م اًمٖمٜم٤مء سمس :ُمداظمٚم٦م  ٓ؟ وٓ ؿمٞمخ ي٤م طمرا



   طمٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد واًمِمدة وهمػمه٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ُم٤ٌمح همٜم٤مء هذا ٓ :اًمِمٞمخ

 ٓ اًمٚمٕم٦ٌم أثٜم٤مء ذم إؾم٤ٌمب، هذه إمم دمٛمٕمٝم٤م طمتك وم٤مئدة أوٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام ُمتِم٤مطمٜم٦م وىمٚمقهبؿ إٓ اًمالقمٌلم َيرضمقن

 .يٕمٜمل سمٖمْم٤مء :اًمِمٞمخ

 .سم٤مًمقرىم٦م سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ ييب وىمد يتْم٤مرسمقن وىمد :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مخلٛمر اًمقرق هبذا اًمٚمٕم٥م يٚمحؼ وطمٞمٜمئذ آظمر، ؾم٥ٌم هذا يم٤من إذا هذا :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ٞمَْٓم٤منُ  ُيِريدُ  إِٟم اَم ﴿: شم٘مقل أي٦م ٕن :اًمِمٞمخ  َواًْمٌَْٖمَْم٤مءَ  اًْمَٕمَداَوةَ  سَمٞمْٜمَُٙمؿُ  ُيقىمِعَ  َأنْ  اًمِم 

 [.92:اح٤مئدة﴾ ]َواعْمَٞمِْنِ  اخْلَْٛمرِ  ذِم 

 ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اعمٞمن، إمم يقصؾ ىمد ىمٚمٜم٤م ىمامر، سمدون اًمٚمٕم٦ٌم وىمٗم٧م إذا هٜم٤م هذا

 اًمٌٖمْم٤مء؟ إمم شمّمؾ هؾ ُمٞمن، هٜم٤مك ًمٞمس

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .واطمداً  ىمقًٓ  قمٜمٝم٤م آسمتٕم٤مد جي٥م إذاً  :اًمِمٞمخ

 .ظمػم اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (33:  37: 25/ 423/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وافقرق وافدومقـق افبؾقاردو حؽؿ

 اًمٙمػمم ٟمًٛمٞمف قمٜمدٟم٤م طمٙمٛمٝم٤م ٟمٕمرف أن ٟمريد اًمٕمٍمي٦م إًمٕم٤مب سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمقرق شمٕمرومقن أو اًمٚمٕم٥م، ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م واًمٌٚمٞم٤مردوا، واًمدوُمٞمٜمق

 اًمقرق، ًمٕم٦ٌم هذه اًمِمدة: ُمثاًل  أنقاع، هل ؿمؽ سمال إًمٕم٤مب هذه ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد واًمِمدة وهمػمه٤م 
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 اًمّمقر سمٕمض ذم وذيمٝمؿ قم٘مٞمدهتؿ ُمثٚمقا  اًمذيـ اعمنميملم اًمٙمٗم٤مر ًمٕم٦ٌم ؿمؽ سمال هذه

 وم٤مًمٚمٕم٥م ذًمؽ، وٟمحق اًمٌٜم٧م وومٞمٝم٤م اًمِم٤مب ومٗمٞمٝم٤م إوراق، سمٕمض قمغم ـمٌٕمقه٤م اًمتل

 هبذا اًمٚمٕم٥م ًمٙمـ ًمٚمٛم٘م٤مُمرة، ًمٞمس أن اًمٌح٨م شمٕمٚمٛمقن يمام اًمقرق ُمـ اًمٜمقع هبذا

 وهذا وىم٧م، وشمْمٞمٞمع اًمقىم٧م شم٘مٓمٞمع ي٘مقًمقن ويمام اًمتًٚمٞم٦م، سم٤مب ُمـ اًمقرق ُمـ اًمٜمقع

 يم٤مًمًٞمػ اًمقىم٧م: اًم٘مديٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلٙمٛم٦م يذيمرون ٓ طمٞم٨م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ضمٝمؾ ُمـ

 ُمـ أهمغم ىمٞمٛمتف ُم٤م ومٞمْمٞمٕمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن يٕمٞمِمف مم٤م وهذا ىمٓمٕمؽ، شم٘مٓمٕمف مل إن

 .اًمقىم٧م وهق أٓ واًمٗمْم٦م اًمذه٥م

 ومٞمٝم٤م ح٤م إىمؾ قمغم[ يمراه٦م] ُمـ َيٚمق ٓ ىمامر سمدون اًمقرق هبذا وم٤مًمٚمٕم٥م: اًمِم٤مهد

 هق يمام ومٞمٝم٤م، سم٤مًمٚمٕم٥م سم٤مهتامم قمٚمٞمٝم٤م وآٟمٙم٤ٌمب واإلىم٤ٌمل[ اًمّمقر] هذه اؾمتٕمامل ُمـ

 طمٞمٜمام أىمقل ُم٤م أقمٜمل وأن٤م قمكم، قمـ روي سم٠مثر يذيمرين وهذا اًمالقمٌلم، ُمـ ُمِم٤مهد

 أنف قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ ومروي اًمتْمٕمٞمػ، قمـ يمٜم٤مي٦م روي يمٚمٛم٦م ٕن روي:: أىمقل

تِل اًمت اَمصمِٞمُؾ  َهِذهِ  َُم٤م: ﴿هلؿ وم٘م٤مل قمٚمٞمف، ُمٜمٙمٌقن وهؿ اًمِمٓمرٟم٩م يٕمٚمٌقن سم٘مقم ُمر  َأنْتُؿْ  اًم 

 ومٞمف اًمِمٓمرٟم٩م ومٕماًل  ٕن ح٤مذا؟ أي٦م، هبذا قمٚمٞمٝمؿ ومٜمزع [51:إنٌٞم٤مء﴾ ]قَم٤ميمُِٗمقنَ  هَل٤َم

 وم٤مؾمتدل قمٚمٞمف ُمٜمٙمٌقن وه١مٓء آظمره، إمم اعمٚمؽ ومٞمف.. اًمٗمٞمؾ ومٞمف.. اًمٗمرس ومٞمف مت٤مصمٞمؾ،

 اًمتامصمٞمؾ، ي٘مّمدون ٓ ؿمؽ سمال وهؿ آٟمٙم٤ٌمب، وهذا آهتامم هذا ُمٜمٙمًرا  قمٚمٞمٝمؿ

 ىمٌٞمح٦م اهلٞمئ٦م هذه ًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق واحل٤مومٔم٦م اًمذايمرة وؿمحـ اًمٚمٕم٥م ي٘مّمدون

 ُمـ ومٞمٝم٤م ح٤م إوراق هبذه اًمٚمٕم٥م يمراه٦م أرى اجل٤مٟم٥م هذا ُمـ اًمتامصمٞمؾ قمغم آٟمٙم٤ٌمب

 .اًمقرق هذا اسمتدقمقا  اًمذيـ أوَلؽ يمٗمر ومٞمٝم٤م يتٛمثؾ اًمتل اًمّمقر

 واًمذايمرة، احل٤مومٔم٦م شمِمٖمٞمؾ قمغم ىم٤مئؿ سمٕمْمٝمؿ أنقاع، ًمف اًمقرق هبذا اًمٚمٕم٥م صمؿ

 اًمذي اًمٜمرد وسملم سمٞمٜمف ؿمٌف ذم إظمػم اًمٜمقع ومٝمذا سم٤محلظ، يًٛمقٟمف ُم٤م قمغم ىم٤مئؿ وسمٕمْمف

 ط اًمٜمٌل قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد حتريٛمف ذم اًمٍميح اًمّمحٞمح اًمٜمص ضم٤مء

 .ودُمف ظمٜمزير حلؿ ذم يده يٖمٛمس اًمذي يمٛمثؾ ومٛمثٚمف سم٤مًمٜمرد يٚمٕم٥م اًمذي أن: ىم٤مل أنف

 اًمٜمرد، قمـ ط اهلل رؾمقل هنك.. إؿمٕمري ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم هنك يمذًمؽ



   طمٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد واًمِمدة وهمػمه٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 هذا.. طمظ ي٤م.. زهر ي٤م أطمدهؿ يٜم٤مدي سمف اًمالقمٌلم دمد وًمذًمؽ احلظ، قمغم ىم٤مئؿ وم٤مًمٜمرد

 ُمٜمف يم٤من ُم٤م أُم٤م ٟمًّم٤م، اعمحرم سم٤مًمٜمرد اًمٚمٕم٥م يمحٙمؿ طمٙمٛمف هق سم٤مًمقرق اًمٚمٕم٥م ُمـ اًمٜمقع

 طمٙمؿ طمٙمٛمف: وم٠مىمقل.. سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ ومحٙمٛمف اًمذايمرة شمِمحٞمذ سم٤مب ُمـ

 جيقز ٓ وأنف اًمّمقر هذه اؾمتثٜمٞمٜم٤م ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ، إقمامل ومٞمف أن طمٞم٨م ُمـ اًمِمٓمرٟم٩م

 رؤوس شم٘مٓمع أن أطمٞم٤مًٟم٤م اًمٚمٕم٥م هبذا ُمٌتاًل  يم٤من ُمـ ٟمٜمّمح وًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م آٟمٙم٤ٌمب

 هذا اًمٌح٨م وهٙمذا اًمٚمٕم٥م، هذا ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م جيقز طمتك اًمّمٖمػمة اًمتامصمٞمؾ هذه

 ًمٕم٥م أي أن اًمْم٤مسمط وإٟمام ومٞمٝم٤م، اخلقض ذم اًمقىم٧م يٓمقل ىمد شمٗم٤مصٞمؾ وًمف صقر ًمف

 ومٞمجقز ذًمؽ ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس ُم٤م أُم٤م قمٜمف، آسمتٕم٤مد ومٞمج٥م صقر ومٞمف.. مت٤مصمٞمؾ ومٞمف

 أنف سمحٞم٨م ديدًٟم٤م ذًمؽ يتخذ أن أُم٤م اًمٜمٗمس، قمـ اًمؽمويح سم٤مب ُمـ أطمٞم٤مًٟم٤م سمف اًمٚمٕم٥م

 وأوٓده أهٚمف يٜمًك ورسمام وقم٤ٌمدشمف، صالشمف يٜمًك ورسمام شمٗمٙمػمه ويمؾ وىمتف يمؾ ي٠مظمذ

 إطمٞم٤من سمٕمض ومٗمل اهلل، ذيمر وقمـ اًمّمالة قمـ شمّمد اًمتل يم٤مخلٛمر، يٕمتؼم طمٞمٜمئٍذ ومٝمذا

 ذم أُم٤م ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ اًمٜمٗمس قمـ واًمؽمويح اًمتًٚمٞم٦م سم٤مب ُمـ اًمٚمٕم٥م هذه شمٕم٤مـمل

 يم٤من وم٢مذا أن، إٓ ؾمٛمٕمتٝم٤م ُم٤م ٕين ُمًٛمٞم٤مهت٤م أضمٝمؾ أن٤م اًمقاىمع ومٗمل[ إًمٕم٤مب] سمٕمض

 ُمـ يم٤من ُم٤م اًمقصٗم٦م، هذه ُمـ يتْمح أن يٛمٙمـ يم٘م٤مقمدة اجلقاب ذم يٙمٗمل هذا

 ذًمؽ ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٙمـ مل وُم٤م قمٜمٝم٤م، آسمتٕم٤مد ومٞمج٥م ومت٤مصمٞمؾ صقر ومٞمٝم٤م إًمٕم٤مب

 اًمٕم٘مؾ واؾمتٕمامل اًمذايمرة قمغم وإٟمام واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م، احلظ قمغم ُمٌٜمًٞم٤م ًمٞمس اًمٚمٕم٥م ويم٤من

 .اهلل ذيمر وقمـ اًمّمالة قمـ يّمد أٓ وهق إظمػم سم٤مًمنمط ومٞمجقز

 (33:46:33/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 الكدو كزة لعب حكه





 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ ًمٕم٥م يمرة اًم٘مدم 
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 ذظقة مـاهل يتضؿـ مل إذا افؽرة فعب حؽؿ

 ُمرة إؾمٌقع ذم ُمرة ويٙمقن إضم٤ًمم شم٘مقي٦م أضمؾ ُمـ اًمٙمرة ًمٕم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕم٘مقل سمٚمٌس

 . ضم٤مئز ومٝمق أوىم٤مهت٤م ذم اًمّمٚمقات أداء قمغم واعمح٤مومٔم٦م ُمٕم٘مقل سمٚمٌس :اًمِمٞمخ

  (..: 13:  32/   81/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼدم ـرة فعب حؽؿ

 أيمثر هب٤م اسمُتكم ىمد ُم٠ًمخ٦م قمـ اًم٘مري٥م إُمس ذم ؾم٤مئٌؾ  ؾم٠مل[: إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ]

 أٓ ومٞمٝم٤م، -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل طمٙمؿ يٕمرف أن وم٠مطَم٥ّم  اإلؾمالم، سمالد يمؾ ذم اعمًٚمٛملم

 مم٤م رءٌ  ومٞمف جمتٛمعٍ  ذم ٟمِم٠م ؿم٤مب   يمؾ ؿمٝمرة ص٤مرت طمٞم٨م اًم٘مدم سمٙمرة اًمٚمٕم٥م وهل

 :ي٠ميت يمام ذًمؽ قمغم وضمقايب سم٤معمدٟمٞم٦م، اًمٞمقم يًٛمك

 ذم داظمٚم٦م ومٝمل اعمًٚمؿ يتٕم٤مـم٤مه٤م أظمرى ًمٕم٦ٌمٍ  أي قمـ َيرج ٓ سم٤مًمٙمرة اًمٚمٕم٥م

 ًمزوضمف ُمالقمٌتف إٓ سم٤مـمٌؾ  آدم اسمـ سمف يٚمٝمق هلقٍ  يمؾ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم

 اًمُٚمٕم٥م هذه ط اًمٜمٌل ذيمر ًم٘مد. شواًم٤ًٌمطم٦م سم٘مقؾمف، ورُمٞمف ًمٗمرؾمف، وُمداقمٌتف

 أن وجي٥م اًم٤ٌمـمؾ، اًمٚمٝمق ُمـ وم٤مؾمتثٜم٤مه٤م يقُمئٍذ، اًمٜم٤مس هب٤م يٚمٝمق يم٤من اًمتل واعمالهل

ٌّف  :اصمٜملم سم٠مُمريـ احلدي٨م هذا سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هٜم٤م ٟمتٜم

 .شحمرمٌ » سمٚمٗمظ وًمٞمس شسم٤مـمٌؾ » سمٚمٗمظ ؾمٛمٕمتؿ يمام احلدي٨م أن: إول

 أجًْم٤م وم٘مٝمٞم٤ًّم ومرىًم٤م هٜم٤مك أن ٟمٕمٚمؿ ومحٞمٜمئذ اًمٗمرق هلذا اٟمتٌٝمٜم٤م إذا أنٜم٤م: اًمث٤مين وإُمر

 أؿمٌف هق اًم٤ٌمـمؾ ٕن حمرٌم، سمٛمٕمٜمك أنف يٕمٜمل ومال سم٤مـمٌؾ  سمٚمٗمظ ورد إٟمام احلدي٨م يم٤من وم٢مذا

د اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ يٙمقن ُم٤م  ذم سيٌح  طمٙمؿٌ  ومٝمق اعمحرم أُم٤م ،شاًمٚمٖمق» هق ُمٜمف اعمرا

 سمف يٚمٝمق هلقٍ  يمّؾ  إن ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ومحٞمٜمئذٍ  ذًمؽ قمرومٜم٤م إذا قمٜمف، آسمتٕم٤مد وضمقب

 اإلصمِؿ، ُمـ ٟمجك إن هذا ًمف، أضمر ٓ سم٤مـمُؾ  ًمٖمقٌ  ومٝمق وُمٙم٤من زُم٤من أي ذم اإلٟم٤ًمن
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 اًمذي اًمٚمٕم٥م سمٜمقع حيٞمط مم٤م ي٠ميت وىمد سمف يٚمٕم٥م اًمذي اًمٜمقع ذات ُمـ ي٠ميت ىمد واإلصمؿُ 

َُْمَث٤مُل  َوشمِْٚمَؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وم٤مُٕمر اصمٜملم ُمثٚملم ذًمؽ قمغم وًمٜميب سمف، يٚمٕم٥م ْٕ  ا

هُب٤َم ُرونَ  ًَمَٕمٚم ُٝمؿْ  ًمِٚمٜم ٤مسِ  َٟمْيِ  واًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜمرد، اًمٚمٕم٥م: مه٤م اعمثالن ،[12:احلنم] ﴾َيتََٗمٙم 

 .سم٤مًمِمٓمرٟم٩م

 :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ وصح ضم٤مء وم٘مد وًمذاشمف، سم٤مًمٜمّص  قمٜمف ُمٜمٝمل سم٤مًمٜمرد وم٤مًمٚمٕم٥م

 :هق أظمر واًمٜمص ،شودُمف ظمٜمزير حلؿ ذم يده همٛمس ومٙم٠منام سم٤مًمٜمردؿمػم ًمٕم٥م ُمـ»

 ومٞمف ح٤م ًمذاشمف سم٤مًمٜمرد اًمٚمٕم٥م جيقز ٓ وم٢مَذن ،شورؾمقًمف اهلل قمَم وم٘مد سم٤مًمٜمّرد ًمٕم٥م ُمـ»

 ،شودُمف ظمٜمزير حلؿ ذم يده همٛمس ومٙم٠منام سم٤مًمٜمرد ًمٕم٥م ُمـ» .اًمِمديد اًمؽمهٞم٥م هذا ُمـ

 اًمٚمٕم٥م إذن جيقز ومال قمٞمٜمٞم٦م، ٟمج٤مؾم٦م ٟمجٌس  ودُمف اخلٜمزير حلؿ أن اجلٛمٞمع قمٜمد وُمٕمٚمقم

 .إول اعمث٤مل هق وهذا اعمالهل ُمـ اًمٜمقع هبذا

 طمدي٨م هٜم٤مك يقضمد ٓ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م، اًمٚمٕم٥م آٟمًٗم٤م ذيمرت ومٙمام :اًمث٤مين اعمث٤مل أُم٤م

 أن ٟمًتٓمٞمع ٓ طمٙمٛمف؟ ومام يمذًمؽ إُمر وإذ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م قمـ اًمٜمّٝمل ذم صحٞمح

 ٕنف ،ُمٓمٚم٘م٤م ُم٤ٌمٌح  إٟمف ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع وٓ ٟمٌص، ومٞمف يرد مل ٕنف طمرام، إٟمف ٟم٘مقل

ـِ  شهلقٍ  يمؾ» :وهق إول احلدي٨م ذم داظمؾ  قمٌد سمـ ضم٤مسمر وهق راويف سم٤مؾمؿ قمٜمف واًمٜمٙم

 ومٛمـ سم٤مـمؾ، هق إٟمام اًمٚمٕم٥م يمؾ أن اًمٕمٛمقم هذا ومٞمف هذا ضم٤مسمر ومحدي٨م إنّم٤مري، اهلل

 ىمد ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف ُيٜمٔمر أن جي٥م اًم٤ٌمـمؾ هذا سم٤مـمؾ، ومٝمق سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م إذن ذًمؽ

 ُمّم٤مف إمم يرومٕمف أن وإُم٤م اعمحرُم٤مت، ُمّم٤مف ذم ويُّمّٗمف يرومٕمف ُمٜمٙمرٍ  ُمـ سمف حيٞمط

 مم٤م اًمتامصمٞمؾ، سمٕمض ومٞمف اًمٞمقم اًمقاىمع هق يمام سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م يم٤من وم٢مذا اعم٤ٌمطم٤مت،

 أىمرأ  ُم٤م طم٥ًم ًمٙمـ أخٕمٌٝم٤م ٓ وأن٤م ،شاعَمٚمِؽ» و شاًمٗمرس» و شاًمٗمٞمؾ» سمٛمثالً  ُيٕمرف

 ىمد يٙمـ مل إن اهلل ؿم٤مء إن مجٞمًٕم٤م قمٜمديمؿ ؿمؽ وٓ ُمٜمٝم٤م، إؿمٞم٤مء هذه أذيمر وأؾمٛمع

 هل إٟمام اعمحرُم٦م اًمّمقر أن ُمـ اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م اعمٜم٤مومٞم٦م أراء سمٕمض إًمٞمٙمؿ شمّنب

 ٕن اًمٕم٘مٞمدة ذم إصٜم٤مم هذه ُمثؾ ذم يي ُم٤م هٜم٤مك وًمٞمس إظمالق ذم شمي اًمتل

 ؾمد سم٤مب ُمـ ُمقىمًت٤م هنًٞم٤م اىمتٜم٤مئف وقمـ اًمتّمقير قمـ هنك -زقمٛمقا  سمام- ط اًمٜمٌل

 ُمـ اًمِمٌٝم٦م زاًم٧م ومٚمام أصح٤مسمف، ىمٚمقب ُمـ اًمتقطمٞمد يتٛمٙمـ أن ىمٌؾ وذًمؽ اًمذريٕم٦م
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 ذم اًمتِمديد وهق أٓ اًمنمقمل احلٙمؿ هذا وم٤مٟمتٗمك ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًمتقطمٞمد ومتٙمـ ىمٚمقهبؿ

 سمٕمض ُمـ يمثػًما  ؾمٛمٕمٜم٤مه٤م ـم٤مح٤م ؿمٌٝم٦م هذه اًمّمقر، اىمتٜم٤مء وقمـ اًمتّمقير قمـ اًمٜمٝمل

 أذيّمر أن طمًٌل وإٟمام أن، اعمج٤مل هذا ذم أـمٞمؾ أن أريد وٓ اًمديـ، ذم يتٗم٘مٝمقا  مل ُمـ

 سم٤مًمتٓمريز أو سم٤مًمده٤من أو سم٤مًمريِم٦م أو سم٤مًم٘مٚمؿ ُمّمقًرا يم٤من ؾمقاء أنقاقمف سمٙمؾ اًمتّمقير أن

 إٟمف ًمٖم٦مً  قمٚمٞمف يٓمٚمؼ أن يّمح ُم٤م هٜم٤مك أن دام ومام يمثػمة وهل اًمٞمقم طمديث٦م آخ٦م سم٠مي أو

 شمٚمؽ ًمدظمقل اىمتٜم٤مؤه٤م جيقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم شمّمقيره٤م، جيقزُ  ومال صقرة وإهن٤م رُُمّمق  

 طمٞم٨م ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م هذه قمٛمقم ذم يمٚمٝم٤م إنقاع

 أٓ صقرة يمؾ اىمتٜم٤مء قمـ هنٞمف طمٞم٨م وُمـ شاًمٜم٤مر ذم ُمّمقر يمؾ» :اًمتّمقير قمـ حتذيره

 يمذًمؽ إُمر إذ شيمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمًت٤م اعمالئٙم٦م شمدظمؾ ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 سمدّ  وٓ يم٤من إذا وطمٞمٜمئذٍ  ومٞمف، فم٤مهرة اًمتامصمٞمؾ هذه داُم٧م ُم٤م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م جيقز ومال

 أٓ صم٤مين: ذط ي٠ميت ذًمؽ سمٕمد. اًمتامصمٞمؾ هذه قمغم اًم٘مْم٤مء ومٞمج٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م ُمـ

- هلل سم٤مًمٜم٦ًٌم احلؼ قمٌقديتف قمـ يٍمومف ًمف، قمًٌدا سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمالقم٥م يّمٌح أّٓ  وهق

 اًمّمٚمقات هل وًمٞم٧ًم قمٚمٞمف، اًمقاضم٦ٌم سم٤مًمٗمرائض اًم٘مٞم٤مم قمـ يٍمومف ،-وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م ُمـ اعمحْمقر إن ٟم٘مقل أن ٓيٙمٗمل: أي اجلامقم٦م: وُمع ُمثالً  اخلٛمس

 أن جي٥م سمؾ اجلامقم٦م، وُمع اخلٛمس واًمٗمرائض سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مم قمـ يٚمٝمٞمف أٓ وم٘مط هق

 -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ومروف واضم٥ٍم  يمؾ قمـ يٍمومف ٓ اًمٚمٕم٥م هذا أن ذًمؽ إمم ٟم٘مرن

ٟمف دم٤مه أوٓده، دم٤مه أهٚمف، دم٤مه سمقاضمٌف اًم٘مٞم٤مم ُمثالً  يمٛمثؾ قمٚمٞمف  وم٢من قم٤مُم٦م سمّمقرةٍ  إظمقا

 ٟم٘مقل اعمٕم٤ميص ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ سم٤مًمِمٓمرٟم٩م اًمٚمٕم٥م ظمال وم٢من ظمال إذا أىمقل وٓ ظمال

 إّٓ  اإلسم٤مطم٦م إؿمٞم٤مء ذم إصؾ أن طمٞم٨م إصٚمٞم٦م، سم٤مًمؼماءة متًًٙم٤م ضم٤مئز ومٝمق طمٞمٜمذاك

 وإُم٤م حترياًم  إُم٤م احلٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مىمؾ شمْمٛمٜمف ُم٤م إمم ُمٜمف ٟمٜمت٘مؾ أن يْمٓمّرٟم٤م ٟمص   ضم٤مء إذا

 .يمراه٦مً 

 ُمث٤مٌل  قمٚمٞمٝم٤م اًمقىم٧م وإو٤مقم٦م هب٤م سم٤مًمٚمٝمق اًمٜم٤مس اسمتكم اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ ُمث٤مٓن هذانِ 

 هنل ومٞمف يّمح مل وُمث٤مٌل  اًمٜمرد، وهق أٓ ُمٓمٚمً٘م٤م شمٕم٤مـمٞمف جيقز وٓ ُم٤ٌمذةً  قمٜمف ُمٜمٝمل  

 اعمح٤مذير، ُمـ سمف حيٞمط ُم٤م طم٥ًم ومٞمف احلٙمؿُ  يدار أن ومٞمج٥م اًمِمٓمرٟم٩م، وهق أٓ ظم٤مص
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 يمام إٓ ًمٞمس اًمٜمٗمس قمغم اًمؽمويح سم٤مب ُمـ سمف اًمٚمٕم٥م ضم٤مز ذًمؽ ُمـ رء قمـ ظمال وم٢من

 .ي٘م٤مل

 اًمٚمٕم٥م وهق :اًم١ًمال قمـ اجلقاب إمم اٟمت٘مٚمٜم٤م اعمث٤مًملم هذيـ طمٙمؿ قمرومٜم٤م إذا

 اًمتل إًمٕم٤مب يمؾ ؿم٠من أو أخٕم٤مب يمؾ ؿم٠من هق سم٤مًمٙمرة اًمٚمٕم٥م أن ٓؿمؽ. سم٤مًمٙمرة

، أصٚمٝم٤م وم٢من -ُمٜمٝم٤م ٟمدر ُم٤م إّٓ - اًمٞمقم شمٕمرف  وم٤مرس، ُمـ ٟمردؿمػم اؾمٛمف وم٤مًمٜمرد أقمجٛمل 

 يمرة يمذًمؽ اًمِم٤مهد اًمٌالد، ُمـ همػمه أو اًمّملم ُمـ ًمٕمٚمف أفمـ ومٞمام أصٚمف واًمِمٓمرٟم٩م

 أن اعمًٚمٛمقن أراد وم٢مذا إوروسمٞم٦م، اًمٌالد ُمـ ضم٤مءشمٜم٤م قمٍمي٦م وسمدقم٦م ًمٕم٦ٌم ومٝمذه اًم٘مدم

ي: يٜمُقوا أن جي٥م رء يمؾ وم٠مول هب٤م يٚمٕمٌقا   جي٥م ح٤م اؾمتٕمداًدا اًمٌدن شم٘مقي٦م اًمت٘مق 

 سمد ومال وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أقمداء ًم٘م٤مء ذم اًمٌٕمٞمد أو اًم٘مري٥م اًمٕمٝمد ذم َيقوقا  أن قمٚمٞمٝمؿ

 ذم ضم٤مء وم٘مد إؿمّداء، اهلل أقمداء أُم٤مم شمث٧ٌُم  ىمقي٦م صٚم٦ٌمً  أبداهنؿ شمٙمقن أن هذه واحل٤مًم٦م

 اهلل إمم أطم٥م اًم٘مقّي  اعم١مُمـ إن» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م

 ٓ إيامٟمف ذم طمتك وٕمٞمًٗم٤م يم٤من وًمق اعم١مُمـ َيٚمق ومال شظمػم يمؾ   وذم اًمْمٕمٞمػ اعم١مُمـ ُمـ

 هؾ ومت٘مقل اُمتألِت  هؾ جلٝمٜمؿ ي٘م٤مل يقم اًمٕمذاب ذم اخلٚمقد ُمـ يٜمجٞمف ىمد ظمػم ُمـ َيٚمق

 أن يًتح٥م ًمٕمٚمف سمؾ ُم٤مٟمع ٓ وم٢مَذن اعمًٚمؿ ذم ُمرهمقسمف اًم٘مقة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُمزيد، ُمـ

 ط ىمقًمف اًمّمحٞمح ذم أجًْم٤م ضم٤مء وم٘مد اًمّم٤محل٦م، اًمٜمٞم٦ّم هبذه اًمٚمٕم٥م هذا اعمًٚمؿ يتٕم٤مـمك

وا﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م شمٗمًػم ذم ـْ  اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م هَلُؿْ  َوَأقِمدُّ ةٍ  ُِم  ىم٤مل ،[63:إنٗم٤مل] ﴾ىُمق 

 وم٤مًمٚمٕم٥م شاًمرُمل اًم٘مقة إن أٓ اًمرُمُل، اًم٘مقة إن أٓ اًمرُمُل، اًم٘مقة إن أٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف

 ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو اًم٘مذائػ أو سم٤مًمرص٤مص طمديًث٤م أو سم٤مًم٘مقس ىمدياًم  يم٤من ؾمقاء سم٤مًمرُمل

 ًمت٘مقي٦م اعمًٚمؿ ه٤م٤ميتٕم٤مـم أن سمد ٓ اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ ومٝمق اًمٞمقم، اعمدُّمرة إؾمٚمح٦م

 ظمٓم٠مً  اعمًٚمٛملم سمٕمض يّم٤مب ٓ طمتك اًمٌٚمد قمـ ظمروضًم٤م يتٓمٚم٥م ىمد ذًمؽ ضمًٛمف،

 .اًمرُمل سم٠مذى

 إًمٞمف أذٟم٤م ىمد ُم٤م ؾمقى ُمٜمٝم٤م َيِمك ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه اًمٙمرة ًمٕم٦ٌم اًمٚمٕم٦ٌم، هذه أُم٤م

. اًمنموط سمتٚمؽ اجلقاز ٟم٘مٞمد أن ومٞمٜمٌٖمل سم٤مًمِمٓمرٟم٩م: اًمالقم٥م ًمف يتٕمرض ىمد مم٤م آٟمًٗم٤م

 وًمق ومري٘ملم سملم دمري اًمتل اعم٤ٌمراي٤مت سمخ٤مص٦م وًمٜمُ٘مؾ إًمٕم٤مب أيمثر أن اعمالطمظ وُمـ
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 اًمالقمٌلم شمٗمقت وم٘مد -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل طمدود ذًمؽ ذم ُيراقمك ٓ وم٢مٟمف ُمًٚمَٛملم يم٤مٟم٤م

 اعمٖمرب صالة أو اًمٕمٍم ىمٌؾ اعم٤ٌمراة سمدأت إذا ُمثالً  اًمٕمٍم يمّمالة اًمّمٚمقات سمٕمض

 ؾمٌؼ ُم٤م يِمٛمٚمف ذط ومٝمذا اعمٖمرب، صالة وىمٌٞمؾ اًمٕمٍم صالة سمٕمد اعم٤ٌمراة سمدأت إذا

 وٟمحقه٤م، اًمًٚم٦م يمرة يمٚمٕم٦ٌم وُمثٞمالهت٤م اًمٚمٕم٦ٌم هبذه يتٕمٚمؼ آظمر رء وصمٛم٦م. اًمٙمالم ُمـ

 ًم٤ٌمؾًم٤م هل٤م يٚمًٌقن أهنؿ اًمٚمٕم٦ٌم هذه اسمتدقمقا  اًمذيـ هؿ أهنؿ دام ُم٤م اًمٙمٗم٤مر قم٤مدة وم٢من

 يٙمِمػ هذا وم٤مًمٚم٤ٌمس ذقًم٤م، ؾمؽمه٤م اًمقاضم٥م اًمٕمقرة يًؽم ٓ ىمّمػًما  وًم٤ٌمؾًم٤م ظم٤مًص٤م،

 جيقز ومال شقمقرة اًمٗمخذُ » :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صح يمام واًمٗمخذ اًمٗمخذ، قمـ

 أن هلؿ جيقز ٓ ًمٖمػمهؿ ُم٤ٌمريـ يم٤مٟمقا  إذا ُم٤م قمـ ومْمالً  ُمتٛمرٟملم يم٤مٟمقا  وًمق ًماّلقمٌلم

ك اًمذي اًم٘مّمػم، اًمٚم٤ٌمس هذا يٚمًٌقا  ٤ٌّمن، -اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م- اًمنمع ًمٖم٦م ذم يًٛم   سم٤مًمتُّ

، ًمف ًمٞمس اًمذي اًمنوال هق واًمت٤ٌمن  إضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ويًٛمك يُمامًّ

 إٟمجٚمٞمزي٦م، ًمٗمٔم٦م ًمٕمٚمٝم٤م يمذًمؽ؟ ه٤مه؟ شمًٛمقٟمف؟ ُم٤مذا أدري ُم٤م وأنتؿ سم٤مًمِمقرت،

 هق سم٤مًمذي ظمػم هق اًمذي ٟمًتٌدل أن اإلؾمالم ُمـ ٕن هذا، اطمٗمٔمقا  اًمٕمريب وم٤مؾمٛمٝم٤م

 وٟمحؾ إضمٜمٌل اًمٚمٗمظ ٟم٘مٞمؿ أن إضمٜمٌل، سم٤مًمٚمٗمظ اًمٕمريب اًمٚمٗمظ ٟمًتٌدل أن أدٟمك،

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ًمٖم٦م ٕهن٤م اًمٕمريب اًمٚمٗمظ ُمٙم٤مٟمف

٤ٌّمن اًمٚم٤ٌمس ومٝمذا  وم٘مط، زوضمتف ؾمقى أطمدٍ  أُم٤مم يٚمًٌف أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ اًمتُّ

 ح٤م وإٟمام ًمذاهت٤م ٓ طمرام، ومذًمؽ اًمٜم٤مس سمٕمض ُمرأى أُم٤مم اًمٚمٕم٦ٌم هذه يٚمٕم٥م إَذن وم٤مًمذي

 شمٚمٝمل أّٓ  ظم٤مص٦مً  اًمٚمٕم٦ٌم هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٜمدٟم٤م ومّم٤مر ُمنموع اًمٖمػم اًمٚم٤ٌمس ُمـ هب٤م أطم٤مط

 اًمٚم٤ٌمس يٙمقن أن وصم٤مٟمًٞم٤م اًمّمالة، وسمخ٤مص٦م اًمنمقمٞم٦م اًمقاضم٤ٌمت سمٕمض قمـ يم٤مًمِمٓمرٟم٩م

 همػم قمغم اؾماًم  اًمٞمقم يًٛمك سمام اًمٚمٕم٥م يٙمقن أن صم٤مًمًث٤م وي٠ميت ًمٚمٕمقرة، ؾم٤مشمًرا  ذقمًٞم٤م

 ضبو ىمت٤مل ي٘مع مم٤م يمثػًما  ٕن ُمًٛمك همػم قمغم اؾمؿ أىمقُل  اًمري٤موٞم٦م، سم٤مًمروح ُمًّٛمك

 ضمًدا وخٛم٦م ُمِم٤ميمؾ شم٘مع اًمٖمرب وذم اًمٙم٤مومريـ، قمـ ومْمالً  اعمت٤ٌمريـ اعمًٚمٛملم سملم

 اًمروح شمٜمٛمٞم٦م هق إًمٕم٤مب هذه ُمـ اعم٘مّمقد أن يزقمٛمقن وهؿ ىمتغم ومٞمٝم٤م يروح

 ظمّمٛمف سم٠من ؿمٕمر ُم٤م إذا حي٘مد ٓ اإلٟم٤ًمن أن احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هب٤م واعم٘مّمقد اًمري٤موٞم٦م،

 شمّمٌح أن يٜمٌٖمل ومال حيًد، وٓ حي٘مد ٓ وم٤معمًٚمؿ ومٕماًل، قمٚمٞمف شمٖمّٚم٥م أو قمٚمٞمف ؾمٞمتٖمٚم٥م
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 اًمنمـم٤من أو اًمنموط شمقومرت وًمق ومحٞمٜمذاك ًمألظمالق إوم٤ًمد أداة اًمٚمٕم٦ٌم هذه

٤ًٌم يٙمقن أن قمدم طمٞم٨م ُمـ اًم٤ًمسم٘م٤من  ومٚمق اًمٕمقرات ًمٙمِمػ أو اًمّمٚمقات إلو٤مقم٦م ؾمٌ

 شمٜمٛمل وًمٙمٜمٝم٤م ًمٚمنمع اعمخ٤مًمٗمتلم اًمٔم٤مهرشملم ه٤مشملم ُمـ ظمٚم٧م اًمٚمٕم٦ٌم هذه أن ومروٜم٤م

 اخلّمؿ، قمغم سم٤مًم٤ٌمـمؾ واًمتٖمٚم٥م واحل٘مد آٟمت٘م٤مم روح هب٤م اًمالقمٌلم ٟمٗمقس ذم وشم٘مقي

 .اًمٚمٕم٦ٌم هذه شمٕم٤مـمل ُمٜمع يٜمٌٖمل اًمتل إؾم٤ٌمب مجٚم٦م ُمـ إُمر هذا يٙمقن ومحٞمٜمذاك

 ُم٤م اًمٜم٤مس هب٤م يٚمٝمق اًمتل اعمالهل ذم إصؾ -شم٘مدم ُم٤م أن أخّخص-إصؾ وم٢مَذن

 يٜمٌٖمل وٓ ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ ًمٖمق سم٤مـمؾ أهن٤م ضم٤مسمر طمدي٨م ذم اعمذيمقرة اخلّم٤مل إرسمع قمدا

 يٙمقن أن ومٞمٝم٤م أىمؾ وٓ اًمٜمٞم٦م طمًٜم٧م إذا إّٓ  مهللا ورائٝم٤م ُمـ وىمتف يْمّٞمع أن ًمٚمٛمًٚمؿ

 زم يتٞمن ُم٤م هذا ذيمره٤م، ؾمٌؼ اًمتل اًمنموط ُمالطمٔم٦م ُمع اًمٜمٗمس قمـ اًمؽمويح اعم٘مّمقد

 .اًم٘مري٦ٌم اجلٚم٦ًم ذم إزمّ  وضمف يم٤من اًمذي اًم١ًمال ذاك قمـ اجلقاب ُمـ

 (31 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)
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 افباضؾ؟ افؾفق دم اجلسد تؼقي افتل األفعاب تدخؾ هؾ

 إٓ سم٤مـمؾ ومٝمق هلق يمؾ» :يٕمٜمل أنف ط اًمرؾمقل حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ًمف يٕمٜمل يٙمقن ىمد اإلٟم٤ًمن سمف يتٚمٝمك ُم٤م يٕمٜمل سم٤مب ذم يٕمٜمل ؿمٞمخ ي٤م ،شصمالث ُمـ

 وإقم٤مٟمتف اإلٟم٤ًمن شمٜمِمٞمط سم٤مب ُمـ يمذا أو اًمٙمرة ًمٕم٥م ُمثالً  ذم ومرو٤ًم، ضمًدي٦م ُمّمٚمح٦م

 احلدي٨م؟ ُمـ يًتثٜمك مم٤م هذا ومٝمؾ احلؼ، أُمقر قمغم

 ؟شسم٤مـمؾ» :ىمقًمف ُمـ شمٗمٝمؿ اًمذي ُم٤م ًمٙمـ يًتثٜمك، ذيمرت ُم٤م طمدود ذم :اًمِمٞمخ

 سم٤مـمؾ، ط اًمرؾمقل ىمقل حمرم، أنف اًمٕمٚمامء ُمـ يٕمٜمل يمثػم ذيمر: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٙمالم هذا وأذيمر اخلٓم٤ميب يٕمٜمل أذيمر وُمٜمٝمؿ

 يمثػم،: وم٘مقًمؽ ُمٕمتؼمة، اعمِم٤ميخ ُمٗم٤مهٞمؿ أنف ىم٤مقمدة ٟم٠مظمذ يمٜم٤م إذا سم٘مك ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 .ُمٗمٝمقم ًمف

 اًمٙمثػم؟ ُم٘م٤مسمؾ هق ُم٤م

 ُم٤م يمثػم، قمٜمٝمؿ ىمرأت اًمذيـ يٕمٜمل أىمّمد يمثػم ىمٚم٧م طمٞمٜمام أن٤م يٕمٜمل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 .خم٤مًمػ أطمد ذم يم٤من إذا أقمرف

م شمٕمٜمل شسم٤مـمؾ» :ويمٚمٛم٦م ظمػم ه٤مه، :اًمِمٞمخ  ؟...طمرا

 اًم٤ٌمـمؾ؟ :ُمداظمٚم٦م

 .ه٤مه :اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمٔم٤مهر وهق يٙمقن ىمد هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٓ أن٤م ٕنف اًمٙمٚمٛم٦م: هذه ُمٕمٜمك حترير إمم حتت٤مج إذاً  اعم٠ًمخ٦م ومٝمل ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 احلدي٨م رواي٦م ًمٜم٤م ضم٤مز إذا ٟم٘مقل أن جيقز ٓ: أي طمرام، شمٕمٜمل سم٤مـمؾ يمٚمٛم٦م أن أومٝمؿ

 وإٟمام إرسمٕم٦م، أو ذيمرت اًمتل إؿمٞم٤مء إٓ طمرام ومٝمق آدم اسمـ سمف يٚمٝمق هلق يمؾ: سم٤معمٕمٜمك

 .ذًمؽ وٟمحق.. وىم٧م وٞم٤مع ُمٜمف وم٤مئدة ٓ: يٕمٜمل سم٤مـمؾ
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 .يٕمٜمل قم٨ٌم :ُمداظمٚم٦م

 ه٤مه؟ :اًمِمٞمخ

 .قم٨ٌم :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕم٤مم ذًمؽ ذم يم٤من اًمذي اًمقاىمع إمم ٟمٔمرٟم٤م ًمق طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمـ قم٨ٌم، :اًمِمٞمخ

 ٓ هذا ُمثاًل، ًمٕم٤مئِم٦م اًمرؾمقل ومٛم٤ًمسم٘م٦م اعمًتثٜمك، هذا ذم شمدظمؾ ٓ أؿمٞم٤مء وضمدٟم٤م ًمرسمام

 مم٤م ُمث٤مل هذا احلدي٨م، ذم اعمًتثٜم٤مة سم٤مُٕمقر ٟمٚمح٘مف أن سمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ٟمٚمح٘مف أن يٛمٙمـ

 شم٘مٞمد أن جي٥م اعمالهل ومٝمذه يمثػمة، ُمالهل ضمدت ـمٌٕم٤مً  أن اًمزُم٤من، ذًمؽ ذم يم٤من

 اعمٗمٝمقُم٦م، واًمٕمٚم٦م اعمٜم٤مط سمحٙمؿ هل هل.. [يًػم اٟم٘مٓم٤مع طمّمؾ] ..ذقمٞم٦م سمْمقاسمط

 ذًمؽ [ٟمرى ٓ] ذيمرت ُم٤م طمدود ذم أن٤م ىمٚم٧م ُمثاًل، اًم٘مدم يمرة ُمث٤مًٓ  ذيمرت وأن٧م

: ُمثالً  ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم ختٗمك ٓ سمنموط ًمٙمـ حمرُم٤ًم، ٟمراه أن قمـ ومْمالً  سم٤مـمالً 

 يمؾ ىمٚمٜم٤م ُم٤م إذا ؿم٠من هق يمام ًمٚمٕمقرة يم٤مؿمٗم٤مً  يٙمقن وٓ ذقمٞم٤مً  اًمٚم٤ٌمس يٙمقن أن

 ذم اعم٤ٌمري٤مت شمقىمٞم٧م شمٙمقن أٓ: يمذًمؽ همػمه٤م، أو اًمٙمرة هلذه اًمالقمٌلم ومجؾُّ  اًمالقمٌلم

 يْمٞمٕمقن إىمؾ قمغم أو أصٚمٝم٤م، ُمـ اًمّمالة يْمٞمٕمقن ىمد سمحٞم٨م اًمّمٚمقات أوىم٤مت

 ُمالهل ًمٞم٧ًم ومٝمل ذقمٞم٦م سمْمقاسمط اعمالهل هذه وٌٓم٧م وم٢مذا اجلامقم٦م، ُمع اًمّمالة

 ىمقًمف شمٗمًػم ذم اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل يمام اعمًٚمؿ، سمدن ًمت٘مقي٦م ومٕمالً  ُم٤ًمقمدة شمٙمقن وإٟمام

وا﴿: احلدي٨م ًمٔم٤مهر ظمالوم٤مً  شمٕم٤ممم ـْ  اؾْمَتَٓمْٕمتُؿْ  َُم٤م هَلُؿْ  َوَأقِمدُّ ةٍ  ُِم ـْ  ىُمق   اخْلَٞمْؾِ  ِرسَم٤مطِ  َوُِم

ٌُقنَ    قَمُدو   سمِفِ  شُمْرِه
ِ
يُمؿْ  اّلل   ذم يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ،[63:إنٗم٤مل﴾ ]َوقَمُدو 

 اًمرُمل، اًم٘مقة إن أٓ اًمرُمل، اًم٘مقة إن أٓ» :ُمًٚمؿ صحٞمح ذم قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م

 ًمٙمـ سم٤مًمرُمل، اًم٘مقة طمٍم سمٕمْمٝمؿ ُمٜمف يٗمٝمؿ ىمد احلدي٨م ومٝمذا ،شاًمرُمل اًم٘مقة إن أٓ

 ًمٕمٛمقم ُمٜم٤مومٞم٦م هٜم٤م اًم٘مقة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م اًمٕمريب إؾمٚمقب ُمـ يٗمٝمؿ اًمذي طم٘مٞم٘م٦م

ـْ  اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ةٍ  ُِم  قمغم إٓ احلدي٨م ًمٗمٝمؿ جم٤مل ومال ،[63:إنٗم٤مل﴾ ]ىُمق 

 يٗمٕمؾ مل إذا قمروم٦م احل٩م ،شقمروم٦م احل٩م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ اًمٕمريب إؾمٚمقب

 قمٚمٞمف ىمقًمف وًمٙمـ ًمف، طم٩م ومال اًمٕمريب سم٤مٕؾمٚمقب ضمٝمالً .. .قمروم٦م ذم اًمقىمقف إٓ ؿمٞمئ٤مً 

 قمروم٦م، ذم اًمقىمقف هق احل٩م أريم٤من ُمـ ريمـ أقمٔمؿ أنف: يٕمٜمل شقمروم٦م احل٩م» :اًمًالم
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 طمرسم٦م سملم ُم٤م حمدودة ومٞمف اًم٘مت٤مل وؾم٤مئؾ يم٤مٟم٧م اًمذي اًمزُم٤من ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٕمدو، ىمقة شمِمؾ يٕمٜمل اًمتل اًم٘مقة هل احلراب ومٙم٤مٟم٧م وؾمٞمػ، وؾمٝمؿ

 إن أٓ اًمرُمل، اًم٘مقة إن أٓ اًمرُمل، اًم٘مقة إن أٓ» :اًمرُمل أمهٞم٦م سمٞم٤من سم٤مب ُمـ اًمًالم

 .شاًمرُمل اًم٘مقة

 ُمـ ُم٤مٟمع ومال اعمًٚمٛملم أبدان شم٘مقي اعمالهل أو إًمٕم٤مب سمٕمض أن وضمدت وم٢مذا

 إمم أذت اًمتل اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمنموط اًمٙمٗم٤مئٞم٦م اًمٗمروض ُمـ يٙمقن ًمٕمٚمف سمؾ أبدًا، ذًمؽ

 . آٟمٗم٤مً  إىمؾ قمغم سمٕمْمٝم٤م

  (33:  47: 51/ 336/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادباح افؾعب مـ

! أرومدة سمٜمل ي٤م ظمذوا» :وم٘م٤مل اًمدريمٚم٦م، أصح٤مب قمغم ُمر أنف» :رومٕمف اًمِمٕمٌل قمـ

 ضم٤مء إذا يمذًمؽ هؿ ومٌٞمٜمام: ىم٤مل» .شومًح٦م ديٜمٜم٤م ذم أن واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد شمٕمٚمؿ طمتك

 .شاٟمذقمروا رأوه ومٚمام قمٛمر،

 .[اعم٤ٌمح اًمٚمٕم٥م ُمـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 اًمدال سمٙمن يروى» :إثػم اسمـ ىم٤مل شاًمدريمٚم٦م» :احلدي٨م همري٥م :[ىم٤مل صمؿ]

 اًمٙم٤مف ويمن اًمراء وؾمٙمقن اًمدال سمٙمن ويروى اًمٙم٤مف، وؾمٙمقن اًمراء وومتح

 اسمـ ىم٤مل. اًمّمٌٞم٤من ًمٕم٥م ُمـ ضب وهل ،اًمٙم٤مف قمقض سم٤مًم٘م٤مف ويروى وومتحٝم٤م،

 هق وىمٞمؾ. ًمٚمحٌِم٦م ًم٘م٥م هق شأرومدة سمٜمل» .اًمرىمص هق وىمٞمؾ. طمٌِمٞم٦م أطمًٌٝم٤م: دريد

  .شمٗمتح وىمد ُمٙمًقرة، ووم٤مؤه. سمف يٕمرومقن إىمدم أبٞمٝمؿ اؾمؿ

 .(443/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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ك بام ادزاح حؽؿ  بافـؽت ُيسؿَّ

 اًمٙمٜم٤مي٤مت؟[ ُمـ هق وهؾ] طمٙمٛمٝم٤م؟ ُم٤م اعمزاح، ُم٠ًمخ٦م طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٙمٜم٤مي٤مت... :ُمداظمٚم٦م

 هق اعمزاح ذم اًمٙمذب اعمزاح، همػم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك واعمٕم٤مريض اًمٙمٜم٤مي٦م :اًمِمٞمخ

 ٕن يمٞمػ؟ قمروم٧م وطمده،: يٕمٜمل طم٤مه،: اًمًقري اًمتٕمٌػم ذم اًمٙمذب ُمـ أؾمقأ  ًمٕمٚمف

 يٛمزح اًمٜم٤مس ُمـ زيد هذا وم٢مذا طمً٘م٤م، إٓ ي٘مقل وٓ يٛمزح يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 يم٤من اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمًٜم٦م وخم٤مًمٗم٦م إصماًم  يرشمٙم٥م سم٠منف ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا ويٙمذب

 هٜم٤مك يم٤من إذا أظمرى، ىمْم٤مي٤م ومٝمذه واًمٙمٜم٤مي٤مت اًمتٕمريض أُم٤م طمً٘م٤م، إٓ ي٘مقل وٓ يٛمزح

 ذًمؽ؟ يٗمٕمؾ ُمتك ًمٙمـ اًمٍميح، اًمٙمذب ُمـ أومم ومٝمذا واًمٙمٜم٤مي٦م ًمٚمتٕمريض ضورة

 .أجًْم٤م جيقز وٓ طم٤مضم٦م وسمدون ُمٜم٤مؾم٦ٌم سمدون يٕمت٤مد هٙمذا أُم٤م احل٤مضم٦م، ًمقضمقد

 (33:51:37/ (2) ـه2438 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 «افبـاء دم إال رء ـؾ دم يمجر اإلكسان أن» :ديثح صحة ما

 مػفقمف؟ وما

 وُم٤م شاًمٌٜم٤مء ذم إٓ رء يمؾ ذم ي١مضمر اإلٟم٤ًمن أن: »احلدي٨م صح٦م ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اعمّم٤مسمٞمح؟ ُمِمٙم٤مة ذم ورد اًمذي احلدي٨م هذا ُمٗمٝمقم

 ومٞمف، إؿمٙم٤مل وٓ ـمرىمف شُمتٌٕم٧م ُم٤م إذا صم٤مسم٧م احلدي٨م ٟمٕمؿ،هذا :-اهلل رمحف- اًمِمٞمخ

 وذم اًمٌٜمٞم٤من رومع ذم اًمٖمٚمق ُمـ اًمزُم٤من هذا ذم اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن اسمتكم ُم٤م ومٞمف اعم٘مّمقد ٕن

 قمٚمٞمف ذًمؽ ذم يٙمقن أن َيِمك سمؾ أضمر ذًمؽ ذم ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٖمرف،ومٚمٞمس ُمـ اإليمث٤مر

 .وزر

 أن اعم٤ٌمطم٤مت سمٙمؾ يٜمقي يمام ذًمؽ ذم وٟمقى طم٤مضمتف طم٥ًم داًرا سمٜمك إذا اعمًٚمؿ أُم٤م

 ىمد اًمتل اًمٗمٜم٤مدق ذم اًمٜمزول إمم حيت٤مج أن وُمـ واًم٘مر، احلر ُمـ حيٗمٔمٝم٤م وأن ٟمٗمًف، يًؽم
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 ُم٤م ىمدر قمغم يم٤من سمٜم٤مءه ٕن ي١مضمر ومٝمق اعمٜمٙمرات، ُمـ شمٖمٞمػمه يًٕمف ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م جيد

 أنف ؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد اًمنمع، سمف يًٛمح

 هذا ومٗمل شًمٚمِمٞمٓم٤من واًمراسمع ًمْمٞمٗمؽ وومراش ًمزوضمؽ وومراش ًمؽ ومراش» :ىم٤مل

 هق مم٤م سم٠ميمثر واًمٚم٤ٌمس اًمثٞم٤مب وذم اًمٌٜمٞم٤من ذم يتقؾمع أن ًمف جيقز ٓ اعمًٚمؿ أن شمٜمّمٞمص

 شم٤ٌمرك اًمرمحـ قمٜمف ويٜمٝمك اًمِمٞمٓم٤من سمف ي٠مُمر اًمذي اإلهاف ذم ي٘مع وم٢مٟمف إًمٞمف سمح٤مضم٦م

 ٕنف اًمٌٜمٞم٤من ذم إٓ رء يمؾ ذم ي١مضمر اعمًٚمؿ أن قمغم يٜمص اًمذي وم٤محلدي٨م،وشمٕم٤ممم

 ُمـ ؿمؽ سمال وهذا واًمٗمخٗمخ٦م، ٦مإهُب   إٓ ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ ُم٤م يٌٜمل أن اًم٤ٌمين قمغم يٖمٚم٥م

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يرو٤مه ٓ اًمِمٞمٓم٤من قمٛمؾ

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)





 الطب كتاب





 احلحامة
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 ادشقه اجلـغ إشؼاط حؽؿ

 ؿمٝمقر سم٤مخلٛم٦ًم طم٤مُمؾ زوضمتل فشمّم٤مدَ  ؿمخّمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م قمٜمدي ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 قم٤مًمٞم٦م ومٞمف اًمتِمقيف ودرضم٦م ُمِمقه، رمحٝم٤م ذم اًمٓمٗمؾ أن قمغم جيٛمٕمقا  إـم٤ٌمء وٟمّمػ،

 رأجل أن ي٘مقًمقن إـم٤ٌمء.. احلٙمؿ ُم٤م أقمرف ومام سمراقمؿ ٟمٌت٧م إـمراف أن ًمدرضم٦م ضمداً 

 .. اًمرطمؿ ذم ـمٌٞمٕمل ُمش اًمٓمٗمؾ يمقن ،واًمّمحك اًمٜمٗمز إم ضر ُمـ ظمقوم٤مً  يٜمزل أن

 زوضمتؽ؟ هل :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ؾم٤مسم٘م٤ًم؟ أوٓد ُمٜمٝم٤م ًمؽ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .ُمٕم٤موم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م هلل واحلٛمد سمٜم٧م قمٜمدي :ُمداظمٚم٦م

 ُمٚمتزُم٦م؟ اهلل ؿم٤مء إن وزوضمتؽ :اًمِمٞمخ

 ُمٚمتزُم٦م؟ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ُمتديٜم٦م؟ يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 .هلل واحلٛمد ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إقمٓم٤مء ُمـ ٕمتٙمـ أين هق أوًٓ  اًم١ًمال هذا أؾم٠مل طمٞمٜمام أن٤م ـمٌٕم٤مً  ُمتديٜم٦م، :اًمِمٞمخ

م أقمٜمل ٓ وصم٤مٟمٞم٤مً  اًمنمقمل، اجلقاب  ُم١مُمٜم٦م هل ومٝمؾ واًمّمٞم٤مم اًمّمالة جمرد سم٤مًٓمتزا

 ظمػم؟ ًمٚمٛم١مُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم وضمؾ قمز اهلل ىمْم٤مء يمؾ وأن وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يمذًمؽ يم٤من إذا اًمٓمٌٞم٥م، ؾم١مال إمم طم٤مضم٦م ًمؽ ًمٞمس وم٢مذاً  هٙمذا يم٤من إذا :اًمِمٞمخ
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 اًمت٤مزم اًمٜمٌقي احلدي٨م زوضمتؽ إمم اٟم٘مؾ وأن٧م اًمٓمٌٞم٥م ؾم١مال إمم سمح٤مضم٦م ًم٧ًم أن٧م

ء أص٤مسمتف إن ظمػم يمٚمف اعم١مُمـ ُمرٕ قمج٥م: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق  محد ها

ء أص٤مسمتف وإن ًمف، ظمػماً  ومٙم٤من وؿمٙمر اهلل  يمٚمف اعم١مُمـ وم٠مُمر ًمف، ظمػماً  ومٙم٤من صؼم ضا

 .رء هذا.. ًمٚمٛم١مُمـ إٓ ذًمؽ وًمٞمس ظمػم

 اهلل َيِمك اًمذي اعمتديـ ُمٜمٝمؿ اًمتديـ طمٞم٨م ُمـ ىمًامن إـم٤ٌمء اًمث٤مين اًمٌمء 

 شمٗمرد وضمؾ قمز رسمٜم٤م اًمٜمٗمس قمغم ىمْم٤مء ومٞمٝم٤م ضمراطمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م يت٘مدم أنف ُمٜمف وَي٤مف

 هذا ُمثؾ إمم يت٘مدم أن َيِمك ومٝمق وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف يِم٤مء يمام أُمف سمٓمـ ذم سمتخٚمٞم٘مٝم٤م

 ٓ أظمريـ إـم٤ٌمء سمٕمض سمٞمٜمام وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام ُم١مُمـ ٕنف اًمٕمٛمؾ

 ُمثٚمف يٙمقن أن جيقز ومال ُمِمقه اجلٜملم ظمالص إـمالىم٤مً  اًم٘مْم٤مي٤م هذه ُمثؾ إمم يٚمتٗمتقا 

 وٓ اهلل َي٤مومقن ُمتديٜملم ىمًٛملم إمم ىمًٛمٜم٤مهؿ إـم٤ٌمء أوًٓ  هذا إرض، وضمف قمغم

 أفمـ رء وهذا صم٤مٟمٞم٤مً  اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة إمم شم٠ميت مل سمٕمد أهن٤م وًمق اًمٜمٗمس ىمتؾ إمم يت٘مدُمقن

 ُمِمقه هذا سم٠من طمدهؿأ حيٙمؿ وم٘مد اًمٕمٚمؿ ذم ؾمقاء يمٚمٝمؿ ًمٞمًقا  ُمٕمرومتف ذم ٟمِمؽمك يمٚمٜم٤م

 ىمٚم٧م ُم٤م ُمثؾ سمًٞمط شمِمقيف ًمٙمـ ُمِمقه ي٘مقل وىمد ُمِمقه ًمٞمس هذا ٓ آظمر حيٙمؿ وىمد

 سمٜم٧م؟ زم ىمٚم٧م اًمٌٜم٧م أو اًمقًمد ذاك قمـ أن٧م

 .ٟمٕمؿ ـمٗمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ذم واجلٜملم حيٙمٛمقن طمٞمٜمام أهنؿ ٟمٕمت٘مد أن ٟمحـ جيقز ٓ إذاً  ومٝمؿ ـمٗمٚم٦م، :اًمِمٞمخ

 هذه دون اعمجردة سم٤مًمٕملم ُمِم٤مهداً  وأصٌح أُمف وًمدشمف ىمد يم٤من ًمق يمام ًمٞمس أُمف سمٓمـ

 رء وومٞمف فمٜمل رء ومٞمف سم٤مظمتّم٤مر اًمٞمقم، إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ شمقصؾ اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜم٤مفمػم

 ُمٕمروم٦م ُمـ يتٛمٙمٜمقن أهنؿ ُمثالً  ؾمٛمٕم٧م أنؽ ُمثالً  أن سم٤مًمداظمؾ، يتٕمٚمؼ ومٞمام ىمٓمٕمل

 قمٜمدهؿ يٙمقن أن يٛمٙمـ هذا ي٘مٞمٜم٤مً  ًمٞمس هذا ًمٙمـ ٟمٕمؿ.. أنثك أم ذيمر هق هؾ اجلٜملم

 يمذا ًمف وأنف ُمِمقه أنف ىم٤مًمقا  إذا أن اجلٜملم ومٙمقن فمـ، همٚم٦ٌم قمٜمده ُم٤م أو فمـ همٚم٦ٌم

 اًمقًمد هذا صم٤مٟمٞم٤مً  ي٘مٞمٜم٤ًم، وًمٞمس فمـ يٙمقن أن يٛمٙمـ أوًٓ  هذا آٟمٗم٤مً  وصٗم٧م يمام ويمذا

 ومٞمف؟ احلٛمؾ يمؿ اًمزوضم٦م سمٓمـ ذم ضمٜمٞمٜم٤مً  يزال ٓ هق اًمذي

 .وٟمّمػ ؿمٝمقر مخ٦ًم :ُمداظمٚم٦م
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 أؿمٝمر صمالصم٦م ؿمٝمر؟ يمؿ اجلٜملم هذا ختٚمؼ ىمدام يزال ٓ ؿمٝمقر، مخ٦ًم :اًمِمٞمخ

 شمٕمٚمٛمقن، ٓ ُم٤م اهلل َيٚمؼ واًمٜمّمػ اًمِمٝمقر هذه ذم شمٕمٚمٛمقن، ٓ ُم٤م اهلل َيٚمؼ وٟمّمػ

 .طمل يٕمٜمل طمريم٤مت ًمف اجلٜملم صمؿ

 :سم٤مٕـمراف طمريم٤مت[ يقضمد ٓ] ًمٙمـ همػم، ٓ وم٘مط سمس واًمٜمٌض اًم٘مٚم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يتحرك؟ ومٙمٞمػ داظمٚمٞم٦م ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم إـمراف ٕن

 رضمٚملم؟ ومٞمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .وم٘مط سمراقمؿ يديـ وٓ رضمٚملم ٓ ومٞمف ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..سمف ؿمٌٞمٝم٦م ىمّم٦م قمٜمدي أن٤م اًمِمٞمخ أؾمت٤مذٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 اإلظمقان أطمد اًمٌٞم٤من جمٚم٦م ذم ؾمجٚم٧م طمتك صحٞمح٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ىمّم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ويمتٌٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م

 .ٟمًتٗمٞمده٤م :اًمِمٞمخ

 اعمقًمقد سمٕمد اًمٗمحص ظمالل أوروسم٤م ذم طمّمٚم٧م هذه إـم٤ٌمء اًم٘مّم٦م :ُمداظمٚم٦م

 أنف ومٜمّمحقه حلؿ ىمٓمٕم٦م قمـ قم٤ٌمرة أـمراف ًمف ًمٞمس وًمدك: ًمف ىم٤مل أؿمٝمر ؾمت٦م مخ٦ًم

 أن زم يٜمٌٖمل وُم٤م اهلل ظمٚمؼ هذا: وم٘م٤مل شم٘مقى ًمف ُم١مُمٜم٤مً  يم٤من اًمرضمؾ ومألن زوضمتف جيٝمض

 .أىمتٚمف

 .مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

 واعمٛمرولم إـم٤ٌمء أن شم٘مقل اًم٘مّم٦م ُمـ طم٥ًم يم٤من أنف ُمع ومّمؼم :ُمداظمٚم٦م

 ..سمٖمٞم٤مب اًمزوضم٦م جيٝمْمقا  أن يم٤مدوا طمتك زوضمف ٟمّمحقا 

 .قمٚمٛمف سمدون يٕمٜمل أنٗمف سمرهمؿ :اًمِمٞمخ

 وإذا اًمقٓدة ومٕمٜمد حلؿ، يمتٚم٦م قمـ قم٤ٌمرة اًمٓمٗمؾ أن قمٜمدهؿ ي٘مٞمٜم٤مً  ٕنف :ُمداظمٚم٦م
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 يٖمٓمل ـمقيؾ ؿمٕمر هل٤م أنف يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م يم٤مُمٚم٦م، سم٠مـمراف ـمٌٞمٕمٞم٦م ـمٚمٕم٧م ـمٗمٚم٦م اعمقًمقدة

 يمًك اًمذي هق ؿمٕمره٤م ومٙم٤من رء، وٓ أـمراف ٓ ُمٜمٝم٤م رؤي ومام يمٚمٝم٤م ضمًٛمٝم٤م

 .اًمٓمٗمٚم٦م

. .ىمٓمٕمٞم٤مً  ًمٞمس اًمٜمٔمر طمٙمؿ أن شم٠مجد اًم٘مّم٦م هذه أظمل ومٚمذًمؽ أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 .ىمٓمٕمٞم٤مً  ًمٞمس

 أنف] اجلٜملم هذا فمٝمقر قمغم إـم٤ٌمء طمٙمٛمقا  ُمثالً  إذا اإلؿمٙم٤مل هذا ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .إم اعمرأة، قمغم اخلؼم هذا [وم٠مثر ُمِمقه

 إخ؟ سم١ًمال قمالىم٦م ًمف هق أم قمٜمدك ُمـ اسمتداءاً  شمقضمٝمف أن٧م ؾم١مال هذا :اًمِمٞمخ

 ًمف ورأؾمٝم٤م ُمِمقه٦م أهن٤م: ىم٤مًمقا  اًمقٓدة ىمٌؾ آظمر سمح٤مدث قمالىم٦م وًمف ٓ :ُمداظمٚم٦م

ومٝم٤م صمٕم٤ٌمن  ..ُمـ سمد ٓ: وىم٤مًمقا  يمذا، وأـمرا

 اًمقاًمدة؟ سمّمح٦م ذًمؽ قمالىم٦م ُم٤م ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 .اًمقاًمدة صح٦م قمغم ي١مصمر أنف ي٘مقًمقا  :ُمداظمٚم٦م

 قمغم َي٤مومقا  أهنؿ ضمٞمدة هٜم٤م إخ قم٤ٌمرة يم٤من يمٚمٛم٦م هٜم٤م ؾمٛمٕم٧م أن٤م ٕين :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم هٙمذا ىمٚم٧م اًمٜمٗمًٞم٦م، إم صح٦م

 .ُمْمٌقط ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ة شمٙمقن قمٜمدُم٤م ظم٤مص٦م إًمٞمٝم٤م، رأد أرومع يمثػماً  ًمٞمس هذه أن٤م :اًمِمٞمخ  ُمثٚمام اعمرأ

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض شمِمقومقا  أنتؿ اًمٞمقم اًمٜمٗمًٞم٦م؟ صحتٝم٤م هق ُم٤م يٕمٜمل، ُم١مُمٜم٦م إخ ي٘مقل

ٟمٞم٦م  .ُمِمٕمرا

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أن.. آظمره إمم أُمٝم٤م أبقه٤م ُمثالً  ي٘مقًمقا  حلٞم٦م هل٤م يٜم٧ٌم يٛمٙمـ آظمر وسمٕمْمٝمـ :اًمِمٞمخ

 سمٛمٕمّمٞم٦م سمامذا؟ اًمٙم٧ٌم هذا ٟمزيؾ ٟمحـ ومٝمذا اًمٜمٗمًٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يم٧ٌم يّمٞمٌٝم٤م هذه

 اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ: سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمف أنٓمؼ طمٞم٨م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمرب
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 ٓ ومحٞمٜمئذ ًمٚمحًـ، اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: آظمره وذم احلدي٨م، آظمر إمم.. واعمتٜمٛمّم٤مت

 اعمٕم٤مجل٦م هذه ٕن اًمٜمٗمًٞم٦م صحتٝم٤م قمغم حم٤مومٔم٦م أنف اًمٓمٌٞم٦م اًمٜمٔمري٤مت هذه قمغم ٟمقاومؼ

 .ٟمقاس أيب ـمري٘م٦م قمغم ُمٕم٤مجل٦م هل إٟمام اعمِمٙمٚم٦م هلذه ذقمٞم٦م ُمٕم٤مجل٦م ًمٞم٧ًم

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين: ي٘مقل يم٤من اًمذي ٟمقاس أيب ُمذه٥م قمغم :اًمِمٞمخ

 أوًٓ  سم٤مًمتزاُمٝم٤م وإٟمام اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص سمٛمخ٤مًمٗم٦م شمٙمقن ُم٤م اًمٜمٗمًٞم٦م إُمراض ومٛمداواة

ة ومٝمذه وىمدره، اهلل ًم٘مْم٤مء آؾمتًالم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام قمغم اًمٜمٗمقس وسمؽمسمٞم٦م  اًمتل اعمرأ

 اهلل ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م ٓ ومٝمل ذىمٜمٝم٤م، ذم حلٞم٦م هل٤م أن٧ٌم أو ُمِمٕمراٟمٞم٦م وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م

 هق ًمٞمس ومٝمذا وضمٝمٝم٤م، ذم اهلل ُمـ اخلٚمؼ هذا إلزاًم٦م وؾمٞمٚم٦م يمؾ شمتٕم٤مـمك ومٝمل

 اًم١ًمال هذا سمٞمٓمرح همػمك أو أن٧م ح٤م وًمذًمؽ اإلوم٤ًمد، قملم هق هذا سمؾ اإلصالح

 إـم٤ٌمء شمّمٜمٞمػ ُمـ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م ٟمالطمظ أن ومٞمج٥م أـم٤ٌمء، ُمـ ؾمٛمٕمف يمام يٓمرطمف ومٝمق

 َُيِمك هذه أن أيمثر أو اصمٜملم أو ـمٌٞم٥م ًم٘مقل ٟمًتًٚمؿ أن ٟمحـ ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ومال أىم٤ًمم، إمم

 احلرام ومٞمٕمرومقا  سمديٜمٝمؿ أوًٓ  ُمٚمتزُملم ُمًٚمٛملم أـم٤ٌمء ُمع ٟمتّمؾ سمدٟم٤م صحتٝم٤م، قمغم

 ـمٌٝمؿ ذم اظمتّم٤مصٝمؿ ذم ُم٤مهريـ هؿ وصم٤مٟمٞم٤مً  ومٞمقاىمٕمقه، احلالل ويٕمرومقا  وجيتٜمٌقه

 ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ي٘مع اًمٙمٚمامت هذه ُمثؾ ُمـ يمثػم أؾمٛمع أن٤م اًمٞمقم ٕن وُمٝمٜمتٝمؿ:

 َيِمك: ـمٌٞم٥م ىم٤مل جمرد ومّمٚمف، وٓ أصٚمف ٟمٕمرف ُم٤م ـمٌٞم٥م ىمقل عمجرد هلل ُمٕم٤ميص

 .ؿمؽ سمال وهذه اجلٜملم، ذم اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد وًمق سمٞمجٝمْمٝم٤م إذاً  قمٚمٞمٝم٤م،

 .ٟمٗمس ىمتؾ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٗمس ىمتؾ :اًمِمٞمخ

 إمم سمّم٤مطمٌف يًٛمق ٓ اإليامن هذا ىمد ٔظمر إٟم٤ًمن سملم يتٗم٤موت اإليامن :ُمداظمٚم٦م

 ...سم٤مًم٘مْم٤مء وي١مُمـ ويتٙمؾ ٟمٗمًٞم٤مً  يٜمْمٌط أنف درضم٦م

 ًمٞمس أو ٟم١مُمـ ٓ ٟم٘مقل أن جيقز ٓ ٟمحـ ًمٙمـ صحٞمح هذا. .صحٞمح هذا :اًمِمٞمخ

 ص٤مر ُم٤م اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمزيٜم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقاىمع هذا يٜمٌئٜم٤م، اًمذي هق اًمقاىمع ًمٙمـ سمٛم١مُمـ،
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 صح؟ َيِمك ًمٙمـ واىمٕم٤مً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعمرأة هذه وسمتحٛمٞمؾ اإليامن سمت٘مقي٦م إُمر ٟمٕم٤مًم٩م إُمر؟ ٟمٕم٤مًم٩م ومٙمٞمػ :اًمِمٞمخ

 أن ىمٌؾ أىمقل أن أردت أن٤م ح٤مذا؟ اًمٜمت٤مئ٩م، يم٤مٟم٧م ُمٝمام وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء شمرى أن قمغم

 قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل ُمـ اًمٜم٤مس أيمثر احل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ذم آي٦م هٜم٤مك أن اًمٗمروٞم٦م هذه أـمرح

 َيَِم٤مءُ  َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف هل هب٤م يًٛمٕمقا  مل ويم٠مهنؿ هم٤مومٚمقن، قمٜمٝم٤م اًمٜم٤ًمء

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوََيَْت٤مرُ  ػَمَ
  ؾُمٌَْح٤منَ  اخْلِ

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل   .[68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

 احلٙمٞمٛم٦م سمحٙمٛمتف وضمؾ قمز رسمٜم٤م[ 68:اًم٘مّمص﴾ ]َوََيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿

 وشمٙمقن اهلل قمغم احلج٦م ًمٚمٜم٤مس يٙمقن ٓ وًمٙمل وإنثك، اًمذيمر ضمٕمؾ أن ىم٣م إزًمٞم٦م

 اًمٓمٌٞمٕم٦م هذه اًمٜم٤مس ي٘مقل ُم٤م طمتك صم٤مًمث٤مً  ضمٜم٤ًمً  هلؿ أوضمد ظمٚم٘مف قمغم هلل احلج٦م اًمٕمٙمس

 ظمٚمؼ سم٤مخلٜمثك يًٛمك ُم٤م وهق أنثك وٓ ذيمر ٓ ُمقضمقد هٜم٤مك رسمٜم٤م ي٘مقل وأنثك، ذيمر

 وقمغم اًمٚمحٞم٦م، هبذه اًمٜم٤ًمء قمغم ُمٞمزه حلٞم٦م قمغم وـمٌٕمف اًمذيمر ظمٚمؼ وإنثك، اًمذيمر

 ُمع اجلٜمس ويٜمًجؿ ًمتٜمًجؿ وضمٝمٝم٤م ذم ؿمٕمر ٓ ضمرداء اعمرأة ظمٚمؼ مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام وي٘مقًمقا  اخلٚمؼ هذا قمغم اًمٜم٤مس يٕمت٤مد ٓ وًمٙمل آظمره، إمم اجلٜمس

 واُمرأة حلٞم٦م سمدون ذيمراً  َيٚمؼ آظمريـ، ضمٜمًلم سمؾ ضمٜم٤ًمً  َيٚمؼ ومرسمٜم٤م وإنثك ًمٚمذيمر

 َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿ يريد ح٤م اًمٗمٕم٤مل هق وأنف قم٤ٌمده قمغم احلج٦م ي٘مٞمؿ طمتك ح٤مذا؟ سمٚمحٞم٦م

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوََيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل  [ 68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

 آشمّم٤مل هق اسمتداءاً .. اهلل ؿم٤مء إن اسمتداءاً  إٓ ؿمٞمئ٤مً  اخلٚمؼ ُمـ يٛمٚمؽ ُم٤م اًمزوضملم

 ُم٤م إذا ًمٙمـ.. آظمره إمم اعمٕمرووم٦م اًمٓمٌٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م هٜم٤مك اح٤مء اٟمٕم٘مد اهلل ؿم٤مء إن اجلٜمز

 إـم٤ٌمء وٓ يدري ٓ ومٝمق زوضمتف ُمع اًمرضمؾ اشمّمؾ إذا أبدًا، ممٙمـ ُمش اهلل ؿم٤مء

 ُمـ اًمدسمقس رأس ُمـ ىمٓمرة هذه اًمّمٖمػم احلقيـ.. احلقيـ هذا ٟمققمٞم٦م هق ُم٤م يدرون

 هق ُم٤م يدرون ٓ قمٚمٛمٝمؿ وصؾ إـم٤ٌمء ُمٝمام ُماليلم، ُمـ اًمٕم٘مقل حيػم رء ُم٤مء

 أم ذيمر وُمّمػمه ٟمتٞمجتف ؾمتٙمقن اًمتل ُم٤م واًمتٓمقر اًمتٕم٤مىم٥م ُمع هذا اًمّمٖمػم احلقيـ

 قمز رسمٜم٤م ؟..آظمره إمم حلٞم٦م ًمف يٓمٚمع ٓ أو حلٞم٦م ًمف يٓمٚمع يم٤مًمٕم٤مدة ذيمر ظمٜمثك؟ أو أنثك،
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 ُمـ ظمٚم٘م٤مً  اًمٜم٤مس يري أن يريد آٟمٗم٤مً  احلقادث سمٕمض ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمام أظمػماً  أجْم٤مً  وضمؾ

  ُم٤مذا؟ أم أـم ف أن٧م قمٜمف ىمٚم٧م ُم٤مذا طمٞمقان، قمٜمف ىمقل اُمرأة هق وٓ رضمؾ هق ٓ اًمٜم٤ًمء

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أي٦م وشمٜمٕمرف هذه أي٦م يِمقومقا  اًمٜم٤مس ٓزم آي٦م هذه أجْم٤مً  ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 قم٤مد ُم٤م سمرهبؿ يمٗمروا اًمٜم٤مس ًمٙمـ آي٦م شمٙمقن هذه ومالٟم٦م، وأُمٝم٤م ومالن أبقه٤م ُمٜمًقسم٦م

 أن يريدوا قم٤مد ُم٤م سمؾ وقمٔمٛمتف، وضمؾ قمز اهلل ىمدرة قمغم شمدل أؿمٞم٤مء يِمقومقا  سمدهؿ

 هب٤م شم٠مثر اًمتل اًمٙمٗم٤مر سمدع ُمـ أن وًمذًمؽ ُمقت، اؾمٛمف رء قمغم يدل رء يِمقومقا 

 ُم٤م شمرى وٓ وظميهت٤م فمٚمٝم٤م شمرى سمحٞم٨م سم٤مٕؿمج٤مر وزرقمٝم٤م اًم٘مٌقر حتقيط اعمًٚمٛمقن

 اًمذي ُم٤م اًمٕمٞمديـ ذم اًمٞمقم ؿم٤ميػ وأن٧م ٟمزه٦م اًم٘مٌقر صٌح٧موم٠م إضمداث، ُمـ حتتٝم٤م

 آظمره، إمم وسمده٤م مج٤مل وسمده٤م ظمْم٤مر سمده٤م ،اعم٘م٤مهل.. هٜم٤مك ُم٘م٤مهل يٕمٛمٚمقا  قا؟يٕمٛمٚم

 يمٜم٧م: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هب٤م ويتٕمٔمقن اًمٜم٤مس هب٤م يٛمر اًم٘مٌقر أن اعمٗمروض سمٞمٜمام

 رء يريدون ٓ أن أظمرة، شمذيمريمؿ وم٢مهن٤م ومزوروه٤م أٓ اًم٘مٌقر زي٤مرة قمـ هنٞمتٙمؿ

 زرقم٧م، اعم٘م٤مسمر وهذه ؾمقرت اعم٘م٤مسمر ومٝمذه ُمٜمف، َي٤مومقا  ٕهنؿ سم٤معمقت يذيمرهؿ

 ٓ اعم٘مؼمة إمم أجـ؟ إمم. .وي٤مهلل ؾمٞم٤مرة ذم اًمٜمٕمش وأدظمؾ زظمروم٧م هذه واًمٜمٕمش

 وقم٤مىم٦ٌم اًمت٘مقى سمٕم٤مىم٦ٌم وشمذيمر سم٤معمقت شمذيمر اًمتل اعمٔم٤مهر هذه يِمقومقا  أن يريدوا

 يمام شمؽمك أن جي٥م أنف أرى أن٤م اًمقاىمع ذم اًم٘مْم٤مي٤م هذه وًمذًمؽ.. آظمره إمم وو اًمٗمجقر

 ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿ اعمٕمروف شمٗمًػم ذم وضمؾ قمز ىم٤مل يمام هق ٕنف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يريده٤م

ـِ  ظَمْٚمِؼ  مْحَ ـْ  اًمر  ة شمرى ومٕمٜمدُم٤م[ 3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم  هذه أن شمٔمـ ُم٤م حلٞم٦م هل٤م اُمرأ

  ظَمْٚمُؼ  َهَذا﴿ سم٤مهلل أقمقذ..! ـمٌٞمٕمٞم٦م ظمٚم٘م٦م
ِ
ـَ  ظَمَٚمَؼ  َُم٤مَذا وَم٠َمُرويِن  اّلل  ِذي ـْ  اًم  ﴾ ُدوٟمِفِ  ُِم

 ضمداً  ضمقهري٦م أهن٤م ُمع اًم٘مْم٤مي٤م هبذه ًمٜم١مُمـ قم٤مد ُم٤م.. اهلل ظمٚمؼ هذا[ 22:ًم٘مامن]

 .يريد ح٤م ومٕم٤مل أنف رسمف ويٕمرف سمف وي١مُمـ اإلٟم٤ًمن ويت٘مقى

 زوضمتف أظمذ أنف اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م إذا اإلٟم٤ًمن أن أؾمت٤مذ اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك :ُمداظمٚم٦م

 ذم اجلٜملم ٕن اإلضمٝم٤مض ُمـ سمد ٓ أنف زوضمٝم٤م أظمؼم اًمٓمٌٞم٥م وهذا ـمٌٞم٦ٌم أو ـمٌٞم٥م إمم
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 ذو اًمديـ أهؾ ذو اًمث٘م٦م ذو إـم٤ٌمء قمغم إُمر هذا يٕمرض أن سمد ٓ اًمتِمقه، ُمـ طم٤مًم٦م

 هذا إضمٝم٤مض قمغم طمٙمٛمقا  وم٢مذا سم٠مواُمره، وي١مُمٜمقن احلرام جيتٜمٌقن اًمذيـ اًمٕمٚمؿ أهؾ

 .اعمرأة هذه قمغم صحٞم٦م سم٤مٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ي٠ميت هذا سم٠من اًمزوضم٦م هلذه سمتِمخٞمص اجلٜملم

 ٟمٗمًٞم٦م؟ همػم أو ٟمٗمًٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .صحٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .سمدٟمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 ..وًمٞمس ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .سمدٟمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .ًمف ومج٤مز :ُمداظمٚم٦م

 .واطمد سمنمط سمس ضم٤مز :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌدٟمٞم٦م، اًمّمحٞم٦م شمًٛمٞمٝم٤م اًمتل آٟمٕمٙم٤مؾم٤مت أو أصم٤مر هذه ٟم٦ًٌم هل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 جيقز؟ ٟمٕمؿ ومٜم٘مقل قم٤مدة شمٓم٤مق ٓ أنف سمحٞم٨م

ٞم٥م يّمقر أنف جمرد ًمٞمس يٕمٜمل  أو أج٤مم أو اًمٌمء سمٕمض شمتققمؽ يٛمٙمـ اعمرأة واهلل.. اًمٓم

ٕنثك، اًمذيمر هب٤م يّم٤مب ُمّم٤مب يم٠مي ُمٓم٤مق اًمققمؽ هذا ًمٙمـ آظمره إمم ؿمٝمقر  اعمٝمؿ ُمـ وا

 .يٓم٤مق ٓ ضر ىمدره هذا اًمير يٙمقن ٓزم

  (33:  31: 33/ 333/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  38: 51/ 333/ واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  43: 21/ 333/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقئاً؟ يشؽق ال ادحتجؿ ـان فق حتك االحتجام يؼع هؾ

 ُمش ًمق طمتك اإلٟم٤ًمن ومٛمٛمٙمـ اطمتجؿ، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل :ُمداظمٚم٦م
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 حيتجؿ؟ أن ؾمٜم٦م يمتٓمٌٞمؼ ُمريض

 هب٤م يتٕمٌد شمٕمٌدي٦م ًمٞم٧ًم يٕمٜمل اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقًم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام يٕمٜمل ؾمٜم٦م هذه. ٓ :اًمِمٞمخ

٤من ٤من ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م، وإٟمام اًمتٕمٌد عمحض اإلًٟم  ذم وضمع اًمٔمٝمر، ذم وضمع اًمرأس، ذم وضمع ومٞمف وم٢مًٟم

 ُمٙم٤من ذم دائامً  حيتجؿ مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمجد ًمذًمؽ سم٤معمٕم٤مجل٦م ذاك طملم ومٞمحتجؿ اًم٘مدم

 .وهٙمذا رأؾمف ذم شم٤مرة ؾم٤مىمف، ذم شم٤مرة يمتٗمٞمف، سملم شم٤مرة احل٤مضم٦م، ُم٤مذا؟ طم٥ًم وإٟمام ُمٕملم

 . ومال ٓ وُمـ اطمتجؿ، إًمٞمٝم٤م ٦مسمح٤مضم يم٤من ُمـ ًمٚمٛمٕم٤مجل٦م، احلج٤مُم٦م وم٢مذاً 

 (33:  32: 42/ 334/ واًمٜمقر اهلدى) 

 هـاك وهؾ افثالثاء، يقم االحتجام ؾضؾ دم حديث هـاك هؾ

 افسـة دم مرتغ ادحتجؿ احتجؿ إذا رضر

ٜم٦م ًمداء دواء يم٤من: ُمٕمٜم٤مه ومٞمام اًمثالصم٤مء يقم اطمتجؿ ُمـ: طمدي٨م هٜم٤مك هؾ  :ُمداظمٚم٦م  .اًم

ن أؾمتحي ُم٤م ًمٙمٜمل طمدي٨م، هٞمؽ يقضمد ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ  همػم أو صحٞمح٤مً  يم٤من إن ٔا

 (2)صحٞمح

ٜم٦م؟ ذم ُمرشملم اطمتجؿ إذا ضر ومٞمف هؾ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م  اًم

 .اًمٓمٌٞم٥م احلج٤مم إمم يٕمقد أُمر هذا :اًمِمٞمخ

 (33:  31:  15/ 313/واًمٜمقر اهلدى)

 احلجامة؟ هل ما

 احلج٤مُم٦م؟ هل ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

                                                           

 اًمِمٝمر، ُمـ قمنمة ًمًٌع اًمثالصم٤مء يقم اطمتجؿ ُمـ: " وٟمّمف ُمٜمٙمر، وم٘م٤ملش 2423» اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم اًمِمٞمخ وٕمٗمف  (2)

 ". اًمًٜم٦م ًمداء دواء يم٤من
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 .احلج٤مُم٦م هل ُم٤م شمدري ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .أدري ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 شمتٙمٚمؿ؟ أن٧م اًمٌٚمد أي وُمـ :اًمِمٞمخ

 .إرسمد ُمـ أتٙمٚمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ُمـ رء شمٕمرف اًمٙم٠مس سمٓمريؼ اًمدم ؾمح٥م هق احلج٤مُم٦م قمجٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 هذا قم٤ٌمرة احلالىملم، هؿ يتٕم٤مـم٤مه٤م أو اعمٝمٜم٦م هذه يًتٕمٛمؾ ُمـ قمغم يٖمٚم٥م هذه

 اًمٚمحك حيٚم٘مقن طمديث٤مً  أصٌحقا  صمؿ اًمرؤوس، حيٚم٘مقن ىمديامً  يم٤مٟمقا  اًمذيـ احلالق

 ذم جيرح سمرؿم٤مىم٦م ومٝمق طم٤مدًا، ُم٤موٞم٤مً  شمٕمٚمؿ أفمـ يمام قم٤مدة يٌ٘مك اعمقس هذا سم٤معمقس،

 اًمٌدن ذم هٙمذا ذـم٤مت ؾم٧م مخ٦ًم يدروٟمف هؿ ظم٤مص ومـ وهذا اًمٌدن، ُمـ ُمٙم٤من

 ُمـ يٕمٜمل سمٓمـ ذم اٟمتٗم٤مخ ًمف يم٠مؾم٤مً  هٞم٠م ىمد اًمؼمق سمنقم٦م هق ويٙمقن َيرج، اًمدم يٌدأ

 صمؿ اًمٙم٠مس، ُمـ اهلقاء َيرج أن ٕضمؾ يِمٕمٚمٝم٤م ورىم٦م ومٞمٝم٤م ومٞمٚم٘مل اجلرة، ُمثؾ اًمداظمؾ

 .ضمرطمف اًمذي اًمٌدن ُمٙم٤من ذم يْمٕمف

 .يٕمٜمل ي٘مٚمٌف :ُمداظمٚم٦م

 قمز اهلل شم٘مدير طم٥ًم اهلقاء وـمٌٞمٕم٦م سم٤مًمٌدن، اًمٙم٠مس ومقه٦م ومتٚمتّمؼ أجقه، :اًمِمٞمخ

 ومٞمّمٌح إًمٞمف ؾمٌٞمؾ ٓ اًمٙم٠مس داظمؾ إمم يٜمٗمذ أن يريد ٕنف اًمٙم٠مس: قمغم سمٞمْمٖمظ وضمؾ

 اًمٌدن، ُمـ َيرج اًمدم ومٞمٌدأ سمِمدة، سمًحٌف إٓ يً٘مط ٓ اًمٌدن ُمـ ىمٓمٕم٦م اًمٙم٠مس

 صمؿ اًمٙم٠مس َيٚمع طمٞمٜمئذ يّمٗمق سمدأ اًمدم أن يالطمظ وطمٞمٜمام أؾمقد، َيرج ُم٤م أول وَيرج

 ذًمؽ سمٕمد صمؿ هٙمذا، يم٤مٟم٧م ىمديامً  احلج٤مُم٦م، هل هذه ظم٤مص، سمدواء اجلرح يْمٛمد

 سمٕمض ومٞمٝم٤م سمٞمٓمٌٕمقا  اًمكم ؿمٗمتف، ذاإ اًمٌالؾمتٞمٙمل سم٤مخلتؿ شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف آخ٦م أوضمدوا

 اًمٌمء؟ هٞمؽ زُم٤مٟمؽ ؿمٗم٧م إرىم٤مم أو اًمٙمٚمامت

 ُمثاًل؟ احلٙمقُمٞم٦م اًمدوائر ذم يًتٕمٛمؾ اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م ومٌدل ومقق ُمـ سمٞمٙمٌس ؿمٗمرات، قمٚمٞمف سمٞمٙمقن اًمًٌٞمط اجلٝم٤مز ومٝمذا أجقا  :اًمِمٞمخ
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 هذه وسم٤مًمٓمري٘م٦م سمًٞمط، ضمرح سمٞمجرح واطمد وٖمط آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت يمام سم٤معمقس يٗمرط

 احلج٤مُم٦م، قمـ ومٙمرة هذه وُمرات ُمرات اجلٚمد وينمط سمٞمده اعمقس ي٠مظمذ إٟمف سمٞمتح٤مؿمك

 ًمؽ؟ ووح٧م ًمٕمٚمف

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أن٤م ًمٙمـ ومٞمٝم٤م، خمتّم٤مً  وًم٧ًم أقمرومٝم٤م، ًم٧ًم أن٤م ُمٝمٜم٦م هذه أظمل ي٤م ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 .قمٜمٝم٤م ظمالص٦م ًمؽ ذيمرت

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك :اًمِمٞمخ

  (33:  39:  49/ 316/واًمٜمقر اهلدى) 





 التغزيح
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 ادقتك تؼيح حؽؿ

. .إُمقات ينمطمقا  اًمٓم٥م يمٚمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت ذم يمام ؿمٞمخ ي٤م اًمتنميح :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مئز؟ هذا هؾ

 .اًمٙمٗم٤مر أُمقات ذم إٓ جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 (..: 56. : 7/ 15/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مقتف بعد وافؽاؾر ادسؾؿ تؼيح حؽؿ

 ُمقشمف؟ سمٕمد واًمٙم٤مومر ًمٚمٛمًٚمؿ اًمتنميح قمٛمٚمٞم٦م ذم ومْمٞمٚمتٙمؿ رأي :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤مذا؟ قمٛمٚمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 ي٤م ظمّمقص٤مً  يٛمقت سمٕمدُم٤م واًمٙمٗم٤مر ًمٚمٛمًٚمؿ اجلث٦م شمنميح.. شمنميح :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ جيقز ومٝمؾ ًمٚمجث٦م، شمنمحي٤مً  ذًمؽ يتٓمٚم٥م إذ ُم٤م، ضمريٛم٦م قمغم ًمٚمتٕمرف ؿمٞمخ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف جيقز: ومال ُمًٚمٛم٦م أو ُمًٚمؿ ضمث٦م هل اجلث٦م يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 -اعمًٚمؿ ذم اًمٙمالم ـمٌٕم٤مً - واعمٞم٧م ،شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :واًمًالم

 اإلؾمالم ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ سم٤مًمتقطمٞمد، َيؾ شمٕمٔمٞمامً  شمٕمٔمٞمٛمف جيقز ٓ اًمذي اًمقىم٧م ذم

 واطمد ٟمص ذم اصمٜملم إُمريـ مجٕم٧م إطم٤مدي٨م سمٕمض مجع وىمد طمرُمتف، ي٘مدر يزال ٓ

 وذم اخل٤مًمص، اًمتقطمٞمد يٜم٤مذم ٕنف اعمٞم٧م: شم٘مدير ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمدم قمغم طمْم٧م: أي

 اًمذي واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم وذًمؽ إه٤مٟمتف: قمدم قمغم طمْم٧م ٟمٗمًف اًمقىم٧م

 ٓ» ،شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ» :ىم٤مل أنف صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه

 جيقز وٓ شم٘مديس ومٞمٝم٤م ٕنف إًمٞمٝم٤م: شمّمٚمقا  وٓ إه٤مٟم٦م، ومٞمٝم٤م ٕنف :شاًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا 

 قمٚمٞمف ىمقًمف اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ: إول اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم، إمم إٓ اًمّمالة

 ش.طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :اًمًالم
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 ًمٌٕمض اًمتنمحيٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م إضمراء ُمـ اعم٘مّمقد أن ُمـ ذيمرشمف اًمذي واًمتٕمٚمٞمؾ 

 يدظمؾ ومٝمق حمض أضمٜمٌل ٟمٔم٤مم هذا: أىمقل اًم٘متؾ، أو اعمقت أؾم٤ٌمب عمٕمروم٦م هق اجلث٨م

 اًمًٜمـ ٟمتٕم٤مـمك أن جيقز ٓ أجْم٤مً  احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ سم٤مًمٙمٗم٤مر، اًمتِمٌف قمدم سم٤مب ذم

 سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ، اًمًٜم٦م وذم اًم٘مرآن ذم أُمرٟم٤م اًمذيـ اًمٙمٗمر سمالد ُمـ ٟمٌٕم٧م اًمتل واًم٘مقاٟملم

 وسملم سمف ويٗمخر اإلؾمالُمل ُمٜمٝمجف سملم أوًٓ  اًمٗمرق يٕمرف أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ويٜمٌٖمل

  قمغم وضمؾ قمز رسمف ومٞمحٛمد اعمتْم٤مرسم٦م وإهقاء إرض ُمـ اًمٜم٤مسمع اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٝم٩م

 عمٕمروم٦م اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يٓمٌ٘مقن ٓ طمٞمٜمام ومٝم١مٓء ذًمؽ، ُمـ اًمًالُم٦م

 ومٝمؿ إروٞم٦م، اًمٜمٔمؿ قمٜمدهؿ وإٟمام ذًمؽ، وٟمحق اعمقت وأؾم٤ٌمب اًم٘متؾ أؾم٤ٌمب

 وىمد ُمنموقم٦م، اًمٖمػم اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أجْم٤مً  وهل اًمقؾم٤مئؾ، هذه ُمثؾ اخت٤مذ إمم اوٓمروا

 .شطمل يمٙمنه اعم١مُمـ اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م

 إذا ًمٙمـ ضم٤مئز، ومٝمذا اعمٞم٧م أهؾ سمتنمحيف أذن إذا وم٤مًمٙم٤مومر يم٤مومراً  اعمٞم٧م يم٤من إذا أُم٤م

 أن اإلؾمالُمٞم٦م أداب ُمـ أجْم٤مً  ٕنف ذًمؽ جيقز: ومال يم٤مومر قمغم ُمًٚمؿ ُمـ اقمتداء يم٤من

 دومٜمقا ي سم٠من اًمٙم٤مومريـ وسملم سمٞمٜمٝمؿ دمري يم٤مٟم٧م اًمتل اعمٕم٤مرك ذم ي١مُمرون اعمًٚمٛملم

 ُم٤م سم٠مومٕم٤مهلؿ حي٘م٘مقن ُم٤م وىمٚمٞمالً  اًمٞمقم طمقًمف يدٟمدٟمقن ٤ممم ذًمؽ ٕن اًمٙم٤مومريـ: ُمقشمك

م سم٤مب ُمـ سم٠مخًٜمتٝمؿ ي٘مقًمقٟمف  يٕمرومٝم٤م ُم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هذه ىم٤مـم٦ٌم، اًمٌنم إلٟم٤ًمٟمٞم٦م اإليمرا

 ذيٕم٦م اشمٌٕمقا  يم٤مٟمقا  يزقمٛمقن يمام اإلٟم٤ًمن طم٘مقق يٕمرومقن يم٤من وًمق وم٘مط، اإلؾمالم إٓ

 ذم ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اسمتدقمقه٤م، اًمتل اًم٘مقاٟملم هذه يمؾ قمـ ذًمؽ وأهمٜم٤مهؿ اإلؾمالم

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًم 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّلل  مَ  َُم٤م حُيَر   طَمر 

 ُ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّلل  ـَ  احْلَؼ   ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمت ك اًْمِٙمت٤َمَب  ُأوشُمقا  اًم  ـْ  اجْلِ  َيدٍ  قَم

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا[ 19:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ 

 (33: 12: 55/ 839/ واًمٜمقر اهلدى)

 اإلكسان جثة تؼيح جيقز هؾ

  اإلٟم٤ًمن؟ ضمث٨م شمنميح جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ
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 إٓ جيقز ٓ اعمقشمك ضمث٨م شمنميح يم٤مومراً، حاعمنم   يم٤من إذا إٓ جيقز ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 . يٕمٜمل ُمٕمٜمقي٤مً  طم٘مٞم٘م٦ًم، اعمقشمك ضمث٨م

  (..: 34:  15/  21/  واًمٜمقر اهلدى)

 تؼيح يتضؿـ وافذي اجلـائل افطب جمال دم افعؿؾ حؽؿ

 ادقتك

 ذم يِمتٖمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ: آظمر سمتٕمٌػم أو اعمقشمك، شمنميح طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اجلٜم٤مئل؟ اًمٓم٥م

 اعمٞم ٧ِم  قَمْٔمؿِ  يَمْنُ » :ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن قمٜمدي، جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 هذا اعمقشمك ُمـ يمثػم ضمث٨م شمنميح يًتٚمزم اًمذي اجلٜم٤مئل اًمٓم٥م وهذا شطمٞم٤مً  يمٙمنه

 يم٤من وًمذًمؽ..ي٘مدرهؿ وٓ حيؽمُمٝمؿ وٓ ًمٚمٛمقشمك وزٟم٤مً  ي٘مٞمؿ ٓ يم٤مومر، همريب أؾمٚمقب

 احلدي٨م ضم٤مء ظم٤مص٦م، سمّمقرة اجلزئٞم٦م هذه وذم ُمٕمٚمقم، هق يمام وؾمٓم٤مً  ذقم٤مً  ذقمٜم٤م

 هق ذاك اطمؽماُمف ذم اًمٖمٚمق قمدم وُمـ اعمٞم٧م اطمؽمام ُمـ إُمريـ سملم ًمٞمجٛمع اًمّمحٞمح

 اجلٚمقس قمـ ط ومٜمٝمٞمف شإًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ اًم٘مٌقر قمغم دمٚمًقا  ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ًمٙمل هق اعمٞم٧م إمم اًمّمالة قمـ وهنٞمف قمٜمف، اإله٤مٟم٦م ودومع ًمٚمٛمٞم٧م اطمؽمام هق اًم٘مؼم قمغم

 .ُمثالً  يم٤مًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمًمف ذم اهلل أُمر يمام آؾمت٘م٤ٌمل شمٕمٔمٞمؿ يٕمٔمؿ ٓ

 اعمقشمك سمٕمض يٕمٔمٛمقن ىمد اًمذي اًمقىم٧م ذم وهؿ إُمريـ، سملم َيٚمٓمقن اًمٙمٗم٤مر

 اًمٙمٗم٤مر ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمروف هق يمام ىمٌقرهؿ قمغم ويٕمٙمٗمقن طمقهلؿ يٓمقومقن سمحٞم٨م

 ًمديف طمرُم٦م ٓ اعمٞم٧م أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ذًمؽ، وٟمحق واؾمت٤مًملم ًمٞمٜملم يم٘مؼم اعمالطمدة

 يٙمقن اًمذيـ واًمٌقذيقن اعمجقس وسمخ٤مص٦م يمٚمٝمؿ، ٟم٘مؾ مل إن اًمٙمٗم٤مر ُمـ يمثػميـ قمٜمد

 ُمقشمف سمٕمد ًمٚمٛمٞم٧م ي٘مدر اًمذي اًمنمع ظمالف يمٚمف ومٝمذا سم٤مًمٜم٤مر، حيرق أن أطمدهؿ ُمّمػم

 .ومٞمٝم٤م واًمٖمٚمق اعم٤ٌمًمٖم٦م قمـ يٜمٝمك وًمٙمٜمف احلرُم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤مً 
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 ضمث٨م شمنميح هق اًمٜمٌقي احلديثل اًمنمقمل سم٤مٕدب واإلظمالل اًم٘مٌٞمؾ هذا ومٛمـ

 يمن» :رواي٦م ذم ضم٤مء شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اعمقشمك

 صٗم٦مً  أقمتؼمه٤م اًمتل اًمٚمٗمٔم٦م هذه ذم أضمقد وهذا شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعم١مُمـ اعمٞم٧م قمٔمؿ

 همػم ضمث٨م يتخذوا نأ اعمًٚمٛملم إـم٤ٌمء أُم٤مم ًمٞمٗمًح جم٤مًٓ : يٕمٜمل ًمٚمٛمٞم٧م يم٤مؿمٗم٦مً 

 سمٕمض أو إُمراض، سمٕمض قمغم آـمالع ُمـ سمّمدده هؿ ُم٤م ًمتح٘مٞمؼ وؾمٞمٚم٦م اعمًٚمٛملم

ر  يمام وينمطمقه٤م اعمًٚمٛملم سمٛمقشمك ي٠متقا  أن أُم٤م ذًمؽ، وٟمحق ًمإلٟم٤ًمن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م إها

 .اإلؾمالم ديـ ذم جيقز ٓ ومٝمذا يمٗم٤مر ضمث٨م ينمطمقن

 (33:  18: 33/ 131/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾتعؾقؿ احلققاكات تؼيح جيقز هؾ

 ُمثالً  شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م وؾمٞمٚم٦م زي يٕمٜمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ احلٞمقاٟم٤مت شمنميح جيقز هؾ :افسائؾ

 ؟اًمداظمٚمٞم٦م إقمْم٤مء يقرهيؿ ُمِم٤من أرٟم٥م ينمح

 ُم٤م إُمقات اعمًٚمٛملم ضمث٨م شمنميح جيقز هؾ شم٠ًمل راح أنؽ ٜمٜم٧مفم أن٤م : افشقخ

 .جيقز واجلقاب .ا ظمػم اهلل كا ومجز ؾم١ماًمؽ هذا دام

 .جيقز :افسائؾ

 .مجٞمٕم٤مً  إرض ذم ُم٤م ًمٙمؿ ظمٚمؼ ٟمٕمؿ أي : افشقخ

  (33:  21: 36/   168/  واًمٜمقر اهلدى) 



 واألعضاء الدو ىكل
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  بافدم وافتزع بافؽؾقة افتزع حؽؿ

 يمٚمٞمتٞمٝم٤م؟ سم٢مطمدى ًمزوضمٝم٤م اًمزوضم٦م شمؼمع جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 .احل٤مض اًمٕمٍم ذم ؾمٞمئ٦م سمدقم٦م هذه جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 وأن٤م سم٤مجلقاز، يٗمتقن ذًمؽ ٟمحق أو اعمرؿمديـ أو اعمٗمتلم سمٕمض ٟمًٛمع ُم٤م ويمثػماً  

 همػم ُمـ رء قمـ ومت٤مواهؿ ذم يّمدرون اًمذيـ ه١مٓء ٔراء اطمؽماُمٜم٤م ُمع أقمت٘مد

 ذقم٤مً  هلؿ ُمًتٜمداً  جيدون ٓ: أوًٓ  ٕهنؿ اًمٗم٤مطمِم٦م: إظمٓم٤مء ُمـ هذا أن اضمتٝم٤مد،

 قمـ همٗمٚم٦م ومٞمف آؾمتٜم٤ٌمط آضمتٝم٤مد هذا وًمٙمـ وآضمتٝم٤مد، آؾمتٜم٤ٌمط جمرد ؾمقى

 ٕن اًمٗمتقى، هذه ُمثؾ إصدار طملم ُمالطمٔمتٝم٤م جي٥م اًمتل إظمرى اًمٜمّمقص سمٕمض

ع ٌَـرُّ  اًم١ًمال طمقًمف جيري واًمذي اًمٖم٤مًم٥م، هق وهذا احلّل، ُمـ يٙمقن أن إُم٤م سمٙمٚمٞم٦م اًمَت

 إـم٤ٌمء رأي ذم اًمٙمٚمٞمت٤من شمزال وٓ طمديث٤مً  ُم٤مت ُمٞم٧م ُمـ يٙمقن أن وإُم٤م واجلقاب،

 .حلل إطمدامه٤م ُمـ أو ُمٜمٝم٤م آؾمتٗم٤مدة يٛمٙمـ طَمٞم ت٤من،

 ضم٤مء يمام احلل، ُمـ شُمًتخرج اًمٙمٚمٞمتلم إطمدى يمقن طم٤مًم٦م ذم أي: إومم احل٤مًم٦م ذم 

ر وأن٤م ًمٚمٝمالك، ٟم٘مؾ مل إن ًمٚمير ًمٜمٗمًف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمٛمتؼمع شمٕمريض ومٞمف اًم١ًمال، ذم  ُأَصق 

 .اجلقاب هذا ًمتقوٞمح صقرةً 

 رأي قمغم سمٜم٤مء اعمٗمتل أهي٤م ي٤م شمْمٛمـ هؾ اعمٗمتلم، وأوَلؽ إـم٤ٌمء ه١مٓء ؾم٠مخٜم٤م ًمق 

 يٛمٙمـ ٓ أنف واطمدة، سمٙمٚمٞم٦م ؾمٞمٌ٘مك اًمذي اًمرضمؾ هذا أن شمْمٛمـ هؾ.. اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م

 سمٕمد سمؾ سُمٕمٞمده٤م ًمٞمس أجْم٤مً  وًمق أظمتٝم٤م، اؾمتئّم٤مل سُمٕمٞمد وعمروٝم٤م ًمٗم٤ًمده٤م يتٕمرض أن

 هٜم٤م اًمٓمٌٞم٥م وقمٜمدٟم٤م اقمت٘م٤مدي ذم اجلقاب ؾمٞمٙمقن ـمقيؾ،.. ـمقيؾ زُمـ سمٕمد هذا

 يٛمٙمـ ٓ اجلقاب ؾمٞمٙمقن أنف فمٜمل ذم ُمٜمف، اجلقاب ٟمًتٗمٞمد أن ممٙمـ ؿمديد شمٞمًػم

 .أظمتٝم٤م اؾمتخراج سمٕمد اًمٙمٚمٞم٦م هذه ؾمالُم٦م وامن

ع اًمرضمؾ هلذا شمٕمريض أوًٓ  هٜم٤م: إذاً    ُٟمْٚمِٗم٧م وهٜم٤م ًمٚمير، يمٚمٞمتٞمف سم٢مطمدى اعمُـَتؼَم 

ر وٓ ضر ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف إمم اًمٜمٔمر  قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمٚمؿ ضمقاُمع ُمـش ضا
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ر وٓ ضر ٓ: »اًمٙمالم هذا ًمف إرسمٕملم، ذم وهمػمه اًمٜمقوي ي٘مقل يمام اًمًالم ش ضا

ر؟ وٓ ضر، ٓ سملم اًمٗمرق ُم٤م اعم٤ًمئؾ ُمـ ُمئ٤مت ٟم٘مؾ مل إن قمنمات حتتف يدظمؾ  ضا

ر وٓ سمٜمٗمًؽ ضر ٓ  .سمٖمػمك إضا

 ومٝمق همػمك سمف أضرت رء سم٠مي قمٚمٞمؽ، طمرام ومٝمق ٟمٗمًؽ أضرت أرء سم٠مّي  

ر هذا يم٤من وًمق طمتك قمٚمٞمؽ، طمرام  .سم٤مخلػم اإلضا

ٌّف أرضمق ٟمٙمت٦م وهٜم٤م  ر يم٤من ًمق طمتك.. هل٤م اًمَتٜمَ  ٓ اًمذي سم٤مخلػم ـمٌٕم٤مً  سم٤مخلػم اإلضا

 ىم٤مل يمام ًمٙمٜمف.. قمجٞم٥م يمالم سم٤مخلػم وًمق سمٜمٗمًؽ ضر ٓ ومٕماًل، ظمػم هق وإٟمام جي٥م،

 وًمق سمٜمٗمًؽ ضر ٓ[ 13:اًمذاري٤مت﴾ ]شَمٜمٓمُِ٘مقنَ  َأن ُٙمؿْ  َُم٤م ُِمثَْؾ  حَلَؼ   إِٟم فُ : ﴿شمٕم٤ممم

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ضمدًا، ضمداً  يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمـ هذا؟ أظمذٟم٤م أجـ ُمـ سم٤مخلػم،

 هذا ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤مش.. ُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ: »ؾمٌٌف ُمٕمروف طمدي٨م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمرهط ىمّم٦م اخلػم؟ هذا هق ُم٤م اًمٙمثػم اخلػم احلدي٨م؟

 اًمٚمٞمؾ، ذم ىمٞم٤مُمف قمـ اًمًالم، قمٚمٞمف قم٤ٌمدشمف قمـ ٟم٤ًمءه وم٠ًمخقا  جيدوه ومٚمؿ اًمًالم،

 ويٜم٤مم، اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ط اهلل رؾمقل: وم٘مٚمـ.. ًمٚمٜم٤ًمء وىمرسم٤مٟمف اًمٜمٝم٤مر، ذم وصٞم٤مُمف

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر ىمد اهلل رؾمقل هذا: ىم٤مًمقا .. اًمٜم٤ًمء ويتزوج ويٗمٓمر، ويّمقم

 اًمرؾمقل، أصح٤مب ه١مٓء وهؿ يمٗمروا إًمٞمف شمرُمل ُم٤م يٕمٜمقن ًمق يمٚمٛم٦م شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌف

 يمٚمف؟ اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ٓ اًمرؾمقل ح٤مذا شمٕمٜمل ٕهن٤م اًمٙمٚمٛم٦م: هذه سمٕم٤مىم٦ٌم وَمّٙمروا ُم٤م ًمٙمٜمٝمؿ

 ًمف، همٗمر اهلل سمٜم٤ًمئف؟ يتٛمتع ُم٤م اًمرؾمقل وح٤مذا يمٚمف؟ اًمدهر يّمقم ٓ اًمرؾمقل وح٤مذا

 طمؼ ذم ي٘م٤مل هذا ويِمؽمهي٤م، سم٤مهل٤م ي٤ٌمزم ُم٤م يديـ حيّمؾ اًمِم٤مم ذم أن أجْم٤مً  ي٘مقًمقا 

 وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف، اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مم: أصح٤مسمف قمٜمف ىم٤مل اًمذي وهق اًمرؾمقل،

 ىمد اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا .. قمٚمٞمف ُمِمٗم٘ملم: ىم٤مًمقا  ىمدُم٤مه شمِم٘م٘م٧م ىمدُم٤مه، شمٗمّٓمرت طمتك

 اًمذي اهلدف هذه طم٤مًمؽ؟ شُمْتِٕم٥م أن٧م ح٤مذا شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمؽ اهلل همٗمر

 ٟمحٔمك أن هق ٟمٌٞمٜم٤م، ؾمٜم٦م واشم٤ٌمقمٜم٤م ًمرسمٜم٤م ـم٤مقمتٜم٤م وُمـ هٜم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م ُمـ ٟم٘مّمده ٟمحـ

: ىم٤مل اًمتٕم٥م هذا ح٤مذا شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمؽ همٗمر رسمٜم٤م أن٧م رسمٜم٤م، سمٛمٖمٗمرة

 قمٚمٞمف ًمف وطمؼ: ىم٤مًمقا  اًم٘مْمٞم٦م هذه قمـ همٗمٚمقا  اًمرهط أوَلؽ ؿمٙمقرًا؟ قمٌداً  أيمقن أومال
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 طمّمؾ ٕنف اًمدهر: يّمقم وٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ُم٤م وأن اًمٜم٤ًمء، يتزوج أن اًمًالم

 ومتٕم٤مهدوا يٕمٚمٛمقن، يم٤مٟمقا  ًمق واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة ُم٘م٤مم يٛمس يمالم هذا اًمٖمرض، قمغم

 ُم٤م ًمف اهلل همٗمر ىمد اهلل رؾمقل هذا: ىم٤مًمقا  اخل٤مـمئ٦م، اًمٙمٚمٛم٦م هبذه ٟمٓم٘مقا  أن سمٕمد سمٞمٜمٝمؿ

 ىم٤مل أن٤مم، وٓ اًمٚمٞمؾ وم٠مىمقم ٟمٗمًف قمـ ي٘مقل أطمدهؿ أن٤م أُم٤م شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم

 اًمذي ومٛمـ اًمٌت٦م، اًمٜم٤ًمء أتزوج ٓ أن٤م: اًمث٤مًم٨م ىم٤مل ُأومٓمر، وٓ اًمدهر أصقم أن٤م: اًمث٤مين

ج وقمدم ذط اًمٚمٞمؾ وصالة ذط اًمّمٞم٤مم إن ي٘مقل  وسمخ٤مص٦م ذط، اًمٜم٤ًمء شَمَزوُّ

 اًمٚمٞمؾ ي٘مقم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال اًمِم٤مهد، وهٜم٤م ذ، ي٘مقل ُم٤م اًمٕم٘مؾ اهلل ًمٕم٤ٌمدة ًمٚمتٗمرغ

 َزّوضمف طمٞم٨م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل ًمٕمٌد وىمع ُم٤م وهذا ٟمٗمًف، يي ٕنف يٜم٤مم: وٓ

 شمزوج أبقه يٕمٜمل ؾمٜم٦م قمنم مخ٦ًم أبقه وسملم سمٞمٜمف يم٤من قمج٤مئ٥م ىمريش، ُمـ سمٗمت٤مة أبقه

ً، أجْم٤مً  اسمٜمف ُيَزّوج أن وم٠مراد ُمٌٙمراً،  ي٘متدون اًمزُم٤من هذا آسم٤مء وًمٞم٧م ظمػم، وهذا ُمٌٙمرا

 اًمث٤مٟمقي٦م اًمِمٝم٤مدة ي٠مظمذ طمتك وأيمثر اًمثالصملم سمٕمد إٓ أوٓدهؿ يزوضمقا  ٓ اخلػم، هبذا

 .اًمٌٍمة ظمرسم٧م ويٙمقن آظمره، إمم ،..و واًمديمتقراه واجل٤مُمٕم٦م

 قمـ ؾم٠مل يمٜمتف قمغم دظمؾ اًمٓمٌٞمٕمل، اًمِم٠من هق يمام أج٤مم سمٕمد زوضمف ًَمـام  : اًمِم٤مهد 

 ُم٤م يم٠منف يٕمٜمل.. ومراؿم٤مً  سمٕمد ًمٜم٤م يٓم٠م مل ومراؿم٤مً  سمٕمد ًمٜم٤م يٓم٠م مل إٟمف ىم٤مًم٧م زوضمٝم٤م، ُمع طم٤مهل٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل إمم ومٞمِمٙمقه اًمٖمْم٥م أؿمد يٖمْم٥م هٜم٤م إب أن ؿمؽ ومال زواج، ص٤مر

ضمٜم٤م ٟمحـ اًمًالم،  ذم هق يزال وٓ آظمره إمم.. يمذا ؿم٠من ُمـ ٟمحّمٜمف ؿم٠من ُمـ اسمٜمٜم٤م َزو 

 اًمرواي٦م هٙمذا إًمٞمف، اًمرؾمقل ضم٤مء قم٤ٌمدشمف؟ هل ُم٤م زوضمتف، قمـ ؾم٤مئؾ هق وُم٤م قم٤ٌمدشمف

 يم٤من ًم٘مد: ًمف ىم٤مل اًمٜم٤ًمء، شم٘مرب وٓ اًمدهر وشمّمقم اًمٚمٞمؾ شم٘مقم أنؽ سمٚمٖمٜمل: »ًمف ىم٤مل

ه٤م هق إذاً  اهلل، رؾمقل ي٤م ذًمؽ   وُم٤مذا؟ واًمّمالة سم٤مًمّمقم سمامذا؟ َأَض 

 .اًم٘مٞم٤مم :ُمداظمٚم٦م

 طم٘م٤ًم، قمٚمٞمؽ ًمٜمٗمًؽ إن: »ىم٤مل اًمًالم؟ قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ُم٤مذا واًم٘مٞم٤مم، :اًمِمٞمخ

 .يزورك ُمـ أيش طم٘م٤مً  قمٚمٞمؽ وًمزْوِرك طم٘م٤ًم، قمٚمٞمؽ وًمزوضمؽ

: ىم٤ملش طم٘مف طمؼ ذي يمؾ وم٠مقمط» اًمدرداء وأيب ؾمٚمامن سملم وىمع آظمر طمدي٨م هٜم٤مك 
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 سمٕمد اًمٙمالم؟ هذا ىم٤مل ُمتك ذًمؽ ُمـ أيمثر وأؾمتٓمٞمع ىمقة يب إن ؿم٤مب، إين اهلل رؾمقل ي٤م

 َيتؿ يم٤من ىمرآن، ظمتٛم٦م ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  يم٤من هق.. سمدل ي٘مرأ  أنف ُمٜمٝمج٤مً  ًمف ووع ُم٤م

. ًمٚمٜم٤ًمء يّمٚمح قم٤مد ؿمق اًمدهر يّمقم واًمذي ًمٚمٜم٤ًمء يّمٚمح قم٤مد ؿمق ًمٞمٚم٦م، يمؾ اًم٘مرآن

 ًمٞم٤مل، صمالث ذم اًم٘مرآن شم٘مرأ  أو سمس، ُمرة ؿمٝمر يمؾ ذم رء آظمر اًم٘مرآن شم٘مرأ : ًمف وم٘م٤مل

 ُمـ شمّمقم ًمف ىم٤مل يم٤من ًمٚمّمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم.. يٗم٘مٝمف مل صمالث ُمـ أىمؾ ذم اًم٘مرآن ىمرأ  ومٛمـ

 ُصْٛم٧م يم٠منؽ أج٤مم صمالصم٦م ُصْٛم٧م وم٢مذا أُمث٤مهل٤م، سمٕمنمة احلًٜم٦م ٕن أج٤مم: صمالصم٦م ؿمٝمر يمؾ

،  ىم٤مل ذًمؽ، ُمـ أيمثر وأؾمتٓمٞمع ىمقة زم وإن ؿم٤مب، إين اهلل رؾمقل ي٤م: ي٘مقل يم٤من ؿمٝمًرا

 .ذًمؽ ُمـ أومْمؾ ٓ.. ذًمؽ ُمـ أومْمؾ ٓ: ًمف

 ومٞمام قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وقم٤مش إقمغم، اًمرومٞمؼ إمم اٟمت٘مؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

 اًمرؾمقل ُمٜمٝم٩م قمغم ُمث٤مسمر وهق وؿمٞمخقظمتل  ِسمًِٜمل   ص٤مر يمؼم ُم٤ٌمريم٦م، ـمقيٚم٦م طمٞم٤مة سمٕمد

 صمالصم٦م ذم اًم٘مرآن ظمتؿ! ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم اًم٘مرآن ظمتؿ وٓ اًمدهر صقم ُمش ًمف، ووٕمف اًمٚم ـل

 يم٤من اًمًـ إمم هذا وصؾ وح٤م أقمٓم٤مه، رء أوؾمع هذا يقم، وإومٓم٤مر يقم وصقم أج٤مم

 .ط اهلل رؾمقل رظمّم٦م ىمٌٚم٧م ًمٞمتٜمل ي٤م: ي٘مقل

ر وٓ ضر ٓ: اًمِم٤مهد   يمام سم٠من أي سم٤مخلػم، وًمق سمٜمٗمًؽ شمي أن جيقز ٓ.. ضا

 اًمير احلدي٨م ًمٓمرذم ُمث٤مل... اًم٘مّم٦م هذه سم٤مخلػم وًمق سمٖمػمك شمي أن جيقز ٓ أنف

ة أن ؿمؽ ٓ سم٤مًمٖمػم، واًمير سم٤مًمٜمٗمس  .شميرت هٜم٤م اعمرأ

 .يم٤من إذا يمٞمػ: ُمداظمٚم٦م

 .. صم٤مين طمدي٨م ًمف وهذا أطمًٜم٧م :اًمِمٞمخ

 صقشم٤مً  ؾمٛمع ح٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف قمغم سمٜم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء ذيمر: ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك اًمِم٤مهد

 ومال رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »ىم٤مل اًمًت٤مرة يمِمػ ىمرآن، سمتالوة اعمًجد ذم

 يم٤مٟم٧م وًمق صحٞمح٦م، اًمزي٤مدة هذهش اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر

 يم٠منف سم٤مًم٘مراءة، سم٤مجلٝمر سمامذا؟ اعم١مُمٜملم ومت١مذوا.. احلدي٨م يمت٥م ُمـ يمثػم ذم ُمٕمرووم٦م همػم

 ذًمؽ قمغم سمٜمل اًمّمقت، رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ» سم٤مًم٘مراءة أصقاشمٙمؿ اظمٗمْمقا  هلؿ ي٘مقل
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 ورضمؾ ٟم٤مئؿ رضمؾ اعمًجد ذم يم٤من ًمق: ىم٤مل.. ضمداً  رائٕم٦م وهل أشمٞم٦م اًمّمقرة اًمٗم٘مٝم٤مء

 ي١مذي ٕنف ح٤مذا؟ اًم٘مرآن، سمتالوة صقشمف يرومع أن ًمف جيقز ومال اًم٘مرآن، ي٘مرأ  أن ًمف سمدا

 أن جيقز ضم٤مئز، هق سمؾ ُمٌتدع، هق وٓ آصمؿ هق ُم٤م ًمٚم٘مرآن اًمّمقت سمرومع ومٝمق اًمٜم٤مئؿ

ً، ىمرأ  إذا اعمٚمؾ َيِمك إٟم٤ًمن يم٤من إذا ظم٤مص٦م سم٤مًم٘مرآن، صقشمؽ شمرومع  سمٕمض وهذا ها

 .ومٞمف ي٘مٕمقن اًمٜم٤مس

 .سم٤مًم٘مرآن صقشمؽ شمرومع أن جيقز ٓ ٟم٤مئؿ، ؿمخص اعمًجد ذم هٜم٤مك يم٤من إذا ًمٙمـ 

 أن احلل ًمٚمِمخص جيقز: ٟم٘مقل أن جيقز ومٙمٞمػ اًمنمقمٞم٦م، احل٘م٤مئؼ هذه قمرومٜم٤م إذا 

 آضماًل، وإُم٤م قم٤مضمالً  إُم٤م ًمف ضر ذًمؽ ذم يٙمقن وىمد ًممظمر، يمٚمٞمتٞمف سم٢مطمدى يتؼمع

 َما﴿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل رسمٜم٤م.. ُم١مُمـ يمؾ هب٤م ُي١ْمُِمـ طم٘مٞم٘م٦م ٟمتذيمر سم٠من اًمٙمالم هذا ويت٠مجد

ْْحَنِ  َخْلِق  ِف  َتَرى  وضمٝمٚمف قمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف ظمٚمؾ ُمـ أي[ 3:اعمٚمؽ﴾ ]َتَفاُوت   ِمنْ  الرَّ

 ُمـ قمٚمامً  يًتٗمٞمد اعمًٚمؿ ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس يمؾ ًمٞمس ٕنف ضمٝمٚمف: ُمـ

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿ ٟمٌٞمف طمدي٨م وُمـ رسمف يمت٤مب مْحَ ـْ  اًمر   شُمرى[ 3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿ قمٌث٤ًم؟ ورضمٚملم يديـ ًمف وظمٚمؼ يمٚمقشملم ًمإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ رسمٜم٤م ًَمـام  

ـِ  مْحَ ـْ  اًمر   يمٚمٞمتٞمف سم٢مطمدى يتٓمقع إٟم٤ًمن سملم أبداً  ومرىم٤مً  أرى ٓ أن٤م[ 3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 .إـمالىم٤مً  وهذا هذا سملم أبداً  ومرق ٓ رضمٚمٞمف، أو يديف سم٢مطمدى يتٓمقع وآظمر

 .وأظمٓمر أظمٓمر سم٤مًمٙمغم اًمتؼمع سمؾ: ُمداظمٚم٦م

 جمٞمئف أنتٔمر يمٜم٧م أن٤م أهٚمٝم٤م، ُمـ ؿم٤مهد ؿمٝمد هل هذه.. أطمًٜم٧م أظمٓمر :اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك

 اًمذي أن٤م أن أن٤م يٕمتؼم، عمـ وقمؼمة ًمٚمقاىمع سمٞم٤مٟم٤مً  ٟمذيمره وهذا ؿمٞمًئ٤م، أىمقل أن٤م: وم٢مذاً  

 أن٤م أظمٓم١موا أم أص٤مسمقا  أدري ٓ إـم٤ٌمء سمٕمض زقمؿ ذم اًمٙمالم، هبذا ُمٕمٙمؿ أتٙمٚمؿ

 ُمـ يمٜم٧م أن٤م ومٚمق ُُمَتَٕمٓم ٚم٦م اًمٞمٛمٜمك اًمٙمٚمٞم٦م ٕن واطمدة: سمٙمٚمٞم٦م أن أجديٙمؿ سملم أقمٞمش

 قُمّٓمٚم٧م صمؿ هذه سمٙمٚمٞم٦م وشمؼمقم٧م شمّمدىم٧م اًمٗمتقى ًمتٚمؽ شمٚمؽ، سمٛمثؾ اعمٖمؽميـ أوَلؽ

 سمجقاز ي٘م٤مل أن اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م ُمـ ًمذًمؽ ؿمؽ: سمال إُمقات قم٤ممل ذم يمٜم٧م إظمرى،



   ٟم٘مؾ اًمدم وإقمْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

466 

 شَمَرى َُم٤م﴿ وإٓ ذًمؽ ذم سمح٤مضم٦م هق ٕنف ًمٚمحل: سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا اًمٙمٚمٞمتلم سم٢مطمدى اًمتؼمع

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  مْحَ ـْ  اًمر   [.3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

 هذا ؾمٛمٕمتؿ ويمام مت٤مُم٤ًم، ُمٚمٛمقؾم٦م أُمثٚم٦م واًمرضمٚملم اًمٞمديـ إُمثٚم٦م وهذه ىمٚمٜم٤م يمام 

 سمدًمٞمؾ يده، اعم٘مٓمقع قمغم ظمٓمر هٜم٤مك ُم٤م اًمٞمد ىُمٓمِٕم٧م ًمق أنف وأقمت٘مد سم٤مـمٜمل، ظمٗمل أُمر

 اًمٞمد ىمٓمع ي٘متيض اًمذي اًمذٟم٥م ارشمٙمٌقا  ٟم٤مس ُمـ ويمؿ ويمؿ اًمٞمد، سم٘مٓمع ضم٤مء اًمنمع أن

، ذًمؽ ُمع اًمرضمؾ، ىمٓمع ورسمام  جيقز ًمٚمخٓمر، شمٕمرو٧م ُم٤م إذا اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ًمٙمـ قم٤مؿمقا

 اًمٙمٚمٞمتلم سم٢مطمدى اًمتؼمع ذم أظمٓمر هٜم٤م أنف ؾمٛمٕمتؿ يمام وًمذًمؽ ًمٚمٛمقت، يتٕمرض أنف

 ..ًمٚمحل سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا

 ؿمؼ سمجقاز يٗمتقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٖمٗمؾ أو يتٖم٤مومؾ ومٝمٜم٤م ًمٚمٛمٞم٧م، سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 قمـ شُمٜمَْ٘مؾ يمٚمٛم٦م حتيين هٜم٤م احلل، هب٤م ًمٞمٜمتٗمع اًمٙمٚمٞمتلم: إطمدى واؾمتخراج اعمٞم٧م ىمٚم٥م

تِمٝمد ٓ رضمؾ هق يم٤من وإن اعمٕمري، اًمٕمالء أيب ًْ  ؾمقاء طمؼ اًمٙمالم ًمٙمـ سمٙمالُمف، ُي

 صٖمػمة ؿم٤مةٍ  أو..حلؿ وصٗمقا  ُمريْم٤مً  رضمالً  رأى ح٤م أهٚمف، ُمـ أو أهٚمف همػم ُمـ ظمرج

 قمغم ومتًٚمٓمقا  إؾمد؟ ؿمٌؾ ًمؽ وصٗمقا  هؾ ًمؽ، ومقصٗمق اؾمتّمٖمروك: ىم٤مل

 جيقز ٓ ي٘مقل اًمنمع ًمٙمـ اًمٙمٚمٞمتلم، إطمدى ُمـ سم٤مٓؾمتٗم٤مدة وطمٙمٛمقا  إُمقات

 وىمد سم٤معمًٚمٛملم، سم٤مًمتٛمثٞمؾ سم٤مًمؽ ومام اإلؾمالم أدب ُمـ وهذا سم٤مًمٙمٗم٤مر، طمتك اًمتٛمثٞمؾ

 قمٔمؿ يمنش.. طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 .طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ

ؽ: إذاً    أقمرف اًمٓمٌٞم٥م ـمري٘مف، ذم يٛمر اًمذي ُم٤م أدري وُم٤م وٕقمّم٤مسمف ًمٌٓمٜمف ؿَم٘مُّ

 إؾمػ ُمع ُيَٗمّرىمقن ٓ وهؿ اعمٞم٧م، هلذا متثٞمؾ هذا اًمٙمٚمقة، هذه إمم ًمٚمقصقل ُمٜمل

 َأَفنَْجَعُل : ﴿ي٘مقل ورسمٜم٤م واًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ سملم يٗمرىمقن ٓ اًمٗمتقى، هذه يٗمتقن طمٞمٜمام

 إن[ 36:اًم٘مٚمؿ] ﴾ََتُْكُمونَ  َكيَْف  َلُكمْ  َما[ ﴿35:اًم٘مٚمؿ] ﴾َكاْلُْْجِرِميَ  اْلُْْسلِِميَ 

 قمغم احلل ُمّمٚمح٦م - زقمٛمقا  – ًمٚمٛمّمٚمح٦م حت٘مٞم٘م٤مً  اًمٗمتقى هذه ُمثؾ ُمـ سمد وٓ أرادوا

 قمٔمؿ يمن: »ىم٤مل طمٞمٜمام اًمرؾمقل ٕن سم٤مًمٙم٤مومر: ُيَ٘مٞم دوه٤م إىمؾ قمغم اعمٞم٧م، طم٤ًمب

 يؽمومع إؾمٚمقب هذا أن أرى وم٠من٤م ذًمؽ ُمع طمٞم٤ًم، يمٙمنه: ىم٤مل سم٤معم١مُمـ وصٗمفش اعمٞم٧م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٟم٘مؾ اًمدم وإقمْم٤مء 
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 إُم٤م ي٘مقًمقن اًمذيـ ًمٚمٙمٗم٤مر ظمالوم٤مً  اإلؾمالم، ذم اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م أن ُمٌدأ قمـ

 ُمـ يمثػم ذم اعم٘م٤مل ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل وًم٤ًمن ىم٤مهلؿ، سمٚم٤ًمن أو طم٤مهلؿ سمٚم٤ًمن

ر اًمٖم٤مي٦م: ي٘مقًمقن اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء إطمقال،  .اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمّ

 شُمـجٞمزه ٓ ُم٤م يًتحٚمقن وهمػمه اًمٕمٍم هذا ذم احلٞم٤مة هذه ذم شمرون يمام وًمذًمؽ 

 شُمؼّمر اًمٖم٤مي٦م ٕن ح٤مذا؟ وسُمَجِره٤م، قُمَجره٤م قمغم اإلؾمالم سمٕمد اًمدي٤مٟم٤مت ُمـ دي٤مٟم٦م

 ًم٤ًمن سمف يٜمٓمؼ اًمذي هبذا اًمتٍميح اًمٙمٗم٤مر ُمـ ٟمًٛمع أن سمح٤مضم٦م وًمًٜم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م،

 اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمثؾ ٟمًٛمع أن ٟمٓمٛمع ٓ اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م احل٤مل

ون ُم٤م سمخالف يٕمٛمٚمقن ومٝمؿ وًمذًمؽ ؾمٞم٤مؾم٦م، أهؾ هؿ شمٕمٚمٛمقن يمام ٕهنؿ  وُم٤م ُيَٕمؼم 

ٟمٜم٤م ٟمريد ًمٙمٜمٜم٤م ي٘مقًمقن،  ُمتٗم٘مف همػم أو ُمتٗم٘مٝم٤مً  ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ مجٞمٕم٤ًم، اعمًٚمٛملم إلظمقا

 ذم ؾمٚمقيمٝمؿ وـمريؼ وُمٜم٤مهجٝمؿ ُٟمُٔمٛمٝمؿ ذم اًمٙمٗم٤مر ُيَ٘مّٚمد ٓ أن قم٤ممل، همػم أو قم٤مح٤مً 

ر اًمٖم٤مي٦م ذًمؽ وُمـ طمٞم٤مهتؿ،  اعمٞم٧م هذا أظمل ي٤م ي٘مقًمقن طمٞمٜمام أن٧م ًمذًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمّ

 هذا ٓ! اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م احلل هذا ُمـ يمٚمٞم٦م طم٤ًمب قمغم ٟمٜم٘مذه ـم٥م! ؾمٞمٛمقت

 .يتٍمف أن ًمف جيقز وٓ ُمٚمٙمف

 يم٤من وًمق أنف ًمٚمقوع شم٘مقي٦م ومٞمف ًمٙمـ ؾمٌؼ، مم٤م اجلقاب وُيٕمرف ؾم١مال يرد هٜم٤م 

 أو قمٞمٜمتلم أو قملم ُمـ يمٚمقشملم أو يمٚمقة ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة أؾمٛمح أن٤م أنف وصٞم٦م يمت٥م اعمٞم٧م

 اًمتٍمف طمؼ ًمف ًمٞمس اعمٞم٧م هذا ٕن سم٤مـمٚم٦م: وصٞم٦م هذه ٟمحـ ٟم٘مقل ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م

 قُمَجِره قمغم ؾمٞمٜمت٘مؾ ومٝمق اًمؼمزظمٞم٦م، احلٞم٤مة إمم احلٞم٤مة هذه ُمـ اٟمت٘مؾ ظمالص ُمقشمف، سمٕمد

 ذم يتٍمف أن ًمف جيقز يم٤من ُم٤م ظمالف قمغم سمدٟمف ذم يتٍمف أن ًمف وًمٞمس وسُمَجِره،

 .طمٞم٤مشمف

 يمذًمؽ؟ ًمٞمس سم٤مًمدم اًمتؼمع: ُمداظمٚم٦م

 اًمنمط ًمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ، ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس اًمدم هذا ذم ٕن يمذًمؽ: ًمٞمس :اًمِمٞمخ

ع.. قمؼمة ذًمؽ ذم وًمٕمؾ ٟمٗمز قمـ ًمؽ أىمقل أن٤م سمٛمٕمٜمك وارد اًم٤ًمسمؼ  ُمـ يٙمقن اًمتؼمُّ

 ـمٕم٤مم ُمـ ي٠ميمؾ سمام ُيَٕمّقوف أنف سمحٞم٨م وٟمِم٤مط ىمقة وقمٜمده زائد، دم قمٜمده إٟم٤ًمن



   ٟم٘مؾ اًمدم وإقمْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ـمٌٞم٥م سمرأي إٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام ضم٤مئزاً  شمؼمقم٤مً  سم٤مًمدم اعمتؼمع شمؼمع يٙمقن ٓ وذاب،

 اعمحٔمقر ُيِْمٌف ُم٤م أو اعمحٔمقر ٟمٗمس ذم ي٘مع ىمد وإٓ اعمتؼمع، هذا صح٦م قمغم ُمنمف

 يمٞمػ؟ قمروم٧م صحتؽ ومتٜمحط سمدُمؽ شمتؼمع وم٠من٧م اًم٤ًمسمؼ،

 ُمـ سمٌمء ؿمٕمرت أيمثر أو ؾمٜمتلم ُمٜمذ أن٤م.. اعمث٤مل أجْم٤مً  أن٤م أفمـ ومٞمام واعمث٤مل 

 وم٘مٞمؾ ضمدًا، ٟمدر ُم٤م إٓ يٕمٜمل أقمرومف ُم٤م ريب ومْمؾ ُمـ وهذا اًمرأس، وضمع وُمـ اًمدوظم٦م

 سمٕمض ٟمخزوين ي٘مقًمقن يمام اًمدم سمٜمؽ إمم ومذه٧ٌم دُمؽ، يمٛمٞم٦م شمٗمحص أن جي٥م: زم

، اًمدم ُمـ ىمٓمرات وأظمذوا إصٌع، رأس ُمـ هٜم٤م ٟمخزات  آظمره، إمم.. وو وومحّمقا

 ىمقشمف أو درضمتف قمٜمدك اًمدم اًمٓمٌل آصٓمالح هق ُم٤م أدري ُم٤م أن٧م أنف اجلقاب ويم٤من

 .قمنم مخ٦ًم أو قمنم أرسمٕم٦م يٙمقن ٓزم سمٞمٜمام وقمنميـ واطمد

 .ؾمٞمز قمنم صمامٟمٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 ه٤مه؟ :اًمِمٞمخ

 .ؾمٞمز قمنم صمامٟمٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 قمنم؟ صمامٟمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 .رء أيمثر: ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمؽ ٟم٠مظمذ ٓزم وم٘م٤مًمقا  قمنم، صمامٟمٞم٦م إمم قمنم مخ٦ًم يٕمٜمل ُم٤مذا! رء أيمثر :اًمِمٞمخ

 ومٞمام ًمٙمـ ذه٧ٌم، اًمدوظم٦م هذه أن ؿمٕمرت وومٕمالً  دم، ًمؽم ُمٜمل أظمذوا وومٕمالً  دم، ًمؽم

 أؿمٙمقا  أن إمم اًمٜمٙم٦ًم.. اًم٥ًٌم ًمٕمٚمف أىمقل ًمٙمـ إـم٤ٌمء، أوَلؽ أرهمؿ ُم٤م أن٤م سمٕمد

 شمٕم٤مجل٧م وُمٝمام هٜم٤مك، وخؿ قمدد ويذيمروا ٟم٤مىمّم٦م، قمٜمدي اًمٌٞمْم٤مء اًمُٙمَرّي٤مت أن ُمٜمٝم٤م

 أن٤م ُيذيمر، ٓ زهٞمد شم٘مدم ومٝمق شم٘مدم ومٞمف ىم٤مًمقا  إن آظمره، إمم.. و أدوي٦م أظمذت وُمٝمام

 اًمًح٥م هذاك ٕن اًمًح٥م: هذاك ٟمتٞمج٦م اًمٜم٘مص هذا يٙمقن أنف أظمِمك ُم٤م أظمِمك

 ي٠مظمذ ُم٤م اًمًح٥م هذاك.. ي٘مٌٚمقهن٤م ٓ وىمد إـم٤ٌمء ي٘مٌٚمٝم٤م ىمد قمٜمدي ُمـ ومٚمًٗمٚم٦م هذه

 قمدد اًمٌٞمْم٤مء اًمٙمري٤مت ُمـ اٟمًح٥م أنف ومٛمٛمٙمـ ومٞمف ُم٤م يمؾ! احلٛمراء اًمٙمري٤مت وم٘مط

 رسمٜم٤م اهلل وٟم٠ًمل اًمٜم٘مص، هذا أؿمٙمق أن٤م أن وإمم أقمٚمؿ، اهلل إًمٞمف، سمح٤مضم٦م أن٤م يمٜم٧م
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ٟمٜم٤م ُمع ٟمٚمت٘مل ُيٕمٞمٜمٜم٤م  وم٢مذا وهٙمذا، اًمٓم٤مىم٦م، سم٘مدر اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة قمغم وٟمح٤مومظ إظمقا

ع يم٤من  ذم داظمؾ همػم ٕنف ُم٤مٟمع: قمٜمدي يقضمد ٓ واًمنموط احلدود هذه ذم سم٤مًمدم اًمَتؼَمُّ

 اؾمتٓم٤مع ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم يدظمؾ وسمٕمديـ أوًٓ، قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اعمُْثَٚم٦م

 سم٤مًم٘مٞمد هذاش ومٚمٞمٗمٕمؾ أظم٤مه يٜمٗمع أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ.. ومٚمٞمٗمٕمؾ أظم٤مه يٜمٗمع أن ُمٜمٙمؿ

ر، وٓ ضر ٓ اًم٤ًمسمؼ   اجلقاب؟ واوح ضا

 أومْمؾ ىم٤مًمقا  اًم٘مٚم٥م، ُمرض قمٜمده صم٤مين واطمد يٛمقت، ُم٤م ىمٌؾ ُمٞم٧م واطمد: ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ذم رأجؽ ُم٤م اإلٟم٤ًمن، هذا[ يٕمٞمش] طمتك اًم٘مٚم٥م، ُمـ ٟمًتٗمٞمد اًمٌداي٦م ذم

 .قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ

 .ُُمْثٚم٦م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُُمْثٚم٦م ومٞمف ٕن اعمًٚمؿ: اعمٞم٧م وسمخ٤مص٦م اعمٞم٧م ىمٚم٥م ؿمؼ جيقز ٓ ٟمٕمؿ، إي :اًمِمٞمخ

 ش.طمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وًم٘مقل

 ٓ اعمٞم٧م ذم ُمثٚمف ومٞمف رء يمؾ اًم١ًمال ضم٤مء ٕنف ًمٚمٙمٚمقة: سم٤مًمٜم٦ًٌم ذيمرٟم٤م ٟمحـ 

 .أبداً  هذا جيقز

 إمم.. ظمٜم٘م٤مً  ىُمتؾ سمف هُمدر هذا أن يّدقمقن أهٚمف ضم٤مء اًم٘مؼم، ذم وُدومـ ُمٞم٧م ُم٤مت ُمثالً  

 اًمنمقمل اًمٓمٌٞم٥م.. زقمؿ اًمنمقمل اًمٓمٌٞم٥م وَمُٞمَ٘مّرر اجل٤مين ٟمٕمرف أن ٟمريد ٟمحـ آظمره،

 سمٜمؽ ذقمل، ـمٌٞم٥م اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اًمٞمقم أؾمامء هذه ذقمل ـمٌٞم٥م أنف زقمؿ

 .ذقمٞم٦م حمٙمٛم٦م إؾمالُمل،

 .ذقمل ىم٤ميض: ُمداظمٚم٦م

 .آظمره إمم.. إؾمالُمل ُمٙمت٥م :اًمِمٞمخ

 .إؾمالُمٞم٦م ديرة: ُمداظمٚم٦م

 .آظمره إمم :اًمِمٞمخ
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 .سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ: ُمداظمٚم٦م

يْتُُموَها َأْسََمء   إِّلَّ  ِهَي  إِنْ ﴿ آظمره إمم.. وو إؾمالُمٞم٦م، واؿمؽمايمٞم٦م :اًمِمٞمخ  َأْنتُمْ  َسمَّ

 ٓ ي٘مقل اًمنمقمل، اًمٓمٌٞم٥م سمٞمٞمجل[ 13:اًمٜمجؿ] ﴾ُسْلَطان   ِمنْ  ِِبَا اّللَُّ  َأنَزَل  َما َوآَباُؤُكمْ 

 هذا جيقز ُم٤م اعمقت، ؾم٥ٌم ًمٜمٕمرف سمٓمٜمف: وؿمؼ ىمؼمه ُمـ اعمٞم٧م ضمث٦م اؾمتخراج ُمـ سمد

 ح٤م اإلٟم٤ًمن هذا أن شمتّمقروا؟ ُم٤مذا اًمؼمزخ، قم٤ممل إمم اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل ُمـ واٟمت٘مؾ أُمره اٟمتٝمك

 يٗمّٙمر ُمـ وىَمؾ   ظمٞم٤مًٓ  وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م ٕهن٤م احل٘مٞم٘م٦م: هذه ُمٕمل ختٞمٚمقا .. اًم٘مؼم ذم ووع

 وهذا اًمٌدقمل اًمتٚم٘ملم أو اًمنمقمل اًمتٚم٘ملم وًُمّ٘مـ اًم٘مؼم، ذم ُوِوع ح٤م اعمٞم٧م هذا ومٞمٝم٤م،

 ُم٤م ٟمٌٞمؽ؟ ُمـ رسمؽ؟ ُمـ وم٠ًمٓك ضم٤مءاك إذا اًمِمديد، إؾمػ ُمع اًمٞمقم ي٘مع ُم٤م أيمثر

 وؾم٠مٓه وٟمٙمػم ُمٜمٙمر اعمٚمٙم٤من ضم٤مءه وومٕمالً  آظمره، إمم ويمذا يمذا وم٘مؾ.. آظمره إمم ديٜمؽ؟

 قمـ ايمِمٗمقا  ىم٤مل اًمنمقمل، اًمٓمٌٞم٥م ضم٤مء ؾم٘مط، ُم٤مذا؟ وإُم٤م ٟمجح إُم٤م اجلقاب، وأقمٓمك

 اًمٓمٌٞم٥م وطمٙمؿ وذطمقه، اعمنمطم٦م قمغم وووٕمقه وأظمذوه اعمٞم٧م قمـ يمِمٗمقا  اعمٞم٧م

 ي٠متٞم٤مٟمف ٓ ـمٌٕم٤مً  وي٠ًمٟٓمف؟ اعمٚمٙم٤من ي٠متٞمف هؾ ىمؼمه، إمم وُأقمٞمد هيٛمٜم٤م، ُم٤م سمٌمء اًمنمقمل

 إًمٞمف ُيٕم٤مد ومٚمـ ؾم١مال ضم٤مءه اًمؼمزخ قم٤ممل دظمؾ قمٜمدُم٤م هق ٕنف ح٤مذا؟ وي٠ًمٟٓمف، اعمٚمٙم٤من

 .ؾم١مال

 اًمؼمزخ، قم٤ممل إمم اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل ُمـ اٟمت٘مؾ أن سمٕمد اعمٞم٧م هذا قمغم اقمتداء هذا: إذاً  

 .أظمرة وقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل: اًمٕم٤معملم سملم قم٤ممل وهق

 سمٓمـ ؿمؼ يتٓمٚم٥م رء يمؾ شمِمٛمؾ ىم٤مقمدة، هذه أن إمم شمتٜمٌٝمقا  أن جي٥م ومٚمذًمؽ 

 هٜم٤م، أظمرى أؿمٞم٤مء أدري ُم٤م ُمـ ىمٚم٥م، ُمـ يمِْٚمٞم٦م، ُمـ يم٤من إن سمف واًمتٛمثٞمؾ اعمٞم٧م

 .جيقز ٓ ومٝمذا يم٤من، رء وأيُّ .. ُمخ قمّم٥م،

ًتٓمٞمع ٓ رؾمٛمل، ىم٤مٟمقين أُمر سم٠مهه اعمٞم٧م إظمراج: ُمداظمٚم٦م  [.ذًمؽ] رد اعمٞم٧م أهؾ ي

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك صم٤مين سمح٨م هذا :اًمِمٞمخ

 .صم٤مين واطمد: ُمداظمٚم٦م

 ورأجف: وسم٤مضمتٝم٤مده سمحًٌف ويُمٌؾ  أن، ٟمًٕمك ٟمحـ إذا سمٛمٕمٜمك صم٤مين، هذا :اًمِمٞمخ
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 .اإلؾمالُمل احلٙمؿ وإىم٤مُم٦م اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع ًمتح٘مٞمؼ

 ُمٜمثقرًا، ه٤ٌمء شمذه٥م ُمٜمٝم٤م يمثػماً  أن ٟمٕمرف اًمٙمٚمامت، هبذه ٟمتٙمٚمؿ قمٜمدُم٤م ومٜمحـ 

 .اًمدوًم٦م سمٞمد هل وإٟمام شمٜمٗمٞمذه٤م، ٟمٛمٚمؽ ٓ ٕنٜم٤م ح٤مذا؟

 يٙمقن ومٝمؾ طم٘م٤ًم، اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م إذا ومٞمام إُم٦م هق ٟمتٙمٚمؿ طمٞمٜمام ًمٙمـ 

 يرد ٓ وًمذًمؽ ٓ، اجلقاب ىم٤مئٛم٦م؟ اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م يقم ذم اًمنمقمل اًمٓمٌٞم٥م هذا

 .اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمٚمٞمٜم٤م

 (33:  26: 25/   125/  واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  43: 42/   125/  واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  43: 43/   125/  واًمٜمقر اهلدى) 

 واألظضاء افدم كؼؾ حؽؿ

 اًمدم ٟم٘مؾ سم٠مؾمٚمقب اعمرى ُمٕم٤مجل٦م ـمري٘م٦م أج٤مُمٜم٤م ذم شمؼمز وي٘مقل أخ ي٠ًمل :اًم٤ًمئؾ

 طمٞم٤مً  ىمٚم٤ٌم إُمر يتٓمٚم٥م اًم٘مٚم٥م ٟم٘مؾ طم٤مًم٦م وذم ،اًم٘مٚم٥م أو اًمٙمٚمٞم٦م ٟم٘مؾ ُمثؾ إقمْم٤مء أو

 ؟ذًمؽ ذم اًمنمقمل احلٙمؿ ومام طم٤مًمتف ُمـ آـم٤ٌمء يئس ممـ اًم٘مٚم٥م ي١مظمذ

 ؟ىمٚمٌف ي٠مظمذ إٟم٤ًمن ي٘متؾ يٕمٜمل يمٞمػ[ شمقوٞمح إمم] سمح٤مضم٦م ؾم١مال هذا هق :اًمِمٞمخ

  أو اعمخ ذسمذسم٤مت ُمثال[ شمقىمػ] إـم٤ٌمء قمٜمد أؾمت٤مذ ي٤م يؽمضمح قمٜمدُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمف يرومٕمقا  أهنؿ اعمتِمٗمٞم٤مت سمٕمض ذم حيدث ُم٤م هذا ذًمؽ همػم أو اًم٘مٚم٥م ٟمٌْم٤مت

 ؟ووم٤مشمف إمم    ومٞم١مدي ذًمؽ همػم أو اإلٟمٕم٤مش أضمٝمزة

 آظمر إمم ؿمخص ُمـ قمْمق ًمٜم٘مؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمروف رأجل أن٤م طم٤مل يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ  

ر سم٤مب ُمـ ومٝمق طمٞم٤مً  يم٤من نوإ ،اًمتٛمثٞمؾ سم٤مب ُمـ ومٝمق ُمٞمت٤م يم٤من إن ٕنف  ،سم٤مًمٜمٗمس اإلضا

 .ضم٤مئزا  أراه ومال اًمٜم٘مؾ يم٤من ّمقرشملماًم ُمـ أي ومٗمل

 ذقم٤م حمرم أجْم٤م أنف إٓ أقمت٘مد ومام أظمػما  ووح٧م اًمتل اًمٖمري٦ٌم اًمّمقرة هذه أُم٤م 



   ٟم٘مؾ اًمدم وإقمْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وًمق طمل اًمنمع طمٙمؿ ذم يٕمتؼم يزال ٓ ؿمخص ذم اًم٘متؾ قمٛمٚمٞم٦م إضمراء ُمـ ومٞمف ح٤م

 جيقز سمحٞم٨م ذقم٤م ُمقشمف يتح٘مؼ طمتك آٟمتٔم٤مر ومٕمٚمٞمف اعمٞم٧م طمٙمؿ ذم أنف إـم٤ٌمء طمٙمؿ

 .ٟمٕمؿ يم٤مًم٘متؾ ومٞمٕمتؼم ذًمؽ وىمٌؾ أُم٤م ،ىمؼمه ذم يدومـ أن

 اًمدم هق وم٢مٟمام ٟمج٤ًم يم٤من وإن اًمدم ٕن ؿمئ ذًمؽ ذم أرى ومال اًمدم ٟم٘مؾ أُم٤م 

 سمدن داظمؾ ُمـ ُم٤ٌمذة يٜم٘مؾ أن أُم٤م واح٤مدة اهلقاء طمٞمز ذم دظمؾ اًمذي وهق اعمًٗمقح

 أن ديٜمٝمام اًمِمخّم٤من شم٤ٌميـ وًمق ؿمئ ذًمؽ ذم أرى ومال أظمر اًمٌدن إمم اًمدم ص٤مطم٥م

 .ؿمئ ذًمؽ ذم أرى ٓ يم٤مومرا  وأظمر ُمًٚمام ُمًٚمؿ أطمدمه٤م يٙمقن

 ؟جيقز ُم٘م٤مسمؾ أظمذ إذا ؟أؾمت٤مذي اًمدم سم٤مقمقا  إذا :ُمداظمٚم٦م  

 . اًمدم سمٞمع قمـ هنك !اًمدم ُم٘م٤مسمؾ :اًمِمٞمخ  

  (..: 11:  19/  28/ واًمٜمقر اهلدى)

 افدم كؼؾ حؽؿ

 هذه هؾ ٟمجس، اًمدم ٕن جيقز: ٓ اًمدم ٟم٘مؾ إن ىم٤مل اًمٜم٤مس سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح٦م؟ اًمٗمتقى

 إمم وظمروضمف اًمٌدن، ُمـ اٟمٗمّم٤مًمف سمٕمد إٓ اًمدم سمٜمج٤مؾم٦م حيٙمؿ ٓ ٕنف ٓ: :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ ذم ٟمرى ومام اًمٕمرق، إمم اًمٕمرق ُمـ ُم٤ٌمذة اًمٞمقم اعمٕمروف هق يمام ٟم٘مؾ وم٢مذا اهلقاء،

 أنف قمٜمدٟم٤م واًمراضمح أُم٤م ٟمجس، هق اعمًٚمؿ ُمـ اعمًٗمقح اًمدم سم٠من ىمٞمؾ إذا هذا سم٠مؾم٤ًم،

 إنّم٤مري ذًمؽ ىمّم٦م وسمدًمٞمؾ ضمراطم٤مهتؿ، ذم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ صالة سمدًمٞمؾ ـم٤مهر

راً  اعمنميملم ُمـ [أطمد] رُم٤مه اًمذي  ذم ُمًتٛمر وهق ؾم٤مىمف ُمـ اًمدُم٤مء ؾم٤مًم٧م طمتك ُمرا

 قمغم حيٛمٚمف سم٤مًمذي ُمٜمف اًمدم ظمروج يٙمـ ومٚمؿ ُمٕمرووم٦م، اًم٘مّم٦م هذه ي٘مٓمٕمٝم٤م، مل صالشمف

 .اًمقوقء إوم٤ًمد أو اًمّمالة إسمٓم٤مل

 .اًمدم ظمرج ًمق طمتك ؾمٕم٦م ومٞمف إُمر: وم٢مذاً 

  (33:  21: 33/ 438/ واًمٜمقر اهلدى)
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 بافدم؟ فؾـكاين افتزع جيقز هؾ

ين اًمتؼمع جيقز هؾ :اًم١ًمال  سم٤مًمدم؟ ًمٚمٜمٍما

 ًمٚمٜمٍماين؟ اعمًٚمؿ سم٤مًمدم اًمتؼمع :اًمِمٞمخ

ين ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م  .دم إمم سمح٤مضم٦م ٟمٍما

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمدم؟ ًمف أتؼمع أن جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 وسمٞمٜمف؟ سمٞمٜمؽ وصداىم٦م ُمقدة هٜم٤مك هؾ :اًمِمٞمخ

 ُمقدة؟ هٜم٤مك يٙمقن ٓزم هؾ. ـمٌٕم٤مً  ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذا اإلؾمالم، ٟمحق ضمذسمف سم٘مّمد وسمٞمٜمف سمٞمٜمؽ ُمقدة ذم يٙمقن ٓزم ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 .ومال وإٓ سمٞمجقز اًم٘مّمد هبذا يم٤من

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 .آُملم :اًمِمٞمخ

 (33:  37: 38/ 151/ واًمٜمقر اهلدى) 

ع حؽؿ  بافدم فؾـكاين افتزُّ

ين اًمتؼمع جيقز هؾ :اًم١ًمال  سم٤مًمدم؟ ًمٚمٜمٍما

ع :اًمِمٞمخ  ًمٚمٜمٍماين؟ اعمًٚمؿ سم٤مًمدم اًمَتؼَمُّ

ين ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م  .دم إمم سمح٤مضم٦م ٟمٍما

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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ع أن جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م  سم٤مًمدم؟ ًمف أتؼََمّ

 وسمٞمٜمف؟ سمٞمٜمؽ وصداىم٦م َُمَقّدة هٜم٤مك هؾ :اًمِمٞمخ

 ُمقدة؟ هٜم٤مك يٙمقن ٓزم هؾ. ـمٌٕم٤مً  ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذا اإلؾمالم، ٟمحق ضمذسمف سم٘مّمد وسمٞمٜمف، سمٞمٜمؽ ُمقدة ذم يٙمقن ٓزم ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 .ومال وإٓ سمٞمجقز اًم٘مّمد هبذا يم٤من

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 (33:  37: 38/ 151/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فإلكسان احلققان مـ ظضق أخذ حؽؿ

ٜمل قمغم يردوه٤م طمٞمقاٟم٤مت أقمْم٤مء ُمـ اًمٌٕمض ي٠مظمذون :ُمداظمٚم٦م  ذًمؽ؟ جيقز هؾ آدم، اًم

ًٟم٤م يم٤من إذا واهلل :اًمِمٞمخ  ُمثاًل، واًمٙمٚم٥م يم٤مخلٜمزير ًمٞمس: أوًٓ  أهٚمًٞم٤م يٕمٜمل طمٞمقا

 وإٓ ُمٞمت٦م هق هؾ اًمٕمٛمؾ، ٟمققمٞم٦م ٟمِمقف أن سمنمط سمس سم٤مجلقاز، ي٘م٤مل أن ممٙمـ ومٛمٌدئٞم٤مً 

 .اًمتٗمٙمػم ُمـ رء إمم حتت٤مج إيش، وإٓ طمٞم٦م

 (33:  54: 18/   125/  واًمٜمقر اهلدى)

 األظضاء بلحد بافتزع افقصقة حؽؿ

 يم٠مُمث٤مل ضمًٛمف، أقمْم٤مء سم٠مطمد يتؼمع أن شمقرم إذا رضمؾ ويصأ يم٤من إذا :اعمٚم٘مل

 .طم٤مًمٞم٤مً  سم٤مًم٘مرٟمٞم٦م يتؼمقمقن اًمذيـ

 .ٟمٕمؿ يأ :اًمِمٞمخ

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اإلضم٤مسم٦م :اعمٚم٘مل

 وطمرُم٦م اعمٞم٧م، قمغم اقمتداء ومٞمف ٕنف اًمتؼمع: هذا ضمقاز ٟمٕمت٘مد ٓ ٟمحـ :اًمِمٞمخ
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 اعمًٚمؿ شمٜمٝمك أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وًمذًمؽ طمٞم٤ًم، يم٤من ًمق يمام ىم٤مئٛم٦م شمزال ٓ اعمًٚمؿ اعمٞم٧م

 قمٚمٞمف- وم٘م٤مل ؿمديد وقمٞمد ضم٤مء سمؾ قمٚمٞمف، جيٚمس أن وقمـ اعمًٚمؿ، ىمؼم يٓم٠م أن قمـ

 وإٓ اًمٕم٘مقسم٦م، طمٞم٨م ُمـ أي شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن» :-واًمًالم اًمّمالة

 احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ضمًده، ذم ي٘مع رء سم٠مي حيس ٓ يٛمقت أن سمٕمد اعمٞم٧م

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ؾم١مال يرد ُم٤م يمثػماً  طمٞم٤ًم، يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ ومٙمن اًمنمقمل،

: ًمف ومٜم٘مقل اعمقشمك، ضمث٨م طم٤ًمب قمغم ًمٞمتٕمٚمٛمقا  شمنمحيٞم٦م ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت جيرون أهنؿ

 يمثػمة أطم٤مدي٨م إمم سم٤مإلو٤موم٦م ،شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م قمٔمؿ يمن» :ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ٓ:

 ىمتٚمف ُم٤م إذا سم٤مًمٙم٤مومر اًمتٛمثٞمؾ جيقز ٓ اًمٙم٤مومر، طمتك سم٤معمٞم٧م اعمثٚم٦م قمـ اعمثٚم٦م، قمـ شمٜمٝمك

 ٓ ومٝمذا آظمره، إمم أقمْم٤مؤه أنٗمف آذاٟمف ي٘مٓمع يِمقه جيل أُم٤م أُمره، اٟمتٝمك ىمتٚمف اعمًٚمؿ،

 ًمٚمٓمٌٞم٥م سمد ٓ يم٤من إذا: ومٜم٘مقل اعمًٚمؿ، قمـ ومْمالً  اًمٙم٤مومر، اعمٞم٧م هلذا طمرُم٦م جيقز

 وذًمؽ اعمًٚمٛملم: ضمث٨م قمـ ومٚمٞمٌتٕمد اعمقشمك، ضمث٨م طم٤ًمب قمغم يتٛمرن أن ُمـ اعمًٚمؿ

 اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن شاعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :صحٞمح٦م رواي٦م ذم ضم٤مء ٕنف

 أن اًمتنميح ذم ًمٚمتٛمرن جم٤مل هٜم٤مك يم٤من إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م طمتك ،شطمٞم٤مً  يمٙمنه»

 إُمقات ضمث٨م قمـ آسمتٕم٤مد يٜمٌٖمل -أجْم٤مً - احلٞمقاٟم٤مت ضمث٨م قمغم اًمتٛمرن هذا جيري

 قمـ هنك -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمٜمٌل أن ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرت ح٤م اعمًٚمٛملم قمـ ومْمالً  اًمٙمٗم٤مر

 .شمٗمْمؾ. قمٜمف ؾم٠مخ٧م اًمذي اًم١ًمال ضمقاب هق هذا اًمتٛمثٞمؾ،

 (33:  24:  17/ 678/واًمٜمقر اهلدى)

 األظضاء كؼؾ حؽؿ

 .إقمْم٤مء ٟم٘مؾ ضمقاز قمدم ذم ومتقى ًمِمٞمخٜم٤م ؾمٛمٕم٧م :ُمداظمٚم٦م

 سم٤محلل إُم٤م متثٞمؾ ومٞمف إقمْم٤مء ٟم٘مؾ ٕن آظمر: جم٤مل ًمف هذا ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .جيقز ٓ هذا أضمؾ ومٛمـ قمْمقه، ُمٜمف اعمٖمتّم٥م سم٤معمٞم٧م أو اعمتٓمقع

 اًمدم يم٤من ٕين اعم٠ًمخ٦م: هذه قمغم اًمْمقء إًم٘م٤مء ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أريد يمٜم٧م :ُمداظمٚم٦م
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 ٟم٘مؾ ضمقاز وقمدم اًمدم، ٟم٘مؾ ضمقاز سملم اًمٗمرق وُم٤م سمٞمٜمٝمام، يًقى وهؾ ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ـمريؼ

 ٟم٘مؾ؟ يمالمه٤م أن ُمع إقمْم٤مء،

 ومٙمقن رسم٤م، وسمٕمْمف ضم٤مئز وسمٕمْمف سمٞمع، ويمالمه٤م ٟم٘مؾ، يمالمه٤م صحٞمح :اًمِمٞمخ

 يٜمت٘مؾ ورضمؾ ٟم٘مؾ، وهذا ٟم٘مؾ ومٝمذا اعم٤ٌمح، اًمٌٞمع طمٙمؿ يٕمٓمل ٓ اًمٌٞمع، ذم اؿمؽمك اًمرسم٤م

 ُم٤م ضمزء ذم آؿمؽماك يي ٓ ىمد ُمنموع، همػم سمٓمريؼ يٜمت٘مؾ وآظمر ُمنموع، سمٓمريؼ

 سم٠من ىمٚم٧م وم٘مد اعمثٚم٦م، هل إٟمام آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت يمام اًمٕمٚم٦م ٕن اًمٜم٘مؾ: ذم آؿمؽماك يمٝمذا

 ٓ ُمٜمف اهمتّم٤مسمف ومٝمق اعمٞم٧م ُمـ وٟم٘مٚمف سمف، ُمثٚم٦م هق سمف اعمتؼمع احلل ُمـ اًمٕمْمق ٟم٘مؾ

 .وذاك هذا سملم ومِمت٤من جيقز،

 اعمثٚم٦م؟ وم٠مجـ اًمٙمغم، ؾمٞمٜم٘مؾ واطمد ًمق ُمثالً  ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اعمثٚم٦م ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 اعمقوقع قمغم أدرت أن٤م إقمْم٤مء ٟم٘مؾ أن٧م ىمٚم٧م ح٤م ضمقاب، ؾم١مال ًمٙمؾ :اًمِمٞمخ

 هٜم٤مك ٟم٘مقل ُمثاًل، اًمٙمٚمٞم٦م سمٜم٘مؾ وحتدده اًم١ًمال حتٍم أن٧م سمٞمٜمام ُمثٚم٦م، ومٞمف ُم٤م قمغم

 سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م وإٟمام قمٌث٤ًم، يمٚمٞمتلم ًمإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ ُم٤م وضمؾ قمز اهلل إن أظمرى سمٓمري٘م٦م

 ومٛمـ يمٚمٞمتٞمف، سم٢مطمدى اًمرضمؾ شمٓمقع ومٚمق همػمهؿ، ُمـ أيمثر ذًمؽ يٕمرومقن وإـم٤ٌمء

 ومت٘مقم ٚمتٕمٓمؾ،ًم إظمرى اًمٙمٚمٞم٦م شمتٕمرض ىمد ٕنف ًمٚمٝمالك: طمٞم٤مشمف يٕمرض أن اعمٛمٙمـ

 ومروٜم٤م ًمق مت٤مُم٤مً  جيقز ٓ يمام جيقز ومال وًمذًمؽ قمٜمٝم٤م، سمديالً  هب٤م شمؼمع اًمتل إومم اًمٙمٚمٞم٦م

 هٜم٤م أوًٓ  يدظمؾ ؿمؽ سمال ومٝمذا سم٤مهظ، سمثٛمـ وًمق يديف سم٢مطمدى ومٞمتؼمع يدان، ًمف إٟم٤ًمٟم٤مً 

 وٟمحـ اًمٙمٚمٞمتلم، سم٢مطمدى اًمتؼمع شمِمٛمؾ اًمٕمٚم٦م وهذه اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ذم وصم٤مٟمٞم٤مً  اعمثٚم٦م، ذم

ٟمٜم٤م ُمـ ًمٙمثػم ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م ُمـ ٟمٕمٚمؿ  قمغم أنتؿ هؾ ؾم٠مخٜم٤مهؿ طمٞمٜمام اعم١مُمٜملم إـم٤ٌمء إظمقا

 قمغم جيروٟمف دىمٞمؼ ومحص سمٕمد اؾمت٠مصٚمتؿ أنتؿ ومٝم٤م اًم٤ٌمىمٞم٦م، اًمٙمٚمٞم٦م عمًت٘مٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٚمؿ

 هؾ إطمدامه٤م، اؾمت٠مصٚمتؿ أنتؿ ومٝم٤م ؾمٚمٞمٛمتلم، شمٙمقٟم٤م أن ويِمؽمـمقن اًمٙمٚمٞمتلم، ُمـ يمؾ

 ذم ًمت٘مّمػم أو ًمٗم٤ًمد شمتٕمرض أن يٛمٙمـ ٓ إظمرى اًمٙمٚمٞم٦م أن ُمـ اـمٛمئٜم٤من قمغم أنتؿ

: ىم٤مًمقا  اهلالك، أو اًمير ُمـ ًمٌمء ص٤مطمٌٝم٤م يٕمرض ىمد اًمت٘مّمػم هذا سمقفمٞمٗمتٝم٤م اًم٘مٞم٤مم

 أذن وم٢مذا ؾمٚمٞمٛمت٤من، اًمٙمٚمٞمت٤من ه٤مشم٤من: ومٜم٘مقل أن اًمٔم٤مهر هق سمام ٟمحٙمؿ ٟمحـ ٓ،

 رء اًم٤ٌمىمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م يٕمرض أن جيقز أنف أُم٤م ومٕمٚمٜم٤م، إطمدامه٤م ٟمًت٠مصؾ سم٠من ص٤مطمٌٝمام
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 ٟمًتٓمٞمع وٓ ي٘مع، ىمد أُمر أنف أو داومع، ُمـ ًمف ُم٤م واىمع، أُمر ومٝمذا اًمٗم٤ًمد أو اًمتٕمٓمؾ ُمـ

 .وىمققمف قمدم ٟمْمٛمـ أن

 ٓ سم٤مًمٖم٦م فم٤مهرة طمٙمٛم٦م هق يمٚمٞمتلم ظمٚم٘مف ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومحٙمٛم٦م ذًمؽ وقمغم

 قمغم سم٢مطمدامه٤م يتٗمْمؾ أن ئمـ أن هبام قمٚمٞمف اهلل شمٗمْمؾ اًمذي اإلٟم٤ًمن هلذا جيقز

 .إظمرى طم٤ًمب

 أن إُم٤م إقمْم٤مء ُمـ سمٕمْمق اًمتؼمع أن اًمٙمالم وظمالص٦م سمف، اهلل ٟمديـ اًمذي هذا

 ومٗمٞمٝم٤م يم٤مًمٙمٚمٞم٦م سم٤مـمٜم٦م شمٙمقن أن وإُم٤م اهلل، خلٚمؼ واًمتٖمٞمػم اعمثٚم٦م قمٚمت٤من ومٗمٞمف فم٤مهراً  يٙمقن

 ىمد أنف ذًمؽ إمم ويْمؿ ضمٝم٦م، ُمـ وضمؾ قمز اهلل خلٚمؼ شمٖمٞمػم وهل اًمقاطمدة اًمٕمٚم٦م

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ إىمؾ قمغم اًمير أو ًمٚمٝمالك ٟمٗمًف يٕمرض

 حيت٤مج اسمٜمل ُمثالً  وىم٤مل أوص ًمق هذا ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ًمٚمٛمٞم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 وأقمٓمقه اًمٕمْمق هذا وم٤مٟمتزقمقا  ُم٧م أن٤م وم٢مذا إؿمٞم٤مء، هذه إمم أو يمٌد إمم أو يمٚمٞم٦م إمم

 ..ذًمؽ ٟمحق أو ُمروف ُمـ يِمٗمك طمتك ًمقًمدي

 ٓ وسم٤مـمٚم٦م ضم٤مئرة وصٞم٦م إهن٤م ٟم٘مقل أن وظمالصتف ؾمٌؼ، مم٤م اجلقاب يٗمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 ُم٤م سمدٟمف ذم شمٗمٕمٚمقا  ٓ أو اومٕمٚمقا  ي٘مقل أن يٛمٚمؽ ٓ ُم٤مت إذا اعمٞم٧م ٕن شمٜمٗمٞمذه٤م: جيقز

 اعمٞم٧م هٜم٤م أنف صحٞمح آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمام ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٤مً  سمف يقيص ُم٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م يِم٤مء،

 ضمثتف قمـ يٙمِمػ أن ىمؼمه ذم ووع ىمد يم٤من إن يتٓمٚم٥م ذًمؽ أخٞمس وًمٙمـ يتير، ٓ

 هل اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٝمذه ضمراطم٦م، قمٛمٚمٞم٦م ًمف دمرى أن ىمؼمه ذم سمٕمد يدومـ مل يم٤من وإن

 .اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ سمف سم٤مًمتؼمع أوص ُم٤م ُمٜمف يًت٠مصٚمقا  ًمٙمل سم٤معمٞم٧م: اعمثٚم٦م ُمـ

 ومٞم٘مقًمقن أضمر، رـم٦ٌم يمٌدة يمؾ ذم ًمؽ وي٘مقًمقن احلل، ؾمتحٞمل ًمٙمٜمٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 أو آظمر، رضمؾ سمف ؾمٜمحٞمل اًمدود ؾمٞم٠ميمٚمف ٕنف اًمٕمْمق هذا إًمٞمف ٟم٘مٚمٜم٤م ًمق اإلٟم٤ًمن هذا

 .إطمٞم٤مئف ذم ٟمت٥ًٌم

 ومقصٗمقك، اؾمتْمٕمٗمقك: ىم٤مل ُمـ ىمقل يرد وهٜم٤م ي٘مقًمقن، هٙمذا ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 .إؾمد ؿمٌؾ ًمؽ وصٗمقا  هال
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 ُمـ ومٝمق اعمثٚم٦م قمـ هنك طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اعمٞم٧م، قمغم اًمتًٚمط جيقز ُم٤م

م ومٜم٘مقل ٟمحـ أُم٤م قم٤مُم٦م، سمّمقرة اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اإلٟم٤ًمن إيمرام سم٤مب  قمغم اعم١مُمـ إيمرا

 اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ اجلقاب ظمت٤مم ًمٕمٚمف وهذا اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد سمف، يٛمثؾ أن

 .شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 وًمٞمٙمـ أقمْم٤مئف ُمـ رء ٓؾمتئّم٤مل ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ومٞمف ٟمٕمٛمؾ أن جيقز ٓ: وم٢مذاً 

 ..آظمر هذا. اًمٙمٚمٞم٦م

... شطمٞم٤مً  يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن» :ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ويمنه اًمٕمٔمؿ دق أم قمٚمٞمٝم٤م، اهلل ظمٚم٘مف اًمتل اهلٞمئ٦م قمـ يمنه اعم٘مّمقد ومٝمؾ اًمٕمٔمؿ،

 ومٕماًل؟

 ًمٜم٤م ضم٤مز إذا يٕمٜمل احلدي٨م، ذم ضم٤مء ٤ممم أيمثر ومٜم٘مقل ٟمحـ ٟمتقؾمع ٓ نه،يم :اًمِمٞمخ

ً، ًمٞمس ومٝمذا هٜم٤م، إمم هٜم٤م ُمـ اًم٤ًمق قمٔمؿ ٟمٜم٘مؾ أن  إمم إُمر اوٓمر إذا وًمٙمـ يمنا

 وإقمّم٤مب اًمٌٓمـ وي٘مٓمع اًمًٙملم ي٠مظمذ وم٤مًمذي اًمٙمن، هق ومٝمذا ىمًٛملم ضمٕمٚمف

 سم٤مًمٙمن ؿمٌٞمف وأنف ُمثٚم٦م أوًٓ  أنف ؿمؽ ٓ ومٝمذا اًمٙمٚمٞم٦م، ُمٙم٤من إمم يّمؾ ذًمؽ وٟمحق

 اعمقوقع اعمٞم٧م ُمقوقع قم٤مًم٩م ُم٤م أول قم٤مًم٩م احلدي٨م سم٠من قمٚمامً  احلدي٨م ذم ذيمر اًمذي

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٞمقم أُم٤م ًمٚمٙمن، قمٔم٤مُمف ُمـ رء شمٕمريض وقمدم سمف اًمٕمٜم٤مي٦م ومٞمج٥م ىمؼمه، ذم

 وٟمحق واًمتنميح اًمٌٓمـ ومتح سمٓمري٘م٦م اًم٘مؼم ذم يقوع أن ىمٌؾ قمٚمٞمف يتًٚمٓمقن اعمٞم٧م أن

 ..ذًمؽ

 أجْم٤ًم؟ اجلث٦م شمنميح متٜمع أنؽ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اجلقاب ُمـ ئمٝمر :ُمداظمٚم٦م

 وقمغم أوًٓ، اًمٙم٤مومر اًمٜمٔم٤مم قمغم ىم٤مئؿ اًمتنميح هذا أن وسمخ٤مص٦م يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 سم٤مؾمتٙمِم٤مف قمٜمده٤م يقىمػ اًمتل اًمنمقمٞم٦م وإؾم٤ٌمب اًمقؾم٤مئؾ قمغم آقمتامد قمدم

 اجل٤مين، ُمٕمروم٦م اًمتنميح ؾمٛمٞمتف اًمذي هذا صمٛمرة أن ذًمؽ إمم يْم٤مف صمؿ اًم٘متؾ، أؾم٤ٌمب

 اًمتنميح؟ هذا وم٤مئدة ومام قمٚمٞمف، اهلل طمٙمؿ ي٘مٞمٛمقا  مل اجل٤مين ُمٕمروم٦م إمم وصٚمقا  ُم٤م إذا صمؿ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٟم٘مؾ اًمدم وإقمْم٤مء 
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 .ضمقايب واوح :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم يتٕمٚمٛمقن ٟمٗمًٝمؿ ًمٚمٓمٚم٦ٌم اًمتنميح اعم٘مّمقد ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ..اجلراطمٞم٦م

 .ًمتٚمؽ ُم٘مدُم٦م هذه ٕن اجلقاب، قمـ أبٕمد هذا :اًمِمٞمخ

 .ممٜمققمت٤من اًمّمقرشم٤من إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

  (33:  24: 35/ 438/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  13: 21/ 438/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  13: 22/ 438/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (33:  14: 43/ 438/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بصػة األظضاء كؼؾ وحؽؿ دماؽًقا، ادقت مـ افؼؾب كؼؾ حؽؿ

 ظامة

 اًمدُم٤مغ ُمقت إـم٤ٌمء ي٘مرر اًمًػم حلقادث إؿمخ٤مص سمٕمض يتٕمرض :اًم٤ًمئؾ

 اًمّمقرة طملم ذم ومٞمتقذم اًمرضمؾ هذا سم٘مٚم٥م إُمر أوًمٞم٤مء ومٞمتؼمقمقا  اًم٘مٚم٥م طمٞم٤مة وسم٘م٤مء

 ؟إظمػمة

 ؟إظمػمة اًمّمقرة ىمٌؾ أظمػماً  ىمٚم٧م ُم٤مذا قمٗمقا  :اًمِمٞمخ

 سم٘مٚم٥م إُمر أوًمٞم٤مء ومٞمتؼمع اًم٘مٚم٥م طمٞم٤مة وسم٘م٤مء اًمدُم٤مغ ُمقت إـم٤ٌمء ي٘مرر :اًم٤ًمئؾ

 أن يٛمٙمـ ٓ طمٞم٤مشمف سم٠منف ي٘مرون ًمألـم٤ٌمء اًمدُم٤مغ سمٛمقت ي٘مر هق اًمذي اًمرضمؾ هذا

 يًت٠مصؾ ومٓمٌٕم٤م آظمر ُمريض آظمر اًم٘مٚم٥م ُمريض رضمؾ إمم سم٘مٚمٌف ومٞمتؼمقمقن شمًتٛمر

 طم٤مًم٦م أو اعمريض ذًمؽ طمٞم٤مة ومتٜمتٝمل اًمدُم٤مغ ُمقت طم٤مل اًم٘مٚم٥م طمٞم٤مة طم٤مل اًم٘مٚم٥م

 ُمقشمف سمٕمد ضمًٛمف أقمْم٤مء سمٕمض سم٠مظمذ يقيص اًمٌٕمض إظمرى اًمّمقرة اًمِمخص
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 ؟ظمػم اهلل ضمزايمؿ اًمّمقرشملم ذم اًمنمقمل احلٙمؿ ُمثال يم٤مًم٘مرٟمٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٤مً  ُمقشم٤م

 سمٕمد أو اعمقت ىمٌؾ ؾمقاء اًمتٍمف أنقاع ُمـ ٟمقع أي ٟمرى ُم٤م ٟمحـ ٓ :اًمِمٞمخ

 سم٠من يقيص أن جيقز وٓ أقمْم٤مئف ُمـ سمٌمء يتؼمع أن احلل ًمٚمٛمًٚمؿ ٓ جيقز ٓ اعمقت

 ذم ٕن واوح وم٤مُٕمر ٤مطمٞمًّ  يم٤من إذا أُم٤م جيقز ٓ ذًمؽ يمؾ ووم٤مشمف سمٕمد ويمذا يمذا ُمٜمف ي٠مظمذ

ر ذًمؽ ر وٓ ضر ٓ ي٘مقل يم٤من  ط  واًمرؾمقل سمٜمٗمًف إضا  أن جيقز ٓ يمام أي ضا

 أبدأ اًمّمدىم٦م سم٤مب ذم  اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام سمؾ سمٜمٗمًؽ شمي أن جيقز ٓ سمٖمػمك شمي

 إمم وحتًـ ٟمٗمًؽ شمٜمًك أن يٜمٌٖمل ومام ،شمٕمقل ٓ ُمـ قمـ ومْمال شمٕمقل سمٛمـ صمؿ سمٜمٗمًؽ

ر وٓ ضر ومال طمٞم٤م يم٤من إذا هذا ومٝمق ،سمٜمٗمًؽ ومتي همػمك  سمٕمد أوص إذا أُم٤م ،ضا

 اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف سمدًمٞمؾ ًمٙمـ احلٙمؿ ٟمٗمس طمٙمٛمف ومٝمذا اًمدٟمٞمقي٦م طمٞم٤مشمف واٟمتٝم٧م ووم٤مشمف

 ىمرٟمٞم٦م وأظمذ اعمٞم٧م سمٕملم وم٤مًمٚمٕم٥م شطمٞم٤م يمٙمنه اعمٞم٧م اعم١مُمـ قمٔمؿ يمن: »واًمًالم

 قمٚمٞمف  اًمرؾمقل هنك اًمتل اعمثغم أو اًمتٛمثٞمؾ سم٤مب ُمـ وهق اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ هذا ُمٜمف

 ،اعمٕمريم٦م ؾم٤مطم٤مت ذم ىمتغم ي٘مٕمقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ طمتك اعمًٚمؿ يتٕم٤مـم٤مه٤م أن  اًمًالم

 اًمٜمقع ذاك أو سم٤محلل اعمتٕمٚمؼ اًمٜمقع سم٢مسم٤مطم٦م اًمتقؾمع ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض قمٚمٞمف ومام وًمذًمؽ

 إدًم٦م ُمـ ذيمره ؾمٌؼ ح٤م ُمقاومؼ وهمػم ُمرى همػم شمقؾمع ومٝمذا سم٤معمٞم٧م اعمتٕمٚمؼ

 .اًمنمقمٞم٦م

 (33:  47:  13/ 763/واًمٜمقر اهلدى)

 األظضاء مـ وؽره افؼؾب كؼؾ ظؿؾقات حؽؿ

 إمم احلٞم٤مة  وم٘مد ًمرضمؾ اًم٘مٚم٥م حتقيؾ قمٛمٚمٞم٦م قمـ أوٟم٦م هذه ذم ٟمًٛمع :اًم٤ًمئؾ

 ٟم٘مؾ إذٟمف؟ وسمٖمػم سم٢مذٟمف ضم٤مئزة؟ اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه ومٝمؾ صحٞمح؟ ىمٚم٥م يريد آظمر رضمؾ

 .اًم٘مٚم٥م

 احلل ذم وووٕمف ُمٜمٝم٤م، ٚم٥ماًم٘م واؾمتخراج اعمٞم٧م، ضمث٦م شمنميح يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

  .اًمتنميح  جيقز ٓ ؾمٌؼ، مم٤م يٗمٝمؿ ضمقاب هذا ضمديد، ًم٘مٚم٥م ح٤مضم٦مسم هق اًمذي
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 ُمٞم٧م يم٤من ىمٚم٥م ي٠مظمذوا ُمثاًل، ُمٞم٧م ىمٚم٥م ي٠مظمذوا ُم٤م هؿ شمٕمٚمٞمؼ، :اًم٤ًمئؾ

  يٛمقت؟ أن ىمٌؾ ىمٚمٌف ي٠مظمذوا يٛمقت، أن ىمٌؾ يًٛمقه؟ اًمدُم٤مغ ُمقت سم٤مًمتحٚمٞمؾ،

  .ٟمٕمؿ. وأُمر أنٙمك هذا :اًمِمٞمخ

 اًْمؼِم   قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: سم٤مب ذم يدظمؾ أٓ سمذًمؽ؟ أوص ًمق طمتك :اًم٤ًمئؾ

  ؟﴾َواًمت ْ٘مَقى

 وىمد آظمر، ؾمٌٞمؾ ذم ي٘متؾ سم٠من يقيص واطمد يدظمؾ، يمٞمػ يدظمؾ، ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

  .ـمٌٞم٤مً  ُمٕمٚمقم هق يمام أظمر هذا طمتك يٜمجح ٓ

  عمًٚمؿ؟ يم٤مومر ىمٚم٥م ٟم٘مؾ :اًم٤ًمئؾ

 واًمّمالح اإليامن ُم٘مر هق اًمذي اًم٘مٚم٥م نفٕ يي: ُم٤م احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ هذا :اًمِمٞمخ

ٟمٞم٦م أي٤مت وسمٕمض إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام واًمت٘مقى  هذه سمٛمجرد هق ًمٞمس اًم٘مرآ

 هذه ذم هذا يتقومر وم٘مد وروطمف، سمجًده يمٚمف، اإلٟم٤ًمن هذا طمٞم٤مة أثر هق وإٟمام اعمْمٖم٦م،

 اجلًد صٚمح صٚمح٧م إذا ُمْمٖم٦م، اجلًد ذم وإن أٓ» :قمٜمٝم٤م اًمرؾمقل ىم٤مل اًمتل اعمْمٖم٦م

  .جيقز ٓ أنف: اًمِم٤مهد ،شاًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف، اجلًد ومًد ومًدت وإذا يمٚمف،

 إمم ص٤مًمح رضمؾ ُمـ اًم٘مٚم٥م وٟم٘مؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟ هذه مت٧م إذا وُمٕمؾ؟ وإذا :اًم٤ًمئؾ

  يٙمقن؟ يمٞمػ سم٤مهلل؟ واًمٕمٞم٤مذ ُمْمؾ و٤مل رضمؾ

 يم٤مومر ىمٚم٥م يٕمٜمل يم٤من ؾمقاء اًم٘مٚم٥م إًمٞمف اعمٜم٘مقل طمٞم٤مة ُمـ رء َيتٚمػ ُم٤م :اًمِمٞمخ

  .ىمٚم٧م ُم٤م آٟمٗم٤ًم، قمٜمف ىمٚم٧م هذا اًمٕمٙمس، أو ُم١مُمـ، إمم

  ؟أوص ًمق أو سمٌٍمه أوص ًمق أم سم٤مًم٘مٚم٥م ظم٤مص هذا هؾ :اًم٤ًمئؾ

  .قم٤مم يمٚمف، :اًمِمٞمخ

 شمؼمع طمل؟ زال ُم٤م وهق يمٚمٞم٦م يٜم٘مؾ اًمٜم٤مس سمٕمض أن: أؾمت٤مذ ي٤م ىمْمٞم٦م هٜم٤مك :اًم٤ًمئؾ

  أو؟ ًم٘مريٌف
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  .اًمٙمالم ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

  ٟمزقمٝم٤م؟ إذا يٛمقت ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 يمٚمٞم٦م سمدل تلمٞميمٚم ظمٚمؼ ورسمٜم٤م ُمْمٛمقٟم٦م، ُمش ىمْمٞم٦م هذه يٛمقت، ىمد :اًمِمٞمخ

 سمٕمض أن شمًٛمٕمقن وًمذًمؽ اطمتٞم٤مـم٤ًم، ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ وإٟمام قمٌث٤ًم، ذًمؽ ظمٚمؼ ُم٤م واطمدة،

  .واطمدة يمٚمٞم٦م قمغم يٕمٞمِمقا  اًمٜم٤مس

 يم٤من ط اًمٜمٌل ُمع اًمٖمزوات أطمد ذم قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ـمٚمح٦م أبق :اًم٤ًمئؾ

 قمـ ط اًمرؾمقل آصمر إيث٤مر، هذا: ومٞم٘مقًمقن ،ط اهلل رؾمقل أضمؾ ُمـ سمٜمٗمًف يْمحل

 قمٞمٜمف أو أظمر، يمٚمٞمتف اإلٟم٤ًمن يقصمر أن اإليث٤مر هذا يّمح أٓ سمٜمٗمًف؟ ووحك ٟمٗمًف،

  ـمٚمح٦م؟ أبق ومٕمؾ يمام يٕمٜمل، اإليث٤مر سم٤مب ُمـ يمذا، أو يٛمقت سمدو إذا

 .ٓ :اًمِمٞمخ

  !ٟمٌل؟ اًمرؾمقل سمٕمد وهؾ أصح٤مسمف، أطمد وسملم اًمرؾمقل سملم هذه: أوًٓ 

  .ٓ :اًم٤ًمئؾ

 وآظمر اًمرؾمقل ُمـ ىمري٥م واطمد ٟمجٞم٥م سمدٟم٤م اًم٘مٞم٤مس، ضم٤مز ًمق ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ ُمع اًمّمقرة، ذًمؽ قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  دمقز هذه اًمّمقرة: ٟم٘مقل ـمٚمح٦م، أبق ُمـ ىمري٥م

 سم٤مب ُمـ ىمٞم٤مس هذا إدسم٤مء اًمٔمروم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض ي٘مقل يمام هذا، اًم٘مٞم٤مس ٟمققمل ؿمق

 أنؽ ٓؾمٞمام صمؿ اًم٘مٞم٤مس، هذا ؿمق اًمٗم٤مرق، ُمع ىمٞم٤مس اعمالئٙم٦م، قمغم احلداديـ ىمٞم٤مس

 ٓ، أبدًا، اإليث٤مر سم٤مب ُمـ ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م يٌح٨م اًمذي إُمثٚم٦م هذه أنف ضمٞمداً  شمٕمرف

ء، سمٞمع ص٤مرت  .آظمره وإمم وذا

  أؾمت٤مذٟم٤م؟ سم٤مإليث٤مر :اًم٤ًمئؾ

  ...ضمقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 ٟم٘مؾ ٟم٘مٞمس هؾ إقمْم٤مء، ٟم٘مؾ وهل اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ ُم٤م قمغم ٟم٘مٞمس هؾ :اًم٤ًمئؾ

  آظمر؟ إمم ُمريض ُمـ يمذًمؽ اًمدم
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  .ويٕمقض يتجدد اًمٓمٕم٤مم، ُمـ سمٌمء يٕمقض يٕمٜمل اًمدم ٟم٘مؾ ٓ، :اًمِمٞمخ

  ُمٜم٘مقل؟ اًمذي اًمِمخص طمٞم٤مة قمغم ي١مصمر، ٓ اًمٙمٚمٞم٦م ٟم٘مؾ يم٤من إذا :اًم٤ًمئؾ

 اًمٓمٌٞم٥م أن، أن٧م شم٘مقًمف اًمذي اًمٙمالم ي٘مقل ي٘مدر ُم٤م ٟمٗمًف اًمٓمٌٞم٥م :اًمِمٞمخ

  .ي١مصمر ُم٤م وإٓ ي١مصمر: ي٘مقل سم٠من يْمٛمـ ُم٤م ٟمٗمًف

 حلٞم٤مة يٙمٗمل اؿمتٖمؾ إذا وم٘مط اًمقاطمدة اًمٙمٚمٞم٦م صمٚم٨م أن شمٕمٚمٛمٜم٤م ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  اإلٟم٤ًمن؟

 اًمٙمالم، هذا سمٛمثؾ شمٙمٚمٛمقا  اًمٜم٤مس ًمٌٕمض ىمري٥م أج٤مم ُمٜمذ يمٜم٧م أن٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ُمٕمٓمٚم٦م، اًمٞمٛمٜمك هذه يمٚمٞمتل أن اًمٗمحقص يمثرة ُمع ظمؼم قمٜمدي وُم٤م ه٤مًمًـ سمٚمٖم٧م أن٤م

، اًمذيـ أوَلؽ أطمد ؾمٛمح ٓ يمٜم٧م أن٤م ومٚمق إظمػمة، سم٤مًمؼمه٦م إٓ  ومتؼمقمقا  شمقرـمقا

 يًتٓمٞمع ومام سم٠مجديٜم٤م، ىمؼمٟم٤م طمٗمرٟم٤م يمٜم٤م ومٞمٜم٤م، ص٤مر يم٤من ؿمق ومؽمى اًمٞمنى، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 ؾمٚمٞمٛمتلم، اًمٙمٚمٞمتلم ًمؽ ويٌلم قم٤مم ومحص ًمؽ يٗمٕمؾ اًمذي اًمٓمٌٞم٥م أظمل، اًمٓمٌٞم٥م

 اًمٙمٚمٞم٦م ذم أو اًمٙمٚمتلم، إطمدى ذم قمٚم٦م ئمٝمر أنف أؾمٌقع ُميض سمٕمد أن يْمٛمـ ُم٤م هق ًمٙمـ

  .أظمرى ُمـ شمؼمع إذا اًم٤ٌمىمٞم٦م،

  .ُمرض ومٞمٝم٤م ئمٝمر ىمد :اًم٤ًمئؾ

  ٤مت؟ٌحسم٤معمًت اإليث٤مر :اًم٤ًمئؾ

 يٙمقن: ُمثالً  اًمٜم٤مس، ومٞمف ي٘مع ظمٓم٠م وهذا ُمٙمروه، سم٤معمًتح٤ٌمت اإليث٤مر ٓ، :اًمِمٞمخ

 اشمٗمْمؾ،: ًمف وي٘مقل يت٠مظمر: إول اًمّمػ ذم ؾم٤مسم٘مف وشمٚمٛمٞمذه اًمث٤مين، اًمّمػ ذم اًمِمٞمخ

 ذم اًمقىمقف ٕن ح٤مذا؟ ؾمقاء، وًمٚمٗمريخ ًمٚمِمٞمخ ظمٓم٠م، اُمتٜم٤من، سمٙمؾ ي٘مٌٚمٝم٤م واًمِمٞمخ

 ذم اعمًتح٤ٌمت ذم اإليث٤مر اًمث٤مين، اًمّمػ ُمـ أومْمؾ أنتؿ شمٕمرومف إول اًمّمػ

 قمٜمده ُم٤م ٟمٗمًف قمغم ًمٖمػمه اعم١مصمر هذا أنف قمغم يدل ٕنف ُمٙمروه: اًمٕم٤ٌمدات ذم اًمنمقمٞم٤مت

 .واًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمٓم٤مقم٦م اهتامم

ِٝمؿْ  قَمغَم  َوُي١ْمصمُِرونَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم ُمدح ُمـ ُمدح اًمذي اإليث٤مر أُم٤م ًِ  َوًَمقْ  َأنُْٗم
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 يٛمدح اًمذي اإليث٤مر هذا يمٚمٝم٤م، واًمدٟمٞم٤م واًمنماب اًمٓمٕم٤مم ،﴾ظَمَّم٤مَص٦مٌ  هِبِؿْ  يَم٤منَ 

 وٓ اًم٘مْمٞم٦م هذه شمالطمظ أن ومٞمٜمٌٖمل جيقز، ومال واًمٓم٤مقم٤مت اًمٕم٤ٌمدات ذم أُم٤م اإلٟم٤ًمن،

 ًمف يقؾمع ظمػم، ومذًمؽ اجلٛمع أُمٙمٜمف إذا أُم٤م ًمٖمػمه، قم٤ٌمدة قمـ سم٤مًمتٜم٤مزل اإلٟم٤ًمن يتٓمقع

  .أطمًـ اًمّمػ ذم

 قمٚمٞمف ُمقؾمك ًمًٞمدٟم٤م قمٛمره ُمـ أقمٓمك اًمًالم قمٚمٞمف آدم أن [ُمـ ضم٤مء ُم٤م] ،:ُمداظمٚم٦م

 ؿمٌٝم٦م: ُمثالً  يّمٌح هؾ: يٕمٜمل إول اعمقوقع ذم رء ومٞمف هذا قم٤مم، أرسمٕملم اًمًالم

 . ُمثالً  ؾمٜم٦م أرسمٕملم قمٛمره ُمـ أقمٓم٤مه ٕنف.. أو سمٕملم أو سمٙمٚمٞم٦م اإليث٤مر ُمقوقع يمذا؟ أو

 قمغم اًمٜم٤مس ي٘م٤مس ومال أوًٓ، هذا أنٌٞم٤مء سملم ىمْمٞم٦م هذه: أوًٓ  ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ًمٞمس سمٌمء وًمده إمم إًمٞمف حيًـ ٕنف ح٤مذا؟ أبداً  ذًمؽ ذم قمالىم٦م ًمف ًمٞمس: صم٤مٟمٞم٤مً  إنٌٞم٤مء،

 .ًمٜمٗمًف سم٤مًمٜم٦ًٌم ضر ومٞمف

  (..: 23:  43/  21/ واًمٜمقر اهلدى)

  (..: 25:  55/  21/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (..: 23:  37/  23/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼركقة كؼؾ ظؿؾقات حؽؿ

 إمم اًمٜمٔمر ويٕمٞمد ضمثتف، ذم متثٞمؾ سمدون اإلٟم٤ًمن ضمث٦م ُمـ ي٠مظمذوه٤م اًم٘مرٟمٞم٦م :اًم١ًمال

 ضمًد قملم ُمـ ي٠مظمذوه٤م اًمٕملم ىمرٟمٞم٦م قمغم ؿمٗم٤موم٦م رىمٞم٘م٦م ؿمٗم٤موم٦م، ىمرٟمٞم٦م إقمٛمك اإلٟم٤ًمن

 احلل؟ قملم قمغم وحيٓمقه٤م اعمٞم٧م

 ذًمؽ ذم ٕن جيقز، ومال طمل أو ُمٞم٧م ُمـ يم٤من إن: ىمٚمٜم٤م اجلقاب، ؾمٌؼ هذا :اًمِمٞمخ

راً  ًمٚمحل وسم٤مًمٜم٦ًٌم متثٞماًل، ًمٚمٛمٞم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم  .إضا

  (33:  16:  34/ 189/واًمٜمقر اهلدى)
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 األظضاء زراظة حؽؿ

 سمٙمٚمٞم٦م يٕمٞمش ممٙمـ اإلٟم٤ًمن اًمٙمٚمٞمت٤من ُمثالً  إقمْم٤مء ًمزراقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 يمٚمٞم٦م أو واطمدة سمرئ٦م إُم٤م يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع أنف ؾمٌؼ سم٤مًمرئ٤مشم٤من، ممٙمـ أو واطمدة،

 احلٞم٤مة؟ ُمـ إٟم٘م٤مذه ًمِمخص ُمٜمٗمٕم٦م شمٙمقن ممٙمـ يٕمٜمل هذا وذم واطمدة،

سمٜم٤م يمثػماً، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م أجْم٤مً  ٟمحـ ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ  أن: سم٢مجي٤مز وضمقا

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م ٟمذيمر مْحَ ـْ  اًمر   قمز رسمٜم٤م ،[3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت  ُِم

عَ  وسم٤مـمٜم٤مً  فم٤مهراً  اإلٟم٤ًمن ذم ٟمرى يمام وضمؾ  ُمتٙمررة إقمْم٤مء ومٌٕمض أقمْم٤مءه، ومٞمف َٟمق 

 سمٕمْمٝم٤م ًمٙمـ اًمٙمٚمٞمت٤من، ذًمؽ وُمـ ذًمؽ، وٟمحق وإص٤مسمع واًمرضمٚملم يم٤مًمٞمديـ ُمتٕمددة

 قمٌث٤ًم، ذًمؽ ظمٚمؼ ُم٤م وسمٙمٚمٞمتلم سم٘مٚم٥م اًمرضمؾ ظمٚمؼ ومحٞمٜمام ُمثاًل، يم٤مًم٘مٚم٥م ومريدة وطمٞمدة

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال ُم٤مئ٦م، اح٤مئ٦م ذم يمذًمؽ وهق يمذًمؽ إُمر وإذا طمٙمٛم٦م، ُمـ ٓسمد

 إذا ظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م ويٕمت٤مش ًمٞمٌٞمٕمٝم٤م أو سم٠مطمدامه٤م ومٚمٞمتّمدق أظمرى سمٙمٚمٞم٦م يٕمٞمش أنف ي٘مقل

 يمٜم٧م أن٤م إـم٤ٌمء، سمٕمض وسملم سمٞمٜمل ضمرى طمدي٨م وهذا ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم وم٘مػماً، يم٤من

 دراؾمتٜم٤م وُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  اًمديـ ذم واًمٗمٝمؿ اًمٗم٘مف هذا ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  أىمقل

 ومْمالً  ًمألـم٤ٌمء أىمقل وم٠من٤م قمٌث٤ًم، ذًمؽ اهلل ظمٚمؼ ُم٤م سمٙمٚمٞمتلم واطمد سم٘مٚم٥م اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمٞم٦م

 واطمدة، سمٙمٚمٞم٦م يٕمٞمش إٟم٤ًمن ممٙمـ أنف إـم٤ٌمء سمٙمالم شم٠مثروا اًمذيـ ُمـ همػمهؿ  قمـ

 واطمدة، يمٚمٞم٦م قمـ يم٤من ـمريؼ سم٠مي َيرج أن أو يتٓمقع أن اإلٟم٤ًمن هلذا ومٞمجقز وًمذًمؽ

 هذا ٕن سم٠مظمرى يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع: ُمٕمٝمؿ أىمقل أن٤م سم٤مٕظمرى، يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع ٕنف

 يتٙمٚمؿ اًمذي اإلٟم٤ًمن ؿم٤ميٗملم ُمٜمٝمؿ، وأن٤م: أىمقل وًمٚمٕمؼمة يمثػميـ، سم٠مؿمخ٤مص صم٤مسم٧م

 أريد ًمٙمـ هلل، واحلٛمد قمٓمالٟم٦م، هذه يمٚمقيت إًمخ،..ضمٝمقري وصقت سمٍماطم٦م ُمٕمٙمؿ

 ضمدًا، يمثػمون وُمثكم صمالصم٦م، أو ؾمٜمتلم ىمٌؾ ُمٜمل شمٕمٓمٚم٧م اًمٙمٚمقة هذه: ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن

 رضمؾ هذا: زم ىم٤مًمقا  إًمخ..طمٌٞم٥م صديؼ إٟم٤ًمن وضم٤مء اًمرأي ذًمؽ أتٌٜمك يمٜم٧م ومٚمق

 ًمق سمٙمٚمقة؟ شمتؼمع رأجؽ ُم٤م أن٧م، وهق ىمريٌف، هق يٛمده ُمـ وأطمًـ ُمدد، إمم حيت٤مج

 أيمقن ومامذا اًمٞمنى، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمثالً  شمؼمقم٧م يمٜم٧م ضمقازه، أي اًمرأي ذًمؽ أتٌٜمك أن٤م يمٜم٧م
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 ٕطمد ىمٚم٧م وًمذًمؽ ًمٚمٝمالك، ٟمٗمز اًمٌٕمٞمد؟قمرو٧م اعمًت٘مٌؾ ُمع أن٤م ومٕمٚم٧م ىمد

 ومٞمتؼمع اًمٙمٚمٞمتلم سم٢مطمدى يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع أنف شم٘مقل طمٞمٜمام شمًتٓمٞمع أن٧م هؾ: إـم٤ٌمء

 اًمٙمٚمٞم٦م ًمذي يٕمرض أن يٛمٙمـ ٓ: اعمًت٘مٌؾ ذم شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع هؾ سم٤مٕظمرى

 وم٤محتلم ح٤مذا: إذاً  أؾمتٓمٞمع، ُم٤م ٓ،: ىم٤مل ومٞمٝم٤م؟ هاليمف ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٤م ُمرض اًمقاطمدة

 يمٚمقشملم؟ ظمٚم٘مٝم٤م واهلل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمتؼمع سمجقاز اًم٤ٌمب

 إذا سمًٞم٤مرشمف إٟم٤ًمن أن اًمٗم٤مئدة، ُمـ هذه: وم٢مذاً  ،اؾمتٞمٌـ: ٟم٘مقل ؾمقري٤م ذم ٟمحـ

 ،اؾمتٞمٌـ إمم سمح٤مضم٦م ومٝمق اًمٓمقيؾ، اًمٕمٛمر ُمـ سمٙمثػم أىمٍم ىمّمػمة ُم٤ًموم٦م يٛمٌم يريد

 أهي٤م سمجٝمٚمؽ شم٠ميت وم٠من٧م هذا، آطمتٞم٤مط هذا ًمف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن هذا ظمٚمؼ اًمذي رسمٜم٤م

 هذا جيقز ُم٤م ًمذًمؽ يٜمٗمجر، همداً  أنف أدراك ُم٤م هذا، سم٤مٓؾمتٞمٌـ شمؼمع: وشم٘مقل اًمٓمٌٞم٥م

 .إـمالىم٤مً  اًمتؼمع

  (33:  16:  34/ 189/واًمٜمقر اهلدى)

 بافؽؾقة افتزع حؽؿ

 سم٤مًمٙمٚمٞم٦م؟ اًمتؼمع طمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 جيقز ٓ ذًمؽ أن وأرى سم٤مجلقاز، يٗمتقن اًمذيـ مج٤مهػم أظم٤مًمػ أن٤م :اًمِمٞمخ

 :اصمٜملم أُمريـ إمم قمٜمدي يٕمقد ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم

ـِ  ظَمْٚمِؼ  ذِم  شَمَرى َُم٤م: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ إمم أنٔمر أنٜمل: إول إُمر مْحَ ـْ  اًمر   ُِم

ه اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ طمٞمٜمام ومٝمق [3:اعمٚمؽ﴾ ]شَمَٗم٤مُوٍت   ظمٚمؼ ممـ يمثػم قمغم وومْمٚمف وؾمقا

 أن دقم٤مئف ُمـ يم٤من دقم٤م إذا شمٕمٚمٛمقن يمام ط اًمٜمٌل يم٤من طمتك ظمٚم٘مف وأطمًـ شمٗمْمٞماًل،

ـ ظَمْٚم٘مل طمًٜم٧م يمام مهللا: »ي٘مقل  ً  اإلٟم٤ًمن خلٚمؼ اهلل ُمـ اًمتحًلم هذاش ظُمُٚم٘مل ومح

 سم٤مًمٙمٚمٞم٦م سم٤مًمتؼمع اعمحّمقر ؾم١ماًمؽ ذم ٕنؽ اإلطم٤ًمن: سمدقمقى سمف اًمٕم٨ٌم جيقز ٓ

ًٓ  ومٞمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمتؼمع هذا إن: أىمقل  قمـ اًمًالم قمٚمٞمف هنٞمف قمٛمقم ذم إدظم٤مًمف يٛمٙمـ ُم٤م أو

 اًمرمحـ ظمٚم٘م٦م شمِمقيف وهقش اعمثٚم٦م قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هنك.. »اًمتٛمثٞمؾ
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487 

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 اإلٟم٤ًمن هذا يٕمرض ىمد اإلٟم٤ًمن سمدن ُمـ هذه اًمٙمٚمٞم٦م إظمراج إن: اًمث٤مين اًمٌمء

 اًمتل أراء شمٚمؽ شمٌٜمقا  اًمذيـ إـم٤ٌمء سمٕمض ٟم٤مىمِم٧م وأن٤م ًمٚمٝمالك، ورسمام سمؾ ًمٚمٛمرض

: ىمٚم٧م: ي٠ميت سمام إـم٤ٌمء سمٕمض ٟم٤مىمِم٧م سم٤مح٤مل، سم٤مًمثٛمـ اًمٙمٚمٞم٦م سمٞمع وشمٌٞمح سمؾ اًمتؼمع شمٌٞمح

 أن يٜمٌٖمل وإٟمام يمٛمًٚمؿ وأن٧م أىمقل ٓ: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه – ُمًٚماًم  سم٤مقمت٤ٌمرك أن٧م

.. يمٛمًٚمؿ أن٧م: سمدل: ٟم٘مقل وإٟمام أضمٜمٌل ًمتٕمٌػم شمرمج٦م ٕنف اًمتٕمٌػم: هذا قمـ ٟمٕمرض

 مل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سم٠من شمِم٤مريمٜم٤م أنؽ ؿمؽ ٓ ُمًٚمؿ سمّمٗمتؽ – ُمًٚمؿ سمّمٗمتؽ أن٧م

 يمذًمؽ، هق احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م ومًٞم٘مقل سم٤مًمٖم٦م، حلٙمٛم٦م وإٟمام قمًٌث٤م يمٚمٞمتلم اإلٟم٤ًمن ذم َيٚمؼ

 يّم٤مب ىمد أنف أدرى ٟمدري سمام وأن٧م ٟمدري ٟمحـ اًمذي احلٙمٛم٦م هل ُم٤م: ومٜم٘مقل

 هذا طمٞم٤مة وشمًتٛمر سمقفمٞمٗمتٝم٤م إظمرى ومت٘مقم اًمٙمٚمٞمتلم إطمدى سمتٕمٓمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م اإلٟم٤ًمن

 إذا: ىمٚم٧م: ي٠ميت ُم٤م ذًمؽ قمغم ومٌٜمٞم٧م ٟمٕمؿ،: ي٘مقل إومم، يمٚمٞمتف شمٕمٓمٚم٧م اًمذي اإلٟم٤ًمن

 سمدن ذم وشمريمٞمٌٝم٤م ومّمٚمٝم٤م ىمررشمؿ يمٚمٞمتٞمف إلطمدى اًم٤ٌمئع أو اعمتؼمع سمٛمقاوم٘م٦م ىمررشمؿ أنتؿ

 اعمتؼمع هذا سمدن ذم ؾمتٌ٘مك اًمتل إظمرى اًمٙمٚمٞم٦م سم٠من حتٙمٛمقا  أن سم٢مُمٙم٤مٟمٙمؿ هؾ آظمر،

 احلٙمٛم٦م شمٔمٝمر هٜم٤م إًذا: ىمٚم٧م يٛمٙمـ، ٓ هذا: ىم٤مل شمتٕمٓمؾ؟ أٓ ُمْمٛمقٟم٦م اًم٤ٌمئع هذا أو

 وم٢مذا سمقاضمٌٝم٤م، إظمرى شم٘مقم إطمدامه٤م شمٕمٓمٚم٧م ُم٤م إذا طمتك يمٚمٞمتلم ظمٚمؼ أنف اإلهلٞم٦م

 .واطمدة يمٚمٞم٦م وًمٞمس يمٚمٞمتلم ظمٚم٘مف ذم اهلل طمٙمٛم٦م قمٓمٚمتؿ إطمدامه٤م ؾمحٌتؿ أنتؿ

 صقرٟم٤م ٟمدري، ُم٤م أقمٚمؿ واهلل زم ىمٞمؾ ؿمخّمًٞم٤م وم٠من٤م: يديؽ سملم واعمث٤مل ًمف وىمٚم٧م

 ؿمٙمقت أؿمٝمر قمدة ُميض سمٕمد طمّمقة، سمًٞمٓم٦م ضمراطمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٜم٤م أظمرضمقا  أن سمٕمد

 ُمـ يمٜم٧م أن٤م ومٚمق ُمتٕمٓمٚم٦م، هذه اًمٞمٛمٜمك اًمٙمٚمٞم٦م: وم٘م٤مًمقا  ومّمقرت اًمِمٙمقى سمٕمض

 ومتؼمقم٧م اًمٙمٚمٞمتلم إطمدى سمٞمع قمـ ومْماًل  اًمتؼمع اهلل ؾمٛمح ٓ يرون اًمذيـ أوَلؽ

: وم٢مًذا ًمٚمٝمالك، ٟمٗمز قمرو٧م يمٜم٧م إومم شمٕمٓمٚم٧م ىمري٥م قمام صمؿ اًمٞمنى، سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

ر وٓ ضر ٓ: »ي٘مقل ط اهلل رؾمقل : اًمٕمقام سمٚمٖم٦م اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقنش ضا

 إمم سمح٤مضم٦م أن٧م رهمٞمٗملم ُمثاًل  قمٜمدك واضم٥م، هذا ييك، ُم٤م سمٌمء ص٤مطمٌؽ ٟمٗمع

 وشمتّمدق أطمدمه٤م ومت٘مٓمع يديـ قمٜمدك أُم٤م إًمٞمف، سمح٤مضم٦م هق عمـ أظمر ومتٕمٓمل أطمدمه٤م
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 ش.شمٕمقل سمٛمـ صمؿ سمٜمٗمًؽ اسمدأ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل ٓ،! يده؟ ىمٓمٕم٧م عمـ هب٤م

ًٓ  أنف ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م إقمْم٤مء ُمـ سمٌمء اًمتؼمع جيقز ٓ: وم٢مًذا  هنك وىمد متثٞمؾ، أو

 .اعمثٚم٦م قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 وٓ اهلل ظمٚمؼ ُم٤م قمغم اهلل ظمٚمؼ ومٜمدع قمًٌث٤م ذًمؽ ظمٚمؼ ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ٕن: وصم٤مٟمًٞم٤م

 .اًمْمالل قملم هق وهذا سمف، اهلل إمم وٟمت٘مرب اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٓمؼ ٟمّمٚمط

  .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا

 (33:51:31/ 5 – ضمدة ومت٤موى)



 اليضل حتديد

 واإلجواض
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 افـسؾ حتديد هلا جيقز ؾفؾ مشقهغ أوالداً  تؾد أن اظتادت امرأة

 ؟ظؿؾقة بنجراء

 .قمٛمٚمٞم٦م سم٢مضمراء اًمٜمًؾ حتديد هل٤م جيقز ومٝمؾ قهلمُمِم أوٓداً  شمٚمد أن اقمت٤مدت اُمرأة :اعمٚم٘مل

 اجلقاب ذم اًمتٗمّمٞمؾ ومرأج٧م ُمرة، ُمـ أيمثر اًم١ًمال هذا ُمثؾ ؾمئٚم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اإلضمٝم٤مض يم٤من وم٢مذا. سمٕم٤مُم٦م اإلضمٝم٤مض سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ اٟمٓمالىم٤مً 

ًمف أىمؾ ومٝمق اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ  اًمتحريؿ إمم شمّمؾ [ىمد] اًمٙمراه٦م ،ُمٙمروه٤مً  يٙمقن أن أطمقا

 أهؾ قم٘مٞمدة شمِمٌف ؾمٞمئ٦م سمٕم٘مٞمدة قمالىم٦م ًمف اإلضمٝم٤مض قمغم واًمداومع اًمقازع يمقن طم٤مًم٦م ذم

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا إومم، اجل٤مهٚمٞم٦م  يم٤من إذا ومحٞمٜمئذٍ  ُمِمقهلم شمٚمد أن قم٤مدهت٤م ُمـ ىمٚم٧م يمام اُمرأ

 وسم٤مًمت٤مزم جيقز، ومال اًمٜمٗمخ سمٕمد أُم٤م ضم٤مئزاً  يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض

 .اًمٕمرق اؾمٛمف اًمـِمق ىمٓمع أومم سم٤مب ُمـ جيقز ٓ

 آه :اعمٚم٘مل

 سم٤مهلل إيامٟمف إمم اعمًٚمؿ رضمع وإذا أبدي، قم٘مؿ ُمٕمٜم٤مه هذا ٕن ٟمٕمؿ، اًمٕمرق :اًمِمٞمخ

 هذا ُمثؾ سم٠من ي١مُمـ أن جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  َيٚمؼ وومٞمام يريد ومٞمام طمٙمٞمؿ وأنف -وضمؾ قمز-

ه اًمذي اًمتٗم٤موت  وٓ يم٥ًم ومٞمف ًمإلٟم٤ًمن ًمٞمس اًمذي -وضمؾ قمز- اهلل ظمٚمؼ ذم ٟمرا

 اهلل إرادة سمخالف اعمًٚمؿ يتٍمف أن جيقز ومال اًمرطمؿ ذم اجلٜملم شمٙمقن سمدأ ُمٜمذ دةإرا

 .وُمِمٞمئتف -وضمؾ قمز-

 وأزواج، زوضم٤مت ُمـ اعمًٚمٛملم مج٤مهػم هب٤م اسمتكم ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمٜمٓمٚمؼ هٜم٤م ُمـ و 

ٟمٞم٤مت، اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػمة ومٝمٜم٤مك  ؾمقىمٝمـ ذم أذرقمٝمـ ذم وضمقهٝمـ ذم اًمِمٕمر يٙمثر ُمِمٕمرا

 ًمٕمـ» :-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف مجٞمٕم٤مً  وشمٕمٚمٛمقن وٟمٛمّمف، ٟمتٗمف إٓ هلـ يروق ومال وهٙمذا،

 ذم اجلٛمٚم٦م ومٝمذه ،شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» :وومٞمف ،شواعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل

 ذم اعمّمدر اًمِمديد احلٙمؿ أن: شم٘مقل يم٠مهن٤م شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م، مجٚم٦م َيٗمك ٓ يمام هل احلدي٨م هن٤مي٦م

 واًمتحًـ، اًمتجٛمؾ سم٘مّمد احلدي٨م ؾمٞم٤مق ذم ذيمر ُم٤م يٗمٕمٚمـ ًمميت هق إٟمام احلدي٨م هذا
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 إزاًم٦م أضمؾ ُمـ ذًمؽ يم٤من إذا أنف ًمٚمحًـ سم٘مٞمده ومخرج ًمٚمحًـ، اهلل ظمٚمؼ يٖمػمن ومٝمـ

 هق يمام احلٙمؿ ٕن ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ومال يٖمػم أن يريد اًمذي هذا ذم ُمٚمٛمقس ضر

 ذم اًمٕمٚم٦م اٟمتٗم٧م وم٢مذاً  وقمدُم٤ًم، وضمقداً  اًمٕمٚم٦م ُمع يدور اًمٗم٘مف أصقل ىمقاقمد ُمـ ُمٕمٚمقم

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ضم٤مئز ومٝمق ًمٚمحًـ ُم٤م خلٚمؼ ُمٖمػم أو ُم٤م ٟم٤مُمص  شمٚمد أن قم٤مدهت٤م ُمـ ُم٤م اُمرأ

 قمغم هذا، سم٥ًٌم ٟمًٚمف وي٘مٓمع اعمًٚمؿ يتٍمف أن جيقز وٓ اهلل، ظمٚمؼ ومٝمذا ُمِمقهلم

 سمٗمحص يٌتٚمقن اًمذيـ إـم٤ٌمء سمٕمض قمـ سمٚمٖمٜم٤م ُم٤م ويمثػماً  اًم٘م٤مقمدة، شمِمذ أن يٛمٙمـ أنف

 ُم٤م ومٙمثػماً  إرطم٤مم، ذم ُم٤م ذم سم٤مًمٙمِمػ اخل٤مص اًمتٚمٗم٤مز سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٤ًمء ُمـ احل٤مُمالت

 حيْمقن وم٘مد وًمذًمؽ ُمِمقه، اجلٜملم هذا إٟمف: ُمثالً  ي٘مقًمقن ظم٤مـمئ٤ًم، ظمؼمهؿ يٙمقن

 سمف وإذا طمٞم٤مً  اًمدٟمٞم٤م طمٞم٤مة إمم اعمقًمقد ي٠ميت ح٤م صمؿ اإلضمٝم٤مض، قمٛمٚمٞم٦م إضمراء قمغم اًمزوضملم

 وأن إـم٤ٌمء أظم٤ٌمر أوًٓ  قمغم آقمتامد يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ اهلل، ظمٚمؼ ُم٤م أمجؾ ُمـ

 .اًمنمع أطمٙم٤مم طمدود وذم سم٘مدر وإٟمام اًمًامء، وطمل ٟمٕمتٛمد يمام ٟمٕمتٛمده٤م

 ذم دًمٞمٚمف و ؾمٜمتلم، يمؾ قمٜمد اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ اؾمتح٤ٌمب يرى ُمـ ؾمٛمٕم٧م :اعمٚم٘مل

ًمَِداُت ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىمقًمف ذًمؽ ـَ  َواًْمَقا ـ   ُيْرِوْٕم ـْ  يَم٤مُِمَٚملْمِ  طَمْقًَملْمِ  َأْوَٓدُه َ
ِ
 ُيتِؿ   َأنْ  َأَرادَ  عم

َو٤مقَم٦مَ   ومام آؾمتح٤ٌمب: هبذا ىم٤مًمقا  اًمرو٤مقم٦م إمت٤مم ذم ومٓمٛمٕم٤مً  ،[133:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمر 

 ذًمؽ؟ ذم شمرون

 ذقم٤ًم؟ ٓزم أُمر هق ًمإلرو٤مع اًمتامم هذا هؾ :اًمِمٞمخ

 .ُمًتح٥م: ي٘مقل :اعمٚم٘مل

 ذقمٞم٤مً  طمٙمامً  شمٗمٞمد ٓ أي٦م: أىمقل أن٤م. اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م هذا، قمروم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

  وإٟمام اًمتزاُمف، يًتح٥م

 ظمؼم :ُمداظمٚم٦م

 .ظمؼم :اًمِمٞمخ

  (33:  18:  47/ 523/واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  35:  43/ 523/واًمٜمقر اهلدى)



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   حتديد اًمٜمًؾ واإلضمٝم٤مض 

 

493 

 وتـظقؿف افـسؾ جتديد ـراهة

 وٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إُمؿ سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢مين شمزوضمقا [ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٜمّم٤مرى يمره٤ٌمٟمٞم٦م شمٙمقٟمقا 

 .[وشمٜمٔمٞمٛمف اًمٜمًؾ حتديد يمراهٞم٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 .(385/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلـغ وإجفاض افـسؾ حتديد حؽؿ

  :وم٘م٤مل وؾمٛمـ سمتٛمر وم٠متٞمٜم٤مه طمرام، أم أتك ط اهلل رؾمقل أن :ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم ىم٤مم صمؿ: ىم٤مل  .شص٤مئؿ وم٢مين ؾم٘م٤مئف ذم وهذا وقم٤مئف ذم هذا ردوا»

م أم وم٠مىم٤مم شمٓمققم٤م،  - صم٤مسم٧م حي٥ًم ومٞمام - يٛمٞمٜمف، قمـ وأىم٤مُمٜمل ظمٚمٗمٜم٤م، ؾمٚمٞمؿ وأم طمرا

: ظمقيّم٦م زم إن: ؾمٚمٞمؿ أم ىم٤مًم٧م صالشمف، ىم٣م ومٚمام سم٤ًمط، قمغم شمٓمققم٤م سمٜم٤م ومّمغم: ىم٤مل

 زم دقم٤م إٓ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ظمػما  يقُمئذ شمرك ومام ًمف، اهلل ادع أنس، ظمقيدُمؽ

 ىمد أين اسمٜمتل وم٠مظمؼمشمٜمل: أنس ىم٤مل ومٞمف، ًمف وسم٤مرك ووًمده ُم٤مًمف أيمثر مهللا: ىم٤مل صمؿ سمف

 صمؿ ُم٤مٓ، ُمٜمل أيمثر رضمؾ إنّم٤مر ذم أصٌح وُم٤م وشمًٕملم، سمْمٕم٤م صٚمٌل ُمـ رزىم٧م

  .ش!ظم٤ممتل إٓ سمٞمْم٤مء وٓ صٗمراء أُمٚمؽ ُم٤م صم٤مسم٧م، ي٤م: أنس ىم٤مل

 اهلل أـمٞمع إذا وظمػم ٟمٕمٛم٦م واًمقًمد اح٤مل أن[:  احلدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 أو اًمٜمًؾ يمتحديد اًمًٌؾ، سمِمتك وًمده ًمت٘مٚمٞمؾ يًٕمك ُمـ أوؾ ومام ومٞمٝمام، وشمٕم٤مزم شم٤ٌمرك

 اًمٗمتقى واؾمتّمدار إؾم٤ٌمب، ٕتٗمف وإؾم٘م٤مـمف اجلٜملم إضمٝم٤مض قمـ ومْماًل  شمٜمٔمٞمٛمف،

 .ًمتجقيزه

 

 (269/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م.
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 اإلجفاض ظؿؾقات حقل

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلضمٝم٤مض قمٛمٚمٞم٤مت سمٛمقوقع شمتٕمٚمؼ أؾمئٚم٦م سمٕمض هٜم٤مك :اًم١ًمال

ة ُمثالً  يٙمقن، يٛمٙمـ اعمقوقع هذا يتٕمٚمؼ ممٙمـ ومٝمق ًمٚمٜم٤ًمء،  أو اًمقٓدة شمريد ٓ اُمرأ

 قمٛمٚمٞمتلم قمٛمٚم٧م إذا أهن٤م اًمّمحٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أهن٤م أو شمٜمج٥م، أهن٤م يريد ٓ زوضمٝم٤م

 أنقاع سمٕمض ٕظمذ شمٕمرو٧م شمٙمقن أهن٤م ُمثالً  أو صحتٝم٤م، ٕضمؾ خت٤مف ومٝمل ىمٞمٍمشملم

 شمِمقه٤مت قمٜمده يٙمقن ُمِمقه٤ًم، اًمٓمٗمؾ ومٞمٙمقن إؿمٕم٤مقم٤مت، شمٕمٛمؾ إؿمٕم٤مع، أو أدوي٦م

 اًمتِمقه٤مت هذه سمٕمض وممٙمـ قم٘مٚمف، ذم وٕمػ ُمثالً  أو ذراقمٞم٦م ذم يمٜم٘مص ظمٚم٘مٞم٦م،

 أن% 95 سمٜم٦ًٌم شمٞم٘مـ قمٜمدٟم٤م يٙمقن سمحٞم٨م سم٤مًمتحٚمٞمالت، شمٕمرف اًمٓمٗمؾ هب٤م يقًمد اخلٚم٘مٞم٦م

 ويمٞمػ؟ جيقز ٓ أو احل٤مٓت هذه ُمثؾ ذم اإلضمٝم٤مض جيقز ومٝمؾ ُمِمقه، ؾمٞمقًمد اًمٓمٗمؾ

 يمؾ ومٞمختٚمػ اجلٜملم، ًمًـ سم٤مًمٜم٦ًٌم طمٙمٛمف َيتٚمػ اإلضمٝم٤مض: أوًٓ  :اجلقاب

 يٙمقن أن وسملم اجلٜملم، ذم اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض يٙمقن أن سملم آظمتالف

 ٟمٗمخ سمٕمد أي اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م ذم اإلضمٝم٤مض يم٤من وم٢مذا ومٞمف، اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد اإلضمٝم٤مض

 طمٞم٤مة قمغم َيِمك أن وهل واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا جيقز، ٓ طمرام ومٝمذا ومٞمف اًمروح

 سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ أن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شم٘مقل وطمٞمٜمئذ احل٤مُمؾ، إم

ً، وأىمٚمٝمام أظمٗمٝمام، اظمت٤مر ذيـ  ُمٗمًدة اعمٗمًدشملم، ُمـ ُمٗمًدة ُمـ سمد ٓ يم٤من وم٢مذا ذا

 ومحٞمٜمئذ ًمٚمخٓمر، إم طمٞم٤مة شمٕمريض ذًمؽ وراء ُمـ ويؽمشم٥م اجلٜملم طمٞم٤مة قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 اجلٜملم إؾم٘م٤مط وم٘مط جيقز احل٤مًم٦م هذه ذم اخلٓمر، ُمـ إم ًمتخٚمٞمص اجلٜملم ُمـ ٟمتخٚمص

 .ومٞمف اًمروح ٟمٗمخ ىمد أنف دام ُم٤م

 ؿم٤مء إن ؾمٝمؾ إُمر ومٝمٜم٤م ومٞمف، اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلؾم٘م٤مط أو اإلضمٝم٤مض يم٤من إذا أُم٤م

 اًم٤ٌمقم٨م اًم٥ًٌم هذا ومٞمدرس اإلضمٝم٤مض، قمغم اًم٤ٌمقم٨م إمم يٜمٔمر أن جي٥م وًمٙمـ اهلل،

 هق أم اإلؾمالم، ذم ُم٘مٌقل ذقمل ؾم٥ٌم هق هؾ: ومٞمٜمٔمر ظم٤مص٦م، ُمقوققمٞم٦م دراؾم٦م

 ُمرومقض؟

 ُمرومقو٤مً  يم٤من إن وأُم٤م اًمروح، ٟمٗمخ ىمٌؾ ىمٚمٜم٤م يمام اإلضمٝم٤مض ضم٤مز ُم٘مٌقًٓ  يم٤من وم٢من
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 ذقمل، همػم ؾم٥ٌم ُمٕمف اىمؽمن ٕنف وإٟمام جيقز، ٓ اإلضمٝم٤مض ٕن ٓ جيقز: ٓ ومحٞمٜمئذ

ًمد ىمٞمؾ إذا وهق اًم٥ًٌم، ُمـ اًمٜمقع هلذا واطمداً  ُمثالً  ًمٙمؿ أضب وأن٤م ًمدة أو ًمٚمقا  اًمقا

 اًم٥ًٌم ُمع اًم٥ًٌم هذا اًمت٘مك ومٝمٜم٤م ىمٚمٞمؾ، ُمرشمٌٝمؿ سم٠من ومٞمجٞمٌقن اإلضمٝم٤مض، هذا ح٤مذا

 قمز ورسمٜم٤م أوٓدهؿ، يئدوا أن قمغم اإلؾمالم ىمٌؾ اعمنميملم اًمٙمٗم٤مر حيٛمؾ يم٤من اًمذي

ـُ  إُِْمالٍق  ظَمِْمٞم٦َمَ  َأْوَٓديُمؿْ  شَمْ٘مُتُٚمقا  َوٓ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ  َٟمْرُزىُمُٝمؿْ  َٟمْح

ء]﴾ َوإِي ٤ميُمؿْ   [.32:اإلها

 يمٝمذا، ذقم٤مً  ضم٤مئز همػم ويم٤من اإلضمٝم٤مض، إمم اًمداومع اًم٥ًٌم إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا: وم٢مذاً 

ً، اًم٥ًٌم يم٤من إذا أُم٤م اإلضمٝم٤مض، جيقز ٓ سم٤مًمت٤مزم  اًمتل اًمّمقرة أن وًمٜمدرس ضم٤مئزا

 يم٤مُمؾ همػم أنف أُمف سمٓمـ ذم وهق اجلٜملم ايمتِمػ ىمد يٙمقن أن وهق آٟمٗم٤ًم، قمروتٝم٤م أن٧م

 .اخلٚم٘م٦م

 وًمٞمس صحٞمح، يمِمػ اًمٙمِمػ هذا سم٠من ضمدًٓ  ؾمٚمٛمٜم٤م إذا وىمٗم٦م، ُمـ زم سمد ٓ هٜم٤م

 اًمّمقذم؟ اًمٙمِمػ شمٕمرومقن هؾ اًمّمقذم، يم٤مًمٙمِمػ

 اًمٓمرق، ُمِم٤مئخ ًمٌٕمض وأوه٤مم ظمٞم٤مٓت قمـ قم٤ٌمرة هل اًمّمقذم اًمٙمِمػ

 ُم٤م أظمٓمر وُمـ اًمنميٕم٦م، ومٞمٝم٤م َي٤مًمٗمقن ختٞمالت إمم إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ويقصٚمٝمؿ

ن٤مه  ٦مواعمٙمذوسم اعمقوققم٦م، إطم٤مدي٨م يّمححقن يم٤مدوا أهنؿ ه١مٓء يمت٥م سمٕمض ذم ىمرأ

 قمٜمد ُمقوققم٤مً  يم٤من وإن احلدي٨م هذا ساطم٦م، ىم٤مئٚمٝمؿ وي٘مقل ،ط اهلل رؾمقل قمغم

 .اًمٙمِمػ سمٓمريؼ قمٜمدٟم٤م صح ىمد وًمٙمـ احلدي٨م، قمٚمامء

 اًمٞمقم، ىمٌؾ اًمّمقذم سم٤مًمٙمِمػ يٙمقن ُم٤م أؿمٌف اًمٞمقم اًمٓمٌل اًمٙمِمػ هذا يم٤من وم٢مذا

 ًمٞمس اًمٞمقم اًمٓمٌل اًمٙمِمػ أن أدري اًمٙمالم هذا أىمقل طملم وأن٤م ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ ومحٞمٜمئذ

 ذم سم٠منف ؿمٞمئ٤ًم، أىمقل أن أريد وًمٙمـ واًمٜمقاطمل، اجلقاٟم٥م يمؾ ُمـ اًمّمقذم يم٤مًمٙمِمػ

 ُمٜمل؟ أطمًـ هذا شمٕمرف وًمٕمٚمؽ ي٘مٞمٜمٞم٤ًم، ًمٞمس إطمٞم٤من ُمـ يمثػم

 اًمٓمٌٞم٥م؟ َيٓمئ ُم٤م ويمثػماً  ي٘مٞمٜم٤مً  ًمٞمس اًمٙمِمػ هذا أن شمٕمرف هؾ

 ..قم٤مًمٞم٦م ٟمًٌتف شمٙمقن اًمٙمٛمٌٞمقشمر ذم أؿمٕم٦م ُمـ أنقاع هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م
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 يمِمػ اًمٙمِمػ هذا أن ُمـ ٟمت٠ميمد أن ومٞمج٥م أنقاع، هٜم٤مك دام ُم٤م ًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خم٤مًمٗملم ومٜم٘مقل وإٓ جيقز، ٟم٘مقل طمٞمٜمذاك صحٞمح، قمٚمٛمل

 ؿمؽ سمال ٕنف شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقدود: اًمقًمقد شمزوضمقا » :واًمًالم

 ُم٤م أىمؾ أظمػماً  ىمٞمدٟم٤م يمام ومٞمف اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ وًمق إضمٝم٤موف أو اجلٜملم إؾم٘م٤مط إمم اعم٤ٌمدرة

 وم٢مين.. » :ي٘مقل وهق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٦م ؾمقاد شم٘مٚمٞمؾ هق اًمنم ُمـ ومٞمف ي٘م٤مل

ة اعمًٚمؿ يتزوج سم٠من أُمر وم٘مد وًمذًمؽ شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه  ًمٙمل اًمقًمقد: اعمرأ

 ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إُمؿ ؾم٤مئر ي٤ٌمهل سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رهم٦ٌم حي٘مؼ

 .اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرهم٦ٌم هذه يٜم٤مذم اإلضمٝم٤مض أؾم٤ٌمب شمٕم٤مـمل أن

 رء؟ سم٘مل أم ؾم١ماًمؽ، قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم

 اًمٓمٗمؾ أن ُمتٌلم ًمٚمٛمرأة يمِمػ قمٛمؾ ُمثالً  أؿمٝمر، أرسمٕم٦م سمٕمد ُمثالً  أن ًمق :ُمداظمٚم٦م

 جيقز؟ ومٝمؾ اًمقاًمديـ، قمغم ُمِمٙمٚم٦م ويٙمقن قم٘مكم، ختٚمػ وومٞمف يقًمد

 أن جي٥م قمٌث٤ًم، ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام وضمؾ قمز اهلل ٕن جيقز: ٓ هذا :اًمِمٞمخ

 أؾمقد اًمٌنمة، أؾمٛمر اًمٌنمة، أبٞمض إٟم٤ًمن اًمٞمقم، ُمِم٤مهد هق ُم٤م اعمجتٛمع ذم يٙمقن

 شمتٌلم وسمْمده٤م: ىمٞمؾ ىمديامً  ٕنف آظمره: إمم.. ٟم٤مىمص يم٤مُمؾ، ىمّمػم، ـمقيؾ، اًمٌنمة،

 .إؿمٞم٤مء

 اًمٕم٘مؾ؟ ذم واطمد ٟم٦ًٌم ذم هؿ هؾ اًمٞمقم، ي٘م٤مل يمام اًمٕم٘مالء اًمٜم٤مس وًمذًمؽ

 وذيم٤مءً  ومٝمامً  واطمدة سمٜم٦ًٌم يم٤مٟمقا  ًمق اًمٌنم سم٠من اًمرأي شمِم٤مريمقٟمٜمل وأفمٜمٙمؿ ٓ،

 ٓ؟ أو صحٞمح احلٞم٤مة، هلؿ اؾمت٘م٤مُم٧م ُم٤م وقم٘ماًل،

 ًمٖم٦م ذم اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اجلٜملم وٓدة سم٥ًٌم ئمٝمر ىمد اًمذي اًمتٗم٤موت هذا: وم٢مذاً 

 قمز اهلل سمخٚمؼ ٟمرى أن جي٥م ومٜمحـ وًمذًمؽ طمٙمٛم٦م، ومٞمف ومٝمذا ُمٕمقىم٤ًم، احل٤مض اًمٕمٍم

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمٕم٤معملم رب ُمـ شم٘مدير هق وإٟمام يم٥ًم، ومٞمف ًمٜم٤م ًمٞمس دام ُم٤م وضمؾ

 ىمٞم٤مُمٝمام ذم أن إبقان يالطمظ أن يٜمٌٖمل ٕنف جيقز: ٓ أجْم٤مً  اإلضمٝم٤مض هذا: وم٢مذاً 

 ضمدًا، ويمٌػم يمٌػم أضمر ذًمؽ ذم اخلٚمؼ، ذم أو اخلٚمؼ ذم ؿم٤مذاً  يم٤من ُمٝمام وًمدمه٤م شمرسمٞم٦م قمغم
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 ٟمٕم٤مًم٩م سٟم٤م إضمٜمٌٞم٦م اح٤مدي٦م اًمؽمسمٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م ران طمٞمٜمام اًمِمديد إؾمػ ُمع اًمٞمقم حـوٟم

 ضمٜم٦م، اؾمٛمف طم٤ًمب، ُمثالً  اؾمٛمف رء إمم ٟمٜمٔمر قمدٟم٤م ومام ُم٤مدي٦م، ُمٕم٤مجل٦م يمٚمٝم٤م إُمقر

 ومٞمٝم٤م: يٗمٙمرون ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أيمثر إؿمٞم٤مء هذه يمؾ قم٘م٤مب، صمقاب، ٟم٤مر، اؾمٛمف

 .إورويب اح٤مدي اًمتٗمٙمػم يٗمٙمرون ٕهنؿ

 يم٤من ومٛمٝمام اًمقًمقد، يتزوج أن اعمًٚمؿ حيض ط اًمٜمٌل أن آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ أنتؿ

 ٓ اإلؾمالُمل اعمٜمٓمؼ هذا مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس أيمثر، يم٤من وم٤مٕضمر يمثػماً، إوٓد

: ىم٤مل طمٞمٜمام سمحؼ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م وصٗمٝمؿ يمام ٕهنؿ اًمٙمٗم٤مر: سمف ي١مُمـ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا ﴿ ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًم 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّلل  مَ  َُم٤م حُيَر  ُ  طَمر   َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّلل 

ـَ  َيِديٜمُقنَ  ـَ  احْلَؼ   ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمت ك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًم  ـْ  اجْلِ ﴾ َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

 [.19:اًمتقسم٦م]

 سم٤مسمٜمتف، سمقًمده، سمزوضمتف، ُمتٜمٕمامً  اًمدٟمٞم٤م هذه ذم يٕمٞمش أن اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ومٝمؿ وًمذًمؽ

 يٙمقن أن أُم٤م هب٤م، يتٛمتع اًمتل احلٞم٤مة هذه اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم ضم٤مء يمام يمٚمٌٝمؿ وظم٤مُمًٝمؿ

 يًٕمك ٓ مم٤م ومٝمذا آظمره، إمم.. قمٚمٞمٝمام واإلٟمٗم٤مق سمؽمسمٞمتٝمام يتٕمذب اًمقًمد ُمـ قمنمة قمٜمده

 أوؾ: هؿ سمؾ إنٕم٤مم، شمتٛمتع يمام ويتٛمتٕمقن يٕمٞمِمقن إٟمام ٕهنؿ اًمٙمٗم٤مر: ه١مٓء إًمٞمف

 سم٤مًمت٤مزم وشمٗمٙمػمه، اًمٙم٤مومر ُمٜمٓمؼ قمـ وشمٗمٙمػمه اعمًٚمؿ ُمٜمٓمؼ َيتٚمػ أن ومٞمج٥م ًمذًمؽ

 وم٘مد إؾمػ ُمع ٟمحـ اًمٞمقم أُم٤م اًمتٗمٙمػم، ذاك أثر قمـ اًمتٗمٙمر هذا أثر َيتٚمػ أن جي٥م

 ٓ اًمٖمرسمٞملم، شمٗمٙمػم يٗمٙمرون اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم وم٠مصٌح سم٤مًمٜم٤مسمؾ، احل٤مسمؾ اظمتٚمط

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إضمر ُمـ هلؿ يدظمر ُم٤م إمم يٜمٔمرون

 سمديـ اإليامن طمرُمقا  ٕهنؿ إـمالىم٤ًم: اًمٙمٗم٤مر يٕمرومف ٓ اًمذي احلدي٨م هذا اؾمٛمٕمقا 

 اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل اإلؾمالم،

 ىم٤مل احلدي٨م ذم شواصمٜملم: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا . اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر، متًف ًمـ إٓ

 .صمالصم٦م

 اًمٜم٤مر: متًف ًمـ إٓ احلٜم٨م يٌٚمٖمقا  مل اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م» 
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 .شواصمٜم٤من: ىم٤مل! اهلل؟ رؾمقل ي٤م واصمٜم٤من: ىم٤مًمقا  اًم٘مًؿ، حتٚم٦م إٓ

 .وواطمد: ًم٘م٤مل وواطمد،: ىمٚمٜم٤م ًمق أنٜم٤م فمٜمٜم٤م طمتك: احلدي٨م راوي ىم٤مل

 .اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ: يٕمٜمل شاحلٜم٨م يٌٚمٖمقا  مل» :ىمقًمف

ٓ   ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم إؿم٤مرة شاًم٘مًؿ حتٚم٦م» :ىمقًمف  إِ

ل صُمؿ  *  َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم طَمْتاًم  َرسم َؽ  قَمغَم  يَم٤منَ  َواِرُدَه٤م ـَ  ُٟمٜمَج  ِذي لمَ  َوَٟمَذرُ  اشم َ٘مْقا  اًم 
ِ ِ
﴾ ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م اًمٔم ٤معم

 [.72-72:ُمريؿ]

 واجلـ، اإلٟمس اًمث٘مٚملم ُمـ ومجر وٓ سمر يٌ٘مك ٓ أنف اًمٕم٤معملم رب ُمـ ىمًؿ ومٝمذا

 :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ هن٤ميتف ذم ي٘مقل اًمذي هذا ًمٙمـ داظمٚمٝم٤م، وهق إٓ

 اًمٙمٗم٤مر اًمٜم٤مس يرى اًمٙمرام ُمر يٛمر أن وإُم٤م اهلل، ؿم٤مء ُم٤م إمم ُمٕمذسم٤مً  ومٞمٝم٤م ئمؾ أن إُم٤م

 .سمًقء اًمٜم٤مر متًف ٓ طمّملم طمّمـ ذم يم٠منف وهق يٕمذسمقن، واًمٗم٤ًمق

 ومٞمف احلدي٨م قمٚمامء ـمري٘م٦م قمغم سم٢مؾمٜم٤مد احلٙم٤مم ُمًتدرك ذم طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 :إول احلدي٨م وهق اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا وقء قمغم صحٞمح ُمٕمٜم٤مه ًمٙمـ وٕمػ،

 احل٤ميمؿ ُمًتدرك ذم اًمذي أُم٤م وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم وهق ش...ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م»

 قمـ اًمٙمريٛم٦م، هذه قمـ ومٞمف حتدصمقا  ٚمسجم ذم يم٤من اًمت٤مسمٕملم ُمـ رضمالً  سم٠من: ومٞم٘مقل

 .﴾َواِرُدَه٤م﴿: شمٗمًػم قمـ وسمخ٤مص٦م شمٗمًػمه٤م،

 :أىمقال صمالصم٦م قمغم وم٤مظمتٚمٗمٜم٤م: ىم٤مل

 .سمد وٓ داظمٚمٝم٤م: أي ﴾َواِرُدَه٤م﴿: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 .اًمٍماط وهق ومقىمٝم٤م، ُمـ يٛمر: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 هٜم٤م يراد.. يمذا اًمٜم٤مىم٦م أورد ي٘م٤مل يمام ـمرومٝم٤م،: يٕمٜمل وارده٤م: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .اًمٓمرف: أي احل٤موم٦م ُمـ وإٟمام اًمدظمقل، اًمقرود ُمٕمٜمك ًمٞمس

: ي٘مقل وضمؾ قمز رسمٜم٤م ٕن اًمٗمّمؾ: سم٤مًم٘مقل أطمد ي٠مهتؿ مل صمؿ اظمتٚمٗمقا  أىمقال صمالصم٦م

ـْ  يَم٤منَ  َوًَمقْ ﴿   هَمػْمِ  قِمٜمْدِ  ُِم
ِ
 ُم٠ًمخ٦م وم٠مي[. 81:اًمٜم٤ًمء﴾ ]يَمثػًِما  اظْمتاِلوًم٤م ومِٞمفِ  ًَمَقضَمُدوا اّلل 
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 ًمٞمس آظمتالف هذا أن اعمًٚمؿ يٕمتؼم أن ومٞمج٥م واطمدة، ُم٠ًمخ٦م هل يمثػمة أىمقال ومٞمٝم٤م

 .آظمره إمم.. اعمِم٤ميخ ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمـ اهلل، قم٤ٌمد ُمـ هق وإٟمام اهلل، ُمـ

 ه١مٓء أطمد اخلالف، هذا قمغم واٟمٗمّمٚمقا  صمالصم٦م، أىمقال قمغم هٜم٤م اظمتٚمٗمقا  ومحٞمٜمام

 اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ًم٘مل ُمٜمٝم٤م ظمرج طمٞمٜمام اجلٚم٦ًم ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ

 طمقل اعمجٚمس ذم ضمرى اًمذي اخلالف ًمف ومذيمر أطمد، ذم أبقه اؾمتِمٝمد اًمذي قمٜمٝمام،

ٓ   ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف  ضم٤مسمر؟ ي٤م قمٜمدك ُم٤م: ًمف ي٘مقل يم٠منف ،[72:ُمريؿ﴾ ]َواِرُدَه٤م إِ

 ؾمٛمٕم٧م أيمـ مل إن صٛمت٤م،: وىم٤مل أذٟمف، ذم وووٕمٝمام إصٌٕمٞمف، رومع أن إٓ ُمٜمف يم٤من ومام

 قمغم وؾمالُم٤مً  سمرداً  ومتٙمقن ويدظمٚمٝم٤م، إٓ وم٤مضمر وٓ سمر يٌ٘مك ٓ» :ي٘مقل ط اهلل رؾمقل

 .شإسمراهٞمؿ قمغم يم٤مٟم٧م يمام اعم١مُمٜملم

 هذيـ أن ،شاًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ» :اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٕمٜمك: وم٢مذاً 

 أضمرمه٤م واطمت٤ًٌم احلٜم٨م يٌٚمٖم٤م مل اصمٜم٤من، سمؾ اًمقًمد، ُمـ صمالصم٦م هلام ُم٤مت اًمذيـ اًمزوضملم

 ٓ اًمذي اعمرور وهذا اإلهلل، اًم٘مًؿ شمٜمٗمٞمذ سمٛم٘مدار إٓ اًمٜم٤مر يدظمٚمقن ٓ اهلل، قمٜمد

 .سمٕمذاب اًمٜم٤مر متًف

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إوٓد سمؽمسمٞم٦م هيتٛمقن ٓ وًمذًمؽ يٕمرومقٟمف، ٓ اًمٙمٗم٤مر اعمٕمٜمك هذا

 .يٕمٓمٞمف ٓ اًمٌمء ووم٤مىمد هلؿ، ديـ ٓ ٕنف اًمديٜمٞم٦م: اًمٜم٤مطمٞم٦م وُمـ إظمالىمٞم٦م،

 شم٘مٚمٞمؾ طمٞم٤مهتؿ وُمـ اًمٙمٗم٤مر، ه١مٓء يٕمٞمش يمام يٕمٞمش أن طمٞمٜمئذ ًمف جيقز ٓ وم٤معمًٚمؿ

 شمرسمٞم٦م قمغم واًمّمؼم اًمٜمًؾ، سمتٙمثػم ي٠مُمر ٕنف اإلؾمالُمل: اًمٜمٝم٩م ظمالف وهذا اًمٜمًؾ،

 اًمٙمٗم٤مر صمٛمرة همػم طمٞم٤مهتؿ ذم اعمًٚمٛملم صمٛمرة شمٙمقن أن جي٥م: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ًمذًمؽ إوٓد:

 .طمٞم٤مهتؿ ذم

 ٟمدظمؾ أن جي٥م اًمٖمرسمٞملم ُمـ شمٚم٘مٞمٜم٤مه اًمذي اإلؾم٘م٤مط اإلضمٝم٤مض، ذم اًمٜمٔم٤مم ومٝمذا

 ٕن اًمٖمرب: ُمـ شم٠متٞمٜم٤م يمام ٟم٠مظمذه٤م ٓ وأن اإلؾمالُمٞم٦م، إطمٙم٤مم ُمع يتقاومؼ شمٕمديالً  ومٞمف

 وٓ اح٤مدي٤مت، ذم ُمث٤مل وهذا اًمنمىمل، ًمٚمٛمًٚمؿ يّمٚمح ٓ اًمٖمري٥م اًمٙم٤مومر يٚمًٌف ُم٤م

 .اهلل ؿم٤مء إن ؾم١مال قمـ اجلقاب اٟمتٝمك أفمـ سمٙمثػم، وأهؿ أهؿ ..اعمٕمٜمقي٤مت أن ؿمؽ
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 ؾم٥ٌم؟ أي قمغم اإلضمٝم٤مض جيقز ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 طمرام ومٝمذا اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد يٙمقن أن إُم٤م اًم٤ًمسمؼ، اًمتٗمّمٞمؾ قمغم جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 إمم اًمٜمٔمر وهق اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ ومٞمف سمد ومال اًمروح، ٟمٗمخ ىمٌؾ يٙمقن أن وإُم٤م واطمدًا، ىمقًٓ 

 قمغم ظمقف يم٤من إذا أُم٤م ذيمرٟم٤م، يمام جيقز ٓ إُمالق ظمِمٞم٦م هق اًم٤ٌمقم٨م يم٤من وم٢مذا اًم٤ٌمقم٨م،

 ٟمٗمخ ىمٌؾ ٕنف جيقز: طمٞمٜمئذ إـم٤ٌمء يٕمرومٝم٤م يمثػمة أؾم٤ٌمب ذم هٜم٤م ًم٥ًٌم، ُمثالً  إم

 .اًمروح

 اًمٕمزل شمًٛمٞم٦م ضم٤مءت ًمذًمؽ طمٞم٦م، ٟمٗمس ىمتؾ سمٜم٦ًٌم ٕنف جيقز: ومال اًمروح سمٕمد أُم٤م

 .ٟمٕمؿ أي. إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمّمٖمرى سم٤معمقءودة

 أرسمٕملم أُمف سمٓمـ ذم ظمٚم٘مف جيٛمع أطمديمؿ أن» :ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمد اًمٓمٗمؾ إصؾ أن ي٘مقًمقن وإـم٤ٌمء أؿمٝمر، أرسمٕم٦م سمٕمد اًمروح ٟمٗمخ ومٞمف... شيقُم٤مً 

 ...هٜم٤م وُمـ يٜمٌض اًم٘مٚم٥م أؾم٤مسمٞمع ؾمت٦م

 ىمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜمٔمرة أقمؿ سمٕم٤ٌمرة وًمٜم٘مٚمٝم٤م اًمٓمٌٞم٦م، اًمٜمٔمرة سم٠من ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م :اًمِمٞمخ

 يتٜم٤مىمض اًمٕمٚمؿ سم٠من أىمقل أن اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمـ أريد ٓ وأن٤م اًمنمقمٞم٦م، اًمٜمٔمرة قمـ ختتٚمػ

ً، وؾمٞمٔمؾ ىم٤مس، اًمٕمٚمؿ إن أىمقل أن أريد ًمٙمٜمل اًمنمع، ُمع  شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ ىم٤مسا

 سمٕمْمٝمؿ أو ي٘مقًمقن هؿ..طمؼ ؿمٝم٤مدة يِمٝمدون إؾمػ ُمع نٗمًٝمؿأ إورسمٞمقن سم٠من

 هذه ُمثؾ ؾمٛمٕمتؿ ًمٕمٚمٙمؿ. سمجٝمٚمٜم٤م ُمٕمروم٦م ازددٟم٤م قمٚمامً  ازددٟم٤م يمٚمام: ي٘مقل إىمؾ قمغم

 .اًمٙمٚمٛم٦م

 وٓ إرض ذم ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف ختٗمك ٓ وهق قمٚمٞمؿ، طمٙمٞمؿ ُمـ شمٜمزيؾ هق اًمنمع ًمٙمـ

 ًمف اًمتجريب وم٤مًمٕمٚمؿ هذا، اًمتجريب اًمٕمٚمؿ ُمـ أوؾمع قمٚمٛمف وم٤مًمنمع وًمذًمؽ اًمًامء، ذم

 .قمٜمده٤م ي٘مػ طمدود

 اًم٤ًمدس، إؾمٌقع ذم اجلٜملم ذم شمدب احلٞم٤مة سم٠من ي٘مقل ٞم٥مٌاًمٓم سم٠من أىمقل وم٤مٔن

 اهلل رؾمقل ـمريؼ ُمـ اهلل قمـ اخلؼم ضم٤مءٟم٤م اًمذي اًمروح هق هذا ًمٞمس ٟم٘مقل ومٜمحـ

 سمٕمد اجلٜملم ذم شمٜمٗمخ ضمداً  واًم٘مديؿ اًم٘مديؿ ُمـ وخمٚمقىم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م، روح هٜم٤مك أن ط
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 ي٘مرب واًمذي إـم٤ٌمء، يٙمتِمٗمٝم٤م اًمتل احلٞم٤مة شمٚمؽ همػم احلٞم٤مة هذه اًمراسمع، اًمِمٝمر

 ٓ اًمتل ضمداً  وصٖمػمة اًمّمٖمػمة احلقيٜم٤مت هذه ذم مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن يمام اعمٜمل أن اعمقوقع

 ًمٙمـ طمٞم٤مة، ومٞمٝم٤م أخٞمس احلقيٜم٤مت ومٝمذه ضمدًا، ضمداً  اعمٙمؼم اعمٜمٔم٤مر سم٤معمجٝمر، إٓ شمرى

 ذم اًمٕمٚمؿ ٟمٛمٌم ٟمحـ وًمذًمؽ اجلٜملم، ذم شمٜمٗمخ اًمتل اًمروح همػم اًمروح، همػم احلٞم٤مة هذه

 ًمٙمؿ أضب وأن٤م سم٤مٔظمر، أطمدمه٤م ٟميب وٓ ؾمٌٞمٚمف، ذم اًمنمع وٟمٛمٌم ـمري٘مف،

 :ُمثالً 

ومٞم٦م اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ  اًمٙمرة قمـ شمٖمٞم٥م ٓ اًمِمٛمس هذه أن اجلٖمرا

 يمذًمؽ؟ أخٞمس إروٞم٦م،

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وضمف قمغم اعمقضمقدة ًمٚمٌالد سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمًٌل أُمر وهمروهب٤م ـمٚمققمٝم٤م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 ذم ٟمحـ ٟم٘مقل اعمنمق، ُمـ شمٓمٚمع اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمام ُمثالً  ذًمؽ ُمـ إروٞم٦م، اًمٙمرة

 حتديد ذم ي٘مقل أجْم٤مً  واًمنمع اًمِمٛمس، ـمٚمٕم٧م: ٟم٘مقل اًمٕم٤مم، اًمٌنمي اًمٕمرف قمرومٜم٤م،

 ُمـ ريمٕم٦م أدرك ُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ومٞم٘مقل اًمِمٛمس، شمٓمٚمع طمتك: اًمٗمجر صالة وىم٧م

 أن ىمٌؾ اًمٕمٍم صالة ُمـ أدرك وُمـ أدرك، وم٘مد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمٗمجر صالة

 .شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب

 ىمٛم٦م قمغم اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمام ي٘مقل اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ اعمرئل، هق وهذا اًمنمع هذا

 أفمٝمرهت٤م اًمتل هل إؿمٕم٦م اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت وإٟمام اجلٌؾ، وراء شمزال ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم هل اجلٌؾ

 .ًمٕمٞمٜمٜم٤م

 اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمرؤي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس، ـمٚمٕم٧م ح٤م أن ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع: إذاً 

 .ـمٚمٕم٧م ُم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٙمـ اًمٌنمي٦م،

 شمٜم٤مىمض؟ هٜم٤مك هؾ: إذاً 

 اًمٕمٚمؿ يرى يمام اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م ُم٤م ٟمراه٤م، يمام اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م شمٜم٤مىمض، ٓ ٓ،
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 .اًمدىمٞمؼ

 اعمِم٤ميخ، سمٕمض قمغم أؿمٙمٚم٧م اًمتل وطمريمتٝم٤م ويمرويتٝم٤م إرض ُمِمٙمٚم٦م يمذًمؽ

 .آظمره إمم.. يمروي٦م وًمٞم٧ًم وُمًٓمح٦م ضم٤مُمدة إرض ٓ،: وىم٤مًمقا 

 ًمق يمام ومٞمٝم٤م اًمتٍمف طمٞم٨م ُمـ: أي سم٤ًمـم٤ًم، إرض ٟمراه٤م، يمام إرض أظمل ي٤م

 ًمٞم٧ًم ومٝمل سمح٤مر، ذم ودي٤من، ذم ضم٤ٌمل، ذم سم٠مقمٞمٜمٜم٤م، إٓ ٟمراه٤م ٓ ٟمحـ ًمٙمـ سم٤ًمـم٤ًم، يم٤من

 ي٠متقن: يٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، اًمٕم٤ٌمد وإشمٞم٤من ومٞمٝم٤م اًمتٍمف ذم اًمتٛمٙمـ طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ..سم٤ًمـم٤مً 

 .سم٤ًمط يم٠مهن٤م ذًماًل: ومٞمٝم٤م ُمّم٤محلٝمؿ

 ٟمٜمٙمر وٟمحـ هقم٦م، يمذا شمدور إرض ٕن يمروي٦م: إرض سم٠من اًمٕمٚمؿ ىم٤مل وم٢مذا

ه ٓ ُم٤م ٟمٙمتِمػ اًمٕمٚمؿ ٕن هذا:  قمغم حيٛمٚمٜم٤م ٓ هذا ًمٙمـ آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمام سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ٟمحـ ٟمرا

 أن أضمؾ ُمـ شمٓمٞمؼ، ٓ ُم٤م اعمٕم٤مين ُمـ وٟمحٛمٚمٝم٤م اًمٙمريٛم٦م، أي٤مت شمٗمًػم ذم ٟمتٙمٚمػ أن

 .ٓ اًمٕمٚمؿ، ُمع ختتٚمػ ٓ

 ىم٤مل ومحٞمٜمام طمؼ، ويمالمه٤م ؾمٌٞمٚمف، ذم يٛمٌم واًمنمع ؾمٌٞمٚمف، ذم يٛمٌم اًمٕمٚمؿ ٟم٘مقل

ْٛمَس  َوشَمَرى﴿: اًمٙمٝمػ أهؾ ًم٘مّم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٕم٤ممم َورُ  ـَمَٚمَٕم٧ْم  إَِذا اًمِم  ـْ  شَمَزا  يَمْٝمِٗمِٝمؿْ  قَم

اَملِ  َذاَت  شَمْ٘مِرُوُٝمؿْ  هَمَرسَم٧ْم  َوإَِذا اًْمٞمَِٛملمِ  َذاَت  : أي ـمٚمٕم٧م إذا ،[27:اًمٙمٝمػ﴾ ]اًمِم 

 ٕن سمٕمد: شمٓمٚمع مل اًمِمٛمس أن اًمٕمٚمؿ ي٘مقل أن ذًمؽ سمٕمد هيٛمٜم٤م ٓ اًمٕملم، ًمرؤي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .رومٕمتٝم٤م اًمتل هل ؿمٕم٦مإ

 قمٚمٞمف ويٕمض سمف ويتٛمًؽ اًمنمع اًمٕمٚمؿ سملم وؾمٓم٤مً  يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمؿ: إذاً 

 اًمٕمٚمؿ سملم طمٞمٜمذاك شمٜم٤مومر وٓ سمف، ومٞم٠مظمذ ىمٓمٕمٞمتف، صمٌت٧م اًمذي أجْم٤مً  وسم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمقاضمذ،

 .اًمتجريٌل واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل

 .اعمٜم٤مؾم٤ٌمت هذه سمٛمثؾ ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذا

 أنٔمٛمف ًمـ أنٜمل سمٛمٕمٜمك ومٞمٝم٤م، شمٙمٚمٛم٧م اًمتل احلدود ذم اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ :ُمداظمٚم٦م

ًمَِداُت ﴿: وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ًم٘مقل شمٓمٌٞم٘م٤مً  وًمٙمـ آظمره، إمم.. أو إُمالق ٦مظمِمٞم  َواًْمَقا

ـَ  ـ   ُيْرِوْٕم ـْ  يَم٤مُِمَٚملْمِ  طَمْقًَملْمِ  َأْوَٓدُه َ
ِ
َو٤مقَم٦مَ  ُيتِؿ   َأنْ  َأَرادَ  عم  واٟمت٘مؾ ،[133:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمر 
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 يٕمٜمل، احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٞمام ش..واًمٖمٞمٚم٦م إي٤ميمؿ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف قلاًمرؾم ًم٘مقل

 أن يٛمٙمـ ؾمٜمتلم ًمدهي٤م أن روٞمٕمٝم٤م، شمروع وهل اعمرأة حتٛمؾ اًمٖمٞمٚم٦م أن ُمٕمٜم٤مه ُم٤م وىمٞمؾ

 ذم شم٘مري٤ٌمً  وؾمٜم٦م ُمٜمٝم٤م، يٜمج٥م ٓ ًمٙمل اخلّمقسم٦م وىم٧م ذم اُمرأتف قمـ اًمرضمؾ يٕمزل

 أو اخلٚمٗم٦م ذم اُمرأتف قمـ يٕمزل أن ذقم٤مً  جيقز ومٝمؾ ؾمٜمقات، صمالث ومتٙمقن اًمرو٤مقم٦م،

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف هلل وآظمراً  أوًٓ  واإلرادة ؾمٜمقات، صمالث يمؾ اإلٟمج٤مب يٜمٔمؿ

 احل٤مض آصٓمالح ذم وُمٕمٜمك ًمٗمٔم٤مً  هذه اًمتٜمٔمٞمؿ يمٚمٛم٦م أؾمت٤مذ، ي٤م ؿمقف :اًمِمٞمخ

 قمز رسمٜم٤م ىم٤مل يمام سمف ٟم١مُمـ ٟمحـ اًمذي سم٤مًم٘مدر ي١مُمٜمقن ٓ ومٝمؿ أوروسم٤م، ُمـ ضم٤مءٟم٤م أجْم٤مً 

  يُمؾ   َوظَمَٚمَؼ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ
ٍ
ء َرهُ  َرْ  [.1:اًمٗمرىم٤من﴾ ]شَمْ٘مِديًرا  وَمَ٘مد 

 .شواًمٙمٞمس اًمٕمجز طمتك سم٘مدر رء يمؾ» :قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م وىم٤مل

 هذا قمغم وسمٜم٤مء اعم١مُمٜملم، سمخالف ىمدر اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ يقضمد ٓ وم٤مٕورسمٞمقن

 ٓ ٕهنؿ شمٜمٔمٞمؿ: اؾمٛمف سمٌمء ي٘مقًمقن هؿ واًمٕم٘مٞمدة، اًمٕم٘مؾ وذم اًمٗمٙمر ذم اًمتٗم٤موت

 قمغم رأؾم٤مً  شمٜمٔمٞمٛمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٞم٘مٚم٥م اعمقوقع، ذم يتدظمؾ ىمد اًم٘مدر هٜم٤مك سم٠من ي١مُمٜمقن

 .قم٘م٥م

 زوضمتف شمٜمتٝمل طمتك يٜمٔمؿ اًمذي اإلٟم٤ًمن ٕن اإلؾمالم: ذم شمٜمٔمٞمؿ ٓ أنف سم٤مظمتّم٤مر

 ومٞم٠مظمذ اإلهلل اًم٘مدر يتدظمؾ ىمد أظمتٝم٤م، أو سم٠مظمٞمف حتٛمؾ أن ىمٌؾ وًمٞمده٤م إرو٤مع ُمـ

 يمٞمػ؟ قمروم٧م. اًمروٞمع هذا

 .أجقه :ُمداظمٚم٦م

 ٓطمٔم٧م إُمر، يٜمٔمؿ اًمذي هق رسمٜم٤م ىمدر، قمغم دمري دقمٝم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 .اجلقاب

 ...مجٞمؾ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 ..شواًمٖمٞمٚم٦م وم٢مي٤ميمؿ» :اًمرؾمقل طمدي٨م.. :ُمداظمٚم٦م

 أن مهٛم٧م ًم٘مد ُمٕمٜم٤مه اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ووم٘مد شواًمٖمٞمٚم٦م إي٤ميمؿ» ٓ، :اًمِمٞمخ
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 ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م دمرسم٦م جمرد وومٕمالً  ذًمؽ، شمٗمٕمؾ واًمروم وم٤مرس ومرأج٧م اًمٖمٞمٚم٦م، قمـ أهنك

 ًمٞم٧ًم ،شم١مصمر ىمد اًمٖمٞمؾ أن ُمْمٓمرسم٦م ىم٤مقمدة ٚمٞم٧ًموم ؾمٜم٦م، يمؾ ذم حتٛمؾ يم٤مٟم٧م زوضمتل

 قمٚمٞمٝم٤م وٟمٌٜمل ٟمٔم٤مُم٤ًم، يتخذه٤م أنف سمحٞم٨م ىم٤مقمدة ًمٙمـ ي١مصمر، ىمد ي١مصمر، ٓ أىمقل ُم٤م ىم٤مقمدة

 ٓ اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مٞمقد ووٕمٜم٤م إذا وًمٙمـ ُمنموقم٤ًم، أجْم٤مً  ٟمراه ٓ وم٤مًمتٜمٔمٞمؿ وىمّمقرا، قمالزم

 اًمرؾمقل أُم٦م ٟمًؾ شم٘مٚمٞمؾ ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يٜمت٩م ح٤م ٙمراهتفسم وإٟمام سمتحريٛمف، ٟم٘مقل

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اجلٜملم أن أؾم٤مس قمغم اإلضمٝم٤مض جيقز ٓ... اًم٤ًمسمؼ، ًمٙمالُمؽ ٟمرضمع :ُمداظمٚم٦م

 يٜمجٌقن يمٚمام دائامً  وزوضم٦م زوج أقمرف أن٤م... ومٞمف أو قمتف ومٞمف يٙمقن ممٙمـ ومٞمف أيمد اًمٕمٚمؿ

 هذه ُمع اًمزوج ضمٞمٜم٤مت اضمتامع ًمٚمزوج، سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م ضمٞمٜم٤مت ٟمتٞمج٦م ُمٕمقىملم أوٓد

 أظمرى، واطمدة شمزوج اًمزوج ًمق أنف اًمرهمؿ قمغم ُمٕمقىملم، أـمٗم٤مل قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م اًمزوضم٦م

 رأي ومام ـمٌٞمٕمٞملم أو قم٤مديلم أـمٗم٤مل َيٚمٗمقا  ممٙمـ آظمر ؿمخص شمزوضم٧م واًمزوضم٦م

 اعمقوقع؟ هبذا طميشمؽ

 .اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ أضم٧ٌم أنٜمل فمٜمل ذم :اًمِمٞمخ

 ...سمٕمض ُمع آصمٜملم هؿ حلٞم٤مهتؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 وإنثقي٦م ًمذيمري٦ما واجلٞمٜم٤مت هل٤م، اجلًامٟمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م اُمرأة ُمتزوج رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمقق، وًمد يٜمت٩م ويمذا، اعمرأة هذه يٚم٘مح يمٚمام اًمرضمؾ وم٤ٌمًمت٤مزم ُمٕم٤ًم، ٝمامسمٞمٜم ُمتٓم٤مسم٘م٦م همػم

ة شمزوج أنف ًمق ًمٙمـ  ومٝمؾ ـمٌٞمٕمٞم٤ًم، اجلٜملم ٕتك آظمر: رضمؾ شمتزوج وهل أظمرى اُمرأ

 قمٚمٞمٝمام يقضم٥م أم اًمٓمالق، اًمنمع هلام جيٞمز أم ويّمؼمان، هذا قمغم طمٞم٤مهتام شمًتٛمر

 ذًمؽ؟

 .ُمٜمؽ ؾمٛمٕمتٝم٤م ُم٤م وأن٤م اًمٓمالق، يمٚمٛم٦م ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م إخ هذا؟ شم٘مّمد أن٧م :اًمِمٞمخ

 أـمٗم٤مل هلؿ يٙمقن أن واعمًٚمٛملم اإلؾمالم ُمّمٚمح٦م ُمـ هؾ أتٙمٚمؿ أن٤م... :ُمداظمٚم٦م

 ؟..ُمٕمقىملم أهنؿ ُمًٌ٘م٤مً  ُمٕمٚمقم ويٙمقن ُمٕمقىملم

 هذا هؾ أنف إخ، ُمع حتدصمٜم٤م ح٤م ىمٚمٜم٤م قمٜمف، أضمٌٜم٤م هذا أن أظمل ي٤م أقمت٘مد أن٤م :اًمِمٞمخ
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 أن٧م أدري ُم٤م واًمٔم٤مهر ي٘مٞمٜمل، يٙمقن ٓ اًمٕمٚمؿ ٕن :٤مً ي٘مٞمٜم ُمٕمقىم٤مً  ؾمٞمٙمقن اًمقًمد يمقن

 .ٓ أم طم٤مضاً  يمٜم٧م

 ومٕماًل، محؾ حيّمؾ قمٜمدُم٤م طم٤مًم٦م ذم اًمٙمالم هذا سمس طم٤مض، يمٜم٧م أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .أن احلٛمؾ ىمٌؾ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ ًمٙمـ

 .ي٘ملم همػم أو ي٘ملم.. :ُمداظمٚم٦م

 ـمٗمؾ يٜمت٩م ـمٗمؾ قمنم ؾمت٦م يمؾ ذم طم٤مًم٦م شمٙمقن ممٙمـ احل٤مًم٦م هذه يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ...ُمثالً  يٙمقن طم٤مًم٦م قمنم ومخ٦ًم ؾمٚمٞمؿ،

 ذم قم٘مقهلؿ، ذم وشمٗم٤موهتؿ اظمتالومٝمؿ قمغم اًمٜم٤مس اعمجتٛمع هذا ذم يرى أن جي٥م ىمٚمٜم٤م :اًمِمٞمخ

ؿمٞم٤مء، يتٌلم سم٤مًمْمد آظمره، إمم.. يمامهلؿ  ذم هق يٙمقن رسمام ًمٙمـ هق، هق اًم١ًمال أن ؿم٤ميػ وأن٤م ٕا

 .ُمٜمف ًمٞم٧ًم اًم٘مّم٦م أن أمتٙمـ ٓ أن٤م سمس ؾمٌؼ، قمام زائد رء ٟمٗمًف

 ضمحٞمؿ، شمّمٌح طمٞم٤مهتؿ اًمزوضم٦م، وهذه اًمزوج هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمّمد أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..يٕمٜمل ُمٕمقق ـمٗمؾ ُمـ أيمثر هلؿ يٙمقن قمٜمدُم٤م

 .هٜم٤م إخ يمالم إمم ؾمتٕمقد أراك أن٤م :اًمِمٞمخ

 أنف أذت أن٧م ُمثٚمام اعمخٚمص هؾ اعمخٚمص؟ هق ُم٤م ضمحٞمؿ، طمٞم٤مهتؿ إذا ـمٞم٥م،

 شمتزوج وىمد ُمِمٙمٚم٦م، حتّمؾ وُم٤م أظمرى سمزوضم٦م يتزوج وم٘مد ؾمٌٞمٚمف، ي٠مظمذ واطمد يمؾ

 .ُمِمٙمٚم٦م حتّمؾ وٓ آظمر، سمزوج شمٚمؽ

 سم٤مإلضمٝم٤مض؟ اعمِمٙمٚم٦م طمؾ شمريد أنؽ أم هٜم٤م؟ زوضمتف اًمزوج يٓمٚمؼ هؾ: أي

 .ٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًم١ًمال؟ هق ُم٤م وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 اًمرؾمقل يٕمٜمل يٜمج٥م، ٓ ًمٙمل زوضمتف يؽمك اًمزوج أن إومْمؾ ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

: شمٙم٤مصمروا: »ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  وم٤مًمرؾمقل شإُمؿ سمٙمؿ ٤ٌمهلُم وم٢مين شمٜم٤مؾمٚمقا
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 ..ٟم٤مس ؾمٜمٙمقن أنٜم٤م أؾم٤مس قمغم هق اًمذي إُمؿ ي٤ٌمهل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ..ُمتٙم٤مُمؾ :اًمِمٞمخ

 ُمٕمتقهلم، أو ُمٕمقىملم، أوٓد ًمف ي٠ميت أن اإلؾمالم ُمّمٚمح٦م ُمـ ومٝمؾ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 .قم٘مٚمٞم٤مً  ُمتخٚمٗملم أو

 اإلضمٝم٤مض: هق هؾ احلؾ، هق ُم٤م ًمٙمـ اإلؾمالم، ُمّمٚمح٦م ُمـ ًمٞمس ٓ :اًمِمٞمخ

 .طمؾ قمـ شمٌح٨م أن٧م ٕنؽ

 احلؾ؟ هق ومام اإلؾمالم، ُمّمٚمح٦م ُمـ ًمٞمس اجلقاب، أقمٓمٞمتؽ أن٤م

 زوضمتف؟ ويٓمٚمؼ أظمرى، زوضم٦م قمـ يٌح٨م اًمزوج أن إومْمؾ ُمـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 قمـ يٌح٨م أنف يم٤مُمٚملم، سم٠موٓد ًمف شم٠ميت زوضم٦م قمٜمده يم٤من ًمق إومْمؾ ٓ، :اًمِمٞمخ

 شم٠ميت زوضم٦م قمٜمده يم٤من ًمق ُمٕمقىملم، سم٠موٓد ًمف شم٠ميت زوضم٦م ًمديف ٕنف ُمش أظمرى، زوضم٦م

 سم٤محل٤مًم٦م سم٤مًمؽ ومام ًمف، أومْمؾ هذا قمٚمٞمٝم٤م، أظمرى واطمدة يتزوج ومٝمؾ يم٤مُمٚملم، أوٓد ًمف

 .ٓ أو اجلقاب أظمذت! قمٜمٝم٤م شم٠ًمل أن٧م اًمتل

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ن، زم ىمؾ ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، يتزوج أن ًمف :اًمِمٞمخ  .ضمزئٞم٦م ُمٕم٤مجل٤مت اعمقوقع ٟمٕم٤مًم٩م ٟمحـ ٔا

 شم٘مقل، أن٧م يمام اًم٤ًمئؾ ذُم٦م قمغم ُمٕمقىملم سم٠موٓد شم٠متٞمف اًمتل إومم اًمزوضم٦م هذه

 مج٤مقمف يٙمقن وهؾ ي٘م٤مل، يمام اًمديـ ذم طمٞم٤مء وٓ يٙمقن وهؾ هب٤م، وي٠ميت هب٤م حيت٘مر هؾ

 رأجؽ؟ ُم٤م سمٙمثػم؟ أىمؾ ًمألومم جم٤مُمٕمتف يٙمقن أم ًمألومم يمجامقمف ًمٚمث٤مٟمٞم٦م

 ...ُمٜمف ي٠ميت اًمذي احلٛمؾ يٛمٜمع... :ُمداظمٚم٦م

 إومم، ُمـ أيمثر ُمٕمٝم٤م اشمّم٤مًمف ؾمٞمٙمقن سم٠مظمرى شمزوج إذا هذا اًمرضمؾ :اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 واًمٔمٚمؿ؟ اإلضمح٤مف ُمـ رء ؾمٞمٚمح٘مٝم٤م أنف جيقز أٓ احل٤مًم٦م، هذه وذم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 احلؾ؟ ُم٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 .آٟمٗمّم٤مل :ُمداظمٚم٦م

 أب٤مح اإلؾمالم ُم٤مٟمع، هٜم٤مك ًمٞمس ؾمٌٞمٚمف، ي٠مظمذ واطمد يمؾ آٟمٗمّم٤مل، ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 آظمر، أو ًم٥ًٌم ووم٤مق طمّمؾ ُم٤م إذا ؿمؽ، سمال سم٤معمٓمٚم٘م٦م فمٚمؿ يٚمحؼ ُم٤م سمدون اًمٓمالق

 ًمٞمس اجلٜمًٞم٦م، اًمّمٚم٦م اظمتالف وإـم٤ٌمع، أظمالق، اظمتالف ضمدًا، يمثػمة وإؾم٤ٌمب

 .ٟمّمٞمٌف ي٠مظمذ واطمد ويمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ومٞمخكم إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم شمقاومؼ هٜم٤مك

 احلٞم٦م إم شمٕمرو٧م إذا إٓ جيقز ٓ هذا اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد اإلضمٝم٤مض اعمٝمؿ

 ضم٤مئز ًمف اعمًقغ اًم٥ًٌم يم٤من إذا جيقز ومٝمذا اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض أُم٤م ًمٚمٛمقت،

 .ًمقطمده يدرس أن جي٥م ؾم٥ٌم يمؾ وهذا ذقم٤ًم،

 (33:  21: 21/ 433/ واًمٜمقر اهلدى)

 (32:  24: 37/ 433/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادشقه اجلـغ إشؼاط حؽؿ

ة :ُمداظمٚم٦م  ُمـ ًمف ضمٜملم هل٤م إـم٤ٌمء وأؾم٘مط ؿمٌٞم٥م ىمٍم ُمًتِمٗمك إمم ذه٧ٌم اُمرأ

ة أن: سمحج٦م ؿمٝمقر: أرسمٕم٦م اًمٕمٛمر  ًمقٓ هذا: إـم٤ٌمء هل٤م وم٘م٤مل أخامٟمٞم٦م، طمّم٦ٌم ُمٕمٝم٤م اعمرأ

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ ىمقًمٙمؿ ومام قم٘مٚمٞم٤ًم، ُمٕمقق طمتك أو ُمِمقه، ظمرج ًمٙم٤من أؾم٘مٓمٜم٤مه ُم٤م

 ٕن إـم٤ٌمء: ه١مٓء ُمع اًمتج٤موب ٟمرى وٓ ُمثٚمف، قمـ ٟم٠ًمل ُم٤م يمثػماً  هذا :اًمِمٞمخ

 ُمـ أيمثر ُمـ أظمؼمٟم٤م وىمد سمٛمًتٞم٘مٜملم، ٟمحـ وُم٤م فمٜم٤مً  إٓ ٟمٔمـ إن: ي٘مقل طم٤مهلؿ ًم٤ًمن

 شمرض ومٚمؿ اخلؼم هذا ُمثؾ إـم٤ٌمء سمٕمض ُمـ أظمؼمن اًمٜمًقة سمٕمض أن واطمد ُمّمدر

 .فمٜم٤مً  ئمٜمقن أهنؿ ي١ميمد وهذا ـمٌٞمٕمٞم٦م، وٓدة ووًمدت واإلؾم٘م٤مط سم٤مإلضمٝم٤مض
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 ًمٌٕمض يٜمٌٖمل ومال يمٚمف، واخلٚمؼ إُمر ومٚمف وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل سمٞمد يمٚمف إُمر صمؿ

 وىمد مجٞمٕم٤ًم، اًمٜم٤مس قمغم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م ختٗمك اًمتل إُمقر هذه ُمثؾ ذم يِم٤مريمقا  أن إـم٤ٌمء

 إمم ٟمٜمٔمر أن جيقز ومال أظمريـ، اًمٜم٤مس دون إُمقر سمٕمض قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  يٓمٚمٕمقن

 ومٙمقن وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إٓ اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ وٓ اًمٜم٤مس، مجٞمع ًمدى اعمجٝمقل اعمًت٘مٌؾ

ة  ؿم٤مسمف ُم٤م أو.. ُمٕمقق إٟمف: اًمٞمقم ي٘م٤مل مم٤م ذًمؽ ٟمحق أو ُمِمقه٤مً  ضمٜمٞمٜم٤مً  شمْمع ىمد اعمرأ

 ذم شمرى ُم٤م قمٚمٞمؿ، طمٙمٞمؿ وسم٠منف وضمؾ، قمز سم٤مهلل ُم١مُمٜملم ُمًٚمٛملم سم٤مقمت٤ٌمرٟم٤م ومٜمحـ ذًمؽ،

ه اًمذي اًمتٗم٤موت هذا شمٗم٤موت، ُمـ ظمٚم٘مف  اًمٌنمة ًمقن ذم ؾمقاء قم٤مُم٦م، اًمٌنم سملم ٟمحـ ٟمرا

 اًمٕمٚمؾ ذم أو واًمًالُم٦م، اًمّمح٦م ذم أو وإنقصم٦م، اًمذيمقرة ذم أو واًم٘مٍم، اًمٓمقل ذم أو

 أن يريد وضمؾ قمز رسمٜم٤م: يٕمٜمل اًمٕمٚمٞمؿ، اًمٕمزيز شم٘مدير يمٚمف هذا ذًمؽ، وٟمحق.. واعمرض

 طمًـ، وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ذًمؽ يمؾ وًمٙمـ ي٘مٌح، وُم٤م قمٜمدهؿ حيًـ ُم٤م قم٤ٌمده يري

 ًَمٞمَْس ﴿ ٕنف وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك ٟمٗمًف اخل٤مًمؼ يمٜمٔمرة ًمٞم٧ًم وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ إمم ومٜمٔمرشمٜم٤م

ءٌ  يَمِٛمْثٚمِفِ  ِٛمٞمعُ  َوُهقَ  َرْ  ً  [.22:اًمِمقرى﴾ ]اًمٌَِّمػمُ  اًم

 اعمقوقع هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  رائٕم٤مً  أقمتؼمه طمديث٤مً  أذيمر أن زم سمد ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 وإزاره يٛمٌم أصح٤مسمف ُمـ رضمالً  ط اًمٜمٌل رأى ًم٘مد: اًم١ًمال هذا قمـ واجلقاب

 أت٘مك وم٢مٟمف إزارك ارومع! ومالن ي٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل اًمٙمٕمٌلم، دون ـمقيؾ

 ُمٜمحٜمل: يٕمٜمل أطمٜمػ؟ يٕمٜمل ُم٤مذا شأطمٜمػ إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘م٤مل وأن٘مك،

 سمتالذم ٟم٘مص ذم ُمًت٘مٞمٛم٦م اًم٤ًمق ُم٘مقس، ُمٜمحٜمل ٓ ٓ هل؟ أجش شمٕمرومقا  اًم٤ًمىملم،

: أي ومٝمق أطمٜمػ، ُمٕمٜم٤مه هذا إظمرى، اًم٘مدم يٛمس اًم٘مدم وشمٙم٤مد ـمقيٚم٦م ومجقة ذم هقن

 إلزاره، إلـم٤مًمتف اًم٥ًٌم هبذا وم٤مقمتذر فمٜمف، ذم اًمٕمٞم٥م هذا ًمٞمًؽم إزاره أـم٤مل اًمذي هذا

 .شطمًـ اهلل ظمٚمؼ يمؾ -اًمِم٤مهد وهٜم٤م-! ومالن ي٤م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل

ه ومام وهلذا  ىم٤مسة، رؤي٦م أهن٤م رأؾم٤مً  ٟمحٙمؿ أن جي٥م اًمٌنمي٦م اح٤مدي٦م سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ٟمحـ ٟمرا

: ي٘مقًمقن ومالن أنٗمف، أرٟم٦ٌم ُمـ أبٕمد إمم: اًم٘مديؿ اًمٕمريب اعمثؾ ي٘مقل يمام شمٜمٔمر ٓ هل

 ومال، سمٕمٞمد إمم يٜمٔمر أن أُم٤م هٜم٤م، إمم هٜم٤م ُمـ: يٕمٜمل أنٗمف، أرٟم٦ٌم ُمـ أبٕمد إمم يٜمٔمر ٓ ومالن

 .ىم٤مسة ٟمٔمرة ومٝمل ضمداً  وسمٕمٞمدة سمٕمٞمدة اإلٟم٤ًمن ٟمٔمرة يم٤مٟم٧م ُمٝمام صمؿ
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 وآٟمحٜم٤مء احلٜمػ سم٥ًٌم ُمٕمٞم٤ًٌم: ٟمٗمًف يرى اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ صح٤ميب هذا

 احلٜمػ ُمـ رء ًمٔمٝمر ذًمؽ ومقق ضمٕمٚمف ًمق ٕنف اإلزار: سم٢مـم٤مًم٦م ومًؽمه ؾم٤مىمٞمف، ذم اًمذي

ه اًمذي هذا سم٠من ٟمٔمره ط اًمٜمٌل ومٚمٗم٧م هذا،  هق اهلل ٕن قمٞم٤ًٌم: ًمٞمس قمٞم٤ٌمً  أن٧م شمرا

  ظَمْٚمُؼ  َهَذا﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام صٜمٕمؽ، ُمـ هذا وًمٞمس ظمٚم٘مف، اًمذي
ِ
 َُم٤مَذا وَم٠َمُرويِن  اّلل 

ـَ  ظَمَٚمَؼ  ِذي ـْ  اًم   .رء ُمـ َيٚم٘مقن ُم٤م ،[22:ًم٘مامن﴾ ]ُدوٟمِفِ  ُِم

 ىمدره سمٛمرض ُمّم٤مسم٤مً  يم٤من أو ُمٕمقىم٤مً  ويم٤من ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة وًمد إذا اجلٜملم هذا: إذاً 

 اًمّمح٦م: ىمٞمؾ يمام ًمألصح٤مء قمؼمة ًمٞمٙمقن ىمدره: وهذا اهلل، ُمِمٞمئ٦م ومٝمذه ؾمٚمٗم٤ًم، إـم٤ٌمء

ه ٓ إصح٤مء رؤوس قمغم شم٤مج  .اعمرى إٓ يرا

 ومقىمٙمؿ ُمـ إمم شمٜمٔمروا ٓ» :وهق ضمداً  وقمٔمٞمؿ يمريؿ ٟمٌقي شمقضمٞمف هٜم٤مك وأجْم٤مً 

 يٙمقن وم٘مد ،شقمٚمٞمٙمؿ اهلل ٟمٕمٛم٦م شمزدروا أٓ أضمدر وم٢مٟمف دوٟمٙمؿ: هق ُمـ إمم اٟمٔمروا وًمٙمـ

 سم٠مهنؿ أنٗمًٝمؿ إمم يٜمٔمرون اًمذيـ قمٜمد طمتك ظمالف وٓ اًمّمقرة، مجٞمؾ إٟم٤ًمن هٜم٤مك

 هق اجلامل وذم اخلٚمؼ، ذم اًمتٗم٤موت هذا مجٞمؾ، هذا واهلل: ي٘مقًمقن ىمد صقرة، ىمٌٞمحلم

 ح٤م ومذًمؽ ٟم٘مٞمْمف وظمٚمؼ اجلامل اهلل ظمٚمؼ ومحٞمٜمام احلٙمٞمؿ، اًمٕمٚمٞمؿ اًمٕمزيز اهلل شم٘مدير ُمـ

 ومٚمقٓ إؿمٞم٤مء، شمتٌلم وسمْمده٤م ىمدياًم، ىمٞمؾ سمام قمٜمٝم٤م اًمتٕمٌػم يٛمٙمـ سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م ىمٚمٜم٤م

 إنثك، يم٤من ُم٤م اًمذيمر ًمقٓ اًمّمح٦م، قمرف ُم٤م اعمرض ًمقٓ اجلامل، قمرف ُم٤م اًم٘م٤ٌمطم٦م

ه اًمذي اخلٚمؼ هذا ومٙمؾ اًمذيمر، يم٤من ُم٤م إنثك ًمقٓ  وضمؾ قمز اهلل ومٓمر ُم٤م قمغم ٟمرا

 .وضمؾ قمز اهلل طمٙمٛم٦م ُمـ هق قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس

 إمم سمٕمد خترج مل اًمتل إُمقر ذم إـم٤ٌمء آراء ُمع اًمتج٤موب يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠ميت ومٝمٜم٤مك احلٞم٤مة ُمٞمدان إمم ظمرضم٧م ُم٤م وم٢مذا احلٞم٤مة، ُمٞمدان

 طمدي٨م هذا ،شدواء ًمف وأنزل إٓ داء يٜمزل مل اهلل وم٢من شمداووا:! اهلل قم٤ٌمد ي٤م» :واًمًالم

 قمٌد وهق ضمٚمٞمؾ آظمر صح٤ميب احلدي٨م هذا وروى قمٜمف، اهلل ريض ذيؽ سمـ أؾم٤مُم٦م

 يٜمزل مل اهلل وم٢من اهلل قم٤ٌمد شمداووا» :وم٘م٤مل سمزي٤مدة قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل

 .شضمٝمٚمف ُمـ وضمٝمٚمف قمٚمٛمف، ُمـ قمٚمٛمف دواء، ًمف وأنزل إٓ داء
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 أن: وهق ُمالطمٔمتف ُمـ سمد ٓ ذط هٜم٤م وًمٙمـ سمٕمد، ومٞمام اًمتداوي ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: إذاً 

 ٕن وضمؾ: قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم جيقز ٓ: أي اًمقًمٞمد، هلذا قمرض ُٕمر اًمتداوي يٙمقن

 رب إيرادة حتدى أنف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من قمـ طمٙمك وضمؾ قمز اهلل

ُؿْ ﴿: وم٘م٤مل وذريتف آدم ظمّمقص ذم وضمؾ قمز اًمٕم٤معملم ُُمَرهن  َٔ ـ   َو ٌَت ُٙم  إَنَْٕم٤ممِ  آَذانَ  وَمَٚمٞمُ

ُؿْ  ُُمَرهن  َٔ ن   َو ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػم 
ِ
 .وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم جيقز ومال ،[229:اًمٜم٤ًمء﴾ ]اّلل 

 إضمراء جيقز ومال إنػ، أومٓمس ضم٤مء وًمد: ُمثالً  ضمدًا، يمثػمة وأُمثٚم٦م أُمثٚم٦م ًمف وهذا

 اًمٗمٓمس وإذه٤مب إنػ أرٟم٦ٌم رومع أضمؾ ُمـ دمٛمٞمٚمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م اًمٞمقم يزقمٛمقن يمام قمٛمٚمٞم٦م

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم اهلل، ظمٚمؼ هذا آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه سمام هذا ٕن ٓ: ُمٜمف،

 ُمـ اهلل ظمٚمؼ سمتٖمٞمػم احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٞمقم يٌتغم ُمـ أذيمر أن ضمداً  اعمٝمؿ وُمـ

 اًمٕمٍم ي٤ًميرون ذًمؽ وُمع ذًمؽ، يٕمٚمٛمقن وم٘مد سمٕمْمٝمؿ أُم٤م ضمٚمٝمؿ، يِمٕمرون ٓ طمٞم٨م

 ؿمٛمٚم٧م قم٤مُم٦م، آوم٦م وهذه اًمٚمحك، طمٚمؼ ذم سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل شمِمٌف: وهق أٓ احل٤مض،

 اًمٓمٞم٦ٌم: همػم احلٞم٤مة هذه حيٞم٤م اًمٞمقم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب أيمثر سمؾ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػماً 

 شمتج٤موب وٓ وذيٕمتف، وضمؾ قمز اهلل أطمٙم٤مم ُمع شمتج٤موب اًمتل هل اًمٓمٞم٦ٌم احلٞم٤مة ٕن

: ىم٤مل أنف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن قمـ ٟم٘مالً  آٟمٗم٤ًم، ذيمرت اًمذي اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من رهم٤ٌمت ُمع

ُؿْ ﴿ ُُمَرهن  َٔ ن   َو ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػم 
ِ
 [.229:اًمٜم٤ًمء﴾ ]اّلل 

 هٜم٤مك وضمؾ، قمز هلل طم٤مؿم٤م قمٌث٤ًم؟ وإنثك، اًمذيمر ظمٚمؼ: ىم٤مل يمام وضمؾ قمز وم٤مهلل

 ُمٜمٝم٤م وىمًؿ فم٤مهر ُمٜمٝم٤م ىمًؿ اًمٜم٤ًمء، وسملم اًمرضم٤مل سملم اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقُم٦م ُمٗم٤مرىم٤مت

ة اًمٔم٤مهر، اًم٘مًؿ اعمٗم٤مرىم٤مت شمٚمؽ ُمـ أن وهيٛمٜم٤م سم٤مـمٜم٤ًم،  َذًمَِؽ ﴿ هل٤م، حلٞم٦م ٓ اعمرأ

 ُمٞمزه أن قمغم ومٓمره وضمؾ قمز وم٤مهلل اًمرضمؾ أُم٤م ،[96:إنٕم٤مم﴾ ]اًْمَٕمٚمِٞمؿِ  اًْمَٕمِزيزِ  شَمْ٘مِديرُ 

 احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ واًمٚمحك: سم٤مًمِمقارب اعمرأة قمغم

ُؿْ ﴿: اًمِمٞمٓم٤من قمـ وضمؾ قمز اهلل طمٙم٤مه ومٞمام اعمْمٛمـ اًمٜمٝمل ُم١ميمداً  اًمّمحٞمح ُُمَرهن  َٔ  َو

ن   ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػم 
ِ
 [.229:اًمٜم٤ًمء﴾ ]اّلل 

 قمّمٞم٤من اًمرمحـ وإـم٤مقم٦م ًمٚمرمحـ، قمّمٞم٤من اًمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أظمرة، ذم إًمٞمؿ اًمٕمذاب ُمـ اإلٟم٤ًمن يٜمجق وسمذًمؽ ًمٚمِمٞمٓم٤من،
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 اهلل ًمٕمـ» :قمٜمف ذيمره ؾمٌؼ ومٞمام اًمِمٞمٓم٤من خم٤مًمٗم٦م وضمقب ذم اعمٕمٜمك هذا ُم١ميمداً 

 اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت

 ذم اًمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م ظمٓمقرة ُمٜمف ًمٙمؿ ًمٞمتٌلم احلدي٨م هذا ذم أن اٟمٔمروا ،شًمٚمحًـ

 ًمٞمتٛمتع إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي اًمقوع ذًمؽ ذم ظمٚم٘م٧م اعمرأة أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م اهلل، ظمٚمؼ شمٖمٞمػم

 شمتزيـ أن أرادت أهن٤م ومٚمق آٟمٗم٤ًم، وصٗم٧م يمام ووع ذم ومخٚم٘مٝم٤م طمالًٓ، متتٕم٤مً  اًمرضمؾ هب٤م

 اًمٚمٕمٜم٦م ايمت٧ًٌم ىمد سمذًمؽ شمٙمقن قمٚمٞمف وضمؾ قمز رسمٜم٤م ومٓمره٤م ُم٤م قمغم زائدة شمزيٜم٤مً 

 أي ذم ؿمٕمقرهـ، يٜمتٗمـ اًمتل: أي شاًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» احلدي٨م، هذا ذم اعمذيمقرة

 مخس» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٗمٓمرة، ُمـ يم٤من ُم٤م إٓ ٟمٕمؿ،: اجلقاب سمدهنـ؟ ُمـ ُمٙم٤من

 يم٘مص احلٚمؼ وذًمؽ اًمٜمتػ ومٝمذا ،شاًمٕم٤مٟم٦م وطمٚمؼ اإلسمط، ٟمتػ: ُمٜمٝم٤م وذيمر: ًمٗمٓمرةا ُمـ

 شمتزيـ أن أُم٤م اًمٗمٓمرة، ُمـ ذًمؽ اًمِم٤مرب، ويم٘مص اًمٗمٓمرة، ُمـ ذًمؽ يمؾ إفم٤مومر،

ة  هبذا ذًمؽ يمؾ.. ظمدهي٤م ُمـ.. ؾم٤مىمٞمٝم٤م ُمـ.. ُمثالً  ذراقمٞمٝم٤م ُمـ ؿمٕمره٤م شمٜمتػ سم٠من اعمرأ

 قمغم ظم٤مص٦م ُمرة، احل٘م٤مئؼ شمٙمقن دائامً  أن وًمق احل٘مٞم٘م٦م، هذه شمٕمٚمٛمقا  أن جي٥م احلدي٨م

 طمٞم٤مهتؿ ؾمٛمٕمٝمؿ ـمرق ُم٤م ورسمام وقم٤مؿمقه٤م، اًمنميٕم٦م ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٗمقا  قم٤مدة اقمت٤مدوا اًمذيـ

 اعمٕمت٤مدون يم٤من ؾمقاء اقمت٤مدوه٤م، اًمتل اًمٕم٤مدة هذه ُمثؾ ذم رهبؿ يٕمّمقن أهنؿ يمٚمٝم٤م

 . ٟم٤ًمء أو رضم٤مًٓ 

ة يم٤مٟم٧م إذا شمرى ،شاًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل  وهل اعمرأ

 شمرى وضمٝمٝم٤م، قمغم شمٜم٧ٌم ؿمٕمرات أو ظمدهي٤م، ؿمٕمر شمٜمتػ أن قمٚمٞمٝم٤م حيرم ًمٚمزيٜم٦م ُمقوع

ٟمٜم٤م ي٤م. أومم سم٤مب ُمـ ؿمؽ سمال ذًمؽ اًمرضمؾ؟ طمٙمؿ يٙمقن ُم٤مذا  وم٢مذا اعمًٚمٛملم، إظمقا

ة يٚمٕمـ يم٤من  خلٚمؼ اعمٖمػمات: سمٕمٚم٦م ٟمٌٞمٝم٤م أو رهب٤م إذن سمٖمػم ؿمٕمره٤م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٜمتػ اعمرأ

 ًمٚمِمٞمٓم٤من إـم٤مقم٦م ومٞمف ٕن ًمٚمحًـ: ظمٚمؼ يٖمػموا أن ًمٚمرضم٤مل جيقز ٓ إذاً  ًمٚمحًـ، اهلل

 .ًمٚمرمحـ وقمّمٞم٤من

 هل: واعمتٜمٛمّم٦م اعمزيٜم٦م، هل: اًمٜم٤مُمّم٦م شواعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» 

 .ٟم٘مقل ظمٚمٞمٜم٤م اعمٜمتقوم٦م
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 اًمتل شواعمًتقؿمامت» أظمتٝم٤م، شمِمؿ اًمتل شواًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت» 

 .سمدهن٤م ذم اًمقؿمؿ شمٗمٕمؾ

 ومًدت: ىمد وإٟم٤مصم٤مً  ذيمقراً  اًمٜم٤مس ه١مٓء ومٓمرة أن ضمداً  اًمقاوح٦م إدًم٦م ُمـ هذا

ة شمٙمقن اًمنمع، طمًٜمف ُم٤م واؾمت٘مٌحقا  اًمنمع، اؾمت٘مٌحف ُم٤م اؾمتحًٜمقا  ٕهنؿ  ُمثالً  اعمرأ

 هذا وشمِمٛمف، ومت٠ميت اهلل ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م ومال ؿمٕمر، ومٞمف ُم٤م طمتك مجٞمؾ أبٞمض ذراع هل٤م

 وًمذًمؽ اًمٗمٓمرة: ووم٤ًمد اًمٕم٘مؾ وم٤ًمد هق هذا سمنمهت٤م، سمٞم٤مض ُمـ أمجؾ فمٜمٝم٤م ذم اًمقؿمؿ

 ٓ اهلل، قم٤ٌمد ٕنٜم٤م هلل: أنٗمًٝمؿ يًٚمٛمقا  أن ورضم٤مًٓ  ٟم٤ًمء مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمغم ومٞمج٥م

 .حتريامً  وٓ حتٚمٞمالً  ٟمٛمٚمؽ ٓ اهلل، ؿم٤مء ُم٤م إٓ ٟمٗمٕم٤مً  وٓ ضاً  ٕنٗمًٜم٤م ٟمٛمٚمؽ

 شم٤ٌمرك اهلل ُمـ سمقطمل هق وم٢مٟمام ؿمٞمئ٤مً  طمرم أو ؿمٞمئ٤مً  طمٚمؾ إذا ط اهلل رؾمقل

 وقمٚماًم، اقمت٘م٤مداً  يٙمقن ىمد واًمتحريؿ اًمتحٚمٞمؾ أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟمٕمٚمؿ أن وجي٥م وشمٕم٤ممم،

: ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمنمك: ذم ي٘مع ٕنف ومٞمف: ي٘مع أن ُمًٚمؿ ٕي جيقز ٓ وهذا

يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ ﴿ قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ْ  َُم٤م اًمد  ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَل  وشم٤مرة ،[12:اًمِمقرى﴾ ]اّلل 

 ُمـ يمثػم ومٞمف ي٘مع ُم٤م وهذا قمٛماًل، واًمتحٚمٞمؾ اًمتحريؿ يٙمقن شم٤مرة قمٛماًل، اًمتحريؿ يٙمقن

 أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ» :ط ىمقًمف واؾمٛمٕمقا  اهلل، طمرم ُم٤م يًتحٚمقن طمٞم٨م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم

م م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ» اًمزٟم٤م،: أي اًمٗمرج،: أي شاحلر يًتحٚمقن أىمقا  احلر يًتحٚمقن أىمقا

 ىمردة ُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن وًمٕم٥م، هلق ذم يٛمًقن واعمٕم٤مزف، واخلٛمر واحلرير

 احلٛمراء، اًمٚمٞم٤مزم يمجامقم٦م وضمؾ، قمز اهلل طمرم ُم٤م قمٛمالً  اؾمتحٚمقا  ٕهنؿ :شوظمٜم٤مزير

 واًمٖمٜمك ُمٕمٝمـ، واًمتٗم٤مطمش اًمٜم٤ًمء، وخم٤مًمٓم٦م اخلٛمر، ُمٕم٤مىمرة ذم.. وًمٕم٥م هلق ذم يٛمًقن

 ىمقًمف ،شوظمٜم٤مزير ىمردة ُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن يٛمًقن» ذًمؽ، وٟمحق.. واًمٓمرب

 قمٛمالً  يًتحؾ أن اعمًٚمؿ جيقز ومال وًمذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًم:: يٕمٜمل شيًتحٚمقن» :اًمًالم قمٚمٞمف

 طمرم مم٤م عمحرم ارشمٙم٤مب أو اهلل، خلٚمؼ شمٖمٞمػماً  يم٤من ؾمقاء وضمؾ، قمز اهلل طمرم مم٤م ؿمٞمئ٤مً 

 سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم سمف اًمتذيمػم أردت ُم٤م هذا. ذًمؽ وٟمحق.. اخلٛمر وذب واًمنىم٦م يم٤مًمرسم٤م: اهلل

 مل إذا هذا سم٠من اًمٓمٌٞم٥م وشمٜم٠ٌم إم سمٓمـ ذم يم٤من إذا اجلٜملم أن: وهق اًم١ًمال، ذاك

 وضمؾ قمز اهلل ٕن إًمٞمف: يٚمتٗم٧م ٓ اًمٙمالم هذا ُمٕمقىم٤ًم، ؾمٞمٙمقن يً٘مط ومل جيٝمض
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 .ٟمٕمؿ. يِم٤مء يمام ومٞمف ىمدره ؾمٞمجري

 اعمرأة ىمّم٦م اًمٞمن، أبق أظمقٟم٤م ًمٜم٤م ذيمر ُم٤م طمدي٨م ذم أذيمريمؿ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اجلٜملم هذا إٟمزال قمغم إـم٤ٌمء وىمرر اجلٜملم سمٓمٜمٝم٤م ذم يم٤من اًمتل

 أبق أظمقٟم٤م ًمٜم٤م ومذيمر أنتؿ، ذيمرمتقه٤م اًمتل اًمّمقرة همػم أظمرى صقرة ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمس

ة وأب٧م اجلٜملم، هذا شمٜمزيؾ إـم٤ٌمء ىمرر أنف اخلػم جيزيف اهلل اًمٞمن  ًمٙمـ شمٜمزًمف، أهن٤م اعمرأ

ة شمٜمزًمٞمف، أن سمد ٓ: هل٤م ىم٤مل اًمقًمد أبق  اجلٜملم: هذا أنزل وًمـ أـمٚمؼ أن٤م: ىم٤مًم٧م وم٤معمرأ

ة وومٕمؾ همري٥م، خمٚمقق يٕمٜمل سمٓمٜمٝم٤م ذم اًمذي أن ىم٤مًمقا  ٕهنؿ  ذًمؽ، قمغم أست اعمرأ

 ؿمٕمر وًمٙمـ وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ ُم٤م أمجؾ ُمـ ـمٗمٚم٦م وم٠منج٧ٌم وًمدت سمٕمدُم٤م وم٤معمٝمؿ

 .ٟمٕمؿ أي اًمٓمٗمٚم٦م، هذه قمغم حمقط يمثره ُمـ اًمٓمٗمؾ

 .وهٙمذا ُمٕمقىم٦م، أهن٤م وفمٜمقا  اًمِمٕمر رأوا ومٚمام :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  (33:  39: 27/ 634/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلجفاض؟ بؿسلفة ذفؽ وظالؿة اجلـغ دم افروح تـػخ متك

 هٜم٤مك أن ظمّمقص٤مً  يٙمقن، ُمتك اجلٜملم ذم اًمروح ًمٜمٗمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمخ ُمـ إومم إرسمٕملم سمداي٦م ذم اًمٜمٗمخ أن شمث٧ٌم قمٚمٛمٞم٦م دًٓم٦م هٜم٤مك نأ: ي٘مقل ُمـ

 ذم ذًمؽ ُمثؾ قمٚم٘م٦م يٙمقن أنف: زي٤مدة ومٞمف أن يث٧ٌم ُمًٚمؿ ذم طمدي٨م هٜم٤مك وأن اجلٜملم،

 اًمٞمقم سم٤مٕرسمٕملم اًمٜمٗمخ شمٜمٗمخ اًمروح أنف قمغم احلدي٨م هبذا يًتدًمقن يقُم٤ًم، إرسمٕملم

 إومم؟

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ـمٌٞم٦م، وإظمرى ذقمٞم٦م، إطمدامه٤م: ٟم٤مطمٞمت٤من ؾم١ماًمؽ ذم :اًمِمٞمخ

 ذم شمٜمٗمخ إٟمام اًمروح أن اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم صم٧ٌم اًمنمقمٞم٦م

 . أؿمٝمر أرسمٕم٦م سمٕمد اجلٜملم
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524 

 أن اقمت٘م٤مدي ذم وم٠من٤م ذًمؽ، ىمٌؾ شمٜمٗمخ اًمروح أن: ـمٌٞم٤مً  قمٚمٛمٞم٤مً  صم٧ٌم أنف: اًم٘مقل أُم٤م

 أن أقمٚمؿ أن٤م ٕنٜمل ـمٌٞم٤ًم: سمث٤مسم٧م ًمٞمس أجْم٤مً  ومٝمق اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م خم٤مًمػ أنف ُمع هذا

 ًمف ُمث٘مػ يمؾ ومٞمٝم٤م يِم٤مريمٜمل اًمتل ُمٕمٚمقُم٤ميت ُمـ وًمٙمٜمف اظمتّم٤ميص ُمـ ًمٞمس هذا

 أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ وهمػمه٤م، قمٚمٛمٞم٦م سمحقث ُمـ اًمٞمقم جيري ُم٤م قمغم آـمالع ذم ُمِم٤مريم٦م

 طمقيٜم٤مت يمٚمٝم٤م اًمرضمؾ ُمٜمل ذم اعمٛمٚمٞمٜم٦م اعماليلم ُمٜمف يقضمد اًمذي هذا اًمّمٖمػم احلقيـ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس احلٞم٤مة، ومٞمٝم٤م هل وإٟمام ُمٞمت٦م ًمٞم٧ًم

 .سمغم :ُمداظمٚم٦م

 يٜمٛمق اعمرأة رطمؿ ذم اًمٌقيْم٦م يٚم٘مح طمٞمٜمام يٜمٛمق طمٞمٜمام احلقيـ ومٝمذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اًمرضمؾ صٚم٥م ذم وهق احلقيـ هذا ذم وضمؾ قمز اهلل ومٓمره٤م اًمتل احلٞم٤مة هذه ُمٕمف ويٜمٛمق

 ُمـ سم٠مس وٓ اًمتٕمٌػم ذم وًمٜمت٤ًمُمح طمٞم٤مشم٤من، هٜم٤م وم٢مذاً  اعمرأة، رطمؿ إمم يٜمت٘مؾ أن ىمٌؾ

 اًمرضمؾ، صٚم٥م ذم وهق احلقيـ ُمع وضمدت إومم اًمروح: روطم٤من هٜم٤م ىمٚمٞماًل، ذًمؽ

 ومٞمف ويٜمٗمخ ي٠ميت يقم أؿمٝمر، أرسمٕم٦م سمٕمد احلدي٨م سمٜمص ٟمٗمخ٧م إظمرى اًمروح أو احلٞم٤مة

 ذم اعمٕمرووم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ آظمر إمم.. أنثك أم ذيمر ؿم٘مل، أم ؾمٕمٞمد: وي٠ًمل اًمروح

 .اًمّمحٞمح

 إـمالىم٤ًم، صم٤مًم٨م روح يقضمد ٓ وم٘مٝمٞم٤مً  هل؟ ُم٤م هذه اًمث٤مًم٨م اًمروح روطم٤من، إذاً  ومٝمٜم٤م

 يّمٌح طمتك ويٜمٛمق، ويٜمٛمق ويٙمؼم احلقيـ هذا حيٞم٤م هب٤م اًمتل اًمروح همػم: سمٛمٕمٜمك

 همػم ضمديدة روح ؿمؽ سمال هذه اجلٜملم، ذم شمٜمٗمخ اًمتل واًمروح إم، سمٓمـ ذم يتحرك

 قمٚمؿ ذم صم٤مسم٧م هٜم٤مك أنف دقمقى جمرد دقمقى، هذه احلقيـ، ذًمؽ ذم اًمٙمٌػمة اًمروح شمٚمؽ

 ومٞمف يٜمٗمخ سم٠من اعمٚمؽ ي٠مُمر اهلل أن ٟمٌٞمٜم٤م أظمؼمٟم٤م أو قمٜمٝم٤م اهلل أظمؼم اًمتل اًمروح أن اًمٓم٥م

 إىمؾ قمغم أو يقُم٤ًم، أرسمٕملم سمٕمد يٜمٗمخ هذا أن اًمٓم٥م قمٚمؿ ذم وٓ اًمنمع ذم ٓ اًمروح

 .إـمالىم٤مً  ومٞمف وضمقد ٓ هذا إؿمٝمر، إرسمٕم٦م ُميض ىمٌؾ

 وسملم اًمٌنمي اًمتجريٌل اًمٕمٚمؿ سملم ٟمخٚمط أن يٜمٌٖمل ٓ: أذيمر أن أريد أن٤م أظمػماً  صمؿ

 ُمـ يمالً  ٕن :ط ٟمٌٞمٜم٤م طمدي٨م وُمـ رسمٜم٤م يمت٤مب ُمـ ُمّمدره اًمذي اإلهلل اًمٕمٚمؿ

 اًمٕمٚمؿ ؾمٌٞمؾ واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن هق اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ومًٌٞمؾ ؾمٌٞمٚمف، ُمٜمٝمام ًمٙمؾ هلام اًمٕمٚمٛملم
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 .يّمٞم٥م وىمد َيٓمئ وم٘مد اًمٌنم، هق اًمٙمًٌل

ة أن: إؾمػ ُمع يمثػم وٟم٠ًمل، ٟمًٛمع ُم٤م يمثػماً   أن وايمتِمٗمقا  ضمٜملم سمٓمٜمٝم٤م ذم اُمرأ

 اعمرأة دمٝمض مل إذا وأنف ُمِمقه، اجلٜملم هذا سم٠من اًمتٚمٗم٤مز يِمٌف اًمذي اجلٝم٤مز سمقاؾمٓم٦م

 .ُمٕمقىم٤مً  اًمقًمد هذا ؾمٞمٙمقن ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة ووًمدت

 شمِمقيف ُمِمقه هذا سم٠من: ًمٚمح٤مُمؾ ىم٤مًمقا  إـم٤ٌمء سمٕمض سم٠منف ؾمئٚم٧م اًم١ًمال، هٙمذا

 ظم٤مص٦م ضمداً  خمٞمٗم٦م صقرة: يٕمٜمل رضمٚملم، ُمـ وأيمثر يديـ ُمـ أيمثر ًمف رسمام ضمدًا، ومٔمٞمع

ًمدة، ًمألم : ص٤مدىم٦م وهل طمدصمتٜم٤م اُمرأة اًم١ًمال هذا ؾمئٚم٧م طمٞمٜمام اعمجٚمس ذم ويم٤من اًمقا

 قم٤مد وُم٤م أرضمؾ أرسمٕم٦م ًمف ومًٞمقًمد وًمد ُم٤م إذا سمٓمٜمٝم٤م ذم اجلٜملم سم٠منف طمدصمقه٤م هل٤م ىمري٦ٌم سم٠من

 ومٚمام وضمؾ، قمز اهلل إمم أُمري: ىم٤مًم٧م وًمٙمـ ضمدًا، ظم٤موم٧م هل ومٛمًٙمٞمٜم٦م يد، يمؿ أذيمر

 أنف: هل٤م قمٚمٚمقا  ذًمؽ سمٕمد رضمٕم٧م! اهلل ؾمٌح٤من ؾمقي٤ًم، سمنماً  اجلٜملم هبذا وم٢مذا وًمدت

 ُمثؾ ي٘مع ُم٤م يمثػماً  طم٘مٞم٘م٦م، وهذه آظمره، إمم ُمِمقش ؿمقي٦م يم٤من يٛمٙمـ اًمتٚمٗم٤مز واهلل

 .هذا

 احلٙمؿ ُمع شمٜم٤مىمض ذم ٟم٘مع راح احل٘مٞم٘م٦م ٕنف هبذا: هذا ٟمرسمط ُم٤م: أىمقل أن ومٖمريض

 اًمٓمٌل: اًمزقمؿ قمغم أىمقل ٓ اًمروح ٟمٗمخ سمٕمد اجلٜملم إؾم٘م٤مط أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م اًمنمقمل،

 ٟم٘مقل ُم٤م ذقم٤مً  ٟمحـ سمٞمٜمام حمرُم٤ًم، يٙمقن يٕمٜمل يقم أرسمٕملم سمٕمد إؾم٘م٤مـمف ُمٕمٜم٤مه هذا ٕن

 .طمٞم٤مً  يً٘مٓمف ٕنف حمرُم٤ًم: يٙمقن اإلؾم٘م٤مط هذا أؿمٝمر أرسمٕم٦م سمٕمد إٓ

 ُمـ أيمثر ُمذيمقر شمٗمّمٞمؾ ًمٜم٤م ومٝمٜم٤م ذًمؽ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض أو اإلؾم٘م٤مط يم٤من إذا أُم٤م

 زوضمتف، اًمرضمؾ جي٤مُمع طمٞمٜمام اًمرطمؿ ظم٤مرج اح٤مء إؾم٘م٤مط وهق اًمٕمزل يم٤مًمٕمزل، هق: ُمرة

 إُم٦م ٟمًؾ شم٘مٚمٞمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م شمٜمزهيٞم٦م: واًمٙمراه٦م ُمٙمروه ذقم٤مً  وهق قمزل، اؾمٛمف هذا

 إمم اح٤مء يدظمؾ أن ىمٌؾ يتٙمقن أن ىمٌؾ وهق اًمٕمزل هذا ُمع اىمؽمن إذا وًمٙمـ اعمحٛمدي٦م،

ة ومرج  يتٙمقن أن يٛمٙمـ ومٝمٜم٤مك ُم٠مواه إمم وأوى يمٜمف إمم دظمؾ ُم٤م وم٢مذا ُمٙمروه هذا اعمرأ

 ومتتْم٤مقمػ آظمره، إمم.. ؾمقي٤مً  سمنماً  ويّمٌح يقًمد صمؿ ضمٜمٞمٜم٤مً  ويّمٌح يتخٚمؼ وأن

 :اصمٜملم سمنمـملم إٓ اًمتحريؿ طمد إمم شمّمؾ ُم٤م ًمٙمـ اًمٙمراه٦م،
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526 

 .ومٞمف اًمروح ٟمٗمخ٧م ىمد يٙمقن أن: آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي إول اًمنمط

 ٟمٗمخ ىمٌؾ اإلضمٝم٤مض قمغم اًمداومع يٙمقن أن: اًمروح ٟمٗمخ ىمٌؾ وًمق أظمر واًمنمط

 َوٓ﴿: إـمٗم٤مل ىمتؾ قمـ اًمٜمٝمل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم: ُمثالً  ذقمل، همػم ومٙمر اًمروح

ـْ  َأْوَٓديُمؿْ  شَمْ٘مُتُٚمقا   اجلٜملم إؾم٘م٤مط قمغم اًمداومع يم٤من وم٢مذا ،[252:إنٕم٤مم﴾ ]إُِْمالٍق  ُِم

 ٟمٗمخ٧م ًمٜمٗمس ىمتؾ ومٞمف ًمٞمس صحٞمح حمرُم٤ًم، هذا ومٞمٙمقن اإلُمالق ظمِمٞم٦م هق شمٙمقٟمف ىمٌؾ

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمام إومم، اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة شمٚمؽ قمٚمٞمف اًمداومع ًمٙمـ اًمروح، ومٞمف

 أن٧م ومٚمامذا ششمرزىمف؟ أأن٧م» :ىم٤مل اًمٕمزل، قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ؾمئؾ ح٤م إطم٤مدي٨م

 هذا ُمٕمف اىمؽمن يم٤من إذا أُم٤م ُمٙمروه، ومٝمق اًم٥ًٌم هلذا ًمٞمس اًمٕمزل يم٤من وم٢مذا! ظم٤مئػ؟

 ُمِمقه، سمٓمٜمؽ ذم ضمٜمٞمٜمؽ واهلل: ي٘مقل اًمٓمٌٞم٥م هذا ح٤م ًمذًمؽ حمرُم٤ًم: ومٞمٙمقن اًم٥ًٌم

 اًمقًمد وإذا ُمٜمف، واؾمؽميح اإلضمٝم٤مض قمٛمٚمٞم٦م جيري ي٤مهلل ُمٕمقىم٤ًم، ضم٤مء ووٕمف يمٛمؾ وإذا

 .اًمٓمٌٞم٥م ُمـ اخلٓم٠م وإٟمام رء، أي ومٞمف ًمٞمس

 إؿمٙم٤مًمف سمٙمؾ اًمٕمزل قمـ يٌتٕمدوا أن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ٟمٜمّمح ٟمحـ: اًم٘مقل ظمالص٦م

 :ىم٤مل طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٖمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م اًمٙمراه٦م: أدٟم٤مه ٕن وأنقاقمف:

 أُم٦م ٟمًؾ شم٘مٚمٞمؾ أدٟم٤مه ومٝمذا ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمهٍ  وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا »

ه وأقماله اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل  .اًمروح ومٞمف ٟمٗمخ٧م أن سمٕمد اجلٜملم إؾم٘م٤مط هق وأؾمقأ

 أوًٓ  ومٝمٛمٝمؿ قمغم حتْمٝمؿ ـمٞم٦ٌم روطم٤مً  اعمًٚمٛملم ذم يٜمٗمخ أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل

 قمز اهلل ذم اعمتح٤مسملم اإلظمقة وسملم أنٗمًٝمؿ ذم يٓمٌ٘مقه وأن صحٞمح٤ًم، ومٝمامً  إلؾمالُمٝمؿ

 .قمٜمٝمؿ اًمٌٕمٞمديـ شمِمٛمؾ طمتك دائرهتؿ شمتًع شمزال ٓ صمؿ وضمؾ،

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر وهبذا

  (33: 46: 44/ 719/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (33: 53: 37/ 719/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افقالدة تعرس ظـد افطػؾ رأس ؿطع حؽؿ

 اًمقٓدة شمٕمن قمٜمد ُمٞمت٤مً  يم٤من إذا اًمقٓدة قمٜمد يمتٗمٞمف أو اًمٓمٗمؾ رأس ىمٓمع :اًم١ًمال

 اعمرأة؟ ووم٤مة إمم ي١مدي ىمد شمٕمناً 

 .اًمٓمٌٞم٥م إمم يٜمٔمر أن جي٥م إُمر سمس ؿمؽ، سمال ضورة هذه :اًمِمٞمخ

 سمٛمٝم٤مرة يتٕمٚمؼ إُمر  ًمٙمـ اعمحْمقرات، شمٌٞمح واًميورات ضورة هذه: أىمقل

 ضمٝم٦م ُمـ وسمديٜمف ضمٝم٦م ُمـ سمٛمٝمٜمتف يقصمؼ ـمٌٞم٥م يمؾ ًمٞمس ٕنف سمف، اًمديٜمٞم٦م واًمث٘م٦م اًمٓمٌٞم٥م

 ذًمؽ، ضم٤مز قمٜمف ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمذي هذا ورأى وُم٤مهراً  ديٜم٤مً  اًمٓمٌٞم٥م يم٤من وم٢مذا أظمرى،

 ُم٤م رزىمتف وًمد وأول شمزوضمتٝم٤م زوضم٦م أول زم، سم٤مًمٜم٦ًٌم أن٤م ؿمخّمٞم٤مً  وىمع وهذا ومال، وإٓ

 .اعمحْمقرات شمٌٞمح وم٤مًميورات أوص٤مًٓ، ُم٘مٓمٕم٤مً  إٓ إم سمٓمـ ُمـ أظمرج

  (33:  34: 58/ 199/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادشقه ادقفقد ؿتؾ حؽؿ

 وم٤معمٕمت٤مد زي٤مدة، رضمٚملم أو رأؾملم قمٜمده يم٤من ُمِمقه، يقًمد ـمٗمؾ ُمرات :اًم١ًمال

 ذقم٤ًم؟ جيقز هذا ومٝمؾ ي٘متؾ، اًمِمٙمؾ هبذا اًمٓمٗمؾ يقًمد قمٜمدُم٤م هٜم٤م اعمًتِمٗمٞم٤مت قمٜمد

 سم٠منف قم٤ٌمده يري أن يريد رسمٜم٤م قمٌث٤ًم، ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م ورسمٜم٤م طمرام، جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 َُم٤م َوََيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿ وضمؾ قمز ىم٤مل يمام يِم٤مء ُم٤م َيت٤مر وأنف يريد، ح٤م ومٕم٤مل

ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  ػَمَ
ٌَْح٤منَ  اخْلِ   ؾُم

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل   هذه ىمتؾ جيقز ومال[ 68:صاًم٘مّم﴾ ]ُينْمِ

 اخلٚمؼ، سمٕمض يٕمج٥م ٓ اخلٚمؼ ُمـ اًمٜمقع هذا ٕن وظمٚم٘مٝم٤م، اهلل سمرأه٤م اًمتل اًمٜمٗمس

 .جيقز ومال اًمٙمٗم٤مر، ؿم٠من هذا

 (..: 55. : 4/    57/  واًمٜمقر اهلدى)
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 احلؿؾ مـ ادرأة صحة ظذ خقًؾا افعزل حؽؿ

 يٙمقن ٓ طمتك ٟمٗمًف قمزل ًمرضمؾ اًمٕمزل طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 زوضمتف  وًمٙمـ وأوٓده سمٞمتف أهؾ قمغم اإلساف يًتٓمٞمع هق وًمٙمـ قمٚمٞمف، قمٌئ ذًمؽ

 .قمٚمٞمٝم٤م ي١مصمر احلٛمؾ أثٜم٤مء عمروٝم٤م ٟمٔمًرا  احلٛمؾ خت٤مف

 .اًم١ًمال أول يٕمزل؟ ح٤مذا: إول اًم١ًمال قمٗمًقا  :اًمِمٞمخ

 ..ٟمٗمًف قمزل ًمرضمؾ اًمٕمزل طمٙمؿ ُم٤م ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ ُم٤م.. ٟمٗمًف قمزل: ُمٕمٜمك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ..أقمٚمؿ واهلل سم٤مظمتٞم٤مره: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 قمزل؟ ح٤مذا :اًمِمٞمخ

 ..أو اًمزوضم٦م ُمرض ظمقف :ُمداظمٚم٦م

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ، :اًمِمٞمخ  ..اعمرض ٟمٗمًٝم٤م قمغم ختِمك ٕهن٤م اًمٌٞم٤من: ذم ضم٤مء ًمٚمٛمرأ

 ٓ أين أضمؾ ُمـ أقمزل ٓ:... يٕمٜمل يٗمن أن يريد أقمٚمؿ واهلل هق ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

، إن إوٓد قمغم أسف أن أؾمتٓمٞمع  أضمؾ ُمـ أقمزل وًمٙمـ أسف أن أؾمتٓمٞمع أتقا

 .اعمرأة ُمرض

 سمد ٓ اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ىمٌؾ.. ضمقاب ؾم١مال ًمٙمؾ طم٤مل يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اإلؾمالم ذم اًمٕمزل اإلؾمالم، ذم اًمٕمزل سمحٙمؿ شمتٕمٚمؼ وضمٞمزة ُم٘مدُم٦م ُمـ

 اًمٕمٚمامء شمٕمٌػم ذم دم٤مُمع واًمٙمراه٦م اًمٙمراه٦م، وإٟمام اًمتحريؿ ًمٞمس وأقمٜمل ُمٙمروه، إٟمف: ومٞمف

ًُم٤م يم٤من إذا ًمٙمـ ُمٙمروه، وهق ضم٤مئًزا  إُمر يٙمقن وم٘مد اجلقاز، ، يٙمقن ومال طمرا  ضم٤مئًزا

 .ومٞمجتٛمٕم٤من اًمٙمراه٦م ُمع اجلقاز أُم٤م جيتٛمٕم٤من، ٓ اًمتحريؿ ُمع اجلقاز

 ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اًمذي قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمٕمزل ضمقاز أظمذٟم٤م

 يٕمٓمٞمٜم٤م اًمذي اًمقىم٧م ذم احلدي٨م هذا ،شيٜمزل واًم٘مرآن ٟمٕمزل يمٜم٤م: »ىم٤مل قمٜمف صحٞمحٞمٝمام
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 اًم٘م٤مقمدة هذه اًمٜم٤مس، ُمـ هل٤م يتٜمٌف ُمـ ىمؾ ضمًدا ه٤مُم٦م ىم٤مقمدة يٕمٓمٞمٜم٤م اًمٕمزل ضمقاز طمٙمؿ

 ذًمؽ اجلقاز: دًمٞمؾ ومٝمق قمٜمف هنل ي٠مت ومل واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة قمٝمد ذم أُمر وىمع إذا أنف هل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞم٤من ذم أو اًم٘مرآن ذم قمٜمف سم٤مًمٜمٝمل احلٙمؿ ًمٜمزل قمٜمف ُمٜمٝمًٞم٤م يم٤من ًمق ٕنف

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم: ﴿اًم٘مرآن ذم سمف ظمقـم٥م مم٤م اًمذي واًمًالم اًمّمالة َ  اًمذ   َُم٤م ًمِٚمٜم ٤مسِ  ًمُِتٌلَم 

َل   ُم٤م أنف إؿم٤مرة ومٞمف يٜمزل، واًم٘مرآن ٟمٕمزل يمٜم٤م: ضم٤مسمر ىمقل: وم٢مًذا [44:اًمٜمحؾ﴾ ]إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمز 

 هذا يم٤من هلذا جيقز، أنف ومٛمٕمٜم٤مه سمذًمؽ طمٙمؿ اًم٘مرآن ذم يٜمزل ومل ذًمؽ ٟمٗمٕمؾ يمٜم٤م دام

 ه١مٓء قمٛمؾ أىمر ىمد ؾماموات ؾمٌع ومقق ُمـ اهلل ٕن اًمٕمزل: ضمقاز قمغم دًمٞماًل  احلدي٨م

 .ذًمؽ قمـ يٜمٝمٝمؿ ومل اًمّمح٤مسم٦م

 قمغم اإلو٤مذم احلٙمؿ هذا ي٠ميت أجـ ُمـ ُمٙمروه، سم٠منف اجلقاز إمم سم٤مإلو٤موم٦م ىمٚمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م

 اًمذيـ سمٕمض سمذيمر ًمف يتٕمرض ىمٚمام ضمًدا رائع حلدي٨م ُمالطمٔمتٜم٤م ُمـ ي٠ميت هذا اجلقاز؟

 شمزوضمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق احلدي٨م ذاك اعم٠ًمخ٦م، هذه قمـ ي٠ًمخقن

 قمٚمٞمف ىم٤مل مل؟ اًمقًمقد، اًمقدود شمزوضمقا ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود

 زوضمتف قمـ يٕمزل وم٤مًمذيش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر: »وسمٚمٗمظش ُم٤ٌمه وم٢مين: »اًمًالم

 ٟمٌٞمف رهم٦ٌم حي٘مؼ ٓ زوضمتف قمـ يٕمزل اًمذي هذه، ٟمٌٞمف رهم٦ٌم حي٘مؼ ٓ ذًمؽ ذم أنف ؿمؽ ٓ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ ؾم٤مئر قمغم سم٠مُمتف واعمٗم٤مظمرة اعم٤ٌمه٤مة وهل هذه ط

 هذا ذم إؾمامع وُمأل وذاع ؿم٤مع ُم٤م خلٓمقرة ضمًدا ه٤مم شمٜمٌٞمف احلدي٨م هذا وذم

 اإلؾمالُمل اًمنمع يٜم٤مذم ومٝمذا اًمٜمًؾ، شمٜمٔمٞمؿ أو اًمٜمًؾ سمتحديد يًٛمقٟمف مم٤م اًمٕمٍم

 سمذًمؽ ًمٜمح٘مؼ ٟمًٚمٜم٤م ُمـ ٟمٙمثر أن ُمٜم٤م يريد هق اًمٙمريؿ، اًمٜمٌقي اًمتقضمٞمف هلذا ُمٜم٤موم٤مة

 وقمغم اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م رهم٤ٌمت ُمـ رهم٦ٌمً 

 هذه أبًدا أطمدٟم٤م يًتحي ٓ زقمٛمٜم٤م ٟمحدد أو زقمٛمٜم٤م ٟمٜمٔمؿ طمٞمٜمام ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس

 ُمـ يٗمرض قم٤مًُم٤م ٟمٔم٤مًُم٤م اًمتٜمٔمٞمؿ أو اًمتحديد ضمٕمؾ ُم٤م إذا ؾمٞمام ٓ اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرهم٦ٌم

 يرشمٙم٥م طمٞمٜمام هتقن اعم٠ًمخ٦م ٕن اًمٙمؼمى: اًمٓم٤مُم٦م هٜم٤مك ُم٤م، ُمًٚمؿ ؿمٕم٥م قمغم ُم٤م دوًم٦م

 ُمِمٙمٚم٦م ص٤مرت إذا أُم٤م اعمِمٙمٚم٦م، هذه هتقن ومرد ُمـ ط اًمٜمٌل ًمرهم٦ٌم اعمخ٤مًمٗم٦م هذه

 يمؾ ُمـ سمٜم٤م حيٞمٓمقن اًمذيـ ٕقمدائٜم٤م ًمرهم٦ٌم حت٘مٞمؼ ومٝمٜم٤مك اًمِمٕم٥م شمٌٜم٤مه٤م.. اًمدوًم٦م شمٌٜمتٝم٤م
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 اعمؼمم اًم٘مْم٤مء ي٘مْمقا  أن سمٜم٤م ورمحتف اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا يًتٓمٞمٕمقن ٓ اًمذيـ ُمٙم٤من

 يمثػم ذم شمرون يمام َيٓمٓمقن ومٝمؿ وًمذًمؽ قمددهؿ، ذم اهلل سم٤مرك ح٤م اعمًٚمٛم٦م إُم٦م قمغم

 .ضمًدا ضمًدا اعمدى سمٕمٞمد ختٓمٞمًٓم٤م شمٍموم٤مهتؿ ُمـ

 َيٓمٓمقن أهنؿ سمحٞم٨م ضمٚمًدا أوشمقا  وىمد صؼًما  أوشمقا  ىمد اًمِمديد إؾمػ ُمع وهؿ

 مخًلم سمٕمد ومٚمٞمٙمـ ُمٚمٞمقن، ُم٤مئ٦م ُمثاًل  يٌٚمغ اعمًٚمؿ اًمِمٕم٥م هذا ؾمٜم٦م، مخًلم سمٕمد ُم٤م إمم

 ًمٚمٛمثؾ حت٘مٞمً٘م٤م ضمًدا، وسمٕمٞمد سمٕمٞمد إمم يٜمٔمرون ومٝمؿ ذًمؽ وقمغم ُمٚمٞمقن، مخًلم ؾمٜم٦م

 ٟمتٌٜمك طمٞمٜمام ومٜمحـ سمّم٤مطم٥م، ًمف اًمدهر ُم٤م اًمٕمقاىم٥م ذم يٜمٔمر مل ُمـ: اًم٘مديؿ اًمٕمريب

 قمٜمدٟم٤م سمام ي١مُمٜمقن ٓ اًمذيـ واًمْمالل اًمٙمٗمر سمالد ُمـ اعمًتقرديـ واًمتحديد اًمتٜمٔمٞمؿ

 إظمروي٦م ُمٙم٤مشمٌٝمؿ ًمف ويم٤من أضمرهؿ ًمف يم٤من أوٓده سمؽمسمٞم٦م قمٜمل إذا اعمًٚمؿ أن ُمـ

 وذمش اإلٟم٤ًمن ُم٤مت إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ىمؼمه ذم وهق أجًْم٤م ًمف شمًجؾ

 سمف، يٜمتٗمع قمٚمؿ أو ضم٤مري٦م، صدىم٦م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا: »رواي٦م

 اًمٕم٘م٤مئد، سم٤مظمتالف اًمٜمت٤مئ٩م ختتٚمػ أن يٜمٌٖمل يمٞمػ اٟمٔمرواش ًمف يدقمق ص٤مًمح وًمد أو

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ضم٤مء يمام سم٤مٔظمرة إيامن قمٜمدهؿ يقضمد ٓ وم٤مًمٙمٗم٤مر ِذي  ٓ اًم 

  ُي١ْمُِمٜمُقنَ 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّلل  مَ  َُم٤م حُيَر  ُ  طَمر  ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّلل   احْلَؼ   ِدي

ـَ  ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمت ك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًم  ـْ  اجْلِ  [19:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

 ومٚمٝمؿ اًمٌٜم٧م أو اًمقًمد سمؽمسمٞم٦م قمٜمقا  إذا سم٠مهنؿ ي١مُمٜمقن وٓ سم٤مٔظمرة ي١مُمٜمقن ٓ ومٝمؿ

 .ضمذرًي٤م اظمتالوًم٤م قمٜمٝمؿ ومٞمختٚمػ اعمًٚمؿ أُم٤م وُمقهتؿ، ووم٤مهتؿ سمٕمد ُمـ أضمرهؿ

 اًمٙمٗم٤مر هب٤م حيٚمؿ ٓ سمٕم٤ٌمدات ي٘مقم أن قمٚمٞمف يؽمشم٥م أنف شمٕمٚمٛمقن وًمًدا رزق إذا ومٝمق

.. أذٟمٞمف ذم ي١مذن أن ٟمدب أُمر ي١مُمر وًمٞمده وٓدة ؾم٤مقم٦م ومٝمق هب٤م، ي١مُمٜمقا  أن قمـ ومْماًل 

 ٓ صمؿ اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة هذه إمم وظمروضمف ؾم٘مقـمف أول ذم وهق أيمؼم اهلل شمٙمٌػم يًٛمٕمف أن

 أو ومْم٦مً  سمقزٟمف واًمتّمدق ؿمٕمره وىمص اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم شمًٛمٞمتف شمرشم٥م: ذًمؽ ذم أـمٞمؾ

٤ًٌم،  هلذا شمٙمت٥م ودرضم٤مت ومْم٤مئؾ هذه يمؾ وهٙمذا، سم٤مًمٕم٘مٞم٘م٦م اعمًٛمك قمٜمف اًمذسمح صمؿ ذه

ًمد  .اًمٙمٗم٤مر سمف ي١مُمـ ٓ رء هذا وًمده، سم٥ًٌم اًمقا

 ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: ه٤مم أُمر وهق أجًْم٤م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ
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 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 متًف ًمـ إٓ اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت – زوضملم: أي – ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م: »ط اهلل

 سمف سمنمٟم٤م اًمذي اًمٗمْمؾ هذا ُمثؾ اًمٙمٗم٤مر قمٜمد هؾ سمٕمٚمؿ وم٠منئقينش اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر

! يمٚمٌٝمؿ وصم٤مًمثٝمؿ وًمديـ أو وًمًدا يرسمقا  أن قمغم ي٘متٍمون هؿ وًمذًمؽ ٓ، ؟ط ٟمٌٞمٜم٤م

 ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمقن ٓ اًمدٟمٞم٤م، طمٞم٤مهتؿ ذم متتٕمٝمؿ ُمـ ؿم٠مهنؿ وهذا شمرسمٞمتٝمؿ هذه

 وًمذًمؽش اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر متًف ًمـ: »إضمر هذا ُمثؾ هلؿ يدظمر وأن أظمرة صمقاب

 اًمقدود شمزوضمقا : »وهل اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمرهم٦ٌم سمتح٘مٞمؼ شمتقومر إٟمام يمٚمٝم٤م اًمٗمْم٤مئؾ هذه

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين واًمقًمقد

سًم٤م أىمقل قمٚمٞمٙمؿ سمف أـمٚم٧م ُم٤م وًمٕمكم اًمتٗمّمٞمؾ هذا سمٕمد : اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمـ ضمقا

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ضورة هٜم٤مك يم٤من إذا  إٓ أبًدا ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًميورة أتّمقر وٓ ًمٚمٛمرأ

 شَمْ٘مُتُٚمقا  َوٓ: ﴿ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًمتل إومم اجل٤مهٚمٞم٦م رهم٦ٌم حت٘مٞمؼ قمغم

ء﴾ ]إُِْمالٍق  ظَمِْمٞم٦َمَ  َأْوَٓديُمؿْ   يٗم٤مول أن ومٞمام أبًدا قمذر ًمف يقضمد ٓ اًمرضمؾ [32:اإلها

 هذا وإٟمام شمٜمٔمٞمٛمف، أو هذا وإٟمام اًمٜمًؾ حتديد زوضمف  قمغم ذًمؽ يٗمرض قمٜمده ُمـ هق

 ي٘مقل طم٤مذق، ُمًٚمؿ ـمٌٞم٥م ُمـ سم٢مؿم٤مرة وذًمؽ ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٘مط يتّمقر أن يٛمٙمـ

 ٓ طمٞمٜمذاك ظمٓمر، ذم ومحٞم٤مهت٤م احلٛمؾ ذم اؾمتٛمرت إذا هذه زوضمتؽ سم٠من ًمزوضمف ُمثاًل 

 ؾمٞمت٤مسمع أنف ُمٕم٤مٟمٞمف ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ ٕن اًمتٜمٔمٞمؿ: ُمـ ذ اًمتحديد اًمٜمًؾ حتدد: أىمقل

 هذا ه٤مهٜم٤م، إمم قمٜمدهؿ إُمر اٟمتٝمك يمٚمٌٝمؿ، صم٤مًمثٝمؿ: ىمٚمٜم٤م ومٙمام اًمتحديد أُم٤م اًمقٓدة

 سم٠من آُمـ يم٠منف ٟمًٚمف طمدد أو اإلٟم٤ًمن ٟمٔمؿ وم٢مذا واًم٘مدر سم٤مًم٘مْم٤مء ي١مُمٜمقن ٓ يم٤مومر ُمٜمٝم٩م

 قمز اهلل أن أبًدا يٗمؽمو٤من ٓ أبقامه٤م قم٤مش ُم٤م ؾمٞمٕمٞمِم٤من اًمث٤مين وهذا إول اًمقًمد هذا

 أن حي٤موٓن صمؿ ٟمًاًل، يرزىم٤م يم٠مهناممل ويٌ٘مٞم٤من واًمث٤مين إول اًمقًمد ي٘مٌض ىمد وضمؾ

 .اًمٚمٌـ وٞمٕم٧م اًمّمٞمػ ذم: ىمٞمؾ ويمام هٞمٝم٤مت، وهٞمٝم٤مت وم٤مهتام ُم٤م يتداريم٤م

 احل٤مذق اًمٓمٌٞم٥م ي٘مدره٤م اًمتل ًمٚميورة ًمٚمزوضم٦م اًمٜمًؾ حتديد جيقز إٟمام: إًذا

 .اجلقاب هن٤مي٦م هذا اعمًٚمؿ،

 (2/33:17:19 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 يليت اجلـغ هذا وضعت وـؾام جـقـًا، بطـفا دم حتؿؾ امرأة

 افرابع؟ افشفر ؿبؾ اجلـغ تسؼط ؾفؾ مشقًها،

ة :ُمداظمٚم٦م  ُمِمقًه٤م، ي٠ميت اجلٜملم هذا ووٕم٧م ويمٚمام ضمٜمٞمٜم٤ًم، سمٓمٜمٝم٤م ذم حتٛمؾ اُمرأ

 اًمراسمع؟ اًمِمٝمر ىمٌؾ اجلٜملم شمً٘مط ومٝمؾ

 يٕمٞمش؟ أم ُمٞمًت٤م ي٠ميت وهؾ ُمِمقًه٤م، ي٠ميت اجلٜملم ووٕم٧م إذا :اًمِمٞمخ

 .يٛمقت صمؿ أج٤مم ومؽمة يٕمٞمش :ُمداظمٚم٦م

 .اًمروح ٟمٗم٨م ىمٌؾ اإلؾم٘م٤مط يم٤من إن إٓ اإلؾم٘م٤مط ضمقاز أرى ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمراسمع اًمِمٝمر ىمٌؾ :ُمداظمٚم٦م

 .اًمراسمع اًمِمٝمر ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 اًمراسمع؟ اًمِمٝمر ىمٌؾ إؾم٘م٤مـمف جيقز هؾ: هٙمذا شم٠ًمل هل :ُمداظمٚم٦م

ـم٤ٌمء سمٕمض طمٙمؿ: اًمدقمقى هذه شمِمٌف ىمّم٦م ؾمٛمٕمٜم٤م ىمد ٕنٜم٤م اًمٙمراه٦م: ُمع جيقز :اًمِمٞمخ  ٕا

 وًمذًمؽ شم٘مقيؿ، أطمًـ ذم وضمؾ قمز اهلل سمحٙمٛم٦م ضم٤مء صمؿ ُمِمقًه٤م، ؾمٞم٠ميت اجلٜملم سم٠من اُمرأة قمغم

ت ومال ـم٤ٌمء أظم٤ٌمر سم٠من ٟم٘مٓمع أن ٓمٞمعًٟم  وًمٙمـ اًمت٘مدير، ذم َيٓمئقن وم٘مد ي٘ملم، هق قمالُمٝمؿوإ ٕا

٦م يّمؾ ٓ ومٝمق اًمروح ٟمٗم٨م ىمٌؾ اإلؾم٘م٤مط يم٤من إذا: طم٤مل يمؾ قمغم  ضم٤مئز، ومٝمق اًمتحريؿ ُمرشٌم

 .اعمرأة هذه قمٚمٞمٝم٤م ُمرت دمرسم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

 (32:11:43/ (ب16) ضمدة ومت٤موى)

 افؾقفب ظؿؾقة ظؿؾو احلؿؾ مـع أدوية تعاضل حؽؿ

 ..إوٓد ًمتٜمٔمٞمؿ اًمٚمقًم٥م أو احلٛمؾ، ُمٜمع دواء :ُمداظمٚم٦م

 أصاًل  هٜم٤م ٟمتذيمر أن جي٥م اًمتٜمٔمٞمؿ، هذا قمغم ًمٚمداومع يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل هذا :اًمِمٞمخ

 يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا » :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق
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 ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمض شمٜم٤مذم احلٛمؾ ُمٜمع وؾم٤مئؾ شمٕم٤مـمل أن ؿمؽ ومال شاًم٘مٞم٤مُم٦م

ة اظمتٞم٤مر قمغم احلدي٨م هذا د ومتٙمثػم اًمقًمقد، اعمرأ  اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٦م ؾمقا

 واًمٕمٜم٤مي٦م إوٓد سمؽمسمٞم٦م اًمزوضملم ىمٞم٤مم صمؿ اًمنميٕم٦م، اعم٘م٤مصد ُمـ هذه واًمًالم

ًمديـ ذًمؽ يمؾ اًمّمالة قمغم وشم٠مديٌٝمؿ اإلؾمالم سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ  ومحٞمٜمام ضمًدا، قمٔمٞمؿ أضمر ًمٚمقا

ًمدان يتٕم٤مـمك  شمدظمؾ اًمتل ؾم٤ٌمبإ يتٕم٤مـمقن [ٓ] ومٙم٠مهنؿ احلٛمؾ ُمٜمع أؾم٤ٌمب اًمقا

 إؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمقن أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ويم٠مهنؿ ضمٝم٦م، ُمـ ط اًمٜمٌل ىمٚم٥م قمغم اًمنور

 يم٤من إذا إٓ اعمًٚمؿ إًمٞمف يًٕمك ٓ أُمر وهذا طمًٜم٤مهتؿ، شمٙمثػم وسملم سمٞمٜمٝمؿ حتقل اًمتل

 يمٚمام اعمرض هذا يزداد اعمرض، ُمـ ٟمقع ُمثاًل  اعمرأة ذم يٙمقن يم٠من ُمٚمح٦م، طم٤مضم٦م هٜم٤مك

 أؾم٤ٌمب ًمتٕم٤مـمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل ُم٤م وم٠مىمؾ هذا قمرومٜم٤م وم٢مذا وًمًدا، وووٕم٧م طمٌغم ذه٧ٌم

 .ُمٙمروه٦م ومٝمل ًمٚمحٛمؾ اعمٜمع

: ُمثاًل  وهل ؾمٞمئ٦م قم٘مٞمدة آٟمًٗم٤م إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل إُمقر هذه ُمع اىمؽمن إذا وًمٙمـ

 أؾم٤ٌمب ُمـ يم٤مٟم٧م واًمتل اجل٤مهٚمٞملم ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اإلُمالق ظمِمٞم٦م.. اًمٗم٘مر ظمِمٞم٦م

 ُمع احلٛمؾ ُمٜمع ٕؾم٤ٌمب اعمتٕم٤مـمل هذا يٚمت٘مل ذطمٞمٜمئ اًمٗم٘مر ظمِمٞم٦م ٕوٓدهؿ ىمتٚمٝمؿ

 أن: واوح ومرق ُمع إُمالق ظمِمٞم٦م أوٓدهؿ ي٘متٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اجل٤مهٚمٞملم أوَلؽ

 ومٝمؿ احلٛمؾ ُمٜمع وؾم٤مئؾ أُم٤م احلٞم٤مة، ىمٞمد إمم ظمروضمٝمؿ سمٕمد ي٘متٚمقهنؿ يم٤مٟمقا  أوَلؽ

ة سمٓمـ ذم اجلٜملم شمٙمقن سملم حيقًمقن  وم٢مذا واطمد، هق اًم٘مّمد وإٟمام اًمٗمرق، هق ومٝمذا اعمرأ

 إُمر ومٞمّمٌح اإلُمالق ظمِمٞم٦م أجًْم٤م احلٛمؾ ُمٜمع وؾم٤مئؾ شمٕم٤مـمل قمغم اًمداومع اح٤مٟمع يم٤من

ًه٦م، أؿمد  .اًمتحريؿ طمٞمز ذم يدظمٚمف أن ويٛمٙمـ يمرا

 ختتٚمػ، اًمقؾم٤مئؾ هذه: وًمٙمـ سمٕم٤مُم٦م، احلٛمؾ ُمٜمع وؾم٤مئؾ شمٕم٤مـمل ذم رأجل هذا

 اعمرأة شمٙمِمػ أن يتٓمٚم٥م اًمٚمقًم٥م شمريمٞم٥م أن ؿمؽ ومال اًمٚمقًم٥م، آٟمًٗم٤م ُمٜمٝم٤م ذيمرت وم٠من٧م

 ًمٚمٛمرأة جيقز ومال حترياًم، أؿمد ومذًمؽ ًمٓمٌٞم٥م اًمٙمِمػ يم٤من وإذا ًمٓمٌٞم٦ٌم، وًمق قمقرهت٤م قمـ

 إذا إٓ أقمت٘مد ٓ احلٛمؾ؟ ُمٜمع ذم اًميورة وأجـ ًميورة، إٓ قمقرهت٤م قمـ شمٙمِمػ أن

 وم٢مذا احلٛمؾ، ُمٜمع وؾم٤مئؾ شمتٕم٤مـمك أن إمم يْمٓمره٤م اًمذي هق اعمرأة ذم ُمرض هٜم٤مك يم٤من

 هٜم٤مك ويم٤من طمرام، وهذا اًمٕمقرة قمـ ًمٚمٙمِمػ ٟمٗمًٝم٤م شمٕمرض اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض أن قمرومٜم٤م
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 أن هل٤م جيقز اًمتل هل احلٌقب هذه ذومحٞمٜمئ شمتٕم٤مـمٝم٤م احلٌقب سمٕمض ُمثؾ رىأظم وؾم٤مئؾ

 .اًمٕمقرة قمـ اًمٙمِمػ يتٓمٚم٥م اًمذي اًمٚمقًم٥م شمريمٞم٥م دون شمتٕم٤مـمك

 (33:54:45/ (14) ضمدة ومت٤موى)



 للنزأة الزجل توليد
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 أن جيقز ؾفؾ ضبقبة ؾقفا فقس مديـة دم احلامؾ ادرأة ـاكت إذا

 افضورة؟ باب مـ رجؾ ضبقب يقفدها

ة يم٤مٟم٧م إذا :اًم٤ًمئؾ  يقًمده٤م أن جيقز ومٝمؾ ـمٌٞم٦ٌم ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمديٜم٦م ذم احل٤مُمؾ اعمرأ

 اًميورة؟ سم٤مب ُمـ رضمؾ ٥مـمٌٞم

 اعمحٔمقرات: شمٌٞمح اًميورات: ىم٤مقمدة ذم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك داظمؾ هذا ُم٤م :اًمِمٞمخ

 جيقز ٓ ىمٚمٜم٤م وم٢مذا جيقز، ٓ: ٟم٘مقل أن وإُم٤م اًميورة سم٤مب ُمـ جيقز: ٟم٘مقل أن إُم٤م ٕنٜم٤م

 يّمقره٤م ي٘مدر اًمديمتقر ـمٌٕم٤مً  صقرة ٟمٗمؽموٝم٤م اُمرأة: يٕمٜمل اعمرأة؟ هذه شمٗمٕمؾ ُم٤مذا

 وًمٞمس وٓدهت٤م شمٕمنت.. ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة وٓدهت٤م شمٙمـ مل وٓدهت٤م شمٕمنت ُمٜمل، أطمًـ

 :أُمريـ سملم واًمده٤م أو زوضمٝم٤م أو ومٝمل ٟم٤ًمئٞم٦م ـمٌٞم٦ٌم أن٧م ىمٚم٧م يمام هٜم٤مك

 أنف أو اًمقٓدة قمن سم٥ًٌم متقت ويدقمٝم٤م اًمقاىمع إُمر هلذا يًتًٚمؿ أن إُم٤م

 دار إذا وهٜم٤م اُمرأة وًمٞمس رضمؾ ًمٙمٜمف اًمٜم٤ًمء ذم خمتص هق اًمذي اًمٓمٌٞم٥م قمٜمد ي٠مظمذه٤م

ً، أىمٚمٝمام اظمت٤مر اًمنميـ سملم إُمر  اًمتل اعمرأة هذه شمذه٥م أن هق ذاً  وم٤مٕىمؾ ذا

 ُمئ٤مت ُمـ ُمث٤مل ومٝمذا ـمٌٞم٦ٌم هٜم٤مك يقضمد ٓ ٕنف اًمٓمٌٞم٥م: اًمرضمؾ إمم وٓدهت٤م شمٕمنت

 إًمٞمف، اوٓمررشمؿ ُم٤م إٓ ىم٤مقمدة سمٛمثؾ شمٕم٤مًم٩م اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ إًمقف ٟم٘مؾ مل إن

 ىم٤مل هل٤م و٤مسمط ٓ ُمؽمويم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٌ٘مك ٓ طمتك ًمٙمـ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح واًميورات

 أو اعمريْم٦م هذه: يٕمٜمل سم٘مدره٤م؟ شم٘مدر: ُمٕمٜمك ُم٤م سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة: اًمٕمٚمؿ أهؾ

 ًمٙمـ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات اًم٘م٤مقمدة ًمتٓمٌٞمؼ ُمث٤مل وٓدهت٤م شمٕمن اًمتل هذه

 .سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة

 وشمٕمرض شمذه٥م أن ضورة ًمٞمس هٜم٤م ُمثالً  سمٓمٜمٝم٤م ذم سمٛمٖمص أصٞم٧ٌم واطمدة

 ىم٤مقمدة ُمٕمٜمك هذا آظمره، إمم قمقرهت٤م قمـ سمٓمٜمٝم٤م قمـ ويٙمِمػ ـمٌٞم٥م قمغم طم٤مهل٤م

 وم٤مٔن سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورة ًمٙمـ سم٘م٤مقمدة وشم٘مٞمده٤م اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات

 اًمنمقمٞم٦م ًمألطمٙم٤مم آًمتزام قمدم وقمٍم اًمتٗمٚم٧م قمٍم احل٤مض اًمٕمٍم ذم ٟمٕمرومف اًمذي
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 يٙمقن أن سملم اًمنمقمل احلٙمؿ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ يٗمرىمقا  ٓ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء أيمثر يٙم٤مد أنف

 اًمٕمٍم ذم ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر وهذا اعم٘م٤مسمؾ وقمغم أنثك، أو ذيمراً  يٕم٤مجلٝم٤م اًمذي اًمٓمٌٞم٥م

 ذًمؽ ذم يم٤من وًمق رضمؾ ٕنف اًمٓمٌٞم٥م: قمٜمد ُمٓمٚم٘م٤مً  زوضمتف ي٠مظمذ ٓ واطمد أن احل٤مض

 ؾم١ماًمؽ؟ ضمقاب هذا أفمـ ذًمؽ، سملم واحلؼ واد ذم وه١مٓء واد ذم ومٝم١مٓء هاليمٝم٤م

 ومٞمٝم٤م أن ُمديٜم٦م ذم أنٜم٤م ومروٜم٤م! ـمٞم٥م: اًم١ًمال ؾداظم ُمـ ؾم١مال هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 أن اعمًٚمؿ اًمديمتقر هلذا جيقز هؾ اًمٜم٤ًمئل يمتقراًمد إمم اعمرأة وذه٧ٌم وـمٌٞم٦ٌم ـمٌٞم٥م

 .اًم١ًمال داظمؾ ُمـ اًم١ًمال هذا اعمٝمٜم٦م؟ هذه ذم يٕمٛمؾ

 جيقز ومال اعمٝمٜم٦م هذه ذم ُم٤مهرات ـمٌٞم٤ٌمت هٜم٤مك يم٤من إذا اجلقاب، ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

 .اجلقاب ٟمٗمس ومٞمجقز، يٙمـ مل وإن

 .(يم٤مُمالً  745 رىمؿ واًمٜمقر اهلدى ؾمٚمًٚم٦م)

 رجؾ يقفدها أن احلامؾ فؾؿرأة جيقز هؾ

ة يم٤مٟم٧م إذا: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  قمغم ي٘مقم أن جيقز هؾ طم٤مُمؾ اعمرأ

 رضمؾ؟ شمقًمٞمده٤م

 ًم٘مد اًمٞمقم، اعمًٚمٛمقن هب٤م اسمتكم اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م :اًمِمٞمخ

ة يم٤مٟم٧م  يًٛمك ُم٤م سمٕمض أو ىمري٤ٌمهت٤م سمٕمض وسمٛم٤ًمقمدة داره٤م، قم٘مر ذم شمْمع احل٤مُمؾ اعمرأ

 اعمًٚمٛملم شم٠مثر سم٥ًٌم يمٚمف وهذا إوو٤مع، ومتٖمػمت اًمٌالد، سمٕمض ذم اًم٘م٤مسمٚم٦م أو سم٤مًمداي٦م

 ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمّمداىًم٤م اًمٖمرسمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمت٘م٤مًمٞمد

: ىم٤مًمقا  ًمدظمٚمتٛمقه، و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع وذراقًم٤م سمِمؼم، ؿمؼًما  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من

 وهمػمه ًمٚمؽمُمذي رواي٦م وذم!ش اًمٜم٤مس؟ ومٛمـ: ىم٤مل واًمٜمّم٤مرى؟ اًمٞمٝمقد! اهلل رؾمقل ي٤م

 اعمًٚمؿ يتّمقره أن يٛمٙمـ ُم٤م أؾمقأ  ذم اًمٙمٗم٤مر هل١مٓء إقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد هذا شم٠ميمٞمد ومٞمٝم٤م

 ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من ًمق طمتك: »اًمؽمُمذي طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م

 ٟمرى وم٢مٟمٜم٤م اهلل، رؾمقل صدقش ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ومٞمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم أُمف
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 .واًمٕم٤مدات اًمت٘م٤مًمٞمد أؾمقأ  يِمٛمؾ ًمٚمٙمٗم٤مر اعمًٚمٛملم ُمـ اًمت٘مٚمٞمد

ءً  اعمًتِمٗمك، ذم شمْمع أن جي٥م اُمرأة يمؾ أن ٓزُم٦م قم٤مدة أصٌح أنف ذًمؽ ُمـ  ؾمقا

٤ًٌم، أُمًرا  شم٘مٚمٞمًدا أصٌح إًمٞمف، شمْمٓمر مل أو ذًمؽ إمم اوٓمرت  اًمٗم٘مػمة اًمٌٞمقت طمتك رشمٞم

ة شمقًمٞمد ُمـ ًمتتٛمٙمـ اًميوري٦م ٟمٗم٘م٤مهت٤م ُمـ شمْمٞمؼ أن حت٤مول  اعمًتِمٗمك، ذم احل٤مُمؾ اعمرأ

 .ًمٚمٙمٗم٤مر اعمًٚمٛملم ُمـ شم٘مٚمٞمد هذا

 اعمًتِمٗمك ذم اعمرأة إدظم٤مل أصؾ أن: اعم٘مدُم٦م وهذه اًمتقـمئ٦م هذه سمٕمد ٟم٘مقًمف اًمذي

 واًمتْمٞمٞمؼ اًمتحديد ُمـ سمد ٓ وإٟمام ُمٓمٚمً٘م٤م، هٙمذا سمجقازه اًم٘مقل جيقز ٓ ًمٚمتقًمٞمد

 سمٕمٚمٛمٝم٤م رأت إذا.. احل٤مُمؾ اعمرأة هذه قمغم اعمنموم٦م اًمٓمٌٞم٦ٌم أو اًم٘م٤مسمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا: ومٞم٘م٤مل

 ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م إضمراء شمتٓمٚم٥م ىمد وأهن٤م ـمٌٞمٕمٞم٦م همػم وٓدهت٤م شمٙمقن ؾمقف اعمرأة هذه أن

 أن جيقز ومال ـمٌٞمٕمٞم٦م اًمقٓدة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م اعمًتِمٗمك، إمم شمٜم٘مؾ احل٤مًم٦م هذه ذم قمٚمٞمٝم٤م،

 .واطمدة هذه ـمٌٞمٕمًٞم٤م، شمقًمٞمًدا ًمتقًمٞمده٤م وم٘مط اعمًتِمٗمك شمدظمؾ وأن داره٤م ُمـ خترج

 اًمتل اًمْمٞمٗم٦م احلدود هذه ذم اعمًتِمٗمك شمدظمؾ أن اعمرأة اوٓمرت إذا: إظمرى

 ُمـ ـمٌٞم٦ٌم يقًمده٤م أن قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام اًمٓمٌٞم٥م اًمرضمؾ شمقًمٞمده٤م يتقمم أٓ ومٞمج٥م ذيمرٟم٤مه٤م

 ذم وٓدهت٤م يم٤مٟم٧م إذا جي٥م: ٟم٘مقل ىمد سمؾ سم٠مس، ٓ ذًمؽ ومحلم شمقضمد مل وم٢من اًمٜم٤ًمء،

 .ُمقضمقدة همػم اًمٓمٌٞم٦ٌم أن دام ُم٤م اًمٓمٌٞم٥م يقًمده٤م أن ظمٓمر

 ٓ ُمـ اًمذي قمٚمؿ ُمـ: اصمٜمتلم ىم٤مقمدشملم ُمـ ي١مظمذ اًمتٗمّمٞمكم إظمػم اجلقاب وهذا

 يًٌؼ مل ضمديدة يم٤مٟم٧م إذا ؾمٞمام ٓ اًمٕم٤مرو٦م اعم٤ًمئؾ قمـ اجلقاب حيًـ مل سمف ًمف داريف

 .اًم٤ًمسم٘مقن اًمٕمٚمامء قم٤مجلٝم٤م أن

 ُم٘مٞمدة وهل إظمرى اًم٘م٤مقمدة اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات: إومم اًم٘م٤مقمدة

ة يم٤مٟم٧م إذا: ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ سم٘مدره٤م، شم٘مدر اًميورة: ًمألومم  وًمده٤م شمْمع أن سم٢مُمٙم٤مهن٤م اعمرأ

 ـمٌٞم٦ٌم شمقًمٞمده٤م ومٞمتقمم اوٓمرت وم٢من اعمًتِمٗمك، إمم شمذه٥م أن هل٤م جيقز ومال داره٤م ذم

 اًميورات: ىمٚمٜم٤م ٕنٜم٤م اًمٓمٌٞم٥م: اًمرضمؾ شمقًمٞمده٤م شمقمم شمقضمد مل وم٢من ـمٌٞم٥م، وًمٞمس

 اعمرأة: ٟم٘مقل أن قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م سم٘مدره٤م شم٘مدر اًميورات: ىمقًمٜم٤م ذًمؽ سم٘مدره٤م، شم٘مدر
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ة شمقضمد مل إذا ًمٙمـ شمقًمده٤م، اًمتل هل  اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات: طمٞمٜمٍئذ ىمٚمٜم٤م اعمرأ

 يتٕمرض أن ُمـ سمنم ًمٞمس اًمٓمٌٞم٦ٌم شمقضمد ٓ طمٞمٜمام ًمٚمٛمرأة اًمرضمؾ ُمـ اًمتقًمٞمد أهذا

 ىمد وضمؾ قمز اهلل وم٢من اخلٜمزير، وحلؿ واًمدم اعمٞمت٦م ُمـ اهلل طمرم ُم٤م ي٠ميمؾ ٕن اعمًٚمؿ

ٓ  : ﴿وم٘م٤مل أي٦م ظم٤ممت٦م ذم ذيمر  أن ًمٙمؿ ومٞمحؾ [229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

ٓ  : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٙمـ اعمحرُم٤مت هذه ُمـ شم٠ميمٚمقا  ﴾ إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 اًم٤ًمسم٘متلم اًم٘م٤مقمدشملم اًمٕمٚمامء أظمذ واًمًٞم٤مق اًم٤ًٌمق ُمـ أي٦م هذه ُمـ [229:إنٕم٤مم]

 اًميورة وإٟمام اإلـمالق قمغم ذًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات: ذيمًرا 

ٓ  : ﴿ىم٤مل ٕنف سم٘مدره٤م: شم٘مدر  .[229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 حلؿ جيد أو ُمٞمت٦م هٜم٤مك ومٞمجد ضمققًم٤م ًمٚمٛمقت يتٕمرض اًمّمحراء ذم ُمثاًل  ومرضمؾ

 ـم٤مزضًم٤م حلاًم  ي٠ميمؾ يم٤من ًمق يمام اعمٞمت٦م هذه ُمـ وي٠ميمؾ جيٚمس ومال ذًمؽ ٟمحق أو ظمٜمزير

 ًٓ  ُمـ ٟمٗمًف سمف ويٜم٘مذ رُم٘مف سمف يًد ُم٤م سم٘مدر وإٟمام اجلقع، ُمـ هنٛمتف يِمٌع طمتك طمال

 اعمحْمقرات، شمٌٞمح اًميورات: اًم٤ًمسم٘متلم اًم٘م٤مقمدشملم ُمّمدر هل أي٦م هذه اهلالك،

 .سم٘مدره٤م شم٘مدر واًميورة

 .اًم١ًمال ذاك ضمقاب هذا

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  ...إذا إٓ ًمٚمٛمًتِمٗمك اًمدظمقل هل٤م جيقز ٓ ًمٚمٛمرأ

 ..آٟمًٗم٤م ٟمحـ ىمٚمٜم٤م اًمدًمٞمؾ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ـمٌٞم٦ٌم ديمتقرة أي قمغم شمٚمد أن أضمؾ ُمـ اعمًتِمٗمك شمدظمؾ اعمرأة ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٌٞم٧م ذم شمٚمد ٓ ُمًٚمٛم٦م

ٟمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شمتذيمر أن جي٥م إصؾ ذه٤مهب٤م :اًمِمٞمخ ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿اًم٘مرآ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم

ـَ  ضْم َج  شَمؼَم  ة أن وم٤مٕصؾ [33:إطمزاب﴾ ]إُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦مِ  شَمؼَمُّ  أن هل٤م جيقز ٓ اعمرأ

 أي٦م هذه ٟمزًم٧م طمٞمٜمام اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام حل٤مضم٦م إٓ داره٤م ُمـ خترج

ـ   ذِم  َوىَمْرنَ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م  ًمٙمـ اهلل أذن ىمد: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل [33:إطمزاب﴾ ]سُمٞمُقشمُِٙم

 ًمٚمٛمرأة، سم٤مًمٜم٦ًٌم أجًْم٤م اًم٘م٤مقمدة وهذه إصؾ هذا شمذيمرٟم٤م إذاش حل٤مضمتٙمـ خترضمـ أن
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 ًمٞمس.. ذيمرٟم٤م يمام ـمٌٞمٕمل وووٕمٝم٤م احل٤مُمؾ ًمٚمٛمرأة طم٤مضم٦م هٜم٤مك ًمٞمس: ٟم٘مقل ومٜمحـ

، هذا اعمًتِمٗمك، شمدظمؾ أن طم٤مضم٦م هٜم٤مك ًٓ ة إن: وصم٤مٟمًٞم٤م أو  اعمًتِمٗمك شمدظمؾ اًمتل اعمرأ

 جيقز ٓ اًمتٕمرض ومٝمذا اًمٜم٤ًمء، قمـ ومْماًل  اًمرضم٤مل ُمـ ًمٙمثػم ًمالٟمٙمِم٤مف شمتٕمرض

 .ٟمٕمؿ ىمٚمٜم٤مه، ح٤م اًمدًمٞمؾ هق ومٝمذا اًمذيمر، اًم٤ًمسم٘م٦م احلدود ذم إٓ إًمٞمف شمٚمج٠م أن ًمٚمٛمرأة

 ؟[ىم٤مسمٚم٦م يقضمد ٓ إذا] :ُمداظمٚم٦م

 ذم شمٚمد يم٤مٟم٧م إذا: ىمٚم٧م اعمقوقع، هذا قمـ أضم٧ٌم أن٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 ٓ سمٛمث٤مل شم٠ميت وم٠من٧م ًمٚمٛمًتِمٗمك، خترج أن إمم سمح٤مضم٦م وًمٞم٧ًم ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة داره٤م

 ومحٞمٜمٍئذ داي٦م أو ىم٤مسمٚم٦م اًمٌٚمدة هذه ذم يقضمد ٓ: شم٘مقل أن٧م اًم٤ًمسمؼ، سمحثل قمـ َيرج

ة شمٌٞمح اًمتل احل٤مضم٦م وضمدت ذًمؽ ُمٕمٜمك يقضمد ٓ: ؾمٌؼ اجلقاب  شمدظمؾ أن ًمٚمٛمرأ

 اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مٞمقد ُمالطمٔم٦م جي٥م اعمًتِمٗمك شمدظمؾ طمٞمٜمام أجًْم٤م ًمٙمـ اعمًتِمٗمك،

 سمٚمد سملم شمٗمرق أنؽ إُمر ذم ُم٤م يمؾ اًم٤ًمسمؼ، سمحثل ذم ُمٕمل شمزال ٓ وم٠من٧م ذيمره٤م، ؾمٌؼ

 ٟم٠ميت وإٟمام إـمالىًم٤م، هٙمذا جيقز وٓ جيقز ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٟمحـ وًمذًمؽ وآظمر،

 .ٟمٕمؿ يم٤من، ووع أي وذم يم٤من سمٚمد أي ذم ُمٜمف احلٙمؿ ُمًٚمؿ يمؾ ًمٞم٠مظمذ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

 (2/33:27:51 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)





 األىابيب أطفال
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535 

 األكابقب أضػال حؽؿ

 سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع إن٤مسمٞم٥م، ـمٗمؾ ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 أقمٓمٜم٤م زوضمتف، همػم أنثك سمقيْم٦م ذم ويْمٕمف اًمرضمؾ ُمٜمل ي٠مظمذ إـم٤ٌمء سمٕمض هٜم٤مك

 ظمػم؟ اهلل وضمزاك اًمدًمٞمؾ

 اًمذي هذا ٕن زوضمتف: إمم اًمرضمؾ ُمٜمل ٟم٘مؾ اًم١ًمال يٙمقن أن فمٜمٜم٧م ًم٘مد :اًمِمٞمخ

 ـمري٘م٦م ومٝمق زوضمتف، همػم إمم اًمرضمؾ ُمٜمل يٜم٘مؾ أن أُم٤م اًمٜم٤مس، سمٕمض قمغم يِمٙمؾ ىمد

 اًمزٟم٤م ُمـ ٟمقع ومٝمذا اًمزٟم٤م، ُمـ يٜمِم٠م قم٤مدة هق اًمذي اًمٜم٤مس أن٤ًمب ًمتخٚمٞمط قمٍمي٦م

 اًم١ًمال هذا ُمثؾ شمٙمرار ُمٕمٜمك ُم٤م وإٓ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم قمغم شمٜمٓمكم ًمٓمٞمٗم٦م ـمٌٞم٦م سمٓمري٘م٦م

 ذم.. شمٞمف ذم واًمٜم٤مس اهلل ؿم٤مء ُم٤م إمم إؾمئٚم٦م هذه وحتقم وشمدوم واعمجالت اجلرائد ذم

 اًمذي ًمٙمـ اعمًٚمؿ، قمٜمف يت٤ًمءل أن يٜمٌٖمل وٓ جيقز ٓ أُمر هذا ضمًدا، ؿمديد وٞم٤مع

 اًمٓمٌٞم٦م اًمٓمري٘م٦م هبذه زوضمتف إمم اًمرضمؾ ُم٤مء ٟم٘مؾ جيقز هؾ: قمٜمف يت٤ًمءل أن يٜمٌٖمل

 .احلديث٦م

 أن ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ هق اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم يِمٙمؾ ىمد اًمذي اًم١ًمال: اًمِم٤مهد

 اًمٜم٘مؾ هذا ٕن ذًمؽ جيقز: ٓ: ٟم٘مقل زوضمتف؟ إمم ُم٤مءه يٜم٘مؾ أن ًمٚمٓمٌٞم٥م يًٛمح

 اجلٛمٞمع قمغم َيٗمك ٓ وهذا اًمزوضم٦م، قمقرة قمـ اًمٓمٌٞم٥م يٙمِمػ أن إىمؾ قمغم يًتٚمزم

 ُمقاىمٕمتف جيقز ٓ ذقًم٤م جيقز ٓ وُم٤م جيقز، ٓ أُمر هذا اًمٜم٤ًمء قمقرات قمغم آـمالع أن

 ُم٤مءه ًمٞمٜم٘مؾ رضمؾ ذم ضورة هٜم٤مك يٙمقن أن ُمٓمٚمً٘م٤م ٟمتّمقر وٓ ًميورة، إٓ وارشمٙم٤مسمف

 ٓ وهذا أطمٞم٤مًٟم٤م، إُمر يًتٚمزم وىمد زوضمتف، ومرج إمم اعمحرُم٦م اًمٓمري٘م٦م هبذه

 قمقرة قمغم اًمٓمٌٞم٥م اـمالع أجًْم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م يًتٚمزم ىمد إُمر أن أتّمقر ًمٙمٜمل[..يٚمزم]

 :خم٤مًمٗمتلم اًمٓمٌٞم٥م هذا يرشمٙم٥م أن إُمر طمٞمٜمئذ ومٞمْمٓمر أجًْم٤م، اًمرضمؾ

 قمقرة قمـ يٙمِمػ أن: وإظمرى اًمزوضم٦م، اعمرأة قمقرة قمـ يٙمِمػ أن: إومم

 قمـ شمٜمٌئ أهن٤م يٙمٗمل اًمٓمرق هذه ؾمٚمقك أن ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م جيقز ٓ هذا اًمزوج،



   أـمٗم٤مل إن٤مسمٞم٥م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 :اصمٜملم ؿمٞمئلم

 جيقز ٓ وهذا يذرون، وُم٤م ي٠متقن ُم٤م يمؾ ذم إوروسمٞملم ٟم٘مٚمد أنٜم٤م: إول اًمٌمء

 ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ُمْم٧م ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ًمٙمؿ ذيمرت يمٜم٧م يمام

 وذمش ًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع وذراقًم٤م سمِمؼم ؿمؼًما  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ

 ىم٤مرقم٦م قمغم أُمف ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من ًمق طمتك: »وهمػمه اًمؽمُمذي ذم إظمرى اًمرواي٦م

 .اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ؾمٜمـ ٟمتٌع ٟمحـ وهٙمذاش ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ومٞمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ

 أن وٟمح٤مول أنٗمًٜم٤م ٟمِمٖمؾ أن ومٜمحـ هٜم٤مك، ُمـ ضم٤مءشمٜم٤م إن٤مسمٞم٥م أـمٗم٤مل ومٌدع

 احلّمقل ؾمٌٞمؾ ذم قمقراهتؿ قمـ يٙمِمٗمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم يٌٞمح ُم٤م اًمٗمت٤موى ُمـ ٟمًتّمدر

 .اًمٓمري٘م٦م هبذه ـمٗمؾ قمغم

 احلٞم٤مة هذه ـمٞمٚم٦م وًمًدا يرزق مل اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا أن وهل: اًمث٤مٟمٞم٦م اعمِمٙمٚم٦م

 مل أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك اًمنمقمٞم٦م، اإلهلٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م زوضمتف ُمع ىمْم٤مه٤م اًمتل اًمزوضمٞم٦م

 واًمقؾم٤مئؾ اًمًٌؾ سم٤مرشمٙم٤مب وًمق ذًمؽ قمغم يتٖمٚم٥م أن حي٤مول ومٝمق وىمدره سم٘مْم٤مئف يرض

 اًمٓمرق يًٚمٙمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم حيض ط اهلل رؾمقل يم٤من وإذا اعمنموقم٦م، همػم

 قمغم حيْمٝمؿ أن أومم سم٤مب ومٛمـ احلالل واًمٙم٥ًم اًمرزق حتّمٞمؾ ؾمٌٞمؾ ذم اعمنموقم٦م

 ًم٘مد اعمنموع، اًمٓمريؼ ُمـ اًمقًمد قمغم احلّمقل ؾمٌٞمؾ ذم اعمنموقم٦م اًمًٌؾ يًٚمٙمقا  أن

٤م إن روطمل ذم اًم٘مدس روح ٟمٗم٨م ًم٘مد! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًً  متقت ًمـ ٟمٗم

 اجلٛمٞمؾ اًمٓمري٘م٦م أؾمٚمٙمقا : أيش اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك

 يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا .. »احلالل اًمرزق ـمٚم٥م ذم اعمنموع

 ش.طمرم ُم٤م ودقمقا  طمؾ ُم٤م يمٚمقا  سم٤محلرام،

 واًمقًمد احلالل اًمرزق اهلل يرزىمٙمؿ أن ذم اعمنموقم٦م اًمًٌؾ اؾمٚمٙمقا : ٟم٘مقل ًمذًمؽ

 سم٤مًمٞمقم وٓ سم٤مهلل ي١مُمـ ٓ ُمـ يًٚمٙمٝم٤م اًمتل اًمٓمريؼ سمٜمٞم٤مت اًمٌٜمٞم٤مت هذه ودقمقا  احلالل

 .أظمر

 (33:24:17/ 6 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 األكابقب أضػال

 ذم ومٞمّمؾ اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م ذم أؾمت٤مذ أن٤م إقمّم٤مب، جم٤مل ذم اظمتّم٤ميص :ُمداظمٚم٦م

 ًمٕمٚمؽ إن٤مسمٞم٥م، أـمٗم٤مل صدد ذم أن وٟمحـ إقمّم٤مب، ُم٤مدة ُمدرس اًمٓم٥م يمٚمٞم٦م

 ذًمؽ؟ قمـ رء ؾمٛمٕم٧م

 .سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 هذا اًمّمقرة، هذه شمرى ًمٕمٚمؽ اعمٔمٝمر هذا ًمٜم٤م فمٝمر إظمػمة أوٟم٦م وذم :ُمداظمٚم٦م

 يٙمقن.. شمٚم٘مٞمح هل٤م قمٛمؾ ومٜمزويٚمٞم٦م، ُٓمرأة طمّمؾ وهذه ُمِمقه، وهق أنٌقب ـمٗمؾ

 اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح ـمًٌٕم٤م[ اًمِمٙمؾ] هبذا ـمٚمع أنف ًمدرضم٦م اًمٚم٘مٞمح٦م قمغم دم٤مرب قمٛمؾ

 ضمقاز ذم أومتك اًمٗم٘مٝمل اعمجٛمع ظمػم اهلل وضمزاهؿ ُمًتقر، اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم أن

ة، وسمقيْم٦م اًمزوج ٟمٓمٗم٦م سملم اًمتٚم٘مٞمح يٙمقن أن قمغم ذًمؽ  ًمٙمـ طمّمؾ، اًمذي هذا اعمرأ

 ذم يم٤مٕظمٓم٤مء إن٤ًمب ظمٚمط إمم شم١مدي يمثػمة وشمالقم٤ٌمت...اعمرطمٚم٦م هذه شمتخٚمؾ هٜم٤مك

 ُمـ ومٞمًحٌف ظمٓم٠م رء ومٞمحّمؾ ًمٚمٛمختؼم ويٕمٓمٞمف ٟمٓمٗمتف يٕمٓمل واطمد يم٠من إن٤مسمٞم٥م

 يَمَحّؾ  ٟمٓمٗم٦م يًتخدُمقن يم٠من إـم٤ٌمء ٟمٗمس ُمـ شمالقم٥م حيّمؾ أو إظمرى، همػم أنٌقسم٦م

 قمغم وومروٜم٤م يمٌػم، سمح٨م ىمدُمٜم٤م.... وٟمحـ وقمٛمٚمٝمؿ، دم٤مرهبؿ يٜمجح أؾم٤مس قمغم

 هذا اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمجٛمع وم٠مثٌتٜم٤م وأثٌتٜم٤مه٤م، شمالقم٤ٌمت هٜم٤مك سم٠من اًمٗم٘مٝمل اعمجٛمع ومتقى

 اجلٞمٜم٤مت، قمغم اًمتالقم٤ٌمت سمٕمض وومٞمف اخلٓم٠م وومٞمف اًم٘مّمد ؾمقء ومٞمف أنف وسمٞمٜم٤م اًمٙمالم

 اًمٕم٤ممل وذم اعمٛمٚمٙم٦م ذم قمٜمدٟم٤م اًمٜم٤مس ه١مٓء.. أن وٟمحـ اًمقراصمٞم٦م، إوص٤مف هل اًمتل

 ُم٤مذا ٟمٕمرف وٓ..سمٞمٜم٦م قمغم يٙمقٟمقا  طمتك إظمٓم٤مء هذه ًمٚمٛمرى يقوحقا  مل اإلؾمالُمل

 ُمًٚمٛملم، همػم يمٚمٝمؿ اعمختؼمات ذم اًمٌمء هذا قمٛمؾ قمغم ي٘مقم أٓ ضم٤مٟم٥م إمم جيري،

 اًمذي أُم٤م اًمرطمؿ، ذم ويْمٕمٝم٤م اًمٚم٘مٞمح٦م ي٠مظمذ هق رء آظمر سمًٞمط قمٛمٚمف اًمٓمٌٞم٥م: يٕمٜمل

 اإلؾمالُمل، اًمٕم٤ممل وذم اعمٛمٚمٙم٦م ذم قمٜمدٟم٤م اًمٙمٗم٤مر ُمٕمٔمٛمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر هق اًمتج٤مرب يٕمٛمؾ

 .ظمػًما  اهلل ومجزايمؿ اعمقوقع، هذا طمقل وومتقايمؿ رأجٙمؿ ٟمريد: يٕمٜمل
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538 

 يمٞمػ: همػميمؿ ُمـ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ؾمٛمٕم٧م رسمام رء قمـ أؾمتقوح أن أريد أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٕمقرة؟ قمـ اًمٙمِمػ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه يًتٚمزم أٓ اًمتٚم٘مٞمح؟ قمٛمٚمٞم٦م يٙمقن

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

٤ًٌم ًمتتخذ اعمقوقع هذا ذم اًم٘مْمٞم٦م هذه شمذيمر ٓ ح٤مذا أدري ومام :اًمِمٞمخ  ذقمٞم٤ًم ؾمٌ

 اًمّمٜم٤مقمل؟ اًمتٚم٘مٞمح هذا عمٜمع

 قمدة هل ُمرشملم وٓ ُمرة وًمٞمس شمٙمِمػ ُمـ أيمثر ًمٚمٛمرأة حيدث ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اعمرأة ٕن اًم٤ٌمب: هذا ُمـ اجلزائري سمٙمر أبق اًمِمٞمخ أن اًمٙمالم هذا ذم ىم٤مل ُمرات،

 اعمقت ُمـ يٜمجٞمٝم٤م وٓ ضورة، ًمٞمس هذا وًمٙمقن ُمرة، ُمـ أيمثر ًمٚمتٙمِمػ شمتٕمرض

 .اًم٤ٌمب هذا ُمـ اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح هذا وىمػ ومٞمج٥م رء، هل٤م يٕمٛمؾ وٓ

 .احلؼ هق هذا :اًمِمٞمخ

 .رأجٙمؿ ٟمريد.. :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرض ُمـ سمد ٓ اًمٕمٛمٚمٞم٦م أن ُمـ أتث٧ٌم أن أردت ًمٙمـ رأجل، هذا :اًمِمٞمخ

ة، أو اًمرضمؾ ؾمقاء اًمٕمقرة ًمٙمِمػ  صح؟ اعمرأ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وًمق اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه إسم٤مطم٦م إمم يذهٌقن اًمذيـ ُمـ أتٕمج٥م أن٤م وًمذًمؽ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 وأن٧م ـمٌٞم٥م، سم٤مقمت٤ٌمرك ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل اعمِم٤ميمؾ هلذه قمٜمدهؿ ًمٞمس أهنؿ ومروٜم٤م

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه أن أن٤م يمٕمٚمٛمل يٕمٚمٛمقن هؿ ًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، اًمٕمٚمامء ه١مٓء ُمـ أدرى

 هٜم٤مك وًمٞمس ضورة، إٓ طمرام واًمٙمِمػ اًمزوضملم، قمقرة قمـ يمِمػ شمًتٚمزم

 .حتريٛمف اًمقاوح اعمحرم ارشمٙم٤مب هب٤م ًمٜمًتٌٞمح إـمالىًم٤م ضورة

 هلذا اًمٙمٗم٤مر وشمٕم٤مـمل... اًمتالقم٥م ُمـ إًمٞمف أذت ُم٤م هٜم٤مك يٙمـ مل ومٚمق ومٚمذًمؽ

 هذا إمم أوٞمػ اًمٕمقرة، قمـ ًمٚمٙمِمػ اًمزوضملم شمٕمريض يتٓمٚم٥م أنف قمٜمف ًمٙمٗمك إُمر

 وًمذًمؽ سم٤مًمٕم٘مؿ، أصٞمٌقا  أهنؿ يٌدو اًمتٙمٚمػ، هذا يتٙمٚمٗمقن اًمذيـ أن وهق آظمر، رء
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 ٟم١مُمـ وٟمحـ ذقمٞم٦م، اًمال اعمٚمتقي٦م اًمٓمرق هذه سمًٚمقك اإلص٤مسم٦م هذا دم٤موز حي٤موًمقن

 آؾمتًالم شمٜم٤مذم اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ُمثؾ إمم يٚمج٠م أن سمف يٚمٞمؼ ٓ اعمًٚمؿ أن زم ويٌدو

 وضمؾ قمز اهلل أن اعمٕمرووم٦م أي٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص ومٛمٕمٚمقم وىمدره، اهلل ًم٘مْم٤مء

 وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمِمٞمئ٦م قمغم يًتٕمكم أن يريد يم٠منف هذا وم٢مًذا قم٘مٞماًم، يِم٤مء ُمـ جيٕمؾ

 هذا شم٠ًمخٜمل أن ىمٌؾ وم٠من٤م وًمذًمؽ وضمؾ، قمز اهلل يريض ٓ ُم٤م اًمًٌؾ ُمـ ويتٕم٤مـمك

 يتٕمرض أن سمٕمد إٓ شم٘مقم ٓ اًمٕمٛمٚمٞم٦م أن ٟمٗمز ذم ىم٤مم يم٤من اًمذي قمغم سمٜم٤مءً  اًم١ًمال

 أن يٛمٙمـ أنف ُمـ يمٓمٌٞم٥م شمٗمْمٚم٧م ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًمٕمقرة، قمـ ًمٚمٙمِمػ اًمزوضملم

 أوؿ وم٠من٤م ذًمؽ، وٟمحق قمٜمده أبٜم٤مء ٓ ُمـ ًمّم٤مًمح وُيًتٗم٤مد اًمٜم٤مس أن٤ًمب شمتداظمؾ

 .اإلؾمالم ديـ ذم جيقز ٓ هذا سم٠من وأىمٓمع اجلزائري سمٙمر أبق صقت إمم صقيت

 .ذًمؽ ضمقاز سمٕمدم أومتك قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ويمذًمؽ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمف اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 (33:35:43/أ33: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 اجلـغ جـس ظذ افؽشػ حؽؿ

 ذم وهق اًمٌٜم٧م ُمـ اًمقًمد ٓيمتِم٤مف قمٚمٛمٞم٦م ـمري٘م٦م شمقضمد: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ ،احلٛمؾ أثٜم٤مء أُمف سمٓمـ

 ٕن اظمتّم٤ميص: ُمـ ًمٞمس ومٝمذا سمّمحٞمح ًمٞمس أو صحٞمح هذا هؾ أُم٤م :اًمِمٞمخ

ن٤م ُم٤م طمدود ذم وًمٙمـ اًمٓم٥م، سمٕمٚمؿ قمالىم٦م ًمف هذا  طمدود ذم شمزال ٓ اًم٘مْمٞم٦م أن ىمرأ

 َيِمك همػمه أو اًم٤ًمئؾ أن اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمغم اًمداومع سم٠من وأؿمٕمر واًمتح٘مؼ، اًمٌح٨م

 شمٍمح اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص ُمع ذًمؽ ومٞمختٚمػ قمٚمٛمٞم٦م، طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ يّمٌح أن ُمـ

 سمٕمض جيٕمؾ اًمذي هق اًمتقهؿ هذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إٓ إرطم٤مم ذم ُم٤م يٕمٚمؿ ٓ سم٠منف

 اًمتجريب اًمٕمٚمؿ ذًمؽ طملم[ ومٞمتٕم٤مرض] صحٞمًح٤م اًمٜم٠ٌم هذا يٙمقن أن َيِمقن اعمًٚمٛملم

 هق يمام اًم٘مْمٞم٦م هبذه اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة قمغم ظمقف ٓ أنف واًمقاىمع اًمديٜمل، اًمٕمٚمؿ ُمع

 أو ذيمًرا  اجلٜملم يمقن ُمٕمروم٦م إُمٙم٤من قمٚمٛمًٞم٤م صم٧ٌم ًمق ومٞمام اإلؾمالم ىمْم٤مي٤م يمؾ ذم اًمِم٠من

 شم٤ٌمرك اهلل يًخره٤م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ سمقؾمٞمٚم٦م أو اًمقؾم٤مئط ُمـ سمقاؾمٓم٦م أنثك

 وضمؾ قمز اهلل شمٗمرد ُمـ اعم٘مّمقد ٕن ذًمؽ: ُمـ ظمقف ٓ قم٤ٌمده، ُمـ يِم٤مء عمـ وشمٕم٤ممم

 :اصمٜم٤من أُمران إرطم٤مم ذم سمام سمٕمٚمٛمف

 سمقؾمٞمٚم٦م يٕمٚمؿ ومٝمق اًمتجريب اًمٕمٚمؿ هذا أُم٤م ذاشمًٞم٤م، قمٚماًم  ذًمؽ يٕمٚمؿ أنف: إول إُمر

 ومٗمرق ذيمرٟم٤م، يمام قم٤ٌمده ُمـ يِم٤مء عمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل َيٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه ُمـ

ـْ  َيْٕمَٚمؿُ  َأٓ: ﴿ذايت قمٚمؿ أنف طمٞم٨م اإلهلل اًمٕمٚمؿ سملم  ًمٞمس ومٝمق [24:اعمٚمؽ﴾ ]ظَمَٚمَؼ  َُم

 اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦م يمؾ يتٕم٤مـمقا  أن إمم سمح٤مضم٦م هؿ اًمٕم٤ٌمد سمٞمٜمام وؾمٞمٚم٦م، إمم سمح٤مضم٦م

 ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس ؾم٤مئر قمغم ظم٤مومٞم٤ًم قم٤مدة يٙمقن ُم٤م قمغم هب٤م ومٞمٓمٚمٕمقن هلؿ اهلل يًخره٤م

 يٜمٌٖمل ضمًدا ضوري أُمر سم٤مًمٖمٞم٥م اًمذايت اًمٕمٚمؿ سملم وم٤مًمتٗمريؼ اًمقؾم٤مئؾ، هذه يتٕم٤مـمقن

 .اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم شمِمٙمؾ اًمتل اعم٤ًمئؾ هذه ُمثؾ ذم دائاًم  ٟمًتحيه أن

 اًمٗمٚمٙمٞملم ُمـ يمثػًما  أن وهل ؿمؽ وٓ ومٞمٝم٤م ري٥م ٓ قمٚمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٕمٚمٛمقن وم٢مٟمٙمؿ
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 وإٟمام سمًٜملم وٓ سمًٜم٦م وٓ سمِمٝمقر ًمٞمس ي٘مع أن ىمٌؾ واخلًقف اًمٙمًقف قمغم يتٜمٌئقن

 أن ُمـ يتٛمٙمٜمقن هب٤م ًمٚمٜم٤مس ذيمرٟم٤م يمام اهلل ؾمخر ح٤م ضمًدا دىمٞم٘م٦م طم٤ًمسمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت هل

 ٟم٠ٌمهؿ إن صمؿ ـمقيٚم٦م، ؾمٜملم سمٕمد ُم٤م إمم واخلًقف سم٤مًمٙمًقف اًمٜم٤مس َيؼموا وأن يتٜم١ٌموا

 اًمٗمالٟمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم اخلًقف أن: ي٘مقًمقن سمحٞم٨م دىمٞم٘م٦م شمٗم٤مصٞمؾ قمغم قم٤مدة حيتقي

 ضمزئًٞم٤م يٙمقن صم٤مًمث٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم.. ٟمّمٗمًٞم٤م يٙمقن صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم.. يمٚمًٞم٤م ظمًقوًم٤م يٙمقن

 اًمذي هذا هؾ آظمره، إمم يمذا ُمٙم٤من ذم يرى وٓ يمذا ُمٙم٤من ذم اخلًقف يرى وهٙمذا،

 اًم١ًمال وضمف اًمتل يم٤معم٠ًمخ٦م هق وًمٞمس ري٥م وٓ ومٞمف ؿمؽ ٓ ُمٚمٛمقؾًم٤م أُمًرا  أصٌح

 ُمـ هذا ومٝمؾ ذًمؽ، وي٘مع اجلرائد ذم ٟم٘مرؤه دائاًم  هذا واخلًقف اًمٙمًقف طمقهل٤م،

 َيْٕمَٚمؿُ  ٓ ىُمْؾ : ﴿ُمٜمٝم٤م يمثػمة آي٤مت ذم يمام سمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل شمٗمرد اًمذي اًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ

ـْ  َٛمَقاِت  ذِم  َُم  ً ٓ   اًْمَٖمٞم٥َْم  َوإَْرضِ  اًم ُ  إِ   ؟[65:اًمٜمٛمؾ﴾ ]اّلل 

 إمم يٜمتٛمقن ممـ يمثػًما  يتخٞمٚمف ُم٤م هق هٜم٤م سم٤مًمٖمٞم٥م اعم٘مّمقد ٕن ٓ: :اجلقاب

 يٜمٔمر يم٤من اًمٗمالين اًمقزم سم٠من ه١مٓء يمت٥م ذم يذيمرون طمٞم٨م اًمٓمرق إمم أو اًمتّمقف

 يِم٘مك وومالن يًٕمد وومالن يٛمقت ومالن: وي٘مقل اعمحٗمقظ اًمٚمقح قمغم ومٞمٓمٚمع هٙمذا

 ذًمؽ وُمـ رء، يمؾ ذم ًمف ذيؽ ٓ وطمده هلل إٓ ًمٞمس اًمذايت اًمٕمٚمؿ هذا آظمره، إمم

 .اًمٖمٞم٥م قمٚمؿ ذم ًمف ذيؽ ٓ

 وَمال اًْمَٖمٞم٥ِْم  قَم٤ممِلُ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ُمْم٧م ضمٚم٦ًم ذم ًمٙمؿ ذيمرت يمٜم٧م

ٓ  *  َأطَمًدا هَمٞمٌِْفِ  قَمغَم  ُئْمِٝمرُ  ـِ  إِ ـْ  اْرشَم٣َم  َُم  يمٞمػ اٟمٔمروا [17 - 16 :اجلـ﴾ ]َرؾُمقلٍ  ُِم

 اًمرؾمؾ أُم٤م سمذاشمف، اًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ أنف ومٞمذيمر سم٤مًمٖمٞم٥م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك قمٚمٛمف سملم ويٗمرق ي٘مقل

 سم٤مب ُمـ ًمٞمس هب٤م ومٕمٚمٛمٝمؿ اعمٖمٞم٤ٌمت سمٌٕمض أطمٞم٤مًٟم٤م ي٠متقٟمٜم٤م اًمذيـ إظمٞم٤مر اعمّمٓمٗملم

﴾ ُئْمِٝمرُ  وَمال اًْمَٖمٞم٥ِْم  قَم٤ممِلُ ﴿ قمٚمٞمف، هلؿ اهلل سم٢مـمالع وإٟمام ُمٜمٝمؿ ذاشمٞم٦م سم٤مًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ

ٓ  ﴿ اًمٖمٞم٥م ذًمؽ قمغم أطمًدا يٕمٚمؿ ومال.. يٓمٚمع ومال [16:اجلـ] ـِ  إِ ـْ  اْرشَم٣َم  َُم  ُِم

 ذم ضم٤مءت اًمتل ضمًدا واًمٙمثػمة اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م هذه: وم٢مًذا [17:اجلـ﴾ ]َرؾُمقلٍ 

 ُمـ ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء اًم٤ًمقم٦م قمالُم٤مت ذم ظم٤مص٦م سمّمقرة شمدظمؾ واًمتل احلدي٨م يمت٥م

 يمام هذا ٕن سم٤مًمٖمٞم٥م: اًمرؾمقل قمٚمؿ ُمـ ًمٞمس هذا اًمّمٖمرى، أو اًمٙمؼمى اًمٕمالُم٤مت
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 ُم٤م قمغم ًمٜمٌٞمف وضمؾ قمز اهلل إـمالع ُمـ هذا وإٟمام وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف سمف اهلل شمٗمرد ذيمرٟم٤م

 اًمٗمٚمٙمٞملم شمٜم١ٌم أن ٟمٗمٝمؿ أن قمٚمٞمٜم٤م ؾمٝمؾ احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا اًمٖمٞم٥م، ُمـ ؿم٤مء

 سم٤مب ُمـ وًمٞمس اًمٖمٞم٥م قمغم آـمالع سم٤مب ُمـ ًمٞمس هذا واًم٘مٛمر اًمِمٛمس سمخًقف

 إمم هب٤م ومٞمّمٚمقن هلؿ اهلل ؾمخره٤م اًمتل ًمٚمقؾم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ اؾمتٕمامل هق وإٟمام سم٤مًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ

 ٟمٗمس ؾمٚمٙمقا  ًمق احل٘مٞم٘م٦م ذم هؿ اًمٜم٤مس وه١مٓء اًمٜم٤مس، ؾم٤مئر قمـ هم٤مب ُم٤م ُمٕمروم٦م

 اخلًقف ي٘مع ُمتك ُمٕمروم٦م هب٤م ومتٛمٙمٜمقا  شمٕمٚمٛمقه٤م هؿ اًمتل ًمٚمقؾم٤مئؾ اًمتٕمٚمؿ ُمـ اًمًٌٞمؾ

 .واخلًقف سم٤مًمٙمًقف ُمٕمرومتٝمؿ قم٤مروملم أجًْم٤م ًمٙم٤مٟمقا  ذيمره اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم

 هذا اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ سمقؾمٞمٚم٦م اًمٜم٤مس قمـ هم٤مب سمٌمء اًمٕمٚمؿ: وم٢مًذا

 سمٕمض ذم ىمدياًم  ىمرأتف يمٜم٧م أُمر ُمثاًل  هٜم٤مك إؿمٙم٤مل، ومال اًمٖمٞم٥م ُمٕمروم٦م سم٤مب ُمـ ًمٞمس

 قمٛمر يٕمرف أن يٛمٙمٜمف اًمٗمالح أن: اًمٖم٤مًم٥م وهق صحٞمًح٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ اًمٙمت٥م

 يمؾ سم٠من: ومٞم٘مقًمقن اجلذع، ٟمٗمس ذم يراه٤م اًمتل اًمدوائر ُمـ ضمذقمٝم٤م ىمٓمع سمٕمد اًمِمجرة

 اًمِمجرة هذه قمٛمر: ي٘مقل ومٝمق دائرشم٤من اجلذع هذا ذم هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ؾمٜم٦م، شمٕمٜمل دائرة

 يٛمٙمـ سم٠منف: ذًمؽ ُمـ وأهمرب أدق هق ُم٤م ىمرأت يمٜم٧م سمؾ وهٙمذا، صمالصم٦م صمالصم٦م ؾمٜمت٤من،

 اإلٟم٤ًمن أفم٤مومر ذم اًمدىم٦م ُمـ سمٌمء شمرى اًمتل اخلٓمقط إمم سم٤مًمٜمٔمر اإلٟم٤ًمن قمٛمر ُمٕمروم٦م

 اجلٜملم يمٛم٠ًمخ٦م يّمح، مل أم صح هؾ هيٛمٜمل ُم٤م ومٝمذا ؾمٜم٦م، يٕمٜمل أجًْم٤م ظمط ومٙمؾ

 سم٤مب ُمـ هق وًمٞمس إؿمٙم٤مل ومال ذًمؽ صح إن ًمٙمـ أنثك، أو ذيمر أنف وآيمتِم٤مف

 اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه اؾمتٖمالل ـمريؼ ُمـ هق وإٟمام اًمٖمٞم٥م قمٚمؿ ذم وضمؾ قمز اهلل ُمِم٤مريم٦م

 .اًمٜم٤مس قمغم َيٗمك ُم٤م قمغم هب٤م وشمٕمرف اهلل ظمٚم٘مٝم٤م

 يّمح: مل أو أنثك أم هق أذيمر اجلٜملم هقي٦م ايمتِم٤مف ـمٌٞم٤ًم صح أبًدا هيٛمٜم٤م ومال هذا قمرومٜم٤م إذا

 اًمتل اًمقؾم٤مئؾ اؾمتٖمالل سم٤مب ُمـ هق وإٟمام سم٤مًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمس صح إن ٕنف

٤من اهلل ؾمخره٤م ُمقر ُمـ ورائٝم٤م ُم٤م ٓؾمتٙمِم٤مف ًمإلًٟم  .اًمٜم٤مس ؾم٤مئر قمغم قم٤مًدة شمٖمٞم٥م اًمتل ٕا

 إطمدامه٤م، هذه ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اًمٖمٞم٥م ذم اهلل ُمِم٤مريم٦م يٕمٜمل ٓ هذا أن: ىمٚم٧م

 [34:ًم٘مامن﴾ ]إَْرطَم٤ممِ  ذِم  َُم٤م َوَيْٕمَٚمؿُ : ﴿ىم٤مل طمٞمٜمام وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن: وإظمرى
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 اجلٜملم هقي٦م يٙمتِمػ أن ُمثاًل  اًمٕمٚمؿ اؾمتٓم٤مع وم٢من شمٗمّمٞمٚمًٞم٤م، يٕمٚمؿ وم٘مط وطمده هق: أي

 هق هؾ ُمثاًل  اجلٜملم هبذا قمٚماًم  حيٞمط أن يًتٓمٞمع ٓ هق وًمٙمـ أنثك أو ذيمر هق هؾ

 ذم ُم٤م يٕمٚمؿ صمؿ ٟم٤مىمًّم٤م، أم شم٤مًُم٤م يٙمقن ظمٚم٘مف: يٕمٜمل ٟم٤مىمًّم٤م؟ يٙمقن أم يم٤مُماًل  ؾمٞمٙمقن

 أن ومٛمجرد اًمرضمؾ، سمٛمٜمل ي٘مقًمقن يمام اًمٌقيْم٦م أو هٜم٤مك اًمٕمٚم٘م٦م شمٕمٚمؼ أن ىمٌؾ إرطم٤مم

 ٓ، أو ؾمٞمٜمٕم٘مد اح٤مء هذا أن يٕمرف وضمؾ قمز وم٤مهلل اعمرأة رطمؿ ذم سمامئف اًمرضمؾ ي٘مذف

 أم شم٤مًُم٤م ظمٚم٘مف ؾمٞمٙمقن هؾ أنثك أو ذيمًرا  يم٤من وإذا أنثك، أو ذيمًرا  ؾمٞمٙمقن اٟمٕم٘مد وإذا

 اًمٕمٚمؿ قمغم ُمًتحٞمؾ اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه آظمره، إمم أم أم ؿم٘مًٞم٤م أم ؾمٕمٞمًدا ؾمٞمٙمقن هؾ ٓ،

 اعمٕمٜمك وهق وضمؾ قمز سمف اهلل شمٗمرد مم٤م هق يمذًمؽ قمٚماًم، هب٤م حيٞمط أن وؾمام قمال ُمٝمام

 .[34:ًم٘مامن﴾ ]إَْرطَم٤ممِ  ذِم  َُم٤م َوَيْٕمَٚمؿُ ﴿: سم٘مقًمف

٤ًٌم :ُمداظمٚم٦م  وهؿ اًمٙمٝم٤من إشمٞم٤من طمرم ومٚمامذا: ي٘مقل اإلظمقة أطمد سم٤مًم١ًمال، شم٘مري

 .اًمٜم٤مس ؾم٤مئر قمـ اًمٖمٞم٥م سمٕمض عمٕمروم٦م اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض يًتٕمٛمٚمقن أجًْم٤م

 ذم صم٧ٌم ويمام سم٤مجل٤من، يتّمٚمقن اًمٙمٝم٤من اعم٠ًمختلم، سملم يمٌػم ومرق صمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 صمؿ اًمًٛمع، يًؽمىمقن اجلـ أن مجٞمًٕم٤م ذًمؽ شمذيمرون وًمٕمٚمٙمؿ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 مم٤م اًمًامء ُمـ ؾمٛمٕمف ىمد يٙمقن ُم٤م أذٟمف ذم ومٞمٚم٘مل اإلٟمس ُمـ ىمريٜمف إمم أطمدهؿ يٜمزل

 احلؼ ومٞمختٚمط ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة أيم٤مذي٥م ذًمؽ إمم يْمٞمٗمقا  صمؿ اعمالئٙم٦م، سمف شمتحدث

 ذًمؽ وأخ٘مقا  إًمٞمف، أو٤مومقه اًمذي سم٤مًم٤ٌمـمؾ اعمالئٙم٦م طمدي٨م ُمـ اجلٜمل ؾمٛمٕمف اًمذي

 هذا يًتٖمٚمقن يزاًمقن وٓ يًتٖمٚمقن ومٙم٤مٟمقا  وًمذًمؽ اإلٟمس، ُمـ ىمريٜمٝمؿ أذن ذم مجٞمًٕم٤م

 وًمذًمؽ سم٤مًمٖمٞم٥م، اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس جيٝمٚمف ُم٤م يٕمرومقن أهنؿ اًمٜم٤مس ًمٞمقمهقن اًمٞمقم إمم

 ُمـ: »وىم٤مل اًمٙمٝم٤من إشمٞم٤من قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك ووٚمقا  سمذًمؽ أوٚمقا  وٕهنؿ

وًم٤م أو يم٤مهٜم٤ًم أتك  ش.حمٛمد قمغم أنزل سمام يمٗمر وم٘مد ي٘مقل سمام ومّمدىمف قمرا

 اًمٕم٤معملم سمرب يمٗمروا أهنؿ سم٥ًٌم ُمٌلم والل ذم أهنؿ ُمع ومٝمؿ إـم٤ٌمء ه١مٓء أُم٤م

 ٓ اًمْمالل هذا ُمع ومٝمؿ اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م ىمٚم٥م قمغم أنزهل٤م اًمتل سمنميٕمتف ي١مُمٜمقا  ومل

 ُمٕمروم٦م ازدادوا قمٚماًم  ازدادوا يمٚمام سم٠مهنؿ يٍمطمقن هؿ سمؾ اًمٖمٞم٥م، يٕمرومقن أهنؿ يدقمقن

 واًمٙمِمػ اًمٜم٤مس عمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ يتٕم٤مـمقن اًمذيـ ه١مٓء سملم ومِمت٤من سمجٝمٚمٝمؿ
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 ه١مٓء سملم ؿمت٤من اًمًامء سمٕم٤ممل اًمّمٚم٦م ُمـ ؿمٞمًئ٤م يدقمقن وٓ يٜمٗمٕمٝمؿ وقمام ييهؿ قمام

 إًمٞمٝمؿ اإلشمٞم٤من ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌلم طمذرٟم٤م اًمذيـ واًمٙمٝم٤من اًمٕمراوملم وسملم

 .وشمّمدي٘مٝمؿ

 (33:38:43/ 6 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)





 والصائه الطب
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 افصائؿ؟ تػطر هؾ افبـج إبرة

 ٕضاس، ا طمِمق أضمؾ ُمـ اًمٗمؿ ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمٌٜم٩م إسمرة اؾمتخدام: شطمًـ قمغم»

 احلٚمؼ؟ ذم أو اًمٗمؿ ذم رء يٜمزل مل أنف شم٠ميمدٟم٤م إذا وسمخ٤مص٦م شمٗمٓمر، هذه ومٝمؾ

 اًميس ُمٙم٤من ختدير اإلسمرة ُمـ ُم٘مّمقد دام ُم٤م وًمٙمـ يٗمٓمر، ٓ هذا :اًمِمٞمخ

د اًمذي  هق وًمٙمـ اإلسمرة، هذه هل ذم ًمٞم٧ًم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مجلتف، يرا

 ُم٤مؾمقرة ُمـ اح٤مء ٟمْمح يًتٕمٛمٚمقن أهنؿ إـم٤ٌمء ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه ذم اعمٕمٝمقد هق ُم٤م

 اًمذي اعمٙم٤من شمٜمٔمٞمػ أضمؾ ُمـ إؾمٜم٤من: ـمٌٞم٥م قمٜمد اًمذي اجلٝم٤مز سمقاؾمٓم٦م ضمداً  دىمٞم٘م٦م

د  .طمِمقه يرا

 ضمٝم٦م ُمـ وًمٞمس رُمْم٤من، صٞم٤مم ذم اًميس ُمٕم٤مجل٦م ذم اعمِمٙمٚم٦م شم٠ميت هٜم٤م ُمـ

 أٓ ُمـ ؾمٜمف أو ضؾمف اعمٕم٤مًم٩م اعمريض يتٛمٚمؽ ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ٕنف اإلسمرة:

 حي٤موهل٤م اًم٤ًٌمطم٦م، حيًـ ٓ اًمذي يمحٙمؿ هق اعمريض هذا ومحٙمؿ وطمٞمٜمئذٍ  اح٤مء، يٖمٚمٌف

 ُمٕمرومتف ؾمقء سم٥ًٌم اح٤مء يٖمٚمٌف أن ُمـ ٟمٗمًف قمغم ي٠مُمـ وٓ رُمْم٤من ذم ص٤مئؿ وهق

 أُم٤م يٗمٓمر، ٓ هذا اح٤مء ومٖمٚمٌف اًم٤ًٌمطم٦م، حيًـ اًمذي يم٤مًم٤ًٌمح ًمٞمس ومٝمذا سم٤مًم٤ًٌمطم٦م،

 ًمف، اح٤مء همٚم٦ٌم ُمـ يٜمجق أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م ٓ اًمذي اًم٥ًٌم شمٕم٤مـمك ٕنف ومٞمٗمٓمر: ذاك

 رُمْم٤من، هن٤مر ذم ذًمؽ يٕم٤مًم٩م أن يٜمٌٖمل ومال ضؾمف، أو ؾمٜمف يٕم٤مًم٩م اًمذي هذا يمذًمؽ

 .اًمٚمٞمؾ إمم ذًمؽ ي١مضمؾ وإٟمام

 اًمٙمالم هذا ؾم٤مُمع يًٛمع ىمد يًٌح، اًمذي ىمْمٞم٦م قمغم يرد هؾ! ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أم سمذاك يٚمحؼ ومٝمؾ ومٛمف، ذم يدظمؾ اح٤مء ُمـ رء ويٖمٚمٌف يٖمتًؾ اًمذي إذاً : ومٞم٘مقل

 ُمٗمؽمق؟ احلٙمؿ

 .أظمر اًمًٌٞمح سم٤مًمث٤مين يٚمحؼ :اًمِمٞمخ

 .واطمد يمؾ يًتٓمٞمٕمف ممٙمـ هذا ٕن :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 .أؾمت٤مذ ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 ي٤مؿمٞمخ ُم٤مء، سمدون طمديثف أضمٝمزه شمٙمقن ممٙمـ اًم١ًمال، ٟمٗمس ذم :اًم٤ًمئؾ

 ؟....ُمٕمٜم٤مه

 .اجلقاب أظمذت :اًمِمٞمخ

 اح٤مء؟ شمِمٗمط شمٙمقن اًمقىم٧م سمٜمٗمس ؿمٗم٤مـم٦م قمالج، ذم :اًم٤ًمئؾ

 أن ُمـ اـمٛمئٜم٤من ذم ضؾمف أو ؾمٜمف اعمٕم٤مًم٩م يٙمقن أن ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 وؾمٞمٚم٦م ذيمرت ٓنا وأن٧م اًمقؾمٞمٚم٦م، رذيم وم٠مظمقك اًمقؾمٞمٚم٦م هل ُم٤م أُم٤م اح٤مء، يٖمٚمٌف

 همػمه؟ اجلقف، إمم وؾمٌ٘مف اح٤مء همٚم٦ٌم قمدم وٛمـ اعمٝمؿ اًمِمٗمط وهق أظمرى

 (33:  33: 53/ 439/ واًمٜمقر اهلدى)

 ادػطرات؟ مـ افطبقة احلؼـ هؾ

 اعمٗمٓمرات؟ ُمـ شمٕمتؼم ًمٚمٛمريض شمٕمٓمك اًمتل اًمٓمٌٞم٦م احل٘مـ هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي هق ُمٜمٝم٤م ىمًؿ.. شمٗمٓمر ٓ أهمٚمٌٝم٤م: ىمًامن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع احل٘مـ :اًمِمٞمخ

 يراد اًمتل اإلسمرة هل اعمٗمٓمر اًم٘مًؿ إول، اًم٘مًؿ قمرف قمرف إذا اًم٘مًؿ هذا.. يٗمٓمر

 اًمتل هذه اإلسمر ذم.. ؾمٚمٞمامً  يم٤من أو ُمريْم٤مً  يم٤من ؾمقاء اإلٟم٤ًمن هذا سمدن شمٖمذي٦م ُمٜمٝم٤م

 شمٕمٚمؼ اًمتل هذه: اعمٝمؿ أؾمٛمٝم٤م؟ ُم٤م إضمٜمٌل اًمٖمري٥م اؾمٛمٝم٤م أطمٗمظ أيم٤مد ٓ.. شمٕمٚمؼ

 اًمٓمٌٞم٥م يرى ًمريثام اعمريض هذا اإلسمرة هذه قمغم ومٞمٕمٞمش قمرق ذم اإلسمرة وشمٖمرز

 ُم٤م شمٗمٓمر اًمتل هل اعمٖمذي٦م اإلسمرة هذه ُمروف، ُمٕم٤مجل٦م أوان آن ىمد أنف قمٚمٞمف اعمنمف

ءً  إسمرة يمؾ شمٗمٓمر، ٓ ذًمؽ ؾمقى  أي ذم أو اًمٕمْمؾ ذم يم٤مٟم٧م أو اًمقريد ذم يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ـمريؼ ُمـ أو اًمٗمؿ ـمريؼ ُمـ وًمٞمس اعمٕم٤مجل٦م ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد يم٤من اجلًد ُمـ ُمٙم٤من

 .شمٗمٓمر اًمتل هل اعمٖمذي٦م وم٤مإلسمرة ر،يٗمٓم ٓ مم٤م ومذًمؽ سم٤مٕيمثر إنػ

  (33:  38: 31/   693/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ضبقة ؾحقصات ألؽراض اإلكسان جقف إػ مـظار إدخال هؾ

 يػطر؟

 يٗمٓمر؟ ـمٌٞم٦م ومحقص٤مت ٕهمراض اإلٟم٤ًمن ضمقف إمم ُمٜمٔم٤مر إدظم٤مل هؾ :ُمداظمٚم٦م

 آٟمٗم٤مً  قمروم٧م وىمد اظمتّم٤ميص ُمـ هذا وًمٞمس أفمـ يمام اإلدظم٤مل يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .سم٤مٕـم٤ٌمء ُمًٙمقٟم٦م إرض سم٠من

 .ٟمٕمؿ ُمًٙمقٟم٦م :ُمداظمٚم٦م

 إمم ُيدظمؾ اًمذي اعمٞمؾ هذا أن أقمٚمٛمف اًمذي أىمقل أن٤م ومٚمذًمؽ ٟمٕمؿ، يأ :اًمِمٞمخ

 شمقصؾ طمديد ىمٓمٕم٦م هق وإٟمام يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ُمثاًل، يم٤مًمٌخ٤مخ أدوي٦م، ُمٕمف ًمٞمس اجلقف

د اعمٙم٤من إمم  وٓ اًمٓمٕم٤مم سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف هذا: ذم إومٓم٤مر ومال َُيرج صمؿ ومحّمف اعمرا

 .سمٓمؾ ٓ أظم٤مك ُمٙمره: ي٘مقل اعمريض طم٤مل ًم٤ًمن يٕمٜمل رء، هق سمؾ اًمنماب سمٛمٕمٜمك

  (33:  35: 33/   694/  واًمٜمقر اهلدى)





 املوجودة املخالفات

 الطب دراصة يف
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 افطب دراشةف افقالدة أثـاء ادرأة فعقرة رافـظ حؽؿ

 أن قمٚمٞمف يٕمرض ًمٚمٓم٥م دراؾمتف أثٜم٤مء ذم ُمًٚمؿ ـمٌٞم٥م اًمِمٞمخ، ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف ي١مصمر ىمد رومض ًمق ًمٙمٜمف وٓدة، ًمٞمس ختّمّمف سم٠من قمٚمامً  ُٓمرأة، وٓدة قمٛمٚمٞم٦م يرى

 يٜمٔمر أن ًمف جيقز هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل ،قمٚمٞمف اعمنموملم قمغم اًم٘م٤مئٛملم ىمٌؾ ُمـ حتّمٞمٚمف ذم

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟ هذه وحيي

 .جيقز ٓ: إذاً  اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م: ي٘مقل ُمـ ُمذه٥م قمغم جيقز، :اًمِمٞمخ

 (33: 18: 38/ 839/ واًمٜمقر اهلدى)

 افعارية اجلثث ظذ افطب دراشة حؽؿ

 يدرس أن جي٥م ؾمٜم٦م وهٜم٤مك اًمٌنمي، اًمٓم٥م يمٚمٞم٦م ذم يدرس أخ هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟ ذم اًمنمع طمٙمؿ ومام اًمٕم٤مري٦م، اجلث٨م ومٞمٝم٤م

 ُم٤مذا؟ يدرس أجش؟ :اًمِمٞمخ

 اجلث٨م؟ قمقرات قمـ يتٙمِمػ يدرس، يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 إُمقات؟ :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 آـمالع هبذا إٓ صدده ذم هق اًمذي اًمٕمٚمؿ إمم ؾمٌٞمؾ ٓ يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 .جيقز ومال آظمر ؾمٌٞمؾ هٜم٤مك يم٤من إن أُم٤م سم٠مس، ومال وآيمتِم٤مف

 .ًمٚمدراؾم٦م ؾمٌٞمؾ إٟمف :ُمداظمٚم٦م

 اًمتل اًمدراؾم٦م هذه يم٤من وم٢من ؾمٌؾ، هل٤م اًمدراؾم٦م سمس أظمل، ي٤م ومٝمٛم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 وآـمالع آيمتِم٤مف هذا سمٓمريؼ إٓ وإشم٘م٤مهن٤م ُمٕمرومتٝم٤م إمم ؾمٌٞمؾ ٓ صدده٤م ذم هق
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 أن أؾمتٓمٞمع ٓ ـمٌٞم٤ًٌم، ًم٧ًم ٕين أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ وأن٤م ومال، وإٓ ضم٤مز ًمٚمٕمقرات

 ومٝمٛمتٜمل؟ ًمٕمٚمؽ يقضمد، ٓ أو اًمًٌٞمؾ هذه همػم ؾمٌٞمؾ يقضمد أنف أىمقل

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ومٝمٛمتؽ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػم اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

 (33:  21:  33/ 314/واًمٜمقر اهلدى)



 التحنيل عنليات
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 افتجؿقؾ ظؿؾقات حؽؿ

 أو اخلٚم٘م٦م أصؾ ُمـ ذًمؽ يم٤من ؾمقاء اًمتجٛمٞمؾ، قمٛمٚمٞم٦م إضمراء جيقز هؾ :ؾم١مال

 قمْمق، وإزاًم٦م قمْمق ووع سملم يٗمرق وهؾ يمذا، أو ُمثالً  يمح٤مدث ـم٤مرئ ًمٌمء

 .ويمذًمؽ

 .ىمٌؾ ُمـ أقمد :اًمِمٞمخ

 .اًمتجٛمٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م إضمراء :اًم٤ًمئؾ

 اًمتجٛمٞمؾ؟ :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل، يمح٤مدث ـم٤مرئ ًمٌمء أو اخلٚم٘م٦م أصؾ ُمـ ذًمؽ يم٤من ؾمقاء ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ذًمؽ ذم يدظمؾ وهؾ آظمر، قمْمق وإزاًم٦م قمْمق ووع سملم يٗمرق وهؾ

 هؾ واًمقضمف، احل٤مضمٌلم ؿمٕمر وإزاًم٦م قمٜمف، اعمٜمٝمل اًمٜمٛمص يمذًمؽ وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف

 ذًمؽ يم٤من إذا ُم٤م طم٤مًم٦م وذم ًمٚمٛمرأة، سم٤مًمٜم٦ًٌم يمٚمف اجلًد أم اًمقضمف أم احل٤مضمٌلم اعم٘مّمقد

 زوضمتف ُمـ ويٜمٗمره اًمزوج ي١مذي ىمد يمٚمف اًمِمٕمر إزاًم٦م وهق إظمػم،: يٕمٜمل قمٜمف ُمٜمٝمل

 ٓ؟ أم اًمِمٕمر هذا إزاًم٦م هل٤م جيقز هؾ اًمِمٕمر، هذ وضمقد سم٥ًٌم

 وأن٤م إؾمئٚم٦م، ُمـ قمديداً  اًمقاطمد اًم١ًمال ذم دمٛمع أن٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ وراء ُم٤م أقمرف

 !اًمٙمتػ شم١ميمؾ أجـ ُمـ يٗمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٤من ُم٤م دمٛمٞمؾ ٤منيم إن اًمتجٛمٞمؾ.. هق ُم٤م اًم١ًمال ُمـ إول اًم٘مًؿ ٟمرضمع :اًمِمٞمخ

 .اجلٛمٞمؾ هلذا قمرض ح٤م دمٛمٞمالً  يم٤من أو مجٞمؾ، همػم ظمٚم٘م٦م

 اًمذي جيقز، ٓ وأظمر جيقز وم٠مطمدمه٤م اًمتجٛمٞمٚملم، سملم اًمتٗمريؼ جي٥م أنف ؿمؽ ٓ

 ُمٕمٜمك ُم٤م أومٓمس، أنػ ًمف إٟم٤ًمن ٟمٗمؽمض وضمؾ، قمز اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم هق جيقز ٓ

 هذا ىمٚمٞمؾ، وي٘مٞمٛمف ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م يٕمٛمؾ ومٞم٠ميت أقمجٌف، ُم٤م هٙمذا،: يٕمٜمل أومٓمس؟
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 ُم٤م قمغم يؽمك أن ومٞمج٥م وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ ُمـ اعمٗمروض هق يمام يم٤من إن اًمٗمٓمس

 ح٤مذا؟ اهلل، ظمٚمؼ

 .قمٌث٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ظمٚمؼ ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ٕن

 ٓ وُم٤م اهلل خلٚمؼ اًمتٖمٞمػم ُمـ جيقز ُم٤م جم٤مل ذم واؾمٕم٤مً  وم٘مٝم٤مً  ًمٜم٤م يٗمتح مت٤مُم٤مً  هذا 

 ؿمٌف ومٞمف ٕنف اًمٌٞم٤مض هذا يريد ُم٤م هق أبٞمض، ظمٚم٘مف وضمؾ قمز رسمٜم٤م إٟم٤ًمن جيقز،

 طمٜمٓمل، أو سُمٜمل يًٛمقٟمف ُم٤مذا أؾمٛمر سمٚمقن سمنمشمف يّمٌغ أن يت٘مّمد ومٝمق ُمثاًل، سم٤مٕبرص

 اًمٌنمة، أؾمٛمر ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس قمغم آظمر أقمجٌف، ُم٤م سمٞم٤مض اهلل، ظمٚمؼ أقمجٌف ُم٤م هذا

 وصؾ ُم٤م أو إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ وصؾ رسمام وؾم٤مئؾ ومٞمتٕم٤مـمك أجْم٤ًم، يٕمجٌف ُم٤م اًمٚمقن أؾمٛمر

 يمثػمة وأُمثٚم٦م وأنقاع ومّمقل وهٜم٤مك اًمٌٞمْم٤مء، إمم اًمًٛمراء سمنمشمف ُمـ يٖمػم أن ومػميد

 اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف جيقز، ٓ ومٝمذا اهلل ظمٚمؼ هق ًمٌمء اًمتجٛمٞمؾ يم٤من وم٢مذا ضمدًا، ويمثػمة

 واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» :واًمًالم

 اعمٖمػمات واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقصالت، واًمقاصالت -أظمرى رواي٦م ذم اًمقاصالت-

 ُمـ رء شمٖمٞمػم طمرم احلدي٨م هذا ذم دمد اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ

 ومٝمق واطمدًا، ًمقٟم٤مً  ظمٚم٘مٝم٤م رسمٜم٤م اًمتل اًمٌنمة سمقؿمؿ إُم٤م وؾمٞمٚم٦م، سم٠مي وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ

 وهل٤م ظمٚم٘مٝم٤م احلدي٨م، قمـ أن ٟمتٙمٚمؿ ظمٚم٘مٝم٤م أو ظمٚم٘مف اًمِمٕمر شمٖمٞمػم أو سم٤مًمقؿمؿ، يٖمػمه٤م

 أو اعمٜمٙم٤مش ومت٠مظمذ اهلل، ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م ومال ُم٘مروٟملم طم٤مضمٌلم أو يمثٞمٗم٦م، طمقاضم٥م

 وٓ ظمٚم٘مٝم٤م يٕمجٌف وشمدىم٘مٝمام، وطم٤مضم٥م، طم٤مضم٥م سملم وشمٗمرق ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اعمقس

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم طمرام، هذا اهلل، ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م

 واًمٗم٤مجل٤مت، واعمًتقؿمامت، واًمقاؿمامت واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمٚمـ

 .اٟم٘مٓم٤مع... مجٞمٕم٤مً  قمٜمديمؿ ُمٕمروف اًمقؿمؿ

ة يٙمقن  ُم٤م يم٤مًمٚم١مًم١م سمٕمض سمج٤مٟم٥م سمٕمْمٝم٤م ُمرصقوم٦م ُمرصقص٦م أؾمٜم٤من هل٤م اعمرأ

 اًمذي هذا ومٚم٩م، سمٞمٜمٝمام يّمػم اًمث٤مين واًمًـ اًمًـ هذا ُمـ ومت٠مظمذه٤م ذًمؽ، يٕمجٌٝم٤م

 اعمٖمػمات» :احلدي٨م هلذا ظمت٤مُم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يٕمجٌٝم٤م، ومال اهلل ظمٚمؼ أُم٤م يٕمجٌٝم٤م،

 وسمس، اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: ىم٤مل ُم٤م ضمدًا، قمٔمٞمٛم٦م احلدي٨م هن٤مي٦م شًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ
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 .ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: ىم٤مل

ة أن ومٚمق  ورومٕم٧م ضمراطمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ومٕمٛمٚم٧م شمرى، أن ُمـ يٛمٜمٕمٝم٤م ضمٗمـ هل٤م يم٤من اُمرأ

 .وهٙمذا ًمٚمٜمٔمر، إٟمام ًمٚمحًـ ًمٞمس هذا اجلٗمـ،

 إؾمئٚم٦م، سمٌٕمض يتٕمٚمؼ هذا ٕن ش..اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» :احلدي٨م أول إمم ٟمٕمقد

 ٓ اًمٚمٖم٦م ذم مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام واًمٜمتػ اًمٜمتػ، هق اًمٜمٛمص وُمٕمٜمًك  وزٟم٤مً  اًمٚمٖم٦م ذم اًمٜمٛمص

: ومٞم٘م٤مل اًمِمٕمر هذا ومٞمف يٜمتػ ُمٙم٤من أي يِمٛمؾ وإٟمام آظمر، دون اًمٌدن ُمـ ُمٙم٤مٟم٤مً  يٕمٜمل

: ُمٜمٝم٤م اًمٗمٓمرة، ُمـ مخس» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمرومقن ؿمٕمره، ٟمٛمص ؿمٕمره، ٟمتػ ومالن

  ومِْٓمَرةَ ﴿ ُمًٜمقن اإلسمط ٟمتػ: إذاً  شاإلسمط ٟمتػ
ِ
﴾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمٜم ٤مَس  وَمَٓمرَ  اًم تِل اّلل 

 سمٕمْمٝمؿ زاد وم٘مط سم٤محل٤مضمٌلم احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمٜمٛمص ومتخّمٞمص[ 33:اًمروم]

 إول ـمرومٞمف ذم ًمف وضب ًمٚمحدي٨م صدُم٤مً  ومٝمذا جيقز، ذًمؽ ؾمقى ومام وم٘مط اخلديـ

 اًمٓمرف أـمٚمؼ، اخلد، أو احل٤مضم٥م ٟمٛمص ىم٤مل ُم٤م اًمٜمٛمص: ىم٤مل إول اًمٓمرف وأظمر،

 حلٞمتٝم٤م أو ؿم٤مرهب٤م أو ظمده٤م أو طم٤مضمٌٝم٤م اعمرأة ٟمٛمّم٧م إذاً  ومًقاء ًمٚمحًـ، إظمػم

 يمٚمٝمـ وهذه، وهذه هذه سملم أبداً  ومرق ٓ قمج٤ًٌم، يًٛمع رضم٤ٌمً  يٕمش وُمـ اؾمٛمٕمقا،

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم دظمٚم٧م حلٞمتٝم٤م أو ؿم٤مرهب٤م أو ظمده٤م أو طم٤مضمٌٝم٤م شمٜمتػ اًمتل إرسمع

 أو اًمذراع ؿمٕمر قمـ ومْمالً  ًمٚمحًـ، اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات آظمره إمم احلدي٨م أول ُمـ

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو اًم٤ًمىملم

ة ٟمتػ جيقز ٓ: سم٤مظمتّم٤مر  وىمد سمف، اًمِم٤مرع أذن ُم٤م إٓ دمٛمالً  سمدهن٤م ُمـ ًمٌمء اعمرأ

 ٓ وم٤مًمزوج يمذًمؽ يم٤من وإذا اعمرأة، طمٙمؿ هذا اإلسمط، ٟمتػ: احلدي٨م آٟمٗم٤مً  ذيمرت

 هذه وإٓ حلٞم٦م، ذات هل وشمٙمقن حلٞم٦م ذو هق ومٞمٙمقن ًمف، ٟمداً  شمٙمقن أن هب٤م يرى

 .اًمٜم٤ًمء ُم٘م٤مم اًمرضم٤مل أصٌح ٕنف اًمٞمقم واردة ًمٞم٧ًم

 أم ظمٚم٘متٝم٤م اًمذي أن٧م: ٟم٘مقل حلٞم٦م، أو ؿم٤مرب ذات شمٙمقن أن يرى ٓ ومٝمق: اعمٝمؿ

 هق اهلل: اعمًٚمٛملم سملم ؿمؽ سمدون اجلقاب ؾمٞمٙمقن ؿمؽ ٓ ظمٚم٘مٝم٤م؟ اًمذي هق رسمؽ

ـُ  َأمْ  خَتُْٚمُ٘مقَٟمفُ  َأَأنُْتؿْ ﴿ اخل٤مًمؼ،  َيَِم٤مءُ  َُم٤م ََيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿ ،[59:اًمقاىمٕم٦م﴾ ]اخْل٤َمًمُِ٘مقنَ  َٟمْح
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ةُ  هَلُؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َوََيَْت٤مرُ  ػَمَ
  ؾُمٌَْح٤منَ  اخْلِ

ِ
يُمقنَ  قَمام   َوشَمَٕم٤ممَم  اّلل  : وم٢مذاً  ،[68:اًم٘مّمص﴾ ]ُينْمِ

ة إًمٞمؽ أرؾمؾ ًمؽ، اهلل يمتٌف اًمذي اًمقاىمع هبذا شمرى أن شمريد  رء ذم شمْم٤مهٞمؽ اُمرأ

 ًمؽ اهلل ىمًؿ سمام وارض وضمؾ، قمز اهلل ىمًٛم٦م وم٤مىمٌؾ شمْم٤مهٞمؽ، أهن٤م ـشمٔم يمٜم٧م ُم٤م

 .اًمٜم٤مس أهمٜمك شمٙمـ

 .وقمْمق قمْمق سملم يٗمرق وهؾ :ُمداظمٚم٦م

 شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يرد هٜم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 يم٤من إذا اًمٌنم، ـم٤مقم٦م ىمٌؾ اهلل ومٓم٤مقم٦م يمذًمؽ، أراد ورهب٤م يمذًمؽ يريده٤م ٓ وم٤مًمزوج

 ذقمل، قمذر سمدون اهلل ظمٚمؼ همػمت إذا ومٞمام ُمٚمٕمقٟم٦م أهن٤م ذم اعمرأة طمٙمؿ أجْم٤مً  هق هذا

 شمرى؟ ي٤م اًمرضمؾ طمٙمؿ ومام

 اهلل ًمٕمـ: ي٘مقل ط اًمٜمٌل يم٤من إذا ُمًٙمقٟم٦م، إرض شمٙمقن أن أظمِمك أن٤م

 اًمٜمص؟ هذا ذم يدظمٚمقن ٓ اًمرضم٤مل هؾ شمرى إًمخ،.. اًمٜم٤مُمّم٤مت

 يم٤من ًمق اًمٜم٤مُمّم٤مت، ُم١مٟم٨م، اًمٚمٗمظ ٕن يدظمٚمقن، ٓ ًمٗمٔم٤مً : اًمٗم٘مٝمل اجلقاب

 يمذًمؽ، ًمٞمس اًمٕمٙمس وًمٙمـ اًمٜم٤ًمء، اجلٛمع هذا ذم دظمؾ اًمٜم٤مُمّملم اهلل ًمٕمـ: اًمٕمٙمس

 .اعم١مٟم٨م اجلٛمع ومٞمف يدظمؾ اعمذيمر اجلٛمع اعمذيمر، اجلٛمع ومٞمف يدظمؾ ٓ اعم١مٟم٨م مجع

ـَ  َويَم٤مَٟم٧ْم ﴿ :ُمداظمٚم٦م  [.21:اًمتحريؿ﴾ ]اًْمَ٘م٤مٟمِتلِمَ  ُِم

 وهذا اخلديـ أو احل٤مضمٌلم ٟمٛمص هلؿ أججقز اًمرضم٤مل طمٙمؿ ُم٤م: إذاً  ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اًم٘م٤مئٛملم أو اعمتًٜمٜملم طمتك اعمٚمتزُملم، طمتك اًمرضم٤مل ُمـ يمثػم ذم إؾمػ ُمع واىمع

 يٕمٗمل أن اعمًٚمؿ قمغم قملم ومرض واضم٥م سمؾ وم٘مط، ؾمٜم٦م ًمٞم٧ًم اًمٚمحٞم٦م ٕن سم٤مًمقاضم٥م،

 طم٘مٞم٘م٦م رضم٤مًٓ  هٜم٤مك أن ىمٚمٞمالً  ٟم٘مػ وهٜم٤م وسمخ٤مص٦م سمٕمْمٝمؿ ًمٙمـ حيٚم٘مٝم٤م، وٓ حلٞمتف قمـ

 هذه ،يمٚمف ؿمٕمر، ُمٚمٞم٤من يمٚمف وضمٝمف دمد طمرسمٞملم، يٙمقٟمقا  سم٠من وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝمؿ

 ذًمؽ ُمع واًم٘مت٤مل، ٚمجٝم٤مدًم[ يّمٚمحقن] ضمداً  ؿمديدة سمره٦ٌم ظمٚم٘مٝمؿ ٤مُمٙمؿ،أُم اًمّمقرة

 أن اًمٔمراوم٦م وُمـ اًمٚمٓم٤موم٦م ُمـ ومػمون قمٚمٞمف، أو ومٞمف اهلل ظمٚم٘مٝمؿ ومٞمام يتٍمومقن ه١مٓء

 اًمٕمٛمؾ هذا شمرى ٟمتٗم٤ًم، ًمٙمـ سم٤معمقؾمك، ذًمؽ قمٛمٚمقا  وًمٞمتٝمؿ ظمدودهؿ ُمـ ي٠مظمذوا
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 ضم٤مئز؟ ُمٜمٝمؿ

 سم٤مب ُمـ اعمٕمٜمك ذم يدظمٚمقن ًمٙمٜمٝمؿ اًمٚمٗمظ، ذم يدظمٚمقن ٓ هؿ: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م: ٟم٘مقل

 اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء ُمٞمز وضمؾ قمز اهلل أن يم٤مًمٜم٤ًمء يٕمٚمٛمقن  اًمرضم٤مل ٕن ح٤مذا؟ أومم،

 اجلٜمس ي٘مقًمقن يمام يم٤من وم٢مذا ذًمؽ، وٟمحق واًمٜمٕمقُم٦م يم٤مجلامل اًمٌدٟمٞم٦م، اخلّم٤مل سمٌٕمض

 أٓ شمرى اًمٜمتػ، اًمزيٜم٦م هذه ُمـ ُم٤م، زيٜم٦م قمٚمٞمٝمـ وضمؾ قمز اهلل طمرم اًمٚمٓمٞمػ اًمٜم٤مقمؿ

 جيٛمع اًمذي إوًمقزم اًم٘مٞم٤مس هق هذا أومم، سم٤مب ُمـ اًمرضم٤مل قمغم حمرُم٤مً  هذا يٙمقن

٤م َوٓ ُأف   هَلاَُم  شَمُ٘مْؾ  وَمال﴿ اًمٗم٘مٝم٤مء، سمف اًم٘مقل قمغم ًٓ  هَلاَُم  َوىُمْؾ  شَمٜمَْٝمْرمُهَ ﴾ يَمِرياًم  ىَمْق

ء]  سم٤مٔي٦م، ومٞمف ُم٤م جيقز، ُم٤م سمٙمػ؟ أُمف ييب أنف ًمٚمقًمد جيقز شمرى ي٤م[ 13:اإلها

 وإيذاء هل٤م إه٤مٟم٦م هذا يٙمقن ُم٤م سمٙمػ اؾمتٓمٕم٧م ًمق شمرى ي٤م أف، إٓ جيقز ُم٤م شم٘مقل أي٦م

 مل وضمؾ قمز اهلل يم٤من وم٢مذا إوًمقي، اًم٘مٞم٤مس هق هذا أبدًا، ذًمؽ ذم ٓؿمؽ أيمثر؟ هل٤م

 سم٤مب ُمـ ًمٚمرضم٤مل ذًمؽ جيقز ٓ أن ومال سم٤مًمٜمتػ دمٛمالً  اهلل ظمٚمؼ يٖمػمن أن ًمٚمٜم٤ًمء ي٠مذن

 .وأومم أومم

 آظمر؟ وإزاًم٦م قمْمق ووع سملم يتٍمف. .:ُمداظمٚم٦م

 سمٕمض ذم ٟمرى يمام أص٤مسمع ؾمت٦م ًمف اهلل ظمٚمؼ رضمؾ قمْمق إزاًم٦م أُم٤م :اًمِمٞمخ

 .اعمخٚمقىم٤مت

 .قم٤مه٦م ًمديف قم٤مه٤مت :ُمداظمٚم٦م

 .قم٤مه٦م أؾمٛمٞمٝم٤م ُم٤م أن٤م قم٤مه٦م شمًٛمٞمٝم٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 .اهلل ُمـ اسمتالء يًٛمك أنف إومم :ُمداظمٚم٦م

 أصٌٕم٤مً  ًمف اهلل ظمٚمؼ أنثك أو ذيمر ؿمخص: اًمِم٤مهد صدىم٧م، اسمتالء، :اًمِمٞمخ

 هؾ يٕمٛمؾ، ٓ سمٓم٤مل هق سمؾ ؿمٖم٤مًٓ، قمامًٓ  إصٌع هذا يٙمقن ٓ ىمد إو٤مومٞم٦م، ؾم٤مدؾم٤مً 

 قمٚمٞمف ىمقًمف طمقل دٟمدٟم٧م طمٞمٜمام اًم٤ًمسمؼ سمٞم٤مين ُمـ أظمذ: اجلقاب اؾمتئّم٤مًمف؟ جيقز

 ُمـ زيٜم٥م أو اًمٜم٤مس ُمـ زيد: أىمقل وأن. ًمٚمحًـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات: ماًمًال
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566 

 يم٤من إن ح٤مذا؟ اؾمتئّم٤مًمف، شمريد أو اؾمت٠مصٚمتف زائدة، إصٌٕم٤مً  هل٤م أو ًمف اهلل ظمٚمؼ اًمٜم٤ًمء

 هل أو ظمٞم٤مط ُمثالً  هق قمٛمٚمف، يْمٞمؼ ٕنف يم٤من وإن ُمٚمٕمقن، وهق ُمٚمٕمقٟم٦م ومٝمل دمٛمالً 

 قمٛمٚمف ًمف شمٕمرىمؾ قمامًم٦م هل ُم٤م اًمتل اًمزائدة إصٌع هذا سم٠منف يِمٕمر ورسمام ظمٞم٤مـم٦م،

 ًمٞمس هذا أومٕمؾ أن٤م: أطمد ي٘مقًمـ ٓ وًمٙمـ ضم٤مئز، ومٝمق دمٛمالً  وًمٞمس هلذا ومٞمًت٠مصٚمف

 أُم٤مم ًمٙمـ اًمتجٛمؾ، هق ًمف اًم٤ٌمقمث٦م احل٘مٞم٘م٦م أن يٕمٚمؿ اًمّمدور ذم سمام اًمٕمٚمٞمؿ ورسمف دمٛمالً 

 قمغم ؾمٞمح٤مؾمٌف وضمؾ قمز واهلل ذًمؽ، وٟمحق اًمٕم٘م٦ٌم وإزاًم٦م احل٤مضم٦م، أنف يتٔم٤مهر اًمٜم٤مس

 .ٟمٞمتف ُمـ قمٚمؿ ُم٤م

 سمدل قمْمق إو٤موم٦م أُم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا قمغم جيقز وٓ جيقز آؾمتئّم٤مل: وم٢مذاً 

 طمٞم٤مً  اإلٟم٤ًمن هذا يم٤من ؾمقاء إٟم٤ًمن ُمـ ُم٠مظمقذاً  إًمٞمف اعمْم٤مف يم٤من وم٢مذا اعمٗم٘مقد اًمٕمْمق

 ُمٞمت٤مً  يم٤من إن أُم٤م همػمه، طم٤ًمب قمغم سمف ؾمٞمي سم٠منف ومقاوح احلل أُم٤م جيقز، ومال ُمٞمت٤مً  أو

 إًمٞمف اعمْم٤مف اًمٕمْمق يم٤من إن أُم٤م جيقز، هذا وٓ هذا ومال همػمه، عمّمٚمح٦م سمف ومًٞمٛمثؾ

 هذا ٕن ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م ذًمؽ ٟمحق أو رضمؾ أو ؾم٤مق أو يمذراع صٜم٤مقمٞم٤مً  قمْمقاً 

 أتّمقره ٓ هذا وأن٤م ُمثالً  يم٤من وإن ًمف، قمرض ح٤م قمالج ومٝمق ُمٜمف سمؽم ىمد اًمٕمْمق يم٤من إن

 ًمٚمزيٜم٦م وًمٞمس حل٤مضم٦م يم٤من إذا ىمٚمٜم٤م وم٘مد ُمثالً  ىمدم إمم سمح٤مضم٦م وهق َيٚمؼ مل إصؾ ذم

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م أؾمئٚمتؽ ذم قمٜمدك سم٘مل ومال، وإٓ ضم٤مز

 اهلل؟ خلٚمؼ ًمٚمحًـ اًمتٖمٞمػم ذم يدظمؾ هؾ اًمتجٛمٞمؾ ٕدوات اعمرأة اؾمتٕمامل :ؾم١مال

 قم٤مدة أنف ؿمؽ ٓ اعمٙمٞم٤مج هذا اعمٙمٞم٤مج يًٛمك اًمذي اًمتجٛمٞمؾ أن ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف ىم٤مل سم٤مًمٙمٗم٤مر، يتِمٌٝمقا  ٓ أن ٟمٌقي٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم هنقا  ىمد واعمًٚمٛمقن أضمٜمٌٞم٦م،

 وضمٕمؾ ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل يٕمٌد طمتك سم٤مًمًٞمػ اًم٤ًمقم٦م يدي سملم سمٕمث٧م» :اًمًالم

 سم٘مقم شمِمٌف وُمـ أُمري، ظم٤مًمػ ُمـ قمغم واًمّمٖم٤مر اًمذل وضمٕمؾ رحمل، فمؾ حت٧م رزىمل

 اؾمٛمف رء يٕمرومـ ٓ ىمٌٚمٝمـ وُمـ وضمداشمٜم٤م أُمٝم٤مشمٜم٤م أن ؿمؽ ٓ اعمٙمٞم٤مج ومٝمذا شُمٜمٝمؿ ومٝمق

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا ودمٛمؾ، شمزيـ سم٠منف اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمٕمروف رء ومٞمف ًمٙمـ ُمٙمٞم٤مج،  أن شمريد ُمرأ

 شمِمٌٝم٤مً  ومٞمف ٕن اعمٙمٞم٤مج إٓ زيٜم٦م سمٙمؾ شمتزيـ أن ومٚمٝم٤م داره٤م قم٘مر وذم ًمزوضمٝم٤م شمتزيـ

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر
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 اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٜمٗم٤ًمء أن: أفمـ ؾمٚمٛم٦م أم قمـ طمديث٤مً  داود أيب ؾمٜمـ ذم أن أذيمر

 وًمٕمؾ وم٤مشمح، أصٗمر صٌغ يّمٌغ ٧مٟمٌ واًمقْرس سم٤مًمقْرس، وضمقهٝمـ يٓمٚملم يمـ ط

 وـمٞم٥م ًمقٟمف، وظمٗمل رحيف فمٝمر ُم٤م اًمرضم٤مل ـمٞم٥م» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يِمٛمٚمف مم٤م هذا

 شمِمٌف ٕنف إورويب اعمٙمٞم٤مج سمٖمػم اعمرأة شمتزيـ: وم٢مذاً  شرحيف وظمٗمل ًمقٟمف فمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء

 ُمالطم٘م٦م ذم اًمٜم٤ًمء طمرص ُمـ إؾمػ ُمع شمِم٤مهدون يمام وسمخ٤مص٦م سم٤مٕوروسمٞم٤مت،

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض ُمثالً  أدريم٧م قمتٞم٤مً  اًمٙمؼم ُمـ شمرون يمام سمٚمٖم٧م وىمد أن٤م اجلديدة، اعمقو٤مت

 سمٓمٚم٧م زُمٜم٤مً  وأدريم٧م إظمػم، إمم أول ُمـ سمٓمقهل٤م اًمِمٗمتلم يّمٌٖمقا  أنف اعمقو٦م يم٤مٟم٧م

 ..أنف أظمػماً  هلؿ صم٧ٌم ٕنف اعمقو٦م هذه

 :[ُمداظمالت]

 اًمرضمؾ ظمٚمؼ حم٤مؾمـ ُمـ أنف يذيمر آظمر، ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن أردت أن٤م واهلل، ٓ :اًمِمٞمخ

 شم٤ًمقمد ؿاًمٗم والقم٦م ٕن ح٤مذا؟ اًمٗمؿ، وٚمٞمع اًمًالم فقمٚمٞم ؿمامئٚمف ذم صم٧ٌم يمام يٙمقن أن

 اعمرأة ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس سمٞمٜمام ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م واًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من اًمٙمالم قمغم اًمرضمؾ

 هذا اًمٗمؿ يْمخؿ إمحر اًمّمٌغ هذا أن ٍٕي  سمٕمد وم٤مٟمتٌٝمقا  فمريٗم٤ًم، ًمٓمٞمٗم٤مً  ومٛمٝم٤م يٙمقن أن

 .يّمٖمر طمتك قمالُم٦م هٙمذا ٟمحط اًمٖمش ذم زي٤مدة ٟمحـ: إذاً  ىم٤ٌمطم٦م،

 احلٛمرة يم٤من ضمديدة، ُمقو٦م فمٝمرت سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ وشمٚمؽ، أدريمتٝم٤م هذه: اًمِم٤مهد

 ص٤مرت زُم٤من ُم٣م هذا أقمجٌٝمؿ ُم٤م أجْم٤مً  إول، ذم محراء ىم٤مٟمٞم٦م محرة شمٙمقن ٓزم

 يقم يمؾ وهٙمذا يٕمٜمل، أمجؾ هذ ،سم٤مهت٦م احلُٛمرة شمٙمقن اجلديدة اعمقو٦م سم٤مَي٦م، ُمقو٦م

 سمٞمقم، يقم يمؾ عمقو٦ما يالطم٘مقا  اًمٖم٤مًم٥م، ذم اًمٕم٘مقل ٗم٤متظمٗمٞم واًمٜم٤ًمء ضمديدة، ُمقو٦م

 ًمؽ ُم٤م: ًمف ىم٤مل ُمنع، وص٤مطمٌف سمّم٤مطمٌف ُمر رضمؾ: ُمرة ىمرأهت٤م يمٜم٧م ًمٓمٞمٗم٦م يذيمرين مم٤م

 يدي، ذم هق وه٤م اًمًقق، ذم ومًت٤مٟم٤مً  هل٤م أؿمؽمي أن ُمٜمل رهم٧ٌم زوضمتل: ىم٤مل ُمنع؟

 .هذا وشمٌٓمؾ ضمديدة ُمقو٦م شمٓمٚمع ُم٤م ىمٌؾ اًمدار ذم أدريمٝم٤م أن أريد وأن٤م

 ٕن اعمٙمٞم٤مج، وؾم٤مئؾ ُمـ سمٛمدده يٛمده٤م زوضمتف يزيـ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ومٚمذًمؽ

 همػمه اإلؾمالم، ذم سمف آهتامم جيقز ٓ سمام واهتامم سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌف احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا
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 .سم٘مل ُم٤مذا

 شم٘مٚمٞمد أجْم٤مً  هذا إضمٗم٤من ختْمػم ًمٙمـ ُمنموع، اًمٙمحؾ اًمٕملم، شمٙمحٞمؾ جيل

 ذم ـمٞم٦ٌم آصم٤مر ًمف ًمٕمؾ سمؾ ضم٤مئز، وم٤مًمٙمحؾ اًمٙمحؾ، همػم هذا إضمٗم٤من ختْمػم ًمٚمٙمٗم٤مر،

 يٙمتحؾ، يم٤من ىم٤مـم٦ٌم اًمٌنم ؾمٞمد وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ، وٟمحق اًمٕملم شمٕم٘مٞمؿ

 اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اإلصمٛمد هبذا يٙمتحؾ يم٤من اًمرؾمقل شاإلصمٛمد أيمح٤مًمٙمؿ ظمػم» :وىم٤مل

 سمٖمػم اًمٓمريؼ ذم شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيقز أنف اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر شمقاشمرت وىمد

 إذا ًمٚمٛمرأة جيقز ُمًتثٜمك هذا اًمٞمد، وظمْم٥م اًمٕملم يمحؾ اًمزيٜم٦م، ُمـ ٟمققملم إٓ زيٜم٦م

 وىمد ايمتحٚم٧م ىمد يم٤مٟم٧م وًمق وم٘مط، وضمٝمٝم٤م قمـ يم٤مؿمٗم٦م خترج أن داره٤م ُمـ ظمرضم٧م

 محٚمٝم٤م ووٕم٧م ومٚمام طمٌغم، وهل قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ُم٤مت اُمرأة أن اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم

 أبق سمٙمٜمٞمتف ُمٕمروف اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ومرآه٤م ًمٚمخٓم٤مب، ودمٛمٚم٧م شمٙمحٚم٧م

 أرسمٕم٦م اًمقوم٤مة قمدة شم٘ميض أن سمٕمد إٓ شمتزوضمل أن ًمؽ حيؾ ٓ: ىم٤مل سمٕمٙمؽ، سمـ اًمًٜم٤مسمؾ

 ىمد أن٤م سم٠مين: ًمف ىم٤مًم٧م شم٠ًمخف، ط اًمٜمٌل إمم واٟمٓمٚم٘م٧م ذًمؽ ومٝمٛمٝم٤م وقمنم، أؿمٝمر

 أبق يمذب أو سمٕمٙمؽ اسمـ يمذب: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمذا، يمذا ومالن زم وىم٤مل ووٕم٧م

 ذم داظمؾ وهق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع ومٝمذا ؿمئ٧م، ُمـ اٟمٙمحل اًمًٜم٤مسمؾ،

ـَ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ اعمٗمنيـ سمٕمض رأي ٌِْدي ـ   ُي  ِزيٜمَتَُٝم

  ٓ  واخلْم٤مب، اًمٙمحؾ واًمٙمٗملم، اًمقضمف ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م[ 32:اًمٜمقر﴾ ]ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

ة سم٠مس ومال وًمذًمؽ ُمًتثٜمك، ذاه  قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم اًمٙمحؾ زيٜمتٝم٤م ذم شمًتٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمرأ

 هيٛمٝمـ ٓ اًمتل اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو اًمٙمٗم٤مر، قم٤مدات ُمـ قم٤مدة ومٝمذه ضمٗمٜمٞمٝم٤م، ختْمػم سمخالف

 .اعمًٚمٛملم قم٤مدات اًمتزام

  (33:  51:  34/ 188/واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  26:  13/ 189/واًمٜمقر اهلدى) 
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 (اإلكاء تغطقة أمهقة) احلديث افطب يعرؾف مل ما

 يٜمزل ًمٞمٚم٦م اًمًٜم٦م ذم وم٢من اًمً٘م٤مء وأويمقا  اإلٟم٤مء همٓمقا [ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل] 

 ذًمؽ ُمـ ومٞمف ٟمزل إٓ ويم٤مء قمٚمٞمف ًمٞمس ؾم٘م٤مء أو همٓم٤مء قمٚمٞمف ًمٞمس سم٢مٟم٤مء يٛمر ٓ وسم٤مء ومٞمٝم٤م

 .شاًمقسم٤مء

 .احلدي٨م اًمٓم٥م يٕمرومف مل ُم٤م [:سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ] [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .(93/ 2/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  بلضراؾف اجلراثقؿ حيؿؾ افذباب هؾ

 ًمٞمٜمتزقمف، صمؿ شيمٚمف» ومٚمٞمٖمٛمًف أطمديمؿ ذاب ذم اًمذسم٤مب وىمع إذا» [:ط ىم٤مل]

 .شؿمٗم٤مء إظمرى وذم داء ضمٜم٤مطمٞمف إطمدى ذم وم٢من

 اًمٓمٕم٤مم ذم وىمع وم٢مذا ؿمٗم٤مء، وأظمر ؾمؿ اًمذسم٤مب ضمٜم٤مطمل أطمد إن» [:ط وىم٤مل]

 .شاًمِمٗم٤مء وي١مظمر اًمًؿ ي٘مدم وم٢مٟمف وم٤مُم٘مٚمقه،

 ي٘مرره ُم٤م َي٤مًمػ احلدي٨م هذا أن يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما  إن صمؿ[:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

صمٞمؿ، سم٠مـمراومف حيٛمؾ اًمذسم٤مب أن وهق إـم٤ٌمء  اًمنماب ذم أو اًمٓمٕم٤مم ذم وىمع وم٢مذا اجلرا

صمٞمؿ، شمٚمؽ سمف قمٚم٘م٧م  هق سمؾ ذًمؽ، ذم إـم٤ٌمء َي٤مًمػ ٓ احلدي٨م أن واحل٘مٞم٘م٦م اجلرا

 أظمر وذم» :ومٞم٘مقل قمٚمٞمٝمؿ يزيد وًمٙمٜمف داء، ضمٜم٤مطمٞمف أطمد ذم أن َيؼم إذ ي١ميدهؿ

 وإٓ ُمًٚمٛملم، يم٤مٟمقا  إن سمف اإليامن قمٚمٞمٝمؿ ومقضم٥م سمٕمٚمٛمف، حيٞمٓمقا  مل مم٤م ومٝمذاش ؿمٗم٤مء

 يِمٝمد اًمّمحٞمح اًمٕمٚمؿ ٕن ذًمؽ! قمٚمامء قم٘مالء يم٤مٟمقا  إن همػمهؿ ُمـ يم٤مٟمقا  إذا وم٤مًمتقىمػ

 اًمٓم٥م أن اومؽماض قمغم ذًمؽ ٟم٘مقل .سمٕمدُمف اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٓ سم٤مًمٌمء اًمٕمٚمؿ قمدم أن

 وىمرأت طمقًمف، إـم٤ٌمء آراء اظمتٚمٗم٧م وىمد سم٤مًمّمح٦م، احلدي٨م هلذا يِمٝمد مل احلدي٨م

 سمّمٗمتٜم٤م وٟمحـ ردا، أو شم٠مجٞمدا إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ي١ميد يمؾ خمتٚمٗم٦م جمالت ذم يمثػمة ُم٘م٤مٓت

 وطمل إٓ هق إن اهلقى، قمـ يٜمٓمؼ ُم٤م» ط اًمٜمٌل وأن احلدي٨م سمّمح٦م ُم١مُمٜملم
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 سمره٤من احلدي٨م ٕن اًمٓم٥م، ٟمٔمر وضمٝم٦م ُمـ احلدي٨م صمٌقت يمثػما  هيٛمٜم٤م ٓ ،شيقطمك

 شمرى طملم إيامٟم٤م شمزداد اًمٜمٗمس وم٢من ذًمؽ وُمع ظم٤مرضمل دقمؿ إمم حيت٤مج ٓ ٟمٗمًف ذم ىم٤مئؿ

 إمم أن٘مؾ أن وم٤مئدة ُمـ َيٚمق ومال وًمذًمؽ اًمّمحٞمح، اًمٕمٚمؿ يقاوم٘مف اًمّمحٞمح احلدي٨م

 طمقل ُمٍم ذم اإلؾمالُمٞم٦م اهلداي٦م مجٕمٞم٦م ذم إـم٤ٌمء أطمد أخ٘م٤مه٤م حم٤مضة ظمالص٦م اًم٘مراء

صمٞمؿ اعمٛمٚم١مة اًم٘مذرة اعمقاد قمغم اًمذسم٤مب ي٘مع» :ىم٤مل احلدي٨م هذا  ُمٜمٝم٤م شمٜمِم٠م اًمتل سم٤مجلرا

ومف، سمٕمْمٝم٤م ومٞمٜم٘مؾ اعمختٚمٗم٦م، إُمراض  ُمـ ضمًٛمف ذم ومٞمتٙمقن سمٕمْم٤م، وي٠ميمؾ سم٠مـمرا

صمٞمؿ ُمـ يمثػما  شم٘متؾ وهل ،شاًمٌٞمٙمؽمي٤م ُمٌٕمد» سمـ اًمٓم٥م قمٚمامء يًٛمٞمٝم٤م ؾم٤مُم٦م ُم٤مدة ذًمؽ  ضمرا

صمٞمؿ ًمتٚمؽ يٛمٙمـ وٓ إُمراض،  ضمًؿ ذم شم٠مثػم هل٤م يٙمقن أو طمٞم٦م شمٌ٘مك أن اجلرا

 اًمذسم٤مب، ضمٜم٤مطمل أطمد ذم ظم٤مصٞم٦م هٜم٤مك وأن. اًمٌٙمؽمي٤م ُمٌٕمد وضمقد طم٤مل ذم اإلٟم٤ًمن

 ـمٕم٤مم أو ذاب ذم اًمذسم٤مب ؾم٘مط وم٢مذا هذا وقمغم ٟم٤مطمٞمتف، إمم اًمٌٙمؽمي٤م حيقل أنف هل

صمٞمؿ وأخ٘مل ومف اًمٕم٤مًم٘م٦م اجلرا صمٞمؿ ًمتٚمؽ ُمٌٞمد أىمرب وم٢من اًمنماب، ذًمؽ ذم سم٠مـمرا  اجلرا

 أطمد ُمـ ىمري٤ٌم ضمقومف ذم اًمذسم٤مب حيٛمٚمف اًمذي اًمٌٙمؽمي٤م ُمٌٕمد هق ُمٜمٝم٤م واق وأول

 يم٤مف وـمرطمف يمٚمف اًمذسم٤مب وهمٛمس ُمٜمف، ىمري٥م ومدواؤه داء هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ضمٜم٤مطمٞمف،

صمٞمؿ ًم٘متؾ  هذه ذم ىمديام ىمرأت وىمد .شقمٛمٚمٝم٤م إسمٓم٤مل ذم ويم٤مف قم٤مًم٘م٦م، يم٤مٟم٧م اًمتل اجلرا

 اًمٕم٤مم جمٚمد» اًمًٞمقـمل ؾمٕمٞمد إؾمت٤مذ ًمٚمٓمٌٞم٥م اعمٕمٜمك هذا ذم و٤مومٞم٤م سمحث٤م اعمجٚم٦م

 يمامل حمٛمقد ًمٚمٓمٌٞمٌلم يمٚمٛم٦م ش533 ص» اًمٗم٤مئ٧م اًمٕم٤مم جمٚمد ذم يمٚمٛم٦م وىمرأت شإول

 جمٚم٦م» ُمـ ش81» اًمٕمدد قمغم وىمٗم٧م صمؿ .إزهر جمٚم٦م قمـ ٟم٘مال طمًلم اعمٜمٕمؿ قمٌد وحمٛمد

 اعمدقمق سم٘مٚمؿ شٟمجٞم٥م وٟمحـ شم٠ًمل، أن٧م» :قمٜمقان حت٧م 244 ص اًمٙمقيتٞم٦م شاًمٕمريب

سم٤م يمٌػم، اًمقارث قمٌد  واًمْمٕمػ؟ اًمّمح٦م ُمـ احلدي٨م هلذا قمام ؾم١مال قمغم ًمف ضمقا

 هق سمؾ وٕمٞمػ، ومحدي٨م وؿمٗم٤مء، داء ُمـ ضمٜم٤مطمٞمف ذم وُم٤م اًمذسم٤مب، طمدي٨م أُم٤م» :وم٘م٤مل

صمٞمؿ ُمـ حيٛمؾ اًمذسم٤مب أن سمف اعمًٚمؿ ومٛمـ ُمٗمؽمى، طمدي٨م قم٘مال  ومل ...وإىمذار اجلرا

 احلدي٨م هذا ووع ُمـ إٓ ؿمٗم٤مء، أظمر وذم داء اًمذسم٤مسم٦م ضمٜم٤مطمل ذم أن ىمط أطمد ي٘مؾ

 اًمذسم٤مب سمٛمْم٤مر ي٘مٓمع اًمذي احلدي٨م اًمٕمٚمؿ قمٜمف ًمٙمِمػ ذًمؽ صح وًمق اومؽماه، أو

 ُمـ ٓسمد ُم٤م واجلٝمؾ اًمدس ُمـ اظمتّم٤مره قمغم اًمٙمالم وذم .شُمٙم٤مومحتف قمغم وحيض

 يٖمؽم ىمد ُمـ سمف يٙمٗمر أن ًمف وصٞم٤مٟم٦م ،ط اهلل رؾمقل طمدي٨م قمـ دوم٤مقم٤م قمٜمف اًمٙمِمػ
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 !اًم٘مقل سمزظمرف

 احلديثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٕمٜمل وٕمٞمػ، احلدي٨م أن زقمؿ ًم٘مد: أوٓ :وم٠مىمقل

 شمٕمرف اًمٌٓمالن، واوح اًمزقمؿ وهذا .شُمٗمؽمى طمدي٨م قم٘مال هق سمؾ» :ىمقًمف سمدًمٞمؾ

 ويمٚمٝم٤م ،ط اهلل رؾمقل قمـ صمالث ـمرق ُمـ احلدي٨م ختري٩م ُمـ ؾمٌؼ مم٤م ذًمؽ

 احلدي٨م سمْمٕمػ ي٘مؾ مل اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمدا أن ذًمؽ قمغم دًمٞمال وطمًٌؽ. صحٞمح٦م

 اًمزقمؿ وهذا .قم٘مال ُمٗمؽمى طمدي٨م أنف زقمؿ ًم٘مد: صم٤مٟمٞم٤م !اجلريء اًمٙم٤مشم٥م هذا ومٕمؾ يمام

 ؾمقى سمف ي١ميده دًمٞمال يًؼ مل دقمقى جمرد ٕنف ؾم٤مسم٘مف، ُمـ سم٠مىمؾ سمٓمالٟمف ووقح ًمٞمس

ه أخ٧ًم سمف، اإلطم٤مـم٦م يٛمٙمـ ٓ اًمذي سم٤مًمٕمٚمؿ اجلٝمؾ  وًمق ،...أطمد ي٘مؾ ومل» :ي٘مقل شمرا

 أطم٤مط ىمد - اعمًٙملم أهي٤م - احلدي٨م اًمٕمٚمؿ ومٝمؾ .ش...احلدي٨م اًمٕمٚمؿ قمٜمف ًمٙمِمػ صح

 - ُمٜم٤م ي٘مٚمدهؿ ُمـ أصٞم٥م يمام - سم٤مًمٖمرور يّم٤مسمقا  مل اًمذيـ أهٚمف أن أم قمٚمام، رء سمٙمؾ

ره، اًمٙمقن ذم سمام قمٚمام ازددٟم٤م يمٚمام إٟمٜم٤م: ي٘مقًمقن  إُمر وأن! سمجٝمٚمٜم٤م ُمٕمروم٦م ازددٟم٤م وأها

 إن» :ىمقًمف وأُم٤مش. ىمٚمٞمال إٓ اًمٕمٚمؿ ُمـ أوشمٞمتؿ وُم٤م» :وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل يمام سمحؼ

: ٟم٘مقل ٕنٜم٤م ُمٙمِمقوم٦م، ومٛمٖم٤مًمٓم٦م !شُمٙم٤مومحتف قمغم وحيض اًمذسم٤مب سمٛمْم٤مر ي٘مٓمع اًمٕمٚمؿ

 يٕمرف اًمٕمٚمؿ يٙمـ مل أظمرى ىمْمٞم٦م قمـ حتدث وإٟمام هذا، ٟم٘مٞمض ي٘مؾ مل احلدي٨م إن

 وٓ اًمٕمرب ُمـ ٓ يٗمٝمؿ، أطمد ومال ش..اًمذسم٤مب وىمع إذا» :احلدي٨م ىم٤مل وم٢مذا ُمٕم٤مجلتٝم٤م،

 وٓ اًمذسم٤مب ذم ي٤ٌمرك اًمنمع أن وإومٝم٤مُمٝمؿ قم٘مقهلؿ ذم اًمٕمجؿ إٓ مهللا اًمٕمجؿ، ُمـ

 ذم حيٛمؾ اًمذسم٤مب أن ُمـ اًمٞمقم، اًمٓم٥م أثٌتف ُم٤م ؾمٌؼ ومٞمام ًمؽ ٟم٘مٚمٜم٤م ىمد: صم٤مًمث٤م يٙم٤مومحف؟

صمٞمؿ اًم٘م٤مشمؾ شاًمٌٙمؽمي٤م ُمٌٕمد» سمـ ؾمٛمقه ُم٤م ضمقومف وم٘م٤م يٙمـ مل وإن وهذا. ًمٚمجرا  ذم ح٤م ُمقا

 إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙم٤مشم٥م اؾمتٜمٙمره ح٤م ُمقاومؼ اجلٛمٚم٦م ذم ومٝمق اًمتٗمّمٞمؾ، وضمف قمغم احلدي٨م

 ُمٕمجزة ومٞمف شمٜمجكم يقم ي٠ميت أن يٌٕمد وٓ اًمذسم٤مب، ذم واًمدواء اًمداء اضمتامع ُمـ وأُمث٤مًمف

 وإنش. طملم سمٕمد ٟم٠ٌمه، وًمتٕمٚمٛمـ» قمٚمٛمٞم٤م، إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمتٗم٤مصٞمؾ صمٌقت ذم ط اًمرؾمقل

 هذا شمْمٕمٞمػ إمم ومٞمف ذه٥م اًمذي اًمقىم٧م ذم أنف وشمٜم٤مىمْمف، اًمٙم٤مشم٥م هذا أُمر قمجٞم٥م ُمـ

 يٖمًؾ أن اًمٙمٚم٥م ومٞمف يٚمغ اًمذي اإلٟم٤مء ـمٝمقر» طمدي٨م شمّمحٞمح إمم ذه٥م احلدي٨م،

 يم٤مٟم٧م إذا وم٢مٟمف شقمٚمٞمف ُمتٗمؼ صحٞمح طمدي٨م» :وم٘م٤مل شسم٤مًمؽماب إطمداهـ: ُمرات ؾمٌع
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 أجْم٤م إول وم٤محلدي٨م صحتف، قمغم اًمِمٞمخلم أو اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق ُمـ ضم٤مءت صحتف

 وشمّمحٞمح هذا شمْمٕمٞمػ ًمف ضم٤مز ومٙمٞمػ سمٞمٜمٝمؿ، ظمالف سمدون اًمٕمٚمامء قمٜمد صحٞمح

 ٕنف ُمٕمٜم٤مه، ذم قمٜمده صحٞمح همػم احلدي٨م أن إمم ي١مدي سم٤مـمال شم٠مويال شم٠مويٚمف صمؿ!  ذاك؟

 ُم٤مدة اؾمتٕمامل هق اًمؽماب ُمـ اعم٘مّمقد وأن اًمٙمثرة، جمرد اًمٕمدد ُمـ اعم٘مّمقد أن ذيمر

 قمزاه يم٤من وإن اًمٌٓمالن سملم سم٤مـمؾ، شم٠مويؾ وهذا !إثر ذًمؽ إزاًم٦م ؿم٠مهن٤م ُمـ اح٤مء ُمع

 شمْمٕمٞمٗمف أهق أقمٔمؿ، ظمٓم٠مجف أي أدري ومال .قمٜمف اهلل قمٗم٤م ؿمٚمتقت حمٛمقد ًمٚمِمٞمخ

 وهبذه. !سم٤مـمؾ شم٠مويؾ وهق أظمر ًمٚمحدي٨م شم٠مويٚمف أم صحٞمح، وهق إول ًمٚمحدي٨م

م اًم٘مراء أنّمح وم٢مين اعمٜم٤مؾم٦ٌم،  سمٕمض ذم اًمٞمقم يٙمت٥م ُم٤م سمٙمؾ يث٘مقا  ٓ سم٠من اًمٙمرا

 يم٤من ُم٤م وظمّمقص٤م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌحقث ُمـ اًمذائٕم٦م، اًمٙمت٥م أو اًم٤ًمئرة، اعمجالت

 واظمتّم٤مصف سمٕمٚمٛمف صمؿ أوٓ، سمديٜمف يقصمؼ ُمـ سم٘مٚمؿ يم٤مٟم٧م إذا إٓ احلدي٨م، قمٚمؿ ذم ُمٜمٝم٤م

 حيٛمؾ ُمـ وظمّمقص٤م احل٤مض، اًمٕمٍم يمت٤مب ُمـ يمثػم قمغم اًمٖمرور همٚم٥م وم٘مد صم٤مٟمٞم٤م، ومٞمف

 سمف، هلؿ قمٚمؿ ٓ وُم٤م اظمتّم٤مصٝمؿ، ُمـ ًمٞمس ومٞمام يٙمتٌقن وم٢مهنؿ .!شاًمديمتقر» ًم٘م٥م ُمٜمٝمؿ

 احلدي٨م ذم ضمٚمف يمت٤مسم٤م اًمٜم٤مس إمم طمديث٤م أظمرج ه١مٓء، ُمـ واطمدا ٕقمرف وإين

 يمت٥م ذم وإظم٤ٌمر إطم٤مدي٨م ُمـ صح ُم٤م قمغم ومٞمف اقمتٛمد أنف ومٞمف وزقمؿ واًمًػمة،

 اًمْمٕمٗم٤مء سمف شمٗمرد ُم٤م وإطم٤مدي٨م اًمرواي٤مت ُمـ ومٞمف أورد هق صمؿ! واًمًػمة اًمًٜم٦م

 :طمدي٨م ومٞمف أورد سمؾ وهمػمه، يم٤مًمقاىمدي اًمرواة ُمـ سم٤مًمٙمذب واعمتٝمٛمقن واعمؽمويمقن

ئر يتقمم واهلل سم٤مًمٔم٤مهر، ٟمحٙمؿ ٟمحـ»  مم٤م أنف ُمع ،ط اًمٜمٌل إمم سمٜمًٌتف وضمزم ،شاًمنا

 وم٤مطمذروا وهمػمه، يم٤مًمًخ٤موي احلدي٨م طمٗم٤مظ قمٚمٞمف ٟمٌف يمام اًمٚمٗمظ، هبذا قمٜمف ًمف أصؾ ٓ

 .اعمًتٕم٤من واهلل .ه١مٓء أُمث٤مل اًم٘مراء أهي٤م

 .(232-97 ،95-94/ 2/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افزيت ؾضؾ

 .شُم٤ٌمريم٦م ؿمجرة ُمـ وم٢مٟمف سمف، وادهٜمقا  اًمزي٧م يمٚمقا [:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ؿمجرة ُمـ يقىمد» :وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل اًمزي٧م ومْمؾ ذم ويٙمٗمل [:اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 وًمٚمزي٧مش. ٟم٤مر متًًف مل وًمق ييضء زيتٝم٤م يٙم٤مد همرسمٞم٦م، وٓ ذىمٞم٦م ٓ زيتقٟم٦م ُم٤ٌمريم٦م

 .إًمٞمف رضمع ؿم٤مء ومٛمـ ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م سمٕمْمٝم٤م ذيمر ه٤مُم٦م، ومقائد

 .(727/ 1/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بحرام افتداوي حتريؿ

 .شسمحرام شمتداووا وٓ ومتداووا، واًمدواء، اًمداء ظمٚمؼ اهلل إن[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

م اًمتداوي حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]  .[سمحرا

 .(274/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بزماكف؟ خاصة ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل وصػفا افتل افتداوي ضرق هؾ

 ًمٌٕمض وؾمٚمؿ وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل وصػ هؾ ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 هذه ُمثؾ يٕمٜمل و واحلج٤مُم٦م ؿم٤مة، إًمٞم٦م وقمالضمف اًمٜم٤ًمء، قمرق ُمثؾ سمقصٗم٤مت إُمراض

 دواء؟ هذا ُمًتٛمر أم ،ط وىمتف ذم يٙمقن هذا هؾ إُمقر،

 قمغم إُم٤م قمٛمدشمف اًمذي اًمٜمٌقي اًمٓم٥م ُمـ ٕنف اًم٘مٞم٤مُمف، يقم إمم ُمًتٛمر :اًمِمٞمخ

 اًمتجرسم٦م هذه ووصٚم٧م اًمٌنم دمرسم٦م قمغم اٟمف وإُم٤م ومٞمف، إؿمٙم٤مل ٓ وهذا اًمًامء، وطمل

 ٟمٕمتؼمه٤م أن طمٞمٜمئذ ومٞمج٥م اًمًامء ُمـ ذًمؽ قمغم وأىمر هب٤م أُمتف ومٜمّمح اًمرؾمقل إمم

سم٤ًم،  اًمرؾمقلو اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٓمٌٞم٦م اًمتج٤مرب ُمـ اضمتٝم٤مداً  يم٤من أو وطمٞم٤ًم، يم٤من ؾمقاءً  صقا

 أُمتف هقا  ومٜمّمح ًمؽ،ذ قمغم ٟمٌٞمف اهلل ىمرأ وسم٤مًمت٤مزم أىمره٤م، وؾمٚمؿ وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم

 إُمقر ُمـ هذه أن اًمٞمقم، ٕم٤مسيـاعم سمٕمض ي٘مقل اًمتل إُمقر ُمـ هذا وًمٞمس ًمؽ،سمذ

 شم٠مبػم طمدي٨م ذم وؾمٚمؿ، وآخ٦م قمٚمٞمف اهلل صغم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم حت٧م ومٞمدظمٚمقهن٤م ٦مًمدٟمٞمقيا

 .اجلقاب واوح ،شدٟمٞم٤ميمؿ سم٠مُمقر أقمٚمؿ أنتؿ» :اًمٜمخؾ

 ؟اًمِمٗم٤مء ؿمٞمخ ي٤م ًمؽذ ُمـ يٚمزم هؾ ـمٞم٥م، ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ
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 وٟمحق اعمتٕم٤مـمل وصدق اًمتٕم٤مـمل ٦ٌمٟمً ٤مظمتالفسم َيتٚمػ هذا وىمد، ىمد :اًمِمٞمخ

 .شًمف ذب ح٤م زُمزم ُم٤مء» اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف ذًمؽ،

  (33:  19: 14/   398/  واًمٜمقر اهلدى)

 بافـاؿة افدوايل إرضار

 داود أبق رواه  .شًمؽ أنٗمع ومٝمق هذا ُمـ أص٥م قمكم ي٤م[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 ش364/  6» وأمحد ش1441» ُم٤مضمف واسمـ ش3 ،1/  1» واًمؽمُمذي ش3856»

 قمـ ؾمٚمٞمامن اسمـ ومٚمٞمح ـمريؼ ُمـ ش1/  115ش »واعمتٗم٘مف اًمٗم٘مٞمف» ذم واخلٓمٞم٥م

 أم قمـ يٕم٘مقب أيب سمـ يٕم٘مقب قمـ إنّم٤مري صٕمّمٕم٦م سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ أجقب

 قمٚمٞمف قمكم وُمٕمف ط اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ» :ىم٤مًم٧م إنّم٤مري٦م ىمٞمس سمٜم٧م اعمٜمذر

 قمكم وىم٤مم ُمٜمٝم٤م، ي٠ميمؾ ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مم ُمٕمٚم٘م٦م، دوازم وًمٜم٤م ٟم٤مىمف وقمكم اًمًالم،

 اًمًالم، قمٚمٞمف قمكم يمػ طمتك ٟم٤مىمف، إٟمؽ ُمف: ًمٕمكم ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ومٓمٗمؼ ًمٞم٠ميمؾ،

 .شومذيمره: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل سمف، ومجئ٧م وؾمٚم٘م٤م، ؿمٕمػما  وصٜمٕم٧م: ىم٤مًم٧م

 .اعمرض ُمـ سم٤مإلوم٤مىم٦م قمٝمد طمدي٨م أي: شٟم٤مىمف» :ىمقًمف [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

  .أيمؾ أرـم٥م إذا طمتك يٕمٚمؼ اًمتٛمر ُمـ اًمٕمذق وهل داًمٞم٦م، مجع شدوازم»

 :احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد ش97/  3ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 اًمتدسمػم، أطمًـ ٟم٤مىمف وهق اًمدوازم ُمـ إيمؾ ُمـ ًمٕمكم ط اًمٜمٌل ُمٜمع ذم أن واقمٚمؿ»

 واًمٗم٤ميمٝم٦م اًمٕمٜم٥م، قمٜم٤مىمٞمد سمٛمٜمزًم٦م ًمأليمؾ اًمٌٞم٧م ذم شمٕمٚمؼ اًمرـم٥م ُمـ أىمٜم٤مء اًمدوازم وم٢من

 مل سمٕمد وم٢مهن٤م دومٕمٝم٤م، قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م ووٕمػ اؾمتح٤مًمتٝم٤م ًمنقم٦م اعمرض ُمـ سم٤مًمٜم٤مىمف شمي

 ظم٤مص٦م اًمرـم٥م وذم اًمٌدن، ُمـ وإزاًمتٝم٤م اًمٕمٚم٦م آصم٤مر سمدومع ُمِمٖمقًم٦م وهل ىمقهت٤م، شمتٛمٙمـ

 سم٘مٞم٦م إزاًم٦م ُمـ سمّمدده هل قمام وإصالطمف سمٛمٕم٤مجلتف ومتِمتٖمؾ اعمٕمدة، قمغم صم٘مؾ ٟمقع

يد أن وإُم٤م اًمٌ٘مٞم٦م، شمٚمؽ شم٘مػ أن وم٢مُم٤م وآصم٤مره، اعمرض  اًمًٚمؼ يديف سملم ووع ومٚمام. شمتزا

 سم٠مصقل ـمٌخ إذا وٓؾمٞمام ًمٚمٜم٤مىمف، إهمذي٦م أنٗمع ُمـ وم٢مٟمف ُمٜمف، يّمٞم٥م أن أُمره واًمِمٕمػم
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 ُم٤م إظمالط ُمـ قمٜمف يتقًمد وٓ وٕمػ، ُمٕمدشمف ذم عمـ اًمٖمذاء أوومؼ ُمـ ومٝمذا اًمًٚمؼ،

 .شُمٜمف َي٤مف

 (218-217/ 2/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾربق ظالج افضب دم أن صح هؾ

 ىمد أنف ظم٤مص٦م اؾمتٕمامًمف جيقز ومٝمؾ اًمرسمق ًمٕمالج دواء اًمْم٥م دم إن: ي٘م٤مل :١ًمالاًم

 ٟمٗمٕمف؟ وؿمقهد ضمرب

 واجلقاب طمرام، أم طمالل هق هؾ اًمْم٥م حلؿ اًم٘مقل إمم يٕمقد هذا ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 سملم أيمؾ ومألنف طمالل: اًمْم٥م حلؿ أن: ُمثكم يرى يم٤من ومٛمـ اخلالف هذا قمغم يتٗمرع

 دُمف يٙمقن ٓ سم٤مًمت٤مزم أيمٚمف، ُم٤ٌمح ومٝمق ذًمؽ، قمغم وأىمره اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يدي

 .ٟمج٤ًمً 

 أيمٚمف حيؾ ٓ اًمْم٥م أن: احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م هق يمام يرى ُمـ ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 سمٛمحرم، اًمتداوي جيقز ٓ اعمحرُم٦م احلٞمقاٟم٤مت ًمٙمؾ اًمدُم٤مء يم٤ًمئر دُمف يٙمقن ومحٞمٜمئذ

 إول، اًم٘مقل وٟمخت٤مر اخلالف سملم اًمٕمٚمامء سملم ًمٚمقاىمع سمٞم٤مٟم٤مً  هذا ٟمحٙمل ٟمحـ ًمٙمـ

 .سمٛمحرم يتداوى ٓ ٕنف سمف: اًمتداوي جيقز وطمٞمٜمئذ

 طمرام؟ أو طمالل ُمـ يم٤من ؾمقاء طمرام هق اعمًٗمقح اًمدم: ي٘م٤مل ىمد :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمض أن اًمًٚمٗمٞم٦م آصم٤مر ُمـ ٟمٕمٚمؿ سم٤معمحرم،ٟمحـ ظم٤مص اعمًٗمقح ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمدم وهذا ٟمٕمؿ، ذسمحقه اًمذي احلٞمقان ُمـ صمٞم٤مهبؿ قمغم اًمدُم٤مء آصم٤مر شمرى يم٤مٟم٧م اًمّمح٤مسم٦م

 .. .إذاً  اعمًٗمقح اًمدم هق أص٤مهبؿ اًمذي

 وىم٤مل ٟمجس حمرم يمؾ ًمٞمس أو حمرم ٟمجس يمؾ ًمٞمس. .:ي٘م٤مل ىمد :ُمداظمٚم٦م

 .واًمٓمح٤مل اًمٙمٌد: اًمدُم٤منش ودُم٤من ُمٞمتت٤من ًمٜم٤م أطمؾ: »ًمرؾمقلا

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ
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 .حمرُم٦م اًمدُم٤مء سم٘مٞم٦م ومٙم٠من :ُمداظمٚم٦م

 .أيمٚمٝم٤م حمرم حمرُم٦م، أيمٞمد :اًمِمٞمخ

 .أيمٚمٝم٤م أي :ُمداظمٚم٦م

 سمف؟ اًمتدواي جيقز ٓ ٟمجس هذا هؾ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 اًمْم٥م؟ دم ينمب أن يريد: ي٘مقل اًم٤ًمئؾ ًمرضمؾ ا هذا وم٢مذاً  :ُمداظمٚم٦م

 اًمْم٥م؟ دم ينمب أن يريد :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 دواًء؟ وإٓ ذسم٤مً  يم٤من هق ه،آ :اًمِمٞمخ

 اًمدم؟ سمنمب يتدواى أن يريد :ُمداظمٚم٦م

 .اًم١ًمال ٟمًٛمع ظمٚمٞمٜم٤م.. .:اًمِمٞمخ

 ىمد أنف ظم٤مص٦م اؾمتٕمامًمف جيقز ومٝمؾ اًمرسمق ًمٕمالج دواء اًمْم٥م دم أن: ي٘م٤مل :اًم١ًمال

 اًمٕم٤مومٞم٦م؟ وؿمقهدت ضمرب

 .اًمنمب ُمقوقع فومٞم يرد مل يرد مل :اًمِمٞمخ

 . .هذا يمٞمٗمٞم٦م ٟمٕمرف ٟمحـ وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 . .ًمٙمـ قمٚمٞمش ُم٤م :اًمِمٞمخ

 .ضمقاسمؽ قمغم هم٤ٌمر ٓ.. .:ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ أنف سمٞم٤مٟمف ومٌٕمد اًمنمب سمف اعم٘مّمقد يم٤من إذا اإذً  ،ا ظمػم اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

  (33:  32:  53/ 756/واًمٜمقر اهلدى) 



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمتٗمرىم٤مت 

 

579 

 افؽفربائل بافصعؼ افكع ظالج حؽؿ

 .سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء سم٤مًمّمٕمؼ[ اًمٕمالج طمٙمؿ] :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء؟ صٕمؼ يقضمد أجًْم٤م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤مك أن احل٘مٞم٘م٦م إـم٤ٌمء، قمٜمد ٟمٕمرومٝم٤م ٟمحـ اًمٙمٝمرسم٤مء صٕم٘م٦م أدري ُم٤م :اًمِمٞمخ

: ؿمٞمًئ٤م ٟم٘مقل أن إمم ٟمٔمري يٚمٗم٧م إظمػم اًم١ًمال هذا: يٕمٜمل سم٤مًمتجرسم٦م، شمتٕمٚمؼ أُمقر

 شمٕمٚمٛمقن أفمٜمٙمؿ سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء وم٤مًمّمٕمؼ سم٤مًمدي٤مٟم٦م، شمتٕمٚمؼ وٓ سم٤مًمتجرسم٦م شمتٕمٚمؼ أُمقر هٜم٤مك

 ُمـ سمٜمقع اعمّم٤مسملم سمٕمض ي٠متٞمٝمؿ طمٞمٜمام ومٝمؿ اح٤مديلم، إـم٤ٌمء قمٜمد ُمٕمٝمقد أُمر هذا أن

 اًمتٞم٤مرات هذه إمم يٚمج١مون وصمؿ ًمدهيؿ اعمٕمٝمقدة اًمٕمالضم٤مت يمؾ يًتٕمٛمٚمقن اًمٍمع

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أن سمحثل – ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ومال اًمٙمل، اًمدواء آظمر: ىم٤مقمدة قمغم اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمتٞم٤مرات هذه شمًٚمٞمط طمٙمؿ ُم٤م: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ – اح٤مديلم ًمألـم٤ٌمء

ًٓ  يتٕمٚمؼ ٓ إُمر ٕن سمٖمػمه؟ أو سم٤مًمٍمع اعمّم٤مسملم اعمرى سمٕمض قمغم  وإٟمام سم٤مًمديـ أو

٤ًٌم، وًم٧ًم سم٤مًمٓم٥م يتٕمٚمؼ ٤ًٌم ٓ هلذا يتٕمرض ومٚمؿ اًمديـ أُم٤م ـمٌٞم  .إجي٤مسًم٤م وٓ ؾمٚم

ٟمٜم٤م أطمد أن ًمٙمؿ أذيمر أن حيًـ وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم  سمٜمقع أصٞم٥م ىمد يم٤من دُمِمؼ ذم إظمقا

 وحيٓمٛمف يٙمنه طمتك اًمدار ذم رء أُم٤مُمف ي٘مػ ٓ طمتك أطمٞم٤مًٟم٤م قمٚمٞمف يِمتد اًمٍمع ُمـ

 إمم ذه٥م طمتك اعمرض ُمـ اًمٜمقع هذا شمٕم٤مًم٩م اًمتل اعمًتِمٗمٞم٤مت ذم وشمٕم٤مًم٩م حتٓمٞمؿ، ذ

 سم٤مًمّمدُم٤مت: أي اًمٓمريؼ، هبذه هٜم٤مك وشمٕم٤مًم٩م إُمريٙمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م إمم سمػموت

 وسمٕمد ُمٍموع، هق دائاًم  ًمٞمس ٟمقسم٤مت قمغم يم٤من ًمٙمـ يمذًمؽ سم٘مل يِمٗمك ومل اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 واعم٘مّمقد سم٤مًمّمقم، سم٤مًمتٓمٌٞم٥م طمديًث٤م يًٛمك ُم٤م وهق اىمؽماطًم٤م إًمٞمف أن٤م ىمدُم٧م ذًمؽ

 اًمتٓمٌٞم٥م سم٤مًمتجقيع، يًٛمٞمف ىمد وإٟمام اًمنمقمل اًمّمقم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هق ًمٞمس سم٤مًمّمقم

 ؾمٜم٦م، ٟم٘مقل وٓ سمدقم٦م ٟم٘مقل ومال اًمنمع قمالىم٦م ًمف ًمٞمس سم٤مجلقع اًمتٓمٌٞم٥م هذا! سم٤مجلقع

 ومال يٜمجح مل وإن ظمػم، ومٝمق إُمراض سمٕمض عمٕم٤مجل٦م يمقؾمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ٟمجح٧م إن
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 ُمـ اًمٜمقع هذا سمٚمٖم٧م أنٜمل يٕمٚمؿ سمٕمْمٙمؿ ًمٕمؾ ؿمخّمًٞم٤م وأن٤م إـمالىًم٤م، ذًمؽ ذم رء

 ؿمٞمئ٤ًم اًمّم٤مئؿ هذا ي٠ميمؾ أٓ اًمّمقم هذا وُمٕمٜمك يقًُم٤م، أرسمٕملم ومّمٛم٧م سم٤مجلقع اًمتٓمٌٞم٥م

 يمٚمٝم٤م إج٤مم هذه وسمٕمد يقًُم٤م، أرسمٕملم اح٤مء هذا ؾمقى ُمٓمٚمً٘م٤م ؿمٞمًئ٤م ينمب وٓ إـمالىًم٤م

 مم٤م يمثػم ذم اًمِمٗم٤مء أثر ومٞمجد ًمف، ُمٕمت٤مًدا هق اًمذي اًمٓمٕم٤مم قمغم رويًدا رويًدا يتٛمرن يٌدأ

 .اًمنمح أـمٞمؾ وٓ سمٜمٗمز هذا سمٚمقت أن٤م إُمراض، ُمـ يِمٙمقه يم٤من

 ذم اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال وأنٗمؼ اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمّمدُم٤مت إمم يٕمقد اًمذي هذا اًمِم٤مهد إٟمام

 ؾمت٦م أو ص٤مم اًمّمقم، هذا ذم إٓ قمقذم ُم٤م ًمٌٜم٤من وذم ؾمقري٤م ذم اًمٕمديدة اعمًتِمٗمٞم٤مت

 مل صمؿ يقًُم٤م، وصمالصملم أرسمًٕم٤م ص٤مم أنف إُمر سمف وصؾ طمتك وأيمثر أيمثر ذًمؽ سمٕمد صمؿ أج٤مم

 اًمققم٤مظ سمٕمض يم٤من وإن ُمٕمٝمقد يٙمـ مل اًمذي اًمٕمالج هذه ومٛمثؾ أثًرا، اعمرض هلذا ير

 أن ؿمؽ ٓ شمّمحقا، صقُمقا : ي٘مقًمقن ومٞمام اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف عمثؾ... يِمجٕمقن اًمٞمقم

 سمٞمٜم٤م يمٜم٤م يمام يّمح مل اًمٚمٗمظ وهبذا احلدي٨م هذا ًمٙمـ اًمٗمقائد، يمؾ ومٞمف اًمنمقمل اًمّمقم

 هلذا ومٞمف ي٤ٌمح اًمذي اًمٓمٌل اًمّمقم هذا ًمٙمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم ذًمؽ

ئد ُمٜمف طمّمؾ ؿم٤مء ُم٤م وُمتك يِم٤مء ُم٤م اح٤مء ُمـ ينمب أن اًمّم٤مئؿ  ضمًدا ويمثػمة يمثػمة ومقا

ٟمٜم٤م ُمـ اًمٓم٤مًم٥م ذًمؽ ؿمخص وذم ؿمخيص ذم  .ويمثػم يمثػم همػمهؿ وذم هٜم٤مك، إظمقا

 يم٤من اًمذي هذا: واًمٜمٙمت٦م اًمٓمراوم٦م ُمـ رء ُمع إظمػم اعمث٤مل أجًْم٤م ؾمٌٞمؾ وقمغم

 يِمٙمق إٟم٤ًمن إًمٞمف ضم٤مء يمٚمام ص٤مر اًمٗم٤مئدة ُمـ اًمّمقم ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ عمس مم٤م يٍمع

 ؿم٤مب ؿمخص ضم٤مءه.. سم٤مًمّمقم قمٚمٞمؽ: ًمف ي٘مقل قمالضمف إـم٤ٌمء وأقمَٞمك سمف أخؿ ُمرًو٤م

 شمٜمٓمٚمؼ أن شمًتٓمٞمع وٓ اًمٗمراش ـمرحي٦م وأصٌح٧م قمجقز وهل أُمف إًمٞمف يِمٙمق وؾمٞمؿ

 ُمـ ويمٚمت٤م ُمٚمت٤م اعمًتِمٗمٞم٤مت سمٕمض ذم ممروتلم اسمٜمتلم هل٤م أن وُمع طم٤مضمتٝم٤م، ًم٘مْم٤مء

 سمحٞم٨م اًم٘مذارة ُمـ سمح٤مًم٦م أصٌح٧م ُمٕمل شمّمقرون ٕنف اًمٕمجقز: ُٕمٝمام ظمدُمتٝمام

.. صقُمٝم٤م: ًمف ىم٤مل أُمره٤م اًمٕمجقز هذه اسمـ ؿمٙم٤م ومٚمام إم، هذه يٕم٤مومقن إوٓد وطمتك

 اًمٓم٤موًم٦م قمغم أُم٤مُمٝم٤م ووع اًمٓمٕم٤مم يمؾ ُمـ اُمٜمٕمٝم٤م: أي سم٤مًمّمقم يٕمٜمل ُم٤مذا ًمف ذح وهق

 وهذه شمّمٞمح هذه! أظمل ي٤م: ىم٤مل شمنمب، ؿم٤مءت وُمتك واًمٙم٠مس اح٤مء إسمريؼ هذه ُمثؾ

 اًمٙمالم هذا: ُم٤مزطًم٤م ًمف وي٘مقل زقمٛمف، ذم ضمققًم٤م متقت.. آظمره وإمم متقت ورسمام قمجقز
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 صقُمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م، وأظمت٤مك أن٧م وشمًؽميح اًمٕمجقز متقت أنؽ ُمّمدق ًم٧ًم أن٧م! سمٞمٜمٜم٤م

 أؿمٙم٤مًمف سمٙمؾ اًمٓمٕم٤مم قمٜمٝم٤م وُمٜمٕمقا  اًمٕمجقز أُم٤مم اح٤مء ووع وومٕماًل  اىمتٜمع يم٠منف وم٤مًمرضمؾ

 شمْمٓمر قمٚمٞمٝم٤م، يرد أطمد ُم٤م أيمؾ أيمؾ ـمٕم٤مم ـمٕم٤مم شمّمٞمح هؾ.. أنقاقمف سمٙمؾ واًمنماب

 ُمـ اًمقصٗم٦م هذه أظمذ اًمذي اسمٜمٝم٤م ي٘مقل سم٤محل٤مضم٦م، شمِمٕمر طمٞمٜمام اح٤مء شمنمب أن

 ومراؿمٝم٤م ُمـ ىم٤مُم٧م أُمف سم٠من ص٤مطمٌٜم٤م يٌنم ضم٤مء إٓ أج٤مم ؾم٧م ٟمحق إٓ ُم٣م ُم٤م: ص٤مطمٌٜم٤م

 ص٤مرت اًمِمٕمقر هذا أثر رأت أن سمٕمد هل فمٚم٧م وهٙمذا سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م ختدم وسمدأت

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؿمٗم٤مه٤م طمتك اًمٓمٕم٤مم ُمـ ٟمٗمًٝم٤م متٜمع هل

 ه١مٓء أو إـم٤ٌمء اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، اًمّمدُم٤مت اؾمتٕمٛمؾ ؾمقاء: أىمقل أن هذا ُمـ أريد

 إمم ٟم٤ٌمدر أن ًمٜم٤م جيقز ٓ اًمقؾمٞمٚم٦م ومٝمذه قمٜمٝمؿ، ؾمٞم٠ًمخقن اًمذيـ اًمٞمقم اعمحدصمقن

 اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ومٞمٝمؿ شمًتٕمٛمؾ اًمذيـ ذم اًمًٞمئ٦م آصم٤مره٤م فمٝمقر طم٤مًم٦م ذم إٓ[ إٟمٙم٤مره٤م]

 ذم شمدظمؾ ٓ اًمتل اح٤مدي٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ هق ُم٤م ٟمخٚمط أن ًمٜم٤م يٜمٌٖمل ومام ًمذًمؽ احلديث٦م،

 اًمٌدع وسملم اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: آظمر وسمٛمٕمٜمك اًمديٜمٞم٦م، اًمٌدقم٦م

 أهنؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم ويتٌلم حتدث اًمتل احلديث٦م اًمقؾم٤مئؾ هل اعمرؾمٚم٦م وم٤معمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م،

 أُمر يمقٟمف أُم٤م ذقمًٞم٤م، ٟمًّم٤م شمّم٤مدم ٓ أهن٤م دام ُم٤م اؾمتٕمامهل٤م ُمـ ُم٤مٟمع ومال إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م

 اًمديـ ذم اعمحدصم٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم وًمٙمٜمٝم٤م يمثػمة حمدصم٤مت ذم ٟمٕمٞمش ٟمحـ أن طمدث،

: أي – هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اهلل ؿم٤مء إن مجٞمًٕم٤م شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ

 أظمرى وؾم٤مئؾ وسملم هذا سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: إًذاش رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م – هذا ديٜمٜم٤م ذم

 ٓ ومٜمحـ يرد مل أنف دام ُم٤م ومٝمذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م واًمتؼمك اًمؼميم٦م سم٤مؾمؿ اًمديـ ذم شمدظمؾ

 وؾم٤مئؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦م أهن٤م دام ُم٤م ٟمٜمٙمره ومال اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م يم٤مًمّمدُم٤مت اًمٜمقع ذاك أُم٤م ٟم٘مره

 .قمٜمدي ُم٤م هذا اعمٕم٤مجل٦م،

 ..:ُمداظمٚم٦م

 إـم٤ٌمء! شمرى: ؿمٞمئلم قمغم ىم٤مئٛم٦م اًم٘مْمٞم٦م ٕن ذًمؽ: قمـ ضمقايب َيتٚمػ ٓ :اًمِمٞمخ

 هذه إمم وصٚمقا  هؿ اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اؾمتٕمامل إمم دم٤مرهبؿ وصٚم٧م طمٞمٜمام اح٤مديقن
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 أم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه سمٛمثؾ شمت٠مثر أدًم٦م هٜم٤مك هؾ اًمن، يٕمرومقا  أن دون سم٤مًمتج٤مرب اًمقؾمٞمٚم٦م

، ًمٙمٜمٝمؿ ٓ، : ىم٤مل رسمؽ؟ قمروم٧م يمٞمػ: إقمراب سمٕمض قمـ ىمٞمؾ يمام: يٕمٜمل قمرومقا

 اًمتجرسم٦م هذه أن اًمتجرسم٦م سمٕمد آؾمتٕمامل هذا ُمـ اؾمتٜمٌٓمقا  ومٝمؿ اعمًػم، قمغم يدل إثر

صمٞمؿ هٜم٤مك هؾ ُمثاًل  ًمٙمـ ُمٗمٞمدة،  يًتٓمٞمٕمقن ُم٤م... اًمقؾمٞمٚم٦م؟ هذه سمقاؾمٓم٦م ي٘متٚمقهن٤م ضمرا

، أن  هذه أنقاع ُمـ ًمٜمقع ٟم٤مومٕم٦م صدُم٤مت هل اًمّمدُم٤مت هذه أن وضمدوا ًمٙمٜمٝمؿ يٕمٚمٚمقا

 ذًمؽ ُمـ ؿمٞمًئ٤م ٟمٕمرف ٓ اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م وٟمحـ شمٜم٘مٚمقن يمام أن ه١مٓء إُمراض،

 أن ممٙمـ اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، اًمّمدُم٤مت هبذه يت٠مثر اإلٟمز ذاك سع اًمذي اجلـ أن يٕمٚمٚمقن

 آصم٤مر إمم ٟمٜمٔمر أن ٟمريد ٟمحـ اعمٝمؿ ًمٙمـ يمذًمؽ يٙمقن أٓ وممٙمـ يمذًمؽ، إُمر يٙمقن

 ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمـ أجًْم٤م يٜم٘مؾ اًمذي يم٤مًميب ٟمٗمٕم٧م ٟمٕمؿ ٟمٗمٕم٧م؟ هل: اًمّمدُم٤مت هذه

 ُمي، ًمألطمٞم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم هق ٟمٕمٚمؿ يمام اًميب هذا اًم٘مداُمك، ُمـ أو اًمٞمقم اعمحدصملم

 سمحٞم٨م ُمثاًل  اًمٖمٚمٞمٔم٦م سم٤مًمٕمّم٤م ضسمتف ُمٝمام اعمٍموع هذا أن سم٤مًمتجرسم٦م ي٘مقًمقن هؿ ًمٙمـ

 يت٠مثر وإٟمام يت٠مثر ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم سمٞمٜمام يمنشمف، وًمرسمام ٕوضمٕمتف سيع همػم يم٤من ًمق

 اًمتٕمٚمٞمؾ هذا أن ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٟمحـ: وم٢مًذا اًمتٕمٌػم، صح إذا اجلٜمل ُمـ اًمّم٤مرع

 ُم٤م ومٌٝم٤م ًمٚمٛمٍموقملم ُمٗمٞمًدا إثر يم٤من إذا إثر، إمم ٟمٜمٔمر أن اعمٝمؿ ًمٙمـ صحٞمح، هق

ًٓ  اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أن دام  .سم٤معمٍموع شمي ٓ: وصم٤مٟمًٞم٤م اًمٓمٌٞمٕم٦م خت٤مًمػ ٓ: أو

 .أقمٚمؿ واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا

 (33:34:21/ (4) ـه2438 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 افـبقي بافطب يسؿك مما األحاديث دم وردت افتل افطب أمقر

 افسـة؟ مـ هل هؾ

 هؾ اًمٜمٌقي سم٤مًمٓم٥م يًٛمك مم٤م إطم٤مدي٨م ذم وردت اًمتل اًمٓم٥م أُمقر :ُمداظمٚم٦م

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ هل

 أن ذًمؽ ذم ٓؿمؽ اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ُم٘مرون اًمٜمٌقي اًمٓم٥م ُمـ يم٤من ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 اًمًقداء احل٦ٌم» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٛمثؾ ظمػمة، ومٞمف ًمٚمٛمًٚمؿ وًمٞمس اًمقطمل، ُمـ هذا

 .شداء يمؾ ُمـ ؿمٗم٤مء

 إٓ سمف يتحدث أن اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل يٛمٙمـ ٓ همٞمٌل أُمر قمـ حتدث ومٝمذا

 سمٕمض يٗمٕمؾ يمام احلدي٨م، هذا ُمثؾ ٟمرد أن ظمػمة ًمٜم٤م ومٚمٞمس وًمذًمؽ اًمًامء، سمقطمل

 .اًمٞمقم اًمٙمت٤مب

 اًمذسم٤مب وىمع إذا» :اًمذسم٤مسم٦م حلدي٨م ردهؿ: اعمًٚمٛملم سمٕمض ذم وىمع ُم٤م أؿمٙمؾ وُمـ

 .شدواء وأظمر داء، ضمٜم٤مطمٞمف أطمد ذم وم٢من ًمٞمخرضمف، صمؿ ومٚمٞمٖمٛمًف أطمديمؿ إٟم٤مء ذم

 .شاًمداء ومٞمف اًمذي اجلٜم٤مح قمغم ي٘مع ي٘مع، طمٞمٜمام وم٢مٟمف» :اًمرواي٤مت سمٕمض وذم

 هذا ُمثاًل، اًمٕمرب ُمـ اًمرؾمقل شمٚم٘م٤مه٤م اًمتل إُمقر ُمـ: يٕمٜمل هذه: ومٞم٘مقًمقن

 اًمٕم٤مىمؾ اعمًٚمؿ ًمإلٟم٤ًمن يٛمٙمـ ٓ ضمدًا، دىمٞم٘م٦م أُمقر قمـ يتحدث احلدي٨م ٕن ظمٓم٠م:

 ط اًمرؾمقل يتحدث أن يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ سم٤مًمٖمٞم٥م، رمج٤مً  هب٤م اًمتحدث قمـ يتجرد أن

 .اًمًامء وطمل ُمـ هذا إٟمام ،احلقيـ هبذا اعمتٕمٚم٘م٦م اًمدىم٤مئؼ هذه سمٛمثؾ

 (..: 11:  11/   85/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾتداوي افرجؾغ صبغ حؽؿ

 ؟[ًمٚمتداوي اًمرضمٚملم صٌغ طمٙمؿ] :اًم٤ًمئؾ

 اإلٟم٤ًمن صٌغ وم٢مذا سم٤محلٜم٤مء اًمتداوي قمغم حت٨م إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك :اًمِمٞمخ

 .ًمٚمٜم٤ًمء ُمتِمٌٝم٤م ومٞمٙمقن وإٓ ذًمؽ ًمف ومٞمجقز شمداوي٤م رضمٚمٞمف

 (4ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افساق دم ذهب ظؿقد إدخال حؽؿ

 سمؽمه٤م؟ ُمـ سمدًٓ  اًم٤ًمق ذم سمالشملم أو ،ذه٥م قمٛمقد إدظم٤مل طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل
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 ط  اًمٜمٌل ٕن ،-ؿمؽ سمال- ضم٤مئز ومذًمؽ اعمٕم٤مجل٦م ؾمٌٞمؾ قمغم يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 أصٞم٥م ىمد ويم٤من ؾمٕمد، سمـ قمرومج٦م اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ضم٤مءه ىمد ُمرة ُمـ أيمثر

ـْ  أنٗم٤مً  وم٤مختذ يُمالب، وىمٕم٦م اؾمٛمٝم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ذم وىمٕم٦مٍ  ذم أنٗمف  وم٠منتـ -ومْم٦م ُمـ- َوِرق ُِم

 جمٛمقع ُمـ َيرج واًمٜمح٤مس احلديد يمٓمٌٞمٕم٦م اًمرـمقسم٦م ُمع اًمٗمْم٦م ـمٌٞمٕم٦م وهذه قمٚمٞمف،

 واًمٜمح٤مس اًمٗمْم٦م صدأ أُم٤م أمحر، -شمٕمٚمٛمقن يمام- احلديد وصدأ اًمّمدأ، ُمـ رء ذًمؽ

 .أظمي ومٝمق

 ،ط  اًمٜمٌل إمم أُمره ومِمٙمك ومْم٦م، ُمـ هق اًمذي إنػ هذا قمٚمٞمف يٜمتـ وم٠مصٌح 

 .ذه٥م ُمـ أنٗم٤مً  يتخذ أن وم٠مُمره

 اًميورات سم٤مب ُمـ ًمٞمس هق اًمذه٥م ُمـ إنػ اخت٤مذ أن اجلٛمٞمع قمغم َيٗمك وٓ 

 يْمع أن سمدون أنٗمف أرٟم٦ٌم ذه٧ٌم اًمذي هذا يٕمٞمش أن يًتٓمٞمع ٕنف اعمحٔمقرات، شمٌٞمح

ءً  ُمٕمدن، ُمـ قم٤مري٦م أرٟم٦ٌم  .همػمه أو ذه٥م ُمـ يم٤من ؾمقا

 ًمدومع اًمٗمْم٦م ُمـ سمدًٓ  ذه٥م ُمـ أنٗم٤مً  يتخذ أن ًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أب٤مح ًمٙمـ 

 .قمٚمٞمف اهلل ظمٚم٘مف اًمذي ووٕمف إمم شم٘مري٤ٌمً  إنػ إقم٤مدة ُمـ يٜمت٩م اًمذي اًمير

 إن ذه٥م، ُمـ -اعمٙمًقرة اًم٤ًمق ذم- قمٛمقد وم٢مدظم٤مل: يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا 

 ُمـ إنػ إسم٤مطم٦م ُمـ أومم هذا إسم٤مطم٦م ٕن أبدًا، ذًمؽ ُمـ ُم٤مٟمع ومال ذًمؽ اًمٓم٥م اىمت٣م

 .ٟمٕمؿ ذه٥م،

 ُمٕمٜمك ومٝمؾ ُيَٙمّٚمػ أنف سمد ٓ يٕمٜمل ذه٥م، ُمـ اًمٕمٛمقد هذا: أن أت٤ًمءل أن٤م ًمٙمـ 

 اًمذي ومٛمـ ُمٜمف، أرظمص هق سمام قمٜمف يًتٕم٤مض أن طمٞم٨م ُمـ ًمف سمديؾ ٓ ـمٌٞم٤مً  أنف: ذًمؽ

 ؾم٠مخ٧م؟ ُم٤م سمجقاب قمٚمؿ قمغم هق وهؾ اًم١ًمال، هذا ؾم٠مل

 .اعمٗمروض هذا ًمٚمتآيمؾ، ىم٤مسمٚم٦م همػم ًمٚمّمدأ، ىم٤مسمٚم٦م همػم شمٙمقن اح٤مدة: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف؟ أرظمص آظمر ُمٕمدن ذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 أنف وم٠مقمت٘مد ًمٜمدن، ذم ووٕمتف اًمٌالشملم ُمـ قمٛمقد ؾم٤مىمل ذم هٜم٤م قمٜمدي أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اجلًؿ يت٘مٌٚمف وٓ طم٤ًمؾمٞم٦م، يٕمٛمؾ أظمر اًمٌمء ٕن سمديؾ، رء ذم ُم٤م
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 .يٕمٜمل اًمٌالشملم همػم :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

، إُمر ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ ا  .ٟمٕمؿ ُيْنً

 قمغم دًمٞمؾ هذا ذم أخٞمس ،ط  اًمٜمٌل سمف أذن اًمذي إنػ هذا ذم أخٞمس :ُمداظمٚم٦م

 ؟اًمِمٕمر وصؾ

 سمتحريٛمف؟ اًمٍميح اًمٜمص ضم٤مء وىمد اًمدًمٞمؾ، ي٠ميت يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 .سم٤مجلٛمع :ُمداظمٚم٦م

 اخل٤مص اًمٜمص ُمع يتٜم٤مرم ٓ ظم٤مص اًمٜمص هذا أظمل، ي٤م مجع أيُّ :اًمِمٞمخ

ٌَْٞمعُ » ىم٤مًمقا  اًمذيـ ُمثؾ أظمر،هذا سَم٤م ُِمْثُؾ  اًْم ُ  أطَمؾ  » و -اجلقاب ومج٤مء شاًمر  ٌَٞمْعَ  اّلل   اًْم

مَ  سَم٤م َوطَمر  م هذا، وم٠مب٤مح ،شاًمر   .ذاك وطَمر 

 :..(54.: 4/  26/  واًمٜمقر دىاهل)

 افقالدة؟ فتقسر بافؼطع افقالدة ؿبؾ افرحؿ تقشعة حؽؿ

 سمٕمْمٝمؿ اًمقٓدة، ُمقوع ذم اًمٜم٤ًمء ُمًتِمٗمٞم٤مت ذم فم٤مهرة شمقضمد :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمع؟ ذم ضم٤مئز هذا هؾ ًمٚمٜم٤ًمء، يقؾمٕمقن

 يٗمٕمٚمقن؟ اًمٌٕمض ُم٤مذا :اًمِمٞمخ

 ذم ضم٤مئز هذا هؾ سم٤مًم٘مٓمع، اًمرطمؿ يقؾمٕمقن اًمٜم٤ًمء وٓدة ىمٌؾ شمقؾمٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف؟ اًمنمع طمٙمؿ وُم٤م اًمنمع،

 أن يٜمٌٖمل ذًمؽ وإٟمام ًمٚمتقًمٞمد، ٟمٔم٤مًُم٤م شمٙمقن أن جيقز ٓ هذه اًمتقؾمٕم٦م :اًمِمٞمخ

 واًمٙمِمػ اًمٕمقرة قمـ اًمٙمِمػ يتٓمٚم٥م ذًمؽ ٕن احل٤مُمؾ: اعمرأة طم٤مضم٦م ومٞمف يالطمظ

 سمدون اًمقٓدة اًمٜم٤ًمء ًمٕم٤مُم٦م ين ىمد وضمؾ قمز واهلل سميورة، إٓ جيقز ٓ اًمٕمقرة قمـ
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ة ُمـ ـمٌٞمٕمٞم٦م همػم طمريم٤مت سم٥ًٌم اًمقًمد ي٠ميت ىمد أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٙمـ اًمتقؾمٕم٦م، شمٚمؽ  أو اعمرأ

 هذه واحل٤مًم٦م اًم٘م٤مسمالت سمٕمض ومتْمٓمر اجلٜملم ذم اًمقًمد ووع ومٞمٜم٘مٚم٥م صدُمتٝم٤م صدُم٦م

 .جيقز ومال ٟمٔم٤مًُم٤م شمّمٌح أن أُم٤م اًمتقؾمٕم٦م، شمٚمؽ شمٕم٤مـمل إمم

 قمٜمدهؿ وُم٤م اعمًتِمٗمٞم٤مت ذم اًمٜم٤ًمء يمثرة ُمـ اًمٌالد هذه ذم هٜم٤م اًمتقؾمٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػم اهلل ضمزاك اًمٓمري٘م٦م هبذه ومٞمقؾمٕمقن ـمٌٞمٕمٞم٦م وٓدة شمٚمد طمتك اًمٜم٤ًمء ٜمتٔمروني صؼم

 .اجلقاب أظمذت ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

ٚمٞمؿ ؿمٙمٚمف قمغم اجلٜملم يم٤من ًمق طمتك يقؾمع أن جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  جيقز ٓ ُمثاًل، اًم

 اًمتقؾمٕم٦م؟

 هٜم٤مك ين ىمد ويمقٟمف وصقره اجلٜملم ظمٚمؼ اًمذي رسمٜم٤م! اًمتقؾمٕم٦م؟ ح٤مذا :اًمِمٞمخ

ة  .اًمتقؾمٕم٦م جيقز ومٝمٜم٤م ـمٌٞمٕمل همػم اًمقوع يم٤من وم٢مذا ـمٌٞمٕمًٞم٤م، ووًٕم٤م شمْمع أن اعمرأ

 قمٛمٚمٞم٦م ومٞمٕمٛمٚمقا  يقًمدوه٤م أن ٓزم اًمقٓدة، ذم شم٠مظمرت اًمزوضم٦م إذا :ُمداظمٚم٦م

 .شمقؾمٕم٦م

 سم٤مٕم يي اًمت٠مظمر يم٤من إن اًمت٠مظمر؟ وراء ُمـ شمرشم٥م ومامذا اًمقٓدة، شم٠مظمرت :اًمِمٞمخ

 ٟمٔم٤مًُم٤م، اًمتقؾمٕم٦م اخت٤مذ جيقز ٓ: ضم٤مُمٕم٦م يمٚمٛم٦م ىمٚم٧م أن٤م ومال، وإٓ اًمتقؾمٕم٦م ضم٤مزت ومٝمٜم٤مك

 توضمد إذا أُم٤م جيقز، ٓ هذا اًمتقؾمٕم٦م، قمٛمٚمٞم٦م إضمراء ُمـ سمد ٓ ؾمتٚمد اُمرأة يمؾ: أي

 .ضم٤مئًزا  ىمٌؾ ُمـ يٙمـ مل ُم٤م جيقز ومٝمٜم٤م اًميورة أو اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م

 (33:49:11/ (14) ضمدة ومت٤موى)



 واألحالو الزؤى كتاب
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 افرؤى تلويؾ

  [.ًمت٠مويٚمف ُمٜم٤مًُم٤م اًمِمٞمخ قمغم ي٘مص أن اًم٤ًمئؾ أراد] :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اًمنمع ذم قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اعمٜم٤مُم٤مت شم٠مويؾ اًمٌمء، هذا ٟمٕمرف ُم٤م ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 .اًمت٠مويؾ يٙمقن يمٞمػ يٕمٚمٛمٜم٤م

  (33:  34: 39/   328/  واًمٜمقر اهلدى)

 تلويؾف؟ ما ادـام دم حؾقؼ افعامل رؤية

: يٕمٜمل أهنؿ هبٞمئ٦م اعمٜم٤مم ذم اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػماً  يرون يٕمٜمل اإلظمقان ُمـ يمثػم :اًم١ًمال

 اًمِمٞمخ؟ ومْمٞمٚم٦م ُمـ يٕمٜمل شم٠مويؾ هٜم٤مًمؽ ومٝمؾ اًمٚمحك، طمٚم٘مقا  ىمد: يٕمٜمل طمٚمٞم٘ملم

ٟمٜم٤م ٟمذيمر: أوًٓ  :اجلقاب  رؤي٤م إٓ هب٤م هيتٛمقا  أن ٟمٜمّمحٝمؿ ٓ اًمرؤى سم٠من مجٞمٕم٤مً  إظمقا

 احلدي٨م ذم ط اهلل رؾمقل قمٚمٞمٝم٤م أثٜمك اًمذي اًم٘مًؿ ُمـ سم٠مهن٤م هل٤م اًمرائل يِمٕمر

 حتدي٨م ُمـ ورؤي٤م اًمِمٞمٓم٤من، ُمـ ورؤي٤م اًمرمحـ، ُمـ ومرؤي٤م صمالصم٦م اًمرؤى: »اًمّمحٞمح

 رمح٤مٟمٞم٦م، رؤي٤م سمتٙمقن اًمثالصم٦م ُمـ ومقاطمد أىم٤ًمم صمالصم٦م اًمرؤى يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،شاًمٜمٗمس

 أطمًـ ذم أو اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُمـ شمٙمقن ىمد ٕهن٤م هل٤م: وزن ٓ صمالصم٦م ُمـ واصمٜملم

 ومٞمتّمقر ذ، أو ظمػم ُمـ هيٛمف أُمر ذم يٗمٙمر اإلٟم٤ًمن: أي اًمٜمٗمس حتدي٨م ُمـ إطمقال

 إذا يمذًمؽ ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ رآه إذا ومٝمذا اًمٜمٝم٤مر، أثٜم٤مء ذم ومٞمف يٗمٙمر سمام يتٕمٚمؼ اعمٜم٤مم ذم ؿمٞمئ٤مً 

 ومٞمٝم٤م رؤي٤م شمٙمقن ومحٞمٜمام اإلٟم٤ًمن، ًمٕمدوه اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُمـ هق اًمذي اًمٜمقع ُمـ يم٤من

 .وضمؾ قمز اهلل يٕميص قم٤مح٤مً  رأى: ُمٕمٜمك ذم طمٚمٞم٘م٤مً  قم٤مح٤مً  رأى أنف

 ذم اعمرئل اًمٕم٤ممل هذا طمٚمٞمؼ قم٤ممل رؤي٦م ومٞمٝم٤م دام ُم٤م اًمرؤي٤م أو اًمرؤى هذه. .ومٝمذه

 يمذًمؽ ًمٞمس يٙمقن أن وإُم٤م اًمٞم٘مٔم٦م ذم يمذًمؽ واىمٕمف يٙمقن أن إُم٤م طمٚمٞمؼ أنف اعمٜم٤مم

 رؤي٤م: يٕمٜمل ومٝمذه طمٞم٤مشمف واىمع ذم طمٚمٞم٘م٤مً  ًمٞمس طمٚمٞم٘م٤مً  رؤي٤م اًمذي اًمٕم٤ممل يم٤من إن ومحٞمٜمئذ

 قم٤ميص ومٝمق طمٚمٞمؼ هق ُمٜم٤مُمف ذم ًمٞمس ي٘مٔمتف ذم طمٞم٤مشمف ُمـ يم٤من وإن سمنم، شمٜمذر سمنم شمٌنم
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 إٟم٤ًمن رؤي٦م ذم يٚمت٘مٞم٤من دام ُم٤م: أجْم٤مً  أظمر وإُمر إول إُمر أُم٤م سمخػم، يٌنم ومال

 هق: أي طم٘مٞم٘م٦م طمٞم٤مة متثؾ اًمرؤي٤م يم٤مٟم٧م إذا ختتٚمػ رؤي٤م قمـ رؤي٤م ًمٙمـ سمٛمٕمّمٞم٦م يتٚمٌس

 ذ ومٝمق طمٚمٞم٘م٤مً  رؤي اعمٜم٤مم ذم ًمٙمٜمف يمذًمؽ ًمٞمس هق يم٤من وإذا أذ، ومٝمذا دائامً  طمٚمٞمؼ

 سمآداب يت٠مدب أن: إول إُمر: اصمٜملم سم٠مُمريـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ٟمٜمّمح طمٞمٜمئذ

 أن: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وم٘مد ًمٚمٛمٜم٤مم، اًمرائل

 فمقاهره٤م شمٙمرسمف حتزٟمف رؤي٤م رأى وإن ٟم٤مصح٤ًم، قم٤مح٤مً  هب٤م ومٚمٞمحدث شمنه رؤي٤م رأى ُمـ

 اًمذي هذا شميه، ًمـ وم٢مهن٤م صمالصم٤مً  ي٤ًمره قمـ وًمٞمتٗمؾ أطمداً  هب٤م حيدث ومال اًمنم قمغم شمدل

 ..اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

 .. ٟمٗمًف اًمٕم٤ممل ًمذات ذ ذم يٙمقن: يٕمٜمل هذا ومٝمؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًمرؤى ٕن سم٤مًمرؤى: شمٕمتدوا ٓ أنف ومٞمؽ اهلل سم٤مرك هذا قمـ أضم٧ٌم وأن٤م :اًمِمٞمخ

 أزيد أن رمح٤مٟمٞم٦م شمٙمقن هذه صمؿ ٟمٕمؿ، رمح٤مٟمٞم٦م ُم٤مذا؟ يٙمقن اًمثالصم٦م ُمـ ومقاطمد صمالصم٦م،

 وهذه فم٤مهره٤م قمغم شمٙمقن ُم٤م شم٠مويؾ إمم حتت٤مج رمح٤مٟمٞم٦م سمتٙمقن ًمٚم١ًمال شمٙمرارك قمغم سمٜم٤مء

 يٗمّمٚمقا  أنف سمح٤مضم٦م هؿ: أوًٓ  اًمرؤى قا ي١موًم أن يًتٓمٞمٕمقن اًمذي أن أظمرى ُمِمٙمٚم٦م

 اعمٜم٤مُم٤مت وشم٠مويؾ اًمت٠مويؾ حيًٜمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ: صم٤مٟمٞم٤مً  أظمريـ، اًم٘مًٛملم قمـ اًمرؤى هذه

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ه٦ٌم هق وإٟمام قمٚمامً  ًمٞمس اعمٜم٤مُم٤مت شم٠مويؾ قمٚمامً  ًمٞمس

 اًمٕمٚمؿ أـمٚم٥م يمٜم٧م ح٤م: ًمٜمٗمز وىمع ُم٤م صمؿ همػمي ذم ؿم٤مهدشمف قمام أىمقل أن٤م ًمذًمؽ

 ذم درس ٟم٘مرأ  اًمّمٌح ٟمّمكم يمٜم٤م اعمِم٤ميخ سمٕمض ُمـ احلٜمٗمل اعمذه٥م وهق اًمت٘مٚمٞمدي

ة شم٠ميت وحقة، إمم احلٜمٗمل اًمٗم٘مف  اًمِمٞمخ سمج٤مٟم٥م ودمٚمس اعمًجد شمدظمؾ قمجقز اُمرأ

 قمٚمٞمف شم٘مص أهن٤م وٟمٗمٝمؿ اًمِمٞمخ ضمقاب ٟمًٛمع ًمٙمـ ٟمحـ، ٟمًٛمٕمف ٓ سمٙمالم ومت٤ًمرره

 يتٖمػم ٓ: يٕمٜمل روشملم اًمٞمقم ي٘مقًمقا  ُمثٚمام يم٠منف اًمِمٞمخ ضمقاب يم٤من اهلل ومًٌح٤من رؤي٤م،

 قمغم اًمِمٞمخ ضمقاب ويٙمقن رؤي٤م قمٚمٞمف شم٘مص أهن٤م ٟمٗمٝمؿ سمٌمء شم٤ًمرره اُمرأة ضم٤مءت يمٚمام

 إمم سمح٤مضم٦م اعمرطمقم أن يٌدو: وهل اًمت٤مًمٞم٦م اخلالص٦م ذهٜمل ذم سم٘مل واطمدة، وشمػمة

: يٕمٜمل هذا ٟمحق قمٜمف وم٤مىمرئل ىمرآن ىمراءة إمم سمح٤مضم٦م أو وهٙمذا قمٜمف ومتّمدىمل صدىم٦م

 ُمٜمذ ؿمٖمقوم٤مً  يمٜم٧م ٟمٗمز أن٤م اعمِم٤ميخ، سمٕمض قمـ ؿمٝمدشمف ُم٤م هذا اإلضم٤مسم٦م، شمٙمقن
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 اعمٜم٤مم شمٗمًػم ذم إن٤مم شمٕمٓمػم سمٙمت٤مب ؾمٛمٕم٧م سم٤مًمٕمٚمؿ آسمتدائٞم٦م اعمدرؾم٦م ُمـ خترضم٧م

 .جمٚمدات صمالث أو جمٚمديـ إُم٤م أن ٟمًٞم٧م اًمٜم٤مسمٚمز، اًمٖمٜمل قمٌد ًمٚمِمٞمخ

 .جمٚمدان :ُمداظمٚم٦م

 اسمـ شمٗمًػم اهل٤مُمش قمغم ٟمًٞمتف؟ ح٤مذا وؾمتٕمٚمٛمقن جمٚمديـ ٟمٕمؿ، جمٚمديـ :اًمِمٞمخ

 رواي٦م ُمـ واعمٙمثريـ اًمت٤مسمٕمٞملم قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ وم٤موؾ رضمؾ ؾمػميـ سمـ حمٛمد ؾمػميـ

ٟم٤م سمٕمض ُمع أن٤م ويمٜم٧م ،ط اهلل رؾمقل قمـ هريرة أيب قمـ احلدي٨م : يٕمٜمل إظمقا

 ُم٤م: يٕمٜمل قمٚمؿ قمٜمدي ُم٤م أن٤م ُمٜم٤مم رأى واطمد يمٚمام أظمريـ قمـ ىمٚمٞمؾ ُمتٛمٞمز قمٚمؿ ـم٤مًم٥م

 شمٕمٓمػم إمم أرضمع ًمٙمت٤مسمف أجـ؟ إمم أرضمع ؾمػميـ اسمـ قمٚمٞمف يم٤من يمام ومٓمري قمٚمؿ قمٜمدي

 ُمـ يتٞمف اإلٟم٤ًمن يتقه ُمٓمر ًمٙمٚمٛم٦م أرضمع ٟم٤مزل همزير ُمٓمر رأى: ُمثالً  ًمٚمٜم٤مسمٚمز، إن٤مم

 ومؽميم٧م هذا ُمٕمل شمٙمرر يمثػم رء ُمٕمل يٓمٚمع ُم٤م. .رء ُمٕمل يٓمٚمع ُم٤م اًمتٗم٤مصٞمؾ يمثرة

 ذم شمٕمٛم٘م٧م ح٤م سمٕمد ومٞمام ؿمٞمئ٤ًم، ُمٜمف اؾمتٗمدت ُم٤م اًمٕمٜمٙمٌقت قمٚمٞمف قمِمش طمتك اًمٙمت٤مب

 ًمٞمس اًمٕمٚمؿ هذا أن قمٚمٛم٧م» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م سمًٜم٦م ىمٚمٌل شمٜمقر ظم٤مص٦م اًمٕمٚمؿ

 .شوشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ه٦ٌم هق وإٟمام اًمٕمٚمقم يم٠ميمثر يٙمت٥ًم قمٚمامً 

 ُم٤م أي شمرى ي٤م اًمثالصم٦م ُمـ واطمد أن سم٤مًمف ذم ومٚمٞمْمع رؤي٤م رأى ُمـ: أىمقل ًمذًمؽ 

 وإٓ ذيمرٟم٤م يمام وٟم٤مصح قم٤ممل قمغم ي٘مّمٝم٤م ظمػم يم٤مٟم٧م إذا: سم٠مىمقل ي٘مّمٝم٤م ٌدأي ح٤م يٕمرف،

 وم٢مذا ـم٤مئر، رضمؾ قمغم اًمرؤي٤م: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ٕنف أطمد: قمغم ي٘مّمٝم٤م ٓ

: يٕمٜمل وىمٕم٧م ومنت وم٢مذا ـم٤مئر رضمؾ قمغم اًمرؤي٤م. .ضمداً  ظمٓمػم شمِمٌٞمف وىمٕم٧م ومنت

 فم٤مهر ٟم٘مٞمض قمغم ومنه أوًمف ًمٚمٛمٜم٤مم اعم١مول ًمٙمـ ضمٞمدة، فم٤مهره٤م رؤي٤م إٟم٤ًمن رأى ًمق

 ذم شمدظمؾ ٓ اًمتل اًمٖمٞمٌٞم٦م وضمؾ قمز اهلل ؾمٜمـ ُمـ اًمًٜم٦م. .اًمًٜم٦م هذه ومًت٘مع اًمرؤي٤م هذه

 .وىمٕم٧م ومنت إذا ٓ، ًمٚمامدة ختْمع اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمًٜمـ

ٟمٜم٤م يٜمٌٖمل ٓ ًمذًمؽ  وًمق رؤي٦م رؤوا إذا سم٤مًمًٜم٦م آٟمتٗم٤مع قمغم احلريّملم إلظمقا

 سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمذ اًمٕمٙمس يم٤من وإذا ٟم٤مصح، قم٤ممل قمغم إٓ ي٘مّمقه٤م أن اًمٔم٤مهر طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م

 ؿمٞمٓم٤من أنف يٛمٙمـ ومال: أي اًمّمقرة هبذه اًمرؤى شمٙم٤مصمرت أنف أُم٤م أطمد، قمغم ي٘مص وٓ
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 عمثؾ سم٤مًٓ  ٟمٚم٘مل ٓ وم٢مذاً  جيقز، ـمٌٕم٤مً  سم٤معمٜم٤مم هبؿ يٚمٕم٥م أن اًمٞم٘مٔم٦م ذم سم٤مًمٜم٤مس يٚمٕم٥م يمام

 .إـمالىم٤مً  اًمرؤى هذه

 أم اًمرؤي٦م اًمٖمٞم٥م ُمـ هل هؾ ه٦ٌم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد اًمرؤي٦م شمٗمًػم :ُمداظمٚم٦م

 ؟اهلل همػم يٕمٚمٛمف اًمٖمٞم٥م هؾ اًمٖمٞم٥م ُمـ ٧ميم٤مٟم ًمق اًمٖمٞم٥م؟ ُمـ ًمٞم٧ًم

 وضمٞمؿ ؾملم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك حم٤مضة يٙمقن ُم٤م اًم١ًمال! أظمل ي٤م ُمٝمٚمؽ قمغم :اًمِمٞمخ

 .إول اًم١ًمال اؾم٠مل

 .اًمّم٤محل٦م اًمرؤي٦م ؟[همٞم٥م اًمرؤى] هؾ :ُمداظمٚم٦م

 وصمالصملم ؾم٧م ُمـ ضمزء اًمرؤى: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل همٞم٥م اًمرؤى :اًمِمٞمخ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو اًمٜمٌقءة ُمـ ضمزءاً 

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 .اًمّم٤محل٦م اًمرؤي٦م :ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ اًمّم٤محل٦م :اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ..همٞم٥م ومٝمل ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٚمٛمف ُمـ إٓ سم٤مًمٖمٞم٥م يٕمٚمؿ أطمد هٜم٤مك هؾ. .هؾ ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 .ه٦ٌم اًمرؤى هذه يٕمٚمٛمقن اًمٕمٚمامء أن: ىمٚم٧م يمام إنٌٞم٤مء؟ ُمـ وشمٕم٤ممم

 .وضمؾ قمز اهلل ُمـ يم٢مهل٤مم يٕمٚمٛمقن ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٖمٞم٥م؟ سمٕمض يٚمٝمٛمٝمؿ ُمـ ضمزء: يٕمٜمل همٞم٥م يٚمٝمٛمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك همٞم٤ٌمً  ًمٞمس هذا. ٓ :اًمِمٞمخ

 ..شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م
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 .ضمداً  ُمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م اًم١ًمال هذا أن اًمٖمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 أطمٞم٤مٟم٤مً  هب٤م يّمٞم٥م اًمتل واًمٗمراؾم٦م سم٤مًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمؿ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م ًمٜمٕمرف. ٟمٕمؿ أي

 إمم يٜمتٛمقن ـاًمذي ومٞمٝم٤م ويٖم٤مزم ضمٝم٦م ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يمت٥م سمٕمض هب٤م ويتحدث

 .أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمتّمقف

 حمدصمقن أُمتل ذم يم٤من ًم٘مد» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  أفمٜمٙمؿ 

: أي: حمدصمقن وُمٕمٜمك ،شومٕمٛمر حمدث أُمتل ذم يٙمـ وم٢من حمدصمقن، ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤من ًم٘مد

 ُم٤م ايمتِم٤مف طمٞم٨م ُمـ أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمقطمل ُمع يتٚم٘مل ًمٙمٜمف اًمقطمل هق ًمٞمس اإلهل٤مم ،ُمٚمٝمٛمقن

 ؾمٞمٙمقن هذا إن: ي٘مقل أن يًتٓمٞمع ٓ سمٌمء أخٝمؿ اًمذي: يٕمٜمل ي٘مٞمٜم٤مً  وًمٞمس فمٜم٤مً  ؾمٞم٘مع

 هب٤م ي٘مٓمع ومٝمق اًمقطمل أُم٤م ُمٕمّمقُم٤ًم، ًمٞمس سم٠منف يٕمؽمف وهق ضمداً . .ضمداً  ٟمدر ُم٤م إٓ طمتامً 

 يدظمٚمف ٓ اًمًامء وطمل ُمـ هق إًمٞمف اهلل أوطم٤مه اًمذي هذا سم٠من ي٘مٓمع مت٤مُم٤مً  طمل هق يمام

 أُمتل ذم يٙمـ وم٢من حمدصمقن ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤من ًم٘مد وم٤مٔن ري٥م، وٓ ًمٌس وٓ ؿمؽ

 سمـ قمٛمر أن شمٕمرومقن أنتؿ اإلهل٤مم؟ هق ومام ُمٚمٝمٛمقن،: أي حمدصمقن؟ ُمٕمٜمك هق ُم٤م ومٕمٛمر

 طمج٧ٌم ًمق: ُمثالً  يم٘مقًمف سمف حتدث ُم٤م وومؼ قمغم اًم٘مرآن ٟمزل سم٠مُمقر حتدث اخلٓم٤مب

 ُمّمغم إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم اختذٟم٤م ًمق.. اختذٟم٤م ًمق: ُمثالً  وىمقًمف احلج٤مب، آي٦م اهلل وم٠منزل ٟم٤ًمءك

 أيب قمـ أنف اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه ُم٤م اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ آظمره، إمم

 اهلل ريض سمٙمر أيب أوٓد سم٢مرث شمتٕمٚمؼ أرض ذم قم٤مئِم٦م ٓسمٜمتف: ىم٤مل أنف اًمّمديؼ سمٙمر

 سمٓمـ ذم ضمٜمٞمٜم٤مً  شمزال ٓ يم٤مٟم٧م هل وإظم٧م ٕظمتؽ هذه أنف: أن أذيمر ومٞمام ىم٤مل قمٜمف،

 وومٕمالً  ومالٟم٦م، سمٓمـ ذم اًمتل هل: ىم٤مًم٧م أظمتل؟ وأجـ: ىم٤مًم٧م اًمّمديؼ، سمٙمر أيب زوج

 ذم.. اًمّمديؼ سمٙمر أيب ُمـ سمقصٞم٦م إرض شمٚمؽ أظمتٝم٤م ُمع شمرث ومٙم٤مٟم٧م سمٜمت٤مً  رزىم٧م

 ذم ٕنف ومٞمف: إؿمٙم٤مل ٓ اًمذي اًمّمحٞمح وسم٤مًمًٜمد اعمقـم٠م ذم اًم٘مّم٦م وهذه اإلهل٤مم هذا

 ُمقصقًم٦م يم٤مٟم٧م وإن يّمح ٓ ُمٜمٝم٤م يمثػم وسمالهم٤مت ُم٘مٓمققم٤مت رواي٤مت يقضمد اعمقـم٠م

 .صحٞمح٦م ومٝمل اًم٘مّم٦م هذه أُم٤م أظمرى، يمت٥م ذم سمٕمْمٝم٤م

 أن أن ٟمحـ يٛمٙمٜمٜم٤م اإلهل٤مم وسملم اًمقطمل سملم اًمٗمرق احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا
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 قمٚمٞمف ىمص اًمتل اًمرؤي٦م ومن ؾمػميـ اسمـ ُمثؾ قم٤ممل رضمؾ إمم اإلضم٤مسم٦م صٚم٥م ذم ٟمدظمؾ

 ُمـ ًمٞمس هذا وم٢مذاً  يمذًمؽ، ؾمتٙمقن أهن٤م: ي٘مقل أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق ُم٤م رائل أو ُم٤م ىم٤مص

 وهذا َيٓمئ وىمد يّمٞم٥م ىمد واًمٔمـ اًمٔمـ هق وإٟمام إـمالىم٤مً  اًمٖمٞم٥م قمغم آـمالع سم٤مب

 يًتٖمٚمقن اًمٓمرق ُمِم٤ميخ سمٕمض أن طمتك ضمداً  ويمثػمة يمثػمة سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمٕمٚمامء ُمـ ي٘مع

 اًمٜم٤مس، صدور ذم ُم٤م قمغم يٓمٚمٕمقن وأهنؿ يمِمقوم٤مت أهن٤م اًمٜم٤مس ويقمهقن اًمقىم٤مئع هذه

 .اًمٗمراؾم٦م هل إٟمام ذًمؽ ُمـ رء ًمٞمس أنف واحل٘مٞم٘م٦م

 شمٜمٖمِمقا  ٓ ًمٙمل اًمن يمِمػ ُمع ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م زم وىمع ُم٤م سمٕمض وؾم٠مىمص وم٢مذاً  

 ىمد ممـ وأُمث٤مًمف ؾمػميـ اسمـ أن شمٌلم إذا اًمٜم٤مس، سمٕمض ُمـ. .ُمـ شمًٛمٕمقن ىمد ُم٤م سمٌٕمض

 يٕمٚمؿ ٓ ٕنف اًمٖمٞم٥م: قمغم آـمالع سم٤مب ُمـ ًمٞمس ومذًمؽ اًمرؤي٤م شم٠مويؾ قمٚمؿ يقهٌقن

 اًْمَٖمٞم٥ِْم  قَم٤ممِلُ ﴿: أجْم٤مً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل يمام صمؿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص اهلل إٓ اًمٖمٞم٥م

ٓ  * َأطَمًدا هَمٞمٌِْفِ  قَمغَم  ُئْمِٝمرُ  وَمال ـِ  إِ ـْ  اْرشَم٣َم  َُم  هق: اًمٖمٞم٥م ،[17، 16:اجلـ﴾ ]َرؾُمقلٍ  ُِم

 أو اًمٗمراؾم٦م ذو اًمٕم٤ممل أُم٤م أوطمك، وضمؾ قمز هللا أن ط اًمرؾمقل سمف ي٘مٓمع اًمذي إُمر

 سمٕمض ًمٙمؿ أىمص أن٤م َيٓمئ وىمد يّمٞم٥م وم٘مد اًمٖمٞم٥م قمغم يٓمٚمع مل ومٝمذا اعمٜم٤مم ُمٗمن

 وإٟمام ـمالح، قمغم شمدل وٓ صالح قمغم شمدل ٓ: أوًٓ  وهل زم وىمٕم٧م اًمتل اًم٘مّمص

 وم٠مص٤مب اًمٞم٘مٔم٦م ُمـ رء قمٜمده وذم اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده ذم اعمًئقل هذا أنف شمدل

 شمٜمٙمروهن٤م، وأنتؿ يمِمقوم٤مت هذه: هلؿ ؾمٞم٘مقل اًمٜم٤مس ه١مٓء يٖمش أن أراد ومٚمق اهلدف،

ٟم٤م أطمد قمكم دظمؾ ح٤م اًم٤ًمقم٤مت أصٚمح ديم٤مين ذم يمٜم٧م أنٜمل ضمٞمداً  أذيمر أن٤م  ُمـ إظمقا

 اًمدقمقى قمغم وشمٕمرومقا  دُمِمؼ إمم اًمٞمٝمقد فمٚمؿ ُمـ ومروا يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم

 .هلل واحلٛمد اًمًٚمٗمٞم٦م

 أقمٚمؿ اًمٗمراؾم٦م ُمقوقع يٌدأ وهٜم٤م ُمًٌ٘م٤مً  أقمٚمؿ وأن٤م ومالح رضمؾ وُمٕمف يقُم٤مً  ضم٤مءين

 إمم اًمٓمريؼ ذم هٜم٤مك محص سمٚمدة طمقل اًمتل اًم٘مرى سمٕمض ذم أؾمت٤مذ هذا أن ُمًٌ٘م٤مً 

 شم٘مػ هذه اًم٤ًمقم٦م اٟمٔمر: ىم٤مل شرسمٙمق» إضمٜمٌل اؾمٛمٝم٤م ؾم٤مقم٦م قمغم وم٠مـمٚمٕمٜمل طمٚم٥م،

: ًمف ىمٚم٧م رأؾم٤مً  اًم٘مري٦م، شمٚمؽ ُمـ هذا أظمقه أن ومٗمٝمٛم٧م هذا، ٟم٤مٕظمق ٟمّمٚمحٝم٤م ٟمريد

 ًمٗم٧م أن٤م ًمٙمـ هب٤م، هيتؿ ومل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمٗمالين؟ اعمحؾ ُمـ دُمِمؼ ُمـ هٜم٤م ُمـ اؿمؽماه٤م
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 قمروم٧م أن٤م ه٤م يمِمػ هذا اًمٙمِمػ شمٜمٙمروا أنتؿ ه٤م: ىمٚم٧م ؾمٚمٗمل، ُمٕمٜم٤م هق ٕنف ٟمٔمره:

 يمٞمٚمق ُم٤مئتلم ومخًلم ُم٤مئ٦م ٟمحق دُمِمؼ قمـ سمٕمٞمدة ىمري٦م ذم ؾم٤ميمـ اًمذي اًم٤ًمقم٦م هذه أن

 ٕين ومراؾم٦م: هذه وم٠مص٧ٌم دُمِمؼ، ُمـ أجـ؟ ُمـ اؿمؽمه٤م: سم٠مىمقل محص ُمـ وىمري٦ٌم ُمؽم

 أن يريد اًمذي وهذا دُمِمؼ ذم إٓ شم٤مضمره٤م ُمٕمروف هل ُم٤م هذه اح٤مريم٦م سملم رسمٓم٧م

 مت٤مُم٤ًم، اهلدف وم٠مص٤مب آظمر، سمٚمد ذم ُمقضمقدة هق ُم٤م ٕنف هٜم٤م: إمم ي٠ميت ُم٤م سمد ٓ يِمؽمهي٤م

 اًمقىم٧م سمٜمٗمس ًمٙمـ اًمٙمِمػ، شمٜمٙمروا وأنتؿ يمِمػ هذا. .هذه اًمٜمٙمت٦م إمم ٟمٔمره ومٚمٗم٧م

 سمٕمٚمقم يًٛمك ومٞمام ىمقي قمٚمؿ ـم٤مًم٥م. .قمٚمؿ ـم٤مًم٥م إزم دظمؾ سمٙمثػم هذه ُمـ أبٚمغ ٟمٙمت٦م

 قمٚمٞمف أؿمٙمؾ آي٦م: ـمٌٕم٤مً  ؾمٚمؿ سمٕمدُم٤م! ؿمٞمخ ي٤م زم ي٘مقل آظمره إمم واًمٍمف اًمٜمحق ذم أًم٦م

 ُم٤م ًمٕمؾ سم٘مك اٟمٔمر» :ًمف ىمٚم٧م ومٞمٝم٤م، اًمْمٛمػم ُمرضمع قمٚمٞمف أؿمٙمؾ آي٦م ومٞمٝم٤م اًمْمٛمػم ُمرضمع

٤م وَمَٚمام  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٕمٜمل ًمٕمٚمؽ: ىمٚم٧م ،شحمت٤مط ٕنف يمذا: هل: ًمف ىمٚم٧م  َص٤محِل٤ًم آشَم٤ممُهَ

يَم٤مء ًَمفُ  ضَمَٕمالَ  ٤م ومِٞماَم  ُذَ  ىمٚم٧م رضمٕم٧م ومٚمام هذه واهلل: ىم٤مل ،[293:إقمراف﴾ ]آشَم٤ممُهَ

 صح إذا ٕملُم ص٤مر أن٤م؟ ُمٕمل ص٤مر ُم٤م اًمٙمِمػ هذا اًمٙمِمػ شمٜمٙمروا زًمتؿ ُم٤م: هلؿ

 قمٚمٞمف أؿمٙمؾ أًم٦م قمٚمقم ذم ُمٜمل أىمقى قمٚمؿ ـم٤مًم٥م رضمؾ هق ُم٤م إهلل يمٛمٌٞمقشمر اًمتٕمٌػم

 ىمٚم٧م أي٦م هذه اؾمتحيت أن٤م قمٚمٛم٧م ُم٤م طمدود قمغم راضمع؟ أجـ إمم آي٦م ذم اًمْمٛمػم

 .هل. .هل: ىم٤مل هل، ًمٕمٚمٝم٤م: ًمف

 ٟمٗمس ذم شمٙمقن ُم٘مدُم٤مت وقمـ ومراؾم٦م قمـ قم٤ٌمرة هذا يمِمػ هق ُم٤م هذا وم٢مذاً 

 ىمد ًمٚمرؤى ١مولاعم أو اعمٗمن يمذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم، وَيٓم٠م أطمٞم٤مٟم٤مً  اهلدف ومٞمّمٞم٥م اعمتٗمرد

 هذا اًمٖمٞم٥م قمغم اـمٚمع سم٠منف إـمالىم٤مً  قمالىم٦م ًمف أن ًمٞمس هذا أطمٞم٤مٟم٤مً  وَيٓمئ أطمٞم٤مٟم٤مً  يّمٞم٥م

 .ؾم٠مختف ُم٤م ضمقاب

 اجل٤مُمٕم٦م ذم يم٤من ـم٤مًم٤ٌمً  أن اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ أو اًمٕمٚمؿ هذا ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 ضمدًا، ص٤مدق شمٗمرس ًمف احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٓم٤مًم٥م هذا ويم٤من هٜم٤مك يمٜم٧م إسم٤من اإلؾمالُمٞم٦م،

 ..يٕمرف اعم١مُمـ أن هق اًمذي ؿمٞمخٜم٤م احلدي٨م وأفمـ

 .ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 .سم٤مًمتقؾمؿ :ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 وضمؾ قمز اهلل أدقمق ست أن٤م: زم ي٘مقل اهلٜمد ُمـ هق اًمٓم٤مًم٥م هذا ومٙم٤من :ُمداظمٚم٦م

 يمٜم٧م: ىم٤مل ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م اًمٗمراؾم٦م، هذه قمٜمل ي٘ميص أن اًمٗمراؾم٦م وسملم سمٞمٜمل ي٤ٌمقمد أن

 ُمـ يٙمقن ىمد اإلٟم٤ًمن هذا أن قمروم٧م اًمٜم٤مس وضمف ذم وٟمٔمرت اًمِم٤مرع، ذم هت إذا

 .طمرام وـمئ

 ..أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 هن٤مي٦م إمم سم١ًمازم واٟمتٝمل ؾم٠مخ٧م إذا ويمٜم٧م: ىم٤مل احلد، هذا إمم. ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 ..ًمٞمس ومٕمالً  هذا سم٠منف يٕمرف اعمٓم٤مف

 شمّمٞم٥م؟ ومراؾمتف: يٕمٜمل يّمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 أن اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م ـمٌٕم٤مً  هذا وُمـ. ومراؾمتف ذم يّمٞم٥م. .يّمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 سمـ سمزيد ُمر رأى قمٜمدُم٤م أنف ُمٕمرووم٤مً  أُمراً  يم٤من: يٕمٜمل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ُمـ اًم٘مدُملم ه٤مشملم أن أؿمٝمد: وم٘م٤مل خمتٚمٗملم، اًمٚمقٟملم ذم ويم٤من أؾم٤مُم٦م، واسمٜمف طم٤مرصم٦م

 .يٕمٜمل احلدي٨م ُمٕمٜمك أو اًم٘مدُملم ه٤مشملم

 .ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ُمرئٞم٦م اًمٖمػم سم٤مٕؿمٞم٤مء وشمتٕمٚمؼ اعمرئٞم٦م سم٤مٕؿمٞم٤مء شمتٕمٚمؼ احل٘مٞم٘م٦م ذم وم٤مًمٗمراؾم٦م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٙمت٥م صح٤مئػ ذم يٚمتٛمس قمٚمامً  وًمٞمس ُمقهقب قمٚمؿ وهذا

 ..صحٞمح :اًمِمٞمخ

  (33:  33: 43/   688/  واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  22: 22/   688/  واًمٜمقر اهلدى)
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 دم ادجاهديـ بـاءأ وخاصة افتبـل دم اإلشالم حؽؿ ما

 أؾعاكستان

 أومٕم٤مٟمًت٤من ذم اعمج٤مهديـ اسمٜم٤مء وظم٤مص٦م اًمتٌٜمل ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 إيش؟ وظمـ٤مص٦م :اهلل رمحف-اًمِمٞمخ

 .أومٖم٤مٟمًت٤من ذم اعمجـ٤مهديـ أبٜم٤مء :اًم٤ًمئؾ

 ذم يمـثػمة أطم٤مدي٨م ضمـ٤مءت ىمد وًمٙمـ اإلؾمالم ذم طمـرام اًمتٌٜمل :-اهلل رمحف-اًمِمٞمخ

 ُم٤م همـػم ذم ضمـ٤مء وىمد ،يتـٞمام اعمـًٚمؿ يـٙمٗمؾ أن اًمتٌٜمل ُمـ اعمخرج هق ومٝمذا اًمٞمـتٞمؿ يمـٗم٤مًم٦م

 هل وم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م،يمٝم٤مشملم اجلـٜم٦م ذم اًمٜمٌل ُمع وهق اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء يـتٞمام يمـٗمؾ ُمـ أن طمدي٨م

 أن اهلل  ومٜمـ٠ًمل أومٖم٤مٟمًت٤من ذم اجلٝم٤مد طمٞم٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أن ٤مقمتٝم٤مإؿم يٜمٌٖمل اًمتل

 اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م إىم٤مُمـ٦م ُمـ ًمٞمـتٛمٙمٜمقا  اًمٕمـدو ؿم٠موم٦م يـًت٠مصؾ وأن قمـدوهؿ قمغم يٜمٍمـهؿ

 .ؾمٜملم قمنم ٟمحق ُمٜمذ حت٘مٞم٘مٝم٤م إمم وؾمٕمقا  هب٤م ٟم٤مدوا ـم٤مح٤م اًمتل

 (24 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 
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 مؽة ُفَؼَطة

 ومام وم٠مظمذه٤م، ُمٜمك، ذم اًمتل اجل٤ٌمل أطمد ذم ىمديٛمف ؾمٙمٞمٜم٤ًم رضمؾ وضمد اًم٤ًمئؾ:

 هذا؟ ومٕمٚمف طمٙمؿ

 يٚمت٘مٓمٝم٤م؟ أن جيقز هؾ ُمثاًل، ًُمَ٘مَٓم٦م يٕمٜمل شم٘مقل يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .ؾمٙملم ٟمٕمؿ، أي اًم٤ًمئؾ:

ُمقر هذه ُمثؾ ذم أرى ٓ اًمِمٞمخ:  .هب٤م يٜمتٗمع وأن يٚمت٘مٓمٝم٤م أن ًمف هل٤م، ىمٞمٛم٦م ٓ اًمتل ٕا

  (33:  16: 33/   398/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ؟افدكققية األمقر دم ادباهؾة تؼع هؾ

 قمٜمدُم٤م..ط اهلل ًمرؾمقل اوضم٤مؤ قمٜمدُم٤م ٟمجران وومد طمدي٨م اعمٕمٚمقم ُمـ :ُمداظمٚم٦م

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أنزل َؽ  وَمَٛم ـْ  ومِٞمفِ  طَم٤مضم  ـَ  ضَم٤مَءكَ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  شَمَٕم٤مًَمْقا  وَمُ٘مْؾ  اًْمِٕمْٚمؿِ  ُِم

 .أي٦م[ 62:قمٛمران آل﴾ ]َوَأبْٜم٤َمَءيُمؿْ  َأبْٜم٤َمَءَٟم٤م َٟمْدعُ 

، اعم٤ٌمهٚم٦م إمم ومدقم٤مهؿ  أُمقر ذم إٓ شمٙمقن ٓ اعم٤ٌمهٚم٦م أن قمٜمدٟم٤م وم٤معمٕمٚمقم ومرومْمقا

 دٟمٞمقي ُٕمر هذا ؾمح٥م يٛمٙمـ: ي٘مقل اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض وًمٙمـ اًمٕم٘مٞمدة،

 ومٝمؾ وم٠منٙمره، زم ُم٤مل اعمًٚمؿ أظمل قمغم يم٤من إذا أنف سمٛمٕمٜمك اعمًٚمؿ، أظمل وسملم سمٞمٜمل

 ذم اعمًٚمؿ أظمل وسملم سمٞمٜمل اًمدٟمٞمقي إُمر قمغم اعم٤ٌمهٚم٦م أي احلٙمؿ هذا ؾمح٥م جيقز

 اًمدٟمٞمقي٦م؟ طم٘مقق

 هذه ؾمح٥م جيقز ٓ أنف اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ذم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أىمقل :اًمِمٞمخ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم اح٤مدي٦م إُمقر إمم اًمنمقمل احلٙمؿ هذا أو اًمقاىمٕم٦م

 .اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اًمٕم٘مدي٦م إُمقر ذم ضم٤مءت اًم٘مّم٦م ٕن: أوًٓ 

 قمغم اًمٌٞمٜم٦م» :وم٘م٤مل وىم٤مقمدة، ٟمٔم٤مُم٤مً  اإلؾمالم هل٤م ضمٕمؾ اح٤مدي٦م إُمقر ٕن: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .شاعمٜمٙمر قمغم واًمٞمٛملم اعمدقمل،

 إمم ًمٚمجقء جم٤مل هٜم٤مك يٌَؼ  ومٚمؿ اًمنمقمٞم٦م، اًم٘م٤مقمدة هبذه ٦ماح٤مدي اًم٘مْمٞم٦م هذه ؾحَ تُ ومَ 

 ُمـ اًمٜمّم٤مرى أوَلؽ وسملم ط اهلل رؾمقل سملم وضمؾ قمز اهلل ذقمٝم٤م اًمتل اعم٤ٌمهٚم٦م

 ُمـ وٓسمد يم٤من إن ًمٙمـ اًمتثٚمٞم٨م، قمغم وأسوا اًمتقطمٞمد أنٙمروا اًمذيـ اًمٜمجراٟمٞملم

 ُم٤م، طمدي٨م أو ُم٤م أثر ذم اجل٤مٟم٥م هذا قمغم يٜمص مل آظمر ضم٤مٟم٥م إمم اًم٘مْمٞم٦م ؾمح٥م

 ذم أو إومٙم٤مر سمٕمض ذم خمتٚمٗملم اعمًٚمٛملم ُمـ ـمروملم سملم ظمالف إمم ؾمحٌٝم٤م ومٞمٛمٙمـ

 يٓم٤مًمٌف أن ُم٤م ُمٕمتززم يم٤مسمر إذا أنف ومٞمٛمٙمـ اًمًٜم٦م، وأهؾ ُمثالً  يم٤معمٕمتزًم٦م اًمٕم٘م٤مئد سمٕمض

 ُمـ يمؾ آؾمتدٓل وسمٕمض اًمٜم٘م٤مش سمٕمض اعمخٓمئ هق ُمٜم٤م يم٤من ُمـ سم٤معم٤ٌمهٚم٦م، اًمًٜمل

 اًمٙم٤مذسملم، قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م ومٜمجٕمؾ ُمٙم٤مسمراً، يٙمقن أطمدمه٤م أن ومالسمد أظمر، قمغم اًمٗمري٘ملم
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 .سمٞمٜمٝمام ةاعمقضمقد ًمٚمٛمج٤مٟم٦ًم هذه ُمثؾ إمم اًم٘مْمٞم٦م ذيمر ؾمح٥م يٛمٙمـ

 .آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرشمف ح٤م جيقز ٓ ومٝمذا ُم٤مدي٦م، أُمقر إمم ؾمح٥م واًم١ًمال أُم٤م

 .ظمػم اهلل وضمزاك ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤ميمؿ :اًمِمٞمخ

  (33:  46:  33/ 733/واًمٜمقر اهلدى)

 (33:  33:  43/ 734/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افسـة دم ثابتة صػة فؾؿعاكؼة هؾ

 اًمًٜم٦م؟ قمغم اعمٕم٤مٟم٘م٦م يمٞمػ اعمٕم٤مٟم٘م٦م :ُمداظمٚم٦م

 ..هٙمذا آًمتزام هق اعمٕم٤مٟم٘م٦م :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمّمدر؟ اًمّمدر :ُمداظمٚم٦م

 أو سم٤مًمّمدر اًمّمدر: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م مم٤م اًمدىمٞمؼ اًمتٗمّمٞمؾ هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل شمٞمن يمٞمٗمام اًمّمدر، ُمـ ضم٤مٟم٥م

 (33:45:38/ (4) راسمغ ومت٤موى)
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 األوالد أمفات بقع حؽؿ

 .شاًمقًمد أم شم٤ٌمع ٓ[:  »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ ش1 - 2/  138/  2ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمن قمـ إؿم٩م سمـ اهلل قمٌد سمـ يٕم٘مقب قمـ ضمٕمٗمر أيب سمـ اهلل قمٌٞمد

 واُمرأة وًمده، أم سمف أوص ومٞمام ومٙم٤من إزم، وأوص رضمؾ ُم٤مت» :ىم٤مل ضمٌػم سمـ ظمقات

ة اًمقًمد أم سملم ومقىمع ،طمرة ة هل٤م وم٘م٤مًم٧م يمالم، واعمرأ  سم٠مذٟمؽ يقظمذ همدا! ًمٙمٕم٤م ي٤م: اعمرأ

 وأظمرضمف. ومذيمرهش :وم٘م٤مل ،ط اهلل ًمرؾمقل ذًمؽ ومذيمرت! اًمًقق ذم ومت٤ٌمقملم

 إؾمٜم٤مد وهذا. شوم٠مقمت٘م٧م هب٤م، وأُمر» :وزاد اًمقضمف، هذا ُمـ ش345/  23» اًمٌٞمٝم٘مل

 ُمـ رواه صمؿ. طمٗمٔمف ًمًقء وٕمٞمػ ومٝمق هلٞمٕم٦م، اسمـ همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت، رضم٤مًمف

 اًمٕمً٘مالين اًمرطمٞمؿ قمٌد سمـ يقٟمس طمدصمٜم٤م رؿمديـ سمـ احلج٤مج سمـ حمٛمد سمـ أمحد ـمريؼ

 أيب سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ؾمٕمٞمد أيب سمـ ـمٚمح٦م طمدصمٜم٤م اعمٝمري ؾمٕمد سمـ رؿمديـ طمدصمٜمل

 ُمـ صم٘م٦م ؾمٕمٞمد أيب سمـ ـمٚمح٦م وم٢من هلٞمٕم٦م، ٓسمـ ىمقي٦م ُمت٤مسمٕم٦م وهذه: ىمٚم٧م. ٟمحقه سمف ضمٕمٗمر

 سمـ أمحد وطمٗمٞمده. وٕمٞمػ ؾمٕمد سمـ رؿمديـ قمٜمف اًمراوي أن ًمقٓ اًمٌخ٤مري رضم٤مل

 اًم٘مّم٦م هذه وٟمحق .شأؿمٞم٤مء قمٚمٞمف وأنٙمرت يمذسمقه،»  :قمدي اسمـ ىم٤مل احلج٤مج، سمـ حمٛمد

 ؾمالُم٦م طمدصمتٜمل: ىم٤مًم٧م أُمف قمـ ص٤مًمح سمـ اخلٓم٤مب قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد روى ُم٤م

 أن :اُمرأتف زم وم٘م٤مًم٧م همالم، ُمٜمف وزم قمٛمرو سمـ ًمٚمح٤ٌمب يمٜم٧م» :ىم٤مًم٧م ُمٕم٘مؾ سمٜم٧م

 ُمـ: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ًمف، ذًمؽ ومذيمرت ،ط اهلل رؾمقل وم٠متٞم٧م ديٜمف، ذم شم٤ٌمقملم

 ومدقم٤مه قمٛمرو، سمـ يمٕم٥م اًمٞمن أبق أظمقه :وم٘م٤مًمقا  قمٛمرو؟ اسمـ احل٤ٌمب شمريم٦م ص٤مطم٥م

 وم٤مئتقين ضم٤مءين، ىمد سمرىمٞمؼ ؾمٛمٕمتؿ وم٢مذا وأقمت٘مقه٤م، شمٌٞمٕمقه٤م ٓ» :وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل

 أم: ىمقم وم٘م٤مل ،ط اهلل رؾمقل ووم٤مة سمٕمد سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام وم٤مظمتٚمٗمقا  ،ومٗمٕمٚمقا . شأقمقوٙمؿ

 طمرة هل: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل. ُمٜمٝم٤م ط اهلل رؾمقل يٕمقوٝمؿ مل ذًمؽ ًمقٓ ممٚمقيم٦م، اًمقًمد

 ش363/  6» أمحد أظمرضمف .شآظمتالف يم٤من ومٗمل ،ط اهلل رؾمقل أقمت٘مٝم٤م ىمد

 :وزاد آظمتالف، ىمّم٦م دونش 263/  1» داود أبق ويمذا واًمٌٞمٝم٘مل، ًمف واًمًٞم٤مق
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 . شهمالُم٤م ُمٜمل ومٕمقوٝمؿ رىمٞمؼ، ط اهلل رؾمقل قمغم وىمدم وم٠مقمت٘مقين،: ىم٤مًم٧م»

 واسمٜمٝم٤م. احل٤مومظ ىم٤مل يمام شمٕمرف ٓ ص٤مًمح سمـ ظمٓم٤مب أم وٕمٞمػ، وإؾمٜم٤مد: ىمٚم٧م

 إؾمح٤مق واسمـ. شاًمٌخ٤مري وصم٘مف وىمد إؾمح٤مق، اسمـ قمٜمف شمٗمرد» :اًمذهٌل ىم٤مل ظمٓم٤مب،

ش اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد روى ُم٤م شم٘مدم ُم٤م َي٤مًمػ وىمد. قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ؾمٛمع أنف اًمزسمػم أبق أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ أظمؼمٟم٤م:  ش23122»

 . شسم٠مؾم٤م سمذًمؽ ٟمرى ٓ طمل، ومٞمٜم٤م ط واًمٜمٌل إوٓد، أُمٝم٤مت ٟمٌٞمع يمٜم٤م» :ي٘مقل

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم ُمتّمؾ، صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

 ش348/  23» واًمٌٞمٝم٘ملش 235/  1» ُم٤مضم٦م اسمـ أظمرضمف اًمرزاق قمٌد ـمريؼ وُمـ

 ضمري٩م اسمـ طمدصمٜم٤م قم٤ٌمدة سمـ روح ـمريؼ ُمـ ش2125» طم٤ٌمن واسمـ ش312/  3» وأمحد

 إوٓد أُمٝم٤مت سمٕمٜم٤م» : ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ قمٓم٤مء قمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس وشم٤مسمٕمف. سمف

 داود أبق أظمرضمف. شوم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م هن٤مٟم٤م، قمٛمر يم٤من ومٚمام سمٙمر، وأيب ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم

/  23» واًمٌٞمٝم٘مل ش29 - 28/  1» واحل٤ميمؿش 2126» طم٤ٌمن واسمـ ش263/  1»

 صمؿ. ىم٤مٓ يمام وهق اًمذهٌل، وواوم٘مف ،شُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح» :احل٤ميمؿ وىم٤مل ش347

 قمـ اًمٜم٤مضمل اًمّمديؼ أيب قمـ اًمٕمٛمل زيد قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ ؿم٤مهدا احل٤ميمؿ ًمف روى

 وُمـ. شط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم إوٓد أُمٝم٤مت ٟمٌٞمع يمٜم٤م» :ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب

 وىم٤مل ش.11/  3» وأمحد اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ش145/  2» اًمٓمٞم٤مًمز أظمرضمف اًمقضمف هذا

 احل٤مومظ سمف ضمزم يمام وٕمٞمػ اًمٕمٛمل وزيد: ىمٚم٧م! اًمذهٌل وواوم٘مف ،شصحٞمح» :احل٤ميمؿ

 .شوٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده» : ش128/  4ش »احلٌػم اًمتٚمخٞمص» ذم ىم٤مل وًمذًمؽ ،شاًمت٘مري٥م» ذم

 ؿمٕم٦ٌم ًمٕمؾ: قمدي اسمـ ىم٤مل احل٤مل، ُم٘م٤مرب» :وىم٤مل ،شاعمٖمٜمل» ذم أورده ٟمٗمًف واًمذهٌل

 . شُمٜمف أوٕمػ أطمد قمـ يرو مل

 وإٟمام إطم٤مدي٨م هلذه ط قمٝمده ذم إوٓد أُمٝم٤مت سمٞمع صمٌقت ذم ؿمؽ وٓ :ىمٚم٧م

 .قمٜمف ط هنٞمف وقمدم ذًمؽ اؾمتٛمرار ذم اًمِمؽ

 سمذًمؽ، قمٚمؿ ط اًمٜمٌل أن إطم٤مدي٨م هذه ُمـ رء ذم ًمٞمس»  :اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل
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 .شاًمٜمٝمل قمغم يدل ُم٤م رويٜم٤م وىمد قمٚمٞمف، وم٠مىمرهؿ

 ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ شُمّمٜمٗمف» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى ىمد ٟمٕمؿ» :قم٘مٌف احل٤مومظ ىم٤مل 

 ُم٤ٌمطم٤م، يم٤من إُمٝم٤مت سمٞمع يٙمقن أن حيتٛمؾ: اخلٓم٤ميب وىم٤مل ذًمؽ، قمغم يدل ُم٤م ضم٤مسمر قمـ

 . شهن٤مهؿ قمٛمر سمٚمغ ومٚمام اًمٜمٝمل، ذًمؽ يِمتٝمر ومل طمٞم٤مشمف آظمر ذم ط اًمٜمٌل قمٜمف هنك صمؿ

 هنل قمـ وًمٞمس ُمٜمف، اضمتٝم٤مد قمـ يم٤من إٟمام قمٛمر هنل أن زم ئمٝمر اًمذي: وأىمقل

 قمٛمر ُمـ رأي قمـ يم٤من سم٠منف قمٜمف اهلل ريض قمكم ًمتٍميح وذًمؽ ،ط اًمٜمٌل قمـ ورده

: ىم٤مل اًمًٚمامين قمٌٞمدة قمـ اًمّمحٞمح سمًٜمده ش23114» اًمرزاق قمٌد ومروى وُمٜمف،

: ىم٤مل. يٌٕمـ ٓ أن إوٓد أُمٝم٤مت ذم قمٛمر ورأي رأجل اضمتٛمع» :ي٘مقل قمٚمٞم٤م ؾمٛمٕم٧م

 إزم أطم٥م اجلامقم٦م ذم قمٛمر ورأي ومرأجؽ: ًمف وم٘مٚم٧م: قمٌٞمدة ىم٤مل. يٌٕمـ أن سمٕمد رأج٧م صمؿ

 . شقمكم ومْمحؽ: ىم٤مل. اًمٗمرىم٦م ذم وطمدك رأجؽ ُمـ

 اًمٌٞمٝم٘مل وأظمرضمف. شإؾم٤مٟمٞمد أصح ذم ُمٕمدود اإلؾمٜم٤مد وهذا» :احل٤مومظ ىم٤مل

 ريض قمكم قمٜمف رضمع ح٤م ًمديف ٟمص قمـ ذًمؽ يم٤من ًمق قمٛمر أن ذيمرشمف ُم٤م وي١ميد .أجْم٤م

 اًمٜمٌل ُمـ صدر هنل هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٗمل ٓ سم٤مًمٓمٌع وهذا. سملم فم٤مهر وهذا .قمٜمف اهلل

 إطم٤مدي٨م جمٛمقع ُمـ اًمٔم٤مهر هق هذا سمؾ قمٛمر، قمٚمٞمف ي٘مػ مل وإن سمٕمد، ومٞمام ط

 ي٘مقي مم٤م ومٛمجٛمققمٝم٤م وٕمػ، ُمـ ختٚمق ٓ ُمٗمرداهت٤م يم٤مٟم٧م وإن وم٢مهن٤م اًم٤ٌمب، ذم اًمقاردة

 ىمقي ؿم٤مهد وم٢مهن٤م ؾمٌؼ، ومٞمام احل٤مومظ إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ذًمؽ وُمـ اًمٜمٝمل

ش ُم٤مضم٦م اسمـ زوائد» ذم اًمٌقصػمي ويمذًمؽ قمٜمف، ؾمٙم٧م احل٤مومظ أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم ًمف،

 زضمر أنف زم وذيمر» :ضم٤مسمر قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ًمٗمٔمف أن هذا وذيمر ش1/  256 ق»

 سمٕمض ُمع يٚمت٘مل اًمٜمٝمل وهذا .شسمٞمٕمٝمـ ذم يِمتد قمٛمر ويم٤من ذًمؽ، سمٕمد سمٞمٕمٝمـ قمـ

 ُمٗمرداهت٤م يم٤مٟم٧م وإن وهل سمقًمده٤م، شمٕمتؼ اًمرضمؾ أُم٦م أن قمغم شمدل اًمتل إطم٤مدي٨م

 ش23129» اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م وُمٜمٝم٤م ًمٚمِمٝم٤مدة، شمّمٚمح أن ُمـ أىمؾ ومال أجْم٤م، وٕمٞمٗم٦م

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اهلل قمٌد سمـ ذيؽ قمـ شؾمٗمٞم٤من أيب: إصؾ» ؾمٗمٞم٤من قمـ

 إؾمٜم٤مد وهذا. شُمٜمف دسمر قمـ ُمٕمت٘م٦م ومٝمل أُمتف ُمٜمف وًمدت رضمؾ أجام» :سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م
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 أيب اسمـ وهق اهلل، قمٌد سمـ ذيؽ طمٗمظ ذم وٕمػ قمغم اًمٌخ٤مري ذط قمغم رضم٤مًمف

 ُمـ ش346/  23» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف. سمف قمٙمرُم٦م قمـ اهلل قمٌد سمـ طمًلم شم٤مسمٕمف وىمد. ٟمٛمر

 اهلل قمٌد سمـ طمًلم» :وىم٤مل. قمٜمف شاًم٘م٤ميض اهلل قمٌد اسمـ هق» ذيؽ قمـ ويمٞمع ـمريؼ

  .شاحلدي٨م أصح٤مب أيمثر وٕمٗمف اهل٤مؿمٛمل، اًمٕم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ

 ذم خمرج وهق. شوًمده٤م إسمراهٞمؿ أم أقمتؼ» :سمٚمٗمظ سمف قمٜمف ًمف أظمرى رواي٦م وذم

  ش.2799ش »اإلرواء»

 قمٛمر يٙمقن أن يِمٌف» :اًمٜمٝمل ُمـ قمٛمر قمـ شم٘مدم ُم٤م روى أن سمٕمد اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

 وم٤مضمتٛمع ٟمّم٤م، ؾم٤مداهتـ سمٛمقت سمٕمت٘مٝمـ طمٙمؿ أنف ط اًمٜمٌل قمـ سمٚمٖمف قمٜمف اهلل ريض

 سمٚمٖمٜم٤م ُم٤م سمٌٕمض اؾمتدل وهمػمه هق يٙمقن أن ويِمٌف سمٞمٕمٝمـ، حتريؿ قمغم وهمػمه هق

 سمٞمٕمٝمـ، حتريؿ قمغم وهمػمه هق وم٤مضمتٛمع قمت٘مٝمـ، قمغم يدل ُم٤م ط اًمٜمٌل قمـ ورويٜم٤م

 . شسم٤مًمًٜم٦م آؾمتدٓل ُمع آظمتالف ىمٌؾ قمٚمٞمف اضمتٛمٕمقا  ومٞمام ُمت٤مسمٕمتٝمؿ سمٜم٤م وم٤مٕومم

 يمٚمف ذًمؽ وجمٛمقع اًمّمدر ًمف ويٜمنمح اًمٜمٗمس إًمٞمف شمٓمٛمئـ اًمذي هق وهذا: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمؽممج٦م طمدي٨م ًمّمح٦م يِمٝمد

 .(545-543/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 األوالد أمفات بقع جقاز دم حديث ثبت هؾ

 يٕمٜمل؟ اإلُم٤مء إوٓد، أُمٝم٤مت سمٞمع ضمقاز ذم طمدي٨م صم٧ٌم هؾ :ُمداظمٚم٦م

 إوٓد، أُمٝم٤مت اًمٌٞمع هذا ي٘مع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟمقا . ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 يٗمرق أٓ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف اًم٘مقًمٞم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم شمقضمٞمف هٜم٤مك وًمٙمـ

 هذا شمٌٜمك قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ ومٕمٛمر وًمذًمؽ. وأُمف اًمقًمد سملم اًمًٞمد

 .إوٓد أُمٝم٤مت سمٞمع وُمٜمع اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمتقضمٞمف

 شم٘مقى، وهٜم٤م ومتقى هٜم٤م: اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمف يٕمؼم يمام اصمٜم٤من أُمران هٜم٤م: ٟم٘مقل وٟمحـ

 ومٝمق يٜمٙمره وُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ي٘مع يم٤من إُمر هذا دام ُم٤م: اًمٗمتقى
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 .وسم٠مُمف سم٤مًمقًمد رمح٦م اعمًٚمؿ: ذًمؽ يٗمٕمؾ أٓ: اًمت٘مقى أُم٤م ضم٤مئز،

 صحٞمح؟ اًمٌٞمع وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمٗمتقى ٟمريد اًمذي هذا ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

  (33: 31: 41/ 732/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ادربقن يامرشف افذي افبدين افعؼاب دم افؼع حؽؿ

 ُمٕمٚمٛمقا  أي اعمرسمقن، يامرؾمف اًمذي اًمٌدين اًمٕم٘م٤مب ذم اًمنمع طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٓمالب؟ ؾمٚمقك شم٘مقيؿ أضمؾ ُمـ وذًمؽ اعمدارس

 سمف ي٠مت مل ومٞمام ذًمؽ وجيتٜمٌقن اًمنمع سمف ضم٤مء ومٞمام ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ًمٞمتٝمؿ :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس سمؾ اًمّمالة، شمريمٝمؿ قمغم إوٓد ييسمقن ٓ أهنؿ طمٞم٨م اًمنمع،

 شمًتٕمٛمؾ أن ٟمحـ ٟمرى ٓ ًمٚمّمالة، شم٤مريم٤مً  يم٤من وًمق اًمقًمد ضب ٕنف اعمٕمٚم ؿ يٕم٤مىَم٥م

 وُمقوقع اًمِمدة، قمغم شم٘مقم ٓ اًمؽمسمٞم٦م ٕن ًمٚمؽمسمٞم٦م، قم٤مم يمٛمٌدأ اًميب ؾمٞمٚم٦مو

 ُمروا» :اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ظم٤مص، يم٠مُمر ٟمجٕمٚمف أن ٟمًتٓمٞمع اًمقاىمع ذم اًميب

 سمٞمٜمٝمؿ وومرىمقا  قمنم، أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ ؾمٌع، أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ

 .شاعمْم٤مضمع ذم

ًمد جيقز ومال  قمغم اًمًٚمٓم٦م ُمـ ًمٚمٛمٕمٚمؿ ًمٞمس ُم٤م وًمده قمغم اًمًٚمٓم٦م ُمـ وًمف ًمٚمقا

 .صدده ذم ٟمحـ ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض ذم واوح أُمر وذًمؽ شمٚمٛمٞمذه،

 سمٚمغ اًمذي اًمقًمد ضب جيقز ومٝمؾ شؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أبٜم٤مءيمؿ ُمروا» 

 . ٓ: اجلقاب يّمكم؟ ٓ وهق واًمت٤مؾمٕم٦م واًمث٤مُمٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

 يمال، سمؾ ٓ وًمٞمس يمال، :اجلقاب ة؟اًمّمال دون هق ٤ممم ذًمؽ ًمٖمػم ضسمف جيقز هؾ

ًمد ؾمٚمٓم٦م وُمـ ٓ، اجلقاب ييسمف أن شمٚمٛمٞمذه قمغم اًمًٚمٓم٦م هذه ًمف ًمٞمس اًمذي  قمغم اًمقا

ًمد دي٘م٤م ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف فىمقًم -يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء- اًمقًمد  إذا يٕمٜملش سمقًمده اًمقا

ًمد  شسمقًمده اًمقاًمد ي٘م٤مصص ٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل سمف؟ ي٘متؾ ومٝمؾ يمٌده ومٚمذة ىمتؾ..اًمقا

جٜم٤م ُمرشملم ي٘متؾ اًمنمع ذم يم٤من ًمق واًمده، ىمتؾ اًمقًمد إذا سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس  ذًمؽ، ًمرأ

ًمد سمحؼ ذًمؽ يٗمٞمك ٓ ٕنف ي٘متؾ: أن يٛمٙمـ ٓ وًمٙمـ  إُمر، وم٤مظمتٚمػ اًمقًمد، قمغم اًمقا

ًمد  . سمف ومٞم٘متؾ واًمده ىمتؾ إذا اًمقًمد أُم٤م سمف، ي٘م٤مد أن جيقز ٓ وًمده ىمتؾ إذا اًمقا

 طمٞمٜمام اؿمٕمر وأن٤م شمالُمذشمف، شمرسمٞم٦م ذم اًم٘م٤مقمدة يٚمتزم أن جي٥م اًمقاىمع ذم اعمٕمٚمؿ وم٢مذاً 
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 أن أتّمقر ممٙمـ أي ُمًتثٜمٞم٤مت، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ أن آٟمٗم٤ًم، سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ سمام اًمٙمالم هبذا أتٙمٚمؿ

 احلٞمقاٟم٤مت ـمٌٞمٕم٦م وظمٚم٘مف ـمٌٕمف ًمٙمـ أدُمٞملم، صقرة صقرشمف هق شمٚمٛمٞمذاً  أو هق وًمداً 

 وٓ اًمٖمٚمٞمظ سم٤مًم٘مقل ؾمٛمٕمف ىمرع وٓ شم٠منٞم٥م وٓ شمقضمٞمف ٓ ومٞمف يٗمٞمد ٓ وأنف اًمٜم٤مـم٘م٦م، همػم

 همػم اعمؼمح، همػم اًميب اؾمتٕمامل ًمٚمٛمٕمٚمؿ جيقز: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذ اًميب، إٓ يٗمٞمد

- اعمٕمٚمٛملم أو إؾم٤مشمذة قم٤مُم٦م ذم حت٘م٘مف أتّمقر أن أؾمتٓمٞمع ىمٚمام واطمد وسمنمط اعم١مذي،

 شم٠مديٌف اًم٘مّمد إي٤مه ضسمف شم٠مديٌف يٙمقن أن اًمنمط؟ هذا هق ُم٤م -ُمٜمٝمؿ اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ

 . سم٤مجلقاز ُي٘م٤مل أن ممٙمـ هٙمذا ومٞمف، ىمٚمٌف همٞمظ يروي أن وًمٞمس

  (33:  57: 14/ 335/ واًمٜمقر اهلدى)

  (33:  33: 33/ 336/ واًمٜمقر اهلدى) 

 كسبة مـ أـثر األخالق ظالمات كسبة جيعؾ أن فألشتاذ هؾ

 افطالب فقمدب افعؾؿ ظالمات

 قمالُم٤مت ٟم٦ًٌم ُمـ أيمثر إظمالق قمالُم٤مت ٟم٦ًٌم جيٕمؾ أن ًمألؾمت٤مذ هؾ :افسمال

 ومٝمؾ اًمدراد اًمٜمٔم٤مم يٕم٤مرض هذا أن ُمع اخلٚمؼ طمًـ قمغم اًمٓمالب ًمٞم١مدب اًمٕمٚمؿ

 ضم٤مئزة؟ اعمخ٤مًمٗم٦م هذه

: وصم٤مٟمٞم٤مً  سم٤مإلؾمالم،: أوًٓ  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ٟم٤مس ُمـ ووع ٟمٔم٤مم يم٤من إذا :اجلقاب

 .اعمخ٤مًمٗم٦م جيقز ومال آضمتامقمٞم٦م، واًمٜمقاطمل سم٤مًمدراؾم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمقاطمل

  (33:  39:  19/ 756/واًمٜمقر اهلدى)



 العتل كتاب
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 افعبقد ظتؼ ؾضؾ

 ُمـ ومٙم٤ميمف يم٤من ُمًٚمام اُمرأ  أقمتؼ ُمًٚمؿ اُمرئ أجام - 2[ : »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ُمًٚمٛمتلم اُمرأتلم أقمتؼ ُمًٚمؿ اُمرئ وأجام - 1 ُمٜمف، قمْمقا  ُمٜمف قمْمق يمؾ جيزي اًمٜم٤مر،

 ُمًٚمٛم٦م اُمرأة وأجام - 3. ُمٜمف قمْمقا  ومٞمٝمام قمْمق يمؾ جيزي اًمٜم٤مر، ُمـ ومٙم٤ميمف يم٤مٟمت٤م

 .شُمٜمٝم٤م قمْمقا  ُمٜمٝم٤م قمْمق يمؾ جيزي اًمٜم٤مر، ُمـ ومٙم٤ميمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م اُمراة أقمت٘م٧م

 قمتؼ قمغم اًمذيمر قمتؼ وشمٗمْمٞمؾ اًمٕمٌٞمد، قمتؼ ومْمٞمٚم٦م احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ٟم٠ًمل. ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف ،شاًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ذًمؽ وضمف سملم وىمد إنثك،

 ذًمؽ يٙمقن وًمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م، هبذه اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعمًٚمٛمقن ومٞمف يتٛمٙمـ يقم ي٠ميت أن شمٕم٤ممم اهلل

 احلٞم٤مة يًت٠منٗمقن وسمذًمؽ صحٞمح٤م، وقمٛمال ؾمٚمٞمام ومٝمام ديٜمٝمؿ، إمم يٕمقدوا أن سمٕمد إٓ

  .ىمري٤ٌم ذًمؽ يٙمقن أن وقمًك ،اعمٜمِمقدة دوًمتٝمؿ هلؿ وشم٘مقم اإلؾمالُمٞم٦م،

 .(113/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 5 ------------------------------------------------ احلدود يمت٤مب

 7 ------------------------ (احلدود إٓ قمثراهتؿ اهلٞمئ٤مت ذوي أىمٞمٚمقا ) :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 7 ---------------------------- اًمٜمدم صدق ُمٜمف قُمٚمؿ إذا طمد ذم وىمع ُمـ قمغم اًمًؽم

 8 ----------------------------------- صحٞمح٦م شمقسم٦م شم٤مب قمٛمـ يً٘مط داحل

 8 ------------------------------------------ سم٤مًمٜم٤مر اجل٤مين طمرق حتريؿ

 9 ------------------------------- ؟شاًمًٗمر ذم إجدي شم٘مٓمع ٓ» :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 اًمٜمّمقص وسملم ،شصمالث ذم إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ دم حيؾ ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمفىمق سملم جيٛمع يمٞمػ

 9 ------------------------------- اًمثالث؟ هذه همػم ذم اًمدم شمٌٞمح اًمتل إظمرى

 9 ------------------ احلدود ي٘مٞمؿ ٓ سمٚمد ذم يتٓمٝمر أن ويريد احلد يقضم٥م ومٕمال ارشمٙم٥م ُمـ

 23 ---------------------------------------------- اخلٛمر ذب طمد

 25 ----------------------------- سمٕم٦ماًمرا  اعمرة ذم شمٕمزيًرا  اًم٘متؾ اخلٛمر ؿم٤مرب طمد

سمٕم٦م ذم اخلٛمر ؿم٤مرب ىمتؾ  25 ---------------- اًمتٕمزير سم٤مب ُمـ وًمٙمٜمف ُمٜمًقخ همػم حمٙمؿ اًمرا

سمٕم٦م ذم اخلٛمر ؿم٤مرب ىمتؾ  25 ------------------------ شمٕمزير أم صم٤مسم٧م طمد هق هؾ اًمرا

 27 ------------------------------------------------- اًم٘متؾ طمد

 29 ----------------------------------- هدر ومدُمف ووٕمف صمؿ ؾمٞمٗمف ؿمٝمر ُمـ

 29 ------------------------------------------------ اًم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م

 13 ------------------------------------------------ اًم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م

 13 ----------------------------- ًم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م ٓ سم٠منف :ىمقًمف قمـ قم٤ٌمس اسمـ رضمقع

 12 ---------------------------------- اًمتٕمذي٥م ُمـ ظمقوًم٤م آٟمتح٤مر جيقز هؾ

 11 ---------------------------------------------- آٟمتح٤مر حتريؿ

 11 ----------------------- يمديتف وديتف سمف ومٞم٘متؾ يم٤مًمذُمل اعمًٚمؿ دم ضمٕمؾ ُمـ ىمقل رد

 14 ---------------------------------------- اًمِمٜمؼ سمٓمري٘م٦م اًم٘متؾ طمٙمؿ

 15 ------------------------------ ًداجل قمـ اًمرأس ومّمؾ ـمريؼ قمـ اإلقمدام

 15 ---------------------------------------- سم٤مًمذُمل؟ اعمًٚمؿ ي٘متؾ هؾ

 18 -------------------------------------------- سمقًمده واًمد ُي٘متؾ ٓ

 18 --------------------------------- اًمٓمٌل اًمتخدير ـمريؼ قمـ اخلٓم٠م اًم٘متؾ

 32 --------------------- سمف ىمتؾ ُم٤م سمٛمثؾ اًم٘م٤مشمؾ يٕم٤مُمؾ سم٠من اًم٘م٤ميض أو احل٤ميمؿ يٚمتزم هؾ

 31 ----------------------------------- اخلٓم٠م ىمتؾ طم٤مًم٦م ذم اًمدي٦م شمتٙمرر هؾ

٤مئؼ قمغم هؾ وىمتٚمف اًم٘مٓم٤مر قمٚمٞمف ومٛمر اًم٘مٓم٤مر ظمط ذم ٟم٤مم رضمؾ  33 ---------------------- ؿمئ؟ اًم

 34 ---------------------------- اًم٘م٤مشمؾ؟ سمف ىمتؾ ُم٤م سمٛمثؾ ذقم٤مً  اًم٘متؾ طمد ي٘م٤مم هؾ
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 34 ---------------- ُمٞمتتف؟ طمٙمؿ ومام وُم٤مت اًمًٞم٤مرة ومت٘مٚم٧ٌم يمٌػمة سمنقم٦م ؾمٞم٤مرشمف دي٘مق رضمؾ

 36 ------------------------ دي٦م؟ اًم٤ًمئؼ قمغم ومٝمؾ اًمرايم٥م وُم٤مت اًمًٞم٤مرة اٟم٘مٚم٧ٌم إذا

 37 ------------------------------ ظمٓم٠مً  ضمٜمٞمٜمٝم٤م أؾم٘مٓم٧م ُمـ قمغم يمٗم٤مرة هٜم٤مك هؾ

 39 ---------------- ؿمئ؟ قمٚمٞمف ومٝمؾ وُم٤مت اًم٤ًمئؼ ومّمدُمف ؾمٞم٤مرة أُم٤مم ومج٠مة همالم فمٝمر إذا

 43 ---------------------------- ومٞمف؟ جي٥م ُم٤مذا اًمًٞم٤مرات طمقادث ذم اخلٓم٠م اًم٘متؾ

 45 -------------------------------------------------- اًمزٟم٤م طمد 

 47 ---------------------------------------- اعمحّمـ ًمٚمزاين اًمرضمؿ طمد

 48 ------------------------------------- اًمرضمؿ حلد اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق إٟمٙم٤مر

 48 ---------------------------- اعمحّمـ اًمزاين قمغم اًمرضمؿ طمد أنٙمر ُمـ قمغم اًمرد

ين  53 ---------------------------------------- سمٛمًٚمٛم٦م زٟمك إذا اًمٜمٍما

 54 --------------------------- اًمزٟم٤م طمد ذم اعمحّمـ يم٤مًمِم٤مب اعمحّمـ اًمِمٞمخ هؾ

 54 ---------------------- ُمرات أو ُمرة احلد قمٚمٞمف ي٘م٤مم هؾ ُمرة ُمـ أيمثر ضمؾاًمر زٟم٤م إذا

 55 --------------- شمتزوج طمتك إُم٦م قمغم وٓ يتزوج طمتك اعمٛمٚمقك قمغم طمد ٓ سم٠منف اًم٘مقل رد

 57 ----------------- وأيمٚمٝم٤م؟ اًمٜمٕمج٦م هذه ذسمح جيقز هؾ – سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ – ٟمٕمج٦م وـم٠م رضمؾ

 59 ------------------------------------------------- اًمنىم٦م طمد 

 62 ------------------- اًمٞمد؟ سم٘مٓمع ًمؽذ وقمالىم٦م واًم٤ًمرق واعمٜمتٝم٥م اعمختٚمس سملم اًمٗمرق

 إٓ ي٘م٤مم ٓ اًمنىم٦م طمد أن وسملم شيده ومت٘مٓمع اًمٌٞمْم٦م ينق اًم٤ًمرق اهلل ًمٕمـ» :طمدي٨م سملم اجلٛمع يمٞمػ

 61 ------------------------------------- ومّم٤مقمدا ديٜم٤مر رسمع هق ُمـ قمغم

 63 --------------------- أظمرى؟ ُمرة ويْمٕمٝم٤م ي٠مظمذه٤م أن ًمف هؾ اًم٤ًمرق يد ىمٓمٕم٧م إذا

 65 ------------------------------------------------- اًم٘مذف طمد

 67 ----------------------------- اسمٜمف؟ ىمذف إذا اًمقاًمد قمغم اًم٘مذف طمد ي٘م٤مم هؾ

 67 ------------------------------ واعمٜم٘مٚم٦م واجل٤مئٗم٦م اح٠مُمقُم٦م دي٦م اًمدي٤مت يمت٤مب

 67 ----------------------------------- اًمت٠مُملم ذيم٤مت ُمـ اًمدي٦م أظمذ طمٙمؿ

 72 --------------------------------------------- اخلّمقُم٤مت يمت٤مب

 73 ------------------------ أطمدمه٤م قمغم أؿمٞم٤مء َيٗمل ُمتخ٤مصَٛملم سملم اعمّمٚمح يم٤من إذا

 73 ------------------------------------- اًمٖمٞم٦ٌم ذم اًمّمقرة هذه شمدظمؾ هؾ

 75 ---------------------------------------------- اًمِمٝم٤مدات يمت٤مب

 77 ---------------------- قمدُمف ُمـ سم٤مًمٙمذب ًمف شمٕمٚمؼ ٓ ومٞمام اًمٙم٤مذب ؿمٝم٤مدة شم٘مٌؾ هؾ

 79 ------------------------------------------------ اًم٘مْم٤مء يمت٤مب

 82 ------------------ ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗمتف ًمف فمٝمر اإذ اخلٚمٞمٗم٦م رأي يتٌٜمك أن اًم٘م٤ميض قمغم جي٥م ٓ
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 81 ----------------------- اًم٘مْم٤مء؟ جمٚمس ذم واًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ سملم اًم٘م٤ميض يًقي هؾ

 83 ------------------------------------ واًمٕمٓم٤مي٤م واًمقص٤مي٤م اعمقاري٨م بيمت٤م

 85 -------------------------------------------------- اعمقاري٨م

 87 ------------------------------------------------ اًمؽميم٦م زيم٤مة

َٛم٦مَ  طَمَيَ  َوإَِذا﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ًْ ٤ميمِلمُ  َواًْمَٞمَت٤مَُمك اًْمُ٘مْرسَمك ْوًُمقا أُ  اًْمِ٘م ًَ  89 ---------- ﴾وَم٤مْرُزىُمقُهؿْ  َواعْمَ

 89 ---------------------------- اًمقرصم٦م؟ قمدم إذا إرطم٤مم ذوي شمقري٨م طمٙمؿ ُم٤م

 93 -------------- شذيمر رضمؾ ومألول اًمٗمرائض اسم٘م٧م ومام ٕهٚمٝم٤م اًمٗمرائض أخح٘مقا » :طمدي٨م

 93 ---------------------- يرصمقه؟ ومٝمؾ اًمرؿمد ؾمـ يٌٚمٖمقا  مل وأبٜم٤مؤه اًمٙم٤مومر إب ُم٤مت

 92 -------- ُم٤مًمف؟ يذه٥م وم٠مجـ يرصمف ٓ اعمًٚمؿ أب٤مه أن وُمٕمٚمقم وُم٤مت، يم٤مومر ؿمٞمققمل آسمـ يم٤من إذا

 ومٝمؾ ديٜم٤مً  اعمٞم٧م اًمقارث أىمرض وًمق اًمديـ هبذا اًمقارث يٓم٤مًم٥م ومٝمؾ ديٜم٤ًم، اًمقرصم٦م أطمد اعمٞم٧م أىمرض ًمق

 93 -------------------------------------- اإلرث؟ ُمـ اًمديـ هذا َيّمؿ

 94 -------------------- جيقز؟ ومٝمؾ وم٘مط أوٓده ُمـ ًمقاطمد ُمػماصمف يٙمت٥م أن رضمؾ أراد

 94 ---------------------------------- اإلرث ذم اًمزوضم٦م سمحؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم طمٙمؿ

 95 إوٓد؟ قمغم جي٥م ومامذا ُم٤مت صمؿ اًمنمقمٞم٦م احلّم٦م اًمٌٜم٤مت ُيٕمط مل وًمٙمٜمف إبٜم٤مء قمغم اًمؽميم٦م إب وزع

 96 --------------------- أبٞمٝمؿ ُمع اًمٕمٛمؾ ذم ًمتٕمٌٝمؿ إوٓد ًمٌٕمض أيمثر ُم٤مل ختّمٞمص

 98 -------------------------- اًمّمقرة؟ هذه ذم اجلد شمريمف ومٞمام طمؼ آسمـ ٕبٜم٤مء هؾ

 98 --------------------------------------------- ًمٚمقارصملم ٦ماًمقصٞم

 232 ------------------------------------------------- اًمقص٤مي٤م

 233 ----------------------------- اًمدراؾم٦م إليمامل اًمقرصم٦م ًمٌٕمض اًمقصٞم٦م طمٙمؿ

 233 ------------------------- إهؾ ٕطمد اح٤مل سمٕمض قمـ احلٞم٤مة طم٤مل ذم اًمتٜم٤مزل

 235 --------------دراؾمتٝمؿ قمغم يٜمٗمؼ أن ذيٓم٦م اًمقرصم٦م سم٤مىمل دون ٓسمٜمف سمٛمحؾ أوص رضمؾ

 238 -------------------- ُمٜمف شم٘متّمقا  ومال ومالن ىمتٚمف إذا سم٠منف ووم٤مشمف ىمٌؾ اًم٘متٞمؾ أوص إذا

 239 ---------------------- سمٕمض دون اعمػماث ُمـ إوٓد سمٕمض يٕمٓمل سم٠من اًمقصٞم٦م

اًمٌٞم٧م ًمف سمٜمك اًمذي هق اًمقًمد هذا أن سمحج٦م ًمقًمده اًمدار شمٕمٓمك أن وصٞم٦م وأوص وًمدان، وًمف ُم٤مت رضمؾ

 ----------------------------------------------------- 223 

 223 ------------------------------------- اعمٞم٧م وصٞم٦م اًمقرصم٦م يٜمٗمذ مل إذا

 222 --------------------------------------- ٤ماًمقص٤مي يمت٤مسم٦م ذم اًمؽمهمٞم٥م

 221 ---------- ومٞمف؟ اًمنمع وطمٙمؿ ومٞمف، ىمقًمؽ اعمػماث ُمـ اًمٌٜم٤مت أظمقاشمف حيرم اًمذي ذم ىمقًمؽ
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 ًمٚمذيمر وأقمٓمك أرض ىمٓمٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ ىمًؿ ىمد ويم٤من ُمقشمف، ىمٌؾ يقيص أن يريد وسمٜم٤مت وأبٜم٤مء زوضمت٤من ًمف رضمؾ

 وهؿ سمٞمقشم٤مً  وقمٛمروا إبٜم٤مء سمٜمك أن هذا قمغم وشمرشم٥م ومٕمؾ ُم٤م ظمٓم٠م يٕمٚمؿ ٓ وهق إنثٞملم، طمظ ُمثؾ

 223 ----------------------------------------- يٗمٕمؾ؟ ومامذا ُمؽماوقن

 سمخالف دراؾم٦م ُمّم٤مريػ طمٞم٤مشمف ذم إب يٙمٚمٗمقا  مل ٕهنؿ اعمتٕمٚمٛملم همػم ًمألوٓد أيمثر سمامل اًمقصٞم٦م طمٙمؿ

 224 ------------------------------------------------ اعمتٕمٚمٛملم

 225 -------------------------------------------------- اًمٕمٓم٤مي٤م

 227 --------------------------------------------- اًمٕمٓم٤مي٤م ذم اجلقر

 212 ------------------------ اًمٕمٓمٞم٦م ؾمٌٞمؾ قمغم ُمقشمف ىمٌؾ أوٓده سملم ُم٤مًمف ىمًؿ رضمؾ

 213 ---------------------------------- اًمٕمٓمٞم٦م ذم وإنثك اًمذيمر سملم اًمتًقي٦م

 215 -------------------------- ًمٚمح٤مضم٦م وإقمٓم٤مئٝمؿ ه٦ٌم إوٓد إقمٓم٤مء سملم اًمتٗمريؼ

 216 -------------------------------------------- اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمتًقي٦م

 217 ---------------------------------------- اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمرضمقع حتريؿ

 219 ---------------------------------------- وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمتّم٤موير يمت٤مب

 232 --------------------------------------------- اًمتّم٤موير أطمٙم٤مم

 233 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 234 ي٘مدس ٓ وُم٤م ي٘مدس ُم٤م وشمِمٛمؾ اعمجًٛم٦م، وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 235 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 236 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ طم٤مدي٨مأ

 237 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 237 ----------------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ ريؿحت

 242 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 241 ------------------- اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقر شمِمٛمؾ اًمتّمقير حتريؿ أطم٤مدي٨م

 243 --------------------------------------------- اًمتّمقير طمٙمؿ

 244 -------------------------------- صقر؟ قمٚمٞمٝم٤م اًمتل سم٤معمِمؽمي٤مت اًمٕمٛمؾ ُم٤م

 245 ------------------------------ طمٞمقاٟم٤مت صقر قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٓم٤مٟمٞم٤مت طمٙمؿ

 245 ----------------------------- شمّم٤موير قمٚمٞمٝم٤م اًمتل اجلٞمش ُمالسمس ذم اًمّمالة

 246 ----------------------------- اًمٌٞمقت ذم اعم٤ًمضمد سمٕمض صقر شمٕمٚمٞمؼ طمٙمؿ

 247 --------------------------------- صمقب ذم رىمام يم٤من ُم٤م إٓ :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 249 ---------------------- اًمتّم٤موير شمٕمٚمٞمؼ ضمقاز قمغم يدل (هذا طمقزم) :طمدي٨م هؾ

 253 ---------------------- اًمتّم٤موير شمٕمٚمٞمؼ ضمقاز قمغم يدل (قمٜمل أُمٞمٓمٞمف) ي٨مطمد هؾ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 

635 

 252 ------ (صمقب ومٞمف رىمامً  إٓ) :ومٞمف اًمذي واحلدي٨م اًمتّمقير، قمـ هن٧م اًمتل إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع

 253 -------------- ش.صمقب ذم رىماًم  إٓ» :احلدي٨م ذم اًمقاردة اًمثقب ذم اًمرىمؿ :يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ُم٤م

 253 ------------------------------- اًمٞمقُمٞم٦م؟ اجلرائد ذم اًمّمقر ٟمنم جيقز هؾ

 255 --------------------------- اعمحؾ ذم وشمٕمٚمٞم٘مٝم٤م إىم٤مرب سمٕمض صقر ووع

 255 -------------------------- أخٌقُم٤مت ذم هب٤م حُيتٗمظ اًمتل اًمتذيم٤مري٦م اًمّمقر طمٙمؿ

 256 ----------------------------- صقر ومٞمٝم٤م وصم٤مئؼ حيٛمؾ وهق يّمكم ُمـ طمٙمؿ

 257 --------------------------------- اًمّمقر سمٕمض حيٛمؾ ُمـ صالة طمٙمؿ

 257 ------------------------ اًمٌٞمقت دظمقل ُمـ الئٙم٦ماعم متٜمع اًمتل اًمتّم٤موير و٤مسمط

 258 ----------------------------------------- سم٤مًمتامصمٞمؾ آدم٤مر طمٙمؿ

 258 -------------------------------- راًمّمق سمتحريؿ ي٘متٜمع ٓ اًمِم٤ٌمب سمٕمض

 261 ------------------------------------ شاًمرأس هل اًمّمقرة» :طمدي٨م

 264 --------------------------------- صقرة يَمال جيٕمٚمٝم٤م اًمّمقر رأس ىمٓمع

 264 --------------------------------- ُمٜمف ٓسمد ُم٤م إٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمتّم٤موير طمرُم٦م

 265 ------------------------------- شمّم٤موير ومٞمف إؾمالُمل ُمٕمرض إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 267 ------------------------------------------ اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير

ومٞم٦م اًمّمقر طمٙمؿ  269 -------------------------------------- اًمٗمقشمقهمرا

 271 ------------------------ واًمٗمقشمقهمراذم اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم يٗمرق ُمـ قمغم اًمرد

ومٞم٦م اًمٞمدوي٦م اًمّمقرة سملم يٗمرق ُمـ قمغم اًمرد  282 ------------------------ واًمٗمقشمقهمرا

 286 ---------------------------------- واًمٞمدوي أزم اًمتّمقير سملم اًمتٗمريؼ

 288 -------------------------- واًمٞمدوي اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير سملم اًمتٗمريؼ طمٙمؿ

 291 ------------------------ واًمّمٖم٤مر اًمٌٜم٤مت وأخٕم٤مب اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اًمّمقر طمٙمؿ

 294 ---------------------------- احلٙمؿ ذم وأزم اًمٞمدوي اًمتّمقير سملم اًمتٗمريؼ

 133 -------------------------------- واًمتٚمٞمٗمزيقن ًمٚمٗمٞمديق اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت

 135 ---------------------- اًمتٚمٗم٤مزي؟ واًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير سملم اًمٗمرق ُم٤م

 135 ---------------------------------------- اًمٗمٞمديق شمّمقير طمٙمؿ ُم٤م

 136 ------------------------------------ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمٞمديق أذـم٦م طمٙمؿ

 138 ------------------ احلٙمؿ؟ ذم اًمتٚمٗمزيقن قمغم يٕمرض وُم٤م اًمٗمٞمديق سملم ومرق هٜم٤مك هؾ

 123 ----------------------------- اًمّمقرة طمٞم٨م ُمـ واًمتٚمٗمزيقن اًمٗمٞمديق طمٙمؿ

 121 ---------------------------------- واًمٗمٞمديق اًمًٞمٜمامئل اًمتّمقير طمٙمؿ

 128 -------------------------------------- )(واًمٗمٞمديق اًمتٚمٗمزيقن طمٙمؿ
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 113 --------------------------------------------- اًمتٚمٗمزيقن طمٙمؿ

 114 ------------------------------ يٌٞمٕمف؟ هؾ ُمٜمف يتخٚمص أن يريد ومٞمديق قمٜمده

 أجْم٤مً  اًمتٚمٗمزيقن صقر يِمٛمؾ شمتث٤مل وٓ صقرة وٓ يمٚم٥م ومٞمف سمٞمت٤مً  شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن» :ط ىمقًمف هؾ

 116 ---------------------------------------- اًمّمٖم٤مر؟ إـمٗم٤مل وًمٕم٥م

 133 --------------------------------------------- اًمتٚمٗمزيقن طمٙمؿ

 135 --------------------------------- اًمتٚمٗمزيقن ذم واًمٜمدوات اًمّمقر طمٙمؿ

 135 ----------------------------------- اإلؾمالُمٞم٦م إومالم ُمِم٤مهدة طمٙمؿ

 137 --------------------------- اجلٝم٤مد أرض ذم اعمّمقرة إومالم ُمِم٤مهدة طمٙمؿ

 138 ---------------------- احلدي٨م؟ هبذا اًمتٛمثٞمؾ حتريؿ قمغم  آؾمتدٓل يًت٘مٞمؿ هؾ

 143 --------------------------------- اًمدظمـ ُمـ وإن٤مؿمٞمد اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت هؾ

 142 --------------------------------------------- اًمتٚمٗمزيقن طمٙمؿ

 149 ------------------------------ ٟم٤مومع هق ومٞمام واؾمتخداُمف اًمتٚمٗم٤مز اىمتٜم٤مء طمٙمؿ

 152 ----------------------------------------- اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت سمٞمع طمٙمؿ

 151 ---------------------------------------------- اًمتٚمٗم٤مز طمٙمؿ

 157 ------- ي٠مثؿ؟ هؾ ُمًٚمؿ رضمؾ قمغم وم٤ٌمقمف اًمتٚمٗم٤مز، ضمٝم٤مز ُمـ يتخٚمص أن وم٠مراد اهلل هداه رضمؾ

 157 ----------------------------------- (ؾمتالي٧م) ومٞمف سمٞم٧م دظمقل طمٙمؿ

 159 -------------------------------------------------- اًمٜمح٧م

 162 ------------------------------ اجلدار ذم اًمٜمح٧م ـمريؼ قمـ اًمتّمقير طمٙمؿ

 163 ---------------------------------------------- اعمٌتذًم٦م اًمّمقر

 165 --------------------------- ىمراءهت٤م؟ سمٕمد شمٌتذل هؾ شمّم٤موير ومٞمٝم٤م اًمتل اجلرائد

 165 ---------------------------- اعمٛمتٝمٜم٦م؟ وهمػم اعمٛمتٝمٜم٦م اًمّمقر سملم ٟمٗمرق يمٞمػ

 169 ----------------------------------------- اًمتٕمٚمٞمؿ ضسمٖمر اًمتّمقير

 172 ------------------------------ اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم اًمّمقر وشمٕمٚمٞمؼ رؾمؿ طمٙمؿ

 177 ---------------------- ًمٚمتقوٞمح اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاُمٞمس ذم اعمقضمقدة اًمتّم٤موير طمٙمؿ

 177 ----------------------- صقر قمغم حتتقي اًمتل ًمألـمٗم٤مل اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م إومالم طمٙمؿ

 177 ------------------------------ احلٞمقاٟم٤مت صقر قمغم إـمٗم٤مل شمٕمٚمٞمؿ طمٙمؿ

 178 ---------------------------------------- تّمقيراًم سمٓمري٘م٦م اًمتٕمٚمٞمؿ

 182 ---------------------------------------------- إـمٗم٤مل أخٕم٤مب

 183 ---------- قمٜمٝم٤م؟ اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم شمدظمؾ هؾ إؾمقاق، ذم شم٤ٌمع اًمتل هذه اًمٚمٕم٥م

ٟم٤مت؟ أؿمٙم٤مل قمغم اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م إًمٕم٤مب ًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م  184 ---------- احلٞمقا
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 184 --------------------------------- اًمتّم٤موير طمٙمؿ هل٤م هؾ إـمٗم٤مل ًمٕم٥م

 185 ---------------------------------- ًمألـمٗم٤مل ُمّمقرة يمت٥م ـم٤ٌمقم٦م طمٙمؿ

ٟم٤مت؟ أؿمٙم٤مل قمغم اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م إًمٕم٤مب ًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م  188 ---------- احلٞمقا

 189 ------------------------------------------------- اًمتحٜمٞمط

 192 ----------------------------------------- احلٞمقاٟم٤مت حتٜمٞمط طمٙمؿ

 192 --------------------------------------------- اًمتحٜمٞمط طمٙمؿ

 195 ------------------------ اًمٌٞمقت؟ ذم همػمه٤م أو اعمحٜمٓم٦م اًمٓمٞمقر ووع جيقز هؾ

 197 ------------------------------------ إثري٦م اًمتامصمٞمؾ عمِم٤مهدة اًمًٞم٤مطم٦م

اًمتّم٤موير ُم٤ًمئؾ سمٕمض قمغم واًمٙمالم زي٤مرهت٤م وطمٙمؿ سم٤مٔصم٤مر شمًٛمك اًمدول ضسمٕم ذم مت٤مصمٞمؾ وضمقد طمٙمؿ

 ----------------------------------------------------- 199 

 333 ------------------------------------------واعمٕم٤مزف اًمٖمٜم٤مء يمت٤مب

 335 ------------------------ اًمٓمرب وآٓت اًمٖمٜم٤مء حتريؿ ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 337 ------------------------------ )(اعمٕم٤مزف أطم٤مدي٨م همري٥م ُمٗمردات ذح

 339 ------------------- اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ُمـ ؿمٞمئ٤م أقمؾ ممـ وهمػمه طمزم اسمـ قمغم اًمرد

 339 -------------------- أؿمٙم٤مهل٤م سمجٛمٞمع اعمالهل حتريؿ قمغم اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م دًٓم٦م

 324 -------------------------------- اًمٓمرب آٓت حتريؿ ذم اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م

 329 ------------------------------ وضمقاهب٤م اًمٓمرب ٔٓت اعمٌٞمحلم ؿمٌٝم٤مت

 331 ----------------------------------------- آخ٦م سمدون اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ

 339 ---------------------------------- واًمٖمٜم٤مء اًمٓمرب آٓت حتريؿ طمٙمٛم٦م

 352 ------------------------------------------ اًمٓمرب آٓت حتريؿ

 353 -------------------------------------- اًمٓمرب آٓت حتريؿ أدًم٦م ُمـ

 353 -------------------------------------- اًمٓمرب آٓت حتريؿ أدًم٦م ُمـ

 353 ------------------------------------------ اًمٓمرب آٓت حتريؿ

 354 --------------------- اعمٕم٤مزف ضمقاز قمغم اجل٤مريتلم سمحدي٨م آؾمتدٓل قمغم اًمرد

 356 ----------------------- ط اًمٌٜمل يدي سملم سم٤مًمدف ضسم٧م اًمتل اعمرأة طمدي٨م قـم جلقابا

 357 -------------------- ط اًمٜمٌل يدي سملم سم٤مًمدف ضسم٧م اًمتل اعمرأة طمدي٨م شمقضمٞمف

 آٓت ضمقاز قمغم ط اهلل رؾمقل يدي سملم سم٤مًمدف ضسم٧م اًمتل اعمرأة سمحدي٨م آؾمتدٓل قمغم داًمر

 358 ------------------------------------------------- اًمٓمرب

 358 -------------------------------------- اًمٓمرب آٓت حتريؿ أدًم٦م ُمـ

 359 ---------------------------------------------- اًمٓمٌؾ حتريؿ
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 359 ----------------------------------------------- اًمٓمٌؾ حتريؿ

 359 --------------------------- ومٛمحرُم٦م اًمٓمرب آٓت أُم٤م حمرًُم٤م يمٚمف ًمٞمس اًمٖمٜم٤مء

 363 ---------------------------------------- احلرُم٦م اًمدف ذم إصؾ

 363 ----------------------------- اًمتٚمٗمزيقن وُمِم٤مهدة ًمألهم٤مين آؾمتامع طمٙمؿ

 363 ----------------------------------------------- اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ

 365 ------------------- سم٤مًمٜمذر؟ شمقذم ومٝمؾ اسمٜمٝم٤م ٟمجح إن سم٤مًمدف شميب أن ٟمذرت اُمرأة

 366 ------------------------------------- ًمٚمرضم٤مل اًمدف ُمٜمع قمغم اًمدًمٞمؾ

 367 ---------------------------------------- ًمزوضمٝم٤م اعمرأة همٜم٤مء طمٙمؿ

 369 ---------------------------- سمٞمٜمٝمؿ؟ ومٞمام اًمٜم٤ًمء رىمص ذم اًمنمع طمٙمؿ هق ُم٤م

 373 ---------------------------------- اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم اًمدف اؾمتخدام طمٙمؿ

 372 ------------------------- اًمدف؟ سم٤مؾمتخدام رضم٤ملاًم أُم٤مم اًمرضم٤مل ٟمِمٞمد طمٙمؿ

 373 ----------------------- اًمًٞم٤مرات سمٛمزاُمػم اًميب ُمـ (اًمزوم٦م) ذم ُيٗمٕمؾ ُم٤م طمٙمؿ

 373 ------- واًم٘مْمٞم٥م واًمٙمػ سم٤مًمدف اًميب طمرُم٦م ُمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م

 375 -------------------------- اًمدقمقي٦م إذـم٦م ذم اًمّمقشمٞم٦م اعم١مصمرات اؾمتخدام

 383 --------------------------------- اًمدف قمغم اًميب ٚمرضم٤ملًم جيقز هؾ

 382 ------------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم اجلرس وضمقد طمٙمؿ

 383 ---------------------------------------------- إن٤مؿمٞمد طمٙمؿ

 385 ------------------------------ اإلؾمالُمٞم٦م وإن٤مؿمٞمد اًمّمقذم اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ

 432 -------------------------------------- اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد ذم يمٚمٛم٦م

 433 ---------------------------------- اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمك ُم٤م طمٙمؿ

 434 --------------------------------------------- إن٤مؿمٞمد طمٙمؿ

 437 ------------------------------------ اعمحرم واًمٚمٝمق اعم٤ٌمح اًمٚمٝمق يمت٤مب

 439 --------------------------------- وهمػمه٤م واًمِمدة واًمٜمرد اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ

 422 --------------------------------------------- اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ

 423 --------------------------------------------- اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ

 424 --------------------------------------------- اًمِمٓمرٟم٩م طمٙمؿ

 425 -------------------------------- واًمِمدة واًمِمٓمرٟم٩م سم٤مًمزهر اًمٚمٕم٥م طمٙمؿ

 426 ---------------------------------- سمٞمٜم٦م واوح٦م اًمٜمرد حتريؿ قمغم إدًم٦م

 426 ----------------------------------------------- اًمِمدة طمٙمؿ

 428 ---------------------------------- واًمقرق واًمدوُمٞمٜمق اًمٌٚمٞم٤مردو طمٙمؿ
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 412 ------------------------------------------ اًم٘مدم يمرة ًمٕم٥م طمٙمؿ

 413 ---------------------------- ذقمٞم٦م ُمٜم٤مهل يتْمٛمـ مل إذا اًمٙمرة ًمٕم٥م طمٙمؿ

 413 ----------------------------------------- اًم٘مدم يمرة ًمٕم٥م طمٙمؿ

 419 ------------------------------------------------- ُمتٗمرىم٤مت

 432 -----------------------اًم٤ٌمـمؾ؟ اًمٚمٝمق ذم اجلًد شم٘مقي اًمتل إًمٕم٤مب شمدظمؾ هؾ

 433 -------------------------------------------- اعم٤ٌمح اًمٚمٕم٥م ُمـ

ك سمام اعمزاح طمٙمؿ  434 ------------------------------------ سم٤مًمٜمٙم٧م ُيًٛم 

 434 ------------ ُمٗمٝمقُمف؟ وُم٤م شاًمٌٜم٤مء ذم إٓ رء يمؾ ذم ي١مضمر اإلٟم٤ًمن أن» :طمدي٨م صح٦م ُم٤م

 437 ----------------------------------------------- اًمٓم٥م يمت٤مب

 439 ------------------------------------------------- احلج٤مُم٦م

 442 -------------------------------------- اعمِمقه اجلٜملم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ

 448 --------------------- ؿمٞمئ٤ًم؟ يِمٙمق ٓ اعمحتجؿ يم٤من ًمق طمتك آطمتج٤مم ينمع هؾ

اًمًٜم٦م ذم ُمرشملم اعمحتجؿ اطمتجؿ إذا ضر هٜم٤مك وهؾ اًمثالصم٤مء، يقم آطمتج٤مم ومْمؾ ذم طمدي٨م هٜم٤مك هؾ

 ----------------------------------------------------- 449 

 449 -------------------------------------------- احلج٤مُم٦م؟ هل ُم٤م

 453 ------------------------------------------------- اًمتنميح

 455 ------------------------------------------ اعمقشمك شمنميح طمٙمؿ

 455 -------------------------------- ُمقشمف سمٕمد واًمٙم٤مومر اعمًٚمؿ شمنميح طمٙمؿ

 456 ------------------------------------- اإلٟم٤ًمن ضمث٦م شمنميح جيقز هؾ

 457 ----------------- اعمقشمك شمنميح يتْمٛمـ واًمذي ٤مئلاجلٜم اًمٓم٥م جم٤مل ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

 458 ---------------------------------- ًمٚمتٕمٚمٞمؿ احلٞمقاٟم٤مت شمنميح جيقز هؾ

 459 ------------------------------------------- وإقمْم٤مء اًمدم ٟم٘مؾ

 462 ---------------------------------- سم٤مًمدم واًمتؼمع سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمتؼمع طمٙمؿ

 472 --------------------------------------- وإقمْم٤مء اًمدم ٟم٘مؾ طمٙمؿ

 471 --------------------------------------------- اًمدم ٟم٘مؾ طمٙمؿ

 473 ----------------------------------- سم٤مًمدم؟ ًمٚمٜمٍماين اًمتؼمع جيقز هؾ

ع طمٙمؿ  473 -------------------------------------- سم٤مًمدم ًمٚمٜمٍماين اًمتؼمُّ

 474 -------------------------------- ٟم٤ًمنًمإل احلٞمقان ُمـ قمْمق أظمذ طمٙمؿ

 474 --------------------------------- إقمْم٤مء سم٠مطمد سم٤مًمتؼمع اًمقصٞم٦م طمٙمؿ

 475 ------------------------------------------ إقمْم٤مء ٟم٘مؾ طمٙمؿ
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 479 ---------------- قم٤مُم٦م سمّمٗم٦م إقمْم٤مء ٟم٘مؾ وطمٙمؿ دُم٤مهمًٞم٤م، اعمٞم٧م ُمـ اًم٘مٚم٥م ٟم٘مؾ طمٙمؿ

 483 ---------------------------- إقمْم٤مء ُمـ وهمػمه اًم٘مٚم٥م ٟم٘مؾ قمٛمٚمٞم٤مت طمٙمؿ

 484 --------------------------------------- اًم٘مرٟمٞم٦م ٟم٘مؾ قمٛمٚمٞم٤مت طمٙمؿ

 485 ----------------------------------------- إقمْم٤مء زراقم٦م طمٙمؿ

 486 ------------------------------------------- سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمتؼمع طمٙمؿ

 489 ---------------------------------------- واإلضمٝم٤مض اًمٜمًؾ حتديد

 492 ---------- قمٛمٚمٞم٦م؟ سم٢مضمراء اًمٜمًؾ حتديد هل٤م جيقز ومٝمؾ ُمِمقهلم أوٓداً  شمٚمد أن اقمت٤مدت اُمرأة

 493 -------------------------------------- وشمٜمٔمٞمٛمف اًمٜمًؾ دمديد يمراه٦م

 493 --------------------------------- لماجلٜم وإضمٝم٤مض اًمٜمًؾ حتديد طمٙمؿ

 494 --------------------------------------- اإلضمٝم٤مض قمٛمٚمٞم٤مت طمقل

 537 --------------------------------------- اعمِمقه اجلٜملم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ

 523 -------------------- اإلضمٝم٤مض؟ سمٛم٠ًمخ٦م ذًمؽ وقمالىم٦م اجلٜملم ذم اًمروح شمٜمٗمخ ُمتك

 527 ------------------------------ اًمقٓدة شمٕمن قمٜمد اًمٓمٗمؾ رأس ىمٓمع طمٙمؿ

 527 ---------------------------------------- ِمقهاعم اعمقًمقد ىمتؾ طمٙمؿ

 528 ----------------------------- احلٛمؾ ُمـ اعمرأة صح٦م قمغم ظمقوًم٤م اًمٕمزل طمٙمؿ

اًمراسمع؟ اًمِمٝمر ىمٌؾ اجلٜملم شمً٘مط ومٝمؾ ُمِمقًه٤م، ي٠ميت اجلٜملم هذا ووٕم٧م ويمٚمام ضمٜمٞمٜم٤ًم، سمٓمٜمٝم٤م ذم حتٛمؾ اُمرأة

 ------------------------------------------------------ 511 

 511 ------------------------- اًمٚمقًم٥م قمٛمٚمٞم٦م وقمٛمؾ احلٛمؾ ُمٜمع أدوي٦م شمٕم٤مـمل طمٙمؿ

 515 ------------------------------------------- ًمٚمٛمرأة اًمرضمؾ شمقًمٞمد

اًميورة؟ سم٤مب ُمـ رضمؾ ـمٌٞم٥م يقًمده٤م أن جيقز ومٝمؾ ـمٌٞم٦ٌم ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمديٜم٦م ذم احل٤مُمؾ اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا

 ------------------------------------------------------ 517 

 518 ------------------------------- رضمؾ يقًمده٤م أن احل٤مُمؾ ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 533 ---------------------------------------------- إن٤مسمٞم٥م أـمٗم٤مل

 535 ----------------------------------------- إن٤مسمٞم٥م أـمٗم٤مل طمٙمؿ

 537 --------------------------------------------- إن٤مسمٞم٥م أـمٗم٤مل

 542 ---------------------------------------- اجلٜملم ضمٜمس قمغم اًمٙمِمػ

 543 ------------------------------------ اجلٜملم ضمٜمس قمغم اًمٙمِمػ طمٙمؿ

 549 ---------------------------------------------- واًمّم٤مئؿ اًمٓم٥م

 552 -------------------------------------- اًمّم٤مئؿ؟ شمٗمٓمر هؾ اًمٌٜم٩م إسمرة

 551 ------------------------------------ ؟اعمٗمٓمرات ُمـ اًمٓمٌٞم٦م احل٘مـ هؾ
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 553 -------------- يٗمٓمر؟ ـمٌٞم٦م ومحقص٤مت ٕهمراض اإلٟم٤ًمن ضمقف إمم ُمٜمٔم٤مر إدظم٤مل هؾ

 555 ---------------------------------- اًمٓم٥م دراؾم٦م ذم اعمقضمقدة اعمخ٤مًمٗم٤مت

 557 ------------------------- اًمٓم٥م ًمدراؾم٦م اًمقٓدة أثٜم٤مء اعمرأة ًمٕمقرة اًمٜمٔمر طمٙمؿ

 557 -------------------------------- اًمٕم٤مري٦م اجلث٨م قمغم اًمٓم٥م دراؾم٦م طمٙمؿ

 559 -------------------------------------------- اًمتجٛمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت

 562 ---------------------------------------- اًمتجٛمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت طمٙمؿ

 569 ------------------------------------------------- ُمتٗمرىم٤مت

 572 ---------------------------- (اإلٟم٤مء شمٖمٓمٞم٦م أمهٞم٦م) احلدي٨م اًمٓم٥م يٕمرومف مل ُم٤م

 572 ---------------------------------- سم٠مـمراومف اجلراصمٞمؿ حيٛمؾ اًمذسم٤مب هؾ

 574 ---------------------------------------------- اًمزي٧م ومْمؾ

 575 ----------------------------------------- سمحرام اًمتداوي حتريؿ

 575 ------------------- سمزُم٤مٟمف؟ ظم٤مص٦م ط اًمرؾمقل وصٗمٝم٤م اًمتل اًمتداوي ـمرق هؾ

ر  576 ----------------------------------------- سم٤مًمٜم٤مىم٦م اًمدوازم إضا

 577 ---------------------------------- ًمٚمرسمق قمالج اًمْم٥م دم أن صح هؾ

 579 ------------------------------- اًمٙمٝمرسم٤مئل سم٤مًمّمٕمؼ اًمٍمع قمالج طمٙمؿ

 581 -------- اًمًٜم٦م؟ ُمـ هل هؾ اًمٜمٌقي سم٤مًمٓم٥م يًٛمك مم٤م إطم٤مدي٨م ذم وردت اًمتل اًمٓم٥م أُمقر

 583 ------------------------------------- ًمٚمتداوي اًمرضمٚملم صٌغ طمٙمؿ

 583 ---------------------------------- اًم٤ًمق ذم ذه٥م قمٛمقد إدظم٤مل طمٙمؿ

 585 ---------------------- اًمقٓدة؟ ًمتٞمًػم سم٤مًم٘مٓمع اًمقٓدة ىمٌؾ اًمرطمؿ شمقؾمٕم٦م طمٙمؿ

 587 ----------------------------------------- وإطمالم اًمرؤى بيمت٤م

 589 ---------------------------------------------- اًمرؤى شم٠مويؾ

 589 --------------------------------- شم٠مويٚمف؟ ُم٤م اعمٜم٤مم ذم طمٚمٞمؼ اًمٕم٤ممل رؤي٦م

 597 ----------------------------------------------- اًمتٌٜمل يمت٤مب

 599 ----------------- أومٕم٤مٟمًت٤من ذم اعمج٤مهديـ أبٜم٤مء وظم٤مص٦م اًمتٌٜمل ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م

 632 ----------------------------------------------- اًمٚم٘مٓم٦م يمت٤مب

 633 ------------------------------------------------ ُمٙم٦م ًُمَ٘مَٓم٦م

 635 ---------------------------------------------- اعم٤ٌمهٚم٦م يمت٤مب

 637 -------------------------------- اًمدٟمٞمقي٦م؟ إُمقر ذم اعم٤ٌمهٚم٦م شمنمع هؾ

 639 ---------------------------------------------- اعمٕم٤مٟم٘م٦م يمت٤مب

 622 ------------------------------------اًمًٜم٦م ذم صم٤مسمت٦م صٗم٦م ًمٚمٛمٕم٤مٟم٘م٦م هؾ
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 623 -------------------------------------------------- اًمقًمد أم

 625 ---------------------------------------- إوٓد أُمٝم٤مت سمٞمع طمٙمؿ

 628 ----------------------------- ٕوٓدا أُمٝم٤مت سمٞمع ضمقاز ذم طمدي٨م صم٧ٌم هؾ

 612 ----------------------------------------------- اًمؽمسمٞم٦م يمت٤مب

 613 ------------------------- رسمقناعم يامرؾمف اًمذي اًمٌدين اًمٕم٘م٤مب ذم اًمنمع طمٙمؿ

 614 --- اًمٓمالب ًمٞم١مدب اًمٕمٚمؿ قمالُم٤مت ٟم٦ًٌم ُمـ أيمثر إظمالق قمالُم٤مت ٟم٦ًٌم جيٕمؾ أن ًمألؾمت٤مذ هؾ

 615 ------------------------------------------------ اًمٕمتؼ يمت٤مب

 617 -------------------------------------------- اًمٕمٌٞمد قمتؼ ومْمؾ

 619 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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 الٓحٗة حدود

 ؟[افِحٜٔ حدود هل مٚ]:وداخٓة

 ظذ هٚفِع  افًيؿ وافِحٔغ افِحٔغ، ظذ ٌٕٝ مٚ ـؾ: افِحٜٔ حدود :الىٗخ

 .حلٜٔ ـِف ؾٓذا افقجْتغ ظذ ٌٕٝ ومٚ افىرؾغ،

 أشٍؾ ومٚ افِحٜٔ، مـ فٔس ؾٓق افِحٔغ، حتٝ افِحٜٔ، حتٝ افًْؼ ظذ هق ومٚ 

 .أخذه جيقز هْٚ

 هُذا، هُذا مًتَٔؿ خط بًِّٔقا  افْٚس، بًض يًٍؾ ـام افقجْتغ ظذ مٚ أمٚ 

 هذا بًقء، ُُتَّس  أن جيقز ٓ هْٚ اخلديـ ظذ بٌْٔتقا  افع افنًرات هذه جيقز، ٓ هذا

 .افِحٜٔ حدود هق

( 00: 27: 14/ 625/ وافْقر اهلدى ) 

 الٓحٗة؟ وـ يْقن اخلد عذ ٘بت وا هؾ

 افِحٜٔ؟ مـ هق اخلد ظـ ٌٕٝ مٚ صٔخ يٚ فِحٜٔ بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 افنًر فٌٜ، افِحٜٔ مـ ؾٓق افنًر مـ اخلديـ ظذ يٌْٝ مٚ اخلد. ًٕؿ :الىٗخ

 ـام مًتَٔؿ خط وجًِف حَِف جيقز ٓ بًقء، مًف جيقز ٓ اخلديـ ظذ يٌْٝ افذي

 افنًر أن فٍِروزآبٚدي شادحٔط افَٚمقس» يف ٕنف افًِٛ: ومـ افًٌٞ، مـ هذا أن

 هذا أخذ جيقز ٓ: ؾ٘ذاً  افِحٜٔ، مـ هق أو مهٚ اخلديـ: يًْل افقجْتغ ظذ افْٚبٝ

 .هْٚ افنًر

 الٓحٗة عّد عـ الٕٖل عٓة

  َرُشقُل  ِل  َؿَٚل : َؿَٚل  َثٚبٝ بـ رويٍع َظـ
ِ
ٍِعُ  َيٚ: ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل َؾ  ُرَوْي ًَ َٔٚةَ  َف  َشَتُىقُل  احْلَ



   ُٚمٓٚـتٚب افِحٜٔ وأح   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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ِدي بَِؽ  ًْ َْٖخِزِ  َب ـْ  َأنَ  افََْٚس  َؾ دَ  َم ََ ََٔتفُ  َظ َِدَ  َأوْ  حِلْ ََ  َأو َداَبٜ بَِرِجٔعِ  اْشَتَْْجك َأوِ  َوَتًرا  َت

ِ٘ن ظيؿ ًدا َؾ َّ  شصحٔح.»َداُود َأبُق َرَواهُ . ِمْْفُ  َبِريء ُُمَ

 افتل فًِْٜ خمٚفػ وهذا تًَْد، حتك مًٚجلتٓٚ هق: افِحٜٔ ظَد ظـ إفٌٚين ؿٚل

 .افِحٜٔ تنيح هل

 أن ويُّـ اهلل، خِؼ تٌٔر ٕنف ظْف ؾْٓقا  افًجؿ، دأب مـ ذفؽ ـٚن: وؿٔؾ

 .ش4/290» شادرؿٚة» إير. ذفؽ ؽر ؿٔؾ وؿد افَقفغ، ـال ادراد يُقن

 (4/441ادهٚبٔح منُٚة)

 الَادات؟ وـ الٓحٗة إعِاء هؾ

 هل إٕام وافثقب ـٚفِحٜٔ اإلًٕٚن يف افيٚهريٜ افًْـ إن: يَقل مـ :السٚال

 يريب اإلًٕٚن واجٛ فٔس وأن افًٚدة، ؿٌٔؾ ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل حٔٚة يف ـٕٚٝ

 بٚب مـ واتٌٚظٓٚ ؾَط، افًٚدة بٚب مـ إٕام ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل بًْٜ يتّثؾ وأن حلٔتف،

 .ؾَط فٔس افٍؤِٜ

 افٍوٚئؾ؟ مـ ؾؤِٜ تُقن أن تًدو ٓ: يًْل :الىٗخ

 ذفؽ؟ حُؿ ؾام ؽر، ٓ ؾَط :السائؾ

 لاإلشالم افًٚمل أصٚب افذي افٌالء مجِٜ مـ ادًٖخٜ هذه أن: احلََٜٔ :الىٗخ

 .خٚصتٓؿ مـ

 خٚصتٓؿ، بؾ ظٚمتٓؿ مـ فٔس ل،اإلشالم افًٚمل أصٚب افٌالء هذا إن: أؿقل

ًٚ  افًٚمٜ يَِْقن افذيـ هؿ ؾٚخلٚصٜ  ظـ ادْحرؾٜ افٌريٌٜ إؾُٚر بًض أحٕٔٚ

 افًِّل، آجتٓٚد هق فٔس إٓحراف هذا ظذ حيِّٓؿ افذي وافًٌٛ ،اإلشالم

ًٚ، ذـرٕٚهٚ أشٌٚب أو فًٌٛ  اإلشالم جلًؾ اخلٚصٜ هذه مـ ُمٚوفٜ هل وإٕام إٍٓ

 .احٚديٜ ومتىٌِٚتف احلٚرض افًك رؽٌٚت مع يتامصك
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 ٓ اهلل رشقل حديٞ مـ اهلل ـتٚب مـ اجتٓٚد ذفؽ ظذ هلؿ افداؾع ـٚن فق أمٚ 

 .مَدمٜ هذه. هذا ظذ افقازع فٔس فُـ حٚل، ـؾ ظذ مٖجقر ؾٓق بٖس،

 افٍوٚئؾ، مـ تُقن أن ادًٖخٜ تًدو ٓ أنف: ؿٚل بًوٓؿ أن ذـرت: َٕقل ٕحـ

 أخرى ضٚئٍٜ هْٚك أن ظِّل يف أنٚ ترك، صٚء ومـ ؾًؾ صٚء مـ ادًتحٌٜ إمقر مـ

 مجٚظٜ هٗٓء خرهؿ، ـَثر هٗٓء: َٕقل شقاء، ترـتٓٚ أو ؾًِتٓٚ هذه: فؽ يَقل

 افٌٚب ترـقا  مًْٚهٚ وؾؤِٜ، مًتحٛ أمر هذا إن: يَقفقا  افذيـ هٗٓء ضٌٔغ،

 ظِٔف افرشقل بٚتٌٚع زفٍك اهلل إػ يتَربقا  أن يريدون افذيـ ادتًٌديـ، أمٚم مٍتقحًٚ 

 شتًًّقهنٚ افتل إدفٜ ـؾ ًٍٕقا  فَد أخرون أمٚ أمر، وؾٔام ؾًؾ ؾٔام افًالم

ًٚ، إفٌٚء وأخٌقهٚ  ومٚ شقاء، أروًٚ  هبٚ واإلضٚحٜ افِحٜٔ إظٍٚء مًٖخٜ وجًِقا  مىَِ

 وافرشؾ إنٌٔٚء مـ إخٔٚر ادُْهَىٍغ هدي إػ بؾ شقلافر هدي إػ ٕيروا

 يًرف ٓ ؾَط، لاإلشالم افتٚريخ أؿقل وٓ إممل افتٚريخ يًرف ٓ حٔٞ إبرار،

 ًٚ ٌٕٔ ،ًٚ َٔ ِِ ْٕٚ ِح مَ  َؿَٚل ﴿: دٓفٜ يٍُل وؿرآ ُٗ ٌَْْ ﴾ بَِرأِْد  َوٓ بِِِْحَٔتِل َتُْٖخذْ  ٓ َي

 [.91:ضف]

 أن ادًِؿ ذهـ فدى واوحًٚ  يُقن أن يٍُل أٓ مِتحغ، ـٕٚقا  إنٌٔٚء: إذاً  

ًٚ  يُقن  بذ، ؟ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد إنٌٔٚء شٔد رأشٓؿ وظذ بٕٚنٌٔٚء، صُِف ويف زيف يف مَتدي

 افِحٜٔ، إظٍٚء وؾرؤٜ وجقب تٗـد أمقر هْٚك وظْدـؿ بٚفُؿ ؾام يٍُل، واهلل هذا

 افتل افقاجٌٚت مـ أو ادٗـدة، افًْـ أومـ افٍوٚئؾ، مـ أو مًتحٌٜ أهنٚ فٔس

ِرق ٍَ  افِحٜٔ إظٍٚء أن تٗـد إدفٜ تِؽ ٓ، افٍرائض، وبغ بْٔٓٚ ادذاهٛ بًض ُي

 . ـٌراً  إثامً  خمٚفٍٓٚ يٖثؿ افتل افٍرائض مـ هل

: يَقفقن أهنؿ إشتٚذ حُٚه افذي افَقل يهٌح إدفٜ هذه تًًّقن وحْٔام

 افذيـ ذـرتف افذي أخر افَقل أوػ بٚب ؾّـ مْثقرًا، هٌٚء افٍوٚئؾ مـ هذه

 .َظٍقت أم حَِٝ شقاء: يَقفقن

ق: »وافًالم افهالة ظِٔف يَقل: ذفؽ أول ٍُّ  افِحك، واظٍق افنٚرب ا ُح
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40 

 ضرف مـ رشقل رجؾ جٚء: »ثٚين حديٞ حديٞ، هذاش وافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا 

ِِٔؼ ـنى : افًالم ظِٔف ؿٚل فذفؽ َريِب،: ؿٚل هبذا؟ أمرك مـ: فف ؿٚل افِحٜٔ، ِح

: ؿٚل َريِب،: ؿٚل هبذا؟ أمرك مـ ،شادجقس» روايٜ ويفش وافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا »

: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل وـذفؽش افِحٜٔ وإظٍٚء افنٚرب بَص ؾٖمرين َريِب  أمٚ

 ؾَط افٍُٚر خمٚفٍٜ ؾَهدش ؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن»

 .اإلشالم يف ـروعمن أمر ظٚم مٌدأ ظٚم ـّذهٛ

 افًٚظٜ بًوٓؿ يد يف ترون ؿد بًوُؿ، يُْره ؿد بًٔىًٚ  مثالً  فُؿ أرضب وأنٚ 

 يف افًٚظٜ ـٕٚٝ مٚ ٕهنٚ ٓ، شْٜ؟ ٓ، ؾرض؟ افٔنى، يف وفٔس افّْٔك افٔد يف

 واخسظقهٚ ابتدظقا  ؾٚفٍُٚر افٍُٚر، خمٚفٍٜ: إذاً  شْٜ،: َٕقل حتك افرشقل زمـ

 صامئِٓؿ، يف وووًقهٚ آشتًامل، وبًٓقفٜ احلجؿ هبذا وجًِقهٚ وفىٍقهٚ

: أيش ؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن: »احلديٞ هلذا ؾتىًٌَٔٚ 

ين افٔٓقدي  اهلل فًْٜ جتد وفـ خَِف يف اهلل شْٜ ادًِؿ، ينٔٛ ـام ينٔٛ وافْكا

 مع اهلل، خِؼ هذه ذفؽ، يًٍؾ مل وهق افنٔٛ، يف افُٚؾر مع ادًِؿ ؾٔنسك تٌدياًل،

 اصٌغ وافْهٚرى، افٔٓقد خٚفػ هذا ادًِؿ ٓ،: فف يَقل ٌٕٔف فًٚن ظذ اهلل ذفؽ

 اهلل صٌٌؽ أخرى صٌٌٜ يف بٚفؽ ؾام افٍُٚر، هٗٓء ظـ بهٌٌؽ تتّٔز حتك صٌٔؽ

 اهلل، إرادة ؾٔخٚفػ افُٚؾر يٖيت حلٜٔ، فف خِؼ وهق افدٕٔٚ، يف رجؾ ـؾ وصٌغ هبٚ،

 تقاؾؼ ثؿ جٜٓ، مـ افرشقل أمر ؾتخٚفػ وتقاؾَف بف وتتنٌف أنٝ ؾتٖيت حلٔتف، وحيِؼ

 .أخرى  جٜٓ مـ وادجقس وافْهٚرى افٔٓقد

 يف شافنٚرب ؿص مْٓٚ ؾذـر: افٍىرة مـ مخس»: افًالم ظِٔف ؿٚل ـذفؽ

 هذا: ؾ٘ذاً  افِحٜٔ، إظٍٚء افنٚرب ؿص إػ أوٚف افٍىرة، مـ ظؼ: آخر حديٞ

 يف ظٚدة ـٕٚٝ هذه: يَقفقن افْٚس، أوئلؽ ؿقل يٌىؾ جديدًا، حُامً  يًىْٔٚ احلديٞ

 حُؿ فَد ٓ،: َٕقل ترـٝ، صئٝ وإن ؾًِٝ صئٝ ؾ٘ن أؿرهٚ، وافرشقل اجلٚهِٜٔ،

 افُريؿ افَرآن يف وصٍٓٚ افتل افٍىرة مـ افِحٜٔ إظٍٚء بٖن افًالم ظِٔف افرشقل

  ؾِْىَرةَ ﴿: بَقفف
ِ
ٚ افََْٚس  َؾَىرَ  اَفتِل اّلَل َٓ َِْٔ ٌِْديَؾ  ٓ َظ ِِْؼ  َت   خِلَ

ِ
 [.10:افروم﴾ ]اّلَل
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 مـ مخس»: افًالم ظِٔف ؿٚل اخلّس، يف افٍىرة خٚفػ رجالً  أن فق أرأجتؿ

 مٚذا شواخلتٚن إطٚؾر، وؿص افًٕٜٚ، وحِؼ اإلبط، وٕتػ افنٚرب، ؿص: افٍىرة

ًٚ  فف خِؼ هبٚ، ؾٔىٔح حلٜٔ فف اهلل خِؼ إًٕٚن ظـ تَقفقن  فف خِؼ بف، ؾٔىٔح صٚرب

 وهل هل، ـام ؾٔسـٓٚ ظٕٜٚ فف خِؼ افٍىرة، ظُس يَهٓٚ، ؾال بَهٓٚ ؾٖمره أطٚؾر

 إًٕٚن يف تَقفقن مٚذا حتٝ، مـ فف ؾتٌْٝ ؾقق مـ يًتٖصِٓٚ افتل افِحٜٔ ظـ بديؾ

 افًٌع، مثؾ أطٚؾره حٔقان، وحش أم إًٕٚن هذا اخلهٚل؟ هذه يف اهلل ؾىرة خيٚفػ

 افٍىرة، خٚفػ هذا ؾخذيف، بغ أخرى حلٜٔ وهْٚك يْتػ، مٚ أخريغ، حلٔتغ وإبىف

 وحش، هذا اإلًٕٕٜٚٔ،: افٔقم افًكي بٚفتًٌر خٚفػ: يًْل اهلل، ؾىرة خٚفػ: أي

 هلٚ إجرام هذه مـ جرم ـؾ أن صؽ وبال افْٚس، بغ ئًش أن بف ئِؼ مٚ ؾٓذا

 افٍىرة، ظذ حٚؾظ ظٕٚتف حيِؼ افٍىرة، ظذ حٚؾظ إبىف يْتػ مثالً  ؾٚفذي وزهنٚ،

 ٓ افٍىرة هذه: ؾ٘ذاً  افٍىرة، خٚفػ حلٔتف حيِؼ افٍىرة، ظذ حٚؾظ صقاربف يَص

 ؾًْْٔٚ افٍُٚر، يتزيـ هُذا افٍُٚر، ظٚدة هُذا ادًِّقن؟ يٌر ؾِامذا تٌٔرهٚ، جيقز

: ادٗشػ افقاؿع هذا فتًِٔؽ: َٕقل وأخذٕٚ افْهقص هذه ـؾ يف اهلل ذيًٜ ٕحـ

 مع ترـٝ، صئٝ وإن ؾًِٝ صئٝ ؾ٘ن ظٚدة، صٚرت وأن ـٕٚٝ هذه ظِٔؽ مٚ أنف

 هذا، تًِّقن ٓ أنتؿ افِحك، بحِؼ اهلل إػ يتَربقن افْٚس بًض أن أظِؿ أنْل

 ذفؽ؟ ـٔػ مًل، وشتقاؾَقن بذفؽ، وشٖظُِّؿ

 يقم يًٍؾ مٚذا افًٔد؟ يقم يًٍؾ مٚذا اجلًّٜ، يقم حلٔتف بحِؼ ادٌتذ يًٍؾ مٚذا

 أن يريد وحْٔام افًٔد، يقم وحيَِٓٚ حلٔتف، اجلًّٜ يقم ؾٔحِؼ يٌٚدر أٓ بٖهِف؟ يٌْل

 تٌٔر ـِف هذا افٍتٔٚت، أمجؾ مـ ؾتٚة ـقجف وجٓف يىِع ويًتٌَِٓؿ افْٚس يَٚبؾ

 أدري مٚ أخريـ افْٚس بًض يًٍؾ ـام اهلل، ذع افتل فًٌِٚدة تٌٔر اهلل، خلِؼ

ًٚ، خالؾٓٚ رأجٝ ـْٝ ٓ، أم ظْدـؿ افًٚدة هذه  يف مٔٝ مٚت إذا شقريٚ يف ظْدٕٚ ؿريٌ

: يًْل حزيـ، هذا هذا؟ مًْك مٚ يسـقهنٚ، ظْٓٚ، يًٍقن افِحك حيَِقن وـِٓؿ بٔٝ

 مٚ ظِٔف حيٚؾظ ادًِؿ ظذ يٌٌْل افذي افقاجٛ صٚر بؾ احلزن، ظالمٜ افًْٜ صٚرت

 ظْدـؿ؟ مقجقدة هذه بّهٌٜٔ، أصٔٛ إذا إٓ يًٍِف
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 .مقجقدة: مداخالت

 جْٚزة، ظذ صِْٔٚ ثالث أو يقمغ مْذ رأجٝ فُْل مر، أحالمهٚ واهلل :الىٗخ

ون يٖيت ثؿ ظٚفْئػ، حٚفؼ ادهٚب رأجٝ زُّ ًَ  ؾًرؾٝ مرات، ثالث ؾٌَِٔقٕف ادُ

 ٕئػ، ظذ يُقن ٓبد وفذفؽ بٔزبط بٚفنًرمٚ يٌَِقه بدهؿ إذا أنف ذفؽ، يف افن

 ظِامً  تٚرة افًْٜ، ظـ إٓحراف هق شٌٌٓٚ ـِٓٚ هذه ثالثٜ، أو يقمغ مـ رأجتٓٚ هذه

 .ظِامً  فٔس ظّالً  وتٚرة

: يَقل ادًِّغ مـ أحد يف متزجٚت، بْٚهتؿ زوجٚهتؿ افٔقم افْٚس ترون أنتؿ 

 َيٚ﴿: ؿٚل وجؾ ظز اهلل أن يًِّقن ـِٓؿ ٓ، حٚهة؟ ـٚصٍٜ خترج أن فِّرأة جيقز

َٚ َْزَواِجَؽ  ُؿْؾ  افٌَِْلُّ  َأُّيُّ   َوَبَْٚتَِؽ  ِٕ
ِ
ٚء ًَ
ِمِْغَ  َوِٕ ْٗ ُ ـَ  ُيْدِٕغَ  اْد ِٓ ْٔ َِ ـْ  َظ ـَ  ِم ِٓ ﴾ َجالبٌِِٔ

 وفُْف ٓ، بٚفؼيًٜ؟ جٓؾ ذفؽ هؾ يتجٌٌِـ، ٓ افٔقم افًْٚء أـثر[ 69:إحزاب]

 ظـ مرؾقع افًْٜ، ظذ ؿز ٕرى مٚ افٌَقر ٕزور ٕذهٛ حٚ افؼيًٜ، بتىٌٔؼ تًٚهؾ

 فًـ وؿد ؿٌقر، ؾٔٓٚ مًٚجد إفخ،.. بحديد ُمٚط ،...ظِٔف مٌْل وـذا، ـذا إرض

  ُهِجرت فُـ مًروؾٜ ذظٜٔ أحُٚم هذه ـؾ افٌَقر، ظذ ادًٚجد ادتخذيـ اهلل

ًٚ  وأصٌحٝ وُتِرـٝ، ًٕٔ  ًٚ  أهؾ شُقت: وهق أحدمهٚ، إًٍٓٚ  ذـرٕٚ اثْغ، فًٌٌغ مًْٔ

 اتٌٚع: افثٚين افًٌٛ وافتذـر، افتًِٔؿ بقاجٛ افَٔٚم يف وتَهرهؿ افًِؿ،

 ظز اهلل ؾًْٖل ديٚرٕٚ، ظَر يف اشتًٌدوٕٚ افذيـ افٍُٚر وتَِٔد وإهقاء افنٓقات

ًٚ  هبٚ افًّؾ يِّْٓٚ وأن أوًٓ، ٌْٕٔٚ شْٜ يًِّْٚ أن وجؾ  .ثٕٚٔ

 .احلٚفٜٔ افًكيٜ ادرحِٜ متىٌِٚت مـ فُـ :السائؾ

 .بُالمؽ شتخقؾْل أخٚف، مٚ أنٚ  ـْٝ وإن شتخقؾْل :الىٗخ

 َمْدظٚةً  يُقن ؿد هذا افَهر افثقب وفٌٚس افِحٜٔ إظٍٚء يُقن ؿد :السائؾ

 يف ًٕٔش ـْٚ إذا وخٚصٜ ظِّف، يامرس ـٚن إذا خٚصٜ فًِخريٜ مقوع فًِخريٜ،

 .ٜٔاإلشالم بٚفؼيًٜ مِتزم ؽر إشالمل ؽر جمتّع

ـَ  إِنَ ﴿: أيٜ تًرف :الىٗخ ُٕقا  َأْجَرُمقا  اَفِذي ٚ ـَ  ـَ ـَ  ِم قنَ  آَمُْقا  اَفِذي ُُ ﴾ َيْوَح
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 أيٜ؟ هذه تًرف[ 29:ادىٍٍغ]

 .ًٕؿ ًٕؿ :السائؾ

 جتٚهٓٚ؟ مقؿٍُؿ مٚ :الىٗخ

 مـ ٕحـ...ادجتّع فُـ أيٜ، مقؿػ ؽر مقؿػ يتخذ أحد ؾٔف مٚ :السائؾ

 افقزير، ظِٔؽ يوحؽ ؿهر، بثقب وزير ظذ دخِٝ فق: فؽ يَقل..ادقجقديـ

 افٌْىِقن، يٌِس أنف ادجتّع ؽٚفٌٜٔ يًْل ادجتّع ـٚن إذا شٔدي يٚ ادٍروض

 .افٌْىِقن هق افرشّل وافزي

 ـٚؾر؟ أم مًِؿ ادجتّع هذا جمتّع،: تَقل أنٝ بٚفؽ، َضِقل :الىٗخ

 .جٚهؾ جمتّع :السائؾ

 .إشالمل ؽر أم إشالمل افًٚبَٜ، بٚدْٚؿنٚت اظتزت مٚ :الىٗخ

 .إشالمل ؽر :السائؾ

 بف؟ هتتؿ حٚذا إشالمل، افٌر ادجتّع هذا أنٝ ُّيّؽ مٚ: إذاً  :الىٗخ

 ـقهنؿ ادجتّع مـ هترب أنٝ: يًْل إذى، مقوع فتجْٛ آهتامم :السائؾ

ِروؽ يُّـ أذى، فؽ مًٌٌغ ًَ  .فالٕتَٚد ُي

 أم افًالم ظِٔف بٚفرشقل تٗمـ ـْٝ مُٜ يف ـْٝ فق أـز، اهلل أـز اهلل :الىٗخ

 تٍُر؟

 .أؤمـ :السائؾ

 أنٝ افٔقم، ادًِّغ ٕحـ منٚـِْٚ مـ هذه بٕٚذى، تهٚب فُـ :الىٗخ

 َٝ َْ  مْف؟ مقؿٍٓؿ افٍُٚر يُقن مٚ اهلل ظٌد ومـ. اهلل فًٌٚدة أخٔس حٚذا؟ ُخِِ

ـَ  إِنَ ﴿: بٚٔيٜ ذـرتؽ أنٚ ُٕقا  َأْجَرُمقا  اَفِذي ٚ ـَ  ـَ ـَ  ِم قنَ  آَمُْقا  اَفِذي ُُ  َوإَِذا* َيْوَح

وا َٚمُزونَ  هِبِؿْ  َمرُّ ٌَ ٌُقا  َوإَِذا* َيَت َِ ََ ؿُ  إَِػ  إ ِٓ ٌُقا  َأْهِِ َِ ََ غَ  إ ِٓ ُِ  إِنَ  َؿُٚفقا  َرَأْوُهؿْ  َوإَِذا* َؾ
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41 

 
ِ
ٓء ُٗ ُِقا  َوَمٚ* َفَوٚفُّقنَ  َه ؿْ  ُأْرِش ِٓ َِْٔ ـَ  َؾْٚفَْٔقمَ * َحٚؾِيِغَ  َظ ـَ  آَمُْقا  اَفِذي ٚرِ  ِم ٍَ ُُ  اْف

قنَ  ُُ ٚرُ  ُثِقَب  َهْؾ * َيُْيُرونَ  إََرائِِؽ  َظَذ * َيْوَح ٍَ ُُ ُٕقا  َمٚ اْف ٚ ُِقنَ  ـَ ًَ ٍْ ﴾ َي

 تًخر أن وأمْٝ شخريٜ، اختذوك إذا دٕٔٚك أنٝ ُّيّؽ مٚ[ 15 -29:ادىٍٍغ]

 مـ أنٝ مـ أنٚ، مٚ أنٝ مٚ وبًديـ ُّيّؽ؟ افذي مٚ اجلْٜ، وتدخؾ افَٔٚمٜ، يقم هبؿ

 شٔد وهق ادؼـقن؟ ؾٔف يًخر أخؿ وافًالم، افهالة ظِٔف افٌؼ فًٔد بٚفًٌْٜ أنٚ

 ؾْٔٚ شخروا إن واهلل ؾْٔٚ، يًخروا: َٕقل أن ؾْحـ فًِٚدغ، رمحٜ أرشؾ افْٚس،

َخُروا إِنْ ﴿: تًٚػ ؿٚل ؾُام ًْ َٕٚ ِمَْٚ َت ِ٘ َخرُ  َؾ ًْ ؿْ  َٕ ُُ اَم  ِمْْ َخُرونَ  ـَ ًْ  [.18:هقد﴾ ]َت

َؿؾ افتٔٚر مع تْجرف وٓ ومٌدأك، ديْؽ تتذـر أن جيٛ هُذا  ِٕ  بؽ، شخريٜ و

 .مْؽ شًٔخروا افْٚس أن بًٌٛ ديْؽ ظـ خترج أن ظِٔؽ خينك

 يُقن ؿد أظرؾف، مٚ أنٚ افقزير هذا هق مٚ تَٚبِف تريد افذي افقزير هذا وبًديـ

 أنٝ أنٝ، ؾٔف ُّيّؽ مٚ أنىٕٚٔقس، يُقن ؿد جقن، يُقن ؿد افٍٚشَغ، أؾًؼ مـ

 ديْْٚ وأن بديْْٚ، ٕتٍٚخر دائامً  ٕحـ حٔٚتؽ، يف مْىَِؽ ـؾ يف إشالمؽ تثٌٝ ٓزم

 بًض يف ادًِّٜ، صخهٔتف ظذ حيٚؾظ ادًِؿ ٓزم وأنف احلٔٚة، أمقر ـؾ صّؾ

 بٖن ادًِّٜ افنخهٜٔ ٕثٌٝ ـٔػ. ادًِّٜ افنخهٜٔ: ادقوقع هبذا أخٍقا  ادٗفٍغ

ِٔع أن ٕحٚول أن أم ؽرٕٚ يف ْٕامع َّ  مًْٚ؟ ؽرٕٚ ُٕ

 إفٔٓٚ َْٕجِرف وأن ؽرٕٚ، يف ْٕامع ٓ أن هق إفٔف اإلشالم يدظقٕٚ افذي افىريؼ

ًٚ، ادقوقع ؿٌِْٚ إيامْٕٚ وًػ بًٌٛ أن ؾْحـ ؽرٕٚ،  يف وؿًْٚ ـِام ؾٖصٌحْٚ ُتٚم

ِر  شخريٜ ٌَ  أن مٚ يقمًٚ  أنف ؾْخنك افًخريٜ، هذه ٕتالىف أجؾ مـ افؼيًٜ ٕحـ ُٕ

  افذي هلل ؾٚحلّد ظِْٔٚ، افْٚس يًخر مٚ أشٚس ظذ مًِّغ، فًْٚ ٕحـ: َٕقل

َٕٚ  .ٚإلشالمب َأَظَز

 افٌْىٚل؟ يٌِس أن تتىِٛ ظِّٓؿ ضًٌٜٔ أنف: يَقفقا  ٕٚس ؾٔف :السٚال

 افُتٚب ظـ ادْحرف ادجتّع هذا مـ ٕٚبع افُالم هذا: أوًٓ : أؿقل أنٚ :الىٗخ

ًٚ  وافًْٜ،  مٚ وادّروغ إضٌٚء ظّؾ ضًٌٜٔ: شٖؿقل أنٚ أن ظِّٓؿ ضًٌٜٔ: ثٕٚٔ
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  بْىِقن؟ يًٌِقا  أم افدصداصٜ يًٌِقن أهنؿ هلؿ، يَتيض

 .هذا ذظل فٌٚس تٍرق مٚ افؼع ؽر يف تٍرق مٚ مًٓؿ، تٍرق مٚ :وداخٓة

 .افًّؾ ضًٌٜٔ افؼظٜٔ، افْٚحٜٔ ظـ أتُِؿ ٓ أنٚ ٓ، ٓ :الىٗخ

 .تٍرق مٚ أطـ تٍرق مٚ :وداخٓة

 .أنٚ ؾّٓٝ مٚ :الىٗخ

 .يٌِس ٓ مـ أو يٌِس مـ بغ َٕقل ؾرق ؾٔف :وداخٓة

 .يَقل ؾرق هْٚك بس :وداخٓة

 .ؾرق ؾٔف مٚ :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 يًٌِقن؟ مٚذا :الىٗخ

 .ًٕؿ بْىِقن، :وداخٓة

 ٕيٚم هذا ٕن بْىِقن؟ يًٌِقا  حٚذا ؾرق، ؾٔف مٚ: تَقل أنٝ دام مٚ :الىٗخ

 .افُٚؾرة ادًتنٍٔٚت

 .بٚفٌْىٚل إٓ ظِّْٚ ٕامرس أن ًٕتىٔع ٓ ٕحـ: يَقفقا  ٕٚس ؾٔف بس :وداخٓة

 افقاؿع ذفؽ مع افهحٔح، بٚجلقاب أنٝ وأجٌٝ بّثٚل، فؽ أتٔٝ أنٚ :الىٗخ

 أنٚ أن ظِٔٓؿ، يقجٛ ظِّٓؿ ضًٌٜٔ ٕنف فٔس حٚذا؟ افٌْىٚل، يًٌِقن أهنؿ

 .وشٖجٚوبؽ ذفؽ يَتيض ظِّٓؿ ضًٌٜٔ مثٚل ل هٚت أضٚفٌؽ

[ يتًٚمِقن] ادهٕٚع يف ينتٌِقا  افذيـ مثالً  افًٔٚرات، ُٕٔلٚمُٔ مثالً  :وداخٓة

 .أٓت مع

 افًٌُغ؟ ؾقق أم افًٌُغ، حتٝ بْىِقن يٌِس يَتيض مٚذا هذا :الىٗخ
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 .افًٌُغ ظـ حتدثْٚ مٚ :وداخٓة

  ـِٓٚ هذه أن تًرف حتك أن أشٖخؽ أنٚ ُّيديؽ، اهلل أتحدث أنٚ :الىٗخ

 أن يَتيض هذا، شادُُٕٔٚٔل» ضًٌٜٔ: أجٌْل أن افزء، افقاؿع فتًِٔؽ أظذار

 افًٌُغ؟ حتٝ بْىِقن يٌِس

 .ؾرق ؾٔف مٚ تٍرق، مٚ :وداخٓة

 .ُّيديؽ اهلل ٓ، :الىٗخ

 .تَتيض ٓ :وداخٓة

 افًٌُغ حتٝ هق، مٚ افقاؿع ضٔٛ، ُّيديؽ، اهلل اجلقاب، هق هذا :الىٗخ

 ٓ؟ أم هق بْىِقٕف

 .ًٕؿ :وداخٓة

  حٚذا؟ :الىٗخ

 اإلًٕٚن، هذا أنٝ تُقن ٓ ؿد افٌِٚس، هذا يَتيض ظِّف أن ؿؤٜ فًٔٝ: ؾ٘ذاً 

 ظّع أن موىر أنٚ: يَقل افذي اإلًٕٚن ذفؽ بّثؾ تٌتذ إًٕٚن تُقن ؿد فُـ

 أن ؾتًِؿ تًَْف، ـٔػ تًرف تريد مٚ فُـ هق، أنٝ فٔس أتٌْىؾ، أين يَؤْل

 هذا فٔس بْىِقن يًٌِقن إضٌٚء متًددة أمثِٜ أن ظرؾٝ وأنٝ اإلؿْٚع، ضريَٜ

 أهنؿ يَتيض ؾٔٓٚ هؿ افتل ادْٜٓ مثٚل هٚت: أنٚ فؽ ؿِٝ ضٌٚبتٓؿ، مَتٙ مـ

،  افٌْىِقن هذا: أؿقل مٚ أظْل وأنٚ شٖختؽ افًٔٚرات، بُّْل فٔس أتٔٝ يتٌْىِقا

 .ٓ: اجلقاب ؾٔٓٚ؟ هق افتل ادْٜٓ تَتيض هُذا ًٕؿ،: ؿِٝ افًٌُغ؟ حتٝ ضقيؾ

 افًٔٚرات دُْل إنٍع هق مٚ آؿتوٚء، مًْك تالحظ أنٝ: أن أشٖخؽ: إذاً 

 افًْٜ؟ ظذ أم ؿهر بْىِقٕف يُقن أن

 .ؿهر :وداخٓة

 .افًْٜ ظذ :الىٗخ
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 ؾٓؿ ظٚينغ، مش هذا، افٌقادي يف ظْدهؿ مٚ ٕنف يًٍِقن؟ ٓ وحٚذا :الىٗخ

 مـ هبٚ اهلل أنزل مٚ وتزيرات تٖويالت بٖدٕك افقاؿع هذا يًُِقا  أن يريدون

 .شِىٚن

  (00: 29: 15/ 117/ وافْقر اهلدى) 

 (00: 17: 40/ 117/ وافْقر اهلدى)

 التىبف حروة بٗان وع ذعاً  الٕٔص ووَٕك الٓحٗة حٓؼ حْؿ

 بالِْار

 يًْل ؟افذؿقن حِؼ يف  افؼع رأي تًىْٔل – يًْل – أخل يٚ بِِدي :السائؾ

 ؟ٓ أو افذؿـ، حِؼ افؼع يف هلؿ بٔجقز – يًْل – ترى يٚ هؾ: افذؿـ حِؼ

 .جيقز ٓ :افنٔخ

 ؟ؿىًًٚ  جيقز، ٓ :السائؾ

ًٚ، جيقز ٓ :افنٔخ  .إربًٜ إئّٜ وبٚتٍٚق ؿىً

ص، مًْك مٚ :السائؾ ُّّ  ؟شوادتّْهٜ افْٚمهٜ اهلل فًـ»: احلديٞ يف افَتَْ

ص ُّّ   ؟ـٔػ أو خٍِف، أو افذؿـ، ؾقق.. ظذ افع افنًر صٔؾ هق: افَتَْ

 ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل رء، ـؾ افقجف، ، افقجْتغ ،احلٚجٛ يف مُٚن، ـؾ يف :افنٔخ

 .بٚفّْص ؾٔف أذن مٚ

 ٕتػ فُـ شْٜ، اإلبط ؾْتػ افٍىرة، مـ اإلبط ٕتػ أن أطـ تًرؾقا  أنتؿ  بس، 

م ؾْتٍٓٚ حرام، حَِٓٚ ،افِحٜٔ ٕتػ افقجْتغ، ٕتػ احلٚجٌغ،  .حرا

 وافقاصامت وادتّْهٚت، افْٚمهٚت اهلل فًـ: »ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؿٚل ؾِام
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 ،شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات» : بَقفف احلديٞ ختؿش وافٍٚجلٚت وادًتقصامت،

ًٚ  ادًِؿ يًٍِف رء ؾُؾ ْ الً  َتَزيُّ ُّّ  ؾٓق افًالم، ظِٔف افرشقل شْٜ ؾٔف خمٚفًٍٚ  وَتـَج

 حٍقا : »جداً  ـثرة أحٚديٞ ؾٔٓٚ افِحٜٔ أن وبخٚصٜ احلديٞ، هذا يف داخؾ

ش ادجقس خٚفٍقا : »روايٜ يفش وافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا  افِحك، وأظٍقا  ،افنٚرب

 يفش بٚفرجٚل افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء افرجٚل مـ ادتنٌٓغ اهلل فًـ: »بًديـ

ْٕٚ يٚ – احلََٜٔ ًٚ  ظنْٚ ٕحـ – ادًِّغ أخقا  إٓجِٔز هقن افُٚؾر، اشتًّرٕٚ زمْ

 ٜٔاإلشالم افٌالد دخِقا  حٚ هدوػ آخره، إػ... وفْدن أدري، ومٚ ؾرًٕٚ، وهقٕٔؽ

 ادخٚزي هبذه ادًِّغ مجٚهر ؾٕٚىٌع وأزيَٚءهؿ، وتَٚفٔدهؿ ظٚداهتؿ إفٔٓٚ أدخِقا 

،ِِٚٓ  ظـ بًٔديـ ،اإلشالم ظِؿ ظـ بًٔديـ زمٚن آخر يف ُوِجدٕٚ ٕحـ أنف وبخٚصٜ ـُ

 افُٚؾر هبٚ جٚء افتل افتَٚفٔد هذه َٕٚوم أن مْٚظٜ ظْدٕٚ ؾٔف ـٚن ؾام ٜٔ،اإلشالم افسبٜٔ

َِػ فُـ ،رجًٜ ٓ حٔٞ إػ افُٚؾر وخرج ،بالدٕٚ إػ َِػ ،ثَٚؾتف خ  ظٚداتف خ

َٖة ؾٔف صحقة ؾٔف هلل احلّد افٔقم ـٚن وإن افٔقم، ٕنٚهدهٚ ـام وتَٚفٔده ْٔ  هنوٜ ؾٔف َؾ

 .ويُثر اهلل صٚء إن بخر يٖيت يّْٓر، ثؿ ؿىر افٌٔٞ أول: يَٚل ـام فُـ صؽ، بال

 ،شدِٔؽ» ظْدٕٚ يًّقهٚ ظاممٜ َيـحىُّقا  بدمنؼ افًِؿ ضالَب  أدرـْٚ ٕحـ  

َِِٔغ، ـِٓؿ افًِؿ ضالب اخلٚصٜ، وؤًتٓٚ هلٚ بس صٍراء،: يًْل : وصًٚرهؿ ِح

ٍِّٜ أن مع افهٍراء، افٍِٜ  ادذاهٛ افِحٜٔ، بْٔام افؼيًٜ، يف أصؾ هلٚ مٚ هذه اف

 ؿّٜٔ هلٚ مٚ – بًوٓٚ ذـرٕٚ ـام – وإحٚديٞ ؾٔٓٚ، آمريـ إربًٜ، وؽر إربًٜ

ًٚ، ظْدهؿ  افٔقم افٔقم، ادقوقع ؾًُٕٚس افًِؿ، فىٚفٛ افنًٚر هذا بس إضالؿ

 ؟افًٌٛ صق مِتحغ، - صٚيٍغ أنتؿ مٚ مثؾ -  ظِؿ بىالب هؿ مٚ صٌٚب تالؿل

 مرة، وفق زمْف يف حلٔتف حيِؼ أنف حٚصٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل شْٜ –: أوًٓ  – هذا أن ؾّٓقا 

 إػ وبٚإلوٚؾٜ وظئّٜ، جِِٜٔ حلٜٔ فف ـٚن أنف افًالم ظِٔف أوصٚؾف يف مًروف وهق

 افؼظٜٔ، احلَٚئؼ هلذه افْٚس ؾٚفتٍٝ ظِٔٓٚ، َحّض  افَقفٜٔ، شْتف: افًٍِٜٔ شْتف

 افَديّٜ بٚفًٚدات متٖثريـ ـثرون بَل فُـ ،ويىٌَقهٚ ظِٔٓٚ يّنقن ؾهٚروا

 .افًٚبَٜ
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 ظِٔف ٌٕٔف بًْٜ آؿتداء وظذ ديْف ظذ ؽٔقر مًِؿ ـؾ ْٕهح ٕحـ: وفذفؽ  

ِِص أنف وافًالم، افهالة  -صؽ بال- هذا ٕنف افِحٜٔ، حِؼ مهٌٜٔ مـ حٚفف خي

 ؾٔف افًالم، ظِٔف افرشقل فًٍؾ خالف ؾٔف فَِرآن، خالف ؾٔف ومًهٜٔ، ؾًؼ

فف، خالف ٌُّف ؾٔف ٕؿقا  مـ أـز مهٌٜٔ َبّدـؿ صق بٚفًْٚء، تنٌف ؾٔف بٚفٍُٚر، َتَن

 وُٕتٍل ـٕٚٝ، مٚ حٔثام افًْٜ ٓتٌٚع مجًًٔٚ  ُيَقِؾَْٚ أنف وجؾ ظز اهلل وًٕٖل هٔؽ؟

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد افَدر، هبذا

 (:..48: 29/  1/  وافْقر اهلدى)

 واجب الٓحٗة إعِاء

 واجٛ؟ افِحٜٔ إظٍٚء :وداخٓة

 حجٚب: »ـتٚب ظرؾٝ أنٝ ـثرة بٖدفٜ واجٌٜ! واجٌٜ؟ أهنٚ تدري مٚ :الىٗخ

 ؿرأتف؟ مٚ فُْؽش فألفٌٚين ادرأة

 .ؿرأتف مٚ ٓ، :وداخٓة

 .مًِؿ ـؾ ظذ ؾرض افِحٜٔ إظٍٚء أن فًرؾٝ ؿرأتف أنؽ فق هق، هذا :الىٗخ

 ( 00: 14: 11/   471/  وافْقر اهلدى) 

 الٓحٗة إعِاء وجقب

 افِحٜٔ؟ مـ هق اخلد ظـ ٌٕٝ مٚ صٔخ يٚ فِحٜٔ بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 افنًر فٌٜ، افِحٜٔ مـ ؾٓق افنًر مـ اخلديـ ظذ يٌْٝ مٚ اخلد. ًٕؿ :الىٗخ

 ـام مًتَٔؿ خط وجًِف حَِف جيقز ٓ بًقء، مًف جيقز ٓ اخلديـ ظذ يٌْٝ افذي

 افنًر أن فٍِروزآبٚدي شادحٔط افَٚمقس» يف ٕنف افًِٛ: ومـ افًٌٞ، مـ هذا أن

 هذا أخذ جيقز ٓ: ؾ٘ذاً  افِحٜٔ، مـ هق أو مهٚ اخلديـ: يًْل افقجْتغ ظذ افْٚبٝ
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 هذه ٕالحظ أن جيٛ ؾٓذا ـثٔػ بنًر رجالً  خِؼ وجؾ ظز اهلل ـٚن وفق هْٚ، افنًر

 .إشػ مع يًِّقن ٓ افْٚس أـثر ؾ٘ن افٍٚئدة،

 خِؼ يف افْٚس وجقه يف طٚهر تٍٚوت مـ رأجْٚ مٓام أنْٚ ٕتذـر أن: افٍٚئدة

ِِْؼ  يِف  َتَرى َمٚ﴿: وتًٚػ تٌٚرك اهلل ؿقل إٓ ٕتذـر مٚ افْٚس ـِ  َخ ـْ  افَرمْحَ ُٚوٍت  ِم ٍَ ﴾ َت

 [.1:ادِؽ]

 أبٔض وهذا أشّر، هذا أنف افًٌض، ذهـ إػ يتٌٚدر افذي افتٍٚوت هذا يًْل ٓ

 افتٍٚوت هذا بْٔٓام مٚ وذاك ؿهر، وهذا ضقيؾ هذا أشقد، ذاك أصَر وهذا

 اإلهلٜٔ، بٚحلُّٜ خيؾ تٍٚوت مـ افرمحـ خِؼ يف ترى مٚ: يًْل فُـ مِّقس،

 .ٓ يًْل أضِس: يًْل ـقشٟ ُخِِؼ دـ جيقز ؾال وفذفؽ

 .أمرد :وداخٓة

ة: يًْل افُقشٟ هق هذا أمرد، أضِس :الىٗخ  ٓ هذا صًر، فف يٌْٝ ٓ ـٚدرأ

 مثؾ اإلٕجِٔز فقردات ضريَٜ ظذ حلٜٔ يتخذ بٖن اهلل خِؼ مـ يٌر أن فف جيقز

ة يقم ـؾ أن افٌٚروـٜ ـٔػ يًْل افٌٚروـٜ  يًجٌٓٚ ٓ افنًر، مـ بْقع تتزيـ ادرأ

 إوؿٚت بًض يف يًجٌٓٚ أو يًجٌٓٚ ٓ ؾٚحؿ، أشقد صًرهٚ يُقن ؿد اهلل خِؼ

 يزق ظؿ ذهٌل صًر افٌٚروـٜ تتخذ إخرى إوؿٚت بًض يف اهلل بخِؼ ؾتيٓر

 اهلل، خِؼ يف وجؾ ظز اهلل بَوٚء افروٚ ظدم ظذ دفٔؾ ـِف هذا آخره، إػ برق،

 يٚ احلٚل فًٚن: يَقفقن افًِامء حٚذا؟ اهلل خِؼ يٌر ؾّٔـ افنديد افقظٔد جٚء فذفؽ

ْٕٚ ًٚ  أن أؾٓؿ أن أشتىٔع ٓ أنٚ ادَٚل، فًٚن مـ أنىؼ احلٚل فًٚن إخقا  ظٚؿالً  إًٕٕٚ

 زيداً  خِؼ حٚ ظِٔؿ، حُٔؿ وجؾ ظز اهلل بٖن يٗمـ ومًِامً  بؾ ظٚؿاًل، ؾَط وفٔس

 هذا أن يًتَد مًِؿ هذا ٕن ضًٌٜٔٔ: خِؼ هذا يَقل مٚ أنثك زيْٛ وخِؼ ذـراً،

ُِْؼ  َهَذا﴿: افَرآن يف اهلل ؿٚل ـام اهلل خِؼ   َخ
ِ
َُٖرويِن  اّلَل ََِؼ  َمَٚذا َؾ ـَ  َخ ـْ  اَفِذي ﴾ ُدوِٕفِ  ِم

 ادًٌقدة أهلٜ مـ وجؾ ظز اهلل دون مـ يًتىٔع مٚ ذبٚبٜ رء، ٓ[ 44:فَامن]

ٌُْىؾ،  .ذبٚبٜ ختِؼ أن بِ
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 وزيْٛ ذـراً  زيداً  ؾخِؼ دوٕف؟ مـ  افذيـ خِؼ مٚذا ؾٖروين اهلل خِؼ هذا: إذاً 

 مٚ بدل رجالً  خَِْل حٚذا أنٚ افُٚؾر، بٚل يف خيىر ؿد مًِؿ بٚل يف خيىر مٚ أنثك

ح َُ ُِح ُأنْ ة أن افًربٜٔ، افٌالد بًض ظـ بٌِْٚ ـام وؿع وهذا َأنْ  إػ ًٍٕٓٚ حتقل امرأ

 .وتًٚػ تٌٚرك اهلل بخِؼ روقا  مٚ ذاك أو هذا أنف ظذ واؿًل دفٔؾ هذا ذـر،

 يُّـ ٓ أنف مًل تقاؾَقا  هذا أنثك، خَِْل ومٚ ذـراً  خَِْل ريب حٚذا: يَقل أن

 أنثك، خَِْل ومٚ ذـراً  خَِْل ربْٚ حٚذا: إؿؾ ظذ ًٍٕف يف يَقل مًِؿ يقجد أن

ة افًُس أو  ومٚ أنثك خَِْل حٚذا: تَقل حًَٚ  ورشقفف بٚهلل تٗمـ مًِّٜ تَقل امرأ

 .والهلؿ يف اصتىقا  مٓام ادًِّغ يف مقجقد هذا أطـ مٚ ذـراً، خَِْل

 أنٚ حلٜٔ؟ ل خِؼ ربْٚ حٚذا: يَقل مـ افرجٚل يف يقجد أٓ أن إيروا فُـ

 يَقفقن مٚ ٓ افِحٜٔ ل خِؼ اهلل حٚذا أن أنٚ أؿقل ـام بًِٕٚف يَقل أن أمٚ أجٌُٔؿ

 .ادَٚل فًٚن مـ أنىؼ احلٚل فًٚن إتٌٓقا  فُـ هُذا،

 وجٓل أنٚ أـقن أن ل أحذ مٚ حلٜٔ ل خِؼ ريب حٚذا أنف: أبداً  إًٕٚن يَقل مٚ

ة مثؾ أمرد . بذ: أؿقل أنٚ فُـ افُالم، هذا يَقل أحد مٚ ٓ أمجؾ؟ شٖـقن ادرأ

 فًٚن مـ أنىؼ احلٚل فًٚن فُـ ٓ، بٚفٍِظ صحٔح يَقل أحد مٚ. هذا: يَقفقن

 ؾوالً  اجلًّٜ إشٌقظل افًٔد جٚء إذا افِحٜٔ بحِؼ ابتع افذي افنٚب هذا ادَٚل،

 حيِؼ يًٍؾ؟ مٚذا يتزيـ أن أراد إذا إوحك ظٔد أو افٍىر ظٔد افًْقي افًٔد ظـ

  حلٔتف

ة أمٚم يَػ  يروح مٚ بدل افٍَر أو آؿتهٚد مـ رء ظْده رجؾ ـٚن إذا ادرآ

ة أمٚم يَػ أـثر، أو أؿؾ أو ديْٚر فف يدؾع مزيـ يًّقه افذي أو احلالق ظْد  ادرآ

ًٚ، ويرمٔٓٚ يَنىٓٚ افنىٍٜ ويٖخذ  وهذا اهلل، خِؼ هذا بٖنف مٗمـ هذا ترى أرو

 أن يُّـ مًِؿ أي أن أصدق ٓ أنٚ ـٍُٔؿ، تهدؿقا؟ أنتؿ أصدق ٓ أنٚ! حًـ

ًٚ، يرمٔٓٚ جيلء هق وبًديـ بِحٜٔ جًِف وجؾ ظز اهلل بخِؼ يرى  حٚفٜ يف ٓ أرو

 فُـ أهقن، وفًِٓٚ وإخرى ظْف، افَِؿ رؾع جمْقن، مٌٍؾ يُقن إمٚ واحدة،
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 ؿِْٚ اذا افِحٜٔ، يف اإلشالم حُؿ يًرف مٚ جٚهؾ يُقن أن: إخرى مر، أحالمهٚ

ة أمٚم يَػ افذي افرجؾ هذا حُؿ أنف يًرف مٚ مْىَل، ـالم  افًٔد، يقم ويف ادرأ

ًٚ، ويرمٔٓٚ  حْٔام وؿدره اهلل بَوٚء يرض مل أنف ظذ ظّع دفٔؾ أـز هذا أنف أرو

ة تِؽ مثؾ أنف حلٜٔ ذا رجالً  خَِف  مجٔؾ اهلل صٚء مٚ ادرآة يف وجٓٓٚ ترى افتل ادرأ

 أمرد خَِتْل بٚدرصٚد فٍِريَغ واؿػ صٔىٚن ٕنف يتهقر ٓ هذا فُـ وأمِس،

 مـ تَع هذه تهدؿقا  ـٚفرجٚل حلٜٔ وجٓل ظذ أرـٛ  أريد ٚأن ٓ ل، حلٜٔ ٓ أمس

 .ٓ: ؿقفقا  افًْٚء؟

 .ٓ :وداخٓة

 حٚذا وؿع ٕنف حٚذا؟ بذ،: ؿقفقا  تهدؿقا؟ افًُس فُـ وؿع، مٚ ٕنف :الىٗخ

 فقٓ فِرجٚل وإمجؾ اهلل، خَِٓـ ـام فًِْٚء إمجؾ ٕنف وؿع؟ مٚ وذاك وؿع هذا

 أن مْذ تقظد افنٔىٚن فُـ بِحك، خَِٓؿ ـام خيَِٓؿ أن بٚدرصٚد هلؿ افنٔىٚن أن

ؿْ ﴿: لؿٚ ؿٚل؟ مٚذا اهلل رمحٜ مـ ضرد أن مـ فًـ ُٓ ََِْ ُِو َٕ ؿْ  َو ُٓ َُمََِْْٔ َٕ ُمَرهَنُؿْ  َو َٔ  َو

ـَ  ُُ ٌَِت ُٔ َِ ٚمِ  آَذانَ  َؾ ًَ ُمَرهَنُؿْ  إَنْ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
 [.449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

 وأحالمهٚ أـرر هؿ افِحٜٔ بحِؼ ابتِقا  افذيـ افنٌٚب هٗٓء افرجٚل هٗٓء: إذاً 

 إذا فُْف إوػ، مـ أهقن وهذا يًِؿ، ٓ جٚهؾ وإمٚ أجذب، إمٚ: رجِغ أحد مر،

ًٚ  ربف أمٚم بَقفف اإلًٕٚن ظدوه يتقظد افنٔىٚن أيٜ هذه شّع ظِؿ  اهلل إرادة متحدي

 .اهلل خِؼ ؾٌِٔرن ؤمرهنؿ إنًٚم، آذان ؾٌِٔتُـ مرهنؿؤ اهلل، وذيًٜ

 مىٔع افَرآن بْص صؽ بال هذا حلٔتف وحيِؼ اهلل خِؼ يٌر افذي: إذاً 

 مىرود هل؟ مٚ احلهِٜٔ وافْتٔجٜ فِرمحـ، ظٚص ًٍٕف افقؿٝ يف وهق فِنٔىٚن،

 ٔدم يًجد بٖن وجؾ ظز ربْٚ أمره حْٔام افرجٔؿ افنٔىٚن ضرد ـام اهلل، رمحٜ مـ

ـْ  َأَأْشُجدُ  َؿَٚل ﴿: ؿٚل َ
ِ
َٝ  د َْ َِ ء﴾ ]ضًِْٔٚ َخ  [.54:اإلها

ن ظَِف، ؾٖظّؾ قا  افذيـ هٗٓء ؤا ثرهؿ وادًِّغ حلٚهؿ، بحِؼ ابِت  هُذا ـأ

ًِقن، قا  ٍي ثؾ ابِت ْٔام افنٔىٚن ابتع ّب ٚن يًجد أن افرمحـ أمر ظٚرض ح ول فإلًٕ  ؿََٚل ﴿: ٕا

ـْ  أَأَْشُجدُ  َ
ِ
َٝ  د َْ َِ ًْٔٚ َخ  [.54:اإلهاء﴾ ]ضِ
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 افُالم؟ هذا تهدؿقا  مٚ مجِٜٔ، هل مٚ افِحٜٔ وهذه افِحٜٔ هذه ظذ أحٚؾظ أو

 احلٚل وفًٚن بًٍِٓؿ، يَقفقٕف فُْٓؿ بٖخًْتٓؿ، يَقفقٕف مٚ صحٔح ادٌتِغ ـؾ

 .ادَٚل فًٚن مـ أنىؼ

ة أمٚم يَػ حٚ و ادرآ  بده حٚ حيَِٓٚ، ضقيِٜ صقيٜ وحلٔتف وزير يَٚبؾ يروح َبدُّ

 أو فف حٌٔٛ أو أبقه مٚت إذا بّهٌٜٔ أصٔٛ إذا يربٔٓٚ؟ متك أـز، اهلل حيَِٓٚ ئًد

ًٚ، ادٍٚهٔؿ إًًُٝ حلٔتف يًٍل آخره إػ  فِرجٚل زيْٜ وجؾ ظز اهلل جًِف افذي ُتٚم

 أصٔٛ ٕنف أن حزيـ هق أنف: ذفؽ ظذ وافدفٔؾ ؾٔحَِقن، فِرجٚل ؿٌٚحٜ أصٌح

 مهٌٜٔ جٚءت ؾ٘ذا حيِؼ وأبداً  دائامً  فربف بًّهٔتف مهٌٔتف ظـ يًِـ ؾٓق بّهٌٜٔ،

 تًٍك ٓ افِحٜٔ هذه أن: وهق آخر، حٚل فًٚن هذا حلٔتف، ظـ يًٍل ـٚدقت ضٚرئٜ

: مًْٚه افِحك ظـ وظٍٔتؿ وجؾ، ظز اهلل هداـؿ افذيـ أنتؿ: ؾ٘ذاً  ادهٚئٛ ظْد إٓ

 .افْٚس أوئلؽ مْىؼ يف تًٔنقن مهٌٜٔ يف أنتؿ

 حٔٞ مـ ديْف ظـ اإلٕحراف ادجتّع بف يهٚب مٚ وأمر أدهك مـ احلََٜٔ هذا

 صٚر يُّـ ـٍٚيٜ افَدر هذا يف وفًؾ مر وأحالمهٚ يًِّقن، ٓ حٔٞ مـ أو يًِّقن

 ـذفؽ؟ أخٔس افهالة وؿٝ

 .ًٕؿ :وداخٓة

  (00: 61: 10/ 705/وافْقر اهلدى) 

 (00: 00: 14/ 707/وافْقر اهلدى) 

 وٕٖا أخذه جيقز ووا ووّدارها الٓحٗة وِٖقم

 إخذ جيقز ومٚ افِحٜٔ ومَدار افِحٜٔ مٍٓقم.. بٚفِحٜٔ يتًِؼ شٗال :وداخٓة

 ..جيقز ٓ ومٚ مْٓٚ

 افِحٜٔ؟ يف إول افًٗال هق مٚ :الىٗخ
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 ..افِحٜٔ مٍٓقم :وداخٓة

 يف ؽًِف جيٛ افذي افقجف يف افْٚبٝ افنًر هق افِحٜٔ أن صؽ ٓ :الىٗخ

 افِحٜٔ، مـ فٔس ؾٓذا افًْؼ، ظذ افِحٜٔ حتٝ يٌْٝ مٚ مْف خيرج وهذا افقوقء،

 يف افْٚس بًض يًٍِف ؾام افِحٜٔ، مـ ؾٓذا افقجْتغ ظذ يٌْٝ مٚ ؾٔف يدخؾ فُـ

 افقجْتغ يًّقن أهنؿ بحٔٞ وهُذا هْٚ مـ افِحٜٔ جٕٚٛ حِؼ مـ افٌالد بًض

 افِحٜٔ مـ هق افقجْتغ ظذ افْٚبٝ افنًر ٕن بًقء: ادس جيقز ٓ ضًًٌٚ  ؾٓذا بًقء

، ًٜ  فٍِروزآبٚدي، ادحٔط افَٚمقس مْٓٚ وبخٚصٜ افَقامٔس يف مْهقص وهذا فٌ

ًٜ  افِحٜٔ مٍٓقم هذا  .فٌ

 ذاك خالف مْٓؿ أحد ظـ يَْؾ أن دون افًِػ ظـ ؾٚدَْقل مْٓٚ إخذ أمٚ

 مـ هْٚ مـ افٌَوٜ هذه.. افٌَوٜ دون مٚ افِحٜٔ ضقل مـ إخذ جيقز أنف ادَْقل

، تًِّقن ـام وإنثك افذـر ؾٔف ينسك افذؿـ.. افذؿـ أشٍؾ ًٜ  اشؿ وإضالق فٌ

 أو افٌَوٜ حتٝ يٌْٝ افذي افنًر ؾٓذا..خىٖ ادجٚز بٚب مـ هذا افِحٜٔ ظذ افذؿـ

 أنٚ بؾ بٚجلقاز افَقل ظذ أؿتك ٓ أنٚ بؾ افِحٜٔ، مـ إخذ جيقز افذي هذا يىقل

 دائامً  أدٕدن أنٚ وفذفؽ افًٍِل، دْٓجْٚ خمٚفػ افٌَوٜ مـ أـثر افِحٜٔ إضٚفٜ أن أرى

 تنِّٓٚ افتل ٜٔاإلشالم افٍرق ـؾ ٕن وافًْٜ: افُتٚب إػ ٕدظق أن يٍُل ٓ: وأبداً 

 ـِٓؿ وافًْٜ، افُتٚب ظذ فًْٚ ٕحـ: يَقل افٍرق هذه مـ أحد ٓ اإلشالم دائرة

 إٍردٕٚ ٕحـ ٕن هلل: واحلّد جٜٓ مـ َٕقل.. مْٓؿ أحد ٓ فُـ هُذا، يَقفقن

 ٓ.. ظْٚ صذوا ٕهنؿ إفٔٓؿ: بٚفًٌْٜ بٚهلل إٓ ؿقة وٓ حقل ٓ: وَٕقل.. ظْٓؿ

 افُتٚب ظذ زيٚدة: َٕقل ٕحـ حٚذا.. افهٚفح افًِػ ومْٟٓ وشْٜ ـتٚب: يَقفقن

 .هذا يف فٌِحٞ يتًع وٓ ؤؼ افقؿٝ أن جداً  وـثرة ـثرة أصٔٚء وافًْٜ؟

ًٚ  ذـرتف مٚ ظذ ظىًٍٚ  أؿقل فُْل َٚب ، يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد أن: ش ٚٛئ  افراوي: أي افٌ

رويف أدرى ٚبٜ هٗٓء ؽره، مـ ّب  افنٚرب حٍقا : »ملسو هيلع هللا ىلص رشقفْٚ حدٞي فْٚ رووا افذيـ افهح

حك ظـ وأظٍقا  حك مـ أخذوا هؿش اِف ٓؿ أن فْٚ جيقز ؾال اِف ْٚ ـام إضالؿف ظذ افْص هذا ٍٕ  ؿِ

 ًٚ م وظِٔف مٚت مـ: »إٍٓ ـ مىِؼ هذاش وفٔف ظْف صٚم صٚٔ ٔٚم مَٔداً  ؾّٓف احلدٞي راو ُف  به
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قم هؿ.. افْذر ًِٔٓؿ ينَك ٓ اَف  .ج

 هْٚك فٔس افهٚفح، افًِػ مْٟٓ وظذ وافًْٜ افُتٚب: َٕقل ٕحـ ؾ٘ذًا،

ًٚ  أن مىًَِٚ .. مىًَِٚ : مٗـداً  أؿقل.. مىًَِٚ  روايٜ  مٓام حلٔتف أرخك واحداً  صحٚبٔ

 أن راويٜ هْٚك فٔس: ومرات مرات مٗـداً  أوػ بٚب ومـ يقجد، ٓ هذا ٓ، ضٚفٝ،

 وـالم وادنٚيخ افًِامء مـ ـثر بغ صٚئع هذا حلٔتف، مـ يٖخذ ٓ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

ًٚ، افًْٜ ـتٛ يف فف أصؾ ٓ فُـ مًجؾ  ظِٔف ؿقفف ظّقم مـ يْىَِقن هؿ إٕام إضالؿ

 يُقن أن فًِّقم ؾّٓٓؿ يًِّقن أو افٍٓؿ، يًتِزمقنش افِحك وأظٍقا : »افًالم

 .أبداً  إمريـ بغ تالزم وٓ واؿًًٚ 

 آثٚر هْٚك ذفؽ مـ افًُس وظذ.. جداً  وـثر ـثرة وإمثِٜ شٚبؼ وادثٚل

 اتٌٚع ظذ افْٚس أحرص مـ تًِّقن ـام وهق ظّر ابـ أن صحٔحٜ وبٖشٕٚٔد ـثرة

.. افًٚدة بًْـ ادحََغ افٍَٓٚء ظْد يًّك مٚ أمقر يف حتك افًالم ظِٔف افرشقل

 يٌٌْل افتل هل هذه افًٌٚدة شْٜ.. ظٚدة وشْٜ ظٌٚدة، شْٜ: ؿًّغ إػ تًَْؿ افًْٜ

ءً  افًٚدة شْٜ أمٚ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل إػ هبٚ ٕتَرب أن ظِْٔٚ  ٓ ترـٝ أو ؾًِٝ شقا

 افًٌٚدة شْٜ يف أمٚ افًٚدة، شْٜ يف ظَٚب ٓ أنف ظـ ؾوالً  ظتٚب وٓ ثقاب ٓ.. رء

 .تٚرـٓٚ يًٚؿٛ وٓ ؾٚظِٓٚ يثٚب ؾتًِّقن

.. إذٕغ صحّتل إػ تٚرةً  ضقيؾ صًر فف ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افًْٜ مـ: مثالً 

 َٕقل مٚ ادٌُْغ إػ أو فألذٕغ صًره افٔقم ربك واحد ؾِق ادٌُْغ، رؤوس إػ تٚرةً 

 فف جيقز وٓ افنٓرة ؿهد إذا إٓ ذفؽ فف وجيقز افًٚدة ظذ ؾٓذا افًْٜ، ظذ هذا

 افوٍٚئر هل افٌدائر؟ تًرؾقن ؽدائر، أربع وفف مُٜ دخؾ: ؾَس ذفؽ وظذ ذفؽ،

 تهْع أخل يٚ حٚذا..افًْٚء بًض مثؾ وٍره صًره إًٕٚن ؾًؾ فق افٔقم.. زوائد

 يتٍَٓقا  مل افذيـ هٗٓء مـ صًقرهؿ يىِٔقن أنٚس هْٚك! صْع هُذا افرشقل هذا؟

 بغ يٍرؿقا  ومل افًٚدة، يف افٌدظٜ وبغ افًٌٚدة يف افٌدظٜ بغ افٍرق يًرؾقا  ومل افًْٜ يف

 أجوًٚ  افرشقل! ضٔٛ هُذا، ؾًؾ افرشقل! تًٖخٓؿ؟.. افًٚدة شْٜ وبغ افًٌٚدة شْٜ



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 هذا افًْؾ.. افذي هذا اخلػ.. صٚروخ تًّقٕف؟ مٚذا هذا: يًْل صْدل، فٌس

 افذيـ هٗٓء ٕرى ٓ.. شر يف واإلهبٚم شر، يف أصٚبع أربًٜ يٌِس افذي افًْؾ

 وفٔس افًٚدة شْـ مـ هذا: فف ؿؾ افًْؾ، مـ افْقع هذا ويًٌِقا  صًقرهؿ يىِٔقن

 .افًٌٚدة شْـ مـ

 ؾَط فٔس مٌتذ ـؾ اهلل ًٕٖل.. ٓزم ؾرض واجٛ أمر افِحٜٔ إظٍٚء: افنٚهد

 يف ظْدٕٚ يَقفقن مٚ مثؾ فُـ يًٚؾٔٓؿ، اهلل أن..أجوًٚ  وبتَهرهٚ بؾ افِحٜٔ بحِؼ

 ؾرق، هْٚك فٔس افنٚم بالد يف ـِْٚ ٕنف مًْٚ، تَقفقن أجوًٚ  ظْدـؿ يُّـ افنٚم،

.. افْٚؿص أبق افزائد: آخره إػ وؾًِىغ افنٚم مـ وإردن افنٚم مـ شقريٚ

 افًِػ شْٜ خالف هذا افٌَوٜ مـ أـثر افِحٜٔ ظذ افزيٚدة: إذاً  مًْٚ؟ هذا تَقفقن

 ابـ ومْٓؿ آخره، إػ وأصحٚبف اهلل رشقل مـ رأوا ممٚ أخذوا؟ أجـ مـ افهٚفح،

 إبراهٔؿ ومْٓؿ ربٚح، أيب بـ ظىٚء ومْٓؿ افتٚبًقن، ومْٓؿ هريرة، أبق ومْٓؿ ظّر،

 .جداً  وـثرة ـثرة ٕهقص وهُذا افْخًل، يزيد بـ

 ٓ وأن هبٚ يرؾَقا  أن افٌَوٜ مـ أـثر افِحٜٔ ب٘ضٚفٜ مٌتذ ـٚن مـ ْٕهح فذفؽ

 بٚحلِؼ وبٕٚوػ ذفؽ ظذ زيٚدة بٕٚخذ مٌتذ ـٚن ومـ ضٚؿتٓٚ، ؾقق حيِّقهٚ

ًٚ، ذظًٚ  يًتز هذا ٕن وجؾ: ظز اهلل إػ يتقبقا  أن ؾٌٌْٔل  تْص افٍَٓٚء وـتٛ ؾًَ

 .تٌَؾ ٓ احلِٔؼ صٓٚدة أن

 صخهًٚ  ُّئْقا  أن أرادوا إذا ؿٌؾ مـ ـٕٚقا : جداً  ظجٌٜٔ ؾقارق ظجٛ، ومـ

 ًٜ  هذه ينًر، وٓ يدري ٓ وهق بًٍْف ًٍٕف ُّيغ ادًِؿ أن ٔتف،حل فف حَِقا  إهٕٚ

 أن يريد افًٔد يقم إؿؾ ظذ أو اجلًّٜ يقم يٖيت: أـز وهل أخرى مهٌٜٔ.. مهٌٜٔ

 مـ هذه فُـ افًْٜ يف فًٔٝ هذه: أؿقل افًٔد فٔقم يتزيـ افًْٜ أن زظؿ ٕنف يتزيـ

 خر مـ ويٌِس يٌتًؾ يتزيـ، ـذفؽ هق اجلًّٜ يقم فُـ افهٚفح، افًِػ ظٚدة

ًٚ : يًْل أهِف ضٔٛ ؾّـ وإٓ ضٔٛ ظْده ـٚن إن ويتىٔٛ ثٔٚبف  ؾٓق.. آخره إػ داخِٔ

 مثؾ ـنىًٚ  يُنىٓٚ وهق ادرآة شٚظده حلٔتف، وحيِؼ يذهٛ يتزيـ أن أجؾ مـ إذاً 

 اهلل بًّهٜٔ يتزيـ! أـز اهلل يتزيـ مٚذا؟ أروًٚ  يرمٔٓٚ ثؿ آخره، إػ ادًز مـ اجلِد
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 .ينًر وٓ يدري ٓ وهق وجؾ ظز

 حلٔتف: حيِؼ ؾٓق بٚحلِؼ، بامذا؟ اإلًٕٚن يتحِؾ احلٟ يقم! يَٚل ـام إثٚيف ثٚفثٜ

 ..ظٚمؾ احلٟ أجٚم يف: يًْل ضٚفٝ، ؿد تُقن ٕهنٚ

 ..صٔخْٚ حلٔتف مؼوع ظٚمؾ :وداخٓة

 .حلٔتف وحيِؼ يٖيت افْحر ؾٔقم.. خرهبٚ مٚ هظٚن فُـ مؼوع ظٚمؾ :الىٗخ

: أوًٓ  إٓ إفْٔٚ ادهٚئٛ هذه جٚءت مٚ جدًا، ـٌرة مهٚئٛ هذه.. مٓٚزل هذه

ًٚ  بؼيًتْٚ، بجِْٓٚ  ٓ افتل أزيٚءهؿ ظِْٔٚ وؾروٓؿ فٌالدٕٚ افٍُٚر بٚشتحالل: وثٕٚٔ

ًٚ  ُّيديْٚ أن وجؾ ظز اهلل ؾًْٖل حتِؾ وٓ حترم  .افرصٚد شٌٔؾ مجًٔ

  (00: 60: 68/ 712/ وافْقر اهلدى)

 الّبًة عذ زاد وا أخذ

 احلقيْل، إشحٚق أيب إخ مع افِحٜٔ يف هق فُؿ شًّْٚه ذيط آخر :وداخٓة

 ظذ ووزظْٚه ًٕخ ظدة مْف وًٕخْٚ اهلل، صٚء مٚ رائع ذيط ؾًالً  وـٚن ؾًًّْٚه

 ..يَقل ٓ اهلل حٍيف بٚز ابـ وافنٔخ: يًْل ٕجد يف تًرف[ فُـ] اإلخقة، بًض

 .مىًَِٚ  مْٓٚ إخذ يرى ٓ :الىٗخ

ًٚ، مْٓٚ إخذ يرى ٓ :وداخٓة  جداً  مجِٜٔ تًَٔدات وؾٔف افؼيط ؾُٚن مىَِ

،ًٚ  هذه إػ وصِٝ وهذا افىقيؾ افًّر هذا بًد: يًْل يَقل وافنٔخ أجو

ًٜ  افىالب أو افزمالء اإلخقة ؾٖحد افتًَٔدات،  تٌحٞ فق! بٚشؿ صٔخ يٚ يَقل حََٔ

 افُالم وهذا ُّيديؽ، اهلل افنٔخ بًد يًْل شٖبحٞ مٚذا: ؿِٝ ادًٖخٜ، هذه يف فْٚ

 آثٚر ٕجد فًؾ: ؾَٚل! هذا بًد اإلًٕٚن شٔتُِؿ مٚذا جمّقظٜ، جٚفًغ ـْٚ.. ؾًالً 

 ظْده ـٚن احلّٔد شًد إخ إػ ذهٌْٚ وفُـ بُالمف، اؿتًْٝ مل واهلل وفُـ.. ٕجد

 افٌِٚس ـتٚب مـ أطـ افًٚذ ادجِد ؾٍتحْٚ ادجِس يف شافٌٚري ؾتح» وـٚن ظنٚء
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 ظْف، اهلل ريض اخلىٚب بـ وظّر هريرة وأبق ظّر ابـ ؾقجدت أؿرأ  أبحٞ ؾٌدأت

: ؿِٝ ؾٌدأت هبذا، يَقفقن وؽرهؿ وضٚووس جمٚهد أجوًٚ  افًِػ مـ وجمّقظٜ

.. هريرة أبق ؾًؾ.. هريرة أبق ؿٚل أجـ أو افَقل، هذا ظّر ابـ ؿٚل أجـ أمجع أن أريد

 يَقل مـ وجدت رء آخر يُّـ مٚ أؽرب ومـ أمجع، بدأت ؾًٍالً  وهُذا، وأجـ

 ؿٚل: يَقل شافٌخٚري صحٔح ذح افَٚري ظّدة» يف افًْٔل وهق بٚفقجقب،

 اإلـثٚر، اإلظٍٚء أن ظِّٝ وؿدش افِحك أظٍقا : »ؿقفف؟ وجف مٚ ؿِٝ ؾ٘ن: افىزي

ش افِحك أظٍقا : »ؿقفف فيٚهر مْف اتٌٚظًٚ  حلٔتف صًر ترك إذا مـ افْٚس مـ وأن

ًٚ  فِْٚس يهر حتك ويهٌح وظروًٚ  ضقًٓ  ؾٔتٍٚحش  ثٌتٝ ؿد: ؿٔؾ ومثاًل، حديث

 إظٍٚؤهٚ ُميقر افِحٜٔ وأن اخلز، خهقص ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ احلجٜ

 افًِػ ـٖن: يًْل وحده، ذفؽ ؿدر يف افًِػ مـ اختالف ظذ ؿهٓٚ وواجٛ

 . خمتٍِغ وفُـ افَص بقجقب يَقفقن

 . افَدر يف خمتٍِغ وفُـ :الىٗخ

 افقرؿٜ صقرٕٚ وحتك جدًا، ـٌراً  ؾرحًٚ  ؾٔٓٚ ؾرحٝ ؾٓذه ًٕؿ، :وداخٓة

 شٌؼ افنٔخ يَقفقن افذيـ اإلخقة بًض ظذ وزظْٚهٚ وأجوًٚ  ؾٔٓٚ افتل افهٍحٜ

 . ٕحٌف ـْٚ افذي وهذا هبذا،

 صٔخ ظـ َٕالً  شإشتٚر رؾع» مَدمٜ يف ؿٔد اهلل حٍيف صٔخْٚ: حًـ ظع

 ظـ يَْؾ اإلشالم صٔخ يًْل أمحد اإلمٚم وظـ.. وظْف.. ومْف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم

 صٔخْٚ بٖن يَقفقن افذيـ فذفؽ إمٚم، ؾٔف فؽ فٔس ؿقًٓ  تَؾ ٓ: ؿقفف أمحد اإلمٚم

 ؾ٘ن وظِٔف حٚؿدون، أو جٚهِقن، أو خمىئقن، إمٚ هؿ احلََٜٔ يف وـذا، صذوذ

 .ؾٔٓٚ شٌؼ وؿد إٓ مًٖخٜ يف يتُِؿ مل صٔخْٚ

 افقء يَٚل ـام وفُـ ؿديامً  فُؿ ذـرتف ـْٝ فًع رء صٔخْٚ افىريػ ومـ

 أو شٝ حقال ؿٌؾ إوػ افَِٚءات مْذ زيد أبق بُر افنٔخ ؾؤِٜ أن: يذـر بٚفقء

 ـتٌف مـ جمّقظٜ إل أهدى وهق ـتٌل مـ جمّقظٜ أهديتف ـْٝ بْْٔٚ، شْقات شٌع

 ؾّـ وـذا، ؾٔٓٚ ينُر اهلل حٍيف رشٚفٜ ل ؾُتٛ» مالحيٚت، بًض ـتٌٝ ؾٖنٚ
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 وحتََٔٚتف، إفٌٚين افًالمٜ اختٔٚرات: بًْقان مؼوع وظْدي: ؿٚل ؿٚفف مٚ وّـ

 يف افنٔخ شُِٓٚ افتل افىريَٜ ؾٔف وبْٔٝ افدفٔؾ، مْٟٓ افُتٚب هذا يف ؿًدت: ؿٚل

 ؾٔٓٚ مًٌقق هق وإٕام هبٚ، تٍرد بًّٖخٜ يتُِؿ مل وأنف ظِّٜٔ، ضريَٜ وأهنٚ افٍَف، اتٌٚع

،ًٚ  . شبُر افنٔخ بخط صٔخْٚ ظْدي وهذا مجًٔ

ه بخىف،  :الىٗخ  . خر اهلل جزا

ه اهلل حٍيف :وداخٓة  بف تٍوِتؿ مٚ مع ُتٚمًٚ  يِتَل ؾٓذا ًٕؿ، خراً  اهلل وجزا

 . وذـرُتقه

ًٜ : يًْل فِنٔخ ٕجد أن ظذ جداً  حريهغ ـْٚ ٕحـ :وداخٓة  يف شِػ حََٔ

 مجًٝ ـذفؽ افنٔخ، بُالم ـٚمؾ اؿتْٚع مَتًْغ ٕحـ واهلل أنف مع ادًٖخٜ، هذه

ًٚ  وفُـ هذا يف إحٚديٞ ضرق  .وفٔس مٌدئٔ

ًٚ  :الىٗخ  . هنٚئٔ

ًٚ، :وداخٓة  ثؿ افًّع، ؾَط أشٚبٔع ثالث حقال مـ افُالم هذا ٕن هنٚئٔ

 .صقرت

 .يًْل فًٍِر تتٖٓٔ أن ؿٌؾ :وداخٓة

 ًٕخٜ افنٔخ أظىل ؿِٝ ًٕخ ظدة أنٚ صقرت أشٚؾر، مٚ ؿٌؾ ًٕؿ، :وداخٓة

 . رء وجدت إذا ادًتٌَؾ يف فًِؽ

 . منُقراً  :الىٗخ

 اهلل اهلل، ب٘ذن ًٕخٜ ظع افنٔخ أظىل وأجوًٚ  هذا، ؾٔؽ يٌٚرك اهلل :وداخٓة

 .ؾٔؽ يٌٚرك
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 وجقبف دون الٓحٗة إعِاء باشتحباب الّقل رد

 افًّؾ ظـ ادًِّغ أـثر إظراض مـ ٕنُق ٕزال وٓ ـْٚ فَد [:اإلمٚم ؿٚل] 

 افؼظٜٔ فألوامر افهقؾٜٔ بًض خمٚفٍٜ مـ وٕنُق ٕئّتٓؿ مْٓؿ تًهٌٚ بٚحلديٞ

 ظذ افٌرة ٕدظل وٕحـ - افٔقم بْٚ وإذا أذواؿٓؿ مع تتٍؼ ٓ - بزظّٓؿ - ٕهنٚ

 وظٚداتْٚ أذواؿْٚ َٕدم حديثٜ وصقؾٜٔ جديد تًهٛ أمٚم - بٚفًْٜ وافًّؾ اإلشالم

 مـ شِػ ؾّٔـ ؿدوة ذفؽ فْٚيف يُقن أن دون وأمره ملسو هيلع هللا ىلص هديف ظذ هلٚ وٕتًهٛ

 !وذوؿف بًِّف يقثؼ إمٚم

 افٌٔقريـ افُتٚب ٕحدش ادهٍك اإلشالم» ـتٚب أجٚم بوًٜ مْذ ؿرأت

 ـام شِٔام َٕٔٚ بَٚئف ظذ واحلريهغ - ـتٚبف مـ ذفؽ يٌدو ـام - اإلشالم ظذ 

 ب٘ظٍٚء إمر يف صحٔحٜ أحٚديٞ شٚق أن بًد - يَقل بف ؾ٘ذا ملسو هيلع هللا ىلص ظٓده يف ـٚن

 :ٕهف مٚ - فِّؼـغ خمٚفٍٜ افِحٜٔ

 افنُِٜٔ اديٚهر ـؾ صٖن وصٖهنٚ افْدب ؿٌؾ مـ إٓ يُـ مل ب٘ظٍٚئٓٚ وإمر»

 تتىٌِف ومٚ ٕذواؿٓؿ يسـٓٚ بؾ أتٌٚظف ظذ يٍروٓٚ وٓ اإلشالم هبٚ ُّيتؿ ٓ افتل

 ش!وظهقرهؿ بٔئٚهتؿ

 افِحٜٔ ب٘ظٍٚء إمر فًْػ مٓد ـٔػ اإلشالم أحُٚم ظذ افٌٔقر هلذا ؾٕٚير

 ادْدوب إمر هذا ترك اإلشالم أن زظؿ ثؿ أوٓ افْدب ظذ هبٚ إمر محؾ بٖن

 مقاؾؼ ٕنف بؾ ملسو هيلع هللا ىلص بف أمر ٕنف ٓ ؾًِقه اشتذوؿقه ؾ٘ذا وبٔئٚهتؿ ادًِّغ ٕذواق

 وفق ملسو هيلع هللا ىلص ٕمره بّخٚفٍتٓؿ مٌٚفغ ؽر ترـقه يًتذوؿقه مل وإن وظكهؿ فذوؿٓؿ

 !فِْدب أنف ؾرض

 فٌٔٚن يتًرض مل بٚفف ؾام وإٓ هذا مـ ؿريٌٚ ادٗفػ رأي يُقن أن ٕخنك وإين

ه بْٔام بٕٔٚف يٖيت ـام بف تتًِؼ افتل افْهقص ـثرة مع اإلظٍٚء حُؿ  بٌٔٚن جزم ؿد ٕرا

 تًَِٔف إٓ مهللا ظِٔف افرد مع تَدم ؾٔام إفٔف أصٚر ـام ؾٔف ٕص ٓ أنف مع اخلتٚن حُؿ

 ...ش:افِحك وؾروا: »ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ظذ
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َٓٚء محؾ» مر هذا اٍف حٜٔ حِؼ بحرمٜ وؿٚفقا  افقجقب ظذ ٕا ٕ٘ف...ش اِف  سحيٚ فٔس ؾ

ٌر يف ِؿ أنف وبخٚصٜ افنخيص رأجف ظـ افًت ٜ أن ًي ثر اإلظٍٚء خمٍٚف ٜ مـ وأطٓر ـأ  خمٍٚف

ن ًِامء خٚصٜ مـ ـثرا  ؾ٘ن اخلٚت قا  ؿد وافنٔقخ اف فقؿقع ابِت ٚ ٚب فتزيـ بؾ ؾٓٔ  هبٚ وافتجّؾ وٚب

وٓؿ إن بؾ ء ظذ يتجرأ  ؿد ًب ٔش افتل مك يف وٓشٔام حَِٓٚ بجقاز اإلؾٚت ٚ ًي ًٔد ؾٓٔ  اف

ٚبؼ ذ ش شٚت ذا افًامن وٕا ٔٚن ظذ حيِّف أن يف ـٚؾٚٔ ـٚن وحده ٓؾ ٜ هذه حُؿ ب  وفذفؽ ادخٍٚف

رصٜ هذه أهتٌؾ ؾ٘ين ٚ افؼع حُؿ ٕبغ اٍف قن أن وأشتحًـ ؾٓٔ ٚفرد ذفؽ ُي ؽ ظذ ب  ِت

َرة ٚ افتل اٍف َِٓت ب ظـ ٕ ٚ فنديدش ادهٍك اإلشالم» ـٚت دقوقع صِٓت  :ؾٖؿقل ٚب

مر أن ذـر: أوٓ ظٍٚء ٕا حٜٔ ٘ب ْدب اِف  هلذه وإبىٚٓ ؽره مـ ـثرا  هذا شًّْٚ وؿد ِف

 :أؿقل افدظقى

رر مٚ خالف هذا صقل ظِؿ» يف َت صؾ أنش: ٕا قفف افقجقب ملسو هيلع هللا ىلص أوامره يف ٕا  َف

َِْْٔحَذرِ : ﴿تًٚػ ـَ  َؾ ٍُقنَ  اَفِذي ِ ٚف ـْ  خُيَ ؿْ  أَنْ  أَْمِرهِ  َظ ُٓ ٌَ ٌٜ  تُِهٔ ؿْ  أَوْ  ؾِتَْْ ُٓ ٌَ  مـ وؽره﴾ أَخِٔؿٌ  َظَذاٌب  يُِهٔ

دفٜ ن فذـرهٚ جمٚل ٓ افتل ٕا صؾ هذا ظـ واخلروج ٔا قم صحٔح بدفٔؾ ٓإ جيقز ٓ ٕا  َت

ٚٛت وحية احلجٜ بف ت مل افُ ي ٖي صؾ هذا ظـ خروجف فف يًقغ دفٔؾ ٖب ٖخٜ هذه يف ٕا  ادً

ؾ ُّيتؿ ٓ اإلشالم أن ادظٚؤه إٓ مهللا ِٜٔ اديٚهر ُب  ظـ ظٚريٜ دظقى أهنٚ ومع... افنُ

هنٚ افدفٔؾ قوٜ ٘ؾ حٚدٞي أجوٚ مَْ  :ؿقفْٚ يف وهق ـثرة ٖب

: أؿقل. مْٓٚ افِحٜٔ وأن اإلشالم هبٚ ُّيتؿ ٓ افنُِٜٔ اديٚهر ـؾ أن زظؿ: ثٕٚٔٚ

 أن بًد اهلقى اتٌٚع ظـ متجرد مْهػ أي ذفؽ ؾٔف ينؽ ٓ ؿىًٚ بٚضؾ افزظؿ هذا

 :صحٔحٜ وـِٓٚ أتٜٔ إحٚديٞ ظذ يَػ

 بٚفًْٚء افرجٚل مـ ادتنٌٓغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل فًـ: ؿٚل ظٌٚس ابـ ظـ - 4

 .بٚفرجٚل افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت

 صًرهٚ ؾتًّط مروٝ وأهنٚ تزوجٝ إنهٚر مـ جٚريٜ أن ظٚئنٜ ظـ - 2

 ش.وادًتقصِٜ افقاصِٜ اهلل فًـ: »ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾًٖخقا  يهِقهٚ أن ؾٖرادوا

 وافْٚمهٚت وادًتقصامت افقاصامت اهلل فًـ: »مرؾقظٚ مًًقد ابـ ظـ - 1
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 ش.اهلل خِؼ ادٌرات فِحًـ وادتٍِجٚت وادتّْهٚت

 مًهٍريـ ثقبغ ظع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأى: ؿٚل ظّرو بـ اهلل ظٌد ظـ - 1

 ش.تًٌِٓام ؾال افٍُٚر ثٔٚب مـ هذه إن: »ؾَٚل

 بف ؾتٍرد مْٓٚ إخر إٓش: صحٔحٔٓام» يف افنٔخٚن إحٚديٞ هذه أخرج

 ش.ادًِّٜ ادرأة حجٚب» وش افزؾٚف آداب» يف خمرجٜ وهل مًِؿ

ط اؿتوٚء: »ـتٚب مٚدة وهك جدا ـثرة أحٚديٞ افٌٚب ويف  ادًتَٔؿ افكا

 .صٚء مـ ؾِراجًف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم فنٔخش اجلحٔؿ أصحٚب خمٚفٍٜ

 بٚفٌٚ  اهتاممٚ افنُِٜٔ بٚديٚهر اهتؿ ؿد اإلشالم أن تٌغ سحيٜ ٕهقص ؾٓذه

 ٓ اديٚهر ـؾ إن: يَٚل أن هذا مع يًقغ ؾُٔػ ؾٔٓٚ ادخٚفػ فًـ أنف درجٜ إػ

 !؟...اإلشالم هبٚ ُّيتؿ

بٜ مْتٓك يف ؾٓق ظِٔٓٚ يىِع مل افُٚتٛ حية ـٚن إن  افُتٚبٜ ظذ جيرؤ إذ افٌرا

 مهدرا وفق يراجع أن فقن افُثرة افٍروع مـ وراءهٚ مٚ هلٚ افتل ادًٖخٜ هذه يف

 يُقن أن أخنك ؾ٘ين ظِٔٓٚ اضِع ـٚن وإن! إشٚشٜٔ اإلشالم مهٚدر مـ واحدا

بف  مًٖخٜ يف ذفؽ ؿٚل ـام! ادْىؼ يَرهٚ ٓ: يَقل أو! افذوق تقاؾؼ ٓ أهنٚ ظْٓٚ جقا

 إػ افنُقى إٓ جقاب ٓ بٖنف أظسف وحْٔئذ 76 ص افًالم ظِٔف ظًٔك ٕزول

 ...تًٚػ اهلل

 أدفٜ مْٓٚ يٖخذ أن ؾىرتف تًٍد مل افذي فًِِّؿ يُّـ افْهقص مـ شٌؼ ممٚ

 :حَِٓٚ وحرمٜ افِحٜٔ إظٍٚء وجقب ظذ ؿٚضًٜ ـثرة

 .اددظك ؾثٌٝ افقجقب إمر يف وإصؾ ب٘ظٍٚئٓٚ افنٚرع أمر :أوٓ

 مـ هق ؾٔام بٚفًْٚء تنٌف ؾٔف حلٔتف افرجؾ وحِؼ بٚفًْٚء افرجٚل تنٌف حرم :ثا٘ٗا

 .إظٍٚئٓٚ وجقب وفزم حَِٓٚ حرمٜ ؾثٌٝ أنقثتٓـ ميٚهر أطٓر

 - افتجّٔؾ بَهد ؽر أو حٚجٌٔٓٚ صًر تْتػ افتل وهل - افْٚمهٜ فًـ :ثالثا
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 - فِحًـ ذفؽ يًٍؾ إٕام حلٔتف حيِؼ وافذي تًٚػ اهلل خلِؼ تٌٔر بٖنف ذفؽ وظِؾ

 يف إٓ ؾرق وٓ ُتٚمٚ افْٚمهٜ حُؿ يف ؾٓق تًٚػ اهلل خَِٜ يٌر ذفؽ يف وهق - زظؿ

 افٍِظ طٚهر ظذ جيّد طٚهري إرض وجف ظذ افٔقم يقجد أنف أظتَد وٓ افٍِظ

 ظدم يَتيض بًِٜ مَروٕٚ ـٚن إذا وٓشٔام مْف ادَهقد ادًْك يف افْير يًّـ وٓ

 ش.اهلل خِؼ ادٌرات فِحًـ: »... هد افًالم ظِٔف ـَقفف ظِٔف اجلّقد

 ؿص مْٓٚ جًؾ ـام افٍىرة مـ افِحٜٔ إظٍٚء جًؾ ملسو هيلع هللا ىلص أنف وهق رابع دفٔؾ وثّٜ

 ظذ سيح رد ؾٍٔفش صحٔحف» يف مًِؿ رواه ممٚ ذفؽ وؽر افًٕٜٚ وحِؼ إطٍٚر

 ؾٔٓٚ احلُؿ خيتِػ افتل افًٚدات أمقر مـ افِحٜٔ أن مذهٌف ذهٛ ومـ افُٚتٛ

 افتٌدل ذظٚ تٌَؾ ٓ افتل إمقر مـ افٍىرة ٕن ذفؽ وافًهقر إزمٚن بٚختالف

  ؾِْىَرَت : ﴿وافًٚدات إظراف تٌدفٝ مٓام
ِ
ٚ افََْٚس  َؾَىرَ  اَفتِل اّلَل َٓ َِْٔ ٌِْديَؾ  ٓ َظ ِِْؼ  َت  خِلَ

 
ِ
ـُ  َذفَِؽ  اّلَل ِٔؿُ  افِدي ََ ـَ  اْف ُِ َثرَ  َوَف ـْ قنَ  ٓ افَْٚسِ  َأ ُّ َِ ًْ  [.10:افروم﴾ ]َي

 افنٔقخ مـ ؾٔف يقجد يقم يٖيت أن أشتًٌد ٓ ؾ٘ين أجوٚ هذا يف خقفٍْٚ ؾ٘ن

 صًر إظٍٚء ظٚدة ؾٔف هت وؿد ؾٔف ئًنقن افذي افٍٚشد بٚجلق ادتٖثريـ وافُتٚب

 يقم يٖيت أن أشتًٌد ٓ ـٚفقحقش إطٚؾر وإضٚفٜ افِحٜٔ وإظٍٚء حَِف مُٚن افًٕٜٚ

 افذي افًك أن بدظقى فٍِىرة ادخٚفٍٜ إمقر هذه بجقاز أوئلؽ بًض ؾٔف يَقل

 بؾ اإلشالم هبٚ ُّيتؿ ٓ افتل افنُِٜٔ اديٚهر مـ وأهنٚ ويًتحًْٓٚ يًتذوؿٓٚ ؾٔف هؿ

 اإلشالمٜٔ افنخهٜٔ ؤٚع ذفؽ وراء مـ ـٚن وفق هذا يَقفقن ٕذواؿٓؿ يسـٓٚ

 .هداك ؾٚفِٓؿ إمٜ ؿقة ميٚهر مـ هل افتل

 ([78)ص ادْٜ ُتٚم]

 الَٓة؟ وع يدور الٓحٗة حٓؼ حْؿ هؾ

 ادجقس بّخٚفٍٜ اتٌٚظٓٚ أو افِحٜٔ ؾرؤٜ[ ربط] ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؾُٖن :وداخٓة

ًٚ، وجقداً  ظِتف مع يدور احلُؿ إن: َٕقل وـام  ملسو هيلع هللا ىلص أمر ادجقس ؾِّخٚفٍٜ وظدم



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ادجقس، خمٚفٍٜ افًِٜ افَِْٜٔ، إدفٜ هذه مـ ؾًالً  افًِٜ هل ؾٓؾ افِحك، ب٘ضالق

 افِحٜٔ؟ إضالق يف أخرى ظِٜ هْٚك أم

 ظٚئؿ، يُقن مٚ افٌحٞ ضريؼ أن أرجق فُـ أخرى، ظِٜ هْٚك -ضًًٌٚ - :الىٗخ

 رأجل؟ تًّع مٚذا يف رأجؽ، اشّع بِِدي ل تَقل أن أنٝ

ِرر يًْل  ـَ  افقء، هذا مًَقل مش وزيٚدة، ؿرأهتٚ افّع  افرشٚفٜ مًٚمًؽ ظذ ُأ

 أمٚ تىرحف، إصُٚل ظْدك وبَك مْٚ، ؾّٓتف بّثٚل تٖيت يًْل، أخًرا، ؾًِٝ ـام إٕام

 .ادًٖخٜ ـٓذه مًٖخٜ حقل ـِف افِٔؾ ًٕٓر بدٕٚ مًْٚه ادقوقع ُتٔع أنف

ِّؾ -بتَقل– افٌْقي إمر هذا إن: افْىٚق ُمدود إخر شٗافؽ ؾٚٔن  ًَ  ُم

 .ودؿٔؼ ووجٔف ظِّل شٗال هذا أوًٓ؟ أخرى ظِٜ هْٚك هؾ ُتَرى بًِٜ،

  ؾًاًل، مقجقدة وهل ٓ، أم أخرى ظِٜ هْٚك هؾ: مقوقع يف ٕدخؾ أن ؿٌؾ 

 احلُؿ، هلذا ظِٜ هق شوافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا »: افًالم ظِٔف ؿقفف  هؾ: َٕقل

ًٚ، جٚء وبْٔام ؾَط، افِحٜٔ ب٘ظٍٚء إمر جٚء إذا ؾٔام إمر خيتِػ أنف بحٔٞ  منٍقظ

َٝ ش وافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا : »افًالم ظِٔف ؿقفف بّثؾ مًِالً  أؿقل وٓ ْٔ  ظذ وَبَْ

ًٚ، وجقداً  ادًِقل مع تدور ؾٚفًِٜ ظِٜ، ـٕٚٝ إذا أنف ذفؽ  احلُؿ خيتِػ هؾ وظدم

 هذه مقجقدة افقاؿع أن وبغ احلديٞ، يف اجلِّٜ هذه تُـ مل إذا مٚ بغ رأجؽ يف

 ؾرق؟ ؾٔف احلديٞ، يف اجلِّٜ

 هذا احلُؿ، أشٚشٓٚ ظذ يْتٍل افًِٜ إتٍٚء -إذاً - ُذـَِرت افًِٜ ضٚحٚ :السائؾ

 ..يُقن وؿد ؾّٓل،

ْٕٚ ٕحـ َٕقل مٚ وظذ مًؽ، ؾًِّْٓٚ اجلِّٜ هذه ظِٔؽ، مٚ :الىٗخ  يف إخقا

 أن ٍٕسض مًؽ، ٕٖيت أن ؾْحـ مًف، روح مًؽ يٖيت مٚ افذي: مجِٜ ظْدٕٚ شقريٚ

 ئٍد أم افقجقب ئٍد هؾ ظِّؽ، يف ئٍد مٚذا هْٚ إمر تًِِٜٔٔ، اجلِّٜ هذه

 آشتحٌٚب؟

 يًْل افًربٜٔ افٌِٜ يف أمر ـؾ: إصقل ظِامء يَقل مثِام َٕقل ٕحـ :السائؾ
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 .افٍرؤٜ ظـ تكؾف ؿريْٜ تُقن أن إٓ افٍرؤٜ،[ ئٍد]

ك هؾ جداً، مجٔؾ :الىٗخ مر تكف ؿريْٜ هْٚ ب؟ إػ افقجقب مـ هْٚ ٕا شتحٌٚ  ٓا

ك ٓ، :السائؾ قجقب جمٚل ؾٔف مٚ هْٚ ب، ِف شتحٌٚ  .حُؿ ٓ أو حُؿ أنف ؾٔف وٓا

َتك وٓ أجٌتْل، مٚ ظٍقاً  ٓ، :الىٗخ ْٗ  بٚرك- شٗال مرتغ، جحر مـ ادٗمـ ُي

 فَريْٜ، إٓ فِقجقب أنف إمر يف إصؾ: يَقل إصقل ظِؿ ـٚن إذا: -ؾٔؽ اهلل

 آشتحٌٚب؟ إػ افقجقب مـ إمر تكف هْٚ ؿريْٜ ُوِجَدت ؾٓؾ

 .بًِٜ مرتٌط إمر وجد فُـ ُوِجَدت، مٚ :السائؾ

 فدى مًِقم هق ـام افًِٜ هذه ٕن -ؾٔؽ اهلل بٚرك- فِحديٞ ٕٖت مل :الىٗخ

َِؾ احلُؿ يثٌٝ وجقُدهٚ افًِٜ ذفؽ، ذـرت وأنٝ إصقل، ظِامء ًَ  وؾَداهنٚ هبٚ، ادُ

ًٚ، ادَرر احلُؿ ًٕرف ٕريد أن ٕحـ احلُؿ، يزيؾ  زافٝ ؾ٘ذا واجٛ، هق هؾ ذظ

 .ادًِقل زال افًِٜ زافٝ ؾ٘ذا مًتحٛ هق أم ادًِقل، زال افًِٜ

 يُقن وؿد افقجقب، هق ادًِقل يُقن ؿد ادًِقل، زال افًِٜ زافٝ إذا: ؾ٘ذاً 

 افُالم؟ هذا واوح ادًتحٛ، هق ادًِقل

 .ًٕؿ ًٕؿ :السائؾ

 ئٍد إمر هذا ٍٕٓؿ ٕريد افتًِِٜٔٔ، اجلِّٜ إػ ِٕجٖ مٚ ؿٌؾ: إذاً  :الىٗخ

 افقجقب ظذ إمٚ بٚؿل ؾٕٚمر افًِٜ زافٝ مٚ إذا آشتحٌٚب، ئٍد أم افقجقب،

 .آشتحٌٚب ظذ وإمٚ

ًٚ، ؾٚفقجقب بٚفًِٜ ُؿىِع إذا هق :السائؾ  .ؾٚفقجقب أمر دام مٚ ؿىً

ِٜ وهذه ـالمؽ، ظـ ِحدت أن :الىٗخ ٌْ  مٚ افًٚظٜ تِؽ ٕن مًؽ: ضقيِٜ َص

ًٚ – ؿِٝ ـام َٕهد ظِّٜٔ، جًِٜ يف ؾٔؽ اهلل بٚرك ٕحـ افُالم، هذا ؿِٝ  هق -إٍٓ

 إذا ؿِتٓٚ، مٚ ؿٌؾ ومـ هبٚ، ؿىع إذا: أن تَقل حٚذا احلََٜٔ، إػ وافقصقل افتٍٚهؿ،

َجؾ يف افًهٚ» يوع افذي مثؾ هذه ٕن أبدًا، يهِح مٚ هذا ٓ، هبٚ؟ ؿىع ًَ  ـْٚ ،شاف
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َجؾ يف افًهٚ» ووًٝ أنٝ وإذا شْتٍؼ ًَ  صُِتٓٚ،: افًقري بٚفتًٌر يًْل ،شاف

 وإمٚ فِقجقب إمر هذا إمٚ ادقوقع، إَىع أخل يٚ ؿىًٝ، إذا بامذا؟ صُِتٓٚ

 ؾَّىقع ؿريْٜ وجدت إذا فِقجقب، أنف ؾَّىقع ؿريْٜ تقجد مل إذا فالشتحٌٚب،

 .ؿريْٜ ٓ بٖنف ؽحيت واظسؾٝ فالشتحٌٚب، أنف

 .ظِٜ ؾٔف ؿريْٜ، ؾٔف مٚ :السائؾ

 إػ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ٕهؾ مل افَديّٜ، ظٚدهتٚ إػ حِّٜٔ رجًٝ: إذاً  :الىٗخ

 احلُؿ، هلذا افتًِِٜٔٔ اجلِّٜ مقاؾؼ أنؽ وأطـ فؽ، وذحٝ افتًِِٜٔٔ، اجلِّٜ

 ـذفؽ؟ أخٔس

 .ًٕؿ :السائؾ

 أم فِقجقب هق هؾ هق، مٚ احلُؿ هذا ٍٕٓؿ أن ٕريد أن ٕحـ :الىٗخ

 .فالشتحٌٚب

ًٚ  :السائؾ  .فِقجقب إمر إضالؿ

 افًِٜ؟ زافٝ هؾ أن افًجؾ، يف افًهٚ بالش هْٚ، مًل خِٔؽ: إذاً  :الىٗخ

 .زافٝ أهنٚ فْٚ افيٚهر، حًٛ واهلل :السائؾ

 مل؟ :الىٗخ

 هذه بًض افٔٓقد، أو افْهٚرى أو ادجقس ظْد افًٚدة فقجقد :السائؾ

 .مقجقدة افًٚدات

 ظْدٕٚ وؾٔف ادًِّغ، مـ وماليغ افٌؼ، مـ ماليغ هْٚك ـٚن إذا :الىٗخ

 افًدد حٔٞ مـ افقاؿع، حٔٞ مـ افِحٜٔ، حِؼ وظٚدة افِحٜٔ إظٍٚء ظٚدة ظٚدتغ

 أـثر؟ حلٚهؿ حيَِقن افذيـ أم أـثر حلٚهؿ ظـ يًٍقن افذيـ

 أن؟ فًِِّّغ بٚفًٌْٜ :السائؾ

 وافْهٚرى افٔٓقد ذـرت أنٝ ٕنؽ ـِف، افٌؼ أؿقل ٓ، ٓ :الىٗخ
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 .وادجقس

 .أـثر بٔحَِقا  افع :السائؾ

 يًٍقن، افذيـ هؿ إؿِٜٔ أن مع بٚفًُس، افًٚدة جًِٝ حٚذا ؾٖنٝ :الىٗخ

 أن وأرجق - بٚظساؾؽ دام مٚ إـثرون افهقاب، هق! افًُس؟ تًُس مل وحٚذا

 افًٚدة: تَؾ مل حٚذا يًٍقن، وإؿِقن حيَِقن إـثرون دام مٚ - هذا يف مًل تثٌٝ

 ظٚدهتؿ هؾ افْٚس: َٕقل إًذا: يًْل بٕٚـثريٜ، افًزة ٕن اإلظٍٚء، وفٔس احلِؼ

 ظٚدهتؿ ٓ،: َٕقل افَِِٔغ افهٚدؿغ افْٚس ٕرى افُذب، ظٚدهتؿ أم افهدق

.. وو إمٕٜٚ وؿِٜ افُذب اجلّٓقر وأن أخريـ ظٚدة ظـ افْير وٌٕض افهدق،

 افًٚدة: َٕقل َٕدر مٚ ظٚدتٚن، هْٚك أن إػ ٕيرك أخٍٝ أنٚ -ؾٔؽ اهلل ؾٌٚرك- إفخ،

 هل احلِؼ وظٚدة احلِؼ، وظٚدة اإلظٍٚء ظٚدة ظٚدتٚن، ظْدٕٚ وإٕام حددهٚ، أن

 إؿِقن وهؿ افٍُٚر، بًض أنف بّجرد افؼظل احلُؿ بتًىٔؾ حتُؿ ؾُٔػ إـثر،

 .إـثرون هؿ أهنؿ وادٍروض ادًِّقن، يًٍؾ مٚ يًٍِقن

 زائِٜ أن صٚرت افًِٜ هذه إن: تَقل أن يهح مٚ -ؾٔؽ اهلل بٚرك-: ؾ٘ذاً 

ِِٔؼ، افًٚمل أـثر أنف أنٝ، بنٓٚدتؽ ؿٚئّٜ افًِٜ تزال ٓ احلُؿ، ؾزال  ادقوٜ، بؾ ِح

ًٚ: ٕئػ وهق افقاحد يدخؾ وإؾراح إظٔٚد بّْٚشٌٜ افْٚس ترى وأنٝ  ٕٚدر ُتٚم

 مـ وإخذ حلٔتف بتنيح حٚفف ُّيْدس واحد تالؿل أنؽ بٚفٍُٚر خٚصٜ جداً  جداً 

رك هلذا إفخ،..صقاربف ـِ  ؾٔف إمر ؿِٝ، ـام احلديٞ أن ادٗمْغ تٍْع وافذـرى ُأَذ

 ٕنف مًؽ، منْٔٚ وٕحـ أنٝ، ذـرت ـام تًِِٜٔٔ مجِٜ هل افتل واجلِّٜ فِقجقب،

 افٔٓقد خٚفٍقا »: ؿٚئّٜ تزل مل أبدًا، افًِٜ هذه زافٝ مٚ شٖذـرهٚ ـام أخرى ظِٜ ؾٔف

 خٚفػ يًْل فٔس وافْهٚرى، افٔٓقد مجٓقر ٕخٚفػ أن يٌٌْل ؾْحـ شوافْهٚرى

 .أربًٜ ثالثٜ ؾرديـ ؾرد

ٍِل بُٚمِٓٚ ضٚئٍٜ صٔخ يٚ ضٚئٍٜ ؾٔف ٓ، ٓ :السائؾ ًْ  .افِحك ُت

 ُّيديْٚ اهلل افَِٜ يف داخِٜ تزال ٓ افىٚئٍٜ هذه -ُّيديؽ اهلل- صٔخ يٚ :الىٗخ
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 ـِف فًِٚمل بٚفًٌْٜ افىٚئٍٜ هذه ضٚئٍٜ، تًّٔٓٚ أنٝ آشؿ، حًٌؽ ضٚئٍٜ، وإيٚك،

امً  احلديٞ يزال ؾال وفذفؽ ؿِٜ، هل َُ  افذي وبتًِِٔف افقجقب، ئٍد افذي بٖمره ُُمْ

 .ؿٚئّٜ تزال ٓ افًِٜ ٕن افقجقب، هذا اشتّرار ئٍد

 ظِٔف بَقفف شًّٝ فًِؽ ًٕؿ،: َٕقل أخرى؟ ظِٜ هْٚك هؾ إػ أن ْٕتَؾ

 افٍىرة ـِّٜ رأجؽ مٚش افٍىرة مـ ظؼة» وبحديٞش افٍىرة مـ مخس: »افًالم

 تنٌُْٚ حٌٔٝ أنٝ افذيـ افدـٚترة وبالش- إؿؾ ظذ ظْدك ادٍٓقم هق مٚ هْٚ،

 .-مًٓؿ

 .هذه يف بكاحٜ رأُّيؿ أظىقا  مٚ هؿ صدق ٓ، :السائؾ

 خمٚفٍتٓٚ؟ جيقز هذه، بٚفٍىرة أنٝ رأجؽ مٚ :الىٗخ

 يف ادًْك تقؤح أشٖخؽ أريد أجوًٚ  ظِٔٓٚ، افْٚس ؾىر افتل اهلل ؾىرة :السائؾ

 .رأجل أظىل مٚ ؿٌؾ ٕنف افٍىرة، ـِّٜ

 بًٚط افٍىرة، تٍٓؿ أنٝ مًْك بٖي جٚوبْل، تًٖخْل مٚ ؿٌؾ ٓ، :الىٗخ

 افٍىرة؟ هذه خمٚفٍٜ جيقز هؾ تٍّٓف، أنٝ مًْك أي أمحدي،

 .جيقز ٓ :السائؾ

 افْتٔجٜ تُقن مٚذا افِحٜٔ، إظٍٚء افٍىرة مـ ـٚن ؾ٘ذا ضٔٛ، جيقز، ٓ :الىٗخ

 جيقز؟ ٓ أم افِحٜٔ، حِؼ جيقز

ِر  ٓ ٕحـ :السائؾ ٌَ ًٚ، جيقز ٓ افٍىرة، يف ُٕ  .جيقز ٓ ضًٌ

 .جيقز ٓ افقؿٝ، ظِْٔٚ وؾر: يًْل ؾٔؽ، اهلل بٚرك :الىٗخ

 ـِٓٚ افنًقب أن هٛ افٍىرة، مـ افِحٜٔ إظٍٚء أن: وهل ثٕٜٚٔ ظِٜ هْٚ: إذاً  

 وأظٍق افُريّٜ، أيٜ يف ادذـقرة اهلل فٍىرة اشتجٚبقا  وادجقس وافٔٓقد افْهٚرى

 مربقط احلُؿ ٕنف يٌىؾ، فِقجقب أنف اظسؾْٚ افذي احلُؿ يرجع مٚ فِـَحٚهؿ، ظـ

ًٚ، وجقداً  افًِٜ مع  تزول فـ ثٕٜٚٔ ظِٜ هْٚك ٕن ٓ:.. احلُؿ زال افًِٜ زافٝ وظدم
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  ؾِْىَرةَ ﴿ إرض وجف ظذ اإلشالم وجد مٚ
ِ
ٚ افََْٚس  َؾَىرَ  اَفتِل اّلَل َٓ َِْٔ ﴾ َظ

 بٖن: ؿٚفقا  افذيـ شقاء ادًٖخٜ هذه يف ـتٌقا  افذيـ ـؾ خيىئ هْٚ مـ ،[10:افروم]

 أبًد وهٗٓء ظٚدة، شْٜ: ؿٚفقا  افذيـ أو مًتحٌٜ، هذه إن: ؿٚفقا  افذيـ أو شْٜ، هذه

 ًٚ ب ، مل ٕهنؿ إؿقال هذه ـؾ ظـ صقا  .ُمر وأحالمهٚ وحٚدوا إتٌٓقا  أو يْتٌٓقا

: فؽ ؿٚل مْثقرة، جًِقهٚ هلٚ تٌديؾ ٓ افتل افٍىرة مـ جيًؾ افذي احلديٞ هذا

 افًْـ افًْـ، يف ٕحـ ؿِْٚ ـام ترـتف، صئٝ إن أو ؾًِتف صئٝ إن: يًْل ظٚدة،

 مثًٚٓ  ذـرت وأنٚ أبدًا، ظٚديٜ شْٜ فًٔٝ هذه ٓ، ٓ، وإن ؾًِٝ صئٝ إن: افًٚديٜ

 افًْٜ ظـ افتًٌديٜ افًْٜ فتّٔٔز افَٚظدة هل مٚ افوٚبط هق مٚ فًٗافؽ، ـجقاب

 افًٚديٜ؟

 خيرج افًٚديٜ، افًْـ مـ رء ظذ َحّض  إذا افًالم ظِٔف افرشقل إن: فؽ ؿِٝ

 ؾٚفًٌقهٚ بٚفٌٔٚض ظُِٔؿ» افٌٔٚض فٌٚس بّثٚل وآتٔؽ افتًٌديٜ، افًْٜ يف ويدخؾ

 هق إول أنٝ فًٗافؽ بٚفًٌْٜ إؿقى ادثٚل شمقتٚـؿ ؾٔٓٚ وـٍْقا  أحٔٚءـؿ

 مـ افًُس ظذ ظربٜٔ، ظٚدة ـٕٚٝ يِتحقن، ـٕٚقا  إظراب: ؿِٝ ـام ٕنف افِحٜٔ،

 افًرة ؾَف ـتٚب يف ؿرأت وفًِؽ يِتحقن، افْهٚرى وـٚن ادجقس ـٚن ذفؽ

 افٌْل إػ جٚء ادجقس مـ رجالً  أن -افًٚبؼ ادجِس يف ذـرتف افذي- فٌِقضل

ٌَؾ مـ رشقًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ًٚ  جٚء ـنى، ِؿ : يًْل ريب،: ؿٚل هبذا؟ أمرك مـ: ؿٚل ،مِتحٔ

 وٓ ـٕٚقا : إذاً  ؾٚدجقس افنٚرب، وؿص افِحٜٔ ب٘ظٍٚء ؾٖمرين ريب أمٚ: ؿٚل ـنى،

فقا   مثٚل وأؿقى افٌٔٚض، بٌِٚس مثٚل رضبٝ أين: ؿِٝ افِحٜٔ، حِؼ ظٚدهتؿ مـ يزا

 أؿرهؿ، أوًٓ  افرشقل افِحٜٔ، إظٍٚء ظٚدهتؿ مـ ـٚن افًرب ٕن أن، ؾٔف ٕحـ مٚ

 صٚء ومـ ؾًؾ، صٚء مـ ظٚدة، هذه: افَٚئِغ مع أؿقل أنٚ ـْٝ ؾَط هذا ـٚن وفق

ٌَؾ ٓ افتل افٍىرة مـ جًِٓٚ ثؿ اتٍَْٚ، ـام إجيٚب أمر هبٚ أمر: أوًٓ  ؾٕ٘ف ٓ، ترك، َْ  َت

 .مًِؿ إرض وجف ظذ بَل مٚ وافتٌديؾ، افتٌٔر

 ًٚ  مـ إذن دون وجؾ ظز اهلل خِؼ تٌٔر يف رأجؽ مٚ: أخراً  يُقن وفًِف: وثٚفث
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 جيقز؟ هؾ رشقفف، أو اهلل

 .جيقز ٓ :السائؾ

 ....افَؤٜ هذه: ؾ٘ذاً  :الىٗخ

 .بًوف فؽ ؿِٝ ـْٝ أنٚ افذي افًَع افدفٔؾ... :السائؾ

 دفٔالً  شّٔتف حٚذا مًؽ، َٕٚش يف ٕدخؾ ٕريد...ظَع دفٔؾ ؿقفؽ فُـ :الىٗخ

،ًٚ  ظَع؟ بحٞ هق افتٍهِٜٔٔ أدفتٓٚ مـ افؼظٜٔ إحُٚم اشتٌْٚط هؾ ظَِٔ

 اصتٌؾ افًَؾ ضٚحٚ هلٚ، ؾّٓل هُذا.. ظَع ؾٔٓٚ افًَؾ اصتٌؾ ضٚحٚ :السائؾ

 .ظَع ؾٓل

 إدفٜ مـ افؼظٜٔ إحُٚم ٓشتٌْٚط افًَؾ اشتًامل جٚوبتْل، مٚ :الىٗخ

 ظَع؟ حُؿ يُقن إفٔف ٕهؾ افذي احلُؿ هذا وافًْٜ، افُتٚب مـ افتٍهِٜٔٔ

 ..ؿىًل وإذا ظَع، دٓفتف يف طْل إذا :السائؾ

ين مقوقع هذا :الىٗخ رك- ٚث قن حٚ ُّيديؽ، اهلل ،-ؾٔؽ اهلل ٚب  .طْل يهر ظَع ُي

 دفِٔف مـ افؼظل احلُؿ اشتٌْٚط افدفٔؾ أن فق افُريؿ أخل يٚ :السائؾ

 .ادًٚئؾ بًض ظذ ذفؽ يف افًِامء اختِػ حٚ َٕع ـٚن فق افتٍهٔع،

 افثٌقت؟ ؿىًٜٔ افؼظٜٔ إحُٚم: شٗآً  أن أشٖخؽ ،-اهلل شُٚمؽ- :الىٗخ

تر، احلديٞ :السائؾ  أتُِؿ أنٚ ظٍقاً  ٓ،.. إحُٚم احلديٞ، صحٜ حًٛ ادتقا

 .ؿىًٜٔ فًٔٝ إحُٚم افدفٔؾ، يف

ًٚ  يُـ مل إذا هق مٚ :الىٗخ  يُقن؟ مٚذا ؿىًٔ

 ...ًٕتىٔع ـٔػ ؿىًٜٔ ـٕٚٝ إذا :السائؾ

ًٚ  يُـ مل إذا ،-ُّيديؽ اهلل- جٚوبتْل مٚ :الىٗخ  يُقن؟ مٚذا ؿىًٔ

 .طْل طْل :السائؾ
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 هذا أن وشّٔٝ وافًْٜ، افُتٚب مـ أحُٚمًٚ  اشتٌْىْٚ إذا: ؾ٘ذاً  ضٔٛ، :الىٗخ

 ور؟ مـ ظِْٔٚ مٚ طْل احلُؿ

 .رء ؾٔف مٚ :السائؾ

 أؽِٛ افًِامء، ظْد مًروف مقوقع يف جتٚدل أنٝ حٚذا ضٔٛ، :الىٗخ

 طـ بًّْك طـ فٔس راجح طـ ؽٚفٛ، طـ: يًْل طْٜٔ، افؼظٜٔ إحُٚم

 ٕحـ؟ ييٕٚ مٚ ؿىًٜٔ، فًٔٝ مرجقح،

 اهلل خلِؼ تٌٔر افِحٜٔ حِؼ أن وهقش افثٚفٞ آشتدٓل تًّٜٔ» ؿقفؽ: إذاً 

 ًٍٕف ئَد مل إذا افًَؾ ظَع؟ حُؿ ـٔػ ظَع، حُؿ شّٔتف هذا اهلل، مـ إذن بدون

 اهتدى هق وافًْٜ بٚفُتٚب ظَِف ًٍٕف ربط وإذا بًٔدًا، والًٓ  وؾ وافًْٜ بٚفُتٚب

 .وهُذا شًٔدًا، هدًى 

 افُتٚب مـ حُؿ اشتٌْٚط جمرد أنف ؿٌؾ، مـ ًًّٕف مل رء هذا ؿقفؽ: ؾ٘ذاً  

ًٚ، دفٔالً  تًّٔف وافًْٜ،  .ظَع دفٔؾ فٔس ٓ، ٓ، ظَِٔ

 .آجتٓٚد أظْل يًْل، آجتٓٚد بٚفًَع أظْل أنٚ :السائؾ

ََٔن : حْٔئذٍ  فؽ َٕقل خٚص اصىالح فؽ أن ييٓر أنٝ حٚل ـؾ ظذ :الىٗخ  َت

 هُذا آصىالح، يف منٚحٜ ٓ صٚؤوا، مٚ ظذ يهىِحقا  أن ؿقم فُؾ ادقوقع

 .ادنُِٜ إحِٝ

ًٚ  افٔقم ادًِّقن: ادقوقع خالصٜ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ادٓؿ  وـٓقًٓ، صٌٚب

 بؾ ؾًاًل، ؾَط فٔس افؼظل، احلُؿ هلذا بٚفًٌْٜ جداً  متًٚهِقن ودـٚترة، صٔقخًٚ 

امً  ْٓ  مُْر ادُْر اشتحًٚن فُـ مُْر، ادُْر مقاؿًٜ أن مجًًٔٚ  ًِٕؿ ٕنْٚ وظَٔدًة، َؾ

 مْف يتهقر أن يُّـ ٓ هذا ؾٔف، رء ٓ ِرَبٚه أن تَقّهؿ إذا -مثالً – يرايب ؾٚفذي آخر،

 إػ يتقب أن مٚ يقمًٚ  يرجك جيقز، ٓ حرام هذا أن َظَرف إذا فُـ مٚ، يقمًٚ  يتقب أنف

 .وجؾ ظز اهلل
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 افراصدون واخلٍِٚء ظِٔف وشالمف اهلل صِقات ٌْٕٔٚ: أوًٓ  هذه، افِحٜٔ ؾًّٖخٜ

ِِٔؼ ؾٔٓؿ مٚ أبتًقن أـتًقن أمجًقن وافهحٚبٜ  افتٚبًغ، إػ إزل ثؿ أبدًا، افِحٜٔ ِح

 مـ ابتداء ـِف، افًِػ هذا ٕخٚفػ أن ٕجرؤ ٕحـ حٚذا ادجتٓديـ، إئّٜ ثؿ ثؿ،

 ؿٚفقا  افذيـ ب٘حًٚن، اتًٌقهؿ وافذيـ إربًٜ إئّٜ إػ ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد شٔدهؿ

 صٓٚدة، فف تٌَؾ ٓ افِحٜٔ حِٔؼ أن ـتٌٓؿ يف ؿرروا وافذيـ افِحٜٔ، إظٍٚء بقجقب

 .ؾًًَٚ  احلَِٔغ هٗٓء مـ ذفؽ اظتزوا ٕهنؿ

 وحدهٚ أيٜ وهذا يَقل، وجؾ ظز واهلل اجلّٓقر، هذا ـؾ ٕخٚفػ ؾِامذا

 ينٌف مٚ افًٌض يًتزه ؿد افذي هذا افًِّل، افٌحٞ هذا ظـ ؾوالً  تٍُل،

 أيٜ إٓ ادقوقع يف يُـ مل فق تْىَقن، أنُؿ مثِام حلؼ وإٕف افًِؿ فُْف افًٍٍِٜ،

َِْْٔحَذرِ ﴿: تًٚػ ؿقفف وهل افتٚفٜٔ ـَ  َؾ ٍُقنَ  اَفِذي ـْ  خُيَٚفِ ؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  َظ ُٓ ٌَ ٌٜ  ُتِهٔ  َأوْ  ؾِْتَْ

ؿْ  ُٓ ٌَ ـْ ﴿: إخرى وأيٜ ،[51:افْقر]﴾ َأخِٔؿٌ  َظَذاٌب  ُيِهٔ ـْ  افَرُشقَل  ُيَنٚؿِِؼ  َوَم دِ  ِم ًْ  َب

ِمِْغَ  َشٌِٔؾِ  َؽْرَ  َوَيَتٌِعْ  اهْلَُدى َففُ  َتٌََغَ  َمٚ ْٗ ُ ُْٕهِِفِ  َتَقَػ  َمٚ َُٕقِففِ  اْد َْؿَ  َو َٓ  َوَشَٚءْت  َج

ْٚ يف ٕتٌع ٓ افٔقم ٕحـ[ 446:افًْٚء]﴾ َمِهًرا  َِ ِْ  وإٕام ادٗمْغ، شٌٔؾ فِحٔتْٚ َح

 مـ رء ظْده ـٚن مـ ـؾ افذيـ افُٚؾريـ، شٌٔؾ افنديد إشػ مع ٕتٌع ٕحـ

 اشتًامر وهذا- اشتًّروٕٚ بالدٕٚ، يف اشتًّروٕٚ حٚ أهنؿ مًل يًسف افثَٚؾٜ

ًٚ  -أخىر ًٚ، ؾُري رًا، زظّْٚ يف وترـقٕٚ بالدٕٚ مـ خرجقا  ؾِام وثَٚؾٔ  ٓ بْٚ وإذا أحرا

ًٚ، مْٓؿ مًتًٌديـ ًٕٔش ٕزال  .أبداً  ادًِّغ؟ ظٚدة مـ افِحٜٔ حِؼ ـٚن أجـ ؾُري

 تِؽ مـ ـثراً  واحتِقا  أوروبٚ، ؽرب امتدوا افذيـ إتراك أدخِٓٚ افًٚدة هذه 

 حتِّٓؿ افتل وافًْٜ، افُتٚب مـ احلهٕٜٚ ظْدهؿ يُـ مل إشػ مع فُْٓؿ افٌالد،

 واشتحًْقا  افِحٜٔ، حِؼ ؾٚشتحًْقا  ٜٔ،اإلشالم افًٚدات ظذ حيٚؾيقا  أن ظذ

 افهالة، ـامل تْٚيف أمقر مْف تْتٟ افذي افَؤؼ افٌِٚس هبذا افًريب افٌِٚس تٌٔر

.... ـّل صقيف يرؾع حرـٚت، يًّؾ أنف يوىر متٌْىالً  يهع افذي افنٚب ؾتجد

 افتٍهٔؾ، افؤؼ وراء مـ يٍْتؼ مٚ وربام تُْن، مٚ هذه افُقيٜ ظنٚن افٌْىِقن

 .افٍُري آشتًامر مـ جٚءٕٚ جٚءٕٚ؟ أجـ مـ ـِف هذا
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 وثَٚؾٜ وؾًَٓٚ  ظِامً : أوًٓ  يًقدوا بٖن إٓ أبدًا، فًِِّّغ خالص ؾال: وفذفؽ 

 تتٖثر مل افتل افهحٔحٜ، افثَٚؾٜ هذه ظذ أنًٍٓؿ ُيَربُّقا  أن: ثؿ وافًْٜ، افُتٚب إػ

 ذـرى، وهذه افُٚؾر، افٌرب مـ افٔقم حتك تزال وٓ إفْٔٚ تٍد افتل بٚفقاؾدات

 .تًٚػ اهلل صٚء إن ادٗمْغ، تٍْع وافذـرى

 مـ افْٚس بًض يَقل ـام إمر وفٔس افٌٚضـ، ظْقان افيٚهر حٚل ـؾ ظذ

 ـام إمر وفُـ افَِٛ، يف بام افًزة صحٔح افَِٛ، يف بام افًزة إٕف افتٚئف افنٌٚب

 يف وإن أٓ»: افًالم ظِٔف ؿقفف مـ مٖخقذ ادًْك وهذا يْوح، ؾٔف بام إٕٚء وـؾ: ؿٔؾ

 .شـِف اجلًد ؾًد ؾًدت وإذا ـِف، اجلًد صِح صِحٝ إذا موٌٜ، اجلًد

 ٓ افٌدٕٜٔ، احٚديٜ ـٚفَؤٜ هل: افٔقم يَقفقن ـام افروحٜٔ ادًْقيٜ افَؤٜ: إذاً  

 ادرض هذا أثر ييٓر مٚ ٓبد مريض، وافَِٛ افيٚهر يف شِٔامً  جًامً  جتد أن يُّـ

 يف ادًتَر هق اإليامن ـٚن ؾ٘ذا اإليامٕٜٔ، فِْٚحٜٔ بٚفًٌْٜ وـذفؽ اجلًد، طٚهر ظذ

 يف سيح وهذا اإلًٕٚن، هذا بدن ظذ ييٓر أن مـ ؾالبد اإلًٕٚن، هذا ؿِٛ

 وإذا ـِف، اجلًد صِح صِحٝ إذا موٌٜ اجلًد يف وإن أٓ»: افًٚبؼ احلديٞ

 طٚهراً  يهِحْٚ أن وجؾ ظز اهلل ؾًْٖل شافَِٛ وهل أٓ ـِف اجلًد ؾًد ؾًدت

 ًٚ  .وبٚضْ

 (00: 00: 10/ 188/ وافْقر اهلدى) 

  الٓحٗة قص حْؿ

ْٕٚ بًض ٕرى :وداخٓة  مْٓٚ أخذ يًْل زادت ؾ٘ذا ؿِٔاًل، حلٔتف يىِؼ إخقا

ََِٓٚ وٓش افِحك اظٍقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل ـام ضقيِٜ ٓ ؾٓل وَؿَهٓٚ،  حُؿ ؾام بٚدقس، َح

 ذفؽ؟

 : افَٚئؾ ؿقل يف مجًٓٚ يُّـ صقرتٚن، فف هْٚ إمر أن صؽ ٓ :الىٗخ
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ًٜ  تُقن افتل هل افؼظٜٔ افِحٜٔ بًض: مـ أهقن افؼ بًض حْٕٚٔؽ ؾَ  حٚ مقا

 ظـ زاد مٚ افٌَوٜ، مـ أؿؾ تُقن ٓ أهنٚ وهل افًالم، ظِٔف افرشقل ظِٔف ـٚن

 حٔٞ مـ اإلظٍٚء خيٚفػ ٕنف جيقز: ؾال افٌَوٜ دون مٚ أمٚ ؿهٓٚ، جيقز افٌَوٜ

َْك ـٚن أنف صًٌٜ ظـ ثَٜ رجؾ يرويف...ش إَىٚع»... إضالؿف ًْ  وأنف ثقبف، بْيٚؾٜ ُي

 .ظٚرؤف إػ وينر: ؿٚل وهذا، هذا مـ يٖخذ ـٚن

 مٓام مىَِٜ، بهقرة اإلظٍٚء أمر تىٌٔؼ يف يتندد مـ ادقوقع يف ئٍدٕٚ هذا

ّٛ  افقشط، إمقر وخر خىٖ، هذا ٓ،: َٕقل ٕحـ ؾتسك، افِحٜٔ ضٚفٝ  وُح

 بحَِٓٚ، ادٌتذ مـ خراً  ـٚن وإن هذا افٌَوٜ ؾقق مٚ يٖخذ ؾٚفذي ؽِط، افتْٚهل

 خٚفػ، هق فُـ ادحيقر، هذا مـ ؾخرج احلٚفٜ، هبذه بٚفًْٚء يتنٌف ٓ ٕنف وذفؽ

 دون مٚ حلٔتف مـ يٖخذ ـٚن أنف ظّر ابـ ذـره بام وادَٔد اإلظٍٚء، يف اإلضالق: أوًٓ 

 .بْٔٓؿ خالف أّي  دون افهٚفح افًِػ ظـ أثٚر بًض جٚءت ذفؽ وظذ افٌَوٜ،

 ظْدٕٚ افًقريغ ؿقل حد ظذ ؿهرة إظٍٚؤهٚ ـزى، مًهٜٔ افِحٜٔ حِؼ: إذاً 

ًٚ، يًّقهٚ احلِقل أنهٚف أجش، بٚب مـ هذه ٕنف تُقن: إصٚرة افذؿقن خر  أجو

 مٚ وذاك ؟ضقيِٜ يسـٓٚ ؾام ادتندديـ، بٚدنٚئخ يتنٌف بِده مٚ هذا احلِقل، أنهٚف

ة يتنٌف بِده  .ذـرٕٚ ـام أروًٚ  ويرمٔٓٚ هبٚ يىٔح بٚدرأ

 .احلٚل بىًٌٜٔ افنٔىٚن وشقشٜ مـ هذا تُقن، إصٚرة افذؿقن خر: إذاً 

ْٕٚ يٚ ادٓؿ  دائامً  ظْٔٔف ٕهٛ ويوع ـِٓٚ، حٔٚتف حئٚ أن جيٛ ادًِؿ أن: إخقا

دْ ﴿: وتًٚػ تٌٚرك ؿقفف أبداً  ََ ٚنَ  َف ؿْ  ـَ ُُ   َرُشقلِ  يِف  َف
ِ
ٌٜ  ُأْشَقةٌ  اّلَل َْ ًَ ـْ  َح َ

ِ
ٚنَ  د  اّلَلَ  َيْرُجق ـَ

 هق ؿدوتف ظْٔٔف ٕهٛ جيًؾ افذي ادًِؿ مـ ،[24:إحزاب]﴾ أِخرَ  َواْفَْٔقمَ 

ه وفٔس افًالم ظِٔف افرشقل  اجلِٜٓ، مـ وٓ افًِامء، مـ وٓ ادنٚئخ مـ ٓ شقا

 افذي ومـ افًالم، ظِٔف افرشقل هق هق؟ مـ آخره، إػ وافًٍٚق افٍُٚر ظـ ؾوالً 

ـْ ﴿ ؿدوتف، افرشقل جيًؾ َ
ِ
ٚنَ  د  .﴾أِخرَ  َواْفَْٔقمَ  اّلَلَ  َيْرُجق ـَ

 وهق هدف، ظْده فٔس افٍٕٜٚٔ، افًٚجِٜ افدٕٔٚ احلٔٚة هذه يف حئٚ افذي ؾٚدًِؿ
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 أنف اشّف ئًش هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِٔف ـٚن مٚ ظذ يًتىٔع مٚ بَدر حئٚ أن

 .مًِؿ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾًؾ ـام يًٍؾ أن وأبدًا، دائامً  حيٚول افذي ؾٓق احلؼ ادًِؿ أمٚ

 .افًٌٚدات بدائرة يتًِؼ ؾٔام يًٍؾ أن أظْل أنٚ ضًًٌٚ 

 ينٚء ـام افًٚدات يف يتكف اخلرة، مْتٓك ؾٔٓٚ فًِِّؿ هذه افًٚدات دائرة أمٚ

فف مـ ٕهًٚ  خيٚفػ ٓ أن واحد بؼط  أمراً  إمر هذا أن ظذ تدل افًالم ظِٔف أؿقا

 ًٚ ًٚ، أمراً  وفٔس تًٌدي  ظِٔف ؿدوتْٚ أي تِؽ، وبغ بْٔٓٚ افٍهؾ جيٛ افَْىٜ هذه ظٚدي

 .افدٕٔٚ أمقر يف وفٔس افديـ أمقر يف افًالم

 وبغ افًٚدة شْٜ بغ يٍرؿقن ٓ افذيـ اجلِٜٓ بًض اخلىٖ أصد خيىئ وفذفؽ

 ـؾ: »افًالم ظِٔف افرشقل يَقل وهْٚ افزيٚدة، تٌَؾ ٓ افًٌٚدة شْٜ افًٌٚدة، شْٜ

 ـؾ وتٌَؾ افَْص وتٌَؾ افزيٚدة تٌَؾ افًٚدة شْٜش افْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ

 .ظٚدي ٕنف رء:

 وفف مُٜ دخؾ افًالم، ظِٔف افرشقل ظٚدة شْـ مـ واحداً  مثالً  فُؿ أرضب

 طٍٚئر؟ أنتؿ تَقفقن مٚ ؽدائر، أربع

 .طٍٚئر :وداخٓة

ٚئر :الىٗخ  أربع وفف مُٜ، أهؾ ظذ اهلل ٕكه يقم دُٜ ؾٚحتًٚ  مُٜ دخؾ ؽدائر، طٍ

رب شْٜ هذه ؽدائر، قم، إػ اًف ْٜ هذه تقجد أف ض يف اًف ب ًب دو، مـ افنٌٚ ؿ أٚن اٌف  رأجٓت

ْٔل ًٚدة، هذه مقجقدة افٔقم إػ افهحراء، يف ًب ٚ، حر أٝن اف ٚ إن ؾٓٔ شٌٜ رأجٓت  ؾًِٝ، فؽ مْٚ

ٚفػ وٓ ترـٝ، رأٝج مٚ وإن  ظٚدة، شْٜ هذه ٕنف حٚذا؟ ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل شْٜ ذفؽ يف خت

دة شْٜ وفًٔٝ  .ظٌٚ

 ادٌتِغ مـ ـثر جيِٓف حٔٞ افديـ، يف وافٍَف افٍٓؿ ُتٚم مـ افتٍريؼ هذا 

 صٔخ رجؾ ظْدٕٚ ـٚن بًِامء، وفًٔقا  افًِؿ بدظقة مٌتِغ ظِامء، فًٔقا  وهؿ بٚفتًٚمل،
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ِٔس أديٛ  :ؿًّغ افًِامء يَقل ـٚن ذـل ـَ

 .ظٚمل ظٚمؾ وؿًؿ ظٚمؾ، ظٚمل ؿًؿ

 .ظٚمل حٚفف ظٚمؾ يًْل :وداخٓة

 .ؿًامن افًِؿ أهؾ :الىٗخ

 . ظٚمل ظٚمؾ :وداخٓة

 بًٚمل، فٔس هق: يًْل ظٚمل ظٚمؾ ثٚين وؿًؿ بف، يًّؾ: يًْل ظٚمؾ ظٚمل :الىٗخ

ِرق ٓ اجلْس هذا ظٚمل، حٚفف ظٚمؾ فُـ ٍَ : ؿِْٚ افًٚدة، شْٜ وبغ افًٌٚدة شْٜ بغ ُي

ًٚ، افزيٚدة تٌَؾ ٓ افًٌٚدة شْٜ ُٝ  اْفَْٔقمَ ﴿ حٚذا؟ مىَِ ِْ َّ ـْ ؿْ  َأ ُُ ؿْ  َف ُُ ُٝ  ِديَْ ّْ َ ؿْ  َوَأُْت ُُ َِْٔ  َظ

تِل َّ ًْ
ِٕ  ُٝ ؿُ  َوَرِؤ ُُ  إمقر، وُمدثٚت وإيٚـؿ» وفِـَؿ؟ ،[1:احٚئدة]﴾ ِديًْٚ اإلشالم َف

 ظِٔف ؿٚل افدٕٔٚ أمٚ ،شافْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ، بدظٜ وـؾ بدظٜ، ُمدثٜ ـؾ ؾ٘ن

 اختِط وإٓ جدًا، رضوري أمر افتٍريؼ هذا ،شدٕٔٚـؿ بٖمقر أظِؿ أنتؿ: »افًالم

 أخل يٚ: َٕقل حٚذا؟ ظٚمل، ظٚمؾ مٚذا؟ ظٚمؾ: ؿِْٚ اجلْس، ـذاك بٚفْٚبؾ، احلٚبؾ

: فؽ بَٔقل بدظٜ، هذه ؾًِٓٚ مٚ افًالم ظِٔف افرشقل ٕن تًٍِٓٚ: ٓ صٚذة هذه

 مٚ افًٚظٜ هذه شٚظٜ، -مثالً – ٓبس أنٝ بدظٜ، افًٔٚرة رـقبؽ شٔٚرة، ترـٛ

 افًٌٚدة شْٜ بغ افتٍريؼ ظدم بًٌٛ اجلٓؾ هق هذا بدظٜ، هذا افرشقل، أجٚم ـٕٚٝ

 ديْْٚ يف: أيش هذا أمرٕٚ يف أحدث مـ: »ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أخل يٚ افًٚدة، شْٜ وبغ

ًٚ، أحدث مـ: ؿٚل مٚ وجٓف، بف ميوبش رد ؾٓق مْف فٔس مٚ» هذا  افديـ يف مىَِ

ًٚ  فْٚ فُّٔؾ افًالم ظِٔف جٚء مٚ ٕنف افدٕٔٚ: أو  .دٕٕٔٚ

 إوروبٔغ، وافًِؿ، افٍَف أهؾ ظْد خىرة فًٔٝ وفًِٓٚ ـِّٜ، شٖؿقل وأنٚ

ًٚ : أؿقل ٓ ًٚ  صٔئ  أم آخٍُٚر افدٕٔٚ أمقر يف افٔقم أصىر مـ: شٖخْٚـؿ إذا ؽريٌ

  ادًِّقن؟

 .افٍُٚر :وداخٓة



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

17 

 وهذا والًٓ، إٓ يزيدهؿ مٚ ٓ، زفٍك؟ اهلل إػ يَرهبؿ هذا هؾ افٍُٚر، :الىٗخ

قنَ ﴿ افًٚدغ، رب ؿٚل حْٔام افُريؿ افَرآن بف هلؿ صٓد مٚ ُّ َِ ًْ ـَ  َطِٚهًرا  َي  احْلََٔٚةِ  ِم

َْٕٚٔ ـِ  َوُهؿْ  افدُّ ُِقنَ  ُهؿْ  أِخَرةِ  َظ  [.7:افروم﴾ ]َؽٚؾِ

 أمقر بخالف َٕهْٚ، أو زدٕٚ ٕحٚشٛ وٓ ُِٕػ ٓ ٕحـ افدٕٔٚ أمقر: إذاً  

 وافًالم افهالة ظِٔف ٌٕٔف رشقفف إفْٔٚ وجؾ ظز اهلل أرشؾ أجِٓٚ مـ افتل افديـ،

ُٝ  اْفَْٔقمَ ﴿ افديـ إُتٚم أجؾ مـ ِْ َّ ـْ ؿْ  َأ ُُ ؿْ  َف ُُ  افدٕٔٚ، إُتٚم فٔس[ 1:احٚئدة﴾ ]ِديَْ

 افزمـ تٖخر افزمـ تَدم ـِام رء، ـؾ يْتٓل بٚدقت إٓ أبداً  يُّـ ٓ افدٕٔٚ إُتٚم

 هذا جديدًا، صٔئٚ ًّٕع يقم ـؾ يف يًْل، ترون ـام وآبتُٚرات آخساظٚت ـِام

 افًٚمِقن احلَّك ؾٖوئلؽ وفذفؽ افدٕٔٚ، أمقر مـ هذا بٚفديـ، ظالؿٜ فف فٔس

 افديـ يف افٌدظٜ ؾًَٔٔقا  افًٚدة، شْٜ وبغ افًٌٚدة شْٜ بغ يٍرؿقن ٓ هٗٓء افًِامء

 . ادٌغ افوالل هق وذفؽ افدٕٔٚ، أمقر يف افٌدظٜ ظذ

 ( 00: 00: 15/   475/  وافْقر اهلدى) 

 الٓحٗة حٓؼ حْؿ

 وأن ادًِّٜ، صخهٔتٓؿ ظذ حيٚؾيقا  بٖن ادًِّغ أمر افًالم ظِٔف افرشقل

 يف يَقفقن ـام افْيٚؾٜ ينقؾقا  بٚفًُس بِٔتحقا، مٚ ـٖمٜ وافٍُٚر افٍُٚر، قا خيٚفٍ

 .افٌالد بًض يف افنقارب، حتك ٕئػ، بُٔقن افُؾ افٌالد، بًض

 .افًْٚء مثؾ: إخقات  ىحدإ

ْٚ افًْٚء، مثؾ: إفٌٚين  افًْٚء، ظذ هلؿ ممٔزاً  افرجٚل خِؼ مٚ -وجؾ ظز– ؾَربُّ

َٔز ًٕؿ، إي َّ  بَٔقل حٚفف فًٚن حلٔتف، وبٔحِؼ ادًِؿ يٖيت ؾِام بٚفِحك، افرجٚل ؾ

ْٜ مـ ٕنف يَقل، أن يٌٌْل مٚ خالف ًُّ ـْٝ ـام مهللا: »يَقل ادًِؿ أن اف ًَ  َخـَِل ح

ـ ًّ َُِل ؾح  ؾٚفرجؾ افُالم، هذا يَقل وافرجؾ افُالم، هذا تَقل ادرأة ضًًٌٚ  ،شُخ

ة أمٚم وؿػ إذا ْٝ ـام مهللا: يَقل حلٜٔ، فف ًٍٕف ؾٔجد ادرآ ًّ ـ َخَِل َح ًّ  ؾح
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ة ُخَِل، ة أمٚم تَػ ـذفؽ وادرأ  وجٓٓٚ خدُّيٚ افرجؾ، ختٚفػ ًٍٕٓٚ ؾتجد ادرآ

ْٝ ـام ريب: بتَقل أمِس، ًّ ـ َخَِل ح ًّ  .ُخَِل ؾح

ٍِف، رؽؿ ظِٔف اهلل خَِف افذي ضٚبًف فف اجلًْغ مـ واحد ـؾ: إذاً     ؾرق ٓ أن

 ظز– ربْٚ هُذا ذفؽ، يف إرادة فف فًٔٝ أنف أنثك ادرأة وـقن ذـر افرجؾ ـقن بغ

 .إزل مْذُ  ؿّدر -وجؾ

 حلك، ذوي جًِٓؿ أن فِرجٚل بٚفًٌْٜ -وجّؾ  ظز– اهلل تَدير ُتٚم مـ ـذفؽ

– اهلل إرادة مًٚـًٜ يتَّهد فًِِّؿ بٔجقز مٚ وفذفؽ فًِْٚء، بٚفًُس وافًُس

 يٖخذ مٚ أول أجدُّيؿ، سيٌ مجًًٔٚ  ادخٚفٍغ ظذ فٍرض اهلل صٚء وفق ،-وجّؾ  ظزّ 

 امتحٚن بٔجل مٚ ٕنف افْٚس، ظذ ذفؽ ؾرض مٚ ٓ، فُـ وبًَٔد، بٔقؿػ افنٍرة،

 يٖـؾ افرشقل رآه رجالً  أن افًالم ظِٔف افرشقل ظٓد يف وؿع وؿد هُـذا، إٓ

 ؾجّدت شاشتىًٝ ٓ»: ؿٚل أشتىٔع، ٓ: ؿٚل ،شبٚفّٔغ ـؾ»: فف ؿٚل بٚفنامل،

 ـام إمر ٓ، فُـ ،ادًٚمِٜ هذه بّثؾ افًهٚة فًٚمؾ اهلل صٚء ؾِق بَٚدـَرة، يًٌٝ يده،

ؿْ ﴿: تًٚػ ؿٚل ـُ َُِق ٌْ ؿْ  فَِٔ ُُ ـُ  َأجُّ ًَ اًل  َأْح َّ  ب٘رادتف بريب بريب، افع ؾٓـٚ ،[دِؽا:2] ﴾َظ

 وزر، ظِٔف بٔحِؼ افّع  وهٚ أجر، فف بريب افّع  هٚ ـذفؽ، بٔحِؼ افّع  هٚ وإختٔٚره،

 افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك، أظٍقا  و افنٚرب حٍقا »: افًالم ظِٔف ؿٚل ؾِذفؽ

 !ـهـٚه ادخٚفٍٜ، شوافْهٚرى

 ؟حٍقا  مًْك مٚ: إخقات أحد

 .افنٍٚة ضرف يًْل حٍقا، حٍقا  :إفٌٚين

ِّف بّقس يًىٔف بِّده ٕٚس ؾٔف ٕنف: إخقات أحد  .ـ

 افنٚرب يْزل مٚ حتك افنٚرب، حٍقا  يًْل، ؽِق هذا ؽِط، هذا إيف: إفٌٚين

 .شوافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك وأظٍقا » افٍؿ، ظذ

، ـّٖمٜ وافْهٚرى افٔٓقد  يف افْهٚرى هٚي: اإلًٕٚن[ يَقل ؿد فُـ] بٔحَِقا

 ـَْىٜ ـٍرد هذا فُـ ًٕؿ،: َٕقل افِحك، برخقا  ظؿ افنٌٚب مـ ـثر أوروبٚ،
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َِِٔغ، ـِٓؿ ـٖمٜ افْهٚرى إبٔض، اجلِد يف شقداء  إجيٚد يف تٍْْقا  وفذفؽ ِح

 وافًٔٚذ ضريؼ، بٖشٓؾ ادًهٜٔ يرتُٛ أنف مْٓؿ افقاحد ظذ بتًٓؾ افِع  افنٍرات

 .بٚهلل

 !يقم ـؾ ٓزم: إخقات أحد

 بحِؼ ادٌتِقن ادًِّقن ؾٔٓٚ يَع أن افًزة هْٚ هذي صقف آه،: إفٌٚين

 إمر ؿٌِقا  ـامن بٚفًْٚء، تنًٌٓٚ  افِحٜٔ ؾحَِقا  افرجؾ، ووع ؿٌِقا  ـام افِحك،

 ينقف أن افهالة حيي أن ؿٌؾ ادًِؿ مٖمقر اجلًّٜ يقم اجلًّٜ، يقم يف بٚفتزيـ

ّٔٛ ثٔٚبف، أحًـ  أـثر افٔقم آخره، إػ أهِف، ضٔٛ مـ إٓ جيد مل وفق ضٔٛ، مـ ويَى

 .ٕئػ ظذ ادًجد، ذظ يروحقا   يتزيْقن؟ ـٔػ ادًِّغ

 [مًِّغ]:  احلوقر أحد

 [.مًِّغ]: إفٌٚين 

 حٚفف، وبٔتًٛ ضٚئِٜ، أمقال بٍْٔؼ افقاحد، بروح احلّجٚج، هٔـؽ، مـ أصُؾ

: بَٔقل افؼع يتحِؼ، بِّده هْٚك مْك، إػ يٖيت مزدفٍٜ، يف يٌٚت ظرؾٚت، ظذ يَػ

: ؿٚفقا   ،شفِّحَِغ اؽٍر مهللا فِّحَِغ، اؽٍر مهللا فِّحَِغ، اؽٍر مهللا»

 هٚي صٚيػ افرأس، ُمَِغ ادحَِغ بَٔهد ،شوفَِّكيـ»: ؿٚل ؟وفَِّكيـ

 ظزّ – اهلل بًّهٜٔ اإلحرام مـ بٔتحِِقا  ؟افْٚس هٗٓء بًٔقوا صق درجٜ، أؾوؾ

ّٟ  مـ»: بَٔقل افًالم ظِٔف افرشقل افدهر، مهٌٜٔ هٚي ،-وجّؾ   ومل يرؾٞ ؾِؿ ح

ؾ مٚ فًف ؾٓذا شأمف وفدتف ـٔقم ذٕقبف مـ خرج يًٍؼ ّّ  ـّؾ مٚ فًف ؾًؼ، حجف ـ

 .ؾًؼ حجف

 !ادًهٜٔ يف يدخؾ حتك ضٚظٜ، مـ خيرج إن مٚ: حًـ ظع

ًٚ، ْٕهحُؿ وٕحـ ؾٔؽ، اهلل بٚرك فذفؽ! أـز اهلل: إفٌٚين  مٚ ومثِام مجًٔ

 اديٚهر ادّٔزات مجِٜ مـ ممٔزات، فف ادًتنٍك هذا إٕف افًٚظٜ، هذيؽ ؿٚفٝ ؿِٝ،
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ءً  ٜٔ،اإلشالم  دوائر، ًٕرف مًتنٍٔٚت، ٕحـ ًٕرف افًْٚء، يف أو افرجٚل يف شقا

، وإٓ افقطٍٜٔ مـ بٚفىرد بٔٓددوهؿ مِتحغ، ٕٚس ؾٔٓٚ يقجد  هقن ٓ، بٔحَِقا

 لاإلشالم ادًتنٍك يّثؾ اِفع يًْل بٚفًُس افقطٍٜٔ، يف هٔؽ مق هْٚ هلل، احلّد

 .ورشقفف اهلل فىٚظٜ يقؾَُام أن فُام اهلل ؾْرجق حلٔتف، بريب افع هق

 تىَِقا  أن ظُِٔؿ جيٛ هلؿ تَقل و بِحٜٔ، ـِٔٚهتؿ يف افْٚس جتدهؿ: حًـ ظع

: ؿِٝ ظِْٔٚ، ُتَنّددوا ٓ أخل يٚ: ؿٚل وـذا، ٌٕٔؽ ٕمر خمٚفٍٚ أمر ؾٔف ٕنف افِحٜٔ

 وحتط، افهٚبقن، جتٔٛ يقم ـؾ وآ وراظٔٓٚ صٚحٌٓٚ يتندد افّع  مـ اهلل شٌحٚن

 ؟أـثر ُيَنِدد افذي أُّيام صق، ظٚرف ومش افُِقٕٔٚ وجتٔٛ وحتط، افنٍرة، وجتٔٛ

 !ظجٌٜٔ احلَٚئؼ ؿِٛ !أـز اهلل: إفٌٚين

 ( 00: 04: 01/   222/  وافْقر اهلدى)

 حّٖٓا كٓام يٙثؿ أم واحدة ورة حلٗتف حٓؼ اعتاد وـ يٙثؿ هؾ

 أم اإلًٕٚن، حَِٓٚ ـِام يٖثؿ هؾ واجٌٜ، شْٜ بٖهنٚ ًِٕؿ افِحٜٔ، حِؼ :السٚال

 خراً؟ اهلل جزاك هذا إيوٚح أرجق ،-مثالً - واحدة مرة ؿيٖث

 ..حلٔتف بحِؼ ادًِؿ افرجؾ ؿٚم ـِام يٖثؿ إٕام واحدة، مرة فٔٝ يٚ :الىٗخ

 اهلل ؾىره افتل فٍىرتف دخٚفٍتف هنٚرًا: فٔالً  َرَبف يًيص أن فًِِّؿ جيقز ؾال

 .ظِٔٓٚ

 تالزم افتل ادهٚئٛ مـ بّهٌٜٔ ادًِّقن ابتع مٚ: أؿقل واحلؼ احلؼ

 :اثْتغ مهٌٔتغ بّثؾ تَديري، ويف رأجل يف مجٚهرهؿ

َٔزهؿ افتل افِحٜٔ حيَِقا  أن: إوػ ادهٌٜٔ  افذي أخر، اجلْس ظذ هبٚ اهلل َم

 بامذا؟ افِىٔػ، اجلْس هبذا يتنٌٓقن ؾٓؿ افِىٔػ، بٚجلْس افزمٚن آخر يف يًّقٕف

 حْٔام افرجؾ: يًْل ظِّٓؿ، شقء هلؿ ُزّيـ أنف إٓ افتنٌف، هذا يًَؾ أن يُّـ ٓ
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ة أمٚم يَػ  وفٔس ادًِؿ، يَقل أن افًْٜ ومـ ؿِٔاًل، ضٚفٝ ؿد حلٔتف أن ؾرى ادرآ

ة أمٚم  ـام يَقل أن ظٚمٜ بهقرة وإٕام يهح، ٓ حديٞ ذفؽ يف ـٚن وإن ؾَط، ادرآ

َِل حًْٝ ـام مهللا: »يَقل وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ـٚن ِْ ـ َخ ًّ  َؾَح

َِل ُِ  ش.ُخ

 أن ـام يًْل افرجٚل، مع وافًْٚء افًْٚء، مع افرجٚل ؾٔف يًتقي إمر هذا

َِل، حًْٝ ـام مهللا: »يَقل أن يٌٌْل افرجؾ ِْ َِل ؾحًـ َخ ُِ  ش.ُخ

ة ْٝ ـام مهللا: »تَقل هلٚ، حلٜٔ ٓ ـقشجٜ وهل أجوًٚ  بدورهٚ ادرأ ًَ َِل َح ِْ  َخ

ـ -حلٜٔ بدون يًْل– ًِ َِل َؾَح ُِ  ش.ُخ

ًٚ  ظْدي ؾرق ٓ  تٌديؾ ٓ افتل اهلل وؾىرة اهلل، خِؼ خيٚفػ افذي افرجؾ بغ بتٚت

ة وبغ يٌٚل، وٓ أروًٚ  ويرمٔٓٚ بِحٔتف يىٔح حْٔام اهلل، ـتٚب بْص هلٚ  تتخذ امرأ

 ًٜ  .ٕجِٔزاإل افِقردات ضريَٜ ظذ مًتًٚرةً  حلٔ

 حْٔام أهنؿ افزيىٚن، هٗٓء ظٚدة مـ أن افزمٚن ؿديؿ يف ؿرأت ـْٝ ؾَد

 .مًتًٚرة حلك يتخذون افزحٚن يدخِقن

 ثؿ حلٚهؿ حيَِقن ؾِامذا رجًٚٓ، خَِٓؿ ربْٚ وـٍرهؿ، والهلؿ ُتٚم مـ وهذا 

 مًتًٚرة؟ حلك يتخذون

 أبٚء هٗٓء ظٚدات مـ ـٚن ٕنف وأجدادهؿ: آبٚئٓؿ تَٚفٔد مـ تَِٔد هذا

 .حلٚهؿ ُيَربُّقن أهنؿ وإجداد

 إوروبٔغ افرجٚل هٗٓء مـ ادنٓقريـ مـ ـثرٍ  صقرَ  ٕرى أن فذفؽ 

 يدخِقن ٔبٚئٓؿ، تَِٔدهؿ ظذ مجقدهؿ بًٌٛ ؾٓؿ ـثٍٜٔ: حلًك  هلؿ وؽرهؿ،

 .مًتًٚرة بِحًك  فُـ يدخِقن آبٚؤهؿ ـٚن ـام افزحٚن

 يف جٚءهتؿ بريىٕٚٔٚ بٖن دمنؼ، يف هْٚك تهدر اجلرائد بًض يف َمَرة ؿرأت

ُٜ  ظْدهؿ افهٔػ ؾهقل مـ ؾهؾ َٛ  صديدة، َحر   مقج ًُ  يدخِقا  أن ظِٔٓؿ َؾَه
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... ؽره أو افقزراء رئٔس افزحٚن، يف ادًٗول هلؿ ؾٖذن ادًتًٚرة، بِحٚهؿ افزحٚن

 ظْد يَع مٚ ظجٚئٛ مـ هذا. مًتًٚرة حلك بدون افزحٚن يدخِقا  أن هلؿ أذن

 .افْٚس أوئلؽ

ٌَْتِقن اهلل، ؾىرة خيٚفٍقن إهنؿ افٔقم، ادًِّغ افْٚس بٚل مٚ فُـ  بحِؼ وُي

 واحدة: مرةً  وفٔس وتًٚػ تٌٚرك اهلل يًيص هق مرة ـؾ ؾٍل ادرة، بًد ادرة افِحك،

 مًهٜٔ تُقن ؿد فُـ... واحدة مرة هذه: َٕقل يُّـ تٌْٝ مل ثؿ حَِٓٚ فق ٕنف

 اهلل ظل واهلل: َٕقل هُذا إمر أن ؾروْٚ فق فُـ ـثرة، موٚظٍٚت ُتَوَٚظػ

 .واحدة مرة

ٌَْتِقن هٗٓء فُـ ًٚ، ًِٕؿ ـام ادُ ة أمٚم ويَػ افىريؼ خيتك افذي هذا مجًٔ  ادرآ

 هذه وراء يستٛ ممٚ يذـر، بٚفقء وافقء يقمغ، ـؾ أو صٌٚحًٚ  يقم ـؾ وحيَِٓٚ

 .ادًٍدة هبذه ادٌتِقن هلٚ يتٌْف ٓ مٍٚشد ادًٍدة،

 يذهٛ ظْدمٚ فُـ حِٔؼ، افًٚمٜ هٔئتف يف وهق احلرام، اهلل بٔٝ إػ حيٟ أحدهؿ

 مٚ فُـ ؾٔٓٚ، أحرم افتل إجٚم بًدد حلٔتف ظـ ويًٍل حلٔتف، يًٍل أن بد ٓ احلٟ إػ

 .افِحٜٔ بٔحِؼ يدخؾ افْحر يقم يُٚد

 وإٕام احلرام، اهلل بٔٝ إػ حٟ مٚ افذي وإتنٚرًا، بالءً  أـثر وهذه: ثٕٜٚٔ وصقرة

 حلٔتٓؿ: بحِؼ ظٔدهؿ صٌٚح يًتٍتحقن افٍىر، ظٔد يف أو احلٟ صٓر يف هْٚ بَل

ِِٔؼ ظٚدةً  ٕنف  مِٔغ أو مٔؾ أو سشْتّٔ ربع ضٚفًٜ حلٔتف يسك أن مجٔاًل، فٔس ،...ِح

 فٔنٚرك ادهذ إػ يذهٛ أنف مٍروض افذي افًٔد هذا يًتٍتح فذفؽ ـؿ، أدري ٓ

ٕف  مرتغ افًْٜ يف تٍرض افتل افهالة، هذه يف وجؾ ظز اهلل ضٚظٜ يف ادًِّغ إخقا

 .وجؾ ظز اهلل بًّهٜٔ ذفؽ ؾٍٔتتحقن إوحك، وظٔد افٍىر ظٔد

ًٜ  أمقراً  افْٚس ظْد صٚرت أمقر هذه  مًٚيص مـ حتتٓٚ حٚ يتٌْٓقن ٓ ظٚدي

 .متًددة

 ويُقن ظزيز، صخص فف يّقت ظْدمٚ مْٓؿ افقاحد ذفؽ مـ افًُس وظذ
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ِِٔؼ  . حزن ظالمٜ افِحٜٔ؟ هذه صٚرت إيش حلٔتف، ظـ يًٍل افِحٜٔ ِح

 ظـ يًٍل ادًِؿ أن افٍحقفٜ، ُتٚم مـ وهق افرجقفٜ، ظالمٜ هذه! أـز اهلل

 .حلٔتف

 افِحٜٔ وإظٍٚء افِحٜٔ، بحِؼ واجلامل افُامل صٚر دورتف، افزمـ دار افزمـ، مع

 .احلزن ظالمٜ

ًٚ  يُـ مل ٜٔ،اإلشالم فٌِالد افٍُٚر اشتًامر مـ جٚءت ادهٚئٛ هذه ـؾ  مًروؾ

ًٚ  يُـ مل افىقيِٜ، هذه افَرون يف َِؼ ؿد فُـ حلٔتف، حيِؼ مًِؿ ادًِّغ يف مًروؾ  حُتْ

ًٜ  يًِّقٕف افْٚس افٔقم بْٔام ُٕٚل، هذا وافسبٜٔ، وافتٖنٔٛ افتًزير بٚب مـ حلٔتف  ُٕٚي

 .بٖنًٍٓؿ

 ظـ ادًِّغ ابتًٚد يف إول افزمـ ظـ افٔقم افزمـ اختِػ! اهلل شٌحٚن 

 مْٓؿ افدظٚة بًض حتك ادًِّغ، مجٚهر فف يتٌْف ٓ افذي افًٌٛ هق وهذا ديْٓؿ،

ًٚ، مْف افنُقى يف ٕنسك افذي يتٌْٓقن، ٓ  يف أذٓء أصٌحقا  ادًِّغ أن وهق مجًٔ

 فًٔٝ ادَدس، بٔٝ منُِٜ وهذه أذٓء، أصٌحقا  اإلشالم بالد ـؾ يف دارهؿ، ظَر

 افًٌٛ؟ هق مٚ ظْٓٚ، بًٔدة

وا إِنْ ﴿: ـتٚبف يف ؿٚل حْٔام إهلل بؼط أخِِْٚ ؿْ  اّلَلَ  َتُْكُ ـُ  [.7:ُمّد﴾ ]َيُْكْ

راً  مراراً  هذا وشًّْٚ افْٚس، بًض يَقل ؿد  مـ ادًٖخٜ هذه أخل يٚ: وتُرا

ؾف  .إمقر تقا

 مـ يهدر أمراً  ٕن ظْدٕٚ: مهٌٜٔ هذه! إمقر؟ تقاؾف مـ افِحٜٔ حِؼ مًٖخٜ 

 وخٚفٍقا  افِحك، وأظٍقا  افنٚرب حٍقا : »ؾَٔقل افِحٜٔ ب٘ظٍٚء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ش.وافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا : »روايٜ ويفش. ادجقس

 ش!!ؿّٜٔ فف فٔس تٚؾف أمر: »افزمٚن آخر يف ٕحـ ًّٕٔف إمر هذا

ًٚ  اؾسوْٚ فق هذا ًٚ، احلٍْل بٚدذهٛ متًًُّٚ  مٍتٔ  بٖحُٚم ومتًًُّٚ  حرؾٔ
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ًٚ، احلٍْل ادذهٛ ر حرؾٔ ٍَ َُ  مـ افِحٜٔ إظٍٚء مًٖخٜ إن يَقل افذي ادًِؿ هذا َف

ؾف ره؟ حٚذا إمقر، تقا ٍِ َُ  ُي

 .تٚؾٜٓ مًٖخٜ هذه إمر، هبذا أمرٕٚ حٚذا افرشقل أن: يًْل حٚفف فًٚن ٕنف

 .هلل حٚصٚ! ؿّٜٔ؟ فف فٔس تٚؾف بٖمر ظٚمٜ ادًِّغ يٖمر اهلل رشقل

 افنٔىٚن ضٚئًل مـ يُقٕقا  ٓ حتك افِحٜٔ، ب٘ظٍٚء ادًِّغ َأَمرَ  وهق ـٔػ

: إبِٔس ؿٚل افرجٔؿ، إبِٔس فًٚن حٚل افُريؿ افَرآن يف اهلل حُك حْٔام افرجٔؿ،

ُمَرهَنُؿْ و﴿ َٔ  .آدم بْل: يًْل ﴾ َ

ـَ ﴿ ُُ ٌَِت ُٔ َِ ٚمِ  آَذانَ  َؾ ًَ ُمَرهَنُؿْ  إَنْ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
 [.449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

 !تٚؾف؟ أمر هذا افِحٜٔ ب٘ظٍٚء يٖمرٕٚ اهلل ؾرشقل

ُمَرهَنُؿْ ﴿: ؿٚل حْٔام فِنٔىٚن مىًٔغ ُٕقن ٓ بٖن يٖمرٕٚ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ  َخ

 
ِ
 .فِرمحـ مىًٔغ ُٕقن بٖن يٖمرٕٚ ،[449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

 آشتٌْٚط: ٕٚحٜٔ مـ وفٔس احلُؿ، ٕٚحٜٔ مـ جداً  هٚمٜ دؿٜ ؾٔٓٚ مًٖخٜ هْٚ ثؿ

 .واوح ٕنف

 يف ريٛ وٓ صؽ ٓ حلُّٜ حلك، بدون افًْٚء اهلل خِؼ إًٍٓٚ  ذـرٕٚ ـام ٕحـ

 ظز اهلل حُّٜ ُتٚم مـ ـٚن ثؿ بِحك، افرجٚل خِؼ ذفؽ مـ افًُس وظذ ذفؽ،

 افرجٚل، دون هبٚ خهٓـ مٚ إحُٚم، مـ هلـ ذع أنف افتُقيْل خَِف يف وجؾ

 حدود يف افذهٛ هلـ وأبٚح افرجٚل، ظذ َحَرمف بْٔام احلرير، -مثالً – هلـ ؾٖبٚح

 .مىًَِٚ  افرجٚل ظذ افذهٛ وحرم افًِؿ، أهؾ ظْد مًروؾٜ

 فِزيْٜ، مقوع وهـ حٚذا؟ افزيْٜ، مـ ٕقظًٚ  ظِٔٓـ حرم أنف افنٚهد فُـ

ًٚ – إفٔف أذٕٚ مٚ هلـ أبٚح وفذفؽ  افزيْٜ تِؽ ٕن افزيْٜ: مـ ٕقظًٚ  ظِٔٓـ َحَرم ،-إٍٓ

 .وجؾ ظز اهلل خلِؼ تٌٔر ؾٔف افًْقة بًض يتًٚضٓٚ ؿد افتل

 أبٚح مٚ وجؾ ظز ربْٚ هلؿ ُيٌِح مل افذيـ افرجٚل ؾٔف وؿع افتٌٔر هذا إذا ترى
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مًٚ  ذفؽ يُقن أٓ افزيْٜ، مـ فًِْٚء  أوػ؟ بٚب مـ ظِٔٓؿ حرا

 .ـذفؽ هق: اجلقاب

 افًْٚء؟ وهؿ افزيْٜ أهؾ ظذ اهلل َحّرمف افذي هق مٚ

 وافقاصامت وادتّْهٚت، افْٚمهٚت اهلل فًـ: »وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل

 ش.فِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات وافٍٚجلٚت وادًتقصامت،

 .وادًٍقل افٍٚظؾ

 ًِٕؿ ـْٚ ؿديامً  وجؾ، ظز اهلل خِؼ تٌٔر مـ بْقع يقم ـؾ تتٍَْـ افًْٚء جتد أن

 مقوٜ مَٚمٓٚ وأؿٔؿ ظِٔٓٚ، ؿيض ادقوٜ هذه ـٕٚٝ إذا أدري ٓ شقريٚ، يف وٕحـ

 .إؿؾ ظذ هْٚ أخرى

 افقاحدة ـٕٚٝ افٌربٜٔ، بٚدقوٚت ادٍتقٕٚت مـ هْٚك افًْٚء بًض ابتِٔٝ

 خٔط تٚرة ادْحرف، ظَِٓٚ حًٛ ظذ تهٌٌٓٚ ثؿ بٚفُِٜٔ، حٚجٌٔٓٚ حتِؼ مْٓـ

 .آخره إػ.. ظَِٓٚ ؽالطٜ حًٛ وظذ ؿِٔالً  أؽِظ تٚرة ـٚهلالل، دؿٔؼ

 ٓ؟ أو افٔقم مقجقد هذا أدري ٓ

 .مقجقد :وداخٓة

 .احلٚجٛ تدؿٔؼ أظرؾف افذي أنٚ :الىٗخ

 .ٓ حِؼ :وداخٓة

 ٕنف يًجٌٓٚ: ٓ حٚجٌٓٚ يُقن -مثالً - افًْٚء بًض أن أظرؾف افذي :الىٗخ

 متهؾ مَروٕٚن حٚجٌٚن هلٚ أو ـٚهلالل، ؿِْٚ ـام وترجًف وُتَدِؿَف ُتَرِؿَف ؾٓل ـثٔػ

 بْص ُمرم هذا حٚجٌٔٓٚ، بغ مٚ حتِؼ أو ؾتْتػ يًجٌٓٚ، ٓ -أجوًٚ – بٚٔخر أحدمهٚ

 .احلديٞ آخر إػ..ش وادتّْهٚت افْٚمهٚت اهلل فًـ: »افًٚبؼ احلديٞ

 حٚذا؟ :شٚئؾ شٖل فق
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ِرات: »احلديٞ آخر يف: اجلقاب ٌَ  ش.فُِحًـ اهلل خلِؼ ادُ

ة ـٕٚٝ إذا! اهلل شٌحٚن يٚ  مقوع وهل حٚجٌٔٓٚ، بغ مٚ ٕتٍٝ أو حَِٝ ادرأ

ًٚ  أن أؿقل أنٚ اهلل، مـ افًِـ اشتحَٝ ذفؽ مع ؿِْٚ، ـام فِزيْٜ ر صٔئ ـِ َذ  ادِتحغ، ُٕ

ر أن ظِْٔٚ بَل افُالم، مـ ٕهٌٔٓؿ أخذوا احلٚفَغ ٕن احلٚفَغ: ؾَط وفٔس ـِ َذ ُٕ 

 احلديٞ بْص مًِقٕٜ ؾٓل حٚجٌٔٓٚ بغ مٚ تٖخذ ادرأة ـٕٚٝ إذا: ادِتحغ

ِر  ٕهنٚ افهحٔح: ٌَ   خديف؟ يْتػ أو َخّديف حيِؼ افذي ادِتحل حُؿ ؾام اهلل، خِؼ ُت

 شٌؼ حٚ أوػ، اهلل رمحٜ مـ بٚفىرد هذا بؾ ،-أبداً – ؾرق وٓ حُّٓٚ، حُّف

ة تِؽ أن بٕٔٚف  ؾقق ؿِٔالً  حٚجٌٔٓٚ مـ تٖخذ أهنٚ دجرد فِزيْٜ، مقوع هل افتل ادرأ

 إتْٓٔٚ بِحٔتف أضٚح افذي افرجؾ ؾٓذا اهلل: خِؼ َؽَرت احلٚجٌغ، بغ أو حتٝ أو

ٍِل افذي افرجؾ هذا فُـ مْف، ًْ ًٚ، هذا خدوده، مـ يْتٍٓٚ فُـ حلٔتف ُي  جيقز ٓ أجو

 .حرام هذا افًٍؾ، هذا

ْٕٚ مـ وـثر ر، مـ هْٚك فٔس ٕنف ادخٚفٍٜ: هذه يف يًَقن ادِتحغ إخقا ـِ  ُيَذ

ِِؿ مـ هْٚك فٔس ًَ  إػ ؾَط تًتْد افتل افؼيًٜ هذه وبخٚصٜ اهلل، ذيًٜ افْٚس ُي

 ذفؽ إػ أصٚر ـام وؿٚل، ؿٔؾ إػ وفٔس ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل حديٞ وإػ اهلل، ـتٚب

 :يَقل حغ افًِّل، صًره يف -اهلل رمحف- اجلقزيٜ افَٔؿ ابـ اإلمٚم

ل افًِــــــــــــؿ ل اهلل ؿـــــــــــٚـ  رشــــــــــــقفف ؿـــــــــــٚـ

 

ل  ٚبٜ ؿــــــــــــٚـ س افهـــــــــــــح قيـــــــــــــف فــــــــــــٔـ فّت  ٚب

ؽ افًِـــؿ مــٚـ  خالؾــٜـ ٕهــٌـ ٚهٜ ِف  شــٍـ

 

ـــــــــــــغ   ؾَٔـــــــــــــف رأي وبـــــــــــــغ افرشـــــــــــــقل ب

ٚت جحـــــد وٓ ــــــال  ــــٚـ افهــــٍـ ٔٓ  وٍٕ

 

ىٔـــــــــــــؾ مــــــــــــــ حـــــــــــــذراً   ٔف افًت  وافتنــــــــــــٌـ

َٚبؾ مٚ ـثراً  افٌحٞ، هذا يثٚر حْٔام أن  ََ  إظٍٚء: يَقل افٍالين افنٔخ: بٚفَقل ُٕ

َِْٓٚ شْٜ، افِحٜٔ ًٜ  مُروه وَح ه  .افٌٚفغ افتنديد هذا يف متندد وأنٝ تْزُّئٜ، ـرا

 أئّٜ مـ إمٚمًٚ  فٔس ؿقل تْهٛ أنؽ بُّٚن، افًٍٚهٜ مـ هذا أن: َٕقل

 .تْزُّئٜ ـراهٜ مُروه هذا: فؽ يَقل يًْل، مثِْٚ ؾريخ صٔخ وفُـ ادًِّغ،

 أهنؿ يَقفقن، ـام افٔقم واجلامظٜ افًْٜ أهؾ مجٚهر يزظؿ افذيـ إربًٜ، إئّٜ
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 حلٔتف حيِؼ وافذي حرام، افِحٜٔ حِؼ أن ظذ متٍَقن ـِٓؿ إربًٜ، فألئّٜ أتٌٚع

ٌَؾ ٓ ؾٚشؼ َْ : يَقل ذفؽ،: َٕقل حُٚيتْٚ مثؾ افذي افٍريخ هذه ؿّٜٔ ؾام صٓٚدتف، ُت

ًٚ، مُروه هذا أن  .اهلل رشقل ؿٚل.. اهلل ؿٚل: َٕقل وٕحـ تْزُّي

ْٕٚ يٚ اهلل ؿٚل مٚذا  ..تًْقا  ٓ إخقا

ُمَرهَنُؿْ ﴿: إبِٔس فًٚن ظذ اهلل ؿٚل َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
 [.449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

قا : »اهلل رشقل وؿٚل ٍُّ  احلِؼ، مـ أظٍقهٚ: يًْلش افِحك وأظٍقا  افنقارب ُح

 .وافْهٚرى بٚفٔٓقد تنٌٓقا  وٓ وجؾ، ظز اهلل خَِٓٚ ـام واترـقهٚ

 هذه اهلٌٔٔغ، وهذول حلٚهؿ، مربغ أن افٔٓقد: يَقل اظساض هْٚ ويٖتْٔٚ

 .افزمٚن مع ـامن راحٝ، يُّـ شْٜ ـؿ مـ مْيّٜ

 وٓ بُتٌف وٓ بٚهلل يٗمْقن ٓ هؿ فِىًٌٜٔ، يرجًقا  ظْدهؿ ادقوٜ صٚرت أنف

ة أظْٔٓؿ بٖم ؾًالً  وارؤ افىًٌٜٔ بٚفىًٌٜٔ، فُـ برشِف،  ؽر وافرجؾ افرجؾ، ؽر ادرأ

 .فِىًٌٜٔ ؾًٚدوا فِىًٌٜٔ، ٕرجع ٓزم: إذاً  ادرأة،

 هٗٓء اهلٌٔٔغ، هٗٓء.. افٔٓقد هٗٓء أخل يٚ: افْٚس بًض مـ صٌٜٓ هْٚ ؾٖٔيت

 .حلٔتٓؿ مربغ مْٓؿ ـثر افٍُٚر،

 مـ أوهك وهل َرِدهٚ، ظـ حُٚيتٓٚ يٍُل: افٍَٓٚء يَقل ـام يًْل صٌٜٓ هذه

 حٚذا؟ افًٌُْقت، بٔٝ

 ثقر جًؿ يف شقداء صًرة مثؾ افٍُٚر هٗٓء مـ اإلظٍٚء هذا إن َٕقل :أوًٓ 

 .حلٚهؿ ُيَربُّقن افذيـ افٍُٚر يف جداً  ؿِِٜٔ ًٌٕٜ يًْل أبٔض،

 بٚدًِؿ، افُٚؾر يتنٌف أن أو بٚفُٚؾر، ادًِؿ يتنٌف أن إمٚ: صٔئغ أحد هْٚ :ثا٘ٗاً 

 ٕحـ ٕتنٌف أن: ٜٔاإلشالم وفتَٚفٔدٕٚ وفًٚداتْٚ وإلشالمْٚ فديْْٚ أؿقى إمريـ ؾٖيُّ 

 بْٚ؟ افٍُٚر يتنٌف أن أم بٚفٍُٚر،
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 مـ أن افزمٚن، هذا يف يَقفقن ـام افتٚريخ، ؾًٍِٜ يف افثٚبٝ مـ أنف صؽ ٓ

ِِد أن افؤًٍٜ إمٜ ضًٌٜٔ ََ ِِد ٓ افَقيٜ إمٜ ظُس، وٓ افَقيٜ، إمٜ ُت ََ  إمٜ ُت

 تنًر افتل افؤًٍٜ إمٜ وبٚفًُس ظْدهٚ، وزن هلٚ فٔس إمٜ هذه ٕن افؤًٍٜ:

 أن حتٚول أخرى، ٕمٜ واإلـٌٚر اإلجالل بًغ وتْير احلٔٚة، ٕقاحل ـؾ يف بوًٍٓٚ

 .افُزى إمٜ هذه تَِد

ًٚ، ظْف مْٓل هذا ٕن افٔنى: بٔده يؼب أحد ٓ: مذـراً  -إًٍٓٚ - وؿِٝ   ذظ

ؾ: »وافًالم افهالة ظِٔف فَقفف  وٓ بٚفنامل تٖـؾ وٓ بٚفّٔغ، واذب بٚفّٔغ، ـُ

 ش.بٚفنامل ويؼب بٚفنامل يٖـؾ افنٔىٚن ؾ٘ن بٚفنامل، تؼب

 خمٚفػ افًٍؾ ؾًؾ أمٚ إشالم، ميٓر افٔقم ادًِّقن جدًا، مٗشػ ؾقء

 وافًْـ ادًتحٌٚت أظْل ٓ افُثرة، اجلزئٔٚت ظؼات يف اإلشالم فؼيًٜ

 بٚفًْـ ٕتُِؿ وٓ ادحرمٚت، يف ٕتُِؿ أن وٕحـ ادحرمٚت، أظْل ٓ ادٗـدات،

 .وادًتحٌٚت

م   افنٔىٚن، ظّؾ مـ هذا ٕن افٔنى: بٔده يؼب أو اإلًٕٚن يٖـؾ أن ؾحرا

 إخ مع ـْٚ وافٔقم ؾَط، هذا وفٔس بٚفّٔغ، ويؼب بٚفّٔغ يٖـؾ أن ظِٔف جيٛ

 مـ بِغ ؿد مثع وهق افنامل، بٔده ويًىل افنامل، بٔده افٍِقس ؾٖٔخذ بَٚل، ظْد

ًٚ، افُز ّٔ
 .افٍرق هق هذا حلٔتف، بحِؼ ـَِزه شس هق فُـ ِظتِ

 هذا واهلل بٚفنامل، ويٖخذ بٚفنامل، يًىل زال مٚ افًـ، هذا بِغ أنف مع

 ظِٔف ؿٚمٝ ممـ اهلل، صٚء مٚ إٓ ـُِؿ أنتؿ مًذوريـ مجٚظٜ، يٚ مًذور اإلًٕٚن

 إوؿٚف وزارة مدرس، ؾٔٓٚ يٌؼ مل ادًٚجد أؽَِٝ ٕنف مًذوريـ: ؿٌؾ، مـ احلجٜ

 أن ؿٌؾ ٕنف افْٚس، ٕٚشٛ افنديد إشػ مع افَرار وهذا هذا، ؿررت ادحسمٜ

 يف درس يًىل هذا متزظغ، متىقظغ، ٕٚشًٚ  جتد تُـ مل افَرار، هذا مثؾ يوًقا 

 يف افْحق، يف افٍَف، يف درس يًىل هذا احلديٞ، يف درس يًىل هذا افتًٍر،

 .ادًٚجد يف أبداً  افدروس هذه مثؾ تر تًد مل آخره، إػ.. افتجقيد يف افكف،
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 حَِٚت أدرـٝ دمنؼ، يف هْٚك إمقي ادًجد يف صٌٚيب شـ يف أدرـٝ أنٚ 

َِتٓٚ ومـ ادًجد، يف جداً  ـثرة  ؾٔٓٚ يهر افذي مْٓٚ، ٕنُق افذي افذـر حَِٚت مُجْ

 فٔخقر إرض يف افثقر مثؾ ؾَٔع احلٚل، أخذه أنف َيَدظل ومـ وزظٚق، صٔٚح

ه، ـْٚ هذا ـؾ..آخره إػ.. ويهٔح  .افؼ وؾٔف اخلر ؾٍٔف ٕرا

 ئًَٓؿ مـ افًِؿ، يًىٔٓؿ مـ يٌؼ مل ٕنف جِٓٓؿ: ظذ بَقا  ؾٚفْٚس: أن أمٚ 

 ـام هُذا افْٚس ظٚش وفذفؽ ؿٌؾ، مـ إمر ـٚن ـام ادًٚجد يف افْٚؾع افًِؿ هذا

 هْٚك فٔس اتٍؼ، ـٍٔام ويؼب اتٍؼ، ـٍٔام يٖـؾ ؾِتٕٚغ: يًْل شٌِٓال،: فٌٜ يَٚل

 اَدـَرة وفق ادْٟٓ، هذا يذـره ظٚمل، رجؾ هق مـ هْٚك فٔس جٚهؾ، ٕنف ،حٔٚة مْٟٓ

َرة ادرة، بًد َُ ؿَ  افُرة، بًد واف ًَ  مٚ وؿِٔؾ اهلل، صٚء مـ إٓ ادًِّغ، ظٚمٜ اجلٓؾ َؾ

 .هؿ

 ! حلٔتٓؿ يربقا  افٍُٚر أصٌح أنف: افنٌٜٓ ؾتِؽ

 .احلِؼ ظِٔٓؿ افٌٚفٛ ـثر، مـ ؿِٔؾ هذا فُـ ًٕؿ، :اجلقاب

 ًٚ  هبؿ: ٕحـ ٕتنٌف أن مـ بْٚ افٍُٚر يتنٌف أن فْٚ ؾخر بْٚ، يتنٌٓقن هٗٓء: ثٕٚٔ

 .بٚفؤًػ يتنٌف ٓ افَقي أمٚ بٚفَقي، يتنٌف افذي هق افؤًػ ادريض ٕن

 ؿٌؾ فْٚ ؾٖذف فذفؽ هٗٓء، افٍُٚر ٍٕس يَِدوا..ؾًٍِٜٔ تٚرخئٜ ُٕتٜ هذه

 أحد يْخدظـ ؾال ٕحـ، هبؿ ٕتنٌف وٓ بْٚ، يتنٌٓقن افٍُٚر أن فْٚ، أصٍع يُقن أن

 .حلٚهؿ يًٍقن أن افٍُٚر: خًَِٚ  أو ظِامً  ادْحرؾغ افْٚس بًض يَقفف بام مُْؿ

 ظِٔف صدره ُتأل حلٜٔ فف ـٚن ٕنف افًالم: ظِٔف بٚفرشقل ٕتنٌف ٕحـ ضٔٛ،

ًٚ، أمره ؾهٚر بذفؽ وأمر افًالم،  افرشقل ؾًِف رء إػ ؾَط إمر بَل فق واجٌ

 وؿد ؾُٔػ افًالم، ظِٔف افرشقل ظِٔٓٚ اشتّر ٕنف مٗـدة: شْٜ يُقن افًالم ظِٔف

 بٖن اإلًٕٚن بْل َأَمرَ  افذي افنٔىٚن خمٚفٍٜ ذفؽ إػ إوؿ أمره، ذفؽ إػ إوؿ

ِروا ٌَ ًٚ  ذفؽ إػ إوؿ اهلل، خِؼ ُي : ورابًًٚ  هبـ، ٕتنٌف وٓ افًْٚء ٕخٚفػ بٖن: ثٚفث

 .بٚفٍُٚر ٕتنٌف ٓ وأخراً 
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 .مًِؿ ـؾ ظذ مٍرووًٚ  أمراً  افٌْقي، افًٍؾ هذا جلًؾ مزرات أربًٜ

 واحلّد ادٗمْغ، تٍْع وافذـرى ذـرى، ادْٚشٌٜ هذه ؽر يف إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام وهذه 

 .افًٚدغ رب هلل

 .صٔخ يٚ خراً  اهلل جزاك :وداخٓة

َِ  ؿد فِّقوقع، تتّٜ صٔخْٚ، :وداخٓة  مـ ؾِٔىػ افًٌض، ظذ افنٔىٚن ٌِسُي

 إٕام»و ،شؿنقر هذه: »ؾَٔقل ذفؽ، صٚبف ومٚش افتٚؾٜٓ إصٔٚء مـ هذا أن» ظٌٚرة

 بًض يف تَِك وفًِٓٚ ًًّٕٓٚ، مٚ ـثراً  وهذه ذفؽ، صٚبف ومٚش افٌِٚب ُّيّْٚ

ًٜ  افٍْقس،  ؾحٌذا ٜٔ،اإلشالم افنخهٜٔ ؿوٚيٚ مـ ؿؤٜ ظـ ـٚن ـالمُؿ أن خٚص

 افَٚظدة؟ هذه ُتَقِوح فق

ًٚ – أجوًٚ  ًًّٕٓٚ إخ، ذـرهٚ افتل افُِّٜ هذه أن احلََٜٔ :الىٗخ  فُـ ،-أحٕٔٚ

ؾف مـ هذا: ؿٔؾ شقاء افىٚحقن، ظذ افدروب ـؾ  افَنقر، مـ هذه أو إمقر، تقا

َُِز: إحدى مـ افٍِيتغ مـ ؾُؾ  دـ بٚفًٌْٜ ؿِْٚ ـام -أجوًٚ – فْٚ يهح ٓ ٕنف اف

ؾف مـ يَقل  مٚ ظرؾْٚ أن بًد َٕقل أن فْٚ يهح ٓ ـذفؽ تٚؾف، أمر هذا إمقر، تقا

 هذه يَٚل أن يٌٌْل مٚ افِحٜٔ، إظٍٚء بّقوقع إحٚديٞ، ومـ إحُٚم، مـ تًِؼ

 .افَنقر مـ

 هذه فتًزيز آخر أمر أمٚمْٚ إٍتح أخر، افٍِظ دون افٍِظ هبذا ؿٔؾ إذا وفُـ

 أو ادًٖخٜ هذه بٖن يَقفقن حْٔام صؽ بال يًْقن هؿ هبٚ، افْىؼ صح فق افُِّٜ،

ْٔٚ افَنقر مـ دظقٕٚ: بَقهلؿ افَنقر، مـ تِؽ ِّ  بذفؽ يًْقن بٚفٌِٚب، هنتؿ وَخ

 :مرتغ أخىٗوا ؾَد ذفؽ ظْقا  إن فُـ يسـٓٚ، أن فًِِّؿ جيقز افتل إمقر

 ظِٔف إثؿ وٓ يسـٓٚ أن فًِِّؿ جيقز أنف افًْٜ، حُؿ أظىقا  أهنؿ: إول اخلىٖ

 .ٓزم ؾرض هق حٚ افًْٜ حُؿ احلُؿ هذا أظىقا  ذفؽ، يف

– ؿؼ بٍِيٜ افًْٜ ظـ -أجوًٚ – افتًٌر وفُـ شْٜ، إمر أن هٛ: افثٚين اخلىٖ

 ظذ افًْـ هبذه ٌٕٚل أَٓ  يًْقن افُِّٜ، هبذه يتٍِيقن حْٔام ٕهنؿ خىٖ: هذا -أجوًٚ 
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 .ؾَط افًْـ يًْقن أهنؿ اؾساض ظذ - جدًٓ  هذا وَٕقل - اؾساض

 ظِٔف افرشقل ؾًِٓٚ افتل افًْـ ظذ افَنقر فٍيٜ ٕىِؼ أن جيقز ٓ: أجوًٚ 

 جيقز؟ ٓ حٚذا زفٍك، اهلل إػ هبٚ وتَرب افًالم،

 ٓ فُْٓؿ افؼيًٜ، يف وزن هلٚ هل افًْـ هذه أن: إول افًٌٛ: اثْغ فًٌٌغ

ًٚ  تُقن إحٔٚن مـ ـثر يف أهنٚ افؼيًٜ يف وزهنٚ يًِّقن،  مـ ؾٚت مٚ فتدارك شٌٌ

 افًٌد ظِٔف حيٚشٛ مٚ أول: »افًالم ظِٔف ؿقفف يف سيح وهذا افٍرائض، يف افَْص

 ش.خن ؾَد َٕص وإن وأنجح، أؾِح ؾَد ُتٝ ؾ٘ن افهالة، افَٔٚمٜ يقم

 فًٌدي هؾ إيروا: دالئُتف وجؾ ظز اهلل ؿٚل َٕهٝ، وإن: »آخر حديٞ يف

 .اوجٛ ؽر يًْل شْٜ،: يًْل تىقعش ؾريوتف بف فف ؾتتّقا  تىقع مـ

 أَٓ  فًِِّؿ يٌٚح ؾُٔػ افٍرائض، هبٚ تتؿ افًْـ بٖن يكح احلديٞ ؾٓذا

رة، بُِّٜ ظْٓٚ يًٌدهؿ هق بؾ ظِٔٓٚ، ادًِّغ حيض ٍِ  .هلٚ ؿّٜٔ ٓ ؿنقر هذه ُمَْ

: مثؾ مثًٚٓ  ذـرٕٚ ـام ؿّٜٔ هلٚ ٕنف ادًْك: حٔٞ مـ: أوًٓ  مزدوج، خىٖ هذا

 ش.ؾريوتف فف ؾُٖتقا »..

 ًٚ ؾف ؿنقر ـِّٜ يىَِقن أهنؿ حٔٞ مـ: ثٕٚٔ  مٚ ظذ يىَِقهنٚ إمقر، مـ ـٚفتقا

 أجـ مـ: َٕقل ٕحـ وحْٔذاك آشتحٌٚب، بىريؼ وفق افًالم، ظِٔف افرشقل ذع

 افَنقر؟ ـِّٜ أخذوا

ٌُّٓٚ ؾٔٗـؾ ؿنقر، هلٚ افتل افثامر بًض مـ أخذوهٚ هٚ وُيرَمك ف  .ِؿْؼُ

 ًٚ  افتل افَنقر ظذ افؼظٜٔ إحُٚم ؿٔٚس مـ ُأِخذَ  آشتًامل هذا: حًْ

ُِْؼ  هؾ: فَْقل هْٚ ًٕقد افثامر، بًض يف اهلل خَِٓٚ  ادحٚؾظ افَؼ هلذا اهلل َخ

 هذا يف واوح مجٚظٜ يٚ وهذا افِٛ، شِؿ مٚ افَؼ هذا فقٓ ظٌٞ؟ هق فِٛ ادحٔط

 .افثامر يف يًْل احٚدي، ادثٚل

ًٚ، ُخَِِٝ مٚ افَنقر هذه  ـِّٜ أصحٚب ظْد حتك مًروؾٜ ؾٚئدهتٚ وإٕام ظٌث
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ِ٘هَنَٚ﴿: اهلل شٌحٚن فُـ ظْدهؿ، مًروؾٜ احٚديٜ افٍٚئدة هذه افَنقر، ك ٓ َؾ َّ ًْ  َت

ـْ  إَبَْهٚرُ  ُِ ك َوَف َّ ًْ ُِقُب  َت َُ ُدورِ  يِف  اَفتِل اْف  [.15:احلٟ﴾ ]افهُّ

 مًروف وهذا افِٛ، ظذ وُمٚؾظ افثّر، هلذا مٍٔد مٚ ثّر يف افَؼ ـٚن إذا

ًٚ  يُقن أؾال افٍُٚر، ظْد حتك  إحُٚم مـ يًّقٕف مٚ أن: ادًِّغ ظْد مًروؾ

 يف افَنقر تُـ ؾِؿ افثامر، يف افَنقر ـنٖن ُتٚمًٚ  صٖنف هق افَنقر، مـ بٖنف افؼظٜٔ

ًٚ، اهلل مـ خًَِٚ  افثامر  .ـٌراً  ظِقاً  افيٚدقن يَقل ظام اهلل تًٚػ ظٌث

 ذظًٚ  تُـ مل افًْـ، ظذ يىَِقهنٚ افتل بٍِيٓؿش افَنقر» هذه تُـ مل ؾُذفؽ

ًٚ، اهلل مـ  هبذه آجتٓٚد مـ ُيُثر افذي اإلًٕٚن جدًا، واوح إمر وإٕام ظٌث

 بذفؽ يزداد صؽ بال ؾٓق وادًتحٌٚت، افًْـ مًتقى يف ـٕٚٝ وفق افًٌٚدات،

 ًٚ  افًٚبؼ احلديٞ وبخٚصٜ اهلل، ظْد ودرجٍٚت  حًٍْٚت  بذفؽ ويزداد اهلل، إػ تَرب

 افٍرائض تِؽ يتّؿ افٍرائض، بًض يف ادَكيـ فًٌٚده يًتدرك افًٚدغ رب أن

 .وافْقاؾؾ افًْـ هذه مـ

ؾف» ـٍِيٜ شافَنقر» فٍيٜ اشتًامل أن افٌحٞ، هذا يف ادىٚف هنٚيٜ: إذاً   افتقا

ء افْقاحل، ـؾ مـ ذظًٚ  خىٖ هذا شإمقر مـ  ٕٚحٜٔ مـ أو ذظٜٔ، ٕٚحٜٔ مـ شقا

 ٕٖـؾ فـ فقٓه وإٓ وجقُده، رضوري   افثّر يف افَؼ أن جداً  ؾقاوح ؿٔٚشٜٔ،

قهنٚ افتل افًْـ هذه ـذفؽ افثّر، ُّّ ًَ ًٚ  طِامً  ُي ًٚ  وبٌٔ  افًْـ هذه فقٓ بَنقر، وظدوإ

ًٚ  اإلًٕٚن ازداد حٚ  .ؾروف يف فف وؿع َٕص هبٚ َشدَ  وحٚ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل إػ هبٚ تَرب

ه إخ شٗال ظذ تًِٔؼ هذا  .خراً  اهلل جزا

 ( 00: 62: 07/   476/  وافْقر اهلدى)

 ( 00: 68: 01/   476/  وافْقر اهلدى)

 أباء أو احلْقوات ضُقط حتت الٓحٗة حٓؼ جيقز هؾ

ئر يف افقوع ظْدٕٚ :السائؾ  مـ دوٚيَٚت تًروٝ حٚل ـؾ وظذ متقتر، اجلزا
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َِل افؼضٜ ضرف  أن ذفؽ جراء مـ ؾُٚن اشتخٌٚر، جمرد فُـ مرتغ، افٌَض ظعَ  ُأْخ

 بٚب ظذ حٚل ـؾ ظذ ؾقافدي، حلٔتل تَهر ظذ أو حلٔتل، حِؼ ظذ وافدي أس

 حجٚهبٚ يف ديْٓٚ أمر يف أراؿٌٓٚ افذي أنٚ افٌٔٝ يف افتل أختل وـذفؽ افًتْٔٚت

  وصالهتٚ؟

 . اخلٚفؼ مًهٜٔ يف دخِقق ضٚظٜ ٓ: أؿقل :الىٗخ

 . ذـرهتٚ افتل يف صٔخ يٚ رأجؽ مٚ ضٔٛ :السائؾ

 . ذظٜٔ اظتٌٚرات فًٔٝ :الىٗخ

 .افٌٔٝ مـ أخرجْل :السائؾ

  افٌٔٝ؟ مـ أخرجؽ :الىٗخ

 . ًٕؿ :السائؾ

  ظّرك؟ ـؿ :الىٗخ

 .  وظؼيـ اثْغ :السائؾ

 . مٖوى فؽ أخٔس ضٔٛ، :الىٗخ

 . تًٚػ اهلل صٚء إن يتدبر، يًْل :السائؾ

ذاً  :الىٗخ س ظذر، فؽ فٔس: ٘ؾ  . اخلٚفؼ مًهٜٔ يف دخِقق ضٚظٜ وٓ ظذر، فؽ ٔف

 .خيدمف مـ فف فٔس وافدي فُـ :السائؾ

 . ربؽ أخدم بٚهلل، إٓ ؿقة وٓ حقل ٓ :الىٗخ

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك :السائؾ

 . بٚرك وؾٔؽ :الىٗخ

 . صَٔخْٚ خراً  اهلل كا جز :السائؾ
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  تًًّْل؟ :الىٗخ

 . ًٕؿ :السائؾ

 ُأضًِٔؽ أن مْل أردت ؾ٘ذا ضٚظتؽ، مـ يب أوػ ربؽ ضٚظٜ: ٕبٔؽ ؿؾ :الىٗخ

 احلٚفٜ هذه ويف بًّهٔتف: تٖمرين ٓ وأن ريب، ُتىِٔع ان أنٝ ؾًِٔؽ فريب، مْل اتٌٚظًٚ 

ًٜ : ضٚظتغ بغ أمجع أنٚ ًٜ  فريب، ضٚظ  هلل، خمٚفٍتل إػ وىررتْلا ؾ٘ن فؽ، وضٚظ

 .ظع ثؿ ًٍٕؽ ظذ بًٍْؽ جْٔتف مٚ ؾٓذا خدمتؽ، مـ شٔحرمْل وذفؽ

ّف أن جيٛ  ِٓ ٍَ  بندة وفٔس جدًا، جداً  صديد بِىػ وفُـ افؼظل، احلُؿ  ُت

َٙ ﴿ :وجؾ ظز اهلل ؿقل مًل متذـراً  ادِتزم، افنٌٚب مـ ـثر يًٍؾ ـام وؿًقة  َوَؿ

َٓ  َربَُّؽ  ٌُُدوا َأ ًْ َٓ  َت ـِ  إَِيٚهُ  إِ فَِدْي ًٕٚ َوبِٚفَقا ٚ ًَ ـَ  إَِمٚ إِْح ٌَ ُِ ٌْ َُِزَ  ِظَْْدكَ  َي ٚ اف ٚ َأوْ  َأَحُدمُهَ  ـاَِلمُهَ

ْؾ  َؾاَل  َُ َٓ  ُأف   هَلاَُم  َت ٚ َو ْرمُهَ َٓ ًٓ  هَلاَُم  َوُؿْؾ  َتْْ ِرياًم  َؿْق ٍِْض   ـَ ِل  َجََْٚح  هَلاَُم  َواْخ ـَ  افذُّ ِٜ  ِم  افَرمْحَ

اَم  َرِب  َوُؿْؾ  ُٓ اَم  اْرمَحْ ًٌِرا  َرَبَٔٚيِن  ـَ  .﴾َص

 ظِٔف تَع إٕام وادًٗوفٜٔ أبٔؽ، إػ أظذرت ؿد ؾتُقن هذا، ؾًِٝ أنٝ: ؾ٘ذا 

  ؾّٓتْل؟ فًِؽ، ظِٔؽ وفٔس

 . صٔخْٚ ًٕؿ :السائؾ

 ( 00: 60: 66/   651/  وافْقر اهلدى)

 التٍٕٗٔٗة؟ احلالة خيدم ذلؽ كان إذا الٓحٗة حٓؼ جيقز هؾ

 احلٚفٜ خيدم ذفؽ ـٚن إذا افِحٜٔ حِؼ جيقز هؾ: افًٚئؾ يَقل :وداخٓة

 افتْئّٜٔ؟

رٕٚ افًٗال هذا :الىٗخ ـّ  .افًٚبَٜ إشئِٜ بًض يف جٚء مٚ بًٌض ُيَذ

ْٕٚ– افتْئؿ   ،اإلشالم وأحُٚم ،اإلشالم أوامر حدود يف تْئامً  ـٚن إذا -إخقا

 .يُْره ؾًَٔٓٚ  مًِامً  أتهقر ٓ ؾٓذا
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 ؾَف أشٚس ظذ تَؿ مل افٔقم، افَٚئّٜ افتْئامت مـ ـثراً  أن افقاؿع فُـ 

: افًٗال هذا يف أن ادثٚل هق وهذا افهٚفح، افًِػ مْٟٓ وظذ وافًْٜ، افُتٚب

 افتْئؿ؟ دهِحٜ افِحٜٔ حِؼ جيقز هؾ

 فُـ جيقز، وٓ جيقز: مٙ مٚ بًض يف مْل شًّتؿ ـام اجلقاب: اجلقاب

 .جيقز فُْف جيقز، ٓ بٕٚهؿ، أبدأ فُْل شّتًؿ، ممٚ أؽرب شتًًّقن

 مـ ـثر جيِٓف ممٚ وهذا افٌُٚئر، مـ افِحٜٔ حِؼ ٕن افؼع: حُؿ يف جيقز ٓ 

 هذه ٕن مجٚظٜ: أو حزب يف مْتيامً  مْٓؿ ـٚن مـ خٚصٜ افٔقم، ادًِؿ افنٌٚب

َْك، ٓ واجلامظٚت إحزاب ًْ  بًض فف يْتٌف أن أرجق افذي افٍرق مـ وهذا ُت

ْرق مـ هذا إشئِٜ، تِؽ افًٚئِغ ٍَ  ُزِظؿَ  افتل اجلامظٚت بًض ودظقة دظقتْٚ بغ اف

ًٚ  شٚظئتذٍ  ؾَِْٚ وافًْٜ، افُتٚب مْٟٓ ظذ مًْٚ أهنؿ إشئِٜ بًض يف ب ً، جقا  خمتكا

 .دظقى هذه إن

 ٚءـــــــــــأدظٔ ٚـــــــــٚؤـهــــــــــــأبْ ٚتـــــــبْٔ              ٓٚـظِٔ تَّٔقا  مل مٚ وافدظٚوى

 اختٚذ جيقز ؾٓؾ افٌُٚئر، مـ افِحٜٔ حِؼ افًٗال، يف جٚءـؿ أن وافدفٔؾ

ًٚ : ضًًٌٚ  افٌُٚئر، مـ ـٌرة ارتُٚب افتْئؿ مهِحٜ أجؾ مـ وشِٜٔ  جيقز، ٓ إشالمٔ

ًٚ – ؿِٝ فُْل  أبق ٕقاس، أبٚ تًرؾقن ٕقاس، أيب مذهٛ ظذ فُـ جيقز، إٕف -إٍٓ

 .افداء هل ـٕٚٝ بٚفتل وداوين: يَقل ٕقاس

 .افقشِٜٔ تزر افٌٚيٜ: يَقفقن افذيـ افٔٓقد مذهٛ ظذ وجيقز

 صٚء مٚ يقم ـؾ ويَتِقن إشػ، مع هْٚ جرإُؿ ؾٚفٔٓقد بحٚجٜ، فًتؿ وأن

ر افٌٚيٜ افزيئٜ، افٍْقس مـ اهلل  إىقت ـٔػ أن ُّيقديٜ، ؿٚظدة هذه افقشِٜٔ، ُتَزِ

 تقجٔف تتقػ افتل ادًِّٜ افرؤوس ظذ بؾ ادًِؿ، افنٌٚب بًض ظذ افٌٚيٜ هذه

ـْ ﴿: تًٚػ ؿقفف خالف هلؿ ويًقؽقن هلؿ ؾٔزرون افنٌٚب، هٗٓء  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم

ْؾ  ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ *  خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت  [.1-2:افىالق] ﴾حَيْ
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ـْ ﴿: يَقل تًٚػ اهلل ْؾ  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم ًَ  .﴾خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ

ٔٝ إذا أنٝ ٓ،: يَقفقن هؿ ٍّ  افٌَض أخَقا  وربام هقيتؽ، إُنٍٝ حلٔتؽ، َظ

ر، مْؽ واشتخرجقا  وظذبقك، وشجْقك ظِٔؽ،  مـ هْٚفؽ مٚ أدري ومٚ إها

 .أخرى أؿقال

ًٚ : إذاً  :اجلقاب  أن أطـ ومٚ افٌُٚئر، مـ افِحٜٔ حِؼ ٕن جيقز: ٓ إشالمٔ

 حلٔتف، افرجؾ حِؼ أن هبٚ َٕىع افتل إدفٜ وفًقق ُمٚرضة، إلفَٚء يًٚظد افقؿٝ

 خالف افْٚس مـ ـثر يزظؿ ـام ؾَط وفٔس افٌُرة، ادًٚيص مـ هق احلِؼ هذا

 .ظِٔٓٚ يًٚؿٛ مل ترـٓٚ ومـ ظِٔٓٚ، أثٔٛ ؾًِٓٚ مـ افًْٜ أخل يٚ افًْٜ،

ٌْْٚ، بف اؿتديْٚ ؾ٘ذا ؾًِٓٚ، افرشقل مًْٚهٚ افًْٜ ٕن ؾَط: شْٜ فًٔٝ هذه ٓ،
 ُأثِ

 بٚفًْٚء، افتنٌف مـ وحذر افِحٜٔ، ب٘ظٍٚء ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أمر ؿد ٕٗثؿ، مل ًٍٕؾ مل إن وإٓ

 مْٓٚ دفٔؾ ـؾ أدفٜ، أربًٜ اهلل، خِؼ تٌٔر مـ وَحَذر بٚفٍُٚر، افتنٌف مـ وحذر

ِّٓٚ بٚفُؿ ؾام ـٌرة، مًهٜٔ افِحٜٔ حِؼ أن ب٘ثٌٚت وحده يْٓض ـُ  إربًٜ و

 اجتًّٝ؟

ٝ، دهِحٜ افِحٜٔ حِؼ جيقز ؾال: فذفؽ َّ  ظز اهلل مًهٜٔ يف مهِحٜ وٓ ُزِظ

 .ًٕؿ. وجؾ

  (00: 22: 67/ 511/ وافْقر اهلدى) 

 دم حّٖٓا لف جيقز فٖؾ حلٗتف حٓؼ عذ جمًزا اإل٘سان كان إذا

 احلالة؟ هذه

 ظذ جمزاً  اإلًٕٚن ـٚن إذا ،-ؾٔؽ اهلل بٚرك- افِحٜٔ دقوقع بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 ظِٔف؟ يستٛ ؾامذا افِحٜٔ، حِؼ

ًٚ، جمزاً  ـٚن إذا :الىٗخ ًٚ، رء ظِٔف يستٛ ؾال حَ  يُقن أَٓ  أخنك فُْل مىَِ
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 .حًَٚ  جمزاً 

 يف وافْيٚم ادثٚل، شٌٔؾ ظذ اجلٔش مثؾ مثاًل، مًغ ٕيٚم حتٝ ـٚن إذا :وداخٓة

 ظِٔف؟ يستٛ مٚذا افِحٜٔ، بسبٜٔ يًّح ٓ اجلٔش

ًٚ، جمزاً  ـٚن إن: ؿِٝ أنٚ هذا أجؾ مـ :الىٗخ  ـٚن إذا أمٚ إثؿ، ظِٔف ؾِٔس حَ

ًٚ، جمزاً  فٔس  .بٚجلٔش مثالً  رضبٝ أنٝ ؾٚٔن ؽره، ظذ هق ـام ظِٔف ؾٚإلثؿ حَ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 :ؿًامن مجًًٔٚ  تًِّقن ـام ؾٔف اخلدمٜ اجلٔش، :الىٗخ

 يَٚل افذي ؾٓذا حلٔتف، وحَِٝ اخلدمٜ ظذ جمزاً  ـٚن ؾّـ واختٔٚري، إجٌٚري

 .ظِٔف إثؿ ٓ: ؾٔف

 فٔس ؾٓذا يًّؾ، أن ظذ جمٌقراً  فٔس يتىقع، -افٔقم يَقفقن ـام- افذي أمٚ

 افًِامء يَقل ـام افيورة أن مالحيٜ مـ بد ؾال وفذفؽ حيِؼ: أن ظذ جمٌقراً 

َدر افيورات: »وافٍَٓٚء ََ  ش.بَدرهٚ ُت

ٌَْتذ افٔقم افنٌٚب مـ ـثر   يف مقطًٍٚ  أو ظٚمالً  يُقن أن افًٔش، أجؾ مـ ُي

 ؿِٝ مٚ هْٚك أؿقل وٓ جدًٓ، ٕحـ َٕقل موىر، أنٚ: فؽ يَقل ،-مثالً – افٌْؽ

 ـْٝ إذا: جدًٓ  هْٚ أؿقل فُْل اوىراب، يف هْٚ ؾًالً  ٕنف افِحٜٔ: حلِؼ بٚفًٌْٜ

َتحؾ مُٚن يف تًّؾ أن موىر ًْ  ٓ اهلل ٕن ظِٔؽ: ور ؾال اهلل حرمٚت ؾٔف ُت

 ًٍٕؽ ؿقت فتحهٔؾ موىر أنؽ ظْؽ صحٔح هؾ فُـ وشًٓٚ، إٓ ًًٍٕٚ  يُِػ

 يف يَقل افذي افٌْؽ يف تًّؾ أن أوٓد، وفؽ متزوجًٚ  ـْٝ إن ووفدك وزوجؽ

 تُـ أخؿ» ٓ، ؟شوصٚهديف وـٚتٌف ومقـِف افربٚ آـؾ اهلل فًـ: »افًالم ظِٔف مثِف

 ش.ؾٔٓٚ ؾتٓٚجروا واشًٜ اهلل أرض

 ظْد مٚ ؾ٘ن افىِٛ، يف وأمجِقا  اهلل اتَقا  افْٚس أُّيٚ يٚ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يَقل

م يْٚل ٓ اهلل  رزؿٓٚ تًتُّؾ حتك ُتقت فـ ًًٍٕٚ  وإن: »أخرى روايٜ ويف ،شبٚحلرا
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 .افؼع مقاؾَٜ يف افرزق ضِٛ يف أحًْقا : أي ؾٖمجِقا  ،شوأجِٓٚ

 موىريـ: وفًٔقا  موىريـ أنًٍٓؿ يًتزون افْٚس مـ ـثراً  أن: ؾٚخلالصٜ

 ظز اهلل حرم مٚ فًٔتحؾ بًٔداً  تٖوًٓ  فًٍْف يقجد وٓ مًِؿ، اهلل ؾِٔتؼ وفذفؽ

 .وأخٍك افن يًِؿ وجؾ ظز اهلل ؾ٘ن احلٔؾ، بٖدٕك وجؾ

  (00: 11: 00/ 511/ وافْقر اهلدى)

 الْبائر؟ وـ الٓحٗة حٓؼ هؾ

 ؟[افٌُٚئر مـ افِحٜٔ حِؼ هؾ] :مداخِٜ

 وذفؽ ؾَط: ادحرمٚت مـ وفٔس افٌُٚئر، مـ صؽ بال افِحٜٔ حِؼ :افنٔخ

 حٍقا »: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف: أوهلٚ ظدة، فْهقص خمٚفٍٚت ظذ تنتّؾ ٕهنٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ افهٚدر وإمر شوافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك، وأظٍقا  افنٚرب

َِْْٔحَذرِ ﴿: وتًٚػ تٌٚرك اهلل ؿقل بْص خمٚفٍتف جيقز ٓ ـَ  َؾ قنَ  اَفِذي ٍُ ـْ  خُيَٚفِ  َأنْ  َأْمِرهِ  َظ

ؿْ  ُٓ ٌَ ٌٜ  ُتِهٔ ؿْ  َأوْ  ؾِْتَْ ُٓ ٌَ ًٓ  هذا[ 51:افْقر﴾ ]َأخِٔؿٌ  َظَذاٌب  ُيِهٔ  .أو

ًٚٔ  فًـ: ؿٚل ظٌٚس بـ اهلل ظٌد حديٞ مـ افٌخٚري صحٔح يف جٚء ـام: وثٕٚ

 ؾال بٚفرجٚل، افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء، افرجٚل مـ ادتنٌٓغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 أجؾ ؾّـ افيٚهر يف يٌدو ؾٔام هق إٕام بٚٔخر جلًْغا مـ ـؾ تنٌف افتنٌف أن صؽ

ة يتنٌف أن افرجؾ ظذ حيرم ذفؽ  حيرم ـام افٌِٚس ؽر يف أو افٌِٚس يف شقاء بٚدرأ

 .ؽره يف أو افٌِٚس يف بٚفرجؾ أجًوٚ تتنٌف أن ادرأة ظذ

 بغ خَِف يف ؾٚوت حْٔام وجؾ ظز اهلل أن صؽ ؾال: افِحٜٔ حِؼ مقوقع

ََِؼ  َوَمٚ﴿: تًٚػ ؿقفف يف ذفؽ إػ وأصٚر وافًْٚء افرجٚل رَ  َخ ـَ ﴾ َوإُنْثَك افَذ

 آيٚتف مـ أن افْير فٍِٔٝ وإٕٚ ظًٌثٚ ذفؽ ذـر مٚ أيٜ هذه يف ذـر حٚ ؾربْٚ[ 1:افِٔؾ]

 إصٔٚء ؾّـ بٚضْٜ، ومْٓٚ طٚهرة مْٓٚ بٖصٔٚء ؾٚوت ؾٓق وإنثك، افذـر خِؼ أن

 ظَؾ ذي ـؾ ينؽ وٓ بدوهنٚ، افًْٚء ومٔز بٚفِحك افرجؾ مٔز اهلل أن: افيٚهرة
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ة أن وفٛ  يف يسدد ٓ يراهٚ مـ ؾُؾ بخدُّيٚ أخهَتٓٚ مًتًٚرة حلٜٔ اختذت فق ادرأ

 .افٌٚروـٜ مثؾ صًٔئٚ أخذت أهنٚ إٓ تهْع مل أهنٚ ظِاًم  بٚفرجٚل، تنٌٓٝ إهنٚ: يَقل أن

 يًّقهنؿ مْٓؿ ضٌَٜ اإلٕجِٔز، افزيىٕٚٔقن هبٚ منٓقر ادًتًٚرة افِحٜٔ هذه

 وهؿ افزحٚن دخِقا  إذا ـذفؽ، يزافقن ٓ وربام تَٚفٔدهؿ مـ ـٚن هٗٓء بٚفِقردات

ة ادًتًٚرة، افِحك هذه ؾٔوًقن حَِٔغ  أي ينؽ ٓ مًتًٚرة حلٜٔ توع افتل ؾٚدرأ

 جٚء إذا ؾٔام افتنٌف إػ أؿرب افًُس أخٔس! ترى ؾٔٚ بٚفرجؾ، تنٌٓٝ بٖهنٚ إًٕٚن

 ذـًرا  خَِف ٕنف جًزا  ظِٔٓٚ وجزه ؾرًوٚ ظِٔف اهلل ؾروٓٚ افتل حلٔتف إػ افرجؾ

 ؿد أخٔس أرًوٚ ويرمٔٓٚ بِحٔتف ويىٔح افذـر هذا يٖيت ؾحْٔام حلٜٔ ذا ذـًرا  ؾجًِف

ة تنٌف  افًِـ صِّف: ؾً٘ذا واؿع، متحَؼ أمر هذا أن صؽ ٓ حلٜٔ؟ هلٚ فٔس افتل بٚدرأ

 افرجٚل مـ ادتنٌٓغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل فًـ»: افٌخٚري صحٔح يف افذي مًٌٚذة

 .شبٚفرجٚل افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء،

 يقم إػ إبِٔس فًْف ؿهٜ يف افُريؿ افَرآن يف ذـر وجؾ ظز ربْٚ: ثٚفًثٚ يٖيت ثؿ

 اهلل رمحٜ مـ افىرد يف إبِٔس وؿع ؾِام افًالم، ظِٔف ٔدم وشقشتف بًٌٛ افديـ:

ُمَرهَنُؿْ ﴿: ؾَٚل وجؾ، ظز هلل مًهٔتف ويٗـد أصِف، يثٌٝ أن أراد َٔ ـَ  َو ُُ ٌَِت ُٔ َِ  آَذانَ  َؾ

ٚمِ  ًَ ُمَرهَنُؿْ  إَنْ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
 ؾٓق حلٔتف حيِؼ افذي: ؾً٘ذا[ 449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

ُمَرهَنُؿْ ﴿: ؿٚل افنٔىٚن ٕن افرمحـ: ويًيص افنٔىٚن يىٔع َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
﴾ اّلَل

 وطٍٜٔ بٖن إظالن ؾٔٓٚ افتل افُريّٜ أيٜ أجًوٚ خٚفػ هق: ؾً٘ذا[ 449:افًْٚء]

 .اهلل خِؼ بتٌٔر يٖمره أن اإلًٕٚن ظدوه مع افرجٔؿ إبِٔس

 افْٚمهٚت اهلل فًـ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف أخًرا  جٚء ذفؽ أجؾ مـ

 وافٍٚجلٚت وادًتقصالت، وافقاصالت وادًتقصامت، وافقاصامت وادتّْهٚت،

 هذا مـ ٕٖخذ هْٚ ؾْحـ فِحًـ، اهلل خلِؼ ادٌرات شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات

ُمَرهَنُؿْ ﴿: افًٚبَٜ بٚٔيٜ يتًِؼ مٚ احلديٞ َٔ نَ  َو ِرُ ٌَ َُِٔ َِْؼ  َؾ   َخ
ِ
[: 449:افًْٚء﴾ ]اّلَل

: ؾً٘ذا فِحًـ، اهلل خلِؼ ادٌرات: بتًِٔؾ افًْٚء مـ إصْٚف هذه فًـ ؾٚفرشقل
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 .افرمحـ وظهغ افنٔىٚن أضًـ اهلل خلِؼ تٌٔرهـ يف هـ

 ـؾ ظالؿٜ هلؿ بذ: َٕقل بٚحلديٞ، ظالؿٜ فِرجٚل فٔس: هْٚ ؿٚئؾ يَقل ؿد

 حٚ افٌٚفٌٜ حلُّتف وجؾ ظز اهلل أن يًِؿ ـِْٚ: وهق افتٚل، فٌِٔٚن وذفؽ افًالؿٜ،

 احلُؿ ؽر هبـ، ختتص إحُٚم بًض فًِْٚء جًؾ وافرجٚل، افًْٚء بغ ؽٚير

 افذهٛ، مـ ٕقًظٚ هلـ وأبٚح احلرير، مثاًل  هلـ ؾٖبٚح حلٜٔ، بدون جًِٓٚ حٔٞ افُقين

 ب٘بٚحتف افرجٚل ظذ افًْٚء جلْس افتّٔٔز هذا ومع افرجٚل، ظذ وذاك هذا حرم بْٔام

 صؽ ؾال اهلل خِؼ تٌٔر وبًِٜ صًٔئٚ ظِٔٓـ حرم ؾ٘ذا ظِٔٓؿ حرام هق مٚ هلـ تًٚػ

 .أوػ بٚب مـ افرجٚل ظذ ُمرًمٚ يُقن افًِٜ فٍْس ظِٔٓـ ادحرم افقء هذا أن

 هْٚ افْتػ افْٚتٍٚت،: أي شافْٚمهٚت اهلل فًـ»: احلديٞ إػ ًٕقد: ؾٚٔن

 افّْص خيهقن بًوٓؿ خيتٍِقن، وافٍوؾ افًِؿ أهؾ مـ ـثريـ مـ ًّٕع

 ذفؽ، وراء رء ٓ ثؿ اخلديـ، احلٚجٌغ ظذ يزيد وبًوٓؿ ؾَط، بٚحلٚجٌغ

 مُٚن أي يف افْتػ ينّؾ بحٔٞ افتقشًٜ ـؾ ذفؽ مـ أوشع إمر أن: وافهقاب

ة بدن مـ يَع  .افٍىرة شْـ مـ ؾٕ٘ف مثاًل  اإلبط ـْتػ افنٚرع اشتثْٚه مٚ إٓ ادرأ

 ـٚن إذا: افنٚهد فُـ ـثًرا، ظْده َٕػ وٓ بٚدْٚشٌٜ أن ٕذـره ـالم وهذا

 ظذ ذفؽ حيرم أٓ! ترى حٚجٌٔٓٚ مـ تٖخذ أن ادرأة ظذ حرم احلُٔؿ افنٚرع

ٚ ذـرتف حٚ ًٕؿ:: اجلقاب أوػ؟ بٚب مـ افرجٚل ًٍ  اهلل، خلِؼ تٌٔر هذا أن: إٓ

 أن ظِٔٓـ حرم وجؾ ظز اهلل ـٚن ؾ٘ذا اهلل، خلِؼ ادٌرات: أيٜ مع افتَك واحلديٞ

 ٓ أنف أوػ بٚب مـ ؾٚفرجؾ اهلل، خلِؼ تٌٔر ٕنف حقاجٌٓـ: مـ بًًٔىٚ تًٌٔرا  يٌرن

 .اهلل خلِؼ تٌٔر أجًوٚ ٕنف حٚجٌٔف: مـ يٖخذ أن فف جيقز

 هذا ظِٔٓـ حرم ؾ٘ذا فِرجٚل، يٌح مل مٚ فًِْٚء أبٚح افنٚرع أن: ذفؽ ظذ زد

 .ذـرٕٚ ـام افرجٚل ظذ ٕحرمف أن أوػ بٚب ؾّـ

 تُقن مثاًل  افٌؼة اهلل، خلِؼ تٌٔر احلديٞ يف ذـرت افتل إصْٚف هذه ؾُؾ

 هق هذا افٌؼة، وتنؿ افقصؿ ؾتٖخذ رهبٚ بٔٚض يًجٌٓٚ ؾال أبٔض ذراظٓٚ ادرأة
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 افذي افرجؾ يُقن أٓ! ترى إصْٚف، هذه ؾًِْٝ اهلل، خلِؼ تٌٔر وهق أٓ اجلامل

ًٕٚ خديف مـ يٖخذ  .أوػ بٚب مـ مًِق

 يُقن أٓ أرًوٚ ويرمٔٓٚ ـِٓٚ حلٔتف يٖخذ افذي افرجؾ يُقن أٓ: أخًرا  ثؿ

ًٕٚ ة ـٕٚٝ إذا! أوػ؟ بٚب مـ مًِق ٚ خًىٚ تٖخذ افتل ادرأ ًَ  تُقن حٚجٌٓٚ مـ هْٚ دؿٔ

 ؾال ـِٓٚ، حلٔتف يٖخذ افذي فِرجؾ بٚفًٌْٜ يَٚل ؾامذا اهلل خِؼ ؽرت ٕهنٚ مًِقٕٜ:

 .افٌُٚئر مـ هذا أن صؽ

 ٓ وأن وجؾ ظز اهلل إػ يتقب أن ذفؽ مـ بقء مٌتذ ـٚن مـ ٕذـر وفذفؽ

 ـام افِحٜٔ مـ هق اخلديـ ظذ افْٚبٝ افنًر ٕن خديف: مـ وٓ حتك حلٔتف مـ يٖخذ

 .افٌِٜ يف جٚء

 (04:21:61( /28) جدة ؾتٚوى)

 كا٘ت إذا اإللزاول باجلٗش لاللتحاق الٓحٗة حٓؼ حْؿ

 السجـ الَّقبة

 افدراشٜ مـ يْتٓل ظْدمٚ بٚجلٔش آفتحٚق اإلشالمٜٔ افٌالد بًض يف :مداخِٜ

مًٚ  ادتقشىٜ افدراشٜ أو اجلٚمًٜ مـ مًٚ  اجلٔش يدخؾ ظِٔف فزا  حيِؼ أن أجوًٚ  ظِٔف وفزا

 ظِٔف حيِؼ اوىرار تًتز..ظَقبٜ هذه افًجـ،هؾ يف افًَقبٜ ٕٚل يًٍؾ مل وإن حلٔتف،

 ٓ؟ أم حلٔتف

 مٚذا؟ يًتز هؾ :افنٔخ

 ..افًَقبٜ هذه :مداخِٜ

 مٚذا؟ يًتز.. رء ـؾ ؾّٓٝ :افنٔخ

 .حلٔتف حيِؼ أجِٓٚ مـ رضورة :مداخِٜ
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 حيِؼ: تًْل حيِؼ رضورة يًتز هؾ تَقل حغ أنٝ يتُرر، افًٗال هذا :افنٔخ

 بًٍْف؟ هق

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 وإٕام ًٍٕف حلٔتف حيِؼ أن ظِٔف تقجٛ رضورة هْٚك فٔس: أؿقل أنٚ :افنٔخ

 افٍرق؟ رأجٝ أنٍف رؽؿ مْف حيَِقهٚ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .مْف حيَِقهنٚ وإٕام حيَِٓٚ ٓ هق ؾ٘ذاً ! ضٔٛ :افنٔخ

 ..ُمُّٜ فف تًَد يًٍؾ مل إن :مداخِٜ

 ينتٓقن ـام حًَِٔٚ  يٖتٔٓؿ مل إن أنف أظرف أنٚ إمريـ، بغ ٍٕرق أن جيٛ :افنٔخ

 صحٔح بٚفًجـ، يزجقه أن وإمٚ أنٍف، رؽؿ حلٔتف حيَِقا  بٖن إمٚ شًٔٚؿٌقٕف، أهنؿ

 ٓ؟ أو هذا

 حلٔتف، حيِؼ أن دًِؿ يٌٌْل ٓ حلٔتف؟ فٔحِؼ رضورة هْٚك هؾ َٕقل ٓ: ؾ٘ذاً 

 حلٔتف مثالً  فف فٔحِؼ احلالق إػ مر إن ؾٓق بًٍْف حلٔتف وحيِؼ ادقشٜ يٖخذ أن: يًْل

 وؿع وهذا ساحٜ بُؾ هلؿ يَقل ظِٔف، ذفؽ يٍرض افُٚؾر افْيٚم هذا ٕن حٚذا؟

 بف؟ ؾًِقا  ومٚذا صئتؿ، مٚ واؾًِقا  حلٔتل أحِؼ ٓ أنٚ أصٓرٕٚ بًض مـ شقريٚ يف

 ـٌر ؿًؿ شقريٚ يف اجلٔش أن ربام وتًِّقن اجلٔش ظْٚس مـ ثالثٜ إفٔف أرشِقا 

 صٓرٕٚ إػ جٚءوا حٚ افثالثٜ افًْٚس ؾٓذه شْل، هق وإـثر ٕهري أو ظِقي مْٓؿ

 أن تًتىًٔقا  فـ وإٓ ذـؿ اـٍقٕٚ: هلؿ ؾَٚل أنٍف رؽؿ حلٔتف حيَِقا  أن يريدون هذا

 مـ: يًْل مْٚ ؾٖنتؿ ذـؿ اـٍقٕٚ..وبُْٔؿ بْٔل مًرـٜ تَقم أن بًد إٓ حلٔتل حتَِقا 

 ٓ ٕحـ أن واظتذروا افًِقي وهق رئًٔٓؿ إػ افََٓرى ؾرجًقا  افًْٜ، أهؾ

 افًِقيغ مـ ظْٚس ظِٔف ؾٖرشؾ مك افرجؾ ٕن افًّؾ هبذا َٕقم أن ًٕتىٔع

 ظِٔف تٌٌِقا  أخراً  وفُـ ؿٌِف ؽٔظ أروى مٚ مْٓؿ وٕٚل مًٓؿ مًرـٜ يف ؾدخؾ

 أدري مٚ صٚء مٚ حًٌف.. شجْف افرئٔس.. شجْف ثؿ أنٍف رؽؿ حلٔتف وحَِقا  وـتٍقه
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 هق وإذا افًجـ مـ وأخرج خَِف، يف اهلل شْٜ تٌْٝ افِحٜٔ وبدأت ثالثٜ أشٌقظغ

 مع آتهٚل فف تٔن ثؿ صئتؿ مٚ اؾًؾ: يَقل وهق ثٕٜٚٔ مرة أجوًٚ  ؾٖنذره حلٔتف مريب

ًٚ  يُقن ـٌر ؿٚئد  ادًئقفغ مع اتهؾ افٌُر افَٚئد هذا افَهٜ، فف ؾحُك فف ؿريٌ

 صٚء مـ بٚفِحٜٔ يتًِؼ ؾٔام فًِْٚس يتًروقا  ٓ أن ؿراراً  وأصدروا هْٚك افٌُٚر

 .دمنؼ يف أنٚ ـْٝ يقم وؿع وهُذا حَِٓٚ، صٚء ومـ ترـٓٚ

 شِقـٓؿ ويف إيامهنؿ يف إؿقيٚء ادًِّغ مـ أؾراد وجد فق أنف اظتَٚدي يف وأنٚ

 ٓ هْٚ رضورة، هذه أن بدظقى افُثرون يًٍؾ ـام بٖنًٍٓؿ حيَِقا  ومل وثٌتقا 

 ؾحْٔئذٍ .. يًْل أنٍف رؽؿ ـٌٝ يٍُِقا  أو بٚحلِؼ يٍُِقه أن إمٚ هؿ ٕهنؿ رضورة:

 .ذاً  وأخٍٓام أؿِٓام اختٚر ذيـ بغ وؿع إذا ادًِؿ أن افٍَٜٓٔ افَقاظد مـ

 حيَِقا  أن مْف وأؿؾ ـٌر ذ هذا بًٍْف حلٔتف حِؼ ادًِؿ يتقػ أن أن صؽ ٓ

 وإٕام رضورة ٓ إوػ احلٚفٜ يف أمٚ رضورة، يَٚل مٚ هق وهذا أنٍف رؽؿ حلٔتف

 ظذ ؿٚئامً  ٕيٚمٓٚ يزال ٓ افتل اجلٔقش هذه يف هْٚك ـٚن فق أنف: أؿقل أن ؽريض

 ظؼات صّد فق حلٚهؿ يِحَقا  أن اجلٔش أؾراد ظذ تقجٛ افُٚؾرة افَقإغ بًض

 وؿقاد افرؤشٚء ٓوىر إًٍٓٚ  إفٔف أذت افذي افنخص هذا صّقد ادًِّغ مـ

 جٔقش ـؾ يف ظٚمًٚ  ٕيٚمًٚ  فٔس افْيٚم هذا وأن شٔام ٓ افْيٚم هذا يٌروا أن اجلٔش

 .افٍُر

ًٚ  شْٜ ظؼيـ مْذ أوروبٚ إػ أشٚؾر أن ل ؿدر فَد ًٚ  ؾُْٝ تَريٌ  مع افًٔٚرة راـٌ

ْٕٚ بًض  شٔٚرات ظنٚئر ٕرى ؾُْٚ شقينا  يف إفٛ جٌٚل يف ٕهًد وٕحـ إخقا

 هْٚ يَقل هذا؟ ـٔػ أشٖل ؾُْٝ حلك، وهلؿ اجلْقد مـ أؾراد وظِٔٓٚ ظًُريٜ

 ؾٚدًِّقن ـٍٚر، وهؿ يريب يريب ـٚن ومـ حيِؼ حيِؼ أن صٚء مـ حريٜ هلؿ اجلْقد

 ظـ يًٍق أن جْدي ـؾ ظذ اجلٔش ؿٚئد ويقجٛ افْيٚم يًُْس مل إن هبذا أوػ

 يف شٔحِّٓؿ افُٚؾر افَٕٚقن هذا جتٚه افنٌٚب بًض ؾثٌٚت حيَِٓٚ، أن وفٔس حلٔتف

 اجلقاب فؽ واوح ـٚؾر، ٕيٚم ظـ متَِك هق افذي افْيٚم هذا يٌروا أن إػ افْٓٚيٜ
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 .اهلل صٚء إن

 .إمر هذا يف افقال ضٚظٜ! ضٔٛ :مداخِٜ

 وافقال مًهٜٔ هذه ٕن جيقز: ٓ اخلٚفؼ، مًهٜٔ يف دخِقق ضٚظٜ ٓ :افنٔخ

 .مثِف يُقن أن اجلّٔع مـ يريد ؾٓق وفذفؽ حًَِٔٚ  يُقن افٌٚفٛ يف

 (00:11:16/ب01: افْقر رحِٜ)

 ؟الْبائر وـ الٓحٗة حٓؼ هؾ

 افٌُٚئر؟ مـ افِحٜٔ حِؼ هؾ :مداخِٜ

 .ـذفؽ هق :افنٔخ

 ..يَقل افًِؿ أهؾ بًض ٕن: يًْل بف؟ خٚص وظٔد افْٓل ظذ ورد :مداخِٜ

 خٚص؟ وظٔد مٚذا جٚء :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء، افرجٚل مـ ادتنٌٓغ اهلل فًـ»: ئٍُؽ أمٚ :افنٔخ

 ؟شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات»: يٍُل أمٚ ؟شبٚفرجٚل افًْٚء

 ـٌرة؟ أخًٔٝ فُـ يٍُل :مداخِٜ

 .ًٕؿ! دفٔؾ؟ ؾٔف مٚ هذا :افنٔخ

 .ئٍُْٚ :مداخِٜ

 (00:15:64/أ10: افْقر رحِٜ)

 كحّٖٓا الٓحٗة قص

 حٔٞ مـ ـحَِٓٚ هق - اجلامظٚت بًض تًٍؾ ـام - افِحٜٔ ؿص [:اإلمٚم ؿٚل]
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 وؽرهؿ افهحٚبٜ مـ افًِػ ظِٔٓٚ جرى افتل وافًْٜ. جيقز ٓ ذفؽ وأن افتنٌف،

 مقوع مٚ ؽر يف هذا ؾهِٝ وؿد. افزيٚدة ؾتَص افٌَوٜ: ظذ زاد مٚ إٓ إظٍٚؤهٚ

 .تٍهٔال

 (.426/ 6) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 بالٓحٗة الىارب وصؾ حْؿ

 افِحٜٔ؟ يف افنٚرب وصؾ! صٔخ :مداخِٜ

 ..ؿهف ظدم.. حَِف ظدم: يًْل افِحٜٔ، يف افنٚرب وصؾ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 إذا وـٚن شٌٚفغ، فف ـٚن أنف ظّر ظـ ثٌٝ فُـ افًْٜ مـ َٕقل ٓ :افنٔخ

 صٚربف مـ يٖخذ مل مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف افهحٔح، احلديٞ يف جٚء وؿد ؾتِٓام، ؽوٛ

 افٌْل ظـ ثٌٝ وؿد مْٚ، ؾِٔس صٚربف مـ وإٕام صٚربف يٖخذ مل مـ: َٕؾ مل شمْٚ ؾِٔس

 ظِٔف ؾٖمر صٍتف، ظذ ضٚل: أي صٚربف، وىف وؿد ملسو هيلع هللا ىلص إفٔف جٚء رجاًل  أن ؾًاًل  ملسو هيلع هللا ىلص

 مـ ضٚل مٚ حتٝ افًقاك ؾقوع وبَّراض بًقاك فف يٗتك بٖن وافًالم افهالة

 .شصٚربف مـ يٖخذ مل مـ»: افًالم ظِٔف فَقفف مْف ؾًع بٔٚن ؾٓذا وؿروف، افنٚرب

 !؟..ُمّد أمٜ مـ[ خيرج هؾ] :مداخِٜ

 إذا إٓ وافًالم افهالة ظِٔف هديف مـ خيرج إٕام اإلشالم مـ خيرج مٚ ٓ :افنٔخ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل خمٚفٍٜ اشتحالفف بًٌٛ ؾحْٔذاك ؾٔف، خٚفػ بام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل خمٚفٍٜ اشتحؾ

 ٓ ؾذفؽ ظّاًل  افًالم ظِٔف افرشقل ظِٔف ـٚن حٚ خمٚفٍتف أمٚ اإلشالم، مـ خيرج

: افًالم ظِٔف ؿقفف أن اتٍَقا  ادًِّغ ظِامء أن بدفٔؾ اإلشالم، مـ اخلروج يقجٛ

 فٔس وإٕام اإلشالم مـ خيرج ٓ شمْل ؾِٔس ؽنْٚ مـ»: أو شمْٚ ؾِٔس ؽنْٚ مـ»

 .ملسو هيلع هللا ىلص شْتف وـامل هديف ظذ

 (00:27:16( /5) رابغ ؾتٚوى)
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 بدعة؟ الىارب حٓؼ بٙن قال أ٘ف الَٓامء وـ أحد عـ صح هؾ

 افنٚرب حِؼ بٖن ؿٚل أنف افًِامء مـ أحد ظـ صح هؾ! افنٔخ ؾؤِٜ :مداخِٜ

 بدظٜ؟

 أنٚ بؾ اهلل، رمحف أنس بـ مٚفؽ اإلمٚم اهلجرة دار إمٚم ؿقل ذفؽ ًٕؿ، :افنٔخ

 اشتئهٚفف أي افنٚرب حِؼ أن واحلََٜٔ ُمثِٜ، افنٚرب حِؼ: ؿٚل أنف ظْف أحٍظ

 وإن ذحف مـ ل بد ٓ بحٞ وهْٚ فًِْٜ، خالف ؾٔف افْٚظّٜ بٚحٚـْٜٔ أو بٚدقشك

ًٚ  ـٚن مـ وفُـ افقء، بًض افقؿٝ تٖخر ؿد ـٚن  صدره ؾِٔىؾ افًِؿ فًامع ُمٌ

 :مًل

 افهالة ظِٔف وؿقفف وتَرير، وؾًؾ ؿقل إػ تًِّقن ـام تًَْؿ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل شْٜ

 فىٚفٛ بد ٓ احلٚفٜ هذه ويف ادًٚين، مـ وجقه يتحّؾ إحٔٚن مـ ـثر يف وافًالم

 مـ أـثر حتتّؾ افتل افَقفٜٔ افًْٜ مـ ادراد حتدد افتل افًِّٜٔ افًْٜ تتٌع مـ افًِؿ

 إفٍٚظ بًض افنٚرب مـ بٕٚخذ يتًِؼ ؾٔام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ جٚء ؾَد واحد، مًْك

 افهالة ظِٔف ـَقفف وؿع، افذي هق وذفؽ مًٚين، بًدة تٍن أن يُّـ افتل

: ثٚفٞ فٍظ يف شجزوا»: آخر فٍظ يف شافِحك وأظٍقا  افنٚرب حٍق»: وافًالم

 ؾٓؾ افنٚرب، مـ أو بٚفنٚرب إخذ يف ادٌٚفٌٜ تًىْٔٚ إفٍٚظ هذه وـؾ شأهنُقا »

 بغ اخلالف وؿع هْٚ بًوف، أو ـِف افنٚرب هق إفٍٚظ هبذه ادَهقد ترى يٚ

 آحتامٓت يف رأي، ظذ رأي فسجٔح افتىٌَٜٔٔ افًِّٜٔ افًْٜ تتدخؾ وهْٚ افًِامء،

 .ادًٚين تِؽ مـ مًْك وحتديد إفٍٚظ تِؽ مـ ادُّْٜ

 ذفؽ مًْك.. أهنُقا .. جزوا شافنٚرب حٍقا »: افًالم ظِٔف ؿقفف شًّتؿ

 ويف افٍِظ هذا يف ؿٚل مٚ شافنٚرب حٍقا »: وؿٚل أضِؼ ٕنف ـِف: افنٚرب اشتئهٚل

ًٚ  ؿديامً  افًِامء مـ وجد وفذفؽ افنٚرب: بًض ؽره  حِؼ إػ يذهٛ مـ وحديث

 :اثْغ صٔئغ إػ ٕيرٕٚ إذا فُْْٚ افِحٜٔ، وإظٍٚء ُتٚمًٚ  افنٚرب

 .إهؿ وهق ؾًِف وأخر افًالم، ظِٔف ؿقفف مـ أحدمهٚ
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 تِؽ يف ادذـقرة إنقاع مـ ٕقع بٖي وإخذ احلػ أن أجوًٚ  بغ ؾَد ؿقفف أمٚ

 ظذ يىقل مٚ ادَهقد وإٕام برمتف افنٚرب أخذ ادَهقد فٔس افثالثٜ إفٍٚظ

،: إول افٍِظ يف ؾَقفف احلٚؾٜ، مـ إخذ ادَهقد افنٍٜ،  يًْل ٓ حٍقا

الـافْ  َوَتَرى: ﴿افُريؿ افَرآن يف ـام احلٚؾٜ مـ إخذ يًْل وإٕام آشتئهٚل َّ َٜ َُ  ئِ

ـْ  َحِٚؾغَ  ْرشِ  َحْقلِ  ِم ًَ  ادًْك هذا ؾٖـد ضرؾف، افقء ؾحٚؾٜ [76:افزمر﴾ ]اْف

ًٚ، إفٔٓام أذت اثْغ صٔئغ بٖحد وترجح  مـ يٖخذ مل مـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف أحدمهٚ إٍٓ

 ؾِٔس صٚربف مـ يٖخذ مل مـ: »ؿٚل وإٕام صٚربف يٖخذ مل مـ: يَؾ ملش مْٚ ؾِٔس صٚربف

 مٚ فًٌوف، أخذاً  يُقن وإٕام ـِف فِنٚرب يُقن ٓ إخذ أن ٕص هذا يف: إذاً ش مْٚ

 .يَٚل ـام افَهٔد بٔٝ ؾْٓٚ افًالم ظِٔف ؾًِف يف بٕٔٚف ذفؽ افًٌض؟ هذا هق

 صًٌٜ بـ ادٌرة ظـ مًْده يف أمحد واإلمٚم شْْف يف داود أبق اإلمٚم روى فَد

 ظِٔف ؾٖمر افنٍٜ، ظذ وزاد ضٚل: أي صٚربف، ضٚل وؿد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ جٚء رجالً  أن

 مـ ضٚل مٚ حتٝ افًقاك ؾقوع ومَراض بًقاك فف يٗتك بٖن وافًالم افهالة

 فٔس أنف إفٍٚظ تِؽ ـؾ مـ ادَهقد ادًْك حيدد ؾًؾ وهذا ؿروف، ثؿ افنٚرب

: بَقفف ادراد وهق افنٍٜ ظذ زاد مٚ اشتئهٚل وإٕام ـِف افنٚرب اشتئهٚل ادَهقد

 ادًٚين ـؾ رؾع ؿد احلديٞ هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص ؾًٍِفش افِحك ظـ وأظٍقا  افنٚرب حٍقا »

 مٚ وفٔس افنٍٜ ظذ زاد مٚ بٕٚخذ ادَهقد أن وظغ إًٍٓٚ  ذـرٕٚهٚ افتل ادًٚين مـ

 صٚربف يٖخذ ـٚن أنف ظْف اهلل ريض اخلىٚب بـ ظّر ظـ جٚء ؾَد وهلذا ظِٔٓٚ: ظال

 اهلل رمحف مٚفؽ اإلمٚم مقضٖ يف جٚء وؿد شٌٚفتف يىٔؾ وـٚن بؾ أصِف، مـ يٖخذه وٓ

 وؾتؾ ٍٕخ ؽوٛ إذا ـٚن أنف ظْف اهلل ريض ظّر خِؼ مـ أن افهحٔح بٚفًْد

 .افنٍتغ ظذ زاد مٚ يٗخذ وإٕام ـِف يٗخذ ٓ افنٚرب أن ظذ يدل وهذا صٚربف،

 فُـ افنٚرب ظذ ادحٚؾيٜ هق افٌْقي احلُؿ أن أثٌتْٚ أن بًد ضٌٜٔ ُٕتٜ وهْٚ

 :ضٌٔتغ ؾٚئدتٚن ذفؽ يف افنٍٜ، ظذ زاد مٚ اشتئهٚل

 مـ ٕقع ذفؽ يف... صٍتف ظذ وضٚل بنٚربف تًٚهؾ إذا افرجؾ أن: إوػ
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 ظذ زاد مٚ ؾٚشتئهٚل ذفؽ، ٕحق أو دهـ ؾٔف ـٚن إذا خٚصٜ أـؾ إذا ؾٔام افَذارة

 مـ جٚءٕٚ مٚ ـؾ يف ضًٌٔتف مـ هق افذي اإلشالم مع تتْٚشٛ ٕيٚؾٜ ؾٔف افنٍتغ

 .افْيٚؾٜ ظذ ادحٚؾيٜ تؼيع

 ـام وهل: ضٌٜٔ أخرى ؾٚئدة ؾٔف افنٍٜ ظذ افنٚربغ ؾ٘بَٚء آخر جٕٚٛ ومـ

 افتل فِجراثٔؿ ـّهٔدة أنف منٓقد أمر أظِؿ واهلل طٚهر وهذا إضٌٚء بًض يَقل

 ُّٝ ٍُ ثٔؿ هذه تهىٚد ـٚفنٌُٜ هْٚك ؾٔجد مْخريف مـ خٚصٜ ويف بٚإلًٕٚن َت  اجلرا

 افنٚرب ظذ افنٚرع إبَٚء مـ حُّٜ ذفؽ إنػ، يف افدخقل مـ وُتًْٓٚ

 وبًض هق ظِٔف ـٚن ومٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل شْٜ وذفؽ افنٍٜ، ظذ زاد مٚ واشتئهٚل

 .هبديف افًٚرؾغ أصحٚبف

 .ربف ظـ بف جٚءٕٚ مٚ ـؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص ٌْٕٔٚ اتٌٚع يِّْٓٚ أن وجؾ ظز اهلل وًٕٖل

 (00:29:20/أ47: افْقر رحِٜ)

 بالسقاد الٓحٗة صبغ حْؿ

د افهٌغ أن :مداخِٜ  حُؿ مٚ شقداء افٌٔوٚء افِحٜٔ تهر أن حتك بٚفًقا

 هذا؟

م أمتل يف يُقن».. مًروف حرام جيقز، ٓ :افنٔخ  بٚفًقاد خيوٌقن أؿقا

 ..شاجلْٜ رائحٜ يرحيقن ٓ افىر ـحقاصؾ

 (00:40:10( /8) ـه4108 فًٚم ادديْٜ فَٚءات)

 بالسقاد الٓحٗة خًاب حْؿ

 هق افٌٔٚض خٚفهٜ بٔوٚء حلٔتف ـٕٚٝ دـ بٚحلْٚء اخلوٚب حُؿ مٚ :مداخِٜ

 شْٜ؟ أم واجٛ
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 بُؾ خيوٛ أن ؾًِٔف صٚب مـ ـؾ: أي اجلِّٜ، يف واجٛ اخلوٚب :افنٔخ

 افٔٓقد إن»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن وذفؽ افًقاد: حٚصٚ افُتـ أو احلْٚء مـ فقن

 صًقرهؿ ترد مل افروايٚت بًض يف شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى

 افٔٓقد إن» ثٔٚهبؿ يهٌٌقن ٓ هْٚ ادَهقد فٔس ٕنف ادَهقد: هق هذا فُـ

 .شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى

 أمحد اإلمٚم سح ؾَد افرأس أو افِحٜٔ افنًر بخوٛ إمر احلديٞ هذا ؾٍل

 مع اؿسن ؿد أنف وبخٚصٜ افقجقب يَتيض إمر ٕن افهٌغ: هذا بٍرؤٜ اهلل رمحف

 دـ واجٛ هذا ؾٚفهٌغ... وخٚفٍقهؿ: بَقفف إمر هلذا افًالم ظِٔف افرشقل تًِٔؾ

 افنٚئٛ ييؾ أن افقاجٛ مـ أن أظتَد ٓ وفُـ حلٔتف يف أو رأشف يف صًره صٚب

 إمر ٕن افهٌغ: جدد حلٔتف ظـ افهٌٚغ ذهٛ ـِام بٚفهٌغ حلٔتف أو ًٍٕف يالحؼ

 افٔٓقد خٚفػ أنف حيَؼ بحٔٞ مرات تٍْٔذه يف يٍُل.. افثٚبٝ احلديٞ يف مىِؼ

 إتٓك ـِام بحٔٞ حتديد بدون مىًَِٚ  يهٌغ ؾٓق مىًَِٚ  يهٌٌقن ٓ افذيـ وافْهٚرى

 وإٕام احلديٞ مـ يًتٍٚد ٓ هذا افِحٜٔ، مهٌقغ دائامً  ؾٓق جديد بهٌغ أخحَف افهٌغ

 جقاب هذا وفِْهٚرى، فِٔٓقد خمٚفٍٜ ينتد فُل افهٌٌٜ هذه يًتٚد أن ظِٔف

 .افًٗال

 (00:24:11/أ07: افْقر رحِٜ)

 الٓحك حٓؼ وـ لٓحالق يَقد الذي الدخؾ حْؿ

 فِحالق؟ ظِٔٓٚ يًقد افذي وافدخؾ افِحٜٔ، حِؼ حُؿ مٚ :وداخٓة

 .مًتقرة خِٔٓٚ حٚفؽ، تٍوح ظِٔؽ تَؾ ٓ :الىٗخ

 حرام؟ أو شحٝ هق هؾ دخع: يًْل اجلقاب، مْؽ، أشًّف افًٗال :وداخٓة

 رء ـؾ ٕنف حرام: وهق افًحٝ، هق واحلرام احلرام، هق افًحٝ :الىٗخ
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 أُّيٚ يٚ: »افًالم ظِٔف ؿٚل ـام حرام، ؾٓق مًُٛ مـ وجؾ ظز اهلل مًهٜٔ ظذ ؿٚم

م يْٚل ٓ اهلل ظْد مٚ ؾ٘ن افىِٛ، يف وأمجِقا  اهلل اتَقا ! افْٚس  ش.بٚحلرا

 مٚ ؾ٘ن افىِٛ: يف ؾٖمجِقا  وأجِٓٚ، رزؿٓٚ تًتُّؾ حتك ُتقت فـ ًًٍٕٚ  إن»

م ُيَْٚل ٓ اهلل ظْد  ش.بٚحلرا

 احٚل فتحهٔؾ ادؼوع اجلّٔؾ افىريؼ اشُِقا : أي شافىِٛ يف أمجِقا »

ُٕقا ﴿: تَقل افُريّٜ وأيٜ بٚحلرام، يْٚل ٓ اهلل ظْد مٚ ؾ٘ن بٚحلالل، َٚو ًَ  اْفِزِ  َظَذ  َوَت

َقى َْ ُٕقا  َوٓ َوافَت َٚو ًَ ْدَوانِ  اإِلْثؿِ  َظَذ  َت ًُ  [.2:احٚئدة﴾ ]َواْف

 ؾٖن إثؿ، ؾٓق وافًدوان اإلثؿ ظذ افتًٚمؾ جمرد وافًدوان، اإلثؿ ظذ ؾٚفتًٚون

َؾ  ٌَ َت ًْ  .والل ظذ والل ؾٓذا بف، ويُتًٛ اإلثؿ هذا ُي

م افِحٜٔ حِؼ أن فديْٚ مًِقمًٚ  ـٚن إذا: أووح بًٌٚرة يًْل ًٚ، حرا  ؾٖٔيت ذظ

 وافتَقى، افز ظذ مًف تًٚون مٚ ادُْر، ظذ مًف تًٚون هذا حلٔتف، فف وحيِؼ إًٕٚن

 ؾٓذا والل، ظذ والل ؾٓذا أجراً، ظِٔف يٖخذ ؾٓق ادُْر ظذ مًف تًٚوٕف وؾقق

ًٚ، يُقن -صؽ بال- ادًُٛ م  اإلًٕٚن ؾٔف ُيَتَقَؿك أن يٌٌْل ٓ أمر وهذا حرا

:ًٚ ُٕقا  َوٓ﴿: افًٚبَٜ أيٜ ٕن إضالؿ َٚو ًَ ْدَوانِ  اإِلْثؿِ  َظَذ  َت ًُ [. 2:احٚئدة﴾ ]َواْف

 احلديٞ يف مثالً  يَقل ؾٓق إمثِٜ، بًض هلٚ تًٍراً  رضب افًالم ظِٔف افرشقل

 .ادُْر ظذ تًٚوٕقا  ٕهنؿ :شوصٚهديف وـٚتٌف ومقـِف افربٚ آـؾ اهلل فًـ: »افهحٔح

 افنٚرب، هق واحد أول:..ش ظؼة اخلّر يف اهلل فًـ: »أخر احلديٞ يف وؿٚل

 فِخّر، افنٚرب هذا ذب شٌٛ ـٕٚقا  أهنؿ بًٌٛ داخِقن ـِٓؿ افٌَٜٔ، َبَغ  ثؿ

ًٚ  افنٚرب هذا ـٚن حٚ فقٓهؿ ُِٓٚ ومًتُكهٚ ظُٚسهٚ: »إضالؿ  إفٔف ٜدحّقفوا وحٚم

ٚٓ ًُ ُْقا  ـِٓؿش وهُذا وصٚرُّيٚ وبِٚئ ًِ ًٚ  ـٕٚقا  بٖهنؿ ُف  هلذا افىريؼ تًٔر ظذ ظقٕ

 هذه ظّقم يف تدخؾ افؼيًٜ، ختٚفػ افتل ادًٚئؾ ـؾ وهُذا ادُْر، هلذا ادرتُٛ

 افرجؾ حيِؼ أن افًٍؾ مـ مُْراً  ـٚن ؾ٘ذا اخلٚصٜ، إحٚديٞ هذه دٓفٜ ويف أيٜ،
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 .أجراً  ادًهٜٔ هذه ظذ يٖخذ أن إُٕٚراً  ؾٖصد أخٔف، حلٜٔ

 ( 04: 00: 41/   452/  وافْقر اهلدى)  

 ( 04: 04: 44/   452/  وافْقر اهلدى)

 احلالّق كسب

 إن- ؾٔٓٚ يُتًٌٓٚ افتل احٚدة هذه[ افِحٍك  وحيِؼ حالق يًّؾ افذي] :وداخٓة

 يًْل؟ حترم، -اهلل صٚء

 .ضًًٌٚ  :الىٗخ

 بْٚء: يًْل يٌْك جًدهؿ هؾ أبْٚؤه.. يَتٚتقه افذي احٚل هذا! ضٔٛ :وداخٓة

 حرام؟ مـ يُقن اجلًد

 ٓ فُْٓؿ مٍُِغ، ـٕٚقا  أو مٍُِغ، ؽر صٌٚر أوٓد فف ـٚن إذا :الىٗخ

دّ  ؿقهتؿ يُتًٌقا  أن يًتىًٔقن َُ ْٔٓؿ بِ ِّ  ؾّٓتْل؟ ـذفؽ، ؾًِٔقا  جٌْٔٓؿ، وظرق َي

 يف ؾٔدخِقا  احلرام، افًُٛ هذا ظـ يًتٌْقا  أن وبٚشتىٚظتٓؿ ـٌٚراً  ـٕٚقا  إن أمٚ

 ش.بف أوػ ؾٚفْٚر افًحٝ مـ ٌٕٝ حلؿ ـؾ: »احلديٞ ظّقم

 ؾال وادُْر، افٍحنٚء ظـ صالتف تْٓف مل إن: »ٕهف حديٞ هْٚك هؾ :وداخٓة

 ..حديٞ هذا هؾش فف صالة

 افرشقل مـ ثٚبتًٚ  صحٔحًٚ : أي احلديٞ، هذا هْٚك هؾ: تًْل ـْٝ إذا :الىٗخ

 ؽر: يًْل ؿّٜٔ، ٓ وفُـ ؾٔقجد، صحٔح ؽر وهق ُيروى أنف أمٚ ٓ، :ؾٚجلقاب

 .صحٔح

ًٚ، فٔس: مداخِٜ  يًْل؟ حديث

ك افَهالةَ  إِنَ ﴿: أيٜ خيٚفػ أخرى، جٜٓ مـ هق وثؿ صحٔح، ؽر: افنٔخ َٓ  َتْْ

ـِ    َظ
ِ
ْحَنٚء ٍَ رِ  اْف َُ  افِٔؾ يَقم ـٚن رجالً  أن: حديٞ وهْٚك[ 16:افًٌُْقت﴾ ]َواْدُْْ
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ًٚ  إن! اهلل رشقل يٚ: »فف ؾَٔؾ افْٓٚر يف وينق  افْٓٚر، يف وينق افِٔؾ يف يهع ؾالٕ

 تْٓٚه، أن بد ٓ صالتف تْٓف مل مـ: َٕقل أن جيقز ٓ وفذفؽش صالتف شتْٓٚه: ؿٚل

ُل  فُـ ْٓ ـ ًٜ  ختتِػ وجؾ ظز اهلل مًهٜٔ ظـ فهٚحٌٓٚ افهالة َٕ ، وـثرةَ ً ًٌٕ ًٜ  وؿِ

 احلّؾ هذا ُيَِل متك ُيَهّدق ٓ ثَٔالً  محالً  حٚمؾ ـًٕ٘ٚن صالتف واحد إذا: بًّْك

 افذي فُـ بَدر، صالتف تْٓٚه هذا يهح، مٚ أؿؾ ظذ يهِٔٓٚ: يًْل رؿٌتف، مـ

 وهُذا، إوػ مـ أـثر تْٓك افهالة هذه...ؾٔٓٚ خينع أو شًّتؿ، ـام ؾٔٓٚ يىّئـ

 واوح؟

 .واوح ًٕؿ، :وداخٓة

 (00: 28: 42/   471/  وافْقر اهلدى)

 احلالقة وأجرة احلالقة وٖٕة

 يًْل احلالؿٜ مْٜٓ أن ادًروف ُترى ويٚ َحاَلق، يًّؾ يريد زمٔؾ ل :وداخٓة

ّٛ  وفُـ ُمرمٜ، أهنٚ حيتُؿ مـ شًّْٚ ـام  إٕف: ؿٚل مّٜٓ َٕىٜ يًتقوح َح

 صٔخْٚ، يٚ ادىِقب أجش أم رء أم تٍهٔؾ ؾٔٓٚ ؾٓؾ افِحٜٔ، و افنًر بٔحِؼ

 ذفؽ؟ حُؿ افقؿٝ ٍٕس يف وافِحٜٔ افرأس صًر افرأس، بٔحِؼ ٕنف يًْل بٚفًٌْٜ

 .ُمرم برتُٛ بُٔقن افِحك، بٔحِؼ هق حٚ -ضًًٌٚ - :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

م بُٔقن هق، بًٌُٔف افع واحٚل :الىٗخ  .حرا

 .ًٕؿ :وداخٓة

 بًد؟ شٗافؽ صق إيف، :الىٗخ

 صٔخْٚ؟ يٚ صق وٓ حرام، أو حالل مٚل هْٚك شُٔقن مش :وداخٓة

 يَص وآ افِحك حيِؼ افٌٚفٛ افٌٚفٛ؟ صق افٌٚفٛ، حًٛ ظذ :الىٗخ
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 صًر؟

 يقم ـؾ حًٛ، ظذ يًْل  مٚبتتقؿٍش دي إن ظٚرف حيتؽ :وداخٓة

 .إمر بٔختِػ

 مرة وـؿ افزبقن، صًر احلالق بَٔص مرة ـؿ فُـ أخل، يٚ بًرف أنٚ :الىٗخ

 .حلٔتف فف بٔحِؼ

 احٚل ؽِٛ إن حرام، يٌَك احلرام احٚل ؽِٛ فق أنف: ذفؽ مًْك :وداخٓة

 .حالل يٌَك احلالل

 .ؾٚفزم ظرؾٝ أجقه، :الىٗخ

 حلِؼ تٍرد أنف فق افرأس، حلِؼ بٚفًٌْٜ افَْىٜ، هذه مـ أهؿ َٕىٜ :وداخٓة

 احلُؿ؟ ٍٕس تٖخذ هؾ بٚفٌرب تتنٌف يًْل بىريَٜ افرأس حيِؼ وفُـ افرأس،

 .أؿؾ :الىٗخ

 .أؿؾ :وداخٓة

 .ًٕؿ :الىٗخ

 .يسـٓٚ أن إوػ فُـ :وداخٓة

 .-صؽ بال- إيف :الىٗخ

 .خراً  ـؾ اهلل جزاك :وداخٓة

 .وإيٚك :الىٗخ

  (00: 64: 20/ 126/ وافْقر اهلدى) 
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 الّبًة عذ زاد فٗام الٓحٗة وـ إخذ وجقب

 .افنٓرة مـ أظتزه ؾِذفؽ افٌَوٜ، ظذ زاد مٚ ظذ اإلضٚفٜ جيقز ٓ :الىٗخ

 .يَهٓٚ أَٓ  متًقد هق :وداخٓة

 أن ٓبد ُمٚرضة وهْٚك افهٚفح، افًِػ ظّؾ خالف هذا ٓ، :الىٗخ

 أن يريد دـ ٓبد أنف: ادحٚرضة أثْٚء يف ؿِٝ أنٚ إذضٜ، مـ وفق تًًّقهٚ

 أن ًٕتىٔع ٓ أصٔٚء هْٚك ؾٔف ٕنف افهحٚبٜ، بًّؾ يتًّؽ أن بٚفًْٜ يتًّؽ

 .أذت ـام افتىٌٔؼ مـ وإٕام احلديٞ، مـ ٍّٕٓٓٚ

  (00: 67: 47/ 117/ وافْقر اهلدى)

 

 الٓحٗة وـ إخذ

 يٖثؿ؟ هؾ حلٔتف، مـ أخذ فق ادِتحل :وداخٓة

 .إخذ حًٛ ظذ :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

َىع أخذ ؾٔف :الىٗخ َْ  افّع  افدـٚترة بًض مذهٛ ظذ يُقن افذي وهق ب٘ثّف، ُي

 .شتُقن إصٚرة افذؿقن خر»: افًٚمٜ بّذهٛ آخذيـ

 إذا أمٚ يٖثؿ، ٓ ؾٓذا... اخلىٚب بـ ظّر بـ اهلل ظٌد مذهٛ ظذ أخذ إذا أمٚ

 .آثؿ يُقن أن ُمتِّٜ ادًٖخٜ ؾْٓٚ ذفؽ، مـ أـثر أخذ

  ظّرة؟ أو بحٟ خمهقصًٚ  يًد ٓ ظّر بـ اهلل ظٌد ؾًؾ أو ؿقل هذا :وداخٓة

 احلٟ يف خٚصٜ ظْف رويٝ روايٜ ـؾ يف: يًْل جٚء مٚ: أوًٓ  ٕنف ٓ، ٓ، :الىٗخ

 .مىَِٜ جٚءت وافًّرة،
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 وافًّرة؟ احلٟ ؽر يف افروايٚت يف يًْل :وداخٓة

 بًض إخرى، افروايٚت يف واحدة ثٚين واحدة، هذه ًٕؿ، إي :الىٗخ

ًٚ  ادقشؿ، يف خٚصٜ ادقشؿ، يف حلٔتٓؿ مـ يٖخذون ـٚن أهنؿ افهحٚبٜ : وأخراً : ثٚفث

 روايٜ ظْف جٚءت مٚ ظّر ابـ أن ؾروْٚ فق: يًْل إخذ، هذا فقؿقع ييٓر ٓ

 أنٚ: يًْل احلٟ، خهقصٔٚت مـ أنف احلٟ يف ـٚن إخذ فُقن ييٓر مٚ أخرى،

 ًٚ  ٓ هذا فُـ! صٚيػ؟، احلٟ يف أحَِف حلتك صًري َبقِؾر أين ظٚديت مـ صخهٔ

 ٓ أنف يًْل ٓ وافًُس احلٟ، مقشؿ ؽر يف صًري مـ آخذ بٔجقز مٚ أنٚ أنف: يًْل

 يف هْٚك وفٔس واؿًل، أمر هذا وهُذا، احلٟ، بًد حٚ افرأس صًر تقؾر جيقز

 افًُس؟ هق مٚ إؿرب، هق افًُس بؾ هبذا، احلٟ خهقصٜٔ ظذ يدل مٚ افؼع

 بجقاز احلٟ، خهص افذي هق ؾام ،شافِحك واظٍقا [ »بٚإلظٍٚء أمر إضالق ؾٔف أنف]

 .افهقاب هق افًُس بؾ افًٚم، إمر خمٚفٍٜ

 مـ شًّف احلديٞ، هذا روى هق افذي -ظْف اهلل ريض- ظّر ابـ أن ٕرى

 يًِؿ وـِْٚ حلٔتف، مـ يٖخذ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل يرى ًٍٕف افقؿٝ يف ـٚن ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 مٌٚفٌٜ افًِامء مجٚهر يراهٚ درجٜ إػ افًالم، ظِٔف افرشقل اتٌٚع يف ظّر ابـ مٌٚفٌٜ

 أصد وهق خٚفٍف مٚ حلٔتف، مـ يٖخذ افرشقل يرى ٓ ظّر ابـ ـٚن ؾِق مؼوظٜ، ؽر

 .اتٌٚظف ظذ حرصًٚ  افْٚس

 أو حلٔتف، مـ أخذ وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل أن ثٌٝ: يًْل ًٕؿ، :وداخٓة

 ظّر؟ ابـ ؾًؾ مـ: يًْل هذا

 إثٌٚت بْحٚول ٕحـ إمر، شٓؾ: فؽ أؿقل شقف ـْٝ ثٌٝ ـٚن فق :الىٗخ

 .احلديٞ روايتف مع ظّر، ابـ ؾًؾ مـ اشتٌْٚط ضريؼ مـ يٖخذ ـٚن افرشقل  أن

  (:..21.: 9/  21/    وافْقر اهلدى) 
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 الٓحٗة وـ إخذ

 بجقاز تَقل افتل افٍتقى، ظُْؿ يذـر مـ أمس شًّٝ أنٚ بٚفًٌْٜ، :وداخٓة

 صحٔح؟ هذا هؾ ظّرة، أو حٟ ؽر مـ افِحٜٔ مـ إخذ

 .صحٔح مٚئٜ :الىٗخ

 ذفؽ؟ يف احلجٜ مٚ. ضٔٛ صحٔح، مٚئٜ :وداخٓة

 .افهحٚبٜ ؾًؾ :الىٗخ

 .افهحٚبٜ ؾًؾ مـ تذـرت ممـ أمثِٜ فْٚ تذـر ممُـ :وداخٓة

َٔداً  إخذ ظْف ثٌٝ أنف ظّر، ابـ ؾًؾ :الىٗخ ََ  ؿٔد وبٌر وافًّرة، بٚحلٟ ُم

 وجمٚهد هريرة ـٖيب وافتٚبًغ افهحٚبٜ بًض ظـ ورد وـذفؽ وافًّرة، فِحٟ

 .أن ًٕتحيه افذي هذا وؽرمهٚ،

 فٔس افهحٚبٜ ؾًؾ إن: ؿٚل: افرأي هذا بٌر يَقفقن مـ بًض فُـ :وداخٓة

 ريض- ضٚفٛ أيب بـ ظعّ  إػ صحٔح بًْد ذـر وهق ؾٔف، خقفػ إن شٔام ٓ بحجٜ،

تف، إػ تهؾ حلٔتف ـٕٚٝ أنف -ظْف اهلل : وافيٚهر: ؾَٔقل افًٚروغ بغ مٚ وُتأل ُهَ

: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ود هذا ٕن افِحٜٔ: مـ إخذ يًٓدون ـٕٚقا  مٚ أهنؿ افهحٚبٜ بَٜٔ مـ

 .ظِٔف ٕتزيد ٓ افْص، طٚهر ؾِْٚ افتقؾر، ود هق ؾٕٚخذ ،شَوِؾروا»

 رواه؟ َمـ افهحٔح، بٚفًْد إثر هذا: أوًٓ . ًٕؿ :الىٗخ

 .ٕٚؿؾ أنٚ أدري، مٚ أنٚ :وداخٓة

 ذـره؟ َمـ ضٔٛ، :الىٗخ

 صح؟ إن فُـ ،-أجوًٚ – أدري مٚ أنٚ :وداخٓة

 صحٚيب يًْل وهذا افهحٚبٜ، بغ خالف ؾٔٓٚ ادًٖخٜ يُقن صح إن :افنٔخ

 مٚ أنٚ فُـ وافْزاع، آجتٓٚد مقارد مـ ادًٖخٜ تُقن ؾحْٔئذٍ  افهحٚبٜ، مجِٜ مـ
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ؼافتَ  ؿٌؾ ادقوقع يف افتقشع أرى َُّ  هذا ذـر بٚفذي تثؼ أنٝ إثر، هذا صحٜ مـ َح

 إشْٚده؟ وصحح إثر

 ؿرأت أنٚ: يَقل ٕٚؿؾ، هق إٕام ظْده، مـ جيتٓد ٓ هق بَِْف أثؼ: يًْل :وداخٓة

 .بف أثؼ ؾَِْف وـذا، ـذا

 افذي مـ ؾَط، َٕؾ ؿؤٜ افَؤٜ فًٔٝ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- هق وفُـ :الىٗخ

 ظْف؟ َٕؾ افذي أم أهق صحٔح إشْٚده ؿٚل

 .ظْف َٕؾ افذي: مداخِٜ

 ادَُهِححغ مـ احلديٞ أئّٜ مـ هق هق؟ مـ ظْف، ادَْقل هق :الىٗخ

ٍغ؟ ًِ  وادَُو

 .أدري مٚ :وداخٓة

 جمٓقل؟ ظـ يَْؾ هق: إذاً  :الىٗخ

 .ًٕٔتف أنٚ ـتٚب، ظـ َٕؾ هق ٓ، :وداخٓة

 .ًٕؿ :الىٗخ

 .ظْف َٕؾ افذي افُتٚب ًٕٔٝ أنٚ :وداخٓة

 افْٚؿؾ؟ َمـ. ضٔٛ :الىٗخ

ٔف مك، يف فْٚ أخ :وداخٓة ِّ  حٚجٜ؟ ٓ وآ ُأَش

ًٜ  ذفؽ يف ـٚن إذا: أؿقل ًٕؿ :الىٗخ  .تًّٔف ؾال ؽٌٔ

 .ؽٌٜٔ فٔس ٓ، :وداخٓة

ف: إذاً  :الىٗخ ِّ  .َش

 ادنتٌِغ مـ هذا اهلل، ظٌد بـ إبراهٔؿ افرمحـ ظٌد أبق إخ :وداخٓة



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 .بٚحلديٞ

 آثٚر؟ فف اهلل، ظٌد بـ إبراهٔؿ. ضٔٛ :الىٗخ

 إخ؟ هذا :وداخٓة

 ؽره؟ َمـ هق، ضًًٌٚ  :الىٗخ

 .ذفؽ ٕحق أو ـُتٚب، :وداخٓة

 .ـتٚب ،-مثالً – رشٚفٜ ًٕؿ :الىٗخ

 افنٔخ ؿقل يْٚؿش وإفٌٚين، افٌزال بغ وادٌٚين ادًٚين ـتٚب فف ًٕؿ، :وداخٓة

 يْٚؿش ؾٓق بْهف، آخذ وٓ احلديٞ بروح آخذ أنٚ: افًرة ؾَف مَدمٜ يف افٌزال

 .افيّل إرواء ـتٚب وفف ،..ادًٖخٜ هذه وقء يف ومٌْٚه، احلديٞ مًْك

 بامذا؟ يْتٓل، :الىٗخ

 ادٌْك ـٚن إن: يًْل ادٌْك، ظذ افقؿقف رضورة إػ يْتٓل ًٕؿ، :وداخٓة

 افهحٔحٜ، إحٚديٞ وأرؾض وأتقشع أتَـَجَقز ٓ فُـ أهاًل، ادًْك ظذ يًٚظد

 .ذفؽ وٕحق مىٚبؼ، ؽر ادًْك أن بدظقى

ًٚ؟ وفف ًٕؿ، :الىٗخ  أجو

 ش.افدارمل شْـ بتخريٟ افيّل إرواء» ـتٚب وفف :وداخٓة

 ادخىقط؟ ظٚمل يف تزال مٚ وإٓ إصٔٚء، هذه مىٌقظٜ :الىٗخ

 .ادخىقط ظٚمل يف زافٝ مٚ هق ٓ، :وداخٓة

 فؽ؟ ؿٚل هق أم فف، ـتٚب يف ظْف َِٕتف افذي ؿرأت أنٝ هق :الىٗخ

 .شًّٝ :وداخٓة

 شًّٝ؟ :الىٗخ
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 .ظْف َٕالً : أجوًٚ  :الىٗخ

 .ظْف َٕالً  :وداخٓة

 بف؟ تثؼ هذا، افقشٔط إذًامَْىًٜ، افروايٜ، ؾٓذه :الىٗخ

 .أذـر ٓ أنٚ :وداخٓة

 مثؾ صحٜ جداً  ًٕتًٌد ٕنف أن: ٕتقؿػ ٕحـ حٚل، ـؾ ظذ هق هذا :الىٗخ

 .اخلز هذا

 إػ افرجقع أخٔس افهحٚبٜ، ؾًؾ وتًٚرض ثٌٝ، فق صَٔخْٚ يٚ فُـ :وداخٓة

 أوػ؟ افْص طٚهر

 افتل ادًٚئؾ بًض ظـ ُتٚمًٚ  ختتِػ ادًٖخٜ: فؽ أذـره رء هْٚ ٓ، :الىٗخ

 .افْص طٚهر افًِػ بًض ؾٔٓٚ خيٚفػ

ًٚ – بٚز ابـ افنٔخ  يف ويَقل هذا، افْص بيٚهر ُتًؽ وجقد حقل يدٕدن -ضًٌ

 بد؟ ٓ رأجتٓٚ افُٕٚدهِقي رشٚفٜ ظذ تًَِٔف

 .ًٕؿ :وداخٓة

 فق جدًا، خىر أنٚ زظّل يف ـالم هذا افهحٚبٜ، بّخٚفٍٜ يًتد ٓ بٖنف :الىٗخ

ؽ َُ  ٕحـ ؾُٔػ أـثر، مٌَقًٓ  يًْل ـٚن فِهحٚبٜ، ذفؽ ًٌٕٜ يف ذفؽ، صحٜ يف َتَن

 ؾّٓف فًدم إمٚ إٕف: ؾٔف َٕقل أن ظّر، ابـ رأشٓؿ وظذ افهحٚبٜ هٗٓء ٕتهقر

 مـ أنف مع افًالم، ظِٔف افرشقل شْٜ خٚفػ ؾّٓف مع وإمٚ إضالؿف، أو افْص فًّقم

ِّقه ظْف ظرؾْٚ افذي افقحٔد افٍريد افهحٚيب هق افهحٚبٜ، بغ  اتٌٚظف يف وتنّدده ُؽ

ِِٜٔ، مْٓٚ ـٚن مٚ حتك افًالم ظِٔف افرشقل أؾًٚل  ؾام افتًٌديٜ، افًْـ مـ تُـ ومل ِجٌِ

 وؿد افًالم، ظِٔف افرشقل اتٌٚع ظذ احلريص هذا ظّر ابـ مثؾ بٖن: يَٚل أن يُّـ
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ُِف، ؿقَفف يىٚبؼ افًالم ظِٔف افرشقل يرى شْغ، مـ اهلل صٚء مٚ صٚحٌف  وؾًِف ؾً

ًٚ، وافًٍؾ افَقل وخيٚفػ هق يٖيت ثؿ ؿقُفف  هذا مثؾ ظـ يُقن مٚ أبًد ؾٓذا مً

 .افهحٚيب

َسض أن يُّـ ٍْ  مـ -مثالً – إظراب مـ فِهحٚبٜ بٚفًٌْٜ ادخٚفٍٜ هذه مثؾ ُي

 أو افْهٚئح بًض مْف وشّع بف، وآمـ افًالم ظِٔف افرشقل إػ جٚء افذي افٌدو

 صحٛ افذي ظّر ابـ أمٚ بٚديتف، إػ إبِف إػ ؽّْف إػ رجع ثؿ ادًٚئؾ، بًض

 افًالم، ظِٔف اتٌٚظف يف افنديد افٌريٛ احلرص ذفؽ وَحِرَص  افًالم ظِٔف افرشقل

ٌُّف وإٕام رء، يف آتٌٚع مـ فٔس هذا أن أخرون يرى ؾٔام حتك  إػ بف أودى ُح

 جداً  افهًٛ مـ افرجؾ هذا شْٜ، بف فٔس ؾٔام افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع يف افٌِق

: ؿقفف بذفؽ ويٗـد يًٍِف، افًالم ظِٔف افرشقل يرى رء إػ يٖيت أنف ٕتهقر أن

 .افرشقل مـ شًّف ومٚ افرشقل يف رآه مٚ ؾٔخٚفػ يًٍق، ٓ هق ثؿش افِحك وأظٍقا »

 يًًّف افذي اخلىٚب هذا أن وظَؾ، فٛ ذي ـؾ ينؽ ٓ: اظتَٚدي ويف

 ظِٔف افرشقل ؾؿ مـ مٌٚذةً  خٚصٜ، بهقرة ظّر وابـ ظٚمٜ، بهقرة افهحٚيب

 يف أو افزمٚن آخر يف يٖيت آخر رجؾ أِي  مـ فف أؾٓؿ هق شُٔقن أذٕف، إػ افًالم

 .مٌٚذة ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل مـ يًًّف مل فُْف افزمٚن، ؿديؿ

َٔد ظّر ابـ فُـ :مداخِٜ  ؾَط؟ افًّرة أو بٚحلٟ صٔخ يٚ َؿ

 يهر ممُـ مًٖخٜ هذه ثؿ وذاك، هذا ظْف ثٌٝ إًٍٓٚ  فؽ ؿِٝ أنٚ ًٕؿ :الىٗخ

ٌٛ وافًّرة احلٟ يف ظّر ابـ بًٍؾ إخذ ترى أنٝ مثاًل، وبْٔؽ بْْٔٚ ًَ  افذي فِ

ِرؿقن ٓ وأمثٚفف بٚز ابـ افنٔخ فُـ ذـرتف، ٍَ  فٔس ؾٚدقوقع ظّر، ابـ ؾًؾ أنف ُي

 .مىًَِٚ  أو وافًّرة احلٟ يف اإلضالق، و افَٔد مقوقع أن

ءً  أنف: أن ادقوقع  ؽرمهٚ يف إخذ ـٚن أو وافًّرة، احلٟ يف إخذ ـٚن شقا

،ًٚ  ـؾ وهذا، هذا يف ؾرق ٓ افًِؿ، أهؾ مـ وؽره بٚز ابـ ٕير وجٜٓ يف ؾٓق أجو

 .مٍٓقمٓؿ يف افْص خيٚفػ ذفؽ
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 ظْف ثٌٝ بٖنف أجٌتؽ أين ظذ افتٍٚصٔؾ، يف أن ٕدخؾ مٚ ٕحـ فذفؽ :الىٗخ

 .افًٚم افْص أجزاء مـ جزء هق وإٕام ؿٔدًا، فٔس هذا ؾٚفَٔد اإلضالق،

 .ًٕؿ :وداخٓة

 .ادقوقع يف ٕيري وجٜٓ ؾٓذا :الىٗخ

 أن فدرجٜ افْٚس بًض يًتٌِٓٚ فٍتقاك، بٚفًٌْٜ: صٔخْٚ يٚ فُـ :وداخٓة

 .تيٓر تُٚد ٓ هُذا، تُقن حلٚهؿ

 افرز؟ ـحٌٚت افُٕٚدهِقي، ؿٚل مثِام :الىٗخ

 تُقن وأهنٚ افِحٜٔ، بتقؾر ادًِؿ شّٜٔ يٌدوا ؾال ـذفؽ هق ًٕؿ :وداخٓة

 .ذفؽ وٕحق شٚبٌٜ

 يتجٚوزه ٓ َحَداً  فف وٕوع بٚفتقؾر َٕقل ٕزال ٓ ٕحـ فُـ ًٕؿ، أي :الىٗخ

 ظّر؟ ابـ ظـ ثٌٝ مٚ وهق مًِؿ،

 افٌَوٜ؟ هق افذي :وداخٓة

 .ًٕؿ أي :الىٗخ

 يٖخذ؟ ٓ افٌَوٜ بًد أنف افٍتقى جمّؾ ـٖن: إذاً : يًْل :وداخٓة

 .ًٕؿ أي :الىٗخ

 .افَٔد إػ رجًْٚ: ؾ٘ذاً  :وداخٓة

 ؿٔد؟ أَي  افَٔد، :الىٗخ

 .اظتّر أو حٟ إذا ـٚن ؿٔد هق افذي :وداخٓة

 وؿٔد زمْل، ؿٔد: أن ؿٔديـ ظْدٕٚ يف -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ٓ ٓ، ٓ، :الىٗخ



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 .مقوًل

 ؾِٔس افِحٜٔ، يف أن َبْحُثْٚ ؾْحـ بٚفزمـ، يتًِؼ وؿٔد بٚفِحٜٔ، يتًِؼ ؿٔد

 .ظالؿٜ فذفؽ

 .يًْل اتوحٝ هُذا :وداخٓة

 .هلل احلّد :الىٗخ

 (:..60/..:   12/   وافْقر اهلدى)

 الّبًة عذ زاد وا أخذ

ًٚ  أن ًِٕؿ :افًٗال ًٜ  أحٚديث  طٚهرهٚ ـٚن وهل افِحٜٔ، إظٍٚء يف وردت مًتٍٔو

 أو حٟ إذا ـٚن أنف: »ظّر ابـ اهلل ظٌد حديٞ أن وًِٕؿ وافقجقب، إمر

 ظـ زاد مٚ شقاء افِحٜٔ، مـ إخذ جقاز ظذ دفٔؾ هذا ؾٓؾش حلٔتف مـ اظتّرأخذ

  اجلٌٕٚغ؟ مـ أو افٌَوٜ،

 وإٕام جيٛ، وٓ افِحٜٔ إظٍٚء جيٛ بّقوقع ظالؿٜ هلٚ فٔس افَؤٜ هذه :افنٔخ

 صح؟ جيقز، ٓ أو مْٓٚ، إخذ جيقز هؾ

 . ًٕؿ :افًٚئؾ

 فف ظّره أو بحٟ ـقٕف بخهقص هق بف ُتًُؽ ـٚن إذا ظّر ابـ أثر :افنٔخ

  تًْل؟ اخلهقصغ ؾٖيُّ  جقاب، فف اخلهقص هبذا يُـ مل ـٚن وإذا  جقاب،

 ش اظتّر أو حٟ إذا» ـٚن ؿٚل خهقص، :افًٚئؾ

  ادقوقع؟ ظْدك َتٌَر ش اظتّر أو حٟ» افَٔد هذا ارتٍع ؾ٘ذا ضٔٛ، :افنٔخ

 . ادقوقع ظْدي يتٌر ًٕؿ آخر، دفٔؾ هْٚك يُـ مل مٚ :افًٚئؾ

 وافًّرة، احلٟ ؽر يف حتك يٖخذ ـٚن أنف ظّر ابـ ظـ ثٌٝ فق يًْل، :افنٔخ
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 . أنٚ أطـ مٚ  اإلصُٚل، يْتٓل يًْل

 ! صٔخ يٚ اإلصُٚل يْتٓل ٓ ل بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 . حقفف دٕدٕٝ أنٝ بْٔام صٚظره، أنٚ افذي هذا :افنٔخ

 . صٔخ يٚ ًٕؿ :افًٚئؾ

 يٖخذ ـٚن: يًْل واإلضالق، افَٔد ظْف ثٌٝ: َٕقل فإلؾٚدة: إذاً  ضٔٛ، :افنٔخ

 -يًْل– افذي وافًّرة، احلٟ ؿٔد دون حلٔتف مـ يٖخذ وـٚن  وافًّرة، احلٟ يف

 ب٘ظٍٚء افرشقل أمر ظّقم ختهٔص جيقز هؾ: تَقل أن تريد ـٖنؽ: مْؽ أؾّٓف

ًٚ، وإٕام وظّرة حٟ بالش أو ادىِؼ ظّر ابـ بًٍؾ افِحٜٔ  هق هذا ؾٖطـ مىَِ

  أـذفؽ؟ شٗافؽ،

 .افتَٔٔد ظذ مَتك بس ر، أول ظذ ـٚن فُـ شٗال، هذا ًٕؿ، :افًٚئؾ

 ادىِؼ وجٚء ادَٔد جٚء ؾٚئدة، احٚر ظذ خذهٚ: ؾِذفؽ ًٕؿ، أي :افنٔخ

،ًٚ  ؾٚئدة وخذهٚ وافًّرة، احلٟ وؽر وافًّرة احلٟ يف يًٍؾ ـٚن ظّر ابـ ؾًـ أجو

 مـ احلََٜٔ يف وهذا ًٕؿ، أي -أجوًٚ – ظّر ابـ ؽر ظـ جٚء إخذ أن أخرى

 افْٚس يْٓقن وفذفؽ وافٍوؾ، افًِؿ أهؾ مـ ـثر أذهٚن ظـ تٌٔٛ افتل إمقر

قا : »افْص ظّقم ظْد يٍَقا  أن يريدون ٕهنؿ حلٔتٓؿ، مـ يٖخذوا بٖن ادِتزمغ ٍُّ  ُح

 أو افًٚم افْص ظْد ادًِؿ يَػ أن أي إصؾ، هق وهذاش افِحك وأظٍقا  افنٚرب

 .بدفٔؾ إٓ ؿٔد أو بتخهٔص ظِٔف خيرج وٓ ادىِؼ،

 افًٍؾ وفٔس ظّر ابـ وؾًؾ افتَٔٔد، يف ظْدٕٚ افدفٔؾ أن أرى أنٚ: ؾٚٔن 

 يَقفقن افذيـ ٕن افىريؼ، ٕهػ إػ ئٍد هذا أن مع وافًّرة، احلٟ يف اخلٚص

ِقُزون ٓ إضالؿف، أو ظّقمف ظذ إمر بتٍْٔذ  ،ظّرة يف وٓ حٟ يف ٓ ذفؽ جُيَ

 واوح؟

 : بٕٔٚف يٖيت حٚ وذفؽ حجف، هْٚ ظّر ابـ ؾًؾ إن: أؿقل ؾٖنٚ 
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 تتًِؼ حََٜٔ ًٕتحي أن فًٍِف افتَٔٔد فٍٓؿ يٌٌْل ظْٓام اهلل ريض ظّر ابـ

 رواتف، أحد هق ظّر ابـ أنش افِحك وأظٍقا  افنٚرب حٍقا » ذـره افًٚبؼ بٚحلديٞ

ٌِف مٚ ـثراً  ؾَٜٓٔ ؿٚظدة تٖيت وهْٚ  مع بًوٓؿ تْٚؿنٓؿ أثْٚء يف افًِؿ أهؾ ظِٔٓٚ ُيَْ

 وهذاش ؽره مـ بّرويف أدرى افراوي» :ؾَٔقفقن اخلالؾٜٔ، ادًٚئؾ بًض يف بًض

: افًالم ظِٔف ؿقفف ـّثؾ احلديثٜٔ، افْهقص بًض مـ مًتَك شِٔؿ، ـالم

 اخلز فٔس: »أخرى روايٜ فف احلديٞ وهذاش افٌٚئٛ يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد»

 شـٚدًٚيْٜ

 أخٔف مع افًالم ظِٔف مقشك ؿهٜ حُك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: احلديٞ هذا وشٌٛ 

 وتًٚػ، تٌٚرك ربف مْٚجٚة إػ ذهٛ حٚ أنف أخرى، جٜٓ مـ وؿقمف جٜٓ، مـ هٚرون

ََِػ  ئٔؾ، بْل وظذ افٔٓقد ظذ أخٚه وَخ  فف جًداً  ظجالً  بًده مـ ؾٚختذوا إها

 ؾِام صٚهد، حٚ إٓ افدئْٜ افٌرة أخذتف مٚ  بٚخلز، وأخزه مقشك رجع ؾِام خقار،

 ش.ـٚدًٚيْٜ اخلز فٔس:  »افًالم ظِٔف ؿٚل صٚهد

 إذا  وافتجربٜ، بٚفًّؾ افْٚس ظْد مًروؾٜ ؾىريٜ بدُّئٜ يًْل احلََٜٔ، وهذه 

 وهق شْغ افًالم ظِٔف افرشقل مع ظٚش مجًًٔٚ  ًِٕؿ ـام ظّر ؾٚبـ ـذفؽ، إمر

 .احلديٞ هذا مْف شّع

 أنف وافًالم افهالة ظِٔف مْف بٚدنٚهدة يًِؿ ـٚن إذا ظّر ابـ أن اظتَٚدي ؾٍل 

ًٚ، مْٓٚ يٖخذ ٓ رًة، مْٓٚ يٖخذ أن ظّر ابـ مًتحٔؾ مىَِ ًْ  أنف مـ ظْف ُظِرف حٚ َص

 ؿد افتل إمقر بًض يف حتك بف، آؿتداء ظذ حرصًٚ  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب أـثر ـٚن

ر َُ َتْْ ًْ  .فديُؿ مًروف هذا وأطـ ؽره: مـ ظِٔف ُت

 ـٚن - إًٍٓٚ  ذـرٕٚه بًوٓٚ ترمجتف افذي - اجلِٔؾ افهحٚيب هذا ـٚن ؾ٘ذا 

 يًّع مل أو هق، يره مل ؾِق افًالم، ظِٔف بٚفرشقل آؿتداء ظذ إصحٚب أحرص

ًٚ  إؿؾ ظذ مْف  هْٚ؟ إػ واوح أبدًا: ذفؽ فًٍٔؾ ـٚن مٚ فألخذ، جمٚل فف يًٍح صٔئ

 خره،آ إػ... وو افْخًل وإبراهٔؿ هريرة ـٖيب افًِػ بًض أن ذفؽ إػ أنوؿ ؾ٘ذا

 أنٚ أؿقل ٓ افذيـ أن ذفؽ إػ إوؿ ثؿ حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون -أجوًٚ – يًٍِقن ـٕٚقا 
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 ظـ َٕؾ أحد مٚ: يَقفقن بًّقمف، أو احلديٞ بّىِؼ حيتجقن افذيـ فُـ.... أظِؿ

 ؾالن حلٔتٓؿ مـ أخذوا مـ أخذوا، ٓ،: هلؿ ؾَِْٚ يٖخذ، ـٚن أنف افهحٚبٜ مـ أحد

 خرط يَٚل ـام ذفؽ ودون افًُس، فْٚ يثٌتقا  أن أن هؿ ظِٔٓؿ وؾالن، وؾالن

 افًِؿ، ظدم جمرد إٓ ظْدهؿ فٔس يٖخذون، ـٕٚقا  مٚ أهنؿ افًُس؟ هق مٚ! افَتٚد

 افًِؿ يًتقجٛ ٓ بٚفقء، افًِؿ ظدم: »جداً  شِٔامً  ـالمًٚ  يَقفقن افًِؿ وأهؾ

 .شبًدمف

 ٓ يٖخذ، ـٚن افهحٚبٜ مـ أحداً  أن يًِّقن ٓ وظّرو، وبُر وزيد أنٚ ؾُقن 

 هٔؽ ممُـ ،جٓؾ هذا ظِامً  فٔس هذا يٖخذ، ٓ ـٚن افهحٚبٜ مـ أحداً  أن يًْل

ًٚ – ذـرٕٚه بام إتَؾ اإلمُٕٚغ أحد فُـ هٔؽ، وممُـ  هريرة وأيب ظّر ابـ ظـ -إٍٓ

 .افهٚفح افًِػ مـ وؽرهؿ

 حيُل - افتٚبًغ مـ ًِّٕف ـام وإبراهٔؿ - حيُل افْخًل إبراهٔؿ أن ذهْل ويف 

 .جداً  ُمٓؿ ٕص وهذا حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون ـٕٚقا  أهنؿ

 فٔس افِحٜٔ ب٘ظٍٚء افًالم ظِٔف افرشقل أمر إن: َٕقل أن ًٕتىٔع هذا وظذ 

ًٚ  ثٌٝ ٕنف وصّقفف، إضالؿف ظذ ًٚ، ظِامً  وزهنؿ هلؿ ممـ ظِّٔ ٌََقا  مٚ أهنؿ واتٌٚظ  هذا َض

 .إضالؿف ظذ احلديٞ

 يف وهل ادٌٚحثٚت، مـ ـثر يف أنٚ ؿِٝ إخرى إمثِٜ مـ  ؽره ومـ هْٚ مـ 

ـْ  جداً  مّٜٓ ظِّٜٔ ؿٚظدة احلََٜٔ  توؾ افتل ادًٚئؾ ظؼات أدرك هبٚ تٍَف َم

ؾُّ : »ؾٖؿقل جتقز، ٓ أو ذظًٚ  جتقز هؾ أمرهٚ، حََٜٔ مًرؾٜ يف إذهٚن  مل ظٚمٍ  ٕصٍ  ـُ

 مش وآ افُالم هذا واوحش بًّقمف آحتجٚج جيقز ؾال ظّقمف، ظذ افًّؾ جير

  واوح؟

 ؾراد ـثرة، أجزاء حتتف يدخؾ افًٚم افْص أن اجلّٔع ظذ خيٍك ٓ يًْل،

ئف، مـ جزء ظذ افًٚم افْص هبذا آشتدٓل  بدٓفٜ مؼوع أو ُمرم إمٚ ٕنف أجزا

 ـٚن إذا إحٔٚن مـ ـثر يف جيقز ٓ بٚفًّقم آشتدٓل ؾٓذا افًٚم، افْص أجش
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 ذفؽ وقء ظذ افًّؾ، ظِٔف جيرِ  مل أو افًّؾ ظِٔف جرى جزًءا ينّؾ بف آشتدٓل

 أجديْٚ، بغ أن هق افذي ادثٚل بٚفًّقم ٕحتٟ ٓ أن أو بٚفًّقم: ٕحتٟ أن يٌٌْل

ِثُؾ  وبًوٓٚ افٔقم، حٔٚتْٚ واؿع مـ بًوٓٚ أخرى بٖمثِف ٕٖيت أن وًٕتىٔع َّ  ُتثٔالً  هبٚ ُٕ

 .افَٚظدة هذه فتقؤح

قا » ظٚم إمر: أجديْٚ بغ ادثٚل  ٍُّ  آشتدٓل يرادش افِحك وأظٍقا  افنٚرب ُح

ًٚ، إخذ جيقز ٓ بٖنف  هبذا ٕٖخذ مٚ: إذاً  ُأِخذ:َ أنف َدَفتْٚ افًِّٜٔ احلٔٚة فُـ مىَِ

ًٚ  ثٌٝ ٕنف افًّقم  .إخذ وهق خالؾف، ظِّٔ

  ًٚ ًٚ، مًُقشًٚ  إمر يُقن أحٕٔٚ د ُتٚم  ذظٜٔ ظذ افًٚم بٕٚمر آشتدٓل يرا

 يهح ٓ حْٔئذٍ  إوفغ، افًٌٚدة أهؾ مـ إفْٔٚ ُتَْْؾ مل افًٌٚدة وهذه مٚ، ظٌٚدة

ٚ، بدظٓؿ ظذ ادٌتدظغ أؿررٕٚ وإٓ بٚفًّقم، آشتدٓل َٓ ِِ  وجف ظذ بدظٜ أي ٕن ـُ

 بٚفٌدظٜ افنٚضٌل اإلمٚم ئًّف مٚ إػ مًَّْٜ ـٕٚٝ إذا -وبخٚصٜ- إرض

 ذفؽ مع افًْٜ، يف أو افُتٚب يف دفٔؾ افٌدظٜ هلذه يُقن أن إٓ يُّـ ٓ اإلوٚؾٜٔ،

 .بدظٜ هذه َٕقل ٕحـ

 أنتؿ افَٚظدة، هذه تٍٓٔؿ أجؾ مـ أتخِٔف أنٚ وآخر ظّع بّثٚل ٕٖتُٔؿ وأن 

رًا، واظتّرتؿ حججتؿ وؿد تًرؾقا   -أجوًٚ  هْٚ-و ادهِغ، مـ ـثراً  هْٚك أن مرا

 واوح  افرـقع، مـ افرأس رؾع بًد افٔنى ظذ افّْٔك افٔد يوًقن أن ٕراهؿ

 افْص دفِٔٓؿ؟ هق مٚ افًِؿ، يف وزهنؿ هلؿ منٚيخ يًٍِف افرـقع، بًد افٌَض هذا

 مـ رأشف رؾع إذا ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل أن حديٞ أبداً  ظْدهؿ فٔس افًٚم،

 هْٚك وفُـ أبدًا، حديٞ هْٚك فٔس افهالة، يف افٔنى ظذ افّْٔك ووع افرـقع

ش افٔنى ظذ افّْٔك ووع افهالة يف ؿٚم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن: »ظٚم حديٞ

 افرـقع، بًد افذي افَٔٚم أي وافثٚين، إول افَٔٚم ينّؾ افهالة، يفش ؿٚم» ؿٚفقا 

 إنٌٔٚء مًؼ أمرٕٚ» أنف أخرى أحٚديٞ -مثالً – ـذفؽ افًٚم، بٚفْص اشتدٓل هذا

 ش.افهالة يف افٔنى ظذ افّْٔك افٔد بقوع:  مْٓٚ بثالث،

 .افرـقع بًد افثٚين وافَٔٚم إول، افَٔٚم: ؾٔنّؾ مىِؼ هذا: ؿٚفقا  
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 افًّؾ جرى يُقن أن إمٚ ٕنف حٚذا؟ جدًا، واهل آشتدٓل هذا أن ٕرى ٕحـ 

 افذي ظِٔف، ظّؾ جير مل أنف وإمٚ افًالم، ظِٔف ُمّد رأشٓؿ وظذ افًِػ ظْد ظِٔف

 أن ظِٔٓؿ افًٚمٜ، بٕٚحٚديٞ يًتدفقن افذيـ ـٓٗٓء ظِٔف افًّؾ جرى أنف َيَدِظل

 وجقد ٓ وهذا افرـقع، مـ رأشف رؾع بًد صدره ظذ يديف ووع افرشقل أن يثٌتقا 

ًٚ، فف  يٖتقا  أن: أي افٍْل، يثٌتقا  أن إػ بحٚجٜ فًٔقا  ذفؽ يًٍِقن ٓ افذيـ إضالؿ

ش افرـقع مـ افرأس رؾع بًد افٔنى ظذ افّْٔك يوع اهلل رشقل ـٚن مٚ»  بروايٜ

ًٚ  ترـٝ مٚ: »ُمهقرة افًٌٚدات ٕن حٚذا؟ بحٚجف، فًٔقا  ِربُؿ صٔئ ََ  إٓ اهلل إػ ُي

َؾ  ـام فَْؾ ادُٚن هذا يف يوع افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن ؾِقا  ،شبف أمرتُؿ َِ  افقوع ُٕ

 َٕؾ ـام إفْٔٚ َٕؾ ـٚن افثٚين ادقوع يف يوع افرشقل ـٚن فق ٓ، إول، ادُٚن يف

ؾ مل ؾ٘ن إول، افَٔٚم يف افقوع إفْٔٚ ََ  ظّع دفٔؾ هذا افثٚين افَٔٚم يف افقوع ُيْْ

 .ذفؽ يًٍؾ يُـ مل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ادًِّقن، ظِٔف جرى

 أو أؿقى، وهل افرشقل أؿقال مـ ـٕٚٝ شقاء افًٚمٜ، بٕٚدفٜ ؾٚٓشتدٓٓت 

 مـ أـثر ُمُّف بدؿٜ تٌَك افرشقل أؿقال ٕن دوهنٚ، وهل افهحٚبٜ أؿقال مـ ـٕٚٝ

 اشتنُٚل أو شٗال فف أحد يف وٓ بهدده، ـْٚ حٚ واوح ادثٚل هذا..افهحٚيب ؿقل

  ًٕؿ ..ثٚين مثٚل ظذ ْٕتَؾ أن ؿٌؾ

  افٌَوٜ؟ ظـ زاد مٚ ظذ يَتك إخذ، دَدار بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 ممُـ هذه صًرات افٌَوٜ حتٝ زاد ؾام حلٔتف، ظذ ؿٌض إذا ًٕؿ :افنٔخ

 .يَهٓٚ

 افًروغ؟ مـ :افًٚئؾ

 . شٗال فف أحد يف أجوًٚ  ممُـ ؿٌوف، أـثرمـ ـٕٚقا  إذا افًروغ مـ :افنٔخ

 ممٚ ٕٖخذ أن جيقز ؾٓؾ، ؽرهٚ أو افٌَوٜ حددوا مٚ، ظّر ابـ ؽر روى :افًٚئؾ

  ظّر؟ ابـ ؾًؾ ظذ َٕتك أو افٌَوٜ دون
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 . احلديٞ راوي ـقٕف هق مزيٜ فف ٕن ظّر، ابـ ؾًؾ مٚ ظْد َٕػ ٓ، :افنٔخ

 . صٔخْٚ ؿقي وٚبط هذا :افًٚئؾ

 مٚ ؾُثراً  أووح، بهقرة افَؤٜ ُيَقِوح مثًٚٓ  أرضب أنٚ ًٕؿ، أي :افنٔخ

 وأرادوا افًك، أو افيٓر وؿٝ يف ادًجد مجٚظٜ دخؾ إذا: ادْٚشٌٜ هذه يف أؿقل

 ٕٚحٜٔ يْتحل واحد ـؾ افهقاب، هق وهذا افٔقم يَع وـام افٌَِٜٔ، افًْٜ يهِقا 

 بٔهع ورآهؿ هٚجلامظف دخِقا  وحٚ ؾُرة، فإلًٕٚن بدا ؾِق ،وحده افًْٜ ويهع

ًٕٚ، أجش  اهلل َيدُ : »ؿٚل وافرشقل افهالة يف بْتٍرق احْٚ فٔش يٚمجٚظف تًٚفقا  وحدا

 صالة: »وؿٚلش أخره إػ... افٍرد صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة: »وؿٚلش اجلامظٜ ظذ

ش اثْغ صالة مـ أزـك افثالثٜ وصالة وحده، صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ

 ـُِؿ ٓ؟ وآ مؼوظٜ اجلامظٜ هذه هؾ ترى مجٚظٜ، ٕهع تًٚفقا  وهُذا،

 يف مٚ ـامن افهالة؟ هذه ظـ هنل يف ضٔٛ، ،مؼوظٜ مق ٓ: بتَقفقا  واحد وبهقت

 .مجٚظٜ افرواتٛ افًْـ تهِقا  ٓ: افرشقل ؿٚل مٚ هنل، يف مٚ هنل،

 ٓ افْٓل هذا فُـ افرشقل، هنك: اخلٚصٜ بىريَتل بَقل أنٚ بَقل أنٚ فُـ 

 إٕام افْٚس، خٚصٜ ـؾ ؾّٓف يف  ينسك ٓ حتك بؾ افْٚس، ظٚمٜ ؾّٓف يف ينسك

 .بًض دون بًض

 افذيـ ٕن افًٔئٜ، وافٌدظٜ احلًْٜ افٌدظٜ مًٖخٜ يف اخلالف جٚء هْٚ ومـ 

ؾُّ : »افًالم ظِٔف افرشقل ؿقل ؾّٓقا  مٚ حًْٜ بدظٜ هْٚك إن: يَقفقن ٍٜ  ـُ  بدظ

ّٔدة، أهنٚ إٓش افْٚر يف والفف وـؾ والفٜ ََ  .والفٜ بدظٜ ـؾ فًٔٝ أي ُم

 اهلل َوّؾَْٚ افذيـ ؾْحـ إمٜ، يف وؿًٝ افتل اخلالؾٚت أظجٛ مـ هذا: يًْل 

دهٚ افتل افًئّٜ افَٚظدة هذه ٍٕٓؿ أن ورمحتف بٍوِف وجؾ ظز ًَ  يف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل َؿ

 وـؾ ،والفٜ بدظٜ وـؾ: »ؾَٔقل وؽرهٚ، اجلًّٜ يقم خىٌف يف افًٚمٜ، ادجتًّٚت

 .وصّقهلٚ إضالؿٓٚ ظذ ؾّْٓٚهٚش افْٚر يف والفٜ

ًٚ – فُؿ صقرهتٚ افتل افهقرة هبذه إًٕٚن يٖتْٔٚ حْٔام   مجٚظٜ، ٕهع تًٚل -إٍٓ
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 ظِٔف صِقا » ؿٚل اهلل  ظِْٔٚ، بتُْر ظؿ فٔش أخل يٚ فٔف افٌدظٜ، أهؾ ظذ هذه ُتق

  ظِْٔٚ بُْٔروا أخًٔقا ش تًِٔام وشِّقا 

ًٚ – فُؿ صقرهتٚ أنٚ افتل افهقرة  هذه تْىع َظؿّ  ؾ٘ذا  يتٖشًقا  مل افذيـ ظذ -إٍٓ

 يْىع ؾام ٕحـ أمٚش افْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ ـؾ» افًئّٜ افَٚظدة هبذه

 .بدظٜ هذه افًْـ يف مجٚظٜ افهالة شبدظٜ هذه»: وَٕقل هلل، واحلّد إمر ظِْٔٚ

 مٚ هنل، ظِٔٓٚ يف مٚ ٓ، هنل؟ ظِٔٓٚ يف: افًٚبؼ فًٗافْٚ ٕرجع ظِْٔٚ صق ضٔٛ، 

 ـؾ: »افًالم ظِٔف ؿقفف حًٌْٚ ٕحـ فُْْٚ يريدون، ـام يٍّٓقن ـام هنل ظِٔٓٚ يف

 .ادًْك هذا يف ادًروؾٜ وإحٚديٞش افْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ

 افًٚمٜ، إدفٜ يف داخِٜ وهل اجلامظٜ هذه أنُرٕٚ افذي افٌٚب هذا ٍٕس مـ: إذاً  

 افقوع هذا: بَْقل ـْٚ ـام افًِػ، إفٔٓٚ فًٌَقٕٚ ظٌٚدة ـٕٚٝ فق افًٌٚدة هذه: َٕقل

 هذا تنّؾ هبٚ حيتجقن افتل افًٚمٜ إدفٜ وـٕٚٝ مؼوظًٚ  ـٚن فق افثٚين، فَِٔٚم

بْٚ ـٚن يًِّقا  مل ؾ٘ن افنّقل، هبذا يًِّقهنٚ افًِػ ـٚن حْٔئذٍ  ادُٚن،  جقا

 فًِّقا  افًٚمٜ إدفٜ يف داخالً  ذفؽ ـٚن فق افًْٜ، جلامظٜ بٚفًٌْٜ ـَقفْٚ ومقؿٍْٚ

 هذا ظذ افًّؾ جرى هؾ فُـ ظٚم، ٕص هذا افِحك، أظٍقا : إذاً  واوح؟ هبٚ،

 مٚ ظْدٕٚ وفٔس افًِػ، ظـ ٕهقص ظْدٕٚ ٕنف فٔش؟ ٓ، اجلقاب افًٚم، افْص

 راوي بدفٔؾ جيقز افٌَوٜ دون مٚ إخذ أن آشتدٓل فْٚ ؾٚشتَٚم خيٚفٍٓؿ،

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد افًِػ، مـ ذفؽ يف تٚبًف ومـ ظّر ابـ احلديٞ

  (00: 48: 69/ 257/ وافْقر اهلدى)

  (00: 12: 16/ 257/ وافْقر اهلدى)

 الٓحٗة وـ إخذ حدود

 ـذا؟ أو افقجف مـ أو افذؿـ حتٝ مـ إخذ جيقز هؾ فِحٜٔ بٚفًٌْٜ: ادَِل

 .أشئِٜ ثالثٜ اهلل صٚء مٚ شٗافؽ ؾال، افقجف مـ أمٚ. ؾال افقجف مـ أمٚ :الىٗخ
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 ؾٓق اخلديـ ظذ يٌْٝ افذي افنًر ٕن جيقز: ؾال افقجف مـ افِحٜٔ أخذ أمٚ 

 أمٚ. افِحٜٔ مـ فٔس ٕنف ؾٔجقز: احلِؼ ظذ يٌْٝ افذي افنًر أخذ أمٚ. افِحٜٔ مـ

 .ؾال وإّٓ  جٚز، افٌَوٜ ظذ زاد مٚ: تٍهٔؾ ؾٍٔف افِحٜٔ ٍٕس مـ إخذ

 ظٚم؟ هذا :وداخٓة

 .هُذا إٓ تتهقر مٚ :الىٗخ

 ظّر؟ بٚبـ خٚص أو :وداخٓة

 بٚبـ خٚصًٚ  فٔس حُؿ هذا ظْف، يرى اهلل ظّر ابـ مع ٕحُل أن :الىٗخ

 .افًٚدغ رب َخّهف بحُؿ ادًِّغ ظذ ّتٚزي ٓ ظّر وابـ ظّر،

 ..وـٚن ؾًِف ظذ :وداخٓة

 .بف خٚص احلُؿ هذا إن يَٚل ٓ فُـ ًٕؿ، :الىٗخ

 خٚص إٕف يَٚل أن أمٚ يُّـ، مًِٔش يًٍِف، ـٚن بام يتًِؼ شٗال ظْدك ؾٔف 

 .ٓ ظّر بٚبـ

ًٚ، هريرة أيب ظـ هذا ثٌٝ بؾ ؾَط، ظّر ابـ ظـ هذا يثٌٝ مل: أوًٓ    وثٌٝ أجو

 ـٕٚقا : ؿٚل افْخًل يزيد بـ إبراهٔؿ وهق أحدهؿ بؾ افتٚبًغ، مـ واحد مٚ ؽر ظـ

 .افهحٚبٜ يًْل؟ مـ ـٕٚقا  بهٌٜٔ حتدث إذا افتٚبًل حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون

 بف تٍرد ظّر ابـ يُـ مل افِحٜٔ مـ إخذ أن ظديدة، ٕهقص ظْدٕٚ ؾٔف: ؾ٘ذاً  

 ظِٔف افرشقل بٖن افًًقديغ ادنٚيخ بًض مـ تًًّف ؿد ومٚ افهحٚبٜ، دون

ًٚ، فف أصؾ ٓ ـالم هذا حلٔتف، مـ يٖخذ ٓ ـٚن افًالم  مْٓؿ ؿٚئؾ ؿٚل وإٕام إضالؿ

 حديٞ حتك يقجد ٓ ومٚصٔغ، افْٚس مٌّوغ وامش، يدك هٚت وبًديـ

 ؾٓؿ مـ افُالم هذا مثؾ يّق وإٕام يٖخذ، ٓ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل أن مقوقع

: تًٚػ ؿٚل ـام وافْٚس روايٜ، يهٌح افَقل هذا ثؿ ؿقًٓ، يهٌح افٍٓؿ هذا ثؿ خىٖ،

ـَ ﴿ ُِ َثرَ  َوَف ـْ قنَ  ٓ افَْٚسِ  َأ ُّ َِ ًْ  .شٚهقن ؽٍِٜ يف هؿ ،[487:إظراف﴾ ]َي
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،ش افِحك وأظٍق افنٚرب حٍقا : »ادًروف احلديٞ ادقوقع أصؾ   ٕص أظٍقا

 .مىِؼ

 ٕص شافِحك أظٍق» جدًا، جداً  جداً  مّٜٓ ؿٚظدة هذه افٌَض، دقوقع ٕرجع 

 .مىِؼ

 أو ظّقمف ظذ يٌَك أن يٌٌْل ظٚم، ٕص ـؾ أو مىِؼ، ٕص ـؾ أن: افَٚظدة 

ًٚ، ـٚن إذا خيههف مٚ جٚء إذا إٓ إضالؿف، ظذ  .مىًَِٚ  ـٚن إذا ئَده مٚ أو ظٚم

ض ٕيروا  ٚيخ ًب خرـي خٚصٜ- ادن ؿ ادٖت  ظِٔف افرشقل أن ٕهًٚ  وجدوا مٚ -مْٓ

خذ ـٚن افًالم ًف، افُالم هذا مًٓؿ أؿقل وأٚن حلٔتف، مـ ٖي ؿ أزيد فُـ ٍٕ يت مٚ ظِٓٔ  :ٖي

 مْف أحًـ  هق مٚ ظـ ؾوالً  مقوقع، حديٞ وٓ يقجد ٓ إٕف: إًٍٓٚ   ؿِٝ أنٚ

 .يٖخذ ٓ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل أن ؤًػ،

ؿ أزيد أٚن بؾ  ن ظِٓٔ تٜ افُٛت أحد افسمذي رواه حدٞي ؾٔف: وأؿقل ٔا  افرشقل أن اًف

خذ ـٚن افًالم ظِٔف ـ وَظْرِوٓٚ، ضُقهلٚ مـ ٖي ًٔػ افروايٜ حٞٔ مـ احلدٞي هذا ُف  و

داإلش ِرج ٓ ٕحـ وفذفؽ جداً، ْٚ ًَ د أن جيقز ٓ ٕنف حقفف، ٕدٕدن وٓ ظِٔف ُٕ ّت ٍٜ  ظذ ًٕ  رواي

ٚ تثٌٝ مل ٌٓت ٌل إػ ًٕ  .ملسو هيلع هللا ىلص اْف

ًٚ – إفٔٓؿ ادنٚر هٗٓء جيد مل ؾِام  ًٚ  -إٍٓ  يٖخذ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل أن حديث

 افِحٜٔ إظٍٚء جيٛ: وؿٚفقا ش افِحك وأظٍقا : »افْص ظّقم دظْ وؿٍقا  حلٔتف، مـ

،ًٚ  متًٌديـ فًْٚ وٕحـ رأجف، هذا: ؿٚفقا  افهحٔحٜ ظّر ابـ روايٜ أمٚم وؿٍقا  مىَِ

 .افٌُٚر إصحٚب مـ ـٕٚقا  وفق افرجٚل برأي

 فًْٚ ـقْٕٚ: أي إضالؿف، ظذ فٔس افُالم هذا: ؾَْقل مًٓؿ ـٕح ٕختِػ هْٚ 

 ظذ فٔس هذا افٌُٚر مـ ـٕٚقا  وفق افرجٚل، بآراء وجؾ ظز اهلل ٕتًٌد بٖن مٍُِغ

 :ـٚفتٚل هق افتٍهٔؾ افتٍهٔؾ، مـ ٓبد إضالؿف،

ًٚ  ظؼ أربًٜ بًد ادتٖخريـ ٕحـ ش افِحك أظٍق: »افًالم ظِٔف ؿقفف مـ ٍٕٓؿ ؿرٕ
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ًٚ، تٖخذوا ٓ أي  .أجوًٚ  ٍٕٓؿ أن ٕحـ يٌٌْل وهُذا ؾٓؿ هُذا صٔئ

 يف ـٚفنّس طٚهر هق أم واخلٍٚء افٌّقض مـ رء ؾٔف افٍٓؿ هذا ترى ضٔٛ، 

 أمقر يف ـذفؽ، إمر فٔس ؾٓؿ؟ يف ظٚمل ظذ ظٚمل يتّٔز أن يُّـ ٓ افْٓٚر، رابًٜ

 مغ ظٚم افْص هذا ـقن فُـ افرجٚل، ختتِػ هْٚ آشتٌْٚط و افٍٓؿ يف دؿٜ ؾٔٓٚ

 َشَقيْٚ إذا هذا هذا، ظذ متٍؼ ـؾ افًريب، إشِقب حٔٞ مـ ظٚمًٚ  فٔس ٓ: بَٔقل

 يف مْٚ بٚفٌِٜ أؾٓؿ ٌْٕٔٚ أصحٚب أن ذـرٕٚ إذا فُـ ٌْٕٔٚ، أصحٚب وبغ أنًٍْٚ بغ

 ادتٖخريـ، هٗٓء هبٚ ًٕٚرض أوػ مٔزة هذه إصُٚل، ؾٔف مٚ احلََٜٔ يف إصُٚل؟ هذا

 يٚ ؾُرك: يًْل ظّر؟ وابـ ضٔٛ، ظّقمف، ظذ افْص ٕٖخذ ٕحـ ٓ،: يَقفقن افذيـ

 ٓ هذا ظٚم، افْص أن ؾٓؿ مٚ ظّر وابـ ظٚم افْص أن ؾّٓٝ أنؽ افنٔخ ؾؤِٜ

 .إًٕٚن يَقفف

ًٚ ث أوًٓ، هذا مْٚ، أؾٓؿ هؿ: ؾ٘ذاً    ظِٔف ؿقفف وهق ظِْٔٚ، ُتَٔزوا رء ؾٔف: ٕٚٔ

 اخلز فٔس»: يَقل افذي افثٚين واحلديٞ ،شافٌٚئٛ يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد»: افًالم

 مقشك ذهٛ حٚ أنف بّْٚشٌٜ ؿٚفف افرشقل ٕن جدًا، ظئؿ احلديٞ وهذا ،شـٚدًٚيْٜ

 رجع حٚ افَرآن، يف مذـقر هق ـام افًجَؾ  ؿقُمف ؾًٌد وتًٚػ، تٌٚرك ربف دْٚجٚة

 يف افقؿع ذاك فف فٔس ـٚن خز: يًْل بٚخلز افًالم ظِٔٓام هٚرون أخقه وأخزه

 مـ ظِٔف ُأنِْزفٝ افتل إفقاح رضب افًجؾ، يًٌدوا ؾًالً  افٔٓقد رأى حٚ إٓ ًٍٕف،

 فٔس»: افًالم ظِٔف ؾَٚل صٚهده، افذي ادقؿػ هقل صدة مـ إرض، إػ افًامء

 .شـٚدًٚيْٜ اخلز

 بِحٔتف يراه وهق ضقيِٜ، شْغ ـذا افًالم ظِٔف افرشقل مع ظٚش ظّر ؾٚبـ 

 افنٚرب حٍقا : »افًالم ظِٔف افرشقل ؾَٔقل افًِّٜٔ، بٖذٕف أجوًٚ  ويًًّف اجلِِٜٔ،

 يًّع ويًّع، يرى وهق بًٚم فٔس أو ظٚم افْص هذا أن يًرف مٚش افِحك وأظٍق

 يٖخذ ـٚن أو مْٓٚ يٖخذ ٓ ـٚن افتل اجلِِٜٔ افِحٜٔ صٚحٛ ٍٕس مـ ٕٚبًًٚ  احلديٞ

ف هذا ظّر، بٚبـ تيْقن ؾامذا مْٓٚ، ُّ ْٓ  ؾّْٓٚ؟ مـ أحًـ َؾ

 أن ثؿ افٌٚئٛ، يرى ٓ مٚ يرى وافنٚهد ؾّْٓٚ، مـ أحًـ ؾّٓف أن اتٍَْٚ: ؿِْٚ 
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َؾ  ؾٚق افرجؾ هذا... مزيٜ فف  افرشقل ٕؾًٚل ِٓتٌٚظف حتريف صدة وهق افهحٚبٜ، ـُ

َؾؼ مل أصٔٚء يف حتك افًالم ظِٔف  يَقل افًالم ظِٔف افٌْل يًّع إًٕٚن هذا ظِٔٓٚ، ُيَقا

ًٚ، ؿقًٓ  ه مىَِ ًٚ  يىٌَف ويرا ًٚ، مْٓٚ يٖخذ وٓ إضالؿ  إٓ خٚفٍف ومٚ وخيٚفٍف يٖيت ثؿ صٔئ

 هذه ظْد بٚل افرشقل رأجٝ ؟ظّر ابـ يٚ حٚذا صجرة، ظذ يٌقل راح رآه، بام

ٌُّف ؾٔف وصؾ اإلًٕٚن هذا ظْدهٚ، أبقل أريد ؾٖنٚ افنجرة،  إػ افرشقل ٓتٌٚع ُح

 ! مْٓٚ؟ يٖخذ ٓ افرشقل رأى وهق حلٔتف مـ يٖخذ يٖيت درجٜ

 صٍحًٚ  ذفؽ ظـ ٕيب ٕحـ ثؿ ؾٔٓٚ، يٍُرون ٓ افْٚس هٗٓء إصٔٚء هذه

 رشقل حديٞ وحٚؾظ جِٔؾ، صحٚيب رجؾ هذا أجوًٚ  هريرة وأبق: وَٕقل ٕٖيت ـِف،

َٔز اهلل، َ  ثؿ احلديٞ، بٍٓؿ أخىٖ هذا أجوًٚ  إفخ.. بذفؽ افهحٚبٜ شٚئر ظذ وَُت

 .شٚبًَٚ  إفٔٓؿ أذٕٚ افذيـ افتٚبًغ ٕوئلؽ يتًًِؾ

 مٚ افِحٜٔ مـ بٕٚخذ -أجوًٚ – يَقل وهق حٌْؾ، بـ أمحد افًْٜ إمٚم مع وَٕػ 

 افْٚس؟ هٗٓء حجٜ مٚ افٌَوٜ، ذظ زاد

 مـ افًّؾ ظِٔف جرى مٚ افًٚم افْص هذا يٚمجٚظٜ افًٚم، افْص أخذ حجتٓؿ

 يسـقهٚ، ـٕٚقا  أنف افرشقل ؽر ظـ وٓ افرشقل ظـ حديٞ ٓ يقجد ٓ افًِػ،

ًٚ  أتُِؿ أنٚ أؿقل ـْٝ ،شادخِقؿٚت ظجٚئٛ» اشّف مٚ ـتٚب وظْدي : أؿقل أحٕٔٚ

 يًْل َٕقل مٚ إرض، ظذ جيرهٚ وصٚر وٕامهٚ وؽذاهٚ بِحٔتف فف بٚرك ربْٚ واحد

 إًٕٚن صقرة أتٚين ظْدي، افتل افُتٛ بًض يٍرز وهق صٚحٌْٚ أتٚين افِحك، أظٍق

 .ـٚفًٌٚط إرض ظذ ممدودة حلٜٔ ادخِقؿٚت، ظجٚئٛ: ظْقان حتٝ

 .مس ثالثٜ :وداخٓة

 أظٍقا  أنف: يَٚل هذا ثالثٜ، مرتغ اإلًٕٚن وًػ: يًْل مس، ثالثٜ :الىٗخ

ًٚ  افًِػ إػ ْٕتّل ٓ شٍِٔقن، ٕحـ: َٕقل هْٚ ٕحـ ٓ،. افِحك  يف َٕع مٚ حتك ظٌث

ـْ ﴿: تًٚػ ؿٚل فذفؽ ؾّٓقه، مٚ خالف ظذ افْص ٍٕٓؿ ادنٚـؾ، هذه  ُيَنٚؿِِؼ  َوَم

ـْ  افَرُشقَل  دِ  ِم ًْ ِمِْغَ  َشٌِٔؾِ  َؽْرَ  َوَيَتٌِعْ  اهْلَُدى َففُ  َتٌََغَ  َمٚ َب ْٗ ُ ُْٕهِِفِ  َتَقَػ  َمٚ َُٕقِففِ  اْد َْؿَ  َو َٓ  َج
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 [.446:افًْٚء﴾ ]َمِهًرا  َوَشَٚءْت 

ٜ حُّٜ هْٚ  ٌف ٍل وـٚن ادٗمْغ، شٌٔؾ ذـر: ٚب خريـ ؾٓؿ يف ُي َٓ  ٔا  شٌٔؾ يذـر أ

ُـ ـٚن ادٗمْغ، قل ّي ًِْد َمٚ ﴿: افًٚدغ رب َي ـْ َب ٚؿِِؼ افَرُشقَل ِم ـْ يَُن  ﴾تٌَََغَ فَُف اهْلَُدىَوَم

ََْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا ﴿ َٓ ٍل مٚ ﴾َُٕقِفِف َمٚ تََقَػ َوُْٕهِِِف َج ٍل، افرشقل؟ خيٚفػ أنف ُي  فُـ ُي

ٜ َّ ُْ ـْ ﴿و: ؿقفف ظذ ظىػ حِل ٚؿِِؼ  َوَم ٌِٔؾِ  َؽْرَ  َويَتٌَِعْ ﴿: ؾَٚل ﴾افَرُشقَل  يَُن ِمِْغَ  َش ْٗ ُ  ،﴾اْد

ٜ، حُّٜ ٌف ٓؿ ٓ فُل حٚذا؟ ٚب ؽ، ظذ افْص ٍت ٌٜٔ وهذه ـٍٔ  افٔقم، لاإلشالم افًٚمل مه

 ًٜ ب خٚص ٌٚب ادًِؿ، افنٌٚ خذ يريد افذي افن ب مـ ٖي ْٜ افُٚت رف مل وهق واًف  مـ آيٜ ًي

ب ٚت ٓؿ ٕريد افًْٜ، مـ حدٞي ظـ ؾوالً  اُف هقص ٍٕ امً  افًِػ وظـ جٚءتْٚ ـام اْف  رواٜي ٓؾ

ٓٚ واهلل ٓ ودرايٜ، خذ أن احلريٜ فؽ خالف، ؾٔ ؽ مـ ٖت راء ِت ػ ٔا ٚ ادخِت  أمٚ تنٚء، مٚ ؾٓٔ

يت أٝن ٝ ؾَد جديد برأي ٖت  .ادٗمْغ شٌٔؾ خٍٚف

 .افوقابط وّـ تنٚء مٚ :وداخٓة

 .ؿٔقد وّـ صؽ، بال ًٕؿ، :الىٗخ

ِّحٜٔ بٚفًٌْٜ ضٔٛ، :السائؾ  مقوع افٌَوٜ ؾقق إخذ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ف

 .هذا يف ـذفؽ تٍهٔؾ فُؿ ـٖن افٌَض،

ٌَض :الىٗخ حٜٔ مـ ؾٓؿ شقء ؾٔف هذا افذؿـ، دون اف ٜ، افْٚ قل افًرٔب  حيِؼ ؾالن: َي

ت مـ فٔس افذؿـ ٕن مٚت، ذؿْف حِؼ فق ذؿْف، ٚن ؾُؾ افرجٚل، خهقصٚٔ  ـٚن شقاء إًٕ

حٜٔ، ادًّك افنًر ظِٔف يٌْٝ افذي افقجف أشٍؾ هذا هق افذؿـ ذؿـ، فف نثكأ أو ذـراً  ِف  ٚب

ٌَوٜ حلٜٔ، هلٚ فٔس فُـ ذؿـ، هلٚ ؾٚدرأة ف هف زاد ؾام افذؿـ، أشٍؾ يف تُقن ٚؾ ظًٚ  َت  اتٌٚ

ًِػ حٜٔ يهر حتك وتًّؼ تًّؼ أمٚ افهٚفح، ِف قفقن ـام اِف  افذؿقن خر افنٚم يف ظْدٕٚ َي

ًٚ  هذا ٓ، تُقن، إصٚرة ًٌر ضًٌ حٜٔ ظـ ت فذؿـ اِف ًْل، ٚب ًٚ  جيقز ٓ هذا ي  .ضًٌ

 .افْقاحل ـؾ يف افٌَوٜ ظذ زاد مٚ! صٔخ يٚ :السائؾ
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 .ًٕؿ ًٕؿ، أي :الىٗخ

 ( 00: 67: 27/   196/  وافْقر اهلدى)

 ( 00: 00: 18/   195/  وافْقر اهلدى) 

 الٓحٗة وـ إخذ حْؿ

ْٕٚ بًض ظـ بٌِْٚ مْف، ٕتثٌٝ أن ٕحٛ أمر يف: ادَِل  أمر يف ذـرت أنؽ إخقا

 يف احلجٜ ذـرت أو احتججٝ، أنؽ وذـروا: يًْل مْٓٚ، إخذ وجقب افِحٜٔ

 هق وـقٕف حلٔتف، مـ يٖخذ ـٚن أنف يف -ظْف اهلل ريض- ظّر بـ اهلل ظٌد ؾًؾ ذفؽ

 ومٚ افَقل، هذا صحٜ مٚ ٕدري ؾال يروي، مٚ بًّْك أدرى ؾٓق احلديٞ، راوي

 هذا؟ يف رأجؽ

ْٕٚ مـ وأرجق جدًا، مّٜٓ ؿٚظدة ظْدٕٚ احلََٜٔ: َٕقل ٕحـ :الىٗخ  ضالب إخقا

 افٍَٜٓٔ افتٍريًٚت مئٚت ورائٓٚ مـ يستٛ ٕنف جٔدًا: يٍّٓقهٚ وأن يًقهٚ أن ؿافًِ

 ظّقمٓٚ بىًٌٜٔ افتل افًٚمٜ بٚفْهقص افًّؾ جيقز ٓ: وهل أخقؾٓٚ، َٕؾ مل إن

 افًِػ ظّؾ جَيْر مل إجزاء هذه مـ جزءً  أن ثٌٝ وؿد ظديدة، جزئٔٚت تتوّـ

 .ظِٔف

 هذا واوح اجلزئٜٔ، هذه بخهقص افْص هذا بًّقم افًّؾ جيقز ٓ حْٔئذ 

 افُالم؟

 بّثؾ ٕٖيت أن ؿٌؾ: أوًٓ  َمَثؾ، مـ أـثر أو َمَثؾ بيب ووقحًٚ  شٔزداد فُـ 

 .مٌتُر جديد

 أو هلٚ ادٌتدظقن يًدم ٓ ادًِّغ، بغ أن افٍٚصٜٔ افٌدع ـؾ أن افْير ٍِٕٝ 

ْقن ًِ  يٗيد ظٚمًٚ  ٕهًٚ  افًْٜ، يف أو افُتٚب يف ٕهًٚ  جيدوا أن أبداً  يًدمقن ٓ هلٚ، ادَُح

 .هبٚ يَقفقن هؿ افتل افٌدظٜٔ اجلزئٜٔ هذه
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 إهل ٓ» بـ ويْتٓل ،شأـز اهلل أـز، اهلل» بـ يٌدأ ادحّدي إذان: مثالً  هلٚ خذو 

 مٓام أحداً  أن -يقجد ٓ أن وأرجق- احلََٜٔ، هبذه يًسؾقن ادًِّغ ـؾ ،شاهلل إٓ

 ُمذورة وأبٚ مُتقم أم ابـ وظّرو بالًٓ  بٖن يَقل أن افوالل ويف اجلٓؾ يف بِغ

- هذا وؿع مٚ افًالم، ظِٔف افرشقل ظذ افهالة: اهلل إٓ إهل ٓ بًد يَقفقن ـٕٚقا 

 .-يَع ٓ أن وأرجق

 بَقفف وإئّٜ افًِػ اتٌٚع وإػ افًْٜ إػ افدظٚة ٕحـ ظِْٔٚ حيتجقن ذفؽ مع 

َٚ َيٚ﴿: تًٚػ ـَ  َأُّيُّ ُِّقا  آَمُْقا  اَفِذي َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ : بَٔقفقا  ،[65:إحزاب﴾ ]َت

، ظٚم، ٕص هذا  ٓ: ؿٚل وٓ ـذا، مُٚن يف صِقا : ؿٚل مٚ ٕنف ظٚم: ٕص وصدؿقا

ًٚ، صِقا  وإٕام ـذا، مُٚن يف تهِقا   .افًٚبَٜ افَٚظدة هٗٓء؟ ظذ ردٕٚ هق مٚ مىَِ

ًٚ: مثالً  أرضب أن  ًٚ  اخلٔٚل ٕنف خٔٚفٔ  وإدراك ادٍُر، آؾٚق بٔقشع أحٕٔٚ

 .حقهلٚ يتحدث هق افتل احلََٜٔ

 افًّؾ جيقز ٓ ظِٔٓٚ، افًّؾ جير مل مٚ جزئٜٔ يف افًّقم أن أن ٕتحدث ؾْحـ 

 ودخؾ مثاًل، افيٓر صالة افهالة، وؿٝ يف ادًجد دخؾ -َٕقل– رجالً  أن فق: هبٚ

ؾ   ٕٚس، مًف ـُ  أربع أو افًْٜ رـًتل يهع أن يريد ادًجد مـ ٕٚحٜٔ إتحك مْٓؿ و

 احتٟ ورأشًٚ  مجٚظٜ، ٕهع مجٚظٜ يٚ تًٚفقا : أحدهؿ ؾَٚل افٌَِٜٔ، افًْٜ رـًٚت

 شٌع أو بخّس افٍذ صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة»و ،شاجلامظٜ ظذ اهلل يد: »بحديثغ

 صحٔح؟ آشتدٓل هذا هؾ ،شدرجٜ وظؼيـ

 ،ًٚ ًٚ، شتَقفقن ضًٌ  مٚ ٓ،: شَٔقل مٌتدع، اهلل شّح ٓ ؾُٔؿ ـٚن وفق حتك مجًٔ

 وؿٌؾ إذان بًد افزيٚدة ظـ اجلقاب ٍٕس إٓ جقاب، ظْدٕٚ فٔس وحٚذا؟ جيقز،

 .بٕٚفقف بؾ وادئٚت، بٚفًؼات وأمثِٜ افهالة، بًد وزيٚدة إذان،

بْٚ   افْقاؾؾ يف اجلامظٜ خراً  ـٚن فق إفٔف، فًٌَقٕٚ خراً  ـٚن فق هذا أن هق ؾجقا

 أوًٓ، مْٚ أؾٓؿ هؿ ،ش… اجلامظٜ صالة: »افرشقل ؿٚل وؿد افرواتٛ افًْـ يف

ًٚ  اهلل إػ افتَرب ظذ مْٚ وأحرص  .ثٕٚٔ
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 افَٚظدة أطـ تٍّٓف، أنٝ افذي افٍٓؿ هذا يٍّٓقا  مل أهنؿ ؾدفٔؾ يًٍِقا  مل ؾ٘ن 

 .ووحٝ أن

: إحٚديٞ مـ ـثر يف ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ًِٕؿ: افَٚظدة ظذ ادًٖخٜ تىٌٔؼ 

 بًض يف ـامش وافْهٚرى افٔٓقد خٚفٍقا »و ،شافِحك وأظٍقا  افنٚرب حٍقا »

ًٚ – َمَثِْٚ ـام مىِؼ، ٕص إحٚديٞ،  ،شاجلامظٜ ظذ اهلل يد» و اجلامظٜ، بهالة -إٍٓ

ُِّقا ﴿: آيٜ يف ذفؽ ؿٌؾ مثِْٚ وـام َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ  ؾِق ،[65:إحزاب﴾ ]َت

 مٓام: َٕقل أن يٌٌْل حْٔئذ ،شافِحك أظٍقا : »افًٚم افْص هذا ظذ َٕػ أن أردٕٚ

ًٚ، افًٚم افْص هذا تٍْٔذ جيٛ إرض إػ وصِٝ فق حتك افرجؾ، حلٜٔ ضٚفٝ  ضًٌ

 .مٌٚفٌٜ هذه

 يف يقجد أن يُّـ ٓ أنف تتهقروا ٓ ظِٔف، اظتدٕٚ مٚ ٕحـ رء أّي  فُـ 

 .بًدمف افًِؿ يًتِزم ٓ بٚفقء افًِؿ ظدم: يَقفقن افًِامء ٕن افقاؿع،

 شًّتؿ مٚ هبٚ، إرض مًح حتك حلٔتف ضٚفٝ رجؾ بٖنف -مثالً – شًّتؿ مٚ 

تف، بٌِٝ حتك حلٔتف ضٚفٝ رجالً  بٖن شًّتؿ مٚ وربام هبذا،  ظْف حتدث هذا فُـ ُهّ

ًٚ، ـٚن إذا افرجؾ بٖن ؾَٚفقا  افٍَٓٚء،  بف يًس مٚ جيد ومل افهالة، إػ وؿٚم ظريٕٚ

 فُـ ؿٚفقه، هذا ؾٍُٔل، افٌِٔيٜ افُزى ظقرتف تًس ضقيِٜ حلٔتف ـٕٚٝ ؾ٘ذا ظقرتف،

ًٚ  ٕهنؿ وؿع: إٕف أؿقل أن أشتىٔع ٓ أنٚ  اخلٔٚفٜٔ، إمثِٜ رضب يف يٌرؿقن أحٕٔٚ

ٍٜ  افتٚريخ يف ُيذـر أن اخلز هذا مثؾ مـ بد ٓ وهلذا ذفؽ، ظذ َظَقدوٕٚ  واؿًٜ، ـحََٔ

ًٚ  ذـرهتٚ بَهٜ افقء هذا مثؾ وؿقع إمُٕٜٚٔ فُؿ ُأَؿّرب فُْل  مٚ، مْٚشٌٜ يف ؿريٌ

 مس ؿد وذيِف أمتٚر، أربًٜ ارتٍٚظف جدار ظذ ديؽ صقرة ؾٔٓٚ ورأجٝ جمِٜ يف ؿرأت

 تثَػ افذي ادًِؿ، افنٌٚب مـ ادجٚدفغ فًٌض ادثٚل هذا أنٚ وذـرت إرض،

 أن يًَؾ ٓ -مثالً - أو افٌْقيٜ، ٜٔاإلشالم ادًجزات بُٕ٘ٚر وتٖثر مٚديٜ، ؽربٜٔ ثَٚؾٜ

 ٓ افتل وافثٕٜٚٔ، إوػ افًامء ضٌَٚت جيٚوز واحدة فِٜٔ يف افًالم ظِٔف افرشقل

 ؾٖنٚ افقء، هذا مًَقل مش افِِٜٔ، ٍٕس يف ويرجع افٔقم، حتك افًِؿ يًرؾٓٚ



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 هذا إمُٕٜٚٔ جتٓؾ ـقٕؽ أخل يٚ إٕف واؿًٜٔ، أدفٜ فف ؾجٌٝ افنٚب، هذا ٕٚؿنٝ

ًٜ  افقء،  ؽر هذا أن يًْل ٓ ؾٓذا وافًالم، افهالة ظِٔف افٌؼ فًٔد ـًّجزة خٚص

 أن تًَؾ هؾ رأجؽ، مٚ: فف ؿِٝ بًدمف، افًِؿ يًتِزم ٓ بٚفقء افًِؿ ؾًدم واؿع،

 ـثراً  أن بدفٔؾ وؿع، هذا فُـ: ؿِٝ ٓ،: ؿٚل افّْٔك؟ اجلٜٓ ظذ إًٕٚن ؿِٛ يُقن

حقن افذيـ إضٌٚء مـ  ؿدياًم، افًراق يف ادرى أحد ؿِٛ وجدوا ؿد اجلثٞ ُيَؼِ

ًٚ  ؿٌِغ فرجؾ يُقن أن تًَؾ هؾ افّْٔك، اجلٜٓ يف شْٜ مخًغ ؿٌؾ هذا  ويًٚرًا؟ ئّْ

 وذيِف صزيـ صز هٔؽ حجّف يُقن ديًُٚ  أن تًَؾ هؾ. وجدوا أجوًٚ  ٓ:: ؿٚل

 يُّـ افٌَٔؾ هذا مـ: ؾ٘ذاً  صقرتف، صٍْٚ هذا افْٚدر إرض ظذ ٕٚزل أمتٚر أربًٜ

ِْؼ، فف افذي وجؾ ظز ربْٚ يُقن أن  ؾ٘ن افىًٌٜٔٔ، هل هذه افٍُٚر يَقل ٓ حتك َخ

ُُِؼ  َوَربَُّؽ ﴿: افُريؿ افَرآن يف ؿٚل وـام يريد، حٚ ؾًٚل اهلل ٚنَ  َمٚ َوخَيَْتٚرُ  َيَنٚءُ  َمٚ خَيْ  ـَ

ةُ  هَلُؿُ  َرَ
ٌَْحٚنَ  اخْلِ   ُش

ِ
َٚػ  اّلَل ًَ قنَ  َظاَم  َوَت ـُ  [.58:افَهص﴾ ]ُيْؼِ

 ٕدظف أن جيٛ افْص، بًّقم ًّٕؾ أن أردٕٚ إذا افرجؾ حلٜٔ ضٚفٝ مٓام: ؾ٘ذاً  

 حْٔام افًٍِل مْٓجْٚ أمهٜٔ فُؿ ييٓر وهْٚ افًِػ، مقؿػ ـٚن مٚذا فُـ هق، ـام

 هذه ضٌؼ افذي افًِػ إػ افرجقع مـ بد ؾال وافًْٜ، افُتٚب يٍُل ٓ: َٕقل

 واظٍقا : »حديٞ رواة مـ بٌِؽ، مٚ ذفؽ أول ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ افَقفٜٔ افْهقص

 مْٓٚ زاد مٚ فِحٔتف، ؿٌوتف دون مٚ يٖخذ ـٚن وؿد ظّر، بـ اهلل ظٌد هق ،شافِحك

 مـ مجع ظـ ذفؽ وصح هريرة، أيب ظـ ذفؽ صح بؾ هبذا، إٍرد هق وفٔس يَهف،

ًٚ، خمٚفٍٜ، مْٓؿ أحد ظـ يذـر أن دون افهحٚبٜ  بًض مـ ًٕٓد وٕحـ إضالؿ

 ؾٔف صحٚيب ظـ بًٍؾ يٖتقن حْٔام افًِامء، مـ وؽره ادَدد ؿدامٜ ـٚبـ افٍَٓٚء،

ًٚ، فف ًِٕؿ وٓ: بَٔقفقا  بٔٚن  فٔس مَْقفٜ ادًٖخٜ ـٕٚٝ إذا بٚفؽ ؾام إمجٚع، ؾٓق خمٚفٍ

 .خالؾٓٚ مْٓؿ أحد ظـ يذـر وٓ صحٚبٜ، ظـ بؾ واحد، صحٚيب ظـ

 هق افْص، بًّقم يًّؾ مل افذي ادقوقع، هذا يف -جداً  مٓؿ- آخر رء ثؿ 

 حٔٞ مـ هذا افرشقل، اتٌٚع ظذ افرشقل أصحٚب أحرص مٌٚفٌٜ، بدون أحرص

 . هلٚ تْتٌف ٓزم ؾٚرس أبٚ َٕىٜ وهذه افثٚين، افقء هذا افًِؿ، حٔٞ مـ ٓ افقاؿع
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 .ًٕؿ :وداخٓة

 أحرص آه، افًِّٜٔ، افْٚحٜٔ مـ هق مٚ أجقه، افقاؿع، حٔٞ مـ هذا :الىٗخ

 اهلل ظٌد: هق مـ ؾًِف، أنف مْف ظِؿ مٚ ـؾ يف افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع يف افهحٚبٜ

 ضقيِٜ، شْغ وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظٚذ وؿد أنف ؾِق اخلىٚب، بـ ظّر بـ

 مٍُؽ ؿّٔهف رآه: َمَثؾ يف يتًٌف، أتروٕف ضٚفٝ، مٓام حلٔتف ظـ يًٍك رآه أنف فق

 ظْدهٚ، ؾٌٔقل صجرة إػ يٖيت رآه هُذا، اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل هٔؽ؟ فٔش إزرار:

 . ذفؽ ؾًؾ اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل حٚذا؟: فف يَٚل

 ظِٔف افرشقل يرى إمثِٜ، هذه مثؾ إػ اهتاممف وصؾ افذي افهحٚيب هذا

 وأظٍٚهٚ حلٔتف أضِؼ ؿد افًالم ظِٔف افرشقل يرى أنف ٍٕسض وافًالم، افهالة

 افٌَوٜ، دون مٚ أخذ حلٔتف ضٚفٝ ـِام ذفؽ بًد هق ويٖيت افنٚمؾ، ادىِؼ بٚدًْك

 . إًٕٚن هٔؽ مـ مًتحٔؾ صٌف هذا

 ظِٔف، اهلل ؾرض ظام شٖخف فعهٚ افْجدي ـذاك أو إظرايب، ـذاك ـٚن فق أمٚ

: ؿٚل اجلّٔع، فدى مًروف واحلديٞ ،شوفِٜٔ يقم ـؾ يف صِقات مخس: »فف ؿٚل

 دخؾ صدق، إن افرجؾ أؾِح: »ؿٚل أنَص، وٓ ظِٔٓـ أزيد ٓ اهلل رشقل يٚ واهلل

 خٚفٍف ثؿ افرشقل ظـ احلديٞ ـٓذا حديٞ فْٚ روى فق هذا ،شصدق إن اجلْٜ

 ؾًِف رء أؿؾ يف اتٌٚظف ظذ احلريص ظّر، ابـ مثؾ مق هذا: َٕقل أن ؾُّٔـ

 ابـ هق افٌَوٜ دون فِحٔتف وافَٚص ظّر، ابـ وافراوي أمٚ افًالم، ظِٔف افرشقل

 وظّقمف إضالؿف ظذ ـٚن أنف فق افٌْقي، إمر خيٚفػ أن يُقن مٚ أبًد ؾٓذا ظّر،

 إربًٜ، ادًِّغ أئّٜ مـ افهٚفح، افًِػ مـ رجالً  هذا إػ أوػ وصّقفف،

 هق؟ مـ ،شفًِْٜ اتٌٚظف بندة وإربًامئٜ وإربًغ إربًٜ إئّٜ ظذ امتٚز وؿد»

 ظرؾتّقه؟ فًُِؿ

– هذا خمِقق، افَرآن بٖن افَقل ؾتْٜ افٍتْٜ، يف ادحْٜ يف افثٚبٝ حٌْؾ، بـ أمحد

 ظذ حريهًٚ  افًْٜ يف إمٚم أوَل  رأجْٚ إذا افٌَوٜ، دون مٚ بٕٚخذ يَقل -أجوًٚ 
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 ظدم يف يِتَٔٚن ـالمهٚ بٚفًْٜ، افتًّؽ ظذ حريص إمٚم وآخر بٚفًْٜ، افتًّؽ

 .ادىِؼ افْص هبذا افًّؾ

 افٌَوٜ، مـ أـثر حلٔتف يىٔؾ أن فًِِّؿ يٌٌْل ٓ إٕف: شًّٝ مٚ ؿِْٚ حْٔئٍذ، 

 اإلشٌٚل، مًْك يف داخؾ هق افٌَوٜ مـ أـثر إضٚفتٓٚ إٕف: ظْدي مـ أنٚ وؿِٝ

 ؾهٚر افًًقديٜ، افٌالد يف إتؼت افيٚهرة هذه ٕرى أنٚ وبخٚصٜ ادذمقم، اإلشٌٚل

 إضٚفٜ افنًٚر؟ هق صق بٚفًْٜ بٚفتًّؽ ييٓر أن أراد واحد ـِام مثؾ، ميب

 وظّاًل، ظِامً  شٍِٔغ ُٕقن أن وجيٛ شٍِٔقن، أنْٚ َّٕدظل حْٔام ٕحـ فذفؽ افِحٜٔ،

ْٕٚ بًض يٍٓؿ أن أخنك أنْل يٍتقين وٓ – أن افُالم هذا مـ احلٚرضيـ إخقا

 افذؿقن خر: شقريٚ يف افًٚمٜ يَقل ـام تُقن حتك افِحٜٔ مـ إخذ جيقز -أجوًٚ 

 ٓ يًْل ،شافِحك أظٍقا » اإلظٍٚء، هق افذي افْص خالف هذا ٓ، تُقن، إصٚرة

 اهلل ظٌد يًٍؾ ـٚن ممٚ بٖـثر بٚدَص أو بٚحٚـْٜٔ مْٓٚ إخذ جيقز وٓ مْٓٚ، تٖخذوا

 .ظْف اهلل ريض ظّر بـ

 (00: 00: 16/ 625/ وافْقر اهلدى)

 الٓحٗة وـ إخذ حْؿ

 أنف ظذ فِْٚطر واوح ٕص هذا صٔخْٚ، ضٔٛ: ادًٖخٜ هلذه بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 دجرد افقجقب هذا ٕكف هؾ فِقجقب، وهق ضِٛ أو أمر هذاش افِحك أظٍقا »

 وافَٚظدة افٌْقيٜ، بٚفًْٜ ُتًًُٚ  افْٚس أـثر يًْل ـٚن وإن حتك -مثالً – ؾًؾ

 خٚص ؾٓؿ يُقن فًِف أو ظّر، بـ اهلل ظٌد مـ اجتٓٚد فًِف أنف -مثالً – مًروؾٜ

 افْص طٚهر رد أنف هذا يِزم يًْل أثر، بٚفذات هذا أنف وهق ظّر، بـ اهلل فًٌد

 .حٌْؾ بـ أمحد بًٍؾ أو ظّر، ابـ بًٍؾ فِقجقب

 هق؟ مٚ فِقجقب، افْص هق صق :الىٗخ

 ش.افِحك أظٍقا »: ادَِل
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 فٔس أو فِقجقب، إمر أنف صدد يف فًْٚ صدد، يف ٕحـ ضٔٛ، :الىٗخ

 ـذفؽ؟ أخٔس فِقجقب

 .صٔخْٚ مىِؼ ؾًؾ. …: ادَِل

 ـذفؽ؟ أخٔس :الىٗخ

 .ًٕؿ: ادَِل

 فِقجقب، فٔس أو فِقجقب إمر هؾ أنف افٌحٞ فٔس ـذفؽ، أخٔس :الىٗخ

 ل؟ ؿؾ صح؟

 .ًٕؿ: ادَِل

 .ؤًٍٜ مٔتٜ، ًٕؿ صٚيٍٓٚ، :الىٗخ

 هٓٓف :وداخٓة

 فِقجقب هق احلديٞ هذا يف إمر هؾ فٔس بحثْٚ تًتَد، مٚ أخل ؿؾ :الىٗخ

َِْهَْٚ. فِقجقب َٕقل ٕحـ ٓ،. فالشتحٌٚب أو  .هذا مـ َخ

 .ًٕؿ: ادَِل

 .فؽ ًٕقي بدٕٚ صق فُـ ؤًػ، ـامن ضٔٛ، :الىٗخ

، هذا يف ادذـقر اإلظٍٚء: افٌحٞ   صح؟ ٓ أم وصّقفف، إضالؿف ظذ هق هؾ احلدٞي

 .ًٕؿ: ادَِل

ًٚ  تًتٍد مل ـٖنؽ هذيؽ، مـ أؿقى ًٕؿ هل هٚه، :الىٗخ  إمثِٜ مـ صٔئ

 ؾٖنٚ ،شدرجٜ وظؼيـ بًٌع افٍذ صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة» وبخٚصٜ افًٚبَٜ،

 ٕهع وأردٕٚ افًنٚء، صالة ٕهع ؽره أو افيٓر وؿٝ يف ادًجد دخِْٚ فق وإيٚك

 تًٍؾ؟ مٚذا ـذا، افرشقل وؿٚل مجٚظٜ، ٕهع تًٚل: فؽ ؿِْٚ رـًتغ
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 .أصع مٚ: ادَِل

 ظذ افرشقل خٚفٍٝ: ؿِٝ أنؽ آخر بًّْك خٚفٍٝ، افرشقل، خٚفٍٝ :الىٗخ

: ؿٚل. افرشقل حديٞ ظّقم خٚفٍٝ: فؽ بَؾ مْىَل ظذ أنٚ أمٚ أنٝ، مْىَؽ

 خٚفٍٝ؟ ؾِامذا مجٚظٜ: وٕحـ ،شاجلامظٜ ظذ اهلل يد: »وؿٚل ،شاجلامظٜ صالة»

 .ادًْك هلذا ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل تىٌٔؼ فًدم افهٚفح، افًِػ ؾًؾ فًدم: ادَِل

 ٕص؟ ظْدك يف أدراك؟ افذي مٚ ضٔٛ، :الىٗخ

 .افٍريوٜ يف إٓ اجلامظٜ هذه صذ أنف إفْٔٚ َٕؾ مٚ: ادَِل

 يَْؾ ومل إخذ، افًِػ ظـ َٕؾ افًٚبؼ، ـالمل إػ بَك ارجع :الىٗخ

 .افًُس

 ..يكف هذا -ؾًالً - صٔخْٚ يًْل: ادَِل

 .جٚوبتْل مٚ :الىٗخ

 .اإلضالق هذا يكف ؾًِٓؿ يًْل: ادَِل

 ظذ اهلل يد: »سؾٝ صِقن أنٝ هٚفقء، ل تَؾ حٚجٜ يف مٚ :الىٗخ

 سؾٝ؟ رء بٖي ،شاجلامظٜ

 .ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل تىٌٔؼ: ادَِل

قل مٚ :الىٗخ ٌٔؼ: َت ؾ، ظْدك مٚ ٕنف تى قل َٕ ، مٚ: بَت ٌْٚ ٚ ادًٖخٜ. صح ِب  .دؿٜ ؾٓٔ

 .صٔخْٚ تًٌديٜ ادًٖخٜ: ادَِل

 افرشقل ـقن يًْل بْص، ظرؾتف افتًٌد هذا! تًٌديٜ؟ ؽر بَقل وأنٚ :الىٗخ

 بْص؟ ظرؾتف مجٚظٜ، افًك ؿٌؾ أو افيٓر ؿٌؾ يهِقن ـٕٚقا  مٚ وافهحٚبٜ

 ٓ: ادَِل

 ظرؾتف؟ ؾٌؿ :الىٗخ
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 .إفْٔٚ يَْؾ مل: ادَِل

 ،شيَْؾ مل» ـِّٜ وراء ؾامذا هٚه: ،شيَْؾ مل» افُِّٜ هذه احٍظش يَْؾ مل» :الىٗخ

َِؾ ؾًؾ فق أنف وراءهٚ ُٕ. 

 .َٕؾ ؾًؾ فق: ادَِل

 .ـقيس :الىٗخ

 .ـقيس: ادَِل

 اهلل إٝ مقؿٍؽ مـ بُثر أؿقى فًِّٖخٜ، بٚفًٌْٜ أنٚ  مقؿٍل أن :الىٗخ

 …ل ادظل: آمغ ؿؾ وإيٚك، ُّيديْٚ

 .آمغ: ادَِل

 يَْؾ مل: بَقل أنٚ هذا، ؾًؾ افرشقل أن يَْؾ مل: تَقل َظؿْ  إٝ فٔف هٚه، :الىٗخ

 واحدة، هذه حلٔتف، مـ يٖخذ مل أنف افهحٚبٜ، وٓ افرشقل ٓ افهحٚبٜ مـ أحداً  أن

َؾ  بؾ َِ  مقؿٍل؟ أم مقؿٍؽ أؿقى، ادقؿٍغ ؾٖيُّ  افًُس، ُٕ

 .مقؿٍؽ افزاويٜ هذه: ادَِل

 .ُّيديؽ اهلل! ثٕٜٚٔ؟ زاويٜ ظْدٕٚ يف :الىٗخ

 [.يوحؽ افًٚئؾ] :وداخٓة

  (00: 24: 11/ 625/ وافْقر اهلدى) 

 الّبًة دون مما الٓحٗة وـ إخذ حْؿ

 .تًدى ثؿ ؿٌوتف، ظـ زاد مٚ أخذ -مثالً – صخهًٚ  أن فق :وداخٓة

 .تًدى ؾَد :الىٗخ
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 أنف افٌحٞ، هذا مـ يٍٓؿ مٚ افًٚظٜ، هذيؽ فؽ ؿِْٚ فٔش تًدى، ؾَد :وداخٓة

 .ـٍْٔٚ ظذ ٕٖخذ ٕحـ بَك

 .ًٕؿ :وداخٓة

 .وبس اهلل حدود ظْد وّؿٚؾقن ًٕؿ، :الىٗخ

 .صٔخْٚ: ادَِل

 .ًٕؿ :الىٗخ

 اجلقاز؟ ظذ أم افقجقب، ظذ إمر هذا هؾ اخلر، جيزيؽ اهلل: ادَِل

 أمر؟ أيُّ  :الىٗخ

 .إخذ: ادَِل

 .افقجقب ظذ إخذ :الىٗخ

 .خراً  اهلل جزاك: ادَِل

 .ًٕؿ :الىٗخ

 (00: 25: 61/ 625/ وافْقر اهلدى)

 باإلعِاء وإور الّبًة عذ زاد وا أخذ

 ؾٓؾ افِحٜٔ، إظٍٚء اإلظٍٚء، ظـ حديٞ مـ أـثر يف يَقل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل :السائؾ

 زاد مٚ يَص ـٚن ظْٓام اهلل ريض ظّر ابـ أن اإلخقة بًض مـ شًّْٚ يًْل هْٚك

 وافٌْل مٌتدظًٚ  يُقن ـٔػ ادًٖخٜ، هذه يف أؾٔدوٕٚ اظتّر، أو حٟ إذا افٌَوٜ ظـ

  افِحك؟ بًٍق أمر ،شافِحك أظٍقا : »يَقل حديٞ مـ أـثر يف ملسو هيلع هللا ىلص

 مـ يستٛ افتل افدؿَٜٔ، افٍَٜٓٔ ادًٚئؾ مـ احلََٜٔ يف مًٖخٜ هذه :الىٗخ

ؾ إصؾ، هذا ؾٓؿ ذظل، أصؾ ظذ ؿٚئّٜ وهل ؾّٓٓٚ ِٓ ًَ  هذا يٍٓؿ أن: أوًٓ  ُي
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 . جداً  وـثرة ـثرة، ؾروع وبٚفتٚل افٍرع

 افهالة ظِٔف افرشقل ظـ ثٌٝ ظٚم ٕص ـؾ إن: ادْٚشٌٜ هذا مثؾ يف أؿقل أنٚ

 هذا أن بٖخرى أو بىريَٜ ًِٕؿ افًٚم، افْص هذا حتٝ يدخؾ جزء وؾٔف وافًالم،

 اجلزء هبذا افًّؾ يُقن ؾحْٔذاك افهٚفح، شٍِْٚ أو ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل بف يًّؾ مل اجلزء

ًٚ  يُقن افًٚم، افْص يف داخالً  ـقٕف رؽؿ  . افديـ يف إحداث

 ـثرة، ٕهقص مـ مٖخقذة افَٚظدة وهذه- افَٚظدة، هذه ظـ افٌٍِٜ: واحلََٜٔ

 َوَشًقا  حتك بخٚصٜ، ادتٖخرة افَرون يف ادًِّغ ورضٝ افتل هل -جداً  وـثرة

 افٌدع مـ أحدثقه بام افًٚدغ رب اهلل إػ وافتَرب افديـ، يف اإلحداث أنًٍٓؿ ظذ

 . وادحدثٚت

 بف افًّؾ جير مل مثٚل: مْٓٚ ادٓؿ جدًا، ـثرة وأمثِٜ أمثِٜ، هذا ظذ أرضب وأنٚ

 وفُـ مثِف، بٕٚفقف بؾ بٚدئٚت، بؾ بٚفًؼات، ومثِٜٔ ادًِّغ، بغ افٔقم إػ

 وإٕام بدظٜ، ٕنف ٓ مًتُْر، ؾٓق بف افًّؾ جير مل بٖذـره افذي ادثٚل هذا أن افٍرق

 هبٚ: وظِّقا  اشتًِٓقهٚ -ُتٚمًٚ - مثِٓٚ هل إخرى افٌدع بْٔام بف، افًّؾ جير مل ٕنف

 . ظِٔٓٚ جرت افًٚدة ٕن

  ادثٚل؟ هق مٚ

 ويفش بخّس افٍذ صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة: »ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿقل يًِؿ ـِْٚ

 اهلل يد: »وإصّؾ افًٚم واحلديٞ. اجلامظٜ صالةش درجٜ وظؼيـ بًٌع: »روايٜ

 ش. اجلامظٜ ظذ

 صالة افَريٛ، إمس يف ـهالتْٚ صالة، وؿٝ يف ادًجد دخؾ رجالً  أن ؾِق

 .افٌَِٜٔ افًْٜ هْٚك، واحد هْٚ، بٔهع واحد افًنٚء،

 يٚ: ؿٚل افٌَِٜٔ، افًْٜ صالة يف ادتٍرؿغ هٗٓء ؾْٚدى فف، بدا رجالً  أن ؾِق

ق، هذا مـ خر مجٚظٜ ٕهذ تًٚفقا  مجٚظٜ رُّ ٍَ  صالة: »وافًالم افهالة ظِٔف وؿٚل افَت
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 .افخ...ش افٍذ صالة تٍوؾ اجلامظٜ

 فف؟ بتَقل صق أن أنٝ

 . أصحٚبف مـ أحد وٓ هذا، ؾًؾ مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إن :وداخٓة

 . افًٚم واحلديٞ :الىٗخ

 مٚ ادُتقبٚت، ظذ افْٚس مجع هق، ظِّْٚ ادُتقبٜ، اجلامظٜ فهالة هذا :وداخٓة

 . افٌَِٜٔ افًْٜ ظذ مجًٓؿ

  هْٚ؟ افًٚم بٚفْص ظِّٝ هؾ إذاً  :الىٗخ

 . ٓ :وداخٓة

 . افًٚم افْص هبذا فًِِػ افًّؾ جير مل أنف احلجٜ :الىٗخ

 . صحٔح :وداخٓة

ًٚ، شٖخٝ ظام اجلقاب هق :الىٗخ  ! يًِّقن ـٕٚقا  فق ُتٚم

  تقؤح؟ مـ ؾٓؾ :وداخٓة

 فُـ ظٚم، ٕص ،شاجلامظٜ صالة: »مثؾ ظٚم، ٕص ،شافِحك أظٍقا . »ًٕؿ :الىٗخ

 افًِػ ظّؾ هؾ فُـ افًٚم، بٚفْص ظّؾ فنتف، وصِٝ حلٔتف تٚرك واحد جٚء

 . أدري ٓ: يًِؿ مل مـ ظْد. ٓ: يًِؿ مـ ظْد اجلقاب فف؟

 مـ اجلزئٜٔ هذه: ؾَٔقل يًِؿ افذي أمٚ افًٚم، افْص ظْد يًِؿ ٓ افذي هذا ييؾ

 .افهٚفح افًِػ مـ افًّؾ ظِٔٓٚ جير مل افًٚم افْص

 ظـ ؾوالً  افهٚفح افًِػ مـ أحد ظـ ًِٕؿ ٓ: اجلقاب خالصٜ أن أي 

 .أوٓ هذا ظٚمًٚ  ظٍقاً  حلٔتف ظـ يًٍق ـٚن أنف إمٚمٓؿ شٔدهؿ اهلل رشقل

  ًٚ ؿ ـثريـ ظـ ًِٕؿ: وثٕٚٔ ْٓ ًٚ، ذفؽ مـ افًُس َؾ  يٖخذون، ـٕٚقا  أهنؿ ُتٚم

 فِروايٜ بٚفًٌْٜ هذا فُـ ،-ظْٓام هلل ريض- اخلىٚب بـ ظّر بـ اهلل ظٌد: ومْٓؿ
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 أنٝ افتل هل إوػ افروايٜ روايتغ: هْٚك ٕن ذفؽ صٌٜٓ، هْٚ ظّر ابـ ظـ ادرويٜ

 . ظّرة أو حٟ يف ذـرهتٚ

ك ،مىًَِٚ  ظْف وثٚبتٜ أخرى روايٜ هْٚك بْٔام ََ  افتٚبًغ بًض ظْف ذفؽ وتِ

 . حلٔتف مـ يٖخذ ؾُٚن ظّر، بـ اهلل ظٌد بـ شٚمل: ومْٓؿ

 افْخًل، يزيد بـ وإبراهٔؿ بؾ افتٚبًغ، مـ مجٚظٜ وظـ هريرة، أيب ظـ وحدث

 .حلٔتٓؿ مـ يٖخذون ـٕٚقا  أهنؿ افهحٚبٜ ظـ يروي افتٚبًغ، صٌٚر مـ وهق

يد إظٍٚء جيًؾ ادىِؼ، اإلظٍٚء وجقد وظدم إخذ، هذا وجقد: ؾِذفؽ   افزا

 . وافرواتٛ افْقاؾؾ يف ـٚجلامظٜ إمقر، بًض ُمدثٚت مـ افٌَوٜ ظذ

 افٌَوٜ، بتحديد يٖخذون ـٕٚقا  أهنؿ وافتٚبًغ افهحٚبٜ ظـ افقارد.. :وداخٓة

 ؾَط؟ يٖخذون أم

 ٕحـ فُـ افتحديد، هذا ؾٔف افًٌض افٌَوٜ، حتِدد افروايٚت بًض :الىٗخ

 ادنٚهديـ ومـ اإلظٍٚء، حديٞ ُرواة مـ هق ظّر ابـ ٕن ظّر: ابـ ظْد َٕػ

 بتىٌَٔف افًالم ظِٔف افرشقل ظـ رواه افذي اإلظٍٚء ؾتًٍر افًالم، ظِٔف فِرشقل

 مـ ـٚن -ظْٓام اهلل ريض- ظّر ابـ أن -اهلل صٚء إن- مجًٔٚ ًِٕؿ أنْٚ وبخٚصٜ هق،

 يف حتك ملسو هيلع هللا ىلص بٚفٌْل آؿتداء يف حرصًٚ  افهحٚبٜ وأصد أحرص: َٕؾ مل إن أصد،

ٌَؾ مـ ؾٔٓٚ ُظقِرَض  ؿد جزئٔٚت  .آخريـ صحٚبٜ ِؿ

 إظٍٚء ويىٌَف بٚإلظٍٚء، يٖمر افرشقل يرى أنف ؾٔف تتهقر أن يُّـ ٓ هذا ؾّثؾ

،ًٚ  . مًتحٔؾ أمر هذا ظْف، هنٚه مٚ إػ خيٚفٍف هق ثؿ ظٚم

  (00: 29: 17/ 627/ وافْقر اهلدى)

 (00: 18: 01/ 627/ وافْقر اهلدى)
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 الٓحٗة وـ الّبًة عذ زاد وا أخذ

ًٚ  ذـرَت  صٔخ يٚ: ادَدم  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن وهق افهحٔحٜ افًًِِٜ يف يًْل حديث

رون افٔٓقد إن اهلل رشقل يٚ: ؾَٚفقا  بٔض، وحلٚهؿ إنهٚر مـ ؿقم ظذ خرج ٍِ  ُيَه

رون ِّ  .افُتٚب أهؾ بّخٚفٍٜ أمرهؿ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل هلؿ ؾَٚل ظثْٕٚٔٓؿ ويَهقن وحُيَ

 ؟خيٚفٍقهنؿ مٚذا يف :الىٗخ

 افًٗال صٔخ، يٚ ؾٔؽ اهلل ؾٌٚرك وافتحّر، وافتهٍر ظثْٕٚٔٓؿ ؿص يف: ادَدم

 أنف مًِقم هق ـام وافَص افَص، ظـ ؾٚفًٗال ثًْٕٚٔٓؿ يَهقن: ؿٚفقا  شٖخقه أهنؿ

 ،ظثْٕٚٔٓؿ ُيَقِؾروا بٖن أمرهؿ بؾ افَص، هذا ظذ يقاؾَٓؿ مل ملسو هيلع هللا ىلص ؾٚفٌْل احلِؼ، دون

 ؟وإضالؿٓٚ افِحٜٔ تقؾر ظذ يدل صٔخ يٚ هذا أخٔس ظثُْٕٚٔؿ، أوؾروا: ؾَٚل

 إمس يف حقهلٚ دٕدٕٚ افتل فَِٚظدة صٚفح بّثٚل جئٝ أنٝ أن :الىٗخ

 .بال ؿؾ ؟افًٚم بٚفْص اشتدٓفؽ أنٝ أن أخٔس افَريٛ،

 .صٔخ يٚ فٔس: ادَدم

 .بذ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ فٔس: ادَدم

ش افِحك أظٍقا » إول افْص ظٚمغ، بْهغ أن حتتٟ أنٝ فٔس، ـٔػ :الىٗخ

 ؟ـذفؽ أخٔس

 .صٔخ يٚ بف اشتدفِٝ مٚ هذا: ادَدم

 ؟ـٔػ :الىٗخ

 ..اخلٚص افْص هذا ذـرت أنٚ صٔخ، يٚ ذـرتف مٚ جئٝ مٚ أنٚ: ادَدم

 ؟ظٚمغ ٕهغ ؿِٝ ـذفؽ، أخٔس ظٚمغ، بْهغ أؿقل أنٚ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ هذا أذـر مٚ أنٚ: ادَدم
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ًٜ  وفُـ: ؿِٝ.. أنٚ أنٚ أنٚ :الىٗخ ح  .ظٚمغ بْهغ جئٝ أنؽ فؽ، متٓامً  سا

 ؟صٔخ يٚ هل مٚ: ادَدم

َٝ .. إول بٚفْص جئٝ ؾٖنٚ :الىٗخ  .إول بٚفْص جئ

 ؟افْهغ هل مٚ: ادَدم

َٝ  فُـ ؿِتف، مٚ أنٝ بتَقل افّع .. فؽ أـّؾ راح :الىٗخ  ذـرت حْٔام ؿِتف أن

 ظثْٕٚٔٓؿ يٖخذون.. ؟مىَِٜ أخًٔٝ هْٚ افًثٕٚغ هذه، افًثٕٚغ وهق أخر افْص

 ؟مىَِٜ أخًٔٝ

 .ظثْٕٚٔٓؿ يَهقن ًٕؿ: ادَدم

 ؟مىَِٜ أخًٔٝ واحد، ادًْك يَهقن يٖخذون ًٕؿ، يَهقن :الىٗخ

 .ًٕؿ: ادَدم

 .ضٔٛ :الىٗخ

 أخذٕٚ إذا ؾْحـ هٚه، افًٚم بٚفْص أن تًتدل أنٝ افَٚظدة، إػ رجًْٚ: ؾ٘ذاً  

 يٌٌْل ؾْحـ ،شيَهقن هؿ» هذا أحدمهٚ ظٚمغ ٕهغ ؟مٚذا خٚفٍْٚ افٌَوٜ دون مٚ

 .َٕص أّٓ  ؾٌٌْٔلش افِحك اظٍقا : »ؿٚل وافرشقل َٕص، أٓ

 فُـش افِحك اظٍقا »و ؿِٝ مٚ أنٝ ظٚمغ، ٕهغ حقل يدور اشتدٓفؽ: ؾ٘ذاً  

 .ـالمؽ شٔٚق مـ مٍٓقم هذا

 .صٔخ يٚ ًٕؿ: ادَدم

 تٍِيٝ مٚ افذي افًٚم افْص هذا ًٕحٛ ؾْحـ يوٚيَؽ، هذا ـٚن ؾ٘ذا :الىٗخ

 ..حقل ٕدٕدن ؾٖنٚ بف،

 .صٔخ يٚ أؤٍف وأنٚ: ادَدم
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 ؟ًٕؿ :الىٗخ

 .هذا أؤٍف: ادَدم

ًٚ، تؤٍف :الىٗخ  تدٕدن أن أنؽ احلََٜٔ فُـ مهِحتؽ، مـ هذا ٕن ضًٌ

 افَص جيقز ٓ: إذاً  يَهقن، ظثْٕٚٔٓؿ يٖخذون هؿ وهق ظٚم، بْص آشتدٓل حقل

،ًٚ  ؟ـذفؽ أخٔس افًٚم، افْص مًْك هق هذا مىَِ

 .صٔخ يٚ ًٕؿ: ادَدم

 افذي ـٚدثٚل افًٚم افْص هبذا افًّؾ جرى هؾ: أن ًٕٖخؽ ضٔٛ، :الىٗخ

 ظٌده مـ يًتحّل  اهلل إن: »تًِؿ ـام مْٓٚ ظٚمٜ ٕهقص ؾٔف ؟بف افَريٛ بٕٚمس أتْٔٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن يؼع مل مقوع يف اإلًٕٚن دظٚ ؾ٘ذاش خٚئٌتغ يردمهٚ أن يديف رؾع إذا

 ـال، ؿِْٚ ؟جيقز وهؾ بذ، ؿِْٚ ؟افًٚم بٚفْص ؾًؾ ؿد يُقن أخٔس يديف، ؾٔف رؾع

 ؟صح

 .صح :ادَدم

ؾ هؾ إفٔؽ، بقوقح افًٗال وهق أن، يرد ادقوقع ٍٕس أن :الىٗخ ِّ  ُظ

 احتٔٚضل، جقاب ظْدٕٚ هْٚك أن ظِامً  احلديٞ، مـ ؾّٓتف أنٝ افذي اإلضالق هبذا

 إػ ٕهؾ أن ؿٌؾ.. اجلذري اجلقاب مـ ْٕتٓل أن ؿٌؾ فُـ احتٔٚضل، جقاب ظْدٕٚ

 .اجلذري مـ ْٕتٓل آحتٔٚضل، اجلقاب هذا

 ـٕٚقا  ادجقس أو افْهٚرى أو افٔٓقد هؾ: اإليوٚح مـ بقء افًٗال ؾٚٔن 

 ؟افًٗال هذا يرد أٓ ؟افٌَوٜ ؾقق مٚ أو افٌَوٜ، دون مٚ يٖخذون

 .يرد :ادَدم

 .ٓ مًؽ أؿقل أنٚ ؟يًٍِقن ـٕٚقا  ـٔػ ظرؾٝ ؾٓؾ يرد، :الىٗخ

 .تًِٔؼ ظْدي فُـ ٓ، :ادَدم

 وأنٝ ٓ، مًؽ أؿقل أنٚ فؽ ؿِٝ أنٚ مًؽ، ر مٚ وأنٚ افتًِٔؼ أبًد ٓ :الىٗخ
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 ؟خٚفٍتْل

 .خٚفٍتؽ مٚ ٓ، :ادَدم

 .هق ؾٓذا ٓ، :الىٗخ

 ..يًْل أريد :ادَدم

 .تُِؿ وبًديـ ّٕق.. ّٕق ٓ فذفؽ :الىٗخ

 مـ واؿع أمر ظـ يتحدث ٕص أمٚم ٕنْٚ افًّقم، ئٍد ٓ افْص هذا: إذاً  

 ـٕٚقا  أهنؿ إٓ افقاؿع، إمر هذا ظـ بٔٚن ظْدٕٚ فٔس وٕحـ ادؼـغ، أوئلؽ

 ؟صح ظْدٕٚ، جمٓقفٜ إخذ ـٍٜٔٔ فُـ يٖخذون،

 .صح :ادَدم

 حْٔئذ تًتىٔع هؾ مًروف أخذ ادًِّغ مًؼ ٕحـ ظْدٕٚ يف ضٔٛ، :الىٗخ

 أوئلؽ مـ ظْدك مًروف ؽر بٖخذ لاإلشالم إخذ تدؾع أن هذا بحديثؽ

 ؟ادؼـغ

 افًٚبؼ ـالمؽ ظذ إوٚؾٜ ل أنٚ هذا، افًٗال ظذ أجٔٛ أن ؿٌؾ صٔخْٚ :ادَدم

 .صٔخ يٚ

ًٚ  ئٍدك أطـ مٚ :الىٗخ  افِع  ظِٔٓٚ ّٕق ٕحـ افتل افَٚظدة ظذ ذفؽ، مع صٔئ

 .مًف تًٚل مًؽ جيل مٚ

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك :ادَدم

 .تٍوؾ :الىٗخ

 .ـثر أصخٚص مـ ٕنف يًِؿ: ٓ افٔٓقد، مـ ـٚن افذي افَص يف: أوًٓ  :ادَدم

 ؟ـٔػ.. ـٔػ :الىٗخ



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ..أصخٚص مـ ٕنف يًِؿ: ٓ افٔٓقد مـ ـٚن افذي افَص أؿقل :ادَدم

 ؟حتُٔف بِّدك افذي هذا ُّيديؽ، اهلل.. ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 .صٔخ يٚ اصز ضٔٛ، :ادَدم

 شٖختؽ حٚ إيٚه، فَْتؽ أنٚ ـالم إظٚدة هذا أصز، بِّدي مٚ ٓ أخل، يٚ :الىٗخ

 .بٍٔٔدك افّع  أخل يٚ افُالم أن ؿؾ ٕدري، ٓ مًؽ ؿِٝ وأنٚ ٓ، ؿِٝ ؟تدري

 ..صٔخ يٚ ضٔٛ :ادَدم

 .احٚيض تُرار أمٚ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ ظعّ  صزك ؾٔؽ، اهلل بٚرك صٔخ يٚ فف إحلٚق ؾٔف :ادَدم

ِٔع ٓ فُـ أخل، يٚ بٖس ٓ :الىٗخ  ـالمل أـرر أنٚ هؾ يًْل افقؿٝ، ُتَو

 ..افًٚبؼ

 ..ظْدي ؾٔف صٔخ يٚ فًع :ادَدم

ًٚ  ترى أنٝ هؾ ؾٔؽ، اهلل بٚرك أخل يٚ اشّع :الىٗخ  ـالمل أـرر أن حًْ

 ؟افًٚبؼ

 .صٔخ يٚ ٓ، :ادَدم

 ـْٚ إذا وبخٚصٜ افًٚبؼ، افُالم تُرر ٓ فؽ أؿقل أنٚ مثِؽ، وأنٚ :الىٗخ

 .ظِٔف متٍَغ

 هبذا أذـرك بد ٓ يًْل افُالم، ظِٔف أؤػ أريد أنٚ ضٔٛ صٔخ يٚ :ادَدم

 ..إين حتك وأذـره افُالم،

رتؽ أنٚ أخل يٚ :الىٗخ ـَ  هق هؾ فؽ ؿِٝ أنٚ ُّيديؽ، اهلل افُالم هبذا َذ

 .ٓ وؿِٝ ٓ، مًل شتَقل وأنٝ ٓ، فؽ ؿِٝ ؟مًِقم

 .يَهقن ـٕٚقا  ـٔػ ٕدري مٚ صٔخ، يٚ ظٚم ٕص هذا صٔخ يٚ :ادَدم



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   فِحٜٔ وأحُٚمٓٚـتٚب ا 

 

421 

 ...ضٔٛ :الىٗخ

 ؟... أو افٌَوٜ دون هذا أنف ظِٔف ٕحُؿ ؾُٔػ :ادَدم

 شٗال، اشتقظٌٝ مٚ أنٝ إذاً  هُذا، فؽ ؿِٝ مٚ أنٚ صٔخ، يٚ حُّْٚ مٚ :الىٗخ

 وؾّٓتف، هذا ؿِٝ افٌَوٜ دون أخذ: أي مًروف، إشالمل أخذ ظْدٕٚ فؽ أؿقل أنٚ

 ؟صح أطـ

 .صٔخ يٚ ؾّٓتف :ادَدم

ـل بٖخذ لاإلشالم إخذ رضب جيقز هؾ: ـٚن افًٗال :الىٗخ  ؽر ِذْ

 .ـٚن شٗال هذا ؟مًروف

 .إشالمل أخذ هذا أنف أخذٕٚ أجـ مـ صٔخ، يٚ إشالمل أخذ صٚر ـٔػ :ادَدم

، مثِام حتط جتل مش.. ظْف تًٖل افذي هذا إي، :الىٗخ  يف افًهٚ يَقفقا

 جيقز هؾ: هُذا شٗال أنٚ احٚيض، إظٚدة بف وإذا تتّٜ، ـالم ظْدي أنٚ تَقل افًجِٜ،

 ؟هق مٚ مًروف، ؽر ذـل بٖخذ افٌَوٜ دون بٖنف ادًروف لاإلشالم إخذ رد

 ظِٔؽ صزٕٚ هذه ؟اإلوٚؾٜ هل مٚ إوٚؾٜ، ظْدي مًذرة وؿِٝ أجٌٝ مٚ ؾٖنٝ

ْٕٚ مع ٕحـ مٚصغ افِع  افَٚظدة ظذ ومنْٔٚ ظِٔؽ، بٚفْٚ وَضّقفْٚ  ادقاؾؼ ـِٓؿ إخقا

 ؟مًؽ جئٝ أنٚ اشتٍدت، صق مًف، تًٚل مًؽ جيل مٚ ؾٚفّع  وادخٚفػ

 ..مٚ ظٚم ٕص هذا أن أؿقل يًْل أنٚ، صٔخ يٚ يًْل :ادَدم

 ؿدمٝ مٚ رء، ٓ ؟مًؽ جئٝ أنٚ اشتٍدتف، افذي مٚ أن أشٖخؽ أنٚ :الىٗخ

 ًٚ  .جديداً  صٔئ

 يًْل ظٚم، هق مٚ خمهص صٔخ يٚ هذا إخذ أن أؿقل يًْل أنٚ :ادَدم

 .ؾٔف ٌَٕؾ مٚ ؿص أّي  ظذ بٔخهص

 فؽ تٌغ ـام خىٖ تهقرك فؽ بٔتٌغ بس تهقرك، هذا ؾٔؽ اهلل بٚرك :الىٗخ
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 حْٔام بٚفٍُٚر آشتًٕٜٚ جقاز ظذ دفٔؾ بٖؿقى حيتجقن حٚ افَريٛ، إمس يف

 يًتًغ أن أراد أنف احلديٞ صح إذا افَقي، هق اهلل رشقل افقاؿع، فؽ َصّقرت

 اشتًٚن آخره، إػ وبريىٕٚٔٚ بٖمريُٚ بٚفٍُٚر اشتًْٚ حْٔام افٔقم واؿًْٚ ؾٓؾ بٚفٔٓقد،

 ؾٚٔن افًُس، واهلل ٓ: ؿِٝ: َرّيـَحتْٚ ؾٔؽ اهلل بٚرك ؟افًُس أم بٚفؤًػ افَقي

 ـؾ ؿٌؾ افًٗال تٍٓؿ أن ؾٖرجقك فؽ أؿقل أنٚ ادنُِٜ، ٍٕس يف تَع أجوًٚ  أنٝ

ًٚ، تٍُراً  ؾٔف وتٍُر جٔدًا، ؾٓامً  رء  جقاب، ظْدك ـٚن إن اجلقاب هتلء ثؿ صحٔح

 احلديٞ يف ظْدٕٚ افٌَوٜ، دون إخذ وهق مًروف إشالمل أخذ ظْدٕٚ: شٗال

 هؾ.. رء فؽ أووح أن.. هق ـٚن هؾ مًروف، مش ذـل أخذ ذـرتف افذي

 بدل حلٔتف بٔحِؼ يًْل ،شتُقن إصٚرة افذؿقن خر» شقريٜ ظقام ضريَٜ ظذ هق

 افذؿقن خر» يقمغ، يقم بًد افنًر وٌٕٝ افٔقم حِؼ فق ـام ؾٓق بٚدُْٜٔ، ادقشك

 مش آخره، إػ شٕٚتل شٕٚتل ٕص ؿِٔؾ ضٚفٝ إنش تُقن إصٚرة افِحك يًْل

 إفٔٓٚ ينر احلديٞ جٚء وافذي ادؼـقن ظِٔٓٚ ـٚن افتل اهلٔئٜ ظْدٕٚ مًروف

 ؟ظثْٕٚٔٓؿ.. ثًْٕٚٔٓؿ يَهقن إهنؿ: بَقفف

 .ًٕؿ :ادَدم

 فثٚفٞ هذا ؾٚفًٗال إخذ، هذا ـٍٜٔٔ ظْدٕٚ مًروف مش ظثْٕٚٔٓؿ، :الىٗخ

 افٌَوٜ دون مٚ أخذ هق افذي لاإلشالم إخذ ٕيب أن جيقز هؾ مرة رابع أو مرة

ر ؟ـٍٔٔتف ًٕرف ٓ افذي افؼـل بٕٚخذ ؾقق، مٚ فٔس ُِ  أو ًٕؿ وؿؾ اجلقاب، يف َؾ

 ؽر أنف ظِٔف اتٍَْٚ وافذي احٚيض افُالم تًٔد أن أمٚ افٌحٞ، يّق وحْٔٓٚ ٓ،

 ؟افًٗال فؽ ووح ؾٚٔن ؾٚئدة، يف مٚ افؼـل، إخذ مًروف

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك ل، ووح :ادَدم

 إخذ وهذا افؼـل، بٕٚخذ لاإلشالم إخذ رد جيقز هؾ ضٔٛ، :الىٗخ

 ؟فديْٚ مًروف لاإلشالم وإخذ فديْٚ، مًروف ؽر افؼـل

 أخذٕٚ أجـ مـ: صٔخ يٚ فؽ ؿِٝ حٚ فؽ شٗال يف واؾَتْل أنٝ: صٔخ :ادَدم
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 ؟إشالمل أخذ هذا أنف

ّؾ  ؿٌؾ ؿؾ ثٚين، شٗال هذا ُّيديؽ، اهلل أخل يٚ :الىٗخ  جيقز، ٓ أو جيقز رء ـُ

: وؿِٝ افثٚين بٚجلقاب أنٚ أتٔتؽ إذا أمٚ افثٚين، شٗافؽ يٖيت حْٔئذ جيقز، ٓ ؿِٝ ؾ٘ذا

 أوخؿ خِْٔل ل،اإلشالم إخذ رد بهحٜ تًتَد أنٝ ؾٓؾ ؟افٍٚئدة إيش جيقز، ٓ

 أو افًْل، إخذ رد جيقز هؾ إمر، فتقؤح بس خٔٚفٜٔ صقرة أن افهقرة، فؽ

 .ٓ ؾقراً  شتَقل ؟ظْدٕٚ ادجٓقل افؼـل بٕٚخذ فِحٜٔ افٌْقي إخذ أؾهح ـامن

 .صٔخ يٚ ٓ، ًٕؿ، :ادَدم

 .جيقز ٓ: إذاً  ضٔٛ، ٓ، ًٕؿ، :الىٗخ

 .جيقز ٓ :ادَدم

 أن ظالويٜ، رضبْٚ افنٚم يف ظْدٕٚ يَقفقا  ؾقق ضًِٝ أنٚ أن ضٔٛ، :الىٗخ

 إخذ رد جيقز ٓ أن اتٍَْٚ فِٓدف، ٕقصؾ راح مش صقيف، صقيف مًؽ شٖنزل أنٚ

 رد جيقز ٓ: َٕقل هذا، ترـْٚ ضٔٛ ؟هٚه فديْٚ ادجٓقل افؼـل بٕٚخذ افٌْقي

 مْف، إتْٓٔٚ هذا ٓ، ادًروف ٕؤػ ٓزم مٚ هال ذهْٚ يف ؿٚئؿ: ضًًٌٚ  افًْل، إخذ

 افؼـل بٕٚخذ افًْل إخذ رد جيقز ٓ افثٕٜٚٔ آتٍٚؿٜٔ أو أن افثٚين افًٗال

 ؟مٚر ادجٓقل،

 ؟افًْل إخذ رد جيقز مٚ :ادَدم

 .افؼـل بٕٚخذ افِحٜٔ، مـ افًْل إخذ ًٕؿ، :الىٗخ

 .ًٕؿ :ادَدم

 ؟ـذفؽ أخٔس :الىٗخ

 .صٔخ يٚ ًٕؿ :ادَدم

 فؽ ؿِٝ حٚ هبٚ، ؾٚجٖتؽ أنٚ افع هذي افثٚفثٜ، ادرتٌٜ إػ أصؾ أن :الىٗخ
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 فُـ افثالثٜ، افتًٚبر هذه بغ ؾرق ظْدي يف مٚ احلََٜٔ يف وأنٚ ل،اإلشالم إخذ

 أنٚ فُـ بًد، ؾٔام ٌٕحثف ممُـ وهذا ؾرق، ٓ ظِّٜٔ ـْتٔجٜ أمٚ ظِّل ؾَط هْٚ افٍرق

 مٚ ادقوقع، ٍٕس يف وتًىل تٖخذ أن وهق بؽ، طْل حًـ ظْد تُقن أن أريدك

 ادَهقد هُذا: مـ وأـثر هُذا ؽري مع ؾًتًٍؾ هُذا مًل ؾًِٝ إن ٕنف تؼد:

: أن افًٗال يٖيت جيقز، ٓ.. جيقز ٓ أنف ظذ اتٍَْٚ افذيـ افًٚبَغ افًٗافغ ٍٕس

ِِحٜٔ لاإلشالم إخذ رد جيقز هؾ  ادجٓقل افؼـل بٕٚخذ حدوده، ادًروف ف

 ثالثٜ ورؿؿ اثْغ ورؿؿ واحد رؿؿ يف شٌؼ ـام شُٔقن اجلقاب أن بداهٜ حدوده،

 ؟افٍرق هق مٚ ل ؿؾ وإٓ

 أن حد إػ ـِف هذا يًْل صٔخ، يٚ ظِٔٓٚ مثٚل ل ارضب ل، ووح :ادَدم

 .....مثٚل أريد فُْل هذا، ظذ تُِّْل أنٝ ٕحـ

ًٚ  حٚذا ؟جيقز ٓ ل ؿِٝ بٕٚول فٔش.. أخل يٚ ل ؿؾ بس مًِٔش، :الىٗخ  ثٕٚٔ

 ؾٔف مٚ ـٓذا ـٓذا هذا أن مع حٚذا ؟مثٚل ل ارضب ؿِٝ بتٖتئ، حٚذا ؟جيقز ٓ ؿِٝ

 إبىؽ، حتٝ حٚضف أنٝ افع شٗافؽ ظـ أجقابؽ وراح مثٚل فؽ أرضب أنٚ ؾرق،

 ؟يٖخذون ـٕٚقا  أهنؿ ظرؾْٚ أجـ مـ وهق

 مْىَل بحٞ أريد هذا، افٍَزي افٌحٞ أحٛ مٚ أنٚ بس هذا، ٕدخؾ راح

 .جٔداً  افدمٚغ يف يدخؾ حلتك تًًِع

 ظِٔف افرشقل أن تًِؿ هؾ ،شافِحك وأظٍقا » افًٚم، افْص أمٚم أن أنٝ 

 أو ئّْٓٚ مـ وٓ أشٍِٓٚ مـ رء وٓ صًره وٓ أخذ مٚ مىًَِٚ  حلٔتف ظٍٚ افًالم

 ؟هذا تًِؿ هؾ يًٚرهٚ،

 .ٓ :ادَدم

 يُقن أن افًِؿ ضٚفٛ مـ أنٚ يًجٌْل افذي هق هذا ؾٔؽ، اهلل بٚرك ٓ، :الىٗخ

 تًِؿ ٓ ـْٝ إذا ضٔٛ ٓ،.. آخره إػ ويٌرب ويؼق ـالمف يف يِتقي وأٓ سحيًٚ 

 افًْٜ مـ َٕقل أن يهح هؾ: حْٔئذٍ  أظِؿ، ٓ مًؽ وأنٚ واضّئـ أظِؿ ٓ مًؽ وأنٚ
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 ؟مىًَِٚ  حلٔتف مـ ادًِؿ يٖخذ أٓ

 .ًٕؿ :ادَدم

 .إًٍٓٚ  ؿِتف مٚ يَْض هذا ٓ، :الىٗخ

 ؟صٔخ يٚ ـٔػ :ادَدم

 ظِٔف افرشقل أن تًِؿ ٓ ـْٝ إذا أخل يٚ اهلل، شٌحٚن ؾٔؽ، اهلل بٚرك :الىٗخ

 افًْٜ مـ إٕف أن تَقل ـٔػ حلٔتف، مـ يٖخذ ٓ ـٚن أو حلٔتف مـ يٖخذ ـٚن افًالم

 ؟حلٔتف مـ يٖخذ أّٓ 

 ـٚن ومٚش حلٕٚٚ ًٍٕل بٖن أمرٕٚ» وشِؿ وآخف ظِٔف، اهلل صذ افرشقل ٕن :ادَدم

 .ظْف هنٕٚٚ ظام فٔخٚفٍْٚ

 .وإيٚك ُّيديْٚ اهلل :الىٗخ

 .آمغ مهللا :ادَدم

 ؟شٗال إيش أنٚ أخل يٚ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ تٍوؾ :ادَدم

 أبق... ؿِْٚ إيش أبق ًٕٔٝ أنٚ يٚ احلََٜٔ يف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أن تًِؿ هؾ :الىٗخ

 مهللا: »يَقل ادٗذن شّع إذا ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أن جٚبر أبق يٚ تًِؿ هؾ.. جٚبر

 ؟شُمّد آل وظذ ُمّد ظذ صع مهللا: »يَقل أوش افتٚمٜ افدظقة هذه رب

 .أظِؿ ٓ :ادَدم

 ؟يَقل ٓ ـٚن أو يَقل ـٚن تَقل أن فؽ جيقز هؾ ضٔٛ، تًِؿ، مٚ :الىٗخ

 .ٓ :ادَدم

َٓ  أو افِحٜٔ مـ تٖخذ أن افًْٜ مـ هؾ فؽ ؾَقل إذاً  :الىٗخ  ـٓذا هذا تٖخذ، أ
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،ًٚ  ؟افرشقل ؾًؾ مٚذا أشٖخؽ أنٚ..! افرشقل ؿٚل مٚذا أشٖخؽ ٓ أنٚ ُتٚم

 .صٔخ يٚ ظِٔؽ ؾّٓٝ :ادَدم

 ؟ؾّٓٝ :الىٗخ

 .ًٕؿ :ادَدم

 بٚحلديٞ تذـرين مٚ حتك شٚبؼ مـ افٍٓؿ هذا يُقن أن أُتْك ـْٝ فُـ :الىٗخ

رتؽ بدأتؽ أنٚ اِفع ـّ  ؟هذا تذـرت ؿِتف، مٚ أنٚ: ـالمؽ أول يف وؿِٝ بف، وذ

 ش.افِحك وأظٍقا »

 .ًٕؿ شافِحك وأظٍقا » :ادَدم

رتؽ أنٚ افذي احلديٞ هذا ظعَ  تًٔد أنٝ حٚذا ضٔٛ، :الىٗخ ـَ  فٔس وهذا بف، ذ

 أمر مٚذا ظـ أشٖخؽ وٓ بِحٔتف، افرشقل ؾًؾ ظام أشٖخؽ ٕين أن، حٚجٜ ؾٔف ل

 ثؿ ظع، صِقا  ثؿ يَقل، مثِام ؾَقفقا  ادٗذن شًّٝ إذا أمتف أمر ؾٚفرشقل أمتف، بف

 أجٌٝ ؟وـذا ـذا يًٍؾ ـٚن افرشقل أشٖخؽ هذا، ظـ أشٖخؽ مٚ أنٚ. آخره إػ.. ثؿ

ًٚ  أدري، ٓ ؿِٝ أجوًٚ  وهْٚك أدري، ٓ.. ٓ هْٚ  هذا ؟شْٜ أدري ٓ صٚر ـٔػ ؾحًْ

 .افًِؿ ويف افٍَف يف خىٖ

 ..يف ذـرتف افذي ادثٚل هذا ؟هذا ظذ يَٚس هذا أن ترى صٔخ يٚ هؾ :ادَدم

 فٔس هذا.. ؾٔؽ اهلل بٚرك تَريٌل هذا ؿٔٚس، فٔس هذا اهلل، شُٚمؽ :الىٗخ

: فؽ أؿقل أنٚ هذا، يَٚس ل تَقل حتك بَٔٚس، ذظل حُؿ فؽ أثٌٝ ٓ أنٚ ؿٔٚس،

 تنٌٔف.. ؿٔٚس مش تنٌٔف هذا اهلل، شُٚمؽ ؟أشد ظذ زيد يَٚس ل بتَقل أشد، زيد

 ذظل، ؿٔٚس فٔس فُـ صحٔح هذا ًٕؿ، هبذا تنٌٔف هذا افنجٚظٜ، يف بٖشد زيد

: افًالم ظِٔف بَقفف آخذ أنٚ شتَقل أن أنٝ بًّْك أبدًا، وهذا هذا بغ ؾرق يف مٚ

 خالف، يقجد ٓ هْٚ هُذا: فؽ أؿقل وأنٚ ،شيَقل مثِام ؾَقفقا  ادٗذن شًّتؿ إذا»

 تٖخذ أنٝ فؽ شٖؿقل ـذفؽ أدري، ٓ تَقل ؟هذا ؾًؾ افرشقل أشٖخؽ أنٚ فُـ

ًٚ، ؾٓامً  تٍّٓف افذي بَقفف تٖخذش افِحك اظٍقا »بـ َْٔ  افٍٓؿ هق ادًغ افٍٓؿ وهذا مً



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

429 

 شٖٔيت هذا أن، هذا مًؽ أبحٞ ٓ أنٚ ضٔٛ، ؟ـذفؽ أخٔس اشتثْٚء، بدون افًٚم

ًٚ، ؿريًٌٚ  دوره  فٔس هذا ٕن افٍَزي: افٌحٞ أحٛ مٚ أنٚ: إًٍٓٚ  فؽ ؿِٝ ـام فُـ ؿريٌ

ًٚ  يًِؿ أحد ٓ ؾٚٔن َهْقجٚئل: بحٞ هذا ظِامً   افرشقل أن إرض وجف ظذ إضالؿ

 أي افرشقل شْٜ: يَقل ؾٚفذي وفذفؽ يٖخذ، ٓ ـٚن أو يٖخذ ـٚن افًالم ظِٔف

 افًِّٜٔ افًْٜ ظـ ٕتُِؿ أن ٕحـ أؿًٚم، ثالثٜ افًْٜ ؿِْٚ أمس وٕحـ افًِّٜٔ،

 افًْٜ إػ تٍَز افَقفٜٔ افًْٜ يف افٌحٞ يف ُٕقن بْٔام ؾٖنٝ افَقفٜٔ، افًْٜ وفٔس

 ٓ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل بٖن ؿٚل مـ ـؾ فؽ، أؿقل ؾٚٔن خىٖ، هذا افًِّٜٔ،

 ظِؿ ٓ مٚ تَقل أن مـ اهلل بَرأك وفذفؽ بف، فف ظِؿ ٓ مٚ يَقل ؾٓذا حلٔتف مـ يٖخذ

 وأظٍقا : »افًالم ظِٔف ؿقفف إػ أن ًٕقد اجلٕٚٛ، هذا مـ إتْٓٔٚ بس بف، فؽ

ًٚ، أمس تٌع افٌحٞ هق هذا ،شافِحك  ؟افًٚم بٚفْص تًتدل أنٝ أن أخًٝ ُتٚم

 ؟وائؾ حديٞ :ادَدم

 ؟ًٕؿ :الىٗخ

 ؟..وإٓ صٔخ، يٚ وائؾ حديٞ :ادَدم

َْٔٝ أنٚ أن :الىٗخ ش افِحك وأظٍقا » افًالم ظِٔف ؿقفف بًّقم تًتدل فؽ َظ

 ؟ـذفؽ أخٔس

 .ًٕؿ :ادَدم

 يف شقاء افًٚم بٚفْص تًتدل أنٝ فؽ ؿِٝ أنٚ افٌحٞ أول مـ ضٔٛ، :الىٗخ 

 ٕص ظثْٕٚٔٓؿ يَهقن أجوًٚ  فؽ يْٕٓٚٚ، افذي ذاك يف أو يٖمرٕٚ افذي احلديٞ هذا

 ظٚم، ٕص ـامن افِحك وأظٍقا  افؼظل إمر هْٚ افَص، ٕقع هذا مًروف مش ظٚم

 رضبٝ بٖنْل وأذـرك أن، افًٗال افًٚم بٚفْص وهْٚك هْٚ تًتدل تزال ٓ ؾٖنٝ

 يرؾع أن يًتحٛ افذي ـّثؾ ُتٚمًٚ  أن مثِؽ أنٝ ؾٓٚ افٔديـ، رؾع بَؤٜ مثالً  فؽ

 اهلل إن»: حديٞ فؽ ذـرت.. ؿٚل افرشقل ٕن افهالة، يف دظٚء ـؾ يف يديف

 مٚ تَقل ظِٔف ترد أنٝ حٚذا ،شخٚئٌتغ يردمهٚ أن يديف رؾع إذا ظٌده مـ يًتحل
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 .ذفؽ ؾًؾ افرشقل أن ظِّْٚ

 .ًٕؿ :ادَدم

 مٚ أنْٚ حجتؽ افًٚم، افْص حجتف ؾٓق ذفؽ، ؾًؾ افرشقل أن ظِّْٚ مٚ :الىٗخ

 هق ادٌتدع ود تًٌؽ احلجٜ هل أن افًٚم، افْص هذا ضٌؼ افرشقل أن ظِّْٚ

 بٔٚن إػ بحٚجٜ أن أنٝ ٕنؽ أنٝ، ودك أن حجتل.. أنٝ ودك أن حجتل

 فٔس ؾ٘ذاً  أدري، ٓ ؿِٝ أنؽ دام ومٚ افًٚم، افْص هلذا افًالم ظِٔف افرشقل مـ

 أنف افًِػ مـ أحد ظـ يًرف ٓ: ؾٖؿقل ظِٔؽ زائدة حجٜ أنٚ ل تٌَك حجٜ، مًؽ

 حٚذا ؾٚٔن افٌَوٜ، دون مٚ أخذوا أهنؿ افًِػ مـ ـثر ظـ وًٕرف بَقفؽ، ؿٚل

 افًٚمٜ بٕٚدفٜ يًتدفقن افذيـ ادٌتدظغ زمرة يف أنًٍْٚ وٕحؼ شٍِٔتْٚ ظـ ٕخرج

ْٕٚ وبًض ؟افًّؾ ظِٔٓٚ جيري مل افتل  جٔداً  مًل يذـرون أن هْٚ احلٚرضيـ إخقا

 افًْٜ، بىريؼ إٓ افَرآن ؾٓؿ يُّـ ٓ أنف أذهٚهنؿ يف وٕرشخ دائامً  ٕٗـد أنْٚ

 هذا يف مقوحًٚ  مثالً  ٕٖخذ ؾْحـ مْٓٚ، افًِّٜٔ افًْٜ وبخٚصٜ افثالثٜ بٖؿًٚمٓٚ

ِٚرُق ﴿ ادقوقع ًَ ُٜ  َواف ِٚرَؿ ًَ قا  َواف ًُ  هْٚ افًٚرق ترى ـام[ 18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 هق فق افًٚرق افًيؿ، ٕص مـ آخذ أنٚ وؿٚل إًٕٚن جٚء ؾِق مىَِٜ، وافٔد مىِؼ،

 هبذا افًّؾ جيري مل َٕقل ؟ظِٔف ٕرد بامذا يده، َٕىع إذاً  شٚرق اشّف هذه افقرؿٜ

 هْٚ مـ أو هْٚ مـ يده أؿىع حر أنٚ: ؿٚل فق ـذفؽ هذا، بخالف افًّؾ جرى وإٕام

رَ  إَِفَْٔؽ  َوَأنَزْفَْٚ﴿: ؿٚل ربْٚ ٓ، فف َٕقل ؿٔد، مٚ وجؾ ظز اهلل ٕن هْٚ: مـ أو ـْ  افِذ

ؿْ  ُِٕزَل  َمٚ فَِِْٚسِ  فُِتٌَِغَ  ِٓ  ؾوالً  اهلل أؿقال بغ فِْٚس بغ ؾٚفرشقل[  11:افْحؾ﴾ ]إَِفْٔ

فف بغ أنف ظـ  ـٚن مٚ أو ؿقًٓ  مْف ـٚن مٚ شقاء افٌٔٚن هذا أن افًالم، ظِٔف هق أؿقا

ً، مْف ـٚن مٚ أو ؾًالً  مْف  ؟صح افهٚفح، افًِػ هق ؟بف مًرؾتْٚ ضريؼ هق مٚ تَريرا

 .صح :ادَدم

 اتٌٚع يف افهحٚبٜ أحرص أمٚم يَقفقن ـام فقجف وجًٓٚ  وؿٍْٚ أن ؾ٘ذا :الىٗخ

 أن افٔقم ظٌٚده ظذ اهلل حجٜ ومـ ظّر، بـ اهلل ظٌد وهق أٓ افًالم ظِٔف افرشقل

 يٖخذ بف هق وإذا افِحك أظٍقا : افًالم ظِٔف ؿقفف رواة مـ هق اجلِٔؾ افهحٚيب هذا
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 اهلل رشقل مـ شًّف حٚ أؾٓؿ أأنٝ ؟افهحٚيب هذا بف تيـ مٚذا افٌَوٜ، دون مٚ

 ؟تَقل مٚذا ؟هق أم وشِؿ وآخف ظِٔف، اهلل صذ

 .إصؾ يف صٔخ يٚ حجتف ًِٕؿ ٓ أؿقل :ادَدم

 شٌحٚن شٗال ظـ جئٛ ٓ ؟هذا افرجؾ مـ يْهٍْل مُْؿ واحد ؾٔف :الىٗخ

 ..!اهلل

 ..ظْف ًِٕؿ ٓ ٕحـ صٔخ يٚ ظجٔٛ :ادَدم

 ؟شٗال هق مٚ ؟شٗال جقاب هذا ُّيديؽ اهلل صٔخ يٚ :الىٗخ

 ..صٔخ يٚ شٗافؽ :ادَدم

 ؟أشٖخؽ شٗال هق مٚ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ ضٔٛ أجٌٔؽ أنٚ :ادَدم

 ؟شٗال هق مٚ ل ؿؾ.. جتٌْٔل مٚ ٓ :الىٗخ

 أنف شٗافؽ فؽ أـرر أريد شٗافؽ هق مٚ ل تَقل أنؽ ظذ أجٌٔؽ أريد :ادَدم

 ؟احلديٞ هلذا مْؽ أؾٓؿ ظّر ابـ أو احلديٞ هلذا ظّر ابـ مـ أؾٓؿ أنٝ هؾ

 ؟أجٌتْل :الىٗخ

 .أجٌتؽ صٔخ يٚ اهلل صٚء إن ًٕؿ :ادَدم

 .ٓ اهلل صٚء إن :الىٗخ

 .صٔخ يٚ بحجتف ًِٕؿ مٚ ٓ صٔخ يٚ أؿقل ٓ :ادَدم

 ؟أظِؿ أنٚ ؿِٝ هؾ أخل يٚ :الىٗخ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بحجٜ مْل وأظِؿ مْل أؾٓؿ ظّر ابـ أن صؽ ٓ ٓ، :ادَدم

 ؟هذا ؿٌؾ هذا ؿِٝ هال ُّيديؽ اهلل :الىٗخ
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 .صٔخ يٚ افٌدهٔٚت مـ هذا صٔخ يٚ :ادَدم

 .ُّيديؽ اهلل صٔخ يٚ جدل هذا :الىٗخ

 .صٔخ يٚ اهلل شُٚمؽ :ادَدم

 .جدل هذا :الىٗخ

 أؿهد مٚ أنٚ اهلل شُٚمؽ اهلل، صٚء إن صٔخ يٚ جدل هق مٚ اهلل صٚء إن :ادَدم

 .صٔخ يٚ افٌدهٔٚت مـ رء هذا فؽ أؿقل أنٚ اجلدل،

 فؽ أؿقل مٚ أنٚ.. اجلدل تًرف ٓ أنٝ تَهد، أنٝ أؿقل مٚ أنٚ صٔخ يٚ :الىٗخ

 ل ؾتَقل ظّر ابـ أم أظِؿ أنٝ أشٖخؽ أنٚ جدل، هذا فؽ أؿقل اجلدل، تَهد أنٝ

 .أجٌتؽ أنٚ وتَقل ؾًؾ، افرشقل إيش ًِٕؿ مٚ

 .أصِف يف صٔخ يٚ ظّر ابـ بحجٜ ًِٕؿ مٚ :ادَدم

 مًٖخٜ شٖختؽ أنٚ ظّر، ابـ حجٜ هل مٚ شٖختؽ مٚ أنٚ أخل يٚ فؽ :الىٗخ

 .أنٝ بؽ تتًِؼ

 .صٔخ يٚ ادًِامت مـ هذا ؾٔؽ اهلل بٚرك صٔخ يٚ :ادَدم

 .بٚدًِامت تَقل ٓ وحٚذا :الىٗخ

 أنٚ مٚ أنٚ أؿقل بدي أنٚ هؾ يًْل يَقل أحد مٚ ادًِامت مـ هذا صٔخ يٚ :ادَدم

 .ظّر ابـ مـ أؾٓؿ إين أؿقل حتك صٔخ يٚ مْؽ أؾٓؿ

 ؿؤٜ ظذ جمٓقفٜ ؿؤٜ تٌْك أن افًِّل افٌحٞ ضريَٜ مـ ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 .ُّيديؽ اهلل مًِقمٜ

 ..اهلل صٔخ يٚ :ادَدم

 .حجتف ًِٕؿ مٚ فؽ ويَقل أن، ل ؿدمتف افذي افْص هذا ئٍدٕٚ مٚ :الىٗخ

 ..شٖختؽ أمس أنٚ ؾٔؽ، اهلل بٚرك صٔخ يٚ :ادَدم
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 ؟ًٕؿ :الىٗخ

 ...مـ افُٚثرة افُثرة أؿهد :وداخٓة

 هل مٚ ًٕرف مٚ فؽ يَقل هق ٕنف ادقوقع: هلذا أخل يٚ ٕهؾ مل ٓزفْٚ :الىٗخ

 ..ظّر ابـ هق إذاً  حجتف،

 .روى بام أدرى وهق احلديٞ راوي هق بس :وداخٓة

 أنٚ افٍٓؿ، يف حجٜ ظّر ابـ ربف وبغ بْٔف يوع ٓ هق فف، بَْقل هق مٚ :الىٗخ

 بَٔقل أخراً  يْهٍْل ٓ ثؿ حجتف، مٚ ٕدري ٓ ؾَٔقل ؟ظّر ابـ أم أؾٓؿ أنٝ أشٖخف

 ل تَقل مىٍئٜ أم متَدة افٌِّٜ هذه شٖختؽ إذا ادًِقم ضٔٛ أخل، يٚ مًِقم هذا ل

 أم صٚظِٜ افٌِّٜ هذه شٖختؽ إذا أشٖخؽ حٚذا تدري أٓ أشٖخؽ، أنٚ ؟مًِقم

 ل تَؾ ؾال ظِٔف، ٕرـٛ ظِٔف، ٕبْل مًامراً  أوع أريد تدري، أن جيٛ ؟مْىٍئٜ

 ـٔػ شٖشٖخؽ ٕين صٚظِٜ، افٌِّٜ هذه ًٕؿ ل ؿؾ افٌرب، مـ أو افؼق مـ جقاب

 شُٚمُؿ..! مٍٓقم شٗال ٕنف افًٗال هذا ظـ أجٔٛ مٚ أنٚ ل تَقل ؟صًِٝ هذه

 افًِؿ جمٚفس جيًِقن ٓ هُذا، افًِؿ ضالب افٔقم افنٌٚب منُِٜ هذه اهلل،

 تهع أنٝ هؾ أنٝ شٖختؽ إذا أنٝ يهٌٔؽ مٚذا افدؿَٜٔ، افًِّٜٔ ادٌٚحثٜ وجمٚفس

 مًِقم هذا ل تَقل أصع، هلل واحلّد ًٕؿ ؿِٝ إذا يهٌٔؽ مٚذا ؟تهع رأجتؽ وأنٚ

 وحْٔام ًٍٕؽ، يف ظْدك مٚ أجٛ رء ظـ أشٖخؽ ل ؿؾ هذا، مٚ ؟رأجتْل وأنٝ

 شٚهل، أنٝ وإٕام مٌىالً  فًٝ وأنٝ مٌىؾ، بٖنؽ تنًرين اجلقاب ظـ حتٔد أنٝ

 يف افذي اجلقاب هبذا تٗمـ وأنٝ شٗآً  يًٖخؽ إًٕٚن أي ؿٚظدة خذهٚ وفذفؽ

 ؟ظّر ابـ أم أظِؿ أنٝ أشٖخؽ ؾٖنٚ ختنك، وٓ بف ؾٖؾض ًٍٕؽ

 .صٔخ يٚ ظّر ابـ :ادَدم

 يهر ـٔػ أرأجٝ ؟ظّر ابـ بٍٓؿ أم بٍّٓؽ حتتٟ ؾٓؾ ضٔٛ، :الىٗخ

 ؾٓؾ ـٌنٚن، ؾٔف يْتىح ٓ أو اثْٚن ؾٔف يْٚؿش ٓ مْىَل تًًِؾ هلٚ ادًٖخٜ افٌحٞ،

 أربًٜ بف ادتُِؿ وبغ وبْٔؽ فِحديٞ ؾّٓؽ يف فِحديٞ بٍّٓؽ حْٔئذ حتتٟ أنٝ
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 ظّر ابـ بٍٓؿ حتتٟ وٓ آخره، وإػ ،..افٌٍِٜ ودخِتْٚ افًجّٜ ودخِتْٚ ؿرًٕٚ  ظؼ

 مْٓٚ أخذ ومٚ أظٍٚهٚ أنف إمٚ اهلل ؾرشقل هنٚراً  فٔالً  افرشقل يرى وهق افْص هلذا

ًٚ، مىًَِٚ   افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع ظذ احلريص وهق وفذفؽ يٖخذ رآه أنف وإمٚ صٔئ

ًٚ، اتٌٚظًٚ   ؟ـذفؽ أخٔس بذفؽ ظِؿ ظذ وأطْؽ ظجٌٔ

 .بذ :ادَدم

 .ضٔٛ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ إصٔٚء بًض يف خٚفػ وفُْف :ادَدم

 حتك مًهقم ظّر ابـ أن أدظل مٚ أنٚ ُّيديؽ، اهلل أشتٚذ يٚ ظِٔش مٚ :الىٗخ

 ..إصٔٚء بًض يف خٚفػ ل تَقل

 .صٔخ يٚ افنديد حرصف ومع :ادَدم

 هذا يف هؾ ؟خٚفػ هذا يف ؾٓؾ ظِٔؽ، يرد مٚذا أن اشّع ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 ؟افرشقل ظِٔٓٚ ـٚن افتل افًِّٜٔ افًْٜ خٚفػ

 .خٚفػ احلديٞ فًّقم :ادَدم

 اهلل، وهداك اهلل شُٚمؽ.. اهلل شُٚمؽ ؾّٓؽ إػ رجًٝ أخل يٚ :الىٗخ

 يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد: يَقل ؤٌٕؽ افهحٚيب ؾٓؿ ظذ تٗثره ؾّٓؽ إػ رجًٝ

 ؟وحده ادجٚل هذا يف فٔس ظّر ابـ أن أتدري ثؿ افٌٚئٛ،

 .أدري :ادَدم

 ؟أجوًٚ  تدري :الىٗخ

 .أدري :ادَدم

 ؟أجوًٚ  هريرة أيب ؾٓؿ ومـ ظّر ابـ ؾٓؿ مـ أصح ؾّٓؽ ـذفؽ :الىٗخ

 ..ظْدي صٔخ يٚ أنٚ وفُـ ٓ :ادَدم
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 أصٌحٝ أن أنٝ ؟ٓ ـٔػ صقيف، ل اشّح ٓ ـٔػ.. ـٔػ :الىٗخ

 .متْٚؿوًٚ 

 حٚ أنٚ وفذفؽ مْل، أؾٓؿ أهنؿ صؽ ٓ هريرة أبق وؾٓؿ ظّر ابـ ؾٓؿ ٓ  :ادَدم

 مـ أخذمهٚ يف ظّر ابـ وحجٜ هريرة أبق حجٜ أظِؿ ٓ فؽ أؿقل إول يف أجٌتؽ

 .افِحٜٔ

 ؾَط أبحٞ أنٚ اهلل، شُٚمؽ احلجٜ يف مًؽ أبحٞ ٓ أشٖخؽ مٚ أنٚ :الىٗخ

ًٚ، ظؼ أربًٜ احلديٞ وبغ وبْٔؽ فِحديٞ ؾّٓؽ أنٝ  ؾٓؿ أم أصح ؾّٓؽ ؿرٕ

 هذا احلديٞ، رويٚ ومهٚ وهنٚراً  فٔالً  افرشقل صٚهدوا وهؿ هريرة أيب وؾٓؿ ظّر ابـ

 أو احلَِٜ هذه يف شقاء أن صخص أي يًْل فٍّٓٓؿ، خمٚفػ بٍٓؿ تٍّٓف أنٝ افع

 بًِٚن ذفؽ تَقل أن افيوري مـ وفٔس احلٚل بًِٚن هلؿ ؿِٝ إذا ؽرهٚ يف

 مـ هريرة وأيب ظّر ابـ ؾٓؿ مـ أصح هق ؾّٓل: احلٚل بًِٚن ؿِٝ إذا افَٚل،

 ظٚحًٚ  وفًٝ ظِؿ ضقيِٛ مثع وأنٝ أنٝ ؾّٓؽ ؟افٍٓؿ هذا يف مًؽ يُقن

ًٚ  وفًٝ  يٖخذ مـ آخره، إػ أخريـ دخِٝ ـام افًجّٜ ودخِتؽ ؿحًٚ  ظربٔ

 صٚهد افذي اجلِٔؾ وافهحٚيب افهّٔؿ افًريب ؾٓؿ ويدع افْص هلذا أنٝ بٍّٓؽ

 أنٝ تٍّٓف افذي افٍٓؿ هذا أراد مٚ افًالم ظِٔف افرشقل أن هنٚراً  فٔالً  افرشقل

 تْهٛ أن ؾٖنٝ افًٚم، افدفٔؾ هبذا يٖخذون ٓ ـٕٚقا  افهٚفح افًِػ أن بدفٔؾ

 يف أنٝ تنًر ٓ جدًا، يٗشٍْل رء وهذا أبدًا، تنًر وٓ ادٌتدظٜ مْهٛ ًٍٕؽ

 ظِٔف تَٔؿ أن اشتىًٝ حٚ افدٕٔٚ يف بدظٜ أي يف جيٚدفؽ رجؾ جٚءك فق مقؿٍؽ

 افًِػ، يٍّٓف مل مٚ احلديٞ هذا مـ أؾٓؿ أنٚ: شَٔقل ٕنف مْىَؽ: وهذا حجٜ

 .أنٝ مْىَؽ وهذا

 ..ظْٓؿ درشٝ افذيـ منٚخيل ومْىؼ مْىَل هذا صٔخ، يٚ أبداً  :ادَدم

 .ُّيديؽ اهلل أخل يٚ هٗٓء ـالم هذا :الىٗخ

 ..ثؿ :ادَدم
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 .هٗٓء ـالم هذا :الىٗخ

 صٔخ يٚ ظْٔٔف يف احٚء ووع يف ظّر ابـ ؾًؾ يف صٔخ يٚ َٕقل مٚذا ثؿ :ادَدم

 .ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٔثٚر تتًٌف يف ظّر ابـ وؾًؾ

 .ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 تتٌع ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل فْٓل يًْل ظّر ابـ فٍٓؿ أـثر ؾّٓل أنٚ هؾ يًْل :ادَدم

 ؟ظّر ابـ ؾًؾ ـام افٌْل آثٚر

 .آمغ ؿقل ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 .صٔخ يٚ آمغ :ادَدم

 ؟أنٝ أبقه ؾٓؿ ظْدك ؟ضٔٛ ؾّٓف، مـ أصح أبقه ؾٓؿ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ أخذوا أهنؿ ظْٓؿ يثٌٝ مل افهحٚبٜ مـ ـثر :ادَدم

 ًٍٕؽ مَرر يًْل جتٚوب، مٚ أنؽ يًجٌؽ أنٝ جيٚوب، مٚ.. جيٚوب مٚ :الىٗخ

 .ودوران فػ بًد إٓ افًٗال ظذ جتٚوب مٚ أنؽ

 .اهلل شُٚمؽ :ادَدم

 ؟ظّر ـالم ظْدك :الىٗخ

 ...ظـ صٔخ يٚ أتقؿػ يًْل أنٚ :ادَدم

 .جتٔٛ ٓ ؟ظّر ؾٓؿ ظْدك أشٖخؽ هُذا دمٝ مٚ واهلل ٓزم :الىٗخ

 .صٔخ يٚ ظّر ؾٓؿ ظْدي مٚ أنٚ :ادَدم

 .ُّيديؽ اهلل ؿٌؾ مـ أخل يٚ أجٛ :الىٗخ

 ..هذا ٕسك وافرجٚء افٌدُّئٚت مـ هذا فؽ ؿِٝ صٔخ يٚ ؾٔؽ اهلل بٚرك :ادَدم

 إذا فُـ افٌحٞ، ظِٔؽ أؾرض مٚ أنٚ أنٝ ادقوقع بتْٓل حٚ أخل يٚ :الىٗخ
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 ..تٍٓؿ أن أردت

 .. بد ٓ :ادَدم

 ..!اشّع :الىٗخ

 ..صٔخ يٚ بد ٓ :ادَدم

 .اشّع فؽ أؿقل اشّع.. اشّع :الىٗخ

 ....يًْل هق مٚ :ادَدم

 ؾٓذا تٌحٞ مٚ تريد افٌحٞ، ظِٔؽ أؾرض مٚ أنٚ.. ُّيديؽ اهلل اشّع :الىٗخ

 افٌحٞ، ترشؾ أن ؾٔجٛ افٌحٞ أردت إذا فُـ فًِِؿ، افقؿٝ أوؾر ٕين ل خر

بف ظْدي تَقل شٗال ـؾ وذفؽ  أنٝ أشٖخؽ اجلقاب ظـ تؼد أمٚ تٍوؾ، جقا

 تتٌع ؿؤٜ يف ظّر ؾٓؿ ظْدك أشٖخؽ حجتف، ظرؾٝ مٚ تَقل ؟ظّر ابـ أم أؾٓؿ

 ؟هذا إيش جتٔٛ، مٚ ؟أثٚر

 هؾ: صٔخ يٚ فؽ وؿِٝ شٗال شٖختؽ أمس أنٚ ؾٔؽ اهلل بٚرك صٔخ يٚ :ادَدم

 ؿِٝ مٚ ـذا رؽؿ صٔخ يٚ جٚوبتْل مٚ تىٌَف، مٚ أنٝ ل ؿِٝ ؟ٓ أم صحٔح أمحد أثر

 ..أنؽ أو افًٗال ظـ حدت صٔخ يٚ مثالً  أنٝ أنؽ واهلل فؽ

 .ُّيديؽ اهلل :الىٗخ

 .شٗال ظذ جقاب هذا أن صٔخ يٚ ؿِٝ أنٝ حتك ؾٔؽ، اهلل بٚرك ـذا :ادَدم

 ؟إمس يف ظِٔف أجٌتؽ مٚ افذي افًٗال هق مٚ :الىٗخ

 ..صٔخ يٚ فؽ ؿِٝ أمحد أثر يف :ادَدم

 ؟هق إيش :الىٗخ

 افرـقع بًد افرجؾ يٌَض هؾ شئؾ حٚ اهلل، رمحف أمحد ظـ افذي إثر :ادَدم

 ؟يسك أو
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 .ضٔٛ :الىٗخ

ٌَِف، مٚ: ل ؿِٝ ؟صحٔح إثر هؾ فؽ ؾَِٝ :ادَدم  .فؽ بٖؿقل إيش ُتَى

 حتتٟ أنٝ إفٔف، ٕدظقك افذي إشِقب هق هذا صٔخ يٚ ٕنف تىٌَف مٚ :الىٗخ

 ؟بف آحتجٚج ئٍدك ؾامذا تىٌَف، ٓ أنٝ بقء

 .صحٔح هق مٚ وإٓ صحٔح مثالً  ل ؿؾ صٔخ يٚ أنٝ :ادَدم

 تىٌَف ٓ أنٝ فؽ وأؿقل صحٔح، وهق حديٞ ظـ شٖختْل إذا يًْل :الىٗخ

 ؟صحٔح ؽر احلديٞ أن افُالم هذا مًْك إيش

 ..أصقف أنٚ صٔخ يٚ واهلل :ادَدم

 .تًرف مٚ.. تًرف مٚ :الىٗخ

 .اجلقاب ظذ حهِٝ مٚ :ادَدم

 أن صقف اجلقاب ظذ حهِٝ إذا ُّيديؽ، اهلل.. ُّيديؽ اهلل صٔخ يٚ :الىٗخ

ًٚ  تًتٍٔد ٓ شقف أن صٓقد اجلامظٜ وهذه ـٔػ  خمىىؽ حًٛ أجٌتؽ إذا صٔئ

 هذا أخٔس ؟صحٔح ؽر أم صحٔح أمحد اإلمٚم أثر.. أن افًٗال أظٔد أنٝ،

 ؟شٗافؽ

 .خر اهلل جزاك أتقؿػ أنٚ صٔخ يٚ خالص :ادَدم

 .ظِْٔٚ وؾرت :الىٗخ

 .افٌحٞ هذا ٕحقل صٔخ يٚ ظِٔش مٚ :وداخٓة

 .تٍوؾ :الىٗخ

 يًتّد أجوًٚ  أوفف ويف آخره يف احلََٜٔ يف افٌحٞ هذا خر، اهلل جزاـؿ :وداخٓة

 يف إفٔٓٚ وتنر أذضتؽ يف أنٝ تذـرهٚ دائامً  أصقفٜٔ ؿقاظد وظذ مَدمٚت ظذ

 افْتٚئٟ وبٚفتٚل افنٌٚب مـ ـثر أذهٚن يف حََٜٔ تنُؾ افَوٚيٚ وهذه ـتٌؽ،
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 صقاب، أنف أنٝ تًتَد حٚ خمٚفٍٜ تُقن ادَدمٚت تِؽ ظذ تٌْك افتل وافثّرات

 وؿقهلؿ رأجف، دون بروايتف افًزة أن افًِامء وؿقل افهحٚيب ؿقل حجٜٔ ؿؤٜ وهق

 احلََٜٔ ؿوٚيٚ افثالث هذه ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي أن افَٚظدة يف أجوًٚ 

 يف افَؤٜ هذه تًتَر حتك إمثِٜ رضب مع ؾٔٓٚ افًٌط مـ مزيد يًْل إػ ٕحتٚج

 ظِّٜٔ بحقث يف يْىِؼ حتك اهلل صٚء إن افؼيط هذا يًّع مـ أذهٚن ويف أذهْٕٚٚ

 ظِٔف، اهلل صذ اهلل رشقل أصحٚب ظِٔف ـٚن حٚ مقاؾَٜ تُقن وثّرات ٕتٚئٟ وإػ

 .خر اهلل جزاـؿ وشِؿ، وآخف

 أربًٜ ظْدٕٚ إذضٜ يف أنٝ تَقل وحٚ ومٍهؾ، مٌغ ـِف أخل يٚ هذا :الىٗخ

 ضٚفٛ ضِٛ ـِام أنف ادًتحٔؾ مـ وهذا مٌغ، هذا وـِف أـثر، أو ذيط آٓف

 ًٚ  أمر هذا..! ضٌِٝ مٚ حقل ُمٚرضة فؽ ًّٕؾ أن فٌٔؽ، فؽ َٕقل مٚ ضٌِ

 مـ وٕحـ إصقفٔغ، ظْد ادًروؾٜ افًٌٚرات بًض جٌٝ أنٝ ؾٚٔن مًتحٔؾ،

 ظذ حجٜ هذا ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي هبٚ، ادحتجغ مـ وٕحـ هبٚ، ادٍتغ

 وأظٍقا  افنٚرب حٍقا  روى افذي هق ظّر ابـ ٕن افرجؾ: ظذ حجٜ هذا.. افرجؾ

ًٚ، ظؼ أربًٜ بًد جٚء افذي مـ بّرويف أدرى ؾٓق روى، افذي هق افِحك،  هذا ؿرٕ

 .افٌٚئٛ يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد إًٍٓٚ  فف وؿِٝ ادقوقع، يف حجتْٚ مـ

 ـٚن مـ أحد مع دمنؼ يف وؿًٝ بُْتٜ يذـرين وافتٍُر افٌحٞ شًِِٜ وأن 

 ظذ أؿٚمٓٚ مٚ أنف أظتَد أصقفٜٔ أؾُٚر فف افتحرير حزب افتحرير، حزب يتٌْك

 يف أمر ـؾ يف إصؾ أن مْٓٚ حزبٔتف، فتًِٔؽ وإٕام دؿَٜٔ، ظِّٜٔ يًْل دراشٜ

 مقوقظٜٔ دراشٜ يدرس أن جيٛ أمر ـؾ وإٕام افقجقب، ئٍد ٓ أنف وافًْٜ افُتٚب

 ئٍد وؿد افْدب ئٍد وؿد آشتحٌٚب ئٍد وؿد افقجقب ئٍد ؾَد ظْدهٚ، ؾْٔير

 مجٚهر أن ومًِقم جدًا، جداً  خىر افؼع أوامر يف افتنُٔؽ مـ بٚب اإلبٚحٜ،

 ٕديـ افذي وهذا فَريْٜ، إٓ افقجقب إمر يف إصؾ يَقفقن إصقل ظِامء

 .بف اهلل
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ْٕٚ أحد أن وجؾ ظز اهلل ؿدر ادٓؿ   افُتٛ فٌٔع مُتٛ يف مقطًٍٚ  صٚر إخقا

 بْٔٓام َٕٚش جرى إمر، يف افتحرير حزب رأي يتٌْك هذا آمر، أو رئٔس يده وظذ

 مـ أظِؿ احلزيب ذاك يًْل احٖمقر، مـ أظِؿ أمر هذا أن صؽ وٓ أنٚ أظتَد

 أن يًتىٔع ٓ وهق ادًٖخٜ هذه يف ؾتْٚؿنٚ صٌر، ظِؿ ضٚفٛ صٚحٌْٚ صٚحٌْٚ،

 ادًٖخٜ، هذه يف ظِٔف آمره أو شٔده اشتًالء ينُق ؾجٚء مًف، يهقل أن وٓ جيقل

 حيٍظ ؿد فِحديد ادٌْٚضٔس فَط يَِىٓٚ أن يُّـ ٓ ُمٚرضة ظِٔف أخَٔٝ فق وأنٚ

ًٚ  ادنُِٜ بحؾ أخّْٓل ؾٚهلل رء، ويًْك رء  صٚحٌْٚ شًٔد واشّف فف ؿِٝ ظِّٔ

 بحُؿ ظِٔؽ ؾقاجٛ رء مْؽ ضِٛ ؾ٘ذا يده، حتٝ ظِّؽ أنٝ شًٔد يٚ: ؿِٝ

ًٚ  مْؽ ضِٛ ـِام تٌِٔف، أن افقطٍٜٔ  مًْك مٚ ضْش، فف ؿِٝ افًقري بٚفتًٌر صٔئ

 أول يْٚديف ظِٔؽ، خَِف شٔىِع أمر ضًًٌٚ  ضْش، شًّتف أنؽ جتٚهؾ يًْل ؟ضْش

 شٔؤؼ حْٔئذ فف وأؿقل ،..آخره إػ ظِٔف، يرد مٚ مرة ثٚين ظِٔف، يرد مٚ مرة

ًٚ، صٚحٌؽ  افٍالين افُتٚب ل جٔٛ آمرك أنٚ أخل يٚ فؽ ويَقل خَِف ويىِع ذرظ

 ٓ إمر أن: بٚرد دم بُؾ فف ؿؾ ؟فِىِٛ تًتجٔٛ ٓ أنٝ حٚذا افٍالٕٜٔ احلٚجٜ أو

 أمرك أن ظِٔؽ أؾٓؿ حتك إمر هذا مع ؿريْف حتط ٓزم ؾٖنٝ افقجقب، ئٍد

 مٚ أخل يٚ يىْش رء مْف يىِٛ ـِام افرجؾ هذا خهؿ ؾًالً  وهُذا فِقجقب،

 مذهٌؽ ٕن فِقجقب: أمرك أن أمرك جمرد أمرك مـ ؾّٓٝ مٚ أنٝ أخل يٚ ؟تٌِْٔٚ

 مَك أنٚ مٚ أنٚ إذاً  افقجقب، ئٍد ٓ إمر أن افٔقم، هذاك جٚدفْٚ مٚ حًٛ أنٝ

 ...آخره إػ أريده ٓ آشتحٌٚب مـ ظٍق يف أنٚ واهلل آشتحٌٚب، ئٍد أمر مًؽ،

 افُرام ٕصحٚبف افًالم ظِٔف افرشقل مـ أمر هْٚ ؾٔؽ اهلل بٚرك افنٚهد 

 مٚ واهلل إي حقفف، أدٕدن أنٚ افذي هذا بّرويف، أدرى ؾٚفراوي مٌٚذة، يًًّقٕف

 افذي ؾٓق افًالم، ظِٔف افرشقل وبغ بْْٔٚ أن احلجٜ هق احلجٜ..! حجٜ مًف ؾٔف

 ابـ ؾًؾ بام تَقل إيش: ؿٚل مثِام يَقل جيل مٚ وأمثٚفف هق حتك ثؿ إمر، هذا ضٌؼ

 ؾرجع هريرة أبق فف جٌْٚ شًٍِٚ  افىريؼ ظِٔف شديْٚ ؟آخره إػ أثٚر تتٌع مـ ظّر

 هؾ..! اهلل شٌحٚن ظِٔف، يقاؾَف أحد ٓ هذه ظّر ابـ أؾًٚل بًٌض ؟بّـ حيتٟ

 َٕقل ٕحـ افِحٜٔ مـ إخذ أمٚ ظّر ابـ هبٚ إٍرد أمقر هذه ؟هذا مع هذا يًتقي
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 افرشقل أصحٚب مـ زيد أن أثر وٓ حديٞ ٓ يقجد وٓ هذا، ظذ ـِٓؿ افًِػ

ًٚ، جروهٚ فق حتك حلٚهؿ يًٍقن ـٕٚقا  أهنؿ دوهنؿ ومـ بؾ افًالم، ظِٔف  ٓ أرو

 هذه افْٚس ٍٕٓؿ ٓزم تَقل أنٝ إذاً  ؾِامذا ادقجقد، هق وافًُس هلذا، وجقد

 افٍَٓٚء ذـرهٚ افتل افَقاظد هذه ظذ ؿٚئّٜ أؿقهلٚ أنٚ افع افَٚظدة أخل يٚ: افَٚظدة

 هذه مـ ؾّٓتف مٚ شٌُٝ أنٚ أين إمر يف ـِام فُـ هبٚ، تٍَْٓٚ وٕحـ ؿٌؾ مـ

 بٚفْص آشتدٓل وهق جداً  مّٜٓ مًٖخٜ فتقؤح جديدة بًٌُٜ ادحررة افَقاظد

 افتل وبخٚصٜ إمثِٜ ووقح مع أتًجٛ وأنٚ افًّؾ، ظِٔف جيري مل افذي افًٚم

 هذا افرشقل ظـ َٕؾ مٚ أخل يٚ ؟جيقز ٓ افهالة يف افٔديـ رؾع حٚذا ؿِْٚهٚ،

 افٔديـ يرد ٓ اهلل أن افًٚمٜ دٓفتف يف واوح افرشقل حديٞ فُـ ًٕؿ..! افرؾع

 أتٌٚع وهْٚك افًِػ أتٌٚع هْٚ حٚذا افًِػ أتٌٚع ٕحـ شٍِٔغ، ٕحـ ٓ خٚئٌتغ،

 خٚفٍٝ فُـ اهلل، ظٍٚ َٕقل ظّر ابـ وؾٓؿ ؾّٓؽ بغ إمر بَل فق أخل يٚ ؟ؾّْٓٚ

 تَقل ؟ؾٔف تَقل إيش أمحد اإلمٚم افًْٜ إمٚم خٚفٍٝ هريرة أبق خٚفٍٝ ظّر ابـ

 افْخًل يزيد بـ إبراهٔؿ ظْدك افًِػ، ضريَٜ فًٔٝ هذا ادنٚئخ، وؾٓؿ ؾّٓل

 ؿٌِْٚ مـ ـٚن: يَقل إصحٚب، بًض أدرك وؿد مًًقد ابـ تالمذة مـ وهق

 افًِامء بًض هْٚك وجد أنف دجرد أمهِٝ افْهقص هذه ـؾ حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون

 ..!هذه ظرُّيٚ هذا ئٍد مٚ ُّيديؽ، اهلل صٔخ يٚ هذا ئٍد مٚ: يَقفقن

 [.إفٔٓٚ تنر فق] هذه افْهقص حيٍيُؿ اهلل فق صٔخ :وداخٓة

 مٚ بٚب صٌٜٔ أيب ٓبـ ادهْػ افُتٚب هذا.. بٖس ٓ أحًْتؿ ًٕؿ :الىٗخ

 .افِحٜٔ مـ إخذ يف ؿٚفقا 

 .وجٓف يع ممٚ حلٔتف مـ يٖخذ ظع ـٚن: ؿٚل يزيد بـ شامك ظـ ضٚووس ابـ ظـ

 .ثٚين أثر أو ثٚين حديٞ زرظٜ أيب ظـ

 ظـ ؾوؾ مٚ يٖخذ ثؿ حلٔتف ظذ يٌَض هريرة أبق ـٚن: ؿٚل زرظٜ أيب ظـ

 .افٌَوٜ
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 وـٚن ظّرة، أو حٟ يف إٓ افِحٜٔ يًٍقا  أن حيٌقن ـٕٚقا : ؿٚل ربٚح بـ ظىٚء

 .حلٔتف ظٚرض مـ يٖخذ إبراهٔؿ

 .يقجٌف وٓ حلٔتف مـ يٖخذ ـٚن أنف: أبٔف ظـ ضٚووس بـ ظـ

 مـ افٌَوٜ ظذ زاد ؾٔام يرخهقن ـٚن: ؿٚل احلًـ ظـ ب٘شْٚده حٌٔٛ بـ ظٚئذ

 .مْٓٚ يٗخذ أن افِحٜٔ

 آثٚر ـِٓٚ آخره إػ.. وصٚربف حلٔتف مـ أخذ رأشف حِؼ إذا افَٚشؿ ـٚن بًديـ

 منُِٜ مش اخلِػ منُِٜ هذه ؟ؾّٓقا  مٚ ودوين هذا أؾٓؿ أنٚ َٕقل إخذ، يف

 افُقـٛ ذاك ظْد هْٚك ؾّٓؽ ارمل هُذا، ٍٕٓؿ ٕحـ خِػ منُِٜ هذه افًِػ،

 يقمًٚ  ـْٝ أنٚ ادتٖخريـ، ٕحـ أمثٚفْٚ مـ صؽ وٓ أؾٓؿ ؾٓؿ فًٍِؽ ؾّٓؽ وشِؿ

 .هذه افًٍِٜٔ بٚٔثٚر هدإٚ اهلل فُـ مثِؽ، مٚ

 افراوي أن ؿؤٜ إصُٚل افْٚس بًض ظِْٔٚ أورد ضٔٛ أنٚ صٔخ يٚ :وداخٓة

 مْٓٚ، وإخذ افِحٜٔ ؿؤٜ ظْد افٌحٞ هبذا أضٌؼ أنٚ: ؿٚل ؽره مـ بّرويف أدرى

 ؟اإلصُٚل هذا ٕرد ـٔػ برأجف، ٓ بروايتف افًزة أن وهل أخرى ؿٚظدة أضٌؼ

 أبق.. هريرة أيب حديٞ يف هق ـام فِروايٜ، خمٚفًٍٚ  افرأي يُقن حٚ هْٚ :الىٗخ

 شًًٌٚ  ؾًٌِِٔف أحدـؿ إٕٚء يف افُِٛ وفغ إذا افتًٌٔع يف حديٞ روى هريرة

 وهق شِٔامن أيب بـ ادِؽ ظٌد اشّف رجؾ ؾٔف ب٘شْٚد ظْف ؾجٚء بٚفساب، إحداهـ

ًٚ  ـْٝ وإن فٌٕٔٚف هذا أؿقل أنٚ افُالم، مـ ٕقع ؾٔف مًِؿ رجٚل مـ  فثَتف، مىّئْ

ًٚ، افُِٛ ؾٔف وفغ افذي اإلٕٚء يًٌؾ: ؿٚل أنف هريرة أيب ظـ يروي  تٖيت هْٚ ثالث

 أمٚ هبذا، تًٍره يُّـ هذا يَٚل أن يُّـ ٓ هلذا، مْٚؿض هذا ٕن أخل: يٚ افَٚظدة

ًٚ  مثالً  فُؿ رضبٝ ـام افْص ؾٓؿ ـٓذا، فٔس هذا..! افْص مىِؼ افْص ظّقم  إٍٓ

 هق هؾ إمر هذا ضٔٛ..! ظِٔف تريد ٓ افٍالين، افٌرض شًٔد يٚ هٚت أن

 مرهقن فألمر يُقن تٚرة إمر يدور أن ممُـ هذا ؟فالشتحٌٚب أم فِقجقب

 افْهغ أحد يٗول أن أبداً  يُّـ ٓ هْٚ وافتثِٔٞ، افتًٌٔع هريرة أيب حلديٞ بٚفًٌْٜ
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 هْٚ.. هْٚ أمٚ رأجف، ظذ افراوي روايٜ يَدم هْٚ أخر، مع متًٚروًٚ  أحدمهٚ يٌَك إٓ

 يٖخذ ظّر ابـ ـٚن إذا أخل يٚ َٕقل مٚذا بٚفْص، وظّؾ فِْص ؾٓؿ هْٚ رأي فٔس

 ظـ هنل ؾٔف مٚ بٚدًروف أمر ؾٔف مٚ افٔقم جمتًّْٚ مثؾ جمتّع يف ئًش حلٔتف مـ

 إٓتَٚدات جتد بّخٚفٍٜ يزز صخص مٚ جمرد يقمئذ بٚفًُس آخره، إػ ادُْر

 ظْدك بٚفؽ ؾام ذفؽ، ؾًؾ واحد فق هذا وصقب، جٕٚٛ ـؾ مـ وآظساوٚت

 وإػ ،..افٌكي واحلًـ ربٚح أيب بـ ظىٚء تٚبًٔغ هريرة أبق ظّر ابـ صحٚبٜ

 صًٛ ـتٚب مثالً  ؾتحْٚ فق أمٚ ادهْػ، يف ؾَط واحد ـتٚب وهذا ـثرون، آخره

ًٚ  ضٌع ؾٓذا اإليامن  .أخرى آثٚراً  شْجد حديث

 يف شٚئدة ـٕٚٝ افتل افًٍِٜٔ افًْٜ هق افِحٜٔ مـ إخذ أن ٍٕٓؿ ٕحـ ؾ٘ذاً  

 ؾٖرجق رأي، فٔس هْٚ رأجف، ظذ مَدم افراوي روايٜ أن أجوًٚ  يرد ٓ هْٚ افزمٚن، ذاك

ًٚ  افرأي يُقن حْٔام افَٚظدة هلذه افهٚفح ادثٚل دائامً  بٚفُؿ يف يُقن أن  مع متوٚرب

 .برأجف وفٔس افراوي بروايٜ افًزة أن صؽ ٓ ؾْٓٚ افروايٜ،

ًٚ  ودرشف ادهىِح ظِؿ ؿرأ  مـ شقاء افقاؿع يًْل أؿقل وأنٚ  ًٚ  ئٍده ٓ ٕيري  صٔئ

ًٚ: ضٌَف إذا إٓ  رابًٜ يف ـٚفنّس واوحًٚ  تًٍراً  فف شٍٔن افًّع افتىٌٔؼ ٕن ظِّٔ

ًٚ، درشف مٚ افْٓٚر  تِؽ فًٌض ؾّٓف شقء فف شُٔنػ افًّع افتىٌٔؼ هذا ثؿ ٕيري

 إصقل يف ادقجقد ـٚخلالف رأجٚن ادًٖخٜ يف يُقن ؿد أو خٚفٍٓٚ، افتل افْيريٚت

 أحد ٕير وجٜٓ فف شٔٗـد افًّع ؾٚفتىٌٔؼ وؽرهؿ، وافنٚؾًٜٔ احلٍْٜٔ بغ

ًٚ  أنف شرى ٕنف افٍريَغ:  يف ٕٖخذ ٕحـ مثالً  تىٌَٔف، يُّـ ٓ افثٚين افرأي ظِّٔ

ًٚ  احلٍْل افٍَف  إحْٚف ٕجٚشٜ ؾٔف وؿع إذا ؟هق مٚ ادىٓر افىٚهر احٚء يف رأج

 ؿٚفقا  افْٚس أمٚم ادًٖخٜ وٌط بَهد ادتٖخريـ رأي اشتَر افذي اوىربقا  أنًٍٓؿ

 احلٚؾٜ يف حرـف إذا أنف بحٔٞ افًّؼ مـ وـٚن أذرع، ظؼة يف ظؼة احٚء ـٚن إذا

 مًتحٔؾ ؿِْٚ مٚ إذا جداً  صًٛ ٕيري ـالم أخر، اجلٕٚٛ يف احٚء يتحرك ٓ هذه

 ضٔٛ ظؼة، يف ظؼة مربع حقض ـٚن إذا: ادًٖخٜ بَٔقفقا  ٕهنؿ ؟حٚذا تىٌَٔف،

 هذه مـ أوالظًٚ  أـثر ـٚن يُّـ مًدس، ـٚن يُّـ مثّـ، احلقض ـٚن يُّـ
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 يقشػ أبق اشّف هذا ؿٌؾ افذي ادٍتل افنٚم يف ظْدٕٚ ـٚن افذي مثؾ ؾَٔف افهقرة،

 أنٚ أريد مٚ ؾٖنٚ حٍْل، وؾَٔف يًْل، ؾًالً  ضٌٔٛ ضٌٔٛ، ظْف يَقفقا  ـٕٚقا  افًٚبديـ

ًٚ  ؾًَٔٓٚ  ـٚن فق أؿقل  فـ إرـٚن موًِٜ بحرة أمٚم ووًْٚه إذا بٚرظًٚ  ومْٓدشًٚ  حٍْٔ

 يف ظؼة احٚء ـٚن إذا أنف افٍَف ـتٛ يف درشف افذي افؼظل احلُؿ يٍٓؿ أن يًتىٔع

 جداً  ؿِٔؾ افًىح يُقن ؿد افًّؼ، حًٚب تريد ثؿ دؿَٜٔ، حًٚبٚت تريد ظؼة

 ؾٓذا ،..آخره إػ أشٍؾ ؾٔٓٚ ٕزفْٚ.. أشٍؾ يف خنٕٚهٚ افتل اخلًٚرة هذه يُقن فُـ

 افَٔد، هبذا أنًٍٓؿ ورضقا  مٚ افَدامك افٍَٓٚء ذفؽ أجؾ مـ يىِع، ظّع ؽر افقء

 يتحّؾ ؿِٔالً  ـٚن وإذا افْجٚشٜ، يتحّؾ ؾال ـثراً  احٚء ـٚن إذا ؟ؿٚفقا  افذي مٚ

 ؿد مٚئًٜ ؿؤٜ صٚرت ٕهنٚ وٚبط: فٔس هذا أن ادتٖخرون صًر أجوًٚ  افْجٚشٜ،

 ؾٖتقا  ٕجس، هق إذا ؿِٔؾ أنف آخر يرى ؿد ضٚئؾ، هق إذاً  ـثر احٚء هذا أن إًٕٚن يرى

 مل مٚ ضٓقر احٚء فِحديٞ ٕرجع ٕجحقا، وٓ أؾِحقا  ومٚ افًؼة يف بٚفًؼة ؿٔدوهٚ

 حتك مع، يتْٚىف وٓ افٍىرة مع يتقاؾؼ أن يتْٚىف افذي ادذهٛ هق هذا رء، يْجًف

 مل ؿِتغ احٚء ـٚن إذا ظذ ؿٚئؿ مذهٌف وهق ادذهٛ صٚؾًل وهق اإلحٔٚء يف افٌزال

ًٚ  حيّؾ  احٚء احلديٞ، هذا ظذ افنٚؾًل اإلمٚم مذهٛ يُقن أن أُتْك ـْٝ: ؿٚل خٌث

ًٚ، احلقض منُِٜ هل افَِتغ منُِٜ ٕن ؟حٚذا رء، يْجًف ٓ ضٓقر  وهذا ُتٚم

 .احلََٜٔ يف افذيؾ ضقيؾ بحٞ

ًٚ  خيتٚر ؿد أراء هذه يف يتٍَف حٚ اإلًٕٚن أن أردت ؾٖنٚ   اإلمٚم رأي مثالً  رأج

ًٚ  يَػ فُـ افنٚؾًل،  افَِتغ يف وؿًٝ افتل افْجٚشٜ هذه ترى يٚ ؿِتغ، أمٚم ظِّٔ

ًٚ، حيّؾ مل: يَقل افرشقل  هؾ مرتغ، ؿِتغ ظْد افْجٚشٜ ـٕٚٝ يُّـ ضٔٛ خٌث

 افَِتغ يف احٚء ويٌَك افَِتغ يف تَع افتل افْجٚشٜ هل مٚ إذا ٓ، ؟ٕجٚشٜ حيّؾ

 حلديٞ بٚفًٌْٜ اجلقاب ـٚن فذفؽ خٍٍٜٔ، ٕجٚشٜ يُقن مٚ بد ٓ ؟مىٓراً  ضٚهراً 

 ٓ ضٓقر احٚء حديٞ إول بٚحلديٞ أخذوا افذيـ افًِامء ظْد جقابغ افَِتغ

 هذا، يف مًٓؿ فًْٚ وٕحـ ؤًػ، افَِتغ حديٞ: ؿٚفقا  مْٓؿ ؿًؿ رء، يْجًف

ًٚ  ـٚن هذا: ؿٚل افثٚين افًَؿ ب  وؿًٝ افتل افْجٚشٜ مًروف ـٚن وؿًٝ، فَهٜ جقا

 افريح، أو افِقن أو افىًؿ تٌر أهنٚ بحٔٞ افُثرة مـ فًٔٝ أهنٚ افَِتغ تِؽ يف
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 ضٓقر احٚء حديٞ هق افَٚظدة ؿٚظدة، يُقن أن يهِح ٓ افَِتغ حديٞ أن: ؾَٚفقا 

ًٚ  افَِتغ مذهٛ واختٚر افثالثٜ ادذاهٛ هذه ؿرأ  افذي ؿهدي رء، يْجًف ٓ  ٕيري

ًٚ  يىٌَٓٚ أن يريد حٚ  أهؾ بّذهٛ يٖخذ أن حْٔئذ ؾٔوىر ٕٚجحٜ هل مٚ ينقؾٓٚ ظِّٔ

 دذهٌف متًهٛ أنف وادًروف افنٚؾًل افٌزال ُتْك افذي ادذهٛ هذا ادديْٜ

 احٚء ادديْٜ، أهؾ ظِٔف ـٚن مٚ ظذ افنٚؾًل اإلمٚم مذهٛ يُقن أن ُتْك افنٚؾًل،

 .رء يْجًف ٓ ضٓقر

 احلديٞ أصقل إصقل دراشٜ أن ـِف هذا مـ ادَهقد ؾُٔؿ اهلل ؾٌٚرك 

ًٚ  افٍَف وأصقل ًٚ، دراشتٓام مـ بد ٓ يٍُل، ٓ ٕيري  يَٚل ـام شتتٌِقر هْٚك ظِّٔ

 أووح بَٚظدة مْٓٚ وشٔخرج جدًا، واوحٜ بهقرة ظْد افَقاظد هذه بًض افٔقم

 .افٌَٔؾ هذا مـ ؾٔف ٕحـ ومٚ ؿٔؾ، ممٚ ثروة وهل ؿٔؾ ممٚ

 ـٚن ومٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِٔف ـٚن مٚ إػ مجًًٔٚ  ُّيديْٚ أن وجؾ ظز اهلل وًٕٖل

 .افهٚفح شٍِْٚ ظِٔف

 بًض أن زائد افًِػ، مْٟٓ ظـ ظٚمٜ بهقرة اخلِػ بًٌد فًِّل احلََٜٔ أنٚ 

 حٔٞ مـ افٌدظٜ يف وؿًقا  ادقوقع هذا يتَْقا  مل حٚ مًْٚ افذيـ واحلديٞ افًْٜ أهؾ

ًٚ  مثالً  أن فُؿ أرضب أنٚ ينًرون، ٓ  وًٕؿ شآظتهٚم» يف افنٚضٌل اإلمٚم: ظِّٔ

 ٕنف يًٚدوه: ـٕٚقا  وـٔػ بْٔٓؿ، ظٚيش ـٚن مجٓقره مع ؿهتف حيُل هق افُتٚب

 ؾقجدت ادقوقع درشٝ: ؿٚل إمٚمًٚ  وطػ أنف يَقل مٚ مجِٜ ومـ افًْٜ، حئل ـٚن

 يف هْٚ وربام دمنؼ يف يزال ٓ وهذا افهالة، بًد افدظٚء ظذ جيتًّقن أهنؿ افَقم

، واجلامظٜ ويدظق اجلّٓقر إػ ؾِٔتٍٝ افهالة خيِص ادًٚجد، بًض  هُذا يٗمْقا

 ؾٚفنٚضٌل ادٓؿ وهْٚك، هْٚ ادًٚجد مـ ـثر يف ُتٚمًٚ  خيػ بدأ فُـ افقوع ـٚن

 افًْٜ، يتٌع أنف ظْده ترجح ؟أخٚفٍٓؿ أم أتٚبًٓؿ ًٍٕف حٚور اجلق، هذا يف ظٚئش

 تٔن بام ويدظق ويًٌح إفٔٓؿ يِتٍٝ ظك أو صٌح افقؿٝ ـٚن إن هبؿ ؾٔهع

 اجلٚمًٜ جمِٜ يف مًَٚٓ  ؿرأت أنٚ مجٚظٜ، افدظٚء ظذ افْٚس جيّع وٓ افًْٜ حًٛ
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 افدظٚء بٖن يَقل احلديٞ ظِامء منٚئخ ٕحد مَٚل اهلْد يف تهدر افتل افًٍِٜٔ

 ظّقم مـ ؟افًْٜ هذه أخذ أجـ مـ شْٜ، افهالة بًد إجدي وبرؾع مجٚظٜ

 أصحٚبف مع صالهٚ أخػ ـؿ وصالتف، افرشقل حٔٚة أدرس أخل يٚ فؽ افْهقص،

 مجٚظٜ يًتٌَؾ أنف ؾوالً  فقحده وفق يديف رؾع أنف أبداً  ظْف يَْؾ ٓ ؟افًالم ظِٔف

ًٚ، هذا مـ رء يف مٚ..! يٗمْقا  وهؿ ويدظل  جداً  جداً  ادٓؿ مـ ووجدت إضالؿ

 جيري مل ظٚم ٕص أجزاء مـ بجزء افًّؾ جيقز ٓ أنف بٚفذات، افَْىٜ هذه ظذ افتٌْٔف

 اتٌٚع يف خر ـؾ أؿقل أنٚ وافًجٔٛ مْٚ، أؾٓؿ ٕهنؿ اجلزء: هذا ظذ افًِػ ظّؾ

 مـ وـثر إفٔف، فًٌَقٕٚ خراً  ـٚن وفق خِػ، مـ ابتداع يف ذ وـؾ شِػ مـ

ْٕٚ  وفذفؽ ؿِقهبؿ، يف بًد دخؾ مٚ مًْٚه وفُـ بٖخًْتٓؿ افُالم هذا يُررون إخقا

 يوًقا  أن حًَٚ  اتٌٚظٓٚ ظذ حًَٚ  افًْٜ أهؾ محؾ شٌٔؾ يف احلرص ـؾ حريص أنٚ

 مٚ افًٚم افْص أجزاء مـ بجزء افًّؾ جيقز ٓ أنف وهل احلََٜٔ هذه أظْٔٓؿ ٕهٛ

 ادكاظغ ظذ آبتداع بٚب ؾتحْٚ وهال بف، ظّؾ افًِػ أن ًِٕؿ ٓ أنْٚ دام

ُِّقا ﴿: اهلل ؿٚل حجتٓؿ، هق هذا ٕن ادٌتدظغ: ظذ حجتْٚ وشَىٝ َِْٔفِ  َص  َظ

قا  ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ  بقاشىٜ ظِٔٓؿ أيٜ هذه ٕزفٝ افهحٚبٜ أخل يٚ[  65:إحزاب﴾ ]َت

ًٚ، وؾّٓقهٚ مٌٚذة افرشقل  ؾ٘ذاً .. هُذا هق أخل، يٚ ؾٔٓٚ إيش ؟يًٍِقا  مل ؾِامذا حَ

 مًٖخٜ ظذ دل إذا افًٚم افْص: َٕقل بٖن افًْٜ أمٚم افهقرة هذه ًٕد أن ظِْٔٚ جيٛ

 حْٔئذ بخالؾٓٚ، ظّؾ أنف أظِّْٚ أنْٚ ظـ ؾوالً  هبٚ يًّؾ مل افًِػ أن وظِّْٚ مًْٜٔ

 افًّع أخَك أو ؿِٛ فف ـٚن دـ فذـرى ذفؽ يف وإن أبداً  اجلزئٜٔ هبذه افًّؾ جيقز ٓ

 .صٓٔد وهق

 بٖن ثالثٜ افًًٌٜ جًؾ أنف هريرة أبق ـالم يٍهؾ ادقوقع ٍٕس يف :وداخٓة

 ؟رأجف هذا

 أبق ؿٚل ؟رأجل هذا يَقل يًْل رأجف تَهد أنٝ رأي، ؿؤٜ مش ؿقل :الىٗخ

 .ًٕؿ افروايٜ، هُذا ـذا هريرة

 .ادقوقع يف ؾٓؿ فزيٚدة يًْل اشتدراـًٚ  بس ل أذٕٝ إذا صٔخ :وداخٓة
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 .تٍوؾ :الىٗخ

 .ظٚم بٍِظ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مـ إمر يٖتْٔٚ شٗآن مهٚ :وداخٓة

 .ًٕؿ :الىٗخ

 افٍِظ ٍٕٓؿ أن ٕريد أن ظْف اهلل ريض ظّر ابـ ؾًؾ مثالً  ٕسك ؾْحـ :وداخٓة

 افٌِٜ، ـتٛ هق ؾّرجًْٚ افٌِٜ ٍٕٓؿ ٓ دائامً  تَقل ـام وٕحـ ،ملسو هيلع هللا ىلص فِرشقل افًٚم

 أو افُتٚب أهؾ أن ذفؽ مٍٓقم افِحك يىِؼ ـذا،.. وؾروا أرخقا : يَقل ؾًْدمٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص ؾٚفرشقل حلٚهؿ مـ يٖخذوا ـٕٚقا  ادؼـغ أو افُتٚب أهؾ جمّؾ افْهٚرى،

 افًٚمٜ إفٍٚظ مَدارهٚ هق مٚ افِحٜٔ مًْك ٍٕٓؿ أن ٕريد ؾْحـ بّخٚفٍتٓؿ، أمرٕٚ

 هبٚ يَهد افًثٕٚغ أن وجدٕٚ افٌِٜ ـتٛ إػ رجًْٚ ؾِام احلديٞ، ثؿ هلٚ، تقجْٓٚ

 بؾ مْف، أصح حديٞ هْٚك أخقٕٚ ذـره افذي ؾٚحلديٞ اشتثْٚء، دون ـِٓٚ افِحٜٔ

 افُتٚب أهؾ إن اهلل رشقل يٚ: ؿٚفقا  افدٓفٜ يف مْف أصِح فُـ حًـ هق يًْل

 شٌٚفُؿ ؾَهقا  افُتٚب أهؾ خٚفٍقا : ؾَٚل ؟ظثْٕٚٔٓؿ ويَهقن شٌٚهلؿ يرخقن

 ـام رؤوشٓٚ وخٚصٜ ـِٓٚ افِحٜٔ هل افًثْقن أن ظرؾْٚ ؾ٘ذا ظثُْٕٚٔؿ، وأرخقا 

ًٚ  فْٚ يقوح ؾًِِف افٌِٜ، ـتٛ يف ينرون  ؟ٓ أم موٌقط مٚ، صٔئ

 .ٓ وإٓ موٌقط ٕدري مٚ فٔس :الىٗخ

 ..ؿهدي أنٚ ٓ ٕحـ، :وداخٓة

 .موٌقط افًٗال مـ ٍٕٓؿ :الىٗخ

 وفًؾ ـِٓٚ، افِحٜٔ إضالق أمرٕٚ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أن ؾٍّْٓٚ.. ًٕؿ :وداخٓة

 ضقيؾ حديٞ إنهٚر، منٔخٜ يف أمٚمٜ أيب حديٞ افِحٜٔ ددى ادٌغ هذا احلديٞ

 افِحٜٔ أن ظذ تدل افًٚمٜ إفٍٚظ بف يَهد ؾْٓٚ مْف، جزء مْف ذـرت افع اجلزء

 .مًغ بَّدار تَٔد ومل صٔخ يٚ ـِٓٚ

 أحد مـ شٚبًَٚ  يىرح مل رء ؾٔف ؾٔؽ اهلل بٚرك افًٗال هذا هؾ ضٔٛ :الىٗخ
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 ؟بًّقمٓٚ افِحٜٔ ٕص اإلظامل مـ أـثر يف ظِٔف اجلقاب يىرح ومل إضراف

 .ٓ :وداخٓة

 ..ؾ٘ذاً  :الىٗخ

ًٚ  صٔخ ظّر بـ اهلل ظٌد ؾًؾ ٕسك فؽ ؿِٝ أنٚ.. بدي أنٚ بس :وداخٓة  جٌٕٚ

 .فألحٚديٞ افًٚمٜ إفٍٚظ ٍٕٓؿ أن ٕريد أن،

 .مًؽ أؿقل أنٚ :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

ًٚ، تٚم بقوقح شٌؼ ممٚ يتٌغ اجلقاب :الىٗخ  ٕص ـؾ يف إصؾ ٕحـ َٕقل ُتٚم

 .بًّقمف افًّؾ جيٛ أنف ظٚم

 .ًٕؿ :وداخٓة

 مقوع فٔس هذا.. بًّقمف افًّؾ جيٛ أنف ظٚم ٕص ـؾ يف إصؾ :الىٗخ

 رضوري بَٔد ؤَٕده إوٚؾٜ إفٔف ٕؤػ فُْْٚ أبدًا، خالف مقوع وفٔس بحٞ

 إػ مْٚ وأتَـ مْٓٚ أؾٓؿ هؿ افذيـ افهٚفح افًِػ أن فْٚ تٌغ ظٚم ٕص إٓ جداً 

 وصّقفف، ظّقمف ظذ هق افًٚم افْص هذا أن يٍّٓقا  مل ،..مًىقؾٚت مـ آخره

 صٔئًٚ  شٗافؽ يف أجد ٓ تٗاخذوين وٓ أؿقل أنٚ وفذفؽ مثاًل، إًٍٓٚ  فُؿ رضبٝ

ِٚرُق ﴿ ؿرآين بْص افَٚظدة هذه فتقؤح مثالً  رضبٝ ٕين جديدًا: ًَ ُٜ  َواف ِٚرَؿ ًَ  َواف

قا  ًُ  هذه ينق افذي يدي ورؾع ومثِٝ فٌٜ افًٚرق[  18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 حدود يف ٕىٌَف أم افٌِقي افٍٓؿ هذا حدود يف افْص ٕىٌؼ ؾٓؾ شٚرق، هق افقرؿٜ

قا ﴿ ظِٔف ادحُقم ادَىقع إػ.. ادنوق إػ افًٚرق مـ إتَِٝ ؾّٓقه، مٚ ًُ  َؾْٚؿَى

 يف مًروف هق ـام يد ـِٓٚ.. هْٚ وافٔد هْٚ وافٔد هْٚ افٔد[  18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم 

 متٍَقن ـِْٚ ؟افَرآين افْص هذا يف افًٚم افْص بدٓفٜ يٖخذ دـ ًِٕؿ ؾٓؾ افٌِٜ،

 أجوًٚ  َٕقل وٕحـ ٓ اجلقاب حٚذا افتقؤح افًٌط أردٕٚ إذا ضٔٛ ٓ، اجلقاب أن

 حٚذا افًٚم، افْص أجزاء مـ جزء بُؾ افًٚم بٚفْص افًّؾ جيٛ أنف إصؾ مجًًٔٚ 
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 هبذا يًِّقا  مل افهٚفح افًِػ ٕن اجلقاب ؟ادثٚل هذا يف هْٚ افْص هذا ترـْٚ

 ُْٕر ٓ ٕحـ افًٗال، تُرر ـِام يتُرر اجلقاب ؾ٘ذاً  افًٚم، افْص هلذا ادٍٓقم

 ؿٚم إذا إٓ وصّقفف، ظّقمف ظذ افًٚم بٚفْص إخذ وجقب وهل إوػ افَٚظدة

 وإٓ وافتقؤح افٌٔٚن حٔٞ مـ جديد رء أنٚ شٖذـر أن.. مَٔد أنف ظذ افدفٔؾ

ًٚ، ًٍٕٓٚ افٍُرة هل  ظّقمف ظذ افًٚم بٚفْص إخذ جيٛ شٖؿقل أنٚ بًّْك ُتٚم

 إصقفٔغ، بغ ظِٔف متٍؼ أجوًٚ  هذا ئَده أو خيههف دفٔؾ جٚء إذا إٓ وصّقفف

 إمٚ إذهٚن يف ؿٚظدة يًْل افْص، خيهص أو افْص ئَد افذي مٚ أن أنير فُـ

 تٚم بقوقح مذـقر هذا ؾًِف، مـ أو ؿقفف مـ افًالم ظِٔف افرشقل ظـ حديٞ

 افْص أؿٔد أنٚ ؽٚؾِقن، ظْف افْٚس وأـثر هْٚ مذـقر ؽر افثٚفٞ افقء فُـ جدًا،

 مل افًِّٜٔ حٔٚهتؿ يف افًِػ ـٚن ؾ٘ذا افًِػ، ظِٔٓٚ ـٚن افتل افًِّٜٔ بٚحلٔٚة

 أو ؿقًٓ  افًالم ظِٔف افرشقل مـ افْص إػ أؤػ ؾٖنٚ افًٚم افْص بدٓفٜ يٖخذوا

 أصٚفٜ اتٍَْٚ افذي افًٚم افْص هذا هْٚك حْٔئذ ؾُٔقن افهٚفح افًِػ ؾًؾ ؾًالً 

 افًِػ ظِٔف ـٚن بام أجوًٚ  ختهٔهف يُّـ وصّقفف بًّقمف افًّؾ جيٛ أنف

 إخ يًْل ادْٚشٌٜ، هذه مثؾ يف ًٍٕف افٌٔٚن مـ أجوًٚ  وهذا رضوري ؽر افهٚفح،

 ظِٔف افرشقل أن ٕص ظْدٕٚ أنف: مًِقم واجلقاب يَقل أن يًتىٔع ـٚن إًٍٓٚ  جٚبر أبق

ًٚ، افىريؼ شديٝ أنٚ ؟حلٔتف مـ أخذ افًالم  وٓ هُذا ٓ ٕص، ظْدٕٚ يقجد ٓ شٍِ

 يَقل أن فف جيقز ؽري وٓ..! أخذ افرشقل ٓ فٍّٓل إتهٚراً  أؿقل ٓ ؾٖنٚ هُذا،

 حٔٚة أظرف ـٔػ أنٚ فُـ هذا، يف بٔٚن ظْدٕٚ مٚ ٕنف أخذ: مٚ أنف فرأجف إتهٚراً 

 ـٚن افذي اجلق مـ ؾًِف، مـ أو ؿقفف مـ ًٕرؾٓٚ مل أصٔٚء يف افًالم ظِٔف افرشقل

 .افًالم ظِٔف افرشقل ؾٔف ئًش

 ؾٔف: يَقل بدظٓؿ مـ بدظٜ ظِٔٓؿ ُْٕر حْٔام ادٌتدظٜ مـ ـثر أن، مثٚل 

 تريدون أنتؿ أنٚ أؿقل ـام يريد ؟افقء هذا ظـ هنك افرشقل أن ٕص أخل يٚ ظْدك

 افذيـ افْٚس ظٚمٜ أمٚ يٍٓؿ، دـ ٕص يف أؿقل أنٚ أخل يٚ ـٍُٔٔؿ، ظذ مٍهالً  ٕهًٚ 

 وإيٚـؿ»: افًالم ظِٔف ؿقفف مـ أنىِؼ أوًٓ  أنٚ افْص، هذا مثؾ جيدون مٚ يٍّٓقن ٓ
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 هْٚ ،شافْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ وـؾ بدظٜ ُمدثٜ ـؾ ؾ٘ن إمقر وُمدثٚت

 ظْده افذي هق ؟بدظٜ إمر هذا أن يَقل أن يًتىٔع افذي مـ ؿهرة وؿٍٜ ل أنٚ

 افهٚفح، وافًِػ افًالم ظِٔف افرشقل ظـ ـٚن بام ممُْٜ إحٚضٜ أـز إػ إحٚضٜ

 ظْدك هؾ: ادٌتدظٜ هٗٓء مـ فْٚ وؿٚل بدظٜ، إهنٚ هذه احٖذٕٜ هذه ؿِْٚ إذا مثالً  يًْل

 مٚ افٌْقي بٚدقفد آحتٍٚل أن ٕص ظْدك ؟افرشقل زمـ يف ـٕٚٝ مٚ احٖذٕٜ أن ٕص

ًٚ، ظْدٕٚ ٕص هْٚك مٚ ؟ؾٔف تٍِقا اخ  بدظٜ آحتٍٚل أن يَقفقا  ظْدمٚ افًِامء فُـ ضًٌ

 مـ يٖخذون ؟يٖخذون أجـ مـ افٌدع، أخقف مـ صئٝ مٚ وظد بدظٜ واحٖذٕٜ

 يذـر مل.. احتٍٚل يذـر مل مٖذٕٜ، تذـر مل أنف افهٚفح، افًِػ حٔٚة ظذ اضالظٓؿ

 إػ افنًٜٔ مذهٛ ظذ ظٚصقراء يقم وافٌُٚء افْحٔٛ وٓ ظٚصقراء بٔقم احتٍٚل

 افدراشٜ هذه ؾّـ وجقد، هلٚ يُـ مل أهنٚ ادسوـٜ إمقر هذه مـ ؾٍّٔٓقن آخره،

 ،شإمقر وُمدثٚت إيٚـؿ»: احلديٞ هذا مـ يًتٍٔد أن اإلًٕٚن يًتىٔع افقاشًٜ

 يًْل هذا أمرٕٚ يًرف أن يٌٌْل ،شرد ؾٓق مْف فٔس مٚ هذا أمرٕٚ يف أحدث مـ»

 يف جداً  ؾّٓؿ وفذفؽ وافٌدظٜ، افًْٜ بغ ئّز فـ ديْْٚ يًرف ٓ ؾٚفذي ديْْٚ،

 وؤًٜ ًٕرف أن يٌٌْل بف، يًّؾ ٓ اجلزء هذا َٕقل أن ٕريد حٚ هْٚ مقوقظْٚ

 هؾ بٚخلريٜ هلٚ ادنٓقد افثالثٜ افَرون وأتٌٚظٓؿ، وتٚبًغ صحٚبٜ افهٚفح افًِػ

 اإلظٍٚء يذـرون وٓ إخذ يذـرون ـِٓؿ افْهقص هذه ؾَْرأ  ؟افقء هذا ـٚن

 بف، اهلل وأديـ أظتَده أنٚ افذي هذا بف، مًّقًٓ  فٔس اإلضالق هذا إذاً  ادىِؼ،

 ادجٚل ًٍٕح بؾ ٕحٔٔٓٚ، أن ًٕتىٔع ٓ افًْٜ هذه دون أن آظتَٚد هذا إػ وأؤػ

 واجلامظٜ، افًْٜ أهؾ ٕحـ حتك ٕحـ أراؤْٚ يف بدظٓؿ يْؼوا أن وادٌتدظٜ فٌِدع

 أنُرهٚ افتل افٌدظٜ أجد حْٔام بٚـًتٚن يف احلديٞ ظِامء ٕحد مثالً  فُؿ ورضبٝ

 افْٚر، يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ ـؾ دراشٜ يف ختهص إمٚم ٕنف افنٚضٌل: اإلمٚم

 ظِّٜٔ دراشٜ احلديٞ أصقل ظِؿ دراشٜ جداً  جداً  ادٓؿ مـ أنف أظتَد أنٚ ؾِذفؽ

ًٚ  ختٌىًٚ  اإلًٕٚن شٔتخٌط وإٓ ظِّٜٔ، دراشٜ افٍَف أصقل ظِؿ وـذفؽ  يف ظجٌٔ

 ؟ًٕؿ افًٚدغ رب هلل واحلّد ـٍٚيٜ، افَدر هذا يف وفًؾ حديثف، ويف ؾَٓف

 افْٚس، بغ افٌِقى بف تًؿ ممٚ صٔخ يٚ افِحٜٔ إضالق أن افثٚين افًٗال :وداخٓة
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 ؟ادخٚفػ إٓ يذـر مل ؾِامذا

 ؟تًْل افِحٜٔ حِؼ :وداخٓة

 إٓ يذـر مل ؾِامذا افٌِقى، بف تًؿ افِحٜٔ إضالق افهحٚبٜ ظٓد ظذ ٓ :وداخٓة

 ..ـام ؿِٔؾ وهؿ ادخٚفػ

 ؟يًْل ـٔػ افٌِقى هبٚ تًؿ افِحٜٔ إضالق :الىٗخ

 ظْد ؾٚدًروف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أمر اتًٌقا  أهنؿ افْٚس بغ مًروف يًْل :وداخٓة

 .حلٚهؿ يىَِقن أهنؿ ـِٓٚ افْٚس

 ؟مىًَِٚ  :الىٗخ

 .ادخٚفػ إٓ ذـر مٚ :وداخٓة

 .اشتٔوٚح شٗال :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

ًٚ  مْٓٚ يٖخذون ٓ ـٕٚقا  أهنؿ ادًروف يًْل :الىٗخ  ؟تَقل أن تريد إضالؿ

 .افهحٚبٜ ؾًؾ طٚهر هُذا ًٕؿ :وداخٓة

 ؟افيٚهر هذا ٕٖخذ أجـ مـ :الىٗخ

 .صٔخ يٚ افهحٚبٜ ُمٔط دجّقع ادخٚفػ ذـر مـ :وداخٓة

 ..!ظجٔٛ :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 ؟َّٕٔف مىًَِٚ  يذـر ومل إىقى وافذي ّٕحقه ذـر افذي افقء :الىٗخ

 ..هٗٓء ذـروا حٚذا تٍّْٓٚ ؿِْٚ ٕحـ :وداخٓة

ًٚ  أخل :الىٗخ ًٚ .. فِحديٞ بٕٔٚ  ظذ احلديٞ أن أحد يٍٓؿ أن مـ وحتذيراً  بٕٔٚ
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 ـِٓؿ إحْٚف ظِامء أشتٚذ يٚ تَقل مٚذا وبًديـ جدًا، واوح أمر هذا إضالؿف،

 يَقفقن أو بدظٜ يَقفقن أدري مٚ هق افِحٜٔ مـ إخذ ظدم أن ومكحقن مىَِقن

 .مذهٌٓؿ هذا افٌَوٜ، هق افًْٜ أن ظذ ٕهقا  ؾٓؿ جدًا، بًٔد افًٓد ٕن حرام:

 ؟ خمْٞ افٌَوٜ دون أخذ :وداخٓة

 يَهدوا هؿ افزيٚدة ظـ ٕحُل أن افدون ظـ ٕحُل ٓ ٕحـ ًٕؿ :الىٗخ

 افيٚهر ـٚدٌٚربٜ يَقفقا  وهؿ زيٚدة، بٔىَِٓٚ افع مش ادخْٞ هذا بٚفزيٚدة، افَك

 ادًِّغ اإلخقان مجٚظٜ مـ ـُثر يًْل افٔقم ـٚفنقام يٖخذون ـٕٚقا  زمٚهنؿ يف

 أهؾ صًٚر هذا ٕن افُٚمؾ اإلضالق يىَِقهٚ ومٚ ويدوروهٚ هُذا، بٔٓذبقهٚ يًْل

 ظّر ابـ ظـ شًّتؿ مٚ بّثؾ يَقل أجوًٚ  افًْٜ إمٚم أمحد ؾٚإلمٚم ادَهقد، افًْٜ

ًٚ  إصٔٚء هذه ذـروا هؿ إذاً  هريرة، أيب وظـ  وارد أنف أظتَد مٚ ؾًٗافؽ فًِْٜ، بٕٔٚ

 .إضالؿًٚ 

 ؟يًْل أجـ هذا ذـر اهلل رمحف أمحد اإلمٚم صٔخْٚ :وداخٓة

 ؟إيش ذـر :الىٗخ

 .ؿٌوٜ ظـ زاد مٚ إذا إخذ يرى أنف ذـر :وداخٓة

 .يَقفف افذي هذا :الىٗخ

 ادرجع؟ أؿهد فُـ ًٕؿ :وداخٓة

ؾ» ـتٚب يف ظْدك ادرجع  :الىٗخ  .اخلالل بُر ٕيب شافسجُّ

  (00: 00: 24/ 551/وافْقر اهلدى) 

 دم هلؿ يرخص فٖؾ ادٓتحني تًايؼ احلْقوات كا٘ت إذا

 حّٖٓا؟

 إلخقتْٚ بٚفًٌْٜ إجٚم هذه يف يًْل وهق صٔخْٚ يٚ أخر افًٗال: ادَِل
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 ظْد أو أهٚفٔٓؿ ظْد زيٚرة يروحقا  وبٔحٌقا  إردن يف ؾسة ؿوقا  افع ادكيغ،

  احلُقمٜ أن يًْل بَٔقفقا  افِحٜٔ، حٔٞ مـ افًْٜ يف مِتزمغ وهؿ زوجٚهتؿ

 ظٚدوا وإذا حيَِقهٚ رخهٜ ظْدهؿ يف ؾٓؾ ادِتحٔغ، ظذ وضٖهتٚ تند ادكيٜ

 .يىَِقهٚ

 .ٓ :الىٗخ

 .يف مٚ: ادَِل

 .ٓ :الىٗخ

 ( 00: 12: 44/   579/  وافْقر اهلدى) 

 الّبًة عذ زاد مما إخذ

 ظـ ظّر بـ اهلل ظٌد يروُّيٚ أـثرهٚ افِحٜٔ أحٚديٞ أن ادًِقم مـ :وداخٓة

 واظتّر حٟ حٚ أنف ظْٓام، اهلل ريض ظّر بـ اهلل ظٌد ظـ وادروي ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 افتل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أحٚديٞ يَقل ؾُٔػ افٌَوٜ، دون مٚ وؿص بِحٔتف أخذ

 خراً؟ اهلل ؾجزاك افًٍؾ، هذا يًٍؾ ثؿ مْف، شًّٓٚ

ًٚ  فُـ مٍٓقم، شٗافؽ ـٚن وإن خىٖ، شٗافؽ أن أظتَد أنٚ :اجلقاب  أحٕٔٚ

 ؿقل ـؾ هؾ مًّقع، وبغ مَْقل بغ ؾرق ٓ خىٖ، ويُقن صقاب يُقن ادٍٓقم

ًٚ  يُقن ؿد ٓ، صقاب؟ يُقن افَٚئؾ يَقفف ب ًٖ، يُقن وؿد صقا  تريد مٚ ـذفؽ خى

 شٗافؽ يُقن متك خىٖ، شٗافؽ فُـ ظْدي، مٍٓقم افًٗال هذا مـ أنٝ

،ًٚ  ظّر ابـ وأخذ مىًَِٚ  افِحٜٔ مـ تٖخذوا ٓ: افًالم ظِٔف افرشقل ؿٚل فق صحٔح

 ٓ: يَقل وافرشقل أخذ ـٔػ: شٗافؽ يٖيت ـٔػ وافًّرة، احلٟ يف ؿِٝ ـام

ًٚ، افِحٜٔ مـ تٖخذوا ًٚ، افًٗال يُقن حْٔئذ صٔئ  حديٞ هْٚك وفٔس أمٚ صحٔح

ًٚ، افِحٜٔ مـ تٖخذوا ٓ: يَقل  إفٔف أنٝ أذت ـام رواه افذي مٚ ظّر ابـ وإٕام صٔئ
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ًٚ؟  ٕص هذاش وافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك وأظٍقا  افنٚرب ؿهقا : »ؿٚل إٍٓ

 ـٔػ: تَقل افروايٜ، هذه حدود يف ٕهححف أن أردٕٚ إذا شٗافؽ إن ؾٖنٝ مىِؼ،

 ـٚن فق بْٔام ؾرق يف ٓ، افْص خٚفػ ـٔػ فٔس افْص، مىِؼ ظّر ابـ خٚفػ

 ..احلديٞ

 ...[هْٚ افتًجٔؾ يف إَىٚع]...

 متْٚهٜٔ، دؿٜ ؾٔف بحٞ يدخؾ إذاً  هْٚ ُّيديؽ، اهلل فٌرك افقطٍٜٔ هذه خؾ أنٝ

ًٚ  رأجٝ إذا أنؽ طْل يف  افرشقل ظذ يهع.. إذان بًد يَقل وشًّتف يٗذن مٗذٕ

 ٓ؟ أم أـذفؽ تْٓٚه، افًالم، ظِٔف

 .ًٕؿ :وداخٓة

ًٚ، احلًـ افيـ بٚب مـ وهذا ؾٔؽ، أطـ أنٚ هُذا :الىٗخ : فؽ ؿٚل ؾ٘ذا ضًٌ

ُِّقا ﴿: افَرآن خٚفٍٝ افًْٜ، وخٚفٍٝ افَرآن خٚفٍٝ أنٝ َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ  َوَش

ِِٔاًم  ًْ  ؾام ،شظؼاً  هبٚ ظِٔف اهلل صذ واحدة مرة ظع صذ مـ» ،[65:إحزاب﴾ ]َت

 جقابؽ؟

 يًْل ٓزم :وداخٓة

 فف؟ داظل ٓ شٗال أو :الىٗخ

 مثِام ؾَِٔؾ ادٗذن شّع مـ: »ؿٚل ذفؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؿقل: أؿقل :وداخٓة

 ..ش.ثؿ يَؾ،

 مٚذا أنٝ، حجتؽ فٔس هق، حجتف جتٚه مقؿٍؽ مٚ حٔدة، هذه ٓ، :الىٗخ

 ..وبٚحلديٞ بٚفَرآن ظِٔؽ حيتٟ ظْدمٚ فف شتَقل

 ..ـٚن إذا :وداخٓة

 .أشٖخؽ إْٕل فٔس :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة
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ذان ظذ يزيد هذا شًّٝ إذا أنؽ ؾٔؽ افيـ أحًـ أٚن: ؿِٝ أٚن :الىٗخ ر ٕا  ظِٔف تُْ

ؿ،: ؿِٝ ـذفؽ؟ أخٔس ًْل ًٕ ف حجتؽ، ظـ أشٖخؽ ٓ أٚن: ي ٌت ك: ٕا  .ؾرق هْٚ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 ظِٔف؟ ردك يُقن ؾُٔػ وبٚحلديٞ، بٚفَرآن ظِٔؽ حيتٟ هق: أؿقل :الىٗخ

 وإن ،وًّٕٝ ؾٌٓٚ صحٔحًٚ  إفْٔٚ وصؾ ـام يَقفف افذي افُالم ـٚن إن :وداخٓة

 .ظِٔف مردود ؾٓق بٚضؾ، تٖويؾ أو بٍّٓقم خٚفػ أو يُـ مل

 يف مٚذا ظذ أنٝ اشتَريٝ مٚذا وظذ وإن، إن دوبِٜ اشّٓٚ هذه :الىٗخ

 أنٝ، ووًٝ مٚذا ظذ وإن، إن اإلٕتغ أي ظذ -افتًٌر صح إذا- أي ظذ إخر،

 ظذ حُٚيتل، مثؾ ظِؿ ضٚفٛ أطـ، دبِامد فًٝ وأنٝ افدبِامشٔغ، جقاب هذا

 ووًٝ؟ رء أي

 ..افهحٔح افَقل ظذ ووًٝ :وداخٓة

 وهق؟ :الىٗخ

 .وافًْٜ افُتٚب :وداخٓة

 ظع تُْر افذي أنٝ ظِٔؽ أحتٟ أنٚ أرى، فُل ظع رد أخل، يٚ ضٔٛ، :الىٗخ

ُِّقا ﴿: افُريّٜ بٚٔيٜ إذان يف افرشقل ظذ افهالة زيٚدة َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ ﴾ َت

 ظع؟ رد[ 65:إحزاب]

 .....:وداخٓة

 ترد أن تًتىٔع فق ٕنؽ افًٌٛ؟ ظع، ترد أن تًتىٔع ٓ: فؽ أؿقل أنٚ :الىٗخ

 افؼظٜٔ افْهقص دؿٜ، ؾٔف فؽ ؿِٝ افذي اجلقاب افًٗال، ذفؽ تقرد تُـ مل ظع،

 إػ ومًْقخ وٕٚشخ ومَٔد ومىِؼ وخٚص ظٚم يف إصقل وظِامء افٍَف ظِامء ظْد

ِٚرُق ﴿: ؿٚل اهلل آخره، ًَ ُٜ  َواف ِٚرَؿ ًَ قا  َواف ًُ  أن فق ،[18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 ٓ؟ أم شٚرق اشّف ُترة هق صخهًٚ 
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465 

 .ًٕؿ :وداخٓة

 .شٚرق اشّف :الىٗخ

 .ًٕؿ :وداخٓة

ًٚ  شٖخَْؽ أنٚ ٓ،: اجلقاب يده؟ تَىع :الىٗخ  افقؿٝ، ٕؤع أٓ أجؾ مـ تَِٔ

ِٚرُق ﴿: يَقل اهلل حٚذا؟ ٓ، :اجلقاب ًَ  فٌٜ، شٚرق اشّف وهذا[ 18:احٚئدة﴾ ]َواف

 ش.ؾهٚظداً  ديْٚر ربع يف ؿىع ٓ: »ؿٚل افرشقل ٕن حٚذا؟ يده، تَىع ٓ ٓ،

 هذه ـٔػ، ظرؾٝ اإلضالق ظذ فٔس افٌِٜ حٔٞ مـ أيٜ يف وافًٚرق: إذاً 

 ظذ فٔسش افِحك أظٍقا : »ظّر ابـ حديٞ إػ ٕرجع أجؾ مـ بٚفؽ يف وًٓٚ

قا ﴿: أيٜ ُتٚم وؽرك، أنٝ اإلصُٚل جٚءك هْٚ ومـ اإلضالق، ًُ ﴾ َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 هذه ـؾ هْٚ إػ وافًود وافذراع افُػ ؾٔف بام ـِٓٚ هذه افٌِٜ يف افٔد[ 18:احٚئدة]

قا ﴿: ادراد هق هذا هؾ ضٔٛ، يد، ًُ  هْٚ؟ مـ: يًْل[ 18:احٚئدة﴾ ]َأجِْدَُّياَُم  َؾْٚؿَى

 إذاً  أجـ؟ مـ.. ٓ هْٚ؟ مـ ٓ، هْٚ؟ مـ ٓ،: اجلقاب هْٚ؟ مـ: ضٔٛ ٓ،: اجلقاب

 .افرشغ ظْد

 .إتٌفش افِحك أظٍقا : »أضِؼ ـذفؽ افٔد أضِؼ.. يَقل اهلل: ضٔٛ

 .ًٕؿ :وداخٓة

 ؾًؾ ـٚن هُذا ٕنف هْٚ؟ مـ افٔد يَىًقا  افٔقم ادًِّغ إذاً  حٚذا مجٔؾ، :الىٗخ

: ؿٔدش ديْٚر ربع يف إٓ ؿىع ٓ: »ؿقفف ؿقفف، مثؾ افرشقل ؾًؾ: إذاً  افرشقل،

ِٚرُق ﴿ ًَ ِٚرُق ﴿: مًْك ؾهٚر ،[18:احٚئدة﴾ ]َواف ًَ : أي[ 18:احٚئدة﴾ ]َواف

 يده، تَىع افذي هق ؾهٚظداً  ذهٛ ديْٚر ربع يًٚوي مٚ هق افذي وافًٚرق

 ٕٖخذ أن ٕريد ٕحـ: إذاً  بًٍِف، هْٚك ؿىع افرشقل ٕن افرشغ: ظْد مـ يده وتَىع

 جٚء ـام افرشقل بٔٚن: افًِامء ؿٚل فذفؽ بًض، يف بًوٓٚ جمّقظٜ ـِٓٚ افْهقص

رَ  إَِفَْٔؽ  َوَأنَزْفَْٚ﴿: تًٚػ ؿقفف يف إفٔف اإلصٚرة ـْ ؿْ  ُِٕزَل  َمٚ فَِِْٚسِ  فِتٌَُِغَ  افِذ ِٓ ﴾ إَِفْٔ

 افثالثٜ، إؿًٚم هذه وتَرير، وؾًؾ ؿقل: أؿًٚم ثالثٜ إػ يًَْؿ بٕٔٚف[ 11:افْحؾ]
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ًٚ، ظؼ أربًٜ افرشقل وبغ بْْٔٚ  افذيـ افهحٚبٜ إول اجلٔؾ ٕحـ؟ يًرؾْٚ ؾام ؿرٕ

 رأى مٚذا ؾًؾ، مٚذا افرشقل، ؿٚل مٚذا فْٚ شًٔرؾقن افذيـ هؿ افرشقل، صٚهدوا

 ٕنف احلديٞ: ظِؿ أمهٜٔ فُؿ ييٓر هْٚ ومـ افىريؼ، هذا مـ إٓ َٕر ٓ ٕحـ وأؿر،

 أنف يًرؾْٚ ؾام ؿٌؾ، مـ افًٚظٜ هذه حُْٔٚ ؾالن حدثْل: ؿٚل ؾالن حدثْل: بٚفًْد

 .ترـْٚه وًػ ومٚ أخذٕٚه مْٓٚ صح مٚ وإشٕٚٔد أحٚديٞ هْٚ، أو هْٚ أو هْٚ

ًٚ  بف يًّؾ مل إذا افَرآن ظـ ؾوالً  افًْٜ يف ذـره جٚء افذي افًٚم افْص: إذاً   ظٚم

 أطـ بف، وٕحتٟ افًٚم بٚفْص َٕقل وٓ مَٔدًا، بف ًّٕؾ ؾْحـ مَٔداً  بف ظّؾ إٕام

 ظِْٔٚ احتٟ افذي هذا ادىِع حجٜ إػ ٕرجع تٍٓٔامً  شٖزيده فُـ هْٚ، إػ مٍٓقم

ُِّقا ﴿: وبٚحلديٞ بٚٔيٜ َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ ِِٔاًم  َوَش ًْ  هذه: فف َٕقل ،[65:إحزاب﴾ ]َت

: شَٔقل ضًًٌٚ  يىٌَٓٚ؟ مل أو ضٌَٓٚ افًالم ظِٔف افرشقل ظذ أنزفٝ افتل أيٜ

 ٓ؟ أو إذان مُتقم أم بـ ظّرو و ُمذورة أبٚ و احلٌق بالل ظِؿ: ضٔٛ ضٌَٓٚ،

 ـؾ ٕن ٓ، اجلقاب؟ إذان بًد افرشقل ظذ يهِقا  ـٕٚقا  هٗٓء ضٔٛ ظِؿ، ًٕؿ

 يف فُؿ ؿِْٚ مثِام ادتٖخريـ فُـ اهلل، إٓ إهل ٓ ظْد يْتٓل إذان أن متٍَغ افًِامء

 بدظٜ، هذه ًٕؿ: يَقفقن وشٔئٜ، حًْٜ: ؿًّغ إػ افٌدظٜ يًَّقا  أهنؿ اجلًِٜ أول

 افًالم ظِٔف افرشقل ظذ صالة يف مٚ افرشقل زمـ يف: إذاً  حًْٜ، بدظٜ هذه فُـ

 مٚر؟ ؾَس، ذفؽ وظذ إذان بًد

 .ًٕؿ :وداخٓة

: افدؿٜ وهْٚ جداً  مّٜٓ ٕتٔجٜ وهل افتٚفٜٔ بٚفْتٔجٜ ٕخرج أن ضٔٛ، :الىٗخ

 افًٚم افْص هذا أجزاء مـ بجزء افًّؾ جيري مل افَرآن يف أو افًْٜ يف ظٚم ٕص ـؾ

داً  ـٚن فق ٕنف بف: افًّؾ فْٚ جيقز ٓ  هذا شامع بٚذوا افذيـ أوئلؽ بف فًّؾ مرا

ًٚ  وتىٌَٔف أوًٓ  افًالم ظِٔف افرشقل مـ افْص  .ثٕٚٔ

 افرشقل شّع افذي ظّر ابـ ٕن حٚذا؟ خىٖ، شٗافؽ: وَٕقل ٕٖيت هْٚ ومـ

 وفق افِحك أظٍقا  هق؟ ؾٓؿ مٚذا ترى يٚ: َٕقل أن وٕريد ،شافِحك أظٍقا : »يَقل
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 حٚذا؟ هذا، يٍٓؿ مل أنف بْٔٚ أن اإلضالق، مًْك هذا إرض؟ إػ وجرهٚ ضٚفٝ

 أو شٕٚتل افٌَوٜ حتٝ افذي افًٌٔط اجلزء ويٖخذ يٖت مل هُذا ؾٓؿ ـٚن فق ٕنف

 مثؾ ؾًٍؾ حلٔتف مـ يٖخذ افًالم ظِٔف افرشقل رأى أنف افيٚهر فُـ ٓ، شٕٚتٔغ،

 ومْٚشٛ ؤًػ حديٞ ظْدٕٚ صحٔح، حديٞ ظْدٕٚ فٔس ٕحـ صحٔح ؾًِف،

 شًِِٜ يف ؿديامً  خرجتف ـْٝ افؤًٍٜ، بٕٚحٚديٞ ٕحتٟ ٓ ٕحـ فُـ فَِّٚم،

 ،شوضقهلٚ ظروٓٚ مـ حلٔتف مـ يٖخذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن: »افؤًٍٜ إحٚديٞ

 أن ظْف ئٌْْٚ فُـ بف، ٕٖخذ ٓ ٕحـ وفذفؽ جدًا، صديد وًػ ؾٔف احلديٞ فُـ

 فًٔٝ دظقتْٚ إن وؿٍٜ، مـ ل ٓبد وهْٚ افًِػ، ؾًؾ: ادقوقع صِٛ يف افدخقل

 ٕزيد ٕحـ فُـ ذفؽ، مـ وٓبد مًِؿ ـؾ دظقة هل ـام وافًْٜ بٚفُتٚب ُمهقرة

 ٕنف حٚذا؟ افهٚفح، افًِػ مْٟٓ وظذ وافًْٜ افُتٚب ظذ ؿٚئّٜ دظقتْٚ: وَٕقل

 اجلامظٚت تٍرؿٝ وهلذا مزبقط، ديْْٚ ٍٕٓؿ أن ًٕتىٔع ٓ ٕحـ افهٚفح افًِػ فقٓ

ًٚ  ؿديامً  ٜٔاإلشالم ًٚ  صًًٔٚ  وحديث ب ؾُّ ﴿: وأحزا ﴾ َؾِرُحقنَ  َفَدُّْيِؿْ  باَِم  ِحْزٍب  ـُ

 مل ٕهنؿ هذا؟ هق مٚ هلذا،: ؿِٝ افُريؿ، افَرآن يف اهلل ؿٚل ـام[ 61:ادٗمْقن]

 بٖهقائٓؿ افْهقص يٍنون وأخذوا افهٚفح، افًِػ ظِٔف ـٚن مٚ ظذ يًتّدوا

ًٚ، صًًٔٚ  ؿِْٚ ـام وتٍرؿقا  آوىراب أصد ؾٚوىربقا  ب : َٕقل ؾْحـ ٕحـ أمٚ وأحزا

 افثالثٜ، بٖؿًٚمٓٚ افرشقل شْٜ ؾّٓقا  ـٔػ افهٚفح افًِػ ْٕير شٍِٔقن، ٕحـ

 بٚفؼع ًّٕؾ افَٔد هذا يف ٕحـ وهؾ ذفؽ، ظذ ّٕق وافتَريريٜ، وافًٍِٜٔ افَقفٜٔ

ـْ ﴿: تًٚػ ؿٚل ٓ، ـٔػ: َٕقل ـْ  افَرُشقَل  ُيَنٚؿِِؼ  َوَم دِ  ِم ًْ  َوَيَتٌِعْ  اهْلَُدى َففُ  َتٌََغَ  َمٚ َب

ِمِْغَ  َشٌِٔؾِ  َؽْرَ  ْٗ ُ ُْٕهِِفِ  َتَقَػ  َمٚ َُٕقِففِ  اْد َْؿَ  َو َٓ  [.446:افًْٚء﴾ ]َمِهًرا  َوَشَٚءْت  َج

 هبؿ ادَهقد ٕن افًالم: ظِٔف افرشقل شْٜ ـّخٚفٍٜ ادٗمْغ شٌٔؾ خمٚفٍٜ إذاً 

 افًالم، ظِٔٓؿ أصحٚبف هؿ إفْٔٚ افرشقل شْٜ وَٕؾ افرشقل رؤيٜ بٚذوا افذيـ هؿ

 .افهحٔح احلديٞ يف هق ـام يِقهنؿ افذيـ ثؿ يِقهنؿ، افذيـ ثؿ

 بٚٔيٜ آخذيـ افهٚفح افًِػ مْٟٓ وظذ وشْٜ ـتٚب: َٕقل حْٔام ٕحـ: ؾ٘ذاً 

 ،شافراصديـ اخلٍِٚء وشْٜ بًْتل ؾًُِٔؿ: »شٚريٜ بـ افًربٚض بحديٞ وآخذيـ
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 ثالث ظذ أمتل وشتختِػ: »وؽره مًٚويٜ و مٚفؽ بـ أنس بحديٞ وآخذيـ

 افتل هل: ؿٚل اهلل؟ رشقل يٚ هل مـ: ؿٚفقا  واحدة، إٓ افْٚر يف ـِٓٚ ؾرؿٜ وشًٌغ

 وفق واحد حديٞ وٓ ظْدٕٚ يقجد ٓ ٕرجع أن ،شوأصحٚيب ظِٔف أنٚ مٚ ظذ

 ؤًػ،: ؿِْٚش وضقهلٚ ظروٓٚ مـ حلٔتف مـ يٖخذ ـٚن: »ذاك حديثْٚ مثؾ ؤًػ،

 افًِامء بغ أن صٚيع وهؿ هذا يٖخذ، ٓ ـٚن افرشقل أن: ؤًػ حديٞ يقجد ٓ

ًٚ، افُالم هلذا أصؾ ٓ حلٔتف، مـ يٖخذ ٓ ـٚن افرشقل أن  ممُـ هْٚك مٚ ـؾ إضالؿ

 افتل افًّقمٚت ـتِؽ افًّقم هذا فُـ ،شافِحك وأظٍقا : »احلديٞ ظّقم: يَٚل أن

 يٖخذ ٓ ـٚن أنف افرشقل أن يَْؾ مل أنف خالف ظْدٕٚ ثؿ ظِٔٓٚ، افًّؾ جيٛ مل

 افرشقل حديٞ يروون وهؿ خيٚفٍقٕف هٗٓء ترى أخذوا، صٚهدوه افذيـ أصحٚبف

 خىٖ هل أخرى صٚئًٜ يف هْٚ، وافنٚيع خيٚفٍقٕف، ٓ ؟شافِحك وأظٍقا : »ظْف

 هذه حلٔتف، مـ أخذ اظتّر أو حٟ إذا ـٚن أنف: ظّر ابـ ظـ رويٝ إًٍٓٚ  أنٝ مزدوج،

 احلٟ يف إٓ ذفؽ يًٍؾ ٓ ـٚن أنف: بًّْك مَٔدة، هل مٚ فُـ صحٔحٜ، روايٜ

: افثٚين اخلىٖ.. افنٚهد ثؿ وافًّرة، احلٟ ؽر يف حتك ذفؽ يًٍؾ ـٚن ٓ، وافًّرة،

 أجوًٚ  يٖخذ ـٚن أنف: هريرة أيب ظـ صح ؾَد خىٖ، هذا ـذفؽ ظّر، ابـ بس هذا أنف

 مـ وهق افْخًل، يزيد بـ إبراهٔؿ ظـ صح ؿد بؾ ؾَط، هذا وفٔس حلٔتف، مـ

 ـٕٚقا؟ افذيـ مـ يٖخذون، ـٕٚقا  حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون ـٕٚقا : يَقل افتٚبًغ

ًٚ  فِْهقص خالؾٜ يقجد وٓ افًالم، ظِٔف افرشقل أصحٚب  .إضالؿ

 ادتًّديـ، افًٍِٔغ بًض ٕرى ـام افِحٜٔ إظٍٚء هق فٔس افًِػ هدي: إذاً 

 وفٔس أبدًا، افًْٜ هلذه أصؾ ٓ افًْٜ، هق هذا أن ييْقن هْٚ، إػ واصِٜ حلٔتف تَِك

 ابـ ويف افرشقل أصحٚب ـٚن وإذا افرشقل، أصحٚب إػ هذا مثؾ دًرؾٜ ضريؼ فْٚ

 مًروف أطْف وهذا افًٚدة، أمقر يف حتك افرشقل اتٌٚع يف افهحٚبٜ أحرص ظّر

 ظـ يٖخذ أنف إٓ مْٓؿ واحد ظـ يقجد ٓ افهحٚبٜ هٗٓء ـٚن إذا رء، ظْف ظْدـؿ

 أن يُّْْٚ ٓ وبٚفتٚل يٖخذون، ٓ ـٕٚقا  افهحٚبٜ بٖن َٕقل أن يُّْْٚ ؾال حلٔتف،

  .يٖخذ ٓ ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل بٖن: َٕقل

  (00: 29: 00/ 702/وافْقر اهلدى)
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 الٓحٗة وـ الّبًة عذ زاد وا أخذ

ٚ أمًرا  أمر أنف أجًوٚ افثٚبٝ ومـ :افنٔخ ًَ  افهالة ظِٔف ؾَٚل افِحٜٔ، ب٘ظٍٚء مىِ

 ؾٚختِػ شوافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا  افِحك وأظٍقا  افنٚرب حٍقا »: وافًالم

 رء أخذ جيقز أم وضًٌٔتٓٚ، شجٔتٓٚ ظذ وتسك تىِؼ هؾ بٚفِحٜٔ يتًِؼ ؾٔام افًِامء

 يَقفقن اجلّٓقر َٕؾ مل إن مْٓؿ ـثريـ أن افًِامء أؿقال مـ ًِّٕف ؾٚفذي مْٓٚ؟

 بًّقم يتًُّقن احلديٞ أهؾ مـ وآخرون افٌَوٜ، حتٝ ومٚ دون مٚ أخذ بجقاز

 .مىِؼ هْٚ اإلظٍٚء شافِحك وأظٍقا »: افًٚبؼ احلديٞ يف افًالم ظِٔف ؿقفف

 ذهٌقا  افذيـ افُثريـ افًِامء مع وأنٚ افرأي، هذا خالف ؾٖرى صخهًٔٚ أنٚ أمٚ

 ..هذا يف وحجتل افٌَوٜ، حتٝ افِحٜٔ مـ ضٚل مٚ إخذ جقاز إػ

 افٌَوٜ؟ جٚءت أجـ مـ :مداخِٜ

قفقن ـام حريص تقيص وٓ – هذا يف وحجتل :افنٔخ  أن هذا يف حجتل – ظْدٕٚ َي

ٚبؼ احلدٞي رواة مـ هق ظْف اهلل ريض اخلىٚب ـب ظّر بـ اهلل ظٌد مر افً ظٍٚء ٔا حٜٔ، ٘ب  اِف

خذ ـٚن أنف روايٜ مٚ ؽر يف ظْف ثٌٝ ؾَد ذفؽ ومع ٌوٜ، دون مٚ ٖي  أو احلٟ يف ذفؽ شقاء اَف

ًر يف ثٌٝ أنف ـام ؽره، يف س اـب وظـ هريرة أيب ظـ افىزي جرير ابـ ٍت  مـ وؽرهؿ ظٌٚ

ٕٚقا  أهنؿ افًِػ خذون ـ ٌَوٜ، دون مٚ ٖي  .هذا هق ؾّٖخذٕٚ اف

 افراوي إن: تَقل افتل وهل أصقفٜٔ ؾَٜٓٔ ؿٚظدة إػ افْير ٍِٕٝ أن مـ بد وٓ

 افهحٚيب، هق ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ احلديٞ راوي ـٚن إذا: بًّْك ؽره، مـ بّرويف أدرى

 ممـ بٚحلديٞ أدرى هق افراوي هذا أن صؽ ٓ رآه أو افًالم ظِٔف افرشقل شّع هق

 جٚءت هْٚ مـ ؾًِف، ير مل أو مٌٚذة افًالم ظِٔف ؿقفف يًّع مل ممـ بًده جٚء

 ٓ مٚ يرى افنٚهد»: دفِٔف وهذا ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي: افًٚبَٜ افَٚظدة

 .شافٌٚئٛ يرى

 (00:00:17/ 9 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

454 

 السٓػ بَض عـ الٓحٗة وـ إخذ ثبقت

 مـ إخذ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صحٔح حديٞ يف يثٌٝ مل أنف واظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 بًض ظـ ذفؽ ثٌٝ ًٕؿش. 288» برؿؿ ادتَدم ـٚحلديٞ ؾًال وٓ ؿقٓ، ٓ ،افِحٜٔ

 :مْٓٚ ادتٔن وإفٔؽ افًِػ،

 مٚ ؾَٔىع حلٔتف ظذ يٌَض ظّر ابـ رأجٝ» :ؿٚل ادٍَع شٚمل بـ مروان ظـ - 4

 ،ش920ش»اإلرواء» يف بْٔتف ـام حًـ: بًْد وؽره داود أبق رواه .شافُػ ظذ زاد

 ش.2014ش»داود أيب صحٔح»و

 مل احلٟ، يريد وهق رموٚن مـ أؾىر إذا ـٚن ظّر بـ اهلل ظٌد أن: ٕٚؾع ظـ - 2 

 إذا ـٚن ظّر بـ اهلل ظٌد أن :روايٜ ويف .حيٟ حتك صٔئٚ حلٔتف مـ وٓ رأشف مـ يٖخذ

ش. 4/161ش»ادقضٖ»يف مٚفؽ أخرجف .وصٚربف حلٔتف مـ أخذ ظّرة أو حٟ يف حِؼ

: ؿٚل جمٚهد ظـ صحٔح بًْد شادهقرة - 44 صش »افسجؾ» يف اخلالل وروى

 .افٌَوٜ حتٝ مٚ خذ: فِحجٚم ؿٚل ثؿ افْحر، يقم حلٔتف ظذ ؿٌض ظّر ابـ رأجٝ

 رأشف، حِؼ مع مْٓٚ يَص ـٚن أنف يريدش:  »1/12ش »ادقضٖ ذح» يف افٌٚجل ؿٚل

 مـ اخلَِٜ يٌر ٓ وجف ظذ مْٓٚ إخذ ٕن اهلل، رمحف مٚفؽ ذفؽ اشتحٛ وؿد

  .شمثِٜ هلام وآشتئهٚل اجلامل،

ُوقا َٔ ف﴿ :تًٚػ ؿقفف يف ؿٚل أنف ظٌٚس ابـ ظـ - 1 ؿْ  َْ ُٓ َث ٍَ  حِؼ: افتٍٞ» :﴾َت

 مـ وإخذ إطٍٚر، وؿص افًٕٜٚ، وحِؼ اإلبط، وٕتػ افنٚربغ، وأخذ افرأس،

 .شوادزدفٍٜ بًرؾٜ وادقؿػ اجلامر، ورمل ،شافِحٜٔ: روايٜ ويف» افًٚروغ،

 بًْد ش47/409ش »افتًٍر» يف جرير وابـ ش1/86» صٌٜٔ أيب ابـ رواه

  .صحٔح

ُوقا  ُثؿَ ﴿ :أيٜ هذه يف يَقل ـٚن أنف افَرطل ـًٛ بـ ُمّد ظـ - 1 َْ  ْفَٔ

ؿْ  ُٓ َث ٍَ  ابـ رواه .شوافِحٜٔ افنٚربغ مـ وأخذ :وؾٔف وتٖخر، بتَديؿ ٕحقه ؾذـر ،﴾َت
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  .إؿؾ ظذ حًـ أو صحٔح، وإشْٚده أجوٚ، جرير

 جرير ابـ رواه .شافِحٜٔ وؿص.. .افنٚرب وؿص» :بٍِظ مثِف جمٚهد ظـ - 6

  .أجوٚ صحٔح بًْد

 ابـ يًٖل رجال شًّٝ: ؿٚل شُمّد بـ افرمحـ ظٌد وهق» ادحٚريب ظـ - 5

ُوقا  ُثؿَ ﴿ :ؿقفف ظـ جريٟ َْ ؿْ  ْفَٔ ُٓ َث ٍَ  .ش...افنٚرب ومـ افِحٜٔ مـ إخذ» :ؿٚل ،﴾َت

 دظٚ حيرم، أن أراد إذا ـٚن اهلل ظٌد بـ شٚمل أن :بٌِف أنف أجوٚش ادقضٖ» يف – 7

  .ُمرمٚ ُّيؾ أن وؿٌؾ يرـٛ، أن ؿٌؾ حلٔتف مـ وأخذ صٚربف ؾَص بٚجلِّغ،

 أبٚ رأجٝ :ؿٚل - ادديْٜ أهؾ مـ أطْف - صٔخ حدثْٚ: ؿٚل هالل أيب ظـ - 8

 .افِحٜٔ أصٍر ورأجتف: ؿٚل. مْٓام يٖخذ: ظٚرؤف حيٍل هريرة

 ظثامن أراه هذا اددين وافنٔخ: ؿِٝش. 1/111ش »افىٌَٚت» يف شًد ابـ رواه

 ذئٛ أيب ابـ ظـ افهحٔح بًْده أحٚديٞ بًده روى شًد ابـ ؾ٘ن اهلل، ظٌٔد بـ

 وؿد .افُتٚب يف وٕحـ حلٔتف يهٍر هريرة أبٚ رأجٝ :ؿٚل اهلل ظٌٔد بـ ظثامن ظـ

: ؿِٝ .أظِؿ واهلل. حًـ ظْدي ؾٚفًْد ،ش1/477ش »افثَٚت» يف حٌٚن ابـ ذـره

 أمرا  ـٚن مْٓٚ إخذ أو افِحٜٔ، ؿص أن ظذ يدل مٚ افهحٔحٜ أثٚر هذه ويف

ْٕٚ بًض فيـ خالؾٚ افًِػ، ظْد مًروؾٚ  يتنددون افذيـ احلديٞ أهؾ مـ إخقا

 حٚ مْتٌٓغ ؽر ،شافِحك وأظٍقا » :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف بًّقم متًُّغ مْٓٚ، إخذ يف

 روى مـ وؾٔٓؿ ظِٔف افًِػ ظّؾ جريٚن فًدم مراد ؽر أنف افًّقم مـ ؾّٓقه

 هريرة، وأبق ،شافهحٔحغ» يف وحديثف ظّر، بـ اهلل ظٌد وهؿ ادذـقر، افًّقم

/ 487 - 486 صش »ادًِّٜ ادرأة جٌِٚب» يف خمرجٚن ومهٚ مًِؿ، ظـ وحديثف

 وممٚش. 6/459ش »افزوائد جمّع» يف وحديثف ظٌٚس، وابـ ،شاإلشالمٜٔ ادُتٌٜ ضًٌٜ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ يًًّقه مل افذيـ مـ مْف بٚدراد أظرف احلديٞ راوي أن صؽ ٓ

د أن ؾرض ظذ وهذا. مْٓؿ اتٌٚظف ظذ وأحرص  شاإلظٍٚء» بـ ادرا

 ش7/255ش »ادقضٖ ذح» يف افٌٚجل ؿٚل فُـ منٓقر، هق ـام وافتُثر افتقؾر
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. اإلخٍٚء مـ افِحك تًٍك أن يريد أن ظْدي وحيتّؾ» :افقفٔد أيب افَٚيض ظـ َٕال

 أن بٖس ٓ: مٚفؽ ظـ افَٚشؿ ابـ روى وؿد بسـف، بّٖمقر فٔس أجوٚ ـثرهتٚ ٕن

 يٗخذ أن أرى: ؿٚل جدا؟ ضٚفٝ ؾ٘ذا: حٚفؽ ؿٔؾ .وصذ افِحٜٔ مـ تىٚير مٚ يٗخذ

 مٚ افِحٜٔ مـ يٖخذان ـٕٚٚ أهنام هريرة وأيب ظّر بـ اهلل ظٌد ظـ وروي. وتَص مْٓٚ

 شمهقرة - 44 صش »افسجؾ» يف اخلالل ظْٓام أخرجف: ؿِٝ .شافٌَوٜ ظـ ؾوؾ

 :ؿٚل افِحٜٔ؟ مـ إخذ ظـ شئؾ أنف أمحد اإلمٚم ظـ وروى صحٔحغ، ب٘شْٚديـ

 : فف ؿِٝ: حرب ؿٚل. إفٔف ذهٛ وـٖنف افٌَوٜ، ظذ زاد مٚ مْٓٚ يٖخذ ظّر ابـ ـٚن

 ومـ: ؿِٝ .اإلظٍٚء ظْده هذا ـٚن: ؿٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ يروى: ؿٚل اإلظٍٚء؟ مٚ

 ـٚبـ افًْٜ ظذ حريهٚ ـٚن إذا شٔام وٓ ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي أن ادًِقم

 مـ اخلالل روى ثؿ .ؾتٖمؾ. هنٚرا فٔال - بٚإلظٍٚء أمر - ملسو هيلع هللا ىلص ٌٕٔف يرى وهق ظّر،

 مـ يٖخذ: ؿٚل ظٚرؤف؟ مـ يٖخذ افرجؾ ظـ أمحد شٖخٝ» :ؿٚل إشحٚق ضريؼ

 وأظٍقا  افنقارب، احٍقا » :ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل حديٞ: ؿِٝ .افٌَوٜ ظـ ؾوؾ مٚ افِحٜٔ

 ضقهلٚ مـ يٖخذ اهلل ظٌد أبٚ ورأجٝ. حَِف حتٝ ومـ ضقهلٚ مـ يٖخذ: ؿٚل ؟شافِحك

 .شحَِف حتٝ ومـ

 وإئّٜ: افًِػ بًض ظـ افْهقص هذه بذـر ؿِٔال تقشًٝ فَد: ؿِٝ

 يتٌْٓق ومل ،شافِحك وأظٍقا » :فًّقم خمٚفٍٜ أهنٚ افْٚس مـ افُثر وفيـ فًزهتٚ،

 مْف، مراد ؽر أنف ظذ دفٔؾ بف، افًّؾ جير مل إذا افًّقم أؾراد مـ افٍرد أن افَٚظدة

 افٌَٔؾ، هذا مـ إٓ شاإلوٚؾٜٔ افٌدع» بـ افنٚضٌل اإلمٚم ئًّٓٚ افتل افٌدع أـثر ومٚ

 أتَك وهؿ افًِػ، ظّؾ مـ تُـ مل ٕهنٚ مردودة، افًِؿ أهؾ ظْد ؾٓل ذفؽ ومع

 .ومٓؿ دؿٔؼ إمر ؾ٘ن هلذا إٓتٌٚه ؾرجك اخلِػ، مـ وأظِؿ

 (.180-176/ 6) افؤًٍٜ افًًِِٜ
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 السٓػ بَض عـ ثابت الٓحٗة وـ الّبًة عـ زاد وا أخذ

 ظّر ابـ ظـ ثٚبٝ افٌَوٜ ظذ زاد مٚ افِحٜٔ مـ إخذ أن واظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ومْٓؿ– افًِػ مـ ؽرمهٚ وظـ -اإلظٍٚء حديٞ رواة مـ ومهٚ– هريرة وأيب

 .هلؿ خمٚفػ دون -أمحد اإلمٚم

 (.4حٚصٜٔ 167/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 السٓػ عٕد الّبًة عـ زاد بام الٓحٗة وـ إخذ اصتٖار

ِٚئؿ َأنَٚ َبْغَ َا[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي] ِجد يِف  ِظَنٚء َٕ ًْ م اْدَ  َأتَٚيِن  إِذْ  احْلََرا

َيِْل، آٍت، ََ َٖجْ ْيٝ، َؾ ََ ْٔ َِؿْ  َؾْٚشَت ًٚ، َأرَ  َؾ ْٔئ َِ٘ذا... أجَيْل ثؿ افْقم، يف ظدت ثؿ َص  َأنَٚ َؾ

ْٔئَٜ َٔٚل، هِبَ تف َخ ًْ ٌَ تْ َٖ ي َؾ ـْ  َخَرْجٝ َحَتك َبَكِ ِجد: ِم ًْ َِ٘ذا اْدَ ٍٜ  َأنَٚ َؾ َٕك بَِداَب ًٌَٓٚ  َأْد  َص

ؿْ  ُُ ؿْ  َهِذِه، بَِدَواِب ُُ ٚف ٌَ َْٕغِ  ُمْوَىِرب َأنَفُ  َؽْر  َهِذِه، بِ ُُذ ْٕ ٚل ا ََ ْٝ  اْفُزَاق: َففُ  ُي َٕ ٚ ـَ  َو

َٔٚء َنٌِْ ْٕ ٌفُ  ظِٔٓؿ اهلل صِقات ا ـَ ٌِْع  َتْر ِج  ُأتِٔٝ ُثؿَ ... َؿ َرا ًْ
ِ
ْٝ  اَفِذي بِْٚد َٕ ٚ ُرج ـَ ًْ ْٔفِ  َت َِ  َظ

َِؿْ  آدم، بْل َأْرَواح ـ اخْلاََلِئؼ َيرَ  َؾ ًَ ـْ  َأْح َراج، ِم ًْ
ِ
 َبَكه ُيَنّؼ  ِحغ ِٔٝادَْ  َرَأجْتؿ َأَمٚ اْد

 ًٚ اَمء؟ إَِػ  َضُِٚم ًَ اَم  اف َٕ ِ٘ ًٚ  َبَكه ُيَنّؼ  َؾ اَمء إَِػ  َضُِٚم ًَ ِج  َظَجٌف اف َرا ًْ
ِ
ًِْدت ُثؿَ ... بِْٚد  إَِػ  َص

اَمء ًَ ٜ: اف ًَ َِ٘ذا اخْلَِٚم َْٔوٚء حِلَْٔتف َوِْٕهػ هِبَُٚرون، َأنَٚ َؾ ٚ َب َٓ ٚد َشْقَداء، َوِْٕهٍ َُ َٔتف َت  حِلْ

تف ُتِهٔٛ ـْ  ُهَ َدْت  ُثؿَ ... ُضقهلَٚ ِم ًِ اَمء إَِػ  َص ًَ ِٚدَشٜ اف ًَ َِ٘ذا اف قَشك، َأنَٚ َؾ ُّ  آَدم َرُجؾ بِ

ثِر ر ـَ ًْ ٚنَ  َفقْ  افَن ْٔفِ  ـَ َِ َٔهِٚن: َظ ِّ ذَ  َؿ ٍَ ره َفَْ ًْ ٔص ُدون َص ِّ ََ  خرج: روايٜ ويف» اْف

قل ُهقَ  َوإَِذا!ش مْٓام صًره َُ َرم َأيِن  افَْٚس َيْزُظؿ: َي ـْ ـْ  اّلَل  َظَذ  َأ َرم َهَذا َبْؾ  َهَذا: م ـْ  َأ

 هذا صٍحٚت ؿٔٚس ٕحق مـ صٍحٚت شٝ يف بىقفف احلديٞ ...شِمِْل اّلَل  َظَذ 

  .مقوقع .افُتٚب

ًٚ، ادْذر ٓبـ ش1/412» شافدر» يف افًٔقضل ظزاه واحلديٞ [:اإلمٚم ؿٚل]  أجو

 افذي إمر :- ظٚدتف ؽٚفٛ هل ـام - ظْف وشُٝ ظًٚـر، وابـ مردويف، وابـ

 افتقجيري افنٔخ ؾًؾ ـام بف، وآحتجٚج بؾ ذـره: ظذ يَدم ظْده ظِؿ ٓ مـ جيًؾ
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 يف أصٚب وفَد ،ش64و 46و 8 - 7 صش »افِحٜٔ هتذيٛ أجٚز مـ ظذ افرد»  يف

 يف اإلشالم مـ وفٔس ظريب، رمز افِحٜٔ أن» :زظؿ افذي افُٚتٛ ذاك ظذ رده

 بخالف ذفؽ، يف مقؾًَٚ  ـٚن وفَد افزظؿ، هذا إبىٚل حقل تدور ورشٚفتف ،ش!رء

ٕف ًٚ  ـٚن ؾَِد فِرشٚفٜ، ظْقا  ظْف: ادًْقن يىٚبؼ ٓ أنف: إوػ :ٕٚحٔتغ مـ ؾٔف خمىئ

 جقاز إػ يذهٌقن افذيـ ظذ ؾٔٓٚ يرد مل وهق بداهٜ، حَِٓٚ ؽر افِحٜٔ هتذيٛ ٕن

 .حَِٓٚ بحرمٜ ؿقهلؿ مع هتذيٌٓٚ

 مذهٌٓؿ مـ افذيـ وؽرهؿ احلٍْٜٔ ينّؾ - افًْقان: أظْل - أنف: وإخرى

 افًِػ مـ وؽرهؿ هريرة وأبٚ ظّر ابـ ينّؾ بؾ افٌَوٜ: ظذ زاد مٚ أخذ جقاز

 وجقب» :رشٚفٜ ظذ ادًِؼ افٍٚوؾ بذفؽ يًِؿ مل وإن احلٍْٜٔ: هبؿ احتٟ افذيـ

 أمحد افًْٜ إمٚم ومْٓؿ افًِػ، خٚفػ ؿد ؾٕ٘ف افُٕٚدهِقي: فِنٔخش افِحٜٔ إظٍٚء

 شئؾ: ؿٚل حقب، أخزين: ؿٚل: شافسجؾ ـتٚب» يف اخلالل روى ؾَد حٌْؾ: بـ

 وـٖنف. افٌَوٜ ظذ زاد مٚ مْٓٚ يٖخذ ظّر ابـ ـٚن :ؿٚل افِحٜٔ؟ مـ إخذ ظـ أمحد

 ظْده هذا ـٚن: ؿٚل. ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ يروى: ؿٚل ؟شاإلظٍٚء» مٚ: فف ؿِٝ. إفٔف ذهٛ

 ظـ أمحد شٖخٝ: ؿٚل حدثٓؿ إشحٚق أن: هٚرون أيب بـ ُمّد أخزين .اإلظٍٚء

 :ؿِٝ. افٌَوٜ ظـ ؾوؾ مٚ افِحٜٔ مـ يٖخذ: ؿٚل ظٚرؤف؟ مـ يٖخذ افرجؾ

 ومـ ضقهلٚ مـ يٖخذ: ؿٚل ؟شافِحك وأظٍقا  افنقارب أحٍقا » :ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾحديٞ

 هٚين ابـ وروى حَِف، حتٝ ومـ ضقهلٚ مـ يٖخذ اهلل ظٌد أبٚ ورأجٝ حَِف حتٝ

 ش. 2/464/4818ش »مًٚئِف» يف مثِف

 أبق ؿٚل :ؿٚل أيب حدثْل: ؿٚل حٌْؾ بـ اهلل ظٌٔد أخزين: اخلالل ؿٚل ثؿ: ؿِٝ

 مـ يٖخذ ظّر ابـ وـٚن افىقل، مـ يٖخذ وٓ ظٚرؤف، مـ ويٖخذ: اهلل ظٌد

 صٚذة: افروايٜ هذا: ؾٖؿقل .بذفؽ بٖس ٓ ظّرة، أو حٟ يف رأشف حِؼ إذا ظٚرؤف

 مـ يٖخذ وٓ» :أمحد ؿقل يف: إوػ :ٕٚحٔتغ مـ أمحد، اإلمٚم ظـ مُْرة: أؿؾ مل إن

 بـ اهلل ظٌٔد مـ ذفؽ وفًؾ ادتَدمتغ، شحٚقإل حرب فروايٜ خمٚفػ ؾٕ٘ف. شافىقل

 ش40/117ش »افتٚريخ» يف ذـره حٚ اخلىٔٛ ؾ٘ن  بٚفروايٜ: مًروف ؽر ؾٕ٘ف حٌْؾ:
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 بُر أبق ظْف شقى أبٔف، ظـ حدث» :ؾَٚل اإلشْٚد، هذا يف مٚ ذـر أن ظذ يزد مل

 أثر يف ؿقفف يف: وإخرى !خٚفػ؟ إذا ؾُٔػ بف، تٍرد بام بف حيتٟ ٓ ؾّثِف .شاخلالل

ِٞ  يِف  فزيٚدة خمٚفػ ؾٕ٘ف :شظٚرؤف مـ يٖخذ وـٚن: ظّر ابـ  يف ظّر ابـ َحِدي

 خمرج وهق .شافنقارب وأحٍقا  افِحك، ووؾروا ادؼـغ، خٚفٍقا » :شافهحٔحغ»

 ابـ وـٚن» :ش.ؾتح - 6892» روايٜ يف افٌخٚري وزاد ،ش4/449ش »اإلرواء» يف

ـْ  افهحٔح هق ؾٓذا .شأخذ ؾوؾ: ؾام حلٔتف، ظذ ؿٌض اظتّر: أو حٟ إذا ظّر ـِ  َظ  اْب

َر، َّ ـْ  وفف. أجوًٚ  أمحد وظـ ُظ ـِ  َظ رَ  اْب َّ  صٌٜٔ أيب ابـ رواهٚ أخرى، ضريؼ ُظ

 ومـ اخلالل، روى ثؿ .أخرى ضرق ظْده وفف ش.1/478» شًد وابـ ،ش8/651»

 ثؿ حلٔتف، ظذ يٌَض هريرة أبق ـٚن» :ؿٚل جرير بـ زرظٜ أيب ظـ صٌٜٔ أيب ابـ ؿٌِف

 وأثٚر: ؿِٝ .مًِؿ ذط ظذ صحٔح وإشْٚده .شافٌَوٜ ظـ ؾوؾ مٚ يٖخذ

 مـ يٖخذون ـٕٚقا » :إبراهٔؿ ظـ مْهقر ؿٚل حتك ـثرة: احٚس هبذا افًٍِٜٔ

،ٌٕٚٓ  يف وافٌَٔٓل ،ش8/651» صٌٜٔ أيب ابـ أخرجف .شافِحٜٔ: يًْل. ويْيٍقهنٚ جقا

 يزيد ابـ: وهق إبراهٔؿ، ظـ صحٔح ب٘شْٚد ش5118 /6/220ش »اإليامن صًٛ»

 .جِٔؾ ؾَٔف تٚبًل وهق افْخًل،

ًٚ  ـٚن» :شافُٚصػ» يف افذهٌل ؿٚل ًٚ  واخلر، افقرع يف ظجٌ  رأشًٚ  فِنٓرة، متقؿٔ

  .شـٓالً  ش95» شْٜ مٚت افًِؿ، يف

 وأجالئٓؿ، افتٚبًغ وـٌٚر افهحٚبٜ مـ أدرـٓؿ مـ يًْل أنف ؾٚفيٚهر: ؿِٝ

 وهق - زرظٜ وأيب ومنوق افَٚيض، وذيح - خٚفف وهق - يزيد بـ ـٕٚشقد

 يف وأثٚر مًًقد، بـ اهلل ظٌد بـ ظٌٔدة وأيب - إًٍٓٚ  ادذـقر هريرة أيب ٕثر افراوي

 يف تًٚػ ؿقفف تًٍر ُتٚم مـ افِحٜٔ مـ إخذ جًؾ بًوٓؿ إن بؾ ـثرة: افٌٚب

ُوقا  ُثؿَ ﴿: احلَُجٚج َْ ؿْ  ْفَٔ ُٓ َث ٍَ  وذبح اجلامر، رمل» :افَرطل ـًٛ بـ ُمّد ؾَٚل ،﴾َت

 .ظْف جٔد بًْد جرير ابـ أخرجف .شوإطٍٚر وافِحٜٔ افنٚربغ مـ وأخذ افذبٔحٜ،

 أجِٜ مـ ـًٛ بـ وُمّد وجمٚهد، .صحٔح وشْده. مثِف جمٚهد ظـ روى ثؿ

 وأخذيـ ظٌٚس، بـ اهلل ظٌد افَرآن ترمجٚن ظـ افروايٜ مـ ادُثريـ افتٚبًغ
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ـْ : ظىٚء ؿٚل ؾَد هذه: احلٟ آيٜ تًٍر مْف تَِٔٚ وفًِٓام وافتًٍر، ظْف افًِؿ ـِ  َظ  اِْب

ٌَٚسٍ  ُوقا  ُثؿَ ﴿: ؿقفف يف ؿٚل أنف َظ َْ ؿْ  ْفَٔ ُٓ َث ٍَ  وأخذ افرأس، حِؼ: افتٍٞ» :ؿٚل ،﴾َت

 افًٚروغ، مـ وإخذ إطٍٚر، وؿص افًٕٜٚ، وحِؼ اإلبط، وٕتػ افنٚربغ، مـ

ًٚ، جرير ابـ أخرجف .شوادزدفٍٜ بًرؾٜ وادقؿػ اجلامر، ورمل  .صحٔح وإشْٚده أجو

 أن حيٌقن ـٕٚقا » :ؿٚل ربٚح أيب بـ ظىٚء ظـ أخرى ضريؼ مـ صٌٜٔ أيب ابـ ورواه

 .شحلٔتف ظٚرض مـ يٖخذ إبراهٔؿ وـٚن. ظّرة أو حٟ يف إٓ افِحٜٔ: يًٍقا 

 حلديٞ ادخٚفٍٜ أثٚر هذه مـ تَدم مٚ ظرؾٝ وإذا .أجوًٚ  صحٔح وإشْٚده

 حؼ، بٌر ادتندديـ مـ وأمثٚفف افتقجيري افنٔخ مـ افًجٛ ـؾ ؾٚفًجٛ افسمجٜ:

 هتذيٛ جقاز ظدم إػ ؾٔذهٌقن! افًٍِٜٔ؟ أثٚر هذه خمٚفٍٜ ظذ يتجرأون ـٔػ

ًٚ: افِحٜٔ  ظْد افقؿقف شقى تذـر هلؿ حجٜ وٓ اإلحرام، مـ افتحِؾ ظْد وفق مىَِ

ًٚ  ظرؾقا  ـٖهنؿ ،شافِحك وأظٍقا ... » :حديٞ ظّقم  افًِػ أوئلؽ ؾٚت صٔئ

 وهؿ تَدم، ـام احلديٞ: هلذا افراوي ظّر ابـ اهلل ظٌد ؾٔٓؿ أن وبخٚصٜ مًرؾتف،

 ٓ بروايتف افًزة بٚب مـ هذا وفٔس ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي أن يًِّقن

 إمر وفٔس فروايتف، مهٚدمًٚ  رأجف ـٚن إذا ؾٔام هذا ؾ٘ن افًٌض، تقهؿ ـام برأجف:

 افًّؾ أن يًِّقن هٗٓء ؾ٘ن وافْٓك: افًِؿ أهؾ ظذ خيٍك ٓ ـام هْٚ ـذفؽ

 وفٔس افديـ، يف بدظٜ ـؾ أصؾ هق ظّقمٓٚ ظذ هبٚ افًّؾ جير مل افتل بٚفًّقمٚت

 فق» ادجٚل: هذا مثؾ ويف افًِامء بَقل ٕذـر أن ؾحًٌْٚ ذفؽ، يف افَقل تٍهٔؾ هْٚ

 افذيـ إول افًِػ أوئلؽ مـ أن تَدم مٚ إػ أوػ .شإفٔف فًٌَقٕٚ خراً: ـٚن

 إذا بتًٍره: حيتجقن افذي افَرآن ترمجٚن ظٌٚس ابـ ادتنددون أوئلؽ خٚفٍٓؿ

 بام ؾًِقا  ـام إفٔف، بف افًْد يهح مل وفق ادرؾقع: حُؿ يف وجًِقه بؾ هقاهؿ، واؾؼ

ـَ  ُيْدِٕغَ ﴿: تًٚػ ؿقفف تًٍر يف ظْف روي ِٓ ْٔ َِ ـَ  ِمـ َظ ِٓ ًٚ  يٌديـ» :ؿٚل ﴾َجاَلبٌِِٔ  ظْٔ

 وظـ ظْف ثٌقتف مع هذه، شافتٍٞ» ٔيٜ بتًٍره يًٌٖون ٓ هْٚ تراهؿ ثؿ ش!واحدة

 أصح بٖنف ش: 127 - 6/125ش »ادًر زاد» يف اجلقزي ابـ وؿقل تالمذتف، مـ مجع

  .ادًتًٚن واهلل. أيٜ تًٍر يف إؿقال
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458 

 ظٌد بـ شٚمل ظـ بٌِف أنف: مٚفؽ ظـ ش: 161 - 4/161ش »ادقضٖ» يف رأجٝ ثؿ

ْغ » بـ دظٚ حيرم: أن أراد إذا ـٚن اهلل: َّ ِْ  أن ؿٌؾ حلٔتف مـ وأخذ صٚربف، ؾَص ،شاجلَ

  .ُمرمًٚ  ُّيؾ أن وؿٌؾ يرـٛ،

 (.111-118/ 41/4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الّبًة؟ عـ زاد وا أخذ وحْؿ الٓحٗة؟ هتذيب حْؿ

: إول افدفٔؾ: بدفِٔغ اشتدل وؿد افِحٜٔ هتذيٛ أجٚز[ بًوٓؿ] :مداخِٜ

 يٖخذ ـٚن أنف ظّر ابـ ظـ: افثٚين افدفٔؾ افًٚروغ، ظذ ٌٕٝ مٚ افِحٜٔ أن افٌِقي

 .حلٔتف مـ

 افِحٜٔ؟ تزيغ تَهد أنٝ :افنٔخ

 .افِحٜٔ هتذيٛ :مداخِٜ

 وجف مٚ افًٚروغ، ظذ ٌٕٝ مٚ هق افِحٜٔ أن واشتدل افِحٜٔ هتذيٛ :افنٔخ

.. اخلديـ ظذ افْٚبتٜ افِحٜٔ ـٕٚٝ ؾ٘ذا بًد، ؾٔام يٖيت ظّر ابـ حديٞ افدفٔؾ؟ هذا

 أمٚ حجٜ، ؾٔف وفٔس ظالؿٜ فف فٔس هذا جٚء؟ أجـ مـ ؾٚفتزيغ افًٚروغ، ظذ

 ٓ إول افَقل فُـ ٕخٚفٍف، ٓ وٕحـ وجف فف ؾٓذا ظّر ابـ بحديٞ آشتدٓل

 إفٔٓؿ تَْؾ أنٝ افذيـ ؾٓؾ افٌَوٜ دون مٚ يٖخذ ـٚن ظّر ابـ إضالًؿٚ، فف وجف

 حلٜٔ جيًؾ بٖنف ٍّٕٓف افتزيغ ذفؽ؟ ظذ يزيدون أم ظّر ابـ ؾًؾ مٚ ظْد يٍَقن

: يًْل –! تُقن إصٚرة افذؿقن خر: شقريٚ يف ظْدٕٚ افًٚمٜ مذهٛ ظذ – ادزيـ

 ؾًٌض افٌؼة، تيٓر حتك فِنٚرب، بٚفًٌْٜ افًِامء بًض بف يَقل افذي ـٚحلػ

 ابـ حديٞ يثٌتف ٓ هذا افٌؼة، تيٓر حتك مْٓٚ يٖخذ افِحٜٔ تزيغ بٚب مـ افْٚس

 ؾّـ افزيٚدة، هذه افٌَوٜ دون مٚ ؾَٔص يٌَض ـٚن ظّر ابـ حديٞ أبًدا، ظّر

 ظـ ذفؽ جٚء بؾ بف يتٍرد ومل شٔام ٓ إضالًؿٚ، ظِٔف ٕحرج ؾال هذا ظّر ابـ ؾًؾ ؾًؾ

ٚ هلؿ ًٕرف أن دون افًِػ مـ وؽره جمٚهد وظـ هريرة أيب ًٍ  .خمٚف
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 .شٖخٝ ظام جقايب هذا

 هْٚك أم حجٜ، افهحٚيب ؿقل يًتز هؾ افِحٜٔ مـ فألخذ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 ...افًِػ؟ وؾًؾ افهحٚيب ؾًؾ بغ ؾرق

ًٌٚ، أن ٕسـٓٚ ادًٖخٜ هذه ٓ؟ أم حجٜ افهحٚيب ؿقل :افنٔخ  ابـ ؾًؾ إٕام جٕٚ

 أدرى ؽره أم ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي: وهل أخرى بًّٖخٜ ظالؿٜ فف ظّر

 مثاًل  مْٓٚ بًٌض، بًوٓٚ إمر يِتٌس وؿد ظديدة أؿقال هْٚك روايف؟ مـ بٚدروي

 :أمقر ثالثٜ ظْدٕٚ صٚر برأجف؟ أم افراوي بروايٜ افًزة هؾ: ثٚفثٜ ؿٚظدة هذه

 .ؿقل هذا ٓ؟ أم افهحٚيب بَقل حيتٟ هؾ ظْدٕٚ

  ٓ؟ أم حلديثف افراوي افهحٚيب بًٍؾ حيتٟ هؾ

 .ثٚفثٜ مًٖخٜ هذه حديثف؟ خٚفػ إذا افهحٚيب بًٍؾ حيتٟ هؾ

 ادًٖخٜ فُـ برأجف، وفٔس بروايتف افًزة ؾٔٓٚ احلؼ أن صؽ ٓ هذه افثٚفثٜ ادًٖخٜ

 بٍٓؿ أم وؾّٓف افراوي برأي افًزة هؾ.. ُتًٚمٚ هذه ظُس افقشىك، وهل افثٕٜٚٔ

 وأظٍقا  افنقارب حٍق»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: يَقل ظّر ابـ فروايتف؟ ؽره

 ظٚم ٕص هق هؾ: ظٚم ٕص هذا افًٗال يرد هْٚ افِحك، وأظٍقا ... روى هق شافِحك

 إذا هتف؟ دون مٚ إػ ووصِٝ ضٚفٝ وفق حلٔتف مـ ادًِؿ يٖخذ ٓ بحٔٞ مىِؼ

 اإلظٍٚء ٕن مْٓٚ: يٖخذ ٓ.. هُذا ادًْك يُقن إضالؿف ظذ هُذا احلديٞ أخذٕٚ

 .مىِؼ

 روى افذي ظْف اهلل ريض ظّر ابـ: افًٚبؼ فًِٗال بٚفًٌْٜ افٌحٞ يٖيت هْٚ

 احلََٔتغ أو افتٚفٜٔ، احلََٜٔ أن ٕالحظ أن جيٛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مـ احلديٞ هذا

 :افتٚفٔتغ

 هؾ ئًَْٚ يًِؿ ؾٓق حلٔتف، ورأى مْف وشّع افرشقل رأى أنف: إوػ احلََٜٔ

 هذا ضٌؼ افرشقل هؾ ئًَْٚ يًِؿ هق: بًّْك مْٓٚ؟ يٖخذ ٓ أم مْٓٚ يٖخذ ـٚن
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 هذه أن؟ حتديد دون صًٔئٚ مْٓٚ أخذ أم صًٔئٚ حلٔتف مـ يٖخذ ومل إضالؿف ظذ احلديٞ

 هبذا حتدث افذي افرشقل ورأى احلديٞ هذا شّع ظّر ابـ وهل: إوػ احلََٜٔ

 .احلديٞ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب أصد ـٚن ظْف اهلل ريض ظّر ابـ أن هل: افثٕٜٚٔ احلََٜٔ

ًٌٜ ٚ وأحرصٓؿ ؿٚض ًً  درجٜ إػ شْتف يف اتٌٚظف.. افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع ظذ مجٔ

 افرشقل شْٜ يًَّقن افًِؿ أهؾ إن: إي افًْٜ، مـ إٕف افًِؿ أهؾ يَقل مٚ ؾقق

 مٖمقرون ٕحـ افتل هل افًٌٚدة شْٜ ظٚدة، وشْٜ ظٌٚدة شْٜ إػ افًالم ظِٔف

 ؾٓل افًٚدة شْٜ أمٚ افَدوة، هذه ظذ وٕثٚب ؾٔٓٚ افًالم ظِٔف بٚفرشقل بٚٓؿتداء

 .إضالًؿٚ رء ترـٓٚ أو ؾًِٓٚ وراء مـ يستٛ ٓ ظٚدة

 شْـ يف حتك يتًٌف ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع ظذ احلريص ظّر ابـ

 فِّْذري افسؽٔٛ ـتٚب يف ظْف تروى افتل إمثِٜ بًض تًِّقن وفًُِؿ افًٚدة،

 .وؽرمهٚ فِٓٔثّل افزوائد وجمّع

 مـ أهنٚ صؽ ٓ افًٚدة؟ شْـ مـ أم افًٌٚدة شْـ مـ هق هؾ افِحٜٔ إظٍٚء: أن

، احلديٞ مـ ذـره شٌؼ حٚ حٚذا؟ افًٌٚدة، شْـ ًٓ  بًض يف جٚء أنف وبخٚصٜ أو

 شادجقس وخٚفٍقا »: روايٜ يف شوافْهٚرى افٔٓقد وخٚفٍقا »: افهحٔحٜ افروايٚت

 افنٚرب ؿص – مْٓٚ ذـر – افٍىرة مـ ظؼ»: مًِؿ صحٔح يف أخر واحلديٞ

 .ظٚدة شْٜ وفٔس ظٌٚدة شْٜ افِحٜٔ إظٍٚء: ؾً٘ذا شافِحٜٔ وإظٍٚء

 اتٌٚع يف مٌٚٓتف ادًروف ظْٓام اهلل ريض ظّر ابـ! ترى: فَْقل ًٕقد أن

 مل افًالم ظِٔف افرشقل يرى أن يًَؾ هؾ افًٚدة، شْـ يف حتك افًالم ظِٔف افرشقل

 أظتز أنٚ! افٌَوٜ؟ دون مٚ مْٓٚ يٖخذ هق ثؿ يَٚل، ـام صًرة ؿٔد وٓ حلٔتف مـ يٖخذ

 أنف إػ ظّر ابـ ًْٕٛ أن إٓ ادًتحٔؾ، مـ ؿريٛ هذا يُّـ هذا ًٕؿ بٖن: افَقل

 ظِامء مجٔع ظْد بف مَىقع خالف وهذا افًالم ظِٔف افرشقل شْٜ بٚتٌٚع ُّيتؿ ٓ ـٚن

 .ادًِّغ
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ٚ إفٔف أذت مٚ ذفؽ إػ يوٚف ًٍ  تٚبًف بؾ افِحٜٔ، مـ بٕٚخذ يٍْرد مل أنف مـ إٓ

 إػ أوػ افىزي، جرير ابـ تًٍر يف مروي وذفؽ وجمٚهد هريرة أبق ذفؽ ظذ

ٚ اهلل يُِػ وٓ ظِّٝ ؾٔام افًِػ مـ أحد ظـ يَْؾ مل أنف ذفؽ ًً  ٓ وشًٓٚ إٓ ٍٕ

 ًٓ  ظّر بـ اهلل ظٌد مْٓٚ أخذ مٚ وفق افِحٜٔ مـ إخذ جيقز ٓ أنف ؾًاًل  وٓ ؿق

 .ظْف اهلل ريض اخلىٚب

 هنك افًالم ظِٔف افرشقل أن إخ شٗال ظـ اجلقاب يٖيت افٌٔٚن هذا ظرؾْٚ إذا

 يف وافَص مراد، وفٔس مىِؼ احلديٞ يف اإلظٍٚء: َٕقل ـام: إًذا...افِحٜٔ ؿص ظـ

د بؾ مراد، وفٔس مىِؼ احلديٞ د ادىِؼ، خالف إمريـ مـ ـؾ يف ادرا  ادرا

 وادَهقد دوهنٚ، مٚ وفٔس افٌَوٜ حتٝ مٚ أو افٌَوٜ ؾقق مٚ إظٍٚء هق بٚإلظٍٚء

: أي ظّر، ابـ أخذ مٚ خالف يٖخذ أن زاد إذا بٕٚظٚجؿ وافتنٌف افَص ظـ بٚفْٓل

 .ظّر ابـ أخذ ممٚ أـثر أخذ

 .ادًٖخٜ هذه يف ظْدي مٚ هذا

 (00:26:69( /1) ـه4108 فًٚم ادديْٜ فَٚءات)

 الٓحٗة وـ الّبًة عـ زاد وا أخذ حْؿ

 مـ يٖخذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن»: ظّر ابـ حديٞ يف ؾؤِتُؿ ؿقل مٚ :مداخِٜ

 وهد افهحٔحٜ إحٚديٞ يف ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف مع تًٚروف مع شافٌَوٜ ظـ زاد مٚ حلٔتف

 ؟شافِحك أرخقا ».. شافِحك حٍقا ».. شافِحك وؾروا»: وؿٚل

ًٚ: ًّٕٔف أن يهح ٓ افْقع هذا أن اظتَٚدي يف :افنٔخ  افًٚم افْص ٕن تًٚرو

 ؿقفف وهق أٓ واوحًٚ  مثًٚٓ  ذـرٕٚ وإًٍٓٚ  وصّقفف، ظّقمف ظذ ٓ دائامً  يُقن ٓ ؿد

 افًّقم هذا أن وبْٔٚ شوحده افرجؾ صالة مـ أزـك افرجِغ صالة»: افًالم ظِٔف

 وأظٍقا »: افًالم ظِٔف ؿقفف ظّقم! ترى ؾٔٚ ظِٔف، افًّؾ جير مل ٕنف بف: يٗخذ ٓ

 افًِػ ظّؾ جرى افًّقم هذا هؾ شافِحك ووؾروا».. شافِحك وأرخقا ».. شافِحك
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 ًٕتُنػ أن مْٓٚ يتٍرع جداً  هٚمٜ ؿٚظدة إًٍٓٚ  ذـرهتٚ افتل افَٚظدة أن احلََٜٔ ظِٔف؟

 ؾٓذا رء، يف افًٌٚدة مـ فًٔٝ وهل افًٌٚدات مـ افْٚس مـ ـثر ييْٓٚ أمقراً 

 جرى ـٚن إن ٓ؟ أم ذفؽ ظذ افًِػ ظّؾ جرى هؾ شافِحك وؾروا»: يف افًّقم

 ذفؽ ظذ افًِػ ظّؾ جرى ـٚن إن – احتٔٚضل حتٍيل جقاب - افًِػ ظّؾ

 إرض ظذ وجرهٚ حلٔتف يف فف بٚرك ربْٚ إًٕٚن فق حتك ضقل، ظذ مٚر ؾٚفًّقم

 افًّقم هبذا يًّؾ مل افًِػ ـٚن إذا أمٚ ًٍٕؾ، ٕحـ وهُذا افًِػ، هُذا جراً 

 ؾٓامً  ؾًّْك بف افًّؾ جير مل ظٚم أي ٓ، إًٍٓٚ  اجلقاب ظرؾْٚ بف؟ افًّؾ جيقز ؾٓؾ

 ؾّْٓٚ أن دفٔؾ ؾٓذا افًِػ يًٍِف مل ظّالً  ظِْٔٚ أوجٛ افذي افًّقم ظذ فِْص

 .خىٖ

ًٚ، افٌَٔؾ هذا مـ هق احلديٞ هذا يف وإمر  ظِّٓؿ جير مل افًِػ إن: أي ُتٚم

 ذفؽ، خالف ظذ ظِّٓؿ جرى بؾ شافِحك أظٍقا »: وافنّقل اإلضالق هذا ظذ

 جداً  مّٜٓ ؾٚئدة تُّـ وهْٚ احلديٞ، هذا رواة أحد وهق ظّر ابـ مَدمتٓؿ ويف

 مـ بّرويف أدرى افراوي ؾٓؿ أو افراوي رأي: بّْٚشٌتٓٚ افًِامء يَقل افتل وهل

ًٚ  ظؼ أربًٜ بًد مـ احلديٞ هذا ًّٕع حْٔام ؾْحـ ؽره، .. شافِحك وؾروا»: ؿرٕ

 إذا فُـ حدود، بدون مىًَِٚ  تقؾراً  ادَهقد أن ذهْْٚ إػ يتٌٚدر شافِحك ظـ اظٍقا »

: أخر افٍِظ يف وؿقفف شافٌٚئٛ يرى ٓ مٚ يرى افنٚهد»: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿقل تذـرٕٚ

ًٚ  ظؼ أربًٜ بًد ٕحـ: َٕقل حْٔئذٍ  شـٚفًٔٚن اخلز فٔس»  هذا ٍٕٓؿ أن يُّْْٚ ؿرٕ

 اهلل ظٌد هق فف وافراوي اهلل، رشقل هق بف ادتُِؿ.. بف ادتُِؿ رأى ممٚ أـثر احلديٞ

 هذا يف هق ـٚن فق هذه واحلٚفٜ ؾْحـ يٖخذه، ظّر ابـ ـٚن افٌَوٜ حتٝ مٚ..ظّر بـ

 ادخٚفٍٜ تُقن ٕنف افرشقل: حديٞ خٚفػ: َٕقل أن ًٕتىٔع ٓ وحده ادجٚل

ًٚ، افِحٜٔ مـ تٖخذوا ٓ: مثالً  ؿٚل فق متجًدة  اظٍقا » أمٚ خمٚفٍٜ، ؾٓذه أخذ ثؿ صٔئ

 ويُّـ اإلضالق هبذا يُقن أن يُّـ ظٚم ٕص ؾٓذا شافِحك ارخقا ».. شافِحك ظـ

 إثر هبذا ظّر ابـ تٍرد فق هذا: ؿِٝ ظّر، ابـ ؾًِف افذي افتحديد بذاك يُقن أن

 مْٓؿ جمٚهد، مْٓؿ هريرة، أبق مْٓؿ افًِػ مـ ؽره ظـ ذفؽ ورد وؿد ؾُٔػ

 يزيد بـ إبراهٔؿ حلٔتٓؿ، مـ يٖخذون ـٕٚقا : ؿٚل حٔٞ افْخًل يزيد بـ إبراهٔؿ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 

 

471 

 هٗٓء ؽر ظـ يرد ومل افهحٚبٜ: يًْل يٖخذون، ـٕٚقا  منٓقر، افْخًل وهذا تٚبًل

 ؾثٌٝ: ادٌْل ـتٚبف يف ادَدد ؿدامٜ ابـ يَقل هذا مثؾ يف إفٔف، ذهٌقا  مٚ خيٚفػ مٚ

ًٚ  يَقل هذا خمٚفػ، فف يًرف ٓ إمجٚع ؾٓق خالف ٓ أنف  افهحٚيب يف اهلل رمحف أحٕٔٚ

: بًّْك اإلمجٚع مْزفٜ يف ؾٓق خمٚفػ فف يًرف ومل ؾًالً  ؾًؾ أو ؿقًٓ  ؿٚل إذا: افقاحد

 :يٖيت مٚ هْٚ ٓحيْٚ ؾ٘ذا حجٜ، ؾٓق

 .ؽره مـ بّرويف أدرى ؾٓق احلديٞ راوي هق ظّر ابـ :أوًٓ 

ًٚ  افهحٚبٜ أحرص ـٚن ظّر ابـ أن :ثا٘ٗاً   يف افًالم ظِٔف افرشقل اتٌٚع يف إضالؿ

 أؾًٚل هل وإٕام تًٌديٜ ؽر بٖهنٚ افًِامء بًض ئًّٓٚ افتل إؾًٚل حتك أؾًٚفف،

ًٚ  افًالم ظِٔف افرشقل ظٚدة مـ ؾُٚن ظٚديٜ،  ابـ ؾًٍؾ ؿّٔهف، أزرار يٍؽ أن أحٕٔٚ

 يف ـٚن افرشقل ممُـ ذفؽ، يًٍؾ اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل مل؟: فف ؾَٔؾ ذفؽ، ظّر

 ظٌٚدة ؿؤٜ فًٔٝ ؾٓذه زريـ أو زر ؾؽ افٌرؾٜ، هذه يف أن احلٚر اجلق هذا مثؾ

 افًربٜٔ افٌالد يف افنٖن هق ـام افٌْٔٚن خٚرج يف افًٚم اجلق ـٚن أو ظٚدة، ؿؤٜ هذه

 بًض ؾٍؽ وافسضٛ آشسواح افًالم ظِٔف ؾٖراد حٚراً  افهٔػ أجٚم يف خٚصٜ

 افًالم ظِٔف افرشقل يتٌع ـٚن ظّر ؾٚبـ ذفؽ مع بٚفًٌٚدة، ظالؿٜ هبذا فٔس إزار

: ـتٚبف أول يف ادْذري احلٚؾظ يذـرهٚ أخرى ٕامذج وفف إصٔٚء، هذه يف حتك

 ظذ احلرض يف ظّر ابـ صٖن هذا ـٚن ؾ٘ذا افًْٜ، ـتٚب افًْٜ، بٚب يف افسؽٔٛ

 ـٔػ.. افًالم ظِٔف افرشقل خيٚفػ ـٔػ افًٚديٜ إمقر يف حتك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل اتٌٚع

 أبًد هذا شافِحك ؾٚظٍقا »: ؿقفف مـ صٚدر وأمر افتًٌدي إمر يف خيٚفٍف أن يتهقر

 أنٚس مًف أن ذـرٕٚ وؿد ؾُٔػ ادجٚل، هذا يف وحده ظّر ابـ ـٚن فق يُقن مٚ

 إضالؿف ظذ فٔس احلديٞ يف ادذـقر إمر ؾُٔقن! وافتٚبًغ؟ افهحٚبٜ مـ آخرون

 .افرشقل حديٞ خٚفػ ظّر ابـ بٖن: َٕقل أن يهح ؾال

 يف يَقل هْٚ افْير ادًٚئؾ، مجٔع يف افدؿٜ ظذ ظِّتْٚ! افنٔخ ؾؤِٜ :مداخِٜ

 ٕريد. ظّر ابـ إػ ًٌٕٓٚ ومٚ حلٔتف مـ يٖخذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن ظّر ابـ حديٞ



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ..اهلل رشقل ـٚن: تَقل مثؾ، هذا يف ُتثؾ أن

ًٚ، فٔس هذا ٓ، :افنٔخ  رجؾ ؾٔف حديٞ هذا افَؤٜ، إتٓٝ صح فق صحٔح

 ـٚن»: احلديٞ فٍظ افؤًٍٜ إحٚديٞ شًِِٜ يف خرجْٚه وفذفؽ افوًػ صديد

 فُـ ادًٖخٜ يف وافَٚل افَٔؾ ٕٓتٓك صح فق احلديٞ هذا شوضقهلٚ ظروٓٚ مـ يٖخذ

 ظذ يدل ؾًِٓؿ إن: ؾَِْٚ افًِػ، ؾًؾ مالحيٜ إػ رجًْٚ وفذفؽ يهح مل احلديٞ

 .إضالؿف ظذ فٔس ادىِؼ إمر هذا أو افًٚم، هذا أن

  ؾَط؟ احلٟ يف ظّر ابـ ؾًؾ ـٚن وهؾ :مداخِٜ

 افتل إخرى افروايٚت ـذفؽ ذفؽ، ؽر ويف وافًّرة احلٟ يف ٓ، :افنٔخ

 ....افهحٚبٜ بًض ظـ جٚءت

 ...ؾٔخٚفٍف احلديٞ صحٚيب افراوي يروي ؿد: أؿقل هذا ظذ :مداخِٜ

 ـٚن إذا: ظْٓٚ تًٖل أنٝ افتل ادًٖخٜ ذـرهتٚ، افتل ؽر مًٖخٜ هذه :افنٔخ

 ظْد اجلقاب برأجف؟ أم بحديثف افًزة ؾٓؾ حديثف رأجف خٚفػ احلديٞ راوي

ًٚ  برأجف وفٔس بروايتف بحديثف افًزة أن: اجلامهر  افًزة: يَقفقن ؾ٘هنؿ فِحٍْٜٔ خالؾ

ًٚ  ؿِْٚ ؾٔٓٚ، ـْٚ افتل ؽر مًٖخٜ هذه بروايتف، ٓ برأجف  أدرى فِحديٞ افراوي: إٍٓ

 ظذ يَدم ؾٓذا روايتف مع رأجف ختٚفػ إذا بٚب مـ هذا وفٔس ؽره، مـ بروايتف

 يف ادًروف احلديٞ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روى هريرة أبٚ أن ذفؽ يف ؾٚدثٚل ٓ، روايتف؟

 جٚء ثؿ شبٚفساب إحداهـ شًًٌٚ  ؾًٌِِٔف أحدـؿ إٕٚء يف افُِٛ وفغ إذا»: افٌخٚري

ًٚ، يًٌِف: ؿٚل أنف هريرة أيب ظـ ًٚ،: تَقل روايتف روايتف، وذاك ؿقفف هذا ثالث  رأجف شًٌ

ًٚ،: يَقل  ؿٚل رأجف ظذ تَدم روايتف: ؿٚل مـ افًٚبؼ، آختالف حًٛ ظذ: إذاً  ثالث

 يًٌؾ: يَقل روايتف ظذ مَدم رأجف: ؿٚل ومـ افهحٔح، هق وهذا شًًٌٚ  افًٌؾ جيٛ

ًٚ  اإلٕٚء ًٚ، ٓ ثالث  افَٚظدة هذه وًػ يف ويٍُل افهحٔح، احلديٞ خالف وهذا شًٌ

 .افهحٔح احلديٞ خمٚفٍٜ

 (00:10:12/أ21: افْقر رحِٜ)
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 الٓحٗة وـ إخذ

 هؾ افٌَوٜ، بًد مٚ يٖخذ ـٚن ظْدمٚ ظْف اهلل ريض ظّر ابـ حديٞ :مداخِٜ

 ؟حجٜ ؿقفف يًتز

 ًٕؿ؟ :افنٔخ

 حجٜ؟ ؾًِف يًتز هؾ :مداخِٜ

 بَٚظدة ظالؿٜ فف وهذا حٚذا؟ حجٜ، هْٚ ظْدي وؾًِف ؾًؾ، هق ًٕؿ :افنٔخ

ٚ أؿقل أنٚ ؾٔٓٚ، تٍَف ظذ ُٕقن أن ٕحـ جيٛ ًً  ينّؾ ظٚم ٕص أي بٖن: أؿقل بام مَتْ

ئف مـ جزء ظذ افًِػ ظّؾ.. افًّؾ جير مل ظديدة أجزاء  اجلزء هبذا ؾٚفًّؾ أجزا

  تقؤح؟ يريد أو افُالم هذا مٍٓقم ذًظٚ، فٔس

 وإن يَع، أٓ وأرجق يَع مل بّثؾ هذا أؿرب أنٚ: تقؤح إػ بحٚجٜ هق احلََٜٔ

 فهالة إذان بًد ادًجد يدخِقن مجٚظٜ: يَع مل افذي ادثؾ أمٚ: وؿع بًوف ـٚن

 بديؾ.. ٜمجٚظ ٕهع إخقان يٚ تًٚفقا : فِجامظٜ يَقل ؾٖحدهؿ ـٚفيٓر، افٌَِٜٔ افًْٜ

 :صحٔحغ بحديثغ وحيتجقا  مجٚظٜ، ٕهع ؾرادى ٕهع أن

 .شاجلامظٜ ظذ اهلل يد» :إول احلديث

 وحده، صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة» :أوضح الثاين احلديث

 أهؾ [شٖخٝ فق] مجٚظٜ، ٕهع تًٚفقا : إًذا شافرجِغ صالة مـ أزـك افثالثٜ وصالة

 أنف ظذ جيًّقن ـِٓؿ مزء؟ أم ُمًـ افداظل هذا هؾ افًِؿ ضالب أو افًِؿ

 هذه ٕن: ؿٚفقا  ظْدهؿ، بدهل اجلقاب اثْغ؟ بحديثغ احتٟ وؿد حٚذا مزء،

 .تؼع مل هذه افْٚؾِٜ مجٚظٜ تؼع، مل اجلامظٜ

 يهِقن ـٕٚقا  مٚ أهنؿ ٕص ظْدٕٚ هؾ: افٌهرة مـ رء إػ إمر حيتٚج أن هْٚ

 ٕص ظْدٕٚ هؾ.. مجٚظٜ يهِقهنٚ ـٕٚقا  مٚ.. افًٌديٜ افًْـ أو افٌَِٜٔ افًْـ هذه
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 هُذا، يَقل وؽر ؾًاًل  صذ، مٚ: أؿقل أنٚ َٕقل؟ ـٔػ: إًذا ظْدٕٚ، ٕص ٓ بذفؽ؟

 مل أنف ظذ دل يَْؾ مل ؾ٘ذ فَْؾ، وؿع هذا ـٚن فق..مٍَقد؟ وافْص أخذوا أجـ مـ

 هذه يهِقن افًِػ ـٚن مٚ: أي افْتٔجٜ، تِؽ إػ ٕهؾ ادَدمٚت هذه بّثؾ يَع،

 يَع، ٓ أن وأرجق يَع مل افذي هذا.. ادقوقع واوح أطـ هْٚ إػ ٜ،مجٚظ افًْـ

ٚ ؿِتف افذي وأمٚ ًٍ .. مجٚظٜ بًد مجٚظٜ ادًٚجد يف افْٚس ترون ؾٖنتؿ وؿع، بًوف: إٓ

 صذ ؿد اإلمٚم جيدون مجٚظٜ يدخؾ: يًْل افٍريوٜ، هل؟ مٚ فُـ! مجٚظٜ بًد مجٚظٜ

 يهع ٓ ادًجد مْتهػ يف ويَػ صقتف ويرؾع ـثًرا  وؿع وهذا واحد ؾٔتَدمٓؿ

 افْٚس، ظذ وينقش صقتف ؾرؾع افؼع، أحُٚم يًرف ٓ جٚهؾ ٕنف شسة: إػ

 مٚ ظِٔٓؿ، ؾٔنقش افًْٜ هذه بٚفْٚؾِٜ يؼع أو افٍريوٜ، بًد افًٚدغ رب يذـر هؾ

 مجٚظٜ يهِقن ـٕٚقا  افهٚفح افًِػ أظْل ـٕٚقا  أهنؿ حجتٓؿ هؾ هٗٓء؟ حجٜ

 أذان إػ افًقريٜ افٌالد بًض يف يوِقن افًك صالة دوافٔؽ وهُذا وثٚفثٜ؟ ثٕٜٚٔ

 .آخره إػ مجٚظٜ بًد مجٚظٜ.. مجٚظٜ بًد مجٚظٜ ادٌرب

ٚ ٕحـ أخذٕٚ مٚ مثؾ مـ أخذوا؟ أجـ مـ فُـ ذفؽ، مـ رء ٓ ًٍ  مجٚظٜ: إٓ

 مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة»: افًالم ظِٔف بَقفف افًٚبؼ ادثٚل اشتدل افًْٜ،

 تًٚفقا : إًذا اجلامظٜ، صالة إتٓٝ وؿد ادًجد دخِقا  مجٚظٜ هٗٓء شوحده صالتف

 احلديٞ وهْٚك شوحده صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة»: مجٚظٜ ٕهع

 بًٌع افٍرد صالة تٍوؾ اجلامظٜ صالة»: افًالم ظِٔف ؿقفف وإصح، إصٓر

 بقاؿع؟ فٔس أم واؿع هذا مجٚظٜ، ٕهع ؾرادى ٕهع مٚ أحًـ: إًذا شدرجٜ وظؼيـ

 وؿع، وذاك يَع مل هذا أن: افٍرق فُـ افًٚبَٜ، افَؤٜ دفٔؾ ٍٕس هق افدفٔؾ

 احلديٞ يف افنديد افقظٔد جٚء وفذفؽ مرؾقض، ـِف وافدفٔؾ واحد، وافدفٔؾ

ًٓ  آمر ثؿ بٚفْٚس، ؾٔهع رجاًل  آمر أن مهّٝ فَد»: افهحٔح ًٌٚ ؾٔحىٌقا  رجٚ  ثؿ حى

 آخر إػ شبٔقهتؿ ظِٔٓؿ ؾٖحرق اجلامظٜ مع افهالة يدظقن أنٚس إػ أخٚفػ

 ٕنف اجلامظٜ؟ صالة ظـ ادتخٍِغ بتحريؼ افًالم ظِٔف افرشقل هؿ حٚذا احلديٞ،

 .بًدهٚ مجٚظٜ ٓ
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 أو أجزاءه بًض مَتٙ ظذ افًّؾ جير مل افذي افًٚم بٚفْص آشتدٓل: إًذا

  أن؟  واوح بف، افًّؾ جيقز ؾال ؾروظف

: يًْل ظّر، ابـ ؾًِف مٚ ينّؾ: أي ظٚم، ٕص شافِحك وأظٍقا »: أن ًٕقد

 افِحٜٔ ضقل يف يٌٚرك ربْٚ مٚ حًٛ ظذ وينّؾ، وينّؾ افزيٚدة وينّؾ افٌَوٜ،

 ابـ: ادقوقع أن هْٚ ٓ؟ أو افْص ظّقم يف داخؾ ـِف هذا هؾ! ترى ؿكهٚ، أو

ًٓ  ظّر  .احلديٞ هذا رواة مـ ظّر ابـ هق شافِحك وأظٍقا »: احلديٞ رواة أحد: أو

ًٚٔ  وـٕٚٝ جِِٜٔ ـٕٚٝ حلٔتف أن ويًرف افًالم ظِٔف افرشقل ينٚهد هق: ثٕٚ

 .ظئّٜ

 بآثٚر تتًٌف يف بٌّٚفٌتف أؿقل؟ بامذا افهحٚبٜ ـؾ ظـ ُتٔز ظّر ابـ: وأخًرا  ثٚفًثٚ

 ؽره مـ تًتٓجـ ؿد افتل إمقر بًض يف حتك ـًٍِف، يًٍؾ وأن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 صجرة، ظْد يٌقل يقم ذات رئل أنف مثاًل  تًِّقن ؾٖنتؿ افٍٚروق، أبٔف مـ وبخٚصٜ

 مُٚن، يف هبٚ ؾٔىقف افْٚؿٜ مَقد يٖخذ.. ظْدهٚ يٌقل اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل حٚذا؟

 رشقل رأجٝ حٚذا؟ افَّٔص، زر يٍؽ.. ذفؽ يًٍؾ اهلل رشقل رأجٝ: ؿٚل حٚذا؟

 ٓ افًٚدي افًَؾ مقرأ يف حتك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل اتٌٚع يف مهتف هذه إًٕٚن.. ـذفؽ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 افرشقل ؾًؾ ـام يًٍؾ هق ٓزم ؾَوٚهٚ، هْٚك جٚءت حٚجتف افرشقل...يٌَِٓٚ،

 أترون شجٔتٓٚ ظذ حلٔتف ترك افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن فق! ترى افًالم، ظِٔف

 ٕص ؾٔٓٚ افَؤٜ هذه افَؤٜ؟ هذه مـ بُثر أهقن أمقر يف واؾَف ؿد وهق خيٚفٍف،

 يف خيٚفٍف أن ظّر ٓبـ حٚصٚ ضٌَف افرشقل فق افًٚم وافْص شافِحك أظٍقا »: ظٚم

ًٓ  هذا إجزاء، تِؽ أمثٚل يف خٚفٍف مٚ ٕنف ذفؽ:  .أو

ًٚٔ  وظـ هريرة أيب ظـ ذفؽ جٚء ؿد بؾ حلٔتف، مـ بٕٚخذ ظّر ابـ يتٍرد مل: ثٕٚ

 اإليامن صًٛ يف افٌَٔٓل وروى افىزي، جرير ابـ تًٍر يف ـام افًِػ، بًض

 .حلٔتٓؿ مـ يٖخذون ـٕٚقا : ؿٚل افْخًل يزيد بـ إبراهٔؿ ظـ صحٔح ب٘شْٚد

ة بُؾ َٕقل هْٚ: ؾً٘ذا  ظذ افًِػ ظّؾ ظِٔف جير مل افِحٜٔ إظٍٚء أن: ظِّٜٔ جرأ
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 ـٕٚقا  افًِػ أن ظذ تدل ٕهقص ؾٓذه افًِػ، ظّؾ جير مل اإلظٍٚء، إضالق

 أيب ؾًؾ ؾٓق ظّر ابـ ؾًؾ وٕخٚفػ افْص بًّقم ٕٖخذ ٕحـ: يَقل ؾّـ يٖخذون،

ٚ، ذـرهتٚ افتل افروايٚت بًض يف إفٔٓؿ أصر افذيـ افهحٚبٜ مـ ؽره أو هريرة ًٍ  إٓ

 .افًِػ مـ وؽره ظّر ابـ ؾٓؿ ظذ بٚفْص ؾّٓف يَدم هذا

 مـ ـثر يف ادٌْل،: ـتٚبف يف اهلل رمحف ادَدد ؿدامٜ ابـ مـ خٚصٜ يَٚل هْٚ

ٚ، فف ًٕرف ٓ: ويَقل افهحٚبٜ بًض ظـ روايٜ يروي إحٔٚن ًٍ  إمجًٚظٚ ؾُٔقن خمٚف

ٚ فف ًٕرف ٓ ظّر ابـ: هْٚ َٕقل وٕحـ إمجٚع، ؾًِف أو ًٍ ٚ، فف ًٕرف بؾ خمٚف ًَ ؾ  مقا

ٚ، هلٗٓء ًٕرف وٓ ًٍ  ظـ ثٌٝ مٚ حدود يف هق إٕام افِحٜٔ إظٍٚء إن: أؿقل ؾحٍْٔئذ خمٚف

 .ظّر ابـ وهق احلديٞ راوي

: بٕٚخرى إحدامهٚ يِتٌس أٓ أرجق ؿٚظدتٚن هْٚك ؾَٜٓٔ، ؿٚظدة تٖيت وهْٚ

 ابـ يهدق هْٚ وهذا ؽره، مـ بّرويف أدرى افراوي أن هل: هْٚ ترد افتل افَٚظدة

ٚ ووجده ؾّف مـ شًّف وؿد ٌٕٔف بَقل أدرى ظّر ًَ  هق شافِحك أظٍقا »: حلٔتف يف مىٌ

 مْٚ أـثر مْف إخذ جيقز أو مْف، إخذ جيقز ؾال مىِؼ اإلظٍٚء هذا ـٚن إن يٍٓؿ

 .ؿٚظدة هذه ؽره، مـ بّرويف أدرى ؾٚفراوي اخلِػ، ٕحـ

 هق اجلّٓقر وؿقل فِجّٓقر، خالًؾٚ ؾَط احلٍْٜٔ هبٚ يَقل أخرى ؿٚظدة هْٚك

 افًزة ؾٓؾ روايتف افراوي رأي خٚفػ إذا أنف: احلٍْٜٔ أظْل ؿقهلؿ ذفؽ افهقاب،

 افًزة ٓ،: اجلّٓقر ؿٚل بروايتف، ٓ برأجف افًزة: إحْٚف ؿٚل برأجف؟ أم بروايتف

 افراوي: تَقل افَٚظدة تِؽ افَٚظدة، تِؽ ؽر ؿٚظدة هذه برأجف، وفٔس بروايتف

 ادخٚفػ افراوي رأي: احلٍْٜٔ ؿٚظدة ؾتَقل هْٚ، أمٚ ؽره، مـ بّرويف أدرى

، ذفؽ ظذ ورضبقا  روايتف، ظذ يَدم فروايتف ًٓ  بغ افٍرق فُؿ يقوح وادثٚل مثٚ

 :افَٚظدتغ

ٚ تًِّقن ًً  أحدـؿ إٕٚء يف افُِٛ وفغ إذا»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف مجٔ

ٚ ؾًٌِِٔف ًً  افُِٛ ؾٔف وفغ افذي اإلٕٚء أن: هريرة أيب ظـ جٚء شبٚفساب إحداهـ شٌ

 حديٞ روى هق أنف مع هريرة، أيب برأي إحْٚف ؾٖخذ ؾَط، ثالًثٚ يًٌؾ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ 
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ٚ تًٌؾ.. افتًٌٔع ًً  يَقفقن هريرة، أيب برأي احلديٞ ؾسـقا  بٚفساب، إحداهـ شٌ

 مًْقخٜ روايتف يُقن أن ؾُّٔـ مرويف خٚفػ إذا افراوي أن: افُالم مـ تٍُِٚت

: وؿٚفقا  ذفؽ ردوا اجلّٓقر فُـ آخره، إػ ؽره مـ هبٚ أدرى هق بروايٜ مًٚروٜ أو

 ظِٔف افرشقل رأى هق هْٚك ادًٖخٜ وإٕام برأجف، وفٔس افراوي بروايٜ تَقم إٕام احلجٜ

 .افروايٜ خيٚفػ رأي فف وفٔس ؾّٓف مٚ حدود يف وضٌَف ؿقفف وشّع افًالم

 يف افنٚؾًل اإلمٚم ؾهِف ـام إحٔٚن مـ ـثر يف افًٚم افْص: أخرى وبًٌٚرة

 افنٚؾًل، فإلمٚم جًدا مٓؿ افٍَف، أصقل يف ـتٚب وهذا افرشٚفٜ،: افًئؿ ـتٚبف

 بٚفْص وخيهص ظًٚمٚ افْص يٖيت وؿد ظّقمف، بف ؾراد ظًٚمٚ افْص يٖيت ؿد: يَقل

د افًٚم افْص يٖيت وؿد اخلٚص،  ذفؽ ظذ ورضب افًّقم وفٔس اخلهقص ويرا

 .جًدا وـثرة ـثرة أمثِٜ

ٚ دائاًم  يُقن ٓ افًٚم افْص أن: افنٚهد ًَ  إفٔف يْير ذفؽ وإٕام ظّقمف، ظذ مىٌ

 ظّؾ جير مل افًٚم افْص هذا أن هْٚ ؾٚفَريْٜ افًٚم، بٚفْص ادحٔىٜ افَرائـ حدود يف

 جير مل أنف ـام آخره، إػ افرجؾ مع افرجؾ صالة: افًٚبَٜ ـٚفْهقص ظِٔف، افًِػ

 .ذاك ظذ افًّؾ جير مل ـذفؽ هذا ظذ افًّؾ

 (04:17:24( /28) جدة ؾتٚوى)

 الٓحك إشبال

  افثقب؟ إشٌٚل مـ افِحٜٔ إشٌٚل إن تَقفقن بٖنُؿ شًّْٚ :السائؾ

 . ًٕؿ :الىٗخ

 ؿقفُؿ؟ هذا :وداخٓة

 .ًٕؿ إي :الىٗخ

 . حيرم افٌَوٜ ظـ زاد مٚ أن: هذا مًْك :وداخٓة



   ـتٚب افِحٜٔ وأحُٚمٓٚ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 . ؾٔف افُالم شٌؼ ًٍٕف هذا :الىٗخ

  افٌَوٜ؟ ؾقق افِحٜٔ إشٌٚل حَيْرم أنف :وداخٓة

 .افديـ يف بدظٜ: أي إحداث، حيرم، ؿِْٚ ًٕؿ، :الىٗخ

   (00: 19: 11/ 627/ وافْقر اهلدى)



 األذكاز فقُ كتاب

 ّالدعاء





 األذكاز كتاب
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 تققِٗٗة إذكار

 مـ أربع: وؿٚل ظع تزيدن ؾال حديثٚ حدثتُؿ إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 وٓ هلل واحلّد اهلل شٌحٚن: بدأت بُّٖيـ ييك ٓ افَرآن مـ وهـ افُالم أضٔٛ

 وٓ ربٚحٚ، وٓ ٕجٔحٚ، وٓ أؾِح، ؽالمؽ تًّغ ٓ: ؿٚل ثؿ أـز، واهلل اهلل إٓ إهل

 .ششٓ: ؾَٔقل يُقن، ؾال هق؟ أثؿ: تَقل ؾٕ٘ؽ» يًٚرا

 افزيٚدة ظـ افْٓل أمهٓٚ بٚهرة، وؾقائد طٚهرة، آداب احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 مـ ادْع ظذ يدل ؾٕ٘ف وَِٕف، حديثف روايٜ يف مًْٚه ـٚن وإن وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص حديثف يف

دة ؿهدا تًٌدا ؾٔف افزيٚدة  هذا، صقر وأبرز أوػ، بٚب مـ هبٚ إجر مـ فالشتزا

 افتًّٜٔ يف شافرحٔؿ افرمحـ» ـزيٚدة ،ملسو هيلع هللا ىلص ظْف افثٚبتٜ وإوراد إذـٚر ظذ افزيٚدة

: ؿؾش:   »111» ادتَدم ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف يروى أن فًِِّؿ جيقز ٓ أنف ؾُام افىًٚم، ظذ

 ظذ افزيٚدة هذه يَقل أن فف، جيقز ٓ ؾُذفؽ ،شافرحٔؿ افرمحـ» بزيٚدة ش اهلل بًؿ

 شاهلل بٚشؿ ؿؾ» : ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ٕن أوػ، بٚدْع ؾٓق ؾًال، افْص ظذ زيٚدة ٕنف ضًٚمف،

 جيقز ٓ ؾألن فًٍِؾ، وشِٜٔ هق افذي افتًِٔؿ يف افزيٚدة جيز مل ؾ٘ذا فًٍِؾ، تًِٔؿ

 اهلل ريض ظّر ابـ إػ ترى أخًٝ. وأحرى أوػ افٌٚيٜ هق افذي افًٍؾ يف افزيٚدة

 بحجٜ افًىٚس، ظَٛ احلّد بًد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة زاد مـ ظذ أنُر أنف ظْف

 اهلل رشقل ظذ وافًالم هلل، احلّد: أؿقل وأنٚ»: فف وؿٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص فتًِّٔف خمٚفػ أنف

: يَقل أن أحدٕٚ ظىس إذا ظِّْٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِّْٚ هُذا فٔس وفُـ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 صحٔح» :وؿٚل ش255 - 256/  1» احلٚـؿ أخرجف .شحٚل ـؾ ظذ هلل احلّد

 إدفٜ مـ ؾٚحلديٞ افٌٔٚن، مـ تَدم مٚ ظرؾٝ ؾ٘ذا .افذهٌل وواؾَف شاإلشْٚد

 صٚء إن يًٍْؽ ؾٕ٘ف واحٍيف هذا يف ؾتٖمؾ. وافًٌٚدة افديـ يف افزيٚدة رد ظذ افُثرة

ضف وإيٚهؿ اهلل هدإٚ ادخٚفٍغ، إؿْٚع يف تًٚػ اهلل   .ادًتَٔؿ سا

 (.682-1/2/681) افهحٔحٜ افًًِِٜ



   ـتٚب إذـٚر   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 تققِٗٗة وإذكار إوراد

 موجًؽ أتٔٝ إذا»: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿٚل: ؿٚل ظْف اهلل ريض ظٚزٍب  بـ افزاء ظـ

 أشِّٝ إين مهللا: ؿؾ ثؿ إجّـ، صَؽ ظذ اوىجع ثؿ فِهالة، ُووقءكَ  ؾتقوٖ

 إفٔؽ طٓري وأخجُٖت  إفٔؽ أمري وؾقوٝ إفٔؽ، وجٓل ووجٓٝ إفٔؽ، ًٍٕك

 ًٜ  أنزفٝ، افذى بُتٚبؽ آمْٝ. إفٔؽ إٓ مْؽ مِجٖ وٓ مْجك ٓ إفٔؽ، ورهٌٜ رؽٌ

 مٚ آخر واجًِٓـ افٍىرة، ظذ ؾٖنٝ فِٔتؽ مـ مٝ ؾ٘ن أرشِٝ، افذى ؤٌٕؽ

ُٝ » بٌِٝ ؾِام ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ ؾرددهتٚ: ؿٚل ،شبف تتُِؿ  شأنزفٝ افذى بُتٚبؽ آمْ

 وأبق ومًِؿ، افٌخٚري رواه. شأرشِٝ افذى ؤٌٕؽ ٓ،»: ؿٚل ورشقفؽ، ؿِٝ

 . مٚجف وابـ وافًْٚئل وافسمذي داود

 وإن افٍىرة، ظذ مٝ فِٔتؽ مـ مٝ إن ؾٕ٘ؽ»: وافسمذي فٌِخٚري روايٜ وىف

 شصحٔح». شخراً  أصٌٝ أصٌحٝ

 ؾٔٓٚ جيقز ٓ وأنف تقؾَٜٔٔ، وإذـٚر إوراد أن ظذ ؿقي تٌْٔف ؾٔف: إفٌٚين ؿٚل

 أظؿ شافرشقل» فٍظ ؾ٘ن ادًْك، يًٍد ٓ فٍظ بتٌٔر وفق َٕص، أو بزيٚدة افتكف

 مل شٓقاً  ؿٚفف ظْف اهلل ريض افزاء أن مع ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل رده ذفؽ ومع شافٌْل» فٍيٜ مـ

 أو افذـر، يف زيٚدة أي مـ يتحرجقن ٓ افذيـ ادٌتدظٜ أوئلؽ مْف ؾٖجـ يتًّده،

 خىٌٜ مـ يٌدفقن  افذيـ اخلىٌٚء أوئلؽ وٕحقهؿ مًتز؟ مـ ؾٓؾ مْف؟ َٕص

 اهلل يرجق ـٚن مـ مْٓؿ هلذا ؾِْٔتٌف وتٖخراً، وتَديامً  وَٕهًٚ  زيٚدة احلٚجٜ

 .أخرة وافدار

 (4/271وافسهٔٛ افسؽٔٛ ظذ افتًِٔؼ)

 الذكر فًائؾ وـ

 ومـ! اهلل رشقل يٚ: ؿٚفقا . ادٍردون شٌؼ» [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شوجؾ ظز اهلل ذـر يف ُّيسون افذيـ: ؿٚل ؟شادٍردون»



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب إذـٚر 

 

487 

  :احلديٞ ؽريٛ [:اإلمٚم ؿٚل]

 . ادٍْردون أي ش: ادٍردون» - 4

 .شبف إٍرد بًّْك اشتٍرد، وؾرد، وأؾرد برأجف ؾرد: يَٚل»: إثر ابـ ؿٚل

 ـثرا  افذاـريـ» بـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾنهؿ وؿد»: اهلل رمحف افْقوي ؿٚل 

تف، :وتَديره شوافذاـرات  دْٚشٌٜ افَرآن يف حذؾٝ ـام هْٚ اهلٚء ؾحذؾٝ وافذاـرا

 .شاحلديٞ مراد هق افتًٍر وهذا. حزؾف جيقز مًٍقل وٕنف أيٜ رؤوس

 واشتٓس بُذا ؾالن أهس»: يَٚل»: إثر ابـ ؿٚل. يقفًقن أي ش: ُّيسون» - 2

  .ؽره يًٍؾ وٓ بٌره يتحدث ٓ بف مقفع أي ش: ومًتٓس بف مٓس ؾٓق

ش افنًٛ» يف افٍِيٜ هذه وؿًٝ أنف احلديٞ هذا ختريٟ دواظل مـ ـٚن  :تٕبٗف

 هذه ووٌط خترجيف إػ ؾٌٚدرت ،شُّيتزون» تَرأ  بحٔٞ بٚفزاي، شُّيتزون» هُذا

 مٚ جقاز ظذ بف آشتدٓل إػ افرؿهٜ افهقؾٜٔ بًض يٌٚدر أن خنٜٔ مْف افٍِيٜ

 أنف متجٚهِغ أو جٚهِغ ويًٚرا، ئّْٚ وآهتزاز افرؿص مـ ذـرهؿ يف يًٍِقٕف

 يف وجٚء»: فِْقوي شمًِؿ ذح» يف جٚء مٚ ذفؽ ظذ يًٚظدهؿ وؿد. ُمرف فٍظ

 حٚصٜٔ يف جٚء.. وـذفؽ. شبف هلجقا  أي. شاهلل ذـر يف اهتزوا افذيـ هؿ»: روايٜ

 يٍرحقن: مًْٚه فُٚن صح فق أنف ظذ! افْقوي ظـ َٕال شاشتٌٕٚقل - مًِؿ»

 ؾٓق ،شافْٓٚيٜ» مـ شهزز» مٚدة مـ يٗخذ ـام وتًٚػ تٌٚرك اهلل بذـر ويرتٚحقن

 مـ ؿريٛ وهق. بٚفهالة أي ش4». ش!بالل يٚ هبٚ أرحْٚ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف حد ظذ حْٔئذ

 .أظِؿ واهلل. افْقوي ؿٚفف افذي ادًْك

 (.307-306/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اجلامعل الذكر حْؿ

ًٚ  ذـر أنف افهقؾٔغ بًض افنٔقخ أحد مـ شًّٝ فَد :افًٚئؾ  هق مٚ أو حديث



   ـٚرـتٚب إذ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 افٌزوات إحدى مـ افٌزو مـ أصحٚبف مع ظٚد ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أن بزظّف، [حديٞ]

 ؾّر اهلل، يذـرون أخر بٔد أحدهؿ مًؽ حَِٜ يف وؿٍقا  أصحٚبف بًض ؾٚجتّع

 ذـر هق بؾ: ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؾَٚل افًِٛ، هذا مٚ: ؾَٚل شٍٔٚن أيب بـ مًٚويٜ ظِٔٓؿ

 ؟..أم حديٞ هذا ؾٓؾ ادًروؾٜ، ادهٚدر مـ مهدراً  افنٔخ هذا يذـر ومل اهلل،

 يًىٔف، ٓ افقء ؾٚؿد ٕن ادهٚدر: مـ مهدراً  فف يذـر ٓ أن فف حؼ :افنٔخ

ًٚ  شّع ـِام أنف ديْف يف افٌهر افًِؿ فىٚفٛ ويٌٌْل فف، أصؾ ٓ حديٞ هذا  حديث

 جئٝ أجـ مـ: فف يَٚل صٚدؿغ، ـْتؿ إن برهُٕٚؿ هٚتقا : فف يَٚل أن بف ُمدث مـ

 ادًٕٚٔد يف هق هؾ إربًٜ، افًْـ يف أهق افهحٔحغ، يف أهق: احلديٞ هبذا

 دثِف، وجقد ٓ ٕنف بف اإلتٔٚن ظـ شًٔجز صؽ وبال إفخ،.. هؾ هؾ افًؼة،

 بخٔقط وفق يتًَِقن ديْٓؿ ظـ إحراؾٓؿ تٖجٔد شٌٔؾ يف افهقؾٜٔ هٗٓء أن ومًِقم

 .هلٚ حَٚئؼ ٓ افتل بٕٚوهٚم يتًَِقن: أي ر،َّاف

 إدعٗة دم الىٗخ بف يٕيح كتاب

 يف صحٔحٜ أحٚديٞ أو خمرجٜ أحٚديٞ يًْل ظّرك ضقل ـتٛ يف :افًٚئؾ

 افثٚبتٜ؟ افقاردة إدظٜٔ

 افٌٚيٜ هذه حتَٔؼ أجؾ مـ مَهقدة ؾٓل افىٔٛ افُِؿ صحٔح رشٚفتل :افنٔخ

 .مىٌقع صٌر ـتٔٛ وهق  افًالم ظِٔف  افرشقل ظـ افقاردة وإفٍٚظ إدظٜٔ

   (.: .41 : 45/   81/   وافْقر اهلدى) 

 اليبح صالة بَد اجلامعل الذكر حْؿ

  افهٌح؟ صالة يف يًْل اجلامظل فِذـر بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 رؾع ؾٔف يؼع ذـر هْٚك وإٕام اإلشالم يف مجٚظل ذـر يقجد ٓ.. مٍٓقم :افنٔخ

ر ؾٔٓٚ إصؾ إذـٚر وظٚمٜ افهقت، رؿع ؾٔف يؼع ٓ وذـر افهقت  وظدم اإلها
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ر مًف ؾٚدؼوع ذع ذـر ؾُؾ افهقت رؾع  يف افتٌِٜٔ مثالً  مثؾ اشتثْل مٚ إٓ اإلها

 وظّاًل، ؿقًٓ  ٜافًْ يف ثٌٝ وهذا افهقت رؾع ؾٔٓٚ يؼع افتٌِٜٔ هذه وافًّرة، احلٟ

 شوافثٟ افًٟ»: ؿٚل احلٟ أؾوؾ ظـ وافًالم افهالة ظِٔف ؾشئ ؾَد افَقل أمٚ

 افًالم، ظِٔف افرشقل يَقل احلٟ أظامل أؾوؾ هذا بٚفتٌِٜٔ افهقت رؾع هق: افًٟ

 .افذبح هق: وافثٟ

 مع خرجقا  حٚ أهنؿ افهحٚبٜ ظـ جٚء: افًٍؾ حٔٞ مـ افَقل، حٔٞ مـ هذا

 مٚ إذا حتك يٌِقن ؾُٕٚقا  احلٍِٜٔ ذي ظْد بٚحلٟ وأحرمقا  ادديْٜ مـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 رؾع ذظٜٔ ـقن مع مؼوع ؾٓذا أصقاهتؿ بحٝ افروحٚء اشّف مُٚن إػ وصِقا 

ًٚ  فٔس ؾٓق بٚفتٌِٜٔ افهقت  صقت مع صقتف يَرن ٓ يٌِل واحد ـؾ وإٕام مجٚظٔ

ًٚ  يُقن افذي فُـ وظٌٚرتف، صٚحٌف فٍظ مع ظٌٚرتف أو فٍيف وٓ صٚحٌف  ؿد ظِّٔ

ًٚ  بًض مع بًوف يِتَل  .ادؼوع هق هذا يٍسؿقن وؿد افُِّٜ يف أحٕٔٚ

 إن ثؿ يؼع، ٓ افرؾع هذا: ؾٖوًٓ  ادٌرب صالة وبًد افٍجر صالة بًد أمٚ

 افًْٜ مـ فٔس هذا ٕن صٚحٌف: مع ًٍٕف يربط ؾال مؼوع أنف فًٌوٓؿ بدا أو ذع

 مٍٚشد افهقت رؾع يف آحتٚد وراء مـ ؾِٔستٛ أخرى جٜٓ ومـ جٜٓ، مـ

 ومْٓؿ ضقيؾ ًٍٕف مـ ؾّْٓؿ ؽره، ظـ ًٍٕف ضقل خيتِػ اإلًٕٚن ٕن مًْقيٜ:

 مـ يْتٓقا  ظْدمٚ إؿؾ ظذ بًوٓؿ أن افنٚم يف ٕالحظ ـْٚ وٕحـ ؿهر، ًٍٕف مـ

 ـْٚ ؾٚفذي افثٕٜٚٔ، بٚفتِِٜٓٔ ؾٔهِقهنٚ فًجِتٓؿ ٍٕس يٖخذون ٓ إوػ افتِِٜٓٔ

 إهل ٓ ظْد صقتف إَىع افثٕٜٚٔ إهل ٓ ظْد وصؾ ؾًْدمٚ وصؾ بًوٓؿ أن ًًّٕف

ًٚ، ـٍر حٔٞ ادًْقي اإلصُٚل يف ؾقؿع  خيرج ٓ أنف صحٔح افٍِيل وافٍُر فٍي

 .فٍُِر ادقمهٜ افُِّٜ هذه بّثؾ يتُِؿ أن جيقز ٓ وفُْف ادِٜ مـ صٚحٌف

 بف يَقم مٚ: ـذفؽ واجٛ، ؾٓق بف إٓ افقاجٛ يَقم ٓ مٚ: افًِامء يَقل وـام

م بف يَقم مٚ.. مُْر ؾٓق ادُْر  أن افٍُريٜ هذه إػ أدى افذي ؾام حرام، ؾٓق احلرا

 ًٍٕف صٚحٌف! ضٔٛ بهٚحٌف، حٚفف رابط ـقٕف هق إهل؟ ٓ: ؿقفف ظْد افٍْس يٖخذ
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 جيقز ٓ افتل افُِّٜ هذه ظْد ؾَٕٚىع يِحَف أن اشتىٚع مٚ ؿهر ًٍٕف وهق ضقيؾ

 .ظْدهٚ افقؿقف

 افْٚس بًض وإذا يؼع ٓ وافًنٚء ادٌرب هتِٔؾ يف افهقت رؾع: بٚختهٚر

 بًوٓؿ مع يّنقا  أن يٌٌْل ؾام افًًقديٜ افٌالد يف يًٍِقن ـام مؼوظًٚ  ذفؽ يرون

ًٚ  وارد، ؽر: أوًٓ  هذا ٕن واحد: بهقت  .ادٍٚشد بًض فتحَٔؼ يتًٌٛ: وثٕٚٔ

 ( 00 : 14: 18/   149/  وافْقر اهلدى)

 اجلامعل الذكر

 مًْك فْٚ يقحل! افىقيؾ افًٔٚحغ ادالئُٜ بحديٞ خيتص ؾٔام :افًٗال

 هذا تًٍر وجف هق ؾام واحد، بهقت مجٚظٚت اهلل يذـرون ـٕٚقا  بٖهنؿ احلديٞ

 اهلل؟ ذـر ؽر فٌرض جِس وفق مًٓؿ اجلٚفس افرجؾ يٗجر وهؾ ادًْك،

 ادجِس هذا حيي حْٔام يٗجر أن يرجك فُـ! أخل يٚ ؾال يٗجر أن أمٚ :افنٔخ

 يهٌح افًٌٚدة ؿٚصد ؽر حيهٚ افتل افًٚبَٜ ٕٔتف ؾتتٌر فف ادجِس ؾٔىٔٛ

 اجلًِٜ أول يف حي أنف تهقرٕٚ إن أمٚ إجر، فف ؾُٔتٛ بًٌٚدة، ذفؽ بًد احلوقر

 افرشقل ؾ٘ن اجلٚفًغ مـ صخهًٚ  فرى أو مثاًل، مٚديٜ دهِحٜ هُذا آخرهٚ إػ

 .أجر فف ؾِٔس شٕقى مٚ امرئ فُؾ وإٕام بٚفذٚت، إظامل إٕام»: يَقل

 مجٚظٜ يذـرون ـٕٚقا  هٗٓء أن يٌدو أنف وهق افًٗال بٖول يتًِؼ ؾٔام أمٚ

 هذه مثؾ وجقد بًٌٛ افَٚئؿ افقهؿ مـ يٖيت إٕام! أخل يٚ ؾٓذا واحد وبهقت

 وجؾ ظز اهلل ذـر يف إصقات ؾٔٓٚ يرؾع.. اهلل ذـر ؾٔٓٚ يرؾع افتل ادجٚفس

،ًٚ  .واحد وبهقت افرؾع هذا مثؾ يًرؾقن مٚ افهٚفح افًِػ فُـ مجٚظٔ

 افهقت رؾع حديٞ مٚ ؽر يف يُْر ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن صحٔحٜ أحٚديٞ ٕذـر ٕحـ

ًٚ  ـٚن وفق حتك بٚفذـر  ؾٓذا ذفؽ وٕحق ـٚفتٌِٜٔ خٚصٜ مقاضـ يف إٓ واحدًا، صقت

 أُّيٚ يٚ»: ؿٚل أنف وؽره مٚفؽ اإلمٚم مقضٖ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صح ؾّام آخر، رء
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 ويف شادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَراءة بًض ظذ بًوُؿ جيٓر ؾال ربف يْٚجل ـُِؿ! افْٚس

ًٚ  افذـر مـ ادتٖخريـ يف ؽر جرى مٚ فذفؽ شادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَرآن»: فٍظ  مجٚظٔ

 افٍجر وصالة ادٌرب صالة بًد افًؼ افتِٓٔالت مثالً  مثؾ ادقاضـ بًض يف

،ًٚ ًٚ  افًٚبؼ، احلديٞ مـ شًّٝ ـام مؼوع ؽر هذا افهقت رؾع: أوًٓ  مجٚظٔ : ثٕٚٔ

 ؿٚل يقم افًِػ زمـ يف يُـ مل هذا واحد بهقت افهقت رؾع ظذ آجتامع

 وتًٚػ  تٌٚرك اهلل بذـر جيتًّقن ـٕٚقا .. افىقيؾ احلديٞ هذا افًالم ظِٔف افرشقل

 افهالة ظِٔف ؿقفف مْٟٓ ظذ يًًّقن وأخرون يَرأ  أحدهؿ.. ؿرآن بتالوة إمٚ

 ظع أؿرأ »: مًًقد بـ اهلل فًٌد وأخرى ـًٛ بـ ٕيب مرة ؿٚل حْٔام وافًالم

 شؽري مـ أشًّف أن أحٛ إين: ؿٚل أنزل؟ وظِٔؽ افَرآن ظِٔؽ أؿرأ : ؿٚل افَرآن،

 .. يًًّقن وأخرون يَرأ  أحدهؿ افًِػ ـٚن هُذا

 ( 00 : 66: 10/   796/  وافْقر اهلدى)

 لف أصؾ ٓ الذكر عٕد التاميؾ

 بًض يذـره مٚ بٖن فألمٜ، ٕهحٚ افتذـر مـ ٓبد ادْٚشٌٜ وهبذه [:اإلمٚم ؿٚل] 

 إذا ـٕٚقا »: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب يهػ وهق ؿٚل أنف ظْف اهلل ريض ظع ظـ ادتهقؾٜ

 . شريح يقم يف افنجرة ُتٔد ـام مٚدوا اهلل ذـروا

 ،4» شاحلِٜٔ» يف ًٕٔؿ أبق أخرجف ؾَد ظْف، اهلل ريض ظْف يهح ٓ هذا أن ؾٚظِؿ

 ظـ مٌقل بـ مٚفؽ ظـ ادحٚريب حدثْٚ هنٚم أيب يزيد بـ ُمّد ضريؼ مـ ش75

  .ظع ظـ أراـٜ أيب ظـ افًدي ظـ شجًٍل» مـ رجؾ

 .ميِؿ ؤًػ إشْٚد وهذا: ؿِٝ

  (307/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 الذكر دم والتاميؾ واليٗاح التحٓؼ بدعٗة

 :ؾَٚل مًجده يف بّجًِغ مر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن ظّرو بـ اهلل ظٌد ظـ روي

 ويرؽٌقن اهلل ؾٔدظقن هٗٓء أمٚ صٚحٌف، مـ أؾوؾ وأحدمهٚ خر ظذ ـالمهٚ»

 وافًِؿ افٍَف ؾٔتًِّقن هٗٓء وأمٚ مًْٓؿ، صٚء وإن أظىٚهؿ صٚء ؾ٘ن إفٔف،

 .ؤًػ  .شمًِام بًثٝ وإٕام أؾوؾ ؾٓؿ اجلٚهؾ ويًِّقن

ر وؿد [:اإلمٚم ؿٚل] حتجٚج اصٓت  افهقرة ظذ افذـر مؼوظٜٔ ظذ احلدٞي هبذا ٓا

ًِٓٚ افتل ض ٍي ح افتحِؼ مـ افىرق أهؾ ًب ْٜ وافتاميؾ افذـر يف وافهٚٔ  وأمٚمٚ وينة ّي

ٍٚق مؼوع ؽر هق ممٚ وخٍِٚ ٚت دمغ، ب  ؾٔف ؾِٔس ظِّٝ، ـام يهح ٓ احلدٞي أن ومع ادَت

ٚيٜ بؾ زظّقه، افذي هذا جتامع جقاز ؾٔف مٚ ؽ  أحٚدٞي ؾٔف وهذا تًٚػ، اهلل ذـر ظذ ٓا

ٌْل وؽره مًِؿ يف صحٔحٜ ، هذا ظـ ت ٔد ٓ وهل احلدٞي جتامع، مىِؼ ٓإ أجوٚ ٍت  أمٚ ٓا

ٚ افؼع يتْزه ووالٓت بدع ؾُِف افرؿص مـ مًف ؿرن ومٚ افتحِؼ مـ إفٔف يوٚف مٚ  .ظْٓ

 (.57/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 احلامديـ فًؾ

د أؾوؾ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل] مٜ يقم تًٚػ اهلل ظٌٚ ٔٚ  .شاحلامدون اَف

قفف اإلمٚم فف ترجؿ  .احلامديـ ؾوؾ: َب

 (.442/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ..لف ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إلف ٓ: بـ الدعاء

 إذا ومٚئٜ أصٌح، إذا مٚئٜ] مرة مٚئتل يقم يف ؿٚل مـ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 رء ـؾ ظذ وهق احلّد وفف ادِؽ فف فف، ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إهل ٓ» : [أمًك

 .شظِّف مـ أؾوؾ ظّؾ مـ إٓ بًده ـٚن أحد يدرـف وٓ ؿٌِف ـٚن أحد يًٌَف مل ،شؿدير
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 ـام واحد وؿٝ يف مرة احٚئتل يَقل أن احلديٞ مـ ادراد وفٔس [:اإلمٚم ؿٚل]

 افهٌٚح ظذ تًَّٔٓام وإٕام! شافًٌحٜ شْٜٔ» يف أخػ ممـ ادًٚسيـ فًٌض تٌٚدر

 مـ»: وفٍيف بف، صًٔٛ بـ ظّرو ظـ صًٌٜ روايٜ يف سحيٚ ذفؽ جٚء ؾَد وادًٚء،

 .ش..أمًك إذا مرة ومٚئٜ أصٌح، إذا مرة مٚئٜ.. ؿٚل

 .افذـر مـ صح ؾٔام ظِٔف وؿٍٝ مٚ أـثر هق شاحٚئٜ» افًدد هذا أن واظِؿ

 (.524-520/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اليقت خِض إذكار دم إصؾ

 ظِٔف ادْهقص هق ـام ؾٔٓٚ، افهقت خٍض إذـٚر يف إصؾ [:اإلمٚم ؿٚل]

 أو مهؾ   ظذ تنقيش افرؾع يف ـٚن إذا وبخٚصٜ اشتثْل، مٚ إٓ وافًْٜ افُتٚب يف

 بًض يف افًؼ افتِٓٔالت يف يًٍِقن ـام مجٚظل بهقت ـٚن إذا شٔام وٓ ذاـر،

 جيٓر ؾال رَبف، يْٚجل ـُِؿ! افْٚس أُّيٚ يٚ» :ملسو هيلع هللا ىلص بَقفف مٌٚفغ ؽر افًربٜٔ، افٌالد

 مٚفؽ، رواه: صحٔح حديٞ وهق ش.ادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَراءة: بًض ظذ بًوُؿ

 ،ش4201ش »داود أيب شْـ صحٔح» يف خمرج وهق وؽرهؿ، خزيّٜ وابـ داود، وأبق

 افهالة يف بٚفَراءة اجلٓر ظـ افزجر بٚب» ش: 2/490» بَقفف خزيّٜ ابـ فف وبقب

 يف افنٚؾًل اإلمٚم ؿٚل وهلذا: ش.هبٚ اجلٚهر ؽر ادهِغ بًض بٚجلٓر تٖذى إذا

 واحٖمقم فإلمٚم وأختٚرُ » :-ادذـقر ظٌٚس ابـ حديٞ ظَٛ -ش 440/ 4ش »إم»

 أن حيٛ إمٚمًٚ  يُقن أن إٓ افذـر وخئٍٚن افهالة: مـ إٓكاف بًد اهلل يذـر أن

َِؿ ِِؿ ؿد أنف يرى حتك ؾٔجٓر مْف، ُيتً : ثؿ مْف ُتً  َوَٓ : ﴿يَقل وجؾ ظز اهلل ؾ٘ن ُيِنُّ

رْ  َٓ ْٝ  َوَٓ  بَِهاَلتَِؽ  جَتْ
ء﴾ ]هِبَٚ خُتَٚؾِ  افدظٚء،: -أظِؿ تًٚػ واهلل -يًْل[ 440: اإلها

رْ  َوَٓ ﴿ َٓ ْٝ  َوَٓ ﴿ ترؾع،﴾:  جَتْ
 روى مٚ أن وأحًٛ ًٍٕؽ، تًّع ٓ حتك﴾:  خُتَٚؾِ

 ؿِٔالً  جٓر إٕام.. تٌُره مـ ظٌٚس ابـ روى ومٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هتِٔؾ مـ افزبر ابـ

 فٔس -وؽرهٚ هذا مع -ـتٌْٚهٚ افتل افروايٚت ظٚمٜ ٕن وذفؽ: مْف، افْٚس فٔتًِؿ
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 وصٍٝ، بام افهالة بًد ذـر أنف يذـر وؿد تٌُر، وٓ هتِٔؾ افتًِٔؿ بًد ؾٔٓٚ ُيذـر

ؾف ويذـر  إٓ يُـ مل وأحًٌف جٓراً، يذـر ومل مُثف شِّٜ أم وذـرت ذـر، بال إكا

ه اإلمٚم هذا مـ وافٍَف افتحَٔؼ يف ؽٚيٜ وهذا: ؿِٝ ش.جٓر ؽر ذـراً  فٔذـر  اهلل جزا

 .خراً 

 أحًٕٔٚٚ  افنيٜ افهالة يف اإلمٚم جيٓر أن افًْٜ يف افثٚبٝ مـ ـٚن وإذا: وأؿقل

 افيٓر صالة يف أيٜ يًًّٓؿ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: وؽرمهٚش افهحٔحغ» يف ـام فِتًِٔؿ

 اهلل ريض -ظّر ظـ صح وـام ،-ش 751ش »داود أيب صحٔح» يف خمرج وهق -وافًك

: يزيد بـ إشقد ؿٚل ،...شمهللا شٌحٕٚؽ: »آشتٍتٚح دظٚء يًًّٓؿ ـٚن أنف -ظْف

  .-ش 19 -18/ 2ش »اإلرواء» يف خمرج وهق -ش ويًِّْٚ ذفؽ يًًّْٚ»

 افهالة بًد بٚفذـر افهقت رؾع جَيُقزَ  أن ؾٌٕٚوػ جٚئزاً: هذا ـٚن ؾ٘ذا: أؿقل

 . هلل واحلّد طٚهر وهذا. افتًِٔؿ: ًٍٕٓٚ فٌِٚيٜ

 (.165-161/ 7/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اإلرسار؟ أو اجلٖر فٖٗا إصؾ هؾ وإوراد إذكار

 أو آشتًٚذة أو افدظٚء يف جًِٔف أو ًٍٕف يًّع أن واجٛ اجلٓر  :افًٗال

ًٚ، رجالً  رأى: ادثٚل شٌٔؾ ظذ افىٓٚرة، : ادًروؾٜ آشتًٚذة. .مهللا ؾٚشتًٚذ مريو

 يَقل أن أو. خٍِف مـ ـثر ظذ وؾوِْل بف ابتالك ممٚ ظٚؾٚين افذي هلل احلّد

 افىٓٚرة، يف أو افدخقل، دظٚء بًد افرجٔؿ افنٔىٚن مـ آشتًٚذة افٌٔٝ بدخقفف

 واجٛ؟ شٔدي ؾٔٓٚ اجلٓر هؾ ًٕرؾٓٚ، افتل آظتٔٚديٜ إمقر

 .ؾَط ًٍٕف يًّع :افنٔخ

 .ًٍٕف يًّع :افًٚئؾ

 يريد ادًِؿ مقوع يف ـٚن إذا ادًِؿ، مقوع يف هق يُقن ووع يف إٓ :افنٔخ

 إذـٚر ـؾ يف ؾٕٚصؾ ـذفؽ يُـ مل إذا أمٚ صقتف، يرؾع حْٔئذ ؽره يًِؿ أن
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ر هق وإوراد  .اإلجٓٚر دون ؾٔٓٚ اإلها

 .شٔدي افٍْس يف :افًٚئؾ

ًٚ  اجلٓر وراء مـ ترتٛ إذا وبخٚصٜ :افنٔخ  ادًِؿ، ٕخٔف إزظٚج أحٕٔٚ

 ؾٔف ؾٓذا بف، ابتالك ممٚ ظٚؾٚين افذي هلل احلّد: تَقل تًًّف ؾٖنٝ ادٌتذ ـٚدريض

ر يتٖـد ؾْٓٚ إزظٚج،  .اإلها

 يًْل؟ بٌَِف حئُٓٚ يُّـ ؾَط، هق ًٍٕف يًّع ممُـ افٍْس هْٚك هؾ :افًٚئؾ

ر، هق افٍْس إشامع هق :افنٔخ  .ًٕؿ أي اإلها

 صقتف؟ يرؾع رضوري افىٓٚرة يف ـذفؽ :افًٚئؾ

 .ـِف ه ٓ، ٓ :افنٔخ

ر :مداخِٜ  .بٌَِؽ فٔس ؾًالً  ًٍٕؽ تًّع أن اإلها

 .أذين أشّع أٓ ظذ أحُٔٓٚ: يًْل بٚفَِٛ :افًٚئؾ

 افَراءة وبغ افذهْٜٔ افَراءة بغ ؾرق ؾٔف: يًْل فًٕٚؽ، حترك بدك ٓ، :افنٔخ

 رب هلل احلّد تَرأ  ًٍٕؽ يف تتهقر أنٝ ذهْؽ، تنٌؾ افذهْٜٔ افَراءة افٍِئٜ،

ًٚ  أن وفق ؿراءة، فًٔٝ هذه افًٚدغ، ًٚ  افٍٚحتٜ وؿرأ  صذ مهِٔ  صالتف: صحٝ مٚ ذهْ

، فٌٜ ؾٔف يَٚل ٓ ٕنف  افَراءة بغ افٍرق هق ؾٓذا افنٍٜ، حتريؽ تًتِزم افَراءة ؿرأ

 ؾآنًٍٚ  وجٓريٜ، هيٜ: ؿًّغ إػ تًَْؿ افٍِئٜ افَراءة افٍِئٜ، وافَراءة افذهْٜٔ

 ؾٚفَراءة صددهٚ، يف ٕحـ أخرى اشتثْٚءات وهْٚك اشتثْْٔٚ مٚ إٓ ـِٓٚ إذـٚر ؿِْٚ

 تًّع أو ًٍٕؽ تًّع أنؽ رضوري فٔس فُـ افًِٚن، حتريؽ تتىِٛ افنيٜ

 ادًروؾٜ، افًربٜٔ بٕٚحرف افْىؼ مـ تتُّـ بحٔٞ فًٕٚؽ حرك بس ٓ، جٚرك،

ً، فُـ  صخص رب آخر، إػ صخص مـ ختتِػ ؿؤٜ هذه ًٍٕؽ، تًّع ثؿ ها

 أراد إذا شًّف افثَٔؾ ؾٓذا ثَؾ، ؾٔف آخر صخص ورب جدًا، ودؿٔؼ حًٚس شًّف

 يف فًٕٚف حيرك ادٓؿ ٓ، ًٍٕف، أشّع واشّف ظْف، افًٌٔد  أشّع ًٍٕف يًّع أن
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 ؽره، يًّع أن ظـ ؾوالً  ًٍٕف يًّع رضوري وفٔس ًٍٕف يف فًٕٚف حيرك ًٍٕف

 .إًٍٓٚ  ذـرهتٚ افتل افًٌْٜ ؾِٓذه ًٍٕف أمٚ ؾقاوح، ؽره أمٚ

 إمقر مـ آشتًٚذة: ؿِْٚ ٕحـ افرجٔؿ، افنٔىٚن مـ آشتًٚذة :افًٚئؾ

 أبًد وأريد افنٔىٚن مـ أخٚف أريد إذا أمٚ افىٓٚرة، وأمقر وافىٓٚرة إخرى

ًٚ؟ هاً  يٌَك أم اجلٓر تًتِزم ؾٔٓٚ، أنٚ افتل ادْىَٜ مـ افنٔىٚن  أجو

 .هاً  ؿِْٚ ـام هق ٓ، :افنٔخ

 .خراً  اهلل جزاك :افًٚئؾ

 .وإيٚك :افنٔخ

 (00 : 10 : 18/ 174/وافْقر اهلدى)

 (00 : 16 : 18/ 174/وافْقر اهلدى) 

 السٓؿ لٓٔريض الدعاء

 يُْٖ ظٌدك اصػ مهللا: ؾَِٔؾ مريوٚ أحدـؿ ظٚد إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 شصالة فؽ يّق أو ظدوا فؽ

 [ادًِؿ فِّريض دظٚء صٌٜٔ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 (.351/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ابٕٖا عـ عقضاً  ادرشوعة بإذكار تٙيت أن لألم جيقز هؾ

 الرضٗع؟

ة مثالً  فِّرأة جيقز هؾ صٔخ يٚ يًْل :افًٚئِٜ  بٕٚذـٚر تٖيت أن إم ادرأ

 ظز- اهلل اشؿ تذـر ثٔٚبف تًٌِف أتٝ إن مثالً  افرؤع، ابْٓٚ ظـ ظقوًٚ  ادؼوظٜ

 ثٌٝ ـام ؾراصف يف توًف مثالً  أتٝ أو ،-وجؾ ظز- اهلل تًّل فتىًّف أو ،-وجؾ
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 هذه مثؾ هلٚ جيقز ؾٓؾ وُتًح، أحد اهلل هق وؿؾ ادًقذتغ ـٍٔٓٚ يف تٍْٞ افًْٜ يف

 ابْٓٚ؟ ظـ ظقوًٚ  إؾًٚل

 ـٚن -وافًالم افهالة ظِٔف- وافرشقل افديـ، يف تْىع هذا جيقز، ٓ :افنٔخ

 ظِٔف أوجٛ أو فف، اهلل ذع بام يَقم أن ادًِؿ وحًٛ ،شادتْىًقن هِؽ»: يَقل

 صح إذا افٌر هذا أن وبخٚصٜ ؾال ؽره ظـ أمٚ ًٍٕف، ظـ إذـٚر هذه مثؾ مـ

 هذه تَرأ  أن إم هلذه جيقز ؾال وفذفؽ مُِػ: ؽر افهٌر افىٍؾ وهق افتًٌر

 .ادُِػ ؽر ضٍِٓٚ ظـ ٕٔٚبٜ ورادإ

 ( 00 : 02: 08/   600/  وافْقر اهلدى)

 الٗقم ذلؽ ٕذكار يقول جدول وضع

 ادًٚء أذـٚر فألذـٚر، يقمل جدول ووع يف رأجُؿ مٚ اهلل، أثٚبُؿ :مداخِٜ

 افدظقة؟ مـ وجًِٓٚ اخلّس افهِقات وأذـٚر وافهٌٚح

 بٖوراد تُقن مٚ أصٌف وهل افًكيٜ، اإلوٚؾٜٔ افٌدع مـ هذه أن أظتَد :افنٔخ

 ٓ أنف: هق افٌدظٜ بٌٚب ادتًَِٜ إصقفٜٔ افًِّٜٔ افَقاظد ومـ افهقؾٜٔ، منٚيخ

 ظذ يٌَك ادىِؼ وإٕام ؿٔد، مٚ إضالق جيقز ٓ ـام افؼع يف أضِؼ مٚ تَٔٔد جيقز

 ؾٓق ظْف تًٖل أنٝ افذي افتْئؿ هذا يٖت مل وإذ ؿٔده، ظذ يٌَك وادَٔد إضالؿف

 .تؼع ؾال وإذـٚر بٚفًٌٚدات ادتًَِٜ إخرى ـٚفتْئامت

 ..يدظق ويقم بثامن يدظق افٔقم يًْل ؿد اهلل، أثٚبُؿ :مداخِٜ

 .يْقع :افنٔخ

 ..يَقل ويقم افدظٚء، يُثر يقم :مداخِٜ

ًٚ: أمراً  ِٕزمف وٓ ادتًٌد ٕنٚط حًٛ إمر ويٌَك ـذفؽ، هق :افنٔخ  ٕن رتٌٔ

 أحد أظرف افؼيًٜ، ختٚفػ يًْل أمقراً  حتدث أهنٚ صؽ بال افقاؿع يف افرتٚبٜ هذه



   ـتٚب إذـٚر   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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ْٕٚ أن وأطـ اخلرات، بدٓئؾ ادًروف بٚفُتٚب ادقفًغ مـ ـٚن ممـ ادنٚيخ  إخقا

 ـذا، افًٌٝ يقم ورد: ؾٔٓٚ حٔٞ ادزظقمٜ، افدٓئؾ هذه ترتٔٛ يًِّقن احلٚرضيـ

 ترى ـْٝ! اهلل ؾًٌحٚن إشٌقع، أجٚم شٚئر إػ وهُذا.. ـذا إحد يقم ورد

! بٖس ؾال افَرآن مـ حزبف ظِٔف وٚع إذا أمٚ يقمف، يف ورد ـؾ أداء ظذ حيرص

 شْٜ مـ يًْل تًِّقن ـام وهذا ًٍٕف، ظذ ادًِؿ يْيّف افذي احلزب: يًْل

ه افًٌٝ ورد أمٚ بٖس، ٓ بف هتٚون إذا ؾٓذا افًِػ،  هذا يَرأه وإحد إحد يَرأ

 .ؽره. افديـ يف افٌِق مـ صؽ بال وهذا افًامء، وحل ـٖنف!! يٌٌْل مٚ

 .اهلل أثٚبُؿ :مداخِٜ

 (00: 08: 15/ 842/ وافْقر اهلدى) 

 إلٗف، وأتقب اهلل رِأشتُ: الرجؾ ققل بْراهٗة قال وـ عذ الرد

 التقبة وأشٙلف اهلل أشتُِر: إوىل وأن

 :[ؿٚل ثؿ وافتقبٜ بٚٓشتٌٍٚر إمر ؾٔٓٚ افتل إحٚديٞ بًض اإلمٚم أورد]

 ؿٚل مـ ظذ رد وافتقبٜ: بٚٓشتٌٍٚر إمر ؾٔف ممٚ وؽرهٚ إحٚديٞ هذه يف:  ؾٚئدة

 أشتٌٍر» :يَقل أن واختٚر ،شإفٔف وأتقب اهلل أشتٌٍر» :افرجؾ ؿقل بُراهٜ افٍَٓٚء مـ

 وظد ؾَد :شإفٔف أتقب: »ؿٚل ؾ٘ذا ترـف، هل افذٕٛ مـ افتقبٜ ٕن :شافتقبٜ وأشٖخف اهلل

 رد وؿد .أخٍِف ثؿ اهلل وظد ـّـ ـٚن إفٔف ظٚد ؾ٘ذا افذٕٛ، ذفؽ إػ يًقد ٓ أن اهلل

 أن هلؿ ٌٕح مل ؾٕ٘ٚ ذـرتؿ: ـام ـٚن وإن ذفؽ إن: هلؿ ؿٔؾ» :ؾَٚل افىحٚوي اإلمٚم ظِٔٓؿ

 وفُْٚ مْف، تٚبقا  مٚ إػ فِرجقع مًتَدون أهنؿ ظذ وجؾ: ظز اهلل إػ ٕتقب: يَقفقا 

 رء يف افًقد يريدون وٓ افذٕٛ مـ ؾٔف وؿًقا  مٚ ترك يريدون أهنؿ ظذ ذفؽ هلؿ أبحْٚ

 بًد مْٓؿ ظٚد ؾّـ مٖجقريـ، ذفؽ يف ـٕٚقا  بَِقهبؿ هذا واظتَدوا ذفؽ ؿٚفقا  ؾ٘ذا مْف،

 فف ادُتقب أجره ذفؽ حيٌط ومل أصٚبف، ذًٌٕٚ  ذفؽ ـٚن افذٕقب تِؽ مـ رء يف ذفؽ

 وهق وجؾ، ظز اهلل إػ أتقب: ؿٚل مـ ؾٖمٚ .اظتَد مٚ مًف واظتَٚده مْف تَدم افذي بَقفف
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 ظذ ـذب ٕنف ظِٔف: مًٚؿٛ ؾٚشؼ افَقل بذفؽ ؾٓق مْف: تٚب مٚ إػ يًقد أنف مًتَد

 يًقد ٓ أن وظٚزم ؾٔف وؿع ـٚن افذي افذٕٛ فسك مًتَد وهق ؿٚل إذا وأمٚ .ؿٚل ؾٔام اهلل

 مًٚين ذح» إير. شتًٚػ اهلل صٚء إن صدؿف ظذ مثٚب ؿقفف، يف صٚدق ؾٓق أبدًا: إفٔف

 ش. 158-155/ 2ش »أثٚر

 (.102/ 9) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 اليٓقات دبر ثالًثا الرامحني أرحؿ يا: ققهلؿ بدعٗة

 [: ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

ًٚ  ؿٚهلٚ ؾّـ! افرامحغ أرحؿ يٚ: يَقل بّـ مقـالً  مًُِٚ  هلل إن» : ادِؽ ؿٚل ثالث

 ؤًػش. ؾٚشٖل ظِٔؽ أؿٌؾ ؿد افرامحغ أرحؿ إن

 ادهِغ مـ ـثر اظتٚده مٚ أصؾ هق افؤًػ احلديٞ هذا وـٖن [:اإلمٚم ؿٚل]

 ،ش..افرامحغ أرحؿ يٚ» :صالة ـؾ دبر ؿقهلؿ مـ إردن: مدن مـ وؽرهٚ ظامن يف

،ًٚ  منٚهد هق ـام ـثرة شْـ مٍقت هق بؾ افهحٔحٜ، افًْٜ يف فف أصؾ وٓ ثالث

 .شْٜ وأمٔتٝ إٓ بدظٜ أحدثٝ مٚ: افًِػ مـ ؿٚل مـ وصدق. مْٓؿ

 (.482/ 7) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الَاضس حتٔٗد شٔع وـ كؾ عذ التىٔٗت وجقب

دَ  أحدـؿ َظَىَس  إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل] ِّ ُتقه، اهلل َؾَح ِّ دِ  مل وإن َؾَن َّ  حَيْ

ُتقهُ  ؾال وجؾ ظز اهلل ِّ  ش.ُتَن

 ؿٚم ؾ٘ذا ـٍٚيٜ، ؾرض افتنّٔٝ أن افًِامء بغ ادنٓقر أن واظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 إذا: »بٍِظ مرؾقظًٚ  هريرة أيب حديٞ مـ صح ؿد فُـ افٌٚؿغ، ظـ شَط افًٌض بف

 أن: »روايٜ ويف..ش. ينّتف أن شًّف مًِؿ ـؾ ظذ ؾحؼ اهلل: ؾحّد أحدـؿ ظىس
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 ويف ،-إوػ بٚفروايٜ -شصحٔحف» يف افٌخٚري أخرجف ش.اهلل يرمحؽ: يَقل

 مجع ظـش 779ش »اإلرواء» يف خمرج وهق ،-إخرى بٚفروايٜ -شادٍرد إدب»

ًٚ،ش 104/697/ 4» حٌٚن ابـ صححف وؿد آخر،  افٔقم»  يف افًْٚئل ورواه أجو

 يف سيح ٕص ؾٓذا: ؿِٝ ش.264» افًْل ابـ وظْف ،ش246و241ش »وافِِٜٔ

 ومـ افُؾ، ظذ ظغ ؾرض ؾٓق حتّٔده، شّع مـ ـؾ ظذ افتنّٔٝ وجقب

ش افٍتح» يف احلديٞ هلذا ذحف يف ادًٖخٜ هذه ظذ يتُِؿ مل احلٚؾظ أن افًجٚئٛ

 ش! 40/507»

(7/4 /262-261.) 

 اجلسد ووسح الٕقم قبؾ الِٕث

ٍٜ  ـَؾ  ِؾراصفِ  إػ أوى إذا ـٚن» ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: ظٚئنٜ ظـ ِٔف، مَجعَ  فِٔ ٍَ َٞ  ثؿ ـ ٍَ ٕ 

 برب أظقذ ؿؾ» وش افٍِؼ برب أظقذ ؿؾ» وش أحد اهلل هق ؿؾ» ؾٔٓام ؾَرأ  ؾٔٓام،

 أؿٌؾ ومٚ ووجِٓف، رأشفِ  ظذ هبام يٌدأُ  جًده، مـ اشتىٚع مٚ هبام يًّح ثؿ ،شافْٚس

 ش.مرات ثالث ذفؽ يًٍؾ جًده، مـ

، ثؿ أوًٓ، ـٍٔف يف يٍْٞ أن افًْٜ أن احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]  يًّح، ثؿ يَرأ

 ثؿ: بًّْكش ؾٔٓام ؾَرأ  ؾٔٓام ٍٕٞ ثؿ: »ؿقفف بًوٓؿ تٖول وؿد ؾٔف، جداً  طٚهر هذا

 :ٕهف مٚش 1/214» فٌِّٚرـٍقريش إحقذي حتٍٜ» يف جٚء ؾَد افٍْٞ، ظذ ظزم

 يف ٍٕٞ أنف ظذ يدل احلديٞ طٚهرش: ادهٚبٔح ذح» يف اديٓري ؿٚل: افًْٔل ؿٚل»

، ثؿ أوًٓ، ـٍف  افراوي، مـ شٓق وفًِف ؾٔف، ؾٚئدة وٓ أحد، بف يَؾ مل وهذا ؿرأ

 ادَروء أو افَٚرئ بؼة إػ افَرآن برـٜ فٔقصؾ افتالوة بًد يُـ أن يٌٌْل وافٍْٞ

 ؾٔف وافٍٚء وـٔػ جيقز، ٓ روايتف صحٝ ؾٔام افىًـ بٖن: ظْف افىٌٔل وأجٚب. فف

َِ٘ذا: ﴿تًٚػ ؿقفف يف مٚ مثؾ ْرآنَ  َؿَرأَْت  َؾ َُ ًِذْ  اْف ـفِ  َؾْٚشَت َِ  ثؿ ـٍٔف مجع: ؾٚدًْك ،﴾بِٚف

 روايٜ ويف. إتٓك. افًحرة خمٚفٍٜ ؾٔف افٍْٞ تَديؿ يف افن فًؾ أو. افٍْٞ ظذ ظزم

ش ادًقذتغ» وبـش أحد اهلل هق ؿؾ» بـ ـٍٔف يف ٍٕٞ ؾراصف إػ أوى إذا ـٚن: فٌِخٚري
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 ش.افَراءة حٚفٜ ويٍْٞ يَرأهٚ: أي: احلٚؾظ ؿٚل. مجًًٔٚ 

ؿقال، هذه فُؾ صدري يْؼح مل: ؾٖؿقل وٓٚ ٕا ض، مـ أوهـ وًب ن وهٚك ًب  :افٌٚٔ

 وظِامء ادٌتدظٜ شٌٔؾ ؾٕ٘ف افٌٚضؾ: أبىؾ مـ ؾٓق احلديٞ يف افىًـ أمٚ :أوًٓ 

 .أثٌٚت ثَٚت رجٚفف أن ظرؾٝ وؿد افُالم،

 أن فقٓ بذفؽ، افتًِٔؿ يُّـ ؾُٚن افتالوة: آيٜ يف مٚ بْحق تٖويِف وأمٚ :ثا٘ٗاً 

 مجع» :بٍِظ ادتَدمٜ حٌٚن ابـ روايٜ وبخٚصٜ ترده ظَٔؾ ظـ افروايٚت جمّقع

 ش.يَرأ  ثؿ ؾٔٓام: ؾٍْٔٞ»..  :أمحد روايٜ وٕحقهٚ ش.ؿرأ  ثؿ ؾٔٓام، ٍٕٞ ثؿ ـٍٔف،

  .افتٖويؾ تٌَؾ ٓ ادذـقر افستٔٛ يف سحيٜ ؾٓذه

 افىًـ بّْزفٜ افٌىؾ يف ؾٓذا ؾٔف: ؾٚئدة وٓ أحد بف يَؾ مل أنف دظقى وأمٚ :ثالثاً 

 ؾٔف: ؾٚئدة ٓ: احلديٞ يف صح بام افًّؾ يف يَقل أن دًِؿ يًقغ ٓ إذ احلديٞ: يف

 اهلل ورحؿ بٚفٌٔٛ، افرجؿ مـ ؾٓق أحد، بف يًّؾ مل بٖنف افَقل وأمٚ .طٚهر هق ـام

 ش.اختٍِقا  فًِٓؿ! يدريف؟ ومٚ ـذب، ؾَد اإلمجٚع ادظك مـ: »ؿٚل إذ أمحد اإلمٚم

 حديٞ ذح يفش 40/240ش »افٍتح» يف مقجقد احلٚؾظ ظـ َِٕف مٚ :رابَاً 

 افروايٜ مـ إفٔف اإلصٚرة تَدمٝ حٚ خمٚفػ أجوًٚ  تٖويؾ وهق ادتَدم، إويز

 ٓ إْٕل ثؿ .اهلل رمحف افىٌٔل ظـ تَدم ـام افًحرة بّخٚفٍٜ تقجٔٓٓٚ مع افهحٔحٜ

 ادريض ظذ بٚفٔد ادًح وتَديؿ افَراءة، ظذ افٍْٞ تَديؿ بغ ؾرق أي أجد أـٚد

 مْٚ اصتُك إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن» :ؿٚفٝ أجوًٚ  ظٚئنٜ حديٞ يف ـام افَراءة، ؿٌؾ

 .احلديٞ..ش افْٚس رَب  افٌٖس أذهٛ: ؿٚل ثؿ بّْٔٔف، مًحف إًٕٚن

 أيب ظـ إظّش ظـ ضريَغ مـش 5/427» وأمحد ،ش7/46» مًِؿ أخرجف

 برؿؿ خترجيف وشٌؼ بْحقه، وؽره افٌخٚري ورواه .ظْٓٚ منوق ظـ افوحك

ه يف ظع حديٞ وٕحقه ش.2776»  ؾًّحْل: ؿٚلملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظِٔف دخؾ حٚ صُقا

/ 4» وأمحد ،ش8/15» صٌٜٔ أيب ابـ أخرجف .احلديٞ..ش اصٍف مهللا: »ؿٚل ثؿ بٔده،

 ادًح ذع ؾُام: أؿقل ش!2/211» صٚـر أمحد وصححف وًػ، ؾٔف بًْدش 428
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 ؿٌِٓٚ، ادًح مـ ؾٚئدة ٓ: يَٚل ٓ ؾُام افَراءة، ؿٌؾ افٍْٞ ؾّثِف افَراءة، ؿٌؾ

 فِرأي جمٚل ٓ ذع افُؾ إذ افَراءة: ؿٌؾ افٍْٞ مـ ؾٚئدة ٓ: يَٚل ٓ ؾُذفؽ

  !ؾتٖمؾ ؾٔف:

 ( 281-7/4/282) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 عٌس دـ اليالة دم احلٔد جيقز هؾ

 هلل احلّد َٕقل أن جيقز هؾ افهالة أثْٚء يف وهق اإلًٕٚن ظىس إذا :افًٚئؾ

 افهالة؟ أثْٚء

ًٚ  ـٚن إذا :افنٔخ   واحدًا، ؿقًٓ  جيقز ؾال اجلٓريٜ، افهالة يف اإلمٚم وراء مَتدي

 أثْٚء يف افًىٚس يُـ ومل ؾًىس فقحده يهع ـٚن أو افنيٜ افهالة يف ـٚن إذا أمٚ

 اهلل ـالم يف يدخؾ أن جيقز ؾال افَراءة أثْٚء يف أمٚ اهلل حيّد أن ؾٔجقز فَِرآن ؿراءتف

 .مْف فٔس مٚ

ً؟ ـٚن وإن اهلل حيّد :افًٚئؾ  ها

 .ضًًٌٚ  هاً  هق :افنٔخ

 .جٓراً  يَرأ  اإلمٚم :افًٚئؾ

ًٚ  يَقل وٓ يْهٝ أن يٌٌْل جٓراً  ٓ :افنٔخ  .صٔئ

 (.: .14 : 26/ 97/ وافْقر اهلدى)

 لف اهتام اهلل وـ شٚالؽ: اليقفٗة ققل عذ الرد

  .فف أصؾ ٓ .شبحٚل ظِّف شٗال مـ حًٌل»

 مـ وهق وافًالم، افهالة ظِٔف إبراهٔؿ ؿقل مـ بًوٓؿ أورده [:اإلمٚم ؿٚل]

ئِٔٔٚت  إنٌٔٚء شقرة تًٍر يف افٌٌقي ذـره وؿد ادرؾقع، يف فف أصؾ وٓ اإلها
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.. .وافًالم افهالة ظِٔف إبراهٔؿ أن» :إحٌٚر ـًٛ ظـ روي: ؾَٚل فوًٍف منرا 

: ؿٚل حٚجٜ؟ أخؽ إبراهٔؿ يٚ: ؾَٚل جزيؾ اشتٌَِف افْٚر إػ ادْجْٔؼ يف بف رمقا  حٚ

 ظِّف شٗال مـ حًٌل: إبراهٔؿ ؾَٚل ربؽ، ؾًؾ: جزيؾ ؿٚل ؾال، إفٔؽ أمٚ

 .شبحٚل

: ؾَٚل افهقؾٜٔ ضريَٜ ظذ احلُّٜ يف صْػ مـ بًض ادًْك هذا أخذ وؿد

 إنٌٔٚء ـٚن ؾٓؾ! ـزي والفٜ وهذه فف، اهتٚم تًٚػ اهلل اهلل يًْل مْف شٗافؽ

 ظِٔف إبراهٔؿ ؾٓذا إشئِٜ؟ خمتِػ شٖخقه حغ فرهبؿ متّٓغ ظِٔٓؿ اهلل صِقات

ُٝ  إيِِن  َرَبَْٚ﴿: يَقل وافًالم افهالة ْ َُ  َبْٔتَِؽ  ِظْدَ  َزْرعٍ  ذِي َؽْرِ  بَِقادٍ  ُذِرَيتِل ِمـ َأْش

قاْ  َرَبَْٚ اْدَُحَرمِ  ُّ ٔ
َِ
ْؾ  افَهاَلةَ  فُِٔ ًَ ـَ  َأْؾئَِدةً  َؾْٚج ؿْ  هَتِْقي افَْٚسِ  ِم ِٓ ؿ إَِفْٔ ُٓ ـَ  َواْرُزْؿ َراِت  ِم َّ  افَث

ؿْ  ُٓ َِ ًَ ُرون َف ُُ  افُتٚب يف إنٌٔٚء وأدظٜٔ أدظٜٔ، وـِٓٚ أيٚت آخر إػ ...﴾َرَبَْٚ *َيْن

 تيع هق افذي افدظٚء ـقن ظـ ؽٍؾ ؿد إفٔف ادنٚر وافَٚئؾ حتل، تُٚد ٓ وافًْٜ

 ؿٚل وهلذا ادًٗوفٜ، احلٚجٜ مٚهٜٔ ظـ افْير بٌض ظئّٜ ظٌٚدة تًٚػ اهلل إػ وافتجٚء

ؿُ  َوَؿَٚل ﴿: تًٚػ ؿقفف تال ثؿ افًٌٚدة، هق افدظٚء» :ملسو هيلع هللا ىلص ُُ ْٛ  اْدُظقيِن  َربُّ ؿْ  َأْشتَِج ُُ  إِنَ  َف

ـَ  ونَ  اَفِذي ِزُ ُْ َت ًْ ـْ  َي ُِقنَ  ِظٌََٚديِت  َظ َْؿَ  َشَْٔدُخ َٓ  ييٓر افدظٚء ٕن ذفؽش ﴾َداِخِريـ َج

 رؽٛ ؾُٖنف دظٚئف، ظـ رؽٛ ؾّـ يديف، بغ ومًُْتف إفٔف وحٚجتف فربف افًٌد ظٌقديٜ

 واحلض بف إمر يف متوٚؾرة إحٚديٞ جٚءت جرم ؾال وتًٚػ، شٌحٕٚف ظٌٚدتف ظـ

 ش194/  4» احلٚـؿ أخرجف .شظِٔف يٌوٛ اهلل يدع ٓ مـ» :ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل حتك ظِٔف

 خترجيف يف افُالم بًط وجتد حًـ، حديٞ وهق: ؿِٝ .افذهٌل وواؾَف وصححف

ْٕٚ مـ زظؿ مـ ظذ وافرد حتًْٔف وتٖـٔد  يف افٍقائد مـ ذفؽ وؽر صححتف أنْل إخقا

 ش. 2561 رؿؿش »إخرى افًًِِٜ»

 (.76/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

قل داذا ٌبة دم ّ٘ ًٓؾ ووـ: )احلاجة خ قل وٓ( ي ٓف ووـ: )ّ٘ ًٓ   (ي

: وافتًٚؤل يوِؾ، ومـ ُّيديف مـ بٍِظ يتًِؼ ؾٔام احلٚجٜ خىٌٜ ظـ تًٚؤل هْٚك
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ـْ ﴿ :يَقل اهلل ٕن شيوِِف ومـ» تٖيت مل حٚذا قَ  اّلَلُ  َُّيْدِ  َم ُٓ تَدِ  َؾ ْٓ ُ ـْ  اْد ﴾ ..ُيْوِِْؾ  َوَم

 خرا؟ اهلل جزاـؿ أؾٔدوٕٚ اخلىٌٜ؟ يف ثٚبتٜ اهلٚء هذه هؾ [47: افُٓػ]

 مٍٓقم ٕنف فف، هٚدي ؾال يوِؾ ومـ فف موؾ ؾال اهلل ُّيده مـ ترد مل اخلىٌٜ يف

 افًربٜٔ افٌِٜ يف أشِقب وهذا بف فِتكيح داظل ؾال افًٔٚق مـ بف ادًٍقل

 .مًروف

  (.: .60 : .7/  45/   وافْقر اهلدى)

 التسٔٗة صُٗة تْقن كٗػ التسٔٗة، فٖٗا ورد التل ادقاضع

  فٖٗا؟

 ـٚمِٜ َٕقهلٚ أن افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًؿ حُؿ مٚ افَرآن ؿراءة ؽر يف :افًٚئؾ

 أظتَد افثٕٚقيٜ ضالب ظذ مرة تٚريخ ـتٚب يف ؿرأت أنٚ ظِامً  ؾَط اهلل بًؿ َٕقل أم

  يف هذه تتٌع هؾ افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًؿ: وؾٔٓٚ افروم ؿٔك إػ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل رشٚفٜ

 .خر اهلل جزاك آخر؟ حُؿ هلٚ أم افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًٌؿ مًٚمِتْٚ

 ؿهٜ يف ـام اهلل رشقل ذفؽ يف ؾٖشقتْٚ اهلل بًٌؿ افرشٚئؾ تهدير أمٚ :افنٔخ

 .وؽره ادَقؿس ومْٓؿ افروم، مِؽ هرؿؾ: مْٓؿ فِِّقك افًالم ظِٔف خمٚضٌتف

م ؿٔقد ؾٍٔٓٚ أخرى أمٚــ يف أمٚ وجؾ، ظز اهلل بُتٚب اؿتداءً  هذا ثؿ  بام وافتزا

 تَٚل يَٚل ٓ افىًٚم ؾٍل افىًٚم، ظْد مثالً  مْٓٚ وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ـٚن

ًٚ  افٔقم ادًِّغ أـثر بغ مًٓقد هق ـام افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًؿ ـٚمِٜ افًٌِّٜ  طْ

 مـ ثٌٝ ؾٓذا ،اهلل بًؿ ظذ ؾَط آؿتهٚر هق افًْٜ فُـ افًْٜ، هق هذا أن مْٓؿ

 يزيد، وٓ اهلل بًؿ يَقل ـٚن يٖـؾ ـٚن حْٔام ؾٓق ؾًِف، ومـ افًالم ظِٔف ؿقفف

: وافًالم افهالة ظِٔف فف ؿٚل افىًٚم افرشقل مع يٖـؾ جِس حٚ افٌالم ظِؿ وحْٔام

 .شئِؽ ممٚ وـؾ بّْٔٔؽ وـؾ اهلل شؿ ـؾ ؽالم يٚ»

 افًْٜ افتزام أن وٓصؽ وافًالم، افهالة ظِٔف يزد ومل اهلل بًؿ ؿؾ: فف ؾَٚل
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 اهلل بًؿ ؿقل ظذ ؾٔف يَتك أن يٌٌْل ممٚ مقضـ ؾٓذا مًِؿ، ـؾ ظذ افقاجٛ هق

 .ؾَط

 ذ مـ بٚهلل أظقذ اهلل بًؿ: ؿٚل فف وهتٖٔ اخلالء ادًِؿ أتك إذا: أجوًٚ  ذفؽ مـ

 .ادقاضـ هلذه بٚفًٌْٜ افرحٔؿ افرمحـ يَقل ؾال واخلٌٚئٞ، اخلٌٞ

 . ًٕؿ ـٚمِٜ، افًٌِّٜ ؾسد خٚص، ٕص ؾٔف يرد مل آخر أمر هْٚك ـٚن إذا أمٚ

 أبس أو أؿىع ؾٓق افرحٔؿ افرمحـ اهلل بًٌؿ يٌتدء ٓ بٚل ذي أمر ـؾ»: ورد امـ

 .شأجذم أو

 ؤًػ وهق ؿرة بـ افرمحـ ظٌد: اشّف رجؾ ؾٍٔف صٓرتف مع احلديٞ هذا

 وافثٚبٝ وادحٍقظ بف، حيتٟ ٓ ؤًػ ذفؽ بًٌٛ ؾٚحلديٞ وبذفؽ حٍيف، فًقء

 هق هذا بٚحلّد شأجذم ؾٓق بٚحلّد يٌتدء ٓ ـالم ـؾ»: ؿقفف هق إٕام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ

 .وؽره داود أيب شْـ يف افثٚبٝ

 (.: .29 : 61/   94/   وافْقر اهلدى)

 اجلدران عذ الٕبقي احلديث أو الّرآ٘ٗة أيات تَٓٗؼ حْؿ

ٕٜٔ أيٚت تًِٔؼ حُؿ :افًٗال  فٍظ أو اجلدران، ظذ افٌْقي احلديٞ أو افَرآ

 بذفؽ؟ افتذـر أجؾ مـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل اشؿ أو اجلالفٜ

 .افتذـر أجؾ مـ :افنٔخ

 .ًٕؿ :افًٚئؾ

 بٚفتذـر، مًِالً  يُقن أن يهِح ٓ صؽ بال بًوٓٚ ذـرهتٚ افتل إمثِٜ :افنٔخ

 بًض ظـ ؽٍِٜ يف ٕٚس هْٚك ـٚن إذا: َٕقل فُـ اجلالفٜ فٍيٜ تًِٔؼ: مثالً  يًْل

ٕٜٔ افْهقص  افْٚس فٌٍِٜ هبٚ افتذـر أجؾ  مـ ؾًَِٝ افٌْقيٜ إحٚديٞ أو افَرآ

 رء تًِٔؼ أمٚ افراؿديـ، فتذـر افقشٚئؾ اختٚذ بٚب مـ ويؼع جيقز هذا ظْٓٚ
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 يٌْك ُمراب ـؾ ذوط مـ أصٌح أنف ُتٚمًٚ  مثٚل أووح هق ـام افْٚس، ظْد مًروف

ش ادحراب زـريٚ ظِٔٓٚ ؾدخ ـِام»: اجلّٔؾ افثِٞ بٚخلط يُتٛ أن مًجد أي يف

 حٔٞ افهحٔح، أيٜ مًْك ظـ افْٚس تؤِؾ وأخر بدظٜ، أحدمهٚ: نخىآ ؾْٓٚ

 وإٕام ادًٚجد، يف يٍتح افذي افىٚق هذا ادحراب تًِؿ ـام بٚٔيٜ ادَهقد فٔس أنف

 ادًجد يف أنف وزيٚدة ذـرٕٚ حٚ جتقز ٓ افُتٚبٜ هذه ؾّثؾ ؾٔف، يهذ افذي ادُٚن هق

 .ادهِغ ويِٓل

 تذـراً، مٚ جدار يف آيٜ ـتٌٝ ادُٕٜٚٔ افزمْٜٔ وادهِحٜ احلٚجٜ رؤيٝ إذا: ؾ٘ذاً 

 مْف يًتٍٚد ٓ اجلدار مـ ؿىًٜ افزمـ مع احلديٞ أصٌح أو أيٜ أصٌحٝ إذا حتك

 .شٖخٝ ؾٔام رأجل هذا ادهِحٜ، وجدت إن بديِٓٚ ويقوع ترؾع ؾحْٔئذٍ  افتذـٚر

  (00 : 65: 11/ 100/ وافْقر اهلدى)

 اوةوه صٌٗان كؾ وـ التاوة اهلل بْٓامت أعٗذك: بدعاء الرقٗة

 واحدة؟ ورة أم وتتالٗة ورات ثالث يّال هؾ آخره، إىل

 يَٚل هؾ آخره، إػ ٚمٜوه صٔىٚن ـؾ مـ افتٚمٜ اهلل بُِامت أظٔذك :مداخِٜ

 واحدة؟ مرة أم متتٚفٜٔ مرات ثالث

 .بٖس ؾال افتزام دون يُرر أن فِراؿل بدا إذا وفُـ مرة ورد هق. ٓ :افنٔخ

 ظِٔٓؿ؟ يده يوع ـٔػ جمّقظٜ أضٍٚل: يًْل مجٚظٜ :مداخِٜ

 .فمخريـ بٚفًٌْٜ ذفؽ يُرر ثؿ ضٍِغ، ظذ افٔديـ يوع :افنٔخ

 آثْتغ يديف يوع :مداخِٜ

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 (00 : 12 : 01/ 121/وافْقر اهلدى)

  (00 : 12 : 21/ 121/وافْقر اهلدى)
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 قبٓف؟ أم آضٌجاع بَد تْقن هؾ الٕقم قبؾ الّراءة

: حديٞ يف ادِؽ شقرة: يًْل شيَرأ  حتك يْٚم ٓ ـٚن»: حديٞ :مداخِٜ

ء  ؿٌؾ أم افِٔؾ، يف افٍراش ظذ يوىجع ظْدمٚ هذا هؾ وافًجدة، وافزمر اإلها

 آوىجٚع؟

 .إفٔف يًقد ؾٓذا وظدمف اجلِقس أمٚ يْٚم، أن ؿٌؾ مْف ذفؽ يَع أن ادٓؿ :افنٔخ

 (00 : 12 : 67/ 121/وافْقر اهلدى)

 غر وأضَٕٔا وشّا٘ا، أضَٕٔا الذي هلل احلٔد: حديث وَٕك وا

 وستقدع؟ وٓ ربٕا وِْل

 مٍُل ؽر ضًّْٚوأ وشَٕٚٚ، أضًّْٚ افذي هلل احلّد :حديٞ مًْك مٚ :مداخِٜ 

  ؟مًتقدع وٓ ربْٚ

 ٓ ٕحـ أوٕٜ هذه يف ضًّْٚهٚ: يًْل ٕحـ افتل افًّْٜ هذه أن: مًْٚه :افنٔخ

 أبدًا، دائامً  ًٕامئف ظـ ًٕتٌْل وٓ وجؾ ظز ربْٚ مـ ادزيد ٕىِٛ وإٕام هبٚ ُٕتٍل

 . ومًِؿ افٌخٚري صحٔح يف واحلديٞ

 ( 00 : 00: 11/   417/  وافْقر اهلدى) 

 ادَارصة؟ ادراحٗض دم اخلالء دعاء يّال وتك 

 أن ٍٕسض أن ،افٌٚئط وهق مُٚن أخٍض مُٚن[ اخلالء ـٚن ؿدياًم ] :افنٔخ 

ة هذا تَقل متك خىقة، مخًغ افدار ظـ بًٔد ادُٚن ذاك  حْٔام افرجؾ ذاك أو ادرأ

 واخلٌٚئٞ، اخلٌٞ ذ مـ بٚهلل أظقذ: ادؼوع افقرد يَقل متك احلٚجٜ فَوٚء يتٖٓٔ

 مخًٜ.. ظؼة.. مخس ٓ،: اجلقاب خىقة، أول يّق يٌدأ ظْدمٚ هؾ يَقل؟ متك
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 يْزع مٚ ؿٌؾ هْٚك ؾٔف ويتٌقط ؾٔف جيِس أنف ادَرر ادُٚن يف وإٕام ٓ، ٓ ٓ.. ظؼ

ة أو ـٚن رجؾ ثٔٚبف  افروايٚت بًض يف افقرد هذا يدي وبغ افقرد، هذا يَقل امرأ

 .اهلل ًؿب: يَقل أن افُثر ظذ ختٍك افتل

 جيِس، ثؿ اخلٌٚئٞ و اخلٌٞ مـ بؽ أظقذ إين مهللا اهلل ًؿب: يَقل هق: إذاً 

 ثٔٚبف فٌس حْٔام ؽٍرإؽ؟: يَقل متك: اخلتٚم ورد إخر بٚفقرد يٖيت ؿٚم ؾ٘ذا

 .ؽٍرإؽ: يَقل ٕجٚشٜ ؾٔف افذي ادُٚن ذاك مـ خىقة أول ويّق

 مٓؿ فٔس أـز أو ؿٔٚس احلاممٚت ٍٕس يف مراحٔض ظْدٕٚ صٚر أن

 افذي ادُٚن هذا ادرحٚض تًّقٕف مٚذا أدري مٚ هق افذي ادُٚن ؾٓذا ادقوقع،

 .ظِٔف يَػ حٚ إورويب ادرحٚض اإلًٕٚن ظِٔف جيِس

  ؟[جيِس حٚ] :مداخِٜ

 ؿٌؾ ثٔٚبف يْزع ويٌدأ ظِٔف، يَػ حٚ ظِٔف، جيِس حٚ فٔس أن، فٔس ٓ، :افنٔخ

 ؿٚم وجيِس، ثٔٚبف برؾع واخلٌٚئٞ اخلٌٞ مـ بٚهلل أظقذ اهلل، بًؿ: يَقل ذفؽ

 يتقوٖ، اهلل، بٚشؿ: يَقل ادًٌِٜ، إػ خىقة يّق ؽٍرإؽ،: ويَقل ثٔٚبف أرخك

 فٔس هذا افٌٚئط، يف فٔس مرحٚوًٚ  فٔس هذا ادرحٚض يف اهلل ًؿب ؿٚل حٚ اهلل ذـر

 .ؽٚئىًٚ 

 ( 00 : 42: 47/   412/  وافْقر اهلدى) 

 الثٗاب فقق وـ يْقن الٕقم قبؾ جسده عذ ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل وسح هؾ

 حتتٖا؟ وـ أم

 ادًقذات، ؿراءة بًد وؾٔف افْقم ؿٌؾ فٌدٕف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مًح حديٞ يف :افًٗال

  افثٔٚب؟ داخؾ مـ أم ثٔٚبف ظذ مًحف هؾ

 .ثٔٚبف ظذ وإٓ ؾٌٓٚ طٚهر مْف رء ـٚن إن تُِػ، بدون بدٕف ظذ ٓ :اجلقاب
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  افٍْٞ؟ أم أوًٓ  افَراءة هؾ هذا، فًِٗال بٚفًٌْٜ.. .:افًٗال

 . ادًح ثؿ افَراءة ثؿ افٍُغ ظذ افٍْٞ :اجلقاب

 (00 : 21: 21/ 209/ وافْقر اهلدى) 

 (00 : 21: 18/ 209/ وافْقر اهلدى) 

 صئ؟ أعجبف إذا اإل٘سان يّقلف ذكر ورد هؾ

 مـ خقف مًغ رء ًٍٕف يف أظجٌف مثالً  إًٕٚن إذا ذـر ورد هؾ :مداخِٜ

 احلًد؟

 مٚ يَقل أن بد ٓ أروف يف أو أهِف يف أو ًٍٕف يف شقاء اهلل صٚء مٚ يَقل :افنٔخ

 .اهلل صٚء

 ( 00 : 44: 16/   246/  وافْقر اهلدى)

 الٕسٗان عٕد الذكر

 تذـر افًٚئؾ حيٚول] اهلل، رشقل ظذ صِؾ  مهللا افنٔخ، ؾؤِٜ :وداخٓة

 [.ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ بٚفهالة افًٗال

رْ ﴿ :الىٗخ ـُ َٝ  إَِذا َرَبَؽ  َواْذ ٔ
ًِ
 [.21:افُٓػ﴾ ]َٕ

 افقارد احلديٞ افْٚد، ٕز مٚ فٔتذـر افًالم: ظِٔف افرشقل ظذ افهالة ٕن

ٕٜٔ أيٜ بْٔام يهح، ٓ ؤًػ ؾٔف رْ : ﴿سحيٜ افَرآ ـُ َٝ  إَِذا َرَبَؽ  َواْذ ٔ
ًِ
َٕ ﴾

 [.21:افُٓػ]

 جمرد ظِٔٓٚ متًقد أصٔٚء يف يُقن شٚظٚت اإلًٕٚن بس صدؿٝ :وداخٓة

ٚك يًْل، ظٚدات ًَ َّ  .بٚخلر اهلل َؾ
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 ًٕقد أن وأنٚ، أنٝ تًٍِف افذي مٚ فُـ صدؿٝ، أنٝ ـامن أؿقل، وأنٚ :الىٗخ

 .أيٜ إػ

 .اهلل ب٘ذن اهلل صٚء مٚ اهلل صٚء إن :وداخٓة

 .ًٕؿ :الىٗخ

 ( 00:  17: 61/ 229/ وافْقر اهلدى) 

 وحده اجلاللة لِظ بسديد اهلل ذكر حْؿ

 اهلل: إرض يف يَٚل ٓ حتك افًٚظٜ تَقم ٓ»: مًِؿ صحٔح حديٞ :مداخِٜ

 .ادٍرد بٚٓشؿ اهلل ذـر جقاز ظذ بف تًتدفقن شاهلل

 ؿٌؾ ادْقرة ادديْٜ يف أخَْٔٚهٚ افتل ادحٚرضة يف فف تًروْٚ ـْٚ هذا ًٕؿ، :افنٔخ

 ذيٍٜ، رابىٜ: إظجّل افُردي وبٚفتًٌر بٚفرابىٜ، يًّقٕف مٚ هْٚ، إػ ادجلء

 جِس إذا ادريد يٖمرون هل افىرق ـؾ بغ مـ خٚصٜ افَْنٌْديٜ ظْد افرابىٜ هذه

 يديف، بغ افنٔخ صقرة يًتحي وأن ظْٔٔف يٌّض أن وتًٚػ تٌٚرك اهلل فذـر

 افقاشىٜ وهذه افىريَٜ هذه ودون اهلل، إػ يهؾ ادريد بٖن زظّقا  افىريَٜ وهبذه

 اخلز ـٚن إذا ظِٔف ٕرد وأن مْف ًّٕع أن ؾٖردٕٚ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل إػ يهؾ ؾِـ

 ظْدٕٚ: فف ؾَِْٚ ادجِس، خٚرج وـٚن هق دخؾ جًِْٚ حٚ إفٔف ؾذهٌْٚ صحًٔحٚ،

 ؾٔٓٚ؟ ظِّؽ مٚ: ؿٚل ؾٔٓٚ؟ حجتُؿ مٚ افرابىٜ هذه: ؿِْٚ تٍوؾ،: ؿٚل شٗال،

 ًِٕؿ هذا يَقل حغ وهق صحٔح، ؽر هذا ٓ،: ؿٚل شًّٝ، افذي هذا فف ذـرت

 ظذ ٕحٚشٌف فُـ تُذب،: فِْٚس َٕقل أن ٕحـ ًٕتىٔع مٚ فُـ ويداري، يامري أنف

 يًّؽ أنف يُّـ: افًقري بٚفتًٌر اإلًٕٚن ممُـ، ؽر هذا: ؿٚل إٓ، فٔس يَقل مٚ

ٚ! واحدة بٔد بىٔختغ ًً  اهلل ظٌد ويراؿٛ اهلل يراؿٛ أن يُّـ: يًْل ممُـ، ؽر ضٌ

 وهذا ادقوقع.. .اظساض، ؾال ـذفؽ إمر ـٚن إذا يُّـ، ٓ هذا! واحد آن يف

 .احلديٞ هبذا ؾٖتك ادٍرد؟ ذـر يف حجتُؿ مٚ: فف ؿِْٚ افنٚهد،
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 إرض وجف وظذ افًٚظٜ تَقم ٓ»: افًالم ظِٔف ؿٚل صحٔح، احلديٞ هذا

 ش.اهلل اهلل: يَقل مـ

: مرة مٚئٜ ؾَٔقل ادٍرد بٚٓشؿ اهلل فذـر جيِس ادًِؿ أن يًْل ٓ هذا: ؿِٝ 

 روايٜ يف تًٍره: ؿِٝ إًذا؟: ؿٚل افىرق، مـ ـثر يف يًٍِقن ـام اهلل اهلل اهلل اهلل

 شاهلل إٓ إهل ٓ: يَقل مـ إرض وجف وظذ افًٚظٜ تَقم ٓ»: ادًْد يف أمحد اإلمٚم

 تَقم ٓ أنف: ذفؽ ومًْك افتقحٔد، ظـ ـْٚيٜ إوػ افروايٜ يف مٍرد افٍِظ ؾً٘ذا

 ابـ حديٞ يف سحًيٚ جٚء ؿد وهذا اهلل، يًٌد مـ إرض وجف وظذ افًٚظٜ

 ئَؿ أن دأرا إذا وتًٚػ تٌٚرك اهلل أن»: وؾٔف افىقيؾ، مًِؿ صحٔح يف شًّٚن

 إٓ إرض وجف ظذ يٌَك ؾال مٗمـ ـؾ روح ؾٌَوٝ ٜضٌٔ رحًيٚ أرشؾ افًٚظٜ

ر  افتل افروايٜ مًْك فْٚ يٍن ـِف هذا: فف ؿِٝ شافًٚظٜ تَقم ؾًِٔٓؿ اخلِؼ ذا

 .ادٍرد بٚٓشؿ اهلل ذـر ظذ هبٚ حتتجقن

ًٔٚ، ٕٚؿنتف ثؿ  ٓ،: ؿٚل ؾرض؟ هق هؾ اهلل، اهلل: بٍِظ اهلل ذـر: فف ؿِٝ مْىَ

 هق هؾ يًْل: ؿٚل ٓ،: ؿٚل واجٛ؟ هق هؾ: ؿِٝ هُذا، يَقل أن إٓ يًًف وٓ

ًٌٚ؟ ـٚن إن مًتحٛ أنف مـ أـثر  افًٚظٜ تَقم ٓ ؾٓؾ: ؿِٝ ـذفؽ، هق: ؿٚل مًتح

 واجٌٚهتؿ، بُؾ يَقمقن ادًِّقن اشتّر إذا: يًْل ادًتحٛ، ترك مـ ظذ إٓ

 ...افرجؾ ؾٌٓٝ افًٚظٜ؟ تَقم ؾًِٔٓؿ ادًتحٛ إمر هبذا أخِقا  فُْٓؿ

 افذـر، يف فٌدظتٓؿ افهحٔح احلديٞ هذا اشتٌالهلؿ ٜؿٚضٌ افهقؾٜٔ أوهٚم ؾّـ

ًٌٚ، يُقن أن افذـر هذا أحقال أحًـ: ؿِٝ حْٔام افنٔخ مع تْٚزفٝ وأنٚ  فُـ مًتح

 اهلل إٓ إهل ٓ: ؿٌع مـ وافٌْٔقن أنٚ ؿِتف مٚ أؾوؾ»: يَقل افًالم ظِٔف افرشقل

: آخر وحديٞ شؿدير رء ـؾ ظذ وهق احلّد وفف ادِؽ فف فف، ذيؽ ٓ وحده

 هلل واحلّد اهلل شٌحٚن: بدأت بُّٖيـ ييك ٓ ـِامت أربع افَرآن بًد ـالم أؾوؾ»

 هق ادٍرد بٚفٍِظ افذـر أن: يَٚل أن يُّـ ؾُٔػ شأـز واهلل اهلل إٓ إهل وٓ

فف أحًـ هق ٓ! إؾوؾ؟  هق إؾؤِٜ حٔٞ مـ فُـ جٚئز أنف: يَٚل أن أحقا
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 ذظٜٔ، بًوٓٚ ـثرة ٕشٌٚب افذـر: هذا ظـ مٍْل اجلقاز حتك فُْف مٍوقل،

 ؿقفف مـ ٓ ظْف يهح مل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن جًدا: ؾقاوح افؼظٜٔ أمٚ فٌقيٜ، وبًوٓٚ

 .اهلل اهلل اهلل: بٍِظ اهلل ذـر أنف وظِّف ؾًِف مـ وٓ وتًِّٔف

 مٌتدأ تٚمٜ، مجِٜ مـ مرـٛ ادٍٔد افُالم أن: تَقل ؾٚفٌِٜ: افٌِٜ جٜٓ مـ أمٚ

 يَقل فقء، افًٚمع يْتٌف هْٚ! هف.. أـؾ: افٍٚظؾ: ؿٚل إذا وؾٚظؾ، ؾًؾ مثاًل، وخز

 ؽر ٕٚؿهٜ مجِٜ هذه: إًذا احٖـقل؟ مـ.. أـؾ مـ بًده؟ ومٚذا.. أـؾ: ادتُِؿ

 زيد أـؾ أـؾ؟ مٚذا فُـ جٔد، زيد أـؾ أن! ضٔٛ زيد، أـؾ: ؿٔؾ إذا: إًذا تٚمٜ،

 اهلل،: إمقر أظيؿ مـ وهذا وجؾ، ظز هلل افذاـر يَقل ؾحْٔام آخره، إػ خًٌزا 

 تُٚد ٓ حتك افٍِيٜ هبذه يتًٚرظقن جتدهؿ.. ...اهلل اهلل هُذا، يَقفقن وفٔتٓؿ

 أصٌحٝ ثؿ اجلالفٜ، اشؿ يف افكحيٜ افٍِيٜ ؾُٕٚٝ! أه أه أه أه إٓ مْٓؿ تًّع

 .هلٚ مًْك ٓ وهٚء أخػ

 افهٌر، اجلٚمع يف مذـقر ؤًػ حديٞ إػ رـْقا  هذه والفتٓؿ وفتًِٔؽ

 ؾًًّف مريًوٚ ظٚد افًالم ظِٔف افرشقل أن»: افهٌر اجلٚمع ؤًػ يف ذـرتف وأنٚ

 شاهلل أشامء مـ اشاًم  يذـر ؾٕ٘ف دظقه: ؾَٚل بًوٓؿ، ظِٔف ذفؽ ؾٖنُر أه، أه أه: يَقل

 أشامء مـ اشؿ يف يزافقن ٓ أجًوٚ ؾٓؿ أه،: إػ اهلل: اجلالفٜ فٍيٜ حقفقا  حْٔام: إًذا

 .صحٔح ؽر احلديٞ فُـ اهلل،

 ؿٚل إذا خز، ٓ خزه؟ أجـ مٌتدأ، هذا اهلل،: اإلًٕٚن يَقل حْٔام ؾٚهلل: افنٚهد

 زيد واهلل زيد؟ بف مٚ فُـ فف، مًْك ٓ ظّر، ظّر ظّر ظّر زيد زيد زيد زيد: ؿٚئؾ

 اهلل.. ظئؿ اهلل.. جِٔؾ اهلل: تَقل أن إمٚ! اهلل افُالم، تؿ ؾٚوؾ، وظّر؟ ظٚمل،

 ؿقفْٚ ظْد ؾًْيؾ تٚمٜ مجِٜ وجًِقهٚ ـِّقهٚ فق: ذفؽ مع ثٕٜٚٔ، مجِٜ هذه.. ظِٔؿ

 خيٚفػ: أخرى جٜٓ ومـ جٜٓ، مـ وارد ؽر ٕنف جٚئز: ؽر افذـر هذا إن: افًٚبؼ

ٚ ذـرٕٚ افتل افىٌٜٔ إذـٚر مـ افًالم ظِٔف افرشقل ظِّْٚ مٚ ًٍ  .بًوٓٚ إٓ

 (00:67:18( /5) جدة ؾتٚوى)



 ّاملشاء الصباح أذكاز
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 تبدأ؟ وتك ادساء أذكار

 تٌدأ؟ متك مـ ادًٚء أذـٚر :افًٚئؾ

 . ادًٚء يٌدأ افًك بًد :افنٔخ

 ( 00: 28:  10/ 90/ وافْقر اهلدى) 

 وادساء؟ اليباح أذكار تّال وتك

 أمٚ افٍجر، صالة بًد مـ هق افذي افهٌٚح وادًٚء، افهٌٚح أذـٚر :مداخِٜ

 ادٌرب؟ صالة بًد أم افًك صالة بًد هل هؾ اختالف هْٚك ادًٚء

 .افًك صالة بًد :افنٔخ

 بؽ أظقذ إين مهللا: مرات شٌع اهلل اشتٌٍر مـ: حديٞ هْٚك وفُـ :مداخِٜ

 .ادٌرب صالة بًد: تَقل روايٜ هْٚك وفُـ افْٚر، مـ

ٚ ذـرت أن شٌؼ :افنٔخ ًٍ  .يهح ٓ حديٞ أنف إٓ

 (00:19:48( /21) جدة ؾتٚوى)

 ادساء؟ بٙذكار ٘ٙيت ووتك اليباح، بٙذكار ٘ٙيت وتك

 ادًٚء؟ بٖذـٚر ٕٖيت ومتك افهٌٚح، بٖذـٚر ٕٖيت متك :مداخِٜ

 .افٍجر بًد افهٌٚح وأذـٚر افًك، بًد ادًٚء أذـٚر :افنٔخ

 ادٌرب؟ بًد ادًٚء أذـٚر أن ظذ صٔخ يٚ افدفٔؾ هق مٚ. ضٔٛ :مداخِٜ

 .افًك بًد :افنٔخ

 هذا؟ ظذ وافدفٔؾ. ضٔٛ :مداخِٜ

 .افًك بًد يٌدأ فٌٜ ادًٚء ٕن :افنٔخ

 . بتكف(  00 : 05: 10/  492/  وافْقر اهلدى)





 الطعاو قبل البشنل٘
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 (اهلل بسؿ) عذ آقتيار الٌَام عذ التسٔٗة دم السٕة

 ممٚ وـؾ، بّْٔٔؽ وـؾ اهلل شؿ: ؽالم يٚ: »شِّٜ أبك بـ فًّر ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف»

 .صحٔح  ش.2/209» ظِٔف متٍؼش ئِؽ

 ش.اهلل وشؿ: »افىرق مجٔع ظْد احلديٞ فٍظ:  تٌْٔف

: ؾَؾ أـِٝ إذا ؽالم يٚ: »بٍِظ ؾٓك إوػ افىريؼ مـ فِىزإك روايٜ  يف إٓ

 .ش.افنٔخغ ذط ظذ صحٔح وإشْٚده...ش. اهلل بًؿ

 افًْٜ إٕام افىًٚم ظذ افتًّٜٔ وأن، إخرى افروايٚت  يف أضِؼ مٚ بٔٚن ؾٍٔف

ش 4956» ادتَدم احلديٞ فذفؽ ينٓد وممٚش اهلل بٚشؿ: »بٚختهٚر يَقل أن ؾٔٓٚ

 .ظِٔٓٚ افزيٚدة جئزون وٓ، افًْٜ يَدرون مـ ظْد مٓؿ ؾٕ٘ف هذا ؾٚحٍظ

 [ش(4958)رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 إكؾ أول دم( اهلل بسؿ) عذ الزيادة بدعٗة

 [462 ص افىٔٛ افُِؿ ظذ افتًِٔؼ راجع]

 دعائف وع والقلد بادال ٕ٘س ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل دعاء بني اجلٔع

 لٓٔٚوٕني الد٘ٗا وـ باإلقالل

ؿَ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُشقل َؿَٚل : َؿَٚل  َظْفُ  اهلل َريِض  ظٌٔد بـ ؾَوٚفٜ َظـ ُٓ َِ  بؽ آمـ مـ اف

ْٔفِ  ؾحٌٛ َرُشقفؽ َأيِن  َوصٓد ْٔفِ  َوَشٓؾ فَٚءك، إَِف َِ َٔٚ مـ َففُ  وأؿِؾ ؿوٚءك، َظ ْٕ . افدُّ

ْٔفِ  حتٌٛ َؾاَل  َرُشقفؽ َأيِن  َويْنٓد بؽ ُيٗمـ مل َومـ َٓ  فَٚءك، إَِف ْٔفِ  تًٓؾ َو َِ  ؿوٚءك، َظ

ْٔفِ  َوـثر َِ َٔٚ مـ َظ ْٕ  .شصحٔح» .افدُّ

 هق ـام وافقفد بٚحٚل أنس خلٚدمف ملسو هيلع هللا ىلص دظٚئف مع هذا ُينُؾ ؿد [:اإلمٚم ؿٚل]
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 ثؿ أوٓ، خٚص هذا ٕن إصُٚل، وٓ ش2214» شافهحٔحٜ» يف وخمرج مًروف،

 أمقافُؿ إٕام» تًٚػ ؿٚل ـام افٍتْٜ ظِٔف خينك ممـ فٔس فف يدظق مـ أن يًِؿ ملسو هيلع هللا ىلص هق

 .شؾتْٜ وأوٓدـؿ

 [4 حٚصٜٔ 4451/ 1 وافسهٔٛ افسؽٔٛ ظذ افتًِٔؼ]

 باليالة يستّبؾ وا إٓ بالدعاء يستّبؾ ٓ

ـْ  ُْٔؾ  َؿِدمَ : َؿَٚل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َظ ٍَ ـُ  افىُّ ٍرو ْب ّْ   َرُشقلِ  َظَذ  افَدْوِدُّ  َظ
ِ
َٚل  ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل ََ : َؾ

، َرُشقَل  َيٚ
ِ
ْٝ  َؿدْ  َدْوًشٚ إِنَ  اّلَل ، َظَه ْٝ ٚ، اّلَلَ  َؾْٚدعُ  َوَأبَ َٓ ْٔ َِ ٌََؾ  َظ َْ   َرُشقُل  َؾْٚشَت

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اّلَل

 َٜ َِ ٌْ
َِ ـَ  َيَدْيِف، َوَرَؾعَ  اْف ْؿ، َيْدُظق َأنَفُ  افَُْٚس  َؾَي ِٓ ْٔ َِ َٚل  َظ ََ ؿَ : »َؾ ُٓ َِ ِٝ  َدْوًشٚ، اْهدِ  اف   شهِبِؿْ  َواْئ

 .شصحٔح»

 ؿٚل وفذفؽ بٚفدظٚء، افٌَِٜ اشتٌَٚل وهل هٚمٜ ؾٚئدة احلديٞ يف [:اإلمٚم ؿٚل]

 ينر شبٚفهالة يًتٌَؾ مٚ إٓ بٚفدظٚء يًتٌَؾ ٓ»: ـتٌف بًض يف اإلشالم صٔخ

 ادًجد يف اجلِٜٓ بًض يًٍؾ ـام بٚفدظٚء افٌَقر اشتٌَٚل جيقز ٓ أنف إػ بذفؽ

 بٚفدظٚء اهلالل اشتٌَٚل وٕحقه بًٔد، مـ بٚفدظٚء ملسو هيلع هللا ىلص ؿزه يًتٌَِقن ؾ٘هنؿ افٌْقي،

 .هلذا ؾِٔتٌْف إهالفف ظْد

 [2حٚصٜٔ 455ص ادٍرد إدب صحٔح]

 غرها دون الٕٗٔك بالٗد يْقن إ٘ام التسبٗح

ـْ  ٌْدِ  َظ   َظ
ِ
ـِ  اّلَل ٍرو، ْب ّْ ـِ  َظ َتٚنِ : »َؿَٚل  ملسو هيلع هللا ىلص افٌَِِْل  َظ َِ اَم  َٓ  َخ ِٓ ِِؿٌ  َرُجٌؾ  حُيِْهٔ ًْ َٓ  ُم  إِ

، َدَخَؾ  َٜ ٚ اجْلََْ ٌر، َومُهَ ًِ ـْ  َي ُؾ  َوَم َّ ًْ ٚ َوَمٚ: ؿَِٔؾ  ،شَؿٌِِٔؾ  هِبِاَم  َي ؟ َرُشقَل  َيٚ مُهَ
ِ
: َؿَٚل  اّلَل

ِزُ » َُ ؿْ  ُي ـُ ِؾ  ُدُبرِ  يِف  َأَحُد ، َصاَلةٍ  ـُ ا دُ  َظْؼً َّ ، َوحَيْ ا ٌُِح  َظْؼً ًَ ، َوُي ا قنَ  َؾَذفَِؽ  َظْؼً ًُ  مَخْ

 ٌٜ ِٚن، َظَذ  َوِمَٚئ ًَ ِِ ٍٜ  َوَأْخٌػ  اف اِمَئ ًُ َٔزانِ  يِف  َومَخْ
ِ
ُٝ  ،شاْد جْ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص افٌََِْل  َؾَرأَ ُه دُّ ًُ َِٔدهِ  َي . بِ

ِصفِ  إَِػ  َأَوى َوإَِذا» ٌََحفُ  ِؾَرا ُه، َومَحَِدهُ  َش َزَ ـَ َِْؽ  َو ٌٜ  َؾتِ ِٚن، َظَذ  ِمَٚئ ًَ ِِ ِن، يِف  َوَأْخٌػ  اف َٔزا
ِ
 اْد
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ؿْ  ُُ َٖجُّ ُؾ  َؾ َّ ًْ َْٔقمِ  يِف  َي ِٜ  اْف َِ ْٔ َِ ْغِ  َواف ٍَ ِٜ  َأْخ اِمَئ ًَ ؟ َومَخْ ٍٜ ِٔئَ ، َرُشقَل  َيٚ: ِؿَٔؾ ش َش
ِ
َْٔػ  اّلَل  َٓ  ـَ

اَم؟ ِٓ ؿُ  ْٖيِت يَ : »َؿَٚل  حُيِْهٔ ـُ َْٔىٚنُ  َأَحَد ُرهُ  َصاَلتِِف، يِف  افَن ـِ َُٔذ َٜ  َؾ َذا َحَٚج َذا، ـَ ـَ  َؾاَل  َو

ُرهُ  ـُ  ش َيْذ

 يف ـام افّْٔك يًْل[: احلديٞ مـ( بٔده ؾًٔدهـ: )فٍيٜ ظذ مًًَِٚ  اإلمٚم ؿٚل] 

 أهنٚ افًِؿ هذا يف إحداث ادًٚسيـ مـ زظؿ ومـ ،ش4602» داود ٕيب روايٜ

 زيٚدة هل ثؿ ُأيت، – جِٓف ؾّـ – ؿدامٜ بـ ُمّد: داود أيب صٔخ مـ مدرجٜ زيٚدة

 ظٚئنٜ ؿقل ذفؽ ظذ يدل ـام وتًٌٔحف اهلل ذـر جلالفٜ مْٚشٌٜ شبٔده» فروايٜ مٍنة

 يده وـٕٚٝ وضًٚمف، فىٓقره افّْٔك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يد ـٕٚٝ»: ظْٓٚ اهلل ريض

 داود أيب صحٔح» صحٔح بًْد داود أبق رواه ،شأذى مـ ـٚن ومٚ خلالئف افٔنى

 يِحؼ أن جيقز ٓ وأنف افىًٚم، مـ بٚفتًٌٔح أحؼ افّْٔك أن فٛ ذو ينؽ وٓ ،ش25

 .اهلل صٚء إن خيٍك ٓ بغ وهذا! شأذى مـ ـٚن مٚ» بـ

 يًٍؾ ـام مًٚ بٚفٔديـ شٌح ومـ ظل، ؾَد بٚفٔنى شٌح ؾّـ وبٚجلِّٜ

َُِىقاْ ﴿ ؾَد ـثرون الً  َخ َّ ك َشِٔئًٚ َوآَخرَ  َصٚحِلًٚ َظ ًَ ؿْ  َيُتقَب  َأن اهللُ  َظ ِٓ َِْٔ  ومـ ،﴾َظ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ادهىٍك شْٜ وأصٚب اهتدى ؾَد بٚفّْٔك خهف

 [2 حٚصٜٔ 119ص ادٍرد إدب صحٔح] 

 الٗرسى بالٗد التسبٗح ورشوعٗة عدم

 وـٕٚٝ وضًٚمف فىٓقره افّْٔل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يد ـٕٚٝ : ؿٚفٝ ظٚئنٜ وظـ

 .داود أبق رواه .أذى مـ ـٚن ومٚ خلالئف افٔنى يده

 مٚ خالف أجوًٚ  بٚفٔنى افتًٌٔح مـ افْٚس مـ ـثر يًٍِف ؾام[:  إفٌٚين ؿٚل]

 افهحٔح احلديٞ خالف بؾ. وإذى فِخالء ختهٔهٓٚ مـ احلديٞ هذا ئٍده

 .شبّْٔٔف افتًٌٔح يًَد ـٚن»  افكيح

 (4/441 ادهٚبٔح منُٚة)





 ملسو هيلع هللا ىلص الييب علٙ الصالٗ
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  (كٖٓا صاليت لؽ أجَؾ: )فٗف الذي كَب بـ أيب حديث وَٕك

 ظِٔؽ، افهالة أـثر إين اهلل رشقل يٚ»: ؿٚل أنف ـًٛ بـ أيب حديٞ يف :مداخِٜ

 تٍُك إذاً »: ؾَٚل شـِٓٚ صاليت فؽ أجًؾ» : ؿٚل أن إػ  شصاليت مـ فؽ أجًؾ ؾُؿ

 اخلر؟ جيزيؽ اهلل احلديٞ تقؤح بدي شّحٝ فق شذٌٕؽ ويٌٍر مهؽ

 يًٌد وؿٝ فف آخر مًِؿ ـٖي ادًِؿ ذاك أن ؾٔف ادَهقد أخل احلديٞ :افنٔخ

 شّع ؾِام وافًالم، افهالة ظِٔف افٌْل ظذ يهع افَرآن، يَرأ  ؾٔف، اهلل يدظق ؾٔف اهلل

 شًّٝ، بام أجٚبف ظِٔف  صالة افقؿٝ ذفؽ جيًؾ أنف افرجؾ ذاك مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 .ذـرت بام أو

 .ذٌٕؽ يٍُر.. .:مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 افدظٚء؟ ظـ جيزئ هذا هؾ :مداخِٜ

 وؿًؿ واجٛ ؿًؿ:  ؿًامن مًِؿ ظذ خيٍك ٓ أطـ ـام أخل افدظٚء :افنٔخ

 ؿِْٚ ٕحـ فُـ مْف، بد ٓ افقاجٛ افقاجٛ، ظـ يٌْل وٓ يٍُل ٓ ؾٓذا مًتحٛ،

 افدظٚء و افذـر مـ يًتحٛ بام اهلل إػ فِتَرب خيههف وؿٝ ظْده افرجؾ هذا إٕف

 إمقر يف وفقيف رء، ظـ رء يٌْل ٓ احلََٜٔ فُـ ذفؽ، وٕحق افَرآن وتالوة

 ؾِف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ صالة وجًِف مًغ وؿٝ ظْده ؾٔف إًٕٚن إذا فُـ ادًتحٌٜ،

 يتِق أن يٌٌْل ٓ أو جيقز ٓ أنف يًْل ٓ وهذا احلديٞ، يف ادذـقر افٍوؾ ذفؽ

 أنف يًْل ٕاموإ ذفؽ، وٕحق ورؽٌٚتف حٚجٚتف حًٛ دظٚءً  يدظق أن يٌٌْل وٓ افَرآن،

 ادَهقد هق هذا ذٌٕف، فف اهلل ؽٍر ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل  ظذ فِهالة افقؿٝ ذفؽ خهص إن

 .احلديٞ مـ

 (00 : 45 : 46/ 128/وافْقر اهلدى) 
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 جمٓس كؾ دم ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل عذ واليالة اهلل ذكر وجقب

 ظذ يهِقا  ومل ؾٔف اهلل يذـروا مل جمًِٚ ؿقم جِس مٚ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شهلؿ ؽٍر صٚء وإن ظذهبؿ صٚء ؾ٘ن ترة ظِٔٓؿ ـٚن إٓ ٌٕٔٓؿ

 [.بف ترمجْٚه بام اإلمٚم فف ترجؿ]

 (.465/ 4/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 وَيٗة ذكره عٕد ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل عذ اليالة ترك

 .شاجلْٜ ضريؼ بف خىئ ظع، افهالة ؾْز ظْده، ذـرت مـ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .[مًهٜٔ ذـره ظْد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة ترك :بّقلف اإلوام لف ترجؿ]

 (.116/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ٓ أم السالم، عٓٗف ،ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل اشؿ ذكر عٕد ققلٕا يِْل هؾ

 والسالم؟ اليالة عٓٗف: ّ٘قل أن بد

 أن بد ٓ أم افًالم، ظِٔف ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل اشؿ ذـر ظْد ؿقفْٚ يٍُل هؾ :مداخِٜ

 .وافًالم افهالة ظِٔف: َٕقل

 .ًٕؿ :افنٔخ

 .وافًالم افهالة ظِٔف مـ بد ٓ :مداخِٜ

 .افهالة مـ بد ٓ :افنٔخ

 ( 00 : 41: 16/   456/  وافْقر اهلدى) 
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 غره دون والسالم اليالة عٓٗف الٕبل عذ خاصة اليالة هؾ

 مـ وؽره وافًالم، افهالة ظِٔف افٌْل ظذ افهالة بغ ؾرق هْٚك هؾ :مداخِٜ

 إنٌٔٚء؟

 .إفٔف مْدوبقن وذاك بف، مٖمقرون هذا افٍرق، ـؾ ضًًٌٚ  :افنٔخ

 .افهٌٜٔ أؿهد :مداخِٜ

 .صٌٜٔ هْٚك فٔس افهٌٜٔ،ٓ :افنٔخ

 افتٍريؼ؟ يف فف وجف ٓ هذا[ إنٌٔٚء بٚؿل وبغ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل بغ افتٍريؼ] :مداخِٜ

 مـ؟ بغ افتٍريؼ :افنٔخ

 .خٚصٜ ملسو هيلع هللا ىلص وافٌْل ظٚمٜ، إنٌٔٚء بغ :مداخِٜ

 مٚذا؟ يَقفقن ظٚمٜ إنٌٔٚء :افنٔخ

 . ؾَط افًالم ظِٔف :مداخِٜ

َٚ َيٚ﴿: صٔخْٚ بٚٔيٜ افتٍريؼ أطـ :مداخِٜ ـَ  َأُّيُّ ُِّقا  آَمُْقا  اَفِذي َِْٔفِ  َص قا  َظ ُّ ِِ  َوَش

ِِٔاًم  ًْ  [.65:إحزاب﴾ ]َت

 ُمّد مثؾ فٔس ،ملسو هيلع هللا ىلص يَقل أن جيٛ ٓ ـذا، ؿٚل ظًٔك ؿٚل فق يًْل :مداخِٜ

 .وافًالم افهالة ظِٔف

 .افًٗال هذا فٔس ٓ، :افنٔخ

 .بٚفٍِظ :مداخِٜ

 ظذ افهالة وبغ ٌْٕٔٚ، ظذ افهالة بغ افهالتغ، بغ ؾرؿًٚ  أرى ٓ أنٚ :افنٔخ

 .ؾَط احلُؿ يف افٍرق إٕام إنٌٔٚء، مـ ؿٌِف مـ
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 .افْدب أو افقجقب حٔٞ مـ :مداخِٜ

َٜ  أن إصؾ تًِّقن ـام ٕنْٚ ًٕؿ، أي :افنٔخ  افدظٚء، بًّْك هل افهالةِ  صٌٔ

 .شأوىف أيب آل ظذ صؾ مهللا»: افٌخٚري يف افهحٔح احلديٞ يف جٚء وفذفؽ

 .شزوجؽ وظذ ظِِٔؽ  اهلل صذ»: أمحد وحديٞ

ًٚ، إنٌٔٚء حؼ يف ادًِؿ اشتًِّف إذا افًٚم ادًْك ؾٌٓذا  ظِٔٓؿ ؾهذ مجًٔ

 افٔقم فًِِّّغ بٚفًٌْٜ افًِامء ظرف جرى وإٕام وإثاًم، حرجًٚ  أتك يَقل مٚ وشِؿ،

: وؿٚل دظٚ ربف وبغ بْٔف إًٕٚن فق ؾٓذا اصتٌٚه، يهر ٓ حتك ظِٔٓؿ يهذ ٓ أن

 .أبداً  مٕٚع هْٚك فٔس ؾالن، ظذ صؾ مهللا

 .فف وجف ٓ افتٍريؼ هذا أن ؾٖرى

 ( 00 : 46: 65/   456/  وافْقر اهلدى) 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل عذ لٓيالة اختياًرا( ص) حرف كتابة

 .افُتٚب يف ادُتقب افهٚد بحرف رأجؽ مٚ :مداخِٜ

 .وافًالم افهالة ظِٔف ادهىٍك :مداخِٜ

 ،ذفؽ مـ مٕٚع ؾال وآختزال، آختهٚر مـ ٕقع هذا أن رأجل :افنٔخ

ًٚ  أـثر أوشع اختهٚر شصًِؿ»: ؿديامً  بًوٓؿ يًتًِّف مٚ بخالف  شص» مـ حرؾ

 رمزاً  ؾٖصٌحٝ افهٚد أمٚ يَرأهٚ، واجلِٜٓ افًٚمٜ ؾًٌض ـِّٜ، أهنٚ يقهؿ ذفؽ ٕن

 .ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ فِهالة

 .رأجل هذا. ؾّٓٓٚ يًٚء ٓ ٕهنٚ أبدًا: مًًٕٚٚ  أرى ٓ أنٚ فذفؽ

 اإلًٕٚن، يُتٌٓٚ فقمٚ جٚئز أنف: ؿٚفقا  افًِامء أصاًل، افُتٚبٜ يف صٔخْٚ يٚ :مداخِٜ

 .افُتٚبٜ حٚل وافًالم افهالة ظِٔف افٌْل ظذ يهع أن يٍُل
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 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 ( 00 : 48: 06/   456/  وافْقر اهلدى)

 إذان؟ بَد والسالم اليالة عٓٗف الرشقل عذ اليالة كِٗٗة

 إذان؟ بًد وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظذ افهالة ـٍٜٔٔ :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 افٍِظ؟ آخر إػ ُمّد ظذ صؾ مهللا وإٓ ـٚيف ُمّد ظذ صؾ مهللا :مداخِٜ

 .ًٕؿ آختهٚر، وجيقز افٍِظ، آخر إػ: إؾوؾ :افنٔخ

 (00 : 11: 45/  492/  وافْقر اهلدى)

 يدي بني والسالم اليالة عٓٗف الٕبل عذ اليالة التزام حْؿ

 السٚال

 شٗال يٌدأ ظْدمٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ بٚفهالة ونيٌدؤ اإلخقة بًض ٕرى :مداخِٜ

 اهلل ظذ وافثْٚء بٚحلّد بف يٌدأ شٗال ـؾ أو ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة يف يدخِقا 

  افًْٜ؟ يف أصؾ فف هذا هؾ وتًٚػ، شٌحٕٚف

  افًٗال؟ يدي بغ :افنٔخ

 . افًٗال يدي بغ :مداخِٜ

 .أصؾ فف فٔس ٓ :افنٔخ

 (00: 25: 62/ 114/ وافْقر اهلدى) 
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 ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل عذ اليالة كِٗٗة

 افٌْل ظذ افهالة ـٍٜٔٔ هل مٚ: ؾَٔقل افًٚئؾ يًٖل. ظْؽ اهلل ظٍٚ :مداخِٜ

 احلديٞ يف جٚء ـام أم وافًالم افهالة ظِٔف أو ،ملسو هيلع هللا ىلص بٚفَقل آـتٍٚء هل هؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 صؾ مهللا: ؿقفقا »: ؾَٚل ٕهع؟ ؾُٔػ ظِٔؽ افًالم ظِّْٚ اهلل رشقل يٚ بًّقمف،

 احلديٞ؟ آخر إػ ش...ُمّد ظذ

 افهِقات هذه أن ؾٔف خالف ٓ وممٚ آخر، إػ مُٚن مـ خيتِػ إمر :افنٔخ

 رء ـؾ ؿٌؾ هل افًٚئؾ إفٔف أصٚر افذي احلديٞ يف ذـرهٚ جٚء افتل اإلبراهّٜٔٔ

 .افتنٓد يف افهالة، يف ُمِٓٚ

 ًٚ  أن يٌٌْل افذي أجوًٚ  ؾٓق بُٚمِٓٚ، افهالة هبذه فإلتٔٚن جمٚل هْٚك ـٚن إذا: ثٕٚٔ

 ؾَقفقا  ادٗذن شًّتؿ إذا»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف: مثالً  ادًِؿ ظِٔف حيرص

 إٓ تٌٌْل ٓ اجلْٜ يف درجٜ ؾ٘هنٚ افقشِٜٔ، ل اهلل شِقا  ثؿ ظع، صِقا  ثؿ يَقل مثِام

 .شافَٔٚمٜ يقم صٍٚظتل فف حِٝ افقشِٜٔ شٖخْل ؾّـ هق أـقن أن وأرجق فرجؾ،

ًٚ  ادُّـ مـ هْٚ ًٚ  أؿقل مٚ وأظْل أحٕٔٚ  فألذان افًٚمع أن ادُّـ مـ أحٕٔٚ

 فُـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِّْٚهٚ ـام اإلبراهّٜٔٔ بٚفهِقات يٖيت أن فف وادجٔٛ

 ًٚ  ا بٍِٝ ضريًَٚ  ل يٍتح وهذا وؿٝ، وأؤؼ ؤؼ، مثالً  افقؿٝ ـقن ممُـ ؽر أحٕٔٚ

ْٕٚ بًض ؾٔف يَع ؿد أمر إػ وافتٌْٔف فْير  بٚفًْٜ افتًّؽ ظذ احلريهغ مـ إخقا

 عٕه ٕن جمٚل ٓ ؾْٓٚ ادْز، ظذ واخلىٔٛ اجلًّٜ، يقم ادٗذن يٗذن حْٔام: مثالً 

 رب مهللا» افقشِٜٔ، بدرجٜ افًالم ظِٔف فف ٕدظق بٖن ذفؽ بًد..ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ

 ؾقر ذع ؿد: فُؿ أؿقل ؾقر ذع ؿد يُقن اخلىٔٛ ٕن آخره: إػ ش...افدظقة هذه

 اخلىٌٚء مـ ـثر واؿع أن: هق ظِٔف افتٌْٔف أردت افذي فُـ ٕف،اأذ مـ ادٗذن ؾراغ

 ؾجقة هْٚك ضقيِٜ مدة يهز ًًّٕف أنْٚ افًْٜ ظذ حريص مْٓؿ ـٚن مـ حتك افٔقم

 بخىٌتف اخلىٔٛ ذوع وبغ اهلل إٓ إهل ٓ: ؿقفف مـ ادٗذن إتٓٚء بغ شُتٜ هْٚك

 وفق افًالم ظِٔف افرشقل ظذ بٚفهالة يٖيت جئٛ افًُتٜ؟ هذه هل مٚ هلل، احلّد إن
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 افتٚمٜ، افدظقة هذه رب مهللا»: بدظٚء يٖيت ثؿ افًٗال، يف جٚء ـام خمتكة بجِّٜ

 .شافَٚئّٜ وافهالة

 افًْٜ مـ فٔس أنف ـام افًْٜ، مـ فٔس هذا أن ظِٔف وافتٌْٔف بف افتذـر ريدأ افذي

 يهًد أن افًْٜ ٕن ادًجد: حتٜٔ ويهع ادًجد إػ اجلًّٜ يقم يدخؾ اخلىٔٛ أن

 .هْٚك ادهِغ ظٚمٜ بخالف مًجد حتٜٔ اخلىٔٛ هذا ظذ ؾِٔس ادْز، إػ رأشًٚ 

 هذه هْٚك ؾِٔس ادْز ظذ واخلىٔٛ اجلًّٜ يقم ادٗذن إتٓك إذا ـذفؽ

 بٚخلىٌٜ يٌدأ أن اخلىٔٛ ؾًذ افًالم، ظِٔف افرشقل ظـ تَْؾ مل افىقيِٜ، افًُتٜ

 .مٌٚذة

 أن مـ ادًِؿ ؾٔف يتُّـ ووؿٝ ؾًحٜ هْٚك ـٚن ؾحٔٞ افًٗال أصؾ إػ ًٕقد

 .افًْٜ هق ؾٓذا اإلبراهّٜٔٔ، افهِقات ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ يهع

 ؾْٓٚك افُٚمِٜ، اإلبراهّٜٔٔ افهِقات هلذه يتًع جمًٚٓ  فٔس افقؿٝ ـٚن إذا أمٚ

 يُقن وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ صالة إهنٚ ظِٔف يىِؼ مٚ أو يُّـ مٚ أؿؾ ظذ يُتٍل

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؾَْقل أن، مًُؿ ٕتُِؿ ٕحـ مثالً  احلديٞ أثْٚء يف ـثراً 

 ظذ صِٔٝ ـام وبٚرك صؾ مهللا»: اهلل رشقل ؿٚل أنٚ أؿقل أن افًْٜ خالف: أي

 رشقل ؿٚل: أؿقل وإٕام ٓ صٌٜٔ، أبًط أو ذـرٕٚهٚ ـْٚ ـام مجِٜ أخك وفق شإبراهٔؿ

 .احلديٞ ذـر يف وأميض ،ملسو هيلع هللا ىلص أو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ب٘جيٚز بُٚمِٓٚ، اإلبراهّٜٔٔ افهالة إليراد هْٚك جمٚل ٓ: افُتٚبٜ يف ـذفؽ

 ظذ ؾٔٓٚ اختك جمٚل ٓ وحٔٞ ـٚمِٜ، افهالة ـٕٚٝ ادجٚل ـٚن حٔٞ وبٚختهٚر

 .ًٕؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ صالة إهنٚ ظِٔٓٚ يىِؼ أن يهح مٚ أؿؾ

  (00: 21: 22/ 112/ وافْقر اهلدى) 

 (00: 10: 00/ 112/ وافْقر اهلدى)





 الدعاء كتاب
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 ادريض ترقٗة دعٗةأ وـ

 أذهٛ[ افْٚس رب مهللا]»: افُِامت هبذه يًقذ ـٚن»: مرؾقًظٚ ظٚئنٜ ظـ

 يف ثَؾ ؾِام. ششَام يٌٚدر ٓ صٍٚء صٍٚؤك إٓ صٍٚء ٓ افنٚيف وأنٝ واصػ افٌٚس،

 يدي، مـ يده ؾْزع وأؿقهلٚ،[ هبٚ] أمًحف ؾجًِٝ بٔده أخذت ؾٔف مٚت افذي مروف

 . شإظذ بٚفرؾٔؼ وأخحَْل ل اؽٍر مهللا»: وؿٚل

 .شملسو هيلع هللا ىلص ـالمف مـ شًّٝ مٚ آخر هذا ؾُٚن»: ؿٚفٝ

 افؼيػ، افدظٚء هبذا ادريض ترؿٜٔ مؼوظٜٔ احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 رواه. شؾًٍِٔؾ أخٚه يٍْع أن مُْؿ اشتىٚع مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص بَقفف افًّؾ مـ وذفؽ

 رؿٜٔ بٚب»: بَقفف افٌخٚري فف ترجؿ وؿد ش171» برؿؿ خترجيف مٙ وؿد مًِؿ،

 أن احلديٞ هذا مـ ويٗخذ» ش: 207/  40» شافٍتح» يف احلٚؾظ وؿٚل ،شملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 أخرجف ؾٔام وذفؽ فًٍِّقل، أهنٚ ظذ يدل مٚ ورد وؿد فٍِٚظؾ، افسمجٜ يف اإلوٚؾٜ

 !ُمّد يٚ: ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أتك جزيؾ أن اخلدري شًٔد أيب ظـ [41/  7] مًِؿ

 أو ٍٕس ـؾ مـ يٗذيؽ، رء ـؾ مـ أرؿٔؽ اهلل بًؿ: ؿٚل. ًٕؿ: ؿٚل اصتُٔٝ؟

 .شينٍٔؽ اهلل حٚشد، ظغ

 (.511/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 والقلد ادال بْثرة الدعاء ورشوعٗة

  :ؾَٚل وشّـ بتّر ؾٖتْٔٚه حرام، أم أتك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن :مٚفؽ بـ أنس ظـ

 رـًتغ بْٚ ؾهذ ؿٚم ثؿ: ؿٚل  .شصٚئؿ ؾ٘ين شَٚئف يف وهذا وظٚئف يف هذا ردوا»

م أم ؾٖؿٚم تىقظٚ،  - ثٚبٝ حيًٛ ؾٔام - ئّْف، ظـ وأؿٚمْل خٍِْٚ، شِٔؿ وأم حرا

: خقيهٜ ل إن: شِٔؿ أم ؿٚفٝ صالتف، ؿٙ ؾِام بًٚط، ظذ تىقظٚ بْٚ ؾهذ: ؿٚل

 ل دظٚ إٓ وأخرة افدٕٔٚ خر مـ خرا  يقمئذ ترك ؾام فف، اهلل ادع أنس، خقيدمؽ
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 ؿد أين ابْتل ؾٖخزتْل: أنس ؿٚل ؾٔف، فف وبٚرك ووفده مٚفف أـثر مهللا: ؿٚل ثؿ بف

 ثؿ مٚٓ، مْل أـثر رجؾ إنهٚر يف أصٌح ومٚ وتًًغ، بوًٚ صٌِل مـ رزؿٝ

  .ش!خُٚتل إٓ بٔوٚء وٓ صٍراء أمِؽ مٚ ثٚبٝ، يٚ: أنس ؿٚل

 وؿد. مؼوع وافقفد احٚل بُثرة افدظٚء أن[: احلديٞ ؾقائد مـ اإلمٚم ذـر]

 .شافزـٜ مع وافقفد احٚل بُثرة افدظٚء بٚب» فِحديٞ افٌخٚري ترجؿ

 (269/ 1/1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 والقلد ادال وكثرة الَٔر بٌقل الدعاء جقاز

 أنس، خٚدمؽ! اهلل رشقل يٚ ش: شِٔؿ أم: روايٜ ويف» أمل ؿٚفٝ: ؿٚل أنس ظـ

 اهلل ريض أنًٚ يًْل. أظىٔتف ؾٔام فف وبٚرك ووفده مٚفف أـثر مهللا»: ؿٚل. فف اهلل ادع

 .شظْف

 .وافقفد احٚل وـثرة افًّر بىقل افدظٚء جقاز: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 افٌالد بًض يف افًٚدة هل ـام افًّر، بىقل فإلًٕٚن افدظٚء جقاز ؾٍٔف:  ؿٚل ثؿ

 بٚفًًٚدة افدظٚء وبغ بْٔف ؾرق ٓ أنف ويٗيده افًِامء بًض فَقل خالؾٚ افًربٜٔ،

 .ؾتٖمؾ مَدر، ذفؽ ـؾ إن إذ وٕحقهٚ،

 (.288 ،281/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الدعاء حال السامء إىل البن رفع حْؿ

ُٝ  اهلل، بًؿ: ؿٚل بٔتف مـ خرَج  إذا ـٚنَ : »مرؾقًظٚ شِّٜ أم ظـ  اهلل، ظذ تقـِ

َٕٚ! مهللاَ   إؾًٚل يف بٚإلؾراد..... ُأِزَل  أو َأزَل،: روايٜ ويف» َِٕزَل  أن بَؽ  ًٕقذُ  إ

 ش.ظِْٔٚ جُيَْٓؾ  أو ٕجَٓؾ  أو ُْٕيَِؿ، أو َٕيِِؿَ  أو َِٕوَؾ، أو ،شـِٓٚ

 إػ ضرؾف رؾع إٓ ؿط بٔتف مـ خرج مٚ :فٍيف مٚ أوفف يف وافىزاين داود أبق وزاد
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 .إفخ احلديٞ...ش أزل أو أزل أو أوؾ، أن بؽ أظقذ إين مهللا: »ؾَٚل افًامء

 ظـ افرواة اتٍٚق فًدم تهح: ٓش افًامء إػ ضرؾف رؾع: »زيٚدة [:اإلمٚم ؿٚل]

 فألحٚديٞ خمٚفٍٜ هل ثؿ. افثَٚت أخريـ فروايٜ وخمٚفٍتٓام ظِٔٓٚ، صًٌٜ

 افُثر ترى وؽرمهٚ،ش افهحٔحغ» يف افهالة، يف افٌك رؾع ظـ افْٚهٜٔ افهحٔحٜ

 أيب صحٔح» يف بًوٓٚ وخرجٝ ،ش489 -4/488ش »افسؽٔٛ» يف مْٓٚ افىٔٛ

 دون افهالة يف بٚفدظٚء افْٓل هذا اختهٚص ل يٌدو وٓ ،ش818 -817ش »داود

 .أظِؿ واهلل. احلٚفتغ يف ظْف مْٓل افرؾع أن افيٚهر بؾ خٚرجٓٚ، افدظٚء

 (.191/ 7/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اهلالل رأى إذا الدعاء

 [:ؿٚل ثؿ اهلالل رؤيٜ ظْد افدظٚء يف افؤًٍٜ إحٚديٞ بًض اإلمٚم خّرج]

 اهلالل، رأى إذا يدظق ـٚن افًالم ظِٔف أنف هبٚ يثٌٝ ـثرة ضرق ؾٓذه وبٚجلِّٜ:

 مـ أشٕٚٔدهٚ يف مٚ ظذ إحٚديٞ: ؾٔف اختٍِٝ ممٚ ؾٓذا يدظق؟ ـٚن بامذا وأمٚ

 افهدر فف ويْؼح افٍْس إفٔف تىّئـ وافذي ظِّٝ، ـام وًػ

 وافًالمٜ واإليامن، بٚفّٔـ ظِْٔٚ أهِف! مهللا»: بـ افًالم ظِٔف ظْف افدظٚء ثٌقت

 بَٜٔ وأمٚ ضرق، ظدة يف ذفؽ فقرود : شورصد خر هالل اهلل، وربؽ ريب واإلشالم،

 هبذا آـتٍٚء ؾٕٚوػ بًودهٚ، ويٖخذ يدظّٓٚ مٚ يٖت مل مُْرة: ؾنٚذة إدظٜٔ

  .أظِؿ وتًٚػ شٌحٕٚف واهلل افدظٚء، مـ افَدر

 ُمّد بـ حٚمد ضريؼ مـ فِخىٔٛ، ش171ش»افٍُٚيٜ» يف احلديٞ وجدت ثؿ

 :آخره يف وؿٚل أصٌح، وإذا أمًك إذا افدظٚء يف زيٚدة ظْده وفف بف، صًٔٛ بـ

ه وٌٕىٔف»   .أجوًٚ  أؾّٓف ومل! ـذاش هبقا

 (.8/9) افؤًٍٜ افًًِِٜ
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 الريح هاجت إذا الدعاء

: وؿٚل بٔديف، ومد رـٌتٔف، ظذ وجثٚ بقجٓف، اشتٌَِٓٚ ريح هٚجٝ إذا ـٚن»

 ذهٚ مـ بؽ وأظقذ بف، أرشِٝ مٚ وخر افريح هذه خر مـ أشٖخؽ إين! مهللا

ًٚ، جتًِٓٚ وٓ رمحٜ، اجًِٓٚ! مهللا بف، أرشِٝ مٚ وذ ًٚ، اجًِٓٚ! مهللا ظذاب  ريٚح

 ظـ ش2/ 426/ 1ش»مًجّف» يف افىزاين أخرجف جداً  ؤًػش. رحيًٚ  جتًِٓٚ وٓ

  .مرؾقظًٚ  ظٌٚس ابـ ظـ ظُرمٜ، ظـ ؿٔس، ابـ احلًغ

 ادَِٛ افرحٌل هق - ؿٔس بـ احلًغ جدًا: ؤًػ إشْٚد وهذا: ؿِٝ

 .شافتَريٛ» يف ـام مسوك وهق - شحْش»بـ

 ادًْك: حٔٞ مـ افىحٚوي جًٍر أبق اإلمٚم أنُره ؿد احلديٞ هذا أن واظِؿ

 شًّتٓٚ افتل افَراءة: ظٌٔد أبق ؿٚلش:  »198-197/ 4ش »أثٚر منُؾ» يف ؿٚل ؾٕ٘ف

 ؾٕ٘ف افًذاب مـ مْٓٚ ـٚن ومٚ مجع، ؾٕ٘ف افرمحٜ مـ مْٓٚ ـٚن مٚ أن وافريٚح افريح يف

 ـٚن أنف» ملسو هيلع هللا ىلص  افٌْل حديٞ افَراءة هذه بف اظتزٕٚ افذي وإصؾ: ؿٚل. واحدة ظذ

 ظٌٔد أبق حُٚه مٚ ؾُٚن ،شرحيًٚ  جتًِٓٚ وٓ ريٚحًٚ  اجًِٓٚ مهللا: ؿٚل افريح هٚجٝ إذا

 وفهدؿف ؿدره جلالفٜ بف إوػ ـٚن وؿد فف، أصؾ ٓ ممٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ هذا مـ

 احلديٞ أهؾ يًرؾف ٓ مٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إػ يؤػ ٓ أن احلديٞ هذا ؽر روايتف يف

 اهلل ؾقجدٕٚ ادًْك: هذا يف افقاحد ظذ يدل ممٚ تًٚػ اهلل ـتٚب يف اظتزٕٚ ثؿ .ظْف

 ـْتؿ إذا حتك وافٌحر افز يف يًرـؿ افذي هق»: افًزيز ـتٚبف يف ؿٚل ؿد وتًٚػ تٌٚرك

 مـ ادقج وجٚءهؿ ظٚصػ ريح جٚءهتٚ هبٚ وؾرحقا  ضٌٜٔ بريح هبؿ وجريـ افٍِؽ يف

 افًٚصػ وافريح رمحٜ، تًٚػ اهلل مـ افىٌٜٔ افريح ؾُٕٚٝ ،[22: يقٕس] شمُٚن ـؾ

 ذـر ثؿ .شذـره ممٚ ظٌٔد أبق رواه مٚ إتٍٚء ظذ دل ؿد مٚ ذفؽ ؾٍل. ظذابًٚ  وجؾ ظز مْف

 اهلل، رمحف ظٌٔد أيب ظذ وترد افُريّٜ، أيٜ توّْتف حٚ تنٓد افتل إحٚديٞ بًض

  .وؽره ش461ش»افىٔٛ افُِؿ ختريٟ» ؾٕٚير

 (229/ 9) افؤًٍٜ افًًِِٜ
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 اليٓقات بَض دم لٓدعاء يديف ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل رفع ثبقت

 وتٙوني اليالة بَد اإلوام دعاء وبدعٗة والّٕقت كالْسقف

 ادٙوقوني

 ؤًػش. صالتف مـ يٍرغ حتك يديف يرؾع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يُـ مل»

 أن يف سحيٚ فٔس ؾٍّٓقمف ومْىقؿٚ، مٍٓقمٚ فِحديٞ إن ثؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 مًقؿٚ فٔس ؾٓق ذفؽ، بًد أنف ـام ُمتّؾ، هذا بؾ افهالة، مـ افٍراغ بًد ـٚن افرؾع

 ؾٚٓشتدٓل وظِٔف افهالة، يف افرؾع فٍْل وإٕام افًالم، بًد ـٚن افرؾع أن فتحديد

 مُْر ادذـقر افٍْل أن ظذ .ؿقيٚ فٔس - ثٌٝ فق - افًالم بًد افرؾع إثٌٚت ظذ بف

 حديٞ مـ افًُقف صالة يف يدظق يديف رؾع أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ ثٌٝ ؾَد أجوٚ،

 صالة جزء» يف ظْدي خمرج وهق وؽره، مًِؿ ظْد شّرة بـ افرمحـ ظٌد

 صالة  يف افَراء ؿتِقا  افذيـ ظذ دظٚئف يف أجوٚ يديف رؾع أنف وثٌٝ .شافًُقف

 افروض» يف خمرج وهق أنس، حديٞ مـ وؽره أمحد ظْد افرـقع، بًد افٍجر

 - افهالة بًد يديف يرؾع ـٚن أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ يثٌٝ مل إٕف افَقل، ومجِٜ .شافْور

 يف افٔقم ادًتٚد هق ـام - افهالة بًد ظِٔف ادهِغ وتٚمغ اإلمٚم دظٚء وأمٚ دظٚ، إذا

 يف افنٚضٌل اإلمٚم ذفؽ ذح ـام هلٚ أصؾ ٓ ؾٌدظٜ - اإلشالمٜٔ افٌالد مـ ـثر

 افًٌط صٚء مـ ؾِراجع ٕيرا، فف أظرف ٓ جدا مٍٔدا ذحٚش آظتهٚم»

  .وافتٍهٔؾ

 (.5/50) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الدعاء ثؿ الِجر بَد حّٓة دم الّرآن قراءة التزام حْؿ

 يف مجٚظٜ ـٕٚٝ إذا: يًْل افٍجر يف افَرآن صالة بًد فِدظٚء بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

ًٚ  َٕرأ  أنْٚ جيقز أن: يَقل افًٌض افَرآن، مـ حَِٜ  صٌٚح ـؾ: يًْل بٚشتّرار يقمٔ
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 جٚئز؟ هذا ؾٓؾ يٗمـ وافٌَٜٔ يده يرؾع اإلمٚم ذفؽ وبًد احلَِٜ يَرءوا جتد

 ظـ ثٌٝ افذي افًِػ ظّؾ مـ يُـ مل هذا وآظتٔٚد آفتزام يف هذا :افنٔخ

 أمٚ مؼوع هذا ودظٚ أهِف مجع افَرآن ختؿ إذا ـٚن أنف ظْف اهلل ريض مٚفؽ بـ أنس

 .رء يف افًْٜ مـ فٔس هذا مجٚظل بدظٚء ختتؿ ؿرآن جًِٜ ـؾ اظتٔٚد

  (.: .19 : 20/   84/   وافْقر اهلدى) 

 الدعاء عٕد الّبٓة اشتّبال حْؿ

 مًِؿ حديٞ افًِؿ مع بدظٜ؟ أم شْٜ هؾ افدظٚء يف افٌَِٜ اشتٌَٚل يف :مداخِٜ

 ؾرده رداءه، شَط حتك ظِٔٓؿ يدظق وأخذ افٌَِٜ اشتٌَؾ بدر ؽزوة يف ـٚن حٚ أنف

 هؾ افٌَِٜ، مًتٌَؾ وهق وظدك، مٚ مْجز اهلل إن! اهلل رشقل يٚ: وؿٚل بُر أبق ظِٔف

 افٌَِٜ؟ إػ افتقجف شْٜٔ احلديٞ هذا مـ يٗخذ

 مٚ إٓ بٚفدظٚء يًتٌَؾ ٓ: اهلل رمحف يَقل تّٜٔٔ ابـ ٕن افيٚهر: هُذا :افنٔخ

 .بٚفهالة يًتٌَؾ

 (00:14:14( /4) ـه4108 فًٚم ادديْٜ فَٚءات)

 (دعقاتْؿ: )لبًَٖؿ ادِسقني ققل حْؿ

 بًد دظقاتُؿ: ؿقهلؿ افًِؿ ضالب مـ ـثر ضالب أخًْٜ ظذ جري :مداخِٜ

 أن ؽر مـ دظقاتُؿ: يَقفقن حٚ أهنؿ أظِؿ واهلل طْل ويف افَِٚء، مـ إٓكاف

 ظذ جٚريٜ ظٚدة ؾَط أصٌحٝ وإٕام مْف، افدظٚء ضِٛ.. افدظٚء ؾًاًل  يَهدون

 صحٔح يف خز أو مًِؿ صحٔح يف حديٞ ذفؽ يف دفِٔٓؿ: ويَقفقن إفًْٜ،

 دظٚئؽ مـ تًْٕٚٚ ٓ: افهحٚبٜ ٕحد ؿٚفٝ أهنٚ ظْٓٚ اهلل ريض شِّٜ أم ظـ مًِؿ

 اهلل ريض شِّٜ أم ؿٚفتف حٚ مىٚبؼ هق افًِؿ ضالب مـ افًٍؾ هذا ؾٓؾ مًٚؾر، وهق

 ظْٓٚ؟
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 مًِؿ صحٔح يف ادًْك هبذا حديًثٚ أشتحي ٓ إين: أؿقل أن أردت أنٚ :افنٔخ

 هذا أظِؿ ٓ أنٚ ؽره، ـٚن أو افًٚئؾ هق افراوي ـٚن شقاء ،(4)افراوي ظذ ؾٚفًٓدة

: يقدظف دـ ادًِؿ يَقل أن افًْٜ مـ أنف يًْل ٓ ؾذفؽ ذفؽ ثٌٝ ؾ٘ذا احلديٞ،

 ؽر ـٚن إن ٕنف مٓؿ: ؽر هذا يَهد، ٓ ـٚن أو افدظٚء يَهد ـٚن شقاء دظقاتؽ،

 يَهد ـٚن إذا حٚ تٖيت افَّٜٔ فُـ فف، وزن وٓ فف ؿّٜٔ ٓ افُالم مـ فٌق ؾٓق ؿٚصد

 إػ ادًْقب احلديٞ صح إن افديـ، يف اإلحداث بٚب يف هذا يدخؾ حْٔئذ ذفؽ،

 ٕخٔف ادًِؿ دظقة جقاز مـ أخرى أدفٜ ظِٔف يدل مٚ ظذ يدل ؾٓق شِّٜ أم

 مـ ـثر صٖن صٖنف ؾٓذا اؾساق ـؾ وظْد فَٚء ـؾ بًد شْٜ يتخذ أن أمٚ ادًِؿ،

 يف افٌالد بًض يف افهالة دبر ادهٚؾحٜ مثاًل  ـّثؾ افْٚس بًض يًٍِٓٚ افتل افٌدع

 افتزامف فُـ دظٚء ؾٓذا اهلل، تٌَؾ: فًٌض بًوٓؿ وؿقل مثاًل، إردن يف.. شقريٚ

 بٚفٌدظٜ افنٚضٌل اإلمٚم ئًّٓٚ افتل وافٌدظٜ افٌدع، مـ صؽ بال هق صالة ـؾ دبر

 .اإلوٚؾٜٔ

 ل، ادع: اؾساق ظْد أو تالق ظْد ادًِؿ ٕخٔف ادًِؿ ؿٚل إن: اجلقاب خالصٜ

ًٕٚ ذفؽ ؾًؾ دظقاتؽ، أو م أمٚ مٕٚع، ؾال أحٔٚ  مَْقفٜ شْٜ ـٖهنٚ تهٌح حتك ذفؽ افتزا

 .اإلوٚؾٜٔ افٌدظٜ بٚب يف تدخؾ حْٔئذ ؾٓل

 (00:11:60( /2) ـه4108 فًٚم ادديْٜ َٚءاتف)

 وادْاتبات اخلٌب دم( بَد أوا) لٍِة اشتخدام ملسو هيلع هللا ىلص هديف وـ

 ش.7 ص» شافًالم ظِٔف ؾًِف ،وادُٚتٌٚت اخلىٛ  يف، وبًد»

 ش.بًد أمٚ» بٍِظ فُـ، صحٔح

                                                           

: ؿٚل ظْف اهلل ريض ظّر ظـ أبٔف ظـ اهلل ظٌد بـ شٚمل ظـ اهلل ظٌٔد بـ ظٚصؿ ظـ: افٌٚب يف ادًروف ( 4)

رِة، يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل اشتٖذٕٝ ّْ ًُ  ! ".دظٚئؽ مـ! أخل يٚ تًْْْٚ ٓ:" وؿٚل ل، ؾٖذن اف

 [.جٚمًف ؿٔده. ]مٚجف ابـ شْـ وؤًػ داود أيب شْـ ؤًػ يف إفٌٚين افًالمٜ يوًٍف واحلديٞ
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 وأختٓٚ، بُر أبك بْٝ أشامء مْٓؿ افهحٚبٜ مـ مجٚظٜ ظـ ذفؽ ورد وؿد

، ظٌٚس وابـ، خمرمٜ بـ وادًقر، افًٚظدى محٔد وأبق، تٌِٛ بـ وظّرو، ظٚئنٜ

 إوػ افًتٜ إحٚديٞ افٌخٚري أخرج وؿد، وجٚبر، أجوٚ ظٚئنٜ وظـ وأبقشٍٔٚن

 ش.بًد أمٚ: افثْٚء بًد اخلىٌٜ  يف ؿٚل مـ بٚب: »بَقفف هلٚ وترجؿ واحد مُٚن  يف

 اهلل ؾحّد افْٚس ؾخىٛ: »وؾٔف، افنّس ـًقف  يف ؾٓق: أشامء حديٞ أمٚ

 ـتٚبك  يف وخرجتف بتاممف شَتف وؿدش. احلديٞ... بًد أمٚ: »ؿٚل ثؿ أهِف هق بام

 .ش.افًُقف بهالة اخلٚص

 ثؿ ؾتنٓد: »وؾٔف، رموٚن  يف افسوايح صالة ؿهٜ  يف ؾٓق: ظٚئنٜ حديٞ وأمٚ

 ؾتًجزوا ظُِٔؿ تٍرض أن خنٔٝ فُْك، مُُٕٚؿ ظذ خيػ مل ؾٕ٘ف، بًد أمٚ: ؿٚل

 ش.ظْٓٚ

 ش.41 صش »افساويح صالة» رشٚفتك  يف خرجتف وؿد

، ؾًَّف بنكء أو بامل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أتك: »ؾَٚل تٌِٛ بـ ظّرو حديٞ وأمٚ

 ثؿ، ظِٔف وأثْك اهلل ؾحّد، ظتٌقا  ترك افذيـ أن ؾٌٌِف، رجٚٓ وترك رجٚٓ ؾٖظىك

 .ش.احلديٞش. بًد أمٚ: ؿٚل

 ؾتنٓد افهالة بًد ظنٜٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚم: »ؾَٚل محٔد أبك حديٞ وأمٚ

 ش.بًد أمٚ: ؿٚل ثؿ، أهِف هق بام اهلل ظذ وأثْك

 حغ ؾًًّتف ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚم: »ؾَٚل خمرمٜ بـ ادًقر حديٞ وأمٚ

 ش.بًد أمٚ: يَقل تنٓد

 جًِف جمِس آخر وـٚن، ادْز ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل صًد: »ؾَٚل ظٌٚس ابـ حديٞ وأمٚ

 ظِٔف وأثْك اهلل ؾحّد، دشّٜ بًهٚبٜ رأشف ظهٛ ؿد، مٌُْف ظذ مِحٍٜ متًىٍٚ

 ش.احلديٞش بًد أمٚ: ؿٚل ثؿ، إفٔف ؾثٚبقا ، إػ افْٚس أُّيٚ: ؿٚل ثؿ

ن أبك حدٞي وأمٚ ق شٍٚٔ ٌل ظـ هرؿؾ مع حتدثف  يف ضقيؾ حدٞي ٓؾ  ودظقتف ملسو هيلع هللا ىلص اْف

ٌل أن وؾٔفش، ؿدمٔف ظـ فًٌِٝ ظْده ـْٝ فق: »هرؿؾ ؿقل وؾٔف ؿ: »إفٔف ـٛت ملسو هيلع هللا ىلص اْف  اهلل ًب
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، اهلدى اتٌع مـ ظذ شالم، افروم ظئؿ هرؿؾ إػ ورشقفف اهلل ظٌد ُمّد مـ، افرحٔؿ افرمحـ

د أمٚ ٜٚي أدظقك ؾ٘ين، ًب  ش.احلدٞيش تًِؿ أشِؿ، اإلشالم بدظ

 ش.455 - 6/451» ومًِؿ،ـتٚبف أول يف افٌخٚري رواه

، احلديٞشظٚئنٜ يٚ، بًد أمٚ: »وؾٔف، اإلؾؽ ؿهٜ  يف ؾٓق: افثٚين ظٚئنٜ حديٞ وأمٚ

 .ش441-8/448» ـتٚبف آخر  يف ومًِؿ، وؽرهش افتًٍر» يف افٌخٚري رواه

...ش ظْٔٚه امحرت خىٛ إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن: »ؾَٚل جٚبر حديٞ وأمٚ

 رواه، احلديٞش. اهلل ـتٚب احلديٞ خر ؾ٘ن، بًد أمٚ: ويَقل: - وؾٔف - احلديٞ

 ش.وؽرهش 1/44» مًِؿ

: ؿٚل ظروة بـ هنٚم ظـش 4424ش »ادٍرد إدب»  يف افٌخٚري وروى، هذا

 .صحٔح وإشْٚدهش. بًد أمٚ: ؿٚل ؿهٜ إَوٝ ـِام، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل رشٚئؾ رأجٝ»

 [ (7) رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 بالدعاء اهلالل اشتّبال حْؿ

 وـؾ افٌَقر، بّثِف يًتٌَِقن ـام افدظٚء ظْد اهلالل افْٚس مـ ـثر يًتٌَؾ

 شبٚفهالة يًتٌَؾ مٚ إٓ بٚفدظٚء يًتٌَؾ ٓ أنف» نفأ افؼع يف تَرر حٚ جيقز، ٓ ذفؽ

 إذا: ؿٚل ظْف اهلل ريض ظع ظـ ش44/ 8/ 42» صٌٜٔ أيب ابـ روى مٚ أحًـ ومٚ

 شاهلل وربؽ ريب: يَقل ان أحدـؿ مـ يٍُل إٕام رأشف، إفٔف يرؾع ؾال اهلالل رأى

 ش...أـز اهلل: ويَقل يًسض وفُـ فِٓالل يْتهٛ أن ـره أنف»: ظٌٚس ابـ وظـ

 (.419 ص) افىٔٛ افُِؿ حتَٔؼ
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 بٕٗف التقفٗؼ كٗػ بادىٗئة، الدعاء تَٓٗؼ عـ ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل هنل

 لٓٔريض «اهلل صاء إن ضٖقر»: ققلف وبني

 افتقؾٔؼ ؾُٔػ بٚدنٔئٜ، افدظٚء تًِٔؼ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنل يف شٗال هْٚ :مداخِٜ

 فِّريض؟ش اهلل صٚء إن ضٓقر: »ؿقفف وبغ بْٔف

 ظُِٔؿ افًالم: »فِّقتك افًالم حديٞ يف ؿٚل ـام افتزك بٚب مـ هذا :افنٔخ

 بٚب مـ هذاش ٓحَقن بُؿ اهلل صٚء إن وإٕٚ وادًِّغ، ادٗمْغ مـ افديٚر أهؾ

 يف إمر وإتٓك صٚءه ؿد إمر ٕن اهلل: إػ ادنٔئٜ ًٌٕٜ بٚب مـ وفٔس افتزك،

ؾُّ : ﴿تًٚػ ؿقفف ـْ  ـُ ٚ َم َٓ َِْٔ  .[25:افرمحـ﴾ ]َؾٚنٍ  َظ

 (14b/00:41:49) افْقر رحِٜ



 الدعاء بعد الْجُ مشح
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 الدعاء بَد القجف وسح ورشوعٗة عدم

 تًٖخقه وٓ أـٍُؿ بٌىقن ؾٚشٖخقه اهلل، شٖختؿ إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شبيٓقرهٚ

 ٓ»: بٍِظ مرؾقظٚ ظٌٚس ابـ حديٞ مـ آخر صٚهد وفِحديٞ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾرؽتؿ ؾ٘ذا»: آخره يف وزاد احلديٞ ،ش...أـٍُؿ بٌىقن اهلل شِقا .. .اجلدر تًسوا

 يًَقب بـ اهلل ظٌد ضريؼ مـ ش4186» داود أبق أخرجف. شوجقهُؿ هبٚ ؾٚمًحقا 

. ظٌٚس بـ اهلل ظٌد حدثْل افَرطل ـًٛ بـ ُمّد ظـ حدثف ظّـ إشحٚق بـ

 افىريؼ وهذا واهٜٔ ـِٓٚ ـًٛ بـ ُمّد ظـ وجف ؽر مـ احلديٞ هذا روي» :وؿٚل

  .شأجوٚ ؤًػ وهق أمثِٓٚ

 حًٚن ابـ صٚفح وؽره مٚجف ابـ شامه وؿد يًؿ مل افذي افرجؾ وظِتف: ؿِٝ

 ؾٓذه ذفؽ وظذ جدا ؤًػ وهق ش2211» شادنُٚة» ظذ تًَِٔل يف بْٔتف ـام

 افًالم ظٌد ابـ افًز ؿٚل فذفؽ وـٖنف. صٚهدا أن حتك هلٚ أجد ومل. مُْرة افزيٚدة

 . شجٚهؾ إٓ وجٓف يًّح ٓ»

 ؤًٍٜ ـٕٚٝ فق افزيٚدة وهذه ـٔػ ُمِف، يف فٔس ظِٔف ادْٚوي ؾٚظساض

 ادذـقر، ادًح اشتحٌٚب وهق ذظٔٚ حُام توّْٝ ٕهنٚ هبٚ افًّؾ جيز مل افًْد

 ظّر ابـ حديٞ فِزيٚدة صٚهدا يهِح ٓ شتٌْٔف! »جدا؟ ؤًٍٜ وهل ؾُٔػ

 ؾٔف ٕن. شوجٓف هبام يًّح حتك حيىٓام مل افدظٚء يف يديف رؾع إذا ـٚن»: مرؾقظٚ

 ـام. شأصؾ فف يُقن ٓ أن أخٚف مُْر حديٞ»: زرظٜ أبق وؿٚل بٚفقوع، متٓام

 أبٔف ظـ يزيد بـ افًٚئٛ حديٞ وٓ ش.2216» شادنُٚة» ظذ افتًِٔؼ يف بْٔتف

 بـ حٍص ظـ ؤًػ وهق هلًٜٔ ابـ ؾٔف ٕن ش.4192» داود أبق أخرجف. ٕحقه

 ظْف روى»: افذهٌل وؿٚل. احلٚؾظ ؿٚل ـام جمٓقل وهق وؿٚص أيب بـ ظتٌٜ بـ هٚصؿ

   .شهق؟ مـ يدرى ٓ وحده هلًٜٔ ابـ
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 إػ ش649 -641/ 22» شافٍتٚوى» يف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ أصٚر وؿد

 :وؿٚل ادًح، حديٞ وًػ

 .شحجٜ هبٚ تَقم ٓ حديثٚن أو حديٞ إٓ ؾٔف فٔس إذ»

 .ؾراجًف افدظٚء، يف يديف رؾع ملسو هيلع هللا ىلص ظْف صح أنف وأؾٚد

 (.145-144/ 2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الدعاء بَد بالٗديـ ادسح حْؿ

 افدظٚء؟ بًد بٚفٔديـ ادًح بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 حديٞ يف جٚء افًْٜ يف صحٔح أصؾ فف فٔس افدظٚء بًد افٔديـ مًح :افنٔخ

 .ؤًػ

 صٔخ؟ يٚ بدظٜ ًٕتزه :افًٚئؾ

 .بدظٜ ؾٓق ؤًػ احلديٞ أن ظرؾٝ إذا صؽ ٓ إيف، :افنٔخ

 (46 -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى) 

 بدعة؟ الدعاء بَد القجف وسح هؾ

 بدظٜ؟ أهق افدظٚء بًد افقجف دًح بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ افدـتقر حُٚيٜ ظذ إٓ يؼع ٓ :افنٔخ

 .إظامل

 إظامل ؾوٚئؾ يف ٓ بف يًّؾ ٓ افؤًػ احلديٞ شَِْٕٚهٚ» ٕحـ حُٚيٜ هذه 

 بٕٔٚف ظـ يًجز افذي افدؿٔؼ افٌٔٚن مـ رء، يَٚل أن يُّـ مٚ ـؾ إحُٚم يف وٓ

 مجِٜ افؤًػ احلديٞ : وهق افًِؿ، ضالب ظـ ؾوال، افًِؿ أهؾ بًض ربام

 يف بف يًّؾ اجلِّٜ هذه، بف يًّؾ خزه مٌتدأ افؤًػ احلديٞ، وخزيٜ ابتدائٜٔ
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 ؿٌؾ افثٚبتٜ إظامل ؾوٚئؾ يف مًْك هؾ إظامل ؾوٚئؾ يف بف يًّؾ إظامل ؾوٚئؾ

 بٚحلديٞ ؾؤِتٓٚ ثٌتٝ افتل إظامل ؾوٚئؾ يف أم افؤًػ؟ بٚحلديٞ افًّؾ

 ؟افؤًػ

 افًّؾ يُقن ٓ ؾحْٔئذ صحٔح مًْك ؾٓذا: إول ادًْك ادَهقد ـٚن إن

 إظامل ؾوٚئؾ مـ إظامل هذه ـقن أثٌٝ بام افًّؾ يُقن وإٕام افؤًػ بٚحلديٞ

 ؾّٔٓف،افدؿٜ مـ فؾٔ حٚ يًْل افًٍٍِٜ ينٌف افْٚس فًٌض بٚفًٌْٜ اظتَٚدي يف ؾٓذه

 حديٞ اشّف رء إػ بحٚجٜ فًْٚ ؾٚدخرج ،أخريـ يٍّٓف وٓ افْٚس بًض

 .ؤًػ

 يف يًَقن اإلضالق ظذ افؤًػ بٚحلديٞ افًّؾ جئزون افذيـ أن وبخٚصٜ

 :وهل حئك افدـتقر افٍـ أهؾ إفٔٓٚ أصٚر ذظٜٔ خمٚفٍٜ

 إحٚديٞ يروون إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ ًّؾاف بدظقى أهنؿ

 وحْٔئذ،وبٕٔٚٚ فِْٚس تًِٔام افوًػ ذفؽ ئٌْقن وٓ،وًٍٓٚ ويُتّقن افؤًٍٜ

 مل مٚ ظع تَقل مـ» :افًالم ظِٔف ؿقفف وهل جدا خىرة ظِّٜٔ منُِٜ يف يًَقن

 ش.افْٚر مـ مًَده ؾِٔتٌقأ  أؿؾ

 بًض شًّف مٚ ـؾششّع مٚ بُؾ حُيدث أن ـذبٚ ادرء ـٍك» افًالم ظِٔف وؿقفف

 افتًٚهؾ هبذا أهنؿ صؽ ٓش اهلل رشقل ؿٚل» :ؿٚفقا  ـتٚب يف ؿرؤوه أو حديثٚ افْٚس

 ـؾ يُقن أن يُّـ ٓ بداهٜ وأنف ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ظذ افُذب يف وؿًقا  ؾَد افروايٜ يف

 يرمل افذي اخلىٖ وهذا ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ ثٚبتٚ يُقن أن شًّقه أو ؿرؤوه حديٞ

 افَٚظدة تِؽ أشٌٚبف أظيؿ مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظذ افُذب يف ويقؿًٓؿ هٗٓء

 هذه يف جٚء ؾَد ؾِذفؽ،إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ ادزظقمٜ

 : فألئّٜ دظقات ثالث أو أؿقال ثالثٜ افَٚظدة

 إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ ُيًّؾ ٓ : افهحٔح وهق إول افَقل

 وًٍف؟ ـتامن مع بف افًّؾ جيقز ؾُٔػ وًٍف بٌٔٚن إٓ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ ٕنف
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 ـتامن مع بف افًّؾ جيقز ـٔػ وًٍف بٌٔٚن إٓ افؤًػ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ

 وًٍف؟

 افٌٚيٜ ظذ افقشِٜٔ جمرى جيري بف فًِّؾ بٚفًٌْٜ احلديٞ روايٜ أن صؽ ٓ

 مـ ؾٚئدة ٓ؟يهع وٓ يتقوٖ إًٕٚن ؾٚئدة ؾام افهالة مع افقوقء جمرى جيري

 .إؿؾ ظذ ادُتقبٜ يهع أن ظِٔف وجٛ تقوٖ إذا فُْف،ذفؽ

، افٌٚيٜ مع افقشِٜٔ جمرى جيري بف افًّؾ مع احلديٞ ؾروايٜ َٕقل وـذفؽ

 افٌٚيٜ،افَرآن ؿراءة افقشِٜٔ،بٚحلديٞ افتحديٞ افقشِٜٔ،افتحديٞ هق افقشِٜٔ

 بٔٚن مع إٓ افؤًػ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ ـٚن ؾ٘ذا.. وهُذا ،بٚفَرآن افًّؾ

 أتٔٚ اثْٚن ؾٔٓٚ ينؽ ٓ حََٜٔ هذه وًٍف بٔٚن دون بف افًّؾ جيقز ؾُٔػ وًٍف

 احلديٞ ٕروي ٕحـ حًْٚ:ؿٚئؾ يَقل ؾَد ـذفؽ إمر ـٚن ؾ٘ذا ،وؾٓام فٌٚ ظَال

 : اثْٚن أمران هْٚ حٚء.إظامل ؾوٚئؾ يف بف وًّٕؾ وًٍف وٌٕغ افؤًػ

 .افؤًٍٜ بٕٚحٚديٞ تثٌٝ ٓ إظامل ؾوٚئؾ أن  :إول إور

 حديٞ هذا ادْٚبر رؤوس ظذ وبخٚصٜ افًٚمل يَقل أن جمرد :الثاين والمء 

 بف يًِّقن ـِٓؿ افْٚس ووجدت إظامل ؾوٚئؾ يف بف افًّؾ جيقز ؤًػ

 ممٚ..ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ظـ صح مٚ أمثٚفْٚ مـ ؽرهؿ ؿٚئؾ ـًِٚن حٚهلؿ فًٚن وشُٔقن

 افرشقل ظـ صح مٚ ؾحًٌْٚ ظّال بف حئط أن افْٚس أظٌد يًتىٔع ٓ فِْٚس شْف

 يَقم وافٌٚؿل بف َٕقم أن ًٕتىٔع ٕحـ افذي افَِٔؾ افَدر مْف وئٍُْٚ افًالم ظِٔف

 يثَؾ ـٚراوأذ وأورادا وآدابٚ شْْٚ افْٚس ظذ ٕزيد أن أمٚ أخريـ افْٚس بًض بف

 افؤًٍٜ إحٚديٞ ٕؼ مٍٚشد مـ احلََٜٔ يف ؾٓذا..افْٚس ظذ اإلشالم محؾ

 .افًجٌٜٔ ادِِٜٓٓ افَٚظدة هذه مع مَروٕٜ وبخٚصٜ

 اهلل ـَقل، ؿٚظدة تًٌَف ٕنف افؤًػ بٚحلديٞ ًّٕؾ ٕحـ يَقفقن :افًٚئؾ

ُِقا ﴿  تًٚػ ًَ ؿْ  اخْلَْرَ  َواْؾ ُُ َِ ًَ ُِِحقن َف ٍْ  مـ ؾٔف مٚ مع اخلر ؾٔف احلديٞ وهذا﴾ُت

 .مثٌٝ ؾٓق افوًػ
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 أرضب أنٚ،تٍهٔال جيري ؾٔام ٕحتٚج فُـ شٌؼ وبٕٔٚف مردود ـالم هذا :افنٔخ

 وحيٞ ؿزه يف  يقوع حْٔام ادٔٝ أن افًْٜ يف ثٌتٝ فَد افُالم هذا خىٖ فٌٔٚن مثال

 هذه صْػ بًوٓؿ ،حثٔٚت ثالث هْٚك ـٚن مـ حيثقا  أن افًْٜ مـ افساب ظِٔف

ٚ﴿ : إوػ احلٞ يف تًٚػ بَقفف ربىٓٚ و احلثٔٚت َٓ ؿْ  ِمْْ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َٓ ؿْ  َوؾِٔ ـُ ًُِٔد ُٕ ٚ َٓ  َوِمْْ

ؿْ  ُُ  بٚحلديٞ يًّؾ :ؿٚل ،يهح  مل ؤًػ حديٞ هذا :هلؿ ؿٔؾ ﴾ُأْخَرى َتَٚرةً  ُْٕخِرُج

 يف أنؽ إظامل ؾوٚئؾ مـ أن فؽ أجـ مـ َٕقل أن ،إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ

ٚ﴿ تَقل إول احلٞ َٓ ؿْ  ِمْْ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ﴿: افثٕٜٚٔ يف﴾ َخ َٓ ؿْ  َوؾِٔ ـُ ًُِٔد  افثٚفثٜ يف﴾ ُٕ

﴿ٚ َٓ ؿْ  َوِمْْ ُُ  احلؼ ،إظامل ؾوٚئؾ مـ هذا أن فُؿ أجـ مـ ؟﴾ُأْخَرى َتَٚرةً  ُْٕخِرُج

 يف جيقز ٓ وهذا افؤًٍٜ بٕٚحٚديٞ إظامل ؾوٚئؾ تثٌتقن أنُؿ أؿقل واحلؼ

 .اإلشالم

 (46 -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى) 

 الدعاء بَد القجف وسح حْؿ

 حجر ابـ احلٚؾظ أن ذـروا افدظٚء، بًد بٚفراحتغ افقجف دًح بٚفًٌْٜ :افًٗال

 افزبر، ابـ حلديٞ وـذا ظِٔف، مقؿقؾًٚ  ظْٓام اهلل ريض ظّر ابـ حلديٞ حًْف

 ؾًِف، مـ ظّر ابـ يَقفقن خمٚفػ، ٓ إذا ادؼوظٜٔ، إثٌٚت يف يٍُل هذا: يَقل

 أحد ظـ يهح ومل افهحٚبٜ، مـ اثْٚن ؾٓذان ؾًِف، مـ افزبر بـ اهلل ظٌد وـذفؽ

 هذا هؾ افدظٚء، بًد افقجف ظذ ادًح مؼوظٜٔ إثٌٚت يف ـٚيف هذا ؾٓؾ خالؾٓام،

 صحٔح؟

 .جمّؾ بجقاب أن أجٔٛ أنٚ :افنٔخ

 يًّحٚن ـٕٚٚ أهنام إًٍٓٚ  شّٔتٓام افذيـ افهحٚبٔغ ظـ ثٌٝ أنف أن أشتحي ٓ

 .بف أؿقل ؾٖنٚ ذفؽ ثٌٝ إن افدظٚء، بًد براحتٔٓام وجقمهٚ

ًٚ  يهحح ٓ ذفؽ وفُـ  ادَهقد ـٚن ؾ٘ذا ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ مرؾقظًٚ  حديث
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 ظـ ذفؽ ثٌٝ إذا افدظٚء، بًد بٚفٍُغ افقجف مًح ذظٜٔ يثٌٝ هؾ: بٚفًٗال

 .أن أشتحيه ٓ مٚ ؾٓذا ذفؽ، ٌٝث هؾ وأظْل افهحٚبٔغ،

 (00: 02: 26/ 186/ وافْقر اهلدى)

 ورشوع؟ هق هؾ الدعاء بَد القجف وسح

 ٕتحدث هذا مؼوظٜٔ: يًْل افدظٚء، بًد افقجف دًح صٔخ يٚ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 ؟[ثٚبٝ] أو بدظٜ أهق ظْف

 ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ: افدـتقر حُٚيٜ ظذ إٓ يؼع ٓ :افنٔخ

 [.رددٕٚهٚ] ٕحـ حُٚيٜ هذه إظامل،

 مٚ ـؾ إحُٚم، يف وٓ إظامل ؾوٚئؾ يف ٓ بف يًّؾ ٓ افؤًػ احلديٞ

 افًِؿ، أهؾ بًض ربام بٕٔٚف ظـ يًجز افذي افدؿٔؼ افٌٔٚن مـ رء يَٚل أن يُّـ

 احلديٞ وخزيٜ، ابتدائٜٔ: مجِتٚن افؤًػ احلديٞ وهق افًِؿ، ضالب ظـ ؾواًل 

 هؾ إظامل، ؾوٚئؾ يف بف يًّؾ.. اجلِّٜ هذه بف يًّؾ: خزه مٌتدأ،: افؤًػ

 إظامل ؾوٚئؾ أم افؤًػ، بٚحلديٞ افًّؾ ؿٌؾ افثٚبتٜ إظامل ؾوٚئؾ يف مًْك

 مًْك وهذا إول ادًْك ادَهقد ـٚن إن افؤًػ؟ بٚحلديٞ ؾؤِتٓٚ ثٌتٝ افتل

 ـقن أثٌٝ بام افًّؾ يُقن وإٕام افؤًػ بٚحلديٞ افًّؾ يُقن ٓ ؾحْٔئذ صحٔح،

 حٚ ينٌف افْٚس فًٌض بٚفًٌْٜ اظتَٚدي يف ؾٓذه إظامل، ؾوٚئؾ مـ إظامل هذه

 إػ بحٚجٜ فًْٚ: ؾٚدخرج أخرون، يٍّٓف وٓ افْٚس بًض ؾٍّٔٓف افدؿٜ، مـ ؾٔف

 افؤًػ بٚحلديٞ افًّؾ جئزون افذيـ أن وبخٚصٜ ؤًػ، حديٞ اشّف رء

ٚ إفٔف أصٚر ذظٜٔ خمٚفٍٜ يف يًَقن اإلضالق ظذ ًٍ  إهنؿ: وهل حئك افدـتقر إٓ

 افؤًػ احلديٞ يروون إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ افًّؾ بدظقى

ًٕٚ، فِْٚس تًِٔاًم  افوًػ ذفؽ ئٌْقن وٓ وًٍٓٚ ويُتّقن  يف يًَقن وحْٔئذ وبٔٚ

 ؾِٔتٌقأ  أؿؾ مل مٚ ظع تَقل مـ» :افًالم ظِٔف ؿقفف وهل جًدا خىرة ظِّٜٔ منُِٜ

 ـِامش شّع مٚ بُؾ حيدث أن ـذًبٚ ادرء ـٍك: »افًالم ظِٔف وؿقفف ،شافْٚر مـ مًَده
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 أهنؿ صؽ ٓ اهلل، رشقل ؿٚل: ؿٚفقا  ـتٚب يف ؿرؤوه أو حديًثٚ افْٚس بًض شّع

 ٓ بداهٜ ٕنف :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظذ افُذب يف وؿًقا  ؾَد افروايٜ يف افتًٚهؾ هبذا

 وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ ثٚبًتٚ يُقن أن شًّقه أو ؿرؤوه حديٞ ـؾ يُقن أن يُّـ

 أشٌٚبف أظيؿ مـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظذ افُذب يف ويقؿًٓؿ هٗٓء يروي افذي اخلىٖ

 .إظامل ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ: ادزظقمٜ افَٚظدة تِؽ

 :فألئّٜ أؿقال ثالثٜ افَٚظدة هذه يف جٚء ؾَد ؾِذفؽ

 إظامل: ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ ٓ: افهحٔح وهق إول افَقل

 ـتامن مع بف افًّؾ جيقز ؾُٔػ وًٍف، بٌٔٚن إٓ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ ٕنف

 مع افقشِٜٔ جمرى جيري بف فًِّؾ بٚفًٌْٜ احلديٞ روايٜ أن صؽ ٓ! وًٍف؟

 ٓ! يهع؟ وٓ يتقوٖ إًٕٚن ؾٚئدة ؾام افهالة، مع افقوقء جمرى جيري.. افٌٚيٜ

 ـذفؽ إؿؾ، ظذ ادٍروض يهع أن ظِٔف وجٛ تقوٖ إذا فُْف ذفؽ، مـ ؾٚئدة

 روايٜ: افقشِٜٔ افٌٚيٜ، مع افقشِٜٔ جمرى جيري بف افًّؾ مع احلديٞ روايٜ: َٕقل

 افًّؾ: افٌٚيٜ ؿرآن، ؿراءة: افقشِٜٔ.. بٚحلديٞ افتحديٞ: افقشِٜٔ.. احلديٞ

 ؾُٔػ وًٍف، بٔٚن مع إٓ افؤًػ احلديٞ روايٜ جيقز ٓ ؾ٘ذا وهُذا، بٚفَرآن،

ًٌٚ ظَاًل  أوتٔٚ اثْٚن ؾٔٓٚ صؽ ٓ حََٜٔ هذه! وًٍف؟ بٔٚن دون بف افًّؾ جيقز  وف

 .وؾٓاًم 

 وٌٕغ افؤًػ احلديٞ ٕروي ٕحـ: ؿٚئؾ يَقل ؾَد ـذفؽ إمر ـٚن وإذا

 ؾوٚئؾ أن: إول إمر: اثْٚن أمران هْٚ جٚء إظامل، ؾوٚئؾ يف بف وًّٕؾ وًٍف

 .افؤًٍٜ بٕٚحٚديٞ تثٌٝ ٓ إظامل

 حديٞ هذا: ادْٚبر رؤوس ظذ وبخٚصٜ افًٚمل يَقل أن جمرد: افثٚين افقء

 بف يًِّقن ٓ ـِٓؿ افْٚس ؾقجدت إظامل، ؾوٚئؾ يف بف افًّؾ جيقز ؤًػ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظـ صح مٚ أمثٚفْٚ، مـ ؽرهؿ ؿٚل ـًِٚن حٚهلؿ فًٚن وشُٔقن

 افٌْل ظـ صح مٚ أنف: ادٌرب صالة بًد ادحٚرضة يف ذـرٕٚ ـام ـٍٚيٜ وؾٔف ؽْٜٔ ؾٔف
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 ظـ صح مٚ ؾحًٌْٚ ظّاًل  بف حئط أن افْٚس أظٌد يًتىٔع ٓ فِْٚس َشَْفُ  ممٚ ملسو هيلع هللا ىلص

 بف يَقم وافٌٚؿل بف َٕقم أن ًٕتىٔع ٕحـ افذي مْف وئٍُْٚ افًالم ظِٔف افرشقل

 محؾ ٕثَؾ وأذـًٚرا وأوراًدا وآداًبٚ شًْْٚ افْٚس ظذ ٕزيد أن أمٚ أخريـ، افْٚس بًض

 افؤًٍٜ إحٚديٞ ٕؼ مٍٚشد مـ احلََٜٔ يف ؾٓذا مٔن، وهق افْٚس ظذ اإلشالم

 .اهلزيِٜ ادِِٜٓٓ افَٚظدة هذه مع مَروٕٜ وبخٚصٜ

 ٕنف افؤًػ: بٚحلديٞ ًّٕؾ ٕحـ: يَقفقن هذا، ظذ يؤٍقن :مداخِٜ

ُِقا ﴿ :تًٚػ اهلل ـَقل ؿٚظدة ًَ ؿْ  اخْلَْرَ  َواْؾ ُُ َِ ًَ ُِِحقنَ  َف ٍْ  وهذا [77:احلٟ﴾ ]ُت

 وًػ؟ مـ ؾٔف مٚ مع خر، إػ يدظق احلديٞ

 أرضب أنٚ: تٍهٔاًل  يٌدو ؾٔام حيتٚج فُـ شٌؼ وبٕٔٚف مردود، ـالم هذا :افنٔخ

 وُّيٚل ؿزه يف يقوع حْٔام ادٔٝ أن افًْٜ يف ثٌٝ فَد: افُالم هذا خىٖ فٌٔٚن مثاًل 

 هذه صْػ بًوٓؿ حثٔٚت، ثالث هْٚك ـٚن مـ حيثقا  أن افًْٜ مـ افساب، ظِٔف

ٚ: ﴿إوػ احلثٜٔ يف تًٚػ بَقفف ووٌىٓٚ احلثٔٚت َٓ ؿْ  ِمْْ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َٓ ؿْ  َوؾِٔ ـُ ًُِٔد ُٕ ٚ َٓ  َوِمْْ

ؿْ  ُُ : ؿٚل يهح، مل ؤًػ حديٞ هذا: هلؿ ؿٔؾ [66:ضف﴾ ]ُأْخَرى َتَٚرةً  ُْٕخِرُج

 ؾوٚئؾ مـ أن فؽ أجـ مـ: َٕقل أن إظامل، ؾوٚئؾ يف افؤًػ بٚحلديٞ يًّؾ

ٚ: ﴿تَقل إوػ احلثٜٔ يف أنؽ إظامل َٓ ؿْ  ِمْْ ـُ َْٚ َْ َِ ٚ: ﴿افثٕٜٚٔ يف [66:ضف﴾ ]َخ َٓ  َوؾِٔ

ؿْ  ـُ ًُِٔد ٚ: ﴿وافثٚفثٜ [66:ضف﴾ ]ُٕ َٓ ؿْ  َوِمْْ ُُ  أجـ مـ.. [66:ضف﴾ ]ُأْخَرى َتَٚرةً  ُْٕخِرُج

 أظامل ؾوٚئؾ تثٌتقن إُٕؿ: أؿقل واحلؼ احلؼ إظامل؟ ؾوٚئؾ مـ هذا أن فُؿ

 .اإلشالم يف جيقز ٓ ؾٓذا افؤًٍٜ، بٕٚحٚديٞ

 (00:11:42/ 5 – جدة ؾتٚوى)



 الدعاء حال الٔدًٓ زفع
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 اليٓقات ودبر اجلَٔة دم الدعاء دم الٗديـ رفع

 ودبر اجلًّٜ، صالة يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع يف رأجُؿ مًروف :مداخِٜ

 افًٌد مـ فًٔتحٔل اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلص ـَقفف افًٚمٜ إدفٜ وفُـ ادُتقبٚت، افهِقات

تر ،شصٍراً  يردمهٚ أن يديف إفٔف رؾع إذا  ةافهال ظِٔف افٌْل ظـ إحٚديٞ وتقا

 ـقٕف مع اجلًّٜ صالة يف افدظٚء يف افٔديـ رؾعؾ افدظٚء، يف افٔديـ برؾع وافًالم

 افًٚمٜ آدفٜ يف خؾدي دظٚء

ًٚ  أمٚمْٚ يٍتح افًٗال هذا :افنٔخ ًٚ  بحث  ِٕخهف أن ًٕتىٔع جدًا، هٚمًٚ  أصقفٔ

 :افتٚفٜٔ بٚفًٌٚرة

 أن ًِٕؿ وٕحـ ـثرة، جزئٔٚت يتوّـ -صحٔح ضًًٌٚ - ظٚم ٕص جٚءٕٚ إذا

 افزمٚن، مـ مٙ ؾٔام ظِٔف ادًِّغ ظّؾ جير مل افًٚم افْص هذا أجزاء مـ جزءاً 

 .افًٚم افْص حتٝ داخؾ وهق بف افًّؾ فْٚ أججقز

 ظذ ختٍك ٓ افتل افيٚهرة إظامل مـ اجلزء هذا ـٚن إن: ذفؽ ظذ جقايب

 افهٚفح، افًِػ ظـ يَْؾ مل ثؿ َِٕف، ظذ ظٚدة أجوًٚ  افدواظل تتقؾر ثؿ ظٚدة، افْٚس

 أو أجديُؿ بغ وادثٚل افًٚم، افْص حتٝ يدخؾ افذي اجلزء هبذا افًّؾ فْٚ جيقز ؾال

 .هذا أخقٕٚ أخَٚه أن بًد شًُّؿ حتٝ

 هذه أجدُّيؿ، يرؾًقن واجلٚفًقن خيىٛ واإلمٚم اجلًّٜ يقم افٔديـ رؾع مثؾ

 مل ؾ٘ذا َِٕف، إػ افدواظل فتقؾرت إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد يف وؿًٝ فق طٚهرة

 .يًٍؾ مل أنف ظذ دل يَْؾ

ه ؿِام إول ادثٚل ٕن ذفؽ إول، ادثٚل مـ أهؿ افثٚين ادثٚل وفًؾ ـذفؽ  ٕرا

 افثٚين ادثٚل أمٚ اخلىٌٚء، إئّٜ بًض مـ أو اخلىٌٜ، يف اجلٚفًغ افْٚس مـ شقاء

 .إٓتنٚر ـثر ؾٓق ذفؽ، مـ افًُس ؾًذ

 مثالً  افًك صالة بًد مجٚظٜ، افهالة بًد افدظٚء وهق جدًا، صٚئع افثٚين ادثٚل
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ًٚ، افًٚئؾ ذـرهٚ افتل افًٚمٜ إدفٜ يف يدخؾ ممٚ أجوًٚ  هذا افٍجر، صالة أو  ؾٓؾ إٍٓ

 يؼع؟

 افٌْل ـٚن وإٕام أصحٚبف، وٓ ذفؽ، ؾًؾ مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن يؼع: ٓ :اجلقاب

 ـٕٚقا  ؾام اجلٚفًقن أمٚ افًالم، ظِٔف ب٘صًٌف ينر أن ظذ يزيد ٓ اخلىٌٜ يف ملسو هيلع هللا ىلص

 افًَٔٚ ؾٔٓٚ يىِٛ ودظٚ اشتًَٚء خىٌٜ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل خىٛ إذا ؾٔام إٓ أجدُّيؿ يرؾًقن

 خىٌتف، يًًّقن هؿ افذيـ وـذفؽ هذه، واحلٚفٜ يديف يرؾع ؾٓق وجؾ، ظز اهلل مـ

 دخؾ حْٔام مجًٜ يقم خيىٛ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ومًِؿ افٌخٚري صحٔح يف جٚء ـام

 وافًٔٚل إمقال هُِٝ! اهلل رشقل يٚ»: ؾَٚل ادًجد، أبقاب مـ بٚب مـ رجؾ

 شإبىٚه بٚن حتك يديف وافًالم افهالة ظِٔف ؾرؾع فْٚ، اهلل ؾٚدع إمىٚر، ؿِٜ مـ

 ورؾًقا  افْٚس وأمـ اشَْٚ،! مهللا اشَْٚ! مهللا»: وؿٚل افٔديـ، رؾع يف مْف مٌٚفٌٜ

 .شأجدُّيؿ

 ذهٛ احلديٞ هذا ومـ افًٚرض، إمر هذا يف افًالم افهالة ظِٔف هذا ؾًؾ

 اخلىٛ شٚئر يف أمٚ افهالة، دون ؾَط بٚفدظٚء آشتًَٚء جقاز إػ افًِامء بًض

 أن مًِؿ صحٔح يف ورد وفذفؽ يديف، يرؾع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن ؾام اجلًّٜ، خىٛ

 يف يديف يرؾع إمقيغ افقٓة أحد رأى حٚ رؤيٌٜ ابـ اشّف أطـ افهحٚبٜ أحد

 ظذ يزيد ومٚ خيىٛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأجٝ فَد افٔديـ، هٚتغ اهلل ؿٌح: ؿٚل اخلىٌٜ،

 .ب٘صًٌف اإلصٚرة

 جيقز ٓ افًٚم افْص أجزاء مـ جزء خالف ظذ جرى ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ ظّؾ: إذاً 

: مثٚفغ ظـ حتدثْٚ أن ؾْحـ افًٚم، بٚفْص اجلزء هذا ذظٜٔ ظذ آشتدٓل

 بًد وادَتديـ اإلمٚم مـ افٔديـ رؾع وأخر اجلًّٜ، يقم يف افٔديـ رؾع أحدمهٚ

 .خٚصٜ بهقرة افٍجر وصالة افًك صالة افهالة، مـ افٍراغ

 افَٚظدة هبذه واهتاممُؿ صًقرـؿ يٌْف فًِف مثًٚٓ  إفُٔؿ أؿدم أن أريد فُْل

 بف تًٚهِقا  رء ظذ اظتٚدوا إذا أهنؿ افْٚس ضًٌٜٔ مـ ٕن افًٚبَغ: ادثِغ مـ أـثر

،  بٚدثٚل واحد احلُؿ أن مع ؾًٔتُْروٕف، جديد، بّثٚل ؾقجئقا  إذا أمٚ وتًُٚمقا



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   رؾع افٔديـ حٚل افدظٚء 

 

269 

 أمراً  ؾهٚر افٍْقس، اظتٚدتف افَديؿ ادثٚل أن إمر يف مٚ ـؾ اجلديد، وادثٚل افَديؿ

 .بٚفُْر افْٚس خٚصٜ حتك افْٚس يتقجف ظٚد ؾام مًتٚدًا،

 ظذ اهلل يد»: افًالم ظِٔف ؿقفف مْٓٚ ظٚمٜ ٕهقص ظْدٕٚ أريده، افذي ادثٚل

 . شاجلامظٜ

 وهق أٓ إول، افْص هذا مـ شٖذـره افذي بٚدثٚل أخص آخر ٕص وظْدٕٚ

 مـ أزـك افثالثٜ وصالة وحده، صالتف مـ أزـك افرجؾ صالة»: افًالم ظِٔف ؿقفف

 .وافٍوؾ إجر زاد ـِام افًدد، زاد ـِام شوهُذا.. افرجِغ صالة

 حل: افهالة دْٚدي اشتجٚبٜ ادًٚجد إػ افْٚس يدخؾ: ـٚفتٚل هق ادثٚل ؾٚٔن

 افًْٜ فٔهع ادًجد مـ ٕٚحٜٔ مْٓؿ ؾرد ـؾ ؾْٔتحل افٍالح، ظذ حل افهالة، ظذ

 ؿٚل ؾرادى، افٌَِٜٔ افًْٜ يهِقن افذيـ افْٚس جيّع أن فف بدا رجالً  أن ؾِق افٌَِٜٔ،

 ظذ اهلل يد»: افًٚبَغ بٚحلديثغ واحتٟ مجٚظٜ، فْهع تًٚفقا ! افْٚس أُّيٚ: هلؿ

 هذا اشتدٓفف أجُقن شوحده صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة».. شاجلامظٜ

،ًٚ  يُقن افًٗال، يف جٚء ـام اإلضالق ظذ بٚفًّقم بٚٓشتدٓل ُتًؽ مـ صحٔح

ًٚ، اشتدٓفف  يف هلٚ أصؾ ٓ بٖهنٚ أؿىع أنٚ مجٚظٜ فِْٚس ٕؼع ذفؽ وظذ صحٔح

 خٚصٜ اإلًٕٚن هذا هبام اشتدل افذيـ احلديثغ ظـ اجلقاب ؾُٔػ اإلشالم،

 .شوحده صالتف مـ أزـك افرجؾ مع افرجؾ صالة»: افثٚين احلديٞ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب إن: وَٕقل هبٚ، هنتؿ ٕحـ افتل افًِّٜٔ افًْٜ تتدخؾ هْٚ

فف فْٚ َِٕقا   أصحٚب ـٚن هؾ تٍهِٜٔٔ، بهقرة وحٔٚتف وأؾًٚفف افًالم ظِٔف أؿقا

  مجٚظٜ؟ صِقهٚ أم مٍْرداً  افًْٜ مْٓؿ ـؾ صذ ادًجد دخِقا  حغ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 .مجٚظٜ افًْٜ يهِقن ـٕٚقا  بٖهنؿ يَقل افًِؿ أهؾ مـ أحد ٓ

 يُقن إخرى، افًْـ يف ؿس ذفؽ وظذ افٌَِٜٔ افًْٜ صالة يف افتجّٔع: إذاً 

 افًٚم افْص هذا أن ذفؽ يف وحجتْٚ ظٚم، ٕص حتٝ تدخؾ أهنٚ وفق والفٜ، بدظٜ

 :افًِؿ أهؾ يَقل ذفؽ أجؾ ومـ ظِٔٓٚ، افًِػ ظّؾ جير مل اجلزئٜٔ هذه بخهقص
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 خِػ مـ ابتداع يف ذ وـؾ       شِػ مـ اتٌٚع يف خر وـؾ

 ظّٝ افتل افُثرة افٌدع هذه أن ادًٖخٜ، هذه هل افتل افٌدظٜ هذه أن واحلََٜٔ

 آشتدٓل أصِٓٚ إٕام وأجْٚشٓٚ، أصُٚهلٚ اختالف ظذ اإلشالمٜٔ افٌالد

 أبق افنٚضٌل اإلمٚم أحًـ ؾَد وفذفؽ افًّؾ، ظِٔٓٚ جير مل افتل بٚفًّقمٚت

 :ؿًّغ إػ افٌدظٜ ؿًؿ حْٔام آظتهٚم ـتٚبف يف اهلل رمحف افنٚضٌل إشحٚق

 .صددهٚ يف أن وفًْٚ احلََٜٔٔ، بٚفٌدظٜ شامهٚ :إول الّسؿ

 .أن مقوقظٓٚ يف وٕحـ اإلوٚؾٜٔ، افٌدظٜ هل :الثاين والّسؿ

 جٕٚٛ مـ إفٔٓٚ ٕيرت إذا افتل هل اإلوٚؾٜٔ افٌدظٜ: افنٚضٌل اإلمٚم يَقل

 وييب مؼوظٜ، ؽر وجدهتٚ آخر جٕٚٛ مـ إفٔٓٚ ٕيرت وإذا مؼوظٜ، وجدهتٚ

ًٚ، ذـرهتٚ أن مْل شٌؼ ادّٜٓ إمثِٜ بًض ذفؽ ظذ  مٚ وهل اشتٍدهتٚ، ومْف إٍٓ

 احلديٞ يف جٚء ـام افًْٜ يف افهالة ختؿ افهالة، بختؿ افٌالد بًض يف يًّك

 أهؾ ظْد أمٚ افهالة، ختؿ هق هذا شافتًِٔؿ وحتِِٔٓٚ افتٌُر حتريّٓٚ»: افهحٔح

 مـ ادٌِغ أو اإلمٚم يَِـ أن مـ بد ٓ بؾ افًالم، هبذا افهالة ختّٝ مٚ افٌدظٜ

ًٚ [ 4:اإلخالص﴾ ]َأَحدٌ  اّلَلُ  ُهقَ  ُؿْؾ ﴿ ـزوا، امحدوا، شٌحقا،: خٍِف  مٚ.. ثالث

 وبذفؽ دظٚءه، ظذ ويٗمْقن ويدظق، يديف يرؾع ثؿ اإلمٚم، يٌدأ حتك بقء يٌدءون

 .افهالة ختتؿ

 هْٚ أجـ مـ اإلوٚؾٜٔ، فٌِدظٜ أمثِٜ مجِٜ يف افنٚضٌل اإلمٚم ذـرهٚ اهلٔئٜ هذه

 مـ جٚء ـام افٔديـ رؾع وٕن دظٚء، ٕهنٚ مؼوظٜ: جٜٓ مـ أهنٚ يَٚل أن يهح

 ـام أو شخٚئٌتغ ظٌده يدي يرد أن يًتحٔل ٓ اهلل إن»: افهحٔح احلديٞ يف افًٗال

 .وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل

 مؼوظٜ، ؾٓل ظّقمٚت، يف داخِٜ أهنٚ بٚظتٌٚر اخلتؿ هذا أو اهلٔئٜ هذه: ؾ٘ذاً 

 بدظٜ ؾٓل افًالم، ظِٔف افرشقل ظٓد يف تُـ مل افهقرة هذه أن بٚظتٌٚر فُـ

 افْٚر، يف والفٜ وـؾ والفٜ، بدظٜ ـؾ أن جداً  ومجٔؾ ٕٚصع بٌٔٚن يَرر وهق إوٚؾٜٔ

 افوالٓت، يف إؿدام متًٚويٜ ؽر افٌدع ـٕٚٝ وإن والفٜ، هل بدظٜ وأصٌر
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 مجٚظٜ، افهالة ظَٛ آشتٌٍٚر هق مثالً  ذفؽ ظذ وييب والفٜ، أصٌرهٚ فُـ

 افهالة مـ شِؿ إذا ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن»: مًِؿ صحٔح يف أصؾ فف آشتٌٍٚر ؾَٔقل

ًٚ، اهلل اشتٌٍر  اجلالل ذا يٚ تٌٚرـٝ افًالم، ومْؽ افًالم أنٝ! مهللا: ؿٚل ثؿ ثالث

 هذا وظذ آشتٌٍٚر هذا ظذ واحد بهقت آجتامع فُـ أصِف، هذا شواإلـرام

 بدظٜ ؾهٚرت افهالة، بًد افذـر هذا مؼوظٜٔ أصؾ إػ أؤػ مٚ هق افدظٚء

 وهبذا شافْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ، بدظٜ ـؾ»: بَٚظدة أخحَٝ وفذفؽ إوٚؾٜٔ،

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد ـٍٚيٜ، افَدر

  (00: 07: 46/ 186/ وافْقر اهلدى)

 ؟الدعاء دم الٗديـ رفع دم صحٗح حديث هٕاك هؾ

 ؟افدظٚء يف افٔديـ رؾع يف صحٔح حديٞ هْٚك هؾ :افًٚئؾ

 شٖخٝ أنٝ فُـ افٔديـ رؾع يف مؼوظٜٔ أحٚديٞ يف ،ٓ :-اهلل رمحف-افنٔخ

 .ؾٖجٌتؽ خٚص حديٞ ظـ

 ؟فًٍْف ودظٚ يديف ؾرؾع افهالة ظَٛ اإلًٕٚن ـٚن إذا صٔخ يٚ ـٔػ :افًٚئؾ

 مٚ خٚصٜ افهالة ظَٛ ،يرؾع أن ُيؼع ٓ افهالة ظَٛ :-اهلل رمحف-افنٔخ

 واحدة مرة وفق روي ومٚ ـثرة صِقات صذ افًالم ظِٔف افرشقل ٕن افرؾع يؼع

ع فُْف ،يديف رؾع ِّ  افهالة ظِٔف ؿقفف ـّثؾ ادختكات افدظقات بًض دظٚ أنف ُش

 مل أؿقل وٓ ُيَْؾ ؾِؿ شظٌٚدتؽ وحًـ وصُرك ذـرك ظذ أظْل مهللا» : وافًالم

 ؾوال افدظٚء يف افهالة مـ ؾراؽف بًد  يديف رؾع ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن مىَِٚ يَْؾ مل ،يثٌٝ

 ثٕٜٚٔ بدظٜ أجوٚ وهْٚك افٔقم ادًٚجد أئّٜ يًٍؾ ـام مجٚظٜ مع دظٚ أنف يَْؾ مل أنف ظـ

م بدظٜ  وهق أخرى وبدظٜ،  ؾريوٜ وفق افهالة بًد افدظٚء يف افٔديـ رؾع افتزا

 .مجٚظٜ افدظٚء

 (1ذيط -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى)
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  الدعاء اشتجابة وقاضـ أحد دم الدعاء دم الٗديـ رفع حْؿ

 ؟وَني وقت دم تّٗٗد بدون

 بدون  افدظٚء اشتجٚبٜ مقاضـ أحد يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع: يَقل :افًٚئؾ

 .مًغ وؿٝ يف تَٔٔد

 .مؼوع :افنٔخ

 ( 00 : 41: 41/   651/  وافْقر اهلدى) 

 آشتسّاء صالة غر دم الدعاء دم الٗديـ رفع ثبقت

 يف إٓ دظٚئف مـ رء يف يديف يرؾع ٓ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ـٚن: ؿٚل أنس، ظـ

 .ظِٔف متٍؼ. إبىٔف بٔٚض يرى حتك يرؾع ؾٕ٘ف آشتًَٚء،

 ؾٕ٘ف آشتًَٚء، يف إٓ رأشف، جيٚوز حتك افرؾع ـؾ يرؾًٓام ٓ أي: إفٌٚين ؿٚل

 رؾع يف إحٚديٞ توٚؾرت وؿد ثقب، ظِٔف يُـ مل فق إبىٔف، بٔٚض يرى حتك يرؾع

 يف شرشٚفٜ» افدمنَل افديـ ٕٚس وفِحٚؾظ آشتًَٚء، ؽر يف افدظٚء يف افٔديـ

 بدمنؼ افيٚهريٜ ادُتٌٜ يف ُمٍقطٜ بخىف وهل ذفؽ، مؼوظٜٔ ٍٕل ظذ افرد

 .افًٚمرة

 (4/171 ادهٚبٔح منُٚة)



        القسآٌ خته دعاء
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   الّرآن؟ ختؿ عٕد التْبر حْؿ

 افَرآن؟ ختؿ ظْد افتٌُر حُؿ مٚ :افًٗال

 هق؟ مٚ :افنٔخ

 افَرآن؟ ختؿ إرادة ظـ افتٌُر :افًٚئؾ

 يرويف حديٞ ذفؽ يف وإٕام افهحٔحٜ، افًْٜ يف فف أصؾ ٓ افتٌُر :افنٔخ

 .تهح ٓ أهنٚ يٌغ اجلزري ـٚبـ مْٓؿ وادتَْقن افَراءة ظِامء

 .تهح ٓ أهنٚ يذـر اجلزري ابـ :افًٚئؾ

 .تهح ٓ :افنٔخ

 بًْد هذا ظـ أخذهٚ هذا: يًْل بٚفًْد، تْٚؿِقهٚ أهنؿ يَقفقن هؿ :افًٚئؾ

 .افًالم ظِٔف افرشقل إػ متهؾ

ًٚ  ـٚن وفق صحٔحًٚ  يُقن افرشقل إػ متهؾ شْد ـؾ وهؾ :افنٔخ  .ـذاب

 تَِل وبغ احلديٞ شْد بغ ؾرق: يًْل.. وفٔس بٚفتَِل ؿهدوا هؿ :افًٚئؾ

 بًد صٔخًٚ  ـٚن افتِّٔذ هق افذي وهذا افتٌُر، أمٚمف ؾًٍؾ هذا ظذ ؿرأ  هذا افَرآن،

 .إَىٚع ؾٔٓٚ ؾِٔس وهُذا، صٔخ ظذ ؾَرأ  ذفؽ

 ؾتْٚؿؾ بٚفثَٜ، افَراءة يف مًروف افرجؾ أنف ظٚصؿ افْجقد أيب ابـ :مداخِٜ

 .ادَهقد هذا افَرآن، مع ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ افهحٔح بٚفًْد ذفؽ افَراء

 مـ؟ مَهقد :افنٔخ

 .ادًٖخٜ هذه يف ٕٚؿنْٚهؿ افذيـ افَراء مَهقد :مداخِٜ

 افُتٚب؟ يف مقجقد أم دظقى هذه :افنٔخ

 .دظقاهؿ :مداخِٜ
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 ...مًف افَرآن يَِل ممـ واحد ـؾ: يًْل ُمٍقطٜ، ...:افًٚئؾ

 مَىقظٜ؟ أم متهِٜ ُمٍقطٜ ظِٔؽ مٚ :افنٔخ

 .متهِٜ :افًٚئؾ

 مٍَقد؟ أم افُتٚب يف مقجقد هذا أجـ :افنٔخ

 ...صٔخ ظذ إجٚزة يٖخذ افذي وُمٍقطٚهتؿ ـتٌٓؿ يف مقجقد :افًٚئؾ

 بًْد افُتٚب يف مًىقر هذا هؾ أنف: أشٖل أنٚ فُـ بٚفَراءة، جمٚز أنٚ :افنٔخ

 افًؼ، افَراءات يف افْؼ اشّف افذي اجلزري ابـ ـتٚب ظذ أحِٔؽ ٚأن متهؾ،

 ادَهقد ـٚن ؾ٘ن يهح، ٓ اإلشْٚد هذا إن: ويَقل احلديٞ، هذا شْد يذـر هْٚك

 هق؟ ؾٖجـ آخر رء ـٚن وإن مردود، ؾٓذا هذا هق بُالمؽ

 .ئٍْف أجوًٚ  افذهٌل اإلمٚم افٌُٚر، افَراء يف ـذفؽ افذهٌل :مداخِٜ

 . هذا هق :افنٔخ

                                (00 : 15 : 65/ 289/وافْقر اهلدى)

 عٕف؟ ييح هؾ تٗٔٗة ٓبـ ادٕسقب الّرآن ختؿ دعاء

 ظْف؟ يهح هؾ تّٜٔٔ ٓبـ ادًْقب افَرآن ختؿ دظٚء :مداخِٜ

 دظٚءً  أو ذـراً  أو ورداً  حيدث أن ظـ افًِامء أبًد تّٜٔٔ وابـ. يهح ٓ :افنٔخ

 افًْٜ ظـ افدؾٚع رايٜ رؾع افذي وهق ـٔػ افَرآن، ختّٜ ـؾ دبر ويِتزمف يتٌْٚه

ًٚ  ؿديامً  افنٚئع افتًَٔؿ ظذ وؿٙ افٌدظٜ وُمٚربٜ  افًِامء مجٚهر ظْد وحديث

 هذا ظذ ـتٌف يف تّٜٔٔ ابـ ؾَٙ أؿًٚم، مخًٜ إػ تًَْؿ افٌدظٜ أن وادنٚيخ

 شافْٚر يف والفٜ وـؾ والفٜ بدظٜ ـؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص افُريؿ افٌْل تكيح وفزم افتًَٔؿ

 افكاط اؿتوٚء ادنٓقر ـتٚبف هق اخلىر ادقوقع هذا يٌحٞ فف ـتٚب وخر

 حيدث أن ظـ تّٜٔٔ ابـ يُقن مٚ ؾٖبًد وفذفؽ اجلحٔؿ، أصحٚب خمٚفٍٜ ادًتَٔؿ
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 .افَرآن ختؿ دظٚء

 خيتؿ أن بًد حقفف وذويف أهِف جيّع أن فف وخٚتؿ فَِرآن تٚل فُؾ يؼع ًٕؿ

 افذي افدظٚء ذفؽ يِتزم أن دون وأخرة افدٕٔٚ خر ؾٔف بام وهلؿ فف يدظق وأن افَرآن

ًٚ  حيٍظ ـٚن إن يدظق وإٕام ادهٚحػ، مـ ـثر أو ادهٚحػ آخر يف يىٌع  مـ صٔئ

 ـثر ـنٖن حيٍظ ٓ ـٚن وإن مٌٚرـٜ، ـثرة هلل واحلّد وهل وافًْٜ افُتٚب أدظٜٔ

 وجؾ ظز ؾٚهلل هبٚ، يْىؼ هق افتل بٌِتف وجؾ ظز اهلل مـ ؾٔىِٛ افًٚمٜ مـ

ًٚ  بٌَِف ربف إػ وتقجٓف ب٘خالصف ثؿ أوًٓ، ربف فُتٚب ختّف بزـٜ فف يًتجٔٛ  ..ثٕٚٔ

 (00 : 20 : 22/ 120/وافْقر اهلدى)

 الّرآن؟ ختؿ دعاء ثبت هؾ

 صحٔح؟ رء ورد.. افَرآن ختؿ دظٚء يف رء ورد :مداخِٜ

 .ورد مٚ ٓ :افنٔخ

 افهحٚبٜ؟ مـ آثٚر وٓ :مداخِٜ

 .ورد مٚ أبداً  :افنٔخ

 إذا أمٚ شًّٝ، مٚ ؾٚجلقاب افٔقم ادًروف افدظٚء تًْل ـْٝ إذا افًٚئؾ إخ

 .ظْف اهلل ريض مٚفؽ بـ أنس ظـ ورد ؾٓق افدظٚء مىِؼ تًْل ـْٝ

 ...افدظٚء هذا يف افْٚس تَٔد! صٔخ يٚ فُـ :مداخِٜ

 .فف أصؾ ٓ هذا أجٌتؽ إتٓك :افنٔخ

 (00:41:27/ب41: افْقر رحِٜ)





 الشبح٘ كتاب

 ّالتشبٔح
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 باحله التسبٗح

 .مقوقع .شبٚحلل يًٌح ـٚن» :مرؾقظٚ هريرة أيب ظـ روي

 .رء افًٌحٜ ظـ ؾوال بٚحلل افًد يف يهح ومل  [:اإلمٚم ؿٚل]

 (18/ 1) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 بادسبحة التسبٗح حْؿ

 ادًٌحٜ اشتًامل أن ادًِقم مـ: شٗال ظْدي يف ادًٌحٜ بخهقص :افًٚئؾ

 أثٚر بًض هْٚك، أن بَقفف افْٚس بًض ظعّ  احتٟ وؿد افًْٜ، مـ فٔس

 يف وردت ؿد أثٚر هذه أن: ويَقل ادًٌحٜ، اشتًامل مؼوظٜٔ: وؾٔٓٚ افهحٔحٜ،

 هذا صحٜ مدى ومٚ افُالم، هذا صحٜ مدى ؾام ظِٔؽ، افرد يف فٌِامري ـتٚب

  أثٚر؟

 مْٓٚ ـٚن ومٚ بٚحلل، افتًٌٔح يف آثٚر يف يف، مٚ افًٌحٜ يف أثٚر :افنٔخ

ًٚ  ـٚن ومٚ يهح، ؾال افرشقل إػ مرؾقظًٚ   ٕحـ ـْٚ افهحٚبٜ بًض إػ مًْقب

 بٚفّٔغ، افًَد مـ افًْٜ يف ثٌٝ مٚ ؽر ؾذفؽ مْٓٚ رء صح وإن ـِٓٚ، وًٍْٚهٚ

 افًْٜ، خالف يُقن بٚحلل ظدّ  افهحٚبٜ بًض بٖنف ثٌٝ ؾِق بذفؽ، وإمر

 وافذي أصؾ، هلٚ مٚ افًٌحٜ افًٌحٜ، ظـ ؾوالً  بٚحلل، افًد إػ يِتٍٝ ؾال وفذفؽ

 بذفؽ، افرشقل وأمر بٕٚصٚبع، افًد افًْٜ افًْٜ، ظـ بٌٍِٔقا  ظؿ بٚٔثٚر حيتٟ

 خيٚفػ رء ؾُؾ تًٖل، مٚ وافًٌحٜ احلل ،شافَٔٚمٜ يقم مًئقٓت إهنـ»: وؿٚل

 رد وِمـ أثٚر، بًض مـ حقفف جيًجًقن مٚ ُّيّؽ ؾام بدظٔتٓٚ، يف صؽ يف مٚ افًْٜ

 ظِٔف ظثروا بام بدظٓؿ يٗيدوا بٔحٚوفقا  افهقؾٔغ، افىرؿٔغ هٗٓء افٌامريغ، بًض

 . ظِٔٓؿ افرد إلُتٚم افقظد تٍْٔد صدد يف وأنٚ افروايٚت، مـ
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 . ظّرك يف وأضٚل صٔخْٚ، يٚ اهلل ؿقاك :افًٚئؾ

  (.4 : .: .12/  9/ وافْقر اهلدى) 

 بدعة السبحة أن عذ الدلٗؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل أجٚم تُـ مل وأهنٚ بدظٜ، افًٌحٜ أن ظذ دفٔؾ يقجد هؾ: مداخِٜ

 بّْٔٔف افتًٌٔح يًَد ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل ادقفد، مثؾ افًٌحٜ :افنٔخ

 تقجد ٓ بٖنف ذفؽ وظِؾ بٕٚنٚمؾ، يًَدن أن خٚصٜ بهقرة افًْٚء حضو أوًٓ،

 اْفَْٔقمَ ﴿ افَٔٚمٜ يقم ومًتْىَٚت وٓتمًٗ ؾ٘هنـ بٕٚنٚمؾ يًَدن: ؿٚل ادًٚبح،

ؿْ  َظَذ  َْٕختِؿُ  ِٓ ِه َْٚ َأْؾَقا ُّ ِِ َُ دُ  َأجِْدُّيِؿْ  َوُت َٓ ؿْ  َوَتْن ُٓ ُِ ُٕقا  باَِم  َأْرُج ٚ ٌُقنَ  ـَ
ًِ ُْ  [.56:يس﴾ ]َي

ًٜ  صٓٚدة فًٍْف يًجؾ افًٚؿؾ، دهِحٜ بٕٚنٚمؾ دافًَ ؾٕٚنٚمؾ،  فهٚحلف ضٌٔ

 واوح؟ ؾٚن ـؾ مع ؾتٍْك ادًٌحٜ ٚأم افَٔٚمٜ، يقم

 .اخلر جيزيؽ اهلل واوح صٔخ يٚ ًٕؿ :مداخِٜ

 (.: .65 : 61/   29/   وافْقر اهلدى) 

 بالسبحة التسبٗح حْؿ

 ٓ؟ أم ؾٔٓٚ افتًٌٔح جٚئز هؾ هذه افًٌحٜ :مداخِٜ

 ـتٚب، مـ أـثر يف ٕؼت ادًٖخٜ، هذه حقل ـِامت فْٚ ضًًٌٚ  ٕحـ :افنٔخ

 خرجٝ ـْٝ هْٚك وادقوقظٜ، افؤًٍٜ إحٚديٞ شًِِٜ هق أن أذـره وافذي

 ًٚ  فِديِّل افٍردوس مًْد مـ هْٚك وخرجتف شافًٌحٜ ادذـر ًٕؿ»: بٍِظ حديث

 :مْٓٚ ـثرة وجقه مـ متْف، حٔٞ مـ ووًف ثؿ إشْٚده، حٔٞ مـ وًٍف وبْٔٝ

 أفٜ افقشِٜٔ أمٚ افهالة افْٚؾِٜ تًىل هل افًربٜٔ افٌِٜ يف افًٌحٜ فٍيٜ أن

 افتل ٔفٜا: بًّْك افًربٜٔ افٌِٜ يف دخِٜٔ ؾٓل افًربٜٔ افٌِٜ يف تًرف ٓ هذه هذه،
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 وظـ بؾ افًٌحٜ اشتًامل ظـ ئٌْْٚ افًالم ظِٔف افرشقل ظـ ثٌٝ ؾٚفذي هبٚ يًٌح

 .ادتَدمغ بًض ظـ روي ـام بٚحلل، افًد اشتًامل

 ..دائامً  وٕحـ

 ..هُذا دائامً  يوٌىٓٚ آٓت هْٚك :مداخِٜ

 .. هذه إخرة افٌدظٜ هذه :افنٔخ

 ..تىقر.. تىقر :مداخِٜ

 بذفؽ افًالم ظِٔف افرشقل أمر بٕٚنٚمؾ ؾٚفًَد صحٔح، أـز، اهلل :افنٔخ

ؿْ  َظَذ  َْٕختِؿُ  اْفَْٔقمَ ﴿ شافَٔٚمٜ يقم ومًتْىَٚت مًئقٓت ؾ٘هنـ»: وؿٚل ِٓ ِه  َأْؾَقا

َْٚ ُّ ِِ َُ دُ  َأجِْدُّيِؿْ  َوُت َٓ ؿْ  َوَتْن ُٓ ُِ ُٕقا  باَِم  َأْرُج ٚ ٌُقنَ  ـَ
ًِ ُْ  .[56:يس﴾ ]َي

 اهلدى خر ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل وهدي هدى بًد هدي وٓ هدى ٓ: واخلالصٜ

 .ُمّد هدى

 ٕهنٚ: ؿٚل افًٌحٜ بجقاز افَقل إػ يًسحيقن ادْٚشٌٜ هبذه افْٚس مـ وـثر

 ..بدؿٜ افًد ظذ هبٚ ادًٌح تًٚظد

ًٚ  ترـٝ مٚ»: افهحٔح احلديٞ يف جٚء ـام: َٕقل ٕحـ  إٓ اهلل إػ يَربُؿ صٔئ

ًٚ  ترـٝ ومٚ بف، وأمرتُؿ  شظْف وهنٔتُؿ إٓ افْٚر إػ ويَربُؿ اهلل ظـ يًٌدـؿ صٔئ

 مـ وتًٚػ تٌٚرك اهلل ظْد خر وإحهٚئف افذـر فًد وشِٜٔ افؼع يف هْٚك ـٚن ؾِق

ٚنَ  َوَمٚ﴿: ربْٚ يًْك مٚ ـٚن بٕٚنٚمؾ افًد ًّٔٚ َربَُّؽ  ـَ
ًِ
 ظذ يؼع أن[ 51:مريؿ﴾ ]َٕ

 .جٜٓ مـ هذا افقشِٜٔ، ؽتِ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٕٔف فًٚن

 إٓ بدظٜ أحدثٝ مٚ: تَقل افتل افًٍِٜٔ احلُّٜ أخّس أنْل: أخرى جٜٓ مـ

 أخّس ؾٖنٚ ؤًػ، افًْد فُـ ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ مرؾقظًٚ  روي وهذا شْٜ، وأمٔتٝ

 .شْٜ وأمٔتٝ إٓ بدظٜ أحدثٝ مٚ: احلََٜٔ هذه افٔد دس



   ـتٚب افًٌحٜ وافتًٌٔح   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 اشتًامهلؿ ؿٌؾ اخسظقا  ٕهنؿ إٓ هق مٚ افًٌحٜ اشتًامل إػ احتٚجقا  افذيـ

 يف ًٕؿ، إذـٚر.. بٕٚنٚمؾ إحهٚؤهٚ يُّـ ٓ ؾًالً  جداً  وخّٜ أظداد افًٌحٜ

 إٓ شٔحهٔف ـٔػ هذا.. ـذا أحد اهلل هق وؿؾ.. آٓف وأربًٜ أخٍٜٔ يًّقٕف رء

 افًدد هذا مثؾ ؾٔف يقجد ٓ افؼع فُـ ظْٓٚ، تْقب افتل بٚفًٌحٜ أو بٚحلل

 .. افوخؿ

  (.: ..9 : 10/   78/   وافْقر اهلدى)

  السبحة اشتــَامل حْؿ

 ؾٔـٓٚ فٔـس أن ادـًٌح اظـتَد إذا،افٌدع مـ يًتـز بٚدـًٌحٜ افتًٌٔح ـهؾ: افًـٚئؾ

 بدظٜ؟ فٔـًٝ بٖنـٓٚ افَقل تـّٜٔٔ ابـ اإلشـالم صٔخ ظـ ثٌٝ وـهؾ وثـقاب أجـر زيٚدة

 بدظٜ فًٔـٝ افًٌحٜ أن اهلل رحـّف تـّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ظـ ثٌٝ :افنٔخ

، واجـتٓـٚداتف آرائف أــثر يف ٕتـٚبًف أنْـٚ وحـًٌْـٚ ادـًٖخٜ هذه يف بـَقفف ٕـَقل ٓ فُْْٚ

 يف اتٌٚظـف ظِٔـْٚ جيـٛ مـًهقمـٚ ٌٕٔـٚ فٔس ٕنـف إفٔـف ذـهٛ مـٚ ــؾ يف ٕـقاؾَف ٓ وفُـْْـٚ

 مـًهقم ؽر رجؾ إػ ْٕتـًٛ أن أردٕـٚ وفـق،تٔــّٔغ فًـْٚ ٕـحـ ثـؿ وصٌر ـٌٔـر ــؾ

 وزيـد،حـٍْٔٚ فٌَٔـٝ حـٍْٔـٚ ــْٝ صـخهـٔٚ أنـٚ،افَديـؿ مذـهٌف ظذ مْـٚ ؾرد ــؾ فٌَل

 وبٚفًـِؿ بٚإلمـٚمٜ فـٓؿ مـنٓقد إئـّٜ ـهٗٓء ٕن صٚؾًـٔٚ فٌَل صٚؾًـٔٚ ــٚن

 فـام فٌَٔـْٚ فقحـده إلمـٚم مـتًٌغ ٕـيؾ أن ٕـريد ــْٚ ؾِق.. آخـره إػ وافتـَقى وافهـالح

 اتـٌٚع إػ وجؾ ظـز اهلل هدإـٚ ؿد وفـُـ وأجدادٕـٚ آبٚءٕـٚ ذفؽ يف متًٌـغ ظِٔف ـْـٚ

 ممـ ـُـثر -اهلل رمحف- تـّٜٔٔ ابـ ،افًـْٜ هذه يـخٚفػ رء إيثـٚر ظـدم وإػ افًـْٜ

ٔـًٝ افًـٌحٜ أن إػ يذهٛ  وشِٜٔ أنـف وـهق واحدا صٔئـٚ ٓحـظ إٕـام،بدظٜ ف

 ذـرتـٓٚ ضٚفـام ،أصـٔٚء بؾ رء ؾٚتـف ؿد -اهلل رمحف- وفـُْـف ؽـٚيٜ وفٔـس وشِٜٔ،فًِد

 .تـًَِٔٚيت أو مـٗفٍـٚيت بـًض يف ظِـٔٓٚ وٌٕـٓٝ

 :ذفؽ أول
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 افًـٌحٜ أن ظْـف تٖخـر ومـ تـَدمـف ومـ تـّٜٔٔ ابـ مـ اجلـّٔع مـ ظـسافآ مـع 

 إحـٚديٞ شًِـِٜ مـ إول ادـجِد» يف حََتـف ـْٝ ــّـٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـٓد يف تـُـ مل

 ش.افًـٌحٜ ادـذـر ٕـًؿ» : حـديٞ تـحٝ شوادـقوقظٜ افوـًٍٜٔ

 أن ذــرت ؾَد، احلـٌق اهلل ظٌد افنـٔخ ظذ ردي يف بٔـٕٚٚ ذفؽ ووشـًٝ 

 ٕن افًـرب فـٌٜ يف مـًروؾٜ تـُـ مل بؾ افهحـٚبٜ ظـٓد يف مـًروؾٜ تـُـ فـؿ افًٌـحٜ

 هذه ظذ افْـيٚم هذا ظذ افٍِظ هذا إضـالق أمـٚ افْـٚؾِٜ: هل افًرب فٌٜ يف افًـٌحٜ

 ـّـٚ، فٌٜ حـٚدث اصىالح ؾٓـذا، وإفقان إصـُٚل ادـختٍِٜ احلـٌٚت مـ افًـًِِٜ

 : ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افْـٚس بـًض ظذ خٍل فَد ديٕٜٚ حـٚدث أمـر ٕـًٍـٓٚ افًٌحـٜ أن

 ظـ يًٌدـؿ صٔـئٚ تـرـٝ ومـٚ بف وأمـرتـُؿ إٓ اهلل إػ يَربـُؿ صٔـئٚ فـُؿ ترــٝ مـٚ»

ٕـٓٔتـُؿ إٓ افْـٚر إػ ويَربُـؿ اهلل  افًٌحٜ إػ وؽٔـره تٔـّٜٔ ابـ ٕـيرة ــٚن ؾ٘ذا شظـْف و

 ..فًِد وشِٜٔ أنــٓٚ زاويٜ مـ

 فألذــٚر بٚفًد شـْٜ فـٓؿ يًـ ومل افْـٚس إػ افًـالم ظِٔف افرشقل يٖت أخؿ ُترى

 ظـدـهٚ؟ وظذ إحـهٚئـٓٚ ظذ أمـتف رؽـٛ أو أمـتف أمـر افتل

 :اثــْتغ بىـريَتغ ذفؽ جـٚء ؿد أنـف ٓصـؽ 

 .وبًٍِـف افًـالم ظِـٔف بَـقفف 

 افًـالم إػ بٔده إفٔـٓـ ؾٖخقى افًْـقة بًٌض ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـر ؾَد  :ؿقفف أمـٚ 

 بٕٚنـٚمؾ واظـَدن افرحـّٜ ؾتـًْغ تـٌٍِـ وٓ اهلل اذـرن ادـًِّـٚت ًٕـٚء يـٚ:  »وؿٚل

 افذـر فًَد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ أمـر هذا إذنش افَٔـٚمٜ يقم ومًتْىَٚت مـًٗوٓت ؾٕ٘ـٓـ

 مـع ؿرن بؾ افنـرظل احلـُؿ هذا فـٓؿ بغ أنـف يـُتػ ومل بٕٚنـٚمؾ وإحـهٚئف وظـده

 بٕٚنـٚمؾ وافتـًٌٔح افذــر بـًَد إمـر يف افًـِٜ ٕـَقل أن ٕـًتىـٔع وٓ احلـُّٜ افٌـٔٚن

 افًـالم ظِٔـف ينـرشافَـٔٚمٜ يقم ومـًتْىَٚت مـًٗوٓت ؾٕ٘ـٓـ» : افًـالم ظِـٔف ؿٚل

ؿْ  َظَذ  َْٕختِؿُ  اْفَْٔقمَ ﴿: تـًٚػ ؿقفف إػ بذفؽ ِٓ ِه َْٚ َأْؾَقا ُّ ِِ َُ دُ  َأجِْدُّيِؿْ  َوُت َٓ ؿْ  َوَتْن ُٓ ُِ  باَِم  َأْرُج

ُٕقا  ٚ ٌُقنَ  ـَ
ًِ ُْ  ﴾.َي
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275 

 اهلل ذـرت بٖنـٓٚ افَٔـٚمٜ يقم صـٚحٌـٓٚ ظذ دةصـٚه تـُقن إنـٚمؾ ؾٓذه

 ..آخـره إػ وَ  وَ  اهلل وشٌـحٝ

 افرشقل مـ واحد رؿؿ بٔـٚن هذا افًـْٜ هذه ظــ مـًروقن أو ؽـٚؾِقن وافْـٚس 

 : شافهحـٔح ب٘شـْٚده داود أبق روى حٔٞ  :أجـوٚ وبٚفٍـًؾ  .بٚفَـقل

 ظـّرو ابـ اهلل ظـٌد ظــ أو ظـْف اهلل ريض اخلـىٚب ابـ ظـّر ابـ اهلل ظـٌد ظـ

 رشـقل أن»: -افهـقاب إػ إؿـرب ـهق افثـٚين وفًـؾ أن مْل افنـؽ- افًـٚص ابـ

 افتـًٌٔح يـًَد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأجٝ»: ؿٚل أو شبٔـّْٔف افتـًٌٔح يـًَد ــٚن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  شبٔـّْٔف

 ؾٓـذا افًدد وإلحـهٚء فًَِد وشـِٜٔ أنـٓٚ جـٕٚٛ مـ افًـٌحٜ إػ ٕـيرٕـٚ إذا ؾ٘ذن

  افَـٔٚمٜ يـقم فـهٚحٌٓٚ افـقشِٜٔ هذه تـنٓد مْٓـٚ بخـر افًـالم ظـِٔف افرشقل جـٚء ؿد

 .ضٌٜٔ زاـٔـٜ صـٓٚدة

 بٔٚن مـع وبًٍـِف افًـالم ظِٔـف بَقفف ثٌتٝ افتل افًـْٜ هذه ظـ ؾٚإلظـراض 

 مل بٖنـٓٚ ظـسافآ مـع افًٌحٜ بٖن وـهذا هذا ظــ اإلظـراض افنـٓٚدة بتـِؽ احلـُّٜ

 افقشـٚئؾ ــٕٚٝ إذا ـٚفٌـٚيٚت افقشـٚئؾ ٕـَقل، وشٔـِٜ ؾٓـل افرشقل ظـٓد يف تـُـ

 افًٌـحٜ ُوجدت أن بـًد افًـِػ ــٚن ؾـٓؾ بـٓٚ ُيـًّؾ مل ثـؿ، بـٓٚ فًِـّؾ ادـَتيض ُوجد

 وجـًِقا  أخـرجقـهٚ افهـالة إتـٓٝ مـٚ ؾ٘ذا، جـٔقهبـؿ يف تـًٚبحـٓؿ يـوًقن  ــٕٚقا 

 بٖجـامهنؿ؟ افتـًٌٔح يًَدون ــٕٚقا  أم بٚفًٌحٜ؟ تًداده ادـؼوع افذـر يًدون

 .يـًٍِقن ــٕٚقا  هُذا أنـٓؿ صؽ ٓ 

ًـٌحٜ   ..وــٍك افهـقؾٜٔ بـدظٜ مـ هل واف

ٔـّٜٔ ابـ ؿقل صقاب ٕـرى ٓ فًِـْٜ افٌدظٜ هذه خمـٚفٍٜ ؾّـع  اشـتـًّـٚهلٚ بـجقاز ت

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل فْـٚ بغ بّـٚ اشتـًّـٚهلٚ ظـ ُؽْٜٔ فـْٚ ؾ٘ن افَقل هذا ظذ َفواؾ مـ وـذفؽ

 .وؾًـال ؿقٓ بٚفٔـّْك افًـَد مـ افىـٌٜٔ افقشِٜٔ هذه مـ

 ؿديـام ادـًِّغ بًض مـ تَِٔـد أنـٓٚ افًٌحـٜ هذه مـيٚهر ٕـرى أن إػ 
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ًـٌحٜ فِْـهٚرى  أخـذوـهٚ افْـهٚرى ًِّغادـ إػ تـنبٝ افْـهٚرى مـ أصـِٓٚ ؾٚف

 اإلشـالم ؿٌؾ افًـٚبَٜ إديٚن أصحـٚب بـًض مـ ؿديـّٜ بدظـٜ ؾٓل يغافٌقذ مـ

 مـ تنبٝ ثؿ وؽرـهٚ افرهٌٕٜٚٔ ابتدظقا  ـام وابتـدظـقهٚ افْـهٚرى إػ تـنبٝ

 .ادـًِّغ إػ افْهٚرى

 .افهحـٔحٜ فًِـْٜ مـًٚروٜ ٕنـٓٚ بٚفًـٌحٜ افًـَد جقاز ٕـحـ ٕـرى ؾال

 ؾْـحـ شِقـٜٔ إـحراؾٚت أصحـٚهبٚ إػ جتـر افًٌحـٜ إن  :شٌؼ مـٚ إػ بٚإلوٚؾٜ 

 ٕـجد،أظـْٚؿٓؿ ظذ يًِـَقٕـٓٚ وافتَقى وبٚفهالح بٚفزهد ادتـيٚهريـ مـ ـثرا  ٕجد

 يَـرأ  هُذا يده ويرؾع مـًهّف يف افًـٌحٜ يِػ بخـٚصٜ ادـكيغ افَراء بًض

 ممـٚ وأخقان أصـُٚل هُذا بـٓٚ وُيِقح مرة وـهُذا مـرة هُذا يـًٍؾ تـجده افَرآن

 ورع بٖنـف يتـيٚـهر ــٚن افنـٚم دمنؼ يف ادـنٚيخ بـًض أظـرف وأنـٚ، افريـٚء يف يدخؾ

 ٓ يده يف وافًٌحٜ، بٔده وافًٌحٜ جٌتـف جٔٛ يف يـده ُيدخـؾ أنـف ذفؽ ومـ وتَل

 هُذا يًّـؾ بـف وإذا ظِٔـف وشِؿ ادـٚر بـف مر ؾ٘ذا ،بٚجلـٌٜ أخـٍٚـهٚ ؿد بؾ يـيٓرهٚ

 بـٚرد ورع هذا طـٚهرا  صـٚر خـٚؾٔٚ ــٚن مـٚ اهلـقاء يف افًٌحٜ راحـٝ افًـالم وظِـُٔؿ

 ــِف؟ هذا فـامذا أبرد وتـُِػ

 افًـالم ظِٔـف ؿقفف ذفؽ ومهداق اإلٕـًٚن فٌْل افنـٔىٚن تـًقيد مـ ذفؽ 

 .شُمـّد هدى اهلـدى خـر»

 أنـٓؿ افًـٚمٜ والل مـ إن بٚفًٌـحٜ؟ افتـًٌٔح يـًَد ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ــٚن هؾ

 .افًٌحٜ خِػ مـٚ مجِٜ ومـ وـذا ـذا خِػ افًالم ظِٔـف افرشقل إن: يَقفقن

ؿ مـ هذا  ُـؾ والفٓـ ٚشد هذه ؾ ٜ ظــ اإلظـراض وراء مـ تستٛ ادٍـ ًْـ  اف

ًؽ ٌـدظٜ وافتّـ ْـير إن : أؿقل بٚخـتهٚر بٚف ٚروٜ مع ؾَط ــقشِٜٔ افًٌحٜ إػ اف  ذفؽ مًـ

د وهل ادـؼوظٜ فِقشِٜٔ ًَـ مؾ اف ٕـف بٕٚنٚـ امل وراء مـ يستٛ ؾ٘ حٜ اشتًـ ًٌـ ٚشد اف  مٍـ

ٜ ـٔـ ٔـرة شِق ًد ـث ْـقايٚ تٍـ ّٜٔ اف ًِـ ل جـقاز ٕـرى ؾال وفذفؽ اف ّٚـ  .افًٌحٜ اشـتً

 (41 -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى) 
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 ادَّقدة وباخلٗقط بالٕقى التسبٗح حْؿ    

 ـٕٚقا  أهنؿ ذفؽ، صٚبف مٚ أو افًِػ ـظ مًيّٓٚ ورد أحٚديٞ ؾٔف :مداخِٜ

 ؟بذفؽ افَقل مٚ ادًَدة بٚخلٔقط ومْٓؿ بٚفْقى يًٌحقن

 .افًْٜ خالف :افنٔخ

 (00 : 16 : 06/ 551/وافْقر اهلدى)

 السبحة حْؿ 

 صٔخْٚ؟ يٚ افًٌحٜ حُؿ :مداخِٜ

 وافًٌٞ هبٚ فِتًع ـٕٚٝ وإذا بدظٜ، ؾٓل هبٚ فِتًٌٔح ـٕٚٝ إذا افًٌحٜ :افنٔخ

 .اجلًّٜ يقم حٚفٜ يف إٓ ادٌٚح افًٌٞ مـ ؾٓق هبٚ

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك. ضًًٌٚ  اخلىٌٜ أثْٚء :مداخِٜ

 يف هبٚ يًٌثقن بٚفًٌحٜ افًٌٞ يًتٚدون افذيـ أن افْير أخٍٝ أن وأريد :افنٔخ

 إذا فُـ ظِٔؽ، ٕنٓد حتك اجلًّٜ خىٌٜ يف مٗاخذة وٓ أرك مل وأنٚ مُٚن، ـؾ

 إٕؽ إشتٚذ بٔخىٛ حٚ أنف أن أراك ـٖين: ؾٖؿقل احلٚرض، ظذ افٌٚئٛ ؿٔٚس صح

 .بٚفًٌحٜ تًٌٞ أنٝ

 ـوفُ بخىٌتف، اهتامم ظدم فٔس بٚفًٌحٜ، تًٌٞ أنٝ اإلًٕٚن خيىٛ ظْدمٚ

 واوح؟..فؽ افًٌحٜ ٓشتًٌٚد

 ...افنٚهد :مداخِٜ

 .بّْٔٔف افتًٌٔح يًَد ـٚن افًالم ظِٔف افرشقل ٕن بدظٜ: هذه افنٚهد :افنٔخ

 .ؾَط بٚفّٔغ بس بٚفنامل، حتك وٓ :مداخِٜ

ًٚ  :افنٔخ  اهلل اذـرن! ادٗمْٚت ًٕٚء يٚ»: هبـ مر وؿد افًْقة فًٌض ؿٚل وثٕٚٔ
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 .شومهدؿٚت مًٗوٓت ؾ٘هنـ بٕٚنٚمؾ واظَدن افرمحٜ، ؾتًْغ تٌٍِـ وٓ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 وافتٌُر، وافتحّٔد فِتًٌٔح تًتًِّٓٚ ٓ افًٌحٜ أنؽ مًْٚ أنٝ ؾ٘ذاً  :افنٔخ

 .فِتِقيح تًتًِّٓٚ: إذاً 

 تًتًِّٓٚ؟ حٚذا أو

 [صئ وٓ] :مداخِٜ

 ٕهنٚ ظْٓٚ واشتٌـ اترـٓٚ رء، بـقٓ تريد مٚذا إذاً  رء، وٓ ـٚن إذا :افنٔخ

 .رء فًٔٝ

 فٔس يًْل هبٚ، يًٌٞ ـٚن إذا ادًٌحٜ مًٖخٜ يف اشتثْٚء ذـرت صٔخْٚ :مداخِٜ

ه افَدوة مـ ـٚن إذا ضٔٛ مٕٚع، هْٚك  أو افنٔخ هذا أو افرجؾ هذا ؾَٔقل افًٌٔد ؾرا

 أن افْٚس مـ ـثراً  ترى ـام جٚئزة، هل ؾٌٚفتٚل مًٌحٜ، يًّؽ افًْل هذا

 ...احلُؿ يٖخذون

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .مىًَِٚ  حْٔذاك يٌٌْل ؾال :افنٔخ

 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 .وإيٚك :افنٔخ

 .بٚختهٚر( 00 : 12: 00/ 271/ وافْقر اهلدى)

 بالٗديـ التسبٗح حْؿ

 بٚفٔد يًٌح أن بٚدًِؿ ئِؼ وـٔػ افًْٜ، خالف مًًٚ  ـِتٔٓام بٚفٔديـ افتًٌٔح

 !هبٚ؟ ويًتْجل هبٚ يًتْثر افتل

 (.441ص) افىٔٛ افُِؿ حتَٔؼ





 ّاليرّز األمياٌ كتاب





 اليرّز
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 الٕذر عّد كراهٗة

 مل بقء آدم ابـ ظذ افْذر يٖيت ٓ: وجؾ ظز اهلل ؿٚل[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 ظذ يٗتْٔل ٓ مٚ ظِٔف يٗتْٔل افٌخٔؾ مـ بف أشتخرج رء وفُْف ظِٔف، أؿدره

 .شؿٌؾ مـ آتٚين يُـ مل مٚ: روايٜ ويف. افٌخؾ

 يؼع ٓ افْذر أن أخٍٚطف بّجّقع احلديٞ دل  :احلديٞ ؾَف مـ [:اإلمٚم ؿٚل]

 إٓ. ؿقم بف ؿٚل وؿد حرام، أنف ضرؿف بًض يف افْٓل وطٚهر مُروه، هق بؾ ظَده،

 بْذر خٚص احلرمٜ أو افُراهٜ أن ينًر شافٌخٔؾ مـ بف أشتخرج»: تًٚػ ؿقفف أن

 ؾٔف فِْٚذر ٕن ُموٜ، ؿربٜ ؾٓق وافتزر، آبتداء ٕذر دون ادًٚووٜ، أو ادجٚزاة

 وهذا. افتىقع ثقاب ؾقق وهق افقاجٛ، ثقاب ظِٔف يثٚب أن وهق صحٔحٚ ؽروٚ

 احلٚؾظ ؿٚل .إول دون شبٚفْذر يقؾقن» تًٚػ بَقفف - أظِؿ واهلل - ادراد هق افْذر

 ؿقفف يف ؿتٚدة ظـ صحٔح بًْد افىزي أخرج وؿدش:  »600/  44» شافٍتح» يف

 وافزـٚة وافهٔٚم افهالة مـ اهلل ضٚظٜ يْذرون ـٕٚقا  :ؿٚل شبٚفْذر يقؾقن» تًٚػ

 وؿع افثْٚء أن يف سيح وهذا أبرارا، اهلل ؾًامهؿ ظِٔٓؿ اؾسض وممٚ وافًّرة واحلٟ

 ورد مٚ بحّؾ شادٍٓؿ» يف افَرضٌل وجزم»: ذفؽ ؿٌؾ وؿٚل .شادجٚزاة ٕذر ؽر يف

 إن: مثال يَقل أن ُمِف افْٓل هذا :ؾَٚل ادجٚزاة، ٕذر ظذ افْٓل، مـ إحٚديٞ يف

 ادذـقرة افَربٜ ؾًؾ وؿػ حٚ أنف افُراهٜ ووجف .ـذا صدؿٜ ؾًع مرييض اهلل صٍك

 حٚ تًٚػ اهلل إػ افتَرب ٕٜٔ فف يتّحض مل أنف طٓر ادذـقر افٌرض حهقل ظذ

 مل مريوف ينػ مل فق أنف ويقوحف ادًٚووٜ، مًِؽ ؾٔف شِؽ بؾ مْف، صدر

 إٓ صٔئٚ مٚفف مـ خيرج ٓ ؾٕ٘ف افٌخٔؾ، حٚفٜ وهذه صٍٚئف، ظذ ظَِف بام يتهدق

 احلديٞ يف إفٔف ادنٚر هق ادًْك وهذا ؽٚفٌٚ أخرج مٚ ظذ يزيد ظٚجؾ بًقض

 هذا إػ يْوؿ وؿد. شخيرجف افٌخٔؾ يُـ مل مٚ افٌخٔؾ مـ بف يًتخرج وإٕام» :بَقفف

 مًف يًٍؾ اهلل أن أو افٌرض، ذفؽ حهقل يقجٛ افْذر أن ييـ جٚهؾ اظتَٚد

 افْذر ؾ٘ن» أجوٚ احلديٞ يف بَقفف اإلصٚرة وإفٔٓام افْذر، ذفؽ ٕجؾ افٌرض ذفؽ
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 .شصٔئٚ اهلل ؿدر مـ يرد ٓ

 .سيح خىٖ وافثٕٜٚٔ افٍُر، تَٚرب إوػ واحلٚفٜ 

 محؾ افًِامء ظـ افَرضٌل َٕؾ ثؿ .أجوٚ افٍُر مـ تَرب بؾ: ؿِٝ :احلٚؾظ ؿٚل»

 مـ حؼ يف افتحريؿ ظذ أنف ل ييٓر افذي» :وؿٚل افُراهٜ ظذ اخلز يف افقارد افْٓل

 حؼ يف وافُراهٜ ُمرمٚ، ذفؽ ظذ إؿدامف ؾُٔقن افٍٚشد، آظتَٚد ذفؽ ظِٔف خيٚف

 يف احلديٞ راوي ظّر ابـ ؿهٜ ويٗيده حًـ، تٍهٔؾ وهق .شذفؽ يًتَد مل مـ

/  1» احلٚـؿ أخرجف مٚ بٚفَهٜ يريد: ؿِٝ .ادجٚزاة ٕذر يف ؾ٘هنٚ افْذر ظـ افْٓل

 ظّر بـ اهلل ظٌد شّع أنف احلٚرث بـ شًٔد ظـ شِٔامن بـ ؾِٔح ضريؼ مـ ش101

 ـٚن ابْل إن افرمحـ ظٌد أبٚ يٚ: ظّرو بـ مًًقد فف يَٚل ـًٛ بْل مـ رجؾ وشٖخف

 ؾِام صديد ضٚظقن بٚفٌكة وؿع وإٕف اهلل ظٌٔد بـ ظّر ظْد ـٚن ؾّٔـ ؾٚرس بٖرض

 ؾام ؾامت، مريوٚ، ؾجٚء افًٌُٜ، إػ أمق أن بٚبْل جٚء اهلل إن: ٕذرت ذفؽ بِغ

 ٓ افْذر»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إن !افْذر؟ ظـ تْٓقا  مل أو»: ظّر ابـ ؾَٚل ترى؟

: احلٚـؿ وؿٚلش. بْذرك أوف ،شافٌخٔؾ مـ بف يًتخرج ؾٕ٘ام يٗخره، وٓ صٔئٚ، يَدم

  .افذهٌل وواؾَف. شافنٔخغ ذط ظذ صحٔح»

 يف احلٚؾظ يَقل وؾِٔح افقجف، هذا مـ افَهٜ دون افٌخٚري ظْد وهق: ؿِٝ

  .شاخلىٖ ـثر صدوق»: ظْف شافتَريٛ»

 وبٚجلِّٜ .أظِؿ واهلل. بف يتٍرد مل أنف دام مٚ حديثف أصؾ ظذ ور ؾال: ؿِٝ

 ذفؽ يًرؾقا  أن افْٚس ؾًذ ادجٚزاة، ٕذر ظذ يَدم أن فًِِّؿ حتذير احلديٞ ؾٍل

 !صًْٚ حيًْقن أهنؿ حيًٌقن وهؿ افْٓل يف يًَقا  ٓ حتك

 (.852-850/ 4/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 كان إذا بف القفاء وحروة هلل ضاعة كان إذا بالٕذر القفاء وجقب

 وَيٗة فٗف

 ـٚن ومٚ افقؾٚء، ؾٍُٚرتف هلل ـٚن ؾام ٕذران، افْذر[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شيّغ ـٍٚرة وظِٔف ؾٔف وؾٚء ؾال فِنٔىٚن

  :اثْغ أمريـ ظذ دفٔؾ احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 صح وؿد ـٍٚرتف، ذفؽ وأن بف افقؾٚء وجٛ هلل، ضٚظٜ ـٚن إذا افْذر أن: إول

 ؾال اهلل يًيص أن ٕذر ومـ ؾِٔىًف، اهلل يىٔع أن ٕذر مـ»: ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص ظْف

  .ظِٔف متٍؼ.شيًهف

 جيقز ؾال فِنٔىٚن، وإضٚظٜ فِرمحـ، ظهٔٚن ؾٔف ٕذرا ٕذر مـ أن: وأخر

 ؾًِٔف مٌٚحٚ أو مُروهٚ افْذر ـٚن وإذا افّٔغ، ـٍٚرة افٍُٚرة وظِٔف بف، افقؾٚء

 ـٍٚرة افْذر ـٍٚرة»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف وفًّقم أوػ، بٚب مـ افٍُٚرة

 خمرج وهق ظْف، اهلل ريض ظٚمر بـ ظٌَٜ حديٞ مـ وؽره مًِؿ أخرجف .شافّٔغ

 إٓ افًِامء، بغ ظِٔف متٍؼ وافثٚين إول إمر مـ ذـرٕٚ ومٚش. 2561» شاإلرواء» يف

 ـام وإشحٚق أمحد اإلمٚم مذهٛ بف ؾٚفَقل وٕحقهٚ، ادًهٜٔ يف افٍُٚرة وجقب يف

 احلديٞ هلذا افهقاب وهق أجوٚ، احلٍْٜٔ مذهٛ وهق ،ش288/  4» افسمذي ؿٚل

  .إفٔف أذٕٚ ممٚ مًْٚه يف ومٚ

 (.851-851/ 4/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ادَيٗة بٕذر القفاء حتريؿ

ٕٜ» بـ يْحر أن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد ظذ رجؾ ٕذر: ؿٚل افوحٚك بـ ثٚبٝ ظـ  ،شبقا

ٕٜ» بـ أنحر أن ٕذرت إين: ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾٖتك : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل ،شبقا
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 ظٔد ؾٔٓٚ ـٚن ؾٓؾ»: ؿٚل ٓ،: ؿٚل ،شيًٌد؟ اجلٚهِٜٔ أوثٚن مـ وثـ ؾٔٓٚ ـٚن هؾ»

 يف فْذر وؾٚء ٓ ؾٕ٘ف بْذرك أوف»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل ٓ،: ؿٚل ،شأظٔٚدهؿ؟ مـ

 .شآدم ابـ يِّؽ ٓ ؾٔام وٓ رحؿ ؿىًٜٔ يف وٓ اهلل مًهٜٔ

 افقؾٚء ذفؽ مـ وأن ادًهٜٔ، بْذر افقؾٚء حتريؿ افٍَف مـ وؾٔف [:اإلمٚم ؿٚل]

 مُٚن ظـ ؾوال فٍُِٚر، ظٔدا ـٚن أو بٚهلل، ؾٔف يؼك ـٚن مُٚن يف افىٚظٜ بْذر

 افَقل تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ؾهؾ وؿد ادًٚيص، أو ؾٔف، افؼك افْٚس يتًٚضك

  .جدا هٚم ؾٕ٘ف ،شآؿتوٚء» يف ؾراجًف ؽره، ظْد جتده ٓ رائًٚ تٍهٔال ؾٔف

 (.876/ 5/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ادباح بالٕذر القفاء وجقب

 يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خرج: يَقل بريدة شًّٝ : ؿٚل بريدة بـ اهلل ظٌد ظـ

 ٕذرت إين! اهلل رشقل يٚ: ؾَٚفٝ شقداء، جٚريٜ جٚءت إكف، ؾِام مٌٚزيف، بًض

 إن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل. وأتٌْك بٚفدف يديؽ بغ أرضب أن شٚحٚ اهلل ردك إن

 .شؾال وإٓ ؾٚرضيب، ٕذرت ـْٝ

 .ادٌٚح بٚفْذر افقؾٚء وجقب: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.110/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ادباح بالٕذر القفاء جيب

 أن افؼع يف ثٌٝ بام[ ادٌٚح بٚفْذر افقؾٚء وجقب ظذ يًتدل] [:اإلمٚم ؿٚل]

 افٌٔٝ إػ ادق ٕذرت حٚ ظٌَٜ ٕخٝ بَقفف ملسو هيلع هللا ىلص إفٔف أصٚر ـام يّغ، افْذر

 ش.ئّْٓٚ ظـ تٍُر»: ؾًجزت

 أو ئّْف يف يز أن ظِٔف وجٛ يًٍِف: أن مٌٚح ظذ حِػ مـ أن ومًِقم

 ـالم هلذا وراجع ؾرق، وٓ افٍُٚرة، أو افقؾٚء ظِٔف ادٌٚح: ٕذر يف ؾُذفؽ افٍُٚرة،
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  ش.175 - 171/  1ش »افًْـ هتذيٛ» يف افَٔؿ ابـ

 (14/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 ادَيٗة بٕذر القفاء جيقز ٓ

 حٚهة، حٚؾٜٔ افًٌُٜ إػ ُتق أن أختل ٕذرت: ؿٚل اجلْٓل ظٚمر بـ ظٌَٜ ظـ

 افًٌُٜ إػ ُتق أن ٕذرت: ؿٚفقا ش. هذه؟ بٚل مٚ: »ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظِٔٓٚ ؾٖتك

 [ش.هديٚ وفتٓد] ،[وفتحٟ] وفتختّر ؾِسـٛ مروهٚ: »ؾَٚل! حٚهة حٚؾٜٔ

 .بف افقؾٚء جيقز ٓ ادًهٜٔ ٕذر أن: مْٓٚ هٚمٜ ؾقائد احلديٞ يف [:اإلمٚم ؿٚل] 

 (.4019/ 5/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الٗٔني خمرج خرج إذا الٕذر حْؿ

ػ [:خٚن صديؼ ؿٚل] غ: خمرج خرج إذا افْذر يف افًِؿ أهؾ اخِت قل أن مثؾ افّٔ  إن: َي

، ظتؼ ظع ؾِِف ؾالٕٚ ـِّٝ ذا أصع، أو أصقم، أن ظع ؾِِف افدار دخِٝ إن: أو رؿٌٜ  ٕذر ٓؾ

غ: خمرج أخرج ًف مْع بف ؿهد ٕنف افّٔ ًؾ: ظـ ٍٕ ٚفػ اٍف هد ـٚحل ْٔف َي ًف مْع بّٔ  ظـ ٍٕ

ًؾ، ْزٜف أنف: افنٚؾًل ؿقل ؾٖصح اٍف غ: ّب  .حْٞ إن افٍُٚرة ظِٔف افّٔ

 وظىٚء، ظٚئنٜ، ؿقل وهق :- اهلل صٚء إن - إصح وهق[: إفٌٚين ؾًِؼ]

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب مـ وظدد

َل ؿٚل ٔٓ  أو ظتؼ يف شقاء ؾٔف: حْٞ مٚ ـؾ يف ؿٚفف بف: ؿٚل ومـ» ش: 56/  40» اٌف

 .شضالق

 (.40/ 1) افرؤٜ افتًَِٔٚت
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 والف بيدقة حٓػ وـ وحْؿ كٓف والف ٘ذر وـ حْؿ

 ظِٔف ويًّؽ[ بامفف] يتهدق أن ادًٖخٜ يف[ افَٔؿ ابـ] اختٚر  [:اإلمٚم ؿٚل]

 ش.ٕٚذًرا ـٚن إذا هذا ظٔٚفف، ويٍُل ئٍُف مٚ وهق بًوف،

 .أظِؿ واهلل إؿرب: هق وهذا يّغ، ـٍٚرة أجزأه بٚفهدؿٜ: حٚفٍٚ ـٚن إذا وأمٚ

 (18/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 الٕذر، هبذا يقف ومل شٕة، وعرشيـ شبع وٕذ ٘ذراً  ٘ذر رجؾ

 عٓٗف؟ فامذا

 هبذا يقف ومل شْٜ، وظؼيـ شٌع مْذ ٕذراً  ٕذر إؿٚرب أحد يف :افًٗال

 ظِٔف؟ ؾامذا افْذر،

 .ئٍف أن ظِٔف :افنٔخ

 .صٔٚم ظِٔف مٚ :افًٗال

 . ذمتف برئٝ ؾَد وىف ؾ٘ذا افقؾٚء، ظِٔف رء، أي ظِٔف مٚ ٓ :افنٔخ

  (.: .45 : 14/    91/  وافْقر اهلدى)

الٕذر يسٓٔف أن قبؾ لف ادٕذور وات ثؿ لرجؾ وآً  ٘ذر رجؾ  

 ؾامت أؿٚربف ٕحد مٚل ظـ ظٌٚرة وهق ٕذراً  ٕذر رجؾ: افًٚئؾ يَقل :مداخِٜ

 ٕذره؟ افذي احٚل يف افْٚذر افرجؾ هذا يًٍؾ ؾامذا افْذر: ٚءوؾ ؿٌؾ افَريٛ هذا

 فف؟ ادْذور مٚت يًْل :افنٔخ

 .ًٕؿ. فف ادْذور مٚت :مداخِٜ
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 .يرثف مـ إػ بف يْذر :افنٔخ

 ( 00 : 02: 48/   141/  وافْقر اهلدى) 

 بف القفاء ئْـ ٓ الذي الٕذر

 أختل بٚفًٚئِٜ، ظْدٕٚ حدثٝ ؿهٜ يًْل هق، مٚ مَهقد ؽر افع افْذر :ادَِل

 حديد بٔهر بٔده إيده، يىِع بَٔدر ؾام إشًٕٚر بًُّٔٓٚ إيده افهٌر وابْٓٚ جٝ

 ضًِٝ إيدك فق ُمّد يٚ واهلل بتحُل وهًِٓٚ خقؾٓٚ مـ ؾٓل ؾٚيده، ؾٔف مٚ وهذا

 هذا؟ حُؿ ؾام رـًٜ مِٔقن ٕصع بًالم

 بًالمٜ؟ إيده ضًِٝ.. بؼٕٚ :افنٔخ

 .هلل احلّد آه :ادَِل

 .ادٓؿ هذا هلل احلّد :افنٔخ

 بتتذـر؟ رـًٜ مِٔقن ظـ شٖخؽ :مداخِٜ

ل ؿ، أي :ادَِ ُـ ٓ افذي افْذر ـٍٚرة مًٚـغ ظؼ تىًؿ أن جيٛ هذه ًٕ  .بف افقؾٚء ّي

 ( 00 : 06: 21/   196/  وافْقر اهلدى)

 عذ الٓحؿ تقزيع ذبح إذا عٓٗف جيب هؾ فّط الذبح ٘ذر وـ

 الِّراء؟

 مٚ ذبٔحٜ يذبح أن ٕذر مـ أن وهق افْذر حقل افْٚس مـ افًٗال يُثر :مداخِٜ

 افذبح أم ؾَط افذبح ظِٔف افقاجٛ ؾٓؾ افٍَراء ظذ حلّٓٚ تقزيع ينسط ومل

 فِْٜٔ؟ تٚبع إمر أن أم واإلٍٕٚق،

 ٕذراً  ٕذر ؾ٘ن فِْٜٔ تٚبع صؽ بال ؾٓق ٕذراً  ٕذر مـ ـؾ إخر، هذا هق :افنٔخ
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 ٕذر وإن افْذر، ُتٚم مـ ذفؽ ٕن مْف: يٖـؾ أن ظِٔف ؾروًٚ  صٚر مْف يٖـؾ أن وٕقى

ـِ  أن وجٛ مْف، يٖـؾ وأٓ مْف ؾيٗـِ  أن وٕقى ٕذراً   مل وإن مْف، يٖـؾ وأٓ مْف ؾيٗ

 أن وٓ يٖـؾ أن ٓ اشتحي مٚ ذبٔحٜ يذبح أن ٕذر: ادنُِٜ هْٚ هذا وٓ هذا ٓ يْق

: أخريـ إضًٚم هق افْذر يف إصؾ ٕن ٓ،: َٕقل إـؾ؟ فف جيقز ؾٓؾ يٗـؾ

ٚنَ  َيْقًمٚ َوخَيَُٚؾقنَ  بِٚفَْْذرِ  ُيقُؾقنَ ﴿ هُ  ـَ َتىًِرا  َذُّ ًْ  يىًّقن: أي [7:اإلًٕٚن﴾ ]ُم

ءً  ذفؽ وراء مـ يٌتٌقن ٓ وفٍَِر فًُِّغ افىًٚم  ٕٚذر ٕذر ؾ٘ذا صُقرًا، وٓ جزا

 افٍَراء إػ ـِف وإٕام مْف يٖـؾ أن فف ؾِٔس ٕذره مـ يٖـؾ أن ٕٔتف يف يتَهد ومل مٚ

 .اجلقاب هق هذا جيقز، ٓ إؽْٔٚء، مـ إصدؿٚء إػ وفٔس

 ( 00 : 15: 01/   797/  وافْقر اهلدى)



 األمياٌ كتاب
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 وتقكٗد جلاج عذ الٗٔني كا٘ت إذا

 اهلل ظْد فف آثؿ ؾٕ٘ف أهِف يف بٚفّٔغ أحدـؿ اشتِٟ إذا[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شهبٚ أمره افتل افٍُٚرة مـ

 وتقـٔدهٚ افّٔغ تُرير وهق افِجٚج مـ ش...اشتِٟ»: ؿقفف» [:اإلمٚم ؿٚل]

 إثؿ ؾًِٔف اشتثْٚء وؽر وتٖـٔد جلٚج ظذ ئّْف ـٕٚٝ إذا: يَقل. ظِٔٓٚ واإلؿٚمٜ

 ظذ افذي ظذ افٍُٚرة وإٕام أصٚبف افذي اإلثؿ مـ ظْف افٍُٚرة تٌْل وفٔس ظئؿ

 .شويٍُر ؾًٍٔؾ ويْدم جلٚج، وٓ تٖـٔد ؽر

 (.231/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الَربٗة؟ الُٓة بُر الّسؿ ييح هؾ

 يف ادحُّٜ يف حيت إذا: مثالً  افًربٜٔ، افٌِٜ بٌر افًَؿ يهح هؾ :افًٗال

 مثالً  إحٕٜٚٔ بٚفٌِٜ بٚفًَؿ وظع حيٍِقْٕل وهْٚك أخامٕٔٚ مثؾ ظربٜٔ ؽر بالد

 اهلل؟ أمٚم ل بٚفًٌْٜ مِزم افًَؿ هذا ؾٓؾ افًْٜ، يف وٓ افُتٚب يف ترد مل وبهٌٜٔ

 ظز اهلل بٌر حِػ هق إظجّٜٔ بٚفٌِٜ افّٔغ ـٚن إذا إمر، خيتِػ :افنٔخ

 احلِػ ـٚن إذا أمٚ بف، يدان أن ظـ ؾوالً  ادًِؿ، حيٍِف أن جيقز ٓ أوًٓ  ؾذفؽ وجؾ

 وٓ جٚئز ؾٓق إظجّٜٔ بٚفٌِٜ وجؾ، ظز اهلل صٍٚت مـ بهٍٜ أو وجؾ، ظز بٚهلل

 .حٍِف يف صٚدق هقو إٓ ادًِؿ حيٍِف أن جيقز

 شٖتًِؿ ـام أخٌٕٜٚٔ، فٍيٜ أن مْل تتًِؿ ؾٖنٝ إفٌٕٜٚٔ، افٌِٜ يف: مثالً : يًْل

 يَقل؟ مٚذا وجؾ ظز بٚهلل حيِػ أن أراد إذا إفٌٕٜٚٔ افٌِٜ يف أخامٕٜٔ، فٍيٜ مْؽ أنٚ

ًٚ، يّغ هذا شزويت ضٚصٚ»  تٌٚرك اهلل: يًْل زويت افًَؿ، بٚء تًٚدل ضٚصٚ ٕن ذظ

ًٚ، جٚئز ؾٓق إفٌٕٜٚٔ بٚفٌِٜ احلِػ هذا بٚدحُّٜ حِػ ؾ٘ذا وتًٚػ،  أن وجيٛ ذظ

 .افًربٜٔ افٌِٜ يف احلِػ أحُٚم ـؾ بف احلٚفػ يِتزم
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ٌٜ يف هق افذي افرب: ٕشٖل أظقد أٚن ؾٚٔن ٕٜٔ اِف ٕفٌٚ ؿ يف اشّف مٚ زويت ا  فٌُت

ٕٜٔ؟ حٚ  ٕا

ٚئؾ ٕٜٔ :اًف حٚ قفقن ٕا  .شجقد»: َي

قل أن أراد ؾ٘ذا :افنٔخ هلل: َي قل مٚذا ٚب  .َي

 حيٍِقن ظٚدة مثالً  ادحٚـؿ يف أنٚ ظِّٝ ـام فُـ ،شجقد مٚي» :افًٚئؾ

 .ظقين ؾٔف واهلل بٚهلل يًٚظد مٚ بٖحؼ أؿًؿ أنٚ: يًْل شأخامين ـالم» افنخص

 ـٔػ؟: افنٔخ

 .اهلل ظٌد أؾوؾ بنُؾ ٕسمجٓٚ :مداخِٜ

ٚئؾ ًْل :اًف قن أؿًؿ: ي  .احلؼ أؿقل أن ظذ اهلل ظقن ؾٔف بام أو اهلل، ًب

 أؾًٚل مـ بًٍؾ أو اهلل صٍٚت مـ بهٍٜ حِػ ٕنف ذظل يّغ ؾٓذا :افنٔخ

 .جٚئز ؾٓق وتًٚػ، تٌٚرك بٚهلل حِػ ذفؽ وـؾ اهلل،

 (.: .40 : 19/   67/   وافْقر اهلدى)

 وساكني جيد ومل ئني كِارة عٓٗف رجؾ

 ادرتٌٜ: مراتٛ ثالث ظذ إهنٚ: يَقفقن افّٔغ ـٍٚرة يف بًوٓؿ :مداخِٜ

 .افهٔٚم هل: افثٕٜٚٔ وادرتٌٜ .اإلضًٚم: إوػ

 ؾٓؾ ؾَراء، وجدٕٚ مٚ مًٚـغ ظؼة إضًٚم: ؾّثالً  افًُقة هل: افثٚفثٜ وادرتٌٜ

 آخر؟ ضريؼ مـ ؽره أو إؾٌٚن فِّجٚهديـ يرشِٓٚ هؾ اهلل، شٌٔؾ يف يٍَْٓٚ

 ٕنف أجٚم ثالث يهقم إخرى، فِّرتٌٜ ؾٔتقجف ادًٚـغ، يقجد مل إذا :افنٔخ

 .افْص يف مٚ ؾِْتزم افْص، خالف هذا أخر فدكا ؾٌَل ادكف، وجد مٚ

 (.: .27 : .4/   86/   وافْقر اهلدى) 
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 ادستحٓػ ٘ٗة عذ الٗٔني

 يِزم ومٚ أثٚث بًٌض يٖيت أن تًَْف زوجٜ فف ـٕٚٝ: اإلخقة أحد شٖل :مداخِٜ

 ؽر ومـ مٚهلٚ، مـ وتًٚظده تدرس وهل ضٚؿتف ؾقق يِّؽ، مٚ ؾقق: يًْل فٌِٔٝ

 بٖمقال تىٚفٌف ّٜفِّحُ ؿؤٜ برؾع وؿٚمٝ بْٔٓام افًالؿٜ شٚءت ثؿ مْف، ضِٛ

 افَٚيض حيِػ إمقر هذه مثؾ ويف افًٚبؼ، ادجٚل يف ذـرت امؾٔ إيٚهٚ أظىتف

 يتُِؿ أن رأى إذا أظىتؽ؟ هؾ: مثالً  ؾَٔقل تٍهٔالت، يًّع أن دون افنخص

 أو بٚفُالم فف يزء بًوف: يًْل ـذا يىِٛ أن أراد إذا ؾربام ٓ، ًٕؿ: ُمددة إجٚبٜ

 دؾع: يًْل ذفؽ ظذ ويستٛ افًَؿ، مع ٓ أو ًٕؿ: ؾ٘مٚ إدب بَِٜ يتّٓف ـذا

 ٓ أم أظىتؽ أهنٚ حيٍِف أن أراد إذا: هْٚ ؾٚفًٗال اإلًٕٚن، هذا يًتىٔع ٓ مٌٚفغ

  يًٍؾ؟ مٚذا: يًْل

 أو هْٚ ؾٚحلٚفػ شادًتحِػ ٕٜٔ ظذ افّٔغ»: افًالم ظِٔف ؿقفف يرد هْٚ :افنٔخ

 أن جيقز ٓ وحْٔئذٍ  هْٚ افَٚيض وهق ادحِػ ؿهد ظرف إذا افّٔغ مْف ادىِقب

 احلُؿ هق هذا ظرف ؾ٘ذا افَٚيض، وهق ادحِػ ٕٜٔ ظذ وإٕام ٕٔتف ظذ احلٚفػ حيِػ

 يًتَد ممٚ تٍُِٔف منُِٜ يف شَٔع بٖنف حِػ فق بٖنف افًٗال ؾحقى مـ يٌدو وحْٔئذٍ 

ًٚ، بف مُِػ ؽر أنف  . ربف ظْد مهٌٔتف حيتًٛ أن مـ هذه واحلٚفٜ بد ؾال ذظ

 .صٔخ يٚ اخلر جيزيؽ اهلل :مداخِٜ

 (00: 45: 01/ 801/ وافْقر اهلدى)

 تّسؿ ٓ: بْر ٕيب ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل ققل فّف هق وا

 أيب تٖويؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ افقارد احلديٞ ؾَف هق مٚ: افًٚئؾ يَقل :مداخِٜ

 ؟شتًَؿ ٓ»: وافًالم افهالة ظِٔف اهلل رشقل فف ؿٚل ظْدمٚ فِرؤيٚ بُر

 ؿقفف؟ تٖويؾ هق مٚ :افنٔخ
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298 

 بدأ ظْدمٚ بُر ٕيب افًالم ظِٔف افٌْل ؿٚل ظْدمٚ احلديٞ ؾَف هق مٚ :مداخِٜ

 ؟شتًَؿ ٓ»: افرؤيٚ تٖويؾ يف

 أن ظذ ادًِؿ أخٚه حيرج أن فًِِّؿ يٌٌْل ٓ أنف ٍّٕٓف افذي. ًٕؿ يأ :افنٔخ

ًٚ  يًّؾ ًٚ  يَقل أن أو صٔئ  أن أو افقء ذفؽ يًٍؾ أن ظِٔف ادحِقف يرؽٛ ٓ ؿد صٔئ

 .احلرج مـ ؾٔف حٚ يَقفف

 وشٖل بٚفتٖويؾ، فف ؾٖذن رؤيٚ تٖويؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ اشتٖذن بُر أبق حٚ

: حؼ ـِّٜ افًالم ظِٔف فف ؿٚل ٓ؟ أم بٚفتٖويؾ أصٚب هؾ»: افًالم ظِٔف افرشقل

 يٌغ أن ظِٔف حٚفًٍٚ  افًالم ظِٔف افرشقل مـ ؾىِٛ شبًوًٚ  وأخىٖت بًوًٚ  أصٌٝ

 .شتًَؿ ٓ»: وؿٚل افًالم ظِٔف ؾْٓٚه أخىٖ، افذي ومٚ أصٚب افذي مٚ فف

 : اثْغ فنٔئغ تًِٔؿ فْٚ، تًِٔؿ هق فف ؾْٓٔف

 بهالتف، بًٌٚدتف، يتًِؼ ٓ رء ظـ يًٖل أن يٌٌْل ٓ أنف :إول المء

 افرشقل أن فق ؾٔف أخىٖ افذي افًَؿ يف أنف: مثالً  أؾسض مْٚمٜٔ، رؤيٚ هذه. بحٔٚتف

 ادهِحٜ مـ فٔس افذيـ افْٚس بًض ٕصٚب اخلىٖ وجف فف بغ افًالم ظِٔف

 يُقن أي أنٝ، تًٖل أن يٌٌْل ٓ ؾ٘ذاً  افْٚس، مـ افًٌض هذا ظـ افَْٚب ـنػ

َُٖخقا  ٓ﴿: بٚب مـ هذا ًْ ـْ  َت ٌْدَ  إِنْ  َأْصَٔٚءَ  َظ ؿْ  ُت ُُ ؿْ  َف ـُ ْٗ ًُ  .[404:احٚئدة﴾ ]َت

 حيِػ أن فًِِّؿ جيقز مٚ أنف  :– الَٔٓٗة حٗاتٕا دم وٖؿ وهذا – الثاين والمء

 تٖتْٔٚ يقم وـؾ افزوجغ بغ يَع – إشػ مع – وهذا ـذا، تًٍؾ إٓ أخر ظذ

 تذهٛ مٚ ؾًِٝ، وراحٝ ـذا تًٍع مٚ زوجتل ظذ حٍِٝ أنٚ أنف وؾتٚوى، أشئِٜ

 مٚذا ذهٌٝ، وهل آخره، إػ ـذا بٔٝ إػ أختؽ، بٔٝ إػ تذهٛ مٚ أهِؽ، بٔٝ إػ

 .آشتٍهٚل بًد اجلقاب يٖيت ًّٕؾ؟

 يف هق يَع وؿد احلرج، يف ؾٔقؿًف ادًِؿ أخٔف ظذ ادًِؿ حيِػ أن يٌٌْل ؾام

 .ًٕؿ. افهحٔح احلديٞ هذا مـ ٍّٕٓف افذي هذا. افًٚبؼ ادثٚل يف ـام احلرج

  (00 : 01: 01/   245/  وافْقر اهلدى) 
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 الد٘ٗا أوقر وـ صئ دم باهلل السٚال حْؿ

 ؟...شمًِقن اهلل، بقجف شٖل مـ مًِقن: »حديٞ درجٜ مٚ :مداخِٜ

 يًٖل ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف أظِؿ وفُْل احلديٞ، هذا حٚل أن أذـر ٓ أنٚ :افنٔخ

 احلُؿ أمٚ مٔنة، إػ ؾْيرة مراجًٜ إػ حيتٚج احلديٞ ؾٓذاش اجلْٜ إٓ اهلل بقجف

ًٚ  بٚهلل يًٖل أن فًِِّؿ جيقز ؾال افؼظل  مـ.. شٖل مـ وفُـ افدٕٔٚ، أمقر مـ صٔئ

 افهالة ظِٔف ؿٚل ؾَد حيْثف، وأٓ ؿًّف يز أن ظِٔف ادحِقف ؾًذ اخلىٖ هذا يف وؿع

ش ؾٖجٌٔقه دظٚـؿ ومـ ؾٖظىقه، بٚهلل شٖخُؿ مـ: »افهحٔح احلديٞ يف وافًالم

 شٗال مـ أظيؿ وٓ ظئؿ رء بذفؽ يًٖل أٓ يؼع ٓ ـٚن وإن بٚهلل ؾٚفًٗال

 بٚهلل شٖخُؿ مـ: »فف ًٕتجٔٛ أن ظِْٔٚ ؾٔجٛ ادخٚفٍٜ هذه مثؾ يف وؿع ؾّـ اجلْٜ،

 .صحتف تثٌٝ بؾ احلديٞ ذاك ظـ ئٌْْٚش ؾٖظىقه

 (00:10:15/أ47: افْقر رحِٜ)

 التخٗر؟ عذ أم الستٗب عذ هل هؾ الٗٔني كِارة

 أم مرتٌٜ هل هؾ احٚئدة شقرة يف افقاردة احلٌٔٛ أخل يٚ افّٔغ ـٍٚرة :مداخِٜ

 بٚٓختٔٚر؟ أهنٚ

 .مرتٌٜ أطـ أنٚ :افنٔخ

 .واردة افًقرة يف هل :مداخِٜ

 .مًٚـغ ظؼة إضًٚم بٖنف ؾٔٓٚ سح أطـ أيٜ هل ًٕؿ، :افنٔخ

 ..جيد مل ؾّـ :مداخِٜ

 .أجٚم ثالثٜ ؾهٔٚم :افنٔخ

 .رؿٌٜ ظتؼ رء أول. ٓ.. .يًتىع مل ؾّـ :مداخِٜ
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100 

 صٔٚم بًديـ مًٚـغ، ظؼة ضًٚمإ بًديـ ؾٔف، مٚ افٔقم رؿٌٜ ظتؼ إيف :افنٔخ

 ..افستٔٛ هذا ظذ هق أجٚم، ثالثٜ

 ..إٓ مرتٌٜ إػ مرتٌٜ مـ أنتَؾ أن أشتىٔع ٓ افستٔٛ، هبذا هل هؾ :مداخِٜ

 جتل ؾ٘ذاً  افٔقم، رؿٚب ظتؼ ؾٔف مٚ فًِتؼ بٚفًٌْٜ آشتىٚظٜ، بًدم إٓ :افنٔخ

 .اإلضًٚم وهل افثٕٜٚٔ فِّرتٌٜ

 (00 : 69 : 46/ 127/وافْقر اهلدى)

 ؟الُٓق وـ كذباً  احلٓػ هؾ

 إفخ أو ٕجٚر أو شٌٚك أو ـٚدُُْٔل بٚفذات ادْٓٔغ افْٚس بًض يف :افًٚئؾ

 اهلل صٚء أن بُقن شٚظٜ أو شٚظٜ ٕص بًد ل ارجع بَٔقفؽ ظْده شٔٚرتؽ تًٌٝ

ء إيٚه بٌٔرفؽ مثالً  ظْده بُٔقن افع افٌرض ،افالزم ظِّتؽ  افٌرض ،افٌالتغ شقا

 أنٝ تذهٛ ؾًٌدمٚ ،افًٔٚرة بجٓزفؽ وأنٚ زمٚن شٚظٜ ٌِٔؽؽ بَٔقفؽ ظْده مقجقد

 مـ ؿىًٜ أجٌِؽ بدي فًف افًٔٚرة خِهٝ مٚ واهلل فًف بَٔقفؽ وتٔجل وتروح

 دار ظْد جٚفس أنٚ إجٚم مـ ؾٔقم ،افَىع بٔٚظغ أحد مـ ؿىًٜ أو إردن ظامن

 فف ؿِٝ افديـ يف هلٚ أصؾ ٓ أجامن حيِػ إٕف مرات ظدة فف ؾًًّٝ اإلخقان أحدى

 ظذ وبتحٚؾظ ربْٚ وبتًرف مِتحل رجؾ ؾٔؽ اهلل بٚرك أنٝ افُريؿ أخل يٚ

 يف: ل ؿٚل ،جيقز ٓ هذا وجؾ ظز اهلل ظذ وتُذب حتِػ أنٝ ـٔػ افهِقات

 ؟ؾُٔؿ اهلل بٚرك أؾٔدوٕٚ فٌق افّٔغ هذا أن أؾَقا  ادنٚئخ بًض

ًٚ  يّغ أوًٓ  ؿؤتغ هْٚك أن شٗافؽ مـ ؾّٓٝ أنٚ :افنٔخ  ؾٓؾ ـذب وثٕٚٔ

 ؟يف مٚ وٓ ـذب يقجد

 .ًٕؿ ـذب يف :افًٚئؾ

 .بٚجلقاز أؾتقه ذفؽ مع :افنٔخ

 .فٌق يّغ هذا أن فؽ يَقل ادنٚئخ أحد أؾتٚه :افًٚئؾ
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 فُـ افّٔغ فٌق اشّف افؼع يف رء ؾٔف افّٔغ فق أخل يٚ صقف :افنٔخ

 افتل افهقرة ظّقمٚ افّٔغ فٌق يف وصٓقاهتؿ ٕهقائٓؿ اتٌٚظًٚ  يتقشًقن ؿد افْٚس

 ملسو هيلع هللا ىلص  وافرشقل افُذب ؾحًٌف يّغ يف ـٚن مٚ ؾِق مُنقف ـذب ؾٔٓٚ أنٝ ذـرهتٚ

ًٚ  ،ـذابٚ اهلل ظْد يُتٛ حتك يُذب افرجؾ يزال وٓ يَقل  افذي هق افّٔغ فٌق ثٕٚٔ

 افدار صٚحٛ مثالً  صخص مع يتُِؿ إًٕٚن..ؿٌِف ظِٔف ظٚؿد ؽر إًٕٚن مـ خيرج

 ـٍٚيتل، أخذت بَٔقفف ـؾ فِؤػ بَٔقل أمًؽ ثؿ افٍُٚيٜ ؾٔف مٚ أـؾ وافٌٔٝ

 افّٔغ فٌق مـ إوػ احلٚفٜ حٚفتغ هلٚ تٖـؾ مٚ إٓ واهلل ـِّٜ هذه تٖـؾ، مٚ إٓ واهلل

 يٗاخذ وٓ افّٔغ فٌق اشّف هذا افّٔغ حََٜٔ يًْل يَهد مٚ مْٓٚ تىِع ـِّٜ يًْل

ؿُ  ٓ﴿ افَران يف هبذا مكح وربْٚ ظِٔف ـُ اِخُذ َٗ قِ  اّلَلُ  ُي ٌْ َِ ؿْ  يِف  بِٚف ُُ ﴾ َأجاَْمِٕ

 ،واهلل بذ واهلل ٓ افرجؾ ؿقل هق افّٔغ فٌق ظٚئنٜ افًٔدة وتَقل[ 226:افٌَرة]

 يَقل افّٔغ يٗـد أن يريد ظْدٕٚ واحد حٚ شقريٚ ظْدٕٚ مثؾ رء ؾٔٓٚ ظْدـؿ يُّـ

 إًٕٚن فق احلََٜٔ ٕن افّٔغ تٖـٔد مٚذا يريد فُـ ظٚمٜٔ هذه أن مع اهلٚء بُن واهلل

 فف مٚ افًُقن أو هْٚ واجلزم وافُن افّٔغ وؿع بٌَِف ؿٚصد هق تٖـؾ إٓ واهللْ  ؿٚل

 افّٔغ بُن هذه واهلل هذه أذهٚهنؿ يف يَٚم افًٚمٜ فُـ افًربٜٔ افْٚحٜٔ مـ تٖثر

 ؾٚفنٚهد ،افًٚمل ُظرؾف حًٛ ظذ افّٔغ تٖـٔد ؿهد هذا افّٔغ فٌق مق هذا تٖـؾ

 مٚ بٌر حيُؿ افذي ظـ تُِّْٚ مثِام افَِٛ يف بام تتًِؼ ادًٖخٜ إن ؾٔؽ اهلل بٚرك

 ترى يٚ ٕحـ ًٕرف مٚ آخره إػ وينق يزين وافذي افربٚ يٖـؾ وافذي اهلل أنزل

 مـ وخرجقا  ـٍروا ؾَد بَِقهبؿ اشتحِقهٚ ـٕٚقا  إن ،إصٔٚء هذه بَِقهبؿ اشتحِقا 

 إػ ـٚذب يُقن مثالً  ًٕٔٝ واهلل واهلل بذ افّٔغ فٌق يَقل افذي هذا ـذفؽ ديْٓؿ

ًٚ  ،ئٍُف ـذبف ؾَِْٚ ،آخره  افذي افٌّقس افّٔغ هق ؾٓذا افّٔغ ؿٚصداً  ـٚن إن ثٕٚٔ

 افٌّقس وافّٔغ شبالؿع افديٚر  تدع افٌّقس افّٔغ» أن إحٚديٞ بًض يف جٚء

 بٚفّٔغ احلٚفػ إثؿ صدة ظـ ـْٚيٜ وهذا ،هلٚ ـٍٚرة ٓ هلٚ ـٍٚرة ٓ افًِامء مجٚهر ظْد

 .ـٍٚرة هلٚ اخلىٖ افّٔغ بْٔام افٌّقس

 جيّع هذا أن منٚهديـ فًْٚ ٕحـ أظِؿ واهلل ذـرهتٚ أنٝ افتل افهقرة ؾ٘ذاً  
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 وتَديؿ افْٚس تؤِؾ أجؾ مـ افُذب هذا ظذ افّٔغ ظَد وإثؿ افُذب إثؿ اثْغ

 .إفٔٓؿ آظتذار

 (00 : 11 : 18/ 614/وافْقر اهلدى) 

 يٍٕر أم والْسقة اإلضَام بني خمر اإل٘سان هؾ الٗٔني كِارة دم

 الِّراء؟ حاجة إىل

َٚرُتفُ ﴿: تًٚػ ؿقفف يف! صٔخْٚ :مداخِٜ ٍَ َُ ٚمُ  َؾ ًَ ةِ  إِْض ٚـِغَ  َظَؼَ ًَ ـْ  َم  َمٚ َأْوَشطِ  ِم

قنَ  ُّ
ًِ ؿْ  ُتْى ُُ َقهُتُؿْ  َأوْ  َأْهِِٔ ًْ

ٍٜ  حَتِْريرُ  َأوْ  ـِ ٌَ ـْ  َرَؿ َّ ْ  َؾ ِٜ  َؾِهَٔٚمُ  جَيِدْ  مَل ﴾ َأجَٚمٍ  َثالَث

 افٍَراء حٚجٜ إػ يْير أم وافًُقة اإلضًٚم بغ خمر اإلًٕٚن هؾ[ 89:احٚئدة]

  ومهِحتٓؿ؟

 . سحيٜ أيٜ :افنٔخ

ـْ ﴿: ًٕؿ صٔخل يٚ اخلٔٚر أذـر مل أنٚ :مداخِٜ َّ ْ  َؾ [ 89:احٚئدة﴾ ]َؾِهَٔٚمُ  جَيِدْ  مَل

 . وافًُقة اإلضًٚم ؿؤٜ اهلل حٍيؽ فَؤٜ بٚفًٌْٜ: يًْل

 .أيٜ أؿرأ  :افنٔخ

َٚرُتفُ ﴿ :مداخِٜ ٍَ َُ ٚمُ  َؾ ًَ ةِ  إِْض ٚـِغَ  َظَؼَ ًَ ـْ  َم قنَ  َمٚ َأْوَشطِ  ِم ُّ
ًِ ؿْ  ُتْى ُُ  َأوْ  َأْهِِٔ

َقهُتُؿْ  ًْ
ٍٜ  حَتِْريرُ  َأوْ  ـِ ٌَ ـْ  َرَؿ َّ ِٜ  َؾِهَٔٚمُ  جَيِدْ  مَلْ  َؾ  مل افهٔٚم: يًْل[ 89:احٚئدة﴾ ]َأجَٚمٍ  َثالَث

ـْ ﴿: بٚظتٌٚر ًٕٖل َّ ْ  َؾ  [. 89:احٚئدة﴾ ]جَيِدْ  مَل

 . إوػ افثالثٜ إنقاع افثالثٜ :افنٔخ

 . رؿٌٜ حترير أو افًُقة أو إضًٚم مـ :مداخِٜ

 . ذفؽ يف خمر :افنٔخ

 . خمر :مداخِٜ
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ًٚ، افهٔٚم دون :افنٔخ  مهِحٜ ذفؽ يف يراظل أن حيًـ بؾ مٕٚع ٓ ؾحْٔئذٍ  ضًٌ

 يًتىٔع وٓ افًُقة مثالً  يًتىٔع ؾَد هق، ؿدرتف يراظل أن بد ٓ أنف ـام افٍَر،

 ـٚن ؾ٘ذا افٔقم، افقاؿع هق ـام افًتؼ يًتىٔع وٓ أحدمهٚ يًتىٔع وؿد اإلضًٚم،

 .فٍَِر إنٍع هق مٚ خيتٚر حْٔئذٍ  ـِٓٚ افثالثٜ إنقاع هلذه مًتىًًٔٚ 

   (00: 48: 64/ 801/ وافْقر اهلدى)

ر ومل كثرة أيامن عٓٗف إ٘سان ِِّ  يَِؾ؟ فامذا تاب ثؿ عٕٖا ُيْ

ٚن :مداخِٜ ٔٓف تًد ـثرة أجامن ظِٔف إًٕ ب ؾٚٔن ـٍر، ومٚ ٚب ًؾ؟ ؾامذا اهلل، إػ ٚت  ٍي

 إػ يًَْؿ افهٚفح وافًّؾ افهٚفح، افًّؾ تقبتف مع يَرن أن ٓبد :افنٔخ

 ذاك ظذ ظِٔف ترتٌٝ افتل إجامن ـٍٚرة يٗدي أن هق: افٍرض وٍٕؾ، ؾرض: ؿًّغ

 يُّـ ٓ أنف بحٔٞ افُثرة مـ إهنٚ: ؿٚئؾ يَقل وؿد افىقيؾ، ادديد افزمٚن

 ٕنف افٍُٚرات: هذه يٗدي أن يُّْف ٓ أنف إفٔف بٚفًٌْٜ افُثرة مـ إهنٚ أو إحهٚؤهٚ،

 يف أو افَؤٜ هذه يف تًٚػ ؿقفف مع دائامً  يَػ أن: اجلقاب احلٚل، متقشط أو ؾَر

قا ﴿: ؽرهٚ َُ ُتؿْ  َمٚ اّلَلَ  َؾَٚت ًْ  افهالة ظِٔف افرشقل ؿقل ومع ،[45:افتٌٚبـ﴾ ]اْشتََى

 أمرتُؿ مٚ»: افهحٔح يف ادًروف ؿقفف يف افَرآين افْص هذا يٗـد افذي وافًالم

 إمر بغ ؾرق ؾْٓٚك ،شؾٚجتٌْقه ظْف هنٔتُؿ ومٚ اشتىًتؿ، مٚ مْف ؾٖتقا  رء مـ

ًٚ، ظّالً  يتىِٛ إمر افْٓل، وبغ ًٚ، ظّالً  يتىِٛ ٓ افْٓل إجيٚبٔ  تَػ أن بؾ إجيٚبٔ

 مٚ بغ افٌٚفٌٜ بحُّتف احلُٔؿ افنٚرع ؾٍرق وفذفؽ ظْف، ادْٓل إمر هبذا تٖيت وٓ

قا ﴿: آشتىٚظٜ حدود يف هبٚ افَٔٚم جيٛ ؾٕٚوامر هنك، مٚ وبغ أمر َُ  َمٚ اّلَلَ  َؾَٚت

ُتؿْ  ًْ  أرـٚن مـ أن افْٚس مجٔع ظْد جداً  ادًروف وادثؾ ،[45:افتٌٚبـ﴾ ]اْشَتَى

 ؿٔده وجؾ ظز ؾٚهلل رــ أنف مع احلرام، اهلل بٔٝ إػ احلٟ اخلًّٜ اإلشالم

 ﴿: وجؾ ظز ؾَٚل بٚٓشتىٚظٜ،
ِ
َ
ِ
ُّٟ  افَْٚسِ  َظَذ  َوّلل ِٝ  ِح ٌَْٔ ـِ  اْف ﴾ َشٌِٔاًل  إَِفْٔفِ  اْشَتَىٚعَ  َم

 يَقم أن ادًِؿ ظذ جيٛ افْيٚم، هذا وظذ إشِقب هذا ظذ ،[97:ظّران آل]
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 ظِٔف ترتٌٝ افتل افٍُٚرات آشتىٚظٜ، حدود يف بف وجؾ ظز اهلل أمر مٚ بُؾ

 اهلل يُِػ وٓ يًتىٔع مٚ مْٓٚ يٖيت ؾٓق إجامن مئٚت أو ظؼات يف حْٞ بًٌٛ

 حِٜٔ ؾٓذه ـثرة، أهنٚ بدظقى ـٍٚرة بٖي اإلتٔٚن ظـ يًرض أن أمٚ وشًٓٚ، إٓ ًًٍٕٚ 

 .خٚؾٜٔ اهلل ظذ ختٍك ٓ ذظٜٔ

 افٍُٚرة؟ يف جيزئ مٚ أؿؾ: يًْل افٍُٚرة، أؿؾ ومٚ ضٔٛ، :مداخِٜ

 وأهِف، هق يٖـؾ ممٚ يٍُر أن جيٛ ٕنف ئّْف: يف احلٕٚٞ إػ يًقد هذا :افنٔخ

 اإلضًٚم هذا مًٚـغ، ظؼة إضًٚم صٚئع، وهؿ هذا ٓ،.. يًىك َٕد هْٚك وفٔس

 اخلٌز مع يٖـؾ أن يتُّـ أن بٚفُٚد مثالً  ؾَراً  ـٚن ؾ٘ن ادٍُر، اختالف خيتِػ

،ًٚ  مـ فًؼة يَدمف يٖـِف افذي ؾٓذا ذفؽ، صٚبف مٚ أو افٍالؾؾ أو اجلٌـ مثؾ إدام

 بٚفِحؿ أو بٚفدهـ مىٌقخ افىٌٔخ بًض مثالً  يٖـؾ ؾٓق حًٚٓ  أحًـ هق ٓ افٍَراء،

 تًىك افذيـ فًِّٚـغ يَدمف أن يٌٌْل افذي هق افىًٚم ؾٓذا آخره، إػ.. أو.. أو

 .ذظًٚ  ُمدود حد فٍُِٚرة ؾِٔس رة،افٍُٚ إفٔٓؿ

 وآ؟ افتخٔر ظذ هْٚ :مداخِٜ

 .افستٔٛ ظذ ٓ، :افنٔخ

 بٚفستٔٛ؟ :مداخِٜ

 .أجٚم ثالثٜ صٚم افتٍُر اشتىٚع مٚ إذا ًٕؿ، :افنٔخ

 (00 : 15 : 20/ 565/وافْقر اهلدى)



 الكفازات
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 كِارة؟ الْبائر وـ التائب عذ هؾ

 هؾ ذفؽ، وؽر افزٕٚ.. اخلّر ذب رموٚن، يف افٍىر مثؾ افًٚيص :مداخِٜ

 افٍُٚرة؟ يِزم أم ؿٌِٓٚ مٚ جتٛ افتقبٜ

 ومْٓٚ افْهقح، افتقبٜ إٓ هلٚ ـٍٚرة ٓ ذـرهتٚ افتل افذٕقب هذه ـؾ :افنٔخ

 ـام رموٚن أؾىر دـ بٚفًٌْٜ افَوٚء يقجٌقن افًِامء بًض أن إٓ رموٚن، إؾىٚر

ًٕٚ وأتهقر أشتىٔع ٓ وأنٚ افهِقات، ؤع دـ بٚفًٌْٜ افَوٚء يقجٌقن  يٍىر إًٕٚ

 أخر، مع أحدمهٚ مرتٌىٚن ـِٔٓام ؾٕٚمران افهِقات، ظذ وحيٚؾظ رموٚن يف

 دفٔؾ أي افؼع يف يقجد ٓ وفُـ احلٚل، بىًٌٜٔ يهع ٓ رموٚن يف يهقم ٓ ومـ

 أوؿٚهتٚ ظـ اخلّس افهِقات مـ صالة أخرج أو ظٚمًدا رموٚن أؾىر دـ بٚفًٌْٜ

 رموٚن، مـ أصٓر مـ ظِٔف مٚ يَيض أن ظِٔف يقجٛ مٚ افؼع يف يقجد ٓ ظٚمًدا،

 بٚرتُٚب مٚ يقًمٚ ابتع ـٚن مـ ـؾ ْٕهح وفُـ مٚؤٚت، صِقات مـ ظِٔف مٚ أو

 :اثْغ بٖمريـ ادًٚيص هذه مثؾ

 اهلل امتـ أن بًد افًٚبَٜ أؾًٚفف ظـ يًِـ وأٓ ًٍٕف، ظذ يًس أن: إول إمر

 .بٚفتقبٜ ظِٔف وتًٚػ تٌٚرك

 ٕهقًحٚ، تقبٜ تقبتٓؿ تُقن أن: افتٚئٌغ هٗٓء بف ْٕهح افذي أخر وافقء

 يف تقؾرت إذا إٓ ـذفؽ تُقن وٓ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل ظْد مٌَقفٜ تُقن أن وٕجؾ

 :افتٚفٜٔ افؼوط تقبتف

 وأن يًقد، أٓ ظذ يًزم وأن آؾٚت، مـ مْف صدر مٚ ظذ يْدم أن: إول افؼط

 مٚ ظِٔف شتًقض افتل هل افهٚحلٜ إظامل هذه ٕن افهٚحلٚت: إظامل مـ يُثر

ًٓ  فٔس ؾٚت مٚ ؿوٚء ؾ٘ن ؾٚت، مٚ ؿوٚء هق وفٔس واحلًْٚت إجقر مـ ؾٚتف  مٌَق

 .وتًٚػ تٌٚرك اهلل ظْد

 وؿتٓٚ، ؿٌؾ يهِٔٓٚ ـٚفذي وؿتٓٚ بًد افهالة يهع افذي أن ًِٕؿ أن وجيٛ
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 وٓ ؾرًوٚ ٓ يَع ٓ صٔٚمف أجًوٚ ؾٓق رموٚن صٓر ؽر يف رموٚن يهقم افذي وأن

 يهٚم، أن افْٚس ظذ وجؾ ظز اهلل ؾروف افذي افنٓر هق رموٚن صٓر ٕن ٍٕاًل:

 ًٍٕف ظْد مـ ذع ؾَد افًْٜ أصٓر مـ ؽره يف أو صقال يف رموٚن صٓر صٚم ؾّـ

 افذٕقب مـ وجؾ ظز اهلل إػ يتقب أن بديؾ ؾٓق شِىٚن، مـ هبٚ اهلل أنزل مٚ ذيًٜ

 يهؿ مل افذي ٕن افًٚبؼ: افذٕٛ مـ ذ فًِف آخر ذٕٛ إػ يًقد هق بف إذا ـِٓٚ

 ـام ذك، ؾٓق وجؾ ظز اهلل ذظف مٚ صٔئًٚ  يؼع افذي أمٚ ظٚيص، ؾٓق رموٚن صٓر

ٚءُ  هَلُؿْ  َأمْ : ﴿وجؾ ظز ؿٚل ـَ ُظقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ِم َْٖذنْ  مَلْ  َمٚ افِدي ﴾ اّلَلُ  بِفِ  َي

 ؾال رموٕٚٚت مـ صٓقر أو رموٚن مـ صٓر ؾٚتف ؾّـ وفذفؽ [24:افنقرى]

 [. فًٍر] أو درض ـٚن أن إٓ ؿوٚءهٚ إػ شٌٔؾ

ًٔٚ ـٚن أنف وافٌحٞ أمٚ  ظز اهلل إػ تٚب ثؿ بّهره مٌٚل ؽر ـٚن ًٍٕف ظذ جٕٚ

: تًٚػ ؿٚل ـام افهٚحلٜ، إظامل مـ يُثر أن افتقبٜ ُتٚم مـ ؾحْٔئذ وأنٚب وجؾ

ـْ ﴿ َ
ِ
ـَ  َتَٚب  د َؾ  َوآَم ِّ  اهلدى هذا ظذ اشتّر: أي [82:ضف﴾ ]اْهَتَدى ُثؿَ  َصٚحِلًٚ َوَظ

 أن ب٘مُٕٚف ؾِٔس ـثرات صِقات ؾٚتتف ؿد ـٚن افذي ـذفؽ أخًرا، إفٔف آب افذي

 افهِقات هذه أجر ؾٚتف ؿد بٖنف ؿِْٚ وفُـ آت، آت هق ومٚ ؾٚت، ؾٚت ؾام يَؤٓٚ

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل حديٞ بف جٚء ممٚ وهذا افْقاؾؾ، مـ بٚإلـثٚر ؾٚتف مٚ يًقض أن ؾًِٔف

 أؾِح ؾَد ُتٝ ؾ٘ن افهالة، افَٔٚمٜ يقم افًٌد حيٚشٛ مٚ أول: »ؾٔف ؿٚل افذي

 ؾ٘ن: »آخر حديٞ يف افًالم ظِٔف وؿٚلش وخن خٚب ؾَد َٕهٝ وإن وأنجح،

 بف فف ؾتتؿ تىقع مـ فًٌدي هؾ إيروا: دالئُتف وجؾ ظز اهلل ؿٚل َٕهٝ

 ش.ؾريوتف

ٚ، أو ـاًم  افَْص هذا ـٚن شقاء صالتف يف َٕص أصٚبف ؿد ادًِؿ ـٚن ؾ٘ذا ًٍ  ـٔ

 وفُْف افهِقات مـ رء ؾٚتف مٚ أو ظِٔف ووٚظٝ افهِقات بًض ؾٚتتف: أي ـاًم،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هبٚ أمر افتل افهٍٜ ظذ أداءهٚ حيًـ ٓ افهالة، حيًـ ٓ هق

 افَْص ذاك أو افٍُٔل افَْص هذا يًقض ؾُِل ٕٚؿهٜ، هذه واحلٚفٜ صالتف ؾتُقن

 تٚب أن بًد رموٚن صٓر ؽر افهٔٚم مـ يُثر أن افْقاؾؾ، مـ يُثر أن جيٛ افُّل
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 أن ظِٔف جيٛ ـام أجٚمف بُؾ رموٚن صقم ظذ حيٚؾظ أن احلٚل بىًٌٜٔ جيٛ وأنٚب

 يؤػ أن ظِٔف بؾ هبذا يُتٍل وٓ اجلامظٜ ومع أوؿٚهتٚ يف افهِقات ـؾ ظذ حيٚؾظ

 افذي افَْص ذفؽ فف اهلل يُّؾ فُل افهالة أو افهٔٚم مـ وافتٍْؾ افتىقع ذفؽ إػ

ٚ ؿِْٚ ـام شقاء صالتف يف وؿع أو صٔٚمف يف وؿع ًٍ  افَْص ـٚن أو ـاًم  افَْص ـٚن: إٓ

ٚ ًٍ  .ـٔ

 افؼح، مـ رء إػ حيتٚج افُٔػ يف افَْص فُـ واوح، افُّٜٔ يف ؾٚفَْص

َٛ : ﴿وتًٚػ تٌٚرك ؾَٚل افهٔٚم ؾرؤٜ ذـر حٚ وجؾ ظز ؾربْٚ
تِ ؿُ  ـُ ُُ َِْٔ اَم  افِهَٔٚمُ  َظ  ـَ

 َٛ
تِ ـَ  َظَذ  ـُ ـْ  اَفِذي ؿْ  ِم ُُ ٌِِْ ؿْ  َؿ ُُ َِ ًَ قنَ  َف َُ  تؼيع حُّٜ مـ: أي [481:افٌَرة﴾ ]َتَت

ٚ يزدادون افهٚئّغ هٗٓء فًؾ هق افهٔٚم ًَ  إفٔف، ورجقًظٚ وتًٚػ تٌٚرك اهلل إػ ت

 وٓ ٕٚؿص افهٔٚم ؾٓذا افهٔٚم ؿٌؾ ظِٔف ـٚن ظام ووًف يتٌر ومل افهٚئؿ صٚم ؾ٘ذا

 افزور ؿقل يدع مل مـ: »افٌخٚري صحٔح يف ـام يَقل ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن صؽ،

بف ضًٚمف يدع أن يف حٚجٜ هلل ؾِٔس بف وافًّؾ  فِهالة، بٚفًٌْٜ ؿٚل ـذفؽش وذا

ك افَهالةَ  إِنَ : ﴿وجؾ ظز ؿٚل َٓ ـِ  َتْْ   َظ
ِ
ْحَنٚء ٍَ رِ  اْف َُ  ؾ٘ذا [16:افًٌُْقت﴾ ]َواْدُْْ

 افهٚفح افًّؾ إػ يتَدم مل وهق وـز أشـ حتك زمٕٚف مـ ضقياًل  دهًرا  ادًِؿ اشتّر

 افًٚبَٜ أيٜ صالتف يف حَؼ ؾام يهِٔٓٚ افتل افهقريٜ افنُِٜٔ افهالة هذه شقى

ك افَهالةَ  إِنَ : ﴿تًٚػ ؿقفف وهل أٓ َٓ ـِ  َتْْ   َظ
ِ
ْحَنٚء ٍَ رِ  اْف َُ  .[16:افًٌُْقت﴾ ]َواْدُْْ

 بًض صالة يف يَع ؿد افذي افٍُٔل افَْص هذا إػ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصٚر وؿد

 مْٓٚ فف يُتٛ مٚ افهالة فٔهع افرجؾ إن: »وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل حْٔام افْٚس

 ؾٚفْٚسش ٕهٍٓٚ ربًٓٚ، مخًٓٚ، شدشٓٚ، شًٌٓٚ، ثّْٓٚ، تًًٓٚ،.. ظؼهٚ إٓ

 مل افًالم ظِٔف افرشقل ٕن افهالة: ٕهػ فف يُتٛ مـ افدرجٚت أحًـ درجٚت،

 ؾَط فًٔٝ افهالة ٕن حٚذا؟ افْهػ، إػ وإتٓك بٚفًؼ بدأ ذفؽ، مـ أظذ يذـر

 ؾٓذا ؿِٛ، فف إًٕٚن هق وإٕام أوتقمٚتُٜٔٔ جٚمدة ـآخٜ وشجقد ورـقع وؿٔٚم ؿراءة

ََِح  َؿدْ : ﴿ـتٚبف يف وجؾ ظز اهلل فَقل صالتف يف صٚحٌف خينع أن جيٛ افَِٛ  َأْؾ

ِمُْقنَ  ْٗ ُ ـَ  * اْد ًُقنَ  َصالهِتِؿْ  يِف  ُهؿْ  اَفِذي  أؽِٛ وفُقن [2 - 4 :ادٗمْقن﴾ ]َخِٚص
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 مـ افهالة ـٕٚٝ مٓام فذفؽ وؽٚؾِقن مْكؾقن افهالة يف اخلنقع ظـ هؿ افْٚس

 يُـ مل إذا صٚحٌٓٚ وخنقع بٚضْٓٚ حٔٞ مـ ؾُٔقن ـٚمِٜ وصُِٓٚ ميٓرهٚ حٔٞ

ٚ ًً  يف صحٔحٜ ـٕٚٝ وإن ٕٚؿهٜ، أجًوٚ افهالة هذه تُقن ؾٔٓٚ وجؾ ظز هلل خٚص

 .صحٔحٜ صالة ؾٓل ـِٓٚ وبٚفقاجٌٚت بٕٚرـٚن أتك ؿد ٕنف افؼع: حُؿ

 ظـ يهؿ مل وفُْف احٚديٜ ادٍىرات ـؾ ظـ صٚم افذي افهٚئؿ ـذفؽ

ٚ ذـرت ـام وادًٚيص افذٕقب وهل ادًْقيٜ ادٍىرات ًٍ : افهحٔح احلديٞ يف إٓ

بف ضًٚمف يدع أن يف حٚجٜ هلل ؾِٔس بف وافًّؾ وافزور افُذب يدع مل مـ» ش وذا

 أرـٚهنٚ بُؾ صذ افذي ادهع ـذاك صٚم، ومٚ صٚم فف يَٚل أن يُّـ ؾٓذا

 صذ صذ، مٚ فُْف صذ إٕف: َٕقل وتًٚػ تٌٚرك هلل ؾٔٓٚ خينع مل وفُْف وواجٌٚهتٚ

 افهالة تِؽ صذ مٚ فُْف ظِّْٚه، افذي افؼع حُؿ يف مٌَقفٜ طٚهرة صالة

 َؿدْ : ﴿وجؾ ظز ؿقفف وهل افًٚبَٜ أيٜ يف افُّؾ ادٗمْقن هبٚ وصػ افتل افُٚمِٜ

ََِح  ِمُْقنَ  َأْؾ ْٗ ُ ـَ  * اْد ًُقنَ  َصالهِتِؿْ  يِف  ُهؿْ  اَفِذي  .[2 - 4 :ادٗمْقن﴾ ]َخِٚص

ًبٚ افَقل وخالصٜ  بغ جيّع أن ظِٔف افتٚئٛ ذفؽ أن: افًٗال ذاك ظـ جقا

 مـ يُثر وأن يًقد، أٓ ظذ يًزم وأن ؾٚت، مٚ ظذ يْدم أن: افًٚبَٜ افؼوط

 ـٚن افتل افٍرائض مـ وافتٍْؾ افتىقع مـ يُثر أن: ذفؽ ومـ افهٚحلٜ، إظامل

 .اجلقاب هنٚيٜ هق وهذا ذفؽ، ؽر أو صالة ـٚن أو صقًمٚ مْٓٚ ـٚن مٚ شقاء ؤًٓٚ

 (00:00:00( /6) رابغ ؾتٚوى)



 4 اجلَاد كتاب

                                                           

 ش.جٚمًف ؿٔده». هْٚك ؾِساجع اجلٓٚد يف ـثرة مًٚئؾ ظذ افُالم ادْٟٓ مقشقظٜ يف شٌؼ  ( 4)
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 الدعقة ٘رش شبٗؾ دم الّتال وجقب

 اهلل، إٓ إهل ٓ: يَقفقا  حتك افْٚس أؿٚتؾ أن أمرت[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شاهلل ظذ وحًٚبف بحَف، إٓ وًٍٕف مٚفف مْل ظهؿ ؾَد اهلل إٓ إهل ٓ ؿٚل ؾّـ

 إٓ إهل ٓ أن ينٓدوا حتك افْٚس أؿٚتؾ أن أمرت[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]و

 ظهّقا  ذفؽ ؾًِقا  ؾ٘ذا افزـٚة، ويٗتقا  افهالة وئَّقا  اهلل رشقل ُمّدا وأن اهلل

 .شاهلل ظذ وحًٚهبؿ اإلشالم بحؼ إٓ وأمقاهلؿ دمٚءهؿ مْل

 اهلل، إٓ إهل ٓ يَقفقا  حتك افْٚس أؿٚتؾ أن أمرت[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]و

 ظذ وحًٚهبؿ بحَٓٚ إٓ وأمقاهلؿ دمٚءهؿ مْل ظهّقا  اهلل إٓ إهل ٓ: ؿٚفقا  ؾ٘ذا

َٕاَم : ﴿ؿرأ  ثؿ اهلل، ْر إِ ـِ رٌ  َؾَذ ـِ َٝ ُمَذ َٝ * َأنْ ًْ ؿ َف ِٓ َِْٔ َهْٔىِر َظ ُّ  ش.﴾بِ

 شٌٔؾ يف افَتٚل وجقب ظذ طٚهرة دٓفٜ إحٚديٞ هذه ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

  .افًك هذا يف افُتٚب بًض إفٔف يذهٛ حٚ خالؾٚ افدظقة ٕؼ

 (.770 ،751،757/ 4/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الرباط فًؾ

 افَدر فِٜٔ ؿٔٚم مـ خر اهلل شٌٔؾ يف شٚظٜ مقؿػ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شإشقد احلجر ظْد

 [.احلرام ادًجد يف افَدر فِٜٔ وؿٔٚم افربٚط ؾوؾ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 (.57/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 قتاهلؿ قبؾ الِْار دعقة

 .شتدظقهؿ حتك ؿقمٚ تَٚتؾ ٓ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]



   ـتٚب اجلٓٚد   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ؿتٚهلؿ، ؿٌؾ اإلشالم إػ افٍُٚر دظقة يف هٚمٜ ؿٚظدة احلديٞ هذا [:اإلمٚم ؿٚل]

، رؾوقا  ؾ٘ن اجلزيٜ، ظِٔٓؿ ؾروٝ وإٓ وًّٕٝ، ؾٌٓٚ اشتجٚبقا  ؾ٘ن  وظذ ؿقتِقا

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن شافهحٔحغ» يف مٚ ذفؽ خيٚفػ وٓ وأصحٚبف، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل جرى هذا

 فٔس ؾٕ٘ف .ؽرة ظذ أخذهؿ أي ؽٚؾِقن، أي.. ؽٚرون وهؿ ادهىِؼ، بْل ظذ أؽٚر

 بِف وافروم ؾٚرس بٌِٝ ؿد وهل ـٔػ ،ملسو هيلع هللا ىلص دظقتف بٌِتٓؿ ؿد يُـ مل أنف ؾٔف

 أنف بحجٜ احلديٞ هلذا ادًٚسيـ افُتٚب بًض إُٕٚر بُّٚن افٌالهٜ ؾّـ افًرب،

 ؿتٚهلؿ ؿٌؾ افٍُٚر يدظك أن افيوري مـ فٔس ؾٕ٘ف ادذـقرة، فَِٚظدة خمٚفػ

 ؿٌؾ يدظقن هؾ افًدو؟ ظـ شئؾ حغ افٌكي احلًـ هذا إػ أصٚر وؿد! مٌٚذة

 صٌٜٔ أيب ابـ أخرجف. شملسو هيلع هللا ىلص ُمّدا اهلل بًٞ مْذ اإلشالم بٌِٓؿ ؿد»: ؿٚل افَتٚل؟

 افًٌض ظذ افرد وإير ش2185/  205/  2/  1» مْهقر بـ وشًٔد ش156/  42»

 .ش2157» شداود أيب صحٔح» يف شافهحٔحغ» حديٞ ختريٟ مع إفٔف ادنٚر

 (.296-291/ 4/ 5) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الرضورة عٕد لٓخدوة اجلٗش وع ادرأة خروج جقاز

ة - ـٌنٜ أم ظـ افَرر ظّرو بـ شًٔد حدثْل: ؿٚل ؿٔس بـ إشقد ظـ  امرأ

. وـذا ـذا جٔش مع أخرج أن ل إيذن! اهلل رشقل يٚ: ؿٚفٝ أهنٚ - ظذرة بْل مـ

 وأؿقم اجلرحك أداوي أن أريد إٕام افَتٚل، أريد ٓ إين! اهلل ٌٕل يٚ: ؿٚفٝ. ٓ: ؿٚل

 وفُـ فؽ ٕذٕٝ! ؾالٕٜ خرجٝ: يَٚل شْٜ، تُقن أن فقٓ»: ؿٚل. ادرى ظذ

 .شبٔتؽ يف اجِز

 ويُّـ»: شاإلصٚبٜ» يف احلديٞ ظَٛ احلٚؾظ ؿٚل ثؿ: ؾٚئدة [:اإلمٚم ؿٚل]

 ٕن فذاك ٕٚشخ هذا أن إشِّل، شْٚن أم ترمجٜ يف تَدم مٚ وبغ هذا بغ اجلّع

 ظٚزب، بـ افزاء حديٞ مـ شافهحٔح» يف ـام بٖحد ؿٌِف وؿع وؿد بخٔز، ـٚن ذفؽ

 . شافٍتح بًد ـٚن وهذا

 ظـ افقاؿدي ظـش ادٗتِػ» يف اخلىٔٛ أخرجف مٚ إػ تَدم بام وينر: ؿِٝ
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 خٔز إػ اخلروج ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أراد حٚ» :ؿٚفٝ أمٓٚ ظـ ثٌٔتٜ ظـ حئك أيب بـ اهلل ظٌد

: وؾٔف احلديٞ،.. اجلرحك وأداوي ،افًَٚء أخرز مًؽ أخرج! اهلل رشقل يٚ: ؿِٝ

 . ششِّٜ أم مع ؾُقين ؽرهؿ، ومـ ؿقمؽ مـ هلـ أذٕٝ ؿد صقاحٛ فؽ ؾ٘ن

. هْٚ ـام ادًٚروٜ ظْد وٓشٔام وزن، حلديثف يَٚم ؾال مسوك، وافقاؿدي: ؿِٝ

ه مٚ ًٕؿ  بـ افزاء فٌس - مٚفؽ بـ أنس حديٞ مـ وهق يًٚروف شافهحٔح» فـ ظزا

 رأجٝ وفَد: ؿٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ افْٚس اهنزم أحد يقم ـٚن حٚ»: ؿٚل - ظٚزب

 وؿٚل - تَْزان شقؿٓـ خدم أرى دنّرتٚن وأهنام شِٔؿ وأم بُر أيب بْٝ ظٚئنٜ

ه يف تٍرؽٕٚف ثؿ متقهنام ظذ افَرب - تَْالن: ؽره  ؾتّمهنٚ ترجًٚن ثؿ افَقم، أؾقا

ه يف ؾتٍرؽٕٚف جتٔئٚن ثؿ  و 1844 و 2902 و 2880» افٌخٚري أخرجف. شافَقم أؾقا

 وفف. اإلشالمٜٔ ادُتٌٜ ضًٌٜ - ش10 ص» شادًِّٜ ادرأة جٌِٚب» وإير ،ش1051

 بٚيع ممـ إنهٚر ًٕٚء مـ - شِٔط أم أن»: ظْف اهلل ريض ظّر حديٞ مـ صٚهد

 افٌخٚري أخرجف. شأحد يقم افَرب فْٚ شحتّؾ أي» تزؾر ـٕٚٝ - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 وإٕام وٕحقهٚ، إحٚديٞ هذه ًٕخ ٓدظٚء - ظْدي - رضورة ٓ وفُـ ش.2884»

 وأمٚ افَتٚل، بٌّٚذة وإنٌٚهلؿ افرجٚل، فَِٜ احلٚجٜ أو افيورة ظذ حتّؾ

 بًض تًٍؾ ـام افرجٚل مع يَٚتِـ ادًرـٜ إػ وإٕزاهلـ افَتٚل أشٚفٔٛ ظذ تدريٌٓـ

 حٚ سحيٜ وخمٚفٍٜ صٔقظٜٔ، وؿرمىٜ ظكيٜ، بدظٜ ؾٓق افٔقم، اإلشالمٜٔ افدول

 ئِؼ ٓ حٚ هلـ وتًريض فف، خيَِـ مل بام فًِْٚء وتُِٔػ افهٚفح، شٍِْٚ ظِٔف ـٚن

 .ادًتًٚن واهلل. افًدو بٔد إه يف وؿًـ مٚ إذا هبـ

 (.660-618/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ولياحبف ادسٓٔني، وـ صٗئا بالُٓبة احلرب أهؾ ئٓؽ ٓ

 وبَدها الّسٔة قبؾ أخذه

 فف، ؾٓق يًَؿ أن ؿٌؾ افٍلء يف مٚفف وجد مـ[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]
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 .ؤًػ .شرء فف ؾِٔس ؿًؿ بًدمٚ وجده ومـ

 مـ مجٚظٜ احلديٞ هذا توّْف افذي افتٍهٔؾ هبذا ؿٚل وؿد [:اإلمٚم ؿٚل]

 صٔئٚ بٚفٌٌِٜ احلرب أهؾ يِّؽ ٓ أنف إػ آخرون ومجٚظٜ افنٚؾًل وذهٛ افًِامء،

 ؾٔف صؽ ٓ افذي احلؼ هق وهذا وبًدهٚ افًَّٜ ؿٌؾ أخذه وفهٚحٌف ادًِّغ، مـ

 اإلشالم مٍٚخر مـ ذفؽ واظتز بخالؾف، ادًٚسيـ افُتٚب بًض تٌجح وإن

 ادًِّقن ادتحٚربغ، مـ حٚزهٚ دـ افٌْٚئؿ ُتِؽ حؼ ؿرر اإلشالم إن» :ؾَٚل

 . ششقاء ذفؽ يف وؽرهؿ

 خمٚفػ ؾٓق افؤًػ، احلديٞ هذا إٓ فف مًتْد ٓ أنف مع ٕنف بٚضؾ وهذا

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕٚؿٜ أصٚبقا  وـٕٚقا  ادؼـقن، أههٚ افتل افهحٚبٜٔ ادرأة حلديٞ

ة ؾٍِٕٚتٝ ،شافًوٌٚء»  ؾٖظجزهتؿ، ؾىٌِقهٚ افًوٌٚء، ظذ وهربٝ فِٜٔ، ذات ادرأ

 ٓبـ ٕذر ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص ؾَٚل! فتْحرهنٚ ظِٔٓٚ اهلل أنجٚهٚ إن ٕذرت إهنٚ: ؾَٚفٝ وؿدمٝ

 ش79 - 78/  6» مًِؿ رواه: شوتًٚػ تٌٚرك اهلل مًهٜٔ يف وٓ يِّؽ، ٓ ؾٔام آدم

 هذه ُتِؽ مل ادرأة هذه أن يف سيح ؾٓذاش. 111 ،112/  110 ،129/  1» وأمحد

 بغ وهذا ادرأة هذه حؼ مـ افْٚؿٜ فُٕٚٝ افًٌض، ذفؽ ؿٚل ـام إمر وفقأن افْٚؿٜ،

 ش176 - 171/  2ش »افتحَٔؼ تَْٔح» يف اهلٚدي ظٌد ابـ وجدت ثؿ .خيٍك ٓ

 أمقال ظذ ادؼـقن اشتقػ إذا» :افَٚئؾ أمحد دذهٛ افهحٔح احلديٞ هبذا اشتدل

 رشقل أخذهٚ مٚ ادؼـقن مُِٓٚ فق أنف احلجٜ ووجف ش:ؿٚل» يُِّقهٚ، مل ادًِّغ

  .شمًَقمٜ ؽر أدرـٓٚ ٕنف افْٚؿٜ أخذ إٕام ٕذرهٚ، وأبىؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 (.24/ 2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 اجلٖاد صٖادة فًؾ

 ومـ: ؿِْٚ. اهلل ذـر اهلل إػ إظامل أحٛ[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

ًٚ: خيتهٛ حتك افٍُٚر بًٍٔف رضب وفق ًٕؿ،: ؿٚل اهلل؟ شٌٔؾ يف افٌزو  فُٚن دم

 بٚضؾش. درجٜ أؾوِٓؿ اهلل ذاـر
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 أجٚم يف افًّؾ مٚ» :ملسو هيلع هللا ىلص  ؿقفف احلديٞ هذا بىالن يٗيد ممٚ وإن [:اإلمٚم ؿٚل]

 إٓ اجلٓٚد: وٓ» :ؿٚل اجلٓٚد؟ وٓ: ؿٚفقا  شاحلجٜ ذي ظؼ يًْل» هذه مْٓٚ أؾوؾ

 خمرج وهق وؽره، افٌخٚري رواه .شبقء يرجع ؾِؿ ومٚفف بًٍْف خيٚضر خرج رجؾ

 ـؾ ظذ افنٓٔد ادجٚهد بتٍؤؾ افتكيح ؾٍٔف: ؿِٝش. 890ش »افٌِٔؾ إرواء» يف

  .أوػ بٚب مـ ؽره ؾٍل احلجٜ، ذي ظؼ يف افذـر ومْف صٚفح، ظّؾ

 (.7/148) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الِْار وشائر ادجقس وـ اجلزية تّبؾ هؾ

 شاجلزيٜ تٗدوا أو وحده اهلل تًٌدوا حتك َٕٚتُِؿ أن ٌْٕٔٚ أمرٕٚ»: ادٌرة ؿقل»

 .صحٔح  ش.297 ص» افٌخٚري رواه

 بـ بُر ظـش 492 ـ 9/494» افٌَٔٓك وـذاش 291 ـ 2/292» افٌخٚري أخرجف

 أؾْٚء  يف افْٚس ظّر بًٞ: »ؿٚل حٌٜ بـ جٌر ظـ جٌر بـ وزيٚد ادزٕك اهلل ظٌد

 مٌٚزى  يف مًتنرك إٕك: ؾَٚل، اهلرمزان ؾٖشِؿ، ادؼـغ يَٚتِقن، إمهٚر

 فف ضٚئر مثؾ ادًِّغ ظدو مـ افْٚس مـ ؾٔٓٚ مـ ومثؾ مثِٓٚ، ًٕؿ: ؿٚل، هذه

 بجْٚح افرجالن هنوٝ اجلْٚحغ أحد ـن ؾ٘ن، رجالن وفف، جْٚحٚن وفف، رأس

 افرأس ذخ ؾ٘ن، وافرأس افرجالن هنوٝ، أخر اجلْٚح ـن وإن، وافرأس

 أخر واجلْٚح ؿٔك واجلْٚح، ـنى وافرأس، وافرأس واجلْٚحٚن افرجالن ذهٛ

 افًْامن ظِْٔٚ واشتًّؾ، ظّر ؾْدبْٚ: ؿٚل، ـنى إػ ؾٍِْٔروا ادًِّغ ؾّر، ؾٚرس

 ؾَٚم، أخٍٚ أربًغ  يف ـنى ظٚمؾ ظِْٔٚ خرج افًدو بٖرض ـْٚ إذا حتك، مَرن بـ

 أنتؿ؟ مٚ: ؾَٚل، صئٝ ظام شؾ: ادٌرة ؾَٚل، مُْؿ رجؾ فُِّْٔك: ؾَٚل ترمجٚن

 وافْقى اجلِد ّٕص، صديد وبالء، صديد صَٚء  يف ـْٚ افًرب مـ أنٚس ٕحـ ؿٚل

 إذا، ـذفؽ ٕحـ ؾٌْٔام، واحلجر افنجر وًٌٕد، وافنًر افقبر وٌِٕس، اجلقع مـ

 ؾٖمرٕٚ، وأمف أبٚه ًٕرف، أنًٍْٚ مـ ٌٕٔٚ إفْٔٚ إروغ ورب افًاموات رب بًٞ
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 وأخزٕٚ، اجلزيٜ تٗدوا أو، وحده اهلل تًٌدوا حتك َٕٚتُِؿ أن ربْٚ رشقل ملسو هيلع هللا ىلص ٌْٕٔٚ

 بَك ومـ، ؿط مثِٓٚ ير مل ًٕٔؿ  يف، اجلْٜ إػ صٚر مْٚ ؿتؾ مـ أنف ربْٚ رشٚفٜ ظـ ٌْٕٔٚ

 يْدمؽ ؾِؿ، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مع مثِٓٚ اهلل أصٓدك ربام: افًْامن ؾَٚل،  رؿٚبُؿ مِؽ مْٚ

 أول  يف يَٚتؾ مل إذا ـٚن، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع افَتٚل صٓدت وفُْك، خيزك ومل

 ش.افهِقات وحتي، إرواح هتٛ حتك إتير، افْٓٚر

 أخذ ظذ دٓفٜ وؾٔف: »ظٌَف وؿٚل، أتؿ افٌَٔٓك وشٔٚق، فٌِخٚرى وافٍِظ

 ش.جمقشٚ وأصحٚبف ـنى ـٚن ؾَد ـ أظِؿ واهلل ـ ادجقس مـ اجلزيٜ

 ظدوك فَٔٝ وإذا: »ؾٔف ؾ٘ن بًده أتك بريدة حديٞ افدٓفٜ  يف ومثِف: ؿِٝ

 هؿ ؾ٘ن، اجلزيٜ ؾًِٓؿ أبقا  هؿ ؾ٘ن... خهٚل ثالث إػ ؾٚدظٓؿ، ادؼـغ مـ

 ش...ظْٓؿ وـػ مْٓؿ ؾٚؿٌؾ أجٚبقك

 هلؿ ـٚن شقاء ،مجًٔٚ افٍُٚر يًؿ شادؼـغ» فٍظ ؾ٘ن افدٓفٜ  يف أظؿ هق بؾ

 .ؾتٖمؾ ،إوثٚن ـًٌٚد افنٌٜٓ هلؿ فٔس أو ،ـٚدجقس ـتٚب صٌٜٓ

 ([4215) رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 جائز احلرب دم الْذب

 بقجف وافتِقيح افتًريض هق: هْٚ ادذـقر افُذب وهذا [:خٚن صديؼ ؿٚل]

ح: افُذب ظـ فٔخرج افقجقه: مـ  افًِؿ أهؾ مـ مجٚظٜ ؿٚفف ـام افكا

 افْقوي، رجحف افذي وهق خالؾف: وافيٚهر! ؿٚل ـذا[: بَقفف إفٌٚين ؾًِؼ]

 ش.أوػ افتًريض فُـ افثالثٜ، إمقر يف افُذب حََٜٔ إبٚحٜ افيٚهر»: ؾَٚل

 بٚدًِّغ رؾَٚ بٚفْص اجلٚئز ادًتثْك مـ احلرب يف افُذب»: افًريب ابـ وؿٚل

 ش.424/  5» شافٍتح» يف ذـره :شإفٔف حلٚجتٓؿ

 (455/  3) افرؤٜ افتًَِٔٚت
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 ادسٓؿ اجلاشقس قتؾ حْؿ

 مٚفؽ ؾذهٛ: ؾٔٓٚ افًِامء اختِػ ادًِؿ اجلٚشقس ؿتؾ مًٖخٜ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ش..يَتؾ أنف إػ

 ش..يَتؾ ٓ: حٍْٜٔ وأبق افنٚؾًل وؿٚل

 أن: مُٜ أهؾ إػ ـتٚبتف يف - بِتًٜ أيب بـ حٚضٛ بَهٜ احتجقا  وافٍريَٚن

 2» شافزاد» يف افَٔؿ ابـ ؿرر وؿد :شافهحٔحغ» يف وهل ،- يٌزوـؿ أن يريد ُمّدا

 رأي إػ راجع ؿتِف أن: وافهحٔح» :ؿٚل ثؿ افٍريَغ اشتدٓل وجف ،ش218/ 

 اشتٌَٚه، أصِح إبَٚؤه ـٚن وإن ؿتِف، فًِِّّغ مهِحٜ ؿتِف يف رأى ؾ٘ن اإلمٚم:

 .شأظِؿ واهلل

 (477/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 الَٓؿ؟ ضٓب أم اجلٖاد يّدم هؾ

 اهلل؟ شٌٔؾ يف اجلٓٚد أم أؾوؾ فًِِؿ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 .جٓٚدان هق اجلٓٚد :افنٔخ

 . اهلل شٌٔؾ يف افَتٚل: اجلٓٚد أؿهد :مداخِٜ

 .ؿتٚٓن..:افنٔخ

 .اهلل أظداء ؿتٚل :مداخِٜ

 وؾرض ظغ ؾرض: ظِامن افًِؿ وـذفؽ ـٍٚيٜ، وؾرض ظغ ؾرض :افنٔخ

 ظذ افًغ ؾرض ؾٔٓؿ إوػ..صؽ ٓ ـٍٚيٜ بٍرض ظغ ؾرض ؿٚبِتٓٚ ؾ٘ذا ـٍٚيٜ،

 .بٚفًُس وافًُس افٍُٚيٜ ؾرض
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 ؾرض هق افذي أم ظغ ؾرض هق افذي تًْل افًِؿ: تَقل حغ أنٝ: ؾٚٔن

 ..افٌٔٚن يتوح حتك افٍُٚيٜ أو افًغ ؾرض تًْل ؿتٚل: تَقل ظْدمٚ: ثؿ ـٍٚيٜ،

 ٕخهص؟: إذاً  :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 أن افذيـ فِنٌٚب افًِؿ أم أؾوؾ هق هؾ أن أؾًٌٕٚتٚن يف اجلٓٚد :مداخِٜ

 ..افتقبٜ ويف آفتزام يف مٌُر يَقفقن ـام شـ يف زافقا  ٓ

 افذيـ مـ أريد ٕين مٌٚذًة: افًٗال هذا ظذ أجٔٛ أن أريد ٓ أنٚ :افنٔخ

 افنٌٚب إفٔف وصِٝ افذي افًِؿ هذا أنًٍٓؿ، يف يتٍَٓقا  أن إشئِٜ يقجٓقن

  ـٍٚيٜ؟ ؾرض أم ظِٔٓؿ ظغ ؾرض هق هؾ افْٚصئ

 افًِؿ؟ :مداخِٜ

 ؾرض أم ظغ ؾرض هق هؾ بف، افنٌٚب وصٍٝ افذي افًِؿ هذا ًٕؿ، :افنٔخ

 ـٍٚيٜ ؾرض: ؿِٝ وإن فِّراجحٜ، ًٕقد حْٔئذ ظغ ؾرض إٕف: ؿِٝ ؾ٘ن ـٍٚيٜ؟

 واوح؟ اجلقاب، أخذت ؾَد

ه ًٕؿ، :مداخِٜ  إمقر بًض يف خيٍَقن أهنؿ ظِٔٓؿ، ظغ ؾرض أنف ٕرا

 .ادجٚفس يف يًْل افٍَٓٔٚت..ويف

 مٚ هق افًِؿ مـ افًغ ؾرض ٕن ظغ: ؾرض َٕقل أن ًٕتىٔع ٓ هذا :افنٔخ

 افًٌٚدة يًرف أن ئٍُف ؾٚدًِؿ بف، إٓ ظٚمٜ بهقرة وظٌٚدتف ادًِؿ ظَٔدة تهح ٓ

 يًرف أن ظِٔف جيٛ ؾال ؾَراً  ـٚن إذا: مثالً  يًْل هبٚ، يَقم أن ظِٔف واجٛ هق افتل

 أن ؾٔجٛ ويٗم يهع أن ويريد ؾَر فُـ ذفؽ وٕحق احلٟ وأحُٚم افزـٚة أحُٚم

بف: بُؾ افًِؿ يدرس أن أمٚ افهالة، أحُٚم يًرف  مٚ يقمًٚ  يهٌح أن يريد ٕنف أبقا

 فُؾ مْف بد ٓ مٚ هق افًغ ؾٍرض ؾرض، فٔس ؾٓذا بًد ؾٔام ظٚحًٚ  أو ظِؿ ضٚفٛ

 إمر؟ هذا واوح ـذفؽ، فٔس وهذا مًِؿ
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 اجلٓٚد ؾَف يَْهٓؿ أٓ اجلٓٚد إػ يذهٌقن افذيـ: َٕقل حْٔام! ضٔٛ :مداخِٜ

 ظِٔٓؿ؟ ظغ ؾرض... ويُقن

 ادجٚهديـ أؾراد مـ ؾرد ـؾ فٔس..اجلٓٚد أحُٚم تٍٚصٔؾ َٕقل مٚ هق :افنٔخ

 ؾرد بُؾ تتًِؼ جديدة أحُٚم اجلٓٚد يف فٔس ٕنف اجلٓٚد: أحُٚم يًرف أن[ ظِٔف]

 جمّقظٜ ـؾ فِّجّقظٜ بٚفًٌْٜ جديدة أحُٚم تقجد فُـ ادجٚهديـ، أؾراد مـ

[ آراء] بٚختالف خيتِػ افْٓٚيٜ يف اجلقاب: أؿقل أنٚ ذفؽ ومع أمراء، ظْٓٚ مًٗول

 يرى ؿد وؽري ظغ ؾرض أنف[ مثع يرى] مـ بغ أؾًٌٕٚتٚن يف اجلٓٚد يف..افًِامء

 أنف ٕنف اجلٓٚد هذا وبغ افًِؿ ضِٛ بغ ـٌر افٍرق فٔس ؾحْٔئذ ـٍٚيٜ، ؾرض أنف

 مـ افٔقم ادتًٌٜ افىريَٜ ظذ افًِؿ ضِٛ: أن ؾٖؿقل أنٚ أمٚ ـٍٚيٜ، ؾرض

 ؾٓق أؾًٌٕٚتٚن يف اجلٓٚد أمٚ ـٍٚيٜ، ؾرض هق بؾ ظغ ؾرض فٔس هذا..افتقشع

 .افٍُٚيٜ ؾرض ظذ ؾَٔدم ظغ ؾرض

 (00:47:08/أ04: افْقر رحِٜ: افْقر رحِٜ)

 وحْؿ الٕساء، وـ إرسى قتؾ وحْؿ إرسى؟ هؿ وـ

 بإرسى التٔثٗؾ

: احلرب يف إهى هؿ مـ ظذ ٕتًرف أن ٕريد.. فألهى بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 افذيـ هؿ وهؾ هتديد، بدون افًالح يَِقا  أن بًد أنًٍٓؿ يًِّقن افذيـ هؿ هؾ

 وؿتؾ إهى مـ افرجؾ هذا أخذ ؾٔام احلُؿ ومٚ أنقؾٓؿ، رؽؿ ظِٔٓؿ ُّيجؿ أجوًٚ 

 ..وأخذوه أهوه أن بًد جًّف يف..ؿٌِْٜ ـقوع خٚصٜ بهٍٜ

 ..ؿٚئد هق :مداخِٜ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .ـتٌٜٔ ؿٚئد :مداخِٜ
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 ..إهى تًريػ وٕريد افًِامء، ٍٕس وًٕٖل ًٕؿ، :مداخِٜ

 ظـ ٕجٌُٔؿ ثؿ ؾريوتْٚ ٕهع ل اشّحقا  وأن ُمٚرضة، إػ حيتٚج هذا :افنٔخ

 .افًٗال هذا

 أو أنٍف رؽؿ أشراً  وؿقظف ـٚن شقاء..ادًِّغ يد يف أشراً  وؿع مـ ـؾ

 بِدة ؽزا  إذا ادًِؿ اجلٔش ٕن ـِٓؿ افًِؿ أهؾ فدى أشر ؾٓق بًٍْف اشتًِؿ

 إذا إٓ افًْٚء ؿتؾ جيقز ٓ فُـ ،ورجٚٓ ًٕٚءً  أهى ؾُِٓؿ ظْقة ؾٔٓٚ ؾدخِقا 

 ٕٚئٌف أن ؾِِحٚـؿ أشراً  ادًِّغ بٔد ادحٚرب افُٚؾر يَع أن بًد ثؿ ُمٚربٜ، ـٕٚٝ

 يف ذـرا  مْٓام ؿًّغ: أؿًٚم أربًٜ مـ بتكف إهى يف يتكف أن اجلٔش ؿٚئد

َِ٘مٚ﴿: وجؾ ظز ؿقفف يف افُريؿ افَرآن دُ  َمًّْٚ َؾ ًْ  [.1:ُمّد﴾ ]ؾَِداءً  َوإَِمٚ َب

 .وآشتًٌٚد آشسؿٚق وهق: افثٚفٞ افًَؿ

 .افَتؾ هق: افرابع وافًَؿ

ًٚ  افَٚئد أو ؾٚحلٚـؿ  مهِحٜ أو بًٚمٜ ادًِّغ مهِحٜ حيَؼ افذي يرى ظْف ٕٚئٌ

ًٚ  وإمٚ اشسؿٚؿًٚ  وإمٚ ؿتالً  إمٚ يٍْذه، ؾٓق خٚصٜ بهقرة ظْده افذي ادًِؿ اجلٔش  مْ

 .ؾداءً  وإمٚ

؟ مًْك مٚ :مداخِٜ ـّ  َم

 .شافىَِٚء ؾٖنتؿ اذهٌقا »: احلديٞ يف جٚء ـام: يًْل :افنٔخ

 .اهلل فقجف: يًْل ادـ :مداخِٜ

 .ـذفؽ هق :افنٔخ

 أن احلٚـؿ رأى ؾ٘ذا..ؿِقهبؿ ادٗفٍٜ[ حُؿ] جٚء احلُّٜ هبذه أو جٚء هْٚ ومـ

 ؾِف] افَِقب[ يٗفػ] افىَِٚء ؾٖنتؿ اذهٌقا : هلؿ ؿٚل إذا إهى مـ ظديد أو واحداً 

 ؿٚئد إػ مْٓٚ افقاحد اختٔٚر يًقد إربًٜ افتكؾٚت هذه: ؾ٘ذاً ..حُّٜ ؾٔٓٚ[..ذفؽ

 وهذه ادٌٚدفٜ رأى وإن ظِٔف، فقم ؾال إهى أو إشر ؿتؾ رأى ؾ٘ن اجلٔش،
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ًٚ  وإمٚ إهى، مٌٚدفٜ افٔقم حتك بٚفْيٚم مًروؾٜ  ..ؾداء وإمٚ مْ

 ادثِٜ ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن بف: افتّثٔؾ جيقز ؾال إشر ؿتؾ يراد حْٔام فُـ

 وافتٍقا  اجتًّقا  ؿد أصحٚبف مـ ضٚئٍٜ يقم ذات ورأى افًْٚء، ؿتؾ ظـ هنك ـام

 هذه ـٕٚٝ مٚ»: افًالم ظِٔف ؿٚل ؿتِٜٔ، امرأة هذه: ؿٚفقا  ؾًٖل، ؿتِٜٔ، امرأة حقل

 إذا إٓ..ؿتِٓـ جيقز ؾال يَٚتِـ مل إذا افًْٚء بٖن: افًِامء ؾَٚل شؿتِٓٚ ظـ ؾْٓك فتَٚتؾ

 ...افَتٚل بٚذن ــ

 مـ ؾٔف يّثؾ بًِّؿ مثؾ أنف بًْٔف إشر ظـ ظرف إذا ؾٔام ذفؽ مـ يًتثْك ؿد

ـِ ﴿: تًٚػ ؿقفف بٚب َّ ؿْ  اْظَتَدى َؾ ُُ َِْٔ َِْٔفِ  َؾْٚظتَُدوا َظ ثْؾِ  َظ ِّ ؿْ  اْظَتَدى َمٚ بِ ُُ َِْٔ ﴾ َظ

 [. بف افتّثٔؾ] وٓ تًذيٌف جيقز ؾال أشراً  ؾقؿع ؿٚتؾ أنف أمٚ[ 491:افٌَرة]

 (00:22:01/أ04: افْقر رحِٜ)

 اإلضالق عذ ادسٓٔني كحّقق هل هؾ الذوة أهؾ حّقق

ًٚ  آذى مـ: »حديٞ»  ش.اهلل آذى ؾَد آذاين ومـ آذاين، ؾَد ذمٔ

 .حًـ ب٘شْٚدش إوشط» يف افىزاين[ :أخرجف افَروٚوي ؿٚل]

 وٓ ؽره، ظْد وٓ افىزاين، ظْد ٓ افٍِظ، هبذا فف أصؾ ٓ[: إفٌٚين ؿٚل]

 أصؾ ٓ ذفؽ ؾُؾ حًـ، وب٘شْٚد فِىزاين، ومًزواً  ادْهػ، َٕؾ أجـ مـ أدري

 .إفخ.....ش مًِامً  آذى مـ: »احلديٞ أصؾ وإٕام فف،

 ـنػ» يف وافًجِقينش افهٌر»وش افٌُر اجلٚمع» يف افًٔقضل أورده هُذا

 ويفش 4/62/4ش »إوشط» يف افىزاين أخرجف افذي وهق وؽرهؿ،ش اخلٍٚ

 ضريؼ مـش ًٕختل-24 رؿؿش »حديثف» يف افراؾَل وـذاش 96ص» أجوًٚ ش افهٌر»

 مٚفؽ بـ أنس ظـ افًجع، ُمّد بـ افَٚشؿ ظـ افقاشىل، افًّل خِػ بـ مقشك

 جِس حتك افْٚس رؿٚب يتخىك رجؾ جٚء إذ خيىٌـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بْٔٚ: ؿٚل
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 ًٚ  أن ؾالن يٚ مًْؽ مٚ: »ؿٚل صالتف، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٙ ؾِام ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ ؿريٌ

: ؿٚل ترى، افذي بٚدُٚن ٍٕز أوع أن حرصٝ ؿد اهلل، رشقل يٚ: ؿٚلش جتّع؟

 .احلديٞ....ش مًِامً  آذى مـ وتٗذُّيؿ، افْٚس رؿٚب ختىل رأجتؽ ؿد»

 إٓ ظْف وٓ افٌكي، افًجع افَٚشؿ إٓ أنس ظـ يروه مل: »افىزاين وؿٚل

 ش.خِػ بـ مقشك

 ش.افتَريٛ» يف ـام أوهٚم فف صدوق، وهق :قٓت

ه بًدمٚش 2/479» ؾَٚل افًجع بنٔخف اهلٔثّل وأظِف  ويف: »فًِّجّغ ظزا

 ش.افسك ؾٚشتحؼ ـثراً، خيىئ ـٚن: حٌٚن ابـ ؿٚل مىٔٛ، بـ افَٚشؿ

 يف ادْذري أصٚر وفذفؽش حٌٚن ابـ ترـف: »وؿٚلش افوًٍٚء» يف افذهٌل وأورده

 .احلديٞ تؤًػ إػش 4/265ش »افسؽٔٛ»

 أهؾ» ؾهؾ حتٝ احلديٞ هذا ؿٌٔؾ تًٚػ اهلل حٍيف ادٗفػ ؿٚل :«تٕبٗف»

 مٚ وظِٔٓؿ فًِِّّغ مٚ هلؿ أن افٔقم إػ إول افًك مْذ ادًِّقن وأمجعش: افذمٜ

 ش.يديْقن مٚ يسـٓؿ اإلشالم ؾ٘ن وافًَٔدة، افديـ صئقن مـ هق مٚ إٓ ظِٔٓؿ،

 أطـ ؾٔام شٌٌف افٍٚوؾ، ادٗفػ هذا مثؾ مـ ؾٚحش وهؿ وهذا :قٓت

 هلؿ: ؿقفف ؾٕ٘ف صحتٓٚ، مـ افتثٌٝ دون إفًْٜ ظذ افدائرة فألحٚديٞ آشتًالم

 بف يِٟٓ مٚ وـثراً  افدائرة، إحٚديٞ تِؽ مـش ظِٔٓؿ مٚ وظِٔٓؿ فًِِّّغ، مٚ

ًٚ، وبٚفٍَف بٚفًْٜ، مْٓؿ جٓالً  اخلىٌٚء بًض  اإلضالق هذا ظذ فٔس إمر ٕن أجو

 ظذ افذمل ديٜ وجيًِقن بٚفذمل، ادًِؿ يَتِقن ٓ ومجٓقرهؿ ـٔػ افٍَٓٚء، ٕير يف

 ـام ادًِؿ، ظذ فًِِّؿ افتل احلَقق مـ ـثر فف وفٔس ادًِؿ، ديٜ مـ افْهػ

 ذفؽ وؽر...ش شٝ روايٜ ويف مخس ادًِؿ ظذ فًِِّؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ذفؽ إػ ينر

 ٓ ممٚ أنف مع إفًْٜ ظذ افدائرة احلديٞ ؾٓذا وفذفؽ افٍَف، ـتٛ يف مًروف هق ممٚ

 أحًـ افًٌض مـ شًّتف إذا وـْٝ بٚضؾ، إضالؿف ظذ ؾٓق افًْٜ، ـتٛ يف فف أصؾ

 إضالؿف، ظذ فٔس أنف يٍقتف ٓ  فف، أصؾ ٓ ممٚ ـقٕف ؾٚتف إذ فًِف وأؿقل بف، افيـ
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 بؾ ئَد، ومل أضِؼ أو حيص، ومل ظّؿ -وظْف ظْٚ اهلل ظٍٚ– ادٗفػ رأجٝ حتك

 اإلشالم ؾ٘ن وافًَٔدة، افديـ صئقن مـ هق مٚ إٓ» شقاء وادًِّغ بٖهنؿ سح

 ش.يديْقن ومٚ يسـٓؿ

 إذا افُتٚب أهؾ حؼ يف ورد أنف افٌٚضؾ، احلديٞ هذا يف افقهؿ هذا ومْنٖ

، ًٚ  ؾُٚن إضالؿف، ظذ اشتًّؾ ثؿ مْٚشٌتف، ظـ احلديٞ ؾٍهؾ أشِّقا  هذا دثؾ شٌٌ

 .ادًتًٚن ؾٚهلل افقهؿ،

 ش.4401» رؿؿش افؤًٍٜ إحٚديٞ» يف ذفؽ يف افَقل ؾهِٝ وؿد

 (241-242ص( )واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 صٖٗد فالن: ققهلؿ وحْؿ واحلْٔٗة، احلّّٗٗة الىٖادة

 ؟[صٓٔداً  يُقن هؾ شٔٚرة حٚدث يف مٚت مـ] :مداخِٜ

 :ؿًامن افًِامء ظْد افنٓٔد :افنٔخ

، صٓٔد ًٜ ًٜ  افنٓٔد حُاًم، وصٓٔد حََٔ  ؾَتؾ اهلل شٌٔؾ يف خرج افذي وهق حََٔ

 وجيقز ودمٚئف، ثٔٚبف يف ؾٔدؾـ افنٓٔد أحُٚم ظِٔف جتري افذي ؾٓق ادًرـٜ شٚحٜ يف

 جتقز ٓ أنف حيُؿ ٓ فُل ظِٔف يهذ ٓ: أؿقل أن أحٌٌٝ مٚ ظِٔف، يهذ ٓ أن

 ٓ[ ؾّثالً  بٚجلقاز،] افًٚمع ٕصًر ظِٔف يهذ ٓ أن جيقز: ؿِٝ وإٕام ظِٔف افهالة

 افنٓداء، ظـ ؾوالً  افنٓٔد ظذ فِهالة افنديدة ادًٚرك هذه طروف تًّح

 ووًٝ ؿد ادًرـٜ رضر ـٚن إذا فُـ ظِٔٓؿ، افهالة دون هؿ ـام دؾْٓؿ ؾٔجقز

ًٚ  اجلٔش ؿٚئد أو ادًِّغ بًض ووجد أوزارهٚ  افنٓٔد ظذ اجلْٚزة صالة إلؿٚمٜ وؿت

ًٜ  افنٓٔد هق ؾٓذا وترك، صذ إمريـ مـ ـالً  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾًؾ وؿد جٚئز هق  .حََٔ

 أو افثٚبٝ ادًتنٍك إػ افٔقم يًٍؾ ـام مثالً  أخذ ثؿ ادًرـٜ يف جرح مـ أمٚ

 ـًٚئر ويٍُـ يًٌؾ ؾٓق افنٓٔد، حُؿ حُّف فٔس هذا هْٚك ؾامت ادتَْؾ
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 .ادًِّغ

: مْٓٚ إحٚديٞ بًض يف افًالم ظِٔف افرشقل ذـره أنقاع افثٚين هبذا يِحؼ ثؿ

 مرض.. وبٚفًؾ صٓٔد، وبٚحلٟ صٓٔد، بىْف مـ يّقت وافذي صٓٔد، افٌرق أن

ًٚ، صٓٔدة وفدهٚ وٓدهتٚ بًٌٛ ُتقت افًٍْٚء وادرأة صٓٔد، افًؾ  إنقاع هذه أجو

 إنقاع هذه ظذ يستٛ: أي حََٜٔٔ، صٓٚدةً  وفًٔٝ حُّٜٔ صٓٚدة هل افنٓٚدة مـ

 .ادًرـٜ صٓٔد حقل ذـرٕٚه ممٚ إًٍٓٚ  ذـره شٌؼ مٚ افنٓداء مـ

 إػ صدمًٚ ..دظًًٚ  افًٔٚرة بًٌٛ مٚت دـ بٚفًٌْٜ إًٍٓٚ  إخ شٗال يٖيت هذا ظذ

 افٌٌٜٔٔ إمقر ٕن اهلدم: حتٝ مٚت مـ حُؿ يف أنف َٕقل أن ًٕتىٔع ٓ آخره،

 وافَٔٚس وآجتٓٚد افرأي إدخٚل إمقر أصًٛ مـ ؾَٜٓٔ ظِّٜٔ أحُٚمًٚ  وفًٔٝ

 .أظِؿ اهلل: افًٗال ذاك مثؾ يف اجلقاب ويُقن ؾٔٓٚ،

 بد ؾال ادًرـٜ شٚحٜ خٚرج مٚت دـ ادتًَِٜ إحُٚم إػ[ ٕيرٕٚ إذا] وبخٚصٜ

 هق هؾ اهلل؟ ظْد حُّف مٚ هل افَْىٜ أمٚ آخره، إػ ودؾْف وؽًِف ظِٔف افهالة مـ

 وجؾ ظز اهلل ٕن أظِؿ، اهلل: َٕقل مثاًل؟ ؽرؿًٚ  مٚت أو اهلدم حتٝ مٚت مـ مْزفٜ يف

 هذه جمّقع مـ هل افتل ادُٚؾٖة يًتحؼ ـٚن إن مُٚؾئتف أو جزاءه شٔتقػ افذي هق

 .ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ذـرهٚ افتل افنٓٚدات

 بًٌٛ مٚت دـ افْقع هذا ظذ جتري ؾٓل افٍَٜٓٔ إحُٚم حٔٞ مـ أمٚ

 صٓداء وفًٔقا  حُامً  صٓداء هؿ افذيـ أخريـ افنٓداء ظذ جتري ـام افًٔٚرة

، ًٜ  .افًٗال هذا ظـ اجلقاب هق هذا حََٔ

 بًْٔف صٓٔد ؾالن: َٕقل أو افنٓٚدة َِٕل أن جيقز هؾ! صٔخ يٚ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 ؟..ادًرـٜ يف مٚت إذا

 فٍيٜ إضالق يف ـثراً  وتقشًقا  تًُٚمقا  افزمـ هذا يف افْٚس أن احلََٜٔ :افنٔخ

 ظِْٔٚ طٚهر ـٚن افًقريٜ بالدٕٚ يف وهذا مثاًل، ؽدراً  مٚت مـ ظذ حتك افنٓٚدة

 جْٚزتف ينًٔقن ؾحْٔام اإلًٕٚن يدؾـ ؾٔٓٚ، ؿّر ٓ يَٚل ـام فِٜٔ يف: يًْل جدًا،
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 وربام صٓٔد، ؿتؾ افذي هذا ؾجًِقا  اهلل، ظدو وافَٚتؾ اهلل حٌٔٛ افنٓٔد: يَقفقن

 أمر هق إجْٚس مـ جْس ظذ افنٓٚدة ؾ٘ضالق وفذفؽ افًٍٚق، أؾًؼ مـ يُقن

 ؿتؾ دـ بٚفًٌْٜ إًٍٓٚ  مثًٚٓ  رضبْٚ ـام ظِٔف ٕزيد وٓ افؼع ظْد َٕػ: يًْل تقؿٍٔل،

 .شٔٚرة حٚدث يف

 يف مٚت إلًٕٚن بٚفنٓٚدة احلُؿ أن ؾٚحلََٜٔ: إخر هذا فًِٗال بٚفًٌْٜ أمٚ

 أن ٕرجق ؾْحـ ذـرهٚ شٌؼ افتل إمراض تِؽ مـ بّرض مٚت أو ادًرـٜ شٚحٜ

 خيٍٚـؿ ٓ ـام افنٓٚدة ٕن وتًٚػ: تٌٚرك اهلل ظذ بذفؽ َٕىع وٓ صٓٔداً  يُقن

 بًض يف جٚء وـام وتًٚػ، تٌٚرك اهلل شٌٔؾ يف جٓٚدهؿ يُقن أن ؾٔٓٚ ينسط مجًًٔٚ 

 ب٘شْٚده رواه ادكي هلًٜٔ بـ اهلل ظٌد روايٜ مـ ٕنف وًػ: ؾٔف فُـ إحٚديٞ

 يف ـٚن وإن احلديٞ هذاش بْٔتف أظِؿ اهلل افهٍغ بغ ؿتٔؾ رب: »ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ

 .صحٔح مًْٚه فُـ افوًػ ذاك شْده

 بًض يف صقهد افهحٚبٜ أحد أن افًالم ظِٔف افرشقل ظٓد يف وؿع وؿد

 ظِٔف افرشقل أصحٚب مْف ظجٛ صديداً  ؿتًٚٓ  ادؼـغ يَٚتؾ وافٌزوات ادًٚرك

 يف افرجؾ ذفؽ اشتًٌٚل مـ رأوا ؾٔام ذفؽ مع وأبىٚل صجًٚن وـِٓؿ افًالم

 ظِٔف افرشقل أمٚم آشتًٌٚل ذفؽ يذـروا أن إػ ؾدظٚهؿ فِّؼـغ مَٚتِتف

بف ؾُٚن وـذا، ـذا ؾالن! اهلل رشقل يٚ: ؾَٚفقا  افًالم ًٚ  ملسو هيلع هللا ىلص جقا  حٔٞ جداً  رهٌٔ

 وذـروا واشتًًٌٚٓ  ؿتًٚٓ  إٓ يزداد ٓ افثٕٜٚٔ ادًرـٜ يف رأوه ثؿش افْٚر يف هق: »ؿٚل

 افٌخٚري اإلمٚم رواه احلديٞ هذا مرات، ثالث..افْٚر يف هق: ؾَٚل فِرشقل، أجوًٚ 

 رشقل ؿٚل حٚ هريرة أبق ؿٚل ظْف تًٚػ اهلل ريض هريرة أيب حديٞ مـ صحٔحف يف

 يف افًالم ظِٔف افرشقل خز ٕن! ٕنؽ أن ـدٕٚ افْٚر يف هق افثٚفثٜ ادرة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ينُقا  أن ٕصحٚبف ـٚن مٚ هلل واحلّد فُـ افهحٚيب هذا اشتًٌٚل يْٚيف افيٚهر

 اإلًٕٚن هذا جٓٚد بغ افتْٚؾر فَقة فُـ صُُْٚ مٚ: أي ٕنؽ، أن ـدٕٚ: ؿٚل وفُْف

 أن إٓ افهحٚبٜ أحد مـ ـٚن ؾام ٕنؽ، أن ـدٕٚ: ؿٚل بٚفْٚر، فف افرشقل صٓٚدة وبغ

 افرجؾ طٚهر ادؼـغ ظذ هجّٜ هجؿ ـِام ؾُٚن افرجؾ هذا أمر أتقػ أنٚ: ؿٚل
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 افْٚر: يف بٖنف ظِٔف وصٓٚدتف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل صدق مـ متٖـد ٕنف مهره: فرى مًف افثٚين

ـِ  َيْْىُِؼ  َوَمٚ: ﴿وافًالم افهالة ظِٔف حَف يف ؿٚل وجؾ ظز اهلل ٕن  إِنْ  * اهْلََقى َظ

َٓ  ُهقَ   .[1 - 1 :افْجؿ﴾ ]ُيقَحك َوْحٌل  إِ

 وهنٚيتف مهره ورأى رآه أن إػ[ يٍٚرؿف] ومٚ طِف، مـ فف أتٌع: يَٚل ـام ؾُٚن

 افًٔػ، رأس: أي شٍٔف، ذؤابٜ ؾقوع ظِٔٓٚ يهز ؾِؿ ظِٔف تُٚثرت اجلراحٚت أن

: فف فَٔقل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ افرجؾ ؾرـض ؾامت، طٓره مـ ؾخرج ظِٔف واتُٖ بىْف يف

 وـذا ـذا ؾًؾ افْٚر يف هق: أنٝ وؿِٝ وـذا ـذا فؽ ؿِْٚ افذي ؾالن! اهلل رشقل يٚ

 افديـ هذا فْٔك اهلل إن ورشقفف اهلل صدق أـز اهلل: »ملسو هيلع هللا ىلص ؾَٚل ًٍٕف، ؿتؾ: أي

 أهؾ مـ وهق فِْٚس يٌدو ؾٔام اجلْٜ أهؾ بًّؾ فًّٔؾ افرجؾ وإن افٍٚجر، بٚفرجؾ

ش اجلْٜ أهؾ مـ وهق فِْٚس يٌدو ؾٔام افْٚر أهؾ بًّؾ فًّٔؾ افرجؾ وإن افْٚر،

تٔؿ إظامل إٕام: »إحٚديٞ بًض يف افًالم ظِٔف ؿٚل وفذفؽ  افرجؾ هذاش بٚخلقا

 تٌٚرك اهلل ظْد صٓٔد ؾالن بٖن جيزم أن جيقز ٓ أنف ادًِؿ تٌْٔف ؾٔف افهٚدق[ اخلز]

ئر، يتقػ واهلل افيٚهر فْٚ ٕن وتًٚػ:  صٓٔدًا: مٚت يُقن أن ٕرجق: َٕقل وإٕام افنا

 .افيٚهر هق هذا ٕن

 هق اددح افذبح، هق اددح: »وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف يف ـام مثِف وهذا

ًٚ  ـررهٚش افذبح هق اددح افذبح، : ؾَِٔؾ أخٚه مٚدحًٚ  بد ٓ أحدـؿ ـٚن إن.. »ثالث

 أخًٚ  ادًِؿ يّدح وحْٔامش أحداً  اهلل ظذ أزـل وٓ حًٌٔف واهلل وـذا ـذا أحًٌف إين

 ذفؽ صالح مـ ييٓر ـام صالحف مـ مْف طٓر مٚ ظذ بْٚءً  يّدحف ؾٕ٘ام مًِامً  فف

 ؾٚفوامئر..اإلًٕٚن هذا يْتير مٚذا ٕدري مٚ وفُـ اهلل شٌٔؾ يف جيٚهد افذي افرجؾ

 بغ افًٌٚد ؿِقب: »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صح وؿد شٔام ٓ اهلل بٔد وافَِقب

: يَقل أنف ملسو هيلع هللا ىلص دظٚئف مـ ـٚن وفذفؽش ينٚء ـٔػ يٌَِٓٚ افرمحـ أصٚبع مـ أصًٌغ

 ش.وضٚظتؽ ديْؽ ظذ ؿٌِل ثٌٝ افَِقب مَِٛ يٚ»

 مٚت أو ادًرـٜ شٚحٜ يف مٚت إذا صٓٔداً  مٚت ؾالن يُقن أن ٕرجق: ؾ٘ذاً 

ًٚ، ذـرٕٚ ـام افًْٜ يف حُامً  صٓٔد أنف ظذ دفٔالً  جٚءت افتل إوصٚف مـ بقصػ  إٍٓ
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 ؽٔٛ ٕنف جيقز: ٓ ؾٓذا صٓٔد بٖنف ادًرـٜ شٚحٜ يف مٚت فِذي وافَىع اجلزم أمٚ

 ..اهلل إٓ افٌٔٛ يًِؿ وٓ

 (00:11:61/أ40: افْقر رحِٜ)

 الروافض وع اجلٖاد حْؿ

 افًٚئؾ وـٚن إفٔٓٚ، وافزحػ افًقد افرايٚت حقل شٗال بٕٚمس ـٚن :مداخِٜ

 ظذ جيٛ إيران، يف أن افرواؾض أهنؿ: ادًٖخٜ هذه حقل ـثًرا  شئِْٚ ـام يَهد

 يف تقجُٔٓؿ ؾام يَقفقن، ـام اإلشالم رايٜ ٕؼ يف مًٓؿ واجلٓٚد تٖجٔدهؿ ادًِّغ

 ادًٖخٜ؟ هذه حقل ذفؽ

 ـٚن فق ؤًػ، ؾٓق ؤًػ ظذ بْل مٚ ؾٚشد، ؾٓق ؾٚشد ظذ بْل مٚ :افنٔخ

: مٚ ظذ بف آشتدٓل اشتَٚم حٚ صحًٔحٚ احلديٞ  والل هؿ افنًٜٔ ٕن زظّقا

 مـ خروجف يْتيرون خيرجقن يقم ـؾ أهنؿ وبخٚصٜ مًٓؿ، ادٓدي يُقن ؾُٔػ

 يْتك هذا بّثؾ ؾٓؾ ـًٌٜ، ؿزه وجًِقا ... هؿ اخلّْٜٔٔ وهذه افنداب،

 ! ادًِّقن؟

 زظؿ، اإلشالمٜٔ افدوفٜ إػ بدظقتف اخلّْٔل طٓر حْٔام افرؤوس بًض اؽس فَد

 إلؿٚمٜ يهٔحقن وهؿ ظٚصقا  مٚ ظٚصقا  جٓٚل ٕهنؿ اؽسوا: إٕام ادٌسون وهٗٓء

 افدوفٜ تَقم أن يُّـ افتل وإرـٚن افؼوط يًرؾقن ٓ فُـ ادًِّٜ، افدوفٜ

 تتوّْف مٚ يًرؾقن ٓ افؼق مـ صٚئح صٔحٜ شًّقا  حْٔام أشٚشٓٚ، ظذ ادًِّٜ

 تتُنػ إجٚم أخذت ثؿ فٌٔٚيًقه إفٔف رـوقا  اإلشالم ظـ إٓحراف مـ ظَٔدتف

 َٕؾ مل إن ُموٜ صًٜٔٔ دوفٜ هل ؾ٘ذا ادزظقمٜ، اإلشالمٜٔ افدوفٜ هذه حََٜٔ ظـ

 ـٕٚقا  ظام ويساجًقن ٕنًٍٓؿ ادٌرورون هٗٓء ئٍئقن بدؤوا ذفؽ ؾًٌد راؾؤٜ،

 .اخلّْٔل فدظقة إٓتهٚر مـ أو إٓوامم مـ فف حتًّقا 

 إؾُٚر فًٌض جًدا متًهٛ ؿح صًٔل أنف ظذ تُنػ فف ـتٛ طٓرت وؿد
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 يف َٕرأ  ـْٚ هٚر، جرف صٍك ظذ ؾٓق أمره وإتٓك ـٍر ؿد يُـ مل إن تٌْٚهٚ مـ افتل

 فٔس: وَٕقل افيـ ؾْحًـ مٍُرة، ظٌٚرات فُِِْٔل ـٚفُٚيف افَديّٜ ـتٌٓؿ بًض

 افًٌض هذا مـ اخلّْٔل وإذا ادًٚسيـ افنًٜٔ افًِامء بًض يتٌْٚهٚ أن ادًَقل مـ

 وافرشؾ ادالئُٜ ـؾ ظذ افٌٔٝ أهؾ ـتٍؤِف افٍُريٜ افًَٚئد بًض يتٌْك افذي

 فُِتٚب سحيٜ مهٚدمٜ مهٚدم هق حٚ ذفؽ وٕحق افٌٔٛ يًِّقن وأهنؿ وإنٌٔٚء

 .وافًْٜ

 (00:45:07/أ19: افْقر رحِٜ)

 فجاهد فِٖٗام: حديث فّف

 وؿٚل اجلٓٚد يف يًتٖذٕف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إػ رجؾ أتك : يَقل حديٞ يف :افًٚئؾ

 ـٚن إذا يًْل هؾ ،يًْل مٚذا ؾجٚهد ؾٍٔٓام ؾَٚل أبقيف ظـ شٖخفا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل فف

 أو ظِٔف يْىٌؼ احلديٞ هذا هؾ [إخقة فف] مثالً  ـٚن إذا افًٚئؾ هذا أو إخ هذا

 .أهِف ظذ افَٚئؿ افقحٔد هق افذي

 اهلل شٌٔؾ يف إظداء وؿتٚل اجلٓٚد أن ًٕتحي أن جيٛ أوًٓ  ،ًٕؿ :افنٔخ

 فألبقيـ شتئذانآ ؾقجٛ ـٍٚيٜ ؾرض ـٚن ؾ٘ذا يٜ،ـٍٚ وؾرض ،ظغ ؾرض ،ؿًامن

 اجلٓٚد ـٚن إذا ،وفد مـ أـثر أو وفد هلؿ إبقان ـٚن شقاء احلديٞ هذا وقء ظذ

 إذا  أمٚ أبقُّيؿ مـ ب٘ذن إٓ  اجلٓٚد هذا جيٚهدوا أن فألوٓد جيقز ؾال ـٍٚيٜ ؾرض

 ؾٔام أؾًٌٕٚتٚن يف وبخٚصٜ  افزمٚن هذا يف افنٖن هق ـام ،ظغ ؾرض اجلٓٚد ـٚن

فدان يًتٖذن ٓ  ذاك حغ ، ًٕتَد   ٓ مـ  يُقن ٓ  حغ  واحدة حٚفٜ يف إٓ  افقا

 يف  تف،خدم إػ بحٚجٜ هؿ وـٚن  افقاحد افقفد إٓ  بخدمتٓام  يَقم مـ هلام  يُقن

 يف جٚء ـام يِزمٓام أن ظِٔف وجٛ  يٖذٕٚ  مل ؾ٘ن  شتئذانآ مـ ٓبد  احلٚفٜ هذه

 احلُؿ خيتِػ ؾ٘ذنش رجِٔٓام ظْد اجلْٜ ؾ٘ن افزمٓام» افًْٚئل شْـ يف أخر احلديٞ

 دانفافقا  يُقن أن وهل واحدة حٚفف يف يًتٖذن ظغ ؾرض اجلٓٚد يُقن أن بغ

 وفق اجلٓٚد إػ يٍْرون افذيـ مع يٍْر بحٚجٜ يُقٕٚ مل إذا أمٚ افقفد خدمٜ إػ بحٚجٜ

 وأن يٍْر أٓ فف ؾٔجقز  مًِؿ ـؾ ظذ واجٛ ؾِٔس افٍُٚئل افٍرض أمٚ ،فف يٖذٕٚ مل
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 ..افتٍهٔؾ هق هذا ،يٖذن مل أو أذن شقاء  وافقافديـ خدمٜ يف يٌَك

 (40ذيط -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى)

 اجلٖاد دم آشتٌاعة حدود واهل

 بًٍْف  يًتىٔع  اإلًٕٚن ـٚن إذا  أؾًٌٕٚتٚن يف اجلٓٚد حُؿ ظـ شٖخٝ :افًٚئؾ

 ذهٛ بًٍْف شتىٚعا فق  ؿِٝ ؾؤِتؽ ذفؽ، ئٍُف هؾ  أمقآً  يرشؾ أو يًٚؾر ؾٓؾ

 ؟اإلشتىٚظف هذه حدود هل ؾام  بًِٕٚف جٚهدهؿ  بًِّف  اشتىٚع وفق

 أن ًِّتٍتكف يُّـ ٓ  صخهٜٔ  ؿؤٜ آشتىٚظٜ  ،يًٖل ٓ هذا :افنٔخ

 ﴿ : تًٚػ ؿٚل آشتىٚظٜ، حدود  يًىٔؽ
ِ
ّ
ِ
ُّٟ  افَْٚسِ  َظَذ  َوّلل ِٝ  ِح ٌَْٔ ـِ  اْف  اْشَتَىٚعَ  َم

 أن يًتىٔع واحد ـؾ ادِّْٜٔ فِّاليـ حيدد أن يًتىٔع افذي هق مـ  ،﴾َشٌِٔالً  إَِفْٔفِ 

  مٚفؽ حٔٞ مـ تًتىٔع  صحتؽ حٔٞ مـ تًتىٔع تًرف أنٝ ٕامإ ٓ، وٓ حيٟ

 إٓ ظِٔف يىِع أن يُّـ ٓ أمر ظـ اإلًٕٚن يًٖل ـٔػ بِدك، حٔٞ مـ تًتىٔع

  ؾٔٓٚ ئًش  افدول بًض يف إًٕٚن:  مثالً  ادُِػ، اإلًٕٚن هذا ثؿ  افٌٔقب ظالم

 ؿقلأ أنٚ ،مٚيدريْل  ،احلٟ ظِٔف  جيٛ هؾ  يًٖل بِدتف، مـ  روجبٚخل فف يًّح وٓ

 ؾٚئدة إيش  ،ل تًّح ٓ افدوفٜ  فُـ  يَقل  جئْليٍٚ بف وإذا   احلٟ ظِٔؽ جيٛ

  حٚفؽ ـٔػ  ،شتىٔعأ هؾ يًٖل فُـ  ُٟح  ضٔٛ  احلٟ أريد أنٚ : مثٚل ،هذا افًٗال

 أنٝ رء ظـ تًٖل ـٔػ  ،ٓ يَقل  حتٟ ؾِقس ظْدك ًٕؿ أي ،جٔدة صحتؽ أنٝ

 ـام إمر ،فتقجٔٓ يٌٌْل ٓ وهق افًٗال هذا يتُرر مٚ  ـثر وهُذا  بف افْٚس أدرى

ٚنُ  َبؾِ ﴿ اهلل ؿٚل ًَ فِ  َظَذ  اإِلٕ ًِ ٍْ  حديٞ يف  افًالم ظِٔف افرشقل يَقل ،﴾َبِهَرة َٕ

 ،شجْٛ ؾًذ  تًتىع مل ؾ٘ن  ؾَٚظداً   تًتىع مل ؾ٘ن  ؿٚئامً  صِؾ » احلهغ بـ  ظّران

ُٕٔؿ بغ  أن  أنٚو   ؿٚئامً  أصع أن أشتىٔع أنٚ أنف  يَقل أن يًتىٔع  افذي مـ طٓرا

 بٍْز  أحُؿ أنٚ وإٕام   حيُؿ أن يًتىٔع أحد مٚ ،أشتىٔع ٓ أو  وشٚجداً   وراـًًٚ 

ٚنُ  َبؾِ ﴿ هللا وصدق  ٍٕز ظذ ًَ فِ  َظَذ  اإِلٕ ًِ ٍْ  .﴾َبِهَرة َٕ

 (00:19:40( )40ذيط -وإثر احلديٞ أهؾ مقؿع-جدة ؾتٚوى)
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 خؾ إىل اخلٔر حتقيؾ حْؿ وأحْاوٖا وادسْرات اخلٔر

 ٓشتخداوٖا

 إذا اخلّر افٌٚزيٜ، ادؼوبٚت بخهقص افًٚئؾ فًٗال بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 اجلّٓقر أن: يَقل فِنقـٚين إوضٚر ٕٔؾ يف ؿرأت وـام جٚئزة، ؾٓل خاًل  صٚرت

: افًالم ظِٔف افرشقل حلديٞ وذفؽ حتريّٓٚ: ظذ[ تٌَك] خِِٝ إذا اخلّر أن ظذ

 ضِحٜ أبق شٖل ظْدمٚ مًِؿ صحٔح يف جٚء وـام جتقز، ؾال خِِٝ إذا اخلّر أن

: ؾَٚل خيِِٓٚ ؾٓؾ ٕجتٚم مخًرا  فديف أن وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظْف اهلل ريض

 يًٖخف ظٌٚس ابـ إػ جٚء رجاًل  أن افنقـٚين يذـر إوضٚر ٕٔؾ يف أجًوٚ جٚء وـام ٓ،

 مًًُرا، يُـ مل مٚ اذبف: فف ؾَٚل يقم، ـذا وفف أذبف ؾٓؾ ذاب ظْدي: فف ويَقل

 أنؽ فق: ؾَٚل ظِٔف، افْٚر أوؿد ؾٓال: فف ؾَٚل رء، مْف ٍٕز يف أجد إين: ؾَٚل

 مٚ حتؾ ٓ افْٚر ؾ٘ن: ؿٚل ٓ،: ؿٚل تؼبف؟ ـْٝ ؾٓؾ ظِٔف، افْٚر تقؿد أن ؿٌؾ ذبتف

ُٕقا : ﴿وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل وؿقل اهلل، حرمف َٚو ًَ َقى اْفِزِ  َظَذ  َوَت َْ ُٕقا  َوٓ َوافَت َٚو ًَ  َظَذ  َت

ْدَوانِ  اإِلْثؿِ  ًُ  أن وؾٔٓٚ هذه افٌٚزيٜ ادؼوبٚت ذبْٚ فق ؾُقْٕٚ [2:احٚئدة﴾ ]َواْف

 ؾُقْٕٚ مُْر، ؾٓذا ادًُرة، ادقاد حييوا أن بد ٓ ادهْع أصحٚب أو صٚحٌٓٚ

 ظْٓٚ أحجّْٚ فق افًّؾ، هذا يف آشتّرار ظذ ًْٕٔٓؿ وًٕتخدمٓٚ ٕتًٚون

 .ْٕٓٚهؿ ؾِذفؽ ـًِّّغ

 .ادًٖخٜ هذه يف افنٔخ ؿقل أدري ؾام

 وأبًدا دائاًم  َٕقفف ٕحـ وهذا بًٔط، تٍهٔؾ مع بف مًِؿ إخر ـالمؽ :افنٔخ

تْٚ يف  أن ثٌٝ إن بٖنف افَقل إػ يْتٓل افذي إخر ـالمؽ ـتٌْٚ، بًض ويف ُمٚرضا

 اخلّر يهٛ أن فًِِّؿ جيقز ٓ أنف وذـرٕٚ افُحقل، مـ رء ادؼوبٚت هذه يف

 ذهبٚ أبحْٚ إذا أنْٚ ؿِٝ مٚ ؾهحٔح اجلٚئزة، ادؼوبٚت مـ رء يف ادحرم

ئٓٚ واشتًامهلٚ  صحٔح، رء هذا هلٚ، افهًٕٚغ مع تًٚوٕٚ ؿد ؾُْقن وبًٔٓٚ وذا



   ـتٚب إذبٜ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 مًْٜٔ ًٌٕٜ ؾٔٓٚ بٖن مكًحٚ ؾٔٓٚ يُقن افتل إدويٜ يف حتك افُالم هبذا أؿقل وأنٚ

 ظـ ؿِْٚ ـام ؾٚحلُؿ جيقز ٓ ؾٓذا بالدٕٚ يف ٕهًْف دواء بغ أؾرق فُْل افُحقل، مـ

 ـام ادُْر ظذ افتًٚون مـ ؾٔف حٚ اشتًامفف جيقز وٓ صًْف جيقز ٓ ادؼوبٚت،

 افتل إدويٜ فتِؽ أو ادؼوبٚت هلذه افهًٕٚقن ـٚن إذا فُـ صحٔح، ؾٓذا ؿِٝ،

 جيقز ؾحْٔئذ جٚهزة وتٖتْٔٚ مًِّغ ؽر هلٚ افهًٕٚقن ـٚن إذا ـحقل، ؾٔٓٚ أن ثٌٝ

 .صحٔح ـالم ؾٓذا ادُْر، ظذ ادًِؿ ًٕغ ٓ ٕنْٚ اشتًامهلٚ: فْٚ

 ظذ أنٚ ينًرين ممٚ ـالمؽ توٚظٔػ يف جٚء مٚ إػ افْير فٍٝ مـ بد ٓ وفُـ

 ؾتخِِٝ مخًرا  أصاًل  ـٕٚٝ افتل اخلؾ بغ تٍريؼ ـالمؽ يف يُـ مل أنف إؿؾ

ٚ حقفٝ افتل اخلّر وبغ بىًٌٔتٓٚ، ًً  ومْٓٚ ذـرهتٚ افتل ؾٕٚحٚديٞ ادًِؿ، مـ صْ

 ؾحْٔام بٚخلّر، هلؿ يتٚجر وـٚن أجتٚم فف ـٚن افذي إنهٚري ضِحٜ أيب حديٞ

 ٓ،: ؿٚل أؾٖخِِٓٚ؟ مخر مـ زؿٚق ظْدي: »وؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ جٚء اخلّر حرمٝ

 جيقز: ٓ حرام هذا خؾ إػ اخلّر حتقيؾ أن صؽ ؾال أرًوٚ، صٌٓٚ: أيش أهرؿٓٚ بؾ

 مخر أصِف خؾ هْٚك ـٚن إذا أمٚ ُمرمٜ، مخر ادًِؿ دار يف يُقن أن يًتِزم ذفؽ ٕن

 حتقيِف ؿهد مخًرا  يُـ مل ٕنف جيقز: ٓ بٖنف يَٚل ٓ ؾٓذا خؾ إػ اخلّرة هذه حتقفٝ

 .خؾ إػ

 بًٌٛ خؾ إػ اخلّر أصِف حتقل افذي اخلؾ بغ افتٍريؼ جيٛ: افَقل خالصٜ

 تَهد ثؿ مخًرا  أصِف ـٚن افذي اخلؾ وبغ يَقفقن، ـام افىًٌٜٔٔ أو اجلقيٜ افًقامؾ

 .جيقز ٓ ؾٓذا خؾ إػ حتقيِٓٚ صٚحٌٓٚ

 (00:01:29/ 2 – جدة ؾتٚوى)

 اخلٔر حتريؿ

م أمتل مـ فُٔقٕـ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]  واحلرير احلر يًتحِقن أؿقا

 يٖتٔٓؿ هلؿ، بًٚرحٜ ظِٔٓؿ يروح ظِؿ، جْٛ إػ أؿقام وفْٔزفـ وادًٚزف، واخلّر

 ؿردة آخريـ ويًّخ افًِؿ، ويوع اهلل، ؾٌٔٔتٓؿ ؽدا، إفْٔٚ ارجع: ؾَٔقفقن حلٚجٜ،
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 .شافَٔٚمٜ يقم إػ وخْٚزير

 :احلديٞ ؾقائد مـ اإلمٚم ذـر [:اإلمٚم ؿٚل]

 مْٓؿ ضٚئٍٜ أن ؽر هلل، واحلّد ادًِّغ بغ ظِٔف جمّع أمر وهذا اخلّر، حتريؿ

 وأمٚ !خٚصٜ افًْٛ ظهر مـ ـٚن بام افتحريؿ خهقا  - ادتٌقظغ بًض وؾٔٓؿ -

 بٌر ؽذ إذا افتّر َٕٔع وهق شافًُر» مثؾ ادًُرة، ادؼوبٚت مـ ذفؽ شقى مٚ

 ؾذفؽ افذرة، مـ احلٌنٜ مخر وهق شافًُرـٜ» و افنًر، ٌٕٔذ وهق شاجلًٜ» و ضٌخ،

 مخر بخالف! ؾحالل مْف افَِٔؾ وأمٚ مْف، يًُر افذي ادَدار إٓ ظْدهؿ حالل ـِف

 يف افَٚضًٜ فِْهقص مهٚدمتف مع افتٍريؼ وهذا .افتحريؿ يف ـُثره ؾَِِٔف افًْٛ

 مـ وهل ٕزل يقم اخلّر حتريؿ ٕزل»: ظْف اهلل ريض ظّر ـَقل مًُر، ـؾ حتريؿ

 شافًَؾ خٚمر مٚ واخلّر. وافنًر واحلْىٜ وافًًؾ وافتّر افًْٛ مـ أصٔٚء مخًٜ

 ش.حرام مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص وـَقفف

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: وؿقفف    .شحرا

 فَِٔٚس خمٚفػ ؾٓق وؽرهٚ، افْهقص هلذه مهٚدمتف مع افتٍريؼ هذا: أؿقل

 مخر مـ يًُر ٓ افذي افَِٔؾ حتريؿ بغ ؾرق أي إن افرجٔح، وافْير افهحٔح

 !ادًُر؟ افذرة مخر مـ يًُر ٓ افذي افَِٔؾ حتِٔؾ وبغ ـثره، ادًُر افًْٛ

 ذاك وحيرم هذا حيِؾ ؾُٔػ ادًُر، افُثر إػ ذريًٜ ٕنف إٓ افَِٔؾ حرم وهؾ

 مـ أحد إػ ًٌٕتٓٚ تهدق تُٚد ٓ افتل افٌرائٛ مـ هذا إن تٚهلل !واحدة؟ وافًِٜ

 مـ هق بف افَقل تٌْك افذي مْف وأظجٛ ظْٓؿ، ذفؽ صحٜ فقٓ افًِؿ أهؾ

/  6» شافًْـ هتذيٛ» يف افَٔؿ ابـ ؿٚل !!وافرأي افَٔٚس أهؾ مـ بٖنف ادنٓقريـ

 افهحٔحٜ افْهقص ؾٓذه» :ادذـقرة افْهقص بًض شٚق أن بًد ش251

 افتل افٌِٜ يف اخلّر اشؿ يف افًْٛ ؽر مـ ادتخذة إذبٜ هذه دخقل يف افكحيٜ

 مخرا  تًّٔتٓٚ إثٌٚت يف افتُِػ ظـ مٌْٜٔ افهحٚبٜ هبٚ وخقضٛ افَرآن هبٚ ٕزل

 افْهقص فٍظ ؾتْٚول ٕهٚ مخرا  تًّٔتٓٚ ثٌٝ ؿد ؾ٘ذ. ؾٔف افْزاع ـثرة مع بٚفَٔٚس،
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 تريح شِٜٓ مْهقصٜ ضريَٜ ؾٓذه. واحدا تْٚوٓ شقاء افًْٛ فؼاب ـتْٚوفف هلٚ

 يَتيض اجلع افَٔٚس ُمض إن ثؿ. احلُؿ يف وافَٔٚس آشؿ، يف افَٔٚس ـِّٜ مـ

 ٕن وهذا يًُر، مل وإن ظِٔف، جمّع افًْٛ ذاب ؿِٔؾ حتريؿ ٕن بْٔٓٚ، افتًقيٜ

 ادًْك وهذا. ـثره إػ يدظق وؿِِٔف مْف، يًُر ٓ افذي احلد ظذ تَتك ٓ افٍْقس

 وهق ادتامثالت بغ تٍريؼ ذفؽ يف بْٔٓٚ ؾٚفتٍريؼ ادًُرة، إذبٜ شٚئر يف بًْٔف

 مٚ وؾٔٓٚ ؾُٔػ افتحريؿ، يف ـٚؾٔٚ فُٚن افَٔٚس إٓ ادًٖخٜ يف يُـ مل ؾِق بٚضؾ،

 هل بؾ مًْٚهٚ، يف اصتٌٚه وٓ شْدهٚ، يف مىًـ ٓ افتل افْهقص مـ ذـرٕٚه

 افذي افُثر مـ يًُر ٓ افذي افَِٔؾ إبٚحٜ ؾ٘ن وأجوٚ .شافتقؾٔؼ وبٚهلل. صحٔحٜ

 احٚدة ـّٜٔ ًٌٕٜ بٚختالف خيتِػ ذفؽ أن إذ مًرؾتف يُّـ ٓ ٕنف ظّع، ؽر يًُر

 وهق ـثرة ؾٔف افُحقل ـّٜٔ ؿِٔؾ، ذاب ؾرب افؼاب، يف شافُحقل» ادًُرة

 خيتِػ ذفؽ أن وـام يًُر ٓ أؿؾ ؾٔف افُحقل ـّٜٔ، مْف أـثر ذاب ورب يًُر،

 افَقل تْٚيف افؼيًٜ وحُّٜ بغ، طٚهر هق ـام وصحتٓؿ، افنٚربغ بْٜٔ بٚختالف

 ومـ» ،شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: تَقل افتل وهل افؼاب هذا مثؾ ب٘بٚحٜ

 ادخٚفٍٜ إؿقال هذه مثؾ ورود أن واظِؿ» .شؾٔف يَع أن يقصؽ احلّك حقل حٚم

 يف افٌهر ادًِؿ ظذ يقجٛ ممٚ ادذاهٛ بًض يف مًٚ افهحٔح وافَٔٚس فًِْٜ

 ـٚن مٓام مًهقم، فٌر وظَٔدتف وتٍُره ظَِف ؿٔٚدة يًِؿ ٓ أن بًٍْف افرحٔؿ ديْف،

 افُتٚب مـ أخذوا حٔٞ مـ يٖخذ أن ظِٔف بؾ وافهالح وافتَقى افًِؿ يف صٖنف

َُٖخقاْ : ﴿يَقل تًٚػ واهلل فذفؽ، ادتٖهِغ شٖل وإٓ فذفؽ، أهال ـٚن إن وافًْٜ  َؾْٚش

رِ  َأْهَؾ  ـْ ْتُؿْ  إِن افِذ قن َٓ  ـُ ُّ َِ ًْ  ﴾.َت

 إفٔٓؿ ادنٚر افًِامء مـ افَقل هبذا ؿٚل مـ أن ًٕتَد ؾٕ٘ٚ ذفؽ إػ وبٚإلوٚؾٜ

 مـ وأمٚ ؾٖخىٗوه، احلؼ ؿهدوا ٕهنؿ ادًروف، فِحديٞ خىئف، ظذ مٖجقر ؾٓق

 ظذ تَِٔدهؿ ظذ أس ثؿ ذـرٕٚ، افتل آحٚديٞ هذه ظذ أتٌٚظٓؿ مـ وؿػ

 والل ظذ - صؽ وٓ - ؾٓق ادذـقرة إحٚديٞ اتٌٚع ظـ وأظرض خىٖهؿ،

 حٚ تًّٔتف صٔئٚ ئٍده وٓ خرجْٚهٚ افتل إحٚديٞ هذه وظٔد يف داخؾ وهق مٌغ،

 ذفؽ وؽر شافُقٕٔٚك» أو شافقيًُك» أو وافٌْٔذ، افىالء، مثؾ اشّف بٌر يؼب
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 اهلل وصدق .افُريّٜ إحٚديٞ هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إفٔٓٚ أصٚر افتل إشامء مـ

 مـ هبٚ اهلل أنزل مٚ وآبٚئُؿ أنتؿ شّٔتّقهٚ أشامء إٓ هل إن»: يَقل إذ افًئؿ

 ش. شِىٚن

 (.494-488/ 4/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ختٔره قبؾ الّٕقع جقاز

 ظذ واذبقه ؽذائُؿ ظذ -افزبٔٛ يًْل- إٌذوه» [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 تٌْذوه وٓ افنْٚن، يف وإٌذوه ؽدائُؿ ظذ واذبقه ظنٚئُؿ ظذ وإٌذوه ظنٚئُؿ

 .شخال صٚر ظكه ظـ تٖخر إذا ؾٕ٘ف افَِؾ، يف

 .ختّره ؿٌؾ افَْقع جقاز: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.404/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 مخر وسْر كؾ

 افًًؾ مـ وإن مخرا  افتّر مـ وإن مخرا  افًْٛ مـ إن[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شمخرا  افنًر مـ وإن مخرا  افز مـ وإن مخرا 

 .مخر مًُر ـؾ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.421/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 ادسْرات كؾ حتريؿ

 .شحرام مًُر وـؾ اخلّر، اهلل حرم[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

دفٜ مـ واحلدٞي [:اإلمٚم ؿٚل] ثرة ٕا ٚضًٜ اُف  ـٚن شقاء مًُر ـؾ حتريؿ ظذ اَف
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ر أو افًْٛ مـ متخذا ف ذفؽ يف وشقاء ؽرهٚ أو افذرة أو افّت ريؼ وأن ـثره، أو ؿِِٔ  بغ افٍت

ِٔؾ ومخر، مخر ضؾ، وافُثر مْف واَف ض إفٔف ذهٛ حٚ خالؾٚ ٚب دم مـ ًب ض بف واؽس. َت  ًب

ٜش افًريب» جمِٜ يف ادًٚسيـ ض ظِٔف رد ثؿ شْغ، مْذ افُقئت ٚيخ ًب  أحًـ ؾام افنٚم، من

ف افرد، ّذهٛ، تًهٌف مْف مًْ ْف وظْف ظْٚ اهلل ظٍٚ ِف   .وحده فف وافًهّٜ. وـرمف ّب

 (.129/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 كثره و قٓٗٓف وسْر كؾ حتريؿ

 .شمًُر ـؾ حرمٝ ؾ٘ين مًُرا، تؼب ٓ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .ـثره و ؿِِٔف مًُر ـؾ حتريؿ : بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.619/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اجلر ٘بٗذ عـ الٕٖل عٓة

 ش.اجلر ٌٕٔذ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنك: »اخلدري شًٔد ايب ظـ

 يف احلٚؾظ ذـرهٚ مذاهٛ ظذ اجلرار يف إٓتٌٚذ حُؿ يف افًِامء اختِػ وؿد

 - ل يٌدو وافذي. إفٔف رجع ظِٔٓٚ افقؿقف صٚء ؾّـ ،ش52 - 68/  40ش »افٍتح»

 ينًر أن دون مًُر إػ اجلرار يف افٌْٔذ حتقل بخنٜٔ مًِؾ افْٓل أن - أظِؿ واهلل

 ادْع، وجد افٌالد بًض يف أو افْٚس، فًٌض بٚفًٌْٜ اخلنٜٔ وجدت ؾ٘ذا ادْتٌذ،

 يف إٓ تؼبقا  أٓ إذبٜ ظـ وهنٔتُؿ: ».. ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف يٖيت احلٚفٜ هذه ويف جٚز، وإٓ

 وؽره، مًِؿ رواهش. مًُرا  تؼبقا  ٓ أن ؽر وظٚء، ـؾ يف ؾٚذبقا  إدم، طروف

  .وؽره ش479 - 478 صش »اجلْٚئز أحُٚم» يف خمرج وهق

 (.4097/ 5/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 أ٘قاعٖا بجٔٗع اخلٔر حروة

 مـ اختذ مٚ وأجْٚشٓٚ، أنقاظٓٚ بجّٔع ُمرمٜ ؾٓل اخلّر وأمٚ  [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؿِِٔف بغ مْف رء يف ؾرق ٓ حرام، ؾُِف ذفؽ، ؽر أو افتّر أو افذرة أو افًْٛ

 ؿٚل ـام شافًُر» هبٚ حيهؾ افتل احٚدة وفٔس شافًُر» اخلّريٜ افًِٜ ٕن وـثره،

 ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: وؿٚل .مًِؿ رواه. شحرام مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص

م  . شحرا

 مْٓٚ جْس إبٚحٜ مـ إئّٜ بًض ظـ افٍَٜٓٔ افُتٛ بًض يف جٚء بام تٌس وٓ

 فقٓ تذـر وٓ تدؾـ أن إحرى ـٚن ظٚمل، مـ زفٜ هل ؾٕ٘ام ؾٔٓٚ، تذـر بتٍٚصٔؾ

 .احلَّٚء افًهٌٜٔ

 (.738/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اخلٔر ختٓٗؾ جقاز عدم

 .مُْر .شمخرـؿ خؾ خُِؿ خر[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 ؾٓذاش:  »4/74ش»افٍتٚوي» يف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ؿٚل [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾ٘ن صحٔح، ـالم هق وفُـ أخىٖ، ؾَد ظْف َِٕف ومـ ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل يَِف مل افُالم

 مخر ؾُؾ وأجوٚ بٌَِف، اهلل بدأ افذي بف ادراد وفُـ مٚء، ؾٔٓٚ يُقن ٓ اخلّر خؾ

  .شاخلّر خؾ مثؾ ؾٓق مٚء بال افًْٛ مـ يًّؾ

 بيٚهره ؾٕ٘ف إضالؿف، ظذ ظْدي بهحٔح فٔسشحٔصح ـالم هق» :وؿقفف: ؿِٝ

 اخلّر أوٚف ؾٕ٘فش مخرـؿ: »ؿقفف مـ يًتٍٚد وذفؽ خال، وحتقيِف اخلّر اؿتْٚء يَر

 افَٚئؾ وهق ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ يهدر أن يًَؾ ٓ افَقل مـ مُْر وهذا! ادًِّغ إػ

 إهنٚ» :روايتف ويف داود، وأبق مًِؿ رواه ،شٓ: »الخ اخلّر اختٚذ ظـ شئؾ حغ

 جيقز ٓ إٕف: اخلّر ختِٔؾ يف افهحٔح افَقل ـٚن وفذفؽش ب٘راؿتٓٚ ؾٖمر ٕجتٚم ـٕٚٝ
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  .إحقال مـ بحٚل

 (116/ 1) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الٕبٗذ دم احلِٕٗة ققل رد

 وافًُر وـثرهٚ، ؿِِٔٓٚ فًْٔٓٚ اخلّر حرمٝ[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 .ؤًػ .شذاب ـؾ مـ

 افًًٌٔل إشحٚق أيب ظـ ضريَغ مـ ش1/421ش »افوًٍٚء» يف افًَٔع أخرجف

 وؿد إظقر اهلّداين اهلل ظٌد ابـ هق هذا واحلٚرث .مرؾقظٚ ظع ظـ احلٚرث ظـ

 ظـ احلديٞ هذا ورد ًٕؿ .ادديْل وابـ وافنًٌل هذا افًًٌٔل إشحٚق أبق ـذبف

 وافىحٚوي ش2/112» افًْٚئل رواه وادقؿقف ومقؿقؾٚ، مرؾقظٚ ظٌٚس ابـ

 - 40819و 40817» وافىزاين ش69/409ش »إذبٜ» يف وأمحد ش2/121»

 صحٔح، وإشْٚدهش 7/221ش »احلِٜٔ» يف ًٕٔؿ وأبق ش42511و 42189و 40814

 رواه فُـ .ادقؿقؾٜ اجلامظٜ فروايٜ خمٚفٍٜ صٚذة روايٜ وهل ًٕٔؿ، أبق ظَِف وادرؾقع

 ٕهٛ» يف افزيًِل ذـره ـام مرؾقظٚ ظٌٚس ابـ ظـ ادًٔٛ ابـ ضريؼ مـ افىزاين

ش ادجّع» يف اهلٔثّل احلٚؾظ يًَف ومل ن إشْٚده ظذ يتُِؿ ومل ش1/107ش »افرايٜ

ه ادقؿقف شٚق أنف مع ش6/61»  هذا يف افزيًِل بحٞ هنٚيٜ أن ظذ .فِىزاين وظزا

 وهذا .أظِؿ واهلل. ظٌٚس ابـ ظذ مقؿقف أنف ؾٔف افهقاب أن ظذ يدل احلديٞ

 ؾٓذا افًْٛ، ظهر مـ ـٚن مٚ هق إٕام اخلّر أن ظذ احلٍْٜٔ بف اشتدفٝ احلديٞ

 احلْىٜ مـ تتخذ افتل إخرى إذبٜ مـ ادًُر وأن وـثره، ؿِِٔف مْف حيرم

 وهذا !ؾَط ادًُر افَدر مْٓٚ وادحرم حالل، ؾٓل وافذرة وافًًؾ وافنًر

 ؿقفف مثؾ بخالؾف افَٚضًٜ افكحيٜ افهحٔحٜ افْهقص دخٚفٍتف بٚضؾ مذهٛ

 وؿقفف .ظٌٚس ابـ ظـ وؽره مًِؿ رواهش. حرام مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ» :ملسو هيلع هللا ىلص  مـ ثامٕٜٔ ٕحق ظـ ورد صحٔح حديٞ وهقش حرا

 ش105 - 1/104ش »افرايٜ ٕهٛ» يف  افزيًِل أوردهٚ ؿد ثٚبتٜ بٖشٕٚٔد افهحٚبٜ
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 افًْٚئل بًوٓٚ روى وؿد ،ش2175و 2176ش»اإلرواء» يف مْٓٚ ضٚئٍٜ وخرجٝ

 وفٔس وـثره، ؿِِٔف افًُر حتريؿ ظذ دفٔؾ هذا ويف» :ؿٚل ثؿ ش2/127ش »شْْف»يف

 افذي تَدمٓٚ مٚ وحتِِٔٓؿ افؼبٜ، آخر بتحريّٓؿ ٕنًٍٓؿ ادخٚدظقن يَقل ـام

 ظذ حيدث ٓ بُِٔتف افًُر أن افًِؿ أهؾ بغ خالف وٓ ،ؿٌِٓٚ افًروق يف يني

  .شافتقؾٔؼ وبٚهلل بًدهٚ، وافثٕٜٚٔ إوػ دون أخرة افؼبٜ

 حٍْٜٔ أيب ظـ افىحٚوي حُٚه افذي هق إٍٓٚ احلٍْٜٔ ظـ حُْٔٚه مٚ  :تٕبٗف

 حٍْٜٔ أيب ظـ ش418 صش »أثٚر» يف ُمّد اإلمٚم ورواه اهلل، رمحٓؿ وصٚحٌٔف

 مقضٖ ظذ ادّجد افتًِٔؼ» يف افُِْقي احلًْٚت أبق افًالمٜ ذـر فُـ. وأؿره

 وـثره مًُر ـؾ ؿِٔؾ ذب بتحريؿ يَقل ُمّد اإلمٚم أن ش144 صش »ُمّد

. ؿقٓن ادًٖخٜ يف فف ُمّدا اإلمٚم ؾًِؾ اجلّٓقر، مذهٛ هق ـام يًُر، أومل أشُر

 اإلصٚرة شٌَٝ افتل افهحٔحٜ فألحٚديٞ دقاؾَتف افهقاب هق افثٚين افَقل وفُـ

 إبٚحٜ بف افَقل مـ يِزم أنف احلديٞ هلذا افًٔئٜ أثٚر ومـ .بًوٓٚ وذـرٕٚ إفٔٓٚ

 صٚرهبٚ ظـ احلد وإشَٚط بٕٔٚف، شٌؼ مٚ ظذ افًْٛ ؽر مـ ادتخذة ادًُرات

 ش8/450ش »اهلدايٜ» يف ـام يقشػ وأبق حٍْٜٔ أبق إفٔف ذهٛ مٚ وهذا! وفقشُر

 مًْجؿ وهق. بف ُمّد اإلمٚم ؿقل ظذ بْٚء حيد أنف إصح إن : ذفؽ بًد ؿٚل فُْف

 أجوٚ احلٍْٜٔ واشتدل .مًُر ـؾ حتريؿ يف اجلّٓقر دذهٛ ادقاؾؼ أخر ؿقفف مع

 حرمتٓٚ ـٕٚٝ حٚ» :ؾَٚفقا  بًِٜ مًِال فٔس اخلّر حتريؿ أن ظذ بٚحلديٞ أجوٚ

 .احلديٞ هذا يًْلش. فِْص خمٚفٍٚ يُقن حْٔئذ افتًِٔؾ ٕن افتًِٔؾ، يهح ٓ فًْٔٓٚ

 هق ثؿ شٌؼ، ـام ثٚبٝ ؽر ؾٚحلديٞ. إَش ثؿ افًرش أثٌٝ: يَٚل أن واجلقاب

 يف سيح ؾٕ٘فش حرام مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ» :ادتَدم احلديٞ بّثؾ مًٚرض

 يف احلٍْٜٔ ؿِد وؿد  .اإلشُٚر ظِٜ افًْٛ مخر مع آصساك بجٚمع مًُر ـؾ حتريؿ

 افديـ تَل افنٔخ يرأشف ـٚن افذي افتحرير حزب ظِٔٓؿ زاد بؾ ادًٖخٜ هذه

 حزب مٍٚهٔؿ» يف ؾَٚل تًِؾ ٓ افًٌٚدات أن ظذ بف ؾٚشتدل اهلل رمحف افٌْٓٚين

 وإخالق بٚفًٌٚدات ادتًَِٜ افؼظٜٔ حُٚمؾٕٚش: »21 صش »افتحرير
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 اخلّرة حرمٝ: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل تًِؾ، ٓ وادٌِقشٚت وادىًقمٚت

  .شفًْٔٓٚ

 فِحديٞ ومًٚرض صحٔح ؽر ؾٚحلديٞ بٚفًْٜ، بٚفغ جٓؾ ظذ يدل وهذا

 يهح ؾُٔػ ؾٔف ظّقم وٓ بٚخلّر خٚص فقصح هق ثؿ ظِّٝ، ـام افهحٔح

 .هداك مهللا !تًِؾ؟ ٓ مًٓٚ ذـر ومٚ افًٌٚدات مجٔع أن ظذ بف آشتدٓل

 (155-151/ 1) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الٕبٗذ دم واحلروة احلؾ حد

 وؽر وافًًؾ وافزبٔٛ افتّر مـ إذبٜ مـ يًّؾ مٚ هق: افٌْٔذ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾٓق مًُراً  وصٚر زمْف ضٚل إذا ؾٖمٚ مًُراً، يُقن وٓ ضًّف، يىٔٛ بحٔٞ ذفؽ

 .وؿِِٔف ـثره حرام

 [497 ص مًِؿ صحٔح خمتك ظذ افتًِٔؼ]

 فٖٗا أن وـ ُيّال دا الُازية ادرشوبات ذب ترك القرع وـ هؾ

 ؟كحقل ٘سبة

 يوٚف يَقفقن ٕهنؿ ـٚفٌٌٔز افٌٚزيٜ ادؼوبٚت ترك افقرع مـ هؾ :افنٔخ

 .افُحقل مـ وئِٜٔ ًٌٕٜ إفٔٓٚ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 .افٌٚزيٜ احٚدة يف ؾتخِط افوئِٜٔ افًٌْٜ هذه ؾتٍتٝ :مداخِٜ

ًٔٚ، احلٚل بىًٌٜٔ وفًٝ صح إذا هذا :افنٔخ  هذه: صٔئٚن هْٚ: ؾٖؿقل ـٔامئ

 صؽ بال وافُحقل افُحقل، مـ صًٔئٚ ؾٔٓٚ يهٌقن أهنؿ اؾساض ظذ ادؼوبٚت

 احٚء ومـ ادًُرة احٚدة مـ مرـٌٜ تُقن ظٚدة اخلّر ٕن اخلّر: أم هل بؾ مخر،
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 ـؾ يف ادًُرة احٚدة هل افُحقل ـٕٚٝ ؾ٘ذا احلِق، افًُر مٚدة بًض ومـ

 أصؾ هل ٕهنٚ اخلٌٚئٞ: أم تُقن ؾٚفُحقل اخلٌٚئٞ أم ذًظٚ اخلّر وـٚن اخلّقر،

 ذاب إػ اخلّر يًقد اخلّر مـ رؾًٝ إذا ادًُرة احٚدة هذه أن بحٔٞ اخلّر

 احٚدة تذهٛ أن إٓ ختِِٓٚ ومٚ حِٝ، ختِِٝ إذا اخلّر أن ًِٕؿ ذفؽ ومـ مٌٚح،

 مٚدة مـ رء ؾٔف ويَِك يهْع حْٔذاك ذاب ؾٖي افًٚئِٜ، احٚدة هذه مـ ادًُرة

 خمٚفٍٜ يف ادؼوبٚت هلذه ادهْع يَع ؾحْٔذاك ذـرٕٚ ـام اخلّقر أم وهل افُحقل

 .افُحقل وهل اخلّر أم اؿتْٚء بؾ اخلّر، اؿتْٚء وهل أٓ سحيٜ، ذظٜٔ

ٚ شًّتؿ مٚ صح إن ذفؽ ؾًذ ًٍ  افُحقل مـ رء ؾٔٓٚ ادؼوبٚت هذه أن إٓ

 .صًْٓٚ جيقز ؾال

 جمرد فٔس: ؾٖؿقل يَٚل ـام افَهٔد بٔٝ هق وهذا ذهبٚ؟ جيقز هؾ: دور يٖيت

ًمٚ، احلالل احٚدة هذه تهر حالل حٚدة ُمرمٜ مٚدة خمٚفىٜ  يف افْير يٌٌْل وإٕام حرا

 واوحٜ ادًٖخٜ وهذه احلالل؟ ظِٔٓٚ ؽِٛ أم احلرام، ظِٔٓٚ ؽِٛ هؾ: احٚدة هذه

 افٍَٓٚء بغ ادًروف اخلالف ظذ احلديٞ ـتٛ ويف افٍَف ـتٛ يف ادٔٚه بحٞ مـ

 بف وافتقوٗ ذبف جيقز وهؾ احٚء، هذا تْجس ؾٓؾ مٚء، يف ٕجٚشٜ شَىٝ إذا ؾٔام

 ظِٔف ؿقفف اؿتوٚه مٚ هق افهحٔح افَقل فُـ افذيؾ، ضقيؾ ذفؽ يف اخلالف ٓ؟ أم

 مل مٚ: ادًِّغ ظِامء أمجع ـام: أيش رء يْجًف ٓ ضٓقر احٚء: »وافًالم افهالة

 هذه ـٕٚٝ شقاء ٕجٚشٜ ؾٔف وؿًٝ مٚء ؾٖي هذا وظذ رحيف، أو فقٕف أو ضًّف يتٌر

ًٓ  افْجٚشٜ  احٚء أوصٚف أحد تٌر ؾ٘ذا رء، أي أو مًٍقًحٚ دًمٚ أو ؽٚئًىٚ أو بق

 حْٔذاك جيقز ؾال ضٓقًرا مٚء ـقٕف ظـ احٚء خرج ؾَد افىٚرئٜ افْجٚشٜ بًٌٛ افثالثٜ

 .آخر تٍهٔؾ فف أجًوٚ وهذا ادىٓر، دون افىٚهر دائرة يف دخؾ إذا إٓ ذبف

 افًٚئِٜ احٚدة هذه تهٌح أن شٚئِٜ مٚدة يف افْجٚشٜ وؿقع مـ يِزم ٓ أنف: ادٓؿ

 ـثر أو ؿِٔؾ ؾٔف ووؿًٝ مىٓر ضٚهر مٚء هْٚك ـٚن ؾ٘ذا ذفؽ وظذ ُمرمٜ، ٕجًٜ

 بًض يف خالف ظذ إمٜ، وإمجٚع وافًْٜ افُتٚب بْص ُمرمٜ واخلّر اخلّر، مـ
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 هذا صٚر هؾ احٚء يف اخلّرة وؿًٝ ؾ٘ذا مقوقظْٚ، يف أن يي ٓ صُع اخلّقر

ٚ؟ صٚر هؾ: أؿقل وٓ ذبف، ُمرًمٚ احٚء ًً  افقء ـقن أن افًِامء ؿقل أصح ٕن ٕج

ٚ، يُقن أن يًتِزم ٓ ُمرًمٚ ًً  ـؾ وفٔس ُمرم ٕجس ـؾ: ذفؽ مـ افًُس وظذ ٕج

ٚ، ُمرم ًً  جٌٔف يف ـٚن ؾّـ وافذهٛ، ـٚفٍوٜ ريٛ وٓ صؽ وٓ ُمرمٜ ؾٚخلّر ٕج

 هذه واحلٚفٜ صذ إذا أنف ذفؽ يًْل ؾال بٖخرى أو بىريَٜ ادحرمٚت هذه مـ رء

ٚ يُقن أن يًتِزم ٓ ادحرم ٕن افْجٚشٜ: حيّؾ مل ٕنف بٚضِٜ: صالتف أن ًً  ٕج

ٚ فٔس وفُْف ُمرم، ؾٚخلّر ًً ٚ ؿِْٚ ـام بؾ اخلّر، مـ رء وؿع ؾ٘ذا ٕج ًٍ  بٚفًٌْٜ إٓ

 ؿد وإٕام تْجس ؿد افًٚئؾ هذا يُقن أن ذفؽ مـ يِزم ؾال اخلّر أم وهق فُِحقل

 مخًرا  ؾجًِف افًٚئؾ ظذ افُحقل أو اخلّر ؽِٛ إذا: أي مخًرا، صٚر إذا ُمرًمٚ يهر

 .ذبف جيقز ٓ حْٔذاك

 رء ؾٔٓٚ ـٚن إن: وٕحقهٚ ـٚفٌٌٔز ظْٓٚ افًٗال جٚء افتل ادؼوبٚت ؾٓذه

ٚ جيًِف ٓ وبٚفتٚل مًًُرا، جيًِف ؾال افُحقل مـ ًً  جيقز ٓ وفُـ ذبف ؾٔجقز ٕج

 افتل احٚدة مـ رء ؾٔف ـٚن إن ذبف جيقز اخلالصٜ، هلذه إٓتٌٚه أرجق صًْف،

 جيقز فُـ ؾٔف، ادحرم صٛ بًٌٛ صًْف جيقز ٓ وفُـ مخر، إػ افؼاب حقفٝ

 .يَٚبِٓٚ مٚ وبغ بْٔٓٚ ٍٕرق أن جيٛ اخلالصٜ هذه مخر، إػ يتحقل مل إن ذبف

ٚ أو ذهٛ جٌٔف ويف صذ فق افرجؾ أن: ؾٚشتدرك أظٔد ًً  ؾٓق احلرير ثقب ٓب

ٚ، فٔس احلرير افثقب هذا فُـ ُمرم، مرتُٛ ًً ٚ، فٔس أجًوٚ وافذهٛ ٕج ًً  أمٚ ٕج

 أو فِحرير حٚمؾ أو فِذهٛ حٚمؾ وهق صذ ؾّـ خالف، حتريّٓٚ ؾٍل افٍوٜ

 ؾٓذه فْجٚشٜ، حٚماًل  فٔس ٕنف صحٔحٜ: ؾهالتف مثاًل  مخر ؾٔٓٚ فَٚرورة حٚمؾ

 .بْجًٜ وفًٔٝ ُمرمٜ أصٔٚء

 (00:05:19/ 4 – جدة ؾتٚوى)

 كحقل عذ حتتقي التل إدوية حْؿ

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: صٔخ يٚ :مداخِٜ  يف فِحديٞ ؾّٓغ ؾٔف أن شحرا
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 :اهلل صٚء إن حِف مْؽ وٕريد اإلصُٚل ظُِٔؿ أضرح أنٚ: يًْل ٕيري

 .مْف أخذت فق يًُر اخلّر مـ افُٖس هذا أنف: إول

 ؾٚفَِٔؾ مْف، ؿىرة أخذ فق يًُره، ـِف ذب فق افُٖس هذا مـ واحد أخذ فق

 اخلّر، هذا مـ ؿِٔؾ افنخص هذا أخذ فق فُـ احلديٞ، بْص حرام يُقن هذا

 ٓ؟ أم واحد احلُؿ شُٔقن هؾ احٚء هذا ذب ثؿ احٚء، مـ برمٔؾ يف وووًف

 مـ ؿِِٜٔ ًٌٕٜ ؾٔٓٚ إدويٜ مـ ـثر أن أن: وهق آخر شٗال هذا ظذ يٌْْل

 حرام، ؾٓل افُحقل، ؿِٔؾ ؾٔٓٚ دام مٚ هذه أن افًِامء مـ ـثر ؾٔىِؼ افُحقل،

 يف شًٌغ يُّـ: يًْل افُحقل ؾٔٓٚ إدويٜ مـ ـثر أن افذي أن ًِٕؿ ٕحـ وفُـ

 : يع مٚ ؾًٗافْٚ افُحقل، مـ افَِِٜٔ افًٌْٜ هذه ؾٔٓٚ أدويٜ مـ احٚئٜ

َِٔؾ افقء هذه تًتز هؾ ِٔؾ مـ اف ْل افذي اَف  ٓ؟ أم يًُر ـثره ـٚن إذا حيرم: ًي

 مثؾ افىٛ يف ـذفؽ تتًِؼ أصٔٚء ظذ آخر شٗال ٕريد تٍهٔالً : يًْل ثؿ

 ... .بٚفهحٜ متًَِٜ ـِٓٚ وهل..ـٚدخدرات: يًْل وأصٔٚء ادقرؾغ

 ـالمؽ؟ يف شٗال ـؿ حتٍظ هؾ :افنٔخ

 ظذ ادتخههغ بًض شٖخٝ ـْٝ أنٚ، فًِّٖخٜ إيوٚح ظْدي أنٚ :مداخِٜ

 ظـ إخ ؾحُٚل إدويٜ هذه جتْٛ صًقبٜ ؾنقف، ـحقل ؾٔٓٚ افتل إدويٜ

 ٕحـ ٓٚوٕحى ـحقل َٕىٜ ٕجٔٛ احْٚ أن رضوري مٚ افسـٌٔٚت هذه ؿٚل حََٜٔ

 إدويٜ يف هذه ؾٌتحط ؾٌَٔقل افُحقل بامدة افٌْٚتٚت كأؽْ مـ افًْْٚع مثالً  ٕجٔٛ

 مـ َٕىٜ بْحط مٚ واحْٚ افُحقل ؾٔٓٚ وبٚجلِّٜ افُّٔٔٚئٜٔ افسـٌٔٚت بٚشؿ

 تنًر افًْْٚع مـ ـٌرة ـّٜٔ ـِٝ فق أنٝ يًْل وؿٚل افدواء يف افُحقل

 .  ؿٚل هُذا، بٚٓشسخٚء

 يؼبف ـٚن افذي افٌْٔذ فًِٗال يوٚف: يًْل صٔخ يٚ ـذفؽ: إول افًٚئؾ

 بًض يَقل: يًْل فف، ؿٚل شٍٔٚن أبق يريَف افثٚفٞ افٔقم ويف يقمغ، ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل
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 افُحقل، مـ ؿِِٜٔ ًٌٕٜ وؾٜٔ إٓ ؽره، أو صًر يف ذاب يف مٚ افٌْٔذ أنف: افُٔامئٔغ

 ظِٔف، وإىٌؼ مًُر، ـثره افذي افُحقل مـ افَِٔؾ هذا أنف ٕقؾؼ: يًْل ؾُٔػ

 ... .افٌرة ظـ افًٗال افتًديالت وٌط ذفؽ ظذ وبْٚءً 

  ً ـالمٚ شًّٝ أحٍظ أن مْل تريد افذي مٚ صٌٔتل ارحؿ ؾٔؽ اهلل بٚرك :افنٔخ

 .واحدة ؾقاحدة ـثراً،

 أجقبٜ مـ ـثراً  مْٓٚ تٖخذ وفًِؽ افَٚظدة، ًٕىٔؽ ٕحـ: حٚل ـؾ ظذ

 .أحٍيف مل وبًوف حٍيتف وبًوٓٚ وجٓتٓٚ، افتل إشئِٜ

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: افًالم ظِٔف ؿقفف  .شحرا

 ادًُرة، احٚدة مـ مخًقن احٚئٜ يف احٚء، مـ فس هْٚك ـٚن إذا: مثًٚٓ  ٕيب

 مخًغ، بٚحٚئٜ افُحقل هق افذي اخلِٔط هذا ؾٔف افِس هذا يف بٚفُحقل، وئًّٓٚ

 افَِٔؾ، مْف ذب فق فُـ مًُراً، صٚر ـحقل، زايد مٚء مـ ترـٛ احٚء هذا صٚر

 يهٌح حْٔئذ بف يًُر ظٚدة اإلًٕٚن يؼبف افذي مَدار مْف ذب فق فُـ يتٖثر، مٚ

 يف مخس يف احٚء مـ فس ظْدك هْٚك ـٚن فق فُـ حرام، افؼاب هذا مـ افَِٔؾ

 هذا يًُر، وٓ يتٖثر ٓ ـِف، افِس هذا صٚرب ذب فق افُحقل، مـ مثالً  احٚئٜ

 هْٚ؟ إػ واوح حالل، ذبف يُقن

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ؾٔف ؾٔهٛ احٚء، مـ افِس هذا إػ يٖيت أن فًِِّؿ جيقز هؾ: ٕٖيت ًٕؿ :افنٔخ

 هذا أو افًٚئؾ هذا جتًؾ ٓ جرامٚت اخلّس هذه أنف بحجٜ ـحقل، جرامٚت مخس

 احٚدة ظْدك يُقن أن جيقز ٓ ٕنؽ مل؟ جيقز، ٓ: اجلقاب مًُراً؟ احٚء مـ افِس

 هذه ادًُر ترـٔٛ ؾًِّٜٔ افُحقل، مٚذا؟ هل وافتل اخلّر، أم هل افتل ادًُرة

 ـام افٌحر شٚحؾ ظذ وٕحـ افٔقم، ؿِْٚ وفذفؽ اإلشالم، ديـ يف جتقز ٓ ظِّٜٔ

 يف تقجد افتل إدويٜ هذه: ؿِْٚ ضقياًل، ادقوقع هذا يف تُِّْٚ دـتقر تًِؿ

 مخس افُحقل ًٌٕٜ ظِٔٓٚ ومُتقب افُحقل ؾٔٓٚ أـثرهٚ وربام افٔقم، افهٔدفٔٚت
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119 

 أم ـٚن شِٔامً  افنٚرب ذهبٚ فق ـثرهٚ ـٚن إن إدويٜ هذه: َٕقل ٕحـ فٔقر، ظؼة

 مًَِٜ، يٖخذ هق أنف وفق مًُر، ٕنف افؼاب: هذا اشتًامل جيقز ؾال ر،يًُ مريوًٚ 

م ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: افًٚبؼ احلديٞ مًٍقل يٖيت هْٚ  .شحرا

 يًُر ٓ اإلًٕٚن مْف ذب مٓام افدواء هذا يف افُحقل ًٌٕٜ ـٕٚٝ إن أمٚ

 فُـ رء، هذا يًُر، ٓ أنف دام مٚ ـثراً، مْف ذب وفق افدواء، هذا ذب ؾجٚئز

 جرامٚت مخس احٚء مـ افِس يف يهٛ دـ بٚفًٌْٜ: إًٍٓٚ  ذـرتف ممٚ صٌٔف آخر رء

 : َٕقل ـحقل،

 مـ افًٚبؼ افتٍهٔؾ ظذ ذظًٚ  ادٌَقل افًْٛ هذه ؾٔٓٚ افتل إدويٜ هذه

 افؼاب، هذا مثؾ أو افًالج، هذا مثؾ يرـٛ أن ادًِؿ فِهٔدل جيقز ٓ افُحقل،

 يرـٛ أن ادًِؿ افهٔدل أراد ؾِق جدًا، ٕدر ؾٔام إٓ افسـٔٛ ظـ اشتٌْقا  شإَىٚع»

 دار يف يُقن أن يٌٌْل ٓ افُحقل ٕن جيقز: ٓ هذا ـحقًٓ، ؾٔف ويهٛ دواًء،

 ٕن واوح: أمر وهذا يهًْف، أن وٓ ينسيف أن جيقز وٓ ادًِؿ ُمؾ يف مًِؿ،

 ومًتكهٚ، وظٚسهٚ صٚرهبٚ: ظؼة اخلّرة يف اهلل فًـ»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل

 .آخره إػ ش...وصٚرُّيٚ وبٚئًٓٚ إفٔف وادحّقل وحٚمِٓٚ

 ويهٛ ُمِف، يف دواءً  يرـٛ أن يريد افذي فِهٔدل دواءً  يرـٛ أن يريد ؾٚفذي

 بًض مـ ادًُر يَىر أن بًٍْف يهًْف أن إٕام اثْغ مـ واحد ادًُر، افُحقل ؾٔف

 احلديٞ، يف دخؾ جٚهزاً  اصساه ؾ٘ن جٚهزاً، ينسيف أن وإمٚ افثامر، بًض أو اخلي

 بٔده دواءً  يرـٛ أن فًِِّؿ جيقز ٓ فذفؽ احلديٞ، يف دخؾ بًٍْف ظكه وإن

 .افُحقل ؾٔف ويهٛ

ه إذا أمٚ  هذا مـ افُثر جتًؾ ٓ ؿِِٜٔ ؾٔف افُحقل ًٌٕٜ وـٕٚٝ جٚهزاً  اصسا

 شٗال ظـ اجلقاب إػ يقصِْٚ هذا جٚئز، افَِٔؾ وأن جٚئز هذا يًُر، افؼاب

 .زايد افدـتقر

 بٖس وٓ افًْْٚع اشتًامل مـ بٖس ٓ افُحقل مـ ًٌٕٜ ؾٔف: تَقل مثالً  افًْْٚع
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 افًْْٚع افهٔدل اشتًامل ـٚن إذا فُـ بًوٓؿ، يًٍؾ ـام افنٚي يف وصٌف ذبف مـ

 هذا ـحقل، إػ افًْْٚع مـ افًهر يتحقل بحٔٞ افًك ظدم بىريَٜ افُحقل بدل

 .جٔد ذظل وخمرج ضٔٛ، أمر

 .افذـر يف افًٚبؼ ادحيقر ؾٖٔيت ـحقل، إػ وٕحقفف ًٕك أن أمٚ

 .تًَٔٛ يف :مداخِٜ

 .تٍوؾ :افنٔخ

: أحدمهٚ ـحقل: افتخهص أهؾ يَقفقن ـام افُحقل مـ ٕقظغ يف :مداخِٜ

 حرام؟ يًتز افتٚم هذا ؾٓؾ... .افتٚم ؿِٔؾ: يًْل افتٚم هؾ تٚم، ؽر وأخر مًُر

 مثاًل: يًتقيٚن ؾال افًْد صحٔح افَْؾ وـٚن تَْؾ، ـام إمر ـٚن إذا :افنٔخ

 .يًُر افذي افُحقل ظـ حديثْٚ وٕحـ ادًُر، ؽر وبغ ادًُر بغ تٍرق ٕنؽ

: ؾ٘ذاً  بًُّر، وفٔس افتٚم هق بًد، اشّف حٍيٝ مٚ افذي أخر افْقع ـٚن إذا

 .ادقاد مـ مٚدة ـٖي أن صدده يف يدخؾ ٓ

 يف حتؼ وٓ ادخدرات، زمرة يف حتؼ ممٚ أحًـ تًِّقن ـام أمقر: مثالً  يف

 مًٚمِٜ تًٚمؾ وٓ ادًُرات، مًٚق تًٚق ٓ ؾٚدخدرات ادًُرات، زمرة

 ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: افًٚبؼ احلديٞ ظْدٕٚ ادًُرات يف ٕنف ادًُرات:

م  .شحرا

 يقجد ٓ حرام، ؾَِِٔف ـثره خدر مٚ: أي افْص ـٓذا ادخدرات يف ظْدٕٚ فٔس

 ؾٓق ادخدر، هذا مـ رض مٚ: َٕقل أن يُّـ هْٚ وإٕام أبدًا، هذا مـ رء ظْدٕٚ

ر وٓ رضر ٓ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف ظذ اظتامداً  احلرام  .شرضا

 حُّف مْٓام فُؾ وًٕىل ادًُر وبغ ادخدر، بغ ٍٕرق أن ؾٔجٛ وفذفؽ

 .بف افالئؼ

 مْف ذب فق: أنٝ تَقل افدواء يف افذي افُحقل ؿِٔؾ أن صٔخ يٚ :مداخِٜ
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 شْـ يف حديٞ هْٚك فُـ ادقجقد، افَِٔؾ هذا ذب ؾٔجقز أشُره ومٚ ـثراً 

 ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل شٖل افهحٚبٜ أحد أن ظِٔؽ مر ـٚن إن بهحتف أدري مٚ ؿىْل افدار

ش اهلل رشقل يٚ احٚء ـم بقء رهُٕث: »فف ؿٚل ثؿ يًُر ؾٔف افؼاب مـ ٕقع ظـ

 هذه بٍْس ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هؾ شحرام مًُر ـؾ»: ؾَٚل احٚء مـ بقء رهُٕث: يًْل

 ًٌٕتف، خيٍػ أن بٚحٚء يُثروه أن افهحٚبٜ وأراد ـحقل، ؾٔف هذا أن دام مٚ افروايٜ

 .افُحقل مـ ؿِٔؾ ؾٔف افذي هذا افدواء مثؾ خِٔط صٚر: يًْل

 .شٗافؽ ظذ اجلقاب أخذت أنٝ ؾٔؽ اهلل بٚرك :افنٔخ

 بٚحٚئٜ ؾٔف وصٌٌٝ احٚء، مـ فس ظْدك ـٚن إذا: فؽ ؿِٝ أنْل تذـر أٓ

ً، افِس هذا ؾهٚر افُحقل، مـ واخلًّغ  فؽ ذـرت ثؿ جيقز، ٓ هق ؾَِِٔف مًُرا

 مٚذا؟ مـ جرامٚت ومخس فس، مخس ؾٔف صٌٌٝ احٚء مـ افِس هذا آخر، مثًٚٓ 

 .افُحقل مـ :مداخِٜ

ً، احٚء مـ افِس هذا يهٌح ؾال :افنٔخ ًٚ، يهٌح ٓ ؾٓذا مًُرا م  ظِّٜٔ فُـ حرا

 مٚدة ادًِؿ ظْد يُقن أن يٌٌْل ٓ ٕنف يٌٌْل: ٓ هذا احٚء، يف افُحقل صٛ

 .مًُرة

د أن ؾٔجٛ يهح، مل أو صح شقاء تَقفف افذي احلديٞ  افذي افٍَٓل ادًْك يرا

 .ادًِّغ ظِامء ظِٔف

 .ادخدرات ظـ تًَٔٛ يف :مداخِٜ

 .تٍوؾ :افنٔخ

  (.: .27 : 67/   86/   وافْقر اهلدى)

  (.: .14 : 65/   86/   وافْقر اهلدى) 





 اليت العطْز حكه

 كحْل علٙ حتتْٖ
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 الْحقل؟ وـ ٘سبة عذ حتتقي التل الٌَقر اشتَامل حْؿ

 افُحقل؟ مـ ًٌٕٜ ظذ حتتقي افتل افًىقر اشتًامل حُؿ مٚ: إول :افًٚئِٜ

 مًُراً  شٚئالً  افىٌٜٔ هذه افروائح جتًؾ هذه افُحقل ًٌٕٜ ـٕٚٝ إن :افنٔخ

 إن أمٚ جيقز، ؾال ؾٔف اخلّر ؾًؾ تًٍؾ ظِٔف وادًتٚد فِخّر اددمـ ذبف إذا بحٔٞ

 .ؾٔجقز ؿِِٜٔ افُحقل ًٌٕٜ ـٕٚٝ

 ( 00 : 00: 64/   600/  وافْقر اهلدى)

 الٌَقر وع الْحقل اشتخدام حْؿ

 .افًىقر مع افُحقل اشتخدام حُؿ :مداخِٜ

 يتىِٛ ذفؽ ٕن افقجقه: مـ وجف بٖي جيقز ٓ افُحقل اشتخدام :افنٔخ

 وذفؽ ذفؽ ٕحق أو افثامر أو ادقاد بًض مـ افُحقل هذه اشتخراج: أوًٓ  ويًتِزم

 اخلّقر ٕن ادًُرة: احٚدة أصؾ ظذ بؾ ادًُرة احٚدة ظذ احلهقل أجوًٚ  يًتِزم

 ظغ هل ادًُرة ادقاد وفًٔٝ افُحقل أجزئٓٚ مـ مجًًٔٚ  تًِّقن ـام ادًُرة

 اخلّرة يف اهلل فًـ: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ـٚن وإذا مْٓٚ، جزء افُحقل وإٕام افُحقل

 أم هل افتل افُحقل يًك افذي أوػ بٚب ومـ يًِـ صؽ بال وهق ظٚسهٚ ظؼة

 .اخلّقر

 ٕنف افُحقل: بٔع جيقز ٓ حْٔئذ اهلل صٚء إن إذهٚن يف واوحًٚ  هذا ـٚن ؾ٘ذا

ؤهٚ بًٔٓٚ وبٚفتٚل ظكهٚ جيقز ٓ  يالحيف أن جيٛ أمر هذا واشتًامهلٚ وذا

ًٚ: ادًِّقن  افدـٚترة افًٗال هذا مثؾ يف إحٔٚن مـ ـثر يف ًّٕع ٕنْٚ مجًٔ

 اإلشُٚر أجؾ مـ فٔس افًٌٔرتق يًتًِّقن افُحقل، يًتًِّقن مثالً  وإضٌٚء

 ييْقن ؿد وافذيـ ادرى بًض يٍحهقن حْٔام إجدي تْئػ إمٚ أجؾ مـ وإٕام

 ؾتُقن ذفؽ، صٚبف ومٚ اجلروح بًض يًَّقن أو يًدي بّرض مهٚبقن أهنؿ



   حُؿ افًىقر افتل حتتقي ظذ ـحقل   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 .أخرى ٕشٌٚب وإٕام فِؼب افُحقل هذه يًتًِّقن ٓ أهنؿ افدظقى

. .افؼع خمٚفٍٜ هق واحد ادقت. .واحد وادقت إشٌٚب تًددت: ؾَْقل

 واحد رء أجؾ مـ تًًٜ حرمٝ واحد رء أجؾ مـ ظؼة اخلّرة يف حرم افؼع

 أو اشٌرتق يًتًِّقن ـثريـ أصخٚصًٚ  أو صخهًٚ  أن ُّيّْٚ مٚ ؾ٘ذاً  افؼب، وهق

 .فُؿ خر إتٓقا : َٕقل ذفؽ افؼب، وهق أجِف مـ حرم مٚ ؽر يف افُحقل

 ( 00: 07: 10/   589/  وافْقر اهلدى)

 واليابقن كحقل عذ حتتقي التل دويةوإ الْقلق٘ٗا حْؿ

 اخلٕزير صحؿ وـ اديٕع

 اشتًامهلٚ؟ حُؿ مٚ افُٚفقٕٔٚ حقل شٗال إفْٔٚ وجف افَريٛ بٕٚمس :افنٔخ

 أن خيِق مٚ ؿِام يًْل مْٓٚ خيِقا  مٚ ؿؾ افتل إدويٜ إػ وجقايب حديثل اشسشؾ

 هذه وظذ افُِقٕٔٚ ظذ احلُؿ مـ إتٓٔٝ أن بًد..ضًًٌٚ ..افُحقل ظـ خٚفٜٔ تُقن

 ؾَِِٔف ـثره أشُر مٚ»: افًالم ظِٔف ؿقفف ظذ اظتامداً  يٖيت مٚ إػ افىٌٜٔ ادؼوبٚت

م  .شحرا

 ادَدار جتًؾ ؾٔف افُحقل ًٌٕٜ ـٚن إذا افدواء افؼاب هذا أو افُِقٕٔٚ هذه

 إذا فُِِقٕٔٚ بٚفًٌْٜ ؾٚفًِٔؿ ادريض، أو افًِٔؿ مْف اإلًٕٚن يتًٚضٚه أن يُّـ افذي

 يًُر، ٓ افدواء ذفؽ ذبف مـ أـثر إذا وادريض آخر، أو احٚء مـ رء مع خٚفىف

ؤهٚ بًٔٓٚ جيقز افُِقٕٔٚ تِؽ ؾحْٔئذ يتٖثر وٓ  ذفؽ وـذفؽ واشتًامهلٚ، وذا

 فنٚربف، مًُر وافؼاب افُِقٕٔٚ مـ ـؾ مـ افُثر ـٚن إذا أمٚ افدواء، أو افؼاب

ؤه وٓ بًٔف ٓ جيقز ٓ ؾحْٔئذ  يف أن ٕحـ مٚ إػ أتٔٝ هذا بًد اشتًامفف، وٓ ذا

 ًٌٕٜ ـٚن وفق يده، يف افُِقٕٔٚ يهْع أن فًِِّؿ جيقز أنف يًْل ٓ هذا فُـ صدده،

 دواءً  يرـٛ أن ادًِؿ فِىٌٔٛ جيقز أنف يًْل وٓ ؿِِٜٔ، افُِقٕٔٚ هذه يف افُحقل

 إمٚ افُحقل؟ هبذه يٖيت أجـ مـ أول يًتِزم هذا ٕنف ؿِِٜٔ: بًٌْٜ وفق ـحقل، ؾٔف
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 يف هق ـام جيقز ٓ وذاك جيقز ٓ وهذا جٚهزة، ينسُّيٚ أو بًٍْف، هق يًكهٚ أن

 .شظؼة اخلّرة يف اهلل فًـ»: احلديٞ

 تٖتْٔٚ حْٔام إدويٜ وهذه افُِقٕٔٚ، هذه: أن أؿقل أن أريد أنٚ افذي هذا

 .أوربٚ مـ جٚهزة

 اجلقاب، ظرف وؿد يًُر ٓ أو ـثرة يًُر افثٚبٝ بٚدْيٚر إفٔٓٚ ْٕير ؾْحـ

 أن حْٔئذ يَتيض افهْع هذا ٕن صًْٓؿ: ٕهْع أن فْٚ جيقز أنف يًْل ٓ هذا فُـ

 فٌرٕٚ، مًكة ٕنسي أن أو ًٕك أو بٖجديْٚ ًٕك أن إمٚ ساحٜ، ادحرم يف َٕع

 تٌغ إذا شظؼة اخلّرة يف اهلل فًـ»: افًالم ظِٔف ؿقفف ظّقم يف داخؾ ذفؽ وـؾ

 وـٚفُِقٕٔٚ افٍُٚر، صًْف افذي ـٚفدواء افهٚبقن افهٚبقن، إػ ًٕقد هذا فُؿ

 افؼيًٜ وقء ظذ وٕدرشٓٚ افْتٔجٜ هذه إػ ْٕير ٕحـ افٍُٚر صًْتٓٚ افذي

ًٚ، بٕٔٚف شٌؼ ـام هبٚ افالئؼ احلُؿ وًٕىٔٓٚ اإلشالمٜٔ،  ٕهْع أن ٕريد حْٔام فُـ إٍٓ

 .ذظٜٔ خمٚفٍٜ ٕرتُٛ ٕنْٚ هؿ: صًْقا  ـام ٕهْع أن جيقز ٓ ؾْحـ هؿ، صًْقا  ـام

 ادٔتٜ، صحؿ أو خْزير صحؿ أخذوا أوئلؽ اجلقاب، فُؿ اتوح أطـ هْٚ

ءً  أو اجلٌْٜ يف شقاءً  ـًْك وأدخِقهٚ  هذا ذٕٛ، افٍُر بًد فٔس هذا بٚفهٚبقن شقا

 اإلشالمٜٔ افؼيًٜ وقء ظذ درشْٚه ٕحـ ادرـٛ هذا أو هذه ؾٚحلهِٜٔ ظِّٓؿ،

 بٖنف جزم ظْدٕٚ فُـ ذظٝ، ـام فِجٌْٜ بٚفًٌْٜ تقؿػ أن ظْدٕٚ واهلل: مثالً  وؿِْٚ

 أخرى، ظغ إػ حتقل ؿد ادٔٝ احلٔقاين أو اخلْزيري افنحؿ هذا فِهٚبقن بٚفًٌْٜ

ٌر، افؼع حُؿ يف افتحقل ؾٓذا ِٓ  هق افتحقل أن ضًًٌٚ  ظُِّؿ يف هذا أطـ مى

 صحؿ أو اخلْزير صحؿ ظغ تىقر وؿد يٖتْٔٚ افذي افهٚبقن هذا ؾحْٔئذ ر،مىٓ

ًٚ  ًٕتًّؾ ؾْحـ أخرى، حََٜٔ وأخذ ادٔٝ، احلٔقان  ٓ ٕحـ فُـ ضٚهراً، صٚبقٕ

 .بٕٔٚف شٌؼ حٚ افْقع هذا ٕرـٛ أن فْٚ جيقز

 بغ أمٔز أنْل بٚفذات افهٚبقن مقوقع أن أرى افذي أنٚ أدري مٚ :مداخِٜ

 ـِف يزـك مل أو زـل ءشقا  اخلْزير واخلْزير، زـل فق مٌٚح أصِف مٔٝ حٔقان صحؿ
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 .وصًره وجِده وصحّف وحلّف ظيّف مرؾقض

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك افْتٔجٜ يف فُـ صحٔح :افنٔخ

 .ظْٔف ُمرم بٖصؾ ُبِدءَ  إٕام حتقل فق وحتك :مداخِٜ

 :.إذاً  حتقل، فق حتك: ؿقفؽ ٕير ؾٔف افًىػ هذا ٓ :افنٔخ

 .أؿقفف أنٚ هذه :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 افذي احلٔقان بْٔام ـِٜٔ افؼع يف ُمرم بٖمر بدء ؾٕ٘ام حتقل فق: أؿقل أنٚ :مداخِٜ

 .يزـك مل أنف بًٌٛ حرم إٕام دهْف ٍٕؼ

م فُْف مًِٔش :افنٔخ  .حٚل ـؾ ظذ حرا

 ... .افًغ ؾتحقيؾ :مداخِٜ

 افهالة ظِٔف ؿقفف إػ أن مًل إير. ؾٔؽ اهلل بٚرك ؾرق يف مٚ :افنٔخ

 ـٚن ضٓر افذي اإلهٚب هذا بٖن ٕص هذا شضٓر ؾَد دبغ إهٚب أجام»: وافًالم

 .ٕجًًٚ 

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ظٌٚرة ًِٕؾ أو ًٍِٕػ أن أردٕٚ إذا افتًٌر صح إذا أردٕٚ إذا ؾ٘ذاً . ضٔٛ :افنٔخ

 افًْٔٚت ؾٔف حتقفٝ ٕنف بٚفدبٚغ؟ افْجس اإلهٚب هذا تىٓر حٚذا ًِٕؾ أن أخرى

 إػ افْجس حتقل فذفؽ ضٓر، ؾَد هق وفذفؽ آخر، رء إػ ٕجًتف ـٕٚٝ افتل

 .ضٚهر

 ًٍٕف؟ اإلهٚب :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ٕجٚشٜ؟ بف أن أم ٕجًف ـٕٚٝ ظْٔف :مداخِٜ
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 حرام ؾٓق أشد أو مثالً  ّٕر حٔقان مثالً  أخذٕٚ فق: يًْل ٕجس هق ٓ :افنٔخ

ًٚ  وجدٕٚه أـِف  ـام افدبٚغ فُـ وُمرم ٕجس ؾٓق ودبٌْٚه، جِده وأخذٕٚ شِخْٚه مٔت

 .شضٓقره دبٚؽف»: أخر احلديٞ يف ؿٚل

 افّْر َٕقل حٚ هذا يًْل وٕجس ُمرم بغ افتدفٔس مـ أخٔس: يًْل :مداخِٜ

 إمريـ؟ بغ ؾرق يف ؾٓؾ أـِف، ُمرم افّْر أو ٕجس

 مٚذا؟ وـقٕف ُمرم ـقٕف بغ :افنٔخ

 مثاًل؟ ٕجس أو :مداخِٜ

 .جيتًّٚن مهٚ :افنٔخ

 ادقت؟ ظْد جيتًّٚن :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ادقت؟ ؿٌؾ :مداخِٜ

 .ادقت ؿٌؾ وفٔس ادقت ظْد وبحثْٚ :افنٔخ

 ُمرم؟ وإٓ ٕجس جِده ادقت ؿٌؾ :مداخِٜ

 .حلّف مثؾ :افنٔخ

 .ُمرم :مداخِٜ

 ؟افًالم ظِٔف ؿقفف إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام ٕنف هْٚ: يِتَٔٚن وٕجس ُمرم ضًًٌٚ  :افنٔخ

 هذا أن ذفؽ؟ مًْك مٚ شضٓر ؾَد دبغ إهٚب أجام» : افًالم ظِٔف ؿٚل حٚ :افنٔخ

 حُّف؟ يُقن مٚذا بف ادِتهؼ وافِحؿ دبغ ؿد اإلهٚب

 .ٕجس أجوًٚ  :مداخِٜ

 اإلهٚب هذا ٕنف فف: ثّرة ٓ هْٚ تدؿَٔؽ: يًْل وفذفؽ ٕجس، أجوًٚ  :افنٔخ
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 وظْد أـِف حرم ٕجًًٚ  ـٚن وإذا ٕجس،: أجوًٚ  ؾِحّف ٕجس بٖنف افنٚرع حُؿ افذي

 مـ بدأت أنٚ وفذفؽ ٕجس، ُمرم ـؾ فٔس وافًُس ُمرم ٕجس ـؾ: ؿٚظدة افًِامء

 اإلهٚب هذا ٕن ثؿ واوح؟ شضٓر ؾَد دبغ إُّيٚب أجام»: افًالم ظِٔف ؿقفف ظْد

 .ٕجس

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 فْٚ وحؾ أـِٓٚ، فْٚ حؾ ذبحْٚهٚ جئْٚ حٜٔ ًٕجٜ بغ مثالً  ؾرق ؾثّٜ :افنٔخ

 .ؾِٔدبغ ضري مدي وهق اشتًامفف يُّـ ٓ اجلِد هذا فُـ جِدهٚ أجوًٚ 

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يىٓر  شإَىٚع... » حيؾ وٓ أـِٓٚ، حيؾ ٓ ُتقت حْٔام افًْجٜ هذه :افنٔخ

 .بٚفدبٚغ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .ًٕجٜ: إوػ: أن بهقرتغ أتْٔٚ ٕحـ ْٕتَؾ أن. ضٔٛ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

ًٚ، يٌَك مرة مٚئٜ ذـٔتف فق افذي احلٔقان إػ ٕٖيت أن :افنٔخ  .هق ـام يٌَك ُمرم

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ظِٔف ؿقفف يٖيت هْٚ ضٚهر؟ أم ٕجس أهق احلٔقان هذا جِد حُؿ مٚ ترى :افنٔخ

: ؾ٘ذاً ... .ٕجٌس  ؾِحّف بٚفدبٚغ يٌىؾ اجلِد هذا شضٓر ؾَد دبغ إهٚب أجام»: افًالم

 .وافتحريؿ افْجٚشٜ: افهٍتٚن اجتًّٚ هْٚ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يُقن ٓ ظْٔل ٕجس ؾٓق أـِف ؾٔحرم ُمرم اخلْزير اخلْزير، إػ ٕٖيت :افنٔخ

 أن بغ ٍٕرق أن ًٕتىٔع مٚ ؾحْٔئذ ضٓقره، دبٚؽف ؾ٘ن ودبٌْٚه جِده ؾٖخذٕٚ ضٚهر،

 افّْر افنحؿ ذاك مـ أو اخلْزير افنحؿ هذا مـ هق افهٚبقن مقاد يف افدخٔؾ يُقن
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 هذا وظذ وٕجس، حرام وهذا وٕجس، حرام هذا ٕن ذفؽ: ٕحق أو إشد أو مثالً 

 صحؿ حلؿ أخذه أنف افهٚبقن ظِّٜٔ ابتداء إػ ْٕير ٓ ٕحـ بٖنْٚ: أظِؿ واهلل يتٌغ

 إٕام»: ادْٚشٌٜ هذه مٚ ؽر يف يَٚل وـام افْٓٚيٜ إػ ْٕير ٕنف ُمرم: وهذا خْزير

تٔؿ إظامل  .شبٚخلقا

 احلديٞ يف اختٍِقا  افٍَٓٚء بٖن افتذـر مع فٍَِٓٚء مثًٚٓ  ٕيب أن ٕحـ

 وبخٚصٜ ادحرمٜ احلٔقإٚت مثالً  ينّؾ هؾ شضٓر ؾَد دبغ إهٚب أجام»: افًٚبؼ

 ظّقم يف افُِٛ أدخؾ مـ: مْٓؿ. وؿٔؾ ؿٔؾ ـٚفُِٛ؟ وبخٚصٜ ظٍقاً  ـٚخلْزير

 أوػ، بٚب مـ اخلْزير يًتثْل افُِٛ اشتثْك افذي وهذا اشتثْٚه، مـ ظّقم احلديٞ

 يف ؿٚل حٚ: ؾٖؿقل أظقد ٜ،فألم تقشًٜ ذفؽ يف ؾهؾ ومٚ ظّؿ احلديٞ فُـ

 مـ ادًِقمٜ افىًٌٜٔٔ بٚفًقامؾ افهحراء هذه يف ؿٔس ضٚهر افتحقل بٖن ٜافٍىًٔ

 تْير أنٝ ممِحٜ إػ ٜافٍىًٔ هذه حتقفٝ ذفؽ وٕحق وافنّس وإمىٚر افريٚح

: مثالً  ؽرك مِح أنف إٓ تنًر مٚ ضًامً  تذوؿٓٚ مِح أهنٚ إػ تدري مٚ ٕيراً  أن إفٔٓٚ

 مِح إػ افًقامؾ تِؽ ؾتحقفٝ افٍىّٜٔ ـٕٚٝ هذه أن إرض تِؽ ابـ بٖنف يدري

 يًِؿ هق ذفؽ مع حالل فف هق ـام حالل فؽ هق ادِح هذا أهنٚ... .بْٔف ؾرق يف مٚ

 خْزير: أصِف ادِح هذا إخرة افهقرة إػ ْٕتَؾ إصؾ، تًِؿ ٓ وأنٝ إصؾ

ًٚ  صٚر ثؿ حرام أصِف يف هق ظِتٚن ومٔتٜ  اخلْزير هذا بًض، ؾقق بًوٓٚ ؾيِامت مٔت

ًٚ، افُٔامئل افتًٌر ظذ آخره إػ وحََٜٔ وذوؿًٚ  ضًامً  مِح إػ حتقل  إػ تْير أنٝ ُتٚم

 خيٚفٍؽ: أن يًتىٔع ٓ ذاك حالل وهق ضٚهر وهق مِح هذا: ؾتَقل افْتٔجٜ هذه

تٔؿ إظامل ٕجس، واخلْزير خْزير أنف احلٔقان هذا أصؾ يًِؿ ٕنف  .بٚخلقا

 ظْدٕٚ ٕحـ بف، مٍُِقن ٕحـ افذي ؾٓذا وافىٓٚرة، احلؾ هق اخلُٚتٜ دامٝ ؾام

 ـّٔٔٚئٜٔ مٚ وبىريَٜ ٕجٚشٜ جٚبقا  بٖهنؿ هٛ فف، ؾًِقه مٚذا ْٕير مٚ افهٚبقن هذا

 إػ ْٕتير ٕحـ آخره، إػ ومًىر ومىٓر ادىٔٛ افهٚبقن إػ دؿٔؼ بٍـ حقفقهٚ

 إػ بٚفْير مٍُِغ فًْٚ إمر، ابتداء إػ ْٕير أن أبداً  مٍُِغ وفًْٚ افْتٔجٜ هذه

 ذفؽ ٕن افْتٔجٜ: هذه ٕهْع أٓ مٍُِقن ٕحـ فُـ افْتٔجٜ، هذه أمٚم إمر ابتداء
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 ُمرم، وهق اخلْزير حلؿ مـ افْجٚشٜ إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام اشتًامفف احلرام مقاؿًٜ واؿع يٍُِْٚ

 افُحقل اشتًِّقا  هؿ فُـ جيقز، ٓ ُمرمٜ مثالً  افُحقل اشتًامل جيقز ٓ هذا

 جيقز ٓ حالل ؾٓق مًُراً، وجدٕٚه ؾام افدواء هذا يف ٕيرٕٚ افدواء هلذا ورـٌقا 

 .بف اهلل أديـ افذي هذا حتريّف،

  (.: .11 : 45/   94/   وافْقر اهلدى) 

 كحقل عذ حتتقي التل الٌَقر اشتخدام حْؿ

 ظذ حتتقى افتل وخٚصٜ افًىقر بًض ٓشتخدام بٚفًٌْٜ: افٍٚوؾ صٔخْٚ: د

 هل هؾ افًٌرتق مٚدة يف ؿقفُؿ ومٚ اشتخدامٓٚ، يف حرمٜ هْٚك هؾ افًٌرتق، مٚدة

 .خرا  اهلل وجزاـؿ مٖجقريـ أؾتقٕٚ ضٚهرة؟ أم ٕجًٜ

 اخلّر اخلٌٚئٞ، أم أم افؼظل احلُؿ حٔٞ مـ احلََٜٔ يف هق افًٌرتق :افنٔخ

د يًل مٚء مـ مرـٛ ظـ ظٌٚرة هق: واخلّر: اخلٌٚئٞ أم تًِّقن ـام  حِقة مقا

 شٌٛ هق اخلّر هذا يف ادقجقد احلِق افًُر وٓ احٚء ٓ افُحقل هذه ومـ شُريٜ

 افُحقل بٖن: أؿقل إن ل يهح وفذفؽ افُحقل: هق اإلشُٚر شٌٛ وإٕام اإلشُٚر،

 . اخلٌٚئٞ أم أم هق افًٌرتق أو

 يف ُمرمٚ يُقن أن أوػ بٚب ؾّـ اخلٌٚئٞ أم حرم ؿد وجؾ ظز اهلل ـٚن وإذا

 . اخلٌٚئٞ أم أم ذظف

 افقء ـقن بغ ذظٚ تالزم ٓ أنف افًِؿ ضالب يًرؾف أن جيٛ افذي وفُـ

 . ٕجس ؾٓق ُمرمٚ ـٚن مٚ ـؾ فٔس أي ٕجًٚ، ـقٕف وبغ ُمرمٚ

 وبغ ادحرم بغ افتالزم هذا افؼع يف يٖت مل أي افؼع، ٕٚحٜٔ مـ هذا: أوًٓ 

 ـام ادًِّغ اختالف مع افًْٜ، مـ وٓ افُتٚب مـ ٓ ٕص أي يٖيت مل افْجٚشٜ،

 .شْذـر

 ًٚ  إمجٚع أخرى جٜٓ مـ أصٔٚء حتريؿ ظذ ادًِّغ ظِامء بغ إمجٚع هْٚك: ثٕٚٔ
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 . بْجًٜ فًٔٝ ادحرمٜ إصٔٚء هذه أن آخر

 فذـره، أن جمٚل ٓ تٍهٔؾ ظذ فًِْٚء مٌٚح افرجٚل، ظذ ُمرم افذهٛ: مثالً 

 ارتُٛ ؿد صؽ ٓ ؾٓق ذهٛ مـ خُٚتٚ أصًٌف يف يده يف جيّؾ ـٚن رجالً  أن ؾِق

 يهؾ مل ُمرم، هق حٚ حٚمال صذ فِْجٚشٜ؟ حٚمال صذ ؾٓؾ يهذ، ؾَٚم ُمرمٚ،

 ـقٕف وبغ ُمرمٚ افقء ـقن بغ تالزم ٓ إذن ُمرم، هذا أن مع، فِْجٚشٜ حٚمال

 .ٕجًًٚ 

 حرير، مـ ثقب وظِٔف صذ أو حرير، مـ بًٌٚط صذ رجالً  أن فق: مثالً  ـذفؽ

 حيّؾ وهق صذ ٕنف بٚضِٜ؟ صالتف فُـ افرجٚل، ظذ حرام هق مٚ متًٌِٚ صذ ؾٓق

  ٕجٚشٜ؟

 . افْجٚشٜ وبغ احلرام بغ تالزم ٓ. ٓ :اجلقاب

 شٌؾ ـتٚبف يف اهلل رمحف افهًْٚين اإلمٚم هبٚ جٚء افتل افىريٍٜ إمثِٜ مـ أخرا 

ْٝ ﴿: تًٚػ ؿٚل: ؿٚل وافْجٚشٜ احلرام بغ تالزم ٓ أن فٌٔغ افًالم ؿْ  ُحِرَم ُُ َِْٔ  َظ

ؿْ  ُُ ُٚت َٓ  . أيٜ آخر إػ[ 21:افًْٚء] ﴾ُأَم

 . ٓ بٚإلمجٚع: اجلقاب ٕجًٚت؟ أمٓٚتُؿ ؾٓؾ

 اخلالف يف َٕقل أن يٌٌْل هذا ظذ افتْجٔس، وبغ افتحريؿ بغ تالزم ٓ إذن

 هل إمجٚظًٚ  ُمرمٜ ـقهنٚ مع هل هؾ اخلّر، يف افَديؿ مْذ افًِامء بغ ادًروف

 ظٍقا  افْجٚشٜ مـ رء مْف ؿهد وبدون ادًِؿ ثقب أصٚبٝ إذا أنف بحٔٞ ٕجًٜ؟

 : يَقل مـ ؾّْٓؿ: فًِِامء ؿقٓن تْجس؟ ثقبف أن ذفؽ مًْك اخلّر، مـ رء

 . ٕجًٜ فًٔٝ وفُْٓٚ ُمرمٜ هل: يَقل مـ مْٓؿ وٕجًٜ، ُمرمٜ اخلّر

 افدفٔؾ هق مٚ: يتًٚءل بدفِٔف افؼع حُؿ مًرؾٜ ظذ حريص مًِؿ ـؾ ضًٌٚ

 .حتريّٓٚ؟ مع اخلّر ضٓٚرة ظذ

 أن يٌٌْل ـٚن حٚذا؟ ظِّل، ؽر ؾَٓل، ؽر افًٗال هذا: أوٓ: َٕقل ٕحـ
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 . اخلّر؟ ٕجٚشٜ ظذ افدفٔؾ هق مٚ: افًٗال حيقل

 . افًِامء ظْد أصقفٜٔ ؿٚظدة هذه اإلبٚحٜ، إصٔٚء يف إصؾ ٕن

 إشػ مع وبًوٓؿ افدخٚن، بؼب مٌتذ يهذ رجؾ افدخٚن،: مثال يًغ

 . افخ ادٓرج ادِقن ادذهٛ بٚفٌٚـٔٝ وجٔقهبؿ صدورهؿ بٔزيْقا  افنديد

م افدخٚن هذا فُـ بجٌٔتف، افدخٚن فُـ دخٚن، بٔؼب ظؿ مٚ هق فُـ  حرا

 . ٓ: اجلقاب ٕجٚشٜ؟ حيّؾ هق هؾ جٌٔف، يف وافدخٚن يهذ أن هق فُـ ذبف،

 رائحتف وـٕٚٝ مياً  ـٚن حٚ فُـ ٕجس، أنف دفٔؾ هْٚك وفٔس ٌٕٚت هذا

 فُـ حرام، افدخٚن ؾٓذا افخ:. بجٌٕٚف يهذ وبّـ وبٖصحٚبف بف أجوٚ تي افُرُّيٜ

 . ؾَس ذفؽ وظذ بْجس، فٔس

 شقى دفٔؾ ٓ: اجلقاب اخلّر؟ ٕجٚشٜ ظذ افدفٔؾ مٚ: هق افهحٔح ؾٚفًٗال

 ـٚن ظام مٍُْٜ افْجٚشٜ أن تالزم ٓ إٍٓٚ بْٔٚ وؿد افتحريؿ، مـ افْجٚشٜ اشتِزام

 . ٕجًًٚ  ـٚن حٚ مالزم احلرام فُـ ُمرمٚ:

 ظذ تدل افتل إحٚديٞ بًض َٕدم ٕحـ وافتٍْؾ افتىقع: بٚب ؾّـ ذفؽ مع

 . ٕجًٜ ؽر ؾٓل حرمتٓٚ مع اخلّر أن

 أزؿٜ يف ب٘راؿتٓٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أمر حرمٝ حْٔام اخلّر أن: مثال ذفؽ مـ

 وإٕام.. افخ مزؾتٜ مًٌدة أن هل ـام تُـ مل يقمئذ افىرق أن ًِٕؿ وٕحـ اددٕٜٔ،

 حٚ ـذفؽ قل،شٔ إػ بّىر إرض تِؽ تتحقل مٚ نؾنظٚ تراب مـ ـٕٚٝ

 افتحريؿ يًؿ أن ذفؽ مـ وافن ادديْٜ، أزؿٜ يف اخلّر أراق افًالم ظِٔف افرشقل

 أن ؾًِّٔقن اجلٚهِٜٔ، يف اخلّر بًّٚؿرة ِغمٌت ـٕٚقا  افذيـ افْٚس أوئلؽ ٍٕقس بغ

 . ُمرمٜ أصٌحٝ ادديْٜ أزؿٜ يف ُتق افتل اخلّر هذه

 جيقز وأنف وافًْٚء، افرجٚل بًْٚل تتًِؼ ذظٜٔ أحُٚمٚ هْٚك أن ًِٕؿ ٕحـ

 ًٕٚفُؿ يف صِقا » وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل ـام ًٕٚهلؿ، يف يهِقا  أن مجًٔٚ هلٗٓء

 ادًجد أحدـؿ دخؾ إذا»: افًالم ظِٔف وؿٚل ،شافٔٓقد وخٚفٍقا  خٍٚؾُؿ ويف



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   حُؿ افًىقر افتل حتتقي ظذ ـحقل 
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 . شضٓقر هلام افساب ؾ٘ن بٚفساب، ؾِٔدفُٓام أذى مـ ؾٔٓام ـٚن ؾ٘ن ًِٕٔف، ؾَِِٔٛ

 حْٔام افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن حٔٞ بذيقهلـ يتًِؼ مٚ بٚفًْٚء، يتًِؼ ويام

 إزاره جر مـ»: وشِؿ آخف ظذ ظِٔف اهلل صذ ؿقفف شّع مـ مجِٜ يف شِّٜ أم شًّٝ

 افًالم ظِٔف ؿٚل. افًْٚء: اهلل رشقل يٚ ؿٚفٝ. شافَٔٚمٜ يقم إفٔف اهلل يْير ٓ خٔالء

 تىٔؾ»: ؿٚل ريح، تٖيت ؿد: اهلل رشقل يٚ ؿٚفٝ. ؽرهٚ أو هل ؿٚفٝ. شصزا  يىِـ»

 إحدإٚ اهلل رشقل يٚ: أخرى آوٕٜ يف شٗال جٚء إرض، ظذ جتره أي. شآخرا  صزا 

 فق افىريؼ هذه ؾ٘ذن. شبًده مٚ يىٓره»: افًالم ظِٔف ؿٚل. افْجٚشٜ ظذ بذيِٓٚ ُتر

 افًْٚء وذيقل وافًْٚء افرجٚل ًٕٚل ظرض افرشقل أن مًْك بْجًٜ اخلّر ـٕٚٝ

 . فِْجس

 ٕجًٜ اخلّر بٖن إفٔف أوحك ؿد اهلل ـٚن فق ذفؽ فًٍٔؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن ؾام

 . ُمرمٜ هل ـام

 ظِٔف ٕزل حٚ وشِؿ وآخف،ظِٔف اهلل صذ افٌْل أن: أووح وهق افثْل افدفٔؾ

ْؾ ﴿: أيٜ آخر يف وؿٚل اخلّر حتريؿ َٓ قنَ  َأنْتُؿْ  َؾ ُٓ  [. 94:احٚئدة﴾ ]ُمَْت

 .رب يٚ إتْٓٔٚ: اخلىٚب بـ ظّر ؿٚل

 (00: 15: 44/   718/  وافْقر اهلدى)

 لْحقل ادتًٕٔة بالْقلق٘ٗا التٌٗب حْؿ

 فُـ بٚفُقفقٕٔٚ، افتىٔٛ بّْع ؿديامً  مىقفٜ ؾتقى فُؿ شًّٝ ـْٝ :مداخِٜ

 أن مع بٚجلقاز، ؾٖؾتٔؿ افنٌٚب بًض شٖخُؿ ظامن، يف ـْٝ حٚ إخرة ادرة يف

 بٚفًٌْٜ ٍّٕٓف رء هْٚك ؾٓؾ جدًا، ومنددة مىقفٜ ـٕٚٝ بٚدْع افتل إوػ افٍتقى

 إوػ؟ افٍتقى ظـ فِرجقع

 .افتٍهٔؾ هق وإٕام افٍتقى، ظـ رجقع ٓ :افنٔخ



   حُؿ افًىقر افتل حتتقي ظذ ـحقل   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 ٓ ؿِِٜٔ افُحقل ًٌٕٜ ـٕٚٝ إذا ؾٔام ُمِف اجلقاز ُمِف، فف وادْع ُمِف، فف اجلقاز

 يف افُحقل ـٕٚٝ إذا أمٚ جيقز، احلٚفٜ هذه ويف مًُرة، مْٓٚ افُثر افُقفقٕٔٚ جتًؾ

 أو مْٓٚ افُثر اشتًامل جيقز ؾال شُر، ذهبٚ مـ أن بحٔٞ ـثرة ًٌٕتٓٚ افُقفقٕٔٚ

 .افَِٔؾ

 ...مثالً  يًْل افزجٚجٜ ظذ بٚدُتقب هذا وًٕرف :مداخِٜ

 فُـ ادًُرات، بؼب ادٌتِقن يًرؾف وؿد ادىروق، افًٚم افًٌٔؾ هذا :افنٔخ

 ًٌٕٜ تُقن ادًُر اخلّر أن افُّٔٔٚء، ظِامء بًض مـ شًّْٚهٚ افتل افَٚظدة

 بٚحٚئٜ ؾٔٓٚ افُحقل ًٌٕٜ افُقفقٕٔٚ ـٕٚٝ ؾ٘ذا مثاًل، وظؼيـ مٚئٜ ؾٔٓٚ افُحقل

 اددمْغ بًض ظـ ًًّٕف افذي وافقاؿع اخلّر، مـ أذ ؾٓل ؾهٚظداً  واخلًّغ

ًٚ، اخلّر ؾٔٓٚ حترم افتل افًربٜٔ افٌالد بًض يف  إفٔٓٚ، فِقصقل شٌٔالً  جيدون ؾال ظِْ

 ؾًٔٚؿروهنٚ افًقائؾ، مـ رء مع افُقفقٕٔٚ خِط إػ يِجئقن هؿ ؾحْٔئذ

 .اخلّر مَٚم وئَّقهنٚ ويؼبقهنٚ،

 افذي آختهٚر ٕن إفٔف: أذت افذي افتٍهٔؾ بغ تًٚرض هْٚك فٔس: ؾ٘ذاً 

 .وّْف مـ هق ذـرتف

 (00 : 00 : 61/ 181/وافْقر اهلدى)

 



 قائنًا الصسب حكه





 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   حُؿ افؼب ؿٚئامً  
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 يستّئ أن فَٓٗف قائاًم  ذب وـ أن فٗف الذي احلديث صحة عدم

 ٕز ؾّـ ؿٚئام، مُْؿ أحد يؼبـ ٓ[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 .افٍِظ هبذا مُْر .شؾًِٔتَكء

 ؽر ظـ حديٞ، مٚ ؽر يف ؿٚئام افؼب ظـ افْٓل صح وؿد [:اإلمٚم ؿٚل] 

 بٚٓشتَٚء، إمر وؾٔف افٍِظ، هذا بٌر فُـ هريرة، أبق ومْٓؿ افهحٚبٜ، مـ واحد

. ُمٍقظ ؾًٚئره وإٓ احلديٞ، مـ ادًتُْر هق ؾٓذا افًْٔٚن، ذـر ؾٔف فٔس فُـ

 ش.477» رؿؿ حتٝش افهحٔحٜ إحٚديٞ» يف أوردتف وفذفؽ

 (125/ 2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 قائاًم  الرشب وٓ السّاء، فؿ وـ الرشب جيقز ٓ

ه مـ افؼب يف رخص»  .مُْر .شإداوي أؾقا

 ظـ احلذاء خٚفد روايٜ مـ ثٌٝ أنف احلديٞ هذا وًػ يٗيد وممٚ [:اإلمٚم ؿٚل]

 افٌخٚري أخرجف .شافًَٚء يف مـ افؼب ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنك» :ؿٚل ظٌٚس ابـ

 وأخرجف .وؽرمهٚ ش412/4ش »افٌُر ادًجؿ» يف وافىزاين شأوربٚ ضٌع - 1/17»

 ؾؿ مـ افؼب جيقز ؾال .اخلدري شًٔد وأيب أجوٚ هريرة أيب حديٞ مـ افٌخٚري

 ظع دخؾ» :ؿٚفٝ ـٌنٜ حديٞ يف ـام فًذر إٓ ؿٚئام، افؼب جيقز ٓ ـام افًَٚء

 أخرجف .شؾَىًتف ؾٔٓٚ إػ ؾَّٝ ؿٚئام، مًَِٜ ؿربٜ يف مـ ؾؼب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 .افًذر ظذ ُمّقل وٕحقه ؾٓذا .صحٔح حًـ حديٞ :وؿٚل ش4/116» افسمذي

 (.470/ 1) افؤًٍٜ افًًِِٜ





 مً الصسب عً اليَٕ

 القدح كشس





 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   افْٓل ظـ افؼب مـ ـن افَدح 
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 الّدح كرس وـ الرشب عـ الٕٖل

 .شافَدح ـن مـ يؼب أن هُنل»: ؿٚل هريرة أيب ظـ

 ٓ ٕنف ظْف هنك وإٕام مْف، افُن مقوع أي»: إثر ابـ ؿٚل [:اإلمٚم ؿٚل]

 مقوًٓٚ ٕن: وؿٔؾ. ويديف ثقبف ظذ احٚء إهٛ وربام ظِٔٓٚ، افنٚرب ؾؿ يتامشؽ

 افنٔىٚن، مًَد أنف احلديٞ فٍظ يف جٚء وؿد اإلٕٚء، ؽًؾ إذا افتٚم افتْئػ يْٚفف ٓ

 . شافْيٚؾٜ ظدم بف أراد وفًِف

 ـٕٚٝ إذا ييٓر إٕام إول ادًْك ٕن أوػ، إخر ادًْك هذا وفًؾ: ؿِٝ

 إلضالؿٓٚ مْٚشٛ ؽر وهق ؾٔف، شافثِّٜ» دًْك حتديد ؾٍٔف وحْٔئذ ـٌرة، افثِّٜ

 افثِّٜ أن جمٓريٚ أن ثٌٝ ؾَد يْٚشٌف، ادذـقر اإلضالق ؾ٘ن أخر، ادًْك بخالف

 اإلٕٚء ؽًؾ وأن افوٚرة، وادُروبٚت اجلراثٔؿ جمّع - ـٌرة أم ـٕٚٝ صٌرة -

 افؼب ظـ احلُٔؿ افنٚرع ؾْٓك ؾٔٓٚ، يزيد ؿد إٕف بؾ يىٓرهٚ، ٓ ادًتٚد افًٌؾ

 ضٌل ؾٚفْٓل. هبٚ ؾٔتٖذى افنٚرب جقف إػ بًوٓٚ مًف يتنب أن خنٜٔ مْٓٚ

 أؿػ ؾِؿ شافنٔىٚن مًَد»: إثر ابـ ذـره افذي افٍِظ وأمٚ. أظِؿ واهلل .دؿٔؼ

 ش. 561» شافؤًٍٜ» يف خمرج وهق شذفؽ مـ يؼب افنٔىٚن ؾ٘ن»: بٍِظ إٓ ظِٔف

 (.127-125/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ





 األطعن٘ كتاب





 الطعاو علٙ التشنٔ٘





 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   افتًّٜٔ ظذ افىًٚم 
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 الٌَام عذ التسٔٗة صُٗة

 أضًّٝ مهللا: ؿٚل ؾرغ ؾ٘ذا اهلل، بًؿ: يَقل افىًٚم إفٔف ؿرب إذا ـٚن»

 .شأظىٔٝ مٚ ظذ احلّد ؾِِف وأحٔٔٝ، وهديٝ وأؿْٔٝ وأشَٔٝ

 ٓ شاهلل بًؿ» :بٍِظ افىًٚم أول يف افتًّٜٔ أن احلديٞ هذا ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾٔٓٚ فٔس احلديٞ ـٓذا افٌٚب يف وردت افتل افهحٔحٜ إحٚديٞ وـؾ ؾٔٓٚ، زيٚدة

 وأمٚ افٌدظٜ، بًّْك افٍَٓٚء ظْد بدظٜ ؾٓل حديٞ، يف وردت أظِّٓٚ وٓ افزيٚدة،

 آشتدراك وهق رء ـؾ ؾٔٓٚ: ؾَْقل  .!شؾٔٓٚ؟ صق»: مًروف ؾجقاهبؿ ادَِدون

 ـٚن ؾِق فْٚ، وذظف بف أمرٕٚ إٓ اهلل إػ يَربْٚ صٔئٚ ترك مٚ افذي احلُٔؿ افنٚرع ظذ

 ـزيٚدة إٓ افزيٚدة هذه وهؾ واحدة، مرة وفق فًٍِف رء ؾٔف فٔس مؼوظٚ ذفؽ

 ريض ظّر بـ اهلل ظٌد أنُرهٚ وؿد .احلّد بًد افًٚضس مـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة

/  4» شفٍِتٚوي احلٚوي» يف افًٔقضل وجزم ،شاحلٚـؿ مًتدرك» يف ـام ظْف اهلل

 محؾ افذي افًٌٛ ظـ اإلجٚبٜ ادَِدون يًتىٔع ؾٓؾ مذمقمٜ، بدظٜ بٖهنٚ ش118

 ظٚدهتؿ هل ـام - ؾٔتّٓف مْٓؿ ادٌٍِغ بًض يٌٚدر ؿد!! بذفؽ اجلزم ظذ افًٔقضل

 ثالثامئٜ بْحق افقهٚب ظٌد بـ ُمّد وؾٚة ؿٌؾ ـٕٚٝ وؾٚتف أن مع! وهٚيب بٖنف -

 أحد ـٚن ؾَد دمنؼ، يف اددارس بًض يف ضريٍٜ بَهٜ هذا ويذـرين !!شْٜ

 يف افقهٚب ظٌد بـ ُمّد حرـٜ ظـ يتُِؿ افْهٚرى مـ ادنٓقريـ إشٚتذة

 ؾَٚل ذفؽ يف أضرى أنف وييٓر واخلراؾٚت وافٌدع فِؼك وُمٚربتٓٚ افًربٜٔ، اجلزيرة

 افًٔقضل، ختىئٜ إػ آخرون يًٚرع وؿد! !وهٚيب إشتٚذ أن ييٓر: تالمذتف بًض

 فٔس مٚ هذا أمرٕٚ يف أحدث مـ»  :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف وهق مًف وافدفٔؾ !افدفٔؾ؟ أجـ وفُـ

 بٚفٌدظٜ، اخلٚص ـتٚبْٚ يف شْجًّف ممٚ ؽره افٌٚب ويف .ظِٔف متٍؼ. شرد ؾٓق مْف

 .وؾوِف بّْف إُتٚمف فْٚ ئن أن تًٚػ اهلل ًٕٖل

 (461-462/ 4/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ



   تًّٜٔ ظذ افىًٚماف   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 الٌَام عذ التسٔٗة صُٗة

 وـؾ بّْٔٔؽ وـؾ اهلل بًؿ: ؾَؾ أـِٝ إذا ؽالم يٚ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شئِؽ ممٚ

 هل إٕام افىًٚم ظذ افتًّٜٔ يف افًْٜ أن ظذ دفٔؾ احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 بًؿ: ؾَِٔؾ ضًٚمٚ أحدـؿ أـؾ إذا» :مرؾقظٚ ظٚئنٜ حديٞ ومثِف ؾَط شاهلل بًؿ»

 .شوآخره أوفف يف اهلل بًؿ: ؾَِٔؾ أوفف، يف ٕز ؾ٘ن اهلل،

 شافتًّٜٔ صٍٜ يف ورد مٚ أسح هق» :ش166/  9» شافٍتح» يف احلٚؾظ وؿٚل

 مٚ أهؿ مـ افتًّٜٔ صٍٜ»: شإذـٚر» مـ إـؾ آداب يف افْقوي ؿقل وأمٚ» :ؿٚل

 ـٍٚه اهلل بًؿ :ؿٚل ؾ٘ن افرحٔؿ، افرمحـ اهلل بًؿ: يَقل أن وإؾوؾ مًرؾتف، يٌٌْل

  .شخٚصٚ دفٔال إؾؤِٜ مـ ادظٚه حٚ أر ؾِؿ. شافًْٜ وحهِٝ

 يف يثٌٝ مل ؾ٘ذا شملسو هيلع هللا ىلص ُمّد هدي اهلدي وخر» ملسو هيلع هللا ىلص شْتف مـ أؾوؾ ٓ: وأؿقل

 تُقن أن ظـ ؾوال ظِٔٓٚ افزيٚدة جيقز ؾال ،شاهلل بًؿ» إٓ افىًٚم ظذ افتًّٜٔ

 وخر» :احلديٞ مـ إفٔف أذٕٚ مٚ خالف بذفؽ افَقل ٕن! مْٓٚ أؾوؾ افزيٚدة

 .شملسو هيلع هللا ىلص ُمّد هدي اهلدي

 (678-677/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ



 الطعاو سيً مً





 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   مـ شْـ افىًٚم 
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 جٓقًشا إكؾ السٕة

 ؾْٚوفف ُيىٌخ، حلؿ ؾٔٓٚ أهِف فًٌض بَدر ؾّرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع ـْٝ»

 ش.ؿٚئؿ وهق»: بذـر مُْرش. يتقوٖ ومل صّذ  ثؿ ؿٚئؿ، وهق ؾٖـِٓٚ ـتًٍٚ  مْٓٚ بًوٓؿ

 بقوقح فؽ يتٌغ ؾٕ٘ف يهح، ٓ مُْر احلديٞ أن ظِّٝ وإذا [:اإلمٚم ؿٚل]

ش. ؿٚئؿ وهق افىًٚم يٖـؾ أن فِّرء اإلبٚحٜ ذـر» بَقفف فف حٌٚن ابـ ترمجٜ شَقط

 افؼب بٚب - 1/ إذبٜ - 24» يف أيت ظّر ابـ حلديٞ ترجؿ ذفؽ وبّثؾ

 ؽر ؿٚئامً  إـؾ يف حديٞ يقجد ٓ أنف واظِؿ. مٚؾٔف هْٚك وشٖذـر ،شوإـؾ ؿٚئامً 

 افؼب مـ وأخٌٞ أذ هق: ؿٚل أنف ظْف اهلل ريض أنس ظـ صح بؾ ادُْر، هذا

 يف خترجيف شٌؼ وؿد وؽره،ش مًِؿ صحٔح» يف ـام ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظْف هنك وؿد. ؿٚئامً 

 يدٓن آخران حديثٚن وؿٌِف ،ش477» رؿؿش افهحٔحٜ إحٚديٞ» مـ إول ادجِد

 احلٚرض افًك يف افٍُٚر ابتدع ؾَد هذا، ظرؾٝ إذ .صئٝ إن ؾراجع افتحريؿ، ظذ

ًٚ، مجًًٔٚ  يٖـِقا  أن - وجتزاً  مْٓؿ اشتٌُٚراً  -  ادَٚظد، ظذ اجلِقس تقؾر مع ؿٔٚم

 افتزام وٓ ظْدهؿ، ظِؿ ٓ ممـ أو ادسؾغ، ادًِّغ مـ ـثر ذفؽ يف وؿِدهؿ

 وأمٚ افُراد، ظذ أو إرض، ظذ جِقشًٚ  إـؾ: وافًْٜ .فدُّيؿ وأحُٚمف فِديـ

ًٚ، إـؾ  ؾٔام حتك بّخٚفٍتٓؿ، وُأمرٕٚ هبؿ، افتنٌف ظـ هنْٔٚ وؿد افٍُٚر، ؾًْٜ ؿٔٚم

 ،شادًِّٜ ادرأة جٌِٚب» ـتٚيب آخر يف مٌغ هق ـام - واختٔٚرهؿ، صًْٓؿ مـ فٔس

ًٚ، إـؾ افٌَٔؾ هذا مـ وفٔس. - ؾراجًف  شٖٔيت ـام ظٚدة، فِحٚجٜ يُقن ٕنف مٚصٔ

  .تًٚػ اهلل صٚء إن ظّر ابـ حديٞ ظْد هْٚك بٕٔٚف

 (11-12/ 41/4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 أوشاخ عٖٓٗا كان إذا الٌَام قبؾ الٗديـ غسؾ ورشوعٗة

 ؿقفغ، ظذ افىًٚم ؿٌؾ افٔديـ ؽًؾ مؼوظٜٔ يف افًِامء اختِػ [:اإلمٚم ؿٚل]
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 أبق ذـر ؾَد افثقري شٍٔٚن هٗٓء ومـ يًتحٌف، مل مـ ومْٓؿ اشتحٌف، مـ مْٓؿ

 مذهٛ يف مهٚ وافَقٓن: افَٔؿ ابـ ؿٚل افىًٚم، ؿٌؾ افقوقء يُره ـٚن أنف ظْف داود

 ظذ يُـ مل إذا بام هذا تَٔٔد ويٌٌْل: ؿِٝ .يًتحٛ ٓ أنف وافهحٔح وؽره، أمحد

 مًقغ ٓ هذه واحلٚفٜ ؾٚفًٌؾ وإٓ ؽًِٓام، يًتدظل مٚ إوشٚخ مـ افٔديـ

 ادروذي بُر أيب ظـ اخلالل رواه مٚ حيّؾ وظِٔف بّؼوظٔتف، افَقل ظـ فِتقؿػ

 ـٚن وإن وبًده، افىًٚم ؿٌؾ يديف يًٌؾ أمحد اإلمٚم يًْل اهلل ظٌد أبٚ رأجٝ: ؿٚل

 صحٜ فًدم افتًٌديٜ، إمقر مـ فٔس ادذـقر افًٌؾ أن واخلالصٜ .ووقء ظذ

  .ؾال وإٓ ذع ادًْك وجد ؾحٔٞ ادًْك، مًَقل هق بؾ بف، احلديٞ

 (.142/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 السْقت الٌَام وقت دم إصؾ هؾ

 افًُقت؟ افىًٚم وؿٝ يف إصؾ :مداخِٜ

 ـٚن ومـ افىًٚم، ؽر يف ـٕٚصؾ افىًٚم يف إصؾ أصؾ، يف مٚ ٓ :افنٔخ

 فذاك افًالم ظِٔف ؿقفف هق، هذا فٔهّٝ، أو خًرا  ؾَِٔؾ أخر وافٔقم بٚهلل يٗمـ

 فُْف افىًٚم يف ـالم وهذاش ئِؽ ممٚ وـؾ بّْٔٔؽ، وـؾ اهلل شؿ! ؽالم يٚ: »افًالم

 .خر

 (00:45:65( /1) رابغ ؾتٚوى)



 اللحْو ٍرِ حكه





 اخلٔل حله
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 اخلٗؾ حلؿ أكؾ جقاز

 وأذن إهِٜٔ، احلّر حلقم ظـ خٔز يقم ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنك» :اهلل ظٌد بـ جٚبر ظـ

 .شاخلٔؾ حلقم يف

 ظْٓام اهلل ريض بُر أيب بْٝ أشامء روايٜ مـ صٚهد وفِحديٞ [:اإلمٚم ؿٚل]

 .ششبٚدديْٜ» ؾٖـِْٚه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظٓد ظذ ؾرشٚ ٕحرٕٚ» :ؿٚفٝ

 أيب شقى إربًٜ إئّٜ مذهٛ وهق اخلٔؾ، حلقم أـؾ جقاز احلديٞ ويف

 هلذا احلؼ وهق اجلّٓقر، واؾَٚ ؾ٘هنام فهٚحٌٔف خالؾٚ افتحريؿ إػ ؾذهٛ حٍْٜٔ

 أيب حجٜ أن وذـر افىحٚوي، جًٍر أبق اإلمٚم اختٚره وفذفؽ افهحٔح، احلديٞ

 .شواحلّر وافٌٌٚل اخلٔؾ حلقم أـؾ حيؾ ٓ» :مرؾقظٚ افقفٔد بـ خٚفد حديٞ حٍْٜٔ

 ؾُٔػ مْف، أصح هق مٚ خيٚفػ مل إذا بف حيتٟ ٓ اإلشْٚد ؤًػ مُْر حديٞ وفُْف

 افًًِِٜ» يف وظِِف وًٍف بْٔٝ وؿد .ترى ـام صحٔحغ حديثغ خٚفػ وؿد

 ش.4419» رؿؿ شافؤًٍٜ

 (.701/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ





 البحس مٔت٘
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191 

 فٗف حيٗا كان مما البحر دم وات وا ُكؾِّ  ِحؾ  

 جٚء» :يَقل هريرة أبٚ شّع أنف افدار ظٌد بْل مـ وهق بردة أيب بـ ادٌرة ظـ

 افَِٔؾ مًْٚ وٕحّؾ افٌحر، ٕرـٛ إٕٚ اهلل رشقل يٚ: ؾَٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إػ رجؾ

 افىٓقر هق» : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾَٚل بف؟ أؾْتقوٖ ظىنْٚ بف تقوٖنٚ ؾ٘ن احٚء، مـ

 .شمٔتتف احلؾ مٚؤه،

 مٚت مٚ ـؾ حؾ وهل هٚمٜ ؾٚئدة احلديٞ ويف  :احلديٞ ؾَف مـ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ابـ ظـ روي مٚ أحًـ ومٚ احٚء، ظذ ضٚؾٔٚ ـٚن وفق ؾٔف، حئك ـٚن ممٚ افٌحر يف

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل وؿد مٔتتف، ضٚؾٔف إن: ؿٚل احٚء؟ ظذ ضٍٚ مٚ آـؾ: شئؾ أنف ظّر

 مٚ أـؾ ظـ افْٓل وحديٞ ش.618» افدارؿىْل رواه .حؾ ومٔتف ضٓقر، مٚءه إن

  .آخر مقوع يف مٌغ هق ـام يهح ٓ احٚء ظذ مْف ضٍٚ

 (.867/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 حل وهق السٔؽ صقاء حْؿ

 بنظٜ تَىًٓٚ ؾٓل إشامك صقاء يف تتٍْـ صٔخ يٚ ادىٚظؿ بًض ؾٔف :افًٗال

  تتحرك؟ حٜٔ تزال وٓ مَىًٜ خترج ذفؽ بًد ثؿ افٍرن وتدخِٓٚ

  هذا؟ ـٔػ :اجلقاب

 حٜٔ تٗخذ افتَديؿ، هظٜ يف افٌٚرظٜ ادىٚظؿ بًض يف يُقن وهذا :افًٗال

 .. مـ افًُّٜ

 .. افٌحر :اجلقاب

 . احلقض :افًٗال

  احلقض؟ مـ :اجلقاب



   مٔتٜ افٌحر   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 تتحرك، وهل خترج ثؿ افٍرن وتدخؾ بنظٜ تَىع ثؿ احلقض مـ :افًٗال

  تٗـؾ؟ هؾ

  خًٔٚٓ؟ تًٖل ـٖنؽ :اجلقاب

 . مقجقد هذا ٓ، :افًٗال

 . ؿِٔالً  اصز :اجلقاب

 . تٍوؾ :افًٗال

ًٚ  افٍرن إػ افًّؽ يدخِقا  أن افٌؼ مـ افقحقش بًض أن ممُـ :اجلقاب  حٔ

 تتحرك وهل ؿىًٓٚ أو افًُّٜ خترج أن أمٚ جيقز، ٓ ضًًٌٚ  حرام وهذا ممُـ هذا

 . خٔٚل ؾٓذا حٔٚة ؾٔٓٚ أن بًّْك

 احلقض، مـ ختتٚر أنٝ افًٗال، فهٌٜٔ بٚفًٌْٜ خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 ٍٕس يف افزيٝ يف يوًٓٚ هق زيٝ ؾٔف وظٚء وهْٚك هٚئِٜ بنظٜ يَىًٓٚ يٖخذهٚ

 يْوٟ افًّؽ ٕن افزيٝ يف يوًف إٕام ضقيِٜ مدة يسـٓٚ ٓ افزيٝ مـ خترج افقؿٝ

 أن حتس زال وٓ ؾتخرج افهحـ، يف ويوًٓٚ افقؿٝ ٍٕس يف ؾٔخرجٓٚ بنظٜ

 . يتحرك افًّؽ

 . ورأشٓٚ بذاهتٚ هل ـام وإٓ مَىًٜ افًُّٜ ضٔٛ، :اجلقاب

 . بنظٜ افداخِٜٔ وإحنٚء افزظٕٚػ ظْٓٚ ؿىع :افًٗال

 افًّؽ إفَٚء جيقز ٓ أنف ادٓؿ ؿع، حرـٜ هذه حٔٚة حرـٜ هل مٚ هذه :اجلقاب

 . أـِف حيرم حْٔئذ حل، وهق افزيٝ يف

 . ًٕؿ :افًٗال

 (00 : 01: 07/ 209/ وافْقر اهلدى)



 األٍلٕ احلناز

 ّالشباع الْحصّٕ
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 القحش وـ ٘اب ذي وكؾ إهيل احلامر أكؾ حروة

 .شافًٌٚع مـ ٕٚب ذي ـؾ وٓ إهع احلامر تٖـؾ ٓ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

م ؾٖـِف افًٌٚع مـ ٕٚب ذي ـؾ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]و  .شحرا

 مـ ٕٚب ذي وـؾ إهع احلامر أن ظذ دفٔؾ ؾٔف:  احلديٞ ؾَف [:اإلمٚم ؿٚل]

م افقحقش  افًك هذا يف ادٍنيـ بًض زظؿ ـام ؾَط، مُروهٚ وفٔس أـِف حرا

 زظؿ هريرة أيب حديٞ يف بٚفتحريؿ افتكيح رأى وحٚ .فِتْزيف أنف ظذ افْٓل وتٖول

 هريرة أبق وهق افهحٚيب مـ بٚدًْك افروايٜ ـٕٚٝ إن أنف ويدؾًف بٚدًْك، روايٜ أنف

 بٍِظ جمٔئف ؾرده بًده مـ بًض مـ أنف يًْل ـٚن وإن بًده، ممـ بف أدرى ؾٓق

 ومٚ فف حيؾ ظام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل شٖل ثًٌِٜ أبٚ أن ويٗـده .إخرى افىريؼ مـ افتحريؿ

 افذى هق ٕنف فِتحريؿ افْٓل أن يف ٕص ؾٓذا ش...تٖـؾ ٓ»: بَقفف ؾٖجٚبف حيرم؟

ش ...تٖـؾ ٓ» ظِٔف اجلقاب يُقن أن افًِٔؿ افْير يف يهح وٓ ثًٌِٜ، أبق ظْف شٖل

 !افُراهٜ مع إـؾ جيقز يًْل وهق

 (.856/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 التٙبٗد عذ إهٓٗة احلٔر حتريؿ

 ش.افٌخٚري. خٔز يقم إهِٜٔ احلّر أـؾ ظـ افًالم ظِٔف هنك» 

 ظْف، اهلل ريض اهلل ظٌد بـ جٚبر حديٞ مـ وؽرمهٚ افنٔخٚن أخرجف: صحٔح

 ش.2181» اإلرواء يف خمرج وهق

 رـقهبٚ إػ حلٚجتٓؿ وذفؽ مٗؿتٜ، فًِٜ ـٚن احلّر حتريؿ يف ؿٔؾ مٚ :فائدة

: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ أنس حلديٞ بٚضؾ ؾٓق ظِٔف، دفٔؾ ٓ ممٚ ـقٕف مع ؾٓق حْٔئذ،

 ش.رجس ؾ٘هنٚ احلّر حلقم ظـ  يُْٕٓٔٚؿ ورشقل اهلل إن»
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 طٚهر، هق ـام افتحريؿ تٖبٔد تَتيض وهل افنٚرع، ظِٔٓٚ ٕص افتل افًِٜ ؾٓذه

 أنس ظـ وؽرمهٚ افنٔخغ روايٜ مـش 2181» أجوًٚ  اإلرواء يف خمرج واحلديٞ

 .ظْف اهلل ريض

 (17 ص( )واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 

شتدٓل دلة ٓا َاوة بٕا صؾ أن عذ تدل التل ال ضَٔة دم ٕا  احلؾ ٕا

ٙتك ص مل فٗام يت ف عذ الىارع ٕي ٗان حترٔي  السباع حلقم حروة وب

 تَذرًا، أصٔٚء ويسـقن أصٔٚء، يٖـِقن اجلٚهِٜٔ أهؾ ـٚن: ؿٚل ظٌٚس ابـ ظـ»

 ومٚ حالل، ؾٓق أحؾ ؾام حرامف، وحرم حالفف ؾٖحؾ ـتٚبف، وأنزل ٌٕٔف، اهلل ؾًٌٞ

 ُُمََرًمٚ إَِلَ  ُأْوِحَل  َمٚ يِف  َأِجدُ  َٓ  ُؿؾ: ﴿وتال ظٍق، ؾٓق ظْف شُٝ ومٚ حرام، ؾٓق حرم

 [.416: إنًٚم﴾ ]َضِٚظؿٍ  َظَذ 

 ظـ ديْٚر، بـ ظّرو ضريؼ مـش احلٌِٜٔ-2/149ش »إضًّٜ» يف داود أبق رواه

 .ظٌٚس ابـ ظـ افنًثٚء، أيب

 .ثَٚت ـِٓؿ رجٚفف صحٔح، وإشْٚده :قٓت

 ؾٔام يتؿ إٕام فِحؾ، هبذا وآشتدٓل» :احلديٞ هذا ذح يف احلٚؾظ ؿٚل :فائدة

 وافتْهٔص بذفؽ، إخٌٚر تقاردت وؿد بتحريّف، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ ٕص ؾٔف يٖت مل

 .شافَٔٚس وظذ افتحِٔؾ، ظّقم ظذ مَدم افتحريؿ ظذ

 ابـ دذهٛ حُٚيتف يف صًًْٚ  حيًـ مل اهلل حٍيف ادٗفػ ؾ٘ن وفذفؽ :وقٓت

 فتِؽ دخٚفٍتف بٌىالٕف يكح أن دون وٕحقهٚ، فًٌِٚع ادٌٔح ومٚفؽ ظٌٚس

 بذـر يتًٌٓٚ مل وفُْف ًٍٕف، ادٗفػ بًوٓٚ وذـر احلٚؾظ، إفٔٓٚ أصٚر افتل إخٌٚر

 ادذهٛ فٔختٚروا افَراء أمٚم واشًًٚ  ادجٚل ترك وبذفؽ فِتحريؿ، ادكح افْص

 مٚ بف إخذ يٌٌْل ٓ افيٚهر هذا أن يْتٌف مـ وؿؾ افَرآن، فيٚهر دقاؾَتف ادذـقر
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 إين أٓ: »ؿٚل إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل وصدق خالؾف، ظذ ٕهٝ افهحٔحٜ افًْٜ أن دام

 ش.مًف ومثِف افَرآن أوتٔٝ

 (19 ص( )واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 





 الضب
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  يتّذره دـ الًب أكؾ كراهة

  .شافوٛ أـؾ ظـ هنك» : مرؾقظٚ صٌؾ بـ افرمحـ ظٌد ظـ

 .يتَذره دـ افوٛ أـؾ ـراهٜ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

/  2» شافتٚريخ» يف افًٍقي واحلٚؾظ ش411/  2» داود أبق أخرجف :[ؿٚل ثؿ

 وابـ ش125/  9» وافٌَٔٓل ش144/  494/  4» شأثٚر هتذيٛ» يف وافىزيش 148

 ذيح ظـ زرظٜ بـ وّوؿ ظـ ظٔٚش بـ إشامظٔؾ ظـ ش4/  185/  9» ظًٚـر

 ٓ»: افىزي وؿٚل. مرؾقظٚ صٌؾ بـ افرمحـ ظٌد ظـ احلزاين راصد أيب ظـ ظٌٔد بـ

 ومٚ بحجٜ، وفٔس ظٔٚش بـ إشامظٔؾ بف يٍْرد»: بَقفف افٌَٔٓل ذفؽ وبغ شيثٌٝ

ش افهحٔحغ» يف ظٌٚس وابـ ظّران ابـ حديٞ يًْل. شمْف أصح إبٚحتف يف مٙ

 ـِقا،»: وؿقفف مْف ملسو هيلع هللا ىلص وامتْٚظف. افوٛ وأـِف افقفٔد بـ خٚفد ؿهٜ يف وؽرمهٚ

 وؽرمهٚ، افنٔخٚن رواه .شؿقمل ضًٚم مـ فٔس وفُْف بف بٖس وٓ بحرام فٔس ؾٕ٘ف

 افسمجٜ، حديٞ مـ أصح هذا أن صؽ وٓ ش.2198» شافٌِٔؾ إرواء» يف خمرج وهق

 ذفؽ ظٔٚش، بـ إشامظٔؾ شقى ؾٔف ظِٜ ٓ ـٚن إذا تؤًٍف يًتِزم ٓ ذفؽ وفُـ

 ظْٓؿ، روايتف يف ووثَقه افنٚمٔغ، ؽر ظـ روايتف يف وًٍقه وؿد ثَٜ، ًٍٕف يف ٕنف

 بِده، أهؾ ظـ روايتف يف صدوق»: احلٚؾظ ؿٚل صٚمٔقن، ـِٓؿ رواتف احلديٞ وهذا

 وابـ وافٌخٚري ـٖمحد احلديٞ أئّٜ ـٌٚر جرى افتٍريؼ هذا وظذ. شؽرهؿ يف خمِط

 ؿٚل ؾٔام حجر ابـ احلٚؾظ ظّدة وهؿ وؽرهؿ، ظدي وابـ صٌٜٔ بـ ويًَقب مًغ

 هذا ظـ تٌٚؾؾ ـٔػ افٌَٔٓل مـ ؾٚفًجٛ فِذهٌل شادٌْل» يف وٕحقه. ؾٔف

 أيب خمتك» يف ادْذري ؿقل وٕحقه ؟بحجٜ فٔس بٖنف ؾٔف افَقل ؾٖضِؼ افتٍهٔؾ،

 وشُقت إيٚمهٚ، ش496/  1» شافرايٜ ٕهٛ» يف افزيًِل إؿرار مْف وأظجٛ. شداود

 احلٍْٜٔ حجٜ احلديٞ أن مع افٌَٔٓل، تٌٚؾؾ ظذش افَْل اجلقهر» يف افسـامين ابـ

 ظـ دؾٚظٚ افهقاب ظـ احلٔد مـ ذفؽ يف مٚ ئٌْٚ أن ظِٔٓام ؾُٚن افوٛ، حتريؿ ظذ

 مع اهلل، رمحف حجر ابـ احلٚؾظ وؿٍف افذي ادقؿػ وهق فِّذهٛ، تًهٌٚ ٓ احلؼ،
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 ش: 617/  9» شافٍتح» يف تًٚػ اهلل رمحف ؾَٚل !دذهٌف خمٚفػ بيٚهره احلديٞ أن

 وهٗٓء ؿقي، افنٚمٔغ ظـ ظٔٚش ابـ وحديٞ.. .حًـ بًْد داود أبق أخرجف»

 ؾٔف: حزم ابـ وؿقل. بذاك إشْٚده فٔس اخلىٚيب، بَقل يٌس وٓ ثَٚت، صٚمٔقن

 . وجمٓقفقن وًٍٚء

: اجلقزي ابـ وؿقل. بحجٜ وفٔس ظٔٚش بـ إشامظٔؾ بف تٍرد: افٌَٔٓل وؿقل

 ظْد ؿقيٜ افنٚمٔغ ظـ إشامظٔؾ روايٜ ؾ٘ن. خيٍك ٓ تًٚهؾ ذفؽ ـؾ ؾٍل .يهح ٓ

 احلؾ ظذ دفٝ وإن احٚؤٜ، وإحٚديٞ.. .بًوٓٚ افسمذي صحح وؿد افٌخٚري،

، ٕهٚ وتِقحيٚ، تكحيٚ  أول ظذ ؾٔف افْٓل حيّؾ هذا وبغ بْٔٓٚ ؾٚجلّع وتَريرا

 تقؿػ ثؿ افَدور، ب٘ـٍٚء أمر وحْٔئذ مًخ، ممٚ افوٛ يُقن أن جتقيز ظْد احلٚل

 ًٕؾ ٓ ادًّقخ أن ظِؿ حٚ احلٚل ثٚين ظذ ؾٔف اإلذن ومحؾ ظْف، يْف ومل بف يٖمر ؾِؿ

 ظذ ؾدل مٚئدتف ظذ وأـؾ حيرمف، وٓ يٖـِف ؾال يًتَذره ـٚن ذفؽ بًد ثؿ فف،

 ظذ اإلبٚحٜ أحٚديٞ وحتّؾ يتَذره، مـ حؼ يف فِتْزيف افُراهٜ وتُقن اإلبٚحٜ،

 ثٚبٝ، ؾٚحلديٞ وبٚجلِّٜ،: ؿِٝ. شمىَِٚ يُره أنف ذفؽ مـ يِزم وٓ يتَذره، ٓ مـ

 ؾٔجٛ ادٌَقل، ؿًؿ مـ ؾٓق وًٍف، يًتِزم ٓ مْف أصح هق حٚ مًٚروٚ وـقٕف

 احلٚؾظ، ـالم يف ظرؾتف افذي افْحق ظذ مْف، أصح هق مٚ وبغ بْٔف افتقؾٔؼ

 ذفؽ وظذ يتَذره، مـ حؼ ويف افتحريؿ، ظذ ٓ افُراهٜ ظذ ُمّقل أنف وخالصتف

 .أظِؿ واهلل. أجوٚ افىزاين محِف

 ـتٚبف يف خٚصٚ بٚبٚ ؾٔٓٚ ظَد ؾَد ادًٖخٜ، هذه يف احلٍْٜٔ افىحٚوي خٚفػ وؿد

 - وـراهٜ إبٚحٜ ؾٔٓٚ افقاردة إحٚديٞ وذـر ش147 - 141/  2» شادًٚين ذح»

 ٓ أنف أثٚر هذه بتهحٔح ؾثٌٝ»: بَقفف افٌٚب ختؿ ثؿ - يًَف ؾِؿ احلديٞ هذا إٓ

 وفِحديٞ. إفٔف ؾِرجع افتٍهٔؾ صٚء ؾّـ. شظْدٕٚ افَقل وهق افوٛ، بٖـؾ بٖس

 أخزٕٚ افَني يزيد بـ خٚفد أخزٕٚ: ادهٔيص مًِؿ بـ يقشػ روايٜ مـ صٚهد

 يف ظًٚـر ابـ أخرجف. بف مرؾقظٚ ظٚئنٜ ظـ جٌر بـ شًٔد ظـ شقؿٜ بـ ُمّد

  ش.2 / 281/  6» شافتٚريخ»
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 ؿٚل ،- افًراق أمر وهق - افَني يزيد بـ خٚفد ؤًػ، إشْٚد وهذا: ؿِٝ

 .شؤًػ ظْدي وهق.. .متْٚ وٓ إشْٚدا ٓ أحٚديثف ظذ يتٚبع ٓ»: ظدي ابـ

 تٌغ ثؿ. أظرؾف مل ادهٔيص مًِؿ بـ ويقشػ  .شبَقي فٔس»: حٚتؿ أبق وؿٚل 

 وابـ حٚتؿ، أيب ابـ وثَف مًِؿ، بـ شًٔد بـ يقشػ وأنف جلده، مًْقبٚ وؿع أنف

 ظذ احلٚؾظ اؿتك إٕام ش: تٌْٔفش. »256» شْٜ مٚت أنف وذـر ،ش284/  9» حٌٚن

 ظٔٚش بـ إشامظٔؾ صٔخ زرظٜ بـ وّوؿ ٕن رجٚفف ثَٜ مع داود أيب إشْٚد حتًغ

 واهلل. شُّيؿ صدوق،»: شافتَريٛ» يف ؾٔف ؿقفف يف إفٔف أصٚر وؿد يًر، وًػ ؾٔف

 .أظِؿ

 (.607-606/  6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الًب أكؾ دم اخلالف

 .داود أبق اخرجف ـام افوٌل أـؾ ظـ افْٓل ورد [:خٚن صديؼ ؿٚل]

 بـ إشامظٔؾ ضريؼ مـ : ش411/  2» ششْْف» يف أخرجف[: إفٌٚين ؾًِؼ]

 ظٌد ظـ احلزاين، راصد أيب ظـ ظٌٔد، بـ ذيح ظـ زرظٜ، بـ وّوؿ ظـ ظٔٚش،

 ش..افوٛ حلؿ أـؾ ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن: صٌؾ بـ افرمحـ

 بف تٍرد»: بَقفف ووًٍف : ش125/  9» افٌَٔٓل أخرجف افقجف هذا ومـ

 ش.مْف أصح إبٚحتف يف مٙ ومٚ بحجٜ، وفٔس إشامظٔؾ:

 يف ادْذري وأؿره :شبذاك إشْٚده فٔس» ش: 140/  6» شادًٚمل» يف اخلىٚيب وؿٚل

 ش.496/  1» شافرايٜ ٕهٛ» يف افزيًِل ثؿ ،شافًْـ خمتك»

 ظـ روى إذا ظٔٚش وابـ» محيص، وّوؿ بٖن ذفؽ ؾرد افسـامين: ابـ وأمٚ

 ش....صحٔحٚ حديثف ـٚن افنٚمٔغ:

 ابـ حديٞ تؤًػ ظذ إئّٜ هٗٓء محؾ افذي فُـ! صحٔح تًَٛ وهذا
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 ؿد وّوؿ صٔخف وأن شٔام وؽرمهٚ: شافهحٔحغ» يف حٚ خمٚفٍٚ ـقٕف هذا: ظٔٚش

 ش..أظِؿ واهلل وؽره، مًغ ابـ وثَف وإن حٚتؿ، أبق وًٍف

 احلديٞ إشْٚد بٖن ش617/  9» شافٍتح» يف سح حجر ابـ احلٚؾظ رأجٝ ثؿ

 أول ـٚن ؾٔف افْٓل أن ظذ محِف ثؿ تؤًٍٓام، واخلىٚيب افٌَٔٓل ظذ رد ثؿ حًـ،

 أن ظِؿ حٚ ثؿ مًِؿ، حديٞ يف ـام مًخ، ممٚ افوٛ يُقن أن جتقيز ظْد إمر

 ـٕٚٝ وؿد ظٌَٚ: وٓ ًٕال دًخ جيًؾ مل اهلل إن ش:ؿقفف يف ـام - فف ًٕؾ ٓ ادًّقخ

 ملسو هيلع هللا ىلص هق وـٚن ؾٔف، أذن :- ش66/  8» مًِؿ رواه شذفؽ ؿٌؾ واخلْٚزير افَردة

 .حيرمف وٓ يٖـِف ؾال يًتَذره

 (37/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 الًب أكؾ حْؿ

 مٚذاش افوٛ أـؾ ظـ هنك: »اجلٚمع صحٔح يف أجوًٚ  حديٞ هْٚك :مداخِٜ

 افْٓل؟ هذا ئٍد

 ..افٍَٓٚء يًّقه افْٓل :افنٔخ

 .افتْزيف :مداخِٜ

 فِحديٞ مؼوع هذا افىًٌٜٔٔ، افُراهٜ هنل: يًْل افتْزيف، دون ٓ :افنٔخ

 .هق هذاش تًٚؾف ٍٕز ؾٖجد ؿقمل بٖرض يُـ مل أنف: »احلديٞ... ادًروف

 (00:11:17/أ10: افْقر رحِٜ)



 اجلساد
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 الرضر لدفع أو لألكؾ إٓ اجلراد قتؾ حتريؿ

 .شإظيؿ اهلل جْقد مـ جْد ؾٕ٘ف اجلراد، تَتِقا  ٓ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

د ؿتؾ حتريؿ: بَقفف اإلمٚم ترمجف  .افير فدؾع أو فألـؾ إٓ اجلرا

 (.661/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

« والسٔؽ اجلراد وٗتتان لٕا ُأِحؾ: »حديث بني التقفٗؼ كٗػ

 «اهلل جٕقد وـ ُجْٕد فٛ٘ف اجلراد تّتٓقا ٓ: »وحديث

د مٔتتٚن فْٚ ُأِحؾ» احلديٞ بغ افقؾٚق هق مٚ  ٓ» وحديٞ شوافًّؽ اجلرا

د تَتِقا    ؟شاهلل جْقد مـ ُجْْد ؾٕ٘ف اجلرا

َتؾ ٓ يي ٓ ـٚن إذا َْ  ؾرأى داره  بٚحٜ يف جٚفس إًٕٚن بغ مثالً  ؾرق ؾٔف ،ُي

دة  إرايض يٌزو اجلراد مـ ؿقاؾؾ وبغ ،جيقز ٓ ؾٓذا ؾَتِٓام جرادتغ أو جرا

َْٖؾَتٓٚ ؾًٔتٖصؾ اَدْزُروظٜ  .ؿتِف ؾٔجقز مي ؾٓذا َص

  (:..66: 14/   62/   وافْقر اهلدى)





 الضبع
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 السباع؟ وـ الًبع هؾ

 إير ظرؾٚ: أو فٌٜ افًٌٚع: مـ افوٌع تًد أن افَٔؿ ابـ ٍٕك [:اإلمٚم ؿٚل]

 .شإحقذي حتٍٜ» و ،شادقؿًغ إظالم»

 (28/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 الًبع أكؾ حْؿ

 ؾٔف؟ تًّع افوٌع إٕف افْٚس بًض يَقل :مداخِٜ

 .ؾٔف بٚشّع إيف :افنٔخ

 افُالم؟ هذا صحٔح يٗـؾ إجّـ افنؼ جيقز :مداخِٜ

 ـِف؟ يٗـؾ :افنٔخ

 .افوٌع :مداخِٜ

 .افوٌع: افنٔخ

 هق؟ أنٔٚب فف هق :مداخِٜ

 .أنٔٚب فف مٚ :افنٔخ

 .اهلل شٌحٚن :مداخِٜ

 .هلل واحلّد :افنٔخ

 ذفؽ؟ ظذ افدفٔؾ هق ومٚ يًْل افوٌع أـؾ جيقز: يًْل :مداخِٜ

 ش.يٗـؾ افوٌع»: افًالم ظِٔف ؿقفف :افنٔخ

 (00 : 10: 68/ 126/ وافْقر اهلدى)





 اجلالل٘
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 إربع؟ بذوات خاصة هل وهؾ اجلاللة تَريػ

 وؽر اإلبؾ مـ افًٌر وهل اجلِٜ: تٖـؾ افتل افدابٜ هل: اجلالفٜ[: اإلمٚم ؿٚل]

 ش..اإلبؾ

 يًّك وٓ»: ؿٚل خٚصٜ، إربع بذوات ش140/  7» حزم ابـ ذفؽ وؿٔد

 ش.جالفٜ افىر وٓ افدجٚج

 .شافتًّٔؿ وادًروف»: احلٚؾظ ؿٚل

 ش!ؾتٖمؾ ؾٔف: افٌِـ ذـر فَريْٜ حزم: ٓبـ ينٓد احلديٞ وطٚهر: ؿِٝ

 وإن افدجٚج، حتِٔؾ مقشك أيب ظـ صح وؿد» ش: 129/  7»: حزم ابـ ؿٚل

 ش.افَذر يٖـؾ ـٚن

 افتل افدابٜ يف احلُؿ ثؿ» ش: 2/  481/  1» شافًْٜ ذح» يف افٌٌقي وؿٚل

 حيرم وٓ بجالفٜ، ؾًِٔٝ أحٕٔٚٚ: تٖـِٓٚ ـٕٚٝ ؾ٘ن ؾٔٓٚ: يْير أن افًذرة: تٖـؾ

 .ش...وٕحقهٚ ـٚفدجٚج أـِٓٚ: بذفؽ

 (31/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 بزوـ تققٗت دون الٕجاشة رائحة زالت إذا اجلاللة أكؾ جقاز

 وَني

 أن بًد افْجٚشٜ رائحٜ زافٝ إذا اجلالفٜ أـؾ جقاز: افهحٔح [:اإلمٚم ؿٚل]

 .ُمدودة أجٚم ذفؽ يف ؾِٔس شافٍتح» يف ـام افىٚهر، بٚفقء تًِػ

 (32/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت
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 فّط؟ الٓحؿ اخلٕزير وـ ادحرم هؾ

 أيٚت، هذه ـؾ يف اخلْزير حلؿ بتخهٔص [افَرآين] افْص جٚء :مداخِٜ

 افُريؿ؟ افَرآن يف آيٚت مخس أو أربع مـ أـثر يف وردت ؿد اإليوٚح، ٕرجق

 افًٗال؟ يدور مٚذا حقل افًٗال أول شًّٝ مٚ أنٚ ظٍقاً  :افنٔخ

 .اخلْزير حلؿ حقل افًٗال :مداخِٜ

 افِحؿ؟ إٓ حرم مٚ ًٕؿ :افنٔخ

 .اخلْزير حلؿ :مداخِٜ

 .افِحؿ إٓ حرم مٚ :افًٚئؾ يَقل افِحؿ، إٓ حرم مٚ :افنٔخ

 بُِٓٚ، حرمٝ افًٚبَٜ أيٜ يف: صٔخ يٚ أؿقل أنٚ بٚفذات، هق افِحؿ :مداخِٜ

 .افِحؿ يٗـؾ مٚ ؾَط، بٚفِحؿ افتْزيؾ ويف

 هْٚ حالل؟ وصحّف حالل اخلْزير دم أنف يَقل مـ ادًِّغ يف وهؾ :افنٔخ

 أيٜ؟ ـٔػ: يَقفقن افًِامء

ْٝ ﴿ :مداخِٜ ؿُ  ُحِرَم ُُ َِْٔ ُٜ  َظ ِْزيرِ  َوحَلْؿُ  َوافَدمُ  اْدََْٔت ْرِ  ُأِهَؾ  َوَمٚ اخْلِ ٌَ   فِ
ِ
 بِفِ  اّلَل

 ُٜ ََ ِ ُٜ  َواْدَْقُؿقَذةُ  َواْدَُْْخْ ِدَي ُٜ  َواْدَُسَ َؾ  َوَمٚ َوافَْىَِٔح ـَ ٌُعُ  َأ ًَ َٓ  اف ْٔتُؿْ  َمٚ إِ ـَ  َظَذ  ُذبَِح  َوَمٚ َذ

 ِٛ قا  َوَأنْ  افُُّْه ُّ
ًِ َْ َت ًْ ؿْ  بَِْٕٚزٓمِ  َت ُُ ٌؼ  َذفِ ًْ

 [.1:احٚئدة﴾ ]ؾِ

 يٖخذ مـ ادًِّغ يف هؾ وفُـ أيٜ، بْص حرم اخلْزير حلؿ ًٕؿ، :افنٔخ

 أن ٕرى ٓ: إًٍٓٚ  ٕحـ ؿِْٚ ـام: إذاً . ٓ ؿؾ ؾَط افَرآن مـ ـِٓٚ اإلشالم أحُٚم

 أيٜ أن افهٚفح افًِػ ظِٔف ـٚن مٚ وظذ بؾ وافًْٜ افَرآن مـ ؾَط ديْْٚ ٕٖخذ

 إحُٚم هؾ فُـ إصُٚل، يف مٚ اخلْزير حلؿ حتريؿ تٍٔد افًٗال يف جٚء ـام وحدهٚ

 هؾ افًٗال هذا وجف افذي هذا: إذاً . ٓ: اجلقاب افَرآن؟ مـ ؾَط تٗخذ افؼظٜٔ

 افَرآن مـ إٓ اإلشالم يٍّٓقن ٓ أهنؿ إًٍٓٚ  إفٔٓؿ أذٕٚ افذيـ افَرإٓٔغ مـ هق
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: تًٚػ ؿٚل جدًا، وـثرة ـثرة ومىٌٚت بؾ آخر، مىٛ يف شَٔع هق أن ؾَط،

﴿ ْٝ ؿُ  ُحِرَم ُُ َِْٔ ُٜ  َظ  ؾٓؾ ادٔٝ، افًّؽ ؾٔٓٚ يدخؾ ادٔتٜ ضٔٛ،[ 1:احٚئدة﴾ ]اْدََْٔت

م ادٔٝ افًّؽ  حالل؟ أم حرا

 .حالل :مداخِٜ

. ًٕؿ افًْٜ، مـ افًّؽ؟ حؾ ٕٖخذ أجـ مـ ادٔتٜ، حيرم افَرآن فُـ :افنٔخ

ًٚ، افًْٜ مـ اخلْزير؟ حلؿ ؽر حتريؿ ٕٖخذ أجـ مـ  هذا ضًًٌٚ  إخذ؟ هذا ـٔػ أجو

 بف اهلل يرد مـ»: ادًروف احلديٞ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إفٔٓؿ أصٚر افذيـ إػ حيتٚج ٓ

 .شافديـ يف يٍَف خراً 

ًٚ، فُؿ أروي أنٚ أن  حيرم هق هؾ ترى يٚ احلديٞ هذا يف مًل وإيروا حديث

ًٚ  حيرم أم ؾَط، اخلْزير حلؿ  بٚفْردصر فًٛ مـ»: افًالم ظِٔف ؿقفف وهق أٓ آخر صٔئ

 .شودمف خْزير حلؿ يف يده ؽّس ؾُٖنام

 أيٜ إػ احلديٞ وؿ: إذاً  احلديٞ؟ هذا يف حرام وإٓ حالل افدم رأجؽ مٚ

ؿُ  َوَمٚ َمٚ﴿: افهحٔح بٚجلقاب خترج ـُ ؿْ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افَرُشقُل  آَتٚ ـُ قا  َظْْفُ  هَنَٚ ُٓ َْٕت ﴾ َؾٚ

 [.7:احلؼ]

  (00 : 11: 08/ 514/ وافْقر اهلدى)



 املشتْزدٗ اللحْو حكه

 الكتاب أٍل ّطعاو
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 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 حرام؟ وهذا حالل هذا أن دًرؾٜ افٍٚصؾ واحلد بِد أي حلقم حُؿ: شٗال

 ٕٚس ومـ افؼظٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ أهنٚ تًِؿ أن إمٚ دائامً  َٕقل ٕحـ :افنٔخ

 وٓ هذا ٓ تًِؿ ٓ وإمٚ حرام، ؾٓل افًُس تًِؿ أن وإمٚ حالل، ؾٓل ذبٚئحٓؿ حتؾ

 .يريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ ؾدع هذا،

  (.: .11 : 60/   65/   وافْقر اهلدى) 

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 ،ادًتقرد افِحؿ منُِٜ ،منُِٜ ظْدٕٚ ؾٔف أن افنٔخ ؾؤِٜ :افًٚئؾ

 وٕخص ادًتقردة افِحقم أـؾ حُؿ مٚ ،اإلخقة بًض بغ ـثرة َٕٚصٚت وصٚرت

 يَقم بٖنف يَقل مـ هْٚك بٖن افًِؿ مع ،هقن بالدٕٚ ظذ جٚء افذي افٌٌِٚري افِحؿ

 مىٚبَٜ مدى هق ومٚ ،اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبح أو مًِّقن أنٚس بٚفذبح

 إن أـِف ؿٌؾ افِحؿ ظذ بٚفتًّٜٔ افٌخٚري صحٔح يف افقارد ظٚئنٜ افًٔدة حديٞ

  ؟رأجُؿ هق ؾام افذبٔحٜ ظذ افتًّٜٔ بًدم بٔنُقا  ـٕٚقا 

 مراراً  ظعّ  ورد بٚفذات افًٗال هذا ،افْير أخٍٝ أريد اجلقاب ؿٌؾ :افنٔخ

راً   افِحؿ ظـ افًٗال مع ظٚئنٜ حديٞ ذـر اخلىٖ ؾّـ ،ظٚئنٜ حديٞ مع وتُرا

 ظالؿٜ فف وفٔس ،افذبٔحٜ ظذ افتًّٜٔ بقجقب ظالؿٜ فف ظٚئنٜ حديٞ ،افٌٌِٚري

 أم ظِٔٓٚ اهلل شّقا  أهنؿ هق فٔس منُِتف افٌٌِٚري وافِحؿ ،افذبٔحٜ ذبح بىريَٜ

 ؟ؿتالً  ؿتِٝ أم اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ احلٔقإٚت هذه ذبحٝ هؾ منُِتف وإٕام ،ٓ

 فق فُـ ،بٔىٓر مٚ اهلل بًؿ تٖـؾ بدك حٚ أنٝ فؽ ؾٖؿقل ؿتالً  ؿتِٝ أهنٚ ؾروْٚ ؾ٘ذا

 هْٚ ؾٖنٝ ،ٓ أو ظِٔٓٚ اهلل اشؿ ذـر أنف ٕدري ومٚ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ

 ربىف جيقز ٓ ظٚئنٜ حديٞ ؾ٘ذاً  ـٔػ ظرؾٝ ،إـؾ ظْد ظِٔٓٚ اهلل اشؿ تذـر
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 أم افِحقم هذه ذبحٝ هؾ هق افٌٌِٚري افِحؿ منُِٜ ٕن ،افٌٌِٚري بٚفِحؿ

 بٌِٚريٚ مـ تٖتْٔٚ افتل احلٔقإٚت هذه أن افًٗال مـ فنؼ بٚفًٌْٜ هٚي ،ؿتِٝ

 ٓ أنٚ نفٕ تٍهٔؾ ؾٔف بجقاب ظٚدة أجٔٛ أنٚ ،ؿتِٝ أم ذبحٝ هؾ خٚصٜ بهقرة

 أنف بٚداليغ وهؿ افٌٚئٌغ ظـ ؾوالً  احلٚرضيـ مـ صخص ـؾ أؿْع أن أشتىٔع

 ،أشتىٔع ٓ هذا اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ تذبح مل أو اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ

 اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ هؾ بٚفذات افَْىٜ هلٚي بٚفًٌْٜ افْٚس بٚؿقل أنٚ فُـ

  : هلٚ رابع ٓ حٚٓت ثالث مـ حٚفٜ هلؿ ،ٓ أم

 أن ظِٔف حرام ؾحْٔئذٍ  ،اإلشالمٜٔ افىريَٜ ؽر ظذ ذبحٝ أهنٚ يًِؿ أن إمٚ

  .يٖـؾ

  .يٚـؾ أن حالل ؾحْٔذاك ،اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ بٖهنٚ يًِؿ أن وإمٚ

 يتحََقا  بدهؿ ايـ مـ افْٚس ظٚمٜ ،افْٚس أـثر صٖن وهذا ،يدري ٓ أنف وإمٚ

 بًٔرف مٚ ، وإخرة افثٚفثٜ افهقرة ؾٓذه ،ٓ أم اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبح أنف

  .ٓ أو اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ

 ش،َيريٌؽ ٓ مٚ إػ َيريٌؽ مٚ دع» ،افًالم ظِٔف افرشقل ظـ حديثغ َٕقل هْٚ

 يٌِغ ٓ» ؤًػ افًْد ـٚن وإن إول احلديٞ مع يِتَل ٕنف أذـره افثٚين واحلديٞ

 مٚ أنٝ ؾٚفنٚهد شبٖس بف ممٚ خمٚؾٜ بف بٖس ٓ مٚ يدع حتك ادتَغ درجٜ افرجؾ

 ش.َيريٌؽ ٓ مٚ إػ َيريٌؽ مٚ عد » افرشقل فؽ يَقل مذبقحٜ ؽر أو مذبقحٜ ظرؾٝ

 ،افُٚؾرة افىريَٜ ظذ أو اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ أنف حتَٔؼ ظْدي مٚ أنٚ 

 ٕن اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقا  مًتحٔؾ هٗٓء أنف افنخهٜٔ ؿْٚظتل فُـ

 فؽوفذ ،بٚفذهٛ ينسى ظْدهؿ افقؿٝ وافٍُٚر ،وؿٝ تٖخذ اإلشالمٜٔ افىريَٜ

 .افَتؾ مـ افىريَٜ هبذه ضًِقا 

ُٚ  شْغ ظؼ مْذ بريىٕٚٔٚ إػ شٚؾرت أين ل ُؿدر   بًض مع واتهِْٚ ،تَريٌ

 يف مْٓؿ واحد ظذ تًرؾْٚ وـْٚ ،افٌٚـًتٕٚٔغ مـ وبخٚصٜ هْٚك اإلشالمٜٔ اجلٚفٔٚت
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 بِدة يف بريىٕٚٔٚ ٍٕس يف جمزرة ظْده أنف مْف وؾّٓٝ جدة يف ظّرايت مـ ظّرة

 ظذ جمزرة ظْده ،مس ـِٔق مئتغ أو ومخًغ مٚئٜ ٕحق فْدن ظـ تًٌد اشّٓٚ ًٕٔٝ

در ،اإلشالمٜٔ افىريَٜ َُ  اإلًٕٚن هذا مع واتهِٝ بريىٕٚٔٚ إػ رحٝ أين ل ؾ

،  دجٚج ؾٔٓٚ بريب مزرظٜ وظْده، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ؾًالً  تًٌف ادجزرة وصٍٝ

 بٔجق_  ضًًٌٚ  بًوٓؿ_  اإلٕجِٔز : وبَٔقل ،افدجٚج مـ يذبح بٚداليغ يقم ـؾ

 هؿ_  افىريَٜ هذه أن ظرؾقا  ٕهنؿ ،افدجٚج أو افوٚن حلؿ شقاء ظْده مـ ينسوا

م بّٔٓٓؿ مٚ  هذا افنٚهد ،أصح هل افىريَٜ هذه أن ظرؾقا  فُـ_  حالل وٓ حرا

 مـ بٔٓلء_  يًْل ؽرف_ مٍٚرس وجًِٓٚ وخّٜ بْٚيٜ بٚين ؟بًٔقي صق افرجؾ

 ،بَٔدر هق مٚ حًٛ ظذ رأس ثالثامئٜ أو مئتغ يذبحٓٚ بده افع ظدادإ ادًٚء

 بٔدخؾ مقـؾ صخص ،ادجزرة مـ ؿريٌٜ افٌرؾٜ إػ افزريٌٜ مـ إؽْٚم هذه بًٔقق

 ظِٔف بّٔر ثٚين صخص بٔهٍحف توجٔع بٔوجًف صخص افرأس بًٔتِؿ ،افرأس

 دؾًًٚ  وبٔدؾًف بنْٚـؾ وبًَِٔف برؾًف إول افنخص ،أـز اهلل اهلل بًؿ افًُغ

 احْٚ ومنْٔٚ ،ثٕٜٚٔ ؽرؾٜ إػ هٔؽ وبتِػ هٔؽ بتّق افًُٜ هٚي ،شُٜ ظذ ُتق

 ،يًِخ بٌٔدأ رأشًٚ  ٕتيٚرٚٓب واؿػ رجؾ افثٕٜٚٔ افٌرؾٜ وصِٝ حٚ هٚي افذبٔحٜ مع

 بٔنؼ ثٚفٞ صخص بًٔتِّٓٚ ثٚفثٜ دؾًٜ بٔدؾًٓٚ افٌدن ظـ اجلِد ؾهؾ وطٍٔتف بس

 مًف ؾٔف إخرة افدؾًٜ وبٔدؾًٓٚ ،خٚص برمٔؾ يف وبرمٔٓٚ ادهٚريـ وبٔىِع بىْٓٚ

 .دوافٔؽ وهُذا ،فِّٔزان بسوح بٔدؾًٓٚ..بًٌِٔٓٚ بَقة احٚء بْٔوح ءمٚ

 ظـ ظٌٚرة هل ذفؽ شقى مٚ أمٚ ،فْدن يف ادقجقدة اإلشالمٜٔ افىريَٜ هٚي

 افٌٌِٚريغ أن اتهقر بٚشتىٔع مٚ ؾٖنٚ ،مثالً  ـٚفٌَر افوخّٜ احلٔقإٚت خٚصٜ ؿتؾ

 جلْٜ أرشِٝ إوؿٚف أن يَقفقا  وـٕٚقا  اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ بٔذبحقا  بٔجق

ؿٌٜ فإلذاف  هذه أنف تٌغ أنف إوؿٚف وزير مـ اظساف ضِع وبًديـ ،وادرا

 وزير مـ اظساف وهذا ،اإلشالمٜٔ ؽر افىريَٜ ظذ مذبقحٜ وهل تردٕٚ افِحقم

 أوؿٚهتؿ يؤًقا  ممُـ مش إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام افٍُٚر ٕن ضًٌٔل افقء وهذا ،إوؿٚف

 ـٚن مـ أؿقل أنٚ ؾِذفؽ بف ٕٗمـ افذيـ ٕحـ وإٕام بف يٗمْقن ٓ حُؿ تٍْٔذ صٚن مـ



   حُؿ افِحقم ادًتقردة وضًٚم أهؾ افُتٚب   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 افىريَٜ ظذ يذبحقا  يُّـ ٓ افٍُٚر مـ ؽرهؿ أو افٌٌِٚريغ هٗٓء أن مثع مَتًًْٚ 

 بًْٔف صٚف ـٚن ومـ ،ذؿْٚه مٚ هلل واحلّد وفذفؽ ،يٖـؾ أن ظِٔف ؾحرام اإلشالمٜٔ

 مش وهذا أبداً  دائامً  ظِٔٓؿ يؼف افذي هذا مـ نفٕ مًتحٔؾ وهذا ثَٜ حدثف أو

 صٚن مـ افِجٚن بًض أمٚم ُتثِٔٔٚت بًِّٔقا  هٗٓء افٍُٚر أن أظرف أنٚ ،مقجقد

 مْٓؿ اإلشالمٔغ افرجٚل ـٌٚر بًض ذهٛ شقريٚ يف ـْٝ حٚ ،بوٚظتٓؿ يٍْذوا

 يثْقن ورجًقا  ،افنٔقظٜٔ ،افوالل و افٍُر بالد روشٔٚ إػ ذهٌقا  افًِامء بًض

 وظدم فًِّٚجد ؽِؼ وؾٔف وٌط ؾٔف أن بًًّْٓٚ افع إخٌٚر هذه أن خراً  ظِٔٓٚ

 بدأوا هٔؽ ،صحٔح ؽر هذا آخره إػ ديْٓؿ صًٚئر بٖداء فًِِّّغ افًامح

 رجؾ بٔدخِقا  مٚ ،افنٔقظٜٔ ظـ مًروف وهذا ُتثِٜٔٔ افَؤٜ وأتٚري ،يتحدثقا 

 جٚيٌغ مًٚجد هلؿ ُيَزِوُرْوُهؿ ؾُٕٚقا  ،اجلقاشٔس افًٔقن مئٚت وحقفف إٓ ؽريٛ

 ظذ ومُقريـ حلٚهؿ ظـ يًٍقا  أهنؿ مجًتغ مجًٜ آمريْٓؿ صٔقظٔغ رؤوس

 وخىٌٜ ،بٔتًٌدوا ظؿ هٚذول صقؾقا  هٚه ،افٌالد تِؽ يف ادًروؾٜ افًامئؿ رؤوشٓؿ

 هذه ،ُتثِٔٔٚت هذه أن إتٌٓقا  مٚ فُـ ،ؾًالً  رأوا مٚ َِٕقا  ؾٓؿ مجًٜ خىٌٜ مٚ مجًٜ

 صٚؾقا  أرشِقهٚ جلٚن مـ أخٌٚر أخذوا إوؿٚف حٚ هٗٓء أن بٚتهقر وأنٚ ،منُِٜ

 يًٍِقن أهنؿ أظتَد ٓ وأنٚ ،ؽٌٔتٓؿ يف ذفؽ ظذ يًتّروا أن ادٓؿ فُـ ؾًالً  بًٔقهنؿ

 مـ ،إـؾ ظِٔف ؾحرام تذبح ٓ أهنٚ مثع يًتَد ـٚن مـ : بٚختهٚر إذاً  ،إضالؿًٚ  ذفؽ

 ظذ تذبح أهنٚ جٚزم ظِؿ ظْده يًْك ،يًتَد مًْك صق بَك واظرؾقا  يًتَد ـٚن

 .يريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ ؾدع ينؽ ـٚن مـ ،إـؾ ؾحالل اإلشالمٜٔ افىريَٜ

 ( 00 : 11: 12/   414/  وافْقر اهلدى)

 ادستقردة الٓحقم حْؿ 

 ؟[ادًتقردة افِحقم حُؿ] :افًٚئؾ

 مًْٚه هق ادقجز اجلقاب أن ظِامً  أنٝ، ـالمؽ ظذ أجٚوبؽ أن :افنٔخ

 ثالثٜ فؽ ووًٝ أنٚ رجِغ أحد أنٝ ٕنف ادٍهؾ، هذا فًٗافؽ جقاب تَديؿ
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ًٚ  ذبحًٚ  ذبحٝ أهنٚ يًِؿ رجؾ رجٚل  رجؾ رجؾ، هذا ذبٔحتف، حتؾ ذابح ومـ ذظٔ

ًٚ، افًُس يًِؿ ثٚين  ٓ ثٚفٞ رجؾ إؿؾ، ظذ أحدمهٚ أو افؼضٚن خيتؾ: يًْل ُتٚم

 وًٍٕؽ حٚفؽ تْهٛ أن أنٝ حُّف، فف واحد وـؾ هذا، وٓ هذا ٓ يدري

ًٚ  ذبحًٚ  يذبحقن وأهنؿ ـتٚب، أهؾ هؿ يذبحقن افذيـ أن أظِؿ أنٚ: وتَقل  وٓ ذظٔ

 .اجلقاب ؿدمٝ أنٚ اجلقاب، أنٚ أظىٔؽ تريد مٚذا ؿتاًل، يَتِقن

 وهق أؿقل أنٚ ٕين افذابحغ، حٔٞ مـ ٓ افذبح، حٔٞ مـ ادْٚؿنٜ يٌَؾ فُـ

 أو إحٚين افنًٛ إػ ْٕير ٕحـ أنٚ أؿقفف، دائامً  أنٚ ُتٚمًٚ  ًٍٕؽ يف أخَل افذي

 افنًٛ ظـ َٕقل ـام ٕهٚرى، هٗٓء: َٕقل إمريُل افنًٛ أو افزيىٚين افنًٛ

 ظـ ارتدوا مـ ادكيغ هٗٓء يف فُـ مًِؿ، وادكي وإردين افًًقدي

 هذه وخترج أمٜ ينُِقا  ٓ هٗٓء فُـ مْٓؿ، خر افْهٚرى يُقن مـ مْٓؿ ديْٓؿ،

 ـذفؽ وهْٚك، هْٚ مًِّقن هٗٓء يزال ٓ ٓ، مًِّٜ، ؽر تُقن أن إمٜ

 ذابح ـؾ هقيٜ ـؾ ًٕرف أنٚ ذظًٚ  مٍُِغ فًْٚ ٕهٚرى هؿ افٌالد تِؽ يف افْهٚرى

ًٚ، يىٚق ٓ مٚ تُِٔػ هذا يذبحٓٚ، ذبٔحٜ فُؾ ٕٜٔ أمٜ إمٜ هذه فُـ ذظ  هذا ٕكا

 .افذابحغ أؾراد هقيٚت مًرؾٜ يف ٕتًّؼ مٚ افيٚهر، هق

 ذـرت ـام ؾًالً  تذبح أهنٚ مَتْع أنٝ ـٚن إن افذبح افذبح، إػ ذفؽ بًد ٕٖيت

 أـِٝ ومٚ ذبٔحٜ أـِٝ أنؽ وحتٚشٛ اهلل أمٚم شتدان افذي ؾٖنٝ افسـل ذاك ظـ

 يف إٕف: يَٚل أن احلُؿ هذا ظذ أو افٌٔٚن هذا ظذ يتًرض إًٕٚن ممُـ فُـ ؿتِٜٔ،

ًٚ  وأظْل اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ يذبحقا  إحٚن  اإلشالمٜٔ، افىريَٜ: أؿقل حٚ صٔئ

 بد ٓ مٚ ؾٔٓٚ افؼظٜٔ إحُٚم مـ ـُثر اإلشالمٜٔ افىريَٜ ٕنف افدم، إشٚفٜ وهق

 وؾٔف وؾٔف ؾرض ثٕٜٚٔ درجٜ بًديـ وؾٔف وذط، رــ فِهالة بٚفًٌْٜ َٕقل ـام مْف

ًٚ  جيقز مٚ اإلشالمل فِذبح بٚفًٌْٜ إفخ،  فُـ أختٓٚ، أمٚم افذبٔحٜ تذبح أن إشالمٔ

 ٚأختٓ أمٚم يذبحٓٚ أنف افذابح ظذ حرم فُـ حرمٝ، وفٔس حِٝ ذبحٝ إذا هذه

 دمٓٚ، وأشٔؾ ذبحٝ أهنٚ بًّْك اإلشالمٜٔ بٚفىريَٜ َٕهد ؾْحـ وتْير، ترى وهل

 مٚ هذا تروى، صٍٚت مـ هْٚك مٚ أدري مٚ بٌِىٜ، رضبقهٚ برصٚص رضبقهٚ أمٚ
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 افدم شٚل دمٓٚ، أشٚفقا  ثؿ أروَٚ ً ووؿًٝ بٚفٌِىٜ رضبقه افثقر هذا أن يّّْٓٚ ُّيّْٚ،

ًٚ، حؾ مٚ ؾًِٓؿ فُـ حِٝ، ًٚ، جيقز ٓ هذا بٚفيب هلٚ تًذيٌٓؿ إشالمٔ  إشالمٔ

 .دمٓٚ شٚل دام مٚ أـِٓٚ حِٝ افذبٔحٜ هذه أـؾ حٔٞ مـ فُـ

 ٓ وأنٚ تذبح، ٓ أو تذبح أهنٚ حٔٞ مـ آختالف ـؾ خمتٍِٜ روايٚت تٖيت هْٚ

 ٍٕز ؿرارة فُـ تذبح، ٓ أو تذبح أهنٚ أحُؿ آيت أين ظَالً  وٓ ذظًٚ  ٓ أبداً  ل جيقز

 افذهٛ مقرد هق افقؿٝ وأن افقؿٝ، ؿّٜٔ يًرؾقن إوروبٔغ هٗٓء أن أظتَد

ًٚ، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقا  ادًَقل مـ فٔس وفذفؽ افرٕٚن افىْٚن  إضالؿ

 مل إن بٚفًؼات ذبٚئح هلؿ تَدم واحدة شٚظٜ يف افتل احٚديٜ افىريَٜ ظذ يذبحقا 

 افٌَِٜ إػ وتقجٔف شُغ صحذ تريد واحدة ـؾ اإلشالمٜٔ افىريَٜ أمٚ بٚدئٚت، َٕؾ

 فُـ هُذا، أو هُذا أحُؿ أن ل فٔس أنٚ أؿقل ؾٖرجع دمٓٚ، إشٚفٜ إػ إفخ.. وو

 ٍٕقشٓؿ يف اضّئْٚن ظْدهؿ صٚر ـٚن إن يٖـِقا  يريدون افذيـ وبُر وزيد  أنٝ

ٕٜٔ، أمٜ: هذه منٚرك، أنٚ أنٝ ذـرتف مٚ إول آضّئْٚن  أنٝ افثٚين آضّئْٚن ٕكا

 تديـ، ومٚ ؾٖنٝ بٚفًُغ، دمٓٚ ِقا ٔيً فُـ إفخ برصٚص يرمقهٚ صحٔح: تَقل

 .تٖـؾ أن ؾٔجقز هْٚك واؿع هذا أن تًتَد ـْٝ إن

 مٚ أؿؾ أـثر شْٜ ظؼ اثْٚ شْقات ظؼ مْذ ل ؿدر واحدة، جتربٜ ظْدي أنٚ

 رجؾ ؾٔٓٚ اشّٓٚ ًٕٔٝ ؿريٜ إػ وذهٌٝ بريىٕٚٔٚ، إػ ذهٌٝ افتقاريخ، إٕٚ بحٍظ

ًٚ، اإلشالمل وافذبح افٍْٜٔ افىريَٜ ظذ مْحر ظْده بٚـًتٚين، شٍِل  وزرت ُتٚم

 يريدوا حٚ فٌِْؿ، زريٌٜ مُٚن يف ظكي تْئؿ ومْيؿ جدًا، ـٌر بْٚء هذا ادْحر

 أحدمهٚ صخهٚن، ؾٔف ؤؼ مُٚن إػ افتًًِؾ ظذ هُذا افرءوس يَِْقا  يذبحقا 

 جمرد مًروف، مُٚن إػ ئًؾ فِدم جمرى ويف يذبحٓٚ افثٚين يوجًٓٚ افدابٜ حيّؾ

 مًٚؾٜ يُّـ دؾع يدؾًٓٚ بًُٜ، يًَِٓٚ رأشًٚ  أوجًٓٚ افذي إوٓين يذبح ذاك مٚ

 متًًِِٜ شُٜ ثٕٜٚٔ، ؽرؾٜ إػ وتِػ شُٜ ظذ تروح ادُٚن، ظـ أمتٚر ظؼة

 اجلِد، يًِخ ؾَط وطٍٔتف افذبٔحٜ، يْتير واؿػ وافنخص هْٚك دخِْٚ افْزول،

 افثٚفٞ هذا ثٚفٞ، رجؾ يًتِّٓٚ دؾًٜ يدؾًٓٚ برمٔؾ، يف ويرمٔف  يًِخف اجلِد
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 فِرابع افرابع وافدؾع إفخ، وافُرش وادهٚريـ إمًٚء ويىِع افٌىـ ينؼ وطٍٔتف

 افدؾًٜ يدؾًٓٚ ٕئٍٜ، تىِع افذبٔحٜ هذه ظذ يهٌف بَقة افدؾؼ احٚء وطٍٔتف ؾَط

 .إفخ ويًجؾ افذبٔحٜ يزن ادٔزان، إػ إخرة

 ضريَٜ وجدوا ٕهنؿ ظْده، مـ ينسوا اإلٕجِٔز صٚر صٚحٌْٚ، هذا ل ؿٚل

ًٚ  مًروؾٜ ؾًالً  وهل افدم إشٚفٜ  ظِؿ ظذ أوِٓؿ اهلل شٌحٚن فُـ أصح، أهنٚ ضٌٔ

 افرجؾ هذا ذبٔحٜ ظذ اإلٕجِٔز ؾ٘ؿٌٚل فْٚ، يذبحقهٚ افتل افالذظٜٔ افىريَٜ بًٌٛ

 مٚ أنٚ ذفؽ مع فُـ افؼظل، افذبح يذبحقن ٓ اإلٕجِٔز أن ظذ دفٔؾ ادًِؿ

 افىريَٜ ظذ يذبحقا  أهنؿ ؽرهؿ بٌِٚر أخامن مثالً  بِد ـؾ يف أؿقل أن أشتىٔع

 هق مُِػ ـؾ إػ إمر أـؾ أنٚ فُـ أؿقل، أن أشتىٔع مٚ يذبحقا، ٓ أو اإلشالمٜٔ

 فُْف ؿرأت أو شًّٝ أنٚ افٌٌِٚري فِحؿ بٚفًٌْٜ رأجُؿ مٚ فُـ بف، اهلل يديـ ومٚ

 تٖتْٔٚ افتل افذبٚئح أن أظِـ اخلٔٚط افًزيز ظٌد إوؿٚف وزير ٍٕس أنف صحٔح خز

 أن مع ـذفؽ، فٔس إمر أن فْٚ تٌغ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ مذبقحٜ أنف مُتقب

 يٖيت ضريؼ، بٖؿرب إمقر يًِؽ أنف حيٚول مًئقل رجؾ! جداً  ظجٔٛ أمر هذا

 ٕحذر ـْٚ اـتنػ افذي افقء هذا أجؾ مـ وٕحـ. .هذا اـتنػ أنف مًْٚه يًِْٓٚ

 يًِْٓٚ ادًئقل افقزير هذا ـٚن ؾ٘ذا افثالثٜ، مـ واحدة وَمـ، وَمـ َمـ: وَٕقل

 .افٌٌِٚري فِحؿ ٕىّئـ ـٔػ ذفؽ بًد ممُـ ذفؽ بًد ـٔػ هُذا،

 (00 : 29: 40/ 417/ وافْقر اهلدى)

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 مدظؿ افُالم هبذا وأتقا [ يذبحقن أوروبٚ يف أهنؿ يَقل بًوٓؿ] :مداخِٜ

 ادقوقع؟ يف رأجؽ هق ؾام..يقنافتٍِز ظذ بٕٚدفٜ

 تٌغ أنف اجلرائد بًض يف ٕؼ ـٚن إوؿٚف وزير افقزير أن يٌٌِؽ أخؿ :افنٔخ

 ٓ؟ وإٓ هذا ؿرأت صحٔحٜ هل مٚ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ افذبح أنف إخٌٚر أن
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نٚ ٕحـ  وحرام، حالل ؿؤٜ هل مٚ افَؤٜ أن دفٔؾ وهذا ؿرأه، وؽرٕٚ هذا ؿرأ

 .ـٕٚٝ ـٍٔام تًُِٔٓٚ إمقر مًٚيرة افَؤٜ

ًٚ  ـْٚ جًِٜ يف ـِّٜ ؿِٝ ؾٖنٚ  افِحؿ هذا هل ومٚ: ؿِْٚ افزرؿٚء، مـ ؿريٌ

 يزال ٓ ،..شْغ ثامن افِحؿ؟ هبذا ِْٔٚب شْٜ ـؿ بِْٔٚ ايش ؿد ظجٔٛ أمر افٌٌِٚري

 حرام؟ وإٓ هق حالل يتًٚءفقن ادًِّقن

ًٚ  ـٚن فق: بٚدْٚشٌٜ ـِّٜ ؿِٝ ؾٖنٚ حرام وإٓ حالل بٖنف أؾرض إذا. ضٔٛ  ئَْ

 ـام مًِّقن ويذبحٓٚ أوًٓ، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبح افٌٌِٚري افِحؿ أن ثٌٝ

ًٚ، زظؿ ْٕٚ يذبحقن افٌٌِٚريغ ٕن افِحقم: هذه مَٚضًٜ جيٛ ثٕٚٔ  ادًِّغ إخقا

 مل وأنف إشػ، مع إدفٜ مئٚت مـ ادًِّغ تٍرق دفٔؾ هذا فُـ افًْٚج، ذبح

 إػ ش...وترامحٓؿ تقادهؿ يف ادٗمْغ مثؾ»: افًالم ظِٔف افرشقل خز ٌٕٖ يتحَؼ

 .ادًروف احلديٞ آخر

 .شواحلّك بٚفًٓر اجلًد شٚئر فف تداظك ظوق مْف اصتُك إذا»

ْٕٚ ؾٌغ  هق مٚ أنف ٕتًٚءل ٕزال ٓ وٕحـ بٌِٚريٚ، يف يذبحقن ادًِّغ إخقا

 فُـ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ يذبح هذا افِحؿ أن اؾروقا ! افٌٌِٚري؟ افِحؿ حُؿ

 ٕهنؿ إٓ فقء ٓ ادًِّغ ؾٔٓٚ يَتِقا  افذي افٌالد مـ افِحقم هذه تًتجِٛ ـٔػ

 ـٚؾرة، ؽربٜٔ أجٌْٜٔ أشامء إػ اإلشالمٜٔ أشامءهؿ تٌٔر ظِٔٓؿ ويٍروقن مًِّقن،

 ٓ افٔقم فُـ افِحؿ، هذا اشتراد جيقز ؾال حالل، أنف إػ مْف إتْٓٔٚ إمر ـٚن ؾِق

 .واحدة ـتِٜ يُقن أن اإلشالمل افًٚمل ظذ تقجٛ افتل افْيرات هذه إػ يْيرون

 هذه مَٚضًٜ: إحُٚم هذه مـ: أحُٚم وراءه مـ يستٛ افقاجٛ وهذا

 يف هذا ادًِّغ، يذبحقن افذيـ هٗٓء مـ تٖيت افتل افٌوٚئع ـؾ ومَٚضًٜ افِحقم

 إظٚدة مرؾقوًٚ  مِحقطًٚ  ممزوجًٚ  صٚر ٕنف أـرره: وأصٌحٝ هْٚك ؿِٝ افقاؿع

 ادًِّقن إفٔٓٚ وصؾ افتل افًخريٜ شًّتؿ وفًُِؿ افَوٚيٚ، هذه مثؾ يف افُالم

 فألشامك افتجٚر بًض أن إخٌٚر هذه بّثؾ ؾٓؿ إذا أنف – افتًٌر صح إذا – بًٌٛ
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 مٚ يًْل، وٓصؽ افًخريٜ هذه بٌُِؿ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ ذبحٝ ظِٔٓٚ ـتٌقا 

 تٚجر هْٚك بٖن حدثْل وبًوٓؿ افٌوٚظٜ، ترويٟ هذا أنف: هذا مًْك هذا؟ مًْك

 فِحدود ووصؾ دجٚج، حلؿ ـؾ   ظذ تًرف، افتل افزادات مـ براد صحـ فٌْٚين

 هذا اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ مذبقح هذا إٕف إثٌٚت ظْدك يف مٚ هذا: ؿٚفقا  افًًقديٜ

 هل وأن اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ مذبقحٜ هذه أنف بنٓٚدة جٚء مٚ هظٚن رجع

 .هل ـام افٌالد داخِٝ

 وادؼـغ افٍُٚر ظْد أوحقـٜ أصٌحقا  مًتٌٍِغ ادًِّقن أصٌح: يًْل

 !إشامك؟ حتك اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ: ٓؾتٚت يًىقن وفذفؽ افٔقم،

 ظذ ذبح افرز افُٔس ظذ مُتقب مٚرك شقبر مـ رز يف بٚفَٚهرة :مداخِٜ

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ

 .منُِٜ هذه أجوًٚ  ًٕؿ :افنٔخ

 مـ أـثر ظؼ شتٜ أو ظؼ اثْٚ مـ أشٌٕٚٔٚ يف افزيٚرة ل أتٔحٝ أنٚ بًديـ

 أدري مٚ مررٕٚ افًقق ؾدخِٝ ؾٔٓٚ، ٕتجقل إشقاق ؾدخِْٚ يُّـ، شْٜ ظؼيـ

 مٚذا؟ ظٚرض فُـ مٚرـٝ شقبر: َٕقل حتك ـٌرة بًٔد دـٚن هذا يًّقٕف مٚذا

ًٚ، افذبح أثر يف مٚ برأشٓٚ فِىٌخ جٚهز دجٚج  إوربٔغ مـ؟ ضًٌٜٔ هق هذا إضالؿ

 فِامل ويٌٚع افقزن، مـ ختٍٔػ شٍحف افدم وهذا دم، هْٚك أن يرون ٕهنؿ يًْل:

، ومٚ يَتِقا  أنف يٗثرون وهلذا احٚل، وفًٌٚد  ـٚن وإن بًْٔل هذه رأجٝ ؾٖنٚ يذبحقا

 مجٔع مـ إخٌٚر تقاترت فُـ افٌالد، ـؾ ظِٔٓٚ يَٚس ؾال ُمدودة، منٚهدة هذا

ًٚ  إضراف  .يذبحقن وٓ يَتِقن أهنؿ تَريٌ

 (00 : 00 : 18/ 497/وافْقر اهلدى) 
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 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 اإلخقان وأحد ظِؿ، جمِس ظِؿ حَِٜ يف ادًٚجد أحد يف جًِٝ :مداخِٜ

 افذي ادًئقل أن ؾٚفنٚهد افُالم، هذا شْتغ مـ هذا افٌٌِٚري، افِحؿ ظـ شٖل

 بقزارة أتهؾ أنٚ ؾحٚوفٝ حرام، هذا أن: ؿٚل اجلًِٜ يف ـٚن هْٚك افًٚمل هق

 افِحؿ هؾ أنف وبْٔف بْٔل احلديٞ ؾدار افٌُٚر ادًئقفغ بٖحد واتهِٝ إوؿٚف،

 يٖتْٔٚ احْٚ أنف افدفٔؾ: ؿٚل افدفٔؾ؟ هق ومٚ حرام، فٔس ٓ،: ؿٚل حرام، افٌٌِٚري

 افَٚيض مًٚظد افَٚيض واشتدظْٔٚ: ؿٚل افؼظل، بٌِٚري ؿٚيض مـ خمتقمٜ صٓٚدة

 مُٚن يف جًِٝ وإيٚه أنٚ: ويَقل إردن، إػ هْٚ وأتك بٌِٚريٚ مـ ظْف يْقب افذي

 افذبٚئح؟ هذه إردن إػ وتًٌٞ تذبح ـٔػ فًٕٚف، إػ فًٚين مـ وشٖختف

 ؽٚب وإذا افذبح، ظذ يؼف افذي هق افٌٌِٚري ادٍتل أو افَٚيض إن: ؿٚل

 ٕحـ: ؿِٝ تٖتْٔٚ، افتل افنٓٚدة هذه ئٍُْٚ هْٚ وٕحـ: ؿٚل ُمِف، أنٚ بجِس

 ؾٌٔٝ صٓٚدتُؿ، ظذ ٕٖـؾ ٕحـ تٍُْٔٚ، أنتؿ صٓٚدتُؿ صٓٚدتُؿ، ئٍُْٚ ـّقاضْغ

م افٌٌِٚري افِحؿ ـٚن إذا: فف ؿِٝ أنٚ، ؿِتف افذي افَهٔد  افقظٚظ يّْع مٚ حرا

 يٚ: افْٚس إػ ويقحل اجلًّٜ خىٌٜ أثْٚء يف ادْز ظذ َػي أن واإلمٚم وادرصديـ

 بٚدًروف، وأمر ادُْر ظـ هنك َٕقل خِْٔٚ هق ؾُٔقن تٖـِقه، ٓ حرام هذا! إخقان

 .بٔنسوا افذي افًٚمل وهذا افْٚس هٗٓء وؾٓؿ

  وأنٝ حرام افْٚس تىًّقا  أن يهر مٚ ضٔٛ يَدر، أحد مٚ: ؿٚل

 ؿٚل؟ مـ يَدر، أحد مٚ :افنٔخ

 هذا يَقل بٖن خمقل هق مٚ اخلىٌٜ يًّؾ يىِع افذي اجلٚمع إمٚم اإلمٚم :مداخِٜ

 .افُالم

 .هُذا يَقل مـ :افنٔخ

م أنف فق: ؿٚل إوؿٚفو يًْل مْٓؿ شًّٝ افذي هذا :مداخِٜ  أوحْٔٚ ـٚن حرا
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م أنف: وؿٚفقا  خيىٌقا  أن ئّٜفأل  تقؤح، خر اهلل جزاك ٕريد ٕحـ هْٚ ؾّـ..حرا

 ؿٌؾ افزبقر جٌؾ يف ٕدوة ظّؾ بف، شًّٝ يُّـ افهديؼ اهلل ظٌد افنٔخ ٕن

 مـ تٖيت افتل افِحقم ـؾ إن: ؿٚل وشٖخقه، أنٚ، وحيهتٚ ثالثٜ أو أشٌقظغ حقال

ًٚ  حالل رء ؾٔف مٚ: ؿٚل حرام، ـِٓٚ افنٔقظٜٔ افٌالد ومـ أوروبٚ  .هنٚئٔ

 .خره ـثر :افنٔخ

 أهؾ ضريَٜ ظذ يذبحقا  مٚ هٗٓء: ؿٚل. افُتٚب أهؾ ضًٚم: فف ؿٚفقا  :مداخِٜ

 .افُتٚب

 مًل صٚرت واهلل: ؿٚل مكي واحد ُٕتٜ شًّٝ يقمغ مـ أنٚ :مداخِٜ

 ...اإلشالمٜٔ افىريٍٜ ظذ مذبقحٜ: مُتقب هل وإذا ؾقل ظٌِٜ اصسيٝ أنف ؿهٜ،

 هجرة، افٌٌِٚريغ بٔىردهؿ ترـل مِٔقن ٕهػ أو ربع قالح بٌِٚريٚ :مداخِٜ

 .ادًِّغ إتراك مـ افٌٌِٚر روهؿهجَ 

 إٓ بٌِٚريٚ يف مًِّغ ٕٚس ؾٔف مٚ هْٚك أن: يَقل احتجقا، وجد مـ: يًْل

 افذيـ هؿ ادًِّغ ترـٔغ افًامل يُقن أن ينسط أنف..جيقز أٓ ويذبحقه،

 ظذ حريص ـّقاضـ افنٔخ شٔدٕٚ يٚ يًْل أنٚ أو هذا، مـ رء أو مثالً  يذبحقن

 حتك افِحؿ هذا ظـ ٚبٌِٚري يف أتحرى أين يِزمْل اإلشالمل، وافؼع افًْٜ تىٌٔؼ

 .هْٚك ادقجقديـ إمر أول صٓٚدة تٍُْٔل أو مثاًل، آـؾ

ٚمُ ﴿  أوًٓ  :افنٔخ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ  تًٍرهٚ،[ 6:احٚئدة﴾ ]َف

 ذضٚن ادًِؿ ؽر ذبٔحٜ يف ؾٔنسط ذبٚئحٓؿ،: أي افتًٍر ظِامء ظْد تًٍرهٚ

 يُقن أن: أخر وافؼط افُتٚب، أهؾ مـ افذابح يُقن أن: إول افؼط: اثْٚن

 افَتؾ، ضريَٜ ـٚن مٓام ؿتؾ، ؾٓق ذبحًٚ  ذبح يُـ مل مٚ وـؾ ؿتاًل، يَتؾ ومل ذبحًٚ  ذبح

 .افٌٌِٚري افِحؿ يف هذيـ، افؼضغ حتَؼ يف افْير إػ أن ًٕقد

 أهؾ مـ ـقهنؿ ظـ خرجقا  ؾٓؿ احلُٚم يّثِٓٚ ـٖمٜ افٔقم افٌٌِٚريقن: أوًٓ 
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 أؾراد مـ ـثر هْٚك يُقن أن يٍْل ٓ احلٚل بىًٌٜٔ وهذا ـٚفًقؾٔٝ، افُتٚب

ٕٔتف، ظذ يزال ٓ افنًٛ  مـ فًٔقا  هؿ افذيـ احلُٚم بٔد احلُؿ وفُـ ٕكا

 قٕقنيُ افذيـ أن دوفٜ ـؾ يف افْير أن صؽ ٓ ثؿ مالحدة، هؿ بؾ افْهٚرى،

 هذه أن افيـ ظذ ؾٌِٔٛ ديْٓؿ، ظذ ويُقٕقن ٓؿ،ؿٌِ مـ يُقٕقا  مقطٍغ ظْدهؿ

 هؿ وإٕام ٕهٚرى قا ًفٔ افذيـ افٌٌِٚريغ ذبح مـ هل ذبٚئح ًّٕٔٓٚ افتل افذبٚئح

 .صٔقظٔقن

 يذبحقن افذيـ أن افيـ ؽٌِٜ ظذ ؿِْٚ مٚ إذا ـٌر صؽ يف أنٚ يَٚل مٚ أؿؾ: ؾ٘ذاً 

 صؽ ظذ ٕحـ: حتٍيًٚ  ؿِٝ افُتٚب، أهؾ مـ فًٔقا  ؾٓؿ يذبحقن أهنؿ ؾروْٚ إذا

 هْٚ؟ إػ واوح افُتٚب، أهؾ مـ ـقهنؿ مـ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 أهؾ مـ هؿ يذبحقن افذيـ أن هٛ افذبح، وهق افثٚين، افؼط بَل :افنٔخ

 افٌرب بالد إػ يذهٌقن افذيـ ـؾ ؿتاًل؟ يَتِقن أم ذبحًٚ  يذبحقن ؾٓؾ افُتٚب،

ًٚ، ذبحًٚ  يذبحقا  أن يُّـ ٓ إوروبٔغ بٖن ويًرؾقن ينٓدون  فًٌٌغ وذفؽ ذظٔ

 : اثْغ

ُِقا ﴿: افُريؿ افَرآن يف وجؾ ظز ربْٚ ؿٚل ـام أهنؿ: إول ـَ  َؿٚتِ ِمُْقنَ  ٓ اَفِذي ْٗ  ُي

 
ِ
ـَ  َيِديُْقنَ  َوٓ َوَرُشقُففُ  اّلَلُ  َحَرمَ  َمٚ حُيَِرُمقنَ  َوٓ أِخرِ  بِْٚفَْٔقمِ  َوٓ بِّٚلَل ـَ  احْلَِؼ  دِي  ِم

ـَ  َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ُىقا  َحَتك اْف ًْ َٜ  ُي ْزَي ـْ  اجْلِ  ؾٓؿ ،[29:افتقبٜ﴾ ]َصِٚؽُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  َظ

 وٓ حيرمقن ٓ هؿ: ؾ٘ذاً  حرام، اشّف ورء حالل اشّف رء ظْدهؿ ؾٔف مٚ

 اشّف ورء حالل اشّف رء ظْده رء ؾٔف مٚ افُتٚب أهؾ مـ ـٕٚقا  فق حيِِقن،

ًٚ  هق افذبٔحٜ ذبح ادتقل يُقن أن يٍُل ؾام ـذفؽ إمر إذا حرام،  أن ٓبد بؾ ـتٚبٔ

ًٚ  ذبحًٚ  ذبحٓٚ ؿد يُقن  .ذظٔ

 هٗٓء أن جٜٓ مـ افثٚين افؼط يف يٖيت إؿؾ ظذ افنؽ يٖيت افنؽ: ؾَِٝ

 ضريؼ، أؿرب مـ إمر يٖتقن يًٍِقن؟ مٚذا: ؾ٘ذاً  حيِِقن، وٓ حيرمقن ٓ افْهٚرى
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 أن داً ٔج ًِٕؿ ؾْحـ احٚدي، صٚحلٓؿ مـ يُقن بٚب أؿرب مـ إفٔف ويدخِقن

 ؿٚل حغ افَديؿ، مْذ ذمٓؿ ؿد وجؾ ظز واهلل احٚديٜ، احلٔٚة ظِٔٓؿ ؽٌِٝ اجلامظٜ

قنَ ﴿: افُريؿ افَرآن يف افًٚدغ رب ُّ َِ ًْ ـَ  َطِٚهًرا  َي َْٕٔٚ احْلََٔٚةِ  ِم ـِ  َوُهؿْ  افدُّ  أِخَرةِ  َظ

ُِقنَ  ُهؿْ   [.7:افروم﴾ ]َؽٚؾِ

ًٚ  يٖخذ بٚفتجربٜ ًِٕؿ ـام افؼظل افذبح: ؾ٘ذاً   فف ظْدهؿ افقؿٝ هذا ضقياًل، وؿت

 ًٚ د افذي احلٔقان يَتِقن ؾٓؿ وفذفؽ جدًا، ؽٚل ثّـ ثّْ  ضريَٜ، بٖؿرب أـِف يرا

ًٚ  تٖخذ هذه ٕن اإلشالمٜٔ بٚفىريَٜ وفٔس  افذيـ: ؿِٝ ضريَتٓؿ، بخالف وؿت

 .ؿتالً  يَتِقن وإٕام يذبحقن، ٓ إوروبٔقن أن يًرؾقن افٌالد تِؽ إػ يذهٌقن

ًٚ  أنٚ  إػ وشٚؾرت بريىٕٚٔٚ إػ شٚؾرت أين ل ؿدر بًٔىٜ، جتربٜ ل صخهٔ

 بًض يف بف افتَْٔٚ ـْٚ اهلْقد مـ ادًِّغ اإلخقان بًض زرٕٚ بريىٕٚٔٚ يف أشٌٕٚٔٚ،

 جزاه اشتٌَٚفْٚ يف افرجؾ ـٚن فْدن إػ ذهٌْٚ وحٚ ظِٔف، ؾتًرؾْٚ جدة، يف افًّرات

 افىريَٜ ظذ جمزرة ظْده وأن اجلزارة، مْٓتف أن وظرؾْٚ ظْده وٕزفْٚ خراً، اهلل

 افىريَٜ ظذ افذبح يٖخذه افذي افقؿٝ هق مٚ وتٍرجْٚ، وذهٌْٚ اإلشالمٜٔ،

 إػ دخِْٚ افزمٚن، هذا يف افٔقم ادتٔنة ادُُٕٜٔٚٔ بٚفقشٚئؾ افىريَٜ مع اإلشالمٜٔ

 ؾجٚء افٌْؿ، مرابض إػ يقصِْٚ مدخؾ افّٔغ ظذ وؾٔف ؾًحٜ، وؾٔف بٚحٜ ؾٔف مُٚن

 مُٚن إػ يذهٛ ثؿ رأس، بًد رأس هذه احلورة هذه مـ افَىٔع أخرج افرجؾ

 ويٌِِٓٚ افدابٜ يٖخذ بٖن خمتص أحدمهٚ صخهٚن، وهْٚك احلورة ظـ ؿِٔؾ بًٔد

 إٓ مْيؿ جمرى يف ئًؾ افدم يٌدأ يُٚد وٓ افتًّٜٔ، مع يذبحٓٚ وافثٚين جٔدًا، بٔديف

 .تًّقهنٚ مٚذا بنْٚـؾ، افدابٜ هذه وتًِؼ

 .باَل ـُ  :مداخِٜ

 ٍٕسض هُذا، دؾًٜ ؾٔدؾًف بٚفُالب احلٔقان هذا ويًِؼ إٓ ب،اَل ـُ  :افنٔخ

 فيٓر يتحقل ثؿ شُٜ يف يّق أمتٚر، ثامٕٜٔ ٕحق هُذا يدؾًف هْٚ، ـٚن افذبح أن

 مٚ إذا تٖتٔف، أن افدابٜ يْتير صخص إػ وصؾ وصؾ؟ أجـ إػ ٕتٍرج، ؾذهٌْٚ اجلدار،
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ًٚ، روح ؾٔٓٚ ظٚد مٚ ارتٚحٝ، يُقن أتتف  ظـ اجلِد بًِخ ؾٌٔدأ يًْل، بردت إضالؿ

 ثؿ برمٔؾ، يف اجلِد أخَك افٌدن ظـ اجلِد شِخ مٚ ؾ٘ذا ؾَط، وطٍٔتف هذه افٌدن،

 افٌىـ ينؼ صخص صخهغ، هْٚك إخرة افدؾًٜ إخرة، افدؾًٜ يدؾًٓٚ

 افثٚين افنخص إتٓك مٚ إذا ذفؽ، وٕحق وافُرش وافٌىـ إمًٚء ويًتخرج

ًٚ، ؽًالً  افذبٔحٜ هذه ويًٌؾ جداً  ؿقي مٚء يٍتحٓٚ ادوخٜ يٖخذ وطٍٔتف  مٚ ؾ٘ذا تٚم

 هْٚك يًجؾ ان،ادٔز ظذ تروح إخرة افدؾًٜ دؾًٓٚ افْيٚؾٜ مـ تِّع صٌحٝ أ

 ..ـِٔق ـؿ ذبٔحٜ ـؾ

 اإلٕجِٔز أصٌح: هذا صٚحٌْٚ فْٚ ؿٚل ـثر، زمـ تٖخذ مراحؾ ترى افذبح هذا

 افىريَٜ مـ افذبٚئح هذه أن يًِّقن ٕهنؿ افذبٚئح هذه مـ مْف ينسون أنًٍٓؿ

 بحيذ يقم ـؾ إٕف: فْٚ وؿٚل يذبحقهنٚ، افتل  افذبٚئح تِؽ مـ وأصح أنٍع افىٌٜٔ

 ..يقم ـؾ افٌْؿ، مـ رأس شًٌامئٜ

 ـؾ جدًا، خٔٚل رؿؿ حٍيٝ مٚ افىريَٜ بٍْس ويذبحٓٚ مدجْٜ أجوًٚ  وظْده

 ٍٕس ورأجْٚ بريىٕٚٔٚ، يف رأجْٚهٚ افتل افتجربٜ هذه افدجٚج، مـ مٗفٍٜ أخقف  يقم

 ظـ ؾوالً  صحٜٔ فًٔٝ ذبٚئحٓؿ أن فًِّٓؿ افذبٚئح هذه ظذ يٌَِقن افزيىٕٚٔغ

 .ذظٜٔ ذبٚئح تُقن أن

 افزجٚجٜٔ افهْٚديؼ ؾقجدٕٚ افًقق دخِْٚ بٍْز أشٌٕٚٔٚ يف ٓحيتف افذي أمٚ

ه ؾٚفدجٚج ادذبقح، افدجٚج ؾٔٓٚ ومقوقع ومٍُٜٔ مزدة تُقن افتل  برأشف ترا

 وينسي اإلًٕٚن يٖيت افزجٚج، مـ هذا اجلٚم يف مقوقع افدجٚج ذبح، هْٚك وفٔس

 ؾ٘ذا ًّٕع، ـام خْؼ خَْقهٚ هذه: إذاً  مذبقحٜ، ؽر وهل برأشٓٚ دجٚجٜ ينسي

 افْٚس بًض وجتٚرب افُثرة، افْٚس وجتٚرب افتجربٜ. .احلَٚئؼ هذه ظرؾْٚ

 تذبح هذه افذبٚئح هذه أن صٌٜٓ يَِل صٌٜٓ، يَِل هذا رء أؿؾ أمثٚل مـ افَِِٔغ

 حيرمقن ٓ وهؿ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقا  أن هلؿ أنك اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ظذ

 فٔس افتجٚريٜ، ادهِحٜ واهلل: ؿِْٚ إذا احلؼ، ديـ يديْقن وٓ ورشقفف اهلل حرم مٚ

 يال بدهؿ مٓؿ جدًا، وضقيؾ ضقيؾ زمـ تٖخذ هذه ٕن افىريَٜ، هذه مهِحتٓؿ مـ
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مًٚ  حالًٓ  ؾٔف يرظقن ٓ افذي احٚدي وافُنػ احٚدة أهُِتٓؿ ٕنف يال  .وحرا

 ًٚ  يف ويٌُل يوحؽ مٚ إًٍٓٚ  شًّٝ افْٚس مـ فُثر وؿًٝ أخرى جتٚرب: ثٕٚٔ

 ـٕٚٝ إشامك أن أنٝ شًّٝ يُّـ فُـ ظِٔٓٚ، مُتقب افٍقل ظٌِٜ أنف واحد، آن

: يًْل اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ ذبحٝ: ظِٔٓٚ ومُتقب افًًقديٜ إػ تذهٛ

 ظذ: رء ـؾ يف يُتٛ بٚدًِّغ فِتٌرير احلٚرض افًك مقوٜ هل هذه أصٌحٝ

 .افدظٚيٜ بٚب مـ اإلشالمٜٔ افىريَٜ

 يف وهذه حُٔتٓٚ أنٝ افتل افَهٜ ادًِّغ، ٕحـ بْٚ يتًِؼ حٚ أن ٕرجع

 فؽ يَقل افذبٚئح، هلذه ٕىّئـ ٓ فُل وشِٜٔ جديد مـ ٕتخذهٚ ٕحـ افقاؿع

ؿ بٖنف مًف حتدثٝ افذي صٚحٌؽ َُ  افٌٌِٚري؟ ادٍتل وـٔؾ َح

 .ظامن ظذ ظْدٕٚ هْٚ إػ أتك ادٍتل ٕٚئٛ :مداخِٜ

 أنٝ افؼع، وٍّٕٓف ًٕٖخف اإلًٕٚن هذا مع ٕجتّع أن فْٚ ـٚن فق ٕحـ :افنٔخ

 أراد فق: يًْل افؼظٜٔ، افْٚحٜٔ مـ تًرؾف أنٝ افقـٔؾ هذا ؾالن، أبق ؾالن حية يٚ

ًٚ؟ مٌَقفٜ صٓٚدتف ؾٓؾ صٓٚدة يٗدي أن : يًْل يًرؾف، ٓ ٕنف ٓ، اجلقاب: ضًًٌٚ  ذظ

 مًْٚه هذا هؾ ادٍتل وـٔؾ وأنف مًِؿ، أنف: يَقل وهق افٍُر، بالد مـ أتك مٚ جمرد

 أن يُّـ أم اإلشالمل، افؼع يف َظْدٌل  هق هؾ: يًْل مٌَقفٜ، صٓٚدتف صٚر أنف

 .افًقؾٔٝ افروس مٍتل.. اشّف افرود ادٍتل تٌع افذي هذا مثؾ يُقن

 إشػ مع: ؿِْٚ ٕحـ افٌرب دول يف خٚصٜ ادقجقديـ ادٍتغ أخل يٚ هٗٓء

 فُل ووًقا  اإلشالمٜٔ افٌالد بًض يف ادٍتغ بًض إشػ مع ادٍتغ بًض

 يقؿًقا  أن أجؾ مـ هٗٓء يُقن أن أوػ بٚب مـ ؾْٓٚك افؼع، بٚشؿ إمقر تًِؽ

 ٓ تثقروا ٓ بالدٕٚ يف مًِّقن يٚ اإلشالمٜٔ، افؼيًٜ خيٚفػ مٚ هذا أن بٔٚض ظذ

 مٚ ؾْحـ إفخ،.. أو ٕٚئٌف أو ادٍتل وـٔؾ صٓٚدة وهذه ادٍتل، صٓٚدة هذه تتحرـقا،

ًٚ  جيقز  أنف ؾروْٚ فق وؾًالً  ادٍتل، وـٔؾ أنٚ أوًٓ : يَقل واحد يٖتْٔٚ مٚ جمرد إشالمٔ

 مـ شٍر ؾالن أن إلثٌٚت افدوفٜ بغ ظٚدة جتري افتل اإلثٌٚتٚت ـتِؽ إثٌٚتٚت ظْدٕٚ
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 هذه صؽ بال إفخ،. .ؾرًٕٚ مـ شٍر ؾالن روشٔٚ، مـ شٍر ؾالن ٕمريُٚ، ؿٌؾ

 افًٗال يٖيت اإلثٌٚتٚت هذه مثؾ ظْدٕٚ يف ؾروْٚ فق بًٓقفٜ، تثٌٝ ٓ إثٌٚتٚت

 ثٌٝ افذي هذا ظدافٜ ظرؾٝ افذبٚئح هبذه ادقـؾ ادٍتل حية يٚ أنٝ: إخر

ًٚ  فديؽ  وأن تٌَؾ، صٓٚدتف وأن ظدل أنف فديؽ ثٌٝ هؾ هْٚك، ادٍتل وـٔؾ أنف ئَْ

 افٌٌِٚريٜ افدوفٜ تتُّـ فُل افتجٚرة أنقاع مـ ٕقع إٓ شقى فًٔٝ افنٓٚدة هذه

 .اإلشالمٜٔ افٌالد إػ افذبٚئح هذه تهدير مـ

 يُّـ اخلز، هذا ؽر ؿٌؾ مـ شًّْٚ ٕحـ أخل، افدظٚوى هذه تٌَك فذفؽ

ْٕٚ  افذبح، ضريَٜ ظذ فتؼف هْٚك إػ خٚصٜ جلْٜ بًثقا  أهنؿ هذا، شًّقا  إخقا

  ٓ؟ أم افقء هذا شًّتؿ

 ..........:مداخِٜ

 ًٕؿ؟ :افنٔخ

 .ذهٌقا  افذيـ مـ واحد صٍْٚ :مداخِٜ

، افذيـ مـ واحد صٚؾقا  هٗٓء :افنٔخ  أنف هْٚك افذبح يروا أجؾ مـ ذهٌقا

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ جيري

 .مٌٍِقن أهنؿ إمٚ افٔقم ادًِّقن واهلل: أؿقل أنٚ

 افنٔخ ؾٚوؾ، صٔخ أنف أؿقل واحلؼ واحلؼ ؾٚوؾ، صٔخ دمنؼ يف ظْدٕٚ ـٚن

 ثقرة رجؾ ظْدٕٚ وـٚن بٚحلُٚم، اتهٚل فف ـٚن وظْف ظْٚ اهلل ظٍٚ فُـ بٔىٚر، هبجٝ

 ادٔدان؟ يف ـٚن افذي هذا اشّف مٚ

 افًٔٚشٜ: فَْؾ أو افدوفٜٔ افًٔٚشٜ ادٓؿ بٚدٔدان، افنٚم يف ـٚن واحد

 بًض بًثتقا  فق أنف شقريٚ وبغ روشٔٚ بغ اتهٚل جرى أنف افيٚهر افًقؾٔتٜٔ،

 افدوفٜ اخلالصٜ ظْٚ، ينٚع ـام ديْل وٌط ظْدٕٚ فٔس أنْٚ يروا حتك مُْؿ افًِامء

، فق ؾرًٕٚ، خروج بًد افقضْل احلُؿ زمٚن يف هذا يقمئذٍ  افًقريٜ  ؾٚختٚروا أرشِتقا

 .اشّف ذهْل يف وـٚن اهلل رمحف هبجٝ افنٔخ
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ُِل :مداخِٜ ٌََْ  .َح

ُِل ٓ، :افنٔخ ٌََْ  .ظٚمل فٔس ذفؽ ظٚمل، َح

 احلٚؾظ :مداخِٜ

 (4)احلرش صٔٚح أبق ّٕط مـ: يًْل افهٚحلغ، افثقار مـ ذفؽ ٓ، :افنٔخ

 افذاـرة، ظـ بٚفُِٜٔ تذهٛ أن ـٚدت إشامء تداوفْٚ فًدم اهلل شٌحٚن وأمثٚفف،

 مجٚظٜ يٚ إٕف: فَٔقل يًقد بٚفقؾد وإذا آثْغ، هٗٓء مجِتٓؿ مـ وؾداً  ؾٖرشِقا  ادٓؿ

.. وو بٚدهِغ ممتِئٜ ووجدٕٚهٚ ادًٚجد دخِْٚ ٕحـ صحٔحٜ، ؽر أخٌٚر ـٍٚـؿ

 ؿٚئّٜ تزال ٓ افنُقى أن إػ شْٜ، أربًغ شْٜ ثالثغ يُّـ فف صٚر وهذا إفخ،

 يف ادًِّغ ظذ وٌط ؾٔف أن إػ تًًّقن ـام افتٍتح مـ رء أنف مـ بٚفرؽؿ

 ادْز يىِع واخلىٔٛ صٚهدٕٚ ٕحـ: يَقفقن شْٜ، ثالثغ ؿٌؾ بٚفؽ مٚ مًٚجدهؿ،

ًٚ، يريد ـام اجلًّٜ يقم خيىٛ  .ُتثِٜٔٔ هذه: أؿقل أنٚ ُتٚم

 هذا؟ أجـ :مداخِٜ

 .روشٔٚ يف :افنٔخ

 .مًجد إٓ ؾٔٓٚ مٚ مقشُق يف :مداخِٜ

 أمٚم مثِٝ افتل افتّثِٜٔٔ أن ٕحُل أن ٕحـ افقاؿع، حتُل أنٝ :افنٔخ

 صٚهدوا، ؾٔام صٚدؿغ وهؿ صٚهدواء مٚ يَِْقا  يرجًقا  أجؾ مـ هٗٓء افؤٍغ

 وترـقهؿ بٚدخٚبرات أتقا : يًْل ُتثِٜٔٔ، صٚهدوه افذي أن مْتٌٓغ فًٔقا  فُـ

 إذا ؾٚٔن إفخ،.. خيىٛ أنف ؾًالً  ادنٚيخ أحد وـٍِقا  ادًجد، هذا يف مهِغ

 ؾًٔذبحقا  اإلشالمل افذبح ظذ فإلذاف وؾداً  ترشؾ إشالمٜٔ حُقمٜ أي ؾروْٚ

 ؾٖجـ ضريَتٓؿ، ظذ يذبحقا  يرجًقا  هقن مـ طٓرك بتديِقا  وثالثٜ، ومرتغ مرة

 افىريَٜ ظذ مذبقحٜ هذه يَقفقا  ادنٚيخ أن افْٚس ؿِقب يف حتهؾ افتل افثَٜ

                                                           

 .وافهقتٜٔ احٚدة يف آشؿ شًّٝ ـذا  ( 4)



   حُؿ افِحقم ادًتقردة وضًٚم أهؾ افُتٚب   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 روزي ادٍتل ٍٕس أنف مًل تذـروا اذا إف بًرف مٚ شْتغ مْذ أنٚ أين ظِامً  اإلشالمٜٔ،

 اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ تذبح ٓ افِحقم هذه أن فديف ثٌٝ أنف أظِـ هْٚ إوؿٚف

 .افقزير ٍٕس

 هذا؟ مـ ادقؿػ يُقن مٚذا :مداخِٜ

 بًد أخراً  أصٌحٝ أنٚ حتك صؽ، بال يّتْع بده هذا مـ ادقؿػ :افنٔخ

 افٌٌِٚريغ أصٌحقا  أهنؿ اجلّٔع فدى مًِقم وصٚر إفٔٓٚ أذت أنٝ افتل احلٚدثٜ

 ؾّْذ اهلجرة، إػ اوىروهؿ وأخراً  افًْٚج، ذبح ويذبحقهؿ ؿتاًل، ادًِّغ يَتِقا 

 أمِؽ أين ظذ ؽٔيًٚ  إٍجرت افٌٌِٚري؟ افِحؿ حُؿ مٚ: أحدهؿ شٖخْل فِٔتغ

 ظؼ فْٚ صٚر افٌٌِٚري، افِحؿ مًٖخٜ مـ خِهْٚ مٚ: فف ؿِٝ وأبدًا، دائامً  أظهٚيب

 ادًِّغ يَتِقا  هٗٓء أن شًّٝ مٚ افٌٌِٚري، افِحؿ  حُؿ مٚ ًٕٖل وٕحـ شْغ

 ٓزم إشالمل يذبحقا  ـٕٚقا  فق: فف ؿِٝ ًٕؿ،: ؿٚل افًْٚج؟ ذبح ويذبحقهؿ

 .َٕٚضًٓؿ

  (00 : 10 : 06/ 261/وافْقر اهلدى)  

 (00 : 00: 12/ 261/ وافْقر اهلدى) 

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 افٌِد ٔقزفْدإ مـ ٕحـ إٓ ٕجٔٛ مٚ هق ٔقزفْدا،ٕ مثالً  وـالء ٕحـ :مداخِٜ

 .ـثرة بالد مثالً  ؾّْٓٚ ـِٓٚ، افٌِد يف جمّد افِحؿ ـِف

 .أخرى بالد أي :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 أـِف، جيقز ٓ هذا حلؿ أـؾ بروف أنف افًِامء مـ شًّٝ: أؿقل ؾٖنٚ :مداخِٜ

 صٔخْٚ، افدفٔؾ ٕىِٛ ؾٚٔن افدفٔؾ، ٕٖتُٔؿ اهلل صٚء إن: ؿِٝ افدفٔؾ؟ هق مٚ: ؿٚفقا 
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 يف ل جيقز هؾ جدة إػ افًًقديٜ إػ ذهٌٝ - افثٚين افًٗال هذا - ذهٌٝ أنٚ وأن

 مـ افَٚدم ادذبقح افىٚزج وافِحؿ ادثِٟ افِحؿ مثالً  ؾٔٓٚ يٌٚع افتل افؼـٜ ٍٕس

 .مثالً  فقحده احلل ؿًؿ يف ْٕتَؾ... .احلل وافِحؿ رومٕٚٔٚ أو بٌِٚريٚ

 ووًؽ مثؾ هْٚك ووًؽ يًْل افؼـٜ، تًٚظد ظؿ أنٝ ٕنف. ضٔٛ :افنٔخ

 .إخقتؽ مع

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ظذ تًٚون افقوًغ مـ ـؾ ويف هْٚ، فؽ جيقز هْٚك فؽ جٚز ؾ٘ذا :افنٔخ

 .مثالً  أشسافٔٚ مـ جٚءت افتل افِحقم حتك أنف أول مـ ٕرجع فُـ ادُْر،

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 حتريّٓٚ شٌٛ هق مٚ ُمرمٜ، افِحقم هذه أن شًّٝ ٕٔقزفْدا مـ :افنٔخ

  أنٝ؟ شًّٝ مٚ حًٛ

 .صٔخ يٚ اظرف بدي أن أنٚ :مداخِٜ

ٚمُ ﴿: شًّٝ ـام ؾٓق :افنٔخ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ [ 6:احٚئدة﴾ ]َف

فٔٚ مـ تٖيت افتل ؾٚفِحقم ذبٚئحٓؿ،: أي  ؽر ؿتِٜٔ تٖيت ـٕٚٝ إذا يقزفْدا مـ أو أشسا

 مـ حتريّف يٖيت مٚ افٌٌِٚري افِحؿ يًْل ـتٚب، أهؾ ـقهنؿ رء ئٍدٕٚ ؾام ذبٔحٜ

 ـؾ ؿٌؾ ذظل ذبح يذبح ٓ أنف جٜٓ مـ يٖيت افنٔقظٔغ، يذبحقه واهلل أنف جٜٓ

 .ؾٔٓٚ مٚفْٚ وحترير بحٞ إػ حتتٚج مًٖخٜ هذه صٔقظٔغ ـقهنؿ ٕنف رء،

فٔٚ أمٚ  هٗٓء ـذفؽ أجوًٚ  ٕٔقزفْدا صٔقظٜٔ، أهنٚ أن حتك مًروف مش أشسا

 .ـتٚب أهؾ

 أو إوربٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٓٚ هؾ ًٕرف أن هذه افِحقم مقوقع يف ؾٚدٓؿ

 حْٔئذ افٌٌِٚريٜ افىريَٜ ظذ أهنٚ ثٌٝ ؾ٘ذا اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ظذ أو افٌٌِٚريٜ

 ـِٓٚ، افٍُر بالد يف يًْل افٌٚفٛ هق وهذا جيقز، ٓ يًْل صقاب، شًّتف ؾٚفذي



   حُؿ افِحقم ادًتقردة وضًٚم أهؾ افُتٚب   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 مٚديغ اجلامظٜ وهذه وؿٝ، مْٓؿ يٖخذ افؼظٜٔ افىريَٜ ظذ افذبح ؿؤٜ ٕنف

 يًٖخقا  ؾام افقؿٝ تقؾر أجؾ مـ هق وؽره هذا افتٍِقن مْٓٚ آبتُٚرات وـِٓٚ

 .وحالل حرام

 افقجقد ضريؼ يف أو وجد أو اخساع يف أنف شًّٝ أنٚ مٚ مثؾ أنٝ مثالً  شًّٝ

ًٚ  هذا مًف حتُل افذي ترى حتُل، أنف ة تُقن جيقز ٕنف جيقز ٓ إشالمٔ  وهق امرأ

 .واحلالل احلرام شٚئِغ هؿ مٚ هؿ يًْل وهُذا، تنقؾٓٚ أنؽ ظِٔؽ حرام

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 شٌٛ هق افقؿٝ ٕن وؿٝ ظِٔٓؿ يقؾر احٚدة، جيِٛ رء ـؾ شٚئِغ :افنٔخ

 ظذ حُّتٓؿ مـ هذا وـٚن افهقؾٜٔ بًض ٚدٕظْ ؿٚفقا  مثِام يًْل افًُٛ، مٚذا؟

 مٚ ؾ٘ذا ـٚفًٔػ افقؿٝ ؿىًؽ، تَىًف مل إن ـٚفًٔػ افقؿٝ: ظٚدهتؿ خالف

 مْتٓك يف ـالم وهُذا. وؿىًؽ هق ؽٌِؽ وظٌٚدتف اهلل ضٚظٜ يف أنٝ ؿىًتف

 .احلُّٜ

 ظٌٚدة، إػ هق مٚ مٚدة إػ مٚذا؟ إػ حقفقهٚ فُـ افٌربٔقن احلُّٜ هذه ظرؾقا 

 أهنؿ آشتًداد ظْدهؿ مٚ افقؿٝ ظِٔٓؿ ويؤع ظِٔٓؿ يًرؿؾ رء ؾُؾ وفذفؽ

 ؿِٝ أنٝ ـام وادخٚدظٜ ادخٚتِٜ ضريؼ مـ إٓ أبدًا، اإلشالمل افًٚمل مع يتجٚوبقا 

 .إًٍٓٚ 

 ٓ أو تذبح أهنٚ هل افُتٚب أهؾ مـ ـِٓٚ ادًتقردة افِحقم يف ادنُِٜ: ؾ٘ذاً 

 تذبح ٓ أهنٚ ثٌٝ وإذا حالل، ؾٓل ـتٚب أهؾ ـقهنؿ مع تذبح أهنٚ ثٌٝ ؾ٘ذا تذبح،

، مٚ هٗٓء أن إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام وافٌٚفٛ أـِٓٚ، جيقز ٓ مٔتٜ خىٖ ؾٓل تَتؾ إٕام  يذبحقا

 ظِٔٓٚ مٚصغ هؿ افتل افىريَٜ أهنٚ إػ يْتٌٓقا  هؿ مثالً  إمٚ يهر رء ـؾ ممُـ فُـ

 .ظْٓٚ ؾرجًقا  ضٌٜٔ صحٜٔ ضريَٜ هل مٚ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 فُـ افدخٚن، مـ حتك ادخدرات مـ افتحذير مـ تًّع أن مثِام :افنٔخ
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 .إتٌٓقا  صحٔح أنف تثٌٝ تريد هذه

 ٕحٛ ؾُْٚ بٕٚؽْٚم وـالؤهؿ ٕحـ يقزفْدا، يًْل بٚفًٌْٜ! صٔخْٚ يٚ :مداخِٜ

 .مْٓؿ ؾىٌِْٚ بٚفٌَر وـالؤهؿ مثالً  ُٕقن أن

 حل؟ بَر :افنٔخ

 ادجّد افٌَر يف ـام هؿؤوـال ٕحـ يًْل ادجّد، ادذبقح ٓ، :مداخِٜ

 .ادذبقح

 . ضٔٛ :افنٔخ

 .افٌَر افِحؿ يف مثالً  وـالؤهؿ ُٕقن أن مْٓؿ ؾىٌِْٚ :مداخِٜ

 .ادجّد :افنٔخ

 يذبح ٓ وـالءٕٚ تُقٕقا  يًْل افٌَر، تريدون أنتؿ إذا: ؿٚفقا . ادجّد :مداخِٜ

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ

 .مجٔؾ :افنٔخ

 أنف يًتز يًْل مثالً  جيقز أنف يًْل هذا ؾٓؾ افؼوط، مـ ـٚن هذا :مداخِٜ

 هؾ يًْل مثاًل؟ ب٘رشٚل بٚحٚئٜ مٚئٜ افتثٌٝ جيٛ أو... .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبح

 اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ظذ تذبح إؽْٚم أن ظذ دفٔؾ هذا

 هٔؽ؟ يَقفقن هؿ بس إيف، افنٔخٖبق

 .يَقفقن هُذا هؿ هٚه، :مداخِٜ

حٜ افٌَر ظـ ؿٚفقا  :افنٔخ  .سا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ظذ تذبح أهنٚ افٌْؿ ظـ ؿٚفقا  :افنٔخ
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 .ًٕؿ. اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ :مداخِٜ

 .افٌَر فذبٚئح بٚفًٌْٜ صٚرحقـؿ افذيـ هٗٓء إذاً  حٚذا. ضٔٛ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 افٌْؿ أن: ؿٚفقا  إهنؿ: ل وؿِٝ اإلشالمٜٔ، بٚفىريَٜ ظذ تذبح ٓ: ؿٚفقا  :افنٔخ

 .ُّئئقا  جيقز هؿ: ل ؿِٝ حٚ إًٍٓٚ  بٌٚل خىر. ضٔٛ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ يذبح

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 أو تزوير أنف شًٔرف ـٔٚشٜ وظْده ؾىْٜ ظْده هْٚك إػ افذاهٛ ـٚن إذا :افنٔخ

 .حََٜٔ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 افذبٔح افٌْؿ حلؿ اشتراد مـ بد وٓ ـٚن إذا أن بٚشتىٚظتُؿ ؾٖنتؿ :افنٔخ

 افٌْؿ ؾٔٓٚ تذبحقن أنتؿ افتل ادجزرة فْٚ تهٍقا  أن بٚإلمُٚن هؾ ؿقهلؿ، حد ظذ

 بًد صح؟ ـذبٜ، ـٕٚقا  إذا إٓ يّتًْقن ٓ شقف أهنؿ طْل يف افؼظٜٔ؟ افىريَٜ ظذ

 ٕريد أنْٚ مْٓؿ اإلذن أخذ بًد أصحٚبؽ أو إخقتؽ أحد ومًؽ أنٝ تذهٛ مدة

 .مٕٚع يف مٚ ٓ،: يَقفقا  أهنؿ ادٍروض ـامن مٕٚع؟ ظْدـؿ يف ادجزرة ٕزور

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يف بًْٔل رأجتف فؽ أؿقل وأنٚ. ادُّـ بٕٚمر فٔس فِتزوير ادجزرة هتٔئٜ :افنٔخ

بٜ بريىٕٚٔٚ ظـ تًٌد افٌالد بًض يف وإٕام فْدن يف فٔس بريىٕٚٔٚ،  .مس ـِٔق مٚئتغ ؿرا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 مقاشؿ بًض يف جدة يف مًف افتَٔٝ ـْٝ شٍِل، بٚـًتٚين مًِؿ هْٚك :افنٔخ

ْٕٚ أحد ظْد احلٟ  مًٓؿ؟ تِتَل تذهٛ ظْدمٚ أنٝ هْٚك أحد تًرف. افًٍِٔغ إخقا

 .صٔخ يٚ واهلل ٓ :مداخِٜ
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 افتًرف مـ تًتٍٔد ربام صخص ظذ وأدفؽ بًد مٚ يف أن ٓزم. آه :افنٔخ

 هذا ظذ تًرؾٝ. شٍِل اإلشالمٜٔ، اجلٚمًٜ يف افتدريس يف زمٔع وـٚن ظِٔف

 إشالمٜٔ، ظكيٜ بريىٕٚٔٚ يف فْدن يف هْٚك يف جمزرة ظْده أن وظرؾٝ افٌٚـًتٚين

 وفق ادجزرة هذه تًٌف، ادجزرة وزرت افرجؾ مع وافتَٔٝ ؾًالً  وشٚؾرت ل وـتٛ

ؾ أن يُّـ ٓ فُـ ـثراً  يتُِػ يًْل مٚ أنف َّ ًْ  راحٝ افع ادجزرة ٕن صقرة ُت

 ... .جداً  ـٌرة تُقن ٓزم مْٓٚ يًتقردوا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ُمهقرة ظٚديٜ آشتٌَٚل ؽرؾٜ إػ دخِْٚ ظْده، ذهٌْٚ افرجؾ ؾٓذا :افنٔخ

 زريٌٜ، مـ بف يٗتك افٌْؿ افٌْؿ، هبٚ يّر أخرى ؽرؾٜ إػ مْٓٚ خرجْٚ بًديـ بزجٚج

 يٍتح، مس ضقفف يًْل صٌر بٚب يف افٌرؾٜ بجٕٚٛ افٌرؾٜ تِؽ إػ افزريٌٜ تِؽ مـ

 افثٚين افرأس، يٖخذ أنف افٌٚب ظْد افذي ٚأحدمه وطٍٜٔ صخهٚن، افٌٚب هذا وراء

  بامذا؟ يًٚظده ذفؽ يرؾًف، وطٍٔتف إول أوئلؽ. يذبحف أو يْحره

 باَل ـُ  :مداخِٜ

 باَل ـُ  :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

ًٚ  شُٜ شُٜ، يف دؾًًٚ  يدؾًقه :افنٔخ ًٚ  ُتق تَريٌ  .أمتٚر شًٌٜ أمتٚر شتٜ تَريٌ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

ًٚ، ُتق ظؿ شُٜ جدار وراء هٔؽ بتِػ ثؿ ـٌرة، ؽرؾٜ يف :افنٔخ  منْٔٚ ضًٌ

 حَف اجلِد صؼ رأشًٚ  ذبٔحٜ اشتِؿ ـٚن افثٚين افنخص إػ وصِْٚ افًُٜ، مع ٕحـ

 .شِخف ومٚذا؟ وٍٕخف

 .ًٕؿ. شِخف :مداخِٜ
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118 

 دؾًٜ ودؾًف ظْده برمٔؾ يف ورمٚه اجلِد أخذ افًِخ، ؾَط وطٍٔتف هذه :افنٔخ

ًٚ  وبْٔف بْٔف ثٚين صخص إػ  ؿقي موخٜ وطٍٔتف افثٚفٞ افنخص أمتٚر، شتٜ تَريٌ

 .جداً 

 .ًٕؿ ؿقي، :مداخِٜ

 يٌَك مٚ يًٌِٓٚ، ثؿ برمٔؾ يف ويرمٔٓٚ ادهٚريـ ويىِع افٌىـ، ينؼ :افنٔخ

 ؿد مقـؾ هْٚك صخص يف ادٔزان، يروح إخرة افدؾًٜ يدؾًف افقزن، إٓ رء

. ينسوه ؾقراً  يٖخذوه مٚذا؟ يٖتقا  افتجٚر رأجْٚ ؽرؾٜ، ودخِف شجؾ، ادٔزان؟ إيش

 يٖتقا  أنًٍٓؿ اإلٕجِٔز صٚروا بريىٕٚٔٚ يف صٓرة فف افرجؾ جًؾ هذه افًِّٜٔ

 مـ أصح هذه افذبٔحٜ أن يًتَد افىٌٜٔ افْقاحل يًرف افذي ٕنف ظْده، مـ ينسون

 .حَٓؿ افذبٚئح

 اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ٕذبح ٕحـ ًٕؿ أنف افؼـٜ مـ خز جٚءك إذا ؾٚٔن

 تىًِقا  تذهٌقا  أنُؿ بًد مٚ يف مْٓؿ ضٌِٝ افقصػ وبًد افقصػ مْٓؿ وضٌِٝ

 ومـ أنٝ مٚذا؟ تىقف شتذهٛ ٕنؽ تزوير، مٚذا؟ يًِّقا  هْٚ بَك يُّـ ٓ هذه

: فهٚحٌْٚ ؿٚفقا . افًٌٔىٜ ادجزرة هبذه ٕحـ ؾًِْٚ ـام وأؿًٚمٓٚ ـِٓٚ ادجزرة مًؽ

 .رأس شًٌامئٜ يذبح يقم ـؾ أهنؿ

 .اهلل صٚء مٚ :مداخِٜ

 أنتؿ افذي افوخؿ هذا ادهْع فِزبٚئـ، يًْل بِٔحؼ ومٚ رأس، شًٌامئٜ :افنٔخ

 .يًتقرد أخرى بالد يف ضًًٌٚ  مْف تًتقردوا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .مديْٜ بدـؿ بدـؿ؟ صق :افنٔخ

ًٚ  جئٓٚ ـٚن حلٚهلٚ مثالً  إردن أن صٔخ، يٚ ًٕؿ، :مداخِٜ  آٓف ثالثٜ مـ تَريٌ

 .افٔقم يف رأس آٓف أربًٜ إػ
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 بدهٚ بَك افَؤٜ إٕام يزوروا، ب٘مُٚهنؿ أهنؿ أظتَد مٚ ؾ٘ذاً  رأجتؿ؟. هٚه :افنٔخ

 .ؾٔٓؿ ُتنقن أنتؿ افذي ادرحِتغ هٚتغ مٚذا؟

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ ؾٔٓٚ تذبحقن افتل فِّجزرة وصػ أظىقٕٚ :افنٔخ

 جمٚزر ظْدـؿ يف احتٔٚضًٚ  ادجزرة، هذه تدوروا أنُؿ مْٓؿ إذن يًْل تٖخذوا بًديـ

 شغ مٚذا؟ يف يهر هْٚ ممُـ ًٕؿ، أي: ؿٚفقا  إذا اإلشالمٜٔ؟ افىريَٜ ؽر ظذ ثٕٜٚٔ

 وصؾ مٚ افىٛ ترى يٚ: وهق آخر رء بٌٚل خيىر ذفؽ مع فُـ ـٔػ ظرؾٝ. جٔؿ

 ؿتؾ هذا هؾ أنف حَف افِحؿ يٍحهقا  افرأس مٍهقفٜ وفق افذبٔحٜ هذه أن يًرف أن

 يُنػ ادجٓري افٍحص أن تًرف أنٝ افٔقم ٕن شٗال، بدهٚ هذه ذبح؟ هق أم

 .افتهقر ؾقق يًْل أصٔٚء

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 هذه ؾًالً  أنف إػ افٍْس اضّٖنٝ وبًديـ ـِٓٚ إمقر هذه ؾًِتؿ ؾ٘ذا :افنٔخ

ٚمُ ﴿: أيٜ ٕىٌؼ مٕٚع يف ؾام اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ تذبح ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي  اْف

ؿْ  ِحؾ   ُُ  .[6:احٚئدة﴾ ]َف

 يقرضقـؿ صٚن مـ أنف مًٓؿ ادُر يهؾ جيقز ٕنف مْف اشتقثَْٚ مٚ خز جمرد أمٚ

 افىريَٜ ظذ يذبح أن يُّـ ٓ افٌَر أن: فؽ يَقفقا  افٌْؿ حلؿ مـ فالشتراد

 ٓ افْقظغ ـال أن واحلََٜٔ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ يذبح افٌْؿ أمٚ اإلشالمٜٔ،

 .هُذا إمر يُقن أنف ممُـ اإلشالمٜٔ، افىريَغ ظذ يذبح

 (00 : 06: 60/ 107/ وافْقر اهلدى)

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 إبَٚر وحلقم افدجٚج فذبح وخّٜ ذـٚت ـْدا يف هْٚك ظْدٕٚ :مداخِٜ
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، بحٔٞ شتقرٕتق» يف ادًِّغ مـ تكيح يٖخذوا أهنؿ ؾٖرادوا وإؽْٚم،  يًّحقا

 حلؿ اشؿ حتٝ يًقؿقا  هلؿ يًّحقا : بٖن افتكيح، هذا ظذ ادًِّغ يقؿًقا  أو

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ مذبقح أو إشالمل

 .احلٚرض افًك مقوٜ: يًْل اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ مذبقح :افنٔخ

 ظِٔٓؿ، ـثرة ذوط فْٚ ـٚن حََٜٔ ؾْحـ احلٚرض، افًك مقوٜ :مداخِٜ

 ..أن اشتىٚظقا  مٚ فُـ

 .يتجٚوبقا  :افنٔخ

 بد ٓ أهنؿ ذط يىٌَقهٚ أن اشتىٚظقا  مٚ افع افؼوط مـ ـِٓٚ، ًٕؿ :مداخِٜ

 ـل رأشٓٚ مـ افدجٚج يكع حتك صٌر مٚء جدول يف ـٓربٚئل تٔٚر يّرروا أن

 أخػ يذبح بحٔٞ فِدجٚجٜ أل افذبح أو إوتقمٚتُٔل افذبح ؾًٔٚظد تدوخ،

 افدجٚجٜ افهًَٜ هبذه ممُـ واحد، آن يف دجٚجٜ آٓف ظؼات آٓف ثالثٜ أخٍغ

 ادٍتش رأى إذا إٕف ظْدهؿ افع افَٕٚقن مـ هؿ فُـ ُتقت، ممُـ ؤًػ ؿٌِٓٚ افع

 هذه يف ادخرج ؾُٔػ ظِٔف، تدور افذي اخلط مـ يَىًٓٚ أن مٔتٜ افدجٚجٜ أن

 ادًٖخٜ؟

 بتحِٔؾ يتًِؼ أحدمهٚ صٔئٚن اإلشالمٜٔ افْٚحٜٔ مـ هْٚ حٚل ـؾ ظذ :افنٔخ

 افًٗال: ؿِٝ بٚفذابح وإٕام بٕٚـؾ فٔس يتًِؼ وأخر ذبحٝ، وفق افذبٔحٜ، أـؾ

 أخر واجلٕٚٛ افذبٔحٜ، هذه بحؾ يتًِؼ جٕٚٛ: جٌٕٚٚن فف ظِٔف اجلقاب هذا

راً  أن فق بٚفذابح، يتًِؼ  شٚل حتك خنٛ أو ـحجر حٚد بٖي مٚ صٚة ذبح مٚ جزا

 وهق افثٚين بٚجلٕٚٛ يتًِؼ مٚ فُـ دمٓٚ، شٚل ٕنف حِٝ: أـِٓٚ حٔٞ ؾّـ دمٓٚ

ًٚ، ارتُٛ ؾَد اجلزار  مـ ؾٔف أنىِؼ هذا وجقايب احلٔقان، هذا ظذب أنف حٔٞ ُمرم

 ؾِٔحد أحدـؿ ذبح ؾ٘ذا رء ـؾ يف اإلحًٚن ـتٛ اهلل إن»: افًالم ظِٔف ؿقفف

 ش.افَتِٜ ؾِٔحًـ ؿتؾ وإذا ذبٔحتف وفرح صٍرتف

 فُْف حِٝ، ؾَد افدابٜ دم شٚل حتك مٚؤٜ شُغ ؽر بقشِٜٔ ذبح افع ؾٓذا
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 أهنؿ يزظّقن افٌربٔقن هٗٓء! ضٔٛ بد؟ ٓ افتٍريؼ هذا واوح آثؿ ؾٓق ظذهبٚ

 ينّؾ احلٔقان أن افٌِقي افتًٌر ٕن ـذابقن: هؿ بٚحلٔقان افرؾؼ بٌّدأ واجٚؤ

 إظجؿ بٚحلٔقان افرؾؼ خهقا  هؿ بْٔام افهٚمٝ إظجؿ واحلٔقان افْٚضؼ احلٔقان

 هق افذي افْٚضؼ احلٔقان ظذ ؽالطتٓؿ ـؾ أؾرؽقا  ثؿ يتُِؿ، ٓ افذي افهٚمٝ

 ؾًالً  أهنؿ فق ؾٔام يَٚل وهذا خِؼ، مٚ ـؾ ظذ وجؾ ظز اهلل ـرمف وافذي اإلًٕٚن

 ـؾ وفُـ افهٚمٝ، احلٔقان افؤؼ ادًْك هبذا وفق بٚحلٔقان افرؾؼ مٌدأ حََقا 

 ظـ ؾوالً  بٚحلٔقان افرؾؼ اشّف رء هْٚك ؾِٔس وجنًٓؿ مٚديتٓؿ مع خيتِػ رء

 افتقؾر هذا بًٌٛ احٚل وـًٛ افقؿٝ تقؾر شٌٔؾ يف هؿ إًٍٓٚ  ذـرت وـام اإلًٕٚن،

 إراحٜ تُقن وٓ فِحٔقان تًذيٛ ؾٓذا بٌِْٚ، ـام افدجٚج وؽر افدجٚج يهًَقن

 افْٚس يٍتل أن يريد افذي ادًِؿ وفذفؽ افؼظٜٔ، افىريَٜ ظذ بذبحف إٓ احلٔقان

 أو احلٔقان هذا أـِف حالل ٕٚحٜٔ يراظل أن ؾَط فف جيقز ٓ افْٚس فًٌض يرخص أو

 جيقز أنف أرى ٓ ذفؽ وظذ بٚحلٔقان، افرؾؼ ذفؽ مع يالحظ أن جيٛ بؾ حرام،

 هذا أن إخي افوقء يَقفقن ـام أو تٖصرة يًىقا  أن هْٚك ادًِّغ مـ جلامظٜ

 بّثؾ مٌزو هق ـام اإلشالمل افًٚمل ظذ أو افْٚس ظذ يقزظقه ثؿ اإلشالم يف جٚئز

 ظذ افْير ؽض ٕنف افٍتقى: هبذه أؾتك بٚفذي ادنُِٜ وتَع وؽره، افٌٌِٚري حلؿ

 شِّْٚ إذا هذا ذبح، احلٔقان هذا بٖنف يٍٓؿ أن وحًٌف بٚجلزار، تتًِؼ افتل افْٚحٜٔ

 افىٌل افٍحص بٖن أجوًٚ  وشِّْٚ افهًؼ، ذفؽ بًد دمف وئًؾ يذبح، ؾًالً  بٖنف

 يف ينّؾ شقف ؾًالً  هْٚك افٌٔىري افىٌٔٛ بٖنف شِّْٚ إذا أنف: ؿِٝ ظْدهؿ، دؿٔؼ

 .افهًؼ مـ مٚتٝ دجٚجٜ ـؾ ؾحهف

 .هذا يًٍؾ يًتىٔع حد مٚ :مداخِٜ

 .جيقز ٓ إذاً  ًٕؿ، إيف مًتًٌد وهذا :افنٔخ

 افتل افُتٚب اهؾ ذبٚئح ٍٕس وهق آخر شٗال إػ يَقدين هذا! ضٔٛ :مداخِٜ

 يًٍِقن؟ مٚذا ظْدهؿ هؿ إشقاق، يف تْزل
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 هْٚك؟ أشقاق أي تًْل :افنٔخ

 .ـْدا يف :مداخِٜ

 .ضٔٛ :افنٔخ

: مٚذا :مداخِٜ  ..يتقرظقن ٓ ادًِّغ مـ ـثر ٕنف يًٍِقا

 .أـِٓٚ مـ :افنٔخ

 مثالً  ييبقا  يًٍِقا  ؾامذا تدوخ، حتك برأشٓٚ رصٚص افدابٜ ييب :مداخِٜ

ًٚ  بذبحٓٚ وايٌدؤ ثؿ دابٜ ظؼ مخًٜ ظؼ ًٚ  صٔئ  اخلٚمًٜ افدابٜ ممُـ ؾىًًٌٚ  ؾنٔئ

: احٚئدة شقرة يف اهلل بَقل يًتنٓدوا ؾٚفْٚس مٚتٝ ؿد تُقن ؿىًًٚ  وافًٚدشٜ

ٚمُ ﴿ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ  ظِٔٓؿ؟ يْىٌؼ هذا ؾٓؾ[ 6:احٚئدة﴾ ]َف

 بـ اهلل ظٌد افَرآن ترمجٚن ؿٚل ـام هق أيٜ مـ ادَهقد ٕن ـال: :افنٔخ

ٚمُ ﴿ وذبٚئح: أي وضًٚم: ظٌٚس ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ [ 6:احٚئدة﴾ ]َف

 بًِؿ ظْده ظِؿ ٓ مـ ذهـ إػ يتٌٚدر ؿد افذي أخر ادًْك أن بدفٔؾ. ذبٚئحٓؿ: أي

 مْذ وأنٚ مًِؿ، بف يَقل ٓ هذا مٖـقهلؿ،: أي مىًقمٓؿ بًّْك وضًٚم ر،افتًٍ

 شٓرات َٕٔؿ إشٌقع فٔٚل أـثر يف هلل واحلّد وـْٚ افًًقديٜ، يف ـْٝ وزيٚدة صٓر

 ؾٔام وأجٌٝ ُتٚمًٚ  هذا مثؾ احلٚرضيـ أحد مـ شٗال ؾجٚء افنٌٚب، بًض مع

 افًِامء بًض يف أنف هْٚك ادكي هذا ؾَٚل مكي، صٔخ هْٚك وـٚن تًّع،

 .مًِؿ بف يَقل ٓ هذا جقايب ؾُٚن ـٕٚٝ، ـٍٔام افُتٚب أهؾ ذبٚئح أبٚحقا 

 (00 : 00 : 66/ 127/وافْقر اهلدى) 

 (00 : 09 : 06/ 127/وافْقر اهلدى) 

 ادستقردة الٓحقم حْؿ

 ادخٚفٍٜ مـ بف ادًِّقن أصٔٛ ممٚ اخلٚرج مـ تٖيت افتل افِحقم هذه :افنٔخ

 مٚ ـؾ وفٔس افُتٚب، أهؾ ذبٚئح فًِِّّغ أبٚح إٕام وجؾ ظز اهلل ٕن فِؼيًٜ،
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 حلؿ تًِّقن ـام يٖـِقن ؾٓؿ اهلل، حرم مٚ يٖـِقن افُتٚب ؾٖهؾ افُتٚب، أهؾ يٖـِف

ُِقا ﴿: افُريؿ افَرآن يف افًٚدغ رب ؿٚل ـام وهؿ اخلْزير، ـَ  َؿٚتِ ِمُْقنَ  ٓ اَفِذي ْٗ   ُي
ِ
 بِّٚلَل

: هْٚ افنٚهد[ 29:افتقبٜ﴾ ]َوَرُشقُففُ  اّلَلُ  َحَرمَ  َمٚ حُيَِرُمقنَ  َوٓ أِخرِ  بِْٚفَْٔقمِ  َوٓ

ـَ  َيِديُْقنَ  َوٓ َوَرُشقُففُ  اّلَلُ  َحَرمَ  َمٚ حُيَِرُمقنَ  َوٓ﴿ ـَ  احْلَِؼ  دِي ـَ  ِم َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي  اْف

ُىقا  َحَتك ًْ َٜ  ُي ْزَي ـْ  اجْلِ  اهلل ؿٚل هٗٓء افُتٚب أهؾ[ 29:افتقبٜ﴾ ]َصِٚؽُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  َظ

ٚمُ ﴿: حَٓؿ يف وجؾ ظز ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ  ويَقل[ 6:احٚئدة﴾ ]َف

ٚمُ ﴿: أيٜ هذه يف افتًٍر ظِامء ًَ ـَ  َوَض ُِ  ُأوُتقا  اَفِذي  ذبٚئح: أي[ 6:احٚئدة﴾ ]َتَٚب اْف

 ـام ٕهنؿ ٓ، ومٖـقهلؿ، مىًقمٓؿ أي افذيـ وضًٚم مًْك وفٔس افُتٚب، أهؾ

 .اهلل حرم مٚ يٖـِقن ذـرٕٚ

 ظذ: افٔقم يَقفقن ـام ذبحقا  ثؿ أوًٓ، ظْدٕٚ حيؾ مٚ افُتٚب أهؾ ذبح ؾ٘ذا

ًٚ، اإلشالمٜٔ افىريَٜ  ومـ أمٚ ذبٚئحٓؿ، مـ يٖـِقا  أن فًِِّّغ جيقز حْٔئذٍ  ثٕٚٔ

 ٕن ؿتاًل، يَتِقن وإٕام اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقن ٓ افٍُٚر أن افٔقم ادًِقم

ًٚ  يٖخذ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ افذبح  ظز اهلل وصٍٓؿ ـام بًٌٛ وهؿ ضقياًل، وؿت

قنَ ﴿: بَقفف وجؾ ُّ َِ ًْ ـَ  َطِٚهًرا  َي َْٕٔٚ احْلََٔٚةِ  ِم ـِ  َوُهؿْ  افدُّ ُِقنَ  ُهؿْ  أِخَرةِ  َظ ﴾ َؽٚؾِ

 افقؿٝ اؽتْٚم ظذ حريهقن ؾٓؿ وفذفؽ افزمـ، ؿّٜٔ يًرؾقن ؾٓؿ[ 7:افروم]

ًٚ  يٖخذ افؼظٜٔ افىريَٜ ظذ افذبح ـٚن وحٚ مْف، ؿىرة آخر إػ واشتحالبف  وؿت

 أن وبخٚصٜ يًِخقه واويٌدؤ بٖخرى أو بىريَٜ ويَتِقه قهيّقت وفذفؽ ضقياًل،

 وزن فف يهر إرض إػ هُذا يذهٛ ومٚ داخِف يف دمف يٌَك يذبح ٓ حْٔام احلٔقان

 .افؼظٜٔ افىريَٜ ظذ ذبح فق ممٚ أـثر

 تِؽ يف تهْع افتل ادًٌِٚت أو افٌالد تِؽ مـ تٖيت افتل ؾٚفذبٚئح وفذفؽ 

ؤهٚ أـِٓٚ جيقز ٓ هذه افٌالد ًٚ، وبًٔٓٚ وذا  إمٚ هبٚ، ررؽُ  اإلشالمٜٔ افٌالد [و] إضالؿ

 هلؿ، خالق ٓ افذيـ افتجٚر بًض مـ وإمٚ ظْٓؿ، يًٌد ٓ وذفؽ أنًٍٓؿ افٍُٚر مـ

 إذاظٚت ؾتذاع اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ تذبح هذه أن ويْؼون يذيًقن ـٕٚقا  حٔٞ

 افٍالٕٜٔ افقزارة مـ بتُِٔػ افٍالين افٌِد مـ جلْٜ ذهٌٝ أنف إصٚظٚت وتنٚع
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 هذه مـ يٖـِقن وافْٚس شْغ ذفؽ ظذ ومٙ افذبح، ضريَٜ ظذ فإلذاف

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ أهنٚ بٚشؿ افذبٔحٜ ؽر افَتِٜٔ احلٔقإٚت

 :افَديؿ افًريب افنٚظر ؿٚل وـام افنديد إشػ مع وبًديـ

 تًِؿ افْٚس ظذ ختٍك خٚهلٚ وإن خَِٜٔ مـ امرئ ظْد تُـ ومٓام

 وفٔس ومُر دوبِٜ إٓ هل مٚ أنف بًد ؾٔام رحيتٓٚ ضًِٝ يتُتّقا  حٚوفقا  مٓام

 مُتقب أشامك ؿٔؾ ـام مرة ظثروا أهنؿ بدفٔؾ أبدًا، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبح هْٚك

 ٓ وأنٚ وافٌدر، ادُر مجِٜ مـ ؾٓذا!! أشامك. اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ذبحٝ: ظِٔٓٚ

 هْٚك يًِّقا  أن افذبٚئح مْٓٚ فتًتقرد ـٚؾرة دوفٜ مع تتٍؼ حُقمٜ أي أن أشتًٌد

 تنٓد زوراً  تنٓد ٓ تنٓد وافِجْٜ اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ يذبحقا  ؾًالً  ُتثِٜٔٔ،

 رجًٝ: افَديؿ افًريب ادثؾ يَقل مٚ ومثؾ هْٚ مـ طٓرهؿ يديروا هؿ فُـ بٚفقاؿع،

 .افَديّٜ فًٚدهتٚ حِّٜٔ

 وإٕام تذبح ٓ ٕهنٚ إضالؿًٚ  احلٔقإٚت هذه مـ يٖـؾ أن مًِامً  ْٕهح ؾال وفذفؽ

 .ؿتالً  تَتؾ

ًٚ  شْٜ ظؼيـ ٕحق مْذ فٔس ؿٔض وأنٚ  إجٌْٜٔ افٌالد بًض زرت أنْل تَريٌ

 يف افنٚهد ٔخر، بِد مـ ختتِػ إؿٚمتل ـٕٚٝ فُـ وإيىٚفٔٚ وأشٌٕٚٔٚ ـزيىٕٚٔٚ

 يف جمزرة ظْده بٖنف حدثْل بٚـًتٚين صٚب ظذ احلٟ بّْٚشٌٜ تًرؾْٚ ـْٚ بريىٕٚٔٚ

ًٚ، ـِٔق 420 ٕحق فْدن ظـ تًٌد بِدة يف بريىٕٚٔٚ  ؾٔف اإلًٕٚن هذا زرٕٚ وؾًالً  تَريٌ

 واشع مُٚن يف ذبحف، ضريَٜ ظذ أضًِْٚ اإلشالمٜٔ، افىريَٜ ظذ ؾًالً  جمزرة ظْده

 إػ واحد بًد واحد افٌْؿ رأس فتنيٛ خٚصٜ ؽرؾٜ وؾٔف فٌِْؿ، زريٌٜ ؾٔف جداً 

 وأخر ويوجًٓٚ، افدابٜ يرؾع أحدمهٚ رجالن يَػ هْٚك جدًا، ؤؼ مدخؾ

ُُ  وظَِٝ هْٚ مـ ذبحٝ افزق بنظٜ يذبحٓٚ، ُُ  الب،بٚف  دؾع يدؾع هذا الباف

 وجدٕٚ مًٓٚ فٍْٔٚ ٕحـ اجلدار، ورى تِػ ثؿ هُذا تروح شُٜ ظذ يّق هُذا

 يُقن إٓ ظْده إػ وصِٝ تُقن مٚ هذه افذبٔحٜ يْتير واؿػ صخص اجلدار خِػ
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 دؾًٜ يدؾًف ثؿ برمٔؾ، يف ويرمٔف اجلِد يًِخ ؾَط وطٍٔتف إخرة، أنٍٚشٓٚ فٍيٝ

 إمًٚء هذه احلقار يًتخرج ؾَط هذا وطٍٔتف ثٚفٞ صخص إػ تذهٛ ثٕٜٚٔ،

 واخلٚرج افداخؾ يف احٚء يًِط بَقة ٕٚوح مٚء ظْده وبًديـ وؽرهٚ، وافُِٜٔ

 تقزن ادٔزان إػ تذهٛ افًُٜ، ظذ ـِف إخرة افدؾًٜ يدؾًٓٚ دع، تِّع تىِع

 يف مْتيريـ ـٕٚقا  افذيـ افزبٚئـ إػ وترشؾ وزهنٚ، ـؿ بىٚؿٜ ظِٔٓٚ يُتٛ ثؿ افدابٜ

 .اخلٚرج

 أن يًرؾقن ٕهنؿ حٚذا؟ مْٓؿ، ينسون أنًٍٓؿ افزيىٕٚٔغ: ل يَقل: افنٚهد

ًٚ  هذه افذبٔحٜ  ثؿ إرض، ظذ صٚر شٍح جًدهٚ يف بَل مٚ افدم ٕنف أصح، ضٌٔ

 مِٔقٕغ ـذب ؾٔف يهر مٚ حتك أظرف مٚ يقم ـؾ مدجْٜ ظْده افرجؾ هذا ٍٕس

 ظذ حيهِقا  أهنؿ افْٚس بٔهدق ومٚ افدجٚج، اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ بٔذبح رأس

 .اإلشالمٜٔ افىريَٜ ظذ ادذبقح افدجٚج مـ افْقع هذا

 هذه افهْٚديؼ يف مًرووًٚ  افدجٚج وجدٕٚ افًقق ودخِْٚ أشٌٕٚٔٚ إػ ذهٌٝ حٚ

 رء وٓ مذبقحٜ فًٔٝ برأشٓٚ افدجٚجٜ هل، ـام رؤشٓٚ بِقر مٌِقرة ادزدة

 .بٚفُٓربٚء صًؼ ؿتؾ، مَتقفٜ

 .صٔخ يٚ احلُؿ خالصٜ يًْل، احلُؿ خالصٜ :مداخِٜ

 احلُؿ؟ خالصٜ هٚت :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 افتل ذبٚئح أهنٚ يَٚل مٚ أو افذبٚئح مـ إـؾ جيقز ٓ أنف احلُؿ خالصٜ :افنٔخ

 .ذبحًٚ  تذبح وٓ ؿتالً  تَتؾ ٕهنٚ افٍُر: بالد مـ تٖيت

 ( 00 : 16: 69/   195/  وافْقر اهلدى)
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 !إتراك؟ ذبائح حْؿ

 تقرع إذا احلُؿ ؾام..]إتراك افذبح ظذ افَٚئّغ جدة مديْٜ يف :مداخِٜ  

 ؟[ذبٚئحٓؿ أـؾ ظـ اإلًٕٚن

 افذبح؟ ظذ افَٚئّقن هؿ مـ :افنٔخ

 .أتراك :مداخِٜ

 .مٚذا وأتراك :افنٔخ

 .مًِّقن هؿ مٚ :مداخِٜ

 .مًِّغ ؽر أتراك يف مٚ :افنٔخ

 .ظِامٕٔغ أؿهد :مداخِٜ

 أدراك؟ ومٚ :افنٔخ

 .افسك مـ ؾهِٜٔ ظـ يتُِؿ هق يَهد :مداخِٜ

 .مًِّٜ أمٜ هل ـٖمٜ إتراك :افنٔخ

 آخره وإػ وافٌقشْٜ وأنَرة إنٚوقل يًُْقن افذيـ بٕٚتراك تًْل أخًٝ

 افًربٜٔ افٌالد حُّقا  افذيـ افًثامٕٔقن هؿ وهٗٓء مًِّقن هٗٓء ـذفؽ؟ أخٔس

 ادِحد هذا أتٚتقرك ـامل ظٓد إػ ؿرون شًٌٜ أو ؿرون شتٜ ٕحق بٚإلشالم وؽرهٚ

 ؾرض ثؿ افؼيًٜ، أحُٚم مـ ـثًرا  وَؽَر  افًٌَٜ افسـل افنًٛ ظذ ؾرض حٔٞ

 أن اجلرائد مـ تًًّقن وفًُِؿ افسـٜٔ، افٌالد ظذ ضٚرئ أمر ؾٚفًِامٕٜٔ افًِامٕٜٔ،

 ـٚن افتل افًربٜٔ افٌِٜ وإػ افديـ إػ بٚفًقدة يىٚفٌقن ترـٔٚ يف صحقة تقجد أن

 بٚفٌِٜ ؾجًِف إذان َحَرف حتك افًربٜٔ أخٌك ؿد ـٚن أتٚتقرك ـامل مهىٍك هذا

 إحُٚم إػ افًقدة يىٌِقن افسـٜٔ افٌالد يف أجوًٚ  جٔدة صحقة تقجد أن افسـٜٔ،

 فِحٟ ادٗفٍٜ بٕٚفقف بّجٔئٓؿ تنًرون فًُِؿ افسـل افنًٛ اإلشالمٜٔ،
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 يف أن افنٖن هق ـام ـٚؾر ٕيٚم ظِٔٓؿ ؾرض حٚ فُـ إتراك، هؿ هٗٓء وافًّرة،

 ؾٓؾ افًِقيغ، مـ وؽره...أشد حٚؾظ حيُّٓٚ افسـٜٔ احلدود ظذ وهل شقريٚ

 افْيٚم فُـ مًِؿ صًٛ هق ٓ،: أؿقل ظِامين؟ صًٛ هق افًقري افنًٛ أن َٕقل

 هذه واحلٚفٜ جيقز ؾال ظِامين افْيٚم فُـ مًِؿ صًٛ افسـل افنًٛ أجوًٚ  ظِامين،

 هؿ افًربٜٔ افٌالد إػ ويهدروهنٚ افذبٚئح هذه يذبحقن افذيـ أن: َٕقل أن

 ..ظِامٕٔقن

 .جدة يف أن هؿ ٓ، :مداخِٜ

 افذيـ أن: أؿقل أن أردت أنٚ ـالمْٚ، يف فًْتّر فْٚ أحًـ هذا! ضٔٛ :افنٔخ

 ـٖتراك إتراك فُـ أتراك هؿ افًربٜٔ افٌالد إػ ويهدروهنٚ افذبٚئح هذه يذبحقن

 ..افىٚفح وؾٔٓؿ افهٚفح ؾٔٓؿ صًٛ ـٖي

 ادقوقع اختكت أنٝ ؾٚٔن تٗـؾ، ٓ ؾذبٔحتف مِحداً  ـٚن إذا أمٚ! ضٔٛ

 جدة؟ يف افًًقديٜ يف: يًْل يذبحقن، هْٚ أن هؿ: تَقل افٌٔٚن، ظذ يًٚظد وهذا

 ُمّد وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن ينٓدن ٓ وأهنؿ مالحدة هٗٓء أن تٌغ هؾ! ضٔٛ

 :ؾريَغ أحد صؽ بال هؿ: أؿقل وإٕام امتحٚن شٗال شٗال فٔس.. اهلل رشقل

 ظـ افْير بٌض مًِّقن أتراك ظْف حتدثْٚ افذي إصؾ ظذ يُقٕقا  أن إمٚ

 حالل ؾذبٚئحٓؿ إوػ ـٕٚٝ ؾ٘ن مالحدة، يُقٕقا  أن وإمٚ ؾًٚدهؿ أو صالحٓؿ

 أهنؿ: أي افثٚين، افًَؿ مـ أهنؿ ظرؾْٚ ؾٓؾ حرام، ؾذبٚئحٓؿ إخرى ـٕٚٝ وإن

 ذبٚئحٓؿ، جتقز ٓ: ؾٚجلقاب ذفؽ ظرؾْٚ إن تٗـؾ، ٓ ذبٚئحٓؿ بٖن فَْىع مالحدة

 .جقايب يْتٓل هبذا إصؾ، ظذ ؾٌَْك ًٕرف مل وإن

 ؟[افقرع بٚب مـ] :مداخِٜ

 ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: حْٔذاك ؾَْقل واشع، بٚب افقرع بٚب إتٓك، :افنٔخ

 ظـ َٕقل أن افقرع مـ فٔس فُـ افًالم، ظِٔف افرشقل حديٞ وهذا شيريٌؽ

 .جيقز ٓ هذا ٓ، أتراك، ٕهنؿ حٚذا؟ مالحدة إهنؿ: ظِؿ بٌر هٗٓء
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 يهِقن هؾ يًِؿ مل وإذا ذبٚئحٓؿ، تٗـؾ هؾ يهِقن ٓ أهنؿ ظِؿ إذا..:مداخِٜ

 .يًِؿ مل وإذا ظِؿ إذا مٌحثغ افًٗال: يًْل يهِقن، ٓ أو

 ش.يريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: اجلقاب ظرؾٝ ؾَد يًِؿ مل إذا ًٕؿ، :افنٔخ

 .افقرع بٚب مـ :مداخِٜ

 أهنؿ تًرف أنٝ فُـ يهِقن، ٓ أو يهِقن: تَقل أنٝ ظرؾٝ مٚ ًٕؿ، :افنٔخ

 ـذفؽ؟ أخٔس مًِّقن،

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ ؾدع يهِقن ٓ أو يهِقن أهنؿ تًرف ٓ فُـ :افنٔخ

 .يريٌؽ

 .إصؾ ظذ ويٌَقن :مداخِٜ

 ـذفؽ؟ أخٔس يهِقن ٓ أهنؿ وهق آخر احتامل يٖيت إصؾ، ظذ يٌَقن :افنٔخ

 ؾّـ افهالة، تٚرك حُؿ مالحيٜ مـ افٌحٞ يٖيت هْٚ يهِقن ٓ أهنؿ ظرؾٝ: يًْل

ًٚ  ـٍراً  وفٔس ردة ـٍر هق ـٍر ـًالً  افهالة ترك بٖن يرى ـٚن  ٓ ؾٓذا ؾَط ظِّٔ

 ـقٕف مع ـًالً  افهالة ترك جمرد أن مثع يرى ومـ هٗٓء، ذبٚئح مـ يٖـؾ أن جيقز

 وٓ هذا ٓ يًِؿ ٓ ـٚن إذا إًٍٓٚ  ؿِْٚ ـام وإحقط إـؾ ؾٔجقز ردة ـٍر فٔس مًِامً 

 يُقن أن ؾٔف ينسط وٓ مًِامً  دام مٚ حالل ادًِؿ ذبٔحٜ ٕن يٖـؾ: ٓ أن هذا

ًٚ  صٚحلًٚ   جقايب؟ واوح صحٜ، ذط وفٔس ـامل ذط بٖنف ؿٔؾ إن إٓ تَٔ

 .واوح :مداخِٜ

: يًْل افًٍٚد، يف افٌٚفٛ ـٚن إذا.. ؾٔف افٌٚفٛ ـٚن إذا صٔخ يٚ :مداخِٜ

[ حُؿ] ؾام ؾٚشدة ظَٚئدهؿ أن هٗٓء مـ أؾراد ظدة وظرؾْٚ ؾٚشدة ظَٚئدهؿ

 ذبٔحتٓؿ؟

 هؾ ؾٚشدة ظَٚئدهؿ هؿ افذيـ هٗٓء: جداً  مٓؿ بحٞ يٖيت أجوًٚ  هْٚ :افنٔخ
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 دائرة ظـ خرجقا  ؾ٘ن خيرجقن، ٓ أم اإلشالم دائرة ظـ افًٍٚد هبذا خيرجقن

 آحتامل ظذ وبْٚءً  ذبٔحتٓؿ، ؾتٗـؾ خيرجقا  مل وإن ذبٔحتٓؿ، تٖـؾ ؾال اإلشالم

 بخروجٓؿ حُّْٚ هؾ يْير اإلشالم مـ خترجٓؿ ظَٚئدهؿ ؾًٚد بٖن ؿِْٚ إذا إول

 مـ رء مـ بد ٓ هْٚ ادٌٚفٌٜ، مـ رء ؾٔف أم صحٔح حُؿ اإلشالم دائرة مـ

 :افٌحٞ

 مـ خيرجٓؿ افًٍٚد هذا وبٖن ظَٔدهتؿ بًٍٚد وصٍْٚهؿ افذيـ هٗٓء ـٚن إن

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل شْٜ ومـ اهلل ـتٚب مـ ظِٔٓؿ احلجٜ أؿّٔٝ ؿد اإلشالم مِٜ

 ؾٓؿ اهلل حجٜ ظِٔٓؿ َٕؿ مل ـْٚ إن أمٚ ذبٚئحٓؿ، تٗـؾ ٓ: افًٚبؼ افَقل يٖيت ؾحْٔئذٍ 

 ادًِّغ أحُٚم ظِٔٓؿ وجتري اإلشالم دائرة يف وبجرهؿ ظجرهؿ ظذ يٌَقن

 .ظِٔٓؿ أؿّٔٝ ؿد اهلل حجٜ أن ًِٕؿ ٓ أنْٚ دام مٚ افًٚدغ رب اهلل ظْد وحًٚهبؿ

 (00:00:00/أ06: افْقر رحِٜ)( 00:14:21/ب01: افْقر رحِٜ)

 ذبٗح؟ أم أقتٗؾ الِْر بالد دم الٓحؿ عـ السٚال وجقب

 مـ ؾٖضًّف ادًِؿ، أخٔف ظذ أحدـؿ دخؾ إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

بف، مـ شَٚه وإن ظْف يًٖخف وٓ ؾِٖٔـؾ ضًٚمف، بف مـ ؾِٔؼب ذا  يًٖخف وٓ ذا

 .شظْف

 إخ أن طْف ظذ ؽِٛ مـ ظذ ُمّقل احلديٞ أن وافيٚهر هذا [:اإلمٚم ؿٚل]

 صٖن هق ـام افًٗال، وجٛ بؾ جٚز وإٓ ادحرمٚت، ويتَل حالل مٚفف ادًِؿ

 ظـ شٗاهلؿ مـ بد ٓ وأمثٚهلؿ ؾٓٗٓء افٍُر، بالد يف ادًتقضْغ ادًِّغ بًض

 ذبٔح؟ ام هق أؿتٔؾ مثالً  حلّٓؿ

 (.204/ 2) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 التحريػ ضرأ بَدوا الٕيارى ذبائح أكؾ جقاز بَدم الّقل رد

 ذيَتٖؿ عذ

 .وافًْخ افتحريػ بًد ادتْك ذبٔحٜ حتؾ ٓ: افنٚؾًل ؿٚل

 ابـ اإلشالم صٔخ افَقل هذا وًػ وؿد [:بَقفف افَقل هذا ظذ إفٌٚين ؾًِؼ]

 افَقل هذا واشتٌرب بٚفوًػ، حري وهق : ش491/  1» شآختٔٚرات» يف تّٜٔٔ

 ٕزفٝ وؾٔٓؿ - ملسو هيلع هللا ىلص ظٓده يف ـٕٚقا  افذيـ افُتٚب أهؾ ٕن افنٚؾًل: اإلمٚم مثؾ مـ

 إػ مْتًٌٚ ـٚن مـ بغ ؾرق وٓ افَرآن، بْص ُمرؾٚ ـتٚهبؿ ـٚن إٕام :- ادذـقرة أيٜ

 .بًده أو افتحريػ ؿٌؾ افديـ ذفؽ يف جده أو أبقه ـٚن مـ

 (67/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 تسٔٗة بُر أو اهلل لُر ذبح وا الْتاب أهؾ ذبائح وـ حيرم هؾ

 الذبح دم ادرشوعة اليِة غر عذ أو

 اؿتوٚء» يف مٍٔد فف بحٞ يف ذفؽ  اصساط اإلشالم صٔخ اختٚر [:اإلمٚم ؿٚل]

ط  ش.421 - 420 ص» شادًتَٔؿ افكا

ْرِ  ُأِهَؾ  َوَمٚ﴿ آيٜ أن حجتف: ومـ ٌَ   فِ
ِ
 ظّقمف - مًْٚهٚ يف ومٚ - ش﴾بِفِ   اهلل

 فف ينسط ؾٕ٘ف افُتٚب: أوتقا  افذيـ ضًٚم بخالف صقرة: مْف خيص مل ُمٍقظ

 ـالمف: افخ.. .ذـٚتف تٌح مل ادؼوع ادحؾ ؽر يف افُتٚيب ذـك ؾِق ادٌٔحٜ: افذـٚة

 .ؾراجًف

 (71/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت
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 وغرها أضَٔة وـ ادسٓٔني تّتؾ التل الدول وٕتجات وّاضَة

 هذا بٚدًِّغ، تٍتؽ دوفٜ أهنٚ اظتٌٚر ظذ افٌٌِٚريٜ افِحقم مَٚضًٜ :مداخِٜ

 .رء ـؾ وإػ ادٌِقشٚت إػ يتًدى صٔخ يٚ أطـ

 .ًٕؿ رء، ـؾ :افنٔخ

 روشٔٚ؟ مثؾ افٌٌِٚريٚ ؽر احلُؿ هذا يتًدى هؾ صٔخل. ضٔٛ :مداخِٜ

ًٚ، ضًًٌٚ  :افنٔخ  فُـ ـذفؽ، يُقٕقا  أن جيٛ إشالمٜٔ دول هْٚك ـٚن فق ضًٌ

 أجـ؟

  (04 : 25 : 11/ 497/وافْقر اهلدى)

 وٕف الزواج لٕا جيٗز الذي ديٕف عذ الْتايب لبّاء الًابط هق وا

 ضَاوف؟ وأكؾ

 وأـؾ مْف افزواج فْٚ جئز افذي ديْف ظذ افُتٚيب فٌَٚء افوٚبط هق مٚ :افًٚئؾ

 ضًٚمف؟

ًٚ  ييؾ أن وٚبىف :افنٔخ  يقمًٚ  ؿٚئامً  يُـ مل هذا ٕن ظّالً  وفٔس اشامً  إفٔف مْتًٌ

ٚمُ ﴿ :وتًٚػ تٌٚرك ؿقفف ٕزل يقم يف وٓ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اف ُُ  ﴾َف

دْ ﴿ ؾٔٓؿ ؿٚل وؿد [6:احٚئدة] ََ رَ  َف ٍَ ـَ  ـَ ُٞ  اهللَ  إِنَ  َؿُٚفقا  اَفِذي ٍٜ  َثٚفِ  [71:احٚئدة] ﴾َثاَلَث

 .جقايب هذا

ًٚ  صخهًٚ  هْٚك وجد فق :افًٚئؾ ٕٔ  افرب وجقد يُْر أو افًٌٞ يُْر ٕكا

 احلُؿ؟ هذا ظِٔف يْىٌؼ وتًٚػ شٌحٕٚف

ٕٜٔ مِٜ ظـ خرج يُقن هذا ٓ :افنٔخ  .افْكا
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ٕٜٔ؟ إػ يْتًٛ وهق :افًٚئؾ  افْكا

 يديـ ٓ أن إٓتًٚب مًْك فٔس إٓتًٚب مًْك صق يْتًٛ، ًٕؿ :افنٔخ

ٜٕٔ ٕٜٔ مـ بُثر خيؾ ؿد فُـ بٚفْكا  افهالة ظِٔف ظًٔك هبٚ جٚء افتل ٜاحلَ افْكا

ٕٜٔ أنُر إذا أمٚ وافًالم  افذي ادًِؿ مـ صؽ بال ذ ؾٓق وتٍهٔالً  مجِٜ افْكا

 .ُمّد بـ أمحد يًّك أن ئٍد وٓ ديْف ظـ ارتد

 ( 04: 42: 01/   794/  وافْقر اهلدى)



 البدع أٍل ذبائح
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 الىَٗة ذبٗحة حْؿ

 هبذا متٍرداً  وأطْف يَقل افُقيٝ، يف ظْدٕٚ افًِؿ ضٌِٜ أحد صٔخ يٚ :مداخِٜ

 ـٍٚر، ـِٓؿ افنًٜٔ بٖن: يَقل أوًٓ  هق اإلخقة، بًض ؿٚل مٚ حًٛ: يًْل افَقل

ٕٜٔ يف ـٚجلٚهؾ جٚهِٓؿ اشتثْٚء، بال ـِٓؿ وجٚهِٓؿ ظٚدٓؿ  وؽره، افْكا

ين  .افْكا

 ـؾ مـ آـؾ أن مذهٌل أنٚ: ؾَٚل افراؾيض افنًٔل ذبٔحٜ مـ تٖـؾ هؾ: فف ؾَٔؾ

ك مـ َّ ؿْ  َوَمٚ﴿ اهلل، وبٚشؿ هلل ذبح ـٚن إذا ـٕٚٝ، ظَٔدة أي ظذ هلل ش ُُ َٓ  َف  َأ

ُِقا  ـُ ْٖ   اْشؿُ  ُذـِرَ  مِمَٚ َت
ِ
َِْٔفِ  اّلَل  ؟افَقل هذا يف شِػ فف هذا ؾٓؾ ،[449:إنًٚم﴾ ]َظ

  اجتٚهف؟ هق مٚ يًْل، صق هق ٓ، أبدًا، :افنٔخ

ْٕٚ مع ـٚن هق :مداخِٜ  ...ظْدهؿ مٚ أؽِٛ ترك[ ثؿ] إخقا

 .شٍِل أنف ًٍٕف ظـ يَقل مٚ أطـ: ويًْل صذ،: يًْل :افنٔخ

جف..:مداخِٜ ٟ مْٓ ل ادْٓ ٚد ظذ مْف خيٚؾقن افًٍِٔغ أن إٓ ـٚمالً، افًٍِ  ...أنف اظَت

 .يَقل ؾٔام شٍِف مـ :افنٔخ

 ـٕٚٝ إن: ؿٚل اشتدرك ؿٚل فُـ أوٓ شِػ ل ـٚن إن أدري ٓ: َقلي :مداخِٜ

 فُـ ؿقل، ظـ أرجع ؾٖنٚ اإلمجٚع بخالف ـٕٚٝ وإن أتراجع، ؾٖنٚ إمجٚع مًٖخٜ

 .هُذا

ٚمُ ﴿: آيٜ يٍن ـٔػ :افنٔخ ًَ ـَ  َوَض َُِتَٚب  ُأوُتقا  اَفِذي ؿْ  ِحؾ   اْف ُُ  ؟[6:احٚئدة﴾ ]َف

 ...يًْل دائامً  فٔس ادخٚفٍٜ مٍٓقم: ؿٚل ٔيٚت،ا هذه فف ؿِٔٝ :مداخِٜ

 .حالل افُتٚب أهؾ ؽر ضًٚم إٕف افدفٔؾ ويـ فُـ فٔس صحٔح :افنٔخ

ؿْ  َوَمٚ﴿ :مداخِٜ ُُ َٓ  َف ُِقا  َأ ـُ ْٖ   اْشؿُ  ُذـِرَ  مِمَٚ َت
ِ
َِْٔفِ  اّلَل  مٚ: ؿٚل[ 449:إنًٚم﴾ ]َظ
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 ...ـٚن إًٕٚن أي مـ ظِٔف هللا اشؿ ذـر دام

ين أن هْٚ بًوٓؿ ؾٔٓٚ ينٚرـف ؽٍِٜ يف هذ :افنٔخ  بٚشؿ: ؾَٚل ذبح إذا افْكا

 بًؿ: ؿٚل إذا أمٚ اهلل، ؽر بٚشؿ ذبح فٕن ذبٔحتف: يٗـؾ ٓ بٖنف: ؿٚئؾ يَقل ادًٔح

 افّْط، هذا ظذ هق إفٔف تنر أنٝ افذي افنخص هذا أن يٌدو ذبٔحتف، أـِٝ اهلل

ين هذا، ظذ أوردتف مٚ ظِٔف ؾرد  ؿقفف وبغ بْٔف ؾرق ٓ افرب بٚشؿ ؿٚل إذا افْكا

 افَؤٜ ٕن وذاك، ذاك وبغ هذا بغ ؾرق ؾال اهلل، بٚشؿ: ؿٚل وإذا ادًٔح، بٚشؿ

 بغ افتٍريؼ يرى افذي هلذا ؿِٝ ؾٖنٚ بٕٚفٍٚظ، تتًِؼ ممٚ أـثر بٚفًَٔدة تتًِؼ

 تًتَد أٓ: ؿِٝ اهلل بٚشؿ يذبح افذي وأخر ادًٔح، بٚشؿ يذبح افذي افْكاين

 مٚ إذاً : فف ؿِْٚ افَدس، وروح وآبـ إب: يًْل اهلل، بٚشؿ: يَقل حغ أنف مًل

 بٚٔيٜ ُمتجًٚ  يَقل افذي هذا: ؾ٘ذاً  مؼك، ـالمهٚ دام مٚ ذاك، وبغ هذا بغ افٍرق

 أظْل مٚ. ٓ يتهقر، ٓ هذا فف، ذيؽ ٓ افذي افقاحد بٚهلل يٗمـ هؾ: افًٚبَٜ

: بَٔقل حٚ إٕف ٕحـ مًِّْٔٚ يف أن بْنؽ ٕحـ أظتَد، ٓ أنٚ افذابح، أظْل افَٚئؾ،

  ـٔػ؟ ظرؾٝ أخريـ ظذ ؾوالً  يًْل؟ مٚذا اهلل بًؿ

 ؽر أنف يَٚل مٚ أؿؾ: يًْل صؽ بال ؾٓق أيٜ هبذه اإلًٕٚن هذا ؾتًّؽ وفذفؽ

 ظذ يْىِؼ حتك افًِامء أؿقال يراجع افُتٛ، يراجع أن ظِٔف يٌٌْل ثؿ دؿٔؼ،

ًٚ، ظْف َِٕٝ ـام يَقل وٓ بهرة،  هؾ! ضٔٛ أتراجع، ؾٖنٚ إمجٚع ؾٔف ـٚن إن إٍٓ

 بحثٝ؟

 .بحٞ مٚ :مداخِٜ

 ـؾ إٕف وأبدًا، دائامً  مْٓؿ ٕنُق ٕحـ افع افْٚس مـ هذا: إذاً . بحٞ مٚ :افنٔخ

 ثؿ أؾّٓف، افذي هذا أنٚ: ويَقل ؾٔتٌْٚه رأي فف ويٌدو ظِؿ، صقيٜ ظْده صٚر واحد

 مٗفٍٚت؟ اإلًٕٚن هلذا هؾ ادتٖخريـ، وٓ ادتَدمغ ٓ افًِامء بجٓقد يًتًغ ٓ

 .ٓ :مداخِٜ

 .فف فٔس :افنٔخ
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ًٚ  خرج :مداخِٜ  .افًًقديٜ مـ افًجـ مـ حديث

 خيٚفٍٓؿ؟ وأن اجلامظٜ أوئلؽ مـ هق ـٚن :افنٔخ

 .ًٕؿ خٚفٍٓؿ :مداخِٜ

 افريٚض؟ يف شجغ ـٚن ويـ :افنٔخ

 ثامن مُٞ ـٚن أجـ شجـ آخر أدري مٚ شجقن، ظدة مـ تَْؾ هق :مداخِٜ

َؽ  شْقات ًِ  ؟جلٓٔامن ـتٛ أدخؾ ـٚن احلٚدث ؿٌؾ ُم

 احلٚفٜ؟ يف صٚرك مٚ هق: يًْل :افنٔخ

 .صٚرك مٚ ٓ :مداخِٜ

 .خرج حٚ صٚرك :مداخِٜ

 ...ـِٓؿ أخرجقهؿ أن، ـِٓؿ أخرجقهؿ هؿ. ٓ :مداخِٜ

  (00 : 00: 00/ 455/ وافْقر اهلدى)





 الصٔد كتاب
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 اليٗد ذلؽ فٙكؾ لٓيٗد ادجقد كٓب ادسٓؿ أرشؾ إذا

 حيؾ فال لٓيٗد وسٓؿ كٓب ادجقد أرشؾ وإذا حالل

 [:  ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 .ؤًػ .شوضٚئره ادجقد ـِٛ صٔد ظـ هنْٔٚ» :مرؾقًظٚ جٚبر ظـ روي

: وجٓغ ظذ ؾّٓف ويُّـ فِحديٞ، ينٓد مٚ افٌٚب يف وفٔس [:اإلمٚم ؿٚل]

 صٔده أـؾ جيقز ٓ هذا ؾًذ صٚحٌف ب٘رشٚل صٚد ادجقد ـِٛ يُقن أن: إول

 حيؾ هذا وظذ مًِام، أرشِف افذي يُقن أن: افثٚين .صحٔحٚ احلديٞ مًْك ؾُٔقن

 افتقؤح أحًـ مٚفؽ اإلمٚم ادًٖخٜ أووح وؿد احلديٞ مًْك يهح وٓ صٔده

 ـِٛ أرشؾ إذا ادًِؿ أن ظْدٕٚ ظِٔف ادجتّع إمرش:  »14/  2ش »ادقضٖ» يف ؾَٚل

 بٖس ٓ حالل افهٔد ذفؽ ؾٖـؾ متًِام ـٚن إذا أنف ؿتؾ أو ؾهٚد افوٚري ادجقد

 يرمل أو ادجقد، بنٍرة يذبح ادًِؿ مثؾ ذفؽ مثؾ وإٕام ادًِؿ، يذـف مل وإن بف،

 أرشؾ وإذا بٖـِف، بٖس ٓ حالل وذبٔحتف ذفؽ ؾهٔده هبٚ، ؾَٔتؾ بٌِْف، أو بَقشف،

 أن إٓ افهٔد ذفؽ يٗـؾ ٓ ؾٕ٘ف ؾٖخذه صٔد ظذ افوٚري ادًِؿ ـِٛ ادجقد

 افهٔد هبٚ ؾرمل ادجقد، يٖخذهٚ وٌِٕف، ادًِؿ ؿقس مثؾ ذفؽ مثؾ وإٕام يذـك،

  .شذفؽ مـ رء أـؾ حيؾ ؾال ادجقد، هبٚ يذبح ادًِؿ صٍرة وبّْزفٜ ؾَٔتِف،

 (.22/ 2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 أكؾ الْٓب لياحب جيقز هؾ وٕف فٙكؾ صٗداً  الْٓب صاد إذا

 اليٗد؟

 ش:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل أمحد ظْد ظٌٚس ابـ حديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾ٘ذا ًٍٕف، ظذ أمًُف ؾٕ٘ام تٖـؾ: ؾال افهٔد مـ ؾٖـؾ افُِٛ أرشِٝ إذا»
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 [حًـ.]شصٚحٌف ظذ أمًُف إٕام ؾُؾ: يٖـؾ ومل ؾَتؾ أرشِتف

 اخلنْل ثًٌِٜ أبٚ أن: ظّرو بـ اهلل ظٌد حديٞ مـ داود وأبق ،أمحد أخرج وؿد

 فؽ ـٕٚٝ إن»: ؿٚل صٔدهٚ؟ يف ؾٖؾتْل مٌُِٜ: ـالبٚ ل إن» اهلل رشقل يٚ: ؿٚل

 ،ذـل؟ وؽر ذـل شاهلل رشقل يٚ: ؾَٚل ،شظِٔؽ أمًُٝ ممٚ ؾُؾ مٌُِٜ ـالب

 [حًـ.]شمْف أـؾ وإن»: ؿٚل ،مْف؟ أـؾ وإن: ؿٚل شذـل وؽر ذـل»: ؿٚل

 أمًؽ ٕنف صٔده: حٚل يف أـؾ إذا مٚ ظذ ادْع بحّؾ احلديثغ بغ مُجع وؿد

 ش..فهٚحٌف أمًُف أن بًد مْف أـؾ إذا مٚ ظذ واإلبٚحٜ فًٍْف،

 ـثر وابـ ،ش410/  1» شافًْـ هتذيٛ» يف افَٔؿ ابـ اجلّع هذا اشتحًـ وؿد

 .شافتًٍر» يف

 (41/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 يٚكؾ؟ هؾ إرض عذ فسّط الٌائر جٕاح اليٗاد أصاب إذا

 ؾٖصٚبف ؾًَط، بجْٚحف ؾيب ضٚئر ظذ رصٚصٜ أضِؼ صٚئد :مداخِٜ

 أمٚت يًِؿ ٓ أنف مع افىٚئر هذا يٗـؾ هؾ إرض ظذ ؾًَط يًْل، بجْٚحف

 افًَقط؟ مـ أم بٚفرصٚصٜ

ًٚ، إرض ظذ شَط يًْل افًٚئؾ ـٖن :افنٔخ  يًْل؟ هُذا مٔت

 .ًٕؿ أي :مداخِٜ

ًٚ  إرض ظذ شَط :افنٔخ  .مٔت

 ..ًٕؿ أي :مداخِٜ

 .جْٚحف يف اإلصٚبٜ وـٕٚٝ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ
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 ادٓؿ ظَْف، مـ أو رؿٌتف مـ بٔدك احلٔقان ـذبح هق ؾٓذا مْف افدم شٚل ـٚن إذا

ًٚ، بجْٚحف أصٔٛ افذي افىٚئر يدرك مل افهٚئد أن ًٚ  أدرـف أن بًد ؾامت حٔ  مٚت، حٔ

ًٚ  ؾقجده إفٔف ذهٛ إذا أمٚ يٗـؾ، ٓ حْٔذاك  رمٚه افذي افىٚئر ـذفؽ فف، حؾ ؾَد مٔت

ًٚ، ؾقجده احٚء يف أو افٌحر يف ؾقؿع افرامل  إن: أي إول، حُؿ حُّف ؾٓذا مٔت

 افٌحر يف وجده ؾ٘ذا افرصٚصٜ، وهق افٌحر يف أوؿًف افذي هق بٚفيٚهر أمٚتف افذي

ًٚ  وجده إذا أمٚ ذبحف، مـ بد ؾال هُذا يوىرب  .ًٕؿ. وحيؾ ؾٔجقز مٔت

 (..:48: 22/ 714/ وافْقر اهلدى) 

 حيؾ هؾ أخرى ضٗقر وَف فسٌّت وَٕٗا ضائرا اليٗاد قيد لق

 أكٖٓا؟

 وـٚن ضٚئر ظذ اهلل بًؿ: صٚئد ؿٚل فق: أجوًٚ . بٚفهٔد يتًِؼ شٗال :مداخِٜ

 فف؟ حتؾ هؾ هبٚ، يَهد مل أخرى ضٔقر افىٚئر مع ؾًَط ادْتؼ، افْقع مـ افرصٚص

 .ـِٓٚ حِٝ ظِٔٓٚ شّل رصٚصٜ دامٝ مٚ ًٕؿ، :افنٔخ

 (00: 20: 47/ 714/ وافْقر اهلدى)





 أّ جنش٘ مْاد استدداو

 األطعن٘ يف كحْلٔ٘
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 الًٙن وَدة وـ وستخٓية وادة وـ تيٕع التل إجبان حْؿ

- افوٖن، مًدة مـ مًتخِهٜ مٚدة بٚشتخدام تهْع [افتل] إجٌٚن :افًٗال

 تُقن تُٚد جدًا، صٌرة افُّٜٔ هذه ـٕٚٝ وإن ،-هْٚ وفٔس أوروبٚ يف افُالم هذا

  احلُؿ؟ ؾام مْف، إجٌٚن تهْع افذي احلِٔٛ، مـ بٚحٚئٜ ٕهػ مـ أؿؾ

 مل حٔقان مـ اشتخرجٝ ٕهنٚ ٕجًٜ: أهنٚ يٍسض افتل احٚدة هذه أن :افنٔخ

ًٚ، ذبحًٚ  يذبح  احلٔقان هذا يذبح مل إذا فُـ إـؾ، حالل إصؾ يف ـٚن وفق ذظٔ

 ظِؿ ظذ تُقن أن يٍسض ـام ٕجًٜ، وادٔتٜ ـٚدٔتٜ، ؾٔهٌح حالل، أصِف افذي

 : حٚفتغ مـ حٚفٜ هلٚ إجٌٚن مْٓٚ تهْع افتل احٚدة ؾٓذه بذفؽ،

 افذي احلِٔٛ مٚدة وبغ بْٔٓٚ افُٔاموي افتٍٚظؾ بًٌٛ ظْٔٓٚ يتٌر أن إمٚ

 هل: احلٚفٜ ـٕٚٝ  ؾ٘ن وظْٔٔتٓٚ، بنخهٔتٓٚ ُمتٍيٜ تٌَك أن وإمٚ جٌـ، إػ يتحقل

 ظذ افدفٔؾ ومـ افؼظٜٔ، ادىٓرات مـ ؾٚفتحقل حتقفٝ، أهنٚ أي إوػ، افهقرة

ًٚ، ـٚن أصِف أن مع حالل، ضٚهراً  يهٌح ؾٚخلؾ خؾ، إػ اخلّر حتقل ذفؽ م  حرا

 افْجٚشٜ واؿع إػ ؾٔٓٚ يْيرون أخرى، بٖمثِٜ يٖتقن افًِامء بًض فُـ ٕص وهذا

 افًغ حتقل أن ظذ إمثِٜ ؾّـ أخرى، وٕقظٜٔ صخهٜٔ إػ حتقفٝ وافتل ادحرمٜ،

 ادٔٝ احلٔقان ادىٓرات، مـ لافتحق هذا أن أخرى، حََٜٔ إػ ادحرمٜ أو افْجًٜ

 وٕحق وافنّس وإمىٚر ـٚفريٚح افىًٌٜٔٔ، افًقامؾ بًٌٛ تتحقل ؿد ،افٍىًٜٔ

 يْير ؾٓؾ مِح، إػ افزمـ مع تتحقل افْجًٜ ادٔتٜ هذه افزمـ، مع مِح، إػ ذفؽ،

 ًٕقد ٓ ٓ،: اجلقاب أصِف؟ إػ يْير أم ادِح وهق حتقل، افذي هذا واؿع إػ ذظًٚ 

 مِح، هق وذوؿًٚ  دًًٚ و حًًٚ  افقاؿع هذا افقاؿع، هذا إػ ْٕير ٕحـ وإٕام إصؾ، إػ

، افٍْس تًٚؾف افتل ٍىٔساف هق ؾِٔس ًٜ ًٚ، تًٚؾٓٚ أهنٚ ظـ ؾوالً  رؤي  ظـ ؾوالً  دً

 افًقامؾ، تِؽ بًٌٛ وادحرم إصؾ يف افْجس ؾٓذا أـاًل، وأـثر أـثر تًٚؾٓٚ أهنٚ

 . حالًٓ  ادِح هذا صٚر ادِح، هق أخرى، ضًٌٜٔ إػ حتقل حٚ
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 بًٌٛ حتقفٝ ؿد إفٌٚن، مْٓٚ تهْع افتل افْجًٜ احٚدة هذه ـٕٚٝ إن هذا ظذ

 هذا افٍٚحص جقاب فُٚن ؾحص، فق بحٔٞ أخرى، ظٔقن إػ افُٔاموي افتٍٚظؾ

 تزال ٓ احٚدة هذه أن اؾسوْٚ إذا أمٚ افْجًٜ، احٚدة تِؽ أو افدهـ ذاك هق فٔس

 ظذ ادًٖخٜ إػ يْير ؾحْٔئذٍ  واحلرمٜ، افْجٚشٜ وهل تٓٚٔوظْٔ بنخهٔتٓٚ ُمتٍيٜ

 : أيت افتٍهٔؾ

 ادرـٛ ذاك يف وظْٔٔتٓٚ بنخهٔتٓٚ، احتٍيٝ افتل افْجٚشٜ هذه ـٕٚٝ إن

 أو احلِٔٛ، مع افْجٚشٜ هذه ًٌٕٜ إػ ْٕير ؾحْٔئذٍ  دواء، أو مثالً  احلِٔٛ هق افذي

 ؾٔف، دخؾ افذي ضٓٚرة ظذ تٌٌِٝ افْجٚشٜ هذه ـٕٚٝ ؾ٘ن ـٚفدواء، آخر شٚئؾ أي

 ُمتٍيًٚ  بف ادّزوج بَل وإن ذفؽ، ـؾ تْجس ؾَد  افْجٚشٜ، هذه ؾٔف دخِٝ أو

 أجوًٚ  جداً  وـثرة ـثرة أجزاء مـ ادرـٛ افدواء مًروف، ضًّف احلِٔٛ بنخهٔتف

 . مًروف

 احلِٔٛ هق بف ادّزوج أخرى، ظْٜٔٔ إػ ادخٚفىٜ هذه بًٌٛ حتقل ؾ٘ذا

 افؼظل احلُؿ ٕن ٕجٚشٜ: ؾٔف ـٚن وإن ضٚهر ؾٓق وإٓ ٕجس، ؾٓق وافدواء

 إمثِٜ ومـ اشتًامفف، وحرم تْجس ٕجٚشٜ ؾٔف وؿع شٚئؾ ـؾ فٔس أنف بف، ادَىقع

 شٚئؾ صٔػ يف شّـ أو ؾٖرة، ؾٔٓٚ تَع زيٝ، تُْٜ ادقوقع، يف احلًٚشٜ افقاؿًٜٔ

 أـِف جيقز هؾ ثؿ افًّـ، ذاك أو افزيٝ، هذا بٔع أوًٓ  جيقز هؾ ؾٖر، ؾٔف يَع

  واشتًامفف؟

 افٍٖرة، هْٚ هل وافتل افْجٚشٜ هذه ـٕٚٝ إن افًٚبؼ، افتٍهٔؾ ظذ :اجلقاب

 أحد يتٌر بٖن وذفؽ ؾٔف وؿًٝ افذي افًّـ أو افزيٝ صخهٜٔ مـ ؽرت

 افثالثٜ، إوصٚف هذه أحد ؾتٌر افريح، أو افِقن، أو افىًؿ،: افثالثٜ أوصٚؾف

 إصِٜٔ، حََٔتف ظـ خرج ؿد افًّـ أو افزيٝ هق افذي افًٚئؾ هذا أن يًْل

ًٚ، يُقن ذاك وحغ آخر، شٚئالً  وجًِتف ظِٔف تٌٌِٝ بحٔٞ افْجٚشٜ وخٚفىتف  ٕجً

 وجيٛ ٕجس ٕنف افىرق مـ ضريَٜ بٖي اشتًامفف وٓ أـِف، وٓ بًٔف، جيقز ٓ

 افنحقم، ظِٔٓؿ حرمٝ افٔٓقد اهلل فًـ»: يَقل ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن إرؿٚتف،
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 . شثّْف حرم رء أـؾ حرم إذا اهلل وإن أثامهنٚ، وأـِقا  بٚظقهٚ ثؿ ؾجِّقهٚ

 ادٔٝ، افٍٖر ٕحـ بّثٚفْٚ مٚ، بْجٚشٜ تْجس إذا افًّـ ذاك أو افزيٝ ؾٓذا

 شًّتؿ ـام ثّْف، أـؾ وبٚفتٚل أـِف، حرم اهلل ٕن بًٔف: جيقز ؾال ٕجًًٚ  أصٌح حْٔئذٍ 

 بٚظقهٚ ثؿ ؾجِّقهٚ افنحقم، ظِٔٓؿ حرمٝ افٔٓقد اهلل فًـ»: افًٚبؼ احلديٞ

 . شثّْف حرم رء أـؾ حرم إذا وجؾ ظز اهلل وإن أثامهنٚ، وأـِقا 

 ظذ ادًٔىرة ادّْٜٓٔ افَٚهرة ذيًتْٚ يف فِحؿ تٚبع وهق ضٔٛ، هق: افنحؿ

ئع ـؾ  ظِٔٓؿ حرم وجؾ ظز اهلل ـٚن ؾَد افٔٓقد، ذيًٜ يف أمٚ افَٔٚمٜ، يقم إػ افؼا

 افتحريؿ هذا بًٌٛ افَرآن يف سح وؿد حلقمٓٚ، أـؾ احلالل افدواب، صحقم

  افنحقم؟ افٔٓقد ظذ اهلل حرم حٚذا: ؾَٔقل اجلٚفًغ بًض ظْف يتًٚءل ؿد افذي

ِْؿٍ ﴿ افُريؿ، افَرآن ٍٕس يف :اجلقاب ـَ  َؾٌُِي ـَ  ِم ؿْ  َحَرْمَْٚ َهُٚدوا اَفِذي ِٓ َِْٔ ٌٍَٚت  َظ  َضِٔ

 ْٝ َِ  وإن ظِٔٓؿ، اهلل حرمٓٚ افتل افىٌٔٚت مـ ؾٚفنحقم ،[450:افًْٚء﴾ ]هَلُؿْ  ُأِح

ء، افٌٔع حتريؿ ذفؽ ؾالزم ظِٔٓؿ، اهلل حرمٓٚ  افَِقب افٌِػ افٔٓقد فُـ وافؼا

 وذفؽ ظِٔف، احتٚفقا  بؾ افؼظل، احلُؿ هذا ظذ يهزوا مل ظْدهؿ افتقراة بْص

 ؾًٚفٝ حتتٓٚ مـ افْٚر وأوؿدوا افَدور، يف وووًقهٚ افنحقم أخذوا بٖهنؿ

 إمٚرة أنًٍٓؿ هلؿ شقفٝ ـام أو بيْٓؿ: يَٚل ـام افًىح مًتقي صُالً  وأخذت

ًٜ  صٚر افنحؿ هذا أن بٚفًقء،  أمٚ افنُؾ، بٚختالف إٓ ذفؽ فٔس أخرى، حََٔ

ًٚ، يزال ٓ ؾٓق افدهـ  أخز ـام وجؾ ظز اهلل ؾًِْٓؿ افْٚس، يًتًِّف ؾِذفؽ دهْ

 ،شافنحقم ظِٔٓؿ حرمٝ افٔٓقد اهلل فًـ»: افًٚبؼ احلديٞ يف افًالم ظِٔف افرشقل

ِْؿٍ ﴿: أيٜ تًْقا  ٓ ـَ  َؾٌُِي ـَ  ِم ؿْ  َحَرْمَْٚ َهُٚدوا اَفِذي ِٓ ْٔ َِ ٌٍَٚت  َظ ْٝ  َضِٔ َِ ﴾ هَلُؿْ  ُأِح

 ذوبقهٚ، ِقهٚ؟مج مًْك أجشش ؾجِّقهٚ افنحقم ظِٔٓؿ حرمٝ» ،[450:افًْٚء]

 افتُْٜ ذفؽ ظذ ،شثّْف حرم رء أـؾ حرم إذا اهلل وإن أثامهنٚ، ا وأـِق بٚظقهٚ ثؿ»

 بٔع جيقز ؾال افثالثٜ أوصٚؾٓٚ أحد تٌر ثؿ ٕجٚشٜ، ؾٔٓٚ وؿًٝ إذا افًّْٜ، أو افزيٝ

 يراق: أن وجيٛ افىرق، مـ ضريؼ بٖي اشتًامفف وٓ أـِف، جيقز ٓ وبٚفىٌع ذفؽ،
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ًٚ، ذـرٕٚ ـام إمر ـٚن إذا أمٚ ،ٕجس ٕنف  تٗثر مل ؾٔف وؿًٝ افتل افْجًٜ احٚدة أن إٍٓ

 إخراج بًد افزيٝ ذاك أو افًّـ هذا اشتًامل ؾٔجقز افثالثٜ، أوصٚؾف أحد تٌٔر يف

 ادتًٍخ هذا ويْتـ تتًٍخ، افزمـ مع افًٚئؾ هذا يف بَٔٝ أهنٚ يُّـ افتل افًغ

ؤه وٓ بًٔف وٓ أـِف، جيقز وٓ ؾٔتْجس افًٚئؾ، ذاك  . ذا

 . افًٗال بذاك يتًِؼ مٚ هذا

  (.: ..: .28/   9/وافْقر اهلدى)

 ٘جسة وادة فٖٗا تستخدم قد التل إجبان حْؿ

 افتل ادٍْحٜ إٓ ؾٔٓٚ فٔس أنف هذا صٚحٌْٚ أخزٕٚ ـام اهلقفْديٜ اجلٌْٜ إن :افنٔخ

 وبِحّف، بوخٚمتف ادنٓقر اهلقفْدي افٌَر مـ ذبٔح ؽر ؿتٔؾ حٔقان مـ تًتخرج

 ٕجًٜ تًتز افتل ادٍْحٜ هذه إٓ ؾٔٓٚ فٔس اهلقفْديٜ اجلٌْٜ ـٕٚٝ إذا: فف ؿِٝ ؾٖنٚ

ؤه وبًٔف أـِف اجلٌـ هذا يُقن ذفؽ مع ذبٔحٜ، مـ وفًٔٝ مٔتٜ مـ ٕهنٚ  وذا

 مـ افُِٔقات مئٚت يف مْٓٚ جداً  ؿِِٜٔ ـّٜٔ تَِك افتل ادٍْحٜ هذه أن أظْل حالل،

 يف تَع افتل افَِِٜٔ افْجٚشٜ صٖن صٖهنٚ افْجٚشٜ هذه جٌْٜ إػ يتحقل حتك احلِٔٛ

 ٓ ادىٓر افىٚهر احٚء هذا يف افْجٚشٜ هذه وؿقع أن ؾُام ادىٓر، افىٚهر افُثر احٚء

ًٚ  ٓ اشتًامفف جيقز ٓ ٕجًًٚ  حيقفف  يف تَِك افتل ادٍْحٜ هذه ـذفؽ تىٓراً  وٓ ذب

 ُمرمٜ، اجلٌْٜ هذه جيًؾ ٓ ؿِْٚ ـام وفتجّد فٔتخثر احلِٔٛ مـ جداً  افٌُرة افُّٜٔ

 .احلِٔٛ هق افذي افًٚئؾ مـ افُٚثرة افُثرة يف اوّحِٝ افَِِٜٔ افْجٚشٜ هذه ٕن

 هبٚ حتؾ احٚء حقل اإلشالمٜٔ ادذاهٛ بًض يتٌْٚهٚ افتل افٍَٜٓٔ ادًٖخٜ ؾٓذه

 اإلمٚم مذهٛ اهلقفْديٜ، بٚجلٌْٜ يتًِؼ مٚ: مْٓٚ احلٚرض افًك يف ـثرة منٚـؾ

 ظِٔف ؿٚل ـام افُثر احٚء أن ظْف روايٜ أو أمحد اإلمٚم مذهٛ وأطْف اهلل رمحف مٚفؽ

 روايٜ يف جٚء شرء يْجًف ٓ ضٓقر احٚء»: افهحٔح احلديٞ يف وافًالم افهالة

 ضًّف يتٌر مل مٚ»: وهل مًْٚهٚ، صحٜ ظذ متٍؼ صحٔح ومًْٚهٚ ؤًػ، إشْٚدهٚ

 إػ افدؿٜ مـ بقء فف يتٌْف أن يُّـ ظِٔف ادجّع ادًْك وهذا شرحيف أو فقٕف أو
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 بَل مٚ: أي شرء يْجًف ٓ ضٓقر احٚء»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف يف ٕيراً  صحتف

ًٚ، مٚء ُتًف ٓ أنٝ ٕجٚشٜ بًٌٛ فقٕف تٌر ؿد مٚء رأجٝ ؾ٘ذا مٚء،  هذا: تَؾ ٓ مىَِ

 أن دام ؾام إفخ،.. بْجٚشٜ ضًّف متٌر مٚء أشـ مٚء: ظْف تَقل أؿؾ ظذ هذا مٚء،

ًٚ، افًامء مـ أنزل ـٚن فق ـام افىًٌٜٔٔ خهٚئهف ظذ ُمٚؾيًٚ  يزال ٓ احٚء  احٚء ؾٓق إٍٓ

ؿْ ﴿ ادٗمْغ ظٌٚده ظذ بف وجؾ ظز اهلل امتـ افذي افىٓقر ـُ َر ِٓ ﴾ بِفِ  فَُِٔى

 ادًِّغ ظِامء ظِٔٓٚ عوأمج ؤًػ بًْد افزيٚدة هذه جٚءت ؾِام[ 44:إنٍٚل]

 بؼط رء يْجًف ٓ ضٓقر احٚء وافٌٔٚن، افؼح هبذا احلديٞ ٍٕٓؿ أن ئًَْٚ  صح

 ضًّف يتٌر مل مٚ تَٔٔده مـ ٓبد افؼط هذا وفُـ رحيف، أو فقٕف أو ضًّف يتٌر أٓ

 افثالثٜ إوصٚف هذه مـ وصػ يف افتٌر هذا ـٚن إذا أمٚ بْجٚشٜ، رحيف أو فقٕف أو

 حتقل مـ ظِٔف يىرأ  أن يُّـ مٚ ـؾ تْجس، احٚء أن ذفؽ مًْك ؾِٔس ٕجٚشٜ بٌر

ً، مٚء ؾٌَٔك مىٓراً، ـقٕف مـ خيرج أن  فٔس ٕنف بف تتقوٖ أن يُّـ ٓ: أي ضٚهرا

 ٕنف إفخ. .يُّْؽ ،بف تسضٛ أن يُّْؽ ثٔٚبؽ، بف تًٌؾ أن يُّْؽ فُـ مىٓراً 

 متٌر ضًّف فُـ مٚء، هذا افؼاب هذا مثالً  افًٚئؾ هذا تؼبف، أن ويُّـ ضٚهر،

  ٕجس؟ هق ؾٓؾ متٌر، وفقٕف

 جيقز ضٚهر ؾٓق ضٚهر، أثر وإٕام ٕجٚشٜ أثر فٔس تٌر هذا ٕن ٓ، :اجلقاب

 احلُؿ هذا ظرؾْٚ ؾ٘ذا مىٓراً، فٔس ٕنف بف تتقوٖ أن فؽ جيقز ٓ فُـ ذبف،

 ؿوٚيٚ إػ َِٕف يُّـ افًامء مـ وجؾ ظز اهلل أنزفف افذي بٚحٚء ادتًِؼ افؼظل

 ؾٓؾ شٚئاًل، مْٓام ـؾ وـٚن ٕجٚشٜ ؾٔٓام وؿًٝ إذا وافًّـ افزيٝ: مثالً  أخرى،

 هذا يف وؿًٝ افتل افْجٚشٜ هبذه افثالثٜ أوصٚؾف أحد تٌر إذا: ادٔزان خذ يتْجس؟

ؤه، وٓ بًٔف جيقز ؾال افًٚئؾ افًّـ أو افًٚئؾ افزيٝ  .إراؿتف جيٛ وإٕام ذا

 ؾٔيؾ افثالثٜ إوصٚف هذه مـ بٌّرات افًّـ أو افزيٝ يتٌر مل إذا أمٚ

ؤه، وبًٔف أـِف جٚئزاً  ضٚهراً   ؾٕٚمر جٚمداً  ـٚن إذا أمٚ شٚئاًل، ـٚن إذا هذا وذا

 وؿًٝ إذا»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف وهق افهحٔح احلديٞ يف جٚء ؾَد أشٓؾ،

 هذه يف افٍَٓٚء اختِػ وؿد شوـِقه حقهلٚ ومٚ ؾٖخَقهٚ أحدـؿ شّـ يف افٍٖرة

 مٚ هق افهحٔحٜ افروايٜ روايٜ، احلديٞ هذا يف افرواة اختالف ظذ بْٚء ادًٖخٜ
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ًٚ، شًّتّقه  حقهلٚ ومٚ ؾٖخَقهٚ أحدـؿ شّـ يف افٍٖرة وؿًٝ إذا»: مىَِٜ إٍٓ

 اجلِٔؾ اإلمٚم ظذ تدور ضرق ومـ وؽره، افٌخٚري صحٔح روايٜ هذه شوـِقه

 ظـ مًّر بروايتٓٚ تٍرد افهحٔح خٚرج أخرى روايٜ يف فُـ ،افزهري اإلمٚم

 افٍَٓٚء، بغ خالف مْنٖ افتٍهٔؾ هذا ـٚن تٍهٔالً  احلديٞ يف ؾٖدخؾ ،افزهري

 روايٜ شؾٖريَقه مٚئًًٚ  ـٚن وإن حقهلٚ، ومٚ ؾٖخَقهٚ جٚمداً  ـٚن ؾ٘ن»: ؿٚل حٔٞ

 بًض فف وفُـ ثَٜ هذا مًّراً  ٕن احلديٞ ظِامء تًٌر يف صٚذة روايٜ هذه مًّر

 احلديٞ هذا واؿع هق ـام مْف ظدداً  أـثر أو مْف أحٍظ هق مـ خٚفػ ؾ٘ذا ادخٚفٍٚت،

 ظِامء ظْد افؤًػ احلديٞ أؿًٚم مـ ؿًؿ افنٚذ واحلديٞ صٚذة، روايتف ـٕٚٝ

 وفٔس مىِؼ افهحٔح احلديٞ وأن احلديثٜٔ احلََٜٔ هذه فف تٌْٔٝ ؾّـ احلديٞ،

 خيهص أن افٍَٜٓٔ افْٚحٜٔ مـ فف جيز مل حْٔئذٍ  مًّر بف تٍرد افذي افتٍهٔؾ هذا ؾٔف

 افًّـ يف تَع حْٔام افٍٖرة هذه بًوٓؿ، يَقل ـام بٚفرأي أو افنٚذة بٚفروايٜ احلديٞ

 حْٔام تُقن أن يُّـ بٚفٍٖرة ُمٔط وهق جٚمداً  افًّـ ٕرى حْٔام يُّـ اجلٚمد

 ؿد افزيٝ أو افًّْٜ تُقن: ؾ٘ذاً  مٚئع، وهق افزيٝ يف أو افًّـ يف وؿًٝ وؿًٝ

 ؾام افًّـ، مـ أو افزيٝ مـ افًٚئؾ هبذا ٕجٚشتٓٚ واختِىٝ افٍٖرة ؾٔٓٚ اوىربٝ

 رأي هذا زيٝ؟ أو ؾَط جٚمد وهق افًّـ هذا يف وؿًٝ افٍٖرة هذه أن ٕحـ يدريْٚ

ًٚ  افرأي هذا دثؾ ٕرى ٓ ٕحـ وفُـ افٍَٓٚء مـ افْٚؿديـ فًٌض  تذـر ؿّٜٔ أو وزٕ

 شوـِقه حقهلٚ ومٚ ؾٖخَقهٚ» افهحٔح، احلديٞ إضالق أو احلديٞ ظّقم جتٚه

 اوىربٝ ؾًالً  احٚئًغ افزيٝ أو افًّـ يف وؿًٝ حٚ افٍٖرة أن ٕتهقر أن ويُّْْٚ

 تذيع وأن تتًٍخ أن هلٚ آن مٚ فُـ إفخ،.. ؾقق إػ وضًِٝ حتٝ إػ ورضبٝ ؾٔٓٚ

 حغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل صدق: ؾ٘ذاً  افًّـ، هذا أو افزيٝ هذا ظّقم يف مٍٚشدهٚ

 اجلٌْٜ أن افًٚبَٜ بٚفْتٔجٜ ٕخرج ادٔزان هذا ظذ شـِقه ثؿ حقهلٚ ومٚ ؾٖخَقهٚ»: ؿٚل

 افْجٚشٜ هذه ٕن يي، ٓ ؾٓذا ادٍْحٜ ٕجٚشٜ مـ رء ؾٔٓٚ ـٚن وإن اهلقفْديٜ

 . احلِٔٛ مـ ـِٔقات إؿؾ ظذ أو إضْٚن ؽّرة يف وٚئًٜ

  (00 : 27 : 06/ 190/وافْقر اهلدى)

  (00 : 16 : 29/ 190/وافْقر اهلدى)
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 بالٕجاشات ادخٓقضة الدواجـ أعالف حْؿ

 هل إظالف مرـزات أو ادهْع ؾٌّدأ أظالف، مرـزات مهْع إٕنٚء: شٗال

 مع وخِىٓٚ ضحْٓٚ ثؿ ومًٚجلتٓٚ بٖؾران بقوًٓٚ يَقمقا  وجٔػ دم ظـ ظٌٚرة

 .أخرى ظٍِٜٔ خٚمٚت

 ادٌذاة افدواجـ هذه شٖٔـِقن بٚفذيـ تتًِؼ ٕٚحٜٔ: ٕٚحٔتٚن فًِٗال :افنٔخ

 هبذا فِدواجـ ادٌذي افتٚجر هبذا تتًِؼ إخرى وافْٚحٜٔ افٌذاء، مـ افْقع هبذا

 أو ٕجس، بًِػ ؽذي دجٚجًٚ  ادًِؿ يٖـؾ أن يف رء ؾال إوػ افْٚحٜٔ أمٚ افٌذاء،

 داذاً  ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد يف افدجٚج أن افًْٜ يف ظْدٕٚ مًِقم هق حٚ وذفؽ ُمرم،

 وؽر مْيّٜ ؽر ـٍْٓؿ ـٕٚٝ افًرب أن ذفؽ إػ بٚإلوٚؾٜ وًِٕؿ افًراء، يف خمذً 

 فٌتٓؿ يف جٚء وفذفؽ افدور، خٚرج إمر أول يف ـٍْٓؿ ـٕٚٝ ؿد بؾ ُمهقرة،

ًٚ  أن اشتًامل  ـٕٚقا  ٕهنؿ ادْخٍض: ادُٚن هق وافٌٚئط افٌٚئط، إػ خرج ؾالٕ

 مـ خيرج مٚ ذفؽ بًد ؾًّل ظقراهتؿ، تٌدو ٓ ـل ؾٔف حٚجتٓؿ فَوٚء يَهدوٕف

 .افٌٚئط وهق أٓ ادُٚن بٚشؿ افْجٚشٜ مـ اإلًٕٚن

ًٚ  بٚفتٚل افدجٚج ؾُٚن ؿٌؾ، مـ حٔٚهتؿ ـٕٚٝ هذه  هٛ ممٚ يٖـؾ داذاً  خمذً  ؾِتٕٚ

 رجالً  أن افٌخٚري صحٔح يف جٚء وؿد افدجٚج، هذا يٖـِقن ـٕٚقا  ذفؽ مع ودب،

 افرجؾ ذفؽ يتَدم ؾِؿ دجٚج، ؾٔف ضًٚم ووع حٚ إصًري مقشك أيب ظْد ـٚن

 .يٖـِف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأجٝ فَد: مقشك أبق ؿٚل مْتـ، إٕف: وؿٚل

 ظذ افرجؾ أؿر مقشك أبٚ أن: إول افقء: اثْغ صٔئغ افْص هذا مـ ًٕتٍٔد

 .ادْتـ هذا أـؾ افرشقل أن: افثٚين افقء مْتـ، إٕف: ؿقفف

 يف تتحقل احلٔقإٚت بًض مـ ظٚدة تٗـؾ افتل افْجٚشٜ أن ذفؽ يف وافن

 فرؾع افرحٔؿ افرؤوف احلُٔؿ افنٚرع فُـ يتحقل، ٓ وربام آخر، رء إػ ادًدة

 ٕنر فُل احلقيـ: أؿقل افدجٚج، يف احلقيـ هذا مثؾ هلؿ أبٚح ادًِّغ ظـ احلرج
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 اجلِٜ تٖـؾ ـٕٚٝ افتل واإلبؾ وإبَٚر افنٔٚه مـ احلٔقان أـؾ هلؿ يٌح مل أنف إػ

 حتك افىٚهر افَْل افىًٚم بًِػ أجٚمًٚ  وحتٌس ُتًؽ أن بًد إٓ ؾِتٕٜٚ داذة وهل

 فَِٚذورات أـِف مع افدجٚج بٖن اؾسوْٚ ؾ٘ن ضٔٛ، حلؿ إػ حلّٓٚ يتحقل

 هذا أـؾ يف افنٚرع رخص وؿد آخر، رء إػ افْجٚشٜ هذه تتحقل ٓ وفِْجٚشٚت

 .إخرى احلٔقإٚت يف افنٖن هق ـام حٌس دون احلقيـ

ًٚ  فِدجٚج ظًٍِٚ  يهْع أن رجؾ أراد إذا: ٕحـ َٕقل ذفؽ ظذ  بًض مـ مرـٌ

 وٓ ذفؽ، ؾِف افدجٚج جْس مـ فِدواجـ ؽذاء ويَدمٓٚ افْجٚشٚت، أو ادحرمٚت

 جٚء افتل افدمٚء مـ افًِػ هذا إػ يؤٍف مٚ ـٚن إذا إٓ مهللا ذفؽ، مـ مٕٚع

ء افدم هذا ينسي شٗافؽ يف ذـرهٚ  ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن احلديٞ يف صح ؾَد ذا

ء ء، افدم ينسي أن هذه واحلٚفٜ فف جيقز ؾال افدم، ذا  ؽر بىريؼ فف تٔن ؾ٘ذا ذا

ء  حيرم ٓ افًِػ ذفؽ ـٚن حٚل ـؾ وظذ جٚئزاً، ظِّف ـٚن افًِػ إػ وأوٚؾف افؼا

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد اجلقاب؟ واوح افدجٚج، أـؾ افْٚس ظذ

 ( 00 : 18: 16/ 266/  وافْقر اهلدى) 

 إغٕام تُذية دم الدواجـ روث اشتخدام حْؿ

 وزارة يف بحٞ ظذ اصتٌِٝ: هق افذي ،ادقوقع ظـ بًٔد شٗال :مداخِٜ

 ؾٓؾ افدجٚج، روث إؽْٚم تٌذيٜ يف افداوجـ روث اشتخدام هق افذي افزراظٜ،

 ٓ؟ أم جٚئز هق

 مٚذا؟ بٚفدواجـ تَهد :افنٔخ

 أصًٜ حتٝ جتٍػ ؾوالتف افٌٔٚض افدجٚج أو افالحؿ افدجٚج :مداخِٜ

فٔد وظذ احلِٔٛ ظذ تٖثرهٚ هلٚ حتك فألؽْٚم، وتىًؿ افنّس  وزن وظذ ادقا

 .افقٓدة

 .ًٕؿ :افنٔخ
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 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 :ؿًامن ذظًٚ  ؾٔؽ اهلل بٚرك إرواث :افنٔخ

 خٚص اجلْس وهذا تٖـِٓٚ، أن افداجْٜ فِحٔقإٚت بٖس وٓ ضٚهر ؿًؿ

 هذه ـؾ واإلبؾ، وافٌَر وافٌْؿ افدجٚج ؾٖرواث افِحؿ، احٖـقفٜ بٚحلٔقإٚت

 وؿس.. واحلّر ـٚفٌٌٚل إخرى احلٔقإٚت بخالف بْجًٜ، فًٔٝ هل إرواث

 .وأـِٓٚ ذبحٓٚ حيؾ ٓ حٔقإٚت مـ تًِؿ مٚ

 .إًٍٓٚ  ذـرتف ؾٔام افدجٚج وؾوالت افدجٚج أرواث اشتًامل ؾٔجقز هذا وظذ

 اجلقاب؟ واوح. افِحؿ مٖـقل مـ ـٚن إذا وافٌقل افروث بغ ؾرق وٓ

 .واوح :مداخِٜ

  (00 : 15: 66/ 511/ وافْقر اهلدى) 

 أكؾ حْؿ ووا الٕجاشات وـ صٗئا الدجاج إضَام جيقز هؾ

 الدجاج وـ الٕقع هذا

زات مهْع إٕنٚء: شٗال ـَ  هل إظالف مرـزات أو ادهْع ؾٌّدأ أظالف، ُمَر

َٔػ دم ظـ ظٌٚرة  مع وخِىٓٚ ضحْٓٚ ثؿ ومًٚجلتٓٚ، بٖؾران بقوًٓٚ يَقمقا  وِج

 .أخرى ظٍِٜٔ خٚمٚت

 : ٕٚحٔتٚن فًِٗال :افنٔخ

َذاة افدواجـ هذه شٖٔـِقن بٚفذيـ تتًِؼ ٕٚحٜٔ ٌَ  .افٌذاء مـ افْقع هبذا ادُ

ِذي افتٚجر هبذا تتًِؼ إخرى وافْٚحٜٔ  ٌَ  .افٌذاء هبذا فِدواجـ ادُ

 أو ٕجس، بًِػ ُؽِذي دجٚجًٚ  ادًِؿ يٖـؾ أن يف رء ؾال:إوػ افْٚحٜٔ أمٚ 

َرم،  داِذاً  ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد يف افدجٚج أن افًْٜ يف ظْدٕٚ مًِقم هق حٚ وذفؽ ُُمَ
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 .افًراء يف خمذً 

ٓؿ ـٕٚٝ افًرب أن ذفؽ إػ بٚإلوٚؾٜ وًِٕؿ  ٍُ ُْ  ُمهقرة، وؽر ُمََْيّٜ ؽر ـُ

ٓؿ ـٕٚٝ ؿد بؾ ٍُ ُْ  أن اشتًامل فٌتٓؿ يف جٚء وفذفؽ افدور، خٚرج إمر أول يف ـُ

 ًٚ ٍِض: ادُٚن هق وافٌٚئط افٌٚئط، إػ خرج ؾالٕ  فَوٚء يَهدوٕف ـٕٚقا  ٕهنؿ ادُْْخ

ل ظقراهتؿ، تٌدو ٓ ـل ؾٔف حٚجتٓؿ ِّ ًُ  مـ اإلًٕٚن مـ خيرج مٚ ذفؽ بًد َؾ

 .افٌٚئط وهق أٓ ادُٚن بٚشؿ افْجٚشٜ

ًٚ  بٚفتٚل افدجٚج ؾُٚن ؿٌؾ، مـ حٔٚهتؿ ـٕٚٝ هذه ً، خمذً  ؾِتٕٚ  ممٚ يٖـؾ داذا

 أن افٌخٚري صحٔح يف جٚء وؿد افدجٚج، هذا يٖـِقن ـٕٚقا  ذفؽ مع ودب، هٛ

دم ؾِؿ دجٚج، ؾٔف ضًٚمًٚ  ووع حٚ أيب مقشك إصًري ظْد ـٚن رجالً  ََ  ذفؽ َيَت

ُِف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأجٝ فَد :أبق مقشك ؿٚل مْتـ، إٕف: وؿٚل افرجؾ ـُ  .يٖ

 ظذ افرجؾ َأَؿرَ  مقشك أبٚ أن: إول افقء: اثْغ صٔئغ افْص هذا مـ ًٕتٍٔد

 .ادُْْتِـ هذا أـؾ افرشقل أن: افثٚين افقء مْتـ، إٕف: ؿقفف

ؾ افتل افْجٚشٜ أن: ذفؽ يف وافن ـَ ْٗ  يف تتحقل احلٔقإٚت بًض مـ ظٚدةً  ُت

 فرؾع افرحٔؿ افرؤوف احلُٔؿ افنٚرع فُـ يتحقل، ٓ وربام آخر، رء إػ ادًدة

 ٕنر فُل احلقيـ: أؿقل افدجٚج، يف احلقيـ هذا مثؾ هلؿ ٚحأب ادًِّغ ظـ احلرج

ٜ تٖـؾ ـٕٚٝ افتل واإلبؾ وإبَٚر افنٔٚه مـ احلٔقان أـؾ هلؿ ُيٌِح مل أنف إػ َِ  اجِل

ؽ أن بًد إٓ ؾِتٕٜٚ داذة وهل ًَ ْ  حتك افىٚهر، افَْل افىًٚم بًِػ أجٚمًٚ  وحُتٌْس ُُت

ٓٚ يتحقل ُّ  .ضٔٛ حلؿٍ  إػ حل

 هذه تتحقل ٓ وفِْجٚشٚت فَِٚذورات أـِف مع افدجٚج بٖن اؾسوْٚ ؾ٘ن 

 هق ـام حٌس، دون احلقيـ هذا أـؾ يف افنٚرع رخص وؿد آخر، رء إػ افْجٚشٜ

 .إخرى احلٔقإٚت يف افنٖن

ًٚ  فِدجٚج ظًٍِٚ  يهْع أن رجؾ أراد إذا: ٕحـ َٕقل ذفؽ ظذ ٌ ـَ  بًض مـ ُمَر

 وٓ ذفؽ، ؾِف افدجٚج جْس مـ فِدواجـ ؽذاءً  ويَِدمٓٚ افْجٚشٚت، أو ادحرمٚت



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   اشتخدام مقاد ٕجًٜ أو ـحقفٜٔ يف إضًّٜ 
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 جٚء افتل افدمٚء مـ افًِػ هذا إػ ُيِؤٍف مٚ ـٚن إذا إٓ مهللا ذفؽ، مـ مٕٚع

ء، افدم هذا ينسي شٗافؽ يف ذـرهٚ  هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن احلديٞ يف صح ؾَد ذا

ء ظـ ء، افدم ينسي أن هذه واحلٚفٜ فف جيقز ؾال افدم، ذا  بىريؼ فف تٔن ؾ٘ذا ذا

ء ؽر ُِف ـٚن افًِػ إػ وأوٚؾف افؼا َّ ً، َظ  ٓ افًِػ ذفؽ ـٚن حٚل ـؾ وظذ جٚئزا

ِرم  .افًٚدغ رب هلل واحلّد اجلقاب؟ واوح افدجٚج، أـؾ افْٚس ظذ حُيَ

  (00: 18: 16/ 266/  وافْقر اهلدى)

 كحقل ٘سبة فٖٗا التل الىقكقٓتة

 افنقـالتٜ أنقاع ؽٚفٛ أو افنقـالتٜ مـ أنقاع هْٚك افىًٚم، مًٖخٜ يف: شٗال

 تتىٚير افًٌْٜ هذه أن: يَقل وفُـ تهًْٔٓٚ، أثْٚء افُحقل مـ ًٌٕٜ إفٔٓٚ توٚف

 احلٚفٜ؟ هذه يف اجلٌـ حُؿ تٖخذ ؾٓؾ افتهْٔع، أثْٚء

 أو ظْدـؿ ـٚن إذا أدري مٚ افتٍهٔؾ مـ رء إػ حتتٚج أوًٓ  مًٖخٜ هذه :افنٔخ

 ؿِِٜٔ؟ أم ـثرة افًٌْٜ هذه: أوًٓ  ٓ،

 ًٚ  هذا؟ صحٔح ـثرة أو ؿِِٜٔ ـٕٚٝ شقاء تتىٚير أهنٚ أصحٔح: ثٕٚٔ

 ؿٚل بذفؽ، وؿٚل ـٔاموي أخ وهق ادجٚل هذا يف بٖبحٚث ؿٚم أخ هْٚك :افًٚئؾ

 .افتهْٔع أثْٚء ـِٔٚ بٚفًٍؾ حيدث افتىٚير وأن ِٜ،ؿِٔ توٚف افتل افًٌْٜ إن

 ٕجٔٛ ٕحـ: ؾَْقل أنٝ ذمتؽ ظذ فهٚحٌؽ ؿِْٚ وـام هذا ظذ بْٚء :افنٔخ

 إدويٜ مـ ـٌر ؿًؿ أن مجًًٔٚ  ًِٕؿ ؾْحـ بٕٚدويٜ، يتًِؼ ؾٔام افًٗال هذا مثؾ ظـ

 أـثر أؿؾ بٚحٚئٜ ظؼ مخًٜ بٚحٚئٜ ظؼة ـذا، بًٌْٜ ـحقل مٚدة ظِٔٓٚ مُتقب

 مًروف؟ افُِقٕٔٚ، ظـ ؾوالً 

 إذا: َٕقل ظْٓٚ ادًئقل أجوًٚ  وافنقـقٓتٜ إدويٜ هلذه بٚفًٌْٜ ؾْحـ ضٔٛ،

ؤهٚ وبًٔٓٚ أـِٓٚ جيقز: ؾَْقل ؿِٝ ـام إمر أن صح  جيقز وٓ افٍُٚر مـ وذا
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 افتٍريؼ؟ هذا حٚذا اإلشالم، بالد يف صًْٓٚ

 ادتْٚهٜٔ، افُامفٔٚت مـ افنقـقٓتٜ ٕن افنقـقٓتٜ مـ أهؿ صؽ بال ؾٕٚدويٜ

 إشالمٜٔ بالد يف دواء ٕهْع أن جيقز ٓ ذفؽ مع افيوريٚت، مـ ؾٓل إدويٜ أمٚ

 حٚذا؟ ـحقل، ؾٔٓٚ

 يًكوا وأن اخلّر يهًْقا  أن إدويٜ هلذه افهًٕٚغ مـ يتىِٛ ذفؽ ٕن

ً، افًْٛ ًٚ: إشالمٜٔ بالد يف هذا مثؾ جيقز وٓ مخرا  ظِٔف ؿقفف مـ ًِٕؿ حٚ إضالؿ

 وظٚسهٚ وصٚرُّيٚ وبٚئًٓٚ وشٚؿٔٓٚ صٚرهبٚ: ظؼة اخلّرة يف اهلل فًـ»: افًالم

 دواء ٕهْع فُل: ؾ٘ذاً  افًؼة، أنقاع آخر إػ شإفٔف وادحّقفٜ وحٚمِٓٚ ومًتكهٚ

 أمٚ جيقز، ٓ هذا: إذاً  ؾٚظِف، مًِقن وهذا مخراً  افًْٛ ظك يًتِزم هذا ـحقل ؾٔف

 وٓ حيرمقن ٓ بٖهنؿ اهلل وصٍٓؿ افذيـ افٍُر بالد مـ مهْقظًٚ  افدواء جٚءٕٚ إذا

 ذاب، ٕنف ذبف، جٚئز ؾٓق ـثره يًُر ٓ ـٚن إن: ؾٔف َٕقل افدواء ؾٓذا حيِِقن

 افُحقل هذه بٖن أخزك مـ  ًؿقل صحٔحٚ ـٚن إذا افنقـقٓتٜ إػ ًٕقد وحْٔئذٍ 

 ..احلٚل بىًٌٜٔ تًُر ٓ هل ؾ٘ذاً  صًْٓٚ بًد تىر

  (00 : 21 : 68/ 194/وافْقر اهلدى) 



 متفسقات
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 كْرواً  الَٕب تسٔٗة حْؿ

َٛ  تًّقا  ٓ: »احلديٞ يف جٚء :افًٗال ًٚ، افًْ ْرم ْرم ؾٕ٘ام ـَ َُ  ش.ادٗمـ افرجؾ اف

 أو ـرم ظقد إٓ جيد مل ؾ٘ن افًٌٝ، يقم أحدـؿ يهقمـ ٓ: »آخر حديٞ ويف

 بْٔٓام؟ اجلّع هق ؾامش ظِٔف ؾٍِٔىر صجرة، حلٚء

ْرم فٍظ ذـر صح إذا: شٓؾ بْٔٓام اجلّع :اجلقاب َُ  ٓ وأنٚ احلديٞ، هذا يف اف

 .بٚفُرم افًْٛ تًّٜٔ ؾٔٓٚ أحٚديٞ هْٚك فُـ أحٍيف،

 دابرة ؿىع بٚب مـ هق ـرمًٚ  افًْٛ تًّٜٔ ظـ افْٓل بٖن: حٚل ـؾ ظذ اجلقاب

 هلٚ يُقن أن ظـ افًَقل هذه دابرة ؿىع اخلّر، بؼب ختّرت ـٕٚٝ افتل افًَقل

 بْص ادحرمٜ احٚدة تِؽ تًتخرج مْٓٚ افتل افنجرة، بتِؽ -بٕٚفٍٚظ وفق- صِٜ

 .اخلّر: وهل أٓ وافًْٜ، افُتٚب

 جيقز ٓ بام افَِقب وتذـر إفٍٚظ، هتذيٛ بٚب مـ افًالم ظِٔف ؾٚفرشقل

َغ  ٓ: »ؿٚل ِّ ًَ  ؿِٛ: »افهحٔحٜ افروايٜ يف ـامش افُرم ؾٕ٘ام ـرمًٚ  افًْٛ أحدـؿ ُي

 ش.ادٗمـ افرجؾ

 وفًٔٝ ادٗمـ، افرجؾ ؿِٛ هق إٕام: وافُرم افًخٚء ٌٕٚت هق افذي: افُرم 

 بٖهنٚ -يزافقن وٓ- يًتَدون اخلّر، فًهرهٚ اددمْقن ـٚن افتل افنجرة تِؽ

ٌِع  ؾْٓك بٚفُرمٜ،: ؿديامً  شّقهٚ وفذفؽ واجلقد: افُرم بخهٚل وصٚرهبٚ ظٚؿرهٚ ُتَى

 .ـرمًٚ  افًْٛ ادًِؿ افرجؾ يًّل أن احلُّٜ هبذه افًالم ظِٔف افرشقل

: وجٓٚن فف ؾذفؽ بٚفُرم، افًْٛ تًّٜٔ افًالم ظِٔف افرشقل مـ صدر إذا أمٚ 

 إحُٚم أن ًِٕؿ ٕنْٚ افؼع: هذا ٕزول ؿٌؾ ذفؽ يُقن أن إمٚ: إول افقجف

 وإٕام ؾجٖةً  تٖت مل ؾٓذه -إفٍٚظ هتذيٛ بٚب مـ مْٓٚ ـٚن مٚ وبخٚصٜ- افؼظٜٔ

جًٚ  جٚءت َِؿْ : ﴿تًٚػ ؿقفف ظذ بٚفتًِٔؼ إًٍٓٚ  ذـرٕٚهٚ ـام َتَدرُّ َٓ  إهَِلَ  ٓ َأنَفُ  َؾْٚظ ﴾ اّلَلُ  إِ

 افتقحٔد، افْٚس يًِؿ ادُل افًٓد يف اشتّر افًالم ظِٔف افرشقل أن[ 49:ُمّد]



   متٍرؿٚت   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 هذا ذفؽ ومـ وبٔٚهنٚ، إحُٚم ـثرت هْٚك ادْقرة، ادديْٜ يف إفٔف ويدظقهؿ

َغ  ٓ: »احلديٞ ِّ ًَ  .آخره إػ...ش ـرمًٚ  افًْٛ أحدـؿ ُي

 ؾذفؽ إحٚديٞ، بًض يف ـرمًٚ  افًْٛ شّك افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن ؾ٘ذا

ؾ َّ  : ُمِّغ ظذ ؿِْٚ ـام حُيْ

 .ـرمًٚ  افًْٛ يًّقا  أن ادًِّغ بْٓل يٗمر أن ؿٌؾ ـٚن أنف: إول ادحّؾ

 وأنف ادًِّغ، فًٚمٜ جيقز ٓ مٚ افًالم ظِٔف فف جيقز أنف: أخر وإمر

 ؾ٘ن جدًا، بدهل أمر وهذا ادًِّغ، ظٚمٜ بف خيهص ٓ مٚ إحُٚم مـ خيهص

ًٚ، افًْٛ شّك إذا افًالم ظِٔف افرشقل  أنف ادًِّغ أحد ذهـ يف يدور ٓ ـرم

ًٚ، افًْٛ يًّل  أن يُّـ آخر مًِؿ أّي  بْٔام اجلٚهع، ادًْك ذفؽ يًْل وهق ـرم

 ؾّـ: »افًالم ظِٔف ؿٚل ـام احلّك حقل حيقم أن أهنٚه وفذفؽ افيـ، هذا ؾٔف ييـ

 .افًٚبؼ افًٗال ظـ اجلقاب رأجل يف هذاش ؾٔف يَع أن يقصؽ احلّك حقل حٚم

 .خًرا  اهلل جزاـؿ :مداخِٜ

 ش.ـرم افًْٛ تًّقا  ٓ: »سيح فٍيف افْٓل حديٞ :افًٗال

 مًْك ؾْٓٚش ـرم ظقد ظذ ؾٍِٔىر: »أجوًٚ  اجلٚمع صحٔح يف آخر حديٞ ويف

 افثالثٜ وحديٞ افْٓل، حديٞ يف إن بٚحلديٞ افًٔٚق مـ يتٌٚدر: هْٚ افُرم

 افًْٛ؟ هق بٚفُرم أراد أنف اجلقاز أو اإلجٚزة،

ًٚ، ظْف أجٌْٚ -ؾٔؽ اهلل بٚرك- ظْف أجٌْٚ هذا صؽ بال :افنٔخ  وأظٔد ؿِٝ أنٚ إٍٓ

 .ؿقي شْد يًْل إػ أرجًتْٚ حٚل ـؾ ظذ وأنٝ ؾٖؿقل

ًٚ، افًْٛ شّك افًالم ظِٔف افرشقل أن صح إذا إٕف: ؿِٝ  مـ: ؾٚجلقاب ـرم

 مًْٚ؟ ُتش أخؿ ٕٚحٔتغ

 يف؟ ؿِٝ وأنٝ افهٔٚم، يف هل ـرًمٚ افًْٛ شّك حٚ افهٔٚم أـٔد هذا :مداخِٜ

 أن ثٌٝ إذا آخر، ـالمًٚ  ؿِْٚ ٕحـ أنف ُّيّْٚ ُّيّْٚ، مٚ أخل يٚ ظِٔؽ مٚ :افنٔخ
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 ثٌٝ حديٞ وهل: وجٓغ مـ هق ؾٚجلقاب ـرمًٚ  افًْٛ شّك افًالم ظِٔف افرشقل

ًٚ، ادذـقريـ اجلقابغ أحد اجلقاب؟ هق مٚش ـرمش: »فٍيٜ» ؾٔف  .ًٕؿ إٍٓ

 ( 04:  40: 12/   490/  وافْقر اهلدى)

 الّرآن؟ حِظ بٕٔاشبة ولٗٔة صٕع يرشع هؾ

 وفّٜٔ؟ ظّؾ أو احتٍٚل أو بٚدْٚشٌٜ افَرآن حٍظ ختؿ يف جٚء هؾ :مداخِٜ

 مـ فًٔٝ ٕهنٚ بٚفٌدع: إحلٚؿف يٌِٛ افٔقم يًٍِقٕف ومٚ..جٚء مٚ ٓ :افنٔخ

 ظـ روي ـام ظٌٚدة وـؾ ظٌٚدة ـقهنٚ إػ أؿرب هل إٕام ادحوٜ، افًٚديٜ إمقر

 ؾال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أصحٚب يتًٌدهٚ مل ظٌٚدة ـؾ: ظْف اهلل ريض افٔامن بـ حذيٍٜ

 بـ اهلل ظٌد ؿٚفف مٚ أصحٓٚ ومـ جدًا، وـثرة ـثرة ادًْك هذا يف وأثٚر تتًٌدوهٚ،

 .بدظٜ يف اجتٓٚد مـ خر شْٜ يف اؿتهٚد: ظْف اهلل ريض مًًقد

ًٚ  يُقن أن افَرآن خلتؿ آحتٍٚل هذا إػ ويوٚف يوؿ أنف ظذ   فتىٌٔع شٌٌ

 يَىع افيٓقر حٛ: ؿٔؾ وؿديامً  افيٓقر، حٛ ظذ تىًٌٔٓؿ.. هبؿ أو بف ادحتٍؾ

 وجؾ ظز اهلل فقجف افَرآن ـحٍظ مٚ بًٌٚدة يَقمقا  ٓ أن افْٚس وتًقيد افيٓقر،

 ثٚبٝ هق ـام افهٚحلٜ فألظامل ُمٌط صؽ بال وهذا احلًْٜ، وافًًّٜ فِهٔٝ وإٕام

 تٌٚرك هلل خٚفهًٚ  يُقن أن ذوضف مـ افهٚفح افًّؾ أن مـ وافًْٜ افُتٚب يف

ـْ ﴿: وتًٚػ َّ ٚنَ  َؾ ٚءَ  َيْرُجقا  ـَ ََ ْؾ  َرِبفِ  فِ َّ ًْ َٔ ِْ اًل  َؾ َّ كْ  َوٓ َصٚحِلًٚ َظ ٌََٚدةِ  ُيْؼِ
ًِ  َرِبفِ  بِ

ؾًَٚ  ـٚن مٚ هق افهٚفح افًّؾ[ 440:افُٓػ﴾ ]َأَحًدا ك فًِْٜ مقا  يف بٚهلل واإلذا

 جتتّع آحتٍٚٓت هذا ؾٍل وتًٚػ، تٌٚرك اهلل وجف ؽر بف يٌتٌل أن هق افًّؾ هذا

 :ادهٌٔتٚن

 .افًْٜ وجف ظذ فٔس آحتٍٚل هذا أن :أوًٓ 

ًٚ  يُقن ٓ :وثا٘ٗاً   يُّـ مٚ هذا وتًٚػ، تٌٚرك اهلل فقجف خٚفهًٚ  أظِؿ واهلل ؽٚفٌ
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191 

 .يَٚل أن

 مًروؾًٚ  ـٚن هْٚك أن افُتٛ بًض يف ذـر افقٓئؿ بّْٚشٌٜ! صٔخْٚ :مداخِٜ

 افًرس ووفّٜٔ جديد مْزل يف افْزول مْٓٚ وذـر وٓئؿ افًؼ ؿرابٜ وظدد فدُّيؿ

 ...افَرآن حٍظ ووفّٜٔ افؤػ ووفّٜٔ

 هذا مـ وأظْل شبنٚة وفق أومل»: بف مَىقع أمر هذا افًرس وفّٜٔ أمٚ :افنٔخ

ًٚ  أظِؿ ٓ ؾٖنٚ اجلديد ادْزل أمٚ شافدف ظِٔٓؿ وارضبقا »: افُْٚح ًٚ  افًْٜ يف صٔئ  إضالؿ

 أرحيقا  افدظٚوى هذه مثؾ يدظل ؾّـ بذفؽ، حيتٍؾ جديد مْزل يف ٕزل مـ ٕن

 :اثْغ بنٔئغ مْٓٚ أنًٍُؿ

ؿْ  َهُٚتقا ﴿: ؿٚفُؿ بًِٚن أو حٚفُؿ بًِٚن تَقفقا  أن :إول المء ُُ َٕ  إِنْ  ُبْرَهٚ

ُْتؿْ   [.444:افٌَرة﴾ ]َصِٚدؿِغَ  ـُ

 مـ مقثقق مهدر إػ ظزو دون إؿقال هذه جمرد تتًٌقا  أٓ :أخر والمء

 إئّٜ مـ ادذاهٛ وظِامء افٍَف فًِامء ادًروؾٜ افٍَف ـتٛ مـ أو افًْٜ ـتٛ

 ؾَد ادجتٓديـ مـ فًٔقا  ادَِديـ ٕن أخريـ: يف ادُْحَدثغ مـ وفٔس إوفغ

 يٌَؾ ؾال جمتٓديـ يُقٕقا  أن مـ أنًٍٓؿ برؤوا ؿد وهؿ مْٓؿ بٚجتٓٚد أؿقآً  يَقفقن

 مـ مًٚئؾ يف وبخٚصٜ أئّتٓؿ، يَِٓٚ مل بٖؿقال ويٖتقن ؾٔف جيتٓدون مٚ مْٓؿ

 افتل إمقر ـًٌض حٚدثٜ فًٔٝ ٕهنٚ إوػ: افَرون يف وؿًٝ تُقن أن ادٍروض

 يف وبخٚصٜ يتُرر أمر هذا اجلديد ادْزل يف بٚفْزول مثالً  ؾٚٓحتٍٚل افٔقم، حتدث

 افًنٛ ضِٛ يف يرحِقا  أن افْٚس مـ ـثر ظذ يٌِٛ ـٚن افذيـ افزمٚن ذفؽ

 ادْٚزل بْٚء يف وآحتٍٚل آحتٍٚل؟ هذا مثؾ ـٚن ؾٖجـ مْزل إػ مْزل مـ ؾْٔتَِقن

 :موٚظٍٜ بِقى ؾٓل افزمٚن آخر يف ابتِْٔٚ ٕحـ افتل

 وهل شًّْٚهٚ جديدة بدظٜ ذفؽ إػ ٕؤػ ثؿ ٕحتٚج، ممٚ أـثر ٌْٕل أنْٚ: أوًٓ 

 مًئقفٜٔ مـ ٕجقا  إذا افزمٚن هذا يف ادًِّغ أن أظتَد أنٚ افٌْٚء، هبذا آحتٍٚل

 ظذ داخالً  يُقن ؿد هذا ٕن فًٌٚده: اهلل مـ فىػ ؾذفؽ افٌْٔٚن ورؾع ادٗاخذة
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 أن: ووصِف رؾًف يف اختِػ وؿد إحٚديٞ بًض يف جٚء ـام مُروه هق ؾٔام إؿؾ

 .وافٌْٔٚن افساب يف يٍَْف ؾٔام إٓ رء ـؾ يف يٗجر ادًِؿ

ًٚ، فديُؿ مًروف هذا افًٚظٜ ظالمٚت مـ أنف افٌْٔٚن رؾع وـقن  ؾّـ مجًٔ

 مًتحًْٜ ؽر أنف ؾٔٓٚ يَٚل مٚ أؿؾ افتل افيٚهرة هذه إػ يوٚف أن افًجٛ أظجٛ

 .اجلديد ادْزل هبذا آحتٍٚل ذظًٚ 

 .افًْٜ يف فف أصؾ ٓ بٖنف ٕجزم اخلهقص هذا يف آحتٍٚل أن: اخلالصٜ

 (00:00:00/أ02: افْقر رحِٜ)





 الربائح كتاب

 1 ّالعقٔق٘ ّاألضاحٕ

                                                           

 ش.جٚمًف ؿٔده». احلٟ ـتٚب يف شاهلدي» مًٚئؾ وتْير  ( 4)





 ّأحكامُ الربح
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 «الذبح عٕد الّبٓة اشتّبال اشتحباب عذ دلٗؾ ٓ

 ظْد افٌَِٜ اشتٌَٚل اشتحٌٚب أي] آشتحٌٚب ظذ دفٔؾ ٓ[: اإلمٚم ؿٚل]

 يف آبتداع ظـ افْٚهٜٔ إدفٜ ظّقم يف داخؾ ٕنف مؼوع: ؽر مُروه ؾٓق :[افذبح

 .مْف وهذا افديـ:

 (3/51) افرؤٜ افتًَِٔٚت

ل هؾ الذبٗحة دم صخص صؽ إذا ِّٔ  ٓ؟ أم عٖٓٗا ُش

 رحٝ ؿديامً  أذـر ؾٖنٚ هذا، افٌِد يف افدجٚج ذبح بًّٖخٜ يتًِؼ شٗال :مداخِٜ

 وحُٔٝ فِتًّٜٔ بٚفًٌْٜ بتنقؾٓٚ افع إووٚع صق ل وحُٔٝ وشٖختؽ ادًِخ

 صديؼ ؾٍل إـؾ، جيقز ؾال يًّقن ٓ أهنؿ ضٚحٚ ل وؿِٝ يًّقن، ٓ أهنؿ فؽ

 بَٔقفؽ يًّقا  ٓ أو يًّقا  إهنؿ تًرف ٓ ـْٝ إذا فف ؿِٝ وأنٝ ؾٔؽ متهؾ ثٚين

 يًّقن هؿ هؾ تًِؿ ٓ ـْٝ إذا فف ؿِٝ ؾٖنٝ افٌِد، يف ادًِخ هذا ؽر مًٚفخ يف

 .وـؾ ؾًؿ يًّقن، ٓ أو

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 .وآـؾ أشؿ ادًِخ هذا ؽر مًِخ أي يًْل ؾٚٔن :مداخِٜ

 وجٕٚٛ افؼظل، افذبح جٕٚٛ: جٌٕٚٚن هلٚ افَؤٜ أخل، يٚ ًٕؿ :افنٔخ

، ومٚ ذبحقا  أهنؿ طْؽ ظذ ؽِٛ أو ظرؾٝ ؾ٘ذا افؼظٜٔ، افتًّٜٔ  إـؾ جيقز ؿتِقا

 ـٕٚٝ إذا أمٚ ذبٔحٜ، أهنٚ دام مٚ وـؾ، أنٝ ؾًؿ ٓ، أو شّقا  بٖهنؿ صُُٝ وإذا

 .مرة مٚئٜ ظِٔٓٚ شّٔٝ وفق حتؾ ؾال ؿتِٜٔ

، مل أو شّقا  أهنؿ صُُٝ إذا تَقل هْٚ أنٝ :مداخِٜ  اشتَْٔٝ إذا وفُـ يًّقا

 .يًّقا  ٓ أهنؿ
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 .وـؾ اهلل شؿ ؾذفؽ :افنٔخ

 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 (00 : 27 : 01/ 551/وافْقر اهلدى)

 (00 : 15 : 12/ 551/وافْقر اهلدى)

 صاة؟ تذبح أن لٓٔرأة جيقز هؾ 

 افنٚة؟ تذبح أن فِّرأة جيقز هؾ :مداخِٜ

 .وافٌُش :افنٔخ

  (00 : 17: 66/ 271/ وافْقر اهلدى) 

 تذبح؟ أن لٓٔرأة حيؼ هؾ

  ؟تذبح أن فِّرأة حيؼ هؾ  :افًٚئؾ

 ،هٔؽ بس مق ش،افرجٚل صَٚئؼ افًْٚء إٕام» افًالم ظِٔف وؿٚل ،ٓ ومل :افنٔخ 

 .حٚئض وهل خٚضرك صٚن مـ تذبح أن هلٚ حيؼ

 ( 00 : 68: 46/   414/  وافْقر اهلدى) 

 جديد؟ بٗت لبٕاء الذبح حْؿ

 يًّر ظْدمٚ افذبح بٔٝ، اإلًٕٚن يًّر ظْدمٚ افذبح: يَقل شٗال هْٚ: ادَِك

ًٚ، اإلًٕٚن   ٓ؟ أم صؽ ؾٔف هذا ؾٓؾ وافقفّٜٔ، بٔت

 ؾٓذا أـِف، حؾ حٔٞ مـ أي: صؽ ؾٔف هؾ: بَقفف يًْل افًٚئؾ ـٚن إذا :افنٔخ

  ذظٔتف؟ حٔٞ مـ صؽ ؾٔف هؾ: يًْل ـٚن إذا أمٚ وؿٍٜ، مـ بد ٓ

 داراً  اصسى أو داراً  بْك إذا ادًِؿ يِتزم أن افؼع مـ فٔس أي: ًٕؿ ؾٚجلقاب
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 ظز هلل صُره بقاجٛ يَقم بٖن ظٚمًٚ  أمراً  ادًِؿ يٖمر افؼع وإٕام ذبٔحٜ يذبح أن

 إذا فُـ وتًٚػ تٌٚرك اهلل ًٕؿ يف دائامً  ئًش اإلًٕٚن وإٓ ضٚرئٜ، ًّٕٜ ظذ وجؾ

 وتًٚػ تٌٚرك اهلل ينُر أن ؾٖراد مًتٚدة فًٔٝ بًّْٜ إًٕٚن ظذ أنًؿ وجؾ ظز ربْٚ

  ؾ؟وج ظز هلل افنُر بقاجٛ َقمي أن جٚز رء ؾٌٖي ظِٔٓٚ،

 شجقد افنُر، بًجقد: يًّك بف شًّتؿ أنُؿ بد ٓ رء يقجد افؼع يف

 وجؾ ظز هلل صٚـراً  شٚجداً  ُّيقى رأشٚ مٚ بًّْٜ مٚ، بٖمر ؾقجئ إًٕٚن إذا أي ُرافن

 هق بام وجؾ ظز اهلل نُري أن أراد فق فُـ ظِٔف، هبٚ تٍوؾ افتل افًّْٜ هذه ظذ

 جيقد أن ؾٖراد إًٕٚن، ـؾ يًتىًٔٓٚ هلل شجده مـ أؿٔؿ افٔقم يَقفقن ـام أو أؿقم،

: افُريؿ افَرآن يف ربْٚ ظْٓٚ ؿٚل افتل ًٍٕف بذفؽ وجيٚهد مٚفف، مـ بقء

ِت ﴿ ُس  َوُأْحِيَ ٍُ َح  إَن  رء ظـ خيرج بٖن يزـٔٓٚ أن ؾٖراد[. 428:افًْٚء] ﴾افنُّ

ًٚ  صُالً  يِتزمـ ٓ وفُـ ذفؽ مـ مٕٚع ؾال مٚفف مـ  مقوقع أن هق ـام مًْٔ

 . ٓ ذبٔحٜ، ذبح مـ ٓبد دارًا، اصسى أو دار، بْك وهق افٌحٞ،

 صِٔٝ إن مٚر، شجدت إن مٚر، تهدؿٝ إن مٚر، ذبحٝ إن ذط، مق

 .وهُذا مٚصك، رـًتغ هلل

 اجلقاب هذا هذه، اهلل ًّٕٜ ظذ هلل فنُرك ـدٓفٜ خٚصًٚ  ضريًَٚ  تتخذ ٓ إٕام

 .إول آحتامل ظـ

  افذبٔحٜ؟ هذه مـ إـؾ مـ رء يف هؾ: افثٚين آحتامل أمٚ

 هذه يف اإلخالص  ًيْٚيف ذـٔٚ أمراً  افذبٔحٜ مع يَرن مل افذابح ـٚن إن :اجلقاب

ُِل َصاليِت  إِنَ  ُؿْؾ ﴿: افهالة ؿٌؾ بٕٔٚف شٌؼ ـام هلل، افذبٔحٜ ًُ ُٕ  َومَمَٚيِت  َوَُمََْٔٚي  َو

 
ِ
َ
ِ
 مْٓٚ إـؾ أن صؽ ؾال هلل، افذبٔحٜ هذه ذبح ـٚن ؾ٘ن ،[452:إنًٚم﴾ ]ّلل

 مل ٕهنٚ حالل ضًًٌٚ  ؾٓل ـنُر، هلل ذبحٝ إذا أهنٚ: حُامن: َٕقل ٕحـ فُـ حالل

 إن أمٚ افتزمٓٚ، ـٚن إن افديـ يف إحداث ؾٔٓٚ بىريَٜ ذبحٝ فُْٓٚ اهلل، فٌر تذبح

 .ذفؽ يف رء ؾال بٕٔٚف شٌؼ افذي افتٍهٔؾ ظذ هلل افنُر بٚب مـ ـٚن

 ( 00 : 00: 64/   711/  وافْقر اهلدى)
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601 

 عٕد اهلل اشؿ الذابح ذكر إذا لألولٗاء ذبح وا أكؾ جيقز هؾ

 الذبح

 اشؿ يذـر افذابح بٖن ظِاًم  وإرضحٜ، فألوفٔٚء ذبح مٚ أـؾ جيقز هؾ :مداخِٜ

 افذبح؟ ظْد اهلل

 .أـِف حيؾ ؾال اهلل فٌر أهؾ ممٚ هذا :افنٔخ

 (00:01:24/ 2 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)

 لٓتحريؿ؟ هذا هؾ والبٖائؿ، اخلٗؾ خه عـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل

 فِتحريؿ؟ هذا هؾ وافٌٓٚئؿ، اخلٔؾ خل ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 (00:10:01/أ10: افْقر رحِٜ)
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 هذا خٓؼ تؿ إذا بام احلْؿ هذا يّٗد هؾ..أوف ذكاة اجلٕني ذكاة

 اجلٕني؟

 ؾًِؼ احلٚفٜ، هذه يف أـِف جلقاز اجلْغ خِؼ ُتٚم احلًـ بـ ُمّد اصسط 

 مىَِٚ، يٗـؾ أنف :[أمف ذـٚة اجلْغ ذـٚة: حديٞ أي] احلديٞ وطٚهر :إفٌٚين

 .وأمحد افنٚؾًل ؿٚل وبف ٓ، أو خَِف تؿ شقاء

 (61/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

 وٗتة فٖق جرح وٓ خرق بال باليدم ُقتؾ وا

 ؾحالل ـٚفرصٚص واجلرح بٚخلرق ؿتؾ مٚ أمٚ

 ثؿ تذـٜٔ، بٌر ُؿتؾ يُقن بٚفٌْدؿٜ ُؿتؾ مٚ أن حجر ابـ احلٚؾظ ظـ اإلمٚم َٕؾ

 :صٚرًحٚ اإلمٚم ؿٚل

 أن بًد هبٚ ؾرمك ضغ، مـ تتخذ افٌْدؿٜ، حجؿ يف ـرة هْٚ بٚفٌْدؿٜ ادراد

 بخالف بٚفهدم تَتؾ وإٕام جترح وٓ خترق ٓ ٕهنٚ حيؾ ٓ هبٚ ؾٚدَتقل تٌٔس،

 خترق افرصٚصٜ ٕن ؾٔحؾ وافرصٚص، بٚفٌٚرود هبٚ يرمك افتل احلديثٜ، افٌْٚدق

 فهديؼش افْديٜ افرووٜ» إير. حُّف ؾِٓٚ وافرمح، افًٓؿ خرق ظذ زائدا خرؿٚ

 ش. 487/  2» خٚن حًـ

 (.644/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الذبٗحة عذ يسٔل أن ٘يس وـ

 .يًّل أن ؾْز ذبٔحتف ذبح مـ :مداخِٜ

 مٚذا؟ ٕز :افنٔخ
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 ٓ؟ أم حتؾ هؾ اهلل، يًّل أن :مداخِٜ

ن ٕن فف، حتؾ :افنٔخ ٔٚ ٗاخذة مرؾقع ظذر افًْ صؾ هق ـام ظِٔف، اد ٚظدة، و ٕا  وإذا اَف

ٗاخذة ؿٔؾ د ض يف ٚب ص ؾذفؽ ادقاضـ ًب قفف خٚص ْف  أمتل ظـ ُوِوعَ : افًالم ظِٔف َف

ن اخلىٖ رهقا  ومٚ وافًْٚٔ رآن يف تًٚػ ؿقفف ذفؽ وؿٌؾ ظِٔف، اشُت َْٚ﴿: اَف َٕٚ ٓ َرَب اِخْذ َٗ  إِنْ  ُت

َْٚ ٔ ًِ ْٖنَٚ أَوْ  َٕ رة﴾ ]أَْخَى ٚبٜ وٕزٝف[ 285:افٌَ ْٚ مـ اإلج  ؿٚل ـِام ـٚن ظرصف ؾقق وجؾ ظز رب

ٗاخذٕٚ ؾال ادٗمْقن ْٚ إن ت ٔ قل افدظٚء آخر إػ.. ٚنٖأخى أو ًٕ رك افرب َي ؿ،: وتًٚػ تٌٚ ًٕ 

ىػ ؿد وجؾ ظز ؾٚهلل مٜ هبذه وترحؿ وترأَف ِت ٗاخذهٚ ؾِؿ ٕا  .ؿِقهبؿ تًّدتف بام إٓ ي

 اإلثؿ، يرؾع هْٚ افًْٔٚن يًْل أنف ؾتقى ظثّٔغ ابـ افنٔخ ظـ تَْؾ :مداخِٜ

 .أصِٓٚ مـ حتؾ ٓ يًْل افذبٔحٜ أمٚ

 احلديٞ تٖويؾ يًْل اجلّٓقر، رأي ختٚفػ هلؿ افَٚظدة احلٍْٜٔ رأي هذا :افنٔخ

 اإلثؿ ووع: اجلّٓقر ،افتًٍر يف اختٍِقا  وافًْٔٚن اخلىٖ أمتل ظـ ووع افًٚبؼ

ًٚ، وافتُِٔػ  آختالف وبغ افتُِٔػ، دون اإلثؿ ووع ؾَٔقفقن إحْٚف أمٚ مً

 ظذ هبٚ حئد ؾُؾ ترد يًْل افتل بٍروع آختالف يتٍرع احلديٞ هذا تًٍر يف

 مـ بد ٓ يَقل ؾَط اإلثؿ ووع يًْل أنف تًٍره ـٚن ؾّـ احلديٞ، يف تًٍره

 بٚفًُس وافًُس افْص، اشتثْٚه مٚ إٓ افًْٔٚن ظِٔف ترتٛ حُؿ ـؾ يف اإلظٚدة

،ًٚ  ظز اهلل أن ادقشًغ مع وٕحـ إوشع افتًٍر يف احلديٞ يٍّن  ـٚن مـ ُتٚم

 وفذفؽ ادُِػ، افدفٔؾ جٚء ؾٔام إٓ وتًٍُِٔٚ  إثامً  وادٗاخذة اخلىٖ ورؾع ووع وجؾ

 أهؾ مـ ـثر مـ إفٔف مًٌقق رأي ؾٓذا صحٔحًٚ  افَْؾ ـٚن إذا افنٔخ ظـ َِٕتف ؾام

ًٚ، أشًّتؽ ـام أخر برأي َٕقل وٕحـ افًِؿ  افتُِٔػ أن ذفؽ إػ أوػ إٍٓ

 وهذا يىٚق، ٓ مٚ تُِٔػ ُينٌف ؾٓق يًْقن ؾٔام افتُِٔػ هبذا ومٗاخذهتؿ فِْٚس

ًٚ  افًْٜ أهؾ مذهٛ مـ فٔس أجوًٚ   حٔٞ اإلحٔٚء ـتٚبف يف افٌزال اإلمٚم َِٕف حٚ خالؾ

ِّػ أن هلل أن ذـر  .افُريؿ افَرآن خالف وهذا يىَٔقن، ٓ بام ظٌٚده يُ

 (00: 04: 47/ 217/  وافْقر اهلدى)
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 الرقبة دم الٌَـ بٌريّة ادٙكقلة احلٗقا٘ات أكؾ

 ٓ بٖهنؿ ظِامً  ذبٚئحٓؿ أـؾ جيقز هؾ افُتٚب أهؾ فذبٚئح بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 افرؿٌٜ؟ يف يىًْقن بؾ يذبحقن

 ٓ أهنؿ ظِامً  افُتٚب أهؾ ذبٚئح حتؾ هؾ: شٗافؽ يف تْٚؿوٝ: إذاً  :افنٔخ

 ..يذبحقن

 .افرؿٌٜ يف بٚفىًـ تتؿ ظْدهؿ افذبح ضريَٜ يًتزون :مداخِٜ

 .ـالمل تٍٓؿ مل أنٝ :افنٔخ

 .ٓ :مداخِٜ

 حتؾ هؾ افُتٚب أهؾ ذبٚئح: ؿِٝ ـالمؽ، يف دؿًَٔٚ  تُقن أن أريدك :افنٔخ

 ..ذبٚئح فًٔٝ هل: ؾ٘ذاً  يذبحقن، ٓ أهنؿ ظِامً 

ٗال هق :مداخِٜ ٚفنُؾ يىرح مل افقاؿع يف افً ًْل افهحٔح ب  ...ؾٔف ؿهدٕٚ مٚ: ي

 .ؾّٓتف ؿهدتف افذي أنٚ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ؾّٓتف؟ هؾ ؿهدتف أنٚ افذي بٚدَٚبؾ أنٝ فُـ :افنٔخ

 .ًٕؿ ؾّٓٝ، :مداخِٜ

 .جيقز ٓ: واجلقاب خر اهلل جزاك! ضٔٛ :افنٔخ

   (00 : 29: 42/ 119/ وافْقر اهلدى)



   ـتٚب افتذـٜٔ افؼظٜٔ   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 اشؿ وذكر الدم أهنر وا): والسالم اليالة عٓٗف ققلف وَٕك وا

 .(عٓٗف اهلل

 افًـ فٔس ؾُِقه ظِٔف اهلل اشؿ وذـر افدم أهنر مٚ: حديٞ مًْك مٚ :مداخِٜ

 ..وافيٍر

 وبٚفًُغ بٚفًُغ تذبح أن ادؼوظٜ افذبٔحٜ يف إصؾ: يًْل :افنٔخ

 ٓ ؿد إحٔٚن بًض يف فُـ إصؾ، هق هذا افذبٔحٜ، تريح افتل افَٚضًٜ احٚؤٜ

 حديد، مـ شالح فف يتٔن ٓ بؾ افَٚضًٜ، احٚؤٜ افًُْٜٔ هذه مثؾ فِذابح يتٔن

ًٚ  ـٚفًُغ حد فف حجراً  يٖخذ بٖن احلٚل حْٔذاك ؾّٔق  افدم يْٓر أن ؾُّٔـ تَريٌ

 .احلٚفٜ هذه يف افذبٔحٜ ؾتحؾ بف،

 ذبٔحٜ يذبح أن أراد مـ ظذ إمر تًٔر: يًْل بٚفذات افَْىٜ هذه يف احلديٞ

ًٚ، ؿِْٚ ـام مٚؤٜ شُغ ظْده فٔس  مـ وفُـ هذه، واحلٚفٜ ذبحٓٚ مـ يّتْع ؾال إٍٓ

ًٚ، بٚحلٔقان بٚفرؾؼ تتًِؼ افتل وهل أخرى أحٚديٞ  يُقن أن مـ بد ٓ أنف يٍٓؿ حَ

ًٚ، أمراً  يُقن أن احلٔقان بف يذبح مٚ  أٓ مًِؿ حديٞ يف ساحٜ جٚء وهذا ؿٚضً

 ؾٖحًْقا  ذبحتؿ وإذا افَتِٜ، ؾٖحًْقا  ؿتِتؿ إذا»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف وهق

 بف مٖمقر أمر هق افذبٔحٜ ؾ٘راحٜ ،شذبٔحتف وفرح صٍرتف أحدـؿ وفٔحد افذبحٜ،

،ًٚ  افْٚس دون اإلشالم بف جٚء افذي بٚحلٔقان افرؾؼ مـ إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام وهق ذظ

،ًٚ  يقجد ٓ حٔٞ إًٍٓٚ  ذـرت ـام ُمِف ؾٕ٘ام احلديٞ يف هْٚ افدم أهنر مٚ فُـ مجًٔ

 أهنر مٚ»: احلديٞ يف بَقفف يتًِؼ ؾٔام هذا افذبٔحٜ، تريح افتل احٚؤٜ افًُغ

 .شافدم

 ..ضًًٌٚ  شاهلل اشؿ وذـر» :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ..مـ بد ٓ أو ذـر، بٖي: يًْل :مداخِٜ
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 .اهلل بًؿ :افنٔخ

 .اهلل بًؿ :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ..ؾٔف داخؾ يًْل وافًيؿ افًـ فٔس :مداخِٜ

 ظِْٔٚ خيتِط مٚ حتك ؿىًٜ ؿىًٜ يًْل احلديٞ ٕؼح ٕحـ أتْٔٚ، مٚ فًف :افنٔخ

 .ًٕؿ أمر،

 .شوافيٍر افًـ فٔس» :مداخِٜ

 يًْل؟ هْٚ وصِْٚ :افنٔخ

 .ًٕؿ ،شوافيٍر افًـ فٔس» :مداخِٜ

 بٚفًيؿ،: يًْل بٚفًـ، افذبح جيقز ٓ احلجر بدل افذبح جيقز ٓ: يًْل :افنٔخ

 يف أجوًٚ  يُقن وربام افًْٚء فًٌض بٚفًٌْٜ احلٚرض افًك مقوٜ هق ـام بٚفيٍر وٓ

 تذبح أن ذظًٚ  جيقز ؾال ـٚفًٌٚع، أطٍٚرهـ أو أطٍٚرهؿ يىِٔقا  أن افرجٚل بًض

 .احلٚد احٚيض احلجر ذفؽ ذفؽ ظـ ويٌْل افًـ هبذا افذبٔحٜ

ح احلديٞ ظِامء ويَقل  إجٚزة مـ اشتثْك حْٔام ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل بٖن: احلديٞ وذا

 بٖن: ؿٚل وافيٍر، وافًيؿ افًـ اإلبٚحٜ مـ اشتثْك مثالً  بٚحلجر اإلبٚحٜ بًد افذبح

 افٌْل ؾْٓك احلٌنٜ، بٌالد مًتٚداً  أمراً  ـٚن وبٕٚطٚؾر بٚفًيٚم افقشِٔتغ هبٚتغ افذبح

 :اثْغ فًٌٌغ ذفؽ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص

 .بٚفُٚؾر ادًِؿ يتنٌف أٓ: مىردة ؿٚظدة وهل: إول افًٌٛ

 ٓ وهذا افذبٔحٜ، إراحٜ افذبح حغ ادَهقد أن: إًٍٓٚ  بٕٔٚف شٌؼ افثٚين وإمر

 .بٚفيٍر أو بٚفًيؿ بذبحٓٚ حيهؾ

  (00: 20: 16/ 714/ وافْقر اهلدى)
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 صاحبٖا لَٕٖا التل الدابة ذبح جيقز هؾ

 افهالة ظِٔف افرشقل وؿقل مًِؿ، صحٔح يف افدابٜ فًـ حديٞ :افًٗال

 هق مٚ افدابٜ، هبذه يْتٍع مل أنف افروايٚت بًض ويف شبًِّقن تهٚحٌْٚ ٓ»: وافًالم

 إفخ؟.. هبٚ إٓتٍٚع ظدم أو أـِٓٚ، أو افدابٜ هذه ذبح جيقز وهؾ احلديٞ، هذا ؾَف

ًٚ  يًِـ أن جيقز ٓ ادًِؿ أن خٚصٜ بهقرة واوح احلديٞ ؾَف :افنٔخ  وفق صٔئ

ًٚ، دابٜ ـٚن ٕ ًٚ  حُامً  رتٛ افؼع وأن وحٔقا  ٓ أنف دابٜ ادًِؿ فًـ إذا مٚ ظذ ذظٔ

 أن خنٜٔ افدابٜ هذه أصٚبٝ ؿد افًِْٜ هذه تُقن أن خينك ٕنف هبٚ يْتٍع أن فف جيقز

 ؾ٘ذا أـِٓٚ أمٚ ذبحٓٚ أمٚ برـقهبٚ، إٓتٍٚع ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل هنك ـذفؽ إمر يُقن

: أؿقل فُْل هبٚ، إتٍٚع ٕنف جيقز ؾال افَقل هذا ظذ أجرؤ وٓ ؿٔٚشًٚ  َٕقل أن أردٕٚ

 .بذفؽ أظِؿ اهلل

  (04: 01: 44/ 164/ وافْقر اهلدى)

 ٓ؟ أم عٓٗف اهلل اشؿ ذكر هؾ ُيَرف ٓ الذي الٓحؿ

 اهلل فرشقل ؿٚفقا  أهنؿ ظٚئنٜ ظـ بٚفتٍِقن شٖختؽ شٗال ؾٔف صٔخ :افًٚئؾ

 فق هذا اهلل، اشؿ ظِٔٓٚ أجذـر ٕدري ٓ بِحؿ يٖتقْٕٚ أؿقام هْٚفؽ: ملسو هيلع هللا ىلص

 ..ل تقوحف

 حغ افذبٔحٜ ظذ افتًّٜٔ بقجقب ظالؿتف أن احلديٞ هذا ظـ اجلقاب :افنٔخ

 ـام ذظٜٔ ؽر أم ذظٜٔ هل هؾ افذبح، بىريَٜ ظالؿٜ فِحديٞ وفٔس تذبح،

 بٚإلشالم، ظٓد حديٞ ـٕٚقا  وفُقهنؿ يذبحقن، ـٕٚقا  ؾٓٗٓء افْٚس، بًض يتقهؿ

ًٚ، بٚفؼك ظٓد حديٞ ؾٓق بٚإلشالم ظٓد حديٞ ـٚن مـ وـؾ  بغ مْٚؾٚة ؾال أجو

 مْف يِزم ؾٓذا بٚإلشالم، ظٓد حديٞ ـٕٚقا  أو بٚفؼك ظٓد حديٞ ـٕٚقا :ؿٔؾ إذا مٚ

 .ذاك مْف يِزم وهذا هذا
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ًٚ، أشِّقا  ؿد ـٕٚقا : ادٓؿ  يًرؾقا  أن بًد هلؿ يتًـ مل أنف ظـ ـْٚيٜ وهذا حديث

 أن: ومْٓٚ ادًِؿ، بٚإلًٕٚن تتًِؼ افتل احلٔٚة جقإٛ ـؾ يف افؼظٜٔ إحُٚم

 افتٍَف ظـ بًديـ ـٕٚقا  هٗٓء أن يًرؾقن ـٕٚقا  ظٚئنٜ حديٞ يف افًٚئِغ افهحٚبٜ

 مـ تٖتٔٓؿ افتل افذبٚئح هذه أن يًِّقن ٓ ؾُٕٚقا  احلديٞ، إلشالمٓؿ بٚإلشالم

: بَقفف وافًالم افهالة ظِٔف ؾٖجٚهبؿ ٓ، أم ظِٔٓٚ شّقا  هؿ هؾ إؿقام أوئلؽ

 يف ٕنؽ افتل افذبٔحٜ ظذ افتًّٜٔ اشتدراك يُّـ: ؾ٘ذاً  شـِقا  ثؿ أنتؿ اهلل شّقا »

، أخؿ شّقا  أهنؿ  فُـ افِحؿ، ذاك ٕٖـؾ أن ٕريد حْٔام آشتدراك هذا يُّـ يًّقا

 .ؿتٔالً  يُقن وٓ ذبٔحًٚ  يُقن أن بؼط

 ذبٔحٜ وذبح بٚهلل، يٗمـ ٓ مؼك ؾٔف مثالً  ـٕٚٝ فق حتك ذبٔحًٚ  :افًٚئؾ

 جيقز؟ ٓ اهلل، اشؿ ذـر ؿٚل أنف ٕٔتف ويف بٚفًُغ

 بىريَٜ ظالؿٜ فف فٔس احلديٞ: فؽ ؿِٝ فذفؽ أخرى، مًٖخٜ هذه ٓ، :افنٔخ

 افَدامك ادًِّقن يدري ٓ ب٘شالم، ظٓد حديثق بًِّّغ ظالؿتف وإٕام افذبح،

 افذابح يُقن أن أمٚ ٓ، أم ظِٔٓٚ اهلل شّقا  هؾ ضرؾٓؿ مـ افذبٚئح هذه تٖتٔٓؿ حْٔام

 هذه مْف، ٓبد ذط ؾٓذا افُتٚب أهؾ مـ افذابح يُقن أن أمٚ ذط، ؾٓذا مًِامً 

 صُُْٚ ؾ٘ذا افتًّٜٔ، مقوقع يًٚفٟ ؾَط يًٚجلٓٚ، ٓ احلديٞ مْٓٚ، مٍروغ ؿوٚيٚ

 ٕٖـؾ حْٔام وجؾ ظز اهلل ًّٕل ؾْحـ ٓ، أم ظِٔٓٚ اهلل شّقا  هؾ افذبٚئح بًض يف

 .افذبٔحٜ تِؽ مـ

 ( 00 : 04: 02/   191/  وافْقر اهلدى)

 





 األضاحٕ كتاب
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 الّادر عذ إضحٗة وجقب

  افٌْل ظـ وؽرمهٚ افهحٔحغ، يف بٕٚوحٜٔ إمر صح ؿد [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾًِِٓؿ شمهالٕٚ يَربـ ؾال يوح ومل شًٜ وجد ومـ»: ؿٚل أنف ظْف ثٌٝ بؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ظذ إمر تٖوفقا  وفُْٓؿ بٌِٓؿ، أو ذفؽ يٌٌِٓؿ مل[ بٚٓشتحٌٚب ؿٚفقا  مـ أي]

 .ؾتٖمؾ ذفؽ، ظذ يًٚظد ٓ إخر احلديٞ وفُـ آشتحٌٚب،

 (24 ص ادًٚجد إصالح)

 وٕسقخ أيام ثالثة بَد إضاحل حلقم أكؾ عـ الٕٖل

ٚ قا ِـُ » َٓ ًٚ  ِمْْ َث ُِ ِْل - ُث ًْ رٌ ». – افَوَحَٚيٚ َي َُ يِنُّ  َأْخَرَجفُ . ُمْْ ا َْدُ » افَىَزَ ًْ ِٔغَ  ُم ش افَنِٚم

ٌْدُ  َحَدَثَْٚ: ؿَٚل ش 544 ص» ـِ  َظ ـْ  بِْؼٌ  ثَْٚ افَرمْحَ ـِ  َأبِٔفِ  ظ ْهِرِي  َظ يِن : افزُّ ـْ  َشٚمِلٌ  َأْخَزَ  َظ

ُٝ : َؿَٚل  َأبِٔفِ  ًْ
ِّ   َرُشقُل  َش

ِ
َرهُ ... يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ـَ  . َؾَذ

 ُٝ ِْ ؿْ  ِرَجُٚففُ  إِْشَْٚدٌ  َوَهَذا: ُؿ ُٓ ُِّ ٌٚت  ـُ ََ ٌَُخِٚرِي، ِرَجُٚل  ثِ ٌْدِ  َؽْرَ  اْف ، َظ ـِ  َوُهقَ  افَرمْحَ

ـُ  ، َجٚبِرٍ  اْب يِصُّ ّْ
اَم  احْلِ ٍٞ  يِف  ـَ ، َففُ  َأِجدْ  َومَلْ  ِظَْْدُه، َففُ  َشٚبٍِؼ  َحِدي ًٜ ُٜ  َوُهقَ  َتْرمَجَ َِ  َهَذا ِظ

 ِٞ ِظ، هِبََذا احْلَِدي ٍْ َِ َٕفُ  اف ِ٘ رٌ  َؾ َُ ٚ ُمْْ َ
ِ
ْٖيِت  ح ـُ  ُهقَ : َوبِْؼٌ . َي ِٛ  اْب ْٔ ًَ ـِ  ُص ُٞ . مَحَْزةَ  َأيِب  ْب  َواحْلَِدي

َذا َُ ًٚ » بَِْٕٚصؾِ  ُوٌِطَ  َه َث ُِ ٌٖ  َوُهقَ  ،شُث ـْ  َأُهقَ : َْٕدِري ٓ َخَى ًْضِ  ِم َتِٚب، َِٕٚشِخل َب ُِ  أم اْف

َذا َُ يِصُّ  بِفِ  َحَدَث  َه ّْ
قُر؟ احْلِ ـُ ْذ ءً !. اْدَ ٚنَ  َوَشَقا قَ  َذاَك، َأوْ  َهَذا ـَ ُٓ ٌر، َؾ َُ  َٕنَ  ُمْْ

 َٞ ـِ  َجٚءَ  احْلَِدي ْهِرِي  َظ ـْ  افزُّ ظِ  ُضُرٍق  ِم ٍْ َِ ًٚ » بِ َٔٚ َثالَث  َأْي ش:  َثالَث َٞ  َوَفَْٔس  ٍل،َف ُِ  ُث

، ِٜ َٔ َْٖس  َوٓ إُْوِح ـْ  َب ٚ َأُشقَق  أنْ  ِم َٓ َو ًْ َٜ  أبُق َؿَٚل [:  أَوًٓ : ]َب َٕ  6ش »َصِحِٔحفِ » يِف  َظَقا

دُ  َحَدَثَْٚش:  211/  َّ ـُ  ُُمَ ـِ  َوَأبُق َظْقٍف  ْب ًَ ـُ  احْلَ ـِ  َخٚفِدِ  ْب ـُ  بِْؼُ  َحَدَثَْٚ: َؿٚٓ َخِع   ْب  ْب

 ِٛ ْٔ ًَ ـِ  ُص ـْ  مَحَْزةَ  َأيِب  ْب ـِ  َأبِٔفِ  َظ ْهِرِي  َظ ُٝ .... »افزُّ ِْ َٚؿفُ : ُؿ ًَ َْدٍ  َؾ ًَ ـْ  آَخرَ  بِ  َريِضَ  َظِعَ  َظ

ًٚ  َظْْفُ  اهللُ  ـُ  بِْؼُ  َوَحَدَثَْٚ: ؿَٚل :ش َؿَٚل  ُثؿَ  أيِت، َْٕحقَ  َمْرُؾقَظ ٍٛ  ْب ْٔ ًَ ِْ٘شَِْٚدهِ  ُص  إََولِ  بِ

ـْ  ـِ  َظ رَ  اْب َّ ُٝ : َؿَٚل  ُظ ًْ
ِّ   َرُشقَل  َش

ِ
قُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َُ ُِقا : »َي ٚ ـُ َٓ ًٚ  ِمْْ ُٝ ش. َثالَث ِْ َذا: ُؿ  َوَؿعَ  ـَ
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ـِ  َوَأبُق» ِؾٔفِ  ًَ قرُ  ،شاحْلَ ـُ ْذ ِٛ  يِف  واْدَ ِذي ْٓ هِ  افَت ْغِ  َوَأبُق» َوَؽْرِ ًَ : َؿَٚل » ؾٔف َوَؿعَ  ُثؿَ  ،شاحْلُ

َؾ  ،شَوَحَدَثَْٚ ًَ َِ َب  َؾ اَم  ،شَؿٚٓ» افَهقا ْٔفِ  َيُدلُّ  ـَ َِ َُٔٚق، َظ ًِ دُ : َأْي  اف َّ ـُ  ُُمَ  َوَأبُق َظْقٍف  ْب

ْغِ  ًَ فُ  - احْلُ ُّ دٌ  َواْش َّ ًٚ  ُُمَ ٚنَ  َوَشَقاءٌ  ،- َأجَْو ـَ َِْك  َأ ًْ ٚ اْدَ ٚ، َأوْ  َأَحُدمُهَ قَ  ـاِلمُهَ ُٓ ، َؾ ٌٜ ََ  ثِ

ـْ  َخَىٖ َظَذ  َؿٚضِعٌ  َدفٌِٔؾ  َوَذفَِؽ  َٛ  َم ًَ ـِ  بِْؼِ  إَِػ  َٕ ِٛ  ْب ْٔ ًَ ـِ  ُص  يِف  َؿَٚل  أنَفُ  مَحَْزةَ  َأيِب  ْب

 ِٞ ًٚ » احْلَِدي َث ُِ ُدهُ  ،شُث ـِ َٗ ًٚ : ]َيٖيِت  َمٚ َوُي َٔ
ـُ  إِْشَحُٚق  َؿَٚل [ َثِٕٚ َٔك ْب ٌِلُّ  حَيْ ِْ َُ ـِ  اْف ْهِرِي  َظ  بِفِ  افزُّ

ظِ  ٍْ َِ ُِقا : »بِ ٚ ـُ َٓ ًٚ  ِمْْ ِْل. َثالَث ًْ ِح » يِف  افَىَحِٚويُّ  َأْخَرَجفُ ش. إََوِٚحل حُلُقمَ  َي  َذْ

ٚيِن  ًَ َٝ ش 107_105/  2ش »اْدَ ؾِ  َبِٚب : حَتْ ـْ دَ  إََوِٚحل حُلُقمِ  َأ ًْ ِٜ  َب ـْ  َأجٍَٚم، َثالَث ُِ  َف

ًٚ » ِؾٔفِ  َوَؿعَ  ٚطِ ش ثِث ََ ِْ٘ش ًٜ  افالمِ  َأَخِػ  بِ ًٚ، ٓ ـَِتَٚب َي ٍْ ِٜ  َف َتَٚب ُِ غَ  ـِ ِّ َِ ًَ  اْدُْهَحِػ  يِف  اْف

ْثاَميِنِ  ًُ َذ . اْف ًَ َٛ  إَْصؾِ  يِف  َمٚ َأنَ  ُيَرَجُح  َهَذا َؾ
تِ َذفَِؽ، ـُ ـْ  ـَ َُ َٖ  َف ـْ  َأْخَى ٌََىفُ  َم  بَِوؿِ  َو

 
ِ
ًٚ . ]َأْظِؿُ  َواّللُ . َوافالمِ  افَثٚء ـُ  َرَواهُ [ َثٚفَث ـِ  َأِخل اْب ٍٚب  اْب َٓ ـْ  ِص فِ  َظ ِّ ـِ  َظ ٍٚب  اْب َٓ  بفِ  ِص

ظِ  ٍْ َِ ُِقا : »بِ ـَ  ـُ َٚ ً إََوِٚحل ِم ٚنَ ش. َثالَث َُ رَ  ـُ ابْ  َؾ َّ ُؾ  ُظ ـُ ْٖ رَ  َحَتك َي ٍِ ـْ  َيْْ ـْ  ِمًَْل  ِم  حُلُقمِ  ِم

ٌَُخِٚريُّ  َأْخَرَجفُ . إََوِٚحل ِِؿٌ  ،ش6671» اْف ًْ َٜ  َوأبُق ،ش80 - 79/  5» َوُم َٕ /  6» َظَقا

ـْ ش 9/  2» أمْحَدُ  َوَأْخَرَجفُ ش. 212 ـِ  َضِريِؼ  ِم َٜ  اْب َْْٔ َٔ ـِ  ُظ ْهِرِي  َظ ظِ  بِفِ  افزُّ ٍْ َِ ُؾ  ٓ: »بِ ـُ ْٖ  َي

ـْ  َٔتِفِ  حَلْؿِ  ِم َْٚهُ ش. َثالٍث  ؾقَق  ُأْوِح ًْ َّ رٌ  َرَواهُ  َوبِ َّ ًْ ـِ  َم ْهِرِي  َظ ٌِِؿ، َأْخَرَجفُ . بِفِ  افزُّ ًْ  ُم

فُ ش. 11/  2» َوأمْحَدُ  ًَ ـْ  َِٕٚؾعٌ  َوتَٚب ـِ  َظ رَ  اْب َّ  :َوَزادَ  بِِف، ُظ

ٚنَ » ـَ ٌْدُ  َو   َظ
ِ
ْٝ  إَِذا اهلل ُس  َؽَٚب ّْ ـْ  افَن َْٔقمِ  ِم ِٞ  اْف ُؾ  ٓ افَثٚفِ ـُ ْٖ ـْ  َي ش. َهْديِفِ  حَلْؿِ  ِم

ٌِِؿ، َأْخَرَجفُ  ًْ َذاش. 84/  2» َوأمْحَدُ  ُم َُ ـَ  آَخرَ  مَجْعٌ  َرَواهُ  َوَه ِٜ  ِم ـِ  افَهَحَٚب  افٌَِِْل  َظ

َٛ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ثِْرَ  اْشَتْقَظ َُ ٚ اْف َٓ ، ِمْْ ٚ افَىَحِٚويُّ َٓ َٚؿ ًَ ََٖشِِٕٚٔدِه، ؾ ٚ بِ َٓ ُو ًْ  ،شْغِ افَهِحٔحَ » يِف  َوَب

ٚ َٓ ُِّ ـُ ٌٜ  َو ًَ
ِّ ل َظَذ  جُمْ ْٓ ـْ  افَْ ؾِ  َظ ـْ ِٜ  يِف  إِٓ إََوِٚحِل  حُلُقمِ  َأ دُ  مِمَٚ أجٍَٚم، َثالَث ـِ َٗ َٖ  ُي  َخَى

 ِٞ ِٜ  َحِدي مَجَ ٌْطِ  افَسْ ٌََؼ  اَفِذي بِٚفَو َٕفُ  َش َٚٔ  .َب

َِؿْ   ل َهَذا َأنَ  َواْظ ْٓ ْٝ  َؿدْ  افَْ ٌٞ  َصَح ٚنَ  َأنَفُ  َظَذ  َتُدلُّ  َأَحِٚدي ـٍ  ـَ ًٍِغ، فَِزَم  ُثؿَ  ُم

َخ، ًِ ُٕ ٚ َٓ ُٞ : ِمْْ ًٚ  َظْْفُ  اهللُ  َريِضَ  ُبَرْيَدةَ  َحِدي ؿْ : »َمْرُؾقَظ ُُ ُْٔت ـْ  َوهَنَ  إََوِٚحِل  حُلُقمِ  َظ

قا  َثالٍث، َؾْقَق  ُُ ًِ ْم َٖ ؿْ  َبَدا َمٚ َؾ ُُ ِِؿٌ  َأْخَرَجفُ ش. َف ًْ ُه، ُم َرٌج  َوُهقَ  َوَؽْرُ  » يِف  خُمَ
ِ
 ،شاإِلْرَواء

ِٞ  َمعَ  ـِ  َحِدي رَ  اْب َّ َْٚهُ  َويِف ش. 4466» برؿؿ ُظ ًْ ٌٞ  َم ـْ  ُأْخَرى َأَحِٚدي  اهللُ  َريِضَ  َجٚبِرٍ  َظ
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ِه، َظْْفُ  ٌٜ  وِهَل  َوَؽْرِ َرَج ـْ  َْٕحُقهُ  َوُرِوَي  ُهََْٚك، خُمَ ـِ  َظ رَ  اْب َّ فُ  ُظ ًَ ٍْ يِنِ  ِظْْدَ  َٕ ا /  42» افَىَزَ

ـْ  ،ش41216/  120 ُِ ـُ  َيِزيدُ : ٔفِ ؾِ  َف ٌٔػ  َوُهقَ  َأبََٚن، ْب ًِ   .َو

 (.75-72/ 42/4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 إضاحل حلقم بٛدخار إور

ًٚ: ترؾًل أن أهنؽ أخؿ»  .مُْرش. ؽد ـؾ برزق يٖيت وجؾ ظز اهلل ؾ٘ن صٔئ

 وأثٚر افهحٔحٜ، إحٚديٞ فًٌض خمٚفػ احلديٞ إن ثؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 مع افهحٚبٜ وأـؾ إوٚحل، حلقم بٚدخٚر إمر أحٚديٞ ذفؽ مـ افًٍِٜٔ،

 إرواء» يف خمرجٜ وهل إوٚحل، ؿديد مـ بٚدديْٜ افَديد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ـٚن مٚ بٚب» :بَقففش صحٔحف» يف فًٌوٓٚ افٌخٚري وترجؿ ،ش159/ 1ش»افٌِٔؾ

 .وؽره وافِحؿ، افىًٚم مـ وأشٍٚرهؿ: بٔقهتؿ يف يدخرون افًِػ

 .شُشٍرة بُر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص فٌِْل صًْْٚ: وأشامء ظٚئنٜ وؿٚفٝ

 رد احلديٞ يف: بىٚل ابـ ؿٚلش:  »9/661» إيٚه ذحف بًد احلٚؾظ ؿٚل وؿد 

 يًتحَف ٓ افقٓيٜ اشؿ وأن فٌد، ضًٚم ادخٚر جيقز ٓ أنف افهقؾٜٔ مـ زظؿ مـ ظذ

ًٚ  ادخر مـ  ـٍٚيٜ أحٚديٞ هذه ويف. بٚهلل افيـ أشٚء اّدخر: مـ وأن ؿؾ، وفق صٔئ

 افٌْل أن» :ظْف اهلل ريض ظّر حديٞ أجوًٚ  ذفؽ ومـ .شذفؽ زظؿ مـ ظذ افرد يف

 افٌخٚري أخرجف .ششْتٓؿ ؿقت ٕهِف وحيٌس افْور، بْل ٕخؾ ئٌع ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص

 اجلّع مْف يٗخذ مٚ افًٔٚق ويفش:  »601/ 9ش »افٍتح» يف احلٚؾظ ؿٚل ش.6167»

ًٚ  يدخر ٓ ـٚن» :حديٞ وبغ بْٔف  فًٍْف، آدخٚر ظذ ؾٔحّؾ : ش4ش »فٌد صٔئ

 أهنؿ ادًْك فُـ منٚرـٜ: ذفؽ يف فف ـٚن وفق فٌره، آدخٚر ظذ افٌٚب وحديٞ

  .شيدخر مل يقجدوا مل فق حتك دوٕف، بٚٓدخٚر ادَهد

 (612-614/ 41/2) افؤًٍٜ افًًِِٜ
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 أضحٗة؟ الًٙن وـ اجلذع جيقز هؾ

 : يف ذفؽ يف مىقًٓ  بحًثٚ راجع

 (.456-467/ 4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 دو٘ف؟ جتقز ٓ إضحٗة لَٔر أد٘ك حد هٕاك هؾ

 دوٕف؟ جتقز ٓ إوحٜٔ فًّر أدٕك حد هْٚك هؾ :مداخِٜ

 مٚ أؿؾ ٕنف افًٚدس، افنٓر دون يُقن ٓ أن يٌٌْل أنف اظتَٚدي يف :افنٔخ

 فٌٜ، هذا أنف ظذ افثٕٜٚٔ، افًْٜ يف  داخؾ أي مًْٚ يُقن أن يٌٌْل بٖنف وؿٔؾ ؿٔؾ،

 ـٕٚٝ إذا: ؾَٔقل ادقوقع، يَرب افٍَٓل افتقؾٔؼ فُـ وهُذا، هُذا افٌِٜ يف ؿٔؾ

 طـ إفٔٓٚ افْٚطر ٕير إذا بحٔٞ وشّْٜٔ مِحّٜ فُْٓٚ افًٚدس افنٓر يف إوحٜٔ

 ؿقل هْٚك فٔس دام مٚ أصٓر، شتٜ مـ أؿؾ فُـ هبٚ، يوحك ؾحْٔئذ شْٜ، بْٝ أهنٚ

 .افؼط هذا مثؾ هلٚ ؾِٔس افًََٜٔ خالف جيقز، ؾال

 صٌرة؟ ـٕٚٝ فق حتك رء، أي جيقز افًََٜٔ :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 أنْل افًٚدس، افنٓر دون ـٚن وفق جيقز أنف فًََِٜٔ بٚفًٌْٜ افَقل :افنٔخ

 صٌرة، ـٕٚٝ وفق افنٚة، ـِّٜ مـ يٍّٓقن هؾ افٌِٜ، أهؾ مـ أظِؿ أن إػ بحٚجٜ

ًٚ، ؿِٝ مٚ ظْد ؾٖنٚ ذفؽ يٍٓؿ ـٚن ؾ٘ن ًٚ  إٓ تًىل ٓ افنٚة ـِّٜ ـٕٚٝ إذا أمٚ إٍٓ  شْ

 ًٚ  حََٜٔ فُْل ادًْك، هبذا يتَٔد أن يٌٌْل حْٔئذ ؾهٚظدًا، أصٓر شٝ مثالً  هق مًْٔ

 مٚ يدي تْٚوفتٓٚ افتل ـتٛ يف واشتىٚظتل ضٚؿتل حدود يف بحثل مع وجدت مٚ

 .افَْىٜ هذه ل يٍن

 ظـ ادًئقفغ بًض مـ مقجقد أن صٔخْٚ، يٚ إوحٜٔ بخهقص :مداخِٜ

د يًىقا  أهنؿ ادقار  مـ أـثر صُِٓٚ مثالً  ـٚن ؾِق تُز، حتك هلٚ وهرمقٕٚت مقا
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 أؿؾ؟ ظّرهٚ وهل صٓقر، شٝ

 مـ؟ أؿؾ :افنٔخ

 .صٓقر شٝ مـ أؿؾ :مداخِٜ

 .ٓ ؿِْٚ ٓ، :افنٔخ

 ...هلٚ وٕيرتْٚ صُِٓٚ أمٚ صٔخ، يٚ ظٚرؾغ مش احْٚ ضٔٛ :مداخِٜ

 دون أهنٚ ظٚرف أنٝ. افًٗال حًٛ ظذ اجلقاب هُذا، تٍسض أنٝ :افنٔخ

 .ٓ وٓ صٓقر شٝ

 .أظرف ٓ أنٚ :مداخِٜ

 بتًرف؟ صق: ؾ٘ذاً  :افنٔخ

 ..ضًًٌٚ  صُِٓٚ :مداخِٜ

ًٚ، حُْٔٚ :افنٔخ  ربام ؾهٚظدًا، صٓقر شٝ ظّرهٚ هٚي ويَقل بٔنقؾٓٚ افع إٍٓ

 ؾال أصٓر شٝ دون أهنٚ يًِؿ ـٚن إذا فُـ ُمنحّٜ، ُمِحّٜ ٕهنٚ فًِْٜ، يقصِٓٚ

 .جيقز

 مِحّٜ؟ ـٕٚٝ فق حتك :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 دفٔؾ؟ ؾٔش مٚ أصٓر شتٜ فألوحٜٔ بٚفًٌْٜ صٔخْٚ :مداخِٜ

 .هُذا يَقفقن فٌٜ، دفٔؾ، يف مٚ :افنٔخ

 .أوحٜٔ :مداخِٜ

 .إوحٜٔ ًٕؿ، أي :افنٔخ

 .إوحٜٔ صٚة أنف تَقل افٌِٜ :مداخِٜ
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 .جذظٜ تَقل ٓ، :افنٔخ

 (.: .29 : 46/   57/   وافْقر اهلدى)

 اديذ؟ دم إضحٗة ذبح السٕة وـ هؾ

 بٚدهذ؟ افذبح افًْٜ مـ هؾ فألوحٜٔ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 .اإلمٚم شْٜ هذه :افنٔخ

 اإلمٚم؟ :مداخِٜ

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 فإلمٚم؟ ؾَط :مداخِٜ

 .افًْٜ مـ فٔس ؾٓذا جمزر إػ ادهذ ؿِٛ أمٚ :افنٔخ

 .خراً  اهلل جزاـؿ :مداخِٜ

 .وإيٚك :افنٔخ

 (.: .11 : 15/   29/   وافْقر اهلدى)

 هبا؟ يتِٓظ أم الّٓب دم تْقن هؾ إضحٗة ذبح ٘ٗة

 بًض ُّيدُّيؿ اهلل يذبحقا  بًوٓؿ جدال ؾٔف صٚر فألوحٜٔ بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

ًٚ، افْٜٔ يذـر إوحٜٔ افْٚس  مـ فٔس هذا ؾالٕٜ، بْٝ ؾالٕٜ أوحٜٔ هذه تٍِي

 افًْٜ؟

 .ٓ :افنٔخ

 يتٍِظ؟ مٚ افًََٜٔ مثؾ افَِٛ يف افْٜٔ :افًٚئؾ

 .ًٕؿ أي :افنٔخ
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 ؟إضحٗة عٗقب وـ عٗب تَتز اخلٕثك هؾ

 ؟إوحٜٔ ظٔقب مـ ظٔٛ تًتز اخلْثك هؾ :مداخِٜ

 .ـٔػ :افنٔخ

 .إوحٜٔ ظٔقب مـ ظٔٛ تًتز اخلْثك هؾ :مداخِٜ

 هُذا؟ احلٔقإٚت يف :افنٔخ

 ؟إوحٜٔ ظٔقب مـ ظٔٛ يًتز هذا هؾ أنثك؟ هل وٓ ذـر هل ٓ :مداخِٜ

 خْثك؟ احلٔقإٚت يف هؾ: فؽ أؿقل أنٚ :افنٔخ

 يًْل؟ يقجد ٓ :مداخِٜ

ءً  جيقز جيقز؟ أٓ أنثك ـٕٚٝ فق: أجٌٔؽ فُـ أظِؿ ٓ أنٚ :افنٔخ  ـٕٚٝ شقا

 .جٚئز ذفؽ ـؾ خْثك أو ذـراً  أو أنثك

 ( 00 : 22: 45/   471/  وافْقر اهلدى)

 عٕف؟ تسّط هؾ وسافر وهق إضحٗة عٓٗف وجبت َوـ

 هْٚك، إوحك ظٔد وؿٝ يف وتقجٓٝ أوحٜٔ، وظع مًٚؾر أنٚ :افًٗال

 هْٚ؟ أوـؾ أو هْٚك أوحل أو ظْل تًَط إوحٜٔ ؾّثالً 

 .هْٚ تقـؾ :افنٔخ

 ..أحد هْٚك يُـ مل إذا ضٔٛ :مداخِٜ

 .أحد هْٚك فٔس وتَقل بٚإلظدام أخقك ظذ حتُؿ يًْل :افنٔخ

 .ٓ :مداخِٜ
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 ـٔػ؟ إذاً  :افنٔخ

 .بٚفقظد يقؾقا  مٚ جيقز أوـِٓؿ ممُـ افذي :مداخِٜ

 يف أخقك ظْدك مًؽ، بٔتجٚوب مٚ ـٚن إذا بٚفًْٛ أخقك مًؽ :افنٔخ

 واحد جتد أن بد ٓ مثاًل، اهلل ظٌد أبق تًرف، ممـ ؽره أو جٚرك، أنس أبق اإلشالم،

 .فؽ ويٍل مًؽ يهدق

 ظْل؟ تًَط ٓ أهنٚ ادٓؿ :مداخِٜ

 .ٓ :افنٔخ

  (00 : 10: 07/ 262/ وافْقر اهلدى)

 فٖؾ يًحل وهق واحد، بٗت دم عٕده يّٗٔقا والديف صخص

  والديف؟ عـ هذا يِْل

 ظْده ئَّقا  وافديف صخص يًْل إوحٜٔ، ظـ يًٖل افْٚس مـ ـثر :مداخِٜ

  وافديف؟ ظـ هذا يٍُل ؾٓؾ يوحل وهق واحد، بٔٝ يف

 . يٍُل :افنٔخ

 هْٚ شٚــ وهق ادديْٜ يف مثالً  مديْٜ يف ئًنقا  وافديف صخص ضٔٛ :مداخِٜ

 اإلجٚزة مدة أن ظْده ؾّقجقدون أن افٌٔٝ يف ؤقف ظْده جٚءوا جدة، يف

 . أبٔف يوحل أم هق يوحل هؾ صٓقر ثالثٜ

  أحد؟ ترـقه افذي افٌٔٝ يف ؾٔف مٚ :افنٔخ

 . أحد ؾٔف يقجد ٓ :مداخِٜ

 . مٚر :افنٔخ

 . هْٚ واحد يوحل :مداخِٜ
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 . ًٕؿ :افنٔخ

 ظْدك أنٚ ابْل يٚ: ؿٚل إوحٜٔ ينسي هق أنف افنخص وافد أراد وفق :مداخِٜ

 . أوحل وأنٚ

 . مٚر :افنٔخ

 . هذا يٍُل :مداخِٜ

 . ًٕؿ أي :افنٔخ

 . ؤػ مًٓؿ ـٚن آخر، ابـ ظذ وفق :مداخِٜ

 . أوحٜٔ مْف خيرج افٌٔٝ هذا أن ادٓؿ :افنٔخ

 . خراً  اهلل جزاك :مداخِٜ

 وفده ـٚن وشقاء افقفد أو إب هق إوحٜٔ أخرج افذي ـٚن شقاء :افنٔخ

 . أوحٜٔ ظٚم ـؾ يف بٔٝ ـؾ أهؾ ظذ ادٓؿ افهٌر، أو افٌُر

 .ًٕؿ :مداخِٜ

   (00 : 16 : 11/ 105/وافْقر اهلدى)

 باحلْؿ وٕف جٖالً  إضحٗة وـ اجلزار أعٌك وـ

  احلُؿ يًرف ٓ وهق ذفؽ أجره فِجزار أوحٔتف مـ أظىك رجؾ يف :افًٚئؾ

 ؟هقن بِٔزمف أجش

  اهلل إػ بٔتقب :افنٔخ

 .جديدة أوحٜٔ ظِٔف ذفؽ يًِؿ ـٚن وإذا ضٔٛ يتقب :افًٚئؾ

 .ٓ :افنٔخ
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 .هٚه :افًٚئؾ

 .أوحٜٔ ظِٔف مٚ ٓ ٓ :افنٔخ

 ( 00 : 21: 26/   651/  وافْقر اهلدى) 

 وال وـ يٙخذ فٖؾ التًحٗة عذ لف والٗة قدرة ٓ إب كان إذا

 ابٕف؟

 ظذ جيٛ هؾ إوحٜٔ، ظذ ؿٚدر ؽر وإب متزوج ؽْل وفد فف أب :مداخِٜ

 ؟ٓ أم شٕبٔؽ ومٚفؽ أنٝ»: يًْل بٚب مـ فٔوحل احٚل ابْف مـ يىِٛ أن إب

 يف يًُـ ادتزوج آبـ بٖن سحيًٚ  فٔس ـٚن وإن أتهقر افًٗال ضًًٌٚ  :افنٔخ

 . يٖخذ: أؿقل بؾ يىِٛ أؿقل ٓ: ؾٚجلقاب ذفؽ ظذ أبٔف، دار ظـ مٍْهؾ دار

 . مٍْهالً  حتك ـٚن إذا :مداخِٜ

  ًٕؿ؟ :افنٔخ

 إذا بٚفىِٛ مرتٌط هذا: ؾًْٔل افًُـ إٍهٚل صٔخْٚ يٚ ذـرت أنٝ :مداخِٜ

 . مٍْهالً  ـٚن

 ًٕؿ، يٖخذ وبغ يىِٛ بغ أؾرق أن أريد أنٚ فُـ.. افٍرق ٕن ًٕؿ: هق :افنٔخ

 دار يف ئًنقن ـٕٚقا  فق ٕهنؿ احلٚفٜ: هذه مثؾ يف رضوري أمر إٍٓهٚل فُـ

 وإمر أمٚ ـِٓٚ، افدار وظـ افًٚئِٜ ظـ تٍُل إوحٜٔ ؾٓذه آبـ ويوحل واحدة

 أوحٜٔ، مْٓام ـؾ ظذ جيٛ حْٔئذٍ  حدة ظذ دار يف ئًش وافقفد إب مـ ـؾ أن

 بغ افٍرق تًرف أطـ وأن يٖخذ، بؾ يىِٛ أؿقل ٓ: أنٚ ؿِٝ ـذفؽ إمر وإذا

  واوح؟ يٖخذ، وبغ يىِٛ

 . صٔخ يٚ افقجقب بًّْك: يًْل ًٕؿ، :مداخِٜ

 . ـٔػ :افنٔخ
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ًٚ  يُقن: يًْل :مداخِٜ  . إب ظذ واجٌ

 . ًٕؿ :افنٔخ

 إػ جٚء حْٔام ؾَٓف أدق ؾام اهلل رمحف افنٚؾًل اإلمٚم ؿٚل ـام هذا :مداخِٜ

 صٔخ أيب إن»: ؿٚفٝ أبٔٓٚ ظـ افًالم ظِٔف افرشقل شٖخٝ افتل اخلثًّٜٔ حديٞ

 حجل: ؿٚل ظْف؟ أؾٖحٟ احلٟ اهلل ؾريوٜ أدرـتف وؿد افرحؾ، ظذ يثٌٝ ٓ ـٌر

 اهلل ؾديـ: ؿٚل بذ: ؿٚفٝ ظْف؟ تَؤْف أؾُْتل ديـ أبٔؽ ظذ ـٚن إن أرأجتل ظْف،

 ش.يَٙ أن أحؼ

 ظذ أوجٛ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إن: احلديٞ هذا يف تًٍَٓٚ  اهلل رمحف افنٚؾًل اإلمٚم ؿٚل

فد، ٓشتىٚظٜ امتداداً  افقفد اشتىٚظٜ مًتزاً  افًٚجز أبٔف ظـ حيٟ أن افقفد  ؾٓذا افقا

 . ُتٚمًٚ  هْٚ يْىٌؼ

 افٍَْٜ، يف ؿٔدوهٚ شٕبٔؽ ومٚفؽ أنٝ»: ؿٚفقا  افٍَٓٚء بًض! أشتٚذ :مداخِٜ

  دفٔؾ؟ مـ ظِٔف هذا ؾٓؾ

 . بٚحلٚجٜ مَٔدة هل ٓ :افنٔخ

 . بٚحلٚجٜ :مداخِٜ

 . افٍَْٜ مـ أظؿ :افنٔخ

 . افٍَْٜ مـ أظؿ :مداخِٜ

 (00: 15: 00/ 801/ وافْقر اهلدى)

 جيقز فْٗػ داء، وحلقوٖا دواء ألباهنا البّر أن السٕة دم ثبت

 واهلدايا إضاحل دم البّر

 .داء وحلقمٓٚ دواء افٌَر أخٌٚن افًٗال:
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 .ًٕؿ افنٔخ:

ًٚ: يُقن أن جيقز افٌَر ـقن وبغ بْٔف افتقؾٔؼ ؾُٔػ افًٗال:  افؼيًٜ ٕن هدي

 .فير أو بوٚر ُُّيدي تُقن أن يُّـ ٓ

د اجلقاب: ٌل ظـ صح َف ٚئف ظـ وحك أنف افقداع حجٜ يف ملسو هيلع هللا ىلص اْف ر، ًٕ فٌَ  وصح ٚب

ن ملسو هيلع هللا ىلص أمره أجوًٚ  ّْٚ ر، ًب هنٚ ؾ٘ن حلقمٓٚ، ظـ وهنٔف افٌَ  .داء وحلقمٓٚ دواء شّْٚ

: ًٕٚئف ظـ بٚفٌَر ملسو هيلع هللا ىلص توحٔتف حديٞ وبغ احلديٞ هذا بغ افًِامء وؾؼ فَد

ًٚ  مْٓٚ أـؾ إذا أمٚ مْٓٚ، اإلـثٚر هق إٕام افٌَر، حلقم ظـ هنك حْٔام ادَهقد أن  أحٕٔٚ

 حلقم ظـ بٚفْٓل ادَهقد ٕن جٚئز: صؽ بال وهق رضر، وٓ ذفؽ يف ور ؾال

 هق هذا. واإلبؾ وادًز افٌْؿ حلقم ظـ هبٚ وآشتًٚوٜ مْٓٚ، اإلـثٚر هق إٕام افٌَر،

 .افًِامء جقاب

 (00:  00:  00/ 189/وافْقر اهلدى)

 ادتقدم إب عـ واهلدي إضاحل حْؿ

 . أشٌقع ؿٌؾ اهلل رمحف تقىف وافدي صٔخ يٚ مداخِٜ:

 . ًٕؿ افنٔخ:

 اهلدي هق ؾام ظْف، ُأهدي أن ُأريد خًرا، اهلل جزاـؿ ُأْهِدي أن وُأريد مداخِٜ:

 .. يف اهلدي ؾوؾ هق مٚ يًْل

  ٕبٔؽ؟ بٚفًٌْٜ مٚذا تريد أنٝ افنٔخ:

 . فف أذبح يًْل أهدي أهدي، مداخِٜ:

  ذبٔحٜ؟ هدي افنٔخ:

 . ًٕؿ مداخِٜ:

؟ ـٚن هق افنٔخ: َٟ  .. ح
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629 

 . ـثر حٟ ًٕؿ مداخِٜ:

 . ـثر افنٔخ:

 . ًٕؿ مداخِٜ:

 إن أجرهٚ، يهِف ؾٓق وافًٌٚدة اخلر مـ فقافدك بٚفًٌْٜ تًٍِف رء أي افنٔخ:

 . رء أي اهلل صٚء

  تهِف؟ هؾ افَرآن، فَراءة بٚفًٌْٜ مداخِٜ:

ًٚ  ـٍِٝ إذا أمٚ ًٕؿ، فف وفداً  بٚظتٌٚرك أنٝ ؿراءتؽ افنٔخ:  ؾال يَرأ  أن ؿٚرئ

 . رء يهِف

.. بٚفًٌْٜ اهلدي ثقاب مٚ فِٓدي بٚفًٌْٜ! اهلل شٌحٚن رء، يهِف ٓ مداخِٜ:

  افثقاب؟ يهِف ـٔػ

 أي وفُـ هدي، ؾال ظْف حججٝ مٚ ؾ٘ذا احلٟ، مْٚشؽ مـ هق اهلدي افنٔخ:

 . يهؾ ؾٓق أبٔؽ، إػ أجرهٚ يهؾ أن هبٚ ؿٚصداً  وجؾ ظز اهلل إػ هبٚ تتَدم صدؿٜ

 . واصؾ اهلل صٚء إن مداخِٜ:

 . أبٔؽ فروح وجتًِٓٚ افًٔد أوحٜٔ ُتْذبح، أوحٜٔ مثالً  ممُـ ًٕؿ، أي افنٔخ:

 . هق فف وثؿ أٚن ل أؾًِف فُـ فقحده، أنف جيقز مٚ يتجزأ، يهر مٚ وهق، أٚن مداخِٜ:

  إوحٜٔ؟ افنٔخ:

 . ًٕؿ مداخِٜ:

ًٚ  وفٔس ًٍٕؽ، ظـ ُتَوِحل أن ظِٔؽ واجٛ ٕنؽ ًٕؿ، افنٔخ:  ظِٔؽ واجٌ

 . أبٔؽ ظـ توحل أن

 . ًٕؿ مداخِٜ:
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 افقاجٛ بغ جتّع أن صئٝ ؾ٘ذا أبٔؽ، ظـ توحل أن يًتحٛ فُـ افنٔخ:

 .أبٔؽ ظـ مًتحٌٜ وإخرى ظْؽ واجٌٜ إوػ أوحٔتٚن، ؾًِٔؽ وادًتحٛ

 (00:  68:  24/ 105/وافْقر اهلدى)



 العقٔق٘ كتاب
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 وسوكة شٕة الَّّٗة

 ـؾ رموٚن وصقم ذبح ـؾ إوحك ًٕخ:  »[ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

  .جدا ؤًػ .شصدؿٜ ـؾ وافزـٚة ؽًؾ، ـؾ اجلْٚبٜ مـ وافًٌؾ صقم

 إمٜ، هذه مـ ؽٍرا  مجٚ سف أنف افًٔئٜ احلديٞ هذا آثٚر ومـ [:اإلمٚم ؿٚل]

 افٔقم يف ادقفقد ظـ افذبح وهل افًََٜٔ، وهل أٓ منٓقرة، صحٔحٜ شْٜ ظـ

 ـثرة أحٚديٞ ذفؽ يف جٚء وؿد واحدة، صٚة إنثك وظـ صٚتغ افٌالم ظـ افًٚبع،

 هْٚ أجتزئ افَٔؿ، ابـ فًِالمٜش ادقفقد أحُٚم يف افقدود حتٍٜ» ـتٚب يف تراجع

 رواه. شدمٚ ظْف ؾٖهريَقا  ظََٔف، افٌالم مع» :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف وهق مْٓٚ واحد ب٘يراد

 ُتَرك فَد .مرؾقظٚ افوٌل ظٚمر بـ شِامن حديٞ مـ وؽره ش185/  9» افٌخٚري

 افٌالد هذه يف تًّع تُٚد ٓ حتك افٌٚب يف ممٚ وؽره افهحٔح احلديٞ هبذا افًّؾ

 أهنؿ وفق! افًْٜ هبذه يَقم - ؽرهؿ دع - وافٍوؾ افًِؿ أهؾ مـ أحدا أن وؽرهٚ

 وفُـ ادهٌٜٔ، هٕٚٝ فربام إخرى افًْـ مـ ـثرا  أمهِقا  ـام إمهٚٓ ترـقهٚ

 بف اشتدل ؾَد! افقاهل احلديٞ هلذا إٓ فقء ٓ! دؼوظٔتٓٚ إُٕٚرا ترـٓٚ بًوٓؿ

 ظـ افْٚس ؽٍِٜ مـ ادنتُك اهلل ؾ٘ػ! افًََٜٔ مؼوظٜٔ ًٕخ ظذ احلٍْٜٔ بًض

  .وافؤًٍٜ افقاهٜٔ بٕٚحٚديٞ وُتًُٓؿ افهحٔحٜ، إحٚديٞ

 (.106/ 2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

ظ أم الّٓب دم تْقن الَّّٗة ذبح ٘ٗة َِّ  هبا؟ ُيتٓ

 يف ٕٜٔ هذه تذبحٓٚ أن ٕٜٔ افًََٜٔ، أذبح أنٚ آيت حٚ افًََٜٔ فْٜٔ بٚفًٌْٜ :افًٗال

 هبٚ؟ تتٍِظ أم افَِٛ

 .هبٚ تتٍِظ ٓ :افنٔخ

 أمٓٚ؟ بٚشؿ تُقن أم حًغ بْٝ أشامء ظـ ظََٜٔ هذه: تَقل :افًٚئؾ
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 .وأخٍك افن يًِؿ ربؽ ُّيّؽ مٚ :افنٔخ

 .افًََٜٔ ؿٌِؽ يف تْقي :افًٚئؾ

 ( 00 : 61: 42/   414/  وافْقر اهلدى) 

 عـ أو زوجتف عـ أو ِ٘سف عـ اإل٘سان يَؼ أن جيقز هؾ

 والديف؟

 أو زوجتف ظـ أو ًٍٕف ظـ اإلًٕٚن يًؼ أن جيقز هؾ فًََِٜٔ بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 وافديف؟ ظـ

 يًؼ أن ظِٔف يٌَك ؾال أوٓده ظـ ظٚؿؼ ـٚن إذا أوٓده ظـ بًٔؼ أوٓ :افنٔخ

 .رهبؿ رمحٜ إػ أمرهؿ مٙ ؾَد وأمف أبٔف ظـ أمٚ ًٍٕف ظـ إٓ

 ؟زوجتف ظـ يًؼ ٓ :افًٚئؾ

 أمٚ ًٍٕف ظـ يًؼ أوٓده ظـ ظؼ ؿد يُقن أن بًد ًٍٕف ظـ إٓ يًؼ ٓ :افنٔخ

 ظْف ظؼ ؿد ـٚن وإذا ظْف ظؼ مٚ أبقه ـٚن إذا ًٍٕف ظـ يًؼ وهق ؾال وأمف أبٔف ظـ

 .إمر ؾٕٚتٓك

  (00 : 21: 12/ 481/ وافْقر اهلدى)

 لَّّٓٗة؟ الدعقة يٓزم هؾ

 افنٌٚب مْٓؿ وبخٚصٜ ادًِّغ مـ ـثراً  وؾؼ أن وجؾ ظز اهلل ٕحّد :افنٔخ

 افنٚم يف أظرف وأنٚ ؽرهؿ، ؿٌؾ افنٔقخ أمٚهتٚ ـٚن افتل افًْـ مـ ـثر إحٔٚء إػ

ًٚ  ـٕٚٝ افًْٜ هذه أن ًٕٔ ،ًٚ  افذبٚئح يذبحقن ـٕٚقا  ذفؽ، مـ افًُس وظذ مًْٔ

 أن مْٚشٌٜ ادْٚشٌٜ هذه أمٚ مؼوظٜ، ؽر تُقن وؿد مؼوظٜ، تُقن ؿد بّْٚشٌٜ

 افذبح بقاجٛ يَقم أن أنثك، أو ـٚن ذـراً  مقفقداً  مًِامً  رزق ؿد وجؾ ظز اهلل يُقن
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ًٚ، فف ًّٕع ـْٚ مٚ ؾٓذا هلل، صُراً   تُٚد افًْٜ هذه هلل واحلّد أن فُـ حًًٔ

 أن وفق وظِاًم، ؾًَٓٚ  وفق ظرؾقهٚ، افْٚس مجٚهر أن حٔٞ مـ إوحٜٔ ـًْٜ تهٌح

 افًْٜ هذه أن اهلل ؾْحّد ظّاًل، تىٌَٔٓٚ ظـ بًٔديـ يزافقن ٓ بًد، مْٓؿ افُثريـ

 وإردن: شقريٚ مـ احلٚل بىًٌٜٔ أـثر هق مٚ هبٚ وأظْل افنٚمٜٔ، افٌالد يف أحٔٔٝ

 بهقرة افقاجٛ هذا: وأؿقل افًْٜ هذه ُأِخَذت وفُـ افنٚم، بالد مـ ـِٓٚ ٕهنٚ

 افذيـ اإلخقان مـ ـثراً  بٖن صًرت ؾَد افتٍهٔؾ، مـ رء إػ إمر ؾٔحتٚج ظٚمٜ

 أنف ادْٚشٌٜ هبذه افذبح هق افذي افًؼ مـ يًتِزمقن ـٖهنؿ احلُؿ هذا إحٔٚء تٌْقا 

 فف أصؾ ٓ هذا افْٚس، دظقة مـ ٓبد أنف افدظقة هذه إفٔٓٚ، افْٚس دظقة مـ ٓبد

ًٚ  أوًٓ، هبذا أذـر أن أريد وأنٚ افًْٜ، يف ًٚ  افؼظل، فِحُؿ بٕٔٚ  أن دًٝ ٕنْل: وثٕٚٔ

 يًتديـ وؿد بؾ حٚل متقشىغ وٓ بؾ أؽْٔٚء، ًٕتزهؿ ٓ افذيـ افْٚس مـ ـثراً 

 أجٚم مْذ وؾًالً  حقهلٚ، دظقة يًّؾ أن مـ ؾالبد ذفؽ ومع افقاجٛ، هبذا فَٔٔؿ

 أحدًا، تدع وٓ اذبح أخل يٚ: ؿِٝ افهٍٜ، هذه صٍتف أحدهؿ ٕهحٝ أنٚ ؿريٌٜ

 أن تًّؾ وٓ ؾَر رجؾ وأنٝ وأهِؽ، أنٝ افًََٜٔ هذه مـ تٖـؾ أن أحؼ وأنٝ

 ـْٝ إن أمٚ هبذا أنهحؽ أنٚ بًد، تدع مل ـْٝ إن هبٚ، أحؼ ؾٖنٝ آخره، إػ وو

 إن مرة ثٚين فُـ افًذل، افًٔػ شٌؼ ؾَد آظتذار إػ فؽ شٌٔؾ وٓ افْٚس دظقت

 تٖـِٓٚ أن صئٝ إن افًََٜٔ هذه ـِٓٚ، تٖـِٓٚ أن صئٝ إن حر ؾٖنٝ مقشًًٚ  ـْٝ

 تهدؿٝ صئٝ وإن ثالثٜ، أو إشٌقظغ أو إشٌقع ضقل ظذ ـِٓٚ وأهِؽ أنٝ

 أؽْٔٚء افْٚس دظقت صئٝ وإن وافهدؿٜ، إـؾ بغ مجًٝ صئٝ وإن ـِٓٚ، هبٚ

 يِزم افؼع يف رء ٓ أنف: افنٚهد افٍَراء، إفٔٓٚ يدظك افتل افدظقة وخر وؾَراء

ًٚ  يًٍؾ بٖن احلُؿ هبذا افَٚئؿ ًٚ  صٔئ  افتٌْٔف أردت أنٚ افذي ؾٓذا افدم، إراؿٜ شقى مًْٔ

 اهلل ـٚن إن ينٚء، مٚ ؾٔٓٚ ويًٍؾ اخلرة ؾِف ادقفقد، بّْٚشٌٜ يذبح مـ ـؾ إٕف ظِٔف

 مَساً  ـٚن وإن ذفؽ، وٕحق وأصدؿٚء ؾَراء افْٚس ظذ ؾِٔقشع ظِٔف، وشع ؿد

 .شتًقل بّـ ثؿ بًٍْؽ ابدأ»: افرشقل ؿٚل ـام َٕقل ؾْٓٚ ظِٔف،

 هٗٓء بًض افْٚس، بًض إفٔف بحٚجٜ يُقن ؿد بٖمر افتذـر مـ: أجوًٚ  وٓبد
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 اهلل فقجف خٚفهًٚ  افداظل ؿهد يُقن أن جيٛ أنف افًََٜٔ، إػ افْٚس يدظقن افذيـ

 ؿٚل وؿديامً  شًّٜ، وٓ طٓقرًا، وٓ صٓرة، ذفؽ وراء مـ يٌتٌل ٓ وجؾ، ظز

 بذفؽ يَهد أن وجؾ ظز هلل ذفؽ يُقن وإٕام افيٓقر، يَىع افيٓقر حٛ: بًوٓؿ

 ظِؿ جمِس ظَد بذفؽ يَهد أن إصدؿٚء، إضًٚم بذفؽ يَهد أن افٍَراء، إضًٚم

 ـِف وذاك هذا يُقن أن هلل واحلّد ـثرون وؽرهؿ هْٚ، افداظل إخ ؾًؾ ـام

 .ادٗمْغ تٍْع وافذـر ذـرى هذه وتًٚػ، تٌٚرك اهلل مروٚت ابتٌٚء افَهد

 الَّّٗة أحْام بَض عذ والْالم لَّّٓٗة آشتدا٘ة حْؿ 

 حٔٞ ومـ هلٚ، آشتدإٜ حٔٞ مـ فًََِٜٔ بٚفًٌْٜ ـٚن إذا صٔخ يٚ :مداخِٜ

 .أوٓده ظـ وٓ ًٍٕف ظـ يًؼ مل رجؾ ًٍٕف، ظـ افَوٚء حٔٞ ومـ افًََٜٔ، جتزئٜ

 ـثراً، ظِْٔٚ يرد شٗال هذا هلٚ، فالشتدإٜ بٚفًٌْٜ ـثرة إحُٚم :افنٔخ

 وٓ يًؼ، أن يريد افذي ـٚن إن: ادًتديـ بٚختالف ختتِػ ادًٖخٜ هذه أن: احلََٜٔ

 أم يًتديـ أن ظِٔف جيٛ هؾ يًرف، افذي ؾٓق يًتديـ أن ؾريد افًََٜٔ، ثّـ جيد

 افًََٜٔ، ظِٔٓام جيٛ مٚ ورزؿٚ ؾَريـ، اثْغ صخهغ أن ٍٕسض ٕحـ ـٔػ؟ ،ٓ

 يف ثّـ اشتدان إذا أنف ظِّف ومـ ـًٌف، ومـ حٚفف مـ أن ويًِؿ ؾَر،: أحدمهٚ

 بؾ تًتديـ، أن ظِٔؽ جيٛ ٓ ؾَط فٔس: فف َٕقل بف، افقؾٚء يًتىٔع ٓ أنف افًََٜٔ

 ظـ ظٚجز أنؽ تًِؿ وأنٝ شتًتَرض احلٚفٜ هذه يف ٕنؽ تديـ:تً أن فؽ جيقز ٓ

 .افديـ بحُؿ بٚفٌٚضؾ افْٚس أمقال أـؾ يف ؾتَع افقؾٚء،

 افذي افَرض يٍل أن اشتَرض إذا أنف يًتىٔع أنف ٍٕسض: أخر أمٚ

 ٕنف ادْٚشٌٜ: هبذه يًتَرض أن ظِٔف جيٛ ؾٓذا فف، حدد افذي ادقظد يف اشتَروف

ًٚ، إؽْٔٚء بًض أن بٚفتجريٜ ًِٕؿ وٕحـ مًتىٔع،  صْدوؿٓؿ يف جيدون ٓ أحٕٔٚ

 خٚويٜ صْٚديَٓؿ ؾتٌَك بٚفٌوٚظٜ، أمقاهلؿ ينٌِقا  أن دائامً  يريدون ٕهنؿ شٔقفٜ:

 ظْدي مٚ ؽْل هق فُـ ظْده، مٚ صٚدق وهق ظْدي مٚ أنٚ: ؾَٔقل ظروصٓٚ، ظذ

 ويٖخذ ويًىل يٖخذ ٕنف ثالثٜ: يقمغ بًد يٍل أن يًتىٔع هق فُـ شٔقفٜ،
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 يًتَرض أن ظِٔف واجٛ ؾٓذا جيد، ٓ أنف إل بٚفًٌْٜ ظذراً  فٔس ؾٓذا ويًىل،

 .فف جيقز ٓ ؾٓذا افقؾٚء، ظـ يًجز افذي ؾٓذا إول، افرجؾ بخالف

 افقؾٚء ظِٔف يًٓؾ ؽْل ٕنف وأوجٛ: أوجٛ افثٚفٞ هذا ظِٔف، جيٛ: افثٚين

 .افًََٜٔ أجؾ مـ فالشتدإٜ بٚفًٌْٜ يتًِؼ مٚ هذا بًٓقفٜ،

  بٚفًيٚم؟ ًٍٕؾ مٚذا: ـثراً  يرد شٗال هذا أجوًٚ  أمٚ

 ؿّٜٔ ٓ ـالم ؾٓذا وـذا، ـذا افَٚبِٜ إػ يَدم وأنف تُن، ٓ بٖهنٚ: ؿٌٔؾ  هْٚك يف

ًٚ: فف وزن وٓ فف،  مٚ ؾٚفُالم وفذفؽ ؤًػ، حديٞ وٓ ذفؽ يف يٖت مل ٕنف ذظ

 ـام ؾٔٓٚ يتكف: ؿِْٚ هذه؟ بٚفذبٔحٜ يًٍؾ مٚذا ؿؤٜ ظذ ـالمل أول يف شًّتؿ

ًٚ  ـٚن وفق حتك ـِٓٚ يٖـِٓٚ صٚء إن ينٚء، ًٚ، ـٚن وفق حتك ؽْٔ  إوحٜٔ، بخالف ؽْٔ

: أثالث ثالثٜ افًٌض يزظؿ ـام حتديد دون بقء مْٓٚ يتهدق أن مـ ٓبد إوحٜٔ

 وإٕام فف، أصؾ ٓ افتثِٔٞ هذا يدخره وثِٞ بف، يتهدق وثِٞ افًٔد، يف يٖـِف ثِٞ

 ـْٝ»: ؿٚل افًالم ظِٔف افرشقل ٕن وارد: هذا حتديد بدون أؿًٚم ثالث تًَٔؿ

 مـ ؾالبد حدد، مٚ شوادخروا وتهدؿقا  ؾُِقا  أٓ إوٚحل حلقم ادخٚر ظـ هنٔتُؿ

 ـام ملسو هيلع هللا ىلص وافٌْل برـتٓٚ، مـ فْٔٚفؽ إوحٜٔ، هذه مـ تٖـؾ أن مـ ٓبد تٖـؾ، أن

ًٚ  أهدى افقداع حجٜ حٟ حٚ اهلل صٚء إن مجًًٔٚ  تًِّقن  وٕحرهٚ بدٕٜ، وشتغ ثالث

ًٚ  وـؾ ثؿ افًالم، ظِٔف بٔده  مـ فف ُّئئ وأن وادًٚـغ، افٍَراء ظذ يقزظٓٚ بٖن ظِٔ

 ظِٔف افرشقل يٖـؾ راح ثؿ هق ذفؽ مـ فٖٔـؾ ذفؽ ويىٌؼ ؿىًٜ، مْٓٚ واحدة ـؾ

 يف وجؾ ظز هلل افىٚظٜ هذه برـٜ فتحؾ  فُـ صقري: يًْل رشّل رء افًالم

َٕٚ﴿: تًٚػ ؿٚل ـام افذبح ْقَثرَ  َأْظَىَْْٔٚكَ  إِ َُ َْٕحرْ  فَِرِبَؽ  َؾَهِؾ * اْف  ُهقَ  َصِٕٚئََؽ  إِنَ * َوا

 [.1 -4:افُقثر﴾ ]إَبَْسُ 

 بدون مْٓٚ يٖـؾ إوحٜٔ أـِٓٚ، حٔٞ مـ إوحٜٔ ظـ ختتِػ افًََٜٔ: ؾ٘ذاً 

 أـثر وـِام حتديد، بدون أجوًٚ  ويتهدق ٓ، بًْٔف افثِٞ هق احٖـقل ًٌٕٜ حتديد

 بدون إوحك ظٔد ًّٕٜ افًْؿ هذه فتذـر مْٓٚ أجوًٚ  يدخر فف، خراً  ـٚن افهدؿٜ
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 احلديٞ يف ظِٔف ادْهقص افتًَٔؿ هذا مـ رء ؾال افًََٜٔ، أمٚ حتديد، أجوًٚ 

ًٚ  افهحٔح  .إضالؿ

 مـ إوحٜٔ يف ينسط مٚ افًََٜٔ يف ينسط ٓ يذـر بٚفقء وافقء ـذفؽ

 فٌٜ افنٚة فٍيٜ ظِٔف يىِؼ مٚ شًٜ، افًََٜٔ يف إمر افًٔقب، مـ شالمٜ ومـ شـ،

ءً  جتزئ ؾٓل  ـام شِّٜٔ ـٕٚٝ أو ظوٌٚء، ـٕٚٝ أو مجٚء، ـٕٚٝ أو ؿرٕٚء ـٕٚٝ ؾًقا

 أجش إوحٜٔ يف افنٖن هق ـام مًغ شـ هْٚك وفٔس جيزي ذفؽ ـؾ اهلل خَِٓٚ

 ذـرت؟ ـام

 أوٓده؟ مـ يٌدأ وبّـ أهِف وظـ ًٍٕف ظـ اإلًٕٚن يٌدأ :مداخِٜ

ؼ أمٚ :افنٔخ ًف ظـ اًف ق ٍٕ ً: وفٔس شْٜ، ٓؾ ام افقاجٛ ٕن واجٌٚ ِؼ ٕإ  بقافده، يًت

ك ٕحٌف، ؿٙ وافقافد ٓت ًْل أمره، وٕا رف ربْٚ: وي ظًٚ  فُـ ٓ، أو مَكاً  ـٚن إن ًي  اتٌٚ

رشقل ٌْقة ربف واصىٍٚه افًالم ظِٔف اختر حٚ أنف حٞٔ افًالم ظِٔف ِف ٚفٜ ِف  ظـ ذبح وافرش

ًف، ل ٍٕ ِؿ افذي ادًِؿ ظذ ؾٌٌْٔ ه أن ًي ًف، ظـ هق يذبح أن ظْف، يذبح مل أٚب ؿ أي ٍٕ ًٕ. 

 ؟....أوٓده :مداخِٜ

 إول، إول: يًْل فِهٌر بٚفًٌْٜ بٚفٌُر ؾٚفٌهٌر بّـ؟ يٌدأ أمٚ :افنٔخ

ُِِػ  ٓ﴿ :ؿٚل ـام وجؾ ظز اهلل ٕن ؾٕٚوجٛ: إوجٛ َُ ٚ اّلَلُ  ُي ًً ٍْ َٕ  َٓ ٚ إِ َٓ ًَ ﴾ ُوْش

 افقفد إول ظـ افًؼ وإٕام اجلّٔع، ظـ يًؼ أن يًتىٔع ٓ ؾَد[ 285:افٌَرة]

 مٚ ويٍْذ يٌدأ: أجوًٚ  ـذفؽ ؾٖول أوًٓ  وجؾ ظز اهلل رزؿف ؾُام إوجٛ، هق إول

ًٚ، ـٚن إذا أمٚ ؾٔف، متُّـ ؽر ـٚن  وٓ افرـٛ، ؾٚتف ؾَد إمر أمهؾ وفُْف متُّْ

 افهِقات ـؾ صٖن افَؤٜ هذه أو احلٔثٜٔ هذه يف افًََٜٔ صٖنف افتًقيض يًتىٔع

ءً   ذظل، ظذر بدون وؿتٓٚ ظـ أخرجٝ إذا أهنٚ افْقاؾؾ أو افٍرائض مـ ـٕٚٝ شقا

 وجقه مـ بقجف يًؼ، أن ظِٔف جيٛ افذي ـذفؽ يتدارـٓٚ، أن فُِِّػ يُّـ ؾال

ًٚ، ذـرهٚ شٌؼ افتل افقجقب  ٓ ؾٓذا وًٕؼ، ٕذبح: بًد ؾٔام ؿٚل أمهؾ فُـ إٍٓ

 ؾٓذا شٌٛ، مـ أـثر أو فًٌٛ بف افَٔٚم فف يتٔن ومل احلُؿ يًرف افذي أمٚ يًتىٔع،

 .يذبح فف يتٔن حْٔام
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 بٖنف بٚٔخر، أحدمهٚ تَقيٜ يُّـ حديثٚن هْٚك افًٚبع، افٔقم يف: ٕهًٚ  وافذبح

 ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ جٚء مٚ أوشع وهذا وافًؼيـ افقاحد يف أو ظؼ افرابع يف يذبح

 ذفؽ بًد يُّْف ؾال افثالثٜ إشٚبٔع هذه يف افًؼ إػ بٚدٌٚدرة متًٚهؾ تًٚهؾ ؾ٘ذا

 وـؾ آخر، حُؿ ؾِف ادًذور أمٚ ـٚفهالة، مقؿقت إمر ٕن ؾٚتف: مٚ يَيض أن

 .افًٚدغ رب هلل واحلّد ـٍٚيٜ افَدر وهبذا حُّف، ويٖخذ ظذره، يدرس إًٕٚن

 (00 : 12: 60/ 208/ وافْقر اهلدى)

  (00 : 65: 61/ 208/ وافْقر اهلدى)

 غٕؿ بُر عّّٗة جتزي ٓ

ة ؿٚفٝ: ؿٚل ظىٚء ظـ   ظْف ٕحرٕٚ ؾالن امرأة وفدت فق»: ظٚئنٜ ظْد امرأ

 .شواحدة صٚة اجلٚريٜ وظـ صٚتٚن افٌالم ظـ افًْٜ وفُـ ٓ،: ظٚئنٜ ؿٚفٝ جزورا،

 .افٌْؿ بٌر افًََٜٔ جتزي ٓ أنف يف سيح إٕف [:اإلمٚم ؿٚل]

 (.190/ 4/ 5) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 لَّّٓٗة عجؾ ذبح حْؿ

 هؾ ظجؾ مثالً  يذبح أن ؾريد مًىٔف، ربْٚ أخ افًََٜٔ، حلُؿ بٚفًٌْٜ :مداخِٜ

 ..مثالً  جٚئز هق

 .ؾَط صٚة ٓ، :افنٔخ

 ( 00 : 19: 10/   797/  وافْقر اهلدى)

 ؟باداعز الَّّٗة جيقز هؾ

  ؟بٚحٚظز افًََٜٔ جيقز هؾ :افًٗال
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 ـٕٚٝ إن أن حييين ٓ أنٚ افنٚة ـِّٜ افًربٜٔ افٌِٜ إػ يًقد جلقاب :اجلقاب

 ؾ٘ن صٚتٚن تًِّقن ـام احلديٞ ٕن ؾال وإٓ جٚز صِّٝ ؾ٘ن ٓ أم احٚظز تنّؾ

بٚ أن أظرف ٓ أنٚ ؾال وإٓ جٚز افنٔٚه مـ احٚظز ـٕٚٝ  .افْٚحٜٔ هذه مـ جقا

 ؟ٓ أم مًغ شـ افنٚتغ فْحر هؾ يَقل: شٗال

 .مًغ شـ هْٚك فٔس :اجلقاب

 (.: .41 : 40/  47/  وافْقر اهلدى)

 إضحٗة إىل الَّّٗة ٘ٗة ضؿ حْؿ

 وجٚء أنثك، أو ذـر ـٚن إن أبْٚئف ظـ يًؼ أن يتُّـ مل إًٕٚن: شٗال :مداخِٜ

 ذفؽ؟ جيقز هؾ إوحٜٔ مع افًََٜٔ ٕٜٔ ووؿ بٕٚوحٜٔ ووحك إوحك ظٔد

 .خر اهلل جزاـؿ

 خيتِػ وتٍهِٔف جيقز ٓ ؾٚجلقاب بٚختهٚر أجٌٔؽ أن أردت إذا :افنٔخ

 افتٍهٔؾ ؾًذ شْٜ وإوحٜٔ شْٜ، افًََٜٔ أن يرى ـٚن مـ افًِامء رأي بٚختالف

 أجر فف يُتٛ افًََٜٔ وٕقى وحك: أي صقال مـ شتٜ صٔٚم يف ذـرٕٚه افذي

 أمٚ شْٜ، وافًََٜٔ إوحٜٔ مـ ـؾ أن يرى دـ بٚفًٌْٜ هذا افًََٜٔ ٕٜٔ زايد أوحٜٔ

 .واجٛ ظـ واجٛ يٌْل ؾال واجٌٜ وافًََٜٔ إوحٜٔ مـ ـؾ أن أنٚ مثع يرى مـ

 رب هلل واحلّد ـٍٚيٜ، افَدر وهبذا يوحل، أن مـ بد وٓ يًؼ أن مـ بد ؾال

 ..افًٚدغ

 ( 00 : 16: 26/   589/  وافْقر اهلدى) 

 ؟عٖٓٗا قادر دـ الَّّٗة عـ اإلوساك جيقز هؾ

  ؟ظِٔٓٚ ؿٚدر وهق افًََٜٔ ظـ اإلمًٚك جيقز هؾ :افًٚئؾ
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دراوحٜ إٓ جيقز مٚ ٓ :افنٔخ ٚبٔع ثالثٜ بغ ٚب شٌقع أش ول ٕا ين أو ٕا فٞ أو افٚث  .افٚث

ٚئؾ قن أن وجيٛ :اًف ٚبع يف ُي ٜ يف أو افً رًب   .صٔخْٚ وافًؼيـ افقاحد يف أو ظؼ ٕا

  .ـذفؽ هق :افنٔخ

 ( 00 : 16: 61/   651/  وافْقر اهلدى) 

 كز؟ إذا ِ٘سف عـ يَؼ أن لٓرجؾ جيقز هؾ

 ـز؟ إذا ًٍٕف ظـ يًؼ أن فِرجؾ جيقز هؾ :مداخِٜ

 .أبقهٚ ظْٓٚ يًؼ مل ـٚن إن. .أبقه ظْف يًؼ مل إذا :افنٔخ

 مٚهلٚ؟ مـ :مداخِٜ

 ًٕؿ؟ :افنٔخ

 مٚهلٚ؟ مـ :مداخِٜ

 .مٚهلٚ مـ ًٕؿ :افنٔخ

 زوجٓٚ؟ مٚل مـ جيقز وٓ :مداخِٜ

 .هق يًىٔٓٚ :افنٔخ

 (00 : 10 : 46/ 121/وافْقر اهلدى)

 إضحٗة؟ دم يىسط كام. .لَّّٓٗة الىاة شـ دم يىسط هؾ

 إوحٜٔ؟ يف ينسط ـام. .فًََِٜٔ افنٚة شـ يف ينسط هؾ :مداخِٜ

 .ٓ :افنٔخ

  (00 : 14 : 45/ 121/وافْقر اهلدى) 
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 ادقلقد؟ بٓد ِ٘س دم الَّّٗة تذبح أن يىسط هؾ

 ادقفقد؟ بِد ٍٕس يف افًََٜٔ تذبح أن ينسط هؾ :مداخِٜ

 .ٓ :افنٔخ

 (00 : 14 : 12/ 121/وافْقر اهلدى)

 خيرج حتك يٓزوف فامذا وٕٖؿ أحد عـ يَؼ ومل ولًدا عرش أحد لف

 اإلثؿ؟ وـ

 ..وفداً  ظؼ أحد وجؾ ظز اهلل رزؿْل فَد: يَقل.. افًٚئؾ :مداخِٜ

 .اهلل صٚء مٚ :افنٔخ

 .مْٓؿ واحد ظـ أظؼ ومل :مداخِٜ

 .ئًْف اهلل :افنٔخ

 حتك أؾًِف أن ظع افقاجٛ هق ؾام تزوجقا  ؿد أن مًيّٓؿ بٖن ظِامً  :مداخِٜ

 إثؿ؟ ثّٜ ـٚن إن اإلثؿ مـ أخرج

 مٚ وحٚفف ووًف ـٚن ـٔػ ؾًالً  اجلقاب شٌؼ ٕنف ٕحـ ٕدري مٚ :افنٔخ

 وأهنؿ ـٌٚراً  رجًٚٓ  صٚروا أوٓده أن دام مٚ فف اخلر مـ أن: أؿقل فُْل ٕدري،

.. أنًٍٓؿ أن هؿ يًَقا  أن أوًٓ  ؾًِٔٓؿ بدورهؿ، صٌٚراً  أضًٍٚٓ  رزؿقا  وربام تزوجقا 

 بٌْٔٓؿ يَتدوا أن أنًٍٓؿ هؿ ؾًِٔٓؿ ظْٓؿ يًؼ ومل حَٓؿ يف ؿك أبٚهؿ أن دام مٚ

ًٚ  صٚر حْٔام افًالم ظِٔف ٕنف :ملسو هيلع هللا ىلص  ضًٌٔل أمر اجلٚهِٔغ ٕن ذفؽ ًٍٕف: ظـ ظؼ ٌٕٔ

دْ ﴿: ًٍٕف ظـ وافًالم افهالة ظِٔف ؾًؼ افؼظل احلُؿ هذا يًرؾقا  ٓ أن جداً  ََ  َف

ٚنَ  ؿْ  ـَ ُُ   َرُشقلِ  يِف  َف
ِ
ٌٜ  ُأْشَقةٌ  اّلَل َْ ًَ  إحد ذي إب هلذا ؾٖرى [24:إحزاب﴾ ]َح

 ًٍٕف ظـ بًٍْف يًؼ أن ظذ ؿٚدراً  ـٚن ومـ مًٍُِٚ  ـٚن مـ مْٓؿ يذـر أن وفداً  ظؼ
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 .وأبَك خر ذفؽ افًْٜ هذه بٖنًٍٓؿ هؿ حئقا  وأن افًْٜ، هذه هق ؾٔٓؿ حئل أن

 ( 00: 19: 60/   797/  وافْقر اهلدى) 

 دم السٕة هل ووا البٗت دم تبّك أو تٌبخ أو تقزع الَّّٗة هؾ

 هذه؟

  هذه؟ يف افًْٜ هل ومٚ افٌٔٝ يف تٌَك أو تىٌخ أو تقزع افًََٜٔ هؾ :افًٚئؾ

 : خٔٚرات ثالثٜ فف  افًََٜٔ يقزع افذي :افنٔخ

 وإن ـِٓٚ، وأهِف هق أـِٓٚ صٚء إن بًّْك مقاظده، شٚبؼ ؽر مـ ينٚء مٚ يًٍؾ

 . افْهػ وأـؾ افْهػ وزع صٚء وإن وادًٚـغ، افٍَراء ظذ ـِٓٚ وزظٓٚ صٚء

  (.: .11 : 19/   9/وافْقر اهلدى)

 ؟صحٗح ِ٘سف عؼ ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل أن حديث هؾ

ًٚ؟ ًٍٕف ظؼ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن حديٞ هؾ :افًٗال  صحٔح

 افٌخٚري، ذط ظذ أحدمهٚ إشْٚديـ، فف ٕن ظْدٕٚ ثٌٝ حديٞ هذا :افنٔخ

 جٚوز افٌخٚري فف أخرج مـ ؿٚظدة ظذ أوًٓ  وفُْف ؾٔف، تُِؿ رجؾ ؾٔف ـٚن وإن

ًٚ  افَْىرة،  اجلرح جيًؾ بتًٍر مٍناً  جرحًٚ  يُـ مل بف جرح افذي اجلرح: وثٕٚٔ

 .مٌَقًٓ 

 (.: .64 : 41/    19/  وافْقر اهلدى) 
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 فالن عـ هذا الٖٓؿ: وثؾ الَّّٗة ذبح عٕد وَني ذكر يرشع هؾ

 فالن؟ بـ

 ؾالن ظـ هذا مهللا: مثؾ افًََٜٔ ذبح ظْد مًغ ذـر يؼع هؾ: أؿقل :مداخِٜ

 ؾالن؟ بـ

 .يؼع ٓ. ٓ :افنٔخ

 يَٚل؟ مٚذا :مداخِٜ

 .أـز واهلل اهلل بًؿ ذبح ـؾ ظْد يَٚل مٚ إٓ رء ٓ :افنٔخ

 (00 : 29 : 19/ 121/وافْقر اهلدى)

 كبش؟ بَده كبش الساخل عذ اليبل عّّٗة ذبح جيقز هؾ

 ـٌش؟ بًده ـٌش افساخل ظذ افهٌل ظََٜٔ ذبح جيقز هؾ :مداخِٜ

ًُْنِ  َمعَ  إِنَ ﴿: هذا :افنٔخ ا  اْف  مٕٚع، يف مٚ هٔؽ ـٚن إذا ،[5:افؼح﴾ ]ُيْنً

 .وؿتف مٙ ؾَد افًٚبع افٔقم ظـ افذبح وأخر فف تٔن إذا فُـ

 (00: 01: 21/ 841/ وافْقر اهلدى)

 الثاين؟ إشبقع دم الَّّٗة تيح هؾ

 تهِح؟ افثٚين إشٌقع يف ذبحْٚ ٕحـ مثالً  فق فًََِٜٔ، بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 مٚ وإذا افثٚين، إشٌقع يف تهِح إول إشٌقع يف فؽ تٔن مٚ إذا :افنٔخ

 .وبس افثٚفٞ إشٌقع يف تتٔن افثٚين إشٌقع يف فؽ تٔن

 .أشٚبٔع ثالثٜ خالل :افًٚئؾ
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 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 .تًٌل افدوام فًِىِٜ بٚفًٌْٜ افتًٔر :افًٚئؾ

 إول إشٌقع يف تٔن إذا افؼظل، احلُؿ ّْلُّي ُّيّْل، مٚ ؿهدك :افنٔخ

 .وخالص افثٚفٞ ؾٍل تٔن مٚ افثٚين، ؾٍل تٔن مٚ إؾوؾ، ؾٓق

 ( 00 : 61: 21/   414/  وافْقر اهلدى)

 بَد وا إىل الَّّٗة تٙخرت إذا( بَّّٗتف ورهتـ الُالم) حديث

 آرهتان؟ هذا ُيِؽ هؾ الرشعل الققت

ش بًََٔتف مرهتـ مافٌال» ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رشقل ؿقل مـ ٍٕٓؿ أن يهح هؾ :افًٚئؾ

 آخر يقم أي أو افًؼيـ يقم يف وذبح مًتىًًٔٚ  وـٚن افًٚبع افٔقم امرؤ خٚفػ ؾِق

 .احلديٞ أول يف افقاؿع افرهـ يًَط وفُْف افًٚبع فِٔقم ادخٚفٍٜ إثؿ ظِٔف يَع

 .ومَْقض ٕٚؿض ـالم :افنٔخ

 .أشتٚذٕٚ ـٔػ :افًٚئؾ

َِط افذي :افنٔخ ًْ  ومٚ افًٚبع افٔقم يف تَع أن ذضٓٚ وافًََٜٔ افًََٜٔ هق ُي

 افٔقم هذا يف يذبح أن مًتىٔع وهق افٔقم هذا ؽر يف وؿًٝ أهنٚ اؾسوٝ أنؽ دام

 يذبح ـٚفذي مًتىٔع وهق افًٚبع افٔقم ؽر يف يذبح افذي ومَْقض ٕٚؿض ؾُالم

 افؼظل افتحديد تًدى ٕنف ذفؽ بغ ؾرق ٓ إوحٜٔ، افًٔد وبًد افًٔد ؿٌؾ

 .افرهـ ؾؽ مٚ بًد ؾٔام ذبح افذي

 وافًؼيـ؟ وافقاحد ظؼ افرابع افْٚس مـ ـثر ظْد ينٔع ومٚ :افًٚئؾ

 أن جيٛ بْص إٓ ؿِٝ حْٔام افْير، أخٍٝ أن أريد ـْٝ أنٚ افذي هذا :افنٔخ

 افتقشًٜ افروايٚت بًض يف جٚء أنف فقٓ بْص، إٓ افؼظل افتحديد ظْد َٕػ
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 افقاحد يف رء آخر وإٓ ظؼ افرابع ؾٍل افًٚبع افٔقم يف افذبح فف يتٔن مل ؾّٔـ

 افذبح ذبح إف أشٚس ظذ ـٚن أجقب أبق هذا أخْٔٚ مع احلديٞ وفذفؽ وافًؼيـ

 افقاحد يف وٓ ظؼ افرابع يف وٓ افًٚبع يف ذبح أنف ؾال وافًؼيـ افقاحد بًد

 افٔقم يف بٚفرخهٜ أخذ وٓ افًٚبع افٔقم يف بٚفًزيّٜ أخذ ٓ هق ؾ٘ذاً  وافًؼيـ

 .وافًؼيـ افقاحد افٔقم ويف ظؼ افرابع

 يًْل راوح مُٕٚؽ افٌالد بًض يف افًًُري افتًٌر ظذ يًْل أنٝ شٗافؽ

 .شقاء وإيٚه أنٝ

 (00 : 48: 47/  494/  وافْقر اهلدى) 

 بدعل ذبح وقت دم عّّٗة يذبح أن أراد ثؿ ابٕتف عـ يَؼ أن فاتف

 هلؿ يّقت ظْدمٚ أهنؿ ظْدهؿ مًٓقد ظنرتْٚ أشتٚذ، يٚ شّحٝ فق :مداخِٜ

 ظنٚء يًقوا يقم افثٚين يًزمقهؿ، افْٚس يقم أول يًْل يقم، ثٚين فف يذبحقا  صخص

 يًْل، ظنٚء مًْقب هق افذي افًٍؾ هذا ؾًؾ، جيقز ٓ أنف افؼع يف مًروف ؾىًًٌٚ 

 ادٔٝ أبق ؾًٖل ظّرهٚ افًْتغ تتجٚوز ٓ ضٍِٜ مٚتٝ هذه أن آخر أمر جٚءٕٚ وفُـ

 شقيٝ مٚ ـٚن إذا افًََٜٔ،: فف ؿٚل أنف ؾذـر ظع؟ مٚذا أنٚ: فف ؿٚل اإلخقان أحد

 افًنٚء، مُٚن أشقُّيٚ أريد بُرة أنٚ إذاً : ؾَٚل افَٔٚمٜ، يقم فؽ تنٍع مٚ هل ظََٜٔ

 وافًنٚء ظنٚء مًقي مش أنٚ إخقان يٚ أنف صؽ بال فِْٚس ؿٚل أهنٚ ظذ ؾّرت

 ؾٓؾ افَٔٚمٜ، يقم ل شتنٍع مٚ بْتل ٕن ظََٜٔ أشقُّيٚ أريد أنٚ فُـ جيقز، ومٚ مُْر

 ..أـِٜ مُٚن أـِٜ أو ذبٔحٜ مُٚن حٜذبٔ يًْل مُٚن افًٍِٜ هذه

 .ؾٔٓٚ تذبح مًروؾٜ إجٚم هلٚ افًََٜٔ و جيقز، ٓ افًّؾ هذا أمٚ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .وافًؼيـ افقاحد أو ظؼ إربًٜ أو افًٚبع افٔقم يف ذبح مٚ هق :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ
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 .وؿتٓٚ ذهٛ ؾَد :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ادؼوع ؽر افقؿٝ خيتٚر أن فف جيقز ؾال مًذوراً  ـٚن أنف ؾروْٚ فق ثؿ :افنٔخ

 . جيقز ٓ هذا مؼوع، ؽر ؾًالً  يًٍؾ أنف افْٚس يقهؿ افذي

 (00: 12: 29/ 216/  وافْقر اهلدى) 

 الَّّٗة وقت

 يقم أي يف فًََِٜٔ، بٚفًٌْٜ افًٗال، هذا شٚئِؽ بدي افنٔخ شٔدي: اتهٚل

 ؟ًٕقُّيٚ أن يُّـ

 ؾٚفقاحد يتٔن مل ؾ٘ن ظؼ، إربًٜ يتٔن مل إن افًٚبع، افٔقم يف :افنٔخ

 .أهِؽ إػ تَدمف صٚة حلؿ هق إٕام فؽذ وبًد وافًؼيـ،

 افًٚبع؟ افٔقم ؿٌؾ تَديّٓٚ يُّـ هؾ شٔدي، ضٔٛ: اتهٚل

 . ٓ :افنٔخ

 .يُّـ ٓ: اتهٚل

 .يُّـ ٓ :افنٔخ

 ؟بتُقن ـٔػ وافىريَٜ، افتقزيع حُؿ مٚ: اتهٚل

 خيتِػ وذافؽ افتكف، حر ؾٓق يذبح ؾٚفذي افتقزيع، حٔٞ مـ أمٚ :افنٔخ

ًٚ، ـٚن أو ؾَراً  ـٚن إن افنٚتغ، أو افنٚة هذه يَدم افذي بٚختالف  ـٚن أو ؽْٔ

 تهدق صٚء وإن ـِٓٚ، أـِٓٚ صٚء إن، خٚص حُؿ هْٚك فٔس ادٓؿ احلٚل، متقشط

 .إمريـ بغ مجع صٚء نوإ ـِٓٚ، هبٚ

 ؟افذبٔحٜ فًّر بٚفًٌْٜ شٔدي: اتهٚل
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 .إوحٜٔ بخالف مًغ شـ هْٚك فٔس :افنٔخ

ٚ مٚ: اتهٚل  .ـٌر ـٌش أجٛٔ وممُـ صٌر، خروف أجٛٔ ممُـ مًغ، شـ ؾٓٔ

 .ظِٔؽ اهلل وشع مٚ حًٛ ظذ :افنٔخ

 حُّٓٚ أنٝ، ذـرت مٚ إػ بٚفًٌْٜ افنٔخ، شٔدي أخر شٗال ضٔٛ: اتهٚل

 يًْل مهٚري، ل تقؾر مٚ يًْل أن أنٚ يقم وافًؼيـ افقاحد بًد إػ افذبٔحٜ حُؿ

 ؟مثالً  ٜشْ بًد مثالً 

ًْك مهٚري فؽ تٔن مٚ :افنٔخ  ؾِقس؟ حتقي مٚ ـْٝ وٓإ مًدمًٚ، ؾَراً  ـْٝ ّب

 .يًْل ؾِقس أحقي ـْٝ مٚ: اتهٚل

 ؟ب٘مُٕٚؽ ـٚن مٚ تًتَرض، يقمئذً  أنٝ ب٘مُٕٚؽ مٚ :افنٔخ

 .افٌٚل ظذ مٚ افيٚهرة هذه ـٕٚٝ يًْل بس ب٘مُْٕٚٚ، ـٚن: اتهٚل

 بقؿٝ افؼع وؿتٓٚ ظٌٚدة ـؾ أنف أخل يٚ ادٓؿ افَؤٜ، اختٍِٝ هٔؽ :افنٔخ

 هٚ،ؿوٚؤ يُّـ ٓ ؾحْٔئذً  مُٚهنٚ، مـ افًٌٚدة هذه إخراج ادُِػ تًّد ؾ٘ذا مًغ،

 هبذا افَٔٚم فؽ يتٔن ؾٔقم ًٍٕؽ، يف بام أظِؿ وربؽ مًذورًا، ـْٝ إذا ؾٖنٝ

 .تًٍؾ افقاجٛ

 ؟احلديٞ هذا مـ ادَهقد هذا ـٌر، ـٚن فق حتك يًْل احلديٞ هذا: اتهٚل

 هق؟ مٚ تًْٔف افذي احلديٞ ٕص صق ؟هق مٚ حديٞ أي أجف ـٔػ؟ :افنٔخ

  ش...ـؾ»: اتهٚل

  ش.بًََٜٔ مرهتـ ؽالم ـؾ» :افنٔخ

 تٖـٔد؟ مرهتـ هْٚ ـٔػ يًْل افًََٜٔ تقؾرت مٚ إذا ضٛ: اتهٚل

 بٖوجٛ فًٔٝ افًََٜٔ يًْل ادًتىٔع، اإلًٕٚن بف مُِػ وهذا أـٔد، :افنٔخ

 افًََٜٔ، ـذافؽ آشتىٚظٜ، حغ اإلًٕٚن بف يُِػ إٕام تًِؿ، ـام واحلٟ احلٟ، مـ



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   ـتٚب افًََٜٔ 

 

619 

 .واوح

 .ظُِٔؿ شالم إفؽ، صُراً  صٔخل واوح: اتهٚل

  (00: 07: 15/ 112/ وافْقر اهلدى) 

  (00: 09: 45/ 112/ وافْقر اهلدى)

 (00: 40: 11/ 112/ وافْقر اهلدى)

 الٕسٗان أو الّدرة لَدم الَّّٗة تققٗت عـ تٙخر َوـ

 إذا هبٚ افَٔٚم يّْع افًََٜٔ يف افقارد افتقؿٔٝ هؾ: يَقل يًٖل أخ :مداخِٜ

 افًْٔٚن؟ أو افَدرة ظدم إمٚ افتٖخر شٌٛ وـٚن إَٙ

 هق ـام إحُٚم مـ ـثر يف ظذر ؾٓق فًِْٔٚن بٚفًٌْٜ أمٚ: اجلقاب :افنٔخ

َٕٚ ٓ َرَبَْٚ﴿: وافًْٜ افَرآن ٕهقص مـ مًِقم اِخْذ َٗ َْٔٚ إِنْ  ُت ًِ ْٖنَٚ َأوْ  َٕ ﴾ َأْخَى

 [.285:افٌَرة]

 افُِّٜ هذه إضالق يف أن ؾٖظتَد افَٔٚم ظـ افًجز وهق أخر فَِٔد بٚفًٌْٜ أمٚ

 أريد افَٔٚم، ظـ افًجز حتَٔؼ يف تًٚهؾ ؾٔف أو تًٚمح ؾٔف افَٔٚم ظـ افًجز وهل

 ـٚن ذـراً  بٚفقفد يرزؿقن افذيـ أبٚء مـ ـثراً  أن اظتَٚدي يف: ؾٖؿقل أسح أن هبذا

 افنٚرع وشع ؿد أنف وبخٚصٜ افؼظل افقؿٝ يف يًؼ أن فف يتٔن وٓ أنثك أو

 يف: افثٕٜٚٔ إول، إشٌقع يف إوػ: مرات ثالث افًََٜٔ فقؿٝ ؾجًؾ احلُٔؿ

 .افثٚفٞ إشٌقع يف: افثٚفثٜ افثٚين، إشٌقع

ًٚ  تؼيًًٚ  يُقن أن يُّـ ٓ ظٌٚدة ـؾ يف افتقؿٔٝ أن مجًًٔٚ  تًِّقن وـام  مـ ظٌث

ِِْؼ  يِف  َتَرى َمٚ﴿: ؿٚل شٚبَٜ ـِّٜ يف ذـرٕٚ ـام وجؾ ظز اهلل ٕن افًٚدغ: رب  َخ

ـِ  ـْ  افَرمْحَ ُٚوٍت  ِم ٍَ  تٍٚوت مـ اهلل ذيًٜ يف أوػ بٚب مـ ترى ـفو[ 1:ادِؽ﴾ ]َت

فد أوجد أنف ذفؽ ؾًّْك فًََِٜٔ افثالثٜ إوؿٚت هذه جًؾ ؾحْٔام .. ؾًحٜ فِقا

 .ثٚفثٜ.. ثٕٜٚٔ.. أوػ مرحِٜ
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ًٚ  أن ؾًالً  اؾسوْٚ ؾ٘ن  إشٌقع يف وٓ إول، إشٌقع يف افذبح فف يتٔن مل مٚ أب

 هذا ؾُر هؾ: يَٚل ـام افَهٔد بٔٝ وهْٚ! ترى افثٚفٞ، إشٌقع يف وٓ افثٚين،

 وافذبح افًؼ مـ وجؾ ظز اهلل أمره بام افَٔٚم مـ فٔتُّـ هلل يًتَرض بٖن افرجؾ

 ٓ أبٚء مـ ـثراً  أن أطـ أنٚ افقاجٛ؟ هبذا فَٔقم يًتديـ بٖن ؾُر هؾ وفده ظـ

 فالشتدإٜ أهال أهنؿ ييْقن ممـ يًتديْقا  أن يٍُرون وٓ آهتامم هذا ُّيتّقن

 افَٔٚم شٌٔؾ يف ضٚئِٜ مٌٚفغ يًتديْقن مْٓؿ افُثريـ ٕجد أو ٕجدهؿ، بْٔام مْٓؿ،

 مع ذفؽ وٕحق وافىْىْٜ وافٍخٍخٜ افيٓقر ذفؽ يف إٕام بًٌٔؾ، افؼع مـ فًٔٝ

 ٓ مهالً  هُذا وئًنقن وافثٚفٞ وافثٚين إول افقفد يرزؿقن هٗٓء أمثٚل أن

ًٚ  ئَّقن  .افؼظل احلُؿ هلذا وزٕ

فد أن: وخالصتف افتٍهٔؾ هذا ظرؾْٚ إذا  ٓ إين: ويَقل وفداً  رزق افذي افقا

 افثٚفٞ يف وٓ افثٚين يف وٓ إول إشٌقع يف ٓ وفدي، ظـ وافًؼ افذبح ظذ أؿدر

.. افديـ يٍل أن يًتىٔع ٓ ٕنف اشتدان مٚ أو يدن، ومل اشتدان إذا مًذوراً  يُقن

 صٚء إن مٌَقًٓ  يُقن بٚفذبح افَٔٚم مـ ـُُت إذا ادًذور هذا مًذورًا، يُقن هذا

 .افًٗال ظـ اجلقاب هق هذا .افثالثٜ إوؿٚت ؾقات بًد وفق ذبحف اهلل

 ( 00: 40: 11/   797/  وافْقر اهلدى)

 واحلسني احلسـ عـ ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل عؼَّ  كؿ

 .صحٔح ش.278 صش »واحلًغ احلًـ ظـ ظؼ ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف: »حديٞ»

 احلًـ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص بف ظؼ ؾٔام اختٍِٝ افروايٚت أن افُريؿ افَٚرى يالحظ :ؾٚئدة

 أنف أخرى وىف، مْٓام ـؾ ظـ واحد ـٌش أنف بًوٓٚ  يف، ظْٓام اهلل رى واحلًغ

 :ٕمريـ، ظِٔف وآظتامد بف إخذ يٌٌْك افذى هق افثٕٚك هذا أن وأرى. ـٌنٚن

 جٚءت إذا شٔام ٓ، مٌَقفٜ افثَٜ وزيٚدة، ؿٌِٓٚ مٚ ظذ زيٚدة توّْٝ أهنٚ :إول

 .ش.هْٚ افنٖن هق ـام ادخٚرج خمتٍِٜ ضرق مـ
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 افًؼ تقجٛ وافتك، افٌٚب  يف افَقفٜٔ إخرى إحٚديٞ تقاؾؼ إهنٚ :وأخر

 .تًٚػ اهلل صٚء إن حديٞ بًد ؿريٌٚ بٔٚن يٖتك ـام، بنٚتغ افذـر ظـ

 [ش(4451) رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 تَدى هؾ احلًقر لْثرة ٍ٘راً  الَّّٗة دم صاة وـ أكثر ذبح َوـ

 السٕة؟

 واجلٚريٜ صٔخ يٚ افهٌرة ظـ فًََِٜٔ بٚفًٌْٜ ضٔٛ، صٔخ، يٚ صحٔح :افًٗال

 ظذ تًدي هذا يف هؾ أخرى، صٚة يذبح أن أبقهٚ ؾٖراد احلٚرضيـ فُثرة ؾْيراً 

  افًْٜ؟

 وأطـ. ًٕؿ ًٕؿ، افًْٜ يًرف هق ـٚن إذا افًْٜ ظذ تًدي ؾٔف فٔس :اجلقاب

 إفٔٓٚ افدظقة يٌٌْل افًََٜٔ أن يتقمهقن افْٚس مـ ـثر ٕنف فًِْٜ ظٚرف ؽر أنف

 .افًْٜ مـ فٔس وهذا

 (00 : 62: 01/ 209/ وافْقر اهلدى)

 واحدة؟ صاة عّّٗة ادقلقد الذكر دم ورد هؾ

 واحدة؟ صٚة ظََٜٔ ادقفقد افذـر يف ورد هؾ :مداخِٜ

 .ٓ :افنٔخ

 ثْتغ؟ إٓ :مداخِٜ

 .اثْتغ إٓ :افنٔخ

 (00 : 15: 44/ 107/ وافْقر اهلدى)





 متفسق٘ مشائل
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 ورضهبا وجٖٖا دم الدابة وشؿ حتريؿ

 وجٓٓٚ، يف افٌّٜٓٔ وشؿ مـ فًْٝ ؿد أين بٌُِؿ أمٚ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .شذفؽ ظـ ؾْٓك! وجٓٓٚ؟ يف رضهبٚ أو

قفف اإلمٚم فف ترجؿ]  .ورضهبٚ وجٓٓٚ يف افدابٜ وشؿ حتريؿ[: َب

 (.65/ 4) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 أدف لتخِٗػ ادريض احلٗقان قتؾ حْؿ

 ـٚن وإن مقتف يف افتًجٔؾ إضالؿًٚ  جيقز ٓ افهحل ووًف تردى إذا أنف :مداخِٜ

 مثؾ ظذابٚتف مـ احلٔقان إراحٜ جيقز هؾ فِحٔقان ؾٌٚفًٌْٜ ـذا، ؾٚؿد ظَِف أن ثٌٝ

 ظِٔٓٚ راـٛ يُقن حٚ ادّتٚزة اخلٔؾ أو حهٚن أو شٌؼ حهٚن أن يًٍِقا  مٚ

 .ؾَٔتِقه ؾٔتٖخؿ رجِف تُن أو ؾتهٚب يَع اخلٔٚل

 .فِحهٚن :افنٔخ

 فتخٍٔػ بٚدقت افتًجٔؾ ؿؤٜ اإلًٕٚن ظذ يْىٌؼ مٚ ؾٓؾ فِحهٚن، :مداخِٜ

 ٓ؟ أم احلٔقان ظذ يْىٌؼ افًذابٚت

 .واحدة افرمحٜ ٕن ؾرق ؾٔف أن طـأ مٚ :افنٔخ

 ( 00: 42: 69/ 267/  وافْقر اهلدى) 

 اجلراد قتؾ حْؿ

د تَتِقا  ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف بغ هؾ :افًٗال  يف وهق شإظيؿ اهلل جْد مـ ؾٕ٘ف اجلرا

: افهحٔح احلديٞ يف وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف وبغ افهٌر، اجلٚمع صحٔح

 ...تًٚرض بْٔٓٚ ـٚن ؾ٘ذا ،شواجلراد احلقت: وؿٚل.. مٔتتٚن فْٚ أحِٝ»
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 افْٚس فًٌض بدا حديثٚن جٚء مٚ إذا دائامً  يالحظ أن جيٛ أوًٓ  :اجلقاب

 بغ تًٚرض يقجد ٓ أن افتًٚرض، مقوع يف افتدؿٔؼ جيٛ بْٔٓام، افتًٚرض

د تَتِقا  ٓ»: إول احلديٞ ٕن احلديثغ: د ؿتؾ ظـ سيح هنل شاجلرا  .اجلرا

 ذـر ؾٔف فٔس هْٚ شواجلراد احلقت: ودمٚن مٔتتٚن فْٚ أحِٝ»: افثٚين احلديٞ

د، اؿتِقا   .اؿتِقا  وبغ شتَتِقا  ٓ»: بغ افتقؾٔؼ ـٔػ: يَٚل حتك اجلرا

 .ادقهقم افتًٚرض دؾع شٌٔؾ يف أوػ ـخىقة هذا أؿقل أنٚ تًٚرض، ٓ: إذاً 

د تَتِقا  ٓ»  .شاجلراد أـؾ فُؿ أحؾ»: ؿقفف يًٚروف ٓ شاجلرا

 أن دون يَتؾ، أن دون ادٔٝ افًّؽ أـؾ ٕحق ظذ اجلراد أـؾ يُقن ؾَد

 ؿتؾ بًدم افتكيح ؾٔف إول ٕن احلديثغ: هذيـ بغ تًٚرض ٓ ؾحْٔئذ يهىٚد،

 افًالم ظِٔف بَقفف افتكيح ؾٔف فٔس وفُـ اجلراد، أـؾ إبٚحٜ ؾٔف وافثٚين اجلراد،

د اؿتِقا   .افتًٚرض زال وـِقه، اجلرا

 بغ افتًٚرض إزافٜ وهق افًٚبؼ، ـٚفًٗال فٔس شٗال هْٚك يٌَك وفُـ

 .تًٚرض ٓ ؾٕ٘ف احلديثغ،

 اجلراد؟ ؿتؾ جيقز أٓ: هق افٔقم يَقفقن ـام ًٍٕف يىرح افذي افًٗال

 افدٓفٜ سيح وهق إصؾ، ؾٓق شتَتِقا  ٓ»: جٚء احلديٞ أن دام مٚ :اجلقاب

ََِؼ ﴿: يَقل وجؾ ظز ربْٚ وفُـ ؿتِف، جيقز ٓ أنف ظذ ؿْ  َخ ُُ ٚ إَْرضِ  يِف  َمٚ َف ًً ﴾ مَجِٔ

 ٓ ٕنف ؿتِف: جيقز ٓ مثالً  ـٚفّْؾ اهلل خِؼ ممٚ ـثرة أصٔٚء وهْٚك ،[29:افٌَرة]

 احلؼات أو احلٔقإٚت بًض قدوج مـ ترتٛ إذا ذفؽ مع فُـ ؿتِف، مـ ؾٚئدة

 مٚ ؿتؾ جيقز حْٔئذ زروظٓؿ، يف أمقاهلؿ، يف أنًٍٓؿ، يف ادًِّغ يهٔٛ رضر

ًٚ، إفٔٓٚ أذٕٚ افتل إمقر تِؽ مـ رء يف افير مْف حيهؾ  ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؾَقفف إٍٓ

د تَتِقا  د أضْٚن ؽزا  إذا افًْغ بًض يف يَع ـام فُـ إصؾ، هق شاجلرا  مزارع اجلرا

 ادًِّقن، ذفؽ بًٌٛ يتير حهٔداً  ادزارع هذه تهٌح أن وخينك ادًِّغ

د ؿتؾ ؾٔجقز  .فِير دؾًًٚ  هذه واحلٚفٜ اجلرا
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 بًض ؿتؾ مـ افيورة تَتؤف مٚ وبغ شتَتِقا  ٓ»: بغ افتقؾٔؼ هق وهذا

 .افير إلزافٜ ؿتِٓٚ، ظـ افْٓل جٚء افتل احلٔقإٚت

د تَتِقا  ٓ»: حديٞ أمٚ  حٚ إمريـ بغ تْٚيف ؾال شاجلراد فُؿ وأحؾ» شاجلرا

د يٗـؾ أن جيقز أنف ذـرٕٚ  ذفؽ ومع ؿتؾ، هْٚك ؾِٔس أنٍف، حتػ مٚت وؿد اجلرا

 .افير فدؾع افَتؾ جيقز ؾحْٔئذ ع،ادزار ظذ رضر ترتٛ ؾ٘ذا

  (00 : 00 : 00/ 189/وافْقر اهلدى)

 احلٗات قتؾ دم القارد

 ؿتِٓٚ؟ ظدم أو ظّقمًٚ  احلٔٚت ؿتؾ يف افقارد هق مٚ :افًٗال

 مـ: أي افٌٔقت شُٚن مـ تُقن أن حيتّؾ حٜٔ بغ افتٍريؼ ؾَط هق :افنٔخ

 رؤيٝ إذا مرات، ثالث تْذر إوػ احلٚفٜ ؾٍل ادٗذيٚت، مـ تُقن أن وبغ اجلٚن،

 ؾٓذا اخلروج ظذ اشتّرت ؾ٘ن افًالم، ظِٔف شِٔامن بًٓد وتذـر شإَىٚع» افدار يف

ًٚ  إٕذارهٚ ؿٌؾ ؿتِٓٚ وإٓ ؾتَتؾ، اجلٚن، مـ فًٔٝ أهنٚ دفٔؾ آشتّرار  ؿد ثالث

 ومـ وافًالم، افهالة ظِٔف افرشقل ظٓد يف وؿع مٚ وهذا فِّقت، افَٚتؾ يًرض

ًٚ  أن افهحٔحٜ افروايٜ تَقل احلُٔؿ، افتؼيع هذا جٚء ذفؽ أجؾ  إنهٚر مـ صٚب

 ظذ افًروس وإذا رجع ؾِام مهٚحلف بًض فَوٚء داره مـ خرج ثؿ بٍتٚة، تزوج

 ؿٚفٝ بف، يىًْٓٚ أن يريد افًٓؿ وشحٛ افنٚب ادٗمـ ؽرة ؾٖخذتف افدار، بٚب

 ؾام ًٍٕٓٚ، ظذ مُقرة وخّٜ حٜٔ هْٚك ؾ٘ذا ؾدخؾ افدار، يف مٚ إير رويدك: فف

 ٕدري ٓ: ؿٚفقا  حتك مًٓٚ، افنٚب ومٚت ومٚتٝ ؾٚوىربٝ ضًْٓٚ أن إٓ مْف ـٚن

ًٚ  أهع ـٚن أُّيام  ؿقمًٚ  بٚدديْٜ إن»: افًالم ظِٔف افرشقل ؿٚل وهْٚ أخر، مـ مقت

ًٚ  رأجتؿ ؾ٘ذا مًِّغ، اجلـ مـ ًٚ  ؾٖنذروهؿ بٔقتُؿ يف اجلٚن مـ صٔئ  ؿٚل ـام أو شثالث

 .افنٚب ذفؽ هبٚ ؾجئ افتل افٍجٖة هذه مثؾ درء أجؾ مـ وافًالم، افهالة ظِٔف

ًٚ  يُقن فإلٕذار بٚفًٌْٜ :افًٗال  .ٍٕس يف ثالث
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 ثٕٜٚٔ مرة خرجٝ ثؿ أنذرت، مرة أول ضًِٝ تىِع مرات ظدة ٓ، :افنٔخ

 .مرات ظدة ؾٖنذرت، ثٚفثٜ ثؿ ؾٖنذرت،

 .أخرى مرة تْذرهٚ ظٚدت وإذا خترج ًٕؿ، أي :مداخِٜ

 اإلٕذار؟ ظِّٜٔ تُقن ـٔػ تْذرهٚ، ـٔػ :مداخِٜ

ًٚ  ـٕٚٝ إن ٕهنٚ يٍّٓؽ، صخص ـٚن فق ـام ظٚدي ـالم :افنٔخ ٕ ًٚ  حٔقا  ٓ مٗذي

ًٚ  ـٚن وإن ظِٔؽ، تٍٓؿ  .إفخ.. وو ويٍّٓقن يًًّقن ؾٚجلـ جٕٚ

ًٚ  ـٕٚٝ إذا ٕهنٚ افقشِٜٔ هذه اختٚذ يف افن هق هذا....   ؾٓل بٚحلٜٔ متنٌٜٓ جْ

 أهنٚ ادخٚفٍٜ ظذ أست إذا اإلٕذار هذا وراء بٖن وتًرف وتٍّٓف، افُالم شتًّع

 مـ ـٚن إن أمٚ افدار، إػ تًقد ٓ وشقف اإلٕذار مع شتتجٚوب ؾٓل شتَتؾ،

 ؾٓق تُِّف، أمٚمؽ إًٕٚن ـٖنف هق ؾٓذا تٍٓؿ، وٓ تًّع ٓ حٔقان ؾٓل أؾٚت

ًٚ  ـٕٚٝ إن احلٜٔ هل وهذا يٍّٓؽ،  .افن هق هذا تٍّٓؽ، أجوًٚ  ؾٓل جْ

ًٌٜ :مداخِٜ ٚفْ ت ب حٚٔ ًٝ افتل ِف ت ٔف ٓٚ أمر يف افز، بحٚٔ ِت ٓٚ ٓ أو َب ِت ٚن؟ َي  اإلًٕ

 حجٜ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افهحٔح احلديٞ يف جٚء فَد مٕٚع، ؾٔف مٚ ٓ، :افنٔخ

 مهقا  ـٕٚقا  إذا أذـر ظٚد ؾام حٜٔ، ؾخرجٝ هْٚك، افٌران مـ ؽٚر يف ـٕٚقا  افقداع

 ـٍٔتؿ: هلؿ ؿٚل ؿد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل بٖن أذـره افذي وفُـ أذـر، ظٚد مٚ ٓ، أم بَتِٓٚ

 .افير مْٓٚ خينك ـٚن إذا إٓ بٚفَتؾ أمر هْٚك ؾِٔس. ذـؿ وـٍٔٝ ذهٚ

 ٕىِع حٚ مثالً  افز يف ،رضرهٚ خينك ٓ وهق احلٜٔ ؿتؾ إًٕٚن إذا :مداخِٜ

 يف ـام ؾوؾ ؾٔف أنف اظتَٚداً  َٕتِٓٚ افز، يف شٌِٔٓٚ حٚل يف مٚصٜٔ حٜٔ صقفأ فِهٔد

 .احلديٞ

 ٓ هذه: يًْل افدار، خٚرج احلٜٔ وبغ افدار يف احلٜٔ بغ افٍرق هق هذا :افنٔخ

 .ؿتِٓٚ جيقز افدار خٚرج أنف هذا ومًْك اإلٕذار، بًد إٓ ؿتِٓٚ جيقز

خ مع ـِّٜ ؾٔف صٔخْٚ هْٚ :مداخِٜ ٚدٕٚ: ؿٚل ُمّد أبق ٕا ك أن ٓظَت ٓٚ يف ؾوالً  هْٚ  .ؿِت
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 . افقزغ ؿتؾ يف جٚء افٍوؾ ٓ، :افنٔخ

  (00: 41: 01/ 181/ وافْقر اهلدى) 

 احلٗات قتؾ

 يف ـٕٚٝ إذا افزيٜ احلٔٚت ؿتؾ ظذ ؿديامً  شٖختؽ ـْٝ ؿد صٔخ يٚ :مداخِٜ

 صحٔح يف هذا احلديٞ مراتٛ هل ؾام ؾؤِٜ، ؾٔف مٚ: ؾَِٝ ـٕٚٝ مٚ أو ؾؤِٜ

 .شمْٚ ؾِٔس ضٌِٓـ خمٚؾٜ احلٔٚت ترك مـ»: يَقل اجلٚمع

 .فؽ حجٜ فٔس هذا :افنٔخ

 .شحٚربْٚهـ مْذ شٚدْٚهـ مٚ» :مداخِٜ

 .اشتدٓفؽ ظِٔؽ تٌىؾ تًِِٜٔٔ اجلِّٜ هذه خمٚؾٜ إير :افنٔخ

 .أشٖل أنٚ :مداخِٜ

 .موّقن رء وؾٔف شٖخٝ فُـ ًٕؿ :افنٔخ

 .ششٚدْٚهـ مٚ» احلديٞ هنٚيٜ يف :مداخِٜ

 ترك مـ يًِؾ هق إٕام افًٚبؼ، ؿقل يْٚيف احلديٞ هذا أن طْْٝ أنٝ :افنٔخ

 ذاً  مْٓٚ ختنك ٓ وأنٝ بريٜ ـٕٚٝ إذا أمٚ افَتؾ، يؼع يَٚل ؾْٓٚ خمٚؾٜ، احلٔٚت ؿتؾ

 ٓ؟ أو ادْٚشٌٜ هْٚ مذـقر أدري ٓ احلديٞ وهذا هق، هق ؾٚجلقاب

 .ٓ :مداخِٜ

 افٌٚر مـ حٜٔ ؾخرجٝ افقداع، حجٜ يف مْك يف ـٕٚقا  أهنؿ مْٚشٌٜ يف :افنٔخ

 أن ادْٚشٌٜ هذه ؾٍلش ذـؿ ـٍٔٝ ـام ذهٚ ـٍٔتؿ»: افًالم ظِٔف ؾَٚل ؾٓربٝ،

 افًٗال حًٛ أمٚ احلديٞ، ُمؾ ؾْٓٚ احلٜٔ، مـ فَِتؾ ؾٔثٖر يَتؾ أن وخيٚف خينك

 .جقاهبٚ هلٚ ؿؤٜ ؾُؾ افقارد
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هـ مٚ :مداخِٜ  .شٚدْٚ

 مْذ؟ :افنٔخ

 .حٚربْٚهـ مْذ :مداخِٜ

 .ًٕٚدٓـ حتك ُمٚربٜ أن هْٚ ؾِٔس ضٔٛ :افنٔخ

 هذه مًْٚه شٚدْٚهـ مٚ: ؿقفف أنف ظذ ادًْك هذا إػ إكف ذهْل ـٖن :مداخِٜ

 .دائامً  ؿتِٓـ وجقب ظذ دٓفٜ

 ٓ ٕذاهـ ٕتًرض حْٔام.. ٕذاهـ ٕتًرض حْٔام أخل يٚ دائامً  فٔس :افنٔخ

ًٚ  بٚدديْٜ إن وهق آخر تٍهٔؾ يف أنتؿ تذـروا ثؿ ًٕٚدٓـ،  اجلـ، إخقإُؿ مـ جْ

 دار يف طٓر إذا أنف ادْٚشٌٜ هذه يف افًالم ظِٔف افرشقل وذـر احلديٞ، مًْك هذا

ًٚ، ؾٖنذروهـ اجلْٚن هذه مـ رء أحدهؿ  اجلـ، مـ يُقن مًْٚهٚ إكؾٝ ؾ٘ذا ثالث

 مْذ شٚدْٚهـ مٚ ٕنف مْٓٚ: اخلقف يٌٌْل وٓ تَٚتؾ، هْٚ إكؾٝ مٚ ؾ٘ذا

 .أذهُٕٚؿ إػ يتٌٚدر افذي اإلضالق هذا ظذ فٔس افتًِٔؾ ؾٓذا حٚربْٚهـ،

 بذفؽ ظِٔٓٚ ؾًٔتدل افٌٔقت حٔٚت بغ تٍريًَٚ  هْٚك أن يَٚل هؾ :مداخِٜ

 هذا؟ ظِٔٓٚ ؾًٔتدل افٌٔقت خٚرج وحٔٚت احلديٞ،

 افدار خٚرج حٜٔ هْٚك ـٚن إذا ثٚين ؾرق فُـ إول، افٍرق هذا هق :افنٔخ

 مٚصٜٔ ـٕٚٝ إذا أمٚ ٕخنك، ومٚ ؿتِٓٚ يٌٌْل ؾحْٔئذ مْٓٚ وخنْٔٚ مثالً  إرض ـٓذه

 .ذٕٚ ـٍٔٝ ـام ذهٚ ـٍْٔٚ ؾَد شٌِٔٓٚ يف

  (00: 20: 64/ 528/ وافْقر اهلدى) 

 بإشقديـ؟ ادّيقد وا إشقديـ، اقتٓقا:  حديث

 إشقدان؟ مهٚ ومٚ وارد حديٞ شإشقديـ اؿتِقا » :مداخِٜ

 يَقل فُـ رأجتٓٚ مٚ أنٚ صقرة هلٚ احلٜٔ هل إشقدان وارد، هذا ًٕؿ أي :افنٔخ
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 .وصٍٓٚ مـ رء تًرف رأشٓٚ ؾقق شقد َٕط يف أنف

 .افىٍٔتغ ذو احلديٞ يف تًّٔتٓٚ جٚءت :مداخِٜ

 .افًَقر إشقد افُِٛ هق وإشقدان احلٜٔ، ؾٓذه افىٍٔتغ، ذو ًٕؿ،: افٔنخ

 (00: 20: 10/ 181/ وافْقر اهلدى)

 ادٚذية احلٗقا٘ات قتؾ حْؿ

 اجلٚرحٜ افىٔقر أو إؾًك مثؾ ادٗذيٜ احلٔقإٚت ؿتؾ ؿؤٜ: أؿقل :مداخِٜ

 صٔخْٚ؟ يٚ ؿتِٓٚ يف احلُؿ ؾام احلٔقإٚت، مـ وؿتِٓٚ وؽرهٚ

 وجيقز افْٚر، يف مٗذي ؾُؾ ادًِؿ يٗذي أنف مٚ حٔقان يف صح إذا ضًًٌٚ  :افنٔخ

 افدار يف طٓرت إذا احلٜٔ أو احلٔٚت خٚص، حُؿ هلٚ بٚحلٔٚت يتًِؼ ؾٔام وفُـ ؿتِف،

 يًُْقن افذيـ اجلٚن مـ تُقن أن ٓحتامل ؿتِٓٚ إػ يٌٚدر أن فف يٌٌْل ٓ ادًِؿ دار

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٓد يف وؿع ؿد هذا مثؾ ٕن احلٔٚت: بهقر ويتهقرون ادًِّغ بٔقت

 مٚت أن بٕٔٚف صدد يف أن ٕحـ افذي افتٍريؼ هبذا ادًرؾٜ ظدم وراء مـ وترتٛ

 مـ خرج افنٚب هذا أن ذفؽ ؿريٛ: ظام بٖهِف بْك ـٚن ؿد وهق إنهٚر، مـ صٚب

 يقمئذ ـٌر ظٚر وهذا افدار، بٚب ظذ افًروس وجد ظٚد حٚ ثؿ حلٚجٜ يقمًٚ  داره

 ...ضًًٌٚ  افٔقم بخالف

  (00 : 66 : 10/ 501/وافْقر اهلدى)

 بّتٓف ُأور الذي إشقد الْٓب وقاصِات

 احلديٞ يف بَتِف أمر افذي إشقد فُِِٛ مقاصٍٚت ورد هؾ :ادَِل

 .افهحٔح

 .ٓ :افنٔخ
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 أشقد؟ ـِٛ أي يًْل :ادَِل

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 .وـذا وجٓف ظذ خىغ فف يُقن ٓزم يَقل افًٌض يًْل :ادَِل

 .وًٕخ ـٚن، حُؿ هذا حٚل ـؾ ظذ هذا بس ذط، هق مٚ ٓ :افنٔخ

 .هذا اخلط تٌع ـٚن أي أجقه :ادَِل

 .إشقد افُِٛ ؿتؾ إشقد اخلط تٌع ٓ. ٓ :افنٔخ

 ـٚن؟ أجش :ادَِل

 .ًٕخ افُالب بَتؾ إمر بًديـ بَتِف مٖمقر ـٚن :افنٔخ

 .ظٚم بنُؾ هذا مًروف :ادَِل

 .ضٔٛ :افنٔخ

 .صٌر ؾرخ يًْل ؿتِف، بٔهر افهٌر افُِٛ يًْل إشقد بَل مٚ :ادَِل

 فقٓ» مٚصٔٚ يزال ٓ افًٚم احلُؿ أن وافهٌر افٌُر أخل مٓؿ مش :افنٔخ

 مقش يًْل. شهبٔؿ أشقد ـؾ ؾٚؿتِقا  بَتِٓٚ، ٕمرت إمؿ مـ أمٜ افُالب أن

 .وافٌُر بٚفهٌر خٚص

 .أشقد أنف ادٓؿ. أجقه :ادَِل

 .ًٕؿ يأ :افنٔخ

 ( 00 : 48: 21/   579/  وافْقر اهلدى)



 التدخني كتاب

 ّأحكامُ
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 التدخني حْؿ

 خر؟ ـؾ ظْٚ جزاك افؼظل حُّف ؾام مي افدخٚن أن ادًروف اهلل بًؿ

 أو افٌٚص ترـٛ ؾٖنٝ آجتامظٜٔ، افًالؿٚت ٕٚحٜٔ مـ ٕيرت فق :افنٔخ

 يؼب بنخص ؾتٌتذ افدخٚن ذب مـ اهلل ظٚؾٚك ممـ وأنٝ ،افَىٚر ترـٛ

 افذيـ افْٚس ظذ ويؤؼ افرائحٜ اخلٌٔٞ افدخٚن مـ افٌرؾٜ و افٌٚص ؾّٔذ افدخٚن

 .يٌٚل وٓ حقفف

 افتٍهٔؾ مـ بقء حقفف افًِؿ أهؾ أحد حتدث إذا أصٌح اخلٌٔٞ افدخٚن هذا

ًٚ، شٚظٜ أو افًٚظٜ ٕهػ ذفؽ يٖخذ وؿد  بًد وافدفٔؾ احلجٜ بًد احلجٜ فَٔٔؿ أحٕٔٚ

 بٖحد وإذا وافٍَر، افٌْل بغ ذفؽ يف ؾرق ٓ حرام، ذبف افدخٚن أن ظذ افدفٔؾ

 ذبْٚه، حالًٓ  ـٚن وإن حرؿْٚه حرام ـٚن إن أخل يٚ: يَقل ادجِس يف مٌٚفغ افال

 هذا؟ مثؾ تًًّقا  هؾ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 مٚ وؿِٔؾ اهلل صٚء مـ إٓ افٔقم اإلشالمل افًٚمل واؿع ُتثؾ هذه افُِّٜ :افنٔخ

 .هؿ

 ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن مع ورزؿٓؿ، فًٌُٓؿ حتهِٔٓؿ يف اهلل يتَقن ٓ ؾٖـثرهؿ

 يف ؾٖمجِقا  وأجِف، رزؿف يًتُّؾ حتك يّقت فـ أحدـؿ إن افْٚس أُّيٚ يٚ»: يَقل

 .شبٚحلرام ـٚئْٚن اهلل ظْد مٚ ؾ٘ن افىِٛ

: أي شافىِٛ يف ؾٖمجِقا  وأجِف رزؿف يًتُّؾ حتك يّقت فـ أحدـؿ إن»

 يّقت فـ ٕنف افرزق: ضِٛ يف ادؼوع: أي اجلّٔؾ افًديد افىريؼ اشُِقا 

 يًتقيف أجوًٚ  أنف ـام ؾِس، وٓ وراءه مـ يدع ٓ ـِف افرزق يًتقيف حتك أحدـؿ

َِ٘ذا﴿: تًٚػ ؿٚل ـام ادزوم، أجِف ؿْ  َجٚءَ  َؾ ُٓ ُِ ِْٖخُرونَ  ٓ َأَج َت ًْ ًٜ  َي  َوٓ َشَٚظ

ِدُمقنَ  َْ َت ًْ  [.11:إظراف﴾ ]َي
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 يف افًٚظٜ ٓ، وافًؼيـ إربع هل افذي افًٚظٜ هل مٚ أيٜ يف وافًٚظٜ

ِْٖخُرونَ  ٓ﴿ يًْل، افِحيٜ: أيٜ َت ًْ ًٜ  َي  َوٓ﴿ حليٜ،: أي[ 11:إظراف﴾ ]َشَٚظ

ِدُمقنَ  َْ َت ًْ  وافوامٕٚت افؼظٜٔ إوامر هذه ـؾ مع: افنٚهد[ 11:إظراف﴾ ]َي

 ٓ أنْٚ درجٜ إػ افرزق هبذا هنتؿ ؾْحـ أبك، أم صٚء رزؿف شْٔٚل اإلًٕٚن بٖن اإلهلٜٔ

 !حالل وإٓ حرام هؾ ًٕٖل

ًٚ  ذفؽ جًِْٚ ؾَد ربْٚ ًٕرف أن: وهل خَِْٚ، أجِٓٚ مـ افتل افٌٚيٜ أمٚ ًٕٔ 

 ًٚ  .مًْٔ

 هق مٚ ضِٛ شٌٔؾ يف هنٚراً  فٔالً  يًِّقن افٍُٚر مثؾ ادًِّغ تنٚهد ؾٖنٝ

 .وتًٚػ تٌٚرك اهلل ظٌٚدة وهق خَِقا  أجِف مـ مٚ ُّيِّقن مؼوع،

 احلََٔل افًٌٛ جيِٓقن خٚصتٓؿ وبًض بؾ ادًِّغ، ظٚمٜ مـ ؾُثر وفذفؽ

 افٍُٚر مـ وآشتًامر آشتًٌٚد هذا ويف افذل هذا يف ادًِّقن وؿع بف افذي

،ًٚ  اهلل ؿوٚء: فؽ يَقل افًٌٛ يًرؾقن مٚ بالدٕٚ، احتِقا  افذيـ افٔٓقد وبخٚصٜ مجًٔ

 افٔٓقد: ويَقل اهلل ظذ ويًسض يْتَد مـ مْٓؿ وـثر ظِْٔٚ، ـتٌف اهلل وؿدره،

 ظز هلل بٖن جلِٓٓؿ ذفؽ ـحٚفْٚ، فٔس افٔٓقد حٚل ؾِامذا مًِّغ، ٕحـ مْٚ؟ أحًـ

ًٚ  افُقن هذا يف وجؾ  أظرض ومـ ؽٚيٚهتٚ، إػ وصؾ هبٚ أخذ مـ وٕيؿ، وؿقإغ شْْ

ءً  تٖخر ظْٓٚ  .افدٕٔٚ يف أو افديـ يف شقا

 إػ إـِٜ تداظك ـام إمؿ ظُِٔؿ شتداظك»: ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صح فَد

 ـثر يقمئذ أنتؿ بؾ. ٓ: ؿٚل اهلل؟ رشقل يٚ يقمئذ ٕحـ ؿِٜ مـ أو: ؿٚفقا  ؿهًتٓٚ

 يف وفَٔذؾـ ظدوـؿ، صدور مـ افرهٌٜ اهلل وفْٔزظـ افًٔؾ، ـٌثٚء ؽثٚء وفُُْؿ

 .شادقت وـراهٜٔ افدٕٔٚ حٛ: ؿٚل اهلل؟ رشقل يٚ افقهـ ومٚ: ؿٚفقا . افقهـ ؿِقبُؿ

 ؟احلديٞ هذا صٔخْٚ شٔىٌؼ

 تٌٚيًتؿ إذا»: افًالم ظِٔف ؿٚل افثٚين حلديٞ فؽ ويٗـد وخالص اضٌؼ :افنٔخ

 اهلل شِط اهلل شٌٔؾ يف اجلٓٚد وترـتؿ بٚفزرع ورؤتؿ افٌَر أذٕٚب وأخذتؿ بٚفًْٜٔ،
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 .شديُْؿ إػ ترجًقا  حتك مُْؿ يْزظف ٓ ذًٓ  ظُِٔؿ

 أذل مـ يًتٌِقا  أن مـ أـثر ذل ادًِّغ بدهؿ صق بالدٕٚ احتِقا  افٔٓقد

ْٝ ﴿ افْٚس، َب ؿُ  َورُضِ ِٓ َِْٔ ُٜ  َظ ُٜ  افِذَف َْ َُ ًْ ٍٛ  َوَبُٚءوا َواْدَ َو ٌَ ـَ  بِ   ِم
ِ
 [.54:افٌَرة] ﴾اّلَل

 ٕنْٚ افْٚس: أذل مـ اشتٌِِْٚ ٕحـ هؾ ادًِّغ ٕحـ يًتٌِقْٕٚ هبٗٓء وإذا

 ﴿: افَرآن يف وجؾ ظز ربْٚ ؿٚل ـام أظزة
ِ
َ
ِ
ًَِزةُ  َوّلل ِمِْغَ  َوفَِرُشقفِفِ  اْف ْٗ ُّ ِْ

ِ ﴾ َوف

 هٗٓء مـ فُـ وفِّٗمْغ، وفرشقفف افًزة هلل يتٖخر ٓ اهلل خز ٓ،[ 8:ادْٚؾَقن]

 .ذيًتف ظذ وبّٔنقا  وتًٚػ، تٌٚرك اهلل يتَقا  افذيـ ادٗمْغ؟

 خَِْٚ، أجِف مـ افذي إشٚد ادٌدأ ظـ أظروْٚ أنْٚ افٔقم، مهٌٔتْٚ ؾْحـ

 يًرف ٓ اهلل يًٌد افذي وافَِٔؾ اهلل، يًٌد ٓ ؾٖـثرٕٚ وتًٚػ، تٌٚرك اهلل ظٌٚدة: وهق

 .يًٌده، ـٔػ

 وجؾ ظز اهلل امتـ افذي ادحٍقظ افَرآن يف وهل ًْٕٔٚهٚ افتل إصٔٚء ؾّـ

َٕٚ﴿: ؾَٚل ظِْٔٚ ـُ  إِ رَ  ََٕزْفَْٚ َْٕح ـْ َٕٚ افِذ  [.9:احلجر﴾ ]حَلَٚؾُِيقنَ  َففُ  َوإِ

ـْ ﴿: افَرآن يف جٚء ؾّام ْؾ  اّلَلَ  َيَتِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم  ٓ َحْٔ

 ُٛ
ًِ َت  [.1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 يَرأهٚ ظِٔٓٚ مًىرة فًٔٝ افَرآن مـ مًْقخٜ ـٖهنٚ أيٜ هذه أصٌحٝ

 وادهٚحػ، افهحػ يف ادًىقر افَرآن ؾٚئدة هل مٚ فُـ هنٚر، فٔؾ ادًِّقن

 .ظروصٓٚ ظذ خٚويٜ ؾٓل افَِقب وأمٚ اجلدر، بف تزيـ افذي

تْٚ، ظذ وفْتِقه بٔقتْٚ، بف فْزيـ أنزل افَرآن هؾ ًٚ  أحٔٚئْٚ ظـ وًٌٕده أمقا  تىٌَٔ

ـْ  فُِِْْٔذرَ ﴿: تًٚػ ؿٚل وظّاًل، فف ٚنَ  َم ْقُل  َوحَيَِؼ  َحًّٔٚ ـَ ََ ـَ  َظَذ  اْف ٚؾِِري َُ  [.70:يس﴾ ]اْف

 ٓ بف، فًِّٔقا  فألحٔٚء أنزل ثؿ فألمقات وفٔس أوًٓ، فألحٔٚء أنزل ؾٚفَرآن

 .وجدراهنؿ بٔقهتؿ بف فٔزيْقا 

 اهلل أنًؿ افذيـ وخٚصٜ ادًِّغ أـثر فُـ افَرآن، يف جٚء ممٚ أيٜ ؾٓذه
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 ينق أن أو ؤٚظف، وخينقن ظِٔف، ادحٚؾيٜ ظذ حيرصقن احٚل مـ بقء ظِٔٓؿ

ـْ ﴿ أيٜ، هذه ًٕقا  هٗٓء بخٚصٜ مْٓؿ ْؾ  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ  ِم

 ُٞ ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت  [.1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 : اهلل يتؼ دـ جداً  هٚمغ أمريـ تًىل أيٜ هذه حيتًٛ، ٓ حٔٞ مـ ويرزؿف

ًٚ، فف جًؾ ؤؼ يف وؿع إذا: إول إمر  مـ رزؿف افرزق ظِٔف وٚق وإذا خمرج

 .حيتًٛ ٓ حٔٞ

 إػ يِجٖ وٓ وجؾ، ظز بٚهلل يٍُر أحدٕٚ ؾربام ؤؼ يف وؿًْٚ إذا افٔقم ٕحـ

 ممـ ؿٌِْٚ مـ فًٌض وؿع ـام ويروٚه، حيٌف بام إفٔف يتقشؾ وٓ إفٔف، يتيع وٓ اهلل،

 .ظِٔف وشالمف اهلل صِقات ٌْٕٔٚ بحديثٓؿ حدثْٚ

م فًٌض وؿًٝ ؿهٜ  .وافًالم افهالة ظِٔف ُمّد بًثٜ ؿٌؾ ـٕٚقا  افذيـ إؿقا

 .ًٕؿ :مداخِٜ

: افًٚبَٜ أيٜ مثؾ ًْٕك وٓ ظزة، فْتخذهٚ فْٚ، ٌْٕٔٚ افَهٜ ؾحُك :افنٔخ

ـْ ﴿ ْؾ  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم ًَ  [.2:افىالق﴾ ]خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ

 ؿٌُِؿ ممـ ٍٕر ثالثٜ بْٔام»: ظِٔف وشالمف اهلل صِقات افرشقل ؾٔٓؿ ؿٚل هٗٓء

 يف افًٔؾ ادىر جيرهؿ ٓ حتكش جٌؾ يف ؽٚر إػ ؾِجئقا  ادىر، أخذهؿ إذ يّنقن

 .افهحراء

 ؾٕٚىٌَٝ اجلٌؾ مـ صخرة ؽٚرهؿ ؾؿ ظذ ؾٕٚحىٝ جٌؾ يف ؽٚر إػ ؾٖووا»

 ينتد ادىر مـ خٚئٍغ يقاؿًقهنٚ هبؿ وإذا خينقهنٚ، منُِٜ يف ـٕٚقا  شظِٔٓؿ

 تْزل اجلٌؾ أظال مـ وإذا بف، يتحهْقن اجلٌؾ إػ ؾِجئقا  افًٔؾ، مع ويروحقا 

 افٌٚر وجف يف ووًٓٚ اهلل وـٖنام افٔقم، احلديٞ أٓت تزظزظٓٚ ٓ ـٌرة صخرة

 .أصخٚص ثالثٜ هؿ ؾٔف، هؿ افذي

 يٍرجٓٚ اهلل فًؾ هلل صٚحلٜ ظِّتّقهٚ أظامًٓ  إيروا: هلٗٓء أحدهؿ ؾَٚل»
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 .شظُْؿ

 افذي اجلٌؾ؟ شٔزيح افذي مـ افٌٚر يف وهؿ وجقهٓؿ أمٚم إحط جٌؾ صٚؾقا 

 .وتًٚػ شٌحٕٚف افًٚدغ رب أنزفف،

 أظامًٓ  صقؾقا : ٕصحٚبف يَقل تَل مٗمـ ورجؾ ظٚؿؾ، رجؾ افرجؾ هذا فُـ

 يزيح اهلل فًؾ اهلل إػ هبٚ ؾتقشِقا  اهلل وجف هبٚ وؿهدتؿ صٚحلٜ مٚ يقمًٚ  ظِّتّقهٚ

 .افٌٚر وجف مـ افهخرة

 ـٌران صٔخٚن أبقان ل ـٚن أنْل تًِؿ ـْٝ إن مهللا»: وؿٚل أحدهؿ ؾَٚم

 ؿٌؾ بٖبقاي ؾٌدأت حٌِٝ أرحٝ ؾ٘ذا ظِٔٓؿ، أرظك صٌٚر صٌٜٔ ل وـٚن وامرأيت،

 أحِٛ، ـْٝ ـام ؾحٌِٝ أمًٔٝ، وؿد ؾرجًٝ افنجر يقم ذات بف ؾْٖى بْل،

 مـ أوؿيٓام أن ؾُرهٝ: ؿٚل -تٖخر - ٕٚمٚ ؿد ووجدهتام إفٔٓام بٚحلالب وجئٝ

 شؿدمل ظْد اجلقع مـ يتوٚؽقن وافهٌٜٔ ؿٌِٓام، افهٌٜٔ أوؿظ أن وـرهٝ ٕقمٓام،

 يقم ـؾ أوٓد وزوجف ابقيـ فف ؽْامت ظْده ـٚن إٕف: يَقل افرجؾ؟ هذا يَقل مٚذا

 افيٚهر افٌْؿ يرظك أجؾ مـ ،ٌٕٚت ،ـأل مٚذا؟ يىِٛ ويهٌح افٌْامت يٖخذ افهٌح

 مٚ رجع وحٚ منك منك ؾّنك مٚ اثْغ مًٚـغ ؿريٛ وجد مٚ ـٌرة مًٚؾٜ ؿىع

 بٖبقيف، بره ظذ تدل افذي افىٌٜٔ ـًٚدتف وهق ادًٚء أمًك وؿد إٓ فٌِٔٝ وصؾ

 ظٚدتف، ؿٌؾ بٖبقيف ويٌدأ حِٔٛ ئِّف حِٔٛ ؾٔف حيِٛ افذي افقظٚء هذا يٖخذ

 هذا يًقي مٚذا ٕٚئّغ وجدمهٚ ظِٔٓؿ دخؾ وراح افزيٜ مـ أتك مٚ أول ؾحِٛ

 منُِٜ يف وؿع ؾٚٔن وأوٓده، زوجتف ؿٌؾ بٚفًَل بٖبقيف يٌدأ ظٚدة ظْده افرجؾ

: ؿٚل ظْدهؿ جٚء مٚ افْٓٚر ضقل اجلقع مـ صٚئحغ صٌٚر وأوٓده ٕٚئّغ وأمف أبقه

 ؿٌِٓام، افهٌٜٔ أشَل أن وأـره ٕقمٓٚ، مـ أوؿيٓام أن أـره رؤوشٓام ظْد ؾقؿٍٝ

 دأيب ذفؽ يزل ؾِؿ: ؿٚل» يهٔحقا  يًْل ؿدمل ظْد اجلقع مـ يتوٚؽقن وافهٌٜٔ

 .شافٍجر ضِع حتك ودأهبؿ

ئٔؾ بْل يف ـٚن هذا افراهٛ جريٟ افراهٛ جريٟ بَهٜ يذـرين  متًٌد إها
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 يوًقا  دائامً  افهٚحلغ مع وافًٍٚق افٍجٚر يَقفقن ـام احلرام أوٓد وصٖن صٚفح،

ه راظٜٔ هْٚك ـٚن افًثرات، ضريَٓؿ يف  مًٓٚ واتٍؼ رجؾ ؾجٚمًٓٚ ذيٍٜ ؽر إمرأ

 أتٝ مرشقمٜ خىٜ ووّـ ووًٝ حتك أجٚم وراحٝ افراهٛ جريٟ تتٓؿ أن ظذ

  مٚذا؟ يف افَديّٜ ـٚفًٚدة جمتًّغ وافَقم

ٕٜٔ :مداخِٜ   افديقا

ٕٜٔ :افنٔخ : ظْف تَقفقن افذي هذا صقؾقا : ؿٚل ينٌف مٚ ـذا أو شٚحٜ أو افديقا

 افٌرؾٜ وهدمقهٚ تًٌف افهقمًٜ ظِٔف ؾٓجّقا  بٚحلرام،: يًْل ابْف هذا صٚفح رجؾ

 ـذاب يٚ وافتَقى، وافهالح تدظك افذي أنٝ: فف وؿٚفقا  ؾٔٓٚ، اهلل يتًٌد ـٚن افتل

 افراظل أيب: ؿٚل أبقك؟ مـ ؽالم يٚ: ؿٚل افرجؾ ؾجٚء، ؾٔٓٚ ؾًِٝ أنٝ هذه مْٚؾؼ يٚ

 .افٍالين

 مـ ضًًٌٚ  افْٚس افهٚؾٜٔ، صٚؾٜٔ تفهير ـٚن مـ ظرف ادًجزة هذه ؾقا صٚ حٚ

 أخرون ؾِام افهٚفح افرجؾ هذا يٍوحقا  يًتىًٔقا  ؾجٚرهؿ: يًْل افَقم أوبٚش

 ـِٔٓام أو ذهٛ أو ؾوٜ مـ افٌَٜ فف وبْقا  رـوقا  ادًجزة صٚؾقا  مٌررهبؿ ـٕٚقا  افع

 . خلىئٓؿ ـٍُٚرة مًًٚ 

  ؟..افٌالء هبذا ابتاله ربْٚ حٚذا افرجؾ هذا

 افٌٚب تدق يهع وهق افٌٚب تدق أمف ؾجٚءت يهع ؿٚئؿ افهقمًٜ يف يقمًٚ  ـٚن

 يًْل مٚ أمل، صاليت أمل، صاليت رب يٚ: ؿٌِف يف يَقل يَقل، مٚ ظِٔٓٚ، يرد مٚ

 مـ ـثر ُذاه ٕمف افٌٚب يٍتح أجؾ مـ افهالة يَىع جيقز أنف خٚضره ظذ ؽِٛ

 وإٓ بٚحلؼ أوٓدهؿ ظذ خَِٓؿ بٔىِع افزمٚن خرآ امٓٚت خٚصٜ إمٓٚت

 ادقمًٚت، وجقه يريؽ حتك ئّتؽ ٓ اهلل جريٟ يٚ: ؿٚفٝ ظِٔف دظٝ بٚفٌٚضؾ؟

 .شٌَٝ افذي افَهٜ مٚ مٚذا؟ وؿدر دظٚءهٚ أجٚب اهلل

 أيب افرجؾ وذاك أؾًؾ مٚذا أمل صاليت ريب يٚ: يَقل افهالة يف ـٚن: افنٚهد

 .افهٌٚح ؿٌؾ ادًٚء مـ وأوٓدي وأمل
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 ابتٌٚء ذفؽ ؾًِٝ أين تًِؿ ـْٝ إن مهللا: ـالمف ضًًٌٚ  افرجؾ هذا يَقل

 رأوا حتك ؿِٔالً  يًْل افهخرة ؾٕٚزاحٝ افًامء، مْٓٚ ٕرى ؾرجٜ ظْٚ ؾٍرج مروٚتؽ

 .افْقر

 .ادًجزة تُّؾ حتك اخلروج يًتىًٔقن ٓ فُـ

 هذا ٓ اشتٖجرت، ـْٝ أنْل تًِؿ ـْٝ إن مهللا: ؾَٚل افثٚين افرجؾ ؿٚم

 .افثٚفٞ

 حيٛ مٚ ـٖصد أحٌٌتٓٚ ظؿ ابْٜ ل ـٚن أنف تًِؿ ـْٝ إن مهللا»: يَقل افثٚين

 .شديْٚر بامئٜ آتٔٓٚ حتك ؾٖبٝ ًٍٕٓٚ مْٓٚ ؾىٌِٝ افًْٚء افرجٚل

 دائامً  وهق افًْغ مـ شْٜ يف اتٍؼ أنف إخرى افهحٔحٜ افروايٚت بًض يف

 وؿحط جذب شْٜ أصٚبتٓؿ حتك حدة أهنٚ يٌدوا تٖبك وهل يراودهٚ وراهٚ يرـض

ة ؾٚوىرت  ديْٚر، مٚئٜ هلٚ مجًٝ حتك ؾتًٌٝ: ؿٚل ديْٚر، مٚئٜ مْف وضٌِٝ ادرأ

 تٍتح وٓ اهلل اتؼ اهلل ظٌد يٚ: ؿٚفٝ رجِٔٓٚ بغ وؿًٝ ؾِام»: ؿٚل حٚهلٚ شِّٝ

 .شظْٓٚ ؾَّٝ بحَف إٓ اخلٚتؿ

 جيٚهد ظؿ ضقيِٜ مدة فف صٚر افع فِثّرة وصؾ: أوًٓ  هْٚ اجلٓٚد بَك صقؾقا 

 .ظِٔف تًتًص وهل ؾٔٓٚ

 ًٚ  بٚػ مٚ هذا ـؾ ديْٚر، مٚئٜ وتًٛ بجٓد هلٚ ؿدم أن بًد إٓ فف خوًٝ مٚ: وثٕٚٔ

 ـْٝ إن مهللا»: ؿٚل افديْٚر، احٚئٜ هلٚ وترـٝ ظْٓٚ ؿّٝ: ؿٚل بٚهلل ذـرتف ؾِام بف،

ًٚ  افهخرة ؾٕٚزاحٝ ؾرجٜ ظْٚ ؾٍرج مروٚتؽ ابتٌٚء ذفؽ ؾًِٝ أين تًِؿ  ؿِٔاًل، صٔئ

 ؾرق ظذ أجراً  اشتٖجرت ـْٝ أنْل تًِؿ ـْٝ إن مهللا: ؾَٚل افثٚفٞ افرجؾ ؾَٚم

 ظِّف ؿٙ ؾِام أرز مـ ؾرق ظذ أجراً  اشتٖجرت» رز ـِٔف: يًْل افٍرق شأرز مـ

 فف كؾس إجر اشتَؾ أنف تٌغ ثٕٜٚٔ روايٚت يف شظْف ؾرؽٛ ؾرؿف ظِٔف ظروٝ

 هذا افرز شأزرظف أزل ؾِؿ»: افًّؾ صٚحٛ إرض صٚحٛ ؿٚل وراح، إجر

 مجع يزرع بَك شْٜ ـؿ تهقروا ورظٚء بَراً  مْف مجًٝ حتك أزرظف أزل ؾِؿ افَِٔؾ
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 افٌْؿ إير: ؿٚل حَل أظىْل ؾالن يٚ: ل ؾَٚل جٚءين ثؿ... .وبَر ؽْؿ افرز هذا مـ

 أرز مـ ؾرق ظْدك ل إٕام يب تًتٓزئ وٓ اهلل اتؼ ؾالن يٚ: ؿٚل ؾخذهٚ اذهٛ وافٌَر

 ـْٝ ؾ٘ن واشتٚؿٓٚ، ؾذهٛ: ؿٚل افٍرق ذاك مـ افٌَر تِؽ ؾٕ٘ام وخذهٚ اذهٛ: ؿٚل

 بَل مٚ ظْٓؿ اهلل ؾٍرج بَل مٚ ظْٚ ؾٍرج مروٚتؽ ابتٌٚء ذفؽ ؾًِٝ أين تًِؿ مهللا

 .يتّنقن وخرجقا 

 رشقل ظـ ومًِؿ افٌخٚري يف حديٞ [خٔٚفٜٔ] ؿهٜ مش صحٔح حديٞ هذا

ئِٔٔٚت مـ ؿهٜ ومش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   شِىٚن، مـ هبٚ اهلل أنزل ومٚ تًًّقهٚ، افتل اإلها

ـْ ﴿: تًٚػ ؿقفف يف ؿِْٚ ْؾ  اّلَلَ  َيَتِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم  ٓ َحْٔ

 ُٛ
ًِ َت  [.1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 ٓ ادخرج بًٔد ادًِؿ افِغ وظْد افندة ظْد حٚ ـٔػ فِّخرج، صقرة هذه

ـْ  َوَيْرُزْؿفُ ﴿: ؿٚل ثؿ أبدًا، ذفؽ ظذ يَدر ُٞ  ِم ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت  [.1:افىالق﴾ ]حَيْ

 افًالم ظِٔف افرشقل هبٚ حدث افذي افهحٔحٜ افَهص بًض ظْدٕٚ يف ـامن

 ٓ حٔٞ مـ ادٗمـ افتَل ظٌده يرزق ربْٚ أن ـٔػ ـّثٚل أجوًٚ  وتهِح افهحٚبٜ

 يف شإرض مـ ؾالة يف يّق ؿٌُِؿ ممـ رجؾ بْٔام»: افًالم ظِٔف ؿٚل حيتًٛ،

ًٚ  شّع إذ» افهحراء  بـ أمحد شؾالن أرض اشؼ: افًحٚب يَقل افًحٚب مـ صقت

 أي يف وٓ بٚفقٕٚت يف وٓ ضٔٚرات يف ٓ يًّع ٓ افًامء مـ صقت مثالً  اهلل ظٌد

 وإذ بًتٚن إػ وصؾ حتك وافًحٚب ؾّنك مًغ اجتٚه يف اجتف بٚفًحٚب وإذا رء،

 . منحقٕٜ يٍرغ بٚفًحٚب

 خٚضٌف وفًِف ظِٔف شِؿ إرض يف يًّؾ رجؾ فَل افًٌتٚن هذا ظذ ادىر مـ

 يف شًّٝ أنٚ فف ؿٚل ظرؾٝ ـٔػ ؽريٛ رجؾ أنٝ افرجؾ ذاك تًجٛ بٚشّف

 أنؽ ؾًرؾٝ إرض ظذ احٚء مـ منحقٕٜ افًحٚب ؾرغ ؾِام وـذا ـذا افًحٚب

 أنٚ افهٚحلغ صٖن: ؿٚل اهلل؟ مـ افُرامٜ هذه ِٕٝ ؾٌام بذاك، ادَهقد هق أنٝ

 مْٓٚ واحلهٔد وأحهدهٚ أخدمٓٚ إرض ظْدي أنٚ فُـ أدري، ٓ ظٚدي رجؾ
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 وظٔٚل، ٍٕز ظذ أنٍَف وثِٞ إرض، إػ أظٔده ثِٞ: أثالث ثالث أجًِف

 ربْٚ ـٔػ ؾٕٚير هذا، هق: فف ؿٚل وإخقاين، جراين ظذ بف أتهدق افثٚفٞ وافثِٞ

 خيص هذه افُرامٜ شُٔرمف ربْٚ أن بٚفف يف مش إرض يف يًّؾ فًٌد افًامء شخر

ـْ  َوَيْرُزْؿفُ ﴿ تًٚػ ؿقفف مهداق هذا بٖروف، افًحٚب ُٞ  ِم ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت ﴾ حَيْ

 [.1:افىالق]

  (.: ..: .27/  6/  وافْقر اهلدى)

 التدخني حْؿ

 حُؿ ٕٚحٜٔ مـ افًقام وشط يف وخٚصٜ اجلدل ـثر بٚفًٌْٜ صٔخْٚ يٚ :مداخِٜ

 بًٔف؟ وحُؿ زراظتف وحُؿ مُروه، أم حرام هق هؾ افدخٚن

 بغ يٍرق ٓ ؾٚفؼع ؾٔٓٚ، احلُؿ مًرؾٜ جيٛ مًٖخٜ هذه ًٕؿ، أي :افنٔخ

 أـثر احلنٔش فير مْتٌٓغ افْٚس فُـ ادخدر، احلنٔش وزراظٜ افدخٚن زراظٜ

 رضره يف افدخٚن ؾٚق ربام بؾ واحد، حُؿ يف مهٚ وإٓ افدخٚن، فير إتٌٚهٓؿ مـ

 .احلنٔش

 افًِؿ ضرق تًٔر بًٌٛ افْٚس ظٚمٜ حتك افْٚس ـؾ فدى مًِقمًٚ  أصٌح: أوًٓ 

 صٚر حٔٞ واجلرائد وادجالت ذفؽ وٕحق وافتٍِٚز اإلذاظٜ مـ افقشٚئؾ وهق

 ـام واإلشالم افدخٚن، هق افنضٚن اخلٌٔٞ ادرض أشٌٚب أؿقى مـ أن مًِقمًٚ 

ًٚ  ترك مٚ ًِٕؿ ًٚ  وبْٔف إٓ صٔئ  ٓ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل وؿد رء، فُؾ تٌٕٔٚ

ر وٓ رضر  ٓ: ـِّتغ افًالم، ظِٔف افرشقل ـِؿ جقامع مـ احلديٞ هذا شرضا

ر وٓ رضر  .رضا

ر، ٓ مًْك ومٚ رضر ٓ: مًْك مٚ ًٚ  تتًٚضك أن جيقز ٓ: أي رضر ٓ رضا  صٔئ

ر وٓ ًٍٕؽ، يف بف تي ًٚ  تتًٚضك أن فؽ جيقز ٓ رضا  افير ؽرك، يف بف تي صٔئ

ر افٍْس يف  وهق رضريـ، مجع افدخٚن افيريـ، مجع افدخٚن افٌر، يف واإلرضا
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 اخلّر يؼب حٚ افًُر ٕنف حٚذا؟ اخلّر، مـ أصد رضره يُقن ؿد احلٔثٜٔ هذه مـ

: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل وـام وجؾ، ظز اهلل ظل أنف ئٍُف حٚفف يي صؽ بال

 زوجتف إػ أذاه مـ رء يهؾ مٚ افنٚرب يؼب حٚ فُـ شوثـ ـًٚبد اخلّر مدمـ»

 اخلّر يؼب حٚ اخلّر صٚرب افدخٚن، بًُس إفخ،. .جًِٔف إػ صديَف إػ ابْف إػ

 افدخٚن يؼب حٚ فُـ ذبف، افذي بٚخلّر يتير مٚ فِخّر، بؼبف يرتي مٚ جٚره

 .بٚفدخٚن جرإف يي

ر، وٓ رضر ٓ: ؿٚل افرشقل أن: ؿِْٚ  أحد ٓ هذا صٚربف يف افدخٚن ورضر رضا

 افنٚرب هذا ـقٕف فُـ أخريـ، مـ أـثر رضره يًرؾقا  بف ادٌتِغ حتك يُْره

ًٚ  ظرف مٚ هذا ؽره يي فِدخٚن  حٚذا؟ إخرة، إجٚم يف إٓ ضٌٔ

 مٚدة ؾٔف اجلق ويّأل افدخٚن صٚرب يٍْثف افذي افدخٚن هذا خز ؾٔف أن ٕنف

 جقف يف ويدخؾ يًتْنَف يريد حل إًٕٚن ـؾ افذي اهلقاء يتنٌع افتل تغقُافْٔ

 إتَِٝ افيريٜ افًدوى: ؾ٘ذاً  هذا، افدخٚن هبذا يرواتي دخٚن يؼبقا  مٚ افذي

 افًٚم اجلق إػ مْف وأخرج جٜٓ مـ جقؾف إػ افدخٚن أدخؾ افذي افنٚرب مـ

 ضٌل رضر هذا رئتٓؿ، يف بٚفدخٚن هٗٓء يتير أخريـ إػ افدخٚن هذا وإتَؾ

ًٚ، اـتنػ  مـ يتيرون ٓ افدخٚن يؼبقن ٓ افذيـ أن يُْر ٓ مـ وفُـ حديث

ًٚ، ييهؿ هذا أن يًرؾقا  مٚ بدون رائحتف  ذب مـ ظٚؾٚه ربْٚ واحد ؾٔف مٚ داخِٔ

 ٕحـ افدخٚن، صٚرب جٌْف جِس إذا يتوٚيؼ بؾ يؼب، حٚ يتوٚيؼ إٓ افدخٚن

 ـِف ؾٌدٕف رائحتف، مـ ٕهع وٕحـ ٍْٕجر ُٕٚد واحد يٖتْٔٚ ـز أ اهلل ادًٚجد ٕدخؾ

 .هذه اخلٌٔثٜ دخٚن رحيٜ

 وٓ ًٍٕف يف رضر ٓ: بًَّٔف احلديٞ  ؾنِّف أخريـ إػ متًدي رضره: إذاً 

 .ؽره ورض ًٍٕف رض ؽره، يف رضر

 أحِف، اهلل ٕن حٚذا؟ ـِْٚ، يٖـِف؟ مٚ أحد يف وافٌهؾ افثقم يًتز، دـ ظزة هْٚ

ًٚ  بؾ  ـًالج تًتًّؾ مٚدة مْٓام يًتخِص وافٌهؾ افثقم أن مًروف أن، ضٌٔ

 افثقم رائحٜ فُـ أحِف، وجؾ ظز ربْٚ ؾِذفؽ برصٚمٚت، يف إمراض فًٌض
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 مـ: افًالم ظِٔف ؿٚل مٚذا افُرُّيٜ ورائحتٓام افٌدٕٜٔ ؾٚئدهتؿ مع ـرُّيٜ، وافٌهؾ

 بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن مهالٕٚ، يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ

 يْجق وٓ وافٍٚئدة اخلر ؾٔٓام افذي وافثقم افٌهؾ افٍرق إير وافثقم، افٌهؾ شآدم

 ظِٔف افرشقل افُرُّيٜ افرائحٜ بّجرد حالل، ٕنف أـِف، مـ ضٚفح وٓ صٚفح ٓ

 حيت إذا ٕنؽ افهالة: حوقر ؿٌؾ وافٌهؾ افثقم تٖـؾ أن إيٚك: يَقل افًالم

 ادالئُٜ أجوًٚ  شتي جًْؽ، بْل تي ؾَط فٔس وافٌهؾ افثقم آـؾ وأنٝ ادًجد

 يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ  مـ ادًجد، يف احلوقر ينٚرـقن افذيـ

 ظـ وصح وافٌهؾ، افثقم هذا شآدم بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ٘نؾ مهالٕٚ،

 رائحٜ واحد مـ ؾنؿ ادديْٜ يف افرشقل مًجد ادًجد يقمًٚ  دخؾ أنف  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 إػ افىريؼ إػ فٔس ب٘خراجف أمر ادَزة، إػ افٌَٔع إػ ب٘خراجف ؾٖمر وافٌهؾ، افثقم

ًٚ  ينر وافًالم افهالة ظِٔف ـٖنف ادَزة،  ادًجد حيي افذي ادًِؿ هذا أن ظِّٔ

 أخرجقه إحٔٚء، بغ ئًش أن بف ئِؼ ٓ افُرُّيٜ افرائحٜ ذات افٌَِٜ هذه أـؾ وؿد

 افًالم ظِٔف افرشقل ؾِق افْٚؾًغ، وافٌهؾ افثقم: وَٕقل ٕرجع وهذا ادَٚبر، إػ

 ؿٚل ممٚ أـثر يَقل ـٚن شَٔقل؟ مٚذا هق زمٕٚف يف افدخٚن ـٚن أو زمْٕٚٚ، يف ـٚن

 صٚبف ومٚ وظك وأـؾ ضًٚم خر ؾٔف وافٌهؾ افثقم ٕن وافٌهؾ، فِثقم بٚفًٌْٜ

 هذا اخلٌٔٞ افداء مْف جدًا، ؾخٌٔٞ افدخٚن أمٚ إدويٜ، بًض واشتخراج ذفؽ،

 ًٍٕف يف رضره بًديـ ؽره، يي و ًٍٕف يي افدخٚن يؼب افذي: ؾ٘ذاً  افنضٚن،

ًٚ  ـٚن مٓام مًِامً  أن فق ٕنف مٚفف، يف وأجوًٚ  صحتف، يف ؾَط واؿػ فٔس  ظْده ؽْٔ

 اؾروف مِٔقٕر ـِف، افٌؼ خيٚفػ: يًْل افذوق مـ ٕقع يًْل ظْده خٚص مذاق

 يًُّٓٚ افُزيٝ وينًؾ افِرات اخلّس هذه يٖخذ ـٔػ، ئُػ تًٌف افذوق

 هذا، ادْير ظذ ئُػ هذا مُٔػ؟ مٚذا ظذ مُٔػ، ُمنش ـٔػ ئُػ، هُذا

 مٚ افًّؾ، هذا جيقز هٗٓء، اخلًّٚت مـ بٚداليغ مِٔٚن صْدوؿف هذا، ييه مٚذا

 .جيقز: يَقل أحد

 افديْٚر أو افِرة أخذ فق ؿِْٚ ٕحـ يًّؾ، مٚذا شٔجٚرة يؼب افذي إػ إيروا
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 أوٚع فُـ أبدًا، أذى أصٚبف مٚ هُذا وأصًِف ديْٚر افْهػ أو افقاحد إردين

 ؿٔؾ ظـ هنك» شِؿ و ظِٔف اهلل صذ افٌْل أن افهحٔح احلديٞ يف جٚء وؿد احٚل،

 أو افديْٚر افْهػ هذا حيرق أنف ئُػ ؾٓذا شاحٚل وإوٚظٜ افًٗال، وـثرة وؿٚل،

 افًجٚرة مثؾ يٍِٓٚ هُذا حيرؿٓٚ ٓ دخٚن يؼب ؾٚفذي ذفؽ، مـ أـثر أو افديْٚر

 ذ؟ أُّيام ومهٓٚ حرؿٓٚ أم وـٔػ هُذا حرؿٓٚ افذي هذا ذ أُّيام ترى يٚ ويؼهبٚ

 أنٝ؟ مٚذا أبق أشتٚذ يٚ أنٝ ؿع

 .أمحد أبق :مداخِٜ

ًٚ، أمحد أبق هق هلل، احلّد ،أمحد أبق :افنٔخ  افذي أم حرؿٓٚ، افذي ذ أُّيام أجو

 أجوًٚ  بٚفدخٚن، بًٍْف يي ٓ يؤع هذا: ؾ٘ذاً  مهٓٚ، افذي. دخٚهنٚ ومص حرؿٓٚ

ًٚ  ـٚن وفق مٚفف يف يي  ديْٚر يقم ـؾ يكؾقا  ٕٚس ؾٔف بٚفؽ ؾام ؽْل،: فؽ أؿقل ؽْٔ

 بّحهقر افير فٔس: إذاً  ؿِٝ، أنٝ مثِام واضٍٚل ظٔٚل وظْده أـثر، وربام

 أخٌٞ خٌٔٞ افدخٚن أخريـ، افْٚس إيذاء ؽر احٚل، يف أجوًٚ  ُمهقر بٚفٍْس،

 يُتنػ مٚ ؿٌؾ ؿديامً  أحدهؿ فذفؽ احلنٔش، ذب مـ وأخٌٞ اخلّر، ذب مـ

 ؿٚل؟ مٚذا افدخٚن رضر

 : ؿٚل مْٓؿ، اهلل صٚء إن وأنٝ يٍّٓقا  افًِؿ ضٌِٜ ؾَٓٚء ـالم هذا: ؿٚل

صــــــــــــؾ ًٚ  ؾٔــــــــــــف ٕا حـــــــــــٜـ ذظــــــــــــ  اإلٚب

 

ـــــــــــــــــل  ًٚ  ظْـــــــــــــــــف وافْٓ حــــــــــــــــٜـ مىَِـــــــــــــــــ  ؿٌٚ

ء  ؿ خـــــــــــالف وجــــــــــٚـ  ضقيـــــــــــؾ ظـــــــــــْٓ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ؾ وادًّت هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔـ  افٍت

ن إن  َـــــــــــؾ يٗذيـــــــــــف ـــــــــــٚـ  بـــــــــــدن أو ًب

 

ن أو   ـافـــــــــــــــــــــــــــــــــّث إػ رضر ذا ــــــــــــــــــــــــــــــــٚـ

امفف ؾٔحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم   وإٓ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًت

 

ٚئز   وحــــــــــــــــــــــــــؾ ذظْـــــــــــــــــــــــــٚـ يف ؾجــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ  ر وُف ـــــــــــــٚـ ــــــــــــــف اإلـث  مِٓــــــــــــــل مْ

 

ـــــــــــــــــــل ظْـــــــــــــــــــف افُريـــــــــــــــــــف ورحيـــــــــــــــــــف   مْٓ

دهؿ  د ؾٔـــــــــف جٓــــــــٚـ  اهلـــــــــقى يف جٓــــــــٚـ

 

قهتؿ  ؿ شــــــــــــُـ  شـــــــــــــقى ظْـــــــــــــف وهنـــــــــــــٓٔ

ًٚ  أؽــــــــــرى ربــــــــــام بــــــــــؾ  قؾًٚ  ؾتــــــــــ  منـــــــــٌـ

 

قن ربفـبنـــــــــــــــــ   روفـادهــــــــــــــــــ واشـــــــــــــــــٓت
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ــــــــــــــــــٜـ ٚي ـــــــــــــــــــالم وؽ  أنـــــــــــــــــــف ؾٔـــــــــــــــــــف اُف

 

ت مـــــــــــــــ   ـِــــــــــــــف حــــــــــــــؾ وهــــــــــــــق افٌْـــــــــــــٚـ

ــــــــــــــــــــدان رـيوــــــــــــــــــــ افــــــــــــــــــــذي إٓ  ٕب  ٚب

 

ـــــــــــــــــك أو  ين لءـصـــــــــــــــــ ؾـــــــــــــــــذاك افْٓ  ثــــــــــــــــٚـ

  -افًزة هْٚ– اهلل أخز ؿد 

 ادهــــــــــــىٍك ثــــــــــــؿ اهلل أخــــــــــــز ؿــــــــــــد

 

ٖنـــــــــــــــــــــــف افًًــــــــــــــــــــــــؾ ظــــــــــــــــــــــــ  ٚ ب  صـــــــــــــــــــــــٍـ

دحّقم رـيوـــــــــــــــــ أنـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــع   بــــــــــــــــٚـ

 

ذي وحرمـــــــــــــٜـ   ادًِــــــــــــــقم مـــــــــــــــ ادـــــــــــــٗـ

 حرارة ظذ حرارة زدت ظًؾ وأظىٔتف وأتٔٝ مًف، احلرارة منتدة واحد إذا 

 ؾٓق بٚفْٚس يي افذي اخلٌٔٞ هذا بٚفؽ ؾام فِْٚس، صٍٚء ؾٔف ظًؾ أنف مع تيه،

 .إصُٚل بدون حرام

 ٕنف أبدًا، يُّـ ٓ وجؾ، ظز اهلل يذـروا أن يُّـ ٓ افدخٚن صٚريب أراؿٛ أنٚ

 رء صٚر هذا افْقـٔتغ وؿٝ، ظْده مٚ بٚفدخٚن يؤًف؟ بامذا افٍراغ افقؿٝ

 ؿقفف ظِٔٓؿ يهدق افدخٚن بؼب ادٌتِغ هٗٓء جتد ٓ وفذفؽ بدٕف، يف أشٚد

ـَ ﴿: افَرآن يف تًٚػ ثًِرا  اّلَلَ  َوافَذاـِِري  هذا جتد، ٓ[ 16:إحزاب﴾ ]َوافَذاـَِراِت  ـَ

ر هذه مـ واحد ؾير دخٚن،اف ذب آثٚر مـ  ؾام افدخٚن، حتريؿ يف يٍُل إرضا

ر مجع وؿد بٚفؽ  .خِهٝ أنٚ أن ظْدك، افذي هٚت أن ـِٓٚ، إرضا

 .ظِٔف افْٚس تًِؿ :مداخِٜ

 إن أبدًا، افنٔىٚن ؽر مٚ ؽره، مٚ افنٔىٚن هق افنٔىٚن، ؽر مٚ هذا :افنٔخ

 .مٌغ ظدو فإلًٕٚن افنٔىٚن

 .زرظف مغ أظرف أريد :مداخِٜ

 بؾ شقاء، وجِٓؽ زرظف بّـ مًرؾتؽ ظِٔؽ يرى اهلل أمحد أبق يٚ :افنٔخ

 صٔٚضغ مـ صٔىٚن واحد تًرف، أن ئٍدك مٚ بف، ظِّؽ مـ أحًـ جِٓؽ فًؾ

 هتٔئتف تًٌٔٔف حهده زرظف حرام هذا أن تًرف أنؽ ادٓؿ اجلـ أو اإلٕس

 .ادًِّغ ظذ ُمرمٜ مَدمٚت هذه ـؾ ذبف بًديـ إفخ،..شجٚئر
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 :ؾرظغ فف شٗال :مداخِٜ

 افذي: افثٚين واحدة، هذه افدخٚن، حتريؿ يف افَرآن مـ دفٔؾ ؾٔف مٚ: يَقفقن

ِٔش ضقيِٜ ؾسة مـ افدخٚن يزرع ًَ  ؟..يٖـؾ أجـ ـم أوٓده وُي

 .هُذا يَقل مًِؿ هذا مًُغ، مًُغ، :افنٔخ

 .يَقفقن هُذا :مداخِٜ

 يف ٕص ؾٔف مٚ أنف يَقل مـ ؿقل أمٚ يًٚفٟ، أن جيٛ مريض احلََٜٔ هذا :افنٔخ

 يٌٌْل يتًِؿ ؿٌؾ مٚ وإذا يًِؿ أن يٌٌْل جٓؾ ؾٓذا افدخٚن حتريؿ يف افُريؿ افَرآن

 حٚذا؟ وجؾ، ظز اهلل ظْد ؾحًٚبف يٗدب مـ ؾٔف مٚ وإذا يٗدب، أن

ًٚ  فٔس اإلشالم ٕنف ٕ  يٗمـ ومل بٚفَرآن آمـ ؾّـ وشْٜ، ؿرآن اإلشالم ؾَط، ؿرآ

ؿُ  َوَمٚ﴿: يَقل وجؾ ظز اهلل ٕن مًِاًم، ؾِٔس بٚفًْٜ ـُ ؿْ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افَرُشقُل  آَتٚ ـُ  هَنَٚ

قا  َظْْفُ  ُٓ َْٕت رَ  إَِفَْٔؽ  َوَأنَزْفَْٚ﴿: ويَقل[ 7:احلؼ]﴾ َؾٚ ـْ ؿْ  ُِٕزَل  َمٚ فَِِْٚسِ  فُِتٌَِغَ  افِذ ِٓ ﴾ إَِفْٔ

 فـ أمريـ ؾُٔؿ ترـٝ»: افًالم ظِٔف ؿقفف ذفؽ ومـ ويَقل، ويَقل[ 11:افْحؾ]

 حيرم افَرآن يف فٔس شوشْتل اهلل ـتٚب اثْغ، واحد فٔس هبام ُتًُتؿ إن مٚ توِقا 

 حٚ بًده، فف ؿٌؾ ٓ بٚب ظِٔف يٍتح بجِٓف ؾٓذا افًْٛ، مـ حيرم مٚ افروٚع مـ

 زمـ يف ظجقز ٓمرأة وؿًٝ بَهٜ يذـرين هذا بٚفَرآن، ُمرم فٔس هذا: فؽ يَقل

: فف ؿٚفٝ ظْف، بٌِٓٚ بام مٓتّٜ إفٔف جٚءت ظْف، تًٚػ اهلل ريض مًًقد بـ اهلل ظٌد

 ًٕؿ،: ؿٚل احلديٞ؟ إفخ.. وادتّْهٚت افْٚمهٚت اهلل فًـ : تَقل افذي أنٝ

 تَقفف؟ افذي هذا ؾٔف أجد ؾِؿ اهلل ـتٚب ؿرأت أنٚ هذا، فؽ أجـ مـ: ؿٚفٝ

 ؾام ؿرأتف ؿد: ؿٚفٝ فقجدتٔف، ؿرأتٔف ـْٝ إن: هلٚ ؿٚل رؤٜ، ٍٕس بُؾ هلٚ ؿٚل

ؿُ  َوَمٚ﴿: وتًٚػ تٌٚرك اهلل ؿقل تَرأي أخؿ: هلٚ ؿٚل وجدتف، ـُ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افَرُشقُل  آَتٚ

ؿْ  ـُ قا  َظْْفُ  هَنَٚ ُٓ َْٕت  رشقل شًّٝ ؾَد: ؿٚل ؿرأتف، ؾَد هذا أمٚ: ؿٚفٝ ؟[7:احلؼ﴾ ]َؾٚ

 وادًتقصامت، وافقاصامت وادتّْهٚت، افْٚمهٚت اهلل فًـ»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 فٔس: ؾ٘ذاً  شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات وافٍٚجلٚت وادًتقصالت، وافقاصالت
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 ؾنه افَرآن ٕن افَرآن، يف مقجقد يُقن رضوري اإلشالم يف مقجقد رء ـؾ

 رـًتغ، افٍجر صالة صِقات، مخس افٔقم يف ٕهع ٕحـ أن الم،افً ظِٔف افٌْل

ًٚ، أربًًٚ  وافًنٚء وافًك افيٓر  بًديـ ثالثٜ، أوؿٚت أربًٜ ظـ صذت ادٌرب أربً

 افَرآن، يف مقجقدة فًٔٝ افَرآن؟ يف مقجقدة افتٍٚصٔؾ أجـ ،جٓر ؾٔف ه يف

 .افَرآن يف مذـقر فٔس افدخٚن هذا أن: يَقل افذي جٚهؾ هذا فذفؽ

 وئًش وجده، أبقه مـ افزراظٜ ورث هذا أخل يٚ أن: وهل افثٕٜٚٔ افْٚحٜٔ أمٚ

 يًِؿ ٓ هذا ٕن أصد، أو إول مثؾ جٚهؾ أجوًٚ  ؾٓذا إفخ،. .وأوٓده أضٍٚفف ظٔٚفف

ـْ ﴿ :مقجقد افَرآن يف هذا أمٚ افَرآن، يف ٕص رأى مٚ أنف ظذره ذفؽ تًٚػ، ؿقفف  َوَم

ْؾ  اّلَلَ  َيَتِؼ  ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم ُٛ  ٓ َحْٔ
ًِ َت  ملسو هيلع هللا ىلص وافٌْل[ 1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

ًٚ  ترك مـ»: يَقل  بحٚجٜ افٔقم ادًِّغ أن أظتَد ؾٖنٚ شمْف خراً  اهلل ظقوف هلل صٔئ

 تَقيتف إػ بحٚجٜ ؾٓؿ إيامن هْٚك ؾٔف ـٚن وإذا أوًٓ، ورشقفف بٚهلل إيامهنؿ جتديد إػ

،ًٚ  يزرع أن اهلل مًٚيص ومـ اهلل، مًٚيص ظـ وآبتًٚد اهلل بىٚظٜ تُقن وتَقيتف ثٕٚٔ

 ًٚ  فًـ: ؿٚل افًالم ظِٔف وافرشقل افٌٚيٜ، حُؿ هلٚ افقشِٜٔ ٕن بف، افْٚس يي صٔئ

 وظٚسهٚ ومًتَٔٓٚ شٚؿٔٓٚ وبًديـ صٚرهبٚ، أوهلؿ: ظؼة اخلّرة يف اهلل

 افٍالحغ: أنتؿ تَقفقن ـام أؿقل وٓ إظْٚب، ظرائش ظْده رجؾ ومًتكهٚ،

 أحدـؿ يًّغ ٓ»: يَقل ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن ـروم، تَقفقا  جيقز مٚ ـروم، ظْده

ًٚ، افًْٛ  ظرائش أو احلٌِٜ احلٌِٜ: فَٔؾ وفُـ ادٗمـ، افرجؾ ؿِٛ افُرم ؾٕ٘ام ـرم

 أو افٔٓقدي جٚء افُرم، أؿقل وٓ إظْٚب ظرائش ظْده ؾرجؾ ،شإظْٚب

ين  ؾ٘ذا بٚهض، وبثّـ افًْٛ، مـ أنتجف مٚ ـؾ ظْده مـ ينسي يريد اخلْزير افْكا

 مًِقن هق ويًكه افًْٛ يٖخذ يريد زبقن هذا أن هذه افًرائش صٚحٛ ظرف

ُٕقا ﴿: تًٚػ ؿٚل ٕنف حٚذا؟ مثِف، َٚو ًَ َقى اْفِزِ  َظَذ  َوَت َْ ُٕقا  َوٓ َوافَت َٚو ًَ  اإِلْثؿِ  َظَذ  َت

ْدَوانِ  ًُ  .افًٚدغ رب هلل واحلّد. ـٍٚيٜ افَدر وهبذا[ 2:احٚئدة﴾ ]َواْف

 ( 00 : 07: 21/   197/  وافْقر اهلدى) 
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 التدخني حْؿ

 يف اهلل أحِف مٚ وجؾ، ظز اهلل مـ هق واحلرام احلالل أن ًِٕؿ ٕحـ :مداخِٜ

 ملسو هيلع هللا ىلص رشقفف فًٚن أو ـتٚبف يف اهلل حرمف ومٚ ،ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد رشقفف فًٚن ظذ أو ـتٚبف

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك ذفؽ، ظذ وافدفٔؾ هْٚ افدخٚن حُؿ ثؿ حرام، ؾٓق

 بًدمٚ وفٔس افًْغ ظؼات مـ ٕنؽ ٓ ٕحـ! شَىٝ اخلٌر ظذ :افنٔخ

ر ظـ افٔقم يَقفقن ـام وادرئٜٔ ادًّقظٜ اإلذاظٚت يف أذيع  مـ وأنف افدخٚن أرضا

 ذب بٖن افَديؿ مْذ مًِقمًٚ  ـٚن ؾَد افنضٚن، اخلٌٔٞ فِّرض افَقيٜ إشٌٚب

 فُؾ بٚفًٌْٜ مَىقظًٚ  افير هذا بًوٓؿ ظْد يُـ مل وفُـ بٕٚبدان يي افدخٚن

 ٓ وافًٌض يتير افًٌض يُّـ أن ييـ ؾُٚن افدخٚن ذب يدمْقن افذيـ

 افتل بٚحٚدة افدخٚن أن جدال وٓ ؾٔٓٚ مراء ٓ ضٌٜٔ حََٜٔ أصٌح أن فُـ يتير

 .بٚفٌدن جداً  مية مٚدة ؾٓل بٚفُْٔقتغ وادًروؾٜ ؾٔف

م ؾٚفدخٚن وفذفؽ  :جٓٚت بثالثٜ حتك أن ممُـ جٓٚت مـ ظْدٕٚ حرا

 تٗذي افتل افُرُّيٜ رائحتف ؾٔٓٚ، إصُٚل ٓ افتل افقاوحٜ وهل: إوػ اجلٜٓ

 افْير فٍٝ مـ افُالم هذا إُتٚم ؿٌؾ بد وٓ افدخٚن ذب مـ يًٚؾْٔٚ أن.. ادٗمْغ

 هذا يدرشقن افذيـ إضٌٚء مـ أو افدخٚن فؼب اددمْغ مـ ـٚن شقاء أحد ٓ أن

 دخٚن هق حٔٞ مـ افدخٚن بٖن: يَقل أن يًتىٔع مْٓؿ أحد ٓ ضٌٜٔ دراشٜ افدخٚن

ًٚ، هذا يَقل أحد ٓ فِهحٜ، مٍٔد  بىٚبع وتىٌع ؾٚئدة أي مـ خال إذ ؾ٘ذاً  إضالؿ

 اشتًامل حيرم افْٚحٜٔ هذه مـ اإليذاء اخلٌٔثٜ افرائحٜ هذه مع واؿسن اخلٌٔثٜ افرائحٜ

 .افدخٚن

 افٌدين: افهحل افير ٕٚحٜٔ مـ وفٔس افرائحٜ ٕٚحٜٔ مـ ؾَط أتُِؿ أنٚ وأن

ًٚ  جيقز ٓ اإليذاء أن افهحٔحٜ افًْٜ مـ ًِٕؿ ٕنْٚ .. افُالم بٖضٔٛ حتك إشالمٔ

 ومقضٖ أمحد اإلمٚم ومًْد داود أيب شْـ بحديٞ صحٔح وهذا افَرآن بتالوة حتك

 ادًجد أهؾ بًض شّع ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن»: اخلدري شًٔد أيب حديٞ مـ مٚفؽ
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 جيٓر ؾال ربف يْٚجل ـُِؿ! افْٚس أُّيٚ يٚ: ؾَٚل افَرآن، بتالوة أصقاهتؿ يرؾًقن

 صقهتؿ برؾع يٗذوا أن ظـ هنٚهؿ: إذاً  شادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَراءة بًض ظذ بًوُؿ

 هٗٓء ينٚرـقن افذيـ هؿ ادٗمْغ؟ هٗٓء مـ ادٗمْغ، ؾتٗذوا اهلل ـالم بتالوة

 أن إمٚ جِقشف، يف ؽٚيٜ فف واحد وـؾ ادًجد يف بٚجلِقس افَرآن بتالوة اجلٚهريـ

ً: اهلل يذـر ٕف بًض مع يدرس أن وإمٚ افذـر، أؾوؾ وذفؽ ها .. ظِؿ.. ؾَف إخقا

 افرشقل ؾْٓٚهؿ بٚجلٓر ؾٔتٖذون بٚفَرآن اجلٚهرون أوئلؽ ظِٔف ؾٔنقش.. حديٞ

 .اإليذاء هذا مثؾ ظـ افًالم ظِٔف

 إيذاء مـ أخىٍف ومـ اإليذاء هذا مثؾ ظـ هنك احلُٔؿ افنٚرع ـٚن ؾ٘ذا

 صقتؽ ترؾع أن جيز مل إيذاء بف اؿسن دام مٚ ذفؽ مع وجؾ ظز اهلل فُالم ب٘شامظٓؿ

 اهلقى ظـ ادتجرد ادًِؿ يُّـ جداً  فىٔػ رء هذا ؿرآن، وجؾ ظز اهلل بُالم

ًٚ  افًِّٜٔ افًهٌٜٔ وظـ أوًٓ   مـ إيذاء إٓ ؾٔف يُـ مل فق هذا افدخٚن بٖن يَْع أن ثٕٚٔ

 رجؾ ويٖتْٔٚ افهػ يف َٕقم حْٔام ٕنْٚ ادهِغ: مـ: أؿقل وٓ اجلٚفًغ مـ حقفف

.. ٕهع وٕحـ يٗذيْٚ ؾٓق افُرُّيٜ، رائحتف مـ افهالة َٕىع ُٕٚد دخٚن ذب

 فرؾع أوئلؽ إيذاء مـ إيذاءً  أصد هذا افهالة، يف وجؾ ظز ربْٚ ْٕٚجل وٕحـ

 .بٚفَرآن افهقت

 وافٌهؾ افثقم ؾـٔ بٚفًٌْٜ فتكح جٚءت افتل إحٚديٞ هذا إػ يوٚف ثؿ

 مْٓام تًتخِص وربام فِجًؿ ؾٚئدة ؾٔٓٚ افتل افٌَقل مـ وافٌهؾ افثقم أن مع

 افهالة ظِٔف ؿٚل ذفؽ مع إدويٜ، بًض يف ادًٚجلٚت بًض يف تدخؾ خالصٚت

 تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن مهالٕٚ، يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»: وافًالم

 بؾ ؾَط ادٗمْغ اإلٕس تٗذي ٓ افُرُّيٜ افرائحٜ: إذاً  شآدم بْق مْف يتٖذى ممٚ

 يف جٚء هذا مـ أـثر فِدخٚن، افنٚربغ بٚل يف خيىر ٓ مٚ وهذا أجوًٚ  وادالئُٜ

 أو افثقم رائحٜ أحدهؿ مـ ؾنؿ يقمًٚ  ادًجد دخؾ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن مًِؿ صحٔح

 افذي هذا أن إػ ينر ـٖنف ادَزة إػ.. افٌَٔع إػ ادًجد مـ ب٘خراجف ؾٖمر افٌهؾ

ٕف يٗذي  مع ئًش أن يًتحؼ وٓ حيؼ ؾال اهلل بٔقت مـ بٔٝ ويف ادًِّغ إخقا
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 .يًٌثقن أجٚن ينًرون وٓ حيًقن ٓ افذيـ إمقات مع ظٚيش افذي إحٔٚء

 بٚفثقم احلالل بٚفىًٚم ادًِّغ يٗذي بّـ اهتؿ افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن إذا

 ظِٔف افرشقل يَقل ـٚن ؾامذا ـرُّيٜ رائحٜ ذات ٕهنام ؾَط وادٍٔديـ وافٌهؾ

 رائحٜ ظٚمؾ مٚ بّثؾ إؿؾ ظذ افدخٚن يًٚمؾ أٓ افزمٚن هذا يف ـٚن أنف فق افًالم

 افدخٚن ٕن هذا: يف أصؽ ٓ وأنٚ ذفؽ، مـ بٖـثر افدخٚن شًٔٚمؾ أم وافٌهؾ افثقم

م بٖن إيامْٕٚ مع ؾْحـ وفذفؽ تًِّقن: ـام افهحٜٔ بٚفْٚحٜٔ مي  اهلل حرمف مٚ احلرا

: افْص هذا بّجرد أصٔٚء حتريؿ ظذ َٕتك أن يٌٌْل ٓ وفُـ اهلل أحِف مٚ واحلالل

 ؾٔام تًِّقن ـام مثالً  ؿقاظد ؾْٓٚك حالل،: افْص هذا دجرد حتِٔؾ وظذ حرام،

 ذب مثالً  َٕقل ؾْحـ اإلبٚحٜ، إصٔٚء إصؾ يف إصؾ ادٌٚح احلالل يَٚبؾ

 .تٍهٔالً  يٍهؾ ٕص ظْدٕٚ يُقن أن بحٚجٜ فًْٚ مٌٚح، افنٚي

 ذفؽ ٕحق أو مثاًل، افنٚي ـؼب حالًٓ  أمراً  ٕثٌٝ أن أردٕٚ إذا أنف ؾٚدَهقد

 تٍهٔالً  مٍهؾ ٕص ظْدٕٚ يُقن أن بحٚجٜ فًْٚ افٔقم افًٓد احلديثٜ ادؼوبٚت مـ

 إصٔٚء يف إصؾ.. افَٚظدة يف يدخؾ أنف ئٍُْٚ وفُـ افؼاب هذا إبٚحٜ ظذ

 رضراً  ؾٔٓٚ ٕن مٌَؾ: مـ مًروؾٜ تُـ مل أصٔٚء ظـ افْٓل يف ئٍُْٚ ـذفؽ اإلبٚحٜ،

رًا، ؾٔٓٚ ـٚن إذا وبخٚصٜ  ظِٔف افرشقل ؿًدهٚ افتل افَٚظدة يف يدخؾ ؾْٓٚ إرضا

ر وٓ رضر ٓ»: ادًروف احلديٞ يف افًالم  .شرضا

 ظـ افُريؿ افَرآن يف آيٜ وهْٚك شادٗمْغ ؾتٗذوا»: إًٍٓٚ  ذـره شٌؼ مٚ ـذفؽ

م أن: ؾٚفٌرض ادٗمْغ، إيذاء ًٚ  فُـ اهلل، أحِف مٚ احلالل و اهلل حرمف مٚ احلرا  أحٕٔٚ

 إػ يٗدي بام وإٕام احلالل بٍِظ أو احلرام بٍِظ فٔس وافتحِٔؾ افتحريؿ يُقن

 وفِخّر بؾ ؾَط فِدخٚن فٔس اددمْغ اجلِٜٓ بًض منُِٜ يف وؿًْٚ وإٓ أحدمهٚ،

 اجلِٜٓ: بًض ظذ هذا ينُؾ وؿد حرام، اخلّر أن افَرآن يف ٕص هٚت: فؽ يَقل

 افٍَٔف افًٚمل فُـ حرام، اخلّر ذب أن افَرآن مـ بآجٜ فف يٖيت يَدر أحد فٔس ٕن

 بؾ احلالل، فٍيٜ أو احلرام فٍيٜ ظذ جيّد أن افيوري مـ فٔس إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام

 افًٗال بذاك يتًِؼ مٚ هق ـام أخرى ٕهقص مـ احلُّغ أحد ؾٓؿ يف ويتقشع
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 ظز اهلل ٕن افَرآن: يف ٕص هْٚك اخلّر، حتريؿ يف افَرآن يف ٕص يف مٚ: وهق اجلٚهؾ

ٌُقهُ ﴿: يَقل :أوًٓ  وجؾ
 ؾ٘ذاً  اخلّر اجتْٚب وجقب ئٍد هذا[ 90:احٚئدة﴾ ]َؾْٚجَتِْ

 .حرام ؾٓق بًّْك هق

ؿُ  َوَمٚ﴿: افُريؿ افَرآن يف :ثا٘ٗاً  ـُ ؿْ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افَرُشقُل  آَتٚ ـُ قا  َظْْفُ  هَنَٚ ُٓ َْٕت ﴾ َؾٚ

 [.7:احلؼ]

 ؿٚل وؿد شاهلل حرم مٚ مثؾ اهلل رشقل حرم إٕام أٓ»: ادًروف احلديٞ :ثالثاً  

 .شحرام مخر وـؾ مخر مًُر ـؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 افدخٚن ذب ٕص ظْدٕٚ يُقن أن افيوري مـ فٔس ؾٚفدخٚن: افنٚهد

 .إًٍٓٚ  مْٚ ذـره شٌؼ ـام افًٚمٜ افدٓٓت بًض يف يدخؾ أنف ئٍُْٚ ٓ، حرام،

 افٌٚب ٍٕس مـ ادخدر، إؾٔقن أو ادخدر، احلنٔش بتحريؿ ٕٖيت أجـ مـ وإٓ

 مـ فًٌض بٚفًٌْٜ اجلقاب هذا ينُؾ ؿد ٕنف افدخٚن: ذب بف حرمْٚ افذي

 يف احلديٞ هذا فُـ شحرام مٍس ـؾ»: داود أيب شْـ يف ؾٔجد افًْٜ ـتٛ يَرءون

 ـٚن ًٍٕف يف صدوؿًٚ  ـقٕف مع وهق حقصٛ بـ صٓر اشّف رجؾ ؾٔف وًػ، شْده

 .ذاـرتف يف احلٍظ دء

! أشامئٓٚ أـثر ومٚ افٔقم أـثرهٚ ومٚ ادخدرات مـ إنقاع هذه حتريؿ :فالىاهد

 مع افدخٚن، ذب حتريؿ يف إًٍٓٚ  ؿدمْٚهٚ افتل إدفٜ هذه ظِٔٓٚ فَِوٚء يٍُل ؾٓل

 ادخدرات تِؽ ٕن ادخدرات: تِؽ ظذ افتحريؿ صدة يف يتّٔز افدخٚن أن

 حتك افُرُّيٜ افرائحٜ تِؽ فف فٔس فُـ افٌدن يف افير بٚب مـ يٖيت حتريّٓٚ

 يؼبقن افذيـ هٗٓء حقهلؿ، مـ ٍٕروا ادًجد دخِقا  إذا مْٓؿ فِّهِغ بٚفًٌْٜ

 برائحتٓؿ مٍْرون ؾٓؿ افدخٚن بؼب يٌتِقن افذيـ بْٔام ـذفؽ، فٔس احلنٔش

 بغ ترى حتك ضًٌٔتٓؿ مـ.. حٔٚهتؿ مـ يتجزأ  ٓ جزءً  تهٌح ٕهنٚ افُرُّيٜ:

 أصَر صٚربف أصٌح مْٓؿ افنٚرب ذي.. إصٚبع بغ افدخٚن آثٚر مْٓؿ إصٚبع

 .وهُذا افدخٚن، يؼب مٚ ـثر مـ أشقد وهق
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 .بذفؽ ظِؿ ظذ ؾٖنتؿ افىٌٜٔ افْٚحٜٔ مـ افير تٍٚصٔؾ يف إذاً  دخِْٚ إذا أمٚ

 .افدخٚن حقل أن ادَٚم يْٚشٛ جقاب مـ فديْٚ مٚ هذا

 .صٔخ يٚ خراً  اهلل جزاك :مداخِٜ

 إدفٜ هلل احلّد أذـر ضًًٌٚ  ،..افنٌٚب.. .فًٌض هْٚ إصُٚل صٔخْٚ يف :مداخِٜ

 هؾ: ؿٚل إصًُٚٓ، ضرح أن ؾُٚن افَؤٜ هذه يف صٔخْٚ ؾؤِتُؿ مـ ًتٍٚدةاد

 أنتؿ افتل اإلصُٚٓت ـؾ حرام، أجوًٚ  واحدة صٍىٜ أو حرام واحدة شٔجٚرة ذب

 رصٍٜ يًْل ذب يف وٓ شٔجٚرة ذب يف ٓ ظِْٔٚ ترد ٓ افدخٚن هبٚ حرمتؿ

 .هذا مـ رء أو افدخٚن هذا مـ واحدة

ًٚ  وجدت هؾ: ادتًٚئؾ أو افًٚئؾ هلذا َٕقل ٕحـ :افنٔخ  شٔجٚرة ذب إًٕٕٚ

 ٕحـ افٌحٞ هذا أطـ: فف َٕقل ٕحـ خٔٚل، شٗال يًٖل هق ؾ٘ذاً  افدٕٔٚ؟ يف واحدة

.. هُذا وظّؾ اخلّر يف ويًٌّٓٚ اإلبرة يٖخذ إًٕٚن يف يَقل مٚذا مًُؿ، ؿْٚه ضر

 إبرة: فف ؿِْٚ: افثٕٜٚٔ زدٕٚه وضٌك وجتز تًدى ؾ٘ن أخٚفف مٚ هذا؟ جئز هؾ هذا؟ جيقز

 ..حرام اإلًٕٚن هذا يَقل ؾّتك ؿِٔالً  أمخر

 .افَْىٜ يف :مداخِٜ

 ظِٔف ؿٚل ذفؽ أجؾ مـ دؿًَٔٚ  حداً  حيدد أن يًتىٔع ٓ يَقل؟ متك :افنٔخ

: فف يَٚل خمِهًٚ  ـٚن إذا ؾٓذا شؾٔف يَع أن يقصؽ احلّك حقل حٚم ومـ»: افًالم

 إصُٚل ظـ اجلقاب هق هذا خٔٚفٜٔ، أمقر ظـ تًٖل وٓ واؿًٜٔ أمقر ظـ اشٖل

 .ٓذاـ

 (00 : 00 : 62/ 616/وافْقر اهلدى)

  (00 : 08 : 12/ 616/وافْقر اهلدى)

 التدخني حْؿ

 يُقن وهؾ بًٔف؟ يف احلُؿ هق ومٚ افتدخغ؟ يف اإلشالم حُؿ مٚ :مداخِٜ
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 ذفؽ؟ يف موىر اإلًٕٚن

 موىراً  يُقن أن اخلٌٔٞ افدخٚن هذا بؼب ادٌتِغ بًض يتقهؿ ؿد :افنٔخ

 فألحُٚم يًتجٌٔقن ٓ افذيـ إضٌٚء بًض هْٚك يُقن ؿد أنف وبخٚصٜ ذبف إػ

 شجٚرتغ مثالً  يقم ـؾ تؼب أن بٖس ٓ: ادرى فًٌض ؾَٔقفقن افؼظٜٔ،

 هذه واحلٚفٜ مًذوراً  يُقن أن افدخٚن بؼب ادٌتذ هذا ؾٔتقهؿ. آخره إػ وثالث

 ادٌتِقن بّثِف بف يهٚب ـام إفٔف بٚفًٌْٜ افدخٚن هذا يهٌح ثؿ افدخٚن ذب يف

 بٚإلدمٚن ابتع مٚ ؾ٘ذا افدخٚن، ذب ظذ ؾٔدمـ افُثرة إنقاع مـ بٚدخدرات

 .افدخٚن ذب ظـ يْتٓل أن بُّٚن افهًقبٜ مـ ظِٔف صٚر

. افدخٚن ذب ظذ أوًٓ  موىر صخص هْٚك يُقن أن أتهقر ٓ: َٕقل ؾْحـ

 ًٚ  بٔع ٍٕن أن أردٕٚ إذا: أي افدخٚن، بٔع ظذ موىراً  يُقن أن أوػ بٚب مـ وهق ثٕٚٔ

 ادًِّغ، بف يي مٚ ئٌع أن إػ موىر إًٕٚن هْٚك يُقن أن أتهقر ٓ: أي افدخٚن

 مجًًٔٚ  وفًُِؿ ادًِّغ، ظـ ؾوالً  افٍُٚر بنٓٚدة واحداً  ؿقًٓ  مي افدخٚن ٕن

 مـ افْٚجتٜ جداً  اخلىرة إخٌٚر وادجالت اجلرائد يف وتَرؤون اإلذاظٚت تًًّقن

 هق اإلدمٚن ذفؽ آثٚر مـ وأن افدخٚن، ذب ظذ افٌالد تِؽ يف افْٚس بًض إدمٚن

 .بٚفنضٚن ادًروف اخلٌٔٞ ادرض يف يَع أن

 إًٕٚن بٖن أتهقر أن جيقز وٓ افدخٚن، ادًِؿ يؼب أن ؿىًًٚ  جيقز ٓ: ؾ٘ذاً 

 يهقر افنٔىٚن وشٚوس مـ هذه وإٕام افدخٚن، بٔع وٓ افدخٚن ذب إػ موىر

 وهذه مثاًل، ظهٌل ٕنؽ حٚذا؟ افدخٚن، ذب ظذ موىر أنٝ أنؽ اإلًٕٚن فٌْل

 افٍْقس تزـٜٔ صٓر افهٔٚم، صٓر يف إشػ مع رموٚن يف ٕراهٚ افيٚهرة ٕحـ

 رموٚن، ؽر يف ظِٔف ـٕٚٝ ممٚ تُقن مٚ أخٌٞ بٚفدخٚن اددمـ هذا ٍٕس تهٌح

 بؼب مٌتذ ـؾ ظذ فذفؽ افزمٚن، مـ يقمًٚ  ترـف مٚ إذا صٚحٌف يزظٟ ٕنف حٚذا؟

 وإٕام واحدة خىقة إؿْٚظف افًٓؾ مـ إن: َٕقل ٓ فُْْٚ ظْف، يَِع أن اخلٌٔٞ هذا

 افًٔٚشٜ مـ وهق بٚفًقء إمٚرة فٍِْس تدرج... .ؿؤٜ ٕن افتدرج، ظذ
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 مٌتذً  ـٚن مـ فُؾ بُّٚن افٔن مـ أنف: هق َٕقفف أن ٕريد افذي فُـ افؼظٜٔ،

 وهذا ذفؽ، مـ ؿِٔالً  أو وثالثٜ صٓريـ طرف يف ظْف يْتٓل أن افدخٚن، بؼب

 وهق افؼظل احلُؿ اشتًامل إػ أوًٓ  حيتٚج إمر فُـ افْٚس، مـ ـثر يف جمرب

 اتَٚءً  هذا عيهْ ؾٓق وتًٚػ، تٌٚرك اهلل مـ قفاخل مـ ذفؽ وراء ومٚ افتحريؿ

 يف: َٕقل افدخٚن؟ ذب يف ادًهٜٔ وأجـ: ؿٚئؾ يَقل وؿد. وجؾ ظز اهلل دًهٜٔ

 إشػ مع افْٚس مـ ـثر يًِّقن، ٓ افْٚس أـثر وفُـ ادًٚيص افدخٚن ذب

 ذب ظَقهلؿ، حًٛ افْص هذا مٍهؾ افًْٜ يف أو افَرآن يف ٕص يٌتٌقن افنديد

م افدخٚن  يف ٕص هْٚك هؾ: ويَقفقا  أشئِتُؿ يف بٔتٍىْقا  وفذفؽ ٕص مٚيف حرا

 افَرآن، يف ُمرم هق مٚ اخلّر: يَقفقا  أن إػ بًوٓؿ وصؾ بؾ افدخٚن؟ ذب حتريؿ

 .صحٔح مًْك فٔس وهذا افَرآن، يف ُمرم اخلّر أن ٕنقف آيٜ وهٚت. ُمرم ًٕؿ

 هذا يٗدي مٚ افَرآن يف فُـ حرام، اخلّر ذب أن افَرآن يف ٕص مٚيف ؾًالً 

 هبٚ، يًَِقن ٓ ؿِقب هلؿ افٍُٚر هؿ ؾٖوئلؽ يًَؾ ٓ مـ أمٚ يًَؾ، مـ ظْد ادًْك

ٌُقهُ ﴿
ؿْ  َؾْٚجَتِْ ُُ َِ ًَ ُِِحقن َف ٍْ  .حتريّف مًْك هق افقء اجتْٚب ،﴾ُت

 احلّك حقل حٚم ومـ أٓ ُمٚرمف، اهلل محك وإن محك، مِؽ فُؾ وإن أٓ»

 ـؾ»: افهحٔح بٚحلديٞ إفٔف أتْٔٚ فق هبٚ يَْع مل ؾ٘ذا ؾٚفنٚهد شؾٔف يَع أن يقصؽ

 ـٍٔف ظذ بده هٚه افَرآن، مـ آيٜ أريد أنٚ ٓ،: فؽ يَقل شحرام مخر وـؾ مخر مًُر

 . بَك هق

 مٚ: ؿٚفقا  افًِامء مـ ظديداً  شٖل ؿد آيٜ، يف مٚ أن يًرف هق افَرآن، مـ آيٜ بده

  هق ٓ احلرام، فٍظ مًْك إػ يٗدي بٚفَرآن آيٜ يف فُـ احلرام، بٍِظ افَرآن يف آيٜ يف

 أريد أنٚ ٓ ؿٚل ـٍٔف ظذ مٍن افْص فف جٌْٚ حٚ ـٍٔف، ظذ مٍن افْص بده بده؟ مٚ

 ممـ ـثر ظذ شٔىر افٔقم اهلقى وهذا هقى، صٚحٛ رجؾ هذا إذاً  افَرآن، مـ

 مـ أهنؿ ظذ ادًِّغ مـ اداليغ هبؿ واؽس اإلشالم إػ افدظٚة مـ أنًٍٓؿ يًدون

 .ادنُِٜ هذه يف وؿًقا  ؿد اإلشالم، إػ افدظٚة

 ٕص يف مٚ: افىرب وآٓت ـٚدقشَٔك ادالهل فًٌض بٚفًٌْٜ مثالً  يَقفقن أو
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 يف إَْصُؾ : زظّقا  افٍَٜٓٔ افَٚظدة إػ ًٕقد إذاً  ؾٓق افُريؿ، بٚفَرآن حتريّف يف

 أو افَرآن يف افْص يٖت مل مٚ اإلبٚحٜ إصٔٚء يف إصؾ ًٕؿ،: ؿِْٚ اإلبٚحٜ، إصٔٚء

 إمٚ ويدورون يٍِقن وهُذا ؾالن، وًٍٓٚ افًْٜ هذه فُـ مقجقدة افًْٜ افًْٜ، يف

 بٚحلديٞ أتْٔٚ إذا وٓ يٌَِقه مٚ وهذا افَرآن يف ٕص يُقن ضٌِٓؿ يف يُقن أن

مًٚ  أمتل يف فُٔقٕـ»: افٌخٚري بحديٞ ؾًِقا  ـام أصِف مـ بٖنُٚر إمٚ رؾوقه  أؿقا

 .وافىرب افِٓق آٓت ـؾ ادًٚزف شوادًٚزف واخلّر واحلرير احلر يًتحِقن

 .شوخْٚزير ؿردة مًخقا  وؿد ويهٌحقن وفًٛ هلق يف يًّقن»

 جداً  وـثرة ـثرة بٖصٔٚء ُمرم افدخٚن أن إػ أظقد ـثراً، أشتىرد أن أريد ٓ

 خراً  بف اهلل يرد مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظْٓؿ ؿٚل افذيـ وافٍَف افًِؿ أهؾ يًرؾٓٚ

 .شافديـ يف يٍَٓف

 خمدرة مٚدة يف افدخٚن، فتحريؿ افتٍٚصٔؾ بًٌض ٕٖيت مٚ ؿٌؾ فُؿ أؿرب وأنٚ

 بًد صِقا و مٚ أهنؿ ظٌٚده بًٌض اهلل رمحٜ ـم بٚحلنٔش، أو بٕٚؾٔقن تًرف افٔقم

 يهِقا  مل افدخٚن، حرمٜ يف افنؽ وهق اددخْغ بًد إفٔٓٚ وصؾ افتل ادرحِٜ إػ

 احلنٔش: أن َٕقل ٕحـ فُـ. هلل واحلّد وإؾٔقن، احلنٔش حرمٜ يف افنؽ إػ

 افْٚحٜٔ مـ أو افؼظٜٔ افْٚحٜٔ مـ شقاء واحدة ؾهِٜٔ ـِٓٚ وافدخٚن وإؾٔقن

ًَٝ ٌٕٚت، أصِٓٚ إصٔٚء هذه ؾُؾ افٌْٚتٜٔ،  .صؽ بال ُصِْ

: افثالثٜ إصٔٚء هذه ـؾ وهق واحد حُّٓٚ افؼظٜٔ افْٚحٜٔ مـ هل ـذفؽ

 إذاً . ُمرمٜ أهنٚ افًْٜ يف وٓ افَرآن يف ٓ ٕص يقجد ٓ وإؾٔقن واحلنٔش افدخٚن

 مٚ: افدخٚن يف يَقفقا  افًٌض حيٚول مثِام حالل؟ واحلنٔش حالل؟ إؾٔقن بَْقل

 يُـ مل وفق ُمرمٜ، ـِٓٚ إصٔٚء هذه: َٕقل إٕام ٓ، ٓ: َٕقل حتريّف، يف ٕص يف

 جقامع مـ اإلشالمِ  ظِامءُ  اظتزه اهلل صٚء مٚ احلديٞ وهذا واحد حديٞ إٓ ظْدٕٚ

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ـِؿ

 ظِٔف ؿقفف وهق أٓ فًِّٚين وأمجًف أؾٔده ومٚ أؿكه مٚ احلديٞ هذا إػ إيروا
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ر وٓ رضر ٓ»: افًالم  يف بٚإلًٕٚن يي مٚ ـؾ حتريؿ هذا يف دخؾ ـِّتغ، شرضا

 ـِف ؾٔف، ئًش افذي جمتًّف يف بكه، يف افٌدن مـ يتٍرع مٚ يف بدٕف، يف صحتف،

مًٚ  يُقن  رضر ٓ»: افًالم ظِٔف ؿقفف مًْك وهذا بٌره، ويي بًٍْف يي ٕنف حرا

ر وٓ بٚفٍْس  .شبٚفٌر رضا

ر وٓ ًٍٕؽ يف رضر ٓ ر: أي رضا  يف خٌثف مـ هق وافدخٚن ؽرك، يف إرضا

 مـ مًٚؾغ ٕرجق ـام ـْتؿ إذا مثالً  أنتؿ. بؼبف ادٌتذ ؽر إػ رضره يتًدى أنف ذاتف

 شٚؾرتؿ إذا افدخٚن، ذب مـ ادًٚؾغ بنًقر شتنًرون ٕنُؿ افدخٚن ذب

 اخلًّٜ افرـٚب بغ مـ هْٚك وـٚن بٕٚجرة شٔٚرة يف مثالً  وافًّرة احلٟ إػ شٍرة

 افدخٚن حٚذا؟ مْف، ويتٖذون مْف يتوٚيَقن ـِٓؿ افدخٚن يؼب واحد افًتٜ أو

 صٚر هْٚ إذاً  احلرام، اهلل بٔٝ إػ هبؿ ادْىَِٜ افهٌرة افٌرؾٜ هذه جق يف يٌثف افذي

ر يف  .إرضا

 إذا افدخٚن صٚرب يٍْثف افذي افدخٚن هذا أن يذـرون إضٌٚء افًِامء وبًد

 إػ أجوًٚ  تهؾ هذه افُْٔقتغ مٚدة ٕن ؾٔف، يٗثر ؿد صامً  بف ادٌتذ فٌر مْف اشتُثر

 .افدخٚن رائحٜ ينّقن افذي مٚذا؟ جقف

 مٚ إٝ دوختْٚ أخل يٚ واهلل: فف ؿٚل افيٚهرة، ادوٚيَٜ ؽر موٚيَٜ هْٚ يف ؾ٘ذاً 

 إػ أجوًٚ  يقصؾ هذا بْٔام ظٔقْٕٚ ظّٔٝ وافىرؿٚت وإصجٚر افىريؼ ٕنقف ظٚد

 رضر ٓ»: افرشقل حديٞ يف ادذـقران افٍِيٚن حتَؼ ؾ٘ذاً . أجوًٚ  رئتٔٓؿ إػ مٚذا؟

ر وٓ  .شرضا

ر ظـ يْٓك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ـٔػ وإيروا  ادٌٚح بتًٚضل وفق بٚٔخريـ اإلرضا

 ذفؽ؟ ـٔػ ٕٚؾع، ادٌٚح بؾ ذ، وٓ خر ٓ يف مٚ يًْل افُِّٜ بًّْك ادٌٚح وفٔس

 .شمهاَلٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل

 هلل واحلّد افْٚس ـؾ وافٌهؾ، افثقم: يًْل شاخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»

 هذه أـؾ ؾٚئدة مع يًِّقن افْٚس ـؾ فُـ وافٌهؾ، افثقم احلالل هذا يٖـِقن
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 افثقم أـؾ ظـ هنٚهؿ حٚ افًالم ظِٔف ؿٚل وفذفؽ مُروهٜ، رائحتٓام افنجرتغ

ًٚ  أـِف ؾّـ افُراهٜ، هذه يذهٛ افىٌٔخ شضٌخًٚ  ُتٔتقه أن إٓ»: هلؿ ؿٚل وافٌهؾ  ٕٔئ

 ادخِقؿٚت أنقاع مـ جًًْٚ  افًالم ظِٔف افرشقل ذـر فَد حٚذا؟ مهالٕٚ، يَربـ ٓ

ِِالً  افًالم ظِٔف ؾَٚل آدم بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى أهنٚ افُريّٜ ًَ  احلُؿ هذا ُم

 ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن مهالٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»: افؼظل

 .شآدم بْق مْف يتٖذى

 حييون وهؿ بٚدالئُٜ بٚفُؿ ؾام وافثقم افٌهؾ رائحٜ مـ يتٖذون آدم ؾٌْق

 .افهحٔح احلديٞ يف ذفؽ جٚء ـام افًك صالة يف يتٌٚدفقا  مًٚء، صٌٚح ادًٚجد

 مـ أـؾ ؿرب وظـ ـثٛ ظـ ـٚن وؿد ادًجد يدخؾ أن فِّهع جيقز ٓ ؾ٘ذاً 

 تٌر مع بُٔقن بٖس ؾال بًٔد افزمـ ـٚن إذا أمٚ وافٌهؾ، افثقم اخلٌٔثٜ افنجرة هذه

 افذي اخلٌٔٞ افدخٚن صٚرب ظـ َٕقل ؾامذا افُرُّيٜ، افرائحٜ ظذ ؿيض افقؿٝ

 صقاربف يف تيٓر افرائحٜ هذه وآثٚر بدٕف، رائحٜ مـ وجزءاً  حٔٚتف مـ جزءاً  أصٌح

 ادهِغ يٗذي هلذا مهٍرة، خمية أصٚبًف ويف افنقارب يف إٕام حلٔف، فف ـٚن إن

 رجؾ وجٚء افهػ يف اهلل يدي بغ ـْٚ إذا أنْٚ ٕنًر وٕحـ ادًجد، دخؾ ـِام

 صٚرت افرائحٜ هذه ٕن افدخٚن، بؼب مٌتذ هذا أن رأشًٚ  ؾًْرف بجٌْٕٚٚ وؿػ

ر يف إذاً  فف، مالزمٜ ر ظـ ؾوالً  فمخريـ إرضا  افذي افًٚئؾ هلذا ؾَْقل. ًٍٕف إرضا

 ٕص ويف أوًٓ، افدخٚن فتحريؿ ٕص يف أخل يٚ افدخٚن، بتحريؿ ٕص يف مٚ: يَقل

 افًْٜ بْص حالل أـؾ مـ افُرُّيٜ بٚفرائحٜ ادًِؿ أخقك تي جيقز مٚ بٖنف

 .افهحٔحٜ

ره افدخٚن أن ؾٚحلََٜٔ فذفؽ  ختٍك ٓ حتريّف يف وافْهقص جدًا، ـثرة أرضا

 ويًّحف إمر يزر أن ؿٚصداً  وفٔس اهلل حُؿ يًرف أن ؿٚصداً  ـٚن مـ ظذ

 يهر؟ مٚذا ظّٝ إذا افٌِقى أن يَقفقا  ٕهنؿ فِْٚس ويرى

 .ضّٝ :مداخِٜ
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 ظذ تًٚظد ٕهنٚ افْقاحل هذه يف أبداً  اشتًامفف جيقز ٓ هذا ٓ، فُـ. .:افنٔخ

 .ادُْر إتنٚر

 ؟افتدخغ مـ يتٖثر أجوًٚ  اجلْغ افىٍؾ حتك صٔخ، يٚ... .:مداخِٜ

ره أـز اهلل :افنٔخ  .ًٕؿ ـثرة أرضا

  (00 : 11: 65/ 228/ وافْقر اهلدى)

 وصاريف وحاوٓف ،الدخان صارب حْؿ

  ؟حُّف بُٔقن صق ،وصٚريف وحٚمِف ،افدخٚن صٚرب حلُؿ بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

 مرتُٛ بُٔقن افراجح وافدفٔؾ افهحٔح افَقل بٌِف بُٔقن إذا حُّف :افنٔخ

ؤه وٓ صًْف وٓ بًٔف ٓ جيقز ؾال ،ُمرم   .ذبف وٓ ذا

  .محِف وٓ :افًٚئؾ

 مـ افؼظل احلُؿ بٌِف ـٚن إذا هذا ،رء أي وٓ َِٕف وٓ محِف وٓ :افنٔخ

  .يٗاخذ ؾال يٌٌِف مل ـٚن إذا أمٚ ،صحٔح وجف

  (.: .11 : 16/   62/   وافْقر اهلدى)

 والسٕة؟ الْتاب وـ ذلؽ دلٗؾ ووا حمرم؟ الدخان هؾ

 وافًْٜ؟ افُتٚب مـ ذفؽ دفٔؾ ومٚ ُمرم؟ افدخٚن هؾ :ادَِل

م افدخٚن إخقان، يٚ اشًّقا  افدخٚن، حتريؿ يف صؽ ٓ :افنٔخ  ٕشٌٚب حرا

 بدٕف، يف رضر: صقرتٚن فف افٍْس يف افير وهذا بًٍْف، يي أنف: أوًٓ : ـثرة

 يًِق افتحريؿ ؾٌٔهر ؽره، إػ يتًدى بدٕف يف افذي افير ثؿ. مٚفف يف ورضر

 جٓراً  هبٚ يٖيت أن وإمٚ هاً  افًٚيص هبٚ يٖيت أن إمٚ مًهٜٔ أي ادًهٜٔ ويتوٚظػ،

 هلل ظٚص ؾٓق جٓراً  هبٚ أتك وإذا مرة، هلل ظٚصٍ  ؾٓق هاً  هبٚ أتك ؾ٘ذا افْٚس، أمٚم
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 بًّهٔتف افٌر ؾٔتير ؽره، إػ تْتَؾ مًهٔتف ظدوى أن ذفؽ يف وافًٌٛ مرتغ،

 بؾ ،ومٚفف ًٍٕف يي بٖنف يُتٍل ٓ ًٚناإلٕ يؼبف افذي افدخٚن ـذفؽ ًٍٕف، يف

ر، بـ افًرب فٌٜ يف يًّك افذي هذا ؽره، إػ رضره يف يتًد  بًٍْف يتًِؼ مٚ اإلرضا

ر» بٌره يتًِؼ ومٚ ،شافير»  رضر ٓ: -وافًالم افهالة ظِٔف- ؿٚل فذفؽ ،شإرضا

ر، وٓ  يي أن جيقز ٓ أنف ظـ ؾوالً  بًٍْف، ييب أن فًِِّؿ جيقز ؾال رضا

ر خٌٔثٜ اخلٌٔثتغ، مجع افدخٚن صٚرب بٌره،  افًٚبؼ افتٍهٔؾ ظذ بًٍْف اإلرضا

 ًٚ ًٚ، مٚدي ر وخٌٔثٜ وبدٕٔ ر هْٚ أظْل ٓ بٚفٌر، اإلرضا  هذا يًِـ ـٚفذي بٚفٌر بٚإلرضا

 افدخٚن هبذا فُْف واوح، هذا افْٚس، أمٚم افدخٚن ذب يًِـ افدخٚن صٚرب

 إخٌٚر مـ أن ومًِقم أخريـ، يي ؾٓق افَْل افهٚيف اجلق يف يٌثف افذي

ر شٌٛ أنف افىٌٜٔ وادجالت  احٚدة إػ يًقد إٕام متًٚضٔف بدن يف افدخٚن اإلرضا

 صٚربف يٍْثف افذي افدخٚن هذا: يَقفقن افُْٔقتغ، بـ يًّقهنٚ افتل وهل ؾٔف افُّْٜٔ

 ذب مـ اهلل ضٓرهؿ افذيـ إبريٚء ؾٓٗٓء افُْٔقتغ، مٚدة ؾٔف هق افدخٚن صٚرب

 مٚدة مـ رء أنقؾٓؿ رؽؿ يٌٌِقا  وأن ينّقا  أن افنٚرب هذا مـ مُرهغ افدخٚن

ر بًٍْف افير: احلديٞ يف ادهٌٔتغ مجع هق إذاً  افُْٔقتغ، . ؽره يف واإلرضا

 ذ، ـؾ مـ وحذرهؿ خر، بُؾ جٚءهؿ أنف بٖمتف ورمحتف رأؾتف مـ ملسو هيلع هللا ىلص وافٌْل

 يتًٚضك أن احلالل، افىًٚم يتًٚضك أن ادًِؿ يْٓك أن إػ إمر بف وصؾ حتك

 جمًًِٚ  حيي أن ظِٔف افقاجٛ مـ ـٚن مٚ إذا ـرُّئٜ رائحٜ ؾٔف افذي احلالل افىًٚم

 ٓ فُل احلالل، افىًٚم هذا ظـ ؾْٓٚه افُرُّيٜ، افرائحٜ تِؽ مْف اجلٚفًقن ؾٔنؿ

 افثقم افىًٚم: هذا هق مٚ ضًًٌٚ  وظرؾتٓؿ احلالل، افىًٚم برائحٜ ؽره يٗذي

 هذه مـ أـؾ مـ»: افهحٔح احلديٞ يف -وافًالم افهالة ظِٔف- ؾَٚل وافٌهؾ،

 إذاً  آدم، بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن ،شمهالٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ، افنجرة

 أو ثقم ؾٔف ضًٚمًٚ  تٖـِـ ٓ ادهع ادًِؿ أُّيٚ: يَقل -افًالم ظِٔف- افرشقل ـٖن

 إذا أمٚ ادًجد، حتي أن ؿٌؾ وافٌهؾ افثقم ؾٔف افىًٚم ـؾ ادًجد، وحتي بهؾ

 مع ادًجد، حوقرك ظـ ؽْك يف ٕحـ ادًجد حوقرك ؿٌٔؾ افىًٚم هذا أـِٝ

 ظِٔف- يَتك مل ًٍٕٓٚ، ـٚفهالة ظِٔف ؾرض ظِٔف، ؾرض ادًجد حوقر أنف

 ،شمهالٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ، افنجرة هذه مـ أـؾ مـ»: افتقجٔف هذا ظذ -افًالم

ًٚ، ذفؽ ضٌؼ بؾ  رائحٜ أحدهؿ مـ ؾنؿ افٌْقي ادًجد يقم ذات دخؾ حٔٞ ظِّٔ
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 هبذا ينر ـٖنف ادَٚبر، إػ افٌَٔع، إػ أجـ؟ وإػ ادًجد، مـ ب٘خراجف ؾٖمر افثقم

 رائحٜ ؾّف يف حيّؾ وهق ادًِّغ مًٚجد حيي افذي ادًِؿ أن افًّع، افتٍْٔذ

 إحٔٚء مع وٓ بؾ ادهِغ، مع ئًش أن بف ئِؼ ٓ هذا ادهِغ، يٗذي ـرُّيٜ

 ـٚن فق ترى ادَٚبر، يف إمقات مع ئًش أن ظِٔف بؾ ادًجد، خٚرج هؿ افذيـ

 مـ أو بجٌٕٚف إًٕٚن رائحٜ وصؿ ادًجد ودخؾ هذا ظكٕٚ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ٕنف فٔف؟ هٚه ادَٚبر، مش بَك ادريخ بٔقصِف يُّـ ـٚن فٌهؾوا افثقم رائحٜ خٍِف

 أصٔٚء وافثقم افٌهؾ مْٚؾع بٔذـروا افٔقم إضٌٚء مًٍْٜ، ؾٔف بىًٚم مش ادًِّغ

ر مـ بٔذـروا أن ذفؽ مـ افًُس ظذ جدًا، وظجٌٜٔ ؽريٌٜ  مْف افدخٚن أرضا

 بًٌٛ افْٚؾع افىًٚم رائحٜ ـٕٚٝ ؾ٘ذا بًّٔقه، افع افنضٚن اخلٌٔٞ هٚدرض

 افذي افدخٚن صٚرب رائحٜ صؿ ؾ٘ذا افٌَٔع، إػ أخرجف ادًجد يف افُرُّيٜ رائحتف

 يدمْقن أبٚء بًض ترى أن ظجٛ ومـ أوٓده، ويي زوجف ويي ًٍٕف يي

 أن فف حؼ ومٚ يْٓره أن فف حؼ بْٔٓره، ظّٔؼب ابْٓؿ صٚف إذا افدخٚن ذب

قُفقنَ ﴿ إهل، شٔئٜ ؿدوة هق ٕنف فٔف؟ يْٓره، َُ ؿْ  َي ِٓ َْتِ ًِ َْٖخ ُِقهِبِؿْ  يِف  َفَْٔس  َمٚ بِ  ﴾ُؿ

 وٓ صؽ ؾال وفذفؽ وبٔؾ، داء افداء هذا ظذ ٕنٖ يْتٓل، ٓ هق حٚذا :[44:افٍتح]

 مـ أصد افًٔئٜ آثٚره حٔٞ مـ حتريّف يُقن ربام حرام، افدخٚن بٖنف ذظًٚ  ريٛ

 مـ فٔس افؼع يف ضًًٌٚ  وادحرمٚت افُريؿ، افَرآن بْص حتريّٓٚ جٚء افتل اخلّر

 أن يًْل مًِؿ، ـؾ ؾّٓٓٚ يف ينسك بْهقص ـِٓٚ بْهقص تُقن أن افيوري

 وأمريُٚ أوروبٚ وافوالل افٍُر بالد يف ؾنٝ افتل ادخدرات هذه: مثالً  رضبْٚ فق

 افًٍٚد، هذا إتنٚر دَٚومٜ خمتٍِٜ أنقاع مـ جٔقش وظّٔجٓزوا آخره، وإػ

 أشامئف بُؾ إؾٔقن واهلل إٕف افَرآن يف ٕص ظْدٕٚ يف مٚ ظِٔف، يَوقا  إٕف وبٚفُٚد

 وٓ رضر ٓ أجـ؟ مـ حرام، ٓ حرام؟ أم هق حالل ادخدر احلنٔش مثالً  أو ُمرم،

ر  . -اهلل صٚء إن- اجلقاب أخذت إذاً . رضا

 (00 : 16 : 17/ 578/وافْقر اهلدى) 

 اليُائر؟ وـ أ٘ف بحجة الدخان يرشب وـ

 ؾدار بَِٔؾ، افًك ؿٌٔؾ أو افٔقم، هذا ظك بًد جًِٜ يف ـْٚ: يَقل :افًٗال
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 افدخٚن، أترك أن أشتىٔع ٓ أنٚ: ؿٚل ؾًٌوٓؿ افدخٚن، مًٖخٜ حقل احلديٞ

ٌُقا  إِنْ ﴿: تًٚػ بَقفف شٌٍٔر افذٕٛ هذا بٖن واشتدل
ٌَٚئِرَ  جَتَْتِْ ْقنَ  َمٚ ـَ َٓ رْ  َظْْفُ  ُتْْ ٍِ َُ ُٕ 

ؿْ  ُُ ؿْ  َظْْ ُُ  إن هذا افٌُٚئر، أرتُٛ ٓ فُـ أدخـ، أنٚ: ؾَٚل[ 14:افًْٚء﴾ ]َشِٔئَٚتِ

 .مٌٍقر اهلل صٚء

 .مجٔؾ :افنٔخ

 .وُمٚؾظ صِقات مخس يهع أنف رؽؿ :مداخِٜ

 حرام؟ افدخٚن ذب أن يًسف هق ـالمؽ مـ أنٚ أؾٓؿ :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .أطـ مٚ :افنٔخ

 .افهٌٚئر مـ يًتزه :مداخِٜ

 .مًل مٚصغ خُِٔؿ :افنٔخ

 مل هق أدفٜ، شًٌٜ ؾٔف افدخٚن يف ظع إخ ـتٌف افذي افُتٚب هق :مداخِٜ

 أنٚ تَقفقن مٚ ـٚن وفذفؽ إدفٜ، بٌٚؿل يًِؿ أنف يٗـد ممٚ واحد، دفٔؾ يف إٓ يْٚؿش

 .افدخٚن أترك أؿدر ٓ فُـ مًُؿ أنٚ مدخـ،

م أنف يًتَد أنف شٗال جقاب: يًْل :افنٔخ  .حرا

 .هُذا هق ًٕؿ :مداخِٜ

 مَتْع؟ هُذا، :افنٔخ

 .افدخٚن بتحريؿ مَتْع أنف فْٚ، طٓر افذي هذا :مداخِٜ

 يَدر حرام؟ افدخٚن حٚذا: شٖخْٚه فق مَتْع، أنف أطـ مٚ أطـ، مٚ أنٚ :افنٔخ

 .جيٚوب
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 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يَقل؟ مٚذا :افنٔخ

 .وإحٚديٞ بٚٔيٚت يًتدل :مداخِٜ

  مثاًل؟ :افنٔخ

ر، وٓ رضر ٓ: مثالً : مدخِٜ  ...افٍُٚر ادٌذريـ وأن رضا

ر وٓ رضر ٓ: حديٞ يف :افنٔخ  ٕنف بٌره يي أن فًٍْف يًتجٔز هق. رضا

 .ـالمؽ مـ أؾٓؿ هُذا افٌُٚئر؟ مـ فٔس

 .شٌٍٔر افذٕٛ هذا أنف ظذ أيٜ هبذه حيتٟ أنف فْٚ بدا افذي هق :مداخِٜ

 أن جيٛ ثٕٜٚٔ جٜٓ ومـ جٜٓ، مـ ـثرة أبقاب ظِْٔٚ يٍتح هذا فُـ :افنٔخ

 ؿقل افهحٔح، افرشقل حديٞ مـ مٖخقذ افذي افنٚظر ؿقل يتذـر مـ يذـر

 :افنٚظر

 افؼر مًتهٌر مـ إٓ افْٚر مًيؿ ومٚ

 أحدـؿ ـٚن إن أن أشتحي ٓ افًالم، ظِٔف افرشقل ؿقل مـ مٖخقذ

 .يًتحي

 شافذٕقب وُمَرات إيٚـؿ» :مداخِٜ

 صٚحٌٓٚ، أهُِٝ افذٕقب مـ ادحَرات هذه اجتًّٝ إذا ٕنف ًٕؿ، :افنٔخ

 ظِٔف افرشقل وهذا وهتُِف، ؾتٌٌِف جتتّع صٌرة وهذه صٌرة هذه ٕن حٚذا؟

 وظقد هْٚ مـ ظقد جيًّقا  شٍر، يف يُقٕقا  افَقم أن جدًا، رائًًٚ  بّثالً  رضهبٚ افًالم

 ارتُٚب يًتٓقن ادًِؿ أن يًْل ٓ ؾٓذا متٖججٜ، ٕٚر هبٚ وإذا هْٚ مـ وظقد هْٚ مـ

ٌُقا  إِنْ ﴿ أيٜ تًْل ٓ ثٕٜٚٔ جٜٓ مـ جٜٓ، مـ هذا افهٌٚئر،
ٌَٚئِرَ  جَتَْتِْ ْقنَ  َمٚ ـَ َٓ  َظْْفُ  ُتْْ

رْ  ٍِ َُ ؿْ  ُٕ ُُ ؿْ  َظْْ ُُ َٓ ﴿: خرىإ أيٜ يف وـام افهٌٚئر،: أي[ 14:افًْٚء﴾ ]َشِٔئَٚتِ  إِ

ؿَ  َّ َِ  أجتْٛ أنٚ أين بدظقى اإلًٕٚن يتَهدهٚ افتل افِّؿ: يًْل[ 12:افْجؿ﴾ ]اف
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 افهٌٚئر، هذه مْف تَع أن بدٓ اإلًٕٚن احلٚل بىًٌٜٔ وإٕام افهٌٚئر، ؾتّحك افٌُٚئر

 ؿِٛ هذا ُتحقهٚ، ـٌٚئر هذه أن بحجٜ ويتًّدهٚ افهٌٚئر يرتُٛ واحد أمٚ

 مثؾ يَقل إًٕٚن أي أنف اظتَد مٚ ظذ أنف ظذ جيقز، ؾال افُريّٜ أيٜ مـ فَِّهقد

 افدخٚن ذب بٖن ُتٚمًٚ  مَتْع فٔس هق اإليامن مـ رء ظذ يدل افذي افُالم هذا

م بزوجتف، يي ٕنف حرام صحتف، يي ٕنف حرام حرام،  أوٓده، يف يي ٕنف حرا

ٕف بٖصدؿٚئف يي ٕنف حرام  حٚ إفخ،.. مٚفف يف يي أنف حرام جيٚفًٓؿ، افذيـ وإخقا

ر مـ ـِٓٚ ادجّقظٜ هذه جتتّع  افهٌٚئر، مـ ٕهنٚ يٌٍرهٚ اهلل: فؽ يَقل إرضا

ًٚ  هذا اظتَد فق ٓ، افهٌٚئر، مـ أهنٚ أشٚس ظذ بٔده حٚفف ُّيِؽ واحد  ؿٚل مٚ ئَْ

 .احلجٜ هبذه احتٟ وٓ افُِّٜ هذه

 ( 00 : 42: 10/   414/  وافْقر اهلدى) 

 عـ لالوتٕاع الٌبل القازع جا٘ب إىل الديٕل القازع أمهٗة

 التدخني

ًٚ  افنٔخ  مـ ؾَط افدخٚن إػ تْير أنؽ أؿقل مٚ وأظْل أؿقل: إضٌٚء أحد خمٚضٌ

 ظٚمٜ بهقرة إضٌٚء فُـ رضر، ؾٔف أن ضٌٔٛ بهٍتؽ أنٝ ؾتًتَد افىٌٜٔ، افزاويٜ

 يُقن ٓ آخره إػ ـٚؾر أو مًِؿ مٗمـ ؽر أو مٗمـ ـقٕف ظـ افْير ؽووْٚ إذا

 إضٌٚء مـ ـثر أن بدفٔؾ ييه مٚ ارتُٚب ظـ ًٍٕف يًٌد أنف صخيص وازع ظْده

 مثؾ يُّـ أجوًٚ  مية أهنٚ يًتَدون وهؿ اخلّر يؼبقا  وإمرئُغ إوروبٔغ

 . افدخٚن مـ أـثر أو افدخٚن

 . ًٕؿ :مداخِٜ

 ظْده يُقن ٓ بهٚحٌف مي افٍالين افقء بٖن افىٌل آظتَٚد فُـ :افنٔخ

 افٌؼيٜ، افٍْقس تربٜٔ ظذ وتٖثره افديْل افقازع ييٓر وهْٚ مْف، يّتْع أن وازع

ًٚ  فًٝ بهٍتؽ ٕيرك أخٍٝ أن أريد أنٚ فذفؽ  . ومًِؿ ضٌٔٛ بؾ ؾَط ضٌٌٔ
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 . ًٕؿ :مداخِٜ

  جٔدًا؟ ظع أتٍٓؿ :افنٔخ

 . ًٕؿ :مداخِٜ

 هذا افدخٚن، ذب ظـ يْٓٚك ديْل وازع ظْدك يُقن أن ؾٔجٛ ًٕؿ، :افنٔخ

 بٚفؼيًٜ افًِؿ ٕٚحٜٔ مـ وإٕام افىٌٜٔ افْٚحٜٔ مـ ؾَط يٖتٔؽ ٓ افديْل افقازع

ًٚ  يثٌٝ مل فق افدخٚن ؾؼب اإلشالمٜٔ،  بٕٚبدان يي بٖنف افزمٚن هذا ويف أن ضٌٔ

 افزمٚن هذا يف مي افدخٚن ذب أن يثٌٝ مل فق افتحٍظ هلذا إتٌٓٝ حرام، ؾٓق

ًٚ  افدخٚن رضر يثٌٝ مل ؾِق يقم، ظـ يتَدم يقم ـؾ افًِؿ تًرف ٕنؽ  ذبف ؾ٘شالمٔ

  حٚذا؟ ُمرم،

 بهٚحٌف يي ٓ فقء افتحريؿ يُقن ؿد يًْل ـثرة أشٌٚب فف افتحريؿ ٕن

 ضًًٌٚ  وٓ ذظًٚ  ٓ وافٌهؾ افثقم أـؾ وافٌهؾ، افثقم أـؾ: مثٚفف بٌره، يي فُـ

 أظِؿ بذفؽ وأنٝ افًِّٜٔ ادجالت فًٌض ؿراءتْٚ مـ ًِٕؿ ٕحـ بؾ ظْف مْٓل

  ٓ؟ وإٓ صح افهحٜٔ، افْٚحٜٔ مـ مٍٔد وافٌهؾ افثقم أن ضٌٔٛ بٚظتٌٚرك

 . صحٔح ًٕؿ، :مداخِٜ

 . افَديّٜ مًِقمٚتْٚ ٕٗـد حتك :افنٔخ

 . مزبقط :مداخِٜ

 هذه مـ أـؾ مـ»: وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل يَقل ذفؽ ؾّع ًٕؿ، :افنٔخ

 . شآدم بْق مْف يتٖذى ممٚ تتٖذى ادالئُٜ ؾ٘ن مهالٕٚ يَربـ ؾال اخلٌٔثٜ افنجرة

  وافٌهؾ؟ افثقم هبٚ ادَهقد اخلٌٔثٜ :مداخِٜ

 ؾًالً  وهذا افرائحٜ، حٔٞ مـ خلٌٚثتٓٚ ظْٓٚ هنك أترى؟ وافٌهؾ، افثقم :افنٔخ

 حٚ أنٚ وٓ أنٝ ٓ يًْل افىًٚم، هذا مـ أـؾ ؿد يُقن ٓ إًٕٚن ـؾ بف ينًر رء

 وحٚ أترى؟ ـرُّيٜ رائحٜ ٕنف مْف ٕتَزز وافٌهؾ بٚفثقم أـؾ حديٞ واحد جيِس
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 ادًِّغ مًٚجد يف اخلّس افهِقات يٗدي أنف مًِؿ ـؾ ظذ افقاجٛ مـ ـٚن

 يَقل ؾّف مـ زافٝ بًدمٚ ؾٚفرائحٜ بٚـراً  وبهؾ ثقم أـؾ ؿد ويُقن اجلامظٜ مع

 ادَربغ ادالئُٜ وتٗذي ادًِّغ ؾتٗذي حٚذا؟ ادًٚجد، تٖيت أن إيٚك: افرشقل

 افرشقل أن هْٚ مًل تالحظ ؾٖنٝ مًٚجدهؿ، يف ادًِّغ صالة حييوا افذيـ

 حيي أن هنٚه حالل ومهٚ وافٌهؾ افثقم أـؾ افذي ادًِؿ هنك وافًالم افهالة ظِٔف

 أو ادٗاخذة وظدم أنٝ حٚ افدخٚن بٚفؽ امؾ افير مـ يِحَٓؿ حٚ ادًِّغ مجٚظٜ

 ظٚؾٚه ممـ مثِْٚ واحد أن بدفٔؾ بدٕف، مـ يتجزأ  ٓ جزء رائحتف تهر يؼبقا  ؽرك

 ؤَٜ ـٕٚٝ إذا خٚصٜ افٌرؾٜ إػ افداخؾ يدخؾ بس افدخٚن، ذب مـ اهلل

 . افدخٚن يؼب هذا أن ينًر رأشًٚ  وُمهقرة وصٌرة

 فق: إول بٚدًْك أو افدخٚن ذب ييه ٓ ـٚن وفق أخريـ يي هق ؾ٘ذاً 

 يي ـام افُرُّيٜ برائحتف أخريـ يي فُـ افدخٚن ذب رضر ثٌٝ مٚ ـٚن

 ادًِّغ، بٚتٍٚق حالل هق افذي وافٌهؾ افثقم برائحٜ مًٚجدهؿ يف ادًِّغ

ًٚ  وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل فذفؽ  ظِٔف افرشقل بالؽٜ مـ يًتز وهق جداً  رائًًٚ  حديث

 افهالة ظِٔف بَقفف ظْف ظز افذي ـِّف وجقامع وؾهٚحتف وافًالم افهالة

 . شافُِؿ جقامع أوتٔٝ إين أٓ»: وافًالم

 رضر ٓ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؾَٚل ـثرة، ومًٚين ؿِِٜٔ أخٍٚظ افُِؿ جقامع

ر وٓ ر؟ وٓ رضر ٓ مًْك مٚ ،شرضا  جيقز وٓ بًٍْؽ تي أن ذظًٚ  جيقز ٓ رضا

 ٓ فٌره رضر ؾٔف فُـ ًٍٕف يي ٓ رء يًّؾ إًٕٚن أن ؾروْٚ ؾِق ؽرك، تي أن

 اإلشالم ظِامء ؽره، يف شٔي ٕنف بف ًٍٕف يي ٓ افذي افقء هذا يتًٚضك جيقز

 ٓ.. أنف درجٜ إػ بٚفذات افَْىٜ هذه يف افتدؿٔؼ إمر هبؿ وصؾ افديـ وؾَٓٚء

 افرشقل أمرٕٚ افّٔغ ؾٕٚجّـ، إجّـ ؾٔؽ، اهلل بٚرك افنامل بٔدك أخل يٚ تؼب

 وٕٖخذ بٚفّٔغ وًٕىل بٚفّٔغ وٕؼب بٚفّٔغ ٕٖـؾ بٖن وافًالم افهالة ظِٔف

 . هبٚ ظّٔؼ جٓؾ يف افٔقم ادًِّقن أصٌح ذظٜٔ أوامر هذه بٚفّٔغ
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698 

 يف هؾ افَرآن تَرأ  أن وأردت ادًجد يف ـْٝ إذا افٍَٓٚء؟ ؿٚل مٚذا: افنٚهد

 رضر؟ افَرآن ؿراءة

 .. .:مداخِٜ

 حرف بُؾ ؾِف افَرآن ؿرأ  مـ»: وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل يَقل :افنٔخ

 جمرد ضٔٛ ،شحرف مٔؿ حرف ٓم حرف أخػ بؾ حرف امل: أؿقل ٓ حًْٚت، ظؼ

ًٚ  افًٚدغ رب ظْد فؽ تًجؾ شامل» تَرأ  مٚ  افزمٚن هذا يف يَقفقن ـام أوتقمٚتُٔٔ

 . افًقر مـ وؽرهٚ افٍٚحتٜ تَرأ  فق بٚفؽ ؾام حًْٜ، ثالثغ

 ٓ راحتف آخذ ٕٚئؿ رجؾ وهْٚك نافَرآ  تَرأ  ادًجد يف جًِٝ إذا: افٍَٓٚء ؿٚل

 . افَرآن ؿراءة يف صقتؽ ترؾع زقجي

 . يزظٟ ٓ أجؾ مـ :مداخِٜ

، ٕٚس ويف صقتؽ رؾًٝ إذا بٚفؽ ؾام ًٕؿ، :افنٔخ  ٕٚئّغ، فًٔقا  يهِقا

 يُقن وؿد آخره، إػ ادًجد حتٜٔ يهع يًْل يهع افقؿٝ يف يهع مٚذا ويهِقا 

 افْٚس أُّيٚ يٚ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل فذفؽ ظِٔٓؿ، ؾٔنقش مثِف ؿراء هْٚك

 . شادٗمْغ ؾتٗذوا بٚفَراءة بًض ظذ بًوُؿ جيٓر ؾال ربف يْٚجل ـُِؿ

ً، بٚفَراءة ادٗمْغ تٗذوا  ٓ فِّٗمـ إيذاء ؾٔٓٚ بٚفَراءة ـٚن إذا أـز، اهلل جٓرا

 ًٍٕف يف وحرمٜ رضر افدخٚن ذب يف مٚ فق افدخٚن يؼب افقاحد جيقز ؾال جيقز

 .. افير: مهٌٔتٚن افدخٚن ذب يف اجتًّٝ وؿد بٚفؽ ؾام

 . واحلرام :مداخِٜ

ر، :افنٔخ ر افير أؿهد وافيا  ـام افدخٚن ذب فُـ يًْل، بٚفٌر واإلرضا

ًٚ  صحٜ مي مْل أحًـ أنٝ تًِؿ  مـ وأخٌٞ افثقم مثؾ اخلٌٔثٜ ورائحتف وبدٕ

 افثقم ويٖـؾ إٓ إًٕٚن يقجد ٓ فُـ يٖـِقه ٓ افْٚس بًض وفق افثقم ٕن افثقم،

 افثقم بداخِٓٚ إضًّٜ مـ ـثر ٕن افقء بًض ظِٔف مًتٚد يُقن وافٌهؾ

 . ًٕؿ وافٌهؾ،
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 إوػ ادهٌٜٔ: مهٚئٛ ظدة افدـتقر حية يٚ افدخٚن ذب يف جيتّع وفذفؽ

ر: افثٚفثٜ ادهٌٜٔ بٚإلخقان، افير: افثٕٜٚٔ ادهٌٜٔ بٕٚبدان، افير  اإلرضا

 . يٍْع وٓ يي رء يف فِامل وإوٚظٜ وتٌذير إهاف هذا ٕن بٕٚمقال،

 وؿد مي افدخٚن أن ظِّٜٔ حََٜٔ تهٌح أن ؿٌؾ ادنٚيخ أحد شئؾ ؿديامً 

 إخرة أوٕٜ يف صؽ بال وهذا تًِؿ، ـام افنضٚن هذا اخلٌٔٞ ادرض مْف يستٛ

 ذب ظـ افٍَٓٚء افًِامء أحد ؾًئؾ مًروف، ـٚن مٚ ؿٌؾ مـ أمٚ افْٚس بغ إتؼ

 احلُؿ يف ؾٚشسشؾ ؾَٔف، فُْف إبدان يف بيره صؽ ؾٔف ـٚن وهق يقمئذ افدخٚن

 : يَقل مجِٜٔ بٖرجقزة ؾٖجٚب

 اإلبٚحٜ ذظًٚ  ؾٔف إصؾ

ََِؼ  اَفِذي ُهقَ ﴿ إرض مـ ٌٕٝ ٕنف ؿْ  َخ ُُ ٚ إَْرضِ  يِف  َمٚ َف ًً  [. 29:افٌَرة﴾ ]مَجِٔ

صــــــــــــؾ ًٚ  ؾٔــــــــــــف ٕا حـــــــــــٜـ ذظــــــــــــ  اإلٚب

 

ـــــــــــــــــل  ًٚ  ظْـــــــــــــــــف وافْٓ حــــــــــــــــٜـ مىَِـــــــــــــــــ  ؿٌٚ

ْل مىًَِٚ   هٔؾ، بدون ًي ك هق ٍت هؾ َب قل بٍٔ تنُٔؽ إن، إن: ؾَٔ رف ٓ ٕنف ِف  . ًي

ن إن َـــــــــــؾ يٗذيـــــــــــف ـــــــــــٚـ  بـــــــــــدن أو ًب

 

ن أو   ـافــــــــــــــــــــــّث إػ ررـوــــــــــــــــــــــ ذا ــــــــــــــــــــــٚـ

امفف ؾٔحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم   وإٓ اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًت

 

ٚئز   وحــــــــــــــــــــــــــؾ ذظْـــــــــــــــــــــــــٚـ يف ؾجــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ  ر وُف ـــــــــــــٚـ ــــــــــــــف اإلـث  مِٓــــــــــــــل مْ

 

ـــــــــــــــــــل ظْـــــــــــــــــــف افُريـــــــــــــــــــف ورحيـــــــــــــــــــف   مْٓ

دهؿ  د ؾٔـــــــــف جٓــــــــٚـ  اهلـــــــــقى يف جٓــــــــٚـ

 

قهتؿ  ؿ شــــــــــــُـ  شـــــــــــــقى ظْـــــــــــــف وهنـــــــــــــٓٔ

ًٚ  أؽــــــــــرى ربــــــــــام بــــــــــؾ  قؾًٚ  ؾتــــــــــ  منـــــــــٌـ

 

قن بؼـــــــــــــــــبف   روفـادهــــــــــــــــــ واشــــــــــــــــــٓت

ــــــــــــــــــٜـ  ٚي ـــــــــــــــــــالم وؽ  أنـــــــــــــــــــف ؾٔـــــــــــــــــــف اُف

 

ت مـــــــــــــــ   ـِــــــــــــــف حــــــــــــــؾ وهــــــــــــــق افٌْـــــــــــــٚـ

ــــــــــــــــــــدان رـيوــــــــــــــــــــ افــــــــــــــــــــذي إٓ  ٕب  ٚب

 

ـــــــــــــــــــــــك أو  ين رء ؾـــــــــــــــــــــــذاك افْٓ ــــــــــــــــــــــٚـ  ث

 ادهــــــــــــىٍك ثــــــــــــؿ اهلل أخــــــــــــز ؿــــــــــــد 

 

ٚء ٕنـــــــــــف افْحـــــــــــؾ ظًـــــــــــؾ ظــــــــــــ   صــــــــــٍـ

دحّقم رـيوـــــــــــــــــ أنـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــع   بــــــــــــــــٚـ

 

ذي وحرمـــــــــــــٜـ   ادًِــــــــــــــقم مـــــــــــــــ ادـــــــــــــٗـ
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 . ارتُٚبف حرام ؾٓق مي ـؾ إذاً 

 .. حرام :مداخِٜ

 . أمثٚفؽ اهلل صٚء إن ادٗمـ تٍْع وافذـرى ذـرى وهذه ًٕؿ، :افنٔخ

 (  00: 11: 24/  205/  وافْقر اهلدى) 

 (  00: 18: 01/  205/  وافْقر اهلدى)

 بالٗد فٓٗدخـ وٓبد شٗدخـ كان إذا بٙ٘ف اددخـ يٕيح هؾ

 !الٗرسى؟

 وٓ بٚفنامل افدخٚن ذب ظـ حْيؾ وإخ ٕحـ اختٍِْٚ! ضٔٛ :مداخِٜ

  بٚفّٔغ؟

 . بٖحدمهٚ فٔس :افنٔخ

 ... .أجوًٚ  افّٔغ إٓ ،أن هق يؼب هق: يًْل :مداخِٜ

 . أخرى ظذ مهٌٜٔ أخرى، ظذ مهٌٜٔ :افنٔخ

 .بد وٓ ـٚن إذا بٚفنامل يؼب ٓزم: يًْل :مداخِٜ

 .بٚفنامل يؼب ٓزم: َٕقل ٓ  ٕحـ :افنٔخ

 . بد وٓ ـٚن إذا :مداخِٜ

 .يؼب مٚ ٓزم :افنٔخ

 .  يؼب مٚ ٓزم :مداخِٜ

 . حٚفف يدبر بًديـ :مداخِٜ
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 .ًٕؿ :افنٔخ

 (00 : 04: 00/ 114/ وافْقر اهلدى) 

 فٖؾ بذلؽ، لف إضباء إ٘ذار وع التدخني بسبب تقدم صخص

 لِٕسف؟ قاتالً  يَتز

 يًتز هؾ بذفؽ، فف إضٌٚء إٕذار مع افتدخغ بًٌٛ تقيف صخص :مداخِٜ

 ٓ؟ أم فًٍْف ؿٚتالً 

 افدخٚن؟ ذب آثٚر مـ بٖثر مٚت: يًْل :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 وفًِؽ وبامفف بهحتف يي وهق حٔٚتف ؿٙ أنف إثامً  ئٍُف يًتز، ٓ ٓ، :افنٔخ

 مٚفؽ؟ أبق إشتٚذ خىٌٜ افٔقم حٚرض ـْٝ

 .....ٓ :مداخِٜ

 ؿتؾ ٕن ٍٕس: ؿٚتؾ يًتز ٓ فُـ افَؤٜ، هذه حقل افٔقم خىٌٜ ـٕٚٝ :افنٔخ

 ..افٌَٔؾ هذا مـ فٔس وهذا إٓتحٚر هبٚ يَهد وشِٜٔ بتًٚضل هق افٍْس

 فف؟ إضٌٚء حتذير تؿ وفق :مداخِٜ

 ٓ: افدخٚن فؼب فِّدمـ بٚفًٌْٜ َٕقل ٕحـ أخل، يٚ ـْتٔجٜ هذا :افنٔخ

 .ٍٕس ؿٚتؾ يًتز

  (00: 17 : 10/ 615/وافْقر اهلدى) 





 اللباس كتاب
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 الىائَة إلبسة وـ لباس وأي الرجؾ، لباس ذوط هل وا

 الرشوط؟ هذه عٖٓٗا تٌٕبؼ الٗقم

 افٔقم افنٚئًٜ إفًٌٜ مـ فٌٚس وأي افرجؾ، فٌٚس ذوط هل مٚ :افًٗال

 افؼوط؟ هذه ظِٔٓٚ تْىٌؼ

ًٚ  فٌٚشًٚ  يِتزمقا  أن بالدهؿ خمتِػ يف فًِِّّغ فٔس :افنٔخ ًٚ  مًْٔ  خٚصًٚ  وزي

 افهالة ظِٔف- ؿٚل ـام صٚء مٚ يٌِس أن صًٛ فُؾ وإٕام ظِٔٓؿ: اإلشالم فيٍرو

 .شوخمِٜٔ هف جٚوزك مٚ صئٝ مٚ وافٌس صئٝ، مٚ ـؾ»: -وافًالم

 ؾًح أن بًد وافؼوط، افَٔقد بًض ادًِّغ فٌِٚس ووع اإلشالم أن إٓ

 ؾرض ؿٔقداً  هلؿ ووع صٚءوا، مٚ وافنُؾ افزي حٔٞ مـ يًٌِقا  أن ادجٚل هلؿ

 .يِتزمقهٚ أن ظِٔٓؿ

 صئٝ مٚ ؾٚفٌس ٍٚر،افُ فٌٚس فٌٚشٓؿ ينٚبف أٓ ظِٔٓؿ ؾرض: مثالً  ذفؽ مـ 

 .ذط هذا ٚفٍُٚر،ب فٌٚشؽ يف  ٌفافتن مـ شِؿ إن وفُـ

 ٕقع أي افثقب، هذا ـٚن مٓام افًٌُغ، دون مٚ إػ ثقبؽ تىٔؾ أٓ: ثٚنٍ  ذط 

ًٚ، ـٚن  بٚفًٌْٜ يُقن أن جيقز ؾال اشّف، تًرؾقن فٌٚس أي أو بْىًٚٓ، ظٌٚءة، ؿّٔه

 أشٍؾ مٚ أو افًٌُغ، جٚوز مٚ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن افًٌُغ: دون ضقيالً  فِرجٚل

 يف افٍُٚر منٚهبٜ ظدم: وهق إول افَٔد هذا مثؾ. شافْٚر يف ؾٓق افًٌُغ مـ

 شٌؼ افذي هق: افثٚفٞ وافَٔد افًٌُغ، دون ضقيالً  يُقن أٓ: افثٚين وافَٔد افٌِٚس،

 ٓ أي. شوخمِٜٔ هف جٚوزك مٚ صئٝ مٚ وافٌس صئٝ، مٚ ـؾ»: حديٞ يف ذـره

 يْير ٓ خٔالء إزاره جر مـ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل نٕ ؾٔف: ختتٚر وٓ فٌٚشؽ يف تنف

 فف حيِق مٚ صًٛ ـؾ يٌِس: واوح اجلقاب ؾ٘ذن. شافَٔٚمٜ يقم إفٔف -وجؾ ظز- اهلل

 افثقب، إضٚفٜ بٚفٍُٚر، افتنٌف: ادخٚفٍٚت هذه يتجْٛ أن  بؼط فُـ افٌِٚس، مـ

 .اجلقاب هق هذا ؾٔف، واخلٔالء ٔف،ؾ اإلهاف
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ْٕٚ بًض هْٚ  : ـتٚيب يف مجًتٓٚ ـْٝ أخرى ذوط هْٚك ضًًٌٚ  وهذه بٔذـر إخقا

 يف ؾٔنسط. ادًِّٜ ادرأة جٌِٚب: بًْقان أن يىٌع افذي ادًِّٜ، ادرأة حجٚب

 افؼوط؟ هل ؾام ،-أجوًٚ - افرجٚل يف وبًوٓٚ افًْٚء يف بًوٓٚ اخلٚص افثقب

 أٓ افرجؾ، ظقرة مـ أوشع ضًًٌٚ  ادرأة ظقرة فًِقرة، ُمجامً  افثقب يُقن أٓ: مْٓٚ

 مـ ٕنف: إوػ افْٚحٜٔ: ٕٚحٔتغ مـ فٌٚشف جيقز ٓ مثالً  ؾٚفٌْىٚل ُمجاًم، يُقن

 مع بْٔٓام ومٚ بؾ وإفٔتغ، افٍخذيـ حيجؿ أنف: إخرى وافْٚحٜٔ افٍُٚر، فٌٚس

 ظـ ينػ أن وإوػ وبٕٚوػ افؼع، -أجوًٚ - خيٚفػ فٌٚس ؾٓذا افنديد: إشػ

 وفذفؽ ؾتْٜ: افًقرة تزيد ـٖهنٚ افنٍٚؾٜ افثٔٚب هذه. دوهنٚ ظام يُنػ أٓ افًقرة،

 رجٚل: بًد أرمهٚ مل افْٚس مـ صٍْٚن»: ادًروف احلديٞ يف -افًالم ظِٔف- ؿٚل

 مٚئالت ظٚريٚت، ـٚشٔٚت وًٕٚء افْٚس، هبٚ ييبقن افٌَر ـٖذٕٚب شٔٚط بٖجدُّيؿ

 فُْٓـ ٓبًٚت، يًْل ـٚشٔٚت هْٚ ظٚريٚت، ـٚشٔٚت احلديٞ، افخ افخ شممٔالت

 .جيقز ٓ ممٚ -أجوًٚ - ؾٓذا افنٍٚؾٜ: افثٔٚب يًٌِـ ٕهنـ ظٚريٚت:

 ( 00 : 14: 05/   199/  وافْقر اهلدى)

 الٓباس عذ تًٗٗؼ وـ الىباب يقاجٖف وا حقل ٘يٗحة

 احلْقوٗة ادٚشسات دم اإلشالول

 ظِٔف يىِع أن وخنٔٝ افٍْس يف حٚك مٚ اإلثؿ»: يَقل افذي احلديٞ :مداخِٜ

 صحٔح؟ حديٞ هذا شافْٚس

 .ًٕؿ أي :افنٔخ

 ٍٕز يف س،افٍْ يف حئؽ افذي اإلثؿ ٕنف وقابط يف مٚ هؾ يًْل فُـ :مداخِٜ

 .ؽري أحد ٍٕس يف حئؽ مٚ يُّـ أنٚ

 .ُتٚم :افنٔخ

 ٍٕس يف هذا ممُـ اإلثؿ؟ يًرف فِقاحد افوقابط هل ؾام ؽري، أحد :مداخِٜ
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 أمٚ اإلثؿ، مـ ًٕدهٚ ـْٚ ومٚ ؾسة ؿٌؾ أصٔٚء ًّٕؾ ـِْٚ ٕحـ مثالً  بٚفؽ ؾام ادٗمـ

 .اإلثؿ مـ ًٕدهٚ أن

 هنٚيٜ ٓ افذي افُامل إػ مًتّر رؿل يف ادًِؿ أن بخر يٌؼ دفٔؾ هذا :افنٔخ

 يف هبٚ ادكح ؾٚفىٚظٚت ًٌٕل، أمر اإلثؿ أن واحلََٜٔ اإلًٕٚن، فٌْل بٚفًٌْٜ فف

: وؿِْٚ شصدق إن افرجؾ أؾِح»: حديٞ حقل ٕدٕدن ـْٚ افَريٛ إمس يف. افًْٜ

 يقم افْٚجغ مـ فُٔقٕقا  ئٍُٓؿ وأمثٚفف افهحٚيب فذاك بٚفًٌْٜ احلديٞ هذا أن

 بحديٞ وأتْٔٚ افٍرائض، ظذ يَتكوا أن ئٍُٓؿ ؾال افٔقم ادًِّغ أمٚ افَٔٚمٜ،

 هؾ إيروا: دالئُتف يَقل وجؾ ظز اهلل أن»: وافًالم افهالة ظِٔف ؾٔف يَقل افذي

 ـام ٚفٍرائضب يٖيت افذي اإلًٕٚن بغ ؾٍرؿْٚ شؾريوتف بف فف ؾتتؿ تىقع مـ فًٌدي

: هلٗٓء ؾَْقل اهلل، ذظٓٚ ـام افٍرائض هبذه يٖيت ٓ آخر إًٕٚن وبغ اهلل ذظٓٚ

 . افٍرض ـامل مـ ؾٚتُؿ مٚ تًتدرـقا  حتك افتىقع مـ أـثروا

 حٚك مٚ اإلثؿ». افتٍهٔؾ هذا بّثؾ ظالؿٜ فف افًٗال هذا أو افَؤٜ هذه أن

 يٗاخذ ٓ ؿد افذي اإلثؿ يًْل اإلثؿ مًْك شافْٚس ظِٔف يىِع أن وـرهٝ افٍْس يف

 ٓ؟ أم إثؿ هذا هؾ! ترى: يتًٚءل هق فُـ ادًِؿ، ظِٔف يٗاخذ ٓ ؿد ادًِؿ، ظِٔف

 مثؾ ًٍٕف يف حهؾ ؿد ؾٓق وفذفؽ ؿقي، إيامٕف ادتنٚئؿ هذا أن دفٔؾ افتًٚؤل ؾٓذا

 صحٔح حديٞ وهق يَقل آخر حديٞ يٖيت هْٚ افَوٚيٚ، بًض يف افتًٚؤل هذا

 احلّك حقل حٚم ومـ»: أخر واحلديٞ شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: مًروف

 .شؾٔف يَع أن يقصؽ

 ادذـقر اخلىٚب وبَٜٔ شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: اخلىٚب هذا دـ ؾ٘ذاً 

 فْخٌٜ ؟شؾٔف يَع أن يقصؽ احلّك حقل حٚم ومـ»: وهق إًٍٓٚ  إفٔف ادنٚر احلديٞ يف

 ظِٔٓٚ ٕجٔٛ إشئِٜ مـ ـثر يف ٕحـ وفذفؽ افْٚس، فًٚمٜ وفٔس افْٚس مـ خمتٚرة

 ؾتقى ؾٔٓٚ ادًٖخٜ هذه: ؾَْقل احلديٞ، هذا بّثؾ هلٚ ربىًٚ  احلديٞ، هذا بّثؾ ربىًٚ 

 .تَقى وؾٔٓٚ
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 ـٔػ؟ جتقز، ٓ افتَقى حٔٞ مـ فُـ جتقز، مثالً  ؾٓل افٍتقى حٔٞ مـ أمٚ

: مثالً . افْٚس خلٚصٜ جيقز ٓ افْٚس، فًٚمٜ جيقز جيقز، وٓ جيقز متْٚؿؾ حُؿ هذا

: َٕقل فٌٚشٓٚ؟ جيقز هؾ اشتًامهلٚ؟ جيقز هؾ: ًٕٖل مٚ ـثراً  بٚفذهٛ ادىِٜٔ افًٚظٜ

 وراء مـ يستٛ مٚذا. جيقز ٓ وافتَقى جيقز افٍتقى وتَقى، ؾتقى: ؿقٓن ؾٔٓٚ

 ذهٛ شقار فٔس هذا ٕن جيقز: ؾتقى افثٚين، افتٍهٔؾ هذا وراء مـ يستٛ هذا؟

 مىِٜٔ شٚظٜ هل وفُـ افرجٚل، ظذ حترم حتك ذهٛ شٚظٜ فًٔٝ وافًٚظٜ

ًٚ  وهذا هذا فٔس أنف حٔٞ ؾّـ بٚفذهٛ، مىع شقار افًقار ـذفؽ بٚفذهٛ  ذهٌ

 ؾٔؽ افْٚس مـ افيـ شقء شٍٔتح ؾٓذا ذهٛ طٚهره أن حٔٞ مـ فُـ جيقز، ؾٓق

 .شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: افًٚبؼ افًالم ظِٔف ؿقفف هْٚ يٖيت ؾ٘ذاً  ادًِؿ، أُّيٚ

 مـ وتًسيح بؽ، افْٚس مـ افيـ شقء مـ تًسيح افقء هذا تسك حْٔام

 وبغ بْٔؽ خِقت مٚ ؾ٘ذا. تْجح ٓ وؿد تْجح وؿد ظِٔٓؿ وردك إيٚك مْٚؿنتٓؿ

 ظْف ؿِْٚ افذي افًٌٛ ٕنف حٚذا؟ ظِٔؽ، إثؿ ؾال مثالً  افقء هذا واشتًِّٝ ربؽ

  افًك؟ يف. مثٚل هذا يقجد، مل وهْٚ بٌرك يتًِؼ شٌٛ جتتٌْف أن يٌٌْل أنف

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 وٓ إشقاق يف ضٌٝ افتل ادًٌِٚت هذه: آخر مثٚل. اهلل صٚء إن :افنٔخ

 ؾتدظف افٍْس، يف حٚك مٚ اإلثؿ يٖيت ؾْٓٚ ؿتِٜٔ، أم ذبحٜٔ يًْل هل هؾ افْٚس يًرف

 شيريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع»: فديْؽ وآحتٔٚط احلٔىٜ بٚب مـ ربؽ وبغ بْٔؽ

 .ؾَس ذفؽ وظذ

 أن: ظْف أجٔٛ أن وبدأت إل شٗآً  وجٓتف أن فؽ شٌؼ ـالم ظذ ظىًٍٚ  وَٕقل

 افدائرة خٚرج ُٕقن حْٔام افٍْٚق مـ صًٌٜ ؾْٔٚ ٕحـ هؾ: يتًٚءل ـٖنف افٔقم أحدٕٚ

: أي ٕتٍرٕٟ افقطٍٜٔ يف ُٕقن وحْٔام اإلشالمل، افٌِٚس وٌِٕس ٕتًرض وافقطٍٜٔ

 صؽ بال افٍْٚق؟ مـ ٕقع هذا هؾ جدًا، مٓؿ شٗال هذا. اإلؾرٕجل افٌِٚس ٌِٕس

 ـْٝ فذفؽ جدًا، وـثرة ـثرة ومراتٛ مراتٛ افٍْٚق فُـ افٍْٚق، مـ ٕقع هذا

 أشّٔف أنٚ افذي افٍْٚق هذا ترـٝ أنؽ فق ظِٔؽ مٚذا أنف مًؽ أخقض أن بدأت
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 ٕتٌٚحٞ أن أردٕٚ وهْٚ بير، تهٚب ؿد أنف: اجلقاب ـٚن آجتامظل؟ بٚفٍْٚق بحؼ

 شًّْٚ بٖنْٚ أذـر فُْل آخر، أو فًٌٛ احلديٞ بْٚ يًتّر ومل هق مٚ افير هذا حقل

 .ذفؽ وٕحق بٚفقطٍٜٔ يتًِؼ حٚ يْذر وؿد ويَٚل يَٚل ؿد أنف افير أن

 فُؾ مذـراً  أؿقل ظْدهٚ، ووؿٍْٚ مْٓٚ احلديٞ إتٓك ـٚن افتل افَْىٜ هلذه إُتٚمًٚ 

ـْ ﴿: وتًٚػ تٌٚرك بَقفف حًَٚ  مٗمـ ْؾ  اّلَلَ  َيتَِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم  ٓ َحْٔ

 ُٛ
ًِ َت  بٌِٚشف وطٍٔتف إػ إىِؼ إذا ذاك أو ادقطػ ؾٓذا[ 1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 وإمٚ..ؾذفؽ إٕذاره إفٔف يقجف وٓ شٌِٔف يًسض أٓ إمٚ: أمريـ بغ ؾٓق اإلشالمل

 افْحق وظذ افَٕٚقن، خالف وهذا يْٚشٛ مٚ هذا ٕن إفٔف، اإلٕذار تقجٔف يٌدأ أن

 وأرادوا [افٌٚص] رـٛ حْٔام فف جرى ومٚ أمحد أيب أخْٔٚ مـ إًٍٓٚ  شًّتّقه افذي

 ٕكه وجؾ ظز اهلل واتَك ثٌٝ حٚ ثؿ مًجِتف، مـ افُريؿ فَِرآن اشتامظف مـ مًْف

 ثٌٚت أن أظتَد ؾٖنٚ يزظّقٕف، افذي افَٕٚقن أو افْيٚم وظذ أنقؾٓؿ رؽؿ ظِٔٓؿ اهلل

 أن بؼط ظدوه ظذ وجؾ ظز اهلل يْكه أن أمره ظٚؿٌٜ شُٔقن مٌدئف ظذ ادًِؿ

ُٕقا  َوٓ هَتُِْقا  َوٓ﴿: ربف بَقل يُٖتر َِْقنَ  َوَأنْتُؿُ  حَتَْز ُْْتؿْ  إِنْ  إَْظ ِمِْغَ  ـُ ْٗ  آل﴾ ]ُم

 [.419:ظّران

 مـ أهقن افٌِد هذا يف افقوع أن أظتَد أنْل خٚصٜ بٚفثٌٚت، ْٕهح ٕحـ إذاً 

ٌٕف مـ ـثر يف افذي وافَٕٚقن افْيٚم ؾْٓٚك افًٚصّٜ، يف افقوع  فِؼع خمٚفػ جقا

 مع بًوُؿ تًٚوٕتؿ ؾ٘ذا هٚهْٚ، إمر هق مٚ مـ أـثر طْل يف تىٌَٔف ظذ حيرص

 وهذا فُؿ، افًٚؿٌٜ شتُقن ضًًٌٚ  افؼظل بٚفٌِٚس افقطٍٜٔ حوقر ظذ وثٌتؿ بًض

ـَ ﴿: تًٚػ ؿقفف مًٚين مـ ؿْ  ؾَِْٔٚ َجَٚهُدوا َواَفِذي ُٓ ِدَيَْ ْٓ ََِْٚ َفَْ ٌُ  [.59:افًٌُْقت﴾ ]ُش

ـْ ﴿: وجؾ ظز وؿقفف ْؾ  اّلَلَ  َيَتِؼ  َوَم ًَ ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * خَمَْرًجٚ َففُ  جَيْ ُٞ  ِم  ٓ َحْٔ

 ُٛ
ًِ َت  [.1، 2:افىالق﴾ ]حَيْ

 يريد ٕنف بٚإلشالم، حيُؿ احلٚـؿ فُٚن مًِامً  ـٚن افنًٛ أن فق أظتَد أنٚ

 أهقاءهؿ، تقاؾؼ افتل افَقإغ هذه يريد افنًٛ أؽِٛ أن دام ومٚ افنًٛ، إروٚء
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 إٕام افنًٛ هذا بٖن صًر ؾِق افَٕٚقن، وهذا افْيٚم هذا يتٌْك ؾٓق صٓقاهتؿ تقاؾؼ

 وأبداً  دائامً  أؿقل ـام فُْل حديٞ ؾٔف جٚء مٚ مـ وهذا مًِاًم، ؾًُٔقن اإلشالم يريد

 مْٚشٌٜ يَتؤف افذي احلديٞ هذا أن أبغ واحد، بحجر ظهٍقريـ أرمل أنْل

 ًٍٕف افقؿٝ يف فُْل وًٍف، بٔٚن ظـ أشُٝ أن ذفؽ ل يًقغ ٓ وادَٚل احلٚل

 صِح صِح إذا افْٚس مـ صٍْٚن»: يَقل احلديٞ ذفؽ صحٔح، مًْٚه أن أبغ

 .شوافًِامء إمراء: افْٚس ؾًد ؾًد وإذا افْٚس،

 افنًٛ يروقا  أن يريدون ٕهنؿ إمراء فتًٌٓؿ ديْٓؿ ظذ افًِامء ثٌٝ ؾِق

 بًوْٚ أو أحدٕٚ يْك أن وظِْٔٚ بٖخٔف ؿقي ؾٚدرء فذفؽ افًِامء، هٗٓء ؾٔٓؿ افذي

،ًٚ  هذا يْتٓل حْٔام احلٚل بىًٌٜٔ شٔزول افٍْس يف حيقك افذي ؾٓذا وحْٔئذ بًو

 ظريب، إشالمل ؾزيف افًٚم ادجتّع يف صخهٜٔ: صخهٔتٚن فف يُقن أن مـ ادًِؿ

 شتزول ادنُِٜ هذه. افقطٍٜٔ أو افدائرة هل افذي اخلٚص ادجتّع يف وصخهٜٔ

 حيقك افذي اإلثؿ ؾٔزول افًٚم جمتًّف يف حيي ـام اخلٚص جمتًّف يف شٔحي ٕنف

 .افٍُٚيٜ افَدر وهبذا. شٌٌف زال مٚ إذا افٍْس يف

 (00 : 45 : 01/ 709/وافْقر اهلدى)

 (00 : 49 : 20/ 709/وافْقر اهلدى)

 (00 : 22 : 06/ 709/وافْقر اهلدى)

 الىٖرة بٓباس ادّيقد وا

 يف مْف افتحذير ورد افذي افنٓرة ثقب أو افنٓرة بٌِٚس ادَهقد مٚ :ادَِل

 ادًٚس؟ واؿًْٚ

 فٌس ؾ٘ذا وهٔئتف، افٌِٚس مـ ّٕىف فف بِد ـؾ أي ادًٚس واؿًْٚ يف :افنٔخ

 ؾٓق افنٓرة هق ويٌتٌل ؾٔف، مًروؾًٚ  وٓ مًٓقداً  فٔس افٌِد ذاك يف فٌٚشًٚ  مٚ رجؾ

 ذهْف يف افنٓرة ومًْك افٌِٚس، هذا يٌِس ٓ افذي افٌِد ضرأ  إذا أمٚ افنٓرة: فٌٚس

ًٚ، وارد ؽر  يتًِؼ رء ـؾ ؿٌؾ افنٓرة فٌٚس يًْل صٓرة، فٌٚس فٔس ؾٓذا إضالؿ
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 مْف، وافتحذير افتٌْٔف مـ بد ٓ رء هْٚ فُـ افٌِد، ظٚدة ذفؽ يف يالحظ ثؿ بٚفْٜٔ

 سحيٜ خمٚفٍٜ فِؼع خمٚفٍٜ يف يًَقا  أن ظْدهؿ ظِؿ ٓ ممـ افْٚس بًض يزر ؿد

 يًٚؾرون ادًِّغ مـ ـثر ؾّثالً  متقمهٜ، خمٚفٍٜ يف افقؿقع مـ أو خمٚفٍٜ مـ ؾراراً 

 يف مًروف ؽر تًٌِقٕف أن أنتؿ افذي افٌِٚس هذا افٌرب ؾٌالد افٌرب، بالد إػ

 ٕنف افٌالد: تِؽ أهؾ بزي تتزيٚ أن يٌٌْل أنف افنٔىٚن إفٔف ؾٔقحل افٌالد، تِؽ

 حيٚؾظ أن ادًِؿ ظذ ٕن افنٔىٚن: وحل مـ هذا: َٕقل ٕحـ بٚفٌْٚن، إفٔؽ شٔنٚر

 هذا: فف ؿٔؾ افٍُر، بغ وووع بٚهلِٔقـٌس رؾع فق بحٔٞ أمتف، فٌٚس وظذ زيف، ظذ

راً  فًِِّؿ جيقز ؾال ادًِّغ، فٌٚس يٌِس ٕنف مًِؿ:  اشتّر إذا أنف  يتقهؿ ممٚ ؾرا

 يٌتذ حْٔام افٍُٚر فٌٚس يٌِس بٖن ؾْٔامع صٓرة فٌٚس أنف اإلشالمل فٌٚشف ظذ

 ؟افٌالد تِؽ إػ بٚفًٍر

 (00 : 14 : 42/ 761/وافْقر اهلدى)

 شٕة إبٗض الثقب هؾ

 شْٜ؟ إبٔض افثقب هؾ :مداخِٜ

 .شْٜ :افنٔخ

 (  00 : 07: 20/  492/  وافْقر اهلدى)

 ادرأة ثقب ضقل 

 مـ هؾ شذراع إػ زدن»: شِّٜ ٕم ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿقل اإلشٌٚل حديٞ يف :مداخِٜ

  افًٚق؟ ٕهػ مـ أم افًٌُغ

 فدؾع افثٚين وافنز افًقرة فًس افنز افنزيـ، جمّقع: افذراع :افنٔخ

 . ريح بًٌٛ يْتٟ ؿد افذي قرادحي
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 . افًٚق ٕهػ مـ: يًْل :مداخِٜ

 ًٕؿ؟ :افنٔخ

 . افًٚق ٕهػ مـ :مداخِٜ

 ؿِٝ؟ ـٔػ ًٕؿ، :افنٔخ

 . افًٚق ٕهػ مـ :مداخِٜ

  افًٚق؟ ٕهػ مـ افذي هق مٚ :افنٔخ

 . افذراع :مداخِٜ

 . ًٕؿ افذراع :افنٔخ

  (.: ..1 : 21/  41/  وافْقر اهلدى)



 اإلسبال أحكاو
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 الَْبني فقق اإلزار رفع وجقب

 .شإزارك ؾٚرؾع اهلل ظٌد ـْٝ إن[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 .افًٌُغ ؾقق مٚ إػ اإلزار رؾع وجقب: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 إزاره يىٔؾ ٓ أن ادًِؿ ظذ جيٛ أنف ظذ طٚهرة دٓفٜ احلديٞ ويف [:ؿٚل ثؿ]

 رد ؾٍٔف اخلٔالء، يَهد ٓ ـٚن وإن ؾقؿٓام، مٚ إػ يرؾًف بؾ افًٌُغ، دون مٚ إػ

 إرض، ُتس أن تُٚد حتك جٌٌٓؿ ذيقل يىِٔقن افذيـ ادنٚيخ بًض ظذ واوح

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ٕمر اتٌٚظٚ ترـقه ؾٓال! خٔالء ذفؽ يًٍِقن ٓ أهنؿ ويزظّقن

 !ظّر؟ ابـ مـ ؿٌِٚ أصٍك هؿ أم ظّر، ٓبـ بذفؽ

 (.96/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 اإلزار وـ الَْبني وـ أشِؾ فٗام خر ٓ

 ظذ ذفؽ صدة رأى ؾِام. افًٚق ٕهػ إػ اإلزار[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل] 

 .شذفؽ مـ أشٍؾ ؾٔام خر ٓ افًٌُغ إػ: ؿٚل ادًِّغ،

 ـثر ظْٓٚ أظرض ممٚ افًْٜ وهذه :ؿٚل ثؿ اإلزار، مْتٓك: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 .افًٚمٜ ظـ ؾوال اخلٚصٜ مـ

 (.151/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الَْبني حتت الثقب إضالة حتريؿ

 .شافْٚر يف اإلزار مـ افًٌُغ جٚوز رء ـؾ»

 .[افًٌُغ حتٝ افثقب إضٚفٜ حتريؿ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 (.56/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 عٓٗف البٌٕٓقن وقٗاس  اإلزار وقضع حتديد

. خَِف رء ـؾ أحًـ ؿد وجؾ ظز اهلل إن! ظّرو يٚ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل]

 ظّرو رـٌٜ حتٝ افّْٔك ـٍف مـ أصٚبع بٖربع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ورضب -! ظّرو يٚ

 إوػ إربع حتٝ أصٚبع بٖربع رضب ثؿ] رؾًٓٚ، ثؿ اإلزار، مقوع هذا -: ؾَٚل

 يٚ: ؾَٚل افثٕٜٚٔ، حتٝ ووًٓٚ ثؿ رؾًٓٚ، ثؿ ،[اإلزار مقوع هذا !ظّرو يٚ: ؿٚل ثؿ

  .شاإلزار مقوع هذا! ظّرو

 وحتريام وإبٚحٜ اشتحٌٚبٚ اإلزار مقوع يف إحٚديٞ أن واظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 يف ادْذري احلٚؾظ مْٓٚ افىٔٛ افُثر خرج وؿد ،شافهحٔحغ» يف وبًوٓٚ ـثرة،

 ظٌد أمحد افنٔخ يذـره مل أنف افٌريٛ ومـ مْٓٚ، هذا وفٔس ،شوافسهٔٛ افسؽٔٛ»

 وٓ ش211/  47» شافربٚين افٍتح» مـ افٌِٚس ـتٚب مـ افٌٚب هذا يف افٌْٚ افرمحـ

 وفُـ ذفؽ، مـ فِتحَؼ يتًع ٓ وافقؿٝ مْف، آخر مُٚن يف ذـره ؿد ـٚن إذا أدري

 ظذ فِّراجًٜ تًٓٔال إفٔف، يرصد وأن ذفؽ ظذ يٌْف أن ظِٔف ؾُٚن أورده ـٚن إن

 خترجيف آثرت وإٕام ش.291/  47» أخرجف أنف إخقاين أحد أخزين ثؿ. افٌٚحٞ

 مل ادؼوع، وؽر ادؼوع اإلزار دقوع بديًٚ ظِّٔٚ حتديدا ؾٔف أن: إول: ٕمريـ

 يف يرى افذي افتٍٚوت أن واوحٚ بٕٔٚٚ ؾٔف أن: وأخر. إحٚديٞ مـ ؽره يف أره

دا، بٔٚوٚ افْٚس ، وضقٓ وشقا  أجرد، وذاك أصًر، وهذا وٕحقفٜ، وبدإٜ وؿكا

 اخلَِٜٔ افٍقارق مـ ذفؽ وؽر ،زهلٛ أو! ـقشٟ وذاك شافِحٜٔ ظئؿ» أخحك وهذا

 ظز اهلل خِؼ تٌٔر حيٚول أن فًِِّؿ يٌٌْل ؾال حًـ، اهلل خِؼ مـ ذفؽ ـؾ أن

 وافقاصامت وادتّْهٚت، افْٚمهٚت» حديٞ يف ـام افًِـ اشتحؼ وإٓ وجؾ،

 خترجيف ويٖيت ظِٔف، متٍؼ. شفِحًـ اهلل خلِؼ ادٌرات وافٍٚجلٚت وادًتقصامت،

 أضٚل افذي إنهٚري ظّرو تًِٜٔ أراد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل وـٖن ش.2792» رؿؿ اهلل ب٘ذن

 . شخَِف رء ـؾ أحًـ ؿد اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلص بَقفف شٚؿٔف محش فٌٔىل إزاره

 فًٌض بدا مٓام خَِف يف وؿوٚئف اهلل بَدر افروٚ ظذ ادًِؿ حيّؾ ممٚ وهذا
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 يًىل ممٚ افقاؿع يف وهذا! حًـ ؽر أنف جِٓٓؿ وتُٚثػ إيامهنؿ وًػ ممـ افْٚس

ة بٖن افَٚئؾ فِرأي ؿقة  ٕن تْتٍٓٚ، أو حتَِٓٚ أن هلٚ جيقز ٓ أنف حلٜٔ هلٚ ٌٕٝ إذا ادرأ

 فِحًـ ذفؽ تًٍؾ إٕام تْتٍٓٚ حغ أهنٚ صؽ وٓ. خَِف رء ـؾ أحًـ ؿد اهلل

. تًٚػ بٚهلل وافًٔٚذ اهلل، فًْٜ بذفؽ ؾتًتحؼ فنًرهٚ، افقاصِٜ تًٍؾ ـام وافتجّؾ

 ؾَد بدوهنٚ وأمٚ خٔالء، جره حتريؿ يف سحيٜ ؾٕٚحٚديٞ فإلزار، بٚفًٌْٜ وأمٚ

،  بٔٚن يف ظّرو مع ملسو هيلع هللا ىلص تدرجف ظِٔف يدل افذي وهق أجوٚ، حرمف مـ ؾّْٓؿ اختٍِقا

 هذا» : فف وؿقفف افًٌُغ، ؾقق مٚ إػ بف إتٓٚؤه ثؿ وجقازا، اشتحٌٚبٚ اإلزار مقاوع

 افَقل مع افتدرج يٍد مل وإٓ ذفؽ، بًد جقاز ٓ أنف طٚهر ؾٕ٘ف ،شاإلزار مقوع

 رواه. شافْٚر يف افًٌُغ مـ أشٍؾ مٚ» :ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ويٗيده. خيٍك ٓ ـام صٔئٚ ادذـقر

 وٓ... » :ادتَدم حذيٍٜ حديٞ يف ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف ؿقة ويزيده .ظّر ابـ ظـ افٌخٚري

 . شاإلزار يف فًٌُِغ حؼ

 مل وإن افتحديد، هق هذا أن وافيٚهر»: ظِٔف تًَِٔف يف افًْدي احلًـ أبق ؿٚل

. شأخػ إمر وبدوٕف إمر، اصتد اخلٔالء إػ إوؿ إذا ًٕؿ. خٔالء هْٚك يُـ

 فًِْٚء أذن حٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ويَقيف .شٌؼ حٚ أجوٚ افتحريؿ مع وفُـ ًٕؿ،: ؿِٝ

 أو بريح أؿدامٓـ تُْنػ ٓ فُل صزا  يزدن أن هلـ أذن ثؿ ذيقهلـ يرخغ أن

 بٚدْع أوػ ؾٚفرجٚل ذفؽ وراء مـ ؾٚئدة ٓ إذ ذفؽ، ظذ يزدن أن هلـ يٖذن مل ؽرهٚ،

: افَقل ومجِٜ .شافٍتح» يف اهلل رمحف حجر ابـ احلٚؾظ مـ هذا اشتٍدت. افزيٚدة مـ

 ؿهد ذفؽ مع اؿسن ؾ٘ذا فِرجٚل، جيقز ٓ افًٌُغ حتٝ مٚ إػ افثقب إضٚفٜ إن

 شافٌْىِقن» هوافف إضٚفتف افٔقم ادًِؿ افنٌٚب مهٚئٛ ؾّـ ،اإلثؿ اصتد اخلٔالء

 أؾٜ هذه مع ؾٕ٘ف ش!افؼفًتقن» جْس مـ مْف ـٚن مٚ ٓشٔام افًٌُغ، حتٝ مٚ إػ

 ممٚ وإفٔتغ، افٍخذيـ ظْد جدا وؤؼ افًٌُغ، ظْد جدا ظريض ؾٓق ؾٔف، افتل

ة صٌف وهؿ يهِقن اهلل يدي بغ يٍَقن وتراهؿ وجيًّٓٚ، افًقرة يهػ  ؾٕ٘ٚ! ظرا

 افثَٚؾٜ مـ رء ظذ هق ممـ بًوٓؿ أن افًجٔٛ ومـ. راجًقن إفٔف وإٕٚ هلل

 افٌْل شّع حٚ بُر أيب بَقل ادذـقرة اإلضٚفٜ جقاز ظذ يًتدل أن حيٚول اإلشالمٜٔ
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 أحد إن! اهلل رشقل يٚ: شافَٔٚمٜ يقم إفٔف اهلل يْير مل خٔالء ثقبف جر مـ: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص

 يهًْف ممـ فًٝ»: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾَٚل مْف، ذفؽ أتًٚهد أن إٓ يًسخل إزاري صَل

 وـذفؽ ،شأحٕٔٚٚ يًسخل»: روايٜ يف وزاد ـٖمحد، وؽره افٌخٚري أخرجف. شخٔالء

  ش.2/  224/  2» شاإليامن صًٛ» يف افٌَٔٓل رواه

 ؾٔف بؾ ثقبف، يىٔؾ يُـ مل ظْف اهلل ريض بُر أبٚ أن يف سيح ؾٚحلديٞ: ؿِٝ

 افرؽؿ ظذ ؾًٔسخل يتًٚهده، ذفؽ مع ـٚن وأنف مْف، ؿهد بٌر يًسخل ـٚن أنف

 ـٚن صده ؾُٖن»: أمحد روايٜ ظَٛ ش247/  40» احلٚؾظ ؿٚل. أحٕٔٚٚ ذفؽ مـ

 ٕنف ،يًسخل ٓ ظِٔف ُمٚؾيٚ ـٚن ؾ٘ذا اختٔٚره، بٌر ؽره أو بّق حترك إذا يْحؾ

 ؾٓؾ : ؿِٝ. ٕحٍٔٚ ـٚن أنف افروايٚت بًض يف أن ذـر ثؿ. شصده يًسخل ـٚد ـِام

 بٌر بُر أيب مـ يَع ـٚن مٚ بغ ـٚفنّس طٚهر وافٍرق هبذا آشتدٓل جيقز

 .اهلقى مـ افًهّٜ اهلل ًٕٖل! ؿهدا دائام مًٌال ثقبف جيًؾ مـ وبغ ؿهد،

 بًض ظذ افنٌٜٓ هذه فىرو وافنوال، افٌْىِقن إضٚفٜ ظـ تُِّٝ وإٕام

 يف إمراء وإضٚفٜ مك، يف خٚصٜ جٌٌٓؿ أذيٚل ادنٚيخ بًض إضٚفٜ وأمٚ افنٌٚب،

 ـتٌٝ .واهلدايٜ افًالمٜ اهلل ًٕٖل. ُٕٚرتف طٚهر ؾٖمر ٕظٌئتٓؿ افًربٜٔ افٌالد بًض

 يٌٚدر احلََٜٔ فف تتجذ ؾحْٔام خمِهٚ، ـٚن افًٚبَٜ افنٌٜٓ ظِٔف ضرأت ؾّٔـ فًؾ هذا

 صًْٕٜٚٔ حِٜ ظِٔف ـٚن افذي افنٚب ذفؽ إتٓك ـام أؾٜ تِؽ ظـ إٓتٓٚء إػ

 ظٌد أبٚ يٚ حٚجتؽ مٚ :ؿٚل! هِؿ ؾتك يٚ: ظْف اهلل ريض ظّر ابـ فف ؾَٚل. شٌال جيرهٚ

 ومٚ! اهلل شٌحٚن: ؿٚل افَٔٚمٜ؟ يقم إفٔؽ اهلل يْير أن أتحٛ وحيؽ: ؿٚل افرمحـ؟

. ش...اهلل يْير ٓ»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل شًّٝ: ؿٚل ذفؽ؟ أحٛ ٓ أن يًّْْل

 أمحد ورواه صحٔح، بًْد افٌَٔٓل رواه .مٚت حتك منّرا  إٓ افنٚب ذفؽ ير ؾِؿ

 .ش....ير ؾِؿ»: ؿقفف دون ٕحقه ظّر ابـ ظـ أخرى ضريؼ مـ ش56/  2»

 (.144-108/ 5/4) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 اإلشبال حروة

ْٕٚ أذـر أن أريد أنٚ بس :افنٔخ  افْٚس بًض بًوٓؿ، يف ٓحيتف رء يف إخقا

 أو مَهقداً  ـٚن وشقاء ؿهد، بدون أو بَهدٍ  افًٌُغ حتٝ ؾتْزل ثٔٚهبؿ يىِٔقن

 يالحظ أن ًٍٕف، يالحظ أن مًِؿ ـؾ ظذ ؾٔجٛ جيقز، ٓ ؾذفؽ مَهقد ؽر

 يف ـام افْٚر ؾٍل افًٌُغ جٚوز مٚ ٕنف ـًٌٔف، جيٚوز ضقيالً  يُقن أٓ ثقبف،

 .شافْٚر يف ؾٓق افًٌُغ جٚوز مٚ»: افًالم ظِٔف افٌْل ظـ افهحٔحٜ إحٚديٞ

 ظٌٚءة، يُقن أن فًٌُِغ ادجٚوز افىقيؾ افثقب يُقن أن بغ ذفؽ يف ؾرق وٓ

 أن أو هوآً، يُقن أن أو جالبٜٔ، أو تَقفقن، ـام دصداصٜ ؿّٔهًٚ  يُقن أن أو

ًٚ  يُقن  جٚوز مٚ»: افًالم ظِٔف فَقفف افًٌُغ يتجٚوز أن جيقز ٓ ذفؽ ـؾ بْىِقٕ

 شش.افْٚر يف ؾٓق افًٌُغ

ْٕٚ أؿقل أن أريد وأنٚ  يُقن أٓ افًْٜ بٚتٌٚع ُّيتّقن افذيـ افًْٜ أهؾ إلخقا

 وٓ حًـ وهذا ظْٓٚ، افًٗال يُثر افتل افٍرظٜٔ ادًٚئؾ هذه بّثؾ ؾَط اهتاممٓؿ

 ادتًَِٜ أو أنًٍٓؿ بذوات ادتًَِٜ أخىٚءهؿ يًْقن ثؿ ؾٔف، ريٛ وٓ صؽ

 ـؾ يف افؼظٜٔ إحُٚم بتىٌٔؼ ُّيتّقن ؾال بٌْٚهتؿ، ادتًَِٜ أو وًٕٚئٓؿ بزوجٚهتؿ

 ومٚ ضٚل مٚ أن يًِّقن وهؿ بدظٜ هذه وإٓ شْٜ هذه يًٖخقن هؿ بْٔٚ ادجٚٓت هذه

ة وأن افْٚر، يف ؾٓق افًٌُغ ظـ زاد  خترج أن بٔتٓٚ مـ خرجٝ إذا جيٛ ادرأ

 خترج أن ًٕٚءٕٚ أـثر يف ٕجده ٓ مٚ وهذا مخٚرهٚ، ؾقق اجلٌِٚب توع وأن بجٌِٚهبٚ،

 بغ: إمريـ بغ جتّع أن: أي جٌِٚهبٚ، رأشٓٚ وظذ رأشٓٚ يف خمتّرة وهل ادرأة

َٚ َيٚ﴿: تًٚػ ؿقفف تىٌٔؼ َْزَواِجَؽ  ُؿْؾ  افٌَِْلُّ  َأُّيُّ   َوَبَْٚتَِؽ  ِٕ
ِ
ٚء ًَ
ِمِْغَ  َوِٕ ْٗ ُ ـَ  ُيْدِٕغَ  اْد ِٓ ْٔ َِ  َظ

ـْ  ـَ  ِم ِٓ ـَ ﴿: تًٚػ ؿقفف وبغ[ 69:إحزاب﴾ ]َجالبٌِِٔ ْب ـَ  َوْفَْٔيِ ِرِه ُّ  َظَذ  بُِخ

ـَ   ؽر اجلٌِٚب وأن اجلٌِٚب، ؽر اخلامر أن ًِٕؿ أن ؾٔجٛ[ 14:افْقر﴾ ]ُجُٔقهِبِ

 جيٛ افًْٚء فُـ وافًْٚء، افرجٚل ؾٔف وينسك افرأس ؽىٚء هق اخلامر وأن اخلامر،

 افرجٚل أمٚ وافهدر، افًْؼ مـ حقاه ومٚ ـِف افرأس بٚخلامر يًسن أن ظِٔٓـ
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 أو يًّح ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افهحٔحٜ افًْٜ يف جٚء فذفؽ ـذفؽ، فٔس ؾٖمرهؿ

 .اخلٍغ وظذ اخلامر ظذ ادًح يف رخص

ة بٚفًٌْٜ اجلّع  رأشٓٚ ظذ اخلامر تَِل أن بغ دارهٚ مـ خترج افتل فِّرأ

 يف أراه ٓ مٚ – إشػ مع – وهذا تىٌَٔف، واجٛ أمر هذا اخلامر ؾقق واجلٌِٚب

 .ظْٓـ ًٕٖل ؾال ؽرهـ أمٚ ادِتزمٚت، افًْٚء مـ ـثر

ويِٓؿ يىِٔقن أهنؿ ٕجد افرجٚل ـذفؽ  أو جالبٔتٓؿ أو بْٚضِٔٓؿ أو ها

 أي ثقهبؿ يىقل أٓ افًِؿ ضالب شٔامء مـ بؾ يُقن، أن يٌٌْل ٓ هذا ـؾ ظٌٚيتٓؿ

 .وأؿك أؿك يُقن أن وإوػ افًٌُغ، ظذ ويزيد ـٚن ٕقع

 (00: 11: 21/ 216/  وافْقر اهلدى)

 لٓرجؾ الَْبني أشِؾ الٓبس حْؿ

  فِرجؾ؟ بٚفًٌْٜ افًٌُغ أشٍؾ افٌِٚس حُؿ :مداخِٜ

 .افْٚر يف :افنٔخ

  (.: .42 : 16/  41/  وافْقر اهلدى)

 باخلٗالء خاص الثقب إشبال حتريؿ هؾ

ٚئؾ ٌٜ :اًف فًْ هر ٚب ّٔص فَت ر أيب حدٞي اَف ٌل مع ُب ٌْل فف ؿٚل حٚ ملسو هيلع هللا ىلص  اْف  ملسو هيلع هللا ىلص  اف

ؽ ًؾ ممـ فًٝ ٕإ رجؾ جيقز وٓ ظغ واؿًف هذه هؾ خٔالء ذفؽ ٍي  مـ فٔس ثقبف يىٔؾ أن ِف

ب   ذفؽ؟ وٕحق افُز ٚب

 خٔالء ذفؽ يًٍؾ ٓ أنف فدظقى ثقبف إضٚفٜ يتًّد أن فًِِّؿ جيقز ٓ :افنٔخ

 :اثْغ فًٌٌغ وذفؽ

 ذـرتف مٚ بُر ٕيب افًالم ظِٔف  افرشقل بَقل يتًِؼ افذي وهق :إول السبب 
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  فف ؾَٚل ضقيال ثقبٚ يتخذ مل ظْف اهلل ريض بُر أبٚ أن خٔالء ذفؽ تًٍؾ ٓ إٕؽ إٍٓٚ

بٚ  افًالم ظِٔف  ؿقفف ـٚن وإٕام خٔالء ذفؽ تًٍؾ ٓ إٕؽ  افًالم ظِٔف  أنف فَقفف جقا

 أمر هذا أن  افًالم ظِٔف افرشقل ؾٖجٚبف ذيِف أضٚل فق ـام ؾٔهٌح ظْف افثقب يًَط

 بٖيب ِٕحؼ أن جيقز ٓ ؾٌذفؽ ءخٔال تًٍِف ٓ ؿهدا تًٍِف ٓ ٕنؽ ظِٔف تٗاخذ ٓ

 أيب ؾحٚدثٜ ءخٔال ذفؽ ًٍٕؾ ٓ ٕحـ يَقفقن ثؿ افذيقل إضٚفٜ يتًّدون ٕٚشٚ بُر

 .مىَِٚ هلٗٓء تنٓد ٓ بُر

 جيقز مٚ ومَدار ثقبف يف فًِِّؿ ٕيٚمٚ ووع ؿد  ملسو هيلع هللا ىلص  افٌْل أن أخر والسبب 

 ؾ٘ن ،افًٚق ٕهػ إػ ادٗمـ زرةإ» :وافًالم افهالة ظِٔف  ؾَٚل مْف يىٔؾ أن فف

 يف ذـرهٚ جٚء افتل افًِٜ يقجد ٓ ؾْٓٚ شافْٚر ؾٍل ضٚل ؾ٘ن ،افًٌُغ ؾ٘ػ ضٚل

 هذا شافَٔٚمٜ يقم فٔفإ وجؾ ظز اهلل يْير ٓ خٔالء إزاره جر مـ» :افهحٔح احلديٞ

 افًٚؿغ حتٝ اإلزار إضٚفٜ أن بًّْك شٚؿٔف حتٝ إزاره يىٔؾ مـ وزر مـ أصد وزر

 ،افْٚر يف وهق صٚحٌف ظِٔف مٗاخذ ؾٓق ٓ أم خٔالء ذفؽ ؾًؾ هؾ افْير بٌض ظّدا

 ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن افًٚؿغ ٕهػ إػ افٌْقي افْيٚم هلذا ادخٚفٍٜ هذه مع اؿسن إن فُـ

 يًٍؾ أنف افْيٚم هلذا ادخٚفٍٜ هذه مع اؿسن ؾ٘ن افْٚر ؾٍل ضٚل ؾ٘ن افًٌُغ ؾقق مٚ

 بْيرة وجؾ ظز ربْٚ وتقجف ربف فرمحٜ ؾَده وظٔد يًتحؼ افذي ؾٓق خٔالء ذفؽ

 اإلضٚفٜ جقاز بُر أيب ؿهٜ مـ ٕٖخذ أن يٌٌْل ٓ فذفؽ ،افَٔٚمٜ يقم إفٔف افرمحٜ

 إن واوح وهذا افًٚبؼ احلديٞ ٕيٚم خيٚفػ هذا ٕن اخلٔالء ؿهد بدون بَهد

  .اهلل صٚء

 ؿهر افَّٔص يٌِس اإلخقة مـ ـثر أن ٕالحظ يًْل صٔخْٚ يٚ :افًٚئؾ

 يف يدخؾ هذا هؾ افًٌُغ حتٝ مٚ إػ أحٕٔٚٚ يهؾ يًْل ضقيؾ بْىِقن حتتف ويٌِس

 ؟افْٓل

 افىٚحقن ظذ افدروب ـؾ أجوٚ جيقز ٓ افىٚحقن ظذ افدروب ـؾ :افنٔخ

 اإلزار ٕن ،هذا جيقز وٓ ،ًٕؿ أي ُمرم ؾٓق ادحرم إػ يقصؾ افىريؼ ـؾ يًْل
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 ـٚن أو ؿّٔهٚ ـٚن أو إزارا ـٚن شقاء افثقب هق ادَهقد إٕام بذاتف مَهقد فٔس

 .افًٌُغ حتٝ مٚ إػ افثقب هذا ٔؾيى أن فًِِّؿ يٌٌْل ؾال ذفؽ ٕحق أو ظٌٚءة

 شادخِٜٔ مـ اإلزار إشٌٚل ؾ٘ن اإلزار وإشٌٚل إيٚك» حديٞ أشتٚذي-:مداخِٜ

 اخلٔالء مـ يُقن أوٓ اخلٔالء مـ هذا يُقن أنف شقاء أنف ظذ يدل ؿد احلديٞ هذا

 ؟اخلٔالء مـ يُقن افًٌُغ بًد إزاره يًٌؾ أن جمرد هق

 ُْٕر أن ًٕتىٔع ٓ أنْٚ افقاؿع فُـ إصؾ هق هذا بؾ افهحٔح هذا :افنٔخ

 ؿهد إضالؿٚ خِدهؿ يف يدور وٓ ذفؽ يًٍِقن ؿد افْٚس بًض أن وهق آخر واؿًٚ

 أنٝ تذـره افذي احلديٞ ؾٓذا اخلٔالء مْف ادَهقد اإلزار إضٚفٜ هق فُـ ءٔالاخل

 ـؾ ظذ ٍٕرض أن يًْل ٓ هذا فُـ ،خٔالء هق اإلزار يىٔؾ حٚذا إصؾ إػ يًر

 فُْْٚ ،أؾًؾ مٚ أنٚ يَقل بًٍْف أدرى وهق ،خٔالء ذفؽ يًٍؾ بٖنف ٕتّٓف أن صخص

 ذاك أو افَّٔص هلذا مْٟٓ هق افذي افًٚبؼ احلديٞ إػ هذه واحلٚفٜ ٕيره ٍِٕٝ

 .ظْف اهلل ريض  اخلدري شًٔد أيب حديٞ مـ وهق افثقب

  (.: .25 : 64/ 11/ وافْقر اهلدى)

 خٗالء؟ فَٓف بٔـ خاص اإلشبال حتريؿ هؾ 

 ؾٔف يُقن ممُـ افثقب إضٚفٜ أن مًؽ أواؾؼ أنٚ افثقب إلضٚفٜ بٚفًٌْٜ :افنٔخ

 فداريتؽ أداريؽ أن أردت فق ٕين أداريؽ: أن أريد ٕين أواؾؼ وفـ وخٔالء، ـزيٚء

 ؿقفف وهق افًالم، ظِٔف افرشقل حديٞ يقاؾؼ ـالم ـِّتْل ٕنف وإٕام ؿٌؾ، مـ

 .تُز أي: خٔالء. شافَٔٚمٜ يقم إفٔف وجؾ ظز اهلل يْير مل خٔالء إزاره جر مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص

 وافًزة رداءي افُزيٚء» هذا، ادقوقع يف يُّـ ؿدد حديٞ يف :مداخِٜ

 .شأبٚل وٓ افْٚر يف أدخِتف مْٓام واحد ظذ ٕٚزظْل ؾّـ إزاري،

ؿ، :افنٔخ قوقع ظالؿٜ فف فٔس فُـ صحٔح، حدٞي هذا ًٕ س ّب ٌٚ  .اِف

 .يًْل ظٚم بنُؾ :مداخِٜ
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  .ًٕؿ أي :افنٔخ

 ـام وهْٚ– احلديٞ هذا يًْل ٓ فُـ افًّقم، هذا يف افٌِٚس مقوقع ؾٔدخؾ

 أنف خٔالء، ذفؽ يًٍؾ ٓ أنف بدظقى ثقبف أضٚل إذا ادًِؿ أن -افَهٔد بٔٝ: يَٚل

ًٚ: ظِٔف فٔس ًٚ  ؿِْٚ صئْٚ وإن مْٓجًٚ  ووع ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن وذفؽ صٔئ  خٚصًٚ  زي

 هذا ؽر ادقوقع هذا يف يُـ مل فق افثقب، إضٚفٜ ظدم حٔٞ مـ فًِِّّغ

 خٔالء ظـ إٓ فٌٚشف جيقز افىقيؾ افثقب أن َٕقل ـْٚ اخلٔالء، حديٞ احلديٞ،

 أن حٔٞ وافًالم، افهالة ظِٔف ؾًِف مـ أحدمهٚ آخران، صٔئٚن ظْدٕٚ فُـ ؾحرام،

 أن صؽ وبال افًٌُغ، يىقل إرض ظذ أو إرض ظذ جيره ضقيالً  يُـ مل ثقبف

 .إول افقء هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص شُمّد هدى اهلدى خر»: إحٚديٞ بًض يف جٚء ـام

 ٕهػ إػ ادٗمـ إزرة: »افًالم ظِٔف افرشقل يَقل ،أهؿ وهؿ أخر وافقء

 .شافْٚر ؾٍل ضٚل ؾ٘ن افًٌُغ، ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن افًٚق،

 يف ظٚمًٚ  مْٓجًٚ  فًِِّّغ افًالم ظِٔف افرشقل ووع مًْٚه احلديٞ هذا

 يُقن أن جيقز افًٚق، ٕهػ إػ يُقن أن: َٕقل اخلٔالء، ظـ افْير بٌض فٌٚشٓؿ

 افْٚتئغ، افًوديـ مهٚ مًروؾغ وافًٌُغ افًٌُغ، ؾقق مٚ اجلقاز هذا وحد أضقل،

 افًالم ظِٔف ؾٚفرشقل ذفؽ دون مٚ أمٚ افهقرتغ، هذه مـ صقرة فؽ ؾٔجقز

 .شافْٚر يف»: يَقل

 ؿد اجلقاب ٕن خٔالًء: ثقيب أضٔؾ ٓ أنٚ: يَقل أن فًِِّؿ جيقز ٓ ذفؽ وظذ

 يف مٚ ظذ مًِىغ فًْٚ وٕحـ افَِقب، يف بام أظِؿ واهلل ـذفؽ إمر يُقن

ئر، يتقػ واهلل افيٚهر، فْٚ افَِقب،  ظِٔف افرشقل دهحد افذي هق افيٚهر هذا افنا

 ؾٍل ضٚل ؾ٘ن افًٌُغ، ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن افًٚق، ٕهػ إػ ادٗمـ رةإز: »بَقفف افًالم

 .شافْٚر

 فْٚ جيقز ٓ ظٚمٜ فًِِّّغ افًالم ظِٔف افرشقل ووًف افذي ادْٟٓ هذا بًد

 ٌْٕٔٚ بٖن ٍٕخر ٕحـ مجًًٔٚ  ًِٕؿ ـام ٕنف ؾَط: افرشقل زمـ يف ـٚن هذا أن: َٕقل أن
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 ظذ ؾوِٝ»: مًروف حديٞ يف ؿٚل أنف خهٚئهف مـ ظِٔف وشالمف اهلل صِقات

 إػ وبًثٝ خٚصٜ، ؿقمف إػ يًٌٞ افٌْل وـٚن»: مجِتٓٚ مـ ش...بخّس إنٌٔٚء

 .شـٚؾٜ افْٚس

َِْْٚكَ  َوَمٚ﴿: افهدد هذا يف تٍُل وأيٜ َٓ  َأْرَش ًٜ  إِ َٚؾ َِٕذيًرا  َبِنًرا  فَِِْٚسِ  ـَ ﴾ َو

 [.28:شٌٖ]

َِْْٚكَ  َوَمٚ﴿: إخرى وأيٜ َٓ  َأْرَش ًٜ  إِ غَ  َرمْحَ
ِ
َٚد ًَ ِْ

ِ  [.407:إنٌٔٚء﴾ ]ف

ين أو ُّيقدي إمٜ هذه مـ رجؾ مـ مٚ»: يَقل افذي أخر احلديٞ ثؿ  ٕكا

 .شافْٚر دخؾ إٓ يب يٗمـ ٓ ثؿ يب يًّع

 يقم إػ مًتّرة ذيًٜ افًالم ظِٔف افرشقل ذيًٜ أنف ـِف وذاك هذا مًْك

 .اهلل خلِؼ تٌديؾ ٓ افَٔٚمٜ،

 دفٔؾ يٖت ومل افزمٚن، ذاك يف ؾًِف أو افًالم ظِٔف افرشقل بف ٕىؼ حُؿ ؾُؾ

 يقم إػ مًتّرة تٌَك إحُٚم ؾٓذه بزمٕٚف أو افًالم، ظِٔف بف احلُؿ ذفؽ خيص

 رء: ظِٔف مٚ ضقيِٜ ـٕٚٝ إذا افٔقم افدصداصٜ أن َٕقل أن يهح ٓ وفذفؽ افَٔٚمٜ،

 .تُزاً  ذيقهلؿ يىِٔقن أهنؿ ظٚداهتؿ مـ ـٚن افًرب ٕن

 هق وـام افًجؿ، يف ـٚن ـام افًرب يف ـٚن هذا يُقن أن يُّـ ؿد: َٕقل

 جيقز أنف اخلٔالء ٕٜٔ ؽر بْٜٔ ذفؽ ؾًؾ مـ أن ذفؽ يًْل ٓ وفُـ افٔقم، مقجقد

 .فف ذفؽ

 ادنُِٜ، ٍٕس افثٚين وهذا خٔالء، ظـ ضقيؾ ثقبف هذا أن ّٕٔز ـٔػ ؿِْٚ وـام

 .مٔزان ظْدٕٚ يقجد ٓ ظْدٕٚ؟ افذي ادٔزان هق مٚ خٔالء، يًٍِف ٓ هذا فُـ

 ثقبف يىقل حد ظدش مٚ أن إتٓٝ،يًْل افًٚدة هذه أن أظتَد :مداخِٜ

 .اجلٚهِٜٔ يف ؾٔف ـٕٚقا  افذي بٚفنُؾ

 افنُؾ؟ ذفؽ ـٚن مٚذا :افنٔخ
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 .ورائٓؿ جيروه ؾًالً  ـٕٚقا  :مداخِٜ

 مًِٔش؟ يًْل جر وبدون :افنٔخ

 بُْٔس مٚ إصٌع، يًْل إرض وبغ بْٔف وإٕام ـٚفًْٚء جير ٓ ـٚن إذا يًْل

 رء؟ ظِٔف مٚ يًْل وراه، مـ إرض

 افهالة ظِٔف افرشقل وـٚن، اإلشالم بدايٜ يف ـٕٚٝ هذه إمقر :مداخِٜ

 ظِٔف افرشقل بًْٜ ضًًٌٚ  افتزمقا  وادًِّغ افقء، هلذا ادًِّغ ٌٕف وافًالم

ًٚ  افنٌِٜ هذه تُررت مٚ بًدهٚ، افذي ؾٚفًهقر وافًالم، افهالة  ..هنٚئٔ

 دفِٔؽ؟ هق مٚ افُالم، هذا تَقل ظْدمٚ أن أنٝ :افنٔخ

 ... أو مثالً  حديٞ إيش زي دفٔؾ، ٕنف دفٔؾ يقجد ٓ :مداخِٜ

 ظْدك، يُقن افدفٔؾ أن مْؽ ُٕتٍل ٕحـ ظْدك، هق دفٔؾ رء، أي :افنٔخ

 .افدفٔؾ هٚت أنٝ وهُذا، هُذا ٕريد: وَٕقل ظِٔؽ ٕحرج ٓ يًْل

 .خر اهلل جزاك يًتٚهؾ هق :مداخِٜ

 .تًنوا وٓ ينوا واجٌْٚ، وهذا :افنٔخ

 صٚرفًتقن، يًّقه زمـ ظِٔف مٙ افنٚم يف ظْدٕٚ بْىِقن هْٚك ؿِٔاًل، ٕرحيؽ

 آشؿ؟ هبذا شًّتؿ هؾ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 ٕٜٔ؟ حًـ ظـ يًٌِقٕف ـٕٚقا  رأجؽ مٚ :افنٔخ

 .يًْل ادقوٜ :مداخِٜ

 ... صٚرفًتقن :مداخِٜ

 .صٚرفًتقن رائد أبق ظرؾتف مٚ :افنٔخ
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525 

 .صٚرفًتقن :مداخِٜ

 .افٌْىِقن هذا ًٕؿ، :افنٔخ

 .حتٝ مـ ظريوٜ رجِف افذي :مداخِٜ

 .إرض يًّح وضقيؾ ظريض :افنٔخ

 .أشٍِف هق افٌْىِقن مـ بْٔتٓل رء أول يًْل

ة أن يًْل رء، مْٓٚ مَهقد ادقوٜ هذه مقوٜ، تَقل ظْدمٚ  ادتزجٜ ادرأ

 رء؟ ادقوٜ هذه وراء مـ ؿهدهٚ أخٔس فُـ مقوٜ، ادخكة، افتْقرة تٌِس

ة فٌس :مداخِٜ  ...ادرأة ٕن خيتِػ: ادرأ

 هذا وراء رء مَهقد مْؽ، أشّع أريد أنٚ فُـ خيتِػ، أنف ظٚرف أنٚ :افنٔخ

 مَهقد؟ ؽر وٓ مقوٜ، ًّٕٔف افذي افقء

 .أظرف مٚ :مداخِٜ

 وبرأجؽ بًَِؽ افؼظٜٔ افْهقص تًٚفٟ أن اهلل ظٌد أبق يٚ بٔهر مٚ :افنٔخ

 هق مٚ أشٖخؽ وظْدمٚ مقوٜ، تَقل واؿًل مثٚل فؽ جٌٝ وإذا دفٔؾ، ظْدك ومٚ

ًٚ، حتر ٓ ادقوٜ هذه مـ ادَهقد ب  حٚذا؟ جقا

 .ؿِقهبؿ ادٗفٍٜ مثؾ مثاًل، مثٚل أظىٔؽ :مداخِٜ

 .ؾًٍِٜ يٍُل قاب،اجل ختنين ٓ جقاب أظىْٔل مْل، ضِع ادثٚل :افنٔخ

 ؿقي اإلشالم وأن ؤًػ، واإلشالم افرشقل أظىٚهؿ[ ادٗفٍٜ] :مداخِٜ

 ّٕق ٕيؾ أن يًْل ٓ وهذا افٌدايٜ، يف اإلشالم واجٓٓٚ ومًٚئؾ أمقر هذه. ؾال

 .مثالً  ظِٔٓٚ

 حٚذا؟ :افنٔخ

 أظىٚهؿ مثِام ؿِقهبؿ ادٗفٍٜ يًط مل حٚذا اخلىٚب بـ ظّر فؽ، ؿِٝ :مداخِٜ
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 .افرشقل

 .اهلل ظٌد أبق وبغ ظّر بغ أن ـثر ؾرق هْٚك :افنٔخ

ًٚ، أظىك ظّر ب  .جقاب يًىل ٓ اهلل ظٌد أبق جقا

 أصٌح اإلشالم وأن افَِقب، تٖخٔػ أجؾ مـ ؿِقهبؿ ادٗفٍٜ إن: ؿٚل ظّر

ًٚ،ؿ  بٚفدفٔؾ يٖيت وٓ افدظقة بٔدظل اهلل ظٌد أبق فُـ ،أشِؿ مٚ ظّره وٓ أشِؿ إن قي

 دفٔؾ، أي فف وَٕقل فف ٕٔن تريده، افذي افدفٔؾ هق مٚ يًٖل أنف يوىر حتك ظِٔٓٚ،

 .دفٔؾ أي يَدم ٓ

 مقوقظًٚ  فٔس هذا، فِّقوقع حتك بٚفًٌْٜ أنٚ صٔخْٚ، يٚ واهلل :مداخِٜ

 ..افٌِٚس مقوقع يًْل، افًَٔدة يف أشٚد

 .أنٝ أم أثرٕٚه ٕحـ هؾ ضٔٛ، :افنٔخ

 .افُالم هذا ـؾ يًتحؼ ٓ... يًْل فؽ أؿقل :مداخِٜ

 أنٝ؟ أم أثرٕٚه ٕحـ أنٝ، فٔس فؽ أؿقل أنٚ :افنٔخ

 افًَٔدة يف مٓؿ ؽر افٌِٚس حديٞ أن وأؿقل احلديٞ ظذ أظِؼ أنٚ :مداخِٜ

 ..افدرجٜ هذه إػ

 !اهلل شُٚمؽ اهلل، شُٚمؽ :افنٔخ

 .اجلّٔع يًٚمح اهلل :مداخِٜ

 وضقيؾ هٚدئ اهلل صٚء مٚ أراك أين مع جتٚوبْل، وٓ أشٖخؽ أنٚ مرة ـؿ :افنٔخ

 جتٚوب؟ ٓ حٚذا آخره، إػ.. و افٌٚل،

 .جٚوبتؽ أنٚ :مداخِٜ

 مٚ افقء جتٓؾ أنؽ ردك أو شٗافؽ ظدم أن ادُّـ مـ ظٍقاً، :مداخِٜ

 .مثالً  افنٔخ مـ أـثر تًتٍٔد أن تريد أو أظرف، ٓ أم ظِٔف جتٔٛ أن تًتىٔع
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 ..اظتَٚدي يف افٌِٚس مقوقع :مداخِٜ

 أجـ مـ اظتَٚدي يف ؿقفؽ ُّيديؽ، اهلل بف، أتٔٝ أجـ مـ آظتَٚد هذا :افنٔخ

 ظذ ظَٔدة فف مًِؿ ـؾ اداليغ، بًٔدوا مًِؿ ـؾ أن تًتَد أنٝ هؾ بف؟ أتٔٝ

 بٚفؼع؟ مَٔد هق أم ـٍٔف؟

 ..صٔخْٚ يٚ افٌِٚس أن :مداخِٜ

 .حٔدة يٍُل جتٚوبْل، إٕؽ أرجق :افنٔخ

 ظَٔدة؟ افٌِٚس هؾ :مداخِٜ

 افًٗال؟ هذا مـ شتًتٍٔد مٚذا بٚهلل، إٓ ؿقة وٓ حقل ٓ :افنٔخ

 شتًتٍٔد؟ مٚذا ظَٔدة، فٔس أنف فؽ ؿِٝ إذا يًْل

 ظَٔدة؟ افٌِٚس ظـ وشٗافؽ افَٔٚم ظـ شٗافؽ أن؟ أشٖخؽ أنٚ

 .ظِٔف دورت وٓ يًْل، ؾتحتف مٚ أنٚ ادقوقع، أثرتؿ افذيـ أنتؿ :مداخِٜ

 أثرتف؟ أنٚ افدصداصٜ ـامن :افنٔخ

 هذا أن ييـ اهلل ظٌد أبق إخ جًِٝ ادقوقع يف ادتْٚهٜٔ ثَتؽ :مداخِٜ

ئد آهتامم  .افًَٔدة درتٌٜ وصؾ ـٖنف ادقوقع يف افزا

 يًْل، بٚفتامم... إمقر حيٛ دؿٔؼ، بحثف ـؾ صٔخْٚ اهلل ظٌد أبق يٚ:آخر مداخؾ

 .ٓ مهريٜ، ظَٔديٜ ادًٖخٜ ٕن مش يًْل، بس

 .ؾٔؽ اهلل بٚرك خر، اهلل جزاك :مداخِٜ

 ...ًٕتٍٔد وٕحـ :مداخِٜ

 .ٍْٕٔف ممُـ ـالم أو رأي ظْدٕٚ وإذا... افٍٚوؾ صٔخْٚ مـ ٍٕٓؿ :مداخِٜ

 أمُـ؟ مٚ وٓ أمُـ :افنٔخ
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 .ضًًٌٚ  أمُـ :مداخِٜ

 .خالص :افنٔخ

 ـام أنٝ وتُِّٝ وؿع، ادُّـ هذا فُـ يَع، أن ممُـ رء ـؾ فٔس ٕنف

ًٚ، تريد وـام ترى  احلريٜ فؽ ـٚن مثِام فُـ هُذا، تتُِؿ حٚذا أحد فؽ يَؾ ومل ُتٚم

 آشػ وأنٚ تَقل؟ مٚ ظذ افدفٔؾ مٚ ًٕٖخؽ احلريٜ فْٚ أجوًٚ  ٕحـ تنٚء، ـام تتُِؿ أن

 .بدفٔؾ وٓ أؾدتْٚ مٚ ؿِتف، مٚ ـؾ يف افدفٔؾ حرمتْٚ أنؽ

 .صٔخْٚ... :مداخِٜ

 أن حَؽ هذا ٕنف حريٜ، بُؾ تُِّٝ أنٝ مثِام ؾٔؽ، اهلل بٚرك أؿقل :افنٔخ

 شٗال مـ مٚ أنٝ إشػ مع فُـ وًٕٖل، ٕتُِؿ ـذفؽ ٕحـ بٚدَٚبؾ ؾٔف، تتُِؿ

 افًٗال، ظـ اجلقاب ؾحرمتْٚ أجٌتْٚ، ومٚ شٖخْٚك ٕحـ أمٚ أجٌْٚك، إٓ ظِٔف شٖخٝ

 ٓ،: فؽ وؿِْٚ جٚوبْٚك أجوًٚ  ظَٔدة؟ مًٖخٜ هذه هؾ: وؿِٝ إخر يف وشٖخٝ

 مُٕٚؽ رء، تًتٍد مل واجلقاب، افًٗال مـ افٍٚئدة هل مٚ فُـ ظَٔدة، فًٔٝ

 .راوح

 يف وإتٓٝ افرشقل ظْٓٚ هنك إمقر هذه أن ؿهدي أنٚ بٚفًُس :مداخِٜ

 .افًك فذفؽ ٓزمٜ ـٕٚٝ ٕهنٚ زمٕٚف:

 ذفؽ؟ ظرؾٝ ـٔػ: شٖختؽ أنٚ :افنٔخ

 .يًْل أنٚ بَهده افذي هذا :مداخِٜ

 .مٍٓقم ؿهدك ذفؽ؟ ظرؾٝ ـٔػ :افنٔخ

 وـٕٚٝ ادًِّغ، واجٓٝ مًٚئؾ ظـ افًك، ذفؽ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنك :مداخِٜ

 هنٚهؿ وافًالم افهالة ظِٔف وافرشقل ظع، ؾّٓٝ ؾٔٓٚ، احتُقا  وـٚن مقجقدة،

 ..افًك ذفؽ يف وإتٓٝ
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 ؾتح اهلل ظٌد أبق يٚ ؾٔؽ، اهلل بٚرك إتٓٝ ؿقفؽ أخل، يٚ ظرؾٝ ـٔػ :افنٔخ

 أنٝ احلرارة، مـ بقء أتُِؿ أنٚ وأن أن، جداً  خىر ـالم تتُِؿ أنٝ ظْٔؽ

 شٓؾ إمر هؾ افؼيًٜ، ظىِٝ مًْٚه أمره، إتٓك افؼظل احلُؿ هذا تَقل ظْدمٚ

 ُمّد ؿِٛ ظذ اهلل أنزفف ذظل حُؿ أهنٚه؟ مـ إتٓك، احلُؿ هذا أن تَقل أنؽ

 افذي مـ وؿٍف، افذي مـ... ظؼة مخًٜ ثالثٜ شْتغ شْٜ ؿقل وصٚر افًالم، ظِٔف

 افؼظل؟ احلُؿ يقؿػ أنف افهالحٜٔ فف افذي مـ ظىِف؟

 ...مًٚئؾ هذه أؿقل أنٚ رء، أو يقؿٍف أنف بؼط مش :مداخِٜ

 ٍّٕٓؽ؟ مل ـٖنْٚ افُالم تًٔد أن تريد :افنٔخ

 افهالة ظِٔف افرشقل وظٚجلٓٚ ادًِّغ تقاجف مًٚئؾ ،ؿهدي هذا :مداخِٜ

 .وافًالم

 افؼظل احلُؿ وشٚر ؾٔف، ذظل حُؿ صٚر أنف يًْل إتٓك، أنف يَقل :مداخِٜ

 .ذظل حُؿ ؾٔف مٍتقح يًْل هذا،

 .واهلل ؾّٓٝ مٚ ظٍقاً  :افنٔخ

 شٚري هذا مًروف، ذظل حُؿ هْٚك أن يًْل إتٓك، ؿهده يًْل :مداخِٜ

 .ادًٍقل

 هق؟ مٚ ادًروف افؼظل احلُؿ هق مٚ :افنٔخ

 .هُذا يَهد هق :مداخِٜ

 .مقجقد وٓ طٚهر افؼظل، احلُؿ أجـ :افنٔخ

 .ظْف يًٖل افذي إمر هذا هق :مداخِٜ

 مٍَقد؟ وٓ هذا مقجقد :افنٔخ

 .ضًًٌٚ  مقجقد ٓ :مداخِٜ
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 هق؟ أجـ: فف أؿقل أنٚ هق، أجـ :افنٔخ

 .بس ظْده ظْده، ؽر مقجقد مش

 حتٛ ـْٝ وإذا افًَٔدة، يف ظالؿٜ فف فٔس تٗاخذين، وٓ شٗال أنٚ أشٖخؽ

 افًَٔدة؟ يف ٌٕحٞ ممُـ افًَٔدة، يف تٌحٞ

 حرام؟ وٓ جيقز افرجٚل، مـ افذهٛ فٌس حُؿ مٚ

 ظـ هنك وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل أن افقاردة إحٚديٞ واهلل :مداخِٜ

 ...احلرير فٌس

 ...أنتف حٚفؽ ريح :افنٔخ

 .فِرجٚل افذهٛ... :مداخِٜ

 هق مٚ: فؽ أؿقل حالل، ل تَؾ أنٝ ظْدمٚ حالل، وٓ حرام ؿقل :افنٔخ

 واتٍَْٚ، مثاًل، حرام أنف تَقل وظْدمٚ ظْدي، مٚ خٚفٍٝ شتُقن ٕنؽ افدفٔؾ؟

 احلرير فٌس حُؿ ؾام، فٌرهٚ بْْتَؾ، ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؿٚل تَقل حٚجٜ هْٚك فٔس

م فِرجٚل، بٚفًٌْٜ وافذهٛ  حالل؟ وٓ حرا

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظْف هنك :مداخِٜ

م يًْل :مداخِٜ  .حرا

 .هنك مٚ أو هنك شٖختؽ أنٚ هؾ :افنٔخ

م افتحِٔؾ... صٔخ يٚ :مداخِٜ  .افُريؿ افَرآن بْص يٖيت واحلرا

 بس؟ :افنٔخ

 .حيِؾ وٓ حيرم ٓ وافًالم افهالة ظِٔف وافرشقل :مداخِٜ

 .افُريؿ افَرآن بْص بس :افنٔخ
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َٚفْقا  ُؿْؾ ﴿: يَقل وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل :مداخِٜ ًَ ؿْ  َحَرمَ  َمٚ َأتُْؾ  َت ُُ ؿْ  َربُّ ُُ َِْٔ ﴾ َظ

 [.464:إنًٚم]

 افُريؿ بٚفَرآن بس: أشٖخؽ أنٚ بقاحدة، أنهٍْٚ واحدة، واحدة أخل يٚ :افنٔخ

 احلرام؟ يٖيت

 .وتًٚػ شٌحٕٚف ربْٚ حيرم وافذي حيِؾ افذي واهلل :مداخِٜ

 .افًئؿ افًع بٚهلل إٓ ؿقة وٓ حقل ٓ :افنٔخ

 ...احلرير فٌس ظـ هنك وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل :مداخِٜ

 أنف ٓ، ل، وتَقل تًِّْل حتك اهلل، ؽر حيرم افذي أن فؽ ؿِٝ أنٚ هؾ :افنٔخ

 جٚوبتؽ؟ اهلل،ضٔٛ إٓ حيرم ٓ اهلل، إٓ حيرم ٓ

 .فٍْٓؿ ًٕٖل احْٚ... صٔخْٚ يٚ :مداخِٜ

 ٕحـ أنٝ، وفٔس ًٕٖل ٕحـ ؾٔؽ، اهلل بٚرك أنٝ، وفًٝ ًٕٖل ٕحـ :افنٔخ

م افذهٛ رأجؽ مٚ ًٕٖخؽ  اهلل؟ إٓ حيرم ٓ تَقل ترجع ٓ، أو فِرجٚل حرام واحلرا

 جيٚوب، ٓ حرام؟ وٓ حالل ًٕٖخؽ فُـ اهلل، إٓ حيرم ٓ أنف ًٕرف ٕحـ

 مْؽ وٕحيك ٕهٔٛ، فْٚ يُتٛ ربْٚ ثٕٜٚٔ فِٜٔ اهلل صٚء إن بس افِِٜٔ، ظقدتْٚ

 .بٕٚجقبٜ

 .ادقوقع ؽر يف ،صٔخْٚ يٚ شٗال ًٕٖل :مداخِٜ

 .افًَٔدة يف شْدخؾ :افنٔخ

 .أشٖل أن أريد أنٚ افًَٔدة يف :مداخِٜ

 .افًَٔدة يف أدخؾ أن أريد أنٚ :افنٔخ

ؿْ  َوَؾ  َمٚ * َهَقى إَِذا َوافَْْجؿِ ﴿: تًٚػ ؿقفف ُُ ٌُ ـِ  َيْْىُِؼ  َوَمٚ * َؽَقى َوَمٚ َصِٚح  َظ

َٓ  ُهقَ  إِنْ  * اهْلََقى : افْص هذا ظْدك تٖويؾ فف هؾ ،[1-4:افْجؿ﴾ ]ُيقَحك َوْحٌل  إِ
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ـِ  َيْْىُِؼ  َوَمٚ﴿ َٓ  ُهقَ  إِنْ  * اهْلََقى َظ  [.1-1:افْجؿ﴾ ]ُيقَحك َوْحٌل  إِ

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ـالم يف ادًْك يًْل..واهلل :مداخِٜ

ؿْ  َوَؾ  َمٚ» :افنٔخ ُُ ٌُ  .جتٚوب أن تريد ٓ أجوًٚ  صٚحٌُؿ؟ مـ شَؽَقى َوَمٚ َصِٚح

 .مْؽ أؾٓؿ أن أريد :مداخِٜ

 .جيتًّٚن ٓ ومًئقل شٚئؾ مْل، تٍٓؿ أن تريد ـٔػ :افنٔخ

 هق ومٚ فميٜ، ادًْك مْؽ ٍٕٓؿ وبدٕٚ أيٜ حُٔٝ افذي أنٝ :مداخِٜ

 ..أيٜ َٕقل وحٚذا أيٜ، مـ ادَهقد

 مْل؟ ظُس ؾٓامن ـْٝ وأنٝ مْل، ؾّٓٝ إذا افٍٚئدة هل ومٚ :افنٔخ

 .مْؽ أؾٓؿ أن أريد :مداخِٜ

 مْل؟ تٍّٓٓٚ مل حٚذا افًٚبَٜ ادًٚئؾ ضٔٛ، :افنٔخ

 .أنٚؿش أحٛ أنٚ واهلل :مداخِٜ

 .وْٕٚؿش ْٕٚؿش ٕحٛ ٕحـ تْٚؿش، حتٛ أنٝ إذا :افنٔخ

 ٓ؟ أو وْٕٚؿش، ْٕٚؿش ٕحٛ أنْٚ اجلًِٜ هذه ـؾ يف وآمْٝ

 .ضًًٌٚ  :مداخِٜ

 ـؾ»: افًالم ظِٔف افرشقل ؿقل بزمٕٚؽ شًّٝ تْٚؿش، أن حتٛ إذا :افنٔخ

 .شحرام مخر وـؾ مخر، مًُر

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 .احلديٞ هبذا آمْٝ :افنٔخ

 .ضًًٌٚ  :مداخِٜ

 افًٚبؼ؟ ـالمؽ يْٚؿض هذا :افنٔخ
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 حٚذا؟ :مداخِٜ

 .اهلل إٓ حيرم ٓ أنف ؿِٝ ٕنؽ :افنٔخ

 ..اخلّر يًْل هق هذا، احلديٞ تًٍر واوح :مداخِٜ

 احلديٞ وإيٚك، ُّيديْٚ اهلل ٓ، أم واوح ادًْك هؾ أشٖخؽ ٓ أنٚ :افنٔخ

 ل ؿِٝ وأنٝ افَرآن، يف فٔس احلديٞ هذا فُـ افْٓٚر، رابًٜ يف ـٚفنّس واوح

 مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ»: فؽ يَقل احلديٞ هذا وهقن وبس، اهلل هق حيرم افذي

 .شحرام

 بٖصؾ جٚء حٚ تهديؼ وهذا افَرآن، يف ورد افتحريؿ وهذا ًٕؿ، :مداخِٜ

 .افُريؿ افَرآن هق افذي افًَٔدة

 افَرآن؟ يف اخلّر حرم ويـ :افنٔخ

 .ـثرة آيٚت هْٚك :مداخِٜ

 اخلّر، حتريؿ افَرآن يف فٔس مًُقٕٜ، إرض ٕن حٚفؽ: تتًٛ ٓ :افنٔخ

 ...احلديٞ يف ؿٚل ـام

َرُبقا  ٓ﴿ أنف ظذ تْص آيٜ هْٚك بس :مداخِٜ َْ َٚرى َوَأنْتُؿْ  افَهالةَ  َت َُ ﴾ ُش

 [.11:افًْٚء]

ًٚ، :افنٔخ م أنف يًْل ٓ هذا بس ضًٌ  .حرا

 .أخرى آيٚت هْٚك أن وأظتَد :مداخِٜ

ٌُقهُ ﴿ :مداخِٜ
 [.90:احٚئدة﴾ ]َؾْٚجَتِْ

ٌُقهُ ﴿ :مداخِٜ
 ...اجتٌْقا  ؾٚدًِّغ ،[90:احٚئدة﴾ ]َؾْٚجَتِْ

: أشٖخؽ أنٚ أـثر، ادْٚؿنٜ حيٛ بَك مـ فُـ ادْٚؿنٜ، حيٛ أنف صحٔح :افنٔخ

 وأنٝ افَرآن، يف اهلل ؿقل وفٔس افرشقل فٍظ هذا شحرام مخر ـؾ مخر، مًُر ـؾ»
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 مْل، تتًِؿ أن تريد صحٔح ـْٝ وإذا حيرم، افذي هق اهلل أن ؿِٝ افًٚظٜ تِؽ يف

 فُـ حيِؾ، افذي وهق حيرم افذي هق اهلل: رء فؽ أؿقل ـِٓؿ، ـٚفًٌٔد ظٌد وأنٚ

 يف تٚرة افًٚدغ، رب فًٚن ظذ وحتِٔؾ حتريؿ افْٚس إػ يَِل أن فٌْٔف يقحل اهلل

 مًُر ـؾ»: فؽ يَقل هق ؾًْدمٚ افًالم، ظِٔف افرشقل حديٞ يف تٚرة افَرآن،

ًٚ، شٖختؽ أنٚ وفذفؽ ظْده، مـ فٔس هذا شحرام مخر وـؾ مخر،  مـ تٍٓؿ مٚذا إٍٓ

ؿْ  َوَؾ  َمٚ * َهَقى إَِذا َوافَْْجؿِ ﴿: تًٚػ ؿقفف ُُ ٌُ ـِ  َيْْىُِؼ  َوَمٚ * َؽَقى َوَمٚ َصِٚح  َظ

َٓ  ُهقَ  إِنْ  *اهْلََقى  شحرام مخر وـؾ»: ؿقفف ؾٖجوًٚ  ،[1-4:افْجؿ﴾ ]ُيقَحك َوْحٌل  إِ

 مـ افتحريؿ أن تَقل ظْدمٚ أنٝ فُـ افًٚدغ، رب ظْد مـ وإٕام ظْده، مـ فٔس

: وتَقل احلديٞ هذا ظِٔؽ يٖيت ٕنف تَهده: ٓ أنٝ رء افْٚس تٍٓؿ يُّـ اهلل،

 افتحريؿ أن ؿِٝ وأنٝ صحٔح، احلديٞ ـٔػ: فؽ ؾَٔقفقن صحٔح، احلديٞ هذا

 يف آيٜ هْٚك فٔس اخلّر، حترم افَرآن يف آيٜ جتد أن حتٚول ـْٝ وأن اهلل، مـ ؾَط

 اخلّر: فؽ يَقفقن افًربٜٔ، بٚفٌِٜ يٍّٓقن ٓ افذيـ اجلِٜٓ بًض حتك افَرآن،

 .افَرآن مـ آيٜ هٚت ُمرمٜ، فًٔٝ

 صالة ـؾ صِقات مخس هْٚك أن آيٜ ظىْٚا مًِامً  ـْٝ إن: هلٗٓء َٕقل ٕحـ

 هذه. آخره إػ.. وتنٓد بًقرة، بٚفٍٚحتٜ ؾٔٓٚ ويهذ ـذا، رـًٚهتٚ وظدد ـذا، وؿتٓٚ

سِ  فُِدُفقكِ  افَهالةَ  َأؿِؿِ ﴿ افَرآن، يف مقجقدة فًٔٝ افتٍٚصٔؾ ّْ ِؼ  إَِػ  افَن ًَ َِْٔؾِ  َؽ  اف

ْجرِ  َوُؿْرآنَ  ٍَ ْجرِ  ُؿْرآنَ  إِنَ  اْف ٍَ ٚنَ  اْف قًدا ـَ ُٓ ء﴾ ]َمْن  هذه ؾٔٓٚ فٔس[. 78:اإلها

 افتٍٚصٔؾ؟ هذه أتتْٚ أجـ مـ افتٍٚصٔؾ،

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل مـ :مداخِٜ

 ؾ٘ذًا؟ :افنٔخ

 .وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظـ افهحٔح ادتقاتر مـ وهذا :مداخِٜ

تراً  فٔس ٓ، :افنٔخ  .متقا

تر يُـ مل إذا ـقٕف يًْل آخر، بحٞ فف وهذا  ٌَِٕف؟ ٓ متقا
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 وافًالم: افهالة ظِٔف افرشقل يهِٔٓٚ ـٚن ٕهِٔٓٚ افتل افهالة هذه :مداخِٜ

 .افٔقم ٕهِٔٓٚ ـام افهالة وصِتْٚ حتك هُذا وطِٝ جٔؾ إػ جٔؾ مـ َِٕٝ ٕهنٚ

 يهِقن ـِٓؿ ادًِّغ يهِٔٓٚ افذي افهالة هذه: ظِٔؽ يرد شٗال :افنٔخ

 .اختالف هْٚك أم بًوٓؿ مثؾ

 ...بٚفُقيٝ مرة يًْل :مداخِٜ

 .ًٕٖل ٓ حتك جتٚوب ٓ أنؽ متًقد أنٝ يًْل جٚوبتْل، مٚ :افنٔخ

 .أؿقفؽ بدي مْٚ:مداخِٜ

 افهالة تقاترت هؾ ادًِّقن هٗٓء هؾ: شٖخؽ أنٚ جقاب، فٔس هذا :افنٔخ

 أنٚ؟ بٚفُقيٝ أريد مٚذا صُؾ، يهع واحد ـؾ أو واحدة، صالهتؿ ـِٓؿ ظْدهؿ،

 .واحدة صالهتؿ ـِٓؿ :مداخِٜ

 .واحد ـِف :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 يهِقن وٕٚس.. هُذا يهِقن وٕٚس.. هُذا يهِقن ٕٚس تًرف ٓ :افنٔخ

، وٕٚس.. هُذا  واحدة؟ صالهتؿ ـٔػ آخر، إػ... و يٍسصقن وٕٚس يتقرـقا

 يف افٔديـ مثالً . افقء ٍٕس ـِٓؿ أظتَد افرـًٚت ظدد بٚفًدد، بس :مداخِٜ

 .يًٌِٓٚ وٕٚس أجدُّيؿ، يوًقن ٕٚس

 مٚذا ،[56:يقشػ﴾ ]إَِفَْْٔٚ ُرَدْت  بَِوَٚظُتَْٚ َهِذهِ ﴿ ظع، ـالمل بًٔٔد... :افنٔخ

 متقاترة؟ هل هؾ: أشٚفؽ أنٚ فُـ بوٚظتْٚ، هذه افُالم، هبذا أنٚ أريد

 ... واهلل :مداخِٜ

تر شٖخْٚك افذي احلديٞ ضٔٛ :افنٔخ  مخر وـؾ مخر، مًُر ـؾ»: وهق متقا

 .شحرام
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 يىِع ٓ ذفؽ وبًد ثٌرات تٍتح منُِٜ، منُِتؽ اهلل ظٌد أبٚ يٚ أنٝ يًْل

 .تٌَِٓٚ أن بٔدك

 .فٌِرب ؾٌتٌَِْٚ افؼق يف تُقن

 وظٚرف ادقؿػ ظٚرف ٕين اإلجٚبٜ: ظـ امتْع أنٚ ـثرة، مْٚؿنٚت... :مداخِٜ

 .ادنُِٜ هل مٚ

 .هُذا :افنٔخ

 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 أؾوؾ افُالم، هذا شٔهؾ أجـ إػ وأظرف أمتْع أنٚ بس ظٚرف، أنٚ :مداخِٜ

 .أجٚوب وٓ ُمع يف أثٌٝ أن

 ...يف أدخؾ ٓ

 إٕهٚف؟ هذا بس :افنٔخ

 .مرتٚح هُذا أنٚ واهلل :مداخِٜ

 ...أو مقدة أو ُمٌٜ أو أنٕٜٚٔ تًّك مٚذا هذه! مرتٚح؟ هُذا أنٝ :افنٔخ

 .أظِؿ اهلل :مداخِٜ

 !أظِؿ؟ اهلل صِقن :افنٔخ

 ( 00 : 25: 40/   478/  وافْقر اهلدى) 

 فّط؟ اخلٗالء حالة دم الثقب إضالة حيرم هؾ

 افثقب تَهر خالص أنف بف يٗخذ أم اخلٔالء ًدمف افثقب تَهر هؾ :افًٗال

 هُذا؟ افْص بيٚهر يٗخذ
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 مًٓؿ، وٕحـ افَٚظديـ مع ؾٚؿًدوا ثٕٜٚٔ، جًِٜ ًّٕؾ مًْٚه هذا :افنٔخ

 .اجلقاب ٕجٚوبؽ

 .ضرحف افذي إخ شٗال يًًّقا  اإلخقان فق صٔخْٚ :مداخِٜ

 بٚفٌِٚس ابتع افذي ادًِؿ افنٌٚب بًض مـ ـثراً  ًًّٕف شٗال هْٚك :افنٔخ

 ٓ أنف ادًِّغ بًض مـ ؾًّٔع افٌْىٚل، فٌس بٚفتٌْىؾ، ابتع: أي اإلشالمل، ؽر

 احلُؿ هذا هؾ: ؾًٖٔل افًٌُغ، دون يُقن بحٔٞ ضقيالً  افثقب يُقن أن جيقز

ًٚ، جيقز ٓ افًٌُغ، دون مٚ إػ افثقب إضٚفٜ جيقز أٓ مىِؼ  إذا ؾٔام مَٔد هذا أم مىَِ

 وافتُز؟ ءبٚخلٔال مَروٕٜ اإلضٚفٜ ـٕٚٝ

 ؾَٔد افُتٚبٜ، يف صٓرة فًٌوٓؿ يُقن وؿد ادًٖخٜ هذه يف افُٚتٌغ بًض ـتٛ

 وٓ تٚرة، مًٍقفف فف افَٔد هذا أن واظتَٚدي وتُزاً، خٔالء ذفؽ ؾًؾ بّـ ادًٖخٜ

 ؿقفف ـّثؾ إحٚديٞ بًض يف جٚء ؿد افَٔد هذا أن وافًٌٛ أخرى، تٚرة فف مًٍقل

 هذا: ؾ٘ذاً  شافَٔٚمٜ يقم إفٔف وجؾ ظز اهلل يْير مل خٔالء إزاره جر مـ»: افًالم ظِٔف

 هْٚ ؾّـ خٔالء، إزاره جر إذا ؾٔام افنديد افقظٔد هذا ئَد وسيح صحٔح ٕص

 مل: افنديد افقظٔد هذا حدود يف مًٍقفف فف وفُـ مًٍقفف، فف افَٔد هذا: ٕحـ َٕقل

 ووًف افذي ادًِؿ فٌٚس مْٟٓ يف فف مًٍقل ٓ فُـ. افَٔٚمٜ يقم فف اهلل يْير

 هبذا يّتٚزون أخًٌتٓؿ، يف ادًِّغ حٔٚة مـ وّٕط ـزي افًالم ظِٔف افرشقل

 افهالة ظِٔف ؿقفف ذفؽ إخرى، وإديٚن إمؿ شٚئر ظذ حٔٚهتؿ يف افّْط

 ؾٍل ضٚل ؾ٘ن افًٌُغ، ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن افًٚق، ٕهػ إػ ادٗمـ زرةإ: »وافًالم

 أن فف جيقز ٓ فٌٚشف يف ضريًَٚ  فًِِّؿ يوع هْٚ ذاك، ظـ خيتِػ احلديٞ هذا شافْٚر

 ؾًؾ ؾّٔـ افًالم ظِٔف هق ٓ، خٔالء، ظْف حئد ٓ ظْف حٚد إن أنف بدظقى ظْف حئد

 افَٔٚمٜ، يقم رمحٜ ٕيرة: أي إفٔف يْير ٓ اهلل أن جدًا، صديد جزاء أظىٚه خٔالء ذفؽ

 ٕنف ـًٌٔف، دون ثقبف يُقن أن فف جيقز ٓ ادًِؿ وادْٓجٜٔ افًٍِٜٔ افْٚحٜٔ مـ فُـ

 افذي افًالم ظِٔف افرشقل مْٟٓ خٚفػ ؾَد اخلٔالء يَهد مل وفق ذفؽ ؾًؾ إن

 :مراتٛ ثالث مـ مرتٌٜ بغ خره حٔٞ فًِِّّغ ووًف
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 يًٍِف ٓ هذا افًٚق، ٕهػ إػ ؿهراً  ثقبف يُقن أن: افًِٔٚ وهل إوػ ادرتٌٜ

 ظِٔف ؿٚل أنف بديؾ ؾريوٜ، خن مٚ ؾؤِٜ خن يُقن فُـ بٖس، ٓ افْٚس بًض

: أي افًٌُغ، ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن: ؿٚل افًٚق، ٕهػ إػ وهل افًِٔٚ ادرتٌٜ بًد افًالم

 ؾؤِٜ تْٚل أن ترد مل إذا افًٌُغ، ؾقق مٚ إػ ثقبؽ تىٔؾ أن ادًِؿ أُّيٚ فؽ جيقز

 ؾتجًِف فثقبؽ إضٚفتؽ يف تتىٚول أن فؽ جيقز ٓ فُـ افًٚؿغ، ٕهػ إػ ثقب

 .افْٚر يف ؾٖنٝ ذفؽ ؾًِٝ إن ؾٕ٘ؽ افًٌُغ، دون

 ثقبف جر ؾّٔـ ؾٓذا افَٔٚمٜ، يقم إفٔف اهلل يْير أٓ ظَٚب: ظَٚبٚن هْٚ: إذاً 

 ؾّـ وفذفؽ. افًٌُغ دون ثقبف أضٚل إذا ؾٔام افْٚر يًتحؼ أنف آخر وظَٚب خٔالء،

 مـ يٖخذوا حتك واحد مقوقع يف افقاردة إحٚديٞ جيًّقا  أن افًِامء مْٚهٟ

 ظـ ويًروقا  إحٚديٞ هذه بًٌض يٖخذوا أن هلؿ جيقز وٓ ـٚماًل، حُامً  جمّقظٓٚ

 ٓ وؿد ٕهدؿف، ؿد خٔالء يًٍِف ٓ فُـ ثقبف يىٔؾ بٖنف زظؿ ؾّـ أخر، افًٌض

 .ٕهدؿف

 هق تًٍِف افذي هذا أن ٕدفف أن ُّيّْٚ فُـ ُٕذبف، أن وٓ ٕهدؿف أن ٓ ُّيّْٚ مٚ

 مٚ افتًٌر صح إذا افثالثل ادْٟٓ هذا يف فؽ، افرشقل ووًف افذي ادْٟٓ خالف

 جر مـ: مقوًف يف حديٞ ـؾ ٕوع أن ؾٔجٛ اخلٔالء، ذـر هْٚك اخلٔالء، ذـر

 ذـر مٚ افْٚر ذـر حٚ ٕنف افْٚر: ؾِف خٔالء ثقبف جير مل مـ إفٔف، اهلل يْير مل خٔالء ثقبف

 افًٚق ٕهػ إػ ادٗمـ أزرة اجلّٔؾ، افتهْٔػ هذا صْػ حْٔام خٚصٜ اخلٔالء،

 أنف إؿؾ ؾًذ ذفؽ يًٍؾ مل ؾ٘ن اهلل، رشقل ؿّٔص ـٚن وهُذا إؾوؾ، هق وهذا

 وؾًؾ خٔالء، بحديٞ آحتجٚج أمٚ افْٚر، ؾٍل زاد ؾ٘ن افًٌُغ، ؾقق مٚ إػ يىِٔف

 أهنؿ يًتًٌٔقن افذي افْٚس هٗٓء ظذ حجٜ هق ظْف اهلل ريض افهديؼ بُر أيب

 يٍهِقهنٚ حْٔام بْىِقهنؿ أو ؿّهٚهنؿ، أو ظٌٚءاهتؿ، أو جٌٌٓؿ يٍهِقن حْٔام

 ثقبف يٍهؾ أن اإلًٕٚن هذا حيّؾ افذي مٚ افًٌُغ، دون مٚ إػ: فِخٔٚط يَقفقن

ًٚ  ؾًِف: أي افرشقل، هدي أوًٓ  خالف  وتًِّٔف، افرشقل مْٟٓ خالف: وثٕٚٔ

 أن افًٌُغ دون ضقيالً  شًٍِٚ  ثقبف يٍهؾ افذي هذا يف ًٕتَد أن جداً  جداً  صًٛ
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 افذي افهقيف ذفؽ مرتٌٜ إػ ؾٔف ووصِْٚ افيـ حًـ يف سٕٚ إذا إٓ بف طْْٚ ٕحًـ

 تٌُل؟ حٚذا: فف ؿٔؾ يٌُل، يقمًٚ  رؤي

 جيدان وٓ افىريؼ، ؿٚرظٜ يف صٓقهتام يَؤٚن افزوجغ هٗٓء مًُغ: ؿٚل

 حًـ بالهٜ، وهذه ؽٍِٜ هذه طـ حًـ فٔس هذا هذا؟ مٍٓقم يًسمهٚ، هلؿ مٖوى

ًٚ  ترى ٓ مقاضـ فف افيـ  أن أمٚ ٓ، أم مُْر يرتُٛ هذا أظِؿ  اهلل: ؾتَقل مُْراً  صٔئ

 بُر ؾٖبق وفذفؽ طـ، حًـ فٔس هذا ٕٜٔ، بحًـ يًٍِف هذا: وتَقل ادُْر ترى

 إن! اهلل رشقل يٚ: ؿٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مـ افنديد افقظٔد ذفؽ شّع حٚ ظْف اهلل ريض

 .خٔالء تًٍِف ٓ إٕؽ: ؿٚل ؾٖتًٚهده، يَع، ثقيب أو إزاري

 ؾقيؾ: يَقفقن افذيـ فِهالة ادُْريـ ـٚشتدٓل هق بُر أيب بًٍؾ آشتدٓل

 أيٜ ُتٚم يتًٌقن ٓ ثؿ افهالة تَربقا  ٓ: يَقفقن أو يتًٌقن، ٓ ثؿ فِّهِغ

 .وهُذا

ًٚ، وفٔس ـالً  يٗخذ أن جيٛ بُر أيب بًٍؾ ؾٚٓشتدٓل  شّع حٚ بُر أبق جزئ

ًٚ  أوًٓ، خٔالء ذفؽ يًٍؾ ٓ ـٚن أنف مع ًٍٕف، ظذ خٚف افنديد افقظٔد ذفؽ  وثٕٚٔ

 هٗٓء بُر أيب ظذ يَٚس ـٔػ يرؾًف، جير افثقب أن صًر ـِام: يًْل يتًٚهده،

 ؾًِف يُقن أن يُّـ ٓ هذا ذيقهلٚ، افَقارير جتر ـام جيروهنٚ جٌٌٓؿ يٍهِقن افذيـ

 ؾًؾ يٖخذ بًٌض، ويٍُر افُتٚب بًٌض يٗمـ هذا وتًٚػ، تٌٚرك اهلل ظْد مٌَقًٓ 

 يًٍِف ٓ أنف ٍٕسض ؾٔف، مًذور ؽر هق افذي ؾًِف ظِٔف وئَس ؾٔف ادًذور بُر أيب

 ـٚن مـ إٓ خٔالء يًٍِقٕف بٖهنؿ َٕىع فُْْٚ اهلل، رشقل شْٜ خيٚفػ وفُْف خٔالء

 ؿّٔص يَِك افًقق ظذ يْزل مًٚـغ وًٍٚء ٕٚس ـثر ؾٔف مثالً  افذي أمٚ ؽٚؾاًل،

 هٚت افًٚؿغ، دون ضقيِٜ هل وإذا يًٌِٓٚ ينسُّيٚ حٚرضة جالبٜٔ أو دصداصٜ أو

 إفخ،.. منٌقفٜ تُقن خٔٚضٜ تُقن مٚ يُّـ زوجتف فف يَص خٔٚط فف يتٔن بًديـ

 أن يًِؿ وهق افًٌُغ شدون»: فف يَقل ضقهلٚ؟ تريد ـؿ يًٖخف اخلٔٚط ظْد يذهٛ أمٚ

ًٚ  هذا ـذا، وؿٚل ـذا ؿٚل افرشقل  ْٕهح فذفؽ اخلٔالء، ويَهد افُزيٚء، يَهد ئَْ

 إذا ثؿ اخلٔٚط، ظْد يَكه أن افًٌُغ شدون» ضقيؾ بثقب ابتع إذا أوًٓ  مًِؿ ـؾ
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 دون أنف ؾَط ظٌٔف فٔس افٌْىِقن هذا ٕنف بٚفثالثٜ، يىَِف أن افٌْىِقن بٌِس ابتع

 ؾرجع يهع حغ  ادهع ٕنف افًقرة: جيًد أنف مْف أـثر أو مثِف ظٌٔف افًٌُغ،

 جيًؿ ثقب وأي صٌرة، أو فىٍٜٔ أو ـٌرة ـٕٚٝ إن ظجٔزتف ؾتتجذ ويًجد

ة أن فق أرأجتؿ حرام، ؾٓق افًقرة ًٚ  فًٌٝ امرأ  وهذه ؾخذهٚ، جًؿ إفٔتٓٚ، جًؿ ثقب

 إن أؿىع أنٚ ادجًؿ؟ افٌِٚس هذا زوجتف مـ يرى هؾ ادتٌْىؾ، زوجٜ هل ادرأة

 جتًد ٕهنٚ حٚذا؟ ذفؽ، هلٚ يرى ٓ بٖنف أؿىع إشالمٜٔ ؽرة مـ ذرة ظْده بَل ـٚن

 جيًد أن فًٍْف يرى ؾِامذا ظقرة، هذه ٕن بذفؽ، يرى ٓ دحٚرمٓٚ حتك ظقرهتٚ

 ؾٓذه افرـٌٜ، إػ افنة مـ بام يتًِؼ ؾٔام وافرجؾ ادرأة ظقرة بغ ؾرق ٓ ظقرتف،

ة أمٚ افرجؾ، ظقرة  ظذ وافٍُغ افقجف إٓ ظقرة ـِٓٚ تًِّقن ـام ؾًقرهتٚ ادرأ

 .افًِامء ظْد ادًروف اخلالف

ة أو ظقرتف حيجؿ افذي افثقب افرجؾ فٌس ؾًقاء  افذي افثقب تٌِس افتل ادرأ

 .وافًَٚب فًِذاب ًٍٕف يًرض ـالمهٚ شقى، اهلقى يف ـالمهٚ ظقرهتٚ، حيجؿ

ًٚ، فٌٚشًٚ  فٔس افٌْىٚل هذا: ؾ٘ذاً   يُقن أن جيقز هؾ يف ٍُٕر أن ؾٌَؾ إشالمٔ

 ؾقق ـٚن وفق افٌْىٚل فٌس جيقز هؾ ٍُٕر أن جيٛ افًٌُغ دون ضقيالً  افٌْىٚل

 حيجؿ ٕنف فٌٚشف: جيقز ٓ هذا افٔقم ادًروف افٌْىٚل هذا: اجلقاب افًٌُغ؟

ًٚ  وربام واإلفٔتغ، افٍخذيـ افًقرة،  اإلفٔتغ فٔس حجؿ وحتجٔامً  ؤًَٚ  ازداد إذا أحٕٔٚ

 يًٌِف أن فًِِّؿ جٚئز فٌٚس هذا أن: يَقل أن دًِؿ يُّـ ؾُٔػ واخلهٔتغ، بؾ

 .إًٍٓٚ  ذـرٕٚ ـام ادؼوع إمر مـ أـثر ضقيؾ ؽر ـٚن وفق

 جيقز ٓ فًِْٚء ؾهؾ مٚ ادًِؿ، يًٌِف أن جيقز ٓ فٍُِٚر ؾهؾ مٚ وهلذا

 تنٌف مـ»: ظْف ادْٓل افتنٌف يف داخؾ إمريـ مـ ـالً  ٕن يًٌِقه: أن فِرجٚل

ة بٚفُٚؾر، يتنٌف أن جيقز ٓ ؾٚدًِؿ شمْٓؿ ؾٓق بَقم  تتنٌف أن هلٚ جيقز ٓ ادرأ

ة، يتنٌف أن فف جيقز ٓ افرجؾ بٚفرجؾ،  ظـ خرجٝ وشِقـٚت أمقر هذه بٚدرأ

 بف ادًِّقن ابتع افذيـ آشتًامر، هق وافًٌٛ افٔقم، ادًِّغ حٔٚة يف اإلشالم
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 تَٚفٔدهؿ، ؾٔٓؿ خٍِقا  ادًتًّرون خرج حٚ ثؿ ضقيِٜ شْغ ديٚرهؿ واحتِٝ

 ؽٚؾِقن، ظْٓٚ افْٚس أـثر ثؿ ظِٔٓٚ يتًٚمِقن ادًِّقن يزال ؾال وظٚداهتؿ،

ء ديْٓؿ يًِّقهنؿ وٓ افْٚس، يٌٌِقن ٓ افذيـ افًِؿ أهؾ ظذ تَع وادًئقفٜٔ  شقا

ًٚ  ظْدي مٚ هذا افًِقك، يف أو افًٌٚدة، يف أو بٚفًَٔدة متًِؼ مْف ـٚن مٚ ب  ظـ جقا

 .افًٗال ذاك

  (00: 40: 45/ 117/ وافْقر اهلدى)

 (00: 21: 16/ 117/ وافْقر اهلدى)

 البٌٕال؟ أيًاً  هذا يىٔؾ هؾ الثقب تّير وسٙلة

 افٌْىٚل؟ أجوًٚ  هذا ينّؾ هؾ افثقب تَهر مًٖخٜ :مداخِٜ

 .رء ـؾ :افنٔخ

 .رء ـؾ ينّؾ :مداخِٜ

 .افْٚر ؾٍل افًٌُغ ظذ ضٚل مٚ :افنٔخ

  (00 : 04 : 65/ 128/وافْقر اهلدى)

 الرسوال يىٔؾ اإلشبال حتريؿ هؾ

 افٌْىٚل أجوًٚ  ينّؾ هؾ افْٚر، ؾٍل افًٌُغ ظذ زاد مٚ صٔخْٚ :مداخِٜ

ويؾ؟  افٌْىٚل؟ فٌس مـ بد ٓ ـٚن إذا وافنا

 أردت ؾٖنٚ ومْؽ، مْل يىِع افيٚهر فُـ آخر، اشتدراك إػ حتتٚج هذه :افنٔخ

 افًّقم ئٍد اشؿ هق وأخٔس مقصقل؟ اشؿ هق أخٔس شمٚ» ؿٚهلٚ، ؽرك فق أؿقل أن

 وافنّقل؟

 أهؾ بًض ظـ اإلخقة بًض ل َٕؾ فُـ ظْدي، افذي هذا ًٕؿ، :مداخِٜ
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 .وافنوايؾ افٌْىٚل يًتثْقن أهنؿ افًِؿ

 جيّع ٕنف ؽري: مـ بٚإلبَٚء أحؼ اشتثْقه افذيـ اهلل، صٚء مٚ :افنٔخ

 يف وخيٚفػ افًقرة، جيًؿ مٚ وفٌس افٍُٚر، يف افتنٌف مهٚئٛ، ثالث بؾ مهٌٔتغ،

 آشتثْٚء؟ جٚء أجـ ؾّـ افًٌُغ، حتٝ مٚ إػ افثقب

 .ظِٔف دفٔؾ ٓ :مداخِٜ

 .افدفٔؾ خالف وفٔس إدفٜ، خالف هذا ٓ، :افنٔخ

  (00 : 01: 46/ 410/ وافْقر اهلدى)

 الَْبني حتت الرسوال وكان الرسوال عذ اجلقرب ُلبس إذا

 اإلشبال؟ دم اليقرة هذه تدخؾ هؾ

  ؟افًُٛ أشٍؾ إػ اجلقرب ظـ ٕزل إذا صٔخ يٚ افنوال :افًٗال

 . ًٕؿ :اجلقاب

  مًٌؾ؟ بٖنف افنوال حُؿ ٕٖخذ هؾ إظذ إػ اجلقرب وارتٍع :افًٗال

 جداً  ؽريٌٜ حٚفٜ يف إٓ..احلٚفٜ هبذه افًٌُغ إػ يْزل ٓ افنوال فُـ :اجلقاب

 . احلديٞ مًٚـًٜ فِنوال افالبس يتَهد أن

 . ًٕؿ أي :مداخِٜ

 إػ يهًد أن ٓبد اجلقرب ؾقؿف يٖيت حٚ افنوال ٕن يُّـ ٓ وإٓ :اجلقاب

 . بسالاف أبك أم صٚء إظذ

 . ًٕؿ :مداخِٜ

 . خٌراً  بف واشٖل :اجلقاب
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 . افًٌُغ ظذ افدفء جيد حتك أشٍؾ إػ يثٌتف صٔخ يٚ يثٌتف ،ٓ :افًٗال

  فًٌُِغ؟ افدفء :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

 ٓ إًٍٓٚ  ؿِٝ ـام أنٚ. خٔٚل فْٚ بٚفًٌْٜ هق بقء وفق ٌٕحٞ خِْٔٚ :اجلقاب

 ٓ اجلقربغ حتٝ ومهٚ افًٌُغ حتٝ مٚ إػ افنوال ـّل أو افنوافغ بَٚء أتهقر

 . افنديد افقظٔد يف داخؾ أنف صؽ ؾال ذفؽ تًّد مٚ إًٕٚن إذا فُـ هذا، أتهقر

 أن هذا، وافُِٔقن بٚفراهقفٜ يًّك ؾٔام هذه يف يَقفقا  حٚ صٔخْٚ يٚ :افًٗال

 أن افهقرة، هذه حُؿ مٚ صقرة هذه يًْل واحد بًٚق متِهؼ وافنوال اجلقرب

 . وجقرب هوال افٌِٚس ضًٌٜٔ

 . هوآً  فٔس هذا ٕن ثٚين حُؿ فف هذا أؿقل أنٚ ًٕؿ، :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

  مٚذا؟ :مداخِٜ

 . رء أي وٓ إزار وٓ هوال ٓ فٔس هوآً، فٔس :اجلقاب

 . هوال وٓ :مداخِٜ

 ؾٓذا أخرى جٜٓ ومـ جٜٓ، مـ هذا افْص ظّقم يف ٕدخِف أن ممُـ :اجلقاب

 يَهدوا وافذيـ افًْٚء مـ ـثر ظٚدة تًٌِف هذا ٕن ادًِّغ، فٌٚس فٔس افقاؿع يف

 فُـ وارد ممُـ هذا افهٌٚر فألضٍٚل بٚفًٌْٜ وضًًٌٚ  ُمجؿ خمك رء يًٌِقا  أن

 افتَِٔد مجِٜ مـ إٓ هق ؾام فٌُِٚر بٚفًٌْٜ أمٚ ذفؽ صٚبف ومٚ افتحٍٔظ أجؾ مـ هذا

 . فٍُِٚر ذظًٚ  قرادحي

 . يقجد ٓ يًْل :افًٗال

 (00 : 18: 42/ 209/ وافْقر اهلدى) 
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 اليُر لٓيبل اإلزار إشبال أو الذهب أو احلرير لٓبس بالٕسبة

 ممٗز؟ الُر

ٗال ٌٜ :اًف فًْ ٌس ٚب ٌٚل أو افذهٛ أو احلرير ِف هٌل اإلزار إش  ممٔز؟ افٌر افهٌر ِف

 هلؿ جيقز ٓ مٚ افذـقر أوٓدهؿ تٌِٔس ظـ يّتًْٚ أن افقافديـ ظذ جيٛ :افنٔخ

 أطٍٚرهؿ، ًٕقمٜ مْذ افؼظٜٔ إحُٚم ظذ مْٓؿ تًقيداً  افتُِٔػ، شـ بٌِقا  مٚ إذا

فدان، هق ادُِػ فُـ مٍُِغ، ؽر ؾٓؿ  فُـ بٚفهالة، مٍُِغ ؽر أهنؿ ـام افقا

فدان  ٓ افذي افقاشع وافثقب افىٓٚرة مـ وفقازمٓٚ بٚفهالة بٖمره مٍُِٚن افقا

 .ذفؽ وٕحق افًقرة ظـ يُنػ

  (00 : 01: 28/ 104/ وافْقر اهلدى)

 الثقب تّير آبـ عذ إب أْ٘ر إذا

 هؾ صٔخ، يٚ يرؾض وأبقه افًْـ بًض أو افًْٜ، تىٌٔؼ يريد رجؾ :مداخِٜ

ًْل فد ُي  .افقا

 شْٜ؟ أي مثؾ إيف :افنٔخ

 افًٚق؟ ٕهػ أو آشساحٜ جًِٜ صٔخ يٚ تَقل :مداخِٜ

 ادًجد؟ يف وٓ افٌٔٝ يف: يًْل :افنٔخ

 .افٌَٚء يرؾض: ويَقل ظِٔف يُْر افًٚق ٕهػ إػ فٌس إذ :مداخِٜ

 .إيف :افنٔخ

 وافديف؟ يىٔع أنف أو افًْٜ ويىٌؼ وافديف يًيص هؾ :مداخِٜ

ًٚ، أريد بس فؽشٗا ؾّٓٝ. ٓ :افنٔخ  إػ يريد ٓ هق يريد، مٚذا وهق تقؤح
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 يريد؟ أجـ إػ افًٚق ٕهػ

 .ؾَط افًُٛ ؾقق يُقن :مداخِٜ

 ظِٔف افرشقل تًيص هؾ افًُٛ ؾقق ثقبؽ أضِٝ إذا أنٝ ضٔٛ :افنٔخ

 تًِؿ؟ ؾٔام افًالم

 .أظهٔف ٓ. ٓ :مداخِٜ

 تًِؿ؟ ؾٔام وافرشقل اهلل تًيص هؾ وافدك خٚفٍٝ ؾ٘ذا ـقيس، :افنٔخ

 .ًٕؿ :مداخِٜ

 هل بٚفتل افًْٜ ظذ حتِّف وأن تًَْف أن تًتىع مل إن هذا يف أضًف: ؾ٘ذاً  :افنٔخ

 ؟شًّتْل أحًـ

 (00 : 24: 09/ 126/ وافْقر اهلدى) 

 ادسبؾ؟ صالة ُتّبؾ هؾ

 افذي ظْف اهلل ريض هريرة أيب حلديٞ بٚفًٌْٜ إفٔؽ اهلل أحًـ صٔخ يٚ :مداخِٜ

 ووقئؽ، أظد: فف ؿٚل افذي ادًٌؾ افرجؾ ؾٔف افذي مًِؿ ذط ظذ داود أبق رواه

  احلديٞ؟ هذا يف افهحٜ ومٚ صٔخ؟ يٚ صالتف تٌَؾ هؾ: فًٌِّؾ بٚفًٌْٜ

 بف مهّٝ افذي اشتدراـل ظع ؿىًٝ ظِٔؽ، اشتدراـل ظع ؿىًٝ :افنٔخ

 . ظِٔؽ

 . افهحٜ :مداخِٜ

 مـ تًِّْٚ ٕنف رء: ـؾ ؿٌؾ افهحٜ ظـ تًٖل أن يٌٌْل ؾُٚن ًٕؿ، :افنٔخ

 ْٕير وأن ؾٔف ٕتٍَف أن يٌٌْل احلديٞ صح إذا افتهحٔح، ؾرع افتٖويؾ افًِؿ أهؾ

 ادٔٝ هذا: افٌالد بًض يف يَٚل ـام يَٚل ؾحْٔئذٍ  وًٍف ثٌٝ إذا أمٚ يدل، مٚذا ظذ

 ؾٔف بٚفتٍَف أنًٍْٚ ٕنٌؾ أن يٌٌْل ٓ افؤًػ احلديٞ: أي افًزاء هذا يًتحؼ ٓ
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 .جمٓقل رجؾ ؾٔف ؤًػ حديٞ بٖنف: بٚفَقل ادقوقع ًٕتٖصؾ وإٕام

 هق فُـ بٚفذهٛ، يتختؿ ـٚفذي اإلثؿ أصد آثؿ هق إزاره ادًٌؾ: َٕقل وفذفؽ

 صالة إبىٚل جيقز ٓ أنف افٍَف أصقل مـ تًِّْٚ أجوًٚ  ٕنْٚ صحٔحٜ: وصالتف آثؿ

 ظّال خِط إٕام ُمرمًٚ  إثامً  ارتُٛ أنف دجرد وبؼوضٓٚ بٖرـٚهنٚ جٚء مًِؿ رجؾ

ًٚ، وآخر صٚحلٚ  أمٚمف ومرت يهع ـٚفذي ب٘ثؿ أتك وفُْف صحٔحٜ صالة صذ شٔئ

 بؾ يِزمْٚ افؼع يف دفٔؾ ظْدٕٚ فٔس فُـ آثؿ، ؾٓذا مٍٚتْٓٚ مـ رء إػ ؾْير امرأة

 .احلرام هذا ارتُٛ أنف دجرد بٚفٌىالن صالتف ظذ ٕحُؿ أن فْٚ جئز

 بىالن ظذ دفٔؾ ٓ فُـ حرام، واإلشٌٚل ؤًػ، احلديٞ: افَقل خالصٜ

  واوح؟ إزاره، ادًٌؾ صالة

 . إفٔؽ اهلل أحًـ :مداخِٜ

 . وإفٔؽ :افنٔخ

  خٍِف؟ أصع هؾ إمٚم، مًٌؾ اإلمٚم وهذا ادًجد دخِٝ وإذا :مداخِٜ

 فُـ! صحٔحٜ؟ افهالة بٖن ظرؾٝ أنؽ دام مٚ خٍِف تهع ٓ وحٚذا :افنٔخ

 أحًـ، هل بٚفتل تذـره وأن تْهحف أن ظِٔؽ خٍِف، تهع هؾ تًٖل أن بديؾ

 ـٚن افذي إجٚم تِؽ..بٖمرائٓؿ يًٍِقن ؿديامً  أصحٚبؽ ـٚن ـام تًٍؾ مٚ فُـ

ة ـثقب وظٌٚءتف إمر إػ يْير افًٚمل افنٔخ  ؾٖٔخذ جراً  إرض ظذ جيره ادرأ

 افىٌٜٔ افُِّٜ فُـ ادًٚمِٜ، يف افندة هذه دثؾ رضورة تقجد ٓ ويَهف، ادَص

 افذي هذا ظٌٚءتف، أو جٌتف أو ثقبف يىٔؾ ٓ وأن تْهحف أن ؾًِٔؽ ظِّٓٚ، تًّؾ

 .بف أنهح

 ( 00 : 26: 60/   450/  وافْقر اهلدى) 

 ( 00 : 29: 15/   450/  وافْقر اهلدى)





 متفسقات
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 البٌٕٓقن لبس حْؿ

 .افٌْىِقن فٌس حُؿ :مداخِٜ

 : اثْغ فًٌٌغ اإلشالم ديـ يف جيقز ٓ افٌْىِقن فٌس :افنٔخ

 .افٍُٚر فٌٚس أنف: إول

 هْٚ يهع يًجد أو يرـع ؾّٔـ وخٚصٜ ويهٍٓٚ، افًقرة حيجؿ أنف: أخر

 . وتًٚػ تٌٚرك اهلل ديـ يف ذفؽ قزجي ؾال افُزى، افًقرة تتجًد

ض :مداخِٜ س ًب قفؽ صٔخ ٚي افْٚ دًِّغ خٚص فٌس ؾٔف مٚ افٔقم َي  ـؾ ؾِذفؽ ٚب

د] ن افًقدان يف ظْدٕٚ فؽ أؿقل مثالً  [زي فف ِب ٌْىِقن ٔا ْتؼ، اف  وـذا ومك افًقدان يف م

ض ْىِقن افدول وًب ٖنف اٌف ًٓؿ ـ ْل افٌْىِقن، اخلٚص وزُّيؿ ٌف ض حجٜ هذا: ًي  .. ًب

 . داحوٜ حجٜ هذه داحوٜ، حجٜ هذه :افنٔخ

 ٓ أن اإلشالم يف فُـ خٚص، وزي خٚص فٌٚس اإلشالم يف فٔس أنف صحٔح

 ظِٔف ؾٖخَك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ جٚء رجالً  أن» مًِؿ صحٔح يف جٚء وؿد بٚفٍُٚر، يتنٌف

 ؾال شافٍُٚر ثٔٚب مـ هذه» شتًٌِٓٚ ؾال افٍُٚر ثٔٚب مـ هذه: ؾَٚل افًالم

 شْـ يف افذي احلديٞ يف ادْهقص: اثْغ بؼضغ رء أي ٌِٕس أن ؾْحـ،تًٌِٓٚ

 افٌْل أن جده ظـ أبٔف ظـ صًٔٛ بـ ظّرو روايٜ مـ ،أمحد اإلمٚم ومًْد مٚجٜ ابـ

 اإلًٕٚن يٌِس إذاً  شوخمِٜٔ هف كجٚوز مٚ صئٝ، مٚ وافٌس صئٝ مٚ ـؾ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص

ًٚ  يٌِس ٓ أن بؼط فُـ ينٚء مٚ  .إول افؼط هذا بف، ويتُز يتخٚيؾ صٔئ

 وفِحديٞ افًٚبؼ فِحديٞ بٚفٍُٚر افتنٌف ظـ يٌتًد أن: افثٚين وافؼط

 اهلل يًٌد حتك بٚفًٔػ افًٚظٜ يدي بغ ًثٝبُ »: افًالم ظِٔف ؿقفف وهق ادنٓقر

 مـ ظذ وافهٌٚر افذل وجًؾ رُمل، طؾ حتٝ رزؿل وجًؾ فف، ذيؽ ٓ وحده

 . شمْٓؿ ؾٓق بَقم تنٌف ومـ أمري خٚفػ

  (.: .44 : 62/   82/   وافْقر اهلدى) 
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562 

 بالبٌٕال اليالة

 افقاحد وإذا إؾرٕجل احلامم صٔدل، مًٚظد صٔدفٜٔ يف أظّؾ أنٚ.. .:افًٗال

  ادالبس بنُؾ ترـف ٕجؾ افهالة ترك جيقز هؾ ،مالبز قشختت احلامم دخؾ

  افهالة؟ يسك ـٔػ بٚهلل أظقذ :اجلقاب

 . جيقز ٓ :افًٗال

  ثٔٚبف؟ ترتش وـٔػ :اجلقاب

 .واؿػ وهق يٌقل اإلًٕٚن ٕن ..:افًٗال

 . بْىِقن يٌِس أنف أتهقر يًْل :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

 . افٌْىِقن ؾوٚئؾ مـ وهذا :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

 افٌقل رصٚش أصٚبف مٚ فق أوًٓ  ٕنف بْىِقن يٌِس فًِِّؿ جيقز ٓ :اجلقاب

 . حتريامً  مُروهٜ صالتف تُقن شقف وصذ وتقوٖ

  فٌِْىٚل؟ بٚفًٌْٜ :افًٗال

 . افًقرة حيجؿ افٌْىٚل ٕن فٌِْىٚل بٚفًٌْٜ :اجلقاب

 . ًٕؿ :افًٗال

ًٚ  بْٔٓام مٚ وحيجؿ اإلفٔتغ وحيجؿ افٍخذيـ حيجؿ :اجلقاب  . أحٕٔٚ

 . ًٕؿ :افًٗال

 أو صالتف يًرض مٚ إشٌٚب مـ يتًٚضك أنف فًِِّؿ جيقز ٓ وفذفؽ :اجلقاب

 أجوًٚ  ؾرٕجلإ محٚم تتخذ تريد ـْٝ إذا أخل، يٚ ظذر فٔس ؾٓذا فٌِىالن، ووقءه
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 ظذ افٌقل يْهٛ ٓ واؿػ وأنٝ تٌقل حٚ أنف بًّْك إؾرٕجٜٔ مٌقفٜ تتخذ أن جيٛ

 مـ أحًـ فُـ ؿريٛ، مـ افٌقل يتَِك افتل افَٚظدة ظذ وإٕام حتٝ مـ إرض

 هلل مىًًٔٚ  تُقن وبذفؽ افًريب فٌٚشؽ وتٌِس بْىِقٕؽ مـ تتخِص أنف ـِف هذا

 تتٌقل حٚ وأنؽ بْىِقن ٓبس ٕنؽ افهالة تسك أن ؾ٘يٚك وفرشقفف، وجؾ ظز

 . يرتش

 . ًٕؿ :افًٗال

 فؽ يتٔن حتك شِٜٓ ضريَٜ ظذ أدفؽ وأنٚ مٚ بىريَٜ افرصٚش ظٚفٟ :اجلقاب

 افذي افًريض افنوال أو افدصٚصٜ وتٌِس ًٍٕؽ يف وجؾ ظز اهلل تتَل أن إمٚ

 ظذ هلذا يقؾَؽ ربْٚ أو هذا فؽ يتٔن ؾحتك جٚفس، وأنٝ افتٌقل مـ يُّْؽ

 حٚ افهٌٚر فألضٍٚل يتخذوهٚ مثِام يًْل مٌقفٜ، آؾرٕجل احلامم هبذا اختذ إؿؾ

 .إفٔؽ مْل ٕهٔحٜ هذه رصٚش، أي يهٌٔؽ ومٚ مٌٚذة فٌِقل ترؾع تٌقل أن تريد

 (00 : 01: 14/   206/  وافْقر اهلدى) 

 السٓػ هدي وـ الرأس تٌُٗة

 .ش60/ 5» افؤًٍٜ إير

 الَاموة دم إحاديث

  [:الَاموة دم إحاديث] 

 ـٚفًاممٜ تُـ مل وإن ؾٌْٓٚ افًاممٜ وأمٚش: »احلٚمد أي» افنٔخ ؾؤِٜ ؿٚل ثؿ

 يف وارتوٚهٚ اإلشالم، ؿررهٚ ظربٜٔ شْٜ أصِٓٚ يف فُْٓٚ افنٚم، بالد يف ادًروؾٜ

 دفٔالً  صُِٝ فتًددهٚ فُْٓٚ ؤًٍٜ بٍّرداهتٚ ـٕٚٝ وإن وهل ـثرة، أحٚديٞ

 ش.بًْٔتٓٚ فَِقل
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 ذـر ـام ؤًٍٜ ـِٓٚ وهل افًاممٜ، ؾوؾ يف أحٚديٞ ثامٕٜٔ افنٔخ شٚق  ثؿ

 ٓ وبّثِٓؿ  وـذابغ، مسوـغ ظذ مجًٔٓٚ تدور جدًا، ؤًٍٜ وفُْٓٚ افنٔخ،

 مـ وؽرمهٚ ذحف يف وافًٔقضل افتَريٛ يف افْقوي ذـر ؾَد دفٔؾ، يْٓض

 أو مسوك مـ خِٝ إذا افىرق، بُثرة يَقى إٕام افؤًػ احلديٞ أن ادحدثغ

 :افٌٔٚن وإفٔؽ ـذفؽ، فًٔٝ إحٚديٞ وهذه متٓؿ،

 .ظّر بـ أشٚمٜ ظـ افىزاين رواهش حِامً  تزدادوا اظتّقا » :إول احلديث

 ظدي، ابـ رواهش افًرب تٔجٚن وافًامئؿ: »بزيٚدة إول مثؾ :الثاين احلديث

 .أشٚمٜ ظـ وافٌَٔٓل

 يقم يًىك ادؼـغ، وبغ بْْٔٚ مٚ ؾهؾ افًَِْقة ظذ افًاممٜ» :الثالث احلديث

 .رـٕٜٚ ظـ افٌٚرودي رواهش ٕقراً  رأشف ظذ يدورهٚ ـقرة بُؾ افَٔٚمٜ

 .جداً  ؤًػ وهذا :قٓت

 ش.29/2 ق» افٌِٚس أحُٚم ـتٚبف يف اهلٔتّل حجر ابـ افٍَٔف بذفؽ وسح

ش ظزهؿ ووًقا  افًامئؿ ووًقا  ؾ٘ذا افًرب، تٔجٚن افًامئؿ» :الرابع احلديث

 .ظٌٚس ابـ ظـ افديِّل رواهش ظزهؿ اهلل ووع: »روايٜ ويف

 .جداً  ؤًػ وشْده :قٓت

 ادٗمـ وجِقس حٔىٚهنٚ، وآحتٌٚء افًرب، تٔجٚن افًامئؿ» :اخلاوس احلديث

 .ظْف اهلل ريض ظع ظـ وافديِّل افَوٚظل رواهش ربٚضف ادًجد يف

 .أجوًٚ  جداً  ؤًػ وهق :قٓت

 افًرب ووًٝ ؾ٘ذا افًرب، وظز ادٗمـ، وؿٚر افًامئؿ» :السادس احلديث

 .افديِّل رواهش ظزهٚ خًِٝ ؾَد ظامئّٓٚ

 أبق رواهش افَالٕس ظذ افًامئؿ ادؼـغ وبغ بْْٔٚ مٚ ؾرق» :السابع احلديث

 .رـٕٜٚ ظـ وافسمذي داود
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ًٚ  ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظّؿ» :الثاوـ احلديث  ذـرهش ادالئُٜ.......هذه: وؿٚل.. ظِٔ

 .ادْٚوي

 أورده وٓ ظِٔٓٚ وؿٍٝ افتل افًْٜ ـتٛ مـ رء يف شْده ظذ أظثر ومل :قٓت

 .افدظٚمٜ صٚحٛ

 أن يُّـ مٚ  ؾٔٓٚ فٔس جدًا، ؤًٍٜ ـِٓٚ آحٚديٞ هذه أن :الّقل ومجٓة

 .وًٍٓٚ وصدة فقهٚئٓٚ إخرى بٚفىرق يتَقى

 ملسو هيلع هللا ىلص فًٌف أن أذـر أن أنًك ٓ إحٚديٞ تِؽ بوًػ أؿىع حغ إْٕل ثؿ

 يُّـ ٓ افهحٔحٜ، إحٚديٞ يف ثٚبٝ أمر ملسو هيلع هللا ىلص ؿٌِف مًروؾٜ ظربٜٔ ـًٚدة فًِاممٜ

 حيٛ اإلشالم أن مـ احلٚمد افنٔخ ؾؤِٜ ذـره مٚ إػ إوؿ ؾ٘ذا إُٕٚره، ٕحد

ًٚ  أهِف تُقيـ  إػ... افيٚهرة اهلٔئٚت يف بٌرهؿ خيتِىقا  أن ظـ يهقهنؿ خٚصًٚ  تُقيْ

 ؾ٘ن آؿتوٚء، يف تّٜٔٔ ابـ اإلشالم صٔخ ؾٔف افَقل ؾهؾ افذي افىٔٛ ـالمف آخر

 فزوم ٓزمًٚ  أمراً  أراهٚ ٓ وفُـ افًاممٜ، ظذ احلض يف ؾؤِتف مع أختَل افْتٔجٜ

 افًاممٜ يف اإلحلٚح أرى ٓ ؾ٘ين افهحٔحٜ، إحٚديٞ يف هبٚ إمر ثٌٝ افتل افِحٜٔ

 بٚفًاممٜ افؼظٜٔ اددارس بًض اهتامم اإلُٕٚر أصد وأنُر افِحٜٔ، بخالف ـثراً 

 مْٓٚ، أـثر أو إخرى دون بٕٚوػ افىالب يٖمرون بحٔٞ افِحٜٔ، مـ أـثر

 ذفؽ ؾ٘ن ظامئّٓؿ، يوًقن افذيـ دون حلٚهؿ حيَِقن افذيـ افىالب ظـ ويًُتقن

 ًٚ  .خيٍك ٓ ـام افؼظل فِحُؿ ؿٌِ

 إػ وشالمل ظِّْٚ، بام فًِّؾ يقؾَْٚ أن احلًْٜ بٖشامئف تٌٚرك اهلل أشٖل وختٚمًٚ 

 .وبرـٚتف اهلل ورمحٜ احلٚمد افنٔخ ؾؤِٜ

 إفٌٚين افديـ ٕٚس ُمّد

 .ـه25/2/4179 يف دمنؼ

 (416 ص إفٌٚين مَٚٓت)
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 الَاموة كقر فًؾ دم جاء وا ضَػ

 وبغ بْْٔٚ مٚ ؾهؾ افًَِْقة ظذ افًاممٜ[: »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 بٚضؾ .شٕقرا رأشف ظذ يدورهٚ ـقرة بُؾ افَٔٚمٜ يقم يًىك ادؼـغ،

 هدي خالف افًاممٜ ـقرات تُثر ٕن بٚضؾ ظْدي واحلديٞ [:اإلمٚم ؿٚل]

 .ظْٓٚ ادْٓل افنٓرة ثٔٚب مـ هق بؾ ؾٔٓٚ، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 (.152/  1) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 كتِٗف بني لَٓاموة ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل رشالإ ثبقت

ًٚ  هلٚ ويرشؾ ورائف، مـ ويٌرزهٚ رأشف، ظذ افًاممٜ ـقر يدير ـٚن»  بغ صٔئ

 صحٔحٜ: :- ـتٍٔف بغ افًاممٜ إرشٚل وهق - مْف إخرة اجلِّٜ فُـ مُْرش. ـتٍٔف

 يف خرجتٓٚ ـْٝ ضرق مـ وؽره ظّر ابـ حديٞ مـ تَقُّيٚ صقاهد هلٚ ٕن

 .ش747» احلديٞ حتٝش افهحٔحٜ»

 (.251/ 9) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 السقداء الَاموة لبس حْؿ

 ..افًقداء افًاممٜ فٌس :مداخِٜ

 .افًقداء :افنٔخ

 . افًقداء :مداخِٜ

 حض هْٚك فُـ مٚ، فٌِٚس فقنٍ  ـراهٜ يف ٕص: يًْل هْٚك فٔس. ًٕؿ :افنٔخ

 بٔٚوُؿ، ثٔٚبُؿ خر»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿقفف وهق أٓ ادًروف احلديٞ يف افٌٔٚض ظذ

 إؾوؾ ؾٓق افٌٔٚض ادًِؿ فٌس ؾ٘ذا ،شمقتٚـؿ ؾٔٓٚ وـٍْقا  أحٔٚءـؿ، وأخًٌقهٚ

: افًٚبؼ احلديٞ يف شًّتؿ ـام يٌِس أن ؾِف افالزم، افقاجٛ بٕٚمر فٔس ذفؽ فُـ
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 ادًِؿ اختذ إذا فُـ ،شوادخِٜٔ افنف جٚوز مٚ صئٝ مٚ وافٌس صئٝ مٚ ـؾ»

 صٓرة فٌٚس فٌس مـ»: افًالم ظِٔف ؿٚل ـام[ ؾٔحرم] افنٓرة بٚب مـ خٚصًٚ  فٌٚشًٚ َ

 ـام وفُٔـ مٚ، مًغ بٌِٚس مٚ صخص تٍرد ؾ٘ذا شافَٔٚمٜ يقم مذفٜ ثقب اهلل أخًٌف

 جيقز، ٓ احلٔثٜٔ هذه ؾّـ وفِنٓرة، افْٚس بغ فٔيٓر افًقداء افًاممٜ مثالً  رضبٝ

 .  اهلل صٚء إن اجلقاب واوح وهذا ينٚء، مٚ يٌِس ؾٚإلًٕٚن ـِقن أمٚ

  (.: .45 : 69/   82/   وافْقر اهلدى) 

 عبادة؟ شٕة أهنا الَاموة إشبال عـ الٕٖل وـ يٚخذ هؾ

 ـام.. هق ـام إشٌٚهلٚ، ظـ افْٓل يف حديٞ هْٚك افًاممٜ أن ؿٔؾ إذا :مداخِٜ

 ظٌٚدة؟ شْٜ أهنٚ هذا مـ يٗخذ أٓ اإلزار، إشٌٚل ظـ افْقوي احلديٞ ذح

  اإلزار؟ إشٌٚل جيقز هؾ ٓ، :افنٔخ

 .جيقز ٓ :مداخِٜ

 .ٓ ظٌٚدة؟ اإلزار فٌس أن هذا أن مًْك هؾ :افنٔخ

 (.: .20 : 61/    82/  وافْقر اهلدى) 

 (الىال) الٌٗٓسان لبس حْؿ

ش. افّىًِٔٚن يًْل. صُُره يَٗدى ٓ ثقٌب  هذا[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي] 

 .مُْر

   [:اإلمٚم ؿٚل]

 بٚفٌدن، حئط أو افُتػ، ظذ يٌِس إوصحٜ مـ رضب: افىًِٔٚن : فائدة

 ؾٚردش. افنٚل» ب ادكيٜ افًٚمٜٔ يف مٚيًرف هق أو. واخلٔٚضٜ افتٍهٔؾ ظـ خٚل

  .شافقشٔط ادًجؿش.»تٚفنٚن» أو شتٚفًٚن»: مًرب
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 احلديٞ تؤًػ إػش ادًٚد زاد» أول يف افَٔؿ ابـ أصٚر ؾَد هذا، ظرؾٝ إذا

 ؿد بؾ أصحٚبف، مـ أحد وٓ فًٌف، أنف ملسو هيلع هللا ىلص ظْف يَْؾ ؾِؿ افىًِٔٚن، وأمٚ» :بَقفف

 ذـر أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ شًّٚن بـ افْقاس حديٞ مـش »مًِؿ صحٔح» يف ثٌٝ

 ورأى .شافىٔٚفًٜ ظِٔٓؿ أصٌٓٚن، ُّيقد مـ أخًٍٚ  شًٌقن مًف خيرج» :ؾَٚل افدجٚل،

 فًٌٓٚ ـره هْٚ ومـ. خٔز بٔٓقد أصٌٓٓؿ مٚ: ؾَٚل افىٔٚفًٜ، ظِٔٓؿ مجٚظٜ أنس

  .شافًِػ مـ مجٚظٜ

ٌَف مـ: »بحديٞ افُراهٜ ظذ حتٟا ثؿ  حديٞ وهق. شمْٓؿ ؾٓق بَقم، تن

 ظّر ابـ ظـ ش201- 201ش »ادًِّٜ ادرأة جٌِٚب» يف خمرج صحٔح حًـ

 .وؽره

 وٓ: »ؿقفف فُـش. 1208» برؿؿش صحٔحف» يف افٌخٚري أخرجف أنس وأثر

 ضٌع- 4/412ش »افزاد» ظذ ادًَِٚن ظِٔف مر وإن ٕير، ؾٍٔف. شأصحٚبف مـ أحد

ًٚ  افُتٚب مٚدة مـ أـثر خيرجٚ مل أهنام ـام! بقء ظِٔف يًَِٚ ؾِؿ شادٗشًٜ  حديث

 زاد ظذ اجلٔٚد افتًَِٔٚت» يف ذـرت ـْٝ وؿد! هذا أنس أثر ذفؽ ومـ وآثٚرًا،

 أن: ضريَغ مـ روى شًد ابـ بٖن تًٌَفش افِدٕٜٔ ادقاهٛ» يف افًَىالين أنش ادًٚد

 مـ مجٚظٜ ظـ مثِف رأجٝ ثؿ .افىٔٚفًٜ يٌِس ـٚن ظْٓام اهلل ريض ظع بـ احلًـ

 يزيد ابـ: وهق- إبراهٔؿ مْٓؿ شافٌِٚس ـتٚبش »صٌٜٔ أيب ابـ مهْػ» يف افًِػ

 يزيد بـ اهلل وظٌد ،ش1714» هالل بـ وإشقد ،ش1719» رؿؿ -افْخًل

 ظْف اهلل ريض مٌٍؾ بـ اهلل وظٌد ،ش1711» ادًٔٛ بـ وشًٔد ،ش1712»

 شٔام ٓ - فِىًِٔٚن إؾٚوؾ هٗٓء فٌس مع بٚفُراهٜ ؾٚفَقل: ؿِٝش. 1715»

 بًوٓؿ أن ذفؽ إػ أوػ جدًا، بًٔد - مٌٍؾ بـ اهلل ظٌد اجلِٔؾ افهحٚيب وؾٔٓؿ

ءه، يٌٚل ـٚن  يرى ٓ إبراهٔؿ ـٚن :ؿٚل مٌرة ظـ ش1951» صٌٜٔ أيب ابـ ؾروى بؼا

ًٚ، بخًّغ افثقب يٌِس أن بٖشًٚ   بـ إبراهٔؿ ظـ ش1951» و .افىًِٔٚن: يًْل درمه

 ؾٌٓذه .بىًِٔٚن إٓ بثقب يٌٚل ٓ ـٚن :ؿٚل منوق ظـ أبٔف ظـ ادْتؼ بـ ُمّد

 - افسمجٜ بحديٞ وفٔس بٚفُراهٜ، افَقل يرد - افَٔؿ ابـ ظذ خٍٔٝ افتل أثٚر
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 .وإظوٚفف فوًٍف ،- ش40/271» احلٚؾظ ؾًؾ ـام

 ؿٚل ادتَدم، ظّر ابـ حلديٞ هلؿ، صًٚراً  ـٚن إذا مٚ ظذ ؾٔحّؾ أنس أثر وأمٚ

 افقؿٝ يف افٔٓقد بَهٜ آشتنٓٚد يهِح وإٕامش:  »40/276ش »افٍتح» يف احلٚؾظ

 داخالً  ؾهٚر إزمْٜ، هذه يف ذفؽ ارتٍع وؿد صًٚئرهؿ، مـ افىٔٚفًٜ تُقن افذي

  .شادٌٚحٜ افٌدظٜ أمثِٜ يف افًالم ظٌد ابـ ذـره وؿد ادٌٚح، ظّقم يف

ٌُِقيٜ، افٌدظٜ يًْل فًِفش ادٌٚحٜ افٌدظٜ» :وؿقفف: ؿِٝ  افؼظٜٔ افٌدظٜ ٕن اف

. ُمِف يف مٌغ ـام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بْص والفٜ ـِٓٚ بؾ حًْٜ، أو بٌّٚحٜ تقصػ ٓ

 ،- افًٍِٜٔ أثٚر مـ شٌؼ حٚ - أجوًٚ  ٕير ؾٔف افٌِقيٜ بٚفٌدظٜ وصٍٓٚ أن ظذ

ًٚ  يذـر مل احلٚؾظ أن ـام ظِٔٓٚ، يَػ مل افًالم ظٌد ابـ أن ؾٚفيٚهر  وهذا مْٓٚ، صٔئ

ئٌف مـ   !ؽرا

 (25-21/ 41/4) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 لبسف؟ عـ ادٕٖل ادَيِر الٓقن هق وا

 ريـٍمًه ثقبغ ملسو هيلع هللا ىلص ظِٔف رأى افًٚص ابـ وظّر بـ اهلل ظٌد ظـ :افًٚئؾ

  ؟ًْكي أجش مًهٍريـ ،تًٌِٓام ؾال افٍُٚر فٌٚس مـ إهنام ؾَٚل

 افًهٍر ظْدـؿ مًروف افًهٍر بٚفًهٍر مهٌقؽغ بٚفًهٍر مهٌقغ :افنٔخ

 .افٍُٚر فٌٚس مـ يقمئذ ـٚن ؾٓذا ؾٚتح برتَٚل بِقن افثقب يهٌغ يًْل

  (00 : 61 : 68/ 256/وافْقر اهلدى) 

 الثٗاب وـ إمحر لبس حْؿ

 بٚفًٌْٜ بتؼح إذا ظْف هنل يف ورد إمحر افِقن ذات فٌِٚس بٚفًٌْٜ: افًٚئؾ

 افِقن؟ هلذا
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 حديٞ هْٚك فٔس إمحر افٌِٚس ظـ افْٓل يف ورد مٚ إمحر افِقن :افنٔخ

 اجلٚمع أحٚديٞ مـ هق افنٔىٚن زيْٜ احلّرة أنف بَٔقل افذي واحلديٞ صحٔح

 ؾٓذا وادًهٍر ادزظٍر بٚفِقن ادتًِؼ ادقوقع يف صح رء ـؾ افؤًٍٜ افهٌر

 فٌٚس مـ ادزظٍر أو فِرجٚل جيقز ؾال افًْٚء زيْٜ مـ ـٚدًهٍر يُقن أن إمٚ افِقن

 ذظل حُؿ افتنٌف فُـ ،بٚفًْٚء وإمٚ بٚفٍُٚر إمٚ افتنٌف هق افًِٜ جيقز ؾال افٍُٚر

ًٚ  وفٔس ادًْك مًَقل  يٌِس إًٕٚن رأي إذا يًْل ادًْك ؟مًَقل مًْك صق ،تًٌدي

 ذفؽ مـ افًُس وظذ  خمْٞ ؾٓذا بٚفًْٚء متنٌف هذا يَٚل افٔقم مثالً  افًْٚء فٌٚس

 افٌْىِقن مثالً  اجلٚـٔٝ فٌٚشٓٚ يف أو يًْل منٔتٓٚ يف إمٚ بٚفرجؾ تتنٌف امرأة صٍْٚ إذا

 فُـ ظْف مْٓل وذاك افتنٌف هذا مـ ؾُالً  ،بٚفرجٚل متنٌٜٓ إهنٚ ؾَٔٚل ذفؽ وٕحقا 

 هذه أن ظذ تدل ٓ افثٔٚب هذه صٚرت افزمـ ومع افثٔٚب مـ بِقن افتنٌف ارتٌط إذا

 ٓ ذاك حغ ؾٚفْٓل أخرى جٜٓ مـ افًْٚء فٌٚس مـ أهنٚ أو جٜٓ مـ افٍُٚر فٌٚس

 .وظدمًٚ  وجقداً  افًِٜ مع يدور واحلُؿ بًِٜ مًالً  يُقن ٕنف يٍْذ

 تٌِس أن ظِٔٓٚ ؾٔجٛ افهالة إػ ؿٚمٝ إذا ادرأة أن افًْٜ ـتٛ يف َٕرأ  ٕحـ 

 اخلامر مـ ـالً  تًِّقن وـام ثٚفٞ ثقب يف أجش أدري ومٚ وافَّٔص اخلامر

 تتنٌف جيًِٓٚ مٚ بٚخلامر ادرأة ختّر يف ؾِٔس أجوًٚ  افرجٚل فٌٚس مـ وافَّٔص

 ادَهقد افَّٔص بٚفرجٚل تتنٌف ًِٓٚجي مٚ أجوًٚ  بٚفَّٔص تَّهٓٚ يف أو بٚفرجٚل

 أصٔٚء وهْٚك منسـٜ أصٔٚء هْٚك أي  دصداصٜ هقن بتًّقهٚ افذي اجلالبٜٔ ؾٔف

 أخًٌٜ أنقاع مـ ٕقع وأصٌح افزمٚن دار ؾ٘ذا افًْٚء أو بٚفرجٚل إمٚ خٚصٜ متّٔزة

ًٚ  ٚوإم صُالً  إمٚ افًْٚء  فٌٚس مـ فِرجٚل بٚس ٓ حْٔئذ بٚفًْٚء خٚص يًد مل فقٕ

 خمتهًٚ  فٔس فُـ افٍُٚر فٌٚس مـ إمر ـٚن فق ـام ُتٚمًٚ  افنُؾ ذفؽ أو افِقن ذفؽ

 .فًِْٚء بٚفًٌْٜ ؿِْٚ ـام أخرى جٜٓ مـ فٌٚشف ظـ أظروقا  أهنؿ أو جٜٓ مـ هبؿ

 شٍر يف ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن صًٌٜ بـ ادٌرة حديٞ مـ افهحٔحغ يف ٚءج مثالً  مثٚفف

 فٔتقوٖ جٚء ؾِام صًٌٜ بـ ادٌرة ومًف حٚجتف فَٔيض خرج حافهٌٚ أصٌح ؾِام

 ظِٔف بف يتقوٖ افذي احٚء أي ووقءه ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ ادٌرة صٛ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل صٛ

 مٚ افُّغ ؤَٜ رومٜٔ -افنٚهد هْٚ- جٌٜ ظِٔف وـٚن يديف فًٌٔؾ جٚء ؾِام افًالم
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 ،احلديٞ خرآ إػ ذراظٜٔ يًٌؾ أن اشتىٚع حتك ـّٔف مـ يده ؾٖخرج ينّر اشتىٚع

 يُـ مل أنف هذا ًْكم رومٜٔ جٌف ٓبًًٚ  افَهٜ هذه يف إذاً  افًالم ظِٔف ـٚن ؾَد

 أحد ظذ يْير وٓ مًٓؿ ٕنسك ٕحـ إحذيٜ افٔقم افهٌٚبٔط رء صٌفأ هبؿ متنًٌٓٚ 

 .ـٚن ٕقع أي مـ احلذاء بٌِٔس حٚ بٚفٍُٚر بّغ متنٌف هذا أن

 .وافٌْىِقٕٚت ضٛ :افًٚئؾ

 ذاه ٕن يتٌْىِقا  أنف وأمثٚفف ظدٕٚن بحذر ٕين افٌْىِقٕٚت بَقل مٚ أنٚ :افنٔخ

 شالماإل أمٚ ظقرات ؿظْده مٚ ال افٍُٚر ِقا يتٌْى افذيـ ادًِّغ فٌٚس مـ فٔس

 فٌِٚس بٚفًٌْٜ مثٚل هذا يتٌْىِقن، ٓ ؾٓؿ وخمٍٍٜ ِيٜمٌ ظقرات ظْدهؿ افذيـ

 ظذ اخلامر ينُؾ وؿد اخلامر أو وافرجٚل افًْٚء بغ ادنسك ـٚفَّٔص افًْٚء

ة اخلامر هق اهلل ظٌد أبق ووًٓٚ افتل ـٚخلرؿٜ  افًٌض  افهالة يف بتدخؾ حٚ ؾٚدرأ

 ؾَط خترج مش أجوًٚ   متخّرة خترج أن بٔتٓٚ مـ خرجٝ إذا ظِٔٓٚ فُـ تتخّر

 افٌْىِقن بس مق ظدٕٚن يٚ افتجٌِٛ وبغ افتخّر بغ جتّع أن ظِٔٓٚ جيٛ متجٌٌِف

 افؤَٜ اجلٌٜ مثٚل ؿِْٚ اجلٌِٚب اخلامر وؾقق تتخّر ادرأة ٓزم أجش ٓزم بٔجقز مق

 منسـًٚ  أمراً  ـٚن هذيؽ اجلٌٜ وافرجٚل افًْٚء بغ منسك هق افذي ادثٚل هذا ينٌف

 مل ثؿ افًْٚء فٌٚس مـ ـٚن افذي ادًهٍر أو ادزظٍر مثٚل افٍُٚر وبغ ادًِّغ بغ

َثؾ يًد َّ  افْٚس بًض بف ويتىربش يَتْٔف يزال ٓ افذي افىربقش افِقن هذا افًْٚء ُي

 افٌِٚس هذا افٔقم إػ بٔىربنقا  مْٓؿ افْهٚرى افٌِْٕٚٔغ حتك  افٌالد بًض يف

 مٚ إتراك فُـ إتراك فَْٔٚ ٕحـ احلََٜٔ ترـل فٌٚس هذا أن افْٚس مـ ـثر يتقهؿ

 ؾتحقا  حٚ ٚويغافًّْ ظـ تَِقٕف هؿ إٕام افىربقش هذا افٌِٚس هذا ابتدظقا  هؿ

 بٔتزٕط ادْحرف افٔقم افٍِتٚن افنٌٚب بًض يُقن مٚ أصٌف يًْل ،ًٕؿ أي بالدهؿ

 يف افىربقش ،بٚفٍُٚر يتنٌٓقن فُْٓؿ ادًِّغ فٌٚس مـ فٔس هذا بٚفًٌَٜ بٔتٌَع

 هذا يَٚل افًٌَٜ صٖن افزٕٔىٜ صٖن صٖنف يقمئذ ـٚن ادًِّغ مـ إؾراد بًض

 إوروبٔغ مـ مجٚظٜ وهؿ ويقنٚافًّْ أظرض ودار، افزمٚن ودار  بٚفٍُٚر متنٌف

 ؿٌِْٚ ومـ وٕحـ فألتراك، دغ زي وصٚر افىربقش يًٌِقا  ظٚدوا مٚ تروهنؿ ـام
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 بًض تٌْٚه ثؿ ادًِّغ صًٚر وـٖنف وصٚر افرأس فٌٚس افٌِٚس هذا ورث

 ْٕير ٓ ٕحـ ؾ٘ذاً  ،افًثامٕٔغ افًالضغ مـ ُمُقمغ ـٕٚقا  ٕهنؿ افٌِْٕٚٔغ افْهٚرى

 فٌٚشف جيقز ؾال افٍُٚر فٌٚس مـ هق ـٚن ؾ٘ن أن واؿًف إػ ْٕير مٚ فٌٚسٍ  أصؾ إػ

 منسـًٚ  أمراً  ـٚن إذا أمٚ وهُذا ًٌِٕف أن فْٚ جيقز ؾال افًْٚء فٌٚس مـ ـٚن وإن

 .وظدمٚ وجقداً  افًِٜ مع يدور احلُؿ أن فٌٔٚن ـٚؾٜٔ ًٍٕٚ آ رضبْٚهٚ افتل وإمثِٜ

 (00 : 00 : 11/ 255/وافْقر اهلدى)

 لٓرجال إمحر لبس حْؿ

  ؟إمحر افِقن ذات فٌِٚس بٚفًٌْٜ :افًٚئؾ

  .ًٕؿ أي :افنٔخ

  ؟افِقن هلذا بٚفًٌْٜ بتؼح إذا ،ظْف هنل يف ورد :افًٚئؾ

 حديٞ هْٚك فٔس ،إمحر افٌِٚس ظـ افْٓل يف ورد مٚ ،إمحر افِقن :افنٔخ

 اجلٚمع» أحٚديٞ مـ هق ،افنٔىٚن زيْٜ احلّرة ٕفإ بَٔقل عفا واحلديٞ ،صحٔح

 ،رٍَ ْه ًَ وادُ  رٍَ ظْ زَ ادُ  بٚفِقن ادتًِؼ ادقوقع يف صح رء ـؾ ،افؤًٍٜ شافهٌر

 مـ ادزظٍر أو ،فِرجٚل جيقز ؾال افًْٚء زيْٜ مـ رٍَ ْه ًَ ـٚدُ  يُقن أن إمٚ افِقن ؾٓذا

 .بٚفًْٚء وإمٚ بٚفٍُٚر إمٚ ،افتنٌف هق :افًِٜ جيقز ؾال ،افٍُٚر فٌٚس

ًٚ  وفٔس ،ادًْك مًَقل ذظل حُؿ افتنٌف فُـ   ،مًَقل مًْك صق تًٌدي

 ،بٚفًْٚء متنٌف هذا يَٚل ،افٔقم مثالً  افًْٚء فٌٚس يٌِس إًٕٚن رئل إذا يًْل ادًْك

 منٔتٓٚ يف إمٚ بٚفرجؾ تتنٌف امرأة صٍْٚ إذا ذفؽ مـ افًُس وظذ ،خمْٞ ؾٓذا

 متنٌٜٓ إهنٚ ؾَٔٚل ،ذفؽ وٕحق افٌْىِقن مثالً  اجلٚـٔٝ شٓٚفٌٚ يف أو يًْل بخسه

 مـ بِقن افتنٌف رتٌطا إذا فُـ ،ظْف مْٓل وذاك افتنٌف هذا مـ ؾُالً  ،بٚفرجٚل

 ،جٜٓ مـ افٍُٚر فٌٚس اهذ أن ظذ تدل ٓ افثٔٚب هذه صٚرت افزمـ ومع   ،افثٔٚب

 الً مًِ يُقن ٕنف :يٍْذ ٓ ذاكحْٔ ؾٚفْٓل ،أخرى جٜٓ مـ افًْٚء فٌٚس مـ أهنٚ أو
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 .وظدمًٚ  وجقداً  افًِٜ مع يدور واحلُؿ ،بًِٜ

  (00 : 66 : 69/ 256/وافْقر اهلدى) 

 إمحر الثقب حتريؿ ضابط

 حلديٞ : شبٚفًهٍر ادهٌقغ وٓ» [:ادحرم افٌِٚس ذـر يف خٚن صديؼ ؿٚل]

 ثقبغ ظعّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأى: ؿٚل وؽره، مًِؿ ظْد ظّرو بـ اهلل ظٌد

 ش.تًٌِٓٚ ؾال افٍُٚر: ثٔٚب مـ هذه إن»: ؾَٚل مًهٍريـ،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنٚين»: ؿٚل ظع، حديٞ مـ - أجوٚ - وؽره مًِؿ، وأخرج

 وظـ وافًجقد، افرـقع يف افَراءة افَز،وظـ فٌٚس وظـ بٚفذهٛ، افتختؿ ظـ

 .شادًهٍر فٌٚس

 ش.أحٚديٞ افٌٚب ويف

 يف ورد مٚ يًٚروف ؾال خمهقصٜ، هٔئٜ ظذ أمحر صٌٌٚ افثقب يهٌغ وافًهٍر

 اهلل رشقل ـٚن»: ؿٚل افزاء، حديٞ مـ شافهحٔحغ» يف ـام إمحر: مىِؼ فٌس

 مل محراء حِٜ يف رأجتف أذٕٔف، صحّٜ يٌِغ صًر فف ادٌُْغ، بغ مٚ بًٔد مربقظٚ، ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.مْف أحًـ ؿط صٔئٚ أر

 صٌغ افذي إمحر هق مْف ادّْقع بٖن بْٔٓٚ جيّع أحٚديٞ: افٌٚب ويف

 .بف يهٌغ مل افذي إمحر هق وادٌٚح بٚفًهٍر،

/  4» شافزاد» يف افَٔؿ ابـ فَقل خالؾٚ افهقاب: هق هذا[: بَقفف إفٌٚين ؾًِؼ]

 ـراهٜٔ ـراهٔتف أو إمحر، فٌٚس حتريؿ افدفٔؾ: ظِٔف يَقم وافذي» ش: 472

 ش.صديدة



   متٍرؿٚت   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 

 

551 

 بٖنف ظّر ابـ حديٞ يف مًِؾ بٚفًهٍر ادهٌقغ ظـ افْٓل إن: أؿقل أين ظذ

 .أظِؿ واهلل ادًِقل، يْتٍل افًِٜ وبٕٚتٍٚء افٍُٚر: ثٔٚب مـ

 (118-117/ 3) افرؤٜ افتًَِٔٚت

  وزخرفتٖا اجلدر شس كراهة

 .شاجلدر تًس أن هنك»

 .وزخرؾتٓٚ اجلدر شس ـراهٜ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ

 (.198/ 6) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 وتياوير صٓبان عٖٓٗا التل والثٗاب السجاجٗد

 بٔقهتؿ اوؽزو بؾ ادًِّغ بالد ؽزوا ادؼـغ إن: صٔخْٚ افًٚئؾ يَقل :ادَِل

 أو افًجٚجٔد، هذه وجقد حُؿ ؾام وٕحقهٚ، وافًجٚد افًتٚئر ظذ افهٌِٚن بقوع

 افٌٔٝ يف افًجٚد ظذ افًٗال وبٔخص صٔخْٚ، إضٍٚل ظذ ـٚفٌِٚس إصٔٚء

 جيًِٓٚ وٓ ويرمٔٓٚ، يٚخذهٚ هؾ مًغ، مٌِغ ثّْٓٚ افًجٚد هل تُقن حٚ وخهقصًٚ 

ًٚ  رأى إذا ـٚن -وشِؿ ظِٔف تًٚػ اهلل صذ- بٖنف ظِامً  أجش؟ وٓ ممتْٜٓ،  .ٌٕنف صٌِٔ

 .هل جٌٔتؽ مـ ٌٕنف هل :افنٔخ

  [وحؽ] :مداخِٜ

 أن وأراد ذريٜ، فف ـٚن إذا خٚصٜ مًِؿ ـؾ ْٕهح رء ـؾ ؿٌؾ ٕحـ :افنٔخ

ًٚ  أو شجٚداً  أو بًٚضًٚ  ينسي أن أراد إذا أنف إشالمٜٔ تْنئٜ يْنئٓٚ  ئٍِف أن ؿّٔهًٚ  ثقب

 .افَّؾ مـ ؿّٔهف..... افٍَر يٍع ـام

 .أـز اهلل :مداخِٜ

 أن تًِّقن وفًُِؿ إفًٌٜ هذه ظذ تُقن افتل افهقر هذه ٕن أجقه، :افنٔخ
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 .تًِّقن أطُْؿ مٚ وٓ فٌٚس، وافًٌٚط افًجٚد

 .بًِْؿ مٚ صٔخْٚ واهلل ٓ :ادَِل

 إفٌٚين ظذ احلديٞ ؾوؾ مـ وهذا فٌٚس، هق وافًٌٚط افًجٚد أـٔد، :افنٔخ

 .إظجّل

 .أـز اهلل :ادَِل

 .افًريب افٌْل ديٞح مـ افًربٜٔ تًِؿ :افنٔخ

 .ملسو هيلع هللا ىلص :ادَِل

 زار ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن -ظْف تًٚػ اهلل ريض- مٚفؽ بـ أنس يَقل حٔٞ :افنٔخ

 .فٌس مٚ ضقل مـ اشقد ؿد حهر يف ؾهذ بٔتٓؿ

 .هٚه :ادَِل

 هٚفًٌٚط ٓبس أنٝ فٔش: فؽ ؿِٝ فق ؾٖنٚ. فٌس مٚ ضقل مـ اشقد ؿد :افنٔخ

 ظع؟ تًتٌرب

 .أخٌٚين ظْؽ بَقل :ادَِل

  .أخٌٚين أنٚ وؾًالً  ،[وحؽ] أخٌٚين َقلتب :افنٔخ

 وصذ داره يف زاره ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن -ظْف اهلل ريض- مٚفؽ بـ أنس يَقل ًٕؿ

 أو بًٚضًٚ  ـٚن شقاء فٌٚس ؾٖي افنٚهد فٌس، مٚ ضقل مـ اشقد ؿد حهر ظذ

 وٕحق واخلٚل وافًؿ إب ظذ إمر ول ظذ جيٛ رء أي أو ؿّٔهًٚ  أو هوآً 

 صقر مـ صقرة مـ افؼع خيٚفػ رء هْٚك يُقن ٓ أن يف ؿِْٚ ـام يدؿؼ أن ذفؽ

 يف اإلشالم بالد إػ افٍُٚر ؽزو مـ جداً  ؽريٛ ٕقع أن احلََٜٔ ٕنف صٌِٚن: أو

 وٓ بف حيًقن ٓ اإلًٕٚن، جًؿ يف ـٚفًؾ افداء إفٔٓؿ ؾٔتًِؾ دارهؿ، ظَر

 ظـ ؾتجد بٚدهِغ، ؽٚص وادًجد اجلًّٜ يقم تَػ أنؽ بدفٔؾ بف، ينًرون
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 افذيـ افنٌٚب ؿّهٚن طٓر يف افًٚريٚت افًْٚء صقر ويًٚرك وأمٚمؽ ئّْؽ

 ادًجد يف يُّـ وهق وافده هق افَّٔص هذا اصسى افذي مـ يديؽ، بغ يهِقن

ًٚ  ينسي ٓ أن إٓتٌٚه جيٛ رء ـؾ ؾٌَؾ وفذفؽ شٚهقن، ؽٍِٜ يف فُْٓؿ مًف،  ثقب

ًٚ  مهقرًا، فٌٚشًٚ  مهقراً   إلمهٚل فًٓقة فٌٍِٜ أنف شٗافؽ مقوع ـٚن وهذا ثٕٚٔ

 ـْٝ واهلل تزوجتٔف، ـٔػ ضٔٛ وـذا، ـذا زوجل: إٕف ًٕٖل مٚ ـثراً  ؿديؿ فوالل

 بدهٚ صِقن افٌِـ، ؤًٝ افهٔػ يف بَك تًٚل هداين، اهلل وهال حُٚيتف، مثؾ

 إحُٚم يِتزم ٓ وًٚٓ  ـٚن ؽٚؾاًل، ـٚن إًٕٚن ؾُّّـ هٚه ادقوقع، تًٚفٟ

 أن حْٔئذٍ  ؾًِٔف صِٔٛ، ؾٔف بًٚط اصسى مثاًل، صقرة ؾٔف بًٚط اصسى افؼظٜٔ

 أو افهِٔٛ يَوٛ أن وأؿقل ؾٓداه وًٚٓ  ـٚن أن بًد -وجؾ ظز- اهلل يتَل

 -وجؾ ظز- اهلل إن َٕقل فُْْٚ افَوٛ، هبذا افًجٚد أو افًٌٚط يًٍد ؾَد افهقرة

 اهلل أنزل مٚ: »بًِٕٚف يَقل أن -افًالم ظِٔف- ٌٕٔف أخٓؿ ـام أنف خَِف يف حُّتف مـ

 إٓ ظِٜ مـ ؾام ،شجِٓف مـ وجِٓف ظِّف مـ ظِّف صًٍٚء، أو دواءً  فف وأنزل إٓ اءً د

 اإلًٕٚن، هذا ؾٚبتع ظِٔف، ؿٚئّٜ اهلل حجٜ فتُقن وذفؽ ودهٚ، هلٚ اهلل وخِؼ

 يًٍؾ، ؾامذا اهلل هداه ثؿ والفف زمـ يف افًٌٚط ذفؽ أو افثقب ذفؽ اصسى

 ظذ هق، ـام شِٔامً  افثقب وتٌَك افهقرة، تىّس افتل افدهٕٚٚت بًض يًتًّؾ

 ادخٚفػ ادحيقر إلزافٜ يٍُل ؾَط، افرأس ظذ ؾَٔٙ صقرة ـٕٚٝ إن إؿؾ

  أن يُّـ -أجوًٚ - افهِٔٛ فِؼع،

 .مًٚدف تٌٔر :ادَِل

ًٚ  ـْٝ مثالً  أنٚ حقفف، دائرة حيٚك أن :افنٔخ  افًٚظٚت بًض افنٚم، يف شًٚتٔ

 ؾٖنٚ هٚفًٚظٜ، مغ ظذ افهِٔٛ يىًٌقن افًقينيغ افْهٚرى هٗٓء مُر مـ

 َٕىٜ ظِٔٓٚ أنَط جداً  دؿَٜٔ ؾًٍقريٜ مٚدة ظْدٕٚ يف افًٚظٜ هذه تٖتْٔٚ حْٔام ـْٝ

 .تىًّف بؾ افهِٔٛ ظذ تيضء ٓ وفُـ افِٔؾ يف تيضء هل وإذا

 .تىًّف :ادَِل

 إظامل إػ أجش إػ حتتٚج فُـ ظِٔٓٚ، افَوٚء يُّـ إٓ ظِٜ يف ؾام هٚه، :افنٔخ
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 .افًٗال جقاب هق هذا ورشقفف، بٚهلل اإليامن بًد وافٍُر ادخ

  (00: 14: 00/ 575/ وافْقر اهلدى) 

 كٗػ تاب ثؿ تياوير عٖٓٗا وثٗاب حرير شجاد عٕده كان وـ

 وٕٖا؟ يتخٓص

 ؾٓؾ وتًٚػ، شٌحٕٚف اهلل وهداه حرير شجٚد ظْده صخص مًٖخٜ :مداخِٜ

 احلٚئط؟ ظذ شتٚئر يوًف أم مْف يتخِص بف، يًٍؾ مٚذا أم يًتخدمف، أن يًتىٔع

 إمر ـٚن إذا خٚصٜ اظتَٚدي يف احلؾ اشتًِّف، ؾَد شتٚئر بٔوًف إذا :افنٔخ

 احلؾ، ؾٓق ذفؽ فف تٔن ؾ٘ن وافوالل افٍُر ٕهؾ هْٚك يٌٚع أن افٍُر بٌالد يتًِؼ

 ويٍْك؟ يتٓرى حتك بًٔتًِّف وإٓ

 .خر اهلل جزاك :مداخِٜ

 .وإيٚك :افنٔخ

 مىرزة صقر ظِٔٓٚ ـثرة ؿّهٚن ظْده اهلل هداه افذي إخ هذا أجوًٚ : مداخِٜ

 هبٚ؟ يًٍؾ ؾامذا افَّهٚن هذه ظذ

ُْػ ؾٔٓٚ يًّح :افنٔخ ُُ  .اف

 .اشتًامهلٚ فف جيقز ٓ :مداخِٜ

 أثْٚء يف بٚل صٌؾ افتَْٔٚ، حٚ هْٚك ادًجد يف اجلًّٜ صِٔٝ أنٝ أبدًا، :افنٔخ

 جزاه يهع جٚء ظؼ إربًٜ حدود يف يُّـ صٚب، وفد افهالة أثْٚء ويف اخلىٌٜ

 مًتٌَِغ بٔتّقا  افٌُٚر افرجٚٓت بْٔام اخلىٔٛ، اشتٌَؾ أنف مْف وأظجٌْل خر، اهلل

 اخلىٔٛ، اشتٌَؾ افٌالم هذا اخلىٔٛ اجلٚفًقن يًتٌَؾ افًْٜ أن بًٔرؾقا  مٚ افٌَِٜ،

 ؿٚتِٓؿ هذول افٍُٚر صقرة هق ـِف، هذا افقفد طٓر آخذ محٚر صقرة طٓره فُـ
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بٜ ؾٔٓٚ يًْل يٗؾُقن أنك اهلل  افثٕٜٚٔ افًغ واحدة بًغ احلامر صقرة متْٚهٜٔ، ؽرا

 هلٚ صٌرة ؾتٚة افثٕٜٚٔ افًغ ـِف، افيٓر آخذ افٌُر وافرأس صٌرة، ؾتٚة ظـ ظٌٚرة

 أنهحف، حلتك ظْدي إػ افقفد هذا يّر إٕف ل ين ريب يٚ آخره، إػ مدورات ظْٔتغ

 فًِف افىريؼ فف أؾتح أنٚ ؿّٝ يّر، ُمتٚر صٍتف حٚ يّر، أجش بده صٚر ؿٚم، صٍتف

 .ؾٚتْل ٕهٔٛ اهلل ـتٛ اهلل مٚ ٕحقي، جلوبٔ يتقرط

 صًقر ؾٔف وٓ وظل ؾٔف مٚ بهقرة افٌالد هذه يف إتؼت هذه افَّهٚن احلََٜٔ 

،ًٚ  وظؼيـ مخًٜ ظؼيـ ظّره صٚب أمٚمْٚ ٕجد ادًجد يف ٕهع مٚ ـثراً  إضالؿ

 بْهع وٕحـ صًرهٚ ٕٚؿنٜ طٓره يف ؾتٚة صقرة فُـ بٖس، ٓ إـامم افَهر ٓبس

 ؿٌُِؿ مـ شْـ فتتًٌـ»: افًالم ظِٔف فَقفف مهداؿًٚ  إظّك افتَِٔد هذا وراءه،

  ش.فدخِتّقه وٛ جحر دخِقا  فق حتك بذراع وذراظًٚ  بنز صزاً 

، تٌِس أن ممُـ هْٚك ـٚن إذا فَِّهٚن ثٚين حؾ أن بٚل يف خىر ًٚ  داخِٔ

 هذا يف افهقرة أثر ييٓر مٚ إٕف بحٔٞ شٚدة، شٚذج ؿّص مْٓٚ ؾقق ويٌِس

 .ـٚن رء أي أو وجٚـٝ بْىِقن أو افًٚدة افَّٔص

 (00 : 21 : 02/ 127/وافْقر اهلدى)

 (00 : 21 : 61/ 127/وافْقر اهلدى) 

 الىامل؟ دم اخلاتؿ يٓبس كان ملسو هيلع هللا ىلص الٕبل أن ثبت هؾ

 افنامل؟ يف اخلٚتؿ يٌِس ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ثٌٝ هؾ :مداخِٜ

 .ـِٔٓام ؾٔٓٚ :افنٔخ

 .افًٚظٜ يف هذا ٕٖخذ ؾال ًٕؿ، أي :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 ...احلديٞ ظذ بْٚء افًٔٚر ظذ ًٌِٕٓٚ مٚ افًٚظٜ :مداخِٜ
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 افتنٌف ظـ هنك افًالم ظِٔف وافرشقل بٚفٍُٚر، تتنٌف بٚفًٔٚر تًٌِٓٚ ٓ :افنٔخ

 وادخٚفٍٜ رء، ؾٚفتنٌف افٍُٚر، خمٚفٍٜ حيٛ ـٚن ذفؽ مـ أدق هق مٚ ويف بٚفٍُٚر،

 افٔنى، بٚفٔد إٓ يًتًِّقهنٚ ٓ فُـ ظْدهؿ مـ أتٝ افًٚظٜ ؾٚفٍُٚر رء،

 ـٕٚقا  فْٚ حًٚب ظِّقا  فق صًٛ، فْٚ ادربط أن هْٚ، مـ ادربط جٚظِغ وفذفؽ

ًٚ، فْٚ ئَّقن ٓ فُْٓؿ هْٚ، مـ افزر فْٚ شًِّٔقن  َوتَِِْؽ ﴿: اهلل صٚء إن فُـ وزٕ

 ظِٔؽ، ويقم فؽ يقم: هُذا افدٕٔٚ ،[410:ظّران آل﴾ ]افَْٚسِ  َبْغَ  َُٕداِوهُلَٚ إَجَٚمُ 

 وجؾ، ظز ربْٚ مع ذيًتْٚ، مع ؾُرٕٚ، يف روحْٚ، يف ظنْٚ مٚ ًٕٔش أن ٕجٛ ؾْحـ

 يُقن شٍِٜٔ شٚظٜ ٕخسع أن مثالً  اشتىٚظٜ ظْدٕٚ فٔس اشتىٚظتْٚ، حدود ويف

 إن» مـ أتٝ أجـ مـ هذه هْٚ، إػ هْٚ مـ أنَِٓٚ بٚشتىٚظتل أنٚ فُـ هْٚ، مـ مربىٓٚ

 افٌٚفٌٜ بحُّتف وجؾ ظز ربْٚ شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد

.. هُذا أروف، ظذ يّق هق أضقار أمف، بىـ يف جْغ هق أضقار افٌؼ ظذ ؾرض

 بٚفْقر يٌؼ افنٔٛ بدأ خٚفد إشتٚذ هذا افنٔٛ، يٌدأ أن إضقار هذه مـ... هُذا

 صٚحلٓؿ وـٚؾرهؿ، مٗمْٓؿ ـِٓؿ افٌؼ ظذ مٍروض افٌٔٚض وهذا اهلل، صٚء إن

 .وضٚحلٓؿ

 صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن»: ؿٚل ُتٔٔز، ووع افؼع أتك

 .شؾخٚفٍقهؿ

 أمر فٍُِٚر ادخٚفٍٜ ؿهد احلُٔؿ، افنٚرع مـ مَهقدة ؽٚيٜ ادخٚفٍٜ: إذاً 

 ؾٔام ثؿ مٌٚذة، افنٚرع ظِٔف ٕص ؾٔام وافْهٚرى افٔٓقد ٕخٚفػ ؾْحـ مَهقد،

 ظـ ُيْٓك أن ؿٌؾ افُتٚب أهؾ مقاؾَٜ حيٛ ـٚن أنف بَقفف احلُٔؿ افنٚرع إفٔف ينر

دُ  ؾرق ثؿ صًره يًدل ـٚن ذفؽ، ًْ  يًدل ـٚن افٌخٚري، صحٔح يف هُذا احلديٞ َب

 ـام ٕنٖ افًالم ظِٔف افرشقل ؿٌؾ، مـ هُذا ـٕٚقا  افُتٚب أهؾ ٕن ؾرق: ثؿ صًره

ًٚ، تًِّقن ًٚ، ظِٔف ٕزل واإلشالم أمٔ  ٓ افتل أحُٚمف بُؾ واحد ضٍرة ٕزل مٚ تدرجئ

 افذي ؿقمف ادؼـغ، افقثْٔغ مـ أحًـ حٚفتٓؿ افُتٚب أهؾ رأى حتل، وٓ تًد

ٕٔٓؿ، بغ ووجد ظٚش  مـ ؿٔال وأؿقم شٌٔالً  أهدى وافْهٚرى افٔٓقد وجد طٓرا
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 بدأت حْٔام ؾرق: بًد ؾٔام ؾٓق صًقرهؿ، يًدفقن افُتٚب أهؾ ـٚن ادؼـغ،

 أهؾ دخٚفٍٜ تِّٔحًٚ  وتٚرة تكحيًٚ  تٚرة ؾٔٓٚ إنٚم رب مـ ظِٔف تْزل إحُٚم

 صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن»: افًٚبؼ احلديٞ ذفؽ مـ افُتٚب،

 .شؾخٚفٍقهؿ

 يف افًٚظٜ يوًقن ـِٓؿ وادالحدة وادؼـغ وافٌقذيغ وافْهٚرى افٔٓقد إن

 افتنٌف، بٚب مـ هذا أؿقل ٓ أنٚ خمٚفٍٜ، أجامْٕٚ: يف ٕوًٓٚ أن ظِْٔٚ ٕحـ صامءهلؿ،

 أهؾ مـ جداً  جداً  ؿِٔؾ افٔقم افنديد إشػ مع ادخٚفٍٜ، بٚب مـ هذا أؿقل فُـ

 مـ وافرظٚء افْٚس ظٚمٜ ظـ ؾوالً  افًِؿ، ضٌِٜ مـ دوهنؿ مـ ظـ ؾوالً  افًِؿ

 خمٚفٍٜ وهق أٓ أتٌٚظف، ؾٔف وحيٞ اإلشالم بف جٚء بقء أبداً  يٍُرون ٓ افْٚس

 هذا يف سحيٜ افؼيًٜ أحُٚم أن مع افؼيًٜ أحُٚم مـ فٔس ـٖنف هذا افٍُٚر،

 .شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ يهٌٌقن ٓ وافْهٚرى افٔٓقد إن»: أؿقاهٚ ومـ احلُؿ،

 ًٕٚهلؿ، يف يهِقن ٓ افٔٓقد ،شؾخٚفٍقهؿ ًٕٚهلؿ يف يهِقن ٓ افٔٓقد إن»

 افَٔٚمٜ، ظِٔف أؿٚمقا  ًِٕٔف يف يهع ممـ رأوا فق ًٕٚهلؿ، يف يهِقن ٓ افٔقم ادًِّقن

 .آخره إػ.. ؾٔف تهع ـٔػ هذا ٕجس، هذا

 افهالة ؾحيت جمِس يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أصحٚب ـٚن: افتٚل إثر ويًجٌْل

 ؾوِف مـ مًًقد ابـ ٕصًري،ا مقشك وأبق مًًقد ابـ وؾٔٓؿ افهالة وأؿّٔٝ

 ٕتًّؽ أن يًْل افتًٌر، صح إن بف ٕتخِؼ أن ٕحـ ظِْٔٚ جيٛ خِؼ وهذا وـامفف

 افْٚس ومْٚزل افْٚس حؼ ًٕرف أن خِؼ افتقاوع، خِؼ هق اخلِؼ وهذا بف،

 ادجِس، يف مقشك وأبق مًًقد ابـ جِِٔغ، صحٚبٔغ ؾٓٗٓء افْٚس، ومراتٛ

 يتَدمٓؿ؟ مـ افهالة، أؿّٔٝ

 يَرأ  أن أحٛ مـ»: مًًقد ابـ حؼ يف افًالم ظِٔف افرشقل ؿقل شًّْٚ إذا

ًٚ  ؽوًٚ  افَرآن ه أنزل ـام ضري  .مًًقد ابـ هق شظٌد أم ابـ ؿراءة ظذ ؾَِٔرأ

ه: »ٔؾمج ظريب تًٌر   ٓ مثِْٚ إظٚجؿ وبًض شمًٌد أم ابـ ؿراءة ظذ ؾَِٔرأ
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 وإتٓك، مًًقد ابـ: ؿقل ظٌد، أم ابـ وافدورة؟ افٍِٜ هذا مٚ: يَقل اهلل، شّح

 .خٚصٜ ٌٕؿ وهلٚ ضراوة هلٚ أمجؾ، هذه فُـ

ًٚ  ؽوًٚ  افَرآن يَرأ  أن أحٛ مـ» ه أنزل، ـام ضري . شظٌد أم ابـ ؿراء ظذ ؾَِٔرأ

 .جداً  ظئّٜ مٌَْٜ

 افَرآن، يَرأ  وهق فِٜٔ افًالم ظِٔف بف مر إصًري، مقشك أبق: افثٚين افىرف

 حٚ شافًالم ظِٔف داود آل مزامر مـ مزمٚراً  هذا أويت فَد»: ؾَٚل إفٔف، ؾٖصٌك

 ظِّٝ فق! اهلل رشقل يٚ! واهلل: ؿٚل افَهٜ، افرشقل ظِٔف وؿص افهٌٚح أصٌح

 .حتٌراً  فؽ حلزتف ذفؽ

ًٚ، بٚفْٚس يهع أن فف يًقغ واحد وـؾ ؾوِف، فف واحد ـؾ أنف افنٚهد  إمٚم

 افتَديؿ، يف افًٚبؼ هق ـٚن ٕنف ادجِس: هذا يف افٍوؾ فف ـٚن مًًقد ابـ فُـ

 افرشقل وتزـٜٔ اإلشالم، يف وشٚبَٔتف ؾوِف مـ يًِؿ حٚ إصًري، مقشك أبٚ ؾَدم

 مْتًالً  ـٚن ؾًؾ، مٚذا فُـ وصذ، تَدم وؽره، احلديٞ هذا بّثؾ افًالم ظِٔف فف

 افقادي أيف -افنٚهد هْٚ- افٔٓقديٜ؟ هذه مٚ: ؿٚل بٚفْٚس، فٔهع ًِٕٔف ؾْزع

َِعْ ﴿ أنٝ؟ ادَدس ََِْٔؽ  َؾْٚخ ًْ ََٕؽ  َٕ دِ  إِ َدسِ  بِْٚفَقا ََ ُ  أنٝ هؾ ،[42:ضف﴾ ]ُضًقى اْد

 ًِٕٔؽ؟ ختِع أن أمرك وربْٚ ادَدس افقاد يف مقشك

 افٔقم ادخٚفٍٜ هذه ؽرهؿ، ظـ ؾوالً  افُتٚب أهؾ بّخٚفٍٜ أمرٕٚ: افنٚهد

 شقيداء يف: أوًٓ  ٕحٔٔٓٚ أن ؾٔجٛ ؽرهؿ، ظـ ؾوالً  افًِؿ أهؾ أذهٚن مـ مًْقخٜ

ًٚ  ؿِقبْٚ،  .ًٕؿ. افٌٚب هذا مـ وهذا أظامفْٚ، ويف حٔٚتْٚ يف مْىَِْٚ يف: وثٕٚٔ

  (00 : 46: 17/ 219/ وافْقر اهلدى) 

  (00 : 45: 61/ 219/ وافْقر اهلدى)
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خاتؿ ّ٘ش عذ خامتف أحد يّٕش أن عـ الٕٖل

 ذلؽ وعٓة

ـِ  ـِ  َظ رَ  اْب َّ اَم  اّلَلُ  َريِضَ  ُظ ُٓ ـْ  َخَُٚتًٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌَِْلُّ  اخَتَذَ : َؿَٚل  َظْْ ٍٛ  ِم ٍٜ  َويِف  َذَه : ِرَواَي

َِفُ  ًَ َْك، َيِدهِ  يِف  َوَج ّْ ُٔ ٚهُ  ُثؿَ  اْف ََ ـْ  َخَُٚتًٚ اخَتَذَ  ُثؿَ  َأْخ ََِش  اْفَقرق ِم
دٌ : ِؾٔفِ  ُٕ َّ   َرُشقُل  ُُمَ

ِ
 اّلَل

ـَ  َٓ : »َوَؿَٚل  َن َُ شِ  َظَذ  َأَحدٌ  َيْْ َْ ٚنَ ش. َهَذا َخَُٚتِل َٕ ـَ فُ  إَِذا َو ًَ َؾ  َفٌِ ًَ ـَ  َيِع  مِمَٚ َؾَهفُ  َج  َبْى

ٍف  .شظِٔف متٍؼ».ـَ

 ُمّد خُٚتف ظذ َٕش إٕام ملسو هيلع هللا ىلص وهق هذا، خُٚتل َٕش مثؾ أي [:اإلمٚم ؿٚل]

 وحهؾ ادًٍدة فدخِٝ مثِف ؽره َٕش ؾِق ادِقك، إػ ـتٔف بف فٔختؿ اهلل، رشقل

 .اخلِؾ

 (2 حٚصٜٔ( 4261/ 2) ادهٚبٔح منُٚة ظذ افتًِٔؼ]

 ادختِٓة بٙصْاهلا احلديدية واخلقاتؿ إشاور لبس جيقز هؾ

 الٕساء؟ أو لألضِال

 فألضٍٚل ادختٍِٜ بٖصُٚهلٚ احلديديٜ واخلقاتؿ إشٚور فٌس جيقز هؾ :مداخِٜ

 افًْٚء؟ أو

 شقاء وافذهٛ وافْحٚس حديد مـ اخلٚتؿ حُؿ جيقز، ؾال اخلقاتؿ أمٚ :افنٔخ

 ؾِٔس ذفؽ، وٕحق إشٚور مـ ذفؽ شقى مٚ أمٚ افًْٚء، وظذ افرجٚل ظذ حرام

 احلديد مـ ـٚفًقار رء ـؾ أن يتقمهقن اإلشالمٜٔ افٌالد بًض ويف هنل، هْٚك

 إصؾ أن يف ُمّقد ؽر افَٔٚس يف تقشع وهذا ظْف، ادْٓل حديد مـ بخٚتؿ يِحؼ

 .إفٔف اوىر إذا إٓ ادًِؿ إفٔف يهر أٓ افَٔٚس يف

 اإلبٚحٜ، إصٔٚء يف إصؾ ٕن إصؾ: خالف ؾٓق بٚفتحريؿ يتًِؼ وؾٔام

 وافْحٚشٜٔ احلديديٜ، اخلقاتؿ ظـ ُتٚمًٚ  خيتِػ حُّٓٚ وافْحٚشٜٔ احلديديٜ إشٚور
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ًٚ، وافذهٌٜٔ  .ًٕؿ أجو

 (00: 14: 22/ 112/ وافْقر اهلدى) 

 فص بدون اخلقاتٗؿ حْؿ

  ؾص؟ بدون اخلقاتٔؿ يف احلُؿ :افًٗال

ًْل ؾص، بدون خقاتٔؿ :افنٔخ هد ي ٚتؿ يًّك أٝن َت  .ظٚمٜ بهقرة أو اخلىٌٜ بخ

 .ظٚمٜ بهقرة ٓ :مداخِٜ

 يف مٚ ادقوقع، بّٔٓؽ صق هٔؽ، وٓ هٔؽ ـٚن إذا ؾرق هْٚك فٔس :افنٔخ

 وأنٝ ظنٝ أو متختؿ وأنٝ ظنٝ إن ـِف اخلٚتؿ هق هٔؽ، وٓ هٔؽ ـٚن إن ؾرق

 أو َؾص فف أو ؾِص فف أو ُؾص فف بخٚتؿ متختؿ أنٝ ظنٝ إن ـذفؽ... متختؿ ؽر

 .بًوف مثؾ َؾص وٓ ِؾص وٓ ُؾص فف فٔس

 ..اهلل صٚء مٚ :مداخِٜ

 . ؾٔٓٚ مٚ افٍْس يف أو اجلقاب واوح :افنٔخ

 .أظجّل أنٚ :مداخِٜ

 .أخٌٚين وأنٚ ذـز أنٝ وبْٔؽ، بْٔل افٍرق صق حُٚيتؽ، مثؾ وأنٚ :افنٔخ

 .جٚهؾ وأنٚ متًِؿ أنٝ :مداخِٜ

 وفذفؽ ذـز، أنٚ: ؿِٝ جٚهؾ، وأنٚ ظٚمل أنٝ تَؾ مل أنٝ فُـ ًٕؿ، :افنٔخ

 مثؾ ظٌٚرتؽ ؽرت.. مٚيض، ؽر افًالح هذا أن وظرؾٝ أخٌٚين، أنٚ فؽ ؿِٝ

 .وؽره صٚحٌؽ

 ختتؿ بدون وآخر حٔٚتف، ضِٜٔ متختؿ ظٚش افْٚس مـ زيد أن أنٚ ؿِٝ ادَهقد

 مـ اهلل ظْد بٖؿرب متختامً  ومٚت ظٚش افذي هذا فٔس شقاء، ـالمهٚ حٔٚتف، ضِٜٔ
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 وؾص ؾص فف بخٚتؿ ظٚش افذي هذا أن فؽ وذحٝ متختؿ، ؽر ظٚش افذي ذاك

 فؽ، أذح مٚذا شقاء، ـالمهٚ وؾِص وُؾص َؾص فف فٔس بخٚتؿ ظٚش وآخر وؾص،

 .وبس إؾٚدة اإلظٚدة يف صٚر يًْل إمر، فؽ ووح أن

  (00 : 15: 27/ 219/ وافْقر اهلدى)

 والقشٌك السبابة دم التختؿ حْؿ

 .افٍِظ هبذا صٚذش. واإلهبٚم اخلْك: يًْل. وهذه هذه يف أتختؿ أن هنٚين»

! وهذه هذه: ؿقفف: إول :وجٓغ مـ وُٕٚرة صذوذ ادتـ يف [:اإلمٚم ؿٚل]

! واإلهبٚم اخلْك: يًْل: ؿقفف: وأخر .افنؽ ظذ.. .هذه أو:.. هق وإٕام

  .افقشىك أو افًٌٚبٜ :وافهقاب

: ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أراد اإلصًٌغ أي يدر ومل صؽ، ظٚصؿ افراوي ـٚن ؾ٘ذا: ؿٔؾ ؾ٘ن

 بروايٜ ملسو هيلع هللا ىلص أراد أُّيام فْٚ يتٌغ أن إػ: ؾٖؿقل افًّؾ؟ مٚذا ؾًذ وافقشىك؟ افًٌٚبٜ

ًٚ، احلديٞ بٍِيل افًّؾ يُقن أن ؾٌٌْٔل آخر: بحديٞ أو أخرى  يتختؿ ؾال احتٔٚض

 ذفؽ يُره أنف: افْقوي ظـ افَٚري َِٕف افذي وهق. افًٌٚبٜ يف وٓ افقضًك يف

  .أظِؿ واهلل. تْزيف ـراهٜ

 (855/ 44/2) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 الٗٔني أفًٓٗة وع الٗسار أو الٗٔني دم التختؿ جقاز

ٌْل أن» ادحٍقظ : وؽره افدارؿىْك ؿٚل»   ش.يًٚره  يف خيتتؿ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص اف

 .صحٔح 

 :أحٚديٞ وؾٔف

 مـ اخلْك إػ وأصٚر، هذه  يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل خٚتؿ ـٚن: »ؿٚل أنس ظـ: إول
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 ...ش5/462» مًِؿ أخرجف» افٔنى يده

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: »بٍِظ أنس ظـ ؿتٚدة ظـ ظروبٜ أبك بـ شًٔد رواه فُـ 

 ش.ئّْف  يف يتختؿ ـٚن

 وذـرت، بًده افذى احلديٞ ظذ افُالم  يف بٕٔٚف يٖتك ـام صحٔح وإشْٚده

 افدارؿىْك ظـ ادٗفػ َٕؾ وؿد. افروايتغ بغ افتقؾٔؼ أو افسجٔح وجف هْٚك

 ش.يًٚره  يف خيتتؿ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ادحٍقظ: »ؿٚل أنف وؽره

 صٍك ختتّف ؾٖحٚديٞ وإٓ، مًغ حديٞ خهقص  يف ؿٚفف هذا أن أطـ وأنٚ

 .ش.يٖتك ـام افهحٔحغ  يف وبًوٓٚ، وأـثر أصح ئّْف  يف وشِؿ ظِٔف اهلل

  يف احلٚؾظ ذـرهٚ أؿقال ظذ إحٚديٞ هذه بغ افتقؾٔؼ  يف افًِامء اختِػ وؿد

 افتختؿ وإؾوؾ، إمريـ جقاز ظْدى وافراجحش 275 ـ 40/271ش »افٍتح»

 .أظِؿ واهلل، ٚفّٔغب

  ([849) رؿؿ حديٞ حتٝ افٌِٔؾ إرواء]

 الٗديـ دم التختؿ جقاز

 بؾ [:بٚفًٔٚر افتختؿ إػ بٚفّٔغ افتختؿ بًْخ افَقل ظذ مًَِٚ اإلمٚم ؿٚل]

 ثؿ ئّْف يف يتختؿ ـٚن»: وحديٞ افًْخ، ظذ دفٔؾ وٓ إمريـ، جقاز افهقاب

 فف ادخٚفػ احلديٞ ومثِف شاجلٚمع ؤًػ» مـ هق بؾ يهح، ٓ شيًٚره يف حقفف

 يف خرجتف وؿد شافنامل مـ بٚفزيْٜ أحؼ افّٔغ: ويَقل بّْٔٔف يتختؿ ـٚن»: بٍِظ

 ؤًػ ؾٕ٘ف شئّْف يف واخلٚتؿ ملسو هيلع هللا ىلص وؿٌض»: ظٚئنٜ ؿقل ومثِف ش6108» افؤًٍٜ

 ...ش6109» هْٚك بْٔتف ـام جدا

 (51ص) وإير( احلٚصٜٔ يف 52 ص افنامئؾ خمتك) 
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 احلديد خاتؿ حروة

ة تزوج أراد افذي فِرجؾ ؿٚل افرشقل أن: افٌخٚري صحٔح يف  افقاهٌٜ ادرأ

 ش. حديد مـ خُٚتًٚ  وفق افتّس: »ًٍٕٓٚ

 بخٚتؿ افتختؿ جقاز ظذ احلديٞ ظْد تًٚػ اهلل حٍيف ادهْػ اشتدل :تٕبٗف

 :ذفؽ يدي بغ وؿٚل احلديد،

 يف ورد بؾ حيرمٓٚ، صحٔح ٕص يرد ؾِؿ وؽره، ـٚحلديد إخرى ادًٚدن أمٚ»

 ش.احلديد خٚتؿ حؾ ظذ افٌخٚري اشتدل وبفش وؿٚل ؾذـر،ش... »افٌخٚري صحٔح»

 :مالحيتٚن هذا وظذ :قٓت

 وٓ: »بَقففش افٍتح» يف حجر ابـ احلٚؾظ رده ادذـقر، آشتدٓل أن: إوػ

 وجقده أراد أنف ؾٔحتّؾ افٌِس، جقاز آختٚذ جقاز مـ يِزم ٓ ٕنف ؾٔف: حجٜ

ة فتْتٍع  ش.بَّٔتف ادرأ

 إدب» يف افٌخٚري روى ؾَد احلديد، خٚتؿ ظـ افْٓل صح ؿد أنف: وإخرى

 رجالً  أن: »جده ظـ أبٔف، ظـ صًٔٛ بـ ظّرو ظـ وأمحدش 4024 رؿؿش »ادٍرد

 افرجؾ رأى ؾِام ظْف، ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؾٖظرض ذهٛ، مـ خٚتؿ يده ويف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أتك

: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل وأتك ؾًٌِف، حديد مـ خُٚتًٚ  وأخذ اخلٚتؿ، ؾٖخَك ذهٛ ـراهٔتف

 ظْف ؾًُٝ ورق، مـ خُٚتًٚ  وفٌس ؾىرحف، ؾرجعش. افْٚر أهؾ حِٜٔ هذا ذ، هذا»

 .ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 أمحد واإلمٚم صحٔحف، خٚرج افٌخٚري بّثِف حيتٟ جٔد، إشْٚد وهذا :قٓت

 حََف ـام افٍَٜٓٔ إحُٚم مـ مجٓرة مدار وظِٔف وؽرهؿ، وافسمذي راهقيف، وابـ

 يف ذـرهتٚ وصقاهد أخرى ضريؼ وفف ؾُٔػش ادقؿًغ إظالم» يف افَٔؿ ابـ افًالمٜ

ًٚ، صحٔح ؾٚحلديٞ[ 416ش ]411صش »افزؾٚف آداب»  إػ ذهٛ وفذفؽ ؿىً

 مًٚئِف» يف ادروزي مْهقر بـ إشحٚق ؾَٚل افٍَٓٚء، إئّٜ مـ مجٚظٜ بف افًّؾ
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 ؾَٚل يُره؟ حديد أو ذهٛ مـ اخلٚتؿش: »221ص» راهقيف ابـ وإشحٚق أمحد ظـ

 ش.ؿٚل ـام إشحٚق ؿٚل واهلل، إي: أمحد

 .ظْفش 404صش »اجلٚمع» يف وهٛ بـ اهلل ظٌد رواه ـام مٚفؽ ؿٚل وبف

 ظّر ظـش 1/441ش »افُزى افىٌَٚت» يف شًد وابـش 40ص» هق ورواه

 اجلٚمع» يف ـامش افنًٛ» يف وافٌَٔٓل افرزاق ظٌد رواه وـذفؽ ظْف، اهلل ريض

 ش.1/494/4ش »فًِٔقضل افٌُر

 (50-69ص) واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 احلذ؟ وـ غره احلديد خاتؿ بتحريؿ يٓحؼ هؾ

 اجلقاب وإَىع تذـرٕٚه، وأن إوػ، شٍرتؽ يف ؿديامً  شٗآً  فْٚ ـٚن :افًٚئؾ

ًٚ  فؽ وذـرٕٚ افًٚظٜ، فٌس وهق أٓ ُتٚمًٚ  ؾَٕٚىع بُّٚدٜ، أطْف  أهؾ حِٜٔ أنف حديث

ه ؾام اجلقاب، هذا يف ادَٚضًٜ وأتٝ احلديٞ، ظْد ؾتقؿٍٝ افْٚر،  افًٚظٜ فٌس يف ترا

 افٔدويٜ؟

 أذـره؟ أخل يٚ احلديٞ؟ ٕص هق مٚ :افنٔخ

 أهؾ حِٜٔ ؾ٘هنٚ اضرحف»: ؾَٚل حديد، مـ خٚتؿ يده ويف افرجؾ جٚء :مداخِٜ

 ذفؽ؟ ظذ ؿٔٚشًٚ  افًٚظٜ أخًٔٝ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل ـام أو شافْٚر

 .حديٞ هذا :افنٔخ

 .بذ :مداخِٜ

 خٚتؿ؟ هذا هؾ :افنٔخ

 ؾَط؟ بٚخلٚتؿ خٚص هق وهؾ :مداخِٜ

 ...وإٓ :افنٔخ
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 .حِٜٔ ٕنف :مداخِٜ

 احلِٜٔ؟ هل مٚ حِٜٔ، إيش :افنٔخ

 .حِٜٔ ظِٔف يىِؼ أجوًٚ  :مداخِٜ

 .خٚتؿ حِٜٔ،: يَقل احلديٞ :افنٔخ

 .ؾَط اخلٚتؿ يَهد :مداخِٜ

  افُِٜٔ؟ هذه أظىٚك هؾ افْٚر، أهؾ حِٜٔ هق احلديد مـ حِٜٔ ـؾ هق :افنٔخ

 .ٓ :مداخِٜ

 .احلديد خٚتؿ ظـ يتُِؿ هق أم :افنٔخ

 تًرف افهٍر، مـ أو افْحٚس مـ ـٚن إذا احلديٞ هذا مثؾ يقجد أجوًٚ  أخٔس

 ٓ؟ أو هذا

 .ًٕؿ :مداخِٜ 

 مـ بًًِِٜ ؽرٕٚه هذا إذا افْحٚس، يًْل افهٍر، أجوًٚ  جيقز ٓ ؾ٘ذاً  :افنٔخ

 جيقز؟ ٓ أجوًٚ  ٕحٚس

 .ظِْٔٚ حرمتّقه افذهٛ جيقز، افذي مٚ: إذاً 

 .حترمف وأنٝ هلل، احلّد :مداخِٜ

 بَل؟ مٚذا ـذفؽ، واحلديٞ ـذفؽ، وافهٍر :افنٔخ

 اخلٚتؿ إػ وفٔس احلديد إػ ادًْك إػ ٕذهٛ وٕحـ حِٜٔ ؿٚل ٕنف :مداخِٜ

 مهْقظٚهتٚ ٓختالف حِٜٔ، أنف هذا زمْْٚ يف وٕرى بف، تتحذ رء أي ؾحًٛ،

 .وزخرؾتٓٚ

 .ُّيديؽ اهلل :افنٔخ
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 .آمغ :مداخِٜ

 .أمٚـُْؿ وأخذٕٚ أمٚـْْٚ، أخذتؿ فَد :افنٔخ

 حديد مـ اخلٚتؿ هذا افْٚر، أهؾ حِٜٔ هذا افًّقم، هذا يٍٓؿ ٓ افًريب افرجؾ

 هذا افْٚر، أهؾ حِٜٔ ؾٓق حِٜٔ يُقن حديد ـؾ أن يٍٓؿ ٓ افًريب افْٚر، أهؾ حِٜٔ

 تقشًقن أجـ مـ افْٚر، أهؾ حِٜٔ حديد مـ اخلٚتؿ هذا افْٚر، أهؾ واؿع ظـ خز

 شٌحٚن احلِٜٔ، يف آصساك دجرد افُِٜٔ، هذه تٖخذون أجـ مـ افراؿع؟ ظذ اخلرق

 !!اهلل

ًٚ  تٌِس ٓ: إذاً َ  حديداً  ـٚن شقاء احلديٞ، ذاك مع ينسك ٕنف مجٔؾ: حِق صٔئ

 .احلِٜٔ مًْك يف ينسك ٕنف رء: أي ـٚن أو بالشتٔؽ ـٚن أو

 .اهلل رشقل يٚ آمْٚ افْٚر، أهؾ حِٜٔ هذا أبدًا، ادًْك هذا يٍٓؿ ٓ افًريب

 .بٚخلٚتؿ ختههف :مداخِٜ

ْرٕٚ :افنٔخ ٍَ  ـٍٚر، افَقل هبذا ٕحـ حديد، مـ حِٜٔ ـؾ وـذفؽ: ؿٚل مـ ـ

 وٓ افذهٛ خٚتؿ ٕجٔز ٓ فذفؽ ،شافْٚر أهؾ حِٜٔ هذا»: افرشقل بَقل ومٗمْقن

 افُريّٜ، اجلقاهر خٚتؿ وٕجٔز افٌالتغ خٚتؿ وٕجٔز افهٍر، خٚتؿ وٓ احلديد خٚتؿ

 .افٌالتغ مـ وربام افذهٛ، مـ أؽذ أهنٚ مع

 .وافٍوٜ :مداخِٜ

 .شٖخٝ مٚ ظذ جقاب ؾٓذا ظِٔف، مْهقص أوهلٚ، وافٍوٜ :افنٔخ

  (00 : 11: 21/ 108/ وافْقر اهلدى) 

 لبسٖا؟ جيقز هؾ والساعات بالذهب ادٌٓٗة الٍٕارات

 فًٌٓٚ؟ جيقز هؾ وافًٚظٚت بٚفذهٛ ادىِٜٔ افْيٚرات :مداخِٜ
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 إذا أمٚ فِرجٚل، وفٔس فًِْٚء ؾذفؽ افتزيـ، هق مْٓٚ ادَهقد ـٚن إذا :افنٔخ

 ادهٚفح مـ ذفؽ ٕحق أو دتٕٚتف وإٕام فزيْتف، بذاتف يَهد ٓ آخر رء هْٚك ـٚن

 .ؾال وإٓ جٚز، إخرى ادًٚدن يف تقجد وٓ ادًٚدن بًض يف تقجد افتل

 (00 : 60 : 06/ 216/وافْقر اهلدى) 

 بالذهب؟ حتذ التل أو بالذهب ادٌٓٗة الساعات لبس حْؿ وا

 بٚفذهٛ؟ حتذ افتل أو بٚفذهٛ ادىِٜٔ افًٚظٚت فٌس حُؿ مٚ :ادَِل

بٚن، هْٚ أؿقل أنٚ :افنٔخ  .وتَقى ؾتقى: افٍَٓٚء بًض تًٌر وظذ جقا

 .ًٕؿ :ادَِل

 ادىع افَِؿ ذاك أو افًٚظٜ هذه ٕن جيقز:: افٍتقى: وتَقى ؾتقى :افنٔخ

 افذهٛ حيرمقن افذيـ افًِامء فدى ظْف ومًٍق مٌتٍر وهق يًر ذهٛ هذا بٚفذهٛ

 .افٍتقى حٔٞ مـ هذا افرجٚل، ظذ

 هذه طٚهر أن وبخٚصٜ يريٌؽ، ٓ مٚ إػ يريٌؽ مٚ دع: ؾٖؿقل افتَقى أمٚ 

 وؿد جًِٔؽ أو صديَؽ أو صٚحٌؽ يرى ؾحْٔام ذهٛ، أنف افَِؿ ذاك أو افًٚظٜ

 َٕٚش يف مًؽ ويدخؾ تدخؾ شقف افذهٌٜٔ، أؿقل وٓ ادذهٌٜ افًٚظٜ هبذه حتِٔٝ

 إػ تًْٛ روايٜ وهْٚك ظْدهؿ،  هتّٜ مقوع تهٌح فُـ يثّر، ٓ وؿد يثّر ؿد

 مـ صحٔحٜ فُْٓٚ ادتـ، حٔٞ مـ صحٔحٜ ؽر وهل ،-افًالم ظِٔف- افرشقل

 افتٓؿ، مقاؿػ يٍَـ ؾال أخر وافٔقم بٚهلل يٗمـ ـٚن مـ: تَقل تِؽ ادًْك، حٔٞ

 .وتَقى ؾتقى اجلقاب، هق هذا

 ( 00 : 10: 45/   514/  وافْقر اهلدى)
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 واحلرير الذهب لبس حتريؿ

 حريرا  يٌِس ؾال أخر، وافٔقم بٚهلل يٗمـ ـٚن مـ[:  »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل] 

 .شذهٌٚ وٓ

 أن واظِؿ :[ؿٚل ثؿ واحلرير افذهٛ فٌس حتريؿ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 مع افًْٚء ينّؾ بًّقمف وهق واحلرير، افذهٛ حتريؿ ظذ بْٜٔ دٓفٜ ؾٔف احلديٞ

 افتحريؿ مـ مًتثْٔٚت افًْٚء أن ظذ تدل أحٚديٞ جٚءت ؿد أنف إٓ افرجٚل،

 فٔس هذا أن إٓ .شإلٕٚثٓٚ حؾ أمتل، ذـقر ظذ حرام هذان» :ادنٓقر ـٚحلديٞ

 افذهٛ، مـ مًْٔٚ جًْٚ افًْٚء ظذ حترم صحٔحٜ أحٚديٞ جٚءت ؾَد ظّقمف، ظذ

را أو ضقؿٚ ـٚن مٚ وهق  إٜٓٔ يف وافؼب إـؾ ظِٔٓـ حرم وـذفؽ حَِٜ، أو شقا

 هلـ مٌٚحٚ وحده احلرير ؾٌَلش. افزؾٚف آداب» يف إدفٜ راجع» ـٚفرجٚل، افذهٛ

 أمٓٚت هلـ ادٌٚح جْس مـ اشتثْك ؿد ًٕؿ .رء مْف يًتثـ مل مىَِٜ إبٚحٜ

 أهِف يّْع ـٚن» :أيت احلديٞ يف ـام مْف أهِف مْع أنف ملسو هيلع هللا ىلص ظْف صح ؾَد ادٗمْغ،

 .شافدٕٔٚ يف تًٌِقهٚ ؾال وحريرهٚ اجلْٜ حِٜٔ حتٌقن ـْتؿ إن: ويَقل واحلرير احلِٜٔ

. ؾًُقن بُن» احلِٜٔ أهِف ش:ؿقفف» .افًْٚئل ظذ حٚصٔتف يف افًْدي ؿٚل

 ذفؽ وفًؾ ؾوٜ، أو ذهٛ مـ ـٚن شقاء مىَِٚ احلِٜٔ أزواجف يّْع أنف افيٚهر

 شإهؾ» بـ ادراد أن وحيتّؾ احلرير، وـذا افدٕٔٚ، ظذ أخرة فٔٗثروا هبؿ، خمهقص

  .شواوح ؾٕٚمر افٌٔٝ، أهؾ مـ افرجٚل

 .أظِؿ واهلل أوٓ ذـره مٚ ظذ ؾٚٓظتامد متٌٚدر ؽر بًٔد آحتامل هذا: ؿِٝ

 مـ إٍٓٚ شٌؼ افذي ادنٓقر احلديٞ ظِٔف دل مٚ مثؾ ظذ يدل احلديٞ ؾٓذا: وأؿقل

 احلِٜٔ وظـ ظْف افرؽٌٜ هبـ إوػ إن: يَٚل ؿد أنف إٓ افًْٚء، فًٚئر احلرير إبٚحٜ

: إمحريـ مـ فًِْٚء ويؾ» :ؿٚل أنف ظْف ثٌٝ وؿد ٓشٔام ،ملسو هيلع هللا ىلص بًْٚئف تنٌٔٓٚ مىَِٚ

 يًْل» :افٍردوس مًْد ظـ احلديٞ مًْك يف ادْٚوي َٕؾ .شوادًهٍر افذهٛ
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 متٌخسات، متًىرات ويتزجـ ادزظٍرة، افثٔٚب ويًٌِـ افذهٛ، بحع يتحِغ

 .شهبـ ؾٍٔتـ زمْْٚ، ًٕٚء ـٖـثر

 (552-554/ 4/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ 

 الرجال عذ الذهب حتريؿ

 ظُْؿ هذا صٌِْل»: ؿٚل ثؿ ؾًٌِف، خُٚتٚ اختذ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن» ظٌٚس ابـ ظـ

 .شاخلٚتؿ يًْل. بف رمك ثؿ. ٕيرة وإفُٔؿ ٕيرة، إفٔف افٔقم، مْذ

 وؾٔف افرجٚل ظذ افذهٛ خٚتؿ حتريؿ إػ إصٚرة احلديٞ ويف [:اإلمٚم ؿٚل] 

 شافزؾٚف آداب» ـتٚيب يف بًوٓٚ ذـرت افتحريؿ يف سحيٜ ـثرة أحٚديٞ

 مـ هْٚك ـٚن أن بًد افتحريؿ ظذ اإلمجٚع إًَد وفذفؽ صٚء مـ ؾِراجًٓٚ

 وربام افتْزيف ظذ محِقه أو افْٓل، يٌٌِٓؿ مل أهنؿ ظذ ُمّقل وهق فًٌف مـ افهحٚبٜ

  .ش258 - 255/  40» شافٌٚري ؾتح» فذفؽ ؾٕٚير. فف اخلهقصٜٔ ظذ بًوٓؿ محِف

 (.490-489/ 1) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 أوتل لٕساء حؾ واحلرير الذهب): حديث صحة عـ يسٙل

 (رجاهلا عذ حرام

م أمتل فًْٚء حؾ واحلرير افذهٛ»: يَقل احلديٞ :مداخِٜ  شرجٚهلٚ ظذ حرا

 ؟احلديٞ هذا ًٕخ آخر ديٞح يف وإٓ ؤًػ، هق هؾ

 .هلذا ٕٚشخ حديٞ هْٚك وٓ ؤًػ هق ٓ هذا، وٓ هذا ٓ :افنٔخ

 مًْقخ؟ احلديٞ هذا :مداخِٜ

 .ًٕؿ :افنٔخ

 .مُْر احلديٞ هذا :مداخِٜ
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 مُْر؟ ـٔػ مُْر :افنٔخ

 مُْر؟ احلديٞ هذا: أؿقل :مداخِٜ

 وإٓ ؤًػ، احلديٞ هؾ ـٚن شٗافؽ هذا، وٓ هذا ٓ فؽ ؿِٝ أنٚ :افنٔخ

 ـذفؽ؟ أخٔس ٕٚشخ هْٚك هؾ

 ًٕؿ؟ :مداخِٜ

 .ٕٚشخ هْٚك وٓ ؤًػ، احلديٞ هق ٓ أجٌتؽ أنٚ. ضٔٛ :افنٔخ

راً  مُْر هق هؾ: ؿقفؽ: ؾ٘ذاً   فٔس: واجلقاب ؤًػ؟ هق هؾ فًٗافؽ تُرا

: وهق أٓ شٗافؽ مـ افثٚين افنىر تٖويؾ يف ٕتقشع أن أردٕٚ إذا فُـ ؤًػ، هق

 ادحّؾ ظذ ـالمؽ ٕحّؾ أن ٕتقشع أن ممُـ حْٔئذ بْٚشخ مًْقخ هق هؾ

 .افتخهٔص بًّْك افًْخ يًتًِّقن ـٕٚقا  أهنؿ: وهق افَديؿ افًٍِل

 مـ أدق صؽ بال واشتًامهلؿ افتخهٔص يًْل ٓ ادتٖخريـ افًِامء اشتًامل بْٔام

 فُـ واخلٚص، افًٚم وبغ وادًْقخ، افْٚشخ بغ يٍرؿقن ٕهنؿ افًِّٜٔ: افْٚحٜٔ

 مًؽ، بٔجل أن وهْٚ مًْقخ، بٖنف ادخهص افًٚم احلديٞ يًّقن ـٕٚقا  افًِػ

 فًِٚم ادخهص احلديٞ ويًّقن فٌِٔٚن، هذا فُـ ؿهدك، هق مٚ هذا ـٚن وإن

 هق ؿٚضٌٜ افًِامء رأي ظِٔف اشتَر افذي اجلديد آصىالح أمٚ ؿدياًم، هذا بٚفْٚشخ،

 .واخلٚص افًٚم وبغ وادًْقخ، افْٚشخ بغ افتٍريؼ

 افْٚشخ، احلديٞ ظذ احلُؿ وبَل ـِف، حُّف أخٌل ادًْقخ احلديٞ: افٍرق

 وظذ اخلٚص، بٚفْص ؾَط جزء مْف أخٌل ـِف، حُّف يٌِل مٚ افًٚم احلديٞ أمٚ

 ـٚن وإن افًٍِل، بٚفتًٌر مًْقخ هق شأمتل ظذ حالل»: حديٞ بٖن ٕجٌٔؽ هذا

 .ؿهدك فٔس هذا

 حالل: ذفؽ ومًْك ادخهقص، افًٚم مـ: هق أخراً  ظِٔف ادهىِح وبٚفتًٌر

 مٚ اشتثْل مٚ إٓ مىًَِٚ  فًِْٚء حالل وافذهٛ احلرير: أي اشتثْل مٚ إٓ إٕٚثٓٚ ظذ
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 : اثْٚن أمران اشتثْل افذي

 أخر إمر يف يٌحٞ وحْٔام ؾٔف، خمتِػ: وأخر ظِٔف، متٍؼ: أحدمهٚ

 ؾٔف، ادختِػ إمر هذا يف يٌحثقن افذيـ أـثر افنديد إشػ مع ؾٔف ادختِػ

 أٓ ظِٔف ادتٍؼ إول إمر ويتجٚهِقن اإلبٚحٜ: وهق أٓ اجلّٓقر رأي إػ يذهٌقن

 .وافًْٚء افرجٚل بغ افتحريؿ يف ؾرق ٓ ؾ٘هنٚ وافٍوٜ، بؾ افذهٛ أواين: وهق

 ظِٔف ـَقفف خههف وافذي احلديٞ هذا حقل ادْٚؿنٜ يف يدخِقن ؾحْٔام

 إػ ش...حيِؼ أن أحٛ مـ» شيًقر أن أحٛ مـ» شيىقق أن أحٛ مـ»: افًالم

 .آخره

 ؿِٛ وهذا افًٚم، احلديٞ ًٕخف؟ افذي هق مٚ مًْقخ، احلديٞ هذا: يَقفقا 

 .إصقفٜٔ افٍَٜٓٔ فِحََٜٔ

 .مْف جزء أي يًْخ افذي هق افًٚم احلديٞ وإٕام يًْخ، ٓ إخص احلديٞ

 حؾ»: افًالم ظِٔف ؿقفف بًّقم بٔحتجقا  ادقوقع هذا يٌحثقن حْٔام: افنٚهد

 مٚ إذا افًّقم؟ هذا ؾٖجـ افًْٚء، ظذ ُمرمٜ افذهٛ إواين أن ويتجٚهِقن شإلٕٚثٓٚ

 وذاك ظٚم هذا أن هق: ؾٔف افٌحٞ أن ُّيّْٚ افذي بجقابغ أجٚبقا  حقسوا

 يف ؿِْٚ ـام ؾَْقل حَِٜ، ـٚن مٚ وـؾ بٚخلٚتؿ، يتًِؼ ظام اجلقاب هق وهذا خٚص،

 .اشتثْل مٚ إٓ شإلٕٚثٓٚ حؾ: »اجلقاب أول

 .ًٕؿ وبس، ادحِؼ واحلع افذهٛ أواين ادًتثْك؟ هق مٚ

 .إفٔؽ اهلل أحًـ :مداخِٜ

 (00: 15: 00/ 112/ وافْقر اهلدى) 
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 اليُر لٓيبل اإلزار إشبال أو الذهب أو احلرير لٓبس بالٕسبة

 ممٗز؟ الُر

ٗال ٌٜ :اًف فًْ ٌس ٚب ٌٚل أو افذهٛ أو احلرير ِف هٌل اإلزار إش  ممٔز؟ افٌر افهٌر ِف

 هلؿ جيقز ٓ مٚ افذـقر أوٓدهؿ تٌِٔس ظـ يّتًْٚ أن افقافديـ ظذ جيٛ :افنٔخ

 أطٍٚرهؿ، ًٕقمٜ مْذ افؼظٜٔ إحُٚم ظذ مْٓؿ تًقيداً  افتُِٔػ، شـ بٌِقا  مٚ إذا

فدان، هق ادُِػ فُـ مٍُِغ، ؽر ؾٓؿ  فُـ بٚفهالة، مٍُِغ ؽر أهنؿ ـام افقا

فدان  ٓ افذي افقاشع وافثقب افىٓٚرة مـ وفقازمٓٚ بٚفهالة بٖمره مٍُِٚن افقا

 .ذفؽ وٕحق افًقرة ظـ يُنػ

  (00 : 01: 28/ 104/ وافْقر اهلدى)

 اليٕاعل دون احلٗقاين هق إ٘ام ادحرم احلرير

 بالد يف ادًروف احلٔقاين احلرير هق إٕام ادحرم احلرير أن اظِؿ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ؾِٔس افٌْٚتٚت، بًض أخٔٚف مـ ادهْقع افٌْٚيت احلرير وأمٚ افٌِدي بٚحلرير افنٚم

 .رء يف افتحريؿ مـ

 (.738/ 1/2) افهحٔحٜ افًًِِٜ

 الٌبَٗل لٗس آصٌٕاعل احلرير لبس حْؿ

 افىًٌٔل؟ فٔس آصىْٚظل احلرير فٌس :ادَِل

 .ؾٔف رء ٓ :افنٔخ

 (00: 17: 11/ 621/ وافْقر اهلدى)
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 احلرير عذ اجلٓقس حروة

 .فف أصؾ ٓ .شحرير مرؾَٜ ظذ ملسو هيلع هللا ىلص جِس[:  »ؿٚل أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ روي]

 بف احتٟ وؿد ،ش227/  1ش »افرايٜ ٕهٛ» يف افزيًِل احلٚؾظ فذفؽ أصٚر ـام

 ؿٚل .!احلرير ظذ اجلِقس فِرجٚل جئز افذي احلٍْٜٔ دذهٛش اهلدايٜ» صٚحٛ

 ٕؼب أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنٕٚٚ: ؿٚل حذيٍٜ حديٞ ادذهٛ ظذ ينُؾ» :افزيًِل

 ٕجِس وأن وافديٌٚج، احلرير فٌس وظـ ؾٔٓٚ، ٕٖـؾ وأن وافٍوٜ، افذهٛ إٜٓٔ يف

 . شافٌخٚري أخرجف. ظِٔف

 حلديٞ فًٌف حيرم ـام احلرير ظذ اجلِقس حيرم أنف احلؼ هق وهذا: ؿِٝ

 :افًالم ظِٔف ـَقفف افرجٚل ظذ فًٌف حتريؿ يف افًٚمٜ وإحٚديٞ هذا، افٌخٚري

 تتْٚول ؾ٘هنٚ ظِٔف، متٍؼش أخرة يف يًٌِف مل افدٕٔٚ يف فًٌف مـ ؾٕ٘ف احلرير تًٌِقا  ٓ»

 :ظْف اهلل ريض أنس ؿٚل ـام وذظٚ، فٌٜ فٌس اجلِقس ٕن ظِٔف، اجلِقس بًّقمٓٚ

 . شفٌس مٚ ضقل مـ اشقد ؿد فْٚ حهر إػ ؿّٝ»

. افهحٔحٜ إحٚديٞ ظـ افْٚس ادقوقظٜ إحٚديٞ تكف ـٔػ ؾٕٚير

 ش.إبهٚر أول يٚ ؾٚظتزوا»

 (.2/29) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 السباع جٓقد لبس حروة

 مًٚويٜ، ظذ ـرب مًدي بـ ادَدام وؾد»: ؿٚل شمًدان ابـ هق» خٚفد ظـ

 افًٌٚع جِقد فٌقس ظـ هنك» اهلل رشقل أن تًِؿ هؾ بٚهلل أنندك: فف ؾَٚل

 .شًٕؿ: ؿٚل ؟شظِٔٓٚ وافرـقب

 [.ادحرم افٌِٚس مـ: بَقفف اإلمٚم فف ترجؿ]

 (9/ 3) افهحٔحٜ افًًِِٜ
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 الٗرسى أم الٕٗٔك دم يْقن الساعة لبس

 يٌِس ـِف افٌؼ.. افًٚمل صٚهدت أنٚ مثالً  ـِٓؿ، ؿقامإ صٚهدت :افًٗال

 .افّٔغ يف بًْٔٓٚٓ ـُِؿ ؾنٚهدتُؿ افنامل، بٔده ٜافًٚظ

 .واهلل أي :افنٔخ

 يف تٌِس ٓزم افًٚظٜ ٓ: ويَقل ـِٓؿ افٌؼ هٗٓء أصقف أنٚ... :مداخِٜ

 . افنامل

 .هذول مع وٓ هذول مع ٓ أنٝ صٚيٍؽ أنٚ بس :افنٔخ

 .يدويٜ شٚظٜ مًٚه :مداخِٜ

 .اهلل صٚء إن افّٔغ أهؾ مـ أنْٚ صًٚر واوًغ ٕنْٚ :افنٔخ

ِّغِ  َوَأْصَحُٚب ﴿ :مداخِٜ غِ  َأْصَحُٚب  َمٚ اْفَٔ ِّ  [.27:افقاؿًٜ﴾ ]اْفَٔ

 .ظِٔؽ ظٚؾٜٔ ،هأجق :افنٔخ

 .اهلل صٚء مٚ :مداخِٜ

ًٚ، :مداخِٜ  .بٚفنامل يًٌِقن شٔدي يٚ أوئلؽ حٚذا حًْ

 ؿٚل.. اهلل ؿٚل ظِٔف، ٕحـ صٔغ مٚ افع اخلط ظذ مٚصٔغ ؽر أوئلؽ :افنٔخ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚن»: ؿٚفٝ ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ ظـ حديٞ ظْدٕٚ اهلل، رشقل

 مـ وهذا شـِف صٖنف ويف تىٓره، ويف تًِْف ويف ترجِف يف رء، ـؾ يف افتٔٚمـ حيٛ

 .افنٖن

 (00 : 46: 17/ 219/ وافْقر اهلدى)
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 لٕٓساء ادحٓؼ الذهب حتريؿ

 ظذ افذهٛ أواين حيرمقن افًِامء مجٚهر أن: افًجٔٛ افٌريٛ مـ :مداخِٜ

 أصحٚبف ظذ يقمًٚ  خرج حٚ افًالم ظِٔف ؿقفف مًٓؿ ًِٕؿ ـام يًِّقن وهؿ افًْٚء

 حؾ أمتل ذـقر ظذ حرام هذان»: وؿٚل حرير أخر ويف ذهٛ يديف إحدى ويف

 .شإلٕٚثٓٚ

م افرجٚل ظذ وأنف ذهٛ، ـؾ ينّؾ افذي احلديٞ هذا يًِّقن هؿ  وظذ حرا

 أنف مع وافٍوٜ، افذهٛ أواين يف اشتًامفف فِّرأة جئزون ٓ ذفؽ مع حالل، افًْٚء

 مـ ظٚم ٕص هْٚك وإٕام افًْٚء، ظذ افذهٛ أواين حتريؿ يف خٚص ٕص يقجد ٓ

 افهالة ظِٔف ؿقفف وهق أٓ اإلًٕٚن ؾٔف يدخؾ أن يُّـ افًريب إشِقب حٔٞ

 .شجْٓؿ ٕٚر بىْف يف جيرجر ؾُٖنام ؾوٜ أو ذهٛ إٜٓٔ يف ذب أو أـؾ مـ»: وافًالم

: فٍيف ِمـ افًْٚء ظذ افذهٌٜٔ إواين هذه حتريؿ أخذوا ؾٓؿ ـْ  صٔغ مـ ٕهنٚ َم

 سحيٜ أحٚديٞ جٚءت وحٚ وافًْٚء، افرجٚل ؾٔف ؾدخؾ وافًّقم، افنّقل

 هذه حترم صحٔح فُْف واحد حديٞ هذا احلديٞ هذا مـ وصحٔحٜ،وأـثر

 مٚ مًْقخٜ، إحٚديٞ هذه: ؿٚفقا  ،ادحِؼ فذهٛا افًْٚء ظذ ساحٜ إحٚديٞ

 تًِّْٚهٚ افتل إصقفٜٔ افَقاظد مع يتْٚىف أوًٓ  هذا إلٕٚثٓٚ، حؾ ًٕخٓٚ؟ افذي

 اخلٚص يًتثْك افهقاب هق افًُس وإٕام بٚفًٚم، اخلٚص ًٕخ جيقز ٓ ٕنف مْٓؿ:

: تًٚػ ؿٚل: مثٚفف ،جزءا وإٕام ـاًل، ٓ فُـ مًْقخ، فصٌ هق افًٚم ويٌَك افًٚم، مـ

﴿ ْٝ ؿُ  ُحِرَم ُُ َِْٔ ُٜ  َظ ِْزيرِ  َوحَلْؿُ  َوافَدمُ  اْدََْٔت  ينّؾ مىِؼ أو ظٚم ادٔتٜ[ 1:احٚئدة] ﴾اخْلِ

 ؾ٘ذا واجلراد، افًّؽ احلقت مٔتٜ اجلراد، ومٔتٜ افٌحر مٔتٜ: مثالً  ذفؽ مـ مٔتٜ ـؾ

 وافدم ـذفؽ واجلراد، افًّؽ مٔتٜ حرمْٚ افَرآين افْص هذا ظذ ؾَط اظتّدٕٚ ٕحـ

 أحِٝ»: ؿٚل ؿد افًالم ظِٔف افرشقل وجدوا حٚ افًِامء فُـ وافىحٚل افٌُد ينّؾ

: ؿٚفقا  بٚٔيٜ؟ ؾًِقا  مٚذا شوافىحٚل وافٌُد واجلراد، احلقت: ودمٚن مٔتتٚن فْٚ

 مٔتٜ إٓ ادٔتٜ ظُِٔؿ حرمٝ: ؿِْٚ أيٜ مًْك ٕقجز أن أردٕٚ ؾ٘ذا بٚحلديٞ خمههٜ
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 ًٕخ مٚ ظٚم افَرآين افْص ؾٓذا وافىحٚل، افٌُد دم إٓ وافدم واجلراد احلقت

 افًٚم افْص مـ اشتثْل ذفؽ مـ افًُس ظذ وإٕام افْص، فًّقم ادخٚفٍٚن اجلزءان

 ـذا، إٓ ادٔتٜ ظُِٔؿ حرمٝ: ؿِْٚ وفذفؽ اخلٚص، افْص يف بٚحلؾ ذـره خهص مٚ

 يَقل ٓ افًٚم فِْص مًٚرض ٕنف مًْقخ: واحلديٞ مٔتٜ ـؾ حرمٝ ؿِْٚ ومٚ

 ذـر حٚ: مثالً  جدًا، وـثر ـثر مْف افقء وهذا افًٚم، يًٚرض اخلٚص أن: افًِامء

ؿُ ﴿: ؿٚل افًْٚء مـ ادحرمٚت وجؾ ظز اهلل ُُ ُٚت َٓ ؿْ  افاَليِت  َوُأَم ُُ َْ ًْ ﴾ َأْرَو

ؿُ ﴿: ؿٚل ـِٓٚ، افروٚع مـ ادحرمٚت ذـر حٚ[ 21:افًْٚء] ُُ ُٚت َٓ  افاَليِت  َوُأَم

ؿْ  ُُ َْ ًْ ؿْ  َوُأِحَؾ ﴿: ؿٚل ثؿ[ 21:افًْٚء﴾ ]َأْرَو ُُ ؿْ  َوَراءَ  َمٚ َف ُُ [ 21:افًْٚء﴾ ]َذفِ

 مـ حيرم»: يَقل افهحٔح احلديٞ جٚء فُـ وهُذا حتؾ، افروٚع يف أختؽ

ؿْ  َوُأِحَؾ ﴿: تًٚػ ؿقفف يف ؾًِقا  ؾامذا شافًْٛ مـ حيرم مٚ افروٚع ُُ  َوَراءَ  َمٚ َف

ؿْ  ُُ  يف وهُذا افٌْقي، بٚحلديٞ افَرآين افْص هذا خههقا  ؟[21:افًْٚء﴾ ]َذفِ

 فٔس: هذا مقوقظْٚ يف بٚفًْٜ مَٔدة تٖيت افَرآن يف افًٚمٜ افْهقص مـ جداً  ـثر

 مـ»: بٍِيٜ افذهٛ أواين حتريؿ حديٞ جٚء ـام شإلٕٚثٓٚ حؾ»: حديٞ إٓ ظْدٕٚ

 افذهٛ ـٚن وإن إواين هذه اشتًامل هلـ جيقز ٓ افًْٚء: ؿٚفقا  شأـؾ أو ذب

 افتحع هلـ جيقز ٓ أوػ بٚب مـ: ذاك حغ يَٚل أن ؾٌٌْٔل هلـ، يٌٚح ظٚم مؼوع

 ـام افًٚم بٚفْص وفٔس افًْٚء بخهقص مْهقصًٚ  جٚء ذفؽ ٕن ادحِؼ: بٚفذهٛ

 أحٛ مـ»: وافًالم افهالة ظِٔف ؿٚل: مثالً  افذهٛ، مـ افؼب أواين يف افنٖن هق

 حٌٌٔف يًقر أن أحٛ ومـ ذهٛ، مـ بحَِٜ ؾِٔحَِف ٕٚر مـ بحَِٜ حٌٌٔف حيِؼ أن

 ٕٚر مـ بىقق حٌٌٔف يىقق أن أحٛ ومـ ذهٛ، مـ بًقار ؾًِٔقره ٕٚر مـ بًقار

 .شهبٚ افًٌقا  هبٚ افًٌقا  هبٚ، ؾٚفًٌقا  افٍوٜ وأمٚ ذهٛ، مـ بىقق ؾِٔىقؿف

 مـ ـثر أن خيٍٚـؿ ٓ هْٚ ٕن – دٓفٜ أسح وهق – افثٚين احلديٞ ظْدٕٚ

ًٚ، وافذـر إنثك ظذ تىِؼ ؾًٔؾ صٌٜٔ أن يًِّقن ٓ افْٚس  ظِٔٓؿ ينُؾ ؾَد مً

ة ؿتٔؾ رجؾ: مثالً  َٚلؾٔ افذـر: يًْل حٌٌٔف: ؾَٔقل   .ؿتٔؾ وامرأ

 .ذفؽ وٕحق وجريح :مداخِٜ
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 مَهقد فٔس هْٚ ٓ[ يَقفقن] ظِٔٓؿ ؾٔنُؾ افٌَٔؾ هذا مـ وهذا :افنٔخ

 هبٚ، ؾٚفًٌقا  افٍوٜ وأمٚ: ؿقفف ادْحرف افٍٓؿ هذا ظذ يٖيت افذـران، إٕام اإلٕٚث

ًٚ  فِرجٚل، ب٘بٚحتف يَقفقن ٓ مٚ وهذا ٕص هذا صئتؿ، ـٔػ هبٚ ؾٚفًٌقا   وهذا: وثٕٚٔ

 يتحِؼ افذي مـ َٕقل ٓ يتًقر؟ افذي مـ: افًٌض جيٚدل ؿد فُـ واوح أجوًٚ 

 افذي احلديٞ فُـ افنٚهد افًْٚء هؿ ظَْف؟ يىقق افذي مـ افًْٚء، هؿ يتًقر

 ظذ يقم ذات رأى ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن: وهق جدًا، سيح ذـره ظذ وظزمٝ إفٔف أذت

 .افوخؿ اخلٚتؿ هق: افٍتخ ،افذهٛ مـ ؾتخًٚ  امرأة

 وإىِؼ وإىَِٝ ٕٚر، مـ مجرة: هلٚ وؿٚل افًالم، ظِٔف يده يف بًهٜٔ ؾيهبٚ»

 رضهبٚ افتل ادرأة هذه اهلل، يريدهٚ حلُّف اهلل وشٌحٚن افًالم، ظِٔف افرشقل

 اهلل ريض ؾٚضّٜ إػ إىَِٝ هٌرة، بْٝ احلديٞ يف اشّٓٚ جٚء بًهٜٔ افرشقل

 مـ ضقؿًٚ  شًِِٜ، يدهٚ يف ؾقجد ،ؾٚضّٜ، ظذ دخؾ افرشقل جٚء مٚ وهظٚن ظْٓٚ،

 بْٝ ؾٚضّٜ: ؾَٔقفقا  افْٚس يتحدث أن أجنك! ؾٚضّٜ يٚ: افًالم ظِٔف ؾَٚل ذهٛ،

 .صديداً  تقبٔخًٚ  وبخٓٚ: أي شصديداً  ظذمًٚ  وظذمٓٚ ٕٚر، مـ شًِِٜ ظَْٓٚ يف ُمّد

 وبٚظتٓٚ، افًًِِٜ هذه أخذت أن إٓ ظْٓٚ اهلل ريض مْٓٚ ـٚن ؾام وخرج،

 اهلل احلّد»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إػ خزهٚ بِغ ؾِام هلل، ؾٖظتَتف ظٌداً  بثّْٓٚ واصست

 .شافْٚر مـ ؾٚضّٜ ٕجك افذي

ًٚ، إفٔٓٚ أذت افتل واحلُّٜ سيح، ٕص هذا  تِؽ ترجع ؿدر ربْٚ ـٖن إٍٓ

ة  أنٝ: بؽ خٚص فٔس هذا وأن واحد، احلُؿ أن فتٍٓؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل بْٝ إػ ادرأ

 ـام هلٚ وؿٚل صديدًا، ظذمًٚ  ؾًذمٓٚ هبٚ، ؾًِٝ مٚ ورأجٝ بْتل، هذه بْتل، فًٝ ٕنؽ

 .شٕٚر مـ ضقق ظَْٓٚ يف ملسو هيلع هللا ىلص ُمّد بْٝ ؾٚضّٜ بٖن افْٚس أجتحدث»: شًّتؿ

 إٜٓٔ مـ افؼب حلديٞ ومًٚمِتٓؿ جٜٓ مـ إصقفٜٔ افًِّٜٔ افَقاظد: ؾ٘ذاً 

 مـ ادحِؼ افذهٛ يًتثْقا  أن افًِامء ـؾ ظذ يقجٛ أخرى، جٜٓ مـ افذهٛ

ًٚ، ـٚن مٚ إٓ فًِْٚء مٌٚح افذهٛ ؾَٔٚل افًٚمٜ، اإلبٚحٜ : أصٔٚء ثالثٜ وهق ُمَِ

 ئٌحقن افًِامء أـثر هذا، خالف ظذ افًِامء أـثر فُـ وافىقق، وافًقار، اخلٚتؿ،
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ًٚ، افذهٛ فًِْٚء  افدفٔؾ؟ مٚ ٓ،: ؿٚفقا  افؼب؟ هلٚ جيقز هؾ: هلؿ ؿٔؾ ؾ٘ذا مىَِ

ًٚ  فٔس وهذا اخلٚص، افدفٔؾ وهجروا افًٚم، افدفٔؾ ؾٖظِّقا  ظٚم، دفٔؾ ب  مـ ٓ صقا

 افًٚم، خيهص اخلٚص أن: مثالً  وؿٚفقا  ووًقه، هؿ افذي افٍَف أصقل ظِؿ حٔٞ

ًٚ، افًٚم افْص يًّل ـٚن افًِػ وبًض ًٚ، اخلٚص وافْص مًْقخ  وهذا ٕٚشخ

 يًْخ ـِف، فٔس فُـ افًٚم، افْص يًْخ اخلٚص افْص ؾًالً  ٕنف دؿٜ: ؾٔف ادًْك

 ٕحـ ظِْٔٚ أصُِٝ ـِامت وؿٚفقا  ادًْك هذا ٓحيقا  ؾٓؿ اجلزئٜٔ، هذه مْف

 هْٚك أن يذـر شافَرآن ظِقم يف اإلتَٚن» ـتٚبف يف افًٔقضل اإلمٚم: مثالً  ادتٖخريـ،

 ؽرة يٚ: ويَقفقن اخلِػ ويٖيت مًْقخٜ، أن، ًٕٔٝ واهلل أـثر أو آيٜ شتغ ٕحق

 وجيًِف هذا يًتٌرب افذي هق فُـ مٌٚفٌٜ، هذا مًْقخٜ، افَرآن يف آيٜ شتغ! اهلل

 يف إؿقال مجع وطٍٔتف افًٔقضل ٕن افًِػ، اصىالح يًرف ٓ هق مٌٚفٌٜ،

 افٍالٕٜٔ أيٜ ؿٚل وؾالن مًْقخٜ، افٍالٕٜٔ أيٜ ؿٚل ؾالن ؾجّع، أيٚت،

 احلُؿ إفٌٚء يًْل ادتٖخر، إصقل بٚدًْك هْٚ افًْخ أن ؾيـ آخره، إػ.. مًْقخٜ

هَ  ٓ﴿ :تًٚػ ؿقفف: مثالً  أصِف، مـ َرا ـْ ـِ  يِف  إِ ْصدُ  َتٌََغَ  َؿدْ  افِدي ـَ  افرُّ ِل  ِم ٌَ ﴾ اف

 [.265:افٌَرة]

 حتك افْٚس أؿٚتؾ أن أمرت»: افًالم ظِٔف ؿٚل فُـ افٍُٚر، مَٚتِٜ جيقز ٓ: إذاً 

 مْل ظهّقا  ؾَد ؿٚفقهٚ، ؾ٘ذا اهلل، رشقل ُمّداً  وأن اهلل، إٓ إهل ٓ أن ينٓدوا

 .شاهلل ظذ وحًٚهبؿ بحَٓٚ إٓ وأمقاهلؿ دمٚئٓؿ

 يدؾع أن أبك دـ إـراه يف ٕنف خمههٜ مًْقخٜ، وفًٔٝ خمههٜ إذاً  أيٜ

 ظِٔف افرشقل شْٜ يف مًروف وهذا افَتٚل، مـ بد ٓ ؾحْٔئذ اإلشالم، وأبك اجلزيٜ

يٚ جيٓز ـٚن حٚ افًالم  ادؼـغ، فَٔتؿ إذا: فألمر يَقل إمراء، ظِٔٓٚ ويٖمر افنا

 .ؾٚفَتٚل أبقا  ؾ٘ن ؾٚجلزيٜ، أبقا  ؾ٘ن اإلشالم، إػ: ثالث إحدى إػ ؾٚدظقهؿ

هَ  ٓ﴿ اجلزيٜ، يدؾع افذي َرا ـْ ـِ  يِف  إِ  .يًِؿ وٓ ،[265:افٌَرة﴾ ]افِدي

 ٕنف اإلشالم: ظذ يُره ؾٓق اجلزيٜ، يدؾع وٓ يًِؿ ٓ افذي افثٚفٞ افقء بَل
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 ؿٚل ـام اجلزيٜ يدؾع أن وإمٚ يًِؿ أن إمٚ صٔئغ، أحد مـ فف بد ٓ وحْٔئذ يَٚتؾ

ـْ ﴿: تًٚػ  [.29:افتقبٜ﴾ ]َصِٚؽُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  َظ

 ظذ افذهٛ مـ ٕقع حتريؿ يف سحيٜ وهل ـثرة، إحٚديٞ هذه أن نٚهداف

 ؿٚفقا  افذهٛ، إٜٓٔ مـ افؼب حتريؿ حديٞ مـ أسح حتريؿ أحٚديٞ افًْٚء،

 حالل، هلـ إصؾ ـٚن وفق جيقز ٓ فًِْٚء افذهٛ إٜٓٔ يف وإـؾ افؼب أن ـِٓؿ

قا  أن افهقاب ؾُٚن افُثر، مـ افَِٔؾ هذا ؾٚشتثْقا  ًُ  اشتثْٚء آشتثْٚء هبذا ُيْتٌِ

 .مجٓقرهؿ يًٍِف مل مٚ ذفؽ فُـ ِؼ،ادح افذهٛ

  (.: .61 : 68/   94/   وافْقر اهلدى)

 (.: ..: ..2/   92/   وافْقر اهلدى) 

 لٕٓساء ادحٓؼ الذهب حتريؿ عـ الىٗخ تراجع هؾ

ًٚ، وزع ؿد افزؾٚف آداب ـتٚبُؿ بٖن شًّْٚ: يَقل أخ :افًٚئؾ  ورؿٜ ومًف جمٕٚ

 بٚز ابـ افنٔخ ـٚن وهؾ صحٔح؟ هذا ؾٓؾ ادحِؼ، افذهٛ حتريؿ ظـ تراجع ؾٔٓٚ

ًٚ  ادًٖخٜ هذه يف ٕٚؿنُؿ ؿد   .ذفؽ مٌْٔ

 مـ؟ افنٔخ :افنٔخ

  .بٚز ابـ :افًٚئؾ

 مـ ٕٚس يذيًٓٚ افٍريٜ وهذه شْغ، مـ ًّٕع ـْٚ جديدة، أـٚذيٛ هذه :افنٔخ

 احلديٞ يف جٚء بام افَقل ظـ تراجًٝ أنٚ أمٚ افنديد، إشػ مع افًْٜ أظداء

 ضٌع افُتٚب أن اجلديد افقء أمٚ ،...[[آخره إػ يىقق أن أحٛ مـ: ]]افهحٔح

 وبٌر ظِّف، ظْدي مٚ رء ممُـ اؾساء، أطْف هذا ـؾ ورؿٜ، ومًف تراجًٝ، وأين

ًٚ، صٓريـ مْذ مك يف ٕيٚم صٓري ـٚن احلََٜٔ يف ٕنف ممُـ: إذين  ؾجٚءين تَريٌ

 ظِٔٓٚ ومًِؼ مىٌقظٜ مهقرة، بس منوؿٜ، صحٔحٜ أحٚديٞ شًِِٜ مـ بًْخٜ

 وافنؿٜ إدب، وؿِٜ ةاجلرأ  وصِٝ افدرجٜ هذه إػ أنٚ، ظعّ  رد أـثر أو مُٕٚغ يف
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 ضريؼ أي يف ظعّ  يرد مٕٚع يف مٚ ظّع، رد ظِٔف ويًِؼ إذين، وبدون بٔىٌع ـتٚيب أنف

  .اإلًٕٚن يتهقر مٚ صق ظِٔف، يرد ًٍٕف ـتٚيب أنف فُـ آخر،

   (.: .41 : 29/  42/  وافْقر اهلدى) 

 وباعف زوجتف وـ ادحٓؼ الذهب َأَخذ

 ذهٌٓٚ ؾٖخذت افزوجٜ مع ؾتخَٕٚٝ افذهٛ ظـ إخقة بًض شٖخقك :افًٚئؾ

  ؟افهحٔحٜ افىريَٜ اتًٌٝ أنٚ او رء أو حَٓٚ أخذت هذا يًتز هؾ وبًتف

  .افهحٔحٜ افىريَٜ اهلل صٚء إن اتًٌٝ :افنٔخ

  .ظع أثؿ يف مٚ افهحٔحٜ افىريَٜ :افًٚئؾ

 .ٓ :افنٔخ

 ( 00 : 14: 20/   651/  وافْقر اهلدى) 

 متاواً؟ وُٓؼ يْقن أن ادحٓؼ الذهب ذط وـ ورد هؾ

ًٚ؟ مٌِؼ يُقن أن ادحِؼ افذهٛ ذط مـ يًْل ورد هؾ :مداخِٜ  ُتٚم

 .ذط هق مٚ ٓ :افنٔخ

راً  يُقن أن افؼط  .ادًهؿ يف يثٌٝ شقا

 يًْل؟ ُمًَِٚ  بَل هؾ تٍهؾ، ؾوٜ ؿدر ويف هذا مثؾ ـٚن إذا: يًْل :مداخِٜ

 مـ افٍص بدل ـٔػ، هقن ؾٚيض شقار ـٚن فق: يًْل بٚفٌٚفٛ، افًزة :افنٔخ

 حَِٜ ذط هق مٚ افًقار فُـ شقار، هق فُـ هل، ؿىًٜ ؾٔف، مٚ ؿِٝ ـام افٍوٜ

 .جيقز ؾال شقار، ؾٓق بٚدًهؿ حئط شقار ادٓؿ مًهٛ ـٚمِٜ

 يُّؾ شقار وبغ تٚمٜ، حَِٜ يُّؾ ٓ افذي افًقار هذا بغ ؾرق ٓ وحْٔئذ
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 بٚفًُس وافًُس واحدة ؾٚفْتٔجٜ مثاًل، ـٚفٍوٜ مٌٚح هق مُّؾ فُـ تٚمٜ، حَِٜ

 فٔس ٕنف ؾٔجقز: ذهٛ هق وادقصؾ ؾوٜ، ظِٔف افٌٚفٛ افًقار ـٚن إذا: بًّْك

راً   .ذهٛ مـ شقا

  (00: 41: 17/ 111/ وافْقر اهلدى)

 إبٗض؟ الذهب لبس جيقز هؾ

 إبٔض؟ افذهٛ فٌس جيقز هؾ: ؾَٔقل افًٚئؾ يًٖل :مداخِٜ  

 :ٕقظٚن إبٔض افذهٛ أن آخر، مُٚن يف أو هْٚ أدري مٚ تُِّْٚ أطـ :افنٔخ

 أو وأدخؾ صٔغ إمحر افذهٛ هق: أخر افْقع افٌالتغ، هق: إول افْقع

 ؾٓذا افٌالتغ، فقن ينٌف مٚ إػ فقٕف حتقل حتك افُٔامئٜٔ ادقاد بًض ظِٔف صٛ

 يٖت مل ٕنف افذهٛ: أحُٚم ظِٔف جتري ؾال افٌالتغ أمٚ افذهٛ، أحُٚم ظِٔف جتري

 وفذفؽ وضًٌٜٔ، خَِٜ إبٔض افٌالتغ ومْٓٚ افثّْٜٔ، ادًٚدن حيرم افؼع يف ٕص

 فقن افذي افذهٛ أمٚ اإلبٚحٜ، إصٔٚء يف إصؾ: ؿٚظدة حتٝ يدخؾ افٌالتغ ؾٓذا

 وهق افؼع يف حُّف وظـ ـًّدن أصِف ظـ خيرجف ٓ ؾذفؽ افٌالتغ بِقن

 .وافٍَف احلديٞ ـتٛ يف ادًروف افتٍهٔؾ ظذ افتحريؿ

 (00:15:29/ 40 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)

 الساعة؟و كالّٓؿ بالذهب ادٌٓٗة ادستَٔٓة إصٗاء حْؿ

 وافًٚظٜ؟ وؽره ـٚفَِؿ بٚفذهٛ ادىِٜٔ ادًتًِّٜ إصٔٚء حُؿ ومٚ :مداخِٜ

 جٚء ـام مٚ رء بف ادىع افذهٛ ـٚن إذا: بْٔٓام افتٍريؼ جيٛ أمران هْٚ :افنٔخ

 .بتحريّف َٕقل أن ًٕتىٔع ٓ مٌتٍر، ؾٓق يًًرا  صًٔئٚ افًٚظٜ، أو ـٚفَِؿ افًٗال يف

 إًٕٚن يد يف رئل إذا بٚفذهٛ ادّقه أو ادىع افقء هذا أن: أخر وافقء
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 مٚ دع: »بٚب مـ ؾحْٔذاك بًّتًِّف، افيـ ؾًٔٚء ـِف، ذهٛ أنف افرائل إػ تٌٚدر

 .فذاتف ُمرًمٚ فٔس هق ـٚن وإن اشتًامفف ظـ آبتًٚد يٌٌْلش يريٌؽ ٓ مٚ إػ يريٌؽ

 (00:17:11/ 40 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)

 الٕساء وـ[ بالرجال ادتىبٖني] ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل لَـ حديث حال

 أدري ومٚ افًْٚء، مـ[ بٚفرجٚل ادتنٌٓغ] ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل فًـ حديٞ :خٓةاود

 ؟...احلديٞ هذا صحٜ مٚ

 افرجؾ هق وادخْٞ صحٔح، ؾٓق احلديٞ أمٚ احلديٞ؟ هذا صحٜ مٚ :افنٔخ

ٚ، ذـرت ـام أجًوٚ ترجِف يف.. منٔتف يف.. فٌٚشف يف بٚفًْٚء يتنٌف ًٍ  ادخْٞ ؾٓذا إٓ

: بٍِظ افٌخٚري حديٞ يف جٚء وـام مًِقن ؾٓق ظْده، رجقفٜ ٓ افًْٚء يَِد افذي

 أمٚش بٚفرجٚل افًْٚء مـ وادتنٌٓٚت بٚفًْٚء، افرجٚل مـ ادتنٌٓغ اهلل فًـ»

 هق إٕام بٚفرجٚل افًْٚء وتنٌف بٚفرجٚل، يتنٌٓـ: أي ادتنٌٓٚت، ؾٓـ ادسجالت

 يف.. فِرجٚل خمٚفىتٓـ يف.. افىرؿٚت تقشىٓـ يف.. تٌخسهـ يف.. منٔتٓـ يف أجًوٚ

 بٚفرجٚل اخلٚص افًّؾ هبذا يتنٌٓـ افرجٚل يًٍِف ظّؾ ؾُؾ فِرجٚل، جمٚفًتٓـ

ة تنٌف وهق افسجؾ ؾٓق  تٌِس أن افتنٌف وأؿٌح جيقز، ٓ ممٚ وذفؽ بٚفرجٚل، ادرأ

ة  افرجؾ.. افَهر افٌِٚس تٌِس ؾٓل ؿهر فٌٚشف مثاًل  وافرجؾ افرجؾ فًٌٜ ادرأ

 فذفؽ مثِف، تتنٌف أجًوٚ ؾٓل صدره مـ رء وظـ وجٓف وظـ رأشف ظـ يُنػ

ة بف تَقم افذي افتنٌف أشقأ  مـ هذا ـٚن  ظـ وافًٌد اهلل فًْٜ بذفؽ ؾتًتحؼ ادرأ

 أرمهٚ مل افْٚس مـ صٍْٚن: »افهحٔح احلديٞ يف جٚء ـام وتًٚػ، تٌٚرك اهلل جْٜ

 ـٚشٔٚت وًٕٚء افْٚس، هبٚ ييبقن افٌَر ـٖذٕٚب شٔٚط بٖجدُّيؿ رجٚل: بًد

 ؾ٘هنـ افًْقهـ احٚئِٜ، افٌخٝ ـٖشّْٜ رؤوشٓـ ممٔالت مٚئالت ظٚريٚت

ش وـذا ـذا مًرة مـ فتقجد رحيٓٚ وإن رحيٓٚ، جيدن وٓ اجلْٜ يدخِـ ٓ مًِقٕٚت،

 ؾًذ ظٚم، مٚئٜ مًرة مـ تقجد اجلْٜ ريح أن: إخرى إحٚديٞ بًض يف وجٚء
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 بٚفًْٚء، يتًِؼ ممٚ بقء يتنٌٓقا  أن ٕنًٍٓؿ يًّحقا  ٓ أن ظذ حيرصقا  أن افرجٚل

 ظْد مَربغ يُقٕقا  أن ظذ هلؿ ُمٚؾيٜ بٚفرجٚل يتنٌٓـ أن فًِْٚء يًّحقا  أن وٓ

 .وجؾ ظز رمحتف مـ بًٔديـ ؽر وتًٚػ تٌٚرك اهلل

 (00:62:26/ 1 – جدة ؾتٚوى)

 الذهب وـ ادٌالة والٍٕارات الساعات لبس حْؿ

 .افذهٛ مـ ادىالة وافْيٚرات افًٚظٚت[ فٌس حُؿ] :مداخِٜ

 .ؾٔٓٚ بٖس ٓ :افنٔخ

 (00:61:41( /5) رابغ ؾتٚوى)

 الذهب وـ لٓرجؾ جيقز وا

 ؟...افذهٛ مـ فِرجؾ جيقز مٚ! صٔخ يٚ :مداخِٜ

 .واحلٚجٜ فِيورة فف حيؾ وإٕام..فِزيْٜ رء فف حيؾ ٓ فِرجؾ؟ :افنٔخ

 (00:20:18( /2) ـه4108 فًٚم ادديْٜ فَٚءات)

 واحدة َ٘ؾ دم ادم عـ الٕٖل وـ احلْٔة

 واحدة، ًٕؾ يف أحدـؿ يّنغ ٓ: »ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن هريرة أيب ظـ

 شصحٔح». شمجًٔٚ فٔحٍٔٓام أو مجًٔٚ، فًِْٔٓام

 ضرق بًض يف صح ؾَد بٚفنٔىٚن، تنٌف أنف افْٓل هذا يف واحلُّٜ [:اإلمٚم ؿٚل]

 ش.118» افهحٔحٜ يف خمرج وهقش افقاحدة افًْؾ يف يّق افنٔىٚن إن: »احلديٞ

 (احلٚصٜٔ يف 66 ص افنامئؾ خمتك)
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 غبًّا إٓ السجؾ عـ الٕٖل وَٕك

ًٌٚ إٓ افسجؾ ظـ هنك أنف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن حديٞ :مداخِٜ  .ؽ

ًٌٚ، إٓ افسجؾ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل هنك ًٕؿ، :افنٔخ  فًِِّؿ يٌٌْل ٓ: أي ؽ

 يرجؾ أن حًٌف يقم، ـؾ صًره وتنيح ترجٔؾ ويف بزيْتف آظتْٚء ديدٕف يُقن أن

 وافًالم افهالة ظِٔف فْٓٔف وهذا يقم، ـؾ وفٔس يقم دون يقًمٚ صًره ينح وأن

 وأن ئًنقا  أن جيٛ افرجٚل.. بٚفرجٚل ئِؼ ٓ اإلرؾٚه.. اإلرؾٚه مـ ـثر ظـ

ًٕٚ، يتًّْقا  أن ذفؽ يٍْل وٓ افنديدة، احلٔٚة.. افوْؽ احلٔٚة يتًقدوا  وفذفؽ أحٔٚ

ًٌٚ يقًمٚ افسجؾ أبٚح ٚ ؿِْٚه مٚ بٚب مـ يسجؾ ٓ ويقًمٚ يسجؾ يقم: أي.. ؽ ًٍ  أٓ إٓ

 تٌٚرك اهلل شٌٔؾ يف فِجٓٚد ًٍٕف يًد ؿقًيٚ رجاًل  فُٔقن اشتًداًدا افسؾف يف يٌٚل

ة أمٚم يَػ وأن ًٍٕف يزيـ أن ديدٕف ـٚن ومـ وتًٚػ،  صًره ينح يقم ـؾ ادرآ

 بٚفْٟٓ وافًالم افهالة ظِٔف جٚء وفذفؽ افرجٚل، يِحؼ وٓ بٚفًْٚء يِحؼ ؾٓذا

 ـؾ تَػ افتل هل ؾٚدرأة بٚفًْٚء، يتنٌٓقن ٓ وجيًِٓؿ افرجٚل أضٌٚع يَقم افذي

ة، أمٚم يقم  ويف اجلامل يف ـٚفًْٚء يُقن أن ظـ يسؾع أن ؾٌٌْٔل افرجؾ أمٚ ادرآ

 وذفؽ وهُذا، هُذا وفُـ ومتجّاًل  متزيًْٚ ادًِؿ يُقن أن يٍْل ٓ وذفؽ افزيْٜ،

 افًالم ظِٔف افرشقل وـٚن اإلرؾٚه مـ ـثر ظـ هنك ؾَد ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ظِٔف ـٚن مٚ

 ؿدوتْٚ يُقن أن يٌٌْل وهُذا اجلًّٜ، ويقم افًٔديـ يف ويتزيـ فف تٔن مٚ يٌِس

 .ملسو هيلع هللا ىلص رشقفْٚ

 (00:17:19/ 1 – جدة ؾتٚوى)

 لَٓروس الترشيَة لبس حْؿ

 أهنٚ يَقفقن حٚ ُمرًمٚ، افتؼيًٜ يًّك بام افًروس تًٌِف مٚ يًد هؾ :مداخِٜ

 وافٌِٚس؟ افِقن حٔٞ مـ بٚفٍُٚر، تنٌف
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 يف ـْٝ إذا فُـ إفٔٓٚ، تنر أنٝ افتل افًٚدة أظرف ٓ احلََٜٔ أنٚ :افنٔخ

ٚ وصٍؽ ًَ ٚ ذفؽ يف أن: ؿقل وهق دؿٔ ًٓ  ٓ بٚفٍُٚر افتنٌف أن صؽ ؾال بٚفٍُٚر تنٌ

 إن افتنٌف، طٚهرة حًٛ افتحرئّٜ وافُراهٜ افتْزُّئٜ افُراهٜ بغ مٚ وذفؽ يؼع،

م ؾٚفتنٌف ؿقيٜ ـٕٚٝ  .مُروه ؾٚفتنٌف ؤًٍٜ ـٕٚٝ وإن حرا

 (00:41:41/ 2 – جدة ؾتٚوى)

 البٗت؟ تزويؼ حْؿ

 ؟[افٌٔٝ تزويؼ حُؿ]:مداخِٜ

 افٌْقة بَّٚم ئِؼ افذي افتْزيف يًْل وإٕام افتحريؿ يًْل ٓ افْص :افنٔخ

 خىك ُتثؾ إػ أؿرب ـٚن ـِام افُامل إػ أؿرب ادًِؿ ـٚن ـِام صؽ وبال وافرشٚفٜ،

 هذا ؾّـ يُرهف، ـٚن ظام وآبتًٚد حيٌف ـٚن مٚ وظذ شْتف ظذ وافًر ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل

ًٚ  بٔتف يُقن أٓ فًِِّؿ بٚفًٌْٜ إؾوؾ افٌَٔؾ  إٕام[ شٚذًجٚ] هُذا يُقن وإٕام مزوؿ

 افُراهٜ ئٍد وإٕام افتحريؿ ئٍد ٓ أنف حٔٞ مـ ُتًٚمٚ وهذا افتحريؿ، يًْل ٓ افْص

 ًُٕق أن يٖمرٕٚ مل اهلل إن: »فًٚئنٜ ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ؾٔف افذي أخر احلديٞ ـّثؾ

 واشتحٌٚب افٍؤِٜ يًْل وإٕام افتحريؿ يًْل ٓش يٖمرٕٚ مل اهلل إن: »ؾَقففش اجلدران

 .افُامل

 (00:64:19/ 7 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)

 عقرة الِخذ هؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل بٖن يًتدل افًٌض افرـٌٜ، إػ افًقرة فُنػ بٚفًٌْٜ :وداخٓة

 ٓ؟ أم ظقرة افٍخذ ؾٓؾ اإلزار، ؽىك ظٍٚن بـ ظثامن افًالم ظِٔف دخؾ ظْدمٚ

 ..بذفؽ صؽ ٓ ظقرة، افٍخذ :الىٗخ

 .احلديٞ هبذا اشتدل ومـ :وداخٓة



 جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف   متٍرؿٚت 

 

599 

ح ـثرة أحٚديٞ دجلء ظقرة افٍخذ ًٕؿ، :الىٗخ  أمٚ ظقرة، افٍخذ بٖن ُتَكِ

 حٚ ؾخذيف ظـ ـٚصًٍٚ  ـٚن بٖنف ؾٔف، رجِٔف افًالم ظِٔف افرشقل وإدٓء افٌئر حديٞ

 .َؽّىك ظثامن دخؾ ؾِام ظّر، دخؾ ثؿ بُر أبق دخؾ

 ؾخذيف، ظـ يُنػ أن مًِؿ فُؾ جيقز أنف ظذ بف آشتدٓل جيقز ٓ ؾٓذا 

 .دؿٔؼ ظع بحٞ ؾٔٓٚ احلََٜٔ وادًٖخٜ

 ـٚن ومٚ هلٚ، ظّقم ٓ ظغ حٚدثٜ احلٚدثٜ هذه: افًِؿ أهؾ بًض يَقل ـام: أوًٓ 

َٚرض أن جيقز ؾال هُذا، احلقادث مـ ًَ  ُيَقَجف افذي افًالم ظِٔف افرشقل ؿقل هبٚ ُي

ة بغ مٚ ظقرة، افٍخذ. ظٚمًٚ  تؼيًًٚ  ويهر إمٜ إػ ّ  أن جيقز ٓ ظقرة، وافرـٌٜ افنُّ

 تِؽ يف وافًالم افهالة ظِٔف مْف وؿع بام افَقل افٌْقي افتؼيع هذا ُيًٚرض

 :ٕشٌٚب وذفؽ احلٚدثٜ:

 افٍخذ أن ٕزول ؿٌؾ: أي افٍخذ، ـنػ حتريؿ ؿٌؾ ذفؽ يُقن أن يُّـ: أوًٓ 

َٜٔ ذفؽ يُقن أن ويُّـ ظقرة،  .ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل خهقصٔٚت مـ ُخُهقِص

د، حلٚجٜ ذفؽ ؾًؾ ؾٕ٘ام ذفؽ، ؾًؾ افًالم ظِٔف افرشقل ـٚن إن: يَٚل ثؿ  افَتَزُّ

 ظـ يُنػ ؿهراً  فٌٚشًٚ  يًٌِقا  وأن ظٚدًة، ادًِّغ بًض يتخذه أن مـ هذا ؾٖجـ

 .احلٚدثٜ تِؽ يف ؾخذيف ظـ ـنػ افًالم ظِٔف افرشقل أن بحجٜ افٍخذيـ،

ؾ ؾٓؾ أمرهٚ، وإتٓك احلٔٚة يف واحدةً  مرةً  وؿًٝ احلٚدثٜ هذا  ًَ  شْٜ ذفؽ جُيْ

 افذي افَهر، افُنقرت افٌْىِقن افًربٜٔ بٚفٌِٜ افتٌٚن فٌس جيقز: ؾَٔٚل مًتّرة،

 جزئٜٔ احلٚدثٜ ٕن احلٚدثٜ: هذه مـ يٗخذ ٓ افتٌٚن وفٌس تٌٚن، اشّف أـامم، فف فٔس

 .ادٌٚرـٜ افىقيِٜ افًالم ظِٔف افرشقل حٔٚة يف وؿًٝ

 دفٔالً  احلٚدثٜ هذه ُتَتخذ أن جيز ملش ظقرة افٍخذ: »حديٞ ظْدٕٚ يُـ مل أنف ؾِق 

 .ؾخذه ظـ دائامً  ادًِؿ يُنػ أن جيقز أنف ظذ ُمَىرداً  ظٚمًٚ 

ّٓٚ، ؾْىردهٚ احلٚدثٜ هذه ٕٖخذ حٚذا ثؿ، ِّ ًَ ُٕ  ظِٔف افرشقل حقادث ٕٖخذ وٓ و
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 وفٔس افًٚق، ٕهػ إػ تُقن حٔٞ إُزرة، فٌٚس يٌِس ـٚن افذي ـِٓٚ افًالم

 .ؾخذيف ظـ ـٚصًٍٚ 

َخذ ٓ احلٚدثٜ هذه: الّقل خالصة ْٗ ِٚرض حُؿ مْٓٚ ُي ًَ  ظِٔف افرشقل حُؿ ُي

 ش.ظقرة افٍخذ: »افًالم

 : ..(65:  18/   84/   وافْقر اهلدى)

 تياوير عٖٓٗا التل الثٗاب لبس

 ادًٚجد يف ٕراهٚ افْٚصئ افنٌٚب يف جداً  ؾئًٜ طٚهرة يف أن: احلََٜٔ :افنٔخ

 .اجلًّٜ أجٚم يف وبخٚصٜ

 فقن: ـؾ مـ ؾٔٓٚ ادَهقد ادزخرؾٜ  ادزرـنٜ إؿّنٜ ظـ أتُِؿ أن أريد ٓ

 إمقر مـ ٕنف حقفف: ٕدٕدن ٓ فُـ ظٚمٜ، بهقرة ٕروٚه ٓ ـْٚ وإن هذا ٕنف

 .اجلٚئزة

 يف يٌزوْٕٚ افٍُٚر يقم وـؾ افهقر، ذات افَّهٚن ظـ أتُِؿ أن ُأريد فُْل 

 صٌؾ ؿريٛ أجٚم مـ جديدة، ومقوٜ جديد مقديؾ فْٚ بًٌٔثقا  يقم ـؾ دارٕٚ، ظَر

 يًْل ـٖهنؿ إخٌٚث، هٗٓء افٍُٚر فُـ صقرة، يف مٚ يهع يدي بغ صٚب بٚل

 أصُٚل هٔؽ، زرق أؿالم شقى يف مٚ إفْٔٚ، يرشِقهنٚ افتل إفًٌٜ يف حتك ئُدوْٕٚ

ّقا  صِٔٛ، ـٔػ؟ صٚر ؽره، تنقف مٚ وبًديـ وأخقان، ِّ ًَ ُٔ  إؿالم إصُٚل بِ

ِقهقا  يريدوا يًْل صِٔٛ، بًديـ هذه َّ  ؾٔٓٚ مٚ افنيًٜ مٚذا؟ افْيرة افْٚس ظذ ُي

 حٚذا؟ أمٚمؽ وافهِٔٛ وتهع ؾًاًل، صٌِٚن يف تنقف ؾٔٓٚ تتٖمؾ مٚ فق فُـ رء،

 .اهلل يدي بغ يهع أمٚمؽ واؿػ افنٚب ٕنف

ٜ صقر ؾٔٓٚ افذي افَّهٚن ظـ أتُِؿ أن ُأريد ؾُْٝ  َّ  يف افهدر يف َوْخ

 !.آخره إػ اجلقإٛ، يف ادقديالت بًض ورأجْٚ افيٓر،

  ظذ يدؾًقن افذيـ هؿ آبٚؤهؿ، – ؿِْٚ ـام – ظْٓؿ ادًٗول يًْل هٗٓء ضًًٌٚ 
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 هؿ وإمٓٚت أبٚء فٔس ـٚن إن إفًٌٜ، هذه هبٚ ينسون افتل إمقال إؿؾ

 هؿ إحٔٚن مـ ـثر يف أنف أظتَد وأنٚ ـٚن إن إفًٌٜ، هذه مٌٚذة ينسون افذيـ

ِروقا  هؿ ثؿ إوٓد، هلٗٓء افَّهٚن هذه وينسون إوٓد مع يًرون افذيـ ًْ  َي

 صقرة رأى إذا ـٔػ إيف، أظجٌْل، مٚ هذه ٓ، يًجٌؽ؟ افَّٔص هذا إوٓد ظذ

 .ؾٔٓٚ فف يٌٚرـقا  بًَِف تٖخذ

 أن وأوٓدـؿ أضٍٚفُؿ تًِّقا  أن وجيٛ ِحْذَرـؿ، تٖخذوا أن جيٛ: هلذا 

 هذا ادزخرف يُقن مٚ فُـ آخره، إػ افقاحد افِقن: أي افًٚذجٜ، إفًٌٜ يًٌِقا 

 هذه تُقن أن جيقز ٓ أنف ظـ ؾوالً  صالتف، يف اإلًٕٚن ُيِٓل افذي ادزخرف

ََِّهٚن  ُتثؾ ؾتٚة، ُتثؾ صقرة ـٕٚٝ إذا شٔام ٓ اإلشالم، يف ُمرمٜ صقر ُمَهَقرة، اف

 ظز اهلل َأَمرٕٚ افذيـ افٍُٚر أذواق هذه ذفؽ، وٕحق ترؿص َرَؿٚصٜ ُتثؾ متزجٜ،

 وٕتنٌف بوٚظتٓؿ، ًٕتٌوع ٕحـ بْٚ وإذا َٕٚتِٓؿ بٖن افُريؿ افَرآن يف وجؾ

 .ادٗمْغ تٍْع وافذـرى ذـرى هذه بٖخًٌتٓؿ،

 [. إجٌْٜٔ بٕٚحرف ـتٚبٚت ظِٔٓٚ ثٔٚب وطٓرت] :وداخٓة

 .إجٌْٜٔ بٕٚحرف افُتٚبٚت يًجٌْل ٓ أنٚ حتك :الىٗخ

 افُتٚبٚت مًيؿ صحٍل، تَرير مـ ؿرأهتٚ مرة افُتٚبٚت مًيؿ صٔخْٚ :وداخٓة

 .ؽر ـِامت

 .ذيٍٜ :الىٗخ

 .ذيٍٜ ؽر :وداخٓة

 .أـز اهلل :الىٗخ

 بالد مـ تٖيت افتل افدؾٚتر ظـ تَرير أجوًٚ  ؾٔف ـٚن اجلريدة يف وأمس :وداخٓة

 تربقيٜ، وٓ أخالؿٜٔ ٓ ـِامت ظِٔٓٚ افُتٛ وبًض افدؾٚتر هذه: فؽ يَقل اخلٚرج،

 .ـذا وَشِقي ـذا واظّؾ ـذا تًٚل
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 .أـز اهلل :الىٗخ

 تُقن حتك أنف افسبٜٔ وزارة ظذ ادنُِٜ يًْل يىرحقا  ؾٓؿ ًٕؿ، :وداخٓة

 .افسبٜٔ يف هذا افسبٜٔ وزارة

 .بٚهلل إٓ ؿقة وٓ حقل وٓ ادًتًٚن، اهلل :الىٗخ

ُِح إذا وأنف وافٌٚضـ، افيٚهر بغ ارتٌٚضًٚ  هْٚك إن ُِح افيٚهر َص  وإذا افٌٚضـ، َص

 ظجٔٛ ترابط تٍٚؤل، فٔس ظٍقاً  ظجٔٛ، تٍٚؤل ؾٌْٔٓام افيٚهر، صِح افٌٚضـ صِح

 .ًٕؿ جدًا،

 جتد وهلذا افيقاهر، إصالح افٌقاضـ، إصالح مـ افيقاهر ؾ٘صالح: وفذفؽ

 مْىَِٓؿ ادٗمْغ، هدي ظـ خيتِػ إحٚديٞ بًض يف جٚء ـام ادؼـغ هدي أن

 حًٌُؿ فًٌض، بًوٓؿ فَٚئٓؿ يف خروجٓؿ يف دخقهلؿ يف جمٚفًٓؿ يف حٔٚهتؿ، يف

ٍُِّٚت مـ ذفؽ وٕحق افًٌَٜ، برؾع أو بٕٚٓحْٚء، فًٌض بًوٓؿ حتٜٔ: ذفؽ مـ َُ  افَت

د ُأضَِٝ إذا افتل إظٚجؿ ـِّٜ ؾٓذه ؿٌؾ، مـ إظٚجؿ حٔٚة ظِٔٓٚ ؿٚمٝ افتل  يرا

 ُأضِؼ إذا فف، مًٚـس اشتًامل ادًِّغ إظٚجؿ ظْد أن ـام ادًِّغ، ؽر هبٚ

د افًرب ظْدهؿ  َيْدُظقن أهنؿ يزظّقن افذيـ افًرب خالف ادًِّقن،: هبؿ ؾٚدرا

 .جداً  ظجٌٜٔ مٍٚرؿٚت أـز، اهلل افًربٜٔ، افَقمٜٔ إػ

 ظريب ؾالن ؿٚل إذا افًرب أمٚ ظريب، مًِؿ يًْل ظريب ؾالن ؿٚفقا  إذا إظٚجؿ

ءً  ًٔٚ ـٚن شقا ٕ ًٔٚ، ٓ وآ ُّيقدًيٚ وآ ٕكا  .إمر وإتٓك ظرب ديْ

َِؼ ؿٌؾ مـ ـٕٚقا  ؾٕٚظٚجؿ  .مًِامً  فٔس مـ ظذ ُيْى

 بٖصحٚبف يقم ذات صذ ملسو هيلع هللا ىلص أنف ؾٔف افذي احلديٞ يف افًالم ظِٔف ؿٚل وفذفؽ 

ًٚ، خٍِف مـ أصحٚبف مًف ؾَٚم جٚفس، وهق افيٓر، صالة  أن إفٔٓؿ ؾٖصٚر ؿٔٚم

، ، اجًِقا  بًيامئٓٚ، ؾٚرس ؾًؾ إًٍٓٚ  تًٍِقا  أن ـِْدُتؿ إن: »ؿٚل شِؿ حٚ ؾجًِقا

ًِؾ إٕام جٚفًقن، وهؿ رؤوشٓؿ ظذ يَقمقن َز  ؾ٘ذا: بف فٔٗتؿَ  اإلمٚم ُج  ؾُزوا، ـَ

، رـع وإذا ًٚ، ؾهِقا  ؿٚئامً  صذ وإذا ؾٚشجدوا، شجد وإذا ؾٚرـًقا  صذ وإذا ؿٔٚم
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 ش.أمجًغ جِقشًٚ  ؾهِقا  جٚفًًٚ 

 أن ظِٔٓؿ جيٛ أنف حٔٞ مـ بٚدًِّغ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل اهتامم احلديٞ هذا ؾٍل

 حتك افٍُٚر: أي إظٚجؿ ظـ ؾٔٓٚ يتّٔزوا وأن ادًِّٜ، صخهٔتٓؿ ظذ حيٚؾيقا 

ًٚ، يسـقا  أن إػ ذفؽ هبؿ أدى فق حتك افهالة، يف  افهالة يف رــ أنف ؾٔف إصؾ رـْ

 ظذ يَقمقن حٔٞ مـ إظٚجؿ ظِٔٓٚ ـٚن افتل افقثْٜٔ افيٚهرة هذه ؾإلبىٚل

 ش.اجًِقا : »هلؿ ؿٚل ؿٔٚم، وهؿ رؤوشٓؿ

 افٍرق مثَػ، وؽر ومثَػ ظٚمل، وؽر ظٚمل بغ ؾرق ٓ مجًًٔٚ  ًِٕؿ أنْٚ مع 

 ؿٔٚم وطٚهرة مِقـٓؿ، رؤوس ظذ يَقمقن افذيـ إظٚجؿ طٚهرة بغ اجلقهري

 إٕام ؿٕٚتغ، هلل ؿٚمقا  أهنؿ حٔٞ افهالة يف افرشقل خِػ افرشقل أصحٚب

ًٚ  متُزاً  جِس مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن وحٔٞ افًٚدغ، رب بَٔٚمٓؿ يَهدون  ظذ متًجرؾ

 .موىراً  جِس وإٕام خٍِف، افَٚئّغ

 وطٚهرة افرشقل، خِػ ادًِّغ طٚهرة بغ افٌُرتغ افٍٚرؿتغ هٚتغ مع 

 خٍِل تَقمقا  ٓ افهالة، يف تتنٌٓقا  ٓ: »ؿٚل ذفؽ مع مِقـٓؿ، خِػ إظٚجؿ

 ش.أمجًغ جِقشًٚ  ؾهِقا  جٚفًًٚ  صذ وإذا اجًِقا،

 هذه افٌُْٚيٚت أنف: مْٓٚ تىٌٔؼ، إػ بحٚجٜ ـِٓٚ وجمٚفًْٚ حٔٚتْٚ أن: افقاؿع

َِدٕٚهؿ وٕحـ هلؿ، صًْٝ افُراد  يًْل ـٚإلمزاضقر جيِس أحدهؿ أن حٔٞ َؿ

 .مًتًُزا  حٚفف يرى

 ( 00: 15: 19/ 525/ وافْقر اهلدى) 

 ( 00: 60: 29/ 525/ وافْقر اهلدى)

 ( 00: 64: 25/ 525/ وافْقر اهلدى)

 ( 00: 62: 08/ 525/ وافْقر اهلدى)
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 وغره الٓبس دم والَبادات الَادات بني التِريؼ

 إزرار ادَهقد هؾ ؿّٔهف، أزرار إضالؿف يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل حديٞ هْٚك :مداخِٜ

  ؟[بًوٓٚ أم] بُٚمِٓٚ

 ـذفؽ إمر وإذ افتًٌديٜ، إمقر مـ فٔس أنٚ ؾّٓل يف احلديٞ هذا..:افنٔخ

 افًالم ظِٔف افرشقل ؾؽ أن وافيٚهر تٍٚصِٔف، مًرؾٜ ويف ؾٔف اخلقض يٌٌْل ؾال

 اجلق حرارة مـ بقء وافنًقر افسويح بٚب مـ ـٚن إٕام ؿّٔهف ٕزرار

 إمقر ويف افًٚديٚت، مـ هق وإٕام افًٌٚدات ٕقع مـ ؾِٔس ذفؽ ؾًٍؾ..خٚصٜ

 .ينٚء مٚ مْٓٚ يدع وأن صٚء مٚ يًٍؾ أن اخلرة ـؾ خمر ادًِؿ افًٚديٜ

 بـ خٚفد مع وؿهتف افوٛ حلؿ أـؾ يُره ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن افثٚبٝ مـ: مثالً 

هٜ يٖـؾ رآه حٚ افقفٔد ًٚ  إفٔف وٕير ؽريٌٜ بؼا  أن ظْف اهلل ريض خٚفد طـ حتك متًجٌ

 بٖرض يُـ مل وفُْف ٓ،: »ؿٚل اهلل؟ رشقل يٚ هق أحرام: ؾَٚل رء إـؾ هذا يف

 ؾٓؾ افوٛ حلؿ أـؾ ظٚؾٝ ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ٍٕس ؾٚٔنش تًٚؾف ٍٕز ؾٖجد ؿقمل

ًٚ؟ يهٌح م  ـٚن وافًالم افهالة ظِٔف أنف ذفؽ مـ افًُس وظذ ٓ،: اجلقاب حرا

 افًًؾ اشؿ يًّع أن يُره مـ مْٓؿ أظرف وأنٚ افْٚس بًض ـٚن ؾ٘ذا افًًؾ، حيٛ

 ادِقخٜٔ يًّك أخي ٌٕٚت افًقريٜ بالدٕٚ يف يٖـِف، وأن يِحًف أن ظـ ؾوالً 

 مـ ٓ، وبًوٓـ ضٌخٓٚ حيًـ افًْٚء بًض ادِقخٜٔ هذه هْٚ؟ ظْدـؿ مًروف

 ـام ُتد تهٌح ضٌخٓٚ حيًـ مل افتل افىٌخٜ هذه مـ بًوًٚ  أخذت إذا افثٚين افْقع هذا

ًٚ، ـٚن فق  هذا يًّع أن يُره شقريٚ يف ظْدٕٚ افْٚس فًٌض ادثؾ ييب هذا فًٚب

 وٕٚس ظْٓؿ، بًٔداً  فًٔرض آشؿ هذا يًًّقه أن مًف افْٚس ويتْدر آشؿ

 صٖهنؿ، هذا افًًؾ يف بًوٓؿ جٔدًا، وضٌٔخًٚ  ضًٚمًٚ  وجيدوٕف يٖـِقٕف آخرون

 هذه ٓ، افًْٜ؟ خٚفػ افًًؾ حيٛ ٓ افذي هذا َٕقل هؾ آخره، إػ وادِقخٜٔ

 حيٛ مل ومـ مٌٚح ؾٓق افًًؾ أحٛ مـ اإلشالمٜٔ، بٚفؼيًٜ تتًِؼ ٓ جٌِٜٔ أمقر

ًٚ  ترك ؾام  .مًتحٌ
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 وـٚن ؿّٔهف أزرار يٍؽ ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص ؾٚفرشقل إفًٌٜ، بًٌض يتًِؼ ؾٔام ـذفؽ

 تًس ؿد وافتل ادًروؾٜ إحذيٜ بًض افٔقم افالبس فٌس ؾ٘ذا ؿٌٚٓن هلام ًٕالن فف

 افٌِٚس هذا ٕن افًْٜ: خٚفػ هذا: َٕقل مٚ شريـ، هْٚك وفٔس ـِف افَدم مَدمٜ

 .بٚفًٚدة يتًِؼ

 يٌِغ حتك صًره يريب ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ـٚن ادًٖخٜ، يف أدق هق مٚ هْٚك بؾ

 وهذا ؽدائر أربع وفف مُٜ ودخؾ ادٌُْغ رؤوس ؾ٘ػ ضٚل ؾ٘ن إذٕغ صحّتل

 أو ظٌٚدة،: يًْل مًتحٌٜ شْٜ افنًر إضٚفٜ بٖن ؾَٔف يَقل ؾال مًِؿ صحٔح يف ثٚبٝ

 افٌْل ظـ صح ؿد بؾ هْٚك، ـالمْٚ وفٔس ضًًٌٚ  احلٟ يف إٓ ظٌٚدة هق افنًر حِؼ أن

 ـسـف ـِف حَِف: ؾ٘ذاً ش ـِف اترـقه أو ـِف احَِقه: »وؿٚل افَزع ظـ هنك أنف ملسو هيلع هللا ىلص

 بٖؾوؾ وئّْف صًره يريب بٚفذي ؾام هذا، ؾًؾ صٚء وإن هذا ؾًؾ صٚء إن شقاء ـِف

 افىرؾغ، يًتقي.. مٌٚحًٚ  أمراً  ؾًؾ ـالمهٚ.. شقاء ـالمهٚ ويرمٔف حيَِف افذي مـ

 مـ هذه ٕن مٌٍٚل: ؾٓق ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل يتٌع أنف ذفؽ يف وادظك مثالً  صًره حِؼ ؾّـ

 أن وادظك صًره ربك مـ ُتٚمًٚ  افًُس وظذ افًٌٚدة، شْـ مـ وفًٔٝ افًٚدة شْـ

 أو ـِف احَِقه: »ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ٕن فف: فٔس مٚ ادظك ـٕٚول ؾٓق أؾوؾ هذا

 ش.ـِف اترـقه

 ٓ ظٚدة وهذه وؽدائر وٍٚئر مْف وجًؾ افًٚدة بحُؿ صًره ربك مـ ـذفؽ

 مـ واختذ صًره ربك ؾّـ ؽرهٚ، ويف شقريٚ يف افٌقادي بًض يف مقجقدة تزال

 شقاء ـالمهٚ ؽدائر مْف يتخذ ومل صًره شدل افذي مـ أجوًٚ  يُقن مٚ ؽدائر إربع

 مل مٚ بٚفًٚدة ؿهد إذا ؾٔام افذم يٖيت إٕام يذم، وٓ ظِٔٓٚ حيّد ٓ بًٚدة يٖتقن وـالمهٚ

 ..ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل يَهده

 ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظٚدات مـ ظٚدة ادًِؿ ظرف إذا أنف وهق: افقاجٛ افتٌْٔف يٖيت هْٚ

ًٚ  أو شًٌِٚ  إمٚ ؾٔٓٚ يٌٚل أن فف ؾِٔس  ظِٔف افرشقل أن دام مٚ ؾًِف يًتحٛ: ؾَٔقل إجيٚب

 مٌٍٚل، مْٓام ـؾ ؾًِف، افرشقل ـٚن وإن ؾًِف جيقز وٓ يًتحٛ ٓ أو ؾًِف، افًالم
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 آشتحٌٚب ؿهد مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن جٜٓ مـ يٖيت آشتحٌٚب يدظل دـ بٚفًٌْٜ ادٌٚٓة

 مٚ وحيرم يَقل افًٍؾ جيقز ٓ: يَقل وافذي وتًٚػ، تٌٚرك اهلل إػ افتَرب ؿهد وٓ

 بٕٚمقر يتًِؼ ؾٔام وهذا دفٔؾ هْٚك يُقن أن إٓ بداهٜ جيقز ٓ وهذا افرشقل ؾًِف

 جيقز ؾال افًْٚء مـ أربع مـ بٖـثر تزوج ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ـّثؾ جداً  ٕٚدر أمر افًٚديٚت

 فُـ افًالم، ظِٔف افرشقل خهقصٔٚت مـ ٕهنٚ ؾًِف: جيقز هذا يَقل أن فًِِّؿ

 مـ هْٚك حٚ افرابًٜ أو افثٚفثٜ أو افثٕٜٚٔ تزوج وأن يثْل أن إؾوؾ أن: يَقل أن يُّـ

 ظِٔف ذفؽ وظِؾ افقدود افقفقد يتزوج أن ادًِؿ حض ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ظذ تْص أدفٜ

 ش.افَٔٚمٜ يقم إمؿ بُؿ مٌٚهٍ  ؾ٘ين افقفقد افقدود تزوجقا : »بَقفف افًالم

 :ؿًامن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أؾًٚل أن: افنٚهد

 .ؿربك ؾٓل اهلل إػ افتَرب بف ؿهد ؿًؿ

 هبذا اهلل إػ وافتَرب ؿربٜ، فًٔٝ ؾٓل اجلٌِٜ أو افًٚدة بحُؿ ؾًِف وؿًؿ

 .افديـ يف بدظٜ يُقن افْقع

 وٓ افًاممٜ اختٚذ ظذ احلض يف يٌٚفٌقن افًربٜٔ افٌالد بًض يف ٕٚس هْٚك: مثالً 

 بًض يف يًّك افذي إبٔض افثقب تُقير ظـ ظٌٚرة هل افتل افسـٜٔ افًاممٜ شٔام

 هذه وافٌسة بًٌٚدة، وفٔس ظٚدة ؾٓذا افًَِْقة ظذ ظديدة ـقرات بٚفنٚش افٌالد

 افرأس تًؿ ٕهنٚ افًاممٜ: هل افًربٜٔ افٌِٜ حٔٞ مـ افٌالد هذه يف تًتًِّقهنٚ افتل

 افًاممٜ رأشف ظذ يوع افرجؾ ـٚن ؾًقاء بًٌٚدة وفًٔٝ ظٚدة وهذه افرأس وتٌىل

 ظاممٜ دون افًَِْقة ووع أو افًَِْقة ظذ ٚووًٓ أو ؿًِْقة حتتٓٚ فٔس مٌٚذة

 إخرى، وافهقرة افهقرة وهذه افهقرة هذه بغ ؾرق ٓ افًٚديٚت مـ ذفؽ ـؾ

 ظذ افًاممٜ وافثٚفثٜ تًٍِقٕف، مٚ وافثٕٜٚٔ واحدة، هذه صقر، ثالث هْٚك: يًـ

 مٚ هق ادًتحٛ ـذا، ادًتحٛ أن إصٔٚء هذه مـ رء يف يَٚل ٓ مٌٚذةً  افرأس

 .أحٕٔٚٚ افرأس حٚه يّق وؿد وافَر احلر يف اإلًٕٚن هذا يف يهِح

 وفٔس منظًٚ  بٔتف مـ يقم ذات خرج أنف مًِؿ صحٔح يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظـ صح وؿد
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 مـ ؾُٔقن افًٌٚديٚت ؿًؿ يف وفٔس افًٚديٚت دائرة يف تدخؾ ـِٓٚ ؾٓذه رء، رأشف ظذ

 يُقن أن جيٛ وهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إفٔف يتَرب مل بام اهلل إػ ٕتَرب أن افديـ يف افٌِق

 احلديٞ ـّثؾ افًِامء بًض يَقفف افذي افٌِق هذا مثؾ يف َٕع مٚ حتك ذـر ظذ مْٚ

 ش.ظاممٜ بٌر صالة شًٌغ تٍوؾ بًاممٜ صالة: »افؤًػ

 افٍُٚر ظٚدة ظِٔٓؿ ؽِٛ ؿد مثالً  ـًقريٚ افٌالد بًض يف افٌِق هذا آثٚر ومـ

 وصذ ادًجد دخؾ ؾ٘ذا رء، رؤوشٓؿ ظذ فٔس حناً  افىرؿٚت يف يّنقا  أن

 بىَقس يُقن مٚ أصٌف: يًْل هذه رأشف، ظذ وأخذه جٌٔف مـ مْديالً  أخرج

 ؾٚدًِؿ زظّقا، هبؿ خٚصٜ بٖزيٚء دخِقهٚ افًُْٜٔ دخِقا  إذا ٕهنؿ افْهٚرى:

 أجؾ مـ ثقب فف وفٔس هبٚ خيرج وأن هبٚ يتزيـ أن يٌٌْل افتل افثٔٚب ٍٕس يف يهع

 صٍقف يف ظِّٓٚ تًّؾ إحٚديٞ فُـ افهالة، خٚرج أجؾ مـ وثقب افهالة

 وفًٔٝ ظٚدة ؾٚفًاممٜ افًْٜ، يف أصؾ هلٚ فٔس بٖظامل بٚإلتٔٚن إفٔٓؿ وتقحل افْٚس

 ٓ وتٚرةً  يتًّؿ افًالم ظِٔف افرشقل ٕن دوهنٚ: صذ أو هبٚ صذ شقاء ظٌٚدة

 .هذا فٌٚس يتًّؿ،

 جًده مهِحٜ أن رأى مـ افنًر، ب٘ضٚفٜ اهلل إػ افتَرب يٌٌْل ؾال ذفؽ وظذ

 ذفؽ، ؾِف وافَر احلر ذ رأشف[ ؾَٔل] صًره ظذ حيٚؾظ أن ؾٔف ئًش افذي وإؿِّٔف

 بف يَتدي حتك افًٌٚدات أمقر مـ هذا ؾِٔس ملسو هيلع هللا ىلص بٚفٌْل اؿتداءً  ذفؽ يًٍؾ أن أمٚ

 .ادٗمْغ تٍْع وافذـرى ذـرى هذه وافًالم، افهالة ظِٔف

 ..ؽدائر أربع وصًره مُٜ دخؾ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن حديٞ ذـرت :مداخِٜ

 .ؽدائر أربع وفف :افنٔخ

 .ـتٚب أي يف احلديٞ هذا أجـ :مداخِٜ

 .مًِؿ صحٔح يف :افنٔخ

 (00:47:19/ب01: افْقر رحِٜ)
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 البٗقت دم الٌٗقر تربٗة حْؿ

  افٌٔقت؟ يف افىٔقر تربٜٔ حُؿ مٚ :ادَِل

ٜ مثؾ :افنٔخ ، يف ادقار ترٔب ًْل ظع؟ ظرؾٝ افزراٛي  .فْٚ اهلل خِؼ ـِف هذا ي

 .وـذا احلريٜ حيٛ أنف افىر ظـ مًروف اهلل شٌحٚن يًْل :مداخِٜ

 .افزيٜ يىِع بٔحٛ مٚ وافٌْؿ :ادَِل

 صٚحٌٓؿ ؾٔٓؿ حبٔن افٌْؿ أن أؿهد ٓ صح، صح، بٔىِع، هق :مداخِٜ

 ..افىر بس بٔىًِٓؿ

 يف يٍهؾ أنف مْف افقاحد بٔوىر إحٔٚن مـ ـثر يف حٚل ـؾ ظذ :افنٔخ

ًٚ  ادقوقع  افٌْر، ؾًؾ مٚ ظّر أبٚ يٚ: احلُؿ فُـ. ادتًٍِػ افًٚئؾ مع جتٚوب

 احلديٞ؟ هذا شًّٝ

 .شًّٝ :مداخِٜ

 .اجلقاب هْٚ آه، :افنٔخ

 ( 00 : 42: 20/   196/  وافْقر اهلدى)

 إقِاص دم ووضَٖا الزيٕة ضٗقر تربٗة حْؿ وا

 .إؿٍٚص يف وووًٓٚ افزيْٜ ضٔقر تربٜٔ حُؿ مٚ :مداخِٜ

 بٖهؾ افًْٚيٜ ظـ صٚحٌف يِٓل ٓ أن: بؼط مٌٚح أنف ذفؽ يف إصؾ :افنٔخ

 .اجلديد بٚفؤػ يًتْل ـام بٔتف

 (..: 60 : 11/   400/   وافْقر اهلدى)
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 الٕٗٔك؟ لٓجٖة يْقن الىَر فرق أن عذ دلٗؾ ورد هؾ

 افّْٔك؟ فِجٜٓ يُقن افنًر ؾرق أن ظذ دفٔؾ ورد هؾ :افًٗال

 فًٔٝ افًٚدات، أمقر مـ هذه ٕن مٚ: ٕمرٍ  وهذا ،رء هْٚك فٔس. ٓ :افنٔخ

 فِْٚس ؾٔسـٓٚ بٌٔٚهنٚ، جٚء مٚ ٕنف فًِٚدات، ٕيامً  يوع ٓ ؾٚفؼع بٚفًٌٚدات، تتًِؼ

راً   .أحرا

 (00 : 12: 12/ 219/ وافْقر اهلدى) 

 واجب الىٗب تُٗر هؾ

  فِقجقب؟ يًْل هق هؾ افنٔٛ تٌٔر أو تٌديؾ هؾ :مداخِٜ

 .فِقجقب :افنٔخ

 فالشتحٌٚب؟ أم :مداخِٜ

 .فِقجقب :افنٔخ

 .فِقجقب :مداخِٜ

 افقاجٛ هبذا يَقم أن يٌٌْل افذي أن ذفؽ مًْك فٔس فُـ. ًٕؿ أي :افنٔخ

 وإٕام[ ثٕٜٚٔ يهٌغ] صقيٜ افهٌٌٜ ذهٛ يًْل صٚؾٓٚ ـِام يًْل حلٔتف، بدأب دأبف حيط

 شؾخٚفٍقهؿ صًقرهؿ فٔهٌٌقن وافْهٚرى افٔٓقد إن»: افًالم ظِٔف ؿٚل ـام هق

 .وراءهٚ بٚفدأب وفٔس افًِّٜٔ هذه بتُرار تتحَؼ ؾٚدخٚفٍٜ

 ( 00 : 12: 41/   147/  وافْقر اهلدى)

 واجب؟ الىٗب تُٗر هؾ

مر شافًقاد وجٌْقه افنٛٔ هذا ؽروا»: افًالم ظِٔف ؿقفف :مداخِٜ ب هذا ٕا  فالشتحٌٚ
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 افقجقب؟ أو

قجقب :افنٔخ  .ِف

 وجقب؟ :مداخِٜ

ؿ :افنٔخ قجقب ًٕ  .ِف

مر :مداخِٜ  .افقجقب ٕا

ؿ :افنٔخ ؿ، ًٕ مر ًٕ  .افقجقب ٕا

قن ٓ افًِؿ أهؾ مـ ـثر أرى أٚن ضٛٔ :مداخِٜ ك أن أطـ ؾُْٝ حلٚهؿ، يهٌٌ  هْٚ

ب إػ افقجقب مـ صٚرف شتحٌٚ  .ٓا

 .افًِؿ أهؾ ترى مٚ أنٝ ٓ، :افنٔخ

 .هٚه :مداخِٜ

 .ٓزمتٓؿ هؾ :افنٔخ

هد أٝن صحٔح. ٓ :مداخِٜ ض إذا َت د افنًر أب ًْل ؾسة ًب د ي  .افهٌغ ًب

َٓ  :افنٔخ  .هنٚراً  فٔالً  افًِؿ أهؾ مـ ٓزمٝ مـ و

ًْٔل رأٝج أٚن بس صٔخ ٚيٓ . ٓ :مداخِٜ  .ؾَط ب

ًْٔؽ أٝن إيف :افنٔخ ْؽ ترى، ب  .ظؼة ترى وٓ مرة ترى ُف

 .صح: مداخِٜ

ٔدك، مٚ ـالم هذا ـؾ ادٓؿ :افنٔخ مر ٍي ٔد ٕا  .افقجقب ٍي

 (00 : 12: 62/ 126/ وافْقر اهلدى) 
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 دابالسق اخلًاب عـ الٕٖل ثبقت

ل ثٌٝ [:اإلمٚم ؿٚل] قاد اخلوٚب ظـ افْٓ ًف  .حدٞي مٚ ؽر يف ٚب

 (.611/ 5) افؤًٍٜ افًًِِٜ

 وٌٓؼ بالسقاد اخلًاب عـ الٕٖل

 افقجف ٌٕض ؾِام جديدًا، افقجف ـٚن إذا بٚفًقاد ٕخوٛ ـْٚ: افزهري ؿٚل»

 ص افٍتح، يف ؿٚل ـامش اخلوٚب ـتٚب» يف ظٚصؿ أيب ابـ رواه ترـْٚه، وإشْٚن

 [.90] 94 ص× 80

 إمر أن ظذ بف اشتنٓد[ وادٗفػ] أصاًل، ؾٔف حجٜ ؾال مَىقع، هذا :قٓت

 رأشف افنٔٛ ظؿ افذي افٌُر بٚفنٔخ خٚصش افًقاد وجٌْقه: »افًٚبؼ احلديٞ يف

 إذا ظِٔف إثؿ ؾال وشْف ؿحٚؾٜ أيب حٚل مثؾ يف يُـ مل مـ وأمٚ: »ظٌَف ؾَٚل وحلٔتف،

 .ؾذـره....ش افزهري ؿٚل هذا ويف بٚفًقاد، صٌغ

 افتٍهٔؾ ظذ ؾٔف دٓفٜ ٓ ؾٕ٘ف ذـرٕٚ، حٚ بف فالحتجٚج يهِح ٓ ـقٕف مع وهذا

 ؾٕ٘ف افنٚئٛ، ظذ افًقاد حتريؿ يرى ـٚن افزهري وأن ادٗفػ، إفٔف ذهٛ افذي

 مل افزهري أن افيٚهر بؾ افتحريؿ، ظذ يدل ٓ وذاك وترك، ؾًؾ ظـ مْف خز جمرد

 افقجف ـٚن إذا خيوٛ بذوؿف إمر يٖخذ ؾُٚن أصاًل، بٚفتحريؿ حديٞ ظْده يُـ

 وـٚن: »ؿٚل -افزهري أصحٚب مـ وهق– مًّراً  أن ظذ ذفؽ، بًد ويسـف جديداً 

 امحد اإلمٚم أخرجف يٍهؾ، ومل خيص ومل ؾٖضِؼ ،شبٚفًقاد خيوٛ افزهري

 افزهري إػ ظٚصؿ أيب ابـ إشْٚد ـٚن إذا أدري ؾال ظْف، صحٔح ب٘شْٚدش 2/109»

 .ٓ؟ أم صحٔحًٚ  بذفؽ

 واحلديٞ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بًد ؿقفف أو أحد ؾًؾ يف حجٜ ؾال حٚل ـؾ وظذ

: ؿقفف ٕن ادذـقر: افتٍهٔؾ إػ ذهٛ ممـ وؽره افزهري ظذ حجٜ ادتَدم
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 أدل مهٚ آخران حديثٚن وهْٚك شٔام ٓ افتٍهٔؾ ذاك مْف يتٌٚدر ٓش افًقاد وجٌْقه»

 :هذا مـ افًّقم ظذ

 ؿقم يُقن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل ظْف اهلل ريض ظٌٚس ابـ ظـ :إول

د افزمٚن آخر يف خيوٌقن  ش.اجلْٜ رائحٜ يرحيقن ٓ احلامم، ـحقاصؾ بٚفًقا

-211 قش »ادختٚرة» يف ادَدد وافؤٚء وأمحد وافًْٚئل، داود  أبق أخرجف

 .افنٔخغ ذط ظذ صحٔح ب٘شْٚد أن فذـرهؿ جمٚل ٓ ممـ ـثر وؽرهؿش 216

 يقم وجٓف اهلل شقد بٚفًقاد خوٛ مـ: »مرؾقظًٚ  افدرداء أيب ظـ :الثاين

 ش.افَٔٚمٜ

 يف ادَدد افٌْل ظٌد احلٚؾظ وظْفش افٌُر ادًجؿ» يف افىزاين أخرجف

 ؿٚل ـام فغ ب٘شْٚدش 419/2قش »افُٚمؾ» يف ظدي وابـش 482/2 قش »افًْـ»

هش 40/100» احلٚؾظ ش 2/299» حٚتؿ أيب ابـ وؿٚل ظٚصؿ، أيب وابـ افىزاين وظزا

 ش.مقوقع حديٞ: »أبٔف ظـ

 حديثف يف اإلمخّٔل احلًـ أبق أخرجف جدًا، واه وفُْف ثٚفٞ، حديٞ وثّٜ

 ظٌد ظـ جمٚهد، ظـ حٚرث أيب بـ رجٚء ظـ ؿٔس بـ ظّر ضريؼ مـش 2/44/4»

 (4)افًقاد يٌرون أمتل مـ رجٚل افزمٚن آخر يف يُقن: »بٍِظ مرؾقظًٚ  ظّر بـ اهلل

 ش.افَٔٚمٜ يقم إفٔٓؿ اهلل يْير ٓ

 يف ـام مسوك وهقش شْدل»بـ ادًروف جًٍر أبق هق هذا، ؿٔس بـ وظّر

 ش.افتَريٛ»

 ؿقي ؽر ؾٕ٘ف بف، يتٍرد مل ـٚن وإن افًٚبؼ، افتٍهٔؾ مـ ادهْػ إفٔف ذهٛ ومٚ

 .افهحٔحغ يف ظٌٚس وابـ ؿحٚؾٜ أيب حديثل فيٚهر دخٚفٍتف افدفٔؾ حٔٞ مـ

 ،ًًٚ مًتٌن رأشف صٔٛ صٚر مـ حؼ يف بٖنف ظٚصؿ أيب ابـ مْٓٚ إول تٖول وؿد
                                                           

 .شبٚفًقاد»: افهقاب وفًؾ ٕٚس، افنٔخ مـ ظْدٕٚ افذي إصؾ يف ـذا   (4)
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745 

 ظذ ؾٔف دٓفٜ ٓ بٖنف أخر احلديٞ ظـ وأجٚب! أحد ـؾ حؼ يف ذفؽ يىرد وٓ

 يف ظْف احلٚؾظ حُٚه صٍتٓؿ، هذه ؿقم ظـ اإلخٌٚر ؾٔف بؾ بٚفًقاد، اخلوٚب ـراهٜ

 ش.احلديثغ شٔٚق يف يتٌٚدر مٚ خالف ؿٚفف ومٚ: »بَقفف تًٌَف ثؿش 40/100» افٍتخ

 (72-70ص(  )واحلرام احلالل أحٚديٞ ختريٟ يف ادرام ؽٚيٜ)

 الٕساء ضٗب اشتخدام عـ الرجال هنل

ـْ  َذ  َظ ًْ ـِ  َي َٜ  ْب َٔ َْٚ: َؿَٚل  ُأَم ٕٜ ملسو هيلع هللا ىلص افٌَِِْل  ِظْْدَ  ـُ يِب   َرُجٌؾ  َجٚءَ  إِذْ  بٚجلًرا ْٔفِ  َأْظَرا َِ  َظ

 ٌٜ ٌَ ٌخ  َوُهقَ  ُج ِّ ُِقِق  ُمَتَو َٚل  بِٚخْلَ ََ   َرُشقَل  َيٚ: َؾ
ِ
ُٝ  إيِِن  اّلَل َرةِ  َأْحَرْم ّْ ًُ . َظَعَ  َوَهِذهِ  بِْٚف

َٚل  ََ ُٛ  َأَمٚ: »َؾ ِْفُ  بَِؽ  اَفِذي افِىٔ ًِ ٍت  َثاَلَث  َؾْٚؽ ُٜ  َوَأَمٚ َمَرا ٌَ ٚ اجْلُ َٓ ِزْظ ْٕ  يِف  اْصَْعْ  ُثؿَ  َؾٚ

َرتَِؽ  ّْ اَم  ُظ  شَحِجَؽ  يِف  َتْهَْعُ  ـَ

ين ؿٚل ٕفٌٚ ىخ افرجؾ أي: ادتوّخ ذح يف ا خلِقق، ادِت  مـ مرـٛ ضٛٔ وهق ٚب

، أنقاع مـ وؽره افزظٍران ِٛ افىٛٔ ام وافهٍرة، احلّرة ظِٔف وٌي  مـ ٕنف ظْف هنك وٕإ

 طٓر مٚ افًْٚء وضٛٔ فقٕف، وخٍل رحيف طٓر مٚ افرجٚل ضٛٔ»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿد وؿٚل افًْٚء، ضٛٔ

 .شرحيف وخٍل فقٕف

 (4/411ادهٚبٔح منُٚة)

 قرآ٘ٗة بآيات الديْقرات تزيني حْؿ

ْٕٚ أن ذـرت :افًٗال ٕٜٔ بآجٚت افديُقرات هبذه ينتٌِقن أوروبٚ يف أخقا  ؿرآ

ْٕٚ مـ ـثر يقجد وـذفؽ  ومٚ هبٚ بٚدتٚجرة احلُؿ ؾام بٔقهتؿ، يف ينتٌِقهنٚ إخقا

ْٕٚ حُؿ  يًَِقهنٚ؟ افذيـ إخقا

ِٔؼ هذا :افنٔخ قهنٚ افذـي أمٚ..و مؼوع، ؽر افًت ؿ يهًْ ِّقن ٓ ٓؾ  مؼوظًٚ، ظّالً  ًي

رآن ٕن ام اجلدر فتزيغ ٕزل مٚ اَف ّر وٕإ َِقب فًت ًْٜ وادقظيٜ احلُّٜ مـ ؾٔف بام اف  .احل

  (00 : 14 : 10/ 194/وافْقر اهلدى)
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 (1)ادَٓؿ بَٗد آحتِال حْؿ

 وهؾ اددارس، يف تَٚم افذي ادًِؿ ظٔد احتٍٚل حوقر جيقز هؾ :مداخِٜ

 اددرشٜ؟ هلٚ هتدي افتل اهلديٜ ؿٌقل فِّدرشٜ جيقز

 وٓ افٍُٚر فْيؿ تَِٔدٕٚ مـ ٕٚبًٜ منُِٜ هل ادنُِٜ هذه أن :اجلقاب :افنٔخ

 ٓ جيقز ٓ أنف ؾًتًًّقن وإٓ افدراشٜٔ ادْٚهٟ بتٌٔر إٓ مثِٓٚ ظذ افَوٚء يُّـ

 ادْٓٚج، فًٍٚد ؾٔٓٚ افقؿقع ظذ مرؽّقن ؾْحـ جيقز ٓ مع فُـ جيقز، ٓ جيقز

ٚ تًِّقن فًُِؿ ًً  ظٔد شْقيٚن ظٔدان: ثالثٜ شقى أظٔٚد اإلشالم يف يقجد ٓ أنف مجٔ

 هذه، إٓ أظٔٚد ثّٜ فٔس اجلًّٜ، يقم وهق أشٌقظل وظٔد إوحك، وظٔد افٍىر

 ضقيِٜ شْغ مْذ ادًِّغ ظذ ضرأ  واحد ظٔد مـ ٕنُقا  ٕزال وٓ ٕنُق ـْٚ فَد

ًٓ  هذا إن: َٕقل وـْٚ افٌْقي، ادقفد ظٔد وهق أٓ ؿرون، مْذ  يف هلٚ أصؾ ٓ بدظٜ أو

ًٔٚ افًْٜ، .. ؿٚئِٓؿ ؾَٔقل فِْهٚرى افَدامك ادًِّغ تَِٔد مـ ٕٚبع أجًوٚ هق وثٕٚ

 ٕحتٍؾ ٓ ؾُٔػ ٌٕٔٓؿ بّٔالد حيتٍِقن افْهٚرى! أخل يٚ: هٗٓء ادٌتدظٜ ؿٚئؾ

 !ظِٔف؟ وشالمف اهلل صِقات ٌْٕٔٚ بّٔالد ٕحـ

 أن افُالم هذا ؾًّْك ديْٓؿ، ظـ جًدا ظٍْٜٔ ؽٍِٜ ادًِّقن ؽٍؾ فَد

 احلديٞ يف وتَِٔدهؿ اتٌٚظٓؿ ظـ حذرٕٚ مٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل وـٖن فْٚ، ؿدوة افْهٚرى

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل اخلدري شًٔد أيب روايٜ مـ مثاًل  افٌخٚري يف افذي

 وٛ جحر دخِقا  فق حتك بذراع وذرًظٚ بنز، صًزا  ؿٌُِؿ ـٚن مـ شْـ فتتًٌـ»

 ظِٔف ؾٓق!ش افْٚس؟ ؾّـ: ؿٚل وافْهٚرى، افٔٓقد! اهلل رشقل يٚ: ؿٚفقا  فدخِتّقه،

 وجؾ ظز اهلل شٌٔؾ ظـ إحرؾقا  ٕهنؿ افٍُٚر: هٗٓء َِٕد أن مـ حيذرٕٚ افًالم

 ًٓ ًٔٚ وإنجٔؾ، فِتقراة.. فُِتٚب بتحريٍٓؿ أو  وبٌْْٔٚ بٚإلشالم ـٍرهؿ بًٌٛ: وثٕٚ

                                                           

 .ادْٟٓ جٚمع يف إظٔٚد مًٚئؾ تْير  (4)
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 .إديٚن شٚئر وبُتٚبف بف اهلل ًٕخ افذي وافًالم افهالة ظِٔف

 يف جٚء فَد: افْٚس بًض جيِٓف ربام بقء أذـر أن ادْٚشٌٜ هبذه بٖس وٓ

 إػ رجؾ جٚء: ؿٚل ظْف اهلل ريض إنهٚري ؿتٚدة أيب حديٞ مـ مًِؿ صحٔح

بف ـٚن آثْغ، يقم صقم يف تَقل مٚ! اهلل رشقل يٚ: ؾَٚل ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل  ضريَٜ ظذ جقا

 فف ؿٚل وإٕام ذفؽ، وٕحق ؾٚوؾ أمر هذا.. مًتحٛ هذا: فف ؿٚل مٚ حُٔؿ، أشِقب

 هذا مًْك مٚش ؾٔف افقحل ظع وأنزل ؾٔف وفدت يقم ذاك: »ؿٚل ذفؽ، مـ أبِغ هق مٚ

 أنًؿ مٚ ظذ وجؾ ظز هلل صًُرا  آثْغ يقم تهقمقا  أن ظُِٔؿ: يَقل ـٖنف اجلقاب؟

 تهقمقا  بٖن ذفؽ ظذ اهلل تنُروا أن يٌٌْل ؾٔف، وبًثتل ؾٔف وٓديت مـ ظُِٔؿ بف

 .ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؾٔف وبًٞ ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل ؾٔف وفد ؾؤؾ يقم ٕنف افٔقم: هذا

 أنًؿ ًّٕٜ ظذ وجؾ ظز اهلل ينُروا أن افُتٚب أهؾ مـ ؿٌِْٚ إمؿ شْـ ومـ

 اهلل ريض ظٚئنٜ حديٞ مـ افهحٔحغ يف جٚء ؾَد ظِٔٓؿ، هبٚ وتًٚػ تٌٚرك اهلل

 ظٚصقراء، يقم يهقمقن افٔٓقد وجد مٓٚجًرا  ادديْٜ جٚء حٚ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ظْٓٚ

 وجْده، ؾرظقن مـ وؿقمف مقشك ؾٔف اهلل ٕجٚ يقم هذا: ؾَٚفقا  افًٌٛ، ظـ ؾًٖخٓؿ

 ؾ٘ذاش بهٔٚمف وأمر ؾهٚمف، مُْؿ بّقشك أحؼ ٕحـ: »وافًالم افهالة ظِٔف ؾَٚل

ًٓ  ـٚن  ظِٔف مقشك ٌٕٔٓؿ ذفؽ ظذ وأؿرهؿ هلل صًُرا  ظٚصقراء يقم صٚمقا  افٔٓقد أو

 أحؼ ٕحـ: »هلؿ وؿٚل إنٌٔٚء خٚتؿ ٌْٕٔٚ مـ اإلؿرار جٚء ثؿ وافًالم، افهالة

 ٓ افتل افًّْٜ هبذه[ ٕنُر أن] ظِْٔٚ إًذا ؾْحـ بهٔٚمف، وأمر ؾهٚمفش مُْؿ بّقشك

 .اثْغ يقم ـؾ ٕهقم أن اإلشالم إٓ بًدهٚ ًّٕٜ

 ظذ يقمغ يتٚبًقن يزافقن ٓ هلل واحلّد ادًِّغ مـ ـثًرا  أن ًِٕؿ ٕحـ

 افًٍِٜٔ إحٚديٞ ؾٔف جٚءت ممٚ هذا اخلّٔس، ويقم آثْغ يقم إشٌقع، يف إؿؾ

 ؾٔف يؼع ٕنف آثْغ: يقم يهقمقن هٗٓء افهٚئّغ مـ ـثًرا  وفُـ وافَقفٜٔ،

 حض أنف ًٍٕف يف يًتحي وهق آثْغ يقم يهقم مـ افَِٔؾ مـ أؿؾ فُـ افهٔٚم

 جًدا ؿِٔؾ ادًْك هذا افٔقم، هذا يف وبًثف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل وأوفد خِؼ أن فربف ـنُر ظِٔف

 ٓ افذيـ ظـ َٕقل ؾامذا صقمف، يقم يف ًٍٕف يف يًتحيه مـ افهٚئّغ هٗٓء مـ
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 هبذه ادًِؾ افؼظل احلُؿ هذا يًتحيوا أن ظـ يُقٕقن مٚ أبًد هؿ يهقمقٕف؟

 .بٚفهٔٚم اهلل صُر تًتقجٛ افتل افًِٜ

 هق افذي اشتٌدفقا  بٚفذي أدٕك هق افذي اشتٌدفقا  فَد ادًِّغ؟ أصٚب ؾامذا

 افٌْقي ادقفد بًٔد يًّقٕف بام حيتٍِقن افذيـ ظٚمٜ جتد ؾٕ٘ؽ خر، هق بٚفذي أدٕك

 بؿ: هلؿ ؿٔؾ إذا آثْغ، يقم يهقمقن ٓ هٗٓء أـثر آثْغ يقم يهقمقن ٓ

 ظِٔف فِرشقل وذـرى افًالم ظِٔف فِرشقل تًئاًم  ٕحتٍؾ ٕحـ: يَقفقن حتتٍِقن؟

 آحتٍٚل هذا مـ فُؿ خر هق مٚ اهلل بٖمر فُؿ ذع ؿد افرشقل فُـ افًالم،

ًٓ  هق افذي ًٔٚ اإلشالم، يف فف أصؾ ٓ ُمدث أو  بٚفْهٚرى بٚفٍُٚر تنٌف هق: وثٕٚ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ٌْٕٔٚ بّقفد ٕحتٍؾ أن أوػ ؾْحـ ظًٔك بّقفد حيتٍِقن

 ورشقفُؿ مرة، افًٚم يف ادؼوع ؽر آحتٍٚل هذا حتتٍِقن أنتؿ :وأخًرا  وثٚفًثٚ

 !تًِّقن ـْتؿ فق أظيؿ آحتٍٚفغ ؾٖي أشٌقع، ـؾ يف حتتٍِقا  أن فُؿ شـ

 وظٔد ادًِؿ ظٔد إظٔٚد، هذه أـثر ومٚ إظٔٚد مـ بًٔد ٕحتٍؾ أن جيقز ٓ: إًذا

 ٕن أظًٔٚدا: ؾًاًل  ـٕٚٝ وفٔتٓٚ أظًٔٚدا ـِٓٚ إجٚم ؾٖصٌحٝ افنجرة، وظٔد إم

 افٔقم افْٚس فُـ وحٌقر، وهور بٍرح ؾٔٓٚ ئًنقن افْٚس أن إظٔٚد ضًٌٜٔ

 هبٚ، حيتٍِقن افتل إظٔٚد ـثرت ذفؽ مع واحلٔٚة، افًٔش مـ وْؽ يف ئًدون

َٓ  ِهَل  إِنْ : ﴿وجؾ ظز اهلل ؿقل ظِٔٓٚ يهدق افقاؿع يف وهل قَهٚ َأْشاَمءٌ  إِ ُّ ُْٔت َّ  َأنْتُؿْ  َش

ؿْ  ـُ ـْ  هِبَٚ اّلَلُ  َأنَزَل  َمٚ َوآَبُٚؤ َِْىٚنٍ  ِم  .[21:افْجؿ﴾ ]ُش

: ؾً٘ذا افثالثٜ، إظٔٚد تِؽ إٓ اإلشالم يف أظٔٚد ٓ أنف ذـرٕٚ ـام إمر ـٚن ؾ٘ذا

 .اإلشالم ديـ يف تؼع ٓ إخرى إظٔٚد يف احتٍٚل ـُؾ ادًِؿ بًٔد آحتٍٚل

  .صٔخ يٚ واهلديٜ :مداخِٜ

 .ؾٚشد ؾٓق ؾٚشد ظذ بْل ؾام ؾٚشد، إصؾ فألصؾ، تٚبًٜ اهلديٜ :افنٔخ

 (00:15:20/ 9 – اإلمٚرات وؾتٚوى أشئِٜ)





 احملتْٓات فَسس
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 6 ------------------------------------------- وأحُٚمٓٚ افِحٜٔ ـتٚب

 7 ------------------------------------------------ افِحٜٔ حدود

 7 ----------------------------------افِحٜٔ؟ مـ يُقن اخلد ظذ ٌٕٝ مٚ هؾ

 7 ----------------------------------------- افِحٜٔ ظَد ظـ افْٓل ظِٜ

 8 -------------------------------------- افًٚدات؟ مـ افِحٜٔ إظٍٚء هؾ

 47 ---------------- بٚفٍُٚر افتنٌف حرمٜ بٔٚن مع ذظًٚ  افّْص ومًْك افِحٜٔ حِؼ حُؿ

 49 ------------------------------------------- واجٛ افِحٜٔ إظٍٚء

 49 ------------------------------------------ افِحٜٔ إظٍٚء وجقب

 21 ------------------------------ مْٓٚ أخذه جيقز ومٚ ومَدارهٚ افِحٜٔ مٍٓقم

 27 ------------------------------------------افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 10 ---------------------------- وجقبف دون افِحٜٔ إظٍٚء بٚشتحٌٚب افَقل رد

 11 --------------------------------- افًِٜ؟ مع يدور افِحٜٔ حِؼ حُؿ هؾ

 11 -------------------------------------------- افِحٜٔ ؿص حُؿ

 17 -------------------------------------------- افِحٜٔ حِؼ حُؿ

 60 ---------------------- حَِٓٚ ـِام يٖثؿ أم واحدة مرة حلٔتف حِؼ اظتٚد مـ يٖثؿ هؾ

 52 ----------------------- أبٚء أو احلُقمٚت وٌقط حتٝ افِحٜٔ حِؼ جيقز هؾ

 51 ---------------------- افتْئّٜٔ؟ احلٚفٜ خيدم ذفؽ ـٚن إذا افِحٜٔ حِؼ جيقز هؾ

 55 --------------- احلٚفٜ؟ هذه يف حَِٓٚ فف جيقز ؾٓؾ حلٔتف حِؼ ظذ جمًزا  اإلًٕٚن ـٚن إذا

 58 -------------------------------------- افٌُٚئر؟ مـ افِحٜٔ حِؼ هؾ

 74 -------------- افًجـ افًَقبٜ ـٕٚٝ إذا اإلفزامل بٚجلٔش فالفتحٚق افِحٜٔ حِؼ حُؿ

 71 -------------------------------------- افٌُٚئر؟ مـ افِحٜٔ حِؼ هؾ

 71 ------------------------------------------- ـحَِٓٚ افِحٜٔ ؿص

 76 -------------------------------------- بٚفِحٜٔ افنٚرب وصؾ حُؿ

 75 -------------------- بدظٜ؟ افنٚرب حِؼ بٖن ؿٚل أنف افًِامء مـ أحد ظـ صح هؾ

 78 --------------------------------------- بٚفًقاد افِحٜٔ صٌغ حُؿ

 78 -------------------------------------- بٚفًقاد افِحٜٔ خوٚب حُؿ

 79 --------------------------- افِحك حِؼ مـ فِحالق يًقد افذي افدخؾ حُؿ

 84 ---------------------------------------------- احلاّلق ـًٛ

 82 --------------------------------------- احلالؿٜ وأجرة احلالؿٜ مْٜٓ

 81 ----------------------------- افٌَوٜ ظذ زاد ؾٔام افِحٜٔ مـ إخذ وجقب
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 81 --------------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ

 85 --------------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ

 92 ------------------------------------------ افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 99 ----------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ حدود

 406 ----------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ حُؿ

 440 ----------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ حُؿ

 441 -------------------------------- افٌَوٜ دون ممٚ افِحٜٔ مـ إخذ حُؿ

 441 -------------------------------- بٚإلظٍٚء وإمر افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 448 ----------------------------------- افِحٜٔ مـ افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 462 ----------------- حَِٓٚ؟ يف هلؿ يرخص ؾٓؾ ادِتحغ توٚيؼ احلُقمٚت ـٕٚٝ إذا

 461 ---------------------------------------- افٌَوٜ ظذ زاد ممٚ إخذ

 450 ----------------------------------- افِحٜٔ مـ افٌَوٜ ظذ زاد مٚ أخذ

 454 ------------------------------ افًِػ بًض ظـ افِحٜٔ مـ إخذ ثٌقت

 451 ---------------------- افًِػ بًض ظـ ثٚبٝ افِحٜٔ مـ افٌَوٜ ظـ زاد مٚ أخذ

 451 ----------------------- افًِػ ظْد افٌَوٜ ظـ زاد بام افِحٜٔ مـ إخذ اصتٓٚر

 458 ------------------------ افٌَوٜ؟ ظـ زاد مٚ أخذ وحُؿ افِحٜٔ؟ هتذيٛ حُؿ

 474 -------------------------------- افِحٜٔ مـ افٌَوٜ ظـ زاد مٚ أخذ حُؿ

 476 -------------------------------------------- افِحٜٔ مـ إخذ

 479 ---------------------------------------------- افِحك إشٌٚل

 484 ---------------------------------------- وافدظٚء إذـٚر ؾَف ـتٚب

 481 ---------------------------------------------- إذـٚر ـتٚب

 486 --------------------------------------------- تقؿٍٜٔٔ إذـٚر

 485 ---------------------------------------- تقؿٍٜٔٔ وإذـٚر إوراد

 485 -------------------------------------------- افذـر ؾوٚئؾ مـ

 487 ------------------------------------------ اجلامظل افذـر حُؿ

 488 ----------------------------------- إدظٜٔ يف افنٔخ بف يْهح ـتٚب

 488 -------------------------------- افهٌح صالة بًد اجلامظل افذـر حُؿ

 490 ---------------------------------------------- اجلامظل افذـر

 494 -------------------------------------- فف أصؾ ٓ افذـر ظْد افتاميؾ

 492 ------------------------------- افذـر يف وافتاميؾ وافهٔٚح افتحِؼ بدظٜٔ
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 492 --------------------------------------------- احلامديـ ؾوؾ

 492 ----------------------------- ..فف ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إهل ٓ :بـ افدظٚء

 491 ---------------------------------- افهقت خٍض إذـٚر يف إصؾ

ر؟ أو اجلٓر ؾٔٓٚ إصؾ هؾ وإوراد إذـٚر  491 ------------------------ اإلها

 495 ---------------------------------------- افًِؿ فِّريض افدظٚء

 495 ---------------- افرؤع؟ ابْٓٚ ظـ ظقوًٚ  ادؼوظٜ بٕٚذـٚر تٖيت أن فألم جيقز هؾ

 497 -------------------------------- افٔقم ذفؽ ٕذـٚر يقمل جدول ووع

افتقبٜ وأشٖخف اهلل أشتٌٍر :إوػ وأن إفٔف، وأتقب اهلل أشتٌٍر :افرجؾ ؿقل بُراهٜٔ ؿٚل مـ ظذ افرد

 ----------------------------------------------------- 498 

 499 ------------------------- افهِقات دبر ثالًثٚ افرامحغ أرحؿ يٚ :ؿقهلؿ بدظٜٔ

 499 ------------------------- افًٚضس حتّٔد شّع مـ ـؾ ظذ افتنّٔٝ وجقب

 200 ------------------------------------ اجلًد ومًح افْقم ؿٌؾ افٍْٞ

 202 --------------------------------- ظىس دـ افهالة يف احلّد جيقز هؾ

 202 --------------------------- فف اهتٚم اهلل مـ شٗافؽ :افهقؾٜٔ ؿقل ظذ افرد

َقل حٚذا َقل ٓو (يوِؾ وـم) :احلٚجٜ خىٌٜ يف ٕ ِف وـم) :ٕ  201 ------------------------ (يوِ

 201 ----------------- ؾٔٓٚ؟ افتًّٜٔ صٌٜٔ تُقن ـٔػ افتًّٜٔ، ؾٔٓٚ ورد افتل ادقاوع

 206 -------------------- اجلدران ظذ افٌْقي احلديٞ أو افَرإٜٓٔ أيٚت تًِٔؼ حُؿ

 أم متتٚفٜٔ مرات ثالث يَٚل هؾ آخره، إػ وهٚمٜ صٔىٚن ـؾ مـ افتٚمٜ اهلل بُِامت أظٔذك :بدظٚء افرؿٜٔ

 205 ---------------------------------------------- واحدة؟ مرة

 207 ------------------------ ؿٌِف؟ أم آوىجٚع بًد تُقن هؾ افْقم ؿٌؾ افَراءة

 207 ---- مًتقدع؟ وٓ ربْٚ مٍُل ؽر وأضًّْٚ وشَٕٚٚ، أضًّْٚ افذي هلل احلّد :حديٞ مًْك مٚ

 207 --------------------------- ادًٚسة؟ ادراحٔض يف اخلالء دظٚء يَٚل متك

 208 ---------- حتتٓٚ؟ مـ أم افثٔٚب ؾقق مـ يُقن افْقم ؿٌؾ جًده ظذ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل مًح هؾ

 209 ----------------------------- صئ؟ أظجٌف إذا اإلًٕٚن يَقفف ذـر ورد هؾ

 209 ------------------------------------------- افًْٔٚن ظْد افذـر

 240 ------------------------------- وحده اجلالفٜ فٍظ بسديد اهلل ذـر حُؿ

 241 ------------------------------------------ وادًٚء افهٌٚح أذـٚر

 246 ----------------------------------------- تٌدأ؟ متك ادًٚء أذـٚر

 246 ----------------------------------- وادًٚء؟ افهٌٚح أذـٚر تَٚل متك

 246 ------------------------- ادًٚء؟ بٖذـٚر ٕٖيت ومتك افهٌٚح، بٖذـٚر ٕٖيت متك
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 247 ------------------------------------------- افىًٚم ؿٌؾ افًٌِّٜ

 249 ------------------------ (اهلل بًؿ) ظذ آؿتهٚر افىًٚم ظذ افتًّٜٔ يف افًْٜ

 249 ------------------------------ إـؾ أول يف (اهلل بًؿ) ظذ افزيٚدة بدظٜٔ

 249 ------ فِّٗمْغ افدٕٔٚ مـ بٚإلؿالل دظٚئف مع وافقفد بٚحٚل ٕنس ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل دظٚء بغ اجلّع

 220 ------------------------------- بٚفهالة يًتٌَؾ مٚ إٓ بٚفدظٚء يًتٌَؾ ٓ

 220 ------------------------------ ؽرهٚ دون افّْٔك بٚفٔد يُقن إٕام افتًٌٔح

 224 --------------------------------- افٔنى بٚفٔد افتًٌٔح مؼوظٜٔ ظدم

 221 ----------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة

 226 ------------------- (ـِٓٚ صاليت فؽ أجًؾ) :ؾٔف افذي ـًٛ بـ أيب حديٞ مًْك

 225 ----------------------- جمِس ـؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ وافهالة اهلل ذـر وجقب

 225 ---------------------------- مًهٜٔ ذـره ظْد ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة ترك

وافًالم؟ افهالة ظِٔف :َٕقل أن بد ٓ أم افًالم، ظِٔف ،ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل اشؿ ذـر ظْد ؿقفْٚ يٍُل هؾ

 ------------------------------------------------------ 225 

 227 -------------------- ؽره دون وافًالم افهالة ظِٔف افٌْل ظذ خٚصٜ افهالة هؾ

 228 ---------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظذ فِهالة اختهًٚرا (ص) حرف ـتٚبٜ

 229 -------------------- إذان؟ بًد وافًالم افهالة ظِٔف افرشقل ظذ افهالة ـٍٜٔٔ

 229 ---------------- افًٗال يدي بغ وافًالم افهالة ظِٔف افٌْل ظذ افهالة افتزام حُؿ

 210 --------------------------------------ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظذ افهالة ـٍٜٔٔ

 211 ----------------------------------------------- افدظٚء ـتٚب

 216 ----------------------------------------- ادريض ترؿٜٔ أدظٜٔ مـ

 216 ---------------------------------- وافقفد احٚل بُثرة افدظٚء مؼوظٜٔ

 215 ----------------------------- وافقفد احٚل وـثرة افًّر بىقل افدظٚء جقاز

 215 -------------------------------- افدظٚء حٚل افًامء إػ افٌك رؾع حُؿ

 217 ------------------------------------------ اهلالل رأى إذا افدظٚء

 218 ---------------------------------------- افريح هٚجٝ إذا افدظٚء

 بًد اإلمٚم دظٚء وبدظٜٔ وافَْقت ـٚفًُقف افهِقات بًض يف فِدظٚء يديف ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل رؾع ثٌقت

 219 ---------------------------------------- احٖمقمغ وتٖمغ افهالة

 219 ----------------------- افدظٚء ثؿ افٍجر بًد حَِٜ يف افَرآن ؿراءة افتزام حُؿ

 210 ------------------------------------ افدظٚء ظْد افٌَِٜ اشتٌَٚل حُؿ

 210 ------------------------------ (دظقاتُؿ) :فًٌوٓؿ ادٍسؿغ ؿقل حُؿ
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 214 ------------------- وادُٚتٌٚت اخلىٛ يف (بًد أمٚ) فٍيٜ اشتخدام ملسو هيلع هللا ىلص هديف مـ

 211 ------------------------------------- بٚفدظٚء اهلالل اشتٌَٚل حُؿ

فِّريض شاهلل صٚء إن ضٓقر» :ؿقفف وبغ بْٔف افتقؾٔؼ ـٔػ بٚدنٔئٜ، افدظٚء تًِٔؼ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل هنل

 ----------------------------------------------------- 211 

 216 ----------------------------------------- افدظٚء بًد افقجف مًح

 217 -------------------------------- افدظٚء بًد افقجف مًح مؼوظٜٔ ظدم

 218 ------------------------------------ افدظٚء بًد بٚفٔديـ ادًح حُؿ

 218 ---------------------------------- بدظٜ؟ افدظٚء بًد افقجف مًح هؾ

 264 ------------------------------------- افدظٚء بًد افقجف مًح حُؿ

 262 ------------------------------ مؼوع؟ هق هؾ افدظٚء بًد افقجف مًح

 266 ----------------------------------------- افدظٚء حٚل افٔديـ رؾع

 267 --------------------------- افهِقات ودبر اجلًّٜ يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع

 254 ------------------------- افدظٚء؟ يف افٔديـ رؾع يف صحٔح حديٞ هْٚك هؾ

 252 ----- مًغ؟ وؿٝ يف تَٔٔد بدون  افدظٚء اشتجٚبٜ مقاضـ أحد يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع حُؿ

 252 ------------------------ آشتًَٚء صالة ؽر يف افدظٚء يف افٔديـ رؾع ثٌقت

 251 -------------------------------------------- افَرآن ختؿ دظٚء

 256 ------------------------------------ افَرآن؟ ختؿ ظْد افتٌُر حُؿ

 255 ------------------------ ظْف؟ يهح هؾ تّٜٔٔ ٓبـ ادًْقب افَرآن ختؿ ٚءدظ

 257 -------------------------------------- افَرآن؟ ختؿ دظٚء ثٌٝ هؾ

 259 ----------------------------------------- وافتًٌٔح افًٌحٜ ـتٚب

 274 -------------------------------------------- بٚحلل افتًٌٔح

 274 ---------------------------------------- بٚدًٌحٜ افتًٌٔح حُؿ

 272 -------------------------------------- بدظٜ افًٌحٜ أن ظذ افدفٔؾ

 272 ---------------------------------------- بٚفًٌحٜ افتًٌٔح حُؿ

 271 ----------------------------------------- افًٌحٜ اشتــًامل حُؿ

 278 ------------------------------ ادًَقدة وبٚخلٔقط بٚفْقى افتًٌٔح حُؿ

 278 ---------------------------------------------- افًٌحٜ حُؿ

 279 ----------------------------------------- بٚفٔديـ افتًٌٔح حُؿ

 284 ------------------------------------------ وافْذور إجامن ـتٚب

 281 -------------------------------------------------- افْذور



   يٚتؾٓرس ادحتق   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 286 -------------------------------------------- افْذر ظَد ـراهٜٔ

 287 ------------- مًهٜٔ ؾٔف ـٚن إذا بف افقؾٚء وحرمٜ هلل ضٚظٜ ـٚن إذا بٚفْذر افقؾٚء وجقب

 287 --------------------------------------- ادًهٜٔ بْذر افقؾٚء حتريؿ

 288 -------------------------------------- ادٌٚح بٚفْذر افقؾٚء وجقب

 288 ---------------------------------------- ادٌٚح بٚفْذر افقؾٚء جيٛ

 289 -------------------------------------- ادًهٜٔ بْذر افقؾٚء جيقز ٓ

 289 ----------------------------------- افّٔغ خمرج خرج إذا افْذر حُؿ

 290 ------------------------- مٚفف بهدؿٜ حِػ مـ وحُؿ ـِف مٚفف ٕذر مـ حُؿ

 290 -------------- ظِٔف؟ ؾامذا افْذر، هبذا يقف ومل شْٜ، وظؼيـ شٌع مْذ ٕذراً  ٕذر رجؾ

 290 -------------------- افْذر يًِّف أن ؿٌؾ فف ادْذور مٚت ثؿ فرجؾ مًٚٓ  ٕذر رجؾ

 294 ------------------------------------- بف افقؾٚء يُّـ ٓ افذي افْذر

 294 ---------------- افٍَراء؟ ظذ افِحؿ تقزيع ذبح إذا ظِٔف جيٛ هؾ ؾَط افذبح ٕذر مـ

 291 ----------------------------------------------- إجامن ـتٚب

 296 ----------------------------------- وتقـٔد جلٚج ظذ افّٔغ ـٕٚٝ إذا

 296 ---------------------------------- افًربٜٔ؟ افٌِٜ بٌر افًَؿ يهح هؾ

 295 -------------------------------- مًٚـغ جيد ومل يّغ ـٍٚرة ظِٔف رجؾ

 297 --------------------------------------- ادًتحِػ ٕٜٔ ظذ افّٔغ

 297 ----------------------------- تًَؿ ٓ :بُر ٕيب ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ؿقل ؾَف هق مٚ

 299 ------------------------------- افدٕٔٚ أمقر مـ صئ يف بٚهلل افًٗال حُؿ

 299 -------------------------- افتخٔر؟ ظذ أم افستٔٛ ظذ هل هؾ افّٔغ ـٍٚرة

ًٚ  احلِػ هؾ  100 -------------------------------------- افٌِق؟ مـ ـذب

 102 -------- افٍَراء؟ حٚجٜ إػ يْير أم وافًُقة اإلضًٚم بغ خمر اإلًٕٚن هؾ افّٔغ ـٍٚرة يف

ر ومل ـثرة أجامن ظِٔف إًٕٚن ٍِ  101 ---------------------- يًٍؾ؟ ؾامذا تٚب ثؿ ظْٓٚ ُيُ

 106 ------------------------------------------------- افٍُٚرات

 107 ----------------------------------- ـٍٚرة؟ افٌُٚئر مـ افتٚئٛ ظذ هؾ

 144 -----------------------------------------------  اجلٓٚد ـتٚب

 141 ---------------------------------- افدظقة ٕؼ شٌٔؾ يف افَتٚل وجقب

 141 ---------------------------------------------- افربٚط ؾوؾ

 141 ----------------------------------------- ؿتٚهلؿ ؿٌؾ افٍُٚر دظقة

 141 ------------------------- افيورة ظْد فِخدمٜ اجلٔش مع ادرأة خروج جقاز
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 146 ------ وبًدهٚ افًَّٜ ؿٌؾ أخذه وفهٚحٌف ادًِّغ، مـ صٔئٚ بٚفٌٌِٜ احلرب أهؾ يِّؽ ٓ

 145 ------------------------------------------ اجلٓٚد صٓٚدة ؾوؾ

 147 ----------------------------- افٍُٚر وشٚئر ادجقس مـ اجلزيٜ تٌَؾ هؾ

 148 ---------------------------------------- جٚئز احلرب يف افُذب

 149 -------------------------------------- ادًِؿ اجلٚشقس ؿتؾ حُؿ

 149 ----------------------------------- افًِؿ؟ ضِٛ أم اجلٓٚد يَدم هؾ

 124 ------------ بٕٚهى افتّثٔؾ وحُؿ افًْٚء، مـ إهى ؿتؾ وحُؿ إهى؟ هؿ مـ

 126 ----------------------- صٓٔد ؾالن :ؿقهلؿ وحُؿ واحلُّٜٔ، احلََٜٔٔ افنٓٚدة

 129 --------------------------------------- افرواؾض مع اجلٓٚد حُؿ

 110 --------------------------------------- ؾجٚهد ؾٍٔٓام :حديٞ ؾَف

 114 ---------------------------------- اجلٓٚد يف آشتىٚظٜ حدود مٚهل

 111 ---------------------------------------------- إذبٜ ـتٚب

 116 --------------- ٓشتخدامٓٚ خؾ إػ اخلّر حتقيؾ حُؿ وأحُٚمٓٚ وادًُرات اخلّر

 115 ---------------------------------------------- اخلّر حتريؿ

 119 ---------------------------------------- ختّره ؿٌؾ افَْقع جقاز

 119 --------------------------------------------- مخر مًُر ـؾ

 119 ------------------------------------------ ادًُرات ـؾ حتريؿ

 110 ------------------------------------- ـثره و ؿِِٔف مًُر ـؾ حتريؿ

 110 ---------------------------------------- اجلر ٌٕٔذ ظـ افْٓل ظِٜ

 114 -------------------------------------- أنقاظٓٚ بجّٔع اخلّر حرمٜ

 114 ---------------------------------------- اخلّر ختِٔؾ جقاز ظدم

 112 ---------------------------------------- افٌْٔذ يف احلٍْٜٔ ؿقل رد

 111 --------------------------------------- افٌْٔذ يف واحلرمٜ احلؾ حد

 111 ---------- ـحقل؟ ًٌٕٜ ؾٔٓٚ أن مـ ُيَٚل حٚ افٌٚزيٜ ادؼوبٚت ذب ترك افقرع مـ هؾ

 115 --------------------------------- ـحقل ظذ حتتقي افتل دويٜإ حُؿ

 161 --------------------------------- ـحقل ظذ حتتقي افتل افًىقر حُؿ

 166 --------------------- افُحقل؟ مـ ًٌٕٜ ظذ حتتقي افتل افًىقر اشتًامل حُؿ

 166 --------------------------------- افًىقر مع افُحقل اشتخدام حُؿ

 165 ------ اخلْزير صحؿ مـ ادهْع وافهٚبقن ـحقل ظذ حتتقي افتل وإدويٜ افُقفقٕٔٚ حُؿ

 152 --------------------------- ـحقل ظذ حتتقي افتل افًىقر اشتخدام حُؿ
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 156 ------------------------------ فُحقل ادتوّْٜ بٚفُقفقٕٔٚ افتىٔٛ حُؿ

 157 -------------------------------------------- ؿٚئامً  افؼب حُؿ

 159 ------------------- يًتَئ أن ؾًِٔف ؿٚئاًم  ذب مـ أن ؾٔف افذي احلديٞ صحٜ ظدم

 159 --------------------------- ؿٚئاًم  افؼب وٓ افًَٚء، ؾؿ مـ افؼب جيقز ٓ

 174 ------------------------------------ افَدح ـن مـ افؼب ظـ افْٓل

 171 ----------------------------------- افَدح ـن مـ افؼب ظـ افْٓل

 176 ---------------------------------------------- إضًّٜ ـتٚب

 177 ------------------------------------------- افىًٚم ظذ افتًّٜٔ

 179 --------------------------------------- افىًٚم ظذ افتًّٜٔ صٌٜٔ

 180 --------------------------------------- افىًٚم ظذ افتًّٜٔ صٌٜٔ

 184 --------------------------------------------- افىًٚم شْـ مـ

 181 ------------------------------------------ جِقًشٚ إـؾ افًْٜ

 181 ---------------------- أوشٚخ ظِٔٓٚ ـٚن إذا افىًٚم ؿٌؾ افٔديـ ؽًؾ مؼوظٜٔ

 181 --------------------------------- افًُقت افىًٚم وؿٝ يف إصؾ هؾ

 186 -------------------------------------------- افِحقم هذه حُؿ

 187 ------------------------------------------------- اخلٔؾ حلؿ

 189 ------------------------------------------ اخلٔؾ حلؿ أـؾ جقاز

 194 ------------------------------------------------ افٌحر مٔتٜ

ِؾ  ِحؾُّ   191 ------------------------------- ؾٔف حئٚ ـٚن ممٚ افٌحر يف مٚت مٚ ـُ

 191 ------------------------------------- حل وهق افًّؽ صقاء حُؿ

 196 ------------------------------------- وافًٌٚع وافقحق إهع احلامر

 197 -------------------------- افقحش مـ ٕٚب ذي وـؾ إهع احلامر أـؾ حرمٜ

 197 ------------------------------------ افتٖبٔد ظذ إهِٜٔ احلّر حتريؿ

ل شتٓد ٕدٜف ٓا ٜٚم ٚب صؾ أن ظذ تدل افتل اًف ّٜ يف ٕا ضً ٖتك احلؾ ٕا ّف ظذ افنٚرع ْيص مل ؾام يت ٔٚن حتري  حلقم حرٜم وب

ٌٚع  198 --------------------------------------------------- اًف

 104 -------------------------------------------------- افوٛ

 101 ------------------------------------- يتَذره دـ افوٛ أـؾ ـراهٜ

 106 ----------------------------------------- افوٛ أـؾ يف اخلالف

 105 -------------------------------------------- افوٛ أـؾ حُؿ

 107 --------------------------------------------------- اجلراد
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 109 ------------------------------افير فدؾع أو فألـؾ إٓ اجلراد ؿتؾ حتريؿ

 مـ ُجْْد ؾٕ٘ف اجلراد تَتِقا  ٓ» :وحديٞ شوافًّؽ اجلراد مٔتتٚن فْٚ ُأِحؾ» :حديٞ بغ افتقؾٔؼ ـٔػ

 109 ----------------------------------------------- شاهلل جْقد

 144 -------------------------------------------------- افوٌع

 141 ---------------------------------------- افًٌٚع؟ مـ افوٌع هؾ

 141 -------------------------------------------- افوٌع أـؾ حُؿ

 146 -------------------------------------------------- اجلالفٜ

 147 -------------------------- إربع؟ بذوات خٚصٜ هل وهؾ اجلالفٜ تًريػ

 147 ---------------- مًغ بزمـ تقؿٔٝ دون افْجٚشٜ رائحٜ زافٝ إذا اجلالفٜ أـؾ جقاز

 149 -------------------------------------------------- اخلْزير

 124 --------------------------------- ؾَط؟ افِحؿ اخلْزير مـ ادحرم هؾ

 121 ------------------------------ افُتٚب أهؾ وضًٚم ادًتقردة افِحقم حُؿ

 126 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 126 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 128 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 114 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 111 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 112 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 119 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 162 ---------------------------------------- ادًتقردة افِحقم حُؿ

 165 ----------------------------------------- !إتراك؟ ذبٚئح حُؿ

 169 ---------------------- ذبٔح؟ أم أؿتٔؾ افٍُر بالد يف افِحؿ ظـ افًٗال وجقب

 150 ----------- ذيًتٓؿ ظذ افتحريػ ضرأ  بًدمٚ افْهٚرى ذبٚئح أـؾ جقاز بًدم افَقل رد

افذبح يف ادؼوظٜ افهٍٜ ؽر ظذ أو تًّٜٔ بٌر أو اهلل فٌر ذبح مٚ افُتٚب أهؾ ذبٚئح مـ حيرم هؾ

 ----------------------------------------------------- 150 

 154 ------------------ وؽرهٚ أضًّٜ مـ ادًِّغ تَتؾ افتل افدول مْتجٚت مَٚضًٜ

 154 ----------- ضًٚمف؟ وأـؾ مْف افزواج فْٚ جئز افذي ديْف ظذ افُتٚيب فٌَٚء افوٚبط هق مٚ

 151 --------------------------------------------- افٌدع أهؾ ذبٚئح

 156 ------------------------------------------ افنًٜٔ ذبٔحٜ حُؿ

 159 ----------------------------------------------- افهٔد ـتٚب
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 مًِؿ ـِٛ ادجقد أرشؾ وإذا حالل افهٔد ذفؽ ؾٖـؾ فِهٔد ادجقد ـِٛ ادًِؿ أرشؾ إذا

 174 --------------------------------------------- حيؾ ؾال فِهٔد

 174 -------------- افهٔد؟ أـؾ افُِٛ فهٚحٛ جيقز هؾ مْف ؾٖـؾ صٔداً  افُِٛ صٚد إذا

 172 ------------------- يٗـؾ؟ هؾ إرض ظذ ؾًَط افىٚئر جْٚح افهٔٚد أصٚب إذا

 171 --------------- أـِٓٚ؟ حيؾ هؾ أخرى ضٔقر مًف ؾًَىٝ مًْٔٚ ضٚئرا  افهٔٚد ؿهد فق

ًٜ مقاد اشتخدام ٜٔ أو ٕج ّٜ يف ـحقف ضً  176 ---------------------------------- ٕا

 177 ------------------- افوٖن مًدة مـ مًتخِهٜ مٚدة مـ تهْع افتل إجٌٚن حُؿ

 180 --------------------------- ٕجًٜ مٚدة ؾٔٓٚ تًتخدم ؿد افتل إجٌٚن حُؿ

 181 ---------------------------- بٚفْجٚشٚت ادخِقضٜ افدواجـ أظالف حُؿ

 181 --------------------------- إؽْٚم تٌذيٜ يف افدواجـ روث اشتخدام حُؿ

 186 -------- افدجٚج مـ افْقع هذا أـؾ حُؿ ومٚ افْجٚشٚت مـ صٔئٚ افدجٚج إضًٚم جيقز هؾ

 187 ----------------------------------- ـحقل ًٌٕٜ ؾٔٓٚ افتل افنقـقٓتٜ

 189 ------------------------------------------------- متٍرؿٚت

ًٚ  افًْٛ تًّٜٔ حُؿ  194 ---------------------------------------- ـْرم

 191 ----------------------------- افَرآن؟ حٍظ بّْٚشٌٜ وفّٜٔ صْع يؼع هؾ

 197 ----------------------------------  وافًََٜٔ وإوٚحل افذبٚئح ـتٚب

 199 --------------------------------------------- وأحُٚمف افذبح

 604 -------------------------- شافذبح ظْد افٌَِٜ اشتٌَٚل اشتحٌٚب ظذ دفٔؾ ٓ

ل هؾ افذبٔحٜ يف صخص صؽ إذا ِّ  604 ------------------------- ٓ؟ أم ظِٔٓٚ ُش

 602 ------------------------------------- صٚة؟ تذبح أن فِّرأة جيقز هؾ

 602 --------------------------------------- تذبح؟ أن فِّرأة حيؼ هؾ

 602 ------------------------------------- جديد؟ بٔٝ فٌْٚء افذبح حُؿ

 601 ------------------ افذبح ظْد اهلل اشؿ افذابح ذـر إذا فألوفٔٚء ذبح مٚ أـؾ جيقز هؾ

 601 -------------------- فِتحريؿ؟ هذا هؾ وافٌٓٚئؿ، اخلٔؾ خل ظـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل

 606 -----------------------------------------   افؼظٜٔ افتذـٜٔ ـتٚب

 607 --------------- اجلْغ؟ هذا خِؼ تؿ إذا بام احلُؿ هذا ئَد هؾ..أمف ذـٚة اجلْغ ذـٚة

 607 ------------------------------ مٔتٜ ؾٓق جرح وٓ خرق بال بٚفهدم ُؿتؾ مٚ

 607 ------------------------------------ افذبٔحٜ ظذ يًّل أن ٕز مـ

 609 --------------------------- افرؿٌٜ يف افىًـ بىريَٜ احٖـقفٜ احلٔقإٚت أـؾ

 640 -------------- (.ظِٔف اهلل اشؿ وذـر افدم أهنر مٚ) :وافًالم افهالة ظِٔف ؿقفف مًْك مٚ
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 642 ------------------------------- صٚحٌٓٚ فًْٓٚ افتل افدابٜ ذبح جيقز هؾ

 642 ------------------------- ٓ؟ أم ظِٔف اهلل اشؿ ذـر هؾ ُيًرف ٓ افذي افِحؿ

 646 --------------------------------------------- إوٚحل ـتٚب

 647 ------------------------------------- افَٚدر ظذ إوحٜٔ وجقب

 647 ------------------------ مًْقخ أجٚم ثالثٜ بًد إوٚحل حلقم أـؾ ظـ افْٓل

 649 ------------------------------------- إوٚحل حلقم ب٘دخٚر إمر

 620 --------------------------------- أوحٜٔ؟ افوٖن مـ اجلذع جيقز هؾ

 620 -------------------------- دوٕف؟ جتقز ٓ إوحٜٔ فًّر أدٕك حد هْٚك هؾ

 622 ------------------------------- ادهذ؟ يف إوحٜٔ ذبح افًْٜ مـ هؾ

 622 ------------------------- هبٚ؟ يتٍِظ أم افَِٛ يف تُقن هؾ إوحٜٔ ذبح ٕٜٔ

 621 -----------------------------إوحٜٔ؟ ظٔقب مـ ظٔٛ تًتز اخلْثك هؾ

 621 ----------------------- ظْف؟ تًَط هؾ مًٚؾر وهق إوحٜٔ ظِٔف وجٌٝ َمـ

 621 ------- وافديف؟ ظـ هذا يٍُل ؾٓؾ يوحل وهق واحد، بٔٝ يف ظْده ئَّقا  وافديف صخص

 626 -------------------------- بٚحلُؿ مْف جٓالً  إوحٜٔ مـ اجلزار أظىك مـ

 625 ---------------- ابْف؟ مٚل مـ يٖخذ ؾٓؾ افتوحٜٔ ظذ فف مٚفٜٔ ؿدرة ٓ إب ـٚن إذا

 627 ----- واهلدايٚ إوٚحل يف افٌَر جيقز ؾُٔػ داء، وحلقمٓٚ دواء أخٌٚهنٚ افٌَر أن افًْٜ يف ثٌٝ

 628 ------------------------------ ادتقيف إب ظـ واهلدي إوٚحل حُؿ

 614 ---------------------------------------------- افًََٜٔ ـتٚب

 611 ------------------------------------------ مسوـٜ شْٜ افًََٜٔ

ٍَظ أم افَِٛ يف تُقن افًََٜٔ ذبح ٕٜٔ  611 ---------------------------- هبٚ؟ ُيتِ

 611 ----------------- وافديف؟ ظـ أو زوجتف ظـ أو ًٍٕف ظـ اإلًٕٚن يًؼ أن جيقز هؾ

 611 --------------------------------------- فًََِٜٔ؟ افدظقة يِزم هؾ

 615 --------------------- افًََٜٔ أحُٚم بًض ظذ وافُالم فًََِٜٔ آشتدإٜ حُؿ

 619 ---------------------------------------- ؽْؿ بٌر ظََٜٔ جتزي ٓ

 619 ---------------------------------------- فًََِٜٔ ظجؾ ذبح حُؿ

 619 --------------------------------------- بٚحٚظز؟ افًََٜٔ جيقز هؾ

 610 ---------------------------------- إوحٜٔ إػ افًََٜٔ ٕٜٔ وؿ حُؿ

 610 --------------------------- ظِٔٓٚ؟ ؿٚدر دـ افًََٜٔ ظـ اإلمًٚك جيقز هؾ

 614 ------------------------------ ـز؟ إذا ًٍٕف ظـ يًؼ أن فِرجؾ جيقز هؾ

 614 -------------------- إوحٜٔ؟ يف ينسط ـام ..فًََِٜٔ افنٚة شـ يف ينسط هؾ
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 612 -------------------------- ادقفقد؟ بِد ٍٕس يف افًََٜٔ تذبح أن ينسط هؾ

 612 ------------- اإلثؿ؟ مـ خيرج حتك يِزمف ؾامذا مْٓؿ أحد ظـ يًؼ ومل وفًدا ظؼ أحد فف

 611 ----------------- هذه؟ يف افًْٜ هل ومٚ افٌٔٝ يف تٌَك أو تىٌخ أو تقزع افًََٜٔ هؾ

 611 ---------------------------- صحٔح؟ ًٍٕف ظؼ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن حديٞ هؾ

 611 ------------- ؾالن؟ بـ ؾالن ظـ هذا مهللا :مثؾ افًََٜٔ ذبح ظْد مًغ ذـر يؼع هؾ

 611 --------------------- ـٌش؟ بًده ـٌش افساخل ظذ افهٌل ظََٜٔ ذبح جيقز هؾ

 611 --------------------------------- افثٚين؟ إشٌقع يف افًََٜٔ تهح هؾ

آرهتٚن؟ هذا ُيٍؽ هؾ افؼظل افقؿٝ بًد مٚ إػ افًََٜٔ تٖخرت إذا (بًََٔتف مرهتـ افٌالم) حديٞ

 ------------------------------------------------------ 616 

 615 ------------------- بدظل ذبح وؿٝ يف ظََٜٔ يذبح أن أراد ثؿ ابْتف ظـ يًؼ أن ؾٚتف

 617 ---------------------------------------------- افًََٜٔ وؿٝ

 619 ------------------------- افًْٔٚن أو افَدرة فًدم افًََٜٔ تقؿٔٝ ظـ تٖخر َمـ

 660 -------------------------------- واحلًغ احلًـ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل ظَؼ  ـؿ

 664 --------------- افًْٜ؟ تًدى هؾ احلوقر فُثرة ٕيراً  افًََٜٔ يف صٚة مـ أـثر ذبح َمـ

 664 ----------------------------- واحدة؟ صٚة ظََٜٔ ادقفقد افذـر يف ورد هؾ

 661 ---------------------------------------------- متٍرؿٜ مًٚئؾ

 666 --------------------------------- ورضهبٚ وجٓٓٚ يف افدابٜ وشؿ حتريؿ

 666 ------------------------------- أخّف فتخٍٔػ ادريض احلٔقان ؿتؾ حُؿ

 666 -------------------------------------------- اجلراد ؿتؾ حُؿ

 667 ------------------------------------------ احلٔٚت ؿتؾ يف افقارد

 669 ----------------------------------------------- احلٔٚت ؿتؾ

 650 ------------------------- بٕٚشقديـ؟ ادَهقد مٚ إشقديـ، اؿتِقا   :حديٞ

 654 -------------------------------------- ادٗذيٜ احلٔقإٚت ؿتؾ حُؿ

 654 ------------------------------ بَتِف ُأمر افذي إشقد افُِٛ مقاصٍٚت

 651 ----------------------------------------- وأحُٚمف افتدخغ ـتٚب

 656 --------------------------------------------- افتدخغ حُؿ

 671 --------------------------------------------- افتدخغ حُؿ

 680 --------------------------------------------- افتدخغ حُؿ

 681 --------------------------------------------- افتدخغ حُؿ

 690 -------------------------------- وصٚريف وحٚمِف ،افدخٚن صٚرب حُؿ
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 690 ----------------------- وافًْٜ؟ افُتٚب مـ ذفؽ دفٔؾ ومٚ ُمرم؟ افدخٚن هؾ

 692 ----------------------------- افهٌٚئر؟ مـ أنف بحجٜ افدخٚن يؼب مـ

 696 ----------------- افتدخغ ظـ فالمتْٚع افىٌل افقازع جٕٚٛ إػ افديْل افقازع أمهٜٔ

 500 -------------- !افٔنى؟ بٚفٔد ؾِٔدخـ وٓبد شٔدخـ ـٚن إذا بٖنف اددخـ يْهح هؾ

 504 --------- فًٍْف؟ ؿٚتالً  يًتز ؾٓؾ بذفؽ، فف إضٌٚء إٕذار مع افتدخغ بًٌٛ تقيف صخص

 501 ---------------------------------------------- افٌِٚس ـتٚب

 506 - افؼوط؟ هذه ظِٔٓٚ تْىٌؼ افٔقم افنٚئًٜ إفًٌٜ مـ فٌٚس وأي افرجؾ، فٌٚس ذوط هل مٚ

 505 --- احلُقمٜٔ ادٗشًٚت يف اإلشالمل افٌِٚس ظذ تؤٔؼ مـ افنٌٚب يقاجٓف مٚ حقل ٕهٔحٜ

 540 --------------------------------------- افنٓرة بٌِٚس ادَهقد مٚ

 544 ---------------------------------------- شْٜ إبٔض افثقب هؾ

 544 -------------------------------------------- ادرأة ثقب ضقل

 541 --------------------------------------------- اإلشٌٚل أحُٚم

 546 ----------------------------------- افًٌُغ ؾقق اإلزار رؾع وجقب

 546 ------------------------------- اإلزار مـ افًٌُغ مـ أشٍؾ ؾٔام خر ٓ

 546 ----------------------------------- افًٌُغ حتٝ افثقب إضٚفٜ حتريؿ

 545 ----------------------------- ظِٔف افٌْىِقن وؿٔٚس  اإلزار مقوع حتديد

 549 --------------------------------------------- اإلشٌٚل حرمٜ

 520 ---------------------------------- فِرجؾ افًٌُغ أشٍؾ افٌِس حُؿ

 520 ------------------------------- بٚخلٔالء خٚص افثقب إشٌٚل حتريؿ هؾ

 522 ----------------------------- خٔالء؟ ؾًِف بّـ خٚص اإلشٌٚل حتريؿ هؾ

 517 ----------------------------- ؾَط؟ اخلٔالء حٚفٜ يف افثقب إضٚفٜ حيرم هؾ

 512 ------------------------- افٌْىٚل؟ أجوًٚ  هذا ينّؾ هؾ افثقب تَهر مًٖخٜ

 512 ---------------------------------- افنوال ينّؾ اإلشٌٚل حتريؿ هؾ

 511 اإلشٌٚل؟ يف افهقرة هذه تدخؾ هؾ افًٌُغ حتٝ افنوال وـٚن افنوال ظذ اجلقرب ُفٌس إذا

 516 ------------ ممٔز؟ افٌر افهٌر فِهٌل اإلزار إشٌٚل أو افذهٛ أو احلرير فٌِس بٚفًٌْٜ

 516 -------------------------------- افثقب تَهر آبـ ظذ إب أنُر إذا

 515 ---------------------------------------- ادًٌؾ؟ صالة ُتٌَؾ هؾ

 519 ------------------------------------------------- متٍرؿٚت

 564 ------------------------------------------ افٌْىِقن فٌس حُؿ

 562 -------------------------------------------- بٚفٌْىٚل افهالة
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 561 ------------------------------------ افًِػ هدي مـ افرأس تٌىٜٔ

 561 ------------------------------------------ افًاممٜ يف إحٚديٞ

 565 ---------------------------------- افًاممٜ ـقر ؾوؾ يف جٚء مٚ وًػ

 565 ------------------------------ ـتٍٔف بغ فًِاممٜ ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل إرشٚل ثٌقت

 565 --------------------------------------- افًقداء افًاممٜ فٌس حُؿ

 567 ------------------------ ظٌٚدة؟ شْٜ أهنٚ افًاممٜ إشٌٚل ظـ افْٓل مـ يٗخذ هؾ

 567 ------------------------------------- (افنٚل) افىًِٔٚن فٌس حُؿ

 569 -------------------------------- فًٌف؟ ظـ ادْٓل ادًهٍر افِقن هق مٚ

 569 -------------------------------------- افثٔٚب مـ إمحر فٌس حُؿ

 552 --------------------------------------- فِرجٚل إمحر فٌس حُؿ

 551 --------------------------------------- إمحر افثقب حتريؿ وٚبط

 551 -------------------------------------- وزخرؾتٓٚ اجلدر شس ـراهٜ

 551 --------------------------- وتهٚوير صٌِٚن ظِٔٓٚ افتل وافثٔٚب افًجٚجٔد

 557 ----------- مْٓٚ؟ يتخِص ػـٔ تٚب ثؿ تهٚوير ظِٔٓٚ وثٔٚب حرير شجٚد ظْده ـٚن مـ

 558 ------------------------- افنامل؟ يف اخلٚتؿ يٌِس ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل أن ثٌٝ هؾ

 572 ------------ ذفؽ وظِٜ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خٚتؿ َٕش ظذ خُٚتف أحد يَْش أن ظـ افْٓل

 572 --------- افًْٚء؟ أو فألضٍٚل ادختٍِٜ بٖصُٚهلٚ احلديديٜ واخلقاتؿ إشٚور فٌس جيقز هؾ

 571 --------------------------------------- ؾص بدون اخلقاتٔؿ حُؿ

 571 ----------------------------------- وافقشىك افًٌٚبٜ يف افتختؿ حُؿ

 571 ------------------------- افّٔغ أؾؤِٜ مع افًٔٚر أو افّٔغ يف افتختؿ جقاز

 576 ----------------------------------------- افٔديـ يف افتختؿ جقاز

 575 ------------------------------------------- احلديد خٚتؿ حرمٜ

 577 --------------------------- احلذ؟ مـ ؽره احلديد خٚتؿ بتحريؿ يِحؼ هؾ

 579 ----------------------- فًٌٓٚ؟ جيقز هؾ وافًٚظٚت بٚفذهٛ ادىِٜٔ افْيٚرات

 580 ------------------- بٚفذهٛ؟ حتذ افتل أو بٚفذهٛ ادىِٜٔ افًٚظٚت فٌس حُؿ مٚ

 584 -------------------------------------- واحلرير افذهٛ فٌس حتريؿ

 582 --------------------------------------- افرجٚل ظذ افذهٛ حتريؿ

 582 ----------- (رجٚهلٚ ظذ حرام أمتل فًْٚء حؾ واحلرير افذهٛ) :حديٞ صحٜ ظـ يًٖل

 586 ------------ ممٔز؟ افٌر افهٌر فِهٌل اإلزار إشٌٚل أو افذهٛ أو احلرير فٌِس بٚفًٌْٜ

 586 ----------------------------- افهْٚظل دون احلٔقاين هق إٕام ادحرم احلرير
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 586 ---------------------------- افىًٌٔل فٔس آصىْٚظل احلرير فٌس حُؿ

 585 --------------------------------------- احلرير ظذ اجلِقس حرمٜ

 585 --------------------------------------- افًٌٚع جِقد فٌس حرمٜ

 587 ------------------------------- افٔنى أم افّْٔك يف يُقن افًٚظٜ فٌس

 588 ------------------------------------- فًِْٚء ادحِؼ افذهٛ حتريؿ

 592 ------------------------- فًِْٚء ادحِؼ افذهٛ حتريؿ ظـ افنٔخ تراجع هؾ

 591 -------------------------------- وبٚظف زوجتف مـ ادحِؼ افذهٛ َأَخذ

ًٚ؟ مٌِؼ يُقن أن ادحِؼ افذهٛ ذط مـ ورد هؾ  591 ---------------------- ُتٚم

 591 ----------------------------------- إبٔض؟ افذهٛ فٌس جيقز هؾ

 591 --------------------- وافًٚظٜ؟ ـٚفَِؿ بٚفذهٛ ىِٜٔاد ادًتًِّٜ إصٔٚء حُؿ

 596 --------------------افًْٚء مـ [بٚفرجٚل ادتنٌٓغ] ملسو هيلع هللا ىلص افرشقل فًـ حديٞ حٚل

 595 ------------------------ افذهٛ مـ ادىالة وافْيٚرات افًٚظٚت فٌس حُؿ

 595 -------------------------------------- افذهٛ مـ فِرجؾ جيقز مٚ

 595 ------------------------------ واحدة ًٕؾ يف ادق ظـ افْٓل مـ احلُّٜ

ًٌّٚ إٓ افسجؾ ظـ افْٓل مًْك  597 ------------------------------------ ؽ

 597 ------------------------------------- فًِروس افتؼيًٜ فٌس حُؿ

 598 ------------------------------------------ افٌٔٝ؟ تزويؼ حُؿ

 598 -------------------------------------------- ظقرة افٍخذ هؾ

 700 ------------------------------------ تهٚوير ظِٔٓٚ افتل افثٔٚب فٌس

 701 ---------------------------وؽره افٌِس يف وافًٌٚدات افًٚدات بغ افتٍريؼ

 709 ----------------------------------------------- افزيْٜ ـتٚب

 744 ------------------------------------- افٌٔقت يف افىٔقر تربٜٔ حُؿ

 744 -------------------------- إؿٍٚص يف وووًٓٚ افزيْٜ ضٔقر تربٜٔ حُؿ مٚ

 742 ----------------------- افّْٔك؟ فِجٜٓ يُقن افنًر ؾرق أن ظذ دفٔؾ ورد هؾ

 742 ---------------------------------------- واجٛ افنٔٛ تٌٔر هؾ

 742 --------------------------------------- واجٛ؟ افنٔٛ تٌٔر هؾ

 741 ---------------------------------- بٚفًقاد اخلوٚب ظـ افْٓل ثٌقت

 741 ---------------------------------- مىِؼ بٚفًقاد اخلوٚب ظـ افْٓل

 745 -------------------------------- افًْٚء ضٔٛ اشتخدام ظـ افرجٚل هنل

ٕٜٔ بآجٚت افديُقرات تزيغ حُؿ  745 --------------------------------- ؿرآ



   ؾٓرس ادحتقيٚت   جٚمع تراث افًالمٜ إفٌٚين يف افٍَف 
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 747 -------------------------------------- ادًِؿ بًٔد آحتٍٚل حُؿ

 724 -------------------------------------------- ادحتقيٚت ؾٓرس
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 55 ------------------------------------------------------------------------- كتاب الطهارة

 59 --------------------------------------------------------------------------- كتاب المياه

 36 ------------------------------------------------------------ الطهارة المياه في األصل

 36 ---------------------------------------------------------- بَُضاعة بئر في جاء ما باب

 36 ------------------------------------------- تنجس فقد الثالثة الماء أوصاف أحد تغير إذا

 30 ------------------------------------------------------------ بالتغير إال ينجس ال الماء

 30 ------------------------------------------------------------------- القلتين حديث فقه

 34 ------------------------------------------------------------------- القلتين حديث فقه

 31 ---------------------------------------------------------- ؟مفهوم له هل القلتين حديث

 31 ------------------------------------------------------- القلتين حديث بمفهوم يؤخذ هل

 31 --------------------------------------------------------- الطاهر بالماء النجاسة إزالة

 31 -------------------------------------------- بالـ)درايكلين(؟ المالبس تطهير يجزئ هل
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 42 ------------------------------------------------------------- البحر ماء طهورية باب

 42 ------------------------------------------------------------ المستعمل الماء طهورية

 46 -------------------------------------------------- فيه والبول الدائم الماء في االغتسال

 55 ----------------------------------------------------------------------- كتاب النجاسات

 44 ------------------------------------------------------------------- النجاسات تطهير

 41 ----------------------------------------- مائعات من الماء سوى بما تزول ال النجاسات

 41 ------------------------------------------ بالدرهم المغلظة النجاسة بتقدير القول بطالن

 41 -- الحكم؟ فما بها عالما يكن لم نجاسة بدنه أو ثوبه على فرأى صالته من الرجل انصرف إذا

 41 ------------------------------------------------- سبعاً؟ األنجاس جميع غسل يجب هل

 41 -------------------------------------------- نجاسة فيهما وقعت إذا والمائع الجامد حكم

 41 ------------------------------------------------ نجًسا محرم كل وليس محرم نجس كل

 ال الغسل النجاسات في األصل أن وبيان  يفعل؟ فماذا مكانها يعلم ولم نجاسة الثوب أصابت إذا

ثالثًا فيغسل النجاسة عين يرى ال كان إذا إال الغسالت بعدد ال النجاسة بزوال العبرة وأن  الرش

 ---------------------------------------------------------------------------------- 41 

 35 ------------------------------------------------------------------------------ الدماء 

 14 ------------------------------------------------ فنجس الحيض دم سوى طاهرة الدماء

 11 ---------------------------------------------------دماءال سائر دون الحيض دم نجاسة

 11 ------------------------------------------------------ الحيض دم سوى الدماء طهارة

 11 -------------------------------------------------------- نظر الدماء بنجاسة القول في

 12 -- الحكم؟ في وكثيره الدم قليل بين يفرق وهل نجس؟ الحيوان دم وهل نجس؟ اإلنسان دم هل

 12 -------------------------------------------------------- نجس؟ المسفوح الميتة دم هل

 55 ------------------------------------------------------------------------------- الخمر 

 11 ---------------------------------------------------------------------- الخمر طهارة

 11 ---------------------------------------------------------------------- الخمر طهارة

 11 ---------------------------------------------------------------------- الخمر طهارة

 18 -------------------------------------------------------------------------------- البول

 12 ------------------------------------------------- الجارية وبول الغالم لبو بين التفريق

 12 ----------------------------------------------------------الغالم بول غسل عدم ثبوت

 13 ------------------------------------------------------ البول رذاذ من االحتياط وجوب

 15 -------------------------------------------------------------------------------- المني



 جامع تراث العالمة األلباني في الفقه   فهرس محتويات المجلد األول 

 

 

9 

 11 ----------------------------------------------------------------------- المني طهارة

 11 ----------------------------------------------------------------------- المني طهارة

 11 --------------------------------------------------- الغسل أو بالمسح يكون المني إزالة

 19 ------------------------------------------------ المذي واإلفرازات الخارجة من اإلنسان

 16 ----------------------------------------------------------------------- المذي نجاسة

 16 -------------------------------------------------- برشها يكتفى مذي عليها التي الثياب

 16 ------------------------------------------------------ اإلنسان من الخارجة اتاإلفراز

 99 -------------------------------------------------------------------------------- القيء

 626 ------------------------------------------------------ كثر أو قَل   اآلدمي قيء طهارة

 805 ----------------------------------------------------------------------------- الجلود

 624 ---------------------------------------------------------------- مطهر؟ الدباغ هل

 624 ----------- الدباغ بعد ونحوه والقرن والعظم والصوف والشعر الجلد من االستفادة جواز

 621 ----------------------------------------------------------------- الميتة جلد نجاسة

 621 ------------------------------------------ الدبغ بعد والعصب باإلهاب االنتفاع جواز

 809 -------------------------------------------------------------- غسل ما ولغ فيه الكلب

 666 ------------------------------------ مرات ثمان يكون الكلب فيه ولغ الذي اإلناء غسل

 666 ------------------------------------------------------------ الكلب فيه ولغ ما غسل

 660 ------------------------------ السيارة في أماكن على وقع إذا الكلب لعاب تطهير كيفية

 660 -------------------------------------------------- نجًسا يكون الكلب على بلل كل هل

 885 ----------------------------------------------------------- اللحم وأبوالها روث الحيوانات المأكولة

 661 --------------- منها االحتراز وجوب مع طاهرة وأبوالها اللحم المأكولة الحيوانات روث

 889 ------------------------------------------------------ مواد نجسةالصناعات التي يدخل فيها 

عدمه من النجسة المواد هذه استحالة مع حكمها يدور نجسة مواد فيها يدخل التي الصناعات

--------------------------------------------------------------------------------- 606 

 825 ----------------------------------------------------------------------- كتاب األواني

 604 -------------------------------------------------------------------- األواني أحكام

 601 --------------------------------------------------------- والفضة الذهب آنية تحريم

 829 ------------------------------------------------------------------- كتاب آداب الخالء

 622 --------------------------------------------------------------------- التخلي آداب

 622 --------------------------------------------- بها؟ يُجهَر وهل الخالء، لدخول ةالتسمي
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 626 ------------- المعاصرة؟ الحمامات في منه والخروج الخالء دخول ذكر المسلم يقول متى

 620 --------------------------------------------------------------- التخلي حالة المناهي

 622 ------------------------------------------------- البيت في طست في البول نقع حرمة

 623 -------------------------------------------------------- المغتسل في البول عن النهي

 623 -------------------- يالجار الماء في ثبوته وعدم الراكد الماء في البول عن النهي ثبوت

 624 ------------------------------- البول رشاش عن االحتراز مع وجالساً  قائماً  البول جواز

 621 ------------------------------------------------------------------ قائًما البول جواز

 621 ------------------------------------------------- الجحر في البول عن النهي صح هل

 621 ----------------------------------------------------- بالمصحف؟ الحمام دخول حكم

 848 --------------------------------------------------------------- حكم الكالم في الخالء

 632 ------------------------------------------------------------- البول حال الكالم ترك

 632 ----------------------------------------- العورة؟ كشف وحال الخالء؟ في الكالم حكم

 634 ------------------------------------------------------------ خالءال في التحدث حكم

 845 ----------------------------------------------- حكم استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط

 631 ------------------ والبنيان الصحراء يشمل مطلق غائط أو ببول القبلة استقبال عن النهي

 631 ------------------------ وخارجه البنيان في استدبارها أو القبلة استقبال عن النهي عموم

 642 ------------- رجهخا أو البنيان في عام بول أو بغائط واستدبارها القبلة استقبال عن النهي

 على يحمل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفعل والبنيان، الصحراء في عام غائط أو ببول القبلة استقبال تحريم

 646 ---------------------------------------------------------------------- الخصوصية

 640 ---------- المنع في الصريحة النصوص على يقدم ال بالبول القبلة ملسو هيلع هللا ىلص النبي استقبال حديث

 640 ----------------------------------------------- القبلة بمقعدتي استقبلوا حديث: ضعف

؟ملسو هيلع هللا ىلص النبي لفعل لإلباحة التحريم من غائط أو ببول استدبارها أو القبلة استقبال حكم يُصرف هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 643 

 641 -------------------------------- الجواز على دليل فيه هل بالبول للقبلة عمر ابن استقبال

 641 ------------------------------------------ والغائط بالبول القبلة واستدبار استقبال حكم

 641 ------------------------------------------------------- البنيان في القبلة استقبال حكم

 838 -------------------------------------------------------- أحكام االستجمار واالستنجاء

 612 --------------------------------------------------------- واجب االستجمار في الوتر

 614 ---------------------------------------- االستنجاء في والماء الحجارة بين الجمع حكم

 614 ---------------------------------------- االستنجاء في والحجارة الماء بين الجمع حكم
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 611 --------------------------------------------------------- الغائط من التطهر وجوب

 835 ---------------------------------------------------------------------- كتاب الوضوء

 611 ----------------------------------------------------------------- الوضوء فرضية

 611 ---------------------------------------------------------- الوضوء في النية وجوب

 611 --------------------------------------------------------- الوضوء ماء في االقتصاد

 612 ----------------------------------------------------------------- ُمد بثلثي الوضوء

 616 ------------------------- الصاع ومقدار ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لوضوء يكفي كان الذي الُمد   مقدار

 616 ------------------------------------------------------ الوضوء على المعاونة جواز

 610 --------------------------------------------- الوضوء في بالغير االستعانة مشروعية

 610 ----------------------------------------------------- البحر؟ بماء الوضوء يصح هل

ز من على الرد  610 ---------------------------------- الماء يوجد لم إذا بالنبيذ الوضوء جو 

 612 ------------------------------------------------------------ الوضوء موجبات تعدد

 855 ---------------------------------------------------------------------- صفة الوضوء

 611 -------------------------------------------------------------------- الوضوء صفة

 612 ----------------------------------------------------------- للوضوء التسمية وجوب

 612 -------------------------------------------------------------- الوضوء قبل التسمية

 616 --------------------------------- الوضوء آخر في وتذكرها التسمية المتوضئ نسي إذا

 616 --------- مطلقًا؟ نسيها من وحكم أثنائه؟ في تذكرها ثم الوضوء قبل التسمية نسي من حكم

 610 ----------------------------- آخرها؟ في تذكرها ثم الوضوء قبل التسمية نسي من حكم

 612 ------------------------------ المياه؟ دورات في يسمى وهل الوضوء قبل التسمية حكم

 614 --------------------------------------- الحمامات؟ في الوضوء قبل التسمية تجوز هل

 611 --------------------------------------- المعاصرة الحمامات في للوضوء البسملة حكم

 611 --------------------------------------------------- الوضوء عند الذكر هذا يصح هل

 611 -------------------------------------------------------------- الوضوء أدعية حول

 611 --------------------------------------------------- الوضوء في الترتيب وجوب عدم

 612 ----------------------- الوضوء ترتيب وجوب ذكر في صريحا صحيحا حديثا يوجد ال

 612 ------------------------------------------------------------- الوضوء ترتيب حول

 616 ----------------------------------- ثالثا وثالثا مرتين ومرتين رةم مرة الوضوء صح

 610 ------------------------------------------------------- والتحجيل؟ الغرة إطالة حكم

 612 ------------------------------- روايةً  ال رأيًا هريرة أبي عن ثبت التحجيل في التطويل
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 612 ------------------------------------------- واالستنثار واالستنشاق المضمضة وجوب

 613 ------------------------------- واحدة بغرفة يكونا أن واالستنشاق المضمضة في السنة

 613 ---------------------------------------------------- الحساسية بسبب االستنشاق ترك

 614 ------- الوضوء؟ بعد اليدين نفض يشرع وهل الوضوء؟ في العينين اخلد غسل يشرع هل

 611 ----------------------------------------------- الوضوء في والكعبين المرفقين إدخال

 611 ----------------------------------------------- الوضوء في مرة من أكثر الرأس مسح

 611 -------------------------------------------------الوضوء في الرأس مسح مرات عدد

 611 -------------------- السنة من كل   الوضوء في المسح في مؤخرته أو الرأس بمقدمة البدء

 022 ----------- الرأس ماء مسحهما في يكفي وهل سنة أم فرض الوضوء في األذنين مسح هل

 020 ------------------------------------------- شيء الوضوء في الرقبة مسح في يصح لم

 022 ----------------------------------------------------- الوضوء؟ أعضاء من العنق هل

 022 ---------------------------------------------------- بالخنصر الرجلين أصابع تخليل

 023 -------------------------------- الغسل و الوضوء بعد الماء من اليدين نفض مشروعية

 023 ------------------------------------------------------------- الوضوء عقب يقال ما

 023 ------------------------- نور ألنه وضوؤه شفين ال أن للمتوضئ األفضل بأن القول رد

 024 ------------------------- يغسله؟ أن المتوضئ يستطيع ال الذي للعضو التيمم يشترط هل

 024 -------------------------------------------- الجسم على دهان وجود مع الوضوء حكم

 021 ------------------------------------- الوضوء عند الصناعية األطراف غسل يجب هل

 021 ----------------------------------------------------------- الحدث في يشك المتطهر

 021 ------------------------------------------------ الوضوء بعد البول من قطرات نزول

 021 -------------------------------------------------------- الوضوء بعد االنتضاح سنة

 288 -------------------------------------------------------------- حب له الوضوءما يست

 062 ---------------------------------------------------------- ألجله الوضوء يستحب ما

 062 ------------------------------------------------------- الوضوء لها يستحب مواضع

 063 --------------------------- مستحبة الوضوء بعد والصالة مستحب الحدث بعد الوضوء

 064 -------------------- اإلبل لحوم من الوضوء ووجوب النار مست مما الوضوء استحباب

 064 --------------------------------------------- وبعده؟ الطعام قبل الوضوء يستحب هل

 061 ---------------------------------------------------- النار مست مما ملسو هيلع هللا ىلص وضوئه ثبوت

 061 ------------------------------------------------------------ النوم أراد لمن وءالوض

 061 --------------------------------------------- يأكل أو يعود أن أراد إذا للجنب الوضوء
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 061 ------------------------------------------------------- سنة الغسل يدي بين الوضوء

 061 --------------------------------------------------------------- الغسل قبل الوضوء

 061 ------------------------------- الوضوء على المحافظة وفضل حدث كل عند الوضوء

 061 ------------------------------------------------------ الميت حمل من على الوضوء

 289 -------------------------------------------------------------------- نواقض الوضوء

 006 ----------------------------------------------------------------- الوضوء نواقض

 006 ------- وضوءه ينقض ال النوم أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي ياتخصوص ومن مطلقًا للوضوء ناقض النوم

 000 -------------------------------------------------------- مطلقًا للوضوء ناقض النوم

 000 -------------------------------------------------------- مطلقًا للوضوء ناقض النوم

 001 -------------------------------------------------------- مطلقًا للوضوء ناقض النوم

 001 -------------------------------------------------------- مطلقًا للوضوء ناقض النوم

 وضوء بال يصلون ثم ينامون كانوا أنهم الصحابة عن ورد ما وحمل مطلقًا الوضوء ينقض النوم

 001 ------------------------------------------------------- اإلسالم لأو في كان أنه على

 001 -------------------------------------------------------- مطلقًا للوضوء ناقض النوم

 حتى الصالة ينتظرون يقعدون كانوا الصحابة أن حديث وحمل مطلقًا، للوضوء ناقض النوم

 026 ------------------------------ التشريع قبل كان أنه على يتوضؤون فال رؤوسهم تخفق

 020 ----------------------------------------------- الوضوء في والنعاس النوم بين الفرق

 020 ---------------------------------------------------------------------- الجالس نوم

 022 ----------------------------------- الدم خروج من الوضوء وجوب في حديث يصح ال

 022 ------------------------------------------ الوضوء؟ ينقض هل الرجل من الدم خروج

 023 ------------------------------------------------------- اإلبل لحوم أكل من الوضوء

 024 ------------------------------------------------- اإلبل لحم أكل من الوضوء وجوب

 021 ---------------------------------------------------------- الجزور لحم من الوضوء

 021 ----------------------------------------------------------- اإلبل لحوم من الوضوء

 021 ------------------------------------------------ الوضوء؟ يفسد الجمل لحم أكل لماذا

 030 -------------------------------------------------------- اإلبل لبن من الوضوء حكم

 030 ------------------------------------------ الودي لمذي،ا المني، الوضوء: نواقض من

 030 ------------------------------------------------------- الذكر مس من الوضوء حكم

 032 ---------------------------------------------- بشهوة مسه إذا الذكر مس من الوضوء

 034 ---------------------------------------------------- الوضوء؟ ينقض الذكر مس هل
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 034 ----------------------------------------------------- الوضوء؟ ينقض هل الذكر مس

 031 -------------------------------------------- الذكر مس في طلق حديث بنسخ القول رد

 031 ------------------------------------------ بشهوة مسه كان إذا الذكر مس من الوضوء

الوضوء ينقض الغير فرج مس أو الذكر، سم وهل فليتوضأ، غيره ذكر مس من حديث حال

 --------------------------------------------------------------------------------- 031 

 040 ----------------------------------- الوضوء؟ ينقض هل اآلخر لفرج الزوجين أحد مس

 042الوضوء ينقض نجاسات من منه يخرج لما ومسحها تنظيفه، أثناء طفلها عورة األم مس هل

 042 ---------------------------------------------------- الوضوء تنقض ال التي المداعبة

 042 -------------------------------------------------- الوضوء؟ ينقض الزوجة تقبيل هل

 012 ----------------------------------------------- اآلية في الوارد النساء بمالمسة المراد

 012 --------------------------------------------- الوضوء؟ ينقض بشهوة المرأة لمس هل

 016 ------------------------------------------------------ الوضوء ينقض ال النساء لمس

 010 ------------------------------------- الوضوء ينقض هل المرأة من يخرج الذي السائل

 التعرض مع الوضوء؟ ينقض احتالم وال مداعبة بدون المرأة فرج من الخارج السائل هل

 014 ---------------- ناقض السبيلين من رجخ ما كل أن من الفقهاء بعض يذكرها التي للقاعدة

 011 ----------------- نجسة؟ هي وهل الوضوء توجب هل المرأة فرج من تنزل التي السوائل

 011 ---------------------------------------------------- الوضوء ينقض الخمر شرب هل

 011 -------------------------------------------------------- الوضوء ينقض الرعاف هل

 011 --------------------------------------------- واجباً  وليس مشروع القيء من الوضوء

 239 ----------------------------------------------------------------------- كتاب المسح

 258 ----------------------------------------------------------------- المسح على الخفين

 012 ---------------------------------------------------------------- الخفين على المسح

 013 ------------------------------------------------- متواترة لخفينا على المسح أحاديث

 014 ------------------------------------------------- الخفين على المسح مشروعية ثبوت

 011 -------------------------------------------------- الخف أعلى على يكون إنما المسح

 011 ---------------------------------------------- الخفين أسفل على المسح حديث ضعف

 259 ------------------------------------------------------ المسح على الجوربين والنعلين

 016 -------------------------------------------------------- الجوربين على المسح أحكام

 016 -------------------------------------- الشيطان من هو إنما الجوربين على المسح ترك

 010 ------------------------------------------------- لينوالنع الجوربين على المسح حكم
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 012 ---------------------------------------------------------- النعلين على المسح أحكام

 011 ------------------------------------------------------ النعلين على المسح مشروعية

 011 ------------------------------------------------------- النعال على المسح مشروعية

 011 ---------------------------------------------------------- النعلين؟ على المسح حكم

 016 ----------------------------------------------------- النعلين؟ على المسح يشرع هل

 010 ----------------------------------------------------------- الجزمة على المسح حكم

 012 ------ تجديده أراد ثم وضوء على كان لمن النعلين على المسح يجوز إنما قال: من قول رد

 014 ----------------------------------------------- يصح ال النعلين أسفل مسح في جاء ما

 295 ------------------------------------------------------- خطأ اشتراط الثخانة للجوربين

 011 ----------------- الشفافة الرقيقة الجوارب على المسح جواز عدم على اإلجماع نقل خطأ

 011 ---------------------------- دليل عليه ليس عليهما للمسح الجوربين في الثخانة اشتراط

 011 ------------------------------------ المخرق الجورب أو الخف على المسح مشروعية

ابا على المسح جواز ر   226 ------------------------------------------------ المخروق لشُّ

 226 ----------------------- ونحوها والشفافة والممزقة المخرقة الجوارب على المسح جواز

 220 -------------------------------------------------- شروط؟ الجوارب على للمسح هل

 220 ------------------------------- الشفافة؟ الرقيقة الجوارب على المسح للنساء يجوز هل

 505 ------------------------------------------------------ المسح على العمامة والقلنسوة

 221 ---------------------------------------------------------- القلنسوة على المسح حكم

 221 -------------------------------------------- المسح؟ في العمامة حكم لها هل القلنسوة

 588 ----------------------------------------------------------------- المسح على الجبيرة

 262 ----------------------------------------------------------- الجبيرة على المسح حكم

 585 -------------------------------------------------- اشتراط لبس الممسوح على طهارة

 261 ------------------------ الخفين على المسح حديث في الواردة «طاهرتين» كلمة تفسير

 261 ------------------------- عليه؟ الممسوح الخف في إدخالها عند القدم طهارة يشترط هل

 528 ------------------------------------------------------------------------- مدة المسح

 202 -------------------------------------------------------------- المسح؟ مدة تبدأ متى

 204 ----------------------------------------------- المسح مباشرة أول من تبدأ حالمس مدة

 204 ------------------------------------------ الحدث بعد يمسح حين من تبتدئ المسح مدة

 201 --------------------------------- وسافر نصفها انتهى ثم مقيم وهو المسح مدة بدأت إذا

 201 ------------------------------------------------- المسح في المحددة المدة تعدي حكم
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 201 --------------------------------------------------------- الخفين على للمسح التوقيت

 201 ----------------------------------------------------------------- المسح في التوقيت

 201 ------------------------------------------------------------- للمسح توقيت صح هل

 201 ----------------------- للضرورة أيام ثالثة من أكثر السفر في الخفين على المسح جواز

 222 ------------------------------------------ المسح في التوقيت أحاديث بين الجمع كيفية

 226 ---------------------------------- الماسح وضوء ينقضان ال الخف ونزع المدة انقضاء

 555 ---------------------------------------- انتهاء مدة المسح أو خلع الممسوح هل ينقضان الوضوء؟

 224 --------------------------------------------- الوضوء؟ ينقض هل عليه الممسوح خلع

 221 -------------------------------------------- ضوءالو ينقض ال المسح بعد الخفين نزع

 221 ----------------------------------------------- الوضوء؟ ينقض هل المسح مدة انتهاء

 221 ----------------------------------------------- الوضوء ينقض ال عليه الممسوح خلع

 221 ---------------------------------- للوضوء؟ ناقض عليهما الممسوح الجوربين خلع هل

 المسح؟ في االستمرار له فهل وضوؤه انتقض ثم لبسه أعاد ثم خلعه، ثم الخف على مسح من

 230 --------------------------------------------------------- بخلعه؟ المدة انقطعت وهل

 545 ------------------------------------------------------------------------ كتاب الغسل

 545 --------------------------------------------------------------- الغسل وأحكامهصفة 

 231 ---------------------------------------------------------------------- الغسل صفة

 231 ------------------------------------------------------ الحمام ودخول االغتسال آداب

 246 ------------------------------------------------------- سنة الغسل يدي بين الوضوء

 246 ---------------------------------------------- الغسل في واالستنشاق المضمضة حكم

 240 -------------------------------------- الغسل؟ في واجبتان والمضمضة االستنشاق هل

 242 ------------------------------------------------ الغسل في الرجلين غسل تأخير جواز

 243 -------------------------------------------------- الغسل؟ في الصاع عن الزيادة حكم

 244 ------------------------------------------------------ والوضوء الغسل في الماء قدر

 241 ----------------------------------------------------------------- الغسل توحيد حكم

 241 ------------------------------------------------------ الغسل في الوضوء دخول حكم

 216 ------------------------------------------------------------- بالحناء االغتسال حكم

 210 ------------------------------------------------------- «اللزقة» وجود مع االغتسال

 210 -------------------------------------- لجرح جسده بعض غسل يستطيع ال الذي الجنب

 212 ------------------------------------ للتنزيه والعكس الرجل بفضل االغتسال عن النهي
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 212 -------------------------------------- والعكس المرأة بفضل الرجل اغتسال عن النهي

 نية استحضار مع وضوء، يتخلله ولم بدنه، جميع على الماء أفرغ أو الماء في الرجل انغمس إذا

 213 --------------------------------------------------- شرعياً؟ غسالً  يكون فهل الغسل،

 211 ------------------------------------------------------ الدائم الماء في االغتسال حكم

 211 --------------------------------------------------- الحمام من الخروج ركعتي بدعية

 211 ------------------------------------------- -البيت خارج- للنساء الحمام دخول حرمة

 558 --------------------------------------------------------- األغسال الواجبة والمستحبة

 212 ------------------------------------------------------------------- الغسل موجبات

 213 ------------------------------------------------------------------ الواجبة األغسال

 213 ----------------------------------------- الجنابة وغسل الجمعة غسل بين الجمع حكم

 214 ------------ وجوبه؟ ال الغسل استحباب على يدل «الجمعة.. يوم اغتسل من» حديث: هل

 212 -------------------------------------------------------------- الجمعة غسل وجوب

 213 --------------------------------------------- الجنابة وغسل الحيض غسل بين الفرق

 214 -------------------- جنابةال غسل دون الحيض غسل في شعرها نقض المرأة على يجب

 214 ----------------------------------------------- واجب الحيض غسل في الشعر نقض

 211 ---------------------------------------------------------------- المستحبة األغسال

الوجوب؟ على يدل األمر وهل «فليتوضأ حمله ومن فليغتسل ميتًا غسل من» حديث صحة ما

--------------------------------------------------------------------------------- 211 

 211 ------------------------------------- حمله من ووضوء ميتًا غس ل من ُغْسل استحباب

 211 ------------------------------------------------------------- السنة في ثابتة أغسال

 212 -------------------------------------------------------- للعيدين االغتسال استحباب

 212 --------------------------------- العين غسل في فاغسلوا، استغسلتم وإذا حديث: معنى

 595 ------------------------------------------------------------------- من مسائل الغسل

 214 ------ غسل؟ عليها هل النشوة، تأتها لم وهي وقذف، رمضان غير في زوجته باشر رجل

 211 ----------------------------------------------------- ماء؟ تر ولم احتلمت إذا المرأة

 211 ------------------------------ المكان؟ غسل ذلك يوجب هل الدائم بالسيالن أصيب من

 211 ------------------- فقط الغسل أم الوضوء يعيد هل أحدث ثم الغسل في وشرع توضأ من

 211 ----------------------------- مني؟ أم مذي هو يعرف وال بلاًل  فوجد صباًحا استيقظ من

 408 ------------------------------------------------------------------- من أحكام الجنابة

 322 ---------------------- للجنب الظفر وقلم الشعر حلق كراهة على يدل ما الشرع في ليس
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 322 -------------------------------------------- أحواله أكثر في جنبًا المرء بقاء عن النهي

 323 --------------------------------- أفضل النوم قبل والوضوء للجنب الغسل تأخير جواز

 324 -------------------------------------- االستحباب على النوم قبل الجنب بوضوء األمر

 324 ------------------------------------- االستحباب على النوم قبل للجنب بالوضوء األمر

 321 -------------------------------- الجنابة؟ عنه يُْسقط هل البخار، حمام إلى الجنب دخول

 إعادة شفي إذا عليه فهل الماء، إليه يَِصل ولم جرح، إصبعه في وكان الجنابة، من اغتسل رجل

 321 ---------------------------------------------------------------------- ال؟ أم الغسل

 321 --------- يتيمم؟ أن له فهل فيه االغتسال يسعه ال بوقت الشمس طلوع قبل جنبًا استيقظ من

 321 ----------------------- أيضاً؟ مرتين يغتسل أن عليه يلزم هل مرتين، أهله الرجل أتى لو

 409 ------------------------------------------------- حكم مس المصحف وتالوته على غير طهارة

 366 ------------------------------------------------------ طهارة على إال هللا ذكر كراهة

 366 -------------------------------------------------- طهارة غير على القرآن تالوة يكره

 360 ---------------------------------------------------------- للجنب القرآن وةتال جواز

 360 ---------------------------------------------------------- للجنب القرآن قراءة جواز

 363 ---------------------------------- عليه دليل فال التحريم أما للجنب القرآن قراءة كراهة

 363 ----------------------------------------------- الكراهة مع للقرآن الجنب قراءة جواز

 364 ----------------------------- الحدثين من طهارة على إال القرآن يقرأ أال للجنب األفضل

 361 --------------------------- ؟هللا يذكر أو القرآن يقرأ أن له يجوز هل جنباً  الرجل كان إذا

 302 -------------------------------------------------------- للُجنُب المصحف مس جواز

 303 ------------------------------------------------------ للمحِدث المصحف مس جواز

 304 ------------------------------------------------------- جنابة على القرآن قراءة حكم

 301 -------- الكفر؟ بالد إلى بالمصحف السفر يجوز وهل  ؟(المطهرون إال يمسه ال) آية معنى

(المطهرون إال يمسه ال) آية معنى بيان مع  المصحف؟ ومس القرآن لقراءة الطهارة تشترط هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 301 

 320 ----------------------------------------------- طاهر إال القرآن يمس ال حديث: معنى

 322 ------------------------ «للمصحف الكافر مس حكم» للكافر المصحف إهداء يجوز هل

 455 ------------------------------------------------------------------------ كتاب التيمم

 321 ---------------------------------------------------------------------- التيمم أحكام

 321 ----------------------------------------------------------------------- التيمم صفة

 332 -------------------------------------------------- والكفين للوجه واحدة ضربة التيمم
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 332 --------------------------------------------------------- بالصخر؟ التيمم يجوز هل

 332 --------------------------------------------------------------- بالجدار؟ التيمم حكم

 336 ---------------------------------------------------------------- بالجدار التيمم حكم

 336 ---------------------------------------- ينام أن أراد إذا الجنب يلزم وما بالجدار تيممال

 330 ----------------------------------------------------------- المطلية بالجدران التيمم

 332 ------------------- الماء يوجد أو يُْحِدث لم ما الواحد بالتيمم صالة من أكثر صالة جواز

 332 ------------------------- يتيمم؟ فهل باستعماله الوقت خروج خشي ولكنه الماء وجد من

 334 ----------------------------------------- له يتيمم فهل الماء من يتضرر الوجه كان إذا

 334 ------------------------ يفعل؟ ماذا الماء، حضر الصالة أثناء وفي بالتيمم، صلى رجل

 331 ------------------------------------------------------ الصالة في وهو الماء وجد إذا

 449 ----------------------------------------------------------------- كتاب سنن الفطرة  

 458 ----------------------------------------------------------------------------- الختان

 342 ---------------------------------------------------- الكفر شعر وإلقاء بالختان األمر

 342 --------------------------------------------------------------- وحكمه الختان وقت

 344 ------------------------------------------------ السلف عند معروفًا كان البنات ختان

 341 ---------------------------------------------------------- المرأة ختان أحاديث حال

 341 ----------------------------------------------------------------- ثاإلنا ختان حكم

 341 ------------------------------------------------------- البنات ختان في اإلسالم حكم

 341 ----------------------------------------------------------------- النساء ختان حكم

 312 ----------------------------------------------------------- واجب؟ المرأة ختان هل

 435 ----------------------------------------------------------------------- قص الشارب

 313 ------------------------------------------------ الحلق دون القص الشارب في السنة

 311 --------------------------------------------------- الحلق ال القص الشارب في السنة

 435 ----------------------------------------- حلق العانة واإلبط وهل يشرع أخذ شعر األذن

 اإلتيان دون المدة تجاوز حرمة التوقيت من يفهم وهل اإلبط ونتف العانة لحلق الموجبة المدة

 311 --------------------------------------------------------------------- الفطرة بسنن

 311 --------------------------------------------------------- األذن؟ شعر أخذ يجوز هل

 458 ---------------------------------------------------------------------------- السواك

 312 ------------------------------------- المسلم؟ يستاك يد وبأي السواك، استعمال حكم ما

 312 ------------------------------------------------- والتسوك السواك ينتقد الناس بعض
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 313 ----------------------------------------- بإصبعه؟ يستاك أن له أسنان ال لمن يُسن هل

 455 ----------------------------------------------------------------- إكرام الشعر والخضاب   

 311 --------------------------------------- معينة بمواسم مقيدة غير الشعر حلق ةمشروعي

 311 ---------------------------------------------------------------- الشعر بإكرام األمر

 311 -------------------------------------------------- الخضاب؟ كراهية يفيد ما ورد هل

 316 ------------------------------------------------------------- بالسواد الخضاب حكم

 415 ------------------------------------------- كتاب أحكام الحيض والنفاس واالستحاضة

 419 ------------------------------------------------------------------ الحيض صفته وأحكامه

 316 ------------------------------------ وأحكامها واالستحاضة وأحكامه الحيض دم صفة

 313 -------------------------------------------------------------- الحائض؟ تطهر متى

 314 --------------------------------------------------- والطهر الحيض بين اصلالف الحد

 311 ----------------------------------------------------------- الحيض انقطاع عالمات

 311 ---------------- واغتسلت طهرت كانت أن بعد ثيابها على الدم من خيوطاً  المرأة رأت إذا

 311 -------------------------------- والصفرة والكدرة والحمرة األسود الدم يشمل: الحيض

 311 --------------------------------------------- وبعده الحيض قبل والصفرة الكدرة حكم

 311 ---------------------------------------- الحيض من تكون الطهر قبل والكدرة الصفرة

 422 ---------------------------------------------- بحيض ليس الحمل أثناء ينزل الذي مالد

 422 -------------------------------------- حجها لتتميم الحيض منع حبوب المرأة أخذ حكم

 426 ----------------------------- اليأس سن لبلوغها انقطع كان أن بعد الدم ترى التي المرأة

 505 ------------------------------------------------------------------------ مدة الحيض

 424 ----------------------------------------------------------------------- الحيض أقل

 424 --------------------------------------------------------- وأكثره الحيض ألقل حد ال

 505 ------------------------------------------------------------------- غسل دم الحيض

 421 ----------------------------------------------------------- الحيض دم غسل وجوب

 462 ---------------------------------- فقط الدم موضع ال لسائره يكون الحائض ثوب نضح

 462 ------------------- الحيض دم غسل في الماء جانب إلى الحواد   من شيء استخدام وجوب

 466 --------------------------------------------------------- الحيض دم يسير عن العفو

 585 ----------------------------------------------------------------إتيان الحائض وعشرتها   

 464 --------------------------------------------------------------- الحائض وطء حرمة

 464 -------------------------------------------------------------- حائًضا أتى من كفارة
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 461 --------------------------------------------- اغتسالها بعد إال الحائض إتيان يجوز ال

 461 ----------------------------------------------------------الحيض أثناء الجماع حكم

 461 ---------------------------- الحكم في وغيره المتعمد بين والتفريق حائضاً  أتى من حكم

 461 ----------------------------------------------------------- المستحاضة إتيان جواز

 528 ------------------------------------------------------------------- العبادات للحائض

 402 ------------------------------------------------------------- للنوم الحائض وضوء

 403 --------------------------------------------- المحيض غسل في الشعر نقض وجوب

 403 ------------------------------------------------------- تصوم وال الحائض تصلي ال

 404 ------------------------------------------------ الصالة دون الصوم الحائض تقضي

 404 ---------------------------------------------------------- بالبيت الحائض تطوف ال

 فماذا تطهر، أن قبل مكة مغادرتها وقت ويحين اإلفاضة طواف قبل حاضت الحج في امرأة

 404 ------------------------------------------------------------------- تفعل؟ أن عليها

 401 ------------------------------------------------- المسعى في وهي المرأة حاضت إذا

 529 ------------------------------------------- حكم دخول المسجد وقراءة القرآن للحائض

 426 --------------------------------------------------------- المسجد تدخل أن للحائض

 426 -------------------------------------------- المسجد في والجنب الحائض مكث جواز

 420 ---------------------------------------- الصالة زلوتعت العيد مصلى الحائض تحضر

 422 ------------------------- المسجد؟! تحية تصلي وهل المسجد في  الحائض جلوس حكم

 422 --------------------------------------- العلم دروس وحضور للحائض المسجد دخول

 424 ------------------------------------------ للحائض المسجد ودخول القرآن قراءة حكم

 436 ----------------------------------------------------------- األذكار وقراءة الحائض

 545 ------------------------------------------------------------------ أحكام المستحاضة

 434 ------------------------------------------- صالة لكل تتوضأ أن من للمستحاضة البد

 431 ------------------------الوجوب ال االستحباب على صالة لكل بالغسل المستحاضة أمر

 431 -------------------------------------- دًما رأت إذا صالة لكل المستحاضة تتوضأ إنما

 549 ----------------------------------------------------------------------- أحكام النفاس

 446 ---------------------------------------------------------------- النفاس ألقل حد ال

 446 ---------------------------------------------------------------- النفاس ألقل حد ال

 446 ---------------------------------------------------------------------- النفاس أكثر

 442 ----------------------------- وتصلي تغتسل فإنها األربعين قبل الطهر النفساء رأت إن
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 444 -------------------------------------------- ويحرم يحل ما جميع في كالحيض النفاس

 444 ------------------------ ال؟ أم نفاس دم منها ينزل الذي الدم  يَُعد فهل أسقطت، إذا المرأة

 444 ------------------------------------------------- الجنين إسقاط بسبب ينزل الذي الدم

 441 ------------------------------- قليلة بفترة الوضع قبل المرأة من ينزل الذي الدم حكم ما

 555 ------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات



 

 

فهرس محتويات 
المجلد الثاني
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 5 ----------------------------------------------------------------------- الصالة وفضلها 

 1 ---------------------------------------------------------- الخمسة األركان أحد الصالة

 1 -------------------------------------------- خمًسا جعلت ثم خمسين أوال الصالة فرضت

 1 ----------- الخمس الصلوات كل بإقامة يرض ولولم الكافر إسالم يقبلوا أن األمر لوالة يجوز

 على وتركت الصبح إال الحضر في زيدت ثم المغرب إال ركعتين ركعتين أواًل  الصالة فرضت

 1 ---------------------------------------------------------------- السفر في عليه هي ما

 1 ------------------------------------------ وفسادها الصالة بصالح وفساده العمل صالح

 1 --------------------------------------------------- كلها للذنوب الخمس الصلوات تكفير

 1 --------------- والجمع الخمس الصلوات على للمحافظين وكبيرها صغيرها الذنوب غفران

 88 --------------------------------------------------------------------- حكم تارك الصالة

 62 --------------------------------- المسلمين منَ  الصالةِ  تاركي تشملُ  وأن ها الشفاعة حديثُ 

 24 --------------------------------------------------------------------------- منه باب

 21 --------------------------------------------------------------------------- منه باب

 21 --------------------------------------------------------------------------- منه باب

 36 --------------------------------------------------------------------------- منه باب

 30 --------------------------------------------------------------------------- منه باب

 33 --------------------------------------------------------------------------- منه ببا

 34 --------------------------------------------------------------------------- منه باب

 31 -------------------------------------------- واستكباًرا عناًدا الصالة ترك من حكم باب

 31 ---------------------------------------------------- الصالة تارك حكم حول نقاش باب

 41 --------------------------- الصالة ترك حكم في بعدهم ومن الصحابة بعض أقوال تحقيق

 41 ----------------------------------------- الصالة تارك في شقيق بن هللا عبد كالم توجيه

تأديبية وسيلة المقاطعة ونتك متى وبيان مقاطعته؟ وبالتالي بالكفر يصلي ال من على يحكم هل

----------------------------------------------------------------------------------- 41 

 12 ----------------------------------------------- الصالة تارك بتكفير القول خطورة باب

 14 ----------------------------------------------- الصالة تارك مكفري أدلة بعض مناقشة

 المراد أن على «الكفر.. وبين المرء بين» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله في الكفر كلمة بتعريف استدل من على الرد

 16 -------------------------------------------------------------------------الكبر الكفر
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 12 ------------------ الصالة اركت تكفير عدم على الشفاعة بحديث االستدالل حول شبهة رد

 16 ----------------------------------------------- الصالة تارك كفر أدلة أحد ضعف بيان

 10 ------------------------------------------------------ الكفر عليه يخشى الصالة تارك

 12 ----------------------------- هللا يغفره أن يمكن ال الذي النوع من ليس الصالة تارك كفر

 12 ------------------------------------------------------------------ الصالة تارك حكم

 11 ------------------------------------------------------------------ الصالة تارك حكم

 11 ------------------------------------------------------- الصالة تارك كفر عدم أدلة من

 11 --------------------------------- الكفر على يموت أن الصالة في تهاون من على يخشى

 11 ----------------------------------------------- الصالة تارك حكم في الصحابة مذاهب

ا كلمة  12 ------------------- الصالة تارك حكم على الكالم تضمنت باآلثار لألخذ يشترط عم 

 11 ------------------------------------------------------------------ الصالة تارك حكم

 622 ----------------------------------------------------------------- الصالة تارك حكم

 626 ----------------------------------------------------------------- الصالة تارك حكم

 622 ------------------------------ الصالة تارك تكفير على الحديث بهذا احتج من على الرد

 623 ---------- والمعاند المستكبر على محمول لصالةا تارك بكفر القول من السلف عن ثبت ما

 623 --------------------------------------- مستكبراً  معانًدا كان إذا الصالة تارك يكفر إنما

 805 -------------------------------------------------------------- من أحكام تارك الصالة

 621 ----------------------------------------------------------------- يقتل الصالة تارك

 621 -------------------------------------------------------- زوجها يصلي ال التي المرأة

 662 ------------------------------------------------------ الصالة تارك ومشاربة مؤاكلة

 666 -------------------------------------------------------------- الصالة تارك ميراث

 660 ------------------------------------------------------- الصالة تارك على السالم رد

 660 -------------------------------------------------- ويَُزك ي يصوم لكنه يصلي، ال الذي

 662 ------------------------------------------------------- الصالة تارك زوجة يلزم ماذا

 602 --- للصالة تارك رجل من يزوجها أن يريد وليها كان إذا وليها إذن بدون المرأة زواج حكم

 604 ----------------------------------------- يطيعه ال وابنه للصالة ابنه يدعو من يفعل ما

 601 ----------------------------------------------- يبلغ حتى الصبي على الصالة تجب ال

العاشرة بلغ إذا يضربه وأن سنين السبع بلغ إذا بالصالة بيالص يأمر أن األمر ولي على يجب

 --------------------------------------------------------------------------------- 601 
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 829 ------------------------------------------ كتاب الصلوات الخمس ومواقيتها وأحكامها

 626 الخمس الصلوات سوى صالة أي وجوب عدم على به يستدل «صدق إن أفلح» حديث: هل

 855 ------------------------------------------------------------------- الصلوات الخمس

 621 ------------------------------------------------------ تطوع أن إال ال حديث: مفهوم

 631 -------------------------------------------------- الوقت دخول قبل الصالة يجوز ال

 631 ----------------- النهار أو الليل فيها يطول التي البلدان في الصلوات مواقيت تكون كيف

 849 --------------------------------------------------------------- صالة الفجر وأحكامها

 646 ------------------------------------------------------- الفجر صالة وقت وآخر أول

 641 ------------------------------------------------------------ الفجر صالة وقت آخر

 641 -------------------------------------------------------------- الصادق الفجر صفة

 641 ----------------------------------------------------------------- الفجر صالة وقت

 641 -------------------------------------------------- الصبح صالة في واإلسفار الغلس

 612 ------------------- والشتاء الصيف بين الفجر الةبص واإلسفار التغليس في التفريق عدم

 616 ----------------------------------------------------------- الفجر لصالة يَؤذن متى

 612 ---------------------------- المعتاد وقتها وبيان إجماًعا يجوز ال وقتها قبل الفجر صالة

 612 ------------------------------------------------ الشمس طلوع بعد الفجر صالة حكم

 أثناء وطلعت الشمس طلوع قبل فيها المصلي شرع إذا الصبح صالة ببطالن القول على الرد

 611 -------------------------------------------------------------------------- الصالة

 ثم بيته في الوقت في يصليها أن المسلم فعلى وقتها عن الصالة تأخير األئمة ادةع من كان إذا

 611 --------------------------------------------------------------------- معهم يصليها

 616 ------------------------------------------ األولى الركعة بإدراك الصبح صالة صحة

 610 ----------------------------------------------------------- الفجر وصالة المنافقون

 613 ------------------------------------------- وقتها عن الفجر صالة يؤخر لمن نصيحة

 855 -------------------------------------------------------------- صالة الظهر وأحكامها

 611 ----------------------------------------------------------- وآخره الظهر وقت أول

 612 ---------------------------------------------- الحر في الظهر صالة رتأخي استحباب

 612 ------------------------------------ بها باإلبراد أمره وبين بالهاجرة الظهر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي صالة بين الجمع

 610 --------------------------------------------------- والصيف الشتاء بين الظهر وقت
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 815 --------------------------------------------------------------صالة العصر وأحكامها

 614 ----------------------------------------------------------- وآخره العصر وقت أول

 611 -------------------------------------------------- الوسطى الصالة هي العصر صالة

 611 ---------------------------------------------------------------- العصر وقت فضل

 611 -------------------------------------- العصر صالة ترك لمن به المتوعد العمل حبوط

 819 ------------------------------------------------------------- صالة المغرب وأحكامها

 616 ----------------------------------------------------------- المغرب وقت وآخر أول

 610 ---------------------------------- النجوم اشتباك قبل المغرب بصالة المبادرة استحباب

 610 --------------------------------------------------------- المغرب قبل ركعتين صالة

 612 ------------------------------------ إليه تتوق نفسه كانت إذا الصالة على الَعشاء تقديم

 613 ---------------------------------------------------- بالعشاء المغرب تسمية يجوز ال

 614 ------------------------------------------- لمتروكةا السنن من المغرب بأذان التعجيل

 614 ----------------------------------------------- ثوبه تنج س لمن المغرب صالة تأخير

 895 ------------------------------------------------------------- صالة العشاء وأحكامها

 611 ------------------------------------------------------------- العشاء وقت وآخر أول

 023 ---------------------------------------------------------------- العشاء صالة وقت

 023 ---------------------------------------------------------------- العشاء صالة وقت

 021 --------------------------------------------- بعدها السهر وخطر العشاء، صالة وقت

 021 ---------------------------------------------------------------- العشاء صالة وقت

 021 ------------------------------------------------------------------ العشاء وقت آخر

 021 ---------------------------------------------------------------- العشاء صالة وقت

 062 ---------------------------------------------------------------- العشاء صالة وقت

 060 ---------------------------------------------------------------- العشاء صالة وقت

 األمر دار وإذا العشاء؟ صالة تأخير فضل وبين الوقت أول في الصالة فضل بين التوفيق كيف

 063 --------------- أفضل؟ فأيهما أخرها إذا منفرًدا أو وقتها أول في جماعة العشاء صالة بين

 061 ---------------------------------العشاء؟ وقت فيه ينتهي الذي الليل منتصف يكون متى

 061 -------------------------------------- العشاء بعد سمرال وحكم العشاء تأخير استحباب

 002 --------------------------------------------------------- جماعة العشاء صالة تأخير

 006 ------------------------------------------ نادًرا به بأس وال بالعتمة العشاء تسمية يكره
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 000 ------------------------------العشاء صالة قبل الثوم أو البصل أكل على المداومة حكم

 225 ----------------------------------------------------------------------- إدراك الصالة

 يتمها، أن وعليه الوقت، في الصالة أدرك فقد وقتها خروج قبل الصالة من ركعة أدرك من

 001 ----------------------------------------- الفجر وصالة العصر صالة ذلك في وسواء

 001 ---------------------------------- والصبح؟ العصر لصالة مدرًكا المصلي يكون متى

 001 ----------------------------------------- وقتها في للصالة مدرًكا المصلي يكون بماذا

 255 ----------------------------------------------------------------------- كتاب القضاء

 024 -------------- قضاؤها له يشرع فال للجمع قاصد غير متعمًدا وقتها عن صالة أخرج من

د التي الصالة بقضاء القول رد  021 -------------------------------------------- تركها تُُعم 

 021 -------------------------------------- يلزمه؟ ماذا والصيام الصالة إلى وعاد تاب من

 021 --------------------- الصلوات؟ يقضي هل سنًا كبير وهو تاب ثم للصالة تارًكا كان من

 036 ------------------------------------- تعمًدا المتروكة الصلوات بقضاء القول على الرد

 033 ---------------------------------------- بلوغه بعد وصيام صالة من فرائض فاتته من

 034 ---------------------------------------------------------- الميت عن الصالة قضاء

 أن منه يستفاد هل كفارة، وال عليه قضاء فال ناسياً  شرب وأ أكل من حديث في المخالفة مفهوم

 031 --------------------------------------- قضاء فعليه وقتها عن الصالة إخراج تعمد من

 042 ------------------- عقوبة؟ عشر بستة يعاقب بالصالة يتهاون من أن فيه حديث صح هل

 عند أو الشمس طلوع عند والتذكر االستيقاظ كان وسواء أبًدا، الصالة تفوته ال والناسي النائم

 046 ---------------------------------------------------- وإقامة بأذان ويصليها ،غروبها

 043 --------------------------------------- الترتيب على يصليهما فأكثر صالتين نسي من

 فال وقتها عن الصالة إخراج تعمد من أما الصالة عنه تسقط ال لها والناسي الصالة عن النائم

 044 ------------------------------------------------------- وقتها بعد يصليها أن يكفرها

 041 ---- «الغد من لوقتها ذكرها إذا فليصلها عنها نام أو صالة أحدكم نسي فإذا» حديث: معنى

 041 ----------------------------------------------------------------- الصالة عن النائم

 041 ----------------------------------------------------- المجنون على للصالة قضاء ال

 041 ------------------------------------------------- عليه المغمى على للصالة قضاء ال

 041 ------------------------------------------------ أسلم إذا الكافر على للصالة قضاء ال

 041 -------------------------------------- المغرب وقت دخل حتى العصر صالة فاتته من

 238 -------------------------------------------------------------- كتاب السنن والنوافل  
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 012 ------------------------------------------------ البيوت في النوافل صالة على الحض

 012 ------------------------------------------------------ البيت في السنة صالة األفضل

 012 ------------------------------------------- لعارض إال البيت في السنن صالة أفضلية

 011؟«صلوا» :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال عندما الوجوب على يدل فيها األمر هل البيوت في السنن صالة

 011 -------------- ؟ «مرتفعة والشمس تصلوا أن إال العصر بعد تصلوا ال» ملسو هيلع هللا ىلص قوله معنى ما

 012 ----------------------------------------------------------------- النوافل تصلى أين

 012 ----------------------------------- واحدة بتسليمة تصلى أن ريةالنها الرباعية في السنة

 013 ------------------------ أربع أم ركعتين ركعتين تُصلى أن النهار نوافل في األفضل هل

 014 ----------------------- خروج أو تكلم دون الفريضة بعد السنة صالة إلى المبادرة تحريم

 011 ---------------------------------- تحول أو بكالم النافلة و الفريضة بين الفصل وجوب

 011 ----------------------القبلية؟ السنة على ينطبق هل السنة صالة في مكانه المصلي تغيير

 011 -------------------------------------------------- الفريضة صالة التطوع يكمل متى

 011 ----------------- الحل؟ فما فيها يتهاون تاركها يعاقب ال السنن أن له قلنا إذا الناس بعض

 011 ------------------- خاص بدليل إال والنافلة للفريضة عام فهو الفريضة صالة في ثبت ما

 010 --------------------------------------------------------- واإلقامة األذان بين الصالة

 012 ----------------------------------------------------------- الراتبة السنن في القراءة

 013 --------------------------------------- وغيره حائط على النفل صالة في اداالستن حكم

 الصحابة بعض عن ورد ما وبين مرتين الصالة تكرار عن النهي من ورد ما بين الجمع كيف

 013 ---------------------------------------------------------------------- ذلك فعل من

 014 --------------------------------------------------- الراتبة في وهو الصالة أقيمت إذا

 014 ----------------------------------------------- القبلية السنة مع المسجد تحية نية جمع

 011 -------------------------------------------------------- المسجد وتحية الفجر ركعتي

 011 ------------------------------- يصليها فمتى الصالة قبل الفجر ركعتي من يتمكن لم من

المسجد؟ في يكون أن الجلوس لهذا يشترط هل الشمس طلوع إلى الفجر بعد الجلوس فضيلة

 --------------------------------------------------------------------------------- 011 

 011 ---------------------------------------------------------------- الصبح بعد الصالة

 012 ------------------------------------------------------------------ الفجر سنة قضاء

 016 ------------------------------------------------- الفجر بعد ركعتين صالة مشروعية

 012 ------------------------------------------------- البيت في الفجر ركعتي صالة السنة

 012 ------------------------------------------- الفجر تيركع إال الفجر طلوع بعد صالة ال
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 013 ------------------------------------------- االصفرار قبل العصر بعد الركعتين سنية

 011 ---------------------------------------------------------- العصر بعد الصالة جواز

 011 ----------------------------------------------------------العصر بعد التطوع جواز

 011 --------------------------------------------------------------- البعدية العصر سنة

ا كان إنما العصر بعد للركعتين عمر إنكار  222 -------------------------------- للذريعة سد ً

 222 ----------------------------- للذريعة سًدا كان إنما العصر بعد الركعتين عن عمر نهي

 226 ---------------------------------------- الشمس تصفر لم ما العصر بعد الصالة جواز

 226 --------------------------------- إحياؤها ينبغي منسية سنة العصر: بعد ركعتين صالة

 220 ----------------------------------------------------------------- العصر بعد التنفل

 222 ----------------------------------------------------------------- العصر بعد التنفل

 221 ----------------------------------------------------------------- العصر بعد التنفل

 221 --------------------- ؟ملسو هيلع هللا ىلص النبي خصوصيات من هو هل العصر بعد الراتبة السنة قضاء

 266 --------------------------------------------------- المغرب قبل الركعتين مشروعية

 262 -------------------------------------------------- لمغربا صالة قبل الركعتين سنية

 262 ---- يصح ال والعشاء المغرب بين معينة ركعات على الحض في األحاديث من جاء ما كل

 263 --------------- األوابين صالة أنها بزعم المغرب بعد ركعات ست صالة مشروعية عدم

 263 - ضعيفة الباب في الواردة األحاديث أفراد أن بيان مع السفر قبل ركعتين صالة مشروعية

 264 ------------------------------------------------------------- السفر في السنن صالة

 264 ---------------------------- الشمس طلوع بعد والصالة الغداة صالة بعد الجلوس فضل

 264 ----------------------------------------------------- الصلوات في الجمع بعد السنن

 261 ----------------------------------- السنن تَُصلى متى العشاء مع المغرب جمع حال في

 261 ---------------------------------------------------------------- رمضان في النافلة

 261 -------------------------------------------------------------- الوضوء سنة ركعتي

 261 --------------------------------------------------------------------- السنن قضاء

 261 --------------------------------------------------------------------- السنن قضاء

 528 ----------------------------------------------------------------- كتاب صالة الضحى

 202 ---------------------------------------- المغرب ال الضحى صالة هي األوابين صالة

 202 -------------------------------------------------- الضحى صالة هي األوابين صالة

 األحاديث أن بيان مع الضحى صالة فضل في وردت التي الباطلة األحاديث بعض ذكر

 203 -------------------------------------------------------------- عنها تغني الصحيحة
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 203 ------------------------------------------- الضحى؟ صالة على المداومة يستحب هل

 201 ------------------------------------------------------- الضحى صالة على المداومة

 201 ------------------------------ الضحى؟ صالة هي هل الحديث هذا في المذكورة الصالة

 529 --------------------------------------------------------------------- أوقات الكراهة

 226 ------------------------- الحكم هذا في الجنازة صالة تدخل وهل للصالة الكراهة أوقات

 226 -------------- صحيح غير مطلقًا العصر بعد الصالة من المنع من الفقه كتب في اشتهر ما

 220 ---------------------------------------------------- فيها الصالة عن المنهي األوقات

 220 ---------------------------------------------------- فيها الصالة عن المنهي األوقات

 222 ------------------------------------- كراهةال أوقات في المسجد تحية صالة تجوز هل

 222 ------------------------------------------------- النهي أوقات في المسجد تحية صالة

 555 ------------------------------------------------------------------ كتاب أذكار الصالة

 221 ------------------ وعشرين خمس والتهليل والتحميد والتكبير التسبيح الصالة: أذكار من

 221 ----------------------------------------------------------- الفريضة بعد األذكار من

 221 --- واحد بصوت جماعيًا جعله وبدعية يصح ال الفجر ببعد الجنة هللا دعاء تسبيع تخصيص

 221 -------------------------------------------------------- الصالة بعد المعوذات قراءة

 221 ------------------------------------------------------------------ الصالة أذكار من

 221 ------------------------------------------------------------------ الصالة أذكار من

 232 --------------------------------- «الصلوات بعد النار من أجرني اللهم» ذكر: ثبت هل

 232 -------------------------------------- المكتوبة الصلوات بعد بالذكر الصوت رفع حكم

 232 ---------------------------------------------------- الصلوات بعد بالذكر الجهر حكم

 232 ---------------------------------------------------- الصالة بأذكار الجهر يشرع هل

 233 -------------------------------------------- الصلوات؟ عقب بالذكر الجهر يشرع هل

 231 ---------------------------------------------------------- المغرب صالة بعد التهليل

 231 -------------------------------------------------------------- صالة كل دبر التكبير

 231 --------------------------------------------------- الصالة بعد للتسبيح اليد عقد كيفية

 242 --------------------------------------------- الصالة من الفراغ بعد الذكر تأخير حكم

 المكان في يبقى أنه المقصود هل «هللا يذكر قعد ثم جماعة في الصبح صالة صلى من» حديث:

 246 ------------------------------------------ المسجد؟ في مكان أي في أو فيه صلى الذي

 246 ---------------------------------- السفر؟ في الصالة بعد باألذكار اإلتيان السنة من له
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 555 ------------------------------------------------------------------------ أحكام األذان

 244 --------------------------------------------------------------- األذان تشريع تاريخ

 241 -------------------------------------------------------- حكمه وبيان األذان تعريف

 241 --------------------------------------------------------------- كفائي فرض األذان

 241 -------------------------------------------------------------------- األذان وجوب

 212 ------------------------------------------------ المنفرد على واجبان واإلقامة األذان

 212 -------------------------------------------------------- وإقامة أذان النساء على هل

 210 ------------------------------------------------------------------ األذان فضل من

 210 ----------------------------------------------- واحداً  أذانًا الصالتين بين للجمع يؤذن

 213 ---------------------------------------- واحًدا أذانًا كثرت وإن الفائتة للصلوات يؤذ ن

 213 ----------------------------------------------------- وحده يصلي لمن األذان يشرع

 211 -------------------------------------------------- وحده يصلى لمن األذان استحباب

 211 ----------------------------------------------------------- للمصلي واإلقامة األذان

 539 ------------------------------------------------------------------------ صيغ األذان

 216 ---------------------------------------------------------------------- األذان صفة

 210 -------------------------------------- الصحيحة األذان لصفة الشيخ من عملي تطبيق

 210 --------------------------------------- له أصل ال األذان في حدة على رةتكبي كل جعل

 211 ------------- األذان في «هللا رسول محمًدا أن أشهد» عبارة من «الرسول» الم فتح خطأ

 وهل المطر أو الشديد البرد في وذلك األذان في وغيرها الرحال في صلوا زيادة مشروعية

 211 ------------------------------------------------------------ ال؟ أم الحيلعتين تُحذف

 212 ---------------------------------------------------- حرج فال قعد ومن المؤذن: قول

 216 ---------------------------------------- األذان في «هللا ولي عليًا أن شهدأ»زيادة حكم

 515 ------------------------------------------------------------------- األذانان في الفجر

 214 --------------------------------------------------- مرتين للصبح يؤذن أن السنة من

 211 --------------------- للصبح األول األذان في «النوم من خير الصالة» زيادة مشروعية

 212 - الصبح من الثاني األذان في تكون «النوم من خير الصالة» زيادة أن على دليل هناك ليس

 212 ------------------------------------------ للصبح األول األذان في التثويب يُشرع إنما

 الثاني والمؤذن األول المؤذن بين التغاير وسنية للفجر والثاني األول األذان بين التمييز كيفية

 210 --------------------------------------------------------------------------- للفجر
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 212 ---------------------------- للفجر األول األذان في تكون النوم، من خير الصالة عبارة:

 213 ---------------------- الثاني ال األول األذان في «النوم من خير الصالة» يُقال: أن السنة

 213 ---------------------------------------------- األول الفجر أذان في يكون إنما لتثويبا

 فيه يجب الذي هو الثاني األذان وأن الفجر، صالة في والثاني األول األذان مشروعية بيان

 213 ------------------------------------------------- للصائم بالنسبة الطعام عن اإلمساك

 211 -------------------------------------------------- «النوم من خير الصالة» يقال متى

 211 ------- المؤذن؟ في طيشتر وماذا باألذان، التطريب وخطأ يكون؟ ومتى بالصالة، التثويب

 320 ---------------------------- التثويب؟ فيه يكون فهل واحًدا أذانًا إال للفجر اليؤذ ن كان إذا

 322 ----------------------------------------- الثاني؟ أم األول األذان في يكون التثويب هل

 األذان على حمله ممكن هل للفجر، األول األذان في يكون التثويب أن من األحاديث في جاء ما

 324 --------- اإلقامة؟ في يكون ال التثويب أن ففيه امةلإلق بالنسبة أول ألنه األول وسماه الثاني

 366 --------------- للفجر األول األذان في تقال «النوم من خير الصالة» عبارة أن على الدليل

 363 --------------------------------------------------- بدعة الفجر أذان غير في التثويب

 363 ---------------------- الفجر أذان بعد «هللا يرحمكم الصالة الصالة» المؤذن: قول بدعية

 485 ----------------------------------------------------------------------- أحكام اإلقامة

 361 ---------------------------------------------------------------- كفاية فرض اإلقامة

 361 ----------------------------------------------------- اإلقامة حكم في العلماء اختالف

 361 ------------------------------------------------------------ للمنفرد مستحبة اإلقامة

 361 ------------------------------------------------------------ اإلقامة صفة في جاء ما

 304 ----------------------------------- األذان يسمع من على ما مثل اإلقامة يسمع من على

الصالة قامت قد الصالة قامت قد المقيم: قول مثل يقول أنه إال سواء المؤذن كإجابة المقيم إجابة

 --------------------------------------------------------------------------------- 301 

 301 --------------------------------------------------------- مةواإلقا األذان بين الفصل

 أن عليه بل الفجر سنة كانت ولو النوافل من شيء في أحد يشرع فال باإلقامة المؤذن أخذ إذا

 326 ----------------------------------------------- أقيمت التي المكتوبة الصالة في يدخل

 322 ----------------------------------------- المسجد إلى اإلمام خرج إذا إال الصالة تقام ال

 اإلمام كان ولو ةاإلقام وجواز ذلك، قبل الصالة أقيمت ولو خرج اإلمام رأوا إذا إال الناس يقوم ال

 323 ---------------------------------------------------------------- بعد المسجد يأت لم

 321 ------------- والوقار السكينة وعليه يمشي بل إليها يسرع فال الصالة إقامة سامع سمع إذا

 321 ----------------------------------- لمصلحة بكالم والصالة اإلقامة بين الفصل ويجوز
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 321 ----------------------- صالة لكل إقامة تأخير أو تقديم جمع الصالتين بين جمع من يقيم

 336 ----------------------------------- واحدة إقامة وعةالمشر الفوائت من صالة لكل يقام

 الصالة تتم ال مما غيرها أو ركعة نسي وقد المسجد من وخرج الصالة من المصلي انصرف إذا

 330 ------------------------------------اإلقامة يعيد أن فعليه إلتمامها يعود أن وأراد به إال

 332 ------------------------------------- األذان موضع غير في تكون أن اإلقامة في السنة

 333 -------------------------------- الصالة قامت قد المؤذن: قول عند للصالة المأموم قيام

 334 ---------------------------------------- اإلقامة قبل جهًرا ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة بدعية

 445 ----------------------------------------------------------------------- أحكام المؤذن

 331 ----------------------- أجرا عليه يطلب ال أذانه في محتسبًا يكون أن المؤذن على يجب

 342 --------------------------- فليقبله نفس إشراف وال مسألة غير من شيء المؤذنَ  جاء إذا

 342 ------------------------------------------ وأندى صوتًا أحسن هو من يؤذن أن ينبغي

 343 ---------------------------------------------------------------- للمؤذن يُستحب ما

 311 --------------------------------------------------------- أمور النداء يسمع من على

 312 -------------------------------------------------------------- القبلة المؤذن استقبال

 312 ---------------------------------------------------------------- للجنب األذان حكم

 316 ---------------------------------------------------------- للمنفرد األذان مشروعية

 316 --------------------------------------------------------------- للراتب المؤذن أخذ

 314 ------------------------------------------------------------------------- منه باب

 311 ------------------- المسجد داخل فيقيم اإلقامة أما لألذان، بشخصه المؤذن بروز وجوب

 311 --------------------------------- األذان حال للمؤذن األذنين في اإلصبعين وضع كيفية

 316 ------------------------------------------ اإلفطار؟ أم باألذان يبدأ هل الصائم المؤذن

 415 ------------------------------------------------ سماع األذان الموجب لشهود الجماعة

 314 ---------------------------------------- الجماعة لشهود الموجب األذان بسماع المراد

 415 --------------------------------------------------------------------- الذكر بعد األذان

 311 ----------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي على يصلي اإلجابة من األذان يسمع من فرغ إذا

 311 -------------------------------------------------- الثابتة ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة صيغ

 312 ------ «الرفيعة الدرجة» زيادة حكم على والتنبيه األذان سماع بعد ملسو هيلع هللا ىلص للنبي الوسيلة سؤال

 310 ------------------------------------------------ األذان بعد للدعاء ثابتة أخرى صيغة
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 310 ---------------------------------------------------- األذان بعد للدعاء تثبت لم صيغة

 بين ما أن وبيان األذان سماع بعد واآلخرة الدنيا أمور من شاء ما ربه العبد سؤال مشروعية

 312 --------------------------------------------------- اإلجابة أوقات من واإلقامة األذان

 313 ---------------------------------------- األذان بعد الدعاء في شاذة زيادات على بيهالتن

 311 ------------------------------- ليلك.. إقبال هذا اللهم المغرب: أذان عند الدعاء صح هل

 311 -------------- فيه. «الميعاد تخلف ال إنك» زيادة: وحكم األذان، بعد المشروع الذكر بيان

 311 ---------------------------------------- األذان من الفراغ دعاء بعد الوجه على المسح

 311 ----------------------------------------- األذان بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي على بالصالة الجهر حكم

 311 -------------------------------------------- األذان عقيب هللا رسول على الصالة حكم

 422 ------------------------------------------------ الميعاد تخلف ال إنك زيادة: تصح هل

 421 --------------------- الدعاء؟ أم ملسو هيلع هللا ىلص النبي على بالصالة المستمع يبدأ هل األذان انتهاء بعد

 421 --------------------------------------------- األذان بعد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول على الصالة حكم

 460 --------------------------- األذان؟ بعد والسالم الصالة عليه الرسول على الصالة كيفية

 460 ---------------------------------------------------------- األذان عقب الدعاء صيغة

 585 --------------------------------------------------------------- ترديد األذان واإلقامة

 461 ---------------------------------- اإلجابة وكيفية المؤذن إجابة حكم في العلماء اختالف

 461 ---------------------------------------- وجوبها ال المؤذن إجابة استحباب على الدليل

 461 ------------------------------------------- يقول ما كل في المؤذن متابعة وجوب عدم

 وأنا على: االقتصار ويجوز شهد،أ وأنا بقوله: التشهد يسمع عندما أحيانًا يجيب أن األذان لسامع

 402 ------------------------------------------------------------------------------ وأنا

 400 -------------------------------------------------- واإلقامة األذان في مشروع الترديد

 400 ----------------------------------------- مسجد من أكثر الحي في كان إذا يَُردد من مع

 402 --------------------------------------------------------- اإلقامة سماع عند يقال ماذا

 402 ---------------------------------------- وأدامها هللا بأقامها المؤذن إجابة حديث ضعف

 403 ---------------------------------------------------------- المؤذن متابعة تكون كيف

 404 ------------------------------------------------------------ المؤذن إجابة تلزمه من

 على والخطيب الجمعة يوم المسجد دخل من وحكم للسنة؟ المخالف األذان ترديد يشرع هل

 401 --------------------------- مستحب األذان ترديد أن على والكالم يؤذن، والمؤذن المنبر

 422 ------------------------------------------- التسجيل جهاز أو المذياع في المؤذن إجابة

 423 ----------------------------------------------------------- الموحد األذان ترديد حكم
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 424 --------------------------------------------------- الحيعلتين في المؤذن يجاب بماذا

 421 ------------------------------------------------- مستحب أم واجب األذان ترديد هل

 421 ----------------------------------------- الشرعي وقته غير في أَذ ن إذا الُمؤذن إجابة

 432 --------------------------------------------------------- المؤذن وراء اإلقامة ترديد

 436 -------------------------------------------- األذان؟ ترديد له يشرع كذلك المؤذن هل

 432 ---------------------------------------------- ؟ قضاء األذان ترديد فاته من على هل

 545 --------------------------------------------------------------- مسألة توحيد األذان  

 431 --------------------------------------------------------------- الموحد األذان بدعة

 431 -------- األذان في الفلكية المواقيت على االعتماد طالنب على والكالم األذان، توحيد حكم

 442 --------------------------------------------------- الرسمية األذان بمواقيت اإللتزام

 412 ---------------------------------------------------------------- الموحد األذان حكم

 416 ----------------------------------------- «الَجوق» واحد بصوت الجماعة أذان بدعية

 535 ------------------------------------------------------------------- حكم تلحين األذان

 414 ----------------------------------------------------------- األذان في التلحين بدعية

 414 ----------------------------------------------------------------- األذان تلحين حكم

؟«النوم من خير الصالة» يُقال: أذان أي وفي ومده، الصوت تلحين من المؤذنون يفعله ما حكم

--------------------------------------------------------------------------------- 411 

 558 ------------------------------------------------------------- إذاعة األذان واإلقامة   

 412 ---------------------------------------------- اإلقامة وإذاعة األذان إذاعة بين الفرق

 411 --------------------------- صوت مكبر بدون تكون اإلقامة بأن القول على إشكال إيراد

 411 ------------------ الصوت مكبرات فيها تستخدم أن ينبغي ال اإلقامة بأن الشيخ قول حول

 515 ------------------------------------------------------------------- لشرعيالتوقيت ا

 414 --------------------------------------------------- الوقت قبل األذان مشروعية عدم

 414 ------------- الشرعي التوقيت من بدالً  األذان في الروزنامات توقيت على االعتماد خطأ

 414 ----------------------------------------- الوقت؟ قبل للفجر فيه يؤذن بلد في العمل ما

 411 ----------------------------------- الزمان هذا في الشرعي التوقيت على المؤذنين قلة

 411 --------------------------------- لكيالف ال الشرعي التوقيت على باألذان التقيد وجوب



   فهرس محتويات المجلد الثاني   جامع تراث العالمة األلباني في الفقه 

 

 

38 

 519 -------------------------------------------------------------- األذان في أذن المولود

 416 --------------------------------------------------------- المولود أذن في األذان حكم

 410 ---------------------------------------------- المولود؟ أذن في األذان حديث ثبت هل

 410 ------------------------------------------- ضعيف؟ المولود أذن في األذان حديث هل

 595 ---------------------------------------------------------------------- مسائل متفرقة

 414 ----------------------------- المسجد في واإلقامة األذان بين دنيوية بأمور التََحدُّث حكم

 414 -------- المسجد؟ تحية صالة في يشرع أم األذان يردد هل يؤذن والمؤذن المسجد دخل من

 411 ----------------------------------------------------- يؤذن والمؤذن المسجد دخل من

 411 ------------------------------------- العمل؟ فما نافلة يصلي وأحدهم الصالة أقيمت إذا

 122 ------------------------ عليه يجب فماذا الصالة من المصلي تسليم حال األذان انتهى إذا

308 ------------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات



 

 

فهرس محتويات  
 المجلد الثالث
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 5 ------------------------------------------------ جباتها وسننهاضوابط أركان الصالة ووا

 1 ------------------------- عليها؟ الدليل دل والتي بها إال تصح ال التي الصالة أركان هي ما

 1 ---------------------------------------------- الصالة في وواجب ركن هو فيما الضابط

 1 ------------------------------------------------------ الصالة في ركن هو فيما الضابط

 64 -------------------------------------------------- الصالة في والواجبات السنن ضابط

 61 ------------------------------------- القلوب؟ لتأليف الصالة سنن بعض ترك يجوز هل

 يُسِمع أن يجب أنه يقال وهل الصالة؟ في القولية والواجبات ناألركا في اللسان تحريك يجب هل

 61 ----------------------------------------------------------------------------- نفسه؟

 61 - فقط؟ الركن ذلك يعيد أو بدلها، ركعة ويعيد الركعة تلك تُْلَغى هل الصالة، في ركناً  ترك إذا

 61 ---------------------------------------------------------------- بالصالة األطفال أمر

 البنات وتنادي جهرية، ةالصال وتَُصل ي تَُؤذ ن بالسنة منكم نعلم كما مرتفع، بصوت تَُؤذ ن لما األُم

 وال ذكور، هم الذي الصغار األوالد حتى كالمك: بعض في قلت كما أو البيت، في الالتي

هم مع يَُصل وا أن القراءة يحسنون  06 -------- هذه. الناحية من فيه أيضاً  البيت فيكون جماعة، أُم 

 06 ----------------------------------------------- ( 11 :42 :11 /626/ والنور الهدى )

 25 ----------------------------------------------------------------- كتاب استقبال الكعبة  

 04 ----------------------------------------------------- والنفل الفرض في الكعبة الاستقب

 04 ------------------------------------------- لتواتره به مقطوع الصالة في الكعبة استقبال

 04 ----------------------------------- به إال تصح ال الصالة أركان من ركن الكعبة استقبال

 04 ------------ ذلك من والحكمة القبلة تحويل على والكالم الكعبة استقبال الصالة: شروط من

 01 ---------------------- به توجهت حيث عليها والوتر السفر في الراحلة على النوافل صالة

 01 ----------------------------------------------------- الصورة هذه في االستقبال سقوط

 01 ----------------------------------------------------------- الراحلة على الصالة كيفية

 القبلة إلى وجهه؛ كان ما حيث تطوعاً  راحلته على الرجل صالة في العلم أهل بين خالف ال

 01 --------------------------------------------------------------------------- وغيرها

 26 ---------------- ركابه وجهه حيث يصلي ثم فيكبر التطوع أراد لمن بالراحلة القبلة استقبال

 26 ------------------------------------------------------- ثالحدي هذا أعل من على الرد

 20 --------------------------------------------- واجباً  ليس للتطوع بالراحلة القبلة استقبال

 22 ------------------------------------------ يفعله ملسو هيلع هللا ىلص يكن لم الراحلة على الفريضة صالة

 هو بها يقاس وما الراحلة على الصالة بجواز فالقول األرض على الفريضة صالة تعذرت إذا

 23 ---------------------------------------------------------------------------- المعتمد
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 24 --------------------------------------------- الفريضة لصالة الراحلة على من النزول

 24 -------------------------- الشديد والقتال الخوف ةصال في المحارب عن االستقبال يسقط

 21 ----------------------------- القبلة استقبال يستطيع ال الذي المريض عن االستقبال يسقط

 21 -------------------------------------------------------- قبلة والمغرب المشرق بين ما

 فيستقبل لها مشاهد غير كان من وأما عينها. يستقبل أن للكعبة مشاهدا كان من كل على ويجب

 21 ----------------------------------------------------------------------------- جهتها

 21 ---------------- عينها يستقبل أن هال المشاهد حكم في أو للكعبة مشاهًدا كان من على يجب

 21 ------ فيها هي التي الجهة يستقبل أن فيكفيه موضعها يعرف ولم للكعبة مشاهد غير كان من

 إعادة وال صالته، جازت والتحري االجتهاد بعد غيره أو لغيم القبلة غير إلى  المصلي صلى إن

 36 ------------------------------------------------------------------------------ عليه

 31 -------------------- نحوها فيها يستدير أن فعليه القبلة؛ اخطأ قد أنه فعلم صالة في كان من

 31 ------------------------------------------ الصالة في القبلة استقبال شرطية على الدليل

 31 ------------------------------------------------ القبلة تحديد في البوصلة استخدام حكم

 31 ------------------------------------------الصحراء في أو العراء في القبلة نعرف كيف

 43 ------------------ بحسبه بلد وكل المدينة ألهل هذا قبلة( والمغرب المشرق بين )ما حديث

 55 ----------------------------------------------------------------- حكم الكالم في الصالة

 41 -------------------------------------------- ونحوها ةالصال في اليسيرة اإلشارة جواز

 41 ---------------------------------------------------- الصالة في المفهمة اإلشارة جواز

 41 ----------------------------------------------------- الصالة في باإلذن اإلشارة جواز

 12 ------------------------------------------------------ المصلي على السالم مشروعية

 16 ------------------------------------------- المصلي على المصلي غير سالم مشروعية

 10 ------------------------------------------ الصالة أثناء الكالم حكم في العلم أهل خالف

 11 -------------------------------------------------------------- الصالة في الكالم حكم

 11 --------------- إلصالحها الصالة في لكالما جواز على اليدين ذي بحديث االستدالل حول

 11 --------------------------------------------------------- ناسيًا الصالة في الكالم حكم

 12 ------------------------------------------------------------ الصالة في إشارة السالم

 10 ----------------------------------------------------------- المصلي على السالم إلقاء

 11 ----------------------------------------------------------------- للسالم المصلي رد

 12 ------------------------------------------ للسالم رده وكيفية المصلي على السالم إلقاء

 12 ------------------------------------------------------------ للمصلين السالم رد حكم
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 13 ---------------------------------------- الصالة في بصوت والبكاء والنفخ النحنحة حكم

 11 --------------------------------------------------------- يبطلها؟ هل الصالة في النفخ

 11 -------------------------------------------- فيها هو َمنْ  الصالة في ليس من تعليم جواز

 11 ------------------------------- صالته يفسد ال الصالة في ليس من لكالم المصلي استماع

 11 -------------------------------------------------------------------- اإلمام على الفَْتحُ 

 19 --------------------------------------------- صابع وااللتفات في الصالةحكم التفل وفرقعة األ

 16 -------------------------------------------- الشيطان وسوسة إلبعاد الصالة؛ أثناء التفل

 12 ---------------------------- الصالة من االنتهاء بعد أو الصالة، ءأثنا األصابع فرقعة حكم

 12 -------------------------------------------------------------الصالة في االلتفات حكم

 12 -------------------------------------------- الوسوسة لِدفع الصالة في والت ْفلُ  االستعاذةُ 

 13 ----------------------------------------------------------- لحاجة الصالة في الحركة

 95 --------------------------------------------------------------------- كتاب القيام في الصالة

 11 ------------------------------------------------ والتطوع الفرض في الصالة في القيام

 11 -------------------------------------------- عليه األمة وإجماع القادر على القيام ركنية

 11 ------------ القيام يستطيع ال مريض إمام خلف قاعداً  يصلي الصحيح المأموم في االختالف

 11 ----------------------------------------- قانتين( هلل )وقوموا تعالى قوله حول الفوائد من

 11 --------------------------------------- راحلة على السفر في النافلة صالة في القيام ترك

 11 --------------------------------------------------------- الشديد الخوف في القيام ترك

 622 ------------------------------------------------- العصر صالة هي الوسطى الصالة

 626 ------------------------------------------------- عنه للعاجز المرض في القيام ترك

 626 --------------------------------------------------- جالس وهو المريض صالة صفة

 620 --------------------------------------------- جالًسا صلى إذا باإلمام المأمومين اقتداء

 624 ------------------------------------------------------------- جالساً  المريض صالة

 621 ---------- القائم صالة من النصف على مشقة مع القيام على القادر القاعد المريض صالة

 621 ----------------- عليه يسجد مرفوعا األرض على شيئا يضع أن جالسا للمصلي يجوز ال

 662 --------------------------------------- الطائرة وكذا السفينة يف الفريضة صالة جواز

 662 ---------------------------------------------------------------- السفينة في الصالة

 666 ----------------------------------------- السفينة في كالصالة الطائرة في الصالة حكم

 666 ---------------------------------------------- الصالة في ونحوه عمود على االعتماد

 660 ------------------------------------------------------- الليل صالة في والقُعود القيام
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 662 ---------------------------------------------------------- الصالة في الجلوس صفة

 663 ------------------------------------------ الُركب في آالم من يعاني لمن قاعداً  الصالة

 664 --------------------------------------------وغيره حائط على نفلال صالة في االستناد

 664 ------------------------------------------------- تسير وهي السيارة في النافلة صالة

 661 ------------------------------------------------ السير خالل الحافلة في النوافل صالة

 661 ----------------- عذر دون جالسة وهي السيارة داخل الفرض تصلي أن للمرأة يجوز هل

 661 ----------------------------------------------------------- الطائرة في الصالة كيفية

 661 --------------------------------------------------- بواسير مرض به من صالة كيفية

 828 ------------------------------------------------------------------- السترة وأحكامها

 602 ----------------------------------------------------- الصالة في سترةال اتخاذ وجوب

ْتَرةُ  الدنو ومقدار منها الدنو واستحباب وخارجه المسجد داخل كبرت، أم صغرت ووُجوبها، السُّ

 --------------------------------------------------------------------------------- 602 

 603 -------------------------------------------------------------------- السترة وجوب

 604 ------------------------------------- أحد مرور خوف عند اتخاذها يستحب إنما السترة بأن القول حول

 601 ----------------------------------------- سترة بال صلى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن في شيء يصح ال

 626 ------------------------------------------ الصالة في ترةالس اتخاذ وجوب على التنبيه

 620 ------------------------------ كيفيتها؟ وما بالسترة؟ المسلمين اعتناء عدم يدل ماذا على

 621 --------------------------------------------- وجوابه السترة بوجوب القول على إيراد

 632 ---------------------------------------------------- سترة بغير صلى من صالة حكم

 632 ------------------------------------------- السترة اتخاذ أهمية الناس تعليم في الحكمة

 634 --------------------------------------------------- الحرام المسجد في السترة وجوب

 631 -------------------------------------------------------------- للمسبوق السترة حكم

 صالته قطع من حذراً  الصالة، في دخوله قبل أمامه، سترة وضع يتعمد أن للمسبوق يجوز هل

 631 ----------------------------------------------------------- منها؟ تبقى ما قضائه عند

 631 ---------- يفعل فماذا أحدهم يأخذها كأن السترة زالت ثم سترة إلى يصلي المصلي كان إذا

 631 --------------------------------------------------------------- السترة ارتفاع مقدار

 631 ------------------------------------------------------------- مباشرة للسترة التوجه

 631 -------------------------------- السارية أو الجدار عن بعيدا المسجد وسط الصالة حكم

 631 ------------------------------------------ المصلي على الشيطان استيالء تمنع السترة

 631 ------------------------------------------------------- المسجد أسطوانة إلى الصالة
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 642 -------------------------- ونحوهما الحربة أو األرض في المغروزة العصا إلى الصالة

 646 ----------------------------------------------------------------- الدابة إلى الصالة

 646 --------------------------------------------------------- الرحل مؤخرة إلى الصالة

 640 ---------------------------------------------------------------- شجرة إلى الصالة

 640 ------------------------------------------------ السترة من بدالً  الخط مشروعية عدم

 643 ----------------------------------------- عصا يجد لم إذا للسترة الخط مشروعية عدم

 644 ----------------------------------------- عصا يجد لم إذا للسترة الخط مشروعية عدم

 641 ---------------------------------------------------------------- السترة ارتفاع قدر

 641 ----------------------------------------------- الخط وحديث وعرضها السترة طول

 612 --------------------------------------------------------------- الخط حديث ضعف

 613 ----------------------------------------------------- سترة؟ الطاولة اتخاذ يصح هل

 611 ------------------------------- الشمال؟ أو اليمين عن السترة وضع في شيء يصح هل

 611 --------------------- سترة يتخذ لم الذي المصلي يدي بين المار يتركها تيال المسافة حد

 611 ------------------------------------------ سرير على المضطجعة امرأته إلى الصالة

 611 ---------------------------- الصالة تقطع ال المرأة أن على دليل المتقدم الحديث في هل

 لمنع خطوات أو خطوة التقدم وجواز الحرام المسجد في ولو يديه بين للمار المصلي منع وجوب

 611 -------------------------------------------------------------------------- المرور

 612 ------------------------------- الحرام المسجد في ولو المصلي يدي بين رورالم تحريم

 616 --------------------------------- المكي الحرم في المصلين يدي بين المرور يجوز هل

 612 سترة أمامه يكن لم إذا المصلي يدي بين المرور جواز على العلماء بعض به استدل ما حول

الةَ  يَْقطَعُ  ما  613 ------------------------------------------------------------------ الص 

 612 ------------------------------ حقيقي قطع للصالة: والحمار األسود والكلب المرأة قطع

 610 ----------------------------------------------- شيء الصالة يقطع ال بأنه القول حول

 613 ------------------------------------------------- شئ يقطعها ال الصالة بأن القول رد

 611 ------------------------------------------------------ شيء الصالة يقطع ال حديث:

 611 ------------------------------------------------------ المرأة صالة المرأة تقطع هل

 611 ------------------------------------------------------------- الصالة يقطع ما حول

 مسافة هناك فهل الصالة يقطعون المصلي يدي بين مروا إذا والحمار والكلب الحائض المرأة

 612 ---------------------------------------------------------------------- لذلك محددة

 616 ------------------------------------- الصالة؟ تقطع التي الحائض بالمرأة المقصود ما



   فهرس محتويات المجلد الثالث   جامع تراث العالمة األلباني في الفقه 

 

 

46 

 616 ----------------------------------------------- يديه بين المار ليرد المصلي تقدم حكم

 612 ------------------------------- الزحام بكثرة عنه يسقط هل المصلي يدي بين المار دفع

 895 ----------------------------------------------------------------- من شروط مكان الصالة

 611 --------------------------------------------------------------------- المكان طهارة

 611 ---------------------------------------------------- فيها الصالة عن المنهي المواطن

 022 ------------------------------------------------------- المقبرة في الصالة جواز عدم

 022 --------------------------------------------------- المقبرة في الصالة عن لنهيا علة

 021 -------------------------------------- القبور على المبنية المساجد في الصالة تجوز ال

 063 ----------------------------------------------------------- القبور إلى الصالة تحريم

 061 ----------------------- والسنن؟ الفرائض يشمل هل قبر فيه مسجد في الصالة عن النهي

 002 ------------------------------------------ ومباركها اإلبل معاطن في الصالة تجوز ال

 000 ---------------------------------------------- اإلبل معاطن في الصالة عن النهي علة

 002 --------------------------------------------------------- الحمام في الصالة تجوز ال

 003 ---------------------------------------------- فيه يغتسل الذي الحمام في الصالة حكم

 003 ------------------------------------ الشيطان إليه يأوي موضع كل في الصالة تجوز ال

 001 ---------------------------------------------- المغصوبة األرض في الصالة تجوز ال

 001 ----------------------------------- وصفه شمله وما ضرار مسجد في الصالة تجوز ال

 001 ---------------------------------------- والعذاب الخسف مواضع في الصالة تجوز ال

 020 ------------------------------- المأمومين عن مرتفع مكان على الصالة لإلمام يجوز ال

 030 ---------------------------- أثرها ذهب ثم نجاسة أصابته الذي المكان في الصالة جواز

 032 ----------------------------------------------------- الغنم مرابض في الصالة جواز

 034 ------------------------------------------------------ الغنم مبارك في الصالة جواز

 034 ------------------------------------------------------ الكعبة جوف في الصالة جواز

 046 -------- عليه القعود يجوز مما ونحوه بساط من األرض على يفرش ما على الصالة جواز

 042 --------------------------------------------- المزخرفة؟ السجادة على الصالة حكم ام

 042 ----------------------------------------------------- الجرائد على الصالة تجوز هل

 043 ------------------------------ الجماعة أو للفرد بالنسبة السواري بين الصالة تجوز هل

 255 ----------------------------------------------------------------- الصالة على المنبر

 041 ---------------------------------------------------------------- المنبر على الصالةُ 

 041 ------------------------------------------------------------------- المنبر في السنة
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 259 ------------------------------------------------------------------ اللباُس في الصالة

 016 ---------------------------------------------------------------- الصالة في التزين

 016 -------------------------------------------- الجمعة إال ةللصال خاص ثوب اتخاذ عدم

 016 ------------------------------------------------------------ ورداء إزار في الصالة

 012 ------------------------------------------------------ الكمين ضيقة ُجب ة في الصالة

ًحا بُرد في الصالة  014 ---------------------------- طرفيه بين مخالفًا واحد ثوب وفي متوش 

 011 ----------------------------------------------------------- قطري ثوب في الصالة

 011 ------------------------------------------------ الواسع بالثوب مقي د بااللتحاف األمر

 011 ------------------------------------------ ثوبين يجد لم لمن الواحد الثوب في الصالة

 010 -------------------------------------------------------- الواحد قميصال في الصالة

 012 --------------------------------------- الحائض الزوجة على بعضه ِمرط في الصالة

 012 ------------------------------ أذى فيه ير لم إذا أهله فيه يصيب الذي الثوب في الصالة

وج في الصالة حكم  012 ----------------------------------------------------- الحرير فَرُّ

 012 ------------------------------------------------- أعالم فيها خميصة في الصالة حكم

 013 -------------------------------------------------------------- بخمار تصلي المرأة

 014 ---------------------------------------- الجواز مع النساء ثياب في الصالة عن التنزه

 014 --------------------------------------- النائم به يتغطى الذي اللحاف في الصالة جواز

 011 --------- الصالة خارج عورته انكشفت من وحكم شرط، أم ركن الصالة في العورة ستر

 011 --------------------------------------------------------------- العورة ستر وجوب

 010 ------------------------------------------------ فقط السوأتان هي الرجل من العورة

 016 ------------------- العورة ستر على زائدا قدًرا يتخذ أن الصالة في المصلي على ينبغي

 010 -------------------------------------------------------------- للرجل العورة حدود

 013 -------------------------------- الصالة في البدن من بعورة ليس ما بعض ستر وجوب

 014 --------------------------- العورة عن زائد الصالة في الرجل على َسْتُرهُ  الواجب القدر

 011 ------------------------------- منكبيه به يستر أن فعليه واحد ثوب في إال له يكن لم من

 222 ------ بشوكة ولو يزره أن غيره ثمة وليس واسع جيب له قميص في صلى من على يجب

 226 -------------------------------------------------- وكفها وجهها الإ عورة كلها المرأة

 260 -------------------------------------------------- للمرأة والكفين الوجه كشف جواز

 262 ------------------------------------------------------ ودرع خمار في المرأة صالة

 263 ------------------------ مقبولة غير فصالتها رأسها يغطي خمار بغير المرأة صلت إذا
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 264 ----------------------------------------- تحتها ما تحكي المرأة ثياب تكون أن يجوز ال

 261 ------------------------------------------------ شبًرا ذيلها تطيل أن المرأة على يجب

 261 ---------------------------------------------- العورة حد في واألمة الحرة بين فرق ال

 261 ----------- اإلماء بعمومه يشمل بخمار( إال ( بالغة أي ) حائض صالة هللا يقبل )ال حديث:

 261 ------------------------------------------------------------------ عورة؟ الفخذ هل

 261 ------------------------------------------------------------------ عورة؟ الفخذ هل

 200 ------------------------------------------------------- شفاف بثوب الرجل صلى إذا

 200 -------------------------- الصالة؟ إعادة يوجب هل العورة يكشف الثوب في ثقب وجود

 202 ---------------------------------------------------------- الظهر مكشوف صلى من

 202 ------------------------------------------------------ ةالصال في المنكب كشف حكم

 203 ------------------------------------- والعمرة الحج أيام في الصالة في االضطباع حكم

 203 ----------------------------------------------------------- الكتفين مكشوف  الصالة

 204 ------------------------------------------------------- الرأس حاسر الصالة كراهية

 201 ----------------------------------------------- مرة؟ الرأس حاسر ملسو هيلع هللا ىلص النبي صلى هل

 226 ---------------------------------------------------------- الرأس حاسر الصالة حكم

 220 --------------------------------------------------- بالنجس الطاهرة األثواب اختالط

 224 -------- الصالة من خروجه دبع إال يعرف ولم نجاسة، ثوبه وفي صلى الذي اإلنسان حكم

 بال القميص لبس على االقتصار أو الصالة، في قميص بال السروال لبس على االقتصار ماحكم

 221 ------------------------------------------------------------------------- سروال؟

 232 --------- ثوبًا؟ يلبس من القوم في كان لإلمامةإذا يقدم وهل البنطلون، البس صالة حكم ما

 230 ------------------------------------------------------------- بالبنطلون الصالة حكم

 232 ------------------------ بنطلون يلبس خصش خلف الصالة وحكم البنطلون، في الصالة

 231 --------------------------------- المساجد إلى بالتبان أبناءهم اآلباء يحضر أن يجوز ال

 231 --------------------------------------------------- المبتدعة والعمامة النافعة العمامة

 231 ------------------------------------------------------- صورة عليه لباس في الصالة

 231 --------------------------------------- صور عليه الذي العسكري بالزي الصالة حكم

 242 ----------------------------------------------- تصاوير فيه شيئاً  يحمل من صالة حكم

 246 -------------------------------------------------------- محرًما يحمل وهو صلى من

 246 ------------------------------------------------- الصالة في عنه المنهي دلالس صفة

 246 ------------------------------------------------ الصالة في عنه المنهي السدل صورة
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 240 ----------------------------------------------- الصالة؟ في عنه المنهي السدل هو ما

 243 --------------------------------------------------------- إلزاره المسبل صالة حكم

 244 -------------------------------------------------------------إزاره مسبالً  صلى من

 241 ------------------------------------------------------ الصالة في قدميها المرأة ستر

 241 ------------------------------------------------------------ الصالة في المرأة لباس

 559 ------------------------------------------------------------------- الصالة في النعال

 216 ------------------------------------------------------- بها ْمرُ واأل الن عال في الصالةُ 

 210 -------------------------- له تيسر كما فيصلي نزعها أو النعال لبس تكلف عدم األفضل

 210 ------------------------------------------------------- الصالة أثناء في النعلين نزع

 210 --------------------------------------------- الرجلين وبين اليسار على النعلين وضع

 212 ---------------------------------------------------------- النعلين في الصالة جواز

 214 -------------------------------------- لليهود مخالفة أحيانًا النعلين في الصالة يستحب

 535 --------------------------------------------------------------------- الطهارة للصالة

 211 ------------------------------------ والمكان والثوب البدن هارةط الصالة: شروط من

 213 -------------------------------------------- نجًسا يحمل بأنه يصلي وهو علم من حكم

 211 -------------------------------------- النجاسة مظنة هي التي الثياب في الصالة جواز

 212 ---------------------------------------- نجاسة أصابته قد مركوب على الصالة جواز

 216 ----------------------------- وضوؤه انتقض أو الطهارة نسي لمن صلى ما على البناء

 211 ----------------------------- وضوء بغير هأن تََذك ر ذلك بعد ثم صالته، الرجل أكمل إذا

 211 ---- الثانية مع وتجمع الصالة تؤجل فهل التالية الصالة في سيحضر أنه وعلم الماء فقد إذا

 211 -------------------------------------------------- األخبثين أحد يدافع وهو صلى من

 211 ---------------------------------------- األخبثان مدافعة وعند الطعام بحضرة الصالة

 211 --------------------------------------------------------------- األخبثين مدافعة حد

 211 ------------------------------ رجله غس ل قد يكن لم أنه تذكر ثم الصالة في شرع رجل

 212 ------------------------------------------------ الصالة أثناء في وضوؤه انتقض من

 595 -------------------------------------------------------------------- النية في الصالة

 211 ------------------------------------------------------------------ الصالة في الن ي ة

 211 ---------------------------------- الصالة سنن من بالنية التلفظ أن قال من على اإلنكار

 211 -------------------------------- العكس أو فريضة إلى نافلة من الصالة، في النية تغيير

 599 ------------------------------------------------------------------ التكبير في الصالة
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 326 ------------------------------------------------------------------- وركنيته التكبير

 323 --------------------------------------------- سنة وليست واجبة الصالة في التكبيرات

 324 ------------------------------------------- إماًما كان إذا إال بالتكبير الصوت رفع عدم

 321 ------------------------------------- الناس لتبليغ بالتكبير صوته ليرفع غيره -مرض إذا- اإلمام توكيل

 321 ---------------------------------- التكبير من اإلمام انتهاء عقب يكون المأمومين تكبير

 321 ------------------------------------------------------------------------ التكبير مد

 366 ---------------------------------------------- بالركن؟ الشروع قبل التكبير يجوز هل

 366 -------------------------------------- القيام إلى القعود من كبيرالت بإطالة القول بطالن

 362 ----------------------------- بدعة االستفتاح دعاء لغير اإلحرام تكبيرة بعد اإلمام سكتة

 485 ------------------------------------------------------------------------- رفع اليدين

 361 -------------------------------------------------------------- التكبير مع اليَدْينِ  َرْفعُ 

 361 ---------------------------------------- ضم وال تفريج بال الرفع عند اليدين أصابع مد

 361 ---------------------------------------------------------------- اليدين رفع موضع

 302 ---------------------------------- له أصل ال باإلبهامين التكبير عند األذن شحمتي مس

 302 ------------------------------------ له! صالة فال الصالة في يديه رفع من حديث: حال

 300 ----------------- فقط الصالة افتتاح في يكون اليدين رفع أن فيه جاء الذي الحديث بطالن

 302 ------------------------------------------------------ الصالة في اليدين رفع مواضع

 304 ---------------------- الصالة في اليدين رفع موضع في والمرأة الرجل بين التفريق عدم

 301 -------------------------------------------- منه والرفع الركوع عند اليدين رفع تواتر

 301 ---------- السنية مراتب تفاوت مع ورفع خفض كل في مسنون اليدين رفع أن على التنبيه

 301 ---------------------------------------------------- ورفع خفض كل في األيدي رفع

 تكبيرة مع إال يكون ال الرفع أن قال من على والرد منه؟ والرفع الركوع عند اليدين رفع حكم

 301 ---------------------------------------- ال؟ أم النافي على مقدم الُمـْثبِت وهل اإلحرام،

 320 -------------------------------------------------- الثالثة إلى لنهوضا عند اليدين رفع

 320 ------------------------------------------------- تكبيرة كل في اليدين رفع مشروعية

 322 ---------------------------------------- السجود في التكبيرة مع اليدين رفع مشروعية

 322 ------------------------------------------- ورفع خفض كل في اليدين رفع مشروعية

 455 ---------------------------------------------------------------- وضع اليمنى على اليسرى

 321 ---------------------------- اإلسدال جواز وعدم به واألمرُ  اليُسرى، على اليمنى َوْضعُ 

 321 ----------------------------------------------------- اليسرى على اليمنى وضع هيئة
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 321 ------------------------------------------------------- اليسرى على باليمنى القبض

 321 ---------------------------------------------------- والقبض الوضع بين الجمع حكم

 321 ---------------------------------------------------- الصالة في اليدين وضع موضع

 336 ------------------------------------------------------ السرة تحت اليدين وضع حكم

 330 ---------- السرة تحت بوضعهما القول وضعف الصالة في الصدر على اليد وضع ثبوت

 330 ---------------------------------------------------- الوضع محل في العلماء مذاهب

 334 ------------------------------------- قراءةال قيام حال الصالة في اليدين وضع موضع

 334 ------------------------------------------ الصالة في اليسرى على اليمنى قبض كيفية

 331 --------- الصالة في القيام حال القلب على اليدين وضع من المصلين بعض يفعله ما خطأ

 331 --------------------------------- بدعة الصدر على اليدين وضع أن يقول من على الرد

 342 -------------------------------------------- القيام حال الصالة في اليدين إرسال حكم

 343 --------------------------- الصدر على يكون أن ةالصال في القيام حال اليدين وضع في السنة

 344 -------------------------------------------------------------- االختصار عن النهي

 341 --------------------------------------------- عنه المنهي الصالة في االختصار صفة

 341 ---------------------------------------------الصالة في عنه المنهي االختصار معنى

 341 ------------------------------------------------- الصالة في القيام عند الرجلين هيئة

 459 ----------------------------------------------------------------- الخشوع في الصالة

 316 --------------------------------------------- الذنوب تكفير في وأثره المصلي خشوع

 310 ------------------------------------------ هييُل قد ما كل وتجنب الصالة في الخشوع

ُجوِد، َمْوضع إلى الن ظَرُ   310 ----------------------------------------------- والُخُشوعُ  السُّ

 312 ------------------------ الصالة حال قدميه موضع إلى ينظر المصلي أن في جاء ما رد

 312 ---------------------------------------------------- الصالة في العينين تغميض حكم

 313 ------------------------------------------- المصلي يشغل قد مما الصالة مكان إخالء

 313 --------------------------------------------------- السماء إلى البصر رفع عن النهي

 314 ------------------------------------------------------ الصالة في االلتفات عن النهي

 314 ----------------------------------- ذلك وفضل مودع صالة كأنها الصالة في وعالخش

 311 ---------------------------------- وتصاوير أعالم لها -ونحوها- خميصة على الصالة

 311 ------------------------------------------- األخبثين وبمدافعة الطعام بحضرة الصالة

 435 -------------------------------------------------------------------- أدعية االستفتاح

 311 --------------------------------------------- عليها المحافظة وأهمية االستفتاح أدعية
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 311 ---------------------------------------------------------------------- األول الدعاء

 316 -------------------------------------------- سنًدا االستفتاح أدعية أصح المتقدم الدعاء

 310 --------------------------------------------------------------------- الثاني الدعاء

 311 ---------------------------------------- والنفل الفرض في ملسو هيلع هللا ىلص يقوله كان المتقدم الدعاء

 311 --------------------------------------------------- االستفتاح أدعية من الثالث الدعاء

 311 --------------------------------------------------- االستفتاح أدعية من الرابع الدعاء

 311 ------------------------------------------------- االستفتاح أدعية من الخامس الدعاء

 311 ------------------------------------------------- االستفتاح أدعية من السادس الدعاء

 312 --------------------------------------------------- االستفتاح أدعية من السابع الدعاء

 312 --------------------------------------------------- االستفتاح أدعية من الثامن الدعاء

 316 --------------------------------------------------- االستفتاح أدعية من التاسع الدعاء

 310 ---------------------------------- الليل صالة في ملسو هيلع هللا ىلص يقوله كان يأتي وما المتقدم الدعاء

 في مشروعيتها ينفي ال الليل صالة في االستفتاح أدعية بعض يقول كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كون

 310 ------------------------------------------------------------------------- الفرائض

 312 -------------------------------------------------- االستفتاح أدعية من العاشر الدعاء

 312 --------------------------------------------- االستفتاح أدعية من عشر لحاديا الدعاء

 312 ---------------------------------------------- االستفتاح أدعية من عشر الثاني الدعاء

 313 ------ المسلمين( من بـ)وأنا االستفتاح دعاء في المسلمين( أول )وأنا تبديل مشروعية عدم

 314 ------------------ المسلمين أول وأنا أم: المسلمين، من وأنا يقول: هل االستفتاح دعاء في

 311 ------------------------- والنوافل الفرائض في كوني .. وجهي وجهت االستفتاح: دعاء

 311 ----------------------------------------------------- االستفتاح بدعاء اإلسرار السنة

 311 ------------------------------------------------------------------- المحتوياتفهرس 



 

 

فهرس محتويات  
 المجلد الرابع
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 5 ---------------------------------------------------------------- كتاب القراءة في الصالة

 1 --------------------------------------------- وصيغتها القراءة قبل باهلل االستعاذة وجوب

 1 -------------------------------------------------------------- لالستعاذة أخرى صيغة

 62 ---------------------------------------- الصالة في القراءة قبل لالستعاذة الثابتة الصيغة

 66 --------------------------- الرجيم الشيطان من العليم السميع باهلل أعوذ بصيغة: تعاذةاالس

 60 ---------------------------------------------------- ركعة كل في االستعاذة مشروعية

 التأمين ووجوب باإلسرار القول عن الشيخ وتراجع الجهرية في اإلمام خلف بالتأمين الجهر

 60 ------------------------------------------------------------------------- اإلمام على

 63 ------------------------------------------------------------- بها الجهر وعدم البسملة

 61 ----------------------------------------------------- شيء بالبسملة الجهر في يثبت ال

 61 ------------------------------- صريح صحيح حديث الصالة في بالبسملة هرالج في ليس

 61 -------------------------------------------------- للسورة والبسملة للفاتحة التعوذ حكم

 00 ------------------------------------------------------ ركعة؟ كل مع التعوذ يشرع هل

 00 ------------------------------------------------------------ بالبسملة واإلسرار الجهر

 03 --------------------------- لألعاجم تعلمها ووجوب ركعة كل في ووجوبها الفاتحة ركنية

 03 ---------------------------------------------------------------------- آيةً  آيةً  القراءةُ 

 04 -------------------------------------------------------------- الدين( يوم )َملِك قراءة

 01 ----------------------------------------------------------- وفضائلُها (َحةالفَاتِ ) ُركنيةُ 

 22 ------------------------------------------------------------------ الفاتحة فضائل من

 24 -------------------------------------------------------------- الفاتحة من البسملة هل

 21 ------------------------------------------------------------------ الفاتحة فضائل من

 21 -------------------------------------------------------- الكتاب فاتحة يجيد ال من حكم

 21 ------------------------------------------------------- الفاتحة حفظ يستطع لم من حكم

 32 ----------------------------------------------- الصالة في الفاتحة ركنية بعدم القول رد

 32 --------------------------------------------- العربية اللغة يجيد ال من الفاتحة يقرأ كيف

 45 ------------------------------------------------------------------- القراءة خلف اإلمام

 31 ----------------------------------------------------- اإلمام خلف القراءة حكم صةخال

 31 ------------------------------------------------- الجهرية في اإلمام وراءَ  القراءة نَْسخُ 

 43 -------------------------------------------------------- اإلمام خلف القراءة عن النهي

 16 --------------------------------------------- به االئتمام تمام من اإلمام لقراءة اإلنصات
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ي ةِ  في الفاتحة قراءةِ  ُوُجوبُ  ر   11 ------------------------------ اإلمام على تشويش بدون الس 

 11 ---------------------------- الصالة يف بعض على القرآن قارئي يجهر أن عن النهي علة

 11 ------------------------------------------------------------------ القرآن فضائل من

 12 ------------------------------------------------------------ به اإلمامِ  وَجْهرُ  الت أِميُن،

 16 --------------------------------------------------------- بالتأمين المؤتمون يجهر هل

 13 ---------------------------------------------------- زيادة دون التأمين على االقتصار

 14 ------------------------------------------------- اإلمام تأمين بُعيد يكون المأموم تأمين

 11 --------------------------------------------------- للعبد االستجابة التأمين فضائل من

 11 ------------------------------------------------------------------ التأمين فضائل من

 59 ------------------------------------------------------------------- القراءة بعد الفاتحة

 16 ------------------------------ لعارض واإلقصار فيها واإلطالة «الفَاتَِحة» بعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص قراءتُهُ 

 16 ----------------------------- أحيانًا األخيرتين الركعتين في الفاتحة بعد سورة قراءة سنية

 10 --------------------------------------------------- الصالة في المقروءة السورة إكمال

 13 ----------------------------------------------------------- ركعتين في السورة تقسيم

 13 --------------------------------------------------------- الركعتين في السورة تكرار

 14 ------------------------------------------ الواحدة الركعة في فأكثر سورتين بين الجمع

 14 -------------------------------------- الصالة كل في معينة سورة قراءة على المحافظة

 11 --------------------------------------------- الركعة في وغيرها النظائر بَْينَ  ملسو هيلع هللا ىلص َجْمُعهُ 

 11 ------------------------- الصالة؟ في السور جمع في المصحف ترتيب مراعاة يتعين هل

 11 --------------------------------------------------- الطوال السبع من السور بين الجمع

 11 ----------------------------------------------------------- القيام طول الصالة أفضل

 11 ---------------------------------------------- المأموم دون لإلمام القراءة أثناء التسبيح

 11 ----------------------------------------------------- «الفَاتَِحة» على قتَِصارِ اال َجَوازُ 

 12 ------------------- وراءه من على يشق ألنه السنة في ورد مما بأكثر القراءة إطالة حرمة

 16 ------------------------------------------ سنة؟ أم فرض الفاتحة  بعد السورة قراءة هل

 16 ------------------------------ الفاتحة؟ بعد سورة قراءة وجوب على الحديث هذا يدل هل

 10 ------------------------------ القرآن من له تيسر ما الفاتحة بعد يقرأ أن المصلي نسي إذا

 كل في الفاتحة مع فقط واحدة آية يردد أن منفرًدا أو مأموًما أو كان إماًما للمفترض يجوز هل

 10 ---------------------------------------------------------------------------- ركعة؟

 14 ------------------------------------------------------ الفاتحة بعد التي للسورة البسملة
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 14 --------------------------------------- الفاتحة بعد التي للسورة واالستعاذة البسملة حكم

 14 ----------------------------------------------------------- الصالة في القراءة تنكيس

 11 -------------------------------------------------------- الصالة في بالروايات القراءة

 620 ---------------------------------------------- الصالة في لمختلفةا بالروايات القراءة

 805 ------------------------------------------------------------------ التجوز في الصالة

ز  621 -------------------------------------------------------- لعارض الصالة في التجو 

 621 -------------------------------- إدراكه يريد بمأموم أحس إذا الركوع اإلمام إطالة حكم

 809 ------------------------------------------------------ تلخيص أحكام الجهر واإلسرار

 809 ------------------------------------------------------- في الصلوات الخمس وغيرها 

لَواتِ  في واإلسرارُ  الجهرُ  أحكام تلخيص  666 ------------------------- وَغْيِرها الَخْمسِ  الص 

 660 ---------------------- والكسوف واالستسقاء والعيدين الجمعة صالة في بالقراءة هرالج

 660 ---------------------------- والعشاء المغرب من واألوليين والجمعة الصبح في الجهر

 663 ---------------------------------------------------------- النهار صالة في اإلسرار

 663 ------------------------------------------ الليل صالةِ  في القراءةِ  في واإلْسرارُ  الَجْهرُ 

 664 -------------------------------------------------- يُِسر   أو النهار نوافل في يجهر هل

 664 ----------------------------------------- الليل صالة في واإلسرار الجهر بين التوسط

 664 ------------------------------------------------------- الليل صالة في الصوت رفع

 661 ---------------------------------- الليل صالة في واإلسرار الجهر بين بالتوسط األمر

 661 ------------------------- بالصدقة كالمسر به والمسر بالصدقة كالجاهر بالقرآن الجاهر

 889 ------------------------------------------------------- في كل صالة ملسو هيلع هللا ىلصما كان يقرؤه  

 606 ------------------------------------- باختالفها الصلوات في ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤه كانَ  ما اختالف

 606 --------------------------------------------------- السور واخربأ الصالة في القراءة

 600 --------------------------------------------------- الفجر صالة في ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤه كانَ  ما

 603 ------------------------------------------------ الفجر وسنة الفجر صالة في القراءة

 603 ---------------------------- فال له تعالى هللا شهود أما ثابت الفجر لقرآن المالئكة شهود

 604 ----------------------------------- العوارض من ونحوه السعال لعارض القراءة قطع

 601 ------------------------------------------------------------ الجمعة فجر في القراءة

 601 ---------------------------- الثانية وتقصير فجرال من األولى الركعة في القراءة تطويل

 601 ---------------------------------- اإلسفار في منها يخرج حتى الفجر في القراءة إطالة

 829 ------------------------------------------------------------ القراءةُ في ُسنَِّة الفَْجرِ    
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 626 ------------------------------------------------------- الفجر سنة في القراءة تخفيف

 626 ----------------------------------------------------- الفجر سنة في ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤه كان ما

 620 ---------------------------------- أحد( هللا هو و)قل الكافرون( يأيها )قل سورتي فضل

 620 ---------------------------------------------- الظهر صالة في للقراءة ملسو هيلع هللا ىلص النبي إطالة

 622 --------------------------------------------------------- الظهر في ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤه كان ما

 623 ------------------ لحيته باضطراب والعصر الظهر في ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقراءة الصحابة معرفة

 623 -------------------------------------- أحيانًا السرية في خلفه لمن اآلية ملسو هيلع هللا ىلص النبي إسماع

 624 ---------------- الظهر صالة من األِخيَرتَْينِ  الركعتين في «الفَاتَِحة» بعدَ  آيات   ملسو هيلع هللا ىلص قراءته

 624 -------------------------- أحيانًا عليها واالقتصار األخيرتين الركعتين في الفاتحة قراءة

 621 ----------------------------------------------------------- العصر صالة في القراءة

 621 ------------------------------------------- المفصل بقصار المغرب صالة في القراءة

 621 ---------------------------------- وأوساطه المفصل بطوال المغرب صالة في القراءة

 636 ------------------------------------------------ الطوليين بطولى المغرب في القراءة

 636 --------------------------------------- منسوخة ليست المغرب في القراءة في التطويل

 630 ------------------------------------------------------------ ربالمغ ُسن ة في القراءة

 630 ----------------------------------------------------------- العشاء صالة في القراءة

 632 -------------------------------------------- العشاء صالة في القراءة إطالة عن النهي

 634 --------------------------------------------- الجمعة ليلة والعشاء المغرب في القراءة

 631 ------------------------------------------------------------- الليل صالة في القراءة

 631 ------------------------------------------------ الليل صالة في الطوال بالسبع القراءة

 631 ------- منها. رةبسو ركعة كل في يقرأ أحياناً  كان و الطوال. السبع - َوِجع   وهو - ليلة وقرأ

 631 -------- ثالث من أقل في القرآن قراءة عن والنهي قط ليلة في كله القرآن قرأ ملسو هيلع هللا ىلص أنه ُعلِمَ  ما

 640 ---------------------------------------------------- آية بمئتي الليل في الصالة فضل

 642 ----------------------------------------- والزمر إسرائيل ببني الليل صالة في القراءة

 642 ------------------------------------------------ الليل صالة في آية بمئة الصالة فضل

 642 ------------------------------------ ليلال صالة في ركعة كل في آية خمسين قدر قراءة

 642 ------------------------------------------------- الليل صالة في المزمل أيها يا قراءة

 643 --------------------------------------------------نادراً  إال كل ه الليل يصلي ملسو هيلع هللا ىلص كان ما

 644 --------------------------------------------- يصبح حتى وترديدها بآية الليل في القيام

 644 ----------------------------------------- الليل صالة في اإلخالص سورة قراءة فضل
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 641 ----------- الليل صالة في يكون القرآن قراءة أثناء عذابة من والتعوذ فضله من هللا سؤال

 641 --------------------------------------------------اآليات بعض عند يقال فيما ورد ما

 641 ------------------------------------------------------------ الِوْترِ  صالة في القراءة

 641 ----------------------------------------------------- الوتر بعد الركعتين في القراءة

 641 ---------------------------------------------------------- الجمعة صالة في القراءة

 612 ---------------------------------------------------------- العيدين صالة في القراءة

 616 ---------------------------------------------------------- الجنازة صالة في القراءة

 616 ------------------------------------------- الجنازة صالة في الفاتحة بعد سورة قراءة

 616 ---------------------------------------------------- الجنازة صالة في الفاتحة قراءة

 612 --------------------------------------------- األولى التكبيرة بعد تكون الفاتحة ةقراء

 613 ----------------------------------------- يجهر أم الجنازة صالة في بالفاتحة يُسر هل

 835 ------------------------------------------------- ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها  

 611 -------------------------------------- ذلك وفضل بها الصوت وتحسينُ  القراءةِ  تَْرتيلُ 

 611 ----------------------- القراءة؟ كثرة مع السرعة أو: القراءة، وقلة الترتيل أفضل: أيهما

 611 --------------------------------------------------------- اءةالقر في المد حروف مد

 611 ------------------------------------------------------- اآليات رؤوس على الوقوف

 611 ---------------------------------------------------- آية كل رأس على الوقوف السنة

 611 --------------------------------------------------------------- القراءة في الترجيع

 616 ----------------------------------------------------- بالقرآن الصوت بتحسين األمر

 616 ------------------------------------------------------ بالقرآن الصوت تحسين فضل

 610 ----------------------------------------------------- بالقرآن صوتًا الناس أحسن ِمن

 610 ------------------------------------------------------------- بالقرآن بالتغني األمر

 614 --------------------------------------------------- األشعري موسى أبي قراءة ُحْسن

 855 ----------------------------------------------------------------------- كتاب الركوع

التكبير وجوب و الركوع، ركنية وبيان الركوع، تكبيرة عند اليدين ورفع الركوع، قبل السكتة

--------------------------------------------------------------------------------- 611 

 612 ---------------------------------------------------------------------الركوع صفة

 613 ----------------------------------------------- الركوع في الركبتين من اليدين تمكين

 614 --------------------------------------------------- الركوع حال اليدين أصابع تفريج

 614 -------------------------------------------- الركوع حال الساقين على األصابع جعل
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 614 -------------------------------------------------------- منسوخ الركوع في التطبيق

 611 -------------------------------------------------------------- الركوع لحا المجافاة

 611 -------------------------------------------- الركوع حال وتسويته الظ ْهر بسط وجوب

 611 -------------------------------------------------- الركوع حال للظهر الرأس مساواة

 611 ------------------------------------------------------- الركوع في الطُّمأنينة وجوبُ 

 022 ---------------------------------------------------- الركوع في االطمئنان ترك حكم

 022 ----------------------------------------------- الركوع في صلبه يقيم ال لمن صالة ال

 026 ------------------------------- بشروط إال حصوله وعدم الركوع في االطمئنان وجوب

 020 ----------------------- أحيانًا بعضها على واالقتصار أحيانًا بينها لجمعوا الركوع أذكار

 022 --------------------------------- مرات( )ثالث العظيم ربي سبحان الركوع: أذكار من

 023 ------------------------------------------ ثالث من أكثر العظيم( ربي )سبحان تكرار

 024 -------------------------------- )ثالثًا( وبحمده العظيم ربي سبحان الركوع: أذكار من

 024 -------------------------------- والروح المالئكة رب قدوس سبوح الركوع: أذكار من

 021 ------------------------- لي اغفر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم سبحانك الركوع: أذكار من

 021 ------------------------ أسلمت... ولك آمنت، وبك ركعت، لك اللهم! الركوع: أذكار من

 021 ----------- توكلت.. وعليك أسلمت، ولك آمنت، وبك ركعت، لك اللهم الركوع: أذكار من

 021 --------------------------------- والملكوت... الجبروت ذي سبحان الركوع: أذكار من

 021 --------------------------------------------------------------------- الركوع إطالة

 021 -------------------------------------------------- الركوع في القرآنِ  قراءةِ  عن النهي

 062 -------------------------------------------- السنة من الطول في األركان بين التسوية

 062 ---------------------------------- التسليم قبل الصالة نهاية في وذكره الركوع نسي من

 066 ----------------------------------------------------------- الركوع حال النظر محل

 066 --------------------------------------- مستحب؟ أم واجب أم ركن الصالة في التسبيح

 285 ---------------------------------------------------- االعتدال من الركوع وما يقال فيه

 064 ------------------------------------------------- فيه قولُ ي وما الركوع، من االعتدال

 061 -------------------------------------------- الركوع من الرفع بعد بالحمد األمر تعليل

 061 ----------------------------------- الحمد صيغ وذكر الركوع من الرفع عند اليدين رفع

 002 --------------------------------------------------------------- بالتسميع اإلمام جهر

 002 -------------------------------------------------- الركوع بعد الحمد صيغ في الزيادة

 002 -------------------------------------------- الركوع بعد الحمد صيغ في أخرى إضافة
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 002 ------------------------------------------- الركوع بعد الحمد صيغ في أخرى إضافة

 003 ----------------------------- الليل صالة في الركوع بعد الحمد صيغ يف أخرى إضافة

 003 ----------------------------- الليل صالة في الركوع بعد الحمد صيغ في أخرى إضافة

 004 --------------------- قيامه إطالة أراد لمن الركوع من القيام أذكار بين الجمع مشروعية

 001 ------------- الركوع من الرفع أدعية في الثلج..( من طهرني )اللهم زيادة مشروعية عدم

 001 --------------------------------------------- فيه االطمئنان ووجوبُ  القيام، هذا إطالةُ 

 001 --------------------------- ذلك ترك من والتحذير وهيئته الركوع في باالطمئنان األمر

 258 ------------------------------- عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

 022 ------------------------------- القيام هذا في اليسرى على اليمنى وضع مشروعية عدم

 022 ----------- الركوع بعد القيام في اليسرى على اليمنى وضع على الحديث بهذا يستدل هل

 023 --------------------------- بعده الذي دون الركوع قبل الذي القيام في القبض روعيةمش

 في الصدر على اليدين وضع على مفاصلها إلى العظام ترجع حتى بحديث: االستدالل يستقيم هل

 021 ---------------------------------------------------------------- الركوع؟ من القيام

 032 ------------------------ الركوع من الرفع بعد الصدر على اليدين وضع مشروعية عدم

 032 ----- عصرنا إلى السلف عند الركوع من فعالر بعد اليسرى على اليمنى وضع ثبوت عدم

 036 --------------------------- الركوع من الرفع بعد اليسرى على اليمنى بوضع القول رد

 031 -------------------------------------- الركوع من الرفع بعد الصدر على اليدين وضع

 031 ------------------------------------------------------ الركوع من الرفع بعد الوضع

 043 --------------------------------------------- الركوع من الرفع بعد اليدين قبض حكم

 041 ----------------- بدعة الركوع من الرفع عند اليسرى على اليمنى وضع بأن القول حول

 012 ------------------------ الركوع من الرفع بعد الصدر على اليدين وضع مشروعية عدم

 016 --------------------------------------- الطول في الركوع مع الركوع من القيام تسوية

 235 ----------------------------------------------------------------------- كتاب السجود

 014 ---------------------------------------------------------- السجود من اإلكثار فضل

 014 -------------------------------------------------------------------- السجود ركنية

 014 ------------------------------------ أحيانًا السجود إلى الهوي عند اليدين ورفع التكبير

 258 ---------------------------------------------------------- النزول للسجود على اليدين

 012 ---------------------------------------------------- اليدين على السجود إلى الخرور

 011 ----------------------------------------------- السجود في الركبتين قبل اليدين وضع
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 القيام عند اليدين على االعتماد على والكالم الركوع من القيام عند اليدين قبل الركبتين رفع

 011 ------------------------------------------------- العجن حديث ضعف من على والرد

 011 ----------------------------------------------------- للسجود النزول في اليدين تقديم

 011 ------------------------------------------------------------------- للسجود النزول

 222 --------------------------------------------------------- اليدين على سجودلل النزول

 226 --------------------------------------------------------- اليدين على للسجود النزول

 224 ------------------------------------------------------ السجود في اليدين على النزول

 221 ------------------------------------ للسجود الهوي في الركبتين قبل اليدين وضع السنة

 221 ------------------------------- اليدين على يكون إنما للسجود النزول أن على األدلة من

 221 ------------------------------------------------------------ مقدمته في البعير ركبتا

 588 ---------------------------------------------------------------------- صفة السجود

 262 --------------------------------------------------------- والوجه اليدين على السجود

 262 ----------------------------------------------------------- الكف أليتي على السجود

 263 ----------------------------- السجود في القبلة إلى وتوجيهها األصابع وضم الكف بسط

 263 ------------------------------------------ :91-89 فقرة الصفة تلخيص في اإلمام قال

 263 -------------------------------------- السجود في األذنين أو المنكبين حذو الكفين جعل

 264 ------------------- السجود في األرض من السجود أعضاء وباقي والجبهة األنف تمكين

 261 ------------------------------------ واألنف الجبهة على كان إذا إال السجود إجزاء عدم

 261 ------------------- جنبيه عن مجافاتهما مع األرض من ويديه وجبهته أنفه تمكين وجوب

 261 ---------------------- الرجل نصب مع األصابع وأطراف القدمين بصدور القبلة استقبال

 261 ---------------------------------------- السجود في العقبين ورص القدمين أصابع فتح

 261 ----------------------------------------------------------- السجود في العجيزة رفع

 261 --------------------------------------------------- اعليه يُسجد التي السبعة األعضاء

 261 ---------------------------------------- السجود في واحد كعضو واألنف الجبهة جعل

 206 ---------------------------------------------------- السجود في األنف وضع وجوب

 206 ------------------------------------------------------- الشعر معقوص السجود حكم

 200 --------------------------------------------- السجود في الذراعين افتراش عن النهي

 200 --------------------------------------- السجود في الجنبين عن ومباعدتهما اليدين رفع

 203 ------------------------------------------------------- السجود في الفخذين يُضم هل

 204 ------------------------------ السجود في لركببا االستعانة و اليدين تفريج ترك حديث
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 201 --------------------------------- الركبتين؟ ضم به يلحق هل السجود حال القدمين ضم

 201 --------------------------------------------------------- السُّجود في الطُّمأنينة ركن

 201 ------------------------------------- :112 ،111 فقرة الصفة تلخيص في اإلمام قال

 201 -------------------------------------------------------------------- السُّجود أذكارُ 

 222 ----------------- فيه الدعاء من االستكثار واستحباب السُّجود في القرآن قراءة عن النهيُ 

 222 -------------------------------------- بالدعاء أم بالتسبيح سجوده في المصلي يبدأ هل

 226 ----------------------------- السجود أدعية في تقواها( نفسي اعط )رب دعاء ورد هل

 226 --------------------------- السجود في .. وجهلي خطيئتي لي اغفر اللهم دعاء: ورد هل

 220 -------------------------------------------------------------------- السُّجود إطالةُ 

 222 ------------------------------------------- الطول في الركوع من قريبًا السجود جعل

 222 -------------------------------------------------------------------- السجود فضل

 224 --------------------------------------------------------------- السجود فضائل من

 224 ---------------------------------------------------- والَحِصير األرضِ  على السُّجودُ 

 221 ----------------------------------------------- الحر لشدة عليه والسجود الثوب بسط

 221 ------------------------------------------------------------- وماء طين في السجود

 221 ----------------------------------------------------- والحصير الخمرة على الصالة

 221 ------------------------------------ متصل حائل على السجود جواز عدم على دليل ال

 232 --------------------------------- واحدة سجدةً  إال يسجد لم أنه وتََذك ر التََشهُّد، من انتهى

 548 ------------------------------------------------------------------- الرفع من السجود

فعُ   232 ---------------------------------------------- فيه التكبير ووجوب السُّجود ِمنَ  الر 

 232 ---------------------------------------- السجود من الرفع تكبير في أحيانًا اليدين رفع

 232 --------------------------------------- متروكة سنة السجود من الرفع عند اليدين رفع

 545 -------------------------------------------------------------- الجلوس بين السجدتين

 231 --------------------------------------------------- الس ْجدتين بن اإلْقَعاءُ  أو االفتراش

 242 --------------------------------------------- السجدتين بين اإلقعاء أو االفتراش سنية

 240 ----------------------- مشروعة ثابتة وصورة هاعن منهي صورة صورتان: له اإلقعاء

 240 --------------------------------------------- السجدتين بين اإلقعاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن صح

 240 --------------------------السجدتين بين األليتين على العقبين وضع المتروكة السنن من

 242 -------------------------------------------- السجود من الرفع عند اليمنى نصب سنية

 242 ------------------------------- العقبين على االنتصاب وهو ثابت السجدتين بين اإلقعاء
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 243 ----------------------------------------------------- السجدتين بين االطمئنان ركنية

 243 -------------------------------------------------------------- الس جدتين بين ذكاراأل

 244 ------------------------------------------------------------------------ آخر دعاء

 241 --------------- الفرائض عليها ويقاس الليل صالة في ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقولها كان السابقة األذكار

 241 ----------------------------------------- السجدة من قريبا السجدتين بين الجلسة إطالة

 في السجدتين بين الجلوس في اليدين وضع كيفية من صحيح حديث ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ثبت هل

 241 -------------------------------------------------------------------------- الصالة؟

 241 ---------------------------------- نفيا أو إثباتا الصالة في السجدتين ينب اإلشارة حديث

 211 -------------------------------------------- السجدتين؟ بين اإلصبع تحريك يشرع هل

 211 --------------------------------------------- السجدتين بين اإلصبع تحريك يشرع هل

 211 ----------------------------------------------------- السجدتين بين باإلصبع اإلشارة

 555 --------------------------------------------------------- السجدة الثانية والرفع منها

 214 --------------------------------------------------------- منها والرفع الثانية، السجدة

 555 ----------------------------------------- جلسة االستراحة وهيئتها وذكر الخالف فيها

 211 ----------------------------------------- فيها الخالف وذكر وهيئتها االْستِراَحةِ  َجْلَسةُ 

 211 -------------------------------------------------------- االستراحة جلسة مشروعية

 211 ---------------------------------------------- حكمها في واالختالف االستراحة جلسة

 216 ----------------------------------- اإلمام؟ عليها يتابع وهل سنة؟ االستراحة جلسة هل

 212 -------------------- السن وكبر المرض لعلة لالستراحة جلس إنما ملسو هيلع هللا ىلص النبي بأن القول رد

 213 ------------------------------------------------------------- االستراحة جلسة صفة

 213 -------------------------------------------- االستراحة لجلسة بالنسبة التكبيرة موضع

 595 ------------------------------------------------------------- القيام إلى الركعة الثانية

 211 ------------------------- العاجن هيئة على الركعة إلى النُّهوض في اليدين على االعتماد

 211 ------------------------------------------------------وكيفيته الصالة في العجن حكم

 211 ---------------------------------------- الصالة في النهوض حال اليدين على االعتماد

 322 ---------------------------------------- تماداالع هو الثانية الركعة إلى القيام في السنة

 326 ------------------------------ الثانية الركعة إلى القيام عند األرض على االعتماد ثبوت

 322 ------------ يديه على يعتمد ال كالسهم السجدة من يقوم كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن في جاء ما ضعف

 405 ---------------------------------------------------------------------- الركعة الثانية

 321 ------------------------------------------ الثانية الركعة في االستفتاح دعاء قراءة عدم
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 321 ----------------------------------------- القراءة قبل الثانية الركعة في سكتة هناك هل

 321 ----------------------------------------------- األولى من أقصر الثانية الركعة جعل

 321 -----------------------------------------------ركعة   ُكل   في «الفَاتَِحة» قراءة وجوبُ 

 488 ----------------------------------------------------------------------- جلسة التشهد

 362 ---------------------- والرباعية الثالثية من األول والتشهد الثنائية الصالة في االفتراش

 364 ------------------------------------------------------------- الكلب إقعاء عن النهي

 361 ------------------------------------------------ وهيئتها التشهد جلسة في اليد موضع

 361 -------------------------- الصالة في اليسرى اليد على االعتماد مع الجلوس عن النهي

 489 ----------------------------------- اإلشارة باإلصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها

 306 ---------------------------------- وتحريكها إليها والنظر التشهد في باإلْصبَعِ  اإلشارة

 301 ----------------------------------- التحليق و اإلشارة حال الوسطى على اإلبهام وضع

 322 ------------------------------------------------------ التشهد في اإلصبع رفع فضل

 320 ---------------------------------- بعض عن الدعاء في باإلصبع اإلشارة الصحابة أخذ

 320 ----------------------------------------------- جميًعا التشهدين في باإلصبع اإلشارة

 322 ------------------------------------------------ جميًعا باإلصبعين اإلشارة عن النهي

 322 ------------------------------ بالشذوذ وائل حديث في التحريك على حكم من على الرد

 321 --------------------------------------------- التشهد في اإلصبع حني مشروعية عدم

 321 ----------------------------------------- التشهد في يكون وتحريكه باإلصبع اإلشارة

 321 -------------------------------- قدامة؟ نب زائدة به تفرد هل التشهد في اإلصبع تحريك

 336 ----------------------------------- التشهد في التحريك في قدامة بن زائدة زيادة صحة

 330 ----------------------------------- شاذة؟ اإلصبع تحريك في قدامة بن زائدة زيادة هل

 330 --------------------------------------------------------- شاذة؟ )يحركها( زيادة هل

 331 -------------------------------------------- التشهد؟ في والتحريك اإلشارة تكون متى

 346 ----------------------------------- فقط؟ الشهادة عند التشهد في اإلصبع رفع يتقيد هل

 346 ----------------------- ويساًرا؟ يمينًا التحريك وحكم كله؟ هدالتش في التحريك يكون هل

 342 -------------------------------------- السالم قبل إلى التشهد في اإلصبع رفع استمرار

 342 ------------------------------------------------- التشهد في اإلصبع تحريك استمرار

 343 ---------------------------------------------------- التشهد في األصبع تحريك كيفية

 344 ---------------------------------------------------- التشهد في اإلصبع تحريك كيفية

 344 ---------------------------------- بشدة؟ أم بليونة يكون التشهد في اإلصبع تحريك هل
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 باإلصبع اإلشارة وخطأ التشهد في لإلصبع فيه المبالغ والرفع الخفض من ضهمبع يفعله ما خطأ

 341 ----------------------------------------------------------------- األرض اتجاه إلى

 341 ------------------------------------- ويساًرا يمينًا يكون التشهد في األصبع تحريك هل

 341 ------------------------------------------------------- للخوف اإلصبع تحريك ترك

 312 ----- وتحريكه باإلصبع اإلشارة صفة حول وكلمة يتوقف؟ متى التشهد في األصبع تحريك

 435 ----------------------------------------------------------------------- التشهد األول

ا ويكون السهو، بسجود وجبره فيه، الدعاءِ  ومشروعيةُ  األول، التشهد وجوبُ   314 ---------سر ً

 311 --------------------------------------------------- له والجلوس األول التشهد وجوب

 311 --------------------------------------------------------- جلسة كل في بالتشهد األمر

 311 -------------------------------------------------------------- التشهد الصحابة تعليم

 311 ---------------------------------------------------------------------- التشهد إخفاء

 311 ---------------------------------------------------------------------- التشهد ِصيَغُ 

 316 ------------------------------- هللا رسول أني وأشهد التشهد: في ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقول كان هل

 310 --------------------------------------------- موته بعد التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على السالم

 313 -------------------------------------- موته بعد التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على السالم صيغة

 314 -------------------------------------- موته بعد التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على السالم صيغة

 311 ------------------------------------------------- التشهد فرض قبل يقولون كانوا ماذا

 311 ---------------------------------------------------------------- للتشهد ثانية صيغة

 311 -----------------------------------------------------------------للتشهد ثالثة صيغة

 311 --------------------------------------------------------------- للتشهد رابعة صيغة

 311 -------------------------------------------------------------- شهدللت خامسة صيغة

 311 -------------------------------------------------------------- للتشهد سادسة صيغة

 311 ------------------------------------- منها شاء ما التشهدات هذه من يختار أن للمصلي

 311 ------------------------------------------------ التشهد في )ومغفرته( زيادة ثبتت هل

 312 ------------------------------------------- وِصيَُغها وَمْوِضُعها، ملسو هيلع هللا ىلص النبي   على الصالةُ 

 311 ------------------------ األول التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة زيادة عدم حديث ضعف

 311 ------------------------------------- األول شهدالت في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة مشروعية

 312 ------------------------------------- األول التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة مشروعية

 312 ------------------------------ ذلك في بعضهم وتوسع ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة صيغ كثرة

 316 ------------------------------------------ ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي علمها التي الصالة صيغ
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 314 ---------------------------------------------------------------------- ثانية صيغة

 314 ---------------------------------------------------------------------- ثالثة صيغة

 314 --------------------------------------------------------------------- رابعة صيغة

 311 -------------------------------------------------------------------- خامسة صيغة

 311 -------------------------------------------------------------------- سادسة صيغة

 311 --------------------------------------------------------------------- سابعة صيغة

 311 ------------------------------------------------ التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي لىع الترحم حكم

ة فَوائدُ  الةِ  في مهم  ة نبي   على الص   311 -------------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص األُم 

 422 ---------------------------------------------- وردت كما الصالة صيغ إتمام من بد ال

 423 --------------------------------------- اإلبراهيمية الصلوات في سيدنا لفظ زيادة حكم

 466 ---------------------------------------- اإلبراهيمية الصلوات في السيادة زيادة إنكار

 466 ------------------------------------------------ ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة كيفيات أفضل

 والتشهدات االستفتاح، كأدعيهَ  أخرى؛ وبهذه مرة، بهذه يؤتى أن الصلوات ذهه في السنة

 460 ------------------------------------------ واحدة صالة في بينها يجمع أن ال وغيرها،

 462 -------------------- المطهرة السنة ورواة الحديث أهل هم ملسو هيلع هللا ىلص عليه صالة المسلمين أكثر

 463 ------------------------------------ األول التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة مشروعية

 464 ------------------------------------------------------------- التشهد هذا في الدعاء

 461 -------------------------------------------------- األول التشهد في الدعاء مشروعية

 461 ----------------------------------------------------------- التشهد قبل التسمية حكم

 461 ---------------------------------------------------------------- التشهد صيغ حول

 403 ------------------------------------- وفاته بعد التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على السالم صيغة

 403 ---------------------- النبي على السالم هي: ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد التشهد في السالم صيغة

 403 ------------------------------------------------------ التشهد؟ صيغ بين التلفيق حكم

 404 ----------------------------------------------- الصالة في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على السالم كيفية

وخارجها؟ الصالة في األمر يختلف وهل التسليم؟ يصاحبها أن بد ال ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة هل

--------------------------------------------------------------------------------- 401 

 401 ----------------------------------------------------- التشهد بعد دعاء من أكثر جمع

 529 --------------------------------------------------- القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة

 426 -------------------------------- فيه التكبير ووجوب الرابعة ثم الثالثة الركعة إلى القيام

 426 ------------------------------------------------------- الثالثة للركعة النهوض كيفية
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 422 ------------------------------------------------ قام ثم كب ر، القعدة؛ من قام إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان

 422 -------------------------------------------------------- أحيانًا التكبير مع اليدين رفع

 422 ------------------------------------------------------------- الرابعة للركعة التكبير

 423 ------------------------------------------------ الرابعة للركعة التكبير في اليدين رفع

 423 ----------------------------------------- والرابعة الثالثة الركعة بين االستراحة جلسة

 423 ----------------------------------------------- االستراحة جلسة من القيام عند العجن

 424 --------------------------------------------- والرابعة ثةالثال الركعة في الفاتحة قراءة

 555 ---------------------------------------------------------------------- التشهد األخير

 421 ------------------------------------------------------- التشهد وجوب األخير التشهد

 421 --------------------------------------------------------- األخير التشهد جلوس هيئة

 421 --------------------------------------- التشهدين في الجلوس صفة في العلماء اختالف

 433 -------------------------------------------------------- أحيانًا وفرشها اليمنى نصب

 433 -------------------------------------------- األوسط التشهد في التورك حديث ضعف

 434 -------------------------------------------------------- يكون؟ تشهد أي في التورك

 431 ---------------------------------- االفتراش؟ أم التورك ثنائيةال في التشهد في السنة هل

 431 ------------------------------------------ الثنائية الصالة من التشهد في الجلوس كيفية

 431 ---------------------------- الرباعية أو الثالثية في األخير التشهد في يكون إنما التورك

 442 ----------------------------------------------------- الثنائية الصالة في التورك حكم

 442 ------------------------------------------------- اليسرى بالكف الركبة على التحامل

 442 ----------------------------- التشهد ةجلس في والفخذ اليمنى اليد مرفق بين المجافاة عدم

 555 ---------------------------------------------------------- الدعاء في التشهد األخير  

 441 ------------------ فيه الدعاء ومشروعية األخير التشهد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة وجوب

 416 -----------------------------الصحابة ذلك وتعليم الدُّعاء قبل أربع من االستعاذةِ  وجوب

 412 -------------------------------------------------------- وأنواعه السالم، قبل الدعاء

 413 ------------------------------------------------ الصالة في المأثورة الدعاء صيغ من

 411 ---------------------------------------------------------------- للدعاء ثانية صيغة

 411 ----------------------------------------------------------------- للدعاء ثالثة صيغة

 411 --------------------------------------------------------------- للدعاء رابعة صيغة

 411 -------------------------------------------------------------- للدعاء خامسة صيغة

 411 -------------------------------------------------------------- للدعاء سادسة صيغة
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 411 -------------------------------------------------------------- للدعاء سابعة صيغة

 411 ------------------------------------------------------------------- الثامنة الصيغة

 411 --------------------------------------------------------------------- تاسعة صيغة

 416 -------------------------------------------------------------------- عاشرة صيغة

 555 ------------------------------------------------------------------ التسليم من الصالة

 414 -------------------------------------------------- الصالة  من التسليم صور تلخيص

 414 ----------------------------------------------------------- الصالة من التسليم صيغ

 411 ---------------------------------------- الجهتين في هللا ورحمة عليكم مبالسال التسليم

 411 -------------------------------------------------- األولى التسليمة في وبركاته زيادة

 411 ----------------------------- فقط األولى التسليمة في يكون التسليم في )وبركاته( زيادة

 411 ----------------------------- بدعة ال سنة الصالة من التسليم في )وبركاته( لفظة زيادة

 411 ------------------------------------- أحيانًا عليكم( )السالم على اليسار عن االقتصار

 411 ------------------------------------------------------- واحدة ةتسليم على االقتصار

 411 ---------------------------------------------------------- الصالة من السالم صور

 لم التي السنن أن على الشيخ من هامة ولفتة الصالة؟ من التسليم في «وبركاته» زيادة التزام حكم

 412 --------------- صالة كل في التزامها ال وتارة تارة تطبيقها ينبغي بها ملسو هيلع هللا ىلص النبي التزام يرد

 410 ---------------------------------------------------------- الصالة من التسليم صيعة

 412 ----------------------------------------- الصالة نقضاءال الواحدة التسليمة مشروعية

 412 ---------------------------------------- الصالة من السالم حال اليدين رفع عن النهي

 413 ------------------------------------------------- التسليم عند باليد اإلشارة عن النهي

 413 ----------------------------------- التكلف من الصالة من التسليم أثناء المنكب تحريك

 414 --------------------- الصالة من التسليم عند القبلة عن والمنكب بالصدر االنحراف خطأ

 414 -------------------------------------------------------------------- التسليم وجوب

 519 --------------------------------------------------------------------- الصالة انقضاء

 416 --------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي صالة انقضاء يُعرف به الذي يرالتكب

 416 -------- رجليه( يثني أن قبل .. هللا. إال إله ال قال )من حديث: في الرجل بثني المقصود ما

 416 -------------------------- الصالة من االنتهاء بعد البعض لبعضهم المصلون يقول ماذا

 412 ------------------------------------------------- الصالة من السالم بعد المكوث مدة

 595 --------------------------------------------- استواء الرجال والنساء في صفة الصالة

 411 -------------------------------------------- الصالة صفة في والنساء الرجال استواء
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 411 -------------------------- بالرجال؟ خاص هو هل «أصلي رأيتموني كما صلوا» حديث

 308 ------------------------------------------------------- الثمرة المرجوة من الصالة   

 122 ---------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي لهدي موافقتها مع فيها الخشوع بقدر تكون الصالة من المرجوة الثمرة

  506 ------------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات



فهرس محتويات  
 سالمجلد الخام
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 5 ---------------------------------------------------------------- ب صالة الجماعة وأحكامهاكتا

 1 -------------------------------------------------------------------------- الجماعة صالة وجوب

 1 -------------------------------------------------------------------------- الجماعة صالة وجوب

 1 -------------------------------------- كذلك؟ الجماعة عليه تجب هل لمانع يسمع لم إذا المسجد أذان

 1 ------------------------------------------------------------------ الجماعة صالة وجوب أدلة من

 62 ----------------------------------------------------------------- الجماعة صالة حضور وجوب

 60 ------------------------------------------------ بسنيتها قال من على والرد الجماعة صالة وجوب

 63 ------------------------------------------------------- الضرير على حتى الجماعة صالة وجوب

 64 ------------------- النداء لتلبية موجبا البعيد المسجد من الصوتية بالمكبرات األذان سماع يعتبر هل

 64 ------------------------------------------------------------ الجماعة عن للتخلف المبيحة األعذار

 61 ---------------------------------------------------- االنشغال؟ حال الجماعة ترك في يرخص هل

 61 -------------------------------------------- عنها للتخلف المبيحة واألعذار الجماعة صالة وجوب

 61 -------------------------------------------------------------- جماعة في الصالة أداء على الحث

 06 ------------------------------------------------------------------------- للمسافر الجماعة صالة

 00 ------------------------------------------- لمانع النداء يسمع ال لكنه للمسجد جاًرا اإلنسان كان إذا

 04 -------------------------------------- المسجد جماعة شهود توجب التي المسافة تحديد نستطيع هل

 01 -------- الصالة أوقات مع يتناسب بما  المحاضرات جداول تحدد أن والمدارس الجامعات على يجب

 01 ----------------------------------------------------------------- المسجد في للصالة األطفال أخذ

 في جماعة فيصلون العلم لمجالس الحاضرين وللمقيمين  للمسافر المسجد ةجماع حضور في الترخص

 01 --------------------------------------------------------------------------------------- مجلسهم

 26 ------------------- المسجد؟ في إال المسجد لجار صالة ال قال: أنه عنه هللا رضي علي عن صح هل

 20 ------------------------------------------------------ االمتحان بعذر الجماعة صالة حضور عدم

 22 -------------------------------- العمل لظروف الجماعة مع يصلي وال مراقبة برج في يعمل رجل

 22 --------------------------------------------------------------------------- البيت اعةلجم األذان

مكانهم؟ في جماعة فيصلوا المسجد جماعة ترك في لهم يرخ ص فهل علم مجلس في الناس بعض كان إذا

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 21 ------------------------------------------------ مودع صالة صلوا الصالة: عند األئمة بعض قول

 الدار جماعة أن يقال فهل ذلك نحو أو القراءة بطول المسجد جماعة عن تتميز الدار جماعة كانت إذا

 21 -------------------------- كالتراويح؟ النافلة وجماعة الفريضة جماعة بين فرق هناك وهل أفضل؟

 36 --------------------------- المالئكة تؤذي مالبسه رائحة ألن الجماعة حضور عن الزبال يُعفى هل
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 30 --------------------------- العمل من فصله من الخوف بحجة الجماعة ترك في للعامل يرخص هل

 33 ---------------------------------------------------------- الجماعة؟ عن التأخر للصائم يجوز هل

 34 -------------------------------------- االمتحان توق مع الجماعة صالة وقت تعارض إذا الحكم ما

 31 ------------------------------- العصر أو الصبح بعد ولو النافلة بنية الجماعة مع اإلعادة مشروعية

 31 ------------------------------------------------------------ بدعة جماعة في النوافل صالة اعتياد

 31 ------------------------------------------------------------------------ للمتنفلين الجماعة صالة

 31 -------------------------------------------------------------------- جماعة في النافلة صالة حكم

 58 ------------------------------------------------------------------- كتاب حكم الجماعة الثانية

 42 ----------------------------------------------------------------- المسجد في الثانية الجماعة حكم

 41 ---------------------------------------------------------------------------- الثانية الجماعة حكم

 41 ------------------------------------ األولى الجماعة أدرك ممن إمامها كان إذا الثانية الجماعة حكم

 10 --- الثانية؟ الجماعة ينتظر أم الصالة في معه يدخل فهل األخير التشهد في واإلمام المسجد دخل رجل

 14 ---------------------------------------------------------------------------- الثانية الجماعة حكم

 11 ---------------------------------------------------------------- جماعة الثانية الجماعة تعتبر هل

 11 ------------------------------------------ التينص لجمع كانت إذا المسجد في الثانية الجماعة حكم

 11 ------------------------------------------------------- الثانية الجماعة مشروعية عدم في الحكمة

 12 ---------------------------------------------------------------------------- الثانية الجماعة حكم

 12 ---------------------------------------------------------- الثانية الجماعة حكم في الشافعي مذهب

 13 ---------------------------------------------------------------ثانية جماعة في بالمسبوق االئتمام

 14 ------------------------------------------------الغربية؟ الدول في الثانية الجماعة في يرخص هل

 11 ---------------------------------------------------------------------------- الثانية الجماعة حكم

 13 ---------------------------------------------------------------------- المسجد في الثانية الجماعة

 11 ---------------------------------------------------------------------------- الثانية اعةالجم حكم

 12 ---------------------------------------------------------------------------- الثانية الجماعة حكم

 16 ---------------------------------------------------------------- ثانية جماعة إقامة اإلمام استئذان

 16 --------------------------------------------------------------- المسجد في الثانية الجماعة صالة

 11 ------------------------------------------------------------ المسجد في الثانية الجماعة إقامة حكم

 11 ---------------------------------------------------------------------------- الثانية الجماعة حكم

 622 --------------------------------------------------------------- المسجد في الثانية الجماعة حكم

 622 ---------------------------------------------------------------------- الثانية للجماعة االنتظار
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 662 --------------------- به ليأتم جاء بأحدهم وإذ وحده، فصلى الجماعة صالة بعد المسجد دخل رجل

 666 ------------------------------------------------------------- الصالة في للمسبوق السهو سجود

 660 ------------------------------------ الواحد؟ المسجد في الجماعة تكرار من الصورة هذه تُعد هل

 662 --------------------------------------------------- الراتب اإلمام جماعة قبل جماعة صالة حكم

 664 ------------------------------------------- للحاجة الراتبة الجماعة وقبل األذان بعد جماعة إقامة

 885 ------------------------------------------------------------------ مامكتاب القراءة خلف اإل

 661 -------------------------------------------------------------- اإلمام خلف القراءة حكم خالصة

 661 ---------------------------------------------------------- الجهرية في اإلمام وراءَ  القراءةِ  نَْسخُ 

 603 ----------------------------------------------------------------- اإلمام خلف القراءة عن النهي

 626 ----------------------------------------------------- به االئتمام تمام من اإلمام لقراءة اإلنصات

ي ةِ  في الفاتحة قراءةِ  ُوُجوبُ  ر   621 -------------------------------------- اإلمام على تشويش بدون الس 

 621 ---------------------------------------------------------- الجهرية في اإلمام خلف القراءة حكم

 632 ------------------------------------------ خداج( فصالته اإلمام خلف يقرأ لم )من حديث ضعف

 636 -------------------------------------------------------------------------- اإلمام خلف القراءة

 630 -------------------------------------------------------------------------- اإلمام خلف القراءة

 630 -------------------- جهر إذا وينصت أسر إذا يقرأ أن اإلمام خلف القراءة مسألة في األقوال أعدل

 633 -------------------------------- الفاتحة المأموم يقرأ ما بقدر لإلمام السكوت استحب لمن حجة ال

 634 -------------------------------------------------- ناًرا فوه ُملئ اإلمام خلف قرأ من حديث: حال

 631 ----------------------------------------------- الجهرية؟ الصالة في اإلمام مع الفاتحة، تُقرأ هل

 631 ------------------------------------------------------------- اإلمام خلف للمأموم الفاتحة قراءة

 646 --------------------------------------------------------------------- اإلمام خلف الفاتحة قراءة

 641 --------------------------------------------------------------------- اإلمام خلف الفاتحة قراءة

 614 -------------------------------------------------------- الجهرية في للمأموم الفاتحة قراءة حكم

 612 ------------------------------------------------------------- إمامه وراء للفاتحة المأموم قراءة

 612 --------------------------------------------- اإلمام خلف الجهرية الصالة في الفاتحة قراءة حكم

 612 -------------------------------------------------------- الجهرية الصالة في المأموم قراءة حكم

 616 --------------------------------------------------------------- الجهرية في اإلمام خلف القراءة

 611 ------------------------------------------------------------------------ للفاتحة المأموم قراءة

 611 -------------------------------------------------------------------- اإلمام وراء المأموم قراءة

 612 ---------------------------------------------------------------- اإلمام خلف الفاتحة قراءة حكم
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 616 -------------------------------------------------عليها بيترت وما الفاتحة قراءة بعد السكته حكم

 610 --------------------------------------------------------- السكتة وقت اإلمام خلف الفاتحة قراءة

 612 ----------------------------------------------------------- الفاتحة من االنتهاء بعد السكتة حكم

 611 ----------------------------------------------- الجهرية في الفاتحة قراءة بعد اإلمام سكوت حكم

 022 -------------------------------------------- ركن أم واجب السرية في اإلمام خلف الفاتحة قراءة

 022 ----------------------- لركوعل اإلمام هوى وقد السرية في الفاتحة من انتهى قد المأموم يكن لم إذا

 020 --------------------------------------------------------- قراءة له اإلمام فقراءة إمام له كان من

 023 ------------------------------------- األدلة؟ بين جمعاً  الفاتحة إال اإلمام خلف يُقرأ ال أنه يقال هل

 024 - الجالس اإلمام خلف الصالة مسألة على والكالم الركوع، قبيل اإلمام أدرك لمن الفاتحة قراءة حكم

 066 -------------------------------------------------------------- ركع حتى الفاتحة اإلمام نسي إذا

 285 ----------------------------------------------------------------- طفاف وأحكامهكتاب االص

 064 ---------------------------------------------------------- الجماعة في الصفوف اتصال وجوب

 064 ----------------------------------------------------------------- متروكة سنة الصفوف تسوية

 061 ---------------------------------------------------- وإصالحها الصفوف إقامة على اإلمام حث

 002 ---------------------------------------------------------------------- الصفوف فرج سد فضل

 002 --------------------------------------------------------- فيه فرجة لسد األمامي للصف االنتقال

 006 --------------------------------------------------- الفُرج سد بقصد بجواره لمن المصلي تقريب

 006 -------------------------------------------- التكبير قبل الصفوف بتسوية ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر استفاضة

 006 ------------------------------------------- األعوج(؟ الصف إلى ينظر ال هللا )إن حديث: حال ما

 000 ---------------------------------------------------------------------- الصف؟! طول يكون كم

 002 -------------- الصفوف بين الدخول يريد من على يمتنع فال الصف في لينًا المصلي كون استحباب

 003 ------------------------------ معك ليصف المتقدم الصف من المصلين أحد جذب مشروعية عدم

 004 ------------------------------------- الجماعة صالة في نوالصبيا والغلمان النساء صف موضع

 001 ----------------------------------------------------- الخلف في الغلمان صف حديث ثبوت عدم

 001 -------------------------------------------------------------------- الصف في الصبيان تأخير

 020 ----------------------------------------- الصالة في الرجال صفوف مع الصبيان اصطفاف حكم

 024 ---------------------------------------- فرًدا يصلي أم معهم يصلي هل الثانية الجماعة أدرك من

 024 ------------------------- الثاني؟ أم األول أولى: صف وأي الصالة، في الصبي يصف سن أي في

 021 ------------------------------ صالته؟ تفسد هل الرجل بجانب فوقفت الصالة في المرأة تعدت إذا

 021 ---------------------------------------------------- فضيلة؟ لها الصفوف ميامن في الصالة هل
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 032 ------------------------------- اإلمام خلف االصطفاف وكيفية زائدة فضيلة الصفوف لميمنة هل

 030 ------------------------------------------- الكعب؟ أم األقدام برؤؤس تكون هل الصفوف تسوية

 030 --------------------------- السنة من ليس فالص في واألقدام المناكب تالصق أن قال من قول رد

 033 ------------------------------------------------- عشوائية بصورة اإلمام خلف االصطفاف حكم

 034 ------------------------------------------------------------------- الصف خلف المنفرد صالة

 034 ---------------------------------------------------- اإلمام خلف االثنين المأموَمين وقوف السنة

 031 ----------------------------------------------- خلفه والمأمومين اإلمام يمين عن الواحد المأموم

 031 ------------------------------------------------- له محاذيًا يمينه عن وقف برجل ائتم إذا الرجل

 031 ---------------------------------------- يمينه عن حذاءه وقف هموحد إمامه مع الرجل صلى إذا

 031 ----------------------------- عليه متقدم غير بحذائه يمينه عن اإلمام مع المصلي يقتدي أن السنة

 042 -------------------------------------------- بحذائه؟! تقف هل اإلمام مع وحدها المرأة صلت إذا

 046 --------------------------------------------- تأخر أو تقدم دون اإلمام بحذاء يقف الواحد المأموم

 046 --------------------------------------------------------------- اإلمام توسيط على الدليل هو ما

 040 ------------------------------------------------------------------------- السواري بين الصف

 042 ------------------------------ وركع واحدة تكبيرة المسبوق فكبر راكع واإلمام المسبوق دخل إذا

 042 ------------------------------------------------------------------------- السواري بين الصف

 041 ---------------------------------------------------- الصف؟ يقطع هل الصف في صبيان وجود

 012 ------------------------------------------------------------------------- السواري بين الصالة

 016 -------------------------------------------------------------------- السواري بين الصف حكم

 010 ----------- ذلك؟ في اإلسالم شيخ فتوى هي وما ال؟ أم نتابعه فهل ساهياً  الخامسة إلى اإلمام قام إذا

 013 ------------------------------------------------ لضرورة إال السواري بين الصف ترك وبوج

 014 ---------------------------------------------- الصف قطع في السارية حكم حكمه الطويل المنبر

 014 --------------------------------------------------------------- اإلمام على المأمومين تقدم حكم

 011 ---- الجامع خارج للصالة المصلون واضطر الجامع امتأل إذا اإلمام على تقدم من صالة تصح هل

 في الفاتحة قراءة من اإلمام انتهى حتى اجًداس فبقي السجود من قيامه عند اإلمام تكبير يسمع لم رجل

 011 -------------------------------------------------------------------------------- التالية الركعة

 011 ----------------------------------------------- المزدحم الصف في السجود في العضدين مجافاة

 011 ----------------------------- المتورك بجانب من يؤذي الجماعة في الصف داخل التورك كان إذا

 011 --------------------------------------- واألعقاب المناكب مالصقة يشمل الصفوف برص األمر

 012 ----------------- الخلف ضيعه الذي السلف هدي نم كان الصفوف في والركب المناكب مالصقة
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 258 ------------------------------------------------------- كتاب حكم صالة المنفرد خلف الصف

 012 --------------------------------------------- فرجة يجد لم إذا الصف خلف المنفرد صالة صحة

 012 -------------------------------------------------------------- الصف خلف المنفرد صالة حكم

 014 -------------------------------------------------------------- الصف خلف المنفرد صالة حكم

 011 ----------------------------------------- الصف في مجال وجود مع الصف خلف منفرداً  الصالة

 011 ------------------------------------------------------------------ السترة لطلب المسبوق مشي

 011 ------------------------------------------------------------------- الصف خلف لمنفردا صالة

 010 ------------------------------------------------------------------- الصف خلف المنفرد صالة

 012 ------------------------------------------------------------------- الصف خلف المنفرد صالة

 014 ---------------------------------------- وحده؟ يصف فهل الصف في فرجة يجد لم مسبوق رجل

 011 --------------------------------- الصف؟ خلف المنفرد صالة في يدخل هل الصف دون الركوع

 016 -------------------------------------------- الصف دون الركوع وجواز بالركوع الركعة إدراك

 013 --------------------------- تعد وال حرًصا هللا زادك :ملسو هيلع هللا ىلص قوله ومعنى للصف الدخول قبل الركوع

الصف خلف منفرًدا الصالة عن النهي وحديث الصف قبل التكبير في بكرة أبي حديث بين تعارض ال

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 014 

 295 ------------------------------------------------------------------------ كتاب متابعة اإلمام

 011 ------------------------------------------------------ مسابقته عن والنهي اإلمام متابعة وجوب

 011 ---------------------------------------------------- معين مذهب على يصلي الذي اإلمام متابعة

 262 ----------------------------------------------- للسنة المخالف اماإلم بمتابعة القول على إيرادات

 261 ------------------------------------------------------- الصالة في للحنفية الشافعي متابعة قصة

 261 ---------------------------------------------------- اإلمام متابعة بوجوب الشيخ قول على إيراد

 261 ---------------------------------------------------------------------- به ليؤتم اإلمام جعل إنما

 202 ------------------------------------------------- السنة فيه خالف فيما باإلمام المأموم يقتدي هل

 204 ---------------------------------------------------------- السنة فيه خالف فيما اإلمام اتباع حكم

 رأس رأسه هللا يجعل أن اإلمام، قبل سجود   أو ركوع   من رأسه رفع إذا أحدكم يخشى أما» حديث: معنى

 204 ------------------------------------------------------------------------------------ «حمار ..

 201 ---------------------------------------- منسوخ؟ الصالة في جلوسه في اإلمام بمتابعة األمر هل

 226 -------------- فيتبعونه ساجداً  األرض على جبهته اإلمام يضع أن إلى قياًما المأمومين بقاء وجوب

 مرض في جالًسا بالناس ملسو هيلع هللا ىلص النبي صالة يثلحد الجالس اإلمام خلف المأمومين جلوس حكم نسخ هل

 226 ------------------------------------------------------------------------------- قيام وهم موته
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 220 -------------------------------------------------- لالستراحة؟ جلوسه عدم في باإلمام يقتدى هل

 222 -------------------------------------------------------- االستراحة؟ جلسة على اإلمام يتابع هل

 224 ------------------------------------------ لالستراحة يجلس ولم يديه أسدل إذا اإلمام متابعة حكم

 221 ------------------------------------------- قاعداً  صلى إذا اإلمام مع القعود وكيفية اإلمام متابعة

 221 ------------------------------------------------------- الخامسة الركعة إلى قام إذا اإلمام عةمتاب

 232 --------------------------------------------------------- يتنبه لم نُبه ولما للخامسة اإلمام قام إذا

 232 -------------------------------------------------------------------- الخامسة إلى اإلمام قام إذا

 230 ----------------------------------------------------------- الخامسة إلى قيامه في اإلمام متابعة

 234 -------------------------------------------------------------------------بالمقيم المسافر ائتمام

 231 ----------------------------------------------- قنوته في الفجر في يقنت الذي اإلمام متابعة حكم

 231 ----------------------------------------------------- التسليم في اإلمام لمتابعة الصحيحة الصفة

 242 -----------------------------------------------------------المأموم لركوع اإلمام ركوع مساواة

 246 -------------------- ذلك يطبق ال نفسه هو بأنه اإلمام متابعة بوجوب الشيخ قول على إشكال إيراد

 242 --------------------------------------------- الخامسة إلى قام إذا اإلمام بمتابعة القول على إيراد

 555 ---------------------------------------------------------------- خطأ مسابقة اإلمام بالتأمين

 241 ------------------------------------------ التأمين في ماماإل يشرع أن بعد يكون المأمومين تأمين

 241 ----------------------------------------------------------- بآمين لإلمام المأمومين مسابقة خطأ

 216 ------------------------------------------------------------------- بالتأمين اإلمام مسابقة خطأ

 213 ------------------------------------------------------------------ بالسجود اإلمام مسابقة خطأ

 214 ------------------------------ حمده( لمن هللا )سمع قوله: في لإلمام المأمومين مشاركة عدم خطأ

 214 ----------------------------------------------------------------------- بـ)آمين( اإلمام مسابقة

 211 --------------------------------------------------------------------- )آمين( المأموم يقول متى

 211 ----------------------------------------------------------------------- مين(بـ)آ اإلمام مسابقة

 210 ---------- عليه فثاروا بالتطويل اتهموه المأمومين ولكن السنة في ورد ما الصالة في اإلمام قرأ إذا

 211 ------------------------------------------------------------------------ بالتأمين اإلمام مسابقة

 211 ------------------------------------------------------------ بالتأمين إلمامهم المأمومين مسابقة

 214 ----------------------------------------------------------------------- بـالتأمين اإلمام مسابقة

 211 -- الركوع من الرفع بعد دوالتحمي التسميع بين المأموم جمع ووجوب بالتأمين، اإلمام مسابقة حرمة

 211 ------------------------------------------------------------------ )آمين( بـ اإلمام مسابقة خطأ

 211 --------------------------------------------------------------- يكون؟ متى اإلمام خلف التأمين
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 216 ------------------------------------------------------------------- بالتأمين األمام مسابقة خطأ

 214 ------------------------------------------------------------------ بالتأمين اإلمام مسابقة حرمة

 595 ------------------------------------------------- الصالة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

 211 ------------------------------------------------------------- إزاره المسبل اإلمام خلف الصالة

 322 ------------------------------------------------------------------------ العاصي خلف االئتمام

 405 ------------------------------------------------------------------- ذ األجرة على اإلمامةأخ

 324 ------------------------------------------------------ وغيرها كاإلمامة القَُرب على األجرة أخذ

 409 -------------------------------------------------------------------------- الفتح على اإلمام

 366 --------------------------------------------------------------- ارتج إذا اإلمام على الفتح جواز

 366 ------------------------------------------------ القراءة في أخطأ إذا ومراجعته اإلمام على الفتح

 485 ------------------------------------------------------------------------- من أحكام اإلمامة

 364 ------------------------------------------------ والعصر الظهر في خلفه لمن اآلية اإلمام إسماع

 364 ------------------------------------------------------------ لإلمامة! وجهًا حسناأل تقديم حول

 361 ---------------------------------------------------------------------- للصحيح المعذور إمامة

 361 -------------------- الناس أهواء ال السنة هو إنما عدمه من الصالة في القراءة اإلمام إطالة ضابط

 361 ----------------------------------------------------------- عليه عرضت ممن اإلمامة رد حكم

 361 ----------------------------األهلية نفسه في يرى الموجودين وأحد بأهل ليس من لإلمامة تقدم إذا

 361 ------------------------------------------ السراق مراقبة ربعذ المسجد آخر في رجالن صف إذا

 361 ---------------------------------------- بالسنة؟ منه أعلم هو من ُوجد ولو لإلمامة األقرأ يُقَد م هل

 302 --------------------------------------------------- أعجميًا كان ولو حتى لإلمامة األقرأ يُقدم هل

 306 ----------------------------------------------- الصالة؟ إمامة يشمل هل قريش من األئمة حديث

 300 ------------------------------------------------------------- حافظاً  كان إذا الغالم إمامة صحة

 302 الواحدة الصالة في المختلفة القراءات بين التلفيق وحكم الصلوات في مختلفة بقراءات اإلمام قراءة

 301 ----------------------------------------- عنه منهي غيره دون الصالة في لنفسه اإلمام دعاء هل

 326 ----------------------------------------------- الصالة أثناء وضوؤه انتقض إذا اإلمام يفعل ماذا

 326 ---------------------------------------------------------------------- الدار ألهل الزائر إمامة

 320 --------------------------------------------------- فيه قدحاً  المصلين إمامة عن اإلمام تنحية هل

 322 ----------- لإلمامة؟ كذلك يقدم فهل حسنًا ليس صوته أو متقنة غير قراءته قرآنًا القوم أكثر كان إذا

 323 ---------------- الصالة وضوء أفسد أنه أو وضوء غير على أنه الصالة في تذكر الذي اإلمام حكم

 324 -------------------------------------------- ينصرف أم الصالة من الفراغ بعد اإلمام يجلس هل
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 من السالم مد وحكم خير،األ التشهد إلى الصالة في سجدة آخر من الرفع عند للتكبير اإلمام مد حكم

 321 -------------------------------------------------------------------------------------- الصالة

 321 -------------- جديد من الصالة أعاد المأمومون نبهه ولما وسلم ركعتين المغرب فصلى نسي إمام

 332 ------------------------------------------------ يتنبه لم نُب ه ولما الصالة في ركنًا اإلمام نسي إذا

 330 -------- الصف في التساوي يتكلفوا فهل الواحد، الصف في المصلين أحجام في تباين هناك كان إذا

 330 ------------------------------------------------------------------ مسبوقًا كان لمن اإلمام تقديم

 333 --------------------------------------- السرية الصالة في للمأمومين اآليات بعض اإلمام إسماع

 333 -------------------------------------- الجمع؟ أم اإلفراد بصيغة يكون لإلمام االستفتاح دعاء هل

 331 ------------------------------------------------------------------------ الصالة في اإلمام بكاء

 331 ---------------------------------- المسبوقون؟ ليدركه الركوع في اإلطالة تعمد لإلمام يجوز هل

 على التأمين في )أشهد( المأمومين قول وحكم الجمع؟ أم اإلفراد بصيغة يكون الصالة في اإلمام دعاء هل

 331 ----------------------------------------------------------------------- القنوت في اإلمام دعاء

 342 ------------------------------------------------------------------------ لإلمام بالبسملة الجهر

 342 ---------------------- يُتابع؟ هل والرباعية الثالثية من األخير التشهد في يتورك ال اإلمام كان إذا

 340 ------------------------------------------------------------- السنة فيه خالف فيما اإلمام متابعة

 343 ----------------------------------------------------------------------------- المصروع إمامة

 344 -------------------------------------- بلبلة يُحدث ال حتى الصالة أتم ولكنه مسافًرا اإلمام كان إذا

 341 ----------------------------------------------------------------------- للمقيمين المسافر إمامة

 341 ------------------------------------------------- متبنطاًل؟ كان ولو حتى لإلمامة األقرأ يُقَد م هل

 312 ------------------------ منه أقرأ هو من المسجد في ُوجد ولو حتى لإلمامة الراتب اإلمام يقدم هل

 312 ----------------------------------------------- المذكورة الصورة في اإلمام بجانب الصف حكم

 310 -------------------------------------------------------------- جالساً  اإلمام صالة جواز ضابط

 312 ----------------------------------------------- ساجد وهو الوضوء غير على أنه اإلمام تذكر إذا

 311 -------------- بها؟ يجهر هل الحمد ولك ربنا وقوله: والسجود الركوع في الجهر لإلمام يجوز هل

 311 -------------------------- كالرجال؟ الصالة بعد حقها في االنصراف هل بالنساء المرأة صلت إذا

 الصالة؟ يتموا أن المأمومين تنبيه قبل الصالة من بالسالم يجهر هل ينبمقيم يصلي الذي المسافر اإلمام

 312 ------------------------------------------------- مباشرة؟ ينبههم بل أصالً  يسلم ال أنه يقال وهل

 312 --------------------------------------------- يقصر وال يتم أن بمقيم اقتدى إذا المسافر في السنة

 313 ------------------------------------------- العربية نطق يُحسن ال الذي اإلمام خلف الصالة حكم

 311 --------------------------------------------------------------- الجماعة لنفس اإلمام تغيير حكم
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 311 -------------------------------------------------------------------- بالمرأة الرجل إمامة فيةكي

كارهون؟ له هم قوما أم   لمن الوعيد يلحقه فهل المذهب في لمخالفته إلمامهم كارهين المأمومون كان إذا

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 311 

 418 ---------------------------------------------------------------------- من أحكام المأمومين

 312 --------------------------------------------------------------------- بآمين المقتدين جهر سنية

 312 ----------------------------------------------------------------------- بـ)آمين( المؤتمين جهر

 314 ---------------------------------------------- المسجد خارج هو لمن باإلمام االقتداء يجوز متى

 311 ----------------------------------------------------- العشاء يصلي بمن المغرب فاتته من تمامائ

 ثم العشاء، صالة بني ة الثانية الركعة معه فأدرك القيام، صالة في الناس يؤم واإلمام المسجد، رجل دخل

 فهل اإلمام، مع َسل م ثم األخريين، الركعتين في اإلمام تابع ثم أخرى، بركعة وأتى قام اإلمام َسل م لما

 311 ----------------------------------------------------------------------------- صحيحة صالته

 311 ----------------------------------------------------------- المأمومين عن اإلمام صوت قطاعان

ه ال إمام خلف الصالة  311 ------------------------------------------------------------- قبلة إلى يتج 

 312 ----------------------------------------------------- ذلك وعلة الصف خلف المنفرد صالة حكم

 310 ------------------------------------------------- العشاء يصلي من خلف المغرب المأموم صالة

 312 ----------------------------------------------------------- الصالة عقب باألذكار الصوت رفع

 313 ----------------------------------------------- االنصراف في اإلمام مسابقة عن النهي معنى ما

 314 ------------------------- متابعته[؟ المسبوق على فهل السهو، سجد ثم ة،الصال من اإلمام سلم إذا

 314 --------------------------------------------- نافلة يصلي وشخص المفروضة الصالة أقيمت إذا

 311 -------------------- حمده( لمن هللا )سمع اإلمام: قال إذا الحمد( ولك )ربنا بقول: المؤتم يكتفي هل

 311 ------------------------------------ فيها صحة شرط أو الصالة أركان من ركنا المأموم نسي إذا

 311 ----------- الثانية التسليمة يسلم حتى ينتظر أو األولى التسليمة اإلمام ميسل أن بعد المأموم يسلم هل

 422 ---------------------------- المأموم يركع ولم ورفع اإلمام فركع اإلمام خلف القيام أطال من حكم

 422 ---------------------------------------------------------------------- للمسبوق اإلحرام تكبيرة

 422 ------------------------------------------- نُب ه ثم الصالة فقطع صالته إلتمام المسبوق يقم لم إذا

يعيدها؟ فهل صالته في يطمئن ال إمام خلف صلى ومن تها،وق عن الصالة يُقدم إمام وراء الصالة حكم

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 426 

 420 ------------------------------------------------------------- القراءة في يلحن من خلف الصالة

 420 ------------------------------------------------------------- اإلمام نية عن المأموم نية اختالف

 423 --------------------------------------------------- العشاء يصلي بمن المغرب يصلي من إئتمام
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 421 ------------------------------------------------------- اإلمام إطالة عند الصالة قطع مشروعية

 421 ------------------------------------- جماعةلل مدرًكا يكون فهل اإلمام مع السهو سجود أدرك من

 421 ---------------------------------------- الفجر سنة صالة بنية الفجر صالة في اإلمام مع الدخول

 462 -- ذلك؟ حكم فما )الفاتحة( فقال: المأمومين أحد عليه فتح وإذا الفاتحة؟ من بدالً  التشهد اإلمام قرأ إذا

 460 ---------------------------------------------------------------------------- بالمسبوق االقتداء

 460 ------------------------------------------------ العشاء يصلي من خلف المغرب فاتته من صالة

 بسجود أم اإلمام، تسليم بعد واحدة بركعة يأتي هل ما، لظرف واحدة سجدة سوى المأموم يسجد لم إذا

 462 ---------------------------------------------------------------------------------------- فقط؟

 462 ----------------------------------------------------- الركوع من اعتداله عند المأموم يقول ماذا

 464 ------------------------------------------------------ الركوع من الرفع أثناء المأموم يقول ماذا

 402 ------------------------------------------- السن ككبر لعذر اإلمام متابعة عن المأموم تأخر حكم

 406 ---------------------------------- الزحام لشدة الركوع في اإلمام متابعة يستطيع ال الذي المصلي

 400 ----------------------------------- إمامهم غير آخر إمام تكبيرة مع السجود من المقتدون رفع إذا

 402 ---------------------------------------- يديه ويرفع الفجر في يقنت الذي إمامه المأموم يتابع هل

 404 --------------------------------------------------------- للمأموم الركوع من الرفع بعد التسميع

 401 ------------------------------------------------------------------- بالتأمين اإلمام مسابقة خطأ

 401 -------------------------------------------------------------- سنن من يتركه فيما اإلمام متابعة

 423 ---------------------------------------- االعتدال وعند الركوع من الرفع أثناء المأموم ليقو ماذا

 421 ------------------------------------------------ للمقتدي والتحميد التسميع بين الجمع مشروعية

 421 ---------------------- المأمومين ذلك في بما مصل كل على واجب الركوع من الرفع عند التسميع

 421 ----------------------------------------------------------------------- اإلمام بجوار من سحب

 436 -------------------------------------------- الثانية؟ أم األولى اإلمام تسليمة بعد المأموم يُسل م هل

 430 ----------------------------------------- ال؟ أم يقولها فهل آمين، اإلمام قول المأموم يسمع لم إذا

 430 ----------------------------------------- حمده لمن هللا سمع اإلمام يقول عندما المأموم يقول ماذا

 434 ----------------------------------- األولى؟ التسليمة بعد أم اإلمام، تسليمتي بعد المأموم يسلم هل

 545 --------------------------------------------------------------------------- السترة للمأموم

 431 ------------------------------------------------- لطلبها المشي وحكم للمأموم سترة اإلمام سترة

 442 ---------------------------------------------------- اإلمام سالم بعد للمسبوق السترة عن البحث

 442 ------------------------------------------------------------------------ للسترة المسبوق طلب

 444 ----------------------------------------------------------- للمسبوق السترة لطلب المشي مقدار
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 441 ------------------------------------------------------------------------ للسترة المسبوق طلب

 441 ------------------------------------------- اإلمام بتسليم تنتهي أم باقية، سترته تظل المستور هل

 559 ----------------------------------------------------------------------------- إدراك الركعة

 416 -------------------------------------------------- الركعة أدرك فقد اإلمام مع الركوع أدرك من

 411 ---------------------------------------------------------------- الركوع بإدراك الركعة إدراك

 411 -------------------------------------------------------- بالفاتحة؟ أم بالركوع الركعة تدرك هل

 411 ----------------------------------------------------------------------- بالركوع الركعة إدراك

 412 ------------------------------------------------ للصالة؟ إدراًكا يَُعدُّ  التشهد في اإلمام إدراك هل

 416 ------------------------------------------------------------------ بالتشهد؟ الجماعة تدَرك هل

 416 ------------------------------------ للجماعة؟ مدرًكا يكون هل اإلمام مع السهو سجود أدرك من

 410 ------------------------------------------------------------- للمسبوق الصف قبل الركوع حكم

 555 -------------------------------------------------------------- ة بالمكبراتحكم إعالن الصال

 414 -------------------------------------- الصوت؟ بمكبر وصالته قراءته تُعلن أن لإلمام يشرع هل

 411 ------------------------------- األذان كإذاعة الصالة إذاعة وحكم اإلمام، خلف المؤذن تبليغ حكم

 518 ---------------------------------------------------------------- قراءة القرآن من المصحف

 412 -------------------------------------------------------- الصالة في المصحف من القرآن قراءة

 411 -------------------------------------------------------------- الصالة في المصحف من القراءة

 411 ------------------------------------------------------------------------------ المحتويات فهرس

 



 

 

هرس محتويات ف 
 المجلد السادس
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 5 -------------------------------------------------------------------------- كتاب الجمعة

 5 --------------------------------------------------------------------- حكم صالة الجمعة

 1 ------------------------------------------------------------------- الجمعة صالة حكم

 1 ------------------------------------- «أهله إلى الليل آواه من على الجمعة» حديث: معنى

 88 ------------------------------------------------------------------------- غسل الجمعة

 62 ------------------------------------------------ فيه الناس وتساهل واجب الجمعة غسل

 62 ---------------------------------------------------------------- واجب الجمعة غسل

 63 ------------------------------------------------------------------ الجمعة غسل حكم

 64 ---------------------- الصالة؟ قبل الوضوء عليه يجب هل للجمعة اإلنسان يغتسل أن بعد

 61 ------------------------------------------------------------------ الجمعة ُغسل حكم

 89 -------------------------------------------------------------------------- سنة الجمعة

 06 ------------------------------------------------- الجمعة يوم الزوال قبل الصالة جواز

 04 ---------------- اثنتين البيت وفي أربًعا المسجد في الجمعة سنة بأن القائل التفصيل ضعف

 01 ---------------------------------------------------- األول واألذان للجمعة القبلية السنة

 01 -------------- الجمعة غسل لىوع البعدية، الجمعة سنة على والكالم قبلية؟ سنة للجمعة هل

 23 -------------------------------------------------------------- القبلية الجمعة سنة حكم

 24 -------------------------------------------------------------- القبلية الجمعة سنة حكم

 21 ----------------------------------------------------------------- للجمعة القَبلِي ة السنة

 21 -------------------------------------------------------------- المزعومة الجمعة سنة

 21 -------------------------------------------------------- المزعومة القبلية الجمعة سنة

 21 ----------------------------------------------------------------- للجمعة قبلية سنة ال

 21 ----------------------------------------- تكون؟ وأين ركعة كم الجمعة يوم البعدية السنة

 21 ------------------------------------------------------------- الجمعة صالة بعد السنة

 48 -------------------------------------------------------------------------- وقت الجمعة

 32 --------------------------------------------- بعده وتارة الزوال قبل تارة الجمعة صالة

 45 ---------------------------------------------------------- أذان الجمعة واألذان العثماني

 31 ------------------------------------------ مطلقاً؟ عنه هللا رضي عثمان بأذان يقتدى هل

 42 --- ؟ملسو هيلع هللا ىلص زمنه في المنارة كانت هل على الكالم وفيه والعثماني، النبوي األذان موضع تحقيق

 41 ---------------------------------------------- قبلية سنة للجمعة وهل الجمعة أذان وقت
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 11 --------------------------------------------------- الجمعة أذان حكامأ لبعض تلخيص

 11 ------------------------------------------------------- العمل يحرم الذي الجمعة أذان

الجمعة يوم في الناس لتنبيه األول األذان غير أخرى صيغة عنه هللا رضي عثمان يختر لم لماذا

 ---------------------------------------------------------------------------------- 11 

 39 ------------------------------------------------------------------ شروط إقامة الجمعة

 16 --------------------------------------- الجماعات سائر به تنعقد بما الجمعة صالة تنعقد

 16 ---------------------------------------------------------- الجمعة به تنعقد الذي العدد

 16 ------------------------------------------------------------------- الجمعة في العدد

 12 ---------------------------------------------------- للجمعة األعظم اإلمام يشترط هل

 12 - أكثر أو عشرة أو خمسة عددهم الرجال من لمجموعة الخالء، في الجمعة صالة إقامة حكم

 11 ------------------------------------------------- يثبت حديث الجمعة إقامة عدد في هل

 11 ------------------------------------------------------------- القرى في الجمعة إقامة

 12 ----------------- الجمعة شهود يلزمه ومن الجمعة وصالة خطبة إلقامة المطلوبة الشروط

 10 --------------------------------------------------- الجمعة صالة في برةالمعت الشروط

 11 ------ الوجوب؟ على عليهم الجمعة إقامة هل المسجد عن بعيدين الحضر في جمًعا كانوا إذا

 12 --------- دليل؟ عليه هل الظهر يصلي أن عليه فاألحوط الجمعة صلى من أن الشافعية قول

 16 -------------------- الجمعة شروط حول وكلمة مستأَجر، عقار في الجمعة إقامة تصح هل

 12 ---------------------------------------------------------مسجدال خارج الجمعة صالة

 95 -------------------------------------------------------- من يرخص له في ترك الجمعة

 11 ------------------------ الجمعة؟ صالة ترك في الجمعة يوم نزهة خرج لمن يُرخ ص هل

 11 --------------------------------------- المسجد؟ في الجمعة صالة المرأة على يجب هل

 11 ----------------------------------------------------------- للمرأة الجمعة صالة حكم

 11 ------------------ ظهًرا؟ يصلون هل يخطب من يوجد ولم الجمعة يوم جماعة توجد لم إذا

 11 ------ الجامعة من الطرد يخاف أو عيال ذو كونه بحجة عةوالجما الجمعة عن المرء تخلف

 622 --- بدعة؟ هذا أن يقال هل السفر، في صالها من حكم فما للمسافر رخصة الجمعة كانت إذا

 626 --------------------------------------------------------------والجمعة العيد اجتماع

 620 -------------------------------------- مثالً  البادية إلى رحلة خرجوا لمن الجمعة صالة

 624 --------- الحال هذه في غتسالاال وحكم الجمعة، أذان قبل رحلة في الخروج أو السفر حكم

 805 ---------------------------------------------------------------------- أحكام الخطبة

 621 ---------------------------------------------------------------- الجمعة خطبة حكم
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 662 --------------------------------------------------------------------- الخطبة صفة

 662 ------------------------------------------------------- الصالة وإطالة الخطبة قصر

 662 --------------------------------------------------------------للخطبة متفرقة أحكام

 663 ---------------------------------------------------------------- الحاجة خطبة نص

 661 -------------------------------------------------------------- الحاجة خطبة تخريج

 661 ----------------------------- بالنكاح خاصة وليست الخطب جميع بها تفتح الخطبة هذه

 661 ----------------------------- الخطب في بها البدء سنية وبيان الحاجة خطبة نشر أهمية

 في مطلقا مشروعيتها أنكر من على والرد وجوبها ال الحاجة خطبة بمشروعية الشيخ يقول إنما

 661 -------------------------------------------------------------------- الخطب جميع

 602 -------------------------------------------------------------------- الحاجة خطبة

 600 ----------------------------------------------------------- الحاجة خطبة حول كلمة

 601 ---------------- الحاجة؟ بخطبة جميعا يبدؤون هل متحدث من أكثر الندوة في اشترك إذا

 601 -------------------------------------- لها أصل ال الحاجة خطبة في )ونستهديه( زيادة

 601 -------------------------------------------------------- الجمعة يوم الخطبة وجوب

 601 ------------------------------------------------------------------ الجذماء الخطبة

 601 ------------------------------------------ للدعاء الجمعة في الثانية الخطبة جعل حكم

 622 ----------------------------------------------------- الجمعة يوم المنبر على الدعاء

 626 ------------ المنابر على للملوك الدعاء بدعية على والكالم الجمعة خطبة في الدعاء حكم

 622 ----------------------------------------------- ةالجمع يوم األولى الخطبة تُْختم بماذا

 622 -- التأمين مع الجمعة يوم الدعاء في اليدين رفع وحكم الجمعة خطبة في الدعاء التزام حكم

الخطبة آخر في للملوك الدعاء وبدعية الخطبة نهاية في الخطيب من الجمعة يوم الدعاء حكم

--------------------------------------------------------------------------------- 621 

 621 ------------------------------------------ الثانية؟ الجمعة خطبة في الدعاء يشرع هل

 621 واإلحسان.. بالعدل يأمر هللا إن قولهم: من الخطبة آخر في الخطباء بين انتشر فيما رأيكم ما

 632 -------------------------------------------- ولكم لي هللا وأستغفر الخطباء: قول أصل

 632 ----------------------------------------- الجمعة خطبة آخر في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة

 630 ------------------------------------------------- الجمعة خطبة في )ق( سورة قراءة

 845 ------------------------------------------------------------ من أحكام خطيب الجمعة

 631 ----------------------------------------- األخرى مدينة من الجمعة خطيب كون حكم

 631 ------------------------------------ المسجد تحية يصلي هل مسجدال دخل إذا الخطيب
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 ذلك يستطيع ال من يَْصَعد أم خطبة، دون المسلمون يصلي فهل مسجد، في الخطيب غاب إذا

 631 --------------------------------------------------------الشديد الحرج في وقع وربما

 642 ------------------------------------------- والسياسي االجتماعي الجمعة خطيب دور

 642 ----------------------------------- المنبر على من يكون الحضور على الخطيب تسليم

 646 --------------------------------- الجمعة صالة في اسالن ليؤم لغيره الخطيب تقديم حكم

 موضوع عن تتحدث آيات أو بسورة الناس إمامة من الجمعة خطباء بعض يفعله ما حكم

 640 -------------------------------------------------------------------------- الخطبة؟

 855 -------------------------------------------- من أحكام من حضر الجمعة )المستمعين(

 644 -------------------- عام؟ أم المسجد في بمن خاص هو هل الخطبة أثناء الكالم عن النهي

 644 ----------------------------- عنها االنشغال وعدم للخطبة واإلنصات االستماع وجوب

 644 ---------------------------------------------------- أصل لها ليس القبلية الجمعة سنة

 641 ---------------------- المتروكة السنن من الخطبة حال بوجوههم للخطيب الناس استقبال

 641 ------------------- بوجوههم الجمعة في للخطيب المصلين استقبال المتروكة: السنن من

 عليه اإلمام وخروج المنبر على صعوده مجرد ال الجمعة يوم الكالم يقطع الذي هو اإلمام كالم

 641 --------------------------------------------------------------- المسجد تحية يمنع ال

 641 ---------------------------------------------------- له( جمعة فال لغا بـ)من المقصود

 641 ---------------------------------------- الخطبة حال السالم ورد العاطس تشميت حكم

 612 ---------------------------------- الجمعة صالة في السالم ورد العاطس تشميت تحريم

 616 --------------------------------------- الخطيب ذكره إذا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول على الصالة حكم

 613 ------------------------------------ ملسو هيلع هللا ىلص له الخطيب ذكر عند ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة حكم

 611 ---------------------------------------------------------- الخطبة ناءأث المسجد تحية

 عليه يشوش ال حتى المسجد تحية يصلي ثم األذان انتهاء ينتظر هل الجمعة أذان وقت دخل من

 611 ---------------------------------------------------------------------------األذان؟

 611 ------------------------------------------------- الجمعة يوم الرقاب وتََخط ي المرور

 616 -------------------- األولى..( الساعة في الجمعة جاء من» حديث: في بالساعة المقصود

 612 -------- والمأمومين اإلمام أيدي رفع مع الجمعة يوم الخطيب دعاء على الناس تأمين حكم

 613 ---------------------------- اثنتين؟ أم أربعا يقضي فهل الجمعة، صالة في التشهد أدرك

 613 -------------------------- الجمعة؟ يوم المسجد لدخول بالنسبة األولى الساعة تكون متى

 614 ------ الجمعة خطبة قبل لها ملسو هيلع هللا ىلص النبي صالة بعدم المسجد تحية وجوب عدم على االستدالل

 616 -------------------------------------------------- دعاءلل الخطبة في األيدي رفع حكم
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 815 ------------------------------------------------------- متفرقات في الجمعة وأحكامها

 611 ------------------------------------------------------------- بالمدينة جم ع من أول

 611 ------------------------------- واحدة جمعة إال وأصحابه عليه هللا صلى النبي يجمع لم

 611 ---------------------------------------------- الجمعة يوم جماعة الصبح صالة فضل

 611 -------------------------------------------------------- الواحد البلد في الجمعة تعدد

 612 ------------------------------------------------------ يصلي؟ ماذا الجمعة فاتته من

 616 ---------------------------------------------------------------الجمعة؟ تدرك بماذا

 610 ---------------------------------------------------------- العيد يوم في الجمعة حكم

 612 -------------------- ظهًرا له تحسب فإنما يخطب واإلمام الجمعة أتى من بأن القول خطأ

 613 -------------------------------------------------- الجمعة يوم األظفار قص يسن هل

 613 ------- العصر صالة بعد ساعة آخر في أنها الجمعة يوم اإلجابة ساعة في األحاديث أكثر

 614 ---------------------------------------- الجمعة يوم الدعوة استجابة ساعة في الراجع

 614 ------------------------------------------------------- جمعةال صالة في اللغو معنى

 611 ----------------------------------------- الجمعة يوم السفر من يمنع ما السنة في ليس

 611 ------------------------------------------------------ السفر؟ عن الجمعة تحبس هل

 611 ---------------------------------------- المنبر الخطيب صعود قبل الدرس إقامة حكم

 611 ---------------------------------------- الجمعة خطبة قبل موعظة أو درس إلقاء حكم

 022 ------------------------------------------------ الجمعة بعد وأسئلة فتاوى حلقة إقامة

 022 -------------------------------------------------------------- الجمعة قبل الموعظة

 021 ------------------------------------------------------------------------- منه باب

 021 ----------------------------------------------------------- الجمعة يوم التحلُّق حكم

 021 ----------------------- السنة خالف الفجر ركعتي على الجمعة يوم السجدة سورة تقسيم

 021 ------------------------------------- الجمعة فجر في ركعتين في السجدة سورة قراءة

 021 ---------------------------------------------- خاص فضل له هل الجمعة يوم الموت

 021 -------------------------------------------------------- بالموعظة النساء تخصيص

 062 ------------------------ المسلمة الدولة في العطلة يوم هو الجمعة يوم يكون أن ينبغي ال

 066 ---------------------- األسبوع ليالي من غيرها مع أو بالقيام الجمعة ليلة تخصيص حكم

 060 --------------------------------------------------- فيها لغا لمن ظهرا الجمعة انقالب

 285 ------------------------------------------------------------------------ بدع الجمعة

 061 ---------------------------------------------------------------------- الجمعة بدع
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 225 ----------------------------------------------------------------- كتاب صالة العيدين

 229 ------------------------------------------------------------------------ مصلى العيد

 026 ---------------------------ذلك في واألحاديث المصلى في العيد صالة على ملسو هيلع هللا ىلص مواظبته

 022 -------------------------------------المصلى في الصالة السنة أن على األحاديث داللة

 022 -------------------------------------- المسجد ضيق بعلة المصلى في الصالة تعليل رد

 021 ---------------------------------------------------------- المصلى في الصالة حكمة

 030 -------------------------------------------------------------------- وجوابها شبهة

 033 --------------------------------------------------------------- العيد مصلى شروط

 034 ------------------------------------------- المصلى في تكون أن العيد صالة في السنة

 031 ----------------------------------------------- العيد مصلى إلى النساء خروج وجوب

 031 ------------------------------------------------------ العيد؟ لمصلى تحية يصلى هل

 031 --------------------------------------- المصلى يف بعدها وال العيد صالة قبل صالة ال

 249 ------------------------------------------------------------------------- صالة العيد

 046 --------------------------------------------- والنساء الرجال على العيد صالة وجوب

 046 -------------------------------------------------------------- العيدين صالة وجوب

 040 ------------------------------------------------ العيد تكبيرات في اليدين رفع يُسن ال

 040 ---------------------------------------------------------------- العيدين صالة حكم

 040 ------------------------------------------------------ العيد صالة في بالقراءة الجهر

 042 ----------------------------------------------------------- العيدين في أربًعا التكبير

 042 --------------------------------------------------------------- التكبيرات بين الذكر

 044 -------------------------------------------------- العيد كبيراتت مع األيدي رفع حكم

 044 ------------------------------------- أربًعا؟ أم ركعتين يقضي هل العيد صالة فاتته من

 في يجوز ال المعز من الجذع أن وبيان قبلها اإلجزاء وعدم الصالة بعد األضحية وجوب

 041 ------------------------------------------------------------------------- األضحية

 255 ------------------------------------------------------------------------- خطبة العيد

 041 ------------------------------------------------ الخطبة في القعود جوز من على الرد

 041 ----------------- ذلك تخالف التي األحاديث ضعف وبيان منبر على تكون ال العيد خطبة

 012 ----------------- ذلك تخالف التي األحاديث ضعف وبيان منبر على تكون ال العيد خطبة

 016 ----------------------------------------------- العيد خطبة افتتاح في التكبير يُسن هل

 016 ----------------------------------------------- خطبتان؟ أم خطبة هي هل العيد خطبة
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 235 --------------------------------------------------------------------- التكبير في العيد

 014 ---------------------- العيد في المصلى يأتي حتى الطريق في بالتكبير الجهر مشروعية

 014 -------------------------- بالصوت عليه االجتماع فيه يشرع ال العيد في كبيربالت الجهر

 011 ---------------------------------------------------------- العيد في التكبير في السنة

 011 -------------------------------- فقط الصلوات بعد األضحى عيد في التكبير التزام حكم

 باألذكار يبدأ أم المشروعة األذكار على اإلنسان يُقَدمه وهل الصلوات، بعد الُمـقَي د التكبير حكم

 012 ---------------------------------------------------------------------------- أوالً؟

 016 -------------------------------------- الصلوات بعد بما التشريق بأيام التكبير يقيد هل

 255 ------------------------------------------------------------- متفرقات من أحكام العيد

 014 ------------------------------------------------------------- العيد يوم القبور زيارة

 011 ------------------------------------------------------------------- بالعيد االحتفال

 011 -------------------------- العيد في ومنك منا هللا تقبل قولهم: من اآلثار في ورد ما حول

 011 ---------------------------------------- بخير وأنتم عام كل بقولهم: بالعيد التهنئة حكم

 259 ----------------------------------------------------------- كتاب الجمع بين الصالتين

 218 ----------------------------------------------- ن الصالتين حقيقي ال صوريالجمع بي

 012 ---------------------------------------------------الصالتين بين الحقيقي الجمع أدلة

 013 ------------------------------------ الحقيقي دون الصوري بالجمع يقول من على الرد

 012 ------------------------------------- الحرج لرفع الصالتين بين الحقيقي الجمع جواز

 295 ----------------------------------------------هل يشرع الجمع في الحضر بدون عذر؟

 014 ----- ثالثة األصل في الصالة أوقات بأن عذر بدون الصلوات جمع جواز على االستدالل

 011 --------------------------------------------------- عذر دون الحضر في الجمع حكم

 299 --------------------------------------------------- األعذار المبيحة للجمع في الحضر

 226 ----------------------------------------- الصلوات بين الجمع يبيح الذي الحرج هو ما

 226 --------------------------------- الجمع يبيح الذي الحرج وضابط اإلقامة، حال الجمع

 223 ----------------------------------------- للحاجة الصالتين بين المقيم جمع مشروعية

 223 ------------------------------------------------- للحرج يكون إنما اإلقامة في الجمع

 224 ----------------------------------------------- للحاجة اإلقامة حال الجمع مشروعية

 221 ------------------------------------------------------------- البرد بعذر الجمع حكم

 221 -------------------------------------------------------- وضابطه البرد بعذر الجمع

 264 ------------------------------------------------ الجمع لرخصة المطر شدة تشترط ال
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 264 ------------------------------- المطر؟ يوم في والعصر الظهر صالتي جمع يجوز هل

ز الذي المطر حد هو ما  261 ------------------------------------------------- الجمع؟ يجو 

 261 -------------------------------------------------- المطر في الجمع جواز على الدليل

 261 ---------------------------------- خاص؟ لعذر للمنفرد الصالتين بين الجمع يجوز هل

 202 -------------------------------------------------------- للحامل الصلوات بين الجمع

 202 ------------------------------------------------- العمل بحجة الصلوات بين يجمع من

 201 ------------------------------------------------------------- الحاجة لصاحب الجمع

 201 ----------------------------------------------- التجول منع بعذر الصالتين بين الجمع

 222 ------------------------------------------ الصالتين؟ بين الجمع تبيح الصورة هذه هل

 555 -------------------------------------------------------------------- الجمع في السفر

 224 ------------------------------------- بموضع نزوله أثناء للمسافر الصالتين بين الجمع

 224 ------------------------- سائًرا؟ ال نازالً  والمسافر السفر في الجمع جواز على الدليل ما

 555 ------------------------------ صالة الوتر والنوافل والدعاء بعد اإلقامة في حالة الجمع

 221 ------- الوتر؟ يكون فمتى المغرب وقت في تقديم جمع والعشاء المغرب المسافر صلى إذا

 فهل تقديم جمع والعشاء المغرب بين الجمع تم وإذا ،المجموعتين الصالتين بين النوافل حكم

 221 --------------------- العشاء؟ وقت دخول ينتظر أم مباشرة الجمع بعد الوتر صالة تصح

 548 ---------------------------------------------- صالة المسافر ومسائل القصر والجمع 

 232 --------------- الصفوف بتسوية واألمر المجموعتين للصالتين الثانية اإلقامة بعد الدعاء

سنة؟ وال بذكر الفريضتين بين يفصل ال أنه حيث نم السفر في كالجمع الحضر في الجمع هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 232 

 545 ------------------------------------------------------ المواضع التي يباح فيها الجمع

 231 --------------- كلها الصلوات فيهما تقام ال مسجد أو مصلى في الصالتين بين الجمع حكم

 231 --------------- والمؤسسات والجامعات المدارس في الموجودة المصليات في الجمع حكم

 555 ----------------------------------- من عدمهاختالف اإلمام مع أهل المسجد في الجمع 

 244 -------------------------------- الجمع عدم المصلين بعض ورأى الجمع اإلمام رأى إذا

 244 --------------------------------------------------- التقديم جمع مشروعية على الدليل

 241 ------------------------------------- عدمه من الصالة جمع في المسجد أهل اختلف إذا

 559 ----------------------------------------- صور متفرقة في مسألة الجمع بين الصالتين
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 صالة من ركعتين إال يدرك فلم اإلقامة حال والعشاء المغرب بين الجمع صالة عن تأخر رجل

 إال تقديم جمع الناس صلى ولو أنه على والتنبيه منفرًدا؟ العشاء يصلي ثم المغرب يتم فهل العشاء

 216 ------------------- الجمع يدرك لم لمن الثانية الصالة وقت في الجماعة تقام أن يجب أنه

 211 --- ليل؟ قيام له تحسب هل وقتها في العشاء صالة حضر ثم والعشاء المغرب بين جمع من

 211 ------------------------------------------- البرد بحجة البيت في العشاءين بين معالج

 صالها العشاء من ركعات ثالث إال يُدرك فلم والعشاء المغرب بين الجمع صالة عن تأخر رجل

 211 ----------------------------------- منفرداً؟ العشاء إليها يجمع أن له فهل المغرب، بنية

 211 ------------------------------------------------------ الصورة؟ هذه في الجمع كيفية

 558 -------------------------------------------------------- ضابط السفر المبيح للرخص 

 212 --------------------------- العرف إلى فيه فالمرجع والشرع اللغة في حد له ليس السفر

 213 ----------------------------------------------------------- للقصر المبيح السفر حد

 213 ---------------------------------------------------------------------- السفر معنى

 أال هو السفر في القصر ضابط أن وبيان دليل عليه ليس أيام بأربعة السفر في القصر مدة تحديد

 بلد في اإلقامة أجمع إذا المسافر أن وبيان أتم، اإلقامة على أجمع فإن اإلقامة على المسافر يُجمع

 214 ----------- القصر دون بالجمع الترخص له فإن الوقت في الصالة من بحرج يشعر ولكنه

 212 ------------------------------------------------------------- للرخصة المبيح السفر

 أو يتم فهل مسافر اإلمام أن له تبين ثم اإلتمام نية فعقد مقيم أنه يظن إمام خلف المسافر صلى إذا

 210 ----------------------------------------------------------- الصورة؟ هذه في يقصر

 212 --------------------------------------------------------------- للمسافر القصر مدة

 213 -------------------------------------- السفر في القصر يبيح الذي اإلقامة إجماع معنى

 213 ------------------------------------------- فيها يقصر المسافر يبقى التي المدة هي ما

 211 ------------------------------------------------------- السفر في للقصر المبيح الحد

 211 ------------------------------------------------ السفر في والقصر للجمع المبيح الحد

 211 ------------------------------------------------- المسافر فيها يترخص التي المسافة

 210 -------- حقيقي ال صوري جمع هو إنما السنة في به المرخ ص الجمع بأن القول على الرد

 326 ------------------------------------------------- للمسافر بالنسبة والقصر الجمع ةمد

 322 ---------------------------- السفر برخص الترخص تتيح التي المسافة الشارع يحدد لم

 321 ----------------------------------------------------- أيام؟ أربعة القصر مدة أقل هل

 321 -------------------------------- يوماً؟ 17 أم يقصر يوما 19 مكة في ملسو هيلع هللا ىلص النبي أقام هل

 321 ------------------------------ اإلقامة ضوابط هي وما محددة مدة السفر في للقصر هل
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 321 -------------------------------------------- والجمع بالقصر للمسافر تسمح التي الُمد ة

 360 -------------------------------- المطار؟ من السفر برخص بالترخُّص المسافر يبدأ هل

 362 -------------------- السفر في السنن صالة وحكم الصالة؟ وجمع قصر في يرخص متى

 361 ------------------------------------------------------ السفر في القصر مسافة تحديد

 302 ---------------------------------------------- رخصة أم عزيمة السفر في القصر هل

 302 ------------------------------------------------- للرخص المبيح السفر ضابط هو ما

 303 --------------------------------------------------- وعكسه يقصر الذي المقيم ضابط

 301 ---------------------------- وغيره القيام ناحية من األكل على الشرب أحكام تنطبق هل

 429 ------------------------------------- هل يباح الترخص برخص السفر في هذه الصور

 يقصرو أن لهم هل وأموالهم أسرتهم كامل مع آلخر مكان من التنقل اعتادوا الذين الرحل البدو

 326 --------------------------------------------------------------------------- الصالة

 المدينة في السفر برخص يترخص فهل للعمل دائم بشكل أخرى مدينة إلى مدينة من يسافر رجل

 320 ------------------------------------------------------------------------- األخرى؟

 323 ---------------------------- السفر برخص يأخذ أن الدائم السفر على المعتاد للسائق هل

 321 --------------------------- الصالة؟ يقصر هل فيه فترة لقضاء اآلخر بيته إلى سافر من

 321 ------------------------------------------------------- الراتبة السنن وصالة المسافر

 321 ---------------------------------- هناك بقائه حال الصالة يقصر هل للدراسة سافر من

 321 ----------------------------------- العشاء يصلي من وراء غربالم يصل لم من صالة

 332 -------------------------------------------- القبلة لتحديد الرحلة في البوصلة أخذ حكم

الصالة؟ يقصروا أن الدراسة بغرض طويلة لمدة بالدهم عن بعيًدا يقيمون الذين للطالب هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 332 

 336 ----------- السفر برخص يترخص هل للدراسة منتظم بشكل أخرى مدينة على يتردد من

 445 ---------------------------------------------------- متفرقات في أحكام صالة المسافر

 334 ------------------------------------------------------------ المسافرين أحكام بعض

 331 -------------------------------------------------------- نفسها في أصل السفر صالة

 346 ------------------------------ أسفاره كل في الصالة قصر ملسو هيلع هللا ىلص النبي سيرة من المعروف

 342 ---------- النازل دون للسائر تكون إنما للمسافر والقصر الجمع رخصة بأن القول ضعف

 342 ------------------------ قريش(؟! )إليالف وقراءة السفر، عند ركعتين صالة يشرع هل

 343 ----------------------------------------------------- بالمقيم؟ افرالمس اقتداء يكره هل

 341 -------------------------------------------سفر من قدم لمن المسجد في ركعتين صالة
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 341 ------------------------------- مقيم صالة إلى صالته انقلبت بالمقيم اقتدى إذا المسافر

 341 --------------------------------- العشاء يصلي إمام مع المغرب يصل لم مسافر صالة

 312 -------------------------- العشاء؟ يصلي بمن اقتدى إذا المغرب يصل لم من يفعل ماذا

 310 ------------------------------------------- مقيمال اإلمام خلف المسبوق المسافر صالة

 310 -------------------------------------- المعصية سفر في السفر برخص الترخص حكم

 310 --------------------------------------------------------------- الطائرة في الصالة

 312 ---------------------------- صحيحة؟ الحضر في كالقصر السفر في اإلتمام مقولة: هل

 بنية ركعتين صلى ثم سلم ثم الظهر بنية ركعتين مسافر خلفه وصلى الرباعية مقيم إمام صلى

 313 -------------------------------------------------------------------------- العصر

 311 --------------- عليه؟ اإلنكار لمفسدة منًعا يتم أن هل هل إماماً  بالمقيمين المسافر صلى إذا

 311 ---------------------------------------------------------------للمسافر القيام صالة

 311 --------------------------------------------- معه وسلم ونسي بالمسافر المقيم ائتم إذا

 316 --------------------------------------------------------- المسافر خلف المقيم صالة

 312 --------------------------------------------- للمسافر النداء سماع مع الجماعة صالة

 455 -------------------------------------------------------------------- من أحكام السفر

 311 -------------------------------------------------------- وحده المسلم سفر عن النهي

 311 -------------------------------------------------------- السفر في الوحدة عن النهي

 312 ---------------------------------------------------------- السفر في التأمير وجوب

 سكن في طلبة مجموع كان إذا وحده، ويسافر وحده الرجل يبيت أن نهى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن حديث

 316 --------------------------- يدخل؟ ال أم النهي ضمن يدخل غرفة في شخص كل جامعي

 316 ----------------------------------------------------------------- السفر في اإلمارة

 310 ------------------------------------ والعصر الظهر في المطر لعذر الجمع يشرع هل

 311 ------------------------------------- لجمعا حالة في الفريضتين بين السنن صالة حكم

 311 ------------------------------------------الكفر؟ بالد إلى بالمصحف السفر يجوز هل

194 ------------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات





 

 

فهرس محتويات  
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 5 ------------------------------------------------------------------ قيام رمضان وأحكامه

 1 -------------------------------------------------------------- رمضان ليالي قيام فضل

 1 ------------------------------------------------------------------ وتحديدها القدر ليلة

 1 --------------------------------------------------- رمضان قيام في الجماعة مشروعية

 1 ------------------------------ رمضان قيام في بالجماعة ملسو هيلع هللا ىلص النبي استمرار عدم في السبب

 1 ------------------------------------------------------------ للنساء الجماعة عيةمشرو

 62 ------------------------------------------------------------------ القيام ركعات عدد

 66 ------------------------------------------------------------- رمضان قيام في القراءة

 60 ------------------------------------------------------------------------- القيام وقت

 62 -------------------------------------------------- الليل صالة بها تصلى التي الكيفيات

 63 -------------------------------------------------------------- الوتر ثالث في القراءة

 64 -------------------------------------------------------------- وموضعه القنوت دعاء

 61 --------------------------------------------------------------- الوتر آخر في يقول ما

 61 ----------------------------------------------------------------- الوتر بعد الركعتان

 61 -------------------------------------------------------------------------- االعتكاف

 61 ------------------------------------------------------------------- االعتكاف شروط

 61 ------------------------------------------------------------------ للمعتكف يجوز ما

 02 -------------------------------------- المسجد في زوجها وزيارتها المرأة اعتكاف إباحة

 02 ------------------------------------------------------------ بالجماع يبطل االعتكاف

 28 ------------------------------------------------------------------ صالة التراويح وأحكامها

 02 ------------------------------------------------------- التراويح في الجماعة استحباب

 01 ------------------------------------- ركعة (11) من أكثر التراويح ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يصل لم

 01 ----------------------------------------- به العمل يجوز ال جدا ضعيف العشرين حديث

 01 ----------------- عليها الزيادة جواز عدم على دليل ركعة عشرة اإلحدى على ملسو هيلع هللا ىلص اقتصاره

 26 ------------------- وجوابها التراويح في ركعة (11) على الزيادة جواز عدم حول شبهات

 23 ---------------------------- التراويح ركعات عدد في العلماء اختالف في الحقيقي السبب

 24 ---------------------------------------- وغيرها المسألة هذه في لنا المخالفين من موقفنا

 21 ----------------------------------------------------------------- السنة اتباع األحوط

 21 --------------------------- ركعة (11) بال وأمره التراويح في الجماعة لسنة عمر إحياء

 36 ------------------------------------------------------ ركعة عشرة باإلحدى عمر أْمر
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 30 ----------- ضعفها وبيان ذلك في الواردة األخبار وتحقيق عشرين صالها عمر أن يثبت لم

 34 ------------------------------ عمر عن العشرين لعدد والترمذي الشافعي اإلمام تضعيف

 31 -------------------------------------------------- بعضا بعضها يقوي ال الروايات هذه

 31 ----------------------------------------------- عمر عن الروايتين بين الصحيح الجمع

 31 ------------------------------------------- زالت وقد لعلة كان إنما -صح لو- ونالعشر

 46 ----------------------------------- عشرين التراويح صلى الصحابة من أحدا أن يثبت لم

 40 --------------------------------------------- التراويح في ركعة عشرين على إجماع ال

 42 ----------------------------------- ذلك على والدليل ركعة عشرة اإلحدى التزام وجوب

 44 ------------------------------------------------------ العلماء من الزيادة أنكر من ذكر

 41 --------------------------------------------------------------- ومطاعن شبهات دفع

 41 ----------------------------------------------------- ركعة (11) من بأقل القيام جواز

 41 ----------------------------------------- والوتر الليل صالة بها ملسو هيلع هللا ىلص صلى التي الكيفيات

 13 --------------------------------- إساءتها من والترهيب الليل صالة إحسان في الترغيب

 14 -------------------- إساءتها من والترهيب الصالة أداء إحسان في الترغيب في األحاديث

 11 -------------------------------------------------------------------- الرسالة ملخص

 58 ------------------------------------------------------------ عدد ركعات صالة التراويح

 12 ------------ ركعة عشرة ثالث :الليل صالة من ركعاته عدد من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن صح ما أكثر

 12 ------------------- ذلك رد من على والرد ركعة عشر إحدى تكون أن التراويح في السنة

 14 ------------------------------ عمر عهد في ركعة وعشرين بثالث الناس قيام أثر ضعف

 التزام وجوب على الكالم وفيه ركعة، بعشرين رمضان قام أنه الخلفاء من أحد عن صح هل

 11 -------------------------------------------------- رمضان قيام في ركعة عشرة إحدى

 الليل يقوم كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن من ورد فيما القول وتفصيل ركعتين ركعتين الليل صالة تفضيل

 12 ----------------------------------------------------------------- ركعة عشرة بثالث

 10 ------------------------------------------------------------------ القيام ركعات عدد

 11 --------------------------------------------------------- التراويح صالة ركعات عدد

 بالناس يصل لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان إذا يقال: وهل عمر، عهد على ركعة 23 صلوا الناس أن صح هل

 11 ---------------- الشهر؟ أيام كل في للتراويح الناس ننح نجمع فلماذا أيام ثالثة إال التراويح

 11 ---------------------------------------------التراويح؟ في الناس بكر أبو يجمع لم لماذا

 11 ------------------------------------- ركعة 11 على القيام في الزيادة بجواز القول حول

 11 --------الحرم في يصلي وهو ركعة عشر إحدى على االقتصار مع التراويح إطالة أراد من
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 622 ----------------------- ركعة عشرين التراويح صالة بأن الصابوني: الشيخ قول مناقشة

 622 --------------------------- خير؟! الخير زيادة فيها: فيقال المطلقة النوافل من الوتر هل

 621 ------------------وجوابه بدعة التراويح في ركعة 11 على الزيادة بأن القول على إيراد

 661 ------------------------ ركعة 23 يصلي من خلف العاشرة الركعة بعد االنصراف حكم

 828 ----------------------------------------------------------------- من أحكام صالة التراويح

 602 ---------------------------------------------------------------التراويح صالة حكم

 602 ------------------------------------- بدعة التراويح في التجميع أن يقول من على الرد

 603 -------------------------------- التراويح على هذه( البدعة )نعمت بقوله عمر مقصود

 603 -------------------------------------- التراويح ركعات بين وتذكير موعظة إلقاء حكم

 604 -------------------------------------- التراويح صالة في القراءة إطالة اإلمام يلزم هل

 601 -------------------------------------------------- التراويح في القرآن ختم دعاء حكم

الليلة؟ قيام أجر له يكتب هل السنة على ليقتصر اويحالتر صالة في إمامه فارق الذي المأموم

--------------------------------------------------------------------------------- 601 

 601 ------------------------- التراويح في ركعات أربع وبعد الجمعة بعد موعظة إلقاء حكم

 626 ---------------------------------- وآخرة الليل أول بين رمضان في القيام صالة تقسيم

 620 ------------------------------------ رمضان غير في الليل قيام في الجماعة تشرع هل

 855 ---------------------------------------------------- القراءة من مصحف في التراويح

 624 ----------------------------------- المصحف من التراويح صالة في ماماإل قراءة حكم

 621 --------------------------------------- التراويح صالة في المصحف من اإلمام قراءة

 باإلمام المقتدين أحد من المصحف حمل وحكم التراويح صالة في المصحف من القراءة حكم

 621 -------------------------------------------------------------------------- لتذكيره

 630 ------------------------------------- اإلمام لمتابعة مصحفاً  التراويح في المأموم حمل

 630 --------------------------------------------- بالمصحف القيام صالة في القرآن قراءة

 634 ------------------------ الخطأ في الوقوع خوف مصحف من التراويح في اإلمام قراءة

 858 --------------------------------------------------------------------- من أحكام الوتر

 األول الوتر بعد المطلق النفل من شاء ما صالة جواز على ليلة، في وتران ال بحديث: يستدل هل

 642 --------------------------------------------------------------- ثانية؟ يوتر أال على

 643 ---------------------------------------------------------- الوتر صالة بعد الركعتين

 643 ----------------------------------------------------------- الوتر بعد الركعتين حكم

 644 -------------------------------------------------------- بالمغرب الوتر صالة تشبيه
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 641 ------------------------------------------- بعده؟ أم الركوع قبل يكون هل الوتر قنوت

 641 ----------------- المزدلفة؟ في والعشاء المغرب بين جمع حينما الوتر ملسو هيلع هللا ىلص النبي صلى هل

 614 ------------------------------------------ واجبة؟ الوتر في )األعلى( سورة قراءة هل

 611 ------------------- الركوع بعد يكون أن يجوز هل الوتر وقنوت للوتر، الواحدة التسليمة

 611 ----------------- يتورك؟ أم الثالثة بعد يفترش فهل أوسط تشهد دون ثًاثال الوتر صلى إذا

 839 ------------------------------------------------------------------------ قضاء الوتر

 616 ----------------------------------------- والناسي للنائم هو إنما الفجر بعد الوتر قضاء

 616 ------------------------------------------------ شفًعا؟ أم وتًرا يكون هل الوتر قضاء

 610 ---------------------------------------------------- شفعاً؟ أم وتراً  يكون الوتر قضاء

 610 ---------------------------------------------------------------------- الوتر قضاء

 612 --------------------------------------- وتًرا؟ أم شفًعا يكون هل النهار في الوتر قضاء

 612 ---------------------------------------------------------------------- الوتر قضاء

 614 -------------------------------------------- يقضي؟ وكيف النسيان، عند الوتر قضاء

 611 ----------------------الوتر؟ يصل لم وهو الفجر صالة عليه أقيمت من على يترتب ماذا

 611 ---------------------------------------------------------أصبح حتى وتر عن نام من

 859 ------------------------------------------------------------------------ قنوت الوتر

 616 ------------------------------------------------------------------ الوتر في القنوت

 616 ------------------------------------------------------- الركوع قبل الوتر في القنوت

 616 ----------------------------------------------------------- الوتر في القنوت موضع

 610 ----------------------------------------------------- النوازلب الوتر قنوت تقييد عدم

 612 ------------------------------ رمضان من األخير بالنصف الوتر قنوت تخصيص عدم

 613 ------------------------------------------------------------------ الوتر قنوت دعاء

 614 -------------------------------------------------- وتر صالة كل في القنوت يلتزم هل

 614 --------------------------------- السنة؟ طول الوتر في القنوت إن مرة لي قلت مداخلة:

المأثور؟ الوتر قنوت دعاء على الزيادة تشرع الركوع؟وهل بعد الوتر في القنوت يشرع هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 611 

 قبل يكون رمضان في الوتر في القنوت دعاء وهل الوتر؟ في القنوت دعاء في الزيادة حكم ما

 611 ------------------------------------------------------------------ بعده؟ أم الركوع

 616 --------------------------------------- الوتر قنوت في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة ثبتت هل

 612 ------------------------------------------ الوتر قنوت آخر في النبي على الصالة حكم
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 في لقنوتا في الدعاء من اإلكثار وحكم الوتر قنوت في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة تشرع هل

 613 ------------------------------------------------------------------------- رمضان

 611 -------------------------------------- الوتر قنوت دعاء في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة حكم

بعده؟ أم الوتر قبل رمضان في الوتر في الدعاء وهل الوتر في القنوت دعـاء في الزيادة مـاحكم

--------------------------------------------------------------------------------- 611 

 في )أشهد( المأمومين قول وحكم الجمع؟ أم اإلفراد بصيغة يكون الصالة في اإلمام دعاء هل

 611 -------------------------------------------- الوتر قنوت في اإلمام دعاء على التأمين

 208 ----------------------------------------------------- متفرقات في أحكام القيام والوتر

 022 --------------------------------------------------------------- الوتر بعد الركعتين

 022 --------------------------- والناسي للنائم الفجر بعد صالته وجواز الوتر صالة توقيت

 023 ---------------------------------------- مستحب بل واجبا ليس الوتر بعد االضطجاع

 023 ----------------------------- المغرب هيئة على ثالث ثم ركعات ثمان القيام صالة حكم

 ما صالتي؟ من لك أجعل فكم الليل، ثلث أصلي إني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سأل ياً صحاب أن الحديث في

 023 ----------------------------------------------------- صالتي( )من بقوله: المقصود

 024 ------------------------------------------------------------------------- منه باب

 أن يعرف لشخص وقُد ر وقته دخول قبل الفجر يصلوا أن مرتادوها اعتاد التي المساجد في

 024 ------ للفتنة درءاً  التنفل بنية بهم يصلي أن له يصح فهل بهم يصلي أن بعد يدخل لم الوقت

 021 ----------------------------------------------------- مثنى مثنى والنهار الليل صالة

 021 ---------------------------------------------------------- للمسافر القيام صالة حكم

 021 --------------------------------------------------------- القيام صالة في البكاء حكم

 021 -------------------------------------- القيام صالة في اآليات بعض اإلمام تكرار حكم

 021 ---------------------------------------------------------------- رمضان في النافلة

 288 ----------------------------------------------------------------------- كتاب القنوت

 285 ----------------------------------------------------------------------- قنوت النوازل

 064 ------------------------------ الركوع بعد ويكون للنازلة الخمس الصلوات في  القنوت

 064 ---------------------------------------------------- الصالة في النازلة قنوت موضع

 061 -------------------------------------------------------- بالنوازل القنوت اختصاص

 061 ------------------------------------------- لنازلة إال الفجر في القنوت مشروعية عدم

 061 ------------------------------------------- لها يُقنَت نازلة تلك أو هذه أن تقرير له من

 002 -------------------------------------------------------------------- النازلة ضابط



   فهرس محتويات المجلد السابع   جامع تراث العالمة األلباني في الفقه 

 

 

116 

 006 ---------------------------------------------- قوم على أو لقوم للدعاء إال القنوت عدم

 000 ---------------------------- لنازلةا يناسب بما يدعو بل راتب دعاء النوازل لقنوت ليس

 002 ------------------------- هديت فيمن اهدنا اللهم المأثور: بالدعاء النوازل قنوت يُْبدأ هل

 002 --------------------------------------- النوازل في هديت( فيمن اهدني بـ)اللهم القنوت

 002 ----------------------------------------------------- النوازل قنوت في الناس تفريط

 003 -------------------------------------------- المشروع غير والقنوت المشروع القنوت

 225 ------------------------------------------------------------------------ قنوت الوتر

 001 ------------------------------------------------------------------ الوتر في القنوت

 001 ------------------------------------------------------- عالركو قبل الوتر في القنوت

 001 ----------------------------------------------------------- الوتر في القنوت موضع

 022 ----------------------------------------------------- بالنوازل الوتر قنوت تقييد عدم

 022 ------------------------------ رمضان من األخير بالنصف الوتر قنوت تخصيص عدم

 020 ------------------------------------------------------------------ الوتر قنوت دعاء

 022 ------------------------------------ الوتر وقنوت النازلة قنوت صيغة في الفرق هو ما

 022 -------------------------------------------------- وتر صالة كل في القنوت يلتزم هل

المأثور؟ الوتر قنوت دعاء على الزيادة تشرع وهل الركوع؟ بعد الوتر في القنوت يشرع هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 023 

 قبل يكون رمضان في الوتر في القنوت دعاء وهل الوتر؟ في القنوت دعاء في الزيادة حكم ما

 023 ------------------------------------------------------------------ بعده؟ أم الركوع

 021 --------------------------------------- الوتر قنوت في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة ثبتت هل

 036 ------------------------------------------ الوتر قنوت آخر في النبي على الصالة حكم

 في القنوت في الدعاء من اإلكثار وحكم الوتر قنوت في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة تشرع هل

 036 -------------------------------------------------------------------------- رمضان

 032 -------------------------------------- الوتر قنوت دعاء في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة حكم

بعده؟ أم الوتر قبل رمضان في الوتر في الدعاء وهل الوتر في القنوت دعـاء في الزيادة مـاحكم

 --------------------------------------------------------------------------------- 033 

 في )أشهد( المأمومين قول وحكم جمع؟ال أم اإلفراد بصيغة يكون الصالة في اإلمام دعاء هل

 031 --------------------------------------------- الوتر قنوت في اإلمام دعاء على التأمين

 249 ------------------------------------------------------------------- القنوت في الفجر

 046 ---------------------------------------الوتر في القنوت وصيغة الفجر في القنوت حكم
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 042 ------------------------------------------------------- الفجر صالة في القنوت حكم

 042 --------------------------------------------------------------الفجر في يقنت لم من

 042 -------------------------------------------- الفجر صالة في النوازل قنوت تخصيص

 043 ------------------------------ الفجر صالة في القنوت ترك يدونير ال بأناس ابتُلي إمام  

 041 ------------------------------------------------------------- الفجر في القنوت حكم

 041 ------------------------------------- قنوته في الفجر في يقنت الذي اإلمام متابعة حكم

 041 - صحيحة للفجر يقنت فلم حنيفة أبي اإلمام مسجد إلى ذهب عندما الشافعي اإلمام قصة هل

 041 ----------------- خاص دعاء الفجر لقنوت وهل الفجر، قنوت في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة

 238 ------------------------------------------------------------------- أحكام القنوت من

 012 -------------------------------------------------------- الدعاء بعد الوجه مسح حكم

 013 --------------------------------------------------------- للسجود القنوت بعد التكبير

 013 ------------------------------------------------------------------- بالقنوت الجهر

 014 ------------------------------------------------------------- القنوت في اليدين رفع

 014 -------------------------------------------------------- القنوت دعاء في اليدين رفع

 011 ------------------------------------------------------- القنوت دعاء عند اليدين رفع

 011 -------------------------------------------------------- القنوت في اليدين رفع حكم

 011 ------------------------ يثبت فلم ة؛الصال في الدعاء من الفراغ عند بالوجه اليدين مسح

 011 -------------------------------------------------------- القنوت في المأمومين تأمين

 011 -------------------------------------------------- كلها الخمس الصلوات في القنوت

 011 ---------------------------------------------- وتطويله القنوت في الدعاء تلحين حكم

 239 -------------------------------------------------------------------- كتاب صالة الكسوف

 016 ------------------------------------------ الكسوف؟ لصالة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صالة صفة

 016 --------------------------------------------------- :ملسو هيلع هللا ىلص وفزعه الشمس كسوف أوالً:

 010 ---------------------------------------------------------------الصالة: ابتداء ثانياً:

 014 ---------------------------------------------------------- المنبر: على الخطبة ثالثاً:

 259 ----------------------------- التنبيه على أوهام وقعت لبعض االعالم في صالة الكسوف

 016 ------------ عليه اإلجماع وادعى باالستحباب قال من على والرد الكسوف صالة وجوب

 012 ------------------------------- مؤكدة سنة بانها القول وضعف الكسوف صالة وجوب

 013 ----------------------------------الكسوف صالة وجوب عدم على اإلجماع دعوى رد

 013 -------------------------------------------------------------- الكسوف صالة حكم
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 014 ------------------------ والجمعة كالعيد الكسوف صالة صفة بأن القائل هبالمذ ضعف

 011 ------------------------------------------------------ الكسوف صالة ركوعات عدد

 011 --------------------------------------------------- الكسوف صالة في الجهر وجوب

 011 ------------------------------------------------------ الكسوف صالة في اليدين رفع

 011 ---------------- المفروضة الخمس الصلوات من واحدة مع الكسوف صالة تعارضت إذا

 األمور هذه وجوب يفيد وفوالخس الكسوف عند والدعاء والصدقة بالصالة ملسو هيلع هللا ىلص النبي أَْمرُ  هل

 011 --------------------------------------------------------------------------- الثالثة

 298 ---------------------------------------------------------------- كتاب صالة التسابيح

 012 --------------------------------------------------- التسابيح صالة في الوارد الحديث

 013 ------------------------------- ضعفه من على والرد التسابيح صالة حديث على الكالم

 011 --------------------------------------------------------------- التسابيح صالة حكم

 011 ------------------------------------------------------ التسابيح؟ صالة صحة مدى ما

 011 ---------------------------------------------------- التسابيح؟ صالة حديث يصح هل

 220 -------------------------------------------------- يح؟التساب صالة األلباني صلى هل

 222 -------------------------------------------------------- جماعة؟ التسابيح تصلى هل

 505 ------------------------------------------------------------- كتاب صالة االستسقاء 

 221 --------------------------------- االستسقاء دعاء في الوجه يلي مما الكفين ظهور جعل

 221 -------------------------------------- االستسقاء صالة في الدعاء في اليدين رفع تواتر

 221 ----------------------------------------------------- االستسقاء صالة في اليدين رفع

 221 --------------------- االستسقاء في الخطبة على الصالة تقديم في الوارد الحديث ضعف

 221 ------------------------------------ االستسقاء دعاء في السماء إلى الكفين ظهور جعل

 221 ------------------------------ فيها القراءة تعيين صح وهل االستسقاء، صالة في الجهر

 221 ---------------------------------- فيها اليدين ورفع االستسقاء صالة في األردية تحويل

 262 ---------------------------------االستسقاء؟ صالة في أرديتهم المصلين تحويل حكم ما

 266 ------------------------------------------------- االستسقاء صالة في التكبيرات عدد

 266 --------------------------------------------------- الغيث وتأخر ستجابةاال عدم سبب

االستسقاء خطبة موضوع هو وما بعده يفعل وماذا ال أم االستسقاء بدعاء يجهر ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 262 

 585 -------------------------------------------------------------- كتاب صالة االستخارة

 261 ------------------------------------------------- االستخارة صالة في الدعاء موضع
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 261 ---------------------------------------------- االستخارة صالة في الدعاء يكون متى

 261 --------------------------------------- بعده؟ أم السالم قبل االستخارة دعاء يكون هل

 261 --------------------------------------------------- االستخارة صالة في الدعاء كيفية

 261 ----------------------------------------------------------------- االستخارة تكرار

 261 --------------------------- القلب؟ ينشرح حتى مرة من أكثر االستخارة صالة تعاد هل

 202 -------------------- معين؟ شيء على عزم قد اإلنسان يكن لم ولو االستخارة تشرع هل

 525 ----------------------------------------------------------------------- صالة الخوف

 204 ------------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي وفاة بعد الخوف صالة مشروعية

 204 ----------------------------------------------------------- الخوف صالة صور من

 201 --------------------- الشديد والقتال الخوف صالة في المحارب عن القبلة استقبال يسقط

 201 -------------------------------------------- الشديد الخوف في الصالة في القيام ترك

 529 ------------------------------------------------------------------ كتاب صالة الحاجة

 226 -------------------------------------------- الحاجة صالة في صحيح حديث ورد هل

 226 ---------------------------- التجربة على بناء الحاجة صالة مشروعية إثبات يستقيم ال

 555 ----------------------------------------------------------------- كتاب سجود السهو

 224 ------------------------ للسهو ويسجد للتشهد يرجع ال معتداًل  ئماقا الركعتين بعد قام من

 224 ---------------------------------------- السنن من شيء عن للسهو السجود مشروعية

 سجود موضع على والكالم السنن، دون الواجبات ترك في السهو سجود مشروعية حصر خطأ

 221 --------------------------------------------------------------------------- السهو

 221 ------------------------------- السهو سجود في السنة وترك الواجب ترك بين التفريق

 221 ------------------------------------------------ السنن لترك السهو سجود مشروعية

 221 ------------------------------------ اإلمام خلف سها إذا سهو سجود المأموم على ليس

 548 ----------------------------------------------------------------- متفرقات في السهو

 232 ----------------------------- للسهو؟ يسجد فهل اإلمام عن انفراده بعد المأموم سهى إذا

 232 ----------------------------- األقوال؟ دون األفعال في بالسهو خاص السهو سجود هل

 233 ------------------------------------------- وغيره السهو في األقل على البناء وجوب

 233 --------------------------------------------------------للشك السهو سجدتي وجوب

 233 ------- األقل على بنى وإال عليه بنى شئ له ترجح فإن صلى قد ركعة كم لمصليا نسي إذا

 231 -------------------------------- الصالة في السجدات عدد في دائًما يشك من يفعل ماذا

 231 ---------------------------------- السجود أو الركوع في الدعاء لتفويت للسهو السجود
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 231 ------------------------------------------- السهو سجود ترك بتعمد الصالة تبطل هل

 231 ----------------------------- ساهياً  انصفه أو مثلها الصالة إلى زاد من صالة تبطل هل

 231 ------------------------السهو سجود يلزمه هل الفاتحة قرأ التشهد يقرأ أن فبدل نسي من

 231 --------- صالته؟ صحة في ذلك يؤثر هل الصالة من التسليم بعد بحركات الساهي أتى إذا

 231 ------------------------------------------- قائما يستتم أن قبل األوسط التشهد تذكر من

 246 ------------------------------------------------ بعده؟ أم السالم قبل للسهو يسجد متى

 246 --------------------------------------------------------- للسهو؟ المصلي يسجد متى

 246 ---------------------- بعده أو السالم قبل يكون أن بين فيه مخير المصلي سهو سجود كل

 242 ----------------------------------------------------------- السهو سجدتي بين الذكر

 555 ---------------------------------------------------------------------- سجود التالوة

 241 -------------------------------------------------- الطهـارة التـالوة لسجدة يشرع هل

 241 ------------------------------------ التالوة لسجود القبلة واستقبال الطهارة تشترط هل

 216 -------------------------------------------------- التالوة لسجود الوضوء يشترط هل

 210 ---------------------------------------------- الصالة جخار التالوة سجود مشروعية

 212 ---------------------------------------------------- القرآن في التالوة سجود مواضع

 213 ----------------------------------------------------------- الخطبة في التالوة سجود

 214 --------------------------------------------------- الجهرية الصالة في التالوة سجود

 211 ---------------------------------------------------------- السرية التالوة في السجود

 211 --------------------------------------------------- السرية في للتالوة السجود كراهة

 211 ------------------------------------- الصالة في التالوة لسجود التكبير مشروعية عدم

 سجود عند التكبير على الحديث بهذا يُْستَدل فهل ورفع، خفض كل في يَُكب ر كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن َصح  

 212 ---------------------------------------------------------------- الصالة؟ في التالوة

 212 -------------------------------------------------------------- التالوة لسجود التكبير

 216 ----------------------------------------------------------- التالوة؟ لسجدة يكب ر هل

 210 -- الصالة؟ في التالوة لسجود التكبير على به يستدل هل ورفع خفض كل في التكبير حديث

 212 ------------------------------------------- التالوة؟ لسجود التكبير في حديث صح هل

 213 ------------------ تكبير؟ بدون يسجد أو المأموم يكبر هل التالوة سجدة في اإلمام كبر إذا

 214 ------------------------------------------------------------تسليم التالوة لسجود هل

 214 ------------------------------------ فسجدوا المأمومون أما ركع ثم سجدة آية اإلمام قرأ

 555 ----------------------------------------------------------------- كتاب سجود الشكر
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 211 ----------------------------------------------------------- الشكر سجود مشروعية

 211 ---------------------------------------------------------------- الشكر سجود كيفية

د عند هلل شكراً  ركعتين صالة هناك هل  212 ------------------ نقمة؟ اندفاع أو تَُسر   عمةن تجدُّ

 518 --------------------------------------------------------- من أحكام النساء في الصالة

 515 --------------------------------------------------------------- صالة المرأة في البيت

 214 --------------------------------- المسجد؟ في أم بيتها في تصلي أن للمرأة األفضل هل

 214 ---------------------- الحرم؟ في الصالة من خير هو هل مكة في بيتها في المرأة صالة

 515 ------------------------------------------------------------------ لباس المرأة في الصالة

 211 ------------------------------------------------------------ الصالة في المرأة لباس

 211 ----------------------------- قصير؟ بثوب أو جوارب، بدون الصالة للمرأة جوزي هل

 216 ------------------------ الصالة؟ في وظهره المرأة قدم باطن ظهور بين فرق هناك هل

 211 -------------------------------------------------- القدمين مكشوفة المرأة صالة حكم

 211 ------------------------------------------------------- الصالة في المرأة قدم ظهور

 211 ----------------------------------------------------- الصالة في المرأة رجل تغطية

 211 ------------------------------------------------------ القدمين مكشوفة المرأة صالة

 211 ---------------------------------------------------- لصالةا في للمرأة القدمين كشف

 211 ------------------------------- قصير بثوب أو جوارب بدون الصالة للمرأة يجوز هل

 326 ------------------------------------------------------ القدمين مكشوفة المرأة صالة

 326 ------------------------------------------------------ الصالة في المرأة أقدام ظهور

 320 ------------------------------- قصير بثوب أو جوارب بدون الصالة للمرأة يجوز هل

 322 ------------------------------- سترهما؟ يجب الصالة في عورة المرأة قدمي تعتبر هل

 323 --------------------------------------------------- الضي قة المالبس في المرأة صالة

 323 -------------------------------------------------- الشرعي اللباس تلبس ال من صالة

 324 ------------------------------------------------------ خمار بدون المرأة صالة حكم

 321 ------------------------------------------------------- الذراع بادية المرأة صلت إذا

 409 ---------------------------------------------------------------------- مسائل متفرقة

 366 --------------------- عذر دون جالسة السيارة داخل فرضها تصلي أن للمرأة يصح هل

 366 ---------------------------------------------------------------- النساء صالة كيفية

 363 الصالة في قدميها تغطية موحك وتقيم، المرأة تؤذن وهل بالتأمين؟ صوتها المرأة رفع حكم

 361 -- جالسة؟ وهي تصلي أن اإلجهاض خافت إن األولى الشهور في الحامل للمرأة يجوز هل
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 361 --------------------------- الصالة في المرأة يدي بين المرأة ومرور ُسْترة المرأة اتخاذ

 361 -------------------------------------- صالتها؟ يقطع هل المرأة يدي بين المرأة مرور

 361 ------------------------------------------------------- المرأة صالة تقطع المرأة هل

 361 -------------------------------------------------------------------------- منه باب

 124 ------------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات
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 5 -------------------------------------------------------- متفرقات في أحكام المساجد

 1 ------------------------------------------------------- هللا إلى البقاع أحب المساجد

 1 -------------------------------------------------------------- المساجد إتيان فضل

 1 ---------------- إليها بحاجة وهم فيها مساجد ال محلة أو قرية كل في المساجد بناء يجب

 62 ------------------------------------------ كبير وأجر عظيم فضل المساجد بناء في

 66 -------------------------------- أمكنه ما بنفسه المسجد بناء يباشر أن للمرء يستحب

 85 ------------------------------------------------------------------- آداب المساجد

 64 ------------------------------------- وتطييبها وتكنيسها تطهيرها المساجد آداب من

 61 ------------------------------------------------- بالمساجد العناية على القيام فضل

 61 ------------------------------------ ونحوها كالحشرات المسجد في شئ إلقاء حرمة

 06 --------------------------- والوقار بالسكينة المسجد إلى يمشي أن المساجد آداب من

 00 ----------------------- بهما الدخول أراد إن الترابب نعليه يدلك أن المساجد آداب من

 02 ---------------------------------- اليمنى بالرجل دخوله يبتدئ أن المساجد آداب من

 02 --------------- العظيم..( باهلل )أعوذ  استحبابا: الدخول عند يقول أن المساجد آداب من

 01 ----------------------------------------------- المسجد من والخروج الدخول دعاء

 01 ----------------------------- السفر من القدوم صالة فيه يَُصل ى أن المساجد آداب من

 01 ------------------------------ اليسرى بالرجل منه الخروج يبدأ أن المساجد آداب من

 01 -------------------------------- هللا..( )بسم الخروج: عند يقول أن المساجد آداب من

 01 ------------------------------ إليه يعود أن نيته وفي منه يخرج أن المساجد آداب من

 للصالة انتظاًرا المسجد في يبقى أن الكسب عن غني ًا كان أو له عملَ  ال فارًغا كان لمن األفضل

 22 ----------------------------------------------------------------------- األخرى

 22 --------------------------------- الصالة قبل األذان بعد المسجد من الخروج يحل ال

 55 ------------------------------------------------------------------ مناهي المساجد

 21 --------------------------------------------- المسجد في األصابع تشبيك عن النهي

 21 -------------------------------------------------- المسجد في األصابع تشبيك حكم

 21 ---------------- المنتنة والنباتات البقول من ونحوه ثوما أكل لمن المساجد قربان يحرم

المساجد لدخو حكم في كذلك ليس ومن بكسبه كريهة فمه رائحة كانت من بين التفريق أهمية

------------------------------------------------------------------------------- 33 

 33 ---------------- يجاوزه ال فيه للصالة المسجد من معين مكان اتخاذ للمصلي يجوز ال
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 31والمذاكرة للعلم ولو الجمعة صالة قبل الحلقة هيئة على الناس جلوس المساجد مناهي من

 42 ------------------------------------------------ األشعار تناشد المساجد مناهي من

 40 --------------- الصوت برفع عنها والسؤال وطلبها الضالة نشدان المساجد مناهي من

 43 --------------------------------------------- فيه والشراء البيع المساجد مناهي من

 41 ----------------------------------- فيه والقصاص الحدود إقامة المساجد مناهي من

 41 -------------------------------------- القبلة نحو سيما ال البصق المساجد مناهي من

 14 ---------------------------------------------- فيه ونحوه البول المساجد مناهي من

 ويذكر ترفع أن هللا أذن بيوت في تعالى: قوله في المذكور الرفع من هي وآدابها المساجد مناهي

 14 ----------------------------------------------------------------------اسمه يهاف

 11 ------------------------------------------------- طريقًا اتخاذه المساجد مناهي من

 11 ---------------------------------- خارجه أو المسجد داخل القبلة إلى البصاق تحريم

 11 ------------------------------------------------------ المسجد في النخاعة كراهة

 11 --------------- يصلي؟ والمصلي المسجد في الكالم عن ينهى صحيح حديث يوجد هل

 11 ------------------------------------------------------ المسجد في األصابع فرقعة

 11 -------------------------------------------------------- المسجد إلى الداخل تسليم

 11 ------------------------------- المسجد في واإلقامة األذان بين يةدنيو بأمور التََحدُّث

 11 -------------------------------------- المسجد إلى المميزين غير األوالد اصطحاب

 10 --------------------------------------- تصاوير؟ فيها ثياب وعليه المسجد دخل من

 12 ---------------------------------------- األذان سماع بعد المسجد من الخروج حكم

 11 ---------------------------------------------------- المسجد في المكان حجز حكم

د حكم  11 ------------------------------------ الُخطا لتكثير األبعد للمسجد الذهاب تقصُّ

 59 ----------------------------------------------------------------- مباحات المساجد

 16 ------------------------------------- لحاجة أحيانا فيه المرور المساجد مباحات من

 16 ------------------------------------- بشروط النساء من إتيانه المساجد مباحات من

 13 ------------------------ لحاجة سيما ال والجنب الحائض دخول المساجد مباحات من

 16 --------------------------------- مسلول غير بالسالح الدخول المساجد مباحات من

 16 ------------------------------------------ فيه الصبيان إدخال المساجد مباحات من

 13 ------------------------------------ عليه للصالة الميت إدخال المساجد مباحات من

 11 -- الحكم هذا من فيستثنى الحرام المسجد إال لحاجة المشرك إدخال المساجد مباحات من

 624 --------------------------------------- للحاجة الدابة إدخال المساجد مباحات من
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 621 ---------------------------------------------- فيه الوضوء المساجد مباحات من

 621 ---------------------- والعلم القرآن لدراسة والتحلق االجتماع المساجد مباحات من

 662 اإلسالم عن الذب في كان إذا سيما وال أحيانا الحسن عرالش إنشاد المساجد مباحات من

 666 ----------------------- للحاجة وغيره للمريض الخيمة نصب المساجد مباحات من

 660 --------------------- الحرب آالت من ونحوها بالحراب اللعب المساجد مباحات من

 663 -------------------------------------- بالسارية األسير ربط المساجد مباحات من

 664 -------------------------------------------- واللعان القضاء المساجد مباحات من

 661 ------------------------------------------------- االستلقاء لمساجدا مباحات من

 661 ------------------------------------- للمحتاج والقيلولة النوم المساجد مباحات من

 606 ------ النساء أو الرجال من له مأوى ال لمن منه ناحية في السكن المساجد مباحات من

 602 ----------------------------------------------- المال قسمة المساجد مباحات من

 603 ------------------------------ للفقراء العنقود أو العذق تعليق المساجد مباحات من

 604 -------------------------- عليه والتصدق المحتاج من السؤال المساجد مباحات من

 601 -------------- ديدنه ذلك يجعل ال أن بحيث أحيانا المباح الكالم المساجد مباحات من

 601 -------------------------------------- أحيانًا والشرب األكل المساجد مباحات من

 858 -----------------------------------------------------صالة المأموم خارج المسجد

 622 ---------------------------------------------- المسجد خارج المأموم صالة حكم

 855 -------------------------------------------------------------- الملحقات بالمسجد

 621 --------------------- بينهما يقطع طريقاً  أن مالعل مع للمسجد، تابع مكان في الصالة

 621 -------------المسجد؟ من تعد هل المسجد إلى بابها التي للمسجد المالصقة أو الغرفة

 621 ------ المسجد؟ أحكام تُعطى هل المسجد داخل وبابها المسجد داخل تكون التي الغرفة

 بفاصل النساء مصلى فصل مشروعية عدم حول وكلمة المسجد، مع المرافق إنشاء يشرع هل

 621 ------------------------------------------------------------- المسجد يباق عن

 633الغرفة؟ هذه في المسجد أحكام يُطبق فهل المسجد فناء في غرفة في سكن مؤذن أو إمام

 845 -------------------------------------------------- دخول الحائض والجنب المسجد

 في للدروس النساء إقامة أن على التنبيه مع الدرس، لسماع المسجد الحائض المرأة دخول حكم

 631 ------------------------------------------------------------ البدع من المساجد

 631 ----------------------------------------------------- المسجد الجنب دخول حكم
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 631 --------------------------------------------------- المسجد الحائض دخول حكم

 858 ------------------------------------------ إقامة مسجد على بيت أو في مكان بيت

 642 ---------------------------------------------------- بيت على مسجد إقامة حكم

 642 ------------- والجماعات الجمع فيها تقام مساجد إلى وتحويلها البيوت استئجار حكم

 643 ----------------- الروضة؟ في أم أفضل، النبوي بالمسجد األول الصف في الصالة

المسجد على غرف أو بيوت بناء وحكم المياه، وراتد تحت المبنية المساجد في  الصالة حكم

 ---------------------------------------------------------------------------- 644 

 641 ---------------- مستأجرة بيوت أصلها في هي التي المساجد في الجمعة صالة حكم

 641 -------------------------- ضائع ابن على المسجد في الصوت بمكبرات النداء حكم

 859 -------------------------------- مواصفات المسجد السني وبيان مخالفات المساجد

 616 -------------------------------------- البناء إتقان وجوب المساجد: بناء في أحكام

 616 ----------------------------------- بنيانه ويرفع يشيده أال المساجد: بناء في حكامأ

 610 ----------------------------------- ويُزي ن يَُزْخَرف ال أن المساجد: بناء في أحكام

 611 ----------------------------------------------------- المسجد في المحراب حكم

 612 --------------------------------------------------- المسجد في المحراب بدعية

 614 ---- المساجد منهيات بعض حول وكلمة السواري، وحكم المسجد، في المحراب حكم

 610 --------------------------------------- قبر على هيبني أال المساجد: بناء في أحكام

 611 ----------------------------------------- السواري تقليل المساجد: بناء في أحكام

ا بابًا فيه يُجعل أن المساجد: بناء في أحكام  611 --------------------------- للنساء خاص ً

البيوت ساكني من حوله من منها إليه ينفذ وأبواب خوخات فيه يجعل ال أن المساجد: أحكام من

 ---------------------------------------------------------------------------- 611 

 610 --------------- معالمها روتغيي كسرها بعد الكفار متعبدات على المساجد بناء جواز

 612 ------------------------------- نبشها بعد المشركين قبور على المساجد بناء جواز

 612 ------------------------------------------------------السني المسجد مواصفات

 611 ----------------------------------------------------------- المساجد فرش لون

 022 ----------------------------------------------------- السنة على المبني المسجد

 062 -------------------------------------------------------- المساجد بناء في السنة

 064 ------------------------------------------- المساجد بناء في الحاصلة المخالفات

 061 ----------------------------------------------- المساجد في الحاصلة المخالفات
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 001 -------------------------------- المساجد في بالسنن ذكيرت فيها لوحات تعليق حكم

 001 -------------------------------- بفاصل المسجد باقي عن النساء مصلى فصل حكم

 001 ------------------------ المساجد مخالفات على الحديث تضمنت الشيخ من نصيحة

 030 -------- والمآذن المحاريب وحكم الصفوف، لتسوية المسجد في يُشد الذي الخط حكم

 031 --------------------------------------------------------- المساجد في السواري

 040 ------------------------------- النبوي العهد في معروفة كانت للمسجد المنارة هل

 042 ------------------- المخالفات هذه معالجة وكيفية للسنة المخالفة المساجد في الصالة

 043 ------------------------------------------------- المزخرفة المساجد في الصالة

 041 -- العصر؟ هذا في مسجد بناء في مسجده بها ملسو هيلع هللا ىلص النبي بنى التي المواد نفس إلتزام حكم

 016 ------------------------------------------------- المسجد صحن في ميت ُدفن إذا

 235 --------------------------------------------------------- الخيط لتسوية الصفوف

 011 ------------------------------------------ الصفوف لتسوية مسجدال في الخيط شد

 011 ------------------------------------- الصفوف لتسوية المسجد في الخيط شد حكم

 258 ---------------------------------------------------------------- وقفيات المساجد

 012 ------------- سرقتها؟ يجوز هل المسجد على الموقوفة الكتب المسجد إمام أخفى إذا

 013 ------------------------------------- المسجد على الموقوف األموال في التصرف

 013 --------------------------------------- المسجد حاجة من بالفائض التصرف حكم

 255 -------------------------------------------------------- إقامة حفالت في المسجد

 011 ------------------------------------------------ المساجد في الحفالت إقامة كمح

 012 ------------------------------------------------------- المسجد في العرس حكم

 218 ------------------------------------------------------------- فصل مصلى النساء

 012 -------------------------------- بفاصل المسجد باقي عن النساء مصلى فصل حكم

 014 ----------------------------------------- المسجد في للنساء مكان تخصيص عدم

 011 ---------------------- نحوه أو ستارة أو بجدار المسجد في النساء مصلى فصل حكم

 219 -------------------------------------------------------------------------- المنبر

 016 -------------------------------------------- تدرجا ثالث على المنبر في الزيادة

 010 ----------------------------------------- العادات؟ من تُعد النبوي المنبر هيئة هل
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 295 ------------------------------------------------------- المساجد الثالث وأحكامها

 011 ----------------------------- األرض وجه على بني مسجد أول هو الحرام المسجد

 011 ----------------------- وقت كل في فيه النافلة صالة بجواز الحرام المسجد اختص

 011 ---------------------------------------------------إصالحات إلى بحاجة الكعبة

 222 ---------------------------------------------- الطواف؟ البيت تحية حديث: حال

 224 ---------------- الحرام المسجد بعد حرمة وأعظمها المساجد أفضل النبوي المسجد

 221 -------------------------------------- األقصى المسجد من أفضل النبوي المسجد

 221 - المجاهد منزلة في فهو يتعلمه لخير إال لشئ ال أتاه من أن النبوي المسجد فضائل من

 221 - الجنة رياض من روضة والمنبر النبوي البيت بين ما أن النبوي المسجد فضائل من

 266 ------------------- قباء كمسجد التقوى على أسس الذي المسجد هو لنبويا المسجد

 262 --------------------------------- المسجد من النبوي المسجد في والتوسعة الزيادة

 263 -------------------- والنبوي الحرام المسجدين بعد المساجد أفضل األقصى المسجد

 المساجد إلى إال فيها والصالة الفاضلة المواضع من موضع أو مسجد إلى السفر قصد يجوز ال

 261 ---------------------------------------------------------------------- الثالثة

 203 --------------------------------------- األقصى المسجد إلى الرحل شد السنة من

 203 ----------------------------- صالة وخمسين صالة بمئتي المقدس بيت في الصالة

 204 ------------------------------------------------------------ قباء مسجد فضيلة

 201 --------------------------------------------------- قباء مسجد في الصالة فضل

 201 ---------------------- ركعتين فيه فيصلي وماشيا راكبا سبت كل قباء يأتي ملسو هيلع هللا ىلص  كان

 226 ------------------------------------------------ تفاضل؟ بينها المساجد باقي هل

 223 -------------------------------- الحرام مسجدال في الصالة فضل لها كلها مكة هل

 في يحدث ما وحكم فيه، السترة وحكم والنساء، الرجال كثرة مع الحرام المسجد في الصالة حكم

 224 ------------------------------ النساء خلف الرجال صالة من اإلزدحام عند الحرم

 232 ------------------------------------------------ النبوي المسجد في المرأة صالة

 في يقكمتحق ما فقط، الفريضة في أم الصلوات في عامة هي هل الحرم، في المضاعفة الصالة

 232 ---------------------------------------------------------------------المسألة؟

 236 ------------------------------ الحرم؟ في أم الفندق في الصالة للمراة األفضل هل

 236 --------------------------------------------------------- الحرام المسجد حدود

 230 ----------------- المسجد؟ فضل لها هل الحرام المسجد على طرأت التي التوسعات

 230 -------------------------------------------------- معين؟ وقت الكعبة لغسل هل



 جامع تراث العالمة األلباني في الفقه   الثامن فهرس محتويات المجلد 

 

 

121 

 232 -------------- الحرم؟ إمام بصالة اقتداءً  الحرم على المطلة العمائر في الصالة حكم

 232 ------------------------------------ الحرم؟ في الشديد اإلزدحام مع السجود يةكيف

 232 ----------------------------------------- معين؟ ثواب قباء مسجد في للصالة هل

 545 ------------------------------------------------------------------- تحية المسجد

 231 ---------------------------- وجوبًا القعود قبل ركعتين يصلي أن المساجد آداب من

 231 --------------------------------------------- واجبة؟ غير أم واجبة المسجد تحية

 231 ------------------------------------- الصالة في السترة واتخاذ المسجد تحية حكم

 242 ----------------------- المسجد؟ تحية له يصلى الجمعة فيه تقام ال الذي المسجد هل

 242 ------------------------ شابه وما البيت مصلى دخول عند المسجد تحية يصلي هل

 242 ------------------------------------------- الحرام البيت إلى للداخل المسجد تحية

 246 --------------------------------- الكراهة أوقات في المسجد تحية صالة تجوز هل

 240 -------------------------------------- الكراهة أوقات في المسجد تحية صالة حكم

 242 ------------------------------------------ الكراهة وقت المسجد تحية صالة حكم

 244 ---------------------------- بقليل المغرب أذان قبل المسجد دخل لمن المسجد تحية

 241 --------------------------------------- المغرب أذان قبل المسجد تحية صالة حكم

 216 ---------------- المنبر على والخطيب الجمعة يوم الداخل عن المسجد تحية تسقط ال

 يردد فهل الخطيب يدي بين الذي األذان يؤذن والمؤذن الجمعة يوم المسجد شخص دخل إذا

 210 ---------------------------------------------- لمسجد؟ا تحية في يشرع أم األذان

 212 --------------------------------- المسجد تحية يصلي أن قبل المسجد في جلس من

 213 ------------------------------------------------ يَُؤذ ن والمؤذن المسجد دخل من

 214 ---------------- الصالة؟ يقطع فهل النافلة من الثانية الركعة في وهو الصالة أقيمت

 211 --------------------------------------------- المسجد؟! تحية الحائض تصلى هل

 211 ------------------------------------- بدقائق الشمس غروب قبيل المسجد دخل من

 211 -------------------------------------- ركعتين مسجدال تحية عن يغني الفرض هل

 212 -------------------- المسجد؟ تحية صالة بعد واليسار اليمين على من مصافحة حكم

 212 -------------------------- التحية؟ يعيد هل رجع ثم خرج ثم المسجد تحية صل ى َمن

 555 ---------------------------------------------------------------------- المصليات

 214 ------------------------------------------------------ والمصلى المسجد ضابط

 214 ------------------------------------ المسجد؟ في أم الشركة مصلى في يُصل ى هل
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 555 -------------------------------------------------------------------- المحتويات فهرس



 

 

فهرس محتويات  
 تاسعالمجلد ال
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 5 -------------------------------------------------------------------------- كتاب الجنائز

 1 ----------------------------------------------- هدي خير الجنائز في ملسو هيلع هللا ىلص  النبي هدي باب

 1 ---------------------------- الجنائز في ملسو هيلع هللا ىلص  هديه عن البعد كل بعيدين اليوم الناس من كثير

 9 ---------------------------------------------- كتاب ما يجب على المريض مرض الموت 

 66 --------- بربه الظن ويحسن قدره، على ويصبر هللا، بقضاء يرضى أن المريض على يجب

 66 ------------------------------------- والرجاء لخوفا بين يكون أن المريض على ينبغي

 66 ------------------------------------------------------------------الموت تمني حرمة

 60 ------------------------------------------------------------- تدينًا الموت تمني جواز

 60 ------------- بالوصية االستعجال ووجوب بها أوصى وإال ألصحابها الحقوق تأدية وجوب

 62 ---------------------------------------------- الورثة غير من لألقرباء الوصية وجوب

 63 ----------------------------------------------- الوصية في الثلث عن الزيادة جواز عدم

 63 ----------------------------------------------------------------الوصية على اإلشهاد

 64 -------------------------------------------------------------------- لوارث وصية ال

 64 --------------------------------------------------------- الوصية في راإلضرا حرمة

 61 ------------------------------------------------------- مردودة باطلة الجائرة الوصية

 61 -------------------------- الجهل يسود عندما السنة على والدفن بالتجهيز الوصية وجوب

 61 -------------------------------------------------------- الوفاة عند الوصية مشروعية

 61 ----------------------------- إليها وما الدعوة بنية المسلم غير المريض زيارة مشروعية

 61 ------------------- شيطانان عنده قعد الموت عند كان إذا اإلنسان أن فيه الذي الحديث حال

 28 ----------------------------------------------------------------- كتاب تلقين المحتضر 

 02 --------------------- بالخير إال حضرته في التكلم وعدم للميت، والدعاء المحتضر، تلقين

 02 --------------- إياه وتسميعها للميت ذكرها مجرد ال الشهادة يقول بأن الميت أمر هو التلقين

 03 ----------------------------- القبلة نحو وتوجيهه الميت عند يس قراءة في حديث يصح لم

 03 --------------------------------- عليه اإلسالم ضليعر الكافر لوفاة المسلم حضور جواز

 25 ------------------------------------------ كتاب ما على الحاضرين فعله بعد موت الميت 

 01 ----------------------------------------------------------- له والدعاء الميت إغماض

 26 ---------------------------------------------- التوحيد شهادة المحتضر تلقين مشروعية

 26 --------------------------------------------------- المحتضر عند بالقرآن المسجل فتح

 20 ---------------------------------------------------------- الميت تلقين مشروعية عدم
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 20 ----------------------------------------------- البدعي والتلقين للميت الشرعي التلقين

 55 ------------------------------------------ ميت وغيرهم كتاب ما يجوز للحاضرين عند ال

 21 --------------------------------------------- أيام ثالثة وتقبيله الميت وجه كشف جواز

 48 ------------------------------------------------------ كتاب ما يجب على أقارب الميت 

 32 ---------------------------------------------------- الميت أقارب على الصبر وجوب

 32 ------------------------------------------------ عظيم أجر له األوالد وفاة على الصبر

 33 ----------------------------------------------------------------- االسترجاع وجوب

 34 ------------------------- فأقل أيام ثالثة غيره وعلى أشهر أربعة زوجها على المرأة حداد

 34 --------------------------------- له إرضاءً  زوجها غير على حدادلل المرأة ترك أفضلية

 45 ----------------------------------------------------- كتاب  ما يحرم على أقارب الميت 

 31 ----------------------------------------------------------- الميت على النياحة حرمة

 42 ------------------------------------------------------- أهله ببكاء الميت تعذيب معنى

 46 ----------------------------------------- أهله(؟ ببكاء يعذب الميت )إن حديث: شرح ما

 43 ------------------------------------------------- أهله ببكاء الميت تعذيب حديث تفسير

 43 ---------------------------- يهعل أهله ببكاء الميت تعذيب من األحاديث في جاء ما معنى

 41 ----------------- حياته في ينكره لم بمن مقيد أنه إال ظاهره على أهله بنياحة الميت تعذيب

 41 ------------------------------------------------- أهله ببكاء الميت عذاب من المقصود

 41 -------------------------------------------------- الجيوب وشق الخدود ضرب حرمة

 41 -------------------------------------------------- الميت على حزنًا الشعر حلق حرمة

 41 -------------------------------------------------- الميت على حزنًا الشعر نشر حرمة

 41 ------------------ ذلك بعد حلقها ثم تالمي على لحزنهم للحاهم الرجال بعض إعفاء حرمة

 41 ---------------------------- ونحوه المنائر رؤوس على الميت موت على اإلعالن حرمة

 59 ------------------------------------------------------------------- كتاب النعي الجائز 

 16 ----------------------------- شرعي بمحظور يقترن لم إذا فيما الوفاة عن اإلعالن جواز

 10 ------------------------------------- له االستغفار طلب الميت وفاة عن للُمخبِر يستحب

 10 ------------------------------------------- فالن( روح على )الفاتحة الناس قول بدعية

 12 ------------------ خاصة ونشرات الجرائد صفحات على النعي المشروع: غير النعي من

 35 ---------------------------------------------------------- كتاب عالمات حسن الخاتمة 

 11 -------------------------------------------- بالشهادة النطق الخاتمة: حسن عالمات من

 11 --------------------------------------- الجبين برشح الموت الخاتمة: حسن عالمات من
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 11 -------------------------------- نهارها أو الجمعة ليلة الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 11 ---------------------------------- القتال ساحة في االستشهاد الخاتمة: حسن عالمات من

 11 ---------------------------------- هللا سبيل في غازيًا الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 11 ------------------------------------------ بالطاعون الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 12 ----------------------------------------- البطن بداء الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 12 -------------------------------------- والهدم بالغرق الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 12 -------------------------- ولدها بسبب نفاسها في المرأة موت الخاتمة: حسن عالمات من

 16 -------------------------------- الجنب وذات بالحرق الموت الخاتمة: حسن ماتعال من

 16 ------------------------------------------ السل بداء الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 10 --------------- غصبه المراد المال عن الدفاع سبيل في الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 10 ---------------------------- والنفس الدين عن الدفاع سبيل في الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 12 --------------------------------- هللا سبيل يف مرابطًا الموت الخاتمة: حسن عالمات من

 12 ------------------------------------- صالح عمل على الخاتمة:الموت حسن عالمات من

 12 ------------------------------------------------ الكسوف عند مات لمن فضل هناك هل

 13 -------------- يبتسم يراه أو الميت، جلد بياض المغسل رؤية الخاتمة حسن عالمات من هل

 14 ---------------------------------------------- والغرق بالهدم الموت من االستعاذة حكم

 14 ------------------------------------------------------------ شهادة؟ الفجأة الموت هل

 55 --------------------------------------------------------- كتاب  ثناء الناس على الميت 

 11 --------------------------------------- وفضله العارفين الصادقين من الميت على الثناء

 12 ---------------------------- فيه..بدعة تشهدون ما  الجنازة: صالة عقب الناس بعض قول

 12 ------------------------------------------------------------ بالخير للميت الشهادة أثر

 18 ----------------------------------------------------------- كتاب غسل الميت وأحكامه 

 12 --------------------------------------------------------------- وأحكامه الميت غسل

 13 -------------------------------------------------------------- الغسل أثناء الميت ستر

 14 -------------------------------------------------------------- المحِرم الميت يُطي ب ال

 14 ------------------------------------------------- والعكس جتهلزو الرجل تغسيل جواز

 14 ---------------------------------------------- تغسل؟ كيف الرجال بين المرأة ماتت إذا

 11 ----------------------------------------------الغسل بسنن عارفًا يكون أن المغس ل على

 11 ------------------------------------------------------------- الميت غسل تولي فضل

 11 ----------------------------------------------------- يغتسل أن ميتاً  غس ل لمن يستحب
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 11 الوجوب؟ على يدل األمر وهل فليتوضأ( حمله ومن فليغتسل ميتًا غسل )من حديث صحة ما

 11 ------------------------------------------------------------ الميت توضئة تشرع هل

 11 -------------------------------------------------------- المعركة شهيد غسل يشرع ال

 12 ----------------------------------------------------- عليه والصالة الميت غسل كيفية

 10 ------------------------------------------------------------ حرقاً  مات من غسل حكم

 95 ------------------------------------------------------------------- كتاب تكفين الميت 

 14 ---------------------------------------------------------------- الميت تكفين وجوب

 14 --------------------------------- غيره يخل ف لم ولو الميت، مال من يكون ثمنه أو الكفن

 14 --------------------------------الميت بدن جميع يستر سابغا طائال الكفن يكون أن ينبغي

 11 -----------------------------------الحياة في الميت لباس جنس من الكفن كون يشترط ال

 من شيئا عليه جعل مكشوفاً  منه بقي وما جسده، من طال وما رأسه به ُستر الكفن ضاق إذا

 11 --------------------------------------------------------------------- ونحوه اإلذخر

 11 ------------------------------------- األكفان قَل ت إذا واحد كفن في الجماعة تكفين جواز

 11 ----------------------------------- فيها يدفن بل فيها قتل الذي الشهيد ثياب نزع يجوز ال

 11 ------------------------------------ ثيابه فوق أكثر أو واحد بثوب الشهيد تكفين يستحب

 11 ---------------------------------------------- فيهما مات اللذين ثوبيه في يكفن المحرم

 11 ---------------------------------------------------------- الكفن في البياض استحباب

 11 ---------------------------------------------------------- الكفن في التثليث استحباب

 622 ----------------------------------------------- حبرة ثوب األكفان أحد كون استحباب

 622 -------------------------------------------------------------- الكفن تبخير استحباب

 626 ------------------------------------------------------------ الكفن في المغاالة حرمة

 626 -------------------------- كالرجال كذل في والنساء أكفان، ثالثة على االقتصار الواجب

 620 --------------------------------------------- فرق وال كالرجل الكفن أحكام في المرأة

 620 ----------------------------------------------------------- المرأة؟ تكفن ثوب كم في

 622 --------------------------------------------- الميت لستر الكفن إطالة عدم عن الزجر

 622 --------------------------------------- السلف عند معروفًا كان القبر في الكفن عقد حل

 623 ------------- عراة؟ حشرهم وبين باألكفان القبور من الموتى خروج أدلة بين الجمع كيف

 805 -------------------------------------------------------- ة واتباعها كتاب حمل الجناز

 621 ------------------------------------------------------ واتباعها الجنازة حمل وجوب

 621 --------------------------------------------------------- مرتبتين على الجنائز اتباع
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 662 --------------------------------------------- تنزيه نهي الجنائز اتباع عن النساء نهي

 662 ----------------------------------------- الشريعة يخالف بما الجنائز تتبع أن يجوز ال

 666 ---------------------------------------------- بدعة الجنازة أمام بالذكر الصوت رفع

 660 -------------------------------------------- الجنازة قدام جهًرا والتهليل التكبير بدعية

 660 ---------------------------------------------------------- بالجنازة سراعاإل وجوب

 662 ---------------------------------------------------------- بالجنازة باإلسراع األمر

 فيسير الراكب إال منها، قريبا يكون أن على ويسارها، يمينها وعن الجنازة أمام المشي جواز

 662 ---------------------------------------------------------------------------- خلفها

 663 -------------------------------------------------------- أفضل الجنازة خلف المشي

 664 -------------------------------------------------------- الجنازة وراء يسير الراكب

 664 ---------------------------------- كراهة بال جائز الجنازة من االنصراف بعد الركوب

 في وهم لها المشيعين وتشييع للجنائز، مخصصة سيارة أو عربة على الجنازة حمل يشرع ال

 661 ------------------------------------------------------------------------ السيارات

 661 -------------------------------------------------------------- منسوخ للجنازة القيام

 661 --------------------------------------------------- منسوخ الجنازة على القيام حديث

 661 -------------------------------- الرجال مناكب عن توضع حتى الجنازة اتبع من يقعد أال السنة

 661 ---------------------------------------------------------------------- الجنازة تََكلُّم

 602 ------------------------------------------------ الجنازة حمل لمن الوضوء استحباب

 602 ----------------------------------------- جنازته؟ اتباع قبل الميت حال عن يُسأل هل

 606 ----------------------------------------------- توضع حتى للجنازة بالقيام األمر نسخ

 825 ---------------------------------------------------------- كتاب الصالة على الجنازة 

 604 --------------------------------------------------------- كفاية فرض الجنازة صالة

 604 ----------------------------------------------- الجنازة صالة وجوب من يُستثنى من

 601 ---------------------------------------- )الطفل( تجب: وال عليهم الصالة تُشرع ممن

 601 ---------------------------------------- الشهيد() تجب: وال عليهم الصالة تُشرع ممن

 601 ------------------ هللا( حدود من حد   في قُتل )من تجب: وال عليـهـم الصـالة تُشـرع ممن

 601 ----------------------- المعاصي( في المنبعث )الفاجر تجب: وال عليهم الصالة تُشرع ممن

 622 --- دينه( به يُقضى ما المال من يترك لم الذي )المدين تجب: وال عليهم الصالة تُشرع ممن

 626 ---------------------------------------- صحيحة حاديثأ الميت على الدين ضمان في
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 دون بعضهم عليه صلى أو عليه يُصلى أن قبل دفن )من تجب: وال عليهم الصالة تُشرع ممن

 626 --------------------------------------------------------------------------- بعض(

الحاضر( صالة عليه يصلى من فيها ليس بلد في مات )من تجب: وال عليهم الصالة تُشرع ممن

 --------------------------------------------------------------------------------- 622 

 621 ------------------------------------------ الغال وعلى دين عليه من على الصالة ترك

 621 ------------------------------والمنافقين الكفار على والترحم واالستغفار الصالة حرمة

 632 -------------------------------------------------- الجنازة صالة في الجماعة وجوب

 636 -------------------------------- ثالثة الجنازة: صالة في الجماعة انعقاد في ورد ما أقل

 636 ---------------------------------------------- وأنفع للميت أفضل كان الجمع كثر كلما

 630 ------ فصاعدا صفوف ثالثة االمام وراء الجنازة صالة في المأمومون يَُصف أن ويستحب

 630 --------------------- حذاءه وليس خلفه يقف فإنه واحـد رجـل غير ماماال مع يوجد لم إذا

 632 ------------------------------- الولي من الجنازة صالة في باالمامة أحق نائبة أو الوالي

المعروف الترتيب على ثم هللا، لكتاب أقرؤهم باإلمامة فاألحق نائبه، أو الوالي يحضر لم إذا

 --------------------------------------------------------------------------------- 633 

 ولو - الذكور وجعلت واحدة، صالة عليها ُصلي والنساء، الرجال من عديدة جنائز اجتمعت إذا

 634 --------------------------- القبلة يلي مما اإلناث وجنائز االمام، يلي مما - صغارا كانوا

 631 ---------------------- صالة -اجتمعت إذا – الجنائز من واحدة كل على يصلى أن يجوز

 631 ----------------------------------------------- المسجد في الجنازة على الصالة تجوز

 631 ---------- الجنائز على للصالة معد مكان في المسجد خارج الجنازة على الصالة األفضل

 631 --------------------------------------------- القبور بين الجنازة على الصالة يجوز ال

 631 ------------------------- المرأة ووسط الرجل، رأس وراء الجنازة صالة في االمام يقف

 646 -------------------------------------------- تسع إلى أربع من الجنازة على التكبيرات

 640 ------------------------------------------------------------------ تكبيرات الخمس

 640 ------------------------------------------------------------- تكبيرات والسبع الست

 642 -------------------------------------------------------------------- تكبيرات التسع

 643 ------------------------------------ تسع إلى أربع من بأكثر الجنائز على التكبير ثبوت

 643 ----------- الباقي دون األولى التكبيرة في الجنازة صالة في التكبير في اليدين رفع يشرع

 644 - الجنازة صالة في الصدر على والساعد والرسغ اليسرى كفه ظهر على اليمني اليد وضع

 641 -------------------------------------------- األولى التكبيرة بعد وسورة الفاتحة قراءة

 641 ------------------------------------- الجنازة صالة في االستفتاح دعاء مشروعية عدم
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ا تكون الجنازة صالة في ةالقراء  641 ------------------------------------------------ سر ً

 641 -------------------------------------------- الثانية التكبيرة بعد ملسو هيلع هللا ىلص  النبي على الصالة

 612 -------------------------------------- الجنازة صالة في ملسو هيلع هللا ىلص  النبي على الصالة صيغة

 612 --------------------------------------------------- التكبيرات باقي في للميت الدعاء

 616 ------------------------------------------------------ المأثورة الجنازة صالة أدعية

 610 ---------------------------------------- مشروع والتسليم األخيرة التكبيرة بين الدعاء

 610 -------------------------------الجنازة على الدعاء في الواردة األحاديث اختالف سبب

 610 -------------------------------------------- طفالً  عليه المصل ى كان إذا الدعاء صيغة

 612 --------------------------- عليه دليل ال فقط الثالثة التكبيرة في للميت الدعاء تخصيص

 يتردد أن ينبغي ال مما الناس، بعض استحسنه ما على الجنازة صالة في المأثورة األدعية إيثار

 612 ------------------------------------------------------------------------- مسلم فيه

 613 ------------------------------------------------------- الجنازة ةصال في التسليمتان

 614 ------------------------------------------------- واحدة تسليمة على االقتصار جواز

 611 ------------------------------------------------------- التسليمة في )وبركاته( زيادة

ا يكون أن التسليم في السنة  611 ----------------------------------------------------- سر ً

 611 ---- لضرورة إال فيها الصالة تحرم التي الثالثة االوقات في الجنازة على الصالة تجوز ال

 611 ------------------------------------ أفضل والمصلى المسجد في الجنازة صالة جواز

 616 ------ المسجد في كونها جواز مع المصلى في الجنازة على الصالة األولى نأ على الدليل

 610 ---------------------------------------------- قبره في وهو الميت على الصالة جواز

 612 -------------------------------------------------------- الجنازة صالة عن اإلعالن

 613 ---------------------------------------------------- الجنازة تكبيرات مع اليدين رفع

 613 ------------------------------------- عليها؟ نصلي هل إنسان لحم من قطعة وجدنا إذا

 613 ------------------------ (له شيء فال المسجد في الجنازة على صلى )من حديث: معنى

 614 --------------------------------------------------------------- السقط على الصالة

 611 ---------------------------------------------------- الخمر شارب على الصالة حكم

 611 ---------------------------------------------------- المقبرة في الجنازة على الصالة

 611 ------------------------------- النبوية الخصائص من دفنه بعد الميت على الصالة هل

 611 ------------------------------------------ الجنائز صالة أثناء المصلي نظر يكون أين

 611 -------------------------- الجنازة صالة غير في المصلين يدي بين الجنازة وضع حكم

 612 --------------------------- الجنازة صالة غير في المصلين أمام الجنازة وضع زيجو ال



   فهرس محتويات المجلد التاسع   جامع تراث العالمة األلباني في الفقه 

 

 

132 

 612 ------------------------------------ الفريضة في المصلين يدي بين الجنازة وضع حكم

 616 ------------------------------------------------------ المقبرة في الجنازة صالة حكم

 610 ------------------------------- مفسدة؟ إلى سيؤدي الغائب صالة ترك كان إذا الحكم ما

الدنيا بقاع يف اليوم هذا في شك بال مات قد مسلًما أن بدعوى يوميًا الغائب صالة صالة حكم

 --------------------------------------------------------------------------------- 612 

 613 ---------------------------------------------- عنه تخفف الميت على ملسو هيلع هللا ىلص  النبي صالة

 613 ----------------------------------------------------------------- الغال على الصالة

 815 ---------------------------------------------------------------- كتاب الدفن وتوابعه 

 611 --------------------------------------------------- كافًرا كان ولو الميت دفن وجوب

 616 -------------------------------------------- مسلم مع كافر وال كافر، مع مسلم يدفن ال

 610 ------------------------------------------------------------- المقبرة في الدفن السنة

 612 --------------- المقابر إلى لونينق وال استشهادهم مواطن في يدفنون المعركة في الشهداء

 612 ------------------------------------------------------ ثالثة أوقات في الدفن يجوز ال

 611 -------------------------- المصباح استعمال مع ولو جاز ليال، الميت لدفن اضطروا إن

 611 -------------- الميت تغير خيف إذا إال الكراهة وقت خروج إلى الميت دفن تأخير وجوب

 611 ------------------------ الحكم؟ هذا في الجنازة صالة تدخل وهل للصالة الكراهة أوقات

 611 --------------------------------------------- وتحسينه وتوسيعه ر،القب إعماق وجوب

 611 ------------------------------------------- أفضل واألول القبر في والشق اللحد جواز

 022 ------------------------------ الضرورة عند أكثر أو اثنان القبر في يُدفن أن من بأس ال

 026 ---------------------------------- النساء دون الرجال أنثى كان ولو الميت إنزال يتولى

 020 ----------------------------------------------------------- بإنزاله أحق الميت أولياء

 020 ---------------------------------------------بنفسه زوجته دفن يتولى أن للزوج يجوز

 022 ------------------------- الليلة تلك يطأ لم كان إذا بما مشروط لزوجته رجلال دفن جواز

 023 -------------------------------------------------- القبر مؤخر من الميت إدخال السنة

 القبلة يمين إلى ورجاله ورأسه القبلة، قُبالة ووجهه اليمين، جنبه على قبره في الميت يجعل

 023 ------------------------------------------------------------------------- ويسارها

 023 ---- ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ملة أو: هللا، رسول سنة وعلى هللا، بسم لحده: في الميت يضع الذي يقول

اللحد سد من الفراغ بعد جميعا بيديه حثوات ثالث التراب من يحثو أن القبر عند لمن ويستحب

 --------------------------------------------------------------------------------- 024 

 021 ------------------------------------------- شبر نحو األرض عن القبر رفع السنة: من



 جامع تراث العالمة األلباني في الفقه   فهرس محتويات المجلد التاسع 

 

 

133 

 021 ----------------------------------------------------- ُمسنًما القبر يُجعل أن السنة من

 021 ----------------------------------------------------------- يسنم أم القبر يسطح هل

 021 ----------------------------- لهأه من يموت من إليه ليُدفن بحجر القبر تعليم السنة: من

 021 -------------------- له واالستغفار للميت بالتثبيت والدعاء القبر على الوقوف السنة: من

 021 -------------------------- الحاضرين تذكير بقصد الدفن أثناء الميت عند الجلوس جواز

 062 ---------------------------------------- صحيح لغرض القبر من الميت إخراج جواز

 062 ---------------------------------------- يموت أن قبل قبره يحفر أن للرجل يستحب ال

 062 ------------------------------------------------------------ البيوت في الدفن حرمة

 063 ---------------------------------------------- لعذر آخر مكان إلى فونةالمد الجثة نقل

ر هل  061 ----------------------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي دفن الصحابة أخ 

 061 ------------------------------------------------------------------ ليالً  الموتى دفن

 061 ---------------------- القبر؟ الميت إدخال عند هللا رسول ملة على هللا بسم قول: ثبت هل

 061 --------------------------------------------------- دفنه بعد الشهادة الميت تلقين حكم

 000 -------------------------------------------------------- أثواب ثالثة في الدفن السنة

 002 ------------------------------------------ مكة؟ أو البقيع في ُدفن لمن فضل هناك هل

 003 ---------------- مشروع للقبر الميت إدخال عند هللا، رسول ملة وعلى هللا بسم قولهم: هل

 003 ------------------------------------------------------------- الميت دفن تأخير حكم

 004 ------------------------------- القبلة ناحية من قبره أدخل ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن قال من قول رد

 سبيل على هو هل الكريم النبوي األمر هذا التثبيت( له واسألوا ألخيكم )استغفروا حديث:

 004 ------------------------------- فرادى؟ أم عليه يؤمنوا والبقية ويدع الواحد أن الجماعة

 225 -----------------------------------------------------------------------كتاب التعزية 

 001 ------------------------------------------------------- الميت أهل تعزية مشروعية

 الرضا على ويحملهم حزنهم، من ويكف الميت، أهل يسلي أنه يظن الذي بالكالم تكون التعزية

 022 الحسن الكالم من له تيسر فبما وإال ويستحضره، يعلمه كان إن ملسو هيلع هللا ىلص عنه يثبت مما والصبر،

 026 ----------------------------------------------- يتجاوزها ال أيام بثالثة التعزية تحد ال

 022 ------- للعزاء الواردين لضيافة الطعام الميت أهل واتخاذ للتعزية االجتماع اجتناب ينبغي

 023 ---------------------- يشبعهم طعاما الميت ألهل وجيرانه الميت أقرباء يصنع أن السنة

 023 -------------------------------------------------------- الميت ألهل الطعام صناعة

 024 ------------------------------------------------- وإكرامه اليتيم رأس مسح ويستحب

 024 ---------------------------------------------------------------------- الميت تأبين
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 021 ------------------------------------------------------ المكتوبة بالرسالة التعزية حكم

 021 ------------------------------------------------------- التعزية في الشرعية الصيغة

 021 ---------------------------------------------------------- خاصة للتعزية السفر حكم

 021 ------------------------------------------------------- صورها وبعض التعزية حكم

 248 -----------------------------------------------------------------  كتاب ما ينتفع به الميت

 032 ----------------------------------------- له الدعاء غيره: عمل من الميت به ينتفع مما

 032 ------------------ عنه النذر صوم الميت ولي قضـاء غيره: عمـل من الميت به ينتفع مما

 031 --------------------- شخص أي من عنه الدين قضاء غيره: عمل من الميت به ينتفع مما

 031 ----------- الصالحة األعمال من الصالح الولد يفعله ما غيره: عمل من الميت به ينتفع مما

 046 ---- جارية وصدقات صالحة آثار من بعده من خلفه ما غيره: أعمال من الميت به ينتفع مما

 042 --------------------------------------------------- المسلم الوالد عن والصدقة الصوم

 043 -------------------------------------------------- الميت عن الصيام قضاء يجوز هل

 041 --------------------------------------------- المتوفيان للوالدين والدعاء القرآن قراءة

 ابتغاء القرآن هذا قرأت أنني تعلم كنت إن اللهم أقول: ثم صالح كعمل القرآن  أقرأ أن يمكن هل

 041 ----------------------- الصالح؟ بالعمل التوسل باب من وكذا كذا لفالن فاغفر مرضاتك

 041 ---------------------------------------------- له؟ تصل هل للميت القرآن قراءة ثواب

 041 ----------------------------------------------------- للميت القرآن تالوة ثواب إهداء

 041 -------------------------------------------------------- للميت القراءة ثواب وصول

 012 ---------------------------------------------------------------- للميت الثواب إهداء

 010 -------------------------------------------------- معين لميت الزيارة تخصيص حكم

 012 -------------------------------------- أجرة؟ بغير أو بأجرة يكون هل الميت عن الحج

 235 ------------------------------------------------------------------- من أحكام الموتى

 011 -------------------------------------------------------------- األموات تشريح حكم

 016 ----------------------------------------------------- طفالً  كان إذا الميت تشريح حكم

 016 ------------------------------------------------ الميت عظم كسر عن النهي من ةالعل

 010 ---------------------------------------- تعالى؟ هللا يكلمه هللا سبيل في يُقتل من كل هل

 255 ------------------------------------------------------- كتاب زيارة القبور وأحكامها 

 الرب يغضب ما عندها يقول ال أن شريطة اآلخرة وتذكُّر بها لالتعاظ القبور زيارة تشرع

 014 --------------------------------------------------------------------------- سبحانه

 011 ------------------------------------------- القبور زيارة استحباب في كالرجال النساء
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 012 --------------------------------------------- القبور زيارة من اإلكثار للنساء يجوز ال

 016 ----------------------------------------------------- للقبور النساء زيارة مشروعية

 010 --------------------------------------------------------------- للنساء القبور زيارة

 012 ------------------------------------------------------- لالتعاظ للنساء القبور زيارة

 014 ----------------------------------------------------- للقبور النساء زيارة مشروعية

 011 -----------------------------------------------------------للنساء القبور زيارة حكم

 011 ------------------------------- فقط للعبرة اإلسالم غير على مات من قبر زيارة يجوز

 011 ------------------------------- السنة في له أصل ال مما القبور ارةزي عند القرآن قراءة

ز من بعض أدلة على الرد  012 ------------------------------------- القبور عند القراءة جو 

 012 ----------------------------------------------------- القبور عند القرآن قراءة بدعية

 012 ----------------------------------------------القبور عند الدعاء في اليدين رفع جواز

 013 ------------------------------------------------------- الدعاء حال القبور تُستقبل ال

 011 ------------------------ اربالن يبشره بل له، يدعو وال عليه، يسلم فال الكافر قبر زار إذا

 011 ----------------------------------------------- نعليه في المسلمين قبور بين يمشي ال

 011 ------------------------------------------------- القبور على الورود وضع يشرع ال

 223 ------------------------------------------الظالمين بقبور المرور عند والخوف البكاء

 223 -------------------------------------------- منا( فليس القبور زار )من حديث ضعف

 224 ------------------------- السنة أيام من كيوم معين توقيت بدون القبور زيارة مشروعية

 224 -------------------------------------------------------- العيد يوم القبور زيارة حكم

 505 ----------------------------------------------------------- ب ما يَْحُرُم عند القبور كتا

 221 ------------------------------------------------- والنحر الذبح القبور: عند يَْحُرمُ  مما

 221 --------------------------------------------------------- القبور عند المحرمات من

 261 ---------------------------------------------------------- القبور إلى الصالة حرمة

 261 ----------------------------------------- استقبال بدون ولو القبور عند الصالة حرمة

 206 ---------------------------------------------------- القبور على المساجد بناء حرمة

 203 --------------------------------------------------------- مساجد القبور اتخاذ حرمة

 203 ----------------------------------------------------------- عيًدا القبور اتخاذ حرمة

 201 ------------------------------------------------------- القبور إلى الرحال شد حرمة

 224 ------------------------------------------------------ القبور عند السرج إيقاد حرمة

 221 ------------------------------------------------- المسلمين الموتى عظام كسر حرمة
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 221 ------------------------------------------------------------- المسلم قبر نبش حرمة

 232 ------------------------------------------------------------- الكفار قبور نبش جواز

 545 --------------------------------------------------------------------من أحكام القبور

 234 --------------------------------------------------------- للنصارى القبور حفر حكم

 تدفن فهل شخصية، راضألغ كان ذلك أن أهلها ظن على ويغلب رسمي ًا إسالمها أعلنت امرأة

 234 ---------------------------------------------------- النصارى؟ أم المسلمين مقابر في

 231 ------------------------------- للضرورة بقدر ذلك وجواز القبر على الكتابة عن النهي

 231 ------------------------------------------------------------- القبر على الكتابة حكم

 231 ------------------------------------------------------------- القبر على الكتابة حكم

 231 ------------------------------------------------------------ القبر على عالمة وضع

 231 ------------------------ الرسمية الجهات من إذن دون القبور بتسوية الناس بعض قام إذا

 246 ----------------------------------- ميت من أكثر فيه ليُدفن طبقات على قبرال جعل حكم

 240 -------------------------------------------------------- المقابر في النعلين خلع حكم

 244 ---------------------------------------------------- فوقه آخر لدفن قديم قبر فتح حكم

 241 ----------------------------------------------- المقابر عند الدعاء في اليدين رفع حكم

 241 --------------------------------------------------------------- للقبور يوضع ما أخذ

 241 ------------------------------------------------ األموات وتزاور القبور من الخروج

 212 ---------------------------------------------------------------------- واللحد الشق

 216 --------------------------------------------------------- المقبرة على الشجر زراعة

 213 ------------------------------------ القبور على خضراء أشجار وضع شروعيةم عدم

 213 -------------------------------------------------- الميت دفن حين القبر عند الموعظة

 تسمية حول وكلمة المسلمين؟ بقبور خاص هو هل عليها والجلوس القبور بين المشي عن النهي

 214 --------------------------------------------------- اإلسالمية؟ بالمقابر المقابر بعض

 211 ---------------------- والغائط للبول كان إذا ذلك بأن القبر على الجلوس حرمة تعليل رد

 212 -------------------------------------- الزيارة قصد بغير للمار المقابر على السالم حكم

 216 ------------------------------------------------ المحرمة القبور على البناء صور من

 216 ------------------------------------------ المقابر؟ بين الصالة عن بالنهي المقصود ما

 210 -- الموتى؟ على الوارد الشرعي السالم يذكر أن المقابر جوار من بالسيارة للمار يشرع هل

د  212 ------------------------------------------------------ الدعاء عند للقبر التوجه تَقَصُّ

 212 ------------------------------------------ به خاص ليالً  المقبرة ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول زيارة هل
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 213 --------- صحيح؟ هو هل النار حفر من حفرة أو الجنة رياض من روضة القبر أن حديث

 213 ----------------------------------------- المقبرة؟ دخول قبل النعال خلع السنة من هل

 555 ------------------------------------------------------------------ كتاب بدع الجنائز 

 211 ---------------------------------------------------------- الجنائز بدع معرفة أهمية

 211 -------------------------------------------------------------------- الوفاة قبل بدع

 211 -------------------------------------------------------------------- الوفاة بعد بدع

 212 ------------------------------------------------------------------ يتالم غسل بدع

 216 ------------------------------------------------------ بالجنازة والخروج الكفن بدع

 213 ------------------------------------------------------- الجنائز على الصالة بدع من

 214 ---------------------------------------------------------------- وتوابعه الدفن بدع

 211 -------------------------------------------------------------وملحقاتها التعزية بدع

 216 ----------------------------------------------------------------- القبور زيارة بدع

104 ------------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات





 

 

فهرس محتويات  
 المجلد العاشر
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 5 --------------------------------------------------------------------------- كتاب الصيام

 1 ----------------------------------------------------------------- الصيام تشريع ِحكمة

 66 --------------------------------------------------------- الصيام على الصبيان تمرين

 85 ------------------------------------------------------------------------- تطوعصيام ال

 61 --------- بخير لهم يدعو ولكن يفطر، ال أن طعاما له وقدموا قوما، زار إذا المتطوع للصائم

يفطر؟ أن عليه يجب فهل طعام، على بدعوته أصحابه بعض قام شوال من الست في صائم رجل

----------------------------------------------------------------------------------- 61 

 61 ------------------------------- مستحب حقه في فالقضاء فأفطر، متطوعا صائما كان من

 61 ----------------------------------------------------- عمًدا؟! الفطر يَـْجبُر التطوع هل

 61 ---------------------------------------------------------- الفريضة بعد الصوم أفضل

 28 --------------------------------------------------------------- األيام المستحب صيامها

 02 ------------------------ األيام؟ باقي على صيامه في فضيلة وعاشوراء رمضان لغير هل

 03 -------------------------------------------------- محرم من العاشر اليوم هو عاشوراء

 03 --------------------------------------------- فرًضا األمر أول في كان عاشوراء صوم

 04 ----------------------------------------------- التاسع ال العاشر اليوم هو إنما عاشوراء

 01 ---------------------------------------------------------- عاشوراء يوم التوسعة حكم

 01 ------------------------------------------ الدعوة إجابة مع عاشوراء صيام عارضت إذا

 01 -----------------------------------------------------------وعاشوراء تاسوعاء صيام

 01 ------------------------------------------ صيامه عن منهيًا يوًما عاشوراء يوم وافق إذا

 22 ------------------------------------------------------------ البيض األيام صيام فضل

 22 ------ يليه الذي واالثنين يليه الذي واالثنين الشهر أول من الخميس يصوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان هل

 )أفضل قوله: من عنه ورد ما على يُقَد م يسوالخم االثنين لصيام وفعله ملسو هيلع هللا ىلص النبي تطبيق هل

 23 ----------------------------------------------------------------- داود( صيام الصيام

 21 ------------------------------------------------------------- االثنين يوم صيام فضيلة

 21 -------------------------------------- التفرق؟ أم التتابع شوال من الست صيام في السنة

 59 ------------------------------------------------------------------- الصيام المنهي عنه

 36 -------------------------------------------------------------- كامالً  رجب صيام حكم

 30 ----------------------------------------------------------- بالصيام الجمعة إفراد حكم

 32 ----------------------------------------------------------- وحده يُصام ال الجمعة يوم

 31 ------------------------------------------------------------------ الدهر صوم تحريم
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 31 -------------------- للدهر السالم عليه نوح صيام حديث وتضعيف الدهر صيام عن النهي

 31 ---------------------------------------------------------------- عنه المنهي الوصال

 42 ----------------- ذلك بعد له تيسرت ثم الكفارة عن وعجز رمضان نهار في أهله جامع من

 46 ----------------------متصالً  وليس السالم عليه داود هدي على الدهر نصف صيام جواز

 46 --------------------------------------- السحور إلى السحور من الصيام مواصلة جواز

 40 --------------------------------------------------- برمضان شعبان صيام وصل حكم

 55 ------------------------------------------------------------------------- صيام السبت

 41 -------------------------------------------------- الفريضة غير في السبت صيام حكم

 41 ----------------------------------------------- السبت صيام عن النهي نسخ دعوى رد

 41 ------------------------------------------------------------- السبت صيام عن النهي

 10 -------------------------------------------------------- مطلقًا السبت صيام عن النهي

 10 ------------------------------------------------ الفرض في إال السبت صيام عن النهي

 10 -------------------------------------------------- عليك وال لك ال السبت صوم معنى:

 13 -------------------------------------------- الجمعة أو بتالس يوم عرفة يوم صادف إذا

 14 ---------------------------------- يُصام؟ هل السبت يوم أحدها صادف إذا البيض األيام

 14 ------------------------------------------- البيض األيام من يوما السبت يوم صادف إذا

 11 --------------------------------------------------- السبت صادف إذا عرفة يوم صيام

 12 --------------------------------------------------------- األحد ويوم السبت يوم صيام

 16 --- اليومين؟ صيام يترك أم تاسوعاء بصيام المسلم يكتفي فهل السبت يوم عاشوراء وافق إذا

 10 ------------------------------------------------------------------ السبت صيام لحو

 11 ------------------------------------------------------------------ السبت صيام حول

 12 ----------------------------------------- السبت يوم صيام عن النهي حديث على الكالم

 16 ------------------------------------------------------- السبت؟ يوم صيام نذر حكم ما

 10 ----------------------------------------------- والسبت الجمعة يوم وافق إذا عرفة يوم

 10 -------------------------------------------------------- السبت مع الجمعة صيام حكم

 14 ---------------------------------------------------------- السبت يوم صيام عن النهي

 11 ------------------------------------------------- عاشوراء وافق إذا السبت صيام حكم

 626 ------------------------- السبت؟ صيام وتحريم داود صيام بفضل القول بين الجمع كيف

 620 ------------------ السبت صيام عن والنهي داود صيام الصيام أفضل أن بين الجمع كيف

 622 ----------------------------------------------------------------- السبت صيام حكم



 جامع تراث العالمة األلباني في الفقه   فهرس محتويات المجلد العاشر 

 

 

143 

 624 ------------------------------------------------ الفرض غير في السبت صيام حرمة

 621 ----------------------- السبت يوم وافق إذا عرفة أو عاشوراء يوم صوم إفراد يجوز ال

 805 ---------------------------------------------------------------------------- رمضان

 621 ------------ مضاعفة؟ فيه والسيئات الحسنات هلو فريضة، يعدل رمضان في النفل هل

 621 ----------------------------------------------------- عذر بغير رمضان في اإلفطار

 662 --------------------------- يفطر؟ أن له يجوز هل رمضان في السفر دائم األجرة سائق

 666 --------------------------------------- العامة؟! الثانوية لطلبة رمضان في الفطر حكم

 660 -------------------------- التالي اليوم شمس غروب عند إال يستيقظ ولم الفجر نام رجل

 662 --------------------------------------------- الليل نم يوميا رمضان صيام نية تبييت

 662 --------------------------- الباقي؟ صيام أجر من يُـْحَرم رمضان في يوماً  يُْفِطر من هل

 664 له؟ بالنسبة الصوم أيام عدد في خلل ذلك عن فنتج آخر بلد إلى بلد من رمضان في انتقل من

 661 ------------------------------------------- العذاب عنه يخفف رمضان في الميت هل

 889 -------------------------------------------------------------------- اختالف المطالع

 606 ------------------------------------------------ علينا ُغم إذا يوًما ثالثين شعبان إتمام

 606 --------------------------------------- للناس الموافقة والفطر الصيام ثبوت في يعتبر

 602 ---------------------------------------------------------- المطالع واختالف الصيام

 604 -------------------------------------------------------- وحده  الهالل رأى من حكم

 601 --------------------------------- المطالع اختالف حول وكلمة آخر، مجتمع مع الصيام

 601 ------------------------------------------- آخر بلد مع الصيام وحكم المطالع اختالط

 601 -------------------------------------- الهالل رؤية على واالختالف المطالع، اختالف

 624 --------------------------------------- للهالل؟ بالنسبة المطالع اختالف يف تقولون ما

 621 --------------------------------- الهالل؟ رؤية في الحديثة باآلالت االستعانة يمكن هل

 621 ----------- أوال؟ الصيام أعلن الذي اإلسالمي البلد مع أم بلده مع بالصيام المسلم يتقيد هل

 621 ------------------------------------------------------ وحده رمضان هالل رأى من

 621 ---------------------- رمضان شهر أول تحديد في الفلكية الدراسات على االعتماد حكم

 632 ------------------ وآخره رمضان شهر بداية تحديد في الفلكية العلوم على االعتماد خطأ

 631 --- يصومون؟ من مع رمضان شهر دخول رسمي ًا تُعلن ال بلد في يعيشون الذين المسلمون

 دفعاً  بلده مع يصوم مسلم كل إن يُقال وإنما اليوم نفس في كلهم المسلمون يصوم أن األصل

 646 ---------------------------------------------------------------------- أكبر لمفسدة

 640 ------------------------------------------------------ عليها يترتب وما اللاله رؤية
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 644 ------------- أكبر لمفسدة دفعاً  آخر بلد مع ال الصائم فيه يقيم الذي البلد مع الصيام وجوب

 غير بلد في المسلمة واألقلية آخر، بلد مع الصيام وحكم رمضان، من أنه معتقًدا العيد يوم صام من حكم

 641 ---------------------------------------------------------------- تصوم؟ من مع مسلم

 835 ------------------------------------------------------------------------ طول النهار

 614 ------------------------------------------------------- النهار فيها يطول التي البلدان

 فيها يعتدل لهم بلد أقرب مع يصومون إنهم يُقال هل ساعة عشرين من أكثر النهار فيها يطول التي البالد

 611 --------------------------------------------------------------------- النهار مع الليل

 612 ---------------------------------- الليل فيها يقصر أو فيها ليل ال التي الدول في الصيام

 855 -------------------------------------------------- أحكام اإلفطار واإلمساك وتوقيتهما

 614 ---------------------------------------------- اإلفطار لتعجيل الشمس غروب مراقبة

 614 ------------------------------------ السنة لهذه الناس وترك الرطب على اإلفطار سنية

 611 ------------- إسراف بدون للعشاء يرجع ثم للصالة يقوم ثم بلقيمات يفطر أن الصائم على

 611 ----------------------------------- للصائم المغرب صالة قبل بالَعَشاء البدء مشروعية

 611 -------------------------------------------------- طعام الصائم فم وفي الفجر طلع إذا

 611 ------------- الوقت قبل األكل ابتدأ دق كان إذا الفجر وقت دخول مع األكل استمرار جواز

 611 ----------------------- الوجوب حين النهار من النية يجزيه نهاًرا الصوم عليه وجب من

 616 ------------------------------------------ بدعة الصبح صالة قبل الطعام عن اإلمساك

 616 ------ اإلفطار بوقت اإلخالل الشرعي ال الفلكي التوقيت على األذان في االعتماد شؤم من

 وهل بهذا؟ يعلن وهل األذان؟ قبل اإلنسان يفطر هل الشرعي الوقت عن المغرب أذان تأخير حالة في

 610 ------------------------------------------------------------- الجماعة؟ صالة يحضر

 611 -------------------------------- اإلفطار في الفلكي التوقيت على يعتمد من على اإلنكار

 616 -------- التوقيت هذا على اإلفطار ثَم   ومن للمغرب الفلكي التوقيت انضباط عدم حول كلمة

 611 ------------------------------------- طعام المسلم يد وفي الفجر لصالة الُمـؤذن أَذ ن إذا

 611 ------------------------------------------------- باألذان؟ أم باإلفطار يبدأ هل المؤذن

 208 --------------------------------------------------------------------------- السحور

 022 ----------------------------------------------------- واجب؟ هو هل بالسحور األمر

 022 ------------------------ السحور ببركة المقصود وبيان االستحباب على بالسحور األمر

 205 ---------------------------------------------------------------- ما يفطر وما ال يفطر

 021 ------------------------ والمحجوم( الحاجم )أفطر حديث: ونسخ للصائم الحجامة جواز

 021 --------------------------------------------- نرمضا في لزوجته الصائم تقبيل جواز
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 021 -------------------------------------------------------------- للصائم التقبيل جواز

 062 ------------------------------------ للصائم التقبيل حكم في والشيخ الشاب بين التفريق

 062 ------------------------------------------------------------------ للصائم المباشرة

 066 ------------------ مفطر؟ االستمناء وهل يفطر؟ فهل إيالج بال فأنزل زوجته باشر رجل

 062 ----------------------------------------------------------الصيام يبطل ال االستنماء

 061 -------------------------------------------------- الصيام مفطرات من االستمناء هل

 061 ------------------------------------------------ نهارال في للصائم السواك مشروعية

 061 ------------------------------------------ شاء وقت أي في للصائم السواك مشروعية

 061 ----------------------------------------------------------------- مفِطر؟! البََرد هل

 002 ------------------------------------------------- ونحوها والحقنة للصائم الكحل حكم

 002 -------------------------------------------------- المفطرات؟ من النخامة ابتالع هل

 003 ------------------------------ رمضان في الصدرية لألمراض المضخة استعمال حكم

 003 -------------------------------------------------- رمضان في السعوط استخدام حكم

 004 --------------------------------------------------- المفطرات؟ من الطبية الحقن هل

 004 ----------------- يفطر؟ طبية فحوصات ألغراض اإلنسان جوف إلى منظار إدخال هل

 001 ------------------------------------------------------- الصائم؟ تفطر هل البنج إبرة

 001 -------------- المفطرات؟ من الدواء حبوب وهل يُفطر؟! هل الجمادات من شيئاً  أكل من

 001 -------------------------- مفطر؟ فهو الجوف في دخل ما كل أنه المفطرات ضابط هل

 001 -------------------------------- طرات؟المف من الحلق في أثرها يوجد التي القطرة هل

 022 ---------- مفطر؟ القيء وهل رمضان، نهار في حلقه في دم بطعم الصائم أحس إذا الحكم

 026 -------------------------------------- مفطر؟ هو هل الحديثة باآلالت الداخلي الفحص

 020 ---------------------------------- الصيام؟ يفسد هل واإلفطار الصيام إتمام بين التردد

 022 --------------------------------------------- الطعام غير من الجوف إلى شيء دخول

 023 --------------------------- يفطر؟ هل الصائم شاقاستن حال للفم األنف من ماء نزل إذا

 255 ------------------------------------------------------------ الجماع في نهار رمضان

 021 ---------------------------------------- الترتيب على رمضان نهار في الجماع كفارة

 021 ------------------------------------------------- بالجماع اإلفطار كفارة في الترتيب

 021 ----------------- لوقوعه؟ الباعث هي كانت إذا الجماع في المرأة على الكفارة تكون هل

ر إذا  021 ----- واحدة؟ كفارة من رأكث يلزمه فهل رمضان، نهار في المرأته الرجل جماع تََكر 

 021 -------------------------------- الكفارة؟ تكرار يستلزم هل رمضان في الجماع تكرار



   فهرس محتويات المجلد العاشر   جامع تراث العالمة األلباني في الفقه 

 

 

146 

ة من أكثر المجامع  032 ------------------------ عليه؟ كفارة كم رمضان، أيام من يوم في مر 

 032 ---------------------------------------- دليله؟ ما رمضان في المجامع حق في القضاء

 032 ------------------- إنزال؟ يحدث لم ولو الختانين إلتقاء هو المفطر الجماع في العبرة هل

 036 --------------- يجامعها؟ أن له هل وزوجه هو السفر برخصة رمضان نهار في أفطر من

 245 ---------------------------------------------------------------- اإلفطار خطأ ونسيانا

 031 -------------------------------------------------------- صيامه أثناء خطأً  شرب من

 031 ------------------------------ أوالنفل الفرض صيام في نسيانًا والجماع والشرب األكل

 249 ---------------------------------------------------------------------------- القضاء

 046 ----------------------------------------- رمضان قضاء في المتابعة أو التفريق جواز

 046 ------------------------------------ عةاالستطا حال الفور على رمضان قضاء وجوب

 040 --------------------------------------------- مفرقاً  رمضان قضاء يكون أن يجوز هل

 043 ----------------------------------------------- متعمدا أفطره لمن رمضان قضاء حكم

 044 -------------------------------------------- واجبًا؟ قضاءً  يقضي من إفطار يجوز هل

 041 ----------------------------------------------------------- النية يُبيت لم لمن القضاء

 041 --------------------------------------- اآلخر رمضان مجيء حتى القضاء تأخير حكم

 041 -------------------------------------- لعذر؟ فاتته لمن الفاضلة األيام قضاء يشرع هل

 041 ---------------- التفريق؟ أم السرد على تكون هل رمضان في الصائم رهاأفط التي األيام

 016 -----------------النوافل؟ صيام على حرصها مع الشتاء إلى رمضان قضاء أخرت امرأة

 012 -------------------------------------------- الفرض قضاء في ناسيًا شرب أو أكل من

 013 ------------------------------ شوال؟ من الست صيام أم رمضان قضاء المرأة تقدم هل

 014 ------------------- شوال؟ من الست بصيام أم رمضان من فاتها ما بقضاء المرأة تبدأ هل

 014 --------------- شوال من الست صيام ونية رمضان من فات ما قضاء نية بين الجمع حكم

 011 --------------------------------------------- يصم ولم التكليف بلغ من حق في القضاء

 011 ------ بالستة؟ أم بالقضاء يبدأ فهل قضاء عليه ومن التتابع، على شوال من الست صيام هل

 012 ----------------------------- دةعدي سنوات صيام قضاء عليها تراكم لو المرأة تفعل ماذا

 012 ------------------------- عذر؟ بال يفطر أن له هل القضاء صيام في شرع الذي اإلنسان

 016 ------------------ ذلك حول ونقاش شوال من الست على والقضاء النذر صيام تقديم حكم

 011 ---------- االستحباب؟ أم الوجوب على هو هل للدعوة استجابةً  أفطر الذي للمتنفل القضاء

 011 ---------------------------------------------------------- قضاء وعليها حامل امرأة

 011 ------------ بالقضاء؟ يبدأ أم أوالً  شوال من بالست يبدأ هل رمضان من قضاء عليه رجل
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 011 ---------- معذوًرا يزال ال وهو التالي رمضان ودخل المرض بعذر رمضان أفطر رجل

 011 -------------------------------- سنوات لعدة رمضان صيام من فاتها ما تقض لم امرأة

 012 ---------------------------------- سنوات عشر قبل الصيام من فاتها ما تقضِ  لم امرأة

 298 ------------------------------------------------------------------------ أهل الرخص

 012 ---------------------------------------------------- الصوم عن العاجز للكبير الفدية

 011 ------------- بالكفارة؟ تلزم هل جنينها على أو نفسها على تخشى التي والحامل المرضع

 011 ---------------------------------------------- والمرضع الحامل فطر على يترتب ما

 011 ---------------------------------------------------- رمضان في تفطر التي الُمْرِضع

 222 -------------- النفساء؟ حكم نفس هو وهل رمضان في تفطر التي والمرضع الحامل حكم

 226 ----------------------------------------------------- اإلفطار يبيح الذي المرض حد

 223 ---------------------------------- الصوم؟ يستطيع فال له مالزم بمرض يضالمر حكم

 هو فهل الصيام على يعينه دواء هناك كان وإذا مزمن، بمرض للمريض بالنسبة الصيام حكم

 224 -------------------------------------------------------------------- بشرائه؟ ملزم

 221 --------------------------------------- الصيام؟ في والمستحاضة الحائض بين الفرق

انًا يعمل من  221 ------------------------------ يُطِعم؟ فهل رمضان في أفطر إذا سائقًا أو فر 

 221 ------------------------ اإلفطار؟ في عذر لهم هل رمضان في شاقةال األعمال أصحاب

 221 ---------------------------------------------- الصيام كفارة زوجته عن الزوج إطعام

 221 ------------------------------------ وليُّه؟ عنه يصوم فهل كفارة صوم وعليه مات من

 221 ---------------------------------- ابنته؟ عنه تصوم فهل كفارة صيام وعليه مات رجل

لنافلة؟ا صيام ونية الكفارة صيام نية بين الجمع يجوز وهل الكفارة؟ صيام على المسلم يؤجر هل

--------------------------------------------------------------------------------- 262 

 588 ------------------------------------------------------------- أحكام الصيام في السفر

 262 ---------------------- عليه يشق الصوم كان إذا السفر في رمضان صوم في الترخيص

 262 ---------------------------- الصيام في مشقة وجد لمن أفضل السفر في رمضان إفطار

 262 ------------------------------------------ أيسرهما أفضلهما السفر في والفطر الصوم

 263 ------------------------------------ تطيعه؟ فهل الصيام عن زوجته نهى مسافر رجل

 261 ------------------------------------------------ السفر في الصائم على المفطر فضل

 261 -------------------------------------- الصائم يضر كان إذا السفر في الصيام يجوز ال

 261 ---------------------------------------------------- رمضان في المسافر صيام حكم

 261 ---------------------------------------------------------------- المسافر يفطر متى
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 206 ------------------------------------ رمضان في الفطر للمسافر يتيح الذي السفر ضابط

 200 --------------------------------- السفر؟ على عزم إذا بيته من المسافر صيام يجوز هل

 204 ----------------------------------------------- السفر برخص األخذ المسافر يبدأ متى

 201 ----------------------------------------------- الفطر؟ أم الصيام للمسافر فضلاأل هل

 201 --- يجامعها؟ أن له فهل للحيض تغتسل زوجه فوجد بيته إلى عاد ثم السفر بعذر أفطر رجل

 529 ------------------------------------------------------- تصحيح حديث إفطار الصائم..

الفجر بعد سفره قبل الصائم إفطار حول
»«
 ------------------------------------------- 226 

 من على والرد ذلك، في الوارد الحديث وتصحيح الفجر، بعد سفره قبل الصائم إفطار مشروعية

 222 --------------------------------------------------------------------------- ضعفه

 222 -------------------------------------------------------------- للحديث القرآن شهادة

 223 ------------------------------------------------------------ السنة من للحديث شاهد

 221 --------------------------------------------------------- للحديث تشهد صحيحة آثار

 221 ------------------------------------------------------------ به قال ومن الحديث فقه

 221 ---------------- أنس حديث عليه دل ما على وداللته الباب في الغفاري بصرة أبي حديث

 545 -------------------------------------------------------------------- التداوي بالصيام

 234 ---------------------------------------------- ذلك في الشيخ وتجربة بالصيام التداوي

 231 ---------------------------------------------- ذلك في الشيخ وتجربة بالصيام ويالتدا

 231 ------------------------------------------------ صحيح «تصحوا صومو» حديث هل

 558 ------------------------------------------------------------------------- صيام النذر

 242 ---------------------------------------- الشتاء في وصامه الصيف في صياًما نذر من

 555 ------------------------------------------------------------------- الصيام عن الغير

 241 ------------------------------------------ النذر صوم في يكون الميت عن الولي صيام

 241 ------------------------------------ حياته أثناء أحد عنه يصوم ال الصيام عن عجز من

 241 ------------------------------- مطلقاً  ال النذر صيام في يكون اإنم عنه الميت ولي صيام

 241 --------------------------------- وليه؟ عنه يصوم فهل كمرض شرعي لعذر أفطر من

 241 --------------------------------------------------- لوليه الميت عن النذر صيام جواز

 212 ----------------------- يوم؟ كل مسكين إطعام وليه على يجب فهل صوم وعليه مات من

 538 -------------------------------------------------------------------------- ليلة القدر

 212 --------------------- بلد؟ كل في عام هذا هل باردة وال حارة ال أنها من القدر ليلة عالمة

 535 --------------------------------------------------------------------- كتاب االعتكاف
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 211 ------------------------------------------------------------------------ االعتكاف

 211 --------------------------------------- تطبيقه عن الناس بُعد وبيان االعتكاف تعريف

 211 ----------------------------------------------------------------- االعتكاف شروط

 211 ---------------------------------------------------------------- للمعتكف يجوز ما

 212 ------------------------------------ المسجد في زوجها وزيارتها المرأة اعتكاف إباحة

 216 ---------------------------------------------------------- بالجماع يبطل االعتكاف

 210 -------------------------------------------- لالعتكاف المسجد شرطية في االختالف

 210 ----------------------------------------------- كون؟ي مسجد أي وفي االعتكاف حكم

 214 --------------------------------------------------- الثالثة المساجد في إال اعتكاف ال

 212 -------------------------------------------------- الثالثة المساجد غير في االعتكاف

 216 ----------------------------------- المساجد في باالعتكاف الجمعة ليلة تخصيص حكم

 210 ---------------------------------------------- يكون المساجد أي وفي االعتكاف فائدة

 213 ------------------------------------------- الصيام؟ فيه يشترط هل لالعتكاف بالنسبة

 515 ------------------------------------------------------------------------ كتاب الزكاة

 515 ------------------------------------------------------------------------- تارك الزكاة

 211 ------------------------------------------------- الترك لمجرد لزكاةا تارك كفر عدم

 211 -------------------------------------------------------------- ُكفر؟ الزكاة ترك هل

 212 ------- علمه؟ دون البيت ملك من المرأة تدفعها أن يجوز هل الزكاة دفع الرجل رفض إذا

 598 ------------------------------------------------------------------------ زكاة النقدين

 212 ------------------------------------------------------ للزكاة الموجب الفضة نصاب

 212 --------------------------------------------------- النصاب إلكمال النقدين ضم حكم

 213 --------------------------------------------------------------- المستفاد المال زكاة

 213 --------- الزكاة؟ لدفع النصاب تكميل في نتاجها إلى ةوالسائم الفضة إلى الذهب يضم هل

 211 ---------------------------------------------------- األطفال يملكه الذي الذهب زكاة

 211 --------------------------------------------------------------- المد َخر الذهب زكاة

 آخر بمعدن والفضة الذهب اختلط وإذا عنها؟ الزكاة إخراج يجب والفضة الذهب غير الكريمة المعادن هل

 211 ---------------------------------------------------------------------- العمل؟ فكيف

 322 --------------------------------------------- البالغ؟ غير الصغير مال زكاة تجب هل

 326 -------------------------------------------------- والفضة للذهب المحرم اإلكناز حد

 320 ------------------------ معناه في وما كيتين( ترك فقد دينارين، ترك )من  حديث معنى
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 405 ------------------------------------------------------------------------- زكاة الحلي

 321 ----------------------------------------------------------- النساء حلي زكاة وجوب

 321 ----------------------------------------------------------------------- الحلي زكاة

 321 --------------------------------------------------------- زكاة؟ المرأة حلي على هل

 321 ----------------------------------------- أمه إلى امرأته ذهب زكاة الرجل إعطاء حكم

 362 -------------------------------- المرأة بها تتزين التي الحلي على زكاة ال بأنه القول رد

 360 -------- الحول؟ وحال النصاب بلغت كلما متكررة أم العمر في مرة تكون الحلي زكاة هل

 شرط التكليف سن بلوغ وهل حليهن؟ مجموع على الزكاة تتم فهل ُحلي لهن بنات عدة الواحد البيت في كان إذا

 362 ------------------------------------------------------------- عليهن؟ الزكاة إيجاب في

 361 ------------------------------------------------------- والبيت واألرض الحلي زكاة

 361 ------------------------------------------------- فيه؟ الزكاة تقسيط وحكم لحليا زكاة

 306 ------------------------------------------------------------ للزينة المعد الحلي زكاة

 306 --------------------------------- الزكاة في الحلي على الجواهر تقاس وهل الحلي زكاة

 425 --------------------------------------------------------------- زكاة عروض التجارة

 301 ------------------------------------------ المستغالت وال التجارة عروض في زكاة ال

 326 ------------------------------------------------------------- التجارة عروض زكاة

 326 ------------------------------------------------------------- التجارة عروض زكاة

 332 ------------------------------------------------------------- التجارة عروض زكاة

 334 ------------------------------------------------------------- ارةالتج عروض زكاة

 331 ------------------------------------------------------------ التجارة؟ عروض زكاة

 331 ------------------------------------------------------------- التجارة عروض زكاة

 331 -------------------- به يتعلق وما التجارة عروض زكاة مسائل بعض حول مطول نقاش

 458 -----------------------------------------------------------------------زكاة الرواتب

 342 --------------------------------------------------------------------- الرواتب زكاة

 455 ---------------------------------------------------------------------- زكاة العقارات

 341 -------------------------------- زكاة؟ عليها هل التجارة لغرض تُشترى التي األراضي

 341 ---------------------------------------------------------------- الطبية العيادة زكاة

 341 ------------------------------------------------------- والبيت ضواألر الحلي زكاة

 438 ------------------------------------------------------------------------- زكاة الدَّين

 312 ------------------------------------------------------------------------ الد ين زكاة
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 312 ----------------------------------------------------------------------- الد ين زكاة

 على له المال هذا ترك يجوز فهل الدين، إعادة عليه يصعب وصاحبه ماالً  صاحبه أقرض رجل

 311 ------------------------------------------------------------------------ زكاة؟ أنه

الدين؟ قيمة يخصم أم الذهب كل على يزكي فهل مؤجل، َدين وعليه ذهبه على الحول حال رجل

--------------------------------------------------------------------------------- 311 

 311 ----------------------------------------------------------------------- الدين زكاة

 312 -------------------- غارًما؟ المدين كان إذا للمدين زكاة الدين يجعل أن للدائن يجوز هل

 316 --------------------------- يجزئ؟ هذا فهل غارم ألنه للمدين؛ زكاة ماله الدائن ترك إذا

 455 ---------------------------------------------------------------- زكاة الزروع والثمار

 314 ------------------------------------------------ المؤنة باختالف تختلف الزرع زكاة

 314 -------------------------------------------------- صدقة أوسق خمسة دون فيما ليس

 311 ---------------------------------------- األربعة األصناف في تجب إنما الزروع زكاة

 311 ---------------------------------------------- الزكاة فيها تجب التي والثمار الزروع

 311 ----------------------------------------------------------- زكاة؟ الخضار على هل

 316 ---------------------------------- األربعة؟ باألصناف مقيدة والثمار الزروع زكاة هل

 310 --------------------------------------- والثمار؟ والزروع للخضروات بالنسبة الزكاة

 310 --------------------- المشتري؟ على أم عليه الزكاة تكون هل حصاده قبل قمًحا باع من

 314 ------------------- أولى؟ باب من تُزكى القمح من أعلى قيمتها لتيا الحبوب أن يُقال هل

 314 ------ المشتري؟ على أم البائع على الزكاة، تجب من فعلى ُسْنبُله، على قمحاً  تاجر اشترى

 415 ---------------------------------------------------------------------- زكاة المواشي

 311 -------- ثمنها؟ يُخرج أن أو شاه يقدم أن له فهل عنده، وليس إبله لزكاة شاه عليه وجب من

كاز  498 ------------------------------------------------------------------------- زكاة الرِّ

 312 ------------------------------------------------------------------- كازالر   تعريف

 313 ---------------------------------------------------- الركاز؟ في النصاب يشترط هل

 314 -------------------------------------------------------- الركاز زكاة مصرف هو ما

 هذه من حق للشعوب وهل فيه؟ تدخل كالنفط األرض في التي الثروات وهل الركاز، تعريف

 314 --------------------------------------------------- الدول؟ تستخرجها التي الثروات

 505 ------------------------------------------------------------------------- زكاة العسل

 421 ------------------------------- زكاة؟ المناحل على وهل العسل؟ زكاة في شئ صح هل

 462 ---------------------------------------------------------------------- العسل زكاة
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 588 --------------------------------------------------------------------- مصارف الزكاة

 462 ----------------------------------------- الزكاة يستحق الذي للفقير الصحيح التعريف

 من أحوج مجموعة اآلخر فرأى معينين مساكين على به يتصدق لكي مااًل  رجاًل  أعطى رجل

 462 ---------------------------- المتصدق؟ إذن دون يعطيهم أن يمكن فهل المساكين، هؤالء

 462 --------------------------------- قلبه؟ تأليف بغرض الزكاة من الغني إعطاء يجوز هل

 463 ---------------------------------- غيره يملك وال النصاب، حد يملك لمن كاةالز إعطاء

 464 ----------------------------------------------- الزكاة؟ من المكتسب القوي يعطى هل

 وصرفها الشرعية، واألشرطة الشرعية العلمية الكتب شراء في الزكوية األموال صرف حكم

 464 ---------------------------------------------------------------------- العلم لطالب

واأَضَ  قد التجارة عروض زكاة وجوب بعدم القائلين بأن الغزالي قول على األلباني الشيخ رد  رُّ

 461 -------------------------------------------------------------------------- باإلسالم

 403 -- حكومية؟ جمعية إلى الزراعي محصوله نصف دفع على يجبر من على الزكاة تجب هل

 الزكاة، مصارف من هللا( سبيل )في مصرف في تدخل العلم لطلبة اإلسالمية الكتب شراء هل

 401 ---------------------------------------------- ذلك؟ في يدخل للفقراء اآلبار حفر وهل

 422 ---------------------------------------------- الدعاة إلعانة الزكاة أموال صرف حكم

 426 ----------------------------------------------------- الزكاة مصارف من العلماء هل

 شراء في المال هذا يستخدم قد العائلة رب ولكن لعائلة يعطيها أن يريد مال زكاة عنده رجل

 عوضاً  العائلة لهذه أشياء يشتري أن الزكاة لصاحب يجوز فهل هذا، مثل شيء أو دخان

 420 ----------------------------------------------------------------------- المال؟ عن

 420 ------------------------------------------ فقيراً  كان إذا لوالده الزكاة الولد إعطاء حكم

 وموظفيها الخيرية الجمعيات رؤساء وهل الزكاة، مصارف في عليها بالعاملين المقصود من

 422 ------------------------------------------------------------------ ذلك؟ في يدخلون

 424 ----------------------------------------------بها الحج أراد لمن الزكاة دفع مشروعية

 الدعوة ومراكز الخيرية المستشفيات وهل الزكاة؟ فيه تصرف الذي هللا سبيل من الحج هل

 421 --------------------------------------------------------------------------- كذلك؟

 421 --------------------------------------- الخليج( حرب )في العراق ألطفال التبرع حكم

 421 ----------------------------------- لوالديها؟ الزكاة الُموِسَرة البنت تعطى أن يصح هل

 من بدالً  أيام عشرة لمدة واحد مسكين إطعام يجوز فهل مساكين عشرة إطعام كفارة عليه رجل

 421 ----------------------------------------------------------------------------- ذلك؟

 548 ---------------------------------------------------------------------- أحكام النصاب
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 432 ----------------------------- وبعدها الزكاة أداء من التمكن قبل النصاب تلف إذا الحكم

 432 ------- الزكاة؟ تأدية في األول للنصاب يضيفه هل الحول خالل جديد مال اإلنسان أتى إذا

 433 - الكل؟ على يزكي هل آخر مال   المال صاحب أتى الحول خالل ثم الزكاة نصاب اكتمل إذا

 خالل إليه انضاف ثم النصاب مال بلغ وإذا لصاحبه؟ وُسل م حجزه فُتح إذا المحجوز المال زكاة

 تسقط فهل بشهر الحول نهاية قبل غنمه الغنم صاحب باع وإذا ل؟الك يزكي فهل آخر مبلغ الحول

 434 -------------------------------------------------------------------------- الزكاة؟

 431 ---------------------------------- فقط؟ الربح أم والربح المال رأس على تخرج الزكاة

 431 ----------------------- ثابت؟ غير وهو المساهمة الشركات مال رأس على الزكاة كيفية

 558 ------------------------------------------------------------------------ أحكام الَحول

 الزكاة تبقى فهل الحول حال أن بعد إال ماله يقبض لم ولكنه ماله، على الحول حال الذي الرجل

 442 ------------------------------ صاحبه؟ وجده إذا المفقود المال زكاة وحكم عليه؟ واجبة

 خالل إليه انضاف ثم النصاب مال بلغ وإذا لصاحبه؟ وُسل م حجزه فُتح إذا المحجوز المال زكاة

 طتسق فهل بشهر الحول نهاية قبل غنمه الغنم صاحب باع وإذا الكل؟ يزكي فهل آخر مبلغ الحول

 444 -------------------------------------------------------------------------- الزكاة؟

 441 --------------------------------------------- الحول يحول أن قبل الزكاة إخراج حكم

 441 -------------- والده عن طارئ دين لقضاء كله ماله ذهب ثم الزكاة إخراج في تأخر رجل

 559 --------------------------------------------------------------------- متأخرات الزكاة

 416 --------- الماضية السنوات زكاة دفع عليه فهل هللا إلى تاب ثم لسنوات يزكي يكن لم رجل

 416 ---------------------------------------------- المتعددة واألنصبة الفائتة األعوام زكاة

 416 ----------------------------------------------- الحلي على يزكي ال سنوات سبع بقي

 535 ----------------------------------------------------------------- تأجيل تقسيم الزكاة

 بلد فقراء إلى نقلها يتيسر حين إلى تقسيمها وتأجيل آمن، مكان في ووضعها الزكاة إخراج حكم

 414 ----------------------------------------------------------------------------- آخر

 414 --------------------------------------------------------------- الزكاة توزيع تنظيم

 535 ---------------------------------------------------------------------- كتاب الصدقات

 411 --------------------------------------- جائعين جيرانه يدع أن الغني الجار على يحرم

 411 --------------------------------------------- ومواليهم البيت أهل على الصدقة تحريم

 411 --------------------------------------------------------------- أمه عن الولد صدقة

 412 ----------------------------- أحدهم فتباطأ شهرية صدقات إخراج على جماعة اتفق إذا

 412 ----------------------------------------- للفقير نفع فيها كاسدة ببضاعة التصدق حكم
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 416 ----------------------------------------------- ثوابها؟ يصل هل المتوفى عن الصدقة

 410 --------------------------------------------------- لوالديه الولد صدقات أجر وصول

 414 -------------------- الصدقات؟ من يرهاوغ تصوير وآالت تبرعات مكتب فتح يجوز هل

 مشروع في الصدقات أموال استثمار يجوز وهل الفقراء، لصالح الصدقات أموال استثمار حكم

 414 --------------------------------------------------- والخسارة؟ للربح ُمَعر ض تجاري

 518 ------------------------------------------------------------------- مقدار زكاة الفطر

 412 ---------------------------------------------- القمح من الفطر زكاة في الواجب مقدار

 413 ------------------------------------------------------- الفطر؟ زكاة مصارف هي ما

 414 --------------------------------------------- فطر؟ال زكاة من الذمي إعطاء يجوز هل

 411 -------------- ويومين بيوم الفطر قبل يعطون كانوا أنهم من الفطر زكاة في جاء ما معنى

 411 ------------------ الدين؟ من بيته أهل على ينفق الذي المدين على الفطر صدقة تجب هل

 411 ------------------------------------------------------ صرفها ووقت الفطر زكاة نقل

 416 ------------------------------------------------------------------ الفطر زكاة وقت

 416 ------------------ تجزئه؟ فهل ساطعة والشمس العيد صالة قبل الفطر زكاة أخرج رجل

 416 ----------------------- األصلي؟ بلده في أم إقامته بلد في الفطر زكاة يخرج هل المغترب

بلده؟ في أمره ولي الفريضة هذه يتولى أم  نفسه، على الفطر زكاة المغترب اإلنسان يخرج هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 410 

 412 ------------- مطبوخاً  طعاماً  أو دجاجاً  إخراجها يجوز هل اليمين، كفارة أو الفطر، صدقة

 413 ------------------------------------------------- لباًسا؟ الفطر زكاة إخراج يُشرع هل

 414 -------------------------------------- النقدية؟ القيمة إخراج فيها يشرع هل الفطر زكاة

 411 -------------------------------------------- ماالً  الفطر زكاة إخراج أجاز من قول رد

 308 ----------------------------------------------------------- متفرقات في أحكام الزكاة

 122 ------------------------------------------------ بنفسه لزكاته المرء تفريق مشروعية

 122 ---------------------------------------------------------- المؤمن غير على زكاة ال

 124 ---------------------------------------------------------------- الزكاة على التحايل

 124 ------------------------------------------------------- اتفاقا عليه زكاة ال البيت متاع

 121 --------------------------------------------------- العين بدل الزكاة في القيمة راجإخ

 121 ----------------------------------------------- وتوزيعها؟ الزكاة بجمع يقوم الذي من

 309 ------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات



 

 

فهرس محتويات  
 المجلد الحادي عشر
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 5 --------------------------------------------------------- حجة النبي صلى هللا عليه وسلم

 1 -------------- فيه المعاصي عن االبتعاد وأهمية الحجيج حياة على الحج أثر انعكاس وجوب

 1 ------------------------------------- عنها االبتعاد حاجال على يجب التي المعاصي بعض

 62 ------------- الحج أراد لمن الصحيحة والسنة الكتاب ضوء على الحج مناسك دراسة أهمية

 62 ---------------------------------------------------------------------- التمتع وجوب

 61 --------------------------- مزدلفة في والبيات عرفة ليلة منى في البيات ترك من التحذير

 61 ------------------------------------------ المصلين يدي بين المرور من الحجيج تحذير

 61 -------- الحج في المذموم الجدل وبيان الحجاج تعليم في الحج لموسم العلم أهل اغتنام أهمية

 02 ------------------------------------------------ جائزة وهي الحجاج منها يتحرج أمور

عنه هللا رضي جابر رواية من وسلم عليه هللا صلى النبي حجة
)(
 في ورد بما عليها والتذييل 

 02 ---------------------------------------------------------------------- غيره روايات

 01 --------------------------------------------------------------------------- اإلحرام:

 01 ---------------------------------------------------------------- والطواف مكة دخول

 26 --------------------------------------------------------- والمروة الصفا على الوقوف

 20 --------------------------------------------------------- العمرة إلى الحج بفسخ األمر

 23 ----------------------------------------------------------------- البطحاء في النزول

 24 ------------------------------------------- له الصحابة وإطاعة الفسخ بتأكيد ملسو هيلع هللا ىلص خطبته

 24 --------------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي بإهالل مهال اليمن من علي قدوم

 21 ---------------------------------------------------- بنمرة والنزول عرفات إلى التوجه

 21 ---------------------------------------------------------------------- عرفات خطبة

 21 ------------------------------------------- عرفات على والوقوف الصالتين بين الجمع

 32 ---------------------------------------------------------------- عرفات من اإلفاضة

 36 --------------------------------------------------------- الحرام المشعر على الوقوف

 30 ------------------------------------------------------ الجمرة لرمي فةالمزدل من الدفع

 32 ---------------------------------------------------------------- الكبرى الجمرة رمي

 ألبد: بل ال قال: خاصة؟ هذه ألنا هللا رسول يا فقال: العقبة جمرة يرمي وهو شراقة ]ولقيه- 87

 31 ----------------------------------------------------------------------- حم[ هق م خ

 31 ---------------------------------------------------------------------- والحلق النحر

 31 -------------------------------- النحر يوم أخر أو المناسك من شيئا قدم عمن الحرج رفع

 31 ------------------------------------------------------------------------ النحر خطبة
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 31 ------------------------------------------------------------ الصدر لطواف اإلفاضة

 42 ------------------------------------------------------------------- عائشة ةقص تمام

 41 -------------------------------------------------------------------------- الحج بدع

 41 ----------------------------------------------------------------- اإلحرام قبل ما بدع

 10 -------------------------------------------------------- وغيرها والتلبية اإلحرام بدع

 13 ----------------------------------------------------------------------- الطواف بدع

 11 ------------------------------------------------------- والمروة الصفا بين السعي بدع

 11 ------------------------------------------------------------------------- عرفة بدع

 10 ----------------------------------------------------------------------- المزدلفة بدع

 13 ------------------------------------------------------------------------ الرمي بدع

 13 ------------------------------------------------------------------ والحلق الذبح بدع

 14 ---------------------------------------------------------------- والوداع متنوعة بدع

 11 ----------------------------------------------------------------- المنورة المدينة بدع

 10 ------------------------------------------------------------------- المقدس بيت بدع

 15 ----------------------------------------------------------------- والعمرةمناسك الحج 

 11 --------------------------------------------------------------- الحج يدي بين نصائح

 12 --------------------------------- فيها حرج وال المعتمرين أو الحجاج منها يتحرج أمور

 16 ------------------------------------------------------------------- اإلحرام يدي بين

 10 ---------------------------------------------------------------------- ونيته اإلحرام

 12 -------------------------------------------------------------------------- المواقيت

 12 -------------------------------------------------------------------- بالتمتع ملسو هيلع هللا ىلص أمره

 13 -------------------------------------------------------------------------- االشتراط

 13 --------------------------------------------------------------- العقيق بوادي الصالة

 14 ------------------------------------------------------------ بها الصوت ورفع التلبية

 11 --------------------------------------------------------------- مكة لدخول االغتسال

 11 ---------------------------------------------------------------------- القدوم طواف

 622 --------------------------------------------------------- والباب الركن بين ما التزام

 626 ---------------------------------------------------------- والمروة الصفا بين السعي

 622 --------------------------------------------------------- التروية يوم بالحج اإلهالل

 623 ----------------------------------------------------------------عرفة إلى االنطالق
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 624 ----------------------------------------------------------------- عرفة في الوقوف

 621 -------------------------------------------------------------- عرفات من اإلفاضة

 621 ---------------------------------- والرمي منى إلى واالنطالق مزدلفة في الفجر صالة

 621 --------------------------------------------------------------------- والنحر الذبح

 666 ------------------------------------------------------------------ اإلفاضة طواف

 666 ---------------------------------------------------- كالمناس وانتهاء منى في البيات

 663 -------------------------------------------------------------------- الوداع طواف

 664 -------------------------------------------------------- والزيارة والعمرة الحج بدع

 661 --------------------------------------------------------------- اإلحرام قبل ما بدع

 661 ------------------------------------------------------- وغيرها والتلبية اإلحرام بدع

 602 --------------------------------------------------------------------- الطواف بدع

 600 ----------------------------------------------------- والمروة الصفا بين السعي بدع

 602 ----------------------------------------------------------------------- عرفة بدع

 604 --------------------------------------------------------------------- المزدلفة بدع

 601 ----------------------------------------------------------------------- الرمي بدع

 601 ----------------------------------------------------------------- والحلق الذبح بدع

 601 ---------------------------------------------------------------------- متنوعة بدع

 601 ----------------------------------------------------- المنورة المدينة في الزيارة بدع

 620 ------------------------------------------------------------------المقدس بيت بدع

 855 ---------------------------------------------------------------------- الحج المبرور

 624 ------------------------------------------------------------- المبرور الحج تعريف

 855 -----------------------------------------------------------------------------اإلحرام

 621 ----------------------------------------------------------- وجهها في المرأة إحرام

 621 --------------------------------------------------- للمحرمة جائز الوجه على السدل

 621 ------------------------------- والتلثم االنتقاب من الحج في النساء بعض يفعله ما خطأ

 632 -------------------------------------------------- لحاجة وجهه المحرم تغطية جواز

 636 --------------------------------------------- مكة؟ خولد لمجرد اإلحرام يشترط هل

 636 ------------------------------------- إحرامه حالة في اإلحرام مالبس خلع تعمد رجل

 630 -------------------------------------------- المسلم مع واألشجار األحجار تلبية فائدة

 630 ---------------- اإلحرام؟ لبس بعد ركعتين أداء يلزم وهل بالنية، اإلحرام مع التلفظ حكم
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 632 ------------------------------------------------------اإلحرام بعد بالعود التبخر حكم

 633 --------------------------------------------- اإلحرام أثناء والوجه الرأس تغطية حكم

 633 ----------------------------------- اإلحرام حال الحل حمام وقتل الحرم حمام لقت فدية

 634 --------------------------------------------------------- للمحرم الخمس الدواب قتل

 634 -------------------------------------------------------------------الحرم سدر قطع

 631 ---------------------------------------------- للمحرم الحقوين على الهميان شد جواز

اإلحرام محظورات من والنكاح الخطبة وكون محرم وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي تزوج حديث بين الجمع

 --------------------------------------------------------------------------------- 631 

 631 ----------------------------------------------------------- للمحرم الحذاء لبس حكم

 642 ----------------------------------------- محرًما الميقات على ومر   داره من  أحرم من

 646 ---------------------------------------------------------بالحج محرم وهو جامع من

رائحة ذا كان إذا والشامبو، واليدين بالوجه الخاصة الصابونة المحرمة المرأة استعمال حكم

 --------------------------------------------------------------------------------- 642 

 642 --------------------------------------------------------------- للمحرمة الزينة حكم

 643 ------------------- رائحة؟ بدون أو برائحة سواءً  بالصابون االغتسال للُمْحِرم يجوز هل

 855 -------------------------------------------------------------- النية في الحج والعمرة

 641 ------------------- العمرة أو الحج مع األقارب زيارة بنية جدة إلى بلده من سافر من حكم

 641 ------------------------------------ يعتمر أن له بدا ثم أهله لزيارة المملكة إلى جاء من

 859 --------------------------------------------------------------------------- االشتراط

 616 -------------------------------------------------------- والعمرة الحج في االشتراط

 616 ------------------------------------------------------ يكون؟ لمن الحج في االشتراط

 835 --------------------------------------------------------------------------- المواقيت

 614 ----------- الحجاج يفعلها التي حراماإل ركعتي على دليل وال الحليفة ذي في الصالة فضل

 614 ---------------------------------------------------------------- العراق أهل ميقات

 611 -------------------------------------------------- المقدس؟ بيت من اإلحرام يُسن هل

 611 ---------------------------------- أهلك( دويرة من تحرم أن الحج تمام )من حديث حال

 611 ---------------------------------- محرًما إال العمرة نوى لمن الميقات مجاوزة تجوز ال

 من يُحِرم فهل هناك ومات اليمن من الحج نوى الذي والده عن الحج يريد جدة في يقيم رجل

 611 ----------------------------------------------------------------- اليمن؟ أهل ميقات
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 هل العمرة وأرادت طهرت فإذا حائض ألنها زوجته تحرم ولم للعمرة الميقات من أحرم رجل

 612 -------------------------------------------------- لميقاتها؟ ترجع أم التنعيم من تحرم

 610 ---------------- ميقاته؟ من أم التنعيم من يُحرم هل حج أن بعد لوالدته يعتمر أن أراد من

 612 ---------- لإلحرام؟ ميقات أقرب إلى يرجع أن له هل نهم يحرم فلم بلده ميقات تجاوز من

 612 ------------------------------ اإلرادة عن خارجة ألسباب إحرام دون بالميقات َمر   من

 613 ------------------- العسكري بلباسه يُـْحِرم أن الحج نوى إذا العسكري للرجل  يجوز هل

 613 ----------------------------------------------- األربعة المواقيت بأحد يمر ال كان من

 614 ------------------------------------------------------- الطائرة ركاب يُـحرم أين من

 في كان إذا إحرام دون الحج أشهر في تجاوزها له هل قبلها وآخر المواقيت دون بيت له كان من

 614 ----------------------------------------------------------------------- الحج؟ نيته

 855 ----------------------------------------------------------------------------- العمرة

 611 -------------------------------------------------------------------- العمرة وجوب

 611 ---------------------------------------------------------------------- العمرة حكم

وا تعالى: قوله من العمرة وجوب يؤخذ هل  612 --------------------- هلل﴾ َواْلُعْمَرةَ  اْلَحج   ﴿َوأَتِمُّ

 612 --------------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أداها كما العمرة أداء طريقة

 061 -------------------------------------------------------- والسفر العمرة أحكام بعض

 001 ----------------------------------------------------------------- مكة ألهل العمرة

 001 ---------------------------------------------- األصغر(( الحج ))العمرة حديث: حال

 022 ------------------------------------------------------ يتمها ولم العمرة في شرع من

 026 --------------------------------------------------- واجب أم ركن العمرة في السعي

 020 -------------------------------------------------------- للمعتمر الوداع طواف حكم

 020 ------------------------------------------------------ العمرة في الوداع طواف حكم

 022 ---------------------------------------------------------- بالحائض الخاصة العمرة

 021 ------------------------------------------------------------------- الحائض عمرة

 021 ------------------------------------- له؟ بالنسبة للحج العمرة ميقات هو ما بمكة المقيم

 021 ------------------------------------------------------------------- الحائض عمرة

تك في تصنع ما عمرتك في اصنع حديث: معنى  021 ---------------------------------- َحج 

 021 -------------------------------------------------------- الحج بعد العمرة تشرع متى

 248 ----------------------------------------------------------------------- تكرار العمرة

 032 ---------- التنعيم من للثانية اإلحرام يكون أن على واحدة سفرة في عمرتين االعتمار حكم
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 033 ------------------------------------------------ التنعيم؟ من ثانية لعمرة اإلحرام حكم

 034 -------------------------------------------- جدة في مكث ثم اعتمر لمن العمرة تكرار

 034 ------------------------------------------- مكة في وهو أخرى مرة يعتمر أن أراد من

 245 ---------------------------------------------------------------------------- الطواف

 031 ------------------------------------------------ الصالة؟ شروط للطواف يشترط هل

 031 --------------------------------------------- مطلقًا؟ الحائض على الطواف يحرم هل

 031 ------------------------------------------------ بالبيت؟ الرمل شرعية علة زالت هل

 042 ----------------------------------------------------------------- الطواف أحكام من

 خدمات يقدم ال ممن بالمطوفين يسمى وما للزمازمة المخصص المال دفع من التهرب حكم

 042 ------------------------------------------------------------------------- للحجاج؟

 040 ---------------------------------------------- بيدها األسود الحجر المرأة استالم حكم

 040 --------------------------------- األسود والحجر اليماني الركن بين الدعاء حديث حال

 042 -------------------------------------------- بحق استلمه من على الحجر شهادة معنى

 043 ------------------------------------------------------------- راكبًا أم ماشيًا الطواف

 044 ---------------------------------------------------- يطوف وهو وضوؤه انتقض من

 041 -------------------- ركعتين صالة ثم بالطواف البدء البيت دخل إذا المحرم قح في السنة

 041 ----------------------------------------- ركعتان طواف كل في السلف: قول صحة ما

 041 ---------------------------------------------- يكون؟ متى والباب الركن بين ما التزام

 من الحج يبدأ أم فيه عليه أغشي الذي المكان من الطواف يكمل هل الطواف أثناء عليه أغشي من

 041 ---------------------------------------------------------------------------- جديد؟

 041 ----------------------------------------------- الطواف؟ يه الحرام المسجد تحية هل

 012 ------------------------------------------------ النحر يوم الحرام بالبيت يطف لم من

 016 -------------------------- االثنين؟ عن واحد طواف يجزئ هل بالصغير، الحاج طواف

 016 --------------------------------------------------------------- وأحكامه االضطباع

 258 ----------------------------------------------------------------------------- السعي

 012 ---------------------------------------------------- والمفرد القارن على السعي حكم

 012 ------------------------------------------------------- العلوي الدور في السعي حكم

 012 ------------------------------------------- الطهارة؟ اشتراط في كالطواف السعي هل

 013 ----------------------------------------------- السعي بعد عتينرك صالة يستحب هل

 013 ------------------------------------------------- المسعى في وهي المرأة حاضت إذا
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فَا ﴿إن   آية السعي بداية في يقرأ هل فقط؟ الحديث في الوارد القدر يقرأ أم كاملة َوالمْرَوةَ﴾ الص 

--------------------------------------------------------------------------------- 014 

 014 ---------------------------- األجر في األرضي عن الثاني الدور في السعي يختلف هل

 011 -------------------------------------- والمروة الصفا على الدعاء عند اليدين رفع حكم

فَا ﴿إن   آية تُقرأ متى  011 --------------------------------------------------- َوالمْرَوةَ﴾ الص 

 011 ------------------------------------------------- والمروة الصفا على يصعد أين إلى

 011 ------------------------------------- مرات سبع من أكثر والمروة الصفا بين سعى من

 218 --------------------------------------------------------------- أركان الحج وواجباته

 012 --------------------------------------------- وواجباته الحج أركان بين التفريق كيفية

 013 ------------------------------------------------------------------ الحج مناسك من

 011 ---------------------------------------------------------------- المناسك أداء كيفية

 295 ------------------------------------------------------------------ االستطاعة المالية

 011 ---------------------------------------------------- للحج الموجبة المالية الستطاعةا

 011 --------- العكس؟ أم الحج على الكتب شراء يقدم وهل الحج؟ لوقت المال ادخار يجب هل

 011 --------------------------------------------------------------- للحج االستدانة حكم

 011 ---------------------------------------- العكس؟ أم الزواج على الحج الشاب يقدم هل

 011 ------------------------------------------------- الحج أو العمرة وأراد دين عليه من

 011 ---------------------------------------------------------- البيت بناء على يقد م الحج

 222 ---------------------------------------------------------- الحج رادوأ دين عليه من

 505 ------------------------------------------------------------------------- إذن الزوج

 224 ------------------------------------------------ زوجها ورفض الحج في رغبت من

 224 ------------------------ الطالق حجها على يترتب وقد رفض وزوجها الحج تريد امرأة

 505 -------------------------------------------------------------- حج المرأة بدون محرم

 221 ----------------------------------- لها؟ محرم وجود لعدم محرم بدون امرأة حجت إذا

 262 ------------------------------- باطل؟ أم صحيح حجها هل محرم دون المرأة حجت إذا

 262 ------------------------------ تعود؟ أم حجها تتم فهل الحج في وهي زوجها مات امرأة

 588 ----------------------------------------------------------------- التمتع وأنواع الحج

 262 ----------------------------------------- عمرته في التقصير المتمتع حق في األفضل

 262 -------------------------------------------------------- األمرين آخر هو التمتع حج

 263 ------------------------------------------------------------ الحج في التمتع وجوب
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 263 ----------------------------------------------------------------- المحِرم نكاح حكم

 261 ---------------------------------------------------------------------- بالحج التمتع

 261 ------------------------------------------------------ بالمتعة القول إلى عمر رجوع

 202 -------------------------------------------------------------- العمرة إلى الحج فسخ

 206 -------------------------------------------------------------- العمرة لىإ الحج فسخ

 200 --------------------------------- والعمرة الحج بين الجمع عن النهي في ورد ما ضعف

 202 ---------------------------------------- الحج قبل العمرة عن النهي في ورد ما ضعف

 202 ---------------------------------------------------------- القران عن النهي ثبت هل

 203 ----------------------------------------------------------------- التمتع ينقطع بماذا

 204 ------------------------ الحج يستطع ولم العمرة وأدى الحج إلى بالعمرة التمتع نوى من

 201 ------------------ يفعل؟ أن عليه فماذا منه، بد ال الت َمتُّع أن َعلِم الحج أثناء وفي ُمْفِرًدا حج

 201 ------------------------------------------ بالحج؟ التمتع في صحيحة الصورة هذه هل

 201 -------------------------------------------------- الحج إلى بالعمرة والتمتع مكة أهل

 201 -------------------------------------------------------- للمعتمر الوداع طواف حكم

 201 ---------------------------------------------- األضحية؟ عن يكفيه للُمتََمت ع الهدي هل

 201 - منى؟ إلى الذهاب قبل الثامن ومالي في الحج سعي يَُؤدي أن له هل التََمتُّع، ُعْمَرة أدى رجل

 201 --------------------------------------------------------------- بالحج التمتع وجوب

 عليه.. وقفت إال الجبال من جبل من تركت وما طيء، جبلي من جئت مضرس: بن عروة حديث

 222 ------------------------------ مفرًدا؟ حج من حج صحة على يدل أال الحديث، آخر إلى

 220 ----------------------------- أهله..( يكن لم )لمن آية في من على يعود أهله في الضمير

 220 -------------------------------------------------------- تمتًعا الحج راءو من الحكمة

 224 ----------------------------------------------------------------------- الحج أنواع

 221 ------------------------------------------------- عمرة إلى حجته المفرد فسخ وجوب

 221 ------------------------------------------ مفرداً  كان لمن الحج بعد بعمرة اإلتيان حكم

 236 -------------------------- العمرة يُـَجد د أن أراد إذا يحتاج الوقت من كم للمعتمر بالنسبة

 230 -------------------------------------------------- الحج بعد المفرد للحاج العمرة حكم

 230 ---------------- تسعة يوم إال يخرج أال يجب أم يةثمان يوم في بمكة يُحرم والمفرد القارن

 233 ---------------------------------------------------------------------- بالحج المتعة

 234 الحج؟ عمرة عليه فهل يحج أن له بدا ثم الحج، نوى قد يكن ولم الحج أشهر في اعتمر رجل

 231 ---------------------------------------------- متمتًعا الحج صور من الصورة هذه هل



 جامع تراث العالمة األلباني في الفقه   فهرس محتويات المجلد الحادي عشر 

 

 

165 

 231 -------------------------------------------------------- التشريق أيام في يذبح لم من

 231 ---------------------------------------- مكة بأهل خاص بالحج اإلفراد أن على الدليل

 231 -------------------- الحج أشهر في إحرامه من أحل ثم العمرة في الطواف قبل عىس من

 558 ------------------------------------------------------------------------------ عرفة

 242 ----------------------------------- بالمغفرة ومزدلفة عرفة في الحجاج على هللا تفضل

 242 ----------------------------------- بالمغفرة ومزدلفة عرفة في الحجاج على هللا تفضل

 242 ------------------------------------ لنسكه أقوى ألنه للحاج عرفة يوم إفطار استحباب

 243 -------------------------------------------------- للجمعة عرفة يوم مصادفة فضيلة

 243 ------------------------------------------ بعرفة الوقوف به يحصل الذي دنىاأل الحد

 241 --------------- طلوعها؟ بعد أم الشمس طلوع قبل عرفة إلى منى من االنطالق في السنة

 241 -------------------------------------------------------------- عرفة خارج الوقوف

 241 --------------------------------------------- الليل منتصف قبل إلى عرفة في التأخير

 241 -------------------------------------------------------- عرفة من من الخروج وقت

 241 ----------------------------------------------- عرفة؟ يوم النسك من األفعال هذه هل

 535 ----------------------------------------------------------------------------- مزدلفة

 214 ----------------------------------- بالمغفرة ومزدلفة عرفة في جاجالح على هللا تفضل

 214 ------------------------------------ الحج؟ أركان من ركن بالمزدلفة الفجر صالة هل

 214 --------------------------- فيها؟ الفجر صالة وعدم بمزدلفة المبيت عدم على يترتب ما

 211 ---------------------------------- فيها؟ الفجر يُصل ولم مزدلفة في يبت ولم حج رجل

 211 ---------------------------------------------------- المزدلفة في الفجر شهود ركنية

 211 ---------------------------------------------- مزدلفة في الفجر يصل لم من حج حكم

 211 ------------------------------------------------ مزدلفة في الفجر وصالة البيات حكم

 212 ------------- ركن؟ مزدلفة في الفجر صالة أن على صالتنا..( شهد )من حديث: يدل هل

 هل انصرفوا وإذا المنصرفين، واألطفال النساء برفقة مبكًرا المزدلفة من الرجال انصراف حكم

 212 --------------------------------------- ينتظروا؟ أم الشمس طلوع قبل الحجارة يرموا

 216 ------------------------------------------- ركن؟ أم واجب هو له مزدلفة في المبيت

ى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ثبت هل  216 ---------------------------------------- مزدلفة؟ في الوتر َصلـ 

 210 -------------------------- نساء معه لمن الليل منتصف بعد مزدلفة من االنصراف حكم

 210 --------------------------------------------- الليل منتصف بعد مزدلفة من الدفع حكم

 213 --------------- لمساعدتها زوجها وكذا مزدلفة، في المبات تستطع ولم امرأة مرضت إذا
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 213 ------------------------------------ المسجد أذان قبل زدلفةم في الفجر وصلى أذ ن من

 214 -------------------------------------------- بالمكان جهالً  مزدلفة حدود خارج البيات

 211 -------------- الغير عن الحج ومسألة المزدلفة في الفجر يصل لم من حج صحة عدم دليل

 211 ------------------------------------------------- هناك الفجر وصالة بمزدلفة المبيت

 211 --------------------------------------- الوقت؟! قبل تكون هل مزدلفة في الفجر صالة

 211 --------------------------------------------------------- بمزدلفة الفجر يصل لم من

 212 -------------------------------------------------------- بمزدلفة؟ البيات نم ُمنِع من

 518 --------------------------------------------------------------------- طواف اإلفاضة

 212 ------------------------------------------- واحًدا؟ طوافًا حجته في ملسو هيلع هللا ىلص النبي طاف هل

 213 -------------------------------------------------------------- اإلفاضة طواف وقت

 214 -------------------------------------------------------------- اإلفاضة طواف وقت

 211 --------------------------------- يرمي أن قبل اإلفاضة طواف وطاف بعرفة وقف من

 211 --------------------------------------- غيره أو الرمي على اإلفاضة طواف تقديم حكم

 211 --------------- األكبر؟ التحلل يتحلل هل رةالجم رمي على اإلفاضة طواف الحاج قد م إذا

 211 --------------------------------------- الزحام بسبب الرجم على اإلفاضة طواف تقديم

لوا الذين للعاجزين اإلفاضة طواف يصح هل  212 ----- الرمي وقت نفس في بالرمي غيَرهم َوك 

 216 ---------------------------------------------------- اإلفاضة؟ طواف بعد يَْسعَ  لم من

 210 ----------------------------------------------- اإلفاضة طواف على السعي تقديم حكم

 212 ------------------------------------------- اضةاإلف طواف تطوف أن قبل حاضت من

 فماذا تطهر، أن قبل مكة مغادرتها وقت ويحين اإلفاضة طواف قبل حاضت الحج في امرأة

 214 --------------------------------------------------------------------تفعل؟ أن عليها

 211 ------------------------------------------------- المسعى في وهي المرأة حاضت إذا

 211 ---------------------------------------------------- اإلفاضة طواف قبل حاضت من

 211 --------------------------------- واحدة بِنِي ة الوداع وطواف اإلفاضة طواف بين الجمع

 322 ----------------------------- اإلفاضة؟ طوافب الوداع طواف عن االستغناء يشرع هل

 326 ------------------------------------------- اإلفاضة مع الوداع طواف بين الجمع حكم

 326 ----------------------------------------------------- الوقت قبل اإلفاضة طواف حكم

 405 ----------------------------------------------------------------------------- الرمي

للضعفة الشمس طلوع قبل بالرمى الترخيص فى ملسو هيلع هللا ىلص النبى عن صريح مرفوع حديث يصح ال

 --------------------------------------------------------------------------------- 324 
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 324 ----------------- ليال يرمي وأن يومين رمي يجمع وأن منى في يبيت أال للمعذور يجوز

 324 ---------------------------------------------------------------- جمارال إلى المشي

 321 -------------------------------------------- مزدلفة ال منى من يكون الجمرات التقاط

 321 ----------------- يمينه عن ومنى يساره عن الكعبة يجعل أن العقبة جمرة رمي في السنة

 321 ------------------------------------------------------ الزوال؟ قبل الرمي يجوز هل

 321 ------------------------------------------------------------ الجمار رمي في الخطأ

 321 -------------------------------------------------- يقضي؟ متى الرمي في أنقص من

 321 ------------------------------------------------ الشمس طلوع قبل الجمرة رمي حكم

 321 ------------------------------------------------------------ رالجما رمي في اإلنابة

 321 -------------------------------------------------- التشريق أيام في بالليل الرمي حكم

 362 ------------------------------------ الليل في الجمرات رمي جواز في الصحيح الدليل

 362 ------------------------------------------ العمود؟ إصابة الجمار رمي في يشترط هل

 366 ---------------------------------------------------------------- المتعجل يرمي كم

 366 ----------------------------------------------------------- الجمار رمي في الموالة

 366 ------------------ عليه؟ ماذا الكبرى من بدالً  الصغرى في فرمى الرمي في أخطأ رجل

 360 ----------------------------------بشروط؟ أم مطلقًا الرمي في اإلنابة للنساء يجوز هل

 362 ------------------------------------ يوك ل؟ أن له هل الرمي يستطيع ال الذي المريض

 362 -------------------------------------------------------- بها يرمى التي الحصى نوع

 363 ------------------------------- الشمس طلوع قبل النحر يوم العقبة جمرة رمى من حكم

 364 ----------------------------------------------- التشريق أيام والرمي البيات ترك من

ل يجوز هل  361 ------------------------------------------------- الصورة؟ هذه في التعجُّ

 361 -------------------------------------- األكبر؟ اإلمام لغير عرفة في الخطبة تشرع هل

 361 -------------------------------------- الصلوات بعد بما التشريق بأيام التكبير يقيد هل

 489 ----------------------------------------------------------- المبيت بمنى أيام التشريق

 306 ------------------------------------------------- التشريق ليالي بمنى المبيت وجوب

 300 ---------------------------------- الهدي يجد لم لمن التشريق أيام صيام في الترخيص

 302 ------------------------------------------------------------------ ليالً  بمنى المبيت

 303 ----------------------- فديتين؟ أم فدية يفدي له ِمنى في يبيت وال يرجم أن يريد ال لمن

 قبل منى إلى يعود ثم الوقت، بعض فيه ويستريح بمكة بيته إلى يذهب أن للحاج يجوز هل

 304 ------------------------------------------------------------------------ الغروب؟
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 301 --------------- الليل في  للمبيت ويرجع منى خارج التشريق أيام نهار في يخرج من حكم

 301 ----------------------------------- بها للمبيت ِمنى إلى العودة ثم جدة إلى الخروج حكم

 429 -------------------------------------------------------------------- الحلق والتقصير

 326 ----------------------------------------------- فقط التقصير بل حلق النساء على ليس

 326 ------------------------------------ صفته؟ هي ما والعمرة الحج في أوالتقصير الحلق

 320 ---------------------------------------------------------- عمرته في الحلق نسي من

 322 -------------------------- تقصير؟ أم حلق يعتبر )الماكينة( الحالقة بآلة الشعر إزالة هل

 322 ---------------------- يقصر أو يحلق ولم رأسه من الشعرات بعض أخذ على اقتصر من

 323 ------------------------- بعضه؟ أو الشعر جميع من يكون هل اجوالح للمعتمر التقصير

 324 ----------------------------------------------------------- الحج في للمرأة التقصير

 455 ----------------------------------------------------------------------------- الهدي

 في السلف بهدي الناس اقتداء عدم وبيان والهدي؟ األضحية من بدال القيمة إخراج يجوز هل

 321 ----------------------------------------------------------------- الهدايا من االنتفاع

 321 --------------------------------------- التشريق أيام بصيام هدي يجد لم لمن الترخيص

 336 ------------------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي خاص األمة عن التضحية

 330 ----------------------------------------- األُضحية في يُْشتَرط ما الهدي في يُْشتَرط هل

 330 --------------------------------------- لها يقاول مشروع أو لشركة الهدي ثمن إعطاء

 332 --------------------------------- والقارنين المتمتعين من النحر يوم قبل الهدي ذبح من

 333 --------------------------- بالحج الصيام عليه فشق يهدي أن استطاع وما المتمتع الحاج

 333 --------------------------------------------- الحاج عن بالذبح المصارف توكيل حكم

 333 ----------------------------------------------------------- النحر يوم قبل ذبحال حكم

 334 ------------------------- كذلك؟ عمرته في شعره يقصر هل يضحي أن المعتمر أراد لو

 334 ------------------------------------------- فيه؟ المطلوب الس ن ناسياً  بجمل ضحى إذا

 334 ------------------------------------ تجزئ؟ فهل منى خارج من بالذبيحة الحاج أتى إذا

 331 -------------------------------------------------- التضحية في الشركات توكيل حكم

 445 ----------------------------------------------------------------------- التحلل األول

 331 ---------------------------------------------------------- األول التََحلُّل في مايشترط

 331 ---------------------------------------------------------------- حرم؟ كلها مكة هل

 331 ---------------------------------------------------------- األول التحلُّل يحصل بماذا

 346 -------------------------------------------------- الرمي بمجرد يحصل األول التحلل
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 346 ------------------------------------ الطواف بمجرد الحاج بتحلل عباس ابن قول حول

 340 ---------------------------------------------------- التطيب وقت حديثي بين التوفيق

 455 ----------------------------------------------------------------- القصر في المشاعر

 344 ----------------------------------------------------- مكة ألهل منى في القصر حكم

 341 ----------------------------- لسفرا ألجل أم النسك أجل من وعرفة منى في القصر هل

 341 ----------------------------- والمزدلفة؟ وعرفات منى في مكة ألهل القصر يشرع هل

 341 ------------------------------------------ المشاعر في يقصرون أم يتمون مكة سكان

 459 ----------------------------------------------------------------------------- الوداع

 316 ----------- اإلفاضة طواف طافت قد كانت إذا الوداع طواف عدم في للحائض الترخيص

 310 ---------- االزدحام انقضاء بعد ليطوف عاد ثم بلده إلى ورجع الوداع طواف يطف لم من

 312 --------------------------------- الوداع؟ طواف يلزمه هل آفاقي عن يحج الذي كيالم

 312 ------------------------------------------------- للمعتمر؟ واجب الوداع طواف هل

 313 -------------------------------- واحدة بِنِي ة الوداع وطواف اإلفاضة طواف بين الجمع

 314 ----------------------------- اإلفاضة؟ بطواف الوداع طواف عن االستغناء يشرع هل

 311 ------------------------------------------- اإلفاضة مع الوداع طواف بين الجمع حكم

 435 -------------------------------------------------------------------------- التحصيب

 311 ------------------------------------------------------------------- سنة التحصيب

 458 ----------------------------------------------------------------------- بطالت الحجم

 312 -------------------------------------------------------------------- الحج مبطالت

 312 ----------------------------------------------------------- بالجماع؟ الحج يفسد هل

 313 --------------------------------------------------- القضاء؟ يلزمه هل حجه بطل من

 455 ------------------------------------------------------------------------------الدماء

 311 ------------------------------------ دماء أم دم يلزمه هل واجبات، عدة الحج في ترك

 311 ------------------------------------------------- به؟ يَُخل نُُسك كل في الدم يجب هل

 في خطأً  بارتك من كل على الدم يجب وهل الحج، في الواجب وترك المحظور فعل بين الفرق

 311 --------------------------------------------------------------------------- الحج؟

 312 ---------------------------------------------- للحاج الدم تركها في يجب التي األشياء

 312 -------------------------------------------------------- الحجاج على الواجبة الدماء

 415 -------------------------------------------------------------------- الحاجة والحيض

ة امرأة شكت  314 ------------------ استحاضة؟ دم أو حيض دم هو هل منها نزل دم في حاج 
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 415 --------------------------------------------------------------------- الحج عن الغير

 311 --------------------------------------- الميت؟ على الواجب يُسقط الميت عن الحج هل

 311 --------------------------------------------------------- لجدأوا األب عن الحج حكم

 310 ----------------------------------- أبيه عن يعتمر أن نوى ثم لنفسه، وحج اعتمر آفاقي

 314 ----------------------------------------------- بالحج غيره ينيب هل مؤبًدا المسجون

 311 ------------------------ لوالده؟ لب ى بالحج لب ى ولما لوالدته الحج بنية بلده من خرج رجل

 311 ------------------ فلسطين في اإلحتالل تحت يعيش الذي القريب عن والعمرة الحج حكم

 311 ------------------------------------------------------ هالمتوفا الزوجة عن الحج حكم

 311 ---------- الوالدين أحد عن الحج وحكم الحياة قيد على تزال ال التي الزوجة عن الحج حكم

 311 -------------------------------------- أجرة؟ بغير أو بأجرة يكون هل الميت عن الحج

 420 --------------------------------------------------------------- الغير عن الحج حكم

 424 --------------------------------- عنه؟ يحج هل الميت والده حج صحة في الولد شك إذا

 421 -------------------------------------------- بعد يتزوج ولما أبيه عن يحج أن أراد من

 421 ------------------------- أبناؤه؟ عنه يحج فهل ومات يحج ولم للحج يعاً مستط كان رجل

 460 ---------------------------------- شبرمة بحديث عليه واالستدالل الغير عن الحج حكم

 464 ---------------------------------------------------------- المتوفي ابنها عن األم حج

 585 ------------------------------------------------------------------------------ زمزم

 461 ------ مكان أي في أم مكة، بداخل مختص هذا فهل زمزم، ماء شرب عند مستجاب الدعاء

 461 -------------------- السنة من هذا أن على قائماً  زمزم من ملسو هيلع هللا ىلص النبي بشرب بعضهم يستدل

 406 ------------------------------------------------------ الطواف بعد زمزم من الشرب

 400 --------------- أحد؟ أي ومن بلد أي في شربها يشمل هل له، ُشِربَ  لِـما زمزم ماء حديث:

 525 ----------------------------------------------------------- مسائل متفرقة تهم الحاج

 404 -------------------------------------------------------------- والتكبير التلبية فضل

 404 --------------------------------------------------------- سنين خمس كل الحج فضل

 404 -------------------------------- حجه يحبط لم اإلسالم إلى عاد ثم ارتد ثم حج إذا المسلم

 401 ---------------------------------------------------- الساعة؟ قيام قبيل البيت حجي هل

 401 -------------------------------------- بحر مكة وبين بينه كان من على الحج يسقط هل

 401 ------------------------------------------------ راكبًا الحج من أفضل ماشيًا الحج هل

 401 ------------------------------------------------------ النحر يوم هو األكبر الحج يوم

 401 ----------------------------------------------------------------- النحر يوم الخطبة
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 422 -------------------------------------------------------------- الذنوب وتكفير الحج

 422 --------------------------------------------------- للحاج استقباالً  البيوت تزيين حكم

 422 ----------------------------- أحد؟ لكل عام هو هل بالبقيع والدفن بالمدينة الموت فضل

 423 -------------------- حجه؟ إعادة يلزمه فهل عنها تاب ثم للشركيات مالبس وهو حج من

 424 ------------------------------------- بظلم( بإلحاد فيه يُرد تعالى)ومن قوله في اإلرادة

 424 ---------------- الزحام؟ شدة بعذر يسقط هل المصلي يدي بين للمار الزحام في المدافعة

 المصلي المس إذا الصالة وحكم الحرم؟ في الزحام شدة مع بالرأس إيماءً  الصالة تجوز هل

 421 ---------------------------------------------------------------------- أجنبية امرأة

 421 ----------- الحج؟ في عنه المنهي الجدال في يدخل هل الحج في المسائل بعض في النقاش

 436 -------------------------------------- بالخير يعود فيما المباركة الحج أوقات استغالل

 430 -- الحجاج مع يخرج حينما باألوقاف يعمل الذي اإلداري أو المرشد يأخذه الذي المبلغ حكم

 432 ---------------------------------------------------------- «حرج ال» حديث: حول

 545 ------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات





 

 

فهرس محتويات  
 المجلد الثاني عشر
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 5 -------------------------------------------------------------------------------- الِخْطبَة

 1 ------------------------------------------------------------------ الرهبانية عن النهي

جوه.. وأمانته دينه عن ترضون من أتاكم إذا» الشريف: النبوي الحديث معنى ما  1 ------ «فََزو 

 1 ------------------------------------------------ المرأة من له ينظر أن للخاطب يجوز ما

 1 ------------------------------------------------- خطبتها قبل رأةالم إلى النظر استحباب

 62 ------------------------ والكفين الوجه من أكثر إلى ينظر أن امرأة خطبة يريد لمن يجوز

 62 --------------------------------------------- مخطوبته من يرى أن للخاطب يجوز ماذا

 62 -------------------------------------------------------------------- للمخطوبة النظر

 63 ------------------------------------------------------------- المخطوبة إلى النظر حد

 61 ---------------------------------- زواجها على العزم عند الفتاة رؤية في المشروع القدر

 01 -------------------------------------------------- التلفون في المخطوبة مع الكالم حكم

 22 ------------------------------------------------------- يوف ق ال للخطبة تقدم ماكل رجل

 20 ------------------------------------------------- الخطبة خاتم لبس النكاح مخالفات من

 23 ------------------------------------------------- النساء على ونحوه الذهب خاتم تحريم

 21 ------------------------------------------------------------------- الخطبة خاتم حكم

 21 ------------------------------------------------------- الخطبة؟ في الكتابة تشترط هل

 21 ------------------------------------ أخيه؟ خطبة على الخطبة في الصورة هذه تدخل هل

 32 ----------------------------------------------------------- للِخطبة الفاتحة قراءة حكم

 36 -------------------------------------------- له؟ لدهوا خطبة يرفض أن لشاب يجوز هل

 30 ----------------------------------------- الخاطب من الطلبات من المخطوبة إكثار حكم

 32 --------------------------------------------- العمل؟ من مخطوبته يمنع أن للخاطب هل

 45 -------------------------------------------------------------- نصائح في اختيار الزوج

 49 ------------------------------------------------------------------------------- الكفاءة

 46 ------------------------------------------------ الزواج في السن مقاربة مراعاة ينبغي

 46 ------------------------------------------------------------- النكاح في الكفاءة ضابط

 46 ---------------------------------------- النكاح في النسب في الكفاءة اعتبار عدم الراجح

 40 -------------------------------------- المناسب الزوج اختيار حول ساءللن الشيخ نصيحة

 41 ----------------------------------- للصالة القاطع زوجها مع المصلية الزوجة تفعل ماذا

 41 --------------------------------------- الملتزمة بالمسلمة الملتزم غير المسلم زواج حكم
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الزواج! بعد الصالة على يحافظ أن بشرط البنته المستقيم غير الخاطب يقبل لمن الشيخ نصيحة

 ---------------------------------------------------------------------------------- 41 

 الزواج على المقبلين بعض يقوله فيما الشيخ ورأي والجماعات، الجمع يصلي ال ممن الزواج

 12 ------------------------------------------- األفضل إلى حياتهم شريك سيغيروا أنهم من

 10 ---------------------------------- مبتدع أنه لها تبين ثم السنة على أنه على شابًا تزوجت

 35 ---------------------------------------------------- على الزواج نصائح للشباب غير القادر

 14 ------------------------------------------------ فالصوم وإال للمستطيع بالزواج األمر

 14 ------------- الشهوة لكسر الصيام وأهمية اءاالستمن وحرمة  البصر بغض الشباب نصيحة

 14 ------------------------------------ االستمناء وحرمة بالصيام الشباب عند الشبق عالج

 35 ------------------------------------------------------------------------- آداب الزفاف

 11 ------------------------------------------- اإلسالم أبناء من كثير تجاهلها الزفاف آداب

 11 ----------------------------------- السنة بمتابعة الزوجية حياته افتتح لمن السعادة رجاء

 58 ----------------------------------------------------------------------- أحكام األعراس

 12 ----------------------------------------- العرس في الشرع مخالفة من االمتناع وجوب

 12 ------------------------------------------------ الصور تعليق األعراس: مخالفات من

 11 ----------------------------------------- بالسجاد الجدران ستر األعراس: مخالفات من

 11 -------------------------------وغيرها الحواجب نتف  األعراس في النساء مخالفات من

 12 ------------------------------- وإطالتها األظفار تدميم األعراس في النساء مخالفات من

 16 ----------------------------------------- اللحى حلق األعراس في الرجال مخالفات من

 12 ----------------------------------------------- سالعر في بالدف والضرب الغناء حكم

 14 ----------------------------------------------------- المساجد في األعراس إقامة حكم

 14 ---------- الزفة وحكم النساء، من جمع وعندها زوجته عند العرس أثناء الزوج دخول حكم

 11 --------------------------------------------------------------------- الزغاريد حكم

 11 ---------------------------------------------------------- لألبيض العروس لبس حكم

 11 ----------------------------------------------- منكرات فيها التي األفراح حضور حكم

 11 ------------------------------------------- األعراس في تجري التي المسابقات حكم ما

 11 ----------------------------------------------------- ساألعرا في المواعظ إلقاء حكم

 11 -------------------------------------------- النكاح إعالن أجل من القرآن قراءة حكم ما

 11 -------------------------------------------- الرجال بين النكاح في بالدف الضرب حكم

 12 ----------------------------------------------------- الشرع في المتبعة الزواج مراسم
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 95 -------------------------------------------------------------------------------الوليمة

 14 --------------------------------------------------------------------- الوليمة وجوب

 14 -------------------------------------------------------------------- الوليمة في السنة

 11 -------------------------------------------------------------- لحم بغير الوليمة جواز

 11 --------------------------------------------------- الوليمة في بمالهم األغنياء مشاركة

 11 ---------------------------------------------------- وةبالدع األغنياء تخصيص تحريم

 11 ------------------------------ األغنياء إال لها يدعى ال التي الوليمة لدعوة االستجابة حكم

 11 ---------------------------------------------------------------- الدعوة إجابة وجوب

 11 ---------------------------------------------------------- الوليمة دعوة إجابة وجوب

 11 -------------------------------------------------------------- صائما كان ولو اإلجابة

 11 ------------------------------------------------------------- الداعي أجل من اإلفطار

 622 ----------------------------------------------------------- النفل يوم قضاء يجب ال

 626 ---------------------------------------------- معصية فيها التي الدعوة حضور ترك

 622 ---------------------------------------- بدع على المشتملة الوليمة حضور يجوز هل

 622 ------------------------------------------------------ الدعوة حضر لمن يستحب ما

 621 ------------------------------------------------------ الجاهلية تهنئة والبنين بالرفاء

 621 ------------------------------------------- والبنين بالرفاء حديثا: للمتزوج قولهم حكم

 621 ---------------------------------------------------- الرجال خدمة على العروس قيام

 888 ------------------------------------------------------------------------- عقد النكاح

 662 ------------------------------------------------- العربية اللغة بغير الزواج عقد حكم

 662 --------------------------------------------------------------------- المأذون مهنة

 663 ------------------------------------- الزوجين انقر عقد بعد الفاتحة سورة قراءة حكم

 663 ---------------------------------------------------------------- النكاح في  الشرط

 885 -------------------------------------------------------------------- الولي في النكاح

 661 ----------------------------------------------------------- النكاح في الولي اشتراط

 602 ------------------------------------------------------------- ولي بدون النكاح حكم

 606 ------------------------------------------------ ولي بدون لنفسها المرأة تزويج حكم

 606 ------------------------------------------------------- يصلي ال المرأة ولي كان إذا

 أن لها لفه لها، تقدم ممن زواجها رفضوا وقد أخوان إال لها ولي وال الكفر بالد في مقيمة امرأة

 600 --------------------------------------------------------------------- نفسها؟ تزوج
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 603 ------- نفسها؟ تزوج أن لها هل معضل، ووليها هللا شرع تقيم ال دولة في تعيش التي المرأة

 603 -------------------------------- النكاح في الولي إذن اشتراط عدم في الحنفية على الرد

 829 ---------------------------------------------------------------------------- المهور

 626 -------------------------------- لنفسه المال من شئ اشتراط الزوجة أمر لولي ينبغي ال

 626 ------------------------------------------- زوجة؟بال الخلوة بمجرد الصداق يجب هل

المهور في المغاالة وحرمة النكاح، من الغاية على الحديث تناولت النكاح يدي بين للشيخ ]خطبة

 --------------------------------------------------------------------------------- 620 

 621 ------------------------------------------------------------ المهور في المغاالة حكم

 632 ----------------- الزوجة بتملك حالالً  يصير هل حرام مصدر من ماالً  لزوجته أصدق إذا

 630 ----للزوجة؟ المهر يحدد الذي هو الرجل أن على التطبيقية العملية السنة في دليل هناك هل

 632 -------------------------------------------------------------------- المؤجل المهر

 845 ------------------------------------------------------------------- حكم هذه األنكحة

 631 --------------------- فيها عباس ابن عن نقل ما وبيان القيامة يوم إلى المتعة زواج حرمة

 642 ---------------------------------------------------------------- المتعة نكاح تحريم

 642 --------------------------------------------------------------------- المتعة تحريم

 646 ----------------------------------------------------------------- المتعة زواج حكم

 لها يجوز فهل هاألبنائ مصلحة فيه الكافر زوجها عصمة في بقاءها أن ورأت المرأة أسلمت إذا

 643 ----------------------------------------------------------------- عصمته في البقاء

 644 --------------------------------------------- اآلخر بأخت الرجلين من كل   تزوج حكم

 644 ------------------------------------------------ الرضاع من األختين بين الجمع حكم

 غلب إال والحرام الحالل اجتمع ما» حديث ضعف بيان مع الزنى من ابنته الرجل زواج حرمة

 641 -------------------------------------------------------------------------- «الحرام

 641 ------------------------------------------------------ والزانية بالزاني الزواج حرمة

 641 -------------------------------------------------------------- سوالعك الزانية نكاح

 641 ----------------------------------------------------------------------- اإلمام: قال

 641 ---------------------------------------------------- الزنا من بابنته الرجل زواج حكم

 641 ---------------- به الولد ويلحق يتزوجها أن له يجوز فهل حملها تبين ثم بامرأة زنى رجل

 641 ----------------------- الزنا؟ من ابنته يتزوج أن الشرعي بالنكاح الرجل البن يجوز هل

 612 -------------------------------------------- الزنا من ابنته الرجل يتزوج أن يصح هل

 612 --------------------------------------------------- الثالثة شر الزنا ولد حديث: معنى
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 616 ------------------------------------------------ زنا ولد الجنة يدخل ال حديث: معنى

 610 ----------------------------------------------------------الكتابيات من الزواج حكم

 614 -------------------------------------------------------- النصرانية من المسلم زواج

 611 ----------------------------- زواجهما؟ عقد تغيير عليهما فهل أسلما نصرانيان زوجان

 611 ----------------------------------------------------- سيده إذن بغير العبد زواج حكم

 611 -------------------------------------------- القرابة نكاح عن النهي في جاء ما ضعف

 611 ------------- أيضاً؟ الرجل ولد إلى التحريم يتعدى فهل األمهات، يحرم البنات على العقد

 611 ----------------------------------------------------- ؟يقع هل التمثيل في القران عقد

 611 ----------------------------------------------------------------- النكاح في المزاح

 611 ----------------------------- بها؟ زواجه يجوز هل الرجل حجر في الربيبة تُرب   لم إذا

بوا حديث: صحة ما األباعد؟ زواج على تحض صحيحة أحاديث وردت وهل النكاح(، )غر 

--------------------------------------------------------------------------------- 612 

 616 ------------------------------------------------------------------ رالس زواج حكم

 610 ----------------------------------------------------- الزواج على المرأة إجبار حكم

 612 -------------------------------------------------------------- المصلحة زواج حكم

 614 ------------------------------------- التوبة أراد ثم زوجته ليسترجع بمحل ل جاء رجل

 611 ----- منها؟ الزواج عند رأيها يأخذ وهل عشرة، الثالثة في البالغة البنت من الزواج حكم ما

جتُ  أن أرادت أوالد له وصار َكبر وعندما طفل، وهو أخاها أرضعت امرأة  إحدى من ابنها َزو 

 611 -------------------------------------------------------- جائز؟ هذا فهل أخيها، بنات

 611 ----------------------------------------------------------- بنتها من األم خال زواج

 859 ------------------------------------------------------------- آداب الجماع والمعاشرة

 616 ------------------------------------- بها البناء عند الزوجة مالطفة الزفاف: آداب من

 616 --------------------------- لها والدعاء الزوجة رأس على اليد وضع الزفاف: آداب من

 610 ----------------------------------------------- معا الزوجين صالة الزفاف آداب من

 612 ---------------------------------------------------- أهله يجامع حين جلالر يقول ما

 612 ------------------------------------------------------------- أهله الرجل يأتي كيف

 613 ---------------------------------------------------------------------- الدبر تحريم

 611 ------------------------------------------------------------ الجماعين بين الوضوء

 611 ---------------------------------------- الوضوء على وأفضليته الجماعين بين الغسل

 611 ---------------------------------------------------- مًعا الزوجين اغتسال مشروعية
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 611 ------------------------------------------------------------ النوم قبل الجنب توضؤ

 611 -------------------------------------------------------- النوم قبل الجنب توضؤ حكم

 611 ----------------------------------------------------------- الوضوء بدل الجنب تيمم

 612 ---------------------------------------------------------- أفضل نومال قبل االغتسال

 612 -------------------------------------------------------------- الحائض إتيان تحريم

 616 ------------------------------------------------------------ حائضاً  جامع من كفارة

 610 ------------------------------------------------------------- الحائض من له يحل ما

 610 ------------------------------------------------ طهرت إذا الحائض إتيان يجوز متى

 613 ---------------------------------------------------------------------- العزل جواز

 614 ---------------------------------------------------------------- العزل ترك األولى

 611 ------------------- شرعي غير بمقصد يقترن لم إذا فيما هو إنما العزل في بكراهة الحكم

 611 ------------------------------------------------------------- النكاح في الزوجين نية

 611 -------------------------------------------------------- بنائه صبيحة الزوج يفعل ما

 611 ------------------------------------------------------- الدار في الحمام اتخاذ وجوب

 611 ------------------------------------------------------- االستمتاع أسرار نشر تحريم

 611 ---------------------------- نفسه! على يخشى وهو زوجها من الجماع طلب تكثر إمرأة

 022 ------------------------------------------------------- دبرها في امرأته أتى من حكم

 026 ----------------------------------------------------- أدبارهن في النساء إتيان تحريم

 026 -------------------------------------------------------- دبرها في المرأة إتيان حرمة

 020 ------------------- وتعالى سبحانه هللا اسم يذكر أن زوجته، امعيج وهو اإلنسان نسي إذا

 020 ------------------------------------ كفارة؟ عليه هل الحيض حالة في امرأته جامع من

 022 ---------------------------------------------------------- الحيض أثناء الجماع حكم

 022 ---------------------------------------------------------- الحيض أثناء الجماع حكم

 022 ---------------------------- الحكم في وغيره المتعمد بين والتفريق حائضاً  أتى من حكم

 021 ---------------------------------------------------- حيضها حال امرأته أتى من حكم

 062 ---------------------- لزوجته؟ الصائم مباشرة تعني وماذا لزوجته مالصائ تقبيل حكم ما

 060 ------------------------------------------------------------ ليالً  أهله المسافر طرق

 063 ----------------------------- ليالً  السفر من رجع إذا زوجته الرجل يباغت أال السنة من

 063 --------------------------------------------- والعكس زوجته لفرج الرجل نظر جواز

 064 ---------------------------------------------------- زوجته لعورة الرجل نظر جواز
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 061 ---------------------------------------------- والعكس زوجته فرج الرجل تقبيل حكم

 061 ---------------------------------------------------------- فمها في المرأة إتيان حكم

 061 ------------------------------------------------------------- المرأة فرج تقبيل حكم

 061 ------------------------------------------------ زوجته لبن من الزوج رضاعة حكم

نة في هل  061 ----------------------------------------- المرأة جماع مرات لعدد تحديد السُّ

 061 -------------------------- إحداهن لمرض الفراش في الزوجات بين المساواة عدم حكم

 061 ------------------------------ يمينها؟! ملك من أنه على سيدته يطأ أن للخادم يشرع هل

 061 ----------------------------------------- واحدة ليلة في الزوجات جميع على الطواف

 006 --------------------------- جميًعا يطؤوها ثم جارية، شراء في واحد من أكثر يشترك أن يجوز هل

 225 --------------------------------------------------------------------التلقيح الصناعي

 004 ---------------------------------------------------- الخارجي الصناعي التلقيح حكم

 004 ---------------------------------------------------- الخارجي الصناعي التلقيح حكم

 225 ---------------------------------------------------------------------- حكم االستمناء

 001 ------------------------------ ملعون اليد ناكح حديث: ضعف بيان مع االستمناء حرمة

 001 --------------------------------------------------------------- السرية؟ العادة حكم

 026 ------------------------------------------------------- اإلسالم؟ في  االستمناء محك

الوالدة واإلنجاب
 
 ------------------------------------------------------------------- 255 

 024 --------------------------------------------------------------------------- العزل

 021 ------------------------------------------------------------- الوالدة بعدم ابتلي من

 021 ---------------------------------------------------- الحمل منع حبوب استعمال حكم

 021 ----------------------------- األوالد بين مشاكل تحدث لئال الثانية الزوجة عقم اشتراط

 021 ----------------------------------------------------- اإلنجاب يريد ال الزوج كان إذا

 248 ---------------------------------------------------------- مسائل في العشرة الزوجية

 032 ------------------------------------------------------- زوجهال المرأة خدمة وجوب

 032 ------------------------------------------------------- لزوجها المرأة خدمة وجوب

 031 ------------------------------------------------ العين الحور ودعاء المؤذية الزوجة

 031 ------------------------------------------------------ الزوجة عشرة إحسان وجوب

 249 ----------------------------------------------------------------- وصايا إلى الزوجين

 046 --------------------------------------------------------------- هللا بطاعة التناصح

 046 ---------------------------------------------------------------- بالطاعات االلتزام



   فهرس محتويات المجلد الثاني عشر   ع تراث العالمة األلباني في الفقهجام 

 

 

182 

 040 ------------------------------------------------------- الزوجة إلى اإلحسان وجوب

 042 ---------------------------------------------------- الزوجة على المباح الكذب حدود

 042 ----------------------------- زوجها إذن بدون الخاص هابمال التصرف للمرأة يجوز ال

 043 ---------------- المحرم في الخاص مالها من اإلنفاق في لزوجها الزوجة طاعة عدم حكم

 043 ---------------------------- مفارقته؟ طلب لها يحق فهل عنين زوجها أن اكتشفت امرأة

 044 ---------------------------------------------------------------------- الزوج طاعة

 041 ------------------------------------------------ للطبيب الذهاب من الزوجة منع حكم

 041 ---------------------------------------- للتدريس بالخروج لزوجته الرجل سماح حكم

 012 ------------------------ بذلك أمرها إن السنة تطبيق في زوجها تطيع أن ةالمرأ على هل

 016 --------------------------------------------------------- للزوج المباح التزيُّن حدود

 010 -------------------------------------------------------- للزوج َرِحم الزوجة أهل هل

 012 ------------------------------------- زوجته مع والدته خالفات مع الزوج يتعامل كيف

 014 -------------- البيت عن غيابه أو سفره حال في التطوع صيام من زوجته منع للرجل هل

 235 ---------------------------------------------------------------------- تعدد الزوجات

 011 ------------------------ النكاح في أربع عن الزيادة تحريم في الثقفي نغيال حديث حجية

 011 ------------------------- النكاح في أربع على الزيادة حرمة على الصحابة إجماع ثبوت

 012 --------------------------- المساواة يلزم فال فيها تكليف ال الزوجات إلحدى القلب محبة

 258 ---------------------------------------------------- شبهات حول مشروعية تعدد الزوجات

 013 ---------------------------------------------------- الزوجية الخالفات حول نصيحة

 011 ----------------------------------------------------- صل؟األ هو الزوجات تعدد هل

 014 ------------------------------------------------------ الزوجات تعدد في الشيخ رأي

 016 -------------------------------------------------- المتعة بغرض الزوجات تعدد حكم

 010 ---------------------------------------------------------- الزوجات تعدد في الشرط

 013 ---------------------------------------------------------- الزوجات تعدد حول كلمة

 011 ------------ بذلك؟ بينهن والعدل واحدة من بأكثر الزواج على المقتدرين الشيخ ينصح هل

 011 ---------------------------------- األولى؟ يستشير أن بالثانية الزواج أراد من يلزم هل

 221 ------------------------------------- للنساء؟ فما العين الحور الجنة في للرجال نكا إذا

 262 --------------------------------------------------------------- الزوجات تعدد حول

 260 ---------------------------------------------دخلها؟ يكون فلمن عاملة المرأة كانت إذا

 262 ------------ طعامه؟ وأكل منه الزواج لنا يجيز الذي دينه على الكتابي لبقاء الضابط هو ما
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 263 -------------------- العقد؟ في يؤثر هذا هل يُكتب لم لكنه الشروط بكل النكاح عقد تم إذا

 261 ----------------------------------- األم وراحة األوالد تربية أجل من النسل تنظيم حكم

 261 --------------------------------------------------------- ثانية لزوجة الوالدة رفض

 202 ------ لها دعوة بطائق وتوزيع األفراح صاالت في األعراس إقامة باب في الشيخ نصيحة

 200 --------------------------------- الصورة هذه على وفاته بعد زوجها تبر أن للمرأة هل

 202 -------------- الزوجات بين لالعد حول وكلمة وسادسة؟!! خامسة يتزوج أن للرجل هل

 222 -------------------------------------------------- واحد آن في اثنتين على العقد حكم

 222 -------------------------------- يطيعهما؟ فهل بالثانية االبن زواج الوالدان عارض إذا

 223 -------------------------------------------- األربع؟ الزوجات بين القسمة تكون كيف

 555 ------------------------------------------------------ مسائل متفرقة في أبواب النكاح

 221 ------------------------------------------------- مكروه؟ هو هل العيدين بين الزواج

 221 ------------------------------------- اجبة؟و هي هل الزواج مسألة في الوالد استشارة

 232 ---------------------------------------- الجماعة؟ صالة ترك في رخصة للعريس هل

 236 ------------------- كثير المهر أن مع آخر ابن لتزويج أبنائه أحد مال أخذ لألب يحق هل

 230 ------------------------------------------ زوجها إذن بغير بمالها المرأة تصرف حكم

 234 ----------------------------------------------------- «الِمس   يدَ  تَُردُّ  ال» كلمة تفسير

 234 --------------------- ألبناءا بقية يزوج أن عليه يجب فهل ماله، من له ابناً  رجل   زوج إذا

 231 ------------------------------------ جبرا اإلنسان على المقدرة األمور من الزواج هل

 231 ---------------- الطاقة قدر يبرها أنه مع أمواله من بمزيد وتطالبه ابنها عن ترضى ال أم

 231 --------------------------------------------------------- الدين؟! ناقص العازب هل

 أم تطيعه هل ويهددها، الفالني، باالسم ابنها تسمى أن يُـخبرها رجل يأتيها النوم ساعة في امرأة

 240 ------------------------------------------------------------------------------ ال؟

 242 ------------------------------------- أمرها ولي حضور في المخطوبة مع الكالم حكم

 243 ----------------------------------------- النكاح( عقدة بيده )الذي تعالى: بقوله المراد

 555 ---------------------------------------------------------------------- أحكام المولود

 241 ------------ فقط؟ للذكر خاص الحلق أم كالذكر السابعة في األمة شعر حلق السنة من هل

 241 ------------------------------------------------ الوالدة؟ عند الجارية رأس يحلق هل

 241 --------------------- ريقه؟ بركة رجاء ويحنكه الصالح للرجل المولود الطفل يذهب هل

 241 -------------------------------------السالم؟ عليه بالنبي خاص هو هل المولود تحنيك

 241 ---------------------------------------- األذى عنه أميطوا المولود: في ملسو هيلع هللا ىلص قوله معنى
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 241 ------------------------------------------------ المولود؟ والدة من األسبوع يبدأ متى

 241 --------------------------------------------- الطفل؟ مولد من أسبوع حساب يبدأ متى

 212 ------------------------------ بها؟ التصرف لوالديه يحق هل للمولود تُهدى التي الهدايا

 538 ----------------------------------------------------------------------------- النفقة

 212 ------------------------------- الدولة قبل من بدفعها الزوج عن للزوجة النفقة تسقط هل

 213 ----------------------------------------------------------------------- الناشز نفقة

 535 ----------------------------------------------------------------------- كتاب الطالق

 535 ------------------------------------------------------ الرد على دعوى تحريم الطالق

 211 ------------------------------------------ للضرورة إال الطالق تحريم دعوة على الرد

 211 ------------------------------------------------ الطالق بتحريم يصرح من على الرد

 558 ----------------------------------------------------------------- الزواج بنية الطالق

 212 ------------------------------------------------ المسلمة رغي من الطالق بنية الزواج

 211 ---------------------------------------------- والحاجة للضرورة الطالق بنية الزواج

 518 ----------------------------------------------------------------- اإلشهاد في الطالق

 212 ------------------------------------------------- الطالق صحة في شرط اإلشهاد هل

 213 ---------------------------------------------------------------الطالق على اإلشهاد

 213 ---------------------------------------------------------------الطالق على اإلشهاد

 213 ----------------------------------------------------------------شهود بدون الطالق

 214 ------------------------------------------------------------ شهود بغير الطالق حكم

 515 ----------------------------------------------------------------- الطالق بلفظ الثالث

 211 ----------------------------------------------------------------- ثالث بلفظ الطالق

 212 --------------- المرأة على الدخول قبل بما واحدة الثالث الطلقات احتساب يدتقي على الرد

 212 ------------------------------------- ثالثًا ثالثًا: بلفظ الطالق إيقاع في صريح صحيح حديث يوجد ال

 212 -------------------------------------------- منه اجتهاًدا ثالثاً  الثالثة الطلقات عمر نفذ

 213 ----- النبوي العهد في كان عما بالثالث الطالق حكم عنه هللا رضي عمر يغير كيف قيل لو

 211 ------------------------------------ الثالث؟ الطلقات إيقاع في فتواه عن عمر جعر هل

 211 --------------------------------------------------------------- الثالث بلفظ الطالق

 326 ------------------------------------------------- واحد مجلس في الثالث بلفظ الطالق

 322 -------------------------------------------- واحد مجلس في الثالث بلفظ الطالق حكم

 323 -------------------------------------- ثالثًا أم واحًدا طالقاً  يقع هل الثالث بلفظ الطالق
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 405 --------------------------------------------------------------------- الطالق البدعي

 321 ------------------------------------------------------------ يقع البدعي الطالق هل

 321 ------------------------------------------------------------ ائضاح امرأته طلق من

 488 ----------------------------------------------------------- طالق الغضبان والسكران

 362 ------------------------------------------------------ إغالق في طالق ال حديث فقه

 363 -------------------------------------------------------------- الغضبان طالق حكم

 361 -------------------------------------------------------------- الغضبان طالق حكم

 361 --------------------------------------------- التأديب بقصد الغضب حالة في الطالق

 361 ------------------------------------------------------------------- السكران طالق

 302 --------------------------------------------------------------- الطالق في اإلشهاد

 306 ------------------------------------------------------------------- الطالق شروط

 303 ----------------------- طلقة؟ أول من فيها رجعة ال طلقة زوجته تطليق للرجل يحق هل

 425 ------------------------------------------------------------------------ يمين الطالق

 301 ---------------------- الطالق؟ حكم له يكون ومتى اليمين حكم الطالق ليمين يكون متى

 326 ---------------------------------------- معين فعل أو بوصف المعلق بالطالق الحلف

 320 ------------------------------------------------------------------- بالطالق الحلف

 320 ------------------------------------------- شئ فعل من المنع به أريد إذا الطالق يمين

 323 ---------------------------------------------------- طالقاً  يعتبر هل بالطالق الحلف

 321 --------------------------------- مجامعتها رادأ ثم امرأته يجامع أال بالطالق حلف من

 455 ----------------------------------------------------------------------- تعليق الطالق

 321 ---------------------------------------- طالق فأنت كذا فعلت إن المرأته: الرجل قول

 332 ------------------------------------------------ المشروط أو بوصف المعلق الطالق

 336 ---------------------------------------------------- عمل أو بوصف المعلق الطالق

 بأن علًما الزوجة ذهبت إذا الحكم ما ما، مكان إلى تذهبي ال منك الطالق علي لزوجته: رجل قال

 330 ---------------------------------------------------------- ايقينً  اللفظ مع وردت النية

 445 --------------------------------------------------------------- مسائل متفرقة في الطالق

 331 -------------------------------------------------- للطالق الموجبة الشرعية األسباب

 331 --------------------------------------------------- القاضي تدخل دون الطالق جواز

 331 ---------------------------------------------------------------- الهازل طالق حكم

 331 ---------------------------------------- النفقة على الزوج قدرة لعدم النكاح فسخ حكم
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 342 -------------------------------------------------------------------- الحائض طالق

 344 ----------------------------------------------------- المجلس نفس في ظاهر ثم طلق

 341 ----------------------------------- عهاجام ثم علمها دون بائنًا طالقًا زوجته طلق رجل

 316 -------------------------------------------------- أقساط على المؤجل المهر دفع حكم

 313 --------------- عنده؟ تبقى فهل بالربا يتعامل له عشرة طول بعد زوجها أن اكتشفت إمرأه

 313 --------------------------------------- كسالً  يصلي ال زوجها ألن الطالق المرأة طلب

 314 ----------------------------------------------------- امرأته طلق بأنه كاذباً  أخبر من

 عقد ولو الجلد؟ أم الرجم حد عليه يقام هل زنا ثم الدخول قبل طلقها ثم امرأة على رجل عقد إذا

 311 --------------------------- األولى؟ الطلقة تحسب هل جديد ومهر بعقد أخرى مرة عليها

 312 ----------------------------------------- التركة؟ في حق الصورة هذه في للمطلقة هل

 310 ---------------------------------------- يقع؟ حتى بالطالق الزوجة معرفة يشترط هل

 310 ------------------------------------------------------ الزوجة بيد العصمة جعل حكم

 312 ------------------- وج؟الز لغياب القاضي عند زوجها من الطالق طلب للمرأة يجوز هل

 311 -------------------------------------------------- يجامعها لم أنه وادعى زوجته طلق

 311 ----------------------------------------------------- الحالة؟ هذه في الطالق يقع هل

 312 ---- صوريًا! طالقاً  -الولد أم– زوجته األب يطلق بأن التجنيد من الولد إلعفاء التحايل حكم

 316 ------------------------------------ المرأة[ بيد العصمة ]جعل الطالق في التمليك حكم

 316 --------------------------- محصنًا؟ بريعت هل بها يدخل ولما طلقها ثم امرأة تزوج رجل

 316 ---------------- ثانية يتزوج أن زوجها أراد إذا زوجها من ابنته يطلق أن لألب يجوز هل

 310 -------------الزوجات؟ تعدد من يمنع الذي القانون على احتياالً  الصوري الطالق يقع هل

 415 ------------------------------------------------------------------------ كتاب الخلع

 314 ------------------------------------------- سبب بال زوجها من تختلع أن للمرأة يحرم

 314 ------------------------------------------------------------ طالق أم فسخ الخلع هل

 311 ----------------------------------------------------------------------اإليالء معنى

 311 -------------- البيت على يصرف وال يعمل ال الذي زوجها بمخالعة المرأة الشيخ نصيحة

 311 --------------------------------------------------------------- الخلع في الزوج إذن

 498 ----------------------------------------------------------------------- كتاب الظهار

 312 --------------------------- تسمعه ولم موجودة غير وهي زوجته على ظاهر من حكم ما

 312 ----------------------------------------------------- المجلس نفس في ظاهر ثم طلق

 313 --------------------------------------------------------- زوجها من المرأة مظاهرة
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 314 ---------------------------------- ومقدماته؟ هو أم فقط الوطء المظاهر على يحرم هل

 314 ------------------------------- الظهار؟ أم العود هي الظهار كفارة وجوب في العلة هل

 314 ------------------------------------------ اليوم بعد معك أنام أن تحرمي لزوجته: قال

 311 --------------------------------------------- أمي كظهر تطلقي لزوجته: الرجل قول

 311 ----------------------- الكفار على مكة حرمت كما علي حرام أنت لزوجته: القائل قول

 499 ------------------------------------------------------------------------ كتاب اإليالء

 426 ---------------------------------- يفىء لم والزوج رأشه أربع انقضت إذا اإليالء حكم

 505 ------------------------------------------------------------------------ كتاب اللعان

 424 ------------------------------------------------- فسخ؟ أم بائن طالق اللعان فُرقة هل

 505 ------------------------------------------------------------------------- كتاب العدة

 421 -------------------------------------------------- فقط ثالثًا بالسواد تُحدُّ  الوفاة معتدة

 462 ---------------------- موته عند فيه كانت الذي البيت في زوجها موت من المعتدة مكث

 460 -------------------------------------------------------- عنها زوجها خبر انقطع من

 460 ---------------------------- زوجها؟ عنها لمتوفىا وعدة المطلقة عدة بين الفرق هو ما

 462 ---------------------- بالبيت؟ المقصود هو ما البيت، في البقاء عليها يجب التي المعتدة

 462 -------------------------------------------------- الشرعية العدة المطلقة تقضي أين

 461 ---------------------------------- حملها وضع لزواجها يشترط فهل زنا من حملت من

 461 ------------------------------------ يخطبها لمن عدتها انقضاء بعد المرأة تجمل جواز

 461 ----------------------------------------------- البيت؟ من الخروج للمعتدة يجوز هل

 461 ---------------------------------------------- زوجها عنها مات التي للمرأة الممنوع

 528 ---------------------------------------------------------------------- كتاب الحضانة

ج لم ما بولدها أحق المرأة  402 ----------------------------------------------------- تتزو 

 403 ------------------------ إطالقه على ليس التمييز سن بلوغ بعد والديه بين الصبي تخيير

 403 ------------------------------------------- الطالق حال في الطفل حضانة حق له من

 525 ----------------------------------------------------------------------- كتاب الرضاع

 401 ------------------------------------------------------------ يحرم ال القليل الرضاع

م الرضاع حد  401 -------------------------------------------------------------- المحر 

 يجوز فهل كذلك، منها رضعت وأنا أبي، من أخي مع أبي امرأة من َرَضعت عمتي، ابنة لي

 422 -------------------------------------------------------------منها؟ الزواج منا ألحد

مة الرضعة حد  426 ------------------------------------------------------------- المحر 
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 424 ------------------------------ مباشرة؟ الثدي من تكون التي هي المحرمة الرضاعة هل

 نهود على محافظة الصناعي اإلرضاع أوالدهن إرضاع من األمهات بعض تفعله ما تحريم

 421 -------------------------------------------------------------------------- أثدائهن!

 555 ------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات



 

 

فهرس محتويات  
 المجلد الثالث عشر
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 5 ------------------------------------------------------------------------- الكسب الحرام

 1 --------------------------------- منه األكل ألوالده يجوز فهل بالحرام ماله اختلط شخص

 1 --------------------------------------------------- والكاسيت الفيديو أشرطة من الكسب

 1 ----------------------------------- البيت هذا في يفعل ماذا تاب ثم الهبة من بيتًا بنى رجل

 1 ------------------- الثروة؟ هذه مصير فما تاب ثم والتمثيل الغناء من كبيرة ثروة جمع رجل

 66 ------ فيه الحق ألصحاب إعادته يلزمهم هل الورثة إلى انتقل إذا الحرام من المكتسب المال

 60 ------------------------------------------------- حرام ماله َمن وهدية دعوة قبول حكم

 62 ------------------------------------- وحرام حالل من مختلط ماله ممن الهدية قبول حكم

 63 --------------------------------- امحر مال فيه كان إذا األخت أو األب بمال االنتفاع حكم

 64 ----------------------------------------------- الحرام المال لصاحب التوبة تكون كيف

جر حالالً  ماله رأس كان من م في به فاتـ   61 ------------------------------------------ ُمـحر 

 61 ---------- اشتراه؟ وممن مصدره عن سؤاله يجوز فهل طعاًما لي وقدم مسلًما أًخا زرت إذا

 89 ------------------------------------------------------------------------- تجارة العملة

 06 ------------------------------------ تجارة يُت خذ وال للضرورة إال يكون ال العملة صرف

 06 ------------------------------الشركات بأسهم التعامل وحكم الورقية بالعملة التجارة حكم

 03 ------- العكس أو بالقديم الجديد بيع يجوز فهل القديمة وأبقت جديدة عملة الدولة أصدرت إذا

 01 ---------------------------------------- البيعة يرد أن للمشتري ظهر العملة صرف بعد

 01 ---- قيمته رد رده إذا حتى بالذهب القرض قيمة فقي ما قرًضا رجل من يقترض أن أراد رجل

 01 ------------------------------------------------------ الورقية بالعمالت ةالمتاجر حكم

 01 ------------------------------------------------------------الورقية بالعمالت التجارة

 01 ------------------------------------------------ الربوية لألصناف الفقهاء بعض توسيع

 22 ---------------------- قيمتها في الذهب على معتمدة الورقية العمالت بأن القول على إيراد

 26 -------------------------- المسألة[ في األخير الشيخ ]رأي الورقية بالعمالت التجارة حكم

 20 -------------------- أخرى بلد بعملة شيكا تلميس أن على نقديا مبلًغا الصرافة شركة إعطاء

 22 ---------------------------------------------------- العملة وبيع الصرافة محالت حكم

 23 ------------------------------------------------------------الورقية بالعمالت التجارة

 24 ----------------------------------------------- بها المتاجرة بقصد العمالت وبيع شراء

 21 ----------------------------------------------------------- النقدية بالعمالت المتاجرة

 21 ------------------------------------------------------------------ بالعمالت المتاجرة

 32 ------------------------------------------------------------- بالعمالت المتاجرة حكم
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 30 ----------------------------------------------------------------- للصرافة محالً  فتح

 30 ----------------------------------------------------------------- العملة صرف حكم

 33 ------------------------------------------------------------------- ةبالعمل المتاجرة

 34 ----------------------------------------------------------------- بالصرف المتاجرة

 31 ------------------------------- الصرافة في المعدنية والنقود الورقية النقود بين التفاضل

 بيع على الحكم يبقى هل أخرى أمور تدعمه بل فقط الذهب يدعمه ال األردني الدينار أن ثبت إذا

 31 --------------------------------------------------------------------- بالحرمة العملة

 58 ----------------------------------------------------------------------------- التقسيط

الضرورة بدعوى المحرمة المعامالت ارتكاب في الناس توسع حول وكلمة التقسيط، بيع حكم

 ---------------------------------------------------------------------------------- 42 

 44 ----------------------------------------------------------- الثمن في بزيادة األجل بيع

 16 ---------------------------------------------------------------- )التقسيط( األجل بيع

 11 ------------------------------------ التقسيط بيع بحرمة القول على اإليرادات بعض رد

 11 ---------------------------------------------------------- بالتقسيط سيارة شراء حكم

 11 ---------------------------------------------------------------- األجل مقابل الزيادة

 13 ------------------------------------------- النقد سعر بنفس التقسيط ببيع للتجار نصيحة

 14 ----------------------------------------------------- المرابحة ببيع التقسيط بيع تسمية

 11 ------------------------------------------ التقسيط؟ بيع يبيح هل فقط اآلجل بسعر بيعال

 16 ------------------------------------------------------------------------ التقسيط بيع

 10 ------------------------------------------------------------------------ التقسيط بيع

 11 ---------------------------------------------------------- باألقساط الذهب شراء حكم

 12 ---------------------- البضاعة قيمة سداد عن المشتري تأخر عند زائد مبلغ اشتراط حكم

 بيعتين في يدخل معه التعامل فهل السوق سعر من أكثر عنده والسعر بالتقسيط إال يبيع ال تاجر

 14 --------------------------------------------------------------------------- بيعة في

 11 ------------------------------------------------------------------------ التقسيط بيع

 11 ----------------------------------------- بيعة في وبيعتين صفقة في صفقتين عن النهي

 11 ------------------------------------------------ بيعة في بيعتين عن النهي حديث معنى

 11 فيه األصل هو النسيئة بيع ألن بيعة في بيعتين باب من ليس التقسيط بيع بأن القول على الرد

 620 ------------------------------------------------------ )التقسيط( األجل مقابل الزيادة

 621 ------------------------------------------------------------------ التقسيط بيع حكم
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 621 -------------------------------------------------------------- قسيط()الت األجل بيع

 621 -------------------------------------------------------- الحاجة لغرض التقسيط بيع

 662 ---------------------------------------------------------- األجل مقابل الزيادة حكم

 662 --------------------------------------------------------------- األجل مقابل الزيادة

 أن على بيته، الرجل يبيع أن في تمانع وال العمران، في لمساعدتهم للناس ُسْلفة الحكومة تقرض

 602 ----------------------------- مشروع هذا هل عنه، بدالً  األقساط تسديد المشتري يتولى

 وأثناء سنوات، لعدة المشتري على الثمن بتقسيط معها للعاملين بيوتال الشركات بعض بيع حكم

 606 ------------------ الثمن آخر الشركة منه تستوفي حتى البيت على إيجاراً  يدفع المدة هذه

 606 ------------------------------------------------------------------ التقسيط بيع حكم

 600 ------------------------------------------------------------ التقسيط بيع تحريم علة

 600 ---------------------------------------------------------------------- التقسيط بيع

 825 ------------------------------------------------------------------------------ الخلو

 601 ---------------------------------------------------------------- للمستأجر خلو دفع

 601 ----------------------------------------------- (الخلو صور )إحدى المنفعة بيع حكم

 601 ---------------------------------------------------- المستأجر يأخذه الذي الخلو حكم

 626 ------------------------------------------------ الخلو صور بعض حول طويل نقاش

 626 ---------------------------------------------------------------------------- الخلو

 623 --------------------- )الخلو( مخازنه تأجير عند الملك صاحب يشترطها التي المفتاحية

 624 ---------------------------------------------------------------------------- الخلو

 855 --------------------------------------------------------------------------- الضرائب

 الضرائب تؤخذ ال حتى للدولة كضرائب لدفعها الربوية البنوك من بالفائدة يسمى ما أخذ حكم

 621 --------------------------------------------------------- األصلي ماله من مةالمحر

 631 ------------------------------------------------ الضرائب لتقليل الدولة على التحايل

 631 ------------------------------------------------------------------- الضرائب حكم

 642 --------------------------------------------- حرام؟ الضرائب دفع لعدم االحتيال هل

 أمواالً  المسلمين على تفرض الحكومة أن بدعوى حق بدون أموال أخذ في الحكومة على التحايل

 646 --------------------------------------------------------- كالضرائب كذلك حق دون

 640 ------------------------------------------- ضرائبال دفع لعدم الحكومة على التحايُل

 642 --------------------------------------------------------------- الضرائب أخذ حكم

 644 ----------------------------------------------------------للدولة الضرائب دفع حكم
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 641 ---------------------------------------------------------------- الدخل ضريبة حكم

 859 ---------------------------------------------------------------------------- اإليجار

ره أن محالً  استأجر لمن يجوز هل  616 ----------------------------------------- لغيره يَُؤج 

 إيجار قيمة يزيد أن عليه ينبغي أنه ويرى شيئاً  مرتبه في يزيدوا ولم الدينار سعر نزل موظف

 616 ------------------------------ يزيد ال مرتبه ألن عيستطي ال لكنه يستأجره الذي المسكن

 614 -------------- ذلك؟ له يحل فهل اإليجار غير ماالً  المستأجرين من يطلب عقار على وكيل

 611 ---------------------------------------------- البيت من للمستأجر المالك إخراج حكم

 835 -------------------------------------------------------------------------- الشراكات

 611 ------------------------------------------------- الصورة؟ بهذه شراكة في الغارم من

 612 ---------------------------------------------------------- والمضاربة القراض حكم

 616 -------------------------------------- جهده على أجرة المضاربة في الشريك أخذ حكم

 يزكي ال من مع شراكة في الدخول وحكم محرمة أموال صاحب مع شراكة في الدخول حكم

 610 ---------------------------------------------------------------------------- أمواله

 610 -------------------------------- الحاضر الوقت في المساهمة الشركات في الشرع حكم

 612 ---------------------------------- المال من شيئ مقابل الشريك وإخراج الشراكة إنهاء

له فهو زاد وما للشركة يومياً  يَُسل م معي ن مبلغ على ويتفقوا أجرة سيارات شركة مع السائق يعمل

 --------------------------------------------------------------------------------- 611 

 611 ------------------- الشريك؟ أو الجار هو هنا الجار هل جاره( بشفعة أحق )الجار حديث:

 611 ------------------------ خسرا ثم بالمحل واآلخر المال برأس أحدهما رجالن اشترك إذا

 612 ----------------- عندهم اإلنتاج يبيعوا أن بشرط ليزرعوا مبالغ الفالحين يقرضون تجار

 610 ----------------------------------------ملهع على أجراً  يتقاضى أن للشريك يجوز هل

ا شريكه في الشريك الحظ إذا  612 ---------------------------------------------- وكذبًا غش ً

 815 ----------------------------------------------------------------------- تجارة الذهب

 611 --------------------------------- لبيعه السعر ارتفاع وقت تربص ثم الذهب شراء حكم

 611 -------------------------------------------------------- المحلق بالذهب التجارة حكم

 611 ------------------------------------------- ضرورة بغير الورقية بالعملة الذهب شراء

 611 ---------------------------------------------- جديد؟ بذهب القديم الذهب استبدال حكم

 611 -------------------------------- للبيع؟ تقييمه ندع الذهب من الفصوص فصل يجب هل

 898 --------------------------------------------------------------------------- العربون

 612 ---------------------------------------------------------------------- العربون بيع
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 613 --------------------------------------------------------------------- العربون بيع

 614 ----------------------------------------------------------------- العربون بيع حكم

 614 --------------------------------------------------- البيع لضمان العربون طلب حكم

 895 ----------------------------------------------------------------------------- الديون

 611 --------------------------------- المدين إرادة بمحض بالدين الوفاء في اإلحسان جواز

 022 --------------------------------------------- قضاؤه لديه دين وعليه مات لمن الوعيد

 026 ------------------------------------------------ وتعجل( بـ)ضع المعروف البيع حكم

 026 ------------------------------------------- السداد؟ يوم أم الدين يوم بسعر الدين دادس

 021 ---------------------------------------------------------- أخرى بعملة الدين قضاء

 021 ----------------------------------------- القيمة سداد وقت عند العملة سعر اختلف إذا

 062 -------------------------------- منه تطوًعا المدين أخذه ما على والزيادة القضاء حسن

 066 -------------------------------- قيمتها نزلت السداد موعد عند ثم عملة آخر من استدان

 064 --------------------------------------------------- واجب؟ القرض على اإلشهاد هل

 061 ------------------------------------------ سافر والدائن عليه الذي الدين يوف لم لرج

 061 ---------------------------------------------- دائم انخفاض بها يحصل بعملة المداينة

 061 ------------------------------------------------ عيني بشيء النقدي الد ين تسديد حكم

 061 ------------------------ الغيبة من ليس الدين سداد على القادر المماطل بالمدين التشهير

 أول في كامالً  الدين دفع عليه يُفرض أن حكم فما متفرقة، أوقات في دينه سداد عليه يجب رجل

 022 ------------------------------------------- له كعقوبة الدفع عن تأخره حالة في موعد

 022 --------------------------------------------- بها اقترض التي غير بعملة القرض رد

 المدعى من المال يختلس أن -الدائن– المال يدعي لمن تيسر فإذا للدائن ماالً  عليه أن ينكر مدين

 020 --------------------------------------------------- ذلك؟ له يحق فهل إذنه بغير عليه

 021 -----------------------------------به؟ فاءالو يجب هل األمريكية الحكومة من القرض

 255 ----------------------------------------------------------- األعيان المنهي عن بيعها

 021 --------------------------------------------------------------- والسنور الكلب ثمن

 030 -------------------------------------------------- الصيد كلب عدا الكالب بيع حرمة

 030 ----------------------------------------------------------------- الخمر بيع تحريم

 032 ---------------------------- بيعه عن وسلم عليه هللا صلى النبي نهى الذي الماء تعريف

 245 ------------------------------------------------------------------------- نسبة الربح

 031 ---------------------------------------------------- الشرع في معينة نسبة للربح هل
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 031 -------------------------------------------- لدولةا تسعير بغير للسلعة التاجر بيع حكم

 031 ------------------------------------------------- األسعار رفع على التجار اتفاق حكم

 042 ------------------------------------------------------------------ الربح تحديد حكم

 046 ---- المشترين كاهل تثقل أرباح وضع في التوسع محدوًدا ليس الربح بأن القول معنى ليس

 046 ---------------------------------------------------------------------- التسعير حكم

 255 ------------------------------------------------------------------- األصناف الربوية

 041 ----------------------------------------------------------------- الربوية األصناف

 012 ------------------------------------------------ ببعض بعضها الربوية األصناف بيع

 016 -------------------------------- غيرها والفضة...( )الذهب وياتالرب بأصول تلحق هل

 010 ------------------------------------------------- ببعض بعضه بيع يحرم الذي الذهب

 235 ------------------------------------------------------------------- بيع ما ليس عنده

 014 -------------------------------------------------------- عنده ليس ما الرجل بيع حكم

 011 ---------- عنده ليس ما بيع في يدخل هل االتفاق على مبلغ ودفع معينة سلعة صناعة طلب

 011 ----------------------------------------------- البائع؟ يحزه لم ما بيع على يترتب ماذا

 011 --------------------------------------------------------- زهيح لم ما التاجر بيع حكم

 239 ---------------------------------------------------------------------------- التورق

 016 ---------------------------------------------------------------------- التورق حكم

ق بيع  016 ----------------------------------------------------------------------- الت َورُّ

ق حكم  012 ---------------------------------------------------------------------- التَور 

 255 --------------------------------------------------------------------- الوعد بالشراء

 011 --------------------------------------- للشراء الُمْلِزم الوعد على المبني البيع عقد حكم

 011 --------------------------------------------------- والشراء البيع في ملزم الوعد هل

 011 --------- يشتري لمن خصًما يضع أحيانا لكنه النقد سعر بنفس التقسيط يبيع التاجر كان إذا

 218 ---------------------------------------------------------------------------- سهماأل

 شركة مثل الشعب، مصلحة في مما وغيرها االستهالكية الجمعيات من أسهم يشتري من حكم ما

 012 ------------------------------------------------------------------ والمياه؟ الكهرباء

 012 -------------------------------------------------------------------- الشركات أسهم

 215 -------------------------------------------------------------- مبادلة السيارة بأخرى

 011 -------------------------------------- الجودة فارق دفع مع بأخرى السيارة مبادلة حكم

 011 -------------------------------------- الفارق؟ بدفع سيارتين بين المقايضة بيع حكم ما
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 011 --------------------------------- الفارق؟ دفع مع بالقديمة الجديدة السيارة ستبدالا حكم

 219 ------------------------------------------------------------------------------ الغرر

 016 ---------------------------------------------------------------- المجازفة بيع حكم

 016 -------------------------------- للغرر المؤدي الوجه على محمول المخابرة عن النهي

 010 ------------------------------------------------------ منه يستثنى وما الغرر تعريف

 295 ------------------------------------------------------------------------------الخيار

 014 ---------------------------------------------------------------- الشرط خيار جواز

 014 -------------------------------------------------------- يُخدع لمن أيام ثالثة الخيار

 295 ----------------------------------------------------------- بيع الثمر قبل بدو صالحه

 011 --------------------------------------------------------- صالحه بدو قبل الثمر يعب

العاهة..؟ من تنجو حتى الثمار بيع عن نهى وسلم وآله عليه هللا صلى النبي أن حديث يصح هل

--------------------------------------------------------------------------------- 222 

 505 ----------------------------------------------------------------------- كراء األرض

 221 ------------------------------------------------ الغرر انتفى إذا األرض كراء جواز

 221 --------------------------------------------------- وزرعها األرض استئجار جواز

 221 ----------------------------------------------------------- المخابرة عن النهي علة

 221 -------------الغرر لزوال األرض جميع من رجيخ مما مسمى قسم على المزارعة جواز

 221 ------------------------------------------------ فيه غرر ال فيما األرض كراء جواز

النزاع إلى عادة تقضي التي الفاسدة الشروط من شرط وجد إذا بما مقيد األرض كراء عن النهي

--------------------------------------------------------------------------------- 262 

 585 --------------------------------------------------------------- صور ومسائل متفرقة

 264 --- عنه اً عوض سماه ما غير يأخذ أن له فهل المبتاع وأقاله المبيع تسليم عن البائع عجز إذا

 264 ---------------------------------------------------- بيع في شرطين عن النهي معنى

 264 --------------------------------------------------------------- المحرمة البيوع من

 261 --------------------------------- البدل وجوب مع لضرورة الغير مال من األكل جواز

 261 --------------------- بثمنه إال أخذه له فليس متهم غير رجل عند المسروق ماله وجد من

 261 -------------------- ماله في واجبة بحقوق متعلق وهو ماالً  بعده خلف لمن الشديد الوعيد

 202 -------------------------------------------- به أحق فهو رجل عند الهم عين وجد من

 206 ---------------------------------------------- صحيح شرط المبيع: في صفة اشتراط

 200 ---------------------------------------- إطالقه على ليس «ألبيك ومالك أنت» حديث
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 أم عليه المتفق السعر منه يأخذ فهل أرخص بسعر وجدها عنها بحث ولما معين بسعر السلعة له سيجلب أنه المشتري أخبر

 200 ------------------------------------------------------------------------- األرخص؟

 من أرخص بسعر يشتريها أن على البائع فوافق للبائع هايعيد أن له بدا ثم بضاعة اشترى رجل

 202 ----------------------------------------------------------------- به باع الذي السعر

 203 ----------------------------------------------------سعرها من بأقل نقًدا الشيكات بيع

 201 --------------------------------------------------- المقلدة الماركات شراء يجوز هل

 201 ------------------------------------------------------------- موزونة حية الشاه بيع

 201 -------------------------------------------------------- المسلم غير من الشراء حكم

 222 ---------------------------------------------------- فباعه غنمه مع صغيرا تيسا وجد

 222 ------------------------------------ سعرها زاد ثم قديم عربس بضاعة اد خر لمن الزيادة

 226 ------------------- المال من مبلغ أخذ مقابل المواطنين لغير تجاري سجل استخراج حكم

 222 --------------------------------------- اإلسالمية(! )االشتراكية البعض سماه ما حول

 إعادة يلزمه فهل الحافلة تعطلت الطريق وسط في ثم السفر أجرة الركاب من أخذ حافلة سائق

 221 ------------------------------------------------------------------------- أموالهم؟

 221 ---------------------------------------------------- ولده؟ مال أخذ في حق للوالد هل

 221 -------------------- دينية ودروس بمحاضرات الكريم القرآن أشرطة على التسجيل حكم

 232 ---------------------------------------------------------------- الكوبونات بيع حكم

 236 -------------------------------------------- إذنهم دون وبيعها الغير كتب تصوير حكم

 233 ------------------------------------------------------- الكتب ريع وراء من التكسب

 231 ----------------------------------------------------------------- الحجام كسب حكم

 231 -------------------------------------------------------------------- الحجامة أجرة

 231 ------------------------------------------- منفعتها من االستفادة بعد السلعة إعادة حكم

 240 --------------------------------------- األب؟! زوجة لمال الزوج ابن ةسرق يجوز هل

 240 -------------------------------------------------------------- )اإليشارب( بيع حكم

 242 --------------------------------------- األسواق في نراها التي المنكرات من موقفنا ما

 242 ---------------------------------------بالمكاييل المدينة وأهل بالموازين أعلم مكة أهل

 243 ---------------------------------- عنه االعتياض أو قبضه قبل فيه الُمَسل م بيع يصح هل

 243 ---------------------------------------------------------------- خان[: صديق ]قال

 555 -------------------------------------------------------------------------- اليانصيب

 241 -------------- البضائع شراء على الجوائز وضع وحكم الخيري ليانصيببا يسمى ما حكم
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 559 --------------------------------------------------------------------------- الجمارك

 216 -------------- البضاعة على جمارك أخذ عدم مقابل الجمارك لمسؤول مالي مبلغ إعطاء

 216 ---------------------- دفعها من التاجر يتهرب لكي الجمارك لمسؤول هدية إعطاء حكم

 212 ------------------------------------------------- المحرمة المكوس من الجمارك هل

 210 ------------------------------------------------------ الجمارك دائرة في العمل حكم

 210 -------------------------- وبيعها؟ شراؤها يجوز هل الجمارك تصادرها التي البضائع

 210 --------------------------------------------- الجمارك من للتهرب رشوة إعطاء حكم

َرب ُُ  555 ------------------------------------------------------------- أخذ أجرة على الُق

 211 ----------------------------------------وأشباهها اإلمامة وكذا القرآن، لتعليم التََوظُّف

 211 ---------------------------- وتحفيظه وعلومه القرآن األوالد تعليم على األجر أخذ حكم

 213 ------------------------------------------------------------- األذان على األجر أخذ

 211 ------------------------- الراتب من شئ وإعطائه بالناس للصالة غيره اإلمام إنابة محك

 211 --------------------------------------------------- والتأذين اإلمامة على األُجرة أخذ

 212 ------------------------------ التجويد علم أو القرآني تفسير تعليم على األجرة أخذ حكم

 211 -------------------------------- اإلسالمية والتربية الكريم القرآن لمدرسي األجرة أخذ

 405 ----------------------------------------------------------------------------- التأمين

 321 ----------------------------------------------------------- النفس على التأمين حكم

 321 ---------------------------------------------------------------------- ينالتأم حكم

 362 ------------------------------------- أكثر مبالغ الستخراج التأمين شركة على التحايل

 366 -------------------------------------------------------- السيارات على التأمين حكم

 360 ------------------------------------------ السيارات لقائدي االضطراري التأمين حكم

 362 ----------------------------------------- االجتماعي التأمين طريق عن الدية أخذ حكم

 363 ------------------ بالخطأ؟ أحًدا قتل إذا السائق قِبَل من أخذه يجوز هل اإلجباري التأمين

 364 -------------------------------------------------------------- أمينالت شركات حكم

 361 ---------------------------------------------------------------------- التأمين حكم

 361 --------------------------- السيارات؟ بين الحوادث حالة في التعويض مال أخذ حكم ما

 361 --------------------------------------------------------------- الشامل التأمين حكم

 361 ---------- بيعها ثم عليها التأمين وقبض بضاعة تلف بإدعاء التأمين شركات على التحايل

 428 ---------------------------------------------------------------------------- الرشوة

 302 -------------------------------------------------------------------- الرشوة كفارة
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ل ال حق لجلب جائزة الرشوة هل  302 --------------------------------------- بها؟ إال يَُحص 

مة الرشوة ضابط  301 ------------------------------------------------------------ المحر 

 326 ----------------------------------------------------------------- وضابطها الرشوة

 322 -------------------------------------------------- مغتصب حق إلخراج الرشوة حكم

 324 ------------------------ رشوة دون تُقضى ال مصالح لتيسير اضطراراً  الرشوة دفع حكم

 324 ------- للبلدية المال من مبلغ إعطاء مقابل مرخص غير مكان أوفي الدولة أمالك في البناء

 321 -------------- الدولة اعتمدته الذي لكهرباءا سلك مكان لتغيير الكهرباء لموظف مبلغ دفع

 459 --------------------------------------------------------------------------- االحتيال

 على فعالجناهم عالًجا يحتاجون فقراء ووجدنا الدولة بقانون مجاناً  يعالجون العسكريون كان إذا

 336 -------------------------------------------------------------------- عسكريين أنهم

 336 ------------------------------- للفقير أرخص بسعر الدواء على للحصول االحتيال حكم

 بصرف وهمية فاتورة لهم أحضرف معين بمبلغ تأثيث بدل العمل على المسؤولين من أخذ رجل

 330 --------------- األثاث في منه جزًءا إال يصرف لم أنه والواقع األثاث شراء في المبلغ هذا

 334 --------------------------------------------------------------- إجازة ألخذ االحتيال

 334 ------------------------------------------------------- الدولة من منحة ألخذ التحايل

 331 ----------------------------------------- طالب لقبول الجامعة إدارة على التحايل حكم

 331 -------------------------- لالعم عن للعاطلين المخصصة المالية المساعدة ألخذ التحايل

 331 ------------------------------------- اللحية؟ بحلق يؤمر لم إذا الجيش دخول يجوز هل

 342 ------------------------------------------------------------------- الراتب بيع حكم

 343 ---------------------------------------------------------------------- التأمين حكم

 459 ---------------------------------------------------------------------------- األتعاب

 316 ------------------------- الزبائن له يجلب لمن البيع( من )نسبة أتعابًا التاجر إعطاء حكم

 435 ------------------------------------------------------------- الجوائز لشراء البضائع

 314 ------------------------------------------- البضائع حركة لتشجيع جوائز إعطاء حكم

 311 ---------------------------------- والهدايا المعروضة ضائعالب مع توضع التي الجوائز

 311 -----------------------------------------------------جوائز فيها التي الكوبونات حكم

 458 -------------------------------------------------------------------------- السمسرة

 312 ----------------------------------------------------------- بالسمسرة يعرف ما حكم

 312 --------------------------------------------------------------------- السمسرة حكم
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جائزة الصورة هذه فهل الربح من نسبة يأخذ أن على ما، لتاجر زبائن بتوفير سمسار يقوم أحيانا

--------------------------------------------------------------------------------- 313 

 فيشتريها له بإحضارها التاجر ويعده عنده يجدها فال سلعة عن بحثاً  تاجر إلى المشتري يذهب

 314 ---------------------------------------------- جائز؟ هذا فهل ربح نسبة عليها ويضع

 311 -------------------------------------- تواطؤ بدون السمسار من شيئًا الوكيل أخذ حكم

 311 --------------------------------------------------------------------- القسامة حكم

 418 -------------------------------------------------------------------- بطاقات االئتمان

 312 ------------------------------------------------------------- اإلئتمان بطاقات حكم

 314 --------------------------------------------------------------- االئتمان بطاقة حكم

 498 --------------------------------------------------------------------------- المرتبات

 312 ------------------------------------------------------------------ الراتب بيع حكم

 طريق عن راتبه في زائداً  مبلًغا وجد ثم الشركة من أعماله بعض على أجًرا يُْعطَ  لم موظف

 311 ------------------------------------------------- لهم؟ يرده أم المبلغ يأخذ فهل الخطأ

 422 ---------------------------- لصالحها األجرة من نسبة األجور تسليم مكاتب خصم حكم

 426 -- الحجاج مع يخرج حينما باألوقاف يعمل الذي اإلداري أو المرشد يأخذه الذي المبلغ حكم

 420 ---------------------------------------------- للعامل؟ تعطى التي ةاإلكرامي أخذ حكم

  505 ------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات





 

 

فهرس محتويات  
 المجلد الرابع عشر
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 5 --------------------------------------------------------- التعامل مع جهات فيها منكرات

 1 ------------------------- منكرات؟ فيها التي تللمحال الفتات يصمم أن للخطاط يجوز هل

 1 -------------------- منكرات؟ فيه لمكان شيئا يصنع أن حالل عمل في يعمل لمن يجوز هل

 88 ---------------------------------------------------------------------------- االستثمار

 62 -------------------- وبدونه بتوكيل الصدقات وأموال الفقراء لصالح الزكاة أموال استثمار

 61 ------------------------------------------------ التبرعات من الحاصلة المبالغ استثمار

 61 ------------- رخصة استخراج أراد لمن القيادة على تدريبال مرحلة لتجاوز مالي مبلغ دفع

 02 ----------------- الدين في التنازالت بعض إلى حتماً  يؤدي أنه العلم مع الجيش دخول حكم

 02 ------------------------------------ منكرات لىع يحتوي الذي الجيش من الخروج حكم

 03 ---------------------------------------------------------- الفكرية الملكية على التعدي

 04 ----------------------------------------------------------------------- الطبع حقوق

 26 ----------------------------------------------------------- حق الستخراج رشوة دفع

 20 ---------------------------------------- المواسير سد بطريق الحكومي الماء سرقة حكم

 55 -------------------------------------------------------------------- البيع  في المساجد

 21 -------------------------------------------------- اجدالمس في والشراء البيع عن النهي

 21 ---------------------------------------------------------------- المسجد داخل المزاد

 59 ------------------------------------------------------------------------------- الوقف

 36 ------------------------------------------------------------------- الوقف مشروعية

الشارع( كنص الواقف )شرط قاعدة على والكالم المسجد، على الموقوفة الكتب من االستفادة

----------------------------------------------------------------------------------- 36 

 32 --------------------------------- اإلسالمية المدارس بناء أم المسجد بناء أجراً  أكثر أيهما

 49 ------------------------------------------------------------------- الرهان والمسابقات

 46 -------------------------------------- الحالي؟ واقعها في الخيول على الرهان يجوز هل

 46 -------------------------------------------------- فيها المال أخذ عن المنهي المسابقات

 42 ----------------------------------------------------- الخيل سباق في المحلل يشترط ال

 أم الثالثة هذه على مقتصر المشروع السبق هل نصل( أو حافر أو خف في إال سْبق )ال حديث

 42 ----------------------------------------------------------------------- عليها؟ يقاس

 55 ----------------------------------------------------------------------------- الوظائف

 41 --------------------------------------------- نسائية مالبس خياطة محل في العمل حكم

 41 -------------------------------------------------- التجارية المحالت في البنات تشغيل
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 41 --------------------------------------- عنه زميله يبل غ فهل العمل مكان من يسرق رجل

 41 ------------------------------------------------------- المحل ق للذهب معمل في العمل

 41 -------------------------------------------------------------- الخل مصنع في العمل

 12 ---------- بعده؟ من المحل ورثة فُتِن إذا إثم عليه فهل النساء مخالطة فيه يكثر محل له تاجر

 أخذي فهل العمل، في اإلدارة سوء بسبب البنك إلى يُْرَسل يزال ال مرتبه لكن وظيفته ترك رجل

 16 -------------------------------------------------------------------------- المرتب؟

 13 ------------------------------------------------------- المرور شرطة في العمل حكم

 إليه يوكل ال الذي الموظف وحكم األصلي؟ العمل على يؤثر اإلضافي العمل كان إذا الحكم ما

 14 --------------------------------------- العمل؟ عن يغيب أن له هل الدوام وقت عمل أي

مات فيها تُباع محالت في العمل  11 ------------------------------------------------- محر 

 11 -------------------------------- بالشرع تقضي ال التي الدول في بالقضاء االشتغال حكم

 هذه مع تتعامل التي الشركات عناوين يأخذ أن يجوز فهل تجارية شركة في يشتغل شخص

 11 ----------------------------------------- ذلك من استفاد مستقبال استقل إذا حتى الشركة

 16 ---------------- ربوية؟ مؤسسات يف أموالها تشغل شركة في يعمل الذي الموظف يأثم هل

 10 ------------ المختلفة؟ المهن في والعمل الدنيوية العلوم تعلم في واجب النية استحضار هل

 13 -------------------------------- علمه سعة بحجة يشغلها مما أعلى لوظيفة الشخص تقدم

 11 --------------------------------------- الشخصية لألغراض العمل تلفون استعمال حكم

 11 ------------------------------------------- الخمر يشرب مدير عند الموظف عمل حكم

 19 ---------------------------------------------------------------- تحويل األموالشركات 

 16 ----------------------------------- التحويل؟ مقابل التحويل شركة قِبَل من مال أخذ حكم

 95 ----------------------------------------------------------------------------- االحتكار

 14 --------------------------------------------------------------------- السلعة احتكار

 95 ------------------------------------------------------------------------------ الضمان

 11 ----------------------------------- الطفل؟ أهل يضمن فهل أحدهم أموال الطفل أتلف إذا

 620 ------------------------------------- بالتعهد إال تضمن أال تلفت ذاإ العارية في األصل

 622 --------------------------- عنه المضمون من مأموراً  وليس متبرًعا أحد على ضمن من

 805 ----------------------------------------------------------------------------- الكفالة

 621 ------------------------- الكفالة؟ لطلب ورثته على يُرجع فهل مات، ثم رجالً  كفل رجل

 621 ---------------------------------------------- الداعية؟ وكفالة اليتيم كفالة أفضل أيهما

 621 ---------------------------------------------------- الخليج دول في الكفالة صور من
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 621 ------------------------------------------ العكس أو علمه دون أبيه مال من الولد أخذ

 888 -------------------------------------------------------------------------- الجمعيات

 662 ----------------------------------------------------------- بالجمعية يعرف ما حكم

 663 ------------------------------------------ بينهم فيما الموظفون بها يقوم التي الجمعية

 وأن الدين من جزًءا يعطيه أن الدائن على عرض وسيط فدخل الدائن ماطل الميسور المدين

ل أن ىعل الباقي عن يتنازل  661 ------------------ الخاصة بطريقته الدين الوسيط هذا يَُحص 

 661 --------------------------------- األشخاص من مجموعة بها يقوم التي الجمعيات حكم

 825 ---------------------------------------------------------------- المعامالت مع الكفار

 604 ----------------------------------------- مكاسبهم بخبث العلم مع الكفار معاملة جواز

 825 ---------------------------------------------------------------- التجارة مع الرافضة

 601 - مثاًل؟ كالخبز مصانع لديهم كانت إذا فضةالرا منتجات شراء ترك والبراء الوالء من هل

 601 ---------------------------------------------------------- الرافضة من الشراء حكم

 622 -------------------------------------------------------------- المزاد)المزايدة( بيع

 858 ---------------------------------------------------------------------- أنظمة االدخار

 622 -------------------------------------------- الشركات تفعلها التي اإلدخار أنظمة حكم

 845 ------------------------------------------------------------------------- المناقصات

 634 ------------- رده عدم مع المناقصة في المشاركة يريد َمن كل ِمن يؤخذ الذي لغالمب حكم

 845 ------------------------------------------------------------------------------ الهبة

 631 ----------------------------------------------------- هبته( في )العائد حديث: عموم

 858 ----------------------------------------------------------------------- إحياء الموات

 642 -------------------------------------------------- والتحجير الموات إحياء بين الفرق

 855 -------------------------------------------------------------------- العمرى والرقبى

 641 ----------------------------------------------------------------- والرقبى العمرى

 859 ----------------------------------------------------------------------------- الشفعة

 616 ---------------------------------- الطريق اتحاد مع إال للشفعة مقتضيا يكون ال الجوار

 616 ------------------------------------ بالتقسيم؟ منفعته بطلت فيما الشفعة حق للجار هل

 835 ----------------------------------------------------------------------- كتاب الحوالة

 614 -------------------------------------------------------------- الحوالة قبول وجوب

 835 --------------------------------------------------------- تاب البنوك والفوائد والرباك

 839 -------------------------------------------------------------------- البنوك اإلسالمية
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 616 --------------------------------------------------- اإلسالمية البنوك مع التعامل حكم

 610 --------------------------------------------------- اإلسالمية البنوك مع التعامل حكم

 614 ----------------------------------------------------- اإلسالمية؟ البنوك عن البديل ما

 616 ------------------------------------------------------------------ اإلسالمية البنوك

 612 --------------------------------------------------------اإلسالمية البنوك مع التعامل

 614 --------------------------------------------------- اإلسالمية البنوك مع التعامل حكم

 611 ------------------------------------------------------------------ اإلسالمية البنوك

 611 ------------------------------------------------------------- اإلسالمية البنوك حكم

 611 ----------------------------------------------- قسطًا اإلسالمي البنك من البيت شراء

 022 --------------------------------------------------------- اإلسالمي البنك مع التعامل

 021 ----------------------------------------------------- اإلسالمي البنك في اإليداع حكم

 021 --------------------------------------- اإلسالمي البنك إلى راتبه الموظف تحويل حكم

 288 -------------------------------------------------------------- الشراء من خالل البنك

 وبسعر بالتقسيط الراغب على يبيعها أن على اإلسالمي البنك طريق عن بضاعة شراء حكم

 062 ---------------------------------------------------------------------------- أغلى

 002 ------------ يحوزها أن دون يبيعها ثم البنك فيشتريها البنك طريق عن بضاعة شراء حكم

 006 ---------------------------------------- البنكية بالمعاملة إال تجارته تتم ال الذي التاجر

 022 ------------ يحوزها أن دون يبيعها ثم البنك فيشتريها البنك طريق عن بضاعة شراء حكم

 020 ------------------------------------------------------------ البنك مع المرابحة حكم

 021 ------------------------------------------------ البنك بواسطة بالتقسيط بضاعة شراء

 021 ----------------- البائع زهيح لم ما بيع البنوك: بها تتعامل التي المحرمة البيوع صور من

 021 ---------------------------------------- البنك يحوزها أن دون البنك من بضاعة شراء

 021 ------------------------------------------------ البنوك طريق عن الخارج من الشراء

 031 ---------------------------------- البنوك طريق عن السيارات شراء صور من صورة

 031 --للبنك ربح بزيادة البنك من التاجر يشتريها ثم فيشتريها البضاعة فاتورة للبنك التاجر يقدم

 031 ------------------------------------------ البنك طريق عن بالتقسيط سيارة شراء حكم

 255 ---------------------------------------------- إيداع األموال في البنوك والتعامل معها

 044 ----------------------------------------------------- الربوية البنوك مع التعامل حكم

 044 -------------------------------------------- بالتشدد البنوك مع التعامل يحرم من رمي

 011 -------------------------------------------------- الربوية البنوك مع التعامل خطورة
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 011 --------------------------------------------------------- البنك في المال وضع حكم

 011 ----------------------------------------------- يسرق أن خشية البنك في المال وضع

 012 ---------------------------------------------------------------- الربا إطعام حرمة

 014 ----------------------------------------------- الربوية المؤسسات مع األموال إيداع

 في أموالها وتودع تتعامل ولكنها ربا فيه ليس عملها حكومية مؤسسة في أسهم شراء حكم ما

 011 --------------------------------------------------------------------- ربوية؟ بنوك

 215 ---------------------------------------------------- إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة

البنك طريق عن األموال تحويل وحكم فوائد، أخذ بدون فقط كتوفير البنك في المال وضع حكم

--------------------------------------------------------------------------------- 011 

 012 -------------------------------فيه المال لوضع البنك في أمانات صندوق استئجار حكم

 016 --------------------------------- الحياة ستتوقف البنوك مع التعامل أوقفنا لو أننا قيل لو

 222 ------------------ فوائد يعطي ال الذي القسم في البنك في المال وضع من مانع هناك هل

 505 ---------------------------------------------------------- ماذا يصنع بالفوائد الربوية

 224 ---------------------------------------------- البنوك من يأخذه الذي بالربا يُعمل ماذا

 فوائد عليه وجاءت البنك في مالال وبقي تأخروا ولكنهم سيارة شراء ثمن البنك أعطى رجل

 221 --------------------------------------------------------------- يأخذها؟ فهل ربوية

 221 ----------------------- الربوية؟ بالفوائد يفعل فماذا للضرورة البنك في ماله أودع رجل

 ربحه الذي باليانصيب أو الربوية بالفوائد تفعل فماذا ماالً، البنك في ابنته لحساب وضع رجل

 260 ------------------------------------------------------------------------- حسابها؟

 264 ---------------------------------------- الربا؟ أموال من التخلص يريد من يصنع ماذا

 الجمارك أو للضرائب سداداً  عليه يحصل الذي الربا يدفع أن ام بنك في مال له لرجل يجوز هل

 261 ------------------------------------------------------------- الُمكوس؟ من ونحوها

 261 ------------------------- البنوك ربا أموال من عليها ينفق الذي زوجها عن تسأل زوجة

 261 ------------------------ تفعل؟ فماذا الربوية البنوك مع يتعامل زوجها أن اكتشفت امرأة

 589 --------------------------------------------------------------------- التائب من الربا

 206 -------------------------------------------- أخذ؟ بما يصنع ماذا الربا، أخذ من التائب

ذلك؟ من يتوب فكيف كبيرة مبالغ القرض وراء من وربح ربوي قرض من تجارة بنى رجل

--------------------------------------------------------------------------------- 200 

 201 ------------------------------------------------- أمواله؟ مصير ما الربا من تاب من

 201 ----------------- العامة المرافق في ينفقها أن عليه اإلنسان تاب إذا المحرمة األموال كل
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 201 --------------------------------- تاب؟ إذا صاحبه به يفعل ماذا الربا من المجتمع المال

 555 -------------------------------------------------- ي التعامل مع البنوكصور متفرقة ف

 ذلك يجوز فهل األرباح من يعطه ولم إذنه دون باستثماره البنك وقام البنك في ماله أودع رجل

 221 --------------------------------------------------------------------------- للبنك؟

 221 -------------------------------------------------------- دائعللو البنكية االستثمارات

 241 ------------------------------------------------------- البنوك خالل من التبرع حكم

 241 ------------------- مسلم بلد إلى أوروبا في المسلم جثة لنقل الربوي بالبنك االستعانة حكم

 212 الربوية الزيادة ستدفع التي هي الدولة كانت إذا ما حالة في ربوي بنك من االستقراض حكم

 211 -------------------------------------------------- العقارية البنوك من االقتراض حكم

 211 ----------------------------------------------------------- البنك طريق عن التحويل

 211 -------------------------------------------------------- البنوك مع المعاملة هذه حكم

با؟الر من المال هذا كسب قد األب أن االبن علم إذا األموال من األب من االبن يأخذ أن يجوز هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 213 

 213 -------------------------------------------------------------- البنك في المال وضع

 214 -------------------------- البنوك في أمواال تضع شركات مع وأرباحها باألسهم التعامل

 555 -------------------------------------------------------------------------- الموظفين

 211 ------------------------------------------------------------- البنك في الوظيفة حكم

 البنوك من للرواتب الموظفين أخذ وحكم الربوية، البنوك من للدعم الخيرية المؤسسة أخذ حكم

 211 -------------------------------------------------------------------------- الربوية

 216 -------------------------------------- والبنوك المالية والشركات المؤسسات في العمل

 362 -------------- ربوي بنك وهو المركزي، البنك من يأخذونها التي الموظفين مرتبات حكم

 يجد عندما أم حاال، عمله ترك عليه يجب هل محرم عمله أن علم إذا ربوي بنك في الموظف

 362 ----------------------------------------------------------------------- جديداً  عماًل 

 362 ----------------------------------------------------- بنك؟ في الموظف حج يقبل هل

 485 -------------------------------------------------------------------- صندوق االدخار

ر لما ربوي( )وهو االدخار صندوق مع التعامل حكم  361 ----------------- ضرورة أنه يُتََصو 

 361 ------------------------------------------------- الصورة بهذه اإلدخار صندوق حكم

 425 --------------------------------------------------------------------- معامالت بنكية

 301 -------------------------- به يضارب فيما مخاطر احتياطي لنسبة البنك تخصيص حكم

 301 ------------------------------------------ رفيةالمص الكفاالت من نسبة البنك أخذ حكم
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 429 ------------------------------------------------------------------------- الفيزا كارد

 326 --------------------------------------------------- التجاري)الفيزا( بالكرت التعامل

 455 -------------------------------------------- نوك والربامتفرقات في مسائل متعلقة بالب

 324 ---------------------------------- اإلسالم دار في كحرمته الحرب دار في الربا حرمة

 أن إلى المستقرض من سنة كل أو شهر كل مسماة فائدة يأخذ أن للمقرض جوز من على الرد

 321 -------------------------------------------------------------------- دينه إليه يوفي

 321 ------------------------------------------------------------- الحسن القرض فضل

 321 ---------------------------------------------------------- وبيع سلف عن النهي علة

 321 ---------------------------------------------------- لبنكا أموال من الحج يجوز هل

 حرمة حول وكلمة الربوية، الزيادة دفع من وتهرب بالربا يتعامل أمريكا في يقيم رجل

 321 ---------------------------------------------------------------- الربوية المعامالت

 332 --------------------- الربا نظام المقِرض أدخل مث ربا، بدون أنه على ماالً  اقترض رجل

 334 -------------------------------------------------الورقية؟! العمالت في الربا يقع هل

 334 ---------------------------------------------------------------- النسيئة ربا تعريف

 ذلك على يترتب الذي الحكم وما علته، وما ربا( فهو نفًعا جر قرض )كل حديث: صحة مدى ما

 331 ------------------------------------------------------- والضعف؟ الصحة على بناءً 

 331 -------------------------------------------- خالص ربا من كسبه رجل هدية تقبل هل

 331 ------------------------------------------- التجارة في بالربا يتعامل من مشاركة حكم

 331 --------------------------------- الربوية البنوك تطبعها التي العلمية الكتب قراءة حكم

 331 ----------------------------------------------------- ربوي لبنك أبواب صناعة حكم

 331 ------------------------------- ذلك إلى ما أو بيتاً  له نبني كأن المرابي مع التعامل حكم

 331 ----------------------------------------------- الربا مال من بُني بيت في السكن حكم

 458 ------------------------------------------------------------------ المحتوياتفهرس 
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 5 ------------------------------------------------------------ كتاب جلباب المرأة المسلمة

 1 ------------------------------------------------- للمرأة الشرعي الجلباب شروط إجمال

 1 --------------------------- اللباس أحكام في والنساء الرجال تشمل المتقدمة الشروط بعض

 دوسر والكفين الوجه عدا البدن جميع استيعاب الجلباب: شروط من األول الشرط على الكالم

 1 ---------------------------------------------------------------------------- ذلك أدلة

 04 --------------------------- الجلباب فرضية قبل كانت كلها السابقة األدلة أن دعوى إبطال

 23 --------- الزينة من شئ والكفين الوجه على يكن لم إذا فيما والكفين الوجه كشف جواز تقييد

 24 ------------------------------------------------------الحجاب بإدناء األمر من الحكمة

 21 --------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعد للنساء واليدين الوجه كشف جريان على تدل التي اآلثار

 30 --------------------------------------------------------------- الوجه ستر يةمشروع

 31 ------------------------------------------ البيوت في الكافرات الخادمات جلب خطورة

 31 --------------------------- نفسه( في زينة يكون ال )أن الجلباب: شروط من الثاني الشرط

 42 ------------------------------------ والسواد البياض بغير ولو ملونًا الجلباب كون جواز

 46 ----------------------------- يشف( ال صفيقًا يكون الجلباب)أن شروط من الثالث الشرط

 42 - جسمها( من شيئًا فيصف ضيق غير فضفاًضا يكون )أن الجلباب: شروط من الرابع الشرط

 44 --------------------- أسفله دون البدن أعلى بستر االعتناء من الفتيات بعض تفعله ما خطأ

 41 ------------------------- مطيبًا( مبخًرا يكون ال )أن الجلباب: شروط من الخامس الشرط

 41 -------------------------- الرجل( لباس يشبه ال )أن  الجلباب: شروط من السادس الشرط

 11 ------------------------- الكافرات( لباس يشبه ال )أن  ب:الجلبا شروط من السابع الشرط

 11 ------------------------------------------ الصحابيات هدي من كان الوجه وستر النقاب

 35 --------------------------------------------------- من األدلة على أن الوجه ليس بعورة

 11 -------------------------------------------------- بعورة ليس الوجه أن على األدلة من

 11 -------------------------------------------------- بعورة ليس الوجه أن على األدلة من

 12 ----------------------------------------------------- النقاب حكم في والتفريط اإلفراط

 12 ------------------------------ السلف عند هالوج كشف على العمل جريان على األدلة من

 16 ---------------------------- وأخيها أبيها على حتى للمرأة الوجه كشف حرم من على الرد

 10 ----------------------------------- محارمها على حتى عورة المرأة بأن القول على الرد

 متنقبات كن ولو أشخاصهن إبراز عليهن يحرم كان المؤمنين أمهات أن زعم من على الرد

 12 --------------------------------------------------------------------------- متلفعات

 11 ------------------------------------------------------------------- عورة المراة قدما
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 11 ------------------------------ عورة والكفين الوجه أن على عورة، المرأة حديث يدل هل

 11 --------------------------------------------------- الرأس غطاء فهو أطلق إذا الخمار

 11 --------------------------------------------- بعورة ليس المرأة وجه أن على األدلة من

 12 ----------------------------------------------------- للمرأة واليدين الوجه كشف حكم

 12 --------------------------------------------------- والكفين الوجه كشف حكم في نقاش

 12 --------------------------------------------------- المرأة وجه تغطية حكم حول نقاش

 14 ------------------------------------ المؤمنين أمهات خصائص من الوجه تغطية وجوب

 11 ----------------------------------------------------------------- المرأة عورة حدود

 11 ------------------------------------------------------------- المرأة وجه تغطية حكم

 11 ------------------------------------------------------------------ أسماء حديث حول

 621 --------------------------------------------------------------- اإليشارب لبس حكم

 621 -------------------------------------------------------------------- اإليشارب حكم

 621 -------------------------------------------------------------------- اإليشارب حكم

 621 -------------------------------------------------------------- الخثعمية حديث حول

 662 ----------------------------------------------------------------- الوجه تغطية حكم

 664 ----------------------------------------------------------------- الوجه تغطية حول

﴾ ِمنْ  َعلَْيِهن   ﴿يُْدنِينَ  آية: في اإلدناء معنى  661 ------------------------------------ َجالبِيبِِهن 

 602 ----------------------------------------------------------------------- النقاب حكم

 602 -------------------------------------------------------- الشرعي الجلباب صفاتموا

 601 ----------------------------------------------------------- للمرأة الوجه تغطية حكم

 601 ------------------------------------------------------------ الوجه تغطية حكم حول

 623 ------------------------------------- الوجه؟ تغطية حكم في رأيه عن الشيخ تراجع هل

 624 ---------- السعودية؟ في وجوبه دون الوجه تغطية باستحباب القول نشر المصلحة من هل

 621 ----------------------------- الحر بسبب مالبس الجلباب تحت المرأة تلبس لم إذا الحكم

 632 ------------------------------------------ الجميلة المرأة على واجب الوجه طيةتغ هل

 631 -------------------------------- الطبية؟ العملية لضرورة شعرها كشف للمرأة يباح هل

 631 ---------------------------------------------- له أصل ال النقاب بأن القائلين قول  حكم

 631 ---------------------------------------------------- النقاب ببدعية يقول من على الرد

 646 -------------------------------- بغيره الوجه تغطية ووجوب النقاب بحرمة القول حول

 610 --------------------------------------------------------------- للبيت خادمة استقدام



 جامع تراث العالمة األلباني في الفقه   فهرس محتويات المجلد الخامس عشر 

 

 

217 

 تضعها التي األصباغ ظهور جواز على لونه( وظهر ريحه خفي ما النساء )طيب حديث يدل أال

 613 ---------------------------------------------------------------- وجهها على المرأة

 611 -------------------- النقاب في رأيه حول لنقاشه العثيمين الشيخ لقاء األلباني الشيخ تمني

 611 --------------------------- لشعرها؟ كاشفة امرأة فيه بيتًا تدخل ال المالئكة أن صح هل

 612 ---------------------------------------------------------- المرأة من كشفه يجوز ما

 610 -------------------------------------------- القرآن قراءة عند المرأة شعر تغطية حكم

 610 -----------------------------------------تكشفه؟ أن للمرأة فيجوز الوجه من الذقن هل

 612 -------------------------------------------------------------------- الجلباب طول

 613 ----------------------------------------------------------------- عورة المرأة قدما

 613 --------------------- الساق؟ نصف أن الكعبين من يبدأ هل ذراع إلى ثوبها المرأة إطالة

 614 ----------------------------------------------- القدمين؟ ستر في الجوربين يكفي هل

 614 ------------------------------------ ؟ضروري الخروج عند للمرأة القدمين تغطية هل

 611 ------------------------------------------ للقدمين شرعيان ساتران النعالن يعتبر هل

 611 ------------------------------------------------------------- األعمى من االحتجاب

 612 ------------- األقارب؟ مالقاة عند البيت في خلعه لها هل النقاب وجوب ترى التي المرأة

 616 ------------------------------- طاعته؟ تجب هل النقاب بارتداء زوجته الرجل أمر إذا

 610 ------------------------------------------------------- الخمار لبس األهل رفض إذا

 612 ------------------------------------------ العمل في ويدها شعرها بعض يظهر خادمة

 613 ------------------------------------------------- الصغار؟ للفتيات القصير لبس حكم

 614 ----------------------------------------- بالحجارة! الشارع في المتبرجات رمي حكم

 611 --------------------------------- تظهر؟ ال أن يجب للمرأة ظاهرة زينة الذهب يعد هل

 611 --------------------------------------الوجه كشف جواز على وداللته الخثعمية حديث

 611 ------------------------------------------------ والحرة األمة عورة بين التفريق عدم

 611 ------------------------------ األمة وعورة الحرة عورة بين التفريق السنة في يثبت لم

 611 ---------------------------------------------------------------------- األمة عورة

 612 ------------------------ للتفتيش والمسلمة المسلم عورة رؤية والكافرة للكافر يجوز هل

 616 ------------------------------- البيت خارج تلبسها أن للمرأة يجوز التي األلوان ضابط

 895 ------------------------------------------------------------ عورة المرأة أمام النساء

 614 --------------------------- العورة يحجم ما يلبسن ُكن   إذا النساء أمام النساء رقص حكم

 614 ---- الكتابية؟ أو المسلمة المرأة أمام وجسدها زينتها من تُظهر أن المسلمة لمرأةل يَِحل ماذا
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 611 ------------------------------------------------------ النساء أمام المرأة عورة حدود

 026 ---------------------------------------- المرأة مع وعورتها محارمها مع المرأة عورة

 022 ----------------------------------------------------- النساء أمام القصير الثوب لبس

 205 ------------------------------------------------------------- خلع الثياب خارج البيت

 الخمار وضع أما التعري هو إنما بيتها غير في  ثيابها وضع من المرأة ترهيب من المقصود

 021 --------------------------------------------------------------------- فجائز ونحوه

 021 ----------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد في المدينة في الحمامات وجود

 021 ------------ «هللا ستر هتكت فقد زوجها بيت غير في ثيابها خلعت امرأة أيما» حديث: فقه

 062 ---------------------------- «.زوجها بيت غير في ثيابها نزعت امرأة أيما» حديث: فقه

 066 ----------------------------------------- المالبس محالت في مالبسها المرأة خلع حكم

 062 -------------------------------------------------- المحل في للثياب المرأة قياس حكم

 ذلك في بما صديقاتها بيوت في ثيابها من شيئا تضع أن للمرأة يجوز ال أنه بعضهم قول حول

 062 ------------------------------------------------------------------ والجلباب الخمار

 289 ------------------------------------------------------------------- الخلوة واالختالط

 006 ----------------------------------------- المحارم غير الرجال مجانبة وجوب أدلة من

 006 ---------------------------------- الطعام يف زوجها ضيوف مشاركة للمرأة يجوز هل

 002 ------------------------------------- واحد مجلس في زوجاتهم مع الرجال جلوس حكم

 003 ----------------------------------------------- زوجها إخوان مع الزوجة جلوس حكم

 003 ------------------------------------------ زوجته برفقة ألصدقائه الزوج مجالسة حكم

 001 ------------------------------------------- واحد مكان في زوجاتهم مع رجال اجتماع

 001 ------------------------------------------------ األستاذ أمام بالتجويد الفتاة قراءة حكم

 001 ---------------------------------------- طةبواس معلمها على القرآن المرأة قراءة حكم

 001 ---------------------------- كالهاتف واسطة عبر المقرئ على القرآن المرأة قراءة حكم

 001 ------------------------------------------- امرأة من المباح للغناء الرجل استماع حكم

 001 -------------------------------------- الفتنة أمن بشرط النساء على الرجال سالم جواز

 001 ------------------------------ والنساء؟ الرجال بين كذلك يكون هل السالم بإفشاء األمر

 020 ------------------------------------------------- الرجل على السالم المرأة إلقاء حكم

 020 ---------------------------- المصافحة؟ دون الرجال على السالم إلقاء للمرأة وزيج هل

 023 ---------------------------------------------- الهاتف في النساء على السالم إلقاء حكم

 023 --------------------------------------------------------------- الموت الحمو تفسير
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 021 --------------------------------------------- الزوج أبو فيه يدخل وهل بالحمو المراد

 021 ---------------------------------------------------- اختالط فيه مكان في العمل حكم

 سيمكنوا ذلك نيفعل لم إن أنهن بدعوى المختلطة للمدارس النساء دخول بجواز القول حكم

 021 ----------------------------------------------------------------------- للشيوعيين

 036 ---------------------------------------------- النظامية المدارس في البنات تعليم حكم

 033 ------------------------------------ حجاب بدون النساء الرجل تدريس جواز ضوابط

 031 --------------------------------------------- حجاب دون ودعوتهن النساء تعليم حكم

 043 ------------------------------------------------------- حجاب بال النساء دعوة حكم

 041 ------------------------------------------------ للنساء الرجل تدريس جواز ضوابط

 016 ---------------------------------------------------------- المرأة تعلُّم جواز ضوابط

 010 ----------------------------------------------- المختلطة الجامعات يف الدراسة حكم

 012 ----------------------------------------------- المختلطة الجامعات في الدراسة حكم

 013 -------------------------------------- المدرسة في للبنات األعمى الرجل تدريس حكم

 013 --------------------------------------------------------------- البنات تدريس حكم

 011 --------------------------------------- المختلطة المدارس في والتعلم التعليم حكم باب

 014 ------------------------------- وإناثاً  ذكوراً  المختلطة المؤسسات في الدراسة حكم باب

 011 ---------------------- أهلها رفض مع ضروري علم لطلب بيتها من المرأة خروج حكم

 012 ----------------------------------------------- مختلطة جامعة في المرأة دراسة حكم

 016 ------------------ الدرس لسماع أخواته حضور في خالها ابن مع الخالة ابنة جلوس حكم

 016 --------------------------- المختلطة الدراسة الطالب على فيه يحرم الذي العمر ضابط

 010 -------------------------------- أهله كأحد الفتنة يمنع من وجود مع المرأة تدريس حكم

 010 ------------------- شرعي؟ بلباس للتدريس تخرج أن لزوجه يسمح أن جلللر يجوز هل

 014 ------------------------------ أهلها؟ إخبار بدون والدعوة الخير عمل للمرأة يجوز هل

 011 -------------------------------------- خلوة؟ يكون هل امرأة من بأكثر الرجل اجتماع

 011 ---------------------------------------------------------- للضرورة خادمة استقدام

 011 ------------------------------------------------------------ الخادمات استقدام حكم

 012 ------------------------------------- البيوت في والرجال النساء من الخدم وجود حكم

 010 ------------------------------------------------------- المشغل في البنات عمل حكم

 220 ----------------------------------- الزحام لشدة الحرم في الصالة أثناء المرأة مالصقة

 224 -------------------------------------------------------------- الزوجة أم تقبيل حكم
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 224 -------------------------------------الرجال من األجانب أمام الطائرة في المرأة صالة

 221 ------------------------------------ المسلمين غير لدعوة المترِجمة بأخته األخ استعانة

 221 ----------------------------------------------- األعمال بعض في السكرتيرة استخدام

 261 ---------------------------- المربيات مع أوالدها ترك مع البيت خارج المرأة عمل حكم

 261 ----------------------------------------------- السائق مع السيارة المرأة ركوب حكم

 202 ---------------------------------------- خارجه أو البلد داخل السائق مع الركوب حكم

 206 --------------------------------------- الخلوة؟ من سائق مع السيارة المرأة ركوب هل

 200 ---------------------------------------- قط امرأة صافح ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن في شيء يصح لم

 204 ------------------------------------------------------------- النساء مصافحة تحريم

 204 ---------------------------------------------------- له تحل ال امرأة مس لمن الوعيد

 201 ----------------------------------------------------------------- األجنبية مصافحة

 201 ------------------------------------------------------------- األجنبية مصافحة حكم

 201 ------------------------------------------- الرضاع؟ من المحارم مصافحة تجوز هل

 201 ------------------------------------------------------------- األجنبية مصافحة حكم

 222 ---------------------------------- عليها الدخول له ويجوز المرأة محارم من الزوج أبو

 226 -------------------- أمامهم؟ لزينتها المرأة إبداء يجوز الذين المحارم من والخال العم هل

 223 ---------------------------------------- ابنتها زوج قِبل من الزوجة أم تقبيل يجوز هل

 224 --------------------------------- الفاسدين من باألذى للنساء يتعرض من تأديب وجوب

 555 ------------------------------------------------------------- خروج المرأة من البيت

 221 ------------ إذنهم؟ دون زيارتها لها يجوز هل هللا في ألختها البنت زيارة األهل رفض إذا

 221 ---------------------------------------- الزوج غياب في للزيارات المرأة خروج حكم

 548 ------------------------------------------------------------------------ سفر المرأة

 232 ---------------------------------- محرم ذي مع إال البريد مسافة رأةالم تسافر ال حديث

 232 ---------------------- والليلة اليوم مسافة تحديد يتم كيف وليلة يوم المرأة تسافر ال حديث

 233 ----------------------------------------------- بالطائرة محرم بدون المرأة سفر حكم

 234 ----------------------آمنة؟ رفقة مع كانت إذا محرم بدون المرأة سفر بجواز القول حول

 231 ------------------------------------ الناس؟ من مأل في محرم دون تسافر أن للمرأة هل

 231 ------------------------------------------------- محرم بدون المسنة المرأة سفر حكم

 242 --------------------------------------------- للضرورة محرم بدون المرأة هجرة حكم
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 من أطول كان إذا الطويل الشعر صاحبة تفعل فماذا شعرها تكوير للمرأة يجوز ال كان إذا

 242 ------------------------------------------------------------------------- الخمار؟

 555 ------------------------------------------------------------- استخدام أدوات التجميل

 241 ------------------------------------------------------ التجميل أدوات استعمال حكم

 241 ------------------------------------------------------------- المكياج استخدام حكم

 212 ---------------------------------------- للنساء الرجلين أو اليدين أو لوجها شعر صبغ

 216 ---- بالكافرات؟ التشبه من تُعتبر الحديثة، الزينة بأدوات لزوجها المسلمة المرأة تََزي ن هل

 210 ---------------------------------------------------------------------- الميش حكم

 210 ----------------------------------------------------------- للنساء الشعر صبغ حكم

 212 ---------------------------------------------- والبودرة للمكياج النساء استعمال حكم

 212 ------------------------------------------------- البيت خارج للكحل المرأة استخدام

 213 ------------------------------------------------ وبيعها التجميل تأدوا استعمال حكم

 لزوجها المرأة لبس وحكم فقط، للزينة العالي الكعب ولبس للعروس والغندرة المكياج حكم

 214 ------------------------------------------------------------- رقص بدلة أو بنطلون

 555 ---------------------------------------------------------------- النمص وإزالة الشعر

 214 --------------------------------------------------- المرأة وجه من الشعر إزالة حول

 211 -------------------------------------------- النمص معنى في يدخل الوجه شعر إزالة

 211 -------------------------------------------------------- للتجمل الحاجبين نتف حكم

 211 ---------------------------------------------------- حاجبيها شعر المرأة نمص حكم

 212 ----------------------------- المحرم؟ النمص في يدخل هل بالموس حاجبها المرأة أخذ

 210 ------------------------------------------------------ تحلقها؟ فهل رجل بلحية امرأة

 210 -----------------------------------------------------------مشعرة الزوجة كانت إذا

 214 ---------------------------------------------------- تحلقها؟ هل لحية لها نبتت امرأة

 214 ------------------------------------------------------------القدمين شعر إزالة حكم

 211 --------------------------------------- للمرأة بالنسبة والساقين لليدين الشعر نتف حكم

 595 ------------------------------------------------------------------ العاليلبس الكعب 

 211 ---------------------------------------------------------------- العالي الكعب حكم

 211 ------------------------------------------------------------ العالي الكعب لبس حكم

 211 --------------------------- المشي؟ عند صوتاً  يخرج الذي الحذاء بلباس المرأة تأثم هل

 211 --------------------------- قديماً  الخلخال مقام يقوم صوتاً  يصدر الذي الحذاء لبس حكم
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 408 ---------------------------------------------------------- حكم الذهب المحلق للنساء

 322 ------------------------------------------ وجوابها المحلق الذهب تحريم حول شبهات

 361 -------------------------------------------------------- للنساء المحلق الذهب حرمة

 361 ----------------------------------------------------- للنساء المحلق الذهب لبس حكم

 303 ---------------------------------- واقع أمر وهو النساء على المحلق الذهب نحرم كيف

 304 ---------------------------------------------------------- للنساء المحلق الذهب حكم

 304 ----------------------------------------------------- للنساء المحلق الذهب لبس حكم

 301 ---------------------------------------------------------- للنساء المحلق الذهب حكم

 301 --------------------------------------------- المقطع دون للنساء المحلق الذهب حرمة

 322 --------------------------------------------- لمحلق؟ا بالذهب تلحق الذهب أقراط هل

 322 -------------------------------- المحلق؟ الذهب في يدخالن هل الذهب وحزام الخلخال

 326 ------------------ إثم؟ عليه هل وباعه حكمه عرف ما بعد زوجته من المحلق الذهب أخذ

 326 ---------------------------------------- المحلق؟ الذهب في رأيه عن الشيخ تراجع هل

آخر بمعدن ناقص جـزء إتـمام مع حلقة شبه يشـكل والذي للنسـاء الذهب استخدام يجوز هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 320 

 455 --------------------------------------------------------------- قصات الشعر وهيئاته

 321 ---------------------------------------- شعورهن!! في العالي( )السد وموضة النساء

 321 ------------------------------------------------------------- للكوافيره الذهاب حكم

 321 --------------------------------------------------------------- لشعرها المرأة قص

 321 --------------------- المحرمة؟ الصورة في المرأة شعر هيئة في الصورة هذه تدخل هل

 332 --------------------------------------------------------------------- الباروكة حكم

 332 ----------------- الوصل عن النهي في داخل ونحوها خرقة من الشعر بغير الشعر وصل

 445 ------------------------------------------------------------------------ ر المرأةتعط

 334 األجانب أمام بيتها من الرائحة بهذه تخرج ثم معطر، بصابون يديها أو المرأة مالبس غسل

 334 ------------------------------ وخرجت جسدها على من العطر إزالة عن تكاسلت امرأة

 445 ------------------------------------------------------------------ النساء واألعراس

 والرقص والتصفيق الغناء على تحتوي التي األعراس، حفالت في المشاركة للمرأة يجوز هل

 331 ------------------------------------------------------------------------ به؟شا وما

 331 ---------------------------------------- للرجال األعراس في النساء غناء وصول حكم

 458 ----------------------------------------------------------------------- رقص النساء
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 342 ------------------------------------------------------ النساء أمام النساء رقص حكم

 342 --------------------------------------------- بينهن فيما النساء رقص في الشرع حكم

 455 ---------------------------------------------------------------- قيادة المرأة للسيارة

 341 --------------------------------------------------------------- للسيارة المرأة قيادة

 341 ------------------------------------------------ للسيارة المرأة قيادة حكم حول نقاش

 438 ------------------------------------------------------------------------ أحكام النظر

 312 ----------------------------------------- النساء عورات إلى النظر أباح من على الرد

 313 -------------------------- عورتها يكشف أن الطبيب ويريد المستشفى أخته مع ذهب إذا

 314 --------------------------------------------------------- الجميل لألمرد النظر حكم

 314 ------------------------ للضرورة؟ للعورات النظر جواز على الحديث بهذا يستدل هل

 311 --------------------------------------------------------- للتعرف للمرأة النظر حكم

 311 -------------------------------------------- للوالدة؟ للطبيبة العورة كشف يشرع هل

 311 ------------------------------------------ والمجالت التلفزيون يف للنساء النظر حكم

 313 -------------------------------------- المحارم أمام الطفل إلرضاع الثدي إظهار حكم

 455 ----------------------------------------------- مسائل النساء في أبواب فقهية متنوعة

 311 ----------------------------------- تحية؟ تصلي هل المسجد دخلت إذا الحائض المرأة

 311 --------------------------------------------- النوم؟ قبل الوضوء للحائض يشرع هل

 311 ------------------------------- نفاس دم منها يسيل الذي الدم يعد هل أسقطت إذا المرأة

 311 --------------------------------------------- الشفافة الجوارب على النساء سحم حكم

 313 ------------------------------------------------- الغسل؟ يوجب متى للمرأة االحتالم

 311 ------------------------- النوم من استيقظت إذا الثالث العقد من تتخلص كيف الحائض

 311 ---------------------------------------------------- للمرأة كشفه المباح الوجه حدود

 316 ------------------------------------- صحيحة؟ صالتها هل الذراع بادية تصلي امرأة

 310 ------------------ قدميها؟ ستر ترطيُش وهل بيتها، في المرأة لصالة الجلباب من البد هل

 312 ---------------------------------------- الصالة في عورة المرأة قدمي أن على الدليل

 في قدميها تغطي وهل كالرجل؟ الصالة وتقيم تَُؤذ ن المرأة وهل بآمين؟ صوتها المرأة ترفع هل

 422 -------------------------------- محجبة؟ كانت ولو بالمكياج تخرج هل المرأة؟ الصالة

 423 --------------------------- الرجال مصلى عن مفصول للنساء خاص مصلى اتخاذ حكم

 421 --------------------------------------------- الصلوات؟ بين الجمع للحامل يجوز هل

 421 ---------------------------------- النبوية؟ المدينة في أفضل بيتها في المرأة صالة هل
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 421 ----- الرجال خلف مغلقة حجرة في صالتهن يشمل «أولها النساء صفوف شر» حديث هل

 421 ---------------------------------- المسجد باقي عن محجوبا كان إذا النساء مصلى حكم

 464 ---------------------------------------------------------- للنساء الجمعة صالة حكم

 461 ----------------------------------------------------------- الجمعة المرأة شهود حكم

 461 ---------------------------------------------------------- دفنها عند المرأة ستر حكم

 461 ------------------------------------------------------------------ المرأة حلي زكاة

 461 -------- للمحرمة؟ الوجه تغطية وجوب على دليل سدلنا، الركبان مر   فإذا عائشة: قول هل

 402 ----------------------------------------------------- والعمرة الحج في اإلسدال حكم

 402 ------------------------------------------------ الحج موسم في بالكالم النساء اشتغال

 400 --------------------------------------------------------------- للمحرمة الكحل حكم

 402 ------------------------------------------------------- زوجته تحج أن الزوج رفض

 403 ------------------------------- المواليد بين المباعدة لغرض الحمل منع حبوب استعمال

 403 ------------------------------------- مستحبة؟ أم واجبة البيت في لزوجها المرأة خدمة

 401 ------------------------------------ بنطاالً؟ لزوجها بيتها في تلبس أن للمرأة يجوز هل

 401 ---------------------------------------------------------- الدبر من المرأة إتيان حكم

 529 ------------------------------------------- حكم تصرف المرأة بمالها دون إذن زوجها

 420 --------------------------------------- زوجها إذن نبدو مالها في المرأة تصرف حكم

 423 ------------------------------- زوجها إذن بغير مالها في تتصرف أن للمرأة يجوز هل

 424 ---------------------------------- تعزيتها أو مريضة لزيارة للوفاة المعتدة خروج حكم

 421 ----------------------------------------------------------------- تذبح أن للمرأة هل

 تخبر أم عليها تستر فهل زوج، ذات غير وهي حامل، المراجعة المرأة أن الطبيبة اكتشفت إذا

 421 --------------------------------------------------------- المسئولين؟ تخبر أم أهلها،

 421 ---------------------------------------------------------- للزينة الفتاة أذن ثقب حكم

 559 ------------------------------------------------------------------ فهرس المحتويات



 

 

فهرس محتويات  
المجلد السادس 

 عشر





 جامع تراث العالمة األلباني في الفقه   فهرس محتويات المجلد السادس عشر 

 

 

227 

 5 --------------------------------------------------------------------------- كتاب الحدود

 1 ---------------------------------- ود(الحد إال عثراتهم الهيئات ذوي )أقيلوا حديث: معنى

 1 --------------------------------------- الندم صدق منه ُعلم إذا حد في وقع من على الستر

 1 ---------------------------------------------------- صحيحة توبة تاب عمن يسقط الحد

 1 ------------------------------------------------------------ بالنار الجاني حرق تحريم

 1 ---------------------------------------------؟«السفر في األيدي تقطع ال» حديث: معنى

 وبين ،«ثالث في إال مسلم امرئ دم يحل ال» والسالم: الصالة عليه قوله بين يجمع كيف

 1 ----------------------------------- الثالث؟ هذه غير في الدم تبيح التي األخرى النصوص

 1 ------------------------ الحدود يقيم ال بلد في يتطهر أن ويريد الحد يوجب فعال ارتكب من

 85 -----------------------------------------------------------------------حد شرب الخمر

 64 ---------------------------------------- الرابعة المرة في تعزيًرا تلالق الخمر شارب حد

 64 ------------------- التعزير باب من ولكنه منسوخ غير محكم الرابعة في الخمر شارب قتل

 64 --------------------------------- تعزير أم ثابت حد هو هل الرابعة في الخمر شارب قتل

 85 ----------------------------------------------------------------------------- حد القتل

 61 ---------------------------------------------------- هدر فدمه وضعه ثم سيفه شهر من

 61 ------------------------------------------------------------------------- القاتل توبة

 02 ------------------------------------------------------------------------- القاتل توبة

 02 ------------------------------------------ لقاتل توبة ال بأنه قوله: عن عباس ابن رجوع

 06 -------------------------------------------------- التعذيب من خوفًا االنتحار يجوز هل

 00 --------------------------------------------------------------------- االنتحار تحريم

 00 --------------------------------- كديته وديته به فيقتل كالذمي المسلم دم جعل من قول رد

 03 ------------------------------------------------------------- الشنق بطريقة القتل حكم

 04 -------------------------------------------- الجسد عن الرأس فصل طريق عن اإلعدام

 04 ------------------------------------------------------------- بالذمي؟ المسلم يقتل هل

 01 ------------------------------------------------------------------- بولده والد يُقتل ال

 01 ------------------------------------------------- الطبي التخدير طريق عن الخطأ القتل

 26 ----------------------------- به قتل ما بمثل القاتل يعامل بأن القاضي أو الحاكم يلتزم هل

 20 --------------------------------------------------- الخطأ قتل حالة في الدية تتكرر هل

 22 ------------------------------ شئ؟ السائق على هل وقتله القطار عليه فمر القطار خط في نام رجل

 23 ----------------------------------------- قاتل؟ال به قتل ما بمثل شرعاً  القتل حد يقام هل
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 23 -------------------- ميتته؟ حكم فما ومات السيارة فتقلبت كبيرة بسرعة سيارته يقود رجل

 21 --------------------------------- دية؟ السائق على فهل الراكب ومات السيارة انقلبت إذا

 21 ------------------------------------------ خطأً  جنينها أسقطت من على كفارة هناك هل

 21 --------------------- شئ؟ عليه فهل ومات السائق فصدمه سيارة أمام فجأة غالم ظهر إذا

 32 --------------------------------------- فيه؟ يجب ماذا السيارات حوادث في الخطأ القتل

 45 ----------------------------------------------------------------------------- حد الزنا 

 31 ---------------------------------------------------------- المحصن للزاني الرجم حد

 31 ------------------------------------------------------- الرجم لحد الضالة الفرق إنكار

 31 ------------------------------------- المحصن الزاني على الرجم حد أنكر من على الرد

 42 ---------------------------------------------------------- بمسلمة زنى إذا النصراني

 43 ------------------------------------- الزنا حد في المحصن كالشاب المحصن الشيخ هل

 43 ---------------------------- مرات أو مرة الحد عليه يقام هل مرة من أكثر الرجل زنا إذا

 44 ---------------- تتزوج حتى األمة على وال يتزوج حتى المملوك ىعل حد ال بأنه القول رد

 41 ---------------------- وأكلها؟ النعجة هذه ذبح يجوز هل – باهلل والعياذ – نعجة وطأ رجل

 59 -------------------------------------------------------------------------- حد السرقة 

 16 ------------------------- اليد؟ بقطع ذلك وعالقة والسارق والمنتهب المختلس بين الفرق

 يقام ال السرقة حد أن وبين «يده فتقطع البيضة يسرق السارق هللا لعن» حديث: بين الجمع كيف

 10 ------------------------------------------------- فصاعدا دينار بعر سرق من على إال

 12 ---------------------------- أخرى؟ مرة ويضعها يأخذها أن له هل السارق يد قطعت إذا

 35 ---------------------------------------------------------------------------- حد القذف

 11 ------------------------------------------- ابنه؟ قذف إذا الوالد على القذف حد يقام هل

 11 ------------------------------------------- والمنقلة والجائفة المأمومة دية الديات كتاب

 11 ---------------------------------------------------- التأمين شركات من الدية أخذ حكم

 58 --------------------------------------------------------------------- كتاب الخصومات

 12 ------------------------------- أحدهما على أشياء يخفي متخاصَمين بين المصلح كان إذا

 12 ----------------------------------------------------- الغيبة في الصورة هذه تدخل هل

 55 ----------------------------------------------------------------------- كتاب الشهادات

 11 -------------------------------- عدمه من بالكذب له تعلق ال فيما الكاذب شهادة تقبل هل

 59 ------------------------------------------------------------------------- كتاب القضاء

 16 -------------------- للسنة مخالفته له ظهر إذا الخليفة رأي يتبنى أن القاضي على يجب ال
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 10 ------------------------------ القضاء؟ مجلس في والكافر المسلم بين القاضي يسوي هل

 15 ----------------------------------------------------- كتاب المواريث والوصايا والعطايا

 15 ----------------------------------------------------------------------------- المواريث

 11 ------------------------------------------------------------------------ التركة زكاة

 11 ------------- فَاْرُزقُوهُْم﴾ َواْلَمَساِكينُ  َواْليَتَاَمى اْلقُْربَى أُْولُوا اْلقِْسَمةَ  َحَضرَ  ﴿َوإَِذا تعالى: ولهق

 11 ------------------------------------------ الورثة؟ عدم إذا األرحام ذوي توريث حكم ما

 12 ------------------- «ذكر رجل فألول الفرائض ابقت فما ألهلها الفرائض ألحقوا» حديث:

 12 -------------------------------- يرثوه؟ فهل الرشد سن يبلغوا لم وأبناؤه الكافر األب مات

 16 --------- ماله؟ يذهب فأين يرثه ال المسلم أباه أن ومعلوم ومات، كافر يوعيش االبن كان إذا

 ديناً  الميت الوارث أقرض ولو الدين بهذا الوارث يطالب فهل ديناً، الورثة أحد الميت أقرض لو

 12 ----------------------------------------------------- اإلرث؟ من الدين هذا يخصم فهل

 13 ----------------------------- يجوز؟ فهل فقط أوالده من لواحد ميراثه يكتب أن رجل أراد

 13 ------------------------------------------------- اإلرث في الزوجة بحق المطالبة حكم

 على يجب فماذا مات ثم الشرعية الحصة البنات يُعط لم ولكنه األبناء على لتركةا األب وزع

 14 --------------------------------------------------------------------------- األوالد؟

 11 ---------------------------- أبيهم مع العمل في لتعبهم األوالد لبعض أكثر مال تخصيص

 11 ----------------------------------- الصورة؟ هذه في الجد تركه فيما حق االبن ألبناء هل

 11 ------------------------------------------------------------------- للوارثين الوصية

 808 ---------------------------------------------------------------------------- الوصايا

 622 ----------------------------------------- الدراسة إلكمال الورثة لبعض صيةالو حكم

 622 ----------------------------------- األهل ألحد المال بعض عن الحياة حال في التنازل

 624 --------------- همدراست على ينفق أن شريطة الورثة باقي دون البنه بمحل أوصى رجل

 621 --------------------------- منه تقتصوا فال فالن قتله إذا بأنه وفاته قبل القتيل أوصى إذا

 621 ----------------------------- بعض دون الميراث من األوالد بعض يعطي بأن الوصية

 له بنى الذي هو الولد هذا أن بحجة لولده الدار تعطى أن وصية وأوصى ولدان، وله مات رجل

 662 ---------------------------------------------------------------------------- البيت

 662 ----------------------------------------------------- الميت وصية الورثة ينفذ لم إذا

 666 -------------------------------------------------------- الوصايا كتابة في الترغيب

 660 ------------ فيه؟ الشرع وحكم فيه، قولك الميراث من البنات أخواته يحرم الذي في قولك
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 أرض قطعة بينهم قسم قد وكان موته، قبل يوصي أن يريد توبنا وأبناء زوجتان له رجل

 األبناء بنى أن هذا على وترتب فعل ما خطأ يعلم ال وهو األنثيين، حظ مثل للذكر وأعطى

 662 ------------------------------------------- يفعل؟ فماذا متراضون وهم بيوتاً  وعمروا

 دراسة مصاريف حياته في األب يكلفوا لم ألنهم المتعلمين غير الدلألو أكثر بمال الوصية حكم

 663 ----------------------------------------------------------------- المتعلمين بخالف

 885 ----------------------------------------------------------------------------- العطايا

 661 ----------------------------------------------------------------- العطايا في الجور

 606 --------------------------------- العطية سبيل على موته قبل أوالده بين ماله قسم رجل

 602 ------------------------------------------------ العطية في واألنثى الذكر بين التسوية

 604 ------------------------------------- للحاجة وإعطائهم هبة األوالد إعطاء بين التفريق

 601 ---------------------------------------------------------------- العطية في التسوية

 601 ---------------------------------------------------------- العطية في الرجوع تحريم

 829 ----------------------------------------------------------- وأحكامهاكتاب التصاوير 

 858 -------------------------------------------------------------------- أحكام التصاوير

 622 ------------------------ المجسمة وغير المجسمة الصور تشمل التصوير تحريم أحاديث

يقدس ال وما يقدس ما وتشمل المجسمة، وغير المجسمة الصور تشمل التصوير تحريم أحاديث

 --------------------------------------------------------------------------------- 623 

 624 ------------------------ المجسمة وغير المجسمة الصور تشمل التصوير تحريم أحاديث

 621 ------------------------ المجسمة وغير المجسمة الصور تشمل التصوير تحريم اديثأح

 621 ------------------------ المجسمة وغير المجسمة الصور تشمل التصوير تحريم أحاديث

 621 ---------------------------------------- لمجسمةا وغير المجسمة الصور تعليق تحريم

 636 ------------------------ المجسمة وغير المجسمة الصور تشمل التصوير تحريم أحاديث

 630 ------------------------ المجسمة وغير المجسمة الصور تشمل التصوير تحريم أحاديث

 632 --------------------------------------------------------------------- التصوير حكم

 633 --------------------------------------------- صور؟ عليها التي بالمشتريات العمل ما

 634 -------------------------------------------- حيوانات صور عليها التي البطانيات حكم

 634 ---------------------------------------- تصاوير عليها التي الجيش مالبس في الصالة

 631 ------------------------------------------ البيوت في المساجد بعض صور تعليق حكم

 631 ----------------------------------------------- ثوب في رقما كان ما إال حديث: معنى

 631 ------------------------------- التصاوير تعليق جواز على يدل هذا( )حولي حديث: هل
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 642 ----------------------------- التصاوير تعليق جواز على يدل عني( )أميطيه حديث هل

 646 ---- ثوب( فيه رقماً  )إال فيه: الذي والحديث التصوير، عن نهت التي األحاديث بين الجمع

 642 --------------- «.ثوب في رقًما إال» الحديث: في الواردة الثوب في الرقم كلمة: معنى ما

 642 ------------------------------------------ اليومية؟ الجرائد في الصور نشر يجوز هل

 644 -------------------------------------- المحل في وتعليقها األقارب بعض صور وضع

 644 ------------------------------------ ألبومات في بها يُحتفظ التي التذكارية الصور حكم

 641 ----------------------------------------- صور فيها وثائق يحمل وهو يصلي من حكم

 641 ------------------------------------------------- الصور بعض يحمل من صالة حكم

 641 -------------------------------- البيوت دخول من المالئكة تمنع التي التصاوير ضابط

 641 ------------------------------------------------------------- بالتماثيل االتجار حكم

 641 ----------------------------------------------- الصور بتحريم يقتنع ال الشباب بعض

 610 ----------------------------------------------------- «الرأس هي الصورة» حديث:

 613 ----------------------------------------------- صورة َكال يجعلها الصور رأس قطع

 613 ----------------------------------------------- منه بدال ما إال مطلقاً  التصاوير حرمة

 614 --------------------------------------------- تصاوير فيه إسالمي معرض إقامة حكم

 835 -------------------------------------------------------------- التصوير الفوتوغرافي

 611 --------------------------------------------------------- وغرافيةالفوت الصور حكم

 610 ------------------------------- والفوتوغرافي اليدوي التصوير بين يفرق من على الرد

 616 ------------------------------- والفوتوغرافية اليدوية الصورة بين يفرق من على الرد

 611 ------------------------------------------------ واليدوي اآللي التصوير بين التفريق

 611 ------------------------------------ واليدوي الفوتوغرافي التصوير بين التفريق حكم

 610 ----------------------------------- والصغار البنات ابوألع الفوتوغرافية الصور حكم

 613 --------------------------------------- الحكم في واآللي اليدوي التصوير بين التفريق

 205 ---------------------------------------------- المخالفات الشرعية للفيديو والتليفزيون

 024 ----------------------------- التلفازي؟ والتصوير الفوتوغرافي التصوير بين الفرق ما

 024 ------------------------------------------------------------ الفيديو تصوير حكم ما

 021 ------------------------------------------------------ اإلسالمية الفيديو أشرطة حكم

 021 ----------------------- الحكم؟ في التلفزيون على يعرض وما الفيديو بين فرق هناك هل

 062 ------------------------------------------- الصورة حيث من والتلفزيون الفيديو حكم

 060 --------------------------------------------------- والفيديو السينمائي التصوير حكم
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 061 ------------------------------------------------------------ والفيديو التلفزيون حكم

 002 -------------------------------------------------------------------- التلفزيون حكم

 003 ------------------------------------------- يبيعه؟ هل منه يتخلص أن يريد فيديو دهعن

 صور يشمل «تمثال وال صورة وال كلب فيه بيتاً  تدخل ال المالئكة إن» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله هل

 001 --------------------------------------------- الصغار؟ األطفال ولعب أيضاً  التلفزيون

 022 -------------------------------------------------------------------- التلفزيون حكم

 024 ------------------------------------------------- التلفزيون في والندوات الصور حكم

 024 ------------------------------------------------------ اإلسالمية األفالم مشاهدة حكم

 021 --------------------------------------- الجهاد أرض في المصورة األفالم مشاهدة حكم

 021 -------------------------------- الحديث؟ بهذا التمثيل تحريم على  االستدالل يستقيم هل

 032 -------------------------------------------------- نالدخ من واألناشيد التمثيليات هل

 036 -------------------------------------------------------------------- التلفزيون حكم

 031 -------------------------------------------- نافع هو فيما واستخدامه التلفاز اقتناء حكم

 046 --------------------------------------------------------------- تالتلفزيونا بيع حكم

 040 ----------------------------------------------------------------------- التلفاز حكم

 041 -------- يأثم؟ هل مسلم رجل على فباعه التلفاز، جهاز من يتخلص أن فأراد هللا هداه رجل

 041 ------------------------------------------------------ )ستاليت( فيه بيت دخول حكم

 259 ----------------------------------------------------------------------------- النحت

 016 ------------------------------------------ الجدار في النحت طريق عن التصوير حكم

 235 -------------------------------------------------------------------- الصور المبتذلة

 014 ------------------------------------- قراءتها؟ بعد تبتذل هل تصاوير فيها التي الجرائد

 014 -------------------------------------- الممتهنة؟ وغير الممتهنة الصور بين نفرق كيف

 239 ------------------------------------------------------------- التصوير بغرض التعليم

 016 ------------------------------------------- التعليم مجال في الصور وتعليق رسم حكم

 011 ------------------------------- وضيحللت العلمية القواميس في الموجودة التصاوير حكم

 011 --------------------------------- صور على تحتوي التي لألطفال التعليمية األفالم حكم

 011 -------------------------------------------- الحيوانات صور على األطفال تعليم حكم

 011 ------------------------------------------------------------ التصوير بطريقة التعليم

 218 ---------------------------------------------------------------------- ألعاب األطفال

 012 ----------- عنها؟ هللا رضي عائشة حديث في تدخل هل األسواق، في تباع التي هذه اللعب
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 013 ----------- الحيوانات؟ أشكال على البالستيكية األلعاب لصناعة شركة في العمل حكم ما

 013 ------------------------------------------------ التصاوير حكم لها هل األطفال لعب

 014 -------------------------------------------------- لألطفال مصورة كتب طباعة حكم

 011 ----------- الحيوانات؟ أشكال على البالستيكية األلعاب لصناعة شركة في العمل حكم ما

 219 ---------------------------------------------------------------------------- التحنيط

 016 ------------------------------------------------------------- الحيوانات تحنيط حكم

 016 --------------------------------------------------------------------- التحنيط حكم

 014 -------------------------------البيوت؟ في غيرها أو المحنطة الطيور وضع يجوز هل

 295 ---------------------------------------------------- السياحة لمشاهدة التماثيل األثرية

 مسائل بعض على والكالم زيارتها وحكم باآلثار تسمى الدول بعض في تماثيل وجود حكم

 011 ------------------------------------------------------------------------ التصاوير

 505 -------------------------------------------------------------- كتاب الغناء والمعازف

 224 ---------------------------------- الطرب وآالت الغناء تحريم في الصحيحة األحاديث

المعازف أحاديث غريب مفردات شرح
)(
 -------------------------------------------- 221 

 221 ------------------------ المتقدمة األحاديث من شيئا أعل ممن وغيره حزم ابن على الرد

 221 --------------------------- أشكالها بجميع المالهي تحريم على المتقدمة األحاديث داللة

 263 ---------------------------------------------- الطرب آالت تحريم في العلماء مذاهب

 261 -------------------------------------------- وجوابها الطرب آلالت المبيحين شبهات

 220 --------------------------------------------------------------- آلة بدون الغناء حكم

 221 -------------------------------------------------- والغناء الطرب آالت تحريم حكمة

 246 --------------------------------------------------------------- الطرب آالت تحريم

 242 ------------------------------------------------------- الطرب آالت تحريم أدلة من

 242 ------------------------------------------------------- الطرب آالت تحريم أدلة من

 242 --------------------------------------------------------------- الطرب آالت تحريم

 243 --------------------------- المعازف جواز على الجاريتين بحديث االستدالل على الرد

 241 ------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي يدي بين بالدف ضربت التي المرأة حديث عن الجواب

 241 ------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي يدي بين بالدف ضربت التي المرأة حديث توجيه

 جواز على ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يدي بين بالدف ضربت التي المرأة بحديث االستدالل على الرد

 241 --------------------------------------------------------------------- الطرب آالت

 241 ------------------------------------------------------- الطرب آالت تحريم أدلة من
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 241 ---------------------------------------------------------------------- الطبل متحري

 241 ---------------------------------------------------------------------- الطبل تحريم

 241 -------------------------------------- فمحرمة الطرب آالت أما محرًما كله ليس الغناء

 212 ----------------------------------------------------------- الحرمة فالد في األصل

 212 ------------------------------------------- التلفزيون ومشاهدة لألغاني االستماع حكم

 212 ------------------------------------------------------------------------ الغناء حكم

 214 -------------------------- بالنذر؟ توفي فهل ابنها نجح إن بالدف بتضر أن نذرت امرأة

 211 ------------------------------------------------------- للرجال الدف منع على الدليل

 211 ----------------------------------------------------------- لزوجها المرأة غناء حكم

 211 --------------------------------------- بينهم؟ فيما النساء رقص في الشرع حكم هو ما

 212 --------------------------------------------------- المناسبات في الدف استخدام حكم

 216 --------------------------------------- الدف؟ باستخدام الرجال أمام الرجال نشيد حكم

 212 ------------------------------- السيارات بمزامير الضرب من )الزفة( في يُفعل ما حكم

 212 ------ والقضيب والكف بالدف الضرب حرمة من تيمية ابن كالم في جاء ما على الدليل ما

 214 ------------------------------------ الدعوية األشرطة في الصوتية المؤثرات استخدام

 212 ----------------------------------------------- الدف على الضرب للرجال يجوز هل

 216 ------------------------------------------------------- البيت في الجرس وجود حكم

 515 ----------------------------------------------------------------------- حكم األناشيد

 214 --------------------------------------------- اإلسالمية واألناشيد الصوفي الغناء حكم

 326 --------------------------------------------------------- ةاإلسالمي األناشيد في كلمة

 322 --------------------------------------------------- اإلسالمية باألناشيد يسمى ما حكم

 323 ---------------------------------------------------------------------- األناشيد حكم

 405 ---------------------------------------------------- رمكتاب اللهو المباح واللهو المح

 409 ------------------------------------------------ حكم الشطرنج والنرد والشدة وغيرها

 366 -------------------------------------------------------------------- الشطرنج حكم

 362 -------------------------------------------------------------------- الشطرنج حكم

 363 -------------------------------------------------------------------- الشطرنج حكم

 364 ----------------------------------------------- والشدة والشطرنج بالزهر اللعب حكم

 361 ------------------------------------------------ بينة واضحة النرد تحريم على األدلة

 361 ------------------------------------------------------------------------ الشدة حكم
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 361 --------------------------------------------------- والورق والدومينو البلياردو حكم

 428 ------------------------------------------------------------------ حكم لعب كرة القدم

 302 ----------------------------------------- شرعية مناهي يتضمن لم إذا الكرة لعب حكم

 302 --------------------------------------------------------------- القدم كرة لعب حكم

 429 --------------------------------------------------------------------------- متفرقات

 326 --------------------------------- الباطل؟ اللهو في الجسد تقوي التي األلعاب تدخل هل

 322 ------------------------------------------------------------------ المباح اللعب من

 323 ------------------------------------------------------ بالنكت يُسم ى بما المزاح حكم

 323 ----------- مفهومه؟ وما «البناء في إال شيء كل في يؤجر اإلنسان أن» حديث: صحة ما

 455 ------------------------------------------------------------------------- كتاب الطب

 459 ---------------------------------------------------------------------------- الحجامة

 336 --------------------------------------------------------- المشوه الجنين إسقاط حكم

 331 ------------------------------ شيئاً؟ يشكو ال المحتجم كان لو حتى االحتجام يشرع هل

 في مرتين المحتجم احتجم إذا ضرر هناك وهل الثالثاء، يوم االحتجام فضل يف حديث هناك هل

 331 ---------------------------------------------------------------------------- السنة

 331 ------------------------------------------------------------------ الحجامة؟ هي ما

 455 --------------------------------------------------------------------------- التشريح

 344 --------------------------------------------------------------- الموتى تشريح حكم

 344 ------------------------------------------------ موته بعد والكافر المسلم تشريح حكم

 341 ------------------------------------------------------اإلنسان جثة تشريح يجوز هل

 341 ---------------------- الموتى تشريح يتضمن والذي الجنائي الطب مجال في العمل حكم

 341 ------------------------------------------------- للتعليم الحيوانات تشريح يجوز هل

 459 ------------------------------------------------------------------نقل الدم واألعضاء

 316 --------------------------------------------------- بالدم والتبرع بالكلية التبرع حكم

 316 ----------------------------------------------------------- واألعضاء الدم نقل حكم

 310 --------------------------------------------------------------------- الدم نقل حكم

 312 -------------------------------------------------- بالدم؟ للنصراني التبرع يجوز هل

ع حكم  312 -------------------------------------------------------- بالدم للنصراني التبرُّ

 313 ------------------------------------------------ لإلنسان الحيوان من عضو أخذ حكم

 313 ------------------------------------------------ األعضاء بأحد بالتبرع الوصية حكم
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 314 ----------------------------------------------------------------- األعضاء نقل حكم

 311 ---------------------- عامة بصفة األعضاء نقل وحكم ا،دماغيً  الميت من القلب نقل حكم

 312 ------------------------------------------ األعضاء من وغيره القلب نقل عمليات حكم

 313 ----------------------------------------------------------- القرنية نقل عمليات حكم

 314 ------------------------------------------------------------- األعضاء زراعة حكم

 311 ---------------------------------------------------------------- بالكلية التبرع حكم

 419 ------------------------------------------------------------ تحديد النسل واإلجهاض

 316 ---------- عملية؟ بإجراء النسل تحديد لها يجوز فهل مشوهين أوالداً  تلد أن اعتادت أةامر

 312 -------------------------------------------------------- وتنظيمه النسل تجديد كراهة

 312 -------------------------------------------------- الجنين وإجهاض النسل تحديد حكم

 313 ----------------------------------------------------------- اإلجهاض عمليات حول

 421 ---------------------------------------------------------- المشوه الجنين إسقاط حكم

 462 ---------------------------- اإلجهاض؟ بمسألة ذلك وعالقة الجنين في الروح تنفخ متى

 461 --------------------------------------------- الوالدة تعسر عند الطفل رأس قطع حكم

 461 ----------------------------------------------------------- المشوه المولود قتل حكم

 461 ---------------------------------------- الحمل من المرأة صحة على خوفًا لالعز حكم

 قبل الجنين تسقط فهل مشوهًا، يأتي الجنين هذا وضعت وكلما جنينًا، بطنها في تحمل امرأة

 400 -------------------------------------------------------------------- الرابع؟ الشهر

 400 ------------------------------------ اللولب عملية وعمل الحمل منع أدوية طيتعا حكم

 525 ----------------------------------------------------------------- توليد الرجل للمرأة

 ببا من رجل طبيب يولدها أن يجوز فهل طبيبة فيها ليس مدينة في الحامل المرأة كانت إذا

 401 ----------------------------------------------------------------------- الضرورة؟

 401 --------------------------------------------- رجل يولدها أن الحامل للمرأة يجوز هل

 555 ---------------------------------------------------------------------- أطفال األنابيب

 424 --------------------------------------------------------------- ابيباألن أطفال حكم

 421 -------------------------------------------------------------------- األنابيب أطفال

 548 ----------------------------------------------------------- الكشف على جنس الجنين

 432 ------------------------------------------------------ الجنين جنس على الكشف حكم

 549 ---------------------------------------------------------------------- الطب والصائم

 446 -------------------------------------------------------- الصائم؟ تفطر هل البنج إبرة
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 440 --------------------------------------------------- المفطرات؟ من الطبية الحقن هل

 442 ------------------ يفطر؟ طبية فحوصات ألغراض اإلنسان جوف إلى منظار إدخال هل

 555 ------------------------------------------------ المخالفات الموجودة في دراسة الطب

 441 ----------------------------------- الطب لدراسة الوالدة أثناء المرأة لعورة النظر حكم

 441 ---------------------------------------------- العارية الجثث على الطب دراسة حكم

 559 -------------------------------------------------------------------- عمليات التجميل

 416 ------------------------------------------------------------- التجميل عمليات حكم

 539 --------------------------------------------------------------------------- متفرقات

 416 -------------------------------------- اإلناء( تغطية )أهمية الحديث الطب يعرفه لم ما

 416 -------------------------------------------------- بأطرافه الجراثيم يحمل الذباب هل

 413 --------------------------------------------------------------------- الزيت فضل

 414 ------------------------------------------------------------- بحرام التداوي تحريم

 414 ------------------------ بزمانه؟ خاصة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وصفها التي التداوي طرق له

 411 ------------------------------------------------------------ بالناقة الدوالي إضرار

 411 -------------------------------------------------- للربو عالج الضب دم أن صح هل

 411 ---------------------------------------------- الكهربائي بالصعق الصرع عالج حكم

 410 ------- السنة؟ من هي هل النبوي بالطب يسمى مما األحاديث في وردت التي الطب أمور

 412 -------------------------------------------------------- للتداوي ينالرجل صبغ حكم

 412 --------------------------------------------------- الساق في ذهب عمود إدخال حكم

 414 --------------------------------- الوالدة؟ لتيسير بالقطع الوالدة قبل الرحم توسعة حكم

 515 --------------------------------------------------------------- كتاب الرؤى واألحالم

 411 --------------------------------------------------------------------- الرؤى تأويل

 411 ----------------------------------------------- تأويله؟ ما المنام في حليق العالم رؤية

 595 ------------------------------------------------------------------------ كتاب التبني

 411 ----------------------- أفعانستان في المجاهدين أبناء وخاصة التبني في اإلسالم حكم ما

 308 ------------------------------------------------------------------------ كتاب اللقطة

 122 ------------------------------------------------------------------------ مكة لُقَطَة

 305 ---------------------------------------------------------------------- كتاب المباهلة

 121 --------------------------------------------- الدنيوية؟ األمور في المباهلة تشرع هل

 309 ---------------------------------------------------------------------- كتاب المعانقة
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 166 ---------------------------------------------------- السنة في ثابتة صفة للمعانقة هل

 385 ---------------------------------------------------------------------------- أم الولد

 164 -------------------------------------------------------------داألوال أمهات بيع حكم

 161 ------------------------------------------ األوالد أمهات بيع جواز في حديث ثبت هل

 328 ----------------------------------------------------------------------- كتاب التربية

 102 ---------------------------------- المربون يمارسه الذي بدنيال العقاب في الشرع حكم

 103 -- الطالب ليؤدب العلم عالمات نسبة من أكثر األخالق عالمات نسبة يجعل أن لألستاذ هل

 325 ------------------------------------------------------------------------ كتاب العتق

 101 ------------------------------------------------------------------ العبيد عتق فضل

  329 ------------------------------------------------------------------ المحتويات فهرس
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 5 ------------------------------------------------------------------ كتاب اللحية وأحكامها

 1 ------------------------------------------------------------------------- اللحية حدود

 1 ------------------------------------------------- اللحية؟ من يكون الخد على نبت ما هل

 1 ------------------------------------------------------------- اللحية دعق عن النهي علة

 1 --------------------------------------------------------- العادات؟ من اللحية إعفاء هل

 61 ---------------------- بالكفار التشبه حرمة بيان مع شرعاً  النمص ومعنى اللحية حلق حكم

 61 ----------------------------------------------------------------- واجب اللحية إعفاء

 61 ----------------------------------------------------------------- اللحية إعفاء وجوب

 02 ------------------------------------------- منها أخذه يجوز وما ومقدارها اللحية مفهوم

 01 ------------------------------------------------------------- القبضة على زاد ما أخذ

 22 ------------------------------------------ وجوبه دون اللحية إعفاء باستحباب القول رد

 22 -------------------------------------------------- العلة؟ مع يدور اللحية حلق حكم هل

 32 -------------------------------------------------------------------- اللحية قص حكم

 31 -------------------------------------------------------------------- اللحية حلق حكم

 42 ------------------------------- حلقها كلما يأثم أم واحدة مرة لحيته حلق اعتاد من يأثم هل

 10 --------------------------------- اآلباء أو الحكومات ضغوط تحت اللحية حلق يجوز هل

 13 ------------------------------- التنظيمية؟ الحالة يخدم ذلك كان إذا اللحية حلق يجوز هل

 11 ---------------- الحالة؟ هذه في حلقها له يجوز فهل لحيته حلق على مجبًرا اإلنسان كان إذا

 11 ---------------------------------------------------------- الكبائر؟ من اللحية حلق هل

 16 ---------------------- السجن العقوبة كانت إذا اإللزامي بالجيش لاللتحاق اللحية حلق حكم

 13 ---------------------------------------------------------- الكبائر؟ من اللحية حلق هل

 13 ------------------------------------------------------------------ كحلقها اللحية قص

 14 ---------------------------------------------------------- باللحية الشارب وصل حكم

 11 ---------------------------- بدعة؟ الشارب حلق بأن قال أنه العلماء من أحد عن صح هل

 11 ------------------------------------------------------------ بالسواد اللحية صبغ حكم

 11 ---------------------------------------------------------- بالسواد اللحية خضاب حكم

 11 ------------------------------------------ اللحى حلق من للحالق يعود الذي الدخل حكم

 16 -----------------------------------------------------------------------الحال ق كسب

 10 --------------------------------------------------------- الحالقة وأجرة الحالقة مهنة

 13 ------------------------------------------ القبضة على زاد فيما اللحية من األخذ وجوب
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 13 -------------------------------------------------------------------- اللحية من األخذ

 11 -------------------------------------------------------------------- اللحية من األخذ

 10 ------------------------------------------------------------- القبضة على زاد ام أخذ

 11 -------------------------------------------------------------- اللحية من األخذ حدود

 624 -------------------------------------------------------------- اللحية من األخذ حكم

 662 -------------------------------------------------------------- اللحية من األخذ حكم

 662 ----------------------------------------------- القبضة دون مما اللحية من األخذ حكم

 663 --------------------------------------------- باإلعفاء واألمر القبضة على زاد ما أخذ

 661 --------------------------------------------------- اللحية من القبضة على زاد ما أخذ

 640 ----------------------- حلقها؟ يف لهم يرخص فهل الملتحين تضايق الحكومات كانت إذا

 642 --------------------------------------------------------- القبضة على زاد مما األخذ

 612 --------------------------------------------------- اللحية من القبضة على زاد ما أخذ

 616 --------------------------------------------- السلف بعض عن اللحية من األخذ ثبوت

 613 ------------------------------ السلف بعض عن ثابت اللحية من القبضة عن زاد ما أخذ

 613 -------------------------------- السلف عند القبضة عن زاد بما اللحية من األخذ اشتهار

 611 ------------------------------------ القبضة؟ عن دزا ما أخذ وحكم اللحية؟ تهذيب حكم

 616 ----------------------------------------------- اللحية من القبضة عن زاد ما أخذ حكم

 614 ------------------------------------------------------------------- اللحية من األخذ

 611 ---------------------------------------------------------------------- اللحى إسبال

 818 ----------------------------------------------------------- كتاب فقه األذكار والدعاء

 815 ----------------------------------------------------------------------- كتاب األذكار

 614 -------------------------------------------------------------------- توقيفية األذكار

 611 ----------------------------------------------------------- توقيفية واألذكار األوراد

 611 ------------------------------------------------------------------ الذكر فضائل من

 611 --------------------------------------------------------------- الجماعي الذكر حكم

 611 --------------------------------------------------- ةاألدعي في الشيخ به ينصح كتاب

 611 ----------------------------------------------- الصبح صالة بعد الجماعي الذكر حكم

 612 ------------------------------------------------------------------- الجماعي الذكر

 616 --------------------------------------------------------له أصل ال الذكر عند التمايل

 610 -------------------------------------------- الذكر في والتمايل والصياح التحلق بدعية
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 610 ------------------------------------------------------------------- الحمادين فضل

 610 ------------------------------------------- له.. شريك ال وحده هللا إال إله ال بـ: الدعاء

 612 ------------------------------------------------- الصوت خفض األذكار في األصل

 613 --------------------------------- اإلسرار؟ أو الجهر فيها صلاأل هل واألوراد األذكار

 611 ------------------------------------------------------------- السلم للمريض الدعاء

 611 ------------------ الرضيع؟ ابنها عن عوضاً  المشروعة باألذكار تأتي أن لألم يجوز هل

 611 ------------------------------------------------ اليوم ذلك ألذكار يومي جدول وضع

 وأسأله هللا أستغفر األولى: وأن إليه، وأتوب هللا أستغفر الرجل: قول بكراهية قال من على الرد

 611 --------------------------------------------------------------------------- التوبة

 611 ----------------------------------- الصلوات دبر ثالثًا الراحمين أرحم يا قولهم: بدعية

 611 ------------------------------------ العاطس تحميد سمع من كل على التشميت وجوب

 022 ------------------------------------------------------- الجسد ومسح النوم قبل النفث

 020 --------------------------------------------- عطس لمن الصالة في الحمد يجوز هل

 020 -------------------------------------- له اتهام هللا من سؤالك الصوفية: قول على الرد

 022 --------------------------------- يضلله( )ومن قول:ن وال يضلل( )ومن الحاجة: خطبة في نقول لماذا

 023 ---------------------- فيها؟ التسمية صيغة تكون كيف التسمية، فيها ورد التي المواضع

 024 ---------------------------- الجدران على النبوي الحديث أو القرآنية اآليات تعليق حكم

 مرات ثالث يقال هل آخره، إلى وهامة شيطان كل من التامة هللا بكلمات أعيذك بدعاء: الرقية

 021 ------------------------------------------------------------- واحدة؟ مرة أم متتالية

 021 ----------------------------------- قبله؟ أم االضطجاع بعد تكون هل النوم قبل قراءةال

 021 ---- مستودع؟ وال ربنا مكفي غير وأطعمنا وسقانا، أطعمنا الذي هلل الحمد حديث: معنى ما

 021 ------------------------------------ المعاصرة؟ المراحيض في الخالء دعاء يقال متى

 021 -------------- تحتها؟ من أم الثياب فوق من يكون النوم قبل جسده على ملسو هيلع هللا ىلص النبي مسح هل

 021 ------------------------------------------ شئ؟ أعجبه إذا اإلنسان يقوله ذكر ورد هل

 021 ---------------------------------------------------------------- النسيان عند الذكر

 062 ----------------------------------------------- وحده الجاللة لفظ بترديد هللا ذكر حكم

 285 -------------------------------------------------------------- أذكار الصباح والمساء

 064 ------------------------------------------------------------ تبدأ؟ متى المساء أذكار

 064 -------------------------------------------------- والمساء؟ الصباح أذكار تقال متى

 064 --------------------------------- المساء؟ بأذكار نأتي ومتى الصباح، بأذكار نأتي متى
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 285 ----------------------------------------------------------------- مالبسملة قبل الطعا

 061 -------------------------------- هللا( )بسم على االقتصار الطعام على التسمية في السنة

 061 ------------------------------------------- األكل أول في هللا( )بسم على الزيادة بدعية

 061 ------- للمؤمنين الدنيا من باإلقالل دعائه مع والولد بالمال ألنس ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعاء بين الجمع

 002 --------------------------------------------- بالصالة يستقبل ما إال بالدعاء يستقبل ال

 002 ------------------------------------------- غيرها دون اليمنى يدبال يكون إنما التسبيح

 006 ------------------------------------------------ اليسرى باليد التسبيح مشروعية عدم

 225 --------------------------------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي

 004 --------------------------- كلها( صالتي لك )أجعل فيه: الذي كعب بن أبي حديث معنى

 001 --------------------------------- مجلس كل في ملسو هيلع هللا ىلص النبي على والصالة هللا ذكر وجوب

 001 ----------------------------------------- معصية ذكره عند ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة ترك

والسالم؟ الصالة عليه نقول: أن بد ال أم السالم، عليه ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اسم ذكر عند قولنا يكفي هل

 --------------------------------------------------------------------------------- 001 

 001 -------------------------- غيره دون والسالم الصالة عليه النبي على خاصة الصالة هل

 001 ------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول على للصالة اختصاًرا )ص( حرف كتابة

 001 --------------------------- األذان؟ بعد والسالم الصالة عليه الرسول على الصالة كيفية

 001 -------------------- السؤال يدي بين والسالم الصالة عليه النبي على الصالة التزام حكم

 022 --------------------------------------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص النبي على الصالة كيفية

 255 ----------------------------------------------------------------------- كتاب الدعاء

 024 -----------------------------------------------------------المريض ترقية أدعية من

 024 ------------------------------------------------- والولد المال بكثرة الدعاء مشروعية

 021 ---------------------------------------- والولد المال وكثرة العمر بطول الدعاء جواز

 021 --------------------------------------------- الدعاء حال السماء إلى البصر رفع حكم

 021 ------------------------------------------------------------- الهالل رأى إذا الدعاء

 021 ------------------------------------------------------------ الريح هاجت إذا الدعاء

 بعد اإلمام دعاء وبدعية والقنوت كالكسوف الصلوات بعض في للدعاء يديه ملسو هيلع هللا ىلص النبي رفع ثبوت

 021 ---------------------------------------------------------- المأمومين وتأمين الصالة

 021 ---------------------------------- الدعاء ثم الفجر بعد حلقة في القرآن قراءة التزام حكم

 032 ------------------------------------------------------ الدعاء عند القبلة استقبال حكم

 032 --------------------------------------------- )دعواتكم( لبعضهم: المفترقين قول حكم
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 036 --------------------------- والمكاتبات الخطب في بعد( )أما لفظة استخدام ملسو هيلع هللا ىلص هديه من

 032 -------------------------------------------------------- بالدعاء الهالل استقبال حكم

 «هللا شاء إن طهور» قوله: وبين بينه التوفيق كيف بالمشيئة، الدعاء تعليق عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي نهي

 033 -------------------------------------------------------------------------للمريض

 245 --------------------------------------------------------------مسح الوجه بعد الدعاء

 031 ---------------------------------------------- الدعاء بعد الوجه مسح مشروعية عدم

 031 ------------------------------------------------------ الدعاء بعد باليدين المسح حكم

 031 --------------------------------------------------- بدعة؟ الدعاء بعد الوجه مسح هل

 046 -------------------------------------------------------- الدعاء بعد الوجه مسح حكم

 040 --------------------------------------------- مشروع؟ هو هل الدعاء بعد الوجه مسح

 255 -------------------------------------------------------------- رفع اليدين حال الدعاء

 041 ------------------------------------- الصلوات ودبر الجمعة في الدعاء في اليدين رفع

 016 ----------------------------------- لدعاء؟ا في اليدين رفع في صحيح حديث هناك هل

 010 ---- معين؟ وقت في تقييد بدون  الدعاء استجابة مواطن أحد في الدعاء في اليدين رفع حكم

 010 --------------------------------- االستسقاء صالة غير في الدعاء في اليدين رفع ثبوت

 235 ------------------------------------------------------------------- دعاء ختم القرآن

 014 ------------------------------------------------------- القرآن؟ ختم عند التكبير حكم

 011 --------------------------------- عنه؟ يصح هل تيمية البن المنسوب القرآن ختم دعاء

 011 --------------------------------------------------------- القرآن؟ ختم عاءد ثبت هل

 239 -------------------------------------------------------------- كتاب السبحة والتسبيح

 016 ----------------------------------------------------------------- بالحصى التسبيح

 016 ------------------------------------------------------------ بالمسبحة التسبيح حكم

 010 -------------------------------------------------------- بدعة السبحة أن على الدليل

 010 -------------------------------------------------------------- بالسبحة التسبيح حكم

 013 ------------------------------------------------------------ السبحة استــعمال حكم

 011 --------------------------------------------- المعقودة وبالخيوط بالنوى التسبيح حكم

 011 ---------------------------------------------------------------------- السبحة حكم

 011 --------------------------------------------------------------- باليدين التسبيح حكم

 218 --------------------------------------------------------------- يمان والنذوركتاب األ

 215 ----------------------------------------------------------------------------- النذور
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 014 ----------------------------------------------------------------- النذر عقد كراهية

 011 -------------- معصية فيه كان إذا به الوفاء وحرمة هلل طاعة كان إذا بالنذر الوفاء وجوب

 011 -------------------------------------------------------- المعصية بنذر الوفاء تحريم

 011 --------------------------------------------------------- المباح بالنذر الوفاء وجوب

 011 ----------------------------------------------------------- المباح بالنذر الوفاء يجب

 011 ------------------------------------------------------- المعصية بنذر الوفاء يجوز ال

 011 --------------------------------------------------- اليمين مخرج خرج اإذ النذر حكم

 012 ------------------------------------- ماله بصدقة حلف من وحكم كله ماله نذر من حكم

 012 ----------------- عليه؟ فماذا النذر، بهذا يوف ولم سنة، وعشرين سبع منذ نذراً  نذر رجل

 012 ---------------------------- النذر يسلمه أن قبل له المنذور مات ثم لرجل ماالً  نذر رجل

 016 -------------------------------------------------------- به الوفاء يمكن ال الذي النذر

 016 --------------------- الفقراء؟ على اللحم توزيع ذبح إذا عليه يجب هل فقط الذبح نذر من

 295 ----------------------------------------------------------------------- كتاب األيمان

 014 --------------------------------------------------- وتوكيد لجاج على اليمين كانت إذا

 014 -------------------------------------------------- العربية؟ اللغة بغير القسم يصح هل

 011 ---------------------------------------------- مساكين يجد ولم يمين كفارة عليه رجل

 011 ---------------------------------------------------------- المستحلف نية على اليمين

 011 -------------------------------------------- تقسم ال بكر: ألبي ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول فقه هو ما

 011 ---------------------------------------------- الدنيا أمور من شئ في هللبا السؤال حكم

 011 ----------------------------------- التخيير؟ على أم الترتيب على هي هل اليمين كفارة

 222 ---------------------------------------------------------- اللغو؟ من كذباً  الحلف هل

 220 ------ الفقراء؟ حاجة إلى ينظر أم والكسوة اإلطعام بين مخير اإلنسان هل اليمين كفارة في

 222 ----------------------------- يفعل؟ فماذا تاب ثم عنها يُكف ر ولم كثيرة أيمان عليه إنسان

 505 --------------------------------------------------------------------------- كفاراتال

 221 --------------------------------------------------- كفارة؟ الكبائر من التائب على هل

 588 -----------------------------------------------------------------------  كتاب الجهاد

 262 -------------------------------------------------- الدعوة نشر سبيل في القتال وجوب

 262 ---------------------------------------------------------------------- الرباط فضل

 262 ------------------------------------------------------------- قتالهم قبل الكفار دعوة

 263 --------------------------------- الضرورة عند للخدمة الجيش مع المرأة خروج جواز
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 264 -------- وبعدها ةالقسم قبل أخذه ولصاحبه المسلمين، من شيئا بالغلبة الحرب أهل يملك ال

 261 --------------------------------------------------------------- الجهاد شهادة فضل

 261 ------------------------------------------ الكفار وسائر المجوس من الجزية تقبل هل

 261 ----------------------------------------------------------- جائز الحرب في الكذب

 261 --------------------------------------------------------- المسلم الجاسوس قتل حكم

 261 ------------------------------------------------------ العلم؟ طلب أم الجهاد يقدم هل

 206 ----------------- باألسرى التمثيل وحكم النساء، من األسرى قتل وحكم األسرى؟ هم من

 204 ---------------------------------- شهيد فالن قولهم: موحك والحكمية، الحقيقية الشهادة

 201 ---------------------------------------------------------- الروافض مع الجهاد حكم

 222 ----------------------------------------------------------- فجاهد ففيهما حديث: فقه

 226 -------------------------------------------------- الجهاد في االستطاعة حدود ماهي

 555 ----------------------------------------------------------------------- كتاب األشربة

 224 ------------------- الستخدامها خل إلى الخمر تحويل حكم وأحكامها والمسكرات الخمر

 221 --------------------------------------------------------------------- الخمر تحريم

 221 ----------------------------------------------------------- تخمره قبل النقوع جواز

 221 ------------------------------------------------------------------- خمر مسكر كل

 221 ------------------------------------------------------------- المسكرات كل تحريم

 232 ----------------------------------------------------- كثيره و قليله مسكر كل تحريم

 232 ----------------------------------------------------------- الجر نبيذ عن النهي علة

 236 ------------------------------------------------------- أنواعها بجميع الخمر حرمة

 236 ----------------------------------------------------------- الخمر تخليل جواز عدم

 230 ----------------------------------------------------------- النبيذ في الحنفية قول رد

 233 -------------------------------------------------------- النبيذ في والحرمة الحل حد

 233 --------- كحول؟ نسبة فيها أن من يُقال لما الغازية المشروبات شرب ترك الورع من هل

 231 ----------------------------------------------- كحول على تحتوي التي األدوية حكم

 555 ------------------------------------------------- حكم العطور التي تحتوي على كحول

 244 ---------------------------- الكحول؟ من نسبة على تحتوي التي العطور استعمال حكم

 244 --------------------------------------------------- العطور مع الكحول استخدام حكم

 241 ---- الخنزير شحم من المصنع والصابون كحول على تحتوي التي واألدوية الكولونيا حكم

 210 --------------------------------------- كحول على تحتوي التي ورالعط استخدام حكم
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 214 -------------------------------------------- لكحول المتضمنة بالكولونيا التطيب حكم

 535 ------------------------------------------------------------------- حكم الشرب قائما  

 211 ------------------------- يستقئ أن فعليه قائًما شرب من أن فيه الذي الحديث صحة عدم

 211 -------------------------------------- قائًما الشرب وال السقاء، فم من الشرب يجوز ال

 558 ---------------------------------------------------- النهي عن الشرب من كسر القدح

 212 ---------------------------------------------------- حالقد كسر من الشرب عن النهي

 555 ---------------------------------------------------------------------- كتاب األطعمة

 555 ---------------------------------------------------------------- التسمية على الطعام

 211 --------------------------------------------------------- الطعام على التسمية صيغة

 212 --------------------------------------------------------- الطعام على التسمية صيغة

 518 -------------------------------------------------------------------- من سنن الطعام

 212 ---------------------------------------------------------------- جلوًسا األكل السنة

 212 -------------------------------- أوساخ عليها كان إذا الطعام قبل اليدين غسل مشروعية

 213 -------------------------------------------------السكوت الطعام وقت في األصل هل

 515 -------------------------------------------------------------------- حكم هذه اللحوم

 515 -------------------------------------------------------------------------- خيللحم ال

 211 --------------------------------------------------------------- الخيل لحم أكل جواز

 598 ------------------------------------------------------------------------- ميتة البحر

 212 ------------------------------------------- فيه يحيا كان مما البحر في مات ما ُكل   ِحلُّ 

 212 --------------------------------------------------------- حي وهو السمك شواء حكم

 595 --------------------------------------------------- الحمار األهلي والوحشي والسباع

 211 ----------------------------------- الوحش من ناب ذي وكل األهلي الحمار أكل حرمة

 211 ---------------------------------------------------- التأبيد على األهلية الحمر تحريم

 وبيان تحريمه على الشارع ينص لم فيما يتأتى الحل األطعمة في األصل أن على تدل التي العامة باألدلة االستدالل

 211 ------------------------------------------------------------------- السباع لحوم حرمة

 408 ----------------------------------------------------------------------------- الضب

 322 ------------------------------------------------------- يتقذره لمن الضب أكل كراهة

 324 ------------------------------------------------------------ الضب أكل في الخالف

 321 ------------------------------------------------------------------- الضب أكل حكم

 405 ----------------------------------------------------------------------------- الجراد
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 321 ------------------------------------------ الضرر لدفع أو لألكل إال الجراد قتل تحريم

 ُجْند فإنه الجراد تقتلوا ال» وحديث: «والسمك الجراد ميتتان لنا أُِحل» حديث: ينب التوفيق كيف

 321 -------------------------------------------------------------------- «هللا جنود من

 488 ----------------------------------------------------------------------------- الضبع

 362 ------------------------------------------------------------ السباع؟ من الضبع هل

 362 ------------------------------------------------------------------ الضبع أكل حكم

 485 ----------------------------------------------------------------------------- الجاللة

 361 -------------------------------------- األربع؟ بذوات خاصة هي وهل الجاللة تعريف

 361 -------------------- معين منبز توقيت دون النجاسة رائحة زالت إذا الجاللة أكل جواز

 489 ---------------------------------------------------------------------------- الخنزير

 306 ------------------------------------------------- فقط؟ اللحم الخنزير من المحرم هل

 425 -------------------------------------------- حكم اللحوم المستوردة وطعام أهل الكتاب

 304 ------------------------------------------------------------ المستوردة اللحوم حكم

 304 ------------------------------------------------------------ المستوردة اللحوم حكم

 301 ------------------------------------------------------------ المستوردة اللحوم حكم

 326 ------------------------------------------------------------ المستوردة اللحوم حكم

 323 ------------------------------------------------------------ المستوردة اللحوم حكم

 330 ------------------------------------------------------------ المستوردة اللحوم حكم

 331 ------------------------------------------------------------ المستوردة اللحوم حكم

 340 ------------------------------------------------------------ المستوردة اللحوم حكم

 341 -------------------------------------------------------------- األتراك؟! ذبائح حكم

 341 ---------------------------------ذبيح؟ أم أقتيل الكفر بالد في اللحم عن السؤال وجوب

 312 ------------ شريعتهم على التحريف طرأ بعدما النصارى ذبائح أكل جواز بعدم القول رد

 في المشروعة الصفة غير على أو تسمية بغير أو هللا لغير ذبح ما الكتاب أهل ذبائح من يحرم هل

 312 ---------------------------------------------------------------------------- الذبح

 316 ------------------------- وغيرها أطعمة من المسلمين تقتل التي الدول منتجات مقاطعة

 316 ----------- طعامه؟ وأكل منه الزواج لنا يجيز الذي دينه على الكتابي لبقاء الضابط هو ما

 435 -------------------------------------------------------------------- ذبائح أهل البدع

 314 ---------------------------------------------------------------- الشيعة ذبيحة حكم

 439 ------------------------------------------------------------------------ كتاب الصيد
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 مسلم كلب المجوسي أرسل وإذا حالل الصيد ذلك فأكل للصيد المجوسي كلب المسلم أرسل إذا

 316 -------------------------------------------------------------------- يحل فال للصيد

 316 --------------------الصيد؟ أكل الكلب لصاحب يجوز هل منه فأكل صيداً  الكلب صاد إذا

 310 -------------------------- يؤكل؟ هل األرض على فسقط الطائر جناح الصياد أصاب إذا

 312 ------------------ أكلها؟ يحل هل أخرى طيور معه فسقطت معينا طائرا الصياد قصد لو

 455 -------------------------------------------------استخدام مواد نجسة أو كحولية في األطعمة

 311 --------------------------- الضأن معدة من مستخلصة مادة من تصنع التي األجبان حكم

 312 ------------------------------------------ نجسة مادة فيها تستخدم قد التي األجبان حكم

 312 ------------------------------------------- بالنجاسات المخلوطة الدواجن أعالف حكم

 313 ---------------------------------------- األغنام تغذية في الدواجن روث استخدام حكم

 314 ----------- الدجاج من النوع هذا أكل حكم وما النجاسات من شيئا الدجاج إطعام يجوز هل

 311 --------------------------------------------------- كحول نسبة فيها التي الشوكوالتة

 419 --------------------------------------------------------------------------- متفرقات

 316 ------------------------------------------------------------ كْرماً  العنب تسمية حكم

 312 ------------------------------------------ القرآن؟ حفظ بمناسبة وليمة صنع يشرع هل

 495 --------------------------------------------------- كتاب الذبائح واألضاحي والعقيقة 

 499 --------------------------------------------------------------------- الذبح وأحكامه

 426 -------------------------------------- «الذبح دعن القبلة استقبال استحباب على دليل ال

 426 -------------------------------------- ال؟ أم عليها ُسم ي هل الذبيحة في شخص شك إذا

 420 ------------------------------------------------------ شاة؟ تذبح أن للمرأة يجوز هل

 420 ----------------------------------------------------------- تذبح؟ أن للمرأة يحق هل

 420 --------------------------------------------------------- جديد؟ بيت لبناء الذبح حكم

 423 ------------------------- الذبح عند هللا اسم الذابح ذكر إذا لألولياء ذبح ما أكل يجوز هل

 423 ----------------------------- للتحريم؟ ذاه هل والبهائم، الخيل خصى عن نهى ملسو هيلع هللا ىلص النبي

كتاب التذكية الشرعية
  
 ------------------------------------------------------------- 505 

 421 --------------------- الجنين؟ هذا خلق تم إذا بما الحكم هذا يقيد أمه..هل ذكاة الجنين ذكاة

 421 ------------------------------------------ ميتة فهو جرح وال خرق بال بالصدم قُتل ما

 421 ----------------------------------------------------- الذبيحة على يسمي أن نسي من

 421 ------------------------------------- الرقبة في الطعن بطريقة المأكولة الحيوانات أكل

 462 ------------------ عليه(. هللا اسم وذكر الدم أنهر )ما والسالم: الصالة عليه قوله معنى ما
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 460 --------------------------------------------- صاحبها لعنها التي الدابة ذبح يجوز هل

 460 -------------------------------------- ال؟ أم عليه هللا اسم ذكر هل يُعرف ال الذي اللحم

 585 --------------------------------------------------------------------- كتاب األضاحي

 461 ------------------------------------------------------- القادر على األضحية وجوب

 461 ---------------------------------- منسوخ أيام ثالثة بعد األضاحي لحوم أكل عن النهي

 461 ------------------------------------------------------ األضاحي لحوم ربإدخا األمر

 402 ----------------------------------------------- أضحية؟ الضأن من الجذع يجوز هل

 402 -------------------------------------دونه؟ تجوز ال األضحية لعمر أدنى حد هناك هل

 400 -------------------------------------------- المصلى؟ في األضحية ذبح السنة من هل

 400 ------------------------------------ بها؟ يتلفظ أم القلب في تكون هل األضحية ذبح نية

 402 -----------------------------------------األضحية؟ عيوب من عيب تعتبر الخنثى هل

 402 --------------------------------- عنه؟ تسقط هل مسافر وهو األضحية عليه وجبت َمن

 403 -------- والديه؟ عن هذا يكفي فهل يضحي وهو واحد، بيت في عنده يقيموا والديه شخص

 404 ------------------------------------- بالحكم منه جهالً  األضحية من الجزار أعطى من

 401 -------------------- ابنه؟ مال من يأخذ فهل التضحية على له مالية قدرة ال األب كان إذا

 401 والهدايا األضاحي في البقر يجوز فكيف اء،د ولحومها دواء ألبانها البقر أن السنة في ثبت

 401 ------------------------------------------- المتوفي األب عن والهدي األضاحي حكم

 558 ----------------------------------------------------------------------- كتاب العقيقة

 422 --------------------------------------------------------------- متروكة سنة العقيقة

 422 ------------------------------------------بها؟ يُتلف ظ أم القلب في تكون العقيقة ذبح نية

 423 ---------------------- والديه؟ عن أو زوجته عن أو نفسه عن اإلنسان يعق أن يجوز هل

 423 ----------------------------------------------------------- ة؟للعقيق الدعوة يلزم هل

 421 ------------------------------- العقيقة أحكام بعض على والكالم للعقيقة االستدانة حكم

 421 ---------------------------------------------------------- غنم بغير عقيقة تجزي ال

 421 ------------------------------------------------------------- للعقيقة عجل ذبح حكم

 421 --------------------------------------------------------- بالماعز؟ العقيقة يجوز هل

 432 -------------------------------------------------- األضحية إلى العقيقة نية ضم حكم

 432 -------------------------------------- عليها؟ قادر لمن العقيقة عن اإلمساك يجوز هل

 436 ------------------------------------------ كبر؟ اإذ نفسه عن يعق أن للرجل يجوز هل

 436 --------------------------- األضحية؟ في يشترط كما للعقيقة.. الشاة سن في يشترط هل
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 430 -------------------------------------- المولود؟ بلد نفس في العقيقة تذبح أن يشترط هل

 430 --------------- اإلثم؟ من يخرج حتى يلزمه فماذا منهم أحد عن يعق ولم ولًدا عشر أحد له

 432 --------------------- هذه؟ في السنة هي وما البيت في تبقى أو تطبخ أو توزع العقيقة هل

 432 -------------------------------------------- صحيح؟ نفسه عق ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن حديث له

 433 ----------------- فالن؟ بن فالن عن هذا اللهم مثل: العقيقة ذبح عند معين ذكر يشرع هل

 433 ---------------------------- كبش؟ بعده كبش التراخي على الصبي عقيقة ذبح يجوز هل

 433 ------------------------------------------------ الثاني؟ األسبوع في العقيقة تصح هل

 هذا يُفك هل الشرعي وقتال بعد ما إلى العقيقة تأخرت إذا بعقيقته( مرتهن )الغالم حديث

 434 ------------------------------------------------------------------------ االرتهان؟

 431 ------------------------- بدعي ذبح وقت في عقيقة يذبح أن أراد ثم ابنته عن يعق أن فاته

 431 ---------------------------------------------------------------------- العقيقة وقت

 431 ------------------------------------ النسيان أو القدرة لعدم العقيقة توقيت عن تأخر َمن

 442 ------------------------------------------------ والحسين الحسن عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عق   كم

 446 ------------------ السنة؟ تعدى هل الحضور لكثرة نظراً  العقيقة في شاة من أكثر ذبح َمن

 446 ----------------------------------------- واحدة؟ شاة عقيقة المولود الذكر في ورد هل

 555 ---------------------------------------------------------------------- مسائل متفرقة

 444 ----------------------------------------------- وضربها وجهها في الدابة وسم تحريم

 444 ---------------------------------------------- ألمه لتخفيف المريض الحيوان قتل حكم

 444 ------------------------------------------------------------------- الجراد قتل حكم

 441 ------------------------------------------------------------- الحيات قتل في الوارد

 441 ----------------------------------------------------------------------- الحيات قتل

 412 ------------------------------------ ودين؟باألس المقصود ما األسودين، اقتلوا  حديث:

 416 --------------------------------------------------------- المؤذية الحيوانات قتل حكم

 416 ---------------------------------------------- بقتله أُمر الذي األسود الكلب مواصفات

 535 -------------------------------------------------------------- كتاب التدخين وأحكامه

 414 ---------------------------------------------------------------------- التدخين حكم

 412 ---------------------------------------------------------------------- التدخين حكم

 412 ---------------------------------------------------------------------- التدخين حكم

 413 ---------------------------------------------------------------------- التدخين حكم

 412 ------------------------------------------------ وشاريه وحامله الدخان، شارب حكم
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 412 ---------------------------------- والسنة؟ الكتاب من ذلك دليل وما محرم؟ الدخان هل

 410 ------------------------------------------- الصغائر؟ من أنه بحجة الدخان يشرب من

 414 -------------------- التدخين عن لالمتناع الطبي الوازع جانب إلى الديني الوازع أهمية

 122 -------------------- اليسرى؟! باليد فليدخن والبد سيدخن كان إذا بأنه المدخن ينصح هل

 126 ----------- لنفسه؟ قاتالً  يعتبر فهل بذلك، له األطباء إنذار مع التدخين بسبب توفي شخص

 305 ------------------------------------------------------------------------ باسكتاب الل

 124الشروط؟ هذه عليها تنطبق اليوم الشائعة األلبسة من لباس وأي الرجل، لباس شروط هي ما

الحكومية المؤسسات في اإلسالمي اللباس على تضييق من الشباب يواجهه ما حول نصيحة

--------------------------------------------------------------------------------- 121 

 162 --------------------------------------------------------- الشهرة بلباس المقصود ما

 166 ------------------------------------------------------------ سنة األبيض الثوب هل

 166 ----------------------------------------------------------------- المرأة ثوب طول

 385 ----------------------------------------------------------------------- الأحكام اإلسب

 164 ---------------------------------------------------- الكعبين فوق اإلزار رفع وجوب

 164 --------------------------------------------- اإلزار من الكعبين من أسفل فيما خير ال

 164 --------------------------------------------------- الكعبين تحت الثوب إطالة تحريم

 161 ----------------------------------------- عليه البنطلون وقياس  اإلزار موضع تحديد

 161 -------------------------------------------------------------------- اإلسبال حرمة

 102 ---------------------------------------------------- للرجل الكعبين أسفل اللبس حكم

 102 --------------------------------------------- بالخيالء خاص الثوب إسبال تحريم هل

 100 ------------------------------------------ خيالء؟ فعله بمن خاص إلسبالا تحريم هل

 121 ---------------------------------------- فقط؟ الخيالء حالة في الثوب إطالة يحرم هل

 130 ------------------------------------ البنطال؟ أيضاً  هذا يشمل هل الثوب تقصير مسألة

 130 -------------------------------------------------- السروال يشمل اإلسبال تحريم هل

 في الصورة هذه تدخل هل الكعبين تحت السروال وكان السروال على الجورب لُبس إذا

 132 ------------------------------------------------------------------------- اإلسبال؟

 134 ------------ مميز؟ الغير الصغير للصبي اإلزار إسبال أو الذهب أو الحرير لبسل بالنسبة

 134 ---------------------------------------------- الثوب تقصير االبن على األب أنكر إذا

 131 ----------------------------------------------------------- المسبل؟ صالة تُقبل هل

 349 --------------------------------------------------------------------------- متفرقات
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 146 ---------------------------------------------------------------- البنطلون لبس حكم

 140 ------------------------------------------------------------------ بالبنطال الصالة

 142 ------------------------------------------------------ السلف هدي من الرأس تغطية

 142 -------------------------------------------------------------- العمامة في األحاديث

 141 ------------------------------------------------ العمامة ورك فضل في جاء ما ضعف

 141 --------------------------------------------- كتفيه بين للعمامة ملسو هيلع هللا ىلص النبي إرسال ثبوت

 141 ---------------------------------------------------------- السوداء العمامة لبس حكم

 141 --------------------------------- عبادة؟ سنة أنها العمامة إسبال عن النهي من يؤخذ هل

 141 -------------------------------------------------------- )الشال( الطيلسان لبس حكم

 141 --------------------------------------------- لبسه؟ عن المنهي المعصفر اللون هو ما

 141 -------------------------------------------------------- الثياب من األحمر لبس حكم

 110 -----------------------------------------------------------لللرجا األحمر لبس حكم

 112 -------------------------------------------------------- األحمر الثوب تحريم ضابط

 113 ------------------------------------------------------- وزخرفتها الجدر ستر كراهة

 113 --------------------------------------- وتصاوير صلبان عليها التي والثياب السجاجيد

 111 -------------- منها؟ يتخلص كيف تاب ثم تصاوير عليها وثياب حرير سجاد عنده كان من

 111 ------------------------------------- الشمال؟ في الخاتم يلبس كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ثبت هل

 110 ------------------- ذلك وعلة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خاتم نقش على خاتمه أحد ينقش أن عن النهي

 110 ---------- النساء؟ أو لألطفال المختلفة بأشكالها الحديدية والخواتم األساور لبس يجوز هل

 112 ----------------------------------------------------------- فص بدون الخواتيم حكم

 113 ---------------------------------------------------- والوسطى السبابة في التختم حكم

 113 ------------------------------------اليمين أفضلية مع اليسار أو اليمين في التختم جواز

 114 ------------------------------------------------------------- اليدين في التختم جواز

 111 ----------------------------------------------------------------- الحديد خاتم حرمة

 111 --------------------------------------- الحلى؟ من غيره الحديد خاتم بتحريم يلحق هل

 111 -------------------------------- لبسها؟ يجوز هل والساعات بالذهب المطلية النظارات

 112 --------------------------- بالذهب؟ تحلى التي أو بالذهب المطلية الساعات لبس حكم ما

 116 -------------------------------------------------------- والحرير الذهب لبس تحريم

 110 --------------------------------------------------------- الرجال على الذهب تحريم

 110 ------------ رجالها( على حرام أمتي لنساء حل لحريروا )الذهب حديث: صحة عن يسأل
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 114 ------------ مميز؟ الغير الصغير للصبي اإلزار إسبال أو الذهب أو الحرير للبس بالنسبة

 114 ------------------------------------- الصناعي دون الحيواني هو إنما المحرم الحرير

 114 -----------------------------------------الطبيعي ليس االصطناعي الحرير لبس حكم

 111 ------------------------------------------------------- الحرير على الجلوس حرمة

 111 ----------------------------------------------------------- السباع جلود لبس حرمة

 111 --------------------------------------------- اليسرى أم اليمنى في يكون الساعة بسل

 111 ------------------------------------------------------- للنساء المحلق الذهب تحريم

 110 ------------------------------------ للنساء المحلق الذهب تحريم عن الشيخ تراجع هل

 112 ----------------------------------------------- وباعه زوجته من المحلق الذهب أََخذ

 112 ------------------------------- تماماً؟ مغلق يكون أن المحلق الذهب شرط من ورد هل

 113 ---------------------------------------------------- األبيض؟ الذهب لبس يجوز هل

 113 ------------------------------- والساعة؟ كالقلم بالذهب المطلية لةالمستعم األشياء حكم

 114 ----------------------------- النساء من بالرجال[ ]المتشبهين ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لعن حديث حال

 111 ------------------------------------ الذهب من المطالة والنظارات الساعات لبس حكم

 111 --------------------------------------------------------- الذهب من للرجل يجوز ما

 111 ------------------------------------------ واحدة نعل في المشي عن النهي من الحكمة

 111 -----------------------------------------------------غب ًا إال الترجل عن النهي معنى

 111 ------------------------------------------------------- للعروس شريعةالت لبس حكم

 111 --------------------------------------------------------------- البيت؟ تزويق حكم

 111 ------------------------------------------------------------------ عورة الفخذ هل

 122 -----------------------------------------------------تصاوير عليها التي الثياب لبس

 123 ------------------------------------- وغيره اللبس في والعبادات العادات بين التفريق

 509 ------------------------------------------------------------------------ كتاب الزينة

 166 ------------------------------------------------------ البيوت في الطيور تربية حكم

 166 ------------------------------------ األقفاص في ووضعها الزينة طيور تربية حكم ما

 160 -------------------------------- اليمنى؟ للجهة يكون لشعرا فرق أن على دليل ورد هل

 160 ----------------------------------------------------------- واجب الشيب تغيير هل

 160 ---------------------------------------------------------- واجب؟ الشيب تغيير هل

 163 -------------------------------------------------- بالسواد الخضاب عن النهي ثبوت

 163 -------------------------------------------------- مطلق بالسواد الخضاب عن النهي
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 161 ----------------------------------------------- النساء طيب استخدام عن الرجال نهي

 161 ------------------------------------------------- قرآنية بآيات الديكورات تزيين حكم

 161 ----------------------------------------------------------- المعلم بعيد االحتفال حكم

 528 ------------------------------------------------------------------ وياتفهرس المحت



 

 

فهرس محتويات  
 المجلد الثامن عشر
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 6 ---------------------------------------------------------- األول المجلد محتويات فهرس

 22 --------------------------------------------------------- الثاني المجلد محتويات فهرس

 29 -------------------------------------------------------- الثالث المجلد محتويات فهرس 

 62 -------------------------------------------------------- الرابع المجلد محتويات فهرس 

 14 ------------------------------------------------------ الخامش المجلد محتويات فهرس 

 56 ------------------------------------------------------ السادس المجلد محتويات فهرس 

 99 ------------------------------------------------------- السابع المجلد محتويات فهرس 

 442 ------------------------------------------------------ الثامن المجلد محتويات فهرس

 422 ----------------------------------------------------- التاسع المجلد محتويات فهرس 

 429 ----------------------------------------------------- العاشر المجلد محتويات فهرس 

 466 ----------------------------------------------- عشر الحادي المجلد محتويات فهرس 

 412 ------------------------------------------------ عشر الثاني المجلد محتويات فهرس 

 459 ------------------------------------------------ عشر الثالث المجلد محتويات فهرس 

 202 ------------------------------------------------ عشر الرابع المجلد محتويات فهرس 

 242 ---------------------------------------------- عشر الخامس المجلد محتويات فهرس 

 226 ---------------------------------------------- عشر سادسال المجلد محتويات فهرس 

 229 ------------------------------------------------ عشر السابع المجلد محتويات فهرس

 261 ------------------------------------------------ عشر الثامن المجلد محتويات فهرس 
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